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دمج نقطة اجلوازات لل�سفر 
من ال�سعودية اإلى البحرين 

دبي - �لعربي���ة نت: دمج ج�رص �مللك فهد 
�لر�بط بني �ل�س���عودية و�لبحرين، �أم�س نقطة 
�لتاأك���د من �جلو�ز�ت �لفا�س���لة لتكون و�حدة 
بني �لبلدين، وذلك لت�س���هيل �إجر�ء�ت �لعبور 

من �ل�سعودية �إلى �لبحرين.
و�س���تكون �الأنظم���ة حت���ت �لتجرب���ة ملدة 
4 �أي���ام للعمل بنظام �لنقط���ة �لو�حدة يف ج�رص 
�مللك فهد، وذلك باإلغاء �إجر�ء �ل�س���فر لدخول 

مملكة �لبحرين.

الإرهاب مكافحة  البحري” تدعم  “الإ�سناد 

انطــالق “�ســـابق النجـــوم” اليـوم

دور حموري للمملكة املتحدة يف خدمة االأمن واال�ستقرار... جاللة امللك:

�ملنام���ة - بن���ا: �أ�س���اد عاه���ل �لبالد �س���احب 
�جلالل���ة �مللك حمد بن عي�س���ى �آل خليف���ة بافتتاح 
من�س���اأة �الإ�س���ناد �لبحري �لربيطاين مبيناء �سلمان، 
�ل���ذي ياأتي دعماً جلهود �لتحال���ف �لدويل ملكافحة 
�الإرهاب و�لذي ت�سارك فيه نحو 60 دولة، ومن �أجل 
تاأم���ني حرية �ملالح���ة و�لتجارة �لعاملي���ة ومكافحة 
�لقر�س���نة وحماي���ة �ملم���ر�ت �لدولي���ة يف �ملنطقة 
وتعزيز �ال�س���تقر�ر و�ل�س���الم �لعامل���ي. وكان جاللة 
�مللك قد ��ستقبل يف ق�رص �ل�سخري �أم�س دوق يورك 
�ساحب �ل�سمو �مللكي �الأمري �أندرو، مبنا�سبة زيارته 
للبالد حل�س���ور حفل �فتتاح من�ساأة �ال�سناد �لبحري 

�لربيطاين مبيناء �سلمان، �لذي �أقيم �سباح �أم�س.
و�أ�س���اد جاللته بالدور �ملحوري �لذي ت�س���طلع 
به �ململكة �ملتحدة و�إ�س���هاماتها �الإيجابية يف خدمة 

�الأمن و�ال�س���تقر�ر �القليم���ي و�لعاملي يف 
ظل �ملتغري�ت و�لتحديات �لر�هنة.

       اأحمد كرمي من ال�صخري:
تنطلق �ليوم �جلمعة على م�سمار حلبة �لبحرين 
�لدولية �س���باق �لفورموال 1 جلائزة �لبحرين �لكربى 
لطري�ن �خللي���ج 2018 و�لذي �سي�س���تمر حتى يوم 

�الأحد �ملو�فق 8 �أبريل.
م���ن جانب���ه �أك���د، �لرئي����س �لتنفي���ذي حللب���ة 
�لبحرين �لدولية �ل�سيخ �سلمان بن عي�سى �آل خليفة 
يف مقابلة ل� “�لبالد” �أن �لتغيري�ت �لتي طر�أت على 
ملكية بطولة �لعامل للفورموال 1 لن توؤثر على عالقة 
�حللبة باملنظمة �مل�س���وؤولة عن �أهم �مل�س���ابقات يف 
عامل �ل�سيار�ت. و��ساف بنربة و�ثقة �أن �لفورموال 1 
لن تتوقف على رجل و�حد، م�سري� �لى وجود تعاون 
بناء م���ع �ملالك �جلديد حلق���وق �لبطولة و�لذي بد�أ 

بالفعل منذ �بتعاد �ملالك �ل�س���ابق 
بريين �كل�ستون.

و�سع حجر اأ�سا�س قاعة مقربة الزالق... �سمو حمافظ اجلنوبية:

م�ساريع اإن�سانية بخطة تنموية �ساملة

4

• جاللة �مللك م�ستقبال �الأمري �أندرو	

• وكيل �ل�سحة يتفقد ��ستعد�د�ت وجتهيز�ت �لفرق �لطبية بحلبة �لبحرين �لدولية	

2

24 2322

لة
ام

 ش
ية

اس
سي

ة 
مي

يو

تفوز بجائزة ال�سحافة العربية 
فئة "ال�سحافة اال�ستق�سائية" 

• �سمو حمافظ �جلنوبية ي�سع حجر �الأ�سا�س مل�رصوع بناء قاعة مقربة �لزالق	

•  �سمو ويل �لعهد ودوق يورك يح�رص�ن فعالية برنامج “رو�د يف �لق�رص”	

هناأ الفائزين بـ “رواد يف الق�سر”... �سمو ويل العهد: 

املواطـن املتميـز يف قلــب التنميـة
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املنام���ة - بن���ا: ا�ش���تقبل عاهل البالد �ش���احب 
اجلالل���ة املل���ك حمد ب���ن عي�ش���ى اآل خليف���ة يف ق�رص 
ال�ش���خري اأم����س دوق يورك �ش���احب ال�ش���مو امللكي 
االأم���ري اأندرو، مبنا�ش���بة زيارته للبالد حل�ش���ور حفل 
افتت���اح من�ش���اأة اال�ش���ناد البحري الربيط���اين مبيناء 
�ش���لمان، الذي اأقيم �ش���باح اأم�س. ونقل االأمري اأندرو 
اإل���ى جاللته حتي���ات وتقدير �ش���احبة اجلاللة امللكة 
اليزابي���ث الثاني���ة ملك���ة اململكة املتحدة و�ش���مال 
ايرلندا، و�ش���احب ال�ش���مو امللكي االأمري ت�شارلز ويل 
العه���د ومتنياتهم���ا ل�ش���عب البحرين ب���دوام الرخاء 

والتقدم.
ورح���ب جاللة املل���ك ب�ش���احب ال�ش���مو امللكي 
االأم���ري اأندرو والوف���د املرافق ل�ش���موه، وبلغه بنقل 
حتياته اإلى �ش���احبة اجلاللة امللك���ة اليزابيث الثانية 

و�شاحب ال�شمو امللكي االأمري ت�شارلز.
واأع���رب جاللته ع���ن اعتزازه بعالقات ال�ش���داقة 
والتع���اون التاريخية الوثيق���ة التي تربط بني مملكة 
البحري���ن واململك���ة املتح���دة، والتي ت�ش���هد تطوراً 
م�ش���تمراً يف �ش���تى املج���االت، موؤك���داً جاللت���ه اأنه���ا 
متت���د لتاريخ طوي���ل من التعاون املثمر والتن�ش���يق 
امل�ش���رتك كم���ا اأكد جاللت���ه احلر�س امل�ش���رتك على 
تر�ش���يخ هذه العالقات العريق���ة وتعزيزها مبا يخدم 

م�ش���الح البلدي���ن ويع���ود باخل���ري واملنفع���ة عل���ى 
ال�شعبني ال�شديقني.

ويف اإط���ار التع���اون الع�ش���كري ب���ني البلدي���ن، 
اأ�ش���اد جاللة امللك بافتتاح من�ش���اأة االإ�ش���ناد البحري 
الربيطاين مبيناء �ش���لمان، الذي ياأت���ي دعماً جلهود 

التحالف الدويل ملكافحة االإرهاب والذي ت�شارك فيه 
نحو 60 دولة، ومن اأجل تاأمني حرية املالحة والتجارة 
العاملية ومكافحة القر�شنة وحماية املمرات الدولية 
يف املنطق���ة وتعزي���ز اال�ش���تقرار وال�ش���الم العاملي، 
م�ش���يداً جاللت���ه بالدور املح���وري الذي ت�ش���طلع به 

اململكة املتحدة واإ�شهاماتها االإيجابية يف خدمة االأمن 
واال�ش���تقرار االقليم���ي والعاملي يف ظ���ل املتغريات 

والتحديات الراهنة.
وا�ش���تعر�س جاللته مع �ش���احب ال�ش���مو امللكي 
االأم���ري اأن���درو �ش���بل تطوي���ر التع���اون الثنائ���ي يف 

املجاالت االقت�ش���ادية والتجاري���ة والثقافية، واأثنى 
عل���ى جه���ود �ش���موه واإ�ش���هاماته الطيب���ة يف توثيق 
العالق���ات املتمي���زة ب���ني اململكت���ني. وا�ش���تملت 
املقابلة على اإقامة ماأدبة ع�ش���اء تكرمياً لدوق يورك 

�شاحب ال�شمو امللكي االأمري اأندرو.

• جاللة امللك م�شتقبال االأمري اأندرو	

“الإ�سنـاد البحـري” حمطــة مهمــة يف عالقــات اململكتيـــن
لدى ح�شوره و�شمو دوق يورك حفل االفتتاح الر�شمي... �شمو ويل العهد: 

املنام���ة - بن���ا: اأك���د ويل العهد نائ���ب القائد 
االأعلى النائب االأول لرئي�س جمل�س الوزراء �ش���احب 
ال�ش���مو امللكي االأمري �ش���لمان بن حمد اآل خليفة اأن 
افتت���اح من�ش���اأة االإ�ش���ناد البحري الربيط���اين مبيناء 
�ش���لمان، حمطة مهمة يف �شجل جهود مملكة البحرين 
لدعم التحالف الدويل ملكافحة االإرهاب واال�شهام يف 
تعزيز اال�ش���تقرار العاملي وحماية املمرات الدولية 

وتاأمني حركة التجارة العاملية.
واأ�شاف �ش���موه اأن هذه املن�ش���اأة ت�شكل ملمًحا 
ا�ش���رتاتيجًيا يف عالق���ات ال�ش���داقة التاريخية التي 
جتمع مملك���ة البحرين باململكة املتحدة ال�ش���ديقة 
واملمت���دة ع���رب ما يزي���د عل���ى قرنني م���ن التعاون 

والتن�شيق عايل امل�شتوى على خمتلف االأ�شعدة. 
واأ�ش���ار �شموه اإلى اأنه �ش���من امل�شرية التنموية 
ال�ش���املة بقيادة عاهل البالد �ش���احب اجلاللة امللك 
حم���د بن عي�ش���ى اآل خليف���ة، عملت مملك���ة البحرين 
على موا�ش���لة تطوير مقوماته���ا الدفاعية واالأمنية، 
كما �ش���عت اإلى تعزيز �رصاكاتها مع الدول ال�ش���قيقة 

وال�شديقة مبا يحقق امل�شالح امل�شرتكة. 
واأ�شار �ش���موه اإلى دعم واهتمام مملكة البحرين 
بقيادة جاللة امللك القائد االأعلى بتوطيد وتر�ش���يخ 
عالقات التعاون وال�ش���داقة التاريخي���ة مع اململكة 
املتحدة، منوًها �ش���موه بدور من�شاأة االإ�شناد البحري 
الربيط���اين يف اإثراء التعاون الثنائي امل�ش���رتك بني 
اململكتني خ�شو�ش���ا يف املجاالت الع�شكرية وحفظ 
االأم���ن واال�ش���تقرار وحتقي���ق ال�ش���الم يف املنطقة، 
م�ش���يًدا �ش���موه باملوق���ع الب���ارز للمملك���ة املتحدة 

ال�شديقة يف جهود حفظ االأمن واال�شتقرار دولًيا.
ج���اء ذلك ل���دى الزي���ارة التي قام بها �ش���احب 
ال�شمو امللكي ويل العهد نائب القائد االأعلى النائب 
االأول لرئي�س جمل�س الوزراء، مع دوق يورك �ش���احب 
ال�ش���مو امللكي االأمري اأندرو ملن�شاأة االإ�شناد البحري 
الربيطاين، اإذ جرت مرا�ش���م حفل االفتتاح الر�ش���مي 
ملن�ش���اأة االإ�ش���ناد البحري الربيطاين مبيناء �ش���لمان 

بح�ش���ور القائد الع���ام لقوة دفاع البحرين امل�ش���ري 
الرك���ن ال�ش���يخ خليف���ة بن اأحم���د اآل خليف���ة، ووزير 
اخلارجية ال�ش���يخ خالد بن اأحمد بن حممد اآل خليفة، 
ورئي�س هيئة االأركان الفريق الركن ذياب بن �شقر 

النعيمي، وعدد من كبار ال�ضباط.
وب���داأ احلفل بعزف ال�ش���الم امللك���ي البحريني، 
وال�ش���الم امللكي الربيطاين، ث���م تفقد حر�س ال�رصف 

الذي ا�ش���طف لتحية �ش���موهما كم���ا األقيت عدد من 
الكلمات بهذه املنا�ش���بة، اإذ األقى �ش���احب ال�ش���مو 
امللك���ي دوق يورك كلمة اأ�ش���ار فيها اإلى اأن اهتمام 
جالل���ة امللك، وجالل���ة امللكة اإليزابي���ث الثانية عزز 
م���ن قوة العالقات التاريخي���ة وال�رصاكة بني البلدين 
ال�ش���ديقني، منوًها �ش���موه اإلى اأن من�ش���اأة االإ�شناد 
البح���ري الربيطاين �ش���تخدم امل�ش���الح امل�ش���رتكة 

للبلدين.
���ا كبرًيا  وق���ال �ش���مو دوق يورك اإن هناك حر�شً
على موا�شلة تطوير اأفق التعاون بني البلدين معرًبا 
ع���ن ثقت���ه يف متانة اأ�ش����س ال�رصاكة بينهم���ا واآماًل يف 
ا�ش���تمرار تناميها، متمنًيا التوفيق ل�شالحي البحرية 

يف اململكتني ال�شديقتني.
كم���ا األقى وزير اخلارجية ال�ش���يخ خالد بن اأحمد 

ب���ن حمم���د اآل خليفة كلمة اأع���رب فيها عن ال�ش���كر 
والتقدي���ر جلالل���ة املل���ك، وجاللة امللك���ة اإليزابيث 
اللذي���ن رعي���ا ا�ش���تمرار تنام���ي عالق���ات البلدي���ن 
ال�ش���ديقني، كما اأعرب عن التقدير ل�شاحب ال�شمو 
امللك���ي دوق يورك حل�ش���وره حفل افتتاح من�ش���اأة 
االإ�ش���ناد البح���ري الربيط���اين الذي يق���ام بعد فرتة 
وجيزة من احتفال البلدين ب� 200 عام من ال�شداقة 

وال�رصاكة املمتدة بينهما.
واأكد اأن الرواب���ط بني مملكة البحرين واململكة 
املتح���دة اأق���وى م���ن اأي وق���ت م�ش���ى، و�رصاكتهما 
التاريخي���ة توا�ش���ل االزدهار، كم���ا اأن التعاون على 
ال�ش���عد االجتماعية واالقت�شادية والتجارية يوا�شل 

التطور والنماء.
وقال الوزير اإن افتتاح من�ش���اأة االإ�شناد البحري 
الربيطاين ي�ش���كل حلظة مهمة يحتفي فيها البلدان 
بف�ش���ل جديد يف عالقتيهما الع�ش���كرية التي لطاملا 
كانت مكوًنا اأ�شا�ش���ًيا يف التعاون بينهما، فلقد كان 
للتع���اون الدفاعي واالأمني دور حم���وري يف احلفاظ 
على اأم���ن وا�ش���تقرار اخللي���ج على مدار الت�ش���عني 
عاما املا�ش���ية، فقد عمل منت�ش���بو �ش���الحي البحرية 
البحريني والربيط���اين جنًبا اإلى جن���ب للحفاظ على 
اال�ش���تقرار على مدى 3.2 مليون ميل مربع يف املياه 

الدولية كاأع�شاء يف القوات البحرية امل�شرتكة.
واأ�شاف اأن هذه املن�ش���اأة، ويف اأول وجود بحري 
دائ���م للمملك���ة املتح���دة يف املنطق���ة من���ذ 1971، 
�ش���تكون اإحدى اأهم مرافق االإ�شناد للبحرية امللكية 
الربيطانية خ���ارج املياه الربيطاني���ة االإقليمية مما 
�شيوفر دعًما حيوًيا للمهام اال�شرتاتيجية امل�شرتكة، 
اإنه���ا ت�ش���كل جت�ش���يًدا وا�ش���ًحا لاللت���زام  واالأه���م 
امل�ش���رتك بتعزيز اأط���ر التع���اون والتن�ش���يق حيال 
خمتلف التحديات. واختتمت مرا�شم االفتتاح بجولة 
تفقدية ملرافق املن�ش���اأة ثم تف�ش���ل �شاحبا ال�شمو 
امللك���ي ويل العهد، ودوق يورك باإزاحة ال�ش���تار عن 

اللوحة التذكارية.

• �شمو ويل العهد يف زيارة مع دوق يورك ملن�شاأة االإ�شناد البحري الربيطاين	

وزير اخلارجية: دور حموري لتعاوننا الدفاعي يف حفظ اأمن وا�شتقرار اخلليجاالأمري اأندرو: جاللة العاهل وامللكة اإليزابيث عززا العالقات وال�رصاكة 

“الإ�سناد البحري” تدعم اجلهود الدولية ملكافحة الإرهاب
عالقاتنا مع اململكة املتحدة متتد لتاريخ طويل من التعاون املثمر... جاللة امللك:
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املواطن القادر على التميز والعطاء والتجدد هو ال�ستثمار الأهم

تعزيز القدرة التناف�سية لـ “طريان اخلليج” مبا يتنا�سب وعراقة ا�سمها

دوق يورك يد�سن ال�رشاكة بني اجلامعة الربيطانية و “�سالفورد مان�س�سرت”

هناأ الفائزين بـ “رواد يف الق�رص” املقام برعايته ودوق يورك... �سمو ويل العهد: 

اطلع على الأ�سطول اجلديد بو�سول اأولى طائرات “بوينغ 787 درمياليرن”... �سمو ويل العهد: 

اجلامعة اجلديدة �ست�سكل اإ�سافة نوعية لقطاع التعليم العايل يف البحرين واملنطقة 

املنامة - بنا: اأكد ويل العهد نائب القائد الأعلى 
النائـــب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء �ســـاحب ال�ســـمو 
امللكي الأمري �ســـلمان بن حمد اآل خليفة اأن ال�ستثمار 
الأهـــم �ســـيكون دائمـــاً هو املواطـــن البحرينـــي الذي 
اأثبـــت يف خمتلف املحطات قدرته على التميز والعطاء 
والتجدد، فهو يف قلب عمليـــة التنمية كما يوؤكد دوماً 
عاهـــل البالد �ســـاحب اجلاللـــة امللك حمد بن عي�ســـى 
اآل خليفة. جاء ذلك لدى ح�ســـور �ســـموه، ودوق يورك 
�ســـاحب ال�ســـمو امللكي الأمري اأندرو فعاليـــة برنامج 
)رواد يف الق�ـــرص( يف ن�ســـخته البحرينية الأولى املقامة 
حتت رعاية �سموهما م�ســـاء اأم�س بال�رصاكة مع �سندوق 
)متكـــن( بقلعـــة ال�ســـيخ �ســـلمان بـــن اأحمـــد الفاحت 

بالرفاع.
وهناأ �سموه م�ساريع “ون جي �سي �سي وقت بقالة 
ومتّرن” الفائزين يف املناف�سة التي �سهدها الربنامج، 
موؤكداً �ســـموه اعتزازه بامل�ســـتوى الـــذي ظهروا به يف 
الربنامـــج ليقدموا منوذجـــاً م�رصفاً لل�ســـباب البحريني 
القادر علـــى اإثبات قدراته ومتيزه عـــرب هذا الربنامج 
الذي مينحهم فر�سة على امل�ستوى العاملي ليعر�سوا 

اأفكارهم وم�ساريعهم.
وقال �ســـموه “اإن طاقـــات الإبـــداع والبتكار هي 
ما �ســـكلت احلا�رص الذي يعي�ســـه جيل اليوم وهي التي 
�ســـتبني م�ســـتقبل العامل”، لذا فاإنه يف اإطار ا�ســـتمرار 
امل�ســـرية التنموية ال�ســـاملة ململكـــة البحرين بقيادة 
عاهل البالد �ســـاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�ســـى اآل 
خليفة فاإن هناك اهتماماً كبرياً بت�سجيع املبدعن من 
رواد الأعمال مما ياأتي كركيزة اأ�سا�ســـية يف ا�ســـتمرار 
التقـــدم والتطويـــر لهـــا اأثرهـــا اليجابـــي علـــى كافة 
النواحـــي التنمويـــة، ممـــا تهدف اإليـــه روؤيـــة البحرين 

القت�سادية 2030.
واأ�ســـار �ســـموه اإلـــى اأن مبـــادئ الروؤيـــة الثالثة- 
ال�ستدامة والتناف�سية والعدالة- ترتبط ب�سكل مبا�رص 
مع هدف تطوير البيئة اخل�ســـبة ملزيد من النمو، الذي 
ي�سكل اأحد اأهم مالمح املرحلة احلالية من التنمية، مما 
يجب اأن ي�ســـتفيد منه رواد الأعمال يف �ســـنع فر�سهم 

من خـــالل عطائهم لبلوغ طموحهم خا�ســـة مع الرتكيز 
احلـــايل على اإعادة ر�ســـم دور القطـــاع اخلا�س ليكون 
املحرك الرئي�سي لعملية التنمية. ورحب �سموه باإقامة 
فعاليـــة برنامـــج )رواد يف الق�ـــرص( يف مملكـــة البحرين 
لأول مرة، م�ســـيداً بجهود �ســـاحب ال�سمو امللكي دوق 
يورك يف رعاية هـــذا الربنامج املتميز الداعم لطاقات 
ال�ســـباب من خمتلف بلدان العامل، كما نوه �ســـموه مبا 
ي�ســـكله اإقامـــة )رواد يف الق�رص( مبملكـــة البحرين من 
جت�سيد ملتانة العالقات الثنائية التاريخية بن مملكة 
البحرين واململكة املتحدة والتعاون الوثيق بينهما يف 

خمتلف املجالت.
وقـــد األقى �ســـاحب ال�ســـمو امللكـــي دوق يورك 
كلمة اأعـــرب فيها عن �ـــرصوره واعتـــزازه باإقامة “رواد 
يف الق�ـــرص” بن�ســـخته البحرينيـــة للمرة الأولى، م�ســـرياً 

اإلـــى ما يهـــدف اإليه الربنامج من دعم لنمو امل�ســـاريع 
النا�سئة وذلك عرب منح اأ�سحابها من�سة لبناء العالقات 
وعر�س م�ساريعهم على املهتمن مبتابعتها اإذ ي�سجع 
الربنامـــج اجلمهور من املخت�ســـن علـــى التفاعل مع 

الأفكار التي تطرح. 
ويف كلمـــة لرئي�ـــس “متكـــن” ال�ســـيخ حممد بن 
عي�سى اآل خليفة، اأ�سار اإلى اأن رواد الأعمال البحرينين 
هم ركن اأ�سا�ســـي يف رفـــد تنوع القت�ســـاد البحريني 
يف اإطـــار توجيهات �ســـاحب اجلاللة امللك بـــاأن يكون 
املواطن البحريني حمـــور التنمية التي تعمل احلكومة 
برئا�ســـة رئي�س الوزراء �ساحب ال�ســـمو امللكي الأمري 
خليفة بن �ســـلمان اآل خليفة علـــى حتقيقها بدعم من 
�ســـاحب ال�سمو امللكي ويل العهد نائب القائد الأعلى 

النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء.

واأكـــد اأن “رواد يف الق�رص” بن�ســـخته البحرينية هو 
من�سة هامة لالحتفاء بالإبداع وريادة الأعمال ولعر�س 
اأفكار ال�ســـباب البحريني للعامل، موؤكداً التزام اململكة 

باأن تكون وجهة عاملية للم�ساريع النا�سئة.
واحت�ســـنت مملكة البحرين هذه املبادرة الدولية 
بالتعـــاون مـــع “متكـــن”، وذلك للمـــرة الأولـــى منذ 
انطالق اجلائزة يف العام 2004، والتي اأطلقها �ساحب 
ال�ســـمو امللكي دوق يورك عام 2014 لتوفري من�ســـة 
رياديـــة حتت�ســـنها خمتلـــف دول العـــامل، ي�ســـتطيع 
رواد الأعمـــال اأن يحققوا من خاللهـــا املزيد من النمو 
والتطور لأعمالهم، وذلك �سمن برنامج متكامل ي�سمح 
بالتفاعل مع �ســـوق ريادة الأعمال الدويل وا�ســـتفادة 
رواد الأعمال امل�ســـاركن من �سبكة دولية وا�سعة من 
اخلربات والدعم وامل�ساندة على يد خمت�سن حملين 
ودولين. وقد فاز مت�سابقن اإثنن من اأ�سل 12 رائد 
عمل م�سارك �سمن ت�سفيات اإنطالق الربنامج بفر�سة 
التاأهل للمناف�ســـة على امل�ستوى الإقليمي على جائزة 
)رواد يف الق�رص( والتي �ســـتعقد يف اأبوظبي يف نوفمرب 
املقبـــل، ومـــن ثـــم النتقال للم�ســـاركة يف املناف�ســـة 
الدولية، والتي �ســـتقام يف ق�رص �ســـانت جيم�س بلندن 
خالل �سهر دي�سمرب 2018. وقد تاأهل كل من “ون جي 

�سي �ســـي وقت بقالة ومتّرن يف الت�ســـفية”، بتقدمي 
عر�س مدته ثالث دقائق اأمام ح�ســـور ي�ســـم عدد من 
املدعوين واملخت�ســـن وامل�ســـتثمرين والتكنولوجيا 

والإعالم، وجلنة التحكيم اخلا�سة.
كما مت خالل فعالية انطالق الربنامج اإعالن الفائز 
بجائـــزة اإختيـــار اجلمهور، وهو “ون جي �ســـي �ســـي”، 
حيث مت الختيار عرب فتح باب ت�سويت اجلمهور على 
املت�ســـابقن، مبا�رصة بعد انعقاد املع�ســـكر التدريبي 
الذي �ســـارك فيـــه رواد الأعمال �ســـمن ا�ســـتعدادات 

امل�ساركة يف اليوم التاأهيلي الرئي�سي.
كما ر�ســـد �ســـندوق )متكن( جوائـــز للفائزين 
الثالثة، وذلك بح�ســـب التايل: اجلائزة الأولى: فائزين 
اإثنـــن بامل�ســـاركة يف املناف�ســـة الدوليـــة باململكـــة 
املتحدة، واجلائـــزة الثانية: الفائـــز باإختيار اجلمهور، 
وت�سمل اجلائزة الأولى اإمتيازات دعم من “متكن” مبا 
يف ذلك من حا�سنة اأعمال مدعومة ب�سكل كامل، ودعم 
اأجور املوظفن، والتدريب، وال�ســـتفادة من خدمات 
التوجيه والإر�ســـاد وامل�ساركة يف الفعاليات و�سبكات 
التوا�سل مع امل�ستثمرين. فيما ت�سمل اجلائزة الثانية 
احل�ســـول على امتياز ال�ســـتفادة من خدمات التوجيه 

ملدة �سنة واحد.

املنامـــة - بنا: اأكـــد ويل العهد نائـــب القائد 
الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء �ساحب 
ال�ســـمو امللكي الأمري �ســـلمان بن حمـــد اآل خليفة 
موا�ســـلة اجلهـــود نحـــو تطويـــر القطاعـــات ذات 
الأولويـــة التي من �ســـاأنها تعزيـــز الأداء واملردود 
القت�سادي على اأ�س�س من ال�ستدامة والتناف�سية، 
والتـــي من بينها القطـــاع اللوج�ســـتي الذي ميثل 
حمورا رئي�ســـا وحيويا يف تنميـــة خمتلف املكونات 
املت�سلة به، ومنها النقل اجلوي وخدمات الطريان 
املدين الـــذي يتعـــزز دورهما مـــع برنامج حتديث 
مطار البحريـــن الدويل يف تكامل للخدمات املميزة 
علـــى هـــذا ال�ســـعيد، م�ســـريا �ســـموه الـــى اأهمية 
اخلطوات ال�ســـرتاتيجية واملبادرات املهمة التي 
تتم يف ظل ما حتظى به من دعم واهتمام من عاهل 
البالد �ســـاحب اجلاللـــة امللك حمد بن عي�ســـى اآل 

خليفة.
وقال �ســـموه اإن حتديث اأ�سطول �رصكة طريان 
اخلليج ي�سهم يف تعزيز القدرة التناف�سية لها على 
امل�ســـتوين القليمـــي والعاملي وتنفيـــذ الروؤية 
ال�ســـاملة امل�ســـتقبلية لطـــريان اخلليج بال�ســـكل 
الـــذي يتنا�ســـب مـــع ا�ســـم هـــذه ال�رصكـــة العريقة 

وبدورهـــا الرائد يف تقدمي خدمـــات النقل اجلوي، 
موؤكدا �ســـموه اأهمية ا�ســـتمرار الدعم وامل�ســـاندة 
ل�ســـرتاتيجيات تطويـــر اداء �رصكة طـــريان اخلليج 
خا�ســـة مـــع ما ي�ســـهده اليوم قطـــاع النقل اجلوي 
مـــن تناف�ســـية كبرية يف تقـــدمي خدماتـــه والعمل 
على تعزيز مكانة ال�رصكة يف قطاع �سناعة الطريان 
املـــدين والبناء على ما ر�ســـخته مـــن هوية يف هذا 
القطاع احليوي. جاء ذلك لدى اطالع �ساحب ال�سمو 
امللكـــي ويل العهد نائـــب القائد الأعلـــى النائب 
الأول لرئي�ـــس جمل�ـــس الـــوزراء، علـــى الأ�ســـطول 
اجلديـــد للناقلـــة الوطنيـــة �رصكـــة طـــريان اخلليج 
بو�ســـول اأولـــى الطائرات من طـــراز البوينج 787 
�ســـمن الأ�ســـطول اجلديد بقاعدة ال�سخري اجلوية 
اليوم، حيث كان يف ا�ســـتقبال �سموه نائب رئي�س 
جمل�س الوزراء ال�ســـيخ خالد بن عبداهلل اآل خليفة، 
وعدد مـــن اأ�ســـحاب ال�ســـمو واملعايل وال�ســـعادة 
ورئي�س واع�ساء جمل�س اإدارة �رصكة طريان اخلليج.
وقام �ســـموه بتفقد اإحدى الطائرات اجلديدة 
مـــن طراز بوينغ 787 درمياليرن، وا�ســـتمع �ســـموه 
ل�ـــرصح عـــن اخلطـــة الزمنيـــة ل�ســـتقبال الطائرات 
اجلديدة لأ�ســـطول ال�رصكة اجلديد والذي �سي�ســـم 

نوعن من الطائرات وهي البوينغ 787 درمياليرن 
واليربا�ـــس مـــن طـــراز A320neo. و�سين�ســـم 
لأ�ســـطول ال�رصكة يف العام اجلاري 5 طائرات بوينغ 
مـــن طـــراز 787-9 درمياليرن مما �ســـيدعم خطط 
طـــريان اخلليج للتو�ســـع والنمو يف العـــام اجلاري 
لت�ســـرّي رحالتهـــا اإلـــى 50 وجهة، كمـــا مت تقدمي 
�رصح ل�ســـموه حول اجلوانب التقنيـــة لطائرة بوينغ 
787 درمياليرن ومميزاتها الرئي�ســـة. وهناأ �سموه 
جمل�ـــس ادارة �رصكـــة طـــريان اخلليج على و�ســـول 
اأولى طائرات ال�رصكة �سمن خطط حتديث ا�سطول 
الناقلـــة الوطنيـــة مبـــا يخـــدم اهـــداف ال�رصكة نحو 
التطوير وتو�ســـيع �سبكة وجهاتها وحتقيق املزيد 
من النجاحات يف خدمة امل�سافرين وراحتهم، معرباً 
�ســـموه عن اعتزازه وتقديـــره للكـــوادر البحرينية 
العاملـــة بال�رصكـــة وتفانيها واخال�ســـها يف تنفيذ 
خمتلـــف برامـــج وخطـــط التطويـــر متطلعاً �ســـموه 
اأن حتقـــق ال�رصكـــة املزيـــد من النجاحات يف �ســـوء 
هذه ال�ســـرتاتيجيات التـــي تعمل علـــى تنفيذها 
لتدعيم مكانتها وريادتها يف املنطقة مبا يتوافق 
مـــع التطلعات املن�ســـودة، متمنيا �ســـموه للناقلة 
الوطنية كل التوفيق والنجاح يف م�سريتها املقبلة.

املنامة - بنا: د�ســـن دوق يورك �ساحب ال�سمو 
امللكـــي الأمـــري اأنـــدرو، اأم�ـــس، م�ـــرصوع ال�رصاكة بن 
اجلامعـــة الربيطانيـــة يف مملكـــة البحريـــن، وجامعة 
�ســـالفورد مان�س�ســـرت مـــن اململكة املتحـــدة، مبقر 
اجلامعـــة الربيطانية مبنطقة �ســـار، وبح�ســـور وزير 
املتابعـــة بالديوان امللكي ال�ســـيخ اأحمـــد بن عطية 
اهلل اآل خليفة، ووزير الرتبية والتعليم رئي�س جمل�س 
التعليم العايل ماجد النعيمي، ورئي�س ديوان �ســـمو 
ويل العهد ال�ســـيخ خليفة بن دعيج اآل خليفة، وعدد 

من امل�سوؤولن.
واأ�ســـاد دوق يورك باإن�ســـاء هـــذه اجلامعة على 
اأر�ـــس مملكـــة البحريـــن، بال�رصاكـــة مـــع اإحـــدى اأهم 
اجلامعـــات يف اململكـــة املتحـــدة، يف اإطـــار عالقات 
ال�سداقة والتعاون التاريخية املتنامية بن البلدين 
ال�ســـديقن، والتـــي �ســـهدت الكثـــري مـــن التطور 
والنمو والزدهار على مدى 200 عام، و�سملت جميع 

املجالت، ومن بينها التعليم مبختلف مراحله.
واأكـــد اأن اجلامعـــة اجلديدة املتوقـــع افتتاحها 

خالل �ســـبتمرب املقبل �ست�سكل اإ�سافة نوعية لقطاع 
التعليـــم العايل يف مملكـــة البحريـــن واملنطقة، من 
خالل ما �ستقدمه من برامج اأكادميية، منوًها باهتمام 
مملكة البحرين والت�سهيالت التي تقدمها لحت�سان 

امل�رصوعات الرائدة يف �ستى املجالت.
هـــذه  اإن�ســـاء  اأن  النعيمـــي  اأكـــد  جانبـــه،  مـــن 
اجلامعـــة ياأتـــي يف اإطـــار اهتمـــام جمل�ـــس التعليـــم 
العايل با�ســـتقطاب اجلامعـــات الدوليـــة املرموقة، 
وت�ســـجيع بناء ال�ـــرصاكات وتعزيزها بن موؤ�س�ســـات 
التعليـــم العايل املحليـــة والعامليـــة، بهدف تقدمي 
برامـــج اأكادميية نوعيـــة، تواكب الع�رص وت�ســـتجيب 
لحتياجات �ســـوق العمل، وتلبي متطلبـــات التنمية 
ال�ســـاملة امل�ســـتدامة، ومبا يعزز من مكانة البحرين 

كمركز اإقليمي للتعليم العايل.
واأ�ســـار الوزير اإلى تعاونـــات اأخرى متميزة بن 
اململكتن ال�سديقتن يف جمال التعليم العايل، اإذ 
يوا�ســـل جمل�س التعليم العايل، بالتعاون مع جمل�س 
العتماد الربيطاين تنفيذ م�رصوع العتماد الأكادميي 

املوؤ�س�ســـي يف جميـــع موؤ�س�ســـات التعليـــم العـــايل 
احلكومية واخلا�سة، اإلى جانب التعاون مع اأكادميية 
التعليم العايل الربيطانية يف تنفيذ برنامج التطوير 

املهني لأع�ســـاء هيئات التدري�ـــس، وتنفيذ برنامج 
التنميـــة املهنيـــة للباحثن، بالتعاون مـــع املجل�س 

الثقايف الربيطاين.

بدورها، اأثنت رئي�سة جامعة �سالفورد مان�س�سرت 
الربيطانيـــة هيلـــن مار�ســـال على حر�ـــس البحرين 
علـــى التعاون مع موؤ�س�ســـات التعليم العايل وبيوت 
اخلـــربة العامليـــة لتطويـــر اخلدمات التـــي تقدمها 
يف هـــذا القطـــاع التعليمـــي املهم، متطلعـــًة اإلى اأن 
ت�ســـهم اجلامعـــة اجلديـــدة يف تزويـــد اأبنـــاء مملكـــة 
البحرين واملنطقـــة باملهارات واملعـــارف املواكبة 
لحتياجات التنمية ال�ســـاملة امل�ستدامة واملتطلبات 
امللحـــة ل�ســـوق العمـــل الـــدويل. اأمـــا نائـــب رئي�س 
اجلامعـــة الربيطانيـــة يف البحرين كيث �ســـارب فقد 
اأ�سار اإلى ا�ســـتعداد اجلامعة مع بدء تقدمي خدماتها 
ر�ســـمًيا خـــالل العـــام الدرا�ســـي املقبـــل اإلـــى طرح 
برامـــج اأكادميية متنوعـــة، ومنهـــا البكالوريو�س يف 
تخ�س�سات املحا�ســـبة والتمويل، واإدارة امل�ساريع، 

و�سبكات احلا�سب الآيل، والهند�سة املدنية.
ومت خالل حفل التد�سن توقيع اتفاقية تعاون 
بن اجلامعـــة الربيطانية يف مملكـــة البحرين و�رصكة 

بتلكو.

• �سمو ويل العهد ودوق يورك يح�رصان فعالية برنامج “رواد يف الق�رص”	

• �سمو ويل العهد يطلع على الأ�سطول اجلديد ل�رصكة “طريان اخلليج”	

• دوق يورك يد�سن م�رصوع ال�رصاكة بن اجلامعة الربيطانية يف البحرين وجامعة �سالفورد مان�س�سرت	
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املبني وال�����س��ح��ر  ال�����س��وق  رذاذ  يف 
اأن����ظ����م ال���ي���ام���ال وال�������در ال��ث��م��ني

وال��ت�����س��ح��ي��ات ال���ع���ومل���ة  اأم�����ر  يف 
ال��ف��احت��ني امل���ل���وك  اأرا�����س����ني  يف 

ط����وع اأم����ر ال��ق��ائ��د الأع���ل���ى اأت��ي��ت
اليمني ذرب  الفخر  �سلمان  خلف 

اخللود  اأر���ض  يف  الغيم  اأ�سب  جيت 
ومعني ت�سنيم  ال��واف��ني  واأ���س��ق��ي 

ومليك  �سعب  جعل  اللي  �سفات  يف 
رغ����م اأن�����ف الأ����س���ق���ي���اء امل���ارق���ني

والن���ف���ط���ار  ال��غ��ا���س��ي��ة  ورب  اإي 
م���ت���ب���ارك���ني ك���ل���ن���ا  خ���ل���ي���ف���ة  يف 

ال���وف���اء  اإلاّ  ب���وع���ل���ي  ل�����  ن���ك���ن  م����ا 
الثمني وال�����ود  وال��ط��ي��ب  وال��ف��خ��ر 

ال�سعوب �ست  تفحاّ وان  خليفة  ذا 
م��ن ف�����س��ل رب���ي ن��ع��م م��ا ل��ه وزي��ن

ال��ظ��روف حت  ت�سفاّ وان  خليفة  ذا 
ط������واّع الأي���������ام وال����ل����ي م����ا ي��ل��ني

الأم������ور  ع���ظ���ي���م���ات  يف  خ���اب���ري���ن���ه 
م���ا ت��وف��ي��ه ال��ق�����س��اي��د وال�����س��ن��ني

ك����م ح���م���ان���ا واح���ت���م���ان���ا يف خ��ي��ال
الطامعني  العقول  ا�سحاب  اأه��ل��ك 

ت���راب ذرة  ي��ح��ت��وي  ����س���ٍر  ك���ل  يف 
ن��دي��ن  دامي  ال����وائ����ل����ي  ل�����أم����ر 

ال��ن��خ��اع ل����ني  ب���وع���ل���ي  واهلل  ح����ي 
خمل�سني للخليفة  ال��ل��ي  ي��ع�����س��ق 

ل��ني م��ا اأ���س�����ض م��ف��اه��ي��م ودرو�����ض
الطيبني اأر�����ض  الأر�����ض  ان  تثبت 

ل���و ت���ذك���رن���ا ال�����س��ه��اي��د وال������دروع
م���ن ج���ه���اب���ذة ال����زم����ان امل��ان��ح��ني

الو�ساح  ذات  الأو���س��م��ة  ح�سينا  م��ا 
واجل������وائ������ز وال����ق�����ئ����د اأج���م���ع���ني

ثنيت  م��ه��م��ا  وال���ن���ع���م  خ��ل��ي��ف��ة  ذا 
ف���وق و���س��ف الأوف����ي����اء امل��ب��دع��ني

ال��ع��ب��اد رب  زاده������ا  ����س���ف���اٍت  ل���ه 
ال��ع��ارف��ني  ال���واث���ق���ني  يف ���س��م��ات 

��ره��ا ع��ل��ى خ���د ال��رف��اع  ق��ل��ت ا���س��طاّ
يف احم�����راّق م���ن اأح��ا���س��ي�����ض وح��ن��ني

الفيل�سوف ���س��م��و  ت��ا���س��ل  م��ا  ل��ني 
ال���ن���اظ���ري���ن ت���������راّ  اب����������داٍع  ة  دراّ

مقام اأع��ظ��م  يف  “�سلمان”  �ساغها 
الأول������ني امل����ل����وك  اأرا������س�����ني  يف 

قصيدة مرفوعة إلى مقام رئيس الوزراء 
صاحب السمو الملكي

 األمير خليفة بن سلمان آل خليفة

ق�س���يدة كتبت بفي�ض من وحي ال�سرة وامل�سرة 
التاريخية املباركة ل�سموه الكرمي، الذي م�أ الدنيا حمبة 

وعدلً واإن�سانية.

كلنا خليفة

شاعركم: سلمان بن حمد بن علي آل خليفة

نحر�ص على تنفيذ امل�شاريع الهادفة بالنفع على املواطنني
و�سع حجر اأ�سا�ض م�روع بناء قاعة مقرة الزلق... �سمو حمافظ اجلنوبية: 

عوايل- املحافظة اجلنوبية: و�سع حمافظ 
اجلنوبية �سمو ال�سيخ خليفة بن علي بن خليفة 
اآل خليف���ة حج���ر الأ�س���ا�ض مل�روع بن���اء قاعة 
مقرة الزلق، بح�س���ور رئي�ض جمل�ض الأوقاف 
ال�س���نية ال�سيخ را�س���د الهاجري واملدير العام 
ملديرية �رطة املحافظة اجلنوبية العميد حمد 

املري وعدد من مواطني قرية الزلق.
واأو�س���ح �س���مو ال�س���يخ خليف���ة ب���ن علي 
ب���ن خليفة اآل خليفة اأن ه���ذا امل�روع اخلدمي 
اخل���ري ياأت���ي �س���من حزم���ة من املب���ادرات 
وامل�س���اريع التنموي���ة واخلدمية الت���ي تبنتها 
املحافظة اجلنوبية مبباركة من رئي�ض الوزراء 
�س���احب ال�سمو امللكي الوالد الأمر خليفة بن 
�سلمان اآل خليفة، والتي �ستوا�سل العمل بكل 
جهد ومثاب���رة ملتابعة تنفيذ بقية امل�س���اريع 
الأخرى، موؤكًدا �سموه اأن هذا امل�روع التنموي 

لي����ض اإل باك���ورة مل�س���اريع اإن�س���انية وخرية 
تعك���ف املحافظ���ة عل���ى تنفيذه���ا وفق خطة 
تنموية �س���املة لتطوي���ر اخلدم���ات واملرافق 
يف املحافظ���ة اجلنوبي���ة مب���ا يلب���ي احتياجات 
وتطلع���ات املواطنني، اإذ �سي�س���تمل امل�روع 
ا�س���افة اإلى القاع���ة تطوير وجتديد امل�س���جد 
القري���ب منها باملرافق واملواقف امل�س���احبة 

له.
وق���ام �س���موه بعد ذل���ك بجول���ة تفقدية 
لقرية ال���زلق؛ للوقوف على اأه���م املتطلبات 
املعي�سية واخلدمية يف املنطقة، التقى خ�لها 
بعدد من املواطنني، حيث ا�س���تمع �سموه اإلى 

م�حظاتهم واحتياجاتهم. 
واأكد �س���موه حر�ض ومتابعة املحافظة يف 
تلم����ض احتياج���ات املواطنني ع���ن قرب ومن 
خ����ل الزي���ارات امليدانية املبا����رة للوقوف 

على ال�س���ورة الواقعية للحي���اة اليومية التي 
يعاي�س���ونها، م�سًرا �سموه اإلى الهتمام البالغ 
ال���ذي تولي���ة املحافظ���ة اجلنوبي���ة يف حتقيق 
كل ما يتما�س���ى ويتنا�س���ب مع املواطنني يف 
قرية ال���زلق وباقي مناط���ق املحافظة عموما 
وبال�س���كل ال���ذي يحف���ظ الرتاب���ط والن�س���يج 

الجتماعي.
وب���ني �س���موه اأن املحافظ���ة ما�س���ية يف 
املب���ادرات والرام���ج ال�س���تثنائية املع���ززة 
للم���ردود الإيجاب���ي العائ���د باخل���ر واملنفعة 
عل���ى املواطن���ني، موؤك���ًدا �س���موه يف الوق���ت 
نف�س���ه النهج ال�ريح والوا�س���ح الذي تنتهجه 
املحافظ���ة يف ترجم���ة توجيهات القي���ادة اإلى 
واقع عمل ملمو����ض يكون املواطن هو العن�ر 

امل�ستفيد من خمرجاته. 
م���ن جهت���ه، ع���ر الهاج���ري ع���ن خال�ض 

�س���كره وتقديره ل�سمو ال�س���يخ خليفة بن علي 
بن خليفة اآل خليفة على تف�س���له بو�س���ع حجر 
اأ�س���ا�ض م����روع بن���اء القاعة، وه���و الأمر الذي 
لي����ض بالغري���ب واجلدي���د عل���ى �س���موه؛ ملا 
عهده اجلميع من �س���موه م���ن مبادرات واأعمال 
متوا�س���لة مرتبطة بالعمل اخلري، م�سًرا اإلى 
عظ���م اأج���ر العمل املرتت���ب من ه���ذا امل�روع 
وال�س���تفادة الكبرة التي �س���يحققها ملنفعة 

النا�ض.
كما اأ�س���اد مواطنو قرية ال���زلق بالزيارة 
التفقدية التي قام بها �سمو حمافظ اجلنوبية 
عر اللتقاء وال�س���وؤال عنهم ب�سكل مبا�ر الأمر 
الذي �س���اهم يف تاأكي���د اأن املحافظة اجلنوبية 
جهة متث���ل املواطنني والأهايل وتنقل اأراءهم 
وتطلعاته���م وتتاب���ع تنفي���ذ احتياجاته���م مع 

اجلهات املعنية. 

• �سمو حمافظ اجلنوبية ي�سع حجر الأ�سا�ض مل�روع بناء قاعة مقرة الزلق	
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قرار �سادر عن �سمو رئي�س الوزراء: تعيني مديرين يف “البلديات”

�سمو رئي�س الوزراء يتلقى �سكر ويل عهد الكويت 

�سمو ويل العهد: تكرمي احلمر و�سام فخر

اآل �سنان: �سمو رئي�س الوزراء يتمتع ب�سفات اإدارية متقدمة

القائد العام: االكت�ساف دفعة جديدة يف �رشيان االقت�ساد الوطني

العاهل يقود نه�سة تنموية �ساملة لالرتقاء باململكة

�سمو رئي�س الوزراء داعم مميز للحركة ال�سبابية والريا�سية 

توجيهات �سمو رئي�س الوزراء تعك�س روؤية قائد حكيم 

يف برقيات تلقاها جاللته باالكت�شاف النفطي... املهنئون:

ا على تهنئة �شموه... رئي�س نادي املنامة:  يف برقية �شكر ردًّ

يف برقية �شكر مبنا�شبة زيارة �شموه للمحرق... �شويطر:  

تلقى عاهل البالد �شاحب اجلاللة امللك حمد بن 
عي�ش���ى اآل خليفة برقية تهنئة م���ن رئي�س املحكمة 
الد�ش���تورية ال�ش���يخ خليفة بن را�ش���د بن عبداهلل اآل 
خليفة؛ مبنا�ش���بة اكت�ش���اف اأكرب حقل نفط يف تاريخ 

مملكة البحرين، هذا ن�شها:
ح�رضة �ش���احب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل 

خليفة حفظه اهلل ورعاه عاهل البالد املفدى
ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته...

اإن���ه لي�رضفن���ي يا �ش���احب اجلالل���ة اأن اأرفع اإلى 
مق���ام جاللتكم ال�ش���امي حفظك���م اهلل اأ�ش���مى اآيات 
الته���اين والتربيكات مبنا�ش���بة اكت�ش���اف اأكرب حقل 
للنف���ط يف تاريخ مملك���ة البحرين الذي جاء بف�ش���ل 
م���ن اهلل عز وجل ثم توجيه���ات جاللتكم حفظكم اهلل 
ال�ش���ديدة لتعزيز زي���ادة املوارد النفطي���ة للمملكة 
مم���ا �شي�ش���اهم ب���ال �ش���ك يف رفع �ش���اأن االقت�ش���اد 
الوطن���ي وليوؤك���د للع���امل النه���ج ال���ذي ارتاأيتموه 
لقواعد النه�شة التنموية ال�شاملة والروؤية ال�شديدة 
جلاللتك���م حفظك���م اهلل، داعًي���ا املولى ع���ز وجل اأن 
يحف���ظ جاللتك���م ويرعاكم واأن ي�ش���دد عل���ى طريق 
اخلري خطاكم، واأن يدمي عل���ى جاللتكم حفظكم اهلل 

نعمة ال�شحة والعافية وطول العمر.
ودمتم جاللتكم بحفظ اهلل �شاملني منعمني.

وتلقى عاهل البالد �ش���احب اجلاللة امللك حمد 
بن عي�ش���ى اآل خليفة برقية تهنئة من رئي�س جمل�س 
اإدارة االحت���اد البحريني لكرة القدم ال�ش���يخ علي بن 
خليفة بن اأحمد اآل خليفة، هذا ن�شها:�ش���يدي ح�رضة 
�ش���احب اجلاللة املل���ك حمد ب���ن عي�ش���ى اآل خليفة 

حفظه اهلل ورعاه ملك مملكة البحرين
ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته...

ي�رضفني وي�ش���عدين اأن اأرفع اإل���ى مقام جاللتكم 
الك���رمي حفظكم اهلل ورعاكم اأ�ش���مى اآي���ات التهاين 
والتربي���كات مبنا�ش���بة اكت�ش���اف اأك���رب حق���ل نفط 
يف تاري���خ مملك���ة البحري���ن، داعي���ا اهلل ع���ز وجل اأن 
يبارك جلاللتكم هذا االكت�ش���اف واأن يحقق تطلعات 
جاللتكم يف اإر�ش���اء دعائم الدول���ة املباركة وحتقيق 
�ش���بل العي�س الكرمي ل�ش���عبكم العزيز املحب واأنتم 

تنعمون مبوفور ال�شحة والهناء وطول العمر.
اإن هذا اال�شتك�شاف الكبري يوؤكد �شعي جاللتكم 
حفظكم اهلل ورعاك���م لتحقيق ما فيه خري ورخاء هذا 
الوطن وال�ش���عب العزيز من خ���الل االهتمام بالقطاع 
االقت�ش���ادي وتنويع م�ش���ادر الدخل وحتقيق النمو 
التجاري، بهدف رفع م�ش���توى املعي�ش���ة للمواطنني 
وتبوء اململكة مراكز متقدمة يف املجال االقت�شادي، 
وال ي�ش���عنا يف هذا املقام اإال اأن نب���ارك جهود اللجنة 
العليا للرثوات الطبيعية واالأمن االقت�شادي برئا�شة 
�ش���احب ال�ش���مو امللكي االأمري �ش���لمان ب���ن حمد اآل 

خليفة ويل العهد نائ���ب القائد االأعلى النائب االأول 
لرئي�س جمل�س ال���وزراء يف تنفيذ توجيهات جاللتكم 
اأيدكم اهلل من و�ش���ع اخلطط التف�شيلية لالكت�شاف 
ومتابعة تنفيذها، والتي اأ�شفرت عن هذا االكت�شاف 
الذي يعد االأكرب يف تاريخ اململكة منذ عام 1932م.

اأج���دد  اأن  اإال  املنا�ش���بة  ه���ذه  يف  ي�ش���عني  وال 
ال���والء والوف���اء والطاع���ة جلاللتك���م حفظك���م اهلل، 
واأبذل الغايل والنفي�س وق�ش���ارى اجلهد يف �ش���بيل 
تنفي���ذ توجيهاتكم ال�ش���امية يف كل ما يعزز ململكة 
البحرين االأمن واال�ش���تقرار، ودعم م�ش���رية االإ�شالح 
والدميقراطية، �شارعا اإلى املولى عز وجل اأن يحفظ 
جاللتك���م وي�ش���دد على طريق اخل���ري خطاكم ويدمي 
على جاللتك���م ال�ش���حة والعافية وململك���ة البحرين 
املزيد م���ن الرخ���اء واال�ش���تقرار والنماء اإنه �ش���ميع 

جميب.
ودمت���م جاللتك���م بعناي���ة اهلل تعالى �ش���املني 

موفقني.

كما تلقى جاللة امللك برقية تهنئة من م�شت�شار 
جاللة امللك ل�شوؤون االإعالم نبيل احلمر، هذا ن�شها:

�ش���يدي ح�رضة �ش���احب اجلاللة املل���ك حمد بن 
عي�شى اآل خليفة

ملك مملكة البحرين املفدى حفظه اهلل ورعاه
ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته...

ي�رضفن���ي اأن اأرف���ع اإل���ى مقام جاللتكم ال�ش���امي 
الكرمي حفظكم اهلل ورعاكم اأطيب التهاين املقرونة 
باأ�شدق االأمنيات مبنا�شبة اكت�شاف اأكرب حقل للنفط 
يف تاري���خ مملك���ة البحري���ن، والذي جاء بف�ش���ل من 
اهلل �ش���بحانه وتعالى ثم بف�ش���ل توجيهات جاللتكم 
ال�شديدة وحتقيقا للروؤية التنموية الثاقبة جلاللتكم 
رعاك���م اهلل يف تطوي���ر العملي���ة التنموي���ة ال�ش���املة 
يف الب���الد وتاأمني اأعل���ى م�ش���تويات العي�س الكرمي 

للمواطنني.
وب���ال �ش���ك اإن هذا االكت�ش���اف الكبري �ش���يكون 
بع���ون اهلل تعال���ى دافع���ا قوي���ا الزده���ار اقت�ش���اد 
مملكة البحري���ن والنهو�س به ملزيد م���ن االإجنازات 
والنجاح���ات وحتقيق امل�ش���تقبل امل�رضق ب���اإذن اهلل 

مللكتنا العزيزة يف عهد جاللتكم الزاهر امليمون.
�شائال املولى عز وجل اأن يحفظ جاللتكم ويدمي 
عليكم موفور ال�ش���حة وال�شعادة وطول العمر ودوام 
التوفيق وال�شداد ملوا�شلة م�شرية التطور والتقدم 

واالزدهار ململكتنا الغالية.
وتف�ش���لوا جاللتكم بقبول فائ���ق التحية ومزيد 

من االحرتام والتقدير...
الداعي جلاللتكم بطول العمر
نبيل يعقوب احلمر
م�ست�سار جاللة امللك ل�سوؤون االإعالم

وتلقى جاللة امللك برقيات تهنئة من �شفري 
اململكة االأردنية الها�ش���مية رام���ي العدوان، هذا 

ن�شها:
ح�رضة �ش���احب اجلاللة امللك حمد بن عي�ش���ى 

اآل خليفة حفظه اهلل ورعاه
�شيدي �شاحب اجلاللة...

ي�رضفن���ي اأن اأرفع اإلى مقام جاللتكم ال�ش���امي 
با�شمي واأع�شاء �شفارة اململكة االأردنية الها�شمية 
واجلالي���ة االأردنية اأ�ش���دق الته���اين والتربيكات 
مبنا�شبة اكت�شاف اأكرب حقل نفط يف تاريخ مملكة 
البحرين بف�شل توجيهات جاللتكم الإعطاء االأولية 
الق�ش���وى لعملي���ات ا�شتك�ش���اف النف���ط لزيادة 
موارد البحرين لتوؤكد دائما �ش���عيكم املبارك ملا 
فيه خري بلدكم و�ش���عبكم وفق امل�شرية التنموية 
ال�ش���املة وجهود جاللتكم الطيبة لالرتقاء مبملكة 

البحرين ال�شقيقة على كافة امل�شتويات.
اأ�ش���األ املول���ى جل���ت قدرته اأن ي�ش���دد على 
دروب اخلري خطاك���م واأن يكلل بالنجاح جهودكم 
اخلرية واأن ي�ش���ملكم بتوفيقه ملا فيه خري ورفعة 
مملكة البحرين و�شعبها، مكررا التهنئة جلاللتكم 
به���ذا االكت�ش���اف، واإل���ى املزيد اإن �ش���اء اهلل من 
النجاحات واالإجنازات يف خمتلف املجاالت ململكة 

البحرين ال�شقيقة يف عهدكم الزاهر.
ودمتم بعون اهلل �شاملني.

كماتلقى جاللة امللك برقية تهنئة من رئي�س 
جمل�س اإدارة جمعي���ة البحرين للتوافق االجتماعي 

والوطني عبداملح�شن املقداد، هذا ن�شها:
�ش���يدي �شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى 
اآل خليفة حفظكم اهلل ورعاكم ملك مملكة البحرين

ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته...
اأتقدم با�ش���مي وبا�ش���م اأع�ش���اء جمل�س اإدارة 
جمعي���ة البحري���ن للتواف���ق االجتماع���ي والوطني 
باأ�ش���مى اآي���ات الته���اين والتربي���كات مبنا�ش���بة 
اكت�ش���اف حقل النفط ال�ش���خري وال���ذي يعد من 
اأكرب االكت�شافات يف تاريخ مملكة البحرين، والذي 
كان بتوجي���ه جاللتكم الإعطاء االأولوية الق�ش���وى 
لعلميات اكت�ش���اف النفط برئا�شة �شاحب ال�شمو 
امللك���ي االأم���ري �ش���لمان ب���ن حم���د ال خليفة ويل 
العه���د نائب القائد االأعل���ى النائب االأول لرئي�س 

جمل�س الوزراء حفظه اهلل.
داع���ني اهلل العل���ي القدي���ر اأن ينع���م عل���ى 

مملكتنا احلبيبة البحرين باخلري والرفاه.
وتقبل���وا جاللتكم حفظكم اهلل ورعاكم بقبول 

فائق التحية واالحرتام.

عبداملح�سن حبيب من�سور املقداد

تلق���ى رئي�س جمل�س الوزراء �ش���احب ال�ش���مو 
امللك���ي االأمري خليفة بن �ش���لمان اآل خليفة برقية 
�ش���كر جوابية من رئي�س جمل�س اإدارة نادي املنامة 
ا عل���ى برقية  الريا�ش���ي زه���ري كازروين وذلك ردًّ
�ش���موه املهنئة مبنا�ش���بة ف���وز فريق كرة ال�ش���لة 
بنادي املنامة بلقب بطولة كاأ�س خليفة بن �شلمان 

للمو�شم الريا�شي 2017/2018 هذا ن�شها:
�ش���يدي ح�رضة �ش���احب ال�ش���مو امللكي االأمري 
خليفة بن �ش���لمان اآل خليفة رئي�س الوزراء املوقر 

حفظه اهلل ورعاه
ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،

ي�رضفني يا �شاحب ال�شمو وبكل الوالء والوفاء 
واالعتزاز با�شمي واأع�ش���اء جمل�س االإدارة واأع�شاء 
وكافة منت�ش���بي نادي املنامة الريا�ش���ي اأن نرفع 
اإلى مقام �ش���موكم الكرمي خال�س �ش���كرنا وعظيم 
تقديرنا على لفتتكم الكرمية بتهنئة نادي املنامة 
مبنا�ش���بة فوز فريق كرة ال�شلة بلقب بطولة كاأ�س 
خليفة بن �شلمان لكرة ال�ش���لة للمو�شم الريا�شي 

2017/2018م.
ولقد كانت لربقيتكم وتهنئتكم بالغ االأثر يف 
نفو�ش���نا جميعا، وهي دعم مميز للحركة ال�شبابية 
والريا�ش���ية يف البحري���ن ب�ش���فة عام���ة ولن���ادي 
املنامة الريا�ش���ي ب�شفة خا�شة هذه احلركة التي 
تلقى من �شموكم كل الدعم واملوؤازرة وامل�شاندة.
�شيدي �شاحب ال�شمو.. اإن اهتمامكم بالقطاع 
ال�ش���بابي والريا�ش���ي يف مملكتنا الغالية البحرين 
اإمنا هو تاأكيد من لدن �شموكم الأهمية هذا القطاع 
ال���ذي يكمل خمتل���ف قطاعات العم���ل واالإنتاج يف 
وطننا الغايل، والتي �شملتموها �شموكم يف اخلطة 
التنموية ال�شاملة حلكومتكم الر�شيدة، واإننا جميعا 
يا �شاحب ال�ش���مو لنفخر بهذه اللفتة الغالية على 

نفو�شنا جميعا.
ونوؤكد يا �ش���يدي �شاحب ال�شمو على اجلهود 
الت���ي يبذلها �ش���مو ال�ش���يخ عي�ش���ى بن عل���ي اآل 
خليفة رئي�س االحتاد البحريني لكرة ال�شلة، والتي 
�ش���اهمت يف عم���ل النقلة النوعية للعب���ة والطفرة 

الكبرية التي جاءت يف عهده امليمون، وهذا بف�شل 
دعمك���م وتوجيهاتكم، وكان���ت اآخرها توجيهاتكم 
مب�ش���اعفة مكافاآت الفائزين بالبطولة والتي لها 
بالغ االأثر يف تطوير ودعم اللعبة واالرتقاء بها اإلى 

اأعلى املراتب وامل�شتويات.
يا �شاحب ال�ش���مو نعاهدكم حفظكم اهلل على 
اأن نك���ون دائم���ا العامل���ني املخل�ش���ني يف حق���ل 
ال�ش���باب والريا�ش���ة، واإننا جند اأن م���ا نقوم به ما 
ه���و اإال جزء من م�ش���وؤوليتنا الوطنية، موؤكدين اأننا 
جميعا رهن اإ�ش���ارتكم دائمان معاهدين �ش���موكم 
باأننا لن ندخر اأبدا اأي و�ش���ع من اأجل خدمة مملكتنا 
الغالية، جمددين �ش���ادق عهدنا ل�شموكم حفظكم 

اهلل.
ودمتم يا �شاحب ال�ش���مو بحفظ اهلل �شاملني 

موفقني ،،،
زهري اإ�سماعيل كازروين
رئي�س جمل�س اإدارة نادي املنامة الريا�سي

املنام���ة - بن���ا: تلقى رئي����س الوزراء �ش���احب 
ال�ش���مو امللكي االأم���ري خليفة بن �ش���لمان اآل خليفة 
برقي���ة �ش���كر وتقدير من رجل االأعمال فوؤاد ح�ش���ني 
�ش���ويطر؛ مبنا�ش���بة زيارة �ش���موه امليدانية ملدينة 

املحرق، هذا ن�شها:
�شيدي �شاحب ال�ش���مو امللكي االأمري خليفة بن 
�ش���لمان اآل خليف���ة حفظه اهلل ورعاه رئي����س الوزراء 

املوقر
ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته وبعد..

فاإن���ه لي�رضفني يا �ش���احب ال�ش���مو اأن اأرفع اإلى 

مقامك���م الك���رمي اأ�ش���مى اآي���ات ال�ش���كر واالعت���زاز 
والتقدي���ر مل���ا قمتم به م���ن زيارة ميداني���ة ميمونة 
لع���دد من امل�ش���اريع التنموية يف املح���رق، وذلك يف 
اإطار ما تولون �ش���موكم حفظكم اهلل، من حر�س على 
موا�شلة تعزيز وتطوير خمتلف امل�رضوعات التنموية 
يف الب���الد. ولقد كان���ت لتوجيهات �ش���موكم البناءة 
والتي تعك�س روؤية قائد حكيم �ش���واء بافتتاح �شوق 
املح���رق املركزي قبل الرب���ع االأخري من العام احلايل 
وامت���ام املرحل���ة االأولى من م����رضوع الواجهة البحرية 
غ���رب املح���رق خالل ع���ام واح���د واالإ����رضاع يف تنفيذ 

املوق���ف املتع���دد لل�ش���يارات، اأطي���ب االأثر �ش���واء 
للمجتمع التجاري اأو املواطنني يف املحرق.

واإنه لي�رضين باإ�ش���م جميع اأبن���اء املحرق املحبني 
ل�ش���موكم اأن نرفع اإلى �ش���موكم خال�س اآيات الفخر 
واالعت���زاز، داع���ني املول���ى ع���ز وج���ل اأن يحفظكم 
وي�شبغ عليكم موفور ال�شحة وال�شعادة وطول العمر 
ملوا�شلة م�ش���ريتكم اخلرية التي تقودونها �شموكم 
بكل احلكم���ة واالقتدار يف بناء نه�ش���ة وتقدم بلدنا 

احلبيب.
وال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

املنامة - بنا: �ش���در عن رئي�س 
الوزراء �شاحب ال�شمو امللكي االأمري 
خليف���ة ب���ن �ش���لمان اآل خليفة قرار 
رق���م )14( ل�ش���نة 2018 بتعي���ني 
مديرين يف وزارة االأ�ش���غال و�شوؤون 

البلديات والتخطيط العمراين.
ون�شت املادة االأولى من القرار 
عل���ى اأنه يع���ني يف وزارة االأ�ش���غال 
والتخطي���ط  البلدي���ات  و�ش���وؤون 

العمراين كل من:

1 - راوية خليفة اأحمد املناعي، 
مديرا الإدارة التنمية احل�رضية.

2 - ح�ش���ني جواد الليث، مديرا 
الإدارة الرثوة النباتية.

وجاء يف املادة الثانية من القرار 
اأن عل���ى وزي���ر االأ�ش���غال و�ش���وؤون 
العم���راين  والتخطي���ط  البلدي���ات 
تنفي���ذ هذا الق���رار، ويعم���ل به من 
تاريخ �ش���دوره، وين����رض يف اجلريدة 

الر�شمية.

تلق���ى رئي����س الوزراء �ش���احب 
ال�ش���مو امللك���ي االأم���ري خليف���ة بن 
�ش���كر  برقي���ة  خليف���ة  اآل  �ش���لمان 
جوابية من ويل عه���د دولة الكويت 
�ش���مو ال�ش���يخ نواف االأحم���د اجلابر 
برقي���ة  عل���ى  ا  ردًّ وذل���ك  ال�ش���باح 
التهنئ���ة التي بعث بها �ش���موه اإليه 
مبنا�ش���بة الذك���رى ال�ش���نوية للعيد 

الوطني للدولة ال�شقيقة.
واأعرب �ش���مو ويل عهد الكويت 
عن خال�س �ش���كره وتقديره ل�ش���مو 
رئي�س الوزراء على م�ش���اعر �ش���موه 
االأخوي���ة الطيب���ة، متمني���ا ل�ش���موه 
موفور ال�ش���حة وال�ش���عادة وململكة 
التق���دم  دوام  و�ش���عبها  البحري���ن 

واالزدهار.

املنام����ة - بن����ا: هن����اأ ويل العهد 
نائ����ب القائ����د االأعلى النائ����ب االأول 
لرئي�س جمل�س الوزراء �شاحب ال�شمو 
امللك����ي االأمري �ش����لمان ب����ن حمد اآل 
خليفة م�شت�ش����ار جاللة امللك ل�شوؤون 
االإعالم نبيل احلمر مبنا�ش����بة تكرميه 
م����ن قبل نائب رئي�����س الدولة رئي�س 
ال����وزراء حاكم دبي �ش����احب ال�ش����مو 
ال�ش����يخ حممد ب����ن را�ش����د اآل مكتوم 
االإعالمية  العام  وباختياره �شخ�ش����ية 
يف منتدى االإع����الم العربي يف الدورة 
ال�ش����ابعة ع�رضة ال����ذي اأقي����م يف دبي 
بدول����ة االإم����ارات العربي����ة املتح����دة 

ال�شقيقة.

ون����وه �ش����موه يف برقي����ة بعثه����ا 
مل�شت�شار جاللة امللك ل�شوؤون االإعالم 
بالعط����اء واجلهود الكب����رية للحمر يف 
قطاع االعالم وال�ش����حافة واإ�شهاماته 
يف تاأدي����ة ر�ش����الة هذا القط����اع بكل 
اأمان����ة ومو�ش����وعية ويع����د التك����رمي 
يف املحف����ل و�ش����ام فخ����ر واعتزاز مبا 
يحققه ابناء الوطن من متيز م�شهود 
له على خمتلف امل�ش����تويات، متمنيا 
�ش����موه للحمر كل التوفيق وال�شداد 
يف موا�ش����لة دوره يف خدم����ة وطن����ه 
والر�ش����الة النبيل����ة الت����ي يطل����ع بها 
القطاع ال�شحفي واالعالمي يف مملكة 

البحرين.

املحرق - جمل�س املحرق البلدي: 
تقدم رئي�س جمل�����س املحرق البلدي 
حممد اآل �شنان باالأ�ش����الة عن نف�شه 
ونياب����ًة عن اأه����ايل املحرق باأ�ش����دق 
اآي����ات ال�ش����كر والتقدي����ر واالمتن����ان 
اإل����ى رئي�س الوزراء �ش����احب ال�ش����مو 
امللك����ي االأمري خليفة بن �ش����لمان اآل 
خليفة؛ الهتمامه بامل�شاريع التنموية 
يف املح����رق خ�شو�ش����ا، ويف اململك����ة 
عموم����ا، وذل����ك عل����ى خلفي����ة زيارة 
�ش����موه امليمونة اإلى املحرق لالطالع 

على تفا�شيل م�رضوع �شعادة. 
وقال اإنه �ش����موه اأ�ش����ار اإلى اأدق 
التفا�ش����يل يف امل�����رضوع ووجه ب�رضعة 
االإجناز كم�رضوع يخدم اأهايل املحرق، 
وي�ش����يف طابع����ا جماليا على �ش����وق 
املحرق القدمي، حيث ميتزج احلديث 

بالقدمي وي�شفي على املدينة روعة 
اجلمال. 

كم����ا زار �ش����موه  �ش����وق املحرق 
املركزية، واأ�شاد ب�رضعة االإجناز ودقة 

الت�شميم.
وقال اآل �ش����نان اإن ه����ذه الزيارة 
ه����ي ترجم����ة للروؤي����ة الثاقبة ل�ش����مو 
رئي�س الوزراء الذي يتمتع ب�ش����فات 
اإدارية متقدمة فهو متابع للم�شاريع 
م����ن حلظ����ة ظهوره����ا كفك����رة عامة، 
واالإج����راءات  باملخطط����ات  م����رورا 
االإدارية، ثم مرحل����ة طرح امل�رضوع يف 
املناق�ش����ات اأو تنفي����ذه م����ن جانب 
اجلهات احلكومية، وال يكتفي �شموه 
بذلك، بل يقوم مبتابعة كل �شغرية 
وكبرية فيما يتعلق مبراحل التنفيذ 

والت�شغيل.

الرفاع - قوة دفاع البحرين:
بع����ث القائ����د العام لق����وة دفاع 
البحرين امل�شري الركن ال�شيخ خليفة 
بن اأحم����د اآل خليفة برقية تهنئة اإلى 
وزير النفط ال�ش����يخ حممد بن خليفة 
بن اأحمد اآل خليفة؛ مبنا�شبة اكت�شاف 
اأك����رب حق����ل للنفط يف تاري����خ مملكة 

البحرين، هذا ن�شها:
ابننا العزيز معايل ال�ش����يخ حممد 
بن خليفة بن اأحمد اآل خليفة.. املوقر

وزير النفط
اهلل  ورحم����ة  عليك����م  ال�ش����الم 

وبركاته وبعد،،،
نع����رب  اأن  وي�ش����عدنا  ي�رضن����ا 
الته����اين  اأطي����ب  ع����ن  ملعاليك����م 
اكت�ش����اف  مبنا�ش����بة  والتربي����كات 
اأك����رب حق����ل للنفط يف تاري����خ مملكة 
البحرين، والذي مت اكت�شافه بف�شل 
اهلل تعال����ى ث����م توجيه����ات �ش����يدي 
ح�رضة �ش����احب اجلاللة امللك حمد بن 
عي�ش����ى اآل خليفة ملك البالد املفدى 

القائ����د االأعل����ى حفظ����ه اهلل ورع����اه، 
و�شاحب ال�شمو امللكي االأمري خليفة 
بن �ش����لمان اآل خليفة رئي�س الوزراء 
املوق����ر، و�ش����احب ال�ش����مو امللك����ي 
االأم����ري �ش����لمان ب����ن حم����د اآل خليفة 
االأعل����ى  القائ����د  نائ����ب  العه����د  ويل 
النائ����ب االأول لرئي�س جمل�س الوزراء 
رئي�س جمل�س التنمية االقت�ش����ادية، 
وبجهودك����م املباركة التي بذلتموها 
مع فريق العمل الذي �ش����اهم يف هذا 
االجن����از ليكون مبثاب����ة دفعة جديدة 
يف �رضيان االقت�شاد الوطني ململكتنا 
الغالي����ة ورف����دا من روافد النه�ش����ة 

التنموية.
اأن  وج����ل  ع����ز  املول����ى  داع����ني 
يحفظكم وي�ش����دد عل����ى طريق اخلري 
خطاكم؛ لتحقيق مزيد من االإجنازات 

ملا فيه خري و�شالح وطننا العزيز.
 

�ش����املني  اهلل  بحف����ظ  ودمت����م 
موفقني،،،
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“$” ناف�صـــت كربيــات ال�صحـف وفازت بجــدارة
دعم �صمو رئي�س الوزراء لل�صحافة اأثمر الإجناز امل�رشف للزميل املحافظة

يف خ�صم ا�صتعدادات “البالد” لإ�صاءة 
�صمعتها العا�رشة بعد مرور عقد من الزمان 
عل���ى �ص���دورها يف اأكتوب���ر 2008، تاأتي 
جائ���زة ال�ص���حافة العربية لتتوج م�ص���رة 
اأعوام م���ن الكفاح والعمل املتوا�ص���ل يف 
اأداء دورها الوطني، الذي جت�صد من خالله 
�ص���مر املجتمع، وت�ص���ارك فيه احلكومة 
باأمانة يف ا�صتكمال عملية البناء والتنمية.

ويكت�ص���ب ه���ذا الإجن���از اأهميت���ه من 
اأهمي���ة اجلائزة الت���ي جاءت حت���ت رعاية 
نائ���ب رئي����س دول���ة الإم���ارات العربي���ة 
املتح���دة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي 
�صمو ال�ص���يخ حممد بن را�ص���د اآل مكتوم، 
ويف اإح���دى اأهم املدن العربية، وبح�ص���ور 
العرب���ي، حت���ى  الإع���الم  وحتكي���م نخب���ة 
ا�صتحقت بذلك لقب “اأو�صكار ال�صحافة”.
ول تتوق���ف اأهمي���ة ه���ذا الإجن���از عند 
ه���ذا احل���د، اإذ اإن الفئ���ة الت���ي اقتطفت 
ال�ص���حيفة تفاحتها كانت الأ�صد تناف�صا، 
من حيث اأعداد امل�ص���اركات التي ناهزت 
700 م�ص���اركة عربي���ة من خمتل���ف اأنحاء 
العامل، ف�صال عن طبيعة املادة ال�صحافية 
التي تتطل���ب جهدا بحثيا وعم���ال ميدانيا 
معمق���ا، وتقنيات حتريرية خا�ص���ة، وهي 

فئة ال�صحافة ال�صتق�صائية.
وم���ا هي اإل حلظات على اإعالن اأ�ص���ماء 
الفائزي���ن، حت���ى انه���ال �ص���يل الته���اين 
والتربي���كات مبختلف الو�ص���ائل وباأجمل 
العب���ارات، ب�ص���كل يعك�س عم���ق العالقة 
الوطيدة لل�صحيفة مع جمهورها، ودورها 
وواجبه���ا  م�ص���وؤوليتها  اأداء  الإيجاب���ي يف 

الوطني.
ومن جهته، اأكد حمرر ال�صوؤون املحلية 
وال�صيا�ص���ية ب�ص���حيفة البالد �ص���يد علي 
املحافظ���ة اأن الإجناز ال���ذي حققه مل يكن 
يقدر له النجاح لو مل تتوفر له جمموعة من 
العوامل التي اأخرجته بال�صكل الذي جعله 
قادرا على املناف�ص���ة يف مثل هذا املحفل 

الكبر.
ون���وه يف هذا ال�ص���دد بالدع���م الكبر 
الذي يقدمه �صمو رئي�س الوزراء واحلكومة 
لقطاع ال�ص���حافة وال�صحافيني، من خالل 
والت�رشيع���ات  والق���رارات  التوجيه���ات 
املنظم���ة لهذا القط���اع، والذي تكلل قبل 

نح���و 3 اأعوام بجائ���زة خليفة بن �ص���لمان 
لل�صحافة، ب�صكل يوؤكد حجم الأهمية التي 
يوليها �ص���موه له���ذا القط���اع والعاملني 

فيه.
ولف���ت اإل���ى اأن ه���ذا الإجن���از مل يكن 
“�رشب���ة حظ”، ب���ل كان نت���اج عمل منظم 
ودورة اإنتاجية حمكمة �صاهم فيها املدقق 
اللغوي، وامل�ص���مم اجلرافيكي، واملخرج 
املنفذ، وامل�ص���ور، وحتت اإ�رشاف ومتابعة 
جلنة �ص���كلتها ال�ص���حيفة قبل اأ�صهر عدة 

من موعد ت�صليم الأعمال.
واأ�صار اإلى اأن فوزه بهذه اجلائزة يوؤكد 
اأن ال�صحافة البحرينية لزالت قادرة على 

املناف�صة يف املحافل الإقليمية والعاملية 
وتقدمي الأف�صل، ف�ص���ال عن اأن ال�صحف 
البحرينية تزخر بالأقالم الواعدة واملبدعة 
الت���ي ت�ص���تحق ال�ص���عود على من�ص���ات 

التتويج.
وتابع: يف ظ���ل التناف�س املحموم بني 
وح�ص���ابات  التقليدي���ة  الإع���الم  و�ص���ائل 
التوا�ص���ل الجتماع���ي، تع���د التحقيقات 
اال�صتق�ص���ائية اإح���دى اأب���رز نق���اط القوة 
التي تتمت���ع بها هذه الو�ص���ائل مبختلف 

اأنوعها املطبوعة واملرئية والإلكرتونية.
اأهمي���ة التحقيقات  واأ�ص���اف: وت���ربز 
ال�صتق�ص���ائية يف قدرتها على مناق�ص���ة 
وتق���دمي  احلقائ���ق  وك�ص���ف  الق�ص���ايا 
التو�ص���يات وتناولها ب�ص���كل مو�ص���وعي 
و�ص���امل، ب�ص���كل ل يتوف���ر يف غرها من 

الأ�صكال التحريرية.
ال�ص���حافة  ترك���ز  اأن  ����رشورة  واأك���د 
التقليدية اليوم على الأ�صكال التحريرية 
الت���ي ل تتوف���ر اإمكاناته���ا ول تتنا�ص���ب 
اأ�صكالها مع و�صائل التوا�صل الجتماعية، 
لت�ص���تعيد ال�ص���حافة دوره���ا الريادي يف 

املجتمع. 
وجتدر الإ�صارة اإلى اأن مملكة البحرين 
كان لها ح�ص���ورا ملفتا يف منتدى الإعالم 
العرب���ي الذي اأقي���م �ص���من فقراته حفل 
توزي���ع جائزة ال�ص���حافة العربي���ة، والذي 

ح�رشه اأكرث من 2000 قامة اإعالمية.
ومت من���ح جوائ���ز ال�ص���حافة العربي���ة 
14 فائ���ًزا م���ن خمتلف ال�ص���حف اليومية 
والأ�ص���بوعية واملجالت الدورية املطبوعة 
الإعالمي���ة  واملوؤ�ص�ص���ات  والإلكرتوني���ة 
الذين وجدت اأعمالهم طريقها اإلى من�صة 
التك���رمي م���ن بني م���ا يقرب م���ن 6 اآلف 
عمل غط���ت خمتلف فنون وجمالت العمل 

ال�صحايف.
وم���ع بداي���ة احلف���ل مت عر����س فيلم 
العربية” الذي ر�ص���د  ال�ص���حافة  “جائزة 
اأه���م الأح���داث الت���ي واكبتها �ص���حافتنا 
العربي���ة خالل الفرتة املا�ص���ية وكان لها 

تاأثر على امل�صهد الإعالمي العربي.
ق�ص���يدة  اجلوائ���ز  حف���ل  وت�ص���من 
“القد����س” من اأ�ص���عار �ص���احب ال�ص���مو 
ال�ص���يخ حممد بن را�ص���د اآل مكتوم، اأداها 

غناًء الفنان ح�صني اجل�صمي.

حمرر ال�ص�ؤون املحلية

الق�ص���يبية - جمل�س ال�ص���ورى: بعث 
رئي����س جمل����س ال�ص���ورى علي ال�ص���الح 
برقية تهنئة اإلى رئي�س التحرير ب�صحيفة 
م���ن  اأع���رب  امل���ردي،  “الب���الد” موؤن����س 
خاللها ع���ن خال�س الته���اين والتربيكات 
ملنا�ص���بة فوز �ص���حيفة “الب���الد” بجائزة 
ال�ص���حافة العربي���ة ع���ن فئة “ال�ص���حافة 
الإع���الم  منت���دى  ال�صتق�ص���ائية” خ���الل 
العرب���ي يف الدورة ال�ص���ابعة ع����رشة والذي 
اأقي���م يف دب���ي بدول���ة الإم���ارات العربية 

املتحدة ال�ص���قيقة؛ تقديًرا جلهود ال�ص���حيفة يف جمال ال�ص���حافة 
ال�صتق�صائية.

 واأك���د رئي����س جمل�س ال�ص���ورى اأن ه���ذه اجلائزة متث���ل اإجناًزا 
بحرينًيا خال�ص���ا؛ بف�صل ما توفره اململكة من مناخ مالئم ملمار�صة 
العمل ال�صحايف بي�رش وحرفية، يف ظل الدعم وامل�صاندة من القيادة، 
م�صيًدا يف ذات ال�صياق مبا و�صلت اإليه �صحيفة “البالد” من م�صتوى 

راٍق ومتميز يرتجم النه�صة التي ت�صهدها ال�صحافة املحلية.

هناأ وزير �ص���وؤون الإعالم رئي�س جمل�س 
اأمن���اء معه���د البحري���ن للتنمية ال�صيا�ص���ية 
عل���ي الرميحي �ص���حيفة “البالد” مبنا�ص���بة 
فوزه���ا بجائزة ال�ص���حافة العربي���ة عن فئة 
“ال�ص���حافة ال�صتق�ص���ائية” �ص���من جوائز 
الدورة ال�صابعة ع�رشة ملنتدى الإعالم العربي 
بدبي، وتكرميها من قبل نائب رئي�س دولة 
الإم���ارات العربي���ة املتحدة رئي����س الوزراء 
حاكم دبي ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم.
واأو�ص���ح وزير �ص���وؤون الإع���الم اأن فوز 

�ص���حيفة “البالد” بجائزة ال�صحافة ال�صتق�ص���ائية العربية هو تتويج 
لل�ص���حافة البحريني���ة، وتاريخها العري���ق ودورها ك�رشي���ك حموري يف 
التنوير والتوعية املجتمعية ون�رش الإبداع الفكري والثقايف واحل�ص���اري 
وتدعيم م�ص���رة التنمية امل�صتدامة، مهنًئا الكاتب ال�صحايف �صيد علي 
املحافظ���ة، على هذا التكرمي امل�ص���تحق، ورئي�س جمعية ال�ص���حفيني 
البحرينية رئي�س حترير “البالد” موؤن�س املردي على حتفي�زه لل�صحافة 

احلرة امل�صوؤولة.
واأكد وزير �ص���وؤون الإعالم دعم الوزارة للكفاءات الوطنية ال�ص���ابة 
واملتميزة يف املجال ال�ص���حايف والإعالمي، ومتكينها من اأداء واجباتها 
الوطنية مبهنية ومو�ص���وعية، مبا ي�ص���هم يف رفع ا�صم مملكة البحرين 
عالًيا يف خمتلف املحافل الإقليمية والدولية خالل العهد الزاهر لعاهل 

“البالد” �صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�صى اآل خليفة.

قدم حمافظ املحرق �ص���لمان بن هندي 
املناعي خال����س التهاين والتربي���كات اإلى 
جمي���ع القائم���ني عل���ى �ص���حيفة “الب���الد” 
مبنا�ص���بة فوزها بجائزة ال�ص���حافة العربية 
ع���ن فئ���ة ال�ص���حافة ال�صتق�ص���ائية خ���الل 
احلف���ل ال���ذي نظمه ن���ادي دبي لل�ص���حافة 
برعاية كرمية من نائب رئي�س دولة الإمارات 
العربية املتحدة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
دبي �صاحب ال�ص���مو ال�صيخ حممد بن را�صد 

اآل مكتوم.
وق���ال حمافظ املحرق “اإننا اإذ نهنئ �ص���حيفة “البالد” والقائمني 
عليها وبوجود هذا ال�رشح ال�ص���حايف يف �صماء الإعالم البحريني”، معربا 
عن اعتزازه بال�صحيفة قائال اإن “البالد” تعترب رافدا من روافد الإعالم 
البحريني وهي بحق تعترب ركيزة من ركائز امل�رشوع الإ�ص���الحي جلاللة 
امللك، مقدم���ا التهاين لرئي����س جمعية ال�ص���حفيني البحرينية رئي�س 

حترير “البالد” موؤن�س املردي وجميع الإعالميني العاملني بها.

رئي�س ال�صورى: الفوز يرتجم رقي “$” 

وزير الإعالم: تكرمي م�صتحق لل�صحافة احلرة

حمافظ املحرق: “$” من روافد الإعالم البحريني

• علي ال�صالح	

• علي الرميحي	

• �صلمان بن هندي	

• الرئي�س التنفيذي ل� “البالد” م�صتقبالً الزميلني �صيد علي املحافظة ورا�صد الغائب يف املطار	

 ت�ص�ير: ر�ص�ل احلجريي
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وزير اخلارجية: العالقات مع ال�صعودية ت�صتند لركائز �صلبة 

تقدمي اأرقى اخلدمات ملرتادي ج�رس امللك فهدتقدمي اأرقى اخلدمات ملرتادي ج�رس امللك فهد

النعيمي يكرم الطلبة الفائزين بجائزة الأمري �صلطان

ا�صتمرار التن�صيق بني “اخلارجية” و “املوا�صالت”

البحرين بلد الأمن والت�صامح وتفتح اأبوابها للجميع

�صلمان بن عبداهلل: العمل اخلريي يقوي املجتمع

تخ�صي�ص مدر�صة ومركز للك�صف املبكر للتوحديني

الإعالن عن الفائز بجائزة البحرين للكتاب غدا

تطوير التدريب الأكادميي للو�صول لأعلى معايري اجلودة... وزير الداخلية: 

تخريج فوج جديد من اأبناء جمعية ال�صنابل 

ميزانية لتغطية 84 % من التكلفة الت�صغيلية لـ4 جهات... وزير “التنمية”: 

�صكرت جهود جلنة التحكيم... مي بنت حممد:

يــــورك  دوق  زار  الداخليــــة:  وزارة   - املنامــــة 
جلامعــــة  الفخــــري  الرئي�ــــس  املتحــــدة  باململكــــة 
هيدر�صــــفيلد الأمري اأندرو األربت كري�صــــتيان وزارة 
الداخلية، اإذ كان يف ا�صتقباله وزير الداخلية الفريق 
الركن ال�صــــيخ را�صــــد بن عبداهلل اآل خليفة، بح�صور 
رئي�ــــس الأمن العــــام اللواء طارق احل�صــــن و�صــــفري 
اململكــــة املتحــــدة لدى مملكــــة البحرين �صــــاميون 

مارتن. 
ورحــــب الوزير بزيارة �صــــاحب ال�صــــمو امللكي 
اأنــــدرو، والتــــي تاأتــــي يف اإطــــار العالقــــات  الأمــــري 
التاريخيــــة املتميزة بني مملكــــة البحرين واململكة 
املتحــــدة، واملمتــــدة لأكــــر مــــن 200 عام، م�صــــريا 
اإلــــى اأن مملكة البحرين بلد الأمن وال�صــــالم واملحبة 
والت�صــــامح، وتفتــــح اأبوابها للجميــــع، يف ظل قيادة 
عاهل البالد �صــــاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�صــــى 

اآل خليفة. 
واأعــــرب الوزير عن �صــــكره وتقديره ل�صــــاحب 
ال�صــــمو امللكــــي الأمــــري اأنــــدرو الرئي�ــــس الفخــــري 

جلامعة هيدر�صــــفيلد، م�صــــيدا مبا تتمتع به اجلامعة 
من تاريخ عريق و�صــــمعة دوليــــة مرموقة، وتعاونها 
مــــع الأكادميية امللكيــــة لل�رشطة يف تنفيــــذ برنامج 
املاج�صــــتري يف العلــــوم الأمنيــــة، والــــذي مت اإعداده 
خ�صي�صا ليتنا�صــــب مع احتياجات طلبة الأكادميية 

ووفق الأ�صاليب واملناهج العلمية املتطورة.
والتقى الرئي�س الفخري جلامعة هيدر�صــــفيلد 

باململكــــة املتحدة ووزير الداخلية �صــــاحب ال�صــــمو 
امللكــــي دوق يــــورك بطلبــــة برنامج املاج�صــــتري يف 
العلــــوم الأمنية، والذي يتم تنفيذه يف اإطار النفتاح 
على التجارب ال�رشطية العاملية الناجحة، ومبا ي�صهم 
يف رف����ع م�ض����توى امله����ارات القيادية لدى �ض����باط 
وزارة الداخليــــة وحــــل امل�صــــكالت الأمنيــــة بطريقة 

علمية، حيث ي�صارك يف الربنامج 26 �ضابطا.

املنامة - بنا:  اأكد رئي�س جهاز امل�صـــاحة 
والت�صـــجيل العقاري الرئي�س الفخري جلمعية 
ال�صـــنابل لرعايـــة الأيتام ال�صـــيخ �صـــلمان بن 
عبداهلل بن حمد اآل خليفة اأهمية العمل اخلريي 
الذي ي�صـــهم يف متا�صـــك املجتمع وي�صـــفيي 
عليـــه روح الآلفـــة والتـــاآزر، ويجعلـــه جمتمعاً 

�صاحلا منتجا. 
واأكد “ن�صـــتمد هذا النهج من عاهل البالد 
�صـــاحب اجلاللـــة امللـــك حمد بـــن عي�صـــى اآل 
خليفـــة، فجاللته الراعـــي الأول للعمل اخلريي 
والأب احلـــاين علـــى جميـــع اأفراد �صـــعبه، وهو 
ا�صـــتكمال لنهج الآباء والأجـــداد وما عرف عن 

�صعب البحرين الويف.
جهـــاز  رئي�ـــس  رعايـــة  خـــالل  ذلـــك  جـــاء 
والت�صـــجيل العقـــاري احلفـــل ال�صـــنوي الذي 
تقيمه جمعية ال�صـــنابل لرعايـــة الأيتام احتفاًء 
بتخـــرج ما يزيد عن 40 طالبا من اأبناء اجلمعية 

املجتهدين.
وقال “اإننا عندما نرى اأبناء جمعية ال�صنابل 
يح�صـــدون النجاحات امل�صـــتمرة، فال ي�صـــعنا 
�صوى تقدمي ال�صكر والثناء والعرفان لأع�صاء 

جمل�س اإدارة جمعية ال�صنابل لرعاية الأيتام”.

والتنميـــة  العمـــل  وزارة  مدينـــة عي�صـــى - 
الجتماعيـــة: حتت رعايـــة وزير العمـــل والتنمية 
الجتماعيـــة جميـــل حميـــدان، نظمـــت اجلمعيـــة 
البحرينية لالإعاقة الذهنية والتوحد بالتعاون مع 
املوؤ�ص�صة الوطنية خلدمات املعوقني، املنتدى 
الرابـــع ع�ـــرش لرا�صـــد بـــن علـــي فليفـــل لالإعاقة 
بعنـــوان “اأطفال التوحد وا�صـــتخدام التوا�صـــل 
الجتماعـــي القائـــم علـــى ال�صا�صـــات”، اأم�س يف 
فندق الريجن�صي انرتكونتيننتال. واأكد حميدان 
اأن الوزارة تعمل على توفري الرعاية لالأ�صـــخا�س 
ذوي الإعاقـــة )ذوي العزمية(، اإذ مت تخ�صـــي�س 
مبنيـــني لهذه الفئـــة يف جممع الإعاقة ال�صـــامل، 
ي�صـــم مدر�صة تاأهيل ودمج طلبة التوحد، ومركز 

التوحد للتدخل املبكر.
واأ�صـــار اإلـــى اأن الوزارة تقـــدم الدعم الفني 

واملايل للمراكز التاأهيلية املخت�ضة با�ضطرابات 
التوحد من خالل تخ�صـــي�س ميزانية لتغطية 84 
% من التكلفة الت�صـــغيلية لــــ 4 مراكز تاأهيلية، 

مبيًنـــا وجود خطـــة م�صـــتقبلية لتو�صـــعة قاعدة 
امل�صـــتفيدين، اإذ اإن عدد امل�صتفيدين من هذه 

املراكز حالًيا 457 �ضخ�ًضا من مر�ضى التوحد.

املنامـــة - هيئـــة البحريـــن للثقافـــة والآثـــار: 
ا�صـــتقبلت رئي�صـــة هيئـــة البحرين للثقافـــة والآثار 
ال�صـــيخة مي بنت حممـــد اآل خليفـــة يف مكتبها اأم�س 
جلنة حتكيم جائزة البحرين للكتاب برئا�صـــة �صـــالح 
ف�صل وع�صوية كل من علي حرب واإبراهيم بوهندي.

وا�صـــتهّلت اللقـــاء ب�صـــكر جلنـــة التحكيم على 
عمله���ا للأيام املا�ض���ية، التي متّثل���ت يف قراءة كل 
الكتب امل�صـــاركة مـــن اململكة العربية ال�صـــعودية 
�ضيف �رشف معر�ض البحرين الدويل للكتاب بن�ضخته 
الثامنـــة ع�ـــرشة، حيـــث اختـــارت جلنة التحكيم ا�صـــم 
الفائـــز، الذي �صـــيعلن يوم غـــد )ال�صـــبت( يف متام 
العا�رشة �ض���باحا يف جن���اح هيئة الثقاف���ة يف معر�ض 
الكتـــاب، اإلى جانـــب الإعالن عـــن الفائزين يف جائزة 
حمّمد البنكّي ل�صخ�صية العام الثقافية وجائزة لوؤلوؤة 

البحرين التي تعطى للمرة الأولى هذا العام. 
وخ�ص�صـــت الثقافـــة هذا العاّم جائـــزة البحرين 
للكتاب مل�صـــاركات ُكّتاب وباحثي اململكة العربية 
ال�ّصعودية ال�صـــقيقة، حتت عنوان “الأدب وت�صكيل 

العـــامل”، وتهتم عـــرب دعمها لهذه اجلائـــزة بتعزيز 
مكانة الأدب والكتابة، كما ترّكز على ت�صجيع الأعمال 
الأدبي���ة والعلمية واملوؤلفات واملن�ض���ورات مبختلف 

اأنواعها.

• وزير الداخلية م�صتقبال دوق يورك	

املنامة - وزارة اخلارجية: ا�صتقبل وزير 
اخلارجية مبكتبـــه بديوان عام الـــوزارة اأم�س 
امل�صت�صـــار اخلا�س والإعالمي لرئي�س الهيئة 
العامة لل�صـــياحة والرتاث الوطني يف اململكة 
العربية ال�صـــعودية الأمري �صلطان بن �صلمان 
بن عبدالعزيز اآل �صعود امل�صت�صار عبداهلل اآل 

ال�صيخ.
وخـــالل اللقـــاء، رحـــب وزيـــر اخلارجيـــة 
بامل�صت�صار اآل ال�صيخ، موؤكًدا متانة العالقات 
الأخوية الوثيقة بني مملكة البحرين واململكة 
العربيـــة ال�صـــعودية التـــي ت�صـــتند لركائـــز 
�صـــلبة وت�صـــتمد دعائم قوتها مـــن الروابط 

التاريخية الرا�صـــخة بني البلدين ال�صقيقني 
والتع���اون والتن�ض���يق امل�ض���رك يف خمتلف 
املجالت واإزاء الق�صـــايا كافة.  واأ�صـــاد وزير 
اخلارجيـــة باجلهـــود الكبرية للهيئـــة العامة 
لل�ض���ياحة والراث الوطني يف تعزيز الن�ضاط 
القت�صـــادي وال�صـــياحي يف اململكة العربية 
ال�صـــعودية، متمنًيـــا للم�صت�صـــار عبداهلل بن 

حممد اآل ال�صيخ دوام التوفيق وال�صداد.
مـــن جانبه، اأعرب اآل ال�صـــيخ عن �صـــكره 
ُح�صـــن  علـــى  اخلارجيـــة  لوزيـــر  وتقديـــره 
ال�صـــتقبال، متمنًيـــا ململكـــة البحرين دوام 

التقدم والزدهار.

املنامة- بنـــا: نوه اأمري املنطقة ال�رشقية 
الأم���ر �ض���عود بن ناي���ف ب���ن عبدالعزيز مبا 
تبذله املوؤ�ص�صـــة العامة جل�رش امللك فهد من 
خدمات وت�صـــهيالت ملرتادي اجل�رش، كما حث 
�صـــموه على بـــذل املزيد مـــن اجلهد لتقدمي 
اأرقى اخلدمات واأف�صـــلها للم�صتفيدين عرب 
املنفـــذ احليـــوي. جاء ذلـــك خالل ا�صـــتقبال 
�صـــموه بديوان الإمارة، مدير عام املوؤ�ص�صـــة 
فهـــد الـــداود؛ مبنا�صـــبة تعيينه يف من�صـــبه 
اجلديـــد مديرا عامـــا للموؤ�ص�صـــة العامة جل�رش 

امللك فهد. ورحب �صـــموه بالداود، ومتنى له 
التوفيق يف مهام عمله اجلديد.

ويف النهايـــة اللقاء، قدم الداود �صـــكره 
وتقديره اإلى �صـــموه اأمري املنطقـــة ال�رشقية 
على توجيهاته ال�صـــديدة التي �صـــيتم العمل 
بها خلدمـــة مرتادي اجل�رش، داعيـــا املولى عز 
وجـــل اأن يحفظ ولة اأمرنـــا ويدمي على بالدنا 

نعمة الأمن والأمان وال�صتقرار.
ح�رش اللقاء مديـــر اإدارة العالقات العامة 

والت�رشيفات بج�رش امللك جمال الياقوت.

املنامة- بنـــا: نوه اأمري املنطقة ال�رشقية 
الأم���ر �ض���عود بن ناي���ف ب���ن عبدالعزيز مبا 
تبذله املوؤ�ص�صـــة العامة جل�رش امللك فهد من 
خدمات وت�صـــهيالت ملرتادي اجل�رش، كما حث 
�صـــموه على بـــذل املزيد مـــن اجلهد لتقدمي 
اأرقى اخلدمات واأف�صـــلها للم�صتفيدين عرب 
املنفـــذ احليـــوي. جاء ذلـــك خالل ا�صـــتقبال 
�صـــموه بديوان الإمارة، مدير عام املوؤ�ص�صـــة 
فهـــد الـــداود؛ مبنا�صـــبة تعيينه يف من�صـــبه 
اجلديـــد مديرا عامـــا للموؤ�ص�صـــة العامة جل�رش 

امللك فهد. ورحب �صـــموه بالداود، ومتنى له 
التوفيق يف مهام عمله اجلديد.

ويف النهايـــة اللقاء، قدم الداود �صـــكره 
وتقديره اإلى �صـــموه اأمري املنطقـــة ال�رشقية 
على توجيهاته ال�صـــديدة التي �صـــيتم العمل 
بها خلدمـــة مرتادي اجل�رش، داعيـــا املولى عز 
وجـــل اأن يحفظ ولة اأمرنـــا ويدمي على بالدنا 

نعمة الأمن والأمان وال�صتقرار.
ح�رش اللقاء مديـــر اإدارة العالقات العامة 

والت�رشيفات بج�رش امللك جمال الياقوت.

مدينة عي�صى- وزارة الرتبية والتعليم: 
ماجــــد  والتعليــــم  الرتبيــــة  وزيــــر  ا�صــــتقبل 
النعيمــــي مبكتبــــه الطلبة الفائزيــــن بجائزة 
الأمــــري �صــــلطان بن �صــــلمان حلفــــظ القراآن 
دورتهــــا  يف  املعوقــــني  لالأطفــــال  الكــــرمي 
املدينــــة  املنعقــــدة يف  والع�رشيــــن  الثانيــــة 
املنورة، والتي �صــــارك فيها عدد من الطلبة 
م����ن خمتلف دول جمل�ض التعاون، اإذ ح�ض����ل 
الطالــــب زياد نا�ــــرش جمال الديــــن من مركز 
عاليــــة للتدخــــل املبكر علــــى املركــــز الأول 
�ض����من فئة “حفظ جزء عّم كامال”، وح�صــــلت 
الطالبة هالة يو�ض����ف عبدامللك من مدر�ض����ة 
اآمنة بنت وهب البتدائية للبنات على املركز 
الثاين �ضمن فئة “حفظ 10 �صور مت�صلة من 
جــــزء عّم”، كما ح�صــــل الطالب عبداهلل حممد 
يو�ض����ف من مدر�ض����ة اخلوارزم����ي البتدائية 
للبنني على املركز الرابع �ض����من فئة “حفظ 

10 �صور مت�صلة من جزء عّم”.  
وبهــــذه املنا�صــــبة، هنــــاأ الوزيــــر الطلبة 
بهذه النتائج املتميزة، م�صيًدا بهذه اجلائزة 
وبالنتائــــج املثمــــرة التي حققتهــــا، وموؤكًدا 
حر�ــــس الــــوزارة علــــى ت�صــــجيع طلبتها على 
حفــــظ وتــــالوة القــــراآن الكرمي، عــــرب قيامها 
باإ�صــــدار ت�صــــجيالت �صــــوتية للمتميزين يف 
هذا املجال م����ن خمتلف املراحل الدرا�ض����ية 
مــــن خالل مركز رعايــــة الطلبة املوهوبني يف 
اإطــــار م�رشوع “اقراأ وارتق”، اإلى جانب تنظيم 
جائزة وزارة الرتبية والتعليم للقراآن الكرمي 
وال�صــــنة النبوية، واملوجهة للطلبة واأع�صــــاء 
الهيئــــات الإداريــــة والتعليميــــة ومنت�صــــبي 

الوزارة.
ح�رش املقابلة الوكيل امل�صاعد للخدمات 
الرتبوية والأن�صــــطة الطالبية �صــــيخة اجليب 

وعدد من امل�صوؤولني بالوزارة.

املنامـــة - وزارة اخلارجيـــة: اجتمع وزير 
اخلارجية ال�صـــيخ خالد بـــن اأحمد بن حممد اآل 
خليفـــة مبكتبه بديوان عام الـــوزارة اأم�س مع 

وزير املوا�صالت والت�صالت كمال اأحمد.
وخـــالل اللقـــاء، اأ�صـــاد وزيـــر اخلارجيـــة 
بجهود الدءوبة التي يبذلها وزير املوا�صالت 
وم�صاعيه امل�صـــتمرة يف تطوير و�صائل النقل 
والت�صـــالت، موؤكًدا احلر�س على ا�صـــتمرار 
التن�صـــيق امل�صـــرتك بـــني وزارة اخلارجيـــة 

ووزارة املوا�صـــالت والت�صـــالت مبا ي�صهم 
يف موا�صـــلة م�صرية النه�صـــة التي ت�صهدها 

مملكة البحرين يف خمتلف املجالت.
مـــن جانبـــه، اأعـــرب وزيـــر املوا�صـــالت 
والت�صالت عن اعتزازه بلقاء وزير اخلارجية، 
منوًها بالتوا�صل امل�صـــتمر والتعاون املثمر 
املوا�صـــالت  ووزارة  اخلارجيـــة  وزارة  بـــني 
ا �ض���بل تعزيز اآليات  والت�ض���الت، م�ضتعر�ضً

التعاون بينهما.

رئي�س امل�صاحة ي�صيد مب�صمون كتاب را�صد �رشيدة 
املنامة - جهاز امل�صاحة والت�صجيل العقاري: ا�صتقبل رئي�س جهاز امل�صاحة والت�صجيل العقاري 
ال�ض���يخ �ضلمان بن عبداهلل بن حمد اآل خليفة �ض���باح اأم�ض مبكتبه مببنى اجلهاز، الريا�ضي والإعلمي 

را�صد �رشيدة الذي اأهداه ن�صخة من كتابه “ق�صتي مع كرة القدم.. من الهالل اإلى املحرق”.
واأثنى رئي�ض جهاز امل�ض���احة والت�ض���جيل العقاري على ما احتواه الكتاب من معلومات ريا�ض���ية 
قيمة، توثق مراحل من تاريخ البحرين الريا�ضي واأبرز حمطات حياة الكاتب عندما كان لعبا، ومدربا، 

ومن ثم اإعالميا، �صاكرا �رشيدة على هذا الإهداء القيم، متمنيا له التوفيق والنجاح يف حياته. 
من جانبه، قدم �رشيدة ال�صكر والتقدير لل�صيخ �صلمان بن عبداهلل اآل خليفة على حفاوة ال�صتقبال 

وملا لقاه من دعم وم�صاندة وت�صجيع على ال�صتمرار وتقدمي املزيد. 

• من فعاليات املنتدى الرابع ع�رش لرا�صد بن علي فليفل لالإعاقة	

• رئي�صة هيئة البحرين للثقافة والآثار م�صتقبلة جلنة حتكيم جائزة البحرين للكتاب	
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القائد العام ي�شيد بالتعاون مع النواب

تخريج دورة ع�ضكرية لل�ضباط

الوفد الربيطاين يزور املتحف الع�ضكري

وزير الدفاع: جندد دعمنا ملكافحة الإرهاب

روح معنوية عالية لدى جمموعة قتال “الدفاع”

“الع�ضكري” يح�ضل على العتماد املا�ضي من “نهرا”

اختتام برنامج حقوق الإن�ضان ل�ضباط الأمن العام

لدى م�ساركتها يف التمرين الع�سكري “درع اخلليج”

اأول م�ست�سفى حكومي ينال درجة 98 %

نظمته الأكادميية امللكية لل�رشطة

الرفاع - قوة دفاع البحرين: ت�ستمر م�ساركة 
جمموع����ة القت����ال التابع����ة لقوة دف����اع البحرين 
يف التمري����ن الع�س����كري امل�س����رك )درع اخلليج 
1( مع الدول ال�س����قيقة وال�س����ديقة، اإذ ت�س����هد 
هذه الفرة تطبيق عدد م����ن التمارين التعبوية 
الع�س����كرية، والتجهي����زات الإداري����ة والفنية؛ يف 
اإطار ال�ستعداد خلو�ض خمتلف مراحل التمرين، 
اإذ اأظه����رت جمموعة القتال التابع����ة لقوة دفاع 
البحرين امل�ساركة يف التمرين دقة وكفاءة وروح 
معنوي����ة عالي����ة والتي عك�س����ت م����دى اجلهوزية 
القتالية التي تتميز بها جميع اأ�س����لحة ووحدات 
قوة دفاع البحرين، اإ�س����افًة اإل����ى التدريب على 

املهارات والأ�ساليب القيادية وغريها.  
وتكمن اأهمية هذا التمرين امل�سرك يف رفع 
م�س����توى الكفاءة القتالية والقدرات العملياتية 
اخل����رات  تب����ادل  طري����ق  ع����ن  والتكتيكي����ة 
واملهارات امليدانية بني القوات امل�س����اركة يف 
التمرين، يف خمتل����ف جمالت العمليات القتالية 
ملواجه����ة  القت����ايل  ال�س����تعداد  درج����ة  ورف����ع 
التهدي����دات املختلف����ة يف ميادي����ن القتال مما 
ي�ساهم يف جت�سيد الأهداف والطموحات حتقيًقا 
للتكام����ل املاأمول فيما بينها، ف�س����ً  عن تاأكيد 
ارتفاع م�س����توى التعاون الع�س����كري امل�س����رك 
جلميع الق����وات امل�س����اركة يف التمرين مبختلف 
قطاعاته����ا اإ�س����افة اإلى حر�س����هم عل����ى تطبيق 

مفهوم التعاون الع�سكري امل�سرك بني الدول 
ال�س����قيقة وال�س����ديقة يف اأبهى �س����وره من اأجل 

رفع وتعزيز قدراتها الع�سكرية.
واأثبت����ت جمموع����ة القت����ال التابع����ة لق����وة 
دف����اع البحرين امل�س����اركة يف التمري����ن كفاءتها 
وجهوزيته����ا يف مثل ه����ذه التماري����ن امليدانية 
التي تعد هدفا اأ�سا�س����ا لبناء وتكوين اجليو�ض، 
وو�س����يلة م�س����مونة لختب����ار ق����درات الق����وات 

امل�س����لحة ومعرفة ما و�س����لت اإليه من اإمكانات 
وح�سن اأداء على القتال.

ي�س����ار اإلى اأن التمرين الع�س����كري امل�سرك 
)درع اخللي����ج 1( يع����د م����ن اأ�س����خم التماري����ن 
الع�س����كرية يف املنطق����ة على الإط ق �س����واء من 
حي����ث ع����دد الق����وات وال����دول امل�س����اركة، ومن 
ناحية تنوع خراتها ونوعية اأ�سلحتها والتقنيات 

امل�ستخدمة.

بدور املالكي من الرفاع

امل�ست�س���فى  اعتم���اد  ع���ن  اأم����ض  اأعل���ن 
الع�س���كري كاأول م�ست�سفى حكومي يف البحرين 
يح�س���ل عل���ى العتم���اد الوطن���ي م���ن الهيئة 
الوطني���ة لتنظيم امله���ن واخلدمات ال�س���حية 

»نهرا« وبالدرجة »املا�سية«.
فقد ت�س���لم رئي�ض املجل�ض الأعلى لل�سحة 
الفري���ق طبي���ب ال�س���يخ حمم���د ب���ن عب���د اهلل 
اآل خليف���ة، وقائ���د اخلدم���ات الطبي���ة امللكية 
الل���واء ال�س���يخ خالد بن عل���ي اآل خليف���ة اأم�ض 
�س���هادتي اعتم���اد للخدمات الطبي���ة امللكية، 
اإذ منح���ت رئي�س���ة الهيئ���ة الوطني���ة للمه���ن 
العتم���اد  )نه���را(  اجل هم���ة  م���رمي  ال�س���حية 
املا�سي بدرجة 98 % كاأول م�ست�سفى حكومي 
يح�س���ل على هذه الن�سبة اإ�س���افة اإلى �سهادة 
العتم���اد الكن���دي للح���وادث البليغ���ة ليكون 
البحري���ن  يف  الأول  »الع�سكري«امل�ست�س���فى 
يح�س���ل على مثل ه���ذه ال�س���هادة. وياأتي هذا 
الجناز متا�س���ًيا مع اخلطط املو�سوعة من قبل 
اللجنة الإدارية العليا باخلدمات الطبية امللكية 
برئا�س���ة اللواء ال�سيخ خالد بن علي، وا�ستمرارا 
للكثري من ال�سهادات والعتمادات التي ح�سل 

عليها امل�ست�سفى الع�سكري من قبل. 
ومن جهتها، اأ�س���ادت رئي�ض »نهرا« مرمي 

اجل همة مبا و�س���لت اإليه اخلدمات املقدمة يف 
امل�ست�س���فى الع�س���كري وقالت اإنه ح�سل على 
اأعل���ى معدل تقيي���م ل عتماد وه���و 98 % مما 
يدل على حر�ض القائمني عليه يف متابعة جميع 
الأمور ال�سحية والإدارية والعمل على تطويرها. 
وت�س���لم رئي�ض املجل�ض الأعلى لل�س���حة وقائد 
اخلدم���ات الطبي���ة امللكي���ة �س���هادة العتماد 
الكندي م���ن قبل املدي���ر التنفي���ذي للجمعية 
الكندية ل إ�سابات كاترينا ترا�سوفا، و�سهادة 

العتماد املا�س���ي من »نهرا«. م���ن جانبه، قال 
رئي����ض فري���ق الإ�س���ابات ا�ست�س���اري اجلراحة 
العام���ة وجراح���ة الإ�س���ابات واحل���الت احلادة 
�س���امر العبا�س���ي ل� »الب��� د« اإن العتماد الذي 
ح�سل عليه امل�ست�س���فى الع�سكري اجناز نفخر 
به ونهدي���ه للحكومة والقي���ادة، والتي قدمت 
لن���ا كل الدعم ال زم تقنيا وب�رشيا، لن�س���ل اإلى 
هذه ال�سورة امل�رشفة التي ح�سلنا عليها اليوم 

ونفخر بها اأمام العامل. 

اأم����ض  اختتم���ت  الداخلي���ة:  وزارة   - املنام���ة 
فعاليات “برنامج حقوق الإن�ض���ان اخلا�ص ب�ض���باط 
الأمن العام” الذي نظمته الأكادميية امللكية لل�رشطة 
على مدى 4 اأيام، بالتعاون مع معهد البحرين للتنمية 

ال�سيا�سية، وذلك للعام ال�ساد�ض على التوايل.
وتركزت اأهداف الرنامج حول رفع م�ستوى قدرة 
�ض���باط الأمن العام على ال�ض���طالع مب�ض���وؤولياتهم 
يف اإطار حقوق الإن�س���ان والإمل���ام باملعايري الدولية 
املطبقة يف الظروف ال�ستثنائية، حيث �سمل الرنامج 
جمموعة م���ن املحا�رشات التوعوي���ة، قدمها نخبة من 
الأكادمييني وامل�سوؤولني.  و�س���هد اليوم الأول من 
الرنام���ج تقدمي حما����رشة للقي���ادات العليا بعنوان 
“ال�رشعة الدولية حلقوق الإن�سان”، حا�رش فيها �سعيد 
الفيحاين ال�سفري يف الديوان العام لوزارة اخلارجية، 
واأكد خ لها اأن حقوق الإن�س���ان ت�ستمد �رشعيتها من 
املفه���وم الغربي ل إع ن العاملي حلقوق الإن�س���ان، 
والتفاقيات الدولية حلقوق الإن�س���ان، اإ�س���افة الى 
الق���رارات التي تتخذه���ا الهيئ���ات الدولية حلقوق 
الإن�سان. وقدمت وفاء جناحي اأ�ستاذ القانون املدين 
امل�س���اعد بكلية احلقوق يف جامعة البحرين، حما�رشة 
للقيادات الو�س���طى بعنوان “املفاهيم الأ�سا�س���ية 
يف حق���وق الإن�س���ان”، تناولت خ لها نب���ذة تاريخية 
عن حقوق الإن�س���ان، واملبادئ واملفاهيم الأ�سا�سية 
حلقوق الإن�سان.  و�سهد اليوم الثاين تقدمي حما�رشة 
للقي���ادات العليا بعنوان “الآلي���ات العربية املنظمة 

حلماية حقوق الإن�سان”، مل�ساعد وزير اخلارجية عبد 
اهلل الدو�رشي، تن���اول خ لها امليثاق العربي حلقوق 

الإن�سان، واملحكمة العربية حلقوق الإن�سان.
كم���ا ق���دم ب���در ع���ادل اأ�س���تاذ القان���ون العام 
امل�س���اعد بكلية احلقوق يف جامع���ة البحرين حما�رشة 
بعن���وان “حق���وق الإن�س���ان يف امليث���اق والد�س���تور 
البحرين���ي” للقيادات الو�س���طى، ا�س���تعر�ض فيها 
مفهوم حقوق الإن�س���ان، وحقوق الإن�س���ان يف ميثاق 

العمل الوطني، ويف الد�ستور البحريني.
وت�س���من اليوم الثالث تق���دمي حما�رشة بعنوان 
“الآلي���ات الدولية املنظمة حلماية حقوق الن�س���ان” 
ل أكادميي وامل�ست�س���ار القانوين عبداجلبار الطيب، 
تط���رق فيها اإلى الآلي���ات الدولي���ة املنظمة حلماية 

حق���وق الن�س���ان واأبرزه���ا ميث���اق الأم���م املتح���دة، 
واملجل����ض  الأم���ن،  وجمل����ض  العام���ة،  واجلمعي���ة 
القت�س���ادي والجتماعي، وجمل�ض حقوق الإن�س���ان، 

واملفو�سية ال�سامية حلقوق الإن�سان.
وا�س���تعر�ض علي البحار اخلبري يف جمال العدالة 
اجلنائية يف حما�رشة بعنوان “الآليات الوطنية لتعزيز 
وحماي���ة حقوق الإن�س���ان”، مفاهيم حقوق الإن�س���ان، 
واآلي���ات تعزيزها وحمايتها، واأه���م الآليات الوطنية 
لتعزيز وحماية حقوق الإن�سان، اإ�سافة اإلى تطبيقات 

عملية يف جمال تعزيز وحماية حقوق الإن�سان.
واختتم���ت فعالي���ات الرنامج مبحا����رشة لأحمد 
فرحان م�ست�س���ار وحمامي حول ال�س���وابط القانونية 

ل�ستخدام القوة.

• جمموعة القتال التابعة لقوة الدفاع ت�سارك يف التمرين الع�سكري امل�سرك )درع اخلليج 1( 	

• اأثناء منح العتماد للم�ست�سفى الع�سكري	

• خ ل املحا�رشة	

الرفاع - ق���وة دفاع البحرين: ا�س���تقبل 
القائ���د الع���ام لقوة دف���اع البحرين امل�س���ري 
الركن ال�س���يخ خليفة بن اأحم���د اآل خليفة يف 
مكتب���ه بالقي���ادة العام���ة اأم�ض اأع�س���اء جلنة 
ال�س���وؤون اخلارجية والدف���اع والأمن الوطني 
مبجل�ض النواب النائبني عبدالرحمن بوجميد 

وحممد اجلودر. 

ورحب القائ���د العام لقوة دفاع البحرين 
باأع�س���اء جمل�ض النواب، حيث مت ا�ستعرا�ض 
اأوج���ه التع���اون والتن�س���يق القائ���م بني قوة 
دفاع البحرين وجمل�ض النواب، واأ�ساد يف هذا 
ال�سدد مبا يبذله اأع�س���اء املجل�ض من جهود 
طيبة يف �س���بيل الرقي بهذا الوط���ن العزيز، 

وخدمة املواطنني واملقيمني.

املنامة -بن���ا: اأقيم بقوة دف���اع البحرين 
اأم�ض، حفل تخريج اإحدى الدورات الع�س���كرية 
املتخ�ض�ض���ة لل�ضباط، بح�ض���ور اللواء الركن 
غامن اإبراهيم الف�س���الة م�س���اعد رئي�ض هيئة 
الأركان للعمليات، وذلك يف القرية النموذجية 
براأ�ض الر. بداأ احلفل بت��� وة اآيات من الذكر 
احلكي���م، ث���م األقي���ت كلم���ة بهذه املنا�س���بة 
ُقدم م���ن خ له���ا اإيجاز ع���ن ال���دورة ومراحل 
التدريب التي ا�ستملت عليها من مواد نظرية 
وتطبيق���ات عملي���ة، ت���  ذلك تق���دمي عر�ض 

ميداين للتمارين التطبيقية الع�س���كرية التي 
ا�ستملت عليها الدورة، حيث اأظهر اخلريجون 
م���ن خ ل التطبيقات العملي���ة براعة كبرية يف 
تنفيذ التطبيقات باإتقان واحرافية عك�س���ت 
مدى الروح املعنوية العالية والكفاءة الكبرية 
التي يتمتعون بها. بعدها، قام م�ساعد رئي�ض 
هيئ���ة الأركان للعملي���ات بتوزيع ال�س���هادات 
عل���ى اخلريج���ني واجلوائ���ز التقديري���ة عل���ى 
املتفوقني. ح����رش حفل التخريج عدد من كبار 

�ضباط قوة دفاع البحرين.

الرف���اع - قوة دف���اع البحرين: قام كبري 
م�ست�س���اري الدفاع لل�رشق الأو�س���ط باململكة 
املتحدة ال�سديقة الفريق ال�سري جون لورمري 
JOHN LORMER والوف���د املراف���ق له، 
اأم����ض، بزيارة اإل���ى املتحف الع�س���كري لقوة 
دف���اع البحري���ن، حي���ث كان يف ال�س���تقبال 
م�س���اعد مدي���ر الإع��� م والتوجي���ه املعن���وي 

العميد عادل عبداللطيف الرميحي.
وخ ل الزيارة اطل���ع الوفد على خمتلف 
ت�س���م  والت���ي  املتح���ف،  واأق�س���ام  قاع���ات 
ت�س���كيلة من املقتنيات الأثرية والر�سومات 
والنم���اذج التي تعد �س���ج  توثيقيا للتاريخ 
الع�س���كري البحريني ملختل���ف املراحل التي 

مرت بالبحرين و�سول حلا�رش قوة الدفاع.

الرفاع - قوة دف���اع البحرين: ح�رش وزير 
�س���وؤون الدف���اع الفري���ق الركن يو�س���ف بن 
اأحمد اجل هم���ة فعاليات موؤمتر الأمن الدويل 
ال�س���ابع املنعقد يف مو�س���كو عا�سمة رو�سيا 
الحتادي���ة ال�س���ديقة، و�س���كر وزير �س���وؤون 
الدفاع حكومة رو�سيا الحتادية على دعوتهم 
الكرمية حل�سور موؤمتر مو�سكو ل أمن الدويل 
ال�س���ابع، كما �س���كر كل من �س���اهم يف اإجناح 
ه���ذا املوؤمت���ر، واأك���د وزي���ر �س���وؤون الدفاع 
ب���اأن مملك���ة البحرين �ستوا�س���ل التعاون مع 
اجله���ود الدولية ودعمها ملكافح���ة الإرهاب 
وتقدمي اأي جهد من �ساأنة تعزيز م�ساهماتها 
وموا�س���لة جهودها الرامية؛ ملحاربة التطرف 

والإرهاب مبختلف اأ�سكاله.

تعزيز تبادل اخلربات الع�ضكرية مع بريطانيا
الرف���اع - قوة دف���اع البحرين: ا�س���تقبل 
القائد العام لقوة دفاع البحرين امل�سري الركن 
ال�س���يخ خليفة ب���ن اأحمد اآل خليف���ة يف مكتبه 
بالقي���ادة العامة وفدا من النواب الرملانيني 
يف جمل�ض العموم الريطاين، بح�س���ور رئي�ض 
هيئ���ة الأركان الفريق الركن ذياب بن �س���قر 
النعيمي، و�سفري مملكة البحرين لدى اململكة 

املتحدة ال�سيخ فواز بن حممد اآل خليفة. 

وخ��� ل اللقاء، رح���ب القائد الع���ام لقوة 
دف���اع البحرين بالوفد من النواب الرملانيني 
يف جمل�ض العموم الريطاين، م�س���يداً بع قات 
ال�س���داقة التاريخي���ة واملتمي���زة التي تربط 
مملكة البحري���ن واململكة املتحدة، والتي لها 
جذور تاريخية متين���ة، منوها بالتعاون القائم 
ب���ني البلدين ال�س���ديقني، ومنها م���ا يتعلق 
بتبادل اخلرات والتعاون يف �ستى املجالت.
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اإحـالــــــة 15 متهمـــــا اإلـــى “الكبـــرى اجلنــائيـــة”

تعوي�ض �سيدة مببلغ 45 األف دينار لإ�ساءة طليقها ا�ستعمال الوكالة

يف ق�شية ت�شكيل خليتني تتبعان “�رسايا الأ�شرت”

ا�شتغلهــــــا يف ال�شتيــــــالء علــــــى اأموالهــــــــــــــا

املنامة - النيابة العامة: ذكر رئي�س نيابة 
اجلرائـــم الإرهابية املحامي العام امل�شت�شـــار 
اأحمد احلمادي اأن النيابة اأجنزت حتقيقاتها يف 
الق�شية اخلا�شة بت�شكيل جماعة اإرهابية على 
خالف اأحكام القانون، ومت اإحالة 15 متهما اإلى 
املحكمة املخت�شة منهم 9 حمبو�شني واأ�شندت 
اإليهـــم تهـــم تنظيـــم واإدارة جماعـــة اإرهابيـــة 
علـــى خالف اأحـــكام القانون والن�شـــمام اإليها 
والتدريـــب على �شـــنع الأ�شـــلحة واملتفجرات 

اأ�شـــلحة ومتفجـــرات  و�شـــنع وحيـــازة ونقـــل 
واإحداث تفجريات عدة اأدى اأحدها اإلى اإ�شـــابة 
رجـــل اأمـــن ومواطنة �شـــادف مرورهـــا مبكان 
التفجري، ونقل اأموال خ�ش�شت لدعم ومتويل 
اجلماعـــة الرهابيـــة، وحتدد لنظـــر الدعوى يف 
جل�شـــة 25 اأبريل 2018 اأمام املحكمة الكربى 

اجلنائية الرابعة.
بالًغـــا  تلقـــت  العامـــة  النيابـــة  وكانـــت 
بتاريـــخ 05 يوليـــو 2017 مـــن الإدارة العامة 

للمباحـــث والأدلـــة اجلنائية، عن قيـــام بع�س 
العنا�ـــرس الإرهابية بت�شـــكيل خليتني تتبعان 
تنظيم “�رسايا الأ�شـــرت” الإرهابي، اإذ تو�شلت 
حترياتهـــم اإلى قيـــام املتهـــم الأول بالتفاق 
مـــع كل من املتهمني الثـــاين والثالث والرابع 
واخلام�س الهاربني من البحرين على اأن يتولى 
املتهم الأول قيادة هاتني اخلليتني، ومتكنوا 
من �شـــم جمموعة من املتهمني وت�شـــفريهم 
لتلقـــي التدريبات الع�شـــكرية يف اخلارج؛ من 

اأجل القيام بعمليات اإرهابية يف اململكة.
كمـــا مت تكليـــف جمموعـــة مـــن املتهمني 
لإن�شـــاء خمـــازن ت�شـــتخدم يف اإخفاء الأ�شـــلحة 
واملتفجـــرات واملـــواد الداخلة يف �شـــناعتها، 
فيما مت �شـــبط كمية كبرية من تلك الأ�شـــلحة 

واملتفجرات. 
وقام اأع�شـــاء تلـــك اجلماعـــة بتنفيذ عدد 
من العمليات الإرهابيـــة يف العام 2017 وهي 
واقعـــة تفجري عبوة حملية ال�شـــنع بتاريخ 04 

فرباير 2017 يف منطقة اأبو�شـــيبع اأ�شفر عنها 
ت�ـــرسر جمموعة من ال�شـــيارات، وواقعة تفجري 
عبوه حملية ال�شـــنع بتاريخ 23 فرباير 2017 
يف ال�شـــناب�س اأ�شـــفر عنهـــا اإ�شـــابة رجـــل اأمن 
ومواطنه ت�شـــادف مرورهـــا يف موقع التفجري، 
كما ت�ـــرسرت جمموعة من ال�شـــيارات واملباين 
املجاورة ف�شـــاًل عن واقعـــة اإلقاء قنبلة يدوية 
بتاريـــخ 08 اأبريـــل 2017 علـــى رجـــال الأمن 

ب�شماهيج.

اإعــــــــداد: عــبــا�ــض اإبـــراهـــيـــم

تاأييد ال�سجن 5 �سنوات ملحا�سب ا�ستعمل بطاقات ائتمانية مزورة

3 �سنوات ل�ساب و�سع “وهمية” بجوار اإ�سارات توبلي

اإحداها يف هيئة الكهرباء واملاء والأخرى لدى هيئة تنظيم �شوق العمل

قا�شًدا بّث الرعب يف نفو�س املواطنني واملقيمني

ق�شـــت املحكمة الكربى املدنية باإلزام 
مواطـــن اأن يدفـــع ل�شـــالح طليقتـــه مبلًغـــا 
يفوق 45 األف دينار، عقب ثبوت ا�شـــتغالله 
لتوكيـــل خا�س �شـــادر منها با�شـــمه ليدير 
اإليهـــا اأمالكهـــا، ومتكـــن من حتويـــل املبلغ 
املذكور اإلى ح�شـــاباته ال�شخ�شـــية دون علم 

منها.
واأ�شارت املحكمة اإلى اأن وقائع الدعوى 
تتمثـــل يف اأن املدعيـــة كانـــت قـــد رفعـــت 
دعواهـــا ملطالبـــة طليقهـــا الـــذي ا�شـــتغل 
الوكالـــة ال�شـــادرة منهـــا اإليـــه، ومتكن من 
ال�شتيالء على جميع املبالغ املالية املودعة 
يف احل�شـــاب البنكـــي اخلا�ـــس باأحد املحالت 
التجاريـــة التـــي متلكهـــا، وقالـــت اإن مقدار 
الأموال امل�شـــتولى عليها من هذا احل�شـــاب 
تقدر مببلغ 128 األًفا و628 ديناًرا، اإ�شـــافة 
اإلى اأنه ا�شـــتولى على مبلغ 9972 دينارا من 
ح�شـــابها اخلا�س مبوجب طلـــب حتويل اإلى 
ح�شـــابه ال�شخ�شـــي كان هـــو قد وقعـــه بدًل 
عنهـــا ودون اإذٍن منها. وخـــالل نظر الدعوى 
تقـــدم الطليق املدعى عليه بدفوعه ب�شـــاأن 
الواقعـــة، وادعى اأنـــه هو املالـــك احلقيقي 
للمحـــل التجـــاري، ولكنه ا�شـــتخرج ال�شـــجل 
با�شـــم املدعية؛ لكونه موظفا، واأو�شـــح اأنه 
امل�شتاأجر للكراج حمل التداعي، ومالك راأ�س 
املـــال امل�شـــتثمر فيه، واأن جميـــع العاملني 

بـــه تابعون لـــه، وانتهى اإلى الطلـــب باإحالة 
الدعـــوى للتحقيق  ليتمكن مـــن اإثبات تلك 

الدعاءات.
وعلــــى اإثر هــــذا الطلب حكمــــت املحكمة 
بنــــدب خبــــري حما�شــــبي يف الدعــــوى؛ لبيــــان 
طبيعــــة العالقة بــــني الطرفني ولل�شــــماح له 
بالطالع علــــى احل�شــــابات البنكية اخلا�شــــة 

باملحل املذكور وبيان حقيقة الأمر.
وبالفعل با�رس اخلبــــري ماأموريته، وانتهى 
يف تقريره الوارد للمحكمة اإلى اأن الكراج حمل 
التداعي عبارة عن موؤ�ش�شــــة فردية �شــــغرية 
ويقوم باإدارتها املدعى عليه مبوجب توكيل 
مــــن املدعيــــة منذ تاريخ ا�شــــتخراج ال�شــــجل 

اخلا�س بهــــا، ولكن دون اإم�شــــاك اأية دفاتر، 
واأن املدعــــى عليه هو من يقوم بدفع الإيجار 
وفواتــــري الكهرباء واملاء ورواتب املوظفني 

وكذلك ر�شوم التاأمينات الجتماعية.
واأ�شـــاف اأن املدعية قامت بتحرير عقد 
الوكالة ل�شـــالح املدعى عليه لإدارة ال�شجل 
اخلا�ـــس بهـــا يف العـــام 2005، ومت اإلغـــاء 
الوكالـــة يف العام 2016، واأفـــاد باأن اإجمايل 
املبالـــغ التي قـــام املدعـــى عليه ب�شـــحبها 
من ح�شـــاب الكراج امل�شـــار اإليـــه وحتويلها 
اإلـــى ح�شـــابه ال�شخ�شـــي تقـــدر مببلـــغ 44 
األًفـــا و472 دينـــاًرا وجميع هـــذه املبالغ مت 
�شـــحبها اأثناء قيام العالقة الزوجية ومبوجب 

الوكالة الر�شـــمية ال�شـــادرة للمدعى عليه، 
كمـــا اأن الخري �شـــحب مبلـــغ 1139 دينار يف 
العـــام 2017 اأي بعد انتهـــاء واإلغاء الوكالة 

امل�شتخرجة اإليه.
لكن املدعية تقدمت مب�شــــتندات تثبت 
اأن حتويــــل عقد الإيجار املقــــدم من املدعى 
عليه يتعار�س ما ورد بالتقرير، اإذ اإن الكراج 
اأن�شاأ يف العام 1993، ومل يتولَّ املدعى عليه 
اإدارته اإل يف العام 2005، وهو ما يقطع يقيًنا 
باأنها �شــــاحبة املحل وراأ�س املال امل�شتثمر، 
والذي مل يعمل به قبل العام 2016، وعدلت 
طلباتهــــا باإلــــزام املدعى عليــــه اأن يدفع لها 
45 األًفا و611 دينــــاًرا، وفًقا ملا انتهى اإليه 

اخلبــــري املنتدب. من جهتهــــا قالت املحكمة 
يف حيثيات حكمها اإنه مبوجب القانون فلي�س 
للوكيــــل اأن ي�شــــتعمل مــــال موكله ل�شــــالح 
نف�شه دون اإذٍن منه، واإل كان ملزًما بتعوي�س 
املوكل تعوي�ًشــــا عادًل يقدره القا�شــــي مع 

مراعاة ظروف احلال.
واأ�شــــارت اإلى اأنهــــا اقتنعت مبــــا جاء يف 
تقريــــر اخلبــــري، واأن الوكالة خا�شــــة بــــاإدارة 
املحل التجاري، اإل اأن ذلك الأمر لي�س مطلًقا 
بــــل قّيده القانون بــــاأن يكون كل ما يقوم به 
املدعــــى عليه - ب�شــــفته وكيــــل - من تلك 
العمليات ل�شــــالح موكلته ل ل�شــــالح نف�شه 
وح�شابه ال�شخ�شي، واإل كان عليه اأن يعّو�س 
موكلتــــه املدعيــــة عّما قام ب�شــــحبه من مبالغ 

حل�شابه ال�شخ�شي.
تقريــــر  مــــن  الثابــــت  اأن  اإلــــى  ولفتــــت 
اخلبــــري اأن اإجمايل املبالغ التــــي قام املدعى 
عليه ب�شــــحبها من ح�شــــاب الكراج وح�شــــابها 
ال�شخ�شي وحتويلها اإلى ح�شابه هو ال�شخ�شي 
قدرها مبلغ 45 األًفا و611 ديناًرا و500 فل�س 
دون علمهــــا، واأن املدعى عليــــه مل يقدم اأية 
م�شــــتند يقطع بكونه مالك ال�شــــجل، لذا فاإنه 
ملزم بتعوي�س املدعية عن اإ�شاءة ا�شتخدامه 
لعقد الوكالة ال�شــــادر له مــــن املدعية، وهو 
مــــا قدرته املحكمة بقيمة اإجمايل املبلغ التي 

ثبت لها من تقرير اخلبري.

رف�شــــت حمكمــــة ال�شــــتئناف العليــــا اجلنائية 
يعمــــل   - عاًمــــا   29( �شــــاب  ا�شــــتئناف  اخلام�شــــة 
حما�شــــًبا(، واأيدت معاقبته بال�شجن ملدة 5 �شنني؛ 
لإدانته با�شتعمال بطاقة ائتمانية مزّورة يف عمليتي 
دفع ر�شوم، اإحداها يف هيئة الكهرباء واملاء والأخرى 

لدى هيئة تنظيم �شوق العمل.
يف  جــــاء  ح�شــــبما  الق�شــــية  وقائــــع  وتتح�شــــل 
اأوراقها، فيمــــا اأبلغ به اأحد الأ�شــــخا�س، والذي ذكر 
اأثناء �شــــوؤاله يف اإدارة مكافحة اجلرائم القت�شــــادية 
والإلكرتونية اأنه وحال وجوده يف مقر �رسكته مبنطقة 
احلد، تفاجاأ بح�شــــور امل�شــــتاأنف اإليه، والذي عر�س 
عليه ا�شتفادته من خ�شومات مالية تقدر بن�شبة 20 
% من اإجمايل املبالغ امل�شــــتحقة عليه لكل فاتورة، 
يف حــــال وكّله يف ت�شــــديد الفواتري اخلا�شــــة به لدى 
�رسكات الت�شــــالت واملخالفــــات املرورية وكذلك 
فواتري هيئتي الكهرباء واملاء وهيئة تنظيم �شــــوق 

العمل.
كما قال له اإنه لن ي�شــــتلم منه اأي مبالغ اإلى اأن 

يتم التاأكد من اأن عملية الدفع متت بنجاح واإثباتها 
له بق�شــــيمة الدفع، فوافــــق املبّلــــغ وبالفعل �رسف 
اإليه �شــــيكات بقيمة املبالغ املدفوعة بعد اخل�شــــم 

املذكور وقدرها 8000 دينار.
واأ�شــــاف املجني عليه اأنه عقــــب مرور حوايل 3 
اأ�شــــهر على تلك الواقعة ت�شّفح موقع هيئة تنظيم 
�شــــوق العمل، اإل اأنه اكت�شــــف وجــــود خمالفات على 
ال�شــــجالت التابعة ل�رسكته؛ ب�شــــبب �شــــوء ا�شتخدام 

البطاقة الئتمانية.
لذا قرر الت�شــــال باملخت�شني يف هيئة تنظيم 
�شوق العمل، والذين اأفادوا له باأن �شبب املخالفات 
هو دفعه لفواتري ال�رسكة با�شتعمال بطاقة ائتمانية 

مزورة، فما كان منه اإل اأن اأبلغ ب�شاأن الواقعة.
وخــــالل التحقيــــق مع امل�شــــتاأنف بعــــد القب�س 
عليه، قرر اأن �شخ�ًشــــا اآخر كان قد ات�شــــل به واأبلغه 
اأنه �شــــاهد تعليًقا له على اأحد الإعالنــــات التجارية، 
والــــذي عر�س عليه فر�شــــة العمل معه، ف�شــــاأله عن 
فر�شــــة العمــــل، اإل اأن ذلــــك ال�شــــخ�س قــــرر �رسورة 

اللقاء يف اأحد املقاهــــي مبنطقة الرفاع حتى يتمكنا 
من التحدث حول الوظيفة التي يعر�شها عليه.

واأ�شــــاف اأنــــه بالفعــــل التقى بذلك ال�شــــخ�س، 
فطلب منــــه الأخــــري العمل لديــــه باعتباره حم�ّشــــل 
ديــــون، على اأن ير�شــــله اإلــــى اأماكن عدة لتح�شــــيل 
املبالــــغ؛ مقابــــل ن�شــــبة 5 % مــــن املبلغ الــــذي يتم 
حت�شــــيله، وبالتحــــري عــــن ذلك ال�شــــخ�س ات�شــــح 
اأنــــه ع�شــــكري فاأحيــــل للتحقيق معه لــــدى اجلهات 

املخت�شة.
هــــذا وثبت للمحكمة اأن امل�شــــتاأنف يف غ�شــــون 
العام 2017، اأوًل: ا�شــــرتك واآخر ع�شــــكري بطريقي 
التفاق وامل�شــــاعدة على ا�شتعمال توقيع الكرتوين 
مملــــوك للغري وهــــي البطاقات الئتمانيــــة املزّورة 

املبينة بالأوراق وكان ذلك لغر�س احتيايل.
ثانًيا: تو�شــــل واآخر ع�شــــكري بطريقي التفاق 
وامل�شاعدة لال�شــــتيالء على املبلغ اململوك للمجني 
عليه وقــــدره 8000 دينــــار بطــــرق احتيالية وذلك 

با�شتعمال توقيع اإلكرتوين.

اجلنائيــــة  الكــــربى  املحكمــــة  عاقبــــت 
الرابعــــة �شــــاًبا بال�شــــجن ملدة 3 �شــــنوات مع 
النفــــاذ عما اأ�شــــند اإليه من اتهام باأنه و�شــــع 
واآخــــرون جمهولــــون قنبلــــة “وهميــــة” بجوار 
اإحدى الإ�شــــارات يف منطقة توبلي، كما اأمرت 
مب�شادرة امل�شبوطات؛ بعد اأن اأخذته بق�شط 

من الراأفة ح�شبما يخّولها قانون العقوبات.
وتتح�شــــل وقائع الق�شــــية يف اأن املتهم 
واآخريــــن جمهولني متكنوا من و�شــــع ج�شــــم 
حمــــاٍك لأ�شــــكال املتفجــــرات علــــى ال�شــــارع 
العام مبنطقة توبلي، بالقرب من الإ�شــــارات 
توبلــــي،  حمطــــة  اإلــــى  املجــــاورة  ال�شــــوئية 

وهي عبارة عــــن قنبلة غاز خا�شــــة مبكيفات 
ال�شــــيارات مــــن احلجــــم ال�شــــغري مو�شــــولة 
باأ�شــــالك كهربائيــــة، قا�شــــًدا مــــن ذلك بّث 
الرعــــب يف نفو�ــــس املواطنــــني واملقيمــــني 
والإخالل باأمن و�شــــالمة اململكة وقد متكنت 
اجلهات املخت�شــــة مــــن اإزالتها مــــن املوقع 
باأمــــان، واأن التحريــــات التــــي اأجراهــــا اأفراد 
ال�رسطــــة تو�شــــلت اإلى هويــــة املتهم املدان 

بالواقعة.
وثبت للمحكمة مــــن تقرير خمترب البحث 
اجلنائــــي بــــاأن املتهــــم هــــو م�شــــدر اخلاليا 
الب�رسيــــة املرفوعــــة من العينات امل�شــــبوطة 

مب�رسح اجلرمية.
وبالقب�ــــس علــــى املتهــــم اعــــرتف اأثناء 
التحقيــــق معــــه اأنــــه بالفعــــل �شــــنع القنبلة 
املتفجــــرات،  لأ�شــــكال  املحاكيــــة  الوهميــــة 
واملكونة من ا�شــــطوانة غاز مكيف ال�شيارات 
واأ�شــــالك كهربائية، واأنه و�شعها بالقرب من 
الإ�شارات ال�شوئية بالقرب من حمطة توبلي.
هذا وثبــــت للمحكمــــة اأن املتهم واآخرين 
جمهولــــني و�شــــعوا بتاريخ 3 ينايــــر 2016، 
يف مــــكان عــــام، منوذًجــــا حماكًيــــا لأ�شــــكال 
املتفجــــرات اأو حتمــــل علــــى العتقــــاد باأنها 

كذلك.

�سنتان ل�ساب ا�ستغل عالقته بخادمة لي�رسق اأ�سدقاوؤه منزل كفيلها
غـــري  عالقتـــه  �شـــاب  ا�شـــتغل 
اأحـــد  يف  تعمـــل  بخادمـــة  امل�رسوعـــة 
املنازل لتدبـــري عملية �رسقة مبعاونة 
من اأ�شـــدقائه اأثناء اإ�شـــغاله للخادمة 
معـــه يف اإحدى غـــرف منـــزل كفيلها، 
والذيـــن متكنـــوا من �رسقـــة منقولت 
عدة منها هاتفان نقالن وم�شوغات 
ذهبية وبولي�شات تاأمني وم�شتندات 
اأخرى، فحكمت عليه املحكمة باحلب�س 
ملـــدة �شـــنتني عمـــا اأ�شـــند اإليـــه من 

اتهام.
وت�شري تفا�شـــيل الواقعة اإلى اأن 
ال�شـــاب امل�شـــار اإليه يرتبـــط بعالقة 
عاطفيـــة مـــع خادمـــة تعمـــل يف اأحـــد 
املنازل ح�شبما اعرتف به الأول، والذي 
قال اإنه يف يوم الواقعة كان قد تلقى 
ات�شاًل من �شـــديقته اخلادمة والتي 
اأبلغتـــه بخـــروج جميـــع اأهـــل املنزل، 
طالبـــًة منه احل�شـــور اإليها، لكنه قرر 
ا�شطحاب 3 من اأ�شدقائه معه بعدما 
عر�س عليهم فكرة ا�شتغالل الو�شع 
ل�رسقة ما تقع عليه اأعينهم يف املنزل 
مـــن اأ�شـــياء ثمينة، وبالفعـــل وافقوا 
على ذلك العر�س وا�شطحب هو معه 

�شكينا �شغرية.
ومبجرد اأن و�شل للمنزل دخل مع 
�شديقته اخلادمة يف غرفتها باملنزل 
لإ�شـــغالها، يف حني متكن اأ�شـــدقاوؤه 
الثالثـــة من ك�رس بـــاب اإحـــدى الغرف 
والدخول اإليها و�رسقة حقيبة مملوكة 
لكفيـــل اخلادمة كانـــت حتتوي على 
م�شـــوغات ذهبية و�شـــهادات توفري 
وجوازات �شـــفر وبولي�شـــات تاأمني، 
وم�شـــتندات اأخرى، ف�شـــاًل عن هاتف 

نقال.
واعـــرتف املتهـــم اأنه بعـــد اإمتام 
اأ�شـــدقائه  ملقابلـــة  خـــرج  ال�رسقـــة 
التي حت�ّشـــلوا  امل�رسوقات  ومعرفـــة 

عليهـــا، ومتكنـــوا مـــن بيـــع الهاتف 
النقال مببلغ 50 ديناًرا.

فاأحالته النيابـــة العامة للمحكمة 
اجلنائيـــة املخت�شـــة على اعتبـــار اأنه 
�ـــرسق واآخـــرون املنقـــولت اململوكة 
للمجني عليـــه حال حيازته ل�شـــكني، 
ودخل ملنزل املجنـــي عليه دون اإذن 
منه، والتي ق�شت مبعاقبته باحلب�س 
ملـــدة �شـــنتني عمـــا اأ�شـــند اإليـــه من 

اتهام.
ومل يرت�ـــسِ ال�شـــاب هـــذا احلكم 
فقـــرر بال�شـــتئناف لكنـــه مل يح�ـــرس 
اجلل�شات ومل ينفذ العقوبة املق�شي 
بها بحقه، فق�شـــت املحكمـــة غيابًيا 
ب�سقوط حقه يف اال�ستئناف، فعار�ض 
هذا احلكم اأي�ًشـــا وق�شـــت املحكمة 
جمدًدا بقبول معار�شته ال�شتئنافية 
�شـــكاًل ويف املو�شـــوع بتاأييـــد احلكم 

امل�شتاأنف.
وطعن مـــرًة اأخـــرى املـــدان على 
هـــذا احلكـــم اأمـــام حمكمـــة التمييز، 
والتـــي انتهـــت اإلـــى احلكـــم بنق�س 
احلكم املطعـــون فيه واأمرت باإعادته 
للمحكمة التي اأ�شـــدرته لتحكم فيها 
مـــن جديـــد وفـــق قانـــون العقوبات 
اأ�شـــلح  كونـــه  البديلـــة  والتدابـــري 

للمتهم.
واأثناء حمكمة ال�شـــتئناف ات�شح 
العقوبـــة  نفـــذ  قـــد  امل�شـــتاأنف  اأن 
املق�شي بها بحقه، ومت اإخالء �شبيله 
يف �شـــهر اأكتوبر من العام املا�شـــي، 
قبـــل �شـــدور حكـــم حمكمـــة التمييز 
باإعادة احلكـــم ملحكمة ال�شـــتئناف، 
وقالـــت املحكمـــة اإنـــه ومـــن ثـــم فال 
م�شـــلحة حمققة للم�شـــتاأنف بتطبيق 
قانـــون العقوبـــات البديلـــة، فلهـــذا 
العقوبـــة  بتاأييـــد  ق�شـــت  ال�شـــبب 

املق�شي بها بحقه.



تركيا تطلب �إعفاء �أمريكيا 
من ر�سوم �لأملنيوم

�أنق���رة -روي���رز: ق���ال م�س���وؤول ترك���ي �إن 
وزير �لقت�س���اد �لرك���ي، نهاد زيبكجي، �أر�س���ل 
خطابا �إلى وزير �لتج���ارة �لأمريكي ويلبور رو�س، 
يطلب فيه �إعفاء من �لر�س���وم �لأمريكية �جلديدة 
عل���ى و�رد�ت �ل�س���لب و�لألومنيوم. ويف �ل�س���هر 
�ملا�سي، فر�س �لرئي�س �لأمريكي دونالد تر�مب 
ر�سوما جمركية بن�سبة 25 % على �ل�سلب وع�رشة 
باملئة على �لألومنيوم. وقال م�ست�س���ار للرئي�س 
�لرك���ي رجب طيب �إردوغ���ان يف ذلك �لوقت �إن 

تركيا قد ترد باإجر�ء�ت من جانبها. 

“�أر�مكو” ترفع �سعر بيع �لنفط �خلام لآ�سيا يف مايو
�لريا�س - رويرز: قالت �أر�مكو �ل�س���عودية يوم �أم�س �خلمي�س �إنها رفعت �س���عر �لبيع �لر�س���مي 
للخ���ام �لعرب���ي �خلفيف �إلى �آ�س���يا يف مايو مبقد�ر 0.10 دولر للربميل لي�س���بح بع���اوة قدرها 1.20 
دولر للربميل فوق متو�س���ط �أ�س���عار خامي عمان ودبي. ورفعت �ل�رشكة �س���عرها �لر�س���مي لبيع �خلام 
�لعربي �خلفيف �إلى �س���مال غرب �أوروبا يف مايو بو�قع 20 �س���نتا عن �ل�س���هر �ل�س���ابق لي�س���بح بخ�سم 
قدره 2.95 دولر للربميل عن خام برنت. وحتدد �س���عر �لبيع �لر�س���مي للخ���ام �لعربي �خلفيف �ملتجه 
�إلى �لوليات �ملتحدة بعاوة 0.60 دولر للربميل فوق موؤ�رش �أرجو�س للخامات �لعالية �لكربيت ل�س���هر 
مايو بانخفا�س ع�رشة �س���نتات عن �ل�س���هر �ل�س���ابق.  و�س���عدت �أ�س���عار �لنفط �أم�س �خلمي�س بدعم من 
بيانات للحكومة �لأمريكية �أظهرت �نخفا�سا غري متوقع يف خمزونات �خلام، ف�سا عن �نح�سار �لتوتر�ت 
ب�س���اأن نز�ع جتاري بن �لوليات �ملتحدة و�ل�س���ن. وبحلول �ل�ساعة 06:46 بتوقيت جرينت�س ز�د خام 
غرب تك�س���ا�س �لو�س���يط �لأمريكي يف �لعقود �لآجلة ت�سليم مايو 20 �سنتا �أو 0.3 % �إلى 63.57 دولر 

للربميل، بعدما �نخف�س 14 �سنتا يف �آخر ت�سوية.
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اقتصاد
“الذهب” ينخف�ض 0.9 % والغرام بـ 14.08 دينار بال�سوق البحرينية

��ستري�د 271.7 �ألف �سبيكة وجوهرة من 18 دولة ب� 10.7 مليون دينار

هبط �سعر �لذهب عيار 21 قري�طا بال�سوق 
�ملحلي���ة �لبحرينية �إل���ى 14.08 دين���ار للغر�م 
خال تعام���ات �خلمي�س 5 �أبريل 2018، مقابل 
14.21 دين���ار للغ���ر�م خال فرب�ير �ملا�س���ي، 

بانخفا�س ن�سبته 0.9 %.
كم���ا تر�جع �س���عر �لذهب عي���ار 24 قري�طا 
�إل���ى 16.09 دينار للغر�م خ���ال تعامات �أم�س 
�خلمي�س مقابل 16.24 دينار يف فرب�ير �ملا�سي 

بانخفا�س بلغت ن�سبته 0.9 %.
�أ�س���عار  تغ���ريت  �حلرك���ة،  تفا�س���يل  ويف 
�لذهب عيار 21 قري�طا خال �لأ�سبوع �ملا�سي، 
فقد �سجل مطلع �لأ�سبوع 14.07 دينار للغر�م، 
وز�د �ليوم �لتايل �لإثنن �إلى 14.23 دينار، ثم 
�نخفا�س �إل���ى 14.13 دينار، ثم �رتفع بن�س���بة 
طفيف���ة يف يوم �لأربعاء لي�س���جل 14.14 دينار، 
�إل �أن���ه هب���ط جمدد� عن���د 14.08 دين���ار� �أم�س 

�خلمي�س.
وفيم���ا يتعل���ق بالذهب عي���ار 24 قري�طا، 
ف�سجل 16.08 دينار� للغر�م يف 1 �أبريل، و�رتفع 
ي���وم �لإثنن �ملا�س���ي لي�س���جل 16.26 دينار، 
فيما تر�جع �لثاثاء �إل���ى 16.15 دينار، و�رتفع 
�رتفاعا طفيفا �لأربعاء �إلى 16.16 دينار، حتى 

�نخف�س �خلمي�س عند 16.09 دينار.
وتر�ج���ع �س���عر كيل���و �لذه���ب حملي���ا �إلى 
16،090 دينار مقابل 16،239 دينار دي�س���مرب 
�ملا�سي، بانخفا�س مقد�ره 0.9 %، فيما �رتفع 
�س���عر كيلو �لذهب عاملياً بن�سبة 10 %، و�سجل 

دولر   43،109 مقاب���ل  �أم����س  دولر   42،678
فرب�ير �ملا�سي.

كم����ا �نخف�س �س����عر �أوقية �لذهب وو�س����ل 
عن����د 500.40 دين����ار مقاب����ل 505.04 دينار يف 
فرب�ير �ملا�س����ي، فيما و�سل �س����عرها �لعاملي 

�إل����ى 1،327 دولر مقارنة ب� 1،341 دولر خال 
فرب�ي����ر �ملا�س����ي، علًما �أن جنيه �لذهب و�س����ل 
�سعره حملًيا �إلى 112.63 دينار مقابل 113.68 
دينار يف فرب�ير 2018، و�س����جل عاملًيا 298.76 

دولر مقابل 301.77 دولر فرب�ير �ملا�سي.

�إلى ذلك، ��س���توردت �لبحرين نحو 628.6 
�ألف قطع���ة من �س���بائك �لذه���ب و�ملجوهر�ت 
م���ن 18 دول���ة بقيم���ة �إجمالية تبل���غ نحو 10.7 
ملي���ون دينار، خال فرب�ير �ملا�س���ي، بح�س���ب 
�آخ���ر �إح�س���اء�ت �جله���از �ملرك���زي للمعلومات. 
وبح�س���ب �لبيان���ات �لأولي���ة �لت���ي �أ�س���درتها 
�س���وؤون �جلمارك، فقد ��س���توردت �ململكة نحو 
356.4 �ألف �س���بيكة ذهب بقيم���ة �إجمالية تبلغ 
5.8 ملي���ون دين���ار بلغ وزنه���ا 356 كيلوغر�ما 
م�س���توردة من دولة �لإم���ار�ت �لعربية �ملتحدة 

و�سوي�رش�.
فيما بلغت قطع �حلل���ي و�ملجوهر�ت �لتي 
�أجز�وؤه���ا من ذه���ب 271.7 �ألف قطعة تزن نحو 
314 كيلوغر�م بقيمة �إجمالية تبلغ 4.8 ماين 
دينار م�س���توردة من �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، 
�س���وي�رش�، �إيطالي���ا، �ل�س���ن، �لهن���د، �لوليات 
�ملّتح���دة �لأمريكّية، �إ�س���بانيا، تايلند، فرن�س���ا، 
�ململكة �ملتحدة، �أملانيا،، هونغ كونغ، هولند�، 
تركيا، بلجي���كا، �إندوني�س���يا، و�ململكة �لعربية 

�ل�سعودية.
فيم���ا مت ��س���تري�د 438 من �أ�س���كال ذهب 
ن�سف م�سغولة من �ل�سن بقيمة 6،615 دينار، 
وذهب نقدي غري م�س���غول �أو ن�سف م�سغول �أو 

ب�سكل م�سحوق ب� 1،458 دينار�.

زينب العكري

“الغرفة” تتلقى دعوة للم�ساركة يف منتدى �رساييفو للأعمال
42 موؤ�س�سة تطلب تغيري ن�ساطها بال�سوق املحلية

باإجمايل روؤو�س �أمو�ل 3.21 مليون دينار

تقدمت 42 موؤ�س�سة بطلبات �إلى مركز �لبحرين 
للم�س����تثمرين �لتاب����ع ل����وز�رة �ل�س����ناعة و�لتج����ارة 
و�ل�سياحة؛ لتحويل ن�ساطها وتغيري �سكلها �لقانوين 
�أو �أن�سطة فروع تابعة لها �إلى �رشكات قائمة بذ�تها، 
باإجمايل روؤو�س �أمو�ل ت�سل �إلى 3.21 مليون دينار، 

�آخر ��سبوعن من مار�س.
وكان���ت �أكرب �ل����رشكات �لتي تقدم���ت بطلبات 
يف هذ� �ل�س���اأن من حيث ر�أ�س �ملال: �رشكة �ل�س���خ�س 
�لو�حد �لتي حتمل ��سم “مقاولت �جلميل” �إلى �رشكة 

ذ�ت م�سوؤولية حمدودة بر�أ�س مال 3 ماين دينار.
وبح�س����ب �لبيانات �لر�س����مية، توزعت �ل�رشكات 
�لتي طلبت تغيري ن�س����اطها، كما يلي: 11 موؤ�س�س����ة 
م�س����نفة �رشك����ة �ل�س����خ�س �لو�ح����د �إلى �رشك����ة ذ�ت 
م�س����وؤولية حمدودة مبا ن�س����بته 26.2 % من �إجمايل 
و5  ن�س����اطها،  تغي����ري  طلب����ت  �لت����ي  �ملوؤ�س�س����ات 
موؤ�س�س����ات م�س����نفة �رشكة ذ�ت م�س����وؤولية حمدودة 
طلبت حتويل ن�س����اطهما �إلى �رشكة �ل�سخ�س �لو�حد 
مبا ن�س����بته 11.9 %، و5 موؤ�س�س����ات م�سنفة فردية 
�إلى �رشكة �ل�س����خ�س �لو�حد مبا ن�سبته 11.9 %. كما 
تقدمت 4 موؤ�س�س����ات فردية بطلب����ات لتحويل فرع 
و�ح����د لكل و�حدة منهم����ا �إلى �رشكة ذ�ت م�س����وؤولية 
حم����دودة مبا ن�س����بته 9.5 %، و4 موؤ�س�س����ات فردية 
بطلبات لتحويلها �إلى �رشكة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة 

مبا ن�سبته 9.5 %.
وكذل����ك طلب����ت موؤ�س�س����تان م�س����نفتان �رشكة 

ت�س����امن �إلى �رشكة �ل�س����خ�س �لو�حد مبا ن�سبته 4.8 
%، وموؤ�س�س����تان م�س����نفتان �رشكة �ل�سخ�س �لو�حد 
�إل����ى �رشك����ة ت�س����امن مب����ا ن�س����بته 4.8 %، و�أي�ًس����ا 
موؤ�س�ستان م�س����نفتان فردية �إلى �رشكة ت�سامن مبا 

ن�سبته 4.8 %.
عاوة على ذلك، طلبت موؤ�س�س����ة م�سنفة �رشكة 
�ل�س����خ�س �لو�حد لت�س����بح فرًعا من موؤ�س�سة فردية 
مبا ن�س����بته 2.4 %، و�رشكة ذ�ت م�س����وؤولية حمدودة 
�إل����ى �رشك����ة تو�س����ية ب�س����يطة مب����ا ن�س����بته 2.4 %، 
وحت�يل ن�س����اط �رشك����ة ذ�ت م�س�����ؤولية حمدودة �إلى 
فرع م����ن �رشكة ذ�ت م�س����وؤولية حمدودة مبا ن�س����بته 
2.4 %، وتغيري ن�ساط فرع من م�ؤ�س�سة فردية �إلى 
�رشكة �ل�س����خ�س �لو�ح����د مبا ن�س����بته 2.4 %، و�رشكة 
ذ�ت م�س����وؤولية حم����دودة �إل����ى موؤ�س�س����ة فردية مبا 
ن�س����بته 2.4 %، و�رشكة ذ�ت م�س����وؤولية حمدودة �إلى 

موؤ�س�س����ة فردي����ة مب����ا ن�س����بته 2.4 %، و�رشكة ذ�ت 
م�س����وؤولية حم����دودة لت�س����بح فرًعا م����ن �رشكة ذ�ت 
م�س����وؤولية حمدودة مبا ن�سبته 2.4 %، وحتويل فرع 
�رشك����ة �أجنبية �إلى �رشكة ذ�ت م�س����وؤولية حمدودة مبا 

ن�سبته 2.4 %.
و�ل�رشكات �لتي �أعلنت عن روؤو�س �أمو�ل جديدة، 
هي: “فا�س �ستار خلدمة �ل�سيار�ت” بر�أ�س مال 50 
�ألف دين����ار، و”نار�ي����ور�ن كونرول �سي�س����تميز �إم 
�إي����ه” بر�أ�س مال 20 �ألف دينار، و”�إ�س �آند �إم مارينا 
لاإلكروني����ات” بر�أ�س مال 20 �ألف دينار، و”�طلب 
باق����ة” بر�أ�س مال 10 �آلف دينار، و”�سي�س����ل لإد�رة 
�ملطاع����م و�ملقاه����ي” بر�أ�����س م����ال 10 �آلف دينار، 
و”�ل����رزق �لطي����ب للتج����ارة” بر�أ�س م����ال 9.8 �آلف 
دينار، و”�ل�رشكة �لعربي����ة �لأوروبية لإد�رة �لأعمال” 

بر�أ�س مال 7.5 �ألف دينار.

�ل�س���ناب�س - �لغرف���ة: تلق���ت غرفة 
جتارة و�س���ناعة �لبحرين دعوة للم�ساركة 
يف منتدى �رش�ييف���و لاعمال خال �لفرة 
م���ن 24 وحت���ى 26 �أبري���ل �جل���اري. جاء 
ذل���ك خال لق���اء رئي����س �لغرفة �س���مري 
�إد�رة  باأع�س���اء جمل����س  عب���د�هلل نا����س، 
جمعي���ة �لبحرين - �لبو�س���نة و�لهر�س���ك 
لل�سد�قة و�لأعمال برئا�سة جو�د يو�سف 
�حل���و�ج، بح�س���ور كل من �لنائ���ب �لأول 
لرئي����س �لغرف���ة خالد جنيب���ي، و�لمن 
�ملايل عارف هجر����س، ونائبه وليد كانو، 
وع�سو �ملكتب �لتنفيذي با�سم �ل�ساعي، 
و�أع�ساء جمل�س �لد�رة �ل�سيخة هند بنت 

�سلمان �آل خليفة و�سونيا جناحي.
و�س���دد نا����س خ���ال �لجتم���اع على 
�أهمي���ة �لعم���ل عل���ى تنمي���ة �لعاق���ات 
�لتجاري���ة و�ل�س���تثمارية ب���ن �لبحري���ن 
وجمهورية �لبو�س���نة و�لهر�سك خا�سة يف 
ظل وجود فر�س و�آفاق و��س���عة للتعاون 
�لقت�س���ادية،  �لقطاع���ات  خمتل���ف  يف 
وذلك بال�س���كل �لذي ي�سمن خلق و�قامة 

�رش�كات هادفة بن �أ�س���حاب �لأعمال يف 
كا �لبلدين �ل�س���ديقن، متطلعاً �إلى �أن 
ت�س���هد �لفرة �ملقبلة م�س���اريع بحرينية 
وبو�س���نية م�س���ركة يف ع���دة قطاع���ات 
جتاري���ة و�س���ناعية و�س���ياحية، وتكثيف 

زيار�ت رجال �لأعمال و�لوفود �لتجارية.
بدوره هناأ رئي�س جمل�س �إد�رة جمعية 
�لبحرين - �لبو�سنة و�لهر�سك لل�سد�قة 
و�لأعم���ال جو�د يو�س���ف �حلو�ج �أع�س���اء 
جمل�س �د�رة غرفة جتارة و�سناعة للدورة 
�جلديدة )29( برئا�سة �سمري نا�س، حيث 
�أبدى جو�د �حلو�ج تفاوؤلً بالدور �لإيجابي 
�ل���ذي �س���تقوم ب���ه �لغرفة على �س���عيد 
تنمية �لعاقات بن �لبلدين �ل�سديقن، 
موؤك���د� وج���ود فر����س و�ع���دة ملزيد من 
ب���ن  �لتع���اون �لتج���اري و�لقت�س���ادي 
قطاعات �لعم���ال �لبحرينية �لبو�س���نية، 
د�عياً �إلى �أهمية فت���ح خط مبا�رش للناقلة 
�لوطني���ة ط���ري�ن �خللي���ج �إل���ى �رش�ييفو 
و�لذي �سيكون له �نعكا�سات كبرية على 

�لعاقات �لقت�سادية �لثنائية.

اأمل احلامد

�ل�س���ناب�س - �لغرفة: �أك���د رئي�س غرفة 
جتارة و�سناعة �لبحرين �سمري عبد�هلل نا�س، 
�أن تنظي���م �س���باق جائ���زة �لبحري���ن �لكربى 
لط���ري�ن �خللي���ج �لفورم���ول 1 له���ذ� �لعام 
و�ل���ذي �س���ينطلق �لي���وم �جلمع���ة 6 �أبريل 
2018 وي�س���تمر حتى يوم �لح���د وللمرة �ل� 
14 من���ذ �لنطاقة �لول���ى يف �لعام 2004، 
و�س���ع �لقت�س���اد �لبحرين���ي عل���ى خارط���ة 
�ل�س���تثمار �لعاملية، ومكنها من ��ستقطاب 
�ملزيد من �ل�س���تثمار�ت �لجنبية، مبيناً �أن 

�هتم���ام و�س���ائل �لإع���ام �لدولي���ة بتغطية 
هذ� �حلدث ياأتي مبردود �يجابي يف �س���بيل 
تعزيز �سمعة ومكانة �لبحرين على �مل�ستوى 
�لدويل وهي ر�سالة هامة بان �لبحرين قادرة 
على �ل�س���تمر�ر يف نه���ج �لتنمي���ة و�لتقدم 

�لقت�سادي و�لريا�سي.
�أن ه���ذ� �ملحف���ل   و�أ�س���ار نا����س �ل���ى 
�لريا�س���ي �لعاملي ي�ساهم با �سك يف تنمية 
�لقطاع���ات  وين�س���ط  �لوطن���ي  �لقت�س���اد 
�لقت�س���ادية �ملتنوعة كال�سياحة و�لفنادق 

و�لنقل و�ملو��س���ات و�ملطاعم و�ملقاهي، 
ويعزز من جانب �آخر �لنمو �لقت�سادي ويربز 
و�جه���ة �لبحري���ن �ملتمي���زة يف ��ست�س���افة 
�مل�س���ابقات �لعاملي���ة �لتي توؤك���د جناحها 
�لد�ئ���م وم�س���يها يف حتقي���ق �ملكت�س���بات 

�لقت�سادية.
�س���باق  �أن  �لغرف���ة  رئي����س  و�و�س���ح   
�لفورمول 1 ��س���تطاع �ن يخ���ّرج جياً جديد�ً 
�لق���ادرة عل���ى  �لبحريني���ة  �لكف���اء�ت  م���ن 
تنظيم �أ�س���خم �لأحد�ث �لعاملي���ة باإمكانات 

�سبابية متمكنة، م�سري�ً �إلى �أن حلبة �لبحرين 
�لدولية ��سبحت �ليوم حمط �أنظار �ملاين 
حول �لعامل وقد �أ�س���همت يف �لرويج ل�سم 
�لبحرين ولقت�س���ادها، موؤكد� �أن ��س���تمر�ر 
�ململكة يف ��ست�س���افة فعالي���ات �لفورمول 
1 يثبت للعامل ب���اأن هذه �لباد تتمتع ببنية 
حتتية متطورة خا�س���ة و�أنها تنظم �أحد �أكرب 
�لفعاليات �لريا�س���ية يف �لعامل وت�ست�سيف 
�لعديد من �ل�سخ�سيات �لريا�سية �ل�سهرية 

للتناف�س على �أر�سها.

ي�سع البحرين على خارطة اال�ستثمار العاملية نا�ض: “الفورموال 1” 
ي�ساهم يف ��ستقطاب روؤو�س �لأمو�ل �لأجنبية

•  �سمري نا�س	



الجمعة 6 أبريل 2018 
20 رجب 1439

العدد 3461 11 business@albiladpress.comاقتصاد

حما�رضة تناق�ش دور ال�سريفة اال�سالمية يف “التنمية امل�ستدامة” 

“البور�سة”: تداول مليون �سهم بـ 213 األف دينار

“بابكو” تخاطب بنوكا ب�ساأن متويل تو�سعة م�سفاة �سرتة

ال�سعودية تفتتح اأول دار لل�سينما 18 اأبريل اجلاري

م�رشوع تتجاوز تكلفته 5 مليارات دوالر

لي�س فيها ف�سل بني اجلن�سني 

دبي -روي���رز: قالت م�س���ادر مطلعة اإن �رشكة 
نف���ط البحري���ن )بابك���و( احلكومي���ة خاطب���ت بنوكا 
ال�س���تطالع رغباتها يف تقدمي التموي���ل الالزم لدعم 
تو�س���عة م�س���فاة �س���رة النفطية، وهو م����رشوع من 
املتوقع اأن تتج���اوز تكلفته خم�س���ة مليارات دوالر. 
وفاحت���ت بابكو بنوكا جتارية بخ�س���و�س احل�س���ول 
عل���ى قر�س تتجاوز قيمته ملي���ار دوالر على االأرجح. 
ويقدم بي.اإن.بي باريبا واإت�س.اإ�س.بي.�سي امل�سورة 

لل�رشكة.
ومن املقرر تغطية بقية تكلفة امل�رشوع باأموال 
م���ن ال�رشكة، م���ن املتوق���ع اأن تتجاوز ملي���ار دوالر، 
اإ�سافة اإلى ت�س���هيالت دين تدعمها وكاالت ائتمان 

�سادرات بقيمة ال تقل عن ثالثة مليارات دوالر.
وقال���ت امل�س���ادر اإن ال�رشكة جت���ري حمادثات 
متقدم���ة م���ع وكاالت ائتم���ان �س���ادرات م���ن بينها 
ويو.كي���ه.اإي.اإف  االإيطالي���ة  اإ�س.اإيه.�س���ي.اإي 
الربيطانية و�سي.اإي.اإ�س.�س���ي.اإي االإ�س���بانية وبنك 

الت�سدير واال�سترياد الكوري.
ومل ت���رد بابكو عل���ى طلب للتعقي���ب. وتعتمد 
اململك���ة، وه���ي منتج �س���غري للنفط غري ع�س���و يف 

اأوبك، على اإنتاج حقل اأبو �س���عفة الذي ت�سرك فيه 
مع ال�سعودية للح�سول على معظم نفطها.

واأعلن���ت البحرين يف االأ�س���بوع اجل���اري عن اأكرب 
اكت�س���افاتها النفطية على االإطالق قبالة �سواحلها، 
وت�سري التقديرات اإلى اأنه يحتوي على ما ال يقل عن 
80 ملي���ار برميل من النفط ال�س���خري بينما تراوح 
احتياطات الغاز يف احلقل اجلديد بني 10 تريليونات 
و20 تريليون قدم مكعبة، لكن وزير النفط قال هذا 
االأ�سبوع اإنه مل تت�سح بعد حجم الكميات التي ميكن 
ا�ستخراجها. و�س���ريفع م�رشوع التو�سعة، وهو جزء من 

برنامج حتديث بابكو، طاقة م�س���فاة �سرة النفطية 
اإلى 360 األف برميل يوميا من 267 األفا حاليا.

واأر�س���ت بابك���و يف نهاية العام املا�س���ي عقود 
امل�رشوع التي ت�سل قيمتها اإلى 4.2 مليار دوالر على 
كون�سورتيوم ي�س���م تكنيب اإف.اإم.�سي و�سام�سوجن 

الهند�سية وتكنيكا�س ريونيدا�س االإ�سبانية.
وتعم���ل البحري���ن االآن على اإن�س���اء خ���ط اأنابيب 
نفط���ي جديد بطاق���ة 350 األف برمي���ل يوميا يربط 
بينه���ا وب���ني ال�س���عودية خلدمة م����رشوع التو�س���عة 

املزمعة لطاقة التكرير يف البالد. 

لو����س اأجنلي����س - الريا����س- روي���رز: قالت 
ال�س���لطات ال�س���عودية يوم االأربعاء املا�سي اإن اأول 
دار لل�سينما يف اأكرث من 35 عاما يف اململكة �ستفتتح 
يف الثام���ن ع����رش م���ن اأبري���ل يف العا�س���مة الريا�س، 
وذلك بعد االتفاق مع �رشكة اإيه.اإم.�س���ي اإنرتينمنت 
هولدجن���ز االأمريكي���ة الفتتاح ما ي�س���ل اإلى 40 دار 
عر�س �سينمائي على مدى ال�سنوات اخلم�س املقبلة.

وكان ل���دى ال�س���عودية بع�س دور ال�س���ينما يف عقد 
�س���بعينات الق���رن املا�س���ي قبل اأن حتظ���ر. وقالت 
احلكوم���ة ال�س���عودية العام املا�س���ي اإنها �س���رفع 
احلظ���ر يف اإط���ار اإ�س���الحات اقت�س���ادية واجتماعية 
طموح���ة يقودها ويل العهد االأمري حممد بن �س���لمان 
ال���ذي يقوم حاليا بجولة يف الواليات املتحدة �س���عيا 
اإلى ا�س���تثمارات لتنويع اقت�ساد اململكة وتقلي�س 
اعتماده على النفط. وقال م�س���در مطلع لرويرز اإن 
دور ال�س���ينما لن يكون فيها ف�س���ل بني اجلن�س���ني 
مثلم���ا هو احلال يف معظم االأماك���ن العامة االأخرى يف 

اململكة.
يذك���ر اأن كث���ريا م���ن املواطنني ال�س���عوديني 
مولع���ون مب�س���اهدة ال�س���ينما عل���ى نط���اق وا�س���ع 
خ�سو�س���ا اأفالم هولي���وود وم�سل�س���الت تلفزيونية 

حديثة يف املنازل وتدور نقا�سات حولها.
وخلدمة �س���كان يزي���د عددهم ع���ن 32 مليونا، 

معظمه���م دون �س���ن الثالثني، تريد اململكة اإن�س���اء 
نحو 350 دارا لل�س���ينما بها اأكرث من 2500 �سا�س���ة 
بحل���ول 2030، حيث تاأم���ل يف مبيعات للتذاكر بنحو 

مليار دوالر �سنويا.
وقال وزير الثقافة واالإعالم ال�سعودي، عواد بن 
�سالح العواد يف بيان “افتتاح دور ال�سينما �سي�ساعد 
يف دع���م االقت�س���اد املحل���ي م���ن خ���الل االحتف���اظ 
باالإنفاق االأ�رشي حمليا، باالإ�س���افة اإلى امل�س���اهمة يف 

اإيجاد فر�س عمل جديدة يف اململكة”.
ودخل���ت اإيه.اإم.�س���ي يف �رشاك���ة م���ع �س���ندوق 

اال�ستثمارات العامة ال�سعودي، وهو �سندوق الرثوة 
ال�سيادية الرئي�سي يف اململكة.

وقال الرئي�س التنفيذي الإيه.اإم.�سي، ِاآدم اأرون ، 
اإن اأول �سينما ل�رشكته يف ال�سعودية �سيكون موقعها 
يف مركز امللك عبد اهلل املايل، يف مبنى كان م�س���مما 
اأ�س���ال الأن يك���ون قاع���ة للمو�س���يقى ال�س���يمفونية. 
واأ�س���اف اأن القاعة الرئي�س���ة �ست�س���م ح���وايل 500 
مقعدا م�س���نوعا من اجللد واأورك�س���را ومق�سورات 
مرتفع���ة ودورات مياه من الرخام. و�س���يجري و�س���ع 

ثالث �سا�سات اإ�سافية بحلول منت�سف ال�سيف.

تون����س - جمل�س البن���وك: عقد املجل�س 
العام للبنوك واملوؤ�س�سات املالية االإ�سالمية 
اأم�س حما�رشة توعوية ح���ول “اأهداف التنمية 
امل�س���تدامة: اأي دور لل�س���ريفة االإ�سالمية؟” 
يف جامعة الزيتون���ة بتون�س. وقد مت الركيز 
يف ه���ذه املحا�رشة عل���ى زيادة الوع���ي بدور 
التنمي���ة  تعزي���ز  يف  االإ�س���المي  التموي���ل 
امل�س���تدامة. وتن���درج هذه املحا�رشة �س���من 
الهدف االإ�س���راتيجي الثالث للمجل�س العام 

حول: التوعية وتبادل املعلومات.
واأتاح���ت املحا����رشة يف جامع���ة الزيتونة 
م���ع  للتوا�س���ل  الع���ام  للمجل����س  الفر�س���ة 
ال�ش���باب؛  والط���اب  الأكادميي���ة  الأو�ش���اط 
ملناق�سة الدور الذي يلعبه التمويل االإ�سالمي 
يف تعزيز التنمية امل�س���تدامة. وقد ا�س���تفاد 
منو التمويل االإ�سالمي من االهتمام املتزايد 
ال���ذي ظه���ر موؤخراً ح���ول التموي���ل االأخالقي 
وامل�س���تدام وذلك ب�س���بب القيم امل�س���وؤولة 
اأوق���ات  يف  ومرونت���ه  االإ�س���المي  للتموي���ل 

االأزمات.
وق���ال االأم���ني الع���ام  للمجل����س العام، 

عبداالإله بلعتيق “منذ االأزمة املالية العاملية 
2007 - 2008، كان هن���اك اهتم���ام اأك���رب 
بالتمويل االأخالقي ب�س���بب قيمه امل�س���وؤولة 
ودوره يف تعزي���ز االإدماج االجتماعي والتنمية 
امل�ستدامة، وتنمية االقت�ساد وريادة االأعمال 
االإجتماعي���ة. والي���وم، فاإن البني���ة املالية يف 
مرحل���ة اإع���ادة البن���اء، حيث يظه���ر االهتمام 
املتزاي���د باأمن���اط التم�ي���ل امل�ش����ؤولة مثل 

التمويل االإ�سالمي واالأخالقي وامل�ستدام”.
و�س���لطت هذه املحا����رشة ال�س���وء على 
و�س���ع التمويل االإ�س���المي �س���من االقت�ساد 
العامل���ي اليوم. كم���ا اأ�س���ارات اإل���ى اأهداف 

التنمية امل�ستدامة لالأمم املتحدة.
ومتث���ل ه���ذه املحا����رشة اأحد مب���ادرات 
الهدف االإ�سراتيجي الثالث للمجل�س العام؛ 
لتعزي���ز الوع���ي وتب���ادل املعلوم���ات، حيث 
يوا�سل املجل�س العام دعم �سناعة اخلدمات 
املالية االإ�س���المية من خالل خمتلف االأن�سطة 
واملبادرات التي ت�س���ب يف م�سلحة االأع�ساء 
واأ�سحاب امل�س���لحة واملهتمني يف ال�سناعة 

املالية االإ�سالمية.

املنامة - بور�س���ة البحري���ن: اأقفل موؤ�رش 
البحرين العام يوم اأم�س اخلمي�س عند م�ستوى 
نقط���ة   0.21 وق���دره  بارتف���اع   1،282.90
مقارن���ة باإقفاله يوم االأربع���اء، يف حني اأقفل 
موؤ�رش البحرين االإ�سالمي عند م�ستوى 983.91 
بارتف���اع وقدره 3.73 نقط���ة مقارنة باإقفاله 

ال�سابق.
وتداول امل�ستثمرون يف بور�سة البحرين 
1.01 ملي���ون �س���هم، بقيمة اإجمالي���ة قدرها 
213.04 األف دينار، مت تنفيذها من خالل 49 
�س���فقة، حيث ركز امل�س���تثمرون تعامالتهم 
عل���ى اأ�س���هم قطاع البن���وك التجاري���ة والتي 
 144.40 املتداول���ة  اأ�س���همه  قيم���ة  بلغ���ت 
األ���ف دينار، اأي ما ن�س���بته 68 % م���ن القيمة 
االإجمالي���ة للتداول وبكمي���ة قدرها 700.82 

األف �سهم، مت تنفيذها من خالل 30 �سفقة.
جاء البنك االأهلي املتحد يف املركز االأول، 

اإذ بلغت قيمة اأ�سهمه املتداولة 138.25 األف 
دين���ار اأي م���ا ن�س���بته 64.89 % اإجمايل قيمة 
االأ�س���هم املتداولة وبكمي���ة قدرها 604.68 
األف �س���هم، مت تنفيدها من خالل 25 �سفقة. 
اأم���ا املرك���ز الثاين، ف���كان لعقارات ال�س���يف 
بقيمة قدرها 29.87 األف دينار اأي ما ن�س���بته 
14.02 % من اإجمايل قيمة االأ�سهم املتداولة 
وبكمية قدرها 145 األف �س���هم، مت تنفيذها 
من خالل 7 �سفقات. ثم جاءت جمموعة فنادق 
اخللي���ج بقيمة قدره���ا 16.97 األف دينار، اأي 
ما ن�س���بته 7.97 % من اإجمايل قيمة االأ�س���هم 
املتداولة وبكمية قدرها 34.04 األف �س���هم، 

مت تنفيذها من خالل 3 �سفقات.
ومت ي���وم اأم�س تداول اأ�س���هم 11 �رشكة، 
ارتفع���ت اأ�س���عار اأ�س���هم �رشكت���ني، يف ح���ني 
انخف�س���ت اأ�سعار اأ�س���هم �رشكتني، وحافظت 
بقية ال�رشكات على اأ�سعار اإقفاالتها ال�سابقة.

مليون دينار الأعمال الهند�سة والبناء ملحطة للطاقة ال�سم�سية
29 مناق�سة تعود ل� 11 جهة حكومية... “تطوير للبرول”:

اجلل�س���ة  يف  للب���رول  تطوي���ر  �رشك���ة  طرح���ت 
االأ�س���بوعية ملجل�س املناق�س���ات واملزاي���دات اأم�س 
مناق�س���ة الأعم���ال الهند�س���ة وامل�س���ريات والبن���اء 
ملحطة للطاقة ال�سم�س���ية )3( ميغ���اواط تقدم اإليها 
20 عط���اء، عل���ق منه���ا 4، واأقل عطاء جت���اوز مليون 
دين���ار، يف حني اأكربه���ا بقرابة 5.71 ملي���ون دينار. 
ويتطل���ب ت�س���ميم املحطة م���ن جانب ا�ست�س���اريني 
عامليني يتمتعون ب�سمعة طيبة، ولديهم �سجل حافل 
من اأكرث من 10 �س���نوات يف تطوير م�س���اريع الطاقة 
ال�سم�س���ية املعق���دة من خالل توفري اأف�س���ل احللول 
واملنتج���ات ذات اجل���ودة العالية؛ بهدف ا�س���تكمال 
امل����رشوع يف املوعد املح���دد، وتكون حمط���ة للطاقة 
ال�سم�سية الكهرو�سوئية التي تعمل بكفاءة وموثوق 
بها، وتولد االأحجام املتوقعة من الطاقة واالإيرادات، 

وذلك وفًقا للبيانات املن�سورة على موقع املجل�س.
ونظ���ر املجل�س يف مناق�س���تني لل�رشك���ة، اأولهما 
الإم���داد قطع غيار بريوين مل�رشوع وحدة جتفيف الغاز 
تقدم اإليه���ا عطاء وحيد بنح���و 255.7 األف يورو )ما 
يعادل 117.9 األف دين���ار(، والثانية لتوفري خدمات 
اإدارة ال�س���فر تقدم اإليها 4 عط���اءات اأقلها بنحو 15 

األف دينار.
و فت���ح جمل����س املناق�س���ات واملزاي���دات، 29 
مناق�س���ة ومزايدة تابع���ة ل� 11 جه���ة حكومية، وبلغ 
جمم���وع اأق���ل العط���اءات املقدمة نح���و 5.27 مليون 
دينار، وهي تت�س���من 132 عطاء، يف حني بلغ اإجمايل 
ل�س���عوبة  لك���ن  عط���اء،   143 املقدم���ة  العط���اءات 
احل�سول على تفا�س���يل 11 عطاء مت ا�ستثناوؤها من 

املجموع.

كم���ا فتح املجل�س 8 مناق�س���ات الإدارة املخازن 
املركزية بهيئة الكهرباء وامل���اء، اأبرزها لتزويد غاز 
ث���اين اأك�س���يد الكربون اإل���ى حمطة راأ�س اأب���و جرجور 
الإنت���اج املياه تقدم اإليها عط���اء وحيد ب� 109.6 األف 

دينار.
ونظر املجل�س يف 5 مناق�س���ات لوزارة االأ�سغال، 
اأولها لتوفري م�سارات حرة لالنعطاف مييًنا على دوار 
الق���دم تق���دم اإليها 11 عط���اء اأقلها بنح���و 780.96 
األ���ف دين���ار، يف ح���ني اأكربه���ا بقراب���ة 1.04 مليون 
دين���ار، والثانية الأعم���ال هدم وبناء ال�س���ور اخلارجي 
لق�رش الق�س���يبية تقدم اإليها عطاء وحيد ب� 549 األف 
دينار، فيما تعلقت الثالثة باملقاولة الزمنية لتوريد 

وتركي���ب حواج���ز امل�س���اة )2018 - 2019( تق���دم 
اإليها 6 عط���اءات اأقلها بنحو 97 األف دينار، والرابعة 
ل�س���يانة اخلوادم تقدم اإليه���ا 6 عطاءات اأقلها بنحو 
38.04 األ���ف دين���ار، واالأخ���رية للعط���اءات املالي���ة 
لتوري���د وتركي���ب اأجه���زة القيا����س وتعدي���ل غرفة 
التحك���م واأجه���زة املراقبة بوحدة املعاجل���ة الثالثية 
مبحطة توبل���ي ملعاجلة مياه ال�رشف ال�س���حي، تقدم 

اإليها عطاءان، اأقلها بنحو 278.9 األف دينار.
كم���ا نظر املجل����س يف 4 مناق�س���ات ل�رشكة نفط 
البحري���ن )بابك���و(، اأبرزه���ا لتوفري مركب���ات الدفع 
الرباع���ي ذات العج���الت الرباعي���ة، تق���دم اإليه���ا 5 
عط���اءات علق اأحدها، واأقل عط���اء ب� 252 األف دينار، 

وللتزوي���د باإط���ارات ال�س���يارات ملدة ع�رش �س���نوات، 
تقدم اإليها 7 عطاءات اأقلها بنحو 37.9 األف دينار.

وفتح املجل�س اأي�س���ا مناق�س���تني ل� “متكني”، 
اأبرزهم���ا لربامج متك���ني التدريبية لري���ادة االأعمال، 

تقدم اإليها عطاءان اأقلهما بنحو 336.7 األف دينار.
كما فتح مناق�س���تني ل���وزارة ال�س���حة، اأبرزهما 
ال�س���حية  التربي���د يف املراف���ق  اأجه���زة  ال�س���تبدال 
املختلفة تق���دم اإليها 10 عطاءات علق اأحدها، واأقل 

عطاء بنحو 24 األف دينار.
وكذلك مناق�س���تني ل���وزارة �س���وؤون البلديات 
والتخطي���ط العم���راين، اأبرزهما لتزويد م���واد زراعية 
لق�س���م اإنتاج النبات���ات التجميلية تق���دم اإليها عطاء 

وحيد علق ومل يتم االإف�ساح عن قيمته.
ع���الوة على ذلك، فتح املجل�س مناق�س���ة ل�رشكة 
ط���ريان اخللي���ج للتاأمني ال�س���حي ملوظف���ي ال�رشكة 
وعوائله���م تقدم اإليها 6 عط���اءات علق اأحدها، واأقل 
عطاء بنح���و 715.3 األف دين���ار، واأكربها بقرابة 2.9 
األ���ف دينار، ومناق�س���ة للمحافظة اجلنوبي���ة لتوريد 
حرا����س اأم���ن للمنطق���ة اجلنوبي���ة، تق���دم اإليه���ا 6 
عط���اءات اأقله���ا بنح���و 14.5 األف دينار، ومناق�س���ة 
الإن�س���اء  واملعار����س  لل�س���ياحة  البحري���ن  لهيئ���ة 
وت�سنيع، وت�س���ليم وتفكيك من�سة العر�س ملعر�س 
فرانكفورت يف اأملانيا 2018، تقدم اإليها 4 عطاءات 

اأقلها بنحو 39.5 األف دينار.

اأمل احلامد
�أقل عطاء بالدينار �ل�شركة �لعدد و�شف �ملناق�شة �جلهة

1,048,598.00 TrisTars TonsTrucTion co. w.l.l 20 �لهند�شة و�مل�شرتيات و�لبناء ملحطة للطاقة �ل�شم�شية 

)3( ميغاو�ط
تطوير للبرتول

780,960.05
aTlas TransPorT conTracTinG & MEcHanical sErVic-

Es co.w.l.l 11 توفري م�شار�ت حرة لالنعطاف ميينًا على دو�ر �لقدم

وز�رة �لأ�شغال

96,979.50 .Gulf fEncinG & sPEcialisT surfacinG EsT. w.l.l 6 �ملقاولة �لزمنية لتوريد وتركيب حو�جز �مل�شاة )2018 

)2019 -

336,656.00 aMErican Global consulTinG 2 بر�مج متكني �لتدريبية لريادة �لأعمال متكني

252,000.00 arados car HirinG 5 توفري مركبات �لدفع �لرباعي ذ�ت �لعجالت �لرباعية 

لل�شركة
بابكو

• اأبرز املناق�سات املطروحة	



إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
مكتب ميال بحرين لالستشارات نيابة عن شركة أنيرجيا العربية ش.ش.و ملالكها 
معتصم عبداحلليم سالم اخلاليله واملسجلة مبوجب القيد رقم 112540، طالبني 
السجل  من  وشطبها  اختياريه،  تصفية  الشركة  تصفية  إعمال  انتهاء  إشهار 
، وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر باملرسوم بقانون  التجاري 

رقم 21 لسنة 2001.
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم إلى املركز املذكور خالل مدة أقصاها خمسة 

عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل 
إعالن لسنة 2018م

بشان إشهار انتهاء أعمال تصفية 
شركة الشخص الواحد

تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
إليها شركة دكتور - دو الدارة وصيانة العقار ذ.م.م واملسجلة مبوجب القيد 
رقم 66047، طالبني إشهار انتهاء إعمال تصفية الشركة تصفية اختياريه، 
الشركات  قانون  ألحكام  وفقا  وذلك   ، التجاري  السجل  من  وشطبها 

التجارية الصادر باملرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.
أقصاها  مدة  خالل  املذكور  املركز  إلى  التقدم  اعتراض  لديه  من  كل  فعلى 

خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل 
إعالن لسنة 2018م

بشان إشهار انتهاء أعمال تصفية 
شركة ذات مسئولية محدودة

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها 
هوم تاون لإلنشاء ش.ش.و ملالكتها هيفاء عبداهلل عيسى علي واملسجلة 
الشركة  تصفية  إعمال  انتهاء  إشهار  طالبني   ،98340 رقم  القيد  مبوجب 
تصفية اختياريه، وشطبها من السجل التجاري ، وذلك وفقا ألحكام قانون 

الشركات التجارية الصادر باملرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.
أقصاها  مدة  خالل  املذكور  املركز  إلى  التقدم  اعتراض  لديه  من  كل  فعلى 

خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل 
إعالن لسنة 2018م

بشان إشهار انتهاء أعمال تصفية 
شركة الشخص الواحد

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم 
لشركة  القانوني  املصفي  أسامة محمد معني حسن  السادة/  إليها 
يطلب   ،93094 رقم  القيد  مبوجب  واملسجلة  ذ.م.م  للتجارة  عوائد 
إشهار انتهاء إعمال تصفية الشركة تصفية اختياريه، وشطبها من 
السجل التجاري ، وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر 

باملرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

التاريخ: 04/04/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل 
إعالن رقم )9914( لسنة 2018

بشان إشهار انتهاء أعمال تصفية 

قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
تقدم إليه مالك شركة الكادر العربي لالستشارات ش.ش.و واملسجلة 
للسجل  القانوني  الشكل  حتويل  طالباً   ،106938 رقم  القيد  مبوجب 
 )5٫000( وقدره  برأسمال  محدودة  مسئولية  ذات  شركة  إلى  املذكور 

خمسة آالف دينار بني كل من:
1- محمد فاضي حماد

2- زهرة علي سعيد علي

التاريخ: 02/04/2018  -  القيد: 106938
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة -  ادارة التسجيل 

إعالن رقم )54418( لسنة 2018 
بشان حتويل شركة الشخص الواحد إلى شركة ذات مسؤولية محدودة

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

اسم التاجر: الشيخ خالد حمد عبداهلل آل خليفة
االسم التجاري احلالي: برج بيلي للشقق الفندقية

االسم التجاري اجلديد: شقق بيل تاور املفروشة
االنشطة التجارية املطلوبة: أنشطة اإلقامة القصيرة املدى

التاريخ: 20/11/2017
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

) CR2017-180205( اعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

قيد رقم

40733-8

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم 
إليها السادة أصحاب شركة الشركة العربية االوروبية الدارة االعمال 
- تضامن واملسجلة مبوجب القيد رقم 58281، طالبني حتويل الشكل 
برأسمال  الواحد  الشخص  شركة  إلى  املذكورة  للشركة  القانوني 
لتصبح مملوكة  دينار بحريني،  آالف وخمسمائة  )7500( سبعة  وقدره 

من جميل حسني ابراهيم عباس

التاريخ: 22/03/2018  -  القيد: 58281
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة -  ادارة التسجيل 

إعالن رقم )7615( لسنة 2018 
بشان حتويل شركة تضامن
إلى شركة الشخص الواحد

طالل  شركة  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  إلى  تقدم 
أبو غزالة وشركاه الدولية نيابة عن بيت الطاقة للرياضة واألغذية الصحية 
مبوجب  واملسجلة  )قابضة(  ذ.م.م  والتطوير  للبحوث  أ  اند  أ  ملالكها  ش.ش.و 
القيد رقم 43229، بطلب حتويلها إلى شركة ذات مسؤولية محدودة وبرأسمال 

وقدره )100000( مائة ألف دينار بحريني، لتصبح مملوكة لكل من:
1- احمد درويش عبداملعطي عبدالقادر شحاده
2- عدنان عبدالوهاب راشد عبدالرحمن اخلان

فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة املذكورة خالل خمسة 
عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن

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

اعالن بشان حتويل شركة الشخص الواحد
إلى شركة ذات مسؤولية محدودة

السريعة  القافلة  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  إلى  تقدم 
ملقاوالت الدفان البري ملالكها رضي عبداهلل خميس عبداهلل واملسجلة مبوجب القيد 
رقم 20561 الفرع رقم 5 بطلب حتويله إلى شركة ذات مسؤولية محدودة، برأسمال 

وقدره )20000( عينياً، )عشرين ألف دينار بحريني( لتصبح مملوكة لكل من:
1- رضي عبداهلل خميس عبداهلل   -    2- محمد عبداحلسني ابراهيم عبداهلل

وتغيير االسم التجاري ليصبح:
شركة القافلة للمقاوالت ذ.م.م

The Convoy Contracting Co W.L.L
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة املذكورة خالل خمسة عشر 

يوما من تاريخ نشر اإلعالن

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

إعالن بشأن حتويل فرع مؤسسة فردية
إلى شركة ذات مسؤولية محدودة

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
 ،60196 رقم  القيد  مبوجب  املسجلة  ش.ش.و  العقاري  لالستثمار  النخيل  اصحاب 

طالبني تغيير االسم التجاري:
من: النخيل لالستثمار العقاري .ش.ش.و

AL-NAKHEEL REAL ESTATE INVESTMENT S.P.C
إلى: النخيل انتربرايسز ش.ش.و )ملالكتها شركة خليج البحرين لالستثمار ش.ش.و(
Al Nakheel Enterprises S.P.C )owned by Bahrain Gulf Investment Company S.P.C(

فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة املذكورة خالل خمسة 
عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ادارة التسجيل

بشأن تغيير االسم التجاري لشركة
النخيل لالستثمار العقاري ش.ش.و

تقدمت إلينا السيدة املعلنة أدناه / السيد / خلود نويد ميرزا عباس بيك  بطلب حتويل 
احملل التجاري التالي :الى السيد / سليم بيك.

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 :2018/02/18
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  

CR2018- 27179  إعالن رقم
تنازل - عن احملل التجاري

نوع النشاط االسم التجاريرقم القيد

سمرقند بسترو8-1829
أنشطة خدمات األطعمة 

واملشروبات

العنوان

محل 52 
طريق 352

القضيبية 326

احمد محسن  احمد مهدي  بأن مدعي:  الثانية  املدنية  الكبرى  تعلن احملكمة 
العالي وغيره

محامي املدعي: حافظ علي محمد حاجيه
طالبني فيها اثبات ملكيتهم للعقار املسمى بنخل النهاويي بسيحة عالي من 

املنامة واآليل لهم مبوجب الفريضة الشرعية رقم 2011/626
لذا فإن كل من لديه اعتراض على طلب املدعني أن يتقدم لهذه احملكمة بطلب 
مشفوع بأوجه اعتراضه، وقد حددت احملكمة جلسة 14/05/2018 لنظر الدعوى

وزارة العدل والشؤون اإلسالمية  -  ادارة احملاكم
CS3001181763 :رقم الدعوى: 02/2018/02868/9  -  رقم الكتاب

التاريخ: 25-3-2018
احملكمة الكبرى املدنية الثانية

إعالن طلبات

�إعالن
�رشكة بي �إف �إك�ش للمقا�صة و�لإيد�ع �ش.م.ب )م(

��صع���ار بالتوقف ع���ن مز�ولة �لأن�صط���ة و�لعملي���ات، و�لت�صفية �لإختياري���ة، وت�صليم 
�لرتخي�ش �ملمنوح من قبل م�رشف �لبحرين �ملركزي

مبوج���ب �ملادة رقم )50( من قانون م�رشف �لبحرين �ملرك���زي و�ملوؤ�ص�صات �ملالية �ل�صادر بقانون 
رق���م )64( ل�صن���ة 2006، تعلن �رشكة بي �إف �إك�ش للمقا�صة و�لإيد�ع �ش.م.ب )م( )“�ل�رشكة”( �ملرخ�صة 
من قبل م�رشف �لبحرين �ملركزي �صمن ترخي�ش “موؤ�ص�صات وغرف �لت�صوية و�لتقا�ش و�لإيد�ع و�حلفظ 
�ملركزي �ملرخ�ش لها” حتت �ل�صجل �لتجاري رقم 01-74580، توؤكد قيامها بت�صوية جميع م�صتحقاتها 
و�إ�صتيف���اء جمي���ع �لتز�ماتها �ملعلقة. كما وتعلن �ل�رشكة كذلك عن نيته���ا يف �لدخول يف عملية �لت�صفية 
�لإختيارية وت�صليم ترخي�صها �ملمنوح من قبل م�رشف �لبحرين �ملركزي. هذ� �لإ�صعار جاء تبعاً لالإ�صعار�ت 

�ملن�صورة �صابقاً بتاريخ 26 �أكتوبر 2017 و29 نوفمرب 2017.
وعل���ى �لأ�صخا����ش �لر�غبني بتق���دمي �لعرت��صات على وقف �أعم���ال �ل�رشكة �ملذك���ورة �أعاله تقدمي 
�عرت��صه���م خطي���اً �إلى �إد�رة مر�قبة �لأ�صو�ق �ملالية مب�رشف �لبحري���ن �ملركزي خالل 30 يوما من تاريخ 

ن�رش هذ� �لإعالن على �لعنو�ن �لتايل:
capitalmarket@cbb.gov.bh :بريد �لكرتوين

�ش.ب. 27 �ملنامة، مملكة �لبحرين
فاك�ش: 17532957)973+( 
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  للتوا�شل:  )ق�شم ال�شوؤون الدولية: 17111482(              ق�شم االإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )اال�شرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434(

اأملانيا تطالب تركيا ورو�شيا واإيران بتحقيق ال�شالم يف �شوريا
عمان – أ ف ب:

 قال وزير اخلارجية االأملاين هايكو ما�س اإنه مل يعلق اآماال كبرية على القمة التي جمعت قادة تركيا 
ورو�شيا واإيران، موؤكدا اأن برلني تريد “روؤية اأفعال” ال اأقوال.

 وقال ما�س، خالل موؤمتر �ش���حايف مع نظريه االأردين اأمين ال�شفدي يف عمان اأم�س اخلمي�س “نرغب 
من اجلميع امل�شاهمة يف اإنهاء احلرب يف �شوريا يف اقرب وقت، لكني مل اعلق اآماال على هذه القمة”.

 واجتمع روؤ�ش���اء تركيا ورو�ش���يا واإي���ران االأربعاء وتعهدوا خ���الل قمة يف اأنق���رة بالتعاون من اجل 
التو�شل اإلى “وقف دائم الإطالق النار” يف �شوريا، بح�شب بيان �شدر اثر القمة.

 وقال ما�س بح�شب الرتجمة الفورية لت�رصيحه باالأملانية “�شمعنا كالما كثريا ونريد اأن نرى اأفعاال 
االآن واأن نرى م�ش���اهمات الإنهاء احلرب يف �ش���وريا ب�ش���كل حقيقي”. واأ�ش���اف اأن “الكلمات وحدها غري 
كافية”.  من جهته، قال ال�شفدي اإن “قمة اأم�س اأكدت ق�شايا نتفق معها ب�شكل رئي�س يف االأردن )...( 

فالقمة اأكدت �رصورة حماية وحدة �شوريا وا�شتقاللها ومتا�شكها، وهذا اأمر نتم�شك به ب�شكل كبري”.
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باريس - أف ب: 

 اأعلن���ت الرئا�ش���ة الفرن�ش���ية اأم�س 
اخلمي�س اأن ويل العهد ال�شعودي االأمري 
حممد بن �ش���لمان يقوم بزيارة ر�ش���مية 
اإل���ى فرن�ش���ا يف 9 و10 اأبري���ل ته���دف 
اإلى عقد “�رصاكة اإ�ش���رتاتيجية فرن�شية 

�شعودية جديدة”.
واأعلنت الرئا�ش���ة الفرن�شية “ناأمل 
يف ح�شول تعاون جديد، يتمحور ب�شكل 
اأقل على عقود اآنية وب�ش���كل اأكرب على 
ا�ش���تثمارات للم�ش���تقبل، وال�ش���يما يف 
املجال الرقم���ي والطاقة املتجددة، مع 

قيام روؤية م�شرتكة”.
وك�ش���فت الرئا�ش���ة الفرن�شية عن 
العه���د  وويل  الفرن�ش���ي  الرئي����س  اأن 
ال�شعودي �ش���يبحثان االأزمات االإقليمية 
ومكافح���ة  املنطق���ة  يف  واال�ش���تقرار 
االإرهاب. و�شيزور ويل العهد ال�شعودي 
حمطة “�شتا�ش���يون اإف” وهي حا�ش���نة 
�ش���خمة مل�ش���اريع االأعم���ال يف جن���وب 

فرن�شا.

القاهرة - رويترز:

 اأعلنت م����رص، اأم����س اخلمي�س، مقتل 
يف  اخلط���ورة”  “�ش���ديدي  اإرهابي���ني   3
تبادل الإط���الق النار مع ال�رصط���ة يف مدينة 
االإ�شماعيلية )�رصقي البالد(. وذكرت وزارة 
الداخلي���ة امل�رصية اأن ذل���ك ياأتي يف اإطار 
تعليم���ات وزير الدخلية جمدى عبد الغفار 
مبالحقة العنا�رص االإرهابية اخلطرة، و�شبط 
كل اخلارجني عن القان���ون.  وتقاتل م�رص 
جماعة مت�ش���ددة موالية لتنظيم “داع�س” 
يف �شمال �ش���به جزيرة �شيناء، وهي جماعة 
والية �ش���يناء التي قتل���ت مئات من اأفراد 
اجلي�س وال�رصطة منذ العام 2013، و�شنت 
هجمات يف مناطق اأخرى يف البالد. وي�ش���ن 
اجلي����س وال�رصطة عملية اأمنية كربى �ش���د 
املت�شددين يف �شمال �ش���يناء منذ فرباير 
املا�شي. كما تواجه م�رص جماعات مت�شددة 
اأ�ش���غر �ش���نت هجمات يف مناطق متفرقة 

بالبالد.

بيروت - اب : 

 توقف���ت اأم����س اخلمي����س، عملي���ات 
االإجالء يف بلدة “دوما” ال�شورية، اخلا�شعة 

ل�شيطرة املعار�شة امل�شلحة.
ونقلت “اأ�شو�شيتد بر�س” عن وكالة 
االأنب���اء احلكومي���ة ال�ش���ورية “�ش���انا”، اإن 
توق���ف عملي���ات االإجالء نتج ع���ن خالفات 
داخل ف�شيل “جي�س االإ�شالم” املعار�س، 
وع���ادت احلاف���الت التي دخل���ت “دوما” 
للقي���ام بعملي���ات االإجالء الي���وم اخلمي�س 
ب���دون ركاب. وكان االآالف م���ن املدنيني 
واملقاتلني، قد غ���ادروا “دوما” يف االأيام 
القليلة املا�ش���ية، متجهني اإلى مناطق يف 
�شمال �ش���وريا، خا�شعة ل�شيطرة مقاتلني 
معار�شني تدعمهم تركيا. وقال املر�شد 
وق���ف  “اإن  االإن�ش���ان  حلق���وق  ال�ش���وري 
عملي���ات االإجالء نتج عن تداب���ري اتخذتها 
الق���وات الرتكية يف املناطق التي ي�ش���ل 

اإليها مقاتلون معار�شون”. 
يذك���ر اأن دوم���ا تع���د اآخ���ر منطقة يف 
الغوط���ة ال�رصقي���ة، ال ت���زال حتت قب�ش���ة 

مقاتلي املعار�شة.

اسطنبول - أ ف ب:

قت���ل موظف تركي اأم����س اخلمي�س 4 
م���ن زمالئه يف اإطالق ن���ار يف جامعة عثمان 
غ���ازي يف مدين���ة اأ�ش���كي �ش���هري يف غرب 
تركيا، على ما ذكرت و�شائل اإعالم حملية.

اأن  دوغ���ان  اأنب���اء  وكال���ة  واأف���ادت 
ال�ش���لطات اعتقلت املهاج���م وهو موظف 
يف اجلامع���ة نف�ش���ها، فيما اأف���ادت وكالة 
اأنباء االأنا�ش���ول الر�ش���مية اأن���ه قتل نائب 
عمي���د اجلامعة واأمينها الع���ام واثنني من 

االأ�شاتذة اجلامعيني.
واأك���د ح�ش���ن غون���ني عمي���د اجلامعة 
 4 اأن  الرتكي���ة  ان”  ان  “�ش���ي  ملحط���ة 

ا�شخا�س قتلوا يف االعتداء.
وتقع اأ�شكي �شهري التي ي�شكنها نحو 
مليون �شخ�س، على خط ال�شكك احلديدية 
بني اأنقرة وا�شطنبول ونادرا ما ت�شهد هذا 

النوع من االحداث العنيفة.

ويل العهد ال�شعودي يزور 
فرن�شا االثنني املقبل

م�رص.. مقتل اإرهابيني 
بتبادل الإطالق النار

خالفات توقف عمليات 
االإجالء من دوما 

“مذبحة اأكادمييني” 
يف جامعة تركية

ال�سعودية تدعو جمل�س الأمن ملحا�سبة خروقات احلوثي واإيران
طالبت بو�شع ميناء احلديدة حتت االإ�رصاف الدويل

 وكان املتح���دث الر�ش���مي با�ش���م التحالف يف 
اليم���ن، العقي���د الركن ترك���ي املالكي، ����رصح اأنه 
يف مت���ام ال�ش���اعة الواحدة والن�ش���ف م���ن بعد ظهر 
الثالثاء، تعر�ش���ت اإحدى ناقالت النفط ال�ش���عودية 
لهج���وم حوثي اإي���راين باملياه الدولية غ���رب ميناء 
احلديدة الواقع حتت �ش���يطرة ميلي�ش���يات احلوثي 

امل�شلحة املدعومة من اإيران.
واأو�ش���ح املالك���ي اأن حماول���ة الهج���وم باءت 
بالف�ش���ل بعد تدخل اإحدى �ش���فن الق���وات البحرية 
للتحالف، وتنفيذ عملي���ة التدخل ال�رصيع، ونتج عن 
ذلك الهج���وم تعر�س الناقلة الإ�ش���ابة طفيفة غري 
موؤثرة، وا�ش���تكملت خطها املالحي واالإبحار �ش���ماالاً 

ترافقها اإحدى �شفن التحالف البحرية.
يف تطور مت�ش���ل، دمرت طائ���رات حتالف دعم 
ال�رصعية يف اليم���ن، اأم�س اخلمي�س، �ش���اروخا كانت 
ميلي�ش���يات احلوث���ي االإيرانية ت�ش���تعد الإطالقه من 
قاعدة الديلمي الع�شكرية �شمايل العا�شمة �شنعاء.

كما ق�ش���فت طائ���رات التحالف ال���ذي تقوده 

ال�ش���عودية، خمازن اأ�ش���لحة داخ���ل القاعدة اجلوية، 
و�شمع دوي انفجارات عقب الغارات.

وتاأتي ه���ذه الغارات بعد �ش���اعات من �رصبات 
جوي���ة لطائ���رات التحال���ف، دم���رت �ش���احنة حمملة 

باالأ�ش���لحة اأثناء خروجها م���ن اأحد االأنفاق اجلبلية يف 
فج عطان ب�شنعاء.

وال ت���زال العا�ش���مة اليمني���ة ب���ني املناط���ق 
القليلة املتبقية يف قب�ش���ة ميلي�ش���يات احلوثيني، 

من���ذ انقالبهم عل���ى ال�ش���لطة ال�رصعية يف �ش���بتمرب 
.2014

وم�ش���اء االأربعاء، اأك���دت ال�ش���عودية اعرتا�س 
�ش���اروخ بال�ش���تي جدي���د اأطل���ق من اليم���ن باجتاه 
منطق���ة ج���ازان اجلنوبي���ة احلدودي���ة، بع���د اإع���الن 
املتمردي���ن احلوثي���ني ا�ش���تهداف خزان���ات ل�رصكة 

“اأرامكو” النفطية يف املنطقة.
وذك���رت “اأرامكو”، عمالقة النفط ال�ش���عودي، 
اأن مرافقها يف جازان “اآمنة وتعمل ب�شكل طبيعي”.

وق���ال املتح���دث الر�ش���مي لق���وات التحال���ف 
الع�ش���كري العقيد الركن تركي املالكي، اإن قوات 
الدف���اع اجلوي ال�ش���عودية ر�ش���دت عملي���ة اإطالق 
ال�شاروخ من �شعدة يف �شمال اليمن باجتاه جازان.

وج���اء االإع���الن ع���ن اعرتا����س ال�ش���اروخ، بعد 
يوم من مهاجم���ة املتمردين اليمني���ني ناقلة نفط 
�ش���عودية يف البح���ر االأحم���ر، يف عملية اأ�ش���فرت عن 

اأ�رصار طفيفة، وفقا للتحالف.

• التحالف يوجه �رصبة ا�شتباقية للحوثيني يف �شنعاء	

دبي - وكاالت:

العام،  الأميين  اإىل  ر�سالة  املتحدة  الأمم  لدى  ال�سعودية  العربية  للمملكة  الدائم  الوفد  بعث 

اأنطونيو غوتريي�س، ورئي�س جمل�س الأمن، ب�ساأن الهجوم احلوثي �سد ناقلة النفط ال�سعودية.

ودعت ال�سعودية جمل�س الأمن يف هذه الر�سالة اإىل حما�سبة احلوثين واإيران على خرقهما 

القانون الدويل، م�سددة على �سرورة و�سع ميناء احلديدة حتت الإ�سراف الدويل.

كما طالبت جمل�س الأمن باتخاذ ما يلزم لتطبيق قراري جمل�س الأمن 2216 و2231، موؤكدة 

اأن التحالف �سي�ستمر يف تاأمن املالحة الدولية يف باب املندب والبحر الأحمر.

حتذير من هند�سة اإيران لنتخابات العراق ل�سالح ميلي�سياتها
 دبي - العربية.نت: 

اأكد زملاي خليل زاد، ال�شفري االأمريكي ال�شابق 
ل���دى االأم���م املتحدة، اأن اإي���ران تري���د التاأثري على 
االنتخابات العراقية املزمع اإجراوؤها يف مايو املقبل 

وهند�شتها ل�شالح ميلي�شياتها.
وق���ال خليل زاد يف مقال له يف �ش���حيفة “وول 
�ش���رتيت جورنال” بعنوان “حّدوا من نفوذ اإيران يف 
العراق”، اإن اإيران تعمل بج���د للتاأثري على النتيجة 
حيث ت�ش���عى اإلى تعزي���ز نفوذ ميلي�ش���ياتها داخل 
احلكوم���ة العراقي���ة، كم���ا ه���و احلال م���ع حزب اهلل 

اللبناين.
واأ�ش���اف: “كم���ا تري���د اإي���ران احلف���اظ عل���ى 
االنق�ش���امات الطائفية والعرقية وال�شيا�ش���ية ملنع 

عودة العراق من جديد كقوة م�شتقلة وم�شتقرة”.
وراأي خلي���ل زاد اأن اإي���ران ت���رى اأن الوالي���ات 
املتح���دة ه���ي العقب���ة الرئي�ش���ية اأم���ام خمططه���ا 
وتتطلع اإلى ان�شحاب القوات االأمريكية من العراق.

وق���دم خلي���ل زاد 4 مقرتح���ات حلكومة ترمب 

الإبط���ال التاأث���ري االإي���راين عل���ى م�ش���تقبل العملية 
ال�شيا�شية يف العراق.

، دع���م االأح���زاب واالأط���راف العراقية التي  اأوالاً
تعار�س اإيران والتي لها هدف م�شرتك مع الواليات 

املتحدة يف منع النفوذ االإيراين.

���ا، تعل���م الدرو�س م���ن قي���ام اإدارة اأوباما  ثانياً
ب�ش���حب القوات االأمريكية من الع���راق والعمل على 

ا�شتمرار الوجود الع�شكري هناك.
���ا، بغ����س النظ���ر ع���ن نتيج���ة االنتخابات  ثالثاً
العراقية، يجب اأن تدعم اأمريكا على الفور ت�ش���كيل 

حكوم���ة عراقي���ة جدي���دة، وع���دم ال�ش���ماح الإي���ران 
بالتاأثري على ت�شكيل هذه احلكومة.

ا، دعم االأحزاب واحللفاء وال�رصكاء املوالني  رابعاً
الأمريكا يف العراق ب�شكل ر�شمي.

ال�ش���احة  يف  ازدادت  االنق�ش���امات  اأن  يذك���ر 
ال�شيا�ش���ية يف العراق مع اق���رتاب موعد االنتخابات 
بينما حتاول اإيران ا�شتخدام نفوذها لفوز التيارات 

املوالية لها.
ويخ�شى ال�ش���نة من اأن ينمو النفوذ االإيراين يف 
مناطقهم، خ�شو�ش���ا اإذا ما فاز املر�ش���حون ال�شنة 
املدعومون من التيارات ال�شيعية املوالية لطهران.

وكان���ت ت�رصيحات علي اأكرب واليتي م�شت�ش���ار 
املر�ش���د االإيراين عل���ي خامنئي لل�ش���وؤون الدولية، 
خ���الل زيارت���ه اإل���ى بغ���داد يف 17 فرباي���ر، اأث���ارت 
ج���دال عندما ق���ال اإن بالده “لن ت�ش���مح لليرباليني 
وال�ش���يوعيني باحلكم يف العراق”، مما اأثار ا�ش���تياء 

الكثري من القوى العراقية.

 غزة - اأ ف ب: 
حذرت اإ�رصائيل من اأنها �ش���تبقي على االأوامر 
التي اأ�ش���درتها الى جنودها يف 30 مار�س باإطالق 
النار يف حال ح�ش���ول ا�شتفزازات على احلدود مع 
قطاع غ���زة بعد ا�ش���بوع دموي قتل في���ه اجلي�س 
االإ�رصائيل���ي 20 فل�ش���طينيا بينه���م اثن���ان اأم�س 

اخلمي�س.
وياأت���ي ذل���ك بينما ي�ش���تعد الفل�ش���طينيون 
جلولة جديدة من حركته���م االحتجاجية على طول 

احلدود بني غزة واإ�رصائيل.
وقام ال�ش���بان الفل�شطينيون بجمع عدد كبري 
من اإطارات ال�ش���يارات الإ�ش���عالها خالل تظاهرات 
الي���وم اجلمع���ة التي اأطلق���وا عليها ا�ش���م “جمعة 
الكاوت�ش���وك )االإطارات(”. كما قاموا بجمع مرايا 
للت�ش���وي�س عل���ى القنا�ش���ني االإ�رصائيليني على 

اجلانب االآخر من احلدود.
وع�ش���ية هذه التظاهرات، ق���ال وزير الدفاع 
االإ�رصائيل���ي افيغ���دور ليربم���ان “اإذا كانت هناك 
ا�ش���تفزازات، �ش���يكون هناك رد فعل من اأق�ش���ى 
نوع كما حدث االأ�شبوع الفائت”. وا�شاف لالذاعة 
تغي���ري قواع���د  نعت���زم  “ال  العام���ة  االإ�رصائيلي���ة 

اال�شتباك”.

واجلمع���ة املا�ش���ي اأدت تظاه���رة لع����رصات 
االآالف على ح���دود غزة الى ا�ش���تباكات دامية مع 
الق���وات االإ�رصائيلية ا�ش���فرت عن ا�شت�ش���هاد 18 

فل�شطينيا.
وا�شت�ش���هد فل�ش���طيني يف ق�ش���ف اإ�رصائيلي 
ج���وي قرب احلدود ب���ني قطاع غ���زة واإ�رصائيل يف 
�ش���اعة مبك���رة م���ن �ش���باح اخلمي����س، بينما تويف 
فل�ش���طيني اآخ���ر متاأثرا بج���روح ا�ش���يب بها بها 
بر�ش���ا�س اإ�رصائيل���ي يف مواجه���ات يف ����رصق رفح 

اجلمعة املا�شي.
وقال الناطق با�ش���م وزارة ال�ش���حة يف قطاع 
غزة اإن ال�ش���اب جماهد نبيل اخل����رصي )23 عاما( 
ا�شت�ش���هد يف ق�ش���ف اإ�رصائيل���ي اأم����س اخلمي�س. 
واأ�ش���اف اأن “�ش���ادي الكا�ش���ف )34 عام���ا( وهو 
ا�شم ا�شت�شهد متاأثرا بجروح ااأ�شيب بها” اجلمعة 

املا�شي.
وبذل���ك يرتف���ع الى 20 عدد الفل�ش���طينيني 
الذين ا�ش���تهدوا من���ذ يوم 30 مار����س الذي كان 

االأك���ر دموي���ة من���ذ ح���رب 2014 التي �ش���نتها 
اإ�رصائيل على قطاع غزة.

وب���داأ الفل�ش���طينيون اجلمع���ة املا�ش���ي يف 
“يوم االأر�س” حركة احتجاج حتت عنوان “م�شرية 
العودة” يفرت�س ان ت�شتمر 6 اأ�شابيع حتى ذكرى 
النكب���ة يف 14 مايو للمطالب���ة بتفعيل حق العودة 
لالجئني الفل�ش���طينيني ورفع احل�شار االإ�رصائيلي 

عن غزة.
وق���ال ليربمان “نح���ن ال نواج���ه تظاهرة بل 
عملية اإرهابية. عمليا كل الذين ي�ش���اركون فيها 
يتلق���ون راتب���ا م���ن حما����س او )حرك���ة( اجله���اد 

االإ�شالمي”.
وو�ش���ف الوزير االإ�رصائيلي م�ش���وؤويل “مركز 
املعلومات االإ�رصائيلي حلقوق االن�شان يف االأرا�شي 
املحتلة” )بت�شيلم( املنظمة االإ�رصائيلية الي�شارية 
غري احلكومية التي دعت اجلنود االإ�رصائيليني اإلى 
عدم اطالق النار على الفل�شطينيني باأنها “طابور 
خام����س )...( ومرتزق���ة”. وب���داأت املنظم���ة حملة 
تت�ش���من اعالنات يف �ش���حف اإ�رصائيلي���ة اعتربها 
وزي���ر االأم���ن الع���ام االإ�رصائيل���ي حتري�ش���ا عل���ى 
الع�شيان. وتت�شمن حملة “بت�شيلم” اعالنات يرد 
فيها “عفوا اأيها القائد، ال ميكنني اإطالق النار”.

إسرائيل تتوعد الفلسطينيين بالنار قبل احتجاجات غزة

تظاهرات “جمعة الكاوتشوك” تقلق قوات االحتالل 

• ال�شفري االأمريكي ال�شابق لدى االأمم املتحدة زملاي خليل زاد	

• حمتج يحمل علمني فل�شطينيني خالل ا�شتباكات مع القوات االإ�رصائيلية )رويرتز(	
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سوالف

ما ذك����ره وزي����ر اخلارجي����ة ال�ش����يخ خالد 
ب����ن اأحم����د اآل خليف����ة ع����ن بن����ك امل�ش����تقبل 
الإي����راين ال����ذي مت اإغاق����ه يف كلمت����ه خ����ال 
اجلل�ش����ة الفتتاحية ملنتدى الإع����ام العربي 
يف دبي يجعلنا اأمام اأر�ش����ية وا�ش����حة املعامل 
بالعط����اءات الت����ي قدمت للكث����ر من اخلونة 
والعم����اء الذين قام����وا باأدوار مهم����ة جدا يف 
جرمية التاآمر على البحرين واأن�شاأوا امل�شاريع 
خدم����ة للنظام الإي����راين الإرهاب����ي باإيعاز من 
احلر�����س الث����وري، ونح����ن ننتظ����ر املزيد من 
احلقائ����ق الت����ي �شتك�ش����ف عنه����ا احلكوم����ة 
قريب����ا كم����ا ق����ال وزي����ر اخلارجية غ����ر ما مت 

ذك����ره من متوي����ل الإرهاب واإخف����اء معامات 
بلغت قيمته����ا 7 ملي����ارات دولر اأمركي يف 
الف����رة ب����ن عام����ي 2004 و2015، وتغير 
امل�ش����تندات املالية للتغطية على املعامات 
غر امل�رشوعة ب����ن اإيران وع�رشات من ال�رشكاء 
الأجان����ب، ومئات احل�ش����ابات امل�رشفية التي 
ترتبط باأفراد مدانن بجرائم كغ�شيل الأموال 

ومتويل الإرهاب وقرو�س وهمية وغرها. 
هلل احلم����د كلما ت����زداد الأزمات والهزات 
ينك�ش����ف  الإي����راين  النظ����ام  ت�ش����يب  الت����ي 
امل�ش����تور وي�شقط اخلونة رويدا رويدا ومتزق 
ال�ش����فحات املخ�ش�ش����ة للتمويه “واجلمبزة” 

ويبتعد اخلائن ع����ن موقعه، ونحن على يقن 
وثق����ة ب����اأن الوج����وه الت����ي مازالت م�ش����بوغة 
بينن����ا  وتعي�����س  واخليان����ة  النف����اق  باأل����وان 
�شتنك�شف �رشيعا و�شيعرف دورها يف املوؤامرة 
حتى لو كان �ش����غرا، ولعلي اأود الركيز هنا 
على احل�شابات امل�رشفية التي ترتبط باأفراد 
مدان����ن بجرائ����م كغ�ش����يل الأم����وال ومتويل 
الإرهاب، فعادة هذه احل�شابات تكون مغلفة 
وهذا �ش����يء وا�شح طاملا الهدف هو الإرهاب 
واأ�ش����حاب امل�رشوع����ات يعرفون ذل����ك متاما، 
فهم كانوا يجل�ش����ون على م�شاحات كبرة من 
اخليانة و�رشب الوطن باأموال بنك امل�شتقبل 

الإيراين الذي كان يت�ش����ور اأنه �ش����يفلت من 
عيون الأمن والرقابة يف البحرين. 

�ش����ننتظر لنع����رف املزي����د، ولك����ن ليكن 
يف العل����م اأن جبه����ة املتلون����ن واملنافق����ن 
الذي����ن �ش����يدعون الي����وم اأنه����م “وطنييون” 
وحبهم للبحرين يف كل زمان ومكان يتمتعون 
ب�شمات خا�شة من الكذب ولكنهم يحتفظون 
بوجوهه����م القدمية التي ذاب����ت يف “الدوار”، 
وه����وؤلء اأ�����رش خل����ق اهلل، واخليان����ة امللعون����ة 
حمفورة فوق جدران قلوبهم مهما حاولوا من 
توزيع ابت�ش����امات الولء املزيف هنا اأو هناك 

او تبادلوا القبات.

 “بنك المستقبل” 
يكشف المتلونين والمنافقين

يت�ش���ّور البع����س اأن الغرامات 
املروري���ة الت���ي ت�ش���منها قان���ون 
ب�ش���كل  فيه���ا  مبال���غ  امل���رور 
كب���ر وت�ش���كل اإرهاق���ا ل تتحمل���ه 
اأو�شاعهم، لكن بالنظر اإلى فداحة 
احلوادث املرورية تبدو حاً واقعّيا 
ل مفر منه، املقرح الذي تو�ش���ل 
الأ�ش���بوع  الن���واب  جمل����س  اإلي���ه 
الفائت ميث���ل يف نظرنا حا معقول 
ومنطقي���ا، حيث ن�س عل���ى اإعطاء 
املخالف���ن فرة للت�ش���الح ودفع 
املخالف���ات  ملرتكب���ي  الغرام���ات 
اأط���ول  م���دة  باإتاح���ة  املروري���ة 
للت�شالح لت�شجيع املخالفن على 
املبادرة بال�ش���داد يف موعد اأق�شاه 
45 يوم���ا، وبالت���ايل يخف����س مبلغ 
الت�ش���الح اإلى الن�شف يف حال بادر 
املخالف بال�شداد خال ال� 15 يوما 
التالية، ل نعتق���د اأّن الهدف الذي 
ت�ش���عى اإلي���ه الإدارة العامة للمرور 
م���ن فر����س الغرام���ات ه���و جباية 
الأم���وال وا�ش���تنزاف اجليوب، لكن 
الهدف منه بكل تاأكيد وقف رعونة 
وا�ش���تهتار البع����س مم���ن يتجاوز 

القانون. 
طبق���اً مل���ا ت����رشح ب���ه الإدارة 
العام���ة للمرور ف���اإّن قانون املرور 
اجلدي���د، الذي ه���و يف نظر البع�س 
جاء متاأخرا جدا، خف�س بن�شبة كبرة 
احل���وادث املروري���ة وبالطبع عدد 
�ش���حايا احل���وادث املروري���ة وهذا 
بالتحدي���د ميثل اأمنية ت�ش���غل بال 
اجلميع من مواطنن وقائمن على 
�شوؤون املرور، لاأ�شف هناك من ل 
تهمه �ش���امة الآخرين فرناه يقطع 
الإ�ش���ارة احلم���راء ويتج���اوز ال�رشعة 
املح���ددة وغره���ا م���ن خمالف���ات 
معر�ش���ا اأرواح النا����س اإل���ى اخلطر 
وكان لب���ّد م���ن تغلي���ظ العقوبة، 
والت���ي هي يف نظرن���ا احلل الأجدى 
ال�شاحقة  الأغلبية  لوقف رعونتهم، 
من املواطن���ن اليوم وبعد تطبيق 
قان���ون امل���رور �ش���عروا بالرتياح 
والطماأنين���ة ومل يعودوا ي�ش���عرون 

بالرعب كما كان احلال �شابقاً. 
نع���م هناك فئة �ش���ئيلة جدا ل 
ت���زال تتجاه���ل القانون م���ن قبيل 
ا�ش���تخدام الهات���ف اأثن���اء القيادة 
اأو حماول���ة جت���اوز الغر بطرق غر 
قانوني���ة ولكنها تظل ا�ش���تثنائية 
ج���دا وهنا نتمنى م���ن رجال املرور 
التج���اوزات  اأ�ش���كال  كل  وق���ف 
كم���ا  بحقه���م  القان���ون  وتطبي���ق 
نتمنى اأن ينال كل خمالف لاأنظمة 
املروري���ة الغرام���ات الت���ي ن����س 
عليها القانون وهذا املبداأ يجب اأن 

ل ي�شتثنى منه اأحد. 

رسالة إلى إدارة المرور

محمد 
المحفوظ
sm.adnan56
@hotmail.com

ومضة قلم

اأطف���ال”  “ا�شت�ش���اري  ب���ي طبي���ب  ات�ش���ل 
واأبلغن���ي ع���ن تك���رار ح���وادث ابت���اع الأطف���ال 
بطاري���ات الألعاب التي توؤدي حلدوث حرق وفتق 
يف الأمعاء وم�شاعفات خطرة كالت�شمم اأو الوفاة، 
وذلك مبع���دل 3 ح���وادث يف ال�ش���هر. البطاريات 
م�ش���نعة من م���ادة الليثيوم، وهي �ش���امة وخطرة 
جداً على الأطفال، ومن تلك احلالت طفلة عمرها 
اأربع �ش���نوات ابتلع���ت البطاري���ة واأدخلت العناية 
الق�ش���وى واأجريت له���ا عمليت���ان ملعاجلتها من 
امل�ش���اعفات، ون���وه الطبي���ب اإل���ى انت�ش���ار هذا 
النوع الرخي�س واخلطر من األعاب الأطفال ب�شكل 
وا�ش���ع يف معظم املحات التجاري���ة ويقبل عليها 
امل�ش���تهلكون لرخ����س ثمنها، ومن ال�ش���هل على 
الطف���ل فتح م���كان البطارية وا�ش���تخراجها وهي 
عبارة عن قطعة دائرية �شغرة، فيقوم بابتاعها 
يف غفلة م���ن الأه���ل، وطالب الأه���ايل ب�رشعة نقل 

الطف���ل للطوارئ ومنعه م���ن الأكل وال�رشب وعدم 
دفع���ه للتقي���وؤ حل���ن معاينت���ه من قب���ل الفريق 
الطبي، داعي���اً الأهايل اإلى المتن���اع عن �رشاء تلك 
الألعاب اخلطرة ومراقبة اأولدهم ب�ش���كل م�شتمر، 
فاأي���ة حلظة غفل���ة اأو اإهم���ال قد ت���وؤدي لعاهات 

م�شتدمية اأو وفاة.
وتط���رق ال�شت�ش���اري اإل���ى اأهمي���ة ت�ش���ديد 
الرقابة وتفعيل العقوبات الرادعة ملنع التجار من 
ا�شتراد الألعاب غر الآمنة، منعاً لوقوع مثل هذه 
احلوادث املوؤملة واملتك���ررة، نرجوا من الوزارات 
ال�ش���لطة  م���ع  والتن�ش���يق  املب���ادرة  املخت�ش���ة 
الت�رشيعية لإ�شدار قانون مينع ا�شتراد هذا النوع 
م���ن الألع���اب، كما نرج���وا من اجلهات امل�ش���وؤولة 
التن�شيق مع و�ش���ائل الإعام لتوعية اأولياء الأمور 
بهذه املخاطر وما �ش���ابهها، حيث تكون نتائجها 
وخيمة وغالبا �ش���حاياها اأطفال اأبرياء ل حول لهم 

ول ق���وة، نتطل���ع ملبادرة م���ن اجلهات ال�ش���حية 
والإعامية بن�رش �شور وفيديوهات لتلك احلوادث 
التوا�ش���ل  ومواق���ع  الإع���ام  و�ش���ائل  مبختل���ف 
الجتماع���ي، فهن���اك �رشيحة كب���رة اإم���ا جاهلة ل 

تدرك املخاطر اأو مهملة.
وي�ش���ر بع�س اأولي���اء الأمور اإل���ى اأن املتاجر 
ممتلئ���ة باألع���اب الأطف���ال الرديئة وغ���ر الآمنة، 
وكله���ا نخب عا�رش عل���ى اأقل تقدير، م�ش���تغربن 
اأ�ش���عارها التي تقارب اأ�ش���عار الألعاب الأ�ش���لية 
املعرو�ش���ة يف الإنرنت اأو املتاجر العاملية، فمن 
املع���روف اأن الدول متنع ا�ش���تراد وبيع الألعاب 

التي ت�شكل خطراً على �شامة الأطفال.
نح���ن ل نل���وم التجار، لغي���اب القان���ون، لذا 
ننا�ش���د وزير ال�ش���ناعة والتجارة واأع�شاء ال�شلطة 
الت�رشيعية الإ�رشاع يف اإ�ش���دار قانون مينع ا�شتراد 

هذه الألعاب حفاظاً على اأرواح فلذات اأكبادنا.

قال �شفوي وهو قائد �ش���ابق للحر�س الثوري 
لع����رش �ش���نوات )1997 – 2007( يف كلم���ة األقاه���ا 
الثن���ن، اإن “الولي���ات املتح���دة الأمركية بداأت 
الراجع على ال�ش���عيدين ال�شيا�ش���ي والع�شكري”، 
موؤك���داً اأن ي�ش���هد الق���رن احل���ايل اإقام���ة حكوم���ة 
اإ�شامية عاملية تكون اإيران حمورها، ووفقا لوكالة 
“فار�س”، اعترب �ش���فوي اأن �شبان العامل الإ�شامي 
يف اليمن والعراق يحتذون بنموذج �ش���بان اإيران، يف 
اإ�ش���ارة اإلى تاأ�شي�س ميلي�ش���يات وجماميع واأحزاب 

تابعة لنظام ولية الفقيه يف طهران.
كما قال �ش���فوي اإن “�شا�ش���ة اأمركا وقادتها 
الع�ش���كرين عاجزون عن اتخاذ قرار ب�شاأن الهجوم 
الع�ش���كري على اإيران”، على حد تعبره، وتك�ش���ف 
ت�رشيح���ات كب���ر م�شت�ش���اري خامنئ���ي اأن النظ���ام 
الإي���راين يريد اإقام���ة “دولة اإ�ش���امية”، يف تناف�س 

مع ما يطرحه تنظيم “داع�س” الإرهابي منذ ظهوره 
على ال�ش���احتن الإقليمية والدولية حول تاأ�ش���ي�س 

“دولة اإ�شامية” عاملية بزعامته. 
ول تختلف فك���رة “ولية الفقيه” التي طرحت 
منذ اأن ا�ش���تلم اآية اهلل روح اهلل اخلميني، احلكم يف 
اإي���ران عام 1979 عن جوهر الفكر الداع�ش���ي، حيث 
تلتقي الفكرتان حول اإقامة “حكم اإ�شامي عاملي”.
لك���ن الف���رق يف اأن نظ���ام امل���ايل يف طه���ران 
ي�شوق الفكرة على اأنها من �شلب الفقه، الأمر الذي 
يرف�ش���ه كبار مراجع ال�ش���يعة، بينم���ا يدعي تنظيم 
“داع�س” الإرهابي اأنه ميثل الإ�ش���ام ال�شني، الأمر 
الذي قوبل با�شتنكار ورف�س و�شجب من قبل كبار 

علماء ال�شنة يف كل البلدان الإ�شامية.
ويب���دو اأن اإي���ران تع���ول عل���ى مت���دد نفوذها 
يف البل���دان الإ�ش���امية والعربية من خ���ال حلفائها 

وميلي�ش���ياتها واأذرعها وخاياها، يف �شبيل تطبيق 
اإقام���ة احلك���م الإ�ش���امي الذي تدع���و اإلي���ه، بينما 
ينح�رش تدريجيا حك���م تنظيم “داع�س” الإرهابي اإثر 
ال�رشب���ات املتتالية التي يتلقاها يف كل من العراق 
و�شوريا وغرها من بلدان املنطقة، الأمر الذي ينذر 
بزوال هذا التنظيم الظامي يف امل�شتقبل القريب. 
الأف���كار  تطاب���ق  ع���ن  احلدي���ث  �ش���ياق  ويف 
وال�شيا�ش���ة والأ�ش���لوب بن تنظي���م داع�س وولية 
الفقي���ه اليرانية ف���اإن اأف���كار القت���ل والإعدامات 
والغتيالت والغ�ش���ب والغت�شاب ل تختلف كثراً 
بن اجلماعات التي تعتمد ت�شفية “الآخر” اأ�شلوباً، 
على الرغم من اختاف من�شاأ تلك اجلماعات ومكانه.

فق���د اأظهر لق���اء تلفزي���وين لبناني���اً ُقتل ابنه 
يف حل���ب، وح���ن �ش���األ املذيع �ش���يفه عن �ش���بب 
موافقت���ه عل���ى ذه���اب ابن���ه اإل���ى �ش���وريا، اأجاب: 

“ب�ش���بب ولية الفقي���ه، التي ميث���ل خامنئي راأ�س 
هرمها”، بح�ش���ب و�شفه، وملا �ش���األ املذيع: “اإنت 
خ�رشت ابنك يف �ش���وريا دفاعاً عن ماذا؟”، رد الرجل: 
“دفاع���اً ع���ن عقيدتنا وع���ن وجودنا، )ع���ن( ولية 
 الفقيه. ال�ش���يد اخلامنئي حفظه اهلل”، وفق ما قال.

وال�شيف رجل لبناين، حاوره طوين خليفة يف برناجمه 
“الع���ن بالعن” على قن���اة “اجلديد”، وكان حمل 
حديث ال�شيف عن “ولية الفقيه” العابرة للحدود، 
فقد �ش���اغتها اإيران منذ ثورتها، وزج بها حزب اهلل 

�شباب لبنان يف اأتون حرب �شوريا.
وهذه الطائفية وال���ولء الأعمى الذي يغذي به 
ح���زب اهلل اأتباعه، جرياً على عادة ولية الفقيه، واإن 
كانت بحجة قتال تنظيم داع�س يف �شوريا، تتطابق 
م���ع ما كان يحاول زعيم التنظي���م اأبوبكر البغدادي 

تر�شيخه يف عقول اأتباعه.

ألعاب أطفال غير آمنة

الحكومة العالمية اإلسالمية بزعامة خامنئي )2(

هدى هزيم

صافي الياسري

hudahazeem 
@yahoo.com

    الناس

اأعلن النظام احلاكم يف اإيران على ل�شان 
رئي����س جلن���ة ال�ش���وؤون الأمنية وال�شيا�ش���ة 
اخلارجي���ة يف جمل����س �ش���ورى النظ���ام ع���اء 
الدي���ن بروج���ردي اأن تطبيق تلغرام �ش���يتم 
حجب���ه ابت���داًء م���ن نهاي���ة ال�ش���هر الأول من 
العام الإي���راين اجلدي���د “فروردين”، وذلك 
بقرار م���ن اأعلى ال�ش���لطات يف اإي���ران، وهذا 
معن���اه باأمر مبا����رش من خامنئ���ي، وعند قراءة 
هذا اخلرب نواجه عدة اأ�ش���ئلة منها: ما مدلول 
ه���ذه العملية؟ وما ه���و مفعولها يف منع اأبناء 
ال�ش���عب من التوا�ش���ل؟ كيف ميكن منا�رشة 
ال�ش���عب الإيراين يف توفر اإمكانية التوا�شل 
و... ل �ش���ك اأن عملية حجب تلغرام و�شبكات 
عل���ى  دام���غ  دلي���ل  الجتماع���ي  التوا�ش���ل 
ا�ش���تمرارية النتفا�ش���ة وفاعليته���ا وخوف 
النظ���ام من اأبناء ال�ش���عب، النتفا�ش���ة التي 

هّزت اأركان نظام احلكم يف اإيران.
حجب تلغرام يعت���رب اعرافاً من النظام 
باأنه مل ي�ش���تطع اإخماد هذه ال�ش���علة املّتقدة 
بفع���ل القم���ع م���ن قتل اأك���ر من خم�ش���ن 
�شخ�شاً يف �شوارع املدن وحمات العتقالت 
الت���ي طالت اأكر م���ن ثمانية اآلف �ش���خ�س 
وممار�شة التعذيب الهمجي بحق املعتقلن 
الذي اأدى اإلى ا�شت�ش���هاد م���ا ل يقّل عن 14 
منهم حتت وطاأة التعذيب، نعم النتفا�ش���ة 
م�ش���تمّرة ومظاهرات واحتجاجات املزارعن 
يف حمافظة اأ�ش���فهان ومظاه���رات مواطنينا 
العرب يف الأهواز واملدن الأخرى يف حمافظة 
يف  عمالي���ة  اإ�رشاب���ات  وكذل���ك  خوز�ش���تان، 

خمتلف مناطق اإيران.
واإذا نظرن���ا اإل���ى اأن البطال���ة كانت اأحد 
الأ�شباب الأ�شا�ش���ية لندلع النتفا�شة، واأن 
حجب تلغرام - كما قال نواب جمل�س املايل 
- معن���اه اأن اأك���ر م���ن مئت���ي األف �ش���خ�س 
يفق���دون م�ش���اغلهم واأن ما يقارب ن�ش���ف 
مليون �شخ�س يفقدون لقمة عي�شهم، ن�شل 
اإلى نتيجة وا�ش���حة وهي ما ع���رّب عنه النظام 
باأن تطبيق تلغرام يهّدد الأمن الوطني لهذا 

النظام، لذا يجب حجبه واإعدامه!
بالن�ش���بة لل�ش���وؤال الثاين اأعتقد اأن حجم 
ال�ش���تياء ال�ش���عبي املراكم اأكر بكثر من 
هذه املحاولت ملنع اندلعها وا�ش���تمرارها، 
اإذا ميك���ن الق���ول اإن النتفا�ش���ة �شت�ش���تمر 
بالرغم من هذه الأعمال القمعية التي تعترب 

انتهاكاً للعديد من املعاهدات الدولية. 
هناك مناذج اأخرى من ف�ش���ل النظام يف 
منع التوا�شل، على �شبيل املثال قام النظام 
خال �شنوات حكمه عدة مرات بالهجوم على 
الأطباق الاقطة وك�رش ه���ذه الأطباق وقامت 
بعملي���ات  احلر����س  يف  املغاوي���ر”  “ق���وات 
“بهلوانية” والت�ش���ّلق على ج���دران املنازل 
وجم���ع الأطب���اق الاقطة من اأ�ش���طح املنازل 
وحرقها وك�رشه���ا وحتى ده�ش���ها بالدبابات 
واملدّرعات يف مرا�ش���م “ر�ش���مية” وبح�شور 
ممثل���ن عن خامنئ���ي وقادة احلر����س، لكنه 
ف�ش���ل يف نهاي���ة املط���اف يف تطبي���ق ه���ذا 
امل����رشوع ومن���ع اأبن���اء ال�ش���عب الإي���راين من 
ا�ش���تخدام الأطب���اق الاقطة. واع���رف وزير 
الإر�شاد ال�شابق علي جنتي بف�شل النظام يف 
هذا املجال واأعلن اأن هناك اأكر من خم�شن 
مليون���ا م���ن الأطب���اق الاقطة يف اإي���ران، ول 
ميكن هدم هذه الكمية الهائلة، ول ينفع اإذا 

هدمنا حتى اأكر من مليون منها. “اإياف”.

حجب تطبيق تلغرام في إيران!

سنابرق 
زاهدي
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النجم���ة  اأزعج���ت جمه���ور  انت����رت  اأخب���ار حزين���ة 
�ش���رييهان ب�ش���دة. واأكدت الأخبار اأن �شرييهان قررت 
اعت���زال الفن جمدداً والرتاجع ع���ن م�روعاتها امل�رحية 
ال�13، والتي تعاقدت مع املنتج جمال العدل واملوؤلف 

مدح���ت العدل عل���ى العودة من خالله���ا، وبالفعل متت 
كتابة عدد كبري من امل�رحيات لها، منها مارلني مونرو، 
وحت�شب�ش���وت، وكوكو �شانيل، ورابعة العدوية، و�شارك 

يف كتابة هذه امل�رحيات عدد كبري من املوؤلفني.
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ال�شليبيني  ان���ه���زام 
مب�ر  امل��ن�����ش��ورة  يف 
خالل احلملة ال�شليبية 
ال�����ش��اب��ع��ة، واأ�����ر ملك 

فرن�شا لوي�س التا�شع.

 1814
الم�����راط�����ور  ن���ف���ي   
ال��ف��رن�����ش��ي ن��اب��ل��ي��ون 
جزيرة  اإل���ى  ب��ون��اب��رت 
الأبي�س  البحر  يف  اإلبا 

املتو�شط.

 1890
الفرن�شية  ال���ق���وات   
ال�شودان  غ��رب  تغزو 
وحتتل بلدة “�شيجو”.

1896
دورة  اأول  اف��ت��ت��اح   
األعاب اأوملبية يف اأثينا.

 1909
الأم��ريك��ي  املكت�شف   
ي�شل  ب���ريي  روب�����رت 
املتجمد  القطب  اإل��ى 

ال�شمايل.

 1917
 ال����ولي����ات امل��ت��ح��دة 
العاملية  احلرب  تدخل 

الأولى.

 1919
 ب����دء ث�����ورة م��ه��امت��ا 

غاندي يف الهند.

1985
 الإط����اح����ة ب��امل�����ش��ري 
ج���ع���ف���ر من�����ريي ب��ع��د 
ا����ش���ط���راب���ات دام���ت 
لعدة اأيام يف ال�شودان.

مسافات

عرض مسرحية “شارع عباس 36” 
وإقامة معرض “موسيقى ومرايا” 

 “محطة انتظار”.. حكايات إنسانية“الثقافة” تقيم حفاًل لرقصة الدراويش“شلون أعوفك” جديد قمبر

عر�شت م�ش����اء اأم�س الول م�رحية 36 �شارع 
عبا�س، حيفا وذلك على خ�شبة ال�شالة الثقافية، 
�ش����من فعالي����ات مهرج����ان ربيع الثقاف����ة. حيث 
ا�شتعر�ش����ت امل�رحية ق�ش����ة عن جدلية التحدي 
والإ�رار يف وجه العقبات وال�شتات وحق العودة، 
تدور اأحداثه����ا حول عائلتني فل�ش����طينيتني من 
حيف����ا. عائل����ة الرافع الفل�ش����طينية الت����ي بقيت 
يف فل�ش����طني واأ�ش����بحت اأ�ش����رية قدره����ا بحيث 
ا�ش����طرت ان حتم����ل اجلن�ش����ية الإ�رائيلي����ة بعد 
النكبة، وعائلة اأبو غيدة التي طردت عنوة والتي 
مل تنف����ّك تبحث عن وطن، لكن بالن�ش����بة لهاتني 
العائلتني يبقى “36 �ش����ارع عبا�س” هو الوطن. 

كذل����ك اأقامت هيئ����ة البحري����ن للثقاف����ة والآثار 
املعر�����س الفن����ي )مو�ش����يقى ومراي����ا( للفن����ان 
البحريني جمال عبدالرحيم، وذلك مبركز الفنون. 

اإذ ي�شتمر املعر�س حتى 30 اأبريل اجلاري.
فعلى مدى 30 عاماً قّدم الفنان الت�ش����كيلي 
البحرين����ي جم����ال عبدالرحي����م اأعم����الً جتريدي����ة 
وجتريبي����ة ت����روي ق�ش����ة بحث����ه الدائم و�ش����غفه 
فيم����ا يتعلق باخلط����وط والأل����وان والتكوين. يف 
ه����ذا املعر�س، مو�ش����يقى ومرايا، يع����ود الفنان 
للمدر�ش����ة الواقعية ويقدم اأعمالً تعك�س قناعته 
ال�شخ�ش����ية فيم����ا يتعلق بهذه املدر�ش����ة الفنية 

الكال�شيكية.

4 أمور عليك القيام بها فور تعرض هاتفك للسرقة

تعد جتربة �رقة الهواتف الذكية من اأ�ش���واأ التجارب 
الت���ي قد مير بها �ش���خ�س يف حياته، نظ���را لأن هاتف كل 
�ص���خ�ص يحم���ل الكثري م���ن البيانات وامللفات اخلا�ص���ة 
ب�ش���احبه، والت���ي من املمك���ن اأن ي�ش���بب وقوعها يف يد 
�ش���خ�س اآخ���ر الكثري من امل�ش���اكل. ون�ش���تعر�س �ش���ويا 
اخلط���وات التي عليك القي���ام بها عقب فق���دان هاتفك 

املحمول.

1 - اتصل بهاتفك
دائما ما ي�ش���اب ال�ش���خ�س ب�ش���دمة كب���رية عندما ل 
يج���د هاتفه يف جيب���ه اأو حقيبته و�رعان م���ا يظن اأنه قد 
�رق، ولذا ل تت�رع يف احلكم وقم بالت�شال بهاتفك فقد 
تكون و�ش���عته فيمكان ما ون�ش���يته، اأو �شقط منك وعرث 

عليه �شخ�س اأمني.

2 - تعقب هاتفك
عليك اأن تتاأكد عند �راءك لهاتفك اأنك قمت بتفعيل 
مي���زة تعقب اجلهاز، فاإذا كان يعم���ل بنظام اأندرويد قم 
بذلك م���ن Android Device Manager اأما اإذا كان 
 Find هواتفك اآيفون فيمكنك تفعيل اخلا�صية من خالل

.My iPhone
وعندم���ا يتعر����س هاتفك لل�رقة ق���م بالدخول على 
جه���از الكمبيوت���ر وراقب���ه، اأو حت���ى ق���م بغلقه اأو م�ش���ح 

البيانات املوجودة عليه.

3 - إخبار شركة االتصاالت
قم باإبالغ �ركة الت�ش���الت التابع لها ب�رقة هاتفك 
حتى توقف �ريحتك وت�ش���تبدلها باأخ���رى، ويحميك ذلك 
من ا�ش���تغالل هويت���ك ورقمك يف اأمور غ���ري م�روعة، كما 
ميك���ن اأن ت�ش���اعدك ال�ركة يف تتبع هاتف���ك واإعادته لك 

مرة اأخرى.

4 - مسح الملفات
ل �ش���ك اأنه من ال�شعب على اأي �شخ�س م�شح ملفاته 
و�ش���وره، ولكن قد ي�ش���عك الحتفاظ به���ا على هاتفك 
امل����روق وال���ذي قد ل يع���ود اإليك مرة اأخ���رى يف الكثري 
من امل�ش���اكل ول���ذا قم مب�ش���ح بيانات هاتف���ك عن بعد 

با�شتخدام تطبيقات التتبع.

القحطاني: “الخطايا العشر” يهدف إلى تحريك الساحة الفنية في البحرين

اأك���د الفن���ان القدير قحط���ان القحطاين يف 
حواره ملوقع الأنباء الكويتية موؤخرا اأن م�شل�شل 
“اخلطايا الع�رش” يهدف لتحريك ال�شاحة الفنية 
يف مملك���ة البحري���ن، موؤكدا على اأن امل�شل�ش���ل 
اجتماع���ي بعيد عن ال�شيا�ش���ة، وا�ش���ار الى انه 
يج�شد �شخ�شية بعيدة عن القوالب التي قدمها 
يف ال�ش���ابق، ومل يخ���ف �ش���عادته باأن���ه كمنت���ج 
ا�ش���تطاع اأن يعيد املخرج علي العلي والكاتب 
ح�ش���ني املهدي للعمل معا بعد ف���رتة انقطاع، 
كم���ا عر ع���ن �ش���عادته بامل�ش���اركة يف الدراما 

الكويتية، وفيما يلي التفا�شيل:

حدثنا عن مسلسلك “الخطايا 
العشر”؟

 امل�شل�ش���ل اجتماعي يتحدث عن العالقات 
الجتماعية وما يرتتب عليها من م�شائل �شائكة 
وعالقات مت�شابكة، وذلك يف فرتات الطالق وما 
يرتت���ب عليه من �ش���ياع لالأبن���اء، وكما يتطرق 
الى ق�ش���ية الندم على افعال املا�ش���ي وكيف 
يتعامل معها الإن�شان ويعاجلها، والق�شة فيها 
عمق كبري، وتختلف عن الكثري من امل�شل�شالت 
املوجودة يف ال�ش���احة، خا�شة ان الكاتب ح�شني 

املهدي عمي���ق يف حواراته ومعانيه، و�ش���يكون 
ه���ذا العم���ل مبنزل���ة طف���رة نوعي���ة يف الدراما 

اخلليجية.

ما الذي دفعك إلنتاج مسلسل 
“الخطايا العشر”؟

 هن���اك 3 اأهداف، فاأول هو حتريك ال�ش���احة 

الفنية يف مملكة البحرين، واعادة اجماد الدراما، 
كما كنت اق���وم به يف ثمانينيات وت�ش���عينيات 
الق���رن املا�ش���ي واع���ادة ايجاد �ش���ورة لإنتاج 
بحرين���ي متميز، وثانيا ت�ش���غيل اك���ر عدد من 
الفنان���ني، ولدين���ا طاقات كبرية ق���ادرة وهي 
�ش���اكنة ولكنها فاعل���ة عند اتاح���ة املجال لها، 
ويف اطار هذا العمل هناك خم�ش���ون من اف�ش���ل 
الكف���اءات البحرينية، وثالث���ا الرتويج للمملكة 
كبل���د معطاء وح�ش���اري ولدي���ه امكانات كبرية 

يعك�س ال�ش���ورة احلقيقية لهذا البلد والرتويج 
لها �شياحيا واقت�شاديا ومعماريا.

ول���ن يتوقف امل�ش���وار عند ه���ذا العمل بل 
�شيكون هناك املزيد من الأعمال يف امل�شتقبل 

والتي �شرتنو الى نف�س الأهداف.

ترى ان عمال بهذه الضخامة 
سيعيد الدراما البحرينية إلى 

مكانتها؟
 مادام���ت اجلهود �ش���تكون مت�ش���افرة من 
خالل الدعم املادي واملعنوي �شواء من اجلهات 
الر�ص���مية اأو القطاع اخلا�ص، ف�صن�صل بالدراما 
البحريني���ة ال���ى اماك���ن مرموق���ة وه���ذا الأم���ر 
ي�شتحقه كل العاملني فيها، وامتنى من اجلميع 

ان يدعم هذه التجربة.

لماذا اخترت التصوير بين مملكة 
البحرين والسودان؟

 معظم الأحداث �ش���تدور يف اململكة، ولكن 
هناك ثيمة فنية للموؤلف وانا كنت موؤيد لوجهة 

نظره، ب���اأن هناك عدد من البعثات الطبية التي 
ت�ش���اهم يف معاجلة بع����س الأمرا�س والأوبئة يف 
مناطق بالعامل دون ان نو�ش���م هذا البلد ب�شيء 
وتوؤك���د على دعم دول اخللي���ج لدعم العمليات 
والق�شايا الإن�شانية يف العامل �شواء كانت دعما 
مادي���ا او معماري���ا، وبالت���ايل الأمر جاء �ش���من 

�شياقه ومل يكن دخيال على امل�شل�شل.

اختيارك للمخرج علي العلي 
والكاتب حسين المهدي، اهو 

مراهنة على الثنائية األبرز في 
الدراما البحرينية؟

 ل خالف على حقيق���ة ان الكاتب البحريني 
ح�شني املهدي احد ابرز الكتاب على ال�شاحة من 
خ���الل كتابته املتميزة، واملخرج علي العلي من 
املخرجني ال�شباب املتميز والذي تركت اأعماله 
ب�ش���مة على ال�ش���احة، واختيارهما هن���ا جاء بعد 
فرتة انقطاع بينهم���ا يف العمل ولكنهما يف هذا 
امل�شل�ش���ل يعودان جمددا بعمل متميز به قيمة 
فنية ويزخ���ر بالنجوم من اخلليج، وكنت كمنتج 

بني الطرفني والذين اعتز بالعمل معهما.
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البحرين���ي  الفن���ان  انته���ى 
حمم���ود قمر م���ن ت�ش���وير اأغنيته 
اجلديدة )�شلون اأعوفك( من اإخراج 
ال�ش���اب علي ع���ادل وبالتعاون مع 
4brathesr، وج���اءت م���ن  �رك���ة 
كلمات ال�ش���اعر جميل نا�ر واحلان 
حمم���د اأمري وتوزيع �ش���لطان عادل 
ومك�ش���اج ح�ش���ني احلداد، واأ�ش���ار 
قم���ر اأن ه���ذا التع���اون الأول م���ع 
ال�شاعر العراقي جميل نا�ر والذي 
ا�ش���اف لر�ش���يده الفني �ش���ي من 

الفن واللهجه العراقية.
 �شلون اأعوفك جاءت بعد رجوع 
قمر من اليابان وذلك للم�ش���اركة 
م���ع فرقة حممد ب���ن فار�س التابعة 

لهيئة البحرين للثقافة والآثار ومب�شاركة �ركة )مني اون (، حيث غنى باللهجة اليابانية 
اغنية )�ش���اكورا( واأغنية ) هاهايو( وذلك عن طريق ا�ش���تخدام الآلت البحرينية واإدخال 
الفنون ال�ش���عبية فيها وهو )فن �ش���وت( وذلك بقيادة املاي�ش���رتو عارف بوجريي قائد 
الفرقة.  وكما عود قمر جمهوره ومتابعيه باجلديد والتنويع يف اأغانيه فقد قال “باأن هذا 
العمل جاء مغاير لأعماله ال�ش���ابقة من حيث اختيار الكلمات وا�شلوب التوزيع املو�شيقي 
واأن الأعمال القادمة �شوف تكون مغايره اأي�شاً وهناك اأ�شامي عربية جديدة �شوف يكون 
هناك التعاون معاهم م�شتقبال”، هذا وقد اأثنى حممود قمر على جهود طاقم العمل من 

حيث الإ�شاءة والت�شوير.

 تقي���م هيئة البحرين للثقافة والآثار 
اليوم اجلمعة املوافق 6 اأبريل 2018 حفالً 
لرق�ش���ة الدراوي�س – املولوية، وذلك يف 
مت���ام الثامنة م�ش���اًء بال�ش���الة الثقافية، 
والدع���وة عام���ة.  اإذ تعد طقو�س ال�ش���ماع 
املولوية من اأه���م عنا�ر الثقافة الرتكية 
الغني���ة. ويعود هذا التقليد اإلى نحو 800 
ع���ام، وت�ش���تهر بالدراوي�س ورق�ش���اتهم 
ال���دوارة، وُنُظمه���ا املو�ش���يقية املعقدة 
التي يتخللها الإن�ش���اد والذك���ر الإيقاعي 
اجلماع���ي، وهي متث���ل رحلة املت�ش���وفة 
الروحي���ة من خ���الل العقل واحلب �ش���عياً 
اإلى الكمال. وحتافظ فرقة ميكدير َغَلَطة 

لرق�س الدراوي�س ال�شويف التي تاأ�ش�شت 
ع���ام 1999 على هذا ال���رتاث الذي يعتر 
م���ن ب���ني اأ�ش���هر املرا�ش���م الروحانية يف 
الع���امل باأ����ره. عل���ى �ش���عيٍد اآخ���ر، تقدم 
هيئة البحرين للثقافة والآثار ور�شة عمل 
لالأطفال والن�سء بعنوان )�شخ�ش���يتك يف 
ختم، اأنت من دملون( وذلك يوم ال�ش���بت 
املواف���ق 7 اأبري���ل 2018 عن���د ال�ش���اعة 
11 �ش���باحاً مبتح���ف البحري���ن الوطن���ي. 
ه���ذه الور�ش���ة جمانية ولكنها ت�ش���توجب 
الت�ش���جيل امل�ش���بق ع���ر موق���ع الهيئ���ة 
الإلكرتوين. �شيتعلم امل�شاركون ت�شميم 

ختمهم الدملوين.
قطع فري����ق امل�شل�ش����ل الدرامي 
اجلديد  حمطة انتظار  �ش����وطا متقدما 
يف عملي����ة الت�ش����وير يف ع����دة مناطق 
بالكوي����ت، وه����و م����ن تاألي����ف اأنف����ال 
الدوي�ش����ان واخراج خالد جمال وانتاج  
ديتون����ا  لالنتاج الفن����ي، بطولة حممد 
واح����الم  حم����ادة  وبا�ش����مة  املن�ش����ور 
و�ش����يماء  الرئي�ش����ي  وبثين����ة  حمم����د 
عل����ي وعبداملح�ش����ن القفا�س وحممد 

الدو�ري وفوز ال�شطي.
ويقول منتج العمل الفنان عبداهلل 
ال�ش����يف عن تلك التجربة: امل�شل�ش����ل 

هديتنا لع�شاق الدراما املتميزة، حيث 
اخت����ارت  ديتونا  لالنتاج الفني ن�ش����ا 
ثريا وعميقا للكاتبة انفال الدوي�شان 
الت����ي تعتر من اه����م �ش����ناع الدراما 
الكويتية واخلليجية، وهي امام جتربة 
ا�شافية عميقة يف ر�شيدها البداعي، 
بال�ش����افة له����ذا احل�ش����د الكب����ري من 
النجوم من اجيال الدراما التلفزيونية 
يف الكوي����ت واملنطق����ة، اإل����ى جان����ب 
املخرج خالد جم����ال الذي يقود عملية 
الخ����راج ومعه فريق فني وتقني عايل 

امل�شتوى .
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• حممود قمر 	

• دراوي�س	

الشهابي يوقع “الحب األول 
في حياة نابليون”

 حمرر م�سافات 

هيئة  بجناح  الكتب  توقيع  فعاليات  �شمن 
البحرين للثقافة والآثار مبعر�س البحرين الدويل 
حمد  القدير  البحريني  الكاتب  وق��ع  للكتاب، 
ال�شهابي م�رحية “احلب الأول يف حياة نابليون”، 

بح�شوِر العديد من املهتمني. 
وق���ال حم��م��د اخل��زاع��ي ال���ذي ترجم 
الكتاب  مبقدمة  كلمته  ويف  امل�رحية 
التاريخية  الى امل�رحيات  اأنها تن�شم 
�شخ�شية  ع��ل��ى  ال�����ش��وء  تلقي  ال��ت��ي 

بونابارت  نابليون  المراطور  عاملية كبرية مثل 
حمد  امل��وؤل��ف  وي��ذك��ر  فرن�شا.  دول��ة  حكم  ال��ذي 
مدينة  يف  ت��دور  امل�رحية  اأح���داث  اأن  ال�شهابي 
فقط  واحد  �شهر  خالل  وتقع  الفرن�شية  مر�شيليا 
الواحد  من حياة المراطور نابليون وهو يف عمر 

والع�رين ومل ي�شبح امراطورا بعد.
البحريني  ال��ك��ات��ب  ع��ل��ى  ب��غ��ري��ب  ول��ي�����س   
ال�شهابي اأن تكون م�رحيته هذه من روائع امل�رح 
البحريني نظرا خلربته الطويلة وابداعه يف جمال 
وال�شينمائي  التلفزيوين  وال�شيناريو  امل�����رح 

والق�ش�س الق�شرية.



عل���ى  تقري���ر  ويك�ش���ف 
موق���ع “بولد �ش���كاي” لل�ش���حة 
والأ����رة، اأن العديد من الأغذية 
واخل����روات والفاكه���ة حتتوي 
على م�ش���ادات لل�شموم ب�شورة 
طبيعية، وتقوم بتخلي�ص ج�شم 
الإن�ش���ان منها، بدءا من تخلي�ص 
اخللي���ة الواح���دة م���ن ال�ش���موم 
وانته���اء بط���رد ال�ش���موم ع���ر 
التقري���ر، ق���دم  القول���ون. ويف 
اخل���راء ت�ش���عة اأطعم���ة تخل�ص 

اجل�شم من ال�شموم، وهي:

جريب فروت
يع���د اجلري���ب ف���روت جزءا 
اأ�شا�ش���يا م���ن وجب���ة الإفطار يف 
العديد من البلدان، وتناول هذه 
الفاكهة يف ال�شباح ي�شاعد على 
تطهري اجلهاز اله�شمي واجلهاز 
لأن���ه  الكب���د،  وحت���ى  ال���دوري 
يحت���وي على كمي���ات عالية من 
م�ش���ادات الأك�ش���دة وفيتامني 
�ش���ي، كما اأنه يزيل ال�شموم من 

اجل�شم.

السبانخ 
تع���د ال�ش���بانخ م���ن 
فلها  املمتازة،  الأطعمة 

العدي���د م���ن الفوائد 
فه���ي  ال�ش���حية، 

فق���ر  تعال���ج 
ال���دم، وتزيد 

عملي���ة 
لتمثي���ل  ا

الغذائي التي حتول الطعام اإلى 
طاقة، كما تقوي مناعة اجل�ش���م، 
وجتع���ل العظ���ام اأقوى، اأي�ش���ا 
ميكن لل�شبانخ اإزالة ال�شموم من 
اجل�ش���م باأكمله عن طريق ك�شح 

ال�شموم ال�شارة. 

البرتقال 
تناول حبة واحدة من فاكهة 
الرتق���ال اأو ك���وب كب���ري م���ن 
ع�ش���ري الرتقال الطازج يوميا، 
وخا�ش���ة يف ال�ش���باح، ميكن اأن 
يعزز �ش���حتك ب�ش���كل كبري، لأن 
عن����ر فيتام���ني C املوجود يف 
الرتق���ال يق���وي املناعة ويقي 
يقت���ل  اأي�ش���ا  الأمرا����ص،  م���ن 
اجلراثي���م ويط���رد ال�ش���موم من 

اجل�شم ب�شكل فعال.

الثوم 
للث���وم ق���درة كب���رية عل���ى 
حماي���ة اجل�ش���م م���ن الأمرا����ص 
اخلطرية، لأن املركب املعروف 
الألي�ش���ني واملوجود يف  با�ش���م 

 ، م لث���و ي�شفي ا

ال�ش���موم املوج���ودة يف اجل�ش���م 
ويخل�شنا منها، وخا�شة ال�شموم 

يف اجلهاز اله�شمي.

البروكلي 
اإذ  ن���ادرة،  للروكل���ي ميزة 
اإنه يخل�ص اجل�ش���م من ال�شموم، 
على م�شتوى اخلاليا، اأي يتعامل 
مع ال�ش���موم يف اخللي���ة، كما اأنه 
يحت���وي عل���ى ن�ش���بة عالية من 

املواد امل�شادة لالأك�شدة.

الشاي األخضر 
ال�ش���اي الأخ�ر م�ش���اد قوي 
لالأك�ش���دة القوي���ة، ميك���ن اأن���ه 
يزي���د معدل الأي�ص اأي ي�ش���اعد 
عل���ى عملي���ة التمثي���ل الغذائي 
وحتوي���ل الطعام اإلى طاقة، كما 
ي�ش���اعد على احلمي���ة الغذائية، 
الأخ����ر  ال�ش���اي  يق���وم  اأي�ش���ا 
بطرد ال�شموم من اجل�شم ب�شكل 

طبيعي.

بذور عباد الشمس 

حتت���وي بذور عباد ال�ش���م�ص 
على الألي���اف وحم�ص الفوليك، 
فتجعل الإن�ش���ان اأكرث �شحة من 
خالل احلفاظ على ما يتناوله من 
غ���ذاء وحتويل���ه اإلى طاق���ة، كما 
ال�ش���موم والنفايات من  تط���رد 

اجل�شم ب�شكل فعال.

األفوكادو 
تعد الأف���وكادو من الأطعمة 
املمتازة للج�ش���م، لأن الأحما�ص 
الدهنية اأوميجا 3 يف الأفوكادو، 
تقوم بتزيي���ت جدران القولون، 
م���ا يجع���ل م���رور ال�ش���موم م���ن 
يف  وي�ش���اعد  اأ�ش���هل،  اجل�ش���م 

اإزالتها متاما.

الكركم
الكركم م�ش���اد للميكروبات 
وال�ش���موم ب�شورة طبيعية، فهو 
ي�ش���اعد اجل�ش���م عل���ى التخل�ص 
من ال�ش���موم والنفايات ب�ش���كل 

فعال.

ي�ش���تهر الفيتام���ني E بقدرته على 
احلماي���ة م���ن تاأث���ريات اجل���ذور احل���رة 
ال�ش���ارة الت���ي تنتجها البيئة ب�ش���بب 
التل���وث، التدخ���ني والأ�ش���عة ما فوق 
البنف�شجية. تزيد اجلذور احلرة الإجهاد 
التاأك�ش���دي الذي ُي�ش���عف خاليا اجل�شم 
ال�ش���ليمة ويلحق ال�رر به���ا. وقد يتجلى 
الإجهاد عر اأمرا�ص ترتبط بالتقدم يف ال�شن، 
مبا فيها ال�رطان، مر�ص القلب، وداء الزهامير. 
ت�ش���ري الأبح���اث املوثقة اإل���ى اأن اتباع منط غ���ذاء غني 
بالفيتامني E قد ي�شاهم يف تاأخري الأمرا�ص املزمنة املرتبطة بال�شن. يف الوقت عينه، 
ُيظهر عدد متناٍم من الأدلة اأن اإ�ش���افة املكمالت الغذائية التي حتتوي على الفيتامني 
E اإل���ى عاداتك ال�ش���ليمة قد يعود عليك بالفوائد ذاته���ا. واأن تناول الفيتامني E من 

خالل الطعام، ل املكمالت الغذائية، يخف�ص خطر الإ�شابة بداء الزهامير. 

 E فيتامين

األسبرين 

ساق على أخرى
اأو�ش���حت الدرا�ش���ة اأن و�شع �شاٍق 

عل���ى اأخرى اأثن���اء اجللو�ص، قد يرفع 
�ش���غط ال���دم، وي���وؤدي ال���ى بع�ص 
الت�ش���نجات يف الرج���ل وتنمي���ل يف 

الأطراف
اجللو����ص وو�ش���ع رج���ٍل عل���ى 

اأخ���رى ه���ي ع���ادة يومي���ة منت����رة 
وخا�شة لدى ال�ش���يدات. لكن العديد 

من الأ�شخا�ص، ل يعرفون اأن هذه العادة 
لها م�ش���اوئ كثرية. ويف هذا ال�ش���ياق اأكدت 

درا�ش���ة بريطانية حديثة اأن هذه الو�ش���عية ت�ر ب�شحة و�شالمة 
الإن�ش���ان. واأو�ش���حت الدرا�شة اأن و�ش���ع �ش���اٍق على اأخرى اأثناء اجللو�ص، 
قد يرفع �ش���غط الدم، ويوؤدي الى بع�ص الت�ش���نجات يف الرجل وتنميل يف 
الأطراف. واأظهرت درا�ش���ة اأخرى اأن الو�شعية نف�ش���ها قد ُت�شبب م�شاكل 
عل���ى م�ش���توى الرقبة والظهر، ون�ش���ح الأطب���اء بعدم العتم���اد على هذه 

الطريقة يف اجللو�ص. 

يخف�ص الأ�ش���رين من ت�شكل 
وجتم���ع الطف���رات الت���ي حتدث 
للحم����ص الن���ووي “دي اإن اإيه” 
يف اخلالي���ا غري الطبيعة وما قبل 
ال�رطاني���ة، لذا يلع���ب دورا يف 

الوقاية من ال�رطان.
هذا ما تو�ش���ل اإلي���ه باحثون 

اأمريكي���ون يف الدرا�ش���ة التي ن�رت 
يف دورية املكتبة العامة للعلوم اخلا�شة 

باملورثات. ويف هذه الدرا�ش���ة، قام الباحثون 
بفح����ص عينات تعود ل� 13 مري�ش���ا لديهم حالة م���ا قبل �رطانية 

يف املريء، وقاموا مبتابعتهم لفرتة طويلة تراوحت بني 6و19 �ش���نة لر�ش���د 
تاأث���ريات تناول الأ�ش���رين. ووج���د الباحثون اأن ح���دوث الطف���رات كان اأقل 
بع�ر مرات عند املر�ش���ى الذين تناولوا الأ�ش���رين مقارنة باملر�ش���ى الذين 
مل يتناول���وه. ويق���ول الباحثون اإن هذه هي الدرا�ش���ة الأولى التي متكنت من 

متابعة تاأثري الأ�شرين طويل الأمد على ت�شكل ال�رطان.

هناك العديد من الفوائد يف امل�شم�ش���ة باملاء وامللح �ش���تجعلك تقوم بتلك العادة ب�شكل دائم. ل �شك 
اإنه ُيعد الهتمام بالفم والأ�ش���نان اأمر مهم جدا لل�ش���حة، حيث اأن يعتر الفم بيئة منا�ش���بة للبكرتيا حتى 
تعي����ص وتتكاثر مما قد يوؤدي اإيل ت�ش���و�ص الأ�ش���نان واأمرا�ص اللثة ف�ش���ال عن الرائح���ة الكريهة، ولذلك 
من املهم احلفاظ علي نظافة الفم والأ�ش���نان والقيام بهذا يوميا ب�ش���كل دوري ومنتظم لتجنب الإ�شابة 
مب�ش���اكل الأ�ش���نان واأمرا�ص اللثة، واإحدى الطرق التي ت�ش���اعد يف نظافة الفم والأ�ش���نان جيدا هي �شطف 

الفم باملاء وامللح.
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أطعمــة تبطــئ الشيخــوخــة

 أطعمـــــة 
 تخلص جسمك 
من السموم

ما أضرار الكورن 
فليكس؟

ُي�ش���بب زي���ادة يف ال���وزن، لحتوائه على 
ن�ش���بة كبرية من ال�ش���كريات والتي تزيد من 

تخزين الدهون يف اجل�شم.
م���ن  ج���دا  قليل���ة  ن�ش���بة  عل���ى  احتوائ���ه 
الروتينات جتعله من الوجبات اخلفيفة، والتي 
ل تدوم اإل لفرتة ب�ش���يطة، ثم يعود بعدها ال�شعور 

باجلوع.
ُي�ش���بب الإ�ش���ابة مبر�ِص ال�ش���كري، ويرفع م�شتوى 
ال�ش���كر يف الدم، كما اأنه يرفع م�ش���توى موؤ�ر الغالي�شمي 

امل�شبب لل�شكري، لذلك يجب تناوله ب�شكٍل معتدل.

هل تؤثر القهوة على الدايت؟
حتث بع�ص التو�ش���يات الغذائية 
عل���ى الب���دء يف اتب���اع نظ���ام غذائ���ي 
�ش���حي لإبط���اء ال�ش���يخوخة بع���د بلوغ 
ال���� 30، وتت�ش���من ه���ذه التو�ش���يات 
البتعاد عن احلبوب ومنتجات الألبان. 
لك���ن قائمة املاأك���ولت الت���ي ينبغي 
البتع���اد عنها، والأطعم���ة التي عليك 
زي���ادة تناوله���ا اأكر م���ن ذلك.وتركز 
الن�ش���ائح الأ�شا�ش���ية للنظام الغذائي 
ال���ذي يبطئ ال�ش���يخوخة على العتماد 
ب�شكل اأ�شا�شي على املاأكولت البحرية 
والفواك���ه  واخل����روات  والأ�ش���ماك، 

واملك�رات.
بينما حت���ذر هذه التو�ش���يات من 
ال�شكريات وخا�شة ال�شائلة مثل �راب 
�شكر الذرة و�ش���كر الق�شب، واحلبوب 
مث���ل الأرز والقم���ح. كم���ا ت�ش���ري هذه 
التو�ش���يات اإلى اأهمية احلد من تناول 

منتج���ات الألبان، مع تف�ش���يل جتنبها 
بالكام���ل اإذا اأمكن، وا�ش���تبعاد اللحوم 
امل�ش���نعة والأكالت ال�ريعة من قائمة 

الطعام.
وياأت���ي يف �ش���دارة الأطعم���ة التي 
تبطئ ال�ش���يخوخة التوت ب���كل األوانه، 
والفريز، وال�شلمون، وحبوب ال�شوفان، 

الداكن���ة،  وال�ش���وكول  وال�ش���بانخ، 
الأخ����ر، والقرفة،  والقهوة، وال�ش���اي 
والكركم، و�ش���وربة العظام، والبطاطا 
واللنب  وال�ش���مام،  والبطي���خ  احلل���وة، 
قليل الد�ش���م. وميكنك مالحظة نتائج 
هذا النظام ب�شكل كبري بعد عامني من 

اتباعه.

تعتر القهوة من اأ�شهى امل�روبات عند ق�شم كبري 
منك���م وهي معروف���ة لقدراته���ا الكبرية على تن�ش���يط 
اجل�ش���م وتزويده بالطاقة طيلة الي���وم. ولكن هل تفيد 
القه���وة اأثناء اتباع دايت خل�ش���ارة ال���وزن اأو اأنها تقف 
عقبة اأمامه؟ تابعونا خالل ال�شطور القادمة لالطالع حول 

هذا املو�شوع.
• اإن اإ�ش���افة القه���وة اإلى الدايت ي�ش���اعد على خ�ش���ارة 	

ال���وزن فقد يزي���د الكافيني م���ن عملي���ة الأي�ص وقد 
ي�ش���اعدكم على تن���اول القلي���ل من الطع���ام يف وقت 
 American الوجبات الرئي�شة وفقا لبحث ن�رته جملة

Journal of Physiology العام 2007.
• قد يك���ون تناول كمية معتدلة من القه���وة كل يوم – اأو 	

ح���وايل 2 اإلى 3 اأك���واب – مفيدا لفق���دان الوزن. وجدت 
درا�ش���ة ن�رت يف جملة الطب املبني عل���ى الأدلة والطب 
 Evidence-Based Complementary البدي���ل 
اأن   2013 الع���ام  يف   and Alternative Medicine
حم����ص الكلوروجينيك، وه���و مركب موج���ود يف القهوة، 
ي�ش���اعد يف احل���د م���ن امت�ش���ا�ص الده���ون ويح�ش���ن من 

م�شتويات الهرمونات املتعلقة بالبدانة.
ولكن اإذا قمتم بزيادة ا�شتهالك القهوة اليومي 	•

اإل���ى 5 اأكواب قد يتحول التاأث���ري اإلى معاك�ص. 
وق���د ج���دت درا�ش���ة ن����رت يف جمل���ة الكيمياء 
Journal of Agricultu -  للزراعية والغذائية
al and Food Chemistry يف نف�ص العام اأن 
اجلرعات العالية من حم�ص الكلوروجينيك التي 
اأعطي���ت للفئران مل حتم���ي من ال�ش���منة، واأنها 
عمل���ت على زي���ادة مقاوم���ة الأن�ش���ولني وكمية 
الدهون املخزنة داخل اجل�ش���م. وينطبق ال�شيء 
نف�ش���ه على اجلرعات العالية من مكمالت حبوب 

النب اخل�راء.
• اإن القهوة يف الدايت ل بد اأن تكون خالية متاما من 	

ال�شكر اأو احلليب الكامل الد�شم.
• من املهم تناول القهوة يف ال�شباح مع وجبة الفطور 	

ذلك لأنها ت�شاعد على تن�شيط الدماغ واجل�شم طيلة 
الي���وم، والمتناع كليا عن تناولها يف امل�ش���اء جتنبا 

لالأرق.
• اإذا كنت���م تتناولون القهوة م���ن اأجل فقدان الوزن، 	

فق���د يك���ون م���ن الأف�ش���ل، لع���دم الإدم���ان عل���ى 
الكافي���ني، تناوله���ا م���داورة اأي مل���دة اأ�ش���بوعني 

متتاليني والمتناع عنها اأ�شبوعيني اآخرين.

تدخل الكثري من ال�شموم اإلى اأج�شامنا �شواء عر تناول الأطعمة 
امل�ش���نعة اأو املواد الكيماوي���ة احلافظة، اأو مع ا�شتن�ش���اق الهواء 
املل���وث والغبار، وا�ش���تخدام بع����ص املنتجات مثل م�ش���تح�رات 
التجمي���ل، وكيماويات تنظي���ف املنزل، وكلها حتت���وي على اأنواع 
خمتلفة من ال�ش���موم، التي تت�شبب يف الكثري من الأمرا�ص بدءا من 

ع�ر اله�شم وانتهاء بال�رطان.
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ألحق األه��ي هزمية قاس��ية باملحرق 
وقطع نصف املشوار نحو معانقة لقب 
دوري الدرج��ة األوىل للك��رة الطائ��رة 
بعدما فاز عىل منافس��ه بثالثة أشواط 
نظيف��ة يف املواجه��ة الت��ي جمع��ت 
الفريق��ن مس��اء أم��س الخميس عىل 
صالة االتحاد مبدينة عيىس الرياضية يف 
النهايئ األول ملس��ابقة الدوري بحضور 
جامه��ري كب��ر الع��دد م��ن أنصار 

ومحبي الفريقن.
وبذل��ك الفوز فإن األه��ي بحاجة إىل 
انتص��ار واح��د يف النهايئ الث��اين الذي 
س��يقام يوم الثالثاء املقب��ل ليك يتوج 
باللقب للم��رة الثالث��ة يف تاريخه، أما 
املحرق فإنه بحاج��ة إىل تحقيق الفوز 

لرجأ الحسم إىل املباراة الفاصلة.
الثالث��ة  األش��واط  األه��ي  وأنه��ى 
25/15، 31/29، 25/16، ب��إدارة طاقم 
الح��كام الدويل املك��ون من األول عي 

عبدالحميد والثاين جعفر املعلم.
ويدي��ن “النس��ور” به��ذا الف��وز إىل 
التوه��ج الهجومي للث��اليث املكون من 
الفي��س ونارص ومحمد عن��ان مع قوة 
حوائط الصد التي شكلها عباس الخباز 
الذي ملع نجمه يف املواجهة، أما املحرق 
فإنه عاىن من األخطاء الهجومية وعدم 

القدرة عىل ايقاف الهجوم األهالوي.
يف الش��وط األول ظه��ر الفريقان بأداء 
الهجوم��ي  التنوي��ع  وكان  مت��كاىفء، 
األس��لوب املتبع لدى الفريقن س��واء 
يف األط��راف أو االرت��كاز، حي��ث برز 
م��ن املح��رق البورتورييك “جاكس��ون 
ريف��را” ومن جانب األهي نارص عنان 
ليتب��ادل الفريقان النق��اط ويتعادالن 
حت��ى النتيجة 13/13 قب��ل أن يتفوق 
األهي ويتق��دم 18/14 بفضل التوهج 
الهجومي للثاليث املرعب الفيس ومحمد 
عنان ونارص عنان يف األطراف، مع متيز 

عباس الخب��از يف الصد ليضطر املدرب 

محمد املرباطي لطلب وقت مستقطع 

إليقاف األهي، لكن األخر واصل ادائه 

الق��وي وبرز ن��ارص عن��ان والخباز يف 

الصد ليتقدم األهي 21/15، أما املحرق 

فقد دخل يف سلس��لة من األخطاء عىل 

مستوى االس��تقبال والهجوم الناتج من 

ضعف الرتكيز ليخرس الش��وط بسهولة 

.25/15

الش��وط الثاين كان األقوى واألكرث اثارة 

واستطاع املحرق ان يقدم نفسه بصورة 

مغاي��رة من خالل الفاعلي��ة الهجومية 

وتحس��ن حوائ��ط الص��د، ك��ام ارشك 

املرباطي امل��درب مجيد محمد كاظم، 

وم��ع ذلك ف��إن األهي ف��رض ايقاعه 

الفن��ي وتق��دم 22/18 لك��ن املحرق 

اس��تطاع أن يقلص الفارق 23/21 ومن 

ث��م 24/24 ليدخ��ل الفريقن يف ش��د 

الهجومية  الرضب��ات  وجذب وتب��ادل 

الت��ي ب��رع فيها م��ن جان��ب األهي 

الفيس ونارص عنان ومن جانب املحرق 

جاكسون لتصل النتيجة 29/29 قبل ان 
يقدم العافية هدية للمنافس بإرس��ال 
ضائع ومن رضب��ة ناجحة أللفيس من 

مركز 4 فاز األهي 31/29.
رغم فوز األهي بالشوطن األول والثاين 
إال أنه مل يرتاجع أو يتهاون عىل اإلطالق 
ورضبة بقوة يف الش��وط الثالث وتقدم 
منذ البداي��ة 5/1 ليحكم قبضته طوال 
املواجه��ة بفض��ل تألق عن��ان الصغر 
برضبات��ه الت��ي ال ت��رد وال تص��د من 
مرك��زي 1 و2 باالضافة إىل بروز عباس 
الخب��از يف الصد ليأخذ األهي االفضلية 
19/13 ثم 22/14 مس��تفيدا من حالة 
الرتاجع واألخطاء وغياب فاضل عباس 
ع��ن فورمته املعه��ودة في��ام مل تنفع 
التغيرات التي اجراها املرباطي بإرشاك 
عامد عبدالله بدال من محمود العافية 
يف صناعة اللعب لينهي األهي الشوط 

.25/16

جماهير األهي من لقاء األهلي والمحرق

األهلي يتفوق على المحرق ويقترب من الفوز بدوري الطائرة
حسن علي

ألحق به هزيمة قاسية في النهائي األول

نج��ح األهي يف تحقي��ق فوز مثن عىل 
حس��اب املالكية بثالثة أهداف مقابل 
واح��د، يف اللقاء ال��ذي جمع الطرفن، 
مساء أمس، عىل اس��تاد مدينة خليفة 
الرياضي��ة، ضمن الجولة 16 من دوري 
بنك البحرين الوطن��ي ألندية الدرجة 

األوىل لكرة القدم.
ويدين األهالويون به��ذا الفوز لالعب 
مهدي حميدان الذي تألق بشكل كبر 
يف املباراة قائدا فريقه إىل 3 نقاط مهم 
عرب تس��جيله هدفن فيام سجل زميله 
حس��ن سلامن هدفا من ركلة جزاء، يف 

ح��ن أن املالكية مل يحافظ عىل تقدمه 
الذي جاء عرب املحرتف إرساء عامر منذ 
الشوط األول، وتلقى خس��ارته الثانية 
عىل الت��وايل يف الدوري بعد خس��ارته 

املباراة املاضية أمام الشباب.
ويف لق��اء ثان أقيم أمس عىل االس��تاد 
الوطن��ي، تع��ادل الش��باب واملح��رق 
س��لبيا دون أه��داف؛ ليعج��ز حام��ل 
لقب هذه النس��خة فريق املحرق عن 
الفوز عىل الش��باب للمرة الثانية هذا 
املوسم بعدما تعادال ذهابا بنتيجة )-1
1(. وأدار اللق��اء الحكم وليد محمود، 

وعاونه ي��ارس تلفت وعبدالله يعقوب، 
والحكم الرابع عبدالشهيد عبداألمر.

ويف لق��اء ثال��ث وأخر ضم��ن الجولة 
وأقيم أمس عىل اس��تاد مدينة خليفة، 

تعادل الرفاع واملنامة بهدف لكليهام.
سجل للرفاع عبدالله الجزيري وللمنامة 

املحرتف إيريك.
وبن��اء عىل نتائ��ج أمس، ف��إن ترتيب 
الدوري حاليا يش��ر إىل صدارة املحرق 
بطل الدوري برصيد 39 نقطة، النجمة 
29، املالكي��ة 27، املنامة 23، الش��باب 
20، الحد 18، الرفاع الرشقي 17، الرفاع 

16، األه��ي 15، واالتحاد أخرا برصيد 
11 نقطة.

بادرة جميلة

يف ب��ادرة جميلة من قب��ل أفراد فريق 
الش��باب، كرم امل��اروين العبي املحرق 
مبناسبة إحراز لقب دوري بنك البحرين 
الوطني للموسم الريايض الحايل -2017

2018، إذ تم تس��ليمهم هدايا تذكارية 
قبل بدء املباراة، ك��ام التقط الفريقان 

صورة جامعية قبل صافرة البداية.

NBB األهلي يجرع المالكية الخسارة الثانية على التوالي في دوري 
الشباب والمحرق يتعادالن سلبيًا.. و”الماروني” يكرم “البطل”

ال�������رف�������اع وال����م����ن����ام����ة ي�����ت�����ع�����ادالن ب�����ه�����دف ل��ك��ل��ي��ه��م��ا

من لقاء الشباب والمحرق  )تصوير: خليل إبراهيم(

أحمد مهدي

كان املالكية الطرف األفضل يف 
الشوط األول بشكل واضح، إذ 

استحوذ عىل جميع الفرص املحققة 
للتهديف، يف حن مل يكن األهي 

بالصورة املطلوبة.
أوىل املحاوالت كرة مرتدة من 

حارس األهي محمود العجيمي 
داخل املنطقة تابعها مهاجم 

املالكية سيد هاشم عيىس بقوة 
فوق املرمى )18(.

وسدد امللكاوي سيد عي عيىس كرة 
ساقطة أبعدها الحارس األهالوي 

برباعة )30(.
وقدم محرتف املالكية إرساء عامر 

سلسلة من املراوغات داخل 
املنطقة ميينا قبل أن يسدد كرة 

بيساره أبعدها الحارس )37(.
وحصل املالكية عىل مراده، حينام 

لعب سيد عي عيىس كرة ركنية 
متقنة تابعها إرساء عامر بنجاح 

برأسه يف املرمى معلنا تقدم فريقه 
.)45+1(

الشوط الثاني

تغر أداء األهي كثرا يف الشوط 
الثاين، وأجرى مدربه مع بداية 

الشوط تبديال بدخول عي حسن 
يحيى مكان ضياء سلامن.

ولعب األهالوي كرة بينية رائعة 
ملهدي حميدان الذي انطلق 

نحو املرمى وسدد كرة عىل يسار 
الحارس يوسف حبيب معلنا 

التعادل للنسور )52(.
وكاد األهالوي حسن سلامن أن 

يضاعف النتيجة لفريقه، فسدد 
ركلة ثابتة متقنة منعتها العارضة 

من معانقة الشباك )59(.
واصل األهي أفضليته، وحصل 

عىل ركلة جزاء بعد إعاقة الحارس 
امللكاوي لحميدان، وتقدم لها 

حسن سلامن وسجل الهدف الثاين 
بنجاح )71(. حاول املالكية العودة، 

فسدد أحمد يوسف كرة أرضية من 
داخل املنطقة تصدى لها العجيمي 
)77(. وبينام تتجه املباراة لنهايتها، 

خطف األهي الهدف الثالث 
مبجهود فردي رائع ملهدي حميدان 

الذي راوغ مدافع املالكية سيد 
هاشم عدنان وسدد كرة يف الشباك 

وسط فرحة كبرة )88(.

سجل الرفاع هدفا مبكرا للغاية بعد 
مرور 35 ثانية، إثر كرة رأسية من 
املهاجم الشاب عبدالله الجزيري 

اصطدمت بالعارضة قبل أن تلمس 
حارس املنامة عامر محمد من 

الخلف وتعانق الشباك وسط فرحة 
ساموية. حاول املنامة العودة يف 

مجريات املباراة، وكثف ضغطه عىل 
مرمى الحارس محبوب يحيى.

وسدد العب املنامة عي حبيب كرة 
يسارية أمسكها بسهولة الحارس 

الرفاعي )20(.  وكاد الرفاعي 
عبدالله مبارك أن يضاعف النتيجة 

لفريقه بعد أن سدد كرة أبعدها 
الحارس عامر محمد )33(.

ويف الدقيقة )1+45( أشهر الحكم 
عامر محفوظ البطاقة الصفراء 
الثانية وبالتايل الحمراء لالعب 

املنامة عي حبيب؛ ليطرد عىل إثرها 
من امللعب.

الشوط الثاني

أجرى مدرب املنامة محمد الشمالن 
تبديلن مع بداية الشوط بدخول 
محمود عبدالرحمن وسعد العامر 

مكان محمد عي ومحمد الرميحي.
وكاد عبدالله مبارك أن يسجل 
الهدف الثاين للرفاع، لكن كرته 
املسددة أبعدها الحارس عامر 

)54(. وواصل حارس املنامة تألقه 
وأبعد كرة مسددة من راشد 

الحوطي )68(.
وأنقذ حارس الرفاع محبوب يحيى 

هدف التعادل عرب كرة مسددة من 

محرتف املنامة إيريك )68(، قبل 
أن ترتد الكرة للرفاع، عرب املهاجم 

عبدالله الجزيري الذي انفرد 
باملرمى وراوغ الحارس، لكنه سدد 

كرة يف الشباك الجانبية )69(.
وبعد مجهود رائع بن الثالي 

محمود عبدالرحمن واملحرتف 
إيريك وأحمد موىس، قابل إيريك 

املرمى ليسدد كرة التعادل عند 
الدقيقة )77(.

ومل تشهد الدقائق التالية أي جديد 
يذكر، يف حن أضاع البديل سعد 
العامر كرة الفوز لفريقه بعد أن 
سدد الكرة أرضية خارج امللعب 

)5+90(؛ لتنتهي املباراة بالتعادل 
اإليجايب.

ال����������رف����������اع وال�����م�����ن�����ام�����ةاأله��������ل��������ي وال����م����ال����ك����ي����ة

من لقاء األهلي والمالكية  )تصوير:عبدالرسول الحجيري(

فرحة أهالوية بالفوز

من لقاء الرفاع والمنامة  )تصوير: رسول الحجيري(

عيسى عبداهلل، وعاونه عبداهلل صالح وأحمد جابر، والحكم 
الرابع علي السماهيجي.

عمار محفوظ، وعاونه محمد جعفر ومحمد غازي، والحكم 
الرابع إسماعيل حبيب.

أدار اللقاء 
طاقم تحكيم

أدار اللقاء 
طاقم تحكيم
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أك��د رئي��س مجل��س إدارة نادي 
املنامة الريايض زه��ر كازروين أن 
منافس��ات كرة الس��لة البحرينية 
تبوأت مراح��ل متقدمة ومتطورة 
بفض��ل الدع��م الالمح��دود م��ن 
جانب رئي��س االتح��اد البحريني 
لكرة الس��لة سمو الش��يخ عيىس 
بن عيل آل خليفة، وأنها ستواصل 
املس��رة بنجاح إىل األفضل بفضل 
الرؤي��ة الثاقب��ة لس��موه وبفضل 
جه��ود كل أرسة االتحاد البحريني 

لكرة السلة.
وأع��رب كازروين عن بالغ ش��كره 
وتقديره إىل سمو الشيخ عيىس بن 
عيل آل خليفة مبناسبة تهنئة سموه 
إىل نادي املنام��ة بعد فوزه بلقب 
مس��ابقة كأس خليفة بن س��لامن 

الريايض  للموس��م  الس��لة  لك��رة 
2017/ 2018، مش��يدا بالجه��ود 
واملس��اعي التي يبذلها سموه من 
البحرينية  الس��لة  تطوي��ر  أج��ل 
والنهوض به��ا إىل مصاف العاملية، 
بفضل االهتامم والدعم الالمحدود 
والتوجيهات الس��ديدة مع رس��م 
اإلس��راتيجيات التي ستضع السلة 
البحريني��ة عىل الخارط��ة العاملية 

قريبا.
وأش��اد كازروين بالنج��اح الكب��ر 
للعرس النهايئ مع املباراة الختامية 
ع��ىل لقب أغىل الك��ؤوس، مؤكدا 
أن الجمي��ع عاش أمس��ية رياضية 
رائ��ع  س��الوي  وع��رس  ممي��زة 
م��ع الحف��ل الختامي ال��ذي نال 
استحس��ان جميع املتابعني س��واء 

الحارضي��ن للصال��ة أو م��ن تابع 
عرب شاش��ات التلف��از، مؤكدا بأن 
ه��ذا النجاح الكبر هو مثرة جهود 
وعطاء جميع أعضاء مجلس إدارة 
االتحاد البحريني وأرسة كرة السلة 
البحرينية ومنتسبي جميع األندية. 
وأوض��ح أن الجهود التي يقوم بها 
الجمي��ع تصب يف املصلحة العامة 

للعبة واالرتقا بها نحو القمة.
وأع��رب كازورين عن بالغ ش��كره 
وامتنانه إىل مقام صاحب الس��مو 
املل��ي األم��ر خليفة بن س��لامن 
آل خليف��ة رئي��س ال��وزراء عىل 
الدعم الكبر والالمحدود للرياضة 
توجيهات��ه  وكان��ت  البحريني��ة، 
مبضاعف��ة  األخ��رة  الس��ديدة 
مكاف��آت الفوز ما ه��ي إال تأكيد 

عىل حرص س��موه الكريم يف دعم 
لعبة كرة الس��لة ودعم توجيهات 
التطويرية؛  االتحاد  وإسراتيجيات 
من أجل الرياضة مبملكة البحرين.

كازروني: السلة البحرينية بخير بوجود سمو الشيخ عيسى بن علي
أعرب عن شكره لتهنئة سموه بمناسبة الفوز باللقب الغالي

سمو الشيخ عيسى بن علي  

زهير كازروني

نادي المنامة

مثن وزير شؤون الش��باب والرياضة هشام 
الجودر رعاية صاحب الس��مو امللي األمر 
خليفة بن س��لامن آل خليفة رئيس الوزراء 
كأس س��موه لكرة الس��لة، مؤكدا س��عادته 
االعت��زاز والفخر الكبر م��ن جانب جميع 
منتس��بي قطاع��ي الش��باب والرياضة عىل 
رعاي��ة س��موه ال��كأس الغالي��ة، وح��رص 
واهتامم ومتابعة س��موه الشخصية ودعمه 
الالمحدود للمبادرات الهادفة كافة؛ لتطوير 
الرياض��ة البحريني��ة لرس��يخ مكانته��ا يف 
املحافل الرياضية اإلقليمية والدولية، وداعام 
لسياسات املجلس األعىل للشباب والرياضة 
برئاس��ة ممثل جاللة امللك لألعامل الخرية 
وش��ؤون الش��باب رئي��س املجل��س األعىل 
للش��باب والرياضة رئي��س اللجنة األوملبية 
البحرينية للرياضة البحرينية س��مو الشيخ 
ن��ارص بن حمد آل خليفة عموما، مؤكدا أن 
دعم س��موه للحركتني الش��بابية والرياضية 
يف اململكة ومتابعته املس��تمر شكل األساس 
املت��ني لتطور هذين القطاع��ني، ووصولهام 
مس��تويات متقدمة. وأش��اد وزير ش��ؤون 

الشباب والرياضة هش��ام الجودر بالجهود 
الكب��رة إىل بذلها رئيس االتح��اد البحريني 
لكرة الس��لة سمو الشيخ عيىس بن عيل بن 
خليف��ة آل خليفة، وجمي��ع أعضاء مجلس 
اإلدارة يف سبيل إبراز املباراة الختامية لكأس 
خليفة بن س��لامن لك��رة الس��لة بالصورة 
املتميزة م��ن النواحي كافة، مش��رًا إىل أن 

الجه��ود املتكاملة التي بذلها رئيس وأعضاء 
مجلس اإلدارة واللج��ان العاملة، وحرصهم 
عىل العمل بروح الفريق الواحد أس��هم يف 
نجاح العرس الختام الذي اشتمل عىل برامج 

مصاحبة متميزة نالت استحسان الجميع. 
وهنأ وزير ش��ؤون الشباب والرياضة فريق 
ن��ادي املنام��ة بتحقيق لق��ب كأس خليفة 

بن س��لامن آل خليفة لكرة الس��لة، مؤكدا 
أن ه��ذا الفوز جاء عن جدارة واس��تحقاق 
بع��د أن قدم الفري��ق مس��تويات متميزة 
ط��وال املباريات أهلته إىل الصعود للمباراة 
النهائي��ة ليواصل سلس��لة عروضه املتميزة 
ليتوج باللقب الذي يحمل اس��ام غاليا عىل 
منتس��بي الحرك��ة الش��بابية والرياضية يف 
اململكة، مش��يدا باملس��تويات الفنية التي 
ظهر عليه��ا العبو املنام��ة وإرصارهم عىل 
تحقيق اللق��ب، معربا عن خال��ص تهانيه 
ملجل��س إدارة ن��ادي املحرق برئاس��ة زهر 
كازروين مبناسبة فوز الفريق بالكأس، والذي 
متكن من تحقيقه بعد تهيئة مجلس اإلدارة 

السبل كافة أمام الفريق للفوز بلقبه. 
كام أشاد هشام الجودر باملستويات الطيبة 
التي قدمها فريق املحرق يف املباراة، متمنًيا 
ل��ه كل التوفيق والنج��اح وحظا وافرا له يف 
املسابقات الس��الوية املقبلة، وحيا سعادته 
الحض��ور الجامه��ري الكب��ر يف املب��اراة 
ووقوفهم إىل جانب فريقهام يف هذه الكأس 

الغالية.

هنأ نادي المنامة وأشاد بجهود سمو الشيخ عيسى بن علي

الجودر يشيد بدعم سمو رئيس الوزراء لقطاع الشباب والرياضة
ضاحية السيف                    وزارة شؤون الشباب والرياضة

كابتن المنامة أحمد عزيز يقدم باقة ورد لهشام الجودر

ضاحية السيف – وزارة شؤون الشباب 
والرياضة: أكد وزير شؤون الشباب 

والرياضة هشام الجودر أن استضافة 
مملكة البحرين للمؤمتر العريب األول 

“دور الرياضة يف تحقيق أهداف التنمية 
املستدامة يف الوطن العريب” الذي سيقام 

يومي 10 و11 أبريل الجاري بالتعاون مع 
مكتب األمم املتحدة يف مملكة البحرين 
واملجلس الدويل للصحة والربية البدنية 
والرياضية والرويح يعترب فرصة مثالية؛ 
لبحث أفضل األساليب إلدماج مختلف 

أهداف التنمية املستدامة يف عامل الرياضة 
واستعراض التجارب الناجحة يف هذا 

الصدد.
وأضاف هشام الجودر أن املؤمتر يعترب 

أحد املبادرات العربية الرائدة ململكة 
البحرين عىل مستوى العمل الشبايب 

والريايض، والتي حظيت بإجامع عريب 
من مجلس وزراء الشباب والرياضة 

العرب، وهو ما يتناغم مع تطلعات ورؤى 
سمو الشيخ نارص بن حمد آل خليفة، 
وينسجم مع سياسات املجلس األعىل 

للشباب والرياضة يف جعل اململكة مركزا 
الستقطاب أهم املؤمترات واألحداث 
الرياضية والشبابية، كام أن استضافة 

املؤمتر تعزز جهود مملكة البحرين يف 
تحقيق أهداف التنمية املستدامة، والعمل 

عىل توظيف الرياضة يف تنفيذ األهداف 
االجتامعية واألهداف البيئية للتنمية 

املستدامة. 

وأكد هشام الجودر أهمية املؤمتر ومبا 
يتضمنه من أوراق عمل قيمة واستضافة 

مجموعة من أبرز الخرباء واملتحدثني؛ 
لتسخر القوة اإليجابية التي تتسم 

بها الرياضة لتحقيق أهداف التنمية 
املستدامة وجعلها مرتكزا يف عمل جميع 

املنظامت الرياضية، مشرا إىل أهمية 
الرياضة؛ بوصفه أحد أكرث األدوات فعالية 

للرويج لقيم األمم املتحدة وتحقيق 
أهداف التنمية املستدامة.

وأضاف بأن املؤمتر العريب األول “دور 
الرياضة يف تحقيق أهداف التنمية 

املستدامة يف الوطن العريب “يأيت ليؤكد 
الجهود الحثيثة التي تقوم بها مملكة 

البحرين لتسخر الرياضة؛ من أجل خدمة 

املجتمع، مشرا إىل أن أهداف التنمية 
املستدامة التي حددتها االمم املتحدة 

تتطلب أن يكون للشباب والرياضة فيها 
دورا أساسياً لتقديم األفكار اإلبداعية، 
ووضع خارطة طريق ميكن من خاللها 

الوصول اىل تنفيذ تلك األهداف بنجاح، 
كام أن األهداف التنموية األممية 

ستشكل فرصة متميزة؛ لتعميق املعرفة 
باملسؤوليات املوكلة إىل جميع منتسبي 
قطاع الشباب والرياضة وباآلمال الكبرة 

املعلقة عليهم لتقديم رؤى جريئة وحلول 
مبتكرة تتجاوز التحديات وتوفر مناًخا 

عاملًيا جديًدا يشجع عىل بناء دول متطورة 
يكون شغلها الشاغل البناء التنموي 

واالرتقاء مبنظومتها كافة.

المؤتمر العربي تنفيذ لرؤى وتطلعات ناصر بن حمد

الجودر: الرياضة أداة فعالة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

كؤوس فيفا و”الداربي” 
تشعل المضمار اليوم

الصخر - نادي 
راشد للفروسية 
وسباق الخيل: 

ينظم نادي 
راشد للفروسية 

وسباق الخيل 
يف الثالثة 
من عرص 

اليوم الجمعة 
السباق الثالث 
والعرشين لهذا 

املوسم، والذي سيقام عىل كؤوس رشكة فيفا 
البحرين والداريب وكأس البحرين الذهبي 

“برعاية فيفا” وذلك عىل مضامر سباق 
النادي مبنطقة الرفة بالصخر.

وستنطلق إثارة السباق من الشوط األول 
الذي سيقام للجياد املبتدئات “نتاج محيل” 
مسافة 1000 مر مستقيم، والجائزة 1500 
دينار، ومبشاركة 11 جوادا. ويقام الشوط 

الثاين عىل كأس فيفا اليت لجياد جميع 
الدرجات واملبتدئات “مستورد” مسافة 

1200 مر، والجائزة 2000 دينار ومبشاركة 4 
جياد. 

ويقام الشوط الثالث عىل كأس فيفا واهو 
لجياد جميع الدرجات واملبتدئات من خيل 
البحرين العربية األصيلة “الواهو” ملسافة 

1600 مر، والجائزة 2000 دينار، ومبشاركة 
4 جياد.

ويقام الشوط الرابع عىل كأس فيفا لجياد 
جميع الدرجات واملبتدئات لألفرس 

“مستورد” مسافة 1600 مر، والجائزة 2000 
دينار، ومبشاركة 6 جياد. 

ويقام الشوط الخامس عىل كأس فيفا جسور 
لجياد سباق التوازن “نتاج محيل” مسافة 

1400 مر، والجائزة 2000 دينار، ومبشاركة 
5 جياد.

ويقام الشوط السادس عىل داريب البحرين 
“برعاية فيفا” واملخصص لجياد الدرجة األوىل 

“نتاج محيل” مسافة 2000 مر، والجائزة 
5100 دينار، ومبشاركة 3 جياد.

وستتجه األنظار نحو الشوط السابع واألخر 
الذي سيقام عىل كأس البحرين الذهبي 
“برعاية فيفا” واملخصص لجياد الدرجة 

األوىل “مستورد” مسافة 2000 مر، والجائزة 
10000 دينار وسط مشاركة 8 جياد.

عليان الوتيد 

كام عرب زهر كازروين عن بالغ 

شكره وتقديره إىل النائب األول 

لرئيس املجلس األعىل للشباب 

والرياضة، رئيس االتحاد البحريني 

أللعاب القوى سمو الشيخ خالد 

بن حمد آل خليفة مبناسبة 

تهنئة سموه إىل نادي املنامة بعد 

فوزه بلقب مسابقة كأس خليفة 

بن سلامن لكرة السلة للموسم 

الريايض 2017/ 2018.

وأعرب كازروين عن بالغ تقديره 

وامتنانه إىل سمو الشيخ خالد بن 

حمد آل خليفة، مشيدا بالجهود 

واملساعي التي يبذلها سموه من 

أجل تطوير الرياضة البحرينية 

والنهوض بها إىل مصاف العاملية، 

وأن اسم البحرين وصل إىل أعىل 

املراتب يف مختلف املنافسات 

الرياضية بفضل االهتامم والدعم 

املتواصل من سموه.

وأكد كازروين أن الفوز بالكأس 

الغالية هو رشف كبر لنادي 

املنامة الريايض، وستزدان خزينة 

النادي بأغىل الكؤوس والذي 

تحقق بفضل أبناء النادي 

املخلصني وحرصهم وتفانيهم من 

أجل خدمة الرياضة البحرينية.

واعترب رئيس مجلس إدارة نادي 

املنامة زهر كازروين أن ما تقوم 

به إدارة النادي ومنتسبيه هو من 

أجل خدمة الرياضة البحرينية، وما 

عاهدت عليه قيادتنا وحكومتنا 

الرشيدة يف خدمة الحقل الريايض 

وهي جزء من مسؤولية النادي 

نحو هذا الوطن املعطاء.

وأشاد كازروين بالدور البارز لرئيس 

االتحاد البحريني لكرة السلة سمو 

الشيخ عيىس بن عيل آل خليفة 

وأخوانه أعضاء مجلس اإلدارة 

وجهودهم التطويرية التي نقلت 

لعبة كرة السلة البحرينية إىل أعىل 

املراتب واملستويات بفضل الدعم 

الالمحدود والتوجيهات املتواصلة 

من قبل سموه.

.. ويش��كر خالد بن حمد لتهنئته بفوز فريق الس��لة

سمو الشيخ خالد بن حمد 
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دّون نادي املنامة اسمه بحروف 
من ذه��ب يف س��جالت بطولة 
كأس خليف��ة بن س��لامن لكرة 
الس��لة حينام حقق اللقب يوم 
أمس األول إثر تغلبه عىل فريق 
املحرق يف املب��اراة النهائية التي 
أقيمت عىل صالة مدينة خليفة 

الرياضية.
هذا اللقب ورغم أنها النس��خة 
الثانية لهذا املوس��م الريايض إال 
أن��ه األول لفريق املنامة امللقب 
ب��� “الزعيم”، كونه خرج عىل يد 
املحرق “حامل اللقب” باملوسم 

املايض من الدور قبل النهايئ.
فرحة عارمة عاشها العبو املنامة 
مبعية األجه��زة الفنية واإلدارية 
“الب��الد  جامه��ره..  وكذل��ك 
س��بورت” رصد فرحة “األبطال” 

بعد تتويجهم بالكأس الغالية.

ما الذي قال أبطال كأس خليفة بن سلمان لكرة السلة؟
“ال���ب���اد س���ب���ورت” ي��رص��د ف��رح��ة الع��ب��ي ال��م��ن��ام��ة

سمو الشيخ عيسى بن علي متوجًا المنامة

علي مجيد             محمد الدرازي

كازروني: دافع لتحقيق 
االنتصارات واأللقاب

 جميل: نسعى لضم
 الدوري للكأس

نوروز: حققنا هدفين وباٍق مثلهما

كويد: أهدي الكأس ألم يارا

ميالد: لعبنا أمام 
فريق كبير

قربان: بالتكاتف حققنا أول كأس

كمبس: خبرة زمالئي حسمت األمور

عزيز: عزيمتنا قادتنا للبطولة الغالية

أعرب رئيس 
مجلس إدارة 
نادي املنامة 

زهر كازروين، 
عن سعادته 

بتتويج املنامة 
بلقب كأس 
خليفة بن 

سلامن لكرة 
السلة.

وأشار رئيس 
نادي املنامة إىل 

أن هذا اإلنجاز جاء بفضل جهود جميع من يف النادي 
من مجلس إدارة والعبني وجهاز فني وإداري وكذلك 

الجامهر التي شكلت منظومة عمل جامعية متكاملة.
ولفت الرئيس املنامي إىل أن الفوز بلقب “أغىل 

الكؤوس” سيكون دافعاً للفريق يف باقي املوسم لتحقيق 
املزيد من االنتصارات واأللقاب.

واختتم كازروين حديثه أنه يأمل أن يتمكن العبوهم من 
تكرار االنجاز وحسم لقب الدوري العام هذا املوسم، 

وكذلك تحقيق النتائج اإليجابية والتتويج بالبطولة 
الخليجية للسلة التي ستقام بجدة خالل شهر مايو 

املقبل.

أبدى العب املنامة 
ميثم جميل 

سعادته الغامرة 
نظر تتويج فريقه 
بكأس خليفة بن 

سلامن يف نسختها 
الثانية بعدما أخفق 

يف النسخة األوىل 
باملوسم املايض.
وقال جميل ل� 

“البالد سبورت” 
نجح الفريق يف 

تقديم صورة مميزة يف مجمل مباريات البطولة الغالية وكان 
ذلك هدفهم منذ البداية وبهدف تعويض املوسم املايض، وقد 
وفقوا يف ذلك، وهم اآلن يسعون للحفاظ عىل لقب الدوري 

وضمه للكأس.
وحول اللقاء، يرى جميل أن املباراة مل تكن بالسهلة متاماً 

رغم فارق 15 نقطة التي أحدثها فريقه خصوصاً أمام املحرق 
الذي بإمكانه العودة يف أية لحظة للقاء وهذا ما حدث، ولكن 
الحمدلله صبت النتيجة النهائية لصالحهم. مهدياً هذه الكأس 

لجامهر وعشاق نادي املنامة ومتمنياً التوفيق للمحرق يف 
املناسبات األخرى.

أكد العب املنامة حسن 
نوروز أن فريقه بعد 

تتويجه باللقب الغايل 
لكاس خليفة بن سلامن 
وقبل ذلك السوبر، قد 

حقق هدفني من ضمن 
األهداف التي وضعها 

نصب عينيه.
وأشار نوروز ل� “البالد 
سبورت” إىل أن فريقه 

اآلن سيضع جل تركيزه عىل هدفه الثالث واملتمثل يف بطولة 
الدوري والحفاظ عىل اللقب، ومن ثم استهداف بطولة 

الخليج لألندية وهي من ضمن األهداف التي يسعى “الزعيم” 
لتحقيقها.

وحول اللقاء، بني نوروز أن فريقه دخل برتكيز عاٍل وقوة 
بدنية كبرة منذ البداية وهذا ما جعلهم يأخذون األفضلية يف 
األشواط الثالثة تقريباً وبفارق كبر من النقاط، إال أن الفريق 
أصيب بالجهد والتشتت ذهنياً من خالل الشوط األخر الذي 
هبط فيه املستوى وأعاد املحرق للمباراة مجدداً. موضحاً أن 
فريقه ولله الحمد متكن من إنهاء اللقاء لصالحه. مهدياً هذا 
الكأس لجمهور املنامة الويف الذي يستحق هذه الكأس نظر 

وقوفه ودعمه للفريق دامئاً.

أهدى العب املنامة 
يونس كويد كأس 
خليفة بن سلامن 
إىل زوجته الغالية 

أم يارا نظر دعمها 
ووقوفها بجانبه 

وأيضاً إىل جمهور 
نادي املنامة الويف.
وحول اللقاء، أكد 

كويد أن فريقه 
استحق الفوز عطفاً 

عىل األداء الكبر الذي قدمه يف اللقاء رغم الرتاجع الفني يف 
الربع األخر إال أن ذلك مل مينع زمالئه من تحقيق هدفهم 
بالتتويج الغايل. مضيفاً أن الفريق سيصب كل تركيزه عىل 

بطولة الدوري اآلن، بهدف الحفاظ عليه وضمه إىل بطوالت 
املوسم التي حققها حتى اآلن.

وقدم كويد شكره وتقديره إىل سمو الشيخ عيىس بن عيل 
بن خليفة آل خليفة عىل التنظيم الرائع والبهيج للمباراة 

الختامية.

بني مدرب املنامة 
الوطني عقيل 

ميالد أن فريقه 
واجه فريقاً كبراً 

يف املباراة النهائية 
وهو املحرق الذي 
متكن من العودة 

للقاء.
وقال ميالد ل� 

“البالد سبورت” 
بعدما متكن 

فريقه من أخذ 
فارق النقاط 

ألكرث من 15 نقطة، حدثت بعض األخطاء يف صفوف 
العبيه، وحينها املحرق عاد بقوة وهذا أمر طبيعي يف كرة 

السلة وخر دليل عىل ذلك ما فعله املحرق مع األهيل 
بنفس السيناريو. مضيفاً أن فريقه متكن من إيقاف املد 

املحرقاوي يف الدقائق األخرة بعدما اتخذ بعض القرارات 
الفنية بأرضية امليدان ونجح من خاللها من كسب 

املباراة.
وأهدى ميالد هذا اللقب إىل رئيس وأعضاء مجلس إدارة 

نادي املنامة وإىل جمهوره العريق الذي يستحق أن 
يتحصل عىل هذه الكأس الغالية عىل الجميع.

يرى العب املنامة “الغائب” عن اللقاء والحارض 
يف مدرجات الصالة محمد قربان أن فريقه 

استطاع أن يحقق أول كأس له يف هذه املسابقة 
بفضل التكاتف واللعب الجامعي فيام بينهم.
وقال قربان ل� “البالد سبورت” حدثت أخطاء 

بسيطة يف صفوف فريقه يف الربع األخر إال 
أنه باإلرصار والعزمية واليد الواحدة لزمالئه 

كانت النهاية سعيدة. وحول هدفهم املقبل، 
أكد قربان أن الفريق اآلن سيعيش نشوة الفوز 
باللقب الغايل وبعدها سيتم غلق هذه الصفحة 

وذلك استعداداً لبطولة الدوري ومواجهة فريق 
الرفاع الذي البد من إعطاءه كافة االحرتام 

والتقدير والفوز باللقب، ألن نادي املنامة البد 
أن يكون عىل منصة التتويج.

وحول رؤيته للقاء وهو عىل املدرجات، 
أشار قربان إىل أن متابعة اللقاء من الخارج 

تبدوا أكرث صعوبة وتوتراً مام هي لو كان 
داخل امللعب، ولكن الحمد لله زمالءه كانوا 
عىل قدر املسؤولية ومل يخيبوا آمال محبيهم 

وجامهرهم.

أشار كابنت 
املنامة محمد 

حسني “كمبس” 
إىل أن نتيجة 

الفوز التي خرج 
بها فريقه هي 
األهم يف مثل 

هذه املباريات 
النهائية.

وقال كمبس ل� 
“البالد سبورت” 

“إن املباريات 
النهائية ال ُينظر إىل املستوى الفني بقدر ما ُينظر للنتيجة 

النهائية، وفريقه متكن من فرض سيطرته منذ البداية 
وتوسيع الفارق لصالحه، وكان يطمح زمالئه بزيادة الغلة 

إال أن لألخطاء الفردية التي حدثت وتكررت، أعطت 
املحرق األفضلية يف العودة للمباراة وخصوصاً يف الربعني 
األخرين. مضيفاً أن زمالئه الالعبني تعاملوا بعنرص الخربة 

يف الدقائق األخرة والتي مكنتهم من الخروج منترصين 
باملباراة والكأس الغالية. مهدياً هذا اللقب لكافة جامهر 

نادي املنامة.

يرى نجم 
نادي املنامة 

أحمد عزيز أن 
عزمية زمالئه 

وإرصارهم 
عىل تحقيق 
هذه الكأس 

بعد خسارتهم 
إياها باملوسم 

املايض، 
أوصلتهم ألن 

ُيتوجوا باللقب 
يف هذا املوسم.

وقال عزيز ل� “البالد سبورت” منذ بداية املسابقة لهذا 
املوسم وكل الالعبني عازمي العقد بأن يصلوا للمباراة 

النهائية وكسب املركز األول والكأس الغالية عىل الجميع، 
ولله الحمد وفقوا يف ذلك وأدخلوا الفرحة والسعادة 

لكافة عشاق وأنصار هذا النادي العريق، وإن شاء الله 
يعدونهم أيضاً بلقب الدوري.

سموه مكرمًا زهير كازروني

سموه متوجًا عقيل ميالد

سموه متوجًا نوروز

سموه متوجًا كويد

سموه متوجًا قربان

سموه متوجًا جميل

سموه متوجًا “كمبس”

سموه متوجًا عزيز



- يبلغ طول الحلب��ة 5.412 كيلومرت 
 308.238 قدره��ا  إجاملية  مبس��افة 

كيلومرت عىل مدار 57 لفة.
- اإلس��باين بي��درو دي ال روس��ا هو 
صاح��ب أرسع لف��ة م��ع مكالرين 
يف 2005 بزم��ن بلغ دقيق��ة واحدة 

و31.447 ثانية.
 :2017 يف  املنطلق��ن  أول  مرك��ز   -
الفنلن��دي فالت��ري بوت��اس س��ائق 

مرسيدس.
- الفائ��ز بالس��باق يف 2017: األملاين 

سيباستيان فيتل مع فراري.
- موع��د انطالق الس��باق: الس��اعة 
 1810( جرينت��ش  بتوقي��ت   15:10

بالتوقيت املحيل(.

االنتصارات

- ف��از هاميلت��ون بطل الع��امل أربع 
مرات يف 62 من 209 س��باقات خالل 
مس��رته ليحتل املركز الثاين يف قامئة 
السائقن األكرث فوزا بسباقات عىل مر 
العصور خلف مايكل شوماخر )91(.

وانت��ر فيتل س��ائق ف��راري يف 48 
سباقا.

- حقق فراري 230 فوزا يف السباقات 
من��ذ بدايته��ا يف 1950 مقاب��ل 182 
انتص��ارا ملكالرين و114 لوليامز و76 

ملرسيدس و55 لرد بول.
مل يف��ز مكالرين ووليامز بأي س��باق 

منذ 2012.

أول المنطلقين

- يحمل هاميلت��ون الرقم القيايس يف 
االنطالق من املقدمة برصيد 73 مرة، 

وانطلق فيتل 50 مرة من املقدمة.
- يس��تطيع ماك��س فرس��تابن البالغ 
م��ن العمر 20 عام��ا أن يكون أصغر 
من انطل��ق من املقدمة عىل اإلطالق 
يف املوس��م الح��ايل، وكان فيتل أصغر 
س��ائق يقوم بذلك، وهو يف عمر 21 

عاما.

منصة التتويج

- هاميلتون صعد عىل منصة التتويج 
118 م��رة يف مس��رته، ويحتل املركز 
الث��اين ع��ر التاريخ خلف ش��وماخر 

.)155(
فيتل صعد ع��ىل منصة التتويج 100 

مرة ورايكونن 92 مرة.

النقاط

- حص��ل هاميلت��ون ع��ىل نقاط يف 
آخر 26 س��باقا، وميكنه معادلة الرقم 

القيايس لرايكونن البالغ 27.
- أربعة س��ائقن حالين مل يسبق لهم 
الحص��ول عىل نقاط يف مس��رتهم يف 
فورموال 1 وهم الس��ائقان الجديدان 
ش��ارل لوكل��ر )س��اوبر( وس��رجي 
سروتكن )وليامز( وثنايئ تورو روسو 

بريندون هارتيل وبير جاسيل.
- مل يحصل ماركوس إريكسون سائق 

ساوبر عىل نقاط منذ 2015.

 البحرين

- فاز كل من فيتل وفرناندو ألونس��و 
س��ائق مكالري��ن ث��الث م��رات يف 

البحرين.
هاميلتون انتر يف السباق مرتن.

- البحرين تس��تضيف سباق فورموال 
1 للمرة 14 هذا العام، وأقيم السباق 
للم��رة األوىل يف 2004 وغ��اب ع��ن 
جدول البطولة مرة واحدة يف 2011.

- أقيم السباق تحت األضواء الكاشفة 
للمرة األوىل يف 2014.

- الس��ائق الحاص��ل ع��ىل مركز أول 
املنطلق��ن انت��ر خمس م��رات يف 
النس��خ 13 للس��باق حت��ى اآلن، ومل 

يحقق أي سائق انطلق خلف الصف 
الثاين الفوز بالسباق.

- 11 من 13 فائزا بالس��باق استطاع 
فريقه��م التتويج ببطولة الصانعن يف 
نهاية املوس��م، وكان فراري االستثناء 
الوحيد عندما فاز بالس��باق يف 2010 

مع ألونسو و2017 مع فيتل.

محطات بارزة

- بالف��وز يف أس��رتاليا أصب��ح فيت��ل 
السائق الثالث يف التاريخ الذي يصل 
إىل ثالث��ة آالف لفة يف صدارة س��باق 
فورموال 1، بعد ش��وماخر وهاميلتون 
وصعد عىل منصة التتويج للمرة 100 

يف مسرته.
- فيتل س��يبدأ الس��باق رقم 200 يف 

مسرته )من 201 مشاركة(     

سابق النجوم سابق النجوم
23 22
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غموض موقف فيراري 
من “البطولة اإللكترونية”
)وكاالت(: أب��دت كل ف��رق بطول��ة 
العامل لس��باقات فورموال 1 للسيارات 
باس��تثناء فراري التزامها بإنشاء فرق 
خاص��ة للمنافس��ات اإللكرتونية؛ من 
أجل املش��اركة يف النسخة الثانية من 

بطولة العامل االفرتاضية هذا املوسم.
لك��ن متحدثا باس��م فورم��وال 1 قال 
إن املحادث��ات م��ع ف��راري ال تزال 
مس��تمرة، وإن هناك إمكان الشرتاك 

الفريق األنجح يف تاريخ الرياضة.
وأض��اف “يرغبون يف املش��اركة، لكن 

قالوا إنهم ليسوا مستعدين بعد”.
واتفق متحدث باس��م فراري مع أن 
أي يشء من املمكن أن يحدث، وقال 
“مل نقل ال، نحتاج فقط بعض الوقت 

لتقييم كل يشء”.

جدول فعاليات اليوم

أرقام وإحصاءات قبل سباق البحرين
فيما يلي إحصاءات من بطولة العالم لسباقات فورموال 1 للسيارات 
قبل سباق البحرين، الحلقة الثانية في الموسم الحالي، والذي يقام 

األحد المقبل على حلبة الصخير.
أب��رَز الرئي��س التنفي��ذي لحلبة البحرين الدولية الش��يخ س��لمان بن عيس��ى آل خليف��ة، أهم وآخر المس��تجدات على 
اس��تضافة المملك��ة للجولة الثانية م��ن بطولة العالم لس��باقات الفورم��وال 1، المقرر انط��اق فعالياتها اليوم في 

الصخير.
وفي مقابلة أجرتها معه »الباد« قبيل ساعات من انطاق الحدث الرياضي األبرز في المنطقة، تطرق الشيخ سلمان 
لمح��اور عدة تتضمن مدى جهوزية الحلبة إلقامة الس��باق والتغييرات التي طرأت عل��ى البطولة منذ انتقال ملكية 
الحق��وق التجارية لمجموعة “ليبرتي ميديا” ع��اوة على الجوانب الترفيهية المصاحبة والمفاجآت المعدة للجمهور. 

ولمعرفة المزيد من التفاصيل إليكم نص المقابلة:

بنا: أشاد وكيل وزارة شؤون اإلعالم عبدالرحمن 
بحر بحلب��ة البحرين الدولي��ة “موطن رياضة 
الس��يارات يف ال��رق  األوس��ط” وجاهزيته��ا 
الحتض��ان س��باق جائ��زة البحري��ن الك��رى 
لطران الخليج للفورم��وال 1 يف الفرتة من 6-8 
أبريل الجاري؛ بوصف��ه أحد الروح الرياضية 
واالقتصادية والحضارية املتكاملة خالل العهد 
الزاهر لعاهل البالد صاحب  الجاللة امللك حمد 

بن عيىس آل خليفة. 
وذلك خالل اس��تقبال الرئيس التنفيذي لحلبة 
البحرين الدولية الش��يخ س��لامن بن عيىس آل 
خليفة، وكيل وزارة اإلع��الم عبدالرحمن بحر، 
يرافقه عدد من الوكالء املس��اعدين واملديرين 

العامن واملديرين يف زيارته التفقدية لجاهزية 
املنصات اإلعالمية التابعة لوزارة ش��ؤون اإلعالم 
يف حلبة البحرين الدولية، حيث أشار الوكيل إىل 
حرص الوزارة بتوجيهات من عيل الرميحي وزير 
شؤون اإلعالم عىل تقديم الخدمات والتسهيالت 
كافة إلنج��اح التغطية اإلعالمي��ة لهذا الحدث 
الري��ايض العاملي وإب��راز الفعالي��ات الرتفيهية 
والفني��ة املصاحبة له وس��ط حضور جامهري 
كبر مرتقب من املواطن��ن وزوار البحرين من 

مختلف أنحاء العامل.
وتابع آخر االس��تعدادات والتجهيزات اإلعالمية 

والفنية والتقنية لتغطي��ة فعاليات الفورموال1، 
مؤكًدا جاهزية الوزارة و للعام الثاين عىل التوايل 
لتقدي��م تغطي��ة تليفزيوني��ة وإذاعي��ة مميزة 
م��ن قلب الح��دث ت��رز مظاه��ر االحتفاالت 
املصاحب��ة  والرتفيهي��ة  الفني��ة  والفعالي��ات 
للسباقات داخل حلبة البحرين الدولية، منوًها 
إىل تخصي��ص اس��توديو إذاع��ي مؤقت يف مقر 
الحلب��ة مجهز  باإلمكانات الفنية والتقنية، وبث 
رسائل تلفزيونية يومية ولقاءات مع املسؤولن 
والخراء عىل شاش��ة تلفزيون البحرين والقناة 

الرياضية.
وتوجه وكيل وزارة ش��ؤون اإلعالم عبدالرحمن 

محمد بحر بخالص الش��كر والتقدير إىل جميع 
ال��وزارات والهيئات واملؤسس��ات الوطنية عىل 
تعاونها يف إنجاح هذا الحدث العاملي بالتعاون 
مع حلب��ة البحرين الدولية، مب��ا يعكس الوجه 
الحض��اري امل��رق ململكة البحري��ن وقدراتها 
التنظيمي��ة املتمي��زة يف ظل القي��ادة الحكيمة 
لجاللة امللك، وحكومته الرش��يدة برئاسة رئيس 
الوزراء صاحب الس��مو املليك  األمر خليفة بن 
س��لامن آل خليفة، والدعم الالمحدود من ويل 
العهد نائب القائ��د األعىل النائب األول لرئيس 
مجل��س  الوزراء صاح��ب الس��مو املليك األمر 

 سلامن بن حمد آل خليفة.

الصخر � االتحاد البحريني للس��يارات : أوكل 
االتحاد البحريني للسيارات مهمة إدارة سباق 
الفورموال واحد إىل عضو مجلس ادارة االتحاد 
البحريني للسيارات رئيس نادي املارشالز عضو 
لجنة س��باقات الحلبات التابعة لالتحاد الدويل 
للسيارات البحريني فايز رمزي فايز، كام أوكل 
اتحاد الس��يارات مهمة مس��اعد مدير السباق 
للفورم��وال واح��د، وإدارة س��باق الفورموال 2 
ملدير االتحاد البحريني للس��يارات عضو لجنة 
املحكم��ن واملتطوع��ن عبدالعزي��ز الذوادي، 
وإدارة س��باق كأس تحدي الب��ورش جي يت 3 
الرق األوسط للبحريني الثالث نواف املالود.

ويأيت إس��ناد هذه املهامت للكوادر البحرينية 
ضمن اس��تضافة حلبة البحرين الدولية موطن 
رياض��ة الس��يارات يف الرق األوس��ط لجائزة 

البحري��ن الكرى لط��ران الخلي��ج للفورموال 
واحد، والذي تستضيفه الحلبة يف الفرتة من 6 
حتى 8 من ش��هر أبريل الجاري، والتي تنطلق 
الي��وم وس��ط احتفالية ضخمة تحت مس��مى 
“سباق النجوم” لهذا العام ملا وصلت إليه من 
كفاءة وقدرة عالية يف إدارة السباقات الدولية 
والعاملية وس��ط إش��ادة من مس��ؤويل رياضة 

السيارات واالتحاد الدويل.
وهي ليست باملرة األوىل التي تسند مثل هذه 
امله��امت للبحريني��ن الذين ميتلك��ون رصيدا 
واس��عا وكبرا يف مج��ال رياضة الس��يارات يف 
اإلدارة والتنظي��م والتحكي��م س��واء التي تقام 
بالب��الد أو ع��ىل املس��توى الخارج��ي الدويل 
والعامل��ي، ويتبوأ ع��دد كبر م��ن البحرينين 
مناص��ب عليا ضم��ن اللجان الدولي��ة التابعة 

.FIA لالتحاد الدويل للسيارات
من جهت��ه، أكد البحرينيون الثالثة فايز رمزي، 
عبدالعزي��ز ال��ذوادي ون��واف املال��ود أنهم 
س��يبذلون قصارى جهدهم؛ م��ن أجل انجاح 
هذه الس��باقات، والتأكيد مجددا أن البحرين 
متتلك الكوادر يف عامل رياضة املحركات وإدارتها 
بأفضل ص��ورة، وينتظر أن تش��هد االحتفالية 
الرابعة عرة لجائ��زة البحرين الكرى لطران 
الخلي��ج لس��باق الفورم��وال واحد منافس��ات 
قوي��ة وحضور جامهري ممي��ز؛ نظرا للرامج 
والفعالي��ات الرتفيهي��ة الت��ي أعدته��ا الحلبة 
الدولي��ة لجامهره��ا وزوارها وم��ا يتميز به 
السباق نفسه من إثارة وتشويق بعد التغيرات 
الت��ي أجريت لهذا املوس��م وم��ا يصاحبه من 

سباقات تنافسية مثرة.
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بحر: حلبة البحرين صرح رياضي واقتصادي متكامل

إدارة بحرينية للسباقات

ما توقعاتكم الستضافة 
حلبة البحرين الدولية 

لسباق الفورموال 1 هذا 
العام؟

ينطل��ق س��باق جائ��زة  الي��وم 
البحرين الك��رى لطران الخليج 
الفورم��وال 1 ملوس��م 2018،  يف 
لذل��ك بش��غف كبر.  ونتطل��ع 
كام نتطل��ع قدًما مث��ل كل عام 
الستقبال جامهر حلبة البحرين 
الدولي��ة ط��وال عطل��ة نهاي��ة 

األسبوع.
إيجابية  التوقع��ات  الحمدلل��ه، 
للغاية. نحن من الحلبات القليلة 
الت��ي تواص��ل مس��رة التط��ور 
والتق��دم عاًم��ا تل��و اآلخ��ر. إذ 
لدين��ا يف كل عام عروض جديدة 
بجان��ب  إضافي��ة  ومفاج��آت 
الرئي��س، ع��الوة عىل  الح��دث 

وجود السباقات املساندة أيًضا.
 

هل هناك مفاجآت جديدة 
للجماهير؟

هن��اك الكث��ر م��ن املفاج��آت 
ال  لكنن��ا  الجمه��ور،  بانتظ��ار 
قبل  عنه��ا  اإلفص��اح  نس��تطيع 
موعدها! ب��ل عليكم القدوم إىل 
حلبة البحرين الدولية واختبارها 
بش��كل مبارش. فقرية الفورموال 
1 س��تكون مليئ��ة بالفعالي��ات 
الرتفيهي��ة الش��يقة إىل جانب 3 
تج��ارب مث��رة للقف��ز، وخيمة 
كبرة مخصصة لفعاليات األطفال 
تحت س��ن 12 عاما، والكثر من 
الف��رق املتجول��ة العاملي��ة التي 
س��تبهر جامهر السباق جميعها 
س��تكون يف املنطق��ة الرتفيهي��ة 

الواقعة خلف املدرج الرئييس.
ينطلق س��باق الجائزة الكرى يف 
البحرين هذا العام الساعة 6:10 
مساء، أي بعد 10 دقائق متأخرا 
م��ن وقت انط��الق الس��باق يف 

األعوام املاضية.
أبرز هذه التغيرات “أطفال خط 
االنطالق”، إذ ت��م اختيارهم من 
البحريني للسيارات  قبل االتحاد 
وس��يكونون نخبة م��ن املواهب 
البحري��ن  مملك��ة  يف  الش��ابة 
واملش��اركن يف البطوالت املحلية 

لسباقات الكارتنج.
ويرسن��ا أيض��ا إط��الق برنام��ج 
بريليل اللفات الرسيعة يف جائزة 
البحري��ن الكرى لطران الخليج، 
وهذا الرنامج يس��مح لعدد من 
املش��جعن املحظوظن ألخذ لفة 
ع��ىل مض��امر الحلبة م��ع أحد 

سائقي الفورموال 1.
وإضاف��ة إىل ذل��ك ف��إن موكب 
س��ائقي الفورموال 1 يقدم فرصة 
املش��جعن  م��ن  لع��دد  أيض��ا 
س��عيدي الح��ظ ليكون��وا مكان 
س��ائقي الفورموال 1 خالل جولة 

عىل مضامر السباق.

ما أبرز التحديات التي 
واجهتكم خالل اإلعداد 

لالستضافة؟

استضافة سباق فورموال 1 ليست 
باألمر السهل، ونحن هنا نتحدث 
ع��ن قم��ة رياض��ة الس��يارات، 
نتحدث عن أعرق الفرق يف العامل: 
ف��راري، ماكالرين، مرس��يدس... 
نتحدث عن الس��ائقن العاملين: 
فرناندو الونسو، كيمي رايكونن، 
سيباس��تيان  هاميلتون،  لوي��س 
فيتيل، وماكس فرشتابن وبالتايل 

هناك تحديات جديدة كل عام.
لكنن��ا كحلب��ة، نح��اول عىل 

تلك  وإك��امل  خ��وض  الدوام 
التحدي��ات عىل الوج��ه األمثل، 
نحاول رفع اسم اململكة عالًيا بن 
أهم الدول عىل الساحة العاملية.

ك��ام أن ع��دد الفعالي��ات التي 
تس��تضيفها الحلب��ة ع��ىل مدار 
املليئ��ة  والروزنام��ة  الع��ام 
بالفعاليات ش��كلت تحديا كبرا 
لفري��ق العمل يف تجهيز املضامر 
وصباغ��ة املناط��ق التجميلية يف 
الحلب��ة. ولكن بفضل م��ن الله 
ثم بفضل املجه��ود الكبر وروح 
الفريق الواحد ال��ذي يتمتع بها 
فري��ق العم��ل بحلب��ة البحرين 
الدولي��ة أدت إىل تجهيز الحلبة 
ه��ذا  الس��تضافة  واالس��تعداد 

الحدث العاملي. 

كيف تجدون تفاعل الجهات 
الرسمية وغير الرسمية مع 

حلبة البحرين؟

الحمدلله، التفاعل إيجايب للغاية 
ونحظ��ى بالدع��م ع��ىل الدوام 
من قبل جمي��ع الجهات، ونحن 
له��ذا  اس��تضافتنا  يف  ماض��ون 
الس��باق بفضل الجهود املبذولة 
ليس فقط من قبل القامئن عىل 
ه��ذه الحلب��ة ولك��ن أيًضا عن 
طريق الثقة الت��ي منحتنا إياها 
الجامهر والتي ت��زداد عاًما تلو 

اآلخر.
 

هل تعتقدون أن إقامة 
السباق في الليل حققت 

النجاح المطلوب؟

نعم، منذ تحول سباقنا إىل سباق 
لي��يل يف موس��م 2014، ش��هدنا 
إقب��ااًل كبرًا من قب��ل الجمهور، 
ألس��باب عدة منها توافق موعد 
إقامة الس��باق م��ع نهاية دوام 
العمل بالتوقيت املحيل ما مينح 
فرص��ة أم��ام الجمه��ور املحيل 
للحضور، إضاف��ة الطقس الجيد 

األبرد نسبًيا مقارنة بالنهار.
ويف الحقيقة، فإن السباق تحت 
األضواء الكاشفة لهو رائٌع للغاية.
نح��ن نش��اهد س��باق البحرين 
منذ انطالقه مبوس��م 2004، عىل 
شاش��ات التلفزة، لكن وبعد 10 

ومن��ذ  س��نوات 
السباق  إىل  انتقالنا 

اللي��يل، ميكن القول إن 
التغطي��ة التلفزيونية بدت 

مغاي��رة عام اعتاد عليه جامهر 
ومحبو س��باقات الفورموال 1 يف 
العامل، مام يعكس حقيقة ظهور 
حلب��ة البحري��ن الدولية املتألق 
واملميز. وهذا أمر إيجايب للغاية.

 

 هل ترون أن التغييرات 
التي شهدتها البطولة 

ساهمت في صالح رياضة 
الفورموال 1؟

نع��م بالتأكي��د، إذ ت��م اعتامد 
القوان��ن الجديدة بعد دراس��ة 
من قب��ل إدارة الفورموال 1، فقد 
ش��هدت البطول��ة تغيرات عدة 
عىل صعيد القوانن التقنية، بدًءا 
من املوس��م املايض مع سيارات 
أع��رض وأكرث رسع��ة. إضافة إىل 

إطارات أكرث عرًضا كذلك.
وخالل هذا املوس��م، تم اعتامد 
تصمي��م الطوق أو نظام “هالو” 
وه��و الجهاز الذي ب��ات إلزامًيا 
عىل جميع الفرق بغرض حامية 
مقصورة السائق أثناء الحوادث.

عالوة ع��ىل ذلك، ت��م تخفيض 
املس��موحة  املح��ركات  ع��دد 
للس��ائق الواحد من 4 إىل 3 عىل 

مدار املوسم الواحد.

ما مدى تأثر الفورموال 
1 بابتعاد مالك الحقوق 

الحصرية المخضرم بيرني 
ايكلستون؟

الفورموال 1 ال تتوقف عىل شخص 
بعينه، إال أن برين إكليستون قدم 
بإيصالها  للرياضة وساهم  الكثر 
إىل املكانة العاملية الرفيعة التي 
تحتله��ا اآلن بصفتها قمة رياضة 

السيارات.
من جهتن��ا، فإننا عىل تعاون تاٍم 

مع “ليريت ميديا” مالكة الحقوق 
الحرية الجديدة للبطولة، عىل 
طريق تطوير الفورموال 1 ونقلها 
إىل املستوى التايل. وبالفعل نرى 
الكثر من البوادر اإليجابية تلوح 

يف األفق.

هل تتوقعون حضورا 
جماهيريا كبيرا أسوة 

بالسنوات الماضية؟

نع��م بالتأكيد، لطاملا اش��تهرت 
الدولي��ة  البحري��ن  حلب��ة 
بالفعاليات الرتويجية والرتفيهية 
التي تتم إقامته��ا داخل الحلبة 
وخارجها كح��دث عائيل يجمع 
كامل أف��راد األرسة، طوال األيام 

الثالثة التي ميتد خاللها.
الدولية  البحري��ن  تقدم حلب��ة 
طيًف��ا واس��ًعا للجمه��ور، بدًءا 
املوس��يقية  الفعالي��ات  م��ن 
املتنوعة التي تقام عىل املرسح، 
العاملي��ن  باملش��اهر  م��رورًا 
انتهاء  س��نوًيا،  يتوافدون  الذين 

باالستعراضات الكبرة.
كام يش��هد كل موس��م حضورًا 
كبرًا من قبل الجمهورين املحيل 
والعامل��ي، ل��ذا لن يك��ون هذا 

العام استثناًء عن القاعدة.
 

هل أصبحت الفورموال 1 
في موقعها الذي كنتم 

تتمنونه من حيث ثقافة 
البحرينيين والخليجيين 

بهذه الرياضة؟

حلب��ة  بات��ت 
الدولية  البحري��ن 
“موطن  بكونها  ُتعرف 
رياضة الس��يارات يف الرق 
األوسط”. ويف الحقيقة فإن ذاك 
رشف لن��ا، أن نتمكن من دخول 
الس��احة الدولي��ة بالتوافق مع 
الفورموال 1، ليس فقط يف أوروبا 

ولكن يف أمركا وآسيا كذلك.
كام بدأنا نرى الكثر من الشباب 
برياض��ة  يهتم��ون  اليافع��ن 
الس��يارات ومتابع��ة أخباره��ا، 
إضاف��ة إىل تواف��د العدي��د من 
القادمن من جميع  املش��جعن 
أرج��اء الوطن الع��ريب عاًما تلو 

اآلخر، وذلك أمر إيجايب للغاية.

ما التسهيالت التي 
تقدمونها الستقطاب 

الجماهير من خارج البحرين؟

الحمدلله، لدينا تسهيالت كثرة. 
منه��ا: س��هولة الحص��ول ع��ىل 
تأش��رات الدخ��ول )الفيزا( من 
املطار مبارشة أو حتى قبل ذلك. 
وهن��اك كذلك حاف��الت جاهزة 
ونقله��م  القادم��ن،  الس��تقبال 
من الفن��ادق إىل الحلب��ة يومًيا 

وبشكل مجاين.
ك��ام أن أس��عار تذاك��ر س��باق 
جائزة البحرين الكرى يف متناول 
جميع عشاق سباقات الفورموال 
1 مقارنًة بأسعار تذاكر سباقات 
الفورم��وال 1 عاملًي��ا، مع تقديم 
ع��روض مثرة وممتع��ة لجميع 

مبختلف  العائل��ة  أف��راد 
أعامرهم. 

السباق الليلي ضاعف نسبة الحضور الجماهيري
الرئيس التنفيذي لحلبة البحرين الدولية في مقابلة مع “الباد”:

موطن رياضة 
السيارات 

ماضية في 
نجاحاتها

الحلبة على 
توافق مع 

نظيراتها في 
أوروبا وأميركا 

وبقية دول 
آسيا

المفاجآت عديدة 
وبإمكانكم 

الحضور للتعرف 
عليها

إكليستون قدم 
الكثير ونسعى 

مع “ليبرتي 
ميديا” لألفضل

 حلبة البحرين

 الدولية

أبريـلأبريـل

الصخير - الجمعة 6 أبريل 2018

الفح�ص الطبي - احللبةفيا10:30 10:40 

فيا10:45 11:00 
التحقق من احللبة وجتربة 

احللبة - احللبة

ح�صة التجارب - احللبةالفورموال 11:302 12:15¹

نادي البادوك12:30 13:30
جولة يف ممرات ال�صيانة 

الأع�صاء نادي البادوك 

ح�صة التجارب - احللبةبور�ص جي تي 12:403 13:10¹

التحقق من احللبة - احللبةفيا13:30 13:40

الفورموال 14:001 15:30¹
ح�صة التجارب االأوىل - 

احللبة

لفة برييللي يف الفورموال 1 الفورموال 15:451 16:15 

نادي البادوك15:45 17:00
جولة �صمن املن�صات 

الأع�صاء نادي البادوك  

املوؤمتر ال�صحايفالفورموال 16:001 17:00

عر�ص جوي فعاليات ترويجية16:15 16:30

ح�صة التجارب التاأهيليةبور�ص جي تي 16:403 17:00 

التحقق من احللبة - احللبةفيا17:30 17:40

الفورموال 18:001 19:30¹
ح�صة التجارب الثانية - 

احللبة

التجارب التاأهيلية - احللبةالفورموال 20:002 20:30 

نادي البادوك20:40 21:10
جولة على احللبة الأع�صاء 

نادي البادوك - احللبة

اجتماع ال�صائقني الفورموال 21:001 22:00 

فعاليات ترويجية21:15 22:00
جولة �صريا على االأقدام 

للمار�صال يف ممرات ال�صيانة 

الفورموال 22:152 22:45
املوؤمتر ال�صحايف-غرفة 

املوؤمترات

أحمد كريم من الصخير

الشيخ سلمان بن 
عيسى آل 

خليفة
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سابق النجوم
انطالق »سابق النجوم« اليومفرق متجولة عالمية 

الفورموال 1 لن تتوقف على رجل واحد
الرئيس التنفيذي لحلبة البحرين في مقابلة مع »البالد«:

فعاليات ترفيهية 
في »القرية«

الصخ��ر- حلب��ة البحرين الدولية: ينطلق الي��وم الجمعة عىل مضامر حلبة البحري��ن الدولية "موطن رياضة 
الس��يارات يف الرشق األوسط" س��باق ال�فورموال جائزة البحرين الكربى لطران الخليج 2018 والذي سيستمر 
حتى يوم األحد املوافق 8 أبريل، وس��ترتكز أنظار املاليني م��ن مختلف أنحاء العامل عىل مملكة البحرين خالل 

ثالثة أيام ملتابعة انطالق أول سباق لييل لهذا املوسم يف مملكة البحرين.

الجمعة 6 أبريل 2018 
20 رجب 1439

العدد 3461

س��تجوب قرية الفورم��وال1 الرتفيهية 
الواقعة خلف املدرج الرئيس العديد 
من الف��رق املتجولة التي س��تتجول 
وتبه��ر الجامه��ر بأجم��ل العروض 
املسلية واملنوعة القادمة من مختلف 

دول العامل.
وأبرز الفرق املتجولة دكتور بابلز، آدم 
كادابارا، فرقة األخوة طوال القامة، ذا 
تونيز، س��رك وندرالند، عازف الهانق، 
املوسيقي دانز، عرض األبواق، الفنان 
م��ورف، الفن��ان س��يمون س��والزو، 
الوج��وه املضحك��ة، مس��رت ه��وي، 
فرقة الثنايئ، الفرق��ة البهلوانية، فرقة 
“كيوكلري”، الفن��ان “مانتيغا”، فرقة 
“أينجا”، س��ركو نوتا، فرقة الروبوت، 
الفرق��ة املضيئ��ة، ترميف��و، ال تفوتوا 

فرصة رؤية هذه الفرق العاملية.

ومن املقرر أن تنطلق أوىل فعاليات سباق الفورموال1 
الي��وم، والت��ي ترتكز ع��ىل التحض��رات النهائية 
النطالق الجولة الثانية من خالل تحضر الفرق 
والس��ائقني والفريق الطبي والتحقق من 
جاهزي��ة الحلب��ة، ومن ث��م انطالق 
التجارب الح��رة األوىل للفورموال 
وان عند الس��اعة 2 مس��اء، 
الف��رتة ل� 90  وس��تمتد 
وس��تنطلق  دقيقة. 
حص��ة التجارب 
ة  لح��ر ا

الثانية لس��باق الفورموال 1 يف الس��اعة 6 مساء وملدة 90 
دقيقة، وستس��تمر فعاليات الحلبة لليوم األول بالجوالت 
الحرة والج��والت التأهيلية للبطوالت املس��اندة كبطولة 
الفورم��وال2 وبطولة كأس تحدي البورش جي يت 3 الرشق 

األوسط.
وتقدم الحلبة لجامهر س��باق الفورم��وال 1 اليوم الحفل 
الغنايئ للفن��ان العامل��ي "كارلوس س��انتانا" وذلك اليوم 
الجمعة املوافق 6 أبريل، وسيكون الدخول للحفل مجاين 
وم��ن دون رس��وم إضافية وذلك لحاميل تذاكر الس��باق 
لثالثة أيام، وس��يبدأ الحفل مبارشة بعد انتهاء اإلثارة عىل 

املضامر وذلك عىل املنصة الرئيسة يف املنطقة الرتفيهية.

أكد الرئيس التنفي��ذي لحلبة البحرين الدولية يف مقابلة ل� 
“الب��الد” أن التغيرات التي طرأت عىل ملكية بطولة العامل 
للفورموال 1 لن تؤثر عىل عالقة الحلبة باملنظمة املس��ؤولة 

عن أهم املسابقات يف عامل السيارات.
واضاف الشيخ س��لامن بن عيىس آل خليفة بنربة واثقة أن 
الفورم��وال 1 لن تتوقف عىل رجل واحد، مش��را اىل وجود 
تع��اون بناء م��ع املالك الجديد لحق��وق البطولة الذي بدأ 

بالفعل منذ ابتعاد املالك السابق برين اكلستون.
وأملح الش��يخ س��لامن اىل وجود تطور يف ع��امل الفورموال 1 
يتم استش��عاره بقيادة بريل ميديا املالك الجديد لسباقات 
الفورموال 1، وأن حلبة البحرين الدولية ستش��هد ابتداء من 

اليوم أوىل التغيرات.

املقدم��ة  الرتفيهي��ة  الفعالي��ات  أب��رز 
الفورم��وال1  قري��ة  يف  لجامه��ر 
لالس��تمتاع بها وتجربتها هي 3 تجارب 
مث��رة وأبرزها: البنجي العكيس، الس��قوط 

الحر وسكاي كوسرت.
تجربة الس��قوط الحر تجربة فريدة من نوعها متكن 
جامهر س��باق جائزة البحرين الكربى من تجربة الطران 
والس��قوط الحر ع��ىل ارتفاع 50 مرتا، ومن ثم الس��قوط عىل 
ش��بكة، حقا تجربة مثرة وفريدة ال تفوتوا فرصة تجربتها يف قرية 

الفورموال 1.
البنجي العكيس هي عبارة عن كبسولة لشخصني يجربان من خاللها تجربة 
الطران واالرتداد بالوقت نفس��ه، حقا تجرب��ة مليئة باإلثارة واألدرينالني، تجربة 

تخطف األنفاس فال تفوتوا فرصة تجربتها يف قرية الفورموال 1.
س��كاي كوسرت سكاي كوسرت من أبرز التجارب املثرة خالل جائزة البحرين الكربى. احصل 
ع��ىل متعة الطران والبنجي والقفز باملظالت جميعها يف تجربة واحدة، ميكنك تجربة س��كاي 
كوسرت مع صديقك املفضل، سيتم رفعك عن األرض إىل أن تصل ملستوى عال جدا، يف ثانية واحدة، 
يت��م إطالق��ك وترتاجع نحو األرض يف حال من الس��قوط الحر الكيل برسعة تص��ل إىل 80 كم. ومن ثم 

تتأرجح يف الهواء، حقا أنها تجربة مميزة ومليئة بالتحدي والتشويق، فال تفوتوا تجربتها.

“10 هدايا كل 10 
دقائق”

رحلة سباق باكو

 السيرك 
اإلفريقي

س��تنطلق حمل��ة الس��حوبات “10 
هداي��ا كل 10 دقائ��ق” ع��ىل 

هام��ش انطالق الس��باق 
ي��وم األح��د املوافق 8 

أبريل عىل املنصة الرئيسة 
فق��ط، وللجامه��ر املتواجدة 

فق��ط ع��ىل مقاعده��ا يف املنص��ة 
الرئيسة، حيث تنطلق الحملة من الساعة 

5:30 مس��اء حتى انتهاء السباق. ال تفوتك 
هذه الفرص��ة الذهبية للحصول عىل هذه 
الهدايا القيمة. وتعترب حملة الس��حوبات 
املمي��زة التي انطلقت للعام الخامس عىل 
الت��وايل التي الق��ت إقباال كبرا، وس��يتم 
توزيع هداي��ا عدده��ا 200 هدية قيمة، 
أبرزه��ا هوات��ف ذكية، وهي عب��اره عن 

ايفون أكس، هواتف سامس��ونج أس 
9، س��اعات أب��ل بالي 

آيب��ادز،  ستيش��ن، 
 ،8 آيفون  ه��واوي، 
فال تفوتوا ربح هذه 

الهدايا القيمة. 

ع��ن  الحلب��ة  أعلن��ت 
تخصي��ص مفاجأة كربى 
عب��ارة عن رحلة لحضور 
الجولة الرابعة من بطولة 

الع��امل للفورموال1 ممثلة يف 
س��باق الجائزة الكربى ألذربيجان 

بالعاصمة باكو يف الفرتة من 27 وحتى 
29 أبريل الجاري. وتتاح الفرصة ألربعة من 
س��عيدي الحظ للفوز أصحاب تذاكر املنصة 
الرئيس��ة واللف��ة األوىل بأربع رح��الت لباكو 
ش��املة تذاكر الس��باق والس��كن طوال فرتة 
الس��باق. وللحصول عىل فرصة الفوز بإحدى 
رحالت باكو م��ا عليكم س��وى اقتناء إحدى 
تذك��ريت املنصة الرئيس��ة أو اللفة األوىل فيام 
تم إدراج الذين سبق لهم رشاء التذاكر تلقائيا 
يف الس��حب، كام ميكن للراغبني باالس��تفادة 
من العرض وس��بق لهم رشاء تذاكر املنصات 
األخ��رى االس��تفادة من هذا الع��رض برتقية 

تذاكرهم من خالل نقاط البيع.

الس��رك اإلفريقي “هاكونا ماتاتا” سرك قادم من إفريقيا 
يقدم ع��روض رائعة ومذهلة من املوس��يقى والكوميديا 
واملهارات البهلوانية ويتميز بالقوة واملرونة وخفة الحركة. 
فاألزي��اء اإلفريقي��ة امللونة واملوس��يقى الجذابة والرقص 
اإلفريق��ي إىل جانب مهارات تح��ّدي الجاذبية تجعل من 
هذا السرك عرًضا من الدرجة األوىل مليًئا باملتعة والطاقة 

العالية؛ إلسعاد جميع أفراد العائلة.

أبريـل

أحمد كريم من الصخير

 الشيخ سلمان بن عيسى

الجماهير
على موعد مع 

اإلثــــارة


	0
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	18
	19
	20
	21
	22
	24

