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مر�صوم ملكي باإلغاء من�صب 
نائب وزير الداخلية

�ملنام���ة - بنا: �سدر عن عاه���ل �لبالد �ساحب 
�جلالل���ة �ملل���ك حمد ب���ن عي�سى �آل خليف���ة مر�سوم 
ملكي رقم )18( ل�سن���ة 2018 باإلغاء من�سب نائب 

وزير �لد�خلية، وجاء فيه:
�مل���ادة �الأول���ى: ُيلغ���ى من�س���ب نائ���ب وزي���ر 

�لد�خلية.
�مل���ادة �لثاني���ة: عل���ى وزي���ر �لد�خلي���ة تنفيذ 
�أح���كام هذ� �ملر�سوم، وُيعمل به من تاريخ �سدوره، 

وين�رص يف �جلريدة �لر�سمية.

اإطالق ا�صم �صمو ال�صيخة موزة على املدر�صة النموذجية
بناء على توجيهات �سمو رئي�س الوزراء... �سمو حمافظ اجلنوبية:

ع���و�يل - �ملحافظة �جلنوبي���ة: تف�سل حمافظ 
�جلنوبي���ة �سم���و �ل�سيخ خليف���ة بن عل���ي �آل خليفة 
بزيارة م�رصوع �ملدر�س���ة �لنموذجية �ل�ساملة للبنات 
يف مدين���ة خليف���ة، حي���ث كان يف ��ستقب���ال �سمّوه 
وزي���ر �لرتبي���ة و�لتعلي���م ماجد �لنعيم���ي وعدد من 
�مل�سوؤولني بالوز�رة. ونق���ل حمافظ �جلنوبية �سمو 
�ل�سي���خ خليفة بن علي �آل خليف���ة �إلى وزير �لرتبية 
و�لتعلي���م و�مل�سوؤولني يف �لوز�رة توجيهات رئي�س 
�لوزر�ء �ساحب �ل�سمو �مللك���ي �لو�لد �الأمري خليفة 
ب���ن �سلم���ان �آل خليفة باإطالق ��س���م “مدر�سة �سمو 
�ل�سيخة موزة بن���ت حمد �آل خليفة �ل�ساملة للبنات” 

على �ملدر�سة �جلديدة.
و�أك���د �سموه �هتم���ام �حلكوم���ة برئا�سة رئي�س 
�لوزر�ء �ساحب �ل�سمو �مللك���ي �لو�لد �الأمري خليفة 
ب���ن �سلمان �آل خليفة بال�رصوح �لتعليمية و�لرتبوية 
و�لتو�سع يف �إقامتها ملا لها من �أهمية علمية يف بناء 

�ملجتمعات �لقوية �ملتما�سكة وم�ساهمتها 
�لفعالة يف �سناعة جيٍل متعلٍم و�ٍع ومثقف.

بقرار من �سمو رئي�س الوزراء 

جتديد ع�صوية “والية القا�صرين”

مليونا دينار ال�صتمالك اأر�س “ابتدائية ال�صناب�س”

ق���ال وزي���ر �لرتبي���ة و�لتعلي���م ماج���د 
�لنعيم���ي �إنه بناء على ق���ر�ر جمل�س �لوزر�ء 
ب�س���اأن �إن�س���اء مدر�س���ة �بتد�ئي���ة للبن���ات 
وز�رة  قام���ت  فق���د  �ل�سناب����س  مبنطق���ة 

�الأ�سغ���ال و�س���وؤون �لبلدي���ات و�لتخطي���ط 
�لعم���ر�ين بت�سكي���ل جلن���ة لتثم���ني موق���ع 

�ملدر�سة �حلايل.
و�أو�سح رًد� على �سوؤ�ل برملاين للنائب 

ع���ادل بن حميد �أنه مت حتديد كلفة 
�ال�ستمالك بنحو مليوين دينار.

 �ملنام���ة - بن���ا: �س���در ع���ن رئي�س �ل���وزر�ء 
�ساحب �ل�سمو �مللكي �الأمري خليفة بن �سلمان �آل 
خليفة قر�ر�ن رقم 12 و13 ل�سنة 2018، بتجديد 
م���دة ع�سوية �أع�س���اء جمل�س �لوالي���ة على �أمو�ل 
�لقا�رصي���ن، وم���ن يف حكمه���م و�عتم���اد �لربنامج 
�لوطني لت�سهيالت �لنقل �جلوي وت�سكيل �للجنة 

�خلا�سة به. 
وج���اء يف �ملادة �الأولى من �لقر�ر رقم 12 �أنه 
جت���دد ع�سوية �أع�ساء جمل����س �لوالية على �أمو�ل 
�لقا�رصين وم���ن يف حكمهم برئا�س���ة وزير �لعدل 

2و�ل�سوؤون �الإ�سالمية و�الأوقاف.
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دب���ي - �لعربي���ة ن���ت: قال وزي���ر �خلارجي���ة �لرو�س���ي �سريغي 
الف���روف �إن �أطر�ف���اً �سعت للت�سلي���ل و�تهمت مو�سك���و با�ستخد�م 

�أ�سلحة حمظورة يف �لغوطة �ل�رصقية بالعا�سمة �ل�سورية دم�سق.
وج���اء حدي���ث الفروف يف موؤمت���ر �سحايف م�سرتك ل���ه مع مبعوث 

�الأمم �ملتحدة �إلى �سوريا �ستيفان دي مي�ستور�.
و�أع���رب الفروف ع���ن قلق بالده جت���اه “و�سع �ل�سع���ب �لكردي 
يف �سوري���ا”، م�سدد� على ����رصورة �التفاق على وق���ف �ملو�جهات يف 

عفرين.
و�أ�س���ار دي مي�ست���ور� �إل���ى �أن �الأم���م �ملتح���دة ت�سع���ى الإي�سال 
م�ساع���د�ت �إ�سافي���ة للمدني���ني يف �لغوط���ة. وفيما يتعل���ق باالأزمة 
�لدبلوما�سي���ة �لت���ي ن�سبت �إثر �ته���ام مو�سكو بت�سمي���م �جلا�سو�س 
�لرو�س���ي يف بريطاني���ا، �أعل���ن وزير �خلارجي���ة �لرو�س���ي �أن مو�سكو 
��ستدعت �ل�سفري �الأمريكي، موؤكد� �أن بالده قد طردت 60 دبلوما�سيا 

�أمريكيا، و�أغلقت �لقن�سلية يف �سان بطر�سربغ.

رو�صيا تطرد 60 دبلوما�صيا اأمريكيا وتغلق القن�صلية

• فل�سطينية ترفع �سارة �لن�رص حاملة �لعلم �لفل�سطيني قرب خيمة على �حلدود بني �إ�رص�ئيل وغزة �أم�س )�أ ف ب(	

نقًدا دوالر  مليون   341.6 املتحد” يوزع  “االأهلي 

للم�صاهمني % اأرباًحا   50 لل�صينما” توزع  “البحرين 

اأرباًحا نقدية دينار  مليون   41.6 بتلكو” توزع  “عمومية 
         مازن الن�سور من ال�سيف

و�فقت �جلمعي���ة �لعمومي���ة �لعادية للبنك 
�الأهل���ي �ملتحد �أم����س على توزيع �أرب���اح نقدية 
بن�سب���ة 18 % من �لقيمة �ال�سمية لل�سهم بو�قع 

4.5 �سنت، وهي ت�ساوي 341.6 مليون دوالر.
�الأ�سه�������م  ت�سم��������ل  �لتوزيع�������ات  وه���ذه 
�لعادي���ة كاف���ة با�ستثن�������اء �أ�سه���������م �خلزين�ة، 

و�لبالغ عددها نحو 7.59 مليار �سهم.
كما و�فقت على توزي���ع �أ�سهم منحة بن�سبة 
5 % بو�ق���ع �س�هم ع���ادي و�حد مقاب���ل كل 20 
�سهما عاديا ميلكها �مل�ساهم حتى تاريخ �ليوم. 
وي�سل جمموع هذه �الأ�سهم نحو 379.53 مليون 

�سهم.
و�سادق���ت �لعمومية �لتي عق���دت بن�ساب 
بلغ 90.12 %، كذلك على ترحيل 61.87 مليون 

دوالر �إلى �الحتياطي �لقانوين، و214.26 مليون 
كاأرباح م�ستبقاة للعام �ملقبل، وحتديد 

مليون دوالر للتربعات.

        اأمل احلامد من وادي ال�سيل

و�فقت �جلمعية �لعام���ة �لعادية وغري �لعادية 
ل�رصك���ة �لبحري���ن لل�سينم���ا �أم�س على جمي���ع �لبنود 
مب���ا فيه���ا توزي���ع �أرب���اح نقدي���ة بو�ق���ع 50 فل�ًسا 
لل�سه���م �لو�حد �أو 50 % م���ن ر�أ�س �ملال �ملدفوع، 
وه���و ما يبل���غ جمموعه نحو 3.96 ملي���ون دينار عن 
�ل�سن���ة �ملنتهي���ة يف 31 دي�سم���رب 2017، و�سيتم 
دف���ع �الأرباح �بتد�ء من تاري���خ 8 �أبريل �ملقبل. كما 
و�فقت �جلمعية على حتوي���ل �أرباح مببلغ 826.24 
�ألف دين���ار تقريًبا �إل���ى �الحتياط���ي �لقانوين.  من 
جانب���ه، �أعل���ن رئي�س جمل����س �الإد�رة ع�س���ام فخرو 
�أن �ملجموع���ة تعت���زم �إن�ساء مرك���ز ترفيهي الألعاب 

�ل�سيار�ت �لكهربائي���ة “غو-كارتينغ”، �ملخ�س�سة 
لل�س���االت �مل�سقوف���ة، بد�ية يف �لبحري���ن ومن ثم 
�سيت���م فتح ف���روع يف �أجز�ء �أخرى م���ن دول جمل�س 

�لتعاون، م�سيًفا �أن تكلفة �إن�ساء �ملركز تقدر بنحو 
800 �ألف دينار يف جممع �ململكة باجلنبية، 

ويعد �مل�رصوع �الأول من نوعه يف �ملنطقة.

       عزوز علي من الهملة

و�فق���ت �جلمعية �لعمومي���ة ملجموعة بتلكو 
على تو�سية جمل����س �الإد�رة بتوزيع �أرباح نقدية 
عن �لع���ام بقيمة 41.6 مليون دين���ار  بقيمة 25 
فل�سا لل�سهم �لو�ح���د، مت دفع 10 فلو�س م�سبقا 

خ���الل �لرب���ع �لثالث م���ن �لع���ام 2017، و�سيتم 
دفع �ل���� 15 فل�سا عن كل �سه���م، �ملتبقية خالل 
�الأ�سابي���ع �ملقبل���ة. كم���ا منح �مل�ساهم���ون، ومن 
ميثله���م مو�فقته���م ل�رصك���ة بتلكو ل����رص�ء �أ�سهم 
�خلزينة حت���ى 10 % من ر�أ�س �ملال؛ بهدف دعم 

�سعر �سهم �ل�رصكة ومدى �سيولتها.
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البحرين ت�سدر �سكوكا مبليار دوالر
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• �سمو رئي�س �لوزر�ء	

• �أثناء �جلمعية �لعامة �لعادية وغري �لعادية �أم�س 	

• )ت�سوير خليل �إبر�هيم(	 جمل�س �الإد�رة خالل �جتماع �جلمعية �لعامة �لعادية وغري �لعادية �أم�س  

• �جتماع �جلمعية �لعمومية ملجموعة بتلكو	

• وزير �خلارجية �لرو�سي	
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øjôëÑdG âjƒμdG äGQÉeE’G ¿Éª oY  ô°üe ¥Gô©dGÉ«Ñ«d IóëàŸG áμ∏ªŸG

¿Ó``YEG

 ≈∏Y  áëæŸG  º¡°SCGh  ájó≤ædG  ìÉHQC’G  ™jRƒJ
 øY (.Ü.Ω.¢T) óëàŸG »∏gC’G ∂æÑdG »ªgÉ°ùe
Ω2017 Èª°ùjO 31 ‘ á«¡àæŸG á«dÉŸG áæ°ùdG

 ¿CG ,ΩGôμdG ÚªgÉ°ùŸG IOÉ°ù∏d ø∏©j ¿CG (.Ü.Ω.¢T) óëàŸG »∏gC’G ∂æÑdG IQGOEG ¢ù∏› ô°ùj

 ìÉHQCG ™jRƒJ ≈∏Y â≤aGh å«M Ω2018 ¢SQÉe 29 ïjQÉàH â©ªàLG ób ∂æÑ∏d áeÉ©dG á«©ª÷G

 »μjôeCG âæ°S 4^5 ™bGƒH º¡°ù∏d á«ª°SE’G áª«≤dG øe %18 áÑ°ùæH ájOÉ©dG º¡°SC’G øY ájó≤f

 kÉª¡°S øjô°ûY πc πHÉ≤e óMGh …OÉY º¡°S ™bGƒH %5 áÑ°ùæH áëæe º¡°SCG ™jRƒJh ,º¡°S πμd

.áeÉ©dG á«©ª÷G OÉ≤©fEG Ωƒj ÚªgÉ°ùŸG πé°ùH øjó«≤ŸG ÚªgÉ°ùŸG ≈∏Y kÉjOÉY

,ΩGôμdG ÚªgÉ°ùŸG IOÉ°ùdG øe ≈Lôjh

 ,.Ω.Ω.P  Ò°TôJƒ«Ñªc  ‘QÉc  ácô°T  /IOÉ°ùdG  á©LGôe  :øjôëÑdG  áμ∏‡  ‘  Ú∏é°ùŸG  •
 áμ∏‡  -  áeÉæŸG  –  áeƒμ◊G ´QÉ°T –  πeGõdG êôH - ™HÉ°ùdG  QhódG - 74 ºbQ Öàμe

.øjôëÑdG

 ,(∑.Ω.¢T) á°UÉ≤ª∏d á«àjƒμdG ácô°ûdG  /IOÉ°ùdG  á©LGôe  :âjƒμdG  ádhO  ‘  Ú∏é°ùŸG  •
.»Hô©dG è«∏ÿG ´QÉ°T ,¢ùeÉÿG QhódG ,óªMCG êôH ,á«dÉŸG ¥GQhC’G ßØM IQGOEG

 øjôëÑdG á°UQƒH ‘ Ú∏é°ùŸG ÚªgÉ°ùŸG ÜÉ°ùM ∞°ûc hCG º¡°SC’G äGOÉ¡°T º¡©e ÚÑë£°üe

 á«¡àæŸG  á«dÉŸG  áæ°ùdG  øY  IQô≤ŸG  ájó≤ædG  ìÉHQC’G  ΩÓà°SE’  ∂dPh  ,âjƒμdG  á°UQƒH  ‘ hCG

.Ω2018 πjôHCG 9 øe kGAóH Ω2017 Èª°ùjO 31 ‘

»°†«ª◊G …QÉ°ûe óªM
 IQGOE’G ¢ù∏› ¢ù«FQ

جتديد ع�ضوية اأع�ضاء جمل�س الوالية على اأموال القا�رصين
اعتماد الربنامج الوطني لت�شهيالت النقل اجلوي... �شمو رئي�س الوزراء:

 املنامة - بنا: �ش���در عن رئي�س الوزراء �ش���احب 
ال�ش���مو امللكي االأم���ر خليفة ب���ن �ش���لمان اآل خليفة 
ق���راران رق���م 12 و13 ل�ش���نة 2018، بتجدي���د م���دة 
ع�شوي���ة اأع�شاء جمل�س الوالية عل���ى اأموال القا�رصين 
وم���ن يف حكمهم واعتماد الربنامج الوطني لت�شهيالت 

النقل اجلوي وت�شكيل اللجنة اخلا�شة به.
وجاء يف املادة االأولى من القرار رقم 12 اأنه جتدد 
ع�شوي���ة اأع�شاء جمل�س الوالية عل���ى اأموال القا�رصين 
وم���ن يف حكمه���م برئا�ش���ة وزي���ر الع���دل وال�ش���وؤون 

االإ�شالمية واالأوقاف، وع�شوية كل من:
1. خال���د عبداهلل ال�شومل���ي، 2. جا�شم حمد �شقر 
املعاودة، 3. كاظ���م ال�شيد ها�شم الها�شمي، 4. خليل 
حممد بوحجي، 5. حممد عبداهلل املطوع، 6. �شادق عيد 
اآل رحمة، 7. جا�شم ح�شن عبدالعال، 8. يو�شف ح�شني 

عبدامللك.
كما ن�شت املادة الثانية من القرار على اأن تكون 
مدة ع�شوي���ة اأع�شاء املجل�س املذك���ور �شنتني قابلة 

للتجديد.
وج���اء يف الق���رار الث���اين رق���م 13 ب�ش���اأن اعتماد 
الربنام���ج الوطني لت�شهيالت النق���ل اجلوي وت�شكيل 

اللجنة اخلا�شة به، ما يلي:

المادة األولى:
ُيعتم���د “الربنام���ج الوطن���ي لت�شهي���الت النقل 
اجلوي” امللح���ق بهذا القرار وُي�شار اإليه يف هذا القرار 

بعبارة “الربنامج الوطني للت�شهيالت”.

المادة الثانية:
ت�ش���كل جلنة ت�شمى “اللجن���ة الوطنية لت�شهيالت 
النق���ل اجل���وي” وي�ش���ار اإليها يف ه���ذا الق���رار بكلمة 
“اللجن���ة”، برئا�ش���ة وكي���ل �ش���وؤون الط���ران املدين 

وع�شوية كل من:
1. الوكي���ل امل�شاع���د للمالح���ة اجلوي���ة وخدم���ات 

االأر�شاد اجلوية بوزارة املوا�شالت واالت�شاالت.
2. الوكي���ل امل�شاع���د للنقل اجل���وي و�شالمة واأمن 

الطران بوزارة املوا�شالت واالت�شاالت.

3. ممثل عن االأمن العام بوزارة الداخلية.
4. ممث���ل عن �شوؤون اجلن�شي���ة واجلوازات واالإقامة 

بوزارة الداخلية.
5. ممثل عن �شوؤون اجلمارك بوزارة الداخلية.

6. ممثل عن جهاز االأمن الوطني.
7. ممثل عن وزارة ال�شحة.

8. ممث���ل ع���ن احلج���ر البيط���ري واآخ���ر ع���ن احلجر 
الزراعي.

9. ممثل عن الربيد بوزارة املوا�شالت واالت�شاالت.
10. ممثل عن وزارة اخلارجية.
11. ممثل عن قطاع ال�شياحة.

12. ممثل عن هيئة �شوؤون االإعالم.
13. ممثل عن �رصكات الطران الوطنية.

14. ممثل عن �رصكة مطار البحرين.
وتق���وم كل جه���ة برت�شيح ممثلها، عل���ى اأال تقل 

درجته عن مدير اإدارة اأو ما يعادلها.
وتختار اللجن���ة يف اأول اجتماع له���ا نائًبا للرئي�س 
من بني اأع�شائها، توكل اإليه اخت�شا�شات الرئي�س يف 

حالة غيابه.

المادة الثالثة:
تخت�س اللجنة بالقيام باملهام االآتية:

1. املراجع���ة الدوري���ة للممار�ش���ات واالإج���راءات 
املطبقة م���ن كافة اجلهات املعني���ة بحركة الطائرات 
واأطقمه���ا، وال���ركاب واأمتعتهم والب�شائ���ع، والربيد 
واملوؤن مبطارات الدولة لبيان مدى توافقها مع اأحكام 
الربنام���ج الوطن���ي للت�شهي���الت وامللح���ق “التا�شع” 
من املعاه���دة الدولي���ة للطران امل���دين املوقعة يف 

�شيكاغو بتاريخ 7 دي�شمرب ل�شنة 1944.
2. تقدمي التو�شيات الالزمة لتعديل املمار�شات 
واالإج���راءات امل�ش���ار اإليها يف البن���د ال�شابق، وتفعيل 
املتوافق���ة منها م���ع امللحق “التا�شع” م���ن املعاهدة 
الدولية للطران املدين املوقعة يف �شيكاغو بتاريخ 7 
دي�شمرب ل�شنة 1944، والربنامج الوطني للت�شهيالت.
3. العم���ل عل���ى التن�شيق الدائ���م وامل�شتمر بني 
كافة اجلهات املعنية بتنفي���ذ الربنامج الوطني الأمن 

الط���ران والربنامج الوطني للت�شهيالت بهدف تعزيز 
وتطوير االإجراءات واملمار�شات الوطنية يف جمال اأمن 

وت�شهيالت النقل اجلوي.
4. مراجع���ة ال�شيا�شات واالإجراءات الوطنية ب�شاأن 
احلماية من انت�شار االأمرا����س املعدية بوا�شطة النقل 

اجلوي والتو�شية بتعديلها.
5. مراجع���ة اجله���ات املعني���ة مبراقب���ة احل���دود 
ودعمه���ا يف اإن�شاء و�شيانة نظ���م التفتي�س الفعالة يف 

املطارات الدولية وتر�شيد اإجراءاتها العملية.
6. التاأكي���د عل���ى ع���دم اإعاق���ة اأو تاأخ���ر اأن�شطة 
الط���ران امل���دين ال���دويل بغ���ر ����رصورة عن���د و�شع 
�شواب���ط واإج���راءات االأمن، مع ع���دم امل�شا�س بفاعلية 

هذه ال�شوابط واالإجراءات.
للتنظيم���ات  امل�شتم���رة  الدوري���ة  املراجع���ة   .7
الوطني���ة التي ُتنفذ قوان���ني الدولة يف جمال اجلمارك 
والبيط���ري  والزراع���ي  ال�شح���ي  واحلج���ر  والهج���رة 
املرتبط���ة بالنقل اجلوي والتو�شية باإن�شاء وتعديل ما 

يلزم منها.
8. العمل على اإدخال اعتبارات االأمن والت�شهيالت 
عند و�شع ت�شميم���ات املطارات اجلديدة اأو تو�شعات 

املرافق القائمة منها.
9. العمل على دفع �شلط���ات املطارات للت�شاور 
مع كاف���ة اجله���ات املعنية عن���د اإع���داد الت�شميمات 
الالزمة الإن�ش���اء املطارات اجلدي���دة اأو اإجراء تو�شعات 

القائم منها.
املنا�شب���ة  التعدي���الت  باإج���راء  التو�شي���ة   .10
لل�شيا�ش���ات الوطنية يف جمال اأم���ن وت�شهيالت النقل 

اجلوي وتن�شيق تنفيذها كلما دعت احلاجة اإلى ذلك.
11. النظ���ر يف التو�شي���ات ال���واردة م���ن جل���ان 
اأم���ن وت�شهي���الت النقل اجل���وي، والعمل عل���ى تنفيذ 

املنا�شب منها، وحل ما بها من م�شاكل جوهرية.
التو�شي���ة با�شتخ���دام االأ�شالي���ب واالأجهزة   .12
والب�شائ���ع  واأمتعته���م  ال���ركاب  لفح����س  احلديث���ة 
والربي���د ل�شمان حتقي���ق م�شتويات فعال���ة من االأمن 

والت�شهيالت.
13. التو�شي���ة با�شتخ���دام التكنولوجيا احلديثة 

لفح����س ج���وازات ووثائق ال�شف���ر لك�شف م���ا بها من 
تزوير.

14. العم���ل على دع���م اإ�شدار ج���وازات ووثائق 
وفًق���ا  البيومرتي���ة  الأدوات  املت�شمن���ة  ال�شف���ر 
 doc( للموا�شف���ات الواردة واملح���ددة بالوثيقة رقم

.)9303
15. العم���ل عل���ى دعم وتن�شيق اجله���ود الرامية 
اإلى تعدي���ل امللحق التا�ش���ع “ الت�شهيالت” وامللحق 
ال�شابع ع�رص “ االأمن” - من املعاهدة الدولية للطران 
امل���دين املوقعة يف �شيكاغو بتاري���خ 7 دي�شمرب ل�شنة 
1944 - بني اإدارة كل من اأمن الطران املدين واإدارة 

النقل اجلوي واجلهات املعنية االأخرى.
واالت�ش���االت  املوا�ش���الت  وزارة  اب���الغ   .16
اجلدي���دة  للم�رصوع���ات  واالحتياج���ات  باملتطلب���ات 

وامتدادات املرافق املوجودة بها.
17. و�ش���ع برنامج متكامل ب�ش���اأن تطوير اأعمال 
جلنة ت�شهي���الت املطار، وتقيي���م اأن�شطتها مبا يعمل 

على حت�شني اأدائها.
18. درا�شة وفح����س ومتابعة تقارير ال�شيا�شات 
اخلا�ش���ة بهيئات ومنظمات الط���ران املدين الدويل، 

وامل�شاركة يف اجتماعات هذه املنظمات والهيئات.

19. اأي���ة اخت�شا�شات اأخرى تكل���ف بها من قبل 
وزير املوا�شالت واالت�شاالت.

المادة الرابعة:
ت�ش���ع اللجنة الئح���ة تنظيمية لعمله���ا، وال تكون 
ناف���ذة اإال من تاري���خ اعتمادها من وزي���ر املوا�شالت 

واالت�شاالت.

المادة الخامسة:
للجنة اأن ت�شكل من ب���ني اأع�شائها اأو من غرهم 
جلاًنا فرعي���ة لبحث اأي من االأم���ور الداخلة يف مهامها، 
اأعماله���ا  وترف���ع اللج���ان الفرعي���ة تقاري���ر بنتائ���ج 
اإل���ى اللجن���ة، كم���ا يج���وز له���ا اأن ت�شتع���ني باخلرباء 
واملخت�ش���ني، واأن تدعوه���م حل�ش���ور اجتماعاته���ا اأو 
اجتماع���ات اللج���ان الفرعي���ة ملناق�شته���م واال�شتماع 
الآرائه���م اأو لتزويدهم باملعلومات التي تراها �رصورية 
اأن يك���ون له���م ح���ق  ملبا����رصة اخت�شا�شاته���ا، دون 

الت�شويت.

المادة السادسة:
جتتم���ع اللجن���ة بدعوة م���ن رئي�شه���ا اأو نائبه مرة 
كل �شت���ة اأ�شه���ر عل���ى االأق���ل اأو كلم���ا دع���ت احلاجة 
لذلك، ويك���ون اجتماع اللجنة �شحيًح���ا بح�شور اأغلبية 

اأع�شائها، على اأن يكون من بينهم الرئي�س اأو نائبه.
وت�ش���در اللجن���ة قراراته���ا وتو�شياته���ا باأغلبية 
اأ�ش���وات االأع�شاء احلا�رصين، وعند ت�ش���اوي االأ�شوات 

يرجح اجلانب الذي منه رئي�س االجتماع.

المادة السابعة:
ترف���ع اللجنة تو�شياته���ا اإلى وزي���ر املوا�شالت 

واالت�شاالت، التخاذ ما يراه منا�شًبا يف هذا ال�شاأن. 

المادة الثامنة:
عل���ى ال���وزراء - كل فيم���ا يخ�ش���ه - تنفيذ هذا 
الق���رار ويعمل به من تاريخ �شدوره، وين�رص يف اجلريدة 

الر�شمية.

• �شمو رئي�س الوزراء	

حتقيق التكامل يف القوة الع�ضكرية الدفاعية املن�ضودة 
تفقد جهوزية عدد من وحدات قوة دفاع البحرين... القائد العام: 

الرف���اع - قوة دف���اع البحرين: 
ق���ام القائ���د الع���ام لق���وة دف���اع 
البحري���ن امل�ش���ر الرك���ن ال�شي���خ 
خليفة ب���ن اأحمد اآل خليف���ة �شباح 
تفقدي���ة  ميداني���ة  بزي���ارة  اأم����س 
اإل���ى ع���دد من وح���دات ق���وة دفاع 
البحري���ن؛ لالطالع عل���ى جاهزيتها 

القتالية واالإدارية.
وخ���الل الزيارة ا�شتم���ع القائد 
العام لق���وة الدفاع اإل���ى اإيجاز عن 
برام���ج التحديث يف ه���ذه الوحدات 
والفنية  االإداري���ة  واال�شتع���دادات 
واآف���اق تطويرها مبا ي�شهم يف رفع 
م�شتوي���ات االأداء القت���ايل املرتكز 
على التاأ�شي�س الع�شكري الر�شني، 
واأع���رب ع���ن �شعادت���ه باجلهوزية 
القتالي���ة  والكف���اءة  املتمي���زة 
العالي���ة التي و�شل���ت اإليها �شتى 
اأ�شلحة ووحدات قوة دفاع البحرين 
وم�شاريعه���ا  براجمه���ا  تنفي���ذ  يف 
الع�شكرية املختلفة، ومبا يتواكب 
مع التط���ور الالفت ال���ذي ت�شهده 

قوة دفاع البحرين.
واأكد القائد الع���ام لقوة دفاع 
البحري���ن اأن���ه تنفي���ًذا للتوجيهات 
ال�شدي���دة من عاهل الب���الد القائد 
االأعلى �شاح���ب اجلاللة امللك حمد 
ب���ن عي�ش���ى اآل خليف���ة ف���اإن ق���وة 
دفاع البحري���ن تبذل جهودا عظمى 
وكب���رة؛ من اأجل حتقي���ق التكامل 
الدفاعي���ة  الع�شكري���ة  الق���وة  يف 

املن�شودة من خالل العمل الدوؤوب 
على توفر اأحدث االأ�شلحة واإدخال 
املتط���ورة  القت���ال  منظوم���ات 
وتنفيذ امل�شاري���ع الع�شكرية ومن 
�شمن ما اأولته ق���وة الدفاع اأولوية 
الب�رصي،  العن�رص  اأهتمامها بتطوي���ر 
بتطبي���ق اأف�ش���ل �شيا�شات وخطط 
وبرام���ج االإع���داد والتدري���ب، منذ 
مراحل مبكرة م���ن تاأ�شي�شها، االأمر 
ال���ذي عزز �شبل االرتق���اء مب�شتوى 
واالإداري���ة  القتالي���ة  اجلهوزي���ة 
اأ�شلحته���ا  ملختل���ف  والتدريبي���ة 
ووحداتها، باعتبارها ح�شنًنا منيًعا 
الأمن وا�شتقرار الوطن، م�شدًدا على 
اأهمي���ة اال�شتم���رار يف جهود تطوير 
�شتى قدراته���ا القتالية واالإدارية؛ 
اال�شط���الع  م���ن  تتمك���ن  حت���ى 

الكب���رة  الوطني���ة  بامل�شوؤولي���ة 
امللقاة على عاتقها على امل�شتوى 
املحلي، واخلليجي، واالإقليمي على 

ال�شواء.
ويف ختام الزيارة، اأعرب القائد 
الع���ام لق���وة دف���اع البحري���ن ع���ن 
خال����س تقدي���ره للجه���ود الطيبة 
وامللمو�ش���ة الت���ي يبذله���ا رج���ال 
ق���وة دف���اع البحري���ن وظهوره���م 
الدائم باملظه���ر امل�رصف، كما وجه 
اجلميع اإلى اأهمية البذل املتوا�شل 
احلاف���ل بالتفاين الكب���ر واملت�شم 
والعط���اء  الوطني���ة  بامل�شوؤولي���ة 
امل�شتم���ر املرتك���ز عل���ى االإخال�س 
خلدمة ه���ذا الوط���ن العزيز وحفظ 
ع���ن  والدف���اع  وا�شتق���راره  اأمن���ه 

موؤ�ش�شاته واأرا�شيه.

• القائد العام يف زيارة لعدد من وحدات قوة دفاع البحرين	

الرفاع - قوة دف���اع البحرين: 
ا�شتقب���ل القائد الع���ام لقوة دفاع 
ال�شيخ  الرك���ن  البحري���ن امل�ش���ر 
خليفة بن اأحمد اآل خليفة يف مكتبه 
بالقيادة العامة �شب���اح اأم�س وفد 
الباك�شتاني���ة  البحريني���ة  اللجن���ة 
برئا�ش���ة مدير التع���اون الع�شكري 
امل�شلح���ة  بالق���وات  ال���دويل 
االأ�شالمي���ة  باك�شت���ان  بجمهوري���ة 
مبنا�شب���ة  �شفي���ق  حمم���د  الل���واء 

زيارت���ه ململكة البحري���ن، بح�شور 
رئي�س هيئة االأركان الفريق الركن 

ذياب بن �شقر النعيمي.
ورح���ب القائ���د الع���ام لق���وة 
دفاع البحرين بالوفد الباك�شتاين، 
م�شيًدا بعالقات ال�شداقة املتميزة 
البحري���ن  مملك���ة  ترب���ط  الت���ي 
االإ�شالمية،  باك�شت���ان  وجمهوري���ة 
م�شيًدا بعمق العالقات القائمة بني 
البلدين وما و�شلت اإليه من تطور 

ومن���اء يف �شتى املجاالت خ�شو�شا 
يف جمال التعاون الع�شكري.

دي���وان  مدي���ر  اللق���اء  ح����رص 
القي���ادة العامة اللواء الركن ح�شن 
�شعد، واملفت�س العام اللواء الركن 
التعاون  النعيم���ي، ومدير  عبداهلل 
الع�شكري اللواء الركن بحري حممد 
ال�ش���ادة، ومدير ال�شيانة والتزويد 
الفن���ي الل���واء الرك���ن بح���ري اأنور 

اجلودر.

االإ�ضادة بعالقات ال�ضداقة مع باك�ضتان
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امل��ق��ب��ل ال����درا�����س����ي  ال����ع����ام  يف  اف��ت��ت��اح��ه��ا  وت����وق����ع  ط���ال���ب���ة   1700 ت�����س��ت��وع��ب 

اإطالق ا�شم �شمو ال�شيخة موزة بنت حمد على املدر�شة ال�شاملة مبدينة خليفة
تاأكيدا على مناقب الفقيدة الراحلة واإ�سهاماتها اخلريية... �سمو حمافظ اجلنوبية:

ع���وايل - املحافظة اجلنوبية: تف�سل حمافظ 
اجلنوبية �سم���و ال�سيخ خليفة بن عل���ي اآل خليفة 
بزيارة م�رشوع املدر�سة النموذجية ال�ساملة للبنات 
يف مدين���ة خليف���ة، حيث كان يف ا�ستقب���ال �سمّوه 
وزير الرتبي���ة والتعليم ماج���د النعيمي وعدد من 

امل�سوؤولني بالوزارة.
وقد نقل حمافظ اجلنوبية �سمو ال�سيخ خليفة 
ب���ن عل���ي اآل خليفة اإل���ى وزير الرتبي���ة والتعليم 
وامل�سوؤولني يف ال���وزارة توجيهات رئي�س الوزراء 
�ساح���ب ال�سمو امللك���ي الوالد الأم���ري خليفة بن 
�سلم���ان اآل خليف���ة باإط���اق ا�س���م “مدر�سة �سمو 
ال�سيخة موزة بنت حمد اآل خليفة ال�ساملة للبنات” 
على هذه املدر�س���ة اجلديدة، واأكد �سموه اهتمام 
احلكوم���ة برئا�س���ة رئي�س ال���وزراء �ساحب ال�سمو 
امللكي الوالد الأم���ري خليفة بن �سلمان اآل خليفة 
بال�رشوح التعليمية والرتبوية والتو�سع يف اإقامتها 
ملا لها من اأهمية علمية يف بناء املجتمعات القوية 
املتما�سك���ة وم�ساهمتها الفعال���ة يف �سناعة جيٍل 
متعل���ٍم واٍع ومثق���ف ي�ستطيع التق���دم باملجتمع 

وي�ساهم يف رفعة وطنه وازدهاره.
واأكد �سمو حماف���ظ اجلنوبية اأن الزيارة تاأتي 
م���ن �سم���ن اهتمام وحر����س املحافظ���ة اجلنوبية 
عل���ى متابع���ة امل�ساري���ع اخلدمية الت���ي وجه بها 
�سم���و رئي����س ال���وزراء خا�س���ة يف مدين���ة خليفة 
وعم���وم اأرج���اء املحافظ���ة اجلنوبية، مثمن���ا �سمو 
حمافظ املحافظة اجلنوبي���ة اجلهود الذي بذلتها 
وزارة الرتبي���ة والتعلي���م يف تنفيذ ه���ذا امل�رشوع 
التعليم���ي املتطور الذي �سي�س���كل قيمة م�سافة 
نوعية للخدمات التعليمية يف املحافظة اجلنوبية، 
م�سيًدا يف الوقت ذاته باجلهود املبذولة لارتقاء 

باخلدمات التعليمية املقدمة يف املحافظة.
واأو�سح �سم���وه اأن اطاق ا�س���م املغفور لها 
ب���اإذن اهلل تعال���ى �سم���و ال�سيخة م���وزة بنت حمد 
اآل خليفة على هذا ال����رشح التعليمي الرائد ياأتي 
تخلي���داً لأ�سم���اء �سخ�سي���ات عظيم���ة ورائ���دة يف 
العم���ل اخل���ريي والإن�س���اين، وياأت���ي تاأكيدا على 
مناقب الفقيدة الراحل���ة واإ�سهاماتها الجتماعية 

واخلريية.
وقال �سمو حماف���ظ اجلنوبية اإن هذا امل�رشوع 
احلي���وي وال�رشح التعليمي الرائ���د الأول من نوعه 
�سيخدم اأه���ايل مدينة خليفة و�سياه���م بالرتقاء 
يف اخلدم���ات التعليمية والتنموي���ة املقدمة لهم، 

م�سريا �سم���وه يف الوقت نف�سه اإل���ى اأهمية وجود 
مثل هذه امل�ساريع �سمن حزمة امل�ساريع اخلدمية 
الت���ي تبنته���ا املحافظ���ة اجلنوبية بع���د لقاءات 

وزي���ارات مبا����رشة عدة متت م���ع الأه���ايل لبلورة 
احتياجاته���م ومتطلباته���م املعي�سي���ة اإلى واقع 

ملمو�س.

وقد اّطل���ع �سمو حماف���ظ اجلنوبية على �سري 
العمل يف هذه املدر�س���ة املتطورة التي تعد اأول 
مدر�س���ة حكومي���ة من نوعه���ا يف تاري���خ التعليم 

املراح���ل  �ست�س���م  حي���ث  باململك���ة،  النظام���ي 
بخدم���ات  واح���د،  موق���ع  يف  الث���اث  التعليمي���ة 
متكاملة، مع احلر�س عل���ى مراعاة خ�سو�سية كل 
مرحل���ة، وت�ستوعب نحو 1700 طالبة، اإ�سافًة اإلى 

ع�سوات الهيئتني الإدارية والتعليمية.
م���ن جانب���ه، اأ�س���اد وزي���ر الرتبي���ة والتعليم 
بتوجيه���ات �سم���و رئي����س ال���وزراء باإط���اق ا�سم 
املغفور لها ب���اإذن اهلل تعالى �سمو ال�سيخة موزة 
بنت حمد اآل خليف���ة على هذه املدر�سة اجلديدة، 
والت���ي ج���اء اإن�ساوؤها يف اإطار الدع���م الكبري الذي 
جتده الوزارة من قيادة بلدنا العزيز، والذي مّكنها 
م���ن تنفيذ العدي���د م���ن امل�رشوع���ات التطويرية 
للنهو����س مب�ست���وى التعلي���م يف جمي���ع املراحل 
الدرا�سي���ة، م�سي���ًدا باهتم���ام حماف���ظ اجلنوبي���ة 
�سمو ال�سي���خ خليفة بن عل���ي اآل خليفة بالرتقاء 

باخلدمات التعليمية املقدمة يف املحافظة.
واأ�سار الوزي���ر اإلى اأن هذه املدر�سة اجلديدة 
ه���ي مبثاب���ة 3 مدار����س يف جممع تعليم���ي واحد، 
توفر على الطالب���ات واأولياء الأمور عملية التنقل 
واملوا�س���ات بني مدر�س���ة واأخرى، كم���ا ت�سمن 
الف�س���ل ب���ني املراح���ل التعليمي���ة الث���اث، مع 
ال�ستخ���دام امل�سرتك لعدد م���ن مرافق املدر�سة 
الأ�سا�سي���ة، ف�س���ًا عن توفريها جمي���ع متطلبات 
الطلب���ة ذوي الحتياجات اخلا�س���ة، والتجهيزات 
املتطورة ل�ستخدام التكنولوجيا الرقمية الداعمة 
لطرائ���ق التدري����س احلديثة، حي���ث اإن املدر�سة 
م�سبك���ة اإلكرتوني���اً بالكام���ل ومو�سل���ة بخدم���ة 

الإنرتنت )الواي فاي(.
وتتك���ون املدر�س���ة م���ن 5 مب���ان منف�سل���ة، 
حت���وي 48 ف�س���ًا درا�سي���اً، ف�ساً ع���ن توفريها 
عدد من املختربات العلمية املتطورة، وخمتربين 
للت�سميم والتقانة، و3 خمتربات للرتبية الأ�رشية، 
و�س���الت ريا�سي���ة، اإل���ى جانب معم���ل للخياطة، 
ومركزي���ن متطورين مل�سادر التعل���م، ومعملني 
متكامل���ة  ومراف���ق  لاإب���داع،  ومرك���ًزا  للر�س���م، 
ذل���ك  وغ���ري  والتعليمي���ة،  الإداري���ة  للهيئت���ني 
م���ن املن�س���اآت واخلدم���ات، كما تتمي���ز املدر�سة 
باملرون���ة والقابلي���ة للتو�س���ع امل�ستقبلي، ومن 
املتوق���ع افتتاحها خال الع���ام الدرا�سي املقبل 
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• �سمو حمافظ اجلنوبية يف زيارة م�رشوع املدر�سة النموذجية ال�ساملة للبنات يف مدينة خليفة	

القيادة تتلقى �شكر اأمري الكويت

... وتعزي بوتني يف �شحايا حريق كيمريوفو

�شمو ال�شيخ علي بن خليفة ي�شيد مب�شار العالقات بني البلدين
لدى ا�ستقبال �سموه ال�سفري الأمريكي

 املنام����ة - بنا: ا�ستقب����ل نائب رئي�س 
جمل�����س الوزراء �سمو ال�سيخ علي بن خليفة 
اآل خليف����ة مبكتبه بق�����رش الق�سيبية �سباح 
اأم�س �سف����ري الوليات املتح����دة الأمريكية 
ال�سديق����ة جا�س����ن �سيبريي����ل؛ مبنا�سب����ة 

تعيينه �سفريا جديًدا لدى اململكة. 

الأمريك����ي  بال�سف����ري  �سم����وه  ورح����ب 
اجلدي����د، متمنًي����ا ل����ه التوفي����ق والنج����اح 
يف مه����ام عمل����ه اجلدي����دة، م�سي����ًدا مب�سار 
العاقات الطيبة الت����ي تربط بني البلدين 
ال�سديق����ني وم����ا ت�سهده من تط����ور ومناء 

على جميع الأ�سعدة.

م����ن جهته، ن����وه ال�سف����ري الأمريكي مبا 
ت�سهده مملك����ة البحرين من تطور وازدهار 
وتنمي����ة حتظ����ى مبتابعة واإعج����اب اجلميع، 
معرًب����ا ع����ن �سك����ره وتقديره ل�سم����و نائب 
رئي�����س جمل�����س ال����وزراء على م����ا لقيه من 

ترحيب.

• �سمو نائب رئي�س جمل�س الوزراء م�ستقبًا ال�سفري الأمريكي	

املنامة - بنا: تلقى عاهل الباد �ساحب 
اجلال���ة املل���ك حم���د ب���ن عي�س���ى اآل خليفة 
ورئي����س ال���وزراء �ساح���ب ال�سم���و امللك���ي 
الأم���ري خليفة ب���ن �سلم���ان اآل خليف���ة وويل 
العه���د نائ���ب القائد الأعل���ى النائ���ب الأول 
لرئي�س جمل�س الوزراء �ساحب ال�سمو امللكي 
الأم���ري �سلمان ب���ن حمد اآل خليف���ة برقيتات 
�سكر جوابي���ة من اأخيهم اأم���ري دولة الكويت 
ال�سقيقة �ساحب ال�سمو ال�سيخ �سباح الأحمد 
اجلاب���ر ال�سب���اح؛ ردا عل���ى برقي���ة التهنئ���ة 
الت���ي بع���ث بها مبنا�سب���ة الذك���رى ال�سنوية 

للعيد الوطني للدول���ة ال�سقيقة، اأعرب �سمو 
اأم���ري دولة الكوي���ت يف الربقيات عن خال�س 
�سك���ره وتقدي���ره ل�ساح���ب اجلال���ة املل���ك 
و�سمو رئي�س ال���وزراء و�سمو ويل العهد على 
امل�ساعر الأخوية الطيب���ة، متمنًيا لهم موفور 
ال�سح���ة وال�سعادة وململكة البحرين و�سعبها 
دوام التق���دم والزدهار. كم���ا تلقى �ساحب 
ال�سمو امللكي ويل العهد، برقية �سكر جوابية 
مماثل���ة م���ن اأخي���ه ويل عه���د دول���ة الكويت 
ال�سقيق���ة �ساحب ال�سمو ال�سيخ نواف الأحمد 

اجلابر ال�سباح.

املنامة - بنا: بعث عاهل الباد �ساحب 
اجلال����ة املل����ك حمد ب����ن عي�س����ى اآل خليفة 
ورئي�س الوزراء �ساحب ال�سمو امللكي الأمري 
خليف����ة بن �سلم����ان اآل خليف����ة  وويل العهد 
نائب القائ����د الأعلى النائ����ب الأول لرئي�س 
جمل�س الوزراء �ساحب ال�سمو امللكي المري 
�سلم����ان بن حم����د اآل خليفة برقي����ات تعزية 
وموا�س����اة اإل����ى رئي�����س رو�سي����ا الحتادي����ة 
ال�سديقة فادميري بوتني، اإثر احلريق الذي 

اندلع يف مركز جتاري مبدينة كيمريوفو وما 
نتج عن����ه من وفي����ات واإ�ساب����ات، ت�سمنت 
خال�س التعازي و�س����ادق موا�ساته للرئي�س 
الرو�س����ي ولأ�رش ال�سحاي����ا وال�سعب الرو�سي 
ال�سف����اء  للم�ساب����ني  متمني����ني  ال�سدي����ق، 

العاجل.
كما بعث �ساحب ال�سمو امللكي رئي�س 
الوزراء برقي����ة تعزية وموا�س����اة مماثلة الى 
رئي�س الوزراء الرو�سي دميرتي ميدفيديف.



قال وزير �لرتبية و�لتعليم ماجد �لنعيمي �إنه 
بن���اء على قر�ر جمل�س �لوزر�ء ب�ساأن �إن�ساء مدر�سة 
�بتد�ئي���ة للبن���ات مبنطقة �ل�سناب����س فقد قامت 
وز�رة �لأ�سغ���ال و�س���وؤون �لبلدي���ات و�لتخطي���ط 
�لعم���ر�ين بت�سكيل جلنة لتثم���ن موقع �ملدر�سة 

�حلايل.
و�أو�سح رد� على �سوؤ�ل برملاين للنائب عادل 
ب���ن حمي���د �أنه مت حتدي���د كلفة �ل�ستم���اك بنحو 
ملي���وين دين���ار، ومت���ت �ملو�فقة عل���ى ��ستماك 
�لعقار ح�سب قر�ر �للجنة �لوز�رية لل�سوؤون �ملالية 

و�سبط �لإنفاق يف 2 يناير 2018.
و�أك���د �أن���ه �سيجري �إن�س���اء مدر�س���ة �بتد�ئية 
جدي���دة للبنات على �لأر�س، م���ن خال �لتعوي�س 

�لعيني ملالك �لعقار.
�أم���ا فيما يتعل���ق بالإج���ر�ء�ت �لاحق���ة �لتي 

بالف���رتة �ملقبل���ة  �لرتبي���ة  به���ا وز�رة  �ستق���وم 
مل����روع �ملدر�سة، رد �لنعيمي باأن �لوز�رة حددت 
�مل�ستن���د�ت  و��ستخرج���ت  �مل����روع  �حتياج���ات 
�ملطلوبة لإع���د�د �لر�سوم �لهند�سية بالتعاون مع 

وز�رة �لأ�سغ���ال لر�سد �لكلف���ة �لتقديرية وطلب 
تخ�سي����س ميز�ني���ة �لتنفيذ و�سيت���م و�سع خطة 
زمني���ة لتنفي���ذ �مل����روع بعد توف���ر �لعتماد�ت 

�ملالية �ملطلوبة. 

إجراءات
�أما ب�ساأن �إجر�ء�ت �ل���وز�رة لتنفيذ توجيهات 
�سم���و رئي����س �ل���وزر�ء باإن�س���اء مدر�س���ة �بتد�ئية 
جدي���دة للبنات يف منطق���ة �ل�سناب�س �إث���ر �لزيارة 
�مليد�نية �لتي تف�س���ل بها �سموه للمدر�سة يف 9 

�أغ�سط�س 2016، لفت �لوزير للخطو�ت �لآتية:
- �أ�سن���دت �ل���وز�رة تقييم �حلال���ة �لإن�سائية 
ملب���اين �ملدر�سة �إلى �ركة خمت�سة؛ لإجر�ء فح�س 
دقيق لها قبل �لبدء يف �أعمال �ل�سيانة للمدر�سة.

- �لتن�سيق مع وز�رة �لأ�سغال وت�سكيل فريق 
عمل م�سرتك بن �لوز�رتن؛ للوقوف على متابعة 

�سيانة �ملدر�سة.
- �لتن�سيق م���ع وز�رة �لأ�سغال لإجر�ء �سيانة 
�سامل���ة وتطويري���ة ملبن���ى ومر�ف���ق �ملدر�س���ة، 
ومب���ا يوف���ر �لبيئة �ملدر�سي���ة �ملنا�سب���ة و�لآمنة 

للطالبات.
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توجيهات �سمو رئي�س الوزراء حمل فخر واعتزاز
مبنا�سبة �إطاق ��سم �سمو �ل�سيخة موزة بنت حمد على �ملدر�سة �ل�ساملة... �أهايل “�جلنوبية”: 

�أه���ايل �ملحافظ���ة �جلنوبي���ة  م���ن  ثم���ن جم���ع 
�لتوجيه���ات �لكرمي���ة م���ن رئي����س �ل���وزر�ء �ساحب 
�ل�سم���و �مللكي �لأم���ر خليفة بن �سلم���ان �آل خليفة 
باإط���اق ��س���م �ملغف���ور لها ب���اإذن �هلل تع���ايل �سمو 
�ل�سيخة موزة بنت حم���د �آل خليفة مل�سمى �ملدر�سة 
�ل�ساملة �جلديدة للبنات مبدينة خليفة، موؤكدين �أنه 

حمل فخر و�عتز�ز بالغن.
و�و�سح���و� يف ت�ريح���ات ل�”�لب���اد” �أن تطوير 
�ل����روح �لتعليمية، يعك�س �لرعاية �لكرمية للقيادة 
�حلكيم���ة، و�إهتم���ام �سم���و رئي�س �ل���وزر�ء بتح�سن 
ج���ودة �خلدم���ات �ملقدم���ة  للمو�طن���ن، على كافة 

�مل�ستويات.
وقال���و� “�ملحافظة �جلنوبي���ة مقبلة على مرحلة 
جدي���دة تتمي���ز مب�ساريع نوعي���ة، وخدم���ات تنموية 
�سامل���ة، و�لت���ي بات���ت وترته���ا مت�سارع���ة ب�سكل 
ملح���وظ مع �ملتابعة �حلثيثة ل�سمو �ل�سيخ خليفة بن 

علي �ل خليفة، حمافظ �جلنوبية”.

نهضة مستمرة 
ورف���ع عبد�للطي���ف بن حمم���د �لبوعينن بهذه 
�ملنا�سبة �أ�سمى �آيات �ل�سك���ر و�لتقدير �إلى �ساحب 
�ل�سمو �مللكي رئي�س �لوزر�ء على توجيهاته �لكرمية 
يف تنفي���ذ ع���دد م���ن �مل�ساري���ع �خلدمي���ة �جلديدة، 
يف  �حلالي���ة  �مل�ساري���ع  م���ن  �لنته���اء  يف  و�لإ����ر�ع 
�ملحافظ���ة �جلنوبية، و�لذي يعك����س حر�س و�هتمام 
�سم���وه بحي���اة �ملو�طنن وحت�س���ن م�ستوى وجودة 

�خلدمات �ملقدمة لهم.
و�أ�س���اد �لبوعين���ن ب�سياق ت�ريح���ه ل�”�لباد” 
بال���دور �لكب���ر ل�سم���و حماف���ظ �جلنوبي���ة �ل�سي���خ 
خليفة بن عل���ي �آل خليفة بح�ر �أهم متطلبات �أهايل 
�ملحافظ���ة �جلنوبي���ة، بزيار�ته �مليد�ني���ة وتو��سله 
�ملبا����ر م���ع �ملو�طن���ن، ول �س���ك يف �أن �ملحافظة 
�جلنوبي���ة مقبلة على مرحلة جدي���دة تتميز مب�ساريع 
نوعي���ة، وخدم���ات تنموي���ة �ساملة تعك����س �لإهتمام 

�لكبر للقيادة �حلكيمة باأهايل �ملحافظة.
وح���ول �إط���اق ت�سمي���ة �ملدر�س���ة عل���ى م�سمى 
�ملغفور لها باإذن �هلل تعايل �سمو �ل�سيخة موزة بنت 

حمد �آل خليفة، قال “تخليد�ً لذكرى �سخ�سية عظيمة 
ور�ئ���دة �ساهمت م�ساهمة كبرة يف �لعمل �لتطوعي، 
وتاأكي���د�ً على مناقب �لفقي���دة �لر�حلة و�إ�سهاماتها 
�لوطني���ة و�لجتماعية و�خلري���ة، كما �أن �طاق ��سم 
�لفقيدة على هذ� �ل����رح �لتعليمي لهو م�سدر فخر 

و�إعتز�ز لكل �أهايل �ملحافظة”.

مواري الخير
�لى ذلك، قال خليفة بن جمعة �لرميحي �إنه ويف 
�إحدى �لزيار�ت �لأخرة �لتي �رف بها رئي�س �لوزر�ء 
�ساح���ب �ل�سمو �مللكي �لأمر خليف���ة بن �سلمان �آل 
خليف���ة �ملنطقة، قال حفظه �هلل و�عد�ً �أهل �ملنطقة 
“�ب����رو�: فاخلر قادم �ليكم باإذن �هلل”، وفعاً فقد 
�سدق وع���ده، وبد�أت م���و�ري �خل���ر تت�سح وتظهر 
للعي���ان، بحزم م���ن �مل�ساريع �خلدمي���ة �ملتو��سلة، 

و�لتي ترتبط ب�سميم حياة �لنا�س”.
وز�د �لرميح���ي “ن�سك���ر �سموه عل���ى توجيهاته 
�لكرمية بتنفيذ هذه �مل�ساريع �خلدمية، بل و�لإ�ر�ع 
يف �لنته���اء منها، ما يعك����س �هتمام �سموه بتح�سن 
ج���ودة �خلدم���ات �ملقدم���ة للمو�طن���ن، وعليه فاإن 
تطوي���ر �ل����روح �لتعليمي���ة، �من���ا يعك����س �لرعاية 

�لكرمية من قيادتنا �حلكيمة”. 
و�أردف “كم���ا ن�سيد بال���دور �لكبر �لذي قام به 
�سمو �ل�سي���خ خليفة بن عل���ي �آل خليفة يف ح�ر �أهم 
متطلبات �أهايل �ملحافظة من خال زيار�ته �مليد�نية 
وتو��سل���ه �ملبا����ر م���ع �ملو�طن���ن، ول �س���ك ب���اأن 

�ملحافظ���ة �جلنوبية مقبلة على مرحل���ة جديد تتميز 
مب�ساري���ع نوعية ممي���زة و خدم���ات تنموي���ة �ساملة 
تعك����س �لإهتمام �لكب���ر  للقي���ادة �حلكيمة باأهايل 

�ملحافظة”.
وتابع “�ننا نفتخر باإن�س���اء �حدث و�كرب مدر�سة 
منوذجي���ة للبنات يف نط���اق �ملحافظ���ة و�لتي تاأتي 
تلبية لرغبة �لأهايل وحاجتهم لوجود مدر�سة للبنات، 
ول �س���ك باأن �طاق ��سم �ملغف���ور لها �سمو �ل�سيخة 
م���وزة بنت حمد �إل خليفة طي���ب �هلل ثر�ها على هذ� 
�ل����رح �لتعليمي �لر�ئ���د تخلي���د�ً ل�سخ�سية عظيمة 
ور�ئ���دة �ساهمت م�ساهمة كبرة يف �لعمل �لتطوعي، 

وتاأكيد�ً على مناقب �لفقيدة �لر�حلة”.

عهد زاهر وعريق 
وقال عي�س���ى بن جمعة �لكعبي �إن �لعهد �لز�هر 
و�مليمون �لذي تعي�سه مملكة �لبحرين يف ظل قيادة 
عاهل �لباد �ساحب �جلالة �مللك حمد بن عي�سى �آل 
خليفة، ورئي�س �لوزر�ء �ساحب �ل�سمو �مللكي �لأمر 
خليفة ب���ن �سلم���ان �آل خليفة، وويل �لعه���د �لنائب 
�لأول لرئي�س جمل����س �لوزر�ء �ساحب �ل�سمو �مللكي 
�لأم���ر �سلمان بن حمد �آل خليف���ة، �إمنا يعك�س مدى 
حر�س �لقي���ادة �لر�سيدة على �لهتم���ام و�لتو��سل 
و�لرعاي���ة باأه���ل �لبحري���ن يف كاف���ة �ملحافظات مبا 

يعود باخلر على �لوطن و�ملو�طن.
و�أ�س���اف �لكعب���ي “ن�سه���د �لآن يف �ملحافظ���ة 
�جلنوبي���ة �لنقلة �لنوعي���ة يف جمال �لتعلي���م باإن�ساء 

�ملدر�س���ة �لنموذجية و�ل�سامل���ة للبنات و�لتي �أطلق 
عليها ��سم )مدر�سة �سمو �ل�سيخة موزة بنت حمد �آل 
خليف���ة �ل�ساملة للبنات( غفر �هلل لها، حيث تعد �أول 
مدر�سة يف �لبحرين تنف���ذ بت�سميم منوذجي يو�كب 
�أحدث �لتطور�ت �لعاملية يف جمال ت�سميم �ملن�ساآت 
�لتعليمية، بال�سافة �لى �مل�ساريع �لتنموية وتعمر 

�لبنية �لتحتية و�مل�ساريع �لإ�سكانية”.
و�أكم���ل “�سك���ر� ل�سم���و �ل�سيخ خليف���ة بن علي 
�آل خليف���ة حماف���ظ �ملحافظة �جلنوبي���ة على �سعيه 
و�هتمام���ه ب���كل مايتعل���ق يف �حتياج���ات �ملحافظة 
�جلنوبي���ة يف ظ���ل  توجيه���ات �لقي���ادة �لر�سي���دة، 

�سائلن �ملولى عز وجل �أن يوفق ولة �أمورنا”.

اليد البيضاء
بالأثن���اء، و�سفت لول���وة علي �لرميح���ي، �سمو 
رئي����س �ل���وزر�ء “بالي���د �لطولى” بتتب���ع �حتياجات 
�ملحافظ���ة �جلنوبي���ة، ما �أوجد �لأث���ر �لكبر يف �إيجاد 
م�ساري���ع تطويري���ة تنموي���ة كث���رة بكاف���ة �أنح���اء 
�ملحافظة، و�لتي يقود زمامها �ملحافظ �ل�ساب �سمو 

�ل�سيخ خليفة بن علي �آل خليفة.
وقالت “م���ن �أهم ه���ذه �مل�ساري���ع �لتطويرية، 
م����روع مدينة خليف���ة �لتي �ست�ستوع���ب عدد� كبر� 
من �ملو�طنن، مم���ا يحقق لهم �لأم���ن و�ل�ستقر�ر، 
وكذل���ك م����روع �إ�س���كان �ل���دور للحر����س �لوطن���ي 
وملنت�سب���ي وز�رة �لد�خلي���ة، و�سيتبع ذلك باإذن �هلل 

�لكثر من �مل�ساريع �لتنموية �لأخرى”.

و�أردفت �لرميحي “ومنها �أي�سا مدر�سة �ل�سيخة 
موزة بنت حمد �آل خليفة �ل�ساملة )�بتد�ئية، �إعد�دية، 
ثانوي���ة( و�لت���ي تعت���رب �رح���اً �أكادميياً ر�ئ���د�ً من 
نوع���ه مبملكة �لبحرين، ��ستجاب���ة للكثافة �ل�سكانية 
�ملقبلة عليها �ملنطقة، وباإذن �هلل �ستتبعها بف�سل 

توجيهات �سموه �لكرمية م�ساريع �أخرى مقبلة”.

االهتمام بالمواطن 
من جهتها، عربت منرة حمبوب عن جم �سكرها 
جلال����ة �ملل����ك، ول�سمو رئي�����س �ل����وزر�ء، وملحافظ 
�ملحافظ����ة �جلنوبية، ووزير �لرتبي����ة و�لتعليم على 
�هتمامهم باملنطقة، بحزمه متو��سلة من �مل�ساريع 
�خلدمية، و�لتي ت�سب بحياة �لنا�س، باأدق تفا�سيل 

يومياتهم.
وقالت “متثل مدر�س����ة �ل�سيخة موزة بنت حمد 
�آل خليف����ة �ل�ساملة، متثل نقل����ة نوعية يف �ملد�ر�س 
�لع�رية �ملتط����ورة يف �ململك����ة، وللمر�حل �لثاث، 
فه����ي متثل بركائزها، �أ�سا�س مت����ن لتحقيق كافة 
�ملخرجات �لطموحة �لتي تلبي �حتياجات �لطلبة من 

علم و�يف ومتطور”.
و�أكمل����ت حمبوب “�آم����ل باأن ت�سم����ى �ملد�ر�س 
عل����ى ��سماء �أف����ر�د �لعائل����ة �حلاكم����ة، �أو من يرتك 
�لب�سمة و�لأثر ممن يعم����ل ب�سلك �لتعليم، يف �لعلم 
ويف �لرق����ي باحل����ر�ك �لتعليم����ي باململك����ة، و�آم����ل 
ب�سياق ذلك �ن توجد مدر�سة �ساملة يف مدينة خليفة 

لاأولد”. 

• •عي�سى جمعة �لكعبي	 •عبد�للطيف حممد �لبوعينن	 •منره حمبوب ن�سيب	 •لولوه �لرميحي	 خليفة جمعة �لرميحي	

ابراهيم النهام

را�سد الغائب

• وزير �لرتبية	 • �لنائب عادل بن حميد	

مليونا دينار ال�ستمالك اأر�س “ابتدائية ال�سناب�س للبنات”
�إعد�د �لر�سوم �لهند�سية للمدر�سة... وزير �لرتبية رًد� على بن حميد:

�لعم���ل  وز�رة   - عي�س���ى  مدين���ة 
و�لتنمية �لجتماعي���ة: �أنهت وز�رة �لعمل 
و�لتنمي���ة �لجتماعية ��ستعد�د�تها لإيد�ع 
مبال���غ �لتعوي�س���ات عن رف���ع �لدعم عن 
 3 �حلكوم���ة كل  ت�رف���ه  �ل���ذي  �للح���وم 
�سهور يف �حل�سابات �مل�رفية للمو�طنن 
�مل�ستفيدي���ن، مقدًم���ا عن �أ�سه���ر �أبريل 
�إي���د�ع  و�سيت���م   .2018 ويوني���و  وماي���و 
�ملبالغ يف ح�ساب���ات �ملو�طنن �مل�رفية 
م���ع بد�ي���ة �سه���ر �أبري���ل 2018، علًما �أن 
�إجم���ايل عدد �لأ����ر �مل�ستفي���دة من مبلغ 
�لتعوي����س يف ه���ذه �لدفع���ة يبل���غ 156 
�ألًف���ا و435 �أ�رة بحريني���ة، مببلغ �إجمايل 
ق���دره 6666670 دين���ار�. وت����رف هذه 
�لتعوي�س���ات �سم���ن �آلي���ات توجيه دعم 
�للحوم ل�سالح �ملو�طن���ن؛ ��ستناًد� �إلى 
ق���ر�ر جمل�س �ل���وزر�ء يف جل�سته �ملنعقدة 
بتاريخ 18 مايو 2015، ب�ساأن تنفيذ �آلية 

جديدة لدعم �للحوم.

�إيد�ع �لتعوي�سات عن رفع 
دعم �للحوم بد�ية �أبريل

�ملنام���ة - بيان �لبحرين: قدمت مدر�سة بيان 
�لبحري���ن حما�رة يف ق�س���م �لهند�س���ة �لكهربائية 
و�لإلكرتوني���ة يف جامعة �لبحرين لط���اب و�أع�ساء 

�لهيئة �لتدري�سية باجلامعة. 
ق���دم فريق �لتعزي���ز �لبيئي ملدر�س���ة �لبيان 
حما����رة تثقيفي���ة �إعامي���ة ع���ن �لفري���ق �لفائز 
“بجائ���زة ز�يد �لعاملي���ة لطاق���ة �مل�ستقبل” على 
�سعيد �آ�سيا، ومت ����رح �أ�سا�سيات �مل�روع و�لذي 
يه���دف �إل���ى ن����ر �لوع���ي ب���ن ط���اب �ملد�ر�س 
و�ملجتمع ح���ول ممار�سات وتكنولوجيا �لإ�ستد�مة، 
و�لتعري���ف بالعنا�ر �لأ�سا�سي���ة لاإ�ستد�مة وهي: 
�لتقلي�س، �إعادة �لإ�ستخ���د�م، ن�ر �لوعي و�لطاقة 

�ملتجددة. 
كم���ا �ساركت �حل�سور خمتل���ف مر�حل تطبيق 
�مل����روع حيث عم���ل �لفري���ق منذ يوني���و من عام 

2017، وب���د�أ م���ن خال �إج���ر�ء مر�جع���ة �لطاقة يف 
�لكافتريا. و�سارك �لفري���ق باأكمله يف �لبحث عن 
عملي���ات مبتك���رة وقابلة للتطبيق لإنت���اج �لديزل 
�حلي���وي و�لغ���از �حلي���وي، و�إع���ادة تدوي���ر �ملياه 
�لرمادية، و�إنت���اج �لطاقة �ل�سم�سية وطاقة �لرياح، 

و�لت�سميد، و�لزر�عة �لعمودية. 
ورغبة من مدر�سة �لبيان مب�ساركة هذه �لتجربة 
مع خمتلف �أع�س���اء �ملجتمع و�لهيئ���ات �حلكومية 
و�خلا�سة فقد تبنت �ملدر�سة هذ� �مل�روع كمن�سة 
تعليمي���ة ر�ئ���دة، مبتك���رة لاإ�ستد�م���ة و�لطاق���ة 
�ملتجددة و�ساركت ه���ذه �ملن�سة �لتعليمية لأول 
مرة مع �أع�ساء �ملجتم���ع من خال معر�س �حلد�ئق 
�لدويل وهذه �ملن�سة حالي���ا متو�جدة يف �ملدر�سة 
ومتت دعوة �حل�سور �إلى زيارة �ملن�سة �لتعليمية 

لاإطاع عن قرب على تفا�سيلها.

“بيـــــان البحريـــن” تقـــدم حما�ســرة يف جامعـــة البحريـــن 
عن م�روعها �لفائز بجائزة ز�يد �لعاملية لطاقة �مل�ستقبل

• جانب من �ملحا�رة	
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مرخ�ص من قبل م�سرف البحرين املركزي كبنك جتاري للتجزئة واجلملة

بيان املركز املايل

كما يف 31 دي�سمرب 2017 

20172016باآالف الدنانري البحرينية

املوجودات

4٣.72246.361نقد واأر�سدة مودعة لدى امل�سارف املركزية

78.80543.121مبالغ م�ستحقة من فروع اأخرى تابعة للمقر الرئي�سي

17.92938.807ودائع ومبالغ م�ستحقة لدى البنوك

158.529177.374اأوراق ا�ستثمارية

14.٣6015.954اأدوات مالية م�ستقة

449.228472.454قرو�ص و�سلف للعمالء

4.21٣4.187عقارات ومعدات واأنظمة احلا�سوب

9.6٣29.462موجودات اأخرى

776.418807.720جمموع املوجودات

املطلوبات

47.85834.719مبالغ م�ستحقة لفروع اأخرى تابعة للمقر الرئي�سي

17.11019.891اأدوات مالية م�ستقة

19.17٣35.442ودائع ومبالغ م�ستحقة للبنوك 

616.269641.537ودائع من العمالء

24.15725.796مطلوبات اأخرى

724.567757.385جمموع املطلوبات

اأر�سدة املقر الرئي�سي

10.74٣10.743راأ�ص املال 

5.6224.771اأرباح م�ستبقاة

٣5.48634.821احتياطيات اأخرى

51.85150.335جمموع اأر�سدة املقر الرئي�سي

776.418807.720جمموع املطلوبات واأر�سدة املقر الرئي�سي

بيان الربح اأو اخل�سارة  

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017

20172016باآالف الدنانري البحرينية

٣2.00130.007فوائد مكت�سبة

)4.622()5.6٣2(فوائد مدفوعة

26.٣6925.385�سايف الفوائد املكت�سبة

11.1168.842دخل الر�سوم والعموالت

)960()1.164(م�سروفات الر�سوم والعموالت

9.9527.882�سايف دخل الر�سوم والعموالت

4.1984.597�سايف دخل املتاجرة

2٣5197اإيرادات ت�سغيلية اأخرى

40.75438.061جمموع االإيرادات الت�سغيلية

11.٣0211.691م�سروفات املوظفني

450422اال�ستهالك واالإطفاء

848892تكلفة املباين واملعدات

14.25113.590م�سروفات ت�سغيلية اأخرى

26.85126.595جمموع امل�سروفات الت�سغيلية

1٣.90٣11.466الربح الت�سغيلي قبل خ�سائر انخفا�س القيمة 

)6.254()8.281(خ�سائر انخفا�ص قيمة القرو�ص وال�سلف 

5.6225.212ربح ال�سنة

بيان الدخل ال�سامل

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017                                     

20172016باآالف الدنانري البحرينية

5.6225.212ربح ال�سنة

الدخل ال�سامل االآخر

بنود قد ُيعاد ت�سنيفها اإىل الربح اأو اخل�سارة:

665753�سايف التغري يف القيمة العادلة ال�ستثمارات متوفرة للبيع

665753جمموع الدخل ال�سامل االآخر لل�سنة

6.2875.965جمموع الدخل ال�سامل لل�سنة

الرئي�سي املقر  اأر�سدة  يف  التغريات  بيان 

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017                                     

باآالف الدنانري البحرينية

اأرباح م�ستبقاةراأ�س املال

احتياطيات اأخرى

املجموع احتياطي ا�ستثمارات متوفرة للبيعاحتياطي عام2017

10.74٣4.771٣4.05676550.٣٣5الر�سيد يف 1 يناير 2017

الدخل ال�سامل لل�سنة

5.622--5.622-ربح ال�سنة

الدخل ال�سامل االآخر

احتياطي القيمة العادلة:

665665---�سايف التغري يف احتياطي القيمة العادلة ال�ستثمارات متوفرة للبيع

6656.287-5.622-جمموع الدخل ال�سامل لل�سنة

)4.771(--)4.771(-مبالغ حمولة للمقر الرئي�سي خالل ال�سنة

10.74٣5.622٣4.0561.4٣051.851الر�سيد يف ٣1 دي�سمرب 2017

اأرباح م�ستبقاةراأ�ص املال

احتياطيات اأخرى

املجموع احتياطي ا�ستثمارات متوفرة للبيعاحتياطي عام2016

34.0561244.370)441(10.743الر�سيد يف 1 يناير 2016

الدخل ال�سامل لل�سنة

5.212--5.212-ربح ال�سنة

الدخل ال�سامل االآخر

احتياطي القيمة العادلة:

753753---�سايف التغري يف احتياطي القيمة العادلة ال�ستثمارات متوفرة للبيع

7535.965-5.212-جمموع الدخل ال�سامل لل�سنة

4.77134.05676550.335 10.743الر�سيد يف 31 دي�سمرب 2016

النقدية التدفقات  بيان 

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017                                     

20172016باآالف الدنانري البحرينية

االأن�سطة الت�سغيلية

5.6225.212ربح ال�سنة

تعديالت البنود غري النقدية والتعديالت االأخرى املت�سمنة يف  الربح 

450422اال�ستهالك واالإطفاء

)2.122()2.684(اإطفاء اخل�سم على االأوراق اال�ستثمارية

8.1776.195�سايف خم�س�سات انخفا�ص قيمة القرو�ص وال�سلف 

)180()222(اأرباح وايرادات اأخرى م�ستلمة من اال�ستثمار يف اأ�سهم ملكية

11.٣4٣9.527�سايف النقد الناجت قبل التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�سغيلية

)829(2.290االأر�سدة لدى امل�سارف املركزية )االحتياطي النقدي االإلزامي(

)85()551(مبالغ م�ستحقة من فروع اأخرى تابعة للمقر الرئي�سي

1.9091.165ودائع ومبالغ م�ستحقة لدى البنوك

15.04914.236قرو�ص و�سلف للعمالء 

)31(1.424فوائد م�ستحقة مدينة وموجودات اأخرى

)11.676()98٣(مبالغ م�ستحقة لفروع اأخرى تابعة للمقر الرئي�سي

)9.989()16.269(ودائع ومبالغ م�ستحقة للبنوك

)15.094()25.268(ودائع من العمالء

)6.865()4.420(فوائد م�ستحقة دائنة ومطلوبات اأخرى

)19.641()15.476(�سايف النقد امل�ستخدم يف االأن�سطة الت�سغيلية

االأن�سطة اال�ستثمارية

)152.884()100.108(�سراء ا�ستثمارات مالية متوفرة للبيع

122.٣02136.578ا�ستحقاق ا�ستثمارات مالية متوفرة للبيع

222180اأرباح وايرادات اأخرى م�ستلمة من اال�ستثمار يف اأ�سهم ملكية

)189()476(�سراء عقارات ومعدات

)16.315(21.940�سايف النقد الناجت من/)امل�ستخدم يف( االأن�سطة اال�ستثمارية

االأن�سطة التمويلية

-)4.771(مبالغ حمولة للمقر الرئي�سي

-)4.771(�سايف النقد امل�ستخدم يف االأن�سطة التمويلية

)35.956(1.69٣الزيادة/)النق�س( يف النقد وما يف حكمه خالل ال�سنة

70.٣29106.285النقد وما يف حكمه يف 1 يناير

72.02270.329النقد وما يف حكمه يف ٣1 دي�سمرب

نثمن املوقف الرو�سي يف اإدانة التدخالت اخلارجية

نائب رئي�س الوزراء يرتاأ�س اجتماع “الوزارية القانونية”

م�شيدا بدعمها قرار الدول الأربع يف اإجراءاتها مع قطر... العرادي: 

بحث عددا من م�رشوعات القوانني

الق�شيبي���ة - جمل����س الن���واب: ثم���ن النائ���ب 
عل���ي العرادي املوق���ف الرو�شي يف اإدان���ة التدخالت 
اخلارجي���ة يف ال�ش���وؤون الداخلي���ة ململك���ة البحري���ن 
ورف����س اأي خمطط لزعزع���ة الأمن وال�شتق���رار بها، 
م�ش���را اإلى دعمه���ا لق���رار دول الأرب���ع يف اإجراءاتها 
م���ع دولة قطر، وحق ال���دول يف اتخاذ ما ي�شمن الأمن 
وال�شتق���رار ومكافحة الإره���اب.  واأكد الع���رادي اأن 
الزي���ارات املتبادل���ة ب���ني جمل�س الن���واب البحريني 
وجمل�س الدوم���ا الرو�شي ت�شاه���م يف تعزيز التعاون 
يف خمتل���ف املج���الت ودفع العالقات ال���ى مزيد من 
التط���ور، اإل���ى جان���ب توحي���د املواق���ف يف املحافل 
الدولي���ة، ف�ش���ال عن اكت�ش���اب العديد م���ن اخلربات 
وتبادل التجارب يف �شتى املجالت التي تهم م�شلحة 

البلدين ال�شديقني. 
ج���اء ذلك �شم���ن الزي���ارة الر�شمية الت���ي يقوم 

به���ا وف���د برمل���اين بحريني اإل���ى رو�شي���ا بدعوة من 
جمل����س الدوم���ا، اإذ التق���ى الوفد النياب���ي البحريني 
بنائ���ب رئي����س جمل����س الدوم���ا الرو�ش���ي �شرغ���ي 
نيف���روف، الذي اأكد حر�س ب���الده على الدفع مبزيد 
م���ن التعاون م���ن قبي���ل اجلوانب ال�شناعي���ة واملال 

وال�شياح���ة والتب���ادل الثق���ايف والتع���اون يف املجال 
الع�شكري، واأثمر ذل���ك التعاون التوقيع على العديد 
م���ن التفاقات امل�شرتكة ومذكرات تفاهم وتاأ�شي�س 
جلن���ة �شداقة بحرينية رو�شية، اإ�شاف���ة اإلى تاأ�شي�س 

جمل�س اأعمال بحريني رو�شي م�شرتك. 

املنامة - بنا: عقدت اللجنة الوزارية لل�شوؤون 
القانوني���ة اجتماعها برئا�شة نائ���ب رئي�س جمل�س 
ال���وزراء رئي�س اللجنة الوزاري���ة لل�شوؤون القانونية 
ج���واد العري�س، اأم�س مبكت���ب نائب رئي�س جمل�س 

الوزراء بدار احلكومة.
وا�شتعر�ش���ت اللجنة بح�شور ال���وزراء اأع�شاء 
اللجن���ة املو�شوع���ات واملذك���رات املدرج���ة على 
ج���دول اأعمالها، والتي ت�شمنت عدداً من م�رشوعات 
القوان���ني املع���دة يف �ش���وء القرتاح���ات بقوانني 
املرفوع���ة م���ن جمل�ش���ي ال�ش���ورى والن���واب اإل���ى 
احلكومة والتي اأعدت احلكوم���ة ب�شاأنها املذكرات 

املقرتحة براأيها فيها.
كما بحثت اللجنة عدداً من م�رشوعات القوانني 
والقرارات التي اأعدته���ا احلكومة واتخذت ب�شاأنها 

تو�شيات متهيداً لرفعها اإلى جمل�س الوزراء.
كما نظرت اللجنة بالإ�شافة اإلى ما تقدم عدداً 
م���ن القرتاحات برغبة املرفوع���ة اإلى احلكومة من 
جمل�س النواب، واأعدت ب�شاأنها م�شودة رد احلكومة 

عليه���ا وقررت رفعه���ا اإلى جمل�س ال���وزراء لتخاذ 
القرارات الالزمة ب�شاأنها، ف�شالً عما قامت به اللجنة 
من اإبداء الراأي يف بع�س املو�شوعات املحالة اإليها 

من جمل�س الوزراء، والوزارات املختلفة.

• الوفد الربملاين يف لقاء مع رئي�س جمل�س الدوما الرو�شي	

• نائب رئي�س جمل�س الوزراء يرتاأ�س اجتماع اللجنة الوزارية لل�شوؤون القانونية	

ال�سعبة الربملانية ت�سارك يف االحتاد الربملاين الدويل

تقوي ت�سيد مب�ساركة ال�سباب وتقرتح مرافقة ال�سحافيني 

�ش���ارك اأع�ش���اء وف���د ال�شع���ب الربملاني���ة 
ململكة البحرين يف اأعمال اجلل�شة اخلتامية 202 
 للمجل�س احلاكم التي عقدت يف جنيف اأم�س الأول 
على هام�س اأعمال اجلمعية 138 الحتاد الربملاين 
ال���دويل. وناق�ش���ت جل�ش���ة جمل�س احلك���م عددا 
م���ن التقارير الأخ���رة لالجتماع���ات التخ�ش�شية 
لالحت���اد الربملاين ال���دويل كما ناق�ش���ت اللجنة 
تنفي���ذ ال�شرتاتيجية الحت���اد الربملاين الدويل 
لالأعوام 2017 اإلى 2021  التي تهدف يف املقام 
الأول اإل���ى بن���اء برملان���ات قوي���ه ودميقراطية 
وتعزي���ز حماي���ة واحرتام حق���وق الإن�ش���ان، دعم 
ال�شب���اب، دعم امل�ش���اواة ومنح امل���راأة حقوقها، 

العم���ل على حتقيق اه���داف التنمية امل�شتدامة، 
وامل�شاهمة يف حتقيق الأمن وال�شالم.  كما ناق�س 
املجل�س احلاكم القرارات املعتمدة للجنة حقوق 
الإن�ش���ان الربملانيني وتقرير ح���ول التعاون مع 
منظم���ات الأمم املتح���دة، وتطرق  ال���ى الأن�شطة 
الخرة للجان الفرعية لالإحتاد الربملاين الدويل 
مثل منتدى الربملاني���ات، وجلنة حقوق الإن�شان 
واجلنة ق�شاي���ا ال�رشق الو�ش���ط وغرها.  واعتمد 
املجل�س احلاكم قائمة بالجتماعات امل�شتقبلية 
لالحتاد �شوى التخ�ش�شية اأو اجتماعات اجلمعية، 
 وختم جل�شته باعتماد بع�س التعديالت على عدد 

من مواد النظام الأ�شا�شي لالحتاد الربملاين.

عربت ع�ش���و ال�شعب���ة الربملاني���ة �شو�شن 
تق���وي ع���ن اعجابه���ا ال�شدي���د بفك���رة م�شاركة 
ال�شباب البحريني اإل���ى جانب ال�شلطة الت�رشيعية 
يف الجتماع���ات الدولي���ة الهام���ة، كم�شاركته���م 
حالي���ا يف اجتماع���ات اجلمعي���ة )138( لالحت���اد 

الربملاين الدويل يف جنيف.
واأ�شارت تق���وي غلى اأن هذا التوجه بقيادة 
رئي����س جمل�س النواب، رئي�س ال�شعبة الربملانية 
ململك���ة البحرين اأحمد امل���ال يعك�س بكل و�شوح 
اميانه باأهمية م�شاركة ال�شباب البحريني واطالعه 

على العمل الربملاين الدويل، وهذه مبادرة نالت 
اأعجاب امل�شاركني و�شت�شعى تقوي يف دعم هذا 
التوج���ه من خالل تعميمها عل���ى كل امل�شاركات 

الربملانية الهامة.
وح���ال عودته���ا �شتتق���دم تق���وي مبقرتح 
اإلى رئي�س ال�شعب���ة الربملانية باإ�شافة مرا�شلي 
ال�شحف اإلى وفود ال�شعبة الربملانية بالتن�شيق 
مع روؤ�شاء التحرير يف مرافقة ال�شحايف الربملاين 
مع امل�شاركات املهمة الدولية، ليكون اأقرب يف 

نقل اخلرب وال�شورة.
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بيان املركز املايل 

)باآالف الدنانري البحرينية(

كما يف 31 دي�سمرب

20172016

املوجودات 

2,3553,487نقد واأر�صدة لدى البنوك وامل�رصف املركزي 

11,30035,000اإيداعات لدى بنوك 

25,78329,687مبالغ م�صتحقة من فروع البنك الأخرى

34,93211,117ا�صتثمارات متوفرة للبيع 

2,55913,475قرو�ض و�صلف للبنوك 

35,99356,935قرو�ض و�صلف للعمالء 

8401,139موجودات اأخرى 

70116جتهيزات ومعدات

113,832150,956جمموع املوجودات 

املطلوبات واأر�سدة املقر الرئي�سي 

املطلوبات 

-1ودائع من بنوك 

4,82637,259مبالغ م�صتحقة لفروع البنك الأخرى 

52,56359,626مبالغ م�صتحقة لعمالء 

16,16416,304مطلوبات اأخرى 

73,554113,189جمموع املطلوبات

اأر�سدة املقر الرئي�سي 

2,7002,700راأ�ض املال 

1,4491,397احتياطي اآخر

39131احتياطي القيمة العادلة 

36,09033,539اأرباح م�صتبقاة 

40,27837,767جمموع اأر�سدة املقر الرئي�سي

113,832150,956جمموع املطلوبات واأر�سدة املقر الرئي�سي

 بي اإن بي باريبا - البنك التجاري، املنامة، مملكة البحرين 

)مرخ�ض كم�رصف قطاع جتزئة من قبل م�رصف البحرين املركزي(

البيانات املالية لل�صنة املنتهية يف 31 دي�صمرب 2017

املعلومات اأعاله م�صتخرجة من البيانات املالية املدققة من قبل ال�صادة براي�ض وتر هاو�ض كوبرز ام اإي ليمتد، البحرين والذين اأبدوا عليها راأياً غري متحفظ بتاريخ 3/29./2018

مي�سيل هامنثني

املدير العام 

عابد ح�سني

 رئي�ض م�صوؤويل احل�صابات املالية

ال�رصق الأو�صط واأفريقيا

بيان الدخل ال�سامل الآخر 

)باآالف الدنانري البحرينية(

ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب

20172016

2,5512,069دخل ال�سنة 

الدخل ال�صامل الآخر

البنود التي قد يتم ت�صنيفها لحقا اىل الربح او اخل�صارة

5297احتياطي اآخر

)125()92(تغيريات القيمة العادلة لإ�صتثمارات متوفرة للبيع 

)28()40(جمموع الدخل ال�صامل الأخر

2,5112,041جمموع الدخل ال�سامل لل�سنة 

بيان الدخل ال�سامل 

)باآالف الدنانري البحرينية(

ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب

20172016

3,5733,098اإيرادات الفوائد 

)410()490(م�رصوفات الفوائد 

3,0832,688�صايف اإيرادات الفوائد 

1,2101,502ايرادات الر�صوم والعمولت - �صايف

728اأرباح من امل�صتقات املالية و عمليات العمالت الأجنبية

4,3004,218اإجمايل دخل الت�صغيل 

م�رصوفات الت�صغيل

)1,061()723(تكلفة املوظفني 

)47()47(الإ�صتهالك 

)78()91(تكلفة املباين واملعدات

)1,141()1,039(م�رصوفات ت�صغيلية اأخرى

-)1(اإنخفا�ض القيمة على القرو�ض و ال�صلف للبنوك 

ا�صرتجاع اإنخفا�ض القيمة على القرو�ض

37213و ال�صلف للعمالء

)35(115ا�صرتجاع/)خم�ص�ض( اخل�صائر الناجتة عن ال�صمانات

اإجمايل م�رصوفات الت�صغيل 
)1,749()2,149(

2,5512,069دخل ال�سنة 

بيان التدفقات النقدية 

)باآالف الدنانري البحرينية(

ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب

20172016

التدفقات النقدية من الأن�سطة الت�سغيلية 

2,5512,069دخل ال�صنة 

تعديالت على: 

62)63()ا�صرتجاع(/خم�ص�ض نهاية اخلدمة - �صايف

-1اإنخفا�ض القيمة على القرو�ض و ال�صلف للبنوك

)213()37(ا�صرتجاع اإنخفا�ض القيمة على القرو�ض و ال�صلف للعمالء

35)115()ا�صرتجاع(/خم�ص�ض اخل�صائر الناجتة عن ال�صمانات

4747الإ�صتهالك

2,3842,000

التغري يف املوجودات واملطلوبات الت�سغيلية:

41580اأر�صدة لدى امل�رصف املركزي

)8,468(10,915قرو�ض و�صلف للبنوك

20,97913,122قرو�ض و�صلف للعمالء 

2,998488مبالغ م�صتحقة من فروع البنك الأخرى

299421موجودات اأخرى

)24(1ودائع من بنوك

)23,146()7,063(مبالغ م�صتحقة لعمالء

)43,085()32,433(مبالغ م�صتحقة لفروع البنك الأخرى

)580(90مطلوبات اأخرى

)59,192()1,415(�سايف النقد امل�ستخدم يف الأن�سطة الت�سغيلية                                    

التدفقات النقدية من الأن�سطة الإ�ستثمارية

)38()1(�رصاء جتهيزات ومعدات

)34,635()118,907(�رصاء ا�صتثمارات متوفرة للبيع

95,00039,626بيع ا�صتثمارات متوفرة للبيع 

�سايف النقد )امل�ستخدم يف(/الناجت من

4,953)23,908(الأن�سطة ال�ستثمارية

)54,239()25,323(�سايف النق�ص يف النقد وما يف حكمه 

59,680113,919النقد وما يف حكمه يف بداية ال�صنة 

34,35759,680النقد وما يف حكمه يف نهاية ال�سنة

طلبة املدار�ض ميلأون الفرتة ال�صباحية يف املعر�ض
“مراعي 4” ينجح يف ا�ستقطاب 45 األف زائر خالل يومني

جت���اوز ع���دد ح�س���ور معر����ض البحرين 
لالإنتاج احليواين 2018 )مراعي 4( اأكرث من 

45 األف زائر حتى يوم اأم�ض اخلمي�ض.
واأو�سح القائم باأعمال الوكيل امل�ساعد 
ل�س���وؤون الزراعة اإبراهي���م يو�سف اأن جمموع 
احل�سور يف اليومني التاليني حلفل االفتتاح 
جتاوز يف جمموعه 45 األف زائر، ومن املتوقع 
اأن يت�ساع���ف الع���دد خ���الل عطل���ة نهاي���ة 

االأ�سبوع.
واأك���د يو�س���ف اأن اأكرث م���ن 100 حافلة 
مدر�سي���ة م���ن خمتل���ف املراح���ل التعليمية 
ح�رضت يف اليومني االأولني من االفتتاح واأن 
بع�ض املدار�ض جت���اوز عدد احلافالت فيها 
اخلم�ض حافالت، واأن عدد الطالب كان كبريا 
م�سي���دا مب�ست���وى التنظي���م والتع���اون بني 
وزارة االأ�سغال و�سوؤون البلديات والتخطيط 
العمراين مع وزارة الرتبية والتعليم يف عملية 

تنظيم الزيارات للطلبة.
وقد ت�سابق الطلب���ة الأخذ �سور تذكارية 
مع ال�سقور والقط���ط، معربين عن فرحتهم 
واطالعهم عل���ى اأنواع خمتلفة من احليوانات 
كان���وا يرون �سوره���ا يف الكت���ب الدرا�سية، 
فيم���ا اأكد الكثري منهم اأنه���م يرغبون زيارة 

املعر�ض مرة اأخرى مع عوائلهم.
وتواج���د اآالف الط���الب والطالب���ات م���ن 
واالإعدادي���ة  االبتدائي���ة  املراح���ل  خمتل���ف 
والثانوي���ة لزي���ارة املعر����ض من���ذ التا�سعة 
�سباحا عند افتتاح اأبوابه مل�ساهدة فعالياته 
وان�سطت���ه املتع���ددة، وحر�س���ت ع���دد من 
املدار����ض لزي���ارة “مراع���ي” ليوم���ني على 
الت���وايل؛ نظ���را لنج���اح فعالي���ات املعر�ض 
الت���ي مل�سوه���ا يف الي���وم االأول، ومتن���وا لو 
كان املعر�ض يبداأ م���ع بداية االأ�سبوع لتتاح 
للمدار����ض الفر�س���ة لزي���ارة فعالياته ملدة 

اأ�سبوع كامل.

“اقتناء األسماك والكتاكيت” 
عربت طالب���ات مدر�سة �سب���اأ االبتدائية 
للبن���ات ع���ن فرحته���م الكب���رية الإمكاناتهم 
اقتناء اأ�سم���اك الزينة والكتاكيت ال�سغرية، 
اإذ قالت اإحدى الطالبات اإنها ا�سرتت �سمكة 

زينة �سغ���رية باللون الذهبي؛ الأنها م�سابهة 
لل�سمك���ة الت���ي تناولها الكت���اب املدر�سي، 
فيم���ا قالت اأخ���رى اأنها ا�س���رتت 3 كتاكيت 
�سغ���رية، وكان���ت معظ���م الطالب���ات حتمل 
اأكيا�سا حتتوي على كتاكيت خمتلفة االألوان 

واالأ�سكال.

“األلعاب التفاعلية” تجذب 
االبتدائية واإلعدادية

من جهة اأخرى، جذبت االألعاب التفاعلية 

املوج���ودة يف م�ساح���ة مكيف���ة خا�س���ة به���ا 
طالب���ات مدر�س���ة زين���ب االإعدادي���ة، والتي 
راأت فيه���ا اإحدى الطالب���ات اأنها اأجمل مكان 
موجود يف املعر����ض، بينما راأت طالبة اأخرى 
“اأعجبتن���ي االألعاب التفاعلية التي تتنا�سب 

مع اأعمارنا”.
ويق���ول اأحم���د، وه���و طال���ب يف املرحلة 
االبتدائي���ة “اأحبب���ت امل���كان كث���ريا، لعبت 
م���ع اأ�سدقائ���ي و�سعيد بامل���كان اجلميل”، 
وق���ال �سديقه جا�س���م “�ساأطلب م���ن اأهلي 

اأن املجيء م���رة ثانية للمعر�ض مع اإخواين”، 
يف اإ�س���ارة اإلى االأثر االإيجاب���ي الذي تركه يف 

نف�سه.

لوال ضيق الوقت لم نبرح 
المكان 

اأم���ا خيم���ة القط���ط، فكانت حم���ل جذب 
كث���ري م���ن اجلمه���ور وباخل�سو����ض الطلبة، 
حيث عرب اأحدهم عن هذه اخليمة بقوله “لوال 
�سيق الوقت مل نكن نريد اأن نخرج من خيمة 

القط���ط”، واأ�س���اف اآخ���ر “ا�ستمتعن���ا كثريا 
باللعب م���ع القطط ال�سغ���رية، فهي جميلة 
ومتع���ددة االأل���وان و�سعره���ا جمي���ل”، فيما 
قال زميله حمم���د اإن “مدر�ستنا حت�رض للمرة 
االأولى له���ذا املعر����ض، احليوان���ات كثرية 

ومتنوعة، وهناك اأماكن ترفيهية جمانية”.
مدر�ض من الذين ح�رضوا املعر�ض يقول 
“متنين���ا ل���و اأتت الدع���وة مبك���را للمدار�ض 
ال�ستطعنا ترتيب رحالت اأكرث، وحتقيق اأكرب 
قدر من اال�ستف���ادة الأبنائنا الطلبة”، متمنيا 

اال�ستمرار يف تنظيم مثل هذه الفعاليات.
واأعرب���ت امل�رضف���ة عل���ى طلب���ة مدر�سة 
�سه���ركان االبتدائي���ة للبنات ع���ن ارتياحها 
للمعر����ض،  امل�ساحب���ة  اللطيف���ة  لالأج���واء 
وتابع���ت “من ناحي���ة التنظيم، ه���و معر�ض 
منظ���م وينا�سب خمتل���ف ال�رضائ���ح العمرية، 

ونتطلع ال�ستمراريته يف ال�سنوات املقبلة”.

الصقور تجتذب الطلبة للتصوير 
وا�ستمت���ع الطلبة بالت�سوير مع ال�سقور 
يف م�ساح���ة خا�س���ة بال�سق���ور، وال���ذي متيز 
كل  الطلب���ة يف  مئ���ات  م���ن  كب���ري  باإقب���ال 
�ساعة، وكذل���ك معر�ض الطي���ور الذي متيز 
مب�ساحة كبرية ت�سم خمتلف الطيور النادرة 
واملتنوع���ة م���ن كل اأنح���اء الع���امل، وم�ساحة 
اأخرى للقطط املحلي���ة والغريبة، يف حني مت 
تخ�سي�ض منطق���ة خارجية للكالب للعب مع 

الطلبة.
“م�ست���وى  املدر�س���ات  اإح���دى  وقال���ت 
املعر�ض جاذب للطلبة، وا�ستمتعنا بوجودنا 
يف امل���كان، ولكن اجلو اأ�سبح حار قليال على 
الطلب���ة”. واأ�ساف���ت ب���ان مدر�سته���ا حت�رض 
للم���رة الثاني���ة، منوهة اإل���ى اأن املعر�ض يف 
تطور لالأف�سل، ومن املفرت�ض و�سع لوحات 
اإر�سادي���ة وعناوي���ن ملحتوي���ات املعر����ض 
واالأق�س���ام املوجودة فيه ب�سكل اأو�سح، واأن 
يكون هناك مر�سد يوج���ه الطلبة. واقرتحت 
اإ����رضاك الطلبة يف الفقرات وع���دم االقت�سار 
على العر����ض فقط، واأن يو�س���ع �سجل يتم 
في���ه تدوين مالحظات ومقرتح���ات اجلمهور 

لتطوير املعر�ض. 

عر�ض �صللت ماعز منتجة للحليب لأول مرة
معر�ض 2018 يحفل بالكثري من املفاجاآت... النجار: 

االإنت���اج  رئي����ض  اأك���د 
االإ�سغ���ال  وزارة   – والرعاي���ة 
والتخطيط  البلدي���ات  و�سوؤون 
اللجن���ة  وع�س���و  العم���راين، 
االإنت���اج  التنفيذي���ة مبعر����ض 
من���ري   )4( مراع���ي  احلي���واين 
النج���ار اأن الن�سخ���ة الرابعة من 
معر����ض مراعي ت�سهد م�ساركة 
قيا�سية لل����رضكات واجلمعيات 
واالأندي���ة املحلي���ة اإل���ى جانب 
عر�ض �س���الالت حيوانية حملية 
حملي���ا،  توطينه���ا  مت  ممي���زة 

حيث تعر�ض للمرة االأولى.
اأن  النج���ار  واأو�س���ح 
املعر����ض ي�سم���ل كذل���ك على 
فعاليات متنوعة �ست�سفي جوا 
من املتع���ة واملرح عل���ى رواد 
املعر����ض م���ن خ���الل االأجنح���ة 
املخت�سة يف التعليم والرتفيه 
والفنية  الثقافي���ة  واملعار�ض 

وتد�سني كتاب كنوز اخليول.
معر����ض  “اأن  واأ�س���اف 
هذا الع���ام يحف���ل بالكثري من 
للجماه���ري  الفني���ة  العرو����ض 
م���دار �ساعات  عل���ى  احلا����رضة 
املعر����ض وم���ن بينه���ا عر�ض 
اأن  اإل���ى  م�س���ريا  الكوب���وي”، 
اأق�س���ام  يت�سم���ن  املعر����ض 
خمتلف���ة منه���ا اأق�س���ام فني���ة 
مب�سارك���ة فنان���ني وم�سورين 
عامليني اإلى جانب ق�سم خا�ض 
بعامل االأ�سماك اإلى جانب خيمة 
األعاب الفيدي���و وغري ذلك من 

الفعاليات املتنوعة.
واأ�س���ار اإل���ى اأن من �سمن 
مفاج���اآت املعر����ض والأول مرة 
�سيت���م عر�ض بع����ض �سالالت 
املتخ�س�س���ة،  احللي���ب  ماع���ز 
الت���ي مت ا�ستقدامه���ا من دول 
وتاأ�سيلها  االأوروبي���ة  املن�س���اأ 

وتكييفه���ا م���ع من���اخ البحرين 
ومن ثم اإنتاج جيل جديد يتمتع 
باملوا�سفات االإنتاجية العالية 
املناخي���ة  للظ���روف  ومق���اوم 

ال�سعبة.
كما �سيك���ون هناك عر�ض 
)احلج���ازي  اجلم���ال  ل�س���الالت 
والكام���وري(، وه���ي �س���الالت 
اجلميل���ة  باالأل���وان  متت���از 
واملميزة، واالإذن الذي قد يبلغ 

70 �سنتمرتا، يتم اقتناوؤها من 
جانب املربني ك�سالالت زينة.

وم���ن ال�س���الالت القزمي���ة 
الت���ي �سيت���م عر�سه���ا، ق���ال 
النج���ار “�سيت���م عر����ض �ساللة 
)ال�ساللي���ات( املعروفة حملياً 
بالف���رور العماين، والذي ميتاز 
بج�سمه االأمل����ض الناعم واألوانه 
اجلي�سي  وخا�سة  اال�ستثنائي���ة 

•واملر�سو�ض. منري النجار	
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ا ي�ؤدون الق�سم اأمام وزير العدل 14 م�ثًقا خا�سً

“العمالية” تلزم �رشكة بدفع 14 األف دينار

ت�سلمو� �لأختام �لر�سمية لأد�ء �أعمالهم

خلبيــــــــــر ف�سلتــــــه تع�ســـفًيا

�ملنامة - بنـــا: �أدى 14 قانونًيا وحمامًيا �لق�سم 
�لقانـــوين �أمـــام وزيـــر �لعـــدل و�ل�ســـوؤون �لإ�سالمية 
و�لأوقاف �ل�سيخ خالد بن علي �آل خليفة؛ �إيذ�ًنا ببدء 
مز�ولتهم �أعمال كاتب �لعدل، بعد ��ستكمالهم جميع 
متطلبات و�رشوط الربنام���ج املقرر لرتخي�ص مزاولة 
�أعمال �ملوثق �خلا�ص باللغتني �لعربية و�لإجنليزية 

يف ن�شخته الأولى ومنحه���م �شهادة ترخي�ص ملزاولة 
�أعمـــال كاتب �لعـــدل، �ساحلة ملـــدة 3 �شنوات يتم 
جتديدها وفًقا لل����رشوط واملتطلبات الالزمة. وبهذه 
�ملنا�سبة قـــال وزير �لعدل �إن �إطـــالق خدمة �ملوثق 
�خلا�ـــص �لذي مت فتح �ملجـــال له من خالل �ملر�سوم 
بقانـــون رقم 37 ل�سنـــة 2017 بتعديل بع�ص �أحكام 

�ملر�ســـوم بقانـــون رقـــم )14( ل�سنـــة 1971 ب�ساأن 
التوثيق يعد اأحد املب���ادرات املهمة �شمن جمموعة 
كبرية م���ن الت�رشيعات التي جت���اوزت اأكرث من 110 
ت�رشيعات ومرا�شيم بقانون اأ�رشفت عليها احلكومة يف 
برنامج عملها احلايل والتي تهدف اإلى تطوير البنية 

القانونية ململكة البحرين.

حكم���ت املحكمة الك���ربى العمالية الأولى، 
باإل���زام �رشكة بحريني���ة اأن تدف���ع ل�شالح خبري 
نظم معلومات عربي اجلن�شية اأكرث من 14 �ألف 
و450 دين���اًرا، وتذكرة �شف���ر مرجعة اإلى بلده؛ 
وذل���ك لثب���وت ف�شل ال�رشك���ة املدع���ى عليها 

للموظف تع�سفًيا دون وجه حق.
وتتمث���ل وقائ���ع الدع���وى يف ان املدع���ي 
العرب���ي كان ق���د تق���دم للمحكم���ة العمالي���ة 
بالئح���ة دع���وى، طالب فيه���ا ال�رشك���ة املدعى 
عليه���ا، والت���ي كان يعمل فيه���ا ب�شفته خبري 
نظ���م معلومات، اأن تدف���ع اإلى اأج���ر 6 �أيام من 
�شه���ر اأكتوب���ر لع���ام 2016، مبا يعـــادل 300 
دينـــار، وببدل �إجازة �سنوية عـــن 12 يوم عمل، 
وبالتعوي�ص عـــن �إنهاء عقد �لعمل حمدد �ملدة 
مببلغ 16 �ألًفا و500 دينار، وبدل مكافاأة نهاية 
اخلدمة، وكذلك تذك���رة �شفر مرجعة اإلى بلده، 
ف�ش���اًل عن ب���دل عمل وقت اإ�ش���ايف مبعدل 40 
�ساعة مببلغ 200 دينار، بعد اأن اأتفق مع ال�رشكة 
املدع���ى عليه���ا يف الع���ام 2015 عل���ى العمل 
مبهنة )خبري نظم معلوم���ات(، وبراتب �شهري 
مقد�ره 1500 دين���ار، اإل اأنه مت يف اأواخر العام 
2016 ف�سله من �لعمل دون مربر وقبل موعد 

انتهاء مدة التعاقد بينه وال�رشكة.
وقال���ت املحكم���ة يف حيثي���ات حكمه���ا اإنه 

من املق���رر قانوًن���ا اأن يكون للعام���ل احلق يف 
�لتعوي�ص عن �إنهاء �ساحب �لعمل لعقد �لعمل 
طاملا مل يكن اإنهاء العقد م�رشوًعا، ويكون عبء 
اإثبات م�رشوعي���ة اإنهاء العقد على عاتق �شاحب 
العمل، واأنه اإذا اأنهى �شاحب العمل عقد العمل 
حم���دد املدة بدون �شب���ب اأو ب�شبب غري م�رشوع 
�لتـــزم بتعوي�ـــص �لعامل مبا يعـــادل �أجر �ملدة 
املتبقي���ة م���ن العق���د، واأن املدع���ى عليها مل 
تقدم ما يفيد ذلك، �ش���واًء بالدليل الكتابي اأو 
ب�شهادة ال�شهود، كما عجزت عن اإثبات مربرات 
ف�ســـل �ملدعي، لذ� فـــاإن للمدعـــي �حلق فيما 
يعادل �أجر �ملدة �ملتبقية من �لعقد مببلغ  13 

�ألًفا و560 ديناًر�.
واأ�ش���ارت املحكم���ة اإل���ى اأن القانون ين�ص 
عل���ى ا�شتحق���اق العامل ال���ذي اأم�شى يف خدمة 
�شاح���ب العم���ل م���دة �شن���ة واحدة عل���ى الأقل 
�إجـــازة �سنويـــة ل تقـــل عـــن 30 يوًمـــا مدفوعة 
الأج���ر مبع���دل يومني ون�ش���ف ع���ن كل �شهر، 
واإذا قَل���ت مدة خدمة العامل ع���ن �شنه ا�شتحق 
اإج���ازة بن�شبة املدة التي ق�شاه���ا يف العمل ول 
يج���وز للعام���ل النزول عن حق���ه يف الإجازة، وله 
اأن يتقا�ش���ى عنه���ا مقاب���اًل نقدًي���ا، الأمر الذي 
يكون مع���ه املدع���ي ي�شتحق ب���دل الجازة عن 
الف���رتة التي اأم�ش���ى يف خدمة �شاح���ب العمل 

مببلغ وقدرة 33 ديناًر� و800 فل�ص. واأ�شافت 
اأن املدعى ي�شتح���ق مكافاأة نهاية اخلدمة مبلغ 
565 ديناًرا وهو ما تق�شي به املحكمة. ونوهت 
اإل���ى ان���ه وطبًقا لقان���ون تنظيم �ش���وق العمل، 
فاإن �شاحب العمل الأخري امل�رشح له با�شتقدام 
العام���ل بتحمل نفقات اإعادت���ه اإلى اجلهة التي 
يحددها عق���د العمل واإذا مل يح���دد العقد جهة 
معينة حتمل نفق���ات اإعادة العامل الأجنبي اإلى 
اجله���ة التي ينته���ي اإليها بجن�شيت���ه ذلك بعد 

اإنهاء عالقة العمل وي�شتحق تذكرة �شفر.
كما قررت اأنه يف حال���ة انتهاء عالقه العمل 
يوؤدي للعام���ل اأجره وكافه املبال���غ امل�شتحقة 
ل���ه  ف���وًرا، اإل اإذا كان العام���ل قد ت���رك العمل 
م���ن تلقاء نف�شه فيجب عل���ي �شاحب العمل يف 
ه���ذه احلال���ة اإًذا اأن ي���وؤدي اأجر العام���ل وجميع 
م�شتحقات���ه خالل مده ل جتاوز 7 �أيام من تاريخ 
ت���رك العمل، ول ت���رباأ ذمة �شاح���ب العمل من 
الأج���ر اإل اإذا وق���ع العامل على م���ا يفيد ت�شلمه 
الأج���ر، ومب���ا اأن املدع���ى عليها وه���ي املكلفة 
قانوًن���ا باإثبات �شدادها لأج���ر املدعي مل تقدم 
م���ا يدل علي ذلك ومن ثم تكون ذمتها مازالت 
م�سغولـــة بالأجر عن �ملدة باأجر 6 اأيام من �شهر 
�أكتوبـــر لعـــام 2016 وه���و ما تق���دره املحكمة 

مببلغ 300 دينار.

• لقطة تذكارية لوزير العدل مع املوثقني	

3 اآ�سي�يني ي�رشق�ن مقتنيات منزل مهج�ر قيمتها 20 األفا

ال�سجن 5 �سن�ات ل�ساَبني فجرا “�سلندر” يف جدعلي

املنامة - بنا: �رشح املدير العام ملديرية 
�رشطة حمافظ���ة العا�شمة باأن �رشطة املديرية 
متكن���ت من القب�ص على 3 اأ�شخا�ص يحملون 
جن�شيات اآ�شيوية، م�شتبه ب�رشقتهم مقتنيات 
�أحد �ملنازل �ملهجورة و�لتي تقدر قيمتها بـ 
20 األ���ف دينار. واأو�ش���ح اأن املديرية تلقت 
بالًغ���ا بوج���ود اأ�شخا�ص، يحاول���ون �رشقة اأحد 

املن���ازل يف منطق���ة اأم احل�ش���م، وعلى الفور 
مت التوج���ه اإلى املوق���ع والقب�ص على اثنني 
يف حال���ة تلب�ص، فيما مت حتديد هوية �شخ�ص 
ثال���ث والقب�ص علي���ه. واأ�شار املدي���ر العام 
ملديري���ة �رشطة حمافظ���ة العا�شم���ة اإلى اأنه 
مت اتخاذ الإج���راءات القانونية الالزمة واإحالة 

املقبو�ص عليهم اإلى النيابة العامة. 

عاقبت املحكمة الكربى اجلنائية الرابعة 
�شاَبني دانتهما بتعم���د تفجري “�سلندر” غاز 
يف منطق���ة جدعل���ي وحرق 4 اط���ارات؛ وذلك 
ب�سجـــن كل منهما ملـــدة 5 �شن���وات، واأمرت 
مب�شادرة املواد امل�شبوطة. وقالت املحكمة 
اإن اجلرميت���ني امل�شندت���ني للمتهَم���ني قد 
وقعت���ا منهم���ا نتيجًة ن�شاط وغر����ص اإجرامي 
واح���د، وكانتا مرتبطتان ببع�شه���ا ارتباًطا ل 
يقبل التجزئة، ومن ثم فاإنه يتعني اعتبارهما 

جرمية واح���دة واحلكم بعقوبة اجلرمية الأ�شد 
منهمـــا؛ عمـــاًل باملـــادة 66/1 مـــن قانـــون 
العقوب���ات. وذك���رت املحكم���ة اأن الواقع���ة 
تتمثل فيما ثبت م���ن اتفاق املتهمني الأول 
والثاين فيما بينهما بتاريخ 6 �أكتوبر 2017، 
عل���ى اأن يحِدثا تفجرًيا با�شتخ���دام ا�شطوانة 
غاز منزيل “�سلندر” واإ�شعال النريان يف عدٍد 
م���ن الط���ارات؛ بق�شد الإخ���الل بالأمن العام 

على �شارع اخلدمات يف منطقة جدعلي.

خالد بن حمد ي�سهد تخريج دورة اأمنية 

الرفاع - قوة دفاع البحرين: �شهد قائد 
ق���وة احلر����ص امللكي اخلا�ش���ة الرائد الركن 
�سمـــو �ل�سيخ خالد بـــن حمـــد �آل خليفة حفل 
تخريج اإح���دى الدورات الأمني���ة املتخ�ش�شة 
يف جم���ال مكافح���ة الإرهاب، والت���ي نظمتها 
وزارة الداخلي���ة برعاي���ة رئي�ص الأم���ن العام 
الل���واء طارق احل�شن، و�ش���ارك فيها عدد من 
ال�شباط و�شب���اط ال�شف من احلر�ص امللكي 
و�حلر�ـــص �لوطنـــي. وبهـــذه �ملنا�سبـــة، �أكد 
قائ���د ق���وة احلر����ص امللكي اخلا�ش���ة الرائد 
�لركن �سمـــو �ل�سيخ خالد بن حمـــد �آل خليفة 
اأن مكافح���ة الإره���اب، م�شوؤولي���ة رئي�ش���ة يف 
العم���ل الع�شكري والأمني، من منطلق اأن اأمن 
و�شالمة مملكة البحري���ن، ي�شتحق الكثري من 

الت�شحيات، معربا �شموه عن �شكره وتقديره 
لوزي���ر الداخلية الفريق الرك���ن ال�شيخ را�شد 
بن عب���داهلل اآل خليف���ة، وتوجيهاته للجهات 
الأمني���ة املعنية لتوفري جمي���ع اأ�شكال الدعم 
م���ن اأج���ل اإجناح هذه ال���دورة، �شائ���اًل اهلل عز 
وج���ل اأن يوف���ق اجلميع لتحقي���ق املزيد من 

الجنازات واملكت�شبات ملا فيه خري الوطن.
بعد ذلك، قام �شموه بتكرمي املتفوقني 
اإذ  اخلريج���ني،  عل���ى  ال�شه���ادات  وت�شلي���م 
هناأهم على النتائج الطيبة التي حققوها، مبا 
ينعك�ص على اأدائه���م يف خدمة الوطن، معربا 
�شموه عن �شكره جلميع القائمني على تنظيم 
ال���دورة وحتقيق الأهداف املرج���وة، ومتمنًيا 

�سموه للجميع �لتوفيق و�لنجاح.

علبة “نيدو” و�سماعة ت�سجنان 
�ساًبا 3 �سن�ات يف ق�سية اإرهابية

حكم���ت املحكمة الك���ربى اجلنائية الرابعة، عل���ى �شاب، دانته 
بتهم���ة و�ش���ع ج�شم حماك���ي لأ�ش���كال املتفجرات على �ش���ارع عام 
مبنطق���ة جدعلي، عبارة عن علبة حليب “نيدو” مو�سول بها �سماعة 
مكرب �شوت؛ وذلك ب�شجنه ملدة 3 �شنوات عما اأ�شند اإليه من اتهام، 

واأمرت مب�شادرة النموذج املحاكي للمتفجرات امل�شبوط.
واأ�شارت املحكمة اإلى اأن املتهم و�شع منوذًجا حماكًيا لأ�شكال 
املتفجرات واملفرقعات على �شارع 77 مبنطقة جدعلي بالقرب من 
دوار �شغري بجوار اأحد حمالت ال�شوبر ماركت، وهو عبارة عن عدد 4 
بطاريات �شغرية احلجم مثبت عليها اأ�شالك كهربائية �شوداء اللون 
وم�شب���اح كهربائ���ي �شغري احلج���م وبقايا غطاء خا����ص لل�شماعات 
�أ�ســـود وبني �للون وعلبـــة معدنية حلليب “نيـــدو” و�سماعة “مكرب 
�شوت” كان و�شعهم بداخل كي�ص من النايلون اأ�شود اللون؛ وذلك 
لالإيح���اء باأنه ج�ش���م حماكي لأ�ش���كال املتفج���رات، وبق�شد الإخالل 

بالأمن �لعام وترويع �ملو�طنني و�ملقيمني.
وثبت للمحكمة من تقري���ر �شعبة الب�شمات تطابق ب�شمات يد 
�ملتهم باأكرث من 12 عالمة مميزة مع اأثر ب�شمة ا�شبع مت رفعها من 

على كي�ص النايلون املغلف به القنبلة الوهمية.
وذك���رت املحكم���ة اأن اأف���راد ال�رشط���ة تلق���وا بالًغا م���ن غرفة 
العملي���ات الرئي�شية، مف���اده اأنه مت العثور عل���ى ج�شم غريب على 
ال�ش���ارع بالقرب من اأحد اأ�ش���واق ال�شوبر مارك���ت مبنطقة جدعلي، 
وعندم���ا توجهت قوة من اأفراد ال�رشط���ة برفقة املخت�شني �شاهدوا 

ذلك اجل�شم الغريب عن بعد.
وق���د با�رش اأف���راد اجلهات الأمني���ة املخت�شة عمله���م، ومتكنوا 
م���ن التعامل م���ع اجل�ش���م الغريب مبعرف���ة فريق التدخ���ل ال�رشيع، 
وال���ذي تبني بعد ذلك اأنه لي����ص �شوى ج�شم وهمي حماكي لأ�شكال 
املتفج���رات عبارة ع���ن علبة حليب “نيدو” معدنيـــة و�سماعة عليها 
م�شب���اح واأ�ش���الك كهربائي���ة، فت���م حتريزه م���ن قبل فري���ق م�رشح 
اجلرمية. وبالقب�ص على املتهم يف ق�شيته الأولى اعرتف تف�شيلًيا 
اأثن���اء التحقي���ق مع���ه مبعرف���ة النيابة العام���ة باأنه هو م���ن ارتكب 
الواقع���ة، كما اأفاد باأنه هو من قام ب�شناعة اجل�شم الوهمي بنف�شه، 
م�شتخدًما علب���ة حليب “نيدو” و�سماعة، ولفهم بكي�ص �أ�سود �للون 
وو�شع اأ�ش���الًكا كهربائية عليها وبطاري���ات، ول�شقهم بها، وتوجه 
باجل�شم اإلى الدوار القريب من ال�شوبرماركت امل�شار اإليه يف حوايل 
�ل�ساعة 8:00 م�ساًء من يوم 6 �أكتوبر 2017 وو�سع �جل�سم بال�سارع 

العام، ولذ بالفرار هارًبا من املوقع.

اإع��������داد: ع��ب��ا���س اإب���راه���ي���م



الوليد بن طالل يتنازل عن 
ح�ضته يف اأرباح “القاب�ضة”

الريا�ض -رويرتز: قال���ت �رشكة اململكة القاب�ضة 
ال�ضعودية يف اإف�ضاح للبور�ضة اأم�ض اخلمي�ض اإن رئي�ض 
جمل����ض اإدارتها الأمري الوليد بن طالل تنازل عن كامل 
ح�ضته من توزيعات الأرباح النقدية ال�ضنوية املقرتحة 
لل�رشك���ة. وذكر البيان “تنازل رئي�ض جمل�ض الإدارة عن 
34 هلل���ه لكل �ضه���م اأو ما يع���ادل 1197 مليون ريال 
�ضعودي من ح�ضته م���ن التوزيعات النقدية املقرتحة 
لكام���ل ال�ضنة بواقع 8.50 هلله لكل �ضهم اأو ما يعادل 
299.2 مليون ريال �ضعودي )79.8 مليون دولر( من 

ح�ضته من الأرباح الربعية”. 

بور�ضة البحرين تك�ضب 3.27 نقطة
املنام���ة - بور�ضة البحرين: اأقفل موؤ�رش البحرين العام اأم�ض اخلمي�ض عند م�ضتوى 1,318.40 بارتفاع 
وق���دره 3.27 نقط���ة مقارنة باإقفال���ه يوم الأربع���اء, يف حني اأقفل موؤ����رش البحرين الإ�ضالم���ي عند م�ضتوى 

989.19 بانخفا�ض وقدره 0.26 نقطة مقارنة باإقفاله ال�ضابق.
وت���داول امل�ضتثمرون  1.65 مليون �ضهم, بقيمة اإجمالية قدرها 443.89 األف دينار, مت تنفيذها من 
خ���الل 62 �ضفقة, حيث ركز امل�ضتثمرون تعامالتهم على اأ�ضهم قطاع البنوك التجارية, والتي بلغت قيمة 
اأ�ضهم���ه املتداول���ة 266.73 األف دينار اأي ما ن�ضبت���ه 60 % من القيمة الإجمالية للت���داول وبكمية قدرها 
1.07 ملي���ون �ضه���م, مت تنفيذها من خالل 26 �ضفق���ة. جاء البنك الأهلي املتحد يف املركز الأول, اإذ بلغت 
قيمة اأ�ضهمه املتداولة 198.65 األف دينار, اأي ما ن�ضبته 44.75 % اإجمايل قيمة الأ�ضهم املتداولة وبكمية 
قدره���ا 742.14 األ���ف �ضهم, مت تنفيدها من خالل 12 �ضفقة. اأما املرك���ز الثاين, فكان لأملنيوم البحرين 
)األب���ا( بقيمة قدرها 61.47 األف دينار, اأي ما ن�ضبته 13.85 % من اإجمايل قيمة الأ�ضهم املتداولة وبكمية 

قدرها 109.33 األف �ضهم, مت تنفيذها من خالل 5 �ضفقات.
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“االأهلــي املتحــد” يـوزع 341.6 مليـون دوالر نقــدا
منح �ضهم عادي مقابل كل 20 �ضهما

 مازن الن�سور من ال�سيف

وافق����ت اجلمعي����ة العمومي����ة العادي����ة للبن����ك 
الأهلي املتحد اأم�ض على توزيع اأرباح نقدية بن�ضبة 
18 % من القيمة ال�ضمية لل�ضهم بواقع 4.5 �ضنت, 

وهي ت�ضاوي 341.6 مليون دولر.
وهذه التوزيعات ت�ضمل الأ�ضهم العادية كافة 
با�ضتثن����اء اأ�ضهم اخلزينة, والبالغ عددها نحو 7.59 

مليار �ضهم.
كم����ا وافقت على توزيع اأ�ضه����م منحة بن�ضبة 5 
% بواقع �ضهم عادي واحد مقابل كل ع�رشين �ضهما 
عاديا ميلكها امل�ضاهم حت����ى تاريخ اليوم. وي�ضل 

جمموع هذه الأ�ضهم نحو 379.53 مليون �ضهم.
و�ضادقت العمومية الت����ي عقدت بن�ضاب بلغ 
90.12 %, كذلك على ترحيل 61.87 مليون دولر 
اإل����ى الحتياطي القانوين, و214.26 مليون كاأرباح 
م�ضتبق����اة للع����ام املقب����ل, وحتدي����د ملي����ون دولر 

للتربعات.
وواف����ق امل�ضاهمون على من����ح مكافاأة لأع�ضاء 

جمل�ض الإدارة بواقع 2.05 مليون دولر.

ووافق����وا اأي�ضا عل����ى قيام البن����ك باإعادة �رشاء 
ن�ضب����ة ل تزيد عن 10 % من اأ�ضهمه امل�ضدرة وفقا 

لل�رشوط والأحكام.
واأبراأت اجلمعية العمومي����ة ذمة اأع�ضاء جمل�ض 
الإدارة, وم����ررت البيانات املالي����ة املوحدة لل�ضنة 

املا�ضية وتقرير جمل�ض الإدار.
واأعيد انتخاب اأع�ضاء جمل�ض الإدارة بالتزكية, 
وه����م: حم����د احلمي�ض����ي )ممث����ال ع����ن �رشك����ة وفرة 
لال�ضتثم����ار – الكوي����ت(, ورا�ضد امل����ري )ممثال عن 
الهيئ����ة العام����ة للتاأم����ني الجتماع����ي – البحرين(, 
وحمم����د املرزوق وحمم����د الغامن وعدن����ان املرزوق 
وعبدالغن����ي بهبه����اين واأحم����د العبداجلليل )ممثال 
الجتماعي����ة  للتاأمين����ات  العام����ة  املوؤ�ض�ض����ة  ع����ن 
-  الكوي����ت(, وعب����داهلل امل�ضف, فيم����ا مت تعيني 
عادل اللبان ممثال ع����ن الإدارة التنفيذية, وحممود 
دف����راوي وجم����ال الناي����ف اأع�ض����اء حتت بن����د ذوي 

اخلربة والخت�ضا�ض.
ووافق����ت العمومي����ة غري العادي����ة على جتديد 
قراره����ا ال�ض����ادر يف مار�����ض 2017 باملوافقة على 
اإ�ضدار �ضندات وقرو�����ض واأية اأدوات متويلية بحد 

اأق�ضى 4 مليارات دولر. 
كما م����ررت اإ�ض����دار 150 ملي����ون �ضهم عادي 
اإ�ض����ايف بقيم����ة ا�ضمي����ة قدره����ا 25 �ضنت����ا لل�ضهم 
الواح����د؛ بغر�����ض تخ�ضي�ضها لنظام �����رشاء الأ�ضهم 

الإجباري والختياري ح�ضبما يقرره جمل�ض الإدارة.
كم����ا �ض����ادق امل�ضاهم����ون على م�ض����ودة عقد 
التاأ�ضي�����ض والنظ����ام الأ�ضا�ض����ي للبن����ك املعدلني 
وذل����ك لأغرا�����ض حتويل رخ�ضته م����ن م�رشف قطاع 
جتزئ����ة اإلى رخ�ضة قط����اع جملة تقلي����دي وفقا ملا 
مت اإق����راره من جانب اجلمعية العامة غري العادية يف 

دي�ضمرب 2017 يف اإطار اإعادة هيكلة البنك.
واأ�ض����ار بي����ان �ضادر ع����ن البنك اأن����ه بعد ختام 

اأعمال اجلمعية العام����ة, اجتمع جمل�ض الإدارة واأعاد 
انتخ����اب حم����د احلمي�ض����ي رئي�ضا وحمم����د املرزوق 

ورا�ضد املري نائبني له.
وق����ال احلمي�ض����ي اإن “النتائ����ج املالي����ة التي 
حققه����ا البنك مل تكن تاأتي لول اجلهود املتوا�ضلة 
واخلطط ال�ضديدة لالإدارة التنفيذية جنبا اإلى جنب 
مع الأداء املهني الع����ايل واملتفاين لكافة منت�ضبي 

املجموعة ودعم العمالء”.
واأع����رب ع����ن الثق����ة بق����درة املجموع����ة عل����ى 
التعامل مع حتديات وم�ضتجدات البيئة الت�ضغيلية 
وامل�ض����ي قدما يف خططه����ا وم�رشوعاته����ا لتحقيق 
النمو والتو�ضع ب�ضكل متوازن ومدرو�ض على طريق 
حتقي����ق تطلع����ات م�ضاهميه����ا وتلبي����ة احتياج����ات 
الت����ي  والكف����اءة  والتطوي����ر  باجل����ودة  عمالئه����ا 

يتوقعونها.  
وكان الأهلي املتحد حقق اأرباحا �ضافية العام 

املا�ضي بلغت 618.7 مليون دينار, مرتفعة بن�ضبة 
8.4 % عن اأرب����اح 2016, فيما �ضعد �ضايف الدخل 
الت�ضغيل����ي لي�ضل اإلى 1.03 ملي����ار دولر, م�ضتمرا 
يف احلفاظ على كفاءته الت�ضغيلية العالية, حيث مل 
تتجاوز ن�ضبة التكاليف اإلى اإجمايل الدخل 28.8 %.
ارتف����اع  املا�ض����ي  الع����ام  بيان����ات  واأظه����رت 
املوج����ودات الإجمالية للمجموعة اإل����ى 33.2 مليار 
دولر ومنو حمفظة القرو�ض وال�ضلفيات اإلى 19.5 
ملي����ار, يف حني بلغ����ت ودائ����ع العم����الء 22 مليارا, 
ليزي����د على �ضوء ذلك العائ����د على متو�ضط حقوق 
امل�ضاهم����ني اإل����ى 16.5 % والعائد عل����ى متو�ضط 

الأ�ضول اإلى 2.1 %.
وم����ن املعلوم اأن جمموعة البن����ك الأهلي تعمل 
يف 8 اأ�ضواق اإقليمية ودولية هي البحرين, الكويت, 
الإم����ارات, م�����رش, بريطانيا, الع����راق, �ضلطنة عمان, 

ليبيا.

• جمل�ض الإدارة خالل اجتماع اجلمعية العامة العادية وغري العادية اأم�ض	 • •حمد احلمي�ضي	 را�ضد املري	

“اإنوف�ست” يالحق املتورطني بتحويل 5 ماليني دينار كويتي
رئي�ض جمل�ض الإدارة اجلديد طماأن امل�ضاهمني

 املحرر االقت�سادي من املنامة 

اأبدى م�ضاهمو �رشكة اإنوفي�ضت ا�ضتياءهم خالل 
اجتماع اجلمعي����ة العمومية اأم�ض من تق�ضري الإدارة 
التنفيذية والتدقيق الداخل����ي بال�رشكة عقب قيام 
جمل�����ض الإدارة ال�ضاب����ق بتحوي����ل 5 مالي����ني دينار 
كويتي ملحفظة ا�ضتثمارية بطريقة “غري قانونية”.

واأبدوا خوفهم من �ضياع املبلغ رغم تطمينات 
رئي�����ض جمل�����ض الإدارة اجلديد الذي اأك����د اأن هناك 
دعوى ق�ضائية �ض����د 4 اأع�ضاء من املجل�ض ال�ضابق 

متورطني بتحويل املبلغ.
املبل����غ  ح����ّول  ال�ضاب����ق  الإدارة  وكان جمل�����ض 
ل�ضال����ح حمفظ����ة ا�ضتثمارية تعود ل�رشك����ة كويتية, 
4 اأع�ض����اء م����ن املجل�ض الذي ي�ض����م 5 لهم ارتباط 

وعالقة بهذه ال�رشكة ما اأكد وجود �ضبهة قانونية.
وكانت ال�رشكة اأو�ضحت يوم 31 يناير املا�ضي 
اأن م�����رشف البحري����ن املرك����زي اأج����رى مراجعة على 
ا�ضتثم����ارات ال�رشكة, وتبني وجود تعار�ض بني اأحد 
ال�ضتثمارات وقانون ال�����رشكات التجارية البحريني 
متعلق حتديًدا بقواعد امل�ضلح����ة ال�ضخ�ضية ومبداأ 
ت�ض����ارب امل�ضال����ح, اإ�ضاف����ة اإل����ى خمالف����ة اأنظمة 

وقواعد امل�رشف املركزي.
وكلف����ت اجلمعي����ة العام����ة العادي����ة لل�رشكة يف 
فرباير املا�ضي جمل�ض الإدارة اجلديد برفع ق�ضية 
عل����ى الأع�ض����اء الأربع����ة املعني����ني, وه����م: عبداهلل 
احلمي����دي, �ضال�����ض احلج����رف, اأمي����ن �ضي����ت, فهد 

العبداجلليل.
واأكد رئي�ض جمل�ض الإدارة اجلديد عمر املطوع 
اأم�ض اأن املجل�ض اجلديد لحق الأ�ضخا�ض املعنيني 
باملو�ض����وع قانونيا, حيث مت رف����ع دعوى ق�ضائية 

عليهم يف الكويت والبحرين.
ويف رده عل����ى اأ�ضئل����ة امل�ضاهمني حول كيفية 
مت حتوي����ل املبلغ, قال “يف الع����ام 2017 ا�ضتحوذ 

مالك جدد على ح�ض�ض موؤثرة يف ال�رشكة وبناء عليه 
مت ت�ضكي����ل جمل�ض اإدارة ي�ضم 5 اأع�ضاء بدل من 7, 
الذي اأتخذ قرارات غري مدرو�ضة منها حتويل املبلغ 

املذكور”.
البحري����ن  م�����رشف  “خاطبن����ا  املط����وع  وتاب����ع 
املرك����زي, وم����ن ث����م مت اإقال����ة املجل�����ض املذكور 
وت�ضكيل جمل�ضن����ا اجلديد, ال����ذي �ضيقوم بتعديل 
الأو�ض����اع ومالحق����ة الأ�ضخا�ض املعني����ني ق�ضائيا 
ملحاول����ة ا�ضرتداد املبل����غ”. وب����نينَّ اأن هيئة �ضوق 

املال بالكويت تالحقهم هناك اأي�ضا.
 4( املبل����غ  بتحوي����ل  املتورط����ون  والأع�ض����اء 
اأ�ضخا�����ض( باع����وا ح�ض�ضه����م يف �ض����وق الكوي����ت 
املالية, وذلك بح�ضب م�ضاهمني وهو ما اأكده اأي�ضا 
رئي�ض جمل�ض الإدارة اجلديد, الأمر الذي يعني اأنهم 

اأ�ضبحوا خارج ال�رشكة.
وب����نينَّ املط����وع اأن املجل�����ض اأح�����رش موؤ�ض�ض����ة 
م�ضتقل����ة لعمل حتقيق ب����كل التحويالت التي متت 
خ����الل فرتة املجل�����ض ال�ضاب����ق, )...( ننتظ����ر نتائج 

التحقيق, و�ضيتم حما�ضبة كل املتورطني.
اأك����د  امل�ضاهم����ني  ت�ض����اوؤلت  عل����ى  رده  ويف 
اأن ال�رشك����ة ب�ض����دد تقيي����م جمي����ع وظائ����ف الإدارة 
املتابع����ة  واإدارة  لل�رشك����ة  الداخل����ي  والتدقي����ق 

واملخاطر. 
والع�ض����و اخلام�����ض يف جمل�����ض الإدارة ال�ضابق 
ه����و ب�ضار التويج����ري, والذي اأب����راأت ذمته اجلمعية 
العمومية الت����ي انعقدت يف فرباي����ر املا�ضي, وهو 

خارج دائرة املقا�ضاة.
وي�ضم املجل�����ض اجلديد 7 اأع�ض����اء, وهم: عمر 
�ضامل املط����وع, وب�ض����ار نا�رش التويج����ري, ويعقوب 
يو�ض����ف عل����ي بن����در )ممثالن ع����ن بي����ت ال�ضتثمار 
اخلليج����ي( وم�ضاري ف����وؤاد �ضعود الف����وزان, وخالد 
عبدالعزيز الغ����امن, وم�ضعل يو�ض����ف مطلق الزايد, 

وعبدالرحمن ه�ضام الن�ضف.
اإلى ذلك, وافقت اجلمعية العامة العادية اأم�ض 
على جميع بنود حم�����رش الجتماع, والذي مل يت�ضمن 
اأم����ورا جوهري����ة, حي����ث اكتف����ى مبح�����رش اجلمعي����ة 
العمومية ال�ضابق, وتقرير جمل�ض الإدارة عن اأعمال 
2017, وتقري����ر هيئ����ة الرقابة ال�رشعي����ة ومدققي 

احل�ضابات اخلارجيني وحوكمة ال�رشكات.
وحققت ال�رشكة اأرباح����ا �ضافية العامل املا�ضي 
بلغ����ت 6.05 مليون دولر, مقابل 10.08 مليون يف 
2016, فيم����ا بل����غ جمموع الدخ����ل الت�ضغيلي 23.2 
ملي����ون دولر الع����ام املا�ض����ي, مرتفعا م����ن 15.9 

مليون يف 2016.

• اأع�ضاء جمل�ض الإدارة خالل اجلمعية العمومية اأم�ض	

البحرين ت�سدر �سكوكا مبليار دوالر

متكنت البحرين يف طرح اإ�ضدار �ضكوك 
بقيم���ة ملي���ار دولر فق���ط من خ���الل احلملة 
الرتويجي���ة التي قامت به���ا لإ�ضدار �ضندات 
دولي���ة. وت�ض���كل ممار�ضة التموي���ل جزًءا من 
النه���ج احلكي���م للمملك���ة يف اإدارة متطلبات 
التموي���ل اخلا�ض���ة به���ا. ولقي���ت  ال�ضفق���ة 
اهتماما عامليا قويا من امل�ضتثمرين من اأكرث 
م���ن 100 م�ضتثم���ر, وفقا لبيان م���ن م�رشف 
البحرين املرك���زي. واأ�ضاف البي���ان “�رشعت 
اململك���ة يف حمل���ة ترويجي���ة �ضامل���ة وا�ضعة 
النطاق ح�رشها اأكرث من 70 م�ضتثمراً يف اآ�ضيا 
واأوروبا وال�رشق الأو�ضط والوليات املتحدة”.

وا�ضتناًدا اإل���ى ردود فعل امل�ضتثمرين, 
اختارت اململكة اتب���اع اأف�ضل �ضكل لأ�ضواق 
راأ����ض امل���ال ذات التكلفة املثل���ى, واإ�ضدار 
�رشيحة واح���دة فقط من ال�ضك���وك, مع الأخذ 
يف العتبار عوامل خمتلفة, مبا يف ذلك خلفية 
ال�ض���وق ال�ضائ���دة, واأداء اإ�ض���دارات اأ�ض���واق 
راأ����ض امل���ال اخلا�ض���ة بالأ�ض���واق النا�ضئ���ة 
يف الف���رتة الأخ���رية. ووفق���ا لبي���ان امل�رشف 
املرك���زي, فق���د “�ضج���ل دفرت الأوام���ر زخما 
قوي���ا ومتت تغطيته ب�ض���كل كاف يف ال�ضاعة 
11:00 �ضباحا بتوقيت اململكة املتحدة, مما 
مك���ن اململكة من ت�ضدي���د الت�ضعري النهائي 
للح�ض���ول عل���ى 6.875 %, وت�ضعري عرو�ض 

ناجحة بقيمة 1 مليار دولر لل�ضكوك”.
وقد اجتذب العر�ض كتاًبا متنوًعا عاملًيا 
من امل�ضتثمرين الإ�ضالمي���ني والتقليديني, 
حي���ث مت توزي���ع 59 % م���ن املذك���رات يف 
منطقة ال����رشق الأو�ضط و�ضمال اإفريقيا, و16 
% يف اأوروبا, و14 % يف اململكة املتحدة, و9 

% يف الوليات املتحدة, و2 % يف اآ�ضيا.
و�ضكل التوزيع ح�ضب نوع امل�ضتثمر 63 

% من البنوك / امل�ضارف اخلا�ضة, و33 % 
م���ن مديري ال�ضناديق, و3 % من املعا�ضات 

والتاأمني, و1 % اأخرى.
وت�ضتم���ر اململك���ة يف ال�ضتف���ادة م���ن 
العر����ض القوي ل�ضن���دات ال�ضكوك اخلا�ضة 
به���ا, كما يت�ض���ح من الإ�ض���دار اجلديد الذي 
ي�ضعر داخل منحنى عائد ال�ضندات التقليدي 
للحكومة. وقال املدي���ر التنفيذي للعمليات 
امل�رشفية يف م�رشف البحرين املركزي �ضلمان 
ب���ن عي�ضى اآل خليف���ة “لقد ع���ززت البحرين 
عالق���ة طويل���ة الأجل م���ع م�ضتثم���ري اأ�ضواق 
راأ����ض املال الدائن���ة, وي�رشنا اأن ن���رى �ضهية 
قوي���ة للمعامل���ة بالرغ���م من ظ���روف ال�ضوق 
املتقلبة”. وم���ن املتوقع اأن ترف���ع البحرين 
التموي���ل من خالل م�ض���ادر التمويل الأخرى, 
مبا يف ذلك اأ�ضواق راأ�ض املال املحلي, ورمبا 
ت�ضع���ى اإلى الع���ودة اإلى اأ�ض���واق راأ�ض املال 
الدولي���ة يف مرحل���ة لحقة من الع���ام 2018. 
وقام كل م���ن بنك بي اإن بي باريبا, و�ضيتي, 
وبنك اخلليج الدويل, وبنك البحرين الوطني, 
وبن���ك �ضتان���درد ت�ضارت���رد ب���دور املديرين 
امل�ضرتكني ومديري امل�ضرتيات امل�ضرتكني 
يف ال�ضفقة. واأ�ضار مديري �ضناديق يف اأوروبا 
واخلليج اإلى اأن بع�ض امل�ضتثمرين القلقني 
ب�ض���اأن زي���ادة م�ضتوي���ات الدي���ن واإث���ر رفع 
اأ�ضعار الفائدة الأمريكية على ديونها, وبداأوا 
الآن يف طل���ب تو�ضيحات �رشيحة من البحرين 
ب�ضاأن توقعات احل�ضول على م�ضاعدات قبل 
اأن يتعهدوا باأموال جديدة. ووفقا لتقديرات 
�ضتاندرد اآند بورز, فاإن ن�ضبة ديون احلكومة 
البحرينية اإلى الناجت املحلي الإجمايل قفزت 
اإل���ى 81 % يف العام 2017, مقارنة ب� 34 % 
يف الع���ام 2012, كما تتوقع وكالة الت�ضنيف 
الئتم���اين اأن ت�ضل الن�ضبة اإلى 98 % بحلول 

العام 2020.

املحرر االقت�سادي

 ت�سوير خليل اإبراهيم

ل��ل��واح��د ���ض��ن��ت��ا   25 ب���واق���ع  ع�����ادي  ���ض��ه��م  م��ل��ي��ون   150 اإ�����ض����دار 
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“عمومية بتلكو” ت�صادق على توزيع �أرباح نقدية بـ 41.6 مليون دينار
معايري جديدة لال�ستثمارات اخلارجية... والتخارج من بع�ض املحطات يف الوقت املنا�سب

 عزوز علي من �لهملة

�سهد اجتماع اجلمعية العمومية ال�سنوية الثامن 
والثالثون موافقة امل�ساهم���ن على تو�سية جمل�ض 
الإدارة بتوزي���ع اأرباح نقدية ع���ن العام بقيمة 41.6 
ملي���ون دين���ار )110.3 مالي���ن دولر ( بقيم���ة 25 
فل�س���ا لل�سه���م الواح���د، مت دفع 10 فلو����ض م�سبقا 
خ���الل الرب���ع الثال���ث م���ن الع���ام 2017، و�سيت���م 
دف���ع ال���� 15 فل�س���ا ع���ن كل �سه���م، املتبقية خالل 
الأ�سابيع املقبلة. كما منح امل�ساهمون ومن ميثلهم 
موافقتهم ل�رشكة بتلكو ل�رشاء اأ�سهم اخلزينة حتى 10 
% م���ن راأ�ض املال؛ بهدف دع���م �سعر �سهم ال�رشكة 

ومدى �سيولتها.
وعق���دت اجلمعي���ة  العمومي���ة العادي���ة لل�سنة 
العادي���ة  2017 وغ���ري  31 دي�سم���ر  املنتهي���ة يف 
ملجموع���ة بتلكو اأم����ض اخلمي����ض 29 مار�ض 2018؛ 
للح�سول على موافق���ة امل�ساهمن على التعديالت 
املقرتح���ة على عق���د التاأ�سي�ض والنظ���ام الأ�سا�سي 
امتث���ال للمتطلب���ات اجلدي���دة يف قان���ون  لل�رشك���ة 
ال����رشكات التجاري���ة، وذل���ك مبق���ر ال�رشك���ة الرئي�ض 
يف الهمل���ة، وح�رشه اأع�س���اء جمل����ض الإدارة والإدارة 
التنفيذي���ة وع���دد م���ن امل�ساهمن بح�س���ور فريق 

الت�سال املوؤ�س�سي والت�سويق.
وخ���الل الجتماع العام غري الع���ادي الذي اأعقب 
اجتماع اجلمعي���ة العمومية، واف���ق امل�ساهمون على 

تو�سي���ة جمل����ض الإدارة بتخويل���ه لإج���راء تعديالت 
عل���ى عقد التاأ�سي����ض والنظام الأ�سا����ض لل�رشكة مبا 
يتوافق مع متطلبات القانون رقم )1( للعام 2018 
ب�س���اأن تعديل بع�ض اأحكام قانون ال�رشكات التجارية 
ال�س���ادر باملر�س���وم الت�رشيع���ي رق���م )21( ل�سن���ة 
2001. كم���ا منحت اجلمعية تخويال ل�سكرتري جمل�ض 
الإدارة للتوقي���ع نياب���ة عن جمل����ض الإدارة؛ لتوثيق 
هذه التعديالت اأمام اجلهات القانونية ذات ال�سلة.

وق���ال رئي�ض جمل����ض الإدارة ال�سي���خ حممد بن 
خليف���ة اآل خليفة “نحن �سع���داء لنجاحنا يف موا�سلة 
البناء وتوفري العائدات املطلوبة مل�ساهمينا، والتي 

جتل���ت يف مدفوع���ات الأرب���اح الت���ي مل تختل���ف عن 
الأع���وام ال�سابقة، ما ي���دل على جدية الت���زام بتلكو 

جتاه م�ساهميها”.
واأ�س���اف “وفيما يخ�ض تعدي���ل عقد التاأ�سي�ض 
واملواد املتعلق���ة بالنظام الأ�سا����ض، ت�سعى بتلكو 
دائم���ا للتقي���د بالقوان���ن والأنظم���ة الت���ي حتك���م 
ال�رشكات، كم���ا اأنها ملتزمة ب���اإدراج اأية تغيريات يف 
متطلبات القانون اخلا�ض بالنظام الأ�سا�ض، والعمل 

على تطبيقها داخل ال�رشكة”.
ودعم���ا مل���ا ذك���ره رئي����ض جمل����ض الإدارة يف 
الجتماع، ق���دم كل من الرئي�ض التنفيذي للمجموعة 

اإيه���اب حن���اوي واملدير امل���ايل للمجموع���ة في�سل 
قمحية ملحات ع���ن الأداء امل���ايل والت�سغيلي ل�رشكة 
بتلك���و للع���ام 2017، ومت العر�ض باإيج���از الأهداف 
الرئي�س���ة خلط���ة املجموع���ة الإ�سرتاتيجي���ة لل�سن���ة 

املقبلة.
وق���د ج���رت نقا�سات مطول���ة ب�س���اأن املحطات 
اخلارجي���ة للمجموع���ة، والت���ي ي�سه���د بع�سه���ا اأداء 
غري جي���د مث���ل “�سباأف���ون” يف اليمن ج���راء الو�سع 
ال�سيا�س���ي غري امل�ستقر و”اأمني���ة” يف الأردن، وماذا 

كانت املجموعة �ستبقي عليها اأم �ستتخارج منها؟ 
وق���د اأو�س���ح امل�سوؤول���ون يف املجموع���ة اأنهم 

لي����ض يف عجالة من اأمرهم يف التخ���ارج من مثل هذه 
ال�ستثم���ارت اخلارجي���ة يف الوق���ت احل���ايل فلرمب���ا 
يتح�س���ن الو�سع يف مث���ل هذه املحط���ات اخلارجية، 
م�ستدركن اأنه اذا ما ا�ستمر الو�سع على ما هو عليه 
م���ن الأداء غري اجليد، فان التخ���ارج منها �سيكون يف 
الوقت املنا�سب. واأكد رئي�ض جمل�ض الإدارة ال�سيخ 
حمم���د بن خليف���ة اآل خليف���ة اأن املجموع���ة �ست�سع 
معاي���ري جديدة وخمتلفة عن املعايري ال�سابقة يف اأي 
توج���ه م�ستقبل���ي لال�ستثمار يف اخل���ارج؛ ل�سمان اأن 
تكون الأ�سواق اخلارجية خالية من اأية معوقات لنمو 

ا�ستثمارات املجموعة.

• •اإيهاب حناوي يقدم عر�سا للبيانات املالية	 اجتماع اجلمعية العمومية ملجموعة بتلكو	

 ت�صوير خليل �إبر�هيم

“�لفنادق �لوطنية” ت�صتمرث 7.5 مليون دينار يف جتديد “�لدبلومات”
اأقرت توزيع نحو مليون دينار اأرباًحا نقدية على امل�ساهمن

 علي �لفرد�ن من �ملنامة

ق���ال رئي����ض جمل����ض اإدارة �رشك���ة الفن���ادق 
الوطنية، املالكة لفندق الدبلومات ومبنى ال�سقق 
واملكاتب، اإن ال�رشك���ة ا�ستثمرت نحو 7.5 مالين 
دينار يف عملية م�رشوع جتديد ملرافق الفندق ينجز 

هذا العام.
وقال في�سل الزياين يف رده على ا�ستف�سارات 
ال�سحافين عقب انتهاء اجلمعية العمومية لل�رشكة 
�سب���اح اأم����ض اإن ال�رشك���ة تنوي �س���خ ا�ستثمارات 
جدي���دة يف ا�ستثمار اأحد الأرا�س���ي الواقعة �سمن 
حمي���ط فندق الدبلومات، وا�سف���ا هذا  ال�ستثمار 
باأنه �سيكون “كبريا” دون خو�ض تفا�سيل. واأ�سار 
اإلى اأن تغيريا طراأ على اخلطة الأ�سلية التي كانت 

تق�سي بت�سييد مركز للت�سوق واخلدمات.
وب�س���اأن مو�س���وع م����رشوع التجدي���دات، اأ�سار 
الزي���اين اإلى اأن امل����رشوع يتطور ب�س���ورة مر�سية 
ج���داً، اإذ مت ا�ستالم بهو الفن���دق املجدد مع بداية 
العام 2018، واأعيد افتتاح���ه، كما اأنه من املوؤمل 
اإع���ادة افتتاح ال�ست���ة طوابق املج���ددة للت�سغيل 
ب�سورة تدريجية ليتم النتهاء من اأعمال التحديث 

بالكامل مع نهاية �سهر يوليو 2018.

ووافق���ت اجلمعي���ة العمومي���ة العادية ل�رشكة 
الفن���ادق الوطني���ة عل���ى البن���ود املعرو�سة على 
الجتماع، والتي كان من بينها اإقرار التخ�سي�سات 
ع���ن رب���ح الع���ام 2017 واملت�سمن توزي���ع اأرباح 
نقدية عل���ى امل�ساهمن مبق���دار 10 % من راأ�ض 
املال، اأي ما يعادل 1.091 مليون دينار، ما قيمته 

10 فلو�ض لكل �سهم.

كم���ا ت�سمن���ت التخ�سي�س���ات املوافقة على 
ترحي���ب باق���ي الأرب���اح، وقدره���ا 1.085 مليون 

دينار حل�ساب الأرباح امل�ستبقاة.
واعتم���د امل�ساهم���ون مبل���غ 120 األ���ف دينار 
جان���ب  اإل���ى  الإدارة  جمل����ض  لأع�س���اء  كمكاف���اأة 
تخ�سي����ض مبل���غ ق���دره 30 األ���ف دين���ار؛ لدع���م 

املوؤ�س�سات الوطنية وللترعات اخلريية.

ومت خ���الل الجتم���اع تزكي���ة في�س���ل اأحم���د 
الزي���اين؛ ليتم اإعادة تعيين���ه كع�سو جمل�ض اإدارة 
عن القط���اع اخلا�ض امل�ساه���م يف ال�رشكة، يف حن 
يجري تعي���ن باقي اأع�ساء جمل����ض الإدارة ال�ستة 
م���ن جانب امل�ساهمن الأ�سا�سي���ن، وهم: ال�رشكة 
الكويتي���ة لال�ستثم���ار، الهيئة العام���ة لال�ستثمار 
)الكوي���ت(، الهيئ���ة العام���ة للتاأم���ن الجتماعي 

)البحرين(.
الإدارة  جمل����ض  كلم���ة  يف  الزي���اين  وذك���ر 
للم�ساهم���ن اأن ظروف ال�سوق مل تتغري عن العام 
املا�س���ي، بل ميكن الق���ول اإن العام 2017 ات�سم 
بالرتابة متاث���را بالظروف القت�سادي���ة ال�سائدة، 
والت���ي �سكل���ت امت���دادا للع���ام ال���ذي �سبق مما 
اأث���ر �شلب���ا على ن�ش���اط وت�شغيل الفن���ادق، وعمق 
املناف�س���ة بينها، واأدى اإلى ت���دين متو�سط اأ�سعار 
الغرف م���ن 66 دينارا اإلى 60 دين���ارا، كما تدنت 
ن�سب���ة الإ�سغ���ال م���ن 52 % اإل���ى 45 % وقيا�سيا 
لبقي���ة الفنادق، ف���اإن فندق الدبلوم���ات قد اأبلى 
ب���الًء ح�سنا اإذا م���ا اأخذنا يف العتب���ار البدء مب�رشوع 
جتدي���د بهو وغ���رف الفندق اعتبارا م���ن الأول من 
يولي���و، وخ���روج بهو الفن���دق و�ست���ة طوابق كليا 
م���ن الت�سغيل منذ ذلك التاريخ حتى نهاية ال�سهر 

الأول من العام 2018.
واأ�سار اإلى انخفا�ض مبيعات الفندق وال�سقق 
بن�سب���ة 19 %، وارتف���اع اإيرادات مبن���ى املكاتب 
بن�سب���ة 5 %، وانخفا����ض اإجمايل مبيع���ات ال�رشكة 
بن�سب���ة 16 %، وانخفا����ض الربح ال�س���ايف لل�رشكة 
بن�سب���ة 38 %، وانخفا����ض العائ���د عل���ى الأ�سهم 

بن�سبة 38 %.

• جانب من اجتماع اجلمعية العمومية	

 �ملحرر �القت�صادي من �ملنامة

عقدت اجلمعية العمومية ل�رشكة “�سوليدرتي 
البحرين” اأول اجتماع اأم�ض بعد عملية اإمتام اندماج 
ناجحة بن كل من �رشكة “الأهلية للتاأمن” و�رشكة 
“�سوليدرتي التكافل العام” يف دي�سمر املا�سي، 
يف ح���ن اأك���د امل�سوؤول���ون اأن ع���ن ال�رشك���ة على 
التو�س���ع يف جمال تق���دمي اخلدم���ات خ�سو�سا يف 

جمال التطبيقات عر الإنرتنت.
واأكد رئي�ض جمل����ض اإدارة �رشكة “�سوليدرتي 
البحرين” توفيق �سه���اب اأن ال�رشكة “�ست�ستمر يف 
تعزيز �سورته���ا وا�ستهداف م�ستوي���ات اأعلى من 
منو الأعمال والتواجد، وهو ما يوؤدي اإلى ال�ستحواذ 
عل���ى ح�سة اأك���ر من ال�سوق وحتقي���ق و�سع قوي 
ك�رشكة تقدم احللول التاأمينية التكافلية ال�ساملة، 
اإذ تنوي ال�رشكة تعزيز درجات الر�سا لدى عمالئها 
وتقوية قن���وات التوزيع اللكرتوني���ة التي تغطي 

مزيداً من اأن�سطة الأعمال”.
وواف���ق امل�ساهم���ون يف �رشك���ة “�سوليدرت���ي 
البحري���ن” املدرج���ة يف بور�سة البحري���ن لالأوراق 
املالي���ة، عل���ى البن���ود املعرو�س���ة يف اجتماع���ي 
اجلمعي���ة العادية وغ���ري العادية، والت���ي ت�سمنت 

اعتماد تو�سية جمل�ض الإدارة بتحويل مبلغ 9،604 
دين���ار اإلى ح�س���اب الحتياطي القان���وين، وتدوير 
مبل���غ 86،432 دين���ار كاأرب���اح م�ستبق���اة للع���ام 

املقبل.
كما اعتمد امل�ساهمون تو�سية جمل�ض الإدارة 
باإ�س���دار اأ�سهم منح���ة من عالوة الإ�س���دار مبقدار 
7.2514 % من راأ�ض املال املدفوع )0.072514 
جمموع���ه  م���ا  اأي  ع���ادي(،  �سه���م  ل���كل  �سهم���اً 
8،113،367 �سه���م بقيم���ة اأ�سمي���ة قدره���ا 100 
فل�ض لل�سه���م وبقيمة اإجمالي���ة قدرها 811،337 

دين���ار، ل���كل م�ساهم م�ستح���ق وم�سج���ل يف �سجل 
امل�ساهمن كم���ا بتاريخ انعقاد اجلمعية العمومية 

وذلك بعد موافقة م�رشف البحرين املركزي.
ويف اجتم���اع اجلمعي���ة العمومية غ���ري العادية 
مت���ت املوافقة على زيادة راأ����ض املال امل�رشح به 
اإلى 15 مليون دين���ار، وزيادة راأ�ض املال ال�سادر 
واملدف���وع اإلى 12 ملي���ون دينار )نتيج���ة اإ�سدار 
اأ�سه���م منح���ة(. كما مت���ت املوافقة عل���ى تعديل 
عق���د التاأ�سي�ض والنظ���ام الأ�سا�سي، وتعديل عقد 
التاأ�سي�ض والنظام الأ�سا�سي ل�سوليدرتي البحرين 

ليتوافق مع تعديل بع�ض اأحكام قانون ال�رشكات.
وحققت �رشك���ة “�سوليدرتي البحرين” اإجمايل 
اأق�ش���اط ق���دره 15.87 مليون دين���ار، يف حن بلغ 
اإجم���ايل املوج���ودات 65.7 مليون دين���ار، وحقوق 
امل�ساهم���ن نحو 23.5 ملي���ون دينار، يف حن بلغ 
�سايف الأرب���اح والفوائ�ض نحو 161 األف دينار، يف 
العام 2017. اأما �س���ايف الربح لل�سنة 2017، فقد 

بلغ 96 األف مقارنة ب� 32 األف يف العام 2016.
واأك���دت “�سوليدرت���ي البحرين” اأنه���ا اأنهت 
الع���ام 2017 باأداء اأقوى ل�سيم���ا بعد النتهاء من 

عملية الدمج، وتتطلع اإلى امل�ستقبل باأ�سول اأكر 
واأرباح اأكرث. وق���ال املدير العام ل�رشكة �سوليدتي 
البحري���ن جواد حمم���د اإن ال�رشك���ة ت�ستهدف تعزيز 
وجوده���ا يف ال�س���وق املحلية عر تق���دمي خمتلف 
املنتجات التاأمينية التي تلبي احتياجات املجتمع، 
م�سريا اإل���ى اأن ال�رشك���ة تتجه بقوة نح���و ا�ستخدام 
القنوات الإلكرتونية عر حتديث �سامل لأنظمتها، 
لفت���ا اإلى اإم���كان افتتاح فروع جدي���دة، ولكن يف 

امل�ستقبل القريب.
وب���ننَّ اأن ال�رشك���ة متتل���ك حالي���اً ع����رشة فروع 
منت����رشة يف خمتل���ف مناط���ق البحري���ن، متوقعا اأن 
حتق���ق ال�شوق املحلية من���وا يف االق�شاط املكتتبة 
خ�سو�س���ا يف جم���ال التاأم���ن ال�سحي م���ع تطبيق 
قان���ون ال�سم���ان ال�سح���ي، والذي م���ن املوؤمل اأن 
يكون ل�رشكات التاأم���ن دور كبري فيه، م�سيفا اأن 
ال�رشك���ة كانت رائ���دة يف ال�س���وق يف تقدمي تغطية 
تاأمينية فيما يتعلق بباقة الرعاية ال�سحية الأولية 

للعاملن الأجانب يف ال�رشكات.
واأك���د ا�ستع���داد ال�رشك���ة للم�ساهم���ة بتزويد 
ال�سوق باخلدم���ات املطلوبة فيما يتعلق بالتاأمن 
ال�سح���ي بع���د تطبي���ق النظ���ام الوطن���ي اجلدي���د 

للتاأمن ال�سحي.

وتوجه للتو�صع بعد �الندماج مع “�الأهلية”  �أول عمومية لـ“�صوليدرتي” 
امل�ساهمون يوافقون على اإ�سدار اأ�سهم منحة

• اأثناء انعقاد اجلمعية العمومية	



تقــريــر

دب���ي - روي���رز: قالت �رشك���ة فوت�سي را�سل 
ال�سعودي���ة  البور�س���ة  اإن  الأ�س���واق  ملوؤ����رشات 
�ستن�سم اإلى موؤ�رشها للأ�سواق النا�سئة اعتبارا من 
مار����س 2019، يف خط���وة من املتوق���ع اأن جتتذب 
ا�ستثم���ارات حماف���ظ اأجنبي���ة جدي���دة مبلي���ارات 

الدولرات للمملكة.
ويح���دد الكثري من �سناديق الأ�سهم يف العامل 
اجتاهات���ه بن���اء عل���ى املوؤ����رش و�سيحتاج���ون ل�رشاء 
الأ�سه���م ال�سعودية عندما يدخل قرار فوت�سي حيز 
التنفيذ. وال�سوق ال�سعودي���ة البالغ راأ�سمالها نحو 
500 ملي���ار دولر اأك���ر �س���وق للأ�سه���م يف العامل 

العربي.
ميث���ل القرار دفعة للإ�سلح���ات التي د�سنها 
ويل العهد ال�سعودي الأمري حممد بن �سلمان الذي 
ي�سع���ى جلذب ا�ستثم���ارات اأجنبية؛ م���ن اأجل خلق 
فر����س عمل وتنوي���ع اقت�ساد الب���لد، الذي ت�رشر 
كثريا ج���راء تدين اأ�سعار النفط، وتقلي�س اعتماده 

على �س���ادرات الطاقة. وقال الرئي����س التنفيذي 
لفوت�س���ي را�سل مارك ميكبي����س يف موؤمتر �سحايف 
يف نيويورك “�س���م ال�سعودية اإل���ى موؤ�رش فوت�سي 
اأكر حدث يف الأ�سواق النا�سئة منذ 2001، وتطور 
مه���م للم�ستثمري���ن العاملي���ن” يف اإ�س���ارة اإل���ى 
تو�سعة تغطية فوت�سي بع���د �رشائها موؤ�رش بارينجز 

للأ�سواق النا�سئة يف العام ال�سابق.
ال�سعودي���ة  ال�س���وق  اإن  فوت�س���ي  وقال���ت 
�ستدخ���ل املوؤ�رش عل���ى مراحل عدة تب���داأ يف مار�س 
2019 وتنته���ي يف دي�سم���ر من العام ذاته كي ل 
يت�سبب احلجم الكبري لل�سوق ال�سعودية يف اإحداث 
ا�سطرابات بالأ�سواق الأخرى مع حتويل ال�سناديق 

الأموال اإلى الريا�س.
واأ�ساف���ت فوت�سي اأن من املتوق���ع اأن يكون 
وزن اململك���ة عل���ى املوؤ����رش 2.7 %، وق���د يرتفع 
اإل���ى نحو 4.6 % بف�سل املق���رح احلكومي بطرح 
ع���ام اأويل ل� 5 % من اأ�سهم عم���لق النفط اأرامكو 

ال�سعودية.
وعمل���ت ال�سلط���ات ال�سعودي���ة عل���ى م���دار 
�سنوات؛ من اأجل تلبية معايري الإدراج على املوؤ�رش، 
اإذ �س���ددت قواعد حوكمة ال����رشكات وحدثت نظام 
ت�سويات ال�سوق وخفف���ت القيود املفرو�سة على 
ملكي���ة الأجان���ب للأ�سهم واإن كان���ت مل ترفع تلك 

القيود بالكامل.
وقال رئي�س هيئة ال�س���وق املالية ال�سعودية 
حمم���د القوي���ز يف املوؤمتر الذي عق���د يف نيويورك 
“هذا التطور �سيزيد من تنويع قاعدة امل�ستثمرين 
يف ال�س���وق ال�سعودي���ة، وغالبا م���ا تتمخ�س زيادة 
تنوع قاعدة امل�ستثمرين عن �سوق مال اأكرث ن�سجا 

واأقل تقلبا”.
و�سي�سيف قرار فوت�س���ي على الأرجح �سيولة 
قيمته���ا نح���و 5.5 ملي���ار دولر م���ن ال�سنادي���ق 
“اخلاملة” املرتبطة باملوؤ�رش اإلى ال�سوق ال�سعودية، 
وفقا ملاركبي�س. كانت املجموعة املالية هريمي�س 

توقع���ت اأن جتت���ذب ال�سعودي���ة نح���و 5 مليارات 
دولر من ال�سنادي���ق “اخلاملة” املرتبطة باملوؤ�رش 

بف�سل قرار فوت�سي.
واإ�ساف���ة اإل���ى ذل���ك، �ستتخ���ذ “اإم.اإ�س.�سي.

اآي” املناف�س���ة قرارها يف يونيو ب�ساأن ما اإذا كانت 
�ستدرج ال�سعودية على موؤ�رشها القيا�سي للأ�سواق 
النا�سئة. واإذا اتخذت قرارا اإيجابيا، وهو ما يتوقعه 
الكثري من مديري ال�سناديق، فقد جتتذب ال�سوق 
ال�سعودية تدفقات خاملة بنحو 10 مليارات دولر.
وقد تكون مثل تل���ك الأرقام جمرد غي�س من 
في�س، اإذ م���ن املتوقع تدفق الكث���ري من الأموال 
اجلدي���دة من ال�سنادي���ق “الن�سط���ة” التي تتمتع 

بقدر اأكر من حرية احلركة بن الدول.
وتعتق���د هريمي����س اأن ال�سعودي���ة قد ت�سهد 
تدفق���ات اإجمالي���ة ت���راوح ب���ن 30 ملي���ارا و45 
ملي���ار دولر خ���لل العامن املقبل���ن كتلك التي 
يف �سوق���ي الإم���ارات وقطر املجاورت���ن. اأما بلوغ 

م�ستوي���ات مماثل���ة للمك�سي���ك ورو�سي���ا �سيعني 
تدفقات بقيمة 90 مليار دولر.

وقال رئي����س ا�ستثمارات الأ�سه���م باملنطقة 
لدى فرانكلن متبلتون لل�ستثمارات �سلح �سما، 
الت���ي تدير اأ�س���ول عاملية بنح���و 745 مليار دولر 
“�س���م ال�سعودي���ة حدث مه���م يف تطوي���ر اأ�سواق 
الأ�سه���م باملنطق���ة... فه���و يفتح املنطق���ة اأمام 
جمموعة من ال�ستثمارات املخ�س�سة التي مل تكن 

�ستتاح بغري ذلك”.
واأ�ساف �سم���ا اأن قطاعات البن���وك والتاأمن 
والرعاية ال�سحية والتعلي���م وال�سلع ال�ستهلكية 

قد تكون جاذبة لل�ستثمار.
ورمب���ا تخل���ق الإ�سلح���ات فر����س ا�ستثم���ار 
جديدة. فم���ن املقرر رفع حظر عل���ى قيادة املراأة 
اأ�سه���ر قليل���ة، مم���ا �سيدع���م  لل�سي���ارات خ���لل 
القطاع���ات املرتبط���ة بال�سي���ارات، كم���ا تخط���ط 
اململكة لتطوير ال�سياحة غري الدينية للمرة الأولى.

ال�شعودية تن�شم ملوؤ�رش فوت�شي للأ�شواق النا�شئة وتنتظر املليارات
يف خطوة جتتذب ا�ستثمارات حمافظ اأجنبية اعتباًرا من مار�س 2019 
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افتتاح معر�ض البحرين للموا�شفات جت�شيدا لـ “اال�شتدامة” 
“با�رشك” توزع 60 % نقدا واأ�شهم منحة

اإعادة انتخاب جمل�س الإدارة

 املحرر االقت�شادي من املنامة

وافق����ت اجلمعي����ة العمومي����ة العادي����ة ل�رشك����ة 
البحرين لت�سليح ال�سف����ن والهند�سة )با�رشك( على 
توزي����ع اأرب����اح بن�سب����ة 60 %، منه����ا 50 % نقدا من 
راأ�س املال )50 فل�س����ا لل�سهم الواحد(، والتي تبلغ 
900 األ����ف دينار، و10 % اأ�سه����م منحة بواقع �سهم 
واحد لكل ع�����رشة اأ�سهم، اأي 1.8 مليون �سهم، مببلغ 

180 األف دينار.
كم����ا وافقت عل����ى تخ�سي�س مبل����غ 73.9 األف 
دين����ار حل�س����اب الأعم����ال اخلريي����ة، وحتوي����ل مبلغ 
يتج����اوز 1.8 مليون دينار للأرب����اح امل�ستبقاة، و90 

األفا للحتياطي القانوين.
كم����ا م����ررت اجلمعي����ة مق����رح توزي����ع مكافاأة 
لأع�ساء جمل�س الإدارة مببلغ اإجمايل و�سل اإلى 152 

األف دينار.
و�سادق امل�ساهمون على حم�رش اجتماع اجلمعية 
العمومي����ة العادي����ة ال�سابق املنعق����د يف 27 مار�س 
2017، وعلى تقرير جمل�س الإدارة عن اأعمال ال�رشكة 
لل�سن����ة املالية املا�سية، وتقرير مدققي احل�سابات 

اخلارجين، وعلى البيانات املالية للعام 2017.
واأع����ادت العمومي����ة انتخ����اب اأع�س����اء جمل�����س 
الإدارة، حي����ث ف����از بالتزكي����ة كل من: خال����د كانو، 
فوزي كانو، عبداهلل يو�س����ف اأكر علي ر�سا، وخالد 

يو�س����ف عبدالرحم����ن، خال����د عب����داهلل عبدالرحم����ن، 
نورالدين �سعدي، طلل فوزي كانو.

و�سادقت اجلمعي����ة العمومية غري العادية على 
زي����ادة راأ�س املال امل�رشح به م����ن 1.8 مليون دينار 
اإلى 1.98 مليون دين����ار من خلل حتويل مبلغ 180 
األ����ف دينار اإل����ى راأ�س امل����ال واإ�س����دار اأ�سهم منحة 
بواق����ع �سه����م واحد الكل ع�����رشة اأ�سه����م مملوكة، مع 
تعديل عق����د التاأ�سي�����س والنظام الأ�سا�����س لل�رشكة 

ليتوافق مع ذلك.
وحقق����ت ال�رشكة العام املا�س����ي اأرباحا �سافية 
بلغ����ت 2.95 مليون دين����ار مقارنة ب����� 1.91 مليون 

العام 2016.

• جمل�س الإدارة خلل اجتماع اجلمعية العمومية	

املنام���ة -ال�سناع���ة والتج���ارة: افتت���ح 
وكي���ل وزارة ال�سناع���ة والتج���ارة وال�سياح���ة 
ل�سوؤون التجارة ن���ادر املوؤيد معر�س البحرين 
للموا�سفات الذي تقيم���ه اإدارة املوا�سفات 
واملقايي����س بال���وزارة تزامن���اً م���ع الحتفال 
بالي���وم العرب���ي للتقيي����س ال���ذي ي�س���ادف 
25 مار����س م���ن كل عام، وذل���ك برعاية وزير 

ال�سناعة والتجارة وال�سياحة زايد الزياين. 
واأك���د ن���ادر املوؤي���د اأن ه���ذا املعر����س 
ال���ذي يع���د الأول م���ن نوع���ه، وال���ذي تقيمه 
اإدارة املوا�سف���ات واملقايي����س، ين�سج���م مع 
�سع���ار ي���وم التقيي����س العرب���ي له���ذا العام 
ا�ستدامة”،  اأكرث  امل���دن  “املوا�سفات جتعل 
حي���ث يج�س���د املعر����س م���ن خ���لل زواي���اه 
املختلف���ة اأرب���ع حم���اور رئي�س���ة له���ا علق���ة 
بال�ستدامة، وه���ي �سلمة املنتجات، والطاقة 
وال�سي���ارات  الطاق���ة،  وكف���اءة  املتج���ددة، 

الكهربائية.  
املوا�سف���ات  اإدارة  اأن  واأ�س���اف 
واملقايي����س بال���وزارة تعم���ل عل���ى اختي���ار 
املنتجات املعرو�سة بعناي���ة بغر�س جت�سيد 
وبي���ان اأهمية املوا�سف���ات يف حياتنا اليومية 
عموما، ويف اإن�ساء املدن امل�ستدامة خ�سو�سا. 
وفيم���ا يتعلق مبح���ور ال�سلمة مت عر�س 
ال�سي���ارات،  يف  الهوائي���ة  الو�سائ���د  بع����س 
وكذل���ك الأجهزة الكهربائي���ة املنزلية ولعب 

الأطف���ال الت���ي تراقبه���ا اإدارة املوا�سف���ات 
واملقايي����س؛ للتاأك���د م���ن تواف���ر خ�سائ�س 
ال�سلم���ة فيها، كم���ا ُتعَر�س اأي�س���ا اأنواع من 
اأجه���زة القيا����س الت���ي تعم���ل الإدارة عل���ى 
التحقق منها؛ ل�سمان �سلمة قراءتها، كما يتم 
عر����س اإحدى ال�سي���ارات الكهربائية للتوعية 
ب�س���اأن ه���ذه النوعية م���ن ال�سي���ارات متهيدا 
لطرحه���ا يف البحري���ن يف امل�ستقب���ل القريب. 
اأم���ا حمور كف���اءة املنتج���ات، ف���اإن املعر�س 
يت�سمن عر����س للمكيفات املوّف���رة للطاقة 
وال�سي���ارات والإطارات املوّفرة للوقود، فيما 
تعر�س جامع���ة البحرين مناذج عملية لتجارب 
الطلب���ة املتعلقة بتوليد الطاق���ة الكهربائية 
م���ن امل�س���ادر املتج���ددة كالري���اح والطاقة 
ال�سم�سي���ة، ويع���زز هذي���ن املحوري���ن جهود 
اململكة جتاه اللتزامات الوطنية والدولية يف 
حتقيق ال�ستخدام الأمثل للطاقة وال�ستخدام 

الأو�سع للطاقات املتجددة.  
واأ�س���اد ن���ادر املوؤيد بجه���ود العار�سن 
وح�س���ن اهتمامهم وم�ساهمته���م يف دعم هذه 
الفعالية املهم���ة، منوهاً بال���دور الذي يلعبه 
القط���اع اخلا�س من خلل ه���ذه الفعاليات يف 
تطبيق املوا�سف���ات واللوائ���ح الفنية، التي 
تع���زز ال�سمعة والثقة يف املنتجات املعرو�سة 
يف اأ�س���واق اململك���ة، مق���درا يف ه���ذا ال�سدد 
م�ساركة جامعة البحرين الفاعلة يف املعر�س. 

3.52 مليون دينار الأعمال بناء تو�شعة جمل�ض النواب
فتح 18 مناق�سة ومزايدة باإجمايل 78 عطاء

اأع���ادت وزارة الأ�سغ���ال يف اجلل�س���ة الأ�سبوعية 
ملجل�س املناق�سات واملزايدات اأم�س طرح مناق�سة 
لأعم���ال بناء مبن���ى مكاتب لتو�سعة جمل����س النواب، 
تق���دم اإليه���ا 3 عط���اءات، اأقلها بنح���و 3.52 مليون 
دين���ار، يف ح���ن اأكره���ا بقيم���ة 3.8 ملي���ون دينار. 
وكان���ت ال���وزارة فتح���ت املناق�س���ة نف�سه���ا ي���وم 
اخلمي�س 7 دي�سمر املا�سي، تقدم اإليها 6 عطاءات، 
اأقله���ا بنحو 3.2 مليون دينار، يف حن اأكرها بقرابة 

4.8 مليون دينار.
ونظر املجل����س يف مناق�ستن ل���وزارة الأ�سغال 
كذلك، اأولهما مناق�س���ة لت�سغيل �سبكة مياه ال�رشف 
ال�سح���ي املعاجل���ة �سم���ن م�ساريع ال����رشف ال�سحي 
تق���دم اإليه���ا 8 عط���اءات دون اأن يت���م الإف�ساح عن 
قيم���ة اأي منه���ا، والثاني���ة لأعم���ال �سح���ب العينات 
اللزمة يف من�ساآت ال����رشف ال�سحي وملحقاتها تقدم 

اإليها 7 عطاءات اأقلها بنحو 77.55 األف دينار.
كما نظ���ر املجل�س يف مناق�س���ة ملجل�س التنمية 
القت�سادي���ة لتعي���ن �رشك���ة ا�ست�ساري���ة لدرا�س���ة 
ال�سناع���ي  القط���اع  لتزوي���د  اإن�س���اء �رشك���ة  ج���دوى 
بحل���ول “ال�سناع���ة 4” تقدم اإليها 3 عط���اءات اأقلها 
بقيم���ة 360 األف دينار واأكرها ب���� 791 األف دينار. 
وم�سطل���ح ال�سناع���ة 4.0 ي�س���ري اإل���ى جمموع���ة من 
العدي���د م���ن البت���كارات الرئي�سي���ة يف التكنولوجيا 
الرقمية. وت�سمل هذه التقنيات الأمتتة، والروبوتات 

املتقدمة وال���ذكاء ال�سطناعي، اأجه���زة ال�ست�سعار 
املتط���ورة. البني���ة التحتي���ة املتكامل���ة لتكنولوجيا 
املعلوم���ات واحلو�سب���ة ال�سحابية؛ اإنرن���ت الأ�سياء، 
التق���اط البيانات والتحليالت، )مب���ا يف ذلك الطباعة 
ثلثي���ة الأبع���اد(، واإن�ساء الرام���ج وتنفيذها، مبا يف 
ذلك الرام���ج احلا�سوبية، ومناذج الت�سويق اجلديدة 
الأخ���رى، والهوات���ف الذكي���ة وغريه���ا م���ن الأجهزة 
النقالة الخ. و فتح جمل����س املناق�سات واملزايدات، 
18 مناق�سة ومزايدة تابعة ل� 12 جهة حكومية، وبلغ 
جمم���وع اأق���ل العط���اءات املقدمة نح���و 8.08 مليون 
دينار، وه���ي تت�سمن 65 عطاء، يف ح���ن بلغ اإجمايل 
العطاءات املقدمة 78 عطاء، لكن ل�سعوبة احل�سول 

على تفا�سيل 13 عطاء مت ا�ستثناوؤها من املجموع.
كم���ا فتح املجل����س مناق�ستن لهيئ���ة البحرين 
لل�سياحة واملعار�س، اأولهم���ا مزايدة ل�سيانة واإدارة 
ال�سواطئ العامة يف منطقة خليج البحرين بنحو 1.21 

ملي���ون دين���ار، وكان قد تق���دم اإليها عط���اءان علق 
اأحدهما. اأما املناق�سة الثانية، فمن اأجل تاأجري اأرا�س 
على �ساط���ئ خليج البحرين تق���دم اإليها عطاء وحيد 

بقيمة 54 األف دينار ومت تعليقه.
وكذل���ك فتح املجل����س 3 مناق�سات ل�رشكة نفط 
البحرين )بابكو(، اأولها لركيب نظام اإيقاف الطوارئ 
لعدد خم�سة م���ن وحدات �سخانات النفط اخلام تقدم 
اإليه���ا عط���اءان، واأف�سح عن قيمة عط���اء وحيد بنحو 
159.6 األف دولر )ما يعادل 60 األف دينار، والثانية 
ل�سيان���ة ودعم وح���دات التحك���م املنطقي���ة القابلة 
للرجم���ة )اآلن براديل( تق���دم اإليها عطاء وحيد بنحو 
645.48 األ���ف دولر )ما يع���ادل 242.7 األف دينار(، 
والأخرية للختبار التقني لزيوت الت�سحيم الأ�سا�سية 
يف ال�رشكة تق���دم اإليها عطاء وحيد بنحو 1.28 مليون 

دولر )ما يعادل 482.03 األف دينار(، ومت تعليقه.
ونظر املجل����س يف مناق�ستن لهيئ���ة الكهرباء 

 RESPONDER“ واملاء، اأولهم���ا لتحديث نظ���ام
OUTAGE MANAGEMENT” تق���دم اإليها 
عط���اء وحي���د بنح���و 291.65 األ���ف دين���ار، والثانية 
لتجديد تراخي����س نظام �سنايدر التاب���ع لق�سم نظم 
املعلوم���ات اجلغرافي���ة ملدة 3 �سن���وات تقدم اإليها 
عط���اء وحيد بنح���و 216.58 األف دين���ار. اإ�سافة اإلى 
ذلك، نظر املجل�س يف مناق�سة لوزارة �سوؤون ال�سباب 
والريا�س���ة لإن�ساء مق���ر اإداري ومرافق جديدة لنادي 
ق���ليل تقدم اإليها 13 عط���اء اأقلها بنحو 789.9 األف 
دين���ار، يف حن اأكره���ا بقرابة 1.48 ملي���ون دينار، 
ومناق�س���ة لهيئة املعلوم���ات واحلكومة الإلكرونية 
خلدمة تاأجري ال�سي���ارات تقدم اإليها 5 عطاءات، علق 
اأحدها واأقل عطاء بنحو 26.06 األف دينار، ومناق�سة 
ل���وزارة �س���وؤون الإعلم مل����رشوع توف���ري املتطلبات 
التقني���ة ل�ستحداث القناة التاريخي���ة تقدم اإليها 7 
عط���اءات علق اأحده���ا واأقل عطاء بنح���و 59.66 األف 

دين���ار، ومناق�س���ة زمنية ل���وزارة �س���وؤون البلديات 
والتخطيط العم���راين لتزويد وتركيب م���واد لأعمال 
التجميل الإن�سائية تقدم اإليها 4 عطاءات اأقلها بنحو 
236.68 األف دينار. ع���لوة على ذلك، فتح املجل�س 
مناق�س���ة ل�رشك���ة تطوي���ر للب���رول لتوري���د �سبك���ة 
تطبيق���ات م���ع جمي���ع م�ستلزمات الرام���ج املرافقة 
تق���دم اإليها 3 عطاءات، علق اأحدها، واأقل عطاء بنحو 
1.26 ملي���ون دولر )ما يعادل 723.76 األف دينار(، 
ومناق�س���ة لوزارة الربي���ة والتعيل���م لتوفري اأجهزة 
تقني���ة املعلوم���ات للمدار�س تقدم اإليه���ا 13 عطاء 
)عل���ى ما يبدو املبالغ املتقدمة لها علقة بتفا�سيل 
فني���ة غري متوافرة على موق���ع جمل�س املناق�سات(، 
ومناق�س���ة ملركز البحرين للدرا�س���ات الإ�سراتيجية 
والدولية والطاقة؛ لتوف���ري خدمات التاأمن ال�سحي 
للموظف���ن تقدم اإليها 3 عط���اءات، علق اثنان منها 

واأقل عطاء بنحو 28 األف دينار.

اأمل احلامد

ال�����س��ن��اع��ي ل��ل��ق��ط��اع  ا���س��ت�����س��اري��ة  ����رشك���ة  ت��ع��ي��ن  القت�سادية”:  “التنم����ية 
أقل عطاء بالدينار الشركة العدد وصف المناقصة الجهة

3,524,189.25 BOKHOWA GROUP 3 إعادة طرح مناقصة أعمال بناء مبنى مكاتب لتوسعة 
مجلس النواب  وزارة األشغال

360,000.00 ROLAND BERGER MIDDLE EAST WLL 3 تعيين شركة استشارية لدراسة جدوى إنشاء شركة 
لتزويد القطاع الصناعي بحلول )الصناعة  4.0( مجلس التنمية االقتصادية

789,932.00  zaedon building construction 13 إنشاء مقر إداري ومرافق جديدة لنادي قاللي وزارة الشباب والرياضة



اأعل���ن رئي����س جمل����س اإدارة �رشكة 
اأن  فخ���رو  ع�ص���ام  البحري���ن  �صينم���ا 
املجموعة تعت���زم اإن�صاء مركز ترفيهي 
لألع���اب ال�صي���ارات الكهربائية “غو-
لل�ص���الت  املخ�ص�ص���ة  كارتين���غ”، 
امل�صقوف���ة، بداي���ة يف البحري���ن وم���ن 
ث���م �صيتم فتح ف���روع يف اأج���زاء اأخرى 
م���ن دول جمل�س التع���اون، م�صيًفا اأن 
تكلف���ة اإن�صاء املركز تق���در بنحو 800 
األف دين���ار يف جممع اململكة باجلنبية، 
يف  نوع���ه  م���ن  الأول  امل����رشوع  ويع���د 

املنطقة.
واأو�ص���ح فخ���رو لل�صحافيني على 
هام�س اجتماع اجلمعية العامة العادية 
وغ���ر العادي���ة لل�رشكة اأم����س يف جممع 
وداي ال�صيل اأن املجموعة ت�صعى دائًما 
للحف���اظ على وحت�صني الربح من خالل 

التو�صع وتنويع م�صادر الدخل.
ولفت اإلى اأن املجموعة ر�صدت ما 
يقارب من 1.2 مليون اإلى 1.5 مليون 
دينار لإن�صاء جمم���ع طبي خري، ويتم 
حالًي���ا البحث ع���ن املوق���ع املنا�صب، 
وم���ن املتوقع اأن “نح�صل على املوقع 
املنا�صب يف املحرق، و�صيكون املجمع 
لع���دة تخ�ص�ص���ات طبي���ة، اإل اأن���ه يف 
الأغلب �صيكون خم�ص�ًصا لعالج غ�صيل 
الكل���ى”، م�صيًفا اأن الأعمال الإن�صائية 
للم����رشوع �صت�صغ���رق عام واح���د، ومن 
املتوق���ع احل�ص���ول عليه���ا يف الع���ام 
اجل���اري وبناء على ذل���ك يجهز املجمع 

الطبي يف العام املقبل.
وق���ال فخ���رو اإن ال�رشك���ة ت�صع���ى 
با�صتم���رار لتعظي���م القيم���ة لأ�صحاب 
له���م  الزده���ار  وحتقي���ق  امل�صلح���ة 
جميًعا، وم���ع ظهور لعب���ني جدد على 
�صاح���ة �صناع���ة ال�صينم���ا يف البحرين، 
اأ�صبح م���ن ال�رشوري ال�صتفادة ب�صكل 
كب���ر من قدرتن���ا على تلبي���ة خمتلف 
احتياجات العمالء؛ لنتمكن من احلفاظ 

على مكانة وموقع ال�رشكة.
اململك���ة  حكوم���ة  اأن  واأ�ص���اف 
العربي���ة ال�صعودي���ة ق���ررت ال�صم���اح 
باإن�ص���اء وت�صغيل ����رشكات �صينما على 
اأرا�صيه���ا بع���د م���ا يق���ارب 35 عاًما، 
فاإننا نق���وم الآن با�صتك�صاف الفر�س 

املتاح���ة لتو�صي���ع اأعمالنا يف 
ال�صوق ال�صعودية.

واأ�صار اإلى “اأن املجموعة 
لفت���ح مطاعم  اأي�ًصا  تخط���ط 
تكاتك ورنديفو يف ال�صعودية 
ل�صتغالل الفر�صة يف �صوقها 
املتنامي. اإن افتتاح جممعات 
واملطاع���م  ال�صينم���ا  ودور 
تواج���ًدا  بالتاأكي���د  �صيخل���ق 
قوًيا ل�رشكة البحرين لل�صينما 
م���ن  وكج���زء  ال�صعودي���ة.  يف 
للتو�ص���ع  اإ�صرتاتيجياتن���ا 
اجلغ���رايف، تق���وم ال�رشكة الآن 
با�صتك�ص���اف فر�س التو�صعة 
التع���اون  جمل����س  دول  يف 
اخلليج���ي الأخ���رى اأي�ًصا ومن 

بينها دولة الإمارات”.
واأكد فخرو “اأن املجموعة 
تهدف دائًم���ا اإلى ا�صتك�صاف 
جم���الت جدي���دة للنج���اح يف 
�صعينا امل�صتمر للحفاظ على 
وترة منونا. لق���د بداأنا للتو 
بناء جممع �صينما بع�رش �صالت 
يف جمم���ع الواح���ة التجاري يف 
اجلفر، ومن املتوقع اأن يتم 
افتتاحها يف الربع الثالث من 

ال�صنة املالية 2018”.
وذكر “مت النتهاء بنجاح 
م���ن بن���اء املبن���ى ال�صكن���ي 
“اأوال بالزا”  التجاري اجلديد 
م���كان �صينم���ا اأوال. �صتب���داأ 
ال�رشكة اإن يف جني دخل اإيجار 
ب���دًءا م���ن 1 مار����س 2018، 
و�صتوؤدي اإيرادات الإيجار من 
هذا املبن���ى اإلى زيادة �صايف 
املالي���ة  ال�صن���ة  يف  الأرب���اح 
2018، كم���ا �صت�صمن تدفق 
اإي���رادات منتظم���ة لل�رشكة يف 

ال�صنوات املقبلة”.
وتطرق اإلى اأن املجموعة 
تخطط لفت���ح مطعم “التنني 

الأحمر” الذي �صيخت�س ح�رشًيا بتقدمي 
املاأك���ولت ال�صيني���ة يف مبن���ى قرية 
التن���ني،  ملجم���ع  املج���اور  املطاع���م 
وم���ن املتوقع اأن يب���داأ مطعم “التنني 
الأحمر” عمليات���ه يف �صهر مايو املقبل 

.2018
ووافقت اجلمعي���ة العامة العادية 
وغر العادية لل�رشك���ة اأم�س على جميع 
البن���ود مبا فيه���ا توزيع اأرب���اح نقدية 
بواق���ع 50 فل�ص���ا لل�صه���م الواح���د اأو 
50 % من راأ����س املال املدفوع، وهو 
م���ا يبل���غ جمموع���ه نح���و 3.96 مليون 
 31 دين���ار ع���ن ال�صن���ة املنتهي���ة يف 
دي�صمرب 2017، و�صيت���م دفع الأرباح 
ابتداء من تاري���خ 8 اأبريل املقبل. كما 
وافق���ت اجلمعي���ة على حتوي���ل اأرباح 
مببلغ 826.24 األ���ف دينار تقريًبا اإلى 

الحتياطي القانوين. 

وبلغ���ت الأرباح ال�صافي���ة لل�رشكة 
لل�صن���ة املالية  34.70 ملي���ون دينار 
 ،2017 دي�صم���رب   31 يف  املنتهي���ة 
ملي���ون دين���ار   4.87 م���ع  باملقارن���ة 
خالل الف���رتة نف�صها من ال�صنة املالية 
 .2016 دي�صم���رب   31 يف  املنتهي���ة 
كم���ا حققت ال�رشك���ة 438 فل�ًصا ربحية 
لل�صه���م الواح���د للف���رتة املنتهية يف 
31 دي�صمرب 2017، مقارنة بقيمة 62 

فل�ًصا لل�صهم للفرتة نف�صها 2016.
و�صادق���ت اجلمعية عل���ى حتويل 
مبل���غ 50.8 األ���ف دين���ار تقريًب���ا اإلى 
احتياطي الأعم���ال اخلرية، واملوافقة 
على حتويل اأرباح مببلغ يتجاوز 28.28 

مليون دينار اإلى الأرباح امل�صتبقاة. 
وكذلك وافقت اجلمعية العمومية 
عل���ى مكاف���اأة اأع�ص���اء جمل����س الدارة 
مببلغ اجم���ايل ق���دره 206 اآلف دينار 
ع���ن ال�صن���ة املنتهي���ة يف 31 دي�صمرب 
2017، ويخ�ص���ع ه���ذا ملوافقة وزارة 

ال�صناعة والتجارة.
واأك���د رئي����س جمل����س الإدارة  يف 
كلمت���ه اأن �صن���ة 2017 كان���ت �صن���ة 
ا�صتثنائية، وهي اأجن���ح �صنة يف تاريخ 
اأرب���اح  اأعل���ى  ال�رشك���ة حي���ث حقق���ت 
من���ذ تاأ�صي�صه���ا، م�صًرا اإل���ى اأن النمو 

القت�صادي يف اململكة انعك�س ب�صكل 
اإيجابي على اأداء ال�رشكة.

واأ�ص���اف “بينم���ا تب���داأ ال�رشكة يف 
امل�صي قدًما باجت���اه امل�صتوى التايل 
م���ن النمو القائ���م عل���ى اأ�صا�س متني 
تراك���م بن���اوؤه عل���ى م���دى ال�صن���وات 
اخلم�ص���ني املا�صي���ة، نق���وم باإع���ادة 
تركي���ز اهتم���ام �رشكتنا ليك���ون دائًما 
الت���ي  والن�صاط���ات  الأعم���ال  عل���ى 
ن�صتطي���ع حتقي���ق الري���ادة فيه���ا من 
خ���الل ال�صتثمار يف الفر����س لتحقيق 
واأو�ص���ح  امل�صتقب���ل”.  يف  النم���و 
“وبف�ص���ل عقود من اخل���ربة يف اإدارة 
دور ال�صينم���ا بنج���اح، قمن���ا بتعزي���ز 
قدرتنا التناف�صية من خالل ال�صتثمار 
الكف���اءة.  التكنولوجي���ا وحت�ص���ني  يف 
لق���د غر�صن���ا ثقافة قائمة عل���ى الأداء 
والإح�صا����س بامل�صوؤولي���ة وامل�صاءل���ة 
وري���ادة الأعم���ال، وخلقنا اجل���و الذي 
ميّك���ن املوظفني م���ن الرتكي���ز على 
القيام باأعماله���م بفعالية. لقد جنحت 
جمموعتنا يف تطوي���ر منوذجنا اخلا�س 
بطريقة اأداء الأعم���ال، وهو ما �صيوفر 
الأ�صا�س القوي لنم���و اأعمالنا التجارية 
يف امل�صتقب���ل. اإن تركيزن���ا ه���و عل���ى 
زي���ادة القيم���ة للم�صاهم���ني وتلبي���ة 

احتياجات عمالئنا املتعددة”.
جمموع���ة  افتت���اح  اإل���ى  واأ�ص���ار 
مطعم تكاتك جدي���د لتقدمي الوجبات 
الهندي���ة وال�صيني���ة الأ�صيلة، اإ�صافة 
اإلى افتتاح مطعم ت�صات اأند ت�صاي يف 
لولو هايرب ماركت يف احلد، وهو الأول 
من نوعه يف تقدمي املاأكولت الهندية 
التي تقدمها مطاعم ال�صوارع الهندية، 
متمي���زة  مطاع���م  ن�صي���ف  وبذل���ك 
لت�صكيل���ة املطاع���م الرائع���ة التابع���ة 

ملجموعتنا.
واأكد اأن املجموعة جنحت يف العام 
2017 يف جتديد �صينما احلمراء، وهي 
اأول �صينم���ا مكيفة الهواء يف البحرين، 
م���ن خ���الل ال�صيانة ال�صامل���ة لل�صينما 
واإع���ادة تخطيط تنظيم املقعد لتكون 
على هيئة مدرجات وتوفر نظام جمهز 
جتهي���ًزا جي���ًدا لل�صا�ص���ات؛ لتح�ص���ني 
ج���ودة ال�ص���ورة، وا�صتب���دال املقاعد 
القدمية وال�صجاد القدمي واإن�صاء �رشفة 
اإ�صافية. وقد اأدت اأعمال الرتميم اإلى 
حت�صني البيئة الداخلية لهذه ال�صينما 
كث���ًرا واأ�صاف���ت اإليها م�صح���ة حداثة 
مما �صيزي���د من �صعبي���ة ال�صينما بني 

الوافدين.
واأ�ص���ار اإل���ى اأن املجموع���ة قامت 

اأي�ص���ا بتجدي���د جمم���ع �صينم���ا �ص���ار 
الع���ام 2017 م���ن خالل اإع���ادة تنظيم 
املقاع���د لتك���ون اأي�ًص���ا عل���ى هيئ���ة 
مدرجات وا�صتب���دال املقاعد وال�صجاد 
القدمي باأخرى جديدة؛ لتح�صني البيئة 
الداخلي���ة لها. ويف حديثه عن م�صتقبل 
ال�رشك���ة، قال الرئي�س التنفيذي ل�رشكة 
البحرين لل�صينما اأحمد را�صد  “نويل يف 
�رشكة البحرين لل�صينم���ا اإهتماًما كبًرا 
لزيادة منوه���ا وتر�صي���خ ح�صورها يف 
قط���اع الرتفي���ه، وذلك ا�صتن���اًدا على 
خ���ربة امت���دت ع���رب 50 عاًم���ا مليئ���ة 
بالإجن���ازات. ويف هذا ال�صي���اق، يرتكز 
�صعين���ا لتو�صي���ع اإ�صتثم���ارات ال�رشكة 
يف اأ�صواق جدي���دة لتحقيق املزيد من 
النمو. وم���ع �صماح  ال�صعودي���ة باإن�صاء 
وت�صغي���ل دور ال�صينما على اأرا�صيها، 
اأعمالن���ا  لتو�صي���ع  الآن  نعم���ل  فاإنن���ا 
لت�صم���ل اململكة ال�صقيق���ة وذلك من 
خالل افتتاح دور �صينما جديدة وحلبات 
Go-karting، اإ�صافة لفروع ملطعم 

تكاتك ومطعم رنديفو”.
ويبلغ ع���دد دور العر����س التابعة 
ل�رشكة البحري���ن لل�صينما 47 �صالة يف 
مملك���ة البحري���ن و 47 �صال���ة يف دول 

جمل�س التعاون اخلليجي الأخرى. 
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اإن�ساء “غو-كارتينغ” مركزا ترفيهيا لألعاب ال�سيارات الكهربائية 
بكلفة 800 األف دينار... “البحرين لل�صينما” توزع 50 % اأرباحا للم�صاهمني

• ع�صام فخرو متحدثا لل�صحافيني	

• اأثناء اجلمعية العامة العادية وغر العادية اأم�س 	

اأمل احلامد من وادي ال�سيل 

تصوير: رسول الحجيري

ب�10  �صينما  بناء جممع 
�صالت يف جممع الواحة 

التجاري باجلفر

ت������وج������ه ل�����دخ�����ول 
ال�صعودي  ال�صوقني 

والإماراتي 

اإن�����ص��اء جم��م��ع طبي 
 1.5 ب��ن��ح��و  خ�����ري 

مليون دينار



 بناء على قرار الشركاء في شركة البناء القوي للمقاوالت واملسجلة مبوجب القيد رقم 98692، بتصفية 
الشركة اختياريا وتعيني السادة / جاسم ناصر جاسم حمزة  مصفيا للشركة  

 بهذا يعلن املصفي ان سلطة املديرين قد انتهت وفقا لنص املادة 325 من قانون الشركات التجارية 
البحريني الصادر باملرسوم بقانون رقم 21 لعام 2001 وعمال بنص املادة 335 من قانون الشركات يدعو 
املصفي جميع دائني الشركة الى تقدمي مطالباتهم اليه مدعومة باملستندات الالزمة خالل 15 يوم 

من تاريخ نشر االعالن وذلك على العنوان التالي :
عنوان املصفي : جاسم ناصر جاسم حمزة

الهاتف :33313206 )973+( 
 jassimhamza75@gmail.com  :البريد االلكتروني

التاريخ: 27/3/2018
الصناعة والتجارة والسياحة -  اعالن بحل وتصفية شركة

شركة البناء القوي للمقاوالت ذ.م.م
سجل جتاري رقم 98692

110903، بتصفية  رقم  القيد  واملسجلة مبوجب  ذ.م.م  وتألق  الشركاء في شركة تسوق  قرار  بناء على   
الشركة اختياريا وتعيني السيدة / مسيرة الفاضلي  مصفيا للشركة  

 بهذا يعلن املصفي ان سلطة املديرين قد انتهت وفقا لنص املادة 325 من قانون الشركات التجارية 
البحريني الصادر باملرسوم بقانون رقم 21 لعام 2001 وعمال بنص املادة 335 من قانون الشركات يدعو 
املصفي جميع دائني الشركة الى تقدمي مطالباتهم اليه مدعومة باملستندات الالزمة خالل 15 يوم 

من تاريخ نشر االعالن وذلك على العنوان التالي :
عنوان املصفي : مسيرة الفاضلي

الهاتف :33984449 )973+( 
 ALI-ALHAKEEM@HOTMAIL.COM  :البريد االلكتروني

الصناعة والتجارة والسياحة
اعالن بحل وتصفية شركة
شركة تسوق وتألق ذ.م.م
سجل جتاري رقم 110903

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة بأنه قد تقدم إليها السادة/ 
اصحاب شركة مركز نوفا التخصصي لألسنان املسجلة مبوجب القيد رقم 

92597-2، طالبني تغيير االسم التجاري:
من: مركز نوفا التخصصي لألسنان

إلى: مركز نوفا الطبي

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

التاريخ: 28/03/2018  -  القيد: 2-92597
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )1( لسنة 2018
بشأن تغيير االسم التجاري لشركة مركز نوفا التخصصي لألسنان

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة بأنه قد تقدم إليها السادة/ اصحاب 
املسجلة  حسني  جمال  ملالكها  ش.ش.و  اآلالت  إلصالح  حسني  جمال  شركة 

مبوجب القيد رقم 92597-2، طالبني تغيير االسم التجاري:
من: شركة جمال حسني إلصالح اآلالت ش.ش.و ملالكها جمال حسني

إلى: شركة جمال حسني خلدمات الصيانة البحرية ش.ش.و
ملالكها جمال حسني

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

التاريخ: 19/03/2018  -  القيد: 1-112393
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )----( لسنة 2018
بشأن تغيير االسم التجاري لشركة جمال حسني إلصالح اآلالت ش.ش.و

ملالكها جمال حسني

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم 
إليها ملك شركة شركة ربيع للتنظيفات ش.ش.و ملالكها إسماعيل 
 ،107523 رقم  القيد  مبوجب  واملسجلة  الهرمي  قاسم  اسد  مجيد 
إلى شركة تضامن،  املذكورة  للشركة  القانوني  الشكل  طالباً حتويل 

برأسمال وقدره 100.00 )ماء دينار( دينار، بني كل من:
1- اسماعيل مجيد اسد قاسم الهرمي

MOHAMMAD BILLAL SARKER ABUL HASHEM -2

التاريخ: 27/03/2018  -  القيد: 107523
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة -  ادارة التسجيل 

إعالن رقم )1( لسنة 2018 
بشان حتويل شركة الشخص الواحد إلى شركة تضامن

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
لتركيب  واالسود  االبيض  ملؤسسة  املالك  علي  نصيف  عبدالرسول  علي  السيد 
حتويل  يطلب   ،115787 رقم  القيد  مبوجب  واملسجلة  فردية(  )مؤسسة  االعالنات 
املؤسسة الفردية اململوكة له بجميع فروعها إلى شركة تضامن، برأسمال وقدره 

1٫000 دينار بحريني، وذلك لتصبح مملوكة من السادة التالية اسمائهم:
1- علي عبدالرسول نصيف علي   2- سعيد بن فهد بن محمد الودعاني

3- فارس بن عادل بن علي احلربي
وبتعديل االسم التجاري ليصبح شركة االبيض واالسود لتركيب االعالنات تضامن 

بحرينية الحابها سعيد بن فهد بن محمد الودعاني وشركائه.
خمسة  خالل  املذكورة  اإلدارة  إلى  باعتراضه  التقدم  اعتراض  لديه  من  كل  فعلى 

عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن

التاريخ: 28/03/2018  -  القيد: 115787
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة -  ادارة التسجيل 

إعالن رقم )000( لسنة 2018 
بشان حتويل مؤسسة فردية إلى شركة تضامن

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها 
مبوجب  واملسجلة  ذ.م.م  للتجارة  الطيب  الرزق  شركة  في  الشركاء  السادة 
إلى  املذكورة  للشركة  القانوني  الشكل  حتويل  طالبني   ،111850 رقم  القيد 
شركة الشخص الواحد، برأسمال وقدره 9800 دينار، وذلك لتصبح مملوكة من 

أنور بن رحيل بن مريزيق الطالب
وتغيير االسم التجاري من: الرزق الطيب للتجارة ذ.م.م

إلى الرزق الطيب للتجارة ش.ش.و
ملالكها انور بن رحيب الطالب

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

التاريخ: 27/03/2018  -  القيد: 111850
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة -  ادارة التسجيل 

إعالن رقم )000( لسنة 2018 
بشان حتويل شركة ذات مسئولية محدودة إلى شركة الشخص الواحد

بأنه قد تقدم  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
املصفي  باعتباره  الودعاني  محمد  بن  فهد  بن  سعيد   / السيد  إليها 
والستائر-تضامن الصحابها سعيد  للمظالت  احلاجب  القانوني لشركة 
بن فهد الودعاني وشريكه، املسجلة كشركة تضامن مبوجب القيد رقم 
اختياريه  تصفية  الشركة  تصفية  إعمال  انتهاء  إشهار  طالبا   ،  96794
الشركات  قانون  إلحكام  وفقا  وذلك   ، التجاري  السجل  من  وشطبها 

التجارية الصادر باملرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل 
إعالن رقم )111638( لسنة 2018

بشان إشهار انتهاء أعمال تصفية 
شركة احلاجب للمظالت والستائر - تضامن الصحابها سعيد بن فهد الودعاني وشريكه

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد 
تقدم إليها السيد / فيصل حسن خليل الضابط باعتباره املصفي 
القانوني لشركة ابنائي للمواد الغذائية ذ.م.م، املسجلة كشركة 
ذات مسؤولية محدودة مبوجب القيد رقم 1-85519 ، طالبا إشهار 
من  وشطبها  اختياريه  تصفية  الشركة  تصفية  إعمال  انتهاء 
التجارية  الشركات  قانون  إلحكام  وفقا  وذلك   ، التجاري  السجل 

الصادر باملرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

التاريخ: 15/02/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل 

إعالن رقم )CR2017-182283( لسنة 2018
بشان إشهار انتهاء أعمال تصفية 
شركةابنائي للمواد الغذائية ذ.م.م

قيد رقم

49853-01

شقة / محل 

254

بناية

-

طريق

1908

مجمع

319

التاريخ :26/03/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل  

CR2018-52140 اعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

تقدم الينا السيد املعلن ادناه بطلب تغيير اسم جتاري فعلى كل من لديه اي اعتراض قانوني 
التقدم الى االدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ االعالن بكتاب مرفقا به مايعزز اعتراضه

اسم التاجر : وائل علي عبداهلل سيار  
االسم التجاري احلالي : مؤسسة وائل علي عبداهلل سيار

االسم التجاري املطلوب : بيت سيار للمقاوالت
احلراسة  يشمل  ال  املرافق  لدعم  متكاملة  أنشطة  املطلوبة:  التجارية  االنشطة 

واالنشطة األمنية

قيد رقم

109939-01

شقة / محل 

11

بناية

2491

طريق

3875

مجمع

538

التاريخ :22/02/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل  

CR2018-31899 اعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

تقدم الينا السيد املعلن ادناه بطلب تغيير اسم جتاري فعلى كل من لديه اي اعتراض قانوني 
التقدم الى االدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ االعالن بكتاب مرفقا به مايعزز اعتراضه

اسم التاجر : احمد عبدالنبي احمد علي يوسف  
االسم التجاري احلالي : اخلط االزرق لالستشارات

االسم التجاري املطلوب : بوابة ميجاتك للتجارة واخلدمات
املرافق  وإدارة  احلاسوبية  االستشارية  اخلبرة  انشطة   -1 املطلوبة:  التجارية  االنشطة 

احلاسوبية. 2- جتارة/بيع األجهزة الكهربائية وااللكترونية املنزلية

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

مرفقاً به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: منال احمد محمد الشيخ عبداهلل

االسم التجاري احلالي: االذواق امللكية لالزياء
االسم التجاري اجلديد: ميم سيكرتس فيشون

التاريخ: 28/3/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

) CR2018-50099( اعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

قيد رقم

76650-2

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

مرفقاً به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: فاطمة معراج حسن معراج

االسم التجاري احلالي: الشرق االقصى للهواتف
االسم التجاري اجلديد: شارع جوروز للحلويات

التاريخ: 26/3/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

) CR2018-49877( اعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

قيد رقم

50943-2

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

مرفقاً به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: خليل ابراهيم محمد الشقاق

االسم التجاري احلالي: خليل ابراهيم محمد الشقاق
االسم التجاري اجلديد: الشقاق خلدمات السيارات

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ادارة التسجيل

) CR2018-51339( اعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

قيد رقم

11-42969

تقدم إلينا املعلن ادناه: شيماء علي عبدالعزيز محمد غلوم بطلب حتويل احملل التجاري 
التالي الى السيد /  علي كاظم احمد علي محمد عبدالنبي 

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

التاريخ: 26/03/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

)CR2018-52378( اعالن رقم
تنازل او بيع - عن احملل التجاري

93457-1
ملستنا ملقاوالت التنظيفات

االسم التجاريرقم القيد
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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(

انتخابات م�رش.. موؤ�رشات اأولية بفوز ال�شي�شي باكت�شاح
القاهرة – وكاالت:

يتجه الرئي�س امل�رشي عبد الفتاح ال�شي�شي للفوز بدورة رئا�شية ثانية مع اإظهار املوؤ�رشات االأولية 
تفوقا كا�شحا له على ح�شاب مناف�شه مو�شى م�شطفى مو�شى، رئي�س حزب الغد.

وتظه���ر النتائج االأولية لف���رز االأ�شوات على م�شتوى املحافظات ح�ش���ول ال�شي�شي على اأكرث من 
90 % م���ن االأ�ش���وات، بينما زاد عدد االأ�شوات الباطلة عن عدد االأ�شوات ال�شحيحة التي ح�شل عليها 
مو�ش���ى. وانته���ى م�شاء االأربعاء االقرتاع يف االنتخابات الرئا�شية امل�رشي���ة الذي جرى على مدار 3 اأيام. 
وب���داأت عملي���ة فرز االأ�شوات مبا����رشة عقب اإغالق �شنادي���ق االقرتاع. وبعد غلق مراك���ز االقرتاع كتب 
ال�شي�شي يف �شفحته على في�شبوك “�شوت جموع امل�رشيني �شيظل �شاهدا بال �شك على اأن اإرادة اأمتنا 
تفر����س نف�شها بق���وة”. ومددت الهيئة الوطنية لالنتخابات االقرتاع �شاع���ة اإ�شافية االأربعاء قائلة اإن 
تقلب���ات يف الطق����س حالت دون و�شول ناخبني اإل���ى مراكز االقرتاع يف الوق���ت املنا�شب. ومن املقرر 

اإعالن النتيجة الر�شمية يف الثاين من اأبريل.
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دبي - العربية نت:

فتح���ت ق���وات االأم���ن االإيراني���ة 
النار يف اله���واء، واألقت قنابل م�شيلة 
للدموع لتفري���ق مظاهرة �شلمية خرج 
فيها االآالف من اأبن���اء ال�شعب العربي 

االأحوازي.
واأف���ادت منظمة حق���وق االإن�شان 
قم���ع  االإي���راين  االأم���ن  اأن  االأحوازي���ة 
وق���وع  دون  ال�شلمي���ة  املظاه���رة 

اإ�شابات.
ويظه���ر مقطع بثه نا�شطون قيام 
قوات االأمن ب�شن حملة اعتقاالت �شد 
اإطالق  ا�شتم���رار  املتظاهري���ن و�شط 

النار الع�شوائي.
وكان اآالف املتظاهرين العرب يف 
مدينة االأحواز، مركز اإقليم عرب�شتان، 
خرج���وا  ق���د  اإي���ران،  غ���رب  جن���وب 
الث���اين  للي���وم  حا�ش���دة  مبظاه���رات 
عل���ى الت���وايل، �شد برنام���ج اعتربوه 
مهينا للع���رب، ورفعوا �شعارات تندد 
باملوج���ة العن�رشية املعادي���ة للعرب 

وحماولة “تفري�س” هوية االإقليم.
االإن�شان  وذكرت منظم���ة حق���وق 
االأحوازي���ة، اأن االآالف من اأبناء ال�شعب 
العربي االأحوازي خرجوا اأم�س اخلمي�س 
يف �شوق االإقليم احتجاجا على برنامج 

مهني للعرب يف التلفزيون االإيراين.

موسكو - وكاالت:

نقل���ت وكالة االإعالم الرو�شية عن 
ماريا زاخاروفا، املتحدثة با�شم وزارة 
اخلارجي���ة قولها، اأم����س اخلمي�س، اإن 
“عملي���ة مكافحة االإرهاب” يف الغوطة 

ال�رشقية ب�شوريا انتهت تقريبا.
اإف���ادة  يف  زاخاروف���ا  واأ�شاف���ت 
اأ�شبوعية اأن مدينة دوما، وهي املدينة 
الرئي�شية يف الغوطة ال�رشقية، ال تزال 
حتت �شيطرة مقاتلني من املعار�شة.
وكان جي����س االإ�ش���الم ق���د ج���دد 
دوم���ا  مبدين���ة  بالبق���اء  مت�شك���ه 
ورف�ش���ه تهج���ر �شكانه���ا، موؤكدا اأن 
املفاو�ش���ات م���ع رو�شي���ا م���ا زال���ت 
م�شتم���رة كم���ا الهدنة اأي�ش���ا ومبوعد 

زمني مفتوح.
من جهت���ه، ال ي���زال النظام يدفع 
بتعزيزاته الع�شكرية، مطوقاً املدينة، 
ا�شتعدادا لعملية و�شفها مقربون من 
االأ�ش���د بال�شخمة، وقال م�شوؤول مواٍل 
للنظ���ام، طلب ع���دم ذكر ا�شم���ه، اإن 
الو�ش���ع مير مبرحلة حا�شم���ة، م�شيفاً 
لروي���رتز “�شيك���ون ه���ذان اليوم���ان 

حا�شمني”.

اإيران تفتح النار لتفريق 
مظاهرة يف االأحواز

رو�شيا: عمليات الغوطة انتهت 
تقريباً.. ودوما “تنتظر”

200 األف لجئ من غزة ي�شاركون يف احتجاجات “يوم الأر�ض”
 اإ�رشائيل اأكدت لالأمم املتحدة عزمها الدفاع عن نف�شها 

غ���ادي  االإ�رشائيل���ي  االأركان  رئي����س  وح���ذر 
ايزنك���وت االأربعاء م���ن اأن اجلن���ود االإ�رشائيليني 
�شيطلق���ون الن���ار اإذا اق���رتب الفل�شطينيون من 

احلدود و�شكلوا خطرا.
وم���ن املتوق���ع اأن ي�ش���ارك نح���و 200 األ���ف 
الجئ من �شكان قط���اع غزة اليوم اجلمعة يف هذه 
امل�ش���رات بح�شب طاهر �شويرك���ي ع�شو اللجنة 

التن�شيقية امل�رشفة على امل�شرة.
واأق���ام الفل�شطينيون مئات اخليام على بعد 
مئات اأمتار من احل���دود بني قطاع غزة واإ�رشائيل 
اأم�س اخلمي����س معلنني عن اإط���الق م�شرة عودة 
الالجئ���ني الفل�شطينيني لبلداته���م التي هجروا 

منها قبل 70 عاما.
وتب���داأ ه���ذه االحتجاجات الي���وم حيث يحيي 
الفل�شطينيون “يوم االأر����س” يف ذكرى مقتل 6 

من اأبنائهم بر�شا�س الق���وات االإ�رشائيلية يف 30 
مار����س 1976 يف مواجه���ات عنيفة �شد م�شادرة 

اأرا�س من قبل الدولة العربية.
وقال رئي�س الهيئ���ة الوطنية العليا مل�شرة 
الع���ودة خالد البط�س “نحن خرجن���ا قبل 70 �شنة 
والي���وم قررنا الع���ودة اجلماعي���ة لبالدنا �شنحول 
هذا الو�ش���ع لكر وفر ولن ي�شتطي���ع احد اإرجاعنا 
و�شنقط���ع االأ�شالك و�شتتحول احل���دود اإلى حالة 
مواجه���ة دائمة”. واأ�شار اإل���ى اأن اجلمعة �شت�شهد 
اإط���الق م�شرة الع���ودة ملنا�شبة “ي���وم االأر�س” 
و”�شتبلغ الذروة ي���وم 15 مايو مبنا�شبة الذكرى 
ال70 للنكبة”. اإال اأن القيادي يف حما�س والع�شو 
يف الهيئة املنظمة للم�شرة �شالح الربدويل قال 
“نح���ن ال نخطط القتحام احل���دود و�شنحافظ على 

الطابع ال�شلمي مل�شرة العودة واملخيمات”.

• فل�شطينية ترفع �شارة الن�رش حاملة العلم الفل�شطيني قرب خيمة على احلدود بني اإ�رشائيل وغزة اأم�س )اأ ف ب(	

بيروت – أ ف ب:
اأبلغت اإ�سرائيل الأمم املتحدة اخلمي�س اأنها تعتزم الدفاع عن نف�سها مبواجهة احتجاجات 

حا�سدة يعتزم الفل�سطينيون تنظيمها يف “يوم الأر�س” اجلمعة يف غزة. وبعث ال�سفري 

الإ�سرائيلي داين دانون ر�سالة اإىل الأمني العام للأمم املتحدة انطونيو غوتريي�س وجمل�س 

الأمن الدويل يحذر فيها من “م�ساعي القادة الفل�سطينيني اخلطرية خللق نزاع من خلل 

تنظيم �سل�سلة من املواجهات الوا�سعة”.واجلمعة يبداأ الفل�سطينيون يف غزة احتجاجات 

ت�ستمر 6 اأ�سابيع قبل موعد افتتاح ال�سفارة الأمريكية اجلديدة يف القد�س الذي من املتوقع 

اأن يكون يف 14 مايو.

املغرب: ال ميكن ف�شل القد�س عن مفاو�شات احلل النهائي
مكتب تمثيل المغرب – رام اهلل:

ذكر مكتب متثي���ل اململكة املغربية 
يف دولة فل�شط���ني اأن ملف القد�س يظل 
مفت���اح ال�شلم يف ال�رشق االأو�شط وال ميكن 
ف�شل���ه ب���اأي حال ع���ن مفاو�ش���ات احلل 
النهائ���ي مثلم���ا ال ميكن ا�شتب���اق نتائج 
هذه املفاو�شات باأي �شكل من االأ�شكال.

واأك���د املكت���ب، يف بي���ان ل���ه اأم����س، 
موقف املغرب الثابت من ق�شية القد�س 
باعتبارها مدخال الإيجاد حل نهائي وعادل 
للنزاع الفل�شطيني االإ�رشائيلي، مبا يف ذلك 

�شمان حرية العبادة واحلق يف ولوج بيوت 
اهلل يف نط���اق مب���داأ املدين���ة املفتوح���ة، 
بعي���داً ع���ن كل حم���اوالت الت�شييق على 

هذا احلق االإن�شاين االأ�شيل.
واأ�شار البيان اإلى اأن العاهل املغربي 
املل���ك حمم���د ال�شاد����س كان ق���د ح���ذر، 
ب�شفت���ه رئي�شاً للجن���ة القد�س، يف ر�شالة 
اإلى الرئي�س االأمركي دونالد ترامب، من 
مغب���ة قرار نق���ل ال�شف���ارة االأمركية اإلى 
القد�س، م�ش���دداً على ����رشورة املحافظة 
على املرك���ز القانوين للقد����س واالإحجام 
عن امل�شا�س بو�شعها ال�شيا�شي القائم. 
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�لكثري من���ا يجهل �أنه عمي���ل ال �شعوري 
الأع���د�ء �الإ�ش���ام، ويجه���ل �أن هن���اك مر�ك���ز 
تنف���ق عليها �ملايني، يديرها �أعد�وؤنا �لذين 
ي�ِشلون �لليل بالنهار للق�شاء على هذه �الأمة 
ب�شت���ى �لط���رق و�لو�شائل.. ��شتح����رت و�أنا 
�أتابع م���ا يتم تد�ول���ه يف و�شائ���ل �لتو��شل، 
م���ن �شجة مثارة وحمات �ش���د �لفا�شن�شتات 
ورف�ض تناق���ل �أخبارهن �مل�شج���رة �لهابطة 
وغ���ريه، ق�شة �لو�يل �ل���ذي �أمر مبنع �ملكياج 
عن �لن�شاء، �الأمر �لذي �أحدث �شجة، و�عتربت 
�لن�شاء ذل���ك حقهن �ل�شخ�ش���ي، فاأ�شار عليه 
بع����ض �ل���وزر�ء بع���دم �لرت�جع حفاظ���اً على 
هيبة �لدولة، و�أ�شار �آخ���رون بالرت�جع تفادياً 
للم�ش���اكل، فا�شتعان �ل���و�يل بحكيم �ململكة 
�ل���ذي �أ�ش���ار عليه بعدم �لرت�ج���ع ولكن طلب 
منه تغي���ري �شيغة �لقر�ر �إلى �لتايل: “ال مانع 
من ��شتخد�م �ملكي���اج للعجائز و�لقبيحات”، 
ويف �لي���وم �لت���ايل �متنع���ن ع���ن ��شتخ���د�م 
�ملكياج، فمن تلك �لت���ي تريد �أن تظهر �أنها 

عجوزة �أو قبيحة؟!
�ملغ���زى م���ن �لق�شة �أن م���ن يعملون يف 
مر�ك���ز �ل�شيطرة �لعاملي���ة على عقول �لعرب 
و�مل�شلمني لي�شو� بال�شذ�جة �لتي نظن، فهم 
يعرفون طريقة تفكري �الآخر، ومن خال ذلك 
ينف���ذون �أجندته���م مبخاطبة عقل���ه �لباطن، 
فمن منا ال يري���د �ملال و�ل�شه���رة، خ�شو�شا 
يف جمتمعاتن���ا �خلليجي���ة �لتي يغل���ب عليها 
حب �لظهور و�لتقليد، بل �إن �لبع�ض ال يبايل 
بقيم���ه وتقالي���ده وقبل ذلك دين���ه، وال مانع 
لديه م���ن �أن يبيع �آخرته بدني���ا غريه... هوؤالء 
 يقين���اً ال يري���دون م���ن يحدثهم ع���ن �ل�رف.

م���ن �ملوؤ�ش���ف �أن ن�شاه���د كل ي���وم ق�ش�شا 
وم�شاه���د خمجل���ة من �شل���ع رخي�ش���ة �أغر�ها 
�مل���ال و�ل�شه���رة لتظه���ر على �مل���اأ باأفعال 
تتناف���ى م���ع عاد�تن���ا وتقاليدن���ا وجمتمعنا، 
�إنه���ا ظاهرة معدي���ة �أخذت م�شاح���ة �أكرب مما 
ت�شتح���ق حت���ى و�شل���ت لفتي���ات و�أطف���ال، 
و�أ�شبحت �لفا�شن�شت���ات مثلهم �الأعلى �لذي 
�أفقدهم بر�ءتهم مف�شد�ً �أخاقهم ومبادئهم، 
�إذ� تغاف���ل من بيده �الأم���ر عنهن �شي�شتفحل 

�أمرهن وف�شادهن.

“الفاشنستات”... قصص 
 مخجلة ومشاهد رخيصة

كلما نظرن���ا �إلى ح���ال �الإع���ام �لعربي 
وم���ا يعاني���ه م���ن تخب���ط �إعام���ي وببغاوية 
�إعامي���ة يردد فيه���ا ما يقول���ه ويخطط له 
�لغ���رب، بل ي�شاه���م �أي�شا يف قت���ل �لهوية 
و�النتم���اء �لعرب���ي، ب���ل �الأده���ى م���ن ذلك 
�أن���ه يطبل وي�ش���وق لاأجند�ت غ���ري �لعربية 
ب�ش���كل �أكرث فاعلية م���ن �أ�شحاب �الأجند�ت 
غري �لعربي���ة نف�شهم، له���ذ�، فاإنه يحق لنا 
�لق���ول و�جله���ر بالق���ول �إن م���ا يعانيه مع 
�الأ�شف �لعامل �لعرب���ي كمجتمع وموؤ�ش�شات 
من حال���ة ت�شتت وتفرق���ة وخافات، نتيجة 
حتمي���ة لغي���اب مرتك���ز�ت وقي���م ومبادئ 
�لهوية و�لثقافة �لعربية من قامو�ض �ملو�د 
�الإعامي���ة و�لر�شائ���ل �لتي تبثه���ا وتن�رها 
خمتلف و�شائ���ل و�أجهزة �الإعام �لعربي �إلى 
�ملوؤ�ش�ش���ات و�ملجتمع �لعربي بكل �ر�ئحه، 

و�حت���و�ء هذه �مل���و�د �الإعامية م���ع �الأ�شف 
ت�شويق���ا لهوي���ات و�أجن���د�ت دول حميطة 
بالع���امل �لعربي، وهي ت�شعى بكل �لو�شائل 
�إل���ى حتطيم �لهوية و�ملعنوي���ات و�لثقافة 
�لعربي���ة وت�شغري مفه���وم �لوحدة �لقومية 
بع����ض  باحتاله���ا  �لتفاخ���ر  �أو  �لعربي���ة، 
�لعو��شم �الأخرى، �أو حماولة �إعادة ما ي�شمى 
باخلاف���ة �الإ�شامية الحت���ال �الأمة �لعربية، 
وت�شوي���ر زعمائه���م باأنه���م حم���اة �الإ�شام 
و�مل�شلم���ني، وكل ذلك يت���م �إما بدر�ية من 
�لقائم���ني على �أجه���زة �الإع���ام �لعربي، �أو 
بت�شاهلهم وعدم �حلذر من خطر هذ� �لعمل 
�الإعامي �ملخالف الأب�ش���ط مقومات �لوجود 

�الإن�شاين لاأمة �لعربية.
لهذ� فاإن من م�شوؤولي���ة �الإعام �لعربي 
و�لقائم���ني عليه تعمي���ق مفاهي���م �لهوية 

و�لثقافة و�لوحدة �لعربية يف عقول ونفو�ض 
�ملجتمع �لعربي، �أ�شوة مبا تقوم به �ل�شعوب 
ومكت�شباته���ا،  حف���ظ هويته���ا  �الأخ���رى يف 
و�لعم���ل على �لت�ش���دي للحم���ات �لفكرية 
ت�شته���دف  �لت���ي  و�ل�شيا�شي���ة  و�لديني���ة 
�ملجتم���ع و�ملوؤ�ش�ش���ات و�ل���روؤى �لوطني���ة 

�لعربية.
ندع���و �لع���رب �لقائم���ني عل���ى و�شائل 
جهوده���م  تركي���ز  �إل���ى  �لعربي���ة  �الإع���ام 
لت�شمني �لهوية �لقومية �لعربية، مبا فيها 
�لوح���دة �لعربي���ة و�العت���ز�ز بقي���م ومبادئ 
�حل�ش���ارة �لعربي���ة، يف ر�شائله���م ومو�دهم 
�الإعامية �ملوجه���ة لل�شارع �لعربي، من �أجل 
�لت�شدي حلمات �لتغريب و�ل�شعوبية، �لتي 
ت�شتهدف خلخلة هوية �ملجتمع �لعربي ون�ر 

ثقافات ال تتفق مع �الإطار �لعربي �لقومي.

سالم الكتبي

عبدعلي 
الغسرة

�حلم���ُد هلل �لذي جعل من �ملاء 
كل �ش���يء ح���ي، فاأج���رى �الأنه���ار 
وماأ �لبح���ار و�شاق �ل�شحاب باملاء 
فاأحي���ى �لب���اد و�لعب���اد، وجع���ل 
يف �مل���اء حي���اة لاأر����ض و�الإن�شان 
وجمي���ع �لكائنات، فامل���اء �ر من 
�أ�ر�ر �لوجود �الإله���ي، وجاء ذكره 
يف �لق���ر�آن يف نح���و )63( مو�شًعا، 
فاللفظ هو �ملاء وياأتي من �الأر�ض 
و�ملطر و�الأنه���ار و�لعيون و�لبحار 
�لق���ر�آن  وذك���ر  �ل�شح���اب،  وم���ن 
�لكرمي )23( نوًع���ا من �ملاء لكل 
و�حد طبيعته �خلا�شة، وي�شتخدمه 
�الإن�ش���ان يف ُكل جم���االت حيات���ه، 
وُكُل ما خلق �هلل يعي�ض على �ملاء، 
وذلك يف قوله تعالى  )َوَجَعْلَنا ِمَن 
َفاَ ُيوؤِْمنُونَ  (  اِء ُكلَّ �َشيٍء َح���ٍيّ �أَ �مْلَ
����� �الأنبي���اء  30 . وق���ال ر�شول �هلل 
و�شل���م  و�آل���ه  علي���ه  �هلل  �شل���ى 
�مل���اء«، وقال  �ل�شدقة  »�أف�ش���ل 
�الإم���ام علي »عليه �ل�شام« »�ملاء 
�شيد �ل�ر�ب يف �لدني���ا و�الآخرة«، 
و�أوج���ب �هلل تعالى عل���ى �الإن�شان 
�أن يحافظ على �ملاء طاهًر� نظيًفا 

لكي ي�شتفيد منه �أكرث ��شتفادة.
�ملي���اه �أ�شا����ض �حلي���اة حلياة 
ث���روة  وه���و  و�شحت���ه،  �الإن�ش���ان 
وطنية وقومية و�قت�شادية، يخلق 
�لكثري م���ن فر�ض �لعم���ل ويدعم 
�لتنمي���ة �القت�شادية و�الجتماعية 
و�الإن�شانية، ومع كرثة �ملياه على 
�الأر����ض �إال �أن ماي���ني �الأ�شخا�ض 
�ملي���اه  عل���ى  يعتم���دون  �لذي���ن 
الكت�شاب �أرز�قه���م ال تتوفر لهم 
�الأ�شا�شية،  �لعم���ل  حماية حق���وق 
كم���ا �أن �أك���رث م���ن )633( مليون 
�شخ����ض ال تتوف���ر له���م �إمد�د�ت 
للمياه �ل�شاحلة لل�رب بالقرب من 
منازلهم، و�لكثري م���ن �الأ�شخا�ض 
�ل�شحي���ة  �الأمر�����ض  يو�جه���ون 

با�شتخد�مهم �ملياه �مللوثة. 
ومو�شوع 2018م ليوم �ملياه 
�لعاملي »�لطبيع���ة الأجل �ملياه«، 
بغي���ة ��شتخد�م �لطبيعة للت�شدي 
لتحدي���ات �الأ����ر�ر �لبيئية وتغري 
�ملن���اخ و�لفي�شان���ات و�جلف���اف 
و�لتل���وث �ملائ���ي بجان���ب تدهور 
�ملناطق �خل�ر�ء و�لرتبة و�الأنهار 
و�لبح���ري�ت، وجميعه���ا حتدي���ات 
الب���د من مو�جهتها بحل���ول ِعلمية 
وبيئي���ة لتح�شني معي�ش���ة و�شحة 
�الإن�ش���ان و�شح���ة �الأر����ض وجميع 
�ملخلوق���ات، وم���ع تاأث���ر �لبحرين 
بالظروف �ملناخي���ة �جلافة، حيث 
تتميز بارتفاع درجة �حلر�رة وقلة 
�الأمطار وزي���ادة �مللوحة يف �ملياه 
�جلوفية، �إال �أن �حلكومة �لر�شيدة 
تعمل جاه���دة على توف���ري �ملياه 
�ملن���زيل  لا�شتعم���ال  �ل�شاحل���ة 
و�ل�رب الأهل �لبحرين و�ملقيمني 

على �أر�شها.

اليوم العالمي 
للمياه

أسامة الماجد
Osama.almajed
@albiladpress.com

سوالف

“�ل���ر�أي”  برنام���ج  ��شت�شافن���ي  عندم���ا 
بتلفزيون �لبحرين �لذي يعده ويقدمه �ل�شديق 
�لفن���ان خالد �لرويعي للتحدث عن ق�شية كيف 
ن�شن���ع جنما يف �لبحرين، ذك���رت له عدة �أ�شباب 
منها ع���دم �نتعا�ض �شناعة �لف���ن وكذلك عدم 
��شتمر�رية �الأعمال وغي���اب �ملوؤ�ش�شات �لفنية 
و����ركات �الإنتاج، ف�شناع���ة �لنجم يف هذ� �لع�ر 
حتول���ت �إلى م�شطلح جتاري، وكثري من �لنجوم 
يف عامل �لفن حتولو� �إلى رموز مهمة يف بلد�نهم 
وي�ش���ار �إليهم بالبنان وتتهاف���ت عليهم كربى 
�ل�ركات �لعاملية للدعايات وت�شويق منتجاتها، 
فامل�شاأل���ة مل تع���د جم���رد هو�ية، �إمن���ا �شناعة 

بامتي���از ترتك���ز عل���ى �أ�ش����ض ع�ري���ة �شحيحة 
وم�روع كبري له �شبغة �شمولية، وهذه �ل�شناعة 
حتت���اج �إل���ى ثقاف���ة وعل���م يف �آن و�ح���د وبحث 
وتنقيب ودر��شة، و��شتح�رت يف �لربنامج ��شم  
�شم���و �ل�شي���خ عي�شى بن عل���ي �آل خليفة رئي�ض 
�الحتاد �لبحرين���ي لكرة �ل�شل���ة وكيف ��شتطاع 
هذ� �لقائد �ل�شاب ب�شع���ة فكره و�شد�د �جتاهه 
�أن يكت���ب �شفح���ات جديدة نا�شع���ة من تاريخ 
لعبة ك���رة �ل�شل���ة يف �لبحرين و�شن���ع منتخبات 
مليئة بالنجوم يف وق���ت قيا�شي و�شلك باللعبة 
م�شل���كا مغاي���ر� ورغم ذل���ك مل ي���رتك �جلوهر، 
و�أعني باجلوه���ر �ملو�هب �ل�شاعدة، حيث ر�شم 

�خلطط �لكفيلة با�شتمر�رها بروؤى و��شت�ر�فات 
م�شتقبلي���ة و�أعطاه���ا �هتماما بالغ���ا باعتبارها 

�لفئة �ملعول عليها يف �مل�شتقبل. 
ما �أريد قوله هو �ننا نحتاج �إن �أردنا �إنعا�ض 
�ل�شاح���ة �لفني���ة وتطويره���ا �لب���دء يف �شناع���ة 
�لنج���وم عل���ى �أ�ش����ض �شليمة وجتهي���ز �أ�شا�شي 
ونقل���ة �شاملة لكل جو�ن���ب �الإب���د�ع و�لتمثيل، 
يج���ب �أن ن�ش���ري على نف����ض نهج �شم���و �ل�شيخ 
عي�شى بن عل���ي، فالريا�شة و�لفن���ون ن�شاطان 
ال ت�شتقي���م م���ن دونهم���ا �حلي���اة، بو�شفهم���ا 
ميد�ن���ا للرتبي���ة و�لتثقي���ف و�لرتفي���ه و�لعلم 
و�لريا�شة و�ل�شحة وال يتحقق �لنجاح �إال بو�شع 

برنام���ج حمكم مدرو����ض و�النطاق م���ن �أر�شية 
متما�شك���ة و��شحة �ملعامل ال لب����ض فيها بعيد� 
عن �لع�شو�ئي���ة و�شوء �لتخطي���ط ورمي �لورقة 

فوق �لورقة. 
�إذ� كان و�ش���ع �لدر�م���ا يف �لبحرين �شعيفا 
جد� و�ل�شاحة تعاين من عقم ياأخذنا �إلى �الأ�شفل 
ب�رع���ة �ملنح���در، كي���ف نري���د ونحل���م ب�شناعة 
�لنج���وم ونبحث ع���ن �لقمة. �شناع���ة �لنجوم يف 
�لف���ن ال تختل���ف ع���ن �شناع���ة �لنج���وم يف عامل 
�لريا�ش���ة، لك���ن �الأهم ه���و �الأر�شي���ة �ملنا�شبة 
و�ال�شتمر�ري���ة و�لرعاية و�الهتم���ام، هكذ� تتم 

�الأمور مبنتهى �ل�شهولة.

كيف نصنع نجما في البحرين

�إذ�ً �مل�شاألة برمته���ا مل تعد بحاجة �إلى كثري 
من �لتحلي���ل و�لتقدير، فهناك م���ا ي�شبه �حلملة 
�الإ�ر�ئيلي���ة �لر�شمية لتوجيه حتذي���ر�ت مبا�رة 
�إلى �إير�ن، ويبقى �ل�شوؤ�ل �ملطروح بالتبعية هو: 
كيف �شتت�رف �إير�ن �إز�ء هذه �لر�شائل؟ وكيف 
�شتخطط للرد على �أية عملية ع�شكرية �إ�ر�ئيلية 

ت�شتهدف من�شاآتها �لنووية؟
�الإجابة عل���ى مثل هذه �لت�شاوؤالت ت�شري �إلى 

�أن نظ���ام �ملايل يف �إي���ر�ن لي�ض نظام���اً عقانياً 
ميك���ن �أن ي�شتوع���ب �لدر����ض ويت����رف وفق���اً 
مل�شال���ح �شعب���ه، وقناعت���ي �أن ه���ذه �لر�شال���ة 
�إي���ر�ن تورط���اً و�نغما�ش���اً يف �شوري���ا،  �شتزي���د 
باعتبارها �لرهان �الأق���وى لنظام �ملايل يف �لرد 
على �أي تهديد �إ�ر�ئيل���ي، فاإير�ن �لتي �أنفقت، 
باع���رت�ف قادته���ا، نح���و 22 ملي���ار دوالر عل���ى 
�حل���رب يف �شوري���ا، ل���ن تتخ���ذ ق���ر�ر �الن�شحاب 

ب�شهول���ة، ولن يكون خروجها �ش���وى د�مياً �أو يف 
�إطار �شفقة تقا�شم م�شالح مع قوى كربى.

ي���درك ق���ادة �حلر����ض �لث���وري �أن مترك���ز 
ميل�شياته���م يف �شوريا وعلى �حلدود مع �إ�ر�ئيل 
ه���و �لورقة �الأكرث �شغطاً عل���ى �أع�شاب �إ�ر�ئيل 
و�لواليات �ملتحدة، وطاملا �أن �ملايل باتو� على 
قناعة باأن �إ�ر�ئيل تخطط ال�شتهد�فهم ع�شكرياً 
فلن يتنازلو� ب�شهولة عن ورقة �لتعاون مع حزب 

�هلل �للبن���اين، ع�شب �ال�شتثم���ار�ت �الإير�نية يف 
بناء �مليل�شيات و�لوكاء و�الأذرع �الآيديولوجية.

�أعتق���د �أي�ش���اً �أن �إ�ر�ئي���ل ت�رع���ت وت�شيء 
�لتقدي���ر بانتهاج ��شرت�تيجي���ة �لتهديد �لعلني 
الإير�ن، وتخليها عن ��شرت�تيجية �لغمو�ض يف بناء 
قدر�ت �لردع وتوجيه �ل�ربة �الأولى، و�أن رهانها 
عل���ى ردع �إير�ن عرب �لتهدي���د و�حلرب �لنف�شية 
ل���ن يوؤتي نتائجه، فنظام �مل���ايل مغامر بطبعه، 

كما قلت وهكذ� علمتن���ا جتارب حربه مع �لعر�ق 
وتدخات���ه �لطائ�شة يف �ليمن و�لع���ر�ق و�شوريا، 
فهو نظ���ام ال يبايل كث���ري�ً بالعو�ق���ب، وميتلك 
معايري �شيق���ة للربح و�خل�ش���ارة يف �ملو�جهات 
و�ل�ر�عات و�حل���روب، وال يبايل مب�شالح �شعبه، 
وبالت���ايل فهو نظ���ام �نتحاري بامتي���از، ومن ثم 
ال تنطب���ق علي���ه قو�عد �ل���ردع �لتقليدي���ة �لتي 

تتفاعل معها �الأنظمة �لطبيعية. “�إياف”.

رسالة إسرائيل... هل تردع ماللي إيران؟ )2(
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اتحاد الكرة                    المركز اإلعالمي

وض��ع فريق األهيل قدمه األوىل يف 
نه��ايئ دوري الدرج��ة األوىل لكرة 
الي��د بعدما كس��ب الجولة األوىل 
وأس��قط غرميه التقلي��دي النجمة 
“حامل اللق��ب” بنتيجة )24/25( 

يف املباراة التي جمعتهام.
يوم  مج��دداً  الفريقان  وس��يلتقي 
املقبل، ويحت��اج األهيل  االربع��اء 
لتك��رار الفوز ليك يتأه��ل للمباراة 
النهائي��ة في��ام النجم��ة “حام��ل 
اللق��ب” فدخل يف دائ��رة الخطر، 
كون��ه يحت��اج للف��وز أوالً ليؤجل 
الحس��م ملباراة ثالث��ة فاصلة وإال 

يفقد لقبه.
ويدين األهيل بهذا الفوز لحارس��ه 
صالح عبدالجليل الذي أنقذ مرماه 
ببسالة وإىل أبرز نجوم اللقاء حسن 
السامهيجي وعيل يوسف وصادق 
عيل وسيد أحمد فائق، الذين لعبوا 
دوراً كب��راً ع��ى مدار الش��وطني 
“دفاعياً وهجومياً” وس��اهموا بهذا 

الفوز الثمني.

األصفر يتقدم

حق��ق األهيل أفضلية نس��بية عى 
النجم��ة ومتكن من إنه��اء الحصة 
 )12/14( هدف��ني  بف��ارق  األوىل 
عطفاً عى األداء الجادي الذي ظهر 

عليه يف النصف األخر.
البداية كان��ت نجاموية يف التقدم 
بالنتيجة 3/6 بفضل تألق حارس��ه 
الذي  محمد عبدالحس��ني ودفاعه 

أجاد القبضة ع��ى هجوم األهيل، 
ولع��ب الرهي��ب به��دوء ت��ام يف 
إنه��اء الهجمة ونج��ح يف ذلك عرب 
صانع ألعابه الصياد للدائرة حسن 
ش��هاب وكميل محفوظ وحس��ني 
بابور يف الخ��ط الخلفي، يف املقابل 
األه��يل ورغم تألق حارس��ه صالح 
عبدالجلي��ل وبدايت��ه الرسيعة يف 
تس��جيل أهدافه الثالثة األوىل عرب 
الجن��اح ع��يل يوس��ف )هدف��ني( 
والس��الطنة، وض��ح علي��ه املعاناة 
هجومياً بعد إصابة وخروج حسني 

فخر ووقع يف أخطاء عدة.
األهيل متكن بش��كل تدريجي من 
الع��ودة للنتيج��ة بع��د تغي��رات 
جذرية يف تش��كيلته ووسط صيام 
التهدي��ف وضعف  ع��ن  نجاموي 
دفاعي لدي��ه، إىل أن عادل األصفر 

النتيجة عند 10/10 يف الدقيقة 20 
عرب بروز حس��ن الس��امهيجي يف 
الجناح والخلفي وجاسم السالطنة 
ومه��دي م��دن يف الخ��ط الخلفي 
وبجانبهم سيد أحمد فائق. سارت 
الدقائ��ق املتبقية بش��كل متقارب 
وعقوب��ات االيقاف��ات والتدخالت 
ت��زداد ب��ني الفريق��ني م��ع تألق 
حارس األهيل لينهي األخر الشوط 

لصالحه.

 األصفر يفوز

بداية قوي��ة لكتيب��ة األهيل الذي 
بفض��ل   13/16 بالنتيج��ة  صع��د 
الس��امهيجي وصادق عيل وس��ط 
نقص ع��ددي يف النجم��ة، ليدخل 
األهيل يف فرتة صيام عن التس��جيل 
ملا يق��ارب 5 دقائق ويعود النجمة 

حينه��ا للنتيج��ة بفض��ل تص��دي 
حارس��ه وتركيز هجومه لعيل عيد 
وش��هاب وصحوة الصياد ويتعادل 
الفريقان 18/18. سجال كبر وإثارة 
أكبر شهدتها أرضية امليدان ليميض 
الفريق��ان يف التعادل حتى 20/20 
مع تبقي 10 دقائق عن عمر اللقاء، 
ليبس��ط األهيل أفضليته وقوته عرب 
تحركات س��يد أحمد فائق وصادق 
عيل وحسن الس��امهيجي بالدفاع 
وتس��جيل األهداف يف الوقت ذاته 
النجمة كان يجاهد لتقليص الفارق 
ونجح يف ذلك حتى الدقيقة األخرة 
الذي مل يستطع من إدراك التعادل 
رغ��م محاوالته املتع��ددة لينتهي 
اللق��اء لأله��يل. أدار اللقاء الطاقم 
الدويل معمر الوطني ومحمد قمرب.

 أبرز الالعبين

يأيت حس��ن الس��امهيجي وصادق 
عيل وعيل يوس��ف يف مقدمة أبرز 
العبي األهيل بتسجيلهم 5 أهداف 
لكل منهم، ويليهم سيد أحمد فائق 
4 أه��داف ومهدي مدن وجاس��ك 

السالطنة 3 أهداف لكل منهام.
يف النجم��ة، مهدي س��عد خطف 
األفضلية بتسجيله 6 أهداف وتاله 
حسن شهاب وعيل عيد 4 أهداف 
لكل منهام وكميل محفوظ وحسني 
الصياد وحس��ني باب��ور 3 أهداف 

لكل منهم.

قمة جماهيرية

ش��هد لق��اء أم��س أق��وى وأكرب 
نس��بة جمهور ح��رت لصالة أم 

الحص��م وم��ألت مدرجاته��ا عن 
بك��رة أبيها. فالجمه��ور األهالوي 
كان ح��ارضاً بكل ثقل��ه يف املدرج 
الكبر والنجاموي هو اآلخر حر 
وأم��ى مدرج��ه بجن��ب الصالة. 
الجمهور األهالوي والنجاموي كانا 
يف قم��ة التألق بالتش��جيع املثايل 
منذ البداية حت��ى النهاية، وكانت 
الكلمة األخرة للجمهور األهالوي 
ال��ذي تفن��ن وتغن��ى بأهازيجه، 
وأعط��ى العبي��ه دفع��ة معنوية 
كبرة يف تحقيق الف��وز. الجمهور 
األه��الوي تغن��ى بالف��وز الثمني، 
وانتظر حتى وق��ت خروج العبيه 
م��ن الصالة ليبارك له��م ويحثهم 

عى املباراة املقبلة.

األهلي يقترب من النهائي... والنجمة في دائرة الخطر
ف��ي ق��م��ة ك��ب��ي��رة ت��ف��ن��ن ف��ي��ه��ا “ج��م��ه��ور األص��ف��ر”

لقطة لجمهور األهلي أمس من لقاء األهلي والنجمة أمس

علي مجيد
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صع��د فريق البدي��ع إىل مصاف دوري 
أندرية الدرج��ة األوىل لكرة القدم، بعد 
أن فاز يوم أمس عى البس��يتني بهدفني 
دون رد ، يف اللق��اء الذي جمعهام عى 
اس��تاد مدينة خليف��ة الرياضية، ضمن 
افتت��اح الجولة 15 م��ن دوري الدرجة 

الثانية.
وس��جل ه��ديف البديع عبدالل��ه صالح 

وأحمد الرشوقي.
وجاء صع��ود البدعاوية بعد غياب دام 
20 عاًم��ا عن دوري الدرج��ة األوىل، إذ 
كان آخر صعود له للدرجة األوىل موسم 

.1997/1998
وع��اش البدعاوي��ون فرحة كب��رة يوم 
أم��س يف اس��تاد خليفة وس��ط أهازيج 
تغن��ت  الت��ي  الجامهري��ة  رابطته��م 

بالنتيجة والتأهل.
وبذلك يك��ون البدي��ع أول الصاعدين 
لدوري الدرجة األوىل للموس��م املقبل، 
إذ وصل رصي��ده النقطي إىل 37 نقطة، 

فيام البسيتني 27 نقطة.
ويف لق��اء آخر أم��س، ف��از الحالة عى 

البحرين )2/0( عى استاد األهيل.
سجل الهدفني يوسف يعقوب ومحمود 

إبراهي��م يف الدقيقت��ني )21( و )42(، 
وأدار اللق��اء الحك��م ع��امر محفوظ، 
وعاون��ه نواف ش��اهني وأحم��د جابر، 

والحكم الرابع محمد خالد.
وصل رصي��د الحالة إىل 31 نقطة معززا 
آماله يف حصد البطاق��ة املبارشة الثانية 
للدرج��ة األوىل، في��ام تجم��د رصي��د 

البحرين عند 15 نقطة.

مجريات البسيتين والبديع

جاء الش��وط األول جيد املس��توى بني 
الطرف��ني دون وج��ود ألفضلية واضحة 

ألحدهام، ومع تحفظ كبر للطرفني.
وأضاع البديع الفرصة األخطر يف انطالقة 
املب��اراة، بعدما لعب أحم��د الرشوقي 
ك��رة أمامية للمنطلق من الخلف أحمد 
حمد، لك��ن األخر مل يحس��ن التعامل 
معها، إذ س��دد ك��رة س��هلة يف متناول 

حارس البسيتني أحمد مشيمع )12(.
وحاول البس��يتني ع��رب خي��ار الركالت 
الثابتة، فس��دد عبدالل��ه العجمي كرة 
اعتل��ت مرمى الح��ارس حمد الدورسي 

قليال )29(.
وس��دد العب البس��يتني كرة قوية دون 

تركيز خارج امللعب )40(.
وبعد مجهود فردي رائع لالعب الشاب 
املميز أحمد الرشوقي إثر توغله يس��ارا 
لعب بعده��ا كرة عرضي��ة متفنة عى 
رأس زميله عبدالله صالح يعقوب الذي 
تابعه��ا بنج��اح يف املرمى وس��ط فرحة 

كبرة )45+2(.
ويف الش��وط الثاين، حاول فتاي التعديل 
للبسيتني بعد سلس��لة مراوغات داخل 
املنطق��ة إال أن كرت��ه جاءت س��هلة يف 

أحضان الحارس حمد الدورسي )51(.
واحتس��ب الحكم س��يد عدنان محمد 

ركل��ة جزاء للبديع بعد إعاقة أوجنبجي 
ألحمد الرشوقي، إال أن راشد قمرب سدد 
الكرة خارج امللع��ب مفوتا عى فريقه 

مضاعفة النتيجة )55(.
ويف لعبة مرتدة للبديع، انطلق الرشوقي 
بامتياز من مس��افة بعيدة ناحية مرمى 
البس��يتني وتوغل داخل املنطقة مسددا 
كرة سكنت الشباك معلنا الهدف الثاين 

لفريقه )56(.
واحتس��ب الحكم ركلة ج��زاء ثانية يف 
املب��اراة، وهذه املرة لصالح البس��يتني، 
لكن الالعب عبدالله دعيج أضاعها بعد 

أن تصدى حارس البديع حمد الدورسي 
للكرة )62(.

أدار اللقاء الحكم س��يد عدنان محمد، 
وعاون��ه ي��ارس تلف��ت وس��يد ج��الل 
محفوظ، والحكم الرابع عبدالله قاسم.

مباريات اليوم

الي��وم  الجول��ة  وتس��تكمل مباري��ات 
الجمعة، إذ يلعب االتفاق مع التضامن 
ع��ى ملع��ب مدينة حم��د، وقاليل مع 
مدين��ة عيىس اىل اس��تاد األهيل، وذلك 

عند 5.20 مساء.

البديع يصعد لدوري الدرجة األولى لكرة القدم
بعد غياب 20 عاًما

أحمد مهدي
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فرحة بديعاوية بالفوز والصعود من لقاء الحالة والبحرين  )تصوير: رسول الحجيري(من لقاء البديع والبسيتين  )تصوير: خليل إبراهيم(

تحت رعاي��ة رئي��س اتح��اد البحرين 
للدف��اع ع��ن النف��س أحم��د الخياط، 
تنطلق اليوم الجمعة منافس��ات بطولة 
الدوري البحريني للجوجيتسو للموسم 
الريايض 2018 ع��ى صالة نادي مدينة 
عي��ىس، وال��ذي تنظمه اللجن��ة الفنية 
للجوجيتسو باتحاد البحرين للدفاع عن 
النفس، وسينطلق الدوري عند الساعة 
8 صباًحا وسيستمر حتى الفرتة املسائية 

مبشاركة 81 العًبا.
يف  املعتم��دة  االوزان  وس��تكون 
البطولة ع��ى النح��و اآليت: )تحت 62 
كيلوغراما، تح��ت 69 كيلوغراما، تحت 
77 كيلوغرام��ا، تح��ت 85 كيلوغراما(، 
 110 تح��ت  كيلوغرام��ا،   94 تح��ت 
كيلوغرام��ات(، واألحزمة هي: األبيض، 

األزرق، البنفسجي، البني واألسود.

الفن��ي  واملدي��ر  املستش��ار  وأك��د 
للجوجيتس��و رئيس اللجنة الفنية رضا 
منف��ردي أن اتح��اد البحري��ن للدفاع 
عن النفس واللجن��ة الفنية انتهت من 
جمي��ع الرتتيبات والتجهي��زات الخاصة 
بانطالق الدوري البحريني للجوجيتسو، 
مش��يًدا بدعم ومتابع��ة رئيس االتحاد 
أحم��د الخي��اط وجهود نائ��ب رئيس 
االتحاد أمني رس لعبة الجوجيتسو عمر 
عبدالعزي��ز بوك��امل وأعض��اء مجلس 
اإلدارة، مبيًن��ا أن االتح��اد يس��ر عى 
اس��رتاتيجية مميزة هدفها اس��تمرارية 
تطوير لعبة الجوجيتس��و التي وصلت 

لتحقيق إنجازات عاملية كربى.
وأوضح رضا منف��ردي أن نظام الدوري 
س��يكون ع��ى نظ��ام جم��ع النق��اط 
وس��يحصل أصح��اب أع��ى نقاط عى 

وق��ال  املوس��م،  خت��ام  يف  املكاف��آت 
“س��يكون الدوري مس��تمر حتى نهاية 
نوفمرب املقبل، إذ سيتم تنظيم الدوري 
“س��يحصل  وأض��اف  ش��هرين”،  كل 
صاحب امليدالي��ة الذهبية يف كل وزن 
عى 9 نقاط، وامليدالية الفضية 5 نقاط، 
وامليدالية الربونزية 3 نقاط، إضافة إىل 
حصول الفائزين عى مكافآت مالية يف 

نهاية املوسم”.
كام كش��ف رضا منفردي عن أن هناك 
جائزة ألفضل ناد مشارك وأفضل مدرب 
وأفض��ل العب وأفضل العب��ة، مبيًنا أن 
الب��اب كان مفتوًح��ا لجمي��ع الالعبني 
حت��ى األجانب لكن رشيط��ة أن يكون 
الالعب مس��جل لدى ن��اد أو أكادميية 
تابع��ة لالتحاد. وأش��ار رض��ا منفردي 
أن اللجن��ة الفنية بذل��ت جهود كبرة 

بقيادة أمني رس اللعبة عمر عبدالعزيز 
بوكامل، مش��يًدا بجه��ود أعضاء اللجنة 
الفني��ة وهم أحمد جناحي ومحمد أبو 
إدريس وكاش��ا منفردي، متمنًيا لالعبني 

والالعبات التوفيق والنجاح.

أسند االتحاد اآلسيوي لكرة القدم مهمة إدارة لقاء فريقي ناساف كاريش األوزبكستاين وبرسبوليس اإليراين 
ضمن الجولة 5 للمجموعة 3 بدوري أبطال آسيا إىل طاقم تحكيم دويل بحريني.

وسيقام اللقاء املهم يوم اإلثنني املقبل املوافق 2 أبريل املقبل يف أوزبكستان.
وسيدير اللقاء الحكم عيل السامهيجي، ويعاونه املساعدان محمد جعفر وعبدالله صالح، والحكم الرابع 

إسامعيل حبيب.
ويأيت تواجد حكامنا يف البطولة اآلسيوية تأكيدا عى املكانة املميزة للصافرة البحرينية، خصوصا عرب التألق 

الالفت يف جميع املحافل.
ويعد الحكام الثالثة عيل السامهيجي، محمد جعفر وعبدالله صالح ضمن قامئة النخبة اآلسيوية للعام الجاري 

)2018(، كام أن إسامعيل حبيب يتواجد ضمن قامئة النخبة كحكم رابع.

رضا منفردي كشف عن تفاصيل الدوري

اليوم انطالق الدوري البحريني للجوجيتسو

السماهيجي يدير مباراة ناساف األوزبكي وبيرسبوليس اإليراني

أم الحصم                    اتحاد البحرين للدفاع عن النفس

رضا منفردي

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

 اليوم نهائي كأس 
الشباب لليد

اليوم نهائي دوري األشبال  الموت ومرهون يديران نهائي 
اإلمارات

علي مجيد 

تقام اليوم املباراة النهائية 
ملسابقة كأس الشباب لكرة 

اليد مبواجهة فريق التضامن 
والشباب يف متام الساعة 7 

مساًء عى صالة اتحاد اللعبة 
بأم الحصم.

مباراة متوقع لها اإلثارة والقوة بني 
العبي الفريقني يف سبيل الظفر بالكأس بعدما وصال لهذه املرحلة 

بجدارة واستحقاق عطفا عى املستويات والنتائج العالية التي حققاها 
يف األدوار السابقة.

التضامن استطاع أن يصل لهذه املباراة بعدما قدم مباراة كبرة أمام 
باربار وأسقطه عرب الوقت اإلضايف، والشباب كسب محطة االتحاد 

بسهولة تامة ووصل لهذا النهايئ. 
الفريقان يتمتعان بعنارص فنية جيدة املستوى بقدرتها صنع الفارق 

وقلب املوازين لصالحها، واملاروين يعول عى األخوين عبدالله 
ومجتبى ياسني وأحمد جالل فيام يعول التضامن عى أحمد حسني 

وحسن مرزا. 

علي مجيد 

تقام اليوم )الجمعة( املباراة الفاصلة بني فريقي االتفاق 
والنجمة لفئة أشبال اليد؛ لتحديد هوية بطل الدوري للموسم 
الريايض الجاري يف متام الساعة 5 مساًء عى صالة اتحاد اللعبة 

بأم الحصم. 
وتساوى الفريقان االتفاقي والنجاموي بعدد النقاط من خالل 

مبارياتها يف املربع، إذ تواجد معهام فريقا الدير والشباب. 
فاالتفاق جمع 7 نقاط من انتصارين عى النجمة والدير 
وخسارة وحيدة امام الشباب، والنجمة له نفس الرصيد 

بفوزين عى الدير والشباب وخسارة امام االتفاق. 
وبحسب نظام االتحاد البحريني لهذه املسابقة فإن الفريقني 

يلجآن ملباراة فاصلة لتحديد البطل. 

علي مجيد 

سيكون الطاقم 
التحكيمي الدويل 

سمر مرهون 
وحسني املوت 

عى موعد اليوم 
)الجمعة( إلدارة 

مباراة الجولة الثانية من الدور النهايئ للدوري العام لدولة اإلمارات، 
والتي تجمع شباب األهيل ديب والوصل. 

وكان الحكامن قد أدارا املباراة النهائية لدوري اليد يف عامن امس 
االول )االربعاء(. ويأيت اختيار مرهون واملوت إلدارة هذه املباراة؛ ملا 

لهام من ثقل وخربة تحكيمية عالية وُحسن التعامل يف مثل هذه 
اللقاءات الكبرة والحساسة.

وبكل تأكيد هذه االنتدابات والتكليفات الخارجية لحكامنا يعرب عن 
املكانة العالية التي وصلت إليها الصافرة البحرينية وما تناله من ثقة 
كبرة، وتثبت بالدليل القاطع عى وجود القاعدة املتينة التي ميتلكها 
اتحاد اليد يف وجود العديد من األطقم الدولية والقارية التي حظيت 

بفرصة التمثيل الخارجي يف مختلف البطوالت.

المادح يشارك في اجتماعات اتحاد 
غرب آسيا للطاولة

الرفاع – اتحاد الطاولة:  غادر نائب رئيس 
االتحاد البحريني لكرة الطاولة عيل املادح 
ن  البالد متوجها إىل العاصمة األردنية عاماّ

للمشاركة يف اجتامعات غرب آسيا التي 
ستعقد عى هامش استضافة األردن بطولة 

غرب آسيا عى صالة األمرة سمية مبدينة 
الحسني للشباب يف الفرتة من 28 مارس الجاري حتى 1 أبريل املقبل.

وسيشارك عيل املادح يف اجتامع دول غرب آسيا وبعض االجتامعات التي 
ستعقد عى هامش البطولة، حيث سيرتأس اجتامع غرب آسيا رئيس 

اتحاد غرب آسيا األردين فواز الرشايب، وسيحره املادح مع ممثيل دول 
غرب آسيا. وأوضح املادح أن االتحاد حريص عى املشاركة يف اجتامعات 

اتحاد غرب آسيا واملساهمة يف تطوير هذا االتحاد، والذي سيساهم 
بالشك يف تطوير دول غرب آسيا يف كرة الطاولة، وقدم املادح الشكر 

إىل رئيسة االتحاد سعادة الشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة عى 
دعمها املتواصل. ويتضمن جدول أعامل اجتامع غرب آسيا العديد من 
البنود يأيت يف مقدمتها تشكيل اللجان العاملة من جانب مجلس إدارة 

غرب آسيا، وهي اللجنة الفنية، اللجنة العلمية، لجنة الحكام، ولجنة 
التسويق، كذلك مناقشة موضوع التأهل إىل بطوالت العامل وبحث اتحاد 
غرب آسيا عن مقاعد مخصصة للدول األعضاء بالتأهل إىل بطوالت العامل.

علي المادح

سمير مرهون وحسين الموت

علي السماهيجي

الرفاع                 اتحاد الطاولة

بدأت منتخباتنا الوطنية لكرة الطاولة 
مشوارها يف بطولة غرب آسيا التي 
تستضيفها العاصمة األردنية عامن 

عى صالة األمرة سمية مبدينة 
الحسني للشباب.

وفاز منتخب الناشئني عى سوريا 
)3/1( بعد أداء مميز من الالعبني، 

خصوصا الالعب سلامن محمد الذي 
فاز يف مواجهتني، كام حقق منتخب 

العموم فوزًا مثرًا عى حساب 
منتخب العراق )3/2(، وفاز منتخب 
تحت 21 سنة عى منتخب العراق 

)3/صفر( عرب فوز راشد سند ومرتىض 
حسني وسيدعيل محمود.

وفيام يتعلق مبنتخب الفتيات، فاز 
املنتخب عى العراق )3/1( بانتصار 
مريم العايل يف مواجهتني وأمروتا يف 

مواجهة. وميثل منتخباتنا لكرة الطاولة 

13 العًبا والعبة هم: محمد عباس، 
يوسف البوفالسة، إلياس اليايس 

)منتخب العموم(، راشد سند، مرتىض 
حسني، سيدعيل محمود )منتخب 

تحت 21 سنة(، سلامن محمد، حسن 
حسني، عيل عباس، فاضل عباس 

)منتخب الناشئني(، مريم العايل ورقية 
اليايس وأمروتا )منتخب الفتيات(.

وأكد رئيس بعثة املنتخبات الوطنية 

لكرة الطاولة عضو مجلس اإلدارة 
أمني الرس العام إبراهيم محمد 

سيادي أن املستويات كانت مميزة 
لالعبني والالعبات يف اليوم األول، 

متمنًيا أن تتواصل العروض الرائعة، 
وأوضح أن رئيسة االتحاد الشيخة 

حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة كانت 
عى متابعة مستمرة مع البعثة منذ 

الوصول إىل األردن.

انتص��ارات ممي��زة لمنتخب��ات الطاول��ة ف��ي بطولة غرب آس��يا

أكد األمني العام باالتحاد البحريني 
لكرة السلة عبداإلله عبدالغفار 

أن االتحاد تسلم خطابا رسميا من 
قبل اللجنة التنظيمية الخليجية 

لكرة السلة بخصوص ترشيح 
الفريق الثاين الذي سرافق املنامة 

بطل الدوري للموسم املايض 

للمشاركة يف بطولة دول مجلس 
التعاون الخليجي الثامنة والثالثني 

لألندية املقرر إقامتها يف مدينة 
جدة باململكة العربية السعودية 

الشقيقة.
وأوضح عبدالغفار أنه بناء عى 

األنظمة واللوائح املعمول بها يف 

االتحاد فإن وصيف دوري املوسم 
املايض يعد املرشح لهذه املشاركة 
الخليجية، وبالتايل فإن املحرق له 
األحقية يف متثيل مملكة البحرين 

بالبطولة الخليجية لألندية مع 
فريق املنامة.

وأشار األمني العام باالتحاد إىل أنه 

تم مخاطبة نادي املحرق بخصوص 
ترشيحه للمشاركة، إذ بادر النادي 

رسيعا بإرسال املوافقة الرسمية عى 
املشاركة، وأن االتحاد البحريني 
لكرة السلة خاطب فورا اللجنة 
التنظيمية الخليجية لكرة السلة 

حول مشاركة املحرق طرفا آخر من 

اململكة يف هذه البطولة.
وأعرب عبدالغفار عن أمنيات 
االتحاد البحريني لكرة السلة 

املخلصة ملمثيل اململكة بالبطولة 
الخليجية بالتوفيق والنجاح، مؤكدا 
أن اتحاد السلة لن يدخر جهدا يف 

عبداإلله عبدالغفار مساندة الفريقني.

المحرق يرافق المنامة في “خليجية السلة” بجدة 
أم الحصم                    اتحاد السلة 

من مشاركة منتخبات الطاولة في البطولة 

تأهل املحرق إىل نهايئ دوري الدرجة 

األوىل للكرة الطائرة بعدما فاز عى 

داركليب بثالثة اشواط مقابل شوط يف 

املواجهة التي جمعتهام، مساء أمس، 

الخميس عى صالة االتحاد البحريني 

للكرة الطائرة يف املباراة الثانية بالدور 

نصف النهايئ من مسابقة الدوري 

ليرب موعدا مع األهيل يف املباراة 

النهائية األوىل املقرر لها أن تقام يوم 

الخميس املقبل.

واستطاع املحرق أن يلحق الخسارة 

الثانية بداركليب بعدما هزمه يف 

املباراة األوىل من نفس الدور بثالثة 

اشواط مقابل شوطني.

وأنهى املحرق الشوط األول لصالحه 

28/26، فيام فاز داركليب بالثاين 

25/18، قبل أن يفوز املحرق يف الشوط 

الثالث 25/15 والرابع 25/22 بإدارة 

طاقم الحكام املكون من الدويل األول 

جعفر املعلم والثاين سيد جعفر حسني.

يف الشوط األول كان داركليب هو 

األقرب لتحقيق الفوز اثر تقدمه 

23/20 وذلك بفضل حوائط الصد 

التي نجحت يف اصطياد كرات فاضل 

عباس وجاكسون أو تخفيفها يف 

عدة مناسبات، مع استخدام سالح 

اإلرساالت تجاه ضاريب مركز 4 للحد من 

انطالقتهم الهجومية، مع متيز داركليب 

يف دفاع املنطقة الخلفية، قبل أن ينجح 

املحرق يف إدراك التعادل 23/23 عرب 

اإلرساالت التي هزت استقبال داركليب 

و عودة املحرق بحوائط الصد التي 

شكلها كال من محمود العافية ومحمد 

حبيب وتألق عباس يف تخليص الكرات 

الهجومية لينتهي الشوط لصالح املحرق 

28/26. عاد داركليب يف الشوط الثاين 

وفرض سيطرته عرب حوائط الصد 

التي كان بطلها امين عيىس مع بروز 

محمود عبدالواحد يف النقاط األخرة 

يف تخليص الكرات الهجومية ليتقدم 

22/17، ويواصل ادائه املتميز ليحرز 

عيل ابراهيم نقطة الشوط بربة 

ساحقة 25/18، وتراجع أداء املحرق 

عى مستوى الهجوم واالستقبال ليخرس 

الشوط.

واصل املحرق عروضه القوية يف الشوط 

الثالث وأحكم قبضته عى مجريات 

اللقاء ونجح فاضل عباس واملحرتف 

جاكسون يف املرور من حوائط داركليب 

بكل سهولة ليخطف التفوق منذ 

البداية 7/1، كام نشطت حوائط الصد 

لكال من محمد حبيب وحسن ضاحي 

مع كرثة األخطاء الهجومية لضاريب 

داركليب ليفوز املحرق بالشوط الثالث 

بكل سهولة 25/15. ونجح املحرق يف 

كسب الشوط الرابع بادائه الجامعي 

والتنويع الهجومي مع بروز جاكسون 
وفاضل عباس وتفوق الفريق يف حوائط 

الصد، فيام استمر العبو داركليب يف 
ارتكاب األخطاء عى مستوى االستقبال 

والهجوم مع غياب حوائط الصد ومل 
يستمرث داركليب تقدمه يف بعض 

الفرتات كام هو الحال يف الشوط األول 
والثالث ليفوز املحرق بالشوط 25/22.

من اللقاء

الطائ��رة دوري  نهائ��ي  ويبل��غ  “العني��د”  يقه��ر  المح��رق 
حسن علي

سيالقي األهلي



الجمعة 30 مارس 2018 
13 رجب 1439
18sports@albiladpress.comالعدد 3454 رياضة

أكد ممثل جاللة امللك لألعامل 
الش��باب  وش��ؤون  الخريي��ة 
رئيس املجلس األعىل للشباب 
والرياضة رئيس اللجنة األوملبية 
الشيخ نارص  البحرينية س��مو 
بن حمد آل خليفة أن س��باق 
كأس ديب العاملي للخيل مل يعد 
مج��الاً رياضيا فحس��ب، وإمنا 
تجاوز تل��ك املراحل ليصل اىل 
مرشوع ري��ايض وطني إمارايت 
يحرك جميع مفاصل قطاعات 
الدول��ة خصوص��ا القتصادية 
إمارة  ليحول  منها؛  والسياحية 
ديب اىل محط أنظار دول العامل.
وقال س��مو الش��يخ نارص بن 
حمد آل خليفة مبناسبة إقامة 
كأس ديب العامل��ي “إن نظ��رة 
صاحب الس��مو الشيخ محمد 
ب��ن راش��د آل مكت��وم نائب 

رئيس دولة الم��ارات العربية 
الوزراء  املتحدة رئيس مجلس 
حاكم ديب املستقبلية إىل كأس 
ديب العامل��ي واهتاممه املبارش 
له جعلت  الحثيث��ة  ومتابعته 
منه أفضل الس��باقات العاملية 
وأقواها من الناحية التنافسية 
والتنظيمي��ة واملالية فضال عن 
املالك  م��ن  العديد  اجتذاب��ه 
مع  يشاركون  الذين  والفرسان 
نخب��ة م��ن جياده��م أمال يف 
اقتناص اللق��ب األفضل عامليا 
الخي��ل  رياض��ة س��باقات  يف 
يف  األوىل  باملراك��ز  والتوش��ح 

جميع أشواطه”.
وبني سمو الشيخ نارص بن حمد 
آل خليفة “إن املتابع ملس��رية 
يس��تنتج  العامل��ي  ديب  كأس 
الع��ر واملعاين  العدي��د م��ن 

مج��ال  يف  والراقي��ة  النبيل��ة 
رياضة س��باقات الخيل و من 
ابرزها التناف��س الرشيف بني 
جميع الفرس��ان والجياد حتى 
بات الس��باق يرمز اىل س��باق 
الرياضة؛  العاملق��ة يف ه��ذه 
باعتباره يشهد مشاركة واسعة 
الفرس��ان  قب��ل عاملقة  م��ن 
العاملي��ني والتواج��د يف أح��د 
الس��باق يعتر حلام  أش��واط 

لجميع املالك وفخراًا كبرياًا”.
وأش��ار سمو الش��يخ نارص بن 
حم��د آل خليف��ة “ل تقترص 
املش��اركة يف كأس ديب العاملي 
عىل املالك والفرسان فقط، بل 
يحظى السباق مبتابعة واسعة 
م��ن قبل الجامه��ري اإلماراتية 
المارات  أرض  ع��ىل  واملقيمة 
ع��دد  حض��ور  اىل  باإلضاف��ة 

كبري م��ن خارج الدولة ملتابعة 
السباق يف ميدان التنافس عىل 

اللقب الغىل”.
وتابع س��موه “قطع كأس ديب 
العاملي ش��وطا طويال يف رحلة 
امت��دت ع��ىل مدار س��نوات 
الب��ذل والعطاء  عظيمة م��ن 
لتكوين ص��ورة رائعة عنه من 
الناحي��ة الفني��ة والتنظيمي��ة 
حتى بات الس��باق نجام يتألأل 
العاملية  البط��ولت  يف س��امء 
الكب��رية حتى أضح��ى أكرها 

وافضلها وأكرثها نورا”.
العام  “س��باق  سموه  وأضاف 
2018 س��يكون األفض��ل م��ن 
والفنية؛  التنظيمي��ة  الناحي��ة 
الس��تعدادات  ع��ىل  عطف��ا 
الكبرية والواسعة التي اتخذتها 
اللجنة املنظمة للسباق مرتكزة 

عىل توجيهات صاحب السمو 

الش��يخ محم��د بن راش��د آل 

مكتوم لتعم��ل وفق منظومة 

واحدة هدفها، وسبيلها األوحد 

إظهار الس��باق بحلة تنظيمية 

زاهية، كام أن السباق سيشهد 
تنافس��ا يف امليدان بني عاملقة 
والذي��ن  الخي��ل  س��باقات 
أجل  س��تنصب جهودهم من 
اقتن��اص اللقب والصعود عىل 
منصة التتويج وس��ط س��قف 

مرتفع من الطموح”.
واختت��م س��مو الش��يخ نارص 
بن حم��د آل خليفة ترصيحه 
بالق��ول “نحن ندع��و الجميع 
اىل متابعة س��باق ديب العاملي 
والستمتاع بقوة التنافس عىل 
لقب��ه وس��امع ص��وت صهيل 
انتص��ارات الخيول فيه وفرحة 
منص��ات  بصع��ود  الفرس��ان 
الجامهري  التتوي��ج وتصفي��ق 
الغفرية له��م ويف ذات الوقت 
الفرس��ان  لجمي��ع  نتمن��ى 

التوفيق والنجاح”.

ناصر بن حمد: كأس دبي العالمي يكتشف عمالقة سباقات الخيل 
أشاد باهتمام سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالسباق

                  المكتب االعالمي

سمو الشيخ ناصر بن حمد

تغطية - اللجنة اإلعالمية: تحت رعاية 
ممثل جاللة امللك لألعامل الخريية 

وشؤون الشباب رئيس املجلس األعىل 
للشباب والرياضة رئيس اللجنة 

األوملبية البحرينية الرئيس الفخري 
لالتحاد املليك للفروسية وسباقات 

القدرة سمو الشيخ نارص بن حمد آل 
خليفة، تنطلق اليوم بطولة املغفور له 
بإذن الله تعاىل سمو الشيخ فيصل بن 
حمد آل خليفة لجامل الخيل العربية 

األصيلة الخامسة لإلنتاج املحيل 
بإرشاف وتنظيم منظمة الجواد العريب 
وبالتعاون مع التحاد املليك للفروسية 

وسباقات القدرة بقرية القدرة.
وبهذه املناسبة، أعرب سمو الشيخ 

فيصل بن راشد آل خليفة رئيس 
التحاد املليك للفروسية وسباقات 
القدرة نائب املجلس األعىل للبيئة 
عن شكره وتقديره إىل سمو الشيخ 

نارص بن حمد آل خليفة عىل رعايته 
ودعمه املتواصل لالتحاد ورياضات 

جامل الخيل، مشرياًا سموه إىل أن 
بطولة سمو الشيخ فيصل بن حمد 
آل خليفة بطولة كبرية ولها مكانتها 

البارزة يف البطولت التي ينظمها 
التحاد. وأوضح سمو الشيخ فيصل 

بن راشد آل خليفة أن بطولة املغفور 
له بإذن الله تعاىل سمو الشيخ فيصل 

بن حمد آل خليفة لجامل الخيل 
العربية لإلنتاج املحيل التي وصلت 

إىل نسختها الخامسة بفضل الهتامم 
الكبري والواضح من سمو الشيخ نارص 

بن حمد آل خليفة والذي يحرص 
دامئاًا عىل إبراز هذه البطولة باعتبارها 

تخلد اسام غاليا علينا وتساهم يف 
ازدهار األنشطة الرياضية يف رياضة 

الفروسية وتأكد مكانة اململكة يف 
تربية وإنتاج الخيول العربية األصيلة.

وأكد سمو الشيخ فيصل بن راشد 
أننا ننظر إىل البطولة الخامسة بعني 
من التفاؤل بعد النجاحات الكبرية 
التي حققتها النسخ املاضية ونؤمن 

ا  أن هذه النسخة ستكون مغايرة متاماً

من الناحية الفنية؛ نظراًا للنضج الكبري 

الذي بلغه املالك البحريني وقدرته 

عىل اإلنتاج املحيل للجياد العربية 

األصيلة فضالاً عن امتالكه للخيول 

العربية األصيلة املدربة بصورة 

متميزة والقادرة عىل املنافسة يف 

املسابقات املحلية والبطولت الدولية 

وسط تواجد نخبة من العارضني 

من أصحاب الخرة والقادرين عىل 

إظهار جميع جامليات الخيل العربية 

األصيلة.

وأوضح سموه أن اللجنة املنظمة 

حرصت عىل الستعداد األمثل للبطولة 

بعد توجيهات سمو الشيخ نارص بن 

حمد آل خليفة، مشرياًا سموه إىل 

أن اللجنة املنظمة جاهزة لستضافة 

وتنظيم البطولة وسيسعى الجميع 

إلخراجها بأفضل صورة تنظيمية.

ومتنى سمو الشيخ فيصل بن راشد 

كل التوفيق والنجاح للمشاركني كافة، 

إذ توقع سموه أن تشهد البطولة 
مستويات أرفع من تلك التي شهدتها 
ا عىل التجهيزات  النسخ املاضية؛ عطفاً

التي قام بها املالك البحريني 
للمشاركة الفاعلة يف البطولة من 

خالل تجهيز الخيول وتدريبها تدريباًا 
جيد قبل انطالق البطولة، متمنياًا 
لجميع املالك والعارضني التوفيق 

والنجاح يف مسابقات البطولة.

 برنامج اليوم

تبدأ يف الساعة التاسعة من صباح 
اليوم منافسات البطولة، وسيكون 
برنامج اليوم عىل النحو اآليت: فئة 

املهرات سنة واحدة )أ(، فئة املهرات 
سنة واحدة )ب(، فئة املهرات سنتني، 

فئة املهرات 3 سنوات، فئة األفراس 
4 - 6 سنوات، ثم البطولت وهي 
بطولة املهرات )عمر سنة(، بطولة 
املهرات )عمر سنتني و3 سنوات(، 

بطولة األفراس.

جانب من البطولة سمو الشيخ فيصل بن راشد

اليوم انطالق بطولة فيصل بن حمد لجمال الخيل العربية األصيلة
ت��ح��ت رع���اي���ة ن��اص��ر ب���ن ح��م��د وت��وق��ع��ات ب��م��ن��اف��س��ات ق��وي��ة

يف إطار التحضري والستعداد لنطالق 
النسخة الحادية عرش من دورة سمو 
الشيخ نارص بن حمد آل خليفة لكرة 
القدم )ن��ارص 11(، احتض��ن التحاد 
ا تنسيقياًا  البحريني لكرة القدم اجتامعاً
للف��رق الثامني��ة املتأهل��ة مب��ارشةاً 
للمشاركة يف النسخة الحالية للدورة، 
وهي الفرق التي تأهلت يف النس��خة 
املاضي��ة )ن��ارص 10( إىل ال��دور ربع 
النه��ايئ ممثلةاً يف بتلكو جرنز يونايتد، 
الفخار، فيكتوريوس، النوايف، الزلزال، 
صقور البحرين، نوماس وفريق الصقر 

األبيض.
وح��ر الجتامع مدير الدورة راش��د 
البوعين��ني وممثل التح��اد البحريني 
املنظم��ة  اللجن��ة  يف  الق��دم  لك��رة 
عبدالرض��ا حقيق��ي ورئي��س اللجنة 
الفنية للدورة محمد حس��ني وممثيل 

الفرق الثامنية.
ويف بداية الجتامع رحب مدير الدورة 

راشد البوعينني مبمثيل الفرق الثامنية 
ومتنى لهم التوفيق يف النسخة الحالية، 
وأك��د أهمية إبراز الدورة التي تحمل 
اس��م سمو الش��يخ نارص بن حمد آل 
خليفة، عر التنافس الرشيف والتحيل 

بالروح الرياضية.
وخ��الل الجتامع ت��م تأكي��د موعد 
انطالق ال��دورة يف مطلع ش��هر مايو 

املقبل، عىل أن تقام أدوارها التمهيدية 
ما قبل ش��هر رمض��ان املب��ارك، فيام 
س��تكون األدوار النهائي��ة يف النصف 
األول من الش��هر الفضيل، وذلك عىل 

استاد مدينة خليفة الرياضية.
كام تم اس��تعراض لئحة الدورة عىل 
ممث��يل الف��رق الثامني��ة لتأكيد أهم 
البنود الت��ي تتضمنه��ا ويف مقدمتها 

البند املتعلق بتس��جيل الالعبني، ويف 

هذا الصدد تم إخطار الفرق برورة 

الالعب��ني  تس��جيل  بعملي��ة  اإلرساع 

والنته��اء منها قبيل انط��الق الدورة 

ب� 5 أي��ام؛ ليك يتس��نى للجنة الفنية 

العمل عىل إص��دار بطاقات الالعبني 

وضامن جهوزيتها قبل انطالق الدورة.

عجلة العمل بدورة “ناصر 11” تبدأ بالدوران

اجتماع تنسيقي للفرق الثمانية المتأهلة 
ومناقشة الالئحة والتسجيل

                  اللجنة اإلعالمية

جانب من االجتماع التنسيقي

طاقم بحريني إلدارة مباريات 
كأس العالم 2018

اتحاد الكرة- املركز 
اإلعالمي: اختار  

التحاد الدويل لكرة 
القدم )الفيفا( 

طاقمنا املونديايل 
املكون من حكم 

الساحة الدويل نواف 
شكرالله، والحكم 

املساعد الدويل يارس 
تلفت، للمشاركة يف إدارة مباريات نهائيات كأس العامل 2018 

التي ستقام يف روسيا.
وجاء الختيار بعد اجتياز الحكمني جميع الختبارات وورش 

العمل التي أقامها الفيفا للحكام املرشحني.
ويأيت الختيار من قبل الفيفا تأكيدا عىل املكانة املميزة 

والرائدة للتحكيم البحريني عىل جميع املجالت، وتأكيدا عىل 
الثقة الدولية التي تتمتع بها الصافرة البحرينية.

ويعتر تواجد الطاقم للمرة الثانية عىل التوايل، إذ سبق لهام 
املشاركة يف إدارة مباريات كأس العامل 2014 بجانب الحكم 

املساعد الدويل البحريني إبراهيم سبت.
ومن املؤمل أن يشارك الحكم نواف شكرالله والحكم املساعد 

يارس تلفت يف ورشة عمل مقبلة للحكام املختارين إلدارة كأس 
العامل، حيث ستقام الورشة يف إيطاليا خالل النصف الثاين من 

شهر أبريل املقبل.
يشار إىل أن الفيفا استقر عىل 6 حكام ساحة و 10 حكام 
مساعدين من قارة آسيا لكأس العامل 2018 بينهم نواف 

شكرالله ويارس تلفت.

نواف شكراهلل وياسر تلفت



برعاي��ة وحض��ور ممث��ل جالل��ة امللك 
لألعامل الخريية وش��ؤون الشباب رئيس 
املجلس االعىل للشباب والرياضة رئيس 
اللجنة االوملبية البحرينية س��مو الشيخ 
نارص بن حم��د آل خليفة، أقيم بفندق 
س��وفوتيل ال��زالق حف��ل خت��ام دوري 
نارص بن حمد للجامعات، والذي أسدل 
الستار عىل منافس��اته 17 مارس، وأقيم 
تحت رعاية سموه، ونظمته وزارة شؤون 
الش��باب والرياضة، إذ شهد مشاركة 15 
جامعة من مملكة البحرين تنافست يف 
3 ألعاب جامعي��ة هي: لعبة كرة القدم 
لعبة  والطالب��ات”،  “للط��الب  الصاالت 
كرة الطائرة “للطالب” ولعبة كرة السلة 

“للطالبات”.
وح��ر الحف��ل رئي��س االتح��اد املليك 
للفروس��ية وس��باقات الق��درة نائ��ب 
املجل��س األع��ىل للبيئة س��مو الش��يخ 
فيص��ل ب��ن راش��د آل خليف��ة، ووزير 
شؤون الشباب والرياضة هشام الجودر 
وعدد من املدعوين واملسؤولني بالقطاع 
الري��ايض باململك��ة، وممث��ي اللجن��ة 
املنظمة واللجان العاملة وممثي الفرق 
الفائ��زة باملراكز األوىل يف هذه البطولة، 

وممثي الجامعات.
وأعرب س��مو الش��يخ نارص ب��ن حمد 
آل خليف��ة عن س��عادته بالنجاح الذي 
حققته النسخة األوىل من بطولة سموه 
للجامعات، وعكس��ه الجهد املتميز من 
فريق العمل الذي مثل اللجنة املنظمة 
واللج��ان العاملة واملتطوع��ني، والذين 

عمل��وا بروح الفري��ق الواحد؛ من أجل 
ترجمة توجيهات س��موه إلبراز الحدث 
ع��ىل الش��كل ال��ذي يخ��دم تطلعات 
س��موه يف تحقي��ق األهداف والرس��الة 
الت��ي رس��مها، والتي ترتك��ز عىل دعم 
الش��باب البحريني من طلبة وطالبات 
الجامع��ة، ع��ر دفعه��م وتش��جيعهم 
لخوض منافس��ات هذه البطولة، والتي 
تعزز لديهم املامرس��ة اليومية للرياضة، 
واعتبارها منطا صحيا يساهم يف تحقيق 
املعادلة بني الجس��م الس��ليم والتعليم 

والتعلم.
وق��ال س��موه “إنن��ا ماض��ون يف تنفيذ 
توجيهات القيادة الرشيدة لرعاية ودعم 
الش��باب البحريني يف جمي��ع املجاالت 
الري��ايض، فه��ذا  القط��اع  والس��يام يف 

الدوري هو االنطالقة ملرشوع أكر يدعم 
الرياض��ة الجامعي��ة من خ��الل التفكري 
بإط��الق دوري ط��وال الع��ام الدرايس 
الجامع��ي، والذي سنس��عى من خالله 
لتعزي��ز التناف��س والتح��دي بني طالب 
جامعات البحرين رياضيا والذي يساهم 
يف تحقيق التوازن عىل مستوى التنافس 
العلمي واملعريف يف الدراسة الجامعية”، 
مش��ريا س��موه إىل أن التجربة األمريكية 
ب��دوري الجامعات تجرب��ة ناجحة بكل 
املقايي��س، إذ دعمت الفرق واملنتخبات 
الوطنية باملواهب الرياضية التي حققت 
اإلنج��ازات للرياض��ة األمريكية. وأضاف 
سمو الشيخ نارص بن حمد آل خليفة أن 
الدوري دفع طالب الجامعات املشاركة، 
إلطالق العن��ان لقدراتهم الرياضية؛ من 

أجل خوض املنافس��ات، والذي كش��ف 
للجمي��ع م��ا ميتلكه ه��ؤالء الطلبة من 
إمكان��ات س��اهمت يف ظه��ور مواهب 
رياضي��ة تخدم األلع��اب الرياضية التي 
ش��هدها الدوري، مش��ريا س��موه إىل أن 
إطالق هذا الدوري جاء ليجس��د الخطة 
التي وضعها سموه يف سبيل دعم وتعزيز 
الرياضة بالجامعات، وأنها نقطة البداية 
التي وجه من خاللها س��موه لتش��كيل 
اتحاد ريايض يعن��ى برياضة الجامعات، 
ويه��دف الحتض��ان املواه��ب الرياضة 
وصقله��ا لتكون قادرة عىل متثيل الوطن 
يف مختلف املشاركات الرياضية املرتبطة 
بالجامعات عىل املستوى العريب والقاري 
والدويل يف الفرتة املقبلة. وأكد سموه أنه 
وجه إقامة هذا الحدث بصورة مستمرة 

يف الس��نوات املقبل��ة، م��ع األخذ بعني 
االعتبار مرحلة التقييم العامة للنس��خة 
األوىل واإلع��داد إلقامة النس��خة الثانية 
الع��ام املقب��ل، مش��يدا س��موه بالدور 
الكبري الذي تلعبه وزارة ش��ؤون الشباب 
والرياض��ة، يف تنفيذ الخط��ط والرامج 
الهادف��ة لالرتق��اء بالحركتني الش��بابية 

والرياضية باململكة.
وختم س��مو حديثه قائ��ال “إن إطالقنا 
ع��ام الذهب ع��ىل الع��ام 2018، ليس 
القصد منه تحقي��ق امليداليات الذهبية 
فقط، وإمن��ا نهدف من خالله لبث روح 
العزمي��ة واإلرصار والتح��دي يف نف��وس 
جميع الشباب والرياضيني لبذل قصارى 
جهدهم؛ من أجل الوصول للتميز ورفع 
عل��م مملكة البحرين عالي��ا يف املحافل 

واملش��اركات القارية والدولي��ة، فهدفنا 
األك��ر ه��و أن تتميز البحري��ن ويلمع 

اسمها بني دول هذه املعمورة”.

سموه يتوج أبطال الدوري

وتوج س��مو الش��يخ نارص بن حمد آل 
خليف��ة الحاصل��ني ع��ىل املرك��ز األول 
مبسابقات دوري س��موه للجامعات، إذ 
توج سموه فريق الجامعة األهلية بلقب 
دوري ك��رة القدم الص��االت “للطالب”، 
وتوج س��موه فري��ق جامع��ة البحرين 
الطبية بلقب دوري كرة القدم الصاالت 
“للطالبات”، وتوج س��موه فريق جامعة 
البحري��ن بلق��ب دوري الك��رة الطائرة 
“للط��الب”، وتوج س��موه فريق جامعة 
البحرين بلقب دوري السلة “للطالبات”.

الجامعية الرياضة  يدعم  أكبر  لمشروع  انطالقة  الجامعات  دوري 
سموه يؤكد في ختام المنافسات أن عام الذهب للتميز والنجاح... ناصر بن حمد: 

                     اللجنة اإلعالمية

جانب من الحفل الختامي لدوري ناصر بن حمد األول للجامعاتسمو الشيخ ناصر بن حمد مكرما “البالد سبورت”

ينظ��م ن��ادي راش��د للفروس��ية 
وس��باق الخي��ل يف الثاني��ة و45 
دقيق��ة م��ن بع��د ظه��ر اليوم 
الثاين والعرشين  السباق  الجمعة 
لهذا املوس��م، والذي سيقام عىل 
كأس املغف��ور له الش��يخ راش��د 
ب��ن محم��د آل خليف��ة وكأيس 
رشكة بتلكو وكأس وزارة الشباب 
والرياض��ة وكأيس بي��ت التمويل 
الكويت��ي وكأس نادي الفرس��ان 
وذلك عىل مضامر س��باق النادي 

مبنطقة الرفة بالصخري.
مش��اركة  الس��باق  وسيش��هد 
بلغت 59 جوادا وس��ط توقعات 
مبنافس��ات قوية بني الجياد سواء 
املس��توردة أو النت��اج املحي أو 
الخي��ل العربية للف��وز بالكؤوس 
يف  خصوص��اً  املالي��ة  والجوائ��ز 
الس��باقات األخ��رية من املوس��م 

الجاري. 
ويق��ام الش��وط األول عىل كأس 

الرابعة  الدرج��ة  بتلك��و لجي��اد 
“نتاج مجي” مسافة  واملبتدئات 

1600 مرت والجائزة 2000 دينار.
ويقام الش��وط الث��اين عىل كأس 
املغفور له الشيخ راشد بن محمد 
آل خليف��ة لجي��اد الدرجة األوىل 
“نتاج محي” مس��افة 1200 مرت 

والجائزة 2000 دينار.
ويقام الش��وط الثالث عىل كأس 
وزارة الش��باب والرياض��ة لجياد 
الدرجات الثانية والثالثة والرابعة 
البحرين  واملبتدئ��ات من خي��ل 
العربية األصيلة ) الواهو( مسافة 
1400 مرت، والجائزة 2500 دينار.

ويقام الش��وط الراب��ع عىل كأس 
ن��ادي الفرس��ان لجي��اد الدرجة 
الرابع��ة واملبتدئات “مس��تورد” 
مس��تقيم  م��رت   1000 مس��افة 

والجائزة 2000 دينار.
ويقام الشوط الخامس عىل كأس 
بي��ت التموي��ل الكويت��ي لجياد 
الدرجات الثانية والثالثة والرابعة 
واملبتدئات “ نتاج محي” مسافة 

2400 مرت والجائزة 2000 دينار.
ويقام الشوط السادس عىل كأس 
بتلك��و للفئ��ة الثالثة م��ن جياد 
مسافة  “مستورد”  األوىل  الدرجة 
2000 م��رت والجائزة 2000 دينار. 
وس��تتجه األنظ��ار نحو الش��وط 
الس��ابع واألخري الذي سيقام عىل 
التموي��ل الكويت��ي  كأس بي��ت 
لجياد س��باق التوازن “مستورد” 
مسافة 1400 مرت والجائزة 5000 

دينار.

الصراع يشتعل في السباق الـ 22 للخيل اليوم
الصخير                نادي راشد للفروسية وسباق الخيل

منافسات قوية يشهدها سباق اليوم

الحلبة تستقبل وايتننج لدى 
وصوله البحرين

الصخري - حلبة البحرين الدولية: استقبل املدير التنفيذي للشؤون 
اإلدارية بحلبة البحرين الدولية عبدالرحمن قراطة، مدير سباقات 
الفورموال 1 تشاريل وايتننج لدى وصوله للمملكة أمس استعداًدا 

ملنافسات سباق الفورموال 1 جائزة البحرين الكرى لطريان الخليج 
2018. ورحب قراطة بتشاريل، مستقباًل إياه بقاعة كبار الشخصيات 
مبطار البحرين الدولية، جرًيا عىل عادة الحلبة حني استقبال الفرق 
واملسؤولني. معرًا عن بالغ سعادته بعودة الحدث العاملي األهم يف 

رياضة السيارات ناقاًل تحيات مجلس إدارة الحلبة وإدارتها وموظفيها.
وجاء وصول وايتننج قبل 7 أيام من انطالق جائزة البحرين الكرى 

املقرر إقامتها يف الفرتة من 6 وحتى 8 أبريل املقبل بالصخري.
وتخصص حلبة البحرين فريًقا لالستقبال والرتحيب بزوار اململكة 

خالل هذه الفرتة يالزمهم منذ لحظة خروجهم من الطائرة لتقديم 
التسهيالت ومساعدتهم يف إنهاء اإلجراءات الرسمية للدخول.

من وصول مدير سباقات الفورموال 1

الجمعة 30 مارس 2018 
13 رجب 1439
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تختتم اليوم مباريات الجولة األوىل 

للمجموعة األوىل لدوري املراكز 

الشبابية )دورينا( الذي تنظمه وزارة 

شؤون الشباب والرياضة، انسجاماً 

مع رؤية سمو الشيخ نارص بن حمد 

آل خليفة، ممثل جاللة امللك لألعامل 

الخريية وشؤون الشباب رئيس املجلس 

األعىل للشباب والرياضة رئيس اللجنة 

األوملبية البحرينية الرامية إىل زيادة 

نسبة الرامج املوجهة إىل الشباب 

البحريني وتنفيذها بصورة مستمرة 

طوال العام وهو األمر الذي يتوافق 

مع سياسات املجلس األعىل للشباب 

والرياضة يف إرشاك الشباب يف برامج 

متنوعة مبختلف املجاالت واسرتاتيجية 

وزارة شؤون الشباب والرياضة برئاسة 

هشام بن محمد الجودر يف تعظيم 

دور املراكز الشبابية واألندية الوطنية 

يف احتضان الشباب.

ففي املباراة األوىل يلتقي مركز شباب 

كرزكان مع نادي مقابة يف الساعة 

الخامسة والربع عىل ستاد نادي اتحاد 

الريف، وميتلك كرزكان ثالث نقاط 

من مباراة واحدة فاز فيها عىل مركز 

شباب السهلة الجنوبية يف الجولة 

األوىل بهدفني دون مقابل بهدف مبكر 

يف الدقيقة التاسعة، لكنه مل يستطع 

تسجل الهدف الثاين إال قبل أربع 

دقائق فقط من نهاية املباراة، لكنه 

حقق األهم وتجاوز منافسه يف افتتاح 

مباريات الفريقني.

يف املقابل فإن فريق نادي مقابة 

تلقى خسارة ثقيلة من مركز شباب 

سافرة بأربعة أهداف دون مقابل 

سجلها عىل مدار الشوطني بواقع 

هدفني يف الشوط الواحد، وقد يواجه 

مقابة صعوبات كبرية يف لقاء اليوم 

استناداً إىل أفضلية عنارص كرزكان 

ومشاركاتهم السابقة يف البطوالت 

املحلية باإلضافة إىل صغر سن العبي 

مقابة ونيتهم تكوين فريق جديد 

للمشاركات املقبلة.

 ويف املباراة الثانية من أمسية اليوم 

يلعب مركز شباب صدد ضد مركز 

شباب السهلة الجنوبية يف الساعة 

السابعة والربع عىل ستاد نادي 

اتحاد الريف الذي يستضيف دور 

املجموعات.

فريق السهلة الجنوبية يخوض مباراة صعبة أمام صدد فريق مقابة سيصطدم بمركز شباب كرزكان

كرزكان يتطّلع لالنقضاض على مقابة... والسهلة الجنوبية في مطب صدد
المجموعة األولى لدورينا تختتم مباريات الجولة الثانية اليوم



أعل��ن النائ��ب األول رئي��س املجلس 
األع��ى للش��باب والرياض��ة الرئي��س 
الفخري لالتحاد البحريني لفنون القتال 
الش��يخ  املختلط��ة BMMAF س��مو 
خالد بن حم��د آل خليفة، عن اعتامد 
سموه إلقامة النسخة الثانية عرشة من 
بطولة القتال الشجاع BRAVE لفنون 
القتال املختلطة للمحرتفني، بجمهورية 

إندونيسيا يف مايو القادم.
جاء ذلك، لدى اس��تقبال سموه مبكتبه 
بق��ر ال��وادي وف��دا م��ن جمهورية 
إندونيس��يا القامئني عى تنظيم بريف 

.12
 وخالل اللقاء، أش��اد سمو الشيخ خالد 
بن حم��د آل خليفة بتط��ور العالقات 
الثنائي��ة التي تربط مملك��ة البحرين 
وجمهوري��ة إندونيس��يا والذي يعكس 
م��ا تتمتع به العالقات بني البلدين من 
متانة وما مييزها من تعاون مثمر ساهم 
يف تعزيز العالقة يف مختلف املجاالت، 
مؤكدا س��موه أن إقام��ة بطولة بريف 
للقتال الش��جاع سيس��مح بشكل كبري 
يف اس��تمرار تنامي العالقة وفتح آفاق 

جدي��دة للتعاون والتنس��يق املش��رتك 
مع جمهورية إندونيس��يا الصديقة يف 
املج��ال الري��ايض، مبا يخ��دم املصلحة 

املشرتكة بني البلدين الصديقني.
وأع��رب س��موه عن تطلع��ه الكبري يف 
أن تحظ��ى النس��خة الثانية عرشة من 
البطول��ة بالنجاح الكب��ري، الذي يخدم 
تطلعات س��موه بتعزي��ز حضور هذا 

الحدث عى مستوى دول رشق آسيا.
وق��ال س��مو الش��يخ خالد ب��ن حمد 
آل خليف��ة “إن اختيارن��ا جمهوري��ة 
إندونيس��يا الصديقة الحتضان النسخة 
الثاني��ة عرشة من بطول��ة بريف، يأيت 
لدع��م عالق��ات التعاون الثن��ايئ التي 
تربط البلدين، والتي س��يكون لها أكرب 
األثر اإليجايب يف تعزي��ز تلك العالقات 
ع��ى الصعيد الري��ايض. فإندونيس��يا 
الت��ي  والق��درات  املقوم��ات  متتل��ك 
ستنصب يف مصلحة نجاح هذا الحدث 
ع��ى أرضها، والذي س��ينعكس بصورة 
واضح��ة ع��ى تحقيق االه��داف التي 
رس��مناها يف هذه النس��خة بالتحديد؛ 
لتأكي��د حضور وتواجد ه��ذه البطولة 

يف بلدان رشق آس��يا، خصوصا أن هذه 
البل��دان تش��تهر بدعمه��ا للرياضات 
القتالي��ة املختلفة والس��يام أن رياضة 
فنون القتال املختلطة أصبحت منترشة 
يف ه��ذه البلدان بصورة كب��رية، وهذا 
ما مينحنا م��ؤرشا إيجابيا يف أن تحظى 

البطولة بقبول كبري، يعزز من انتشارها 
والنجاح��ات الت��ي حققتها يف النس��خ 

املاضية”.
ويف خت��ام اللق��اء ق��دم الوف��د هدية 
تذكارية لسمو الش��يخ خالد بن حمد 

آل خليفة بهذه املناسبة.

م��ن جانبهم، رحب الوف��د القائم عى 
تنظيم بطولة بريف 12 من جمهورية 
إندونيسيا باختيار سمو الشيخ خالد بن 
حمد آل خليفة جمهورية إندونيس��يا 
إلقامة النس��خة الثانية ع��رشة لبطولة 
القتال الش��جاع BRAVE، مؤكدين أن 

جمهورية إندونيس��يا ستكون حريصة 
عى دعم هذه البطولة بالش��كل الذي 
يخ��دم تطلع��ات س��موه نح��و إبراز 

وإنجاح هذا امللتقى الريايض العاملي.
 وأش��اد الوف��د بالجهود الكب��رية التي 
يبذلها سمو الش��يخ خالد بن حمد آل 
خليفة يف رعاية ودعم قطاع الش��باب 
والرياض��ة مبملك��ة البحري��ن، والذي 
أسفر عنه تحقيق الرياضيني البحرينيني 
اإلنج��ازات يف العديد من املش��اركات 
القارية والدولية خصوصا عى مستوى 
الرياض��ات القتالي��ة، مش��ريين إىل أن 
س��موه وم��ا ميتلكه م��ن فك��ر القائد 
وحس املبادرة وما يتمتع به من إرصار 
وعزمي��ة وتحدي، دفعه إلطالق العديد 
م��ن املب��ادرات الهادف��ة م��ن أبرزها 
بطولة القتال الشجاع، التي استطاعت 
أن تش��ق طريقها نحو العاملية بنجاح، 
وفق ما رسمه سموه من أهداف لهذه 
البطول��ة قد تحققت عى أرض الواقع، 
وع��ززت م��ن مكانة البحري��ن كدولة 

متطورة وعرية يف املجال الريايض.

متى بدأت ممارسة كرة 
القدم؟ وكيف وجدت نفسك 

في عالم كرة القدم؟ 

ب��دأت مبامرس��ة اللعب��ة من��ذ س��ن 
التاس��عة، فكنت يف املنزل دامئا ألعب 
بالكرة، ويف ف��رتة الدراس��ة االبتدائية 
كن��ت أعود من املنزل ومبارشة أذهب 
إىل س��احة القرية للعب، ويف املرحلة 
اإلعدادية تم اختياري لفريق املدرسة 
ومن خالل��ه أحببت اللعبة أكرث فأكرث. 
ويف أح��د األي��ام بينام كن��ا نلعب يف 
س��احة القري��ة “الدفن��ة” كان رئيس 
الفئات بنادي الش��باب موجودا ورآين 
وعرض ع��ي اللعب معه��م ووافقت 

عى الفور.

وكيف كانت البداية مع نادي 
الشباب؟ 

كن��ت غري منتظم الحض��ور يف البداية 
ولكن م��ع إرصار إداريي النادي الذين 
كانوا قد أقنع��وا والدي برضورة لعبي 

معهم قررت االنتظام مع النادي.

ما إنجازاتك في كرة القدم؟ 

بط��ل دوري الناش��ئني، بط��ل دوري 
الش��باب مرتني متتاليتني، بطل دوري 
الدرجة الثانية، وصيف كأس الشباب، 
بطل أوملبياد السعودية، وصيف بطولة 

الخليج لفئة الشباب.

لماذا اخترت كرة القدم عن 
غيرها من األلعاب؟ 

كن��ت أحب اللعبة وش��عرت يف نفيس 
املوهبة يف لعبة كرة القدم.

 من أقرب الالعبين لك؟ 

الالع��ب الذي أك��ن ل��ه كل االحرتام 
حس��ني ع��ي “بيليه”، فم��ن خالل 3 
مواسم لعبت معه استفدت منه داخل 
امللعب وخارجه، بأخالقه وتعامله مع 
الالعب��ني والجمهور، ه��و قدوة ومثال 
يحت��ذى به حقا، أش��كره م��ن أعامق 

قلبي. 

من الداعمون لك في 
مشوارك الرياضي؟ 

بدايٌة من مل يش��كر املخلوق مل يشكر 
الخال��ق، ف��كل الش��كر والتقدير ملن 
وقف والزال معي يف مشواري الكروي 
خصوص��ا األه��ل واألصدق��اء وأخوي 
محم��د وع��ي والوالد العزي��ز ودعاء 
الوال��دة يف كل مب��اراة، إضافة لدعم 
أصدقايئ وتش��جيعهم الدائ��م، وأيضا 
سمو الشيخ خالد بن سلامن آل خليفة 
ال��ذي أوجه ل��ه تحية كب��رية لدعمه 

البارز والالمتناهي. 

 كيف وفقت بين 
الدراسة وممارسة 

الكرة؟ 

يف املرحل��ة الثانوي��ة كان األمر 
سهال جدا لقلة املشاركات الدولية، فلم 
أج��د صعوبات تذكر، فقد كنت أذاكر 

مبارشة بعد انتهاء اليوم الدرايس. 
يف املرحلة الجامعية، زادت مشاركاتنا 
الدولية بالخارج وبدورها قامت إدارة 
املنتخ��ب بالتنس��يق وتوف��ري األعذار 
الرس��مية لخوض املش��اركات الدولية 
بالخ��ارج، فبع��ض البط��والت كانت 
تستغرق من أسبوعني إىل 3، وبدورهم 
البحري��ن  بجامع��ة  أس��اتذيت  ق��ام 
بتعوييض عن املحارضات الفائتة أثناء 

مشاركايت بالخارج. 

من الهبوط إلى صعود 
دوري األضواء.. كيف كانت 

هذه المرحلة وما أبرز 
محطاتها؟ 

منذ 3 مواسم، بدأنا مع الكابنت القدير 
هيث��م جطل، وكن��ت أصغ��ر العبي 
الفري��ق س��نا وقارع��ت كب��ار العبي 
الفري��ق األول حت��ى اس��تطعت أن 
أكون عند حسن املدرب، وكنت أقدم 
مس��تويات جيدة م��ع الفريق األول. 
باملوسم األول يل يف الفريق األول كان 
مستوى الفريق متذبذب وكان مصرينا 
الهب��وط اىل الدرجة الثانية، وفش��لنا 

بالصع��ود يف اول موس��م يف الدرج��ة 
الثانية بعد الهبوط، ويف املوس��م التايل 
وبعد العمل الش��اق وتكاتف الفريق 
فزنا بلقب الدرجة الثانية حتى صعدنا 
للدرجة االوىل وحاليا نقدم مستويات 
طيب��ة وبإمكاننا تقدي��م املزيد بإذن 

الله. 

 مباراة ال تنساها؟ 

قب��ل موس��مني، ض��د املتصدر 
آنذاك ن��ادي املنامة، إذ كنا يف 
تذييل الرتتي��ب وكنا محتاجني 

املب��اراة  ه��ذه  فف��ي  للف��وز، 
أعطيت كل ما لدي وساهمت 

بفوز الفريق بنتيجة 4 أهداف لهدف. 
وع��ى مس��توى املنتخ��ب، يف بطولة 
إس��بانيا الودية، ضد منتخب الواليات 
املتح��دة االمريكية، كنا نحت��اج للفوز 
وبعد تأخرن��ا يف الش��وط االول قلبنا 
الطاولة بتسجيلنا 4 أهداف وكنت قد 
س��اهمت يف صناعة هدف��ني يف هذه 
املباراة، حقا هي مباريات لن أنساها.

 موقف صعب لن 
تنساه؟ 

يف الع��ام قب��ل املايض 
بتصفي��ات كاس آس��يا 
طاجكس��تان،  بدول��ة 

يف مبارتن��ا ض��د املالديف تعرضت اىل 
عرقل��ة متعمدة من الخصم وس��قط 
العبان ع��ى رأيس مام أدى اىل تعريض 
لحال��ة ابتالع اللس��ان وفقدت الوعي 
ملدة يوم كامل تقريبا، وأش��كر اإلعالم 
البحريني ال��ذي طأمن أهي آنذاك إذ 
كانوا ع��ى تواصل مبارش م��ع والدي 

ووالديت ملوافاتهم بحالتي الصحية. 

 أين ترى نفسك بعد 5 
سنوات؟ 

ب��إذن الله وم��ن خالل العم��ل الجاد 
وال��دؤوب وللمس��اهمة يف رفع راية 
ه��ذا الوطن عاليا، نح��ن قادرون عى 
تحقي��ق وعد س��مو الش��يخ نارص بن 
حم��د بالتأهل ل��كأس العامل 2022، ال 

يشء مستحيل!

هل تطمح لالحتراف؟ وهل 
ترى في الالعب البحريني 

القدرة على االحتراف؟ 

بالطبع فاالحرتاف هو أمنية كل العب 
وأمتن��ى لالعبني البحريني��ني االحرتاف 
ورفع اس��م الوط��ن عالي��ا، والالعب 
البحريني قادر ع��ى االحرتاف، فهناك 
الكث��ري م��ن املواه��ب يف البحري��ن، 
ولتأكي��د أن الالعب البحريني قادر 
عى االحرتاف يوجد لدينا الكثري 
ال��ذي  الن��امذج  م��ن 
احرتف��وا أمثال عالء 
ومحم��د  حبي��ل 
وغريه��م  حس��ني 
كث��ري مم��ن احرتف��وا 

ومتيزوا أيضا.

كيف ترى حظوظ جيلكم 
بالمنافسة الخليجية؟ 

رغم أن املنتخ��ب البحريني مل يحقق 
كأس الخليج، ولكن دامئا كان هو الرقم 
الصعب يف أكرث من بطولة، وأيضا عى 
مس��توى فئة الش��باب وصلنا للنهايئ 
ولكن مل يحالفنا الحظ وخرسنا بركالت 
الرتجيح ضد املنتخب العامين، وعوضنا 

يف اوملبياد الس��عودية وحققنا البطولة 

آن��ذاك بالرغم م��ن أن منتخبي قطر 

والسعودية كانا أكرب سنا من منتخبنا.

فريقك المفضل عالميا؟ 

عى مستوى املنتخبات الربازيل، وعى 

مستوى األندية برشلونة. 

 العبك المفضل؟ 

من خالل لعبي يف مركز الظهري األمين، 

سابقا كافو وحاليا داين الفيس.

 مدربك المفضل عالميا؟ 

بالطبع بيب غوارديوال.

 توقعاتك لبطل كأس العالم 
المقبلة؟ 

 ارشح الربازيل واس��بانيا للفوز بكأس 

العامل.

 كلمة أخيرة؟ 

للجمه��ور البحرين��ي أق��ول: يج��ب 

االنتق��اد البناء ال االنتقاد الجارح. قفوا 

وقف��ة صادقة م��ع أبن��اء الوطن فهم 

ق��ادرون عى رف��ع راية الوط��ن عاليا 

ومتثيله خري متثي��ل، وكونوا يدا واحدة 

خلف املنتخ��ب البحريني الذي يضم 

خرية الالعبني. 

وأوجه شكري لكل من ساندين ووقف 

معي يف مشواري الريايض وبالخصوص 

أه��ي واصدق��ايئ والجهازي��ن الفني 

واالداري بالن��ادي واملنتخب والس��يام 

الشيخ خالد بن سلامن آل خليفة.

وكلمة أخرية... لكل مّنا هدف يريد أن 

يحقق��ه، فعلي��ه أن ال يتوقف أمام أي 

عرثة أو أي انتقاد، فقط أستذكر القول 

املشهور للشاعر محمود درويش حينام 

يقول: قف عى ناصية الحلم وقاتل. 

خالد بن حمد يعلنها: “BRAVE 12” في إندونيسيا

حسين جميل: دعم الوالدين سر تألقي والالعب البحريني قادر على االحتراف

ل����دى اس��ت��ق��ب��ال س��م��وه وف����دا م���ن ال��ج��م��ه��وري��ة

امتلك الشغف وأثبت نفسه في كرة القدم المحلّية بقوة

سمو الشيخ خالد بن حمد مع الوفد في صورة جماعية

الرفاع                          المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

أحمد ناصر                          طالب إعالم بجامعة البحرين
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امتلك الش��غف وأثبت نفس��ه يف مجال كرة القدم يف مملكة البحرين. هو واحد من الالعبني املوهبني يف 
مالعب الكرة والذي صعد للمش��اركة م��ع منتخب البحرين ومتثيل اململك��ة يف املحافل الدولية الكروية 

والدولية كذلك، وتم استدعاؤه لتمثيل اململكة مع منتخب البحرين األول. 

الالعب حسني جميل السباع، العب املنتخب البحريني والعب نادي الشباب البحريني الذي يعد من أبرز 
مواهب الكرة البحرينية البارزة يف الساحة يف الوقت الراهن، الالعب الطموح الذي أثبت نفسه رغم صغر 

سنه، يحدثنا عن نفسه وعن مسريته الرياضية. 

حسين 
جميل



ط بل  القهوة لي�شت جمرد م����روب دافئ ومن�ِشّ
اإنها قد تك���ون مفيدة جداً لك. يف ال�شنوات والعقود 
الأخ���رة، در����س العلماء اآث���ار القهوة عل���ى خمتلف 
جوان���ب ال�شحة وكانت النتائج الت���ي تو�شلوا اإليها 
مده�شة على اأق���ل تقدير. اإليكم 7 اأ�شباب جتعل من 
القه���وة اأحد اأف�ش���ل امل�روبات ال�شحي���ة يف العامل، 

.PopularScience اأوردتها املجلة العلمية

تزيد مستوى الذكاء
ل ت�شاع���دك القهوة على التيقظ فح�شب بل قد 
جتعل���ك اأكرث ذكاًء اأي�شاً. امل���ادة الفاعلة يف القهوة 
ط���ة وُتعترب من اأكرث  ه���ي الكافيني، وهي مادة من�ِشّ
العنا����ر التي توؤثر على ال�شح���ة العقلية وُت�شتهَلك 
يف العامل. تعيق اآلية الكافيني الأولية يف الدماغ اآثار 

ناقل ع�شبي مثبط ا�شمه الأدينو�شني.
من خ���ال اإعاقة اآثار الأدينو�شني املثبطة، تزيد 
م���ادة الكافي���ن عموماً ن�ص���اط اخلالي���ا الع�صبية يف 
الدماغ وتطلق ناقات ع�شبية اأخرى مثل الدوبامني 
والنوريبينيفري���ن. در�شت جت���ارب دقيقة عدة اآثار 
الكافي���ني عل���ى الدم���اغ، فاأظه���رت اأنه ق���د يح�ّشن 
امل���زاج، ووق���ت ردود الفع���ل، والذاك���رة، ون�شب���ة 

التيّقظ، والوظيفة املعرفية عموماً.
باخت�شار، يعيق الكافيني بفاعلية ناقاً ع�شبياً 
ط وا�شح.  مثبط���اً يف الدماغ، ما ي���وؤدي اإلى اأث���ر من�ِشّ
ت�ش���ر التجارب الدقيق���ة اإلى اأن الكافي���ني يح�ّشن 

املزاج والوظيفة الدماغية يف اآن.

تساعد على حرق الدهون وتحسين 
األداء الجسدي

ثم���ة �شب���ب وجي���ه لد����سّ الكافي���ني يف معظم 
املكمات التجارية اخلا�شة بحرق الدهون.

طة  تعزز م���ادة الكافيني، بف�شل اآثاره���ا املن�ِشّ

على اجلهاز الع�شبي املركزي، عملية الأي�س وتزيد 
اأك�شدة الأحما�س الدهنية. ميكن اأن يح�ّشن الكافيني 
اأي�شاً الأداء الريا�ش���ي بف�شل اآليات عدة، من بينها 
جمع الأحما�س الدهنية انطاقاً من الأن�شجة الدهنية.

تخّفض جذريًا خطر اإلصابة بالنوع 
الثاني من السكري

النوع الثاين م���ن ال�شكري داء متعل���ق باأ�شلوب 
احلياة وقد بل���غ م�شتويات وبائية كونه ارتفع بع�رة 
اأ�شعاف خال ب�شعة عقود، وها هو ي�شيب الآن نحو 

300 مليون �شخ�س.
يرتافق املر����س مع ارتف���اع م�شتويات غلوكوز 
ال���دم ب�شبب مقاوم���ة الأن�شولني اأو العج���ز عن اإنتاج 
الأن�شول���ني. يف درا�ش���ات بحثي���ة، ارتبط���ت القهوة 
ب�شكل متكرر برتاجع خطر الإ�شابة بال�شكري. ترتاوح 

ن�شبة تراجع اخلطر بني 23 % و�شولً اإلى 67 %.

تخّفض خطر اإلصابة بأمراض الزهايمر 
والباركنسون

ل ت�شاه���م القهوة ح�راً يف زيادة م�شتوى الذكاء 
عل���ى املدى الق�شر، بل اإنها قد حتمي الدماغ اأي�شاً 

يف مرحلة متقدمة من ال�شن.
داء الزهامي���ر ال�شط���راب الع�شب���ي التنك�شي 
الأكرث �شيوعاً يف العامل، وهو اأحد اأبرز اأ�شباب اخلرف. 
يف الدرا�شات التحليلي���ة، لوحظ تراجع خطر الإ�شابة 
بالزهامي���ر واخل���رف بن�شب���ة 60 % عن���د م�شتهلكي 
القه���وة. الباركن�شون ث���اين اأبرز ا�شط���راب ع�شبي 
تنك�ش���ي ويرتافق م���ع م���وت الأع�شاب الت���ي تنتج 
الدوبامني يف الدماغ. قد ت�شاهم القهوة يف تخفي�س 
خط���ر الإ�شابة مبر����س الباركن�ش���ون بن�شبة ترتاوح 
ب���ني 32 و60 %. باخت�شار، ترتب���ط القهوة برتاجع 
حالت اخلرف وال�شطرابات الع�شبية التنك�شية مثل 

الزهامير والباركن�شون.

قد تكون مفيدة جدا للكبد
الكب���د ه���و ع�شو مه���م وينفذ مئ���ات الوظائف 
احليوي���ة يف اجل�شم، وهو �شعيف ج���داً اأمام النزعات 

املعا�رة مثل ا�شتهاك �شكر الفركتوز.
تلّي���ف الكبد ه���ي املرحل���ة النهائية م���ن ت�رر 
الكب���د الناجم ع���ن اأمرا�س مثل الته���اب الكبد حيث 
ُي�شتبدل ن�شي���ج الكبد عموماً بن�شيج مليء بالندوب. 
اأثبت���ت درا�شات ع���دة اأن القهوة ميك���ن اأن تخّف�س 
خط���ر تلّيف الكب���د بن�شبة ت�شل اإل���ى 80 % ويكون 
الأث���ر قوياً على وجه التحديد عن���د الأ�شخا�س الذين 
ي�رب���ون 4 اأكواب اأو اأك���رث يومياً. قد ت�شاهم القهوة 
اأي�شاً يف تخفي�س خطر الإ�شابة ب�رطان الكبد بن�شبة 

40 % تقريباً.

قد تخّفض خطر الوفاة
يب���دو اأن كثري���ن يظنون حت���ى الآن اأن القهوة 
غ���ر �شحية. لكّن ه���ذا ال�شتنتاج لي����س مفاجئاً لأن 
الأفكار التقليدية ال�شائعة تتناق�س ب�شدة مع نتائج 

الدرا�شات الدقيقة.
يف درا�شتني وبائيتني �شاملتني، تبني اأن �رب 
القهوة يرتبط برتاجع خطر الوفاة ملختلف الأ�شباب.
يك���ون الأث���ر عميقاً عل���ى وجه التحدي���د يف حال 
الإ�شاب���ة بالن���وع الث���اين من ال�شك���ري. فقد لحظت 
اإح���دى الدرا�ش���ات تراجع خطر الوف���اة بن�شبة 30 % 

عند م�شتهلكي القهوة خال فرتة 20 �شنة.
باخت�ش���ار، يب���دو اأن ا�شته���اك القه���وة يرتبط 
برتاج���ع خطر الوفاة وفق درا�ش���ات وبائية حتليلية، 

ول�شيما يف حال الإ�شابة بالنوع الثاين من ال�شكري.

 اأظه���رت درا�شة جدي���دة اأجراها 
باحثون يف جامع���ة جيلني ال�شينية 
اأن بيا�س البي�س قادر على خف�س 
�شغط الدم بالطريقة نف�شها التي 
تفعله���ا اأق���وى عقاق���ر ال�شغ���ط 

الطبية.
ولحظ الباحثون اأن مركبا رئي�شا 
يف البي�س، وهو اأح���د مركبات الببتايد، 
ل���ه خ�شائ����س م�شابه���ة خل�شائ����س عقار 
“كابتوبريل” املخف�س ل�شغط الدم. ويعترب هذا 
املركب اإحدى لبنات البناء الرئي�شة يف الربوتينات، وهو قادر على اإيقاف عمل 

مادة “اإي�س” التي تفرز يف اجل�شم وت�شاهم يف رفع �شغط الدم.
واأظه���رت جتارب اأجريت عل���ى الفئران اأن مركب الببتاي���د لي�س له تاأثر 
�شام على اجل�شم، مما يجع���ل تناول ب�يا�س البي�س ولي�س ال�شفار الذي يرفع 

الكول�شرتول اإذا مت تناوله بكرثة، اأمرا مف���شا عند الإفطار �شباحاً.

 بياض البيض

 العلكة

 عسر هضم
ال�شلط����ة بفوائ����د �شحية  تتمت����ع 

كث����رة مل����ا حتتوي����ه عل����ى عنا�ر 
غذائي����ة مهمة م����ع قل����ة �شعراتها 
احلراري����ة. ولك����ن هن����اك ن�شيحة 
�شائعة تنهي ع����ن تناول ال�شلطة 
يف امل�ش����اء، بزع����م اأنه����ا تخمر يف 

املع����دة على م����دار الليل؛ ومن ثم 
ت�شبب ع�ر ه�شم.

الأملاني����ة  املوؤ�ش�ش����ة  وك�شف����ت 
لختبار ال�شل����ع، يف تقرير جديد لها، عن اأن 

اجل�ش����م ي�شتطي����ع يف الواقع ه�شم ال�شلط����ة يف امل�شاء، متاما 
مثلما يكون يف مقدوره القيام بذلك على مدار النهار.

ولك����ن املوؤ�ش�ش����ة اأ�ش����ارت اإلى اأن الأم����ر يختلف م����ن �شخ�س لآخر؛ 
فبع�����س الأ�شخا�����س ل يتحملون الأطعمة النيئة عل����ى عك�س اخل�روات 
املطهي����ة؛ ومن ثم ميك����ن اأن تظهر لديهم م�شكلة ع�����ر اله�شم نتيجة 

تناول ال�شلطة.

 يوؤك���د الأطب���اء اأن ل�”العلكة” 
فوائ���د �شحّية عدي���دة خ�شو�شا 
اخلالية م���ن ال�شكر، حيث تعترب 
و�شيلة لتخفي�س الوزن، وميكن 

ا�شتخدامها لقطع ال�شهية.
كما اأنها ت�شاعد على تنظيف 

الأ�شنان والف���م من بقايا الطعام، 
بالإ�شاف���ة اإل���ى دوره���ا يف تن�شي���ط 

الدم���اغ وتقوية الذاك���رة فم�شغ العلكة 
ين�ّشط ال���دورة الدموية ويزيد تدفق الدم اإلى 

الدماغ، وذلك ي�شاعد على تن�شيطه.
كما اأن فوائد العلكة متت���د لت�شاعد على التخل�س اأو التقليل من ال�شعور 
بالتوت���ر والقل���ق ومن اأعرا����س ال�شغط النف�ش���ي. ولها اأي�ش���اً فوائد �شبيهة 
بفوائ���د الكافيني. وتعترب العلكة اأو اللب���ان من اأكرث العادات انت�شارا، “حيث 
يتناوله���ا الكبار وال�شغار وقد تكون ذات دللت غر مقبولة اجتماعيا”، لكن 

اأ�شبح ل�شتخدامها عذر ب�شبب فوائدها ال�شحية الكثرة.

 وج���دت درا�شة اأجري���ت يف غانا اأن الأمهات احلوام���ل الاتي ينمن على 
ظهوره���ن، عر�شة لولدة طفل ميت اأكرث من غرهن، وكذلك عر�شة لولدة 
طف���ل ب���وزن منخف�س ب�ش���ورة غ���ر طبيعية اأك���رث بنحو 5 م���رات. ويدعي 
الباحث���ون اأن���ه ميكن تفادي اأكرث م���ن ربع حالت ولدة طف���ل ميت بتغير 

الأمهات لأو�شاع نومهن.
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اإعداد: طارق البحار

األسماك الغنية 
باألوميغا 3 تطيل 

العمر

 لماذا نشرب القهوة؟

 كيف يمكنك تجنب االنفلونزا؟

ك�شف���ت درا�ش���ة ن����رت نتائجه���ا �شحيفة 
“ذا غارديان” الربيطاني���ة، اأن تناول الوجبات 
ال�ريع���ة لأكرث من 3 م���رات اأ�شبوعياً قد ي�شبب 
الكتئ���اب، خ�شو�ش���اً ل���دى الأ�شخا����س الذين 

ترتاوح اأعمارهم بني 18 و29 عاماً.
ق���د  ه���وؤلء  اأن  ع���ن  الدرا�ش���ة  وك�شف���ت 
يعي�شون اأي�شاً حالت م���ن التوتر والقلق. فقد 
وجد الباحث���ون اأن املاأكولت التي حتتوي على 
ن�شبة مرتفعة من الدهون امل�شبعة تلحق ال�رر 

بال�شحة العقلية لدى ال�شباب.
وكان���ت درا�شة اإ�شبانية اأ�ش���ارت اأي�شاً اإلى 
وج���ود عاق���ة بني الأطعم���ة التي يت���م تناولها 
وب���ني ال�شع���ور بالكتئ���اب. واأظه���رت اأن اأكل 

املخبوزات ي�شاعد على حت�شني املزاج.

 واأف���اد موقع “هيلث دي ني���وز” الأمركي، 
اأن درا�ش���ة على اأكرث م���ن 2600 �شخ�س متقدم 
يف ال�ش���ن، اأظه���رت اأن الذي���ن وج���دت يف دمهم 
الن�شبة الأعلى م���ن الأوميغا 3، املوجود عادة يف 
التون���ا وال�شلمون وغرها م���ن الأ�شماك، عا�شوا 
�شنت���ني اأكرث على الأقل من الذين كانت عندهم 
ن�شبة ه���ذا احلم�س اأدنى عنده���م. وقال الباحث 
ريو����س مظفريان، م���ن كلية ال�شح���ة العامة يف 
جامع���ة هارفرد ببو�شط���ن، اإن “هذه 
الدرا�ش���ة لي�شت عن مكمات 
ع���ن  ب���ل  ال�شم���ك  زي���ت 
معدلت الأوميغا 3 يف الدم 
املرتبطة بالنظام الغذائي”.

 ن�����رت �شحيفة “ديلي ميل” الربيطانية، طرقا للوقاية 
م����ن النفلونزا من اأه����م خرباء واأطباء، حتت عن����وان “الدليل 
ال�شام����ل للتعام����ل م����ع النفلون����زا”. وقالت رئي�����س الكلية 
امللكية لاأطباء، هيلني �شتوك�س، اإن اأهم اأعرا�س الإنفلونزا 
هي ارتفاع درجة احلرارة، و�شيان الأنف وال�شعال ف�شا عن 
الآلم والأوجاع يف جميع انحاء اجل�شم ولي�س �شدرك او راأ�شك 
فق����ط. ولدي����ك طرق ع����دة، للتفرقة ب����ني الإنفلونزا ونزلت 
ال����ربد، اأهمها: اأنه يف حالة الإ�شاب����ة بفرو�س الإنفلونزا فاإن 
درجة احل����رارة ترتفع بدرج����ة اأكرب عل����ى الرثموميرت بعك�س 
نزلت الربد التي ل ترتفع فيها درجة احلرارة اإل قليا تقدر 
باأع�شار الدرجات، غر ذل����ك ميكن متييز فرو�س الإنفلونزا 
ع����رب الأمل ال����ذي ميتد يف اجل�شم كله ولي�����س يف الراأ�س فقط. 
وك�ش����ف اخل����رباء، عن طري����ق الع����دوى، اأنه يتم م����ن ات�شال 
�شخ�س ب�شخ�����س اآخر، واأنه من اأجل التفري����ق بني الإنفلونزا 
ون����زلت الربد، فاإن ن����زلت الربد تاأخذ وقت����ا اأطول من اأجل 
ظه����ور اأعرا�شها، لك����ن الإنفلون����زا تظهر �ريع����ا يف غ�شون 

�شاعات قليلة.
واأك����د اخل����رباء اأن طريقة الوقاي����ة الأك����رث و�شوحا هي 

اللق����اح الذي يحم����ل الفرو�س نف�شه، وهو ع����ادة ما ينمو يف 
بي�����س الدج����اج والربوتني ال����ذي يعمل عل����ى حتفيز ج�شمك 
وتكوي����ن الأج�ش����ام امل�ش����ادة التي حت����ارب اجلراثي����م، فاإذا 
ا�شبح����ت معر�شا لاإنفلونزا بعد احل�ش����ول على اللقاح، فاإن 
اجلهاز املناع����ي اخلا�س بك �شيتعرف على الفرو�س وينتج 

على الفور الأج�شام امل�شادة ملحاربته.
واأو�ش����ح دينغ����وال: ورغ����م اأن����ه م����ن امل�شتحي����ل حماية 
نف�ش����ك متاما، اإل انه ميكنك تقليل فر�شة الإ�شابة باملر�س 
عن طري����ق غ�شل اليدين يف كثر من الأحي����ان باملاء الدافئ 
وال�شاب����ون وا�شتخ����دام املناديل املبللة ب����دل من املناديل 
العادي����ة عن����د ال�شع����ال اأو العط�����س ورميها �ريع����ا بدل من 
الحتفاظ بها يف جيبك حيث تبقى اجلراثيم على قيد احلياة. 
وين�ش����ح الأطباء بع����د الذهاب اإل����ى العم����ل يف حالة املر�س 
حي����ث ان املكاتب هي بيئة خ�شبة للفرو�ش����ات وانتقالها، 
وين�ش����ح بتن����اول امل�شكنات مثل ال�شربين م����ن اأجل تقليل 
المل والحتق����ان، وجتنب الكافيني وال�ش����اي رغم احلكايات 
القدمي����ة عن فائدته����ا لأن ذلك مينع الن����وم الهادئ وهو ما 

يحتاجه اجل�شم يف هذه املرحلة.

 ما العالقة بين تناول األطعمة 
الجاهزة واالكتئاب؟
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اأ�ش���ادت الفنانة  مادلني مطر  بخطوة طبي���ب التجميل هرات�ش 
بتكرمي كبار الفنانني العرب يف لبنان، م�ش���يفة “اأنا من املعجبات 
به���وؤالء الفنانني، و�ش���عيدة ج���دا بوجودي معه���م وتكرميهم، وهم 
بحاجة اإلى تقدير وتكرمي، وي�شتحقونه”. ومن اأبرز االأ�شماء التي مت 

تكرميها: حلمي بكر، وطروب، و نبيلة عبيد، وح�شن يو�شف، والراحل 
فريد �شوقي الذي ت�شلمت عنه اجلائزة ابنته املمثلة رانيا، و حممود 
اجلن���دي، ووف���اء طربيه،  واإح�ش���ان املنذر، ولطفي بو�ش���ناق، و هند 

طاهر، ومروان حمفوظ، وجمدل”، وغريهم من اأهل الزمن اجلميل.
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30 مارس

 1976
فل�شطينية  انتفا�شة 
داخ���ل اخل���ط االأخ�����ر 
ا�شت�شهاد  اإلى  توؤدي 

6 فل�شطينيني.

 1979
 ح��������وايل م����ائ����ة يف 
االإيرانيني  من  املائة 
ا�شتفتاء  يف  يوؤيدون 
اإق�����ام�����ة ج��م��ه��وري��ة 

اإ�شالمية يف اإيران.

 1981
ال���رئ���ي�������ش   جن�������اة   
االأم����ريك����ي رون���ال���د 
ري���غ���ان م���ن حم��اول��ة 
اأطلق  اأن  بعد  اغتيال 
جون هينكلي جونيور 
الر�شا�ش عليه واأدى 
يف  اإ�شابته  اإل��ى  ذلك 

رئته.

 1986
 2145 على  العثور   
ق��ط��ع��ة م���ن ال��ع��م��ل��ة 
االإ�شالمية داخل �شور 
“مدينة  يف  اأث�������ري 

منقبا” ب�أ�سيوط.

 1989
ال��������دورة ال��ع�����ري��ن 
ل��ل��م��ج��ل�����ش ال��وط��ن��ي 
توافق  الفل�شطيني 
اختيار  على  باالإجماع 
رئي�ًشا  ع��رف��ات  يا�ر 

لدولة فل�شطني.

مسافات

محاضرة لصبيحة الخمير عن الفنون اإلسالمية

الفنانة زينب حسين تختطف األضواء في معرض “األهلية”

رؤى جديدة للحرف العربي وإشادة باحتضان المواهب البحرينية  

�ش���من فعاليات مهرج���ان ربيع 
الثقافة، ا�شت�ش���اف متحف البحرين 
الوطني حما����رة ل�ش���بيحة اخلمري، 
بعن���وان “ك�ش���ف اجلم���ال – عر����ش 
الفنون االإ�ش���المية يف الغرب”. حيث 
ا�ش���تهلت املحا����رة برتحي���ب م���ن 
قب���ل مدي���رة اإدارة الثقافة والفنون 
ال�ش���يخة هال بن���ت حمم���د اآل خليفة 
التي اأكدت اأهمية هذه املحا�رة وما 
تت�شمنه من معلومات ثرية ومفيدة 

للمتلقي.
اإل���ى  �ش���بيحة  وتطرق���ت    
ا�ش���تقائها علوم الفن االإ�ش���المي يف 
الغ���رب بعد اأن عا�ش���ت طفولتها يف 
تون����ش، كما عرجت اإلى ا�ش���تعرا�ش 
جتاربه���ا  ب���دًءا م���ن باري����ش حي���ث 

ا�شت�ش���اف متح���ف اللوف���ر معر�ش 
م���ن قرطب���ة اإل���ى �ش���مرقند وق���دم 
املعر����ش 42 قطع���ة عك�ش���ت غنى 
الف���ن االإ�ش���المي، كم���ا حتدثت عن 
يف  نظمت���ه  معر����ش  يف  جتربته���ا 
الوالي���ات املتحدة االأمريكية بعنوان 
اجلم���ال واالإمي���ان وكيفي���ة تفاع���ل 
ال���زوار الغربي���ني، وكذل���ك حتدثت 
عن معر�ش النور يف الفن االإ�ش���المي 

الذي اأقيم يف مدينة اإ�شبيليا.
واأ�ش���ارت �ش���بيحة يف املحا�رة 
اإل���ى اأهمي���ة م���ا تنق���ل ه���ذه القطع 
الفني���ة واالآي���ات الت���ي كتب���ت على 
بع�ش���ها، اإذ توقفت عند تف�شريات 
القطع الفنية، فيما ا�شتمتع احل�شور 

مب�شاهدة قطع من الفن االإ�شالمي.

راغب عالمة يحيي حفله المرتقب في خليج البحرين

�ش���يحي الفن���ان والنج���م اللبناين راغ���ب عالمة حفله 
املرتقب يف خليج البحرين اليوم اجلمعة 30 مار�ش 2018 
يف ال�ش���اعة الثامنة والن�شف م�ش���اًء، حيث من املتوقع اأن 

يغني يف هذا احلفل اأ�شهر اأغانيه.
وذا  وموؤلفاً  مغنياً  عالمة  راغب  الفنان  جنم  و�شطع 
م�شاركاته  جانب  اإلى  التلفاز  �شا�شة  على  مميز  ح�شور 

العديدة يف االأعمال اخلريية.
يف  فنياً  وب��رز   1962 يونيو   7 يف  عالمة  راغ��ب  ول��د 
�شتوديو  برنامج  يف  كمت�شابق  �شارك  حيث  الثمانينات 
الفن وح�شل من خالله على اجلائزة البالتينية. وتكللت 
األبومات  من  اأ���ش��دره  ما  خ��الل  من  عالمة  �شهرة  بعدها 
ومن  املراتب،  اأعلى  ت�شدرت  فردية  واأغنيات  �شنوية 
ع�شقها”  “قلبي  و  “عن جد”،  و  “يا ريت”،  اأغاين  بينها 
بالفيديو يف  اأغنية عربية م�شورة  اأول  اعتربت  واالأخرية 

التاريخ.
وح�ش���ل راغ���ب عالم���ة عل���ى اجلائ���زة البالتينية من 
“فريجني ميغا�ش���تور” يف دب���ي لتحقي���ق األبوماته اأكرب 
ن�ش���بة من املبيعات باملقارنة مع غريه���ا وذلك يف اأبريل 

2009 وللم���رة االأول���ى يف الع���امل العربي، كما و�ش���ارك 
مع جنم���ة الب���وب العاملية �ش���اكريا يف اأغنية م���ن األبومه 
ال�ش���ادر يف 2010، كم���ا ويعت���رب راغب عالمة �شخ�ش���ية 
موؤثرة يف عامل االإعالم االجتماعي حيث يتبع �ش���فحته على 
الفي�ش���بوك الر�ش���مية اأكرث من 4.6 مليون من اجلمهور، 
ويحظ���ى مبتابع���ة 2.6 ملي���ون متابع يف االن�ش���تغرام و6 

ماليني متابع يف التويرت.
ومت اختيار الفنان راغب عالمة رئي�ش���اً للجنة حتكيم 
برنامج “عرب اأيدول” املو�ش���يقي على قناة اإم بي �ش���ي 
وذل���ك اإلى جان���ب الفنانة اأح���الم والفنانة نان�ش���ي عجرم 
واملنتج املو�شيقى ح�شن �شافعي. كما مت اختياره �شمن 
جلنة التحكيم لربنامج “اإك�ش فاكتور” اإلى جانب اإلي�ش���ا 
ودنيا �ش���مري غ���امن.  وعنينّ برنامج االأم���م املتحدة للبيئة 
)اليوني���ب( يف 2013 النجم راغب عالمة  �ش���فرياً للنوايا 
احل�ش���نة يف غرب اآ�ش���يا. وميكن �راء تذاكر هذه الفعالية 
التي ينظمها جمل�ش التنمية االقت�ش���ادية الكرتونياً عرب 
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انطالق النسخة الثالثة من “أزياء المرأة العربية 2018”
حتت رعاية كرمية م����ن الرئي�ش التنفيذي 
ملوؤ�ش�ش����ة اإجناز البحرين �ش����مو ال�ش����يخة ح�شة 
بن����ت خليف����ة اآل خليف����ة، انطلقت اأم�����ش االأول 
الن�شخة الثالثة من “معر�ش اأزياء املراأة العربية 
2018” يف جمم����ع م����ودا مول، وجهة الت�ش����وق 
الراقي����ة الرائدة يف مملكة البحرين التي ت�ش����م 
اأرقى واأ�شهر دور االأزياء العاملية. ونابت �شمو 
ال�ش����يخة نورة بنت عب����داهلل اآل خليف����ة افتتاح 
املعر�ش الذي �شي�ش����تمر على مدى 4 اأيام، من 

تاريخ 28 وحتى 31 مار�ش اجلاري.
م����ن  لفي����ف  ح�ش����ور  االفتت����اح  و�ش����هد 
ال�شخ�ش����يات الن�ش����ائية املرموقة من املجتمع 
البحرين����ي واخلليج����ي، مما �ش����اهم يف اإك�ش����اب 
املعر�����ش  وزوار  ب����ه  وامل�ش����اركني  احل����دث 
الفر�شة للتوا�شل وتوطيد العالقات التجارية 

واالجتماعية.
ويف ه����ذا ال�ش����اأن، اأك����دت �ش����مو ال�ش����يخة 
ح�ش����ة بن����ت خليف����ة اآل خليف����ة عن �ش����عادتها 
البالغ����ة برعاي����ة مث����ل ه����ذا املعر�����ش املتميز 
للعام الثالث عل����ى التوايل والذي يثبت جدارة 
امل����راأة البحريني����ة واخلليجي����ة وقدرته����ا على 
االإب����داع والنجاح يف عامل االأعم����ال، وباالأخ�ش يف 
جمال املو�ش����ة واالزياء باال�ش����افة الى تنظيم 
املعار�����ش املعني����ة بذل����ك، وهو ما يتما�ش����ى 
م����ع نهج و�شيا�ش����ة اململكة يف دعم امل�ش����اريع 
الوطنية بقيادة جاللة امللك ودعم من �ش����احب 
ال�شمو امللكي رئي�ش الوزراء وم�شاندة �شاحب 

ال�شمو امللكي ويل العهد.
من املتوقع اأن يحقق “معر�ش اأزياء املراأة 
العربي����ة 2018” جناح����اً اأك����رب، نظ����راً للزيادة 
وتن����وع دور العر�ش امل�ش����اركة، حيث ي�ش����ارك 
ه����ذا العام ح����وايل 40 م�ش����مم رائ����د يف جمال 
االأزياء واملجوهرات واالإك�ش�شوارات ال�شخ�شية 
دول  م����ن  اختياره����م  مت  والذي����ن  واملنزلي����ة 
اخللي����ج وال�رق االأو�ش����ط، مما يجع����ل منه اأحد 
اأهم املعار�ش املتخ�ش�شة يف هذا املجال على 

م�شتوى املنطقة.
ويف حديث له حول املعر�ش، قال الرئي�ش 
التنفيذي ل� “متكني” اإبراهيم جناحي: “تهدف 
متك����ني ع����رب دعمه����ا ملعر�����ش اأزي����اء امل����راأة 
العربي����ة ال����ى تعزيز االأن�ش����طة التجاري����ة التي 
ت�ش����اهم يف دفع عجلة التنمية من خالل اجتذاب 

امل�ش����تثمرين واملهتم����ني به����ذا املج����ال الى 
مملكة البحري����ن كونها اأحد اأب����رز اأقطاب النمو 
واالزده����ار يف املنطق����ة. كما تعم����ل “متكني” 
با�ش����تمرار على تطوي����ر ا�ش����رتاتيجيات فعالة 
لتمكني املراأة اقت�ش����ادياً ورفع م�شاهمتها يف 
التنمية، االأمر الذي من �شاأنه اأن يحقق م�شاعيها 
جلعل القطاع اخلا�ش املحرك الرئي�شي للتنمية 

االقت�شادية يف مملكة البحرين”.
واأ�شاف بقوله: “تفتخر متكني مب�شممات 
االأزي����اء البحريني����ات نظ����راً ملا يتمي����زن به من 
مواه����ب اإبداعية تتي����ح لهن التاأل����ق على عدة 
اأ�شعدة، كما ناأمل باأن نرى املزيد من اإبداعات 

املراأة البحرينية يف خمتلف املجاالت”.
وكامت����داد للنج����اح الكب����ري ال����ذي حقق����ه 
يف ن�ش����خته الثاني����ة م����ن العام املن�����رم، ياأتي 

املعر�ش ليجذب نخبة من دور املو�شة الرائدة 
يف ت�ش����ميم اأزي����اء امل����راأة اخلليجي����ة والعربية 
ب�ش����كل ع����ام، باال�ش����افة الى توف����ري جمموعة 
متنوع����ة ووا�ش����عة م����ن املالب�����ش والعط����ورات 
واملجوه����رات مم����ا ينعك�ش على حج����م االإقبال 
الذي ي�ش����هده املعر�ش من قبل الزوار وع�شاق 

املو�شة بدول اخلليج. 
كما يتخل���ل املعر�ش تق���دمي العديد من 
الربام���ج املتنوع���ة للزوار، من �ش���منها اإقامة 
عر�ش اأزياء جماين ي���وم اخلمي�ش املوافق 29 

مار�ش 2018 يف قاعة التاج.
وعلى �ش���عيد ذي �شلة، علقت ال�ريكتان 
Touc -“ املنظم���ة بال�رك���ة   الالإداريت���ان 
es Events” دمي���ا م���راد، وو�ش���ن بو�ش���عد 
بقولهم���ا: “نتقدم بجزي���ل ال�ش���كر والتقدير 

الى �ش���مو ال�شيخة نورة بنت عبداهلل اآل خليفة 
عل���ى تكرمه���ا باإفتت���اح معر�ش اأزي���اء املراأة 
العربي���ة 2018 وعل���ى دعمه���ا الك���رمي الذي 
�ش���هدناه من���ذ اإنطالقتن���ا من منطل���ق تعزيز 
دور املراأة اخلليجية ب�ش���كل ع���ام والبحرينية 
خا�ش���ة يف ريادة االأعمال وامل�ش���اهمة الفاعلة 
يف القطاع اخلا�ش. كما نتوجه بال�شكر للراعي 
االأملا�ش���ي �رك���ة مرا�ش���ي البحري���ن ال�رك���ة 
الرائ���دة يف اال�ش���تثمار والتطوي���ر العق���اري، 
والراع���ي الذهب���ي �رك���ة YQ Art، والراعي 
الف�ش���ي مطر للجواهر. ومن جهة اأخرى ن�شكر 
ال����ركاء اال�ش���رتاتيجيني وه���م �ركة متكني، 
 وط���ريان اخللي���ج، وكري���دي مك����ش، وجمل���ة
Destination ، وجمي���ع من �ش���اهم يف جناح 

هذا املعر�ش”.

    BUZZ      
أحداث

ح���اول ا�ش���الح اخلط���اأ ال���ذي ارتكبته بحق 
�شديقك اليوم.

ح���اول ان تتاخذ قراراتك مب�ش���ورة مديرك 
فبالتاأكيد �شيفيدك باآرائه.

ملل���ت من ع���دم اال�ش���تقرار و تفك���ر جديا 
ب�الرتب�ط.

تتلق���ى الي���وم العديد من عرو����ش العمل 
املغرية و لكن عليك درا�شتها.

ال تتخ���ذ اي قرار عاطفي ل�ش���ت قادرا على 
تنفيذه.

احد اال�ش���خا�ش يدعم افكارك املهنية مما 
يدفعك الى االمام.

توق���ف عن العتب واللوم لكل ت�رف يقوم 
به من حتب.

لقاء عائلي يجمعك مع �شخ�ش قد تعي�ش 
معه ق�شة حب جديدة.

العم���ل  ال���ى  الف���رتة املقبل���ة  تتف���رغ يف 
فالكثري من االعمال تتطلب ان تنجز ب�رعة.

ان���ت االدرى باولويات���ك ف���ال تعتم���د على 
االخرين.

قبل قرار القبول او الرف�ش  ا�شتعد نف�شيا 
للمرحلة املقبلة.

ت�ش���عى الى التخطيط مل�ش���تقبلك املهني 
واتخاذ خطوات جريئة.

الحمل:
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القوس:

الجوزاء:

الميزان:

الدلو: 

الحوت:

الثور: 
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حتت رعاية ال�ش���يخ را�ش���د ب���ن خليفة اآل خليف���ة وكيل وزارة 
الداخلية ل�ش���ئون اجلن�ش���ية واجلوازات واالإقام���ة الرئي�ش الفخري 
جلمعية البحرين للفنون الت�شكيلي، انطلق معر�ش اجلامعة االأهلية 
الث���اين للخ���ط العربي والفن الت�ش���كيلي يف مركز عي�ش���ى الثقايف، 
يوم االربعاء املا�ش���ي، والذي اختتم اأعماله يوم االثنني املا�ش���ي 
بتنظي���م من جلنة ال�راك���ة املجتمعية باجلامع���ة االأهلية، وذلك يف 

مركز عي�شى الثقايف.
وا�ش���تح�ر معر����ش اجلامعة االأهلي���ة اأعمااًل فنية �ش���ارك بها 
فنان���ون وخطاط���ون بحرينيون ومقيمون و�ش���ل عدده���م اإلى 45 
فنان���اً، حيث عاجلت االأعمال الفنية املختلفة التي قدمها الفنانون 
مو�شوع “التعليم والتعلم” بو�شفه عنوان املعر�ش الرئي�ش لهذا 
العام، و�شم جتارب غري م�شبوقة يف كتابة اخلط العربي والت�شكيل 

الفني متعددة وتنتمي ملنابع ثقافية خمتلفة.
وك�ش���فت االأعمال امل�ش���اركة عن تنوع ثري غل���ف اأعمال عدد 
من خطاط���ي وفناين اململك���ة املعروفني وهم عبا�ش املو�ش���وي، 
عبداالإله العرب، �شلمان اأكرب، عبا�ش يو�شف، حم�شن غريب، جا�شم 
املقابي، ح�ش���ني ميالد، خليل املدهون، حممد الن�ش���يمي، واآخرون 
ه���م: عل���ي الف���ردان، حورية العل���وي، عب���داهلل احلايك���ي، خديجة 
امل�ش���عل، �شيد ح�ش���ن ال�شاري، �ش���وية العلويات، علي اجلد، علي 
�شهاب، زينب ح�شني، اأ�شغر اإ�شماعيل، حممد بحرين، قا�شم حيدر، 
زهري مزعل، عبداحل�شني العبو، مو�شى اخلزاز، لبنى االأمني، عي�شى 
ال�ش���عيد، ال�ش���يد حممد كاظم، يا�ر الديهي، ح�ش���ن يو�شف كمال، 
عبداالإل���ه الري�ش، حممد م�ش���طفى، خليل املده���ون،  زكريا حممد، 

وعاملة املو�شوي واآخرون.
وط���رح امل�ش���اركون يف املعر����ش، املغاير املختلف م�ش���توى 
واأ�ش���لوبا، طرائق التعاطي مع احلرف العربي والفنون الت�ش���كلية، 
و�ش���ط تباين االأعمار والتجارب. فهناك من قدم جتارب كال�شيكية 
متع���ارف عليها، اإلى جانب ما طراأ عل���ى التجربة من مفاهيم وروؤى 
جديدة تخالطت احلروف فيها بالت�ش���كيل وحين���ا بالزخرفة، حيث 
االآفاق املفتوحة وتباين االأ�شاليب املتبعة يف اإخراج االأعمال الفنية.

ي����رح اخلط����ط البحرين���ي حمم���د الن�س���يمي يف ه���ذا املج�ل 
بقوله: بادئ ذي بدء ي�ش���كر اخلطاطون والفنانون اجلامعة االأهلية 
وقيادتها ممثلة يف الرئي�ش املوؤ�ش����ش الربوفي�شور عبداهلل احلواج 
ورئي����ش اجلامع���ة الربوفي�ش���ور من�ش���ور العايل على احت�ش���انهم 
للخطاطني والفنانيني للعام الثاين على التوايل وكل اجلهود التي 
تبذلها اجلامعة اأ�ش���اتذة وطالبا من اأجل اإب���راز املواهب والطاقات 

الفنية البحرينية و�شقلها.
وي�ش���يف: تعك�ش االأعمال امل�ش���اركة �ش���غفا عظيما باحلروف 

يف ب�ش���اطتها، ورغبة �شادقة يف الولوج بفن اخلط الى اآفاق اأرحب، 
وعدم ال�ش���كون الى ما هو �ش���ائد، وقد ط���ونّع اخلطاطون عالقتهم 
باحل���رف اإلى حال توازن بني ال�ش���غف به وب���ني اخلربة يف حلظات 

اإبداعية نادرة.
ويوؤكد الن�ش���مي اأن اخلطاطني جنحوا يف اإجن���از اأعمال متميزة 
وغري م�ش���بوقة تتناول “التعليم والتعلم” �ش���عار معر�ش اجلامعة 
االأهلي لهذا العام، فكان بع�شها ينتمي اإلى خط الن�شخ واأخرى الى 
خط الثلث وكذلك للخط الديواين واخلط الكويف واخلط الفار�ش���ي 

وخ���ط االجازة. وي�ش���دد الفنان الن�ش���يمي عل���ى اأن اأعمال املعر�ش 
توؤك���د اأن للخطاطني مذاهبهم يف فهم احل���روف. فواحد يجد فيها 
�ش���عا للحل���م، واآخ���ر يربط بني األوانه���ا وبني نف�ش���ه وتقلباتها،  متنّ
وثال���ث تناول احل���رف كعنوان من عناوين القدرة االن�ش���انية. على 
اأنن���ا ميكننا مالحظ���ة اأن اخلطاطني حاولوا ا�ش���تيعاب ذواتهم من 
خ���الل احلروف، فهي بات�ش���اعها الالمتناهي؛ متنح فر�ش���ة للنف�ش 
لالنطالق اإلى اآفاق اأرحب، باحثة عن ب�ش���ي�ش �ش���وء يف عامل اليوم. 
ويوؤك���د اأن اخلطاط���ني اأثبتوا اأن لديهم ق���درة كبرية على خماطبة 
احل���رف، وحتويل���ه باالألوان الى ف���ن متميز، مدفوعني بحد�ش���هم، 

للتعبري عن مكنوناتهم، يف حماولة ال�شتيعاب ذواتهم ووجودهم.
وكان للف���ن الت�ش���كيلي م�ش���احة طغيان���ه وتاأث���ريه على زوار 
وجمهور املعر�ش، حيث ا�ش���توقفت الكثري النقاد واملتخ�ش�شني 
لوحات الفنان الت�شكيلي حممد طه، الذي قدم جتربة غري م�شبوقة 
يف املزج بني املدر�شة التجريدية واالجتاهات ذات االبعاد الثالثية، 
ليبتك���ر من هذا وذاك 6 لوح���ات فنية يف غاية االلهام والتعبري عن 

مكنونات الواقع، مبا تت�شم به من منظور هند�شي متميز.
الفن���ان الت�ش���كيلي حمم���د ط���ه يوؤكد االأهمي���ة البالغ���ة لهذا 
املعر����ش يف االإثراء والتالقح والتم���ازج والتكامل الذي وجده بني 
الفن الت�ش���كيلي واخلط العربي، وينوه اإلى اأن اللوحات الت�شكيلية 
للفنان���ني تنوعت بني املدر�ش���ة الواقعية واملدر�ش���ة التجريدية 

واملدر�شة احلديثة وكذلك االنطباعية.
وي�شري طه اإلى اأن لوحتي الفنانة ال�شاعدة زينب ح�شني كانت 
اإح���دى اأبرز مفاجاآت املعر�ش يف ن�ش���خته الثانية، فقد ا�ش���توقفت 
لوحتيها راعي املعر�ش ال�ش���يخ را�ش���د بن خليفة اآل خليفة وكيل 
وزارة الداخلي���ة ل�ش���وؤون اجلن�ش���ية واجل���وازات واالإقام���ة الرئي�ش 
الفخري جلمعية البحرين للفنون الت�شكيلي، والتي قدمت لوحتني 
تع���ربان عن دور العلم والتعلم يف النهو�ش باملراأة بفن واقعي يف 
غاية الروعة وباأفكار اإبداعية مبتكرة، خ�شو�شا حني اختارت املراأة 
االفريقي���ة الباهتة يف بيئة اجلوع والفقر احل���رب واملعاناة، لياأتي 
الكت���اب والعلم واملعرف���ة ويلون حياتها بعد اأن ي�ش���بغ وجودها، 

ومبعنى اآخر ينقلها من مقربة املوت اإلى جنة احلياة.
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 �أول حالة مقاومة للأدوية ملر�ض جن�سي معد
 حتق���ق ال�سلطات ال�سحية يف بريطانيا يف حالة مري�ض م�ساب بنوع من ال�سيالن املقاوم 
للعدي���د م���ن الأدوية، ح�سب م���ا اأفادت �سبك���ة “�س���ي اأن اأن” الأمريكية.  وح����ر الرجل اإلى 
امل�ست�سفى هذا العام، ووجد اأنه م�ساب بنوع من البكترييا، التي تقاوم متاما اخلط الأول من 

العالج امل�ستخدم �سدها. 
 وع���الج اخل���ط الأول ملر����ض ال�سي���الن ه���و مزيج م���ن اثنني م���ن امل�س���ادات احليوية 
)اأزيرثومي�سني و�سفيرتياك�س���ون( ، وهذا هو التقرير العاملي الأول للعدوى مبقاومة عالية 

امل�ستوى لكل من العقاقري ، وفقا لهيئة ال�سحة العامة يف اإجنلرتا.  
وج���اء يف تقرير اأن الرجل اأ�سيب بالعدوى املنقولة جن�سيا يف جنوب �رق اآ�سيا قبل �سهر 

من بدء ظهور الأعرا�ض عليه.  
وق���ال الطبيب غويندا هيوز، وهو عامل ا�ست�ساري ورئي�ض ق�سم العدوى املنقولة جن�سياً 
يف الهيئة، ل�”�سي اأن اأن”: “اإن عدوى هذا املر�ض تبدي مقاومة عالية العالج الأول املو�سى 
ب���ه”.  واأ�ساف:”هذه هي املرة الأولى التي تظهر فيها حالة مقاومة عالية امل�ستوى لكل من 

هذين العقارين واإلى معظم امل�سادات احليوية الأخرى ال�سائعة ال�ستخدام.”

معر�ض ملي�ض �حل�سار يف جمعية �لفنون �لت�سكيلية

�ل�سم�سي �لنظام  خارج  جنوم  حول  كو�كب  عن  “نا�سا” تبحث 
 ل يزال البحث عن عوامل تدور يف فلك جنوم 
بعي���دا ع���ن نظامن���ا ال�سم�سي جاريا م���ع اعتزام 
اإدارة الط���ريان والف�س���اء الأمريكي���ة )نا�س���ا( 
ا�ستئناف البح���ث يف الأ�سابي���ع املقبلة باإطالق 
�سفين���ة ف�ساء ياأم���ل العلماء يف اأنه���ا �ستو�سع 
نط���اق معرفتهم مبا يطلق علي���ه “كواكب غري 
�سم�سي���ة” يعتقد اأنها ق���ادرة على دعم اأ�سكال 

للحياة.
 وتعتزم نا�س���ا اإطالق مركب���ة )ترانزيتينج 
اخت�س���ارا  املعروف���ة  امل�سحي���ة  اإك�سوبالن���ت( 
باأح���رف )تي.اإي.اإ�ض.اإ����ض( من قاع���دة كنيدي 

الف�سائي���ة يف فلوري���دا عل���ى م���ن �س���اروخ 
فالكون9 م���ن )�سباي�ض اإك����ض(. ومن املتوقع 
اأن يك���ون موعد الإطالق ب���ني 16 اأبريل ويونيو 
يف مهمة ت�ستغ���رق عامني وتتكلف 337 مليون 

دولر.
 وته���دف اأحدث مهام نا�س���ا املعتمدة على 
الفيزي���اء الفلكي���ة اإلى البناء عل���ى العمل الذي 
اأجن���زه م�سبار الف�ساء كيبل���ر الذي اكت�سف نحو 
3500 كوك���ب خ���ارج النظ���ام ال�سم�سي �سمن 
مهمة ج���رى توثيقها على مدى الأعوام الع�رين 
املا�سي���ة مما اأحدث ثورة يف اأحد اأحدث جمالت 

علوم الف�ساء.
 وتتوق���ع نا�س���ا اأن تر�س���د املركب���ة )تي.
اإي.اإ�ض.اإ�ض( اآلفا م���ن العوامل التي مل تكت�سف 
من قبل ورمبا تكون املئات منها بحجم الأر�ض 

اأو ل تزيد عن �سعف حجمها.
 وهناك احتمال كبري اأن تكون لهذه العوامل 
اأ�سط���ح �سخري���ة وحميط���ات وبالت���ايل تعت���ر 
مر�سحة واعدة لتطور احلي���اة عليها على عك�ض 
كوكبي امل�سرتى ونبت���ون ال�سخمني املكونني 
من غاز.  وياأمل رواد الف�ساء اأن ينتهي املطاف 
بالبحث اإلى وجود ما يرتاوح بني 10 و30 كوكبا 

خ���ارج النظام ال�سم�سي ت�سلح لإجراء املزيد من 
الدرا�سات عليها.

  وتعط���ل نظام حتدي���د املوقع يف كيبلر يف 
2013 بعد نحو اأربع �سنوات من اإطالقه كما نفد 

منه الوقود اأي�سا تقريبا.
 وق���ال بول هرت���ز مدير الفيزي���اء الفلكية 
يف نا�س���ا يف اإف���ادة �سحافي���ة يف وا�سنطن اأم�ض 
الأول “التوقيت مث���ايل لإطالق تي.اإي.اإ�ض.اإ�ض 
لت�ستكمل املهمة العظيمة اخلا�سة بالبحث عن 
كواكب حول جنوم غ���ري �سم�سنا والتفكري فيما 

قد يعنيه هذا للحياة يف الكون”.

مدر�سة فنلندية 
ت�ستخدم معلمني �آليني

   ل���دى اإليا�ض، مدر����ض اللغات اجلديد يف 
مدر�س���ة ابتدائية يف فنلندا، �س���ر ل ينفد على 
التك���رار ول ُي�سعر تلميذا اأب���دا باحلرج من طرح 
�س���وؤال، والأكرث م���ن ذلك اأنه ميكن���ه الرق�ض. و 
اإليا����ض اأي�سا.. اإن�س���ان اآيل.  وتتاألف اآلة تدري�ض 
اللغ���ات من اإن�س���ان اآيل ذي هيئة ب�رية وتطبيق 
عل���ى الهات���ف املحم���ول، وه���و واحد م���ن اأربعة 
اأجه���زة يف برنامج جتريبي مبدر�س���ة ابتدائية يف 

مدينة تامبريي الواقعة يف جنوب فنلندا.
 الإن�س���ان الآيل ق���ادر عل���ى فه���م 23 لغ���ة 
والتح���دث به���ا وم���زود برامج ت�سم���ح له بفهم 
اأ�سئل���ة التالميذ وت�ساعده عل���ى ت�سجيعهم على 
التعل���م. غري اأنه يف ه���ذه التجربة يتوا�سل فقط 
بالإجنليزي���ة والفنلندي���ة والأملاني���ة.  ويتعرف 
الإن�س���ان الآيل عل���ى م�ستويات مه���ارة التالميذ 
ويعدل اأ�سئلته طبقا لذلك. ويقدم اأي�سا اإفادات 
للمدر�سني حول امل�سكالت املحتملة التي يعاين 
منه���ا التلمي���ذ.  ويرى بع����ض املدر�سني الذين 
تعامل���وا مع التقنية اأنها و�سيل���ة جديدة لإ�راك 
الأطف���ال يف التعل���م.  واإليا����ض معل���م اللغ���ات، 
ال���ذي يبلغ طوله قدما تقريبا، مبني على اأ�سا�ض 
الإن�سان الآيل التفاعلي ذي الهيئة الب�رية الذي 
طورته �رك���ة )اإن.اإيه.اأو( التابع���ة ل�سوفت بنك 
وم���زود برامج طورته���ا �رك���ة يوتليا�ض وهي 
�ركة تعمل يف تطوير برجميات تعليمية لالإن�سان 

الآيل الجتماعي.

�إطلق 3 هو�تف 
“�آيفون” جديدة

تخط���ط �رك���ة “اأب���ل” الأمريكي���ة لإطالق 
3 ط���رازات جدي���دة م���ن هواتفه���ا “اآيف���ون” 
يف وق���ت لحق م���ن ع���ام 2018 اجل���اري، الأمر 
ال���ذي �سيجعله���ا حتافظ على اأ�سع���ار اأجهزتها 
املرتفع���ة. وق���ال موقع”فورب����ض”، يف تقرير 
جديد، اإن اأبل حت����ر ملفاجاأة خالل هذه ال�سنة، 
من خالل اإطالق 3 طرازات جديدة من “اآيفون”، 

م�سرية اإلى اأن اأ�سعارها �ستكون متباينة.
وذك���رت اأن “اآيفون اإ�ض اإي 2” الذي اأعيد 
ت�سميم���ه ب�س���كل ج���ذري ب�سا�س���ة 6.1 بو�سة، 
�سيبل���غ �سع���ره 799 دولر، اأي �سع���ف �سع���ر 
اآيفون اإ�ض اإي احل���ايل. و�سي�سهد اجليل الثاين 
م���ن اآيفون X انخفا�س���ا يف ال�سعر يقدر ب�100 
دولر، لي�سب���ح 899 دولر. ه���ذا النخفا����ض، 
�سيجع���ل اأبل تطل���ق هاتف “اآيف���ون X بل�ض” 
اجلدي���د مقاب���ل 999 دولر اأمريك���ي، حم���ددة 
بذل���ك �سقف اأ�سعار هواتفه���ا يف 1000 دولر، 
كالعادة. وعقب اإطالق اآيفون X العام املا�سي، 
انتقد عدد من العمالء قيمته املالية، وقالوا اإنه 

“باهظ التكلفة” مقارنة مع خ�سائ�سه.

www.albiladpress.come-mail: local@albiladpress.com

السنة العاشرة - العدد 3454 
الجمعة

 30 مارس 2018 
13 رجب 1439

األخيرة

خطب �جلمعة بالكويت: �لفيزياء و�ليوغا “�إحلاد”
  اأث���ارت خطبة اجلمعة املوحدة التي توزع من قب���ل وزارة الأوقاف على م�ساجد الكويت، 
الأ�سب���وع املا�سي، �سج���ة وبلبلة يف البالد، ل�سيما بعد اأن اعت���رت قوانني الفيزياء واليوغا 

وغريها من الأمور العلمية اإحلاداً.
 كم���ا ا�ستغرب العديد من الكويتي���ني م�ساألة ربط النحالل مبطال���ب حرية املراأة وعدم 
ارتدائها احلجاب.  وجاء يف اخلطبة املثرية للجدل التي ن�رت اأي�ساً على موقع اإدارة امل�ساجد 
الإلك���رتوين، اأن “املالح���دة جعلوا العقل يف منزلة اخلالق املت����رف يف الكون، واأعطوه �سفة 
القدا�س���ة، واعتق���دوا اأنه بالتمري���ن ميتلك طاقة ميك���ن بها الت�رف يف ق�س���اء اهلل وقدره، 
و�سموا ذلك دورات الطاقة الكونية اأو قانون اجلذب اأو متارين اليوغا اأو القوانني الفيزيائية 

وغريها من امل�سميات التي ل تخدع اأهل الإميان اإل من �سّيع دينه وجهل عقيدته. 
واأثارت تلك امل�ساألة ا�ستغراباً كبرياً لدى الراأي العام الكويتي والإعالم على حدٍّ �سواء.

 تقي���م جمعية البحرين للفنون الت�سكيلية، حت���ت رعاية رئي�سة الحتاد العاملي 
ل�ساحب���ات الأعمال واملهن البحرينية ال�سيخة هند بنت �سلمان األ خليفة وبالتعاون 
مع اجلمعية البحرينية لأولياء اأم���ور املعاقني واأ�سدقائهم، املعر�ض الفني للفنانة 
ملي����ض احل�سار  وذل���ك عند ال�ساعة ال�سابع���ة م�ساء الثنني 2 ابري���ل يف مقر جمعية 
البحرين للفنون الت�سكيلية ب�سارع البديع. وي�ستمر املعر�ض لغاية 12 ابريل 2018.

 Social
media

�أد�ة  “في�سبوك” تطرح 
للتحكم يف خ�سو�سية �لبيانات

 قال���ت �رك���ة في�سب���وك اإنها �ستجري تعدي���الت �ساملة عل���ى اأدوات التحكم يف 
خ�سو�سية بيان���ات امل�ستخدم مبا يتيح اإمكانية ال�سيط���رة الكاملة على املعلومات 

ال�سخ�سية حل�سابه لدى ال�ركة.
 وكان���ت ال�ركة قد تعر�ست لنتقادات �ر�سة بع���د اأن ثبت ت�ريب بيانات نحو 

50 مليون م�ستخدم ا�ستعانت بها �ركة ا�ست�سارات �سيا�سية.
 وقال���ت في�سب���وك اإن الإ�سالح���ات اجلدي���دة كان مع���د لتفعيله���ا قبل حدوث 

الف�سيحة امتثال لقواعد الحتاد الأوروبي اجلديدة.
 وت�سم���ل قائمة التغيري 3 فئات؛ قائمة اإعدادات “مب�سطة”، وقائمة اخت�سارات 
جدي���دة للخ�سو�سية، واأدوات تعدي���ل وحتميل للبيانات، كما تعت���زم ال�ركة اأي�سا 

جعل رابط حذف احل�ساب متاما اأكرث و�سوحا.

�سن�ساين... من قناة ديزين �إلى �لبيت �لأبي�ض

الطقس المتوقع لمملكة البحرين
إدارة الرصاد الجوية

www.bahrainweather.gov.bh
Tel: 17323073 - 17321175
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الطقس المتوقع للثلثة أيام القادمة  

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

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

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

 عقدة احيانا.15الى 

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

عقدة احيانا.

الطقس لهذا اليوم
الربعاء

27/07/2016

40º 32º
الطقس

 حار ورطب ولكنه مغبر احيانا مع بعض
السحب.

الرياح
  عقدة12 الى 07عموما شمالية شرقية من 

  عقدة احيانا خلل17 الى 12وتصل من 
النهار.

تحذير
ليوجد.

درجات الحرارة "الشرق الوسط"

13 KT

16 KT

17 KT

17 KT

صنعاء
22º 18º

عمان
35º 21º

الدوحة
36º 33º

أبوظبي
38º 32º

بيروت
28º 23º

مسقط
32º 27º

القاهرة
38º 21º

بغداد
46º 29º

الكويت
44º 35º

05:02ص شروق الشمس

06:26م غروب الشمس

11:54م بزوغ القمر

12:14م أفول القمر

10:44ص أعلى مد ≈⇑

05:08م أدنى جزر ≈⇓

المنامة

الرياض
43º 31º

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

البحر.

 ارتفاع الموج

لإلعالن على
الموقع اإللكتروني والسوشيال ميديا

@albiladpress @albiladpress @albiladnews
17111501  -  32224492

حالة 
الطقس

�لبابا فرن�سي�س يغ�سل �أقد�م 12 معتقال من 7 بلد�ن خمتلفة، بينهم م�سلمان و�أو�أرثوذك�سي وبوذي، يف �سجن بالعا�سمة �لإيطالية روما مبنا�سبة خمي�س �لأ�سر�ر يوم �أم�س )�أ ف ب(

 عبدالنبي ال�شعلة 
رئي�ض جمل�ض الإدارة

 اأحمد البحر 
الرئي�ض التنفيذي

 م�ؤن�س املردي 
رئي�ض التحرير

 اأمين همام 
مدير التحرير

abdulnabi.alshoala@albiladpress.comahmed.bahar@albiladpress.commoanes.almardi@albiladpress.comayman.hamam@albiladpress.com

ت�سدر عن دار البالد لل�سحافة والن�ر والتوزيع 

  للتوا�سل مع ق�سم العالنات : املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645   -   فاك�ض: 17580939            ال�سرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�ض: 17111434

تطبع يف موؤ�س�سة الأيام للن�ر

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

الفجــر: 04:22
الظهـر: 11:44 
العصــر: 03:12
المغرب: 05:51
العشاء: 07:21

مواقيت 
الصالة

�ستن�سم كارولني �سن�ساين، املمثلة ال�سابقة يف قناة ديزين التلفيزيونية، اإلى املكتب ال�سحايف 
للرئي����ض الأمريك���ي دونالد ترامب.  وق���د لعبت كارولني البالغة من العم���ر 22 عاما يف الفرتة ما بني 
عام���ي 2010 و 2013، دور البطولة يف م�سل�سل “�سي���ك اإت اآب”، الذي تدور اأحداثه حول جمموعة من 

الراق�سني املراهقني، . كما ظهرت كارولني يف العديد من الأفالم ال�سينمائية.
 وقال���ت املتحدث���ة با�سم املكت���ب ال�سحايف يف البي���ت الأبي�ض ليندزي والرتز لقن���اة �سي اإن اإن 
الإخبارية، اإن “�سن�ساين �ستن�سم ملوظفي البيت الأبي�ض ك�سحافية م�ساعدة، وكانت قد اأمتت �سابقا 

برناجما تدريبيا هناك”.

الطق�ض رطب ولكنه حار ن�سبًيا 
خالل النهار مع بع�ض ال�سحب 

اأحياًنا.

الرياح جنوبية �رقية بوجه عام من 5 
اإلى 10 عقد وت�سل من 10 اإلى 15 

عقدة اأحياًنا.

ارتفاع املوج من قدم اإلى ثالث اأقدام.
درجة احلرارة العظمى 36 وال�سغرى 

21 درجة مئوية.
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