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اإدارتهـا  جملـ�س  الأعمـال” تختـار  “�سيدات 
الـجـديـد

حميدان: 300 دينار دعما �سهريا لبواني�س 
�سيد الأ�سماك و360 للروبيان
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ترامب يهدد: اإيران �ستتفاو�س واإل 
�سيحدث “�سيء ما”
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رقم الت�سجيل   GBJP 773ثمن �لن�سخة: �ل�سعودية: رياالن - �لكويت: 200 فل�س - �الإمار�ت : درهمان - قطر: رياالن - عمان : 200 بي�سة - م�رص : جنيهان - �الأردن : 200 فل�س - لبنان 1000 لرية - �ململكة �ملتحدة : جنيه ��سرتليني - �لواليات �ملتحدة: دوالر�ن - �أوروبا : 2 يورو

جائزة 
ال�صحافــــة العربيـــة 

فئة “ال�سحافة ال�ستق�سائية ” 

جائزة 
خليفـــة بــن �صلمـــان 

فئة “التحقيق ال�سحايف” 
فئة “عمود الراأي”

الأول “ترافكو” بالربع  اأرباح  دينار  األف   867
�ملنامة - تر�فكو: �رتفعت �الأرباح �ل�سافية 
ل�رصكة “تر�فكو” بالربع �الأول  2018  بن�سبة �أكرث 
م���ن 11 %  مقارن���ة بالفرتة �ملماثلة من �ل�س���نة 
�ل�سابقة، �إذ بلغت نحو 867 �ألف دينار مقابل نحو 
776 �أل���ف دينار للفرتة نف�س���ها يف 2017، بينما 
ز�دت قيمة �إجمايل �ملبيعات للمجموعة يف �لثالثة 

12�أ�سهر �الأولى يف 2018 بن�سبة نحو 3 %.

الإ�صراع يف تنفيذ “�صرق احلد” الإ�صكاين
زياراتنا للقاء املواطنني والتاأكد من جودة وكفاءة اخلدمات... �سمو رئي�س الوزراء:

ج���والت  �إط���ار  يف  بن���ا:   - �ملنام���ة 
�س���موه �مليد�نية ملتابعة �سري �لعمل يف 
م�رصوع���ات �لتنمية مبختل���ف مدن وقرى 
�ململك���ة، قام رئي����س �لوزر�ء �س���احب 
�ل�س���مو �مللكي �الأمري خليفة بن �سلمان 
�آل خليف���ة بزيارة �أم����س �إلى م�رصوع �رصق 
�حلد �الإ�س���كاين مبحافظة �ملحرق، حيث 
�طلع �سموه على �سري �لعمل يف �مل�رصوع، 
و�لتقى �س���موه عدًد� من �أه���ايل منطقة 
�حلد و��س���تمع منه���م �إل���ى �حتياجاتهم 
فيم���ا يخ����س تطوي���ر بع����س �ملر�ف���ق 

�خلدمية و�لبنى �لتحتية باملنطقة.
ووّجه �س���احب �ل�سمو �مللكي رئي�س 
�ل���وزر�ء، �لوز�ر�ت و�الأجهزة �ملعنية �إلى 
م�س���اعفة جهوده���ا من �أج���ل �الإ�رص�ع يف 
تنفيذ م�رصوع �رصق �حلد �الإ�س���كاين وفًقا 
الأعل���ى م�س���تويات �جلودة �لتي ت�س���هل 
عل���ى �ملو�طنني �أم���ور حياتهم �ليومية. 
كما وّجه �س���موه �إلى متابع���ة �حتياجات 
�أه���ايل منطق���ة �حلد يف جم���ال �خلدمات 
و�ملر�فق، و�لعمل على حل �أي م�سكالت 

تعاين �ملنطقة منها على �لفور.

�سمو نائب جاللة امللك يف “بوابة اخلليج”: 

حتويل التحديات اإلى فـر�ص

�ملنام���ة - بنا: �أك���د نائب جالل���ة �مللك ويل 
�لعهد �س���احب �ل�س���مو �مللكي �الأمري �س���لمان بن 
حمد �آل خليفة �أن مملكة �لبحرين ويف �إطار م�سرية 
�لتنمية �ل�ساملة �لتي يقودها عاهل �لبالد �ساحب 
�جلاللة �مللك حمد بن عي�س���ى �آل خليفة، �عتمدت 
�ملب���ادئ �لثالث���ة لروؤي���ة �لبحرين �القت�س���ادية، 
�ال�ستد�مة و�لتناف�سية و�لعد�لة، كاأ�سا�س للجهود 

�لهادف���ة للتعام���ل م���ع �ملتغري�ت �القت�س���ادية 
وحتوي���ل �لتحديات �إلى فر�س مبا يحقق �ملردود 
�لذي يلم�سه مو�طنو مملكة �لبحرين. جاء ذلك لدى 
ح�س���ور �س���موه �أم�س موؤمتر بو�بة �خلليج �ملنعقد 
حتت رعاية �س���موه، �إذ رحب �س���موه بامل�ساركني 

يف �ملوؤمت���ر �لذين يزيد عددهم عن 500 
4م�ستثمر و�أ�سحاب �أعمال.

يف موؤمتر بوابة اخلليج: 

�صندوق ا�صتثماري مع “التاأمينات” مبليار دولر

احلكومة �صتحيل قوانني جديدة لرتتيب النتخابات
لن ي�س���وم �أع�س���اء �لربملان عن �ال�سرت�ع 
ب�س���هر رم�س���ان �ملبارك. �ملعلومات �جلديدة 
من م�سادر “�لبالد” �إن �إقفال �أبو�ب �لربملان 
�لد�س���توري �جلدي���د  �لتعدي���ل  �إق���ر�ر  ره���ن 

وم�رصوعات قو�نني جديدة �س���تحيلها �حلكومة 
ملجل�سي �لنو�ب و�ل�سورى.

وتكتم���ت م�س���ادر ر�س���مية �لك�س���ف عن 
ماهية �لقو�نني �جلديدة. ورجحت �أنها �ستكون 
ذ�ت عالقة برتتيب �سوؤون �النتخابات و�لعمل 

�ل�سيا�سي و�ل�ساأن �لعام.

وج���ود  بتاأكي���د  �مل�س���ادر  و�كتف���ت 
تو�ف���ق حكومي برمل���اين على �إق���ر�ر �لتعديل 

�لد�ستوري.
وم���ن �ملتوقع �إج���ر�ء �النتخاب���ات �لنيابية 

و�لبلدي���ة بالرب���ع �الأخ���ري م���ن �لع���ام 
10�جلاري.
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ال���ب���ح���ري���ن م���ا����ش���ي���ة يف م�������روع���ات���ه���ا ال���ت���ن���م���وي���ة مب��خ��ت��ل��ف امل�������دن وال����ق����رى 

ال �ضـيء يـعـلـو علــى تـحـقـيــق ر�ضــا الـمـواطــن
�شموه يوجه لالإ�راع بتنفيذ م�روع �رق احلد االإ�شكاين... �شمو رئي�س الوزراء:

املنامة - بنا: يف اإطار جوالت �ش���موه امليدانية 
ملتابعة �ش���ر العمل يف م�روع���ات التنمية مبختلف 
مدن وق���رى اململكة، ق���ام رئي�س الوزراء �ش���احب 
ال�ش���مو امللكي االأمر خليفة بن �ش���لمان اآل خليفة 
بزيارة اأم�س اإلى م�روع �رق احلد االإ�شكاين مبحافظة 
املح���رق، حي���ث اطل���ع �ش���موه على �ش���ر العمل يف 
امل�روع، والتقى �شموه عدًدا من اأهايل منطقة احلد 
وا�ش���تمع منهم اإلى احتياجاتهم فيما يخ�س تطوير 

بع�س املرافق اخلدمية والبنى التحتية باملنطقة.
وخالل الزيارة، ا�شتمع �شموه اإلى �رح من وزير 
االأ�ش���غال و�ش���وؤون البلديات والتخطي���ط العمراين 
ع�ش���ام خلف ووزير االإ�شكان با�ش���م احلمر ورئي�س 
واأع�ش���اء جمل�س بلدي املحرق عن بع�س احتياجات 
اأه���ايل منطقة احل���د، واآخر م���ا و�ش���لت اإليه وترة 
العم���ل يف خمتل���ف امل�روعات اخلدمي���ة والتنموية 

باملنطقة.
ووّجه �ش���احب ال�ش���مو امللكي رئي����س الوزراء، 
ال���وزارات واالأجهزة املعنية اإلى م�ش���اعفة جهودها 
من اأجل االإ�راع يف تنفيذ م�روع �رق احلد االإ�شكاين 
وفًق���ا الأعلى م�ش���تويات اجلودة التي ت�ش���هل على 
املواطنني اأم���ور حياتهم اليومية. كما وّجه �ش���موه 
اإل���ى متابعة احتياجات اأه���ايل منطقة احلد يف جمال 
اخلدم���ات واملرافق، والعمل على حل اأي م�ش���كالت 
تع���اين املنطقة منها عل���ى الفور. واأكد �ش���موه اأن 
احلكوم���ة ترك���ز جهده���ا على �ش���مان متت���ع كافة 
مناطق اململكة، ومن بينها منطقة احلد، باخلدمات 
واملراف���ق الت���ي تكف���ل راح���ة املواطن���ني وتلبية 
احتياجاته���م باأ�رع وقت ممكن. وقال �ش���موه: “اإن 
زياراتن���ا ملنطق���ة احل���د وكاف���ة املناط���ق غايتها 
االلتق���اء باملواطن���ني والتاأك���د من مدى التح�ش���ن 
يف ج���ودة وكف���اءة اخلدم���ات املقدمة له���م، فراحة 
املواط���ن وتوفر م�ش���توى متميز م���ن اخلدمات يف 
اأماكن تواجده ت�شكل اأولية ذات اأهمية ق�شوى لدى 

احلكومة”.
واأكد �ش���موه حر�ش���ه ال�شخ�ش���ي عل���ى النزول 
ومتابع���ة  املواطن���ني  اإل���ى  واال�ش���تماع  ���ا  ميدانيًّ
�ش���وؤونهم، وق���ال �ش���موه: “اإن ال �ش���يء يعلو على 
حتقي���ق ر�ش���ا املواط���ن والعمل م���ن اأجل �ش���الح 
الوط���ن”. ونّوه �ش���موه اإل���ى اأن ما ت�ش���هده منطقة 
احلد من نه�شة عمرانية متزايدة يدعو اإلى االرتقاء 

باخلدم���ات املقدم���ة اإل���ى املواطن���ني واملقيمني 
م���ن اأجل تاأمني �ش���بل الراحة لهم. و�ش���ّدد �ش���موه 
احلكومي���ة  امل�ش���اريع  ا�ش���تكمال  ����رورة  عل���ى 
مبحافظ���ة املحرق ومنها منطق���ة �رق احلد وتوفر 
امل�ش���تلزمات واملرافق اخلدمية من اإ�شكان و�شحة 
وتعلي���م وبنية حتتية مبا يجعل م���ن املحرق مدينة 

متكاملة.
واأك���د �ش���موه اأن مملك���ة البحري���ن ما�ش���ية يف 
م�روعاته���ا التنموية يف خمتلف املدن والقرى وفق 
روؤية �شاملة ت�ش���تهدف االرتقاء مب�شتوى اخلدمات 
املقدم���ة للمواطنني وتوفر �ش���بل احلياة الكرمية 
له���م. وقد اأع���رب وزير االأ�ش���غال ووزير االإ�ش���كان 
عن خال�س �ش���كرهما وتقديرهما ل�ش���احب ال�ش���مو 
امللكي رئي�س الوزراء على زيارة �ش���موه امليدانية 
ملنطقة احلد ومتابعة �ش���موه مل�روعات التنمية يف 
املنطقة، موؤكدين اأن الوزارتني �ش���تعمالن من اأجل 
�رعة تنفيذ توجيهات �ش���موه بال�ش���كل الذي يلبي 

احتياجات وتطلعات املواطنني.

• �شمو رئي�س الوزراء يف زيارة مل�روع �رق احلد االإ�شكاين	
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زياراتنا هدفها 
لقاء املواطنني 

والتاأكد من جودة 
وكفاءة اخلدمات

“االأ�شغال واالإ�شكان”: 
�شنعمل من اأجل 

�رعة تنفيذ 
توجيهات �شموه
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للكويت مكانة عزيزة ومتميزة لدى اأبناء البحرين

موا�صلـة تطـويـر ال�رشاكـات بيـن القطـاعيـن

“بوابة اخلليج” متنح امل�ستثمرين الفر�سة ال�ستك�ساف مقومات اململكة... �سمو نائب جاللة امللك: 

التقى وفدا من “اأمازون”... �سمو نائب جاللة امللك: 

املنام���ة - بنا: اأكد نائ���ب جاللة امللك ويل 
العه���د �س���احب ال�س���مو امللكي االأمري �س���لمان 
ب���ن حمد اآل خليف���ة على ما ميثل���ه موؤمتر بوابة 
اخللي���ج من اأهمية بالغة يف اإطالع امل�س���تثمرين 
م���ن كافة دول العامل عل���ى املقومات والفر�ص 
اال�س���تثمارية الت���ي تتمتع بها مملك���ة البحرين 
وال���دول يف املنطق���ة، منوًها باأن ه���ذا املوؤمتر 
ج���ذب  جم���ال  يف  جدي���دة  انطالق���ة  �س���يكون 
اال�س���تثمارات م���ن خمتل���ف دول الع���امل اإل���ى 

املنطقة.
ج���اء ذلك، ل���دى لقاء �س���موه عل���ى هام�ص 
موؤمتر بوابة اخلليج يف فندق الفور�سيزون وزير 
املالي���ة الكويتي نايف احلج���رف ووزير التجارة 
وال�س���ناعة وزير الدولة ل�س���وؤون ال�سباب ب دولة 
الكوي���ت خال���د الرو�س���ان والع�س���و املنتدب 
للهيئ���ة العام���ة لال�س���تثمار يف دول���ة الكويت 

فاروق ب�س���تكي، حيث رحب �سموه مب�ساركتهم 
يف موؤمتر بوابة اخلليج ومبا طرحوه من اأفكار يف 

اجلل�سات النقا�سية التي �ساركوا خاللها.
ونّوه �س���احب ال�س���مو امللك���ي نائب جاللة 

املل���ك ويل العه���د مبا يجم���ع مملك���ة البحرين 
ودول���ة الكوي���ت ال�س���قيقة من عالق���ات اأخوية 
وتاريخي���ة عريق���ة عم���ل االآب���اء واالأج���داد على 
تر�س���يخها بالتوا�سل امل�س���تمر وما زال االأبناء 
يتوارثونها، م�سرًيا �سموه اإلى ما لدولة الكويت 
قيادًة و�س���عًبا م���ن مكانة عزي���زة ومتميزة لدى 
كافة اأبن���اء البحرين، واهتم���ام اململكة بتعزيز 
التع���اون الثنائي ملوا�س���لة فتح اآف���اق جديدة 

على االأ�سعدة املختلفة.
من جانبهم، اأ�ساد امل�س���وؤولون الكويتيون 
مبوؤمت���ر بواب���ة اخلليج الذي يعق���د حتت رعاية 
�س���احب ال�س���مو امللكي نائب جاللة امللك ويل 
العهد، ومبا ميثل���ه من اأهمية لدول املنطقة يف 
جذب اال�ستثمارات، معربني عن �سكرهم ل�سموه 
عل���ى ما يولي���ه من اهتم���ام يف تعزي���ز عالقات 

مملكة البحرين ودولة الكويت املتميزة.

املنام���ة - بنا: اأكد نائ���ب جاللة امللك ويل 
العهد �س���احب ال�سمو امللكي االأمري �سلمان بن 
حمد اآل خليفة اأهمية موا�س���لة تطوير مزيد من 
ال����راكات ب���ني القطاعني الع���ام واخلا�ص مبا 
ي�س���جع االبتكار واالبداع والتناف�سية يف خمتلف 

املجاالت.
جاء ذلك لدى لقاء �س���موه مع نائب الرئي�ص 
خلدم���ات االإنرتن���ت العاملية يف القط���اع العام 
وم�س���وؤولة تطوي���ر اال�س���رتاتيجية والعملي���ات 
واملبيع���ات واالأعم���ال ب�ركة اأم���ازون خلدمات 
االإنرتنت تريي�س���ا كارل�س���ون، يف اإط���ار انعقاد 

اأعم���ال موؤمت���ر بواب���ة اخللي���ج املنعق���د حت���ت 
رعاية �س���موه.  ورحب �سموه مب�س���اركة تريي�سا 

كارل�سون يف اأعمال املوؤمتر.
واأ�سار �سموه اإلى ما ت�سكله ال�راكة القائمة 
مع �ركة اأمازون خلدم���ات االإنرتنت، مع انطالق 
مقره���ا االإقليم���ي يف البحري���ن العام املا�س���ي 
واإع���الن افتتاح منطقة البنية التحتية اخلا�س���ة 
مطل���ع العام املقبل، من منوذج جلهود البحرين 
يف اجتاه اإعادة ر�س���م دور القط���اع العام ليكون 
املنظ���م وال�ري���ك للقط���اع اخلا�ص ال���ذي يتم 

تعزيز دوره كمحرك رئي�ص للنمو االقت�سادي.

• �سمو نائب جاللة امللك قي لقاء مع عدد من امل�سوؤولني الكويتيني امل�ساركني يف موؤمتر بوابة اخلليج  	

• �سمو نائب جاللة امللك ملتقيا وفدا من “اأمازون”	

املنام���ة - بنا: تلقى عاهل البالد 
�ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى 
اآل خليف���ة برقي���ة �س���كر جوابي���ة من 
اأخي���ه رئي����ص جمهورية م����ر العربية 
ا  ال�س���قيقة عبدالفتاح ال�سي�س���ي، ردًّ
عل���ى برقية جاللته املهنئة مبنا�س���بة 
فوزه يف االنتخابات الرئا�س���ية رئي�ًسا 

لفرتة رئا�سية جديدة.
الرئي����ص امل����ري  اأع���رب  وق���د 
�س���كره  خال����ص  ع���ن  الربقي���ة  يف 
وتقدي���ره جلاللة امللك على م�س���اعر 
جاللت���ه ال�س���ادقة والنبيل���ة، موؤك���ًدا 
عمق العالق���ات التي ترب���ط البلدين 
���ا  متمنيًّ ال�س���قيقني،  وال�س���عبني 
جلاللة امللك املفدى موفور ال�س���حة 
البحرين  وال�س���عادة ول�س���عب مملكة 

املزيد من التقدم واالزدهار.

املنام���ة - بن���ا: تلقى رئي�ص 
الوزراء �س���احب ال�س���مو امللكي 
االأم���ري خليف���ة ب���ن �س���لمان اآل 
خليف���ة برقية �س���كر جوابية من 
م����ر  جمهوري���ة  رئي����ص  اأخي���ه 
عبدالفت���اح  ال�س���قيقة  العربي���ة 
ال�سي�س���ي، وذلك ردا على برقية 
�سموه املهنئة له مبنا�سبة اإعادة 

انتخابه لفرتة رئا�سية جديدة.
وفيما يلي ن�ص الربقية:

االأخ  امللكي  ال�س���مو  �ساحب 
االأم���ري خليف���ة ب���ن �س���لمان اآل 

خليفة 
رئي����ص وزراء مملكة البحرين 

ال�سقيقة
حتية طيبة وبعد،

التقدي���ر  ببال���غ  تلقي���ت 
تهنئتك���م  ر�س���الة  واالعت���زاز 
انتخابي  اإعادة  الكرمية مبنا�سبة 
لف���رتة رئا�س���ية جدي���دة وه���ي 
التي تعك����ص عالقات  الر�س���الة 
الرا�س���خة  وامل���ودة  االأخ���وة 
الت���ي ترب���ط بينن���ا، وتدلل على 
عم���ق العالق���ات اال�س���رتاتيجية 
البلدي���ن  ب���ني  والتاريخي���ة 

وال�سعبني ال�سقيقني.
اأنن���ا  لك���م  اأوؤك���د  اأن  واأود 
نحر����ص كل احلر�ص على تطوير 
املتمي���زة  العالق���ات  وتعمي���ق 
والتع���اون املثم���ر ب���ني بلدين���ا 
و�سعبينا ال�س���قيقني، ف�سال عن 
العم���ل عل���ى ا�س���تدامة وتعميق 
التن�س���يق والتوا�سل يف خمتلف 
الثنائي���ة،  العالق���ات  جوان���ب 
وكذلك موا�س���لة العمل �س���ويا؛ 
بهدف حتقيق التنمية والرفاهية 

ل�سعبينا.
واإذ اأمتن���ى ل�س���موكم موفور 
وململك���ة  وال�س���عادة،  ال�س���حة 
البحرين العزيزة اخلري والتقدم، 
ول�س���عبها ال���دءوب املزي���د من 
اأتطلع  الرخاء واالزده���ار، فاإنني 
اإل���ى تكثي���ف العمل م���ع بلدكم 
ال�س���قيق؛ لتحقي���ق مزي���د م���ن 
التميز يف اإط���ار عالقات التعاون 

البناء التي جتمع بيننا.
فائ���ق  بقب���ول  وتف�س���لوا 
وخال����ص  وتقدي���ري  مودت���ي 

متنياتي بالتوفيق وال�سداد.
عبدالفتاح ال�سي�سي
رئي�ص جمهورية م�ر العربية

جاللة امللك يتلقى 
�سكر ال�سي�سي

�سمو رئي�ص الوزراء 
يتلقى �سكر ال�سي�سي

�صمو نائب جاللة امللك: حتويل التحديات اإلى فر�ص
“بوابة اخلليج” جتّمع لرت�سيخ التعاون االقت�سادي اإقليميا وعامليا

املنامة - بنا: اأكد نائب جاللة امللك ويل العهد 
�س���احب ال�س���مو امللكي االأمري �س���لمان بن حمد اآل 
خليفة اأن مملكة البحرين ويف اإطار م�س���رية التنمية 
ال�س���املة التي يقودها عاهل البالد �ساحب اجلاللة 
امللك حمد بن عي�س���ى اآل خليفة، اعتمدت املبادئ 
الثالث���ة لروؤي���ة البحرين االقت�س���ادية، اال�س���تدامة 
والتناف�س���ية والعدالة، كاأ�س���ا�ص للجهود الهادفة 
للتعام���ل م���ع املتغ���ريات االقت�س���ادية وحتوي���ل 
التحدي���ات اإل���ى فر�ص مب���ا يحقق امل���ردود الذي 

يلم�سه مواطنو مملكة البحرين.
جاء ذلك لدى ح�س���ور �سموه اأم�ص موؤمتر بوابة 
اخلليج املنعقد حتت رعاية �س���موه، اإذ رحب �سموه 
بامل�س���اركني يف املوؤمتر الذي���ن يزيد عددهم على 
500 م�ستثمر واأ�سحاب اأعمال، م�سرًيا �سموه اإلى اأنه 
وكما ي�س���ري ا�سم الفعالية، فاملوؤمتر لي�ص للمملكة 
فقط بل لالإخوة يف املنطقة ككل؛ لري�س���خ من خالل 
ه���ذا التجمع احليوي م�س���تويات اأعل���ى من التعاون 
والتقارب مبا ينعك�ص يف موا�س���لة رفع م�س���تويات 

النمو االقت�سادي اإقليمًيا وعاملًيا.
وق���ال �س���موه اإن مملك���ة البحرين تعت���ز دوًما 
بتكاملها مع االأ�س���قاء يف دول جمل�ص التعاون لدول 

اخلليج العربية، فالقوة واالزدهار تكون م�سرتكة.
ونوه �سموه اإلى اأن منظومة امل�ساريع التي يتم 
ت�س���ليط ال�س���وء عليها يف مملكة البحرين من خالل 
املوؤمتر جت�س���د ا�س���رتاتيجية دعم االبداع واالبتكار 
وتعزي���ز دور القطاع اخلا�ص كمح���رك رئي�ص للنمو 
االقت�س���ادي. واأكد �س���موه اأهمية ال�راكة والتكامل 

ع���رب خمتلف االأجهزة احلكومي���ة يف مملكة البحرين، 
م�س���رًيا اإلى مفه���وم )فريق البحري���ن( الذي يعمل 
وفق روؤية موحدة لتعزيز املكت�س���بات وخلق املزيد 

من الفر�ص النوعية ملواطني اململكة.
اإل���ى اأن تعزي���ز دور القط���اع  واأ�س���ار �س���موه 
اخلا����ص كمحرك للنمو االقت�س���ادي ودعم االبتكار 
والتناف�س���ية وتعزي���ز جه���ود االرتق���اء احلقيق���ي 
املعي�س���ي للمواطن���ني، 3 اأولوي���ات توؤطر اجلهود 
التنموي���ة، م�س���رًيا �س���موه الأهمي���ة احلف���اظ عل���ى 
اال�س���تقرار املايل مبا يحافظ على م�ستويات النمو 

ويوفر الفر�ص للمواطنني.
جاء ذلك لدى ح�سور �سموه اأعمال موؤمتر بوابة 
اخللي���ج الذي ينعق���د حتت رعاية �س���موه وبتنظيم 
من جمل����ص التنمية االقت�س���ادية، اإذ ي�س���ارك فيه 
اأكرث من 500 م�س���تثمر واأ�سحاب اأعمال يف املوؤمتر 
االأول م���ن نوع���ه ال���ذي يرك���ز عل���ى اال�س���تثمار يف 
الفر�ص الت���ي خلقتها املتغريات االقت�س���ادية يف 
منطقة اخلليج العربي. ويوفر املوؤمتر مدخاًل مبا�رًا 
لل�سوق اخلليجي عرب ا�ستعرا�ص جملة من امل�ساريع 
اجلاه���زة لال�س���تثمار يف املنطق���ة ه���ذا اإل���ى جانب 

القيمة االإجمالية للم�س���اريع الكربى التي ت�سهدها 
البحرين يف القطاعني العام واخلا�ص والبالغة اأكرث 
من 32 مليار دوالر اأمريكي يف قطاعات الت�س���نيع، 
واخلدمات اللوج�س���تية، والبني���ة التحتية، والرعاية 
ال�س���حية، والتعليم، وال�س���ياحة وهو ما يدعم توجه 
اململكة نحو حتقيق النمو االقت�س���ادي امل�س���تدام 

على املدى البعيد. 
كم���ا �س���يتيح املوؤمت���ر الفر�س���ة للرب���ط بني 
الك���ربى يف  التحتي���ة  البني���ة  التموي���ل وم�س���اريع 

البحرين.

• �سمو نائب جاللة امللك يح�ر موؤمتر بوابة اخلليج	

وال��ت��ن��اف�����س��ي��ة االب���ت���ك���ار  ودع�����م  ل��ل��ن��م��و  ك��م��ح��رك  “اخلا�ص”  دور  ت��ع��زي��ز 

املوؤمتر من�صة جتمع مئات امل�صتثمرين من حول العامل
خالل لقائه رئي�ص جمل�ص اإدارة “لولو”... �سمو نائب جاللة امللك:

املنام���ة - بن���ا: اأك���د نائب جالل���ة امللك ويل 
العهد �س���احب ال�س���مو امللكي االأمري �س���لمان بن 
حمد اآل خليفة اأهمية موا�سلة العمل حتفيز البيئة 
االقت�سادية واال�ستثمارية والتو�سع يف ا�ستقطاب 
للفر����ص  الرتوي���ج  خ���الل  م���ن  اال�س���تثمارات 
اال�س���تثمارية التي تتمتع بها مملكة البحرين عرب 
ما متلكه من م�ساريع ا�ستثمارية ومقومات خ�سبة 
جاذب���ة، منوًه���ا �س���موه ب���اأن موؤمتر بواب���ة اخلليج 

يعد من�س���ة حيوي���ة جتمع مئات امل�س���تثمرين من 
حول العامل؛ لالطالع على ما ت�س���هده املنطقة من 

حتوالت اقت�سادية وفر�ص ا�ستثمارية.
جاء ذلك لدى لقاء �سموه اأم�ص يف اإطار فعاليات 
موؤمتر بوابة اخلليج يف فندق الفور�سيزون رئي�ص 
جمل�ص اإدارة جمموعة “لولو” يو�سف علي، اإذ اأ�سار 
�س���موه اإلى م���ا تتمتع ب���ه اململكة من ت�س���هيالت 
كبرية للقطاع التجاري وحر�س���ها على تي�سري كل 

ما من �سانه رفد حركة النمو يف هذا القطاع املهم، 
ع���رب دعم احلرك���ة التجارية واالقت�س���ادية بقطاع 
التجزئة يف مملكة البحرين خ�سو�سا مع تنامي هذا 

القطاع يف اململكة.
من جهته، اأ�س���ار عل���ي اإلى ما يوليه �س���احب 
ال�س���مو امللك���ي نائ���ب جالل���ة املل���ك ويل العهد 
من اهتم���ام ودعم م�س���تمر لتطوير بيئ���ة االأعمال 

واال�ستثمار يف مملكة البحرين. • �سمو نائب جاللة امللك م�ستقبال رئي�ص جمل�ص اإدارة جمموعة “لولو”	
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القائمة المرحلية الموحدة للمركز المالي
في ٣١ مارس ٢٠١٨ (مراجعة)

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

القائمة المرحلية الموحدة للتدفقات النقدية 
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٨ (مراجعة)

القائمة المرحلية الموحدة للتغيرات في حقوق المالك
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٨ (مراجعة)
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٣١ مارس
٢٠١٨

ألف دينار بحريني

مدققة 
٣١ ديسمبر

٢٠١٧
ألف دينار بحريني

الموجودات 
٦٨٫٨٣٦٨٢٫٥٤٤نقد وأرصدة لدى بنوك ومؤسسات مالية

٢٨٠٫٤٩٠٢٧٤٫٦٧٧مبالغ مستحقة القبض
١١٤٫٣٧٧١١٦٫٤٥٣إجارة منتهية بالتمليك ودخل إجارة مستحق القبض

١٢٢٫٦٩٩١٢٨٫٠٤٥المشاركة
١٩١٫٣١٠١٩٥٫١٨٧استثمارات 

٢٫٢٥٢٢٫٢٥٢استثمارات عقارية
٥٫٥٢٢٥٫٥١٨استثمار في مشروع مشترك

٢٣٫٦٩٤١٣٫٤٧١ممتلكات ومعدات
٧٫٣٣٠٧٫٦٦٧الشهرة

٣٩٫٩٤٧٤٠٫١٣١موجودات أخرى 
٨٥٦٫٤٥٧٨٦٥٫٩٤٥مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق حاملي حسابات االستثمار وديون 
ثانوية وحقوق المالك

المطلوبات 
١٩٫١٥٠١٩٫٦٣٧مبالغ مستحقة لبنوك ومؤسسات مالية 

١٠٤٫٨٠٠١١١٫٠٧٨حسابات جارية 
٣٢٫٢٩٦٣٧٫٦٣٠تمويل متوسط األجل

٤٦٫٠٤٦٤٨٫٠٦٠مطلوبات أخرى
٢٠٢،٢٩٢٢١٦٫٤٠٥مجموع المطلوبات 

٥٣٨٫٣٤٢٥٥٥٫٧٧٣حقوق حاملي حسابات االستثمار
٨٫٢٠١٢١٫٥٠١ديون ثانوية

حقوق المالك 
٤٦٫١٦٧٤٦٫١٦٧رأس المال

-٤١٫٤٧٠رأس المال الدائم فئة ١
٦٫٣٣٥٧٫٣٥٧إحتياطيات

٦٣٦٤٫٥٠٠أربـاح مستبقاة
٩٤٫٦٠٨٥٨٫٠٢٤الحقوق العائدة لمساهمي الشركة األم

١٣٫٠١٤١٤٫٢٤٢حقوق غير مسيطرة  
١٠٧٫٦٢٢٧٢٫٢٦٦مجموع حقوق المالك

مجموع المطلوبات وحقوق حاملي حسابات االستثمار 
٨٥٦٫٤٥٧٨٦٥٫٩٤٥وديون ثانوية وحقوق المالك

بنود غير مدرجة في الميزانية:
٣٤٫٤٣٥٣٢٫٢٧٢حقوق حاملي حسابات االستثمار 

١٣١٫٣٣٨١١٥٫٤٤٩التزامات محتملة وإرتباطات 

للثالثة أشهر المنتهية في
٣١ مارس

٢٠١٨
ألف دينار بحريني

٢٠١٧
ألف دينار بحريني

الدخل
٤٫٢٦٢٣٫٥٥٣دخل مبيعات التمويل المشترك

٤٫٨٥٠٥٫٢٤٤دخل من التمويل المشترك والتمويالت األخرى واالستثمارات
٩٫١١٢٨٫٧٩٧دخل من موجودات ممولة بصورة مشتركة 

(٦٫٨٥١)(٦٫٩٥٤)عائد حقوق حاملي حسابات االستثمار قبل حصة المجموعة كمضارب
٢٫١٤١١٫٩٣٧حصة المجموعة كمضارب 

(٤٫٩١٤)(٤٫٨١٣)عائد حقوق حاملي حسابات اإلستثمار
٤٫٢٩٩٣٫٨٨٣حصة المجموعة كمضارب وكرب المال

١٢٦١٠٦دخل المجموعة من مبيعات التمويل الذاتي
١٫٦٧٩٢٫٣٢٨دخل المجموعة من التمويل الذاتي والتمويالت األخرى واالستثمارات 

٩٦٢١٫٠٩٠إيرادات الخدمات المصرفية
٣٨١٣٥١إيرادات أخرى

حصة المجموعة كمضارب / رسوم الوكيل من حقوق حاملي حسابات
٦٨اإلستثمار غير المدرجة في الميزانية

٧٫٤٥٣٧٫٧٦٦مجموع الدخل التشغيلي

المصروفات التشغيلية
(٣٫٣١٣)(٣٫٣٢٣)مصروفات الموظفين

(٤٢٠)(٤٧٨)إستهالك
(٣٫٣٩٨)(٢٫٨٨٥)مصروفات تشغيلية أخرى

(٧٫١٣١)(٦٫٦٨٦)مجموع المصروفات التشغيلية
٧٦٧٦٣٥صافي الدخل التشغيلي

(٤٩٢)(١٧٤)صافي مخصص الخسائر االئتمانية / االضمحالل 
٥٩٣١٤٣صافي الدخل قبل الضرائب

٢٥٣الضرائب
٦١٨١٤٦الدخل للفترة

العائد إلى:
٦٠٥١٢٤حقوق مساهمي الشركة األم

١٣٢٢حقوق غير مسيطرة
٦١٨١٤٦

للثالثة أشهر المنتهية في
٣١ مارس

٢٠١٨
ألف دينار بحريني

٢٠١٧
ألف دينار بحريني

األنشطة التشغيلية
٥٩٣١٤٣صافي الدخل قبل الضرائب

تعديالت للبنود التالية: 
٤٧٨٤٢٠إستهالك 

١٧٤٤٩٢مخصص اإلضمحالل - صافي
(١٠)(١)مكسب من بيع ممتلكات ومعدات

(٥٥٠)(٥٩)مكسب من بيع إستثمارات 
(٤)(٤)حصة البنك في خسارة من استثمار في مشروع مشترك

١٫١٨١٤٩١الربح التشغيلي قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
صافي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية: 

٢٫١٣٤٤٢٫١٣٠أرصدة اإلحتياطيات اإلجبارية لدى بنوك مركزية 
(١٧٫٢٣٤)١١٫٠٦٣مبالغ مستحقة القبض

٢٩٣-التمويل بالمضاربة 
(١٫٤٦٧)٥٤٩إجارة منتهية بالتمليك دخل إجارة مستحق القبض 

٣٫٨٠٥١٫٨٥٦المشاركة
(١٫٤٣٧)١٫٢٣٠موجودات أخرى
٨٫٠١٠(٢٫٥١٤)مطلوبات أخرى

١١٫٠٥٤(٤٨٧)مبالغ مستحقة لبنوك ومؤسسات مالية 
(١٠٫٠٤٩)(٦٫٢٧٨)حسابات جارية 

(٣٣٫٤٢٠)(١٦٫٥٧٢)حقوق حاملي حسابات االستثمار 
(٦٠)(٤١)ضرائب مدفوعة 

١٦٧(٥٫٩٣٠)صافي النقد (المستخدم في) / من األنشطة التشغيلية 

األنشطة االستثمارية
(٢٦٫٤٤٥)(٢٫١٤٦)شراء إستثمارات 

٦٫١٠٠١٢٫٢١٣بيع إستثمارات
(١٫٥٠٢)٢٣٣صافي بيع / (شراء) ممتلكات ومعدات

(١٥٫٧٣٤)٤٫١٨٧صافي النقد من / (المستخدم في) األنشطة اإلستثمارية

األنشطة التمويلية
(١٫١٤٢)(١٫٦١٣)ديون ثانوية 

٥٫٤٦٠(٥٫٣٣٥)تمويل متوسط األجل  
-١٨٫٨٥٠إصدار رأس المال الدائم فئة ١

١١٫٩٠٢٤٫٣١٨صافي النقد من األنشطة التمويلية
(٧٩)(١٫٣٨٢)تعديالت تحويل عمالت أجنبية

(١١٫٣٢٨)٨٫٧٧٧الزيادة (النقص) في النقد وما في حكمه
١٢٠٫٥٥٨١١٩٫٥٦٧النقد وما في حكمه في ١ يناير

١٢٩٫٣٣٥١٠٨٫٢٣٩النقد وما في حكمه في نهاية الفترة

لغرض القائمة المرحلية للتدفقات النقدية يشتمل النقد وما في
حكمه على ما يلي:

١٣٫١٨٦١٣٫٢١١نقد في الصندوق
٥٫٤٧٧٧٫٠١٩أرصدة لدى بنوك مركزية في حسابات مطلقة 

٢٤٫٣٢٤٥٫٤٣٦أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى 
٨٦٫٣٤٨٨٢٫٥٧٣مبالغ مستحقة القبض - سلع دولية

١٢٩٫٣٣٥١٠٨٫٢٣٩

الحقوق العائدة لمساهمي الشركة األم
إحتياطيات

رأس المال
ألف 

دينار بحريني

رأس
المال الدائم

 فئة ١
ألف 

دينار بحريني

قانونية
ألف 

دينار بحريني

عامة
ألف 

دينار بحريني

خطة المزايا 
المحددة 

للموظفين 
ألف 

دينار بحريني

التغيرات 
المتراكمة 

في القيمة 
العادلة 

ألف 
دينار بحريني

إعادة تقييم 
إحتياطي 

الممتلكات 
والمعدات

ألف 
دينار بحريني

صرف 
العمالت
األجنبية

ألف 
دينار بحريني

أرباح
مستبقاة

ألف 
دينار بحريني

المجموع
ألف 

دينار بحريني

حقوق غير 
مسيطرة

ألف 
دينار بحريني

مجموع 
حقوق 
المالك

ألف 
دينار بحريني

٤٫٥٠٠٥٨٫٠٢٤١٤٫٢٤٢٧٢٫٢٦٦(٥٫٢٤٦)٣٦٤٤٥٠(٤٤)٨٫٥٥٨٣٫٢٧٥-٤٦٫١٦٧الرصيد في ١ يناير ٢٠١٨ 
تعديل تحول نتيجة لتطبيق معيار المحاسبة الدولي

(٥٫١٩٧)(٧٢٨)(٤٫٤٦٩)(٤٫٤٦٩)--------رقم ٣٠ كما في ١ يناير ٢٠١٨
٣١٥٣٫٥٥٥١٣٫٥١٤٦٧٫٠٦٩(٥٫٢٤٦)٣٦٤٤٥٠(٤٤)٨٫٥٥٨٣٫٢٧٥-٤٦٫١٦٧الرصيد معاد عرضه كما في ١ يناير ٢٠١٨

١٠٧٧٤١٨١---١٠٧-----التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة 
(١٫٧١٩)(٥٨٨)(١٫١٣١)-(١٫١٣١)-------إحتياطي تحويل العملة األجنبية

٢١٣----٢----إعادة قياس مكاسب ناتجة من خطة المزايا المحددة 
٤١٫٤٧٠-٤١٫٤٧٠-------٤١٫٤٧٠-رأس المال الدائم فئة ١

٦٠٥٦٠٥١٣٦١٨--------صافي الدخل للفترة
٦٣٦٩٤٫٦٠٨١٣٫٠١٤١٠٧٫٦٢٢(٦٫٣٧٧)٤٧١٤٥٠(٤٢)٤٦٫١٦٧٤١٫٤٧٠٨٫٥٥٨٣٫٢٧٥الرصيد في ٣١ مارس ٢٠١٨

٥٫٨٣٧٦١٫٤٨٩١٦٫٤٣٢٧٧٫٩٢١(٣٫٥١٢)٧٥٧٤٥٠(٤٣)٨٫٥٥٨٣٫٢٧٥-٤٦٫١٦٧الرصيد في ١ يناير ٢٠١٧ 
(٣٦٨)(١٥٧)(٢١١)---(٢١١)-----التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة 

(١٠٣)(٣٧)(٦٦)-(٦٦)-------إحتياطي تحويل العملة األجنبية
٩٦١٥----٩----إعادة قياس مكاسب ناتجة من خطة المزايا المحددة 

١٢٤١٢٤٢١١٤٥--------صافي الدخل للفترة
٥٫٩٦١٦١٫٣٤٥١٦٫٢٦٥٧٧٫٦١٠(٣٫٥٧٨)٥٤٦٤٥٠(٣٤)٨٫٥٥٨٣٫٢٧٥-٤٦٫١٦٧الرصيد في ٣١ مارس ٢٠١٧

94 % التخلي�ص امل�سبق 
لل�ساحنات على اجل�رس

�سمو ال�سيخ �سلمان بن خليفة يح�رس حفل ال�سفارة الرو�سية  
نيابة عن �سمو رئي�س الوزراء

املنامة - بنا: اأناب رئي�س الوزراء �س���احب 
ال�س���مو امللك���ي الأم���ر خليف���ة بن �س���لمان اآل 
خليفة، م�ست�سار �س���احب ال�سمو امللكي رئي�س 
ال���وزراء �س���مو ال�س���يخ �س���لمان ب���ن خليف���ة اآل 
خليفة، حل�س���ور حفل ال�س���تقبال ال���ذي اأقامه 
�س���فر جمهورية رو�س���يا الحتادية ال�س���ديقة 
ل���دى مملكة البحري���ن فاغي���ف غاراييف بفندق 
الدبلومات م�س���اء اأم�س، مبنا�سبة العيد الوطني 
لبالده، بح�سور عدد من كبار امل�سوؤولني ورجال 

ال�س���لك الدبلوما�س���ي املعتمدين ل���دى مملكة 
البحري���ن وعدد من ال�س���يوف. وقد نقل �س���مو 
ال�س���يخ �س���لمان ب���ن خليف���ة اآل خليف���ة حتيات 
وتهاين �س���احب ال�س���مو امللكي رئي�س الوزراء 
اإلى القيادة وال�س���عب الرو�س���ي ال�سديق بهذه 
املنا�س���بة، ومتنيات �س���موه جلمهورية رو�س���يا 

الحتادية مبزيد من التقدم والزدهار.
واأ�س���اد م�ست�س���ار �س���احب ال�س���مو امللكي 
رئي�س ال���وزراء مبا ت�س���هده عالقات ال�س���داقة 

والتع���اون ب���ني البلدين ال�س���ديقني من تطور 
عل���ى خمتل���ف الأ�س���عدة، موؤكدا حر����س مملكة 
البحرين على الرتقاء باأوجه التعاون الثنائي مع 
جمهورية رو�س���يا الحتادية ال�سديقة، من خالل 
تفعيل م���ا يربطهما م���ن اتفاقي���ات ومذكرات 
تعاون م�س���ركة وبال�س���كل الذي يلبي تطلعات 

البلدين وال�سعبني ال�سديقني.
من ناحيته، اأعرب �س���فر جمهورية رو�س���يا 
الحتادي���ة ل���دى اململك���ة ع���ن خال�س ال�س���كر 

والتقدير ل�ساحب ال�سمو امللكي رئي�س الوزراء 
عل���ى ما يوليه �س���موه م���ن اهتمام بدع���م اأوا�رص 
ال�س���داقة والتعاون ب���ني البلدي���ن، الأمر الذي 
اأ�س���هم يف تقوية عالقات التعاون بينهما وفتح 
العدي���د من املج���الت التي تعزز من امل�س���الح 
امل�س���ركة للبلدي���ن ال�س���ديقني، معرًب���ا ع���ن 
حر�س بالده عل���ى تعزيز اأوجه التعاون وال�رصاكة 
م���ع مملك���ة البحرين مبا يع���ود بالنفع ل�س���الح 

ال�سعبني ال�سديقني.

• م�ست�سار �ساحب ال�سمو امللكي رئي�س الوزراء يح�رص حفل ال�ستقبال الذي اأقامه �سفر جمهورية رو�سيا الحتادية ال�سديقة	

املنام���ة - وزارة الداخلي���ة: ����رصح رئي�س 
اجلمارك ال�س���يخ اأحمد بن حمد اآل خليفة باأن 
عملية التخلي�س امل�سبق لل�ساحنات على ج�رص 
امللك فهد والتي بداأ تطبيقها منذ الأول من 
اأبريل املا�سي ، بلغت 37.7 % خالل الأ�سبوع 
الأول و67.5 % يف الث���اين، و87.7 % خ���الل 
الأ�س���بوع الثالث، مع حدوث نقلة نوعية خالل 
الأ�س���بوع الرابع و�سلت اإلى ما يقارب 94 % 

ح�سب الإح�سائيات الأولية ل�سهر اأبريل.
انتظ���ار  م���دة  ملتو�س���ط  وبالن�س���بة 
ال�س���احنات، فقد كانت يف �سهر مار�س - اأي 
قب���ل تطبي���ق النظام امل�س���بق - من �س���اعة 
ون�س���ف اإلى �س���اعتني تقريباً، وعند تطبيق 
النظام يف اأبريل اأ�س���بحت م���دة النتظار من 
30 اإل���ى 45 دقيقة تقريباً، بينما بلغ اإجمايل 
املعامالت ال���واردة يف اأبريل )12004( وبلغ 
عدد معامالت التخلي�س امل�سبق )8728( مبا 
يعادل تخلي�س �ساحنات الوارد بني املحمل 
والفارغ مبعدل 653 �س���احنة يومياً، يف حني 
بل���غ عدد املعامالت الواردة يف �س���هر مار�س 
)11148( معامل���ة واردة وعدد )32( معاملة 
تخلي����س م�س���بق فقط، مبا يع���ادل تخلي�س 

عدد 575 �ساحنة يومياً.
واأكد  رئي�س اجلمارك اأن هذه الن�سب تدل 
على انعكا�س تطبيق النظام ب�سورة اإيجابية 
نحو ت�سهيل وترة العمل اجلمركي وان�سياب 
حركة ال�س���احنات ب�س���كل فعال والذي بدوره 
اأدى اإلى عدم تكد�س ال�س���احنات يف ال�س���احة 
اجلمركي���ة، مم���ا يثب���ت اأن العملي���ة ب���داأت 
بتحقي���ق الأه���داف املرجوة منها، م���ع الأخذ 
بالعتبار اأنها ما زالت يف بداية التطبيق ومن 
املوؤمل زيادة الن�سب يف الأيام املقبلة، داعياً 
العم���الء كافة باللت���زام بتطبي���ق التخلي�س 
امل�سبق للم�س���توردين على جميع وارداتهم، 
م�س���يفا اأن �س���وؤون اجلمارك يف طور تطبيق 

نظام التخلي�س امل�سبق ب�سورة اإلزامية.
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وزير �شوؤون الديوان امللكي ي�شيد بتطور العالقات مع تركيا

تخريج دورة متخ�ض�ضة لل�ضباط مبركز تدريب قوة الدفاع 

اإعجاب اأممي باهتمام البحرين يف اإعداد “التقرير الطوعي”

�ضفرينا لدى اليابان يتقلد و�ضام ال�ضم�س امل�رشقة 

الرويعي ي�ضارك مبرا�ضم تن�ضيب رئي�س كو�ضتاريكا

ال�ضاعر تفوز بجائزة التميز الإعالمي من اجلامعة العربية

الرميحي ي�ضيد بعطاء املراأة البحرينية باملجال الإعالمي

و�ضع �ضوابط لأمن املعلومات مبن�ضات التوا�ضل الجتماعي 

يف اإجناز جديد ي�صاف لل�صحافة املحلية

يف مبادرة لوزارة الإعالم 

القاه���رة - بنا: بعثت قرين���ة عاهل البالد 
رئي�ص���ة املجل�س الأعلى للمراأة �ص���احبة ال�صمو 
امللكي الأمرية �ص���بيكة بنت اإبراهيم اآل خليفة 
برقي���ة تهنئ���ة لالإعالمي���ة والكاتبة ال�ص���حفية 
�صو�ص���ن علي ال�ص���اعر مبنا�ص���بة نيله���ا جائزة 
التمّي���ز الإعالم���ي العربي يف جم���ال التلفزيون 
يف الدورة العادي���ة ال49 ملجل�س وزراء الإعالم 

العرب بجامعة الدول العربية بالقاهرة. 
واأ�صادت قرينة عاهل البالد بهذه املنا�صبة  
املكان���ة  لإب���راز  املخل�ص���ة  ال�ص���اعر  بجه���ود 
الرفيعة والوجه املتح����ر ململكة البحرين من 
خ���الل اأعماله���ا الإعالمية الهادفة يف ر�ص���التها 
واملخل�ص���ة يف م�صمونها، ولياأتي هذا التكرمي 
موؤك���داً عل���ى ما تتمت���ع ب���ه امل���راأة البحرينية 
م���ن كفاءة ومتّي���ز وعلى ما تبادر ب���ه من عطاء 
م�ص���وؤول يف �صبيل رفعة الوطن ومناءه، متمنية 
�صموها لها املزيد من التقدم يف م�صرية عملها 

املباركة.
وحقق���ت الإعالمي���ة والكاتب���ة ال�ص���حافية 
�صو�ص���ن ال�ص���اعر اإجناًزا وطنيًّا جديًدا ي�ص���اف 
اإلى اإجنازات الإعالم البحريني وال�صجل امل�رف 
التمي���ز  بجائ���زة  بفوزه���ا  البحريني���ة  للم���راأة 
الإعالم���ي العرب���ي يف جمال التلفزيون �ص���من 
اجلوائز املقدمة خالل الدورة العادية ال� )49( 
ملجل�س وزراء الإعالم العرب مبقر جامعة الدول 

العربية بالقاهرة.

ومت من���ح �صو�ص���ن ال�ص���اعر جائ���زة التميز 
الإعالم���ي العربي يف جم���ال التليفزي���ون لعام 
2018، واملقدمة من قطاع الإعالم والت�ص���ال 
بجامع���ة ال���دول العربي���ة �ص���من فئ���ة الرموز 
الإعالمي���ة التليفزيونية العربي���ة من مذيعني 
ومعدين وخمرجني �ص���اهموا يف م�صرية الإعالم 
���ا، حي���ث  اأو قدم���وا عم���اًل رياديًّ التلفزي���وين 
ت�ص���مل اجلائ���زة �ص���ت فئ���ات اأخ���رى يف جمال 
التلفزي���ون، هي: جائزة اأق���دم تلفزيون عربي 
ر�ص���مي من ن�ص���يب قن���اة العراقية، واأف�ص���ل 
الربام���ج الإخباري���ة واحلواري���ة والتحقيق���ات 
ال�صتق�ص���ائية، واأف�ص���ل مرا�ص���ل اإخب���اري اأو 
م�ص���ور من مناطق النزاعات، ف�صالً عن تكرمي 

�صهداء العمل الإعالمي.
واأعرب���ت الإعالمي���ة �صو�ص���ن ال�ص���اعر عن 
�ص���عادتها الغام���رة به���ذا التك���رمي العرب���ي، 
ال�ص���حافة  بي���وم  الحتف���الت  م���ع  بالتزام���ن 
البحريني���ة وي���وم الإع���الم العرب���ي يف دورت���ه 
الثالث���ة، موؤكدة اأن هذا الإجناز مل يكن ليتحقق 
ل���ول دعم عاه���ل البالد �ص���احب اجلاللة امللك 
حمد بن عي�ص���ى اآل خليفة للحري���ات الإعالمية 
امل�صوؤولة، ودور رئي�صة املجل�س الأعلى للمراأة 
قرينة العاهل �ص���احبة ال�ص���مو امللكي الأمرية 
�ص���بيكة بنت اإبراهيم اآل خليفة يف م�ص���اندتها 
للم���راأة البحريني���ة ومتكينها ك�ري���ك جدير يف 

م�صرية التنمية ال�صاملة وامل�صتدامة.

الأمني���ة  التحدي���ات  ظ���ل  يف  بن���ا:   - املنام���ة 
والتغ���ريات التقني���ة ال�ريع���ة يف من�ص���ات ومواق���ع 
التوا�ص���ل الجتماع���ي وواق���ع ا�ص���تخدامها يف العمل 
احلكومي، وّجه وزير �صوؤون الإعالم املعنيني بالوزارة 
للتوا�صل والتن�صيق مع املوؤ�ص�صات احلكومية لإيجاد 
�صيا�ص���ات و�ص���وابط لال�ص���تخدام الآم���ن والفع���ال 

ملن�صات مواقع التوا�صل الجتماعي.
و�رح الوكيل امل�صاعد لل�صوؤون الفنية والتقنية 
عبداهلل البلو�صي باأنه تنفيًذا لتوجيهات وزير �صوؤون 
الإع���الم اأطلقت وزارة �ص���وؤون الإع���الم مبادرة تعاون 

م�ص���رتك مع هيئة املعلوم���ات واحلكومة الإلكرتونية 
وجامع���ة البحري���ن حول ال�ص���تخدام الآمن ملن�ص���ات 

التوا�صل الجتماعي عرب منظومة العمل احلكومي.
واأكد الوكيل امل�صاعد لل�صوؤون الفنية والتقنية 
اأهمي���ة ه���ذه املب���ادرة ودوره���ا يف توحي���د اجلهود 
وو�صع �صيا�صات و�صوابط لأمن املعلومات مبا يعزز 
ال�ص���تخدام الآم���ن ملن�ص���ات التوا�ص���ل الجتماعي، 
م�ص���رًيا اإلى اأن هذا التع���اون يعترب الأول من نوعه يف 
هذا املجال ويجمع بني ثالث جهات حكومية خمت�صة 

يف من�صات وبرامج التوا�صل الجتماعي.

كما اأو�ص���ح البلو�صي اأنه يف اإطار تنفيذ املبادرة 
مت عق���د اجتم���اع تن�ص���يقي م���ع املعني���ني بهيئ���ة 
املعلومات واحلكومة الإلكرتوني���ة وجامعة البحرين، 
مت ت�ص���كيل فري���ق عمل معن���ي بالتعاون امل�ص���رتك 
باإ�راف���ه وع�ص���وية ممثل���ني عن اجله���ات احلكومية 
الثالث، وهم رئي�س البني���ة التحتية لأمن املعلومات 
بهيئ���ة املعلومات واحلكوم���ة الإلكرتوني���ة ورئي�س 
ق�صم الإعالم وال�صياحة والفنون بكلية الآداب بجامعة 
البحري���ن والقائ���م باأعمال رئي�س تقني���ة املعلومات 

بوزارة �صوؤون الإعالم.

املنام����ة - بن����ا: ا�ص����تقبل وزي����ر �ص����وؤون 
الديوان امللكي �ص����مو ال�ص����يخ علي بن عي�ص����ى 
اآل خليفة مبكتبه �ص����باح اأم�س، �صفري جمهورية 
تركي����ا ال�ص����ديقة ل����دى مملكة البحري����ن كمال 
دميريجيلر، وذلك لل�ص����الم على �صموه مبنا�صبة 
تولي����ه مه����ام عمل����ه الدبلوما�ص����ي اجلدي����د يف 

اململكة.
وخ����الل اللق����اء، رّحب �ص����مو وزير �ص����وؤون 
الدي����وان امللكي بال�ص����فري، وهن����اأه بتعيينه يف 
من�صبه اجلديد، معرًبا �صموه عن خال�س متنياته 
ل����ه ب����دوام التوفي����ق وال�ص����داد يف اأداء مهام����ه 
الدبلوما�ص����ية لكل ما من �صاأنه تطوير وتر�صيخ 
اأوا�����ر العالقات التاريخي����ة الوثيقة التي تربط 

البلدين ال�صديقني. واأ�صاد �صموه بعمق ومتانة 
العالق����ات البحريني����ة الرتكي����ة ومتيزه����ا، ومبا 
و�صل اإليه التعاون الثنائي امل�صرتك من تطور 
ومن����و يف كافة املج����الت ملا فيه خ����ري البلدين 

وم�صلحة ال�صعبني ال�صديقني.
م����ن جانب����ه، اأع����رب ال�ص����فري الرتك����ي عن 
جزيل �ص����كره وتقديره ل�ص����مو ال�ص����يخ علي بن 
عي�صى اآل خليفة على ما لقيه من حفاوة وح�صن 
ا�ص����تقبال وعلى دع����م واهتمام �ص����موه بكل ما 
يعزز العالق����ات الثنائية املتميزة بني البلدين، 
موؤكًدا تطلع بالده وحر�صها على تطوير وتنمية 
اآف����اق التعاون مع مملك����ة البحرين على خمتلف 

الأ�صعدة. 

الرف����اع - ق����وة الدفاع: ح�����ر رئي�س هيئة 
الأركان الفري����ق الرك����ن ذياب النعيمي �ص����باح 
اأم�����س حفل تخريج اإحدى الدورات املتخ�ص�ص����ة 
لل�ض����باط مبركز تدري����ب قوة الدف����اع امللكي، 
مب�ض����اركة ع����دد م����ن �ض����باط احلر�����س الوطني 
و�ض����باط من القوات امل�ضلحة باململكة العربية 
ال�صعودية ال�صقيقة. وبداأ الحتفال بتالوة اآيات 
من الذكر احلكيم، بعدها األقى اآمر مركز تدريب 
ق����وة الدفاع امللكي اللواء الركن جابر بن حويل 

كلم����ة، ثم قدم اآم����ر جناح ال�ض����باط �رشحا موجزا 
عن اأهم الربام����ج والتدريبات النظرية والعملية 
التي ا�صتملت عليها الدورة. بدوره، وزع رئي�س 
هيئ����ة الأركان اجلوائز التقديرية وال�ص����هادات 
على اخلريجني بالدورة وهناأهم على امل�ص����توى 
الطي����ب ال����ذي ظه����روا ب����ه، وعرب �ص����عادته عن 
�ص����كره وتقديره اإلى كل امل�صاركني يف الدورة 
واملدربني على اجلهود التي بذلوها يف حتقيق 

متطلبات هذه الدورات بنجاح.

ا�ص����تقبل  اخلارجي����ة:  وزارة   - املنام����ة 
وكيل وزارة اخلارجية لل�ص����وؤون الدولية ال�ص����يخ 
عب����داهلل ب����ن اأحم����د اآل خليف����ة وف����ًدا م����ن اإدارة 
التنمية امل�ص����تدامة باإدارة ال�صوؤون القت�صادية 
والجتماعية لدى الأمم املتحدة، برئا�صة �صارا�س 
الأم����م  املقي����م لربنام����ج  واملمث����ل  جاغن����واث، 
املتح����دة الإمنائ����ي، واملن�ص����ق املقيم لأن�ص����طة 
الأمم املتحدة يف البحرين اأمني ال�رقاوي، وذلك 
يف اإط����ار زيارة الوفد ململكة البحرين للتن�ص����يق 
والت�ص����اور ب�صاأن اإعداد التقرير الوطني الطوعي 
الأول للمملكة، لتنفيذ اأهداف التنمية امل�صتدامة 
2030، والذي �صيقدم للمنتدى ال�صيا�صي رفيع 
امل�ص����توى؛ املعني بالتنمية امل�ص����تدامة، التابع 

للمجل�س القت�صادي والجتماعي لالأمم املتحدة، 
يف �صهر يوليو القادم بنيويورك.

وخ����الل الجتم����اع، اأكد ال�ص����يخ عب����داهلل بن 
اأحمد اآل خليفة اأن مملكة البحرين قطعت �صوًطا 
كب����رًيا يف تنفي����ذ اأه����داف التنمي����ة امل�ص����تدامة 
ال�ص����املة، وتوف����ري البيئ����ة املالئم����ة واملحف����زة 
لتحقي����ق تلك الأه����داف، من خ����الل اعتمادها يف 
الربامج احلكومية، ووفق اأف�ص����ل معايري اجلودة 
وكفاءة الأداء، ف�ص����الً عن ال�ص����تثمار يف العن�ر 

الب�ري تعليًما وتاأهيالً، كمحور وغاية التنمية.
اإعجابه����ا  جاغن����واث  اأب����دت  جانبه����ا،  م����ن 
بالهتم����ام الكبري ال����ذي توليه مملك����ة البحرين 

لإعداد التقرير الوطني الطوعي الأول.

املنامة - بنا: ح�صل �صفري مملكة البحرين 
ال�ص����ابق لدى اليابان خليل اإبراهيم ح�ص����ن على 
الذهبي����ة  والنج����وم  ال�ص����م�س امل�رق����ة  و�ص����ام 
والف�ص����ية م����ن اأو�ص����مة الربي����ع الأمرباط����وري 
2018؛ تقدي����ًرا مل�ص����اهماته يف تعزي����ز عالقات 
ال�صداقة بني البلدين. جاء ذلك يف احلفل الذي 
اأقي����م الثالث����اء يف الق�ر المرباطوري بح�ص����ور 
رئي�����س وزراء الياب����ان �ص����ينزو اآب����ي؛ لتك����رمي 
احلائزي����ن و�ص����ام الربيع المرباط����وري 2018، 

حيث منحت حكومة اليابان خليل ح�ص����ن و�ص����ام 
ال�ص����م�س امل�رقة والنجوم الذهبية والف�ص����ية؛ 
تكرمًي����ا جله����وده الدءوبة واملثمرة يف تو�ص����يع 
جمالت التع����اون الثنائي بني مملك����ة البحرين 
واليابان التي بداأها منذ �ص����غله من�ص����ب �صفري 
مملكة البحرين لدى اليابان من العام 2005 اإلى 
2017، وم�ص����اعيه لت�ص����جيع ال�ركات اليابانية 
على ال�ص����تثمار يف مملكة البحرين، وم�ص����اهمته 

يف زيادة التبادلت الثقافية بني البلدين.

املنام����ة - وزارة اخلارجي����ة: نقل ال�ص����فري 
جمال فار�س الرويعي املن����دوب الدائم ململكة 
البحرين لدى الأمم املتح����دة بنيويورك حتيات 
عاه����ل البالد �ص����احب اجلالل����ة املل����ك حمد بن 
عي�ص����ى اآل خليف����ة، ورئي�����س ال����وزراء �ص����احب 
ال�ص����مو امللك����ي الأم����ري خليف����ة بن �ص����لمان ال 
خليف����ة، وويل العهد نائب القائد الأعلى النائب 
الأول لرئي�����س جمل�����س الوزراء �ص����احب ال�ص����مو 

امللكي الأمري �ص����لمان بن حم����د اآل خليفة،، اإلى 
رئي�س جمهورية كو�صتاريكا املنتخب كارلو�س 
األف����ارادو كي�ص����ادا، ومتنياته����م ل����ه بالتوفيق 
والنجاح ول�ص����عب كو�صتاريكا ال�صديق باملزيد 
م����ن التقدم والزدهار.  جاء ذلك لدى م�ص����اركة 
املن����دوب الدائ����م ال�ص����فري جم����ال الرويعي يف 
مرا�ص����م تن�ص����يب رئي�س جمهورية كو�صتاريكا 

التي جرت الثالثاء يف العا�صمة �صان خو�صيه.

• •�صمو الأمرية �صبيكة	 �صو�صن ال�صاعر	

املنام���ة -بنا: هن���اأ وزير �ص���وؤون الإعالم علي 
الرميح���ي الكاتبة ال�ص���حفية والإعالمية البحرينية 
�صو�ص���ن ال�ص���اعر مبنا�ص���بة فوزها بجائزة التمي�ز 
الإعالمي العربي يف جمال التلفزيون �صمن اجلوائز 
املقدمة من قطاع الإعالم والت�صال بجامعة الدول 
العربي���ة خ���الل ال���دورة العادية ال���� )49( ملجل�س 

وزراء الإعالم العرب بالقاهرة.
واعت���رب الرميح���ي اأن من���ح اجلامع���ة العربية 

هذه اجلائزة لالإعالمية والكاتبة ال�صحفية �صو�صن 
لإ�ص���هاماتها  م�ص���تحق  تتوي���ج  مبثاب���ة  ال�ص���اعر 
املتمي����زة، وتقدير لتاريخه���ا الوطني امل�رف يف 
املج���ال ال�ص���حفي والإعالمي، ودوره���ا التنويري 
يف ن����ر الوعي ال�صيا�ص���ي واملجتمع���ي، ومواقفها 
القومي���ة امل�ص���هودة، ومتيزه���ا يف اأداء واجباته���ا 
املهني���ة بكفاءة واإخال�س يف الذود عن اأمن الوطن 
وا�ص���تقراره وتقدمه، وحر�صها على خدمة م�صالح 

الأمة وتعزيز العمل العربي امل�صرتك.
واأكد فخر الوزارة بعط���اءات املراأة البحرينية 
واإبداعاتها يف خمتلف قطاعات ال�ص���حافة والإعالم 
املرئي وامل�صموع، وحر�صها على متكينها من اأداء 
دورها الوطني مبهنية وم�ص���وؤولية مبا ي�ص���هم يف 
رفع ا�صم مملكة البحرين عالًيا يف خمتلف املحافل 
الإقليمي���ة والدولية خالل العهد الزاهر ل�ص���احب 

اجلاللة امللك.

   مهنًئا ال�صاعر با�صتالم اجلائزة

“اجلزيرة” القطرية منوذج �ضيئ لالإعالم املوجه
ن�رت الكراهية وتطاولت على الأنظمة واملوؤ�ص�صات... الرميحي: 

القاه���رة -  بنا: �ص���ارك وزير �ص���وؤون الإعالم 
عل���ي الرميحي يف اأعمال الدورة العادية التا�ص���عة 
والأربعني ملجل�س وزراء الإعالم العرب، الذي عقد 

يف العا�صمة امل�رية القاهرة.
وخالل كلمة له يف اجلل�ص���ة الفتتاحية لأعمال 
ال���دورة، اأكد وزير �ص���وؤون الإع���الم اأن ما تواجهه 
الأمة العربية من عن���ف واإرهاب وتدخالت خارجية 
يف �ص���وؤونها الداخلي���ة، يفر�س وحدة ال�ص���ف ومل 
ال�صمل وحتمل امل�صوؤولية القومية والتاريخية يف 

النهو�س بالإعالم العربي.
و�ص���دد وزير �ص���وؤون الإعالم على اأن اجلزيرة 
القطري���ة �ص���كلت منذ انطالقه���ا منوذجاً �ص���يئاً 
لالإعالم العربي املوجه، ومثالً منبوذاً على خطورة 
الإع���الم غري امل�ص���وؤول، م�ص���رياً اإل���ى اأن اجلزيرة 
القطرية ر�صخت ثقافة جديدة يف جمتمعاتنا، عرب 
ن�ر الكراهية والتطاول على الأنظمة واملوؤ�ص�صات 
العربي���ة، حت���ى اأفق���دت املواطن العرب���ي ثقته 

بالدولة واملجتمع.
واأك���د اأن جت���ار الأزمات يف اجلزي���رة القطرية 
يحاولون اختزال ق�ص���ايا الأمة العربية، وت�ص���وير 
الو�صع الراهن على اأنه خالف بني اأربع دول عربية 

واأخرى، و�صدد �ص���عادته على اأن هذا الأمر خمالف 
للواق���ع حيث قام���ت 18 دول���ة بقط���ع عالقاتها 
الدبلوما�ص���ية اأو خف����س متثيله���ا الدبلوما�ص���ي 
م���ع نظام قطر بينها 11 دولة عربية، م�ص���رياً اإلى 
اأن �ص���عبنا القط���ري كان اأك���رب اخلا�رين من هذه 
ال�صيا�ص���ات. واأ�ص���اف اأن من يتجاه���ل التدخالت 
الإيرانية يف الدول العربية ويحاول تلميع �صورتها 
التي باتت مك�ص���وفة للعامل اأجمع، ل ميثل الإعالم 
العربي، م�ص���رياً اإلى اأن اجلزي���رة القطرية بعد اأن 

فق���دت التاأث���ري ورهانها عل���ى ح�ص���د اجلماهري، 
تراه���ن الآن عل���ى النت�ص���ار باأ�ص���لوب ال�ص���عبية 

الرخي�صة.
ويف خت���ام كلمت���ه وج���ه وزير �ص���وؤون الإعالم 
الدعوة ملراكز الدرا�ص���ات العربية لدرا�ص���ة هذه 
احلال���ة التي �رف���ت عليها ملي���ارات الدولرات، 
وكان من الأجدى ا�ص���تثمارها لن�ر �صورة الإ�صالم 
املعتدل ودعم الق�ص���ية الفل�ص���طينية اإعالمياً يف 

املحافل الدولية.

• وزير �صوؤون الإعالم ي�صارك يف اجتماع جمل�س وزراء الإعالم العرب بالقاهرة	
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“اخلارجية” تتابع ق�ضية البحرينيني املوقوفني بالهند

اإعداد �سباط م�سلحني باملتطلبات الع�سكرية املعا�رصة

لتوفري خدمات بحرية  وزير النفط يوقع اتفاقية مع “�ضميت المنالكو” 

حتديث الربامج التدريبية للكلية امللكية للقيادة والأركان... القائد العام:

ملرفاأ الغاز الطبيعي امل�سال يف البحرين 

الرف���اع - قوة الدف���اع: زار القائ���د العام لقوة 
دفاع البحرين امل�س���ر الركن ال�سيخ خليفة بن اأحمد 
اآل خليف���ة اأم�س الكلي���ة امللكية للقي���ادة والأركان 
والدف���اع الوطني. وكان يف ا�س���تقباله لدى و�س���وله 
رئي����س هيئة الأركان الفري���ق الركن ذياب النعيمي 
واملفت�س العام الل���واء الركن عبداهلل النعيمي، واآمر 
الكلي���ة امللكية للقي���ادة والأركان والدفاع الوطني 
اللواء الرك���ن بحري عبداهلل املن�س���وري، واآمر مركز 
تدري���ب قوة الدف���اع امللكي اللواء الرك���ن جابر بن 

حويل وعدد من كبار �ضباط قوة دفاع البحرين.
وا�س���تمع القائد العام لقوة دف���اع البحرين اإلى 
اإيج���از عن �س���ر تنفيذ اخلط���ط التطويري���ة لربامج 
الكلية امللكية للقي���ادة والأركان والدفاع الوطني، 
كما مت بحث عدد من املو�ضوعات املتعلقة بتحديث 
الربامج التدريبية املتخ�س�سة واملرتبطة بال�سوؤون 
الدرا�س���ية �س���واء النظري���ة اأو العملي���ة والت���ي م���ن 
�س���اأنها الرتقاء بجودة التعلي���م والتدريب بالكلية. 
وخالل تروؤ�س امل�س���ر الركن ال�سيخ خليفة بن اأحمد 
اآل خليف���ة اجتماع املجل����س الأعلى للكلي���ة امللكية 
للقي���ادة والأركان والدف���اع الوطن���ي والذي عقد يف 

مبن���ى الكلية، اأكد اأهمية الدور الذي تقوم به الكلية 
امللكي���ة للقيادة والأركان والدفاع الوطني يف جمال 
التعليم الع�ضكري العايل، والذي يرمي لإعداد �ضباط 
م�س���لحني بجميع متطلبات الع�سكرية املعا�رصة، مما 
يعك�س الأث���ر اليجابي على عمليات تنفيذ الواجبات 

املختلفة بكل ما تتطلبه من علم ومعرفة.
 واأ�س���ار اإلى اأن قوة دفاع البحرين تهتم اهتمام 
كب���ر بتطوير مناهج وبرامج الكلية امللكية للقيادة 
والأركان والدف���اع الوطني ودعمه���ا بالعن�رص الب�رصي 
املوؤهل والعمل ب�ض���كل متوا�ض���ل ودائ���م على رفع 

قدراته���م؛ ليكون���وا قادري���ن على التعام���ل مع اآخر 
م���ا و�س���لت اإلي���ه التكنولوجي���ا احلديث���ة يف املجال 

التعليمي الع�سكري. 
واأو�ض���ح القائ���د الع���ام اأن م�ض���رة ق���وة دفاع 
البحرين يف ظل الرعاية الكبرة من قبل عاهل البالد 
القائد الأعلى �س���احب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى 
اآل خليفة حتقق دائًما العديد من الإجنازات الكبرة، 
م�س���ًرا اإلى اأن اجلهود احلثيث���ة التي تبذل يف خدمة 
قوة دف���اع البحرين م���ن �س���اأنها الرتق���اء بال�رصوح 

العلمية الع�سكرية.

املنام���ة - نوغ���ا: اأعلنت الهيئ���ة الوطنية 
للنف���ط والغاز يف البحري���ن “نوغا” عن التعاقد 
مع �رصكة “�س���ميت لمنالك���و” لتوفر اخلدمات 
البحري���ة ملرف���اأ الغ���از الطبيع���ي امل�س���ال يف 

البحرين.
 و�ستوفر �رصكة “�سميت لمنالكو” 4 قوارب 
�سحب بقوة 70 طن بولرد بول لرتافق حامالت 
الغ���از الطبيعي امل�س���ال خالل عمليات الر�س���و 
والإبح���ار من حمط���ة الغ���از الطبيعي امل�س���ال 
يف البحري���ن اململوكة بال�رصاكة م���ا بني ال�رصكة 
القاب�س���ة للنف���ط والغاز )الذراع ال�س���تثماري 

للهيئ���ة الوطنية للنفط والغ���از( واحتاد مكون 
من �رصكة “تيكاي اإل اإن جي” الكندية، موؤ�س�سة 

اخللي���ج لال�س���تثمار )مقرها الكوي���ت(، و�رصكة 
�سام�سونغ “�سي اآند تي” الكورية. 

• القائد العام يف زيار للكلية امللكية للقيادة والأركان والدفاع الوطني	

املنام���ة - بن���ا: اأك���دت وزارة اخلارجية 
اأنها تابعت ق�س���ية املواطن���ني املوقوفني 
يف جمهوري���ة الهن���د والتي ن�رصته���ا “البالد” 
من���ذ تلقيها خ���ر توقيفهما من قب���ل اأفراد 
عائلتهم���ا، واأنها خاطبت بعثته���ا بجمهورية 
الهند ملتابعة الق�س���ية ع���ن طريق القنوات 

الر�سمية.
وقالت الوزارة اإن �سفارة مملكة البحرين 
يف نيودله���ي قد عر�ض���ت بع����ض املحامني 
لعائل���ة املوقوف���ني اإل اأن العائل���ة اخت���ارت 

حماميا اآخر، موؤكدة اأن ال�س���فارة على ات�سال 
دائ���م باملحامي لإيجاد ال�ض���بل الكفيلة حلل 
الق�سية، واأن ال�س���فارة لدى جمهورية الهند 
تتابع الق�ض���ية عر القنوات الر�ضمية �ضمن 

اأطر وقوانني جمهورية الهند.
اأك���دت وزارة اخلارجي���ة حر�س���ها  كم���ا 
عل���ى متابعة كل م���ا يخت�ض برعاي���ا اململكة 
يف اخل���ارج واأنه���ا ل تاأل���و جه���ًدا يف تق���دمي 
كل الدعم م���ن منطلق القي���ام بواجبها جتاه 

م�سالح مواطني مملكة البحرين يف اخلارج.

شفافية إعالنات التوظيف
تقّدم اأكرث من 5 اآلف موظف وعاطل، مبلفات تر�ضحهم، ل�ضغل 11 وظيفة �ضاغرة، 

بالأمانة العامة ملجل�ض النواب، مبعدل 454 مر�ضًحا لكل وظيفة.
يعك�س الرقم الكبر �سورة م�سغرة، لواقع بحريني، عن معاناة ال�سباب يف احل�سول 

على الوظيفة املنا�ضبة.
ق�س����س حزينة كث���رة تتدفق على ال�س���حيفة، ع���ن خريجني جامعي���ني، يحملون 
طموح���ات كب���رة عل���ى كفه���م، ولكنهم يرتطم���ون مبتاهات دي���وان اخلدم���ة املدنية 

واجلهات الر�ضمية يف احل�ضول على وظيفة لئقة.
تتكرر ذات الق�ض���ة باأ�ض���ماء متعددة، عن اإعالن �ضواغر جهة، ويتقدم اآلف، وجترى 
ف �ض���خ�ض حمدد، متفق عليه �ضلًفا، ح�ضب  امتحانات ومقابالت. ويف نهاية املطاف يوظَّ

اتهامات اأغلب العاطلني.
ويف بع�ض الأحيان ي�ض���ل موظف ب� “الربا�س���وت”، للوظيفة بوزارة اأو جهة ر�ضمية، 

دون العبور بالإجراءات البروقراطية اأو امل�رصحية.
غا����ض ن���واب املجل�ض احلايل يف التو�ض���ط لتوظيف اأقربائه���م وناخبيهم. والرهان 
احلقيق���ي لنج���اح الربمل���ان اجلديد قدرت���ه يف اإعالء معاي���ر اجلدارة، و�س���فافية اإعالن 

ال�ضواغر، وتوليد وظائف يتولها الأكفاء.

 تيار
“الفقر اأبو اجلرمية”

ماركو�س اأوريليو�س

راشد 
الغائب

rashed.ghayeb
 @albiladpress.com

تيارات

• اأثناء توقيع التفاقية	
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�������ص������ي������ادا  259 اإل����������������ى  احل��������ك��������وم��������ي  ال����������دع����������م  ا���������ص��������ت��������م��������رار 

300 دينار دعما �سهريا لبواني�ش �سيد الأ�سماك و360 ديناًرا للروبيان
اإيقاف الدعم املايل ملن ميتلكون بواني�ش واأكرث من طراد... حميدان:

قال وزير العمل والتنمية االجتماعية جميل 
حميدان اإن الهيئة الوطنية للنفط والغاز تقدم 
دعم���ا �ص���هريا الأ�ص���حاب البواني����ش املرخ�ش 
لهم ب�ص���يد االأ�صماك بقيمة 300 دينار، و360 
دينارا للبواني�ش املرخ�ش لها ب�صيد الروبيان.
وب���ن يف رده عل���ى �ص���وؤال نياب���ي للنائب 
الثاين لرئي����ش جمل�ش النواب عبداحلليم مراد، 
حول اأ�صباب وقف الدعم املايل عن ال�صيادين 
البحريني���ن، اأن هذا الدع���م ال يتوقف حتى يف 
اأوقات حظر �ص���يد الروبيان، وي�صتمر مادام اأن 

البانو�ش ي�صتخدم.
ولف���ت اإل���ى اأن ع���ددا من اأوقف���ت الوزارة 
عنه���م الدعم من اأ�ص���حاب الواني����ش بلغ 148 
�صيادا؛ وذلك حتى ال تكون هناك ازدواجية يف 
�رصف الدعم مم���ا يجعلهم يف حالة متييز ال وجه 
ل���ه مقارن���ة باالآخرين، وقد مت���ت عملية اإيقاف 
ال�رصف لهم على مرحلتن من يناير اإلى مار�ش 

املا�صي.
وق���ال اأم���ا ع���ن باق���ي ال�ص���يادين الذين 

ميتلكون ترخي�ش �ص���يد واح���دا )طراد فقط(، 
فيتم ال�رصف لهم قيا�ص���ا على من ميتلك �صجال 
جتاريا واحدا، مع مالحظة اأن من ميتلك اأكرث من 

طراد مت اإيقاف ال�رصف عنهم وعددهم 114.
وذكر اأن ال���وزارة تتخذ م���ن تطبيق �رشوط 
ومعاي���ر ����رصف الدعم امل���ايل منهاجا رئي�ص���ا 
لتحدي���د اأع���داد م�ص���تحقي الدعم امل���ايل، واأن 
ذلك يتم وفقا الأنظمة اإلكرتونية اأعدت �ص���لفا 
بخ�س���و�ص هذا ال�س����أن، حيث يتم التن�سيق مع 
العدي���د من اجلهات احلكومي���ة االأخرى املعنية 
بذل���ك، واأن الوزارة تقوم مبراجعة هذه ال�رشوط 

واملعاير ب�صفة دورية منتظمة.
واأ�س����ر اإل���ى اأن���ه يف اإط����ر تطبي���ق مع�يري 
و�رشوط الدعم على فئة ال�س���ي�دين امل�سجلني 
حالي���ا لدى الوزارة والبال���غ عددهم 521، فقد 
مت التن�س���يق مع الهيئة الع�م���ة حلم�ية الرثوة 
البحرية والبيئة واحلي�ة الفطرية؛ من اأجل و�سع 

ت�صنيف تقريبي للدخل املايل لل�صيادين.
وبننَّ اأنه ال توجد اأي معلومات م�صجلة لدى 
اأجه���زة الدولة ع���ن حجم دخلهم امل����يل، حيث 
يختل���ف دخ���ل كل منه���م وفقا مل���ا ميتلك من 

مركبات بحرية ومعدات لل�صيد.
واأ�صاف اأن من ميتلك بانو�صا يختلف عمن 
ميتلك طرادا، �س���واء من حيث الدخل اأو الدعم 

املايل الذي تقدمه الدولة له.
لة يف  ولف���ت اإل���ى وجود جلن���ة تظلم م�ص���كنَّ
ال���وزارة ميك���ن مل���ن ي���رى ا�ص���تحقاقه للدعم 

امل���ادي، ومت اإيقاف���ه عنه اأن يتقدم ب�ص���كوى، 
مو�ص���حا به���ا مدى ا�ص���تحقاقه للدع���م املايل، 
حيث يتم درا�س���ة �س���كواه مبوجب هذه اللجنة، 
واأن���ه اإذا تبن ا�ص���تحقاقه يتم و�ص���عه �ص���من 
امل�ص���تحقن، ويتم ال�رصف ل���ه من تاريخ طلب 

تقدمه.

• عبداحلليم مراد	 • جميل حميدان	

521 �صيادا �سيدعلي املحافظة
م�صجلون ر�صميا 

لدى وزارة “العمل”

ال وقف لدعم 
�صيادي الروبيان 

فرتة احلظر

جلنة بالوزارة 
للتظلم من قرار 

وقف الدعم املايل

 مروة خمي�ش 

الــمـالـكــيــة تــزف 14 �سـابـا اإلى عــ�ش الـزوجــيــة
بدء دعم اأجور العامالت يف احل�سانة يناير 2019

“االأعلى للمراأة”:

اأعل���ن املجل�ص الأعلى للم���راأة عن بدء دعم 
اأج���ور الع�م���ات ب���دور احل�س����نة مطل���ع ين�ير 
2019، وذل���ك �س���من خطة الربن�م���ج الوطني 
لدع���م اأج���ور وتنمية كف����ءات الع�مات يف دور 

احل�س�نة وري��ص الأطف�ل.
ت�سمنت اخلطة التي ح�سلت “البالد” على 
ن�س���خة منه� بخ�س���و�ص ع�مات دور احل�س����نة 
وريا����ش االأطف���ال اأنه �ص���يكون هن���اك توقيع 
مذكرة تفاهم خالل �ص���هر مايو اجلاري 2018، 
وذلك بن املجل�ش االأعلى للمراأة ووزارة العمل 
والتنمية االجتماعية،جامعة البحرين و�ص���ندوق 

العمل” متكن”.
واأدرج املجل����ص خط���ة الربن�م���ج الوطن���ي 
لدع���م اأجور وتنمية كف����ءات الع�مات ب�أنه منذ 
م�يو حتى اأغ�س���ط�ص الع�م اجل�ري، حيث �سيتم 
الب���دء يف تنفيذ املرحل���ة الأولى م���ن الربن�مج 
لي�س���مل دور احل�س����نة فقط، اإل���ى ج�نب عمل 

ور�ص ك�سب الت�أييد لتطبيق العقد املوحد.

وبين���ت خط���ة املجل����ص اأن���ه �س���يتم البدء 
ب�لربن�م���ج التدريبي للع�مات بدور احل�س����نة 
خالل �ص���بتمرب املقب���ل، فيما �ص���يبداأ الربنامج 
اأكتوب���ر  احل�س����نة  دور  ملدي���رات  التدريب���ي 
املقبل، و�س���يكون مطلع ين�ير املقبل بدء دعم 

اأجور الع�مات بدور احل�س�نة.

وبننَّ جمل�ش االأعلى للم���راأة باأن ذلك ياأتي 
�ص���من اأوجه التع���اون املقرتحة للم�ص���اهمة يف 
الرتوي���ج للربنامج الوطني لدع���م اأجور وتنمية 
كف����ءات الع�م���ات يف دور احل�س����نة وري��ص 
الأطف�ل من ن�حية ك�س���ب ت�أييد دور احل�س����نة 

لال�صرتاك.

امل�لكي���ة - جمعي���ة امل�لكي���ة اخلريية: 
نظمت جمعية امل�لكي���ة اخلريية حفل الزواج 
الراب���ع والع�رشي���ن م�س����ء اخلمي�ص امل��س���ي 
برع�ي���ة ع���دد من وجه����ء القري���ة وبدعم من 
التج���ار، وذل���ك يف م���اأمت اجل���واد يف قري���ة 
امل�لكي���ة، حي���ث ُزفَّ 14 فار�ًص���ا اإل���ى ع�ش 
احلي����ة الزوجي���ة، وق���د ح�رش ملعرك���ة الفرح 
االألوف من املدعوي���ن مباركن لهم زواجهم 
امليمون. يذكر اأن اجلمعية قد �ص���كلت جلنة 
مركزية ت�س���م ممثلني عن جميع موؤ�س�س����ت 
القري���ة تعن���ى ب�لرتتيب والتن�س���يق للحفل 
يرتاأ�ص���ها ناجي �ص���لمان، انبثق���ت منها عدد 

من اللج�ن تخت�ص مبه�م ال�ستقب�ل، الإعام، 
م���ن  وال�س���ي�فة، وع���دد كب���ري  ال�س���تقب�ل 
الرتتيب م�سبًق�  للم�س����ندة.ومت  املتطوعني 
لربنامج اإر�صادي خا�ش، قدمه �صاكر الفردان 
للعر�س����ن فيم���� يتعل���ق ب�حلي����ة الزوجي���ة 
وكيفي���ة املحافظ���ة عليها وكذل���ك واجبات 

وحقوق كل من االآخر حلياة �صعيدة.
وعربرّ �ص���لمان عن فخ���ره واعتزازه لكون 
امل�لكية من اأوائل املن�س���قني مل�رشوع الزواج 
اجلم�عي، موؤك���ًدا اأن اجلمعية ت�س���طلع بهذا 
الدور ملا فيه التالحم والتكاتف الذي يتجلى 

باأجمل �صوره.

2018 عــام الــتــغــيــيـــر لـ “طــيـــران الــخــلــيـــج”
و�صول 5 طائرات بوينغ نهاية 2018... الزياين:

املحرق - طريان اخلليج: اأق�مت طريان اخلليج 
–الناقل���ة الوطني���ة ململك���ة البحرين– م�س����ء اأم�ص 
االأول حفالً ر�ص���مًيا حتت رعاي���ة نائب رئي�ش جمل�ش 
ال���وزراء رئي�ص جمل�ص اإدارة �رشكة ممتلك�ت البحرين 
الق�ب�س���ة “ممتلكات” ال�ص���يخ خالد ب���ن عبداهلل اآل 
خليفة، بح�س���ور عدد م���ن امل�س���وؤولني احلكوميني 
والأعي����ن و����رشك�ء الأعم�ل واأع�س����ء برن�م���ج الولء 
للن�قل���ة وممثل���ي و�س����ئل الإع���ام من جمي���ع اأرج�ء 

العامل. 
و�س���هد احلفل الذي اأذن ببداي���ة موؤمتر اخلليج 
لال�ص���تثمار البحرين 2018 االإط���الق العاملي االأول 
لفيديو “ع���ام التغير” ب�ص���يغته الثالثي���ة االأبعاد 
لط���ريان اخلليج، وال���ذي يعترب اأح���د اأعلى العرو�ص 
املرئية ارتف�ًع� يف الع�مل، حيث مت عر�سه على جدار 
فندق فور�ص���يزونز خلي���ج البحري���ن. الفيديو الذي 
�ص���يعر�ش من خالل جولة على �صبكة وجهات الناقلة 
يبني النط�ق الوا�س���ع لآخر التطورات التي مرت به� 
الناقل���ة يف معر�ش دعمه���ا لنمو اقت�ص���اد اململكة، 
والتي ت�س���مل حتدي���ث الأ�س���طول، والإ�س����فة اإلى 
�صبكة الوجهات، وحت�صن املنتجات، واإطالق الهوية 
اجلدي���دة، والتوج���ه اال�ص���رتاتيجي البعي���د امل���دى 

ل�ستمرار النم�ء.
وعّقب رئي�ص جمل����ص اإدارة طريان اخلليج زايد 
الزياين عن احلفل بقوله: “اإن الب�ص���مة االقت�صادية 
ل�سن�عة الطريان الوا�سعة النط�ق وهي ت�سمل اليوم 
جمموعة متنوعة من القط�ع�ت يف جميع اأنح�ء الع�مل. 

اإن من املن��س���ب مع بداية موؤمتر اخلليج لا�ستثم�ر 
البحري���ن 2018 اأن ن�ص���تعر�ش ال���دور امله���م الذي 
تلعب���ه الناقل���ة الوطني���ة يف التح���ول االقت�ص���ادي 
ململك���ة البحري���ن. اإن العام 2018 ه���و عام التغير 
لط���ريان اخلليج، حيث تنطلق الن�قل���ة الوطنية نحو 
عهد جدي���د من تاريخها لت�ص���بح الناقل���ة املختارة 
من قب���ل م�س����فريه�، ولت�س���ع ب�س���مته� دولًي� من 
خال اأف�س���ل املنتج����ت املت�حة عل���ى الإطاق. لقد 
�ص���لط فيديو “ع�م التغيري الثاث���ي الأبع�د لطريان 
اخلليج” ال�س���وء على ال�س���كل امل�س���تقبلي لطريان 

اخللي���ج وت�أثريه���� الإيج�بي املتزايد عل���ى البحرين 
واملنطقة وقط�ع الطريان ككل، بو�س���فه اأحد اأعلى 
العرو�ش املرئية ارتفاًعا يف العامل، وبروؤيته امللهمة 
مل�ص���تقبل اململك���ة واالإمكان���ات الت���ي تزخ���ر به���ا 
ناقلتن���ا الوطنية، نتمنى اأن يكون �ص���يوفنا وعموم 
ال�صعب البحريني قد ا�ص���تمتعوا بهذا العر�ش. نحن 
نتطلع اإلى م�س���تقبل واعد لطريان اخلليج وثروة من 
االإمكانات التي تاأتي مع هذا الف�صل اجلديد واملثر 

ململكة البحرين وناقلتها الوطنية”.
و�ص���تكون 5 طائرات بوينغ 9-787 درمياليرن 

وطائرت���ي اإيربا����ش A320neo من ال���� 39 طائرة 
الت�بعة لاأ�س���طول اجلديد التحقت ب�أ�سطول طريان 
اخلليج مع نه�ية الع�م اجل�ري. وك�نت ط�ئرة الن�قلة 
االأول���ى م���ن ط���راز 787-9 درمياليرن ق���د التحقت 
ب�أ�س���طول ط���ريان اخللي���ج يف 27 اأبريل املا�ص���ي؛ 
حي���ث �ست�س���تخدم الن�قلة ه���ذه الط�ئ���رة اجلديدة 
ال�س���تيع�بية امل�س����فة واملنتج����ت  الق���درة  ذات 
واخلدم�ت املمت�زة يف ت�س���غيل رحلتيه� اليوميتني 
اإل���ى مط�ر لن���دن هيرثو. الأ�س���طول اجلديد لطريان 
اخلليج �سيوؤّمن ح�ج�ته� يف التو�سع، و�سيح�فظ على 

امتاك الن�قلة لأحد اأحدث الأ�س�طيل يف املنطقة، يف 
الوقت الذي يبني فيه على اعتمادية الناقلة احلائزة 
عل���ى اجلوائ���ز والتزامه� مبواعيد الرحات واأف�س���ل 

املنتج�ت واخلدم�ت املت�حة.
يف العام 2018 �ست�س���رّي طريان اخلليج رحاته� 
اإل���ى 49 مدينة يف 26 دولة. و�س���تبداأ طريان اخلليج 
هذا ال�ص���يف تد�صن رحالتها اإلى وجهاتها اجلديدة 
الت���ي ت�ص���مل اأبه���ا وتب���وك بال�ص���عودية، وبنغالور 
وكالك���وت يف الهن���د، واالإ�ص���كندرية و�رصم ال�ص���يخ 

مب�رش، والدار البي�س�ء ب�ملغرب، وب�كو ب�أذربيج�ن. 

• جانب من تد�صن االإطالق العاملي االأول لفيديو “عام التغير” ب�صيغته ثالثية االأبعاد ل� “طريان اخلليج”	
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محاباة األجانب
اأحم���د اهلل كثرًيا على اأن م�رشوًعا نيابيًّا يق�س���ي بفر�ض ر�س���وم 5 % عل���ى دخول الأجانب 

لل�رشف منها عند تع�رش الأجانب وعجزهم عن العودة اإلى موطنهم، مت الإجهاز عليه يف الفور. 
ول���ك اأن تت�س���ّور ما ميكن اأن ي�س���ببه مترير قانون ا�س���تفزازي بهذا احلج���م يف فقاأ مرارة 
البحريني املعج�نة اأ�س���ا من فرط اإهمال املجل�س ل�س����ؤونهم، ليجد الأجنبي نف�سه حماًطا بهذا 
الق���در اخلرايف من الت�دد املفرط جتاههم، وكاأن غري البحريني ه� الذي جت�س���م عناء الذهاب 

ل�سناديق القرتاع لتمثيل ناخبيه وتفوي�سهم يف حق الدفاع عن م�ساحلهم!
ول يفه���م م���ن كامي على اأنه معاداة لاأجانب، ولكن العق���ل واملنطق يف اأي دولة يق�لن 
اإن امل�اطن ه� اأولى بهذه احل�س���ابات املالية، فهل حلت م�س���اكل املتع�رسين واملدي�نني من 

امل�اطنني اأ�سا، لكي نتفرغ حلل م�ساكل املتع�رسين من اأ�سدقائنا الأجانب؟ 
بع����س الأرقام الر�س���مية حتدثن���ا اأن البحرين���ي ياأتي يف درج���ة متاأخرة من حي���ث التمتع 
بالمتيازات، فيكفي القارئ معرفة اأن معدل الت�ظيف بالن�سبة لغري البحرينيني يف القطاعني 
العام واخلا�س فاقت امل�اطنني اأنف�سهم، ب�اقع 4.7 % خال الن�سف الأول من 2016 ولغاية 
الن�س���ف الأول 2017 مقارنة مبعدل من� مت�ا�سعة لت�ظيف البحرينيني بلغت ن�سبته 1.2 % 
خال الفرتة نف�س���ها، وذلك بح�سب اإح�سائية ر�س���مية ن�رستها وزارة العمل والتنمية الجتماعية 

قبل عام. 
ومل تكن م�سادفة اأن حت�سل البحرين على املركز الأول عربيًّا يف م�ؤ�رس “اك�سبات اإن�سايدر” 
كاأف�س���ل وجهة للعمالة الأجنبية، وه� اأمر جيد لتق�ية ال�سمعة ال�طنية على ال�سعيد احلق�قي 
والإن�ساين ولكنه يحمل يف ال�قت ذاته م�ؤ�رسًا على اأن امل�اطن وابن البلد ه� من �سيك�ن كب�س 

الفداء للظه�ر اأمام العامل ب�س�رة “اجلنتل كاونرتي”.
يح���دث عندن���ا اأن الأجنب���ي يت���م تلقيمه مبا ل���ّذ وطاب من �س���تى اأن�اع خ���ريات الرفاهية 
والبحب�حة حتى واإن مل يطلب ه� ذلك، بينما امل�اطن ي�س���حذ الهتمام من جمل�س الن�اب ومن 
كل من لديهم القدرة على حت�س���ني و�س���عه املعي�سي ولكن لاأ�سف يتم التعامل وفق �سيا�سة 

“عمك اأ�سمخ”. 

جاسم 
اليوسف

jasim.abdulla
@albiladpress.com

عـنـفـــوان

“االألك�شو” ت�شارك باحتفاالت مئوية التعليم يف البحرين

حميدان يدعو اإلى تعزيز ثقافة الكوت�شينغ 

تد�شني مبادرات خالد بن حمد الريا�شية والثقافية واالإن�شانية

الو�شع امل�شتقبلي لل�شياحة حمور اجتماع �رشم ال�شيخ

ال�شعودية تتطلع ملوقف حازم وموحد جتاه اإيران

�سم�ه ي�ؤكد ت�سخري كل الإمكانات من اأجل الرتقاء بال�سباب

خالد بن حم�د تراأ�س وفد البحرين

طهران ا�ستغلت العائد القت�سادي من رفع العق�بات... ال�سفري اآل ال�سيخ ل� “$”: 

الرفاع - املكتب العامي ل�س���م� ال�س���يخ خالد 
بن حم���د: اأكد النائب الأول لرئي����ض املجل�ض الأعلى 
لل�سباب والريا�س���ة رئي�س الحتاد البحريني لألعاب 
الق����ى الرئي�س الفخري لاحتاد البحريني لريا�س���ة 
ذوي العزمية �س���م� ال�س���يخ خالد بن حم���د اآل خليفة  
اأن ا�ستمرارية وجناح مبادراتنا ومن �سمنها مهرجان 
جائزة خالد بن حمد للم�رسح ال�سبابي لاأندية ال�طنية 
واملراكز ال�س���بابية ولذوي العزمية ه���� نتاج للدعم 
الكب���ري ال���ذي يقدمه عاه���ل الباد �س���احب اجلالة 
املل���ك حم���د ب���ن عي�س���ى اآل خليف���ة  والرامي���ة الى 
ت�س���خري كافة المكانيات من اأجل الرتقاء بال�س���باب 
يف خمتلف املجالت خ�س��س���ا امل�رسح ال�سبابي الذي 
بات ينقل اأفكار ال�س���باب ب�س����رة واقعية ومينحهم 
الفر�س���ة الكافية للتعبري عن اآراءه���م واأفكارهم يف 
معاجل���ة العديد من الق�س���ايا املهمة والتي دائما ما 
تك����ن تلك املعاجل���ات مت�افقة مع افكار ال�س���باب 

البحريني.
وق���ال �س���م� ال�س���يخ خالد ب���ن حم���د اآل خليفة 
مبنا�س���بة العان عن انطاقة “جائ���زة خالد بن حمد 
للم�رسح ال�س���بابي تعترب من اأهم امللتقيات والروافد 
الثق���ايف الفكري ال���ذي يعط���ي لل�س���باب البحريني 
امل�س���احة الكبرية لتط�ير ال�اقع امل�رسحي ال�س���بابي 
والرتق���اء ب���ه باعتباره م���ن الفن�ن الق�ي���ة القادرة 
عل���ى التفاعل الإيجابي مع اجلماهري ب�س���ورة مبا�رشة 
لإي�س���ال الأفكار اإليهم عن طريق عدد من امل�ساهد 

الفنية الهادفة اإلى معاجلة عدد من الق�سايا”.
واأ�س���ار �س���م�ه “لقد بات���ت اجلائزة اأح���د منابع 

التن�ي���ر والثقاف���ة والتجدي���د يف الفك���ر ال�س���بابي 
امل�رسح���ي وذل���ك عطف���اً على م���ا قدمه ال�س���باب يف 
الن�سخة املا�س���ية وما �س���تقدمه من الن�سخة الرابعة 
والت���ي ب���داأ التح�س���ري لها ب�س����رة مبك���رة من قبل 
الندية ال�طني���ة واملراكز ال�س���بابية وذوي العزمية 
والتي كانت مبتغاها ال�حيد ه� تاأ�سيل دور ال�سباب 
البحريني وتاأكيد دوره يف احلركة الفنية وامل�رسحية”. 
وبني �س���م� ال�س���يخ خالد بن حم���د اآل خليفة “نثمن 
عاليا امل�س���اركة الكبرية وال�ا�س���عة من قبل املراكز 
ال�س���بابية والأندي���ة ال�طني���ة وذوي العزمية والتي 
جاءت مت�افقة مع اهتمامات وزارة �س���ئ�ن ال�س���باب 
والريا�س���ة برئا�سة وزير �س�ؤون ال�س���باب والريا�سة 
ه�س���ام اجلودر يف رف���ع عدد امل�س���اركني يف اجلائزة 

متمنني للجميع التوفيق والنجاح”. 
وكان���ت اللجن���ة املنظمة ملهرج���ان جائزة خالد 
بن حمد للم�رسح ال�س���بابي للمراكز ال�سبابية والندية 
ال�طنية ولذوي العزمية قد عقدت م�ؤمترا �س���حفيا 

للك�سف عن تفا�سيل اجلائزة حيث حتدث يف امل�ؤمتر 
مدير املكتب العامي ل�سم� ال�سيخ خالد بن حمد اآل 
خليفة عم���ر ب�كمال، ومدير ادارة املراكز ال�س���بابية 
ن����ار املط����ع ورئي�س اللجن���ة ال�ست�س���ارية الفنان 
عبداهلل ملك، ومدير املهرجان ن�سال العطاوي واأدار 
امل�ؤمتر رئي����س جلنة العام والت�س���ال باملهرجان 

العامي ف�از العبداهلل. 
وقال بوكمال ان “مبادرات �س���م� ال�س���يخ خالد 
بن حم���د اآل خليفة تنق�س���م ال���ى اربعة اق�س���ام هي 
ريا�س���ية وثقافية ان�س���انية وعملية وياأتي مهرجان 
�س���م�ه للم�رسح ال�سبابي يف دورته الرابعة �سمن اإطار 
مب���ادرات �س���م�ه يف املجال���ني الثقايف والإن�س���اين، 
اإذ يتبن���ى �س���م�ه العديد من املب���ادرات التي تخدم 
القط���اع ال�س���بابي يف اململك���ة واإن تع���دد مبادرات 
�س���م�ه وحر�س���ه الكبري عل���ى تفعيل دور ال�س���باب 
يدفعنا نح� بذل مزيد من اجله�د لارتقاء بالأن�سطة 

املندرجة حتت مظلة مبادرات �سم�ه”. 

املنام���ة - هيئة ال�س���ياحة واملعار����س: تراأ�س 
لل�س���ياحة  البحري���ن  لهيئ���ة  التنفي���ذي  الرئي����س 
واملعار�س ال�س���يخ خالد بن حم����د اآل خليفة ال�فد 
الر�س���مي ململك���ة البحرين الذي �س���ارك يف الجتماع 
الراب���ع والأربع���ني للجن���ة منظمة ال�س���ياحة العاملية 
لل�رسق الأو�سط، والذي مت عقده يف مدينة �رسم ال�سيخ 

بجمه�رية م�رس العربية.
وتناول جدول اأعمال الجتماع عدة م��س����عات 
مهمة م���ن بينها تقرير الأمني الع���ام ح�ل اجتاهات 
الإدارة  روؤي���ة  والإقليمي���ة،  العاملي���ة  ال�س���ياحة 
والأول�يات، تنفيذ برنامج العمل والأن�سطة الرئي�سة 
والتقري���ر   ،2017-2018 للف���رتة  له���ا  املخط���ط 
الإداري وامل���ايل. كم���ا تن���اول ا�س���تعرا�ض تقاري���ر 
جلان منظمة ال�س���ياحة العاملية، والتي تت�سمن جلنة 
ال�س���ياحة وال�س���تدامة، جلنة ال�س���ياحة والتناف�سية، 

وجلنة الإح�ساء وح�ساب ال�سياحة الفرعي.
وخ���ال الجتماع، و�رسح ال�س���يخ خال���د بن حم�د 
اآل خليف���ة بالق�ل: “تاأتي م�س���اركة الهيئة يف اأعمال 
هذا الجتماع ب��س���ف مملكة البحرين ع�س�اً فاعاً يف 

جلنة منظمة ال�س���ياحة العاملية لل�رسق الأو�س���ط، كما 
تاأتي هذه امل�س���اركة ا�س���طاعاً بالأعمال امل�س���ندة 
ململك���ة البحري���ن كع�س���� يف املجل����س التنفي���ذي 
للمنظم���ة يف الفرتة املمتدة ب���ني الدورتني الثانية 
العام���ة  للجمعي���ة  والع�رسي���ن  والثالث���ة  والع�رسي���ن 
)2018-2021(”. ويف �س���ياق مت�سل، اأجرى ال�سيخ 
خالد ب���ن حم�د اآل خليف���ة العديد م���ن اللقاءات مع 
ال�ف�د الر�س���مية امل�س���اركة يف اجتماع اللجنة، وقد 
تطرقت املناق�سات اإلى ال��سع امل�ستقبلي ل�سناعة 
ال�سياحة يف املنطقة يف ظل التحديات احلالية، واأهم 
برامج العمل املطل�بة لدعم دور ال�سياحة يف حتقيق 
اأه���داف التنمية امل�س���تدامة لاأم���م املتحدة 2030، 
وكذل���ك اآلي���ات تنفيذ برنام���ج العمل الع���ام للجنة 
منظمة ال�س���ياحة العاملية لل�رسق الأو�س���ط يف الفرتة 

.2018-2017

اأعلن �سفري خادم احلرمني ال�رشيفني عبداهلل بن 
عبدامللك اآل ال�س���يخ، اأن اململكة العربية ال�سع�دية 
ت�ؤيد وترحب باخلط�ات التي اأعلنها الرئي�س الأمريكي 
رونال���د ترام���ب حي���ال ان�س���حاب ال�لي���ات املتحدة 
الأمريكي���ة من التف���اق الن����وي، وت�ؤيد ما ت�س���منه 
الإعان من اإعادة فر�س للعق�بات القت�س���ادية على 
اإي���ران، التي �س���بق اأن مت تعليقها مب�ج���ب التفاق 
الن�وي. واأو�س���ح اآل ال�س���يخ يف ت�رسيحات ل� “الباد” 
اأن تاأييد اململكة العربية ال�سع�دية ال�سابق لاتفاق 
الن�وي بني اإيران ودول جمم�ع���ة )1+5( كان مبنًيا 
عل���ى قناعته���ا التامة ب�رسورة العم���ل على كل ما من 
�ساأنه احلد من انت�سار اأ�سلحة الدمار ال�سامل يف منطقة 
ال�رسق الأو�س���ط والعامل، اإل اأن اإيران ا�ستغلت العائد 
القت�س���ادي من رف���ع العق�بات عليها وا�س���تخدمته 
لا�ستمرار يف اأن�سطتها املزعزعة ل�ستقرار املنطقة، 
خ�س��س���ا من خال تط�ير �س����اريخها البالي�س���تية، 

ودعمه���ا للجماع���ات الإرهابي���ة يف املنطق���ة مب���ا يف 
ذلك حزب اهلل وميلي�س���يا احل�ثي، حيث ا�س���تخدمت 
الق���درات الت���ي نقلته���ا اإليه���ا اإيران يف ا�س���تهداف 
املدني���ني يف اململك���ة واليم���ن والتعر����س املتكرر 
ملمرات املاحة الدولية، يف انتهاك �س���ارخ لقرارات 
جمل�س الأمن. وقال ال�س���فري ال�سع�دي اإن اململكة اإذ 
ت�ؤكد جمددا تاأييدها وترحيبها بالإ�س���رتاتيجية التي 

�س���بق اأن اأعلن عنه���ا الرئي�س الأمريك���ي جتاه اإيران، 
تاأم���ل اأن يتخذ املجتمع ال���دويل م�قفا حازما وم�حدا 
جت���اه اإيران واأعماله���ا العدائية املزعزعة ل�س���تقرار 
املنطقة ودعمها للجماعات الإرهابية خ�س��سا حزب 
اهلل وميلي�س���يا احل�ثي، ودعمها لنظام الأ�س���د الذي 
ارتكب اأب�س���ع اجلرائم �س���د �س���عبه، والتي اأدت اإلى 
مقت���ل اأكرث من ن�س���ف ملي�ن م���ن املدنيني، مبا يف 
ذلك ا�ستخدام الأ�س���لحة الكيماوية. واأ�سار اآل ال�سيخ 
“وم���ن ه���ذا املنطلق ت�ؤك���د اململكة ا�س���تمرارها يف 
العم���ل مع �رسكائه���ا يف ال�ليات املتح���دة الأمريكية 
واملجتمع ال���دويل لتحقي���ق الأهداف املرج����ة التي 
اأعلن عنها الرئي�س الأمريكي، و�رسورة معاجلة اخلطر 
الذي ت�س���كله �سيا�س���ات اإي���ران على الأمن وال�س���لم 
الدولي���ني مبنظ����ر �س���امل ل يقت�رس عل���ى برناجمها 
الن����وي، بل ي�س���مل اأن�س���طتها العدواني���ة كافة مبا 
يف ذل���ك تدخاته���ا يف �س����ؤون دول املنطقة ودعمها 
لاإره���اب، ويقطع ال�س���بل نهائيا اأم���ام اإيران حليازة 

اأ�سلحة الدمار ال�سامل”.

• جانب من املوؤمتر	

مدينة عي�سى - وزارة الرتبية والتعليم: 
عل���ى هام����ض م�س���اركته يف اجتم���اع الدورة 
العادي���ة الرابع���ة والع�رسين للم�ؤمت���ر العام 
للمنظمة العربي���ة للرتبية والثقافة والعل�م 
)األك�س���و(، الت���ي حمل���ت �س���عار “القد����ض 
فل�س���طينية”، اجتمع وزير الرتبية والتعليم 
ماج���د النعيم���ي مع املدي���ر الع���ام للمنظمة 
�س���ع�د احلرب���ي، اإذ مت خ���ال الجتماع بحث 
الهتم���ام  ذات  امل��س����عات  م���ن  ع���دد 
امل�س���رتك ب���ني مملك���ة البحري���ن واملنظمة 
العربية، كم���ا وّجه ال�زير دع����ًة اإلى املدير 
العام مل�س���اركة منظمة الألك�س���� يف عدد من 
الفعالي���ات امل�س���احبة لاحتف���ال مبئ�ي���ة 
التعلي���م يف مملكة البحرين يف العام املقبل؛ 
لأهمي���ة ه���ذه املنا�س���بة ال�طني���ة لتاري���خ 

التعليم يف الوطن العربي. 
من جهته، عرّب املدي���ر العام عن تقدير 

املنظم���ة ململك���ة البحرين ودوره���ا الفاعل 
واملتميز يف اجلانب التعليمي، م�جًها التهاين 
مبنا�س���بة الحتف���ال به���ذه املئ�ي���ة، والتي 
�ست�س���هد م�س���اركة املنظمة، م�ؤك���ًدا اعتزاز 
املنظمة بريادة مملكة البحرين التعليمية يف 
العديد من املجالت، ومن بينها م�رسوع جالة 
املل���ك حم���د ملدار����ض امل�س���تقبل، وتنفيذ 
ال�زارة للعديد من امل�ساريع التط�يرية مثل 
التمكني الرقمي، والتعليم الفني واملهني، 
ورعاية ذوي الحتياجات اخلا�س���ة، اإ�س���افًة 
اإلى م�س���اركة البحرين الدولية واملتمثلة يف 
جائزة الي�ن�س���ك� - امللك حمد بن عي�سى اآل 
خليفة ل�س���تخدام تكن�ل�جي���ات املعل�مات 
والت�س���ال يف جمال التعلي���م؛ لدورها البارز 
يف تكرمي وت�س���جيع امل�ساريع املتميزة على 
ال�س���عيد العاملي، والتي ته���دف اإلى خدمة 

التعليم واإي�ساله اإلى اجلميع. 

مدينة عي�س���ى - وزارة العمل والتنمية 
الجتماعية: نّظم الحتاد الدويل للك�ت�سينغ 
ف���رع مملك���ة البحري���ن بالتعاون م���ع جمعية 
البحري���ن للتدريب حتت رعاي���ة وزير العمل 
والتنمية الجتماعية، جميل حميدان، فعالية 
للك�ت�س���ينغ،  ال���دويل  البحرين���ي  الأ�س���ب�ع 
بح�س�ر املدير العام ل�رسكة زين لات�سالت 
حمم���د زي���ن العابدي���ن، ورئي����س اجلمعي���ة 
حممد ال�س���يخ، اأم����س الأول مببنى �رسكة زين 

ب�ساحية ال�سيف.
وته���دف الفعالي���ة اإل���ى تعزي���ز ثقافة 
الك�ت�س���ينغ يف مملكة البحرين، عرب جمم�عة 
من ال�ر�س التدريبية مت تنظيمها هذا العام 
حتت �سعار “الك�ت�سينغ والعمل التط�عي... 
تعاون وتكامل”، يف الف���رتة من 1 - 8 مايو 

2018، اإذ �س���هدت ال�ر�س م�س���اركة وا�سعة 
من املهتمني بهذا العل���م احلديث يف جمال 
التدريب وتط�ير امل�ارد الب�رسية وحت�س���ني 

كفاءتها واإنتاجيتها يف �س�ق العمل.
ويف كلمة له، اأ�س���ار حمي���دان اإلى اأهمية 
نقل التجارب الناجح���ة وتعميقها وتعميمها 
واإبرازه���ا لت�س���تفيد منه���ا خمتل���ف �رسائ���ح 
املجتم���ع، داعًي���ا اإل���ى تعزي���ز دور القط���اع 
اخلا����س مل�س���اندة عملي���ة تط�ي���ر امل�ارد 

الب�رسية ال�طنية.
واأك���د زي���ن العابدين اأهمية وم�س���اهمة 
مثل ه���ذه ال���دورات املتخ�س�س���ة يف جمال 
الك�ت�سينغ التي تعتمد على النف�س وتط�ير 
الذات والقدرات املهنية وال�سخ�سية �سعًيا 

لتحقيق اإجناز مهني من�س�د.

• ال�سيخ خالد بن حمود	

 بدور املالكي

• ال�سفري ال�سعودي	

انطالق معر�ض التدريب والتعليم ما قبل العمل اليوم
مب�ساركة 60 وزارة وم�ؤ�س�سة من خمتلف قطاعات الإنتاج

املنام���ة - بنا: حتت رعاية نائ���ب رئي�س جمل�س 
ال�زراء ال�س���يخ خالد ب���ن عبداهلل ال خليفة، تد�س���ن 
املبادرة ال�طنية ل�رسكة ميدب�ينت، معر�س البحرين 
للتدريب والتعليم ما قبل العمل ال�س���ابع يف ال�س���اعة 
التا�س���عة من �س���باح الي����م اخلمي�س يف قاع���ة التاج 
بفن���دق �س���ريات�ن البحرين، فيما يق���ام على هام�س 
املعر����ض امللتق���ى احل���واري الأول لري���ادة الأعمال 
ودوره���ا يف حتقي���ق البت���كار وخل���ق فر����س العمل 
مب�س���اركة متحدثني م���ن خمتلف م�ؤ�س�س���ات القطاع 
الع���ام واخلا����س يف حقل التعلي���م والتدريب وريادة 
الأعمال. ويفتتح �س���باح الي����م وزير العمل والتنمية 
املعر����س  فعالي���ات  حمي���دان،  جمي���ل  الجتماعي���ة 

وامللتق���ى امل�س���احب بالإناب���ة عن راع���ي املعر�س 
نائ���ب رئي�ض جمل�ض الوزراء ال�س���يخ خالد بن عبداهلل 
ال خليفة، مب�س���اركة نح� 60 وزارة وم�ؤ�س�سة و�رسكة 
من خمتل���ف قطاعات الإنت���اج واخلدم���ات احلك�مية 
اإدارة �رسك���ة  رئي����س جمل����س  واأ�س���ادت  واخلا�س���ة. 
ميدب�ينت ال�سيخة ن�ره بنت خليفة اآل خليفة برعاية 
ال�س���يخ خال���د بن عب���داهلل ال خليف���ة، وبالدعم الذي 
يحظ���ى به املعر�س م���ن احلك�مة مبختل���ف وزارتها، 
خ�س��س���ا وزارة العمل، مب�ساركتها الفاعلة من خال 
اأجنح���ة عر�س ت���ربز فيها اخلدمات الت���ي تقدمها يف 
جم���ال الت�ظيف والتدريب، اإلى جانب التاأمني �س���د 
التعطل وغريها من املجالت.  واأكدت ال�س���يخة ن�رة 

بن���ت خليفة اآل خليفة اأن املعر�س ي�س���هد م�س���اركة 
وا�سعة من ال�زارات وال�رسكات وامل�ؤ�س�سات ال�طنية، 
وعلى راأ�س���ها وزارة العم���ل ووزارة الرتبية والتعليم 
و�سندوق العمل )متكني(، بالإ�سافة اإلى عدد وا�سع 
م���ن اجلامعات املحلي���ة والعربي���ة، ومعاهد التدريب 
الح���رتايف والفني واملهن���ي، بالإ�س���افة اإلى ع�رسات 
امل�ؤ�س�سات التعليمية والتدريبية ووكالت الت�ظيف 
وال�س���فارات والقن�سليات امل�ساركة بفر�س درا�سية 
وتدريبي���ة خمتلف���ة وامل�ؤ�س�س���ات ذات العاقة. من 
جانبه، اأو�س���ح ال�رسيك املنظم���ة لفعاليات املعر�س 
ح�س���ني حبيب باأنه �س���وف ي�س���م 3 اأجنحة اأ�سا�س���ية، 

الأول للتعليم والثاين للتدريب، والأخري للت�ظيف.
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تنفيذ 2132 وحدة على 4 حزم مبدينة �رشق احلد

�سمو رئي�ص الوزراء يحر�ص على املتابعة امليدانية

توجيهات �سموه اأدخلت البهجة يف النفو�ص

احلكومة �ستحيل قوانني جديدة لرتتيب االنتخابات وال�ساأن العام

م�سيداً بتف�سل �سمو رئي�س الوزراء بزيارة املدينة... وزير الإ�سكان: 

توجيه املهند�سني ب�رسعة متابعة ما مت التفاق عليه يف الزيارة... خلف: 

دعوة �سموه لزيارة الب�سيتني وقاليل... اأهايل املحرق:

ر اإقفال اأبواب الربملان ل�سهر رم�سان... م�سادر “$”: تعديل الد�ستور يوؤخِّ

اأ�ساد وزير الإ�سكان با�سم احلمر بالزيارة الكرمية 
التي تف�سل بها رئي�س الوزراء �ساحب ال�سمو امللكي 
الأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة اإلى مدينة �رسق احلد، 
وحر�س �س���موه على الطالع على �س���ري العمل ون�س���ب 
الإجناز يف هذا امل�رسوع ال�س���راتيجي املهم، موؤكًدا اأن 
تلك الزيارة تاأتي يف اإطار نهج �س���موه يف دعم ومتابعة 

كل ما يتعلق ب�سوؤون قطاع الإ�سكان يف اململكة.
وقال الوزير اإن م�رسوع مدينة �رسق احلد وبف�س����ل 
دعم احلكومة برئا�س����ة �س����مو رئي�س ال����وزراء قد خطا 

خطوات كبرية على �س����عيد تنفيذه، اإذ انطلق العمل 
ب����ه العام 2012 من خ����الل اأعمال الدف����ان البحري ثم 
اإع����داد املخطط����ات العام����ة والتف�س����يلية، و�س����وًل 
اإل����ى املراح����ل الإن�س����ائية للوح����دات واأعم����ال البنية 
التحتية، وبتمويل م����ن قبل برنامج التنمية اخلليجي. 
وا�س����تعر�س الوزير مراح����ل العم����ل يف امل�رسوع خالل 
زي����ارة �س����مو رئي�س الوزراء، اإذ اأ�س����ار اإل����ى اأن م�رسوع 
مدينة �رسق احلد يوفر 4500 وحدة وق�س����يمة �سكنية، 
وت�س����هد املدينة حالًي����ا تنفيذ 4 حزم من امل�س����اريع 

الإ�سكانية باإجمايل عدد وحدات 2132 وحدة �سكنية، 
وتتباين ن�س����ب الإجناز بها، اإذ ت�س����هد احلزمة الأولى 
تنفيذ 487 وحدة �س����كنية، واكتملت ن�سب الإجناز يف 
الأعمال الإن�س����ائية، فيما ت�سهد احلزمة الثانية تنفيذ 
398 وح����دة �س����كنية وبلغت ن�س����بة الإجن����از بها 65 
%، فيما بلغت ن�س����بة الإجناز باحلزم����ة الثالثة والتي 
تت�سمن 507 وحدات �سكنية ما ن�سبته 30 %، واأخرًيا 
احلزمة الرابعة املوؤلفة من 740 وحدة �س����كنية وتبلغ 

ن�سبة الإجناز بها 41 %.

املنام���ة – وزارة الأ�س���غال و�س���وؤون البلديات 
والتخطي���ط العمراين: نوه وزير الأ�س���غال و�س���وؤون 
البلديات والتخطيط العمراين ع�س���ام خلف باجلولة 
التفقدي���ة الت���ي ق���ام بها رئي����س الوزراء �س���احب 
ال�س���مو امللكي الأمري خليفة بن �س���لمان اآل خليفة 

اإلى عدد من املواقع يف منطقة احلد.
واأ�س���اف خلف اأن �س���مو رئي�س الوزراء معروف 
عنه احلر�س الدائم على املتابعة امليدانية للوقوف 
عل���ى احتياج���ات اأه���ايل خمتل���ف مناط���ق اململكة 

للتاأكد من مدى ا�ستفادتهم من امل�ساريع اخلدمية 
والتعرف على احتياجاتهم ومقرحاتهم وال�ستماع 
لوجه���ات نظره���م من اأجل الو�س���ول اإل���ى الغايات 
املطلوبة التي من �س���اأنها اإر�ساء املواطن من خالل 

تقدمي خدمات البنية التحتية عالية اجلودة.
واأهاب وزير الأ�سغال باجلهود التي يبذلها �سمو 
رئي�س ال���وزراء للنهو�س بالبني���ة التحتية ملختلف 
م���دن وقرى البحرين عرب التوجيهات ال�س���ادرة من 
�س���موه اإلى ال���وزارات اخلدمية املعنية مبا ي�س���من 

توفري �سبل الراحة والطماأنينة للمواطنني.
واأ�س���ار الوزير اإل���ى روح املتابع���ة التي يتميز 
بها �س���مو رئي�س الوزراء عرب ا�ستف�ساره املتوا�سل 
ب�س���اأن كل م���ا يرتبط باخلط���ط والوع���ود التي تتم 
مناق�س���تها خالل جولت �س���موه للعديد من مناطق 
حمافظ���ات اململكة، منّوهاً باأن وزارة الأ�س���غال من 
جهتها ق���د وجهت املهند�س���ني املخت�س���ني على 
�رسع���ة متابعة م���ا مت التفاق عليه خالل جولة �س���مو 

رئي�س الوزراء للحد.

املنام���ة - بن���ا: فوج���ئ اأهايل احلد خ�سو�س���ا 
واملحرق عموما بزيارة رئي�س الوزراء �ساحب ال�سمو 
امللك���ي الأمري خليفة ب���ن �س���لمان ال خليفة اأم�س 
يرافقه  وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط 
العمراين ع�سام خلف، ووزير ال�سكان با�سم احلمر، 
وق���د تفق���د �س���موه م����رسوع ����رسق احلد الإ�س���كاين 
مبحافظ���ة املح���رق، حيث اطلع �س���موه على �س���ري 
العم���ل يف امل�رسوع. وخرج جمهور م���ن اأهايل منطقة 

احلد للقاء �س���مو الأم���ري خليفة بن �س���لمان ونقلوا 
الى �س���موه احتياجاتهم يف ما يخ����س تطوير بع�س 

املرافق اخلدمية والبنية التحتية مبنطقة احلد.
وع���رب رئي�س اللجنة الأهلي���ة مبحافظة املحرق 
وع�سو جمل�س املحرق البلدي ال�سابق حممد املطوع 
وع�س���و جمل�س املحرق البلدي ال�سابق خالد بوعنق 
عن عظيم امتنانهما و�سكرهما ل�سمو رئي�س الوزراء 
على زيارته امليدانية وا�س���طحاب الوزراء املعنني 

بالوزارات اخلدمية لتلم�س احتياجات الأهايل.
ونا�س���د املطوع وبوعنق �س���مو رئي����س الوزراء 
ال�س���تمرار يف الزيارات امليداني���ة مبرافقة الوزراء 
املعني���ني بالوزارات اخلدمية للقاء الأهايل وتلم�س 
احتياجاته���م من خ���الل تلك الزيارة، ودعوة �س���موه 
ال���ى زيارة الب�س���يتني وق���اليل لتحريك امل�س���اريع 

باملنطقتني.
واأكدا توجيهات �س���احب ال�سمو امللكي رئي�س 

الوزراء لل���وزارات والأجهزة املعنية اإلى م�س���اعفة 
جهودها م���ن اأجل الإ�رساع يف تنفيذ م�رسوع �رسق احلد 
ال�سكاين وفًقا لأعلى م�ستويات اجلودة التي ت�سهل 
عل���ى املواطنني اأمور حياتهم اليومي���ة اإلى متابعة 
احتياج���ات اأهايل منطق���ة احلد يف جم���ال اخلدمات 
واملراف���ق، والعم���ل على ح���ل اأي م�س���كالت تعاين 
املنطقة منها على الف���ور واأن هذه التوجيهات قد 

ادخلت البهجة وال�رسور اإلى الأهايل.

ل���ن ي�س���وم اأع�س���اء الربمل���ان عن ال�س���راع 
ب�س���هر رم�س���ان املبارك. املعلوم���ات اجلديدة من 
م�س���ادر “الب���الد” اإن اإقفال اأب���واب الربملان رهن 
اإق���رار التعدي���ل الد�س���توري اجلدي���د وم�رسوع���ات 
قوانني جديدة �س���تحيلها احلكومة ملجل�سي النواب 
وال�س���ورى. وتكتمت م�س���ادر ر�س���مية الك�سف عن 
ماهي���ة القوانني اجلدي���دة. ورجحت اأنها �س���تكون 
ذات عالق���ة برتي���ب �س���وؤون النتخاب���ات والعمل 

ال�سيا�سي وال�ساأن العام.
واكتفت امل�سادر بتاأكيد وجود توافق حكومي 

برملاين على اإقرار التعديل الد�ستوري.
النيابي���ة  النتخاب���ات  اإج���راء  املتوق���ع  وم���ن 

والبلدية بالربع الأخري من العام اجلاري.
وكان املوعد ال�س���ابق لف�س دور النعقاد من 
عم���ر برملان 2014 منت�س���ف �س���هر ماي���و اجلاري، 
ولكن مياه كثرية جرت حتت ج�سور ال�سلطتني خالل 
الأيام املا�سية، قادت لتوافقات اأخّرت ف�س الدور 
حل���ني مترير حزمة ت�رسيعات م���ن اأبرزها تعديل اأبو 

القوانني )الد�ستور(. ويهدف التعديل الد�ستوري 
اجلديد لتو�س���يع �سالحيات اأع�س���اء جمل�س النواب 
لت�س���مل م�س���اءلتهم جميع اأع�س���اء جمل�س الوزراء، 
وا�س���رداد اأع�س���اء جمل����س ال�س���ورى حق ال�س���وؤال 

الربملاين دون مناق�سته بجل�سة عامة مثل ال�سابق.

  تصريح الرميحي
وتوقع نائ���ب رئي�س جلنة ال�س���وؤون القانونية 

والت�رسيعي���ة مبجل�س ال�س���ورى خمي����س الرميحي ل� 
“البالد” ف�س دور النعقاد بنهاية �س���هر رم�س���ان 
املب���ارك. وقال اإن اأكرث من م�رسوع قانون �س���يجري 
عر�سه بجل�س���ات عامة مبجل�س ال�سورى ملناق�ستها 
واإقراره���ا، ومن بينها تعدي���الت بقانون اجلمعيات 
ال�سيا�س���ية وحمكم���ة التميي���ز وحماي���ة البيان���ات 

ال�سخ�سية وغريهم.
وذكر اأن���ه وفًقا للمهل الد�س���تورية والالئحية 

فاإن م�رسوع تعديل الد�ستور �سيعر�س على جمل�سي 
النواب وال�سورى ب�سهر رم�سان.

ولفت اإلى اأنه جرى العرف على اأن ل يف�س دور 
النعقاد بتمام العمر الد�س���توري للدور )7 اأ�س���هر( 

ولكن من بعد اإجناز نظر جمموعة ت�رسيعات مهمة.
واأكد اأن من العادة مترير حزمة ت�رسيعات مهمة 

قبل العطلة الت�رسيعية.
واقرح من بعد �سياغة م�رسوع تعديل الد�ستور 
اأن جتتم���ع جلنت���ا ال�س���وؤون القانوني���ة والت�رسيعية 
مبجل�س���ي ال�س���ورى والنواب لبلورة املوقف، وذلك 

لتفادي اأّي خالف بني املجل�سني.
وعن م�س���ري اق���راح تعدي���ل الد�س���تور الذي 
قدم���ه جمموعة �س���وريني بزعامة زميله���م دروي�س 
املناع���ي، رد الرميح���ي اأن القراح م���ا زال بعهدة 
جلنة ال�سوؤون القانونية ال�س���ورية، وقد ُي�سحب من 
مقدميه لت�س���ابهه مع اقراح تعديل الد�ستور الذي 
اأقره جمل�س النواب. واأ�ساف: لقد تريثت اللجنة يف 
مناق�سة اقراح تعديل الد�س���تور، ولو اأقره جمل�س 
ال�س���ورى ورفع���ه للحكوم���ة لكانت ل���ه الأولوية يف 

املناق�سة، ويكون الأ�سل.

 - املنام���ة 
عل���ي  ق���ال  بن���ا: 
امل�س���لم  حمم���د 
اإن اأه���ايل مدين���ة 
ي�س���عرون  احل���د 
بالغ���ة  ب�س���عادة 
اإلى  �سموه  لزيارة 
والتي  منطقتهم، 

تعرب عن نهج �س���موه الدائم يف القرب من 
املواطنني والتوا�س���ل معه���م وما يتمتع 
به �س���موه من �سدر رحب يف ال�ستماع اإلى 

املواطنني والتفاعل مع احتياجاتهم.
واأك���د اأن زي���ارات �س���موه ملختل���ف 
مناط���ق اململك���ة ت�س���هم دائم���ا يف تاآلف 
ال�س���عب  ب���ني  اللحم���ة  القل���وب وتزي���د 
والدولة بقيادة جاللة امللك وتاأتي باخلري 
على اجلميع ومن �س���اأنها اأن ت�س���يف لبنة 
جدي���دة يف ����رسح م�س���رية التطوي���ر التي 
ت�س���هدها منقط���ة احل���د، �س���ائال اهلل ع���ز 
وجل اأن يحفظ �س���موه ويدمي عليه موفور 

ال�سحة والعافية.

امل�����ح�����رق - 
جم��ل�����س امل��ح��رق 
ال���ب���ل���دي: ت��ق��دم 
رئ���ي�������س جم��ل�����س 
امل���ح���رق ال��ب��ل��دي 
�سنان  اآل  حم��م��د 
ال�سكر  ب��خ��ال�����س 
والم���ت���ن���ان اإل���ى 

�ساحب ال�سمو امللكي رئي�س الوزراء على 
والطالع  احلد  �رسق  بزيارة  �سموه  تف�سل 

على احتياجاتها اخلدمية.
واأك����د اأن املجل�����س البل����دي ي�س����عر 
باملزيد من التقدير والمتنان اإلى �سموه 
ومتابعته لكل نه�سة عمرانية وتطويرية 
�ساملة البحرين ويف �ستى املجالت، حتى 
اأ�س����بح العامل ينظر اإلى البحرين كاإحدى 
اأهم الدول املتقدمة يف التنمية الب�رسية”. 
وق����ال “تابع �س����موه عرب ال�س����حافة 
منه����ا  تع����اين  الت����ي  امل�س����اكل  بع�����س 
املنطقة، وكان �س����موه كعادت����ه املبادر 
للن����زول اإل����ى اأر�س احل����دث مرجاًل على 
قدميه قا�س����ًدا الطالع على �س����ري الأمور 
بنف�س����ه، مطلًعا عل����ى التفا�س����يل كافة 

دون اإغفال اأي منها”. 
واأ�س����اف “ه����ذا النه����ج مييز �س����مو 
رئي�س الوزراء، فهو ل يكتفي بال�ستماع 
والفرجة بل يتخذ الق����رارات بناًء على ما 
يراه بعينيه ويلم�س����ه بيديه وبعد الإملام 
بالتفا�س����يل والتقارير كافة، فهو ياأخذ 
دور �س����احب القرار وي�رسف على التنفيذ 
ويحر�س عل����ى اإجادة العم����ل اأميا اإجادة، 
وه����ذا ما مل�س����ناه م����ن حر�س �س����موه يف 
م�����رسوع �رسق احل����د ال�س����كاين حيث اطلع 
على ادق التفا�س����يل، حفظ اهلل �س����موه 

ورعاه “.
 من ناحيته، اأ�س����اد ممثل مدينة احلد 
ملجل�����س بلدي املحرق يو�س����ف الذوادي 
ب�س����احب ال�س����مو امللكي رئي�س الوزراء، 
وقال “اإن هذه الزيارة امليمونة اأ�سعدتنا 
كث����رًيا، واأه����ايل احل����د متفائل����ون اليوم 
ويتوقعون نتائ����ج مهمة من هذه الزيارة 
امليداني����ة ملنطق����ة احل����د، ول�س����يما ما 
يتعل����ق بالبني����ة التحتية يف م�����رسوع �رسق 

احلد ويف خمتلف ال�سوؤون اخلدمية”.

امل�سلم: زيارات �سمو رئي�س 
وزراء خري على اجلميع 

اآل �سنان: تلم�س الحتياجات عن 
قرب نهج مييز �سمو رئي�س الوزراء

• علي امل�سلم	

• حممد اآل �سنان	

• با�سم احلمر	

• وزير الأ�سغال	

• •خمي�س الرميحي	 دروي�س املناعي	

را�سد الغائب

املنام���ة - بن���ا: اأب���دى رجال الدف���اع املدين، 
ق���درة متميزة يف اأداء واجبه���م، اإثر جناح فريق من 
ال�ض���باط والأفراد ب���الإدارة العامة للدفاع املدين، 
ظهر اأم����س، يف اإنقاذ حياة طالب “14 عاما” يحمل 
جن�سية اآ�سيوية، بعد اأن متكنوا من ال�سيطرة عليه، 
خالل عملية ا�س���تغرقت نحو ن�س���ف �ساعة، تخللها 
حوار م�س���تميت معه لإقناعه بالعدول عن حماولته 
النتحار، عرب اإلقاء نف�س���ه من نافذة بالدور الثاين 

باإحدى املدار�س اخلا�سة يف منطقة البحري.
واأو�س���ح مدي���ر ع���ام الإدارة العام���ة للدف���اع 
امل���دين العميد عبدالعزيز العامر اأن البداية، كانت 
بتلق���ي غرف���ة العمليات، بالغا عند ال�س���اعة 1:18 

ظه���ر اأم����س بتهديد الطال���ب املذك���ور بالنتحار، 
وعل���ى الفور حترك لإجناز املهمة فريق من الدفاع 
املدين، �سم 3 من ال�ضباط و10 من �ضباط ال�ضف 
والأفراد، بالإ�سافة اإلى 5 اآليات، من بينها اثنتان 
للتدخ���ل ال�رسيع ورافع���ة هيدروليكي���ة، وبالفعل 
و�س���ل الفري���ق للموق���ع يف غ�س���ون 6 دقائق من 

تلقي البالغ. 
واأ�ساف اأنه وقبل البدء يف عملية الإنقاذ، اأ�رسع 
الفري���ق يف تاأمني الأر�س���ية اأ�س���فل م���كان وقوف 
الطالب حت�ضباً لأي حالة �ضقوط قبل اأو اأثناء عملية 
الإنقاذ وذلك ب�سد �سبكة الإنقاذ والتاأكد من وجود 
امل�س���عفني يف حال وق���ع مكروه، ثم �س���عد جانب 

من اأع�س���اء الفريق اإلى الطابق العلوي للمدر�س���ة 
“الثالث” فيما بقي الآخرون يف الطابق الأر�س���ي، 
بينما وا�س���ل الطالب، تهديده بالنتحار من اإحدى 

نوافذ الطابق الثاين.
واأردف اأن���ه يف تل���ك الأثن���اء، وك�س���با الوقت، 
�س���درت الأوامر لل�س���ابط قائد الفري���ق املوجود 
يف الطابق العلوي بتوثيق نف�س���ه باحلبال على اأن 
مي�س���ك به بقية اأع�س���اء الفريق، لتتم عملية اإنزال 
لل�س���ابط اإل���ى ناف���ذة الطابق الث���اين، حيث يقف 
الطالب، حيث ح���اول اإقناع الطال���ب بالعدول عن 
ق���راره بالنتح���ار، م�س���تخدما يف ذلك ع���دة لغات، 
اإل اأن الأخري مل ي�س���تجب، ما ا�س���تدعى �سعود اأحد 

اأفراد الدفاع املدين عن طريق ال�سلم املتنقل اإلى 
حي���ث يقف الطالب، لكنه ع���اود النزول اإثر رف�س 

الطالب لذلك ب�سدة.
واأ�س���ار اإلى اأنه يف تلك الأثناء، متكن �س���ابط 

الدفاع املدين من ال�س���يطرة على الطالب ب�س���كل 
تام واإنقاذ حياته، لتبداأ مرحلة الإ�س���عافات الأولية 
الالزمة له، ونقله اإلى امل�ست�س���فى لتقدمي الرعاية 

الطبية الالزمة.

الدفاع املدين ينقذ طالبا اآ�سيويا حاول االنتحار

• رجال الدفاع املدين ينقذون حياة طالب اآ�سيوي حاول النتحار	
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احلب�ض �سنتني ملحر�ض يف “تويرت”

رف�ض معار�سة �ساب مدان باإخفاء نف�سه يف القرّية

اإرغام 5 خادمات على ممار�سة الدعارة مقابل 4 دنانري
املحكمة تعاقب امل�ستغلني بال�سجن بني 5 و10 �سنوات 

دان���ت املحكم���ة الك���رى اجلنائي���ة 
الأول���ى 5 متهم���ني اآ�س���يويني، ترتاوح 
اأعمارهم ما بني 27 و44 عاما، بق�س���ية 
خطف وحجز حري���ة 5 خادمات كن هربن 
م���ن كفالئهن بع���د ترغي���ب تلقينه من 
اثن���ني م���ن املتهم���ني لهن باحل�س���ول 
على فر�ص عمل اأف�سل، لكنهن تفاجاأن 
بعمله���ن يف الدع���ارة مقاب���ل 4 اإل���ى 5 

دنانري لكل ممار�سة.
وعاقب���ت املحكمة 4 م���ن املتهمني 
بال�س���جن مل���دة 10 �س���نوات وبتغ���رمي 
دين���ار، فيم���ا   2000 مبل���غ  منه���م  كل 
عاقب���ت املتهمة الرابعة بال�س���جن ملدة 
5 �س���نوات فق���ط، كما األزمته���م جميعا 
ماع���دا الثالثة مب�س���اريف اإعادة املجني 
عليهن اإلى دولهن، كما اأمرت باإبعادهم 
جميع���ا عن مملك���ة البحرين بع���د تنفيذ 
العقوبة املق�سي بها، وكذلك مب�سادرة 

امل�سبوطات.
تفا�س���يل  اأن  املحكم���ة  وذك���رت 
الواقع���ة تتح�س���ل يف اأن املجني عليهن 
اخلم����ص ك���ن ق���د ح����رن اإل���ى مملك���ة 
البحري���ن للعم���ل خادم���ات يف املنازل؛ 
بلده���ن  املادي���ة يف  لظروفه���ن  نظ���را 
ومعاناتهن من �سظف العي�ص ورغبتهن 
يف احل�س���ول على فر�س���ة عم���ل �ريفة 
تكفي ل�س���د رمقهن وعائالتهن، وما اإن 
و�س���لن اإلى مملكة البحري���ن حتى عملن 
خادم���ات لدى كفالئهن، بي���د اأنه نتيجة 
للمعاملة ال�س���يئة التي تعر�سن لها من 
قب���ل بع�ص زوج���ات كفالئهن وحما�رة 
املتهم���ني الأول والثاين لهن واإغرائهن 
بتحقي���ق دخ���ول مادي���ة اأف�س���ل نتيجة 
تدبريهم - على خالف احلقيقة - فر�ص 

عمل اأف�سل لهن.
واأ�س���افت اأن املتهَمني املذكورين 
متكنا بتلك الو�س���يلة واحليل���ة واآخرين 
جمهول���ني من خطفهن ومن ثم اإيوائهن 
ونقله���ن، وحجزوه���ن يف �س���قة بع���د اأن 
ا�س���تولوا على الهواتف النقالة اخلا�سة 
به���ن ملنعه���ن من الت�س���ال ب���اأي اأحد، 
وقاما مبواقعتهن بغري ر�س���اهن، ولدى 
بالعت���داء  هدداه���ن  بع�س���هن  امتن���اع 

عليهن بال�رب.
فم���ا كان م���ن املجني عليه���ن اإل اأن 
ر�سخن لرغباتهما، وتنفيذا ملخططاتهم 
با�س���تغاللهن يف اأعم���ال الدع���ارة كرها، 
ا�س���تخدموا احليل���ة والتهدي���د يف ذل���ك 
باأن ا�س���تعانا باملتهمني الثالثة والرابع 
م���ن  ومنعه���ن  حجزه���ن  يف  واخلام����ص 
اخل���روج م���ن امل�س���كن مبفردهن حتت 
وطاأة ا�ستعمال القوة والتهديد بالقتل؛ 
نظرا لتحقيق املكا�سب املادية من جراء 

ممار�ستهن للدعارة التي اعتمدن عليها 
ب�سفة جزئية يف معي�ستهم.

واأفادت املحكمة اأن املتهمني كانوا 
يقوم���ون اأحيان���ا بنقل املجن���ي عليهن 
خارج امل�سكن وفقا لإرادة راغبي املتعة 
احل���رام، ول���دى امتناعهن عن ممار�س���ة 
تل���ك الأعم���ال كان���وا يجرونه���ن عل���ى 
ممار�س���تها بالقوة، واآية ذلك اأن املتهم 
الأول �رب 3 من املجني عليهن فاأحدث 
به���ن الإ�س���ابات املو�س���وفة بالتقارير 
الطبية ملجرد عن امتناعهن عن ممار�سة 

تلك الأعمال.
اإل���ى اأن املتهم���ة الثالث���ة  ولفت���ت 
اعتم���دت يف حياته���ا ب�س���فة كلية على 
ما تك�س���به م���ن اأعم���ال الدع���ارة، واأنها 
ق���د اأدارت حم���ال لتل���ك الأعم���ال، اإل اأن 
املجني عليها الثانية متكنت من الهرب 
م���ن م�س���كن املتهم���ني اإثر ا�س���تغاللها 
ا�س���تغراق املتهم���ني الأول والث���اين يف 
الن���وم بعد احت�س���ائهما اخلمر عن طريق 

فتحة التهوية باإحدى النوافذ.
وبين���ت املحك���م اأن���ه وح���ال هروب 
املجن���ي عليها امل�س���ار اإليها تعر�س���ت 
لإ�س���ابة يف رجله���ا، واختب���اأت يف خمزن 
يف من���زل ال�س���اهد ال�س���اد�ص، والذي ما 
اإن �س���اهدها حتى روت ل���ه ما حدث لها 
م���ن املتهمني م���ن اأفعال وم���ا نتج من 
ذلك من اإ�س���ابات بج�سدها، �ساهد منها 
بع�س���ها، وما يحدث يف تلك ال�سقة التي 
كانت حمتجزة فيها واملجاورة مل�سكنه، 
والتي ل تزال ت�س���م جمني���ا عليها اأخرى 
حمتج���زة فيه���ا، كما ق���ررت ل���ه كيفية 

هروبها من ال�سقة وبلوغها م�سكنه.
فاأبل���غ ال�س���اهد ال�س���اد�ص ال�رط���ة، 
والتي ح�رت وكان على راأ�سها ال�ساهد 
ال�سابع، الذي ا�ستعان باأفراد من الدفاع 
امل���دين لفت���ح ب���اب ال�س���قة وف���ك اأ�ر 

املجني عليها الأولى.
واأك���دت اأن كلت���ا املجن���ي عليهم���ا 
كان���ت يف حال���ة خوف وتعب �س���ديدين، 
كم���ا اأنه بعد مداهمة ال�س���قة مت �س���بط 
اأدوات ت�ستعمل يف ممار�سة اجلن�ص، واأن 
التحري���ات التي اأجراها ال�س���اهد الثامن 
وباقي ال�رطة يف الق�س���ية اأ�س���فرت عن 
ارتكاب املتهمني للواقعة فتم �سبطهم 

باإذن من النيابة العامة.
وبالتحقيق م���ع املتهم الأول اعرتف 
التحري����ص وامل�س���اعدة عل���ى  بواقع���ة 
ارتكاب الدعارة والتك�س���ب منها ب�سفة 
جزئي���ة مب�س���اركة باق���ي املتهمني معه 
ماع���دا الرابع���ة، واعرتف اأي�س���ا بواقعة 
التعدي على ج�سم املجني عليها الرابعة، 
فيم���ا اأقر املتهم الث���اين بذلك واعرتف 

املته���م اخلام����ص بحج���ز حري���ة املجني 
عليه���ن واعرتف���ت الثالثة مبمار�س���تها 

الدعارة.
وثبت���ت الواقعة بح���ق امُلدانني من 
خ���الل تقري���ر الط���ب ال�رع���ي اخلا����ص 
باملجني عليه���ا الرابعة، وتقارير خمتر 
اخلا�س���ة  الوراثي���ة  والب�س���مة  الأحي���اء 
والرابع���ة  الثالث���ة  عليه���ن  باملجن���ي 

واخلام�سة.
اأحال���ت  العام���ة  النياب���ة  وكان���ت 
املتهم���ني جميًع���ا على اعتب���ار اأنهم يف 

غ�سون العام 2017، ارتكبوا الآتي:
اأول: املتهم���ون جميع���ا: نقلوا واآووا 
وا�س���تقبلوا واآخرون جمهول���ون املجني 
عليهن اخلم�ص بغر�ص اإ�ساءة ا�ستغاللهن 
جن�سيا بطريق الإكراه والتهديد واحليلة.

ثانيا: املتهمان الأول والثاين: 
1. واقع���ا املجني عليهن �س���الفات 

الذكر بغري ر�ساهن.
2. خطفا واآخر جمهول املجني عليهن 

�سالفات الذكر بطريق احليلة.
ثالثا: املتهمني جميعا عدا الثالثة:

1. حج���زوا وحرموا واآخرون جمهولون 
�س���الفات الذكر من حريته���ن بغري وجه 
قان���وين و�س���حب ذلك ا�س���تعمال القوة 
والتهديد بالقتل وكان الغر�ص من ذلك 

الك�سب.
ب�س���فة  حياته���م  يف  اعتم���دوا   .2
جزئي���ة على ما تك�س���به املجن���ي عليهن 
من ممار�س���ة الدعارة وذلك باآلت اأثرت 
ملمار�س���ة  عليه���ن  وال�س���يطرة  فيه���ن 

الدعارة.
3. اأداروا واآخ���رون جمهول���ون حم���ال 

للدعارة. 
4. حمل���وا واآخرون جمهولون املجني 
عليهن �س���الفات الذكر على الدعارة عن 

طريق الإكراه والتهديد واحليلة.
واآخ���رون  و�س���اعدوا  حر�س���وا   .5
جمهول���ون املجن���ي عليه���ا الرابعة على 

ارتكاب الدعارة.
رابعا: املتهمة الثالثة:

1. اعتم���دت يف حياتها ب�س���فة كلية 
على ما تك�سبه من ممار�سة الدعارة.

2. اأدارت حم���ال للدع���ارة على النحو 
املبني بالتحقيقات.

خام�س���ا: املته���م الأول: اعتدى واآخر 
جمهول على �سالمة ج�سم املجني عليهن 
�س���الفات الذكر ع���دا الأخ���رية، فاأحدث 
يف املجن���ي عليه���ا الثاني���ة ال�س���ابات 
املو�س���وفة بالتقري���ر الطب���ي ال�رعي، 
واأف�س���ى فع���ل العتداء ع���ن عجزها عن 
اأعماله���ا ال�سخ�س���ية مل���دة تزيد عن 20 

يوما.

اجلنائي����ة  الك����رى  املحكم����ة  عاقب����ت 
الأولى متهما عربيا، غيابيا، ب�سجنه ملدة 7 
�س����نني وباإبعاده نهائًيا عن البالد؛ لإدانته 
ب�رق����ة جواز ال�س����فر اخلا�ص ب�س����ديقه من 
ذات جن�س����يته، ومتكن من مغادرة اململكة 
بعد معرفته ب�س����دور اأمر مبنعه من ال�سفر 

بحقه ب�سبب مطالبات مالية.
ومت اكت�ساف الواقعة من خالل املجني 
عليه �س����احب اجل����واز، الذي ق����رر يف بالغه 
اأن����ه تفاجاأ بع����دم عثوره على جواز �س����فره 
عندما قرر التوجه اإلى �س����لطنة عمان لإنهاء 
بع�ص الأعمال اخلا�سة بال�ركة التي يعمل 
فيها مبملكة البحرين، وللتاأكد من حيازته 
للجواز ات�س����ل باملخل�����ص اخلا�ص بال�ركة 
و�ساأله عن جوازه اإن كان بحوزته من عدمه، 
والذي قرر له اأنه �سّلمه اإليه يف وقت �سابق.

وبعد اإع����ادة البحث جم����ددا عن اجلواز 
تذك����ر اأن املتهم )�س����ديقه( اأبلغه بوجود 
اأم����ر مبنع����ه من ال�س����فر ب�س����بب مديونيات 
تالحقه، وكان هذا ال�س����ديق قد ات�س����ل به 
يف ذات ي����وم وقال ل����ه اإنه �س����يتناول معه 
وجبة الغداء يف م�سكنه، وبعد حديث مطول 
بينهما ذكر له املتهم ال�ساب اأنه متكن من 
رفع منع ال�س����فر عنه واأن����ه عائد اإلى البالد، 
لكنه ظّل معه حتى منت�س����ف الليل يف ذلك 

اليوم على غري عادته.
نظ����ام  خ����الل  م����ن  تب����ني  وبالفع����ل 
املعلوم����ات اخلا�����ص باملناف����ذ اأن املتهم 
غادر البالد م�س����تعمال جواز ال�س����فر اخلا�ص 

باملجن����ي عليه، وال����ذي متكن م����ن �رقته 
اأثناء ما كان موجودا يف م�سكن الأخري.

هذا وثبت للمحكم����ة اأن املتهم بتاريخ 
بطري����ق  ا�س����رتك  اأول:   ،2017 اأكتوب����ر   5
امل�س����اعدة م����ع موظ����ف ح�س����ن الني����ة على 
اإدخال بيانات يف و�سيلة تقنية املعلومات 
للجن�س����ية  العام����ة  الإدارة  تخ�����ص  والت����ي 
واجل����وازات، عل����ى نح����و م����ن �س����اأنه اإظهار 
بيانات غري �سحيحة، على اأنها �سحيحة بنية 
ا�ستعمالها، وذلك باأن �سلم موظف �سوؤون 
اجلوازات والإقامة جواز �سفر املجني عليه، 
وب����دوره اأدخ����ل املوظ����ف بيان����ات املجني 

علي����ه عل����ى اأنه مغ����ادر مملك����ة البحرين يف 
النظام اخلا�ص ب�س����وؤون اجلوازات والهجرة 
واجلن�سية خالفا للحقيقة، بنية ا�ستعمالها 

كبيانات �سحيحة مع علمه بذلك.
ثانيا: ا�س����تعمل املحرر ال�سحيح با�سم 
�سخ�ص غريه باأن ا�ستعمل جواز �سفر خا�ص 

باملجني عليه وانتفع بها بغري حق.
ثالثا: �رق جواز ال�سفر اململوك للدولة 

التابع لها املجني عليه، من م�سكنه.
رابع����ا: خ����رج م����ن الب����الد بطريقة غري 
م�روع����ة باأن ا�س����تخدم جواز �س����فر املجني 

عليه رغم �سدور اأمر مبنعه من ال�سفر.

ال�س���غرى  املحكم���ة  ق�س���ت 
اجلنائية اخلام�س���ة مبعاقبة �س���اب 
)25 عاما( ميتلك ح�سابا على موقع 
“توي���رت”  الجتماع���ي  التوا�س���ل 
يحمل ا�سما م�ستعارا، بحب�سه ملدة 
�سنتني مع �س���مول احلكم بالنفاذ 
املعجل ومب�سادرة هاتفه النقال؛ 
عل���ى  حتري�س���ه  لثب���وت  وذل���ك 
كراهية النظ���ام وازدرائه طوال 5 

�سنني.
املتهم  وتتمثل وقائع �س���بط 
اجلرائ���م  مكافح���ة  اإدارة  اأن  يف 
تلق���ت  ق���د  كان���ت  الإلكرتوني���ة 
معلومات عن احل�ساب الذي يحمل 

ا�س���ما م�س���تعارا، باأن �ساحبه عمد 
اإلى ن�ر تغريدات م�سيئة اإلى ملك 
البالد، كما اأنه يحّر�ص على كراهية 
الإدارة  وبتعق���ب  احلك���م،  نظ���ام 
للح�س���اب مت التو�س���ل للمته���م، 
ات�س���ح اأنه ن�ر 500 تغريدة طوال 
مدة 5 �سنني. هذا واأدانت املحكمة 
املتهم باأنه يف غ�سون الأعوام من 

2012 وحتى 2017:
اأول: حّر�ص عالنية على كراهية 

نظام احلكم والزدراء به.
ثاني���ا: ت�س���بب عم���دا يف اإزعاج 
الغري باأن اأ�س���اء ا�س���تعمال اأجهزة 

الت�سال الال�سلكية.

الك���رى  املحكم���ة  رف�س���ت 
اجلنائي���ة الأولى معار�س���ة متهم 
و4  علي���ه  حمك���وم  عاًم���ا(   21(
اآخرين بال�س���جن ملدة 3 �سنوات، 
لإدانته بال�س���رتاك مع اثنني من 
امُلدان���ني يف اإخفاء نف�س���ه كونه 
حمكوم بعقوب���ة �س���البة للحرية، 

واأيدت العقوبة ال�سادرة عليه.
الق�س���ية  اأوراق  وت�س���ري 
والتي ت�س���م 5 مدانني، 3 منهم 
مطلوب���ون كونهم حمكوم عليهم 
املعار����ص(  املته���م  )اأحده���م 
بعقوبات �سالبة للحرية تتمثل يف 
ال�سجن املوؤبد واملوؤقت واحلب�ص، 
وترتاوح اأعم���ار امُلتهمني جميًعا 

ما بني 21 و28 عاًما.
وكان���ت النياب���ة العام���ة ق���د 
وجهت للمتهمني اأنهم يف غ�سون 
�س���هر اأبريل م���ن الع���ام 2017، 

ارتكبوا الآتي:
اأوًل: املتهمان الأولى والثاين: 
الثال���ث  اأخفي���ا املتهم���ني م���ن 
وحتى اخلام�ص واملحكوم عليهم 
بعقوبات �س���البة للحرية بال�سجن 
املوؤب���د واملوؤقت واحلب����ص، باأن 
باإيوائهم مب�س���كن املتهمة  قاما 
الع���ون  له���م  وقدم���ا  الأول���ى 

واملوؤونة.
ثانًي���ا: املتهمون م���ن الثالث 
اخلام����ص:  وحت���ى  )امُلعاٍر����ص( 
التف���اق  بطري���ق  ا�س���رتكوا 
وامل�س���اعدة مع املتهمني الأولى 
والث���اين يف فعل اإخفاء اأنف�س���هم 
حال كونه���م حمكومني بعقوبات 
�س���البة للحري���ة بال�س���جن املوؤبد 
فوقع���ت  واحلب����ص،  واملوؤق���ت 
اجلرمي���ة بناًء على ذل���ك التفاق 

وتلك امل�ساعدة.
�س���بط  وقائ���ع  وتتح�س���ل 
اأن  يف  اخلم�س���ة  املتهم���ني 
اأخفيا  الأول���ى والثاين  املتهمني 
خالل �س���هري اأبريل ومايو 2017 
املتهمني من الثالث )امُلعار�ص( 
املحك���وم عليهم  اخلام�ص  وحتى 
ل�س���دور  اأمنًي���ا؛  واملطلوب���ون 
اأحكام بحقهم، باأن قاما باإيوائهم 
ب�س���قة املتهم���ة الأول���ى الكائنة 
الُقرّي���ة، وقدم���ا له���م  مبنطق���ة 
علمهم���ا  م���ع  واملوؤون���ة  الع���ون 
بذلك، كم���ا اأن املتهمني الثالث 
حتى اخلام�ص ا�س���رتكوا بطريقي 
التفاق وامل�ساعدة مع املتهمني 
الأول���ى والث���اين يف فع���ل اإخف���اء 
اأنف�س���هم حال كونهم حمكومني 
بعقوبات �س���البة للحرية فوقعت 
اجلرمي���ة بناًء على ذل���ك التفاق 

وتلك امل�ساعدة.
املتهم���ة  عل���ى  وبالقب����ص 
الأول���ى اعرتفت باأنه���ا واملتهم 
الثاين متكنا م���ن اإخفاء املحكوم 

عليه���م املذكوري���ن �س���لًفا م���ع 
علمهما بكونهم مطلوبني اأمنًيا.

وق���ررت ب���اأن ما ن�س���ب اإليها 
�س���حيح، اإذ اإنها واأثن���اء حتدثها 
مع �س���خ�ص مقي���م يف العراق عر 
الجتماع���ي  التوا�س���ل  برنام���ج 
“الوات�س���اب” اأخرته مب�س���اكلها 
م���ع زوجه���ا واأن كل منهما يقيم 
يف منزل اأهل���ه، فطلب منها ذلك 
ال�س���خ�ص اإمكان اإخفاء اأ�س���خا�ص 
ع���دة يف �س���قتها ك���ون اأنها غري 

ماأهولة حالًيا.
اأنه وبعد موافقتها  واأ�سافت 
على طل���ب ذلك ال�س���خ�ص، ح�ر 
اإل���ى �س���قتها الكائن���ة مبنطق���ة 
القرّي���ة بعد مرور 3 اأيام من تلك 
املحادث���ة املتهمني م���ن الثالث 
وحت���ى اخلام����ص، وه���ي بدورها 
اأدخلته���م فيها، م�س���ريًة اإلى اأن 
املتهمني  باإح�س���ار  ق���ام  ال���ذي 
�سالفي الذكر هو املتهم الثاين.

وقال���ت اإن ال�س���خ�ص املقيم 
بالع���راق طل���ب منه���ا تن�س���يب 
الجتماع���ي  التوا�س���ل  برنام���ج 
لتتمكن من  �س���ات”؛  “ال�س���ناب 
التوا�س���ل م���ع املته���م الث���اين، 
باعتب���ار اأن املحادثات املوجودة 
حُتف���ظ  ل  الرنام���ج  ه���ذا  يف 
وتختفي تلقائًي���ا مبجرد اخلروج 
م���ن املحادث���ة، كم���ا اأن الأخ���ري 
قام بت�س���ليمها مبل���غ 90 ديناًرا؛ 
لتوفري الطع���ام للمحكوم عليهم 
الهارب���ني، وذلك اأثن���اء وجودهم 

يف �سقتها.
وبّينت اأنه���ا تعرفت على كل 
م���ن املتهمني الراب���ع واخلام�ص، 
وهم���ا �س���قيقان، عندم���ا مت ن�ر 
�سورهما من قبل وزارة الداخلية؛ 
لأنهما حمكوٌم عليهما ومطلوبان 
اأمنًي���ا كونهما هاربني من �س���جن 

جو برفقة املتوفى ر�سا الغ�رة.
كما اأ�س���ارت املتهم���ة الأولى 
الت���ي تعمل موظفة ا�س���تقبال يف 
اأح���د املراك���ز ال�س���حية، اإل���ى اأن 
�س���قتها  يف  مكث���وا  املطلوب���ني 

قرابة الأ�سبوعني فقط.
اأن  الق�س���ية  اأوراق  يف  وج���اء 
�س���ابط  اأول  امل���الزم  حتري���ات 
البحث والتحري ب���اإدارة املباحث 
اإلى  ال�ري���ة تو�س���لت  اجلنائي���ة 
قي���ام املتهمني الأول���ى والثاين 
باإي���واء املتهم���ني م���ن الثال���ث 
املحك���وم عليهم  اخلام�ص  وحتى 
يف �س���قة املتهم���ة الأول���ى، م���ع 

علمهما باأنهما مطلوبني اأمنًيا.
وثب���ت م���ن م�س���تخرج لنيابة 
التنفي���ذ �س���دور اأح���كام جنائية 
واملوؤق���ت  املوؤب���د  بال�س���جن 
واحلب����ص يف ح���ق املتهم���ني من 

الثالث وحتى اخلام�ص.

اإعداد: عبا�ض اإبراهيم

عربي ي�رسق جواز �سديقه ويغادر البحرين
املحكمة اأدانته بال�سجن 7 �سنوات غيابًيا



 الريال الإيراين يهوي 
اإلى م�ستوى قيا�سي 

دب���ي - روي���رز: ه���وى الريال الإي���راين اإلى م�س���توى 
قيا�سي منخف�س جديد مقابل الدولر يف ال�سوق احلرة اأم�س 
بع���د اأن ق���رر الرئي�س الأمريك���ي دونالد ترامب الن�س���حاب 
م���ن التفاق املتعلق بالربنامج الن���ووي لطهران مما يغذي 
املخاوف من اأزمة اقت�سادية يف اإيران. وُعر�س الدولر ب�سعر 
ي�س���ل اإلى 75 األ���ف ريال مقارنة بنح���و 65 األف ريال قبيل 
www.( القرار م�س���اء الثالثاء وفقا ملوقف بونبا�ست.كوم

bonbast.com( الذي ير�س���د اأ�سعار ال�سوق احلرة. وقال 
متعامل اإن الريال �س���جل 78 األف���ا للدولر، يف حني قال اآخر 

اإنه اأبرم عمليتي بيع للدولر ب�سعر 80 األف ريال.

35 مليون دينار لتغطية اذونات خزانة 

املنامة - امل�رصف املركزي: اأعلن م�رصف البحرين املركزي باأنه متت تغطية الإ�سدار 
رقم ISIN BH0005885874( 1703 ( من اأذونات اخلزانة احلكومية ال�س����هرية التي 
ي�س����درها امل�رصف نيابة عن حكومة البحرين.وتبلغ قيمة هذا الإ�س����دار 35 مليون دينار 
لف����رة ا�س����تحقاق 182 يوماً تب����داأ يف 13 ماي����و 2018 وتنته����ي يف 11 نوفمرب 2018، 
كما بلغ معدل �س����عر الفائدة على هذه الأذونات 3.65 % مقارنة ملعدل �س����عر الفائدة 

لأذونات الإ�سدار ال�سابق بتاريخ 1 اأبريل 2018 حيث بلغت 3.61 % .
و بلغ معدل �سعر اخل�سم 8.1909 % ومت قبول اأقل �سعر للم�ساركة بواقع 98.188 

% علماً باأنه قد متت تغطية الإ�سدار بن�سبة 100 %.
كم����ا بلغ الر�س����يد القائم لأذونات اخلزانة مع هذا الإ�س����دار م����ا قيمته 2.235 مليار 

دينار. 

  للتوا�سل:  )ق�سم القت�ساد: 17111455(              ق�سم الإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )ال�سراكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434(
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اقتصاد
“تر�فكو” حتقق 867 �ألف دينار �أرباًحا �صافية بالربع لأول 

لل�سنة املالية 2018... وبزيادة 11 % 

املنام���ة - ترافك���و: اأعلن رئي�س جمل����س اإدارة 
ترافك���و، اإبراهي���م زينل، اأن الأرباح ال�س���افية للربع 
الأول من العام 2018 زادت بن�س���بة اأكرث من 11 %  
مقارنة بالفرة املماثلة من ال�س���نة ال�س���ابقة، حيث 
بلغت ح���وايل 867 األف دينار يف هذه ال�س���نة مقابل 
ح���وايل 776 األف دينار لنف����س الفرة 2017، بينما 
زادت قيم���ة اإجمايل املبيع���ات للمجموعة يف الثالثة 
اأ�سهر الأولى من هذه ال�سنة بن�سبة حوايل 3 %، حيث 
كان اإجم���ايل قيمة املبيعات 10 ماليني دينار مقابل 

9.7 مليون دينار لنف�س الفرة ال�سنة ال�سابقة.  
وحققت �رصكة اأوال لالألبان نتائج اأف�س���ل �سواء 
يف حجم املبيعات اأو يف �س���ايف الأرب���اح، نتيجة لثقة 
عمالئه���ا يف ج���ودة منتجاته���ا والتزامه���ا مبواعي���د 
الت�س���ليم، حي���ث متكنت من احل�س���ول عل���ى عقود 
جديدة من �رصكات حملية وعاملية للتعبئة حل�سابهم، 
كم���ا اأن مبيع���ات ف���رع ال�رصك���ة يف دول���ة الكوي���ت 
ق���د ارتفع���ت بالن�س���بة لأ�س���واق التجزئ���ة والعقود 

م���ع املوؤ�س�س���ات. وم���ن جان���ب اآخ���ر با����رصت ال�رصكة 
ا�ستعدادها لتوزيع منتجاتها حتت عالماتها التجارية 
اخلا�س���ة بها يف املنطقة ال�رصقية بال�سعودية بعد اأن 
مت تعي���ني مدير للف���رع والعمل ل�س���تئجار املخازن 
و�س���يارات التوزي���ع. وم���ن املتوقع اأن يب���داأ العمل 
الفعلي للفرع خالل الربع الثاين من هذه ال�سنة.          

بينما ا�س���تمرت النتائج ال�سلبية ل�رصكة البحرين 
للموا�س���ي يف الربع لأول من ال�س���نة املالية و�سجلت 
خ�س���ائر وتراجًعا كبرًيا يف حجم املبيعات بالإ�س���افة 
اإلى الراجع يف هام�س الربح، وذلك ب�سبب املناف�سة 
ال�س���ديدة يف ال�سوق. وتتدار�س الإدارة التنفيذية يف 
�ل�رشكة عدة �شيناريوهات لإعادة �لن�شاط �إلى �أعمالها 
و درا�س���ة اإمكانية التو�س���ع يف جتارة ال�سلع الغذائية 
الأخرى بجانب اللحوم وتعيني فريق ت�س���ويق جديد 

بعد اأن مت تقلي�س الكادر الوظيفي.              
وا�س���تمرت كل من �رصكة البحرين لتعبئة املياه 
وامل�رصوبات و�رصك���ة ترافكو اللوج�س���تية التابعتني 

للمجموعة يف حتقيق اأرباح �س���افية تزيد بن�سبة اأكرث 
83 % واأك���رث من 116 % على الت���وايل مقارنة مع 
الف���رة املماثلة من ال�س���نة املا�س���ية. وم���ع دخول 
مو�سم ال�سيف وقدوم �س���هر رم�سان الف�سيل فاإن 

الطل���ب على منتج���ات وخدمات ال�رصكتني �س���ريتفع 
حتًم���ا خ���الل الف���رة املقبل���ة. وحت�س���ن اأداء �رصك���ة 
البحري���ن للفواك���ه الطازج���ة خالل الف���رة وحققت 
بع����س الأرباح يف الربع الأول بع���د اأن كانت نتائجها 

�سلبية يف نف�س الفرة 2017. واأخرًيا بالن�سبة ل�رصكة 
اأ�س���واق مرو فقد كان هناك تراجع طفيف يف ربحية 
هذه ال�رصكة مقارنة مع نف�س الفرة ال�سنة املا�سية.    
وحققت املحفظة ال�س���تثمارية اأرباًحا �س���افية 
بح���دود 493 األ���ف دينار للف���رة مقاب���ل 572 األف 
دين���ار لنف����س الفرة ال�س���نة املا�س���ية وبانخفا�س 
بن�س���بة 16 %. وكم���ا ه���و معروف فاإن ه���ذه الأرباح 
املتح�سلة هي من توزيعات اأرباح اأ�سهم وهي اأرباح 
ف�س���لية وتنعك�س ع���ادًة على ميزاني���ة املجموعة يف 

الربع الأول من ال�سنة املالية.
من جانبه، ق���ال الرئي�س التنفي���ذي للمجموعة، 
اإ�س. �رصيدار، اإن املجموعة التزمت بتطبيق املعايري 
 IFRS 15و IFRS 9 املحا�س���بية الدولية اجلدي���دة
اعتباًرا من 1 يناي���ر 2018 وقد يكون لهما تاأثري يف 
طريقة احت�س���اب واإبراز اأرقام ميزانية الفرة مقارنة 

مع اأرقام ال�سنة املا�سية.   

املنامة - �سيكو: ارتفع �سايف اأرباح “�سيكو” 
لف����رة الربع الأول 2018 بن�س����بة 8 % اإلى 1.42 
ملي����ون دينار، وذل����ك مقابل 1.32 ملي����ون دينار 
عن الف����رة ذاتها العام املا�س����ي. كم����ا ارتفعت 
العائدات من جميع قطاع����ات الأعمال لدى البنك، 
مما �س����اهم يف منو الدخل الت�سغيلي بن�سبة 16 % 
لي�س����ل اإلى 3.2 ماليني دين����ار مقابل 2.7 مليون 
دينار خالل الفرة نف�سها العام املا�سي. يف حني 
ارتفعت اإجمايل النفقات الت�سغيلية، والتي ت�سمل 
نفقات املوظف����ني وامل�س����اريف الإدارية العامة 
وامل�س����اريف الأخ����رى، لت�س����ل اإل����ى 1.78 مليون 
دينار مقابل 1.43 مليون دينار بالربع الأول العام 
املا�سي. وبلغت ربحية ال�سهم 3.85  فل�س مقابل 

3.19 فل�س يف الثالثة اأ�سهر الأولى 2017.
وقال رئي�س جمل�س الإدارة ال�سيخ عبد اهلل بن 
خليفة اآل خليفة “�س����جلت �س����يكو اأداًء جيًدا خالل 
الربع الأول من هذا العام، مما يعك�س ثقة عمالئنا 
يف ق����درة البنك على حتقيق اأف�س����ل النتائج. كما 
�س����جلت جمي����ع قطاعات الأعم����ال نتائ����ج اإيجابية 
ومن����ًوا ملحوًظا يف العائدات لرتف����ع بذلك معدل 

اإ�سهام كل منها يف ربحية البنك. واأ�ساف “توا�سل 
�س����يكو توظيف خرباتها الوا�س����عة باأ�سواق املال 
الإقليمية م����ن اأجل اغتنام الفر�س التو�س����عية يف 
الأ�س����واق ذات معدلت النمو املرتفعة، وذلك مبا 
يتوافق مع اأهدافها ال�سراتيجية، كما نتطلع اإلى 

املزيد من التقدم والتمّيز خالل العام”.  
وبل����غ �س����ايف الدخ����ل م����ن ال�س����تثمار، 1.42 
ملي����ون دينار يف نهاية الفرة مقابل 1.22 مليون 
دين����ار خ����الل الرب����ع الأول 2017. و�س����جل الدخل 
من الو�س����اطة وامل�س����ادر الأخرى ارتفاًعا ملحوًظا 
لي�سل اإلى 716 األف دينار مقارنًة مببلغ 541 األف 
دينار خالل الفرة نف�سها ال�سنة ال�سابقة، كما بلغ 
�س����ايف الدخل من الر�س����وم 828 األف دينار مقابل 
718 األ����ف دينار يف الربع الأول 2017، وارتفعت 
اإيرادات الفوائد اإلى 440 األف دينار مقارنًة مببلغ 
424 األ����ف دينار خالل فرة الثالثة اأ�س����هر الأولى 

.2017
و�س����جلت الأر�س����دة الإجمالي����ة يف امليزاني����ة 
العمومي����ة مبل����غ 126.9 مليون دين����ار كما يف 31 
مار�����س 2018، مقارنًة مببلغ 131.3 مليون دينار 

كما يف نهاية 2017. ومنت الأ�س����ول املدارة منوا 
ملحوظ����ا بن�س����بة 41.5 %  لت�س����ل اإل����ى 658.28 
مليون دين����ار مقابل 465.37 ملي����ون دينار، كما 
يف نهاية ال�س����نة املا�س����ية. ومنت  قيمة الأ�سول 
املحتفظ به����ا لدى ال�رصك����ة خلدمات ال�س����ناديق 
ال�س����تثمارية التابع����ة واململوك����ة بالكامل للبنك 
لت�س����ل اإلى 2.27 مليار دينار مقارنًة مبا جمموعه 

2.15 مليار دينار كما يف نهاية 2017.
وبل����غ جمم����وع حق����وق امل�س����اهمني كم����ا يف 
نهاي����ة الف����رة 53.43 مليون دين����ار مقابل مبلغ  
59.76 مليون دينار يف نهاية 2017، ويعود هذا 
النخفا�س يف املقام الأول اإل����ى قيام البنك ب�رصاء 
اأ�سهم خزينة مبا ن�سبته 10 % من اإجمايل الأ�سهم 
امل�سجلة وال�سادرة بقيمة 5.9 مليون دينار خالل 

الربع الأول 2018. كذلك قام البنك بتوزيع اأرباح 
نقدية على امل�ساهمني بقيمة 1.93 مليون دينار 
خالل الربع الأول من ال�س����نة. كما حافظ البنك على 
ا بلغت  ن�س����بة كفاية راأ�س����مالية موحدة قوية ج����دًّ

.% 54.85
من جانبها، قالت الرئي�س التنفيذي ل�سيكو، 
جن����الء ال�س����رياوي “على الرغ����م من تف����اوت اأداء 
اأ�س����واق الأ�س����هم اخلليجية خالل الرب����ع الأول من 
ال�س����نة، اإل اأن جميع قطاعات الأعمال لدى �سيكو 
ق����د حققت املزيد م����ن النمو الإيجاب����ي يف الأداء. 
وع����ززت ال�رصكة تفوقها يف قطاع اإدارة الأ�س����ول، 
وا�س����تمر النمو القوي يف اأ�س����ولها حت����ت الإدارة 
مقارن����ًة مب�س����تواها عن����د نهاية ال�س����نة ال�س����ابقة 
مما يعك�����س ثقة عمالئنا املتزاي����دة بقدرتنا على 
حتقي����ق اأداء ثابت والتكيف مع اأو�س����اع ال�س����وق 
ال�س����عبة. وم����ن جه����ة اأخ����رى، وا�س����لت قطاعات 
ال�س����تثمارية  امل�رصفي����ة  واخلدم����ات  الو�س����اطة 
ريادته لل�سوق، حيث جنح ق�سم الو�ساطة يف اإدارة 
وتنفيذ العديد من ال�سفقات املهمة خالل الربع 

الأول 2018”.

1.42 مليون دينار �أرباح “�صيكو” بالربع �لأول 2018
ارتفعت بن�سبة 8 % مقارنة بالفرة ذاتها العام املا�سي

“�ألبا”: “�خلط �ل�صاد�س” ي�صري وفق �خلطة �لزمنية
“�لربكة” يوقع �تفاقيتني مع “�لإ�صالمية لتاأمني �ل�صتثمار و�لئتمان”

خالل حلقة نقا�سية ب�ساأن التحالفات الإ�سراتيجية

املنامة - وقع بنك الربكة الإ�س���المي على 
اتفاقيت���ي تع���اون مع املوؤ�س�س���ة الإ�س���المية 
ال�س���ادرات  وائتم���ان  ال�س���تثمار  لتاأم���ني 
)ICIEC(، وه���ي ع�س���و يف جمموع���ة البن���ك 
الإ�س���المية للتنمي���ة )IDB( ومقره���ا ج���دة، 
وذلك على هام�س م�ساركة الرئي�س التنفيذي 
وع�سو جمل�س الإدارة، حممد عي�سى املطاوعة 
يف احللق���ة النقا�س���ية عالي���ة امل�س���توى حول 
التحالفات الإ�س���راتيجية بني وكالت ائتمان 
ال�س���ادرات والبن���وك الإ�س���المية والإمنائي���ة 
متعددة الأطراف لت�س���هيل التجارة وتدفقات 
والت���ي  الإ�س���المية  ال���دول  ب���ني  ال�س���تثمار 
عق���دت موؤخ���را يف تون�س.فق���د وق���ع البن���ك 
مع املوؤ�س�س���ة عل���ى وثيقتي �سيا�س���ة تاأمني 
العتم���ادات امل�س���تندية و�سيا�س���ة التاأم���ني 
الرئي�سية واللتني �ستتيحان للبنك تلبية حاجة 
ال�سوق لتمويل ال�س���ادرات على اأ�س�س �رصعية 
وا�س���تخدام الذمم املدينة امل�س���درة ك�سمان 
ل�س���داد التموي���ل املمن���وح. كما �ست�س���اعدان 
عل���ى اإدارة املخاطر التي توؤث���ر على معامالت 
يف  الأع�س���اء  ال���دول  يف   )LC’s( العتم���اد 
ال�س���تثمار  لتاأم���ني  الإ�س���المية  املوؤ�س�س���ة 

وائتمان ال�س���ادرات، مما يف�س���ح املجال اأمام 
البنك للقيام بدور اأكرب يف متويل التجارة بني 

الدول الإ�سالمية.
وق���ال املطاوع���ة “نحن م����رصورون للغاية 
بتطوي���ر تعاونن���ا م���ع املوؤ�س�س���ة الإ�س���المية 
لتاأمني ال�ستثمار وائتمان ال�سادرات من خالل 
التوقي���ع عل���ى التفاقيت���ني الهامتني وذلك 
بغر�س تعزيز م�س���اهماتنا الريادية يف متويل 

التج���ارة ب���ني الدول الإ�س���المية، وه���ي اأحدى 
املحاور الرئي�س���ية يف ا�س���راتيجيتنا، خا�س���ة 
اأن بنك الربكة الإ�س���المي هو ع�سو يف جمموعة 
م�رصفي���ة دولي���ة، جمموعة الربك���ة امل�رصفية، 
اإ�س���الميا عربي���ا  16 بل���دا  الت���ي تتواج���د يف 
واآ�س���يويا وافريقي���ا، مما يتيح له ال�س���تفادة 
الأكرب من مزايا هاتني التفاقيتني يف متويل 

التجارة البينية بني الدول الإ�سالمية”.

ع�س���كر - األب���ا: اأعلن���ت �رصك���ة اأملني���وم 
البحري���ن )األبا( ع���ن تقدم الأعمال الإن�س���ائية 
بكام���ل طاقتها يف م����رصوع ال�رصك���ة احليوي – 
م�رصوع خط ال�سهر ال�ساد�س للتو�سعة )م�سهر 
اخل���ط ال�س���اد�س وم����رصوع تو�س���عة الطاقة(، 
وذل���ك وف���ق ت�رصيح لرئي����س جمل����س الإدارة 
ال�سيخ دعيج بن �س���لمان بن دعيج اآل خليفة. 
جاء ذلك خالل الجتماع الف�س���لي الثاين للعام 

2018 اأم�س.
وق���ال  ال�س���يخ دعي���ج اآل خليف���ة “نح���ن 
�سعداء بالتقدم امللحوظ على �سعيد امل�رصوع 
عموما، حيث بلغ التقدم يف جانب م�سهر اخلط 
ال�س���اد�س اأكرث م���ن 54 %، يف ح���ني تقدمت 
الأعمال مب�رصوع تو�س���عة الطاقة بن�سبة 59 %، 
و87 % يف جان���ب نظ���ام التوزي���ع الكهربائي. 

ومع ت�سارع وترية الأعمال الإن�سائية املختلفة 
يف املوق���ع خ���الل هذا الع���ام، فاإنن���ا ملتزمون 
مت���ام اللت���زام باإكم���ال امل����رصوع يف الوق���ت 
املحدد وباأعلى م�س���تويات ال�س���المة”. ووافق 
املجل����س خ���الل الجتماع على حم����رص الجتماع 
ال�س���ابق الذي عق���د يف 8 فرباي���ر 2018، كما 
راج���ع املجل�س التقاري���ر املقدمة م���ن اللجنة 
التنفيذي���ة وجلن���ة التدقيق التابع���ة ملجل�س 
الإدارة وجلن���ة الر�س���يح واملكاف���اآت التابعة 
ملجل����س الإدارة. واطلع اأع�س���اء جمل�س الإدارة 
كذلك على اأداء ال�رصكة على �س���عيد ال�س���المة 
وال�س���وؤون املالية، والإجناز العام مب�رصوع خط 
ال�سهر ال�ساد�س للتو�س���عة، واملرحلة الثالثة 
م���ن م����رصوع تاي���ن، وا�س���تعرا�س التوجهات 

احلالية العامة ل�سوق الأملنيوم.

• ال�سيخ عبد اهلل بن خليفة	

• اإبراهيم زينل	

• جنالء ال�سرياوي	

• اإ�س. �رصيدار 	
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مليون دينار اأرباح البحرينية الكويتية للتاأميـن بالربـع الأول
بزيادة ن�سبتها 107 %

املنام���ة - البحرينية الكويتية للتاأمني: بلغ �س���ايف 
الربح لل�رشكة البحرينية الكويتية للتاأمني يف نهاية الربع 
االأول 2018، 1.04 مليون دينار باملقارنة مع 504 اآالف 
دين���ار يف نهاي���ة الربع االأول العام املا�س���ي، وتاأتي هذه 
الزيادة ب�س���بب التح�س���ن ال���ذي طراأ على االأرب���اح الفنية 
الت���ي بلغ���ت يف نهاي���ة الف���رة احلالية 637 األ���ف دينار 
باملقارن���ة مع 38 األف دينار يف نف�س الفرة 2017. ومن 
ناحية اأخرى انخف�س الدخل من اال�ستثمار بن�سبة 2،5 %، 
من 709 اآالف دينار بالربع االأول العام املا�سي اإلى 691 
األ���ف دينار بالرب���ع االأول العام احلايل. وبل���غ العائد على 
ال�س���هم يف نهاي���ة الف���رة احلالية 7 فل����س باملقارنة مع 
نف�س العائد )7 فل�س( يف نهاية الربع االأول 2017. يذكر 
اأن راأ����س مال ال�رشك���ة املدفوع  قد ت�س���اعف خالل الربع 

االأول هذا العام عن طريق توزيع اأ�س���هم منحة جمانية من 
7.15 مليون دينار يف الربع االأول 2017 اإلى 14.3 مليون 
دينار يف نهاية الربع االأول من العام احلايل. كما مت زيادة 
راأ����س امل���ال امل����رشح به م���ن 10 ماليني دين���ار اإلى 20 
مليون دينار. وبلغ العائد على حقوق امل�س���اهمني 3،08 
% باملقارن���ة مع 1،55 % يف الربع االأول العام ال�س���ابق. 
وارتفع���ت االحتياطي���ات الفنية م���ن 26.5 مليون دينار 
يف نهاية العام ال�س���ابق اإل���ى 29.7 مليون دينار يف نهاية 

الفرة احلالية. 
واأف���اد الرئي����س التنفي���ذي، اإبراهي���م الري����س، اأن 
الأق�ساط الإجمالية )املجمعة( بلغت يف نهاية الربع الأول 
الع���ام احل���ايل 16.9 مليون دين���ار باملقارن���ة مع 11.4 
مليون دينار )امل�س���تقلة(  يف نهاي���ة الربع االأول 2017. 

وق���ال اإن الربع االأول 2018 �س���هد حت�س���ًنا ملحوًظا على 
مع���دالت اخل�س���ارة يف جميع االأق�س���ام باملقارنة مع الربع 
االأول من العام ال�س���ابق مما �س���اهم يف حت�س���ني النتائج 
الفني���ة لل�رشكة. واأ�س���اف اأنه عل���ى الرغم من املناف�س���ة  
الزال���ت ال�رشك���ة حتافظ عل���ى مركزها الريادي يف �س���وق 
التاأمني البحرين���ي وحتاول من خ���الل خدماتها املتميزة 
اأن ت�س���تقطب اأكرب عدد من العمالء لتحقق معدالت النمو 
املطلوب���ة يف اأق�س���اطها وبالت���ايل يف اأرباحه���ا. واأو�س���ح 
اأن ال�رشكة �س���تطرح خ���الل الربع الثاين م���ن العام احلايل 
خدم���ات رقمي���ة  لتحل حم���ل اخلدم���ات التقليدية التي 
كان���ت تقدمه���ا يف ال�س���ابق وذل���ك من خ���الل تطبيقات 
جدي���دة م�س���ممة خ�سي�ًس���ا لعمالئن���ا لتك���ون اخلدمة يف 

متناول اجلميع. • • ابراهيم الري�س	  مراد علي مراد	

• جمل�س االإدارة اجلديد	

“�سيدات الأعمـال” تختـار جملـ�س اإدارتهـا الـجـديـد
جناحي رئي�سا للجمعية والقطان حت�سد اأعلى االأ�سوات

زينب العكري من الزجن

جمعي���ة  اإدارة  جمل����س  ع�س���وية  يف  ف���ازت 
�سيدات االأعمال البحرينية، كل من خلود القطان 
)63 �س���وتا( واأحالم جناحي )60 �سوتا( وفريال 
نا�س )59 �س���وتا( وفيكي معو�س )56 �س���وتا( 
وال�س���يخة مرمي بنت حمد اآل خليفة )55 �س���وتا( 
وفاطمة الدالور )49 �س���وتا( وهدى جناحي )42 
�س���وتا( وجميل���ة االأتا�س���ي )42 �س���وتا( ومرمي 
 41( ال�س���باغ  ون���وال  �س���وتا(   41( العري����س 
�سوتا( ومنال ال�س���ديقي )40 �سوتا(. فيما فاز 
مبقاعد الحيتاط اأفنان الزياين و�س���لت على 38 
�س���وتا، وفوزية اخلاجة )37 �سوتا(، ومت اختيار 
اأحالم جنائي رئي�س���ا للجمعي���ة، عقب تنازل خلود 
القطان. و�سهدت اجلمعية اأم�س مناف�سة �سديدة 

ب���ني ع�س���واتها على مقاع���د جمل����س االإدارة يف 
الدورة العا�رشة وذلك مبقر اجلمعية بالزجن. 

وتقدمت للر�س���يح 17 ع�س���وة هن رئي�سة 
اجلمعي���ة فري���ال نا����س، وكل من دمي���ا احلداد، 
اأفن���ان الزي���اين، اأح���الم جناحي، فاطم���ة الدالور، 
فوزي���ة اخلاج���ة، هدى جناح���ي، جميلة االتا�س���ي، 
كلث���م زينل، خل���ود القطان، لول���وة مطلق، منال 
ال�س���ديقي، م���رمي )رمي���ا( العري����س، ال�س���يخة 
مرمي بن���ت حمد اآل خليفة، نوال ال�س���باغ، فيكي 
معو����س وزهراء باقر.وقالت فري���ال نا�س اإن من 
اأبرز اإجنازات الدورة ال�سابقة، و�سع ا�سراتيجية 
للجمعية لتتما�سى مع روؤية البحرين االقت�سادية 
2030، وتتما�س���ى اأي�سا مع ا�سراتيجية متكني 
املراأة يف املجل�س االأعلى للمراأة وتكافوؤ الفر�س.

واأو�س���حت اأن االإجن���از الث���اين ه���و تنظي���م 

الن�س���خة الثانية من املنتدى واملعر�س العاملي 
الث���اين ل�س���يدات االأعم���ال يف نوفمرب املا�س���ي 
والذي حمل �س���عار “املهند�سة يف عامل االأعمال”، 
برعاية قرينة عاهل البالد رئي�سة املجل�س االأعلى 
للم���راأة �س���احبة ال�س���مو امللكي االأمرية �س���بيكة 
بن���ت اإبراهيم اآل خليفة، ومت ا�س���تقطاب الكثري 
من امل�س���اركات م���ن خارج البحرين مثل رو�س���يا 
وبريطانيا وامريكا وم�رش واالإمارات وال�س���عودية 

والكويت.
واأ�س���ارت اإلى اأن نتئج املوؤمتر كانت مثمرة 
منها اتفاقي���ات بقيمة 42 ملي���ون دوالر، واأثناء 
املوؤمت���ر مت توقيع مذك���رة تفاهم مع “اآل ر�س���ا 
ل�س���يدات االعمال” وه���ي اأكرب جمعية ل�س���يدات 
االأعمال يف رو�س���يا وت�س���م حتت مظلتها 4 اآالف 

�سيدات اأعمال نتطلع للعمل معهم م�ستقبال.
ت�سوير: ر�سول احلجريي
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يقع بالقرب من البحر في موقع متميز 
عند مدخل ديار احملرق 
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محجوز مبــاع

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: آمنة شهزادي غالم حسني الل دين عمر دين
االسم التجاري احلالي: آمنة شهزادي غالم حسني الل دين عمر دين

االسم التجاري اجلديد: جواهر املهر

التاريخ: 05/04/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

) CR2018-49069( اعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

قيد رقم

102780-1

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: املها ناصر جاسم السليطي
االسم التجاري احلالي: مصنع تبوك لالملنيوم
االسم التجاري اجلديد: ورشة تبوك لالملنيوم

التاريخ: 02/05/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

) CR2018-69810( اعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

قيد رقم

95291-1

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: آمنة شهزادي غالم حسني الل دين عمر دين
االسم التجاري احلالي: سفن مكس لتشييد املباني

االسم التجاري اجلديد: سفن ماكس لتشييد املباني

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ادارة التسجيل

) CR2018-49067( اعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

قيد رقم

4-102780

قيد رقم

15-80561

شقة / محل 

29أ

بناية

-

طريق

18

مجمع

235

التاريخ: 07/05/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة السجل التجاري

) CR 2018 - 71990( 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: محمود عيسى عبداهلل سكاكاوي

االسم التجاري احلالي: ورشة بوخالد لاللكترونيات

االسم التجاري اجلديد: بوخالد للمواد الغذائية 1

النشاط: 1- جتارة/بيع األغذية واملشروبات

 بناء على قرار املالك لـشركة ميل باور سيستمز ) ش م ح( - فرع أجنبي 
واملسجلة مبوجب القيد رقم 115018، بتصفية الشركة اختيارياً وتعيني السيد / 

جاسم محمد يوسف أسد 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 محمد يوسف أسد

الهاتف :39642223 )973+( 
 NEWCO@MSBAHRAIN.COM  :البريد االلكتروني

الصناعة والتجارة والسياحة  -  اعالن بحل وتصفية شركة
شركة ميل باور سيستمز )ش م ح( - فرع أجنبي

سجل جتاري رقم 1-115018

 التاريخ :03/05/2018
   CR 2018-70874 إعالن رقم

تنازل – عن احملل التجاري

تقدم إلينا السيد املعلن أدناه :محمد خليل ابراهيم عبدعلي  بطلب حتويل احملل 
التجاري التالي الى السيدة: تهاني خليل ابراهيم عبدعلي

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

االسم التجاريرقم القيد

خدمات االنسياب للسيارات83939-1
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 بناء على قرار الشركاء في شركة ادمي للدعاية واإلعالن ذ.م.م واملسجلة مبوجب 
القيد رقم 90251، بتصفية الشركة اختيارياً وتعيني السيدة / عالية علي محمود 

شيخو مصفية 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 : السيدة / عالية علي محمود شيخو

الهاتف :39688722 )973+( 
 aliashaikho@hotmail.com  :البريد االلكتروني

الصناعة والتجارة والسياحة  -  اعالن بحل وتصفية شركة
شركة ادمي للدعاية واإلعالن ذ.م.م

سجل جتاري رقم 90251

قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
تقدم إليها املالك لشركة جالكسي إنتيريرز ش.ش.و )شركة الشخص 
الشكل  حتويل  طالباً   ،  77015 رقم  القيد  مبوجب  واملسجلة  الواحد( 
القانوني للشركة املذكورة إلى شركة ذات مسئولية محدودة، برأسمال 

وقدره 50000 دينار بحريني. 
التسجيل  االدارة  إلى  باعتراضه  التقدم  اعتراض  لديع  من  كل  فعلى 
أقصاها  مدة  خالل  لالعتراض  واملبررة  املؤيدة  باملستندات  مشفوعاً 

خمسة عشر يوم عمل من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

التاريخ: 08/05/2018 -  القيد: 77015
إعالن رقم )9914( لسنة 2018 

بشان حتويل شركة الشخص الواحد
إلى شركة ذات مسئولية محدودة

15الخميس 10 مايو 2018 - 24 شعبان 1439 - العدد 3495



الخميس 10 مايو 2018 
24 شعبان 1439

العدد 3495 17 business@albiladpress.com
بوابة الخليج الخميس 10 مايو 2018 

24 شعبان 1439
16business@albiladpress.comالعدد 3495

بوابة الخليج

ع������������رو�������������ض م������������ن �������������رك������������ات ل������ل������ع������م������ل ب��������احل��������ق��������ل اجل��������دي��������د 

وزير النفط: �سندوق ا�ستثماري مع “التاأمينات” مبليار دوالر
بعوائد جمزية ت�صل اإلى 20 %

ك�ص���ف وزير النفط ال�ص���يخ حممد ب���ن خليفة 
اآل خليفة عن اإطالق �ص���ندوق بالتعاون مع الهيئة 
العامة للتاأمني االجتماعي لال�ص���تثمار يف م�ص���اريع 
النف���ط والغ���از، وبحج���م ي�ص���ل اإلى ملي���ار دوالر 

وعوائد جمزية ترتاوح بني 10 % و20 %.
واأو�ص���ح الوزي���ر لل�ص���حافيني عل���ى هام����ض 
موؤمت���ر بواب���ة اخللي���ج اأم����ض اأن ال�ص���ندوق متت 
املوافقة عليه و�ص���يطلق الع���ام اجلاري، )...( على 

اأن يتم التخارج منه بني 5 و7 اأعوام.
واأ�ص���ار اإل���ى فتح املجال لال�ص���تثمار يف قطاع 
النفط والغاز الأول مرة اأمام امل�ص���تثمرين، م�ص���را 
اإلى التعاون م���ع الهيئة العامة للتاأمني االجتماعي 

جللب م�صتثمرين لهذا اخل�صو�ض.
وذك���ر اأن فريق���ا �ص���يدير ال�ص���ندوق ملنح���ه 

ا�ص���تقاللية، موؤكًدا اأن “التاأمني االجتماعي” اأبدى 
موافقته للم�صاركة واال�صتثمار يف م�صاريع الوزارة.
واأو�ص���ح اأن ال�ص���ندوق يه���دف للدخ���ول يف 
راأ�ض املال، ولي�ض يف االقرتا�ض البنكي، مو�ص���حا 
اأن “التاأم���ني االجتماع���ي” لدي���ه حتدي���ات تتعلق 
بامل�صاكل االكتوارية؛ ولذا �صيتم منحهم االأولوية 
لال�صتثمار يف ال�ص���ندوق وجلب م�صتثمرين اآخرين 

ا اأن العوائد جمزية. خ�صو�صً
وفيما يتعلق باإدراج ال�ص���ندوق اال�صتثماري 
يف بور�ص���ة البحري���ن، اأو�ص���ح الوزير اأن���ه مل يتم 
حتدي���د م���ا اإذا كان �ص���يتم اإدراج ال�ص���ندوق يف 

البور�صة من عدمه.
وا�ص���تعر�ض ال�ص���يخ حممد ب���ن خليف���ة اأبرز 
امل�ص���اريع النفطية التي تعم���ل عليها الوزارة من 

بينها حقل النفط اجلديد، وم�ص���فاة تكرير بابكو، 
وم����روع البرتوكيماوي���ات، وحقل البحري���ن، اإلى 
جانب م�ص���اريع اأخرى، وذلك �صمن جل�صة نقا�صية 
ع���ن النف���ط والغاز خ���الل جل�ص���ات موؤمت���ر بوابة 

اخلليج.
وكان الوزي���ر اأك���د ل���� “الب���الد” اأنه���م تلقوا 
العدي���د م���ن الطلبات م���ن جانب ����ركات عاملية 
ترغب بالعم���ل يف احلقل اجلدي���د، ليتم حفل اأول 
بئرين، مو�صحا اأن من بينها �ركات اأمركية، لكنه 
ف�صل عدم اإعطاء املزيد من التفا�صيل كون االأمر 

مازال يف طور البحث على حد تعبره.
وح���ول اإنت���اج الغاز، اأكد ال�ص���يخ حمم���د باأنه 
�صيكون اأ�رع من النفط؛ كون البنية التحتية �صبه 

•جاهزة، لكنه ترك اأمر حتديد املوعد مفتوحا. ال�صيخ حممد بن خليفة خالل ور�صة العمل	

ذك���ر وزي���را التج���ارة وال�ص���ناعة يف كل م���ن 
البحري���ن والكوي���ت اأن دول اخلليج العربية اأخذت 
العربة وا�ستوعبت الدر�س من هبوط اأ�سعار النفط 
يف الثالثة اأعوام املا�ص���ية، واأن ه���ذه الدول بداأت 
زي���ادة جهودها ملن���ح القطاع اخلا����ض الذي بات 
مدع���وا ل���دور اأك���رب يف اقت�س���اديات ه���ذه الدول 

النفطية.
وقال وزير التجارة وال�ص���ناعة الكويتي، خالد 
الرو�ص���ان، يف “بواب���ة اخللي���ج” اال�ص���تثماري يف 
املنامة اأم�ض، اإن دول اخلليج “ا�صتوعبت الدر�ض” 
بعد الهبوط احلاد لأ�سعار النفط، واأنها ت�سهد الآن 
مناف�ص���ة حممومة بينها ال�ص���تقطاب اال�صتثمارات 

اإليها.
م���ن جانبه، ق���ال حممد ال�ص���ايع م���ن جمموعة 
ال�ص���ايع الكويتي���ة، اإن بع����ض احلكوم���ات ال تزال 
�ركت���ه  اأن  م�ص���را  تقليدي���ة،  بط���رق  تتعام���ل 
ا�ص���تثمرت نحو 300 مليون دوالر يف دول اخلليج، 

واأن هن���اك م�روعات يف الريا�ض فقط بقيمة تقدر 
بنحو 4 مليارات دوالر.

وف�ص���ل ال�صايع اأن يف�ص���ل بني دول اخلليج 
يف عملي���ة اال�ص���الح االقت�ص���ادي كل عل���ى ح���دة 
حي���ث، ق���ال “ ل���كل دول���ة جيناتها اخلا�ص���ة بها 
ولها حتدياتها املختلفة وفر�ص���ها”، لكنه اأكد اأن 
القطاع اخلا�ض “�صعيد من عملية اال�صالح يف دول 

اخلليج”.
وباالنتقال اإلى مو�ص���وع العائدات واملخاطر، 
ابوظب���ي  ملجموع���ة  التنفي���ذي  الرئي����ض  اأ�ص���ار 
اال�ص���تثمارية، جا�صم ال�ص���ديقي، اإلى اأن املنطقة 
م���رت خ���الل العقود املا�ص���ية بعدد م���ن احلروب 
والنزاعات، اإال اأن منطقة اخلليج ظلت م�ص���تقرة ما 

جذب امل�صتثمرين اإليها.
م���ن جانب���ه، اأ�ص���ار وزي���ر ال�ص���ناعة والتجارة 
زاي���د الزياين اإلى اأن الفر����ض موجودة يف املنطقة 
خ�صو�ص���ا يف قطاع���ات مل تكن حم���ل اهتمام كبر 

يف ال�صنوات املا�ص���ية مثل تكنولوجيا املعلومات 
وال�ص���ياحة، اإذ عملت البحرين على زيادة م�صاهمة 
ال�ص���ياحة يف االقت�ص���اد ط���وال ال�ص���نوات الثالث 

املا�صية.
وا�ص���اف اأن املخاط���ر موج���ودة يف كل مكان، 
واأن اي ا�ص���تثمار يف اأي مكان يف العامل يرتافق مع 
املخاطر، م�ص���تدركا اأنه رغم التحديات اال اأن دول 
اخلليج ط���وال تاريخه���ا ظلت دول م�ص���تقرة واأن 
امل�ص���تثمرين حققوا العوائد من خالل تواجدهم يف 
دول املنطقة. واتفق ال�ص���ديقي م���ع الوزير حني 
اأ�ص���ار اإلى اأن هوام����ض الربح التي يح�ص���ل عليها 
امل�ص���تثمرون م���ن دول املنطقة جي���دة مقارنة مع 

دول العامل االأخرى.
وحتدث حممد ال�صايع عن وجود تعداد �صكاين 
يف دول جمل����ض التعاون اخلليجي يق���در بنحو 30 
ملي���ون مواطن جلهم من ال�ص���باب، كم���ا اأن هناك 
ثروة �ص���خمة يف ال�صناديق ال�ص���يادية تقدر بنحو 

3 ترليون���ات دوالر يف ح���ني يق���در الناجت املحلي 
االإجم���ايل لهذه ال���دول جمتمعة نح���و 1.7 ترليون 
دوالر وث���روات خا�ص���ة تق���در بنح���و 1.5 ترلي���ون 
دوالر، م�ص���را اإلى اأن ن�صبة الديون يف دول اخلليج 
ال تزال يف م�ص���تويات “�ص���حية” مقارن���ة مع دول 
الع���امل االأخرى. واأكد اأن هن���اك الكثر من الفر�ض 
والتي يجب اأن ت�ص���تثمر ب�ص���كل اأ�صا�ص���ي من قبل 

ال�صباب.
العجل���ة  دف���ع  يف  امل���راأة  م�ص���اركة  وب�ص���ان 
االقت�ص���ادية، بني الوزي���ر الزي���اين اأن البحرين ال 
تواجه م�ص���كلة يف هذا ال�ص���ياق، فنح���و 35 % من 
العامل���ني يف القطاع العام هن من ال�ص���يدات، واأن 
املراأة يف البحرين ت�ص���تطيع القيام باأي عمل حالها 

حال الرجل.

واتفق امل�صاركون اأن القطاع اخلا�ض يف دول 
اخلليج يجب اأن يكون حمرك االقت�صاد واأن تتحول 
احلكوم���ات اإل���ى منظ���م وم����رع للخدم���ات ولي�ض 

مناف�صا للقطاع اخلا�ض.
وانتق���د ال�ص���ائع مثال وج���ود “اجلمعيات” من 
حي���ث وج���ود جمال�ض اإدارة م�ص���تقلة عن بع�ص���ها 
فق���ط لتق���وم بالتوظي���ف، اإال اأن وزي���ر التج���ارة 
الكويتي اأ�ص���ار اإلى اأن هن���اك مبادرات من القطاع 
اخلا�ض من خالل اإن�صاء �ركات من القطاع اخلا�ض 

يف الطران واي�صا يف جمال حمطات الكهرباء.
اأما الوزير الزياين فتحدث عن مبادرات مبكرة 
قامت بها البحرين يف �ص���بيل حت���ول احلكومة نحو 
منظ���م وم�رع واأن يقوم القط���اع اخلا�ض بدوره يف 

اال�صتثمار وتقدمي اخلدمات.

مدعو لدور اأكرب م�سوؤولون خليجيون: ا�ستوعبنا در�س هبوط النفط و“اخلا�ص” 

“�ستارت اآب 500” ت�ستثمر يف 5 م�رشوعات بحرينية 

“ال�ساحل”: منتجع 5 جنوم جنوب غرب البحرين

فندق عائم على جزيرة “املعرت�س” اأمام امل�ستثمرين

وزير املوا�سالت: طرح م�رشوع �سبكة القطارات 2020

الرميحي: ا�ستكمال االكتتاب يف �سندوق ال�سناديق بـ 100 مليون دوالر

وال�سني “اإي بي اإم تريمينالز” تطرح االكتتاب االأول يف اأكتوبر مبادرة طريق احلرير تعود بالنفع على “اخلليج” 

التنمي���ة  التنفي���ذي ملجل����ض  الرئي����ض  اأعل���ن 
االقت�ص���ادية خالد الرميحي ا�ص���تكمال االكتتاب يف 
�ص���ندوق ال�صناديق يف االأ�ص���بوع اجلاري مببلغ 100 

مليون دوالر.
الكت�ص���اف  النقا�ص���ية  اجلل�ص���ة  و�ص���هدت 
اأحجي���ة اال�ص���تثمارات املبا�رة مب�ص���اركة الرميحي، 
و�ص���تيوارت جونز من �ركة بكت���ل، واأنيل كومار من 
جمموعة ران�ص���ات، وفادي غندور من جمموعة وم�صة 
واأراميك����ض، ويو�ص���ف عل���ي م���ن جمموع���ة اللول���و، 
التط���رق للجهود التي ينبغي ل���دول جمل�ض التعاون 
اخلليجية اأن تتخذها يف �ص���بيل متكني امل�صتثمرين 

من اال�صتفادة من الفر�ض التي توفرها املنطقة.
واأ�ص���ار الرميح���ي اإلى اأن الرتكي���ز على املوؤمتر 
للحدي���ث عن فر����ض اال�ص���تثمار خ���الل يوميه وعن 

م�صاريع يف الدول اخلليجية.
اأك���د  املوح���د،  اخلليج���ي  للقان���ون  وبالن�ص���بة 
الرميحي على التطور، اإذ �صينتهي يف نهاية املطاف 
بقان���ون خليجي موح���د، م�ص���ًرا اإلى اأن ال�ص���عودية 
انتهت قبل اأ�صبوعني من قانون االإع�صار، وهو قانون 

مهم. 
ولف���ت  الرميح���ي اإل���ى احلاجة اإل���ى املزيد من 

التعاون للتكامل بني دول اخلليج.
وتطرق اإلى تطوير العمل يف اجل�ر بني البحرين 

وال�ص���عودية لت�ري���ع عملي���ة نق���ل املنتج���ات ب���ني 
البلدين، م�ص���ًرا اإلى اأن الروؤية باأن تتكامل البحرين 

مع ال�صعودية.
وذك���ر الرميحي اأن دول اخللي���ج تنظر لالنفتاح 
يف اال�ص���تثمار اخلارجي، واإقناع امل�ص���تثمرين للعمل 
يف البحري���ن، )...( ووجود مثل هذه املوؤمترات يوؤدي 
للنظ���ر يف االإمكان���ات املتوفرة، م�ص���را اإلى �رورة 
تثقيف ال�صباب بريادة االأعمال وتغير العقيلة بدال 
من الرتكيز على القطاع اخلا�ض. و�صدد على �رورة 
ت�صجيع ال�ص���باب لال�صتثمار واتخاذ قدوات يف العمل 

يتعلمون منها.

ب���دوره، اأكد امل�ص���تثمر يو�ص���ف علي �ص���احب 
جمموعة اللول���و اأن املجموعة يعمل فيها 80 موظًفا 
بحرينًي���ا على م���دى 12 عاًم���ا، ويت���م تدريبهم على 

جماالت خمتلفة.
وق���ال عل���ي اإن منظ���ور اال�ص���تثمار يف اأي دولة 
وو�صع روؤية قوية وا�صتتباب االأمن يف الدول، وتوفر 

القوة العاملة، ي�صهل العمل. 
من جهته، اأ�ص���ار فادي غندور اإلى �رورة اإعداد 
ال�ص���وق وتطبيق القوانني التي اإذا مل يتم تطبيقها 
ب�ص���كل واقعي �صنواجه م�ص���كالت، موؤكًدا �رورة اأن 

يعمل القانون على حماية امل�صتثمرين اخلارجيني. 

راأى وزير املوا�ص���الت واالت�صاالت 
كمال بن اأحمد ا�ص���تفادة ال�صني ودول 
اخللي���ج م���ن ال�راك���ة، ومب���ادرة طريق 
احلرير اجلديد دافع ملزيد من التعاون. 
واأ�صاف اأثناء جل�ص���ة نقا�صية عن طريق 
احلري���ر يف موؤمتر بواب���ة اخلليج اأن دول 
اخللي���ج لديها البني���ة التحتي���ة الالزمة 

وا�صتقرار �صيا�ص���ي، كما ميكنها تزويد 
ال�صني بالبرتوكيماويات.

واأك���د على ����رورة تفعيل اتفاقية 
التجارة بني اجلانبني.

النقا�ص���ية  اجلل�ص���ة  و�ص���هدت 
مب�صاركة وزير املوا�صالت واالت�صاالت  
وع���دد م���ن املتحدث���ني م���ن ال�ص���ني 

واململكة.
ال�ص���ينيون  املتحدث���ون  ورك���ز 
فيه���ا على اأن���ه مت التن�ص���يق جيدا فيما 
ف����ركات  احلدي���دي،  بالنق���ل  يتعل���ق 
الطاق���ة ت�ص���تثمر يف الطاق���ة من���ذ 30 
عاًما، م�ص���رين اإلى وجود جهود مرتبطة 

بالتوا�صل القائم مع دول اخلليج.

�رح وزير املوا�صالت واالت�صاالت 
كمال ب���ن اأحمد حممد ب���اأن �ركة اإي بي 
اإم ترمينالز البحرين، ال�ركة امل�ص���غلة 
ملين���اء خليفة ب���ن �ص���لمان يف البحرين 
ق���د قام���ت بتعي���ني “�ص���يكو” مدي���ًرا 
لالإ�ص���دار وال�ص���امن الرئي����ض لعملي���ة 
طرح االكتتاب الع���ام االأول ل�ركة. ومن 

املتوق���ع اإط���الق االكتتاب الع���ام االأول 
يف اأواخر �ص���هر اأكتوبر من العام اجلاري، 
والذي �ص���يطرح للم�صتثمرين 20 % من 
راأ����ض امل���ال املدفوع لل�ركة، و�ص���يتم 

اإدراجها يف بور�صة البحرين.
ومت االإعالن عن طرح االكتتاب على 

هام�ض موؤمتر بوابة اخلليج اأم�ض.

من جهته، ق���ال الرئي�ض التنفيذي 
لل�رك���ة م���ارك هاردميان “ي�ص���كل هذا 
الط���رح الع���ام االأول نقل���ة نوعية مهمة 
يف تاري���خ ال�ركة، كم���ا يوؤكد قوة قطاع 
اللوج�ص���تيات ذات امل�ص���توى العامل���ي 
يف البحري���ن. اإذ تنفرد اململكة مبكانة ال 

ُت�صاهى يف هذا القطاع.

قال م�ص���وؤول يف �ركة “�صتارت اآب 
“وادي  500”، والت���ي مقره���ا يف ح���ي 
ال�صيلكون” ال�صهر على م�صتوى العامل 
واملق���ر ل����ركات التقني���ات املرموقة، 
اإن ال�رك���ة ا�ص���تثمرت يف نحو 5 �ركات 
بحريني���ة �ص���من خط���ة لال�ص���تثمار يف 
ع�رات ال�ركات باملنطقة. وقال ح�ص���ن 
حيدر عل���ى هام�ض م�ص���اركته يف موؤمتر 
“بوابة اخلليج” اإن �ركته ا�ص���تثمرت يف 
نح���و 80 �رك���ة باملنطقة وذلك �ص���من 
خطة لال�صتثمار يف 150 �ركة نا�صئة يف 
ال�رشق الأو�س���ط، معتربا اأن املوؤمر مهم 
للبحرين واملنطقة ويجعل امل�صتثمرين 
اال�ص���تثمار  فر����ض  عل���ى  يطلع���ون 
املختلف���ة �ص���واء يف التكلنوجيا والبنية 

التحتية وغرها.
واأ�ص���اف حيدر اأن ال�ركة االأمركية 
الت���ي ميثله���ا يف املوؤمت���ر، ت�ص���تهدف 
وادي  ح���ي  يف  ال����ركات  ا�ص���تقطاب 
ال�صيلكون اإلى املنطقة؛ من اأجل تدريب 
وحتفي���ز ال�ص���باب الإظه���ار اأبداعاته���م 

وم�روعاتهم يف امل�روعات التقنية.
م�ص���اريع   م���ن  ع���ددا  اأن  وب���ني 

البحرينيني ا�ص���تفاد م���ن امل�روع ومن 
�ص���منها م�روع تطبي���ق eat tab الذي 

ا�ستفاد من هذه الربامج.
يف  تاأم���ل  ال�رك���ة  اأن  واأو�ص���ح  
اال�ص���ثمار يف نحو 60 �ركة نا�صئة اأخرى 
خ���الل العام���ني املقبل���ني، معرب���ا عن 
اأمله ب���اأن تكون هناك حظ���وة لل�ركات 
وال�ص���باب البحرينيني من رواد االأعمال 
الذين لديهم اأفكار وم�روعات يف جمال 

التقنيات املتقدمة.

املنام���ة - جمل����ض التنمي���ة: اأعلنت 
�ركة منتجع ال�ص���احل ع���ن تطوير منتجع 
م���ن فئ���ة 5 جن���وم يف ال�ص���احل اجلنوبي 
الغربي للبحرين وذلك اأثناء اأعمال موؤمتر 

بوابة اخلليج اأم�ض.
الأول���ى  ويعت���رب املنتج���ع اخلط���وة 
�ص���من م�روع ال�ص���احل، ويتوقع اأن يتم 
االنته���اء منه خ���الل عامني، وت�ص���م هذه 
الوجه���ة الفري���دة �ص���احالً عل���ى امت���داد 
1.25 ك���م، يف حني �صي�ص���هل الو�ص���ول 
اإلى جميع الوجهات ال�ص���ياحية الرئي�ص���ة 
يف اململكة عرب م���ا تتميز به البحرين من 
�ص���بكة موا�ص���الت متطورة، وعالوة على 
ذلك، فاإن موقع املنتجع ال�ص���احلي خارج 
املدينة يعترب الأول من نوعه يف البحرين.
وق���ال رئي����ض جمل����ض اإدارة �رك���ة 
منتج���ع ال�ص���احل خال���د الرميح���ي “اإن ما 
يتميز به املنتجع م���ن موقع فريد ميكن 
م���ن تلبية رغب���ات واهتم���ام اجلمهور يف 
املنطقة الذي يبحث عن جتربة مميزة يف 
ه���ذا املنتجع الذي ميتاز بكونه االأول من 
نوعه يف اململكة، اإلى جانب ما �ص���يقدمه 
م���ن خدمات ومرافق متنوع���ة ذات جودة 
عالي���ة، وبالت���ايل �ص���يحوز عل���ى اهتمام 
ال���زوار ويجذبهم لالإقام���ة الأيام اأطول يف 

البحرين”.  
واأ�ص���اف “يتميز قطاع ال�صياحة باأنه 

ميتل���ك اإمكانات كب���رة للنمو بالن�ص���بة 
لال�ص���تثمار، حي���ث مث���ل ه���ذا القط���اع 
م���ا ن�ص���بته 10 % م���ن اإجم���ايل تدفقات 
اال�صتثمار اإلى اململكة يف العام املا�صي. 
وباالإ�ص���افة اإل���ى منطقة ال�ص���احل، فاإننا 
نتوق���ع افتتاح 15 فندقا ومنتجعا جديدا 
م���ن فئ���ات االأرب���ع واخلم����ض جن���وم يف 

البحرين خالل العامني املقبلني”.
بتوقي���ع  جم���را  جمموع���ة  وقام���ت 
اتفاقي���ة اإدارة فندقي���ة الإدارة الفن���دق 
واملنتج���ع الفاخر �ص���من املرحلة االأولى 

من التطوير.
من جانبه، ق���ال الرئي����ض التنفيذي 
ملجموعة جم���را، جوزيه �ص���يلفا “تتميز 
جمي���ع  تلبي���ة  عل���ى  بحر�ص���ها  جم���را 
االأذواق مبختل���ف التفا�ص���يل، حيث اإننا 
متحم�ص���ون الأن نطب���ق جتربتن���ا يف جمال 
الفنادق واملنتجعات يف م�روع ال�ص���احل. 
و�ص���يحظى منتجع ال�ص���احل باأجواء مميزة 
وهادئة على �ص���اطئ البحر، كما �ص���يتيح 
منتجع جمرا ال�صاحل 207 اأمكنة لالإقامة 
ما بني غرف الفن���دق والفيالت الفاخرة، 
حيث �صيتمكن ال�ص���يوف من اال�صتمتاع 
مبنتجعنا ال�ص���حي االأكرث حداثة، اإ�صافة 
اإل���ى جمموع���ة م���ن املطاع���م واملراف���ق 
الريا�ص���ية داخل منتجع م�ص���مم ب�ص���كل 

مذهل”.

عر�ض وزير ال�صناعة والتجارة وال�صياحة 
زايد الزياين م�روعات ا�ص���تثمارية �ص���ياحية 
عل���ى هام�ض موؤمتر “بوابة اخلليج” اأم�ض، من 
بينه���ا فندق عائم على جزي���رة “املعرت�ض” 
الواقعة بني جزي���رة حوار وجزي���رة البحرين، 
دون اأن يعط مزيدا من الفا�ص���يل خ�صو�ص���ا 

فيما يتعلق بكلفة اال�صتثمار.
كم���ا ا�ص���تعر�ض ع���ددا م���ن امل�روعات 
االخ���رى م���ن بينها تطوي���ر الواجه���ة البحرية 
“خلي���ج  �ص���احل  ق���اليل، وتطوي���ر  ملنطق���ة 
البحرين” اإلى جانب تطوير “�صاحل الغو�ض”.
وامل����روع واحد من بني امل�ص���اريع التي 
عر�ص���تها البحرين على امل�ص���تثمرين بقيمة 
تفوق ال� 20 مليار دوالر على هام�ض املوؤمتر 
الدويل ال���ذي ح�رته ����ركات وم�ص���تثمرين 

اإقليمني.
وقال الوزير على هام�ض جل�صة خم�ص�صة 
لل�ص���ياحة يف املوؤمت���ر، اأن البحري���ن تطم���ح 
لزيادة عدد الزوار القادم���ني اإلى نحو 15.2 
ملي���ون م�ص���افر، وذل���ك م���ن نح���و 11.6 يف 
2015، يف حني توقع اأن يكون عدد ال�ص���ياح 

لهذا العام نحو 1.57 مليون �ص���ائح مقارنة ب� 
1.27 �ص���ائح يف العام 2015. كما يتوقع اأن 
يتم رفع م�ص���توى اإنفاق ال�ص���ائح لنحو 134 

دوالرا يف اليوم الواحد.
وتوق���ع اأن يتم رفع م�ص���اهمة ال�ص���ياحة 
يف االقت�ص���اد الوطن���ي لنح���و 6.6 % بنهاية 
العام اجلاري. وقال الوزير اإن البحرين حتتل 
املرتبة الثانية باملنطقة من حيث ت�صنيفها 

يف املوؤ�رات ال�صياحية بعد االإمارات.

ذك����ر وزي����ر املوا�ص����الت واالت�ص����االت 
كم����ال اأحمد، اأنه يتوق����ع اأن يتم طرح م�روع 
ال�ص����وق  يف  اخلفيف����ة  القط����ارات  �ص����بكة 
لال�ص����تثمار بحل����ول العام 2020، اإذ �ص����يتم 
املناق�ص����ات  اإع����داد  م�صت�ص����ار  تعي����ني 
التف�صيلية للم�روع يف الربع االأول من العام 

املقبل.
عل����ى  رده  معر�����ض  يف  الوزي����ر  وب����ني 
ا�صتف�ص����ارات »الب����الد« عل����ى هام�ض موؤمتر 
»بواب����ة اخللي����ج« اأم�����ض، اأن وزارت����ه عينت 
ا�صت�ص����اري يف وقت �ص����ابق، عمل على و�صع 
الدرا�صات التي ا�ص����تغرقت قرابة 9 اأ�صهر؛ 
لو�ص����ع �ص����بكة القطارات اخلفيفة وحتديد 
مراح����ل التطوي����ر والتلكنوجيا التي �ص����يتم 
ا�صتخدامها،م�صرا اإلى اأن امل�صت�صار �صيقوم 

كذلك بو�صع منوذج العمل والنموذج املايل 
للمرحل����ة االأول����ى، متوقعا االنته����اء من هذه 

االأعمال خالل ال�صهر املقبل.
ال����وزارة ب�ص����دد تعي����ني  اأن  واأ�ص����اف 
»م�ست�س����ار معام����الت« عرب مناق�س����ة خالل 
باإع����داد  �ص����يقوم  وال����ذي  الراب����ع،  الرب����ع 
والقانوني����ة واملالية  الفني����ة  املناق�ص����ات 
خالل ع����ام واح����د، بحي����ث يتم االنته����اء من 

امل�روع لطرحه يف ال�صوق خالل 2020.
ويتوقع اأن ت�ص����مل املرحل����ة االأولى من 
م�����روع �ص����بكة القط����ارات نح����و 20 حمط����ة 
وخط����وط �س����كك حديد متت����د مل�س����افة 30 
كيلوم����رتا. ويبل����غ ط����ول خط �ص����كة احلديد 
نح����و 109 كيلوم����رتات بطاقة ا�ص����تيعابية 

ت�صغيلية تبلغ 10 اآالف راكب يف ال�صاعة.

• ح�صن حيدر 	

وزير االإ�سكان: 14 األف وحدة معرو�سة لل�رشاكة مع “اخلا�ص”

حممد بن عي�سى: نريد الو�سول اإلى كل بحريني

“مزايا” �صيوفر منازل تتوافق مع مدخول اأ�صحاب الطلبات

ق���ال وزي���ر االإ�ص���كان با�ص���م احلم���ر اإن وزارته 
�ص���تعر�ض نح���و 14 األف وحدة �ص���كنية لال�ص���تثمار 

�صمن برنامج ال�راكة مع القطاع اخلا�ض.
واأ�ص���ار احلمر اإل���ى م�روعني جاهزي���ن للتوقيع 

“فوًرا”، خالل موؤمتر “بوابة اخلليج”.
بع����ض  يف  التعاق���د  اإكم���ال  اأن  اإل���ى  ولف���ت 
امل�روع���ات ميكن اأن يكون خالل هذا العام، يف حني 

�صينجز املتبقي منها العام املقبل.
واأ�ص���ار الوزير اإلى اأن  ال� 14 األف وحدة �صتكون 

يف مناطق خمتلفة من البحرين.
وتط���رق الوزي���ر اإلى برنام���ج “مزاي���ا” اجلديد 
لتمويل ال�صكن االجتماعي، موؤكًدا اأنه بحلته اجلديدة 
التي اأعلن عنها، �ص���يتيح ا�ص���تفادة �رائح اأكرث من 

املواطنني ب�صقف راتب اأقل.
“منت���ج  وب���ن اأن الربنام���ج �س���يتيح تق���دمي 
معرو����ض يتواف���ق م���ع املداخي���ل، وه���ذا مل يك���ن 
موجودا يف ال�صابق )...(، واملطورون �صيكونون اأكرث 
ا�صتجابة وا�صتعداًدا، اإذ �صيتم من خالله تقدمي اأنواع 

واأحجام خمتلفة للوحدات”.
ويب���دو اأن ت�ري���ح الوزير فيه اإ�ص���ارة اإلى ربط 
الراتب مببلغ التمويل الذي �صيح�صل عليه املواطن 

بدال من الن�ص���خة ال�ص���ابقة، التي كان يح�ص���ل فيها 
اجلمي���ع على مبلغ 81 األف دينار، وهو ما يتفق مع ما 
ن�رته “البالد” �صابًقا عن توجه ليكون مبلغ التمويل 
م�ص���تقبال اأقل م���ن املبلغ احل���ايل الأ�ص���حاب االأجور 

االأدنى.
وا�ص���تطرد الوزير  اأن الوزارة ر�ص���دت ميزانية 
100 ملي���ون دينار للم�ص���اريع االإ�ص���كانية يف العام 
2017، وذات املبل���غ يف الع���ام 2018، وم���ع دخول 
القطاع اخلا�ض وبناء امل�ص���اريع على اأرا�صي متلكها 

الدولة ويتم الدفع للقطاع اخلا�ض بتق�ص���يط �صمن 
برنامج متو�صط املدى.

وتطرق الوزير اإلى اأن م�رشوع �سقق �سرتة يعترب 
مدينة حتتاج اإلى ميزانية كبرة، ويعد من امل�صاريع 
املطروح���ة للتعاون مع القطاع اخلا�ض.اأما بالن�ص���بة 
الإ�ص���كان ال�ص���حافيني، فاكد  الوزير اأن امل�روع يف 
اإطار اإعادة تخطيط االأر�ض بالكامل، متوقًعا االإنتهاء 
م���ن خمطط امل�روع قبل نهاية العام، )...( يف حال مل 

نتمكن من البناء �صيتم توزيع اأرا�ِض.

العم���ل  اإدارة �ص���ندوق  رئي����ض جمل����ض  ق���ال 
“متك���ني” ال�ص���يخ حممد ب���ن عي�ص���ى اآل خليفة، اإن 
متكني ت�صتجيب اإلى حاجات ال�صوق من خالل معرفة 

ماذا يريد العمالء.
واأك���د عل���ى هام����ض جل�ص���ة حواري���ة يف موؤمت���ر 
بواب���ة اخلليج اأم�ض، اأن امل�ص���كلة ال تكمن بالتمويل، 
فاالأ�ص���عب بالتفا�صيل االأخرى، كاالإ�راف والتوجيه، 

وهو االأمر املفقود.
واأو�صح ال�صيخ حممد اأن التحدي يكمن كذلك يف 
املهارات ويف تعميم االأفكار ب�صكل اأو�صع، )...( نريد 

الو�صول اإلى كل بحريني.
وتاب���ع “علينا جذب اخل���ربات العاملية ملنطقة 
اخلليج، وخلق م�س���احات اأكرب لرواد الأعمال، واإعطاء 

زمام املبادرة لل�صباب”.
واعت���رب “الثقاف���ة” اأكرب امل�س���اكل التي تواجه 
النمو، مت�ص���ائال: كيف جتعل االأ�صخا�ض ي�صتفيدون 
من الفر�ض، )...( كلما كان لدينا �ص���باب اأكرث، فاإن 
الفائ���دة تك���ون اأك���رث، واأن���ا متفائل به���ذا واأرى اأن 

امل�صتقبل م�رقا.
م���ن جهته، ا�ص���تعر�ض رامي الرتك���ي، الرئي�ض 
التنفي���ذي ملجموع���ة الرتك���ي ال�ص���عودية، كيفي���ة 
انطالق االإر�ص���اد والتوجيه بال�صعودية، وكيف بداأت 

ريادة االأعمال وفكرة املخاطرة هناك.
واأكد اأن امل�ص���كلة يف اأ�ص���واق منطقة اخلليج ال 
تكمن يف اإن�ص���اء االأعمال واإمنا يف اإغالقها فالقوانني 

مازالت غر وا�صحة يف هذا ال�صاأن خ�صو�صا ما يعرف 
ب� “االإفال�ض”.

وتاب���ع الرتك���ي “البحري���ن متقدمة عل���ى دول 
املنطق���ة بالقوان���ني واالأنظم���ة، لكن امل�ص���تثمرين 
ال يفك���رون اليوم باالأ�ص���واق املحلي���ة فهم يريدون 

االنطالق اإلى العاملية”.
من جهته، قال دوغال�ض هان�صن لوك من فيوت�ر 
بالنيت كابتال اإنهم ب���داأوا اأعمالهم يف املنطقة منذ 
5 اأعوام، )...( هناك حت�ص���ن بالقوانني واالأنظمة مبا 

فيها “االإفال�ض”.
واأو�ص���ح املدي���ر التنفيذي يف جمل����ض التنمية 
االقت�ص���ادية تاال فخرو اأن املجل�ض ي�صعى اإلى اإلغاء 
مقولة اأن منطقتنا عالية املخاطر، من خالل ت�ص���جيع 

اال�صتثمار وبناء ريادة االأعمال املتنوعة.
اإلى ذلك دعا عبداهلل جناحي موؤ�ص����ض �ص���ندوق 

TCM، اإل���ى �رورة تغير القوان���ني ومواءمتها مع 
التطور احلا�صل على امل�ص���توى العاملي، ف�صال عن 
قيام امل�ص���تثمرين با�ص���تغالل الفر�ض وعدم النظر 
اإلى الف�ص���ل. واأ�ص���ار اإلى قانون االإفال����ض البحريني 
اجلدي���د، واعت���ربه بداي���ة جي���دة، داعي���ا اإل���ى خلق 

م�صاحات منا�صبة لرواد االأعمال.
وبنينَّ اأن ال�ص���ندوق يعمل على تاأمني م�ص���ادر 
التمويل جلميع امل�صتثمرين وم�صاعدتهم بالو�صول 
اإل���ى املمول���ني، م�ص���را اإل���ى اأن���ه ينظر اإل���ى اإعطاء 

القرو�ض للموؤ�ص�صات ال�صغرة واملتو�صطة.
من جهته، اأ�ص���ار نيكوال����ض اليوفيت من اأولف 
ت���ري كابيتال اإلى ����رشورة جلب اخل���ربات العاملية، 
فالبحرين دولة �ص���غرة وي�صعب عليها امتالك كل 

اخلربات واملقومات املطلوبة. 

املواءمة بني ال�سيا�سة املالية والنمو االقت�سادي.. التحدي االأكرب
احلجرف: �صنطبق “القيمة امل�صافة” رغم معار�سة الربملان

قدم م�صوؤولون ماليون ومتخ�ص�صون اقرتاحات 
التح���دي املتمث���ل يف  وط���رق منوذجي���ة ملواجه���ة 
املحافظة على النمو االقت�صادي مع تطبيق �صيا�صة 

مالية �صليمة.
وتطرق���وا خالل جل�ص���ة حوارية يف موؤمت���ر بوابة 
اخللي���ج املنعق���د باملنامة اأم����ض الأف�ص���ل التدابر 
يف �ص���ناعة ال�صيا�ص���ة املالية، مع تخفيف ال�ص���غط، 

وجذب امل�صتثمرين ودعم القطاع اخلا�ض.
واعت���رب وزي���ر املالية ال�س���يخ اأحم���د بن حممد 
اآل خليف���ة املواءم���ة بني النمو االقت�ص���ادي والعمل 
�صمن �صيا�صة مالية �ص���ليمة حتديا كبرا، خ�صو�صا 
عن���د االهتم���ام بالتناف�ص���ية وحتقي���ق اال�ص���تدامة 

االقت�صادية على املديني املتو�صط والبعيد.
وتط���رق اإلى النظام اجلديد ال���ذي بداأت تتخذه 
املوؤ�ص�ص���ات العاملية كالبنك وال�صندوق الدوليني، 

حيث مل تعد تعط القرو�ض واإمنا تقدمي احللول.
واأ�ص���ار ال�ص���يخ اأحمد اإلى اأهمية اإ����راك القطاع 
اخلا����ض واإف�ص���اح املجال لال�ص���تثمار، مدل���ال ب�ركة 
ممتل���كات القاب�ص���ة الت���ي تدير جميع ا�ص���تثمارات 

واأمالك احلكومة.
واأ�ص���اف “لدين���ا يف البحرين منو جي���د، وعلينا 
الو�صول للم�صتثمرين واإبالغهم باأن لدينا ا�صتقرارا 

ماليا على املدى املتو�صط والبعيد”.
اإل���ى ذلك دع���ا وزي���ر املالي���ة الكويت���ي نايف 
احلج���رف اإلى ����رورة اإع���ادة التفكر بال�صيا�ص���ات 

املالية بحيث ننتقل من النمو اإلى النمو امل�صتدام.
وتابع “هذا يعني �صيا�ص���ة مالية م�ص���تدامة مبا 
فيها اأنظمة ال�رائب والر�ص���وم”، م�صرا اإلى �ريبة 
القيمة امل�ص���افة الت���ي اتفقت على فر�ص���ها دول 
اخلليج. وحول ذلك قال احلجرف “مازلنا يف الكويت 

نناق�سها يف الربملان”.
واأك���د “هناك معار�ص���ة، لكنها بالنهاية �ص���تمر 

و�صتطبق”.
من جهته، و�صف حممد بو�صعيد، وزير االقت�صاد 
واملالي���ة املغرب���ي، اأن حتفيز النم���و واحلفاظ على 
التوازن املايل يف اآن واحد باملعادلة ال�ص���عبة، وهذا 
ما طبق يف بالده خ�صو�ص���ا مع االأزمة املالية يف العام 

.2008
ورجع ليوؤك���د اإلى اأن االأهم هو تطبيق �صيا�ص���ة 
�ريبية تزيد من املوارد مع اإبقاء االقت�صاد تناف�صي.

وا�ص���تعر�ض الوزي���ر كيف اأن بالده ا�ص���تطاعت 
تنمي���ة قطاع���ات غ���ر تقليدية، وجنح���ت فيها مثل 

ال�صيارات. 
واأك���د مدي���ر عام مكت���ب النائ���ب االأول لرئي�ض 
جمل�ض الوزراء ال�ص���يخ �ص���لمان بن خليفة اآل خليفة 
اأهمية الرتكيز على العالقة التي تربط الثبات املايل 
واالقت�ص���ادي، وكيف تتم املواءمة للحفاظ على منو 

اقت�سادي دون �سغوط.
وقال “تتبعن���ا جميع امل�روعات يف دول اخلليج 
العربي ولي�ض فقط يف البحرين لعر�صها يف املوؤمتر، 
)...( مت حتديد م�روعات يف البحرين ت�ص���ل قيمتها 

اإلى 32 مليار دوالر مبا فيها تلك املمولة من املنحة 
اخلليجية«.

واأ�صاف »ت�ص���كل هذه امل�روعات وعلى مدار 7 
�ص���نوات 100 % تقريبا من الناجت املحلي االإجمايل 
للبحري���ن، م���ا يعني اأن���ه ال يوجد �ص���غوطات مالية، 
وبالطب���ع نتح���دث هنا ع���ن النم���و يف القطاعات غر 

النفطية«.
وتطرق ال�ص���يخ �ص���لمان اإلى اأهمية املناف�ص���ة، 
وكي���ف اأن حكومة البحري���ن اأعطت املج���ال للقطاع 
اخلا����ض ليقود االقت�ص���اد مدلال مب���ا حدث يف قطاع 

االت�صاالت كمثال.
واأ�ص���ار اإلى اأن البحرين ا�ص���تطاعت خالل العقد 
املا�ص���ي من حتقي���ق منوا اقت�ص���اديا بل���غ 7.5 % 

�صنويا.
اإل���ى ذلك ذّكرت مي�ص���ال المار�ض من موؤ�ص�ص���ة 
الزارد فري���ر، كيف اأن التاري���خ قال للحكومات التي 
متيل اإلى الن�ص���يان كيف كان مطلوب منها احلفاظ 
عل���ى امل���ال يف االأوقات اجلي���دة يف اإ�ص���ارة اإلى اأيام 

االأ�صعار املرتفعة للنفط.

الزي���اين: اأمتن���ى اإزال���ة احلواج���ز اجلمركي���ة.. وعمل���ة موح���دة ب���دول اخللي���ج
وزير التج���ارة الكويت���ي: تناف�ض حمموم باملنطقة ال�ص���تقطاب اال�ص���تثمارات
ال�����ص��ي��ادي��ة ال�����ص��ن��ادي��ق  ث����روة  دوالر  ت��رل��ي��ون��ات   3 ال�����ص��اي��ع: 

ت�سوير: خليل ابراهيمتغطية: مازن الن�سور,علي الفردان, اأمل احلامد
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ر�شد �شاروخني بالي�شتيني اأطلقا باجتاه الريا�س
الرياض  واس: 

ذكرت وكالة االأنباء ال�ش���عودية )وا�س(، االأربعاء، اأن قوات الدفاع اجلوي اعرت�ش���ت �شاروخا بالي�شتيا 
اأطلقت���ه ميلي�ش���يا احلوثية االإيرانية من داخل اليمن �ش���مايل عمران باجتاه اأرا�ش���ي اململكة، فيما �ش���قط 
�ش���اروخ اآخر يف �ش���حراء غري اآهلة بال�ش���كان. وقال املتحدث الر�شمي با�ش���م قوات التحالف العربي لدعم 
ال�رشعية العقيد ركن تركي املالكي “يف �ش���باح االأربعاء، مت اعرتا�س �ش���اروخ بالي�ش���تي اأطلقته ميلي�شيا 
احلوثية االإيرانية من داخل اليمن )�ش���مال عمران( باجتاه اأرا�ش���ي اململكة”. ويف ال�ش���ياق، ر�ش���دت قوات 
الدفاع اجلوي امللكي ال�شعودي �شاروخا اآخر �شقط جنوب مدينة الريا�س مب�شافة 100 كيلومرت يف �شحراء 
غري اآهلة بال�ش���كان. ومل تنتج عنه اأي اأ�رشار. واأو�ش���ح املالكي اأن ال�ش���اروخني كانا باجتاه مدينة الريا�س 
ومت اإطالقهما بطريقة ُمتعمدة ال�ش���تهداف املناطق املدنية االآهلة بال�ش���كان. وك�ش���ف املتحدث الر�شمي 
با�ش���م التحالف العربي عن اأن هذا العمل العدائي من قبل ميلي�شيا احلوثية االإرهابية التابعة الإيران يثبت 
ا�ض���تمرار ت���ورط النظ���ام الإيراين بدعم اجلماع���ة احلوثية امل�ض���لحة بقدرات نوعية يف حتد وا�ض���ح و�رصيح 
للقرارين الدوليني “2216” و “2231”؛ بهدف تهديد اأمن ال�ش���عودية وتهديد االأمن االإقليمي والدويل. 

السنة العاشرة - العدد 3495 
الخميس

10 مايو 2018 
24 شعبان 1439

international@albiladpress.com
العالم
18

بغداد - اف ب:

القدس المحتلة - رويترز:

دمشق - اف ب:

واشنطن - رويترز:

 اأك����د �ش����ابط عراقي برتب����ة لواء يف 
جهاز املخابرات العراقية، اأم�س االأربعاء، 
بك����ر  “داع�����س” اأب����و  زعي����م تنظي����م  اأن 
البغدادي موج����ود يف منطقة على احلدود 
العراقي����ة ال�ش����ورية، ويتنق����ل برفق����ة 5 

اأ�شخا�س بينهم جنله و�شهره.
واأو�ش����ح ال�ش����ابط، الذي طلب عدم 
ك�ش����ف هويته ملجموعة من ال�شحافيني، 
خ����الل اإعالن����ه القب�����س عل����ى 5 م����ن كبار 
قيادات التنظي����م، اأن “البغدادي موجود 
يف منطق����ة ال�رشي����ط احل����دودي العراق����ي 
ال�شوري، حيث تقع مناطق نفوذ التنظيم 
وهي منطقة الهجني ال�ش����دادي وال�شور 

ومركدة”.
واأ�ش����اف اأن “البغ����دادي يتنق����ل يف 
ه����ذه املناط����ق باخلف����اء ولي�����س مبوكب 
)...(، يتنق����ل برفق����ة 4 اإلى 5 اأ�ش����خا�س 
بينهم ابنه و�ش����هره، واأب����و زيد العراقي، 
و�شخ�س ال اأ�شتطيع االإف�شاح عنه”، وفق 

ما ذكرت وكالة فران�س بر�س.

 اأعلن���ت وزارة الداخلية االإ�رشائيلية 
اأنها اأمرت ممثل منظمة هيومن رايت�س 
ووت�س، مبغادرة الب���الد خالل 14 يوما، 
متهمة اإياه بدعم مقاطعة �شد اإ�رشائيل.
رايت����س ووت�س،  وقال���ت هيوم���ن 
ومقره���ا نيويورك، اإن هذا القرار يثبت 
�ش���عي اإ�رشائيل لقمع انتقاد �شجلها يف 
جمال حقوق االإن�ش���ان، واإنها �ش���تطعن 

على هذا القرار اأمام الق�شاء.
ويحمل مدير مكتب هيومن رايت�س 
ووت����س، يف اإ�رشائيل، وفل�ش���طني، عمر 
ونف���ى  االأمريكي���ة.  اجلن�ش���ية  �ش���اكر، 

االتهام املوجه اإليه.
ق���د حرم���ت يف  اإ�رشائي���ل  وكان���ت 
الع���ام املا�ش���ي �ش���اكر من احل�ش���ول 
عل���ى ت�رشيح عمل، يف خط���وة انتقدتها 
الوالي���ات املتح���دة. ومنحت���ه فيما بعد 

تاأ�شرية عمل ملدة عام.

 قت����ل �شخ�ش����ان واأ�ش����يب اآخ����رون 
بجروح، اأم�س االأربعاء، ج����راء انفجار عبوة 
نا�ضفة داخل �ض����يارة و�ضقوط قذيفة يف 
دم�شق، وفق ما اأفاد التلفزيون الر�شمي 
ال�ش����وري. وقال التلفزيون الر�ش����مي اإن 
“�شخ�ش����ني لقي����ا حتفهما واأ�ش����يب 14 
جراء اعتداءات على برج دم�ش����ق و�ش����احة 
املي�شات”، م�شرًيا اإلى اأن قذيفة �شقطت 
على مبنى برج دم�ش����ق يف �ش����احة املرجة، 
فيما انفجرت عبوة نا�ش����فة داخل �شيارة 
يف �ش����احة املي�ش����ات. ون�رش موقع “�شانا” 
�ش����ورا ق����ال اإنه����ا م����ن االأ�����رشار الناجمة 
عن االعت����داء بقذيف����ة على برج دم�ش����ق 
التجاري. وقال مدير املر�ش����د ال�ش����وري 
حلقوق االإن�ش����ان رام����ي عبدالرحم����ن، اإن 
“تنظي����م ’داع�����س‘ االإرهاب����ي يف جن����وب 
دم�شق يطلق القذائف ال�شاروخية ب�شكل 
متقطع على العا�ش����مة منذ ب����دء الهجوم 

�شده يف 19 اأبريل”.

 قال الرئي�س االأمريكي دونالد ترامب، 
اأم����س االأربع���اء، اإن 3 من مواطني���ه كانوا 
يقبع���ون يف اأحد �ش���جون كوريا ال�ش���مالية 
�ش���يعودون اإلى الوالي���ات املتحدة برفقة 
وزير اخلارجية اجلديد مايك بومبيو. وغّرد 
ترام���ب على موق���ع التوا�ش���ل االجتماعي 
“تويرت”: “ي�ش���عدين اأن اأبلغكم باأن وزير 
اخلارجية ماي���ك بومبي���و يف طريق عودته 
من كوريا ال�ش���مالية برفقة الرجال الثالثة 
الرائع���ني الذين يتلهف اجلميع لروؤيتهم. 
يبدوا اأنهم يف حالة جيدة”. وينظر كثريون 
لالإفراج عن االأمريكي���ني الثالثة على اأنها 
جزء من مبادرات من زعيم كوريا ال�شمالية 
كي���م جونغ اأونغ لتهيئة مناخ اأكرث اإيجابية 

للقمة املرتقبة مع ترامب.
وكان م�شوؤول كوري جنوبي قد توقع 
يف وقت �شابق اأن يعود بومبيو، من كوريا 
ال�ش���مالية، حيث و�ش���ل للتح�ش���ري للقمة 
املرتقبة، م�شطحبا معه االأمريكيني، التي 

كانت بيونغ يانغ حتتجزهم.

املخابرات العراقية 
حتدد “مربع” البغدادي

اإ�رشائيل تطرد ممثل 
“رايت�س ووت�س”

قتيالن وجرحى يف 
اعتداءين بدم�شق

�شجناء اأمريكيون خارج 
كوريا ال�شمالية

وزير الدفاع االإيراين: ال ميكن تهديد طهران ع�شكريا
طهران - اف ب: 

اأك���د وزي���ر الدف���اع االإيراين اأم���ري حامتي 
قول���ه، اأم����س االأربع���اء، اإنه ال ميك���ن الأي قوة 
خارجي���ة تهدي���د اإيران ع�ش���كريا، بعد يوم من 
ان�شحاب الواليات املتحدة من االتفاق النووي 
املربم العام 2015، بح�شب وكالة اجلمهورية 

االإ�شالمية االإيرانية لالأنباء.
وقال حامتي “اليوم وبالنظر اإلى القدرات 
الدفاعي���ة لبالدنا نح���ن يف و�ش���ع ال ميكن اأن 
تتعر�س فيه اإيران االإ�شالمية لتهديد ع�شكري 
من جانب اأي قوة خارجية”. واأ�شار وزير الدفاع 
اإلى دور اجلي�س االإيراين يف مواجهة امل�شلحني 

يف الع���راق و�ش���وريا باعتباره اأح���دث اإجنازات 
القوات امل�شلحة االإيرانية.

�شتوا�ش���ل  اإي���ران  اإن  حامت���ي  وق���ال 
تطوير برناجمها ال�ش���اروخي. واأ�شار الرئي�س 
االأمريكي دونالد ترامب اإلى اأن عدم وجود اأي 
بند يف االتفاق النووي االإيراين يحد من تطوير 
ال�ش���واريخ كان اأح���د االأ�ش���باب الت���ي دفعته 
لالن�ش���حاب من االتفاق. ونقل���ت وكالة فار�س 
االإيراني���ة لالأنب���اء ع���ن حامتي قوله “�ش���نزيد 
م���ن قوتنا الدفاعي���ة يوما بعد يوم و�ش���نقوم 
بتحدي���ث �ش���واريخنا وفق���ا جلدولن���ا الزمني 

لنفقاأ عني كل من ي�شمر ال�رش ل�شعبنا”.

دبي - العربية نت:

 اأ�ش���درت قبائل �ش���عدة، اأم�س االأربعاء، 
بياًن���ا اأك���دت فيه اأن �ش���عدة ميني���ة عربية 
واأن الفك���ر االإيراين ال�ش���فوي دخيل عليها، 
م�ش���ددة عل���ى رف�ش���ها لالنق���الب احلوث���ي 
املدعوم من اإيران. ودعا بيان قبائل �شعدة 
املغ���رر به���م للتوقف عن ال���زج باأبنائهم يف 

حرب عبثية.
فيما اأ�ش���ار البي���ان اإل���ى اأن املقذوفات 
على الق���رى احلدودية املج���اورة ال متثل اإال 
ع�ش���ابة احلوث���ي، موؤك���ًدا اأن قبائل �ش���عدة 
�شت�ش���كل جلنة �شيا�ش���ية لعقد لق���اءات مع 

�شفراء دول التحالف.
وعقد ممثلون عن معظم قبائل �ش���عدة 
اجتماًع���ا الإعالن موقفهم الر�ش���مي، اإذ دانوا 

ت�رشفات امليلي�شيات احلوثية.
واأكد املجتمعون اأن �شعدة مينية عربية 
واأن الفك���ر االإيراين دخيل عليه���ا، فيما اأكد 
�ش���يخ �شمل قبائل خوالن بن عامر، يحيى بن 

مقيت اأن قبائل �ش���عدة �شت�شتمر يف القتال 
اإل���ى جان���ب ال�رشعية حتى حتري���ر اآخر منطقة 
من املحافظة. وقررت قبائل �ش���عدة اأي�ًش���ا 
ت�ش���كيل جلنة �شيا�ش���ية واإعالمية لتو�شيح 
موق���ف قبائ���ل �ش���عدة م���ن امليلي�ش���يات 

فاي���ز  عبداخلال���ق  اأك���د  ب���دوره،  احلوثي���ة. 
حم���ود ب�رش، اأحد م�ش���ايخ خوالن ب���ن عامر، اأن 
امليلي�ش���يات حاولت ت�ش���ويق فك���رة تبعية 
�ش���عدة للحوثيني، فيما كان اأبناء املحافظة 

من �شحايا جتاوزات احلوثيني.

من جهته، دعا ال�ش���يخ عل���ي حممد نا�رش 
قم���الن، اأحد م�ش���ايخ قبيل���ة وائل���ة اآل عمر، 
جميع اأبناء قبائل �ش���عدة للرتحيب باجلي�س 
الوطن���ي واملقاوم���ة ال�ض���عبية والنخراط يف 

املعارك يف وجه امليلي�شيات.
واأو�شح ال�ش���يخ فهد طالب ال�رشيف، اأحد 
م�ش���ايخ خوالن بن عام���ر، اأن غالبية القبائل 
اليمني���ة تناه�س م�رشوع امليلي�ش���يات وهي 
تنتظ���ر الفر�ش���ة لالنتفا�س �ش���د �ش���يطرة 

جماعة احلوثي يف �شعدة.
ال�شيخ �ش���ائق حممد �شائق، اأحد م�شايخ 
قبائل مران، اعترب اأن ميلي�شيا احلوثي تلفظ 
اأنفا�شها االأخرية واأن زعيمها بات م�رشًدا بني 

عدة مناطق يحاول تفادي اال�شتهداف.
من جهته، دعا ع�شو مديريات املالحيط 
ال�ش���يخ عل���ي ح�ش���ن جي���الن، القبائ���ل اإلى 
ع���دم اإر�ش���ال اأبنائه���م للقت���ال اإل���ى جانب 

امليلي�شيات يف حربهم العبثية.

 قبائل صعدة ترفض االنقالب الحوثي المدعوم من إيران

•  ممثلو قبائل �شعدة �شددوا على رف�شهم امليلي�شيات االنقالبية	

تر�مب يهدد: �إير�ن �شتتفاو�ض و�إال �شيحدث “�شيء ما”
حتركات اأوروبية الإنقاذ “االتفاق النووي” وطهران تطالب ب�شمانات

عواصم - وكاالت:

 ق����ال الرئي�س االأمريكي دونال����د ترامب اأم�س 
االأربع����اء اإن على اإيران اأن تتفاو�س واإال �ش����يحدث 
�ش����يء ما. وفيما �ش����ارعت الق����وى االأوروبية الإنقاذ 
الن����ووي،  اي����ران  برنام����ج  يقي����د  ال����ذي  االتف����اق 
طل����ب املر�ش����د االي����راين االأعلى عل����ي خامنئي من 
االأوروبيني تقدمي “�شمانات عملية” الإيران؛ لكي 
توا�شل التزامها باالتفاق النووي املوقع يف 2015 
بعد ان�شحاب وا�شنطن منه، يف حني اأعلنت اجلامعة 
العربية على ل�شان رئي�شها اأحمد اأبو الغيط تاأييدها 
ملراجعة خطة العمل امل�ش����رتكة التي اأبرمتها قوى 

دولية مع اإيران ملراقبة برناجمها النووي. 
وتوعد الرئي�س االأمريكي اإي����ران ب� “تداعيات 
يف غاية اخلط����ورة” اإذا �رشع����ت يف تطوير برناجمها 

النووي الع�شكري.
اجتم����اع يف املكت����ب  اأثن����اء  و�ش����دد ترام����ب، 
البي�شاوي بالبيت االأبي�س، بعد يوم من اإعالنه عن 
ان�ش����حاب الواليات املتحدة من االتفاق النووي مع 
طهران، على اأنه “اإذا مل تتفاو�س اإيران فاإن �شيئا 
ما �ش����يحدث لها”، موؤك����دا اأن العقوبات االأمريكية 
اجلديدة �ش����د اإيران �ش����تدخل حي����ز التنفيذ قريبا 

جدا.
ودع����ا ترامب اإل����ى “اتف����اق جدي����د ودائم” ال 
يت�ش����من قيودا اأ�ش����د عل����ى برنامج اإي����ران النووي 
فح�ش����ب، بل كذل����ك على �ش����واريخها البال�ش����تية 

ودعمها جمموعات م�شلحة يف ال�رشق االأو�شط.
وق����ال “ال ميكنن����ا منع قنبل����ة نووي����ة اإيرانية 
يف ظ����ل البني����ة املتاآكل����ة والعفنة الت����ي اأبرم على 

اأ�شا�شها االتفاق احلايل”.
واأ�ش����اف “لن ن�ش����مح بالتهديد بتدمري املدن 
االأمريكي����ة ول����ن ن�ش����مح لنظ����ام يهت����ف )امل����وت 
الأمريكا( بالو�ش����ول اإلى اأكرث االأ�ش����لحة فتكا على 

االأر�س”.
م����ن جهته، اأعل����ن وزير الدف����اع االأمريكي جيم 
ماتي�����س اأن����ه ال يتوق����ع طلب مزي����د م����ن التمويل 
للجي�س االأمريكي بعد ان�شحاب الرئي�س ترامب من 

اتفاق اإيران النووي.
وقال ماتي�س يف جل�ش����ة للجنة املخ�ش�شات يف 
جمل�س ال�ش����يوخ “ال اأتوقع طل����ب مزيد من االأموال. 
يف حال ما اإذا فعلت اإيران �ش����يئا ما، فتلك ق�ش����ية 
خمتلف����ة. لكني ل�ش����ت قادما اإليك����م بطلب متويل 

اإ�شايف تكميلي”.
وج����اءت ه����ذه الت�رشيحات بعد ي����وم من اإعالن 
ترامب قراره املدوي، تطبيقا لتهديداته ال�شابقة، 
بالرغ����م من حماوالت االأع�ش����اء االآخرين يف جمموعة 
“1+5”، وهي رو�ش����يا وفرن�شا وبريطانيا وال�شني 
واأملاني����ا، اإقناع البيت االأبي�����س باالمتناع عن هذه 

اخلطوة.

وكان����ت لن����دن وباري�����س وبرل����ني ق����د اأكدت 
يف وقت �ش����ابق م����ن اأم�س رغبته����ا يف احلفاظ على 
االتف����اق الذي اأبرم يف عام 2015، بعد مفاو�ش����ات 

ماراثونية بني “ال�شدا�شية” وطهران.
واأكد الرئي�س الفرن�ش����ي اإميانويل ماكرون يف 
ات�ش����ال هاتفي م����ع نظريه االإيراين ح�ش����ن روحاين 
رغب����ة باري�س يف اإبقاء االتف����اق النووي املربم بني 
طه����ران واملجتمع الدويل، رغم ان�ش����حاب الواليات 

املتحدة منه.
ويف هذا ال�ش����ياق، اأكد م�ش����وؤول من الرئا�ش����ة 
الفرن�ش����ية ان امل�ش����وؤولني االوروبيني �ش����يبذلون 

جه����د” ممك����ن حلماي����ة م�ش����الح �رشكاته����م  “كل 
العامل����ة يف ايران. لكن خامنئ����ي قال يف خطاب بثه 
التلفزيون االإيراين، ويبدو اأنه موجه اإلى املدافعني 
ع����ن االتفاق وم����ن بينه����م الرئي�س ح�ش����ن روحاين 
“ُيقال باأّننا �شنوا�ش����ل مع 3 بلدان اأوروبّية. ل�شُت 
واثًق����ا بهذه البل����دان الثالثة اأي�ًش����ا )...( اإذا اأردمت 
عقد اتفاق فلنح�شل على �شمانات عملّية واإال فاإن 
ه����وؤالء �ش����يقومون جميًعا مبا فعلته اأم����ريكا. اإذا مل 
تتمّكنوا من اأخذ �شمانات حتمّية فلن يكون مقدوًرا 

موا�شلة ال�شري �شمن االتفاق النووي”.
ال����ى ذل����ك، قال االأم����ني العام جلامع����ة الدول 

العربي����ة اأحمد اأبو الغيط، اأم�����س االأربعاء “اإن هناك 
حاج����ة ملراجعة اتفاق خطة العمل امل�ش����رتكة التي 
اأبرمته����ا ق����وى دولية م����ع اإي����ران ملراقب����ة اأدائها 
النووي”. واأ�شاف اأن “االتفاق الذي اأبرم يف 2015 
كان يتناول ب�ش����كل ح�رشي ال�ش����ق النووي يف االأداء 
االإيراين، ولطاملا قلن����ا اإن هذا العن�رش على اأهميته 
لي�س العن�رش الوحيد الذي يجب متابعته مع اإيران”.
واأكد اأبو الغيط اأن “اإيران تنفذ �شيا�ش����ات يف 
املنطقة تف�ش����ي اإلى عدم اال�شتقرار... وهي حتى 
م����ن دون البع����د الن����ووي تتبع �شيا�ش����ات نعرت�س 
عليها؛ الأنها ت�ش����تند اإلى االإم�شاك باأوراق عربية يف 

مواجهتها مع الغرب”.
من جهتها، قال����ت وزارة اخلارجية امل�رشية اإن 
م�رش توؤكد اأهمية اإ�����رشاك الدول العربية يف اأي حوار 
يتعل����ق باحتماالت تعديل االتف����اق النووي الدويل 
مع اإي����ران. وعمق االن�ش����حاب االأمريكي من االتفاق 
الن����ووي مع اإيران جراح طهران االقت�ش����ادية، وزاد 
خم����اوف ال�ش����لطات من ات�ش����اع رقع����ة االحتجاجات 
�شدها، وال�ش����يما اأن االحتجاجات االأخرية ا�شتندت 

باالأ�شا�س اإلى اأ�شباب اقت�شادية.
وهب����ط �ش����عر الري����ال االإي����راين اأم����ام الدوالر 
االأمريك����ي يف حم����الت ال�رشافة، وبيع ال����دوالر ب�65 
األف ريال. وينذر هذا الهبوط مبوجة ارتفاع جديدة 
يف اأ�ش����عار ال�ش����لع الغذائية، مما �شي�شاعف معاناة 
امل�ش����تهلكني، الذين ي�ش����تكون اأ�ش����ال من ارتفاع 
اأ�شعار البي�س واللحوم واخلبز اأكرث من 10 % خالل 

العام اجلاري، يف ظل بطالة قاربت 14 %.

•  الرئي�س االأمريكي يتحدث خالل اجتماع يف البيت االأبي�س )رويرتز(	

االت����ف����اق ل���ت���ع���دي���ل  ح�������وار  اأي  يف  ال�����ع�����رب  ب������اإ�������رشاك  ت���ط���ال���ب  م�������رش 
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اأحوازية  �ش���عباين مواطن���ة  مائ���دة 
تعر�ش���ت مل���ا ال يتحمل���ه اإن�ش���ان م���ن 
تعذيب وانته���اك حلرمة الب����ر وكرامة 
االإن�شان، ماأ�ش���اتها مثل ماأ�شاة املئات 
من االأحوازيني الذي���ن خرجوا مدافعني 
عن وجودهم وتاريخه���م الذي يتعر�ض 
تتعر����ض  الت���ي  وقوميته���م  للمح���و 
للت�شفية من قبل ال�ش���لطات االإيرانية 
الت���ي تتعامل معه���م بال اإن�ش���انية، وال 
تع���ر اهتمام���ا الأي���ة مواق���ف عاملي���ة 
ترف�ض عملي���ات التنكيل اليومية التي 

يتعر�ض لها االأحوازيون.
تهمة عرب االأحواز التي يتعر�شون 
للتنكي���ل ب�ش���ببها حالي���ا، ه���ي اأنه���م 
يرف�شون حمو اإقليمهم الذي هو االأغنى 
بالرثوات من ب���ني االأرا�ش���ي االإيرانية 
من على اخلريطة! هذا بال�ش���بط ودون 
مبالغ���ة هو ال�ش���بب الذي م���ن اأجله مت 
اعتق���ال الن�ش���اء واالأطفال و�ش���عقهم 
بالكهرب���اء واالعت���داء عليه���م جن�ش���يا 
ولف اأ�ش���الك حول روؤو�شهم وتهديدهم 
بالتعذيب بال�ش���عق اإذا م���ا تكلموا مع 

اأحد حول ماأ�شاتهم.
تعر�ش���ت  الت���ي  �ش���عباين  مائ���دة 
لالأذى بكل األوانه وانتهكت اإن�ش���انيتها 
تهمتها ق�شيدة �ش���عر األقتها ودافعت 
فيها ع���ن وجودها وقوميته���ا، فاأخذت 
اإلى املعتقل وتعر�ش���ت ملا تعر�ش���ت 
له، �ش���اأنها �ش���اأن مئات الن�ش���اء الالتي 
يعتدى عليهن جن�ش���يا من نظام املاليل 
الذي يت�ش���ر بالدي���ن يف مواجهة العامل 

وخداع امل�شلمني.
فم���ن لالأحوازي���ني يف ه���ذا الع���امل 
امل�شطرب؟ وملاذا ال يقف العامل وقفة 
اإن�شانية الأجل هوؤالء املعذبني بال جريرة 
من قبل نظام يتدخل يف �ش���وؤون جرانه 
من زاوية املذهب اأو الطائفة وي�ش���عل 
الف���ن لدى غره با�ش���م االأقليات وهو 
ال���ذي يفعل ما يف و�ش���عه بكل ق�ش���وة 

الإلغاء اأي وجود للعرب يف اإيران؟.

 مأساة 
“مائدة شعباني”

اإذا ما اأراد اأحدهم اأن يقنعني بواحد 
من اخليارين فاإن���ه يف الغالب يوقعني 
بني الّرم�ش���اء والنار، فاأختار الّرم�شاء 
حّل���ني  ب���ني  يوقعن���ي  االأق���ل،  عل���ى 
اأحالهم���ا مّر، الأختار جم���راً االأقل مرارة 
فق���ط، وهك���ذا يف الكثر م���ن االأحوال 
التي نعي�ش���ها، خ�شو�ش���اً م���ن الناحية 
ال�شيا�ش���ية، م���ن مث���ل ما تنته���ي اإليه 
النقا�شات بني و�شعني: هل الو�شع يف 
ليبيا القذايف اأف�شل اأم ليبيا النزاعات 
اليوم؟ هل العراق اليوم اأف�ش���ل اأم يف 
عه���د البعث و�ش���دام ح�ش���ني؟ اأنت ال 

تريد ب�شار االأ�شد اإذا تريد داع�ض؟
م���ن  الثنائي���ات  ه���ذه  ت�ش���تعمل 
قب���ل املتناق�ش���ني واأ�ش���حاب احِلجاج 
وتنتع�ض ويروج �ش���وقها، يف �شياقات 

تذهب اإم���ا اإلى قبول الو�ش���ع الراهن، 
اأو رف�ش���ه والرجوع اإلى الو�شع ال�شابق 
الذي – من وجهة نظر ما – يبدو اأف�شل 
من ه���ذا الو�ش���ع، واإن مل يك���ن مثالياً 
متاماً، ولكن يجري تقدمي احَلدَّين على 
اأنهما كل ما يف الدنيا من خيارات، حتى 
ليجادل اأحده���م ذات مّرة قائالً بثنائية 
الليل والنه���ار، وكذلك االأمر بني احلق 
والباط���ل، فوق���ف من ق���ال ل���ه: اإن ما 
بني الليل والنه���ار اأوقات لو علمت ما 
اأ�شمتها العرّب وف�ّشلت فيها، لغّرت 

وجهة نظرك متاماً.
وهذا م���ا ينطب���ق متاماً عل���ى هذه 
احلدي���ة، ملاذا ال تكون هن���اك خيارات 
اأك���رث ات�ش���اعاً ورحاب���ة م���ن اأن تك���ون 
حياتنا حم�ش���ورة يف التخي���ر البغي�ض 

بني املق�ش���لة واملفرمة، اأو بني العدّو 
والبحر، فكما يبدو اأنن���ا نتيجة الثقافة 
نف�ش���ها التي اأنتجت ما قاله اأبوفرا�ض 
تو�ّش���ط  ال  اأنا����ضٌ  “نح���ن  احلم���داين: 
عندن���ا – لنا ال�ش���ّدر دون العاملني اأو 
الق���ر”، اأو اأننا ال ن���زال نعي�ض يف تلك 
احلقبة، ولكن مبالب�ض جديدة، فما بني 
ال�ش���در والقر بون �شا�شع، وم�شاحات 
ميكن للف���رد العي����ض فيه���ا، والعمل 
على تع�ش���يدها وحت�ش���ينها م�شتقبالً، 
وميكننا ترك م�ش���احات الأبنائنا اأف�شل 
ول���و  القب���ور ووح�ش���تها،  م���ن ظلم���ة 
حتّلينا ببع����ض الواقعية لوعينا اإلى اأّن 
اخليارات املتو�ش���طة، وحتى املعقولة 

منها، حتتاج اإلى الكثر من ال�شر.

ياسمين 
خلف
yasmeeniat 
@yasmeeniat.com

ياسمينيات

على  ت���ردد  اأن��ه��ا  ري��ب  ال  جملة 
ومل  عازباً  كنت  اإن  م�شامعك كل حني 
اإن  تدخل بعد ُع�ض الزوجية، خ�شو�شاً 
اأحاطك قوم من املتزوجني املتذمرين 
ممن  اأو  اأزواج��ه��م،  على  وال�شاخطني 
اإلى حياة العزوبية، وما اقرن  يحنون 
مبفهومها من احلياة بدون م�شوؤولية. 
االآخ��ر يحمل  ت��ت��زوج؟ ���ش��وؤال هو  متى 
وجهني، اإما من حمب يتمنى اأن تكون 
اأو هكذا يظن  بوجود �ريك -  �شعيداً 
اأن تقع  اأو من حا�شد وغيور يتمنى   -

يف فخ كان قد �شبقك اإليه.
ت���ق���ول: ���ش��ئ��م��ت م���ن ���ش��وؤال��ه��ا 
امل��ت��ك��رر ع��ن زواج����ي، ح��ت��ى اع��ت��دت 
عك�ض  قالت  مرة  ذات  اأنها  اإال  عليه، 
تتزوجي،  “ال  دائماً:  منها  اأتوقعه  ما 
�شاألتها  فعندما  اأف�شل”!  هكذا  ابقي 
عن �شبب تغر قناعاتها قالت مازحة 
بجد: “مل اأكن اأحبك، واالآن اأحبك، كنت 
اأن تذوقي مما نذوق من تعب  اأريدك 
و�شهر وقهر، واليوم وبعد اأن اأحببتك 
تتزوجي”،  ف��ال  ال�����ش��ع��ادة  ل��ك  اأري����د 
ولكن  بال�شك،  �شديقتها  حتب  هي 
اأرادت  الذي  بالكذب  احلقيقة  مزجت 
وزادت  فكرتها،  خالله  من  تو�شل  اأن 
بالقول اإنها لو مل تتزوج باكراً لكانت 
ولكانت  وجماال،  ر�شاقة  اأك��رث  اليوم 
ول��ك��ان  ال�����ش��ي��ارات،  اأح����دث  تقتني 
راتبها لها ال لزوجها واأبنائها الذين ال 

يركون لها فل�شاً نهاية ال�شهر. 
ح��ي��اة  اأن  ي��ع��ت��ق��دون  ك���ث���رون 
وهل منا يف  م�شوؤولية،  بال  “العزوبي” 
م�شوؤولية؟  بال  يكون  من  احلياة  هذه 
م�شوؤوليات  له  ال�شغر  الطفل  فحتى 
رمبا  وو�شعه،  �شنه  مع  يتنا�شب  مبا 
هناك اأزواج متهاونون ال يتحملون اأية 
يحمل  عزوبي  هناك  ورمبا  م�شوؤولية، 
اجلميع  حياة  فلي�شت  اأ�رة،  م�شوؤولية 
مت�شاوية، واحلكم جزافاً واعتباطاً على 
م�شوؤولية حكم غر  بال  عزوبي  اأن كل 

عقالين اأبداً. 
امل�شكلة لي�شت يف كونك متزوجا 
والراحة  والهناء  فال�شعادة  عزوبيا،  اأو 
غ���ر م��رت��ب��ط��ة ب��ت��ات��اً ب��ح��ال��ة ال��ف��رد 
الدرا�شات  اأك��رث  اأن  رغم  االجتماعية، 
العمر  يطيل  الزواج  اأن  توؤكد  العلمية 
من  ���ش��ع��ادة  اأك���رث  امل��ت��زوج��ني  واأن 
العزاب، بل اإن امل�شكلة يف عدم الر�شا 
اأن لو  الواقع وعدم تقبله، وتوقع  عن 
عا�ض عك�ض و�شعه لكان اأ�شعد واأكرث 
باحلياة، وكل ذلك نابع من  ا�شتمتاعاً 
جحود نعمة يف اليد، ومد العني ملا يف 

يد االآخرين.
عليه،  اأن��ت  م��ا  ح��ام��داً  قانعاً  ك��ن 
فلو كانت العزوبية اأكرث نفعاً لك من 
جميع النواحي ملا كتب اهلل لك الزواج 
واإجناب االأبناء، ولو كان الزواج اأ�شعد 
اأن  امل��ت��زوج��ني، الب��د  م��ن  ل��ك لكنت 
توؤمن باأن اهلل لي�ض بظالم للعبيد، واأن 
كل ما ُكتب لك يف هذه احلياة خر لك.  

زواج��ه  اأن  ي��رى  “ملن  يا�شمينة: 
غلطة، فاهلل حلل الطالق، وملن يتح�ر 

على الزواج فالدنيا مليانة عر�شان”.

“إحمد ربك أنك عزوبي”

أسامة الماجد
Osama.almajed
@albiladpress.com

سوالف

ال�ش���حايف كالرج���ل ال���ذي ي�رب 
راأ�ش���ه باحلائ���ط بني���ة حتطيمه وهو 
يع���رف اأن���ه ال يتحطم ولكنه ي�ش���تمر 
ب�رب راأ�ش���ه، وهو اإذا عدل عن ذلك 
ي�ش���بح غ���ر جدي���ر باملهن���ة، ه���ذه 
املهنة التي اأكلت من عمري 23 عاما 
ع�ش���ت فيها حلظات الف���رح النادرة 
وحلظات احلزن واالأمل و�شاهدت فيها 
واأحداثا متالطمة  ق�ش�ش���ا وحكايات 
اأ����رع  ومفرق���ات حا�ش���مة، وكلم���ا 
بالكتابة واأ�شف الكلمات مثل احلجر 
فوق احلجر اأق���ف وقفة قبل الكتابة، 
دقيق���ة �ش���مت عل���ى م���ن اأورثن���ي 
ه���ذه احلرفة اجلميل���ة والدنا االأديب 

املاج���د  الراح���ل حمم���د  وال�ش���حايف 
“رحمه اهلل” الذي كان خمل�شا لقرائه 
ومتابعي���ه حت���ى وه���و عل���ى فرا�ض 
املوت، فقبل وفاته باأ�ش���بوع دخلت 
عليه عمتي “اأم ع���ادل” اأطال اهلل يف 
عمرها غرفته مب�شت�شفى ال�شلمانية، 
وما اإن �ش���اهدها وهو يتلوى من االأمل 
حتى طل���ب منه���ا اأوراقه املف�ش���لة 
“غ���ر امل�ش���طرة ال�ش���فراء” وعندما 
�ش���األته، قال لها، اأري���د اأن اأكتب عن 
م�ش���كلة اأحد املواطنني، ج���اء ليزور 
والدت���ه هنا يف امل�شت�ش���فى �ش���باح 
الي���وم والتقي���ت به وقال م�ش���كلته 
وفو�ش���ني اأن اأنقلها عر زوايتي يف 

اأرادت  امل�ش���وؤولني...  اإل���ى  اجلريدة 
عمت���ي اإعادت���ه اإلى احلياة وتو�ش���ية 
االأطب���اء ولكن���ه رف�ض وقال ح�ش���ب 
رواية عمت���ي “للمواطن ح���ق علي”، 
وبعدها باأيام اأ�شلم الروح اإلى بارئها 
وكان ذل���ك يوم االأربعاء 9 �ش���بتمر 

العام 1986.
اأكت���ب كل ذل���ك اليوم مبنا�ش���بة 
ال���ذي  البحريني���ة  ال�ش���حافة  ي���وم 
ع�شناه قبل اأيام، فاأرى عمري يتحرك 
�ريع���ا مثل الغيوم ويتعالى �ش���دى 
امل�ش���وؤوليات االأ�ري���ة واأغ���اين ك���ر 
ال�شن تنطلق كاملدفع، ففي اأكتوبر 
القادم �شاأ�ش���ل اإلى خط “اخلم�شني 

عام���ا” وال�ش���وؤال ال���ذي يتدف���ق من 
اأعماق الوج���دان هو... هل كان قلمي 
طوال تلك ال�ش���نوات ن�شرا للوطن 
وقد�ش���يته و�رفه وجنديا �ر�ش���ا يف 
�ش���احة املعرك���ة م���ن اأج���ل البحرين 
وقيادته���ا؟ ه���ل اأعطي���ت البحري���ن 
مثلما اأعطتني واأرجعت ولو 1 % من 
اأف�ش���الها علي؟  ال ميك���ن اأن يقتنع 
الكاتب ب���رد الدين اإل���ى وطنه حتى 
نهاي���ة الع���امل، فنح���ن عاج���زون كل 
العج���ز ع���ن رد الدي���ن اإل���ى البحرين 
الغالية، �ش���نكتب ونعم���ل وكل اآالم 
ال�شحافة بالن�ش���بة لنا كهواء ال�شتاء 

الندي البارد من اأجل الوطن. 

هل كان قلمي جنديا شرسا 
من أجل البحرين وقيادتها؟

تف�شل قبل اأيام �شمو رئي�ض الوزراء 
حفظ���ه اهلل ورع���اه بتك���رمي الفائزي���ن 
بجائزة “خليفة بن �ش���لمان لل�شحافة”، 
م�شيداً �ش���موه بجهود وعطاءات رجاالت 
يقدمون���ه  وم���ا  البحريني���ة،  ال�ش���حافة 
م���ن اإب���داع م�ش���تنر يف خدم���ة الوط���ن، 
وم���ا يحققون���ه م���ن اإجن���ازات م�رّفة يف 

الت���ي  والدولي���ة  االإقليمي���ة  املحاف���ل 
عززت �ش���معة ومكانة ال�شحافة الوطنية 
والنهو�ض باملجتمع. من كلمات �شموه: 
“لل�شحافيني يف مملكة البحرين مكانتهم 
العالي���ة ويحظ���ون ب���كل التقدير نظر 
تفانيهم واإخال�ش���هم لوطنهم، وتكرمي 
املبدع���ني م���ن ال�ش���حافيني والكتاب، 

ه���و تعبر ع���ن مدى تقديرن���ا لعطائهم 
املتج���دد يف خدم���ة الوط���ن، واالعت���زاز 
النبيلة  بالر�ش���الة  بتميزه���م والتزامهم 
 ملهنة ال�ش���حافة ودوره���ا يف التنوير”.
ال�ش���حافة البحرينية يف تط���ور وارتقاء، 
وم�ش���تمرة يف م�ش���رة التنمية والتقدم، 
خ�شو�ش���اً و�ش���ط هذا التقدي���ر العظيم 

ال���ذي يتلقاه رجال ال�ش���حافة من االأمر 
الوال���د خليف���ة بن �ش���لمان، وكم���ا قال 
�ش���موه: “اإنن���ا نك���ن لرج���ال ال�ش���حافة 
واالإع���الم كل تقدي���ر، فهم ق���ادة الراأي 
املجتم���ع  يف  وله���م  الفك���ر،  واأعم���دة 
 ويف نف�ش���ي �شخ�ش���يا مكان���ة رفيع���ة”.

�ش���يتوقف التاريخ طوي���اًل ليتحدث عن 

النه�شة ال�شحافية التي �شنعها �شاحب 
ال�ش���مو االأم���ر الوال���د م���ع النه�ش���ات 
االأخ���رى، وال عج���ب فهو دول���ة يف رجل. 
لق���د منحنا م�ش���احة من احلرية يح�ش���دنا 
عليها غرنا، فنحن يف ال�ش���حافة ن�شحح 
االأو�شاع اخلاطئة اأمالً يف حتقيق الكمال 

املن�شود.

 سمو األمير خليفة بن سلمان... صانع النهضة الصحافية

الخروج من 
ية ghassan.shihabyالثنائيات الحدِّ

@gmail.com

fatin.hamza 
@gmail.com

غسان الشهابي

فاتن حمزة

    ذرائع

   رؤية مغايرة

بثينة
خليفة قاسم

B7747
@hotmail.com
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اس��تقبل رئيس االتحاد البحريني 
لكرة السلة سمو الشيخ عيىس بن 
عيل آل خليفة الرئيس املؤس��س 
للجامعة األهلية عبدالله الحواج، 
ال��ذي ق��دم إىل س��موه فري��ق 
الجامعة األهلية الحائز عىل لقب 
دوري الجامعات لكرة الس��لة يف 
مق��ر االتحاد أم��س األربعاء بأم 

الحصم.
ورحب س��مو الش��يخ عيىس بن 
عيل آل خليف��ة بالحواج وأعضاء 
الذين  الجامعة األهلي��ة  فري��ق 

قدموا للسالم عىل سموه.
وقد هنأ س��مو الشيخ عيىس بن 
ع��يل آل خليف��ة الح��واج بفوز 
الجامعة األهلي��ة بلقب  فري��ق 
الس��لة  لكرة  الجامع��ات  دوري 
والذي اختتم أخريا، مشيدا سموه 
للجامع��ة  املتمي��زة  باملش��اركة 

األهلي��ة يف هذا ال��دوري والتي 
جعلت الفريق يتبوأ املركز األول 

عن جدارة واستحقاق. 
كام بحث س��مو الش��يخ عيىس 
بن ع��يل آل خليفة م��ع الحواج 
االهت��امم  ذات  املوضوع��ات 
املش��رك وس��بل تعزيز التعاون 
بني االتحاد البحريني لكرة السلة 
والجامع��ة األهلي��ة م��ن خالل 
تش��جيع طلب��ة الجامع��ة ع��ىل 
االنخ��راط يف الربام��ج املختلف��ة 
البحريني  االتح��اد  ينظمها  التي 
لكرة الس��لة، مثنيا س��موه عىل 
الدور البارز الذي تلعبه الجامعة 
األهلية وإس��هاماتها املختلفة يف 

خدمة املجتمع البحريني.
وشدد س��مو الش��يخ عيىس بن 
ع��يل آل خليف��ة ع��ىل أهمي��ة 
زي��ادة التعاون بني املؤسس��ات 

الرياضية املختلفة والجامعات يف 
اململكة وذلك لتش��جيع الشباب 
وتوجيههم نحو مامرسة الرياضة 
والعم��ل يف مختلف التخصصات 

الرياضية يف ش��تى األلعاب وهذا 
م��ن يس��اهم يف زي��ادة قاعدة 

املامرسني للرياضة.
من جانبه، أثنى عبدالله الحواج 

عىل دعم س��مو الشيخ عيىس بن 
ع��يل آل خليفة ملس��ابقة دوري 
الجامع��ات لكرة الس��لة والذي 
حقق نجاحا كبريا، مؤكدا أن هذا 

الدعم من ش��أنه أن يعزز مسرية 
اللعبة يف البحرين والتي حققت 
قفزات نوعية منذ اس��تالم سمو 
الش��يخ عيىس بن عيل آل خليفة 
لقيادة دف��ة االتح��اد البحريني 

لكرة السلة. 
وأعرب الحواج عن عميق شكره 
واملس��اندة  بالدع��م  واعت��زازه 
الالمح��دودة املق��دم من س��مو 
الش��يخ عيىس بن عيل آل خليفة 
ملس��ابقة دوري الجامعات لكرة 
الس��لة والتي أمثرت ع��ن نجاح 
هذا املسابقة الرياضية الشبابية.

وأك��د الربوفيس��ور الح��واج أن 
الطاق��ات  بتطوي��ر  االهت��امم 
فيه��ا  واالس��تثامر  الش��بابية 
سيس��اهم يف االرتقاء بلعبة كرة 
الس��لة ووصولها ملص��اف الدول 

املتقدمة.

زيادة التعاون بين المؤسسات الرياضية والجامعات
سموه هنأ “األهلية” بتحقيق دوري الجامعات لكرة السلة... سمو الشيخ عيسى بن علي:

أم الحصم           اتحاد السلة

السنة العاشرة - العدد 3495 
الخميس
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ما أهم المشاركات 
القادمة لمنتخب 

السيدات؟

- م��ن املؤمل أن تس��تضيف 
مملك��ة البحرين بطولة غرب 
آسيا للس��يدات بش��هر يناير 

املقب��ل 2019، فهن��اك اهتامم 
من قب��ل االتح��اد البحريني لكرة 

الق��دم باس��تضافة البطول��ة، ونحن 
بانتظار القرار الرسمي والنهايئ قريًبا، 
ونأم��ل بأن تقام ع��ىل أرضنا ونتطلع 
ألن نحق��ق نتائ��ج إيجابي��ة تعكس 
التطور املتنامي لكرة القدم النسائية 
يف مملكتن��ا الحبية وما تش��هده من 
زيادة يف قاع��دة املش��اركات ابتداء 
من املراحل العمرية وحتى املنتخب 

األول.

هل لديك في اللجنة النسائية 
مشاريع أخرى؟

- سندشن خالل املرحلة القادمة أول 
منتخب رسمي للسيدات يف لعبة كرة 
الق��دم داخل الصاالت، فلقد ش��ارك 
منتخبنا يف كأس آس��يا ولكننا مل نوفق 
يف تحقيق النتيجة املرجوة لوقوعنا يف 
مجموعة قوي��ة تضم اليابان والصني، 
ولكننا حاليًّا بص��دد االهتامم بصورة 
أك��رب به��ذا املنتخ��ب، خصوًص��ا يف 
ظل تنامي ش��عبية كرة القدم داخل 

ت  ال لص��ا ا
بطوالت  ووجود 
املس��توى  ع��ىل 
اإلقليمي والقاري تستدعي 
أن يكون هن��اك منتخب يحمل لواء 
كرة القدم النسائية، كام أن البطوالت 
املحلي��ة التي تقام بصورة مس��تمرة 
تسهم بصورة كبرية يف تطور مستوى 
الفتيات وتتي��ح لهن فرصة االحتكاك 
واكتس��اب الخربة وهو ما سيؤدي إىل 

خلق منتخب جيد.
ك��ام أننا أطلقنا هذا العام أول دوري 
للس��يدات )11 العبة ض��د 11( عىل 
املالع��ب الخارجية التحاد الكرة وقد 
حص��د نجاًح��ا رائًعا وس��يقام حفل 
الخت��ام وتتوي��ج األبط��ال ي��وم غد 

الجمعة.

ما سبب عدم ترشحك لمجلس 
اإلدارة في الدورة االنتخابية 

الحالية؟

- بالنسبة يل فإن االبتعاد عن مجلس 
اإلدارة مل يشكل فارًقا كبريًا يف العمل، 

فام زلت رئيسة للجنة النسائية، ومن 
يود أن يعمل ويخ��دم بلده بإمكانه 
العمل من أي موقع وليس بالرضورة 
من داخل مجلس اإلدارة، ومن خالل 
ابتع��ادي أردت من��ح الفرص��ة ملن 
يرغب يف ش��غل هذا املقعد وخدمة 
الك��رة البحرينية، ووج��ودي بداخل 
مجل��س اإلدارة أو خارج��ه لن يؤثر 
عىل موض��وع امليزانية املقدمة للكرة 
النسائية واتحاد الكرة برئاسة الشيخ 
عيل ب��ن خليف��ة آل خليفة مل يقرص 
بتاًتا يف تقديم كافة أشكال الدعم لنا، 
وإنني ما زلت متواجدة مع املنتخبات 
النسائية وأسعى لدعم الالعبات عىل 
غ��رار الس��نوات املاضي��ة التي كنت 

خاللها عضو مبجلس اإلدارة.

ما تطلعاتك المستقبلية؟

- أمتنى بأن يكون للرياضة النس��ائية 
بش��كل عام نصيب أكرب م��ن الدعم 
واالهت��امم، وم��ن وجهة نظ��ري أن 
أكرث ما ينقص الرياضة النس��ائية هو 
عدم وج��ود جهة متخصصة، فينبغي 

قس��م  أو  إدارة  هن��اك  يك��ون  أن 
متخصص يف دعم رياضة املرأة س��واء 
يف اللجن��ة األوملبية أو وزارة ش��ئون 
الش��باب والرياض��ة، وهن��ا ال بد أن 
أش��يد بالجهود التي تبذلها الش��يخة 
حي��اة بن��ت عبدالعزي��ز آل خليفة 
عضو مجل��س إدارة اللجنة األوملبية 
رئيس��ة لجنة رياضة املرأة يف االرتقاء 
بالرياضة النس��ائية ولكننا نتطلع إىل 
املزيد من الدع��م والرعاية وبوجود 
كيان للمرأة فإن الدعم س��يكون أكرب 

بكثري.

لقد حرصِت على الحضور 
في افتتاح أولمبياد األطفال 

ومشاركة ابنتك الشيخة مريم 
بنت عيسى آل خليفة، فما رأيك 

في الحدث الذي يقام للمرة 
األولى بتنظيم من اللجنة 

األولمبية البحرينية؟

- يف البداي��ة أود أن أتق��دم بخالص 
الشكر والتقدير إىل ممثل جاللة امللك 
لألع��امل الخريية وش��ئون الش��باب، 
للش��باب  األع��ىل  املجل��س  رئي��س 

والرياضة، رئيس اللجنة األوملبية سمو 
الشيخ نارص بن حمد آل خليفة عىل 
دعمه لهذا الحدث، فأوملبياد األطفال 
يعترب فك��رة رائدة ومتمي��زة للغاية، 
فه��ي ته��دف إىل تش��جيع األطفال 
من��ذ نعومة أظافرهم عىل مامرس��ة 
بداخلهم  ويغرس  الريايض،  النش��اط 
حب الرياضة، كام أنه يشجع األهايل 
ع��ىل إتاح��ة الفرص��ة أم��ام أبنائهم 
وبناتهم ملامرس��ة الرياضة ومن شأن 
ذل��ك الحدث أن يقدم لن��ا أبطاالً يف 
املستقبل مبختلف األلعاب الرياضية، 
وأش��كر اللجن��ة األوملبي��ة وجمي��ع 
القامئني عىل أوملبي��اد األطفال، وبناء 
عىل جميع تلك الفوائد واملكتس��بات 

حرصت عىل مشاركة ابنتي.

هل تعتقدين بأن أولمبياد 
األطفال سيسهم كذلك في 

تعزيز قاعدة الرياضة النسائية؟

- بالتأكيد، فمش��اركة الفتاة يف س��ن 
مبكرة يف النش��اط الريايض س��يزيل 
عنه��ا الرهب��ة وس��يغرس فيها حب 
الرياضة وس��يولد ثقافة ل��دى أولياء 

األم��ور بأهمي��ة مش��اركة الفتاة يف 
األنش��طة الرياضية ملا لها من فوائد 
جمة عىل الصحة النفس��ية والبدنية 
والذهني��ة ودور يف بن��اء ش��خصية 
الفتاة، وبالتايل ف��إن أوملبياد األطفال 
س��يكون لها دور يف بناء قاعدة جيدة 

من الفتيات.

بالنسبة البنتك هل تجدين لها 
ميواًل رياضية؟. وما اللعبة 

التي تودين أن تمارسها في 
المستقبل؟

- ابنت��ي تحب الحرك��ة ولديها ميول 
رياضية، ولذلك حرصت عىل إرشاكها 
يف أوملبي��اد األطف��ال واألهم لدي أن 
مت��ارس الرياض��ة من أج��ل الصحة 
ومن ثم يأيت اله��دف الثاين االنخراط 
يف لعبة رياضي��ة ومتثيل بالدها وهو 
رشف عظيم لكل ريايض، ومن جهتي 
فإنن��ي ل��ن أف��رض عليه��ا أي لعبة 
وس��أترك لها الحرية يف اختيار اللعبة 
التي تعشقها، فاملهم عندي مامرستها 

للرياضة.
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اختار االتحاد الدويل لكرة القدم )FIFA( السعودي عبدالله بن جمعة الغزال للعمل كعضو يف اللجان املنظمة 
لنهائيات كاس العامل املقبلة يف روسيا 2018، وذلك بعد اجتيازه االختبارات كافة واملقابالت وحضوره كثريا من 
ورش العمل والدورات التدريبية يف مدينة زيورخ السويرسية حتى نال ثقة االتحاد الدويل لكرة القدم. ويعد 

الغزال السعودي الوحيد الذي تم اختياره من قبل االتحاد الدويل لالنضامم ضمن طاقم عمله يف نهائيات كأس 
العامل عرب لجنة اإلعالم واإلحصاء، كام أنه يعترب أحد الكفاءات الوطنية الشابة والطموحة التي تعمل يف املجال 

االعالمي السعودي.
من جهته عرب عبدالله الغزال عن رسوره بهذا االختيار، وقال برصاحة سعاديت ال توصف كون الفيفا اختارين 

لالنضامم لعضوية لجانه يف نهائيات كاس العامل بروسيا 2018 م، وهذا االمر يدعو للفخر واالعتزاز وإن شاء الله 
أكون عند حسن ظن الجميع والظهور باملظهر املرشف يف الحدث التاريخي والريايض األول عاملياً.

الفيفا يختار الغزال عضوًا باللجنة المنظمة لمونديال روسيا

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

اتحاد الكرة                  المركز اإلعالمي

أسند االتحاد اآلسيوي لكرة القدم 
مهمة إدارة لقاء فريقي جيونبك 

هيونداي موتورز الكوري الجنويب 
وبوريرام يونايتد التايلندي ضمن 
إياب دوري ال� 16 بدوري أبطال 

آسيا إىل طاقم تحكيم دويل 
بحريني.

وسيقام اللقاء املهم يوم الثالثاء 
املقبل املوافق 15 مايو الجاري يف 

كوريا الجنوبية.
وسيدير اللقاء الحكم نواف 

شكرالله، ويعاونه املساعدان يارس 
تلفت ومحمد جعفر، والحكم 

الرابع عيل السامهيجي.
ويأيت تواجد حكامنا يف البطولة 

اآلسيوية تأكيًدا عىل املكانة املميزة 
للصافرة البحرينية، خصوًصا عرب 
التألق الالفت يف جميع املحافل.

ويعد الحكام األربعة نواف 

شكرالله، يارس تلفت، محمد جعفر 

وعيل السامهيجي ضمن قامئة 

النخبة اآلسيوية للعام الجاري 

)2018(، كام اختري الحكامن نواف 

شكرالله ويارس تلفت للمشاركة يف 

إدارة مباريات كأس العامل 2018 

التي ستقام يف روسيا.

طاقم بحريني لمباراة جيونبك الكوري وبوريرام التايلندي

علي السماهيجي محمد جعفرياسر تلفت نواف شكراهلل

بطولة غرب آسيا للسيدات 
في البحرين يناير 2019

حصة بنت خالد في ضيافة “البالد سبورت”:

خ���ارج���ه  أو  ال����ك����رة  ات����ح����اد  ب����داخ����ل  وج��������ودي  ب���ي���ن  ف�����رق  ال 

حسن علي

مازال عطاء رئيس��ة اللجنة النس��ائية باالتحاد البحريني لكرة القدم الشيخة حصة بنت خالد آل خليفة يتدفق بإخالص يف سبيل 
االرتقاء بكرة القدم النس��ائية، رغم عدم ترش��حها ملجلس إدارة االتحاد يف الدورة االنتخابي��ة الجديدة )2017/2020(، حيث 

تويل الش��يخة حصة بنت خالد الكرة النس��ائية اهتامًما كبريًا دون انقطاع، انطالًقا من حرصها املتواصل لبناء قاعدة قوية من 
الفتي��ات الق��ادرات عىل متثيل املنتخبات الوطنية مبختلف املحافل الخارجية وترشيف الوطن، فهي االس��م األبرز يف عامل 

كرة القدم النسائية املحلية والتي لعبت دوًرا بارًزا يف تشييد األساس املتني لها متخطية جميع الصعوبات والتحديات.
الش��يخة حصة بنت خالد آل خليفة عرف عنها عش��ق الرياضة بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص، وها هي تغرس 
يف ابنتها الش��يخة مريم بنت عيىس آل خليفة حب الرياضة ملا لها من فوائد كبرية ال يتس��ع املجال لذكرها.. “البالد 
س��بورت” التقى الش��يخة حصة بن��ت خالد وخرج معها بهذا الح��وار حول آخر املس��تجدات املرتبطة بكرة القدم 

النسائية وطموحاتها املستقبلية وفيام ييل نص اللقاء.

 الشيخة حصة 
بنت خالد مع 
ابنتها مريم بنت 
عيسى

يدعمها رس��م��ي  ك��ي��ان  إل���ى  ب��ح��اج��ة  النسائية  ال��ري��اض��ة 
أولمبياد األطفال فكرة رائدة.. وأسعى لغرس الرياضة في ابنتي

عبداهلل بن جمعة

جانب من المقابلة

سمو الشيخ عيسى بن علي مستقبال عبداهلل الحواج

املنامة - بنا: استقبل رئيس االتحاد 
البحريني لكرة السلة سمو الشيخ 

عيىس بن عيل بن خليفة آل خليفة، 
مبكتبه أمس القنصل الفخري ململكة 
البحرين يف هونغ كونغ  أوسكار شاو 

والوفد املرافق له. 
ويف اللقاء، رحب سمو الشيخ عيىس 
بن عيل آل خليفة بالقنصل الفخري، 

مشيداً بتطور العالقات الثنائية بني 
مملكة البحرين وهونغ كونغ، وما 

يقوم به من جهود دؤوبة يف تعزيز 
وتوثيق التعاون املشرك يف املجاالت 
القنصلية ومبا يقدمه من مساهامت 

يف شتى املجاالت، مستعرضا سبل 
التعاون والتنسيق القائم عىل 

االحرام املتبادل وتطويرها، متمنياً 
له التوفيق يف مهامته الدبلوماسية، 
وأن تنعكس هذه العالقات بالخري 

واالزدهار عىل الجانبني.
من جانبه، أعرب القنصل الفخري 
عن شكره وتقديره لسمو الشيخ 
عيىس بن عيل آل خليفة عىل ما 

لقيه من حفاوة وترحيب يف اللقاء 
ومتنياته العمل لتعزيز التعاون البناء 

بني البلدين الصديقني يف مختلف 
القطاعات.

جهود دؤوبة لقنصل هونغ كونغ في توثيق التعاون
متمنيًا له التوفيق في مهماته الدبلوماسية... سمو الشيخ عيسى بن علي:

 سمو الشيخ عيسى بن علي مستقبال القنصل الفخري لمملكة البحرين في هونغ كونغ
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س��يكون عش��اق لعبة كرة اليد اليوم 
)الخميس( عىل موع��د مرتقب بقمة 
كبرية تجمع النجم��ة وباربار يف نهايئ 
مكرر وهذه املرة ملسابقة كأس االتحاد 
البحريني ألندية الدرجة األوىل وذلك 
يف متام الس��اعة 7.15 مساًء عىل صالة 
مدينة خليفة الرياضية مبدينة عيىس.

ومن املؤكد أن متتلئ مدرجات الصالة 
ع��ن بك��رة أبيها م��ن ِقب��ل جامهري 
الفريقني النج��اموي والربباري ملؤازرة 

ون��رة العبيه��ام يف ه��ذه املوقع��ة 
املنتظ��رة الت��ي لن تخلو م��ن اإلثارة 
والقوة والندية بني الفريقني الساعيني 
لتحقيق الفوز والظفر باللقب يف ختام 

املوسم الريايض.
الفريقان التقيا يف ثالث مناسبات هذا 
املوسم، وكانت الكفة لصالح البنفسج 
بفوزي��ن مقاب��ل ف��وز فوز ل��أزرق، 

واليوم املواجهة الرابعة بينهام.

 يد النجمة

النجمة وامللق��ب ب� “الرهيب” يدخل 
لق��اء اليوم بحس��ابات وأهداف كثرية 
ويف مقدمته��ا رد االعتب��ار والتعويض 
لخس��ارته أمام باربار ال��ذي أطاح به 
نهايئ الدوري، والظف��ر باللقب الثاين 
محلي��اً وإنه��اء موس��مه االس��تثنايئ 
الجمي��ل بلقب رابع بع��د تتويجه ب� 
)الس��وبر البحريني، السوبر البحريني 

اإلمارايت، كأس آسيا لأندية(.
الفري��ق وص��ل له��ذه املب��اراة بعد 
تغلبه عىل غرمي��ه التقليدي وتجريده 
م��ن لقبه بأداء كبري م��ن جميع أفراد 
الفريق، وهو مطال��ب اليوم بالظهور 
بصورة أفض��ل وأقوى إذا م��ا أراد أن 
يعت��ي املنصة والتتوي��ج كبطل لهذه 
املس��ابقة، كونه عىل دراية تامة بقوة 

خصمه الفنية.

 يد باربار

يف الجهة األخرى باربار، يأمل للثنائية 
بضم ال��كأس للدوري ليكون موس��ام 
استثنائيا له بعد غياب طويل عن ذلك 
وهو قادر عىل ذل��ك يف ظل التعملق 
الكبري الذي يظه��ره العبوه من خالل 

املباريات السابقة.
الفري��ق وص��ل له��ذه املرحل��ة بعد 
إقصائ��ه الدير يف س��يناريو متكرر ملا 

ح��دث يف الدور قبل النهايئ ملس��ابقة 
الدوري، وكان وصوله جديرا ومستحقا 
عطفاً عىل األداء ال��ذي قدمه. ويعلم 
باربار بأن لقاء اليوم لن يكون مشابه 
لنهايئ ال��دوري، خصوص��اً أن خصمه 
س��يدخل املواجهة بش��عار التعويض 
واإلطاح��ة به لتحقي��ق اللقب، وعليه 
يجب عىل البنفس��ج أن يتحىل بالقوة 

والعطاء من أجل تحقيق مراده.

الثنائية يأمل  وباربار  للرباعية  يسعى  النجمة 
الكأس نهائي  وع��ب��ر  ال��ي��د  ك��رة  م��وس��م  خ��ت��ام  ف��ي 

فريق باربار لكرة اليد فريق النجمة لكرة اليد

علي مجيد

 عباس: 
ضم الكأس للدوري

بني العب باربار جعفر عباس أن استعدادات 
فريقه ملباراة اليوم عادية للغاية حالها كحال 
املباريات األخرى باستثناء الرتكيز عىل بعض 
الجزئيات التي من شأنها أن تحدث الفارق.
وقال عباس ل�”البالد سبورت” إن لقاء اليوم 

له حساباته الخاصة ويختلف كثرياً عن 
مواجهتنا السابقة رغم أن األوراق نوعاً 
ما مكشوفة للطرفني ولكن تبقى بعض 

التفاصيل الفنية الصغرية التي من شأنها أن 
تصنع الفارق. مبيناً أن الفريق الذي سيظهر 

بأقل األخطاء ويستغل الفرص الهجومية 
ويدافع بالشكل املطلوب فإنه سيحقق 

الفوز.
وأكد عباس أن زمالءه الالعبني عازمو العقد 

عىل تقديم كل ما يف جعبتهم من أجل 
الخروج بنتيجة إيجابية، وضم الكاس بجانب 

الدوري ليكون موسم مثايل لباربار.

 عيد: 
نريدها مسك الختام

أشار العب النجمة عي عيد إىل أن فريقه 
يأمل تحقيق الفوز ولقب الكأس الذي 

سيكون ختامها مسك للموسم االستثنايئ.
وقال عيد ل� “البالد سبورت” استعدادنا 
للنهايئ بدأ فور انتهائنا من لقاء األهي، 

والحمد لله شهدت تدريباتنا االلتزام 
واالنضباط من ِقبل الالعبني وأبدوا من 

خاللها الجدية والحامس من أجل الوصول 
للجاهزية املطلوبة. مضيفاً مباراة اليوم 

بكل تأكيد صعبة عىل الطرفني والتي لن 
تخلوا من اإلثارة والندية يف ظل بغية كل 

فريق الوصول للكأس، ونحن يف النجمة 
نأمل التوفيق يف تحقيق االنتصار ووإسعاد 

الجامهري النجاموية.
وطالب عيد من الجامهري النجاموية 

الحضور بكثافة ملؤازرة وتشجيع الالعبني، 
حتى يظهروا بالشكل القوي ويحققوا 
النتيجة التي تسعدهم وإنهاء املوسم 

ببطولة رابعة.

“الرياضية األولى”
أشار املنسق العام يف قناة البحرين 

الرياضية عقيل أبل إىل أن املباراة ستنقل 
عىل الهواء مبارشة عىل القناة األوىل 

مع وجود استديو تحليي لتغطية كافة 
مجريات اللقاء. وبني أبل ل� “البالد سبورت” 

أن االستديو سيبارش عمله قبل اللقاء 
بقيادة أحمد محمد وبوجود ضيوف من 

محلي لعبة كرة اليد وهام عبدالله الحاج 
وهيثم الخاجة، وسيستمر التحليل حتى 

ما بني وانتهاء املباراة، ثم أخذ تريحات 
مبارشة مع الفريقني. وستكون املباراة 

النهائية بصوت املعلق توفيق الزايك وإخراج 
عاطف الذوادي.

النجمة بقيادة مدربه زهري 
بن مسعود يعول عىل خربة 

ونجومية كل من حسني الصياد، 
حسني بابور، عي عيد، االخوين 

محمد وعي مريزا، حسن شهاب، 

كميل محفوظ وبالل بشام 
ومحمود الونة وأسامء أخرى 
للجوانب الدفاعية، أما باربار 
بقيادته الوطنية يف سيدعي 

الفالحي يعتمد عىل االخوة أبناء 

عبدالقادر )عي، محمود( محمد 
حبيب، االخوين أحمد ومحمد 
املقايب، جعفر عباس وعبدالله 

عي وأسامء أخرى للجوانب 
الدفاعية.

 أسلحة 
الفريقين

علي 
عبدالقادر 

حسين 
بابور

سيفتقد فريق النجمة يف هذه 
املباراة لعنر مهم ومؤثر متمثل 

يف الدويل مهدي سعد بسبب 
اإلصابة التي أملت به يف مباراة 

الدور قبل النهايئ أمام األهي. إذ 
كشفت التشخيصات عن إصابته 

ل� “الرباط الصليبي” والذي 

سيغيبه لعدة أشهر. ويف الجهة 
األخرى، فإن باربار هو اآلخر 

سيفتقد لخدمات العبه الكابنت 
جعفر عبدالقادر بسبب احرتافه 
مع فريق الخليج السعودي فور 

تحقيق فريقه البنفسج لدرع 
الدوري.

العنران مؤثران كثرياً يف صفوف 
فريقهام، خصوصاً إذا ما ذكرنا أن 
جعفر قد ساهم وبقوة يف تحقيق 
الدوري عرب هدف الفوز يف الثواين 

األخرية، وسعد هو اآلخر لعب 
دوراً مع فريقه تحقيق النتائج 

اإليجابية بأهدافه الحاسمة.

 أبرز  
الغيابات

 جعفر 
عبدالقادر

مهدي 
سعد

محمد 
عبدالحسين

عيسى 
خلف

 الحراسة  
لمـــن؟

 دون شك ستلعب حراسة املرمى 
دوراً كبرياً يف قلب املوازين وصنع 

الفارق وترجيح كفة فريق عىل 
حساب اآلخر، رشط إذا ما ظهرا 
باملستوى املأمول واملنتظر منهم.
النجمة يعول قبل كل يشء عىل 

خربة ونجومية حارسه الدويل 
محمد عبدالحسني الذي يعترب 

الحارس املرعب بوقوفه وتصدياته 
للكرات برباعة وتألق، ويعترب من 

املساهمني دوماً يف ترجيح كفة 
فريقه. يف الجانب اآلخر، فإن 

باربار يعتمد عىل حارسه األسايس 
األول عيىس خلف الذي يقدم 
مستويات الفتة هذا املوسم، 
ولكن يف الوقت نفسه، ميتلك 

باربار حارس آخر يلجئ له وقت 
اللزوم واألوقات الحاسمة والتي 

يثبت فيها إمكاناته وقدراته 
العالية وهو عي الطويل الذي 
ظهر يف أوقات مهمة وحاسمة 

هذا املوسم ومنها نهايئ الدوري... 
فمن بني هؤالء األسامء، من 

سيتعملق يف مرماه؟

يعترب فريق األهي هو متسيد هذه 
البطولة بحصوله عىل هذا اللقب ل� 22 

مرة وكان آخرها املوسم املايض، ويأيت 
يف املرتبة الثانية النجمة ب� 18 لقبا 

ولكن بأسامء متعددة ومنها السلامنية 
والريموك والقادسية والوحدة والهالل 

وأخرياً النجمة وكان آخر مرة حقق 
فيها الكأس موسم 2005/2004، وبعد 
ذلك باربار )لقبان( وكان آخرها موسم 
2016/2015 وأخرياً الدير بلقب واحد 

كان ذلك يف موسم 2011/2010.

سجل األبطال



اس��تعاد املمثل األول لكرة الس��لة 
البحريني��ة فري��ق املنام��ة توازنه 
رسيعا وحق��ق انتصارا عريضا عىل 
صاح��ب األرض والضياف��ة فري��ق 
نزوى الع��اين بنتيج��ة )78/54(، 
يف املب��اراة التي جمعتها مس��اء 
أم��س )األربع��اء(، ضم��ن الجولة 
الثانية  املجموعة  لحس��اب  الثانية 
من البطول��ة الخليجية ال�38 لكرة 
السلة املؤهلة لنهائيات كأس آسيا 
لألندية، التي تس��تضيفها العاصمة 
العاني��ة مس��قط حت��ى 14 مايو 

الجاري.
ورف��ع املنامة رصي��ده إىل 3 نقاط 
من فوز وخس��ارة احتل بها املركز 
الث��اين، فيا تلقى نزوى الخس��ارة 
الثانية عىل التوايل وبات رصيده إىل 

نقطتني آخر الرتتيب.
وبع��د ش��وط أول متكاف��ئ ب��ني 
الفريق��ني انتهى بنتيج��ة التعادل 
19/19، بس��ط املنام��ة أفضليت��ه 
الكب��رة ع��ىل املب��اراة انطالقا من 
الشوط الثاين الذي وسع من خالله 
ف��ارق النتيج��ة إىل 12 نقطة بعد 
أن ف��رض أداءه الدفاع��ي القوي، 
وظ��ل محافظا عىل الفارق نفس��ه 
يف الش��وط الثالث قب��ل أن يعّمق 

النتيجة مع نهاية املباراة.
وجاءت نتائج أشواط املباراة األربع 
املنام��ة،   18/6  ،19/19 كاآليت: 

18/17 املنامة و23/12 املنامة.
وواصل األمريك س��توغلن تألقه يف 
املب��اراة الثانية له عىل التوايل وكان 
أفضل املس��جلني يف صفوف املنامة 
ب���36 نقطة، فيا أض��اف مواطنه 
ل��ورن 11 نقط��ة، وكذلك س��اهم 

محمد كويد بتسجيل 11 نقطة.

الشوط األول

وبدأ املنامة بتشكيلة ضمت حسن 
ن��وروز، محمد أم��ر، محمد كويد 
واألمركيني لورن وودز وس��توغلن. 
وج��اءت بداي��ة املب��اراة متكافئة 
املس��توى الفن��ي م��ن الفريق��ني 

وتعادل��ت النتيج��ة يف مناس��بتني 
مطل��ع الرب��ع األول آخره��ا 4/4. 
واعتم��د املنام��ة يف أدائ��ه ع��ىل 
االخرتاق��ات م��ن تح��ت الحل��ق 
وكس��ب األخطاء بواس��طة حسن 
ن��وروز، فيا فّضل ن��زوى االعتاد 
عىل الرميات الثالثية ونجح يف كرس 
 .7/4 بالنتيجة  والتق��دم  التع��ادل 
ومل ي��دم تقدمه طويال إذ اس��تعاد 
املنامة التقدم رسيعا 10/7 مستغال 
التصويب الخاطئ للفريق العاين.

إرصار العب��ي نزوى عىل التصويب 
الث��اليث الغر موف��ق يف أغلبه منح 
فريقن��ا فرص��ة مواصل��ة التق��دم 

منتصف الربع 11/9.

وأمثرت محاوالت التصويب البعيد 
لنزوى عن تس��جيل ثالثيتني تقدم 
بها 15/11، رد عليها املنامة بهجوم 
مضاد متك��ن من خالل��ه التعديل 
ال��ذي ظل مس��يطرا حت��ى نهاية 

الربع 19/19.
وأجرى املدرب ميالد عدة تغيرات 
مطلع الرب��ع الثاين، إذ دفع بأحمد 
نجف ومحمد حسني وأحمد عزيز 
لتنش��يط والهجوم وتقوية الدفاع، 
ومتك��ن من التقدم 22/19، بعد أن 
ح��رم هجوم املنافس من تس��جيل 
النقاط، الت��ي دفعت مدرب نزوى 

التدخل بالوقت الفني رسيعا.
صيام نزوى عن التس��جيل اس��تمر 

حتى الدقيق��ة الرابع��ة التي عزز 
فيه��ا فريقنا تقدمه 27/19، بفضل 
األداء الدفاع��ي املحكم والهجومي 
املستميت بقيادة األمريك ستوغلن 
الذي سّجل 7 نقاط متتالية وسعت 
الف��ارق ل� 10 نقاط منتصف الربع 

.29/19
واس��تمر املنام��ة يف ف��رض دفاعه 
الق��وي ال��ذي من��ع الخص��م من 
االق��رتاب نح��و الحل��ق االكتف��اء 
بالتصوي��ب البعيد غر املركز، فيا 
راح يعزز تقدمه يف الهجوم حاسا 

الشوط األول بنتيجة 37/25. 

الشوط الثاني

وحاول نزوى تقليص الفارق بداية 
الش��وط الث��اين، غ��ر أن املنامة مل 
يفس��ح املجال له يف ك��رس حاجز 
ف��ارق العرش نقاط ال��ذي محافظ 
عليه منتصف الربع الثالث 47/37. 
وفرض املنامة دفاعا متقدما ضاغطا 
عىل مهاجم��ي الفريق العاين، إىل 
الهجومي  اللع��ب  تفعي��ل  جانب 
الرسيع واستغالل األخطاء البسيطة 
التي كان يرتكبها العبو نزوى وعدم 
تركيزهم يف اللعب، ليتمكن الزعيم 
من توس��يع الفارق تباع��ا إىل 16 
نقطة بواقع 53/37، بعد أن أوقف 
املنافس عىل النقطة ال�37 ألكرث من 
4 دقائق، يف طريقه لحس��م الربع 

الثالث بنتيجة 55/42.
وب��دأ املنام��ة الربع األخ��ر برتم 
منخض، منح ن��زوى فرصة تقليص 
الفارق ل�10 نقاط، قبل أن يتدخل 
بشكل رسيع املدرب ميالد بالوقت 
الفني الذي أع��اد به ترتيب أوراق 

الفريق.
وفرض املنامة أس��لوبه يف الدقائق 
األخ��رة بفض��ل األداء الجاع��ي 
وتألق األمريك س��توغلن إىل جانب 
تأل��ق ل��ورن وودز تح��ت الحلق 
ليتقدم املنامة بنتيجة 71/50 قبل 
3 دقائق من النهاية، وتحكم املنامة 
يف مجريات اللعب يف الوقت الذي 
حاول في��ه نزوى جاه��دا تقليص 
الف��ارق لكن م��ن دون جدوى، إذ 
حافظ الزعي��م املنامي عىل تقدمه 

وحقق فوزا كبرا بنتيجة 78/54.

المنامة يالقي الريان

ال��دور  الي��وم  املنام��ة  ويختت��م 
التمهي��دي مبواجهة فري��ق الريان 
القطري، يف متام الس��اعة السادسة 

مساًء بتوقيت مملكة البحرين.
ويبحث املنامة ع��ن تحقيق فوزه 
الث��اين ع��ىل الت��وايل يف البطول��ة 
والحصول ع��ىل املرك��ز الثاين بعد 
أن فق��د فرص��ة الظف��ر بص��دارة 
املجموع��ة عقب خس��ارته املباراة 
األوىل أمام الش��ارقة اإلمارايت، كا 
يسعى إىل تجنب الخسارة التي قد 
تضعه يف مواجهة الش��ارقة مجددا 

يف الدور نصف النهايئ.

 الشارقة أمام نزوى 

ويف لق��اء آخ��ر اليوم ضم��ن ختام 
املرحل��ة التمهيدي��ة، يواجه فريق 
الش��ارقة صاحب األرض والضيافة 
فريق ن��زوى العاين، يف الس��اعة 
الرابعة مس��اًء، إذ يس��عى الشارقة 
لتأكيد صدارت��ه للمجموعة الثانية 
ونيل التأه��ل املبارش للدور نصف 

النهايئ.

المنام��ة يعبر ن��زوى ويصط��دم بالري��ان اليوم
ف���ي ال��ب��ط��ول��ة ال��خ��ل��ي��ج��ي��ة ل��أن��دي��ة ل��ك��رة ال��س��ل��ة 

ال�����م�����ح�����رق ب����ش����ع����ار ال��������ص��������دارة ي������واج������ه ال����ع����رب����ي
مسقط           الوفد اإلعالمي

المحرق يواجه العربي الشارقة يتخطى الريان

عاشور والدرازي في ضيافة “العمانية”

يسعى ممثلنا الثاين يف البطولة فريق املحرق لحسم صدارة املجموعة 
األوىل، حينا يواجه فريق العريب القطري، عند الساعة الثانية ظهرا 

بتوقيت مملكة البحرين، يف ختام منافسات الدور التمهيدي.
وكان املحرق قد استهل مشواره بفوز مستحق عىل االتحاد السعودي، 

بعد أن بسط األفضلية والتفوق التكتييك بجانب الروح القتالية واللعب 
الجاعي.

وميتلك املحرق يف رصيده نقطتني من فوز واحد، وهو الرصيد نفسه 
الذي ميتلكه العريب بفوز عىل االتحاد أيًضا الذي يتذيل ترتيب املجموعة 

بنقطتي الخسارتني.
ومن املتوقع أن يحافظ مدرب الفريق الرصيب توين عىل التشكيلة نفسها 

التي سيبدأ بها اللقاء بتواجد عيل عباس، بدر جاسم، عيل شكرالله، 
االسرتايل واتر ماجوك واألمريك دمياريوس بولز.

وميتلك الذيب دكة بدالء عىل جهوزية عالية لالسناد الهجومي والدفاعي 
بتواجد أحمد املطوع، سيدهاشم حبيب، محمد بوعالي، جواد عبدالله، 

محمد نارص، جهاد أحمد وأحمد سلان.
وأنهى املحرق تحضراته اإلعدادية للمباراة بخوضه 3 حصص تدريبية يف 

اليومني املاضيني عىل صالة البطولة، بجانب جلسات الفيديو، إذ عكف 
الجهاز الفني لألحمر عىل وضع اللمسات األخرة للقاء، والذي يعترب ثاين 

خطوات املشوار يف االستحقاق الخليجي.

ويف املباراة الثانية أمس لحساب املجموعة األوىل، حقق الشارقة اإلمارايت 
فوزه الثاين عىل التوايل عىل حساب الريان القطري بنتيجة )86/79(.

وانفرد الشارقة بصدارة املجموعة بعد أن رفع رصيده إىل 4 نقاط من 
انتصارين، فيا تلقى الريان الخسارة األوىل مقابل فوز واحد وبات رصيده 

إىل 3 نقاط.
وجاءت نتائج أشواط املباراة كاآليت: )23/17( الشارقة، )27/14( الشارقة، 

)23/17( الريان و)25/19( الريان.

استضافت القناة الرياضية العانية كال من أمني الرس بنادي املنامة 
عبدالله عاشور ومدير لعبة كرة السلة بنادي املحرق حسني الدرازي 

وذلك للحديث حول مشاركة فريقها يف البطولة الخليجية لألندية والتي 
تحتضنها مسقط حالياً.

وسلطت القناة عرب برنامجها “الحدث” حول منافسات البطولة التي 
انطلقت قبل أربعة أيام، وحظوظ مملكة البحرين يف وجه نظر كل من 

عاشور والدرازي بعد أن لعبا ممثليها مباراتها األوىل ونجح فيها املحرق 
بالفوز عىل االتحاد السعودي فيا خرس املنامة أمام الشارقة اإلمارايت. كا 

تطرق حديثها حول أهمية املباريات املقبلة من أجل الوصول للمراحل 
النهائية، وعن نجاح استضافة وتنظيم سلطنة عان للبطولة الخليجية 

التي جمعت األشقاء بعضهم بعضا.

من تحضيرات المحرق أمس

عاشور والدرازي في ضيافة القناة العمانية

محمد بن عبدالرحمن.. تواصل دائم 

بوعالي: مواصلة االنتصارات

يواصل الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل خليفة، 
االب الروحي للعبة كرة السلة بنادي املحرق، 

متباعته الحثيثة واتصاالته املتواصلة مع رئيس 
البعثة الشيخ عبدالرحمن بن نارص آل خليفة 
ومدير الفريق حسني الدرازي؛ لالطمئنان عىل 
بعثة الفريق والتعرف عىل سر األمور الخاصة 
به. إذ وعىل الرغم من عدم تواجده مع الوفد 

املحرقاوي الرتباطه ببعض الظروف العملية 
التي أجربته عىل عدم مرافقة الفريق، إال أنه عىل تواصل مستمر وعىل 

مدار الساعة مع البعثة، عرب اتصاالته املبارشة لالطالع عىل كافة التفاصيل 
املتعلقة بسر مشوار الفريق يف البطولة، وحثهم عىل مضاعفة الجهود يف 

هذا االستحقاق الخليجي لتحقيق أفضل النتائج يف األدوار املقبلة وترشيف 
لعبة كرة السلة البحرينية.

أبدى نجم فريق املحرق محمد بوعالي تفاؤله 
بقدرة فريقنا عىل حسم مباراته أمام العريب 

القطري اليوم، مشرا إىل أن الفريق هدفه 
الفوز بكل املباريات من أجل التأهل إىل املربع 

الذهبي ومواصلة مشوار البطولة بنجاح.
وذكر بوعالي أن الفوز األول يف املباراة 

االفتتاحية عىل االتحاد السعودي منح الفريق 
دفعة معنوية كبرة للميض قدما نحو تقديم 

مزيد من النتائج اإليجابية وصوال النهاء الدور التمهيدي يف صدارة 
املجموعة. وقال بوعالي إن مجموعة املحرق صعبة، والجميع يعلم صعوبة 
املواجهات التي يخوضها الفريق، ولكن يف الوقت نفسه فإننا نركز عىل كل 

مباراة عىل حدة ونسعى ملواصلة طريق االنتصارات.
وأوضح بوعالي أن تركيز املحرق منصب عىل مباراة اليوم، مضيفا بأن كل 
العب بالفريق يجب أن يكون يف قمة مستواه طوال الوقت لبلوغ الهدف 

املنشود.
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جانب من اللقاء

الشيخ محمد بن عبدالرحمن

محمد بوعالي



رحممب ممثل جاللممة امللك لألعممال الخريية 
وشممؤون الشممباب رئيممس املجلممس األعممى 
للشممباب والرياضممة رئيس اللجنممة األوملبية 
البحرينية سمممو الشمميخ نارص بممن حمد آل 
خليفممة بجميع الفممرق املشمماركة يف بطولة 
سممموه الرمضانية لكممرة القدم يف نسممختها 
الحادية عرشة “نارص 11”، التي ستنطلق يوم 
السبت املقبل املوافق 12 مايو وتستمر لغاية 

31 من ذات الشهر.
وأشار سمممو الشيخ نارص بن حمد آل خليفة 
إىل أن اإلقبال الكبري من قبل الفرق للمشاركة 
يف البطولة وهي تعيممش عامها الحادي عرش 
يؤكممد األهميممة التممي تحظى بهمما عاًما بعد 
عام؛ بفضل تصاعد تطورها، ما أفرز تناُفًسمما 
رياضًيا مثالًيا يف الشممهر الكريم، مبيًنا سموه 
أن روح التحممدي الذي ظهممرت عليها الفرق 
قبل انطالق البطولة ورغبة كل فريق بتحقيق 
اللقممب هو مؤرش يؤكد أن البطولة سممتظهر 
بشكل مغاير يف نسختها الحالية. وأكد سموه 
أهمية أهممداف هذه البطولممة، التي جاءت 

من أجل أن تجمع الشممباب البحريني تحت 
سممقف واحد وُتممرز املواهب مممن الالعبني 
وتكون مرسًحمما لألندية وجاهري اللعبة؛ من 
أجل االستمتاع مبباريات تنافسية تحمل طابع 
التحدي واإلثممارة، الفًتا إىل أهمية املنافسممة 
الرياضية الرشيفة داخل املسممتطيل األخرض 
بممني جميع الفرق؛ ليك تحافممظ البطولة عى 
نجاحهمما الذي حققته منذ انطالقتها قبل أكرث 

من 10 أعوام.
وأشمماد سمو الشيخ نارص بن حمد آل خليفة 
بتعمماون الجهات الرسمممية كافة مممع اللجنة 
املنظمممة العليمما للبطولممة، والتممي متثلت يف 
وزارة شممؤون الشممباب والرياضيممة بتجهيز 
املنشأة الرئيسة للحدث، استاد مدينة خليفة 
الرياضية ومرافقه كافة، وكذلك وزارة شؤون 
اإلعممالم ممثلممًة بقنمماة البحريممن الرياضية، 
التي ستسممخر طاقتها يف سممبيل نقل أحداث 
البطولممة، ووزارات الصحممة واألشممغال وقوة 
دفاع البحرين، ومسمماهمة االتحاد البحريني 
لكرة القممدم الذي قدم جميممع أوجه الدعم 

املطلمموب إلنجمماح البطولممة من خممرة فنية 
وتوفري حممكام ملباريات البطولممة، إضافة إىل 
دعم رشكات القطاع الخمماص، معترًا أن هذا 
التكامممل يف العمممل هو األسمماس الذي أدى 

الستمرار البطولة عى أرض الواقع.
واختتم سموه متمنًيا التوفيق للجان العاملة 
يف بطولة “نممارص 11”، والتي دأبت منذ فرتة 
طويلممة بالعمل عممى قدًم وسمماق؛ من أجل 
إظهار البطولة بالشكل املميز ليعكس النجاح 

الذي وصلت إليه. 
مممن جهتممه، أكد مديممر بطولة “نممارص 11” 
راشممد البوعينممني اكتال جميممع التجهيزات 
والتحضممريات النطالقة البطولممة، الفًتا إىل أن 
اللجنة املنظمة العليمما وضعت نصب عينيها 
تنفيذ توجيهات سمممو الشيخ نارص بن حمد 
آل خليفة يف سبيل إنجاح الدورة والوصول إىل 
األهداف التي ُوجدت من أجلها، مشريًا إىل أن 
توجيهات سممموه تعتر مبثابة خريطة طريق 
للنجاح املنشممود، ومؤكًدا أن املتابعة الحثيثة 
لرئيممس املكتممب اإلعالمممي لسممموه توفيق 

الصالحي ساهمت يف تذليل الصعوبات كافة 
التي واجهتها اللجان العاملة.

وقال البوعينني “نعمل عى قدم وسمماق؛ من 
أجممل وضع الجزئيممات األخرية مممن العملية 
التنظيميممة من خممالل التنسمميق النهايئ بني 
جميع اللجان العاملة وأيضا الجهات املتعاونة 

معنا”.
البوعينني بجميممع الفرق املشمماركة  وأشمماد 

من خالل التزامهمما باملواعيد النهائية لعملية 
النهائيممة  الكشمموفات  وتسممليم  التسممجيل 
لالعبيهمما، الفًتمما إىل دخممول العملية يف تطور 
الفت وبارز من خالل اسممتالم لجنة التسجيل 
للكشوفات عر “اليس دي CD”، موضًحا أن 
اللجنة املنظمممة اعتمدت كذلك ألوان الفرق 
وطواقمهمما “الزي” سممواًء األساسممية منها أو 
االحتياطية. وأضاف البوعينني قائاًل “وصلنا يف 

عملية التنسيق للمراحل األخرية والنهائية ومل 
يتبَق إال االنطالقة والتنفيممذ بدايًة من وزارة 
شممؤون الشممباب والرياضة ووزارات الصحة 
واألشممغال وقوة دفاع البحريممن وزارة اإلعالم 
واالتحمماد البحريني لكرة القممدم وغريها من 
الجهممات األخممرى”، مقدًما شممكره وتقديره 
لجميممع هممذه الجهات عممى ما أبممدوه من 
حسممن التعاون، مؤكًدا أن رشاكتهم ساهمت 
بالنجاحات التي تحققت يف السنوات املاضية.
وختممم مديممر “نممارص 11” حديثممه بقولممه 
“هناك عمل كبري ومميز قاده سمممو الشمميخ 
نارص بن حمممد آل خليفة، وإن اسممتمرارية 
الدورة وتنوع نشمماطاتها الرياضية يف األعوام 
املاضيممة وحفاظها عى بريقها وزخمها الفني 
والتنظيمي والجاهريي يؤكد ارتفاع منسوب 
نجاحهمما بفضممل التنظيممم الدقيممق من قبل 
اللجان العاملة، إضافممة إىل التفاعل اإليجايب 
من الفممرق املشمماركة واإلقبممال الجاهريي 
والرشكات الراعية، والذين شكلوا عالمة فارقة 

يف النسخ السابقة من البطولة”.

ناصر بن حمد يرحب بالفرق المشاركة في “ناصر 11”
س��م��وه اع��ت��ب��ر ت���ع���اون ال��ج��ه��ات أس����اس ال��ن��ج��اح

اللجنة اإلعالمية

راشد البوعينين سمو الشيخ ناصر بن حمد
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أكممد ممثل جاللممة امللك لألعممال الخريية 
وشممؤون الشممباب رئيممس املجلممس األعى 
للشممباب والرياضة رئيس اللجنممة االوملبية 
البحرينية سمممو الشمميخ نارص بن حمد آل 
خليفممة الحرص عى تفعيل توجيهات عاهل 
البممالد صاحب الجاللة امللك حمد بن عيىس 
آل خليفممة السممديدة يف الرتويج للمنجزات 
الحضارية والتنموية التي تشممهدها مملكة 
الدوليممة  املحافممل  مختلممف  يف  البحريممن 
خصوصمما الرياضية منها، معتممرا أن مملكة 
البحريممن حققت نهضة شمماملة يف مختلف 
مجمماالت التنميممة تسممتحق أن تعممرض يف 
املحافممل الدوليممة؛ باعتبارهمما منوذجا رائدا 

يحتذى به يف املنطقة، وتم اختيار الفعاليات 
الرياضية خصوصا سممباق رويال ويندسممور 
الريطاين؛ لتكون املكان األنسب إلبراز نهضة 

اململكة يف العهد الزاهر. 
جمماء ذلك مبناسممبة مشمماركة الفريق املليك 
للقدرة يف سممباق رويال ويندسممور للقدرة 
للمرة السادسممة عى التوايل والذي سينطلق 
غدا )الجمعممة( يف حديقة قلعة ويندسممور 
التاريخيممة يف ضواحي العاصمممة الريطانية 
بعد أن شممارك الفريق املليك بقيادة سمممو 
الشيخ نارص بن حمد آل خليفة يف املهرجان 
العاملي الكبري وتأسيس سباق القدرة، وذلك 

يف العام 2013.

وأشار سمو الشيخ نارص بن حمد آل خليفة 
إىل أن العالقممات الوطيممدة بممني البحريممن 
وبريطانيا تطورت بشكل واضح وفق الرؤية 
الثاقبة لجاللة امللك، وكان من أبرز مناذج تلك 
العالقممات الزيارات املتبادلة بني املسممؤولني 
يف البلديممن، التي منحممت العالقات بينها 
زخممًا إيجابًيا يعزز مممن العالقات الوطيدة 
التي تربط بينها يف مختلف األصعدة التي 
تحقق مصالح البلديممن الصديقني، كا كان 
للحركة الرياضية نصيب مممن ذلك التعاون 
الذي أمثر عن إقامة العديد من املسممابقات 
الخاصة بالخيل وتبادل الزيارات بني األندية 
واملنتخبممات يف كال البلدين إضافة إىل إقامة 

املدارس الكروية.
وأكد سمممو الشيخ نارص بن حمد آل خليفة 
أن مهرجان رويال ويندسممور للفروسية يعد 
فرصة حقيقية إلبراز اسممم مملكة البحرين 
يف هممذا املحفممل الريايض الكبري وتسممليط 
الضوء عى املنجزات الحضارية التي تعيشها 
اململكممة يف العهممد الزاهر لجاللممة امللك يف 
شممتى املجاالت، خصوصا رياضة الفروسية، 
والتممي يعد جاللتممه فارسممها األول والداعم 
األبممرز لها، مؤكدا أن مملكممة البحرين تعد 
الدولة األوىل التي أسسممت رياضة القدرة يف 

املهرجان العاملي.
وأضمماف سمممو الشمميخ نارص بممن حمد آل 

خليفة أن الفريق املليك حريص عى تفعيل 
توجيهات جاللة امللك السممديدة يف الرتويج 
التممي  والتنمويممة  الحضاريممة  للمنجممزات 
تشهدها مملكة البحرين يف مختلف املحافل 
الدولية خصوصا الرياضية منها، مشريا إىل أن 
مملكة البحرين سممتكون حممارضة بقوة يف 
هذا املهرجممان العاملي والعمل عى الرتويج 
ململكممة البحريممن يف التظاهممرة الرياضيممة 
وتبيممان املنجممزات املتميزة التممي تحققت 
للمملكممة والجوانممب التنمويممة الشمماملة 

خصوصا يف رياضة الفروسية.
وأضاف سممموه أن هذه املشمماركة تأيت بعد 
تأسمميس مملكة البحرين سممباقات القدرة 

يف سممباق رويال ويندسور العام 2013 لهذا 
املهرجان التاريخممي يف عهد ملكة بريطانيا، 
التممي تعطي هممذا املهرجان جممل اهتامها 
لدعم نشمماطات الفروسية من دون توقف، 
مؤكدا سممموه أن السممباق حقق عى مدار 
السممنوات املاضيممة العديد مممن اإلنجازات 
املهمة، التي سمماهمت يف زيممادة الفعاليات 
واألنشطة التي تقدم يف املهرجان التاريخي، 
عالوة عى تحقيق مشمماركة كبرية وواسممعة 
من قبل مختلف فرسان العامل، الذين وجدوا 
يف املهرجان مكانا مناسبا للتنافس الحقيقي 

عى لقب السباق وتطوير قدراتهم.

سباق رويال ويندسور تعاون رياضي وثيق بين البحرين وبريطانيا
حمد:  بن  ناصر  السادسة...  للمرة  يشارك  الملكي  الفريق 

بريطانيا         المكتب اإلعالمي

حقق فريقا ساهيج واملحرق نتيجتي 

الفوز عى نظريهمي االتحاد والنجمة ضمن 

منافسات الدور ربع النهايئ ملسابقة كأس 

الشباب لكرة السلة يف املباراتني اللتني 

اقيمتا يوم أمس عى صالة نادي املنامة 

بالجفري. وبذلك تأهل الفريقان للدور قبل 

النهايئ، ليرضب ساهيج موعداً مبالقاة 

املنامة فيا املحرق سيواجه األهيل، وذلك 

خالل األيام األوىل من شهر رمضان املبارك.

 سماهيج واالتحاد

يف املباراة األوىل نجا ساهيج من انتفاضة 

االتحاد ليخرج منترصاً بصعوبة بالغة 
وبفارق نقطتني )72/74(. وجاءت األشواط 

األربعة كاآليت: )األول ساهيج 12/20، 
الثاين ساهيج 11/19، الثالث لالتحاد 

19/24، الرابع االتحاد 16/25(.
ساهيج نجح يف أخذ أفضلية التقدم باألداء 

والنتيجة خالل الشوط األول )23/39( 
بفضل القوة الدفاعية لديه والضغط عى 
حامل الكرة، باإلضافة لالرتداد الهجومي 

واملركز يف التسجيل داخل وخارج القوس، 
أما االتحاد فوقع يف أخطاء دفاعية 

وهجومية كثرية ومل يستطع تسجيل النقاط 
إال مبعاناة واجتهادات فردية. ويف الشوطني 

األخريين، رضب ساهيج بقوة عر الثالثيات 

املتتالية ووسع الفارق إال أن االتحاد انتفض 

بأدائه، ونجح يف تقليص النتيجة بشكل 

تدريجي معوالً عى الثالثيات واالخرتاق 

الناجح باإلضافة للدفاع القوي، ليشتعل 

اللقاء يف آخر 4 دقائق من املباراة، بوصول 

الفارق إىل نقطتني فقط )66/68( وسط 

أخطاء كثرية يف ساهيج. مضت الدقائق 

والكفة متساوية بينها لينجح االتحاد يف 

أخذ التقدم )72/71( مع الدقيقة األخرية إال 

أن ساهيج أنهى اللقاء لصالحه )72/74(.

 المحرق والنجمة

يف املبمماراة الثانيممة، مل يجد املحرق 
أدىن صعوبة من تحقيق الفوز عى 
النجمة بعدما أمطر شباكه بنتيجة 

)61/104(. وجاءت نتائج األشواط 
األربعممة التي صبت لصالح املحرق 
كاآليت: )األول 17/30، الثاين 10/21، 

الثالث 15/28، الرابع 19/25(.
فسممواعد املحممرق رضبممت بقوة 
منذ الشمموط األول بالدفاع القوي 
والهجوم املركز يف التصويب الثاليث 
واالخرتاق وأيضممًا اللعب باالرتداد 
الرسيممع وواصل عى هممذا النهج 
حتممى يف الشمموط الثمماين والممذي 
أنهمماه لصالحممه أيضاً، أممما النجمة 
فوضح عليه االستعجال والتصويب 
األخطمماء  وارتممكاب  العشمموايئ 
والفرديممة رغممم اجتهمماد العبيممه 

بأرضية امليدان.

من لقاء سماهيج واالتحاد أمس 

سماهيج ينجو من انتفاضة االتحاد والمحرق يجتاز النجمة 
استئناف األدوار النهائية لكأس الشباب في رمضان

علي مجيد

خطا البسيتني خطوة مهمة نحو الصعود 
لممدوري الدرجة األوىل لكممرة القدم، بعد 
أن فاز أمس يف ذهاب امللحق عى الرفاع 
الرشقممي بهدفني لواحد، يف املواجهة التي 

احتضنها استاد النادي األهيل.
ويديممن البسمميتني بهممذا الفمموز لالعب 
سمملطان السالطنة الذي سممجل الهدفني، 
فيا سجل للرفاع الرشقي محمد عبدالله.
وسمميتجدد اللقاء بني الطرفني يف مواجهة 
اإلياب الحاسمممة يوم األحممد املقبل 13 

مايو الجاري عى االستاد الوطني.

الشوط األول

حقق الرفاع الرشقممي بداية قوية ورسيعة 

متكن من خاللها تسممجيل هدف السممبق 
وصمموال للدقيقممة )10( عر كرة مسممددة 
بشكل رائع من محمد عبدالله عجز حارس 

البسيتني أحمد مشيمع عن إيقافها.
ومل تممدم فرحة الرشقاويممني كثريا، إذ لعب 
العب البسمميتني سمملان عيل كرة أمامية 
أخطممأ يف تقدير الخممروج لها حارس الرفاع 
الرشقممي إبراهيممم لطممف اللممه؛ ليخطف 
سمملطان السممالطنة كرة التعادل للبسيتني 

.)14(
واصممل البسمميتني تفوقممه، ومتكممن مممن 
تسممجيل هدف التقدم عر الالعب سلطان 
السالطنة، والذي استغل أيضا خطأ الحارس 

لطف الله )27(.

بممدوره، فإن فريممق الرفمماع الرشقي عابه 
الترسع يف اللعب، وكانت فرصته األبرز عر 
متابعة لكرة وصلته من سممامي الحسيني، 

إال أنها اعتلت املرمى )39(.

الشوط الثاني

كاد الرشقاويون أن يسجلوا هدف التعادل 
مع بداية الشمموط، إال أن كرة عيل عبدالله 

القوية أبعدها الحارس )48(.
وأضاع محرتف البسمميتني كرسممتيان فرصة 
مهمة عندممما قابل املرمى مواجها للحارس 
دون مضايقممة، إال أنه سممدد كممرة ارتدت 
من القائم األيممرس ألحضان حارس الرشقي 

.)55(

ورمممى مممدرب الرشقي عيىس السممعدون 
بكامممل ثقله وأرشك عمميل العنزي وفيصل 
بودهوم. وسممدد العب البسمميتني عبدالله 
العجمممي كرة ثابتة جانبيممة اعتلت مرمى 

الرشقاويني قليال )81(.
وحمماول بودهوم املعادلة لفريقه، فسممدد 
كرة مقوسممة من خارج املنطقة أمسممكها 

حارس البسيتني )87(.
ومل تثمممر الدقائممق التالية عممن أي جديد 
يذكر رغم احتسمماب 6 دقائممق وقتا بديال 

للضائع.
أدار اللقاء الحكم عممار محفوظ، وعاونه 
محمممد جعفر ونممواف شمماهني، والحكم 

الرابع سيد عدنان محمد.

الملحق ذه����اب  ف���ي  ال��ش��رق��ي  ي��ك��س��ب  ال��ب��س��ي��ت��ي��ن 
أحمد مهدي

فرحة زرقاء تكررت مرتين



�سيكون للفل�سطينيني جناح متثيلي ر�سمي 
للمرة الأولى يف مهرج����ان كان للفيلم، الذي 

ينطلق بعد غد، ما ي�س����كل فر�سة للرتويج 
لل�سينما الفل�سطينية.

و�سبق اأن �س����اركت اأفالم فل�سطينية 
م����رات عدة يف هذا املهرج����ان، الذي يعد 
الأه����م يف العامل، لكنها املرة الأولى التي 

�سيكون فيها لل�سينمائيني الفل�سطينيني 
جناح.

واأو�س����ح ال�س����ينمائي مهن����د يعقوب����ي، اأحد 
موؤ�س�س����ي “موؤ�س�س����ة الفيل����م الفل�س����طيني”، “يخت����ار 

مهرج����ان كان كل �س����نة تقريبا فيلما فل�س����طينيا، لك����ن حتى الآن 
مل يك����ن لدينا متثيل ر�س����مي”، م�س����يفا: “من املهم جدا اأن تك����ون لدينا هيئة 
متثل ال�س����ينما الفل�سطينية وتقيم ات�س����الت وعالقات”. ومتول وزارة الثقافة 
الفل�س����طينية جزءا كبريا من كلفة اجلناح. ومل ت�ساأ الوزارة اإعطاء تفا�سيل حول 

الموال امل�ستثمرة يف هذا الطار.

قالت املمثلة الهندية راين موخريجي اإن 
العمر اأو احلال���ة الجتماعية للممثلة لي�س 

له عالقة بنجاح اأو ف�سل الفيلم. 
ونق���ل موق���ع بينك فيال ع���ن راين 
اإذا  الق���ول ل���دى �س���وؤالها ح���ول م���ا 
احلال���ة  اأو  العم���ر  اأن  تعتق���د  كان���ت 
الجتماعي���ة للممثلة يعد عامال حا�س���ما 

يف قطاع ال�س���ينما “ جن���اح فيلمي الأخري 
“ هيت�سكي” غري الكثري من هذا التفكري، 

من امله���م الإدراك اأن اجلمهور تغري. اجلمهور 
يري���د اأن يرى فيلما جيدا وذو حمتوى، عندما تقدم لهم فيلما جيدا ل 

يهتمون بحالتك الجتماعية”.
وقال���ت راين” م���ا اأفعله يف حياتي ال�سخ�س���ية ل يخ�س اأح���دا. ما اأفعله 
خارج عملي لي�س مهما طاملا اأين اأوؤدي اأدوارا تنا�س���بني ويتفاعل اجلمهور 

معها”.

فلسطين

فشل أو نجاح 

مخاطرة

 ،”Bentonville Film Festival“ حر�س���ت النجمة العاملية ميغ رايان على ح�سور فعاليات مهرجان
مبدينة اأركن�س���ا�س، بالوليات املتحدة. وح�رضت النجمة بو�س���ي فيليب�س، التي جمعتها جل�س���ة نقا�سية مع 

ميغ، وحتدثا خاللها عن م�سرية ميغ ال�سينمائية، وتطرقا اإلى تاأثري ال�سو�سيال ميديا على حياتهما.
وقالت ميغ اإنها “مناق�س���ة �س���عبة عن تاأثري ال�سو�س���يال ميديا يف حياتنا ال�سخ�س���ية، وما فعلته بنا 

وبعالقاتنا وكيفية توا�سلنا مع بع�سنا بع�سا”.

يف م�سل�سل Friends مل جتذب جينيفر اأني�ستون 
انتباه العامل ب�س����عرها املده�س فح�س����ب، بل اأ�سبحت 
هذه املمثلة الأمريكية، باإ�رضاقتها الدائمة وابت�سامتها 
الأخاذة، رمزاً للجمال ال�س����حي. بعد مرور 20 �س����نة، ل 
ت����زال هذه امل����راأة البالغة م����ن العمر 47 عام����اً تلفت 
الأنظ����ار بل����ون ب�رضتها الربونزي واأ�س����لوبها الب�س����يط 
واملميز. بدءاً من اأكل املعكرونة و�س����ولً اإلى تب�سيط 
خمتلف جوانب احلياة، ت�ساركنا جينيفر اأني�ستون منط 

حياتها واأ�رضار جمالها...

غيّري نظامك الرياضي
يف ما يخ�س التمارين الريا�س����ية، ترّكز اأني�ستون 
على اأهمية تنويع الن�ساطات: “اأحاول اأن اأقوم بتمرين 
خمتل����ف كل ي����وم. اأمار�س تدريب ال����وزن ثالث مرات 
اأ�س����بوعياً ثم اأكّث����ف متارين تقوية القلب. ول اأن�س����ى 
اأهمية جل�س����ات اليوغا. ت�س����مح هذه اخلطة باملواظبة 
على التماري����ن. من ال�رضوري اأن نفاجئ ج�س����منا دوماً 

بدل اأن يعتاد على نوع معني من الن�ساطات”.

10 دقائق للتأمل
اأعت����رب  ول  الوق����ت،  ط����وال  اأن�س����غل  اأن  “اأح����ب 
الن�س����اطات الدائمة م�سدراً لل�س����غط النف�سي. لكني 
اأبذل ق�سارى جهدي للتاأمل يف ال�سباح ويف فرتة بعد 
الظه����ر، حتى لو اقت�رض الأم����ر على 10 دقائق بدل 20 
دقيقة. ت�سمح يل هذه اللحظات دوماً بزيادة تركيزي 
وال�س����تعداد لليوم ال����ذي ينتظ����رين. اأكتف����ي اأحياناً 
باجللو�س يف م����كان هادئ ول داع����ي لاللتزام بقواعد 

معينة”.

خطة بسيطة للعناية بالبشرة
“ح����ني اأع����ود اإل����ى املن����زل، اأ�س����رتخي 

واأم�س����ي الوقت مع زوجي جا�سنت وكالبي 
ونتن����اول الطعام مع����اً. قبل الن����وم، اأُبقي 
خطة العناية بب�رضتي ب�سيطة واأطّبقها منذ 

�س����نوات. كلما كانت املقاربة ب�سيطة، 
من الأ�سهل اللتزام بها.

ال تستخفي بأهمية النوم
“النوم اأ�سا�سي طبعاً للحفاظ على 

اجلم����ال. ل ت�س����تخفي بالنوم لأن����ه بالغ 
الأهمي����ة وي�س����مح بالتعوي�����س عن اأي نق�����س. رّطبي 

ج�سمك باملاء اأي�ساً لتعزيز اإ�رضاقة ب�رضتك”.

اليوغا ستساعدك على تقدير قيمة جسمك
“وّجهتني �س����ديقتي العزيزة ماندي اإينغرب اإلى 
اليوغ����ا منذ 12 �س����نة، وكان����ت تلك التجربة مده�س����ة 

وانعك�س����ت اإيجاب����اً على خطت����ي ال�س����حية. اهتمي مبا 
لديك باأف�س����ل طريقة ممكنة ول ت�ستخفي مبزاياك. ل 

متلكني اإل ج�سماً واحداً!”.

المعكرونة
“جني����د اأنا وجا�س����نت الطب����خ لكنه اأف�س����ل مني. 
عادت املعكرون����ة لتدخل حياتي ب�س����ببه ول اأعرف اإن 
كان يجب اأن اأ�سكره اأو اأكرهه. يح�رضّ البا�ستا كاربونارا 
ها  ول اأ�س����تطيع مقاومته����ا. كذل����ك تعّلم����ُت اأن اأح�رضّ

بنف�سي. اإنه طبق ب�سيط جداً”.

بشرتك
“اكت�سبُت خربة وا�سعة على مر ال�سنني واأدركُت 
اأهمية اأن اأعرف مقادير الأطباق اأو مكونات م�ستح�رضات 
العناية بالب�رضة اأو ال�س����عر. ل ت�س����تخفي ب�سحة ب�رضتك. 

يجب اأن تبدئي بالعناية بها منذ �سن مبكرة”.

الواقي الشمسي
“من����ذ ثم����اين �س����نوات، اأدرك����ُت اأنن����ي مل اأك����ن 
اأ�ستعمل الواقي ال�سم�س����ي مبا يكفي لذا اأحمله اليوم 
يف حقيبت����ي دوماً. اأحب اأقنعة الوجه بالرتدد الراديوي 

اأي�ساً للحفاظ على ب�رضة م�سدودة”.

أسرار الشعر الجميل
 “اأنا يونانية الأ�س����ل لذا ي�س����ّكل ال�س����عر املجعد 
جزءاً من �سماتي الوراثية. لدينا ب�رضة جيدة لكّن �سعرنا 

جمّعد بطبيعته”.
 “ترتاج����ع �س����ماكة ال�س����عر وتتغ����ري تركيبت����ه مع 
التقدم يف ال�س����ن. �ستالحظني يف اأحد الأيام اأن �سعرك 
اأ�سبح اأقل كثافة مما كان عليه يف عمر الع�رضينات واأنه 

ما عاد يتجاوب بطريقة جميلة”.
 “ل اأ�س����فف �س����عري بق����در م����ا تظنون ب����ل اأجيد 
ت�رضيح����ه بنف�س����ي. اأ�س����تعمل الك����رمي الليلي ثم 
اأدعه يجّف طبيعياً لفرتة. وحني اأبداأ بتجفيفه 
بنف�س����ي، اأ�س����تعمل ي����دّي اأولً ث����م اأكتف����ي 

بتمرير الفر�ساة حني ي�سبح �سبه جاف”.
 “يتطل����ب ت�رضي����ح اجل����زء اخللفي من 
ال�س����عر بع�س التدريبات. اأق�س����م �س����عري 
اإلى الن�س����ف واأجفف كل ق�سم على جانَبي 
راأ�س����ي واأ�س����ع بع�س املرايا كي اأ�ساهد ما 
اأفعله”.  “اأعترب بريجيت باردو رمزاً لل�سعر 
اجلميل، واأظّن اأن جيزيل بان�س����ني رائعة 

اأي�ساً”.
 “مل اأحبذ ق�ّس �سعري لأجل م�سل�سل 
Friends. مل اأ�س����اأ اأن يكون ق�سرياً لتلك 
الدرج����ة. لك����ن اأ�س����بح طول����ه جمي����الً بحلول 

املو�سم اخلام�س”.
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اإعداد: طارق البحار

 Overboard"
يحقق إيرادات خيالية

تلق���ت املخرج���ة اللبناني���ة املبدع���ة نادين لبكي خرب �س���عيد كوين أميركا 
حول اختيارها للمناف�س���ة يف مهرجان “كان” ال�س���ينمائي الدويل 
العريق، بدا م�س���تحقاً ملخرجة جنحت غالبية الأعمال ال�س���ينمائية 

التي عملت عليها.
نادين لبكي، املخرجة الآتية من عامل اإخراج الكليبات، قدمت يف 
العام 2011 فيلم “وهالأ لوين؟” الذي ح�س���د جوائز عدة، وجالت 

به بع�س الدول العربية والأجنبية.
“يف �س���ي اإل���و عالق���ة باحللم .. وال�س���ينما بتعطينا هال�س���ي”، 
ه���ذا ما تردده لبكي يف مقابالته���ا وت�رضيحاتها، وعرب حلمها هذا 

اأدخلت موجة جديدة ومميزة يف عامل ال�سينما العربية.
وحتمل اأفالمها ر�س���ائل وم�س���امني ا�س���تطاعت اأن تو�س���لها 
للجمه���ور والنق���اد على حد �س���واء بتقني���ة ومه���ارة. ففي فيلم 
“�سكر بنات” جتراأت على طرح مو�سوعات تعترب من املحرمات، 
وقدمت �سخ�س���يات ن�س���ائية عارية من التجمي���ل والتنميط. ويف 
فيل���م “ه���الأ لوين” الذي ح�س���د جائزة “فرن�س���وا �س���اليه” تنكاأ 
نادي���ن اجل���رح اللبناين، املتمثل ب���� “الطائفية” و”النق�س���ام”، 

اللذين ينخران املجتمع، ويف قالب الكوميديا ال�سوداء دعت اإلى 
تفادي احلرب الأهلية وتقبل الآخر كما هو.

الن�ساء يف اأفالمها هن الأبطال يف الفيلمني ال�سابقني، ويف “هالأ 
لوين” ال���ذي دلل على وجع الأمهات من احلرب الأهلية، ت�س���جل 
الن�س���اء بطولة يف اإنهاء احل���رب الطائفية يف قريتهن ال�س���غرية 
التي ي�سكنها م�سلمون وم�سيحيون. لدى املخرجة اللبنانية اإميان 
عمي���ق باأن العمل ب�س���غف حول فكرة خمتارة ب�س���كل جيد ميكن 
اأن ي�س���نع عمالً جميالً وباأقل التكلفة، وهي ت�سنع م�ساهدها بكل 
�س���غف، وت�س���يغ تفا�س���يل احلياة التي ترويها بروح الأمل رغم 

الأمل الذي ي�سكنها.
وتع���رب لبكي من جناح اإل���ى اآخر، ويرافقه���ا يف اأعمالها كم من 
الت�س���فيق والنقد الإيجابي، وترتك يف كل خطوة ب�سمة يف بلدها 
لبنان والعاملني العربي والأجنب���ي. والكل يف انتظار فيلم “كفر 
ناعوم” الذي اأحاطته بال�رضية، الذي �سي�س���اهده اجلمهور اللبناين 

والعربي بعد عر�سه يف مهرجان “كان” يف �سهر مايو املقبل.

نادين لبكي.. من نجاح إلى آخر

قالت املمثل����ة الهندية عليا بهات اإنها 
ل تخ�س����ى املخاطرة فيما يتعلق باختيارها 
لأدواره����ا. ولدى �س����وؤالها ح����ول خياراتها 
غ����ري التقليدية لأدواره����ا، قالت عليا: “يف 
النهاية كل �س����يء ميثل خماطرة، واأنا ل�ست 

خائفة من خو�س املخاطر”.
واأ�سافت: “يجب اأن ننتظر لرنى ما اإذا كانت 
املخاط����رة ناجح����ة اأم ل، يف بع�����س الأحي����ان تنجح، ويف 

البع�س الآخر تف�سل، ولكننا نكت�سب خربة منها”.
ي�سار اإلى اأنه من املقرر اأن يعر�س هذا ال�سهر اأحدث اأفالم عليا “را�س”. وحول 
حتقيق الأفالم اأرباحا يف �سباك التذاكر، قالت عليا: “ل اأفكر يف التجارة، اأفكر فقط 
يف مدى جاذبية الفيل����م للجمهور، الفيلم ميكن اأن يحقق اإيرادات كبرية، ولكن اإذا 

كان له مردود اإيجابي لدى اجلمهور، فاإن ذلك ميثل موقفا مثاليا بالن�سبة اإيل”.

ا�س����تطاع الفيلم الكومي����دي الرومان�س����ي Overboard اأن يحقق 13 
مليون دولر اإيرادات خالل �س����اعات من بدء عر�س����ه، وهو الفيلم الذي تغري 

موعد عر�سه عدة مرات خالل الأ�سابيع املا�سية.
فيل����م Overboard من بطولة اآنا فار�س، واإيفا لوجنوريا، وجون هانا، 
ويوجينيو ديربيز، وجو�س �سيجارا، و�سوو�سي كورتز، ومن تاأليف و�سيناريو 

واإخراج بوب في�رض، وروب جرينربج.
الفيلم ن�س����خة جديدة م����ن اآخر يحمل 
نف�����س ال�س����م عر�����س ع����ام 1987، 
وكان م����ن بطول����ة جول����دي هاون، 

وكورت را�سل، واإدوارد هريمان.

ت���وؤدي املمثل���ة الربيطاني���ة كاثرين زيت���ا جونز دور 
البطول���ة يف العمل الكومي���دي “كوين اأم���ريكا”، وهو 
اأول م�سل�س���ل كبري تنتجه “في�سبوك”، ال�ساعية اإلى 
حجز م���كان مهم لها يف �س���وق امل�سل�س���الت عرب 
املن�س���ات الإلكرتونية التي ت�س���هد مناف�س���ة 

قوية.
واأكدت املمثلة، البالغة 48 عاما، واحلائزة 
جائ���زة اأو�س���كار ع���ام 2003 ع���ن دوره���ا يف 
فيلم “�س���يكاغو”، هذه املعلومات التي ن�رضها 
موق���ع “ديديالين” املتخ�س����س يف ر�س���الة عرب 

“في�سبوك”.
وكتبت زيتا جونز، عرب “في�س���بوك”، “اأنا متحم�سة 

جدا اإزاء م�رضوعي املقبل. اأظن اأنكم �ستحبونه”.

جينيفر أنيستون تكشف أسرار صحتها وجمالها
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�ض���تكون الفنان���ة الكبرية لبن���ى عبدالعزيز �ض���يفة يومية يف 
رم�ضان من خالل برنامج “عرو�س النيل” الذي تقدمه اإذاعة الربنامج 
العام امل�رصية. الربنامج يتطرق اإلى تفا�ضيل يف حياتها وم�ضوارها 
الفني املمتد منذ �ضنوات طويلة، خ�ضو�ضاً اأنها بداأته وكان عمرها 
ل يتج���اوز العا�رصة من خالل برنامج “ركن الأطفال” الذي كان يذاع 

عرب الربنامج الأوروبي، والذي اأ�ضبحت مقدمته بعد نحو 4 �ضنوات، 
ثم درا�ضتها يف اأمريكا ومرا�ضلتها �ضحيفة “الأهرام” القاهرية من 
هناك، واكت�ض���افها عقب عودتها يف ا�ض���توديو حينما ذهبت لإجراء 
حتقيق �ضحايف حول املقارنة بني ال�ضينما امل�رصية والأمريكية، ثم 

بدايتها يف ال�ضينما اأمام العندليب الراحل عبداحلليم حافظ.
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1774
ع�رص  ال�ض���اد�س  لوي�س 

يعتلي عر�س فرن�ضا.

1869
تد�ضني اأول خط ل�ضكة 
حديدي���ة عابرة للقارة 
الولي���ات  يف  وذل���ك 

املتحدة الأمريكية.

 1915
مولد �ضالح اأبو �ضيف، 
خمرج �ضينمائي م�رصي.

1940
  اأملاني���ا النازية تغزو 
بلجيكا وهولندا وذلك 
العاملي���ة  احل���رب  يف 

الثانية.

1960
قي���ام  ع���ن  الإع���الن   

جمهورية الكامريون.

1995
ب��ري��ط��ان��ي��ا ت��ق��رر رف��ع 
احل���ظ���ر امل���ف���رو����س 
ع���ل���ى امل����ح����ادث����ات 
ال���وزاري���ة م��ع اجل��ن��اح 
للجي�س  ال�����ض��ي��ا���ض��ي 
الإيرلندي  اجلمهوري 
ال��ذي  ف��ني  ال�ضني   -
ي��خ��و���س �����رصاع����اً من 
اإيرلندا  ا�ضتقالل  اأجل 
ال�ضمالية عن بريطانيا.

1997
ال�ضمال  ي�رصب  زل��زال 
ال�����رصق��ي م���ن اإي�����ران 
 2400 وي���ح�������ض���د 

�ضخ�س.

مسافات

تلفزيون الكويت يجمع أفضل النجوم في رمضان
يجمع تلفزيون الكويت �ضمل جنوم ال�ضف 
الأول، عرب ا�ضتقطاب اأعمالهم لهذا العام، وهي 
“عربة �ضارع”، تاأليف حمد الرومي واإخراج منري 
الزعبي وبطولة �ض���عاد عبداهلل وداود ح�ض���ني 
وجمال الردهان ونخبة من النجوم، و”مع ح�ض���ة 
قلم” للكات���ب علي الدوح���ان، واملخرج مناف 
عب���دال، وبطولة القديرة حي���اة الفهد والفنان 

حممد جابر وجمموعة مميزة من الفنانني.
ومن العمال اي�ض���ا “عطر ال���روح” للفنانة 
املمي���زة ه���دى ح�ض���ني، وتاألي���ف ع���الء حمزة، 
واإخراج حمم���د القفا�س، اأما “�ض���موم” فيجمع 
ب���ني القديري���ن �ض���عد الف���رج واحم���د جوهر، 
وه���و م���ن تاأليف جوه���ر واإخراج البيل���ي احمد، 

ويط���ل الفنان ط���ارق العلي مب�ضل�ض���ل “واحد 
مهم”، تاأليف �ض���يف اهلل زي���د، واإخراج نعمان 
ح�ض���ني، وي�ض���ارك يف بطولت���ه جمموعة مميزة 
م���ن الفنانني. وي�ض���جل الفن���ان القدير حممد 
املن�ض���ور ح�ض���وره ع���رب م�ضل�ض���ل “روتني”، 
تاألي���ف علي الدوح���ان، واإخراج عي�ض���ى ذياب، 
وي�ض���ارك املن�ض���ور البطولة الهام الف�ض���الة 

وخالد اأمني واحمد ال�ضلمان.
وعل���ى م�ض���توى البطول���ة ال�ض���بابية تطل 
الفنان���ة هي���ا عبدال�ض���الم يف “اخل���ايف اعظ���م” 
للمخ���رج احمد املقلة واملوؤلف عبداهلل ال�ض���عد 
مع نخبة من النج���وم يتقدمهم اإبراهيم احلربي 
وعبدالإم���ام عبداهلل وم���رام البلو�ض���ي، واأخريا 
اجل���زء الراب���ع م���ن امل�ضل�ض���ل العرب���ي “ث���اأر 

غلي�س”، للفنان منذر رياحنه.

 “مع حصة قلم”.. ضحكة ودمعة في رمضان

حامل���ة بيده���ا ورق���ة وقلم���اً، ت�ض���جل حي���اة الفهد 
“ح�ض���ة” مالحظاتها ح���ول كل ما ي���دور يف حياتها بعد 
تعر�ض���ها حل���ادث جع���ل م���ن ذاكرتها غري ق���ادرة على 
تخزي���ن ما يجري حولها، يف الدراما اخلليجية “مع ح�ض���ة 
قلم” على “MBC” يف رم�ضان، من اإخراج مناف عبدال، 
وق�ضة علي الدوحان، اأما البطولة اإلى جانب حياة الفهد 
فلكل من: با�ض���م عبد الأمري، م�ضاري البالم، اإلهام علي، 
نور الغندور، عبداهلل الطليحي، ح�ضني املهدي، يعقوب 
عبداهلل، عب���ري اأحمد، زهرة اخلرجي، يا�ض���ة، حممد جابر، 

نواف جنم، �ضهد الكندري، رتاج العلي وغريهم.
حتر�س “�ضيدة ال�ضا�ضة اخلليجية” حياة الفهد على 
اختيار اأف�ضل الن�ض���و�س من اأجل تقدمي اأعمال درامية 
د�ضمة جلمهورها يف رم�ضان، وهذا املو�ضم تطل يف دور 
امراأة طيبة تدعى “ح�ض���ة”، تن�ضى الأحداث والأ�ضخا�س 
يف حياتها وحتى اأولدها، وت�ضبح مطمعا للمحيطني بها.
وحول هذا العمل تقول الفهد: العمل لي�س كوميديا، 
لكن احل���دث يجعلك تبت�ض���م اأحيانا، وهي اإن�ض���انة رغم 
اأنها لي�ض���ت فاح�ض���ة الرثاء اإل اأن الكل يريدون ال�ض���طو 
على ما متلك، م�ض���رية اإلى اأن “ح�ض���ة” تعاين الن�ضيان، 
وهذا ما يت�ض���بب لها مب�ض���اكل مع الآخرين، وت�ضل اإلى 
مرحلة تن�ضى فيها نف�ضها واأولدها، لذا تقرر اأن تعي�س 

م���ع الورقة والقلم، لأنه م���ن دونهما ل تعرف ماذا تفعل 
وكيف تت�رصف.

وت�ض���يف: اللحظات التي ت�ض���عر فيه���ا اأنها بخري، 
جتل�س لتكتب ما لديها، وت�ض���تمر على هذا املنوال اإلى 
اأن ت�ضت�ض���لم لو�ض���عها، لفتة الى اأن امل�ضل�ض���ل ميزج 
ب���ني ال�ض���حكة والدمعة، ويت�ض���من اإلى جان���ب احلبكة 
الرتاجيدي���ة، كوميدي���ا املوق���ف، لأن و�ض���ع الن�ض���يان 
م�ض���حك مبٍك اأحيانا، مكملة: تقع “ح�ض���ة” يف م�ض���اكل 
ت���وؤدي بها اإلى خ�ض���ائر مالية وتخلق م�ض���اكل اأي�ض���ا يف 
عالقاتها الإن�ض���انية ب�ض���ورة عامة، هذا بالإ�ض���افة اإلى 
مناق�ضة العمل لق�ضايا اأخرى �ضمن اإطار درامي م�ضوق، 

غني بالأحداث الدرامية.
من جهته، اأعرب الكاتب علي الدوحان عن �ض���عادته 
البالغة بالتعامل مع اأم �ض���وزان، قائال: كتبت م�ضل�ض���ل 
“م���ع ح�ض���ة قل���م” خ�ضي�ض���ا لها، وق���د كان���ت لديها 
مالحظ���ات طفيفة اأجنزتها يف غ�ض���ون 10 اأيام قبل بدء 

الت�ضوير.
اأما املخ���رج مناف عب���دال فقال: اأعت���رب اأنني بداأت 
الي���وم م�ض���ريتي جم���ددا يف الإخ���راج، يوم نف���ذت عمال 
للعمالقة حي���اة الفهد، فهي طاقة متثيلي���ة هائلة، كل 

�ضيء ميثل فيها”.

سيلفي دانة 
السالم بكواليس 
“ورق مسموم”

بصورة خاصة..

“$” في موقع تصوير مسلسل “امرأة” في اسطنبول

ن�رصت الفنانة دانة ال�ض���امل بع�س ال�ض���ور املجمعة لها من كوالي�س م�ضل�ض���لها اجلديد 
“ورق م�ض���موم” والذي يتم ت�ضويره حاليا يف مدينة املنامة بدولة البحرين؛ وبدت بال�ضور 
من�ص���غلة بالتقاط ال�صور “ال�ضيلفي” اأثناء الراحة اخلا�ضة بالتح�ضري للم�ضاهد. كما جمعتها 
بع�س ال�ض���ور ببع�س اأع�ض���اء فريق العمل ومنهم الفنان طارق النفي�ض���ي الذي ي�ض���اركها 
ت�ض���وير اأحد امل�ض���اهد واأي�ض���ا مع املخرج علي ال�ض���ويفي اأثناء التح�ض���ري لأحد امل�ض���اهد 
والتدريب عليه. علق حمبوها متمنني لها النجاح واأن يحقق امل�ضل�ضل �ضدى وا�ضًعا بالوطن 
العربي، بينما اأ�ضاد البع�س بطلتها اجلميلة يف الت�ضوير. يذكر اأن ورق م�ضموم ت�ضل حلقاته 
اإلى 15 ومن املقرر عر�ضه يف رم�ضان وي�ضارك ببطولته جمموعة من الفنانني منهم ح�ضني 

املن�ضور، خالد الربيكي، دمية اجلندي، �ضابرين بور�ضيد، لطيفة املجرن.

زينب العكري من ا�سطنبول

للم���رة الثاني���ة تتواج���د “م�ض���افات البالد” يف 
موق���ع ت�ض���وير اأح���د امل�ضل�ض���الت الرتكي���ة، التي 
بداأت تاأخذ مدى وا�ض���عا عند امل�ضاهدين يف اخلليج 
والوط���ن العربي ملا تتميز به اأحداث امل�ضل�ض���الت 
الرتكية من اأداء واإخراج ومو�ض���يقى ت�ض���ويرية ول 
تختل���ي من املالب�س اجلميلة، كم���ا هو معروف فاإن 
امل�ضل�ضالت الرتكية يتم عر�ضها اأ�ضبوعيا وت�ضوير 
م�ض���تمر طوال اأيام الأ�ض���بوع وتعتمد ب�ض���كل كبري 
على ن�ض���بة م�ض���اهدة احللقة حيث حقق امل�ضل�ض���ل 
املركز الأول على جميع ال�ضبكات يف الفرتة الأخرية 

ولأ�ضابيع متتالية.
ويف هذه املرة تواجدنا يف موقع م�ضل�ضل “امراأة 
“ ويف املكان ال�رصي بعيدا عن عد�ض���ات امل�ضورين 
وال�ض���حافة، حيث ي�ضعى فريق العمل بعدم معرفة 
اجلمه���ور مبوق���ع الت�ض���وير حتى ل يكت���ظ املكان 

وقت ت�ضوير احللقات، ولكن مب�ضاعدة اأحد م�ضاهري 
ال�ضو�ض���يال ميديا عبداهلل العطا�س يف ال�ضياحة يف 
ا�ضطنبول ا�ضتطاع ب�ضورة خا�ضة ح�ضور الت�ضوير.

يعت���رب م�ضل�ض���ل “ام���راأة “ اأح���د امل�ضل�ض���الت 
الدرامي���ة الرتكي���ة احلديث���ة الت���ي مازال���ت ُتب���ث 

حالياً على القنوات الرتكية، حيث يركز امل�ضل�ض���ل 
عل���ى قدرة امل���راأة عل���ى جمابه���ة �ض���عاب احلياة 
وحتدي م�ض���اقها، وكي���ف ميكن لم���راأة وحيدة اأن 
تنه����س باأبنائه���ا وترعاه���م دون اأن حتتاج اإلى يد 
الع���ون من الآخرين، مت عر����س احللقات الأولى من 

امل�ضل�ضل يف الرابع من �ضهر اأكتوبر من عام 2017.
تبداأ اأحداث امل�ضل�ضل بالتقاء كل من “�رصب و 
به���ار” يف حمطة القطار، به���ار فتاة وحيدة ل يوجد 
من يعولها اأو ي�ض���اعدها يف احلياة، وهي ال�ضخ�ضية 
التي تدور ق�ضة امل�ضل�ضل حولها، تنق�ضي الأعوام 
ليت�ضح �رصب وبهار قد تزوجا واأجنبا طفالن، ولكن 
به���ار لوحدها م���ع ابنتها ني�ض���ان وابنه���ا دوروك، 
يختف���ي �رصب م���ن حياة به���ار بعد اإجنابه���ا ابنهما 

دوروك دون اأن تعرف عنه �ضيء.
تتوال���ى الأح���داث، فتنتق���ل به���ار وطفليه���ا 
للعي����س يف حي �ض���عبي، لأن اإيجارات ال�ض���قق فيه 
رخي�ض���ة ج���داً ولكنه مل���يء بالأم���ور ال�ض���يئة مثل 
الأو�ض���اخ واملخ���درات وال�ض���كر وغريها م���ن اأمور، 
ت�ض���بح جارتها امراأة ا�ضمها جيداء وهي على عالقة 

م���ع رجل مافي���ا وت�ض���عى لط���رد بهار م���ن املبنى 
ث���م تب���داأ بعدها بالعم���ل كمطربة يف اأح���د املالهي 
الليلي���ة اإل اأنها تبداأ مبحبة بهار واأولدها وت�ض���بح 

�ضديقتها.
ويف املوق���ع التقين���ا بع���دد من طاق���م العمل 
والذي���ن رحب���وا بنا عن���د للحدي���ث عن امل�ضل�ض���ل 
مب�ض���اعدة املخرج الذي �ض���هل علينا التوا�ضل مع 
املمثلني، وقالت “بهار” الذي تلعب دوره املمثلة 
اأوزج���ي اأوزبرجني: “اإن املع���دل العايل الذي بداأت 
احللق���ات بتحقيقه يدل على اأننا امل�ضل�ض���ل الأكرث 
م�ضاهدة وان ا�ض���تطاعتنا للو�ضول للمرتبة الأولى 
م���ن امل�ض���اهدات يف هذا الوقت اأك���رث من جمرد اأن 
يكون عدد بالن�ض���بة لنا اإن هذه احلكاية هي ال�ضيء 
امل�ض���رتك بني فري���ق العمل وحمبينا فكل ال�ض���كر 
لهم”، وعن ما اإذا كانت �ض���تلتقي بزوجها م�ضتقبال 
اأك���دت اأنه يجب علينا النتظار 6 اأ�ض���هر ملعرفة ما 

�ضيدور يف ال�ضيناريو.
اما اجلارة “جيداء” الذي تلعب دوره جوك�ض���ة 
اأيوب اأوغلو، فقد كانت م�ضتعدة لت�ضوير امل�ضهد 
التايل وجاءت ف���ورا للحديث معنا، وقالت: “براأيي 
ح�ض���ولنا على املرتبة الأولى يف معدل امل�ض���اهدة 
عل���ى جميع ال�ض���بكات هو اأم���ر جيد ج���دا، براأيي اأن 
العم���ل ودي وواقع���ي جدا ل يوج���د مبالغة فيه ول 
ن���رى اأمور من الق�ض����س اخليالية فه���و يحكي عن 
امراأة ت�ض���عى للحياة مع اأبناءها وم�ضاق احلياة، ومن 
املمك���ن اأن يح���دث هذا يف تركيا ونح���ن نحيي هذا 

الأمر”.

يقام م�ض���اء اليوم اخلمي�س بنادي مدينة عي�ضى 
حف���ل تاأبينيا للفن���ان الراحل �ض���امل �ض���لطان، ومن 
الفق���رات الرئي�ض���ة يف احلفل فيل���م وثائقي “وداعا 
�ض���امل” من اإعداد واإخراج رفي���ق درب الراحل الفنان 
احمد ال�ضايغ ي�ضتعر�س مراحل حياته واأهم املحطات 

يف م�ضريته الفنية واأعماله و�ضهادات اأ�ضدقائه. 
ما يربط الفنان ال�ضايغ ب�ضامل �ضلطان رحمه اهلل 
لي�س جمرد خيط �ض���داقة واإمن���ا كاملد يف البحر، األف 
ك���ون بعيد امل���دى من احلب والوف���اء، ولهذا التقت 
“البالد” بالفنان ال�ض���ايغ ليك�ضف غطاء هذه العالقة 

وق�ضة الفيلم:

ما عالقتك مع رفيق دربك الفنان 
الراحل سالم سلطان؟

الفن���ان الراح���ل �ض���امل �ض���لطان اخ عزيز 
ورفيق درب واأ�ض���تاذ لنا ورج���ل مكافح بكل 
ما حتمله الكلمة م���ن معنى، عرفته عن قرب 
وع�ض���ت معه كثريا وحتديدا يف العام 1979 
يف نادي املحرق، فيومها �ض���معت ان نادي 
مدين���ة عي�ض���ى يعت���زم تق���دمي اوؤبوريت 
غنائي، وتوا�ض���لت مع الفنان �ض���امل ومع 
مرور الوقت ازدادت عالقتنا قوة، وبعدها 
ع�ضق �ض���امل نادي املحرق ومن ثم عملنا 
م���ع بع�س “ال�ضتكت�ض���ات” واأولها كان 
ا�ضكت�س “قي�س القرن الع�رصين “ ومعنا 
اأي�ض���ا الفنان املرحوم عبداهلل اجلزاف 
وفنانة كان���ت تدعى فوزي���ة واآخرون، 

وعملنا اأي�ض���ا ا�ض���كت�س اأخر بعن���وان “ تلفزيون يا “ 
وب���رز يف هذا العمل الفنان �ض���امل ب�ض���كل مميز حيث 
ق���ام بتاأدي���ة دور امل���راأة التي يت���م ا�ضت�ض���افتها، 

وتوالت بعد ذلك الأعمال امل�ضرتكة بيننا. 
كان �ضامل �ض���لطان مكافحا بحق ويحب التمثيل 
اإل���ى ابعد احلدود، فبع���د مهنة التدري����س يخرج من 
املدر�ض���ة ويذه���ب اإل���ى املحرق للربوف���ات، يركب 
البا����س تل���و البا����س فقط من اج���ل الو�ض���ول اإلى 
الربوفات، وحتى اإذا مل يكتمل فريق املمثلني ويتم 
تاأجي���ل الربوفة ل ت�ض���مع منه اأي تذمر او �ض���خط، بل 
يكون هادئا كعادته ويبقى يف امل�رصح لتبادل اأطراف 
احلديث م���ع املوجودين وم���ن ثم يرجع اإل���ى مدينة 

عي�ضى. 
لقد جمعنا امل�رصح كثريا خا�ض���ة يف الأعمال التي 
كان يخرجه���ا الفنان ه���اين الدلل، وا�ض���تغلت معه 
اأي�ض���ا يف م�رصحية ا�ض���مها “ 
يف  زوج���وين” 

الثمانين���ات م���ع الفنان الكويت���ي عبدالرحمن العقل 
والفنانة انت�ض���ار ال����رصاح والفنان �ض���عد البوعينني 
عل���ى م�رصح مدر�ض���ة العدوي���ة، وبع���د ان انتقلت من 
املحرق اإلى مدينة عي�ض���ى ا�ض���حبنا قريبني اأكرث من 
اأي وقت م�ض���ى بحكم اجلرية، فهن���ا ميكنني القول 
اإنني تعرفت على �ض���امل �ض���لطان احلقيقي يف مدينة 
عي�ض���ى، عرفته قارئا نهما ياأكل الكتب ومطلعا على 
�ض���تى �ض���نوف املعرفة، وعلى فكرة فاإن �ضخ�ض���ية 
�ض���امل �ض���لطان بعيدة نوعا ما عن النا�س، مبعنى اإذا 
اأردت معرف���ة املزيد عنه فعلي���ك الدخول اإلى عامله 

اخلا�س.

وماذا عن الفيلم الذي أنجزته لحفل 
التأبين.. ما الدافع؟ 

�ض���بب عملي هذا الفيلم هو �ضعوري ان ال�ضاحة 
الفني���ة ب���دت خالي���ة بعد رحيل���ه ومل يع���ط حقه كما 
ينبغي، ورمبا يعود هذا اإلى ان �ض���امل �ض���لطان رحمه 

اهلل لي����س قريبا م���ن الفنانني كما يت�ض���ور اجلميع، 
نع���م ه���م اأ�ض���دقاءه ولكنهم لي�ض���وا قريب���ني منه، 
القريب منه هو من ي�ضتطيع الدخول اإلى اأعمق اأعماق 
�ضخ�ض���يته وهم قليلون ومن �ض���منهم حمدثك احمد 
ال�ض���ايغ. مدة الفيلم 12 دقيقة ويتحدث عن �ضرية 
حياة �ض���امل �ضلطان منذ الطفولة ومن ثم ا�ضتعرا�س 
الأعم���ال الت���ي قدمها، ولقاء م�ض���جل مع���ه كنت قد 
اأجريت���ه معه قبل عدة اأ�ض���هر يتحدث فيه عن جتربته 
مع نادي مدينة عي�ض���ى، ولقاءات م���ع اأهم املوؤثرين 
يف حيات���ه الفني���ة ومن بينهم املخرج جمال ال�ض���قر، 
الذي تتلمذ ودر�س على يد �ض���امل �ضلطان حينما كان 
مدر�ض���ا وبعدها عمل �ضامل حتت قيادة جمال ال�ضقر 
كتلميذ يف نادي مدينة عي�ض���ى يف ع���امل الفن.. انظر 
اإلى هذه الرتكيبة الغريبة والرائعة يف الوقت نف�ض���ه. 
نعم.. لقد كان املرحوم �ض���امل �ض���لطان يقول جلمال 

ال�ضقر.. اأ�ضتاذ.
ان���ه التوا�ض���ع ب���كل مفاهيم���ه ومعاني���ه، ومن 

املتحدثني اأي�ض���ا الفن���ان واملخ���رج القدير عبداهلل 
يو�ض���ف نظرا لتاأث���ريه الكب���ري على تكوي���ن الفنان 
�ضامل �ضلطان فنيا، والتعليق �ضيكون للفنان جمعان 
الرويع���ي واملو�ض���يقى م���ن اختياراتي، ع���الوة على 
بع�س املواد الأر�ضيفية اخلا�ضة بي ومن نادي مدينة 

عي�ضى وم�رصح اأوال اأي�ضا. 

هل تذكر أي مفاجأة حدثت لك معه؟ 
طبع���ا، واذكره���ا جي���دا، لقد وق���ع يف يدي ن�س 
م�رصحي بعن���وان “اخلفا�س”. كان ن�ض���ا جميال وقويا 
وفي���ه اإ�ض���قاطات على خمتل���ف الأو�ض���اع. اخلفا�س 
يدخل يف �رصاع مع الطيور والخ. تفاجاأت عندما عرفت 
ان كاتبه هو �ضامل �ض���لطان، وقدمنا امل�رصحية بعدها 
وكان���ت اأول واأف�ض���ل م�رصحي���ة قدمتها يف م�ض���واري 

الفني كمخرج، والتاأليف ل�ضامل �ضلطان. 

نادي مدينة عيسى تميز عبر تاريخه 
الطويل بالوفاء للفنانين سواء األحياء 

منهم أو األموات.. ما تعليقك؟ 
اأنا اعترب نادي مدينة عي�ضى �رصحا ثقافيا ولي�س 
ريا�ض���يا فقط، وقد عودنا هذا الن���ادي العريق على 
الوفاء للفن والفنان���ني واملتمثل يف اإعطاء الفر�س، 
واأن���ا اأحتدى اأي ن���اد يف البحرين او موؤ�ض�ض���ة ثقافية 
او اأهلي���ة قامت مبثل ما قام به ن���ادي املدينة خدمة 
للفنان���ني وفتح الأبواب للقريب والبعيد منهم. فاأي 
فن���ان تتخيل���ه وتعرفه لبد وان يك���ون لنادي مدينة 
عي�ضى اأف�ضال عليه، والفنان الذي ل يدخله وي�ضعد 
على خ�ض���بة م�رصحه ل���ن يتعلم اأبدا، و�ضخ�ض���يا كانت 

بداياتي يف هذا النادي. 

    BUZZ      
أحداث

ل تك���ن خائف���اً من اإب���داء الراأي ال���ذي تراه 
حا�ضماً 

الوقت غري مالئم على الإطالق للع�ضبية

املفي���دة  احلل���ول  يف  تفك���ر  اأن  علي���ك 
املطروحة 

عليك العتماد على نف�ضك من اليوم وطالع 

تقود بجولة جديدة من الت�ضالت املهنية 

قم بزيارة اإلى املكتبة وا�ضرت ما يفيدك 

اأمامك حوافز يف العمل �ضت�ضعدك كثريا

كل ما عليك القيام به هو اختيار ن�صاط 
ترفيهي 

حت�ضل على ما ترغب من امل�ضوؤولني عنك

ا�ضتمرارك يف التغيب ي�ضبب لك امل�ضاكل 

اأهم �ضيء هو القناعة.. تذكر ذلك جيدا 

جناح البن وتاألقه يكونان مدعاة فخر لك

الحمل:

األسد:

القوس:

الجوزاء:

الميزان:

الدلو: 

الحوت:

الثور: 

العذراء: 

الجدي:

السرطان:

العقرب: 

وم
ّنج

م ال
غرا

ست
ان

اأ�سامة املاجد

خا�ص

26

معد ومخرج فيلم “وداعا سالم”... الصايغ لـ”$” :

سالم سلطان ليس قريبا من الفنانين كما يتصور الجميع.. والسبب!

• الراحل �ضامل �ضلطان	

• فيلم وداعا �ضامل 	

• معد وخمرج الفيلم 	
الفنان اأحمد ال�ضايغ 

• الزميلة زينب مع جنوم امل�ضل�ضل	
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غوغل” تك�شف  “خرائط 
عن كائنات “ف�شائيــــة” 
يف ال�شحـــراء امل�شريــة

 تك�ص���ف خدمة الت�ص���وير باالأقمار اال�ص���طناعية العديد من األغاز العامل، مبا يف 
ذلك االأ�صباح والكائنات الف�صائية وغريها.

وكانت جمموعة من اللقطات املاأخوذة من ال�صحراء �رشق القاهرة، من بني اأحدث 
واأكرث اللقطات غرابة، بح�صب �صحيفة “ذي ديلي �صتار” الربيطانية.

وتدعي قناة على موقع يوتيوب حتمل ا�صم “SecureTeam10” اأن العالمات 
الغريبة يف ال�صورة هي بقايا مباين كائنات ف�صائية.

وُيظهر مقطع الفيديو الذي حقق م�ص���اهدات و�صلت الأكرث من مليون م�صاهدة 
بنية مدببة ت�ضبه املق�ص املفتوح. ويحاط الهيكل اأي�ًضا بعدد من الدوائر.

يقول الراوي الأمريكي تايلر غلوكرن: بع�ص الأ�ض���خا�ص يقولون اإنه رمبا يكون 
مدخل قاعدة ع�صكرية �رشية، اأو رمبا حمطة للدبابات اأو املدفعية.

واأ�ض���اف: “لكنني ل�ض���ت متاأكدا من ذلك. يبدو اأن هناك بع�ص رموز املا�ضونية 
عند هذه البنايات، ومل اأ�صاهد اأبًدا اأي هياكل م�صابهة لها”.

وي�ضيف اأنه يبدو اأن هذه الهياكل تتجه اإلى عمق الأر�ص.
وكتب م�ضتخدمو يوتيوب على مقطع الفيديو عددا كبريا من التعليقات تتعلق 
بنظري���ات حول اأ�ض���ول البناء، بدءا من قاعدة �رسية اإلى م�ض���نع للطاقة ال�ضم�ض���ية، 

وغريها من التف�صريات.
وكتب اأحد امل�ض���تخدمني وبدعى “جني ب���ي”: “حتتوى كل دائرة على 3 مداخل 
وجميعها فريدة من نوعها”. واأ�ضاف م�ضتخدم اآخر يحمل ا�ضم “�صوبر غروفر”: “من 

الوا�ضح اأنها قاعدة لكائنات ف�ضائية”.
وكتب لونغ �ضادو اأي�ضا: “الغريب، لي�ص هناك حقا اأي طرق اأو ممرات ملركبات 

اأو �ضاحنات توؤدي اإلى املداخل”.

لإلعالن على
الموقع اإللكتروني والسوشيال ميديا

@albiladpress @albiladpress @albiladnews
17111501  -  32224492

 عبدالنبي ال�شعلة 
رئي�ص جمل�ص الإدارة

 اأحمد البحر 
الرئي�ص التنفيذي

 م�ؤن�س املردي 
رئي�ص التحرير

 اأمين همام 
مدير التحرير

abdulnabi.alshoala@albiladpress.comahmed.bahar@albiladpress.commoanes.almardi@albiladpress.comayman.hamam@albiladpress.com

ت�صدر عن دار البالد لل�صحافة والن�رش والتوزيع 

  للتوا�ضل مع ق�ضم العالنات : املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645   -   فاك�ص: 17580939            ال�ضرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�ص: 17111434

تطبع يف موؤ�ض�ضة الأيام للن�رس

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

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

مواقيت 
الصالة

يف دبي.. طائرة بال طيار لتو�شيل وجبات ال�شحور خالل رم�شان
 تعت���زم “هيئة تنمي���ة املجتمع بدب���ي”، التجهيز 
لإط���الق خدمة جدي���دة ومبتكرة خالل �ض���هر رم�ض���ان، 
حيث �ضيتم اإي�ضال وجبات ال�ضحور للم�ضاجد والأماكن 
املحيطة بها، عن طريق طائرات من دون طيار �صتنقل 

نحو 10 % من الوجبات.
وتاأتي اخلدمة اجلديدة �ض���من مبادرة “�ص���حورهم 
علينا”، التي ينظمها جمل�ص �ض���باب الهيئة، بح�ضب ما 

نقلت �صحيفة “البيان” الإماراتية.
ونقل���ت ال�ض���حيفة عن رئي�ص جمل�ص ال�ض���باب يف 

الهيئة حليم���ة حممد، قولها اإن اإ�رساك اأ�ض���حاب الهمم 
يف املب���ادرة، �ص���كل اأولوي���ة ق�ص���وى، وكان الب���د من 
البحث عن طريقة جلعلهم م�ضاركني بفاعلية يف توزيع 
الوجبات، و�ص���يكون دور اأ�ص���حاب الهم���م املتطوعني 
الإ����رساف على حتميل هذه الوجبات، ومراقبة اإي�ض���الها 
ب�ضالم للم�ض���تفيدين. بدورة قال ال�ضاب خلفان عبيد، 
م�ص���مم اأنظمة طائ���رات من دون طي���ار والقائم تقنياً 
عل���ى الفكرة، اإنه “اأمر مبتكر اأن يكون هناك اإ�رسار على 
وجود دور تطوعي الأ�صحاب الهمم، ومن ثم كانت هذه 

الفكرة اجلديدة التي من خاللها �ض���يتم تغذية الطائرة 
باملعلومات ومن خالل خريطة لالأماكن امل�ضتهدفة”.

ولف���ت اإلى اأن الطائ���رة لها خطوط �ض���ري حمددة 
�ض���لفاً، واأنه يتم خالل ه���ذا الأ�ض���بوع التدريب عليها، 
فيما مت ا�ص���ترياد 8 بطاريات �ص���حن لها، ومن املقرر 
اأن حتم���ل الطائرة م���ا يقرب م���ن 10 كيلوغرامات من 
وجب���ات ال�ض���حور، ما يجعل هناك حاجة ما�ض���ة ل�ض���حن 
الطائرة بالطاقة با�ض���تمرار لتوؤدي مهمتها على اأكمل 

وجه.

علماء يكت�شفون كوكبا جديدا بال�شدفة
اكت�ص���ف فري���ق دويل من علماء الفلك “كوكبا �ص���غريا” يعتقد اأن���ه “ل يزال يف 
ط���ور النمو”. واأو�ض���ح الفريق اأن الكت�ض���اف حدث “بال�ص���دفة” ح���ني كان العلماء 
يراقب���ون النجوم املزدوجة التي ت�ض���مى “CS Cha”، وتعرف باأنها جنمتان تدوران 
حول بع�ض���هما البع�ص ب�ضكل تلقائي. وقال العلماء اإن “الكوكب ال�صغري” يقع على 
بعد 600 �ضنة �ضوئية من الأر�ص، يف كوكبة احلرباء )�ضاميليون( الواقعة يف الن�ضف 
اجلنوبي من الكرة الأر�ض���ية، بح�ض���ب ما نقلت “�ص���كاي نيوز”. ويعترب تكّون ون�صاأة 
الكواكب اأمرا غام�ص���ا وغري مفه���وم بالكامل من جانب العلماء، و�ص���تن�رش املزيد من 
التفا�ضيل حول النتائج التي تو�ضل اإليها العلماء حول هذا الكوكب، قريبا، يف جملة 

“علم الفلك والفيزياء الفلكية”.

الزوجان الإ�سبانيان بينيلوبي كروز وخافيري باردمي يلهبان الب�ساط الأحمر يف مهرجان كان ال�سينمائي بن�سخته الـ 71 يف جنوب فرن�سا. )اف ب(.
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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

حالة 
الطقس

الطق�ص غري م�ضتقر مع 
غبار وفر�صة الأمطار رعدية 

�ضباحا ثم يتحول اإلى 
معتدل يف وقت لحق.

الرياح �رسقية بوجه عام من 10 اإلى 
15 عقدة وت�صل من 15 اإلى 20 

عقدة ثم تتحول اإلى �ضمالية مع هبات 
قد ت�ضل اإلى 35 عقدة احيانا.

ارتفاع املوج من قدم اإلى قدمني قرب 
ال�صواحل ومن 3 اإلى 5 اقدام يف عر�ص البحر 

وقد ي�ضل اإلى 8 اقدام مع الهبات. درجة 
احلرارة العظمى 32 وال�صغرى 25 درجة مئوية.
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بمزيد من الحزن واألسى يتقدم رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة 

                                                    وجميع منتسبي    

بأحر التعازي والمواساة إلى نائب رئيس مجلس اإلدارة

سلمان المحميد
لوفاة المغفور لها بإذن اهلل تعالى

 عمته
سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح 

جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان


	0
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	18
	19
	20
	22
	23
	24
	25
	26
	28

