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االثنين

30 أبريل 2018 
14 شعبان 1439

قواتنا الع�سكرية تت�سم بكفاءة عالية

البحرين والإمارات منوذج طيب للعالقات

املواطن يف قلب التـنـمـيـة ومـحـورها
نت�سرف بامل�ساهمة يف الدفاع عن اأر�ض احلرمني... جاللة امللك: 

روؤى متطابقة ر�سخها الآباء والأجداد... �سمو ال�سيخ علي بن خليفة:

جهود احلكومة متوا�سلة يف اجلانب اخلدمي... �سمو رئي�ض الوزراء:

منا�سبة غري  طبية  بجرعة  الأبقار  نفوق  “الزراعة”: 

املهزع جامع  بناء  رخ�سة  “البلديات” ت�سدر 
املنامة - وزارة اال�شغال و�ش�ؤون البلديات 
والتخطي���ط العمراين: تنفي���ذا للأمر الكرمي من 
رئي�س ال����زراء �شاح���ب ال�شم� امللك���ي االأمري 
خليف���ة بن �شلمان اآل خليف���ة ببناء جامع املهزع 

ليك�ن معلم���ا دينيا وتعليمي���ا، اأ�شدرت وزارة 
االأ�شغال و�ش�ؤون البلديات والتخطيط العمراين 

رخ�شة بن���اء اجلامع وذل���ك بالتن�شيق 
والتعاون وزارة العدل واالأوقاف.

املنام���ة - وكالة الزراع���ة والرثوة البحرية: 
نفت وكال���ة الزراعة والرثوة البحرية ما تداولته 
بع�س م�اقع الت�ا�ش���ل االجتماعي ب�شاأن نف�ق 
عدد من االأبقار. وقالت ال�كالة اإن فرق مكافحة 
االأوبئة باإدارة الرقابة وال�شحة احلي�انية عاينت 
املزرعة التي حدث فيه���ا حاالت النف�ق وتبني 

تغذية �شاحب املزرعة امل�ا�شي باأعلف ت�شببت 
يف حدوث اإعياء �شديد ملجم�عة من االأبقار واأثناء 
حماول���ة �شاحب املزرعة معاجلة املا�شية ب�شكل 
ف���ردي دون اال�شتعان���ة بالعي���ادات البيطري���ة 
لل�كالة اأعطاها جرع���ات طبية غري منا�شبة اأدت 

اإلى حدوث حاالت النف�ق. 
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املنامة - بنا: اأ�شاد عاهل البلد القائد االأعلى �شاحب اجلللة 
امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة بامل�شاركة الناجحة واملت�ا�شلة يف 
عملية اإعادة االأمل �شمن ق�ات التحالف العربي امل�شرتكة بقيادة 
ال�شقيق����ة الكربى اململكة العربية ال�شع�دية دعًما للعدل ودفاًعا 
ع����ن اأوطاننا �شد التدخ����لت االأجنبية االإرهابي����ة، وتقدمي االإغاثة، 

وبالت�����رشف بامل�شاهمة يف الدف����اع عن اأر�س احلرم����ني ال�رشيفني. 
ون�ه جللته، لدى زيارته للقيادة العامة لق�ة دفاع البحرين اأم�س، 
مبا حتقق من نتائج مميزة اإيجابية، وبالكفاءة العالية التي يت�شم 

به����ا جميع رجال ق�ة دف����اع البحرين وم����ا يتحل�ن به من 
ب�شالة و�شجاعة يف جميع املهمات التي ت�كل لهم.

املنام����ة - بنا: اأقام نائب رئي�����س جمل�س ال�زراء �شم� ال�شيخ 
علي بن خليفة اآل خليفة ماأدبة غداء؛ تكرميا ل�شفري دولة االإمارات 
العربي����ة املتح����دة لدى مملك����ة البحرين �شم� ال�شي����خ �شلطان بن 
حمدان ب����ن زايد اآل نهيان؛ مبنا�شبة تعي����ني �شم�ه �شفرًيا لبلده 
يف اململك����ة، ح�رشه����ا ع����دد من اأف����راد العائل����ة املالك����ة الكرمية 

وامل�ش�ؤولني باململكة.
واأ�شاد �شم� نائب رئي�س جمل�س ال�زراء بالعلقات التاريخية 

البحريني����ة االإماراتي����ة املتميزة، معرًب����ا �شم�ه عن اعت����زاز مملكة 
البحري����ن بعم����ق ه����ذه العلق����ات االأخ�ي����ة املتينة ب����ني البلدين 
ال�شقيق����ني واحلر�����س املتب����ادل عل����ى ت�ثيقه����ا وتط�يره����ا يف 
خمتل����ف املج����االت والتي متثل من�ذًج����ا طيًبا للعلق����ات القائمة 
عل����ى اأفق وا�شع م����ن التعاون الثنائي وتطابق ال����روؤى على اأ�ش�س 

ثابتة ر�شخها االآباء واالأجداد وال تزال �شمة للت�ا�شل 
امل�شتمر والعمل الثنائي.

املنامة - بن����ا: ا�شتقبل رئي�س ال�زراء �شاحب ال�شم� امللكي 
االأم����ري خليفة بن �شلمان اآل خليفة بق�رش الق�شيبية اأم�س عددا من 

اأفراد العائلة املالكة الكرمية وامل�ش�ؤولني باململكة.
وخ����لل اللقاء اأكد �شاح����ب ال�شم� امللكي رئي�����س ال�زراء اأن 
احلك�مة ت�شري بخطى ثابتة باجتاه مزيد من التنمية والتط�ير التي 

تطال خمتلف املجاالت واالأ�شعدة، الفتا �شم�ه اإلى اأن امل�اطن يف 
قلب التنمية وحم�رها وهي تنطلق به ومن اأجله، وجه�د احلك�مة 
مت�ا�شلة نح� الدفع بخط�ات التقدم بال�شكل الذي يجعل اجلانب 

اخلدم����ي املت�شل بامل�اط����ن يف امل�شت�يات التي حتقق 
طم�حاته وتطلعاته.
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رقم الت�سجيل   GBJP 773ثمن الن�شخة: ال�شع�دية: رياالن - الك�يت: 200 فل�س - االإمارات : درهمان - قطر: رياالن - عمان : 200 بي�شة - م�رش : جنيهان - االأردن : 200 فل�س - لبنان 1000 لرية - اململكة املتحدة : جنيه ا�شرتليني - ال�اليات املتحدة: دوالران - اأوروبا : 2 ي�رو

غدا عطلة العمال
املنام���ة - بن���ا: �شدر ع���ن رئي�س 
ال�زراء �شاح���ب ال�شم� امللكي االأمري 
خليف���ة بن �شلم���ان اآل خليف���ة تعميم 
ب�ش���اأن عطل���ة ي����م العم���ال العاملي 

للعام 2018.
وج���اء يف التعمي���م اأن���ه مبنا�شب���ة 
ي����م العم���ال العاملي للع���ام 2018 
وهيئاته���ا  اململك���ة  وزارات  ُتعط���ل 
الثلث���اء  ي����م  العام���ة  وم�ؤ�ش�شاته���ا 

امل�افق االأول من �شهر ماي� 2018.

١٧٢٢٦٦١٦ enquiry@maza.com

أللذ شاي باحلليب
أستعمل حليب مازا السائلأستعمل حليب مازا السائل

طرح “العربية لل�سكر” 
باملزاد العلني

علم���ت “الب���لد” اأن ال�رشك���ة 
العربي���ة لل�شك���ر �شُتط���رح للبيع 
م���ن  العلن���ي  امل���زاد  يف  قريًب���ا 
قب���ل حمكم���ة التنفي���ذ الرابع���ة، 
ب�شع���ر يبداأ من 36 ملي����ن دينار 
بحرين���ي؛ نظ���ًرا الإفل����س ال�رشكة 
وعدم قدرتها على �شداد الدي�ن 
البنك  املرتاكم���ة عليها ل�شال���ح 

الدائن مب�جب عقد رهن 
ممتلكات ال�رشكة.

• جللة امللك يف زيارة للقيادة العامة لق�ة دفاع البحرين	

• �شم� نائب رئي�س جمل�س ال�زراء يقيم حفل غداء تكرميا لل�شفري االإماراتي	

• �شم� رئي�س ال�زراء م�شتقبل عددا من اأفراد العائلة املالكة الكرمية وامل�ش�ؤولني	

عبا�س اإبراهيم
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م�ساع دائمة لرتقية التعاون بني البحرين واليابان

ال�سني ركن اأ�سا�س يف منظومة الأمن والتنمية العاملية

توجهات م�شرتكة نحو مزيد من التطوير والتنمية... �شمو رئي�س الوزراء: 

تعزيز التعاون الثنائي باملجال االقت�شادي واال�شتثماري... �شمو رئي�س الوزراء:

املنام���ة - بنا: ا�شتقبل رئي����س الوزراء �شاحب 
ال�شم���و امللكي االأم���ر خليفة بن �شلم���ان اآل خليفة 
بق����ر الق�شيبية �شب���اح اأم�س، �شف���ر اليابان لدى 
مملكة البحرين هيديكي ايتو، وذلك مبنا�شبة ت�شلمه 

مهام عمله الدبلوما�شي يف اململكة.
وخ���الل اللقاء اأكد �شاحب ال�شمو امللكي رئي�س 
ال���وزراء اأن مملك���ة البحري���ن والياب���ان ت�شرتكان يف 

توجهاتهم���ا نحو املزيد من التط���ور والتنمية، معرًبا 
�شم���وه عن حر�س مملك���ة البحرين على فتح جماالت 
جدي���دة م���ن التع���اون الثنائي يف خمتل���ف املجاالت 
م���ع الياب���ان مب���ا يدع���م توجه���ات مملك���ة البحرين 
ونظرتها التنموية التي ت�شتهدف جماالت االقت�شاد 
وال�شناع���ة واال�شتثمار. وا�شتعر����س �شاحب ال�شمو 
امللك���ي رئي����س الوزراء م���ع ال�شفر الياب���اين م�شار 

عالق���ات ال�شداق���ة التي تربط بني مملك���ة البحرين 
والياب���ان، حيث �ش���دد �شموه على اهتم���ام احلكومة 
باالرتق���اء باآفاق التع���اون والتن�شيق م���ع اليابان يف 
خمتلف املجاالت، منّوًه���ا �شموه باملراحل املتطورة 
التي و�شل اإليها م�شتوى التعاون البحريني الياباين 
يف املج���االت املختلف���ة واحلر����س امل�ش���رتك عل���ى 
تنمي���ة م�شال���ح البلدي���ن و�شعبيهم���ا ال�شديقني. 

واأ�شاد �شاحب ال�شم���و امللكي رئي�س الوزراء بتطور 
العالق���ات البحريني���ة الياباني���ة وبتنام���ي التعاون 
امل�ش���رتك بينهم���ا يف خمتل���ف املج���االت، موؤك���ًدا 
�شموه �شع���ي مملكة البحرين الدائم لرتقية التعاون 
ب���ني البلدين والو�ش���ول به اإلى االأف���ق التي حتقق 
التطلعات امل�شرتكة. كما مت خالل اللقاء ا�شتعرا�س 
تط���ورات االأو�ش���اع وم�شتجداته���ا عل���ى ال�شاحتني 

االإقليمية والدولي���ة. من جهته، اأكد ال�شفر الياباين 
اأن حكوم���ة ب���الده تنظ���ر باإعج���اب لالإجن���ازات التي 
حققته���ا احلكومة برئا�ش���ة �شاحب ال�شم���و امللكي 
رئي�س الوزراء والتي حققت الريادة ململكة البحرين 
يف جماالت عدة، واأ�ش���اد بالطفرة التنموية التي متر 
بها مملكة البحرين يف ظل ما توليه احلكومة برئا�شة 

�شاحب ال�شمو امللكي رئي�س الوزراء.

 املنام���ة - بنا: لدى ا�شتقبال �شموه ال�شفر 
ال�شين���ي اجلدي���د، اأك���د رئي�س ال���وزراء �شاحب 
ال�شمو امللكي االأمر خليفة بن �شلمان اآل خليفة 
اأن مملكة البحرين حري�شة على اأن تكون عالقتها 
مع جمهوري���ة ال�شني ال�شعبية دائم���ا متينة واأن 
ي�ش���ر التع���اون الثنائي بينهم���ا يف ن�شق متطور 
يخدم توجهاتهما التنموية ويف االأمن واال�شتقرار 
باملنطق���ة والعامل، الفتا �شموه اإلى اأن التطورات 
يف دول اآ�شي���ا تدع���م ال�ش���الم العامل���ي وحتق���ق 
م�شلحة اجلمي���ع، ومنها ال�ش���ني باعتبارها دولة 

عظمى لها ثقله���ا ال�شيا�شي واالقت�شادي وركنا 
اأ�شيال يف منظومة االأمن والتنمية العاملية.

ه���ذا وكان �شاح���ب ال�شم���و امللك���ي رئي�س 
ال���وزراء قد ا�شتقبل بق�ر الق�شيبية �شباح اأم�س 
�شف���ر جمهورية ال�ش���ني ال�شعبية ل���دى مملكة 
البحرين اأن ور �شفر؛ مبنا�شبة ت�شلمه مهام عمله 

الدبلوما�شي يف اململكة.
واأ�ش���اد �شاحب ال�شمو امللكي رئي�س الوزراء 
مبتانة العالق���ات التي تربط بني مملكة البحرين 
وجمهوري���ة ال�ش���ني ال�شعبية ال�شديق���ة، معربا 

�شموه عن تطلعه لزيادة الزيارات املتبادلة بني 
امل�شوؤول���ني يف البلدي���ن مبا يفتح املج���ال اأمام 
زيادة التن�شيق والتعاون بني البلدين يف خمتلف 
املجاالت، موؤك���دا �شموه حر�س مملك���ة البحرين 
على اإقامة �راكات ا�شرتاتيجية مع خمتلف الدول 
التي تت�شارك معها توجهاتها نحو التنمية واالأمن 
العامل���ي، ومنها ال�شني التي تعت���ز البحرين مبا 
يجم���ع بينهما من عالق���ات قائمة عل���ى االحرتام 

املتبادل وحتقيق امل�شالح امل�شرتكة.
 واأك���د �شم���وه اأهمي���ة تعزي���ز التع���اون م���ع 

جمهورية ال�ش���ني ال�شعبي���ة ال�شديقة، يف �شتى 
القطاع���ات، خ�شو�ش���ا يف املج���ال االقت�ش���ادي 
واال�شتثماري، منوها �شموه مبا تبذله ال�شني من 
جه���ود لتقوية الرتابط والتعاون بني دول العامل 
وتر�شيخ دعائم �راكة اقت�شادية تعود باملنافع 

املتبادلة على �شعوب العامل اأجمع.
ون���وه �شم���وه اإل���ى ����رورة موا�شل���ة وترة 
التن�شي���ق لدع���م جه���ود حف���ظ االأم���ن وال�شل���م 
الدولي���ني، يف ظ���ل م���ا متثل���ه ال�شني م���ن ثقل 
�شيا�ش���ي واقت�ش���ادي كب���ر عل���ى ال�شعيدي���ن 

االآ�شي���وي والعاملي، واأكد �شم���وه دعمه لل�شفر 
ال�شين���ي للقي���ام بعم���ل مب���ا يدع���م العالق���ات 

اال�شرتاتيجية بني البلدين.
واأكد �شف���ر جمهورية ال�ش���ني ال�شعبية اأن 
ال�ش���ني قيادة و�شعبا تنظر اإل���ى مملكة البحرين 
نظ���رة خا�شة لدورها الفاع���ل يف جمل�س التعاون 
واملنطقة وكونه���ا بوابة لل�شني لدول املنطقة، 
موؤك���دا حر����س ب���الده عل���ى فت���ح اآف���اق جديدة 
للتع���اون مع مملكة البحرين مب���ا يدعم امل�شالح 

امل�شرتكة.

• �شمو رئي�س الوزراء م�شتقبال ال�شفر الياباين	

• �شمو رئي�س الوزراء م�شتقبال ال�شفر ال�شيني اجلديد	

كفاءة عالية ومعنويات مرتفعة تت�سم بها قواتنا الع�سكرية
نت�رف بامل�شاهمة يف الدفاع عن اأر�س احلرمني... جاللة امللك: 

املنام���ة - بنا: ق���ام عاهل الب���الد القائد االأعلى 
�شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة، اأم�س 
بزي���ارة للقيادة العام���ة لقوة دف���اع البحرين. ولدى 
و�ش���ول جاللته، كان يف اال�شتقبال القائد العام لقوة 
دفاع البحرين امل�ش���ر الركن ال�شيخ خليفة بن اأحمد 
اآل خليفة، ووزير �شوؤون الدفاع الفريق الركن يو�شف 
اجلالهمة، ورئي�س هيئة االأركان الفريق الركن ذياب 

�لنعيمي. وخالل لقاء جاللته بكبار �ل�شباط, �أ�شاد مبا 
حتقق يف املو�ش���م التدريبي ال�شابق واإعادة التنظيم 
للمو�ش���م التدريبي القادم لرفع الكفاءة واال�شتعداد 
جاللت���ه  م�شي���ًدا  منطقتن���ا،  ته���دد  حتدي���ات  الأي 
بامل�شارك���ة الناجح���ة واملتوا�شل���ة يف عملي���ة اإعادة 
االأمل �شمن قوات التحالف العربي امل�شرتكة بقيادة 
ال�شقيقة الك���رى اململكة العربي���ة ال�شعودية دعًما 

للعدل ودفاًع���ا عن اأوطاننا �ش���د التدخالت االأجنبية 
االإرهابية، وتقدمي االإغاث���ة، وبالت�رف بامل�شاهمة يف 
الدف���اع عن اأر�س احلرم���ني ال�ريفني، وما حتقق من 

نتائج مميزة اإيجابية.
كم���ا اأ�ش���اد جاللت���ه بامل�شاركة املهم���ة الفاعلة 
لرجال ق���وة دف���اع البحري���ن يف التمري���ن الع�شكري 
امل�ش���رتك “درع اخللي���ج 1” الذي اأُج���ري يف اململكة 

اأن  جاللت���ه  واأك���د  ال�شقيق���ة،  ال�شعودي���ة  العربي���ة 
امل�شاركة تاأت���ي انطالًقا من عم���ق العالقات االأخوية 
التاريخية الوثيق���ة واملتنامية ب���ني مملكة البحرين 
واململك���ة العربية ال�شعودي���ة ال�شقيق���ة، والتعاون 
الع�شك���ري امل�شرتك مع االأ�شق���اء واالأ�شدقاء، واأن ما 
اأبداه رجال قوة الدفاع من كفاءة وروح معنوية عالية 
ع���ر مراحل التمري���ن يدعو للفخر واالعت���زاز، م�شيًدا 

جاللت���ه بالكفاءة العالية الت���ي يت�شم بها جميع رجال 
قوة دفاع البحرين وما يتحلون به من ب�شالة و�شجاعة 
يف جميع املهام التي توكل لهم، م�شيًفا جاللته اأنهم 
دائًما على قدر امل�شوؤولي���ة ومو�شع ثقتنا وتقديرنا 
امل�شتم���ر، متمنيًّا جاللة امللك القائ���د االأعلى جلميع 
رج���ال قوة دف���اع البحري���ن البوا�ش���ل دوام التوفيق 

وال�شداد يف خمتلف مواقع عملهم امل�رفة.

• جاللة امللك يف زيارة للقيادة العامة لقوة دفاع البحرين	
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منجزات  م��ن  حتقق  م��ا  على  واحل��ف��اظ  وح��دت��ن��ا  ���ص��ون  يف  واح���دة  ي���ًدا  ن��ك��ون  اأن  علينا 

املواطـن البـحـريـنـي يف قـلـب التـنـمـيـة ومـحـورهـا
جهود احلكومة متوا�صلة نحو الدفع بخطوات التقدم... �صمو رئي�س الوزراء:  

املنام���ة - بنا: ا�صتقب���ل رئي�س ال���وزراء �صاحب 
ال�صم���و امللكي الأم���ر خليفة ب���ن �صلم���ان اآل خليفة 
بق�رص الق�صيبية اأم�س ع���ددا من اأفراد العائلة املالكة 
الكرمية وعددا من امل�صوؤولني باململكة. وخالل اللقاء 

اأك���د �صاحب ال�صمو امللكي رئي�س الوزراء اأن احلكومة 
ت�صر بخطى ثابتة باجتاه املزيد من التنمية والتطوير 
التي تطال خمتلف املج���الت والأ�صعدة، لفتا �صموه 
اإل���ى اأن املواطن البحريني يف قل���ب التنمية وحمورها 

وهي تنطلق به ومن اأجل���ه، وجهود احلكومة متوا�صلة 
نح���و الدف���ع بخط���وات التق���دم بال�صكل ال���ذي يجعل 
اجلان���ب اخلدمي املت�ص���ل باملواط���ن يف امل�صتويات 
التي حتقق طموحاته وتطلعاته. اإلى ذلك اأكد �صاحب 

ال�صمو امللكي رئي�س الوزراء اأن ما يبديه اأبناء البحرين 
م���ن التفاف حول وطنهم وقيادتهم يف الظروف كافة، 
لهو خر تاأكيد على ما يتمتعون به من اإح�صا�س وطني 
ع���ال واإدراك لأبع���اد ما متر به املنطق���ة من حتديات، 

وق���ال �صموه “اإن اأهل البحري���ن معروفون مبحبة الآخر 
وم�صاعر املودة والألفة م�صتوطنة يف نفو�صهم، وعلينا 
اأن نكون يًدا واحدة يف �صون وحدتنا الوطنية واحلفاظ 

على ما حتقق من منجزات يف خمتلف القطاعات”.

• �صمو رئي�س الوزراء م�صتقبال عددا من اأفراد العائلة املالكة الكرمية وامل�صوؤولني	

تـنـمـيـة اأوا�صــر الـتـعــاون الـمـثـمــر مــع اإيـطـالـيــا
وجود فر�س ثنائية باملجالت التجارية وال�صتثمارية... �صمو رئي�س الوزراء: 

املنام���ة - بنا: ا�صتقبل رئي����س الوزراء �صاحب 
ال�صم���و امللكي الأم���ر خليفة بن �صلم���ان اآل خليفة 
بق�رص الق�صيبية �صباح اأم�س �صفر جمهورية اإيطاليا 
ال�صديق���ة لدى مملك���ة البحرين دومينيك���و بيالتو، 
اإذ بح���ث �صموه معه جمم���ل العالق���ات الثنائية بني 

البلدين و�صبل تعزيزها يف املجالت كافة.
ارتياح���ه  ع���ن  �صم���وه  اأع���رب  اللق���اء،  وخ���الل 
مل���ا و�صل���ت اإلي���ه العالقات ب���ني مملك���ة البحرين 
وجمهوري���ة اإيطالي���ا ال�صديق���ة من تط���ور وتفاهم 
وتن�صيق م�صرتك جتاه العديد من الق�صايا الإقليمية 
والدولي���ة، واأكد �صموه حر�س مملك���ة البحرين على 
تنمي���ة اأوا�رص التع���اون املثمر مع جمهوري���ة اإيطاليا 
ال�صديق���ة يف خمتل���ف املج���الت، يف ظ���ل م���ا يجمع 
ب���ني البلدي���ن وال�صعب���ني ال�صديق���ني م���ن روابط 
قوي���ة واح���رتام متبادل. ون���وه �صمو رئي����س الوزراء 
اإل���ى اأهمية بذل مزيد من اجله���د الذي يهم يف اإحراز 
تقدم اأكرث يف العالق���ات الثنائية بني البلدين، ومبا 
يلب���ي امل�صال���ح والتطلع���ات امل�صرتك���ة للبلدي���ن 

وال�صعب���ني ال�صديق���ني، واأك���د �صم���وه اأن مملك���ة 
البحري���ن وجمهوري���ة اإيطالي���ا ال�صديق���ة متتلكان 
العدي���د من املقومات التي ميك���ن اأن ت�صكل فر�صا 
واع���دة لتطوي���ر واقع العالق���ات الثنائي���ة املتميزة 
ب���ني البلدي���ن، ول�صيم���ا يف املج���الت القت�صادية 
والتجاري���ة وال�صتثماري���ة. واأ�صار �صم���وه اإلى اأهمية 
ال���دور ال���ذي ميك���ن اأن يق���وم ب���ه القط���اع اخلا�س 
بالبلدي���ن يف اإقامة ا�صتثم���ارات م�صرتكة يف العديد 
من املجالت التي من �صاأنها الرتقاء باأوجه التعاون 
الثنائ���ي اإل���ى م�صتوي���ات جدي���دة تخ���دم امل�صالح 
امل�صرتك���ة. من جهت���ه، اأعرب ال�صف���ر اليطايل عن 
جزي���ل ال�صك���ر والتقدي���ر ل�صاح���ب ال�صم���و امللكي 
رئي�س ال���وزراء على اهتمام �صم���وه بتطوير عالقات 
التعاون وال�صداقة بني مملك���ة البحرين وجمهورية 
ايطاليا، معربا عن بالغ اعتزازه مبا ت�صهده العالقات 
الثنائي���ة بني البلدين من من���اء يف �صتى القطاعات، 
م�صي���دا بالتط���ور ال���ذي ت�صهده مملك���ة البحرين يف 

•خمتلف املجالت. �صمو رئي�س الوزراء م�صتقبال ال�صفر الإيطايل	
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�لدفع بالعالقات مع �ل�صني نحو �آفاق �أرحب تعزيز �أطر �لتعاون بني �لبحرين و�ليابان 
لدى لقائه �سفري بكني لدى اململكة... �سمو ويل العهد: ملتقًيا ال�سفري هيديكي اإيتو... �سمو ويل العهد:

العه���د  اأ�س���اد ويل  بن���ا:   - املنام���ة 
نائب القائ���د الأعلى النائب الأول لرئي�س 
جمل����س ال���وزراء �ساح���ب ال�سم���و امللكي 
الأمري �سلم���ان بن حمد اآل خليفة بعالقات 
ال�سداق���ة التاريخية القائم���ة بني مملكة 
البحرين وجمهورية ال�سني ال�سعبية، ومبا 
ت�سه���ده اأوجه التع���اون والتن�سيق بينهما 
م���ن مناء يج�سد رغبتهما الدائمة نحو اآفاق 
اأرحب لهذه العالق���ات وموا�سلة تنميتها 
مبا يحق���ق تبادل امل�سال���ح امل�سرتكة يف 

�س���وء ما ميتلكان���ه من اإمكان���ات للتطور 
والتنوع.

ولدى لقاء �سموه يف ق�رص الرفاع اأم�س 
ال�سف���ري اأن وائر �سف���ري جمهورية ال�سني 
لدى مملكة البحرين مبنا�سبة ا�ستالم مهام 
عمل���ه ك�سف���ري لب���الده يف اململك���ة، حيث 
رح���ب �سم���وه بال�سفري ال�سين���ي اجلديد، 
متمنيًّا �سموه ل���ه كل التوفيق والنجاح يف 
مهمته الدبلوما�سية فيما يخدم التطلعات 
امل�سرتكة نحو املزيد من التعاون الثنائي 

يف خمتلف املجالت.
من جانب���ه، اأ�س���اد ال�سف���ري ال�سيني 
باهتمام مملك���ة البحرين بدع���م عالقاتها 
وتعاونه���ا م���ع ب���الده، معرًب���ا ع���ن �سكره 
وتقدي���ره ل�ساح���ب ال�سم���و امللك���ي ويل 
العه���د نائب القائد الأعل���ى النائب الأول 
لرئي�س جمل�س ال���وزراء على فر�سة اللقاء 
ب�سموه، منوًها مب���ا اأبداه �سموه من حر�س 
كبري نحو تعزيز ودعم العالقات البحرينية 

ال�سينية.

املنام���ة - بنا: اأك���د ويل العهد نائب 
لرئي����س  الأول  النائ���ب  الأعل���ى  القائ���د 
جمل����س ال���وزراء �ساح���ب ال�سم���و امللكي 
الأمري �سلمان بن حم���د اآل خليفة احلر�س 
املتب���ادل بني مملك���ة البحري���ن واليابان 
نحو تعزيز اأطر التعاون بينهما يف خمتلف 
القطاع���ات والتطلع امل�ستم���ر للبناء على 
العالق���ات  يف  امل�سرتك���ة  املكت�سب���ات 
البحريني���ة اليابانية املتميزة والتي تلقى 
كل الدع���م والرعاي���ة م���ن عاه���ل الب���الد 

�ساح���ب اجلالل���ة املل���ك حمد ب���ن عي�سى 
اآل خليف���ة ال���ذي د�ّس���ن عه���ًدا جديًدا يف 
عالق���ات ال�سداقة والتعاون بني البلدين. 
ج���اء ذلك، ل���دى ا�ستقبال �سم���وه يف ق�رص 
الرف���اع اأم�س �سف���ري اليابان ل���دى مملكة 
البحري���ن هيديكي اإيت���و مبنا�سبة تعيينه، 
حيث رحب �سموه بال�سفري الياباين واأبدى 
�سموه ارتياحه مل�سار العالقات البحرينية 
اليابانية والتطلع امل�ستمر نحو فتح اآفاق 
اأرح���ب من التعاون والتن�سيق الوثيق بني 

البلدين ال�سديقني.
م���ن جانب���ه، اأع���رب ال�سف���ري الياباين 
ل�ساحب ال�سمو امللك���ي ويل العهد نائب 
القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س 
الوزراء عن �سك���ره وتقديره على ما مل�سه 
من �سموه من اهتمام كبري بدعم العالقات 
م���ع ب���الده، موؤك���ًدا تطلع���ه ع���ر مهمت���ه 
الدبلوما�سي���ة يف مملكة البحرين اإلى دعم 
اأط���ر العالق���ات م���ع مملك���ة البحرين على 

كافة امل�ستويات ويف خمتلف املجالت.

• �سمو ويل العهد م�ستقبال ال�سفري ال�سيني	 • �سمو ويل العهد م�ستقبال ال�سفري الياباين	

�صمو رئي�س �لوزر�ء ي�صيد بنماء �لعالقات بني �لبحرين وتركيا

�ال�صتثمار يف �لطاقات �لبحرينية �أ�صا�س لبناء تنموي م�صتد�م

ال�سفري الرتكي اأكد حر�س بالده على تطوير التعاون

لدى لقائه الدفعة ال� 19 من طلبة “املنح الدرا�سية”... �سمو ويل العهد: 

املنام���ة - بن���ا: ا�ستقبل رئي�س ال���وزراء �ساحب 
ال�سم���و امللك���ي الأمري خليف���ة بن �سلم���ان اآل خليفة 
بق����رص الق�سيبي���ة اأم�س، �سفري جمهوري���ة تركيا لدى 
مملك���ة البحرين كمال دميريجيلر، ال���ذي ت�سلم مهام 
عمله �سفرًيا لبالده لدى اململكة موؤخًرا. وخالل اللقاء، 
هن���اأ �ساح���ب ال�سم���و امللك���ي رئي�س ال���وزراء �سفري 

جمهوري���ة تركيا مبنا�سبة تعيين���ه يف من�سبه اجلديد، 
متمنّيا �سموه له التوفيق يف اأداء مهمته الدبلوما�سية 
بال�سكل الذي يعزز م���ن اأوا�رص العالقات بني البلدين 
ال�سديق���ني. واأ�س���اد �سم���وه مب���ا ت�سه���ده العالقات 
البحريني���ة الرتكية من مناء وتقدم يف كافة املجالت، 
ل�سيم���ا القت�سادية والتجاري���ة وال�ستثمارية. واأكد 

�سم���وه اأن امل�س���ار املتق���دم للتع���اون الثنائ���ي بني 
البلدي���ن يج�س���د ما يرب���ط بينهما من عالق���ات قوية 
ترتك���ز عل���ى اأ�س����س متين���ة م���ن الح���رتام املتبادل 
وال�سعي لتحقيق امل�سال���ح امل�سرتكة. و�سّدد �سموه 
عل���ى �رصورة تفعيل ما يربط بني البلدين ال�سديقني 
من اتفاقيات ومذكرات تفاهم يف كل ما من �ساأنه اأن 

ي�سهم يف تطوير ميزان التبادل التجاري بني البلدين 
وال�ستفادة م���ن الفر�س ال�ستثماري���ة لدى البلدين 
عل���ى الأ�سعدة كافة. واأعرب �سموه عن تطلعه اإلى اأن 
ت�سهد الفرتة املقبلة مزيًدا من التعاون الذي يرتقي 
باأوج���ه العالق���ات الثنائية بني البلدي���ن اإلى جمالت 
جدي���دة تعود بالنفع واخلري عل���ى البلدين وال�سعبني 

ال�سديقني. من جانبه، اأع���رب �سفري جمهورية تركيا 
ل���دى مملك���ة البحري���ن عن خال����س �سك���ره وتقديره 
ل�ساح���ب ال�سم���و امللك���ي رئي����س ال���وزراء على دعم 
واهتم���ام �سموه بكل ما يعزز العالق���ات الثنائية بني 
البلدي���ن، موؤك���ًدا حر�س ب���الده على تطوي���ر التعاون 

القائم بني البلدين ال�سديقني يف �ستى القطاعات.

املنام���ة - بن���ا: اأك���د ويل العهد نائ���ب القائد 
الأعلى النائ���ب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء �ساحب 
ال�سم���و امللكي الأمري �سلمان بن حم���د اآل خليفة اأن 
ال�ستثم���ار يف العن����رص الب�رصي والطاق���ات البحرينية 
الواع���دة ه���و اأ�سا����س لبناء تنم���وي م�ست���دام، كون 
ال�ستثم���ار يف املواطن ه���و ال���روة احلقيقية التي 
يج���ب اأن توج���ه اإليه���ا كافة اخلط���ط والرامج التي 
تعمل عليها البحرين لتحقي���ق الروؤى التنموية التي 
يحر����س عاهل الب���الد �ساحب اجلاللة املل���ك الوالد 
حمد بن عي�سى اآل خليفة على حتقيقها، والتي جتعل 

املواطن حموراً يف اأهداف برامج التنمية ال�ساملة.
وهناأ �سم���وه الدفعة التا�سعة ع�رصة لرنامج ويل 
العهد للمنح الدرا�سية العاملية لدى ا�ستقبال �سموه 
يف ق�رص الرفاع ام�س الطلبة الذين مت اختيارهم �سمن 
ه���ذه الدفعة م���ن الرنام���ج، م�سيًدا مب���ا اأثبتوه من 

ق���درات وما ظهروا به م���ن روح عالية من التناف�سية 
متكنوا بها من اجتي���از �سل�سلة التقييم والختبارات 

املوؤهلة لبعثات الرنامج.
واأع���رب �سموه عن الفخر والعتزاز باأبناء الوطن 
من منت�سبي برنامج �سموه للمنح الدرا�سية العاملية 
وم���ا يعك�سون���ه من �س���ورة م�رصفة ململك���ة البحرين 
و�سبابه���ا املنجز يف املوؤ�س�سات الأكادميية العاملية 
العريقة التي ين�سمون اإليها من خالل الرنامج، كما 
اأ�س���اد �سموه مب�ست���وى الدعم واملتابع���ة والهتمام 
ال���ذي قدمه له���م اأولياء اأمورهم حت���ى و�سلوا لهذه 
املرحل���ة، متطلًع���ا �سم���وه اأن يحتفي معه���م بنجاح 

اأبنائهم ومتيزهم يف املراحل املقبلة.
وقال �سموه اإن م�س���رية الرنامج التي انطلقت 
منذ قرابة العقدين قد �سهدت العديد من املحطات 
املميزة، مثنًيا �سم���وه على دور املوؤ�س�سات الداعمة 

ل�سن���دوق الرنامج والذي اأ�سهموا من خالله يف دعم 
جناحات طلبة الرنامج.

يف  التوفي���ق  اجل���دد  للطلب���ة  �سم���وه  ومتن���ى 
م�سريته���م الأكادميي���ة، الت���ي يوفر له���م الرنامج 
خالله���ا كل الدعم والإ�سناد، منوًه���ا �سموه باجلهود 
الت���ي تق���وم به���ا اإدارة الرنام���ج يف مبا����رصة كل ما 
يتعل���ق ب�سريه م���ن تع���اون وتن�سيق م���ع اجلامعات 
العاملية العريقة ومتابعة �س���وؤون الطلبة كافة بدًءا 
م���ن عملية اختي���ار املر�سح���ني حت���ى انتهائهم من 

الدرا�سة.
وقد اأعل���ن برنامج ويل العه���د للمنح الدرا�سية 
العاملية عن اأ�سم���اء الطلبة الفائزين بالبعثات لعام 
2018، وت�س���م الدفع���ة التا�سعة ع�رصة م���ن الطلبة 
الفائزين كالً من: في�س���ل يو�سف فخرو من مدر�سة 
البحري���ن. وفار�س عمران ح�سن م���ن مدر�سة توما�س 

اأدي�سون – الوليات املتحدة الأمريكية.
وزين خال���د ال�سخي من مدر�سة بي���ان البحرين. 
�سان���ت  مدر�س���ة  م���ن  ال�سهاب���ي  فا�س���ل  وغ���ادة 
كري�ستوف���ر. وعبداهلل ف���اروق اأحميدي م���ن مدر�سة 
الهداي���ة اخلليفي���ة الثانوي���ة للبنني. وح�س���ن فوؤاد 
عبداهلل علي من مدر�سة الهداي���ة اخلليفية الثانوية 
للبن���ني. وحممود حمم���د املادح م���ن مدر�سة ال�سيخ 
عبدالعزيز بن حمم���د الثانوية للبنني. وعالية يون�س 
حم���د عبداهلل م���ن مدر�سة غازي الق�سيب���ي الثانوية 
للبنات. وكوثر ح�سن النعيمي من مدر�سة اأميمة بنت 
النعمان الثانوية للبنات. وزينب اأحمد علي نا�رص من 

مدر�سة الوفاء الثانوية للبنات. 
ومت اختيار الطلب���ة الفائزين ببعثات �سمو ويل 
العه���د لعام 2018 من �سم���ن 400 متقدما بحرينيا 
م���ن املدار����س الثانوي���ة اخلا�س���ة واحلكومية داخل 

وخارج البحرين امل�ستوفني ل����روط التقدمي وذلك 
بناًء على معدلته���م الرتاكمية، بالإ�سافة اإلى نتائج 
امتح���ان ال���� IELTS وامتحان���ات ال���� SAT ونتائج 
الرنام���ج التدريب���ي لتنمي���ة امله���ارات القيادي���ة 
والدورة يف النقد الفكري التي نظمها الرنامج خالل 

مرحلة الرت�سيح العام املا�سي.
للمن���ح  العه���د  ويل  �سم���و  برنام���ج  اأن  يذك���ر 
الدرا�سي���ة العاملي���ة يتي���ح للطلب���ة حري���ة اختي���ار 
التخ�س�س���ات التي يرغبون بها م���ن اجلامعات التي 
يح�سل���ون على القب���ول فيها وق���دم الرنامج 166 
بعثة لطلب���ة البحرين من جميع �رصائ���ح املجتمع بناًء 
عل���ى كفاءته���م الأكادميي���ة منذ تاأ�سي�س���ه يف العام 
1999 مبب���ادرة كرمية م���ن ويل العهد نائب القائد 
الأعلى النائ���ب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء �ساحب 

ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة .

• �سمو رئي�س الوزراء م�ستقبال ال�سفري الرتكي	

• �سمو ويل العهد ملتقيا الدفعة ال�19 لرنامج �سمو ويل العهد للمنح الدرا�سية العاملية 	



كيف أصبحت “كريدي 
مكس” منذ فترة طويلة 

وحتى اليوم المزود 
األول للخدمات المتميزة 

لمستخدمي بطاقات 
االئتمان بالبحرين؟

- “كري���دي مك����س” له���ا ب���اع طوي���ل يف 
ه���ذا املج���ال، واليوم نحن من ال���رواد يف جمال 
البطاق���ات االئتمانية، اإذ بداأنا بالعام 1999 يف 
هذا املج���ال وا�ستفدنا طوال ه���ذه االأعوام من 
التجارب وال�سعوبات التي واجهتنا، لذلك هذه 
اخلربة هي من اأه���م الركائز التي نعتمد عليها 

اليوم.
والعام���ل الب�رشي من اأه���م مقومات جناحنا، 
فنح���ن مل ن�ست���ورد ه���ذه الكفاءات ب���ل �سعينا 
اأن نط���ور العن�رش املحلي وننف���ق على تدريبه. 
ونحر����س دائًم���ا عل���ى اأن نكون عل���ى توا�سل 
م���ع ال�رشكات العاملية يف جم���ال البطاقات مثل 
“الفي���زا” و “ما�سرت كارد”، هوؤالء العمالقة يف 
جم���ال البطاق���ات االئتمانية وعملي���ات الدفع، 
ون�ستفيد من خربتهم التي تنا�سب امل�ستهلك 
البحرين���ي. باخت�سار نحن جمعن���ا بني 3 عنا�رش 
اأ�سا�سي���ة لتحقي���ق الري���ادة، وه���ي االأقدمية، 
اخلربة التي تعتمد على العامل الب�رشي، والتميز 

باملنتجات التي تنا�سب �سوق البحرين.
وكوننا �رشكة مملوكة من قبل بنك البحرين 
والكوي���ت، اإذ اإن القائم���ني عليه���ا كله���م من 
البحريني���ني، لذل���ك فه���م عل���ى دراي���ة تام���ة 
بامل�ستهل���ك البحرين���ي وماذا يري���د، وكيفية 
تلبي���ة اخلدمة له يف حال طلبها؛ ليكون يف حالة 

اقتناع تام.
اال�سرتاتيجي���ات التي ن�سعه���ا تهدف اإلى 
اال�ستدامة، فهي تطابق وتالئم ظروف ال�سوق، 
ونحن يف حال���ة بحث دائم؛ ملعرفة امل�ستجدات 
يف العامل، ونعم���ل ب�سكل م�ستمر جللب وتوفري 

متطلبات ال�سوق البحرينية دائًما. 

كيف تنظرون إلى 
منافسيكم في السوق 
لكي تظلوا دائمًا في 

الريادة؟
- املناف�سون يف كل �سناعة �سيء اإيجابي؛ 
الأنهم عامل حمف���ز لزيادة جودة املنتج. والذي 
ميي���ز بطاقة ع���ن اأخرى ه���و اخلدم���ة املقدمة 
واالمتي���ازات الت���ي يح�سل عليه���ا العميل. يف 
البداي���ة عندم���ا تاأ�س�س���ت “كري���دي مك�س” مل 
يك���ن هن���اك عدد كبري م���ن البن���وك وال�رشكات 
التي ت�س���در البطاقات االئتمانية، ولكن اليوم 

اأدرك���ت بنوك كث���رية اأهمية ذل���ك، فاأ�سبحت 
ت�سدر البطاقات بكل اأنواعها، ونحن يف االإدارة 
ننظر لذلك بنظ���رة اإيجابية جتعلن���ا ن�سبو اإلى 
االأف�س���ل. وبتوفيق م���ن اهلل ن�ستطيع اأن نقول 
اإننا مازلن���ا يف ال�سدارة، ونحن يف الريادة لي�س 
فق���ط كوننا ن�س���در اأكرب عدد م���ن البطاقات، 
الت���ي و�سل عدده���ا اليوم اإلى م���ا يقارب 25 
بطاقة، ولكن اخلدمة املتميزة واملتفردة التي 

نقدمها لعمالئنا.
املناف�س���ة عندن���ا ه���ي الت�ساب���ق لتلبي���ة 
خدم���ات الزبائن ولي�س م���ع البنوك اأو ال�رشكات 

التي ت�سدر البطاقات.

ما أهم بنود عملية 
التطوير الجديدة لـ “كريدي 

مكس” للتوسع داخل 
وخارج البحرين والمنتجات 

الجديدة ومدى استقطابها 
شرائح جديدة من العمالء؟

- من اأهم عملي���ات التطوير التي اأجنزتها 
“كريدي مك�س” النظام االإلكرتوين، فنحن من 
اأوائ���ل ال�رشكات التي اأ�س���درت نظام املحفظة 
االإلكرتوني���ة، اإذ عملنا عليها خالل العام 2016 
واأ�سدرناه���ا يف 2017، وه���ي تتميز عن غريها 
م���ن املحاف���ظ االإلكرتوني���ة بارتباطه���ا ب�سكل 
مبا����رش بالبطاق���ة االئتماني���ة، ونح���ن يف �سدد 
اإ�سافة بطاقات بنك البحرين والكويت معنا يف 
ه���ذه املحفظة. وبالن�سب���ة للتحويل الديجيتال 
متبق حالًي���ا 3 مراحل �سيتم االنتهاء منهم قبل 
نهاي���ة العام اجلاري، وهذا املنت���ج له االأولوية 
يف امليزاني���ة والبح���ث ل���� “كري���دي مك����س”. 
واأي�سا اجلديد اأنن���ا اأ�سدرنا 4 بطاقات جديدة 
منت�س���ف الع���ام املا�سي، “في���زا اإنفينيت” و 
“في���زا �سيغن����رش” و طوما�س���رتكارد وورلد” و 
“ما�سرتكارد وورلد اإيليت”، وحظي كبار زبائن 
“كريدي مك�س” بالتمتع باملزايا اجلديدة التي 
تقدمها هذه البطاقات اجلديدة، والتي حققت 
القيمة امل�سافة للزبائ���ن يف 4 جماالت رئي�سة 

ه���ي: ال�سفر واملطاعم والت�س���وق والرتفيه، اإذ 
تعزز ه���ذه املزاي���ا احل�رشية املقدم���ة حلاملي 
هذه البطاق���ات من اأ�سالي���ب الزبائن وترتقي 
بها، وحقق���ت هذه البطاقات ن�سبة جناح كبرية 
بالن�سبة لتوقعاتنا والدرا�سات التي اأعددناها.

ونح���ن ب�سدد اإط���الق منتج جدي���د �سارفنا 
على االنتهاء منه، ومن املتوقع اإ�سداره قريًبا، 
و�سيخ���دم ه���ذا املنت���ج �رشيحة كب���رية ومهمة 
م���ن امل�ستهلك���ني البحريني���ني اإ�ساف���ة اإل���ى 
اأنه���ا �ستزيد م���ن حجم ا�ستخ���دام البطاقات يف 

البحرين.

كيف هو التعامل الداخلي 
مع الموظفين؟

- نفخ���ر ب���اأن العامل���ني معن���ا يف “كريدي 
مك�س” هم بحرينيون، فنحن نعلم اهتماماتهم 
دائًم���ا  وندعمه���م  معه���م  العم���ل  وطبيع���ة 
عل���ى ح�س���ور دورات تدريبي���ة  بت�سجيعه���م  
ون���دوات داخل وخارج البحري���ن يف دول كثرية 

مث���ل دبي ولندن و�سنغافورة واإيطاليا. فهناك 
3 اأ�سي���اء يعتم���د علي���ه املوظ���ف لك���ي ي�سل 
اإلى النج���اح، اأواًل: التح�سي���ل العلمي، فمعظم 
العامل���ني يف “كري���دي مك�س” خريج���و جامعة 
مب�ست���وى عال م���ن الكف���اءة والتقدي���ر، ثانًيا: 
املعرفة، وهن���ا ياأتي دورنا لنزودهم بالدورات 
وح�س���ور الن���دوات، وم���ن جهت���ي اأ�ستم���ع اإلى 
اأفكار ال�سباب العامل���ني معنا يف ال�رشكة لتبني 
ه���ذه االأفكار ب���ل وعق���د اجتماع���ات ملناق�سة 
تنفيذ اأكرثها واقعي���ة وفعالية، ونطلب منهم 
امل�سارك���ة يف الكثري م���ن االأف���كار وامل�ساريع 

لل�رشكة.
ثالًث���ا ال�سلوك: وهذا دائًما نوؤكده ونحر�س 
علي���ه، فق���د يفتق���د املوظف الك���فء يف عمله 
اليوم���ي اإل���ى كيفي���ة التعام���ل مع العم���الء اأو 
الزم���الء، وهذا يفقده الكث���ري من مهاراته التي 
تكون موؤ�رشا لنا لتحفيزه وتوجيهه للتقدم معنا 

يف خدمة “كريدي مك�س” وزبائنها.

بعد خبر اكتشاف النفط في 
البحرين، ما تأثير ذلك على 

االقتصاد عموما وعلى 
“كريدي مكس” خصوصا؟

- ه���ذا االكت�س���اف �سيع���ود باإيجابية على 
االقت�س���اد البحرين���ي عموما، و�س���وف ي�ستثمر 
بالطب���ع ب�س���كل اإيجابي م���ن جمي���ع القطاعات 
احلكومي���ة ويف حت�س���ني اخلدم���ات، ونتوقع اأن 
يك���ون له م���ردود يف الف���رتة املقبل���ة القريبة 
�سي�سع���ر ب���ه املواط���ن البحريني. اأم���ا بالن�سبة 
لتاأثري ذلك على “كريدي مك�س” فطاملا هناك 
انتعا�س يف البلد ويف اقت�سادها ف�سيعود ذلك 

علينا باإيجابية.
اأهلنا من ال�سعودية اأي�ًسا لهم تاأثري اإيجابي 
على البحرين وعلينا يف “كريدي مك�س”، فيزيد 
ا�ستعمال البطاقات وينطب���ق هذا بالطبع على 
زيادة عدد ال���زوار وامل�ستثمري���ن يف البحرين، 
فنحن جزء من ال�رشيحة، ونعد يف “كريدي مك�س” 
مبواكب���ة هذا احل���دث وتقدمي منتج���ات تالئم 

الزيادة يف االإنفاق واالنتعا�س يف االقت�ساد.

ماذا يقول يوسف ميرزا 
لمنافسيه بالسوق؟

- اأكرر م���رة اأخرى اأن املناف�سة هي ظاهرة 
اإيجابية، ونلتزم باأن نقدم ما فيه خدمة للعمالء، 

ونفتخر بهذا وجنعله دائًما �سعارنا الدائم. 

ت�سوير: ر�سول احلجريي

ه��و رج��ل �ساحب نظ��رة ��ست�سر�فية و��ستباقي��ة مكنته من �ختيار �لأف�س��ل يف قيادة �ملوؤ�س�سة �ل��ذي ير�أ�سها، فهو 

�ساح��ب ق��ر�ر متمر���س، ول ي��ردد باتخاذ �أي ق��ر�ر يقتنع ب��ه �إذ� �سعر �أن��ه مل�سلح��ة �ملوؤ�س�سة ويدع��م �لقت�ساد 

�لوطن��ي. ميتل��ك �لقدرة و�جللد على �لعم��ل، و��ستطاع �أن يكون �لقدوة يف حتفيز �لآخري��ن. له �سخ�سية �سمولية 

يف ع��امل �إد�رة �ملوؤ�س�س��ات �ملالي��ة. ناج��ح و�إد�ري كفوء. �خلربة �لت��ي يتمتع بها يو�سف علي م��رز� جنحت بتمكني 

“كري��دي مك���س” م��ن حتقيق مكانة متمي��زة يف قطاع �لبطاق��ات �لئتمانية؛ لت�سبح �ليوم �مل��زود �لأول للخدمات 
�ملتميزة مل�ستخدمي بطاقات �لئتمان بالبحرين، وهي جناحات حتققت حم�سلة للتقدم �ملتو��سل يف �لأد�ء وجهود 

جميع موظفي �ل�سركة بال�ستفادة من �لتحديات و�لعمل على حتويلها �إىل فر�س لتطوير �لأعمال.

وكان هذ� �حلو�ر مع �لرئي�س �لتنفيذي ل� “كريدي مك�س” يو�سف علي مرز�: 

ـــك الـــبـــحـــريـــن  ـــن إضـــــافـــــة بــــطــــاقــــات ب
ــت فــي الــمــحــفــظــة اإللــكــتــرونــيــة ــوي ــك وال

ال��ق��ي��م��ة ال��م��ض��اف��ة ت��ت��م��ث��ل ف���ي ال��س��ف��ر 
وال����م����ط����اع����م وال����ت����س����وق وال���ت���رف���ي���ه

نفخر بأن 
العاملين 

في “كريدي 
مكس” 

بحرينيون

استراتيجيتنا 
تهدف إلى 
االستدامة 

وتالئم ظروف 
السوق

االكتشاف 
النفطي 

سيعود بالنفع 
على االقتصاد 

البحريني

هبة حم�سن

نجمــع بيــن 3 عناصر أساســية وهــي األقدمية والخبــرة والتميز 

حجم استخدام 
البطاقات سيزداد ونحن 

في ريادة المتنافسين 

الرئيس التنفيذي ل�"كريدي مكس" يوسف علي ميرزا ل�"$":
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للتوا�صل  �صمة  ت���زال  وال  واالأج����داد  االآب���اء  ر�صخها  ثابتة  اأ�ص�س  على  ال���روؤى  املتميزةتطابق  العالقات  بتعزيز  القيادتني  تطلعات  لرتجمة  �صاأ�صعى  االإم��ارات��ي:  ال�صفري 

حر�ص بحريني اإماراتي متبادل على تطـــــــــوير العـالقـات يف مـخــتـلـف املـجـاالت
اأقام ماأدبة غداء تكرميا لل�صفري �صلطان بن حمدان... �صمو ال�صيخ علي بن خليفة:

املنام���ة - بنا: اأق���ام نائب رئي�س جمل�س ال���وزراء �صمو ال�صيخ 
علي بن خليفة اآل خليفة ماأدبة غداء؛ تكرميا ل�صفري دولة االإمارات 
العربي���ة املتحدة ل���دى مملكة البحري���ن �صمو ال�صي���خ �صلطان بن 
حم���دان بن زايد اآل نهي���ان؛ مبنا�صبة تعيني �صم���وه �صفرًيا لبالده 
يف اململك���ة، ح�رضه���ا ع���دد م���ن اأف���راد العائل���ة املالك���ة الكرمية 

وامل�صوؤولني باململكة.
ورحب �صمو نائ���ب رئي�س جمل�س الوزراء ب�صمو ال�صيخ �صلطان 
بن حم���دان، م�صي���ًدا بالعالق���ات التاريخي���ة البحريني���ة االإماراتية 
املتمي���زة، معرًب���ا �صم���وه ع���ن اعتزاز مملك���ة البحري���ن بعمق هذه 
العالق���ات االأخوي���ة املتين���ة ب���ني البلدي���ن ال�صقيق���ني واحلر�س 
املتبادل على توثيقها وتطويرها يف خمتلف املجاالت والتي متثل 
منوذًجا طيًبا للعالقات القائمة على اأفق وا�صع من التعاون الثنائي 
وتطاب���ق الروؤى عل���ى اأ�ص�س ثابتة ر�صخها االآب���اء واالأجداد وال تزال 
�صمة للتوا�صل امل�صتمر والعمل الثنائي، موؤكًدا �صموه لل�صفري اأنه 
�صيلق���ى كل الدعم وامل�صاندة من قبل احلكوم���ة واأجهزتها كافة؛ 
من اأج���ل ت�صهيل مهام عمل���ه وموا�صلة تطوي���ر وتعزيز العالقات 

الوطيدة بني البلدين وال�صعبني ال�صقيقني يف خمتلف املجاالت.
م���ن جهته، اأع���رب �صمو ال�صيخ �صلطان بن حم���دان بن زايد اآل 
نهي���ان عن �صكره وتقديره ل�صم���و ال�صيخ علي بن خليفة اآل خليفة 
على ما لقي���ه من حفاوة وترحيب، موؤكًدا اأن���ه �صي�صعى اإلى ترجمة 
تطلعات قيادت���ي البلدين بتعزيز وتطوير العالقات املتميزة بني 
البلدي���ن ال�صقيقني يف املج���االت كافة والتي ترتك���ز على قاعدة 

�صلبة من و�صائج القربي وامل�صري امل�صرتك.

• �صمو نائب رئي�س جمل�س الوزراء يقيم حفل غداء تكرميا لل�صفري االإماراتي	
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تتقدم أسرة دار »                   « 

بخالص التعازي والمواساة 

إلى الزميلة

منى المطلق
في وفاة المغفور له بإذن اهلل

ابـن خالتهـا
سائلين اهلل عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع 

رحمته وأن يسكنه الفردوس األعلى وأن يلهم 
أهله وذويه الصبر والسلوان
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تر�سيخ الروابط مع الإمارات والعمل على تطويرها

“اخلارجية” تربط �سفاراتنا مع املقر رقمًيا

اآلية موحدة يف مواجهة التقارير املغلوطة

املنام���ة - بن���ا: ا�ستقبل وزي���ر الديوان 
امللك���ي ال�سي���خ خال���د ب���ن اأحم���د اآل خليفة 
مبكتب���ه بالديوان امللكي اأم����س �سفري دولة 
الإم���ارات العربي���ة املتحدة  ال�سي���خ �سلطان 
بن حمدان بن زايد اآل نهيان مبنا�سبة تعيينه 
�سف���رًيا جديًدا لب���الده لدى اململك���ة. وخالل 
اللق���اء، اأ�ساد مبا يربط ب���ن مملكة البحرين 
ودولة الإم���ارات العربية املتحدة من عالقات 
را�سخة ت�سكل منوذًجا متميًزا للرتابط الأخوي 
والتالحم بن الأ�سقاء وتعك�س عقوًدا طويلة 
م���ن التع���اون الوثيق ال���ذي يحظ���ى برعاية 
كرمية من عاهل البالد �ساحب اجلاللة امللك 
حمد بن عي�سى اآل خليفة واأخيه �ساحب ال�سمو 
ال�سي���خ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س دولة 

الإم���ارات العربي���ة املتحدة لتحقي���ق كل ما 
يلبي تطلعات وم�سالح ال�سعبن ال�سقيقن، 
تر�سي���خ  عل���ى  املتب���ادل  احلر����س  موؤك���ًدا 
دعائم الروابط امل�سرتك���ة وامل�سي قدًما يف 
تطويره���ا. ونّوه مب���ا ت�سهده دول���ة الإمارات 
العربي���ة املتحدة من نه�سة �ساملة واإجنازات 
بف�س���ل  الأ�سع���دة  كاف���ة  عل���ى  ح�ساري���ة 
توجيه���ات �ساحب ال�سمو ال�سي���خ خليفة بن 
زاي���د اآل نهي���ان رئي����س الدول���ة، واملتابعة 
امل�ستمرة من �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 
را�س���د اآل مكتوم نائب رئي����س الدولة رئي�س 
جمل�س ال���وزراء حاكم دب���ي، و�ساحب ال�سمو 
ال�سي���خ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبو 

ظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة.

املنامة - وزارة اخلارجية:  اأطلقت وزارة 
اخلارجية م�رشوع التحول الرقمي لقواعد البنية 
التحتي���ة لالت�سالت املوح���دة، بالتعاون مع 
كل من �رشكة “اآفايا” و”بتلكو”، حيث ت�سعى 
اإلى تعزيز الت�سال بن بعثاتها واملواطنن 
يف اخلارج وذلك عرب اإبقاء موظفيها مت�سلن 

على مدار ال�ساعة.
واأك���دت وكي���ل اخلارجي���ة ال�سيخ���ة رنا 
بنت عي�سى بن دعي���ج اآل خليفة النتهاء من 
املرحلة الأول���ى من م�رشوع التح���ول الرقمي، 
منوهًة بامل�رشوع ال���ذي اأ�رشفت عليه “بتلكو” 
به���دف تن�سيب اأح���دث حل���ول “الت�سالت 
املوح���دة” بالتع���اون م���ع “اآفاي���ا”، والت���ي 

�سمل���ت املق���ر الرئي�سي لل���وزارة اإلى جانب 
ع���دد م���ن �سف���ارات البحري���ن املتمركزة يف 

منطقة ال�رشق الأو�سط. 

الق�سيبي���ة - جمل�س الن���واب: �سارك وفد 
ال�سعب���ة الربملاني���ة برئا�س���ة النائ���ب عي�س���ى 
الكوهجي، يف الجتم���اع الثاين للجنة الربملانية 
اخلليجية املعنية بتعزيز العالقات مع الربملان 
الأوروبي خالل الفرتة 29 اإلى 30 اأبريل اجلاري 
بالكوي���ت. ومت خ���الل جل�س���ة العم���ل اخلليجية 
امل�سرتك���ة مناق�سة اآليات العم���ل لو�سع حلول 
للمعلومات املغلوطة التي ت�سل اإلى الربملان 

الأوروب���ي عرب م�س���ادر ته���دف لت�سويه �سمعة 
اململكة. و�سمل مقرتح للجنة التفاق على اآلية 
موحدة تتعامل مبوجبها جمال�س الدول الأع�ساء 
م���ع التقارير ال�سادرة عن اجله���ات الربملانية 
الدولي���ة ب�س���اأن دول جمل����س التع���اون، حيث 
تت�سم���ن مرحلة الر�س���د واملتابعة حتت مظلة 
جمل����س التع���اون اخلليحي ووف���ق ا�سرتاتيجية 

معينة واآلية عمل حمددة ووا�سحة.

• وكيل اخلارجية	

�ضباط قوة الواجب العملياتي اخلا�ص 17 منوذج يف الت�سحية والعطاء
ت�سلموا اأو�سمة تقديرية مل�ساركتهم ب� “اإعادة الأمل”... القائد العام:

الرفاع - ق���وة الدفاع: حتت رعاية القائد العام 
لقوة دف���اع البحرين امل�س���ري الرك���ن ال�سيخ خليفة 
ب���ن اأحمد اآل خليفة، اأقيم حف���ل تكرمي جمموعة قوة 
الواج���ب العملياتي اخلا�س 17 التابع���ة لقوة دفاع 
البحرين وامل�ساركة يف عملية اإعادة الأمل بجمهورية 
اليمن ال�سقيقة �سمن قوات التحالف العربي بقيادة 
اململكة العربي���ة ال�سعودية ال�سقيق���ة، �سباح اأم�س 
باحلر����س امللك���ي، بح�س���ور رئي����س هيئ���ة الأركان 
الفري���ق الركن ذياب النعيم���ي ووكيل وزارة الدفاع 

اللواء الركن ال�سيخ اأحمد بن حممد اآل خليفة.
وبع���د ع���زف �س���الم القائد الع���ام لق���وة دفاع 
البحرين، تفقد امل�سري طابور العر�س الذي ا�سطف 
لتحيته، وبداأ احلفل بت���الوة اآيات من الذكر احلكيم، 
بعده���ا األق���ى نائ���ب قائ���د احلر�س امللك���ي العميد 
الركن حمد ب���ن خليفة النعيمي كلمة بهذه املنا�سبة 
رحب فيها بالقائد العام لقوة دفاع البحرين و�سكره 

عل���ى رعايته هذا احلف���ل.  ثم تف�س���ل القائد العام 
لقوة دفاع البحرين بت�سليم الأو�سمة التقديرية التي 
منحها �ساحب اجلاللة امللك القائد الأعلى لعدٍد من 
�صباط و�صب���اط �صف واأفراد جمموع���ة قوة الواجب 
العملياتي اخلا�س 17 التابع���ة لقوة دفاع البحرين؛ 
تقدي���ًرا له���م عل���ى جهوده���م الوطني���ة املخل�سة، 
ودوره���م الأخ���وي الكب���ري يف وقوفه���م اإل���ى جانب 
الأ�سق���اء يف الدفاع عن احلق، وما يتحلون به من روح 
معنوية عالي���ة، واحرتافية، وان�صباط لأداء ر�صالتهم 
ال�سامي���ة. وبه���ذه املنا�سبة عرب القائ���د العام لقوة 
دفاع البحري���ن عن فخره واعت���زازه ب�صباط و�صباط 
�سف واأفراد قوة الواجب اخلا�س التابعة لقوة دفاع 
البحري���ن عل���ى جهودهم القتالي���ة املباركة وبذلهم 
للغ���ايل والنفي����س ف���داًء لدينهم ووطنه���م واأمتهم 
مب�ساركته���م بكل فخر واعت���زاز يف عمليات التحالف 
العربي بقيادة الأ�سقاء باململكة العربية ال�سعودية؛ 

تنفي���ًذا للتوجيهات امللكية ال�سامي���ة لعاهل البالد 
�ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة.

واأ�ساد القائد الع���ام لقوة دفاع البحرين برجال 
ق���وة دفاع البحرين من ق���وة الواجب اخلا�س التابعة 
لق���وة دف���اع البحرين الذي���ن مثلوا النم���وذج الأمثل 
والأروع يف الت�سحي���ة والعطاء ون���ذروا اأنف�سهم لهذا 
الواج���ب الوطني املقد����س بكل �سجاع���ة واإقدام يف 
�سبيل رفع راية احل���ق، داعًيا اهلل تعالى اأن يوفقهم 
ويحفظه���م وين�رشه���م م���ع اإخوانه���م م���ن الق���وات 
ال�سقيقة. كم���ا نقل اإليهم القائد الع���ام لقوة دفاع 
البحرين حتيات وتقدير عاهل البالد �ساحب اجلاللة 
املل���ك حمد ب���ن عي�س���ى اآل خليفة، ورئي����س الوزراء 
�ساح���ب ال�سمو امللكي الأمري خليفة ب���ن �سلمان اآل 
خليفة، وويل العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول 
لرئي�س جمل����س الوزراء �ساحب ال�سمو امللكي الأمري 

�سلمان بن حمد اآل خليفة.

•  القائد العام يرعى حفل تكرمي جمموعة قوة الواجب العملياتي اخلا�س 17	

القطاع ال�سحي يفخر بالتقدير الدويل ل�سمو رئي�س الوزراء 

توجيهات �سمو رئي�س الوزراء ارتقت بالقطاع ال�سحي

يف حتقيق الإجنازات ال�سحية ال�ساخمة... حممد بن عبداهلل: 

اأ�سادت مب�سامن خطاب منظمة ال�سحة العاملية... ال�سالح:

املنامة - املجل�س الأعلى لل�سحة: اأعرب رئي�س 
املجل����س الأعلى لل�سحة الفريق طبيب ال�سيخ حممد 
ب���ن عبداهلل اآل خليفة وبالنيابة ع���ن اأع�ساء املجل�س 
ومنت�سب���ي القط���اع ال�سح���ي ع���ن خال����س التهاين 
والتربيكات لرئي�س ال���وزراء �ساحب ال�سمو امللكي 
الأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة؛ مبنا�سبة الإ�سادة 
ال�سامي���ة التي حظ���ي بها �سموه ع���رب الر�سالة الذي 
تلقاه���ا من املدير الع���ام ملنظمة ال�سح���ة العاملية 

تيدرو�س غيبريي�سو�س.
ونوه رئي�س املجل�س الأعلى لل�سحة مبا ت�سمنته 
ر�سال���ة املدير الع���ام ملنظمة ال�سح���ة العاملية من 
مع���اٍن عظيمة مقرونة بالتقدي���ر والعتزاز، ملا يقوم 
به �ساحب ال�سمو امللكي رئي�س الوزراء من اإجراءات 
لتحقي���ق التغطي���ة ال�سحي���ة ال�سامل���ة للمواطن���ن 
واملقيمن يف ظل العهد الزاهر لعاهل البالد �ساحب 

اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة.
واأكد رئي����س املجل�س الأعلى لل�سحة اأّن القطاع 
ال�سحي يفخر بال�سه���ادة الدولية من منظمة ال�سحة 
العاملي���ة والت���ي تاأتي تقدي���ًرا وعرفاًنا م���ن العامل 
باجله���ود الكب���رية الت���ي تبذله���ا احلكوم���ة برئا�سة 
�ساح���ب ال�سم���و امللكي رئي����س ال���وزراء على مدى 

ع�رشات ال�سنن.
واأ�س���اف “اإّن احلكومة مت�س���ي قدًما يف تطوير 
قط���اع الرعاية ال�سحي���ة يف اململكة، وم���ن بن اأهم 
اخلط���وات اإقرار اخلط���ة الوطنية لل�سح���ة 2016 - 
2025، الت���ي اأقره���ا جمل����س الوزراء، وم���ا ت�سمنته 
م���ن �سيا�سات ومبادرات من اأبرزه���ا م�رشوع ال�سمان 
ال�سحي الوطني، مما يدل على اأن البحرين تتجه نحو 
التوج���ه واللتزام ال���دويل ملنظمة ال�سح���ة العاملية 
لتحقيق الغاية 3 - 8 من اأهداف التنمية امل�ستدامة 

وحتقيق التغطية ال�ساملة للجميع”.

واأو�س���ح الفريق ال�سي���خ حممد بن عب���داهلل اأّن 
احلكوم���ة برئا�س���ة �ساح���ب ال�سم���و امللك���ي الأمري 
خليف���ة ب���ن �سلم���ان اآل خليف���ة ومتابع���ة حثيثة من 
ويل العه���د النائ���ب الأول لرئي����س جمل����س ال���وزراء 
�ساح���ب ال�سم���و امللكي الأم���ري �سلمان ب���ن حمد اآل 
خليفة، ت�ستمر بو�سع وتطوي���ر ال�سيا�سات ال�سحية 
ومتابع���ة تنفيذه���ا والتاأك���د من ال�ستخ���دام الأمثل 
للم���وارد باأكرب قدر ممك���ن من الكف���اءة والفاعلية؛ 
لتعزيز �سحة الفرد واملجتمع و�سمان توفري خدمات 
�سحي���ة ذات جودة عالية، منظم���ة ومتكاملة، وعادلة 

وم�ستدامة ويف متناول جميع ال�سكان.
وعلى �سعي���د حوكمة القطاع ال�سح���ي، اأو�سح 
رئي����س املجل�س الأعل���ى لل�سح���ة اأّن احلكومة قامت 
مبراجع���ة وحتدي���ث القوان���ن املتعلق���ة برتخي�س 
املهني���ن العاملن يف جمال الرعاية ال�سحية، وتلك 
املتعلقة بتحفيز ا�ستثم���ار القطاع اخلا�س وتنظيم 
عملي���ة الرتخي����س ملوؤ�س�س���ات الرعاي���ة ال�سحي���ة 
واملراك���ز ال�سيدلي���ة وتعزيز الق���درات املوؤ�س�سية 
للهيئة الوطنية لتنظيم امله���ن واخلدمات ال�سحية 
حيث �ساهمت هذه اجلهود يف تفعيل الدور الرقابي 

والتنظيمي للهيئة.

املنام���ة - وزارة ال�سحة:  باركت وزيرة ال�سحة 
فائقة ال�سالح وكافة منت�سبي الوزارة لرئي�س الوزراء 
�ساح���ب ال�سمو امللكي الأمري خليفة ب���ن �سلمان اآل 
خليف���ة، الإ�سادة ال�سامية التي حظ���ي بها �سموه من 
املدي���ر الع���ام ملنظمة ال�سح���ة العاملي���ة تيدرو�س 
غيبريي�سو����س، نظ���ري اجله���ود احلثيث���ة املبذول���ة 
لتطوير الرعاي���ة ال�سحية ال�ساملة، وم���ا يوليه �سمو 
رئي����س الوزراء للقطاع ال�سح���ي وما تتخذه احلكومة 
من خطوات واإجراءات من اأجل متتع جميع املواطنن 

واملقيمن باأف�سل م�ستوى من اخلدمات.
واأ�سادت ال�سالح مبا جاء يف خطاب مدير منظمة 
ال�سحة العاملية، وال���ذي ت�سمن التقدير والثناء ملا 
تق���وم ب���ه احلكومة الر�سي���دة من اإج���راءات لتحقيق 
التغطي���ة ال�سحي���ة ال�ساملة، موؤكدة عل���ى الدور الال 
حم���دود ال���ذي اأ�سه���م به �سم���وه يف تطوي���ر القطاع 
ال�سح���ي، اإلى جان���ب الهتمام ال���ذي يتلقاه القطاع 
ال�سحي والتوجيه���ات امل�ستمرة والتي ت�سب دائماً 
يف م�سلح���ة املواطن���ن وراحة املر�س���ى، واملتابعة 
ع���ن كثب ل�ستمرار تطوير اخلدمات ال�سحية، والتي 

عك�س���ت النجاح الذي حققته مملكة البحرين التقدير 
العاملي كنموذج متطور يف املجال ال�سحي. 

ومنت�سب���ي  اعتزازه���ا  ع���ن  الوزي���رة  واأعرب���ت 
»ال�سح���ة« بهذه الإ�س���ادة الكرمي���ة ل�ساحب ال�سمو 
امللك���ي رئي�س ال���وزراء، مو�سحة اأنه���ا مبثابة اإجناز 
كب���ري حتق���ق يف الع���ام 2018م، حي���ث ج���اء الإطراء 

ال�سام���ي من هذه املنظمة الأممية اعرتافا بدور الأب 
والوال���د يف تعزيز �سحة اأبنائه من املجتمع البحريني 
والرتق���اء بها، وج���اء ثمرة جه���ود وطني���ة متكاملة 
ق���ادت اإلى تعميم الأداء املتط���ور، والنتقال به اإلى 
العاملية واإتاحته اأمام كل الدول الراغبة بال�ستفادة 

من التجربة البحرينية الناجحة يف املجال ال�سحي.
وقالت: »مل يك���ن م�ستغربا على �ساحب ال�سمو 
امللك���ي احل�س���ول ه���ذه الإ�س���ادة الدولي���ة املهمة 
تقدي���را وعرفانا لإ�سهام���ات �سموه يف ه���ذا املجال 
احلي���وي والب���ارز، وذلك لأنه �سب���ق ل�سموه احل�سول 
عل���ى العدي���د م���ن اجلوائ���ز وال���دروع وال�سه���ادات 
الت���ي ترتبط مبجالت التنمية بكاف���ة اأبعادها والتي 
قادها خ���الل ن�سف قرن من الزم���ان، مثل الإن�سانية 
واملادية والتعليمي���ة وال�سحية والإ�سكانية، اإ�سافة 
اإلى العديد م���ن اجلوائز التي منحتها ل�سموه العديد 
م���ن املنظمات واجله���ات املهمة يف الع���امل اعرتافا 
ب���دور �سموه يف التنمية والتطوير وتقديرا وانعكا�سا 
ل���دور مملكة البحرين التي اأ�سبحت واحدة من الدول 

الرائدة يف جمايل التنمية ال�ساملة«.

• رئي�س املجل�س الأعلى لل�سحة	

املفت�س العام يتفقد 
وحدة ع�سكرية

القائد العام ي�سيد بالعالقات مع الإمارات
الرف���اع - قوة الدف���اع: تفق���د املفت�س 
العام الل���واء الرك���ن عبداهلل ح�س���ن النعيمي 
�سب���اح اأم�س، اأحد اأ�سلح���ة ووحدات قوة دفاع 
البحرين واطلع عن كثب على م�ستوى جهوزية 
الوح���دة وا�ستعداداته���ا الع�سكرية بالإ�سافة 

اإلى برامج الإعداد والتدريب.

املنام���ة - بن���ا: ا�ستقبل القائ���د العام لقوة 
دفاع البحري���ن امل�سري الركن ال�سي���خ خليفة بن 
اأحم���د اآل خليف���ة يف القيادة العام���ة �سباح اأم�س، 
�سفري دولة الإمارات العربي���ة املتحدة ال�سقيقة 
ال�سي���خ �سلطان بن حم���دان بن زاي���د اآل نهيان، 
وذلك مبنا�سب���ة تعيينه �سفرًيا جدي���ًدا لبالده يف 
مملك���ة البحرين، بح�س���ور رئي�س هيئ���ة الأركان 

الفري���ق الركن ذياب بن �سق���ر النعيمي ووكيل 
وزارة الدف���اع اللواء الركن ال�سيخ اأحمد بن حممد 
اآل خليفة. وخالل اللق���اء رحب القائد العام لقوة 
ا  دفاع البحرين بال�سفري الإماراتي اجلديد، متمنيًّ
ل���ه التوفيق والنجاح يف اأداء مهامه الدبلوما�سية، 
م�سيًدا مبتان���ة العالقات الأخوي���ة الوطيدة التي 

تربط البلدين ال�سقيقن.

• وزيرة ال�سحة	
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املنامة - وزارة اال�شغال و�ش����ؤون البلديات والتخطيط 
العم���راين: تنفي���ذا للأمر الك���رمي من رئي�س ال����زراء �شاحب 
ال�شم���� امللك���ي االأم���ر خليفة ب���ن �شلم���ان اآل خليف���ة ببناء 
جامع املهزع ليك����ن معلما دينيا وتعليمي���ا، اأ�شدرت وزارة 
االأ�شغ���ال و�ش�ؤون البلديات والتخطي���ط العمراين رخ�شة بناء 
اجلام���ع وذلك بالتن�شيق والتعاون  مع وزارة العدل وال�ش�ؤون 
اال�شلمية واالأوقاف. وقال وزي���ر اال�شغال و�ش�ؤون البلديات 
والتخطيط العمراين ع�شام خلف “اإن الت�جيه الكرمي ال�شادر 
م���ن رئي����س ال����زراء �شاح���ب ال�شم���� امللكي االأم���ر خليفة 
بن �شلم���ان اآل خليفة ببن���اء اجلامع ب�شكل يحف���ظ له مكانته 
التاريخية ودوره الدين���ي يعك�س ويرتجم  حر�س �شم�ه على 
اال�شتمرار يف تط�ي���ر واإعادة بناء واإعم���ار امل�شاجد واجل�امع 

ودور العب���ادة يف خمتل���ف مناطق اململك���ة، وا�شتمرار الدعم 
الكبر الذي ت�فره احلك�مة امل�قرة لدور العبادة مبا ميكنها 
م���ن القيام بدورها ور�شالتها الديني���ة”. واأ�شاف خلف “ف�ر 
�شدور االأم���ر الكرمي عملت ال�زارة من خ���لل اأمانة العا�شمة 
على و�شع االأمر م��شع التنفيذ وذلك من خلل اإ�شدار رخ�شة 
بناء اجلام���ع والذي ي�ش���كل اإ�شاف���ة ن�عية للمع���امل الدينية 
والتاريخية يف مملكة البحرين”. واأو�شح ال�زير يف ت�رصيحه اأن 
ال����زارة وبناء على ت�جيهات احلك�مة برئا�شة �شاحب ال�شم� 
امللك���ي رئي�س ال����زراء �شتعمل على ت�شخ���ر كل االإمكانات 
وامل����ارد لدعم تنفيذ هذا امل�رصوع لرج���ع هذا ال�رصح معلما 
اإ�شلمي���ا متمي���زا مرتجما تاري���خ اململكة احل����رصي والديني 

ونه�شتها التعليمية والعمرانية.

“البلديات” ت�صدر رخ�صة بناء جامع املهزع

ما م�صري اجتماعات اإعادة هيكلة الدعم؟

“التنفيذ” تبيع “العربية لل�صكر” مبزاد يبداأ من 36 مليون دينار

تنفيذا لت�جيهات �شم� رئي�س ال�زراء

مع اقرتاب م�عد انتهاء دور االنعقاد منت�شف ماي� املقبل

بعد اإفل�س ال�رصكة وتراكم دي�نها

ملاذا ت�قفت اجتماعات جلنة اإعادة هيكلة الدعم 
الأكرث من 3 اأ�شابيع؟.

�ش����ؤال يرتدد هذه االأيام عل���ى األ�شنة العديد من 
امل�اطنني والن�شطاء وبع�س االأقلم ال�شحافية.

كان اأول اجتماع للجنة امل�شرتكة بني ال�شلطتني 
الت�رصيعي���ة والتنفيذي���ة يف اخلام����س ع����رص م���ن يناير 
املا�ش���ي، وذلك بعد ع���دة اأيام من قرار رف���ع اأ�شعار 

البنزين، اإثر ت�جيه ملكي �شادر بهذا ال�شاأن.
ومن���ذ ذل���ك احل���ني وحت���ى اللحظ���ة كان اأبرز ما 

متخ�ش���ت عنه هذه االجتماعات ه���� الت�افق على 10 
مب���ادئ، وا�شتح���داث مبداأي���ن اإ�شافي���ني، اأولهما اأال 
ي�شتفي���د م���ن الدعم احلك�م���ي امل�اطن����ن مزدوج� 
اجلن�شي���ة الذي���ن ي�شتفيدون م���ن دعم دول���ة اأخرى، 
وثانيهم���ا اأن ي�شتح���ق الدع���م احلك�م���ي النقدي كل 
بحريني اكت�ش���ب اجلن�شية البحريني���ة قبل 5 �شن�ات 
من تاريخ طلب احل�ش�ل على الدعم. و�شعت “البلد” 
للت�ش���ال برئي�س اللجنة املمثل���ة لل�شلطة الت�رصيعية 
يف ه���ذه االجتماع���ات النائ���ب عل���ي الع���رادي لبيان 
مربرات ت�ق���ف اجتماع���ات اللجن���ة امل�شرتكة لفرتة 
ط�يل���ة، واآخر م�شتجدات اأعماله���ا، اإال اأنها مل تفلح يف 

احل�ش�ل من���ه على رد على ات�شاالته���ا. وكما حاولت 
االت�شال برئي�س اللجن���ة الفرعية املنبثقة عن اللجنة 
امل�شرتكة املمثلة لل�شلط���ة الت�رصيعية ال�ش�ري جمال 
فخ���رو، اإال اأنه���ا كذلك مل ت�فق يف احل�ش����ل على رد 
على ات�شاالتها. ووفق���ا ملتابعات ال�شحيفة لربنامج 
اجتماع���ات اإعادة هيكلة الدعم، ف���اإن اآخر اجتماع جرى 
كان يف الراب���ع م���ن �شه���ر اإبريل اجل���اري، وذلك بني 
اللجنتني الفنيت���ني امل�شغرة بني ممثلي ال�شلطتني 
التنفيذي���ة والت�رصيعي���ة، واللتني تراأ�شهم���ا ال�ش�ري 
علي فخرو ووزي���ر العمل والتنمي���ة االجتماعية جميل 

حميدان. 

علم����ت “البلد” اأن ال�رصكة العربية لل�شكر �شُتطرح 
للبي����ع قريًبا يف املزاد العلني م����ن قبل حمكمة التنفيذ 
الرابعة، ب�شع����ر يبداأ من 36 ملي�ن دينار بحريني؛ نظًرا 
الإفل�����س ال�رصك����ة وع����دم قدرتها عل����ى �ش����داد الدي�ن 
املرتاكم����ة عليها ل�شال����ح البنك الدائ����ن مب�جب عقد 
ره����ن ممتلكات ال�رصك����ة واملربم ب����ني الطرفني بقيمة 
اإجمالي����ة ت�ش����ل لقراب����ة 18 ملي�����ن دين����ار لتم�ي����ل 
ا�شتثمارات امل�شنع، اإ�شافًة الأكرث من ربع ملي�ن دينار 
ل�شال����ح وزارة ال�شناع����ة والتجارة، ف�ش����ًل عن احلق�ق 
العمالي����ة لقراب����ة 170 عامًل في����ه منه����م 40 بحرينًيا.  
وم����ن املت�ق����ع اأن يتم عر�س ال�رصك����ة يف املزاد العلني 

مبجرد اإمتام املحكمة االإجراءات الر�شمية اخلا�شة بهذا 
الطلب، والذي كان قد تق����دم به البنك الدائن مب�جب 
�شن����دات تنفيذي����ة لعق����د الره����ن للمطالب����ة بالدي�ن 
املتع����رث �شدادها من قبل ال�رصك����ة، والتي ال ميثلها اأي 
حماٍم ب�شب����ب اإفل�شها، اإذ بلغ اإجم����ايل املبلغ املطالب 
به 36 ملي�����ن دينار من قبل البن����ك، واأن التنفيذ على 
امل�شن����ع هدفه ا�شتيف����اء مبالغ الت�شهي����لت املمن�حة 
لل�رصك����ة.   كما علمت “البلد” اأي�ًش����ا اأن املحكمة كانت 
خاطب����ت وزارة ال�شناع����ة والتج����ارة ب�ش����اأن الق�شيم����ة 
ال�شناعي����ة الكائن����ة مبنطقة احلد ال�شناعي����ة، واملقام 
عليه����ا م�شنع اإنت����اج ال�شكر وامل�ؤج����رة لل�رصكة، اإن كان 
م����ن املمكن اإب����رام عقد اإيج����ار جديد عليه����ا من عدمه 
يف ح����ال بيع ال�رصك����ة مل�شتثمر جدي����د. وورد خطاب من 

ال�زارة ال�شه����ر املا�شي بعدم ممانعته����ا الإجراء عملية 
البي����ع باملزاد العلني واإمكان اإبرام عقد مع اأي م�شتثمر 
لذات الن�س�ط اأو اأي ن�س�ط اآخر بعد ا�ستيف�ء املت�أخرات 
االإيجاري����ة املتخل����ف �شدادها ط�ال الف����رتة املا�شية، 
والتي تراكم����ت وو�شلت حتى تاريخ 31 مار�س 2018 
اإل����ى 258722 دين����ارا وفل�شني، مبين����ًة اأنها �شت��شل 
احت�شاب مبالغ اإيجار الق�شيمة ال�شناعية على امل�شتاأجر 
احل����ايل - ال�رصكة العربية لل�شك����ر - حتى تاريخ تر�شية 
امل����زاد على م�شتثمر جديد. يذك����ر اأن امل�رصوع املذك�ر 
كان قد ت�قف عن اإنتاج ال�شكر منذ اأكرث من عامني، مما 
اأفق����د 170 عامًل، منهم قراب����ة 40 بحرينًيا، وظائفهم، 
والذين متكن�����ا من احل�ش�ل على اأح����كام عمالية تلزم 
ال�رصكة بدفع م�شتحقاتهم املالية ك�نها حق�قا عمالية. 

• ع�شام خلف	

توجيهات �صمو رئي�س الوزراء �صتعيد وهج جامع املهزع
لن�رص القيم االإ�شلمية ور�شالة ال��شطية... قراطة ل� “$”:

 اأ�ش����اد ع�ش����� جمل�����س الن�����اب اأحم����د قراط����ة 
بالت�جيهات الكرمي����ة لرئي�س ال�زراء �شاحب ال�شم� 
امللكي االأمر خليفة بن �شلمان اآل خليفة ب�شاأن �رصعة 
اتخاذ االإج����راءات؛ الإعادة بناء جام����ع املهزع باملنامة 

ب�شكل يحفظ مكانته التاريخية ودوره الديني.
وق����ال قراطة ل����� “الب����لد” اإن ت�جيه����ات �شم� 
رئي�����س ال�����زراء �شت�شه����م يف اإع����ادة ال�ه����ج الديني 

للجامع الذي ميثل معلما تاريخيا ويحمل ا�شما �شاربا 
يف وجدان البحرينيني وذاكرة العلماء.

واأ�شار اإلى اأن ت�جيهات �شم�ه بثت الروح الإعادة 
اإعمار اجلامع الذي بقي مهمل ل�شن�ات ودون اهتمام 
من اجلهات املعنية ب�شبب تقاذف امل�ش�ؤوليات فيما 
بينه����ا. واأكد قراط����ة اأن الت�جيه����ات ال�شامية ت�ؤكد 
احلر�����س الكبر م����ن �شم� رئي�����س ال�����زراء للهتمام 
ب����دور العب����ادة، و�شيانته����ا وتط�يره����ا، مت�قعا اأن 
يع�����د جامع املهزع للعب دوره احلي�ي باملجتمع من 

خلل ن�رص القيم االإ�شلمية ور�شالة البحرين ال��شطية. 
واأكد قراطة �رصورة البدء الف�ري من اجلهات املعنية 
الإعمار اجلامع؛ ليك�ن معلما دينيا وتعليميا وتاريخيا. 

مروة خمي�س

• اأحمد قراطة	

�صيدعلي املحافظة

عبا�س اإبراهيم

“ال�صورى” ي�صلق 195 مادة بقانون الإفال�س

�صوء تغذية وجرعات طبية غري منا�صبة اأدت لنفوق الأبقار

تخفيف االإعدام يعك�س مبادئ الت�شامح امللكي

ال اأمرا�س اأو اأوبئة خطرة بالرثوة احلي�انية... “الزراعة”: 

اأن املب���ادرة امللكي���ة  ال�ش����رى  اأك���د جمل����س 
ال�شامي���ة لعاهل الب���لد �شاحب اجللل���ة امللك حمد 
ب���ن عي�ش���ى اآل خليف���ة، بتخفيف عق�ب���ات االإعدام، 
ال�ش���ادرة بحق عدد من املدان���ني يف ق�شية ت�شكيل 
اخللي���ة االإرهابي���ة، وجرائ���م اإرهابية اأخ���رى، تعك�س 

بجلء اأ�شمى مع���اين القيم االإن�شانية النبيلة، ومبادئ 
الت�شامح والعف� التي ُجبل عليها جللته، وورثها عن 
اآبائه واأجداده الكرام، وهي ما جعلت مملكة البحرين 
بقيادته���ا احلكيم���ة مملك���ة للت�شام���ح، والتعاي�س، 
وال�شلم. واأ�شاد جمل�س ال�ش�رى بامل�اقف التاريخية 
للقائ���د الع���ام لق�ة دف���اع البحرين امل�ش���ر الركن 
ال�شيخ خليفة بن اأحمد اآل خليفة، وما حتمله من روح 

ال�شجاعة والنب���ل، مثمًنا املجل�س وافر كرمه و�شفحه 
عّمن اأ�ش���اء اإليه، وهدد حياته، وه���ي مبادرة تنم عن 

�شهامة القائد العام لق�ة دفاع البحرين.
واأقر املجل����س بجل�شته االأ�شب�عية اأم�س برئا�شة 
علي ال�شال���ح م�رصوع قان����ن باإ�شدار قان����ن اإعادة 
التنظي���م واالإفل�س )195 م���ادة(.  واأ�شدر املجل�س 

بيانا مبنا�شبة قرب حل�ل ي�م العمال.

املنام���ة - وكالة الزراعة وال���رثوة البحرية: نفت 
وكالة الزراعة والرثوة البحرية ما تداولته بع�س م�اقع 
الت�ا�ش���ل االجتماع���ي ب�ش���اأن نف�ق عدد م���ن االأبقار، 
م�ؤكدة اأن اإدارة الرقابة والرثوة احلي�انية ت�ؤدي دورا 
بتق�ش���ي االأمرا����س ال�بائية اإلى جان���ب التح�شينات 
والتدعيمات الدورية التي يجريها االأطباء البيطري�ن 
عل���ى كل م���زارع وحظائ���ر امل�ا�ش���ي. وقال���ت وكالة 
الزراعة اإن فرق مكافحة االأوبئة باإدارة الرقابة وال�شحة 
احلي�اني���ة عاين���ت املزرع���ة التي ح���دث فيها حاالت 

النف����ق ومن خ���لل الفح����س املخت���ربي والت�رصيحي 
تبني تغذية �شاحب املزرعة امل�ا�شي باأعلف ت�شببت 
يف ح���دوث اإعي���اء �شديد ملجم�عة م���ن االأبقار تناولت 
تل���ك االأع���لف واأثناء حماولة �شاح���ب املزرعة معاجلة 
املا�شي���ة ب�ش���كل ف���ردي دون اال�شتعان���ة بالعيادات 
البيطرية التابعة ل�كالة الزراعة اأعطاهم جرعات طبية 
غر منا�شبة اأدت اإلى حدوث حاالت النف�ق املتداولة. 
واأهابت ال�كالة باجلمه�ر ت�خي احليطة واحلذر وعدم 
االأخذ باالإ�شاعات وا�شتق���اء االأخبار من م�شادر ر�شمية 

م�ث�قة، م�ش���رة اإلى عدم وج����د اأي اأمرا�س اأو اأوبئة 
خط���رة ق���د ت�شيب القط���اع، م�شددا عل���ى اتخاذ كل 
االح���رتازات واالإج���راءات ال�قائية للت�ش���دي للأوبئة 
احلي�انية حفاظاً عل���ي ال�شحة العامة يف البحرين. اإلى 
ذلك، اأك���د عدد من مربي وجت���ار امل�ا�شي اأن ال��شع 
ال�شح���ي بالن�شب���ة ملزارعه���م جي���د واأن م���ا ر�شد من 
ح���االت نف�ق داخل احد املزارع ن���اجت من �ش�ء ت�رصف 
م���ن القائمني على املزرعة، م�شري���ن اإلى عدم ر�شد 

اأي حاالت نف�ق اأخرى يف املزارع االأخرى.

حممد بن مبارك: عالقات متينة تربطنا مع الإمارات

املنام���ة- بن���ا: ا�شتقب���ل نائ���ب رئي�س 
جمل�س ال�زراء �شم���� ال�شيخ حممد بن مبارك 
اآل خليف���ة مبكتب���ه بق�رص الق�شيبي���ة ال�شيخ 
�شلطان بن حمدان بن زايد اآل نهيان مبنا�شبة 

تعيينه �شفراً لدى اململكة.
ورحب �شم���� نائب رئي�س جمل�س ال�زراء 

بال�شي���خ �شلطان بن حمدان اآل نهيان، م�ؤكداً 
متان���ة العلق���ات االخ�ي���ة والتاريخي���ة التي 
جتم���ع بني مملك���ة البحرين ودول���ة االإمارات 
العربية املتحدة وقيادت���ي و�شعبي البلدين 
ال�شقيق���ني، متمنياً ل���ه الت�في���ق يف ظل ما 

�شيلقاه من ترحاب وتعاون. 

الفرق بين الموظف والمسؤول
 الف���رق بني امل�ظ���ف وامل�شئ�ل اأن للأول عطل���ة اأ�شب�عية. واأبرز من����ذج اإ�شدار رئي�س 
ال����زراء �شاحب ال�شم� امللكي االأمر خليفة بن �شلمان اآل خليفة اأمره الكرمي الإعادة بناء جامع 
امله���زع، تفاعلً مع ما ن�رصت���ه »البلد«، من تغطي���ة م�ش�رة، عن و�شع جام���ع قا�شي الق�شاة، 

واملمار�شات املدن�شة لطهارته وتاريخه.
ن�رصت ال�شحيفة امل��ش�ع بعدد ي�م ال�شبت املا�شي. وقراأ �شم�ه ال�شحيفة نهاًرا كعادته. 
وانزع���ج من ماآل اجلام���ع، الذي كان معلًما دينيًّا وتعليميًّا، فاأ�ش���در �شم�ه ت�جيهاته الف�رية، 

للمجل�س االأعلى لل�ش�ؤون االإ�شلمية ووزارة العدل وال�ش�ؤون االإ�شلمية واالأوقاف ال�شنية.
يج���ب اأن يقراأ امل�ش�ؤول����ن ت�جيهات املقام ال�شامي باإطاره���ا الف�شيح، ولي�س من زاوية 
�شيق���ة، تقت����رص على م��ش�ع اجلام���ع فقط. يتعني عل���ى امل�ش�ؤول اأن ال يتث���اءب عن متابعة 

�ش�ؤون امل�اطنني.
لتنه�س ال�زارات واجلهات الر�شمية بدورها دون تراخ اأو تق�شر. لئل تقع يف اإحراج.

اأغلق���ت االأوقاف ال�شنية اجلام���ع يف فرباير 2011؛ لهدمه واإعادة بنائه، ومنذ 7 اأع�ام تاه 
ق���رار تعمر اجلامع العريق بني املجل�س االأعلى لل�ش����ؤون االإ�شلمية وجهات ر�شمية اأخرى، وما 
اإن �ش���درت الت�جيهات ال�شامية اأف���ادت ال�زارة املعنية اأنها بداأت اإع���داد خطة عمل لتط�ير 
اجلام���ع، فلماذا تتاأخر ق�شايا املجتم���ع 7 �شن�ات، حتى تن�رص بال�شحاف���ة، وتنالها الت�جيهات 

ال�شامية، لتب�رص الن�ر؟
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تيارات

�سباط جدد ي�ؤدون الق�سم اأمام وزير الداخلية

املنامة - وزارة الداخلية: ا�شتقبل وزير 
الداخلي���ة ال�شيخ را�شد بن عبداهلل اآل خليفة، 
اأم����س، ع���دًدا م���ن ال�سب����ط اجل���دد، والذين 
قام����ا ب���اأداء الق�ش���م اأمامه، بح�ش����ر رئي�س 

االأم���ن العام الل����اء طارق بن ح�ش���ن احل�شن. 
وهن����أ الوزير، ال�سب�ط ب�لتح�قهم ب�خلدمة يف 
ال����زارة، ووجههم اإلى ����رصورة العمل بكفاءة 

واإخل�س من اأجل خدمة ال�طن. 
حمرر ال�صوؤون املحلية



املنامة - اأمفا القاب�ضة: اأكد ع�ضو جمل�س اإدارة 
�رشك����ة اأمفا القاب�ضة، حممد رج����ب اأيوب، اأن القطاع 
العق����اري يف البحرين ب����ات م�ضتقراً بف�ض����ل الر�ؤى 
احلكومي����ة الر�ضيدة �انته����اج �ضيا�ضات قائمة على 
االنفتاح االقت�ضادي �جذب اال�ضتثمارات اخلارجية 
�توف����ر حزمة من الت�ضهي����ات �احلوافز يف خمتلف 
القطاع����ات االقت�ضادية �اأبرزها القط����اع العقاري، 
�ذل����ك على الرغم م����ن الظ����ر�ف اال�ضتثنائية خال 
ال�ضنوات الثاث املن�رشمة عقب تراجع اأ�ضعار النفط 
�م����ا عك�ضه ذلك م����ن ركود اقت�ض����ادٍي طال الكثر 
م����ن د�ل الع����امل. �اأ�ضاف اأي����وب اأن اأج����واًء اإيجابية 
�ض����ادت يف معر�س اخلليج للعقار �تفاءل مبزيٍد من 

احلراك �النمو العقاري يف �ض����وء ما ت�ضهده ال�ضوق 
م����ن ا�ضتقراٍر، االأمر الذي م����ن �ضاأنه خلق املزيد من 

الفر�س �ا�ضتقطاب اال�ضتثمارات اخلارجية.
�اأ�ض����ادت �رشكة اأمف����ا القاب�ض����ة بالنجاح الذي 
حقق����ه معر�����س اخلليج للبن����اء �العق����ار �الت�ضميم 
اله����ال  �رشك����ة  نظمت����ه  �ال����ذي   2018 الداخل����ي 
للمعار�����س االأ�ضب����وع املا�ضي، حت����ت رعاية رئي�س 
ال����وزراء �ضاح����ب ال�ضم����و امللكي االأم����ر خليفة بن 
�ضلم����ان اآل خليف����ة، خال الفرتة م����ن 24 اأبريل اإلى 
26 اأبري����ل اجل����اري. �نوهت “اأمف����ا” اإلى ما حتظى 
ب����ه املعار�����س �املنتدي����ات �اللق����اءات �خمتل����ف 
الفعالي����ات العقاري����ة من دع����ٍم حكوم����ي كبر، مبا 

يعك�س التوجهات احلكومية املخل�ضة لتوفر كافة 
املتطلب����ات �املقوم����ات الازمة لنمو ه����ذا القطاع 
�تط����وره. �توجه اأيوب بوافر ال�ضك����ر �االمتنان اإلى 
�ضاحب ال�ضمو امللكي رئي�س الوزراء لت�رشفه برعاية 
معر�س اخلليج للعق����ار �افتتاحه، االأمر الذي اأعطى 
املعر�����س زخماً كب����راً �دفعًة معنوي����ًة �ضاهمت يف 
اإجناح����ه، كما توج����ه بال�ضكر الواف����ر للقائمني على 
املعر�س �جميع املنظمني �امل�ضاركني الإجناح هذه 
الفعالي����ة املهمة �التي اجتذب����ت ع�رشات املطورين 
العقاري����ني من داخ����ل البحرين �خارجه����ا، �اأتاحت 
الفر�ضة جلميع املطورين لتبادل اخلربات العقارية 
�تعزي����ز فر�ضهم اال�ضتثمارية �عر�����س م�ضاريعهم 

املختلفة. كما �ضكر اأيوب موؤ�ض�ضة التنظيم العقاري 
�الت����ي حر�ضت على امل�ضاركة يف املعر�س �تنظيم 
ند�ة قدمها الرئي�س التنفي����ذي للموؤ�ض�ضة، ال�ضيخ 
حممد ب����ن خليفة اآل خليف����ة، حول اأب����رز الت�رشيعات 
�االأنظم����ة العقاري����ة اجلديدة يف اململك����ة. �ذكر اأن 
�رشك����ة اأمفا القاب�ض����ة ا�ضتثم����رت املعر�س يف ن�ضج 
عاق����ات جديدة م����ع �����رشكات عقاري����ة مرموقة كما 
عر�ضت بع�ضاً من اأبرز م�ضاريعها العقارية �خططها 
امل�ضتقبلي����ة، منوهاً اإلى اأن “اأمفا” �ضت�ضتمر يف رفد 
ال�ض����وق العقاري����ة بامل�ضاري����ع املتمي����زة �الرائدة 
�التي ت�ضهم يف تعزي����ز ال�ضورة احل�ضارية امل�رشقة 

للمملكة.

5 مايو انطاق “الف�ضول 
االأربعة” الت�ضوقي

حت���ت رعاي���ة جمعية �ضي���دات االعم���ال البحرينية 
ينطل���ق معر�س الف�ض���ول االربعة الت�ضوق���ي العائلي 
�ذل���ك ي���وم ال�ضبت 5 ماي���و يف فن���دق ال�ضراتون من 
ال�ضاعة الثانية ع�رشة ظهرا �حتى العا�رشة م�ضاء، مبنا�ضبة 
�ضهر رم�ض���ان املبارك. ��رشحت مديرة املعر�س، رميا 
القا�ض���ي اأن الغاية من املعر�س ه���و ت�ضجيع �ضيدات 
�رجال االعم���ال البحرينيني عل���ى الرت�يج ملنتجاتهم 
�دع���م املوؤ�ض�ضات ال�ضغرة لتن�ضيط احلركة التجارية 

يف اململكة. 

“اإنف�ضتكورب” يجري تغيرات اإدارية ا�ضرتاتيجية

املنامة - اإنف�ضتكورب: اأجرى بنك اإنف�ضتكورب، اأم�س �ضل�ضلة من التغيرات االإدارية التي تهدف 
اإل���ى موا�ضلة م�ضرة منو ال�رشكة �تعزيزها يف املرحلة املقبلة. �جاءت هذه التغيرات يف جزء منها بعد 
ق���رار حممد ال�رش�قي التقاعد من من�ضبه كرئي�س تنفيذي م�ضارك ابتداء من اأغ�ضط�س 2018. ��ضيبقى 
ال�رش�قي، الذي ان�ضم اإلى اإنف�ضتكورب عام 2009، مع ال�رشكة كم�ضت�ضار خا�س. ��افق جمل�س االإدارة 
على عدد من التعديات يف هيكلية اأع�ضاء فريق االإدارة العليا �م�ضوؤ�لياتهم على اأن يبداأ العمل بها يف 
اأغ�ضط�س املقبل. �بناًء عليه �ضيوا�ضل ري�ضي كابور، الذي اأم�ضى م�ضرة جناح منوذجية يف اإنف�ضتكورب 
الأك���ر من 25 عاًما، مهام���ه كرئي�س تنفيذي م�ضارك، ��ضين�ضم اإليه ح���ازم بن قا�ضم كرئي�س تنفيذي 
م�ض���ارك اأي�ًض���ا �ينتقل لاإقامة يف اخلليج، عل���ى اأن يخ�ضع هذا التعيني ملوافق���ة ال�ضلطات الرقابية. 
�يق���ود بن قا�ضم فريق اال�ضتثم���ار يف ال�رشكات اخلا�ضة يف اأ�ر�با منذ 2012. ��ضيخلف دانيال لوبيز- 

كر�ز بن قا�ضم يف اإدارة فريق اال�ضتثمار يف ال�رشكات اخلا�ضة يف اأ�ر�با حيث يعمل منذ فرتة طويلة.
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اقتصاد
خـطـة ال�ستـقـطـاب 50 �ألـف �سـائـح بحرينـي �سـنـويـا

حمادثات ر�ضمية يف بانكوك لتن�ضيط التجارة اأغ�ضط�س املقبل ... ال�ضفر التايلندي ل� “$”:  

     علي �لفرد�ن من �ملنامة

ق����ال ال�ضفر التايلندي ل����دى البحرين، تانيت 
ن����ا �ضونخا، اإن ب����اده ت�ضتهدف رفع ع����دد ال�ضياح 
البحريني����ني يف الوق����ت ال����ذي تعتزم في����ه حكومة 
ب����اده الدخ����ول يف حمادث����ات رفيع����ة امل�ضتوى مع 
اململك����ة �ضيف ه����ذا الع����ام لزيادة التع����ا�ن بني 
البلدين مبا فيها العاقات االقت�ضادية �التجارية. 
�اأبل����غ ال�ضف����ر التايلن����دي “الب����اد” عل����ى هام�س 
جول����ة اقامتها هيئ����ة ال�ضياح����ة التايلندي����ة مبعية 
�فد �ضياح����ي مرافق زائر اإلى املنام����ة، اأن نحو 35 
األف �ضائ����ح بحريني زار�ا تايلند يف العام املا�ضي، 
�اأن����ه مت ��ض����ع خطة من اأجل رفع ع����دد ال�ضياح من 
البحرين اإلى تايلند لنحو 50 األف �ضائح �ضنوياً كما 

هو متوقع.
�ق����ال ال�ضفر “نري����د اأن نحقق هذا الرقم �اأن 
يكون �اقعاً عل����ى االأر�س”. �بنينّ ال�ضفر تانيت نا 
�ضونخا اأن ب����اده تتمتع بعاقات قوية مع البحرين 
�هن����اك تع����ا�ن يف خمتل����ف املج����االت، مو�ضحا اأن 
لق����اءات ر�ضمية رفيعة عق����دت يف فرباير املا�ضي 

ناق�ض����ت مو�ضوع����ات خمتلف����ة �اأن لق����اءات ثانية 
�ضتعق����د يف بانك����وك اغ�ضط�س املقب����ل ال�ضتكمال 
هذه اجلهود �متابعة ما مت بحثه يف االجتماع االأ�ل، 
�الت����ي من بينه����ا تطوي����ر العاق����ات االقت�ضادية 

�ال�ضياحية.
�بخ�ضو�����س ع����دد العامل����ني التايلندي����ني يف 
البحري����ن، اأ�ضار ال�ضفر اإل����ى اأن عددهم يبلغ نحو 8 

اآالف عامل يعملون يف خمتلف القطاعات.

�ا�ض����اف ال�ضف����ر اأن مملكة تايلن����د بحثت مع 
البحرين عدد من املبادرات مثل نقل جتربة تاينلد 
يف جمال البناء �املقا�الت، �اأن العمل جار لتطبيق 
هذه املبادرات. �تط����رق ال�ضفر كذلك اإلى تعا�ن 

مملكة تايلند م����ع �زارة ال�ضحة البحرينية يف جمال 
تبادل اخلربات الطبية.

��ض����ارك ع�����رشات املمثل����ني ملكات����ب ال�ضف����ر 
البحريني����ة يف العر�س الذي قدمت����ه هيئة ال�ضياحة 
التايلندي����ة يف البحري����ن �الذي �ضم����ل على لقاءات 
عم����ل ثنائية بني مقدمي خدم����ات ال�ضفر يف تايلند 

�بني هذه املكاتب.
�زار تايلند الع����ام املا�ضي 616.2 األف �ضائح 
من منطقة ال�رشق االأ��ضط، مع زيادة بن�ضبة 5 % عن 
الع����ام الذي ي�ضبقه �منو يف اإي����رادات مرتفع بن�ضبة 
8 %.  �تاأت����ي زيارة الوفد التايلندي اإثر م�ضاركته 
يف معر�س ال�ضفر العرب����ي �اإطاق حملة “نحو اآفاق 
جدي����دة” موؤخ����ًرا مب�ضارك����ة 50 جه����ة م����ن ال�رشكاء 
اال�ضرتاتيجي����ني م����ن القطاع اخلا�����س يف تايلند يف 
�ض����وق ال�ضفر العرب����ي 2018، اإذ عربت الهيئة عن 
ثقتها اأن هذه احلمل����ة �ضت�ضاهم يف ت�ضليط ال�ضوء 
على تايلند كوجهة لل�ضياح من ال�رشق االأ��ضط لكي 
يق����وم ال�ضي����اح من املنطق����ة بزيارة ه����ذه اململكة 
الواقع����ة يف جنوب �رشق اآ�ضيا ال�ضتك�ضاف ما هو غر 

معر�ف بعد للجميع يف هذا البلد.

• العر�س الذي قدمته هيئة ال�ضياحة التايلندية يف البحرين	

البحري����ن ف������ي  ي��ع��م��ل�����������ون  ت��اي��ل��ن�����������دي  اآالف   8

2015 يف  اخل��ل��ي��ج��ي��ة  ال��ت��ج��اري��ة  امل����ب����ادالت  ح��ج��م  د�الر  م��ل��ي��ار   115  

“�أوريجني للتدريب” ينظم “�لذكاء �ال�سطناعي لنمو �الأعمال” 
�لزياين: للقطاع �خلا�ص دور حيوي لتنمية �لعمل �خلليجي

نا�س: ُنثمن جهود جمل�س التعا�ن يف تعزيز التكامل االقت�ضادي

ال�ضناب�س - الغرفة: متنى االأمني العام ملجل�س 
التع����ا�ن ل����د�ل اخللي����ج العربي����ة، عبداللطيف بن 
را�ض����د الزي����اين، لغرف����ة جت����ارة ��ضناع����ة البحرين، 
التوفي����ق �النج����اح يف حتقيق االأه����داف التي ت�ضبو 
م�ض����رة  اخلا�����س يف  القط����اع  د�ر  لتعزي����ز  اإليه����ا 
التنمي����ة االقت�ضادي����ة �االجتماعية يف �ض����وء الر�ؤية 
االقت�ضادي����ة الطموح����ة للبحرين، موؤك����ًدا ا�ضتعداد 
االأمانة العامة لتعزي����ز التعا�ن �التن�ضيق امل�ضرتك 
م����ع غرف التج����ارة �ال�ضناع����ة يف د�ل املجل�س لكل 
ما م����ن �ضاأنه النهو�س بالد�ر الذي يقوم به القطاع 
اخلا�س يف تعزي����ز م�ضرة العمل اخلليجي يف املجال 

االقت�ضادي.
ج����اء ذلك، ل����دى زيارة الزي����اين اأم�س ملقر بيت 
التج����ار، حيث كان يف ا�ضتقباله رئي�س الغرفة �ضمر 

نا�س �اأع�ضاء جمل�س اإدارة الغرفة.  
من جانبه، اأعرب رئي�س الغرفة عن بالغ اعتزازه 
�تقدي����ره للجه����ود �االأد�ار الب����ارزة التي يقوم بها 
جمل�����س التع����ا�ن ل����د�ل اخللي����ج العربي����ة بقي����ادة 
الزي����اين، �ذل����ك ا�ضتن����اًدا لتوجيهات م����ن اأ�ضحاب 
اجلالة �ال�ضمو قادة د�ل املجل�س، لتعزيز التكامل 
�الرتاب����ط االقت�ضادي ب����ني د�ل املجل�����س، موؤكًدا 
يف الوق����ت نف�ضه عل����ى اأهمية د�ر القط����اع اخلا�س 
اخلليجي يف م�ضرة التنمية االقت�ضادية �االجتماعية 
ب����د�ل املجل�����س، �ما حتقق م����ن اإجن����ازات مهمة يف 
املج����ال االقت�ض����ادي، موؤك����ًدا اأن للقط����اع اخلا�س 
����ا يف قي����ادة م�ض����رة التنمي����ة  ����ا �حموريًّ د�ًرا رياديًّ

االقت�ضادية �الت����ي تنعك�س اآثارها االإيجابية ب�ضكل 
مبا�رش عل����ى الد�ل �االأف����راد، ف�ضاً ع����ن اإ�ضهامات 
القطاع����ات االقت�ضادي����ة املختلف����ة يف �ضنع القرار 
االقت�ضادي �م�ضاهمتها الفاعلة يف اإقامة امل�ضاريع 
امل�ضرتك����ة مما ي�ضهم يف تنمية د�ل جمل�س التعا�ن 
�تعزيز م�ضرة التكام����ل االقت�ضادي. كما اأ�ضار اإلى 
اأن االحت����اد اجلمركي بني د�ل جمل�����س التعا�ن قد 
حقق العدي����د من االإجن����ازات على �ضعي����د التكامل 
االقت�ضادي، فبح�ض����ب اإح�ضائي����ات �زارة ال�ضناعة 
�التجارة �ال�ضياحة فاإن املبادالت التجارية يف د�ل 
جمل�س التع����ا�ن �ضهدت منذ قيام االحتاد اجلمركي 
حت����ى ع����ام 2015 ارتفاًع����ا بن�ضب����ة 657 % من 15 
ملي����ار د�الر يف الع����ام 2002 اإل����ى نح����و 115 مليار 
د�الر يف ع����ام 2015، �ه����ذا م����ا يوؤكد ق����وة �متانة 

االقت�ضاد اخلليجي.

�ق����دم �ف����د االأمان����ة العام����ة املراف����ق لاأمني 
����ا مرئيًّا ح����ول م�ضرة جمل�����س التعا�ن  الع����ام عر�ضً
�د�ر االأمان����ة العامة يف �ضناع����ة ال�ضيا�ضات �اتخاذ 
القرارات، �كذلك اإجن����ازات م�ضرة جمل�س التعا�ن 
يف املجاالت االقت�ضادي����ة �التجارية �التنموية، �ما 
حتقق من تكامل �ترابط يف تلك املجاالت، �اجلهود 
الت����ي يبذلها جمل�����س التعا�ن �ف����ق ا�ضرتاتيجيات 
حمددة للحفاظ عل����ى م�ضتويات عالي����ة من التنمية 
الب�رشي����ة، �زي����ادة النم����و االقت�ض����ادي �ا�ضتدامت����ه 
للد�ل االأع�ضاء يف املجل�س، كما تنا�ل العر�س اأهم 
م�ضاري����ع التكام����ل اخلليجي االقت�ض����ادي �التنموي 
املوح����دة،  االقت�ضادي����ة  االتفاقي����ة  �ض����د�ر  من����ذ 
�د�ر هيئ����ة ال�ضوؤ�ن االقت�ضادي����ة �التنموية لد�ل 
املجل�����س، �مرتك����زات عمله����ا �برناجمه����ا لتحقيق 

الوحدة االقت�ضادية اخلليجية.

• زيارة االأمني العام ملجل�س التعا�ن ل�“الغرفة”	

املنامة - اأ�ريج����ني للتدريب: ُيقدم 
مرك����ز اأ�ريجني للتدري����ب د�رة تدريبية 
لنم����و  اال�ضطناع����ي  “ال����ذكاء  بعن����وان 
االأعم����ال”، �ذل����ك خ����ال 3 اأي����ام متتالية 
ابت����داًء من 7 حتى 9 ماي����و املقبل، �ذلك 
لن�����رش الوع����ي �الثقافة ب�ض����كل اأكر حول 
ع����امل ال����ذكاء اال�ضطناع����ي �الر�بوت����ات 
�كيفي����ة توظيفهم����ا يف ع����امل االأعم����ال. 
�اخلب����رة  املدرب����ة  ال����د�رة  ��ضتق����دم 
الربيطاني����ة كايتي كينج حيث ي�ضتهدف 
كل موظ����ف يرغ����ب مبعرف����ة ه����ذا العامل 
�تاأث����ره عل����ى كاف����ة النواح����ي �كيفية 
اال�ضتف����ادة منه لتطوي����ر املهارات �رفع 

م�ضتوى االإنتاجية يف كل موؤ�ض�ضة.
�ذكر بيان �ضادر عن املركز اأم�س اأنه 
ا اأن املايني من الوظائف  “من اجللي جدًّ
�ضُتوؤدى بوا�ضطة الر�بوتات �هذا ما يثر 
قلق الكثري����ن من اأن الر�بوتات �ضتاأخذ 
�ظائفنا بب�ضاطة �تخلق بطالة جماعية”. 
�اأ�ضاف “علينا اأن نعرف اأن تاأثر االأمتتة 
ا. فمن ناحية  �ضيكون حُمدًدا �دقيًق����ا جدًّ
�ضيق�ض����ي ه����ذا التاأث����ر عل����ى �ظائ����ف 
كث����رة، �من ناحي����ة اأخرى فاإن����ه �ضيخلق 
اأي�ًض����ا �ظائف جديدة مل يت����م اكت�ضافها 
بعد. �يف معظ����م ال�ضناعات، لن ت�ضتويل 
الر�بوت����ات على �ظائفن����ا فقط، بل على 

عامة املهام الوظيفية”.
عام����ة  عاق����ات  اأ�ل  مدي����ر  �قال����ت 
�ضف����اء  اأ�ريج����ني،  مبجموع����ة  �اإع����ام 
عبدالغن����ي “الكثر م����ن الدرا�ضات التي 

اطلعت عليها اأكدت عل����ى اجتياح االآالت 
القطاع����ات  م����ن  لكث����ر  �الر�بوت����ات 
خ����ال الع�رش اأع����وام املقبل����ة. ا�ضتوقفني 
اخلب����ر  قدم����ه  ال����ذي  الرائ����ع  التقري����ر 
ال�ضه����ر جيم�����س �امل����ان ل�ضال����ح �رشكة 
F Yellll بعنوان “متطلع����و امل�ضتقبل -
ture Gazers” �ال����ذي اأ�ض����ار فيه اإلى 
اأن االآالت �الر�بوت����ات �ضتق����وم بتنفي����ذ 
الكث����ر من امله����ام الر�تيني����ة املتكررة 
م����ن التقطي����ع �اجل����ر، البح����ث م����ن خال 
مكتب����ات املعلوم����ات �اإج����راء احل�ضابات 
املعق����دة. �ه����ذا ال يعن����ي اأنه����ا �ضتلغي 
الوجود الب�����رشي، بل عل����ى العك�س متاًما، 
�ضتجع����ل االإن�ضان يت�ض����در �ضل�ضلة القيم 
�قمة اله����رم على �جه االأر�س – كما كان 
دائًما - �ضنقوم باملهام التي ال تقوم بها 
االآالت ب�ضكل جيد، امله����ام التي تتطلب 
االإب����داع، التعاطف، بب�ضاط����ة تلك اللم�ضة 
االإن�ضانية التي متيز تفرد الب�رش عن باقي 

املخلوقات”.
�اأ�ضاف����ت عبدالغن����ي “�ضلط جيم�س 
co- �امل����ان ال�ض����وء يف تقريره عل����ى ال�
bots اأي “زميل العمل االآيل” �هو الرجل 
االآيل امل�ضمم الأغرا�س العمل مع املوظف 
الب�����رشي بكل تناغم. �ُذك����ر يف التقرير اأنه 
حتى الع����ام 2018 مت ا�ضتخدام 5 % من 
الرج����ال االآلي����ة كزماء عم����ل اآليني، �من 
املتوق����ع اأن تزيد ه����ذه الن�ضبة من خال 
اإنتاج 150 األف زميل عمل اآيل بحلول عام 

  .”2020

• حممد اأيوب 	

�ل�سوق �لعقارية م�ستقرة وتفاوؤل مبزيد من �لنمو
اأ�ضاد برعاية �ضمو رئي�س الوزراء للمعر�س... اأيوب:
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 املحرر االقت�صادي

“االأهلي املتحد” يتمتع بخربة 50 عاًما يف “االأ�صول” 

تداول 4.2 مليون �صهم بـ665.9 األف دينار

اأرز وبي�ض بال�صتيك يف اأ�صواق البحرين

3 ماليني دوالر اأرباح “اإنوف�صت” بالربع االأول 2018 

“ن�صيج” تعني املقاول الرئي�ض مل�رشوع “كنال فيو”

على ذمة و�ضائل التوا�ضل.. و“حماية امل�ضتهلك” مطالبة بالتو�ضيح 

ل�ضالح م�ضاهمي ال�رشكة الأم ... وبن�ضبة انخفا�ض 64 %

يحتوى على جمموعة مبان متعددة الطوابق 

ت���داول مواطنون ومقيمون مقط���ع فيديو على 
و�ضائ���ل التوا�ض���ل الجتماعي ي�ضري اإل���ى وجود اأرز 

بال�ضتيك يف اأ�ضواق البحرين.
وه���ذا الفيديو الثاين خالل اأق���ل من �ضهر بهذا 
اخل�ضو����ض، حي���ث تناق���ل النا����ض قب���ل اأ�ضبوعني 
مقطع���ا يدع���ي مر�ضل���وه بوج���ود بي�ض مائ���دة من 

البال�ضتيك اأي�ضا يباع على اأ�ضا�ض اأنه بي�ض طازج.
ويظه���ر يف فيديو الأرز البال�ضتيك – كما يدعي 
الذي قام بت�ضوي���ره – كي�ض اأرز يحمل ا�ضم معروف 
ويب���اع يف الأ�ض���واق املحلية، حيث ق���ام بطهي الأرز 
ومن ثم اأجرى جتربة باأن عمل كرات من الأرز وقذفها 
على الأر�ض حيث بداأت تقفز كاأنها كرة من التن�ض.

وه���و الأمر نف�ضه تقريبا ال���ذي تطرق له فيديو 
بي����ض البال�ضتيك، حيث ق���ام ال�ضخ�ض بقلي بي�ضة 
ث���م اأثب���ت باأن���ه م���ن البال�ضتيك م���ن خ���الل �ضحبها 

و”مطها” وهكذا.
باملقابل دع���ا مواطنون ومقيم���ون ا�ضتطلعت 
اآراءه���م “البالد” حماية امل�ضتهلك يف وزارة ال�ضناعة 
والتج���ارة اإل���ى تو�ضي���ح املو�ضوع وال���رد على هذه 

املقاطع، بالنفي اأو بالتاأكيد.
واأ�ض���اروا اإل���ى اأن امل�ضاأل���ة – اإن �ضحت – فاإن 
�ضح���ة النا�ض عل���ى املح���ك، لكنهم بنف����ض الوقت 

ا�ضتبع���دوا اأن تك���ون حقيق���ة يف اإ�ض���ارة اإلى ثقتهم 
العالي���ة بالأنظم���ة والقوانني واجله���ات الرقابية يف 

البحرين.
لكنه���م ع���ادوا ليوؤك���دوا ����رشورة اأن ت���رد جهة 
م���ا – وزارة ال�ضناع���ة والتج���ارة مث���ال – عل���ى هذه 

الفيديوهات حتى تقطع ال�ضك باليقني.
اإل اأن ذل���ك لي�ض راأي اجلميع، فكثري من النا�ض 
“و�ضوا�ضي���ني” ويخ�ض���ون عل���ى �ضحته���م و�ضح���ة 
اأبنائه���م، وهو ما اأكدت���ه هدى زي���ن العابدين التي 
اأو�ضح���ت اأن الطعام واخل�ضار والفواكه عموما باتت 

غري �ضحية ب�ضبب املواد الكيماوية واملبيدات التي 
ت�ضتخدم يف معظ���م دول العامل، )...( الغ�ض التجاري 
غ���زا كل �ضيء، ممكن اأن ينتجون اأرزا بال�ضتيكيا، ملا 

ل؟.
وتابع���ت “راأي���ت الفيدي���و وب�رشاح���ة اأ�ضابتني 
الده�ضة، لكن بح�ضب ما نعرف فاإن م�ضانع يف بع�ض 

الدول قادرة على �ضناعة واإنتاج اأي �ضيء”.
وطالب���ت اجله���ات املعني���ة خ�ضو�ض���ا حماي���ة 
امل�ضتهلك يف وزارة ال�ضناعة والتجارة الرد والتحقق 

من املو�ضوع والإجابة ب�رشعة.
واأيده���ا حمم���ود عبي���دي، موؤك���دا اأن كل �ضيء 
وارد، نح���ن ن�ضمع عن تزوير وغ����ض اأي �ضيء، م�ضريا 
اإل���ى اأن اأ�ضواق اخلليج م�ضتهدفة من قبل الكثري من 
ع�ضاب���ات الغ�ض التج���اري كونها اأ�ض���واق م�ضتهلكة 

وذات اإمكانات رقابية �ضعيفة.
لك���ن اأبو عبداهلل كان ل���ه راأي اآخر ومغاير، حيث 
اعت���ر الفيديوهات كيدية، فقد اأ����رش منتجيها على 
اإب���راز ا�ضم املاركة وال�ضلعة وذلك ل�رشبها يف ال�ضوق 

حل�ضاب منتجات اأخرى.
وم���ع ذلك، طال���ب حماية امل�ضتهل���ك بتو�ضيح 

الأمر حتى يطمئن النا�ض.
ورب���ط اأبو عب���داهلل توقي���ت ن����رش الفيديوهات 
باق���راب �ضهر رم�ضان املبارك حي���ث يكرث الطلب 

على الأرز ب�ضكل كبري.

املنام���ة - اإنوف�ض���ت: اأظهرت النتائ���ج املالية 
املوح���دة ملجموع���ة اإنوف�ضت لفرة الرُب���ع الأول من 
2018، حتقيق �ضايف اأرباح ل�ضالح م�ضاهمي ال�رشكة 
الأم وقدره 3 ماليني دولر مقارنة ب�ضايف ربح قدره 
8.2 ملي���ون دولر لف���رة الرب���ع الأول 2017، وهو 
انخفا����ض بواقع 64 %، حي���ث يعزى هذا النخفا�ض 
ب�ض���كل رئي�ض���ي اإلى ا�ض���رداد املخ�ض�ض���ات التي 
مت���ت يف الربع الأول 2017. بينما ارتفع �ضايف الربح 
الت�ضغيل���ي بن�ضبة 46 % لي�ضل اإلى 3 ماليني دولر 
مقارنة م���ع 2 مليون دولر لفرة الرُبع الأول 2017. 
وبل���غ �ضايف ربح م�ضاهمي ال�رشكة الأم لل�ضهم الواحد 
لفرة الرب���ع الأول من ال�ضنة احلالي���ة، 1.06 �ضنت، 
مقارن���ة مع �ضايف ربح م�ضاهم���ي ال�رشكة الأم لل�ضهم 
الواح���د بل���غ 2.87 �ضنت ع���ن نف�ض الف���رة 2017. 
وارتف���ع اإجمايل حق���وق م�ضاهمي ال�رشك���ة الأم بن�ضبة 
2.4 % لف���رة الرُبع الأول 2018 لي�ضل اإلى 125.4 
ملي���ون دولر مقارنة مع 122.4 مليون دولر بنهاية 
2017. واأم���ا اإجم���ايل الأ�ض���ول فق���د حافظ���ت على 

ثباتها عند 265 مليون دولر.  
وزادت الإي���رادات الت�ضغيلي���ة بن�ضب���ة 12 %، 
حي���ث بلغت 5.2 ملي���ون دولر مقارنة ب� 4.7 مليون 
دولر للرب���ع الأول 2017. وج���اء التح�ض���ن الإيجابي 
بالإي���رادات الت�ضغيلي���ة خ���الل الرب���ع الأول ب�ض���كل 
رئي�ض���ي نتيجة زي���ادة بن�ضب���ة ملكي���ة املجموعة يف 
�رشكة مر�ض���ى البحرين ل�ضكن العمال بنهاية الن�ضف 
الثاين 2017، وه���ي �رشكة ذات عوائد مدرة للدخل. 
ويف الوقت نف�ضه انخف�ض���ت امل�ضاريف الت�ضغيلية 

بن�ضبة 15 %، حي���ث بلغت 2.2 مليون دولر مقارنة 
مببل���غ 2.6 ملي���ون دولر يف نف�ض الف���رة من العام 
املا�ضي. وحافظ���ت املجموعة عل���ى ر�ضيد متوازن 
لل�ضيولة لت�ضكل ال�ضيولة النقدية 10 % من اإجمايل 
الأ�ض���ول، حي���ث ارتف���ع الر�ضيد النق���دي من 21.7 
ملي���ون دولر اإل���ى 27.3 ملي���ون دولر والذي ميثل 

زيادة وقدرها 26%.
م���ن جهت���ه، ق���ال رئي����ض جمل����ض الإدارة عم���ر 
املط���وع “لقد متكنت املجموع���ة بف�ضل من اهلل من 
اأن تنه���ي الرب���ع الأول من �ضنة 2018 ب���اأداء اإيجابي 
م���ن حيث حت�ضن �ضايف الرب���ح الت�ضغيلي الناجم عن 
زي���ادة الإي���رادات الت�ضغيلي���ة و�ضب���ط امل�ضاريف 
الت�ضغيلي���ة. كما اأ�ض���ار اإلى اجله���ود امل�ضنية التي 
اإدارة العملي���ات وال�ضتثم���ارات  بذل���ت يف �ضبي���ل 
بفعالي���ة ومهني���ة لتح�ض���ني اأداء ونتائ���ج املجموعة 

ف�ضال ع���ن ال�ضعي للحفاظ على حق���وق امل�ضاهمني 
وتنميته���ا. واأ�ض���اف “اأن اأداء املجموعة ميثل موؤ�رشًا 
���ا وا�ضت�رشاًف���ا ملا �ضت�ضفر عن���ه نتائج املجموعة  مهمًّ
بنهاية ه���ذا العام، حيث �ضنعمل فى الفرة القادمة 
على تطوي���ر منوذج العمل اخلا����ض ب�رشكة اأنوف�ضت 
وحتدي���د ال�ضراتيجي���ات املنا�ضب���ة وال�ضعي اجلاد 

لتنفيذها من خالل خطة عمل وا�ضحة”. 
من جانبه، اأكد القائم باأعمال الرئي�ض التنفيذي 
يا����رش اجل���ار، ق���درة املجموع���ة يف تنفي���ذ اخلط���ط 
ال�ضراتيجي���ة عل���ى اأر����ض الواقع و�ضب���ط م�ضارها 
وحتقي���ق اأهدافها املن�ض���ودة بدقة وكف���اءة مهنية 
عالي���ة والت���ي �ضتك���ون اأول���ى ثماره���ا مب�ضيئة اهلل 
املوا�ضل���ة يف حتقيق الربحية ومنوها وتعزيز املركز 
امل���ايل والذي �ضيك���ون بدوره له بال���غ الأثر يف خلق 

وتعزيز الر�ضانة املالية حلقوق امل�ضاهمني. 

املنام���ة - ن�ضيج: منح���ت �رشكة ن�ضي���ج، اأعمال 
املق���اولت الرئي�ضية مل�رشوعه���ا كنال فيو يف جزيرة 
دملوني���ا اإلى �رشك���ة الكوهج���ي للمق���اولت العامة، 
وذلك من خالل حفل التوقيع الر�ضمي بني الطرفني 
يوم اأم�ض 29 اأبريل 2018، ليكون ذلك مبثابة خطوة 
مهم���ة يف تطوير امل����رشوع اإذ ح����رش املنا�ضبة كل من 
الع�ضو املنتدب لل�رشكة حممد خليل ال�ضيد، واملدير 
العام لل�رشك���ة اأحمد احلم���ادي، بالإ�ضافة اإلى رئي�ض 
جمل����ض اإدارة �رشكة الكوهج���ي للمقاولت عبدالغفار 

الكوهجي، وبح�ضور كبار م�ضوؤويل ال�رشكتني. 
و�ضتكون �رشك���ة الكوهجي للمق���اولت مبوجب 
العق���د م�ضوؤولة ع���ن التنفيذ الكامل مل����رشوع كنال 
فيو، حيث �ضتنفذ اأعم���ال الإن�ضاءات والتي �ضتعمل 
على ترجمة روؤية �رشكة ن�ضيج لهذا امل�رشوع اإلى واقع 

ملمو�ض.
وق���ال ال�ضيد “ي�ضعدنا تعي���ني �رشكة الكوهجي 
���ا مل����رشوع كن���ال في���و،  للمق���اولت، مق���اولً رئي�ضيًّ
ل�ضمعته���ا املرموق���ة وحمفظة م�ضاريعه���ا الوا�ضعة 
يف البحري���ن وعل���ى امل�ضت���وى اخلليجي/الإقليمي. 
ويعت���ر هذا الإجن���از خط���وة مهمة يف تق���دم العمل 
مب�رشوعنا املتميز يف جزيرة دملونيا”. واأ�ضاف  “نحن 
منحنا اأعمال املق���اولت ل�رشكة الكوهجي للمقاولت 
من خالل مناق�ضة �ضاركت فيها جمموعة من �رشكات 
املق���اولت الرئي�ضي���ة يف البحري���ن نظ���ًرا ل�ضمعتها 

الطيب���ة واإمكانياتها الفنية واملالي���ة بالإ�ضافة اإلى 
قدرتها على تقدمي اأعمال بناء ذات جودة عالية، مع 
التزامه���ا مبواعيد الت�ضليم، وه���و ما يعك�ض التزامنا 
يف �رشك���ة ن�ضي���ج بج���ودة م�ضاريعنا ح�ض���ب اجلداول 
الزمنية املقررة. مع ذلك، نحر�ض على اختيار اأف�ضل 
العامل���ني يف القط���اع لتنفي���ذ م�ضاريعن���ا ال�ضخمة؛ 
وال�ض���ري وفق اجل���دول الزمن���ي املح���دد لإجنازه يف 
منت�ضف العام 2020 م���ن اأجل ت�ضليم م�رشوع ع�رشّي 

ذي جودة عاليًة”.
و�ضيحت���وي امل����رشوع على جمموعة م���ن املباين 
املتعددة الطوابق والت���ي �ضت�ضم حوايل 246 �ضقة 
�ضكنية للتملك احلر، ومتاجر لقطاع التجزئة ومطاعم 
وحمالت جتارية، ومقاهي مطلة م�ضب قناة دملونيا 
واملزينة مبنظر ال�ضالل املائي وباإطاللة مبا�رشة على 

البحر، اإ�ضافًة اإلى امل�ضاحات اخل�رشاء ال�ضا�ضعة التي 
�ضت�ض���كل اأجمل اإط���اللت ل�ضكانه���ا وزوارها. يتمتع 
امل�رشوع مبزايا تناف�ضية من ناحية الت�ضميم الفريد. 

واملوقع الأكرث جذًبا يف البحرين. 
من جانب اآخ���ر، قال املدير الع���ام لل�رشكة اأحمد 
احلمادي “ي�رشنا اأن نعلن عن تر�ضية اأعمال املقاولت 
الرئي�ضي���ة ر�ضميًّا على �رشك���ة الكوهجي للمقاولت، 
والنتقال اإلى مراحل البن���اء والت�ضييد مب�رشوع كنال 
في���و، كم���ا نعتز مبن���ح عقد اأعم���ال املق���اولت اإلى 
مق���اول ذي كفاءة عالية يظهر تعهد ن�ضيج باللتزام 
باأعل���ى املعايري الدولية يف الإن�ضاء، الأمر الذي يوؤمن 
احل�ض���ول على اأف�ض���ل النتائج واإبراز ه���ذا امل�رشوع 

بال�ضكل املرجو”.

• مقطع الفيديو الذي انت�رش اأم�ض على و�ضائل التوا�ضل	

• عمر املطوع	

• جانب من حفل التوقيع	

• يا�رش اجلار	

املنام���ة - الأهلي املتح���د: قّدمت 
مدي���ر اأول اخلدم���ات امل�رشفية اخلا�ضة 
بالبن���ك الأهل���ي املتحد، ن�ضيم���ة حيدر، 
�رشًح���ا للمنتج���ات واخلدم���ات امل�رشفية 
التي يقدمها البن���ك لكبار العمالء �ضواء 
م���ن خالل مكاتبه الرئي�ضي���ة يف البحرين 
اأو �ضبك���ة بنوك���ه يف املنطق���ة العربي���ة 
اأو يف بريطاني���ا، حي���ث يتمت���ع البن���ك 
هناك بخرة اأكرث م���ن 50 عاًما يف اإدارة 
الأ�ض���ول وال���رثوات متّكنه م���ن تقدمي 
�ضّل���ة متكاملة م���ن اخلدم���ات واحللول 
امل�رشفي���ة لل�ضاع���ني للتمل���ك العقاري 
يف بريطانيا، �ض���واء عر توفري التمويل 
املالئ���م ب�ضقيه التقلي���دي اأو املتوافق 
اأو ع���ر تق���دمي اخل���رة  م���ع ال�رشيع���ة 
وال�ضت�ض���ارة املهني���ة املوثوق���ة التي 
تر�ضده���م يف خمتلف املراح���ل، بدًءا من 
اختيار العقار املنا�ضب وفح�ض اجلدوى 
املالية اإلى تاأم���ني امل�ضاعدة القانونية 
الالزم���ة وت���ويل اأم���ور الإدارة وال�ضيانة 

العقارية بالنيابة عنهم. 
جاء ذلك، يف حف���ل ال�ضتقبال الذي 
اأقام���ه البنك، على �رشف عميالت خدماته 
امل�رشفية اخلا�ضة م���ن �ضيدات الأعمال 
واملجتم���ع يف البحرين، جرى بفندق فور 
�ضيزونز البحري���ن، كما ا�ضت�ضاف البنك 
في���ه له���ذا الغر�ض فريًقا زائ���ًرا لإطالع 
الفر����ض والتطورات  احلا����رشات عل���ى 

ال�ضتثمارية يف بريطانيا. 
ورّحبت حيدر بال�ضيدات احلا�رشات، 
موجهة ال�ضكر لهن على تلبيتهن الدعوة 
وت�رشيفه���ن البن���ك باحل�ض���ور، ومثّمنة 
ثقتهن الغالية ودعمهن املتوا�ضل على 
م���دى �ضنوات عديدة، وه���ي الثقة التي 
تظل حمط اعتزاز البنك واأ�رشة العاملني 
فيه وت�ضكل لهم حافًزا م�ضتمرًّا لتقدمي 

كل م���ا هو جديد ومتط���ور من اخلدمات 
واملنتج���ات امل�رشفي���ة املتمي���زة على 

الدوام.  
بعد ذلك، انتدى الفريق الريطاين 
ال�ضتثم���ار  م�ضتج���دات  ح���ول  الزائ���ر 
والتمل���ك العق���اري يف بريطانيا، واأجاب 
به���ذا  احلا����رشات  ا�ضتف�ض���ارات  عل���ى 
اخل�ضو����ض، حي���ث قّدم���ت املحاميتان 
���ا  �ضيم���اء جّل���ود و�ض���ارا ماّك���ومل عر�ضً
مف�ّض���اًل للجوان���ب القانوني���ة والعملية 
����رشاء عق���ار يف  الت���ي ينط���وي عليه���ا 
بريطاني���ا، م�ضلطت���ني ال�ض���وء ب�ض���كل 
خا�ض عل���ى النواحي ال�رشيبي���ة مبا لها 
من اأهمي���ة متزايدة يف ظ���ل الت�رشيعات 
امل�ضتج���دة �ضواء تلك الت���ي دخلت حيز 
التنفي���ذ اأو املتوق���ع تبنيه���ا يف الفرة 
القادمة.   وتطرقت مديرة منطقة ال�رشق 
الأو�ضط يف اإحدى كريات �رشكات العقار 
الريطانية، كلمنتني ماليم، اإلى اأو�ضاع 
ال�ضوق واآفاقه���ا امل�ضتقبلية، قائلة اإن 
اأبحاث ال�رشكة ت�ضري اإلى منو متوقع بنحو 
14 % ل�ض���وق اململك���ة املتحدة ب�ضكل 
عام على م���دى اخلم�ض �ضنوات املقبلة، 
اأما ال�ض���وق اللندنية فثم���ة عالئم قوية 
بح�ض���ب حملل���ي ال�رشكة عل���ى ا�ضتعادة 
تدريجي���ة لعافيتها بعد ع���ام من ركود 
الأ�ضع���ار م���ع انح�ض���ار املخ���اوف ب�ضاأن 
انهي���ار اأ�ضع���ار العقار غ���داة الت�ضويت 
باخل���روج م���ن الحت���اد الأوروب���ي، ويف 
ظل قيام عدد من ����رشكات التكنولوجيا 
الكرى بعق���د �ضفق���ات عقارية كرى 
لفتح مقار له���ا يف العا�ضمة الريطانية 
والتي بات���ت اأعداد العامل���ني يف قطاع 
�رشكات التقني���ة والإع���الم والت�ضالت 
تفوق تلك املرتبط���ة بال�ضناعة املالية 

وامل�رشفية فيها. 

املنامة - بور�ض���ة البحرين: اأقفل 
موؤ����رش البحري���ن العام ي���وم اأم�ض الأحد 
عن���د م�ضت���وى 1،262.78 بانخفا����ض 
وق���دره 0.31 نقط���ة مقارن���ة باإقفاله 
اأقف���ل  ح���ني  يف  املا�ض���ي،  اخلمي����ض 
موؤ����رش البحرين الإ�ضالم���ي عند م�ضتوى 
933.53 بانخفا�ض وقدره 4.31 نقطة 

مقارنة باإقفاله ال�ضابق.
وبلغ اإجمايل كمي���ة الأوراق املالية 
املتداول���ة يف بور�ض���ة البحري���ن 4.23 
مليون �ضه���م ووحدة ، بقيم���ة اإجمالية 
قدره���ا 665.9 األف دينار، مت تنفيذها 

من خالل 69 �ضفقة.
4.12 مليون  وتداول امل�ضتثمرون 
�ضهم، بقيمة قدرها 654.57 األف دينار 
مت تنفيذها من خالل 68 �ضفقة، وركز 
امل�ضتثم���رون تعامالته���م عل���ى اأ�ضهم 
قط���اع ال�ضتثم���ار والتي بلغ���ت قيمة 
اأ�ضهمها املتداولة 401.74 األف دينار 
اأي م���ا ن�ضبت���ه 60.33 % م���ن القيم���ة 
الإجمالي���ة ل���الأوراق املالي���ة املتداولة 
وبكمية قدره���ا 3.01 مليون �ضهم، مت 

تنفيذها من خالل 32 �ضفقة.
جاءت جمموعة جي اف ات�ض املالية 
يف املركز الأول، اإذ بلغت قيمة اأ�ضهمها 
املتداول���ة 375.85 األ���ف دين���ار اأي ما 
ن�ضبت���ه 56.44 % من القيمة الإجمالية 

ل���الأوراق املالي���ة املتداول���ة وبكمي���ة 
قدرها 2.97 مليون �ضهم، مت تنفيدها 

من خالل 29 �ضفقة.
اأم���ا املرك���ز الث���اين ف���كان للبنك 
الأهلي املتحد بقيم���ة قدرها 137.72 
األ���ف دين���ار اأي م���ا ن�ضبت���ه 20.68 % 
من القيم���ة الإجمالية ل���الأوراق املالية 
 608.85 قدره���ا  وبكمي���ة  املتداول���ة 
األ���ف �ضه���م، مت تنفيذها م���ن خالل 6 
البحري���ن  �رشك���ة  ج���اءت  �ضفقات.ث���م 
لل�ضينم���ا بقيم���ة قدره���ا 29.71 األ���ف 
دينار اأي ما ن�ضبته 4.46 % من القيمة 
الإجمالي���ة ل���الأوراق املالي���ة املتداولة 
وبكمي���ة قدره���ا 27.50 األف �ضهم، مت 
تنفيذه���ا من خ���الل 3 �ضفق���ات. ومت 
ي���وم اأم����ض ت���داول اأ�ضه���م 17 �رشكة، 
ارتفع���ت اأ�ضع���ار اأ�ضهم 4 ����رشكات، يف 
حني انخف�ض���ت اأ�ضعار اأ�ضهم �رشكتني، 
وحافظ���ت بقي���ة ال�رشكات عل���ى اأ�ضعار 

اأقفالتها ال�ضابقة.
كم���ا مت اإب���رام �ضفق���ة واحدة على 
ال�ضتثماري���ة  ال�ضنادي���ق  وح���دات 
العقارية املدرج���ة يف بور�ضة البحرين 
بقيم���ة قدرها 11 األًفا و322 ديناًرا اأي 
ما ن�ضبته 1.70 % من القيمة الإجمالية 
لالأوراق املالية املتداولة يف حني بلغت 

الكمية 111 األف وحدة.
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�رسكات تقنية املعلومات ت�رسع وترية االنتقال اإلى اقت�صاد املعرفة
“ديجتل مي” تطلق حلول “د�مي كونكت” و“د�مي ورلد”... كمال �أحمد: 

اأمل احلامد من املنامة

�أك���د وزير �ملو��ص���ات و�الت�صاالت، كمال 
�أحم���د، �أن �لبحرين حتت�ص���ن �مل�صاريع �لكبرية 
و�ل�رشكات �لت���ي تعتمد على تقنية �ملعلومات، 
ا �أن ��صرت�تيجية �ململكة خلق �قت�صاد  خ�صو�صً
قائ���م عل���ى �ملعرفة، حي���ث �إن ه���ذه �ل�رشكات 
و�ال�صتثمار�ت من دول �خلليج ومن خارجها، يف 
�لبحري���ن �صت�رشع من وترية �نتقال �ململكة �إلى 

�قت�صاد قائم على �ملعرفة.
�أن  �أم����س  لل�صحافي���ن  �لوزي���ر  و�أو�ص���ح 
�مل���ورد �لب�رشي���ة �لبحريني���ة با�ص���ك �صت�صاهم 
يف خل���ق �لتكنولوجي���ا قريًب���ا يف ظ���ل وج���ود 
�ملوؤ�ص�ص���ات �ل�صغرية و�ملتو�صط���ة للو�صول 
�إل���ى �لطم���وح، وله���ذ� تدع���م �حلكوم���ة ودول 
�خلليج �ل����رشكات �لقائم���ة عل���ى �لتكنولوجيا. 
و�حتفلت جمموعة ديجتل مي �لقاب�صة “د�مي” 
�لبحرين �أم�س بالذك���رى �ل�صنوية �الأولى لنجاح 
�نطاقتها يف �لبحري���ن و�إطاق حلولها �لثورية 
يف جم���ال تكنولوجيا �ملعلوم���ات و�الت�صاالت 
“د�مي كونك���ت” و”د�مي ورل���د” برعاي���ة وزير 
��صتعر�صت  و�الت�ص���االت حي���ث  �ملو��ص���ات 
�ل�صائ���دة يف  و�لتوجه���ات  �لرقم���ي  �لتمك���ن 

�صناعة �الت�صاالت �لثورية.  
“د�مي” خ���ال �الحتفالي���ة،  و��صت�صاف���ت 
نيل �صاف���ر، �لذي يعترب و�حًد� م���ن �أف�صل 50 
خبرًي� رقميًّا عامليًّا، حيث �صارك �صافر �حل�صور 
خرب�ته �لقيم���ة يف جمال �لتحول �لرقمي و�لذي 

يتو�ج���د الأول م���رة يف منطق���ة �ل����رشق �الأو�صط. 
�لعم���ل  ور����س  م���ن  �خلب���ري جمموع���ة  وق���دم 
و�لدور�ت �لتدريبية حول �لت�صويق عرب و�صائل 

�لتو��صل �الجتماعي و�لتحول �لرقمي.  
و�أعلن كل من رئي�س جمل�س �إد�رة “د�مي”، 
عبد�هلل ب���ن �صامل ب�صف���ر، و�لرئي�س �لتنفيذي 
للمجموع���ة عبد�لعزي���ز قمرب، خ���ال �الحتفالية 
عن حلول مبتك���رة جديدة هي: “د�مي كونكت” 
و”د�مي ورل���د”: وتعترب “د�مي كونكت” من�صة 
جدي���دة ثوري���ة حلل���ول �الت�ص���االت �لرقمي���ة 
)OTT( حي���ث توفر �ت�ص���االت د�ئمة ومي�رشة 
�صم���ن جمموع���ة �مل�صرتك���ن �ملوح���دة. كم���ا 
تعت���رب “د�مي كونك���ت” بيئة �ت�ص���ات رقمية 

مثالية ل�صمان �ت�ص���ال �آمن لاأجهزة �حلكومية 
و�ملوؤ�ص�ص���ات وم�صغل���ي �صب���كات �الت�صاالت 
من خ���ال توف���ري بني���ة حتتية حملي���ة حممية. 
“د�مي كونك���ت”  ��صتخ���د�م  م���ع  م���رة،  والأول 
خلدم���ات �أمازون وي���ب )AWS(، فاإن مزودي 
خدم���ة �الت�ص���االت �ملحلي���ن �صيتمكنون من 
�أن ي�صبحو� مزودي���ن رقمين و�أن يكونو� جزًء� 
م���ن �ل�صحابة �ملوحدة �لت���ي ت�صمح ملجموعات 
�مل�صرتكن ب���اأن تكون �آمنة وقابلة لا�صتخد�م 

من قبل �مل�صغلن. 
كم���ا يوفر “د�مي ورلد” للعماء من �الأفر�د 
و�ل����رشكات على �ل�صو�ء ح���ا مبتكر� ويف متناول 
�ليد خلدمة �لبيانات �لدولية عرب 70 دولة حول 

�لع���امل. وتتوف���ر “د�مي ورلد” �صم���ن خيارين، 
�رشيح���ة تقليدي���ة �أو �رشيح���ة ال�صق���ة مبتك���رة 

وفريدة من نوعها. 
�الأول���ى  �نطاقتن���ا  “من���ذ  ب�صف���ر  وق���ال 
عملنا عن كثب مع �رشكائن���ا �ال�صرت�تيجين يف 
تطوي���ر حلول ثوري���ة يف تكنولوجيا �ملعلومات 

و�الت�صاالت خلدمة �ل�صوق �لعاملية”. 
و�أ�ص���ار رئي�س جمل�س �الإد�رة �إلى �أن �ختيار 
�لبحرين لت�صبح قاعدة �نطاقة “د�مي �لعاملية” 
جاء لكونه���ا �صباقة يف تقبل وتبن���ي �لتقنيات 
و�لتو�صع و�لتوجه �إلى �القت�صاد �لرقمي، مبيًنا 
�أن �ل�رشك���ة تعمل جاه���دة للم�صاهمة يف حتقيق 
نقلة نوعية من �قت�ص���اد تقليدي �إلى �قت�صاد 

رقم���ي لي�صبح من���و �القت�ص���اد �ملحلي يفوق 
�ملعدالت �لعاملية على غر�ر �لدول �الأخرى مثل 
تاي���و�ن، متوقًعا م�صاهمة �ل�رشك���ة يف �مل�صاعي 
�حلكومية للتح���ول �لرقم���ي �القت�صادي خال 

�الأعو�م �لثاثة �ملقبلة.
تطوي���ر  عل���ى  تعم���ل  �ل�رشك���ة  �أن  وذك���ر 
�لتقني���ات يف �لبحرين ونقله���ا �إلى �خلارج بدال 
م���ن ��صتقطابها �إل���ى �ململكة وبيعه���ا عامليًّا، 
)...( ومن �ملوؤمل �أن يتم طرحها �لعام �ملقبل.

�لتنفي���ذي  �لرئي����س  ق���ال  ذل���ك،  �إل���ى 
للمجموع���ة، عبد�لعزي���ز قمرب “من���ذ �نطاقتنا 
�الأولى قبل عام و�حد، ��صتطعنا �لنمو مبعدالت 
��صتثنائية مع تو�جدنا يف 3 �أ�صو�ق ��صرت�تيجية 
وه���ي �أوروبا �نطاًقا من لندن، و�ل�رشق �الأو�صط 
و�صمال �فريقيا �نطاًقا من �لبحرين و�رشق �آ�صيا 
�نطاًقا من هونغ كونغ. وتتمحور مبادرتنا على 
�أهمية مكتب �لبحرين يف �لربط ما بن �الأ�صو�ق 
�لثاث، للتاأكيد على �أن منطقة �ل�رشق �الأو�صط 
ال يقت����رش دورها على كونها حم���وًر� رئي�صيًّا يف 
�لتحول �إلى رقمنة �الت�صاالت فح�صب، بل تتخذ 
ا يف بلورة �الأفكار و�صنع �لقر�ر  �أي�ًصا دوًر� حموريًّ
يف جمال ريادة وت�صدير تكنولوجيا �الت�صاالت 
“يف  �لرقمي���ة لاأ�ص���و�ق �لعاملي���ة”. و�أ�ص���اف 
ه���ذ� �الإطار فاإن �لبحرين تع���زز موقعها كمركز 
عاملي للتحول �لرقمي و�لتمكن �لتكنولوجي. 
ولهذ� �ل�صبب نحن فخ���ورون بتد�صن من�صتنا 
�لتكنولوجي���ة �لثورية �جلديدة )د�مي كونكت( 

و)د�مي ورلد( يف �ململكة”.

• جانب من �الحتفال بالذكرى �ل�صنوية �الأولى )ت�صوير: خليل �إبر�هيم(	

و�صع حجر االأ�صا�س ملدينة 
ترفيهية غرب الريا�س

�لريا����س - �أف ب: و�ص���ع �لعاه���ل �ل�صع���ودي 
�مللك �صلمان بن عبد�لعزي���ز حجر �الأ�صا�س مل�رشوع 
بن���اء مدينة ترفيهية غ���رب �لريا����س، ي�صاف �إلى 
�صل�صلة م�صاري���ع مماثلة تهدف �إلى تنويع �قت�صاد 

�ململكة �ملعتمد على �لنفط. 
ويندرج �مل�رشوع �جلديد �صمن خطة �قت�صادية 
�صخم���ة حتت م�صم���ى “روؤي���ة 2030” �أطلقها ويل 
�لعه���د �الأمري حممد بن �صلم���ان يف 2016. وي�صكل 
قط���اع �لرتفيه �أحد �أعمدة خطة �لتحول �القت�صادي 

هذه.
وذك���رت وكال���ة �الأنب���اء �لر�صمي���ة �أن م����رشوع 
“�لقدي���ة” �ل���ذي و�ص���ع �ملل���ك �ل�صع���ودي حجره 
�الأ�صا����س م�صاء �ل�صبت �صيمّثل “�لوجهة �لرتفيهية 

و�لريا�صية و�لثقافية �جلديدة يف �ململكة”.
و�صيق���ام �مل�رشوع على م�صاح���ة 334 كيلومرًت� 
مربًعا، على �أن يت�صمن من�ص���اآت ترفيهية و�أن�صطة 
ريا�صية وثقافية تاأم���ل �ل�صعودية �أن تتناف�س من 

خالها مع م�صاريع عاملية مثل “ديزين الند”.
وتتطل���ع �ل�صلطات �إل���ى �أن ي�صتقطب �مل�رشوع 
�لذي �أعلن عنه يف �أبريل 2017، نحو 17 مليون ز�ئر 
بحلول �لع���ام 2030، علم���ا �أن من �ملق���رر �فتتاح 

مر�حله �الأولى يف 2022.
كما تاأمل ��صتعادة جزء مما ينفقه �ل�صعوديون 
�صنوًي���ا على �ل�صياح���ة و�الأن�صط���ة �لرتفيهية خارج 
�ململك���ة، �إذ ي�صل �إلى نحو 30 مليار دوالر، بح�صب 

�أرقام ر�صمية.
ويع���اين �القت�ص���اد �ل�صع���ودي م���ن �نخفا�س 
�أ�صع���ار �لنفط. وحتاول �حلكوم���ة ت�صجيع �لعرو�س 
�لثقافي���ة و�أ�صكال �أخرى من ن�صاط���ات �لرتفيه يف 

�إطار خطة �ال�صاحات �القت�صادية.
و�أعلنت �ململكة يف فرب�ير �أنها �صت�صتثمر 240 
ملي���ار ريال )نحو 64 مليار دوالر( يف قطاع �لرتفيه 
يف �ل�صنو�ت �لع�رش �ملقبلة، على �أن يتم تاأمن هذه 
�الأمو�ل من �حلكومة و�لقط���اع �خلا�س، م�صرية �إلى 

�أن �لعام 2018 �صي�صهد �أكرث من 5 �آالف فاعلية.
وتنوي �لريا�س �إقامة منطقة �قت�صادية �صخمة 
�أطلق عليه���ا ��صم “نيوم” و�صف���ت باأنها �صتكون 
�الإقليم���ي.  عل���ى �مل�صت���وى  ف���ايل”  “�صيليك���ون 
و�إ�صافة �إلى ذلك ت�صعى �إلى بناء منتجع على �لبحر 
�الأحمر، وكاهما يقدر�ن مبئات مليار�ت �لدوالر�ت.

33.9 مليون دينار اأرباح “األبا” بالربع االأول 2018

ت�صهيالت متويل مرابحة بـ 245 مليون دوالر و60 مليون يورو 

ترتفع بن�صبة 32 % على �أ�صا�س �صنوي 

باأجل ��صتحقاق يبلغ 370 يوًما... “�لربكة تركيا”:

ع�صك���ر - �ألب���ا: حقق���ت �رشك���ة �أملني���وم 
�لبحرين “�ألبا” �صايف �أرباح بقيمة 33.9 مليون 
دين���ار )90 ملي���ون دوالر ( يف �لرب���ع �الأول من 
�لع���ام 2018 مقاب���ل 25.6 ملي���ون دينار )68 
ملي���ون دوالر ( خ���ال �لرب���ع �الأول م���ن �لع���ام 
�أ�صا����س  % عل���ى   32 2017، بزي���ادة بلغ���ت 
�صن���وي. و�أظه���ر تقري���ر لل�رشك���ة �أد�ًء قوياً من 
حيث �الإير�د�ت و�الأرباح خال �لربع �الأول لعام 
2018، مدفوع���اً ب�ص���كل �أ�صا�ص���ي بالزيادة يف 
�أ�صع���ار بور�صة لن���دن للمع���ادن بن�صبة 17 % 
عل���ى �أ�صا����س �صن���وي، �إلى جان���ب �الأد�ء �جليد 
�لب���ا  مبيع���ات  �إجم���ايل  “�ألبا”.و�رتف���ع  الإد�رة 
بن�صب���ة 16 % على �أ�صا�س �صن���وي لي�صل �إلى 
221.3 ملي���ون دين���ار )588 ملي���ون دوالر ( 
مقابل 190.4 مليون دينار )506 مليون دوالر 
( خ���ال �لرب���ع �الأول 2017. وو�فق���ت �ل�رشكة 
خال �جتماع �جلمعية �لعامة �لعادية �لذي عقد 
ي���وم �الأربعاء 7 مار�س 2018 على �أرباح نقدية 
بقيمة 36.8 مليون دين���ار )98 مليون دوالر ( 

و�لتي مت دفعها بتاريخ 21 مار�س 2018.
و�و�ص���ح �لتقري���ر �أن �أبرز �أح���د�ث �ل�رشكة 
خال �لرب���ع �الأول لع���ام 2018،تتمثل يف دفع 
مب���ادر�ت �لتطوير �مل�صتمر يف جم���ال �ل�صامة 
بامل�صه���ر، وذل���ك مع �نط���اق حمل���ة �ل�صامة 

ع  تف���ا ر �  ،)Safety ABC( جلديدة�
حج���م �ملبيع���ات بن�صب���ة 3.6 % عل���ى �أ�صا�س 
�صنوي )251،637 طن مرتي( و�رتفاع �الإنتاج 
بن�صب���ة 4.3 % على �أ�صا�س �صنوي )259،399 
ط���ن م���رتي(، تر�وحت ن�صب���ة مبيع���ات �لقيمة 
�مل�صاف���ة عن���د 58 % م���ن �إجم���ايل �ل�صحنات 
)مقاب���ل 56 % خال �لربع �الأول لعام 2017(، 
بلغت �الأرباح �ملحققة مل�رشوع تاينت – �ملرحلة 
�لثالث���ة م���ا قيمت���ه 41 دوالر للط���ن �مل���رتي 
�لو�حد، م�رشوع خ���ط �ل�صهر �ل�صاد�س للتو�صعة 
ي�ص���ري وفق �خلط���ة �لزمني���ة �ملو�صوعة، حيث 
و�صل �الإجناز �لعام يف �مل�رشوع: 49 %، وم�رشوع 

تو�صع���ة �لطاقة �ذ بلغ �الإجن���از �لعام يف حمطة 
�لطاق���ة 5 ونظ���ام �لتوزي���ع �لكهربائي 58 % 

و82 %. 
�لب���ا  �أولوي���ات  �أن  �لتقري���ر  و��ص���اف 
لع���ام 2018، تتمث���ل يف �لرتكي���ز �ملتو��ص���ل 
“�صلف���ي  عل���ى �ل�صام���ة م���ن خ���ال مب���ادرة 
�لثالث���ة  �ملرحل���ة  �أه���د�ف  �ل�صامة”،حتقي���ق 
م���ن م�رشوع تاي���نت )2018: ملي���ون طن مرتي 
م���ن  �ال�صتف���ادة  �لو�ح���د،  للط���ن  دوالر  و60 
�لطل���ب �لفعلي �لق���وي على مبيع���ات �لقيمة 
�مل�صاف���ة، �لرتكي���ز على فر�س قط���اع �ملو�د 
�ل�صه���ر  خ���ط  م����رشوع  �ل�صناع���ة،  يف  �خل���ام 

�ل�صاد�س للتو�صعة ي�ص���ري وفق �خلطة �لزمنية 
�ملو�صوع���ة �مل�صتهدفة ال�صتكم���ال �آخر ق�صم 
من متويل وكالة �ل�صادر�ت �الئتمانية، و�إر�صاء 
�ملناق�ص���ات �ملتبقية خال �لرب���ع �لثاين لعام 
2018. وق���ال رئي����س جمل����س �الإد�رة �ل�صي���خ 
دعيج ب���ن �صلمان بن دعي���ج �آل خليفة “بد�أت 
�ل�رشك���ة �لع���ام 2018 ب�ص���كل ق���وي بف�ص���ل 
�الأد�ء �لت�صغيل���ي �جلي���د. ونعت���زم �ال�صتفادة 
من ه���ذه �لبد�ية �ملوفقة مع �إح���ر�ز �لتقدم يف 
�الأعمال �الإن�صائية مل�رشوع خط �ل�صهر �ل�صاد�س 
�لق�ص���م  لتاأم���ن  �أي�ص���اً  ونتطل���ع  للتو�صع���ة. 
�لث���اين بالكام���ل من متويل وكال���ة �ل�صادر�ت 
�الئتماني���ة”. من جانبه، قال �لرئي�س �لتنفيذي 
لل�رشكة، تيم م���وري “تو��صل �لبا �لرتكيز على 
�ملرونة يف �أد�ئها، حيث متكنت من �ال�صتفادة 
م���ن �رتفاع �الأ�صعار يف بور�ص���ة لندن للمعادن 
م���ن �أج���ل تعزي���ز �أرباحه���ا. و �أ�صك���ر موظفينا 
�ملخل�صن �لذين كان الإ�صهاماتهم �لف�صل يف 

حتقيق هذ� �لنجاح”.
وتعتزم �إد�رة �ل�رشك���ة عقد �جتماع هاتفي 
�لي���وم �الثنن 30 �أبري���ل 2018 ملناق�صة �أد�ء 
�ل�رشك���ة �ملايل خ���ال �لرب���ع �الأول لعام 2018، 
باالإ�صاف���ة �إلى و�صع �أولويات �ل�رشكة ملا تبقى 

من �لعام 2018.

�ملنام����ة - بور�ص����ة �لبحري����ن: رتب بنك 
“�لربك����ة تورك كاتيلي����م بنكا�ص����ي �إيه �إ�س” 
تركي����ا، �لتاب����ع ملجموع����ة �لربك����ة �مل�رشفية 
BARKA، �ملدرج����ة ف����ى �صوق����ي �لبحري����ن 
ونا�ص����د�ك دب����ي، ت�صهي����ات متوي����ل مر�بحة 
�لتموي����ل ثنائي����ة �لعملة بقيم����ة 245 مليون 
دوالر و60 ملي����ون ي����ورو بتاري����خ 19 �أبري����ل 
2018. وعن �لبنك، وفًقا لبيان يوم �الأربعاء، 
�مل�رشفي����ة”،  �لعربي����ة  “�ملوؤ�ص�ص����ة  م����ن  كاً 
و”بن����ك دب����ي �الإ�صام����ي”، و”�الإم����ار�ت دبي 
�لوطني كابيتال �ملحدودة”، و”بنك �مل�رشق”، 
و”ن����ور بنك”، و”م�رشف �ل�صارق����ة �الإ�صامي”، 
و”�صتان����درد ت�صارت����رد بن����ك” )ُي�ص����ار �إليهم 
�الأو�ئل �ملفو�صن”  “باملنظم����ن  جمتمعن 

و”مدر�ء �الكتتاب”(، لرتتيب �لتمويل.
“�ملوؤ�ص�ص����ة �لعربي����ة  وتتول����ى كل م����ن 
�مل�صرتكة” و”�الإمار�ت دبي �لوطني كابيتال 
�مل�ص����رتك  “�ملن�ص����ق  مه����ام  �ملح����دودة” 
للتمويل”، وفًقا للبيان. ومت �إعد�د ت�صهيات 

�لتموي����ل مر�بح����ة بحي����ث تك����ون متو�فقة مع 
مب����ادئ �ل�رشيع����ة �الإ�صامية وباأج����ل ��صتحقاق 
يبل����غ 370 يوًما، مع هام�س رب����ح ل�صعر فائدة 
ا  �لليب����ور م�صاًفا �إلي����ه ن�صب����ة 1.25 % �صنويًّ
للقر�����س �ملمنوح بال����دوالر، و�صعر �ليوريبور 
ا للقر�س  م�صاًف����ا �إلي����ه ن�صب����ة 1.15 % �صنويًّ

�ملمن����وح بالي����ورو فوق �صعر �لليب����ور ملدة 3 
�أ�صهر.

ورغم �لتقلب����ات �لتي ي�صهده����ا �ل�صوق، 
حقق����ت ت�صهيات �لتموي����ل �إقب����االً كبرًي� مع 
����ا من �أوروب����ا و�ل�رشق  م�صارك����ة 17 بن����ًكا دوليًّ
�الأو�ص����ط. وب�صبب جت����اوز حد �الكتت����اب، قّرر 

بنك “�لربكة تورك كاتيليم بنكا�صي �إيه �إ�س” 
زيادة حجم ت�صهي����ات �لتمويل �إلى ما يعادل 
ت�صهي����ات  و�صاع����دت  دوالر.  ملي����ون   319
�لتموي����ل بنك “�لربكة �لرُتك����ي للم�صاركات” 
عل����ى تو�صيع وتنويع قاع����دة متويله، وكذلك 
�إبر�م عاقات م�رشفية جديدة، وتعزيز عاقاته 

�لقائمة.
و�أكد �لبنك �أن هذ� �لتمويل، �صي�صتخدمه 
�لبنك يف تو�صيع �أن�صطته �لتمويلية يف تركيا.

ويعت����رب بن����ك “�لربك����ة ت����ورك كاتيليم 
بنكا�صي �إيه �إ�س” من �أو�ئل بنوك �مل�صاركة يف 
تركيا، و�أحد �لبنوك �لر�ئدة يف جمال �خلدمات 
�مل�رشفي����ة بدون فو�ئد. ومنذ تاأ�صي�صه يف عام 
1984 وبد�ي����ة ن�صاطه يف ع����ام 1985 و��صل 
�لبنك �إجن����از عملياته. وتاأ�ص�����س بنك “�لربكة 
ت����ورك كاتيليم بنكا�ص����ي �إيه �إ�����س” من قبل 
“جمموعة �لربكة �مل�رشفية”؛ وهي و�حدة من 

�أهم �ملجموعات يف منطقة �ل�رشق �الأو�صط.

• •�ل�صيخ دعيج بن �صلمان 	 تيم موري	
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من الأن�شطة املهم���ة التي ينبغي 
اأن تتك���رر، تل���ك احللق���ة النقا�شي���ة 
ال�شحفي���ن  اأقامته���ا جمعي���ة  الت���ي 
البحريني���ة برئا�ش���ة م�ؤن����س امل���ردي 
فيه���ا  وحت���دث  ت�لي���ب  بفن���دق 
يف  املتخ�ش����س  الإمارات���ي  الباح���ث 
ال�ش����ؤون الإيرانية �شلط���ان بن حممد 
النعيم���ي، والت���ي قدم���ت جرعة مهمة 
ومرك���زة لل�شحافي���ن والكت���اب عن 
امل�شطلح���ات واملف���ردات التي يركز 
عليه���ا الإع���ام الإي���راين يف حتقي���ق 
اإقليمي���ا  الإيراني���ة  الدول���ة  اأه���داف 
وعامليا من���ذ قيام ما ي�شم���ى بالث�رة 

الإ�شامية وحتى الآن.
واأن���ا اأ�شتخ���دم عبارة “م���ا ي�شمى 
بالث�رة الإ�شامي���ة”، ومل اأقل “الث�رة 
الإ�شامية”، لأن ه���ذا امل�شطلح واحد 
من امل�شطلح���ات ذات الهدف والتي 
ج���رى تر�شيخه���ا م���ن خ���ال التك���رار 
الط�يل يف الأدبيات الإيرانية امل�جهة 
باخل�ش�����س لل�شع����ب العربية التي 
ي�شتع�ش���ي عل���ى الدول���ة الفار�شي���ة 
حتقي���ق اخ���راق داخله���ا اإل من خال 
اإ�شامية ت�ؤثر  �شعارات وم�شطلح���ات 

على ع�اطف هذه ال�شع�ب.
ه���ذه احللق���ة الت���ي قدمه���ا لن���ا 
الباح���ث الإمارات���ي ال�شقي���ق اأيقظت 
فينا با �شك نزع���ة التدقيق فيما مير 
علينا من ن�ش��س اإعامية وما حتت�يه 
من م�شطلح���ات ومف���ردات ت�شتخدم 
لتحقي���ق اأثر معن اأو تثبي���ت ا�شم اأو 
عن����ان معن يخدم هدفا بعينه، وهذا 
اأم���ر مه���م، لي����س فقط مل���ن يعمل�ن 
بحقل الإعام، بل للقارئ اأو امل�شتقبل 
اله���دف  اإعامي���ة لأن���ه  لأي���ة ر�شال���ة 
الإعامي���ة  الر�شال���ة  له���ذه  الأ�شل���ي 
اأو تل���ك، فعندم���ا ت�شتخ���دم اإيران يف 
خطاباتها الإعامي���ة والر�شمية تعبريا 
مثل “ق�ى ال�شتكبار العاملية”، فهي 
تخاط���ب ع�اط���ف ووج���دان ال�شع�ب 
امل�شلم���ة كله���ا ولي����س اأه���ل الإعام 
والكتاب وحده���م، وهي تريد من وراء 
ه���ذا امل�شطل���ح مث���ا اأن ت�شتقط���ب 
الذين ي�شعرون بالظلم هنا وهناك من 
ال�شيا�شة الأمريكي���ة يف العامل العربي 
وتريد اأن تعلن نف�شها متحدثا ر�شميا 

با�شم املظل�من.
ل �ش���ك اأن جم���ال احلدي���ث ع���ن 
الإع���ام  يف  الإعامي���ة  امل�شطلح���ات 
الإي���راين اأو غ���ريه جم���ال وا�ش���ع ج���دا 
وخط���ري ج���دا، ول �ش���ك اأن م�شكلتن���ا 
نح���ن الع���رب اأننا نقع دائم���ا يف م�قع 
امل�شتقب���ل للر�شائ���ل الإعامي���ة م���ن 
اأنحاء العامل مب���ا تت�شمنه من مفردات 
وم�شطلح���ات ت�رض مب�شاحلن���ا، ولكن 
ال�شيء الأ�ش�اأ ه� اأن الكثري منا يقع�ن 
ه���م �شخ�شي���ا يف ف���خ ا�شتخ���دام هذه 
امل�شطلحات ويتخذونها ك�شيء م�شلم 
به فيعط�ن وج�دها �رضعية وثباتا رغم 

اأنها ت�شتهدفنا نحن يف الأ�شا�س.

اإلعالم اإليراني في 
خدمة أهداف الهيمنة

يف احل����ار ال���ذي ا�شتمتع���ت باإجرائه مع 
ال�شاعر البحريني قا�ش���م حداد، واملن�ش�ر يف 
العدد اجلديد من جملة “البحرين الثقافية”، 
ط���اف احلدي���ث يف الكثري م���ن الأروقة، حتى 
ا�شتلفتن���ي ق�له: “اأثناء جتربت���ي يف اأملانيا 
والغ���رب، اكت�شفت اأننا ل�شن���ا متخلفن، بل 
اإنن���ا نتخلف، فل���� كان العامل يتق���دم ونحن 
يف مكانن���ا لكان م���ن ال�شهل قيا����س الفارق 
اأو اله���ّ�ة وحماول���ة �شّده���ا، ولك���ن الع���امل 
يتق���دم ونحن نتقهقر، لذل���ك، كل جيل يرى 
اأن���ه اأف�شل من اجليل ال���ذي يليه، واأّن اجليل 
ال�شابق اأف�شل منه، فهذا ال�شيء غري �شّحي، 

وغري اإن�شاين...”.
ول���� راأين���ا – حقيقة – ه���ذا الق�ل، غري 
املعّق���د، والعمي���ق يف اآٍن معاً، �ش���راه ي�رضي 
على الكثري من مظاه���ر حياتنا الي�مية، بدءاً 
م���ن الهيئ���ة اخلارجي���ة لاأ�شخا����س، وانتهاء 
باأق�ش���ى مناطق ذواته���م واأفئدتهم، �شنجد 

الكثري م���ن الأ�شياء اجلميل���ة بالأم�س تتاحّت 
الي�م، كم���ا اأوراق اأ�شجار اخلريف، وامل�شيبة 
األ يع����د اإلى الأغ�شان اجل���رداء اخل�شار، ول 
ت�رق من جديد، �شرى اأن الكثري مما حققناه 
بالأم�س من تقدم عل���ى امل�شت�ى الجتماعي 
اأو القت�ش���ادي حت���ى مت الراج���ع عن���ه مب���ا 
ي�شب���ه الهروب من الإجن���ازات كما نهرب من 
الطاع����ن، نرى اأن املجتمع���ات بالكاد تقدم 
مناذج جميل���ة ونا�شعة يف العل����م والثقافة 
والفن�ن، ن���رى تقافز الأقزام وعلّ� الأ�ش�ات 
الفارغ���ة، اأم���ا الأكرث امتاًء فكري���اً فهم اأمام 
واحد من اخليارين: اإم���ا اأن ي�شّ�ق�ا اأنف�شهم 
ليناف�ش�ا “الفا�شين�شت���ات”، حتى ل� ت�ّجب 
ه���ذا الذهاب اإلى اخلّفة املفرطة، اأو اأن يقبع 

هذا النم�ذج يف القاع يتاآكله الن�شيان.
ل� راأين���ا الأخاق العامة يف املجتمع كيف 
تراجع لي����س على �شكل منحن���ى، بل منحدٍر 
ل ميك���ن كبحه، اأو كما يق����ل عامر جال عن 

ال�شكلي���ات منتق���داً ظاه���رة يف م����رض، ولها 
الكثري من الأ�شباه يف ال�طن العربي: “اأ�شبح 
معظم �شائق���ي التاك�شي ي�شغل����ن القراآن، 
ول ي�شغل����ن العّداد”. اإننا بالفعل بحاجة اإلى 
اإعادة نظر �شامل���ة يف و�شعنا العربي من كل 
ن�احي���ه ون�افذه، والأهم م���ن ذلك اأن يك�ن 
لدى اجلمي���ع، من الر�شمي���ن والأهلين، ما 
يبادروا لعمله من اأجل تقليل هذا المتعا�س 
املت�شاعدة اأحما�شه اإلى الأف�اه من الأو�شاع 

التي نعي�شها.
الكث���ري م���ن عللن���ا مت ت�شخي�شه���ا عرب 
ال�ر����س والأبح���اث الفردي���ة وامل�ؤ�ش�شي���ة، 
واخلطب واخلطابات، ولكن كل هذا يبقى من 
دون اإرادة واعية للتغيري، فا اأعرف �شخ�شياً 
اأمة غرينا ترى علتها، وتعرف دواءها، وتبكي 
لأّنه���ا ل ت�شتطيع اأن تق�م بالفعل ال�شحيح، 

ول� مرّة يف تاريخها... مرّة واحدة ولاأبد.

أسامة الماجد
Osama.almajed
@albiladpress.com

سوالف

تتعدد وتتن����ع م�شت�يات واأ�شكال عاقة 
الروؤ�ش���اء والقادة م���ع ال�شحاف���ة، لكن عاقة 
�شيدي �شاح���ب ال�شم� امللك���ي الأمري خليفة 
ب���ن �شلمان اآل خليف���ة رئي�س ال����زراء امل�قر 
حفظه اهلل ورع���اه مع ال�شحافة، عاقة خمتلفة 
وخ���ارج ال��شف ويعجز الكات���ب منا عن نقلها 
والإم�ش���اك به���ا، ف�شم����ه يعت���رب ال�شحاف���ة 
�رضي���كا اأ�شا�شيا يف البن���اء والنه��س باملجتمع 
وم�شريته وله���ا تاأثري مبا�رض وق�ي يف الأهداف 
والغايات املحددة الت���ي تريدها املجتمعات، 
لهذا جن���د �شم�ه اأيده اهلل متابعا بدقة لكل ما 
ين�رض يف ال�شحافة وي�جه امل�ش�ؤولن يف الدولة 

ملتابعة ه���ذه الق�شية اأو ال�شك�ى �ش�اء كانت 
راهن���ة اأو طارئة، ول يهداأ له بال حفظه اهلل اإل 
بع���د معاجلة امل�ش���كات والتاأك���د “�شخ�شيا” 
م���ن �ش���ري العم���ل وتفا�شيل���ه يف كل املراحل 

والظروف.
ي����م اجلمع���ة املا�ش���ي ن����رضت “الب���اد” 
م��ش�ع���ا م�ش����را ع���ن جام���ع قا�ش���م املهزع 
باملنامة وكيف تعدى عليه الآ�شي�ي�ن وح�ل�ه 
اإل���ى مرت���ع للتج���اوزات والرذيل���ة والف�ش���ق 
والفج�ر، ك����رضب اخلم�ر وتعاط���ي املخدرات 
وق�ش���اء احلاج���ة، كان تقريرا مفجع���ا حقيقة 
و����رضد اآراء التجار املحيط���ن مبحاذاة امل�شجد 

وق�ش�شه���م املختلفة مع اأولئ���ك الآ�شي�ين، 
ويف نف����س الي����م – اأي اجلمع���ة “وجه �شيدي 
�شاحب ال�شم� امللكي الأمري خليفة بن �شلمان 
اآل خليف���ة رئي�س ال����زراء امل�ق���ر حفظه اهلل 
ورع���اه  اإلى �رضعة اتخاذ الإج���راءات لإعادة بناء 
جام���ع املهزع باملنامة ب�شكل يحفظ له مكانته 
التاريخي���ة ودوره الديني، و����رضورة الإ�رضاع يف 
اخلط����ات التنفيذية التي تكف���ل الناأي بهذا 
املعلم الديني عن اأن يك�ن مكانا للممار�شات 
اخلارجة عن القان�ن لت�قف اإقامة ال�شاة فيه 

ب�شبب و�شعه الإن�شائي”.
هذا ه���� اأ�شل�ب ومنهج �شم����ه اأيده اهلل 

مع ال�شحافة وم���ا تطرحه من خمتلف الق�شايا 
وامل�شاكل، ت�جي���ه امل�ش�ؤول���ن بدقة و�رضعة 
وتاأث���ري اأعم���ق نح���� اله���دف، وحتم���ل اأق�شى 
امل�ش�ؤولية، فال�شحافة عند �شم�ه قادرة على 
اإ�شاح الأخطاء وامل�شاهمة يف املعاجلة والبناء 
وناف���ذة مطلة على نب����س ال�ش���ارع واملجتمع 

ولها مهماتها وواجباتها.
ف�شك���را لك���م ي���ا �شاح���ب ال�شم���� عل���ى 
ثقتكم منقطعة النظ���ري بال�شحافة واإعطائها 
هذا امل�ق���ع الرفيع واملرتبة العلي���ا يف البناء 
والت�شيي���د وحماي���ة املجتم���ع م���ن ال�شلبيات 

واملمار�شات اخلارجة عن القان�ن.

أسلوب ومنهج سيدي سمو 
رئيس الوزراء مع الصحافة

العاق���ات  جمل����س  يف  دائم���ا  ندع����ا 
اخلليجي���ة الدولي���ة “ك�غ���ر” اإل���ى �رضورة 
ال�شتم���رار يف الت�ش���دي ل���كل م���ا يخال���ف 
الثقافة واله�ية اخلليجية والقيم واملبادئ 
العامة للنظام الأ�رضي واملجتمعي اخلليجي 
ال���ذي ترع���اه دول اخلليج، ول �ش���ك يف اأن 
الغالبية ال�شاحقة من خمتلف �رضائح املجتمع 
اخلليجي وامل�ؤ�ش�ش���ات اخلليجية املختلفة 
تلتزم بالقيم واملب���ادئ واملرتكزات التي 
ت�شمن ا�شتمرار اللتزام باله�ية الإ�شامية 
واخلليجي���ة املحافظة، وتاأت���ي حملة ك�غر 
لتعظيم رم�شان له���ذه ال�شنة بنقلة ن�عية 

للت�ش���دي مل���ا يب���ث وين�رض ب�ش���كل م�شيء 
لقد�شي���ة �شهر رم�ش���ان املعظم، ويخد�س 

م�شاعر امل�اطنن اخلليجين وامل�شلمن.
ود�شنا حمل���ة “ك�غر” لتعظيم رم�شان 
ب�ش���كل �شن�ي قبل 9 �شن�ات، وهدفنا كان 
الت�ش���دي اإعامي���ا وجمتمعيا مل���ا يتم بثه 
ون�رضه من م�شل�شات وبرامج وم�اد اإعامية، 
�ش�اء كانت خاد�شة وم�شتفزة مل�شاعرنا ول 
تليق بحرمة وعظمة ه���ذا ال�شهر املقد�س، 
اأو حمر�شة ب�شكل مبا����رض اأو غري مبا�رض على 
النقاب �شد القيم واملبادئ والأخاق، ول 
تعك����س حقيقة وطبيع���ة املجتمع اخلليجي 

العربي املحاف���ظ، اأو تلك التي ت�شجع على 
التفاهة وال�شخاف���ة وال�شتهزاء، و�شتك�ن 
حملة هذه ال�شن���ة م�شركة بن كل اأطياف 
و�رضائح املجتم���ع اخلليجي، حيث �شي�شارك 
اجلميع به���ذه احلملة كل ق���در ا�شتطاعته، 
لت�جيه ر�شال���ة اإلى القائمن على ن�رض مثل 
هذه امل����اد، ب���اأن ه�ية وثقاف���ة املجتمع 

اخلليجي ف�ق كل اعتبار.
اخلليجي���ن  الكت���اب  ندع����ا  له���ذا، 
الفكر  وال�شحافي���ن والإعامين ورج���ال 
الإ�شامي والدعاة ورم�ز املجتمع اخلليجي، 
اإل���ى وقف���ة رج���ل واحد �ش���د ه���ذه امل�اد 

الإعامي���ة كل يف جم���ال تخ�ش�ش���ه، واإبراز 
�ش�ته���م �ش���د كل ما م���ن �شاأن���ه الإ�شاءة 
لقد�شية �شه���ر رم�شان، عن طريق خمتلف 
وامل�شم�ع���ة  املق���روءة  الإع���ام  و�شائ���ل 
واملرئية، واأي�شا من خال م�اقع الت�ا�شل 
الجتماعي وب�ش���كل راق ومتح�رض وعقاين، 
يب���ن خط����رة هذه امل����اد عل���ى جمتمعنا 
اخلليج���ي، ويعزز ويق�ي ال�شع����ر القيمي 
لاإن�شان اخلليجي. اخلا�شة اأن احلملة بداأت 
من���ذ اأي���ام، وامل�شاركة فيه���ا �شتك�ن عن 
طريق التفاعل معها كل ح�شب ا�شتطاعته.

التصدي لمنتهكي حرمة رمضان

بثينة
خليفة قاسم

B7747
@hotmail.com

زبدة القول

المسافة الفاصلة 
ghassan.shihabyغسان الشهابيبين الّداء ودوائه

@gmail.com

    ذرائع

tariq
@cogir.org د. طارق آل شيخان

ما وراء الحقيقة

عجز حرس الخميني 
يدفع خامنئي لدعمه 

 في مواجهة روحاني )1( 

صافي 
الياسري

ل يق����ف خامنئي م�قف الداعم 
واحلام����ي م����ن حر�س اخلمين����ي اإل 
لأن����ه يعرف اأن دول����ة ولية الفقيه 
ورم�زه����ا مبا فيهم ه����� �شخ�شيا، 
حمرو�ش����ن به����ذا احلر�����س ال����ذي 
ي�اج����ه النتقادات م����ن كل �ش�ب 
ب�شبب تدخاته ال�شلبية يف �ش�ؤون 
الدولة واملجتم����ع، كما اأنه يتدخل 
لتع�شيد م�قف احلر�س يف م�اجهة 
عق����رب النظ����ام الآخ����ر، روح����اين، 
وزمرته الذين ل يكف�ن عن ت�جيه 
النتق����ادات العلني����ة والتلميحات 
ل�شل�كي����ات احلر�����س، وعلى هذه 
اخللفية اجتم����ع خامنئي ي�م الأحد 
22 اأبريل 2018 ب�شكل مباغت مع 
ق����ادة اجلي�س حتت اإمرت����ه واأ�شاد 
باجلي�����س وخ�ش��شا م��ش�ي قائد 
 اجلي�����س ال����ذي عين����ه ه����� نف�شه.

وج����اء ه����ذا اللق����اء عل����ى الظاه����ر 
مبنا�شب����ة ي�����م اجلي�����س والق�ات 
اجلي�����س  ي�����م  اأن  غ����ري  الربي����ة 
والق�ات الربي����ة م�عده 18 اأبريل 
وم����رت 4 اأيام على ذل����ك التاريخ، 
وبالتاأكيد يطرح �ش�ؤال نف�شه، هل 
كانت ل����دى خامنئي ر�شالة جديدة 
اأو ق�����ل مهم حي����ث اقت�شى الأمر 
اأن ينظ����م ه����ذا الجتم����اع؟ وتع�د 
الق�شي����ة اإل����ى ال�����رضاع الدائر بن 
روحاين وق�����ات احلر�س على وجه 
التحدي����د وبعب����ارة اأدق بن زمرة 
ب�ش����اأن  روح����اين وزم����رة خامنئ����ي 
ق�����ات احلر�����س، وب����داأت الق�شية 
باجلي�����س  روح����اين  اأ�ش����اد  عندم����ا 
ي�����م 18 اأبري����ل يف مرا�شم التفقد 
ي�����م  مبنا�شب����ة  وال�شتعرا�����س 
 اجلي�س متهكما على ق�ات احلر�س.

وكان����ت تل����ك الت�رضيح����ات ثقيلة 
على ق�ات احلر�س وزمرة خامنئي 
اإذ تعد ق�ات احلر�س اأداة رئي�شية 
حلمايته����م يف ال�شلطة، حيث اإنهم 
مل يك�ن�����ا قادري����ن عل����ى غ�����س 
ب�ش����دة  ردوا  ب����ل  الط����رف عنه����ا، 
وحمل�ا عل����ى روحاين لتهكمه على 
الأج�اء  احلر�����س و�شحن�����ا  ق�����ات 
�شده يف �شل�ات اجلمعة وو�شائل 
الإع����ام احلك�مية، ورغ����م ذلك مل 
يكت����ف خامنئ����ي بهذا امل����دى من 
ال����ردود على روح����اين، لذلك نظم 
ذلك امل�شهد ي�����م الأحد لاإ�شادة 
بق�����ات احلر�����س وتبيي�شها حتت 

قناع الإ�شادة باجلي�س.
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مخطط
للبيع قسائم متعددة التصانيف: 

جتارية، استثمارية، سكنية، مشاريع خاصة
يقع بالقرب من البحر في موقع متميز 

عند مدخل ديار احملرق 

36600656
36700722  

COM       RHA       B3*         SP

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

مربع، املطلوب 23 دينار للقدم.

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

املطلوب 32 دينار للقدم.

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

للقدم.

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

هاتف: 33277337  -   39993932

يعلن ادارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة  والسياحة بانه قد تقدم اليها 
رمضان  خالد  محمد  ملالكها  ش.ش.و  املطاعم  الدارة  ار  كي  ام  شركة  مالك 
مصطفى املسجلة مبوجب القيد رقم 90354 بطلب حتويل  الشكل القانوني 
للشركة املذكورة الى شركة ذات مسئولية محدودة براسمال وقدره خمسني 

الف دينار بحريني .بني كل من :
محمد خالد رمضان مصطفى
يوسف محمد خالد رمضان

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  
اداراة التسجيل

اعالن رقم          لسنة 2018  اعالن رقم )--(
بشان حتويل شركة الشخص الواحد الى شركة ذات 

مسئولية محدودة  

والسياحة  والصناعة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  ادارة  تعلن 
بانه قد تقدم اليها  شركة تسوق وتالق ذ.م.م واملسجلة مبوجب القيد 
رقم 110903طالببني اشهار انتهاء اعمال تصفيه اختيارية وشطبها 
التجارية  الشركات  قانون  الحكام  وفقا  وذلك  التجاري  السجل  من 

الصادر باملرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ادارة التسجيل

اعالن رقم
 لسنة 2018

بشان اشهار انتهاء اعمال تصفية  شركة
ذات مسئولية محدودة

 تعلن ادارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بانه قد تقدم اليها السادة 
اصحاب شركة مستشفى حفاظ التخصصس لالسنان ش.ش.و وملالكها الدكتور 
منعم عباس حفاظ املسجلة مبوجب القيد رقم 74425 طالبني تغيير االسم التجاري 

من حفاظ التخصصس لالسنان ش.ش.و وملالكها الدكتور منعم عباس حفاظ
HAFFADH SPECIALISED DENTAL HOSPITAL

الى  مركز حفاظ التخصصس لالسنان ش.ش.و وملالكها الدكتور منعم عباس حفاظ  
 HAFFADH SPECIALISED DENTAL CENTER S.P.C DE. MUNEIM ABBAS

HAFFADH

القيد :74425  التاريخ :2018/4/24
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة    -    ادارة التسجيل 

 اعالن رقم )---( لسنة 2018
بشاان تغيير االسم التجاري لشركة مستشفى حفاظ التخصصس لالسنان 

ش.ش.و وملالكها الدكتور منعم عباس حفاظ

تعلن ادارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والصناعة والسياحة بانه قد 
القانوني  باعتباره املصفي  الطويل   اجمليد  اليها  محمد خير فؤاد عبد  تقدم 
الواحد  الشخص  كشركة  ش.ش.واملسجلة  للتصوير  اخلير  ابو  لشركة 
تصفيه  اعمال  انتهاء  اشهار  103441طالبا  رقم  القيد  مبوجب  املسجلة  
اختيارية وشطبها من السجل التجاري وذلك وفقا الحكام قانون الشركات 

التجارية الصادر باملرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  ادارة التسجيل
اعالن رقم     لسنة 2018

بشان اشهار انتهاء اعمال تصفية  شركة ابو اخلير للتصوير 
ش.ش.و ملكالها محمد خير فؤاد عبد اجمليد الطويل
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يبح��ث نادي املح��رق )وصيف بطولة 
ال��دوري( ع��ن تحقي��ق لق��ب كأس 
س��مو ويل العهد للك��رة الطائرة للمرة 
الرابع��ة عرشة بعدما ف��از به آخر مرة 
يف موس��م 2011/2012، بين��ا يتطلع 
األهيل )حام��ل اللقب وبطل الدوري( 
للظفر باللقب الراب��ع وإحراز الثنائية 
له��ذا املوس��م وتك��رار إنجاز موس��م 
2013/2014 عندم��ا يلتق��ي الفريقان 
اليوم االثنني الس��اعة 7:15 مساء عىل 
صالة االتح��اد البحريني للكرة الطائرة 
مبدينة عيىس الرياضية يف نهايئ بطولة 
“أغ��ىل الك��ؤوس” بنس��ختها الثاني��ة 

واألربعني.
ويعت��ر نهايئ كأس ويل العهد نس��خة 
مكررة من نهايئ بطولة الدوري والذي 
جمع األه��يل واملح��رق وانتهى بفوز 
األول 3/0 ليتوج ببطولة الدوري للمرة 

الثالثة يف تاريخه.
ومبب��اراة الي��وم يس��دل الس��تار عىل 
املوس��م الري��ايض 2017/2018 للكرة 
الطائ��رة والذي تطم��ح الجاهري ألن 
يكون مبثابة مسك ختام بحضور راعي 
الحفل س��مو ويل العه��د أو من ينوب 

عن سموه.

المحرق .. التعويض والعودة لأللقاب

يأم��ل املح��رق يف ع��دم تك��رار نهايئ 
بطول��ة ال��دوري عندما تلق��ى هزمية 
قاس��ية بنتيج��ة 3/0 حي��ث تدخ��ل 
“طائرة األحالم” مواجهة اليوم بطموح 
الجاهري بهدف  التعويض ومصالح��ة 
العودة إىل منص��ات التتويج ومعانقة 
األلقاب الت��ي فارقت خزين��ة النادي 
منذ 6 سنوات تقريبا، حيث إن بطولة 
كأس ويل العهد التي أحرزها يف موسم 
2011/2012 بقي��ادة امل��درب محمد 
املرباطي كانت آخر لقب دخل خزينة 

القلعة الحمراء.
ويع��ول املرباطي اليوم ع��ىل نجومية 
املحرتف البورتورييك “جاكسون ريفريا” 

برضبات��ه الهجومية م��ن مركزي 4 يف 
املنطقة األمامية ومرك��ز 6 يف املنطقة 
الخلفي��ة وهو أكرث من يح��رز النقاط، 
كا يرز فاضل عب��اس الذي يعد أحد 
أبرز الضاربني مبركز4 باإلضافة إىل متيزه 
باإلرس��ال القوي وحائط الصد، وإذا ما 
كان عبدالل��ه النجدي ضارب مركز2 يف 
قمة عطائه فإنه سيسبب متاعب كبرية 
لحوائط األه��يل ورمبا ي��زج املرباطي 
بالالعب الشباب حس��ن الحداد الذي 
قدم مس��تويات متمي��زة خصوًصا مع 

األهيل.
كا تضم كتيبة املح��رق العبي الخرة 
مبركز 3 محمد حبيب وحس��ن ضاحي 
اللذين يتمي��زان بحوائط الصد وتنفيذ 
الكرات الرسيعة ول��ن تكون مهمتها 
س��هلة يف مواجهة الي��وم يف ظل القوة 
الهجومي��ة الت��ي يتمت��ع به��ا األهيل، 
ك��ا يرز لدى املح��رق صانع األلعاب 
محمود العافية القادر عىل التعامل مع 
حوائط األهيل بنج��اح وتوزيع األدوار 
الهجومي��ة بإتق��ان إضاف��ة إىل الليرو 

عباس أحمد أو بدر محمد.

األهلي.. لتحقيق الثنائية

يدخل األهيل مب��اراة اليوم مبعنويات 
عالية، متطلًعا لتحقيق الثنائية “بطولة 

ال��دوري والكأس” خصوًصا وأنه ميتلك 
جي��اًل ذهبيًّ��ا مرصًعا بالنج��وم اقتحم 
س��جل األبطال وف��رض اس��مه كأحد 
أبرز األندي��ة املحلية عىل خارطة لعبة 
الكرة الطائ��رة بعدما أحرز 6 بطوالت 
من بينه��ا 3 ألقاب ل��كأس ويل العهد 

و3 ألق��اب لبطول��ة الدوري، 
عطًفا عىل فوزه ببطولة 

العربي��ة  األندي��ة 
إنج��از  يف  مرت��ني 
تاريخي مل يس��بق 

ألي ناد تحقيقه.
بقي��ادة  األه��يل 

التون��ي  امل��درب 
من��ري ب��ن ق��ارة والذي 

س��بق له تدري��ب طائرة 
املحرق لديه فريق مدجج 

بأفضل النجوم يف مقدمتهم 
املحرتف الدومنييك “الفيس” 

وال��ذي يش��كل ورق��ة رابحة 
لقدرته عىل االستقبال والهجوم 
م��ن مرك��ز 4 رغ��م توجي��ه 
االرس��االت عليه، م��ع وجود 
الشقيقني محمد ونارص عنان 

يف األطراف مبركزي 2 و4 
واللذين  الت��وايل  عىل 
يرع��ان يف تخلي��ص 
بإتق��ان  الك��رات 

خصوًص��ا “جوين” املع��روف برضباته 
الس��احقة م��ن مرك��زي 2 و1 والذي 
غالًبا ما يكون الخي��ار الهجومي األول 

بالنسبة لصانع األلعاب عيل حبيب.
كا يضم فري��ق األهيل العبي االرتكاز 
ع��يل الصرييف وعب��اس الخب��از اللذين 
يشكالن ثقاًل كبريًا يف تشكيل حوائط 
الص��د والهج��وم الخاط��ف 
الرسي��ع، بجان��ب الليرو 
والذي��ن  هرون��ة  أمي��ن 
األوىل  الكرة  تأمني  يجيد 
الدفاعي��ة،  والتغطي��ة 
فإن  عامة  وبص��ورة 
يلع��ب  األه��يل 
بخط��وط متكامل 
يف الهج��وم والدفاع 
ويتمتع بحوائط صد 
عالية وهجوم ضارب.

لقاءات الفريقين

هذا  الفريق��ان  التق��ى 
مرات  خمس  املوس��م 
وكان الفوز من نصيب 
ث��الث  يف  األه��يل 
فيا  مواجهات 
ف��از املح��رق 

مرتني.

األهيل فاز عىل املحرق يف النهايئ األول 
لبطولة الدوري بثالثة أش��واط نظيفة 
وكرر الف��وز ذاته يف املواجهة الفاصلة، 
ك��ا ف��از “النس��ور” ع��ىل املحرق يف 
القس��م األول من ال��دوري )الذهاب( 
بثالثة أش��واط مقابل شوط، فيا نجح 
املحرق يف الفوز بنتيجة 3/2 يف مرحلة 
)اإلي��اب( من مس��ابقة ال��دوري ويف 
النهايئ الثاين بذات املس��ابقة، ويلتقي 

الفريقان اليوم يف املواجهة السادسة.

تاريخ “أغلى الكؤوس”

انطلقت بطول��ة كأس ويل العهد ألول 
وه��و   1974/1975 موس��م  يف  م��رة 
نف��س العام الذي تأس��س فيه االتحاد 
البحرين��ي للكرة الطائ��رة وكان نادي 
الحال��ة صاح��ب الرشف بالف��وز بأول 
نس��خة ليتوج بلقبها 6 م��رات متتالية 
حت��ى موس��م 1980/1981، ليأيت فيا 
بعد النرص ليكرس هيمنته عىل األلقاب 
ويت��وج بالبطول��ة الس��ابعة مبوس��م 
1981/1982 ويف��وز به��ا أربع مرات 
متتالي��ة لغاية موس��م 1984/1985م، 
ليأيت فيها بعد النجمة )الوحدة سابقا( 
ويخطف اللقب يف املواس��م الخمسة 
الالحقة من 1985/1986 لغاية موسم 

.1989/1990

ويعت��ر ن��ادي املح��رق زعي��م أغىل 
الكؤوس وصاحب الرقم القيايس بفوزه 
باللق��ب 13 م��رة من بينه��ا 9 مرات 
متتالية ابتداء من موسم 1993/1994 

لغاية 2002/2003.
ويعد ناديا داركليب والبسيتني الناديني 
الوحيدي��ن اللذي��ن ف��ازا باللقب مرة 
واحدة فقط، حيث تّوج به البس��يتني 
وداركلي��ب   2007/2008 موس��م  يف 
مبوسم 2012/2013، فيا متكن األهيل 
ألول م��رة م��ن الفوز باللقب مبوس��م 

.2013/2014

جماهير غفيرة ستمأل المدرجات

ستمأل مدرجات صالة االتحاد البحريني 
للكرة الطائرة جاهري غفرية من أنصار 
ومحب��ي القلع��ة الصف��راء والحمراء، 
خصوًصا وأن الناديني يعتران من أعرق 
وأكر األندية يف مملكة البحرين ولها 
قاعدة جاهريي��ة عريضة يف مختلف 
أنح��اء اململكة، وهو ما كش��فت عنه 
املواجه��ات النهائية الس��ابقة ببطولة 
ال��دوري والتي ش��هدت تواجد أعداد 
كبرية من الجاهري ما استدعى وضع 

مدرجات إضافية.
وس��يكون نظام الدخول بنظام التذاكر 
)500 فل��س( في��ا س��يكون دخ��ول 
اإلعالمي��ني من خالل اص��دار بطاقات 

خاصة.
ومن املتوقع أن يب��دأ تدفق الجاهري 
قبل ساعتني من املواجهة للظفر مبكان 

يف املدرجات.

17 ألف دينار وتمثيل خارجي

يحص��ل بط��ل كأس س��مو ويل العهد 
للك��رة الطائ��رة عىل مبل��غ بقيمة 10 
آالف دينار فيا ينال الوصيف 7 آالف 

دينار ليبلغ املجموع 17 ألف دينار.
كا يحص��ل البطل ع��ىل فرصة متثيل 
اململكة يف بطولة األندية العربية التي 

تقام سنويًّا بشهر فراير من كل عام.

اتحاد الكرة         المركز اإلعالمي

هنأ سمو رئيس االتحاد البحريني لكرة 
السلة الشيخ عيىس بن عيل آل خليفة، 
ممث��ل جالل��ة امللك املف��دى لألعال 
الخريية وشؤون الشباب رئيس املجلس 
األعىل للشباب والرياضة رئيس اللجنة 
األوملبية البحرينية س��مو الشيخ نارص 
بن حمد آل خليفة، وذلك مبناسبة فوز 
س��موه ببطولة أمريكا الشالية للرجل 
 XC الحديدي واملرك��ز األول عىل فئة
تحت 49 عاًما ضمن س��باق تكس��اس 

بالواليات املتحدة األمريكية.
وأكد س��مو الش��يخ عيىس بن عيل آل 

خليف��ة أن ه��ذا اإلنج��از الجديد جاء 
ليؤكد املكانة املروق��ة التي يتمتع بها 
سمو الش��يخ نارص بن حمد آل خليفة 
يف ه��ذه الرياض��ة الت��ي تتطلب قوة 

وقدرة عىل التحمل.
وأضاف سموه: “باتت رياضة الرتاثيليون 
ذات مكانة كبرية واس��تطاعت أن ترفع 
اس��م مملكة البحرين عالًيا يف املحافل 
الدولية بفضل الجه��ود التي يقوم بها 
سمو الش��يخ نارص بن حمد آل خليفة 
من خ��الل مش��اركات س��موه إضافة 
للفريق البحريني يف البطوالت العاملية 

املختلفة”.
ونّوه س��مو الش��يخ عيىس بن عيل آل 
خليفة بالدعم الت��ي تحظاه الرياضية 
البحريني��ة م��ن لدن ح��رضة صاحب 
الجاللة امللك حمد بن عيىس آل خليفة 
عاهل الب��الد املفدى، حيث إن الرعاية 
السامية التي يحظى بها قطاع الشباب 
الرياض��ة من ل��دن جاللته س��اهم يف 
تحقيق ه��ذه اإلنجازات الرفيعة والتي 
جعلت البحرين رقًا صعًبا يف مختلف 
املش��اركات والبط��والت ع��ىل كاف��ة 

املستويات.

كا نّوه س��مو الش��يخ عيىس بن عيل 
آل خليفة مبس��اندة الحكومة الرشيدة 
برئاس��ة رئيس الوزراء صاحب الس��مو 
املل��يك األم��ري خليف��ة بن س��لان آل 
خليفة املوق��ر، ودعم ويل العهد األمني 
نائب القائد األعىل النائب األول لرئيس 
مجلس الوزراء صاحب الس��مو املليك 
األمري س��لان ب��ن حم��د آل خليفة، 
مؤكًدا س��موه أن هذا الدع��م األبوي 
والرياضيني  للرياضة  املقدم  الالمحدود 
ميثل وس��ام فخر واعتزاز وتقدير لكافة 

األرسة الرياضية يف اململكة.

أش��اد وزير شؤون الش��باب والرياضة 
هش��ام الجودر بالجه��ود الكبرية التي 
يبذله��ا رئيس االتح��اد البحريني لكرة 
الس��لة س��مو الش��يخ عيىس بن عيل 
ب��ن خليفة آل خليفة والتي س��اهمت 
بش��كل متمي��ز يف تطوير كرة الس��لة 
البحرينية، وه��و األمر الذي اتضح من 
خالل املس��تويات الراقي��ة التي قدمها 
فريق��ا املنامة واأله��يل يف ختام دوري 
كرة السلة، مش��يًدا بحرص سموه عىل 
حضور املب��اراة الختامية وتتويج فريق 

نادي املنامة بلقب الدوري. 
وهنأ هشام الجودر فريق نادي املنامة 

مبناس��بة فوز الفريق األول لكرة السلة 
بدوري كرة الس��لة بف��وزه عىل األهيل 
للمرة الثالثة يف سلس��لة النهائيات بعد 
أن ق��دم العبوه مس��تويات متميزة يف 
سلس��لة النهائيات ليحق��ق الفوز يف 3 
مباريات من أصل خمس ليتوج الفريق 
باملرك��ز األول عن جدارة واس��تحقاق 
منّوًها بعطاء العبي فريق املنامة لكرة 
الس��لة وأدائه��م الفني الراق��ي طيلة 

مباريات الدوري. 
وأضاف وزير شؤون الشباب والرياضة 
أن ف��وز فريق ن��ادي املنام��ة ببطولة 
ال��دوري يع��ر ع��ن الخط��ط الفنية 

املدروسة من قبل مجلس إدارة النادي 
برئاس��ة زه��ري كازروين وجميع أعضاء 
مجلس إدارة النادي الذين عملوا بجد 

من أجل تهيئة الفريق لهذا اإلنجاز. 
باملس��تويات  الجودر  هش��ام  وأش��اد 
الطيبة التي قدمها فريق النادي األهيل 
لكرة السلة يف سلسلة املباريات النهائية 
متمنيا للفريق التوفيق والنجاح للفريق 
يف املس��ابقات املقبلة مثمًن��ا الحضور 
الجاهريي الكبري الذي وقف وس��اند 
الفريق��ان يف جمي��ع املباري��ات وقّدم 
صورة مثالية ع��ن الجاهري البحرينية 

املتحلية بالروح واألخالق الرياضية. 

سمو الشيخ عيسى بن علي يهنئ بإنجاز الرجل الحديدي

الجودر يشيد باستراتيجية سمو الشيخ عيسى بن علي لالرتقاء بالسلة 

أش��اد بمكان��ة س��مو الش��يخ ناص��ر ب��ن حم��د العالمي��ة

هن��أ فريق المنام��ة بتحقيق لقب دوري الس��لة 

أم الحصم           اتحاد السلة

وزارة شؤون الشباب والرياضة 

سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفةسمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة
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 “أغلى الكؤوس”... هل ينتقل للمحرق أم يستقر بالماحوز؟
نهائ��ي كأس س��مو ول��ي العه��د للك��رة الطائ��رة 

األهل��ي يتطل��ع للق��ب الراب��ع وطائ��رة األح��ام للراب��ع عش��ر

فريق األهلي فريق المحرق 

حسن علي

االثنين 30 أبريل 2018 
14 شعبان 1439

العدد 3485
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جانب من المسابقات التجريبية

يخوض منتخبنا األوملبي يف 12 من ظهر اليوم )اإلثنني( لقاءه الثاين يف بطولة إندونيسيا الودية، وذلك حينا يواجه منتخب 
أوزبكستان عىل ملعب pakansari يف أندونيسيا. 

ويدخل منتخبنا املباراة ويف رصيده 3 نقاط بعد فوزه يف الجولة األوىل عىل منتخب إندونيسيا بهدف دون رد سجله الالعب 
محمد مرهون. ويسعى منتخبنا لتحقيق فوزه الثاين عىل التوايل واملحافظة عىل موقعه يف صدارة ترتيب البطولة.

واختتم منتخبنا يوم أمس تحضرياته للجولة الثانية بقيادة املدرب التوني سمري شام، والتي ستشهد اليوم أيضا لقاء منتخبي 
كوريا الشالية وإندونيسيا. يشار إىل أن قامئة منتخبنا يف البطولة تضم 23 العًبا هم: أحمد بوغار، حسني جميل، يوسف 

حبيب، أنور أحمد، أحمد صالح، حمد شمسان، سيد هاشم عيىس، عبدالعزيز الكندري، حسن الكراين، حمزة الجنب، عيل حسن، 
عبدالعزيز خالد، محمد مرهون، عدنان فواز، حسن مدن، عباس العصفور، مصعب عمر، أحمد الرشوقي، يارس محمد، سيد 

إبراهيم علوي، سامل حسني، سيد محمد أمني وجاسم خليف.

األولمبي يالقي أوزبكستان في بطولة إندونيسيا الودية

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

ضاحية السيف           اللجنة األولمبية

أقامت اللجنة املنظمة لدورة 
األلعاب الرياضية األوىل لألطفال 

التي تنظمها اللجنة األوملبية 
البحرينية من 5 لغاية 10 مايو 

املقبل سلسلة من التدريبات الخاصة 
باألطفال املشاركني يوم الجمعة 

املايض عىل صالة االتحاد البحريني 
لذوي اإلعاقة، وذلك يف إطار التحضري 

واإلعداد للحدث األول من نوعه. 

وأكد رئيس اللجنة املنظمة مادن 
الوناس بأنه قد تم إجراء سلسلة 

من التدريبات عىل املسابقات التي 
تشملها الدورة الرياضية بحضور 

املنسق العام للدورة جواهر عبدالله 
وباقي األعضاء يف ظل وجود إقبال 

كبري عىل املشاركة من عدد كبري 
من رياض األطفال واهتام من 
أولياء أمورهم األمر الذي يبعث 

عىل التفاؤل مبشاركة أعداد كبرية 
من األطفال. وأضاف الوناس أنه 
تم تدريب األطفال عىل كال من 

ألعاب كرة القدم، كرة السلة، 
ألعاب القوى، الجمباز، مؤكًدا نجاح 

سلسلة التدريبات األوىل والتي 
أظهر فيها األطفال قدرات جيدة 
قياًسا بأعارهم وإمكاناتهم وهو 

ما يعطي داللة ومؤرًشا إيجابيًّا عىل 

مدى إمكانية االستفادة من الدورة 
يف غرس ثقافة الرياضة وتعزيز 

قدرات األطفال من الناحية البدنية 
واملهارية. وأوضح الوناس أن عدد 

الروضات والحضانات التي سجلت 
أساءها للمشاركة بلغت 37 روضة 
و29 حضانة مبشاركة ما يعادل من 
1062 طفاًل وهو رقم جيد يف أول 

نسخة من الدورة.

األولمبية تقيم تدريبات تجريبية استعداًدا لدورة األطفال الرياضية

جاكسون ريفيرا الفيس جانب من لقاء الفريقين )ارشيفية(

جماهير غفيرة ستشهد المواجهة

فريق المنامة بطل دوري زينهشام الجودر

خرج فريقا النجمة واألهيل بنتيجتي 
الفوز عىل نظريها توبيل والشباب يف 

املبارتان التي أقيا يوم أمس ضمن الدور 
ربع النهايئ لكأس االتحاد البحريني ألندية 

الدرجة األوىل لكرة اليد.
وبذلك، سيلتقي الغرميان التقليديان 

النجمة واألهيل وجهاً لوجه يف مباراة 
نصف النهايئ يوم الجمعة املقبل املوافق 

4 مايو 2018.

 األهلي والشباب

بداية رسيعة وقوية بني العبي األهيل 
والشباب عىل مدار 30 دقيقة كاملة 
تقاسم الفريقان األفضلية عىل فرتات 

الشوط يف الجوانب الدفاعية والهجومية، 
لينهي األصفر الحصة لصالحه بفارق 

.)16/17(
النصف األول شهد تقاربا تاما بينها 

يف األداء والنتيجة وسط تفوق الجانب 
الهجومي لكليها عىل الجانب الدفاعي، 

األمر الذي جعل معدل األهداف يف تزايد 
ملحوظ رغم تصدي حراس املرمى لبعض 
الكرات وإهدار كم من األهداف. األهيل 
عمد يف هجومه للتنويع يف الدائرة لعيل 

املوالين والتصويب لصادق عيل واخرتاقات 
جاسم السالطنة وعيل حسني وسيد أحمد 

فائق. عاب الفريق كرثة االيقافات يف 
الربع األخري والذي أثر عىل أدائه رغم 
تألق حارسه عيل غسان وجعله ينهي 

الشوط بفارق هدف بعدما وصل إىل 4 

أهداف.

يف الجانب الشبايب، ظهر بصورة قوية 

هجومياً يف النصف األول عر تصويبات 

واخرتاقات عبدالله ياسني وبجانبه أحمد 

حمزة وآدم النشيط مع بروز الجناحني 

أحمد جالل وحسني ريض، إال أنه يف الربع 

األخري افتقد الفريق تركيزه ووقع يف 

أخطاء التصويب واالستعجال والعقوبات 

الشخصية، ولكن ما ُيحسب له هو 

عودته القوية يف الدقائق األخرية وتقليص 

الفارق.

ويف الشوط الثاين، استمرت اإلثارة والندية 

بينها عىل نحو الشوط األول يف الجوانب 

الهجومية فقط يف ظل تخلخل خطوط 

الدفاعات والعمد للتدخالت القوية، 

ليأخذ الشباب التقدم بفارق هدفني 

بفضل تحركات وأهداف أحمد حمزة 

وأحمد جالل ومحمد القمر وآدم النشيط 

وسط إيقافات يف الجانب األهالوي، إال 

أن ذلك مل مينع العبي األخري من العودة 

بفضل عودة حارسه عيل غسان للمرمى 

ودخول صانع األلعاب حسني فخر وتفريغ 

عيل حسني وجاسم السالطنة لتسجيل 

األهداف التي أعادتهم لتقليص الفارق 

قبل انتهاء الشوط ب� 10 دقائق.

األهيل بخرته وهدوئه بسط سيطرته عىل 

الدقائق املتبقية وتعامل معها بالشكل 

األمثل دفاعياً وترجمها ألهداف عر 
حسني فخر وسيد أحمد فائق واملوالين 
والسالطنة فيا افتقد الشباب للرتكيز 

ودخل يف دوامة االستعجال والتصويب 
العشوايئ ليخرج خارساً )31/36(. 

أدار اللقاء سمري مرهون وسيد حسن 
املحافظة، وأشهرا البطاقة الحمراء ملدير 

فريق األهيل حسني مهدي لالحتجاج.

النجمة وتوبلي

يف املباراة األوىل حقق فريق النجمة 
فوزاً مستحقاً وصعباً عىل توبيل قوامه 
)21/25( بعدما انتهت الحصة األوىل 

بالتعادل )11/11( بإدارة الحكمني محمد 
ريض وعيل الشمروخ.

الشوط األول قدم فيه توبيل أداًء كبرياً 

عىل مستوى الحراسة لجعفر عبدالنبي 

وخط دفاعه الذي باسل عن مرماه 

ومنطقته بكل بسالة أمام قوة هجوم 

النجمة، ومتكنت سواعد محمد املدوب 

وحسني الغزال وأحمد موىس من هز 

شباك النجمة بالتصويب البعيد واالخرتاق 

أيضاً باإلضافة للرميات الجزائية. أما 

النجمة الذي لعب دون حسني الصياد 

ومهدي سعد وغياب عيل مريزا لإلصابة، 

فظهر بصورة مهزوزة دفاعياً وافتقد 

للرتكيز يف الحد من تصويبات توبيل رغم 

تصدي حارسه محمد عبدالحسني للكرات 

يف بعض الفرتات. أما الجانب الهجومي 

ورغم وجود حسني بابور وعيل عيد 
اللذان سجال أكرث أهداف الفريق إال أن 

الفريق بصورة كاملة مل يكن فعاالً ووقع 
يف أخطاء كثرية.

ويف الشوط الثاين واصل توبيل عىل نهج 
الشوط األول بحراسته الجيدة ودفاعه 
وهجومه حتى منتصف الشوط ونجح 

بأساليب متنوعة من التسجيل عر 
الجناح املدوب واملخرتق حسني الغزال 

وأحمد موىس يف التصويب ونجح يف 
التقارب بالنتيجة معه خصمه، بعد ذلك 
عابه الوقوع يف أخطاء هجومية بشكل 

متتايل وإضاعة األهداف وكرثة العقوبات 
الشخصية ليجد نفسه متخلفاً بفارق 

من األهدف. يف الجهة األخرى، النجمة 
بوجود حسني الصياد تحسن حاله نوعاً 
ما دفاعياً وكذلك هجومياً رغم الهفوات 
التي وقع فيها، إال أن ذلك مل مينع بابور 
وكميل محفوظ وعيل عيد وبالل بشام 

من قلب املوازين وسط تألق كبري لحارسه 
عبدالحسني وأخذ زمام التقدم بالنتيجة 

وتوسيع الفارق حتى النهاية.

مباريات اليوم

تختتم اليوم )االثنني( منافسات الجولة 
بإقامة مباراتني، يلتقي يف األوىل فريق 

باربار مع نظريه البحرين يف متام الساعة 
5.30 مساًء تليها مبارشة لقاء يجمع الدير 

وأم الحصم عند الساعة 7.

من لقاء النجمة وتوبلي من لقاء األهلي والشباب

األهلي والنجمة يتخطيان توبلي والشباب بكأس اتحاد اليد
“ال����غ����ري����م����ان” س���ي���ت���واج���ه���ان ف�����ي ن���ص���ف ال���ن���ه���ائ���ي

علي مجيد
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“االثنيين”  اليييوم  ُيجييرى صبيياح 
الفحييص الرسييمي للييوزن وقرعة 
املواجهييات للمشيياركن مبسييابقة 
 ،MMA املختلطيية القتييال  فنون 
منافسييات بطولة  وذلييك ضميين 
لفنون  الرابعة  املفتوحيية  البحرين 
القتال املختلطة للهواة، والتي تقام 
النائييب األول لرئيس  تحت رعاية 
املجلييس األعىل للشييباب الرئيس 
الفخري لالتحيياد البحريني لفنون 
القتال املختلطة BMMAF سييمو 
الشيييخ خالد بن حمد آل خليفة، 
والتييي ينظمها االتحيياد البحريني 
لفنون القتييال املختلطة عىل صالة 
الطاولة،  للكييرة  البحريني  االتحاد 
والتي تسييتمر منافساتها حتى يوم 

السبت املوافق 5 مايو املقبل.
وقد حددت اللجنة املنظمة موعد 
إقامة فحص الوزن، والذي سيييبدأ 
عند الساعة الثامنة صباحا وينتهي 
عند السيياعة العارشة صباحا، فيام 
سييتقام قرعة النزاالت عند الساعة 
الثانييية عرشة ظهييرًا وذلك بصالة 

البطولة.

إشادة بجهود سموه

من جانبييه، مّثيين رئيييس االتحاد 
األوزبيك  السامبو  لرياضة  اآلسيوي 
الجهييود  موالييييف  جييون  علييم 
املتميزة التي يبذلها سييمو الشيييخ 
خالييد بن حمييد آل خليفة لرعاية 
القتالية وتعزيز  الرياضييات  ودعم 
تواجدهييا عىل املسييتوى اإلقليمي 
خييالل  ميين  والييدويل،  والقيياري 
الخطوات الواضحيية التي يتخذها 
سييموه والتييي أثبتت علييو كعب 

مملكيية البحرييين يف العديييد من 
املشيياركات يف وقت قيايس، ساهم 
يف وضع البحرين يف مكانة متقدمة 

عىل مستوى هذه الرياضات.

BMMAF نشيد بخطوات اتحاد

يتخذها  التييي  بالخطوات  وأشيياد 
القتال  لفنييون  البحريني  االتحيياد 
املختلطة برئاسيية خالد عبدالعزيز 

الخياط، يف تنفيذ االسرتاتيجية التي 
وضعها سمو الشيخ خالد بن حمد 
آل خليفيية لتعزيز هذه الرياضات 
بن الشييباب، والسعي نحو التأكيد 
عىل اسييتمراريتها من خالل إطالق 
الفعاليات والبطوالت التي تساهم 
يف تهيئيية األجواء املالمئة للشييباب 
لخييوض املنافسييات، والتييي متنح 
العنارص  اختيييار  االتحيياد فرصيية 

املميزة لتكوين املنتخبات الوطنية، 
التي تواصل النهج نحو املنافسة يف 
مزيد  لتحقيق  الخارجية  البطوالت 

من النتائج املرشفة للبحرين.

اتفاقية التعاون المشتركة

وأشار إىل أن توقيع االتحاد اآلسيوي 
لرياضة السييامبو التفاقية التعاون 
املشييرتكة مييع االتحيياد البحريني 
لفنون القتال املختلطة، يفتح اآلفاق 
لبناء جسييور من التعاون يف مجال 
تعزيز رياضة السييامبو يف البحرين 
واملنطقة، مؤكدا أن البحرين ممثلة 
باالتحاد قد اتخذت خطوة إيجابية 
يف هذا املجييال والذي يعطي بعدا 
كبريا يف مجييال تعزيز حضورها يف 
هذه الرياضة عىل املستوى القاري.

بطولة متميزة 

وقييال موالييييف: “بداييية، أتوجه 
ململكة البحرين بالشييكر والتقدير 

عىل حسيين الضيافة واالسييتقبال، 
فأنا سعيد بتواجدي يف بلدي الثاين 
مملكة البحرين، لحضور منافسات 
املفتوحة  الرابعة  البحرييين  بطولة 
لفنييون القتييال املختلطيية للهواة، 
والتي تعتيير من البطوالت املحلية 
املتميييزة عىل املسييتوى التنظيمي 
والفنييي واملشيياركة الواسييعة من 
الشباب. فهذه البطولة تعد منوذًجا 
حيًّييا، لخطوات االتحيياد البحريني 
لفنييون القتال املختلطيية، لتطوير 
وارتقاء الرياضات القتالية املنضوية 
تحييت مظلتييه، والتي تسيياهم يف 
مواصلتييه للجهييود الرامييية لنرش 
ثقافتهييا وتعزيزهييا بن الشييباب 
والسييعي لتكوييين قاعييدة صلبه 
ميين خاللها  يسييتطيع  ومنتخبات 
املشيياركة يف البطييوالت الخارجية 
واملنافسيية عييىل إحييراز مزيد من 
اإلنجييازات يف هييذه الرياضييات”، 
متمنيًّييا يف الوقت ذاتييه مزيًدا من 

النجاح والتوفيق لالتحاد.

شهد منافسات K1 والنزاالت 
النهائية للمالكمة

هييذا، وقد شييهد رئيييس االتحاد 
اآلسيوي لرياضة السامبو منافسات 
مسييابقة K1 التييي أقيمييت يوم 
الخميس املايض، والنزاالت النهائية 
ملسييابقة املالكميية للهييواة التييي 
بطولة  منافسييات  جييرت ضميين 
اإلمراطورييية للمحرتفن يوم أمس 

األول بفندق آرت روتانا- أمواج.

جهود كبيرة لفريق 
المتطوعين

املتطوعيين جهوًدا  فريييق  يبييذل 
كبرية يف تسيييري األمييور التنظيمية 
يف البطولة، التي أسييهمت يف قيام 
اللجييان العاملة بدورهييا بالصورة 
التي ترز الجهود التي تسييري نحو 

تحقيق النجاح للبطولة.  

”MMA”اليوم فحص الوزن وقرعة المشاركين بمسابقة الـ
مواليي��ف يش��يد بجه��ود خال��د ب��ن حم��د لدع��م الرياض��ات القتالي��ة

سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة

اتحاد فنون القتال المختلطة         المركز اإلعالمي

جانب من توقيع اتفاقية التعاون المشتركة

رفع النائييب األول لرئيس اتحاد غرب 
آسيييا لرفع األثقال نائب رئيس االتحاد 
البحريني مساعد رئيس االتحاد العريب 
سييلطان الغانم باسييمه وباسم أعضاء 
مجلييس االدارة وباسييم جميع العبي 
املنتخب الوطني لبناء األجسييام أجمل 
التهاين والرتبيييكات ملمثل جاللة امللك 
لألعامل الخريية وشئون الشباب رئيس 
املجلس األعىل للشباب والرياضة رئيس 
اللجنة األوملبية البحرينية سمو الشيخ 
نييارص بيين حمييد آل خليفة مبناسييبة 
تحقيق سييموه للمركز األول يف بطولة 
الرجييل الحديدي التييي أقيمت بوالية 

تكساس األمريكية.
وبهذه املناسييبة أهدى الغانم والعبي 
املنتخب الوطني لبناء األجسام االنجاز 
املييرشف الذي حققوه يف بطولة آسيييا 
لبنيياء األجسييام واللياقيية البدنييية يف 
نسختها 52 والتي اسييتضافتها منغوليا 
يف الفييرتة من 26 واسييتمرت حتى 29 
من شهر أبريل الجاري بتحقيقهم لستة 
ميداليات ملونة ) 3 ذهب، 3 فضيات(، 
وأكد الوفد البحريني املشارك يف بطولة 

آسيييا لبناء األجسام أنهم بذلوا قصارى 
جهدهم ميين أجل رفع اسييم اململكة 
عالًيييا وعلمهييا خفاًقا يف هييذا املحفل 
الريييايض الكبري الذي جمييع نخبة من 
نجوم وأبطال القارة الصفراء يف رياضة 
بناء األجسييام ومتاشييياً مييع توجهات 
وتطلعات قائد الرياضة والشباب سمو 
الشيخ نارص بن حمد آل خليفة ليكون 

هذا العام عام الذهب فقط.
وأعرب أبطال ونجوم املنتخب الوطني 
عن بالغ سييعادتهم بهييذه االنجازات 
الرياضييية املرشفة التي تتحقق ململكة 
الحبيبيية بقيادة سييمو الشيييخ نارص 

بن حمييد آل خليفيية مؤكدييين أنهم 
سيييكونون عييىل الوعد والعهييد دامئًا 
وإحراز املزيد ميين االنجازات املرشفة 

للبالد يف مختلف املحافل الرياضية.
ويييأيت هييذا االنجاز املييرشف ملنتخب 
بناء األجسام الوطني ضمن اسرتاتيجية 
خلييق منتخب وطني متكامل يشييمل 
مختلييف الفئييات مبييا فيها الناشييئة، 
املاسييرتز، الفيزيك، الكالسيك والبودي 
اململكيية  نجحييت  حيييث  بيلنييدق، 
باملشيياركة مبنتخييب وطنييي صاعييد 
ومخرضم ومتكامل يشييار لييه بالبنان، 
شهدت جدارته آسيييا بتحقيق ابناءها 

لسييتة ميداليات ملونة 3 ذهبيات و3 
فضيات، حيث أحييرز الذهب كل من 
األبطال عرفات يعقوب لفئة املسيياترز 
بودي بلدنق للوزن 75 كيلوغراًما، عباس 
ميييك فئيية الكالسيييك 162 كيلوغراًما، 
عيل القصاب فئة البييودي بيلدنق 65 
كيلوغراًما، بينييام تقلد بالفضة كل من 
األبطال جاسييم مرهون فئة الكالسيك 
182 سييم، سيييد هادي فئيية البودي 
عبدالرحمن  كيلوغراًمييا،   60 بيلنييدق 
بوشييقر فئة الفيزيك 179 سييم، بينام 
حل البطل الصاعييد عبدالله فاروق يف 
املركييز الرابع لفئة البودي بيلدنق وزن 
75 كيلوغراًما، سيد نرصالله فئة البودي 
بيلدنييق وزن 80 كيلوغراًمييا باملركييز 
السييادس يف ظل منافسات رشسة، ومل 
يحالف الحظ البطييل عبدالله منصور 
فئة الفيزيك 171 سم وقد قدم جميع 
أعضاء املنتخب الوطني لبناء األجسام 
سييورة مرشفة تعكس مكانيية اململكة 
رياضيًّييا عىل الخارطيية الدولية القارية 

والعاملية.

حقق الالعب املتميييز بدر زليخ املركز 
الثالث ضمن منافسييات فئة الكالسيك 
فيزيك ببطولة مسرت أوملبيا للهواة التي 
أقيمت األسبوع املايض بدولة الكويت 
وشهدت مشاركة واسعة، حيث شهدت 
هييذه الفئيية التي شييارك فيهييا زليخ 
مشاركة 40 العًبا.  وتعتر بطولة مسرت 
أوملبيا من ارشس وأقوى البطوالت التي 
تقام يف منطقة الرشق األوسييط، حيث 

يشييارك فيها أبطال ونخبيية من العبي 
بناء األجسام من مختلف أنحاء العامل، 
وشييارك املتميز زليخ يف فئة الكالسيك 
فيزيييك يف تصنيف الفئيية )ب(، وبلغ 
عدد الالعبن املشيياركن فيها 56 العًبا، 
ومتكن ابن البحرين من حصد امليدالية 
الرونزييية.  وأعرب الالعييب بدر زليخ 
عن بالغ سعادته بهذا االنجاز املرشف، 
وأكد أن مدربه رائد فؤاد كان له الدور 

األبرز الذي أوصله لهذا املستوى مثمًنا 
وقفة كل من وقف معه وسانده.

ورفع زليخ هذا االنجاز لسييمو الشيخ 
نارص بن حمييد آل خليفة وإىل اللجنة 
األوملبييية البحرينية واالتحاد البحريني 
لرفع األثقال مؤكًدا أنه سيبذل قصارى 
جهده يف عام الذهييب لتحقيق املزيد 
اململكيية  ميين االنجييازات لترشيييف 

الحبيبة يف مختلف املحافل الرياضية.

العضالت البحرينية المفتولة تؤكد علوها على مستوى قارة آسيا

“بناء األجسام” يهدي البحرين 3 ذهبيات و3 فضيات بآسيوية منغوليا

زليخ يحقق برونزية مستر أولمبيا للكالسيك فيزيك للهواة بالكويت

أم الحصم         االتحاد البحريني لرفع األثقال 

أم الحصم           اتحاد رفع األثقال

جانب من التتويج

بدر زليخ 

عبدالخالق ومحمود يقّيمان حكام 
ربع نهائي دوري أبطال آسيا

اتحاد الكرة - املركز اإلعالمي: أسند 
االتحاد اآلسيوي لكرة القدم مهمة 
تقييم طاقم تحكيم مباراة فريقي 

كاشيام أنتلرز الياباين وشنغهاي 
الصيني ضمن ربع نهايئ دوري 

أبطال آسيا إىل مقيم الحكام 
اآلسيوي عبدالرحمن عبدالخالق.

وسيقام اللقاء يوم األربعاء املوافق 9 
مايو املقبل يف اليابان.

وسيقّيم عبدالرحمن عبدالخالق 
طاقم تحكيم مختلط سيدير املباراة 
ومكون من حكم الساحة األوزبيك 
تاناشيف، واملساعد األول األوزبيك 

تسبينكو واملساعد الثاين سريجي من 
قريغزستان، والحكم الرابع يعقوب 

عبدالباقي من عامن.
من جهة أخرى، كلف االتحاد اآلسيوي، رئيس قسم 
شؤون الحكام باتحاد الكرة ومقيم الحكام اآلسيوي 

جاسم محمود بتقييم طاقم تحكيم مباراة فريقي أولسان 
هيونداي الكوري الجنويب وسوون سامسونج بلووينغز 

الكوري الجنويب ضمن إطار ربع نهايئ دوري أبطال آسيا.
وسيقام اللقاء يوم األربعاء املوافق 9 مايو املقبل يف كوريا 

الجنوبية.
وسيقّيم جاسم محمود طاقم تحكيم مختلط سيدير 

املباراة ومكون من حكم الساحة العراقي مهند قاسم، 
واملساعد األول العراقي مؤيد محمد واملساعد الثاين 

العراقي واثق السويدي، والحكم الرابع سيفاكورن من 
تايلند.

ويأيت التكليفان اآلسيويان بناء عىل ما يتمتع به التحكيم 
البحريني من سمعة طيبة جعلت الصافرة البحرينية 
تحصل عىل الثقة عىل جميع املستويات، وذلك عر 

تواجد كوادرها التحكيمية يف مختلف املناسبات 
واالستحقاقات.

ويعد عبدالرحمن عبدالخالق عضًوا يف لجنة الحكام 
اآلسيوية وسبق له اإلرشاف عىل تقييم العديد من األطقم 

التحكيمية يف مختلف املناسبات الكبرية، كام أن جاسم 
محمود من مقيمي الحكام املعتمدين لدى االتحاد 

اآلسيوي وسبق له اإلرشاف عىل تقييم العديد من الحكام 
أيضا، عر نيله ثقة إدارة الحكام باالتحاد اآلسيوي يف 

التكليفات املتعددة املسندة إليه هذا املوسم واملواسم 
املاضية.

جاسم محمود

عبدالرحمن عبدالخالق



امللممك لألعممال  أوىف ممثممل جاللممة 
الخريية وشئون الشباب رئيس املجلس 
األعىل للشباب والرياضة رئيس اللجنة 
األوملبية البحرينية سمممو الشيخ نارص 
بن حمد آل خليفة بالوعد الذي قطعه 
عىل نفسممه بتحقيق إنجاز كبري ململكة 
البحريممن يف سممباق شممال الواليممات 
الحديدي،  للرجممل  املتحممدة األمريكية 
والممذي أقيم يف تكسمماس، عندما متكن 
سممموه من تحقيق املركز األول ولقب 
السباق تحت 49 سممنة والتي حظيت 
مبشمماركة كبممرية وواسممعة مممن قبممل 
مختلممف العبممي العامل لينهي سممموه 
السباق البالغ 140.6 ميل بزمن قيايس 

وقدره 09:06:52 ساعة.
سمممو الشمميخ نممارص بن حمممد الذي 
ظهر يف سممباق تكسمماس وسممط أكرث 
من 3 آالف مشممارك مبواصفات البطل 
القممادم من الرشق األوسممط متكن من 
صناعة مجممد جديد لممه بتحقيق رقم 
جعل منممه الرجل الحديممدي األبرز يف 
السباق واملنطقة ومتكن سموه بعزمية 
األبطال من صناعة املستحيل وليعطي 
املشمماركني يف السممباق درًسمما بارزًا يف 
كيفية تحويل التحديات إىل نقاط قوة 
وعزمية خارقة للوصول إىل هدف باهر 
لطاملا رسم سموه طريق الوصول إليه. 

السباحة بوادر اإلنجاز

تهيأ سمممو الشمميخ نارص بن حمد منذ 
الصباح الباكر للمشمماركة يف السممباق 
ووضع سموه نصب عينيه هدًفا واحًدا 
أال وهو اإلنجاز وليس له بدياًل، فسممار 
سممموه يف موكب املشاركني نحو بحرية 
وودالنممدز الشممهرية، وممما أن أعطيت 
شارة االنطالق لسممباق السباحة حتى 
كان سممموه يسارع املشاركني ويتخطى 
التحديممات والعراقيممل وكرثة  جميممع 
السممباحني ليتمكن من اجتياز املسافة 
2.4 ميل برسعة متميزة للغاية ويحقق 
رقم 01.06.46 سمماعة ليخرج سممموه 
بعزميممة األبطال من مخرج السممباحة 
يف تاون غريممن بارك وليتجه رسيًعا إىل 

موقع توقف دراجته الهوائية.

يسابق الرياح

أخممرج سممموه دراجته مممن املوقف 
املحدد لها وصعد عليها وهو ينظر إىل 
تحقيممق هدف مهم لممه وهو الوصول 
اىل نهايممة مرحلممة الدراجممة بممأرسع 
وقممت ممكن كا فعلها يف منافسممات 
السممباحة، فراح سموه يسممابق الريح 
ويتخطى املنافسممني متحزًما بعزمية ال 
تلني ومجد تليد وتاريخ ناصع، ليطوف 
الخالبممة  الزراعيممة  األرايض  جوانممب 
يف رشق تكسمماس واملواقممع الحرضية 
والرتاثيممة وينهممي سممباًقا كان صعًبمما 
للغاية وتطلب جهممًدا مضاعًفا وقراءة 
فنية عالية ليتمكن سممموه من تخطي 
املسافة البالغة 112 ميال بزمن وقدره 
4.30.09، وليضع سموه دراجته جانبا 
ويدخممل يف مرحلممة  السممباق األخرية 

وهي الجري.

الجري لإلنجاز

أدرك سموه أنه عىل أعتاب نرص جديد 
وإنجمماز باهر يف سممباق عاملممي كبري، 
مرحلة واحدة تفصله عن كتابة اسمممه 
بحروف من ذهب ويف سممجل األبطال 
فجرى سممموه نحممو اإلنجاز متسمملحا 
بالقوة والخربة العالية والتعامل املثايل 
مع الرحلة األخرية فتمكن سممموه من 
تخطي منافسمميه برسعة عالية وشممق 
الطريممق نحممو خممط النهايممة ليقطع 
مسافة الجري البالغة 26.2 ميل بزمن 

وقدره 03.27.20 ساعة.

التوشح بعلم المملكة

وصل سموه إىل خط النهاية بزمن قيايس 
وقدره 09:06:52 سمماعة، وكعادته عند 
قطع خط النهاية توشممح سممموه بعلم 
اململكة وقام يرفرف به بيمينه بعد أن 
كتممب إنجازًا رائًعا وجديًدا يسممجل يف 
سجالت مملكة البحرين وسجل سموه 

يف رياضة الرتايثلون.

سموه يهدي اإلنجاز لجاللة 
الملك

أهدى سمممو الشمميخ نارص بممن حمد 
آل خليفة اإلنجمماز الكبري الذي حققه 
سموه يف سباق شال الواليات املتحدة 
االمريكيممة إىل املقممام السممامي لحرضة 
صاحب الجاللممة امللك حمد بن عيىس 
آل خليفة عاهل البالد املفدى، مشممرًيا 
سموه إىل أن هذا اإلنجاز مثرة من مثار 
الدعم الكبري واملبممارش من قبل جاللة 
امللك املفممدى وحرص جاللته املتواصل 
عىل توفري كافممة عوامل النجاح ألبنائه 

الرياضيممات  مختلممف  يف  الرياضيممني 
وخاصممة رياضة الرتايثلممون التي باتت 
تسممري بخطى ثابتة نحو تحقيق املزيد 
من اإلنجممازات الرائدة عممىل مختلف 

األصعدة.
وأكممد سممموه أن اإلنجاز يف تكسمماس 
ووسممط أكرث من 3 آالف مشممارك يأيت 
تقديممرًا وعرفاًنا لجاللممة امللك املفدى 
ا لجميل جاللته لدعم هذه الرياضة  وردًّ
والشممباب البحرينممي بصممورة خاصة، 
حيممث إن هممذا الدعممم مثممل الدافع 
األكممرب لكافة الرياضيممني لتحقيق أبرز 
اإلنجازات ورفع اسممم البحريممن عالياً 
وخفاًقا يف كافة املحافل، مشممرًيا سموه 
إىل أن جاللممة امللممك املفممدى حريص 
عىل متابعة مشاركة الفريق البحريني 
للرتايثلون يف مختلممف البطوالت التي 
يشممارك فيها بصورة مبارشة األمر الذي 
يشممكل حافممزًا كبممريًا لجميممع أعضاء 
الفريق لتحقيق إنجازات جديدة باسم 

البحرين.
كمما أهدى سممموه اإلنجمماز إىل رئيس 
الوزراء صاحممب السمممو املليك األمري 
خليفة بن سمملان آل خليفة وإىل ويل 
العهد األمني نائب القائد األعىل النائب 
األول لرئيممس مجلس المموزراء صاحب 
السمو املليك األمري سلان بن حمد آل 
خليفة مشيًدا بدعم سموها للرياضة 
البحرينية ومتابعتها لكافة املشمماركات 

الخارجية لفريق البحرين للرتايثلون.

سباق صعب

ويف نظرته عىل سممباق تكسمماس، قال 
سمممو الشمميخ نارص بن حمد “أدركت 

متاًما من بداية التحضريات للمشمماركة 
يف سممباق تكسمماس أن السممباق لممن 
يكون سممهاًل أبًدا يف ظل التقارير التي 
تؤكد مشمماركة أكرث مممن 3 آالف العب 
والعبة من مختلممف بلدان العامل ومن 
بينهم الهممواة واملحرتفون ومحبو هذه 
الرياضممة، لممذا فقد وضعممت برنامجا 
تدريبيا مكثفا للوصممول إىل الجاهزية 
البدنيممة والفنية لخوض غار سممباق 
صعممب للغاية باإلضافممة إىل ذلك فقد 
قمت بتتبع مسرية السممباق التاريخية 
لقراءته بصورة واقعية ومعرفة الطريقة 
الفنية األنسممب لتخطي جميع مراحله 
بالشكل الذي يوصل إىل تحقيق إنجاز 

مثايل مهم”.
وتابع سموه “أنهيت مرحلة التدريبات 
يف البحريممن بصورة متميممزة ووصلت 
إىل تكسمماس لوضع اللمسممات األخرية 
وتدربت بصممورة منتظمة يف املسممبح 
ومممن ثم تدريبممات الدراجممة والجري 
وأدرت أننممي وصلممت إىل الجاهزيممة 
التامة وخضت بعدها التدريب األخري 
يف السباحة بالبحرية املخصصة لذلك”.

وأشار سممموه “يف ليلة السباق تأملت 
كثممريًا يف جوانب عديدة من السممباق 
ووضعممت لنفممي هدًفا واحممًدا وهو 
تحقيممق إنجاز كبري يف السممباق للوفاء 
بالعهممد الممذي قطعتممه عممىل نفممي 
بالوصممول إىل إنجمماز باهر يرفع اسممم 
وعلممم البحرين عالًيا يف هممذا املحفل 
العاملممي ورسمممت طريممق اإلنجاز يف 
مخيلتممي. ويف الصبمماح الباكممر كنممت 
عىل موعد مع السممباق األهم واألطول 
فتمكنت من تجمماوز جميع التحديات 

يف منافسات السباحة وتخطيت جميع 
املنافسممني وكذلك الحال بالنسممبة إىل 
الدراجممة والجري ومتكنممت من توزيع 
الجهممد عىل املراحممل الثممالث بصورة 

متميزة للغاية”.
وأضاف سموه “وصلت إىل خط النهاية 
بتحقيممق رقم متميز ومثممايل وتحقيق 
لقب السممباق واملركز األول عىل الفئة 
التممي شمماركت فيها فتوشممحت بعلم 
مملكتنمما الغاليممة ورفرفممت بعلمهمما 
والسممعادة تغمرين بتحقيممق االنتصار 
وصناعممة املسممتحيل يف سممباق لطاملا 
توقف عدد كبري من املتسابقني وعجزوا 

عن إكاله”.

بداية الطريق إلى كونا

وبني سممموه “إن اإلنجمماز الذي تحقق 
يف تكسمماس هو مبثابممة تعبيد الطريق 
للوصممول إىل إنجمماز جديممد يف بطولة 
العامل للرجل الحديدي والتي ستقام يف 
كونا أكتوبر املقبممل والتي بدأ اإلعداد 
لها منذ فرتة طويلة واالنجاز يف تكساس 
هو بداية الطريق نحو الوصول إىل مجد 
جديممد وإنجاز رائع للرياضة البحرينية 
والتحضريات للبطولة العاملية ستتواصل 
ولن تتوقف إال بإنجاز تاريخي رائع يف 

بطولة العامل”.

شكًرا لوالدتي وعائلتي

وتابع سممموه “أتقدم بالشممكر الجزيل 
إىل والديت التي سممانديت طوال مسرييت 
يف الحركممة الرياضيممة وكانممت مبثابممة 
العون والسممند يل خاصممة يف التحضري 
لسباق تكسمماس حيث كانت دعواتها 

يل بالتوفيممق والنجمماح متثممل يل دافًعا 
قويًّمما نحو اإلنجمماز ورفع اسممم وعامل 
البحرين عاليا.. كا وأتقدم وأثني عىل 
دور عائلتي يف تحمل عناء استعدادايت 
املكثفة للسممباق وإدراكهم الكبري أنني 
يف مهمممة رفممع اسممم وعلممم البحرين 

عاليا”.

تقديًرا ألبناء البحرين

وأثنى سموه عىل وقوف أبناء البحرين 
إىل جانبممه يف مهمته الوطنية الرياضية 
يف سممباق تكساس وقال سممموه “منذ 
وصويل إىل تكساس وصلتني العديد من 
الرسائل من أبناء البحرين التي تحفزين 
وتأكد وقمموف الشممعب إىل جانبي يف 
مهمتي الوطنية لتحقيق انجاز باسممم 
البحريممن وشممبابها فقممد كانممت تلك 
الرسائل تبعث يف نفي األمل والطموح 
من أجل كرس املستحيل وصناعة مجد 
جديممد لرياضة الرتايثلممون يف البحرين 
وهممذا اإلنجمماز هدية ألبنمماء البحرين 

ولكل من ساندين ووقف إىل جانبي”.

ثقتنا في محلها

وأعرب سممموه عن خالممص تقديره ملا 
بذله أفممراد الفريق من جهود كبرية يف 
البطولة رغم اختالف زمن املتسممابقني 
إال أن إكال أفراد الفريق للسممباق هو 
إنجاز بحد ذاته نظممرًا ملا يتطلب ذلك 
من جهود كبرية، مشممرًيا سممموه إىل أن 
الثقة الكبرية يف أعضاء الفريق كانت يف 
محلها فقممد كانوا بالفعل أبطاالً متكنوا 
مممن تأكيد مكانممة رياضممة الرتايثلون 

البحرينية.  

الوالدة والمخلصين حققت المستحيل بفضل متابعة جاللة الملك ودعوات 
حق��ق المرك��ز األول عل��ى فئته ولقب س��باق تكس��اس... ناص��ر بن حمد: 

تكساس        المكتب اإلعالمي
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هنأ األمني العام للمجلس األعىل 

للشباب والرياضة الشيخ سلان 

بن ابراهيم آل خليفة ممثل جاللة 

امللك لألعال الخريية وشئون 

الشباب رئيس املجلس األعىل 

للشباب والرياضة رئيس اللجنة 

األوملبية البحرينية سمو الشيخ 

نارص بن حمد آل خليفة مبناسبة 

فوز سموه باملركز األول ولقب 

السباق لفئة CX تحت 49 سنة، 

ضمن منافسات سباق شال 

الواليات املتحدة األمريكية للرجل 

الحديدي )الرتايثلون( والذي أقيم 

يف تكساس وسط مشاركة أكرث من 

3 آالف متسابق ومتسابقة. 

واعترب الشيخ سلان بن ابراهيم 

آل خليفة أن اإلنجاز الجديد 

لسمو الشيخ نارص بن حمد 

آل خليفة يضاف إىل سلسلة 

اإلنجازات الرياضية املتميزة 

للحركة الرياضية البحرينية بفضل 

ما تحظى به من دعم ورعاية 

من لدن القيادة الرشيدة التي 

تحرص دوًما عىل تهيئة األرضية 

الصلبة لتعزيز مكانة البحرين عىل 

الساحة الرياضية الدولية.

وأشاد الشيخ سلان بن ابراهيم 

آل خليفة بالظهور املرشف لسمو 

الشيخ نارص بن حمد آل خليفة 

يف منافسات سباق شال الواليات 

املتحدة األمريكية، مؤكًدا أن 

النتيجة املتميزة التي حققها سموه 

ترسخ السمعة العطرة التي بات 

يحتلها سموه عىل ساحة منافسات 

)الرجل الحديدي( العاملية.

وأعرب الشيخ سلان بن إبراهيم 

عن ثقته باالنعكاسات اإليجابية 

لهذا اإلنجاز عىل مستقبل رياضة 

الرجل الحديدي يف اململكة 

من خالل تحفيز منتسبيها عىل 

مضاعفة البذل والعطاء يف سبيل 

متثيل اململكة خري متثيل يف 

االستحقاقات الرياضية املقبلة. 

كا نّوه الشيخ سلان بن ابراهيم 

آل خليفة بظهور أفراد الفريق 

البحريني املشارك يف سباق شال 

الواليات املتحدة األمريكية، مشريًا 

إىل أن حضورهم املميز يجسد عىل 

أرض الواقع التطور املتنامي يف 

مستوى الفريق البحريني بفضل 

جهود سموه يف قيادة الفريق 

وحجم العطاء السخي املبذول من 

أفراده وحرصهم الواضح عىل متثيل 

مملكة البحرين بصورة مرشفة يف 

الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة املحافل الرياضية الخارجية.

المنامة        األمانة العامة للمجلس األعلى للشباب والرياضة  

سلمان بن إبراهيم: إنجاز سموه يجّسد مكانته بالترايثلون العالمي 
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وزير اخلارجية الفرن�شي يناق�س يف م�رص ق�شايا املنطقة
القاهرة ـ أ ف ب: 

اأج���رى وزي���ر اخلارجي���ة الفرن�شي جان اي���ف لودريان اأم����س االحد حمادث���ات يف القاهرة 
وخ�شو�شا مع الرئي�س عبد الفتاح ال�شي�شي حول الق�شايا الليبية وال�شورية والفل�شطينية.

والتق���ى لودريان، الذي و�شل م�ش���اء ال�شبت الى العا�شمة امل�رصي���ة، ال�شي�شي ونظريه 
امل�رصي �شامح �شكري وكذلك االمني العام للجامعة العربية احمد ابوالغيط.

وق���ال املتحدث با�شم الرئا�شة امل�رصي���ة ب�شام را�شي يف بي���ان ان ال�شي�شي �شدد خالل 
حمادثات���ه مع لودريان على “اأهمية اال�شتم���رار يف العمل على االرتقاء بالتعاون بني البلدين 
خ���الل املرحلة املقبلة وتبادل الزيارات الرفيعة امل�شتوى، مبا ي�شمن تعزيز ال�رصاكة القائمة 
ب���ني م�رص وفرن�ش���ا وتطويرها على خمتل���ف االأ�شعدة، خا�ش���ًة يف جمال مكافح���ة االإرهاب”. 
وا�ش���اف را�شي انه “متت مناق�شة التطورات املتعلق���ة بالق�شايا وامللفات االإقليمية ذات 

االهتمام امل�شرتك، ومن بينها امل�شتجدات على ال�شاحة الليبية”.

السنة العاشرة - العدد 3485 
االثنين
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بغداد ـ أ ف ب:

القاهرة ـ رويترز : 

طرابلس ـ رويترز:

تونس ـ أ ف ب:

 اأ�شدرت املحكمة اجلنائية العراقية 
اأم�����س االحد احكاما بال�شج����ن املوؤبد بحق 
29 اجنبي����ة غالبيته����ن م����ن رو�شي����ا بعد 

ادانتهن باالنتماء الى داع�س.
واف����اد مرا�ش����ل فران�س بر�����س الذي 
ح�����رص اجلل�شة ان القا�ش����ي ا�شدر احكاما 
رو�شي����ا  م����ن  ام����راة   29 بح����ق  باملوؤب����د 
واذربيجان وطاجيك�شتان بتهمة “االنتماء 
ان  موؤك����دا  لداع�����س”  الدع����م  وتق����دمي 
االحكام �شدرت وفق����ا لقانون “مكافحة 
االره����اب”. ودخل����ت الن�شاء ال����ى قف�س 
االتهام ومعظمهن برفق����ة اطفال �شغار 
بدا على وجوههم عالمات القلق والرتقب 

وهم داخل القف�س.
تخلله���ا  الت���ي  املحاكم���ة  وج���رت 
القا�ش���ي  يوجهه���ا  ا�شا�شي���ة  ا�شئل���ة 
للمتهم���ات ع���ر مرتجم عراق���ي جلبته 
ال�شف���ارة الرو�شية. وقال���ت غالبيتهن 
انهن مل يعلمن بوجودهن داخل العراق 

اال بعد فرتة زمنية معينة.

قالت وكالة اأنب���اء ال�رصق االأو�شط 
الر�شمية اأم�س االأحد اإن رئي�س الوزراء 
امل�رصي �رصيف اإ�شماعيل اأعفى رئي�س 
هيئ���ة االأوقاف اأحمد عب���د احلافظ من 

من�شبه بعد ارتكابه خمالفة.
واأ�شاف���ت اأن وزير االأوقاف حممد 
خمت���ار جمع���ة، كان قد اأح���ال “بع�س 
ت�رصف���ات رئي�س هيئ���ة االأوقاف” اإلى 

النيابة العامة.
وتابعت اأن تلك الت�رصفات تتعلق 
ببي���ع اأ�شه���م مملوكة للهيئ���ة يف اأحد 
البنوك باالأمر املبا�رص دون الرجوع اإلى 

جمل�س اإدارتها. 
و�شغل عبد احلافظ، وهو اأكادميي 
وم�رصيف �شاب���ق، املن�شب يف منت�شف 

العام املا�شي.

 قتل 3 اأ�شخا�س وجرح رابع، اأم�س 
االأح���د، من ج���راء حتطم طائ���رة �شحن 
ع�شكري���ة بعيد اإقالعها م���ن مدرج يف 
حق���ل ال����رصارة النفطي جن���وب غربي 
ليبيا. وقال ع�شو يف اإدارة ال�شالمة يف 
احلقل النفط���ي، اإن الطائرة �شقطت 
بعد دقائق من اإقالعها، ب�شبب توقف 
يف عمل املحركات. واأو�شح اأن القتلى 

الثالثة هم طيارو الطائرة.
وكان م�ش���وؤول ليبي ق���د ذكر يف 
وق���ت �شاب���ق لوكال���ة “روي���رتز” اأن 
الطائرة حتطمت عل���ى املدرج اجلوي 
يف احلقل، حيث يتم ا�شتخدام املدرج 
يف نق���ل االإم���دادات للحق���ل النفطي 

النائي.
ونقلت �شحيف���ة “بوابة الو�شط” 
ط���راز  م���ن  الطائ���رة  اأن  الليبي���ة 
اإقالعها  اأثن���اء  “اإليو�ش���ن” وحتطمت 
من املط���ار، الواقع على 60 كيلومرتا 

غرب مدينة اأوباري جنوبي ليبيا.

 للم���رة االأول���ى يف تاري���خ تون����س 
متكن �رصطيون وع�شكريون من التوجه 
االق���رتاع  مكات���ب  ال���ى  االح���د  اأم����س 
للت�شويت، يف اول انتخابات بلدية منذ 

الثورة يف العام 2011.
يف اح���د مكاتب االق���رتاع يف تون�س 
قام �رصط���ي باالأدالء ب�شوت���ه ومل يخف 

فرحته لدى خروجه من املركز.
وقال ال�رصطي لفران�س بر�س طالبا 
ع���دم ك�شف ا�شم���ه “انه ي���وم تاريخي! 
الول م���رة منار����س حقن���ا كمواطن���ني! 
كاملواطن���ني  متام���ا  ا�شبحن���ا  اأخ���ريا 
االخري���ن”. ويجي���ز القان���ون االنتخابي 
واجلي����س  االم���ن  لق���وات  اجلدي���د 
الت�شوي���ت فقط يف االنتخابات البلدية 
يف اق���رتاع �شي�شمح برت�شي���خ االنتقال 

الدميوقراطي يف تون�س.
املدني���ون  التون�شي���ون  ويق���رتع 

االحد املقبل.

احلكم على 29 اأجنبية 
باملوؤبد يف العراق 

اإعفاء رئي�س هيئة 
االأوقاف امل�رصية 

 حتطم طائرة ع�شكرية 
ليبية قرب حقل نفطي

 عنا�رص ال�رصطة واجلي�س 
يقرتعون يف تون�س

رجل اأمن قطري يك�شف معلومات مرعبة عن احلمدين
اأبوظبي - �شكاي نيوز عربية: قال ال�شيخ را�شد بن حممد 
ب����ن حمد اآل عمرة الغفراين، وهو م�ش����وؤول اأمني قطري �شابق، 
اإن حم����د بن خليفة، وحمد بن جا�شم، ح�رصا و�شاركا يف عمليات 
تعذي����ب املعتقلني يف ق�شي����ة حماولة “اإع����ادة ال�رصعية” عام 

.1996
وك�شف ال�شيخ اآل عمرة، يف اجلزء الثاين من لقاء خا�س مع 
“�شكاي نيوز عربي����ة”، اأن جل�شات تعذيب املعتقلني ح�رصها 
حمد ب����ن خليفة )اأمري البالد وقتها( وحم����د بن جا�شم )رئي�س 
الوزراء(، باالإ�شافة اإلى وزير االأوقاف اآنذاك عبداهلل بن خالد.

واأك����د اأن هوؤالء “كان����وا ي�رصفون �شخ�شي����ا على التعذيب 
وكانوا يتلفظ����ون بكلمات نابية”، م�شريا اإل����ى اأن املعتقلني 
تعر�ش����وا “اإلى �شت����ى اأن����واع التعذيب، حي����ث كان التعذيب 

والتهجري الق�رصي �شالح قطر �شد املعار�شني”.
وبخ�شو�����س ق�شي����ة الغفران، اأو�شح اآل عم����رة اأن تنظيم 
احلمدي����ن ا�شته����دف اأهل القبيل����ة من دون غريه����م، م�شيفا 

“كان����وا كله����م مطاردي����ن حت����ى يف دور العب����ادة.. وعملي����ات 
اعتقالهم متت جميعها اأمام اأنظار عائالتهم”.

واأردف قائ����ال “مت اإ�سقاط اجلن�سية ع����ن 6 اآالف �شخ�س.. 
هذا االأمر ت�شبب يف الكثري من االأ�رصار تركزت على كبار ال�شن 
واالأطفال والن�شاء.. ال يزال الكثري من الغفران يف قطر جمردين 

من اجلن�سية، كما مت حرمانهم من احلقوق ال�سيا�سية”.
ه����ذا ونفى اآل عم����رة م����ا كان اإعالم احلمدين ق����د روج له 
بخ�شو�س اإدخال االأ�شلحة من اخلارج يف حماولة اإعادة ال�رصعية، 
حي����ث قال “ف�شل����ت حماولة اإعادة ال�رصعي����ة ب�شبب عدم وجود 

االأ�شلحة.. مل ياأت اأي �شالح من خارج قطر”.
م�شيف����ا “مل يثبت خالل املحاكمة وج����ود اأي دعم خارجي 

ملحاولة اإعادة ال�رصعية”.
وخت����م رجل االأمن القطري ال�شابق حديثه قائال “الزم فتح 
حتقيق وحماكمة من �شارك����وا يف عمليات التعذيب حتى ياأخذ 

•كل �شاحب حق حقه”.  ال�شيخ را�شد بن حممد بن حمد اآل عمرة الغفراين	

دمشق/بيروت ـ أ ف ب:

 اأعلنت قوات �شوريا الدميقراطية املدعومة 
م���ن الواليات املتح���دة، اأم�س االأح���د، اأنها طردت 
قوات النظام ال�شوري من عدة قرى مبناطق غنية 
بالنف���ط يف حمافظ���ة دير الزور ق���رب احلدود مع 

العراق، كانت �شيطرت عليها يف وقت �شابق.
وقالت ق���وات �شوري���ا الدميقراطي���ة، التي 
تهيمن عليها وح���دات حماية ال�شعب الكردية، يف 
بيان، “كانت ق���وات النظام ال�شوري قد دخلت 4 
قرى يف ريف دير الزور واأعلنت �شيطرتها عليها، 
اإال اأن قواتن���ا �شن���ت هجوما معاك�ش���ا وا�شتعادت 
القرى االأربعة من قب�شة النظام وطردته بعيدا”.

وكان���ت مواجه���ات ق���د اندلع���ت يف وق���ت 
�شاب���ق، متكن���ت خاللها ق���وات النظ���ام ال�شوري 
وامليلي�شي���ات املتحالفة معها من ال�شيطرة على 
قرى �شقرا واحل�ش���ان واجليعة واجلنينة، الواقعة 

�رصقي نهر الفرات قرب احلدود مع العراق.
وت�شيط���ر قوات �شوري���ا الدميقراطية، التي 

تغلب عليها وحدات حماية ال�شعب الكردية، على 
معظ���م اأنحاء املنطقة الواقع���ة �رصقي نهر الفرات 
يف حمافظ���ة دير ال���زور منذ الع���ام املا�شي، بعد 
جناحه���ا يف دح���ر داع�س هناك. ون���ادرا ما ي�شتبك 

اجلي�س ال�ش���وري مع قوات حماي���ة ال�شعب، وظل 
على مبعدة من مناطق هذه القوات �رصقي الفرات 
مرك���زا على ا�شتع���ادة اأرا����س من داع����س غربي 
النهر. من جانب اآخ���ر، تو�شلت دم�شق الى اتفاق 

مع ف�شائ���ل معار�شة الخراج مقاتليها من منطقة 
يف جن���وب دم�شق قرب موقع ي�شهد عملية لقوات 

اجلي�س ال�شوري �شد عنا�رص داع�س.
وياأت���ي االإع���الن بعد اأك���ر من اأ�شب���وع على 
الهج���وم الخ���راج مقاتل���ي داع����س م���ن احي���اء يف 
جن���وب العا�شم���ة بينها خميم الريم���وك لالجئني 
الفل�شطيني���ني. واأعلن���ت وكالة االأنب���اء الر�شمية 
“�شان���ا” اأم�س االأح���د التو�شل اإل���ى اتفاق الإجالء 
مقاتل���ي املعار�شة واأفراد عائالته���م من مناطق 

خا�شعة ل�شيطرتهم �رصق الريموك.
وحتدثت عن “معلومات عن التو�شل التفاق 
بني احلكوم���ة ال�شوري���ة واملجموع���ات االرهابية 
جنوب دم�شق يف بلدات يلدا وببيال وبيت �شحم”.

وتطلق دم�شق على جميع ف�شائل املعار�شة 
اأن  وذك���رت  االإرهابي���ة”.  “املجموع���ات  �شف���ة 
“االتفاق ين�س على اخراج من يرغب باخلروج من 
االرهابي���ني مع عائالتهم فيما تتم ت�شوية اأو�شاع 

الراغبني بالبقاء بعد ت�شليم اأ�شلحتهم”.

قوات مدعومة أميركيا تطرد نظام األسد من قرى في دير الزور
 اتفاق إلجالء مقاتلي فصائل معارضة من جنوب دمشق

•  الدخان يت�شاعد من املباين يف خميم الريموك )ا ف ب(	

قلق اأمريكي اإزاء طموح اإيران للهيمنة على ال�رشق الأو�شط
اأمن ال�شعودية اأولوية للواليات املتحدة.. بومبيو:

عواصم ـ وكاالت:

 قال وزير اخلارجية االأمريكي، مايك بومبيو، 
اأم�س االأحد، اإن وا�شنطن “لن تغ�س الطرف” عن 
اأن�شطة اإيران االإرهابي���ة يف املنطقة، م�شريا اإلى 
اأن اإيران تزعزع اأمن املنطقة واأن اأمن ال�شعودية 

اأولوية للواليات املتحدة.
 ق���ال بومبي���و اإن الواليات املتح���دة “قلقة 
ب�ش���دة” اإزاء طموح اإي���ران للهيمن���ة على ال�رصق 
االأو�ش���ط. واأ�شاف خالل موؤمتر �شحايف مع نظريه 
ال�شع���ودي عادل اجلب���ري يف الريا����س، اأن اإيران 
تزع���زع اأم���ن املنطق���ة برمته���ا من خ���الل دعم 

ميلي�شيات احلوثي ومدها بال�شالح يف اليمن.
واأكد اأن اإيران م�شتم���رة بدعم امليلي�شيات 
احلوثية يف اليمن، والت���ي تهدد بدورها املالحة 
البحري���ة، وتطل���ق ال�شواري���خ عل���ى االأرا�ش���ي 
ال�شعودي���ة. وق���ال اإن هن���اك توافق���ا اأمريكي���ا 
�شعوديا عل���ى اأهمية احل���ل ال�شيا�شي لالأزمة يف 

اليمن.
و�شدد بومبيو يف اأول زي���ارة خارجية له اإلى 
ال�شعودية على اأن اأمن اململكة اأولوية للواليات 
املتحدة، مذكراً بزيارة الرئي�س االأمريكي دونالد 

ترامب اإلى ال�شعودية.
وق���ال: “يجب اأن نقف معا �ش���د االإرهاب”. 
كم���ا اأ�ش���اد بروؤي���ة 2030، معتراً اأنه���ا ملهمة 

للواليات املتحدة.
ويف ما يتعل���ق بامللف النووي االإيراين، قال 
وزي���ر اخلارجي���ة االأمريك���ي اإن “اإي���ران تت�رصف 
ب�ش���كل اأ�شواأ بع���د توقيع االتف���اق النووي” مع 

الدول االأوربية والغربية يف 2015.
واأك���د بومبي���و اأن االتفاق الن���ووي “ب�شكله 
احلايل” لي����س كافيا ل�شمان ع���دم حيازة اإيران 
ل�ش���الح نووي، وقد اأملح مرة اأخرى اإلى ا�شتعداد 

ترامب لالن�شحاب من االتفاق.
واأ�ش���اف اأن “االن�شحاب من االتفاق النووي 
مع اإيران �شيكون خيارنا يف حال مل يتم تعديله”، 

م�ش���ريا اإلى اأن “االتف���اق ب�شكله احلايل مل ينجح 
بردع اإيران يف كثري من املجاالت”.

من جانبه، اأك���د وزير اخلارجية ال�شعودي اأن 
الريا�س توؤيد �شيا�شة الرئي�س االأمريكي دونالد 
ترام���ب جتاه اإي���ران، وجهود وا�شنط���ن من اأجل 
حت�سني ����روط التفاق النووي الإي���راين. وقال 
اجلبري: “يجب اإلغاء ن�ش���ب تخ�شيب اليورانيوم 
يف االتف���اق، وتكثيف التفتي�س عل���ى املن�شاآت 
االإيراني���ة، وفر����س املزيد م���ن العقوبات على 

اإيران”.
واأ�ش���اف اجلب���ري اأن املباحثات م���ع بومبيو 

تناول���ت تدخ���الت اإي���ران ال�شلبي���ة يف املنطقة، 
قائال: “يجب فر�س عقوب���ات على اإيران ب�شبب 
دعمه���ا لالإره���اب وتدخله���ا يف �ش���وؤون ال���دول 

االأخرى”.
وتابع قائالً: “كما  نعتقد اأنه يجب اأن يكون 
هناك تكثي���ف يف مو�شوع التفتي����س للمن�شاآت 

النووية االإيرانية”.
و�شيق���رر ترام���ب يف 12 من ماي���و املقبل، 
ب�سان الإتفاق النووي الإيراين الذي مت التو�سل 
اإلي���ه بع���د مفاو�شات �شاقة بني اإي���ران والدول 
الك���رى ال�ش���ت )الوالي���ات املتح���دة وال�شني 
وفرن�ش���ا وبريطانيا ورو�شيا واأملاني���ا(، غري اأنه 
من املرجح اأن يق���رر �شحب بالده من االتفاق يف 
12 ماي���و، متهيدا الإعادة فر����س عقوبات على 
طهران عل���ى خلفي���ة برناجمها الن���ووي. واأعلن 
م�شت�ش���ار االمن القوم���ي االأمريكي جون بولتون 
ل�شبك���ة فوك�س ني���وز اأم�س االأح���د اأن ترامب مل 
يتخذ قرارا بعد ما اإذا كان �شين�شحب من االتفاق 

النووي االإيراين اأم ال.
وتق���رتن مهمة بومبيو الذي با�رص العمل فور 
اآداء اليم���ني الثالث���اء كوزير للخارجي���ة، مبهمة 
ثاني���ة ذات طاب���ع �شخ�شي، اإذ يعت���زم اأن يثبت 
للعوا�ش���م االأجنبي���ة ولزمالئ���ه اأنف�شه���م عودة 
الدبلوما�شية االأمريكية بعد البلبلة التي �شادت 

والية �شلفه ريك�س تيلر�شون قبل اإقالته.

•  وزير اخلارجية ال�شعودي ونظريه االأمريكي يف الريا�س	

اجل����ب����ري: ي���ج���ب ف���ر����س م���زي���د م����ن ال���ع���ق���وب���ات ع���ل���ى ط���ه���ران
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100 ألف دوالر من “ادخار الوطني” لـ 15 فائزا
اأعلن بنك البحرين الوطني اأ�شماء 15 فائزاً حمظوظاً 
باجلوائ���ز النقدية م���ن “برنامج ادخ���ار الوطني” ل�شهر 
مار����س 2018م وجمموعه���ا 100 األ���ف دوالر. ملعرف���ة 
اأ�شم���اء الفائزي���ن، الرج���اء زي���ارة ح�شاب���ات التوا�ش���ل 

 .@nbbonline االجتماعي التابعة للبنك على
يوفر برنامج ادخار الوطني يف ن�شخته اجلديدة لعام 
2018م للعم���الء م���ن اأ�شحاب ح�شاب���ات االدخار فر�س 
للف���وز مبجموعة اأكرب من اجلوائ���ز القّيمة والتي ت�شمل 
مبالغ نقدية �شهرية �شيق���ة، اإ�شافة اإلى اجلائزة االأكرب 
على م�شت���وى مملكة البحرين وهي حل���م الفوز مبليون 
دوالر اأمريكي، وفيال فاخرة، و�شيارة بور�س دفع رباعي 

لفائز واحد. 
و ����رصح املدير العام للمجموع���ة امل�رصفية املحلية 
عبدالعزي���ز االأحم���د “نحن م�رصورون باالإع���الن عن اأ�شماء 
الفائزين املحظوظني باجلوائز النقدية ال�شهرية �شمن 
برنامج ادخار الوطن���ي، فنحن ن�شعى من خالل الربنامج 
لت�شجي���ع اأفراد املجتمع على ثقافة االدخار والتي تعود 

عليه���م وعلى عائالتهم باملنفع���ة يف امل�شتقبل، ولهذا 
قمنا بتي�شري عملية دخول اأ�شحاب ح�شابات التوفري يف 
ال�شحب، فهم يتاأهلون تلقائياً دون احلاجة لفتح ح�شاب 
خا����س اأو �رصاء �شهادات توفري، عالوة عن تاأهل اأ�شحاب 
ح�شابات موجة االدخار من ال�شباب لدخول ال�شحوبات”. 
وهن���اأ االأحم���د الفائزي���ن باجلوائ���ز و�شكرهم على 

دعمهم املتوا�شل لبنك البحرين الوطني.
واأ�ش���اف االأحم���د قائ���اًل “نح���ن نعتز ب���والء عمالئنا 
الكرام. كم���ا و�شنوا�ش���ل تركيزنا على تق���دمي اأف�شل 
اخلدم���ات واملنتج���ات باالإ�شاف���ة لطرح اأف�ش���ل واأكرب 
اجلوائ���ز. و�شمن ه���ذا ال�شياق، قمن���ا بتطوير وتد�شني 
ت�شكيل���ة جوائ���ز ممي���زة لربنام���ج ادخار الوطن���ي لعام 
2018م وم���ن �شمنه���ا اأك���رب جائ���زة عل���ى االإطالق مت 
طرحه���ا حت���ى االآن )مليون دوالر وفي���ال فاخرة و�شيارة 
بور�س( كم���ا ونتطلع قدماً اإلى االإعالن عن فائزين جدد 

لهذا الربنامج”.

  BenefitPay بيتك” يطلق خدمة“

“بنفت” تتعاون مع “BIBF” في تنفيذ برامجها التدريبية

 التسهيالت 
للسيارات 

تقيم مهرجان 
 GAC Motor

اأعل���ن بيت التموي���ل الكويت���ي – البحرين 
)بيتك(، تعاونه مع �رصكة بنفت، ال�رصكة الرائدة 
يف اإجناز كاف���ة املعامالت املالي���ة االإلكرتونية 
Benefi -  مملكة البحري���ن، لتد�شني تطبي ق
Pay االإلك���رتوين، حي���ث تهدف ه���ذه اخلطوة 
اال�شرتاتيجية اإل���ى تزويد العمالء، من ال�رصكات 
واالأف���راد، بحل���ول دفع رقمي���ة م���ن �شاأنها اأن 
ُت�شه���ل من عملي���ة اإجراء املعام���الت امل�رصفية 
بطريقة اآمنة. ويوؤكد البن���ك على التزامه بدعم 
تط���ور القطاع املايل املحل���ي واالجتاه الوطني 

نحو جمتمع غري نقدي.
وعل ق مدير اأول تطوي���ر االأعمال للمجموعة 
قائ���اًل:  الزي���اين  �شب���اح  لالأف���راد  امل�رصفي���ة 
افرتا�شي���ة  من�ش���ة   BenefitPay “يت�شم���ن 
تعمل كمحفظ���ة اإلكرتونية الإج���راء املدفوعات 
الفوري���ة من خ���الل تطبي��� ق الهوات���ف الذكية 

 Googleو Apple Appstore املتوافر على
Playstore، حيث يتمك���ن العمالء من اإ�شافة 
بطاق���ة ال�شح���ب االآيل اخلا�شة به���م، وال�شماح 

لهم باإج���راء وقب���ول املدفوع���ات االإلكرتونية 
ب�شكل فوري واآمن”.

واأ�ش���اف قائالً: “اإنه اأ�شب���ح باإمكان التجار 
وال����رصكات التعاون مع بي���ت التمويل الكويتي 
Be البحري���ن للح�شول على خدمة من�شة -   

efitPay مم���ا ي�شمح لهم بقب���ول املدفوعات 
تقني���ة  ا�شتخ���دام  طري��� ق  ع���ن  االإلكرتوني���ة 
اال�شتجابة ال�رصيعة )QR Codes( لكل معاملة. 
وباإم���كان العم���الء ا�شتخ���دام التطبي��� ق مل�شح 
ال�شفرة واحل�شول على املوافقة على املعاملة 
ب�ش���كل تلقائ���ي. وتوف���ر املن�ش���ة املذك���ورة 
خي���ار دفع جديد ومبتكر لت�شهي���ل عملية اإجراء 
املعامالت امل�رصفية لكل م���ن االأفراد والتجار، 
مم���ا ي�شمح له���م بالنم���و يف ظل بيئ���ة جتارية 

تعتمد على تقنية التكنولوجيا املالية”.

البحري���ن - املنام���ة: وقعت �رصك���ة “بنفت 
البحري���ن” مذك���رة تع���اون م�ش���رتك م���ع معهد 
 )BIBF( البحرين للدرا�شات امل�رصفية واملالية
بهدف اال�شتفادة من اخلدمات التدريبية وبرامج 
التاأهي���ل وبناء الق���درات الت���ي يوفرها املعهد 

ملنت�شبي القطاع امل�رصيف يف مملكة البحرين.
وق���ال الرئي����س التنفي���ذي ل�رصك���ة بنف���ت 
عبدالواح���د اجلناحي: “ياأتي ه���ذا االتفاق �شمن 
خط���ة ال�رصكة للتو�شع يف اأف ق التعاون مع خمتلف 
اجله���ات يف القطاع���ات املختلف���ة، ون���رى ب���اأن 
BIBF يق���وم ب���دور ه���ام وحم���وري يف تق���دمي 
الربامج التدريبية وف ق اأ�ش����س احرتافية، وعليه 
فاإنن���ا نتطل���ع لال�شتف���ادة م���ن ه���ذه اخلدمات؛ 
حي���ث �شيق���وم املعه���د بتق���دمي العدي���د م���ن 
الربام���ج التدريبية ل�رصك���ة بنف���ت، ال�شيما تلك 
الربام���ج املرتبط���ة باخلدم���ات الت���ي تقدمه���ا 
ال�رصكة للقطاع امل����رصيف واحلكومي مثل تدريب 
اجلهات على نظام املعلومات االئتمانية، ونظام 
تب���ادل ال�شي���كات، ونظ���م التحوي���الت املالي���ة 

االإلكرتونية”.
 BIBF ومن جانبه، قال املدير العام ملعهد
اأحم���د ال�شيخ: “ي�شعى املعه���د لتعزيز اخلدمات 
التدريبي���ة وبرامج بن���اء القدرات داخ���ل وخارج 
البحرين؛ حيث يقدم تلك اخلدمات الأكرث من 63 
دولة حول الع���امل”. واأ�شاف: “ن�شع���د بالتعاون 
م���ع �رصكة بنف���ت ك�رصيك ا�شرتاتيج���ي يف تقدمي 

املتطلبات التدريبية لل�رصكة �شواء تلك املرتبطة 
بخدم���ات �رصك���ة بنف���ت للموؤ�ش�ش���ات امل�رصفية 
واحلكومية اأو تلك التي �شيتم تقدميها ملنت�شبي 
�رصكة بنف���ت يف العديد من املج���االت املختلفة، 
ال�شيم���ا باأنن���ا نقدم الي���وم العديد م���ن الربامج 
التدريبية يف املفاهيم احلديثة مثل التكنولوجيا 

امل�رصفية، واحلو�شبة ال�شحابية وغريها”.

الوكيل  لل�شي���ارات  الت�شهيالت  اختتمت 
 GAC Motor وامل���وزع احل����رصي لعالم���ة 
مهرجانه���ا الرتفيهي العائل���ي الثاين والذي 
اأقي���م يف خمط���ط ت�شهيالت املح���رق بح�شور 
جماهريي كبري من قب���ل القاطنني يف منطقة 

املحرق و�شواحيها.
و�شهد املهرجان العدي���د من الفعاليات 
واالألع���اب الرتفيهية لالأطفال منه���ا القطار 
الكهربائ���ي، والقلع���ة اله���زازة، ال�شخ�شيات 

الكرتوني���ة، والفح����س الطبي املق���دم جماناً 
الأولياء االأمور بالتعاون مع م�شت�شفى البحرين 
التخ�ش�ش���ي، اإ�شاف���ة الى اجلوائ���ز املجانية 
لالأطف���ال مب�شارك���ة الفن���ان البحرين���ي اأمري 

د�شمال.
و����رصح املدي���ر الع���ام بري���ر جا�ش���م بان 
املهرج���ان العائل���ي ه���و ج���زء م���ن �رصاكتن���ا 
�رصك���ة  يف  له���ا  ن�شع���ى  الت���ي  املجتمعي���ة 
الت�شهي���الت لل�شي���ارات ومت ع���ن طريقه���ا 

احت�ش���ان اأفراد االأ����رصة خلل ق فر����س عديدة 
للرتفيه وذلك من خ���الل امل�شاهمة يف تعزيز 
الرتاب���ط والتما�شك يف جو م���ن الدفء االأ�رصي 
يعك�س تفاعل االأطفال وجتاوبهم مع خمتلف 
االأن�شطة التي تقدمها ال�رصكة يف اإطار منهجي 
ومع���ريف يتناغ���م م���ع ا�شرتاتيجيته���ا يف بناء 
الرائ���دة يف مملك���ة   GAC Motor عالم���ة 
البحري���ن و�شوف نقوم بالعدي���د من االأن�شطة 

والفعاليات االأخرى يف امل�شتقبل القريب. 

“السيارات األوربية” تطلق خدمة حجز مواعيد الصيانة باالنترنت

“درة البحرين” تنظم مهرجان الطعام

معرض الفصول األربعة ينطلق 5 مايو 

اأعلن���ت �رصكة ال�شي���ارات االأوروبية، 
ل�شيارات  امل�شتورد وامل���وزع احل����رصي 
جاك���وار الن���د روف���ر الفاره���ة يف مملكة 
البحري���ن اإ�شاف���ة ميزة جدي���دة وح�رصية 
على مواقعه���ا االإلكرتونية، والتي تتيح 
للعم���الء احل�شول على جمموع���ة وا�شعة 
م���ن اخلدم���ات الت���ي تقدمه���ا ال�رصك���ة، 

اإ�شافة خلدمة حجز املواعيد الفورية.
وانطالًقا من �شعيها الدائم لتقدمي 
اأف�ش���ل العرو�س واخلدم���ات لعمالئها، 
توفر �رصكة ال�شي���ارات االأوروبية جاكوار 
الن���د روفر خدم���ة التو�شي���ل جماًنا كما 
يوفر املوقع ميزة حجز مواعيد ال�شيانة 
 ”Total Care“ تطبي��� ق  ع���رب  وذل���ك 

واملتواف���ر على كل م���ن اأجه���زة Android و iOS، مما يجعل هذه املمي���زات متاحة للجميع. 
وبه���ذه املنا�شبة، �رصح املدير العام ل�رصكة ال�شي���ارات االأوروبية جاكوار الند روفر �شتيفن الي 
قائ���اًل: “كج���زء من عملنا الدوؤوب لتوفري اأف�شل اخلدمات لعمالئنا الكرام، ي�شعدنا جًدا يف �رصكة 
ال�شي���ارات االأوروبية جاكوار الند روفر تق���دمي هذه امليزة املبتكرة التي تتيح لعمالئنا احلرية 
التامة يف حتديد مواعيد ال�شيانة ل�شياراتهم. وتاأتي هذه االإ�شافة لتوؤكد من جديد على تفوقنا 
يف جم���ال خدمات ال�شيارات واأ�شبقيتنا يف تقدمي اأح���دث العرو�س واخلدمات والت�شهيالت مبا 
يعك�س جهودنا احلثيثة الإر�شاء عمالئنا الكرام وتوفري اأرقى املنتجات واخلدمات، لنكون مثااًل 

منوذجًيا يج�شد جودة ومكانة عالمة جاكوار الند روفر يف مملكة البحرين”.

بح�ش���ور فاق التوقع���ات ويف اأجواء عائلية ممتعة ومب�شاركة 11 مطعما اأقامت اإدارة منتجع 
درة البحرين مهرجان الطعام وذلك يوم اجلمعة املواف ق 20 اأبريل 2018 حيث ا�شتمتع الزوار 

بتناول الوجبات اخلفيفة ولعب االأطفال.
ياأتي ذلك �شمن الفعاليات والربامج التي يقيمها املنتجع اأ�شبوعيا للمالك وعائالتهم.

حت���ت رعاية جمعية �شيدات االعمال البحرينية ينطل��� ق معر�س الف�شول االربعة الت�شوقي 
العائلي للت�شوق مبنا�شبة �شهر رم�شان املبارك وذلك يوم ال�شبت 5 مايو يف فندق ال�شرياتون 
يف املنام���ة م���ن ال�شاعة الثانية ع�رص ظهرا وحت���ى العا�رصة م�شاء. و�رصح���ت مديرة املعر�س رميا 
القا�ش���ي ب���اأن “الغاية من املعر�س هو ت�شجي���ع �شيدات ورجال االعم���ال البحرينيني للرتويج 
ملنتجاته���م ودع���م املوؤ�ش�ش���ات ال�شغ���رية لتن�شيط احلرك���ة التجاري���ة يف مملكتن���ا الغالية”. 
وا�شاف���ت �شيحتوي املعر�س على ت�شكيلة منوعة م���ن االك�ش�شوارات واملجوهرات واجلالبيات 
والعبايات واللوحات الفنية والر�شومات واحللويات وال�شنط وت�شكيلة متنوعة متعددة، زورونا 

و�شتجدون كل جديد من اخر �شيحات املو�شة بانتظاركم وبا�شعار تناف�شية”.

• �شباح الزياين	
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مسافات

نجوم العرب في مهرجان “جرش” الـ 33

“العودة”.. ألبوم جديدوفد كبير من أسرة األدباء في مؤتمر القدس بأبوظبي
للمؤلف الموسيقي وحيد الخان 

أنور أحمد رئيسا لمسرح أوال وملك نائبا 

في إطار الموسم الثقافي “قل هو الفن”

الفنان سعد جواد يقدم موسيقاه في مركز الشيخ إبراهيم

اأعلن���ت اأدارة مهرجان  جر����س  باالأردن القائمة الكامل���ة لنجوم املهرجان يف 
دورت���ه ال����33، والتي تنطل���ق يف 19 يوليو املقب���ل، وت�شتمر على م���دار اأ�شبوع 
كامل، وحملت القائمة العديد من اأ�شماء كبار النجوم التي مثلت مفاجاأة للجمهور 

االأردين.
حي���ث حلت النجمة اخلليجية اأحالم ال�شام�ش���ي على راأ�س هذه القائمة فتعود 
الحي���اء حفل على م�رسح املهرجان بعد فرتة غياب طويلة امتدت ل�17 عاماً، حيث 
كان الع���ام 2001 ه���و اآخر حفل قامت باحيائه يف املهرج���ان، ومن املفرت�س ان 

تقوم باحياء حفلها يف 21 يوليو املقبل.
كما �شم���ت القائمة عدداً كبرياً م���ن النجوم فيفتتح النج���م اللبناين عا�شي 
احلالين اأول حفل للمهرجان يف 19 يوليو املقبل بامل�رسح ال�شمايل، ويحيي النجم 

عبداهلل الروي�شد احلفل الثاين يف 20 يوليو بامل�رسح اجلنوبي.
بينم���ا يحيي النج���م اللبناين وائل ج�ش���ار حفله املرتق���ب يف 21 يوليو، كما 
ت�شارك اللبنانية ي���ارا والتي تعد من مفاجاآت املهرجان حفلها يف 26 من ال�شهر 
نف�ش���ه. و�شي�شهد املهرجان ح�شور عدد من جنوم االأغني���ة العراقية ال�شباب من 
بينه���م حممد الفار�س، ون���ور الزين، و�شتعلن ادارة املهرج���ان عن باقي النجوم 

امل�شاركني خالل االأيام القليلة املقبلة.

جمال الصقر يشيد بمسيرة النبهان المسرحية 

اأ�ش����اد الفنان واملخ����رج البحريني جمال ال�شق����ر بالفنان 
الكويت����ي القدير جا�شم النبه����ان ومب�شريته الفني����ة الطويلة 
ودوره الكبري يف امل�رسح وماقدمه للجمهور اخلليجي والعربي. 
ج����اء ذلك يف جل�ش����ة حوارية اأقيمت �شم����ن اأن�شطة الدورة 
اخلام�شة م����ن مهرج����ان الكويت ال����دويل للمونودرام����ا والتي 
ت�ش����ارك فيها البحري����ن مب�رسحية “�شاأبحر” مل�����رسح البيادر من 

تاأليف واإخراج جمال ال�شقر ومتثيل ح�شن حممد. 
كما ا�ش����اد مدير الندوة عل����ي العلي ب����دور النبهان �شواء 
حياته الفنية او بداياته يف متابعة الفن، كما حتدث عن انبهاره 
بالت����زام النبه����ان الفن����ي يف مواقي����ت الت�شوي����ر والربوفات، 

موؤكداً اأنه مل يَر عمالً للنبهان به اإ�شاءة اأو اإ�شفاف.
وبدوره، قال الفنان ر�شا علي ح�شني: مهما يكن احلديث 
ع����ن زميلي واأخ����ي النبه����ان ف�شيكون قلي����الً بحق����ه، واأعتربه 
عملة نادرة ي�شعب وج����ود اإن�شان مثله، وعالقتي به ترجع اإلى 
العام 1965، وبداأت اأرى جا�ش����م الفنان وبالذات بعد م�رسحية 
)�شكان����ه مرته(، واحلديث عنه يطول كفنان واإداري و�شديق، 
اأعمال����ه ت�شهد له بالريادة، وجن����م بامل�رسح وقمة يف التلفزيون 
وب�شم����ة يف االإذاعة، كان يل �رسف العمل مع����ه، خا�شة اأنه عمل 

معي كمخرج وكممثل.
وجاء دور املداخالت من احل�شور الذين حتدثوا عن الفنان 
جا�شم النبهان، واأ�شادوا به، و�شارك كل من هدى حمادة وفهد 
احلارثي من ال�شعودية واأحم����د احلليل و�شامي بالل والدكتور 

حممود �شيد.

 م����ن جانبه، حت����دث )�شخ�شية املهرج����ان( الفنان جا�شم 
النبه����ان قائ����الً: اأن����ا اأغنى اإن�شان مب����ا قلتموه م����ن كلمات من 
ذه����ب... جمعن����ا بزميل����ي ر�شا ال����ود، وحتى الف����رق امل�رسحية 
�شابقاً كنا نتزاور ونعطي املالحظ����ات بع�شنا لبع�س، وكانت 
املناف�ش����ة �رسيف����ة والود حا�����رساً، وحبنا لهذه االأر�����س وخ�شبة 
امل�����رسح دائمني، متابعاً: يف ذلك الوق����ت كان امل�شوؤول يوؤمن 
بالف����ن، ودورنا كما هو دور ع�ش����و جمل�س االأمة، والفنان يعرب 
عن ه����م النا�س، وهمن����ا الفن، وحياة للم�����رسح يرتقي ويرتقي 
اجلمه����ور مع����ه، وتعلمت م����ن عبدالرحمن ال�شويح����ي الكثري، 
وغ����ريه م����ن الفنانني، ونحن كن����ا ن�شتفيد بع�شن����ا من بع�س، 
والتلفزي����ون كان مفتوح����اً لنا، واملا�شي جميل ج����داً، واختتم 
بقول����ه: كل م����ن كتب عن����ي كلمة ه����ي يف قلب����ي و�شتبقى يف 

القلب.

هند تقلد 
نجوى كرم

بدأت تشعر بحالة من االكتئاب 

شيماء سبت: لم أعتزل وفي رمضان سأكتفي بالعمل االجتماعي

قلدت الفنانة هن���د البحرينية اإطالل���ة الفنانة اللبنانية 
جن���وى كرم، م���ن خالل اعتماده���ا “اللوك” عين���ه والف�شتان 
عين���ه، وذلك بع���د الفنان���ة املك�شيكية تاليا. جن���وى كانت 
ارت���دت الف�شت���ان �شابق���ا يف اول���ى حلق���ات برنام���ج “ارابز 
غ���وت تالن���ت” يف ابري���ل 2017 لتعود وترتدي���ه اخريا هند 

البحرينية. ي�شار الى ان اخر عمل لهند كان اغنية “اهلل اعلم” 
ملنا�شب���ة عيد احلب، وذلك عرب قناته���ا الر�شمية على موقع 
“يوتي���وب”. االغنية من كلمات االمري عبداهلل بن في�شل بن 
يزي���د، واحلان وتوزيع زيد ندمي، وما�شرت عمرو ها�شم ح�شب 

“ ال�شيا�شة” الكويتية.

هكذا ترى الفنان���ة البحرينية �شيماء �شبت، 
نافي���ًة اأن تك���ون ق���د اعتزلت الف���ن والتمثيل، 
وم�شتدركًة: لكنن���ي لن اأظهر يف اأي عمل درامي 
للمو�شم الرم�شاين املرتقب، واأرجعت ابتعادها 
عن ال�شاح���ة اإلى ما ُيثار على املواقع يف ال�شبكة 

العنكبوتية. 
�شيماء �شب���ت �رسحت ح�شب الراي الكويتية  
�شحي���ح اأنني ال اأح���ب اأن ميّر املو�ش���م الدرامي 
الرم�شاين عادًة من دون اأن تكون يل اإطاللة على 
�شا�شته، لكن برغم ه���ذا ميكن القول اإن غيابي 
عن املو�شم الرم�ش���اين الو�شيك جاء باختياري، 
ول�شت جمربة عليه، لذلك ل�شُت بنادمة بتاتاً، اإذ 
كنُت ق���د تلقيُت عدداً م���ن العرو�س يف الفرتة 
املا�شي���ة للم�شاركة يف م�شل�ش���الت تلفزيونية، 
غ���ري اأن االأدوار الت���ي عر�ش���ت علي )م���و بذاك 
ال���زود( فاعتذرت عنها، اإل���ى جانب ذلك وقعت 
قبل مّدة على امل�شاركة يف فيلمني �شينمائيني، 

اأولهما ذات طاب���ع اجتماعي من اإنتاج م�رسي من 
املقرر ت�شوي���ره يف البحرين، اأما الثاين فهو ذو 
طابع كوميدي واإنتاج م�رسي من املقرر ت�شويره 
تق���رر  اأجهله���ا  ولظ���روف  لك���ن  االإم���ارات،  يف 
تاأجيلهم���ا، وحينما توا�شلت م���ع اجلهة املنتجة 
كان الرد باأنهم �شوف يبلغونني بامل�شتجدات . 
واأكمل���ت �شب���ت:  ال اأخفيك الق���ول اإنني يف 
الف���رتة االأخرية ب���داأت اأ�شعر باأنن���ي اأعي�س حالة 
من االكتئ���اب ب�شبب ما يح�شل م���ن م�شاكل يف 
مواق���ع التوا�ش���ل االجتماع���ي، وميك���ن القول 
اإنن���ي فعالً اأخ���ذت موقف���اً حا�شماً، وق���د كتبت 
ذل���ك يف ح�شاباتي لكل جمه���وري، موا�شلًة: اإن 
مواق���ع التوا�ش���ل االجتماع���ي اأ�شبح���ت حمبطة 
لنا كفنان���ني بدرجة كب���رية )والنا�س مو قاعدة 
ترحمنا( فرتاهم ينتقدون نقداً جارحاً ال يخلو من 
االتهامات واالإ�ش���اءة، متنا�شني اأننا يف االأ�شا�س 
ب�رس، ولدينا م�شاعر من �شاأنها اأن توؤثر يف م�شرية 

حياتن���ا ، وم�ش���ت تقول:  هوؤالء الب����رس لالأمانة ال 
اأعرف مباذا اأ�شفهم، الأنه���م رمبا يعتقدون اأننا 
جمرد األواح جامدة، ويجب اأن نتقبل كل ما يقال 
لن���ا بعيداً ع���ن املو�شوعي���ة وال�شفافي���ة. وقد 
تده�س عندم���ا اأقول لك اإن كث���رياً من زميالتي 
الفنانات اأ�شبحن يتعاجل���ن عند اأطباء نف�شيني 

ب�شبب هذا املو�شوع .
واأردف���ت: كثري ممن يتل���ذذون بكتابة كل 
م���ا هو م�ش���يء يعتقدون اأن���ه من الفخ���ر عندما 
ي�شخ���رون م���ن فن���ان اأو فنانة م���ن دون مراعاة 
حالتهم���ا ال�شخ�شية اأو االأ�رسي���ة، وكلما �شاهدوا 
اأح���داً ناجح���اً يب���داأون مبحاربت���ه، باملقاب���ل لو 
اأخ���ذت الهند هذا البلد الكب���ري الذي ي�شّم اآالف 
االأديان واللغات، لكن برغم هذا يوحدهم الفن، 
ويع�شق���ون فنانيهم ويدافع���ون عنهم، اأما نحن 
فت�شعر ب���اأن بيننا وبينهم ث���اأراً، وهو ما يجعلنا 

نعي�س يف حالة من انهيار االأع�شاب.

وعل���ى �شعي���د اآخ���ر، اأ�شارت �شب���ت اإلى اأن 
وجوده���ا يف �شه���ر رم�ش���ان �شيك���ون ذا منحى 
اجتماع���ي، مف����رسًة كالمه���ا بقولها:  كم���ا تعلم 
منذ �شنت���ني واأنا رئي�شة جمعية تطوعية ثقافية 
اجتماعي���ة موثق���ة ر�شمي���اً م���ن الدول���ة، وهذه 
اجلمعي���ة حتر����س يف �شه���ر رم�ش���ان عل���ى اأن 
تقدم ثالث فعالي���ات، االأولى تخ�س كبار ال�شن 
والثانية تتعلق ب���ذوي االحتياجات اخلا�شة، اأما 

الثالث���ة فهي فعالية جتمع كب���ار ال�شن مع ذوي 
االحتياج���ات اخلا�شة ، موا�شل���ًة:  املتتبع يل يف 
ح�شابات���ي ال�شخ�شية باملواق���ع االإعالمية ميكنه 
اأن يع���رف توجهي يف ال�شنوات القليلة املا�شية 
ال���ذي بات موجهاً نحو هذه االأمور التي فيها من 
الرحمة والربكة الكثري، واأحاول بقدر امل�شتطاع 
اال�شتف���ادة من �شهرت���ي يف �شبيل توفري اخلري 

ملن يحتاج اإليه.

    BUZZ      
أحداث

انت �شخ����س ال ميكنه القيام باالأعمال 
ب�شكل متواز

ان���ت قد اخ���رتت الطري���ق اخلاطئ يف 
حياتك العملية

اال�شدقاء هم ملح احلياة فحافظ على 
اأ�شدقائك 

�شتك���ون االأيام املقبل���ة �شعبة عليك 
جًدا من الناحية ال�شحية

ا�رساعك يف التخل�س م���ن الوزن الزائد 
ميهد لك الطريق

ال تهت���م لال�شوات الن�ش���از يف حياتك. 
ا�شتمر واجتهد 

اأغل���ى م���ا ميلك���ه  الب���ال ه���ي  راح���ة 
االإن�شان.. ال تن�شى 

علي���ك اأن ال ت�شغل نف�شك بالعديد من 
االأعمال يف وقت واحد

معاجل���ة اخلط���اأ ه���و الطري���ق ال�شليم 
الإعادة االأمور اإلى ن�شابها

خ���ذ وقت���ا كافي���ا للتفك���ري يف ه���ذا 
امل�رسوع اجليد 

املرحل���ة املقبلة تتطل���ب منك الكثري 
من االهتمام

ال ترتاج���ع واأن���ت يف نهاي���ة اجلولة بل 
ا�شتمر 
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�ش���ارك وف���د كب���ري م���ن ا����رسة االدب���اء 
القد����س  موؤمت���ر  يف  البحريني���ة  والكت���اب 
املنعقد مبقر االحتاد العام للكتاب واالدباء 
العرب يف ابوظبي، والوفد مكون من ال�شاعر 
ابراهي���م بوهن���دي، الروائي جم���ال اخلياط، 
ال�شاعر ف���واز ال�رسوقي، ال�شاع���ر عبداحلميد 
القائد،االدي���ب را�شد جن���م، ال�شاعرة نادية 
امل���الح، االديب خليف���ة العريف���ي، عبداهلل 
زهري والناقد كرمي ر�شي. وتنوعت م�شاركة 
اأ����رسة االأدباء مابني اأم�شيات �شعرية وندوات 
وفعالي���ات اأخ���رى. واملع���روف اأن املوؤمت���ر 
ناق�س  عدة حماور اأهمه���ا: “مدينة القد�س: 
الن�ش���اأة والتط���ور روؤية تاريخي���ة” و”مدينة 
القد�س مكاًنا ومكانة دينية - قراءة مقارنة” 
و”مدين���ة القد����س: ق���راءة ال�شخ�شي���ة من 

خ���الل الرتاث”، ف�شاًل ع���ن مو�شوعات حول 
“ال�رساعات الدينية وال�شيا�شية حول مدينة 
القد����س عرب التاري���خ” و”العه���دة العمرية 
االإ�شالم���ي”  ال���رتاث  يف  القد����س  ومكان���ة 
و”مدينة القد�س: �شاح���ة �رساع احل�شارات” 
القد����س م���ا قب���ل االحت���الل  و”الع���رب يف 
الدميوجرافي���ة  و”التغ���ريات  ال�شهي���وين” 

الت���ي اأدخله���ا االحت���الل ال�شهي���وين عل���ى 
يف  ق���راءة  القد����س:  و”مدين���ة  القد����س” 
االتفاقيات والقرارات الدولية حول املدينة 
املقد�ش���ة” و”القد����س يف االأدب العامل���ي، 
وكل هذه االأوراق �شتوثق يف كتاب ح�شب ما 
�رسح به اأمني عام االحت���اد االأديب االإماراتي 

حبيب ال�شايغ. 

يط����رح قريب����ا الفن����ان واملوؤلف 
املو�شيقى وحيد اخلان البوما جديدا 
اطلق عليه ا�شم “العودة” وهو عبارة 
عن حكاية مو�شيقي����ة درامية حتكي 
ع����ن ق�ش����ة فتاة رح����ل عنه����ا زوجها 
وحبيبها الى الغو�س يف اليوم التايل 
لزواجه����ا. لوحات متعددة ومتداخلة، 
الأهزوج����ة  املح����اكاة  تك����ون  فت����ارة 
الغو�����س “اخلطف����ة” وت����ارة حماكاة 
مل�شه����د بطويل يق����ف في����ه ال�شاب 
“بطل احلكاية” على �شدر ال�شفينة 
متحديا االمواج التي تالطم ال�شفينة 
وت����ارة اخ����رى م�شاهد عل����ى الياب�شة 

ميلوؤه����ا ال�ش����وق واحلن����ني وكذل����ك 
بع�����س اهازي����ج الن�ش����اء املعروف����ة 
وم�شاه����د رومان�شية متداخلة حتاكي 
خميلة ال�شاب وهو م�شتلق على ظهر 

ال�شفين����ة يتطلع الى جن����وم ال�شماء 
ال�شافية يرى طي����ف زوجته اجلميلة 
يف ح����ني تذرف هي بع�����س الدمعات 

من لوعة الفراق.

عقد جمل����س اإدارة م����رسح اأوال 
جمعيته العمومية م�شاء يوم ال�شبت 
املا�ش���ي وبع���د ا�شتعرا����س كافة 
املوا�شي���ع مت انتخاب جمل�س اإدارة 
جديد ل� 2018 - 2020 مكون من:

رئي�س امل�رسح: اأنور اأحمد
نائ���ب رئي�س امل����رسح: عبداهلل 

ملك
اأمني ال�رس: غادة الفيحاين 

رئي�س اللجنة الثقافية: يعقوب 
يو�شف

االأمني املايل: يعقوب القوز
رئي�س جلنة االنتاج: اأحمد جا�شم
رئي����س جلنة العالق���ات العامة: 

جمال الغيالن 
اأوال  اأن م����رسح  بالذك���ر  يج���در 
حقق يف الفرتة املا�شية الكثري من 

االإجنازات واجلوائز.
كما اأثرى ال�شاحة الفنية املحلية 
امل�رسح���ي،  مبهرجان���ه  واخلليجي���ة 
وكان اآخ���ره املهرج���ان احلادي ع�رس 

وال���ذي حظ���ي م�شارك���ة وا�شعة من 
دول خليجي���ة وعربي���ة واجنبية، من 

وايطالي���ا، ومن  كوري���ا اجلنوبي���ة، 
ال�شعودية ومن تون�س.

ي�شت�شيف مركز ال�شيخ اإبراهيم للثقافة 
والبحوث، الفنان العراقي عازف العود �شعد 
جواد، يف اأم�شي���ة مو�شومة ب� “�شفر العود “، 
اإذ �شيقدم نخبة من املقطوعات املو�شيقية 
املعا����رسة بتن���وع غني يحاك���ي اآل���ة العود، 
يك���ون ذلك، خ���الل املو�ش���م الثق���ايف” قل 
هو الف���ن”، ملركز ال�شي���خ اإبراهيم للثقافة 
والبح���وث تزامنا مع فعالي���ات ربيع الثقافة 
الثالث ع�رس، اليوم االثنني 30 اأبريل 2018، 

عند ال�شاعة 8 م�شاء، يف املركز.
جتدراالإ�شارة اإلى اأن الفنان �شعد جواد، 
من موالي���د العراق الع���ام 1973. تخرج من 
معهد الدرا�شات املو�شيقي���ة بدرجة امتياز 
عام 1997.  قام بتدري�س اآلة العود يف معهد 

الدرا�ش���ات املو�شيقية ببغ���داد عندما كان 
طالب يف ال�شنة الثالثة. وعمل بعدها مدر�شاً 
الآلة العود يف عدة ف���رق ومعاهد مو�شيقية، 
للمو�شيق���ى  البحري���ن  معه���د  اآخره���ا  كان 
حي���ث درب فرق���ة اأ�شب���ال وفر�ش���ان العود 

التابع���ة للمعه���د. عمل عل���ى تاأ�شي�س فرقة 
“مو�شيقيون بال ح���دود” يف مملكة البحرين 
والت���ي قّدم���ت العديد م���ن العرو�س حملياً 
وعاملياً. منح موؤخراً لق���ب “�شفري ال�شالم”، 

من منظمة �شالم بال حدود العاملية.

حمرر م�سافات

اأ�سامة املاجد

حمرر م�سافات

22
30 ابريل 

1812
اإلى  تن�شم  لويزيانا   
ال���والي���ات امل��ت��ح��دة 
رقم  ال��والي��ة  لتكون 
ب��ع��دم��ا  وذل������ك   18
ب���اع���ه���ا ن���اب���ل���ي���ون 
ب��ون��اب��رت ل��ل��والي��ات 

املتحدة.

 1854 
�شكة  خط  اأول  اإن�شاء 

حديد يف الربازيل.

 1945 
الزعيم النازي اأدولف 
اإي��ف��ا  وزوج��ت��ه  هتلر 
ب��������راون ي��ن��ت��ح��ران 
ب��ع��د ي���وم واح����د من 
زواج��ه��م��ا وذل����ك يف 
اأواخ�����ر اأي����ام احل��رب 

العاملية الثانية.

 1960 
تلفاز  اأول  ببيع  البدء 
العامل  يف  ترانز�شتور 
م����ن اإن�����ت�����اج ���رسك��ة 

�شوين.

 1975
الفيتنامية  ال��ق��وات 
ت�شتويل  ال�شمالية 
�شايغون  مدينة  على 
على  ال�شتار  م�شدلة 

حرب فيتنام.

1978
ال���رح���ال���ة ال��ي��اب��اين 
ي�شل  ناوؤمي  اأوميورا 
القطب  ن��ق��ط��ة  اإل����ى 
م��رة  الأول  ال�����ش��م��ايل 
وذل���ك  ال���ت���اري���خ  يف 
جترها  ع��رب��ات  ع��ل��ى 

الكالب.

قال���ت الفنانة هند البلو�شي اإنه���ا انتهت من ت�شوير 
دورها يف م�شل�شل  روتني ، من تاأليف علي الدوحان واإخراج 
عي�شى ذياب، ومن بطولة حممد املن�شور، اأحمد ال�شلمان، 
خالد اأم���ني، اإلهام الف�شالة، غدير ال�شبت���ي، �شيماء علي، 
وغريه���م، مردف���ًة:  يف هذا العم���ل �شاأطل عل���ى جمهوري 

يف رم�شان م���ن خالل ظهور خا�س بواق���ع 12 حلقة فقط، 
لك���ن ال�شخ�شية التي اأج�شدها فاعل���ة يف ال�شياق وحمركة 
لالأح���داث، تتمثل يف امراأة ُتدع���ى خولة وهي حتمل الكثري 
م���ن ال�شفات التي جتعل منها مثاالً للمراأة غري ال�شوية يف 

عالقاتها باملجتمع �شواء ال�شيق من حولها.

• هند	

• جمال ال�شقر	

• الروي�شد	 • اأحالم	

• وحيد اخلان 	

• اأنور اأحمد	

• يعقوب يو�شف 	

• جمال الغيالن 	

• �شعد جواد	

• • ابراهيم بوهندي	 عبداحلميد القائد	

• فواز ال�رشوقي وجمال اخلياط وال�شاعر الإماراتي كرمي معتوق 	 • را�شد جنم وحبيب ال�شايغ و�شعيد ال�شقالوي رئي�س اجلمعية العمانية للكتاب	

• اأحمد جا�شم 	



ن�صب تذكاري جديد
 لـ “مكت�صف اأ�صرتاليا”

تعت���زم احلكوم���ة الأ�صرتالي���ة، بن���اء ن�صب 
ت���ذكاري جديد احتف���ال بالذك���رى ال�صنوية ليوم 
و�صول امل�صتك�صف الربيطاين اللفتنانت جيم�س 
ك���وك، اإل���ى الق���ارة لأول م���رة يف 29 اأبري���ل عام 
1770. و�صيق���ام الن�صب قبل حلول ذكرى مرور 

250 عاما على و�صول كوك يف عام 2020.
و�صي�صي���د الن�ص���ب يف بوت���اين ب���اي، وه���و 
امل���كان الذي التقى في���ه اأفراد طاق���م ال�صفينة 
الربيطانية، اإنديفور لأول مرة مع �صكان اأ�صرتاليا 

الأ�صليني ليغريوا م�صار تاريخ هذا البلد.
الن�ص���ب  اإزاء  ب�صع���ادة  اجلمي���ع  ي�صع���ر  ول 
الت���ذكاري لك���وك يف اأ�صرتالي���ا، الت���ي �صه���دت 
�رصاع���ات يف الآون���ة الأخ���رية، ب�ص���اأن م���ا اإذا كان 
الحتف���اء بامل�صتعمري���ن الإجنليز ي���وؤذي م�صاعر 

�صكان البالد الأ�صليني.

�صــربات الراأ�ــس.. خطر 
يالحق العبي كرة القدم

ذكرت درا�ص���ة اأمريكية حديث���ة اأن “�رصبات 
راأ����س” لعبي كرة القدم، قد يك���ون لها اأثر على 
وظيف���ة الإدراك اليومي اأكرب بكث���ري من خبطات 
الراأ�س العر�صية. وفح�س الباحثون اأكرث من 300 
لع���ب من اله���واة يف مدينة نيوي���ورك، وتبني اأن 
من ي�رصبون الك���رة بالراأ�س اأكرث خالل التدريبات 
واملباري���ات كان���وا اأق���ل اأداء يف اختب���ارات �رصعة 
ال�صتجاب���ة احلركي���ة والرتكي���ز والذاك���رة. وقال 
الباحث���ون يف دورية )فرونت���ريز اإن نيورولوجي( 
اإن �رصب���ات الراأ����س العر�صية ل ترتب���ط بالأداء يف 
اختبارات وظائف الإدراك. واأو�صح كبري الباحثني، 
مايكل ليبتون، م���ن كلية األربت اأين�صتاين للطب 
يف نيوي���ورك: “الرتكي���ز يف اإ�صاب���ات الراأ����س يف 
الريا�صة كان اأ�صا�صا على الرجتاجات والأعرا�س 
املعروفة الناجمة عن ا�صطدام الالعبني ببع�صهم 

بع�سا اأو ال�سقوط على الأر�ض”.
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األخيرة

مل�صاهدة مباراة فريقه.. م�صجع تركي يفعل امل�صتحيل
تركي  م�صجع  حب  بلغ 
اجلنون”،  “حد  ل��ف��ري��ق��ه 
دخ��ول  م��ن  منعه  اإذ حت��دى 
امل����ل����ع����ب ومت�����ك�����ن م��ن 
خلف  من  املباراة  م�صاهدة 
تخطر  مل  بطريقة  الأ���ص��وار 
عل بال اأحد، الأمر الذي اأثار 

الده�صة.
اأح����د  ا�صتاأج����ر  فق����د 

م�صجع����ي فريق دنيزيل �صبور الرتكي رافع����ة، و�صعد بها اإلى اأعلى ما ميكن من فوق اأ�صوار امللعب، 
مل�صاه����دة مب����اراة فريقه �صد ن����ادي غازي اأنتب�صبور. ويب����ذل كثري من م�صجعي ك����رة القدم ق�صارى 
جهده����م مل�صاهدة مباريات فرقه����م، لكنه ا�صتئجار رافعة من اأجل ذلك يع����د مبثابة اأحدث �صيحات 
الهو�����س بكرة القدم. ويف ال�صاب����ق، مت ت�صجيل مظاهر م�صابهة مل�صجعي ك����رة القدم، من بينها دفع 

مبالغ باهظة لقاء تذاكر الدخول اإلى املالعب، اأو ال�صفر اأي اأماكن نائية ملتابعة الفريق املف�صل.
فف����ي عام 2015، قرر م�صجع برازيل����ي )33 عاما( ر�صم و�صم يحمل قمي�����س فريق “فالمينغو” 

لكرة القدم، على اجلانب العلوي من ج�صمه بالكامل.

ملكــة ربيــع بيالرو�صيــا

الطقس المتوقع لمملكة البحرين
إدارة الرصاد الجوية

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

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

الطقس المتوقع للثلثة أيام القادمة  

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

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

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

 عقدة احيانا.15الى 

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

عقدة احيانا.

الطقس لهذا اليوم
الربعاء

27/07/2016

40º 32º
الطقس

 حار ورطب ولكنه مغبر احيانا مع بعض
السحب.

الرياح
  عقدة12 الى 07عموما شمالية شرقية من 

  عقدة احيانا خلل17 الى 12وتصل من 
النهار.

تحذير
ليوجد.

درجات الحرارة "الشرق الوسط"

13 KT

16 KT

17 KT

17 KT

صنعاء
22º 18º

عمان
35º 21º

الدوحة
36º 33º

أبوظبي
38º 32º

بيروت
28º 23º

مسقط
32º 27º

القاهرة
38º 21º

بغداد
46º 29º

الكويت
44º 35º

05:02ص شروق الشمس

06:26م غروب الشمس

11:54م بزوغ القمر

12:14م أفول القمر

10:44ص أعلى مد ≈⇑

05:08م أدنى جزر ≈⇓

المنامة

الرياض
43º 31º

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

البحر.

 ارتفاع الموج

لإلعالن على
الموقع اإللكتروني والسوشيال ميديا

@albiladpress @albiladpress @albiladnews
17111501  -  32224492

حالة 
الطقس

الطق�س معتدل 
مع بع�س ال�صحب 

احيانا .

الرياح �صمالية بوجه عام من 
7 اإلى  12عقدة . وت�صل من 

13الى 18 عقدة  خالل النهار.

ارتفاع املوج  من قدم اإلى قدمني قرب ال�صواحل، ومن 2 اإلى 
4 اقدام يف عر�س البحر. درجة احلرارة العظمى 33 م وال�صغرى 

24. الرطوبة الن�صبية العظمى 80 % وال�صغرى 25 %.

 عبدالنبي ال�شعلة 
رئي�س جمل�س الإدارة

 اأحمد البحر 
الرئي�س التنفيذي

 م�ؤن�س املردي 
رئي�س 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�رص والتوزيع 

  للتوا�صل مع ق�صم العالنات : املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645   -   فاك�س: 17580939            ال�صرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434

تطبع يف موؤ�ص�صة الأيام للن�رص

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

الفجــر: 03:40
الظهـر: 11:35 
العصــر: 03:06
المغرب: 06:09
العشاء: 07:39

مواقيت 
الصالة

ف�صيحة اغت�صاب جماعي ت�صرب البحرية االأمريكية
قال���ت ال�صلط���ات الأمريكية، اأم����س الأحد، اإن 
ال�رصط���ة يف ني���و اأورليان���ز، ح�صل���ت عل���ى مذكرة 
اعتقال بحق م�صتبه به رابع فيما يتعلق بالتحقيق 
يف واقع���ة اغت�ص���اب جماع���ي، بعد اعتق���ال 3 من 
م�صاة البحري���ة الأمريكية وتوجيه اتهامات لهم يف 

الق�صية.
اأن  “تاميز-بيكاي���ون”  �صحيف���ة  وذك���رت 
طالب���ة جامعي���ة و�صديقتها قالتا اإنهم���ا تعر�صتا 
لالغت�صاب م���ن 4 رجال هذا ال�صهر، يف حمل اإقامة 

خارج احلرم اجلامعي يف نيو اأورليانز بعد ق�صائهما 
وقت���ا خارج املنزل لي���ال. واأ�صاف���ت ال�صحيفة اأن 
الفتاتني غادرتا حانة مع رجل واحد وذهبا للمنزل 
يف 15 اأبري���ل، ولدى و�صولهم ق���ام الرجل، الذي 
قال���ت ال�رصط���ة اإنه يدع���ى اأنطونيو لن���دروم )18 
عام���ا(، بدع���وة 3 رج���ال اآخرين للم�صك���ن. وقالت 
ال�رصط���ة اإن الفتات���ني زعمت���ا اأن الرج���ال الأربع���ة 
اعت���دوا عليهما جن�صيا. واأ�صار م�صوؤولون اإلى اأن 3 
من املتهمني الأربعة من م�ص���اة البحرية واعتقلوا 

يوم���ي اخلمي����س واجلمع���ة. ولن���دروم م���ن ب���ني 
املعتقل���ني بالفعل. واأكد املتح���دث با�صم �رصطة 
ني���و اأورليانز، غ���اري �صيت����س، اأن م�ص���اة البحرية 
�صلموا امل�صتب���ه بهم الثالثة لل�رصطة، لكنه مل يدل 
مبزيد من التفا�صيل عن الق�صية. وقالت ال�رصطة 
ال�صب���ت، اإن مذكرة اعتقال �صدرت بحق م�صتبه به 
رابع يدع���ى ماثيو فاريل )22 عاما( ل يزال هاربا.  
ومل يت�ص���ح بع���د اإن كان فاري���ل اأي�صا م���ن م�صاة 

البحرية.

م�ساركتان يف معر�ض لل�سيارات الكال�سيكية العتيقة يف العا�سمة الرو�سية، مو�سكو.

 ت���اري���خ���ن���ا واح��������د م�����ن اأ������ص�����الف الأع���������وام
ه����دف����ه����ا  يف  م������ت������وح������دة  واأوط��������ان��������ن��������ا 

اب����ت����ك����ات����ف����ن����ا ق�������دام  واخل�����������ري ق�����������ادم 
ك����ت����ف ب����ك����ت����ف وال������ي������د مم����������دود ك��ف��ه��ا  

 ����ص���الم ي����ا ����ص���ي���وٍخ ل���ن���ا اإك���������رام واإح�������ص���ام
خ���ال���ف���ه���ا  اأح������������ٍد  ول  ع������ّزه������ا  ت�������وارث�������ت 

 ي�����ا م���رح���ب���ا ب�������ص���ل���ط���ان م�����ن ن�������ص���ل ح���ك���ام
م�����ت�����و������ص�����ح�����ة ب������ال������ع������ز ع�����������ايل �����رصف����ه����ا 

ب���اأق���الم ال���ط���ر����س  ال���ت���اري���خ يف   ���ص��ج��ل ل���ه���ا 
ط���رف���ه���ا  يف  ���������ص��������اوٍي  جم���������ٍد  ع�������ن�������وان 

 م����ن ف���ع���ل ����ص���ي���ٍخ َح����اَل����َه����ا اأر��������س الأح������الم
وحت�������ّول�������ت واح�������ت�������ار ك������ل م������ن و����ص���ف���ه���ا 

 ق�����ام�����ت ت����ف����ن م������ن ب����ع����د م������ر الأع�����������وام
ع����������اٍم ب������اأث������ر ع����������اٍم ب����ع����م����ره ر����ص���ف���ه���ا 

 و������ص�����ارت حت���اك���ي دي������رة ال���ن���ا����س ل��ع��ظ��ام
وك�����ل م����ن وق�����ف م��ع��ج��ب ب���ه���ا ي�����وم ع��رف��ه��ا 

 زاي��������د وم����ث����ل����ه م�����ا ُع��������رف ب�����ني الأع��������الم
ق�����اي�����د ح���ك���ي���م وح���ك���م���ت���ه م�����ا ا���ص��ت��ل��ف��ه��ا 

 ف����ار�����س زع���ي���م وم����رق����ي ال�������ص���ع���ب م���ق���دام
�����م غ������روره������ا وع�����ص��ف��ه��ا  وال�����ك�����اي�����دة خ�����طَّ

ب������اين احل���������ص����ارة م���ه���ن���د����س ال��������دار ر����ص���ام
ب���ال���ف���ك���ر ت����رق����ى م�����ا ت����رك����ه����ا ل�����ص��دف��ه��ا 

���ر ���ص��ح��اري��ه��ا ب���اأخ���ن واأ�����ص����ذى الأن�����ص��ام  ع���طَّ
�����ل اأرا�����ص����ي����ه����ا ب��ن��خ��ي��ل��ه��ا و���ص��ع��ف��ه��ا  وج�����مَّ

 واأظ������ه������ر ف����ع����اي����ل ط���ي���ب���ة ت����رف����ع ال����ه����ام
وب�����ره�����ن ����ص���ي���ا����ص���ات���ه مب�����واق�����ف وق���ف���ه���ا 

الأن�������ع�������ام ن������ع������امي  يف  ي����ن����ع����م  ع�����������ص�����اه   
ي�����������وٍم رع���������ى ب�����������الده ب�����ح�����ب ون�������ص���ف���ه���ا 

 واإن��������ك ي����ا ����ص���ل���ط���ان م����ن �����ص����اللت ل���ك���رام
ن����ع����م ال���������ص����الل����ة ون�����ع�����م م�����ن ه�����و خ��ل��ف��ه��ا 

 ه������ذي ب��������الدك وك���ل���ن���ا اأخ�����������وال واأع�����م�����ام
���ص��ف��ه��ا  يف  ل�����ك  وال�������ص���ع���ب  دارك  ار  ال����������دَّ

 ت�����ص��ع��د ب����ك ال��������دار وات�����������رصف ب����ك اإل�������زام
ي������ا م����رح����ب����ا ك������ل م������ن ب���������ص����وت����ه ه��ت��ف��ه��ا 

 ت���رح���ي���ب���ٍة ج����ات����ك م�����ن اخل�����ا������س وال����ع����ام
�����ت وع������������ّدت ���ص��ق��ف��ه��ا �����ف�����ة غ�����طَّ اأم�����ر������صّ

مرحبا بسلطان

قصيدة ترحيبية ألقاها الشاعر يوسف البوفالسة خالل مأدبة 
غداء أقامها سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة

نائب رئيس مجلس الوزراء تكريمًا لسمو الشيخ سلطان بن 
حمدان بن زايد آل نهيان بمناسبة تعيينه سفيرًا لدولة االمارات 

العربية المتحدة لدى مملكة البحرين.

يوسف محمد راشد بطي البوفالسة

يولي���ا تاران )19 عام���ا( ت�صارك يف م�صابقة جمال “ملكة ربي���ع بيالرو�صيا” من بني 11 
طالبة جامعية بيالرو�صية يحاربن من اأجل احل�صول على اللقب.
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