


عوا�ص����م - وكالت: ح����ث الأم����ن الع����ام للأم����م 
املتحدة اأنطونيو غوتريي�س الرئي�س الأمريكي دونالد 
ترام����ب على ع����دم الن�صحاب من التف����اق النووي مع 
اإيران، وحذر م����ن اأن هذه اخلطوة قد توؤدي اإلى حرب 
جديدة. واأ�صار غوتريي�س، يف حديث خا�س اإلى حمطة 
الإذاع����ة والتلفزيون الربيطانية “ب����ي بي �صي”، اإلى 
وج����ود خطر حقيقي لحتدام ح����رب اإذا مل يتم التقيد 
بالتف����اق املربم ب����ن طهران وجمموع����ة “1+5” يف 
الع����ام 2015، وتابع قائ����ل: “منر باأوق����ات خطرية”. 
وو�صف الأمن الع����ام للمنظمة الأممية هذه ال�صفقة 
باأنه����ا كانت انت�صارا دبلوما�صي����ا بالغ الأهمية، ولبد 
م����ن احلفاظ عليه، م�صيفا اأن����ه ل ميكن اإلغاء التفاق 

النووي اإل اإذا كان هناك بديل جيد.
واأ�صب����ح التف����اق الن����ووي على و�ص����ك النهيار 
يف الأ�صه����ر الأخ����رية، اإذ اأعل����ن ترامب ع����ن نيته عدم 
متديد رفع العقوبات القت�صادية عن اإيران )مبوجب 

ال�صفق����ة( مرة اأخ����رى يف 12 مايو اجل����اري، ما مل يتم 
اإ�صلح “عيوب هائلة” يف التفاق النووي مع طهران. 
و�صبت الزي����ت على النار الت�رصيحات الأخرية لرئي�س 

ال����وزراء الإ�رصائيل����ي بنيامن نتنياه����و، اإذ ك�صف عما 
�صم����اه “ملفات �رصية نووي����ة” مدعيا اأنها تثبت �صعي 

طهران اإلى اإنتاج اأ�صلحة نووية �رصا.
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حجم  دوالر  مليار   40 “النقد”: 
اقت�صاد البحرين العام املقبل

ينم���و  اأن  ال���دويل  النق���د  �صن���دوق  توق���ع 
القت�صاد البحريني ليبلغ عتبة 40  مليار دولر يف 
العام 2019 مدفوعا بنمو �صنوي يقدر بنحو 3 % 

هذا العام و2 % يف الناجت املحلي العام املقبل.
وج���اءت توقع���ات �صندوق النق���د الدويل يف 

اأحدث ن�رصة له ع���ن توقعاته لقت�صادات 
منطقة ال�رصق الأو�صط.

 3 مايو من كل عام يوم تراث املحافظة اجلنوبية املنتمون للجمعيات ال�صيا�صية ال يرت�صحون الإدارة االأندية
�صمو ال�صيخة مرمي بنت �صلمان تد�صن   “اجلنوبية عز وتاريخ”... �صمو ال�صيخ خليفة بن علي:يف قانون �صادر عن جاللة امللك 

املنام���ة - بن���ا: �صدر ع���ن عاهل 
الب���لد �صاحب اجللل���ة امللك حمد بن 
عي�ص���ى اآل خليفة مر�صوم بقانون رقم 
)15( ل�صنة 2018 ب�صاأن تعديل بع�س 
والأندي���ة  اجلمعي���ات  قان���ون  اأح���كام 
والهيئ���ات  والثقافي���ة  الجتماعي���ة 
اخلا�ص���ة العامل���ة يف مي���دان ال�صباب 
اخلا�ص���ة  واملوؤ�ص�ص���ات  والريا�ص���ة 
ال�ص���ادر باملر�صوم بقانون رقم )21( 

ل�صنة 1989، جاء فيه:
املادة الأولى

ُي�صتب���دل بن����س الفق���رة الثانية 
م���ن املادة )60( من قانون اجلمعيات 
والثقافي���ة  الجتماعي���ة  والأندي���ة 
والهيئات اخلا�ص���ة العاملة يف ميدان 

ال�صباب والريا�صة واملوؤ�ص�صات اخلا�صة 
ال�ص���ادر باملر�ص���وم بقان���ون رقم )21( 

ل�صنة 1989، الن�س الآتي:

مادة )60( الفقرة الثانية:
ول يج���وز اأن يكون املر�صح لع�صوية 
جمل�س اإدارة الن���ادي اأو الحتاد الريا�صي 

منتمًي���ا لأي جمعي���ة �صيا�صي���ة، كما ل 
يجوز اجلمع ب���ن ع�صوية اأكرث من ناد 

اأو احتاد ريا�صي واحد.
املادة الثانية

حُتذف الفق���رة الأخرية من املادة 
)4( م���ن قان���ون اجلمعي���ات والأندية 
والهيئ���ات  والثقافي���ة  الجتماعي���ة 
اخلا�ص���ة العامل���ة يف مي���دان ال�صباب 
اخلا�ص���ة  واملوؤ�ص�ص���ات  والريا�ص���ة 
ال�ص���ادر باملر�صوم بقانون رقم )21( 

ل�صنة 1989.
املادة الثالثة

ال���وزراء  جمل����س  رئي����س  عل���ى 
وال���وزراء - كل فيم���ا يخ�صه - تنفيذ 
ه���ذا القانون، ويعمل به اعتبارا من اليوم 

الت���ايل لتاريخ ن����رصه يف اجلريدة 
الر�صمية.

تف�صل���ت �صمو ال�صيخة مرمي بنت �صلمان اآل خليفة ف�صملت 
برعايته���ا الكرمي���ة حف���ل تد�صن مب���ادرة املحافظ���ة اجلنوبية 
بعن���وان “اجلنوبي���ة ع���ز وتاري���خ”، اإذ كان يف مقدم���ة ا�صتقبال 
�صموه���ا حمافظ اجلنوبية �صمو ال�صي���خ خليفة بن علي اآل خليفة، 
يف قاع���ة ال�صيخ عبدالعزيز بن حمم���د اآل خليفة بجامعة البحرين، 
بح�ص���ور عدد من الوزراء وكب���ار املدعوين وجمع غفري من وجهاء 

واأعيان املحافظة اجلنوبية.
وق���ال �صم���و ال�صيخ خليف���ة بن عل���ي اآل خليف���ة “مبنا�صبة 
تد�ص���ن �صمو ال�صيخ مرمي بنت �صلم���ان اآل خليفة هذه املبادرة 
ال�صتثنائي���ة، وفرح���ة املحافظة ب�رصف ا�صتقب���ال �صموكم، تعلن 
املحافظ���ة اجلنوبي���ة اأن الي���وم الثالث من مايو ه���و )يوم تراث 
املحافظ���ة اجلنوبي���ة( تقديًرا واحرتام���ا ملكانة ه���ذه املحافظة 

املرموق���ة؛ لتكون منا�صبة نحتفل به���ا �صنوًيا على 
نطاق املحافظة”.

 

اأو�صحت وزارة الرتبية والتعليم ل� “البلد” 
اأنه يجرى حالي���ا ا�صتكمال اإج���راءات تخ�صي�س 
احلواف���ز امل�صتحق���ة للقطاع���ات وف���ق الن�صبة 
املعتمدة بالتن�صيق مع ديوان اخلدمة املدنية.

واأكدت يف ردها عل���ى ا�صتف�صار لل�صحيفة 
ب�ص���اأن اأ�صب���اب تاأخر ����رصف احلواف���ز ملوظفي 
الوزارة، اأنه �صيجري �رصف احلوافز وفق الن�صب 

املقررة لها خلل الفرتة القليلة املقبلة. 
وج���اء ا�صتف�صار ال�صحيفة بناء على �صكوى 
وردتها م���ن قبل عدد م���ن العاملن يف القطاع 
التعليم���ي ب�ص���اأن عدم �رصف احلواف���ز لهم منذ 
العام املا�ص���ي وتاأخرها ع���ن موعدها يف العام 

احلايل. 
ي�ص���ار اإلى اأن التعمي���م رقم 3 ل�صنة 2016 
ب�ص���اأن �صواب���ط ����رصف الع���لوات واملكاف���اآت 
الت�صجيعية ال�صادر عن ديوان اخلدمة املدنية، 

اأك���د من���ح الع���لوات واملكاف���اآت الت�صجيعي���ة 
بن�صبة 10 % من جمموع القوى العاملة يف الأول 
من يناير من كل عام يف اجلهات احلكومية التي 

ل يتجاوز فيها حجم القوى العاملة 50 موظًفا.

املوظفني  حوافز  اإجراءات  ا�صتكمال   :”$“ “الرتبية” لـ 

الدور مبحطة  املياه  �صبكات  لتطوير  دينار  مليون   4.86 االأول “ بتلكو” بالربع  اأرباح  دينار  مليون   13.1

ال�صتثمارية  زراعية  اأرا�ض  لتحويل  ال  و�صماهيج:  االإ�صكان” بالدير  “اأهلية 

اجلي�ض اليمني: ر�صد 100 خبري اإيراين يف �صعدة

طرحت هيئة الكهرباء واملاء يف اجلل�صة 
الأ�صبوعية ملجل�س املناق�صات واملزايدات 
اأم�س العطاءات املالي���ة ملناق�صة اخلدمات 
ال�صت�صاري���ة مل����رصوع تطوير �صب���كات نقل 
املياه املرتبط���ة باملرحلة الثانية من حمطة 
الدور، تق���دم اإليها عطاء وحي���د بنحو 4.86 

مليون دينار.
 وفت���ح املجل�س مناق�ص���ة اأخرى للهيئة 

Air Ci - )للدعوة لتاأهيل م�صنع���ي مادة 
باإدارة توزيع  cuit Breaker( امل�صتخدمة 
الكهرب���اء، تقدم اإليها 11 عطاء علق اأحدها، 

ومل يتم الإف�صاح عن قيمة اأي منها.
جل�صت���ه  يف  نظ���ر  ق���د  املجل����س  وكان 
الأ�صبوعي���ة 21 مناق�صة ومزايدة، تابعة اإلى 
12 جه���ة حكومية، باإجمايل 141 عطاء، وبلغ 
جمم���وع اأقل العط���اءات املقدم���ة 11.899 
مليون دين���ار تقريًبا، يف ح���ن مت تعليق 7 

عطاءات تابعة اإلى 5 جهات.

الهمل���ة - بتلك���و: حقق���ت جمموعة 
بتلك���و اأرب���اح���ا �صافي�������ة بالربع الأول 
م���ن الع���ام 2018، بلغ���ت 13.1 مليون 
دين��ار بارتفاع ن�صبت���ه 60 % مقارن�����ة 
ب���� 8.2 ملي���ون دين���ار يف الرب���ع الأول 

.2017
الت�صغيلي���ة  الأرب���اح  وبلغ���ت   
للمجموع���ة 20.3 ملي���ون دينار بارتفاع 
بن�صب���ة 43 % مقارن���ة ب���� 14.2 مليون 
دين���ار بالرب���ع الأول 2017، فيما بلغت 

الأرباح قبل تكاليف التمويل وال�رصائب 
  36.6 وال�صتقطاع���ات  وال�صته���لك 
ملي���ون دين���ار بارتفاع ن�صبت���ه 13 %، 
مقارنة ب���� 32.3 مليون دين���ار يف الربع 

الأول العام املا�صي. 
وع���رب رئي�س جمل�س اإدارة املجموعة 
ال�صيخ حمم���د بن خليف���ة اآل خليفة عن 
�صعادت���ه للبداية اجلي���دة للعام 2018 

نتيج���ة النم���و يف النتائج املالية 
مقارنة بالربع الأول 2017. 

 نا�ص���دت اللجن���ة الأهلي���ة لإ�ص���كان قريتي 
�صماهيج والدير )�صمادي���ر( عرب “البلد” رئي�س 
ال���وزراء �صاحب ال�صمو امللك���ي الأمري خليفة بن 
�صلم���ان اآل خليف���ة اإ�ص���دار توجيهات���ه الكرمية 

للجه���ات احلكومي���ة املخت�ص���ة ع���دم حتويل ما 
تبقى من خمططات زراعية بالقريتن ملخططات 

ا�صتثمارية جتارية.
والتم�صت اللجنة من املقام ال�صامي التوجيه 

بتحوي���ل مناط���ق املخطط���ات الزراعية 
بالقريتن اإلى خمططات اإ�صكانية. 

دب���ي - العربي���ة نت: ر�صد اجلي����س اليمني 
خلل الأي���ام القليلة املا�صية اأكرث من 100 خبري 
اإي���راين يف �صع���دة، يقدمون الدع���م اللوجي�صتي 
والتقن���ي للميلي�صي���ات احلوثي���ة، اإ�صاف���ة اإل���ى 
تر�صانة م���ن الأ�صلحة املتو�صط���ة والثقيلة، مثل 
ال�صواري���خ البالي�صتية املنت�رصة يف مدينة �صعدة 
وكهوفه���ا. وبح�ص������ب م�ص��������ادر ع�ص����كري������ة، 

�رصعت امليلي�صيات خلل الآونة الأخرية يف اإر�صال 
اأع���داد كبرية م���ن اخلرباء ل�صع���دة، م�صقط راأ�س 
زعي���م النقلبي���ن عبدامللك احلوث���ي، واملحطة 
الرئي�ص���ة لتخزين الأ�صلحة الت���ي ا�صتولت عليها 
م���ن م�صتودعات اجلي����س اإبان النق���لب، بهدف 

وقف تقدم اجلي�س الوطني نحو املدينة 
التي جرى تطويقها من 5 حماور رئي�صة.
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• اأنطونيو غوتريي�س	

غوتريي�ض: انهيار االتفاق النووي يهدد بحرب جديدة

15

• جللة امللك	

املال  “راأ�س  يف  �صامــل  تطويـــــر  “بــــــا�س”: 
الب�صري”

اإجناز 25 % من حتديث نظام التكييف 
مبجمع اللولو

املنامة واملحرق يتوجهان اإلى م�صقط 
للم�صاركة يف  “خليجية ال�صلة” 

اقتصاد البالد

بالدنا

البالد سبورت
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الظفــرة الإماراتيــة تعــر�س امل�صل�صــل 
البحرينـي “البطـران” فـي رم�صـان 

مسافات البالد

23

رقم الت�سجيل   GBJP 773بي�صة - م�رص : جنيهان - الأردن : 200 فل�س - لبنان 1000 لرية - اململكة املتحدة : جنيه ا�صرتليني - الوليات املتحدة: دولران - اأوروبا : 2 يوروثمن الن�صخة: ال�صعودية: ريالن - الكويت: 200 فل�س - الإمارات : درهمان - قطر: ريالن - عمان : 200 

جائزة 
ال�صحافــــة العربيـــة 

فئة “ال�صحافة ال�صتق�صائية ” 

جائزة 
خليفـــة بــن �صلمـــان 

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

• �صمو ال�صيخة مرمي بنت �صلمان تد�صن “اجلنوبية عز وتاريخ”   )ت�صوير: ر�صول احلجريي(	

اإبراهيم النهام

�سيدعلي املحافظة

علي الفردان

اأمل احلامد

مروة خمي�س



3 الجمعة 4 مايو 2018 بالدنا
18 شعبان 1439

العدد 3489 local@albiladpress.com

البحريــن: بوابة الفرص 
االســتثمارية في المنطقة

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

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

من 32 مليار دوالر امريكي تجعل البحرين أكثر جاذبية 
لالستثمار.

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

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

التعاون الخليجي.

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

الخليج.

gatewaygulf.com #بوابة_الخليج
@GatewayGulfBH
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الــجــنـــوبـــيــــة مـــا�شـيـــة نــــحـــو الـــتـــقــــدم بـــتـــوجــيـــهـــات الـــعـــاهـــل و�شــــــــــــــــــــــمـــو رئـــــيــــ�س الـــــوزراء و�شــــمــــو ولــي الـــعـــهــــد

اإعــالن 3 مـايــو مـن كـل عـام يـوم تــــــــراث املحافظة اجلنوبية 
�شمو ال�شيخة مرمي بنت �شلمان تد�شن مبادرة “اجلنوبية عز وتاريخ”... �شمو ال�شيخ خليفة بن علي:

تف�شـــلت �شمو ال�شـــيخة مرمي بنت �شـــلمان اآل 
خليفـــة ف�شـــملت برعايتهـــا الكرمية حفل تد�شـــن 
مبـــادرة املحافظة اجلنوبيـــة بعنـــوان “اجلنوبية عز 
وتاريخ”، اإذ كان يف مقدمة ا�شتقبال �شموها حمافظ 
اجلنوبية �شـــمو ال�شـــيخ خليفة بن علي اآل خليفة، يف 
قاعة ال�شـــيخ عبدالعزيز بن حممـــد اآل خليفة بجامعة 
البحرين، بح�شـــور عدد من الـــوزراء وكبار املدعوين 

وجمع غفري من وجهاء واأعيان املحافظة اجلنوبية.
وتاأتي هـــذه املبادرة املميزة تقديـــرا وعرفانا 
لتاريـــخ وتـــراث املحافظـــة اجلنوبيـــة، التـــي اهتم 
�شـــمو املحافظ بتعزيز اأوا�رصها وتوثيق مكانتها يف 
اململكة، منذ و�شـــول �شـــموه لراأ�س هـــرم املحافظة 

اجلنوبية.
وبعد و�شـــول �شـــمو راعية احلفل، قدمت راعية 
احلفل االإعالمية �شيخة ال�شعالن كلمة ترحيبية اأنيقة، 
اأعقـــب ذلك تالوة عطرة من القـــراآن الكرمي للمقرئ 

�شالح عمر.
 

عراقة وتراث
 واألقـــى بعدها حمافظ اجلنوبية �شـــمو ال�شـــيخ 
خليفـــة بن علـــي اآل خليفة كلمة قـــال فيها “اإنه من 
دواعي �ـــرصوري وفخـــري اأن اأرحب بكم اليـــوم اأجمل 
ترحيب و�شط اأجواء وطنية تراثية، نحتفي من خاللها 
بعراقـــة وتـــراث حمافظة تعـــد االأكرب على م�شـــتوى 
مملكة البحرين، وبتاريـــخ وتراث مدينة الرفاع التي 
يفوق تاريخها اأكرث من مئتي عام من العطاء واخلري 

والنماء”. 
اجلنوبيـــة  املحافظـــة  “اإن  �شـــموه  واأ�شـــاف 
مت�شـــي قدًما نحو التقدم والنمـــو واالزدهار، يف ظل 
التوجيهـــات ال�شـــديدة والقيادة املباركـــة من لدن 
عاهل البالد �شـــاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شـــى 
اآل خليفـــة، ورئي�س الوزراء �شـــاحب ال�شـــمو امللكي 
االأمري خليفة بن �شلمان اآل خليفة، وويل العهد نائب 
القائـــد االأعلى النائب االأول لرئي�ـــس جمل�س الوزراء 
�شـــاحب ال�شـــمو امللكي االأمري �شـــلمان بـــن حمد اآل 

خليفة”.
 

مبادرة استثنائية
وقال �شـــموه “اإن هـــذه التوجيهـــات الكرمية 
هي اأ�شـــا�س النهـــج الذي ت�شـــري عليـــه املحافظة 
لتلبيـــة  املواطنـــن  مـــع  بالتوا�شـــل  اجلنوبيـــة 
احتياجاتهـــم واال�شـــتجابة لتلـــك االحتياجات، ويف 
ظـــل االفتتـــاح القريـــب للعديـــد مـــن امل�شـــاريع 
ال�شـــياحية واال�شـــتثمارية واخلدميـــة ال�شـــخمة يف 
املحافظـــة اجلنوبيـــة؛ مما يدل علـــى اأن املحافظة 
هي الوجهـــة االأولـــى للتنمية والبنـــاء يف البحرين. 
حلفـــظ  ا�شـــتثنائية  مبـــادرة  املحافظـــة  وتتبنـــى 
تاريخها وتراثها حتت �شعار )اجلنوبية عز وتاريخ( 

والتي �شتتف�شـــل �شـــمو راعية احلفل حفظها اهلل 
بتد�شينها اليوم باإذن اهلل”.

وتابع �شموه “بهذه املبادرة ت�شعى املحافظة 
بالتعاون مع اجلهات احلكومية واخلا�شـــة لتطوير 
ال�شـــواهد واملواقع التاريخية للمحافظة، وتدوين 
وتوثيـــق تاريـــخ وتـــراث املحافظـــة اجلنوبية عرب 
الكتب واالأفالم، وتبني اخلطـــوات الالزمة للحفاظ 
على املوروثات ال�شعبية يف املحافظة اجلنوبية من 

االنقرا�س، واالندثار”.

 رموز العطاء 
واأردف �شموه “اإن تاريخ املحافظة اجلنوبية ل�شاهد 
علــــى ما يتــــم تقدميه مــــن اإ�شــــهامات جليلــــة وعطاءات 
جزيلــــة ملحافظة العز والتاريخ واأهاليها البوا�شــــل، فما 
من منا�شــــبة اإال و�شــــموكم حا�رصة بن اأهايل حمافظتكم 
للم�شــــاركة يف االأفراح اأو املوا�شــــاة يف االأحزان. كم بيت 
وكــــم �شــــطر كتبتمــــوه حًبا لرفــــاع العز، وكــــم بيت وكم 
جمل�س نهــــل من في�س جودكم وبحــــر عطائكم، فنهلتم 
مــــن كنــــف والدكم ال�شــــيخ �شــــلمان ووالدتكم ال�شــــيخة 

موزة، فاأنتم وريثــــة العز والكرامة وحمافظتكم حمافظة 
ال�شــــهامة والعراقة”. وقال �شموه “ا�شمحوا يل نيابة عن 
حمافظتي اجلنوبيــــة ومدينتي الرفــــاع اأن نعرب عن بالغ 
تقديرنا واحرتامنا ل�شــــمو ال�شــــيخة مرمي بنت �شلمان اآل 
خليفــــة، واإننا عاجزون عن ال�شــــكر لكل مــــا تقدمونه من 
دعم ورعاية لنا ف�شــــموكم رمز من رموز العطاء ونت�رصف 
بقيامكم اليوم بتد�شــــن مبادرة )اجلنوبية عز وتاريخ( 
حفاًظا على تراثنا البحريني االأ�شــــيل وتوثيًقا لتاريخنا 

العريق”.

عز وتاريخ
وتابع �شـــموه “مبنا�شـــبة تد�شن �شـــمو ال�شيخ 
املبـــادرة  هـــذه  خليفـــة  اآل  �شـــلمان  بنـــت  مـــرمي 
اال�شـــتثنائية، وفرحـــة املحافظـــة ب�ـــرصف ا�شـــتقبال 
�شـــموكم، تعلن املحافظة اجلنوبية اأن اليوم الثالث 
مـــن مايو هو )يوم تراث املحافظة اجلنوبية( تقديًرا 
واحرتاما ملكانـــة هذه املحافظـــة املرموقة؛ لتكون 

منا�شبة نحتفل بها �شنوًيا على نطاق املحافظة”.
واأ�شـــاف “ي�ـــرصين اأن اأنتهز هذه املنا�شـــبة بعد 
تد�شـــينكم مبـــادرة )اجلنوبية عز وتاريـــخ( اأن اأدعو 
الوزارات احلكومية وال�رصكات يف املحافظة اجلنوبية 
وهيئة البحرين للثقافة واالآثار مب�شـــاركة املحافظة 
اجلنوبية يف هذه املبادرة اال�شـــتثنائية الإبراز تاريخ 

وتراث املحافظة اجلنوبية”.
وقـــال �شـــموه “اأتقدم ل�شـــموكم الكرمي بجزيل 
ال�شـــكر وعظيـــم االمتنـــان على قبـــول رعايتكم هذا 
احلفل وعلى ت�رصيف �شـــموكم لنا باحل�شور، فرعاية 
ومباركة �شموكم لنا اليوم �رصف ال يعلوه �رصف وو�شام 
فخـــر تعتز به املحافظـــة اجلنوبية، واأتوجه بال�شـــكر 
للوزراء ولرئي�س جامعة البحرين ريا�س يو�شف حمزة 
واأع�شـــاء الكادر االأكادميي وطلبـــة جامعة البحرين، 
من هـــذا ال�ـــرصح االأكادميي التعليمي ال�شـــاهد على 

خمرجات العلم والتقدم والتطور واحل�شارة”.
واختتم �شـــموه كلمتـــه بالقول “ال�شـــكر كذلك 
لـــكل من �رصفنـــا باحل�شـــور اليوم و�شـــاهم يف اإجناح 
هذا احلفل وال�شـــكر مو�شول لعموم اأهايل املحافظة 
اجلنوبيـــة على دعمهم لنا والتـــي ت�رصفني خدمتهم، 
اأ�شـــاأل اهلل �شـــبحانه وتعالى اأن يوفقني واإياكم لكل 

ما فيه خري”.
ثم تف�شـــلت راعية احلفل �شـــمو ال�شيخة مرمي 
بنـــت �شـــلمان اآل خليفة بال�شـــغط على زر تد�شـــن 
مبـــادرة )اجلنوبيـــة عـــز وتاريـــخ( اإيذاًنـــا بانطـــالق 
املبادرة التي تبنتها املحافظة اجلنوبية، عقب ذلك 
فيلـــم تاريخي تنـــاول املعامل وال�شـــواهد التاريخية 
والقيـــم الكبرية التي متتاز بهـــا املحافظة اجلنوبية 
يف خمتلف املجاالت واالأ�شـــعدة والتي متثل م�شدر 
فخـــر واعتزاز جلميع اأهـــايل املحافظة اجلنوبية، تلى 
ذلـــك فقـــرة تراثيـــة قدمتهـــا طالبات مـــن مدار�س 

املحافظة اجلنوبية لفن املرادة.
بعد ذلك قدم حمافظ املحافظة اجلنوبية �شـــمو 
ال�شـــيخ خليفة بن علي بـــن خليفـــة اآل خليفة هدية 
�شـــكر وامتنان وتقدير اإلى �شـــمو ال�شيخة مرمي بنت 
�شـــلمان اآل خليفـــة لرعاية �شـــموها وت�رصيف احلفل، 
ويف نهاية احلفل تف�شـــلت �شـــمو ال�شيخة مرمي بنت 
�شـــلمان اآل خليفة بكتابـــه عبارة االنطالقة لر�شـــالة 
العـــز التي اأعدتها املحافظـــة اجلنوبية تخليدا لهذه 
املبادرة كجانب يوطد معاين الوالء واالنتماء من قبل 
اأهايل املحافظة اجلنوبية عرب الكلمات جلاللة امللك 

امللك و�شمو رئي�س الوزراء و�شمو ويل العهد.

• �شمو ال�شيخة مرمي بنت �شلمان لدى تد�شينها “اجلنوبية عز وتاريخ” بح�شور �شمو ال�شيخ خليفة بن علي  )ت�شوير: ر�شول احلجريي(	

ـــن لــتــلــبــيــة احــتــيــاجــاتــهــم واال�ـــشـــتـــجـــابـــة ملــتــطــلــبــاتــهــم  الـــتـــوا�ـــشـــل مــــع املـــواطـــن ــت �ــشــلــمــان حـــا�ـــرصة دومـــــا بـــن االأهـــــــايل يف املــنــا�ــشــبــات ــن �ــشــمــو الــ�ــشــيــخــة مــــرمي ي
ــهــدف تـــطـــويـــر الـــ�ـــشـــواهـــد واملـــــواقـــــع الـــتـــاريـــخـــيـــة بــاملــحــافــظــة ــت ــش ــ� املـــــبـــــادرة ت ــقــدميــه مـــن اإ�ـــشـــهـــامـــات جــلــيــلــة ملــحــافــظــة الــعــز ــم ت ــت ــى مـــا ي ــاهــد عــل ــش ــة � ــي ــوب اجلــن

اإبراهيم النهام
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امل�شري: رجال ق�ة الدفاع ي�ؤدون مهامهم بكفاءة

وزير اخلارجية يت�شلم دع�ة حل�ش�ر افتتاح �ش�ق عكاظ

... وي�شيد بجه�د العرب الإعالمية

منع املنتمني للجمعيات ال�شيا�شية من الرت�شح لع�ش�ية الأندية

تخريج اإحدى دورات االخت�ضا�س لل�ضباط يف احلر�س الوطني

البحرين تفوز باأف�ضل معر�س يف ال�رشق االأو�ضط للدفاع

يف قانونني �صادرين عن جاللة امللك 

عبدالعزيز بن �صعود: حري�صون على رفد الكوادر الوطنية الع�صكرية 

ت�صلم اجلائزة نا�رص بن حمد

املنام���ة - بن���ا: �ص���در ع���ن عاه���ل البالد 
�صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�صى اآل خليفة 
 2018 15 ( ل�صن���ة  مر�ص���وم بقان���ون رق���م ) 
ب�ص���اأن تعدي���ل بع�ض اأحكام قان���ون اجلمعيات 
والهيئ���ات  والثقافي���ة  االجتماعي���ة  واالأندي���ة 
اخلا�ص���ة العاملة يف ميدان ال�صب���اب والريا�صة 
باملر�ص���وم  ال�ص���ادر  اخلا�ص���ة  واملوؤ�ص�ص���ات 

بقانون رقم )21( ل�صنة 1989، جاء فيه:

المادة األولى
ُي�صتب���دل بن�ض الفقرة الثاني���ة من املادة 
)60( من قانون اجلمعيات واالأندية االجتماعية 
والثقافية والهيئات اخلا�صة العاملة يف ميدان 
اخلا�ص���ة  واملوؤ�ص�ص���ات  والريا�ص���ة  ال�صب���اب 
ال�ص���ادر باملر�ص���وم بقانون رق���م )21( ل�صنة 

1989، الن�ض االآتي:

مادة )60( الفقرة الثانية:

وال يجوز اأن يكون املر�صح لع�صوية جمل�ض 
اإدارة الن���ادي اأو االحتاد الريا�ص���ي منتمًيا الأي 
جمعية �صيا�صية، كما ال يجوز اجلمع بني ع�صوية 

اأكرث من ناد اأو احتاد ريا�صي واحد.

المادة الثانية
حُت���ذف الفقرة االأخرية م���ن املادة )4( من 
قانون اجلمعيات واالأندية االجتماعية والثقافية 
والهيئ���ات اخلا�صة العاملة يف مي���دان ال�صباب 
ال�ص���ادر  اخلا�ص���ة  واملوؤ�ص�ص���ات  والريا�ص���ة 

باملر�صوم بقانون رقم )21( ل�صنة 1989.

المادة الثالثة
على رئي�ض جمل�ض ال���وزراء والوزراء - كل 
فيم���ا يخ�صه - تنفيذ ه���ذا القانون، ويعمل به 
اعتبارا من اليوم التايل لتاريخ ن�رصه يف اجلريدة 

الر�صمية.
كما �صدر عن عاه���ل البالد �صاحب اجلاللة 

املل���ك حم���د ب���ن عي�ص���ى اآل خليف���ة مر�ص���وم 
بقان���ون رق���م )16( ل�صن���ة 2018، بالت�صديق 
عل���ى االتفاق بني مملكة البحرين ومنظمة حظر 
االأ�صلح���ة الكيميائية ب�ص���اأن امتيازات املنظمة 

وح�صاناتها، جاء فيه:

المادة األولى
�ص���ودق على االتفاق ب���ني مملكة البحرين 
ب�ص���اأن  الكيميائي���ة  االأ�صلح���ة  ومنظم���ة حظ���ر 
امتي���ازات املنظم���ة وح�صاناته���ا، املح���رر يف 
الهاي بتاريخ 6 يوني���و 2017، واملرافق لهذا 

القانون.

المادة الثانية
على رئي�ض جمل�ض ال���وزراء والوزراء - كل 
فيم���ا يخ�ص���ه - تنفي���ذ اأح���كام ه���ذا القانون، 
ويعم���ل به م���ن اليوم الت���ايل لتاري���خ ن�رصه يف 

اجلريدة الر�صمية.

الرف���اع - ق���وة دفاع البحري���ن: رعى مدير 
اأركان احلر����ض الوطن���ي الل���واء الرك���ن ال�صيخ 
عبدالعزي���ز ب���ن �صع���ود اآل خليف���ة يف مع�صكر 
احلر����ض الوطني بال�صخري، حف���ل تخريج اإحدى 
دورات االخت�ضا����ص لل�ضب���اط والت���ي عقدت 
حت���ت اإ�رشاف جن���اح تدريب ال�ضب���اط مب�ضاركة 
الداخلي���ة  الدف���اع ووزارة  ق���وة  م���ن  �صباط���اً 
واحلر�ض الوطني الكويتي، وذلك بح�صور قائد 
وح���دة العملي���ات اخلا�ص���ة الرئد الرك���ن �صمو 
ال�صي���خ �صلمان بن حممد بن عي�ص���ى اآل خليفة 
وقائ���د كتيب���ة ال�صاعق���ة امللكية بق���وة دفاع 
البحري���ن العمي���د �ض���اح ال�ضادة و ق���وة االأمن 
اخلا�صة بوزارة الداخلية العميد وليد ال�صام�صي 
وم�صاعد امللح���ق الع�صكري ل�ص���وؤون التدريب 

ب�ضفارة دولة الكويت الرائد مراد اخللف وعدداً 
من كبار من �ضباط قوة الدفاع ووزارة الداخلية 

واحلر�ض الوطني.
بداأت فعاليات االحتف���ال بتالوة عطرة من 
اآي���ات الذكر احلكي���م األقى بعده���ا اآمر مدر�صة 
التدري���ب كلم���ة به���ذه املنا�صب���ة رح���ب فيها 
براع���ي احلف���ل واحل�ص���ور ، ثم األق���ى م�صئول 
ال���دورة ايجازا ع���ن جمريات ال���دورة خالل مدة 
انعقاده���ا وما ت�صمنته م���ن تطبيقات ميدانية 
وحما����رصات نظرية ، وَبنَيَ ان مناهج الدورة قد 
اتاح���ت لل�ضاب���ط املتدرب اكت�ض���اب اخلربات 
من مدربي الدورة وزمالءه، اإ�صافة اإلى ت�صكيل 
قاعدة قيا�صي���ة ينطلق منها ال�صابط يف �صقل 
�صخ�صيت���ه لتنفيذ امله���ام الت���ي يتطلب منه 

توليه���ا والقي���ام بواجبات���ه عل���ى اأكم���ل وجه، 
تالها عر����ض فيلم ق�صري عن تدريبات الدورة. 
بعدها تف�صل مدير االأركان بت�صليم ال�صهادات 
للخريج���ني وتوزي���ع اجلوائز عل���ى املتفوقني 

وتقدمي درع احلر�ض الوطني للمركز االأول.
هن���اأ  اأن  بع���د  االأركان  ملدي���ر  كلم���ة  ويف 
اخلريجني على تخرجه���م، اأكد فيها اأن احلر�ض 
الوطن���ي وبرئا�ص���ة رئي����ض احلر����ض الوطن���ي 
الفري���ق الركن �صم���و ال�صيخ حمم���د بن عي�صى 
اآل خليف���ة، يحر�ض على رف���د الكوادر الوطنية 
الع�صكرية باأحدث اآليات التدريب املبنية على 
عل���وم االخت�ضا����ص ذات االرتب���اط بخدمته���م 
الوطنية، مما يوؤهلهم لتقدمي م�صتويات عالية 

من الكفاءة القيادية وامليدانية.

الرف����اع - ق����وة دفاع البحري����ن: ت�صلم قائد 
احلر�����ض امللكي رئي�����ض اللجنة العلي����ا املنظمة 
للدف����اع  ال����دويل  البحري����ن  وموؤمت����ر  ملعر�����ض 
�صم����و العمي����د الركن ال�صي����خ نا�رص ب����ن حمد اآل 
خليف����ة مبكتب����ه يف قيادة احلر�����ض امللكي ام�ض 
جائ����زة اف�صل معر�����ض يف ال�����رصق االو�صط التي 
ح�ص����ل عليه����ا معر�ض وموؤمت����ر البحرين الدويل 
للدف����اع 2017 خ����الل حفل توزي����ع جوائز ال�رصق 
االأو�صط لالأح����داث والفعالي����ات اخلا�صة والذي 
يع����د اأف�صل معر�����ض جتاري يقام عل����ى م�صاحة 
تزي����د عل����ى 10 اآالف م����ر مربع، ج����اء ذلك خالل 
ا�صتقب����ال �صم����و قائ����د احلر�ض امللك����ي رئي�ض 
اللجن����ة العليا املنظمة ملعر�ض وموؤمتر البحرين 
ال����دويل للدف����اع مدي����ر الفعالي����ات يف معر�����ض 
وموؤمتر البحري����ن الدويل للدفاع توما�ص جونت.
وتع����د ه����ذه اجلائزة اأك����ر تقدير م����ن قبل هذه 
ال�صناعة يف املنطقة واجلائزة الر�صمية الوحيدة 
يف ال�رصق االأو�صط التي تقره����ا اجلمعية الدولية 
االأو�ص����ط  ال�����رصق   )ILEA( للفعالي����ات احلي����ة
و�ضمت جلنة حتكي����م جوائز ال�رشق االأو�ضط لعام 
2018م جمموع����ة من الق�صاة م����ن خارج منطقة 
ال�����رشق االأو�ض����ط، والذي����ن قام����وا بالت�ضوي����ت 
ب�ص����كل م�صتق����ل عل����ى كل معر�����ض با�صتخدام 
معايري �صارمة و�صعها هوؤالء اخلراء العامليون 
الرائ����دون يف ه����ذا املج����ال، ومت تنظيم معر�ض 
ال�����رصق االأو�صط لالأح����داث والفعالي����ات اخلا�صة 
من قبل جملة “ذي �ضبي�ضال ايفنت االأمريكية “ 

والت����ي تعد اأكر جملة متخ�ص�صة للمحرفني يف 
العامل، وحظيت ن�ضخة ه����ذا العام 2018م بعدد 
قيا�ص����ي من العرو�����ض من جميع اأن����واع منظمي 
الفعاليات يف دول جمل�ض التعاون لدول اخلليج 

العربية عر 25 فئة خمتلفة. 
وقد حقق معر�ض وموؤمت����ر البحرين الدويل 

للدف����اع جناحا كبريا مم����ا ت�صمن 9120 زائر من 
49 دول����ة م�صارك����ة – اأك����رث من ثالث����ة اأ�صعاف 
العدد املتوقع و قد ت�صمن 180 �رصكة م�صاركة 
يف املعر�ض الذي اأقي����م بتاريخ 18-16 اأكتوبر 
2017 يف مرك����ز البحري����ن ال����دويل للمعار�����ض 

واملوؤمترات.

البحري���ن:  الرف���اع - ق���وة دف���اع   
تفقد القائد الع���ام لقوة دفاع البحرين 
امل�ص���ري الركن ال�صيخ خليف���ة بن اأحمد 
اآل خليف���ة ع���دد م���ن اأ�صلح���ة و وحدات 
قوة دف���اع البحرين، ويف بداي���ة الزيارة 
التفقدي���ة ا�صتمع اإلى اإيج���از عن بع�ض 
ومراح���ل  والتحدي���ث  التطوي���ر  خط���ط 
اإجنازها، كما اأطل���ع على �صري االإجراءات 
االإداري���ة والعملياتية واملتطلبات التي 
تنفذ ملالئمة ومواكبة م�صتوى اجلاهزية 

القتالية واالإدارية املن�صودة.
وق���ال القائ���د الع���ام لق���وة دف���اع 
واالهتم���ام  الرعاي���ة  اإن  البحري���ن 
املتزايدي���ن الل���ذان حتظ���ى بهما قوة 
دف���اع البحرين من عاهل الب���الد القائد 
االأعل���ى هما املح���رك االأ�صا�ص���ي لعجلة 

التنمية القتالية واالإدارية بقوة الدفاع، 
والدافع الرئي�صي لتطور وتقدم العطاء 
الع�صكري، ليعلو البناء الدفاعي وليظل 
�صاخماً.  ووجه القائ���د العام لقوة دفاع 
البحرين ال�صكر لرجال قوة دفاع البحرين 
على م���ا يقومون ب���ه من اأعم���ال جليلة، 
ت�صته���دف احلف���اظ على اأم���ن البحرين 
و�صعبه���ا و�ص���ون مقد�ص���ات الوط���ن، 
م�صيفاً اإن هوؤالء الرجال يوؤدون مهامهم 
بكف���اءة عالية حت���ت خمتل���ف الظروف 
الزماني���ة واملكانية، وهم على ا�صتعداد 
تام للتعام���ل مع كل ما يطلب منهم من 
واجبات وم�صوؤوليات كما يحر�صون على 
تنفي���ذ التدريبات والتمارين امل�صركة 
م���ع ال���دول ال�صقيق���ة وال�صديقة بكل 

كفاءة واإتقان.

املنام���ة - وزارة اخلارجي���ة: ت�صل���م 
وزي���ر اخلارجي���ة ال�صيخ خالد ب���ن اأحمد 
ب���ن حمم���د اآل خليفة ر�صال���ة من رئي�ض 
الهيئة العامة لل�صياحة والراث الوطني 
يف اململك���ة العربي���ة ال�صعودية �صاحب 
ال�صمو امللكي االأمري �صلطان بن �صلمان 
بن عبد العزيز اآل �ضعود حل�ضور افتتاح 

الدورة الثانية ع�رص ل�صوق عكاظ.
ج���اء ذل���ك خ���الل ا�صتقب���ال وزي���ر 
الع���ام  بالدي���وان  مبكتب���ه  اخلارجي���ة، 
اخلا����ض  امل�صت�ص���ار  ام����ض  لل���وزارة 
واالإعالمي ل�صاحب ال�صمو امللكي االأمري 
�صلط���ان ب���ن �صلمان بن عب���د العزيز اآل 

�صعود عبد اهلل اآل ال�صيخ.
وخ���الل اللقاء، رحب ال�صيخ خالد بن 
اأحم���د بن حمم���د اآل خليف���ة بامل�صت�صار 
ا العالقات  عبد اهلل اآل ال�صيخ، م�صتعر�صً
االأخوي���ة الرا�صخة التي جتمع بني مملكة 
البحري���ن واململكة العربي���ة ال�صعودية 
كاف���ة  ويف  االأ�صع���دة  خمتل���ف  عل���ى 
املجاالت والتي تع���د منوذًجا للعالقات 
االأخوية الوثيقة، حيث ترتكز اإلى اأ�ص�ض 
قوية من روابط املحب���ة واأوا�رص القربى 

والتوا�صل  امل�ص���رك  امل�ص���ري  ووحدة 
الدائ���م والتن�صي���ق امل�صتم���ر اإزاء جميع 
الق�صايا. واأ�صاد وزير اخلارجية باجلهود 
الكب���رية التي تقوم به���ا الهيئة العامة 
لل�صياح���ة والراث الوطن���ي يف اململكة 
العربي���ة ال�صعودي���ة برئا�ص���ة �صاح���ب 
ال�صمو امللكي االأمري �صلطان بن �صلمان 
بن عب���د العزي���ز اآل �صع���ود يف موا�صلة 
الدفع باالقت�ص���اد وال�صياحة وما تنجزه 
من مب���ادرات رائدة وم�رصوع���ات مثمرة،  
منوه���ا بدور �صمو االأم���ري �صلطان الهام 
العري���ق  ال�صع���ودي  ال���راث  اإب���راز  يف 
والتعريف به واملحافظة عليه باالإ�صافة 
اإلى تنفيذ امل�صاريع ال�صياحية املتميزة 
التي تعك�ض ما تتمتع به اململكة العربية 
ال�صعودي���ة م���ن مق���درات ومكت�صبات، 
متمنًيا للم�صت�صار عبد اهلل  ال�صيخ دوام 

النجاح والتوفيق. 
م���ن جانب���ه، اأع���رب اآل ال�صي���خ عن 
�صعادته بلقاء  وزير اخلارجية، واعتزازه 
مب���ا ت�صه���ده مملكة البحري���ن من تطور 
وتق���دم يف خمتل���ف املج���االت، متمنًي���ا 
ململكة البحرين دوام االزدهار والتقدم.

املنام���ة - وزارة اخلارجية: ا�صتقبل 
وزي���ر اخلارجية ال�صيخ خالد بن اأحمد بن 
حممد اآل خليف���ة مبكتبه بالديوان العام 

للوزارة ام�ض االإعالمي حممد العرب.
وخالل اللقاء، رح���ب وزير اخلارجية 
باالإعالمي حممد العرب، م�صيًدا باجلهود 
الت���ي يبذله���ا يف جم���ال االإع���الم واإبراز 
احلقائق بكل مهنية، والتوعية مبختلف 
الق�صايا العربي���ة واالإقليمية والدولية، 
جه���ود  تغطي���ة  يف  املتمي���ز  وب���دوره 

التحالف العربي لدعم ال�رصعية يف اليمن 
م���ن اأجل ب�ص���ط االأم���ن وال�صل���م واإعادة 
اال�صتق���رار لل�صع���ب اليمن���ي ال�صقيق، 
متمنًي���ا ل���ه دوام التوفي���ق والنجاح يف 
عمل���ه. من جانبه، اأع���رب االإعالمي حممد 
العرب عن اعتزازه بلقاء وزير اخلارجية، 
وتقديره للدعم املتوا�صل الذي يحظى 
ب���ه من قب���ل وزي���ر اخلارجي���ة، وحر�صه 
على التوا�صل الدائم مع االإعالميني مبا 

ي�صهم يف متكينهم من اأداء دورهم.



نعيد الحيوية إلى الخدمات المصرفية

مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كمصرف قطاع تجزئة إسالمي

خدمات التجزئة المصرفية  ·  تمويل الشركات  ·  األولوية المصرفية  · إدارة الثروات  ·   االستثمار

عبد الحكيم يعقوب الخياط
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي

حمد عبد المحسن المرزوق
رئيس مجلس اإلدارة

البيانات المالية

قائمة المركز المالي الموحدة المرحلية

قائمة التغيرات في الحقوق الموحدة المرحلية

قائمة التدفقات النقدية الموحدة المرحلية قائمة الدخل الموحدة المرحلية

ثالثــــــــة أشهــــــــر منتهيـــــــــة في 31 مـــــــــارس  

2017  2018  
ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني   

10,925  12,490 دخل من عقود تمويل 

523  737 دخل من استثمارات 

1,744  2,166 دخل من صكوك 

191  56 الحصة من دخل في شركات زميلة 

600  7 صافي الدخل من مؤسسات غير مصرفية 

13,983  15,456 الدخل التشغيلي 

)2,561(  )3,267( عائد حقوق حاملي حسابات االستثمار، محسوم منه حصة المضارب للمجموعة 

1,392  1,981 حصة المضارب للمجموعة 

)1,169(  )1,286( عائد حقوق حاملي حسابات االستثمار 

)3,093(  )3,512( ربح على مبالغ مستحقة لبنوك وغير البنوك ووكاالت ثانوية مستحقة الدفع 

9,721  10,658 صافي الدخل التشغيلي 

3,510  3,640 تكاليف الموظفين 

252  283 استهالك 

553  )493( مخصصات - صافي 

2,158  2,167 مصروفات أخرى 

412  127 تكاليف تشغيلية من مؤسسات غير مصرفية 

6,885  5,724 مجموع المصروفات التشغيلية 

2,836  4,934 صافي دخل الفترة 

العائد إلى:

2,882  4,946 مساهمي الشركة األم 

)46(  )12( حقوق غير مسيطرة 

2,836  4,934  

ثالثــــــــة أشهــــــــر منتهيـــــــــة في 31 مـــــــــارس  

2017  2018  
ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني   

األنشطة التشغيلية

2,836  4,934 صافي دخل الفترة 

تعديالت للبنود التالية:

553  )493( مخصصات - صافي 

257  284 إستهالك 

)191(  )56(  الحصة من دخل في شركات زميلة 

)39(  )168( صافي مكسب من بيع استثمارات 

)160(  )154( مكسب من تحويل العمالت األجنبية 

326  - صافي خسارة غير محققة من استثمارات عقارية 

)167(  1 صافي خسارة )مكسب( غير محققة من استثمارات 

)35(  )16( دخل من توزيعات أرباح 

)18(  - دخل من إيجارات 

 الدخل التشغيلي قبل التغيرات في الموجودات

3,362  4,332    والمطلوبات التشغيلية 

تغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

)240(  )1,020( احتياطي إجباري لدى مصرف البحرين المركزي 

)394(  12,906 مبالغ مستحقة من البنوك 

)13,816(  )40,974( عقود تمويل 

)2,503(  510 ذمم مدينة وموجودات أخرى 

)1,697(  3,482 حسابات جارية للعمالء 

)1,458(  3,009 مبالغ مستحقة لبنوك 

)2,602(  101,734 مبالغ مستحقة لغير البنوك 

2,805  )1,780( مطلوبات أخرى 

 صافي التدفقات النقدية من )المستخدمة في(

)16,543(  )82,199(    األنشطة التشغيلية 

األنشطة االستثمارية

)1,268(  1,272 بيع )شراء( استثمارات - صافي 

)14,143(  )31,148( شراء استثمارات في صكوك - صافي 

)55(  - شراء استثمارات عقارية - صافي 

383  - توزيعات من استثمارات في شركات زميلة 

35  16 مكسب من توزيعات األرباح 

18  - دخل من إيجارات 

)170(  )347( شراء ممتلكات ومعدات - صافي 

 صافي التدفقات النقدية المستخدمة في

)15,200(  )30,207(    األنشطة االستثمارية 

األنشطة التمويلية

32,098  5,554 صافي التغيرات في حقوق حاملي حسابات االستثمار 

32,098  5,554 صافي التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 

355  57,546 صافي الزيادة في النقد وما في حكمه 

103,687  58,500 النقد وما في حكمه في 1 يناير 

104,042  116,046 النقد وما في حكمه في 31 مارس 

مـــــــــــــــــدققــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــراجعــــــــــــــــــــة   
31 ديسمبـــــــــر 2017 31 مـــــــــــارس 2018   
ألـف دينـار بحرينـي ألـف دينـار بحرينـي   

الموجودات

66,962  78,361 نقد وأرصدة لدى بنوك ومصرف البحرين المركزي 

46,107  80,263 مبالغ مستحقة من البنوك 

737,552  780,139 عقود تمويل 

7,747  6,502 استثمارات 

157,065  188,083 استثمارات في صكوك 

12,599  12,921 استثمارات في شركات زميلة 

272,856  254,245 ذمم مدينة وموجودات أخرى 

9,437  9,500 ممتلكات ومعدات 

1,310,325  1,410,014 مجموع الموجودات 

 المطلوبات وحاملي حسابات االستثمار

  وحقوق المالك

المطلوبات 

135,098  138,580 حسابات جارية للعمالء 

163,760  166,769 مبالغ مستحقة لبنوك  

234,933  336,667 مبالغ مستحقة لغير البنوك 

23,101  21,882 مطلوبات أخرى 

94,250  94,250 وكاالت ثانوية مستحقة الدفع 

651,142  758,148  

477,676  483,230 حقوق حاملي حسابات االستثمار 

حقوق المالك

الحقوق العائدة إلى مساهمي الشركة األم

132,519  132,519 رأس المال 

19,768  19,768 احتياطي قانوني 

-  26 احتياطي القيمة العادلة المدرجة ضمن الحقوق 

18,095  - توزيعات أرباح مقترحة 

3,321  8,532 أرباح مبقاة 

173,703  160,845  

7,804  7,791 حقوق غير مسيطرة 

181,507  168,636  

 مجموع المطلوبات وحاملي حسابات االستثمار

1,310,325  1,410,014    وحقوق المالك 

بيانات لم تدرج بالميزانية:

135,080  146,880    حقوق حاملي حسابات االستثمار 

135,078  118,166    إرتباطات والتزامات محتملة 

                                           العائد إلى مساهمي الشركة األم

احتياطي        

احتياطي    القيمة العادلة        

حقــــــوق توزيعــــــات   احتياطي تحويل   القيمة العادلة  المدرجة  عـــــالوة       

مجموع الحقوق غير مسيطرة  المجموع  أرباح مقترحة  أرباح مبقاة  عمالت أجنبية   للعقارات  ضمن الحقوق  احتياطي عام  احتياطي قانوني  أسهم الخزينة  إصدار أسهم  رأس المال   

ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني  ألف دينار بحريني  ألف دينار بحريني  ألف دينار بحريني  ألف دينار بحريني  ألف دينار بحريني   ألف دينار بحريني  ألف دينار بحريني  ألف دينار بحريني  ألف دينار بحريني  ألف دينار بحريني  ألف دينار بحريني   

181,507  7,804  173,703  18,095  3,321  -  -  -  -  19,768  -  -  132,519 الرصيد في 1 يناير 2018  

4,934  )12(  4,946  -  4,946  -  -  -  -  -  -  -  - صافي الدخل للفترة 

291  -  291  -  -  -  -  291  -  -  -  -  - الدخل اآلخر الشامل للفترة 

5,225  )12(  5,237  -  4,946  -  -  291  -  -  -  -  - مجموع الدخل اآلخر الشامل للفترة 

)18,095(  -  )18,095(  )18,095(  -  -  -  -  -  -  -  -  - توزيعات أرباح 

 صافي التحويل من احتياطي القيمة العادلة

-  -  -  -  265  -  -  )265(  -  -  -  -  -    المدرجة ضمن الحقوق 

)1(  )1(  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - صافي التغير في حقوق غير مسيطرة 

168,636  7,791  160,845  -  8,532  -  -  26  -  19,768  -  -  132,519 الرصيد في 31 مارس 2018 

368,591  8,316  360,275  -  60,403  )91(  30,923  )3,574(  28,237  17,757  )21,923(  71,403  177,140 الرصيد في 1 يناير 2017 

2,836  )46(  2,882  -  2,882  -  -  -  -  -  -  -  - صافي الدخل للفترة 

212  -  212  -  -  16  -  196  -  -  -  -  - الدخل اآلخر الشامل للفترة 

3,048  )46(  3,094  -  2,882  16  -  196  -  -  -  -  - مجموع الدخل اآلخر الشامل للفترة 

274  274  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - صافي التغير في حقوق غير مسيطرة 

371,913   8,544  363,369  -  63,285  )75(  30,923  )3,378(  28,237   17,757  )21,923(  71,403  177,140 الرصيد في 31 مارس 2017 

31 مارس 2018 )مراجعة(

تم استخراج هذه البيانات من القوائم المالية المختصرة الموحدة للفترة المنتهية في 31 مارس 2018 المراجعة من قبل السادة إرنست ويونغ. تمت الموافقة على هذه القوائم المالية الموحدة من قبل مجلس اإلدارة في تاريخ 26 أبريل 2018

مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كمصرف قطاع تجزئة إسالمي
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تعلن هيئة البحرين للسياحة والمعارض عن طرح المناقصة العامة التالية:

فعلى الراغبين في الدخول في احدى المناقصة المذكورة أعاله ممن تتوافر فيهم الكفاءة الالزمة شراء مستندات المناقصة 

من مكتب إدارة الموارد البشرية و المالية / قسم المشتريات بالهيئة خالل الدوام الرسمي على هاتف رقم 17558833 أو 

17558873 للحصول على وثائق المناقصة اعتبارا من يوم االحـد الموافق 06 مايو 2018.

• على أن يرفق مع العطاء مبلغ الضمان االبتدائي المشار إليه أعاله أو %1 من قيمة العطاء أيهما أقل )و في جميع األحوال 

يجب أن ال تقل قيمة الضمان االبتدائي عن 100.000 دينار بحريني( و ذلك في شكل شيك مصدق أو خطاب ضمان 

مصدق أو بوليصة تأمين من إحدى المؤسسات المالية المحلية أو نقدا على أن يكون هذا الضمان  ساري المفعول طوال 

مدة سريان العطاء المنصوص عليها في وثائق المناقصة .

الدولي  البحرين  المعارض بمركز  للسياحة و  البحرين  لذلك بمكاتب هيئة  العطاءات في الصندوق المخصص  •  تودع 

للمعارض بمنطقة السنابس – الطابق األول.

•  تخضع هذه المناقصة ألحكام المرسوم بقانون رقم )36( لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات 

والمبيعات الحكومية والئحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم )37( لسنة 2002.

•  كما يجب مراعاة الشروط التالية:

1.   أن ترفق نسخة من شهادة السجل التجاري على أن تكون مشتملة على نشاط موضوع المناقصة.

2.   أن تدون األسعار اإلجمالية و أسعار الوحدات ) بحسب األحوال( على االستمارة رقم ) م م 02(.

3.   أن ترفق شهادة صالحة إلثبات نسبة البحرنة صادرة من وزارة العمل .

4.   ضرورة ختم جميع المستندات ) األصلية أو المصورة ( المقدمة ضمن العطاءات بخاتم الشركة أو.المؤسسة أو الجهة 

مقدمة العطاء.

•  يعتبر هذا اإلعالن مكمال لوثائق المناقصة.

رقم موضوع المناقصةالرقم 
المناقصة

قيمة الضمان 
االبتدائي

قيمة 
وثائق

المناقصة 

الموعد النهائي لتقديم 
العطاءات

الوقتالتاريخاليوم   

1

إزالة أرضيات 
البالستك الموجودة، 

توفيروتركيب 
أرضيات بالط جديدة 
في المناطق المحددة 

من قبل هيئة البحرين 
للسياحة والمعارض 
في الدرج والطابق 
االرضي من مجمع 

باب البحرين. يرجى 
الرجوع الى نطاق 

العمل في وثيقة طلب 
تقديم العروض.  

 BTEA
78/2018

200.00
دينار بحريني

15/- 
 دينار

بحريني
االربعاء
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ظهرا

فتح اآفاق جديدة للتعاون الأمني مع الإمارات

مريزا: البحرين متقدمة بخطوات يف اإدارة مواردها املائية

تعزيز التن�سيق الأمني مع الوليات املتحدة
 م�ستقبال ال�سفري الأمريكي وقائدي الأ�سطول اخلام�س... وزير الداخلية: 

وزي���ر  ا�ستقب���ل  الداخلي���ة:  وزارة   - املنام���ة 
الداخلي���ة ال�سيخ را�سد بن عب���داهلل اآل خليفة، اأم�س، 
�سف���ري الولي���ات املتح���دة الأمريكي���ة ل���دى مملكة 
البحرين جا�ستني �سيبرييل وقائ���د القوات البحرية 
الأمريكية بالقيادة املركزية قائد الأ�سطول اخلام�س 
الأدم���ريال جون �سي اأكويلينو؛ مبنا�سبة انتهاء فرتة 
عمل���ه، والذي قدم له القائد اجلديد للقوات البحرية 
الأمريكي���ة يف القي���ادة املركزي���ة قائ���د الأ�سط���ول 
اخلام�س الأدم���ريال �سكوت �ستريين، بح�سور رئي�س 

الأمن العام اللواء طارق بن ح�سن احل�سن.
واأع���رب وزي���ر الداخلي���ة ع���ن �سك���ره وتقديره 
جله���ود الأدمريال ج���ون �سي اأكويلين���و على ما قام 
به طوال فرتة عمله وم���ا �ساهم به يف زيادة التعاون 
امل�س���رتك وتعزي���ز العالقات الثنائية ب���ني البلدين 
ال�سديق���ني، متمني���ا التوفي���ق والنج���اح لالأدمريال 

�سك���وت �ست���ريين يف مهام عمله اجلدي���دة مبا يدعم 
م�سلحة البلدين ال�سديقني.

ومت خالل اللقاء ا�ستعرا����س العالقات الثنائية 
القائم���ة ب���ني البلدي���ن وبح���ث جم���الت التع���اون 

والتن�سيق الأمني، اإ�سافة اإلى عدد من املو�سوعات 
ذات الهتم���ام امل�س���رتك. ح����ر اللق���اء قائ���د خفر 
ال�سواحل، ونائب رئي�س الأمن العام، وم�ساعد رئي�س 

الأمن العام ل�سوؤون العمليات والتدريب. 

املنام���ة - وزارة الداخلية: ا�ستقبل 
وزير الداخلي���ة ال�سيخ را�سد بن عبداهلل 
اآل خليف���ة �سباح اأم����س، ال�سفري ال�سيخ 
خال���د ب���ن عبداهلل ب���ن عل���ي اآل خليفة؛ 
امللك���ي  املر�س���وم  �س���دور  مبنا�سب���ة 
اجلالل���ة  �ساح���ب  ل���دن  م���ن  ال�سام���ي 
امللك، بتعيينه �سفرًيا ململكة البحرين 
ل���دى دولة الإم���ارات العربي���ة املتحدة 

ال�سقيقة.
ورحب الوزير بال�سفري، معربا له عن 
خال�س التهنئة بالثقة امللكية ال�سامية، 
ومتمنًيا له التوفيق وال�سداد للنهو�س 
اإليه،  املوكل���ة  بامل�سوؤولي���ات واملهام 
ومبا ي�سهم يف تق���دمي اأف�سل اخلدمات 
لرعاي���ا مملكة البحرين بدول���ة الإمارات 

ال�سقيقة، والعمل على تطوير العالقات 
البلدي���ن  ب���ني  والتاريخي���ة  الثنائي���ة 

ال�سقيقني.
ومت خالل اللق���اء ا�ستعرا�س برامج 
التع���اون الأمن���ي ب���ني مملك���ة البحرين 
ودولة الإم���ارات العربية املتحدة وفتح 
اآف���اق جديدة خالل املرحل���ة املقبلة؛ يف 
اإطار العمل على تطوير عالقات التعاون 

والتن�سيق بني البلدين.
ويف خت���ام اللق���اء، اأع���رب ال�سف���ري 
ال�سيخ خالد عن �سك���ره وتقديره لوزير 
الداخلي���ة على ما لقيه م���ن دعم لإجناح 
التع���اون  م�س���رية  تطوي���ر  يف  مهمت���ه 
امل�س���رتك ب���ني مملكة البحري���ن ودولة 

الإمارات العربية املتحدة ال�سقيقة.

الكهرب���اء  �س���وؤون  هيئ���ة   - املنام���ة 
وامل���اء: �سارك وزير �س���وؤون الكهرباء واملاء 
عبداحل�س���ني مريزا يف جل�سة نقا�سية للوزراء 
وكب���ار امل�سوؤولني و�سناع الق���رار يف قطاع 
املياه التي عق���دت �سمن فعاليات املوؤمتر 
العرب���ي الثال���ث للمي���اه املنعق���د يف دولة 
2018 حت���ت �سع���ار  2 و3 ماي���و  الكوي���ت 
“التكامل العربي يف اإدارة املوارد املائية”، 
اإذ ا�ستمل���ت املناق�س���ات يف ه���ذه اجلل�س���ة 
عل���ى التحديات التي يواجهه���ا قطاع املياه 
يف ال���دول العربي���ة و�سيا�سة الأم���ن املائي 
وا�ستدام���ة املي���اه. وق���دم الوزي���ر مريزا يف 
هذه اجلل�سة النقا�سية �رحا عن �رورة اتباع 
نهج الرتابط ب���ني القطاع���ات ذات العالقة 

وا�ستخداماته���ا ل�سم���ان  املي���اه  مب�س���ادر 
ا�ستدام���ة قط���اع املي���اه يف خدم���ة اأه���داف 
التنمية يف الدول العربية. وقال اإن املنطقة 
العربي���ة ت�سهد عالقة قوية واعتمادا متبادل 
وثيقا بني قطاعات املياه والطاقة والغذاء، 
كم���ا اأن املنطقة معروف���ة برثائها مب�سادر 
ون���درة  واملتج���ددة،  الأحفوري���ة  الطاق���ة 
مياهها، و�س���ح الغذاء فيه���ا، ولتوفري مياه 
نظيفة لال�ستهالك الآدمي لبد من ا�ستخدام 
لالأع���داد  كاف  غ���ذاء  ولتوف���ري  الطاق���ة، 
املتزايدة من ال�سكان لبد من توفري املزيد 
من املياه. واأ�ساف الوزير اأن مملكة البحرين 
خطت خط���وة متقدمة اأخرى يف �سبيل الإدارة 

امل�ستدامة واملتكاملة ملواردها املائية.

البحرين مثال يحتذى به يف �سون احلقوق العمالية

“العمل” و “امل�سارف” تبحثان تطوير الكوادر امل�رصفية 

حماربة اجلهل اأهم اهداف مركز امللك حمد للتعاي�ش 

�سارك اجلالية الهندية احتفالت يوم العمال... حميدان

باإطالق مبادرة ملواكبة منو وات�ساع اأن�سطة البنوك الرقمية

العاهل ميتلك نظرة ثاقبة لدور الإعالم... خالد بن خليفة: 

املنام���ة - وزارة اخلارجي���ة: حت���ت رعاي���ة وزير 
العم���ل والتنمي���ة الجتماعي���ة، رئي�س هيئ���ة تنظيم 
�س���وق العمل جميل حمي���دان، اأقام الن���ادي الهندي 
الحتف���ال ال�سنوي مبنا�سبة “ي���وم العمال العمايل”، 
بح�سور �سفري جمهوري���ة الهند لدى مملكة البحرين 

األوك �سينها، وذلك مبقر النادي يف املنامة.
�سهد احلفل ح�سورا جماهرييا لفتا من اجلالية 
الهندي���ة التي تفاعلت مع الفق���رات املقدمة والتي 
ع���رت ع���ن روح الت�سامح بني ال�سع���وب، ف�سالً عن 
لوحات فلكلورية حتاكي احل�سارة والثقافة الهندية 
العريق���ة. ويف كلمة له خالل الحتف���ال، هناأ حميدان 
اجلالي���ة الهندي���ة مبنا�سب���ة ي���وم العم���ال العاملي، 
م�سيداً بعمق العالقات التاريخية التي تربط البلدين 
ال�سديق���ني، منوهاً باإ�سهام���ات العمالة الهندية يف 
امل�س���رية التنموية الت���ي ت�سهدها مملك���ة البحرين، 
وم���ا حتظى به هذه العمالة من اح���رتام وتقدير على 
امل�ستوي���ني الر�سم���ي وال�سعب���ي. واأك���د الوزير ان 

مملكة البحرين وبف�س���ل �ساحب اجلاللة العاهل وما 
تتمتع ب���ه من قوان���ني وت�ريعات عمالي���ة متطورة، 
وبيئ���ة عمل اآمن���ة، اأ�سبحت امنوذج���اً يف املنطقة يف 
�س���ون ورعاي���ة وتعزيز احلق���وق العمالي���ة ومراعاة 
احتياجاته���م الإن�ساني���ة، لفت���اً يف ه���ذا ال�سياق الى 
عدد من الت�ريعات والقوانني الوطنية املعمول بها 

يف مملك���ة البحرين والتي تتواف���ق مع معايري العمل 
الدولي���ة. من جانب���ه، اأك���د ال�سفري الهن���دي ان هذا 
احلف���ل فر�سة للتنويه مبا تتمت���ع به مملكة البحرين 
م���ن ارث ح�س���اري عريق، وما ي�سه���ده جمتمعها من 
قي���م الت�سام���ح وانفتاح عل���ى الآخر، م�س���رياً اإلى ما 

حتظى به العمالة الهندية من اهتمام ورعاية.

مدينة عي�سى - وزارة العمل والتنمية الجتماعية:  
التقى وزير العمل والتنمية الجتماعية جميل حميدان، 
بالرئي����س التنفيذي جلمعية م�س���ارف البحرين وحيد 

القا�سم، وعدد من اأع�ساء اجلمعية.
ومت خ���الل اللق���اء، بح���ث تعزي���ز التع���اون بني 
الطرف���ني خا�س���ة يف جم���ال تطوي���ر الق���وى العاملة 
الوطني���ة يف القط���اع امل�ريف واملايل يف ظ���ل ت�سارع 
منو التكنولوجيا املالية يف ه���ذا القطاع احليوي، وما 
ي�ستلزم���ه من و�س���ع ا�سرتاتيجي���ة ت�سم���ن ا�ستدامة 
املحافظة عل���ى ال�ستقرار الوظيفي، حيث مت يف هذا 
الإط���ار بحث اإطالق مبادرة م�سرتك���ة لتطوير مهارات 
العامل���ني بالقط���اع م���ن املواطن���ني ملواكب���ة اآخ���ر 
التط���ورات الرقمية.  ويف ه���ذا ال�سياق، اأ�ساد حميدان 
باملب���ادرة، داعًيا اإلى تطويره���ا واإ�راك اجلهات ذات 
العالقة فيها لتحقيق الأه���داف املرجوة منها، موؤكًدا 
اأهمي���ة دع���م الك���وادر الوطني���ة يف القط���اع امل�ريف 

وامل���ايل، واإعداد برام���ج تدريبية احرتافي���ة ملواجهة 
التحدي���ات الت���ي تفر�سها التط���ورات املت�سارعة يف 
اإدارة البن���وك تكنولوجي���اً، لفًتا اإل���ى اأن البحرين وما 
حتظ���ى به من �سمع���ة اإقليمية ودولي���ة يف عامل املال 
والأعمال قادرة على توفر كافة املتطلبات من الكوادر 
الب�ري���ة ملواجه���ة التحديات امل�ستقبلي���ة يف القطاع 
امل����ريف واملايل. م���ن جانبه، اأ�س���اد القا�سم بال�راكة 
املجتمعية الت���ي تنتهجها الوزارة مع خمتلف اجلهات 

ودعمها للمب���ادرات الهادف���ة اإلى تعزي���ز ال�ستقرار 
الوظيف���ي واإدماج القوى العامل���ة يف القطاع اخلا�س، 
معت���ًرا اأن مواكبة الوزارة للمتغريات التكنولوجية يف 
�سوق العمل ي�سهم يف خلق روؤية وا�سحة عن م�ستقبل 
ال�سوق، وبالتايل الإملام مبعرفة متطلبات واحتياجات 
اأ�سحاب العمل من العمالة الوطنية، معرًبا عن اأمله يف 
اأن ت�سهم مبادرة تطوير الكفاءات امل�رفية يف الدفع 

بالقطاع امل�ريف للمزيد من النمو والزدهار.  

اجلفري- مركز امللك حم���د العاملي للتعاي�س 
ال�سلم���ي: اأ�س���اد رئي�س جمل�س اأمن���اء مركز امللك 
حم���د العاملي للتعاي����س ال�سلم���ي برتحيب عاهل 
الب���الد �ساحب اجلالل���ة امللك حمد ب���ن عي�سى اآل 
خليف���ة بال�راك���ة بني مركز امللك حم���د للتعاي�س 
وخمتلف املوؤ�س�سات الإعالمية املحلية والعاملية.

وقال يف ت�ريح له اإن “م�سامني ر�سالة جاللة 
العاه���ل مبنا�سبة اليوم العامل���ي حلرية ال�سحافة 
تدلل على ما ميتلك���ه عاهل البالد من نظرة ثاقبة 
لدور الإعالم وال�سحاف���ة يف دعم م�سرية بناء الأمم 
وال�سع���وب وتوحي���د روؤيته���ا حتت مظل���ة ال�سالم 
والإن�ساني���ة، خ�سو�سا اأن الع���امل اليوم يعي�س يف 
و�س���ع من الت�رذم وال�سياع بني ا�ستيعاب الواقع 
املليء بالأزمات الت���ي انعك�ست ظاللها على عدم 
ا�ستقرار ال�سعوب وبني انعدام الأمل الذي ي�ساهم 

يف النهو����س باملجتمع���ات”، مو�سح���ا اأن مرك���ز 
امللك حمد العامل���ي للتعاي�س ال�سلمي يعمل على 
و�سع اليات عملي���ة وا�سرتاتيجيات يكون لالإعالم 

والت�سال دورا اأ�سا�سا يف تنفيذها.
وذك���ر ال�سيخ خال���د اأن ن�ر الوع���ي والق�ساء 
عل���ى اجله���ل هو م���ن اأهم اله���داف الت���ي ي�سعى 
مرك���ز امللك حمد العاملي للتعاي����س ال�سلمي اإلى 
حتقيقه���ا يف ر�سالت���ه العاملي���ة، وه���و م���ا جاء يف 
العدي���د من خطاب���ات جالله امللك حملي���ا ودوليا، 
م�س���ريا اإل���ى اأن ذل���ك يتطل���ب جه���ودا حثيثة من 
التع���اون وال�راك���ة الوا�سع���ة مع خمتل���ف املراكز 
واملوؤ�س�س���ات ال�سحفية والإعالمي���ة والإخبارية يف 
الع���امل؛ من اأج���ل ر�سم منهجية وا�سح���ة للو�سول 
اإل���ى خمتل���ف �رائ���ح وفئ���ات ال�سع���وب، ف�س���ال 
عن التع���اون مع املوؤ�س�س���ات الفكري���ة والعلمية 
والديني���ة والجتماعية عل���ى اعتباره���ا اأ�سا�سا يف 
التنمي���ة الثقافي���ة والتح�س���ني الفك���ري لالأفراد 

واملجتمعات.

• ال�سيخ خالد بن خليفة	
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ل لتحويل اأرا�ض زراعية ل�ستثمارية... نريد بيوتا لأهايل “�سمادير”

ت�سجيع املوظفني �سمن التوجيهات ال�سامية للعاهل

“اخرت طبيبك” مبركز عايل يوزع 4000 بطاقة �سحية 

منا�سدة �سمو رئي�س الوزراء الت�رشف بزيارة القريتني... رئي�س “اأهلية الإ�سكان” لـ “$”:

“الأعلى للبيئة” يحتفل بعيد العمال... بن دينه: 

امل�رشوع يكفل حرية اختيار مقدم اخلدمة

 نا�ســـدت اللجنـــة الأهليـــة لإ�ســـكان قريتـــي 
�سماهيـــج والديـــر )�سمادير( عرب “البـــاد” رئي�س 
الـــوزراء �ساحب ال�سمـــو امللكي الأمـــر خليفة بن 
�سلمـــان اآل خليفـــة اإ�ســـدار توجيهاتـــه الكرميـــة 
للجهـــات احلكوميـــة املخت�ســـة عـــدم حتويـــل مـــا 
تبقى من خمططـــات زراعية بالقريتني ملخططات 

ا�ستثمارية جتارية.
والتم�ست اللجنة من املقـــام ال�سامي التوجيه 
بتحويـــل مناطـــق املخططات الزراعيـــة بالقريتني 

اإلى خمططات اإ�سكانية.
كما نا�سدت اللجنة �سمو رئي�س الوزراء لزيارة 
القريتـــني بالوقـــت الـــذي يـــراه منا�سبـــا؛ وذلـــك 
للوقـــوف ميدانيـــا علـــى حجـــم املطالـــب اخلدمية 
واإ�سدار التوجيهات ال�سامية للم�سوؤولني، وموؤكدة 
اللجنة اأن �سموه مهتم جدا بتاأمني ال�سكن املنا�سب 
لأبناء البحرين وال�ساهر على توفر احلياة الكرمية 

للمواطنني.

الهبة  
وذكـــر رئي�س اللجنة ح�سني النهام لـ “الباد” 
اأن وفـــدا من القريتـــني ت�رشف بلقـــاء جالة امللك 
قبل اأعوام، واأمر جالته بتخ�سي�س اأر�س م�ساحتها 
46 هكتارا �رشق و�سمـــال �سماهيج لبناء م�رشوعات 

اإ�سكانية، وهي هبة ملكية لأهايل القريتني.
ولفت اإلى اجتماعات متوا�سلة عقدتها اللجنة 
مع وزراء الإ�سكان املتعاقبـــني وكبار امل�سوؤولني 
بالـــوزارة، حيث مت التفاق بالعام 2011 على بناء 
239 بيتا لتغطية طلبات القريتني للعام 2004.
وا�ستـــدرك اأن املفاجـــاأة حدثت مع تويل وزير 
الإ�ســـكان احلـــايل با�سم احلمر مقاليد الـــوزارة، اإذ 
تبخـــرت اأحـــام اأهـــايل القريتـــني، وتقل�ست عدد 
الوحـــدات بامل�ـــرشوع مـــن 239 اإلـــى 106 بيوت، 
وجـــرى توزيع بع�س البيوت علـــى اأ�سحاب طلبات 
من خـــارج القريتـــني، وبينهم اأ�رش مـــن قرية عراد 

ومنطقة املحرق.

توزيع
ونبـــه اإلى اأنـــه يف 26 يوليـــو 2014 جرى توزيع 
106 بيـــوت علـــى اأ�سحـــاب الطلبـــات، وقـــد غطت 

الطلبات لغاية العام 2001.
وحتدث عن توزيع 57 ق�سيمـــة اأر�س، ون�سيب 
اأبنـــاء القريتـــني 7 ق�سائـــم فقط، بينمـــا ذهبت 50 

ق�سيمة لأ�سحاب طلبات من خارج القريتني.

اقتراحات
وقـــال اإن اللجنة �سلمت الـــوزارة يف 13 نوفمرب 
2016 منطقتـــني ليقام عليها م�رشوع اإ�سكاين يتمم 
تلبية اأ�سحـــاب الطلبات بعد تقلي�ـــس عدد البيوت 
بامل�ـــرشوع الإ�سكاين وتوزيع اأغلـــب ق�سائم الأرا�سي 
علـــى غر اأبنـــاء القريتني، واملنطقتـــني هما مزرعة 
دالية ريـــا وخمطط الت�سهيات، ولكـــن املوؤ�سف اأن 
بيعت اأر�س املزرعة ملكتب عقاري، وجرى حتويلها 

لق�سائم �سكنية خا�سة، وبيعت بالكامل.
وتابـــع قّدمـــت اللجنـــة جمموعـــة اقرتاحـــات يف 
لقاءاتهـــا املختلفة مـــع امل�سوؤولني بالـــوزارة، ومن 
بني هذه القرتاحات تلبية طلبـــات اأهايل القريتني 

بامل�رشوع الإ�سكاين �رشق احلد وديار املحرق.
وقـــال اإن اللجنة التقت يف وقت �سابق مع وكيل 
وزارة الإ�ســـكان ال�سيخ عبداهلل بن اأحمـــد اآل خليفة، 

والوكيـــل امل�ساعد لل�سيا�سات واخلدمات الإ�سكانية 
خالـــد اللحيدان، ومديـــر اإدارة اخلدمـــات الإ�سكانية 
�سامـــي قمرب، وقد جرى ت�سليم اآخـــر ر�سالة مبطالب 
اللجنة واقرتاحاتها لوكيل الوزارة والوكيل امل�ساعد 

بتاريخ 5 اأبريل 2018.

املنامـــة - املجل�ـــس الأعلـــى للبيئـــة: نظم 
املجل�س الأعلى للبيئـــة احتفالية مبنا�سبة يوم 
العمـــال العاملـــي، اإذ اأكـــد الرئي�ـــس التنفيذي 
للمجل�ـــس حممـــد بن دينـــه اأن ت�سجيـــع وحتفيز 
املوظفـــني والهتمـــام وال�ســـادة بهـــم ياأتـــي 
�سمـــن التوجيهـــات ال�ساميـــة لعاهـــل البـــاد 
�ساحب اجلالة امللك حمد بن عي�سى ال خليفة، 
م�سيدا بالهتمام الذي توليه احلكومة باحلفاظ 

على املوارد الب�رشية وتنميتها.
واأكد اأن املوؤ�س�سات ل تقوم اإل على عقول 
نـــرة واأيـــد متكاتفة، وهـــذا ما جعـــل املجل�س 
الأعلـــى للبيئـــة يحقـــق الكثـــر مـــن الإجنازات 
املحلية والدولية، مثمنا ما يبذله كل املوظفني 
يف املجل�ـــس من جهـــود خمل�ســـة ودور كبر يف 
�سبيل حتقيق روؤيـــة ور�سالة واأهداف املجل�س، 
ومقدر لهـــم تفانيهـــم يف اأداء املهام املنوطة 

بهم على اأكمل وجه.
وعلـــى هام�ـــس الفعاليـــة كـــرم بـــن دينـــه 

املفت�ـــس البيئي بـــاإدارة التنـــوع احليوي علي 
�سعيب حل�سوله على »موظف العام 2017«.

من جهته، اأعرب �سعيب عن �سعادته بهذه 
اللفتـــة الطيبـــة مـــن املجل�ـــس الأعلـــى للبيئة، 

موؤكـــدا اأن ح�سوله على مكافاأة »موظف العام« 
يحملـــه املزيـــد مـــن امل�سوؤوليـــة، ويحفزه على 
بـــذل املزيد؛ مـــن اأجـــل خدمة مملكـــة البحرين 

واملواطنني من خال وظيفته باملجل�س.

املنامــــة - بنــــا: قالــــت الوكيــــل امل�ساعــــد 
لل�سحــــة الأولية بوزارة ال�سحــــة منال العلوي اإن 
مركــــز عــــايل ال�سحي انتهــــى من توزيــــع 4000 
بطاقة على �سكنة منطقة عــــايل، الذين يتلقون 
اخلدمــــات ال�سحية مبركــــز عــــايل ال�سحي، ومت 
ت�سجيلهــــم بربنامــــج “اخــــرت طبيبــــك” لتح�سني 
جــــودة اخلدمــــات ال�سحيــــة باملراكــــز ال�سحية، 
موؤكــــدة اأن هــــذه اخلطــــوة الرائــــدة مــــن اأهداف 
اخلطــــة الوطنيــــة لل�سحــــة، والتي تنــــدرج حتت 
مظلة الت�سيــــر الذاتي، وتعد من �سمن العنا�رش 
الأ�سا�سية الداعمة لنظام ال�سمان ال�سحي التي 
ت�سعــــى اإلى خلــــق عاقة بــــني الطبيــــب والأ�رشة 
وتتما�سى مع املعاير العاملية للعاج لتح�سني 

جودة اخلدمات املقدمة. 
واأ�ســــادت العلــــوي بال�رشاكــــة يف العمــــل مع 
اجلهات املعنيــــة وذات العاقة مبملكة البحرين 
من اأجل تطوير القطــــاع ال�سحي، واجلهود التي 
يقومون بها للعمــــل على و�سع اخلطط وتطبيق 

الأنظمــــة وال�سيا�سات التي تتما�ســــى مع تنفيذ 
اأهداف اخلطة الوطنية لل�سحة 2016 - 2025، 
موؤكــــدة اأن م�ــــرشوع “اخــــرت طبيبــــك” ي�سعى اإلى 
خلق عاقة وطيدة بني الطبيب والأ�رشة؛ متا�سيا 
مع املعاير العامليــــة للعاج يف ال�سحة الأولية، 
و�سيمكن هذا امل�رشوع طبيب العائلة من متابعة 
مر�ساه ب�سكل مبا�ــــرش وم�ستمر وبت�سليط ال�سوء 

علــــى التثقيف ال�سحــــي خ�سو�ســــا فيما يتعلق 
بالأمرا�س الوراثية وغر ال�سارية.

 كمــــا يكفــــل امل�ــــرشوع حريــــة اختيــــار مقدم 
اخلدمــــة ال�سحية، فللمري�س حرية اختيار طبيب 
العائلــــة، له ولأ�رشته، مما �سيعزز روح التناف�سية 
ويــــوؤدي اإلى حت�ســــني جودة اخلدمــــات ال�سحية 

املقدمة.

• ح�سني النهام	

رئي�ض اجلعفرية: مركز امللك حمد للتعاي�ض منوذج راق يحتذى

العا�سمة: اإطالق حملة الإعالنات على حافالت النقل العام 

غلق امل�سار الأمين على �سارع ال�سيخ عي�سى بن �سلمان

املنامة - الأوقاف اجلعفرية: ا�ستقبل 
رئي�س جمل�ـــس الأوقـــاف اجلعفرية حم�سن 
اآل ع�سفـــور يف مكتبه وفًدا من مركز امللك 
حمـــد العاملـــي للتعاي�س ال�سلمـــي برئا�سة 
نائـــب رئي�س جمل�س اأمنـــاء املركز بيت�سي 

ماثي�سون.
وخـــال اللقـــاء رحـــب رئي�ـــس جمل�س 
الأوقـــاف اجلعفريـــة بوفد املركـــز، م�سيًدا 
علـــى  يرتكـــز  التـــي  ال�ساميـــة  بالأهـــداف 
منهـــا  وينطلـــق  املركـــز  عمـــل  اأ�سا�سهـــا 
للعاملية. واأكد اآل ع�سفور اأن اإدارة الأوقاف 
اجلعفرية ت�ساند مركز امللك حمد العاملي 
للتعاي�س ال�سلمي وت�ساطر القائمني عليه 
الأهداف لن�ـــرش ال�ســـام والو�سطية وعك�س 
�سورة التعاي�س ال�سلمـــي والت�سامح الذي 
عرفـــت بـــه البحرين يف حا�رشهـــا وما�سيها 

علـــى مـــر الع�ســـور كاأر�ـــس حمبـــة و�سام 
حتت�ســـن جميع املكونـــات، وهو مـــا اأكده 
“اإعـــان مملكـــة البحريـــن” الـــذي يج�ســـد 
فل�سفـــة وروؤى �ساحـــب اجلالة امللك وهو 
ميثـــل منوذًجا راقًيا يحتذى به. من جهتها، 
اأعربـــت ماثي�ســـون عن تقديرهـــا مبادرات 
رئي�ـــس جمل�س الأوقـــاف اجلعفرية الداعمة 
لأن�سطـــة املركز وفعالياته، لفتـــة اإلى اأن 
ال�سيـــخ اآل ع�سفـــور اأول �سخ�سيـــة دينية 
مهمـــة يتلقي بها وفد املركز وكان ولزال 
م�ساهًمـــا ب�ســـورة بـــارزة يف تعزيـــز �سورة 
مملكة البحرين كاأر�ـــس التعاي�س وال�سام 
وكان مل�ساركة الأوقاف اجلعفرية اأثر بالغ 
يف الفعاليات التي نظمتها جمعية هذه هي 
البحريـــن يف خمتلـــف عوا�ســـم دول العامل 

التي مرت بها اجلمعية.

الزجن - جمل�س اأمانة العا�سمة: اأعلن 
رئي�س جمل�ـــس اأمانة العا�سمة املهند�س 
حممد علي اخلزاعي الأحد املا�سي اإطاق 
احلملة التوعية على حافات النقل العام 
مـــن اأمام مبنـــى املجل�س، بح�ســـور وزير 
الأ�سغـــال و�سوؤون البلديـــات والتخطيط 
العمـــراين ع�ســـام خلـــف واملديـــر العام 
اأمانة العا�سمة ال�سيخ حممد بن اأحمد اآل 

خليفة واأع�ساء املجل�س.
و�ســـوؤون  الأ�سغـــال  وزيـــر  وعـــرب 
البلديات والتخطيط العمراين عن �سكره 
جلهـــود جمل�س اأمانـــة العا�سمة من خال 
املبـــادرات النوعية التـــي طرحها، وكان 
اآخرهـــا حملـــة الإعانـــات التوعويـــة على 
حافـــات النقـــل العـــام. وقـــال »عودنا 

هـــذه  علـــى  العا�سمـــة  اأمانـــة  جمل�ـــس 
املبـــادرات من خال ال�رشاكـــة مع القطاع 
اخلا�س والتعاون مع الوزارات والهيئات 
احلكوميـــة«، لفًتا اإلـــى اأنـــه يتطلع اإلى 
مزيـــد مـــن هـــذه املبـــادرات وامل�ساريع 
التـــي ت�سب يف خدمـــة مملكـــة البحرين 

وحتقق التطلعات.
وبني رئي�س املجل�س حممد اخلزاعي 
»بعـــد التوا�ســـل مـــع وزارة املوا�سات 
متت املوافقـــة على ا�ستخدام 15 حافلة 
لهـــذه احلملة، ورعت �رشكـــة بن هندي 5 
حافات، وتبقـــى 10 حافات ونتمنى اأن 
تتقدم ال�رشكات الأخرى لدعم هذه احلملة 
التي تخـــدم اململكـــة، وتعك�ـــس �سورة 

اإيجابية للتعاون مع القطاع اخلا�س«.

وزارة الأ�سغـــال و�ســـوؤون البلديات 
وزارة  اأعلنـــت  العمـــراين:  والتخطيـــط 
الأ�سغال و�ســـوؤون البلديات والتخطيط 
العمراين وبالتن�سيق مـــع الإدارة العامة 
للمرور، اأن اأعمال تطوير كوبري اجل�رشة 
ت�ستدعي غلق امل�سار الأمين على �سارع 
ال�سيخ عي�سى بن �سلمان للمرور املتجه 
غرًبا و�سيتـــم توفر م�سار واحد للحركة 

املرورية.
يف  بالعمـــل  البـــدء  يتـــم  و�ســـوف 
املوقـــع املذكور ابتداًء مـــن غد ال�سبت 
وملـــدة 5 ليـــايل ابتداًء مـــن ال�ساعة 11 
م�ســـاًء اإلى ال�ساعـــة 5 �سباًحا، لذا يرجى 
مـــن املواطنـــني واملقيمـــني اللتـــزام 
بالقواعد املروريـــة؛ حفاًظا على �سامة 

اجلميع.

الهبة امللكية ت�ستوعب مروة خمي�ض
239 بيتا ولكن “الإ�سكان” 

خف�ستها اإلى 106

توزيع بع�س البيوت 
على اأ�سحاب طلبات 

من خارج القريتني 

7 اأرا�س فقط 
ن�سيب القريتني من 

57 ق�سيمة 

اأر�س مزرعة دالية 
ريا حتولت مل�رشوع 

�سكني ا�ستثماري

ت�سليم كبار م�سوؤويل 
الوزارة ر�سائل 

واقرتاحات 
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من حتديث نظام التكييف مبجمع اللولو اإجناز 25 % 

اإ�رشاك جميع جهات املجتمع يف ن�رش الثقافة املرورية

جتديد دورات املياه واالأ�شقف على و�شك االنتهاء 

حتقيًقا ملبداأ ال�رشاكة... عبدالرحمن بن عبدالوهاب: 

املنامة - وزارة االأ�شغال و�شوؤون البلديات 
والتخطي���ط العمراين: ق���ام الوكي���ل امل�شاعد 
للخدم���ات البلدي���ة امل�شرتكة القائ���م باأعمال 
الوكي���ل امل�شاع���د مل�شاريع البن���اء وال�شيانة 
بوزارة االأ�شغال و�ش���وؤون البلديات والتخطيط 
العم���راين رائد ال�شالح بزي���ارة ميدانية ملجمع 
ل�ش���وؤون  التاب���ع  باملنام���ة  التج���اري  اللول���و 
البلديات لتفق���د االأعمال التي تنفذها الوزارة 
يف املجمع واملتمثلة يف اأعمال جتديد وحتديث 
نظ���ام تكيي���ف الهواء وم����رشوع اإع���ادة جتديد 
وال�شي���دات،  للرج���ال  العام���ة  املي���اه  دورات 
بح�شور مدي���ر اإدارة �شيانة املباين املهند�شة 
ه���دى م���رزا عبا����س وع���دد م���ن املهند�شني 

القائمني على امل�رشوع.
ويف بداي���ة الزي���ارة تفقد ال�ش���الح مراحل 
�ش���ر العم���ل يف م����رشوع اأعم���ال اإع���ادة جتديد 

دورات املي���اه العام���ة بالطاب���ق االأول للمجمع 
�شاملة اأعمال ا�شتب���دال االأر�شيات مع طبقات 
ع���زل املي���اه وا�شتب���دال االأ�شق���ف واالأدوات 
ال�شحي���ة م���ع االأب���واب وغره���ا م���ن االعم���ال 

ذات  وامليكانيكي���ة  والكهربائي���ة  املدني���ة 
ال�شل���ة، اإذ بلغ���ت ن�شب���ة االإجن���از 75 %، ومت 
االنته���اء من العمل ب���دورات مي���اه ال�شيدات، 
وجار تنفيذ باقي االأعمال بدورات مياه الرجال، 

علًما اأنه يتم تنفيذ اأعمال امل�رشوع من قبل دار 
اخللي���ج للتج���ارة للمقاوالت بع���د تر�شيته من 
قب���ل جمل�س املناق�ش���ات واملزايدات بتكلفة 

تبلغ 35100 دينار.
واأك���د ال�شالح اأن اأعم���ال ال�شيانة احلالية 
�شتوفر حلواًل جذرية ونهائية مل�شاكل الت�رشبات 
الت���ي تعاين منها دورات املياه، كما اأو�شح اأن 
�ش���ر العمل يف امل�رشوع يج���ري كما هو خمطط 
ل���ه، هذا واأن من املقرر االنتهاء من امل�رشوع يف 

االأ�شبوع الثاين من �شهر مايو احلايل.
بعدها ق���ام ال�شالح بتفق���د اأعمال جتديد 
وحتدي���ث نظ���ام تكييف اله���واء يف املجمع، اإذ 
بلغت ن�شبة االإجن���از فيه 25 % ويتمثل العمل 
يف توري���د وتركي���ب نظ���ام تكيي���ف مرك���زي 
بق���درة 60 طنا، �شاماًل جمي���ع االأعمال املدنية 

واالإن�شائية واالإلكرتوميكانيكية.

املنام����ة - وزارة الداخلية: �����رشح املدير العام 
لالإدارة العامة للمرور العميد ال�شيخ عبدالرحمن بن 
عبدالوه����اب اآل خليفة باأن توجيهات وزير الداخلية 
الفري����ق الركن ال�شيخ را�شد بن عب����داهلل اآل خليفة 
توؤك����د �����رشورة ا�شتغ����الل منا�شب����ة اأ�شب����وع املرور 
العربي يف اإ�رشاك اجله����ات كافة يف املجتمع املدين 
يف ن�����رش الوع����ي والثقاف����ة املروري����ة والتع����اون مع 
االإدارة العامة للمرور يف تنفيذ م�شاريعها املرورية 
التوعوية التي تعمل عليها على مدار العام حتقيًقا 

ملبداأ ال�رشاكة املجتمعية.
واأو�شح اأن اأ�شب����وع املرور العربي والذي يقام 

يف الف����رتة من 4 وحت����ى 10 مايو اجل����اري، منا�شبة 
ذات اأهمي����ة بالغة لكل مواطن����ي الدول العربية ملا 
يحمل����ه �شع����اره لهذا الع����ام يف اإطار حر�����س الدول 
العربي����ة على حتقي����ق ال�شالمة املروري����ة من خالل 
توعية املواطن العربي بااللتزام باالأنظمة والقواعد 
املرورية وال�شع����ور بامل�شوؤولية امل�شرتكة لتحقيق 
ال�شالم����ة على الطريق، منوها اإل����ى اأن ذلك يتطلب 
ت�شاف����ر اجله����ود م����ن خمتل����ف مكون����ات املجتمع 
املدين للم�شاهمة يف ن�رش الوعي والثقافة املرورية، 

وحتقيق االأمن املروري.
واأ�شار اإل����ى اأن االإدارة العام����ة للمرور، اتخذت 

خمتلف اال�شتع����دادات الإقامة الفعاليات امل�شاحبة 
الأ�شبوع امل����رور العربي وال����ذي يتطلب من اجلميع 
ترجم����ة تل����ك اجله����ود اإل����ى واق����ع عملي م����ن خالل 
تطبيق �شعار االأ�شبوع عملًيا يف حتركاته كافة اأثناء 
ا�شتخدامه للطريق وااللت����زام بالقانون مما ي�شاهم 
يف احل����د من وت����رة احلوادث املروري����ة التي باتت 
تقل����ق اجلميع مل����ا تخلفه م����ن ماآ�س ب�رشي����ة واأعباء 
اقت�شادي����ة كب����رة على امل�شتوى الف����ردي اأو على 
م�شت����وى ال����دول، داعي����ا اإل����ى حتلى اجلمي����ع بروح 
امل�شوؤولية واأن ي�ش����ود االأمن واالأمان جميع طرقات 

بلداننا العربية.
• ال�شيخ عبدالرحمن بن عبدالوهاب	

اإعداد: عبا�س اإبراهيممحاكم

تخفيف عقوبة ُمدان بالهجوم على مركز �رشطة لل�سجن 5 �سنوات
عّدل����ت حمكم����ة اال�شتئناف العلي����ا اجلنائية 
اخلام�ش����ة عقوب����ة م�شتاأن����ف واح����د م����ن اأ�شل 14 
ُمداًنا مبهاجمة مركز �رشط����ة �شرتة بعبوات حارقة 
“مولوت����وف” وو�شع����وا القناب����ل الوهمي����ة على 
الر�شي����ف املقاب����ل ملركز ال�رشط����ة الإلهائهم عن 
مالحق����ة املتجمهري����ن؛ واكتف����ت ب�شجن����ه مل����دة 
����ا ع����ن ال�شجن مل����دة 7 �شنوات  5 �شن����وات عو�شً
املحكوم عليه بها م����ن حمكمة اأول درجة، واأيدت 

احلكم امل�شتاأنف فيما عدا ذلك.
وكان����ت حمكم����ة اأول درجة ق�ش����ت يف وقت 
�شابق عل����ى 12 ُمداًن����ا بال�شجن مل����دة 7 �شنوات 
وبال�شج����ن ملدة 3 �شنوات عل����ى متهَمني اآخَرين؛ 
نظ����ًرا ل�شغ����ر �شنهم����ا، واألزمت امُلدان����ني جميًعا 
قيم����ة  فل�����س  و500  دين����اًرا   212 مبل����غ  ب����اأداء 
التلفي����ات التي اأحدثوها يف مركز ال�رشطة، واأمرت 
مب�شادرة العبوة الوهمية وبقايا العبوات احلارقة 

امل�شبوطة.
الواقع����ة  تفا�شي����ل  اأن  املحكم����ة  وذك����رت 
تتح�ش����ل يف اأن اأف����راد ال�رشط����ة كان����وا عل����ى علم 
ب����الغ ملرك����ز  اإذ ورد  بالواقع����ة قب����ل وقوعه����ا، 
�رشط����ة �شرتة م����ن خ����الل معلومات ب����اأن جمموعة 

م����ن املخربني يخطط����ون ملهاجم����ة املركز، فتم 
اال�شتعداد لهم.

ويف م�شاء يوم 22/9/2016، ظهر قرابة 60 
�شخ�ًشا ملثمني قاموا بالهجوم على مركز ال�رشطة 
بالعب����وات امل�شتعلة “املولوتوف”، فتم التعامل 
معهم وتفريقه����م، وعند مالحقتهم ق����ام اأحدهم 
بو�شع ج�شم غريب على الر�شيف املقابل للمركز 

لتعطيل ال�رشطة عن مالحقتهم.
وعل����ى اإثر ذلك مت االت�ش����ال بقوات التدخل 
ال�رشي����ع للتعامل مع املواد اخلط����رة وعند فح�شه 

تبني اأن اجل�شم عبارة عن قنبلة وهمية.
اجلنائ����ي  البح����ث  خمت����ر  بتقري����ر  وثب����ت 
�أن �جل�ض����م �مل�ضب����وط عب����ارة ع����ن بقاي����ا �أنبوب 
بال�شتيكي برتقايل الل����ون ملفوف ب�رشيط ال�شق 
اأخ�����رش الل����ون، وملت�ش����ق ب����ه مكث����ف كهربائ����ي 

وجمموعة من االأ�شالك الكهربائية.
وقال����ت املحكمة اإنه ونظ����ًرا حل�شول ال�رشطة 
على معلومات ا�شتباقي����ة للواقعة، فقد مت اإجراء 
حتريات حول امل�شاركني فيها، والتي دلت على 
هوي����ة املتهمني، فت����م القب�س عل����ى املتهمني 
م����ن االأول وحت����ى ال�شاد�س، والذي����ن اأقروا خالل 

التحقي����ق معه����م بارتكابهم للواقع����ة قا�شدين 
اإزه����اق اأرواح ال�رشط����ة واإحلاق اأكر �����رشر وخ�شائر 
به����م، وتعري�����س حي����اة املواطن����ني للخطر وبث 

الرعب يف نفو�شهم، وتعطيل حركة املرور.

م����ن جهته، اع����رتف املته����م االأول اأنه التقى 
باملته����م العا�رش، واتفقا مع اآخري����ن على مهاجمة 
مرك����ز ال�رشطة يف الي����وم التايل، عل����ى اأن يتقابل 
اجلمي����ع بالقرب م����ن مدر�ش����ة �ش����رتة االبتدائية 

للبن����ني املقابل����ة ملرك����ز ال�رشط����ة، حي����ث ح�����رش 
اخلام�س والتا�شع والعا�رش واحلادي ع�رش واآخرين مل 
يتع����ّرف عليهم لكونهم ملثمني، مبيًنا اأن املتهم 
اخلام�����س حم����ل �شندوًق����ا “�شحارة” في����ه عبوات 
“املولوتوف”، بينما ج����اء املتهم العا�رش باأ�شياخ 
حديدية، ومت تق�شيم املهاجمني اإلى جمموعتني.
واأ�ش����ارت املحكم����ة اإلى اأنه ثب����ت يف يقينها 
اأن امُلدانني جميًعا بتاري����خ 22/9/2016، اأوالً: 
و�شعوا واآخرون جمهولون منوذجا حماكيا الأ�شكال 
املتفجرات على الطريق العام وكان ذلك تنفيًذا 
لغر�ٍس اإرهابي، ثانًي����ا: اأتلفوا واآخرون جمهولون 
عم����ًدا اأمالًكا عامة ب����اأن اأحدثوا تلفي����ات يف مركز 
�رشطة �ش����رتة بق�شد اإلقاء الرع����ب واإثارة الفتنة، 
وترت����ب على ذلك جع����ل حياة النا�����س واأمنهم يف  
خط����ر، وكان ذلك تنفيًذا لغر�����سٍ اإرهابي، ثالًثا: 
ا�شرتكوا واآخ����رون جمهولون يف جتمهر موؤلف من 
اأكرث م����ن خم�ش����ة اأ�شخا�س الغر�س من����ه ارتكاب 
اجلرائم واالإخالل باالأمن العام، م�شتخدمني العنف 
لتحقيق غايته����م، رابًعا: حازوا واأح����رزوا واآخرون 
عب����وات قابل����ة لال�شتع����ال “مولوت����وف” بق�ش����د 

تعري�س حياة النا�س واأموالهم للخطر.

رف�ش���ت حمكم���ة اال�شتئناف العلي���ا اجلنائية 
االأولى ا�شتئناف اآ�شيوي، واأيدت معاقبته بال�شجن 
مل���دة 5 �شنوات، واالأمر بتغرميه مبلغ 3000 دينار 
ف�شالً ع���ن اإبع���اده نهائًيا عن الب���الد عقب تنفيذ 
العقوب���ة املق�شي بها بحقه؛ وذلك الإدانته بحيازة 
موؤث���رات عقلية بق�ش���د االجتار فيه���ا و�شبطه يف 

كمني، كما اأمرت مب�شادرة امل�شبوطات.
وتتح�ش���ل وقائ���ع �شب���ط امل�شتاأن���ف ح�شب 
ما جاء بحك���م املحكم���ة، يف اأن معلومات كانت قد 
وردت اإل���ى اإدارة مكافحة املخ���درات، تفيد قيام 
�شخ�س اآ�شيوي ببيع املواد املخدرة يف غر االأحوال 
امل�رشح بها قانوًنا. وعلى اإثر ذلك مت اإجراء املزيد 
م���ن التحري���ات، والتي اأك���دت �شح���ة املعلومات 
ال���واردة، واأ�شف���رت التحري���ات ع���ن التو�شل اإلى 
ا�شم وجن�شية امل�شتاأن���ف، فتوا�شل اأحد امل�شادر 
ال�رشي���ة املوثوقة م���ع املحكوم عليه حت���ت م�شمع 
واإ����رشاف من �رشط���ة االإدارة، واتفق مع���ه على �رشاء 
جمموعة من اأقرا�س “اليافا” املوؤثرة عقلًيا بقيمة 
120 ديناًرا، فوافق امل�شتاأنف وطلب من امل�شدر 
ال����رشي احل�شور بالقرب من اأح���د الفنادق الواقعة 
مبنطقة املنام���ة، فتم ا�شت�ش���دار اإذن من النيابة 

العامة ل�شبطه وتفتي�س �شخ�شه وم�شكنه.
وبالفعل توجه امل�شدر ال�رشي للموقع املتفق 
علي���ه يف الوق���ت املح���دد فيم���ا بينهم���ا وات�شل 
بامُل���دان هاتفًي���ا واأعلمه باأنه متواج���د يف املكان، 
فح����رش ل���ه املذك���ور و�شّلم���ه املوؤث���رات العقلية 

وا�شتلم منه املبلغ امل�شّور �شلًفا للكمني.
عنده���ا داهم اأف���راد ال�رشطة امل���كان وقب�شوا 
عل���ى امل�شتاأنف االآ�شيوي، والذي عرث بحوزته اأثناء 
تفتي�شه على مبلغ 211 ديناًرا منها املبلغ اخلا�س 
ا  بالكم���ني، وع���رث يف م�شكن���ه على ع���دد 19 قر�شً
اأخ���رى من ذات املادة املمنوع���ة خمبئني يف خزانة 
مالب�شه. وخ���الل التحقيق مع االآ�شيوي اعرتف  باأنه 
ح�رش موؤخ���ًرا للعمل يف مملكة البحري���ن، واأراد �رشاء 
�شي���ارة م�شتعمل���ة، بيد اأنه مل يك���ن ميتلك ثمنها، 
فطلب م���ن �شديقه اإقرا�شه املبل���غ، اإال اأن االأخر 
عر����س عليه بي���ع اأقرا�س “الياف���ا” لتجميع قيمة 
ال�شي���ارة، فلم ي���رتدد يف ذلك وا�ش���رتى منه عدد 
200 قر����س مببلغ 150 ديناًرا، ف���كان يبيع اأجزاًء 
منه���ا على ف���رتات متقطعة، حتى متك���ن من جمع 
مبل���غ اأك���ر اأودعه يف ح�ش���اب بنك���ي لي�شرتي منه 

ال�شيارة، اإال اأن حلمه تبدد بعد القب�س عليه.

ذكرت املحامية غ����ادة �شليبيخ اأن حمكمة 
التميي����ز “ال�رشعية” حكمت باإع����ادة مبلغ 4000 
دين����ار ل�شال����ح مواطن �ش����د طليقت����ه، والذي 
كان ق����د �شّلمها املبل����غ على اعتب����ار اأنه مقّدم 
ال�شداق “املهر”؛ وذلك بعدما اتفق الطرفني 
ها املبلغ اإليه، لكنها  على االنف�شال مقاب����ل ردِّ
فاج����اأت طليقه����ا بالطع����ن عل����ى ه����ذا احلكم، 
فحكم����ت املحكم����ة باإلزامها اأن تعي����د له ن�شف 
املبل����غ فق����ط بواق����ع 2000 دينار، فل����م يقبل 
موكله����ا هذا احلك����م وطعن عليه اأم����ام حمكمة 
التميي����ز “ال�رشعية”، والتي حكمت موؤخًرا باإلزام 
ال�شي����دة اأن تعيد له كامل امله����ر امل�شّلم اإليها 
باالإ�شاف����ة اإلى م�رشوفات الدع����وى عن درجتي 

التقا�شي.
واأ�شارت �شليبيخ اإلى اأن تفا�شيل الدعوى 
تتمث����ل يف اأن موكلها كان قد تزوج من املدعى 
عليه����ا -املطع����ون �شدها- يف �شه����ر �شبتمر 
الع����ام 2015، على �شداق ق����دره 4000 دينار، 
قب�شت����ه املدعى عليها لكن����ه مل يدخل بها، ويف 
�شه����ر اأغ�شط�����س الع����ام 2016، اتف����ق الطاعن 

واملطع����ون �شده����ا مبوجب عق����د �شلح مت يف 
مكت����ب التوفي����ق االأ�����رشي عل����ى الط����الق عل����ى 
اأن تلت����زم ب����رد مق����دم ال�ش����داق، اإال اأن االأخرة 

امتنعت عن ذلك.
وعلى اإثر ذلك تق����دم موكلها بدعوى اأمام 
املحكم����ة الك����رى ال�رشعية يطل����ب فيها احلكم 
باإج����راء الط����الق قبل الدخ����ول واإل����زام املدعى 
عليه����ا برد مقدم ال�شداق وقدره 4000 دينار، 
وفًق����ا لعقد ال�شلح امل����رم يف مكتب التوفيق 

االأ�رشي، فحكمت له اأول درجة بطلباته.

لك����ن املدعى عليه����ا ا�شتاأنفت هذا احلكم 
وق�ش����ت حمكم����ة اال�شتئن����اف العلي����ا ال�رشعية 
بثب����وت �شح����ة املخالعة نظر بذله����ا له ن�شف 
ال�ش����داق وقدره 2000 دين����ار، وهو ما مل يقبل 

به موكلها وطعن عليه اأمام حمكمة التمييز.
واأفادت املحامي����ة اأنها دفعت اأمام حمكمة 
التمييز باخلط����اأ يف تطبيق القانون والف�شاد يف 
اال�شتدالل وخمالف����ة الثابت يف االأوراق مبوجب 
حم�����رش ال�شل����ح اأمام مكت����ب التوفي����ق االأ�رشي، 
والت����ي ج����اءت عبارات����ه وا�شح����ة ويع����د �شن����ًدا 
تنفيذًي����ا، وانته����ى ب����ه الن����زاع يف ح����دود ما مت 
ال�شل����ح عليه، ومل تطعن الزوجة مبا يبطله ومن 

ثم فهو حجة على الطرفني.
وبالفع����ل ق�شت حمكم����ة التميي����ز بقبول 
الطع����ن �ش����كالً، ويف املو�ش����وع بنق�����س احلكم 
املطعون فيه، فيما ق�شى بجعل مقدم ال�شداق 
الواج����ب رده 2000 دين����ار، واألزم����ت املطعون 
�شده����ا امل�رشوف����ات، وحكم����ت يف اال�شتئن����اف 
برف�ش����ه وتاأيي����د احلك����م امل�شتاأن����ف واألزم����ت 
امل�شتاأنفة بامل�رشوفات عن درجتي التقا�شي.

“التمييز” تعيد املهر ملواطن اتفق مع طليقته على اخللع�سجن اآ�سيوي يبيع اأقرا�سا موؤثرة عقلًيا

• غادة �شليبيخ	

العمل  وزارة   - عي�شى  مدينة 
وكيل  افتتح  االجتماعية:  والتنمية 
االجتماعية  والتنمية  العمل  وزارة 
البحرين  جمعية  مقر  الدو�رشي  �شباح 
منطقة  يف  اأم�س  اال�شتقدام  ملكاتب 

املاحوز.
وت����ه����دف ج��م��ع��ي��ة ال��ب��ح��ري��ن 
وتقنني  تنظيم  اإل����ى  ل��ال���ش��ت��ق��دام 
العاملة،  االأي��دي  توريد  مهنة  مزاولة 
ورفع م�شتوى اأداء املكاتب بالتعاون 
م��ع اجل��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة وال�����رشك��ات 
واملوؤ�ش�شات من داخل وخارج مملكة 
من  احل���د  يف  ت�شهم  ك��م��ا  ال��ب��ح��ري��ن، 
املرخ�س  غ��ر  امل��ك��ات��ب  مم��ار���ش��ات 
مكاتب  حماية  ر�شميا، ف�شاًل عن  لها 
االب��ت��زاز  م��ن  العاملة  االأي���دي  ت��وري��د 
البالد  من  املماثلة  املكاتب  من قبل 
وهناأ  ال���واف���دة.  للعمالة  امل�����ش��درة 
على  اجلمعية  اإدارة  جمل�س  الدو�رشي 
افتتاح املقر الدائم لها، موؤكًدا دعم 
االجتماعية  والتنمية  العمل  وزارة 
باملهن  لالرتقاء  املهنية  للجمعيات 
خمتلف  وبني  بينها  التعاون  وتعزيز 
اإل��ى  م�شًرا  ال��ع��الق��ة،  ذات  اجل��ه��ات 
لال�شتقدام  البحرين  جمعية  اأهمية 
االأي��دي  توريد  ملكاتب  ممثلة  كجهة 
معاجلة  يف  ت�شهم  اأنها  كما  العاملة، 
بعمل  املتعلقة  الق�شايا  من  العديد 
يف  خ�شو�شا  اال���ش��ت��ق��دام،  م��ك��ات��ب 
العاملة،  االأي��دي  حقوق  و�شون  حفظ 

كالعمالة املنزلية ومن يف حكمهم.

افتتاح مقر 
“البحرين ملكاتب 

اال�شتقدام”
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الأن�ص���اري  في�ص���ل  يقدم الفن���ان 
م�صتوي���ات ممي���زة واأداء رائعا، ومع و�صوله 
ملراح���ل متقدم���ة م���ن برنام���ج ذا فوي����س، 
وح�صده ماليني امل�صاه���دات على يوتيوب 
ومالي���ني املتفرج���ني واملعجب���ني بالوطن 

العربي، ترت�صم مالمح ولدة جنم بحريني.
ال�صتثمار يف الفن ودعم الكوادر والأخذ 
بيده���ا م�صوؤولي���ة تق���ع على عات���ق منظومة 
متكون���ة م���ن موؤ�ص�صات متع���ددة ومبجالت 
خمتلف���ة تكم���ل اإحداه���ا الأخ���رى، فالدع���م 
اأثن���اء فرتة الربنام���ج �صيختلف ع���ن ما بعد 
الربنام���ج، وعل���ى �صبيل املث���ال الت�صويت 
م���ن خ���الل الر�صائ���ل الن�صي���ة هو ن���وع من 
الدعم املوؤق���ت ويف ت�صوري باإمكان �رشكات 
الت�ص���ال اأن ت�صاه���م يف دع���م ه���ذا النج���م 

ال�صاع���د به���ذه املرحل���ة واأن تك���ون عن�رشاً 
فع���الً ي�صارك يف دع���م كل ما ه���و بحريني. 
نتمن���ى اأن يوا�ص���ل التاألق وي�ص���ل للمرحلة 
النهائي���ة م���ن الربنام���ج فه���و ميتل���ك كل 
املقومات التي توؤهله، ومهما كانت املرحلة 
الت���ي �صي�ص���ل اإليه���ا اإل اأن املرحل���ة الأهم 
تتمث���ل يف ال�صتمرارية بع���د الربنامج.  هذا 
النج���م يتطور مع الوقت ومل�صنا هذا التطور 
مع تطور مراحل الربنامج، هو الآن بحاجة لأن 
ي�ص���اف اإلى بريقه ملعان وتوه���ج اأكرث اإلى 
اأن ي�صط���ع يف �صم���اء البحري���ن اأولً وم���ن ثم 
يحلق من �صماء الوطن ليحوم بعدها يف اأرجاء 
الوطن العربي ويكون ثمرة دعم عدة جهات 
له���ذه املوهب���ة. اإن ا�صتمراري���ة الدعم بكل 
اأ�صكال���ه �صت�صهم يف اأن يتخط���ى الأن�صاري 

مرحل���ة ولدة النجم و�صيكون جنماً نفتخر به 
واإ�صاف���ة ثرية وعالمة فني���ة وثقافية تخدم 

الوطن واملجتمع.
اأمتنى من ال�صع���راء وامللحنني وقامات 
فنية لمعة يف �صم���اء الفن البحريني لها باع 
طوي���ل وتاريخ حاف���ل يف الأغني���ة البحرينية 
اأن تتع���اون مع طموح هذا ال�صاب، و�صتكون 
مب���ادرة جميلة من ����رشكات الإنتاج اللتفاف 
واحت�صانه���ا  ال�صاب���ة  الطاق���ة  ه���ذه  ح���ول 
وت�صويقها، واأمتن���ى اأن اأراه يتغنى بالأغاين 
مملك���ة  اأعي���اد  ويف  الوطني���ة  املحاف���ل  يف 
البحري���ن ويك���ون مث���الً للمثاب���رة والنجاح 
لكل �صاب بحرين���ي. اليوم ن�صنع جنما وغداً 
نتغن���ى باأغانيه ويكون يف م�صاف كبار جنوم 

الغناء اخلليجي والعربي اأي�صاً.

سالم الكتبي
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سوالف

حمل���ت الر�صالة ال�صامية التي وجهها �صيدي 
�صاح���ب اجلاللة امللك حمد ب���ن عي�صى اآل خليفة 
عاهل البالد املفدى حفظ���ه اهلل ورعاه اإلى جميع 
ال�صحافيني والإعالميني مبنا�صبة اليوم العاملي 
ور�صم���ت  رائع���ة،  م�صام���ني  ال�صحاف���ة  حلري���ة 
لل�صحافة طريق مثل عليا، وا�صتثارت يف الكاتب 
ال�صح���ايف روح املثابرة واللت���زام وتاأدية املهام 
والدف���اع الناجح عن الأوطان والإ�صهام يف م�صرية 
البناء وبرام���ج التنمية، فكما هو معروف اأن درجة 
جناح الدول وتطورها تتوق���ف اإلى حد كبري على 
ق���وة �صحافته���ا وحري���ة الكلم���ة باعتبارها قيمة 
اإن�صاني���ة علي���ا، وال�صحافة البحريني���ة ي�صهد لها 
القا�صي والداين اأنها خا�صت معركة �صد موؤامرة 

كربى ا�صتهدفت الوط���ن ومنجزاته، وا�صتطاعت 
بت�صميم ثاب���ت وكفاءة عالي���ة النت�صار وك�صف 
الزيف والغ�س واخلداع، ويقف وراء قوة �صخ�صية 
ال�صحاف���ة البحريني���ة وتاريخه���ا العريق ودورها 
امل�صهود يف ال�صحاف���ة العربية الدعم الالحمدود 
م���ن لدن �صي���دي جاللة امللك املف���دى، و�صيدي 
�صم���و رئي�س ال���وزراء، و�صيدي �صم���و ويل العهد 
نائب القائ���د الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س 

الوزراء.
اأقتب����س الفق���رة التالية من ر�صال���ة �صيدي 
جالل���ة املل���ك املف���دى: )اإنن���ا عل���ى يق���ني باأن 
توا�ص���ل اإجنازاتن���ا الوطنية بحاجة اإل���ى �صحافة 
ح���رة م�صوؤولة، وو�صائ���ل اإعالم تعددي���ة منفتحة 

ت�ص���ون وحدتن���ا ومتا�صكن���ا الجتماع���ي، وتدعم 
م�صريتن���ا الدميقراطية ونه�صتن���ا القت�صادية، 
حتفي���ز  يف  الجتماعي���ة  م�صوؤولياته���ا  وتتحم���ل 
اأبنائن���ا على العتزاز بتاريخن���ا وهويتنا اخلليجية 
والعربي���ة، والتم�ص���ك بقيم املواطن���ة ال�صاحلة، 
وامل�صارك���ة  العام���ة،  والأخالقي���ات  والآداب 
الإيجابية والفعالة يف ال�صوؤون ال�صيا�صية والعامة، 
واملحافظ���ة على ثرواتن���ا ومكت�صباتن���ا التنموية 
واحل�صاري���ة(. كما اأ�صار جاللته يف كلمته ال�صامية 
اإلى ����رشورة التم�ص���ك باملجد املهن���ي واللتزام 
وعدم الإ�ص���اءة اإلى الآخرين حت���ت م�صمى احلرية 
واخلروج ع���ن الثوابت الوطنية، والدخول يف حالة 
ال�صي���اع والرتاج���ع، فال�صحاف���ة له���ا قد�صيتها 

و�رشفها واجلراأة وال�رشاحة ل تعني الإ�صاءة وال�صب 
والقذف. يق���ول جاللته اأيده اهلل يف ه���ذا ال�صاأن: 
)احلرية لها �صوابط ول تعني الإ�صاءة اإلى الآخرين 
اأو التعر�س حلياتهم اخلا�صة و�صمعتهم اأو ال�صب 
والق���ذف، ول تهديد الأمن القومي والنظام العام 
باأنب���اء و�صائعات كاذب���ة اأو اآراء طائفية وعن�رشية 
اأو دعوات حتري�صية على التخريب والإرهاب، ول 
انتهاك قي���م املجتمع واآداب���ه واأخالقياته. وعلى 
املجتمع الدويل اأن يقوم بدوره الفاعل يف تعميق 
اللتزام باآداب واأخالقيات التعبري عن الراأي وفق 
م���ا توؤكده التعاليم الديني���ة والقوانني والعهود 
احلقوقي���ة الدولية، حمايًة حلق���وق جمتمعاتنا يف 

الأمن وال�صالم(.

قوة شخصية الصحافة البحرينية... 
قراءة في رسالة سيدي جاللة الملك

اأق���ل م���ن اأ�صبوع���ني يف�ص���الن العامل ع���ن قرار 
الرئي�س ترامب ب�ص���اأن الن�صحاب من التفاق النووي 
املوق���ع مع اإي���ران، وبحك���م اهتمامي البحث���ي، اأتابع 
بدقة التط���ورات املت�صارعة ب�صاأن التفاق النووي اأو 
“اإطار العمل امل�صرتك” املوقع بني اإيران وجمموعة 
“1+5”، حي���ث كان التف���اق حم���ور زي���ارة الرئي�س 
الفرن�صي ماكرون وكذلك زيارة امل�صت�صارة الأملانية 
اأجنيال مريكل اإلى وا�صنطن موؤخراً... ويف ر�صدي جممل 
الأح���داث املتواترة ح���ول ملف اإيران الن���ووي، هناك 
اأم���ور عدة اأولها زيارة الرئي�س الفرن�صي ماكرون اإلى 
وا�صنطن ونتائ���ج حمادثاته مع الرئي�س ترامب ب�صاأن 
التف���اق الن���ووي، حيث ذك���رت �صحيف���ة “التاميز” 
الربيطانية اأن الرئي�س الأمريكي جنح يف تغيري وجهة 

نظ���ر نظريه الفرن�صي حيال اإيران، ويقول التقرير اإن 
ترام���ب قو�س اآمال حلف���اء الولي���ات املتحدة يف اأن 
ت�صع���ف معار�صت���ه التفاق ب�ص���اأن الربنامج النووي 
الإي���راين، بت�صدي���ده عل���ى اأن وجهة النظ���ر الوحيدة 
التي تغ���ريت خالل الزي���ارة الر�صمية الت���ي قام بها 
ماك���رون للوليات املتح���دة هي وجهة نظ���ر الزعيم 
الفرن�صي، ونقل التقرير ع���ن ترامب و�صفه ماكرون 
بقوله “اأعتقد اأنه ينظر اإلى اإيران الآن ب�صكل خمتلف 
عم���ا كان علي���ه قب���ل اأن يخط���و اإلى داخ���ل املكتب 
البي�صاوي، اأدرك وجهة نظري ب�صاأن اإيران”، وخل�س 
ماك���رون بح�صب التقري���ر اإلى اأن ترام���ب �صيتخل�س 
من التفاق مع اإي���ران “لأ�صباب داخلية”، و�صيفر�س 
“عقوب���ات قا�صية جدا” على اإي���ران، وي�صري التقرير 

اإل���ى اأن ماكرون ذه���ب اإلى وا�صنط���ن لإقناع ترامب 
بفك���رة اتفاق جديد م���ع اإيران يحافظ عل���ى التفاق 
احلايل وي�صي���ف اإليه قيودا اإ�صافي���ة على القدرات 
النووي���ة الإيرانية، ف�صال عن برنامج اإنتاج ال�صواريخ 
ونفوذ اإي���ران يف ال����رشق الأو�صط، على م���دى طويل.  
بجان���ب ما �صب���ق، كان الرئي�س ماك���رون قد �رشح يف 
نهاي���ة زيارت���ه باأن���ه يتوق���ع اأن ين�صح���ب ترامب من 
التفاق املوقع ع���ام 2015، وقال الرئي�س الفرن�صي 
اإن���ه رمبا يكون قد ف�ص���ل يف اإقناع نظ���ريه الأمريكي 
دونالد ترامب، بالإبقاء عل���ى التفاق النووي الدويل 
مع اإي���ران، التفاق النووي كان اأولوية ق�صوى �صمن 
برنام���ج زي���ارة ماك���رون التي اأق���ر يف نهايته���ا باأنه 
ف�ص���ل يف مهمته، وانتهى اإلى اأنه �صيعمل مع ترامب، 

على بناء “اإطار جدي���د” يف ال�رشق الأو�صط وخ�صو�صا 
يف �صوري���ا، والف�صل لح���ق اأي�صاً � فيم���ا يبدو � مهمة 
امل�صت�ص���ارة الأملاني���ة يف وا�صنط���ن، حي���ث اكتف���ت 
بالق���ول اإنها �صتبقى على ات�ص���ال مبا�رش مع الرئي�س 
الأمريك���ي، ب�ص���اأن اتفاق اإي���ران الن���ووي، والبديهي 
اأن مريكل الت���ي ا�صتغرقت زيارته���ا وا�صنطن ثالث 
�صاعات، مل تكن لتنجح فيما ف�صل فيه ماكرون الذي 
ا�صتغرق���ت زيارته ثالثة اأيام، وكانت اأول زيارة دولة 
لزعي���م اأجنبي للوليات املتحدة، حي���ث األقى خاللها 
كلمة اأم���ام الكوجنر����س وقوبل باحتف���اء ملحوظ من 
الرئي�س ترامب والكوجنر�س معاً. مل يكن ترامب على 
ا�صتعداد باأن يظهر خالل زيارات الزعماء الأوروبيني 
مبظه���ر الرئي�س ال���ذي ميكن اأن يتخل���ى عن موقفه 

حتت �صغوط �حللف���اء، لذ� كان حري�ص���اً على �إظهار 
العك����س متاماً، اأي اأن���ه جنح يف تغي���ري مواقف زواره 
حيال اإيران، وكانت مريكل وا�صحة حني قالت “لدينا 
اآراء خمتلف���ة، الق���رار يعود اإلى الرئي����س”. اأعتقد اأن 
هذه الزيارات �صلطت ال�ص���وء ب�صكل غري مبا�رش على 
تواف���ق ال���دول الغربي���ة املوقعة عل���ى التفاق حول 
�رشورة احتواء النف���وذ الإيراين، �ص���واء بتو�صيع اإطار 
التفاق القائم، كما ت���رى بريطانيا وفرن�صا واأملانيا، 
اأو بن���اء اتف���اق بدي���ل، كما ي���رى ترام���ب؛ فاملوقف 
الأملاين يرف�س تطوير برنامج اإيران النووي، وي�صدد 
على ����رشورة احتواء طهران وكب���ح جماحها يف منطقة 

ال�رشق الأو�صط. “اإيالف”.

مصير االتفاق النووي اإليراني )1(

عبداللطيف الصحافوالدة نجم

ق�صف���ت  دقيق���ة...  املعادل���ة   
اإ�رشائيل القاعدة الإيرانية يف مطار “تي 
– فور” و “اأعلن���ت”! فوجد املق�صوف 
نف�ص���ه حم�ص���وراً يف الزاوي���ة و “اأعلن” 
بدوره اأّنه تعّر�س للق�صف وخ�رش ما خ�رش 
و “�ص���ريّد عل���ى العدوان” حتم���اً! لكن 
طامل���ا اأّن الفاع���ل يف الق�ص���ف اجلديد 
بقي “جمهول”، فال داعي لك�رش القاعدة 
ال�صابقة التي اعتمدت على مدى نحو مئة 
وع�رشين غارة اإ�رشائيلية جرت على مدى 
ال�صنوات القليلة املا�صية وا�صتهدفت 
قواع���د ومن�ص���اآت وقواف���ل ع�صكري���ة 
 اإيراني���ة واأ�صدية وتابعة ل�ِ “حزب اهلل”!
لكن ال�صمت هذه املرَّة اأبلغ من اجلهر: 
كاأنَّ اإ�رشائي���ل توؤكد بالعمق ذهابها اإلى 
بالت�ص���ّدي للنفوذ  “قراره���ا”  ترجم���ة 
ومبا����رشة،  الإي���راين يف �صوري���ا عملي���اً 
وتنظر با�صتخفاف اإل���ى توّعدها بالّرد، 
وف���ق املقول���ة الت���ي اأطلقه���ا الأمني 
الع���ام ل�ِ”حزب اهلل” ال�صّي���د ح�صن ن�رش 
اهلل غ���داة ق�ص���ف مطار “ت���ي – فور” 
وا�صتهداف الإيرانيني مبا�رشة، من اأنَّ ما 
 قبل هذا احلدث “اجللل”، غري ما بعده!

كاأّن اإ�رشائي���ل ترم���ي قف���ازات التحّدي 
الإيراني���ني  وكاأنَّ  تف�ّصل���وا!  وتق���ول: 
يف املقاب���ل يجدون يف الأم���ر “فّخاً” ول 
يري���دون الوق���وع فيه! وياأخ���ذون على 
حمَم���ل اجَلدِّ التهدي���دات الكبرية بالرّد 
عل���ى اأي رّد من �صوري���ا بطريقة �صاملة 
ولي�صت جزئية، وتب���داأ من “م�صح ب�صار 
الأ�ص���د و�صلطت���ه ع���ن وج���ه الأر����س” 
اجلدي���دة  املعادل���ة  عن���د  وتنته���ي 
الت���ي طرحه���ا وزي���ر الدف���اع اأفيغدور 
 ليربم���ان: ت���ل اأبي���ب مقاب���ل طهران!
اإ�رشائي���ل �صت�صتم���ّر  اأّن  وه���ذا يعن���ي: 
يف ال����رشب �صاع���ة ت�ص���اء! والإيراني���ون 
“ال���رّد”  والأ�صدّي���ون �صي�صتم���ّرون يف 
الفت���ك  موا�صل���ة  خ���الل  م���ن  عليه���ا 
بال�صوري���ني! وذل���ك ما يعني���ه حرفياً، 
قول رئي�س �صوري���ا ال�صابق بالأم�س اإّن 
الت�صعي���د )كذا( “ل���ن يزيد ال�صوريني 
عل���ى  الق�ص���اء  عل���ى  ت�صميم���اً  اإلّ 
الإره���اب”! وهو هنا ل يتح���ّدث با�صمه 
ب���ل بالنياب���ة ع���ن ُحمات���ه الإيراني���ني! 
وتك���راراً  جم���ّدداً  وا�صح���ة  والر�صال���ة 
م���ن ف���وق ال�صط���وح: ل نري���د  وعلن���اً 
احل���رب ول ن�صع���ى اإليه���ا.. والع���داوة 
ال�ص���وري  الداخ���ل  يف  اآخ���ر،  م���كان  يف 
والعرب���ي والإ�صالمي الأك���رثي ولي�صت 
 يف اخل���ارج الإ�رشائيلي وغري الإ�رشائيلي!

امل�صكل���ة اأنَّ اإ�رشائيل مل ت�صتوعب ذلك 
بع���د! وقّل���ة ال�صتيع���اب ه���ذه جزء من 
“ثقافتها” العامة: هي مل ت�صتوعب قبالً 
ال�صعي العربي اإلى ال�صالم معها، فكيف 
له���ا اأن ت�صتوع���ب “الرغب���ة” يف جعلها 
راأ����س “حل���ف الأقلي���ات” يف حميطها! 
وكي���ف لها اأن تطمئ���ن اإلى وجود يرفع 
�صعار القد�س، رغ���م اأّن اأ�صحابه ذهبوا 
اإلى كل مكان با�صتثناء القد�س! الق�ّصة 
مبدئّية وُمعّقدة، وكرثة تعقيداتها هذه 
قد تُو�صل اإلى ح���رب مبا�رشة ل يريدها 

طرفاها؟!. “امل�صتقبل”.

في حرب مرذولة! )2(

علي نون

 ا�صتناًدا اإلى مبداأ الثورة و�صعارها الديني 
ف����اإن جمي����ع موؤ�ص�ص����ات الدول����ة الإيراني����ة مت 
�صبغته����ا بالإ�صالم ومنها جمي����ع اأوجه ال�صيا�صة 
الإيراني����ة م����ن داخلي����ة وخارجي����ة... �صيا�صي����ة 
وثقافي����ة،  وع�صكري����ة  واإعالمي����ة  واقت�صادي����ة 
فاأ�صبح����ت املوؤ�ص�صة الدينية بقي����ادة املر�صد 
الأعل����ى املهيمن����ة عل����ى عملي����ة �صن����ع الق����رار 
الإي����راين يف الداخ����ل واخل����ارج، ولتحقي����ق هذه 
الروؤي����ة الدينية مت تنظيف هذه املوؤ�ص�صات من 
جمي����ع َمن ل يتفقون مع ه����ذا املنهج، وتعر�س 
اأو يف  بيوته����م  ال�صج����ن يف  اإل����ى  املعار�ص����ون 
ال�صج����ون اأو امل����وت، وتهياأت العنا�����رش لتنفيذ 
ا�صرتاتيجي����ة النظ����ام يف خمتل����ف مواق����ع عمل 
املوؤ�ص�ص����ات الإيراني����ة يف الداخ����ل واخلارج من 
اأجل تاأ�صي�س المرباطوري����ة الفار�صية الكربى، 
وهك����ذا جند اأن تاأ�صي�����س امليلي�صيات الإيرانية 
يف لبنان والع����راق واليمن و�صوريا واأفغان�صتان 
وباك�صت����ان ويف اأقط����ار اخللي����ج العرب����ي ه����ي 
بداي����ة لتاأ�صي�����س المرباطورية. لق����د �صاهمت 
اإبع����اد  يف  الإيراني����ة  الإعالمي����ة  ال�صرتاتيجي����ة 
واإلغ����اء دور الكثري م����ن الأقط����ار العربية، لكن 
هناك اأقط����ار عربية مار�ص����ت �صيا�صة املمانعة 
له����ذه ال�صرتاتيجية يقودها يف ذل����ك حفاًظها 
عل����ى هويتها العربي����ة ودينه����ا الإ�صالمي واأمن 
اأرا�صيه����ا و�صالم����ة �صعبه����ا من اأه����داف تو�صع 
نف����وذ النظام الإي����راين، وكان النظ����ام الإيراين 
يعتق����د اأن الع����رب يف منطق����ة اخللي����ج العربي 
ويف الأقط����ار العربي����ة الأخرى �صيكون����ون وعاًء 
خال�ًص����ا لأهداف����ه واأجندات����ه، اإل اأن����ه تيقن باأن 
الع����رب يف ه����ذه الأقط����ار معادل����ة �صعب����ة جًدا 
ول ميكن اخ����رتاق مكونات الن�صي����ج املجتمعي 
والدين����ي العربي، فم����ع اختالف اأدي����ان العرب 
وُه����م اأ�صحابه����ا ورعاته����ا اإل اأنه����م متحدون يف 
جمتمعهم واأوطانهم، وُي�صكل����ون مع قياداتهم 
العربي����ة �ص����ًدا منيًع����ا ل�صد اأي اخ����رتاق للنظام 
الإي����راين... اإن ما يوقف ه����ذه ال�صرتاتيجية هو 
�صيا�ص����ة وا�صرتاتيجية اإعالمي����ة وطنية وقومية 
عربي����ة ي�ص����رتك يف تد�صينه����ا كل َم����ن يرف�س 

تو�صع نفوذ النظام الإيراين.

استراتيجية بناء االمبراطورية 
وتوسيع النفوذ

عبدعلي  
الغسرة



 �رتفاع طفيف يف �أ�سعار 
�لغذ�ء �لعاملية 

روما - رويرتز: قالت منظمة “فاو” �أم�س �خلمي�س 
�إن �أ�سع���ار �لغ���ذ�ء �لعاملية �رتفع���ت ب�سكل طفيف يف 
�أبريل مقارنة بال�سهر �ل�سابق، مع ��ستمر�ر زيادة �أ�سعار 
معظم �حلبوب ومنتج���ات �لألبان، فيما و��سلت �أ�سعار 
�ل�سك���ر �نخفا�سها. و�سج���ل موؤ�رش فاو لأ�سع���ار �لغذ�ء، 
�ل���ذي يقي����س �لتغ���ر�ت �ل�سهرية ل�سلة م���ن �حلبوب 
و�لزي���وت �لنباتية ومنتج���ات �ألبان و�للح���وم و�ل�سكر، 
173.5 نقط���ة �ل�سه���ر �ملا�سي مقاب���ل 172.8 نقطة 
يف مار����س. وذكرت ف���او �أن �أ�سعار �لغ���ذ�ء يف �لأ�سو�ق 
�لعاملية �رتفعت 2.7 % يف �أبريل على �أ�سا�س �سنوي.

“�ملطار” ت�سيد ب� “خدمات �لإنقاذ ومكافحة �حلر�ئق”
 �ملح����رق -�ملطار: قال �لرئي�س �لتنفيذي ل�رشكة مطار �لبحرين حمم����د يو�سف �لبنفالح �إن “�ليوم 
�لعامل����ي لرجال �لإطفاء” يعد �لفر�سة �ملثلى لتقدي����ر �لإ�سهامات �ل�سخمة �لتي يقدمها رجال �لإطفاء 
يومًي����ا لتعزي����ز �سالمة �لطر�ن، موؤك����ًد� �أن فريق خدم����ات �لإنقاذ ومكافحة �حلر�ئ����ق يف مطار �لبحرين، 
و�ل����ذي يتاأل����ف من 97 حمرتفا، يتمتع مبهارة عالية، وقد خ�س����ع جميعهم لتدريبات معتمدة من �سوؤون 
�لطر�ن �ملدين د�خلًيا وخارجًيا، �إلى جانب قدرتهم على �ل�ستجابة �ل�رشيعة حلالت �لطو�رئ با�ستخد�م 
�أ�سط����ول متط����ور من �ملركبات �مُل�سممة خ�سي�ًس����ا لهذ� �لغر�س، م�سر� �إل����ى �أن فريق خدمات �لإنقاذ 

ومكافحة �حلر�ئق يجري تقييمات دورية ملخاطر �حلريق يف جميع �أنحاء �ملطار.
 ج����اء ذلك مبنا�سبة �لي����وم �لعاملي لرجال �لإطفاء، و�لذي ي�سادف �لر�بع م����ن مايو من كل عام، �إذ 
تقدمت �رشكة مطار �لبحرين بالتهنئة ملنت�سبي �إد�رة خدمات �لإنقاذ ومكافحة �حلر�ئق كافة يف �ملطار، 
م�سيدة بالدور �لبالغ �لأهمية وباجلهود �ملتفانية �لتي يبذلها فريق �لإنقاذ ومكافحة �حلر�ئق؛ للحفاظ 

على �سالمة �مل�سافرين و�ملوظفني يف �ملطار. 
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اقتصاد
%  5 ل������ن������ح������و  �ل�����ت�����������س�����خ�����م  ��������س�������رتف�������ع  �مل���������������س�������اف�������ة  �ل������ق������ي������م������ة 

حجم اقت�ساد البحرين �سيالم�س 40 مليار دوالر العام املقبل
بح�سب �أحدث توقعات �سندوق �لنقد �لدويل 

توق���ع �سن���دوق �لنق���د �ل���دويل �أن ينمو 
�لقت�ساد �لبحريني ليبلغ عتبة �لأربعني مليار 
دولر يف �لع���ام 2019 مدفوع���ا بنم���و �سنوي 
يق���در بنح���و 3 % هذ� �لع���ام و2 % يف �لناجت 

�ملحلي �لعام �ملقبل.
وج���اءت توقع���ات �سندوق �لنق���د �لدويل 
يف �أح���دث ن�رشه له عن توقعات���ه لقت�ساديات 
منطقة �ل�رشق �لأو�س���ط، و�لتي �أ�سار فيها �إلى 
�أن �لنمو �لقت�س���ادي �سيبلغ 3 % هذ� �لعام، 
�إل �أن من���و �لقطاع �لنفط���ي �سيكون �أقوى من 
ذل���ك ليبلغ 3.6 % على �أ�سا�س �سنوي حمتمل 

لهذ� �لعام.
و�أ�س���ار �ل�سندوق �إل���ى �أن �لبحرين حتتاج 
ل�سع���ر برمي���ل نح���و 116 دولر للو�سول �إلى 

نقط���ة �لتو�زن فيما يتعل���ق بامليز�نية �لعامة 
خالل �لعام �جلاري، م�ستدركا �أن نقطة �لتو�زن 
�ستتطلب �أق���ل من ذلك يف �لعام 2019 لتبلغ 

113 دولر�ً لربميل �لنفط.
�لقت�سادي���ة  �لتوقع���ات  ن����رشة  وبين���ت 
ل�سن���دوق �لنقد �ل���دويل �أن �ململك���ة �ستنعم 
مب�ستوي���ات ت�سخم منخف�سة عند 2.9 % هذ� 
�لع���ام، لكنه���ا �سرتتف���ع لتبل���غ 4.9 % �لعام 
�ملقب���ل مع بدء �لبحرين فر����س �رشيبة �لقيمة 
�مل�ساف���ة �لتي يتوقع �أن تطبق يف �لربع �لأول 
م���ن �لع���ام 2019 بن�سب���ة 5 % �أ�س���وة ب���دول 
جمل�س �لتع���اون �خلليج���ي �لتي ب���د�أ بع�سها 

بتطبيقها هذ� �لعام.
�أما فيما يتعلق باملو�زن���ة �لعامة للدولة، 
�أ�س���ارت توقع���ات �ل�سن���دوق �إل���ى �أن �لعجز 
�ملايل للبحرين �سيتقل�س ليبلغ 15.1 % هذ� 

�لعام قبل �أن حتقق �إجن���از�ً �إ�سافيا بتقلي�سه 
�ل���ى 11.6 يف �لع���ام 2019، �إذ تتز�م���ن هذه 

�لتوقع���ات م���ع م�س���ي �لبحري���ن يف �إج���ر�ء�ت 
لإ�س���الح نظام �لدع���م �ملايل وتقن���ني �لدعم 

�ملقدم للمحروقات و�لكهرباء وتطبيق �رشيبة 
�لقيم���ة �مل�ساف���ة وزي���ادة عدد م���ن �لر�سوم 

�حلكومية.
و�أما فيم���ا يتعلق بالدين �لع���ام، �أ�سارت 
توقعات �ل�سن���دوق، �إلى �أن حجم �لدين �لعام 
�سرتف���ع �لع���ام �جل���اري ليبل���غ 94.9 % من 
�إجمايل �لناجت �ملحلي، يف حني �ستزيد �لبحرين 
من حج���م �ل�ستد�نة لتغطي���ة �لعجز �ملايل يف 
2019 لتبلغ ن�سب���ة �لديون �إلى �إجمايل �لناجت 
�ملحل���ي نحو 102 %، �إذ يتوق���ع �أن يبلغ حجم 

�لديون حينها نحو 33.7 مليار دولر.
و�ستزي���د �ململك���ة �سادر�تها م���ن �ل�سلع 
و�خلدمات كم���ا ت�سر ن�رشة �ملوؤ�س�سة �لدولية، 
�إذ بين���ت �أن �س���ادر�ت �لبحري���ن �ستبل���غ هذ� 
�لع���ام نح���و 29.8 مليار دولر قب���ل �أن ترتفع 

�إلى 31 مليار دولر يف �لعام 2019.

علي الفردان

 اإعفاء م�ستثمري الذهب من اأي �رضائب باالإمارات

“جمل�س البنوك” يوا�سل فعاليات املنتدى العاملي باأ�سطنبول

“جيبكا” يدعو القطاع اخلليجي للتعاون يف �سال�سل االإمداد 
ً  للحفاظ على �لقدرة �لتناف�سية لل�سناعات �لكيميائية عامليا

�خلليج���ي  �لحت���اد  �أ�س���در  جيب���كا:   - دب���ي 
للبرتوكيماوي���ات و�لكيماوي���ات “جيب���كا”، تقريره 
�جلدي���د �ملتعلق ب�سال�س���ل �لإمد�د، �ل���ذي �أّكد على 
�أن �لتع���اون يف �سال�س���ل �لإم���د�د �سيك���ون �ملفتاح 
�لأ�سا�س���ي للحفاظ على �لق���درة �لتناف�سية �لعاملية 
لقطاع �ل�سناعات �لكيميائية يف منطقة دول جمل�س 

�لتعاون �خلليجي. 
�إنت���اج  م���ن   %  83 م���ن  �أك���ر  �أن  يذك���ر   
�لبرتوكيماوي���ات يف دول جمل�س �لتع���اون �خلليجي 
يتم ت�سديرها �إلى �أك���ر من 100 دولة حول �لعامل، 
لذلك فاإن هذه �ل�سناعة متتلك �أطول �سل�سلة �إمد�د 
على �مل�ستوى �لعاملي،�لأمر �لذي يجعل من �سال�سل 
�لإم���د�د �أم���ر�ً يف غاي���ة �لأهمية للحف���اظ على �مليزة 
�لتناف�سية عاملي���اً، وبالتايل �ستلعب عملية حت�سني 
�لتكلفة دور�ً حموري���ا يف زيادرة �لعائد�ت �ل�سافية 
ل����رشكات �لكيماويات، حيث ميث���ل متو�سط �لتكلفة 
�ملرتبطة ب�سال�س���ل �لإمد�د لل�سناعات �لكيماوية يف 
دول جمل����س �لتعاون �خلليجي م���ا ن�سبته 30 % من 

�أ�سعار �ملنتجات �لو��سلة �إلى وجهتها �لنهائية. 

وي�ستن���د �لتقرير، �لذي ياأتي بالتز�من مع قرب 
�نط���الق �ل���دورة �لعا����رشة ملوؤمتر “جيب���كا ل�سال�سل 
�لإم���د�د”، �إل���ى نتائ���ج �ل�ستبي���ان �ملعد م���ن قبل 
�لحت���اد و�ل���ذي يتمحور ح���ول �لتع���اون يف �سال�سل 
�لإم���د�د، حي���ث مت ��ستط���الع �آر�ء 19 م���ن �ل�رشكات 
�لأع�س���اء يف �لحتاد و�لت���ي متثل جمتمعة 75 % من 
�إجمايل ناجت قط���اع �ل�سناعات �لكيميائية يف منطقة 

�خلليج �لعربي م���ن حيث �حلجم. كما ذكر 26 % من 
�أف���ر�د �لعينة �أن �لفو�ئد �ملتبادلة وت�سارك �ملخاطر 
هما م���ن �أهم دو�ف���ع �لتعاون.  و ق���ال �لأمني �لعام 
لالحتاد �خلليجي للبرتوكيماويات و�لكيماويات، عبد 
�لوهاب �ل�سعدون “تعك�س نتائ���ج �لدر��سة �للتز�م 
�لكبر �لذي تظه���ره �ل�رشكات �لأع�ساء يف جيبكا نحو 
زي���ادة �لرتكيز على �لتعاون م���ع �ل�رشكاء يف �سال�سل 
�لإم���د�د ل�سيما م���زودي �خلدم���ات �للوج�ستية. فمع 
ت�سارع وترة �لتغر�ت �لت���ي �ستطر�أ على �ل�سناعة 
خ���الل �ل�سن���و�ت �لقادمة �سي�سبح �لتع���اون �رشورياً 
وذلك للمحافظة على �ملي���زة �لتناف�سية لل�سناعات 
�لكيميائي���ة يف منطق���ة �خللي���ج �لعرب���ي”.  و�أ�ساف 
�ل�سع���دون “ �سيتم �لرتكيز خالل �لدورة �لعا�رشة من 
موؤمت���ر جيب���كا ل�سال�سل �لإمد�د، بح�س���ور كبار قادة 
�ل�سناع���ة يف �لف���رتة ما ب���ني 9 و 10 ماي���و يف دبي، 
ب�سكل �أ�سا�سي، على �أهمي���ة �لتعاون لتاأكيد �حلاجة 
�إل���ى �إيج���اد �سال�سل �إم���د�د �أك���ر كف���اءة وتب�سيطاً 
وتعاون���اً، مل���ا لذلك م���ن �أثر كب���ر يف خل���ق �لقيمة 

وزيادة �لعائد�ت �ل�سافية لل�سناعة”. 

�خلرب - �حت���اد �لغرف: �أ�س���اد �أمني عام 
�حت���اد غ���رف دول جمل�س �لتع���اون �خلليجي 
عبد�لرحي���م نقي بقر�ر جمل����س �لوزر�ء بدولة 
�لإم���ار�ت �لعربي���ة �ملتح���دة، �ل���ذي �س���در 
موؤخر�ً ب�ساأن �إعف���اء �مل�ستثمرين و�ملوردين 
يف قط���اع �لذه���ب و�لأملا�س م���ن �أي �رش�ئب 
عل���ى معامالته���م �لتجاري���ة. ودع���ا نق���ي يف 
ه���ذ� �جلان���ب كاف���ة دول جمل����س �لتع���اون 
�خلليج���ي ب���اأن حت���ذو ح���ذو دول���ة �لإمار�ت 
با�ستجاب���ة �حلكوم���ة ملطالب���ات ومالحظات 
�لتج���ار و�أ�سحاب �لأعم���ال، خا�سة و�أن �لقر�ر 
ج���اء ليعك����س �حلر�س �حلكوم���ي على �إطالق 
و�لإج���ر�ء�ت  �لق���ر�ر�ت  و�تخ���اذ  �ملب���ادر�ت 
�لالزم���ة  و�مل�سان���دة  �لتي�س���ر�ت  وتوف���ر 
لتهيئة من���اخ �ل�ستثمار وتهيئة فر�س �لنمو 
لل����رشكات ودع���م �زده���ار �لأعمال.وبني نقي 
�أن �لحت���اد �سب���ق و�أن رف���ع لالأمان���ة �لعام���ة 
ملجل����س �لتع���اون يف مار�س �ملا�س���ي نتائج 
وتو�سي���ات در��سة ميد�نية قام بها، تناولت 
تاأثر تطبيق �رشيب���ة �لقيمة �مل�سافة، تدعو 
�إل���ى �إع���ادة �لنظ���ر يف تطبيق ه���ذه �ل�رشيبة 
عل���ى ن�شاط قطاع املجوه���رات وامل�شغوالت 
�لذهبي���ة و�لأحجار �لكرمية و�سبه �لكرمية مبا 

فيها �للوؤلوؤ.
�أج���رت �سل�سل���ة  �أن �لدر��س���ة  و�أ�س���اف 
مقارن���ات مبا ه���و مطب���ق يف دول جماورة يف 
�ملنطق���ة حول تطبيق �ل�رشيبة �مل�سافة على 
ن�شاط الذهب واملجوهرات، واأت�شح من خالل 
اأنه عن���د تطبيق ال�رضيبة، ه���ذا الن�شاط يجب 
�أل يتعدى �أحد �لإج���ر�ء�ت �ملو�سي بها، كاأن 
يت���م �إعفاء ت���ام وكام���ل لقيم���ة �ملجوهر�ت 
و�لأحج���ار �لكرمي���ة و�سبه �لكرمي���ة مبا فيها 

�للوؤل���وؤ من �ل�رشيب���ة �مل�ساف���ة، �أو �أن تطبق 
�ل�رشيب���ة بو�ق���ع مبلغ ثاب���ت �أو مقطوع مقدر 
م�سبق���ا، �أو عل���ى ن�سبة هام����س �لربح �ملقدر 
م�سبق���ا مبعرف���ة �إد�ر�ت �جلم���ارك يف �لدول 
�لتي ب���د�أت يف �لتطبيق مبا يع���ادل مثال 12 
% م���ن قيم���ة �ملجوهر�ت كما ه���و مطبق يف 
دول عربي���ة جم���اورة. و�أك���د نق���ي �أن ق���ر�ر 
�لإعف���اء م���ن �ل�رشيبة ه���ذ� �سيع���زز �نتعا�س 
جت���ارة �لذهب و�لأملا�س ويوؤك���د مكانة دبي 
�لتجاري���ة وقدرتها على ��ستقطاب �مل�ساريع 
و�ل�ستثمار�ت ويدعم تنوع �لأعمال و�أنه ياأتي 
تتويج���اً و��ستكمالً للت�سهي���الت و�ملبادر�ت 
�لعدي���دة �لت���ي تقدمه���ا �لدول���ة لأ�سح���اب 
�لأعمال و�مل�ستثمرين، وحر�سها على توفر 
�لبيئة �ملالئمة و�لبني���ة �لتحتية و�لت�رشيعات 
�لالزمة ملز�ولة �لأعمال ومنوها يف �لقطاعات 

�ملختلفة وخا�سة �لتجارية.

 �ملنام���ة - �ملجل�س �لعام للبنوك: �أطلق 
�ملجل�س �لعام للبن���وك و�ملوؤ�س�سات �ملالية 
�لإ�سالمي���ة �أم����س �لي���وم �لث���اين و�لأخر من 
�ملنت���دى �لعامل���ي �لثال���ث للمجل����س �لعام، 
حتت �سعار “�لوجه �جلديد للخدمات �ملالية: 
��سطر�ب���ات، وفر����س وحتدي���ات متجددة”، 
وقد بد�أ �ليوم �لثاين ملنتدى �ملجل�س �لعام، 
و�ل���ذي مت تنظيم���ه بال�رش�ك���ة م���ع �لوكال���ة 
�لرتكي���ة ملر�قب���ة وتنظي���م �لعم���ل �مل�رشيف 
يف فن���دق “ر�فل���ز �أ�سطنب���ول” يف �أ�سطنبول 
برتكي���ا، بجل�س���ة �إفطار خا�س���ة ومميزة حول 
“�لقي���ادة و�لإ�سرت�تيجي���ة يف ع����رش �لث���ورة 
�ل�سناعية �لر�بع���ة”. ومتيزت جل�سة �ملجل�س 
�لع���ام لالإفطار بكونها جل�سة تفاعلية لتبادل 
�لأف���كار و�لتطبي���ق �لعمل���ي ح���ول �لقي���ادة 

�ل�سخ�سي���ة و�لتنظيمي���ة، وقدم���ت منظ���ور�ً 
خمتلفاً للغاية متي���ز باأنه �أكر مالءمة لع�رشنا 

�ملت�سارع و�ملتز�يد �لتغر�ت.
جل�س���ة  يف  �لرئي����س  �ملتح���دث  وكان 
�لإفطار �خلا�سة هذ� �لعام موؤلف “�لكثر من 
�ملديري���ن، و�لقليل من �لق���ادة” )�ساميون 
و�سو�سرت، 2011(، و”كن �لتغير” )ماكجرو 
هيل، 2014(، و”�لقيادة �ملفتوحة �مل�سدر: 
�إع���ادة �بتكار �لإد�رة يف غي���اب تو�جد �ملزيد 
م���ن �لأعم���ال كاملعت���اد” )ماكج���رو هي���ل، 
�أكتوب���ر 2017(، وه���و �أي�س���اً كات���ب د�ئ���م 
لفورب����س - ر�جي���ف بي�ساو�ري���ا. وقد �سارك 
يف �إد�رة �جلل�س���ة �أحد �ملنظمني �ملخ�رشمني، 
�لأكادمي���ي �لب���ارز عمي���د جامع���ة �أ�سطنبول 

�سهر، �أحمد فاروق �أي�سان. 

• عبد �لوهاب �ل�سعدون	

• عبد�لرحيم نقي 	

“با�س”: تطوير �سامل يف “راأ�س املال الب�رضي”
 �حتفلت بيوم �لعمال �لعاملي

�ملحرق - با�س: ق���ال �لرئي�س �لتنفيذي ل�رشكة 
خدمات مط���ار �لبحرين “با�س”، �سلمان �ملحميد �إننا 
“نحر����س �سم���ن ��سرت�تيجية �ل�رشكة عل���ى �حلفاوة 
بالروة �لب�رشية و�ل�ستثمار فيها”. و�أ�ساف” ن�سعى 
د�ئم���اً �إل���ى تفعيل مب���ادئ �لعد�لة ب���ني �ملوظفني 

و�ل�سفافية يف �لتعامل معهم”. 
وبني �ملحميد �أن �رشكة )با�س( بد�أت خالل �لعام 
�جلاري على حت�سني �مل�ستوى �ملعي�سي للموظفني، 
ع���رب �إقر�ر زيادة عام���ة للمو�طنني �لذي���ن ي�سكلون 
نح���و 80 % م���ن �إجمايل �أع���د�د �ملوظف���ني، ناهيك 
عن تد�س���ني عملي���ة تطوي���ر �ساملة يف نظ���ام ر�أ�س 

�مل���ال �لب����رشي، مبا يحق���ق �أعلى م�ستوي���ات �جلودة 
و�لأد�ء، حي���ث متت مر�جعة �لنظ���ام �ل�سابق و�إدخال 
�لتح�سينات عليه مبا يجعله يحاكي نظر�ءه يف �لدول 

�ملتقدمة.  
ج���اء ذلك ل���دى م�سارك���ة “با����س” يف �حتفالت 
ي���وم �لعمال �لعاملي �لذي ي�س���ادف �لأول من مايو. 
وت�سمن���ت م�س���اركات “با����س” على �إقام���ة فعالية 
�جتماعي���ة للموظفني يف بهو �ل�رشك���ة، بالإ�سافة �إلى 
�مل�سارك���ة يف �حلفل �ل���ذي �أقيم حت���ت رعاية عاهل 
�لبالد �ساحب �جلاللة �مللك حمد بن عي�سى �آل خليفة، 
بالتع���اون مع �لحتاد �حل���ر لنقابات عم���ال �لبحرين 

بفن���دق �خللي���ج.  �إذ مت تكرمي خم�س���ة من موظفيها 
يف �حلف���ل وهم: عاي�س���ة �أحمد م���ن �إد�رة �لر�أ�س مال 
�إد�رة �لتموي���ن،  �لب����رشي، ف���روز عبد�لرحي���م م���ن 
�إبر�هي���م بوعي���ده م���ن �إد�رة �لأم���ن، و�سم���ر �سالح 
وخلي���ل بوهز�ع م���ن د�ئ���رة �ساحة عملي���ات �ملطار. 
فيما �ساركت “با�س” �أي�ساً باحتفالت �لحتاد �لعام 
لنقاب���ات عم���ال �لبحرين، حيث مت تك���رمي 5 �آخرين 
م���ن موظفيها وه���م: عادل ل���وري وجا�سم حممد من 
�إد�رة �ملر�ف���ق وفهمي غلوم ويو�سف �أحمد من �إد�رة 
�لتموي���ن وجعفر عب���د�هلل من د�ئرة �ساح���ة عمليات 

�ملطار.

• �حتفال “با�س” بيوم �لعمال �لعاملي	
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4.86 مليون دينار لتطوير �شبكات نقل املياه املرتبطة مبحطة الدور
“الإ�شكان”: التاأهيل امل�شبق ل�رشكات املقاولت لإن�شاء املنازل

طرح���ت هيئ���ة الكهرباء وامل���اء يف اجلل�شة 
الأ�شبوعي���ة ملجل����س املناق�ش���ات واملزايدات 
اأم����س العط���اءات املالي���ة ملناق�ش���ة اخلدمات 
ال�شت�شارية مل�رشوع تطوير �شبكات نقل املياه 
املرتبط���ة باملرحل���ة الثانية من حمط���ة الدور، 
تق���دم اإليها عط���اء وحي���د بنح���و 4.86 مليون 

دينار.
وفت���ح املجل����س مناق�ش���ة اأخ���رى للهيئة 
 Air Circuit( للدعوة لتاأهي���ل م�شنعي مادة
Breaker( امل�شتخدمة باإدارة توزيع الكهرباء 
تق���دم اإليه���ا 11 عط���اء عل���ق اأحده���ا ومل يتم 

الإف�شاح عن قيمة اأي منها.
مناق�ش���ة  الإ�ش���كان  وزارة  طرح���ت  كم���ا 
للتاأهيل امل�شبق ل�رشكات املقاولت الهند�شية 
مل�شاري���ع الوزارة لإن�شاء بي���وت �شكنية، تقدم 
اإليها 44 عطاء، دون اأن يتم الإف�شاح عن قيمة 

اأي عطاء منها.
وفتح املجل����س يف جل�شت���ه الأ�شبوعية 21 
مناق�ش���ة ومزايدة، تابعة اإلى 12 جهة حكومية، 
باإجمايل 141 عطاء، وبلغ جمموع اأقل العطاءات 
املقدمة 11.899 مليون دينار تقريًبا، يف حني 

مت تعليق 7 عطاءات تابعة اإلى 5 جهات.
ونظ���ر املجل����س يف 5 مناق�ش���ات ل�رشك���ة 
ط���ران اخللي���ج، اأوله���ا لتعيني ك���راج لأعمال 
�شيان���ة وت�شلي���ح �شي���ارات ال�رشك���ة، تق���دم 
اإليه���ا عط���اءان اأقلهما ب���� 121.5 األ���ف دينار، 
والثاني���ة لتق���دمي اخلدم���ات الأر�شية يف مطار 
حممد اخلام����س يف الدار البي�ش���اء، تقدم اإليها 
عطاءان، علق اأحدهما، واأقل عطاء بنحو 395.2 
األ���ف ي���ورو )ما يع���ادل 178.15 األ���ف دينار(، 
فيما تعلقت الثالثة بتطوي���ر برنامج الهواتف 

الذكي���ة لل�رشك���ة، تقدم اإليه���ا 3 عطاءات، علق 
اأحدها، واأقل عطاء بنحو 1.17 مليون دولر )ما 
يع���ادل 440.89 األف دين���ار(، والرابعة لتاأجر 
جه���از املحاكاة لتدري���ب الطيارين على طائرة 
)بوينج 787(، تقدم اإليها 3 عطاءات، اأقلها ب� 
445.2 األف دولر )ما يعادل 167.4 األف دينار 
تقريَبًا(، والأخ���رة لتوفر متر ذي جودة عالية 
مل�شافري ال�رشك���ة، تقدم اإليها عطاءان، اأقلهما 

ب� 45 األف دينار.
كما نظ���ر املجل����س يف 3 مناق�شات لوزارة 

ال�شحة، اأولها ل�شتبدال وحدة التحلية اخلا�شة 
الكل���ى مبجم���ع  الكل���وى ملر�ش���ى  بالغ�شي���ل 
ال�شلماني���ة الطب���ي، تق���دم اإليه���ا 4 عطاءات، 
اأقلها ب���� 199.5 األف دين���ار، والثانية لتحويل 
م�شت�شف���ى �ش���رة لل���ولدة اإلى مرك���ز للإقامة 
الطويل���ة، تقدم اإليه���ا 7 عط���اءات اأقلها بنحو 
184.1 األ���ف دينار، والأخ���رة ل�شتبدال وحدة 
�شحب الهواء الطبية يف جممع ال�شلمانية الطبي، 
تقدم اإليها 3 عطاءات، اأقلها بنحو 40.44 األف 

دينار.

وكذل���ك فت���ح املجل����س مزايدت���ني لأمانة 
العا�شمة، اأولهم���ا لتاأجر 180 موقًع���ا اإعلنًيا 
من ن���وع موبيز بنطاق اأمانة العا�شمة بنحو 2.4 
مليون دينار، وكان قد تقدم اإليها 3 عطاءات، 
والثاني���ة لتاأج���ر 18 موقًع���ا اإعلنًي���ا م���ن نوع 
ميجاكوم بنط���اق اأمانة العا�شمة ب� 602.1 األف 

دينار، وكان قد تقدم اإليها 4 عطاءات.
واأي�ًش���ا فت���ح املجل����س مناق�ش���ة ل���وزارة 
�ش���وؤون البلديات والتخطي���ط العمراين مل�رشوع 
مم�شى اإ�ش���كان قليل، تقدم اإليه���ا 3 عطاءات 

اأقلها بنحو 157.4 األف دينار، كما فتح مزايدة 
لذات الوزارة لبيع املعدات البيطرية املوجودة 
يف خم���ازن و�شيدلية العيادة البيطرية بالبديع 
ب� 320 األف دين���ار، وكان قد تقدم اإليها عطاء 

وحيد.
ع���لوة على ذل���ك، فتح املجل����س مناق�شة 
ل���وزارة الأ�شغ���ال للمرحل���ة الثانية م���ن اأعمال 
التجدي���د وال�شيان���ة جلمعي���ة اله���لل الأحمر، 
تق���دم اإليها 3 عط���اءات اأقلها بنح���و 277.33 
األ���ف دينار، ومناق�شة لإدارة املخازن املركزية 
بهيئة الكهرباء واملاء لتوريد كابلت كهربائية 
ذات جه���د 220 كيلوفولت وملحقاتها لتطوير 
م����رشوع الفاحت، تق���دم اإليها 3 عط���اءات اأقلها 
ب���� 941.94 األف دين���ار، ومزاي���دة عامة دولية 
لوزارة �ش���وؤون الإع���لم لإدارة وت�شغيل القناة 
 MHz( الإذاعي���ة  املوج���ة  عل���ى  الرفيهي���ة 
107.2( مل���دة 5 �شن���وات بقيم���ة 922.6 األف 

دينار، وكان قد تقدم اإليها 5 عطاءات.
اإ�شافة اإل���ى ذلك، فتح املجل����س مناق�شة 
لبلدي���ة املنطق���ة اجلنوبي���ة لتق���دمي خدمات 
التنظي���ف ملكات���ب بلدي���ة املنطق���ة اجلنوبية 
واملجل����س البلدي، تقدم اإليه���ا 16 عطاء، علق 
اثن���ان منه���ا، واأق���ل عط���اء بنح���و 44.88 األف 
دينار، ومناق�شة ل� “متكني” لأعمال جتهيزات 
مكات���ب لق�ش���م خدم���ة عم���لء “ال�شن���دق” يف 
الطابق الأر�شي ملبنى بيت التجار، تقدم اإليها 
14 عطاء، عل���ق اثنان منها، واأق���ل عطاء بنحو 
196.27 األ���ف دين���ار، ومناق�ش���ة عامة لوزارة 
الربية والتعليم لتوفر فنيني لتقدمي الدعم 
الفني يف مدار�س واإدارات الوزارة، تقدم اإليها 
7 عطاءات، علق اأحده���ا، واأقل عطاء ب� 78 األف 

دينار.

اأبرز املناق�صات املفتوحة

�أقل عطاء بالدينار ال�صركة العدد و�صف �ملناق�صة اجلهة

4،855،900.00 Mott MacDonald Limited 1
�لعطاء�ت �ملالية ملناق�صة �خلدمات �ال�صت�صارية مل�صروع تطوير �صبكات نقل �ملياه 

�ملرتبطة باملرحلة �لثانية من حمطة �لدور

�لكهرباء 

و�ملاء

0.00
-

44 �لتاأهيل �مل�صبق ل�صركات �ملقاوالت �لهند�صية مل�صاريع �لوز�رة الإن�صاء بيوت �صكنية
وز�رة 

�الإ�صكان

2،445،093.00 Bahrain Media W.L.L 3 مز�يدة تاأجري 180 موقًعا �إعالنًيا من نوع موبيز بنطاق �أمانة �لعا�صمة
�أمانة 

�لعا�صمة

941،940.00
 TBEA Shandong Luneng Taishan

Cable Company Limited
3 توريد كابالت كهربائية ذ�ت جهد 220 كيلوفولت وملحقاتها لتطوير م�صروع �لفاحت

املخازن 

�ملركزية

922،600.00 Adline Media FZ 5
 MHz( مز�يدة عامة دولية الإد�رة وت�صغيل �لقناة �لرتفيهية على �ملوجة �الإذ�عية

�صنو�ت  5 ملدة   )107.2
وز�رة 

�الإعالم

اأمل احلامد

طويلة اإقامة  ملركز  للولدة  �شرة  م�شت�شفى  لتحويل  دينار  األ��ف   184.1

دينار مليون   2.4 بنحو  العا�شمة  اأمانة  بنطاق  اإعلنًيا  موقًعا   180 تاأجر   
دينار األ��ف   922.6 ب���  اإذاع��ي��ة  ترفيهية  قناة  وت�شغيل  اإدارة  “الإعلم”:   

13.1 مليون دينار اأرباحا �شافية لـ “بتلكو” بالربع الأول 2018
بارتفاع 60 % مقارنة ب� 8.2 مليون دينار للفرة ذاتها من العام املا�شي

الهمل���ة - بتلك���و : حقق���ت جمموعة بتلكو 
اأرباح���ا �شافية بالربع الأول م���ن العام 2018، 
بلغ���ت 13.1 مليون دينار بارتف���اع ن�شبته  60 
% مقارن���ة ب� 8.2 ملي���ون دينار يف الربع الأول 
2017. وبلغ���ت الأرب���اح الت�شغيلية للمجموعة 
20.3 مليون دينار بارتفاع بن�شبة 43 % مقارنة 
ب� 14.2 مليون دينار بالربع الأول 2017، فيما 
بلغت الأرباح قب���ل تكاليف التمويل وال�رشائب 
 EBITDA( وال�شتقطاع���ات  وال�شته���لك 
36.6( ملي���ون دين���ار بارتف���اع ن�شبته 13 %، 
مقارن���ة ب� 32.3 ملي���ون دين���ار يف الربع الأول 
الع���ام املا�شي. وبلغت الإيرادات 99.5 مليون 
دين���ار بارتفاع ن�شبت���ه %11 مقارن���ة ب� 89.7 
ملي���ون دين���ار بالربع الأول من الع���ام ال�شابق. 
كم���ا بلغت العائدات عل���ى ال�شهم الواحد خلل 
الرب���ع الأول 2018 7.9 فل����س مقارن���ة ب� 4.9 

فل�شا بالربع الأول 2017.
املجموع���ة  اإدارة  جمل����س  رئي����س  واأعل���ن 
ال�شي���خ حممد بن خليف���ة اآل خليفة عن النتائج 
املالي���ة للمجموعة بعد اجتم���اع ملجل�س الإدارة 
عقد بتاريخ 3 مايو باملق���ر الرئي�س للمجموعة 
يف الهملة. كما عرب رئي�س املجل�س عن �شعادته 
للبداي���ة اجليدة للع���ام 2018 نتيج���ة النمو يف 
النتائ���ج املالية مقارن���ة بالرب���ع الأول 2017. 
وقال “نعم���ل بجد يف كافة عملي���ات املجموعة 
لتنفيذ خططن���ا الإ�شراتيجية بتوفر �شبكات 
التغ���رات  مواكب���ة  عل���ى  وق���ادرة  موثوق���ة 
امل�شتقبلي���ة وتلبية الحتياج���ات اخلا�شة بكل 
موق���ع. وحمليا، نركز جهودنا يف املحافظة على 
مكانة البحرين كاإحدى اأف�شل البلدان يف تقدمي 
خدم���ات الت�ش���ال، ودعما ملب���ادرات احلكومة 
البحرينية املوجهة لقطاع الت�شالت. ول يزال 
التح���ول الرقم���ي، يف �شتى قطاع���ات املجتمع 
املحل���ي، عل���ى راأ����س اأولوياتن���ا، م���ع ا�شتمرار 
ال�شوئي���ة،  الألي���اف  �شب���كات  يف  ال�شتثم���ار 
 TIER( ومراكز البيانات من امل�شتوى الثالث

III(، وتطوير حمفظتنا من احللول الرقمية”.
ويعزى ه���ذا الرتف���اع يف النتائ���ج املالية 
اإل���ى الأداء اجليد ل�رشكة بتلك���و البحرين واأمنية 
الأردن، فق���د تع���ززت الإي���رادات يف البحري���ن 
ب�شب���ب التح�شينات التي اأجري���ت على خدمات 
الهات���ف النق���ال و�شبك���ة النط���اق العري����س. 
ويف الأردن ارتفع���ت عائ���دات اأمني���ة يف جميع 
املج���الت مع منو ملحوظ يف اخلدمات املرافقة 

وخدمات النطاق العري�س الثابتة.
وفيما يتعل���ق مبيزانية املجموع���ة بنهاية 

الربع الأول 2018، بلغت قيمة الأ�شول 935.5 
ملي���ون دينار مقارنة ب� 932.5 مليون دينار يف 
الرب���ع الأول 2017، وبلغ���ت الأ�شول ال�شافية 
496.4 مليون دين���ار مقارنة ب� 502.5 مليون 
دينار بالربع الأول من العام املا�شي اإلى جانب 
ميزانية نقدية بلغ���ت 167.8 مليون دينار. اأما 
جمم���وع حق���وق امللكي���ة املن�شوب���ة مل�شاهمي 
�رشك���ة الأم، فقد بلغ���ت 452.8 ملي���ون دينار 
مقارنة ب���� 461.9 ملي���ون دين���ار بالربع الأول 

 .2017
واأ�شار الرئي�س التنفيذي للمجموعة اإيهاب 
حن���اوي اإل���ى اأن الأداء الإيجاب���ي للمجموع���ة يف 
داخ���ل البحري���ن ويف معظم عملي���ات املجموعة 
يف اخل���ارج اأدى اإلى هذه البداي���ة الواعدة لهذا 
الع���ام، والتي انعك�ش���ت يف اإجم���ايل الإيرادات 

و�شايف الأرباح. 
وتاب���ع حناوي “بداأ التنفي���ذ اجلاد خلططنا 
كاف���ة  املجموع���ة  الإ�شراتيجي���ة يف عملي���ات 
يوؤتي ثماره يف احل���د الأدنى. وي�شعدنا بطبيعة 
احل���ال اأن نحق���ق ه���ذه البداي���ة اجلي���دة للعام 
بتعزي���ز  اخلا�ش���ة  خططن���ا  فمازال���ت   .2018
قدراتنا الرقمي���ة حتقق التاأث���ر املرجو منها. 
كما اأن كاف���ة عملياتنا تعمل على تنفيذ جدول 
الأعمال اخلا�س بعملية التحول، نحو �رشكة اأكرث 
كف���اءة ومرونة، وهذا م���ا يجعلنا متفائلني جدا 

بامل�شتقبل”.
واأ�ش���اف “وفيم���ا يتعلق بعملي���ات الدمج 
وال�شتح���واذ، نحن م�شتم���رون بدرا�شة وتقييم 
الفر����س اجلدي���دة يف جم���ال الت�ش���الت ويف 
القطاع���ات القريبة منها بغر����س اإ�شافة قيمة 

نوعية وفعلية للمجموعة”.
ع���دد امل�شرك���ني يف  زي���ادة يف  “هن���اك 
�شبكة النطاق العري����س على م�شتوى عملياتنا 
يف البحري���ن بن�شبة 4 % مقارن���ة بالربع الأخر 

2017 وبن�شبة 27 % على اأ�شا�س �شنوي. كما 
�شجلت كل من اأمني���ة وDhiraagu حت�شنا يف 
اأعداد م�شرك���ي النطاق العري����س بزيادة 13 
% مقارنة بالربع الأخر 2017 وبزيادة �شنوية 

بن�شبة 84 % و65 % على التوايل”.
“اإن ن�شب���ة 61 % من العائ���دات الإجمالية 
و52 % م���ن العائ���دات قبل تكالي���ف التمويل 
وال�شتقطاع���ات  وال�شته���لك  وال�رشائ���ب 
)EBITDA( تع���ود اإل���ى عملي���ات املجموعة 

خارج البحرين”.

 “بتلكو البحرين” 
م���ن جانب���ه، ق���ال الرئي����س التنفي���ذي ل� 
“بتلك���و البحري���ن” حممد بوب�شي���ت اإن النجاح 
ال���ذي حققته بتلك���و يف توفر �شبك���ة الألياف 
ال�شوئي���ة، وحمفظ���ة �شامل���ة م���ن املنتج���ات 
واخلدمات الرقمية يعزى اإلى منو اأعداد العملء 
يف البحري���ن، وه���و ما يعك����س زي���ادة بن�شبة 7 
% يف عمالء اخلط���وط الثابتة ون�سبة 27 % يف 
اأعداد م�شركي النطاق العري�س مقارنة بالعام 

املا�شي.
واأ�شاف “توا�شل بتلكو دعمها للتوجيهات 
الرامي���ة؛ لتعزيز مكانة البحرين كمركز اإقليمي 
رائد يف جمال الت�ش���الت، وا�شتقطاب املزيد 
البحري���ن.  اإل���ى  م���ن ال�شتثم���ارات وال�شي���اح 
ومتا�شي���ا مع هذه اللتزام���ات، نوا�شل تو�شيع 
نط���اق م����رشوع واي ف���اي البحري���ن؛ لتمك���ني 
الو�ش���ول اإل���ى خدمة ال���واي ف���اي املجانية يف 
املزي���د م���ن الأماك���ن العام���ة يف جمي���ع اأنح���اء 

اململكة”.
واأو�ش���ح بوب�شيت “اإلى جان���ب ذلك، اأعلنا 
 ،)BGN( موؤخرا عن اإطلق �شبكة بتلكو اخلليج
دعما خلططنا الإ�شراتيجية لتطوير بنية حتتية 
حديثة، مت�شيا مع روؤية البحرين الرامية؛ لتعزيز 

مكانتها كمرك���ز رئي�س لتكنولوجيا املعلومات 
والت�شالت وحركة البيانات يف املنطقة”.

وتاب���ع “ويف اإطار التزامن���ا بتعزيز وتطوير 
قط���اع التكنولوجيا املالي���ة يف البحرين ودفع 
عجل���ة منظم���ة التكنولوجي���ا املالي���ة، نفتخ���ر 
بالإعلن ع���ن دورنا كاأحد ال����رشكاء املوؤ�ش�شني 
املالي���ة.  للتكنولوجي���ا  البحري���ن  خللي���ج 
فالتكنولوجي���ا تلع���ب بالفع���ل دورا رئي�شا يف 
ت�شكي���ل القطاع املايل، وحتظ���ى بتلكو بو�شع 
جيد لدعم مبادرات العملية اجلديدة، ب�شفتها 
من ال�رشكات الرائدة يف تقدمي احللول الرقمية 

يف البحرين”.

 العمليات الدولية
-  الأردن )�رشكة اأمنية(: 

�شجلت منوا يف الإيرادات خلل الربع الأول 
2018 بن�شبة 24 % مقارنة بالربع الأول 2017. 
وخلل ه���ذه الف���رة، وا�شلت ال�رشك���ة تو�شيع 
خدماته���ا الرقمي���ة املركزية بتوقي���ع اتفاقية 
تعاون م���ع قنوات OSN لتمنح عملئها اإمكان 
الو�ش���ول اإلى الرفيه املق���دم من OSN عرب 

الإنرنت”.
-  الكويت )�رشكة كواليتي نت(:

 حافظ���ت “كواليت���ي ن���ت” عل���ى مكانتها 
الرائدة على �شعيد الت�شالت الثابتة وخدمات 
الإنرنت وتكنولوجي���ا املعلومات والت�شالت 
يف دول���ة الكوي���ت. وخلل الرب���ع الأول، اأن�شاأت 
ال�رشك���ة فرعا حملي���ا يف العراق لدع���م اأعمالها 

احلالية وفر�شها اجلديدة هناك”.
:)Dhiraagu( جزر املالديف -

 ا�شتهل���ت �رشك���ة Dhiraagu الربع الأول  
2018 بتحقيق منو يف اإيراداتها بلغ ن�شبته 9 % 
مقارن���ة بالربع الأول للعام 2017 بف�شل النمو 
ال���ذي �شهدت���ه يف خدمات البيان���ات املتحركة 

و�شبك���ة الألياف ال�شوئي���ة املنزلية. ووا�شلت 
 G4 ال�رشكة تو�شيع نط���اق تغطيتها من �شبكة
م���ع اخلدمة املتوف���رة حاليا بن�شب���ة 89 % من 
عدد ال�شكان. كم���ا اأطلقت Dhiraagu �شبكة 
الألي���اف ال�شوئي���ة املنزلية ب�رشع���ة عالية يف 8 
جزر اإ�شافية. وحقق���ت خدمة البث التلفزيوين 
عرب الإنرن���ت مكا�شب كب���رة اإ�شافة للخدمة 
احلالية يف اأكرث من 28 جزي���رة. وارتفع اإجمايل 
عدد م�شرك���ي خدمة النط���اق العري�س بن�شبة 
65 % عل���ى ا�شا�س �شنوي وبن�شبة 13 % منذ 

الربع الأخر 2017. 
- ج���زر “ت�شانل” وجزي���رة “اآيل اأوف مان” 
غار�شي���ا”  و”دييغ���و  اأتلنتي���ك”  و”�ش���اوث 

 :)Sure جمموعة(
�شه���د الرب���ع الأول 2018 ا�شتثم���ارا مهما 
متوا�شل يف �شبكات الهات���ف النقال و�شبكات 
النط���اق العري����س الثابت���ة يف جمي���ع ولي���ات 
SURE. وحققت ال�شبكات يف كل من جزيرتي 
Channel Islands وIsle of Man اأف�ش���ل 
اأداء، بف�شل احلملت الت�شويقية التي �شاهمت 
يف من���و اأع���داد امل�شرك���ني يف الأ�ش���واق التي 
ت�شه���د تناف�ش���ا �شديدا. واأدى ه���ذا النهج اإلى 
زي���ادة بن�شب���ة 5 % يف ع���دد امل�شرك���ني يف 
الهات���ف النقال مقارن���ة بالرب���ع الأول 2017، 
وبن�شب���ة 3 % يف اأع���داد امل�شرك���ني يف خدمة 
النطاق العري�س. ويف جنوب الأطلنطي، توا�شل 
�رشكة SURE اجلدي���دة تنفيذها ل�شبكة اجليل 
الراب���ع يف ج���زر فوكلند، يف حني جت���ري عملية 
جتديد الرخي�س يف جزي���رة دييغو غار�شيا مع 
اإ�شدار قرار متوقع يف وقت لحق من هذا العام.

استشراف المستقبل
اأك���د رئي����س جمل����س الإدارة ال�شيخ حممد 
ب���ن خليفة اآل خليفة اأن ه���ذه البداية الإيجابية 
الإدارة  ملجل����س  دافع���ا  متث���ل  الع���ام  له���ذا 
والإدارة التنفيذي���ة، خمتتم���ا بالق���ول “نتطلع 
بج���د وحما�ش���ة ونحن ندخ���ل الرب���ع الثاين من 
الع���ام، ونعتقد اأن خططنا الإ�شراتيجية جلميع 
العمليات �شت�شتمر يف حتقيق النتائج املرجوة. 
واأود التاأكي���د هن���ا اأن كاف���ة ف���رق املجموع���ة 
ملتزم���ة بتنفي���ذ اخلط���ط الإ�شراتيجي���ة التي 
ت�شم���ل ال�شتم���رار يف ا�شتثم���ار التكنولوجي���ا 
 LTE الرقمي���ة، وحت�شني جودة و�رشع���ة �شبكة
موا�شلة التدريبات التحويلي���ة الرامية لزيادة 

الربحية يف امل�شتقبل”.

• •ال�شيخ حممد بن خليفة اآل خليفة 	 •اإيهاب حناوي 	 حممد بوب�شيت	



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

مربع، املطلوب 23 دينار للقدم.

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

املطلوب 32 دينار للقدم.

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

للقدم.

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

هاتف: 33277337  -   39993932

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

مرفقاً به ما يعزز اعتراضه.

اسم التاجر: مرمي محمد اسماعيل غلوم
االسم التجاري احلالي: عبايات الشال

االسم التجاري اجلديد: ازياء الشال

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
) CR 2018-48940( اعالن رقم

تسجيل اسم جتاري

قيد رقم

19687-4

إليها   تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
السادة / شركة أنفال ألصحابها أحمد خليل القاهري ومشاركوه شركة تضامن 
باإلنابة عن مالك شركة اإلمام لالستشارات اإلدارية ش.ش.و ملالكها اسامة االمام 
للشركة  القانوني  الشكل  حتويل  طالبا   111726 رقم  القيد  مبوجب  واملسجلة 
املذكورة إلى شركة ذات مسئولية محدودة برأسمال وقدره 10000 عشرة االف دينار، 

بني كل من:
HB786302 1- أسامة محمد اإلمام، كندي اجلنسية يحمل جواز سفر رقم

QI590254 2- عبدالرحمن اإلمام، كندي اجلنسية يحمل جواز سفر رقم

التاريخ: 03/05/2018  -  القيد: 111726
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -  إدارة التسجيل 

إعالن رقم )---( لسنة 2018 
بشان حتويل شركة الشخص الواحد إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليه السادة 
/ الشركاء في شركة مقهى ليالي زيزينيا ذ.م.م واملسجلة مبوجب القيد رقم 46492 
)11( لفروع الشركة   )10(  )4(  )9( الفروع  القانوني لكل من  طالبني حتويل الشكل 
املذكورة إلى شركة ذات مسئولية محدودة برأسمال وقدره 20٫000 دينار، لتصبح 

مملوكة لكل من الشركاء التالية أسمائهم:
1- أحمد صباح سلمان السلوم

2- شركة هاي الند إلدارة املطاعم واملقاهي ذ.م.م

التاريخ: 03/05/2018  -  القيد: 46492
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -  إدارة التسجيل 

إعالن رقم )777( لسنة 2018 
بشان حتويل فروع لشركة ذات مسئولية محدودة

إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
إليها  مؤسسة االعتماد االستشارية باإلنابة عن مالك شركة بوحسني 
إنتربرايزس إلدارة املطاعم ش.ش.و ملالكها السيد عالء بوحسني املسجلة 
فردية  مؤسسة  إلى  الشركة  حتويل  بطلب   ،92590 رقم  القيد  مبوجب 
لتصبح باسم السيد / عالء بوحسني وتعيني السادة / مؤسسة االعتماد 

االستشارات للقيام بإجراءات التحويل.

التاريخ: 03/05/2018
القيد: 92590-1

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

بشان حتويل شركة الشخص الواحد إلى مؤسسة فردية
اليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  ادارة  تعلن 
فازلي  احسان  ملالكها  ش.ش.و  التجارية  فازليز  شركة  شركة  اصحاب  السادة 

املسجلة مبوجب القيد رقم 100902 طالبني تغيير االسم التجاري
من: شركة فازليز التجارية ش.ش.و ملالكها احسان فازلي

FAZLIS COMMERCIAL COMPANY Co.S..P.C
إلى: كاف تيك الكهربائية واملقاوالت ش.ش.و ملالكها احسان زفر فازلي

KAF tech electrical and contracting SPC by Ahsan zafar fazli
خمسة  خالل  املذكورة  اإلدارة  إلى  التقدم  قانوني  اعتراض  أي  لديه  من  كل  فعلى 

عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراض

القيد: 100902   -   التاريخ: 03/05/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -  ادارة التسجيل

اعالن رقم )---( لسنة 2018
بشأن تغيير االسم التجاري لشركة فازليز التجارية ش.ش.و ملالكها احسان فازلي

تقدمت إلينا السيد املعلن أدناه / السيد / خالد عبدالرحمن جاسم الشارخ  بطلب 
حتويل احملل التجاري التالي :الى السيدة / هدى عدنان اسماعيل خضراوي.

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

  التاريخ : 26/04/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  

CR2018 - 64935  إعالن رقم
تنازل - عن احملل التجاري

نوع النشاط االسم التجاريرقم القيد

مغسلة راميا1-88065
غسيل املنسوجات ومنتجات الفراء 

وتنظيفها

العنوان

محل رقم 22 
طريق 28
عراد 240

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

يعزز اعتراضه.

اسم التاجر: ابراهيم علي عبداهلل عيسى
االسم التجاري احلالي: الشروق للشحن والتخليص اجلمركي

االسم التجاري اجلديد: الشروق لالستشارات واخلدمات

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ادارة التسجيل

)CR2018-57770( اعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

قيد رقم
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 و�أ�ض���اف “حت���ى عندما �ض���غط علينا 
�رشكاوؤن���ا �ملقربون مثلما حدث يف ق�ض���ية 
�لعقوبات على رو�ض���يا فلم نن�ضم �إليهم” 
م�ض���ر� �إلى �لقوى �لغربية �لتي ��ضطدمت 
مبو�ض���كو ب�ض���بب �أزم���ة �لق���رم وت�ض���ميم 

جا�ضو�س رو�ضي �ضابق يف بريطانيا.
وتاب���ع “دول كثرة ط���ردت يف �لآونة 
�لأخرة دبلوما�ض���يني رو�ض���ا. ومل ت�ضارك 

�إ�رش�ئيل يف هذ� �لتحرك”.
وق���ال ليربم���ان “نح���ن ناأخذ م�ض���الح 
رو�ض���يا يف �لعتبار ونرجو �أن تاأخذ مو�ضكو 
م�ضاحلنا يف �عتبارها هنا يف �ل�رشق �لأو�ضط. 
ونتوق���ع تفهما من رو�ض���يا ودعم���ا عندما 

يتعلق �لأمر مب�ضاحلنا �حليوية”.
�حل���رب  يف  �لرو�ض���ي  �لتدخ���ل  ومن���ذ 
�لأهلية �ل�ض���ورية ل�ض���الح �لرئي�س ب�ض���ار 

�لأ�ض���د عام 2015 غ�ض���ت رو�ض���يا عموما 
�لطرف عن هجمات �إ�رش�ئيلية على عمليات 
نقل لل�ض���اح د�رت حولها �ل�ض���بهات ون�رش 

قو�ت من �إير�ن وحزب �هلل.
غر �أن �إد�نة مو�ض���كو لهجوم �لتا�ض���ع 
م���ن �بريل �لذي قتل في���ه 7 �إير�نيني �أثار 
تكهنات يف �إ�رش�ئيل �أن �ض���رب رو�ض���يا رمبا 
ب���د�أ ينف���د يف �لوقت �ل���ذي هاجم���ت فيه 
�لقوى �لغربية �ض���وريا ب�ضبب ما تردد عن 

��ضتخد�مها للغاز �ل�ضام.
وق���ال ليربمان لل�ض���حيفة �لرو�ض���ية 
“لي�س لدينا نية للتدخل يف �ض���وؤون �ضوريا 
�لد�خلي���ة. وما لن نته���اون فيه هو حتويل 
�إي���ر�ن ل�ض���وريا �إل���ى جبه���ة متقدمة �ض���د 

�إ�رش�ئيل”.
وجادل ليربمان باأن �لتفاق �لنووي مل 

يحرم �إير�ن ب�ضفة د�ئمة من �متاك �لقدرة 
على �ض���نع �لقنابل �لنووية م�ض���ر� �إلى ما 

حدث يف �حلرب �لعاملية �لثانية.
وقال “هذه �ل�ض���فقة يج���ب �أن تعامل 
بال�ض���بط معامل���ة �تفاق ميونيخ” م�ض���ر� 
�إلى �ضيا�ضة �ل�ضرت�ض���اء �لربيطانية جتاه 
�أملانيا �لنازية عام 1938. و�أ�ض���اف “متاما 
مثلم���ا حدث مبا حاولو� �أن يفعلوه مع هتلر 
�ض���ينتهي بنا �حل���ال �إلى دف���ع ثمن باهظ 

جد�”.
ويف �إ�ض���ارة �إل���ى م���ا تدعو ل���ه �لقيادة 
�لإير�ني���ة من تدمر �إ�رش�ئيل �أبدى ليربمان 
�أمل���ه يف “رد و��ض���ح وقاطع” من رو�ض���يا 
�لت���ي و�ض���فها باأنه���ا “مثاب���رة” يف تذكر 

�أحد�ث �حلرب �لعاملية �لثانية.

  للتو��ضل:  )ق�ضم �ل�ضوؤون �لدولية: 17111482(              ق�ضم �لإعانات : )�ملكتب: 17111501 - 17111508 ، �لنقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )�ل�ضرت�كات و�لتوزيع : �ملكتب 17111432 -  �لفاك�س: 17111434(

�ضيخ �لأزهر: نرف�س م�ضطلح “�لأقليات” ونف�ضل “�ملو�طنة”
أبوظبي ـ سكاي نيوز عربية: 

�ضدد �ضيخ �جلامع �لأزهر، رئي�س جمل�س حكماء �مل�ضلمني، �أحمد �لطيب، �أم�س �خلمي�س، على رف�س �لأزهر 
��ض���تخد�م م�ضطلح “�لأقليات”، وتف�ض���يل ��ضتخد�م م�ض���طلح “�ملو�طنة”، لأن كلمة �لأقليات قد توؤدي �إلى 
�لتمييز و�لت�ض���احن. وجاءت ت�رشيحات �ض���يخ �لأزهر يف ختام زيارته لإندوني�ض���يا، �لتي ��ضتمرت 4 �أيام، بزيارة 

مقر هيئة رعاية مبادئ �لد�ضتور �لإندوني�ضي يف �لق�رش �لرئا�ضي بالعا�ضمة جاكرتا.
وتع���رف �لهيئ���ة �خت�ض���ار� با�ض���م “�لبات�ضا�ض���يا”، وتعن���ى باحلف���اظ على �ملبادئ �خلم�ض���ة للد�ض���تور 
�لإندوني�ضي، وهي �لإميان و�لوحدة و�لعد�لة �لجتماعية و�لإن�ضانية و�ل�ضورى. و�أعرب �لدكتور �أحمد �لطيب عن 
تقديره للدور �ملهم للهيئة، �لذي يعد �رشوريا ل�ضتقر�ر �ملجتمع، موؤكد� دعم �لأزهر لها ولأي هيئة �أو موؤ�ض�ضة 

يف �لعامل تعمل من �أجل �لكر�مة �لإن�ضانية و�لعي�س �مل�ضرتك.
رئي�ضة �ملجل�س �ل�ضت�ضاري للهيئة ميغاو�تي �ضوكارنو، من جانبها، �أعربت عن دعمها للمبادرة �لعاملية 

�لتي �أطلقها �لإمام �لأكرب لرف�س ��ضتخد�م م�ضطلح �لأقليات، و��ضتخد�م م�ضطلح �ملو�طنة بدل منه.
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غزة ـ معا:

باريس ـ أ ف ب:

كوااللمبور ـ رويترز: 

أنقرة ـ اف ب: 

سيول ـ اب:

موسكو  ـ رويترز: 

الخرطوم ـ أ ف ب:

مقديشو ـ رويترز: 

 ت����ويف �ض����اب فل�ض����طيني �ض����باح 
�أم�س �خلمي�س متاأثر� بجر�ح �أ�ضيب بها 

�جلمعة �ملا�ضية �رشق مدينة غزة.
و�أعلن �لناطق با�ضم وز�رة �ل�ضحة 
يف غزة �أ�رشف �لقدرة، �أن �ل�ض����اب �أن�س 
�ض����وقي �لبالغ من �لعم����ر 19 عاما، من 
�ضكان حي تل �لهو� بغزة، تويف متاأثر� 
بجر�ح �أ�ض����يب به����ا �جلمعة �ملا�ض����ية 

�رشق مدينة غزة.
و�أ�ضيب �ل�ضاب يف ر�أ�ضه، وظل يف 
غرف �لعناية �ملركزة، �إلى �أن �أعلن عن 

وفاته.
�أ�ض����يب  مت�ض����ل،  �ض����ياق  ويف 
فل�ض����طينيان، �أحدهم����ا بج����ر�ح بالغة، 
باإطاق نار �إ�رش�ئيلي ��ض����تهدف �ضبانا 
قرب خميم �لع����ودة �����رشق مدينة غزة. 
وتوغلت 4 جر�فات ع�ض����كرية لع�رش�ت 
�لأمتار لإقامة �ض����ياج �أمني د�خل حدود 

غزة متهيد� ملو�جهة �ليوم �جلمعة.

 ن�����زل ع���م���ال �ل�����ض��ك��ك �حل���دي���د 
فرن�ضا  يف  �خلمي�س  �ل�ضارع  �لى  جم��دد� 
“لل�ضغط” على �حلكومة �لتي ت�رش على 
تطبيق ��ضاحات يف هذ� �لقطاع يف حني 
�علن موظفو �ير فر�ن�س �ل�رش�ب لليوم 

�ل� 12 منذ فرب�ير.
�لوطنية  �ل�����رشك��ة  ت�ضر  ح��ني  ويف 
تر�جع  �ل��ى  و�حلكومة  �حل��دي��د  لل�ضكك 
�ل�رشكة  عمال  من  �ملئات  جتمع  �لتحرك، 
“عدم تر�جعهم” قبل  يف باري�س لظهار 
�دو�ر  �ل���وزر�ء  رئي�س  لقاء  م��ن  �ي��ام   4

فيليب.
و�����ض����ه����دت ح����رك����ة �ل����ق����ط����ار�ت 
�ير  رح���ات  �ضهدت  كما  ����ض��ط��ر�ب��ات. 
فر�ن�س ��ضطر�بات لكن �قل من ��رش�بات 

�ليام �ل�11 �لخرة. 
�ي�ضا.  �جلمعة  �ل���رش�ب  و�ضي�ضتمر 
�لبقاء  تتوقع  �لتي  فر�ن�س  �ير  و�رشكة 
�جلمعة  �ضتبلغ  رحاتها  �رب���اع   3 على 
مب�رشوع  �ملتعلقة  �مل�����ض��اور�ت  نتائج 
�لتفاق حول �لرو�تب على عدة �ضنو�ت. 
و�علنت �ل�رشكة عن ��رش�ب جديد يف 7 و8 

مايو و�ل�ضكك �حلديد يف 8 و9 منه.

 قالت �ل�ضلطات �ملاليزية �إنها حتقق 
مع زعيم �ملعار�ض���ة مهات���ر حممد لن�رشه 
“�أخب���ار� كاذبة”، بعدم���ا �دعى �أن طائرته 
تعر�ضت لتخريب قبيل �لنتخابات �لعامة 

�ملقررة �لأ�ضبوع �ملقبل.
وقال قائد �رشط���ة كو�لملبور مازلن 
�لعظيم: “�إن �ض���باطا يحققون مع مهاتر 
بع���د تلق���ي �ض���كوى”. و�أ�ض���اف: “فتحنا 
حتقيق���ا بن���اء عل���ى ب���اغ لل�رشط���ة �ض���د 

مهاتر”.
و�أعل���ن مهات���ر، مر�ض���ح �ملعار�ض���ة 
ملن�ض���ب رئي�س �لوزر�ء، �لبال���غ 92 عاما، 
�أن طائرته �خلا�ض���ة، �لتي كانت �ض���تقله 
م���ن كو�لملبور �إل���ى لنكاوي، تعر�ض���ت 
للتخري���ب، بعدما �كت�ض���ف قائدها وجود 

�أ�رش�ر بالطائرة قبيل �إقاعها.
�حلكوم���ة  �أم���رت  ذل���ك،  �إث���ر  عل���ى 
بالتحقي���ق، و�أعلنت هيئة �لطر�ن �ملدين 
بع���د ذل���ك �أن �لتحقي���ق مل يثب���ت وجود 
�أي �إ�ض���ارة عل���ى ح���دوث تخري���ب. وق���ال 
رئي�س �لهيئ���ة �إنه كان من �خلطاأ ن�رش هذه 
�لدع���اء�ت “�لكاذب���ة” لتحقيق مكا�ض���ب 

�ضيا�ضية.
و�أ�ض���درت حكومة جني���ب عبد �لرز�ق 
يف �أبري���ل �ملا�ض���ي، قانونا يج���رم �لأخبار 
�لكاذبة، مما جعل ماليزيا و�حدة من �أولى 

�لدول �لتي �أقرت مثل هذ� �لقانون.

 �أعل���ن رئي����س �ل���وزر�ء �لرتك���ي 
ب���ن عل���ي يلدرمي ع���ن تق���دمي حزب 
رج���ب  �لرئي����س  و�لتنمي���ة،  �لعد�ل���ة 
طي���ب �أردوغ���ان كمر�ض���ح للحزب يف 

�لنتخابات �لرئا�ضية �ملقبلة.
وجاءت ت�رشيحات يلدرمي هذه يف 
�ض���ياق كلمة �ألقاها، �م����س �خلمي�س، 
خال تروؤ�ض���ه �جتماعا للكتلة �لنيابية 
�لربمل���ان  مق���ر  يف  �حلاك���م  للح���زب 

بالعا�ضمة �أنقرة.
تر�ض���يح  �أن  يل���درمي  و�أو�ض���ح 
�أردوغ���ان لانتخابات �لرئا�ض���ية، جاء 
مبو�فق���ة جميع ن���و�ب �حل���زب �لبالغ 

عددهم 316 نائبا.
�أعل���ن  �أبري���ل �ملا�ض���ي،  ويف 18 
�أردوغ���ان مقرتح���ا حلزب���ي “�لعد�ل���ة 
و�لتنمي���ة” �ل���ذي ير�أ�ض���ه، و”�حلركة 
�لقومية”، باإجر�ء �لنتخابات �لرئا�ضية 
و�لربملانية يف 24 يونيو 2018، بدل 

من نوفمرب 2019.
ويف 20 �أبري���ل، �أق���رت �جلمعي���ة 
�لعام���ة للربمل���ان �لرتك���ي بالأغلبية 

مقرتح تقدمي تاريخ �لنتخابات.

 �أك����دت �ل�ض����تخبار�ت �لأمركية 
�ل�ض����مالية،  �لكوري����ة  �ل�ض����لطات  �أن 
ب����د�أت ب�ض����حب �لأ�ض����اك م����ن �أنفاق 
مبوقع للتجارب �لنووية، ��ض����تعد�د� 

لإغاقه.
وميث����ل فك �لأ�ض����اك م����ن موقع 
خط����وة  �لن����ووي،  ري”  “بونغ����ي- 
�إيجابي����ة من جانب كوريا �ل�ض����مالية، 
�لتي تعهد زعيمه����ا بتفكيك برنامج 

باده �لنووي.
وجاء ذل����ك �لإجر�ء بع����د �أيام من 
�للق����اء �لتاريخ����ي �ل����ذي جم����ع زعيم 
كوري����ا �ل�ض����مالية كي����م جون����غ �أون، 
ورئي�����س كوريا �جلنوبي����ة مون جي-

�إن، �جلمعة �ملا�ضي.
وبح�ض����ب ما نقلت “�ضي بي �إ�س 
نيوز” ع����ن مكتب �لرئي�����س �لكوري 
�جلنوب����ي، ف����اإن كيم جون����غ �أون، قد 
وعد باإغاق موقع �لتج����ارب �لنووية 

يف �ضهر مايو �جلاري.
وكان كي����م جون����غ �أون ق����د وعد 
يف �لقم����ة �لتاريخي����ة �لت����ي جمعت����ه 
بالعمل  �لك����وري �جلنوبي،  بالرئي�س 
على نزع �لأ�ض����لحة �لنووية من �ض����به 
ي�ض����ع  �أن  دون  �لكوري����ة،  �جلزي����رة 

جدول زمنيا لتنفيذ هذ� �لقر�ر.

�أم����س  رو�ض���ية،  مقاتل���ة  حتطم���ت 
�خلمي�س، يف �لبحر �ملتو�ضط، بعد �إقاعها 
من قاعدة جوية يف �ض���وريا، مم���ا �أدى �إلى 
مقتل طياريها، بح�ض���ب ما نقلت وكالت 

�لأنباء �لرو�ضية عن وز�رة �لدفاع.
و�رشحت �لوز�رة �أن “مقاتلة من طر�ز 
�ضوخوي 30- �إ�س- �إم رو�ضية حتطمت يف 
�لبحر �ملتو�ض���ط، بعيد �إقاعها من قاعدة 
حميمي���م �جلوي���ة. ولقد ُقت���ل �لطيار�ن”، 
بح�ض���ب م���ا نقل���ت عنه���ا وكال���ة تا����س 

�لر�ضمية.
وقالت �لوز�رة �إن �لطائرة مل ت�ضتعل 
“بح�ض���ب  �أن���ه  �لن���ر�ن، م�ض���يفة  فيه���ا 
�ملعلومات �لأولية فاإن �ض���بب �لتحطم قد 
يكون دخ���ول طائر �إلى �ملح���رك”. وبهذ� 
�حل���ادث ترتفع خ�ض���ائر �جلي�س �لرو�ض���ي 
�لر�ضمية منذ بدء تدخله يف �ضوريا �إلى 86 

قتيا.

ق���ال رئي�س �ل���وزر�ء �لإثيوبي �آبي 
�أحم���د �أم����س �خلمي����س يف �خلرطوم �ن 
�ضد� مثر� للجدل تبنيه باده على نهر 
�لني���ل “لن يلح���ق �رشر�” بح�ض���ة م�رش 
�لتي تعرب عن قلقها حيال م�ض���اعفات 
هذ� �مل����رشوع. و�ملباحثات بني �ثيوبيا 
وم����رش و�ل�ض���ود�ن ح���ول �ل�ض���د �ل���ذي 
تبنيه �ثيوبيا متعرثة منذ ��ضهر يف ظل 
خماوف �لقاهرة من �ن �مل�رشوع �ضيقلل 

ح�ضتها من مياه �لنيل.
وق���ال �حمد لل�ض���حافيني يف بيان 
�ضحايف م�ض���رتك مع �لرئي�س �ل�ضود�ين 
عمر �لب�ض���ر “ل نرغ���ب يف �حلاق �ل�رشر 
مب����رش”. وتعتمد م�رش متام���ا على مياه 
�لني���ل لل����رشب و�لري وتق���ول �ن “لها 
حقوق���ا تاريخي���ة” يف �لنه���ر مبوج���ب 
�تفاقيتي 1929 و 1959 �لتي تعطيها 
87 % م���ن مياه �لنيل وح���ق �ملو�فقة 

على م�ضاريع �لري يف دول �ملنبع.

 خطف م�ض���لحون جمهولون من د�خل 
جممع يف �لعا�ض���مة �ل�ض���ومالية مقدي�ضو 
م�ضاء �لأربعاء ممر�ض���ة �أملانية تعمل لدى 
�للجن���ة �لدولي���ة لل�ض���ليب �لأحم���ر، كم���ا 

�أعلنت �ملنظمة �لإغاثية �لدولية.
وق���ال د�نيال �أوم���ايل نائ���ب رئي�س 
يف  �لأحم���ر  لل�ض���ليب  �لدولي���ة  �للجن���ة 
�ل�ضومال “نحن قلقون ب�ضدة على �ضامة 

زميلتنا”.
وذكر موظفون يف �ل�ضليب �لأحمر �أن 
�خلاطفني �أخذو� زميلتهم من د�خل جممع 
�للجن���ة يف مقدي�ض���و وخرجو� به���ا من باب 
خلفي متجاوزين حر��س �لأمن �لذين كانو� 

متمركزين عند �لبو�بة �لرئي�ضية.
وقال �ض���كان �إن �ل�رشط���ة وقو�ت �أمن 
�أخ���رى �أغلقت �ملنطقة بع���د �حلادث. كان 
م�ض���لحون جمهولون قتلو� بالر�ض���ا�س يف 
مقدي�ض���و �لثاثاء عاملة �إغاثة �ض���ومالية 

تعمل مبنظمة �ل�ضحة �لعاملية.

�ضهيد.. و�حتجاز 
م�ضابني �رشق غزة

فرنسا 

ماليزيا 

تركيا

�إ�رش�بات جديدة يف 
�ل�ضكك �حلديد 

�ل�ضلطات حتقق مع 
مهاتر حممد

“�لعد�لة و�لتنمية” ير�ضح 
�أردوغان لانتخابات 

رو�ضيا تفقد مقاتلة 
وطيارين ب�ضوريا

�ثيوبيا: ح�ضة م�رش من 
مياه �لنيل لن تتغر

�ختطاف ممر�ضة 
�أملانية يف �ل�ضومال
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انهيار اتفاق اإيران النووي يهدد بحرب جديدة اجلي�ش اليمني: ر�صد 100 خبري اإيراين يف �صعدة

اإ�رسائيل تطالب رو�صيا بـ “رد اجلميل” يف �صوريا

طهر�ن توؤكد عدم �لتفاو�س جمدد�.. غوتري�س: مو�قع �حلوثيني تتهاوى يف معقلهم

و�أ�ض���بح �لتف���اق �لن���ووي عل���ى و�ض���ك 
�أعل���ن  �لنهي���ار يف �لأ�ض���هر �لأخ���رة، حي���ث 
تر�مب عن نيت���ه عدم متديد رف���ع �لعقوبات 
�لقت�ضادية عن �إير�ن )مبوجب �ل�ضفقة( مرة 
�أخ���رى يف 12 ماي���و �جلاري، ما مل يتم �إ�ض���اح 
“عيوب هائلة” يف �لتفاق �لنووي مع طهر�ن.

و�ض���بت �لزي���ت عل���ى �لن���ار �لت�رشيحات 
�لأخرة لرئي����س �ل���وزر�ء �لإ�رش�ئيلي بنيامني 
نتنياهو، حيث ك�ضف عما �ضماه “ملفات �رشية 
نووية” مدعي���ا �أنها تثبت �ض���عي طهر�ن �إلى 

�إنتاج �أ�ضلحة نووية �رشيا.
م���ن جانبه، ق���ال وزير �خلارجي���ة �لإير�ين 

حمم���د جو�د ظريف، �أم�س �خلمي����س، �إن �إير�ن 
ل���ن تعي���د �لتفاو�س عل���ى �لتف���اق �لنووي، 
معترب� �أن طهر�ن تقف ثابتة يف وجه “�لبلطجة 

�لأمركية”.
و�أ�ض���اف ظريف، يف ر�ض���الة على يوتيوب 
“�إير�ن لن تعيد �لتفاو�س على ما مت �لتفاق 
عليه قبل �ض���نو�ت وجرى تنفيذه...�ضرنف�س 

�أي�ضا �أي ت�ضديق عليه”.
و�أك���د �أن �لوليات �ملتح���دة “د�أبت على 
�نته���اك �لتفاق �لن���ووي، ول�ض���يما بتخويف 
�لآخرين ملنع �ل�رشكات من �لعودة �إلى �إير�ن”. 
وتابع “�آن للوليات �ملتحدة �أن تبد�أ يف �لوفاء 

بالتز�ماتها مبوجب �لتفاق �لنووي”.
و�أكد �لرئي�س �لفرن�ضي �ميانويل ماكرون، 
�لأربعاء، من �أ�ض���رت�ليا �لتز�م باري�س بالتفاق 
�ل���ذي يفر����س قي���ود� عل���ى برنام���ج طهر�ن 

�لنووي مقابل تخفيف �لعقوبات عليها.
و�رشح ماك���رون “�أريد �أن �أق���ول �إنه مهما 
تل���ك  �لتح�ض���ر ملث���ل  �لق���ر�ر، علين���ا  كان 
�ملفاو�ض���ات �ملو�ض���عة و�لتف���اق �لأ�ض���مل، 
لأنن���ي �أعتقد �أن ل �أحد يريد حربا يف �ملنطقة، 
ول �أحد يريد ت�ضعيد� يف �لتوتر يف �ملنطقة”.

و�نتقد �لرئي�س �لأمركي �لتفاق �لنووي 
�لإي���ر�ين �ل���ذي �أب���رم يف عه���د �ض���لفه بار�ك 

�أوبام���ا يف يولي���و 2015 ب���ني �إي���ر�ن و�لقوى 
�لكربى )�لوليات �ملتحدة ورو�ضيا وبريطانيا 
وفرن�ضا و�ل�ض���ني و�أملانيا(، د�عيا �إلى �تخاذ 

تد�بر جديدة بحق طهر�ن.
لك���ن �إي���ر�ن قالت �إنه���ا “ل���ن تبقى” يف 
�لتفاق �لنووي يف حال �ن�ضحبت و��ضنطن منه، 

وهو ما يهدد تر�مب باإعانه يف 12 مايو.
وقال علي �أكرب وليتي م�ضت�ض���ار �ملر�ضد 
�لأعلى �لإير�ين، �أم����س �خلمي�س، يف ت�رشيحات 
ن�رشت على موقع �لتلفزيون �لر�ضمي �لإير�ين: 
“يف ح���ال �ن�ض���حبت �لولي���ات �ملتح���دة م���ن 
�لتفاق �لنووي، فلن نبقى فيه نحن كذلك”. 

 وجرى جتميع �ملعلومات من خال عمليات 
��ض���تخبار�تية وم���ا �أدل���ى به �أكرث م���ن 10 من 
قياد�ت �مليلي�ض���يات �حلوثية �لذين �ضقطو� 
�أ�رشى يف قب�ض���ة �جلي�س، وهي معلومات مهمة 
ودقيق���ة عن وج���ود هوؤلء �خل���رب�ء يف �ملدينة 
و�لأعمال �لتي ينفذونها من زرع �ألغام وتدريب 
على �ملعد�ت �لثقيلة و�إطاق �ضو�ريخ ب�ضكل 

ع�ضو�ئي وكثيف.
وق���ال �ملتح���دث با�ض���م �جلي����س �ليمني 
�لعمي���د عبده جمل���ي، �إن �جلي�س ر�ض���د وجود 
خمتل���ف  يقدم���ون  �إي���ر�ين  خب���ر   100 نح���و 
�أ�ض���كال �لدعم للحوثيني يف �ضعدة، كت�ضنيع 
و�إطاق �ل�ض���و�ريخ، وزرع و�ض���ناعة �لألغام”. 
وعن �خل�ض���ائر يف �ض���فوف ميلي�ض���يا �حلوثي 
�لنقابي���ة، قال جمل���ي �إن 10 م���ن �لقياد�ت 
�ض���قطو�  للميلي�ض���يات  �لب���ارزة  �مليد�ني���ة 
يف قب�ض���ة �جلي����س، مم���ا ميث���ل �رشب���ة قوي���ة 
للحوثيني، �إ�ض���افة �إلى من �ضقطو� قتلى جر�ء 
�رشبات ق���و�ت حتالف دعم �ل�رشعية. و�أ�ض���اف 
�أن �جلي�س يحكم �حل�ض���ار على �مليلي�ض���يات، 
�لأمر �لذي دفع باملئ���ات من مقاتليها للفر�ر 
من مو�قعهم باجتاه �لقرى �لقريبة من �ضعدة.

�ل���ى ذل���ك، ت�ض���هد حمافظ���ة “�ض���عدة” 
مو�جه���ات عنيفة، بني �مليلي�ض���يات �حلوثية 

�ملو�لية لإير�ن وقو�ت �ل�رشعية، حيث فر�ضت 
�لأخرة ح�ض���ار� على منطقة “�آل �ض���بحان” يف 

مديرية “باقم”، �ضمايل �ملحافظة.
ومل متنع �لت�ض���اري�س �لوع���رة يف “باقم”، 
ق���و�ت �ل�رشعي���ة من �لتق���دم فيه���ا على عدة 
حماور، حيث باتت ت�ضيطر على تال �ملنطقة.

و��ضتطاعت قو�ت �ل�رشعية خال �ل�ضاعات 
�ملا�ضية، �لتقدم مل�ضافة كيلومرتين يف غرب 
“�آل �ضبحان”، بعد ق�ضف مكثف لها مبختلف 

�لأ�ضلحة، مما �أجرب �حلوثيني على �لفر�ر.
وتقوم ق���و�ت �ل�رشعية بعمليات مت�ض���يط 
و��ض���عة للمو�ق���ع �لت���ي كانت تتمرك���ز فيها 

ميلي�ضيات �حلوثي.
وحتظ���ى ق���و�ت �ل�رشعي���ة مب�ض���اندة م���ن 
مقات���ات �لتحال���ف �لعرب���ي، و�لتي ق�ض���فت 
مو�ق���ع وجتمع���ات للحوثي���ني يف �ملديري���ة، 
ودم���رت خمزنا لاأ�ض���لحة ومركبات ع�ض���كرية 

لانقابيني.

• �أنطونيو غوتري�س	

• قاعدة �لتيفور �لتي ��ضتهدفت بغار�ت يعتقد �أنها �إ�رش�ئيلية	

عواصم ـ وكاالت: 

حث الأمني العام للأمم املتحدة اأنطونيو غوتريي�س الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب على 

اإىل حرب  ت��وؤدي  اأن ه��ذه اخلطوة قد  اإي���ران، وح��ذر من  ع��دم الن�سحاب من التفاق النووي مع 

جديدة.

واأ�سار غوتريي�س، يف حديث خا�س اإىل حمطة الإذاعة والتلفزيون الربيطانية “بي بي �سي”، 

اإىل وجود خطر حقيقي لحتدام حرب اإذا مل يتم التقيد بالتفاق املربم بني طهران وجمموعة 

“1+5” يف عام 2015، وتابع قائل: “منر باأوقات خطرية”.وو�سف الأمني العام للمنظمة الأممية 
هذه ال�سفقة باأنها كانت انت�سارا دبلوما�سيا بالغ الأهمية، ول بد من احلفاظ عليه، م�سيفا اأنه ل 

ميكن اإلغاء التفاق النووي اإل اإذا كان هناك بديل جيد.

دبي ـ العربية نت: 
�سعدة،  يف  اإي���راين  خبري   100 من  اأك��ر  املا�سية  القليلة  الأي���ام  خ��لل  اليمني  اجلي�س  ر�سد 

الأ�سلحة  م��ن  تر�سانة  اإىل  اإ�سافة  احلوثية،  للميلي�سيات  والتقني  اللوجي�ستي  ال��دع��م  يقدمون 

املتو�سطة والثقيلة، مثل ال�سواريخ البالي�ستية املنت�سرة يف مدينة �سعدة وكهوفها.

وبح�سب م�سادر ع�سكرية، �سرعت امليلي�سيات خلل الآونة الأخرية يف اإر�سال اأعداد كبرية من 

لتخزين  الرئي�سية  واملحطة  عبدامللك احلوثي،  النقلبيني  زعيم  راأ�س  م�سقط  ل�سعدة،  اخلرباء 

اجلي�س  تقدم  وقف  بهدف  النقلب،  اإب��ان  اجلي�س  م�ستودعات  من  عليها  ا�ستولت  التي  الأ�سلحة 

الوطني نحو املدينة التي جرى تطويقها من 5 حماور رئي�سية.

موسكو ـ رويترز:

نبه وزير الدفاع الإ�سرائيلي رو�سيا اأم�س اخلمي�س اإىل قرار حكومته عدم امل�ساركة يف تطبيق 

العقوبات الغربية على مو�سكو وطلب منها رد اجلميل بانتهاج �سيا�سة اأكر دعما مل�سالح اإ�سرائيل 

فيما يتعلق ب�سوريا واإيران. وجاء النداء الذي وجهه الوزير اأفيجدور ليربمان يف اأعقاب خطوة 

نادرة اتخذتها مو�سكو بتوجيه اأ�سابع التهام اإىل اإ�سرائيل يف �سربة جوية يف �سوريا يف التا�سع من 

ابريل املا�سي ويف وقت يدر�س فيه الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب اإلغاء التفاق النووي الإيراين 

املربم عام 2015 يف موعد اأق�ساه 12 مايو وهو اأمر تعار�سه مو�سكو.

“نحن نقدر هذه العلقات مع  وقال ليربمان يف مقابلة مع �سحيفة كومري�سانت الرو�سية 

رو�سيا”.

“نزع �لأ�ضاك” يوؤكد 
نو�يا كوري��ا �ل�ضمالي���ة 

ب�ضاأن “�لنووي”

باك�ضتان: قتلى بهجوم على موظفني يف “�لذرية”
 اسالم أباد ـ رويترز:

 �أعلنت �ل�ض���لطات �لباك�ضتانية، �أم�س 
�خلمي����س، مقت���ل �ضخ�ض���ني عل���ى �لأقل 
بج���روح يف هج���وم  �آخري���ن   14 و�إ�ض���ابة 
��ض���تهدف حافلة تق���ل موظفني مدنيني 
يف هيئة �لطاق���ة �لذرية �لباك�ض���تانية يف 

مقاطعة “�أتك” �ضمايل �إقليم �لبنجاب.
�أويل لل�رشط���ة، فق���د  ووف���ق تقري���ر 
�أطل���ق مهاجم يق���ود مركبة ناري���ة �أعرة 
من �لر�ض���ا�س باجت���اه �حلافلة عند قاطع 
لل�رشع���ة، قبل �أن يدوي �نفجار �أ�ض���فر عن 

مقتل �ضائق �حلافلة و�أحد �ملارة و�إ�ضابة 
14 �آخرين جلهم من موظفي هيئة �لطاقة 
�لذرية. وو�ضفت جر�ح بع�ضهم باخلطرة، 
�إ�ض���افة �إلى �إحلاق �أ����رش�ر كبرة باحلافلة 
�مل�ض���تهدفة، وترجح �ل�رشط���ة �أن �لهجوم 
يرت���دي  كان  �ملهاج���م  و�أن  �نتح���اري، 
حز�ما نا�ض���فا. وطوقت قو�ت �لأمن مكان 
�لهج���وم، وبا�رشت �لتحقيق يف ماب�ض���اته، 
�لباك�ض���تانية  �ل�ض���لطات  رفع���ت  كم���ا 
حال���ة �لتاأهب ح���ول خمتلف �ملوؤ�ض�ض���ات 
�حل�ضا�ض���ة و�لتعليمي���ة و�لدينية حت�ض���با 

لهجمات �أخرى.

ال�صودان يغلق 13 بعثة دبلوما�صية لرت�صيد الإنفاق
 الخرطوم ـ رويترز: 

�أ�ض���در �لرئي�س �ل�ض���ود�ين، عمر �لب�ض���ر 
ق���ر�ر� جمهوري���ا يق�ض���ي باإغ���اق 13 بعث���ة 
دبلوما�ضية يف �خلارج، “تر�ضيد� لاإنفاق �لذي 
�قت�ض���ته �لأو�ضاع �لقت�ض���ادية �لتي متر بها 
�لب���اد”، بح�ض���ب ما �أف���ادت وكالة �ل�ض���ود�ن 

لاأنباء.
و�ألزم �لق���ر�ر وز�رة �خلارجي���ة و�لوز�ر�ت 
و�جلهات �لأخرى �ملعنية بتنفيذ �إعادة هيكلة 
�لتمثيل �خلارجي، و�عتماد بعثة �لرجل �لو�حد 
)�ض���فر( يف 7 بعثات دبلوما�ضية. �إ�ضافة �إلى 

�إغاق 4 بعثات قن�ضلية.
وح�ض���ب �لقر�ر، يتكون �لهيكل �لوظيفي 
�لتنظيم���ي لل�ض���فارة يف ح���ده �لأق�ض���ى وفقا 
للقر�ر من �ض���فر و�حد فقط و�أن يحظر وجود 
�أي دبلوما�ضي ثان بدرجة �ضفر يف �أي �ضفارة 
مهم���ا كانت �مل���ربر�ت عد� �ض���فار�ت بعينها 

ح�رشها �لقر�ر يف 4 بلد�ن .
وحدد �لقر�ر �جلمهوري فرتة ع�ضو �لبعثة 
�لدبلوما�ض���ية يف �ل�ض���فارة بثاث �ض���نو�ت ل 
جتدد مهم���ا كان���ت �لعتبار�ت ويت���م توفيق 
�أو�ض���اع �أع�ض���اء �لبعثات يف �ض���وء هذ� �لقيد 

�لزمني فور�ً.

كما حدد �لق���ر�ر معاير �ختيار �مللحقني، 
ج���و�ز�ت يف  وج���ود وظيف���ة  بق����رش  وق�ض���ى 
�ل�ض���فار�ت �لتي توجد يف بل���د�ن �ملهجر ذ�ت 
�لكثافة �ل�ضكانية لل�ضود�نيني باخلارج فقط، 

وكما حدد عدد �لعاملني ملهمة �جلو�ز�ت.
و�ألغ���ى �لقر�ر وظائف كل �ملحا�ض���بني يف 
�ل�ض���فار�ت عد� �ل�ض���فار�ت �لتي لها �إير�د�ت 
مقدرة بحيث ل يتجاوز عددهم )3( حما�ضبني 

بينهم مر�جع د�خلي.
كاف���ة  باإغ���اق  كذل���ك  �لق���ر�ر  وق�ض���ى 
�مللحقي���ات �لقت�ض���ادية و�لتجارية، و�ض���مل 
�لق���ر�ر �إغاق كاف���ة �مللحقي���ات �لإعامية يف 

�خلارج عد� 3 ملحقيات.
و�أم���ر �لقر�ر بتخفي�س �ل���كادر �لإد�ري يف 
�لبعثات بن�ض���بة 20 % �إ�ضافة �إلى �لتخفي�س 
�ل�ضابق %30 لي�ضبح جملة �لتخفي�س 50 %.
كما ن�س �لقر�ر على ت�ضفية �لكادر �لإد�ري 
لوز�رة �خلارجية ليتولى �لدبلوما�ضيون �لعمل 

�لإد�ري فيها.
وح���دد �لق���ر�ر معاي���ر �ختيار وتر�ض���يح 
�إجر�ئي���اً.. لتمثي���ل �لب���اد خارجي���ا  �ل�ض���فر�ء 
و�لدفاع عن م�ضاحلها ومو�قفها ب�ضكل و��ضح 

وجلي.

 عواصم ـ وكاالت:

 ق���ال �لناطق با�ض���م �حلكوم���ة �ملغربية 
م�ص���طفى اخللفي، ام�س اخلمي�س، اإن الرباط 
�أ�ضا�ض���ية جعلته���ا تقط���ع  �أدل���ة   3 متتل���ك 

�لعاقات مع �إير�ن قبل يومني.
و�أو�ض���ح �خللف���ي �أن �لدلي���ل �لأول ه���و 
“تدري���ب خ���رب�ء ع�ض���كريني من ح���زب �هلل 
�للبن���اين لعنا����رش �لبولي�ض���اريو عل���ى ح���رب 

�ل�ضو�رع وتكوين عنا�رش كوماندوز”.
و�أ�ضاف �أن �لدليل �لثاين يتعلق باإر�ضال 
�أ�ض���لحة ومتفجر�ت من حزب �هلل �إلى تندوف 

باجلز�ئر.
اأما الدليل الثالث، فيتعلق بتورط ع�صو 
بال�ض���فارة �لإير�ني���ة لدى �جلز�ئ���ر يف تنظيم 
ت�ض���هيل رب���ط �لت�ض���الت و�للق���اء�ت بني 
�لبولي�ض���اريو وحزب �هلل، حيث �أ�ضار �خللفي 
�إلى �أن ع�ضو �ل�ضفارة يحمل جو�ز دبلوما�ضي 

�إير�ين.
ولف���ت �لناطق با�ض���م �حلكومة �ملغربية 
�إل���ى �أنه قب���ل �تخاذ قر�ر قط���ع �لعاقات مع 
�إي���ر�ن، مت���ت مو�جهة طه���ر�ن به���ذه �لأدلة 
من خ���ال زيارة وزير �خلارجي���ة بوريطة، �إلى 
طهر�ن، ولكنها مل تقدم �أية �أمور لنفي ذلك.

و�رصح م�ص���طفى اخللفي اأن قرار الرباط 
مل يخ�ضع لأي �ضياق دويل، م�ضدد� على �أن �أي 
قر�ر �ضد وحدة باده، �ضيكون مكلفا للطرف 

�لذي �تخذه.
من جانب �آخر، �أعرب �ملتحدث �لر�ض���مي 
با�ض���م �لأمني �لع���ام جلامعة �ل���دول �لعربية 
حمم���ود عفيف���ي ع���ن ت�ض���امن �جلامع���ة مع 
�ململكة �ملغربية يف قر�رها قطع عاقاتها مع 
�إير�ن ملا متار�ضه �لأخرة من تدخات خطرة 

ومرفو�ض���ة يف �ل�ض���وؤون �لد�خلي���ة للمملك���ة 
�ملغربي���ة، و��ض���فاً �أي تدخ���ات �إير�ني���ة يف 

�ضوؤون �لدول �لعربية باملرفو�ضة و�ملد�نة.
�لق���ر�ر  �أن  �لر�ض���مي  �ملتح���دث  و�أك���د 
�ل�ضادر عن �لقمة �لعربية �لأخرة يف �لظهر�ن 
ب�ضاأن �لتدخات �لإير�نية عك�س موقفاً عربياً 
�ض���لباً يف رف�س هذه �لتدخات و�لعمل على 

�لت�ضدي لها. 
و�أ�ض���ار عفيف���ي �إلى �أن �للجن���ة �لرباعية 

�ملعني���ة مبتابعة هذ� �ملو�ض���وع تع���د �إطار�ً 
عربي���اً فع���الً لتن�ض���يق �ل�ضيا�ض���ات وتوحيد 
�ملو�ق���ف يف مو�جه���ة �لأطم���اع و�لتهديد�ت 

و�لتدخات �لإير�نية.
و�أو�ض���ح عفيفي �أن هذ� �لتط���ور، �لذي 
يعد �حللقة �لأحدث يف �ضل�ض���لة مت�ض���لة من 
�لتدخ���ات �لإير�ني���ة �ملزعزع���ة لا�ض���تقر�ر 
تق���ف  �أل  ي�ض���تدعي  �لعربي���ة،  �ملنطق���ة  يف 
�ل���دول �لعربي���ة مكتوف���ة �لأيدي �أم���ام هذه 
�ل�ض���رت�تيجية �لإير�نية �لتي تهدف �إلى ن�رش 

�لفو�ضى وعدم �ل�ضتقر�ر.
عاقات���ه  موؤخ���ر�  �ملغ���رب  وقط���ع 
�لدبلوما�ض���ية م���ع �إير�ن، بحج���ة دعم طهر�ن 
جلبهة �لبولي�ض���اريو، �لأمر �لذي نفته �ضفارة 
�إي���ر�ن يف �جلز�ئر، موؤكدة  �أن ل عاقة لها من 

قريب اأو بعيد بن�صاط هذه اجلبهة.
وب���د�أ �لن���ز�ع ح���ول �إقليم �ل�ض���حر�ء عام 
1975، بع���د �إنهاء �لحتال �لإ�ض���باين وجوده 
يف �ملنطق���ة، ليتح���ول �خلاف ب���ني �ملغرب 
و�لبولي�ض���اريو �إلى نز�ع م�ض���لح، ��ضتمر حتى 
�لع���ام 1991، و�نتهى بتوقي���ع �تفاق لوقف 
اإطالق الن���ار، وت�رص الرباط عل���ى اأحقيتها يف 
�إقليم �ل�ض���حر�ء، وتقرتح حكما ذ�تيا مو�ضعا 

حتت �ضيادتها.

الجامعة العربية تدين تدخالت طهران في الشؤون الداخلية للمملكة

المغرب: 3 أدلة أساسية دفعتنا لقطع العالقات مع إيران

 �أعلن رئي�س بلدية نيويورك �ل�ض���ابق، رودي جولياين - �لذي �ن�ض���م حديثاً �إلى �لفريق �لقانوين للرئي�س دونالد تر�مب - �أن �لأخر �ض���ّدد 
ملحاميه �ل�ضخ�ضي مايكل كوهني، على دفعات عدة، مبلغ �ل�130 �ألف دولر �لذي دفعه كوهني للممثلة �لإباحية �ضتورمي د�نيالز مقابل �لتز�مها 
�ل�ضمت، ب�ضاأن عاقة مزعومة بينها وبني �مللياردير. وقال جولياين ل�ضبكة “فوك�س نيوز” �إن “هذ� �ملال دفعه حماميه.. و�لرئي�س �ضّدده له على 

مدى �أ�ضهر عدة”. وميّثل ت�رشيح جولياين هذ� تناق�ضاً مع ما د�أب تر�مب على قوله ب�ضاأن هذه �لق�ضية.
فالرئي����س �ل���ذي يوؤكد �أن ل عاقة تربطه بد�نيالز، و��ض���مها �حلقيقي �ض���تيفاين كليفورد، نفى يف �لبد�ية �أي علم ل���ه بالأمو�ل �لتي دفعها 
كوهني لها، ثم عاد و�أكد �لأ�ض���بوع �ملا�ض���ي �أن حماميه �أبرم �ض���فقة معها بالنيابة عنه. و�ض���دد جولياين يف �ملقابلة على �أن �لأمو�ل �لتي دفعها 
كوه���ني يف �إط���ار هذ� �لتفاق كانت “قانونية بالكامل”، و”مل تكن �أبد�ً من �أمو�ل �حلملة �لنتخابية”. وكان كوهني �أعلن �أنه دفع من جيبه �خلا�س 
مبلغ 130 �ألف دولر للممثلة قبيل �لنتخابات �لرئا�ض���ية يف 2016، مقابل �لتز�مها �ل�ض���مت ب�ض���اأن عاقة مزعومة ن�ض���اأت يف 2006 بينها وبني 
تر�مب �لذي مل يكن قد م�ض���ى على زو�جه من وزجته �حلالية ميانيا حينئذ �ض���وى عام ون�ض���ف �لعام وعلى ولدة �بنهما بارون �ض���وى 4 �أ�ض���هر. 

ورفعت د�نيالز دعوى �ضد �ملحامي كوهني، تطالب فيها �لق�ضاء باعتبار �لتفاق �ملربم بينها وبينه باطاً لأن تر�مب مل يوّقع عليه.

ترامب �صدد مبلغ ال�صفقة مع املمثلة الإباحية

• �جلي�س �ليمني يك�ضف عن �ضو�ريخ حوثية يف �ضعدة “�ر�ضيفية”	

• �لناطق با�ضم �حلكومة �ملغربية م�ضطفى �خللفي	



البالد سبورت

ناش��د عدد من جامهري ن��ادي املنامة 
لكرة الس��لة عرب منرب “البالد سبورت” 
رئي��س االتحاد البحريني لكرة الس��لة 
س��مو الشيخ عيىس بن عيل آل خليفة 
التدخل الفوري وحل اإلشكال الحاصل 
يف الفري��ق األول لكرة الس��لة واملقبل 
عىل املش��اركة يف البطول��ة الخليجية 

لألندية مبسقط.
وطالب��وا بإع��ادة النظ��ر يف ج��دول 
والش��باب  الناش��ن  فئ��ة  مباري��ات 
لناديهم، وال��ذي يرشف عىل تدريبهام 
كل من املدربن محم��د نجف وهاين 
علم، وهام املدربان املساعدان ملدرب 
الفري��ق األول يف البطول��ة الخليجي��ة 
عقي��ل مي��الد، إذ وبحس��ب الجدول 
الح��ايل هن��اك مباري��ات للفئتن عىل 
مدى األي��ام املقبل��ة، وتتض��ارب مع 
مباري��ات فريقه��م يف مس��قط، ومن 
املؤكد أال يغادر نج��ف وعلم ورئيس 
جه��از اللعبة نوح نجف م��ع الفريق 

األول، وبذل��ك س��يكون الطاقم الفني 
واإلداري للفري��ق األول منقوصا وهذا 
بكل تأكيد س��ريبك حس��ابات املدرب 
عقيل ميالد؛ كونه س��يكون وحيًدا من 
دون مس��اعديه اللذين يعول عليهام، 
ك��ام ال نن��ىس دور نوح نج��ف امللهم 
لالعب��ن بخربته ووقوفه م��ع الفريق؛ 
كونه��م يعمل��ون مبنظوم��ة واح��دة 

ومكملة لبعض. 
وأضافوا أن مباري��ات الفئات العمرية 
للناش��ئن والشباب مهمة كونها مقبلة 
عىل األدوار النهائية الحاسمة وتتطلب 
وجود الطاقم الفن��ي واإلداري، واألمر 
ميث��ل  ال��ذي  األول  للفري��ق  نفس��ه 
الوطن يف مس��قط خصوًصا أن اآلمال 
واألهداف كلها مش��ركة ب��ن املنامة 
واتحاد الس��لة، وهي نجاح املسابقات 
وتحقيق اإلنجازات عىل صعيد املحيل 
والخارجي، وهذا األمر س��يتحقق بكل 
تأكي��د بالتع��اون والتكات��ف فيام بن 

الجميع.
وطالب��ت الجامه��ري من لدن س��مو 
الش��يخ عيىس بن ع��يل أن تقوم لجنة 
املس��ابقات بتأجيل الدور قبل النهايئ 
الناشئن والشباب  والنهايئ ملس��ابقتي 
إىل ما بع��د البطول��ة الخليجية؛ حتى 
يتسنى للمدربن باإلضافة لنوح نجف 
الحض��ور يف مس��قط برفق��ة الفريق 
األول، حيث س��يكون وجودهم - بكل 
تأكيد - مه��اًم للفري��ق بأكمله، ومن 
جهة أخرى سيكون التأجيل يف مصلحة 
الجميع خصوًصا أن الناشئن والشباب 
مضغوطون يف خوض املباريات بشكل 
كبري للغاية وغ��ري صحي، إذ إنهم عىل 
موعد بخ��وض 7 مباريات يف 12 يوما 
فقط ب��دأت منذ 2 ماي��و بالدور قبل 
النهايئ للش��باب، وتليه��ا 5 مايو نهايئ 
الش��باب للدوري، 6 ماي��و قبل النهايئ 
للناش��ئن الكأس، 7 مايو متهيدي كأس 
الشباب، 10 مايو نهايئ كأس الناشئن، 

11 قب��ل النه��ايئ كأس الش��باب، 13 
مايو نه��ايئ كأس الش��باب، مع العلم 
أن بطول��ة الخليج لألندية س��تنطلق 
من تاريخ 6 مايو حتى 14 من الش��هر 
نفسه، أي أن مباريات الفئات العمرية 
والخليجية ستتضارب مع بعضها، وهذا 
بكل تأكيد له تأثر س��لبي عىل الالعبن 

فنًيا وبدنًيا.
وبين��ت الجامهري أنه��ا عىل ثقة كبرية 
بأن سمو الشيخ عيىس بن عيل ستكون 
ل��ه كلمة حاس��مة وإيجابي��ة يف هذا 
املوضوع؛ كون س��موه دامئًا ما يهدف 
إىل نج��اح املس��ابقات املحلية ودعم 
الفرق البحريني��ة يف متثيلها الخارجي 
وتحقي��ق  ص��ورة  بأمث��ل  والظه��ور 
األهداف املرجوة، خصوًصا أن حظوظ 
ممث��يل الوطن املنام��ة واملحرق قوية 
للغاي��ة يف الوصول للنه��ايئ الخليجي 

والظفر باللقب املنتظر.

الجماهير المنامية تناش��د س��مو الش��يخ عيس��ى بن علي التدخل
والش��باب للناش��ئين  النهائي��ة  األدوار  تأجي��ل  ارت��أوا 

غياب المدربين نجف وعلم ورئيس الجهاز س��يضر ب� “ممثل الوطن” 

سمو الشيخ عيسى بن علي 

علي مجيد
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تتجدد اإلثارة واملتعة مساء اليوم بلقاء 
الغرمين األه��يل والنجمة، وهذه املرة 
يف ال��دور قبل النهايئ ملس��ابقة الكأس 
ألندي��ة الدرجة األوىل لكرة اليد، وذلك 
يف متام الساعة 7 مساًء عىل صالة اتحاد 

اللعبة بأم الحصم.
وكان الفريق��ان التقيا أيض��ا يف الدور 
نفس��ه ملس��ابقة ال��دوري، ونجح فيها 
النجمة بالفوز يف مباراتن مقابل مباراة 
لأله��يل، وتعت��رب ه��ذه املواجهة هي 
السادس��ة بينهام لهذا املوس��م، ومتكن 
األهيل يف الفوز يف مباراة واحدة، بينام 

كان نصيب النجمة 5 انتصارات.
وبالشك أن املباراة ستكون عىل صفيح 
س��اخن؛ ملا له��ا من أهمي��ة كبرية بن 
الطرفن، إذ إن األهيل يريد رد االعتبار 
لغرمي��ه والوص��ول للنه��ايئ م��ن أجل 
الحفاظ ع��ىل آماله بالتتوي��ج ببطولة 
واح��دة تحف��ظ م��اء وجه��ه، كام أن 
النجمة هو اآلخر يريد اإلطاحة بغرميه 
والوص��ول للنه��ايئ من أجل املنافس��ة 
عىل اللق��ب بعدما خرس لقب الدوري 

لصالح باربار. 

وتكم��ن أهمي��ة مس��ابقة ال��كأس يف 
أن الفائ��ز س��يمثل مملك��ة البحرين 
يف البطول��ة الخليجي��ة لألندية، والتي 
يتزعمه��ا فريق األهيل بع��دد حصوله 
ع��ىل اللقب ل��� )8 م��رات(، فيام يأيت 
فريق النجمة ثالثا عىل مستوى الخليج 
)5 مرات( واألهيل الس��عودي ثانيا )7 

مرات(. 

يد األهلي

س��يكون مس��عى كتيبة األهيل بقيادة 
مدربها رش��يد رشيح الظهور بالش��كل 
األمث��ل فني��ا وتحقي��ق نتيج��ة الفوز 

والتغلب ع��ىل النجمة والوصول لنهايئ 
املس��ابقة التي يحمل لقبه��ا. الفريق 
ميتلك أس��امء وعنارص بقدرتها تحقيق 
مبتغاها رشط إذا ما تس��لحت بالروح 
والعزمي��ة، ويعول األصف��ر عىل قائده 
حس��ن فخ��ر وص��ادق عيل وجاس��م 
الس��الطنة وعيل حس��ن وعيل يوسف 
وس��يد أحمد فائق والحارسن عبدالله 
ريض وص��الح عبدالجلي��ل، وقد يكون 
حسن السامهيجي متاحا يف هذا اللقاء 
وذلك بحسب تشافيه من اإلصابة التي 

أملت به يف لقاء الشباب األخرية.
األصفر معروف بعشقه لهذه البطولة؛ 

كونه يفضله��ا عن بطول��ة الدوري يف 
ظل ابتغائه مواصلة املشاركة الخليجية 
واملنافس��ة فيه��ا لبقائه ع��ىل العرش، 
ولكن هذا األمر سيصطدم بقوة مامثلة 
له يف الجان��ب النجاموي، وعىل العبيه 
تقدي��م أفضل م��ا يف جعبتهم من أداء 

إذا ما أراد أن يحقق ذلك.

  يد النجمة

هي أمنية كبرية ألبناء النجمة بتحقيق 
لقب ال��كأس بعد غي��اب طويل طال 
انتظاره كثريا ملنتس��بيه وعشاقه، إذ إن 
آخر بطولة حققها يف املوس��م 2004 - 

2005 ومن بعدها أصبحت عصية عليه 
متام��ا. وهذه املرة تعت��رب فرصة مثالية 
للوص��ول للمباراة النهائية واملنافس��ة 
ع��ىل لقبها، يف ظ��ل اإلمكان��ات التي 
ميتلكها يف صفوفه. مدرب النجمة زهري 
ني النفس أن  بن مس��عود هو اآلخر ميمُ
يعيد فريقه الكرّة ويتغلب عىل األهيل 
ويصل للنهايئ ومن ثم التفكري بتعويض 
لق��ب الدوري ع��رب ال��كأس والخروج 
ببطولة محلية ثانية، وسيعتمد يف ذلك 
عىل العبيه الدولين، بدءا من الحراسة 
املتمثلة يف محمد عبدالحسن، وأمامه 
كل من حس��ن الصياد، عيل مريزا، عيل 

عيد، محمد مريزا، حس��ن بابور، كميل 
محفوظ، حسن ش��هاب، محمود الونة 
وبالل بش��ام. األزرق س��يكون مطالب 
بأي شكل من األشكال بالوصول للنهايئ 
بع��د فقدانه لقب ال��دوري وخصوصا 
أن الفريق ال ينقصه ش��يئا بعد عملية 
االنتدابات الكبرية الت��ي عملت عليها 
اإلدارة مطل��ع املوس��م وأس��فرت عن 

تحقيق ثالث بطوالت.

صافرة سعودية

س��يكون الحكامن السعوديان القاريان 
حس��ن الكعيبي ومحمد مالئكة قاضيا 
مب��اراة الي��وم بع��د موافق��ة االتحاد 
واس��تجابته  الي��د  لك��رة  الس��عودية 
لطلب االتحاد االس��يوي لرشيح طاقم 
سعودي لقيادة املباراة بناًء عىل طلب 
االتح��اد البحرين��ي للعب��ة. وال يعترب 
الحك��امن الكعيب��ي ومالئك��ة غريبن 
عىل املنافس��ات املحلية؛ كونها س��بق 
وأن تواجدا يف مباريات املربع الذهبي 
ملس��ابقة ال��دوري للموس��م الريايض 

الجاري.

النجمة واألهلي في صراع الوصول لنهائي كأس اليد
ب�������������إدارة ت���ح���ك���ي���م���ي���ة س�����ع�����ودي�����ة ال����ي����وم

فريق األهلي لكرة اليد  فريق النجمة لكرة اليد 
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تقدم النائب األول لرئيس االتحاد البحريني لكرة اليد خالد الحيدان بالتهنئة لرئيس القسم الريايض 
بصحيفة “البالد” أحمد كريم؛ لفوزه بجائزة خليفة بن سلامن للصحافة “فئة أفضل عمود رأي”، متمنيا 

له دوام التوفيق والنجاح. 
وأضاف أن فوز األخ أحمد كريم بهذه الجائزة ليس مبستغرب إذا ما نظرنا إىل ما قدمه للصحافة الرياضية 

يف السنوات املاضية من مجهود وآراء أثرت الصحافة الرياضية بالطرح الهادف البناء الذي متيز بالجدية 
والعمق.

وأشار إىل أن األخ أحمد كريم من الكفاءات الشابة، ومتيز بعمود صحايف هادف وبأفكار مبتكرة 
ومتجددة وكان دامئا داعام لجميع املنتخبات الوطنية خالل مشاركاتها. وختم متمنيا ألحمد كريم دوام 

التوفيق والنجاح ومزيدا من التقدم.

الحيدان يهنئ أحمد كريم بجائزة خليفة بن سلمان

  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(

خالد الحيدان

دبي                 مكتب رئيس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم

وصل الشيخ سلامن بن إبراهيم 
آل خليفة رئيس االتحاد 

اآلسيوي لكرة القدم إىل مدينة 
ديب بدولة اإلمارات العربية 
املتحدة اليوم )الخميس( يف 
زيارة رسمية يشهد خاللها 

مراسم حفل قرعة نهائيات كأس 
آسيا لكرة القدم 2019 والتي 

ستجرى مساء اليوم )الجمعة( 

يف برج خليفة بديب.
وبهذه املناسبة، أكد الشيخ 

سلامن بن إبراهيم آل خليفة 
أن حفل قرعة نهائيات كأس 

آسيا 2019 يشكل حدثاً مهام 
تتنظره أرسة كرة القدم اآلسيوية 
بكل شغف ترقبا ملا ستسفر عنه 

قرعة أكرب بطولة يف تاريخ كرة 
القدم اآلسيوية، والتي سرتسم 

مالمح التنافس املرتقب يف 
الحدث القاري املقبل.

وأوضح الشيخ سلامن بن 
إبراهيم آل خليفة ان االتحاد 

اآلسيوي لكرة القدم ينظر 
إىل بطولة كأس آسيا املقبلة؛ 

بوصفها منعطفا مهام يف مسرية 
الكرة اآلسيوية ومنصة فريدة 
تجمع بن ثناياها 24 منتخبا 

للمرة األوىل يف تاريخ املسابقة 
مام مينحها رونقا خاصا، ويجلب 
إليها األنظار ويتيح الفرصة أمام 

الجامهري اآلسيوية يف مختلف 
أنحاء القارة؛ ملتابعة فصول 

التنافس املثري بن املنتخبات 
املشاركة.

وأشاد رئيس االتحاد اآلسيوي 
لكرة القدم بالتعاون امللموس 

الذي تبديه دولة اإلمارات 
العربية املتحدة مبختلف 

أجهزتها الرسمية واألهلية مع 
االتحاد اآلسيوي يف سبيل إنجاز 
الرتيبات املتعلقة كافة بإقامة 

حفل قرعة كأس آسيا مثنيا عىل 
جهود اللجنة املنظمة املحلية 

عىل صعيد تهيئة الظروف 
املثالية لحفل القرعة.

2019 آسيا  ك��أس  قرعة  حفل  يحضر  إب��راه��ي��م  ب��ن  سلمان 

أم الحصم - اتحاد السلة: قرر 

االتحاد البحريني لكرة السلة وبناء 

عىل توجيهات من رئيس االتحاد 

البحريني لكرة السلة سمو الشيخ 

عيىس بن عيل آل خليفة، ابتعاث 

وفد إعالمي مرافق ملمثيل الوطن 

فريقي املنامة واملحرق املشاركن يف 

البطولة الخليجية ال�38 لكرة السلة 

لألندية األبطال، التي تستضيفها 

العاصمة العامنية مسقط، خالل 

الفرة من 6 ولغاية 14 مايو 

الجاري، مبشاركة 7 أندية خليجية.

ويتكون الوفد من املحرر الصحايف 

بصحيفة البالد محمد الدرازي، 

وعضو املركز اإلعالمي باالتحاد 

البحريني لكرة السلة املصور أحمد 

املحاري. وتأيت هذه الخطوة من 

قبل االتحاد البحريني لكرة السلة 

برئاسة سمو الشيخ عيىس بن عيل 

بن خليفة آل خليفة، بابتعاث 

الدرازي واملحاري ضمن وفد 

إعالمي لتغطية مشاركة ممثيل 

مملكة البحرين يف البطولة، تواصال 

لدعم سمو الشيخ عيىس بن عيل 

آل خليفة لسفريي الوطن، وحرصا 

من سموه عىل وجود اإلعالم 

البحريني يف هذا التجمع الخليجي، 

إذ يعترب الدعم اإلعالمي الذي 

يقدمه سمو الشيخ عيىس بن عيل 

آل خليفة ملمثيل الوطن يف هذا 

االستحقاق الخليجي املهم واحدا 

من خطوات عديدة قام بها سموه 

ملساندة فريقي املنامة واملحرق؛ 

يف سبيل التمثيل املرشف ململكة 

البحرين يف هذه البطولة الخليجية 

املؤهلة للبطولة اآلسيوية لكرة 

السلة. وسيقوم الوفد اإلعالمي 

بتغطية مشاركة الفريقن وإرسال 

رسالة يومية متكاملة مدعومة 

بالصور ومقاطع الفيديو للصحافة 

املحلية ومواقع التواصل االجتامعي 

املهتمة بتغطية أخبار كرة السلة.

كام أن املركز اإلعالمي باالتحاد 

البحريني لكرة السلة سينرش 

آخر األخبار والتغطيات الخاصة 

ملمثيل الوطن يف هذا البطولة 

عرب منصات التواصل االجتامعي 

املختلفة التابعة لالتحاد. وتعترب 

هذه املرة األوىل التي يبتعث فيها 

االتحاد البحريني لكرة السلة وفدا 

إعالميا ملشاركات األندية الوطنية 

أحمد المحاريالخارجية. محمد الدرازي

اتحاد السلة يبتعث وفدا إعالميا لتغطية مشاركة ممثَلي الوطن

من املؤمل أن يغادر ممثال الوطن 
فريقي املنامة واملحرق صباح 
اليوم )الجمعة( متوجهن إىل 

العاصمة العامنية مسقط؛ استعداًدا 
للمشاركة يف البطولة الخليجية ال� 

38 لكرة السلة لألندية األبطال، التي 
ستستضيفها السلطنة يف الفرة من 6 
إىل 14 مايو املقبل، مبشاركة 7 أندية 

خليجية.
ويضم وفد فريق املنامة رئيس الجهاز 

نوح نجف، مدير الفريق إحسان 
كازروين، اإلداري محمد كازروين، 

واملدرب الوطني عقيل ميالد، 
املساعدين محمد نجف وهاين علم، 

محمود حمزة، اختصايص العالج 
الطبيعي ساشا، وعامل التجهيزات 
محمد شفيق، إىل جانب 12 العبا، 
وهم: يونس كويد، محمد حسن، 
محمد كويد، ميثم جميل، حسن 

نوروز، أحمد عزيز، صادق شكرالله، 
محمد أمري، أحمد نجف، عيل شكيب، 

واألمريكين واين تشيزم وتريل 

ستوغلن.

فيام يضم وفد فريق املحرق رئيس 

جهاز اللعبة الشيخ عبدالرحمن 

بن نارص آل خليفة، مدير الفريق 

حسن الدرازي، اإلداري جالل كروف، 

مدرب الفريق الرصيب تون، مساعد 

املدرب أحمد نجاة، عامل التجهيزات 

عبيد واختصايص العالج الطبيعي 

إيفان، إىل جانب 12 العبا، وهم: 

عيل عباس، سيدهاشم حبيب، بدر 

عبدالله جاسم، عيل شكرالله، أحمد 

سلامن، جهاد أحمد، محمد نارص، 

احمد املطوع، جواد عبدالله، محمد 

بوعالي، واألمريكين دمياريوس بولز 

واتري ماجوك.

وكان سفريا الوطن قد اختتام سلسلة 

تحضرياتهام املحلية أمس، عىل أن 

يدشنا اليوم سلسلة تدريباتهام يف 

سلطنة عامن، وذلك خالل الفرة 

املسائية، بحيث ساد التدريبان 

الحامسة من جانب العبي الفريقن 

والرغبة الجادة يف أن يكونوا عىل 

مستوى جيد من الجاهزية قبل 

املغادرة إىل مسقط للمشاركة يف هذه 

البطولة الخليجية.

ويتطلع فريقا املنامة واملحرق إىل 

تحقيق مشاركة إيجابية يف البطولة 

الخليجية وترشيف السلة البحرينية 

يف هذا املحفل الخليجي خصوصا 

بعد الجاهزية العالية التي حصل 

عليها الالعبون من برنامج االعداد 

لهذه املشاركة عن طريق الحصص 

التدريبية.

وسيقص فريق املحرق رشيط 

مباريات البطولة حينام يواجه فريق 

االتحاد السعودي يف املباراة االفتتاحية 

يوم األحد املقبل، بينام سيبدأ فريق 

املنامة مشواره يف البطولة بلقاء فريق 

الشارقة اإلمارايت يف اليوم التايل.

فريق المحرق لكرة السلة فريق المنامة لكرة السلة

المنامة والمحرق يتوجهان إلى مسقط للمشاركة في “خليجية السلة” 
محمد الدرازي

عالية طموحات  وسط  أمس  المحلية  تحضيراتهما  اختتما 

توج منتخبنا األوملبي لكرة القدم 
بلقب بطولة إندونيسيا الودية، وذلك 
بعد فوزه عىل منتخب كوريا الشاملية 

)1-4(، يف اللقاء الذي جمعهام أمس 
عىل ملعب pakansari يف أندونيسيا 

ضمن الجولة 3 واألخرية للبطولة.
وانتهى الشوط األول من املباراة 

بهدف سجله الالعب أحمد صالح، 
قبل أن يضيف منتخبنا 3 أهداف 

يف الشوط الثاين عرب جاسم خليف، 
والبديل أحمد الرشوقي )هدفن(.

وكان مدرب منتخبنا سمري شامم بدأ 
اللقاء بتشكيلة ضمت الحارس يوسف 

حبيب، والالعبن:حسن جميل، 
أحمد بوغامر، حمد شمسان، سيد 
محمد أمن، حسن الكراين، جاسم 

خليف، محمد مرهون، أحمد صالح، 
عبدالعزيز خالد وسيد هاشم عيىس.
وتوج منتخبنا باللقب بعد حصوله 

عىل 7 نقاط من فوز عىل إندونيسيا 
)0-1(، وتعادل مع أوزبكستان)3-3( 

وفوزه األخري عىل كوريا الشاملية.
يشار إىل أن قامئة منتخبنا يف البطولة 

ضمت 23 العبا هم:أحمد بوغامر، 
حسن 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 حسن، سيد محمد أمن 

وجاسم خليف.

من جانبه، هنأ رئيس االتحاد 

البحريني لكرة القدم الشيخ عيل 

بن خليفة آل خليفة أفراد املنتخب 

األوملبي مبناسبة إحرازه لقب بطولة 

إندونيسيا. وقدم الشيخ عيل بن 

خليفة التهاين والتربيكات للجهازين 

الفني واإلداري والعبي املنتخب، 

شاكرا الجهود التي بذلت خالل 

املرحلة املاضية، وأمثرت عن التتويج 

بلقب البطولة الودية، والتي تأيت 

ضمن استعداد املنتخب لالستحقاقات 

املقبلة.

ولفت رئيس اتحاد الكرة إىل أن 

اإلنجاز املرشف للمنتخب األوملبي 

يضاف إىل سلسلة املكتسبات التي 

حققتها املنتخبات الوطنية حديثا بعد 

تأهل املنتخب الوطني األول لنهائيات 

كأس آسيا 2019، والظهور اإليجايب 

واملميز ملنتخب كرة الصاالت يف أول 

مشاركه له بكأس آسيا للصاالت بعد 

التأهل التاريخي.

من التتويج علي بن خليفة 

األول���م���ب���ي ب���ط���ال ل��ب��ط��ول��ة إن���دون���ي���س���ي���ا ال���ودي���ة
اتحاد الكرة                   المركز اإلعالمي

رئ����ي����س ات����ح����اد ال����ك����رة ي���ش���ي���د ب���اإلن���ج���از

سلمان بن إبراهيم 

متكن الفارس البحريني يف رياضة 
قف��ز الحواجز أحمد منصور من 
تحقي��ق املرك��ز األول يف بطولة 
الع��ن لقف��ز الحواجز بش��وط 
أقي��م ضمن  وال��ذي  الرسع��ة، 
مس��ابقات البطول��ة الدولية يف 
دولة اإلم��ارات العربية املتحدة 
وسط مش��اركة كبرية من جانب 

مختلف الفرسان.
وخطف منصور ش��وط الرسعة 
بع��د أن قدم مس��تويات كبرية 
عىل ظهر ج��واده بفضل الركيز 
العايل والق��راءة الفنية الواضحة 
ملجري��ات الش��وط األم��ر الذي 
س��اهم يف تحقي��ق لقب��ه ع��ن 

جدارة استحقاق.
املرك��ز الثاين يف ش��وط الرسعة 
ذهب أيضا إىل مملكة البحرين 
عن طريق الفارس أحمد جهرمي 
ال��ذي متك��ن م��ن التنافس مع 
زميله منصور عىل لقب الشوط، 
حيث ق��دم جهرمي ه��و اآلخر 
مس��تويات فنية أك��دت التطور 
ال��ذي وصلت إلي��ه رياضة قفز 

الحواجز البحرينية.
أما الفارس املخرضم خالد هالل 
الخاط��ري، فق��د كان له نصيب 
من املراك��ز املتقدمة يف البطولة 
الدولية، حيث متكن من تحقيق 
املرك��ز الث��اين يف فئ��ة الجائ��زة 

الك��ربى التي حظيت مبش��اركة 
واس��عة من جانب خرية فرسان 
الع��امل، ومتك��ن الخاط��ري من 
لقب  الحقيق��ي عىل  التناف��س 
املس��ابقة بعد مستويات مثالية 
قدمها طوال منافس��ات الشوط 

وصوال إىل تحقيق املركز الثاين.
بهذه املناس��بة ع��رب منصور عن 
فرحت��ه الغامرة بالفوز، وأش��ار 
أن الف��وز يعد أحد مكتس��بات 
البحري��ن يف مجال قفز  مملكة 
الحواجز عىل املستوى اإلقليمي 
خاص��ة يف ظ��ل الدع��م املبارش 
م��ن جانب ممث��ل جاللة امللك 
لألعامل الخريية وشؤون الشباب 

للش��باب  األعىل  املجلس  رئيس 
والرياضة رئيس اللجنة األوملبية 
نارص  الش��يخ  س��مو  البحرينية 
بن حم��د آل خليفة؛ األمر الذي 
س��اهم يف تحقيق الفوز الجديد 
ال��ذي يؤك��د املكان��ة الكب��رية 
الت��ي باتت تحتله��ا رياضة قفز 

الحواجز البحرينية.
وب��ن منصور أن املنافس��ة عىل 
لقب شوط الرسعة مل تكن سهلة 
خاصة يف ظل املش��اركة الكبرية 
من جانب خرية فرسان املنطقة، 
مؤك��دا أن عم��ل بج��د وبركيز 
وتوافق م��ع الج��واد؛ من أجل 

لقطة لفرسان البحرينالوصول إىل هذا املركز املتقدم.

منصور بطل “الس��رعة” في بطولة العين لقفز الحواجز
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أعرب رئيس االتحاد البحريني للكرة 
الطائرة الش��يخ عيل ب��ن محمد آل 
خليفة ع��ن جزيل ش��كره وتقديره 
والرياضة  الش��باب  ش��ؤون  لوزي��ر 
هش��ام الجودر عىل حض��وره لنهايئ 
كأس س��مو ويل العه��د ومس��اندته 
ألنش��طة االتحاد، كام تقدم بالشكر 
الجزيل إىل عيىس الحامدي مستشار 
س��مو ويل العهد للش��ؤون اإلعالمية 
عىل حضوره ومتابعته برامج االتحاد، 
مش��را إىل ما ميثله ذلك من مساندة 
وتحفيز ألرسة الكرة الطائرة لالرتقاء 

باللعبة بصورة أكرب.
كام عرب الش��يخ عيل ب��ن محمد آل 
خليفة عن تقديره لألمني العام للجنة 
عبدالرحم��ن  البحريني��ة  األوملبي��ة 
عسكر عىل حضوره ودعمه املستمر 
لالتحاد وحرصه املتواصل عىل توفر 
مختل��ف أش��كال الدع��م لالتح��اد 
انطالقا من الدور الذي تلعبه اللجنة 
األوملبي��ة يف رعاية س��ائر االتحادات 
الرياضي��ة، ك��ام مثن حضور س��عيد 
اليامين عضو املجلس األعىل للشباب 
البحريني  االتح��اد  رئيس  والرياضة، 

للبلياردو والسنوكر استمراره ملتابعته 
ومؤازرته ملختلف األنشطة الرياضية 

يف اململكة.
وأك��د رئيس االتح��اد ب��أن التواجد 
الرس��مي الرفي��ع يف النه��ايئ كان له 
أبلغ االثر يف تحقيق النجاح لألمسية 
الرياضي��ة، ومنح النه��ايئ زخام أكرب 
ليك��ون  وتواجده��م  بحضوره��م 
مبثابة مس��ك خت��ام رائع للموس��م 

.2017/2018
كام تقدم الش��يخ عيل بن محمد آل 
خليفة بواف��ر الش��كر واالمتنان إىل 

جميع الرشكات الراعية ملسابقة كأس 
س��مو ويل العهد، وهم رشكة الخليج 
لصناع��ة البرتوكباموي��ات )جيب��ك( 
وبنك البحري��ن الوطني ورشكة نفط 
البحري��ن )بابك��و( وبي��ت التمويل 
الكويت��ي ومتك��ني ودي��ار املح��رق 
وسفريات جاالكيس، مؤكدا بأن ذلك 
الدع��م يعرب عن ح��رص جميع تلك 
الرشكات الوطني��ة عىل دعم الحركة 
الرياضية؛ بوصفها مس��ؤولية وطنية 
تج��اه املجتم��ع عموم��ا، والقط��اع 
الريايض خصوصا، مثمنا دعم جميع 

تلك الرشكات، والتي كان ملس��اندتها 
دور كب��ر يف إنج��اح مس��ابقة أغىل 
الك��ؤوس وإخراجها بأفض��ل صورة، 
معرب��ا عن اعت��زازه بتل��ك الرشاكة 
ومؤسس��ات  رشكات  م��ع  الرائع��ة 
القط��اع الخ��اص، والتي متن��ى بأن 
تتواص��ل يف املس��تقبل مل��ا له��ا من 
انعكاس��ات يف ازده��ار وتطور لعبة 
الكرة الطائرة التي تعد أحد األلعاب 
الرياضية املنجزة عىل مستوى مملكة 
البحرين، والتي تزخر بس��جل ناصع 
من اإلنجازات عىل املستويات كافة.

علي بن محمد يثمن حضور الجودر والحمادي وعسكر واليماني
كم��ا ش��كر الش��ركات الراعي��ة لكأس س��مو ول��ي العهد

الرفاع                االتحاد البحريني للكرة الطائرة

أقيم��ت ي��وم أم��س )األربعاء( 
التصفي��ات التأهيلي��ة ملس��ابقة 
 ،MMA املختلطة القت��ال  فنون 
ضمن منافس��ات بطولة البحرين 
الرابع��ة املفتوحة لفن��ون القتال 
املختلط��ة لله��واة، الت��ي تق��ام 
تحت رعاية النائب األول لرئيس 
املجلس األعىل للشباب والرياضة 
الرئيس الفخري لالتحاد البحريني 
لفن��ون القتال املختلط��ة، والتي 
ينظمه��ا االتحاد البحريني لفنون 
القتال املختلطة سمو الشيخ خالد 
ب��ن حمد آل خليف��ة، عىل صالة 
الطاولة،  للكرة  البحريني  االتحاد 
والتي تستمر منافساتها حتى يوم 
غد الس��بت املوافق الخامس من 

مايو الجاري.
وشهدت املنافسات حضور رئيس 
االتح��اد ال��دويل لفن��ون القتال 
كاري��ث   IMMAF املختلط��ة 
ب��راون، وعضو اللجن��ة األوملبية 
البحرينية رئيس��ة لجن��ة رياضة 
رئيس��ة  األوملبية  باللجنة  امل��رأة 
االتحاد البحرين��ي للكرة الطاولة 
الش��يخة حياة بن��ت عبدالعزيز 
آل خليف��ة، وأعضاء إدارة االتحاد 
البحريني لفنون القتال املختلطة، 
وجامه��ر م��ن محبي وعش��اق 

رياضة فنون القتال املختلطة.
وس��بق انطالق املنافسات إجراء 
ع��رض قتايل ش��ارك في��ه املقاتل 
املحرتف حس��ني عياد إضافة إىل 

عدد من املقاتلني الهواة. 
وأقيم��ت 3 نزاالت م��ن أصل 5 
ن��زاالت، إذ فاز املقات��ل عبدالله 
زايد عىل املقات��ل خالد فخرو يف 
وزن 61 كيلوغرام��ا، وفاز املقاتل 
منص��ور محمدوف ع��ىل املقاتل 

اليعق��وب يف وزن 61  عبدالل��ه 
كيلوغرام��ا، وف��از املقاتل محمد 
سمر عىل املقاتل رداد الدورسي 

يف وزن 70 كيلوغراما. 
وحس��مت اللجنة املنظمة تأهل 
املقاتل عيل الش��ويخ يف وزن 65 
كيلوغراما، وتأه��ل املقاتل حمد 
الش��يخ يف وزن 70 كيلوغرام��ا؛ 
بسبب عدم حضور املقاتل حسام 
املقاتل  اجتي��از  وعدم  مصطفى، 

يوسف الحوساين فحص الوزن.
)الجمع��ة(  الي��وم  وتتواص��ل 
بإقام��ة  البطول��ة  منافس��ات 
مصارع��ة  مس��ابقة  مواجه��ات 
اإلخضاع التي ستش��هد مش��اركة 
34 مقاتال، سيتنافس��ون يف هذه 
إذ  ال��دوري،  بنظ��ام  املس��ابقة 
س��تنطلق النزاالت عند الس��اعة 
2 ظهرا بصال��ة االتحاد البحريني 

للكرة الطاولة.

تحت رعاية رئيس اتحاد البحرين 
للدف��اع عن النفس أحمد الخياط، 
تقام اليوم الجمعة البطولة الرابعة 
للدوري البحرين��ي للجودو وذلك 
عىل صالة االتحاد البحريني لذوي 

العزمية عند الساعة الثانية ظهراً.
للدفاع  البحري��ن  اتح��اد  واعتمد 
ع��ن النفس مش��اركة 27 العبا يف 
البطول��ة ميثلون 4 أندي��ة، وهي: 
البحري��ن للجودو، نادي  أكادميية 
القادسية الريايض الكويتي، ونادي 
 Bahrain ون��ادي   ،Team24

.warriors
وم��ن املتوقع أن تحظ��ى البطولة 
مبنافسات متميزة يف ظل اإلمكانات 
العالي��ة التي يتمت��ع بها الالعبون 
وح��رص األندية عىل تقديم أفضل 
املستويات لعكس الصورة املرشقة 

لتطور لعبة الجودو يف البحرين.
وأنهى اتح��اد البحرين للدفاع عن 
النف��س كاف��ة الرتتيب��ات الالزمة 
النطالق البطولة التي من املتوقع 

بحض��ور جامه��ري  تحظ��ى  أن 
واسع.

الفئ��ات  البطول��ة  وسيش��ارك يف 
الرباعم والناش��ئني والرجال موزعة 

عىل األوزان واألعامر اآلتية:
فئة الرباعم موالد من 2006 حتى 
2010 ل��ألوزان فوق 45 كيلوغراما 
وتح��ت 42 كيلوغراما وتحت 36 

كيلوغراما وتحت 30 كيلوغراما.
أما فئة الناشئني، فستكون لألعامر 
م��ن 2003 حت��ى 2005 ل��ألوزان 
ف��وق 60 كيلوغرام��ا وتح��ت 55 
كيلوغرام��ا وتح��ت 48 كيلوغراما 

وتحت 40 كيلوغراما.
وستكون فئة الرجال لفئة فوق 15 
س��نة لألوزان ف��وق 90 كيلوغراما 

وتح��ت 90 كيلوغراما وتحت 73 
كيلوغراما وتحت 60 كيلوغرام.

وأكد نائب رئي��س اتحاد البحرين 
للدفاع عن النف��س أمني رس لعبة 
الجودو عمر بوك��امل أن البطولة 
تأيت ضمن توجيهات ورؤية االتحاد 
برئاسة الخياط الهادفة إىل تطوير 
األلع��اب املنضوية تح��ت مظلته، 
مش��را إىل أن االتحاد حريص عىل 
مواصل��ة دعم كاف��ة األلعاب وأن 
لعبة الجودو شهدت طفرة نوعية 
يف الفرتة املاضية من حيث التطور 
الكب��ر، وال��ذي س��اهم بحصول 
املنتخب��ات ع��ىل مراك��ز متقدمة 

للغاية يف املشاركات السابقة.
وأشاد بوكامل بجهود الجهاز الفني 
للعبة الجودو بقيادة الكابنت خالد 
العريف��ي، متمني��ا كل التوفي��ق 
للفرق املش��اركة وعك��س الصورة 
املرشقة لتطور لعب��ة الجودو من 

خالل هذه البطولة.

بوكمال: حريصون على النهوض باللعبة

 ..”MMA“ انطالق مسابقة 
واليوم منافسات مصارعة اإلخضاع

اليوم   ل��ل��ج��ودو  البحريني  ال����دوري  ان��ط��الق 

اتحاد فنون القتال المختلطة                       المركز اإلعالمي

أم الحصم                       اتحاد البحرين للدفاع عن النفس

”MMA“ جانب من منافسات التصفيات التأهيلية لمسابقة

عمر بوكمال أحمد الخياط

علي بن محمد 

سلمان بن عبداهلل يهنئ بإنجاز 
بطولة “آيرون مان”

منتخب بناء األجسام يعود ألرض الوطن 

رفع رئيس جهاز املساحة 
والتسجيل العقاري الشيخ 

سلامن بن عبدالله بن حمد 
آل خليفة أسمى آيات التهاين 

والتربيكات إىل عاهل البالد 
القائد األعىل جاللة امللك 
حمد بن عيىس آل خليفة 

يف برقية تهنئة؛ مبناسبة فوز 
ممثل جاللة امللك لشؤون 
الشباب واألعامل الخرية 

ورئيس املجلس األعىل 
للشباب والرياضة ورئيس 
اللجنة األوملبية البحرينية 

سمو الشيخ نارص بن حمد آل خليفة باملركز األول يف بطولة شامل 
 xc الواليات املتحدة األمركية للرجل الحديدي “آيرون مان” بفئة

تحت 49 سنة، وجاء يف الربقية:  يرشفني يا صاحب الجاللة أن أرفع 
إىل مقام جاللتكم حفظكم الله أسمى آيات التهاين والتربيكات مبناسبة 

فوز سمو الشيخ نارص بن حمد آل خليفة ممثل جاللتكم لشؤون 
الشباب واألعامل الخرية ورئيس املجلس األعىل للشباب والرياضة 

ورئيس اللجنة األوملبية البحرينية، باملركز األول يف سباق شامل 
 XC الواليات املتحدة األمركية للرجل الحديدي، “آيرون مان” بفئة

تحت 49 سنة، والتي أسدل الستار عىل منافساتها السبت املايض بوالية 
تكساس، بعد أن نجح سموه بإكامل السباق بزمن وقدره 9 ساعات و6 
دقائق.  سيدي صاحب الجاللة .. إن إنجاز سمو الشيخ نارص بن حمد 

آل خليفة يأيت كإحدى مثار الدعم واملساندة التي يحظى بها الشاب 
الريايض اليوم من لدن جاللتكم حفظكم الله، فأنتم يا صاحب الجاللة 

الداعم األول للشباب عند تحديهم للصعاب وبلوغهم النجاحات، 
امللهم الحقيقي والقدوة الحسنة لهم، ويتضح من ذلك جليا ما تحىل 

به الشيخ نارص من إرادة قوية، وروح تنافسية عالية، وإرصار عىل قهر 
التحديات وبلوغ قمة األهداف التي يسعى إليها. فها هي اإلنجازات 
الرياضية تتواىل اليوم واألهداف والطموحات املرجوة تتحقق يف عهد 

جاللتكم امليمون وبعونه تعاىل. ويف الختام ندعو املوىل عز وجل 
أن يحفظ جاللتكم وأنجالكم، وأن يسدد عىل طريق الخر والتقدم 

خطاكم. ودمتم سيدي ساملني موفقني.

أم الحصم – االتحاد البحريني لرفع األثقال: عاد املنتخب الوطني 
لبناء األجسام ألرض الوطن بعد مشاركته املرشفة يف بطولة آسيا 

لبناء األجسام واللياقة البدنية يف نسختها 52، والتي أقيمت يف الفرتة 
من 26 وحتى 29 من شهر أبريل املايض مبنغوليا بتحقيق أبطال 

املنتخب لست ميداليات ملونة )3 ذهب، و3 فضة(. حيث كان يف 
استقبال الوفد البحريني ونجوم رياضة بناء األجسام البحرينيني عدد 
من أعضاء مجلس اإلدارة ومحبي اللعبة وأهايل الالعبني املشاركني يف 
البطولة اآلسيوية، حيث استقبلوهم بالورود تكرميا وعرفانا ملا قدموه 

من أداء مرشف يف هذا التجمع الريايض اآلسيوي الكبر. 
وقد أحرز الذهب كل من األبطال عرفات يعقوب لفئة املساترز بودي 
بلدنق للوزن 75 كيلوغراما، عباس ميك فئة الكالسيك 162 كيلوغراما، 

عيل القصاب فئة البودي بيلدنق 65 كيلوغراما، بينام تقلد بالفضة 
كل من األبطال جاسم مرهون فئة الكالسيك 182 سم، سيد هادي 
فئة البودي بيلندق 60 كيلوغراما، عبدالرحمن بوشقر فئة الفيزيك 

179 سم، بينام حل البطل الصاعد عبدالله فاروق يف املركز الرابع لفئة 
البودي بيلدنق وزن 75 كيلوغراما، سيد نرصالله فئة البودي بيلدنق 

وزن 80 كيلوغراما باملركز السادس يف ظل منافسات رشسة، وقد قدم 
جميع أعضاء املنتخب الوطني لبناء األجسام صورة مرشفة تعكس 

مكانة اململكة رياضيا عىل الخارطة الدولية القارية والعاملية.

سلمان بن عبداهلل 

جانب من استقبال األبطال



انطلق يوم أم��س الخميس “منتدى 
اقتص��ادات  يف  العلم��ي  البح��ث 
الرياض��ة”، وال��ذي تنظم��ه اللجنة 
األوملبي��ة البحريني��ة حت��ى 5 مايو 
الج��اري بفن��دق “واينده��ام غراند 
منام��ة” بالتع��اون م��ع األكادميي��ة 
العلمية للبحث والتدريب وأكادميية 
“دراس��ا” لعل��وم الرياض��ة ضم��ن 
أنشطة وبرامج جائزة نارص بن حمد 
آل خليف��ة للبحث العلمي يف املجال 
الريايض وذلك بحض��ور األمني العام 
للجنة األوملبية عبدالرحمن عس��كر، 
وأمني عام الجائزة عبدالرحمن سيار 
وعدد من كبار املس��ؤولني يف اللجنة 
داخل  م��ن  ومش��اركني  والضي��وف 

مملكة البحرين وخارجها.
وبدأ املنت��دى بكلم��ة لعبدالرحمن 
س��يار رح��ب فيها بالحض��ور، وقدم 
فيه��ا ش��كره وتقديره ملمث��ل جاللة 
املل��ك لألع��ال الخريي��ة وش��ؤون 
الش��باب، رئي��س املجل��س األع��ى 
للش��باب والرياض��ة، رئي��س اللجنة 
األوملبية س��مو الشيخ نارص بن حمد 
آل خليف��ة، ع��ى دعم��ه للجائ��زة، 
مؤكدا أهمية هذا املنتدى الس��تثار 
الرياضة يف تعزيز اقتصاد الدول لبناء 
اقتصاد ريايض مزدهر مبا يوكب رؤية 
البحري��ن 2030 وايجاد عالقة وثيقة 

مع رشكات القطاع الخاص.
وأض��اف س��يار “ تب��ني م��ن خالل 
الدراس��ات أن قلة الحركة والخمول 
تكلف االقتص��اد العامل��ي 67 مليار 
دوالر س��نويا جراء تكالي��ف الرعاية 
الصحي��ة والخس��ائر اإلنتاجية، وهم 
ما يس��تدعي االهتام بالرياضة التي 
أصبح��ت مصدر مهم؛ لتوفري األموال 
وتعزيز اإليرادات، فروسيا عى سبيل 
املثال التي س��تحتضن مونديال كأس 
العامل 2019 بعد أسابيع أنفقت عى 
الط��رق والبني��ة التحتي��ة واملالعب 
قرابة 13 مليار دوالر والعائد املتوقع 
23 ملي��ار دوالر، ك��أ أن املونديال 
ساهم يف تشييد 62 فندق سيعززون 
الس��ياحة يف روس��يا والعدي��د م��ن 
األخ��رى..”،  واألرب��اح  املكتس��بات 
مؤك��دا أهمي��ة ه��ذا املنت��دى مب��ا 
س��يتضمنه من أوراق عمل وعروض 
ستسهم يف الوصول إىل أفضل الحلول 

الالزمة الستثار الرياضة.

حسانين: حصيلة أولمبية 
ضعيفة للعرب

بدأت أوىل مح��ارضات املنتدى التي 
تحدث فيها محمد صبحي حس��انني 
م��ن جمهورية مرص العربية اس��تاذ 
القي��اس والتقوي��م بكلي��ة الرتبي��ة 
الرياضي��ة للبن��ني بجامع��ة حلوان، 
االتحادي��ن  لرئي��س  األول  النائ��ب 
املرصي والع��ريب للرياضة الجامعية، 
رئيس قطاع الرتبية الرياضية باملجلس 
والتي  للجامعات املرصي��ة،  األع��ى 
بعن��وان )متجه��ات مقرتحة  جاءت 
لزي��ادة وتعظي��م مص��ادر التمويل 
الريايض بغرض زيادة حصيلة اإلنجاز 

األوملبي(.

وقال حس��انني يف محارضته “اإلنجاز 
األوملب��ي ه��و األعظم ع��ى جميع 
األصع��دة الرياضي��ة، وتتباين الدول 
يف حصيلته��ا األوملبي��ة، ويرجع ذلك 
ألس��باب عدة إحداها التكلفة املالية 
الباهظة للميدالية األوملبية، والالفت 
للنظ��ر أن حصيلة اإلنج��از األوملبي 
الع��ريب ال تتمىش بجمي��ع املقاييس 
مع ما متلكه مجمل ال��دول العربية 
من إمكانات مادية وبرشية )العبني، 
كوادر، عل��اء( وجغرافية وحضارة، 
حيث بل��غ اإلنجاز األوملب��ي العريب 
)108( ميدالي��ة يف جمي��ع الدورات 
األوملبية الحديثة، يف حني أن الواليات 
املتحدة األمريكية مبفردها قد حققت 
أوملبي��ة  دورة  يف  ميدالي��ة   )121(

واحدة )ريو دي جانريو 2016(.
وأرج��ع حس��انني ظاه��رة ضع��ف 
اإلنج��از األوملبي الع��ريب، إىل ضعف 
املخصص��ات املالي��ة، حي��ث أصبح 
موضوع )مص��ادر التمويل( ُملحا يف 
تناول��ه بالبح��ث والدراس��ة؛ بغرض 
إنجاز  لض��ان  وتعظيم��ه  تنويع��ة 

أوملبي عريب أفضل.
وتختلف مصادر التمويل للتنظيات 
ال��دول  يف  الرياضي��ة  واألنش��طة 
باختالف النظم واألوضاع االقتصادية 
والسياس��ية واالجتاعي��ة به��ا، كا 
تتن��وع أيض��اً وفقا للرؤي��ة واألفكار 
واإلبداع��ات التي يتمي��ز بها الخرباء 
واملسؤولون يف الدول، وميكن اإلشارة 
إىل أن بداية التس��ويق واالس��تثار 
يف األلع��اب األوملبية بدأت��ه اللجنة 
األوملبي��ة الدولية من خ��الل برنامج 
األوملبي��ني(  )ال��رشكاء  أو   )TOP(
وخالله تم ح��رص الدعاية يف دورات 
األلعاب األوملبية عى رشكات محددة، 
ب��دأ يف دورة س��يئول 1988  وق��د 
مببل��غ 13 ملي��ون دوالر لكل رشكة 
مس��اهمة يف الربنامج، ثم 22 مليون 
دوالر يف دورة برش��لونة 1992، و40 
ملي��ون دوالر يف دورة أتالنتا 1996، 
و45 ملي��ون دوالر يف دورة س��يدين 
2000، وكذا اس��تمرت قيمة الرعاية 
يف الزي��ادة حتى وقتنا ه��ذا. وأبرز 
مثال إعالن اللجن��ة األوملبية الدولية 
 )TOYOTA( عن توقيعها مه رشكة
اتفاقية ملدة 10 س��نوات مقابل 835 

مليون دوالر، مقابل مسمى )الرشيك 
األوملبي(.

كا انترشت وكاالت إدارة وتس��ويق 
الرياضة، وكانت أول وكالة تسويقية 
متخصص��ة يف الرياض��ة )مجموع��ة 
اإلدارة الدولي��ة “IMG”( يف أمريكا، 
وقد ساهمت بش��كل كبري يف زيادة 
االس��تثارات يف الرياض��ة من خالل 

نرش الربامج التلفزيونية.
ويف ضوء املسح الشامل وطرح بعض 
األفكار املس��تحدثة لخص حس��انني 
أهم املصادر التمويلية، وهي )حقوق 
الرعاية واإلعالن والبث التليفزيوين – 
املنشآت واألدوات  استثار وتسويق 
صناع��ة   – الرياضي��ة  واألجه��وة 
األحداث الرياضية وتسويقها – أفكار 
مس��تحدثة مث��ل صن��دوق التمويل 

ولجنة التنمية الرياضية األوملبية(.

حمدان: األحداث الرياضية تدعم 
االقتصاد

يف املح��ارضة الثاني��ة تح��دث نائب 
رئي��س اللجن��ة األوملبي��ة األردني��ة 
س��اري حمدان يف املحور الذي حمل 
عنوان “االستثار والرياضة.. املنفعة 
املتبادلة”، عرف من خاللها االقتصاد 
والرياض��ة واالس��تثار كمدخ��ل ثم 
تطرق ملوضوع دور الرياضة يف تنمية 
االقتصاد، فهي وسيلة دعاية وإشهار 
بطريقة مبارشة وغري مبارشة، وتوفري 
القي��م الرتبوي��ة املتصل��ة باإلنت��اج 
واكتشاف وصقل املواهب يف أنظمة 
تربوي��ة وبدني��ة وترويحي��ة وفنية 
وتوف��ري اللياقة البدنية، ويعترب عامال 
رئيس��ا بعد رأس امل��ال وبيئة العمل 

لزيادة اإلنتاج.
يف  متب��ادل  دور  “هن��اك  وأض��اف 
الدعم بني االقتصاد والرياضة، حيث 
إن األنش��طة واألح��داث الرياضي��ة 
تدع��م االقتص��اد، وكذل��ك الرشكات 
الرياضة؛  تدع��م  التي  واملؤسس��ات 
بهدف الرتويج والتس��ويق ملنتجاتها 

وألسمها التجاري”.
وأضاف ب��أن العالق��ة الحقيقية بني 
االقتصاد والرياضة وتبادل االس��تثار 
ظهر يف العام 1992 بالدورة األوملبية 
بربش��لونة عندما تم بناء منوج أوملبي 
اس��تثاري وتجريبه قبل بدء الدورة 

بأربعة أعوام، حيث دخلت الرشكات 
العاملي��ة  التجاري��ة  واملؤسس��ات 
التناف��س ع��ى اس��تضافة األحداث 
الكب��رية )كأس الع��امل لك��رة القدم، 

األلعاب األوملبية واآلسيوية(.
وذك��ر حمدان أن املراجع تش��ري إىل 
أن حقوق الب��ث التلفزيوين حققت 
أع��ى املس��تويات ما نس��بته 47 % 
من مجمل االي��رادات، متفوقة عى 
إي��رادات ال��رشكات الراعي��ة 45 % 
والتذاك��ر5 % والرتاخي��ص 3 % يف 
أوملبي��اد ري��و 2016، موضح��ا بأن 
امل��ؤرشات األولي��ة تبني ب��أن قيمة 
املردود االس��تثاري ألوملبياد طوكيو 
2020 س��يصل إىل 300 مليار دوالر، 
وأن الكلف��ة املتوقعة لإلعداد للدورة 

يصل إىل 13 مليار.
ك��ا تح��دث ع��ن دور االقتصاد يف 
االس��تثار الري��ايض، حي��ث يعت��رب 
دخول األعال واملصالح التجارية يف 
مجاالت االس��تثار الريايض من أهم 
العوامل املؤث��رة يف النمو االقتصادي 
للرياضة ما أدى إىل اعتبار األنشطة 

الرياضية من االنشطة االقتصادية.
فاالقتص��اد يؤث��ر إىل ح��د كبري عى 
الرياضة، فهي تشمل باعتبارها نظاما 
اجتاعي��ا عى إمكانات وتس��هيالت 
ومنش��آت خاص��ة تتمث��ل يف أجهزة 
وأدوات رياضية وأجهزة فنية خاصة 
تيرس إقامة املنافس��ات وتساعد عى 
اإلعداد والتدريب، وتيرس املش��اركة 

الشعبية يف الرياضة.
فعى م��دى 35 عاما املاضية حققت 
صناعة الرياضة تط��ورا كبريا مقارنة 
بأن��واع الصناع��ات األخ��رى. فق��د 
الرياضة بالرشكات  ارتبطت صناع��ة 
وش��بكات  واملع��دات  واملصان��ع 
األعال ووس��ائل اإلعالم والساحات 
واالس��تديوهات والالعب��ني والف��رق 
املهني��ة  واملنظ��ات  الرياضي��ة 

الرياضية”.

الهزاع: أسس اكتشاف 
المواهب

واختت��م الي��وم األول مبحارضة هزاع 
بن محمد الهزاع من اململكة العربية 
الس��عودية الربوفيسور واملستشار يف 
بحوث النمط الحيايت والصحة مبركز 

أبح��اث العل��وم الصحي��ة وجامعة 
األمرية نورة بنت عبدالرحمن، والتي 
ج��اءت بعنوان “اكتش��اف املواهب 
وانتقائها يف املجال الريايض: هل كل 

ما يلمع ذهبا؟”.
وب��دأ الهزاع حديثه ع��ن املتطلبات 
البدني��ة واملهارية للرياض��ة وانتقاء 
املواه��ب مث��ل الق��درات البدني��ة 
واملهاري��ة بحس��ب ن��وع الرياضة، 
مشريا إىل أن النجاح يف التنبؤ باألداء 
البدين املتميز يعتمد عى قدرتنا عى 
تحدي��د العدي��د م��ن العوامل مثل 
واملهارية  والفس��يولوجية  الجسمية 
والنفس��ية، كا ميكن التبؤ من خالل 
بعض القياس��ات واالختب��ارات التي 
تجرى يف الصغر مثل الجري التحميل 
للكشف عن التحمل الدوري التنفيس 
والتجدي��ف ملعرفة الق��وة العضلية 
والتحم��ل ال��دوري التنف��يس، وأكد 
اله��زاع ع��ى صعوبة التنب��ؤ بتطور 

األداء يف مرحلة املراهقة.
وتحدث عن كيفية اكتشاف املواهب 
من خ��الل االنتق��اء الطبيعي، حيث 
إن املوهوب سيتميز من تلقاء نفسه 
بالفط��رة والفرصة من دون تخطيط 
وإس��رتاتيجيات. أما برنامج اكتشاف 
املواه��ب وه��و يعتمد ع��ى رعاية 
املوهب��ة مبك��را حتى الوص��ول إىل 
املراح��ل املتقدمة من خ��الل توفري 

البيئة املالمئة لتطور املوهبة.
وأض��اف اله��زاع بأن أس��س البحث 
عن املواهب تعتمد عى اكتش��افهم 
من��ذ الصغر وليس الك��رب، من خالل 
املدارس ومن ثم إرس��الهم إىل مراكز 
التدري��ب أو األكادميي��ات وإج��راء 
األفضل  وانتق��اء  له��م  االختب��ارات 
منهم، واستعرض الهزاع أمثلة لربامج 
الكش��ف عن املواهب مثل إسرتاليا، 
والتي تبدأ من 12 س��نة وإعدادهم 
بش��كل متواصل باس��تخدام العلوم 
وقياس��ات  ومواصف��ات  الرياضي��ة 
محددة واس��تعرض أمثلة أخرى من 

بريطانيا.

ورقة الجامعة الخليجية

وبع��د نهاي��ة املح��ارضات قدم��ت 
الجامع��ة الخليجي��ة ورق��ة بحثي��ة 
بعن��وان “أثر خصخص��ة اقتصادات 

الرياض��ة ع��ى االقتص��اد القوم��ي 
البحريني” الستاذ االقتصاد والتمويل 
ال��دويل بالجامعة الخليجية ش��فيق 

السامرايئ، والطالبة صفية العثان.
وأضاف السامرايئ لقد برزت العالقة 
الرتابطي��ة ب��ني الرياض��ة واالقتصاد، 
فاالس��تثار الري��ايض عملية جديدة 
لبعض ال��دول، حيث تبوأت الرياضة 
واألنشطة الرياضية مكانة بارزة عى 
البحرينية كظاهرة  الس��احة املحلية 
محلية تستحق الدراسة، ولقد زادت 
مظاهر هذه املكانة من خالل الدعم 
والتوس��ع والرتهل يف إنشاء الهيئات 
الرياضي��ة،  واالتح��ادات  الرياضي��ة 
وأصبح��ت قضاياها مش��كالت ذات 
ع��بء اجتاع��ي واقتص��ادي وهي 

جوهر املشكالت يف العقد الحايل.
وأكد أهمية دراسة خصخصة القطاع 
الريايض من خ��الل الرشوع بتصميم 
إس��رتاتيجية تعتم��د ع��ى عمليات 
التمويل الذايت للمنظات واألنشطة 
الرياضية دون االعتاد عى التمويل 
نق��اط  تش��خيص  ع��رب  الحكوم��ي 
الق��وة والضعف واكتش��اف الفرص 
والتهدي��دات )املخاط��ر(؛ لتحقي��ق 
رؤية وإس��رتاتيجية 2030 يف امليدان 

الريايض.
وخصل��ت الدراس��ة إىل ع��دد م��ن 
األندية  التوصي��ات مثل خصخص��ة 
الرياضي��ة لزي��ادة فاعلي��ة العم��ل 
االس��تثاري وإنشاء أكادميية )نارص( 
الري��ايض. وقي��ام إدارات  للتأهي��ل 
األندي��ة الرياضية بتعدي��ل وتطوير 
لألندية  الداخلي��ة  املالي��ة  اللوائ��ح 
حتى ميك��ن م��ن خاللها اس��تغالل 
كل إمكان��ات الن��ادي لزيادة معدل 

التمويل الذايت.
واالتفاق مع الرشكات الراعية لرعاية 
األنش��طة املختلف��ة داخ��ل األندية 
واألدوات  األجه��زة  كل  وتقدي��م 
والدعم الكايف لرعاية الفرق الرياضية 
ووضع الخطط االس��تثارية باألندية 
الرياضي��ة بطريق��ة علمي��ة وقي��ام 
األندي��ة الرياضي��ة بإنش��اء رشكات 
مس��اهمة يتم عرضها عى الجمهور 
يف البورص��ة لالكتت��اب الع��ام، ومن 
ث��م زي��ادة القيم��ة املادية ألس��هم 
األندية وتهيئة املناخ املناسب إلقامة 
الرياضية  االس��تثارية  املرشوع��ات 
وتحفيز املس��تثمرين لضخ وتوظيف 
أموالهم يف القط��اع الريايض، ووضع 
الالزم��ة  والترشيع��ات  القوان��ني 
لالس��تثار  املس��تثمرين  لتش��جيع 
الريايض مث��ل التخفيضات الجمركية 
واإلعفاءات  واألجه��زة  األدوات  عى 
الرضيبية وتس��مية إدارة االس��تثار 
كإدارة مستقلة ضمن إدارات الهيكل 
التنظيم��ي لألندي��ة الرياضية وذلك 
إلدارة العم��ل االس��تثاري باألندية 
التوصيات  م��ن  والعديد  الرياضي��ة 

األخرى.
ويف نهاي��ة اليوم األول فت��ح املجال 
ام��ام املش��اركني لتوجي��ه األس��ئلة 
واالستفس��ارات، والت��ي أجاب عليها 

املحارضون بكل رحابة صدر.

سيار: الرياضة مصدر مهم لدعم االقتصاد.. والعائد المتوقع لمونديال روسيا 23 مليار دوالر
افتتاح اليوم األول لمنتدى البحث العلمي في اقتصادات الرياضة

محمد صبحي حسانين 

شفيق السامرائي هزاع بن محمد الهزاع 

ساري حمدان عبدالرحمن سيار 
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أكد ممثل جالل��ة امللك لألعامل 
الخريية وش��ؤون الشباب، رئيس 
املجلس األعىل للشباب والرياضة، 
رئيس اللجنة األوملبية البحرينية 
سمو الش��يخ نارص بن حمد آل 
للبحث  القصوى  خليفة األهمية 
الري��ايض؛  املج��ال  يف  العلم��ي 
بوصفه الوس��يلة املثالية لتطوير 
الرياضة، ووجه سموه إىل تحويل 
جائزة ن��ارص بن حم��د للبحث 
العلم��ي يف املج��ال الريايض من 
النطاق العريب إىل العاملي؛ لتعم 

فائدتها عىل الرياضة العاملية.
ج��اء ذلك خ��الل حف��ل جائزة 
سموه للبحث العلمي يف املجال 
الري��ايض، وال��ذي أقامته اللجنة 
بحض��ور  البحريني��ة  األوملبي��ة 
املع��ايل  و  الس��مو  أصح��اب 
والس��عادة وع��دد من س��فراء 
ال��دول املعتمده ل��دى اململكة، 
حيث منحت خ��الل الحفل كال 
للبحث  العلمية  األكادميي��ة  من 
والتدري��ب واملجل��س العلم��ي 
الربيطاين س��مو الشيخ نارص بن 
حم��د آل خليفة  وس��ام التميز 

العلمي.
ويف هذا اإلطار، قال سمو الشيخ 
نارص ب��ن حم��د آل خليفة “إن 
مملك��ة البحري��ن تتج��ه حاليا 
إىل االهت��امم بالبحث يف املجال 
الريايض مبا يتوافق مع توجيهات 
حرضة صاحب الجاللة امللك حمد 
بن عي��ى آل خليف��ة والرامية 
إىل الرتكي��ز بص��ورة مبارشة عىل 
البح��ث العلمي واالت��كاء عليه؛ 
بوصفه البوصل��ة التي تدل عىل 
االتج��اه الصحيح ملس��ار تطوير 
الرياض��ة البحريني��ة، وتوس��يع 
دائرة االستفادة من التعامل مع 
التي  الحديثة  الرياضي��ة  العلوم 
باتت أس��اس التط��ور والنامء يف 
مختل��ف الرياض��ات العاملية ملا 
ميثله البحث العلمي من أهمية 
كبرية يف تحقيق التقدم والتفوق 

للمستويات كافة.
وتابع سمو الشيخ نارص بن حمد 

آل خليف��ة “إن اللجنة األوملبية 
اتخ��اذ  يف  ب��دأت  البحريني��ة 
خطوات مهمة عىل صعيد البحث 
العلمي وضعت لها أساسا واضحا 
وإس��رتاتيجية مستقبلية تهتم يف 
املقام األول بدعم البحث العلمي 
يف املجال الريايض؛ بهدف تعزيز 
االتجاهات اإليجابية لهذا البحث 
لصناع��ة املعرفة واملس��اهمة يف 
تطوير الحركة الرياضية باالعتامد 
الحقيق��ي عىل البحوث العلمية؛ 
بوصفها الوسيلة الوحيدة لالرتقاء 
بالرياض��ة، وم��ن ه��ذا املنطلق 
قررنا تحويل الجائزة من النطاق 
العريب إىل العاملي ملا تكتسبه من 

أهمية كبرية”. 
وأش��ار س��مو الش��يخ نارص بن 
حم��د آل خليف��ة “أن مس��ألة 
البح��ث العلمي تم الرتكيز عليها 
الربنام��ج  يف  واضح��ة  بص��ورة 
البحث  الوطني “استجابة” كون 
العلم��ي الري��ايض يعد وس��يلة 
منهجية لتحقيق التقدم والتفوق 
يف املستويات الرياضية كافة من 
خالل األسس واملناهج والوسائل 
التي تس��اعد الباحث عىل طرح 
املقرتحات واألفكار التي تس��اعد 
ع��ىل االرتق��اء بوض��ع الرياضة 

وإن اللجنة األوملبي��ة البحرينية 
أطلق��ت هذه الجائزة إميانا منها 
بأهمية توفري املناخات املناس��بة 
أمام الباحث التي تس��اعده عىل 
تحقي��ق اإلبداع، وتقديم البحث 
املبني عىل املعلومات الحديثة”.

بع��د ذل��ك، ت��م اإلع��الن ع��ن 
مفاج��أة الحف��ل، حي��ث حصل 
سمو الش��يخ نارص بن حمد آل 
خليفة عىل وسام التميز العلمي 
للبحث  العلمية  األكادميي��ة  من 
والتدري��ب واملجل��س الربيطاين 
العلمي، وقام الس��فري الربيطاين 
البحرين “س��اميون  لدى مملكة 
مارتن” ورئيس األكادميية وس��ام 
الش��يخيل بتسليم س��موه وسام 

التميز العلمي.
بعد ذلك، قام سمو الشيخ نارص 
بن حمد آل خليفة بتكريم رئيس 
س��لامن  الش��يخ  األمناء  مجلس 
ب��ن براهيم آل خليف��ة وأعضاء 
املجل��س كاف��ة، كام ت��م تكريم 
للجائزة  التنفيذي  املكتب  رئيس 
واألم��ن  عس��كر  عبدالرحم��ن 
العام للجائزة عبدالرحمن س��يار 
وجميع أعضاء املكتب التنفيذي 
واألمانة العامة واللجنة العلمية، 
ك��ام ت��م تكري��م رئي��س رشكة 

الخليج لصناع��ة البرتوكيامويات 
جواهري  عبدالرحم��ن  )جيبك( 

عىل دعم الرشكة للجائزة.
وتضمنت الفقرة األخرية الكشف 
عن الفائزين يف البحوث العلمية، 
والتي كشف النقاب عنها األمن 
العام للجائزة عبدالرحمن سيار، 
حيث فاز رئيس جامعة االستقالل 
من دول��ة فلس��طن عبدالنارص 
قدومي بالجائزة عن فئة اإلدارة 
الرياضي��ة يف البح��ث املعن��ون 
ب� “مس��اهمة الهوي��ة الرياضية 
اإليجابي��ة  الش��خصية  وم��ؤرش 
والتامس��ك  الرياضي��ة  وال��روح 
االجتامع��ي للفري��ق يف التنب��ؤ 
باألمناط القيادية املفضلة ملدريب 

األلعاب الرياضية الجامعية”.
وفاز الفريق املكون من الباحثن 
ورميا  الكوهجي  عبداملجيد  ملياء 
م��ن مملكة  يوس��ف عبدالل��ه 
البحري��ن، وعبدالغني الحطامي 
م��ن جمهورية اليم��ن مناصفة 
بالجائزة عن فئة الطب الريايض 
بعن��وان  املش��رتك  البح��ث  يف 
“ملحة عام��ة عن فن��ون القتال 
املختلطة يف البحرين مع الرتكيز 
التدريب  أثن��اء  اإلصاب��ات  عىل 
واس��تخدام اإلجراءات الوقائية”، 

في��ام ف��از الفريق املك��ون من 
ش��ريي نرص الله توفي��ق، هدى 
جواد حبيب، حنان الشيخ ، عمر 
البحري��ن، جينايت  الس��امين من 
كوتيان من الهند بالبحث املعنون 
ب� “قياس مدى االنتشار والوعي 
الربوتينية  املكمالت  واس��تخدام 
واملنش��طات الس��تريويدية لدى 
رواد الن��وادي الصحية يف مملكة 

البحرين”.
كام تم تكري��م البحوث املتميزة 
بفئ��ة اإلدارة الرياضية واملقدمة 
الرياضي��ة  اإلدارة  أس��تاذ  م��ن 
البحري��ن فيصل حميد  بجامعة 
ب���  املعن��ون  البح��ث  امل��ال يف 
وأثرها  الحوكمة  تطبي��ق  “مدى 
اإلداري  اإلص��الح  عملي��ات  يف 
الرياضي��ة يف دول  باالتح��ادات 
مجلس التعاون الخليجي، وأمن 
محم��ود وعيل يوس��ف صليبيخ 
من البحري��ن يف البحث املعنون 
كوسيلة  الرياضية  “الس��ياحة  ب� 
مبملك��ة  االقتصادي��ة  للتنمي��ة 
البحرين”، وهيثم حامد املصاروة 
من األردن، وعامر سعيد الرفاعي 
من السعودية بالبحث املعنون ب� 
“تطوي��ر االلتزامات الناجمة عن 
عقود احرتاف كرة القدم )دراسة 

تحليلية عىل ض��وء رؤية مملكة 
البحرين االقتصادية 2030(.

ويف فئة الش��باب ف��ازت الطالبة 
دانة البنعيل من جامعة البحرين 
ب� “إسرتاتيجيات  ببحثها املعنون 
يف  البرشي��ة  امل��وارد  إدارة 
االتحادات الرياضية البحرينية يف 

ظل تحديات العوملة”.
ويف خت��ام الحف��ل قدم الش��يخ 
س��لامن بن إبراهي��م آل خليفة 
هدي��ة تذكارية لس��مو الش��يخ 
نارص بن حم��د آل خليفة عبارة 
ع��ن لوح��ة فنية تحم��ل صورة 
جاللة امللك، وسمو الشيخ نارص 
ب��ن حم��د آل خليف��ة، وس��مو 
الشيخ خالد بن حمد آل خليفة 
من عمل الرس��ام السعودي بدر 
بن منص��ور البلوي، ليتم اإلعالن 
في��ام بعد ع��ن ختام النس��خة 
الثانية م��ن الجائزة واإلعالن عن 
التي ستش��مل  الثالثة  النس��خة 
النط��اق العاملي، ثم بدء انطالق 
أعامل منتدى البحث العلمي يف 
اقتص��ادات الرياضة، والذي يعد 
الجائزة،  وبرامج  أنش��طة  ضمن 
وس��ينطلق من 3 لغاي��ة 5 مايو 

الجاري.

البريطاني العلمي  والمجلس  والتدريب  للبحث  العلمية  األكاديمية  من  العلمي  التميز  وسام  ينال  سموه 
ناصر بن حمد يوجه بتحويل جائزة سموه للبحث العلمي بالمجال الرياضي إلى العالمية

لقطات من تكريم سمو الشيخ ناصر بن حمد 

ضاحية السيف               اللجنة األولمبية

ضاحية السيف                اللجنة األولمبية

الجمعة 4 مايو 2018 
18 شعبان 1439
20sports@albiladpress.comالعدد 3489 رياضة

هنأ األمن العام للمجلس األعىل 

للشباب والرياضة نائب رئيس 

اللجنة األوملبية البحرينية رئيس 

مجلس أمناء جائزة نارص بن حمد 

آل خليفة للبحث العلمي يف املجال 

الريايض الشيخ سلامن بن إبراهيم 

بن حمد آل خليفة الفائزين 

بالنسخة الثانية للجائزة، مشيدا 

مبا تضمنته البحوث الفائزة من 

محاور مهمة ترثي مخرجات الحركة 

الرياضية يف الوطن العريب. 

وأشار الشيخ سلامن بن إبراهيم 

آل خليفة أن جائزة نارص بن حمد 

للبحث العلمي يف املجال الريايض 

اكتسبت أهميتها املتزايدة من 

توجيهات عاهل البالد جاللة امللك 

حمد بن عيى آل خليفة برضورة 

االرتقاء مبنظومة العمل الريايض يف 

اململكة، إضافة إىل توجيهات جاللته 

بأهمية تسخري العلوم الحديثة 

للنهوض مبستوى األداء الريايض، 

وتحقيق التميز يف مختلف مجاالت 

الحركة الرياضية.

وأكد الشيخ سلامن بن إبراهيم 

آل خليفة أن النجاح الباهر الذي 

حققته النسخة الثانية من جائزة 

نارص بن حمد للبحث العلمي 

يف املجال الريايض يرتجم دعم 

واهتامم سمو الشيخ نارص بن حمد 

آل خليفة بتوفري الظروف املثالية 

إلنجاح الجائزة، والعمل عىل تحقيق 

أهدافها النوعية، كام يعكس مدى 

تفاعل الباحثن واملهتمن مع الجائزة 

وحرصهم الواضح عىل املشاركة فيها 

وإثراء قيمتها العلمية الواضحة.

وأشاد الشيخ سلامن بن إبراهيم آل 

خليفة بالنجاح املتميز للجائزة يف 

نسختها الثانية من خالل انتقالها 

للمستوى العريب وتخصيص جائزة  

لفئة الشباب البحريني دون سن 

الخامسة والعرشين، مؤكدا أن ذلك 

النجاح يشكل منعطفا مهام يف 

مسرية الجائزة، وميهد الطريق أمام 

توسيع دائرة منجزاتها يف السنوات 

املقبلة مبا ينسجم مع رؤية سمو 

الشيخ نارص بن حمد آل خليفة 

بتطوير الجائزة، وتفعيل مخرجاتها 

العلمية يف االرتقاء مبنظومة الحركة 

الرياضية يف مختلف أنحاء الوطن 

العريب. 

وأكد الشيخ سلامن بن إبراهيم آل 

خليفة أهمية البناء عىل املنجزات 

املتعددة التي تحققها جائزة نارص 

بن حمد للبحث العلمي يف املجال 

الريايض من خالل تحويلها كمنصة 

لتقديم األبحاث العلمية املتميزة، 

والعمل عىل تبنيها بالتعاون مع 

الجهات ذات العالقة مبا يسهم 

يف تحقيق أهدافها النوعية عىل 

مختلف املستويات.

س��موه برؤي��ة  ويش��يد  الفائزي��ن  يهن��ئ  إبراهي��م  ب��ن  س��لمان 



املياه من اأ�سا�سيات احلي���اة جلميع الكائنات 
احلية، ومن دونها ال ي�ستطي���ع االإن�سان اال�ستمرار 
يف احلي���اة الأك���ر من اأي���ام، فاملياه ت�س���كل ن�سبة 
عالي���ة م���ن تكوين ج�س���م االإن�سان، وت���راوح هذه 
الن�سب���ة بني 75 % لدى االأطف���ال الر�سع اإلى 55 
% ل���دى كبار ال�سن، وه���ي اأ�سا�سية للحفاظ على 

ا�ستقرار اجل�سم وتوازنه ووظائفه.
*يق���وم االإن�س���ان ب����رب املي���اه للعدي���د من 

االأ�سب���اب، ولك���ن غالب���ا يكون ال�سب���ب الرئي�س 
ل����رب املي���اه هو نق�سه���ا يف اجل�س���م، والذي 
يحفز ال�سعور الف�سيولوجي بالعط�س، وت�سمل 
االأ�سب���اب االأخرى التي ترفع م���ن تناول املياه 
تناول امل�روبات االأخرى التي ي�سعى ال�سخ�س 

للح�س���ول عليها ب�سب���ب مكونات اأخ���رى فيها، 
مثل ال�سكر.

*ينظ���م اجل�س���م ت���وازن املي���اه والعنا����ر 
املعدني���ة با�ستعمال العديد م���ن امليكانيكيات، 

الت���ي ت�سم���ل ح�سا�س���ات تربط االأع�س���اب مبراكز 
خمت�سة يف الدماغ، بالإ�سافة اإلى ارتباط ح�سا�سات 
التب���ول وفق���د ال�سوديوم مع الب���ول، وح�سا�سات 
�سغ���ط الدم به���ذه املراكز، والتي تق���وم بدورها 
بالتاأث���ر عل���ى االأع�س���اء التنفيذية، الت���ي ت�سمل 
الكلى، والغ���دد الَعَرقية، والغدد اللعابية، ويكون 
تنظيم ت���وازن املياه يف اجل�سم دقيق���اً وح�سا�ساً، 
فر�سل الغدة الدرقية ر�سائل اإلى الكلى لتحديد 
كمي���ة البول ال���ذي يجب عليه���ا طرح���ه، اأو كمية 
املي���اه الذي يج���ب الحتفاظ بها، ويعم���ل الدماغ 

على حتفيز ال�سعور بالعط�س عند انخفا�س �سوائل 
اجل�سم، ويجب علينا اال�ستماع اإلى اأج�سادنا و�رب 

املياه عند ال�سعور بالعط�س.
*ين�س���ح االإن�سان يف الو�س���ع الطبيعي ب�رب 
6 - 8 اأك���واب م���ن املي���اه يومي���اً، فعندما يكون 
تناول االإن�سان للمياه اأق���ل من املياه الذي يخ�ره 
ج�سم���ه ي�ساب اجل�س���م باجلفاف، وت���زداد خ�سارة 

املي���اه م���ن اجل�س���م يف حاالت اجل���و احل���ار، واأثناء 
ممار�سة التمارين الريا�سية ال�سديدة، ويف االأماكن 
املرتفعة، وم���ع التقدم يف العمر الت���ي تقل فيها 
اأي�س���اً ح���دة ال�سعور بالعط����س، كما ت���زداد حاجة 
اجل�سم للمياه يف احلمل والر�ساعة، فاإنه من الالزم 

�رب املزيد من املياه يف هذه احلاالت.
*تنظيم �سوائ���ل اجل�سم، حيث يتكون اجل�سم 
م���ن حوال���ى 60 % م���ن املي���اه، وتعم���ل �سوائل 
اجل�س���م يف العدي���د م���ن الوظائف، مث���ل اله�سم، 

واالمت�سا����س، وال���دوران، واإنتاج اللع���اب، ونقل 
العنا����ر الغذائي���ة، واملحافظة عل���ى درجة حرارة 

اجل�سم.
*ي�ساعد �رب املياه على التحكم يف ال�سعرات 
احلراري���ة املتناَول���ة، ولكن املي���اه ال ميلك قدرة 
�سحري���ة ت�ساعد يف خ�سارة ال���وزن، اإال اأن ا�ستبدال 
امل�روب���ات العالي���ة بال�سعرات احلراري���ة باملياه 
ي�ساعد على خف�س ال�سع���رات احلرارية املتناَولة، 
كما ي�ساعد اختيار االأغذية ذات املحتوى االأعلى من 
املياه عل���ى خف�س ال�سعرات احلراري���ة املتناَولة، 
ب�سب���ب حجمه ال���ذي ي�ساه���م يف ال�سع���ور بال�سبع، 
كم���ا اأن هذه االأغذية حتتاج اإلى م�سغ اأكرب ويكون 
امت�سا�سه���ا اأبطاأ، وت�سم���ل االأغذية عالية االحتواء 
عل���ى املي���اه كالفواك���ه، واخل�س���ار، وال�سوربات 
امل�سنوع���ة من امل���رق، والبقوليات، كما ميكن اأن 
ي�ساع���د �رب ك���وب من املياه قب���ل الوجبات على 

حتفيز ال�سعور بال�سبع.
*ي�ساع���د املياه على من���ح الطاقة للع�سالت، 
حي���ث اإن الع�س���الت الت���ي يخت���ل ت���وازن املي���اه 
واملع���ادن فيها تتقل����س، مما قد ي�سب���ب اإرهاق 
الع�سالت، وين�سح الريا�سيون بتناول كوبني من 
امل���اء )حوايل ن�سف لر( قب���ل التمرين ب�ساعتني، 
باالإ�سافة اإلى البدء ب�رب املياه منذ بداية التمرين 
واال�ستم���رار يف �رب���ه عل���ى ف���رات منتظمة خالل 
التمري���ن لتعوي����س املياه ال���ذي يفَقد عن طريق 
التع���رق، لكن مع جتن���ب �رب كمي���ات كبرة جداً 
يف ف���رات ق�س���رة، وي�ساعد املي���اه على تن�سيط 
اجل�س���م، اإذ اإن اجلف���اف ي�سب���ب ال�سع���ور بالك�سل 

واالإرهاق.
*ي�ساع���د املياه يف احلف���اظ على �سحة 
الب����رة، فاجلفاف يجع���ل الب�رة تبدو 
جاف���ة واأكر جتع���داً، وت�ساعد 
اإبقاء  الكرميات املرطبة على 
الب����رة  املي���اه يف خالي���ا 

لتبقيها رطبة.

 وج���دت درا�س���ة جدي���دة اأن زي���ت 
ال�سم���ك م���ع االأ�سربين ق���د ي�ستخدمان 
�سالح���اً �س���د االأمرا����س املزمن���ة مثل 
والزهامير  وال�رط���ان  القل���ب  اأمرا�س 
والتهاب املفا�س���ل. وذكرت �سحيفة 
“ديل���ي ميل” الربيطاني���ة اأن الباحثني 
يف م�ست�سفى “بريغهام” للن�ساء ومدر�سة 
“طهارف���ارد” للطب، وج���دوا اأن االأ�سربين 
وزيت ال�سمك يعمالن معاً على مكافحة االلتهاب 
امل�س���وؤول ع���ن اأمرا����س القل���ب وال�رط���ان والزهامير 
والته���اب املفا�سل.  وم���ن املعروف اأن االأ�سربي���ن وحم�س االأوميغ���ا- 3 املوجود يف 
ال�سمك لهما تاأثر م�ساد لاللتهاب، غر اأن البحث اجلديد اأظهر اأنه باالإمكان ال�سيطرة 
على ردات الفعل املناعية املفرطة املرتبطة باالأمرا�س طويلة االأمد، من خالل تناولهما 
مع���اً. وميك���ن لاللتهابات اأن ت�سبح على املدى الطويل مزمن���ة ما قد يت�سبب بتلف يف 
�سمام���ات القلب وخليا الدماغ ما ق���د يت�سبب ب�سكتات دماغي���ة ومقاومة للأن�سولني 

وبالتايل اإلى ال�سكري. 

 األسبرين وزيت السمك 

 أسنان 

 أنفلونزا 
ح���ذرت درا�س���ة طبية حديث���ة اأجراها 

باحثون بريطانيون من خطورة القيادة 
عل���ى االأ�سخا����س الذي���ن يعانون من 
ن���زالت ال���ربد واالأنفلون���زا املزمنة، 
الأنه���م يتعر�س���ون لنف����س التاأث���ر 
الناجت عن تن���اول الكحوليات، حيث 

يكون رد الفعل لقائدي ال�سيارة اأبطاأ 
ب�س���ورة اأكرب من اأولئ���ك الذين احت�سوا 

ما يقرب من 4 كئو�س من البرة واخلمور.
واأ�س���ار الباحثون بجامع���ة كاردييف اإلى اأن 

االإ�سابة بن���زالت الربد واالأنفلونزا ال جتع���ل ال�سائق ي�ستغرق وقتا 
طوي���ال فى اإيقاف ال�سي���ارة فح�سب، بل تدفعه اإلى االق���راب ب�سكل كبر من 
ال�سيارة التي ت�سبقه وي�سبح اأقل وعيا فيما يتعلق باال�سطدام بها، ف�سال عن 
اأن���ه عند العط�س يغلق ال�سائق عينه بطريق���ة ال اإرادية ملدة ت�سل اإلى 3 ثوان 

كافية حلدوث كارثة لعدم نظره على الطريق اأمامه.

 وجدت درا�س���ة جديدة اأن �سحة 
اأ�سنان الب�ر كانت اأف�سل يف الع�ر 
“هل���ث  موق���ع  وذك���ر  احلج���ري. 
داي ني���وز”، اأن الباحثني بجامعة 
اأديالي���د االأ�سرالي���ة، وج���دوا اأن 
�سح���ة اأ�سنان االإن�س���ان القدمي يف 

الع����ر احلج���ري كان���ت اأف�سل من 
اأ�سناننا اليوم، اإذ اأن التقدم يف �سناعة 

الطع���ام غ���ر البكتري���ا الفموية م���ا اأدى 
الأمرا�س مزمنة.

وقال الباحث اآالن كومر، اإن “مكون البكتريا الفموية تغر ب�سكل 
ملحوظ مع بدء الزراعة وجمدداً قبل قرابة 150 عاماً”. واأ�ساف اأنه مع دخول ال�سكر 
املعال���ج والطحني يف التطور ال�سناعي، برز تراج���ع دراماتيكي يف تنوع البكتريا 
الفموي���ة لدينا. ونظر الباحثون يف حم�س نووي اأخ���ذ من قلح اأ�سنان وجد لدى 34 
هي���كل عظمي يعود حلقبة ما قبل التاريخ، وحللوا البكتريا الفموية وتغرها منذ 

الع�ر احلجري اإلى حني بدء الت�سنيع الغذائي.

 ق���ال باحثون بريطانيون اإن تتابع حدوث قلة النوم يحدث تاأث���رات خطرة على الوظائف الداخلية 
جل�س���م الإن�س���ان، حيث يتوقف ن�س���اط املئات من اجلينات م���ع انخفا�ض معدلت الن���وم اإلى اأقل من 6 
�ساع���ات يف الي���وم، وذلك ح�س���ب ما ن�رته BBC. وذك���ر الباحثون يف املجلة الر�سمي���ة التي ت�سدر عن 
االأكادميي���ة الوطني���ة للعلوم اأن نتائج ذلك البحث قد ت�ساعد عل���ى اإدراك ال�رر الذي تلحقه قلة النوم 
ب�سحة الإن�سان، حيث ترتبط اأمرا�ض القلب، ال�سكري، ال�سمنة و�سعف وظائف الدماغ با�سطرابات النوم.
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اإعداد: طارق البحار

 المولود األول أكثر عرضة لألمراض

 مكمالت فيتامين “B6” تساعد 
على تذكر األحالم

 اأف���ادت درا�س���ة اأ�سرالية حديثة ب���اأن تناول 
جرع���ات عالية من مكم���الت فيتامني “B6” قد 

ي�ساع���د النا����س على تذكر اأحالمه���م ب�سهولة 
بعد اال�ستيقاظ من النوم.

بجامع���ة  باحث���ون  اأجراه���ا  الدرا�س���ة 
اأديالي���د االأ�سرالي���ة، ون����روا نتائجها يف 
 Perceptual( العدد االأخ���ر من دوري���ة
and Motor Skills( العلمي���ة. ولك�سف 
 ”B6“ العالق���ة ب���ني مكم���الت فيتام���ني

وتذكر االأحالم راق���ب الفريق 100 م�سارك 
من جميع اأنحاء اأ�سراليا.

وتن���اول امل�سارك���ون جرع���ات عالي���ة من 
فيتامني “B6” قبل الذهاب اإلى الفرا�س ملدة 5 

اأيام متتالية، فيما تناولت جمموعة اأخرى دواء وهميا.

 المعكرونة بريئة من تهمة السمنة

وج���دت درا�سة جديدة اأن املول���ود االأول قد يكون اأك���ر عر�سة لالإ�سابة 
بال�سك���ري اأو ارتف���اع �سغط الدم.  وذكر موقع )هل���ث داي نيوز( االأمريكي اأن 
الباحث���ني يف جامعة “اأوكالند” وجدوا اأن املواليد االأوائل يف عائالتهم تنخف�س 
لديه���م احل�سا�سية جتاه هرمون االأن�سولني امل�س���وؤول عن �سبط معدل ال�سكر 
يف ال���دم، ويعانون ارتفاعاً يف �سغط الدم نهاراً مقارنة باملواليد الذين لديهم 
اأخ���وة اأكرب �سن���اً.  �سملت الدرا�س���ة 85 طفالً �سليماً يف عمر ب���ني 4 و11 عاماً، 
وق���ال الباحثون اإنه���م ركزوا على الأطفال الأ�سغر ك���ون البلوغ واأ�سلوب حياة 
البالغ���ني ميكن اأن يوؤثر ب�سكل م�ستق���ل يف احل�سا�سية جتاه االأن�سولني. وبني 
االأطف���ال امل�ساركني يف الدرا�سة كان هناك 32 طفالً هم االأوائل يف عائالتهم. 
وبعد قيا�س م�ستويات الهرمون والوزن والطول عند االأطفال، وجد العلماء اأن 
احل�سا�سية جتاه االأن�سولني كانت عند االأطفال ال 32 جميعاً اأقل بن�سبة 21 %، 

اأما �سغط الدم فزاد 4 ميليمر زئبق عن االأطفال الباقني. 

 هل اأنت م���ن املهتمني بخ�سارة ال���وزن اأو عدم اكت�ساب 
وزن زائد؟ ح�سنا.. يقول باحث���ون اإن املعكرونة لي�ست واحدة 
م���ن االأطعمة ذات الكربوهيدرات ال�س���ارة التي يجب االمتناع 
عنه���ا. وعل���ى الرغ���م م���ن اأن املعكرون���ة ت�سنع م���ن احلبوب 
املك���ررة فاإن الباحثني كتبوا يف دورية )بي.اإم.جيه اأوبن( اأنها 
ذات موؤ����ر جالي�سيم���ي منخف�س اأي اأنها تطل���ق اجللوكوز يف 
الدم تدريجيا ولي�س ب�رع���ة، ويقي�س موؤ�ر جالي�سيمي الفرة 
التي ي�ستغرقها ارتفاع م�ستوي���ات ال�سكر يف الدم بعد تناول 

الطعام.
وحل���ل الباحث���ون بيان���ات 32 جتربة �سابق���ة قارنت بني 
تناول املعكرونة يف اإطار نظام غذائي يعتمد على اأطعمة اأخرى 
ذات موؤ����ر جالي�سيمي منخف�س مقابل نظ���ام غذائي خال من 

املعكرونة ويعتمد على اأطعمة ذات موؤ�ر جالي�سيمي مرتفع.
وخل����س الباحثون اإل���ى اأن امل�ساركني فق���دوا مزيدا من 
ال���وزن عند اتب���اع نظام غذائ���ي قائم على اأطعم���ة ذات موؤ�ر 
جالي�سيم���ي منخف����س واأن املعكرون���ة يف حد ذاته���ا ال ت�سبب 
زيادة يف الوزن اأو زيادة يف دهون اجل�سم. وقال كبر الباحثني 
جون �سيفنبايرب وه���و خبر تغذية بجامع���ة تورونتو “�سهدنا 
هجوما حقيقيا على الكربوهيدرات خا�سة مع كثر من االأغذية 

االأ�سا�سية مثل االأرز واخلبز واملعكرونة”.
واأ�س���اف “وم���ن ثم اأردن���ا احل�سول على اإجاب���ة على هذا 
ال�سوؤال.. هل للمعكرونة اأثر �سلبي كما ت�سر عناوين ومدونات 
وبع����س اآراء اخل���رباء التي ميك���ن اأن جتدها اأحيان���ا يف االإعالم 
التقلي���دي وعلى و�سائ���ل التوا�سل االجتماع���ي؟” و�سارك يف 
التج���ارب 2448 �سخ�س���ا يف املجمل يعانون م���ن زيادة الوزن 
اأو ال�سمن���ة. واإلى جانب تتب���ع اأوزانهم قيم���ت التجارب اأي�سا 
ده���ون اجل�سم كما يت�سح من حمي���ط اخل�ر ون�سبة اخل�ر اإلى 
الفخ���ذ وموؤ�ر كتلة اجل�سم. ويف املجم���ل تو�سل فريق البحث 
اإلى اأن من اتبعوا اأنظم���ة غذائية قائمة على اأطعمة ذات موؤ�ر 
جالي�سم���ي منخف����س وتت�سمن معكرون���ة مل يكت�سبوا وزنا بل 
فق���دوا 0.63 كيلوجرام اأك���ر ممن تناولوا اأغذي���ة ذات موؤ�ر 

جالي�سمي مرتفع دون املعكرونة.
واأج���رى الباحثون ب�سكل منف�سل 11 جتربة تتعلق بكمية 
املعكرونة التي يت���م تناولها وعدد م���رات تناولها وتو�سلوا 
اإل���ى اأن امل�سارك���ني يف الدرا�س���ة الذي���ن تناول���وا نحو ثالث 
وجبات م���ن املعكرونة يف املتو�سط كل اأ�سب���وع فقدوا 0.70 
كيلوغ���رام اأكر مم���ن خ�سعوا لنظام يعتمد عل���ى اأطعمة ذات 

موؤ�ر جالي�سيمي مرتفع.

 ما الفوائــد الصحيــة مــن شــرب 
الميــاه بصــورة منتظمـة؟
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تخطت الفنانة التون�ش���ية درة كل ال�شائعات التي 
اأحاطت مب�ش���اركتها كبطلة مل�شل�شل  ن�رس ال�شعيد  اأمام 
النجم حممد رم�ش���ان، ون����رست اأول بو�ش���ر منفرد لها 
�ش���من خط���ة الرويج للعم���ل املقرر عر�ش���ه مباراثون 

دراما رم�ش���ان، لتوؤكد اأنها متم�شكة بالعمل، ومل تهدد 
باالن�شحاب كما يروج البع�ض. وذكرت تقارير �شحافية 
اأن درة فوجئت طوال االأيام املا�ش���ية ب�ش���ائعات توؤكد 

تهديدها بطل امل�شل�شل حممد رم�شان باالن�شحاب.
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مسافات

 ما حقيقة وفاة الفنانة 
البحرينية “حال الترك”؟ 

الظفــرة اإلماراتيــة تعــرض المسلســل 
البحرينـي “البطـران” فـي رمضـان 

مجلس بوخليفة يحتفي بإبراهيم بحر

إشادة بالعرض البحريني “سأبحر” 

جتاهل���ت الفنان���ة البحريني���ة ح���ال 
الرك �شائعة وفاتها التي انت�رست على 
مواق���ع التوا�ش���ل االجتماع���ي، ون�رست 
�ش���ورة جديدة لها عرب �شفحتها على 

اأحد مواقع التوا�شل االجتماعي.
وانت����رست عل���ى مواق���ع التوا�ش���ل 
�ش���ائعة وفاة ح���ال الرك، االأم���ر الذي 
�ش���دم اجلمهور، لكن اأ�شدقاءها نفوا 
االأم���ر موؤكدي���ن اأنه���ا بخري. كم���ا قام 
املذي���ع بدر اآل زي���دان بالكتاب���ة اأنها 
ب�ش���حة جيدة ليطمئن اجلمهور بح�شب 

“الفن”.

وكانت الرك التي قيل انها اأجرت 
عملي���ة تعري����ض الفك، ق���د تواجدت 
من���ذ اأي���ام مع���دودة ع���رب ح�ش���اباتها 
على ال�شو�ش���يل ميدي���ا، واآخر ما ن�رسته 
ع���رب “توي���ر” كان عب���ارة ع���ن كلمة 
“احلمداهلل”، وقبلها طلبت من حمبيها 
الت�شويت للم�شرك البحريني في�شل 
4” ال���ذي  “ذا فوي����ض  االأن�ش���اري يف 
كان���ت ق���د �ش���كرت احالم عل���ى فوزه 
بعد ذل���ك،: “بنات و�ش���باب تكفون ال 
تن�شون ت�ش���وتوا لولد البحرين الفنان 
الراقي في�شل االأن�شاري رقمه “24”.

“الخطايا العشر” صراع مع الندم 

مهما �شعى االإن�شان نحو املثالية والكمال، فال يحول �شيء 
دون وقوعه يف اخلطيئة وارتكاب املعا�شي، وقد يكون نتيجة 
ذل����ك ندما كبريا. والأن كل اإن�ش����ان خط����اء، فاخلطاوؤون كرث يف 
الدرام����ا اخلليجي����ة “اخلطاي����ا الع�رس” للكاتب ح�ش����ن املهدي 

واملخرج علي العلي وتعر�شه “MBC يف رم�شان”.
تدور اأحداث امل�شل�ش����ل حول الندم وتاأثريه على االإن�شان 
واأ�ش����بابه ونتائج����ه من خالل من����اذج خمتلفة ومتع����ددة، منها 
رج����ل يعي�ض �رساعا مع الن����دم يف كل مواقف حياته، وامراأة لها 
خمططاته����ا وح�ش����اباتها بحي����ث ال مينعها �ش����يء عن حتقيق 
طموحاته����ا. يجمع العمل هيفاء ح�ش����ن، وعبداملح�ش����ن النمر، 
وعب����داهلل بو�ش����هري، روان مه����دي، رمي اأرحمة، حممد �ش����فر، 
فاطمة احلو�شني، ابراهيم احل�شاوي، �شعود بو�شهري، عبداهلل 

ملك، نور، ونور خالد ال�شيخ.
يطرح امل�ضل�ضل مو�ضوعاً مثرياً للجدل، ويتجاوز اخلطوط 
احلمر واملحاذير اأحياناً ليدخل يف عامل ال�ضك الذي يجد طريقه 
اإل����ى اإحدى العائالت مهدداً بدمار تلك العائلة.. هنا �ض����يعي�ش 
اأبطال احلكاية حلظات قاتلة على مدى اخلط الدرامي لالأحداث 
بحيث قد ال حت�ض����ي تلك اللحظات اأ�ضابع اليد الع�رشة، بح�ضب 
تعري����ف الكاتب ح�ش����ن امله����دي لعمله. فيما ي�ش����ري املخرج 

عل����ي العلي اإلى اأن العمل من الن�ش����و�ض الرثية بامل�ش����امن 
الدرامية.

تو�ش����ح الفنان����ة هيف����اء ح�ش����ن اأن فريق العم����ل اجتهد 
لتقدمي م�شل�ش����ل جي����د يليق بامل�ش����اهدين، يف اإطار �ش����عينا 
الدائم وامل�شتمر لالرتقاء بذائقة اجلمهور، معربة عن تفاوؤلها 
ب�عر�����ض العم����ل عل����ى �شا�ش����ة “MBC”، ما يزي����د من فر�ض 
النجاح يف �ض����هر رم�ض����ان، وباإدارة املخرج علي العلي �ضاحب 

الروؤية املميزة.
وت�����رشح ح�ض����ن عن �ضخ�ض����ية “هن����اء” الت����ي تقدمها يف 
العمل، فتقول: “اأج�ش����د دور الزوجة الثانية لرجل طلق زوجته 
االأولى. ولكنه ظل على توا�ش����ل معها ب�شبب وجود االأوالد، لذا 
ترى “هناء” دائمة القلق واخلوف على بيتها واأ�رستها من فكرة 
عودة زوجها اإلى عائلته االأولى والتخلي عنها، ت�رسفاتها اأنانية 
ومت�شددة وتفر�ض �شيطرتها على زوجها واالأوالد، ما يدخلها 
الحق����اً يف م�ض����اكل كثرية. وت�ض����يف: ما يقال عن ال�ضخ�ض����ية 
اأنه����ا �رشيرة، لكننا كب�رش منتل����ك دوافع اخلري وال�رش، واأحياناً قد 
يكون ال�رس بهدف الدفاع عن النف�ض، كا�شفة عن اأن ارتباطات 
ال�شخ�ش����ية �شتكون مع 3 عائالت، اأفرادها هم زوجي يف العمل 
وه����و قحطان القحط����اين، ونور وعب����داهلل بو �ش����هري وفاطمة 
احلو�ش����ني ورمي اأرحم����ة، وكذل����ك م����ع عبداملح�ش����ن النم����ر يف 
�شخ�شية “الدكتور �شلمان”، لكن لي�ض يف اإطار عمله االإعالمي.

معرض “مودا إكسبو” 
يعود مرة أخرى في 
فندق الخليج 

مهرجان التراث يستحضر تاريخ المحرق ويستقبل 15 ألف زائر 

ي�ش���تعد املعر�ض الن�ش���ائي مودا 
اإك�ش���بو )Moda Expo( للعودة مرة 
اأخ���رى لزبائنه يف فن���دق اخلليج، يوم 
ال�ش���بت 5 مايو من ال�شاعة 11 �ضباًحا 
حتى 10 م�ضاًء؛ بهدف تن�ضيط احلركة 
التجارية يف مملكة البحرين، ومبنا�شبة 

قرب �شهر رم�شان الكرمي. 
يعر����ض “م���ودا اإك�ش���بو” اأح���دث 
العباي���ات  م���ن  املو�ض���ة  خط���وط 

واجلالبيات واالإك�ش�ش���وارات واملكياج 
م���ن  والعدي���د  وال�ش���نط  واالأحذي���ة 

املنتجات االأخرى.
املعر����ض  يف  و�شي�ش���ارك  ه���ذا 
نخب���ة من املح���الت التجارية، اإذ ميكن 
لل�ش���يدات ����رساء كل م���ا يحتج���ن اإليه 
ل�ش���هر رم�ش���ان م���ن م���كان واحد مما 
يجعل عملية الت�شوق اأكرث راحة ومتعة 

لهن. 

�ش���هد مهرجان البحري���ن ال�ش���نوي للراث يف 
ن�ش���خته ال�شاد�ش���ة والع�رسي���ن من���ذ انطالقه وحتى 
االثن���ن املوافق 30 اأبري���ل 2018 اإقبااًل الفًتا من 
قبل الزوار من خمتلف مناطق مملكة البحرين جتاوز 
15 األف زائر، حي���ث الزال برنامج املهرجان املنوع 
وامل�شتمر حتى 5 مايو يقدم للجمهور فر�ضًة مميزة 
لق�ش���اء اأوقاٍت ممتعة مبوقع قلعة عراد التاريخية 
يومًيا من ال�ضاعة 4:30 وحتى ال�شاعة 9:30 م�ضاًء.

وحت���ت �ش���عار  ذاكرة املح���رق  ، ي�ش���تعر�ض 
املهرج���ان ع�رسات احلرف التقليدي���ة املحلية التي 
ال ي���زال الكث���ري منه���ا ميار����ض من قب���ل حرفين 
بحرينين مهرة، كاحلرف املرتبطة باالأزياء، �شناعة 
ال�ش���فن، �ش���ناعة املنتوج���ات من �ش���عف النخيل، 
�شناعة الفخار، �شياغة الذهب، و�شناعة ال�شيوف، 
وغريه���ا الكثري. كما يقدم املهرجان برناجًما منوًعا 
من االأن�ش���طة وور�ض العمل املنا�شبة جلميع االأعمار 
والت���ي ت���ربز اإرث املدينة العري���ق. وحتتوي اأر�ض 
املهرجان على م�ش���احات عر����ض متنوعة وعرو�ض 
املو�ش���يقى التقليدي���ة احلي���ة ملنح ال���زوار جتربة 
ثقافي���ة متكامل���ة، كما تتوف���ر منتج���ات تقليدية 
وحديثة، باالإ�ش���افة اإل���ى امل�ش���احة اخلارجية التي 
كن لزوار  ت�ش���م ال�ش���وق واملقاهي التقليدية. وميمُ
املهرجان اال�ش���تمتاع بالعرو�ض املو�شيقية احلية، 
والتي تعيد تقدمي فن ال�ش���وت البحريني االأ�شيل 
وتق���دم جمموعة متنوع���ة من االأمناط املو�ض���يقية 

التقليدية كالفجري، الليوة، واجلربة.
يحت�ش���ن  ف���اإن  املعار����ض،  �ش���عيد  وعل���ى 
املهرجان عدًدا من املعار�ش املميزة من �ض���منها 
معر�ض 100 وجه من املحرق للفنان اإبراهيم خليفة 
والذي يقدم من خالله جمموعة من اأبرز ال�ضخ�ضيات 
الت���ي �ش���اهمت يف النهو�ض بامل�ش���هد احل�ش���اري 
للمحرق، من بينها �شخ�ش���يات من العائلة احلاكمة، 
�شخ�ش���يات عامة عملت يف ع���دد من املجاالت منها 
ال�شيا�شة، ال�شعر، االأدب، والفن، باالإ�شافة اإلى اأهل 
البحر. باالإ�ش���افة اإلى معر�ض اأب���واب املحرق ركن 
خا����ش يعر�ش جمموعة اأب���واب لبي���وٍت تراثية من 
املحرق �ش���من مقتنيات متح���ف البحرين الوطني، 
كما ي�شع الركن م�شاهمات املتفاعلن من املجتمع 
البحرين���ي م���ع مب���ادرة ت�ش���وير “اأب���واب املحرق” 

الت���ي اأطلقتها هيئة البحرين للثقاف���ة واالآثار عرب 
مواق���ع التوا�ش���ل االجتماع���ي، باالإ�ش���افة اإلى �رسٍد 
حٍي حلكايات عدد من �ش���كان املحرق ي�ش���تح�رسون 

خاللها حلظاٍت ومواقف اأ�ض���بحت جزًءا من الذاكرة. 
معر����ض “مالم���ح املح���رق” ال���ذي يعر�ش �ض���وًرا 
ملب���اين املح���رق املمي���زة وذات الطاب���ع املعماري 

الفريد مت التقاطها بعد�ش���ة الفنانة ال�شيخة حنان 
بن���ت ح�ش���ن اآل خليف���ة يف الف���رة م���ن 1992 اإلى 
2002. معر�ض “حياكة واأزياء” الذي ي�ض���م قطًعا 
مميزة من مقتنيات متح���ف البحرين الوطني الأزياء 
املراأة البحريني���ة، حيث تتنوع اأزياوؤه���ا وفًقا لنوع 
القما����ش، اأمن���اط اخلياط���ة والتطري���ز، النقو����ش، 
واملنا�شبة االجتماعية اخلا�شة بكل زي. كما تمُعَر�ض 
يف مهرجان الراث ال�شنوي 26 والأول مرة ال�شل�شلة 
الوثائقية “التاريخ ال�ش���فهي” وه���ي مبادرٌة تمُعنى 
باإحي���اء عنا�رس مميزة م���ن ثقافة البحري���ن وتراثها 
الغني من خالله �ش���هادات �شخ�شياٍت وطنيٍة رائدة 
ومتخ�ش�ش���ة يف قطاعات الثقافة، الراث، الفنون، 

املو�شيقى، االأدب، واالآثار.

    BUZZ      
أحداث

كن حذراً يف ت�رشفاتك مع بع�ش الزمالء

اإياك اأن تراجع عن قرار ب�شاأن و�شعك 
ال�شحي

املغري���ة،  العرو����ض  علي���ك  تنه���ال 
فتختار املنا�شب 

يوم ممتاز ملمار�شة امل�شي يف اأح�شان 
الطبيعة 

اال�ش���تمرار يف املج���ال املهني مل يعد 
وارداً

متر يف العمل اليوم بو�شع ي�شغل بالك 

اأرف����ض كل م���ا يبع���دك عن ممار�ش���ة 
الريا�شة

ال تاأخ���ذ عل���ى عاتق���ك مهمة ت�ش���يري 
االأمور

حاف���ظ على �ش���حتك ونف���ذ املطلوب 
منك 

ال باأ�ض من اأخذ ق�ش���ط من الراحة فهو 
احلل املنا�شب

تنتق���ل اإل���ى مرحلة جدي���دة يف جمالك 
املهني 

تبحث �ضاأناً عقارياً مع جهات ر�ضمية 

الحمل:

األسد:

القوس:

الجوزاء:

الميزان:

الدلو: 

الحوت:

الثور: 

العذراء: 

الجدي:

السرطان:

العقرب: 

وم
ّنج

م ال
غرا

ست
ان

البحريني  امل�ضل�ضل  �ضريى  اأخريا 
عاي�ض  )بطران  الكوميدي  االجتماعي 
م��ن خالل  ال��ن��ور قريبا وذل���ك  ي��وم��ه( 
التي  االإم��ارات��ي��ة  الظفرة  قناة  نافذة 

�شتعر�ض امل�شل�شل يف �شهر رم�شان.
“ ق�شة امل�شل�شل”

يتوفى االأب ت���اركا خلفه االموال 
واالم���الك واالب���ن الوحيد ذو اخلم�ش���ة 
والثالثون عاما يف منزل ال ي�شاطره احد 
�ض���وى اخلادمة وحار�ش املنزل. يح�رش 
حمامي العائلة ملتابعة مو�شوع االإرث، 
فيخرب االبن ان هنالك من �شيتقا�ش���م 
معه ممتلكاته وهي اخت له من زجنبار 
حي���ث ان والده تزوج �رسا هناك، فيلجاأ 
االأب���ن الى حار����ض املن���زل يف حماولة 

الأيجاد حل لهذه امل�شكلة.
ثم تظهر اخت اخرى “خليجية” من 
زواج �رشي اخر ثم تليها اخت اخرى من 
ام م�رسية واخ من ام فرن�ش���ية، يجتمع 
اجلمي���ع يف املن���زل ويواجه���ون ع���دة 
م�ش���اكل تدور بينهم، فتارة يتقاربون 
يح���اول  يت�ض���اجرون.  اأخ���رى  وت���ارة 
املحام���ي التقرب من اح���دى االخوات 
طمعا يف اموالها التي �شتتح�شلها من 
االرث حتى حت�رس اخت اجنبية فينفنت 
به���ا املحامي ويقدم عل���ى الزواج بها 
حتى ينك�ش���ف ان ادعائها باطل وهي 
لي�شت اخت لهم. ثم تاأتي االم امل�رسية 
لت�ش���اند ابنتها وت�شكن يف املنزل ويف 

ذات الوق���ت يح����رس زوج الزجنباري���ة 
ويقط���ن م���ع زوجته يف املنزل اي�ش���ا، 
ولكن���ه يعجب باملراأة امل�رسية وتن�ش���اأ 
بينه���م عالق���ة تنته���ي بال���زواج.  ثم 
تتوالى االحداث حيث يخطط االبن مع 
حار�ض املن���زل يف كيفية التخل�ض من 
هذا وذاك، فيبعدون االخ الى ال�شحراء 
حيث ي�ش���كن خال االبن ال�شيخ مع�شد 
ه���و وقبيلته، ويح�رس خ���ال الزجنبارية 
للمن���زل يف حماولة القناعه���ا بالعودة 
معهم ويقيمون بع����ض الطقو�ض ظنا 

منهم باأن هنالك من �شحرها. 
ال تنك�ش���ف جميع الزيج���ات اإال يف 
النهاي���ة وذل���ك بعد ح�ش���ور �ش���ديق 
االب املتوف���ى ورفي���ق درب���ه والعامل 
بكل اأ����رساره.. كل ه���ذه االحداث تدور 
حتت �ش���قف منزل واحد.  يجدر بالذكر 
اأن امل�شل�ش���ل ي�ش���م نخب���ة م���ن جنوم 
البحرين واخلليج والع���رب وهم: علي 
الغري���ر، احمد مب���ارك، خليل الرميثي، 
هيفاء ح�شن، الفنان امل�رسي �شليمان 
عيد، �ضلوى بخيت، امل العنربي، احمد 
جملي، �ضفيقة يو�ضف، حممد يا�ضن، 
�ش���ويد،  عب���داهلل  البنك���ي،  ابراهي���م 
الفنان���ة امل�رسية مه���ا ابو ع���وف، اآالء 
�شاكر، ح�ش���ن حممد، مرام عبدالعزيز، 
جن���م م�ش���اعد، م���روة رات���ب وغريهم. 
امل�شل�ش���ل م���ن تاأليف جا�ش���م اخلراز 

وم�شاهمة فنية احمد يعقوب املقلة.

يف ج���و احتف���ايل جمي���ل وب���ادرة رائعة، 
احتف���ى جمل�ش احمد خليف���ة بوخليفة مبدينة 
حمد بالفن���ان البحريني القدي���ر ابراهيم بحر 
و�ش���ط ح�ش���ور كبري من اهل الفن والريا�شة 
الذين قدموا من كافة مناطق البحرين ومنهم 
الفنان احمد مبارك والفنان يو�ش���ف بوهلول 
والفنان �ش���امي ر�شدان والفنان عبداهلل ملك 
والفن���ان جمع���ان الرويعي والفن���ان عبداهلل 
ولي���د والفنان حممد يا�ش���ن، حي���ث اقيمت 
فق���رات منوع���ة واألقي���ت كلم���ات ترحيبي���ة 

بالفنان كما مت تقدمي الدروع واجلوائز.
الفن���ان اإبراهي���م بحر كان ق���د عاد قبل 
اي���ام م���ن مهرجان ال�ض���ارقة للم����رشح بعد اأن 
�ض���ارك مع جمموعة من الفنانن البحرينين 
يف خمتل���ف فعاليات املهرج���ان، ويحمل بحر 
تاريخا عري�شا وكبريا يف ال�شاحة الفنية ويعد 
م���ن رواد الف���ن يف البحرين واحد موؤ�ش�ش���ن 
م�رشح ال�ض���واري وله اإ�ض���هامات وب�ض���مات ال 
متحى يف م�ض���رية الدرام���ا البحرينية وامل�رشح 

البحريني واأي�شا االإذاعة. 

البحرين���ي  امل�رسح���ي  العر����ض  ح�ش���ل 
“�ش���اأبحر” من تاألي���ف واإخراج الفن���ان جمال 
ال�ش���قر ومتث���ل الفن���ان ح�ش���ن حمم���د على 
لق���ب اأف�ش���ل عر����ض يف مهرج���ان الكوي���ت 
ال���دويل للمينودرام���ا اخلام�ض ح�ش���ب النقاد 
واملتابع���ن  وال���ذي اختتم���ت فعالياته يوم 
اأم�ض االأول مب�شاركة 10 عرو�ض م�رسحية منها 
عر�ش���ان كويتيان هما )�شبيليات ا�شماعيل( 
لفرقة لوياك و)�ش���عاد( لفرقة اجليل الواعي 
باال�ش���افة الى عرو�ض خليجية وهي )�شقاي 
امل���اي( م���ن قط���ر و)�ش���لك( م���ن االإم���ارات 

و)�شاأبحر( من مملكة البحرين و)ابو االأذنن( 
م���ن اململك���ة العربية ال�ش���عودية. و�ش���ارك 
االأردن بعر�ش���ن هما )�ش���اأموت يف املنفى( 
و)العا�شفة( وجمهورية م�رس العربية بعر�ض 
بعنوان )روؤى( ا�ضافة الى عر�ش من ا�ضبانيا 
بعن���وان )ال تن�ش���اين(. حي���ث اأ�ش���اد الفن���ان 
القدير جا�ش���م النبهان وهو الفنان املحتفى 
ب���ه يف املهرج���ان ب���اأداء الفنان ح�ش���ن حممد 
وبتناغم حركاته وقوتها على امل�رشح خا�ض���ة 
واأن مثل هذه العرو�ض تتطلب جهدا م�شاعفا 
من الفنان كونه وحيدا على امل�رشح. كما اأ�ضاد 
الكاتب عثمان ال�ش���طي يف الندوة التطبيقية 

التي تلت العر�ض بقوة امل�رسحية ومتيزها.
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 1776
اأيلند  رود  م�شتعمرة 
ال��ت��م��رد على  ت��ع��ل��ن 
ملك  ج�����ورج  امل���ل���ك 
ب��ري��ط��ان��ي��ا ل��ت��ك��ون 
تعلن  م�شتعمرة  اأول 

التمرد عليه.

1812
اإيطاليا حتتل جزيرة   
رود���������ض ال���واق���ع���ة 
االأب��ي�����ض  ال��ب��ح��ر  يف 

املتو�شط.

1814
بونابرت  نابليون    
منفاه  اإل����ى  ي��ت��وج��ه 

بجزيرة األبا.

1910
ال���ق���وة   ت��اأ���ش��ي�����ض 
ال���ب���ح���ري���ة امل��ل��ك��ي��ة 

الكندية.

1924
 اف���ت���ت���اح االأل���ع���اب 
ال�شيفية  االأومل��ب��ي��ة 

يف فرن�شا.

 1974
كن-اإت�شي  هوريه   
ينجح يف ت�شجيل اأ�رسع 
ال��ع��امل  ح���ول  دوران 
اأن  دون  ي��خ��ت  ع��ل��ى 

يتوقف يف اأي ميناء.

1979
  م���ارغ���ري���ت ت��ات�����رس 
رئي�شة  اأول  ت�شبح 
امل��م��ل��ك��ة  يف  وزراء 

املتحدة.

حمرر م�سافات
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ال�سجن 28 عاما لربيطاين قتل مديرته بـ  15 طعنة
ق�س���ت حمكمة بريطانية، اأم�س اخلمي����س، بال�سجن ملدة 28 عاما، على رجل قتل مديرته 

يف جامعة برايتون، ح�سبما اأفادت “�سكاي نيوز”.
ودانت املحكمة دافيد براونينغ �ساحب ال� 52 عاما، بالقتل عن طريق 15 طعنة يف �سدر 

وبطن ورقبة املديرة، التي كتب على جبهتها بعد جرميته “املتنمرة”.
وكان براونين���غ يعم���ل نائبا ملديرته جيلي���ان هويل )46 عاما( بق�س���م اإداري باجلامعة، 
وح���اول كثريا التودد لها باإر�سال الهدايا وال���ورود، واعرتف باأنه خطط جلرميته لعدة اأ�سهر 
خوف���ا من اأن ت�س���ده. وقال املحقق اأالن غاردنر: “اكت�سف اأنه���ا ال تبادله نف�س ال�سعور. هي 

رف�سته وهو غ�سب واأ�سبح عنيفا، هذه حقيقة الواقعة”.
وق���ال براونينغ اإنه اأ�سب���ح �سديقا جليليان بعد اأول خالف بينهم���ا يف العمل، واإنه اختار 

قتلها بعدما مر بحالة اكتئاب واأفكار انتحارية، اإثر وفاة والده.
ووقعت جرمية القتل يف اأكتوبر املا�سي، عندما دعت جيليان براونينغ للطعام يف بيتها 

لتح�سني حالته النف�سية، واأثناء وجوده هناك طعنها بال�سكني.

اأمريكا تعيد اآلف القطع الأثرية املهربة اإلى العراق

 �سبائك ذهبية 
يف حاوية نفايات

اأف���ادت �سحيفة “ذا كوريا تاميز” باأن عامل 
نظاف���ة يف كوريا اجلنوبية ع���ر يف حاوية نفايات 
مبط���ار اإنت�سخ���ون عل���ى كي����س ممل���وء ب�سبائك 
ذهبي���ة قدرت قيمتها ب���� 330 األف دوالر. ووفقا 
لل�سحيف���ة فقد متكنت ال�رشط���ة من حتديد هوية 
ال�سخ����س ال���ذي تخل�س م���ن ال�سبائ���ك الذهبية، 
ولكنه���ا مل تك�س���ف لو�سائل االإعالم ع���ن بياناته 
ال�سخ�سية. وطبقا للقوان���ني يف كوريا اجلنوبية، 
يف ح���ال مل يبل���غ املالك عن ممتلكات���ه املفقودة 
خالل ن�سف ع���ام، فمن حق ال�سخ����س الذي يعر 
عليه���ا احل�سول على ما ن�سبت���ه من 5 اإلى 20 % 

من قيمتها وت�سادر الدولة الباقي.

 رئي�س “وات�س اآب” 
يغادر “في�سبوك”!

والرئي����س  االإنرتن���ت  اأعم���ال  رائ���د  اأعل���ن 
التنفي���ذي لوات����س اآب، ج���ان ك���وم، ع���ن رغبته 

بالتخلي عن من�سبه ومغادرة في�سبوك.
ويف �سفحته عل���ى في�سبوك قال كوم: “حان 
الوق���ت بالن�سب���ة يل للم�س���ي قدم���ا.. اأن���ا اأغادر 
من�سب���ي كرئي����س لوات����س اآب يف في�سب���وك يف 
الوق���ت الذي اأ�سب���ح النا�س يعتم���دون على هذا 
التطبي���ق اأك���ر مم���ا كنت اأتوق���ع”. م���ن جانبها، 
اأ�س���ارت �سحيفة وا�سنطن بو�س���ت اإلى اأن “كوم 
قرر التخلي ع���ن من�سبه كرئي�س تنفيذي لوات�س 
اآب بع���د اخلالف���ات االأخرية بينه وب���ني في�سبوك 
الت���ي اأعلنت عن نيتها التدخل يف خدمات ت�سفري 

الر�سائل يف وات�س اآب”.
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األخيرة

ت�سييع كالب اآلية ميتة يف اليابان
قامت �رشكة “�سوين” بتنظيم مرا�سم ت�سييع دينية لعدد من الكالب الروبوت.

يف مرا�سم دينية ت�سبه التي تتم لتوديع املوتى من الب�رش، ودعت “�سوين” 114 كلبا اآليا 
غري قابلة لالإ�سالح مرة اأخرى، ح�سب جريدة “يابان تاميز”.

واأقيمت �سلوات من جانب كاهن من اأجل كالب الروبوت “اآيبو”، وارتدى كل كلب عالمة 
تبني املكان الذي اأتى منه وعائلته.

ومل يعد “اآيبو” ينتج االآن، ولذلك ير�سل من ميلك االأجهزة القدمية منه اإلى ال�رشكة، حيث 
يعترب االأمر الطريق الوحيد للح�سول قطع غيار اأ�سلية.

تر�سل الكالب عادة بر�سائل تت�سمن ا�سمها، وكيفية ق�سائها حياتها، وتفا�سيل اأخرى.
واأ�س���درت �س���وين الكلب الروب���وت يف العام 1998، ونف���دت من���ه 3 اآالف ن�سخة يف 20 

دقيقة، وكان يباع باألفي دوالر للكلب الواحد.

تعيد الواليات املتحدة نحو 3800 قطعة اأثرية، بينها األواح م�سمارية �سومرية ترجع اإلى 
الع���ام 2100 قبل امليالد، اإلى م�سوؤول���ني عراقيني يف وا�سنطن، االأربعاء، بعد اأن مت تهريبها 

من العراق ب�سكل غري م�رشوع اإلى متاجر هوبي لوبي.
وق���ال م�سوؤول���ون يف اإدارة الهجرة واجلمارك االأمريكية، يف بي���ان، اإن من املقرر اأن يح�رش 
ال�سف���ري العراق���ي فريد يا�س���ني، ووكي���ل وزارة اخلارجية العراقي���ة نزار اخل���ري اهلل مرا�سم 
الت�سليم. ووافقت متاجر هوبي لوبي، ومقرها مدينة اأوكالهوما، واملتخ�س�سة يف بيع االأعمال 
الفني���ة والتحف، يف يوليو، على ت�سليم االآثار التي �سنعت فيما يعرف االآن بالعراق، قبل نحو 

4 اآالف عام، ودفع 3 ماليني دوالر لت�سوية دعوى مدنية اأقامتها وزارة العدل االأمريكية.
ويع���ود اأ�سل الكثري من االألواح اإل���ى مدينة اأري �ساك رك، وترجع اإلى ما بني 2100 قبل 
املي���الد و1600 قب���ل امليالد يف الفرتتني املعروفتني بوجه عام با�س���م �ساللة اأور الثالثة اأو 

الع�رش البابلي القدمي.

 Social
media

 �سمكة مطهية 
تعود للحياة 

يف حادث���ة مثرية، فاجاأت �سمك���ة مطهية قدمت على طب���ق لزبائن داخل مطعم 
�سين���ي، اجلميع بالعودة اإلى احلياة، والقفز من الطبق، وهو ما ت�سبب ب�سدمة وذعر 
للزبائ���ن. واأظه���ر مقطع فيديو ال�سمك���ة املطهية بب�سل الربي���ع و�سل�سة ال�سويا، 
وه���ي تقفز من طاولة باأح���د املطاعم ال�سينية، و�سط ذه���ول املجموعة التي كانت 
متن���ي النف�س بوجب���ة �سهية. وتوقفت املجموعة عن تن���اول الطعام، وبقي بع�سهم 

بعيًدا عن الطاولة ب�سبب �سدمتهم من “ال�سمكة الزومبي”.
ومت حتمي���ل مقطع الفيديو الذي يعتقد اأنه مت ت�سويره يف مدينة �سينية مطلع 

مايو. وفقا ل�سحيفة “ديلي ميل” الربيطانية.
وميكن تف�سري مثل هذه احلالة عندما ال يتم طهي ال�سمك متاما، اأو بقاء خاليا ال 

تزال ت�ستجيب للمحفزات رغم توقف القلب والدماغ عن العمل.

تربئة ملكة جمال تركيا من اإهانة �سحايا النقالب

ق�ست حمكمة تركية برباءة ملكة جمال �سابقة من تهمة “اإهانة” �سحايا حماولة االنقالب 
الفا�سلة يف يوليو العام 2016، من خالل تغريدة كتبتها على موقع تويرت.

وجردت اإيرت اإي�سن من لقب ملكة جمال تركيا للعام 2017، على خلفية اتهامها باإهانة 
250 �سخ�سا قتلوا لوقوفهم يف وجه االنقالب الع�سكري الفا�سل على تويرت، حيث �سبهت 

دماء �سحايا حماولة االنقالب ب� “دماء دورتها ال�سهرية”.
وغردت اإي�سن قائلة “جاءتني الدورة ال�سهرية هذا ال�سباح الأحتفل بيوم �سهداء 15 يوليو. 

اأنا احتفل بهذا اليوم من خالل ت�سوير دماء �سهدائنا”. ونفت اإي�سن اأنها كانت تق�سد 
اإهانة ال�سحايا. وبراأتها املحكمة اأم�س اخلمي�س، قائلة اإنه ال يوجد اأدلة كافية الإدانتها.

لإلعالن على
الموقع اإللكتروني والسوشيال ميديا
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مواقيت 
الصالة

م�سروع علمي ثوري.. اإنتاج خاليا ب�سرية مقاومة للمر�س
ك�سف���ت جمموع���ة “جين���وم بروجك���ت راي���ت” 
العلمي���ة عزمها اإطالق م�رشوع لتطوي���ر خاليا مقاومة 

للفريو�سات، واالإ�سعاع وال�سيخوخة وال�رشطان.
ونق���ل موقع “تامي” عن جورج ت�رش�س، خبري علم 
الوراثة يف مدر�سة هارف���ارد الطبية، وع�سو “جينوم 
بروجكت رايت”، قوله: “ميث���ل م�رشوعنا خطوة على 
طريق اإنت���اج خاليا اآمنة للغاية، له���ا تاأثري بالغ على 

�سحة االإن�س���ان”. من جانبه، قال جي���ف بويك، مدير 
معه���د علم الوراث���ة يف يف مرك���ز نيوي���ورك النغون 
الطب���ي، واأح���د اأع�ساء امل����رشوع: “هن���اك دافع قوي 
العتقادن���ا باإم���كان اإنتاج خاليا مقاوم���ة جلميع اأنواع 
الفريو�س���ات املعروف���ة، ه���ذا اإل���ى جان���ب هند�سة 
�سفات اأخرى فيها كمقاومتها لل�رشطان واجلزيئات 

الربوتينية امل�سببة للعدوى”.

و�ستمث���ل اإع���ادة ترميز اجلين���وم الب�رشي جلعله 
مقاوم���ا للفريو�س���ات، املرحل���ة االأولى م���ن الهدف 
االأك���ر طموحا للم�رشوع، وهو اإنت���اج اأي جينوم ب�رشي 
يف املختربات. وتت�سم���ن خطة فريق العمل اخلا�سة 
بامل����رشوع، اإنت���اج جين���ات مقاوم���ة للفريو�سات من 
خالل “ت�سجيل احلم�س النووي”، والتي ت�سّو�س على 
الفريو�س���ات، بحيث جتعلها غري ق���ادرة على قراءة 

اجلينوم الب�رشي. وعادة ما يتم قراءة احلم�س النووي 
الب����رشي يف جمموعات مكونة م���ن حروف تعرف با�سم 
“ال�سيف���رات”، متثل كل واح���دة منها حم�سا اأمينيا، 

وت�سكل �سال�سل االأحما�س االأمينية الربوتينات.
يتميز نظ���ام احلم����س النووي بالتك���رار، حيث 
ميك���ن لل�سيفرات املكونة من 3 ح���روف خمتلفة اأن 

ترمز لنف�س احلم�س االأميني.  

عوا�سف رملية تقتل 
الهند يف  �سخ�سا   77

قت���ل 77 �سخ�سا على االأق���ل، واأ�سيب 
143، اإث���ر عوا�س���ف رملي���ة ت����رشب �سمال 
الهن���د، حيث ت�سببت الرياح العاتية ب�سقوط 
اأف���اد  اأ�سج���ار وانهي���ار ج���دران، وف���ق م���ا 
م�سوؤولون. واجتاحت العوا�سف ليل االأربعاء 
واخلمي�س واليتي اأوتار برادي�س وراج�ستان، 
فيم���ا يتوق���ع اأن ترتف���ع ح�سيل���ة القتل���ى، 
بح�س���ب امل�س���ادر. ومت تاأكي���د مقت���ل 46 
�سخ�سا يف اأوتار برادي�س يف ال�سمال، و31 يف 

والية راج�ستان ال�سحراوية غربا.
وكانت اأغرا يف اأوتار برادي�س بني االأكر 
تاأث���را، حيث قتل اأكر من 30 �سخ�سا، ويقع 
ت���اج حم���ل يف مدينة اأغ���رة، لك���ن م�سوؤولني 

اأكدوا اأنه مل يتعر�س اإلى اأ�رشار.
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السبت الجمعة الخميس
43º 33º 40º 32º 39º 32º

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

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

 عقدة احيانا.15الى 

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

عقدة احيانا.

الطقس لهذا اليوم
الربعاء

27/07/2016

40º 32º
الطقس

 حار ورطب ولكنه مغبر احيانا مع بعض
السحب.

الرياح
  عقدة12 الى 07عموما شمالية شرقية من 

  عقدة احيانا خلل17 الى 12وتصل من 
النهار.

تحذير
ليوجد.

درجات الحرارة "الشرق الوسط"

13 KT

16 KT

17 KT

17 KT

صنعاء
22º 18º

عمان
35º 21º

الدوحة
36º 33º

أبوظبي
38º 32º

بيروت
28º 23º

مسقط
32º 27º

القاهرة
38º 21º

بغداد
46º 29º

الكويت
44º 35º

05:02ص شروق الشمس

06:26م غروب الشمس

11:54م بزوغ القمر

12:14م أفول القمر

10:44ص أعلى مد ≈⇑

05:08م أدنى جزر ≈⇓

المنامة

الرياض
43º 31º

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

البحر.

 ارتفاع الموج

حالة 
الطقس

الطق�س معتدل مع بع�س 
ال�سحب اأحيانا، ولكنه حار 

ن�سبيا خالل النهار.

الرياح متقلبة االجتاه من 5 الى 10 
عقد، ولكنها �سمالية بوجه عام من 

13 الى 18 عقدة اأحيانا خالل النهار.

ارتفاع املوج من قدم اإلى قدمني، ولكن��ه من 
2 الى 4 اقدام يف عر�س البحر. درجة احلرارة 

العظمى 35 وال�سغرى 25 درجة مئوية.
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