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العاهل يستعرض مع رئيس الوزراء 
وولي العهد خطط دعم االقتصاد الوطني

§المنامة - بنا
الجاللة  البالد حضرة صاحب  ] استقبل عاهل 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة في قصر الصخير 
رئيس   ،)2017 شباط  فبراير/   26( األحد  أمس 
بن  خليفة  األمير  الملكي  السمو  صاحب  الوزراء 

القائد األعلى  العهد نائب  سلمان آل خليفة، وولي 
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو 

الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة.
الوزراء  رئيس  مع  الجاللة  واستعرض صاحب 
وولي العهد المواضيع ذات الصلة بالشأن المحلي، 

وتعزز  تدعم  التي  والبرامج  الخطط  ووضع 
االقتصاد الوطني بما يعود بالخير والمنفعة على 
التنموية  مسيرتنا  لمواصلة  والمواطن،  الوطن 

المباركة نحو المزيد من التقدم والرقي.
      )التفاصيل ص٢(

ض حافلة لنقل »الداخلية«: تعرُّ
الشرطة لتفجير إرهابي على شارع الدرة

§المنامة - وزارة الداخلية
فبراير/   26( األحد  إرهابي أمس  لتفجير  الشرطة،  لنقل  ] تعرَّضت حافلة 
محلية  قنبلة  عن  ناجم  الجنوب،  باتجاه  الدرة  شارع  على   ،)2017 شباط 
الشرطة،   أفراد من رجال   5 إلى إصابة  أدى  ما  الصنع تم تفجيرها عن بعد، 
وحالة  للشفاء  اثنان  تماثل  حيث  العالج،  لتلقي  للمستشفى  نقلهم  تم  وقد 

الثالثة اآلخرين مستقرة.
وكانت غرفة العمليات قد تلقت بالغاً بالواقعة عند الساعة 17:53 من مساء 
لمعاينة  المختصة،  األمنية  الفرق  للموقع  انتقلت  الفور  وعلى  )األحد(  أمس 
مسرح الجريمة ورفع األدلة، وذلك في إطار تكثيف عمليات البحث والتحري 
للتوصل إلى العناصر اإلرهابية المتورطة في الجريمة وتقديمهم للعدالة، كما 

تم إخطار النيابة العامة.

 وزير الخارجية اإلماراتي: 
من يستهدف البحرين يستهدفنا

§أبوظبي - وام
الخارجية  ــر  وزي استنكر   [
الشيخ  سمو  الدولي  والتعاون 
الجريمة  نهيان  آل  زايد  بن  عبداهلل 
استقرار  استهدفت  التي  اإلرهابية 
 26( األحد  أمس  وأمنها  البحرين 
أن  مشدداً   ،)2017 شباط  فبراير/ 
خارجياً  المدعوم  اإلرهــاب  هــذا 
البحريني  الشعب  يستهدف  والذي 
من خطر  يتجزأ  ال  ومؤسساته جزء 
في  نشهده  الذي  واإلرهاب  التطرف 

هذا العالم.
وأكد أن »أمن دول الخليج العربي 
يستهدف  من  وأن  يتجزأ،  ال  كلٌّ 
وأننا  جميعاً،  يستهدفنا  البحرين 
اإلرهاب  على  سنقضي  مجتمعين 

ومقاصده الشريرة«.
وقال في تصريح له: »مخطئ من 
على  الشر ستنتصر  قوى  أن  يعتقد 
تنعم  الذي  والتعايش  الخير  قوى 
نقف  »إننا  وأضاف  البحرين«،  به 
قيادة  مع  دومــاً  وقفنا  كما  اليوم 
مملكة البحرين الشقيقة وشعبها في 
إلى  يسعى  الذي  اإلرهاب  مواجهة 
واستقرارها  البحرين  أمن  زعزعة 
المدنية  الحياة  وتقويض  ونموها 

بها«.
هذه  بأن  ثقة  على  »إنني  وقال: 
تنجح  لن  اإلجرامية  المخططات 
الصلبة  اإلرادة  أمام  مسعاها  في 
وتماسكهم  وتضامنهم  للبحرينيين 
مليكهم  حول  الوطني  والتفافهم 

ووطنهم«.

العاهل تسلَّم خالل اللقاء دعوة لتشريف زواج حفيد سمو رئيس الوزراء

ر َحيَّ المأمون بالموصل القوات العراقية ُتحرِّ
§الموصل - د ب أ، أ ف ب

نينوى«  يا  »قادمون  عمليات  قائد  أعلن   [
 26( األحد  أمس  اهلل  يار  عبداألمير  الركن  الفريق 
العراقية حررت  القوات  أن   )2017 فبراير/ شباط 
حي المأمون في الساحل األيمن من الموصل )400 

كلم شمال بغداد( من سيطرة تنظيم »داعش«.
وقال يار اهلل في بيان صحافي إن »قوات جهاز 
أحياء  أول  المأمون،  حي  حررت  اإلرهاب  مكافحة 
العلم  الموصل، ورفعت  مدينة  في  األيمن  الجانب 

العراقي فوق مبانيه«.
وشرطة  جيش  من  العراقية  القوات  وتخوض 
األيمن  الساحل  في  متفرقة  معارك  شعبي  وحشد 
لطرد  نينوى  محافظة  مركز  الموصل  مدينة  من 
من  بالفعل  تمكنت  وقد  منه.  »داعــش«  تنظيم 
العمليات  إطالق  منذ  كبيرة  انتصارات  تحقيق 
الموصل  مطار  تحرير  أبرزها  أسبوع  نحو  قبل 
 قوات عراقية أثناء معارك مع مقاتلي »داعش« غرب الموصلومعسكر الغزالني.                 )التفاصيل ص٢٥(

ضات قسم »األورام«   ُممرِّ
بعضهن شاركن مرضى السرطان األلم

§السلمانية - فاطمة عبداهلل
المركز  ــة  أزق في  يجلسون   [
الرغم  على  األمل  جرعة  منتظرين 
من ألمها، متحّدين ألمهم الذي يأتيهم 
إال  الجرعة  هذه  بعد  عجالة  على 
إنهم أقوياء، وخلفهم هناك من يحمل 
همهم ويشاركهم فيه، فهن ممرضات 
فكان  نفسه،  األلم  يعانين  بعضهن 
األلم  المريض والممرضة يتشاركان 

نفسه.

األورام  مــركــز  ــواب  أبـ وراء 
السرطانية بمجمع السلمانية الطبي، 
مرض  من  يعانون  مرضى  جلس 
وخلفهم  أنواعه،  بمختلف  السرطان 
كان هناك ممرضات حملن هذا الملف، 
حكماً  ليس  السرطان  أن  مؤكدين 

باإلعدام، فهو أمل ألبواب أخرى.
األورام  مــركــز  رئــيــس  وقـــال 
ثاني:  بن  خالد  بالمركز  السرطانية 
»إن القسم في كل يوم خميس من كل 

حاالت  و7   5 بين  ما  يناقش  أسبوع 
مناقشتها  تتم  جديدة،  سرطانية 
يجب  الذي  العالج  نوعية  وتحديد 
أو  كيماوّياً  كــان  ــواء  س اتباعه 

إشعاعّياً«.
احتفال  هامش  على  ذلك  وجــاء 
العالمي  باليوم  الصحة  وزارة 
األحد  أمس  عقد  والــذي  للسرطان 
بمجمع   )2017 شباط  فبراير/   26(
السلمانية الطبي.     )التفاصيل ص٨(

في السعودية »فلينة الطماطم« 
بريال... وفي البحرين بدينار

ص  هيكل تنظيمي ُيقلِّ
إدارات »غرفة التجارة« 

من 13 إلى 8
)ص ١٠(

»أيه تي كيرني«: تصنيف 
المنامة بين مدن 
المستقبل العالمية

)ص 11(

ر مقاطعة  ترامب ُيقرِّ
العشاء السنوي لمراسلي 

البيت األبيض
)ص ٢٣(

§ المنامة - عباس المغني
)100 فلس(  )األحد( بسعر ريال  السعودي أمس  الطماطم  فلينة  بيعت   [

في سوق الدمام، بينما بيعت في سوق المنامة بدينار، أي عشرة أضعاف.
ج على بيع فلينة  وأظهر شريط فيديو ُمزارعًا سعودّيًا في سوق الدمام ُيحرِّ

طماطم تزن 5 كيلوغرامات بسعر ريال.
وعند سؤال تجار البحرين عن بيعهم الطماطم السعودي بدينار رغم أن 
النوعية والمصدر واحد، قالوا بسبب تكاليف الشحن والتي تتضاعف كلّما 

تأخرت الشاحنات في المنافذ الجمركية.
وذكروا أن الشاحنة تأخذ 3 أيام في الجمارك البحرينية. مؤكدين أنه لو 
أن الشاحنات تعبر في اليوم نفسه النخفضت األسعار في البحرين ألقل من 

النصف.
إلى  تهبط  أن  ُيفترض  الوقت  هذا  في  الخضراوات  أسعار  أن  وأكدوا 
مستويات أقل، ولكن هذا رهن سرعة دخول وخروج الشاحنات من سوق 

الدمام إلى سوق البحرين.
لتسريع  المعنية  الجهات  لتوجيه  الوزراء  رئيس  سمو  التجار  وناشد 
للمستهلكين  مصلحة  من  فيه  لما  بالخضراوات،  المحملة  الشاحنات  دخول 

بحصولهم على احتياجاتهم بأسعار منخفضة.

أرباح بنك الكويت الوطني - 
البحرين  ترتفع إلى 194.7 

مليون دوالر في 2016
علي فردانعصام الصقر )التفاصيل ص١١(


