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مدينة خليفة مقبلة على مزيد من امل�شاريع
نعمل على �سرعة حل اأي م�سكلة �سواء يف القرية اأو املدينة... �سمو رئي�س الوزراء:

�ملنام���ة - بن���ا: �أك���د رئي����س �لوزر�ء �س���احب 
�ل�س���مو �مللكي �الأمري خليفة بن �س���لمان �آل خليفة 
�أن �ملو�ط���ن كان و�س���يظل حم���ور عملي���ة �لتنمية 
وغايتها �الأولى. و�أ�س���ار �سموه �إلى �أن مدينة خليفة 
�لت���ي �فتتحه���ا عاهل �لبالد �س���احب �جلاللة �مللك 
حم���د بن عي�س���ى �آل خليف���ة و�أمر باإن�س���ائها، مقبلة 
على مزيد من �مل�ساريع �لتي تخدم �أهايل �ملحافظة 
�جلنوبية يف خمتلف �ملجاالت �ل�س���حية و�لتعليمية 

و�الإ�س���كانية و�لبني���ة �لتحتي���ة وتوف���ر له���م �أرقى 
�مل�ستويات �ملعي�سية.

و�أ�ساف �سموه �أن مملكة �لبحرين بقيادة جاللة 
�مللك �رتق���ت �إلى �آفاق متقدمة من �لتطور و�لنماء 
يف �س���تى �ملجاالت و�أجنزت �لعديد من �ملكت�سبات 
�لتنموية، م�س���دد� �س���موه عل���ى �أن م�س���رية �لعمل 
�لوطني متو��س���لة بذ�ت �لع���زم و�ليقني؛ من �أجل 

حياة �أف�سل جلميع �أبنائها.

وق���ال �س���موه “�إن جتاوبنا م�س���تمر م���ع كل ما 
مي����س �حتياجات �ملو�طنني عرب �للقاء�ت �ملبا�رصة، 
وننظ���ر يف �أي م�س���كلة �س���و�ء يف �لقري���ة �أو �ملدينة 

ونعمل على �رصعة حلها؛ من �أجل ر�حة �ملو�طن”.
وكان �سموه قد ��ستقبل بق�رص �لق�سيبية �أم�س 
وفًد� من �أهايل مناطق ع�س���كر وجو و�لدور، بح�سور 

�س���مو حمافظ �جلنوبية �ل�س���يخ خليفة 
بن علي �آل خليفة.

47 األف راأ�س ما�شية حية ال�شتقبال رم�شان

رحالت �شياحية اإلى خليج توبلي من ر�شيف ب�شرتة

“جفري �شكوير”  اأمبا�شادور” تطلق  “رويال 

        علي الفردان من ال�سناب�س 

ك�س���ف وزير �لتجارة و�ل�س���ناعة و�ل�س���ياحة 
ز�يد �لزياين عن ت�سيري رحالت �سياحية �إلى خليج 
توبلي؛ من �أجل �إطالع �ل�س���ياح على �أ�سجار �لقرم 
�ملعروف���ة يف ه���ذه �ملنطقة. وه���ذه �أولى رحالت 

�س���ياحية مدعومة من قبل �حلكومة يتم ت�سيريها 
�إلى �أ�س���جار �لقرم بخليج توبل���ي، �إذ كان �الأهايل 
و�ل�س���يادون يقوم���ون برتتيب جوالت �س���ياحية 
بطريقة بد�ئية. و�أبلغ �لوزير “�لبالد” �أن �لرحالت 

�س���تنطلق من ر�س���يف خا�س يف �س���رتة 
لقيام بجولة �سياحية يف خليج توبلي.

        اأمل احلامد من خليج البحرين 

ك�س���فت �رصكة “روي���ال �أمبا�س���ادور” الإد�رة 
�لعق���ار�ت و�ملر�ف���ق �أم����س ع���ن �إط���الق وجه���ة 
�لت�س���وق و�لرتفي���ه �جلدي���دة “جفري �س���كوير” 
با�س���تثمار ي�س���ل �إلى 35 مليون دوالر، و�س���يتم 

�فتتاح���ه يف نهاي���ة �س���هر فرب�ي���ر 2019. ويعد 
�مل�رصوع �إ�سافة نوعية �إلى وجهات �لرتفيه و�لبيع 
بالتجزئة يف �لبحرين، �إذ يحتل موقعا ��سرت�تيجيا 
و�سط �لعا�س���مة �ملنامة، قبالة �ل�س���ارع �لرئي�س 

ملنطق���ة �جلف���ري، ويتميز بكون���ه مركز 
ت�سوق وترفيه مفتوحا. 

�أعلنت وكال���ة �لزر�عة و�ل���روة �لبحرية 
عن ��س���تعد�د�تها ال�س���تقبال �سهر رم�سان 
باإ�سد�رها �أذونات ��س���تري�د 46 �ألًفا و905 

روؤو�س من �ملو��سي �حلية.
ولفت���ت يف �إطار �جلول���ة �مليد�نية �لتي 
�ل�س���حافيني  بح�س���ور  �لوكال���ة  نظمته���ا 
حلظائر وم�سالخ �لهملة، �إلى �أن عدد �الأغنام 
�لت���ي و�س���لت �لبحري���ن حاليًّا بل���غ 36 �ألًفا 

و295 ر�أ�ًس���ا من �الأغن���ام �حلية، و2955 من 
�الأبقار �حلية، و�أنه من �ملقرر و�س���ول �سحنة 
يف �الأي���ام �ملقبل���ة تبل���غ 7655 ر�أ�ًس���ا م���ن 

�ملو��سي �حلية.
�إن ع���دًد� م���ن جت���ار  وقال���ت �لوكال���ة 
�ملو��س���ي �أعلن���و� ع���ن �ن�س���مامهم حلمل���ة 
تخفي����س و�س���بط �الأ�س���عار �لت���ي �أطلقتها 
�لعام �ملا�سي بدعوة وكيل �لزر�عة و�لروة 

�لبحرية �ل�س���يخ خليفة بن عي�سى �آل 
12خليفة.
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املواطن كان و�سيظل حمور عملية التنمية وغايتها الأولى 

5 4

�سيدعلي املحافظة

• �سمو رئي�س �لوزر�ء م�ستقبال وفد� من �أهايل ع�سكر وجو و�لدور	

املن�سة  “بيتك” يد�سن 
الإلكرتونية “جزيل” 

        زينب العكري من خليج البحرين

د�س���ن بي���ت �لتموي���ل �لكويت���ي - �لبحري���ن 
)بيت���ك(، �أم����س �ملنت���ج �جلدي���د كلًي���ا “جزي���ل”، 
وه���و �ملن�س���ة �الإلكرتوني���ة �لثانية ل���ه، �لتي تعد 
من�س���ة جمتمعية رقمية لفتح �حل�سابات �مل�رصفية 
بالبحرين ودول جمل�س �لتعاون �خلليجي. ومتا�سًيا 
 ”FinTech“ مع ��سرت�تيجية �لتكنولوجيا �ملالية

�س���يقدم “جزي���ل” للعم���الء �إم���كان فت���ح 
ح�ساب توفري قائم على مبد�أ �مل�ساربة.
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تجارب 
رمضانية فريدة

نرحب بك في أمسيات رمضانية ساحرة بصحبة أحبائك في فندق فورسيزونز خليج البحرين. 
تذوق أشهى ا�طباق العربية والعالمية على مائدة ا�فطار وإستمتع بالغبقة في أجواء 
رمضانية ال ُتنسى. إكتشف روعة الونج الشيشة والموسيقى الحية في حين يستمتع 

صغارك بفعاليات نادي فورسيزونز ل¡طفال.

إحجز تجربتك الرمضانية.

املنامة - بنا: ا�ش���تقبل رئي�س الوزراء �ش���احب 
ال�ش���مو امللكي االأمري خليفة بن �ش���لمان اآل خليفة 
بق����ر الق�ش���يبية اأم����س وزي���ر خارجي���ة جمهورية 
الفلبني اآالن بيرت كايتانو بح�ش���ور عدد من الوزراء 

وامل�شوؤولني.
واأكد �ش���احب ال�ش���مو امللكي رئي�س الوزراء اأن 
العالق���ات البحريني���ة الفلبينية ترتكز على اأ�ش����س 
متينة من التفاهم واالحرتام املتبادل الذي اأ�ش���هم 
يف تعزيز روابط ال�ش���داقة والتع���اون بني البلدين 

ال�شديقني يف خمتلف املجاالت.
وق���ال �ش���موه اإن مملك���ة البحرين تتطل���ع اإلى 
زيادة الروابط التجارية واالقت�ش���ادية مع جمهورية 
الفلبني ال�ش���ديقة وتو�ش���يع دائ���رة التعاون بني 
البلدين لت�ش���مل جماالت جديدة ت�شاعد على تعزيز 
اأ�ش����س ال�راك���ة القائم���ة بينهما ع���ر تفعيل عمل 
اللجن���ة العلي���ا امل�ش���رتكة للتع���اون الثنائ���ي بني 

البلدين.
ون���وه �ش���موه جم���ددا اإل���ى اأهمي���ة دور القطاع 
اخلا����س يف البلدي���ن يف دع���م م�ش���ارات التع���اون 
يف قطاع���ات التعلي���م وال�ش���حة واالأم���ن الغذائ���ي 
وال�ش���ياحة وغريه���ا م���ن القطاع���ات ذات املنفعة 

املتبادلة للبلدين وال�شعبني ال�شديقني.
واأ�شار �شموه اإلى اأن البحرين حتظى مبناخ حمفز 
لنمو اال�ش���تثمارات خ�شو�ش���ا يف ظل توافر العديد 
من الفر�س والقطاع���ات التي ميكن االنطالق منها 

نحو �راكات اقت�شادية وا�شتثمارية متميزة.
وجرى خالل اللقاء ا�ش���تعرا�س جممل العالقات 
الثنائي���ة الت���ي جتم���ع ب���ني البلدين ال�ش���ديقني 
واجلهود املبذولة على �ش���عيد تفعي���ل اتفاقيات 
التع���اون امل�ش���رتك بينهم���ا، وحتقيق اال�ش���تغالل 
االأمث���ل لبنودها يف ت�ري���ع وترية النم���اء والتعاون 
يف جماالت اال�ش���تثمار وال�ش���حة والتعلي���م واالأمن 

الغذائي ل�شالح ال�شعبني.
واأ�ش���اد �ش���موه ب���دور اأبن���اء اجلالي���ة الفلبينية 
واإ�ش���هامها يف امل�ش���رية التنموي���ة التي ت�ش���هدها 
مملك���ة البحرين، موؤكدا �ش���موه اأنه���م ينعمون بكل 

االحرتام والتقدير يف اململكة.
واأع���رب وزي���ر خارجي���ة جمهوري���ة الفلبني عن 
�ش���كره وتقديره ل�ش���احب ال�ش���مو امللك���ي رئي�س 
ال���وزراء، على ما يوليه �ش���موه م���ن اهتمام بتطوير 
العالقات القائمة بني البلدين ال�ش���ديقني، م�شيدا 
مبا يت�ش���م به �شموه من حكمة وخرة يف التعامل مع 
الق�ش���ايا كافة، موؤكدا حر�س بالده على اال�شتفادة 
من املوقع اال�شرتاتيجي ململكة البحرين وما تتمتع 
به م���ن مكانة اقت�ش���ادية ومالية متقدم���ة؛ لتكون 
بوابة للتعاون االقت�ش���ادي والتجاري بني الفلبني 

ودول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية.
واأ�ش���اد مبا ل���دى مملكة البحرين م���ن ت�ريعات 
وقوان���ني ع�رية ومتط���ورة حتفظ حق���وق العمالة 
الوافدة، مثنيا عل���ى ما حتظى بع العمالة الفلبينية 
عل���ى  البحري���ن  واهتم���ام يف مملك���ة  رعاي���ة  م���ن 

امل�شتويات كافة.
ون���وه بحر����س جمهوري���ة الفلبني عل���ى تعزيز 
�ش���بل اال�ش���تفادة من االإمكانات التي لدى البلدين 
يف تقوي���ة اأوا�ر التع���اون املتميز بينهم���ا، موؤكدا 
البلدي���ن  ب���ني  الثنائي���ة  العالق���ات  م�ش���تقبل  اأن 
مفع���م بالتفاوؤل يف حتقيق مزيد م���ن التقدم الذي 
يلب���ي التطلع���ات امل�ش���رتكة للبلدين وال�ش���عبني 

ال�شديقني.

دع������م ال����ت����ع����اون يف ال���ت���ع���ل���ي���م وال�������ش���ح���ة واالأم����������ن ال����غ����ذائ����ي وال�������ش���ي���اح���ة

كايتانو: �شموه 
يتمتع بحكمة وخرة 

 يف التعامل 
مع الق�شايا كافة

العالقات مع الفلبني ترتكز على التفاهم واالحرتام املتبادل
زيادة الروابط التجارية واالقت�شادية... �شمو رئي�س الوزراء: 

• �شمو رئي�س الوزراء م�شتقبال وزير خارجية جمهورية الفلبني	



تم اختيار VIVA الشبكة ذات 
األرسال األقوى في البحرين*

*
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محاور البرنامج:
1. القيادة

2. فرق العمل
3. العمالء والشركاء 

4. المؤسسة
5. األداء واإلنتاجية واإلبداع

6. االتصال والتواصل

ضمــن  البرنامــج  يســعى   •
أهــداف  لتحقيــق  محــاوره 
.)SDGs( المســتدامة  التنميــة 

مــن  العائــد  قيــاس  يتــم   •
منهجيــة  باســتخدام  التدريــب 

فيليبــس. جــاك 

مواعيد الطرح:
2 يوليو، 6 اغسطس، 

 15 أكتوبر، 12 نوفمبر، 26 نوفمبر، 
1٠ ديسمبر 2٠1٨م.

السعر:
195 دينار بحريني  
)مدعوم مالًيا(

برنامـــج
الموظفين الـــمستجـديـن

في القطـاع العــام )تـأسيـس(
• جزء من البرنامج الوطني لتطوير القيادات الحكومية

ثقافــة حكوميــة واعيـــة
للموظفين المستجدين

شروط الترشح:
أن يكون المترشح موظفًا مستجًدا 

ذو خبرة ال تزيد عن سنة في 
القطاع العام.

برنامــج  فــي  المشــاركة  إلزاميــة  تســري   *
الموظفيــن  جميــع  علــى  »تأســيس« 
المعينيــن فــي القطــاع العــام منــذ 2٠16م 

. ا عــًد فصا
»تأســيس«  برنامــج  حضــور  مــن  يســتثنى   *
الموظفــون المعينــون علــى مســتوى رئيــس 
قســم أو مديــر إدارة حيــث تنطبــق عليهــم 
»كــوادر«  برنامجــي  فــي  الــواردة  البنــود 

و«قيــادات«.

شــروط اسـتــحقـــاق الدعم 
المالي:

- إنجاز جميع الواجبات والتكليفات 
المطلوبة في البرنامج بنسبة ال تقل عن 

.%65
- حضور ما ال تقل نسبته عن 5٠% من كل 

وحدة من وحدات البرنامج.
- أّلا يقل إجمالي الحضور عن ٨٠% من 

البرنامج ككل.
)في حال لم يتم االلتزام بالشروط 

المذكورة تتكفل الجهة الحكومية بجميع 
تكاليف البرنامج(.

Registration@bipa.gov.bhلالستفسـار والتسجيل:           17383833         17383839 

االثنين 14 مايو 2018 
28 شعبان 1439

العدد 3499 5 بالدنا local@albiladpress.com

ال��ب��ح��ري��ن ب��ق��ي��ادة ج��ال��ة امل��ل��ك ارت��ق��ت اإل����ى اآف����اق م��ت��ق��دم��ة م��ن ال��ت��ط��ور وال��ن��م��اء 

مدين����ة خليف���ة مقبل���ة عل����ى م��زي��د م���ن امل�ص��اري���ع الإ�صك���اني���ة وال�صحي����ة والتعليمي��ة
حلها  ����رع���ة  ع��ل��ى  ون��ع��م��ل  امل���دي���ن���ة  اأو  ال���ق���ري���ة  يف  ����ص���واء  م�����ص��ك��ل��ة  اأي  يف  ن��ن��ظ��ر 
تواجهه���ا  �ص���عوبات  اأي���ة  وتذلي���ل  امل�روع���ات  تنفي���ذ  با�ص���تمرار  ونتاب���ع  معك���م  اإنن���ا 
�ص���مو ال�ص���يخ خليف���ة ب���ن عل���ي: ن�ص���هد العدي���د م���ن الإجن���ازات عل���ى الأ�ص���عدة كاف���ة

املواطن كان و�سيظل حمور عملية التنمية وغايتها الأولى
لدى ا�صتقبال �صموه وفدا من اأهايل ع�صكر وجو والدور... �صمو رئي�س الوزراء:

املنامة - بنا: لدى ا�ص���تقبال �ص���موه وفدا من اأهايل مناطق 
ع�ص���كر وجو والدور، اأكد رئي�س الوزراء �ص���احب ال�ص���مو امللكي 
الأم���ر خليفة بن �ص���لمان اآل خليف���ة اأن املواطن كان و�ص���يظل 
حمور عملية التنمية وغايتها الأولى، واأن كل ما تقوم به احلكومة 
يهدف اإلى الو�ص���ول لأعلى قدر من ر�صا املواطن وتوفر �صبل 
احلي���اة الكرمية التي تكفل له الطماأنينة وال�ص���تقرار يف احلا�ر 

وامل�صتقبل.
واأ�صار �صموه اإلى اأن مدينة خليفة التي افتتحها عاهل الباد 
�ص���احب اجلالة امللك حمد بن عي�ص���ى اآل خليفة واأمر باإن�صائها، 
مقبل���ة على مزي���د من امل�ص���اريع التي تخ���دم اأه���ايل املحافظة 
اجلنوبية يف خمتلف املجالت ال�ص���حية والتعليمية والإ�ص���كانية 

والبنية التحتية وتوفر لهم اأرقى امل�صتويات املعي�صية.
واأ�ص���اف �ص���موه اأن مملك���ة البحري���ن بقيادة جال���ة امللك 
ارتق���ت اإلى اآفاق متقدمة من التطور والنماء يف �ص���تى املجالت 
واأجنزت العديد من املكت�ص���بات التنموية، م�ص���ددا �ص���موه على 
اأن م�ص���رة العمل الوطني متوا�ص���لة بذات الع���زم واليقني؛ من 
اأجل حياة اأف�ص���ل جلميع اأبنائها. وكان �ص���احب ال�ص���مو امللكي 
رئي�س الوزراء قد ا�ص���تقبل بق�ر الق�صيبية اأم�س وفًدا من اأهايل 
مناطق ع�صكر وجو والدور، بح�صور �صمو حمافظ اجلنوبية ال�صيخ 
خليف���ة بن علي اآل خليفة، اإذ توجهوا بال�ص���كر والتقدير ل�ص���موه 
عل���ى توجيهاته الكرمية مبتابعة متطلب���ات الأهايل يف املحافظة 

اجلنوبية من اخلدمات واملرافق املختلفة.
وخال اللقاء، رحب �ص���احب ال�ص���مو امللك���ي رئي�س الوزراء 
بزيارة وفد اأهايل ع�صكر وجو والدور، التي جت�صد النهج الأ�صيل 
يف التوا�ص���ل والتق���ارب بني اأبناء البحري���ن والقائم على املحبة 
التي اأر�ص���اها الآباء والأجداد. وقال �ص���موه “نحن حري�صون على 
متابعة الق�ص���ايا التي تهم املواطنني، وتوف���ر العي�س الكرمي 
لهم واحلفاظ على اأمنه وا�ص���تقراره، واإن جتاوبنا م�ص���تمر مع كل 
ما مي�س احتياجات املواطنني ع���ر اللقاءات املبا�رة، وننظر يف 
اأي م�صكلة �صواء يف القرية اأو املدينة ونعمل على �رعة حلها؛ من 

اأجل راحة املواطن”.
واأ�ص���اد �ص���موه باجله���ود الدوؤوب���ة التي يق���وم بها حمافظ 
اجلنوبي���ة �ص���مو ال�ص���يخ خليفة بن عل���ي اآل خليفة على �ص���عيد 
عل���ى  احتياجاته���م  وتلبي���ة  ومتابع���ة  الأه���ايل  م���ع  التوا�ص���ل 
امل�ص���تويات كافة من خ���ال مبادرات ت�ص���تهدف تطوير خمتلف 

مناطق املحافظة اجلنوبية والنهو�س مب�صتوى اخلدمات.
واأعرب �ص���احب ال�ص���مو امللك���ي رئي�س الوزراء عن �ص���كره 
ل�ص���مو ال�ص���يخ خليفة ب���ن عل���ي اآل خليف���ة على ه���ذه املتابعة 
والتحرك الن�ص���ط وامللمو�س لكل امل�روعات التنموية والتطوير 
الت���ي ت�ص���هدها املحافظة، وقال �ص���موه “اإن ه���ذه املتابعة من 

�صاأنها اأن تثمر اخلر الكثر لاأهايل”.
و�ص���دد �ص���موه على اأهمي���ة الإ����راع يف تنفي���ذ امل�روعات 
التنموية واخلدمية باملحافظة اجلنوبية والنتهاء منها بامل�صتوى 
الذي ُي�ص���هل عل���ى املواطنني واأه���ايل املحافظة اأم���ور حياتهم 

ويحقق لهم الكفاية يف اخلدمات واملرافق.
واأكد �ص���موه حر�س احلكومة على توف���ر املتطلبات كافة؛ 
م���ن اأجل �رعة اإجناز م����روع مدينة خليف���ة باملحافظة اجلنوبية؛ 
باعتبارها اإحدى امل�روعات الإ�ص���كانية املتكاملة التي �ص���تحقق 

مزيدا من ال�صتقرار الجتماعي للمواطنني.
وق���ال �ص���موه “اإن كل ما نق���وم به م���ن اإن�ص���اء للم�روعات 
اخلدمي���ة التي يحت���اج اإليها املواطن يف املحافظ���ة اجلنوبية هو 
واجب علينا، وجميع امل�صاريع القائمة �صوف ت�صتكمل بعون اهلل، 

ونوؤكد لكم اأننا معكم و�ص���نتابع ب�صكل م�صتمر تنفيذ امل�روعات 
وتذليل اأية �صعوبات قد تواجهها”.

واأ�ص���اف �ص���موه “ل���ن يثنينا اأي �ص���يء عن حتقي���ق كل ما 
في���ه اخل���ر للوط���ن واملواطنني، و�ص���نعمل على بن���اء مزيد من 
امل�روع���ات، فالبحري���ن ت�ص���تحق م���ن اجلميع العمل م���ن اأجلها، 

واحلفاظ على ما حتقق للوطن و�صعبه من مكت�صبات”.
من جهت���ه، األقى حمافظ اجلنوبية �ص���مو ال�ص���يخ خليفة بن 
علي اآل خليفة كلمة اأعرب فيها �صموه نيابة عن اأهايل املحافظة 
عن جزيل ال�ص���كر وعظيم المتنان ل�صاحب ال�صمو امللكي رئي�س 
ال���وزراء على م���ا حتظى به املحافظ���ة من دعم ورعاي���ة واهتمام 
من لدن �ص���موه. وقال “اإننا نت�رف اليوم با�ص���تقبال �صموكم لنا 
ولأهايل مدينة خليفة العامرة بالعز واخلر، والذين حر�صوا على 
الت�رف بال�ص���ام على �ص���موكم والتعبر عن �صكرهم وامتنانهم 
على ما يح�صلون عليه من دعم من �صموكم حفظكم اهلل واأدامكم 

زخرا و�صندا لنا وللوطن وللمواطنني”.
واأكد �ص���موه اأن مملكة البحرين عموم���ا واملحافظة اجلنوبية 
خ�صو�صا ت�صهد العديد من التطورات والإجنازات على الأ�صعدة 
والقطاعات كافة، واأن التوجيهات الكرمية املباركة لعاهل الباد 
�ص���احب اجلالة امللك حمد بن عي�صى اآل خليفة، وتوجيهات ويل 
العه���د نائب القائد الأعلى النائ���ب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء 
�ص���احب ال�ص���مو امللكي الأمر �ص���لمان بن حم���د اآل خليفة، هي 
اأ�ص���ا�س العمل الذي تقوم ب���ه املحافظة حتقيقا لروؤى وتطلعات 
�صاحب ال�ص���مو امللكي رئي�س الوزراء، يف خدمة اأهايل املحافظة 
اجلنوبية. واأ�صاف �صموه اأن امل�ص���اريع اخلدمية البارزة التي اأمر 
�صموه بتنفيذها تدل على النمو والتقدم والتنمية التي ت�صهدها 
املحافظة اجلنوبية، والتي من اأبرزها توجيه �ص���موه الأخر ب�رعة 
اإن�ص���اء املركز ال�ص���حي املتكامل؛ ليخ���دم اأه���ايل مدينة خليفة 
العامرة �صاملة مناطق ع�صكر وجو والدور، كم�روع خدمي اأ�صا�صي 
يوفر لأهل املدينة اخلدمات ال�صحية الازمة ا�صتكمال للم�صاريع 
اخلدمية والتطويرية يف تلك املنطقة التي ت�صهد تو�صعا عمرانًيا 

كبًرا وتطوًرا ملحوظا على امل�صتويات كافة.
وق���ال �ص���مو ال�ص���يخ خليف���ة ب���ن عل���ي اآل خليف���ة “اإننا يف 
املحافظ���ة اجلنوبي���ة نفتخر ونت����رف بوجود مدينة حتمل ا�ص���م 
�ص���موه الكرمي، وهو ا�ص���م قائد بنى نه�ص���ة بادنا، وا�ص���م والد 
اأحب �ص���عبه فاأحبه، واإننا جئنا اإلى �صموه بكوكبة من اأبناء ورجال 
املحافظ���ة معرين عن �رورنا و�ص���كرنا وامتنانن���ا على ما اآمر به 
�صموه من م�صاريع يف املحافظة العامرة بالعز واخلر، التي ت�صكر 
�صموه وتبادله الحرتام والتقدير، واأ�صال اهلل �صبحانه وتعالى اأن 
يحفظ �صموه ويرعاه وميد يف عمره واأن يجعل �صموه رحمة وبركة 

و�صوؤددا للبحرين و�صعبها الكرمي الويف”.
كم���ا األقى ع�ص���و جمل����س ال�ص���ورى خمي�س الرميح���ي كلمة 
با�ص���مه ونيابة عن اأهايل املحافظة اجلنوبية اأعرب فيها با�ص���مه 
ونيابة عن اأهايل املحافظة اجلنوبية عن جزيل ال�ص���كر والتقدير 
ل�ص���احب ال�ص���مو امللكي رئي�س الوزراء على ما يوليه �صموه من 
اهتم���ام باملحافظ���ة اجلنوبية واجله���ود التي يقوم بها �ص���موه 
يف جمال البناء والعمران يف اململكة، ومتابعة �ص���موه امل�ص���تمرة 

ملختلف متطلبات املواطنني.
واأكد اأن عائات واأهايل املحافظة اجلنوبية يرتبطون بتاريخ 
طوي���ل من املحبة والولء لآل خليفة الك���رام وهو اأمر توارثوه اأًبا 
عن ج���د، واأن اأبناءهم واأحفادهم اليوم ي�ص���رون على نف�س هذا 
النه���ج القومي ال���ذي يعر عن ترابط ومتا�ص���ك جمتمع البحرين، 

كما األقيت ق�صائد �صعرية بهذه املنا�صبة.

• �صمو رئي�س الوزراء م�صتقبا وفدا من اأهايل ع�صكر وجو والدور	
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- بكـــــــالــوريـــــــــوس هنــــدســـــــــة التــصــميـــــــــم الـمعـمــــــــــــــــاري 
- B. Eng. (Hons) Architectural Design Engineering  
- بكـــــــالــوريـــــــــوس هنــدســــــــــة مــــدنـــيـــــــــــة وإنـــشـــــــــــــــــاءات
-  B. Eng. (Hons) Civil and Construction Engineering

- بكالوريوس إدارة األعمال  
- بكالوريوس نظم ا�علومات اإلدارية

- بكالوريوس العلوم السياسية
- بكالوريوس ا�حاسبة

واإلدارة  األعـــــمــــــــــــــال  دراســــــــــــات  بكـــــــالــوريـــــــــوس   -
 - B.A. (Hons) Management and Business Studies

والـتــمـــــويـــــــــــــــل   ا�ـحـــــاسـبـــــــــــة  بكـــــــالــوريــــــــــوس   -
- B.A. (Hons) Accounting and Finance           

كليـــة اآلداب والعلـــوم
- بكالوريوس علم الحاســوب

- بكالوريوس التصميم الجرافيــكي
- بكالوريوس التصميم الداخلــي

كليـــة الحقــــوق
- بكالوريوس الحقــوق

- ماجستير القانون 
- ماجستير القانون التجاري

كليــــة العلـــــوم اإلداريــــــة

كليــــــة الهنـدســــــة

-  ماجستير إدارة األعمال
-  ماجستير ا�حاسبة والتمويل

قدم هذا اإلعالن بموافقة األمانة العامة �جلس التعليم العالي 
 رقم ا�وافقة ( 17 - 1221 )

جامعة كارديف متروبوليتان

جامعـة لنــدن ســاوث بانـــك

مملكة البحرين

تعلن الجامعة عن فتح باب القبول والتسجيل في برامج البكالوريوس وا�اجستير للطلبة الراغب� في اإللتحاق 
 ببرامج الجامعة ا�حلية و ا�ستضافة من الجامعات البريطانية للفصل الدراسي الثاني ٢٠١٨/٢٠١٧

جاللة امللك يعزي الرئي�س القرب�صي

�صمو رئي�س الوزراء يتلقى �صكر اأمري الكويت

رماية بالذخرية احلية بـ“هري �صتية” غًدا

تن�صيق التعاون الدفاعي مع اأمريكا

تعزيز العالقات الأخوية الوطيدة وزيادة التن�صيق والتعاون

تعزيز العالقات الواعدة مع دول �رشق اآ�صيا

وزير اخلارجية ي�صتعر�س م�صار العالقات مع نظريه الفلبيني

ت�سلم ر�سالة خطية لعاهل البالد من اأمري الكويت... �سمو نائب جاللة امللك:

لدى لقاء �سموه بوزير خارجية الفلبني... �سمو نائب جاللة امللك: 

م�سيًدا بدور اجلالية يف دعم عملية التنمية 

املنامة - بنا: ت�سلم نائب جاللة امللك ويل 
العه���د �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن 
حمد اآل خليفة ر�سالة خطي���ة موجهة اإلى عاهل 
الب���الد �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل 
خليف���ة من اأم���ري دولة الكوي���ت ال�سقيقة اأخيه 
�ساح���ب ال�سم���و ال�سي���خ �سباح الأحم���د اجلابر 
ال�سب���اح، خ���الل لق���اء يف ق�رص الرف���اع اأم�س مع 
مبع���وث اأم���ري دولة الكوي���ت ال�سقيق���ة، نائب 
رئي����س جمل�س ال���وزراء وزير اخلارجي���ة ال�سيخ 
�سب���اح اخلال���د احلم���د ال�سباح، بح�س���ور وزير 
اخلارجي���ة ال�سيخ خال���د بن اأحمد ب���ن حممد اآل 

خليفة.
وخالل اللقاء، رحب �سمو ويل العهد بنائب 
رئي�س جمل�س ال���وزراء وزير اخلارجية الكويتي، 
واأ�س���اد مب���ا يجم���ع البلدي���ن ال�سقيق���ني م���ن 
عالقات اأخوية وطيدة وتاريخية ممتدة يحر�س 
البلدان ال�سقيقان دوًما على موا�سلة تعزيزها 
من خالل زيادة التن�سيق والتعاون على خمتلف 
الأ�سع���دة، مم���ا يحظى بدع���م واهتم���ام عاهل 
الب���الد �ساحب اجلالل���ة امللك حمد ب���ن عي�سى 

اآل خليف���ة، واأمري دولة الكوي���ت ال�سقيقة اأخيه 
�ساح���ب ال�سم���و ال�سي���خ �سباح الأحم���د اجلابر 

ال�سباح.
واأبلغ �سم���وه، ال�سيخ �سب���اح اخلالد احلمد 
ال�سباح بنق���ل حتياته اإلى اأم���ري دولة الكويت 
ال�سقيق���ة �ساحب ال�سمو ال�سي���خ �سباح الأحمد 

اجلاب���ر ال�سب���اح، منوًه���ا بدور �سم���وه يف خدمة 
ق�ساي���ا الأم���ة العربي���ة والإ�سالمي���ة والق�سايا 
الإن�سانية كم���ا تناول �سموه م���ع ال�سيف خالل 
اللقاء عدًدا من املوا�سيع املتعلقة بالتطورات 
على ال�ساحتني الإقليمي���ة والدولية والق�سايا 

ذات الهتمام امل�سرتك.

املنام���ة - بنا: اأكد نائ���ب جاللة امللك ويل 
العه���د �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن 
حمد اآل خليف���ة اأهمية موا�سلة تعزيز العالقات 
الواعدة التي جتم���ع مملكة البحرين ودول �رصق 
اآ�سيا يف ظل ما حتظى به من اهتمام متبادل نحو 
تو�سي���ع اآف���اق التعاون القت�س���ادي والتجاري 

وال�ستثماري وغريها من املجالت.
ول���دى لق���اء �سم���وه بق����رص الرف���اع اأم����س 
بح�س���ور وزي���ر اخلارجية ال�سيخ خال���د بن اأحمد 
بن حممد اآل خليف���ة، مع وزير خارجية جمهورية 
الفلبني ال�سديقة اآلن بيرت كايتانو، نّوه �سموه 
بعالقات البلدين ال�سديقني املتطورة واأهمية 
تعزي���ز جم���الت التعاون الثنائ���ي على خمتلف 
الأ�سع���دة، م�سرًيا �سموه اإلى م���ا يجمع البلدين 
م���ن اتفاقيات ومذك���رات تفاه���م �ست�سهم يف 
توثي���ق عالق���ات التع���اون امل�س���رتك بينهم���ا 

وتفتح اآفاق جديدة على الأ�سعدة كافة.

م���ن جانبه، اأعرب وزي���ر اخلارجية الفلبيني 
عن �سكره ل�ساحب ال�سم���و امللكي نائب جاللة 
املل���ك ويل العه���د عل���ى م���ا لقيه م���ن حفاوة 

ا�ستقب���ال، معرًبا عن تقديره مل���ا يوليه �سموه 
م���ن اهتم���ام بتعزي���ز العالق���ات الثنائية بني 

مملكة البحرين وجمهورية الفلبني.

املنام���ة - وزارة اخلارجي���ة: اجتم���ع وزي���ر 
اخلارجي���ة ال�سيخ خال���د بن اأحمد ب���ن حممد اآل 
خليفة، مبكتبه بالديوان العام للوزارة اأم�س، مع 
وزير خارجية جمهوري���ة الفلبني ال�سديقة اآلن 
بيرت كايتانو، بح�سور املبعوث اخلا�س لرئي�س 
جمهورية الفلبني ل���دول جمل�س التعاون لدول 

اخلليج العربية اأمابيل اأغيلو�س.
وخ���الل اللق���اء، رحب وزي���ر اخلارجية باآلن 
ا م�س���ار تطور عالقات  بي���رت كايتانو، م�ستعر�سً
ال�سداق���ة ب���ني مملك���ة البحري���ن وجمهوري���ة 
الفلب���ني، معرًب���ا ع���ن اعت���زاز مملك���ة البحرين 
مبا ت�سه���ده هذه العالقات م���ن تقدم يف كافة 
املج���الت وم���ا حت���رزه م���ن خط���وات كبرية يف 
تطل���ع  موؤك���ًدا  امل�س���رتك،  التع���اون  تو�سي���ع 
مملك���ة البحري���ن الدائم اإلى الرتق���اء مبختلف 
اأوجه التعاون وتطوي���ر اأطر التن�سيق امل�سرتك 
جتاه الق�سايا الإقليمي���ة والدولية ويف خمتلف 

املحاف���ل مب���ا يع���ود بالنف���ع عل���ى البلدي���ن 
وال�سعب���ني ال�سديق���ني، منوًها ب���دور اجلالية 
الفلبيني���ة يف دع���م عملية التنمي���ة ال�ساملة يف 
���ا جلمهوري���ة الفلبني  مملك���ة البحري���ن، متمنيًّ

و�سعبها ال�سديق كل التقدم والرخاء. 
من جانبه، اأعرب كايتانو عن �سعادته بزيارة 
مملكة البحرين واعت���زازه بلقاء وزير اخلارجية، 

موؤك���ًدا حر�س جمهورية الفلب���ني على امل�سي 
بعالقاته���ا املتميزة مع مملك���ة البحرين لآفاق 
اأرح���ب عل���ى كل امل�ستويات، وعل���ى ا�ستمرار 
اللق���اءات وتب���ادل الزي���ارات ب���ني م�س���وؤويل 
البلدي���ن ال�سديق���ني، مب���ا يدع���م م�ساحلهما 
ويعود بالنف���ع على �سعبيهم���ا، متمنيًّا ململكة 

البحرين دوام الرقي والزدهار.

• �سمو نائب جاللة امللك م�ستقبال مبعوث اأمري الكويت	

• �سمو نائب جاللة امللك يف لقاء مع وزير خارجية الفلبني	

• وزير اخلارجية م�ستقبال نظريه الفلبيني	

املنام���ة - بن���ا: بعث عاه���ل البالد 
�ساح���ب اجلاللة امللك حم���د بن عي�سى 
اآل خليف���ة برقي���ة تعزية وموا�س���اة اإلى 
نيكو����س  قرب����س  جمهوري���ة  رئي����س 
ان�ستا�سيدي�س، يف وفاة والدته. واأعرب 

جالل���ة املل���ك يف برقيت���ه ع���ن خال����س 
للرئي����س  موا�سات���ه  و�س���ادق  تعازي���ه 
القرب�سي، راجيا جاللته لها الرحمة وله 
واأ�رصت���ه الكرمي���ة ولل�سع���ب القرب�سي 

ال�سديق جميل ال�سرب وح�سن العزاء.

املنامة - بن���ا: تلقى رئي�س الوزراء 
�ساح���ب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن 
�سلم���ان اآل خليفة، برقي���ة �سكر جوابية 
من اأخيه اأم���ري دولة الكوي���ت ال�سقيقة 
�ساح���ب ال�سم���و ال�سيخ �سب���اح الأحمد 
ا عل���ى برقية �سموه  اجلاب���ر ال�سباح، ردًّ

املعزي���ة ل���ه بوف���اة ال�سيخة هي���ا خالد 
العبداهلل ال�سامل ال�سباح، عرب �سمو اأمري 
دول���ة الكوي���ت يف برقيت���ه ع���ن خال�س 
�سك���ره وتقدي���ره ل�سمو رئي����س الوزراء 
عل���ى م�ساع���ر �سم���وه الأخوي���ة الطيبة، 
متمنيًّا ل�سموه موفور ال�سحة وال�سعادة.

املنام���ة - بنا: اأعلن���ت القيادة العامة 
لق���وة دفاع البحري���ن باأنه �ستج���رى اليوم 
)الثنني( رماية بالذخرية احلية، يقوم بها 
�س���الح البحرية امللك���ي البحريني مبنطقة 

)ه���ري �ستي���ة( م���ن ال�ساع���ة 9:30 �سباًحا 
ولغاية ال�ساعة 12 ظهًرا، داعية من يهمهم 
الأم���ر اإل���ى البتع���اد ع���ن منطق���ة الرماية 

املذكورة اأعاله حفاًظا على �سالمتهم.

البحري���ن:  دف���اع  ق���وة   - الرف���اع 
ا�ستقب���ل القائ���د الع���ام لق���وة دف���اع 
البحرين امل�سري الركن ال�سيخ خليفة بن 
اأحمد اآل خليفة يف القيادة العامة اأم�س، 
قائ���د قوات م�س���اة البحري���ة الأمريكية 
بالقيادة املركزية الفريق وليام بيدلر 
والوف���د املراف���ق ل���ه، بح�س���ور رئي�س 
هيئ���ة الأركان الفري���ق الرك���ن ذي���اب 

النعيمي. 
وخالل اللق���اء، رحب القائ���د العام 

لقوة دفاع البحري���ن بقائد قوات م�ساة 
البحري���ة الأمريكية بالقي���ادة املركزية 
والوف���د املراف���ق ل���ه، ومت ا�ستعرا�س 
عالق���ات التع���اون وال�سداق���ة القائمة 
بني مملكة البحرين والوليات املتحدة 
الأمريكية و�سبل تعزيزه���ا وما ت�سهده 
من تط���ور على خمتلف الأ�سعدة خا�سة 
م���ا يتعلق منه���ا بالتن�سي���ق الع�سكري 
البلدي���ن  ب���ني  الدفاع���ي  والتع���اون 

ال�سديقني.

“اخلارجية” تدين الهجوم الإرهابي يف باري�س
املنام����ة - وزارة اخلارجي����ة: اأدان����ت وزارة 
خارجية مملك����ة البحرين حادث الطعن الإرهابي 
باجلمهوري����ة  باري�����س  مدين����ة  يف  وق����ع  ال����ذي 
الفرن�سي����ة واأ�سف����ر ع����ن مقت����ل ام����راأة واإ�سابة 
اآخرين، معرب����ة عن خال�س التع����ازي واملوا�ساة 
بال�سف����اء  ومتنياته����ا  ال�سحي����ة  وذوي  لأه����ل 

العاج����ل جلمي����ع امل�ساب����ني ج����راء ه����ذا العمل 
الإرهابي ال����ذي ي�ستهدف تروي����ع الآمنني. واإذ 
اأك����دت وزارة اخلارجي����ة وقوف مملك����ة البحرين 
م����ع اجلمهوري����ة الفرن�سية، وتاأييده����ا للتدابري 
والإج����راءات املتخذة من اأج����ل احلفاظ على اأمن 
و�سالم����ة املواطن����ني واملقيمني فيه����ا، فاإنها 

جددت موقف مملكة البحرين الرا�سخ والراف�س 
لأعم����ال العن����ف التط����رف والإره����اب مبختل����ف 
اأ�سكاله و�سوره ومهما كانت دوافعه ومربراته، 
والداع����ي اإل����ى تكاتف جمي����ع اجله����ود الدولية 
املوجهة للق�ساء عل����ى اآفة الإرهاب مبا ي�سمن 

حتقيق الأمن وال�ستقرار يف العامل اأجمع.

... وتدين تفجري الكنائ�س وتعرب عن ت�سامنها مع اإندوني�سيا
اأعلن���ت  اخلارجي���ة:  وزارة  املنام���ة - 
وزارة خارجي���ة مملك���ة البحري���ن اإدانته���ا 
التفجريات الت���ي ا�ستهدفت عدة كنائ�س 
مبدينة �سورابايا يف جمهورية اإندوني�سيا، 
مم���ا اأدى اإل���ى مقت���ل واإ�ساب���ة ع���دد من 
الأبري���اء، موؤكدة ت�سام���ن مملكة البحرين 

م���ع جمهوري���ة اإدوني�سيا ودع���م جهودها 
الرامية ل�ستتباب الأمن وال�سلم فيها.

واأعرب���ت وزارة اخلارجية ع���ن �سادق 
وذوي  لأه���ايل  وموا�ساته���ا  تعازيه���ا 
ال�سحاي���ا، ومتنياتها ب�رصعة ال�سفاء جلميع 
امل�ساب���ني جراء ه���ذه الأعم���ال الإرهابية 

الآثم���ة، موؤك���دة موق���ف مملك���ة البحرين 
الثاب���ت ال���ذي ينب���ذ كل اأ�س���كال العن���ف 
والتط���رف والإره���اب، والداع���ي لت�سافر 
اجلهود الدولي���ة على خمتلف امل�ستويات 
مبا يكفل الق�ساء على هذه الآفة اخلطرية 

وجتفيف منابع متويلها.
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�ضمو رئي�س الوزراء �ضاحب اأياٍد بي�ضاء على اجلميع
�سموه اأدخل ال�رسور يف نفو�س الأ�رس املتعففة... اجلمعيات اخلريية: 

املنامة - بنا: تلقى رئي�س الوزراء �ساحب 
ال�سم���و امللك���ي الأمري خليفة ب���ن �سلمان اآل 
خليفة جمموعة م���ن برقيات ال�سكر والتقدير 
من روؤ�س���اء وم�سئولني يف عدد من اجلمعيات 
واملراك���ز وال�سنادي���ق خريية، اأعرب���وا فيها 
عن اأ�سم���ى اآيات ال�سكر والمتن���ان والتقدير 
ل�سموه على مكرمته الرم�سانية ال�سنوية التي 
مت توزيعه���ا على الأ����رس املتعففة واملحتاجة 
يف خمتلف مناطق مملك���ة البحرين، م�سيدين 
مبا يوليه �سموه م���ن اهتمام باملواطنني وما 

يتميز به من �سخاء وعطاء.
وم���ن ناحيته، رف���ع رئي�س جمل����س اإدارة 
عدن���ان  الأيت���ام  لرعاي���ة  ال�سناب���ل  جمعي���ة 
القطان، خال�س ال�سكر والتقدير اإلى �ساحب 
ال�سمو امللكي رئي�س الوزراء على تربع �سموه 
الك���رمي لأ����رس الأيت���ام املكفول���ة باجلمعية، 
وذلك �سمن م�رسوع اإفط���ار �سائم، �سائالً اهلل 
تعالى اأن يجزي �سموه خري الثواب، موؤكًدا اأن 
دعم �سموه للجمعية ميكنها من اأداء ر�سالتها 
اخلريية يف خدمة اململك���ة، م�سيًدا مبا يقدمه 

�سموه من بذل كرمي يف خدمة املجتمع.
جمعي���ة  اإدارة  جمل����س  رئي����س  وتق���ّدم 
البحري���ن لرعاي���ة الوالدي���ن اأحم���د البن���ا يف 
ر�سالت���ه با�سم���ه ونياب���ة عن جمي���ع منت�سبي 
اجلمعية بخال����س ال�سك���ر والتقدير ل�ساحب 
ال�سم���و امللك���ي رئي����س الوزراء عل���ى مكرمة 
بال�سل���ة  اجلمعي���ة  منت�سب���ي  بدع���م  �سم���وه 
الغذائية بوا�سط���ة حملة تبوك للحج والعمرة، 
�سائالً املولى عّز وجّل اأن يتقبل العمل الكرمي 
م���ن �سموه واأن يوفقه وي�سّدد خطواته، رافًعا 
الته���اين والتربيكات ل�سم���وه مبنا�سبة حلول 
�سه���ر رم�سان املب���ارك، داعًي���ا اهلل اأن يعيد 
هذه املنا�سب���ة على �سموه والأم���ة الإ�سالمية 
باخلري واليم���ن وال���ربكات، واأن تنعم مملكة 

البحرين بالأمن والأمان يف ظل القيادة.
واأع���رب رئي����س جمعي���ة البدي���ع اخلريية 
يو�س���ف اللح���دان ع���ن جزيل ال�سك���ر وعظيم 
المتن���ان ل�ساح���ب ال�سم���و امللك���ي رئي����س 
ال���وزراء على ما يقدمه م���ن م�ساعدات جلميع 
الفئ���ات، قائالً اإن �سم���وه كان وما زال ال�سند 
واملعني بع���د اهلل عّز وجّل ل���كل حمتاج، واإن 
�سم���وه مل يبخل يوًم���ا يف بذل وقته وجهده يف 

موا�ساة كل �سعيف وذي حاجة.
واأك���د اأن جهود �سم���وه املخل�سة ودعمه 

املتوا�س���ل �ساع���د جمعي���ة البدي���ع اخلريية 
عل���ى الرتقاء وتطوير العمل اخلريي وتقدمي 
اأف�س���ل ما ميك���ن من ع���ون وم�سان���دة لالأ�رس 
املتعفف���ة واملحتاج���ة، �سائ���اًل اهلل اأن ميت���ع 
�سم���وه بال�سح���ة والعافي���ة واأن يطيل عمره 

ويدميه عزًّا و�سنًدا وذخًرا للوطن.
جمعي���ة  اإدارة  جمل����س  رئي����س  وتق���دم 
الب�سيت���ني اخلريي���ة حمم���د الزي���اين باأ�سمى 
اآي���ات ال�سكر والتقدي���ر اإلى �ساح���ب ال�سمو 
امللكي رئي�س الوزراء، على تف�سله باملكرمة 
الرم�ساني���ة لتوزيعه���ا على الأ����رس املتعففة 
واملحتاجني، موؤك���ًدا اأن مكرمة �سموه اأدخلت 
ال����رسور يف نفو�س اأه���ايل الب�سيتني وكان لها 
الأث���ر اجلمي���ل يف نفو�سه���م، واأنه���م توجهوا 
بالدعاء راجني من اهلل اأن مينح �سموه ال�سحة 

والعافية وطول العمر.
واأعرب رئي�س م����رسوع �سنبلة اخلري عادل 
الرفاع���ي، ع���ن ال�سك���ر والعرف���ان ل�ساح���ب 
ال�سمو امللك���ي رئي�س ال���وزراء على ما قدمه 
�سموه من دع���م للمحتاجني مبحافظة املحرق 
وكافة مناطق اململكة الأخرى، م�سيًدا بحر�س 
�سم���وه عل���ى مد ي���د الع���ون ب�س���كل م�ستمر 
للجميع، جت�سيًدا حلب �سم���وه للخري والعطاء 
م���ن اأجل املجتم���ع واإدخال ال����رسور يف نفو�س 
املواطن���ني، �سائال املولى ع���ّز وجّل اأن يدمي 
على �سموه نعمة ال�سحة والعافية واأن يحفظ 

�سمو ويرعاه ويوفقه ملا فيه اخلري.
وتوّج���ه رئي�س جمل�س اإدارة جمعية حالتي 
النعيم وال�سلطة اخلريية خليفة النعيمي نيابة 
ع���ن اأهايل حالت���ي النعيم وال�سلط���ة بال�سكر 

ل�سموه الكرمي عل���ى م�ساعيه اخلرية يف �ستى 
املجالت، وحر�س �سموه الدائم على م�ساعدة 
الأ����رس املتعففة واملحتاج���ة يف موا�سلة لهذا 
امل�رسوع العظيم ل�سد الحتياجات الرم�سانية 
من املواد الغذائية لأهايل املنطقة، موؤكًدا اأن 
هذا لي����س بغريب على �سموه الكرمي �ساحب 
الأي���ادي البي�س���اء والعط���اء املتوا�سل لأهل 
البحرين، راج���ني من اهلل عّز وجّل اأن يجعل ما 
يقدمه �سموه م���ن اأعمال طيبة خال�سة لوجهه 
الك���رمي يف مي���زان ح�سنات���ه، واأن ي�سدد على 
طري���ق اخلري خط���اه واأن يدميه ذخ���ًرا و�سنًدا 

للبحرين و�سعبها.
لرعاي���ة  املح���رق  دار  مدي���رة  ورفع���ت 
الوالدي���ن جنية حمم���د بوجريي اأطي���ب اآيات 
ال�سكر والتقدير ل�سم���وه تقديًرا لدور �سموه 
الكب���ري وعطائ���ه املتوا�س���ل لدع���م الأعمال 
اخلريية والجتماعية يف اململكة، كما تقدمت 
بجزيل ال�سك���ر ل�سموه على دعمه الكرمي لدار 
املحرق لرعاي���ة الوالدين بال�سلة الرم�سانية، 
�سائل���ة املولى عّز وج���ّل اأن يجزي �سموه خري 
اجل���زاء واأن يبلغ���ه �سه���ر رم�س���ان املب���ارك 
ويعيده عل���ى �سم���وه اأعواًما مدي���دة ويجعله 

ذخًرا للوطن.
وتقدم���ت عائ�س���ة املطاوعة م���ن الق�سم 
الن�سائ���ي بجمعي���ة ال���زلق اخلريي���ة بخال�س 
ال�سكر ل�ساحب ال�سمو امللكي رئي�س الوزراء 
عل���ى مكرمت���ه وعطاي���اه، قائل���ة: “اإن �سموه 
�ساحب النف����س الأبية التي تبذل بغري حدود 
وت�ساهم بالكث���ري من اأجل الو�سول اإلى اأعلى 
واأ�سم���ى املرات���ب عند اهلل تعال���ى لكي ي�سد 
رم���ق املحتاجني وين����رس الب�سم���ة والفرحة يف 
قلوبه���م”، م�سيدة مبا يقدمه �سموه من عطاء 
دائ���م وم�ستم���ر لأهايل ال���زلق، داعية اهلل عّز 
وجّل اأن يجزي اهلل �سموه خري اجلزاء يف الدنيا 
والآخ���رة واأن يجعل���ه يف مي���زان ح�سنات���ه واأن 

يدمي عليه ال�سحة والعافية.
ورف���ع حمم���د عي�س���ى اجلام���ع م���ن مركز 
ال�سك���ر  اآي���ات  اأ�سم���ى  الب�سيت���ني  �سب���اب 
والتقدي���ر ل�سم���وه عل���ى تف�سل���ه بتزويدهم 
بامل���واد الغذائية لتوزيعه���ا على املحتاجني 
يف املنطقة، موؤكًدا اأن تلك املبادرة الإن�سانية 
من �سموه اأدخلت ال�رسور يف قلوبهم وكان لها 
الأثر اجلميل يف نفو�سه���م واأنهم يدعون اهلل 

ل�سموه بطول العمل وال�سحة والعافية.

• �سمو رئي�س الوزراء	

�سم���وه مل يبخل يوًما يف بذل وقته وجهده يف ملوا�ساة ذوي احلاجة

  حممد بن مبارك يرتاأ�س ور�سة 
“التطلعات امل�ستقبلية” غدا

املنامة - بنا: يرتاأ�س نائب رئي�س جمل�س الوزراء �سمو 
ال�سيخ حممد بن مب���ارك اآل خليفة ور�سة عمل “التطلعات 
امل�ستقبلي���ة” غدا )الثالث���اء(، وهي الور�س���ة اخلتامية يف 
�سل�سل���ة ور�س العم���ل احلكومية التي ت�س���كل التطلعات 
امل�ستقبلي���ة للعمل احلكومي. و�سيت���م يف الور�سة اعتماد 
ال�سيا�س���ات واملب���ادرات الت���ي خرجت بها ور����س العمل 
الث���الث الت���ي مت عقده���ا برئا�سة ن���واب �ساح���ب ال�سمو 
امللك���ي رئي�س جمل�س ال���وزراء يف الفرتة املا�سية ملحاور 
تطلع���ات برنامج عمل احلكومة املقبل )2019 - 2022(، 
وهي املحور البيئي واخلدمات، واملحور الت�رسيعي والأداء 

احلكومي، واملحور القت�سادي واملايل والبنية التحتية.

5 م�ساريع تتاأهل لنهائي 
“اأ�سيل يف املدر�سة” 

املنام���ة - متكني: �س���ارك 29 فريق عم���ل من طلبة 
املدار����س الثانوية بعر�س م�ساريعهم الإبداعية اأمام جلنة 
التحكي���م يف الن�سخة احلادية ع�رسة م���ن برنامج “اأ�سيل يف 
املدر�سة” للعام الدرا�سي 2017 - 2018، والذي يعقده 
�سن���دوق العمل “متك���ني” ب�رساكة ا�سرتاتيجي���ة مع وزارة 
الرتبي���ة والتعليم، وذلك �سمن املرحل���ة ما قبل النهائية 

مل�سابقة برنامج اأ�سيل يف املدر�سة لهذا العام. 
وم���ن بني 29 فريق عم���ل م�س���ارًكا مت الإعالن عن 5 
فرق متاأهل���ة للم�ساركة يف املرحل���ة النهائية من م�سابقة 
“�رسكة اأ�سيل الفرتا�سي���ة”، والتي اأقيمت بتاريخ 7 و8 
ماي���و يف كوربوريت هاب، حيث اأتي���ح للم�ساركني فر�سة 
جتربة العمل وامل���رور بالعديد من التحديات الفرتا�سية 
لقيا�س م���دى ا�ستفادتهم وتطبيقه���م لأخالقيات العمل 
الت���ي يح���ث عليه���ا الربنام���ج. و�سمل���ت الف���رق اخلم�سة 
املتاأهل���ة للمرحل���ة النهائي���ة طلب���ة كل م���ن مدر�سة �سار 
الثانوي���ة للبنات، ومدر�س���ة ال�ستق���الل الثانوية للبنات، 
ومدر�س���ة خوله الثانوية للبنات، ومدر�سة ال�رسوق الثانوية 

للبنات ومدر�سة جدحف�س الثانوية للبنات.  

بشت الوزير 
 

مقولة ن�سب���ت لوليم �سك�سبري ذات يوم “اعمل على اأن يحبك النا�س عندما تغادر 
من�سب���ك، كم���ا يحبونك عندما تت�سلم���ه” هي مقولة مهمة لكل وزي���ر يجب اأن ي�سعها 
معلق���ة على باب الوزارة ما فتئ جاللة امللك مع �سمو رئي�س الوزراء و�سمو ويل العهد 
ي�سع���ون “فيل���رت” ل���كل وزارة حكومية لإزال���ة اأتربة ق���رارات اأو اأداء بع����س الوزراء، 
“فيلرتات” مع اأجهزة مقا�س لتكون مب�ستوى تطبب جراح املواطن “الغلبان” ال�سائع 
بني نرج�سية الوزير املنتفخ���ة يف ا�ستقبال وعالج اأعرا�س املر�س الطافحة على ج�سد 
الوط���ن طفيالت وغالء وفواتري اأ�سابت رواتب املواطن���ني باأنيميا �سفراء غري قادرة 
ملواجه���ة تك�رس الكرات احلمراء يف الدورة الدموية، ت�سيبهم اأملا، وعدم قدرة ملواجهة 

�سوط احلياة، الذي يجلدهم يف ال�ساحات العامة.
م�سكل���ة بع�ض ال���وزراء اأنهم ال يفكرون يف حجم ثقل ال�س���وط، ونوعية اجللد الذي 
األهب الظهور، وملعان نق�س الب�ست و�رسخة “التاي” اللذين يغذيان طاوو�سية الوزير 
ال���ذي مازال ل يفرق بني م�سوؤولية التوزير كاأمانة، وتزوير ال�سورة امل�ستعر�سة على 
�سفحات اجلرائد، اأو هذيانها اأم���ام الكامريا التلفزيونية يف �سيزوفرنيا فاقعة حتكي 
انف�ساما �سيكولوجيا بني ما هو واجب ومهم لرت�سيخ مبادئ امل�رسوع الإ�سالحي، وبني 
ما هو غري مهم لتلميع ال�سورة يف الف�سل الأخري من انتهاء التعيني للتزوير املرتقب. 
وك���ي نقوم بامل�سح ال�سحايف مع اإج���راء عمليات “ليزر” لتفتيت تراكمات الأخطاء 
لل���وزارات لبد من الرجوع لتقرير الرقابة املادية والإدارية مع و�سع �سماعة ال�سحافة 
الطبية لقيا�س مدى نب�س القلب البحريني املعي�سي من وظائف و�سكن وبنية حتتية، 
وهنا لبد من الرتكيز بني ما نراه من مفارقات بني الدول املتح�رسة يف اأوروبا، والتي 
ع�س���ت، ومازل���ت اأعي�س فيها ج���زءا من حياة ع���رب تنقيب ح�ساري ملعرف���ة ملاذا هم 

تقدموا، ونحن تاأخرنا يف بع�س اأداء وزاراتنا. 
ه���ذا ل يعن���ي اأننا ل منتلك خام���ة جيدة م���ن بع����س وزراء اأو اأداء متميز يف بع�س 
ال���وزارات مع �سيء م���ن الإخفاقات التي حتتاج اإلى �سيدلي���ة �سحافية لتوفري بع�س 

الأدوية.
ديوان الرقابة املالية والإدارية ظل ل�سنني ي�سري اإلى اأماكن تخرث اجلرح، واأماكن 
الن���زف بوطني���ة عالية اإل اأن قلة من الوزراء من راح يطبب ج���راح الوزارة ب�سكر العالج 
ب���دل من نرث امللح اأما بقرار غري م�سوؤول اأو اإهم���ال حتول اإلى غرغرينة حتتاج اإلى برت 

اإداري جريء.
ا�ستعرا����س تقري���ر الرقابة املالية البحرين���ي بتعليق اب�ستمولوج���ي اريكولوجي 

يقوم على احلفر ومبداأ التفكيك ثم الرتكيب م�سالة مهمة.
ل يوج���د وزي���ر ميك���ن اأن يكون فتى ال�سا�س���ة الأول ويف كل الأزمن���ة، فلكل وزير 
وم�س���وؤول عمر افرتا�سي، والبحرين مليئة باحلل���ى الب�رسية، والأحجار الكرمية من الب�رس 

التي باإمكانها اأن تر�سع ذهب املوؤ�س�سات اإك�س�سوارات وقالئد. 
يف النهاي���ة لو خري الوطن بني ب�ست الوزي���ر وبني م�سلحة الوطن �سيختار الثاين. 
والإ�س���الح والعمران منهج ركز عليه الإمام عل���ي )عليه ال�سالم( وو�سى به احد وزرائه 
قائ���ال “وليكن نظرك يف عمارة الأر����س اأبلغ من نظرك يف ا�ستجالب اخلراج، ومن طلب 
اخلراج بغري عمارة اأخرب البالد واأهلك العباد، ومل ي�ستقم اأمره اإل قليالً” فكي ي�ستقيم 
اأم���ر الوزير لبد اأن يفك���ر يف العمارة ل فقط جلد ظهور املواطن���ني بالتفنن يف اإفراغ 

جيوبهم. 
 ه���ذا هو منطلق امل����رسوع الإ�سالحي جلاللة امللك حفظه اهلل حتت قاعدة الإ�سالح 
و�سعار “اأن اأجمل الأيام يوم مل نع�سه بعد”، فبني م�سلحة الوطن وب�ست الوزير م�سافة 

ل ميكن القرتاب منها اإل مبب�سع جراح دواه حرب وقلم.

�ضيد �ضياء 
املو�ضوي

s.dheya
hotmail.com@

قهوة الصباح
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ابنكم المخلص أحمد عبداهلل إبراهيم بوخماس البوعينين 

يا �سيدي نهديك من كل القلوب حتية

ع��ن��وان��ه��ا ال��ت��ب��ج��ي��ل والإك����ب����ارا

ل��ل��ق��ائ��د امل����غ����وار ع����ن����وان ال���وف���ا

ن�����س��ل ال�����ك�����رام ودمي������ة م������درارا

ب��ذك��رك��م ال���زم���ان  زان  ال����ذي  اأن����ت 

وغ�������دومت ذك������را ل�����دى ال�����س��م��ارا

اأن����ت ال����ذي يف امل��دل��ه��م��ات ف��ار���س

ع��ن��ك��م ي��ح��ي��د اجل��ح��ف��ل اجل�����رارا

ق���د ح���زت م���ن ك���ل امل���ك���ارم اأ���س��ل��ه��ا

وغ����دت ���س��م��ائ��ل��ك ال��ع��ظ��ام ب��ح��ارا

ه����ذا خ��ل��ي��ف��ة ب���ن ���س��ل��م��ان ال���ذي

رق����ى ال�����س��ع��اب واأل���ه���م الأف���ك���ارا

�سحائبا رم���ت  اجل���ود  يف  رم��ت��ه  اإن 

ه���ل���ت ف���اأح���ي���ت اأودي��������ا وق���ف���ارا

وج��دت��ه اخل���ط���وب  ع��ن��د  رم��ت��ه  اأو 

ج���ب���ا اأ������س�����م و�����س����ارم����ا ب���ت���ارا

والندى ال�سماحة  مع  الفخار  ورث 

واجل�������ود م����ن اآب����ائ����ه الأخ����ي����ارا

ف�سائا ال�����س��غ��ر  م��ع  ال��ك��ب��ر  م��ن��ح 

م���ا مل جت���د م���ن ف��ي�����س��ه��ا الأن���ه���ارا

و���س��خ��اءه ي���ج���اري ج�����وده  ذا  م���ن 

وق�����ارا راآه  اإن  ي��ح��ن��و  ف����اجل����ود 

وم���ن م��ث��ل��ه ع��ن��د امل�����رواآت وال��ن��دى

يف ب��ح��ر ج����ودك ت��غ��رق الأب���ح���ارا

اإن��ه امل���ك���ارم  يح�سي  مب��ن  يل  وم���ن 

���س��اق ال��ف�����س��اء ب��ه��ا ع��ل��ى ال��ن��ظ��ارا

ب��وارق ال�سماء  يف  ج���ودك  ف�سياء 

�سعارا الأدمي  يف  جم���دك  و���س��ي��اء 

ب�سواحل انتهى  م��ا  ب��ح��را  ك��ان  فلو 

ول���و ك���ان ق��ط��را ف��ا���س��ت الأن���ه���ارا

بقطرها امل����زون  تهمي  ك��م��ا  يهمي 

وت�������س���ع م����ن ج��ن��ب��ات��ه الأن��������وارا

خليفة ع���ط���اء  م���ن  ي��ن��ه��ل  ف��ال��ك��ل 

ي�����س��دي ال��ع��ط��اء ب��ي��م��ن��ة وي�����س��ارا

�سياوؤها وه��و  البحرين  ك��وك��ب  ه��و 

و������س�����راج ل���ي���ل و����س���ط���ه���ا ون���ه���ارا

معلم ف��ه��و  ال��ت��ع��ل��ي��م  يف  ق����ال  اإن 

����س���اد ال��ب��ع��ي��د ب��ع��ل��م��ه واجل������ارا

م��ه��ن��د���س ف��ه��و  ل��ل��ت��ع��م��ر  خ���ط  اأو 

رف���ع ال��ب��ن��اء ب��ال��ع��زم والإ�����س����رارا

من فهو  ال�سناعة  حقل  يف  ج��ال  اأو 

ق���د ���س��اده��ا يف ال����ر والأب����ح����ارا

والنهى ال�سيا�سة  بحر  يف  خ��ط  اأو 

الأن���ظ���ارا ب��ث��اق��ب  ال��ع��ق��ول  ي�سبي 

اإن����ه����ا خ���ل���ي���ف���ة  ي������ا  درك  هلل 

���س��ي��م ت�����س��ام��ت ل����ل����ورى اأوك�������ارا

ع�سية وك���ان���ت  ق��ه��را  ردت���ه���ا  ق���د 

و�����س����واك ع��ن��ه��ا دائ����م����ا ي���ت���وارى

ف��ف��ع��ال��ك��م ت����رى ت�����س��اب��ق ق��ول��ك��م

وال����ك����ل ي�����س��ه��د ���س��ي��ب��ة و����س���غ���ارا

معينها اأن����ت  ال��ع��ل��ي��ا  ي��ن�����س��د  وم����ن 

وم�����ا ����س���ك ف��ي��ه��ا ط���ال���ب ومت�����ارى

ف��اإن��ن��ا ال�����س��ع��اب  درب  ب��ن��ا  �سققت 

ل��ه��ا الأم�������س���ارا ن��ه�����س��ة ت���رن���و  يف 

ف����ي����ا ����س���ب���ل �����س����ل����م����ان الأب��������ي 

الأخ��ي��ارا و�سيد  ال��رج��ال  فخر  وي��ا 

اإن�����ا ن��ف��اخ��ر ن��ف�����س��ن��ا ب���ك دائ��م��ا

ي������ا م����ن����ة م������ن خ�����ال�����ق ق����ه����ارا

ي���ا ق��ب��ل��ة ال��ق�����س��اد ي���ا ت����اج ال��ع��ا

ن���ه���ارا ال����ظ����ام  ج����ن  اإذا  م����ن  ي����ا 

اأوق���������دت ل��ل��ب��ح��ري��ن ن�����ار م��ع��زة

ب���ان���ت ل��ه��ا ب��ع��د اخل��ل��ي��ج ����س���رارا

جمدها راي����ات  ل��ل��ب��ح��ري��ن  ورف��ع��ت 

ف��غ��دى ���س��ن��اه��ا ي��خ��ط��ف الأب�����س��ارا

وح���م���ل���ت���ُم ه����م ال����ب����اد اأم����ان����ة

ورخ�����س��ت��ُم م���ن دون���ه���ا الأع���م���ارا

ح���ت���ى غ�����دت ب����ن امل���م���ال���ك اآي����ة

ق���د ط���اول���ت يف جم��ده��ا الأق���م���ارا

وك��رم��ت اخل��ل��ي��ج  �سقر  ي��ا  فحيتك 

ج���ه���ودك���م الأق����ط����ار وه����ي ك��ث��ارا

وحا�سر ب��دو  ال��ن��ا���س  كرمتك  ول��و 

وغ����دى اجل��م��ي��ع ب��ح��ب��ك��م ي��ت��ب��ارى

ف��م��ا زان���ك ال��ت��ك��رمي ب��ل اأن���ت زنته

���س��وارا اأن����ت  ال��ت��ك��رمي  مع�سم  ويف 

نظمه اجليد  اأط���رب  عقد  ووا���س��ط 

اإل���ي���ه ب����اأط����راف ال���ب���ن���ان ي�����س��ارا

احل�سا يف  ك��ال��روح  للبحرين  لأن���ك 

وم����ن دون���ه���ا ح�����س��ن��ا ل��ه��ا و���س��ت��ارا

ناطق ا�سمك  بغر  الق�سيد  ي��اأب��ى 

ول��ك��م ت�����س��اغ حم��ا���س��ن الأ����س���ع���ارا

�سبابة فيك  ال�سعر  نظمت  ول��ق��د 

ن���ث���ارا وال�����������ورود  ودي  ون�������رت 

ت���اج���ا  ي�����ا  الأخ������ي������ار  درة  ف���ي���ا 

وف��خ��ارا مهابة  ال���روؤو����س  ك��ل  على 

اأ���س��ح��ي��ت ل��ل��ب��ح��ري��ن رم����زا خ��ال��دا

ن��ه��ارا ال�����س��م��اء  ك��ب��د  يف  كال�سم�س 

وي���ا ب���اين ال��ب��ح��ري��ن ي���ا ع��ن��وان��ه��ا

ت��ف��دي��ك م��ن��ا ال�����روح والأع����م����ارا

رمز البحرين الخالد
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�ساحب ال�سمو امللكي الأمر خليفة بن �سلمان اآل خليفة 

رئي�س جمل�س الوزراء املوقر حفظه اهلل
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احلكومة ت�ضع التعليم يف ال�ضدارة باعتباره ركيزة لنه�ضة الوطن
�شمو رئي�س الوزراء اأنابه حل�شور حفل تخريج AMA... خليفة بن را�شد:

املنامة - بن����ا: اأناب رئي�س جمل�س الوزراء �شاحب 
ال�شمو امللكي الأمري خليفة بن �شلمان اآل خليفة ال�شيخ 
خليف����ة بن را�شد اآل خليف����ة حل�شور حفل تخريج الفوج 
 )AMA( العا�����ر من ط����اب الثانوية العام����ة مبدر�شة
الدولية البالغ عددهم 194 خريًجا، والذي اأقيم ام�س يف 
مركز اخلليج ال����دويل للموؤمترات بفندق اخلليج. ونقل 
ال�شيخ خليفة بن را�شد اآل خليفة، تهاين �شاحب ال�شمو 
امللك����ي رئي�س ال����وزراء للخريج����ن واأولي����اء اأمورهم، 
م�شي����دا �شموه مبا اأبداه اخلريج����ون من حما�س واجتهاد 
يف التح�شي����ل والدرا�شة، متمنيا �شموه لهم التوفيق يف 

حياتهم امل�شتقبلية. 
واأك����د ال�شي����خ خليف����ة ب����ن را�ش����د اآل خليف����ة اأن 
احلكومة برئا�ش����ة �شاحب ال�شمو امللكي رئي�س الوزراء 
ت�شع التعليم يف �ش����دارة اهتماماتها باعتباره الركيزة 
الأ�شا�شية لنه�شة وتقدم الوطن، واأنها تعمل با�شتمرار 
من اأج����ل تطوير العملي����ة التعليمية مبختل����ف اأبعادها 
وجعله����ا اأك����ر ارتباطا بروح الع�ر احلدي����ث. ونوه اإلى 
اأن مملك����ة البحري����ن تفتخر اإل����ى اأن لديه����ا العديد من 
املن�ش����اآت التعليمي����ة احلكومي����ة واخلا�ش����ة املتميزة، 
والت����ي ا�شتطاعت تخريج اأفواج م����ن الطلبة والطالبات 
املوؤهلن خلو�س غمار العمل ب����كل الكفاءة والقتدار. 
 )AMA( واأ�ش����اد بالدور الهام الذي تق����وم به مدر�شة
الدولي����ة يف دعم م�شرية تطور املنظوم����ة التعليمية يف 
اململك����ة يف ظل ما متتلك����ه اجلامعة من ك����وادر اإدارية 
وتعليمي����ة ومن�ش����اآت على اأعل����ى امل�شتوي����ات. وتوجه 
ال�شي����خ خليفة بن را�شد بخال�س التهاين اإلى اخلريجن 
واأ�رهم، موؤكدا اأن التخرج بداية ملرحلة جديدة لتحقيق 
طموحاته����م ال�شخ�شي����ة والعملي����ة من خ����ال الدرا�شة 
اجلامعية، حاثا اخلريج����ن على ال�شتمرار يف التح�شيل 

العلمي والدرا�شي الذي ينمي مهاراتهم وقدراتهم.
وكان احلف����ل ق����د ب����داأ بكلم����ة للمبع����وث اخلا�س 
لرئي�س جمهوري����ة الفلبن لدول جمل�س التعاون لدول 
اخللي����ج العربي����ة رئي�س جمل�����س اأمناء اجلامع����ة اأمابيل 
اأغيلو�����س، تقدم فيها بالتهنئ����ة اإلى اخلريجن على ما 
بذلوه من اجنازات خ����ال 12 عاما يف الدرا�شة والتعلم، 

موؤك����دا اأن املعرفة وامله����ارات والقيم التي اكت�شبوها 
�شتكون مفيدة له����م يف حياتهم، واأن حفل التخرج يعد 
منا�شب����ة خا�ش����ة لهم، وحاث����ا اياهم عل����ى ال�شتمرار يف 

التقدم والتفكري وال�شتك�شاف.
م����ن جانب����ه، اأ�ش����اد وزير الرتبي����ة والتعلي����م ماجد 
النعيم����ي بالرعاية الكرمية من رئي�����س الوزراء �شاحب 
ال�شمو امللكي الأمري خليفة بن �شلمان اآل خليفة والتي 
تاأت����ي يف اإطار اهتمام �شمّوه وعنايت����ه الدائمة بالقطاع 
التعليم����ي، وحر�ش����ه على الرتقاء بالعن�����ر الب�ري من 

خ����ال ال�شتثم����ار يف تعليم����ه وتدريبه، مب����ا ميكنه من 
ال�شهام يف م�شرية التنمية التي ي�شهدها وطننا العزيز 

يف �شتى القطاعات.
واأك����د الوزي����ر اهتم����ام مملك����ة البحري����ن بتطوير 
قطاع التعليم اخلا�س، باعتباره راف����ًدا مهًما واأ�شا�شًيا 
م����ن روافد الرتبي����ة والتعليم، اإذ مت التو�ش����ع يف اإن�شاء 
املدار�����س اخلا�شة حتى بلغ عدده����ا اليوم 73 مدر�شة، 
ت�شم الآلف من الأبن����اء الطلبة، وحتظى بدعم ومتابعة 

اجلهات املخت�شة بالوزارة يف العديد من املجالت.

• ال�شيخ خليفة بن را�شد يح�ر حفل تخريج الفوج العا�ر من طاب الثانوية العامة مبدر�شة “AMA” الدولية	

“االأطباء” تبحث كادرا خا�ضا باال�ضت�ضاريني

التحاق 86 % من خريجي “بوليتكنك” بال�ضوق �ضنويا

“الدفاع املدين” ينفذ مترينا للتعامل مع املواد اخلطرة

املنام���ة - جمعي���ة الأطباء: بح���ث اجتماع 
م�ش���رتك بن رئي����س املجل�س الأعل���ى لل�شحة 
وجمل����س الإدارة اجلديد للجمعي���ة و�شع كادر 

خا�س بالأطباء ال�شت�شارين.
وناق����س املجتمعون م�شاأل���ة التاأمن �شد 
اخلطاأ الطب���ي، و�رورة تطوي���ر البنية التحتية 
يف امل�شت�شفي���ات واملراك���ز ال�شحي���ة مبا يحد 
اأو مينع حدوث هذا اخلط���اأ، اإ�شافة اإلى تطوير 

القوان���ن والإجراءات التي حتم���ي الطبيب يف 
حال حدوث خطاأ طبي، خ�شو�شا اأن اخلطاأ وارد 
احل���دوث حت���ى يف اأكر الدول تقدم���ا. وتناول 
الجتماع م�شاألة “ح���ق الطبيب يف رد اعتباره”، 
واأو�ش���ح اأع�شاء اجلمعي���ة اأنه “م���ع كل اأ�شف، 
عندما يتعر����س طبيب مل�شاءل���ة قانونية فاإن 
ال�شحف والنا����س والزماء يتناقل���ون �شريته، 

لكن ل اأحد يقوم بذلك يف حال ثبتت براءته”.

مدين���ة عي�ش���ى - وزارة العم���ل والتنمية 
والتنمي���ة  العم���ل  وزي���ر  اأ�ش���اد  الجتماعي���ة: 
كلي���ة  بحر����س  حمي���دان  جمي���ل  الجتماعي���ة 
بوليتكن���ك البحرين عل���ى ال�شتمرار يف تنظيم 
ملتقى التوظي���ف ال�شاد����س وباأ�شلوب مبتكر 
وعمل���ي يتي���ح اللق���اء املبا�ر ب���ن اخلريجن 

واأ�شحاب الأعمال.
ولف���ت اإل���ى اأهمي���ة مثل ه���ذه املبادرات 
الت���ي تقوم بها عدد من املوؤ�ش�شات التعليمية 
والتدريبي���ة من اأج���ل تعزيز فر����س التوظيف 
وب���ن  بينه���م  واملوائم���ة  خريجيه���ا،  اأم���ام 
احتياج���ات �ش���وق العمل م���ن الأي���دي العاملة 
املتخ�ش�ش�ش���ة، م�شي���داً بامل�شت���وى العلم���ي 
والتقني خلريج���ي كلية بوليتكنك البحرين، ما 

اأنتج ع���ن التحاق نحو 86 % من خريجي الكلية 
�شنوياً اإلى �شوق العمل يف خمتلف القطاعات.

وكانت كلية البحرين التقنية )بوليتكنك 
البحرين( ق���د نظمت حتت رعاي���ة وزير العمل 
التوظي���ف  ملتق���ى  الجتماعي���ة،  والتنمي���ة 
ال�شاد����س، اأم����س يف اجلامع���ة، ويه���دف اإل���ى 
توظي���ف خريجي الكلي���ة وادماجه���م يف �شوق 
العمل من خال اإتاحة الفر�شة للخريج لتقدمي 
نف�شه عرب عر����س مبا�ر ل�شريت���ه الذاتية اأمام 
اأ�شحاب العم���ل يف امللتقى، حيث يتم تقييمه 
من قبل ممثل���ي املن�شاآت امل�شارك���ة، متهيداً 
لختيار من تتاءم مهاراتهم وموؤهاتهم ل�شغل 
الوظائ���ف املعرو�شة، وتوقيع عقود التوظيف 

مبا�رة يف الفعالية.

املنام���ة - وزارة الداخلي���ة: تفعيًا ملبداأ 
العام���ة  الإدارة  نف���ذت  املجتمعي���ة،  ال�راك���ة 
للدف���اع امل���دين مترين���ا م�ش���رتكا م���ع اإح���دى 
ال����ركات املخت�ش���ة بالتنقيب ع���ن النفط، يف 
اإط���ار تب���ادل اخل���ربات والتاأكد م���ن اجلاهزية 

الازمة للتعامل مع حالت املواد اخلطرة.
وت�شمن التمرين الذي جاء باإ�راف املدير 
العام ل���اإدارة العامة للدف���اع املدين، و�شارك 
فيه فرع التطه���ري والتعامل مع املواد اخلطرة 

بالإدارة العامة للدف���اع املدين، فر�شية ت�رب 
م���ادة كميائية غ���ري معروفة م���ن براميل لنقل 
املواد اخلطرة، اإذ قام فريق التطهري بالتعامل 

مع املوقف وفقا ملعطيات احلادث.
ومت خال التمرين جترب���ة اأجهزة كوا�شف 
كيميائية جديدة وماب����س خا�شة باحلماية من 
امل���واد الكيميائي���ة؛ لتجرب���ة اأدائه���ا، وتكلل 
التمرين بالنجاح واأبدى اجلميع احرتافية ودقة 

خال التمرين. 

ال�ضهر املقبل بناء احلرم اجلامعي اجلديد لـ“االأهلية” 

زيادة االأ�ضعار كابو�س يقلق اجلميع... اح�ضموا اإعادة هيكلة الدعم

جتديد الثقة باملوؤيد رئي�ًشا واحلواج ع�ًشوا منتدًبا للجامعة

�شاألت وزير العمل عن اآلية الدعم اجلديدة ... احلايكي:

املنام���ة - اجلامع���ة الأهلية: اأك���د رئي�س جمل�س 
اإدارة الأكادميية العربية للخدمات التعليمية والبحوث 
)اجلامع���ة الأهلي���ة( ف���اروق املوؤي���د اأن الرعاية التي 
حتظى بها املوؤ�ش�شات التعليمية اخلا�شة من احلكومة 
برئا�شة رئي����س الوزراء �شاحب ال�شم���و امللكي الأمري 
خليف���ة بن �شلمان ال خليف���ة متثل اأكرب دفعة معنوية 
مل���اك املوؤ�ش�ش���ات ومنت�شبيه���ا نحو التطل���ع للتميز 
واجلودة يف الأداء على امل�شتوين املحلي والإقليمي، 
معرّبًا با�شمه ونيابة عن جميع ماك وقيادات واأ�شاتذة 
وطلبة اجلامع���ة الأهلية عن �شكرهم وتقديرهم للدعم 
ال���ذي حتظى به اجلامع���ة من القي���ادة احلكيمة ممثلة 
يف جال���ة املل���ك و�شم���و رئي����س ال���وزراء و�شم���و ويل 
العه���د نائب القائ���د الأعل���ى والنائ���ب الأول لرئي�س 
جمل�س الوزراء. وعق���دت الأكادميية العربية للخدمات 
التعليمية والبح���وث ال�ركة املالك���ة للجامعة الأهلية 
واملدر�شة الأهلية ومعهد البحرين للتكنولوجيا، اجتماع 
اجلمعي���ة العمومي���ة العادي���ة، برئا�ش���ة رئي�س جمل�س 
الإدارة فاروق املوؤيد وح�شور هيئة امل�شاهمن، حيث 
كان���ت ن�شبة احل�شور 83.94 % من الأ�شهم.  وجددت 
اجلمعي���ة العمومي���ة لاأكادميي���ة العربي���ة للخدم���ات 
التعليمية والبحوث “اجلامعة الأهلية” ثقتها يف فاروق 
املوؤي���د كرئي�س ملجل����س اإدارة ال�رك���ة وحممد النقي 
كنائب لرئي����س جمل����س الإدارة والربوفي�شور عبداهلل 
احل���واج كع�شو منت���دب ملجل����س الإدارة، حيث قامت 
اجلمعية العمومية بتزكية جمل�س اإدارة جديد لل�ركة 3 
اأعوام مقبل���ة. وعقد الجتماع الأربعاء 9 مايو يف القاعة 
الرئي�ش���ة باجلامعة الأهلية، فيما �شملت التقارير التي 
اأقرته���ا اجلمعي���ة العمومي���ة العادي���ة، تقريري���ن هما 
تقرير جمل�س الإدارة وتقرير احل�شاب اخلتامي لل�ركة 
للعام املنته���ي يف 31 دي�شمرب 2017. وافتتح رئي�س 
جمل�س اإدارة الأكادميية العربي���ة للخدمات التعليمية 
والبح���وث فاروق املوؤي���د الجتماع بكلم���ة فيها اأ�شاد 
باإجن���ازات اجلامع���ة الأهلية يف الع���ام الدرا�شي 2017 
- 2018، واأهمه���ا ت�شنيفها من اإحدى اأهم موؤ�ش�شات 

الت�شني���ف الأكادميي العاملية وه���ي QS الربيطانية 
لتحت���ل املرتبة الأولى من بن اجلامعات الأكر تقدماً 
يف الوط���ن العرب���ي، ع���اوة عل���ى اإحرازه���ا للمركز ال� 
35 م���ن بن اأكر م���ن األف جامع���ة باملنطقة العربية 
اإل���ى جان���ب اعتائها قمة الرتتيب م���ن بن اجلامعات 
اخلا�ش���ة يف مملكة البحرين واملرك���ز اخلام�س من بن 
اجلامعات اخلا�ش���ة يف دول جمل�س التع���اون اخلليجي 
قاطبة للع���ام 2018. كما اأطلع احلواج اأع�شاء اجلمعية 
العمومي���ة على م�شتجدات م�روع بن���اء احلرم اجلامعي 
اجلدي���د يف املدينة ال�شمالية، موؤكًدا اأن اجلامعة �شوف 
تخت���ار املقاولن لبناء احل���رم يف ال�شهر املقبل، حيث 
تقدم���ت 6 �ركات مق���اولت بعطاءاتها. ويف الجتماع، 
�شادق���ت اجلمعي���ة العمومي���ة عل���ى حم����ر الجتماع 
ال�شابق، واملنعقد بتاري���خ 29 اأبريل 2017 بعد ذلك 
قدم عب���داهلل احلواج تقرير جمل����س الإدارة عن الفرتة 
ا اأهم  م���ن 1 يناير اإل���ى 31 دي�شم���رب2017 م�شتعر�شً
الإجنازات والتطورات الت���ي �شهدتها اجلامعة يف هذه 

الف���رتة. واأك���د اأن الأكادميية ت�شري بخط���ى واثقة نحو 
التو�ش���ع وتقدمي خدم���ات تعليمية وبحثي���ة للمجتمع، 
ع���رب موؤ�ش�شاتها وعلى راأ�شها اجلامعة الأهلية، والعمل 
على التو�شع يف املوؤ�ش�ش���ات م�شتقبا. وبعد ال�شتماع 
اإلى تقري���ر جمل�س الإدارة، ج���ددت اجلمعية العمومية 
الثقة بعب���داهلل احلواج ع�ش���ًوا منتدًب���ا لل�ركة وحميد 
�شلمان ع�شًوا )م�شتقاً( مبجل�س الإدارة ومهند دحان 
ع�شًوا )م�شتقاً( بتعين من جمل�س الإدارة وم�شادقة 
م���ن اجلمعية العمومية، ثم مت تزكية 9 اأع�شاء تر�شحوا 
ل�شغ���ل 9 مقاعد �شاغرة لع�شوية جمل�س الإدارة، وهم: 
ف���اروق املوؤيد، وحمم���د النقي، علي الع���رادي وجعفر 
الطري���ف وخالد جناحي ولولوة املطل���ق وفوزية زينل 
وليل���ى العريفي وبدر العم���اج. وعقد جمل����س الإدارة 
اجلديد اجتماع���ه الأول حيث مت انتخاب فاروق املوؤيد 
رئي�ًشا ملجل�س الإدارة وحممد النقي نائًبا للرئي�س، كما 
مت توزيع اأع�ش���اء جمل�س الإدارة عل���ى اللجان الدائمة 

للمجل�س.

الق�شيبي���ة - جمل�س النواب: تقدم���ت النائب روؤى 
احلايك���ي ع�ش���و جلن���ة اخلدم���ات ب�ش���وؤال لوزي���ر العمل 
والتنمي���ة الجتماعي���ة جمي���ل بن حميدان ن�ش���ه: “ما هي 
تفا�شي���ل اآلي���ة اإع���ادة توجي���ه الدع���م مع���ززة بالأرقام 
واجل���داول؟ ومن هم الفئ���ات الأك���ر ا�شتحقاًقا؟ وكيف 
�شيتم تطبيق الآلية اجلديدة؟ وما هو الإطار الزمني للبدء 
بتنفيذها؟ وهل قامت الوزارة بعمل درا�شة جدوى لتاأثري 
الآلية املقرتحة على املواطنن من ذوي الدخل املحدود 
واملتو�شط؟ مع تزويدنا بتفا�شيل الدرا�شة وخمرجاتها”.
ونّوه���ت احلايكي باأن املواطن���ن يرتقبون الك�شف 
ع���ن تفا�شيل اآلية الدعم اجلدي���دة وخا�شة يف ظل وجود 

الكثري من الت�ريحات غري املوؤكدة. 

وقالت “الأعباء املادية ترهق كاهل املواطن وزيادة 
الأ�شع���ار تعترب الكابو����س الذي يقلق اجلمي���ع لذلك من 
ا اأن يتم ح�شم الأمر من خال اإعان تفا�شيل  ال����روري جدًّ
اإع���ادة هيكل���ة الدع���م مل�شتحقي���ه باأ�رع وق���ت ممكن”.  
و�رح���ت احلايك���ي ب���اأن جلن���ة اإع���ادة هيكل���ة الدعم قد 
اجتمعت طوال الأربعة اأ�شهر املا�شية وما مت الإعان عنه 
موؤخًرا من تفا�شي���ل تتعلق ب�شقف الدعم و�شيناريوهات 
���ا ومعتمًدا.   دم���ج عاوتي الغاء وال�شك���ن ل يعترب نهائيًّ
واأك���دت اأن املواطنن ذوي الدخ���ل املحدود واملتو�شط 
لب���د من مراعاته���م وخا�شة باأن الف���رتة املقبلة �شتكون 
مليئ���ة بالتحدي���ات القت�شادي���ة خ�شو�ش���ا بع���د فر�س 

ال�ريبة وزيادة الأ�شعار. 

• اجتماع اجلمعية العمومية العادية برئا�شة رئي�س جمل�س الإدارة وح�شور هيئة امل�شاهمن	

• روؤى احلايكي	

مناشدة المرشدين االجتماعيين 
لسمو رئيس الوزراء

  
املر�ش���د الجتماعي باملدر�شة هم���زة الو�شل بن البي���ت والإدارة. وينوء ظهره 

باأحمال ثقيلة، كاحتواء م�شكات الطلبة، وتعرهم، وتقومي جنوح ال�شلوك. 
تقا����ر املر�شد ب���اأداء واجبه اإحدى نواف���ذ اإف�شاد الطلبة، �شلوكي���ا اأو درا�شيا اأو 

اأخاقيا، مثلما ن�رت ال�شحافة �شابقا عن ظاهرة “البويات”.
ويف مار����س 2008، اتفق���ت وزارة الرتبية والتعليم مع دي���وان اخلدمة املدنية، 

لعتماد معيار تعين مر�شد لكل 250 طالبا، مبا يزيد من �شياج الرعاية الطالبية.
ومن���ذ 10 اأع���وام، مل ت�شهد املدار�س املكتظة زي���ادة ملمو�شة بعدد املر�شدين، 
ح�ش���ب التفاق، بن الوزارة والدي���وان. وقد يحال املر�شد للتقاعد اأو يغادر لوظيفة 

اأخرى، دون اإحال بديل عنه. 
تاأّخ���رت تغطية مدار�س بالعدد املنا�شب من املر�شدين، واكتفي مبر�شد، وذلك 
اإخ���ال وا�شح لاتفاق واملعيار، ومن بينها مدار����س البنن الآتية: ال�شيخ عبدالعزيز 
ب���ن حممد الثانوية، ط���ارق بن زياد الثانوية، الهداية اخلليفي���ة الثانوية، مدينة حمد 
الثانوية، امليث���اق الإعدادية، الزلق الإعدادية، ال�شهل���ة البتدائية الإعدادية، الباد 
الق���دمي الإعدادي���ة، اأبو �شيب���ع البتدائية، الب�شيت���ن الإعدادية، البحري���ن الثانوية 
املهنية، باربار البتدائية، الريموك البتدائية، اجل�رة البتدائية، و�شرتة البتدائية.

وحّملن���ي مر�شدون اأمان���ة رفع منا�ش���دة، لرئي�س الوزراء �شاح���ب ال�شمو امللكي 
الأم���ري خليفة بن �شلم���ان اآل خليفة؛ لإ�ش���دار توجيهاته الكرمي���ة للجهات املعنية؛ 
ملراجعة عدد املر�شدين الجتماعين باملدار�س، مبا يتنا�شب مع عدد الطلبة، ويدعم 

جهود احلكومة لتقومي الطلبة تربويا و�شلوكيا.

راشد 
الغائب

rashed.ghayeb
 @albiladpress.com
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نا�س���دت مواطنة رئي�س الوزراء �ساحب ال�سمو 
امللكي الأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة احل�سول 
على وحدة �سكنية لظروفها الإن�سانية اخلا�سة بعد 

اأن طرقت كل اأبواب وزارة الإ�سكان دون جدوى.
وقال���ت املواطنة ل� “الب���اد” اإنها متزوجة من 
رجل يعاين اأمرا�س���ا عقلية ونف�سية، وي�سكل خطرا 
على حيات���ه والآخرين وتعي�س معه واأبناءها الثاثة 

يف غرفة بالإيجار يف منزل والدها املتهالك.
واأ�ساف���ت “م�سى عل���ى طلبن���ا الإ�سكاين 15 
عام���ا واأن���ا يف اأم�سِّ احلاج���ة اإليه حفاظ���ا على حياة 
اأبنائ���ي وزوج���ي من اخلط���ر، حيث نعي����س ظروفا 
�سعب���ة نعتم���د عل���ى الإعان���ات وامل�ساع���دات من 
الأيدي اخلرية بع���د اأن كبلنا زوجي بقرو�س كبرية 
تف���وق حتملنا خا�س���ة بعد ا�ستياء حالت���ه النف�سية 
واقرتا�سه مبالغ كبرية ل تبقي من راتبه التقاعدي 

�سيئا”.
واأكمل���ت “ل���دي ثاثة اأبناء يعان���ون خافا ملا 
يرون���ه م���ن �سلوكي���ات والده���م التي اث���رت على 
نف�سياتهم ال�سيق، حيث ينامون يف مطبخ متهالك 
ا�ستطع���ت مب�ساع���دة اجلمعيات اخلريي���ة اإنقاذ ما 
ميك���ن اإنقاذه؛ حت���ى ل ت�سقط اجل���دران علينا. اأما 

دورة املي���اه الوحي���دة متهالك ومت����ررة اإل اأنه ل 
خيار اآخر لنا”.

وتابع���ت “يطالبن���ي وال���دي كل �سه���ر بدفع 
الإيج���ار الذي اأح���ار يف كيفية ت�سدي���ده ويهددين 
بالط���رد يف كل م���رة اأتاأخ���ر فيها عن دف���ع الإيجار 
خا�س���ة واأن���ا ل اأعم���ل ورات���ب زوج���ي التقاعدي ل 

بالكاد يكفي لت�سديد القرو�س املرتاكمة”.
وقالت “وف���وق هذا يت�سب���ب زوجي مب�ساكل 
لاأه���ل واجل���ريان ويفقد �سوابه كث���ريا ويتعر�س 
لهم مما يوقعني يف كث���ري من الحراجات والديون 
ب�سب���ب افتعال���ه امل�ساكل وما يتبعه���ا من تخريب 

وتك�سري”.
واأ�ساف���ت “توجه���ت ل���وزارة الإ�س���كان اإل اأن 
ل حي���اة ملن تن���ادي واأن���ا يف هذه الظ���روف احتاج 
م�سكن���ا ياأويني وزوجي ليك���ون بعيدا عن الآخرين 
ويحم���ي اأبنائي من نوب���ات الع�سبي���ة والنف�سام 
التي تعرتيه وقريب م���ن امل�ست�سفى ل نقله متى 

ما احتاج ذلك”.
واأنهت حديثها “مل يتبق يل �سوى �سمو رئي�س 
ال���وزراء ال���ذي اآمل بان تك���ون لتوجيهات���ه لوزارة 
الإ�سكان �سدى، واأح�سل على وحدة �سكنية ب�سورة 
عاجلة حتمين���ي من اخلوف من الط���رد ولأعي�س يف 

ماأمن مع اأ�رتي”.

االثنين 14 مايو 2018 
28 شعبان 1439
10local@albiladpress.comالعدد 3499 بالدنا

مواقفنا مع الإمارات واحدة وم�شرينا م�شرتك

البحرين والإمارات متتلكان تاريًخا عريًقا

موؤكدا ت�سهيل مهمات عمل ال�سفري �سلطان بن حمدان... خالد بن عبداهلل:

اأ�سادت بدعم ال�سقيقة للثقافة... ال�سيخة مي:

املنام���ة - بن���ا: اأكد نائب رئي����س جمل�س الوزراء 
ال�سي���خ خال���د ب���ن عب���د اهلل اآل خليف���ة اأن العاق���ات 
البحريني���ة الإماراتي���ة منوذج يحتذى ب���ه ملا يجب اأن 
تك���ون علي���ه العاق���ات الأخوية ب���ن ال���دول، مرجعاً 
الف�س���ل يف ذل���ك اإل���ى النه���ج الق���ومي ال���ذي اأر�سى 
دعائم���ه الآباء والأجداد من قبله���م، و�سار عليه عاهل 
الباد �ساحب اجلالة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة، 
واأخوه رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة ال�سقيقة 
�ساح���ب ال�سمو ال�سيخ خليفة ب���ن زايد اآل نهيان. جاء 
ذلك ل���دى ا�ستقباله مبكتبه يف ق�ر الق�سيبية �سباح 
اأم�س �سف���ري دولة الإمارات العربية املتحدة ال�سقيقة 
ال�سيخ �سلطان بن حمدان بن زايد اآل نهيان، مبنا�سبة 
ب  تعيينه �سفرياً لباده ل���دى اململكة. ويف اللقاء، رحَّ
ال�سي���خ خالد بن عب���د اهلل بال�سفري، متمني���اً له طيب 
الإقام���ة يف بل���ده البحري���ن، موؤكداً تق���دمي كل ما من 
�ساأنه ت�سهيل مهم���ات عمله الدبلوما�سي مبا ينعك�س 
اإيجاباً على تعزي���ز وتطوير العاقات الثنائية الأخوية 

املتميزة التي جتمع بن البلدين ال�سقيقن.
 وقال: “لقد علمنا التاريخ اأن ل فرق بن البحرين 
والإم���ارات، فمواقفنا واحدة، وم�سرينا م�سرتك، وهي 
اأمان���ة نتوارثها جياً بعد جيل لتبقى عاقاتنا كما اأراد 
له���ا املغف���ور لهما ب���اإذن اهلل تعالى �ساح���ب ال�سمو 
ال�سي���خ عي�سى بن �سلم���ان اآل خليف���ة واأخوه �ساحب 
ال�سم���و ال�سيخ زايد بن نهي���ان اآل نهيان، )طيب اهلل 

ثراهم���ا(”.  م���ن جانبه، اأع���رب �سفري دول���ة الإمارات 
العربية املتحدة ال�سقيقة، عن �سكره وتقديره لل�سيخ 
خالد بن عبداهلل عل���ى ح�سن ال�ستقبال، موؤكداً �سعيه 
احلثي���ث ل�ستثم���ار ما حتق���ق على �سعي���د العاقات 
الأخوي���ة املتميزة بن البلدي���ن والبناء عليها ملا فيه 
خ���ري و�سالح ال�سعب���ن ال�سقيقن، وذل���ك يف ظل ما 
حتظى به من رعاية واهتمام من قيادتي كا البلدين.

املنام���ة - هيئ���ة البحري���ن للثقاف���ة والآث���ار: 
ا�ستقبل���ت رئي�س���ة هيئ���ة البحرين للثقاف���ة والآثار 
ال�سيخ���ة مي بن���ت حمم���د اآل خليفة اأم����س، ال�سفري 
الإماراتي لدى البحرين ال�سيخ �سلطان بن حمدان بن 
زايد اآل نهيان، وذلك مبنا�سبة تعيينه �سفرًيا جديًدا 
لباده لدى اململكة، وذلك بح�سور الوزير املفو�س 
ل���دى ال�سفارة عل���ي النعيمي.  ورّحب���ت ال�سيخة مي 
بنت حمم���د اآل خليف���ة بال�سفري، قائل���ة اإن البحرين 
والإم���ارات متتل���كان تاريًخ���ا عريًق���ا وتت�س���اركان 

الثقافة واحل�سارة العريقة للمنطقة. 
واأ�سادت بوقوف دولة الإمارات العربية املتحدة 

اإل���ى جانب الثقافة، متمنية النج���اح جلهود الإمارات 
وم�ساعيه���ا يف تنظي���م اإك�سبو دب���ي 2020.  بدوره، 
�سك���ر ال�سف���ري الإماراتي ال�سيخة م���ي بنت حممد اآل 

خليف���ة، م�سيًدا باحلراك الثق���ايف املحلي ومعرًبا عن 
ا�ستعداده للم�سارك���ة يف �سناعة املنجزات الثقافية 

امل�سرتكة ما بن البلدين ال�سقيقن.  

•     ال�سيخ خالد بن عبداهلل م�ستقبا ال�سفري الإماراتي	

•  رئي�سة هيئة البحرين للثقافة والآثار م�ستقبلة ال�سفري الإماراتي	
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منا�شدة �شمو رئي�س الوزراء لإن�شافهم 
بعد هجرهم بيوتهم منذ 4 �شنوات

“الإ�سكان” تخلف وعدها ت�سليمهم وحداتهم... 3 اأخوة من القلعة: 

نا�س���دت 3 اإخوة م���ن اأهايل قري���ة القلعة رئي�س 
الوزراء �ساحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان 
اآل خليفة توجي���ه وزارة الإ�س���كان لإن�سافهم بعد اأن 
قاموا بت�سليم بيوتهم مقاب���ل اإقرار تنازل وتعوي�س 
وزارة الإ�س���كان لهم بوحدات اإ�سكاني���ة بديلة �سمن 

م�روع القلعة الإ�سكاين.
وقال 3 من الأهايل ل� “الباد” اإنهم هجروا بيوتهم 
التي حتول���ت اإلى اأنقا�س وتهالك���ت جدرانها منذ 4 
�سن���وات بعد توقيع التنازل على اأم���ل اأن تويف وزارة 
الإ�سكان بوعودها باحل�سول على وحدات تعوي�سية.

واأ�س���اف الإخوة الثاثة اأن جمي���ع الأهايل ح�سلوا 
عل���ى وح���دات اإ�سكاني���ة تعوي�سي���ة �سم���ن امل�روع 
الإ�س���كاين و�سكنوها منذ الع���ام 2014 عدا نحن رغم 
تخ�سي����س وح���دات باأ�سمان���ا نح���ن الثاث���ة و�سحبنا 
القرعة كباقي اأهايل املنطق���ة، اإل اأن الوزارة مازالت 

متاطل يف ت�سليمنا مفاتيح وحداتنا.
ولف���ت الأهايل اأن التوا�س���ل امل�ستمر مع الوزارة 
مل ياأت بنتيجة، حيث اإن وكيل الوزارة ي�ساومهم على 
ت�سليم وحداتهم الإ�سكانية التي اأمر بها جالة امللك 

منذ 2008 �سمن م�روع القلعة الإ�سكاين.
وق���ال الأهايل اإن يف اآخر لقاء لهم مع وكيل وزارة 
الإ�س���كان اأكد لهم اأن �سعر بناء الوح���دات الإ�سكانية 

اجلدي���دة اأعلى بكثري من بيوته���م القدمية، وت�ساءل 
الأهايل مل���اذا مت ا�ستثناوؤهم ع���ن ت�سليمهم وحدات 
عن باق���ي اأهايل القري���ة.  واأو�سح���وا اأن وكيل وزارة 
الإ�سكان اق���رتح تعوي�سهم بوحدتن فقط من اأ�سل 
ث���اث يف مقاب���ل تعوي�س الوحدة الأخ���رية مقابل 38 
األف دينار فق���ط، وهو خاف التفاق املربم مع وزارة 

الإ�سكان بالتعوي�س بوحدات اإ�سكانية.
ونا�س���د الأه���ايل ع���رب “الب���اد” رئي�س ال���وزراء 
�ساح���ب ال�سمو امللك���ي الأمري خليفة ب���ن �سلمان ال 
خليف���ة التدخ���ل واإن�سافهم وتوجي���ه وزارة الإ�سكان 
بت�سليمه���م وحداتهم بعد اأن طال���ت املدة دون عذر 

مقنع من جانب الوزارة وخاًفا لاتفاق املربم معها.

ليلى مال اهلل

ليلى مال اهلل

زوجة مري�س عقلي م�شى على طلبها الإ�شكاين 15 عاًما وتعي�س يف غرفة بالإيجار 
نا�سدت �سمو رئي�س الوزراء التدخل 



تعطيل

ـــا لـ“بوليتكنك” ا وماليًّ ا�ســـتقاللية تدريجية اإداريًّ
توحيد اأ�سباب الطعن مبحكمة التمييز

اأق���ّر جمل����س ال�سورى م����روع قان���ون بتعديل 
بع����س اأح���كام قان���ون حمكم���ة التميي���ز، وال���ذي 
ي�سعى اإل���ى كفالة حق التقا�س���ي، بتوحيد اأ�سباب 
الطع���ن بالتمييز، �سواء اأكان���ت �سادرة عن حمكمة 
اال�ستئن���اف العليا املدني���ة اأم ال�رعية اأم املحكمة 

الكربى املدنية اأم ال�رعية ب�سفتها اال�ستئنافية.
وناق����س املجل����س م����روع قان���ون بالت�سديق 
عل���ى االتفاق بني حكومة مملك���ة البحرين وحكومة 
جمهوري���ة م����ر العربي���ة، ب�س���اأن جتن���ب االزدواج 

ال�ريب���ي ومن���ع الته���رب م���ن ال�رائ���ب بالن�سبة 
لل�رائب على الدخل.

االتف���اق يه���دف اإلى تعزي���ز العالق���ة االأخوية 
الرا�سخة التي تربط بني مملكة البحرين وجمهورية 
م����ر العربي���ة، وتوثي���ق التعاون بينهم���ا يف جمال 
جتنب االزدواج ال�ريبي ومنع التهرب من ال�رائب.

واأج���از املجل����س م����روع قان���ون ب�س���اأن كلية 
البحرين التقنية )بوليتكنك البحرين(، والذي مينح 

اال�ستقاللية التدريجية املالية واالإدارية للكلية.

وملنا�سبة قرب حلول �سه���ر رم�سان املبارك، 
رفع املجل�س اأ�سمى اآيات التهاين والتربيكات اإلى 
مق���ام ح�رة �ساحب اجلاللة املل���ك حمد بن عي�سى 
اآل خليف���ة ملك البالد املفدى، واإلى �ساحب ال�سمو 
امللك���ي االأمري خليفة بن �سلم���ان اآل خليفة رئي�س 
ال���وزراء، واإلى �ساحب ال�سمو امللكي االأمري �سلمان 
ب���ن حمد اآل خليفة ويل العهد نائ���ب القائد االأعلى 
النائ���ب االأول لرئي�س جمل�س ال���وزراء، واإلى �سعب 

البحرين الكرمي، والعاملني العربي واالإ�سالمي.

ال اأهالً بقيادات اجلمعيات املنحلة يف الربملان
هم على درجة واحدة من اخلطورة مع املنتمني لتنظيمات �رية وحمظورة

واف���ق جمل����س ال�س���ورى عل���ى م����روع قان���ون 
بتعدي���ل املادة الثالثة من املر�س���وم بقانون ب�ساأن 

مبا�رة احلقوق ال�سيا�سية.
اله���دف الرئي����س من الت�ري���ع من���ع القيادات 
واالأع�س���اء يف اجلمعي���ات ال�سيا�سية الت���ي مت حلها 
مبوجب حكم ق�سائي، ملخالفته���ا اجل�سيمة الأحكام 

الد�ستور وقوانني اململكة.
وكذل���ك منع اأي �سخ�س تعّمد االإ�رار اأو تعطيل 
�س���ري احلي���اة الد�ستوري���ة اأو النيابي���ة، اإذ البد ملن 
ي�سغ���ل تل���ك املهم���ة ال�سامي���ة اأن يكون اأه���اًل لها 
���ا للثقة التي منحت له م���ن قبل الناخبني،  وم�ستحقًّ

وذلك حتقيًقا لل�سالح العام.
وقالت اللجنة املخت�سة يف تقريرها للمجل�س اإن 

قيادات واأع�ساء اجلمعيات ال�سيا�سية املنحلة بحكم 
نهائ���ي الرتكابها خمالفات ج�سيمة الأحكام الد�ستور 
عل���ى درج���ة واح���دة م���ن اخلط���ورة م���ع االأ�سخا�س 

املنتم���ني لتنظيمات �ري���ة اأو حمظ���ورة مبقت�سى 
القان���ون، مما يجعلهم غري جديري���ن برعاية م�سالح 

ال�سعب ومتثيله.

حمرر ال�سوؤون املحلية

جلسة 
الشورى

• ال�سورية �سامية املوؤيد	
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• جهاد الفا�سل	

• دروي�س املناعي	 • اأحمد العري�س	 • جا�سم املهزع	

• �سو�سن تقوي	

حجب 168 مليون بريد اإلكرتوين �سار حتى الربع االأول
اال�ستعانة بالتقنيات املتطورة لتح�سني اأنظمة املعلومات... احلكومة االإلكرتونية:

املنامة - بنا: رعى وزير الداخلية الفريق الركن 
ال�سي���خ را�سد بن عب���داهلل اآل خليف���ة اأم�س امللتقى 
االأول الأم���ن املعلومات )ثق���ة( 2018 والذي تنظمه 
هيئ���ة املعلوم���ات واحلكوم���ة االإلكرتوني���ة بن���ادي 
�شب���اط الأمن الع���ام، وذلك بح�شور وزي���ر الأ�شغال 
و�سئون البلديات والتخطيط العمراين ووزير �سوؤون 
االإع���الم، ووكي���ل وزارة الداخلي���ة ل�سئ���ون اجلن�سية 
واجل���وازات واالإقام���ة ومدي���ر ع���ام جه���از امل�ساحة 
والت�سجي���ل العق���اري، وع���دد من كب���ار امل�سئولني 
بالوزارات والقطاعات املختلفة، باالإ�سافة اإلى اأكرث 
من 100 من املخت�سني يف جمال اأمن املعلومات من 
اجله���ات احلكومي���ة. واأكد وزير الداخلي���ة اأن انعقاد 
امللتق���ى االأول الأم���ن املعلوم���ات، يعك����س �رورة 
العمل ب�س���كل م�سرتك على حماية اأم���ن املعلومات، 
انطالًق���ا م���ن االأهمي���ة املتزاي���دة له���ذا املو�س���وع 
وال���ذي اأ�سب���ح اأح���د التحدي���ات االأمني���ة التي يجب 
التعام���ل معها عل���ى امل�ستويني املحل���ي والدويل، 
خا�سة مع ازدي���اد التهديدات االأمني���ة االإلكرتونية، 
والت���ي ت�سته���دف موؤ�س�سات اقت�سادي���ة وكذلك ما 
يتعلق منه���ا باملجال املجتمع���ي، منّوًها اإلى �رورة 
موا�سل���ة الربامج التدريبية املتخ�س�سة واال�ستعانة 
بالتقنيات احلديثة املتط���ورة، مبا ي�سمح بتح�سني 

اأنظمة االت�ساالت وتقنية املعلومات.
واأ�س���ار وزي���ر الداخلية اإلى اأهمي���ة االطالع على 
التج���ارب الناجحة وتب���ادل اخل���ربات والوقوف على 

االأ�ساليب احلديثة يف مواجهة اجلرمية الرقمية.
واأع���رب يف خت���ام ت�ريحه، عن �سك���ره وتقديره 
واحلكوم���ة  املعلوم���ات  بهيئ���ة  العامل���ني  لكاف���ة 
االإلكرتونية، والقائمني على مب���ادرة برنامج “ثقة” 
���ا لهم التوفيق والنجاح. من  الأمن املعلومات، متمنيًّ
جهته، اأع���رب الرئي�س التنفي���ذي لهيئة املعلومات 
واحلكومة االإلكرتونية حممد القائد عن فخره وامتنانه 
لهذه الرعاية والدعم الكبريين من قبل وزير الداخلية 
ملختل���ف م�ساريع ومب���ادرات الهيئة، مم���ا �ساهم يف 
تنفيذ خطط الهيئ���ة وا�سرتاتيجياتها املتما�سية مع 

برنامج عمل احلكومة وروؤيتها يف املجاالت املتعلقة 
باأم���ن املعلومات. واأكد اأنه تنفيًذا لتو�سيات اللجنة 
العلي���ا لتقنية املعلومات واالت�ساالت برئا�سة نائب 
رئي�س الوزراء �سمو ال�سيخ حممد بن مبارك اآل خليفة، 
تبن���ت الهيئة اعتماد وا�ستخ���دام التقنيات احلديثة 
يف تق���دمي اخلدمات االإلكرتوني���ة احلكومية ونفذت 
اال�سرتاتيجي���ات الوطني���ة الت���ي اعتمدته���ا اللجنة 
من �سمنه���ا مبادرة برنامج “ثق���ة” الأمن املعلومات 
ال���ذي مت م���ن خالل���ه تدريب وبن���اء ق���درات حوايل 
2،200 موظ���ف حكومي، مو�سًحا اأن الهيئة، متكنت 
م���ن اكت�س���اف حم���اوالت ا�ستهدف���ت �س���ن هجمات 
اإلكرتوني���ة وعمليات الخرتاق املنظوم���ة احلكومية، 
وجنحت االأنظمة االأمنية بالت�سدي لها بكفاءة عالية، 
ومتكنت من حجب حوايل 168 مليون بريد اإلكرتوين 
�س���ار حت���ى الرب���ع االأول م���ن ع���ام 2018. وقد قام 
وزير الداخلية بتكرمي ال���وزراء وممثلي 15 موؤ�س�سة 

حكومي���ة العتماده���ا �سم���ن اجلهات الت���ي متكنت 
م���ن ا�ستيف���اء متطلب���ات برنامج ثق���ة يف م�ستوياته 
“املتق���دم” و”املب���ادر”، حي���ث ك���رم )7( جه���ات 
حكومية )وزارة �سوؤون االإعالم، وزارة �سوؤون ال�سباب 
والريا�سة، �سوؤون االأ�سغال- وزارة االأ�سغال و�سوؤون 
البلديات والتخطيط العمراين، هيئة البحرين للنفط 
والغاز، املجل����س االأعلى للبيئ���ة، املوؤ�س�سة اخلريية 
امللكية وبدالة البحرين لالإنرتنت(، وذلك الجتيازها 
متطلب���ات م�ست���وى “متقدم”، فيم���ا مت تكرمي )8( 
جه���ات حكومي���ة ه���ي )االإدارة العامة لدي���وان وزير 
الداخلي���ة، وزارة الداخلي���ة، املحكم���ة الد�ستوري���ة، 
�ركة مطار البحرين، هيئة جودة التعليم والتدريب، 
قط���اع التنمي���ة االجتماعية- وزارة العم���ل والتنمية 
االجتماعي���ة، الهيئ���ة العامة للتاأمين���ات االجتماعية، 
جه���از امل�ساحة والت�سجيل العق���اري وديوان اخلدمة 
املدنية( وذلك الجتيازها متطلبات م�ستوى “مبادر”.

• وزير الداخلية يرعى امللتقى االأول الأمن املعلومات )ثقة( 2018	

بن �سم�س: الربنامج الوطني متطلب اأ�سا�س للح�سول على الرتقيات
�ساحي���ة ال�سيف - معه���د االإدارة 
العامة: اأكد املدير العام ملعهد االإدارة 
العامة رائد ب���ن �سم�س اأهمية م�ساركة 
موظف���ي القط���اع الع���ام يف الربنامج 
القي���ادات احلكومية  الوطني لتطوير 
ال���ذي يقدم���ه املعه���د واملعتمد من 
اللجنة التن�سيقي���ة برئا�سة ويل العهد 
النائ���ب االأول لرئي�س جمل����س الوزراء 
ودي���وان  املدني���ة  اخلدم���ة  وجمل����س 
اخلدم���ة املدني���ة، اإذ ين�س���د الربنامج 
تطوي���ر االأداء احلكوم���ي لدع���م خطط 
التنمي���ة امل�ستدام���ة م���ن خ���الل بن���اء 
الراأ�سم���ال الب����ري ململك���ة البحرين، 
الربام���ج  م���ن  �سل�سل���ة  ع���رب  وذل���ك 
املتكاملة واملتتابعة يف بناء القدرات 
االإدارية والقيادية وف���ق امل�ستويات 

الوظيفية امل�ستهدفة.
املعه���د  اإن  �سم����س  ب���ن  وق���ال 
وبالتعاون مع دي���وان اخلدمة املدنية 
ي�سع���ى م���ن خ���الل ذل���ك اإل���ى رب���ط 
التط���ور الوظيفي ملوظف���ي احلكومة 
باإ�راكهم يف الربنامج الوطني لتطوير 
القيادات احلكومي���ة، م�سيًفا اأن ذلك 
ال يعن���ي اإلزامي���ة ح�س���ول املوظفني 
عل���ى الرتقية املبا�رة ف���ور انتهائهم 
من الربنام���ج، واإمنا يك���ون اجتيازهم 
���ا واأولوي���ة  الربنام���ج متطلًب���ا اأ�سا�سيًّ
للرتقية واالنتقال مل�ستويات وظيفية 
اأعلى وُيلزم اجلهات احلكومية به حني 

تقدمي طلبات الرتقيات.
يعم���ل  املعه���د  اأن  واأ�س���اف 
بالتن�سي���ق مع دي���وان اخلدمة املدنية 
التدريبي���ة  ال�سيا�س���ة  توحي���د  عل���ى 
ملوظف���ي احلكوم���ة، وذلك م���ن خالل 
خطة ا�سرتاتيجية ترّك���ز على ان�سمام 
الوطن���ي  للربنام���ج  املوظف���ني 
لتطوي���ر القي���ادات احلكومي���ة كون���ه 

ا خ�سي�ًسا لينا�س���ب االحتياجات  مع���دًّ
الربنام���ج  واأن  ال�سيم���ا  التدريبي���ة، 
مكون م���ن خم�س���ة برام���ج قيادية مت 
ت�سميمها وفق منهجي���ة علمية تنظم 
اآلي���ة التدري���ب والتطوي���ر يف القطاع 

احلكومي.
الربام���ج  جمموع���ة  اأن  واأو�س���ح 
الوطني  الربنام���ج  املن�سوي���ة حت���ت 
لتطوي���ر القي���ادات احلكومي���ة حتقق 
التكامل يف م�ست���وى القدرات وت�سهم 
يف تقدم االأداء الوظيف���ي، م�سرًيا اإلى 
امل�سارك���ني  يوؤه���ل  برنام���ج  كل  اأن 
ال���ذي  للم�ست���وى  لالن�سم���ام  في���ه 
التدريبي���ة،  الربام���ج  يلي���ه يف �سل���م 
فعل���ى �سبي���ل املث���ال ف���اإن برنام���ج 
للم�ستجدي���ن  املوجه���ة  “تاأ�سي����س” 
يف القط���اع احلكوم���ي يعت���رب متطلًبا 
���ا لالن�سم���ام لربنام���ج “بناء”  اأ�سا�سيًّ
ال���ذي ي�ستهدف فئ���ة االخت�سا�سيني 
وال���ذي  االأوائ���ل،  واالخت�سا�سي���ني 
يوؤهلهم بالت���ايل للم�ساركة يف برنامج 
القيادة  لربنام���ج  “تكوي���ن”، و�سوالً 
العلي���ا املوجه لفئة ال���وكالء والوكالء 

امل�ساعدين.

• املدير العام للمعهد	
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“الزراعة” ت�شتقبل رم�شان بـ 47 األف راأ�س من املوا�شي احلية
جتار موا�ٍش لـ“$”: ل بيع لأغنام �صومالية اأقل من 3 دنانري للكيلوغرام

اأعلنـــت وكالـــة الزراعـــة والـــروة البحريـــة عن 
ا�صتعداداتهـــا ل�صتقبـــال �صهر رم�صـــان باإ�صدارها 
اأذونات ا�صترياد 46 األًفـــا و905 راأ�ش من املوا�صي 

احلية.
ولفتت يف اإطار اجلولـــة امليدانية التي نظمتها 
الوكالة بح�صور ال�صحافيني حلظائر وم�صالخ الهملة، 
اإلى اأن عدد الأغنـــام التي و�صلت البحرين حاليًّا بلغ 
36 األًفـــا و295 راأ�ًصـــا مـــن الأغنام احليـــة، و2955 
مـــن الأبقار احليـــة، واأنه مـــن املقرر و�صـــول �صحنة 
خـــال الأيام املقبلة تبلـــغ 7655 راأ�ًصا من املوا�صي 
احليـــة. وخـــال اجلولـــة تابعـــت “البـــاد” متو�صـــط 
اأ�صعـــار املوا�صـــي يف احلظائر للتحقق مـــن ادعاءات 
بع�ـــش املحات التي تبيع حلوًما لأغنـــام تدعي اأنها 
�صوماليـــة مت �صلخهـــا يف حظائـــر الهملـــة باأ�صعـــار 
ا ت�صل اإلى 2.5 دينار للكيلوغرام، فتبني  متدنية جدًّ
من خال �صوؤالهـــا لأ�صحاب احلظائر هناك اأن اأ�صعار 
ذبائح الأغنام ال�صومالية تبلغ 3 دنانري للكيلوغرام 

يف اأدنى م�صتوياتها.
اإلـــى ذلـــك، ذكـــرت الوكالـــة ب�صـــاأن احلظـــرية 
امل�صكـــو عليها من قبل الأهـــايل ب�صبب روائحها، اأنه 
يجـــري حاليًّا جتهيز املوقع واإ�صـــدار اأذونات البناء؛ 

متهيًدا للنقل يف الفرتة املحددة دون جتاوزها.
واأكدت اأنه ويف حال عدم النقل اأو التباطوؤ �صوف 

يتم اتخاذ كافـــة الإجراءات القانونيـــة الازمة حيال 
�صاحب احلظرية. ولفتت اإلى اأن الوكالة منذ �صكوى 
ـــا بالإخاء  الأهـــايل اأخطـــرت �صاحب احلظـــرية ر�صميًّ
الفوري خال مدة ل تتجـــاوز ال�صهر، وذلك بعد عدة 
اإنذارات وجهت له، وقد قامت الزراعة بتوفري موقع 

بديل للحظرية. 

 خفض األسعار
وقالت اإن عـــدًدا من جتار املوا�صـــي اأعلنوا عن 
ان�صمامهـــم حلملة تخفي�ـــش و�صبـــط الأ�صعار التي 

اأطلقتهـــا وكالـــة الزراعـــة والـــروة البحريـــة العـــام 
املا�صـــي بدعـــوة وكيـــل الزراعـــة والـــروة البحرية 
ال�صيخ خليفة بن عي�صى اآل خليفة، موؤكدين قدرتهم 
يف خف�ـــش اأ�صعـــار اللحـــوم و�صـــوف ت�صمـــل بع�ـــش 
املاحـــم داخـــل ال�صوق املركـــزي. واأ�صـــارت اإلى اأن 
اإحدى موؤ�ص�صـــات ا�صترياد وبيع املوا�صي وعدًدا من 
املربيـــني اأكدوا اأن ال�صوق املحلي ت�صبع باملوا�صي، 
لذلك عليهم اتباع �صيا�صة البيع الكثري مقابل الربح 
ب�صيط فيما ي�صب يف م�صلحة امل�صتهلك البحريني.

و�صـــددت الوكالـــة علـــى حر�صهـــا علـــى تلبية 

احتياجـــات الأ�صـــواق املحلية من زيـــادة املعرو�ش 
مـــن املوا�صـــي احليـــة واللحـــوم املربدة، مـــن خال 
اإعطاء املزيد مـــن املوافقـــات ال�صتريادية والعمل 
علـــي تي�صري الإجـــراءات اأمـــام امل�صتوردين. ولفتت 
اإلـــى تخ�صي�ش فرق عمل من الأطبـــاء البيطريني يف 
خمتلف املنافذ اجلويـــة والربية، ف�صاً عن امل�صالخ 
املرخ�صـــة، حيث يعملـــون على مـــدار اليوم لفح�ش 
اللحـــوم ومراقبة الأ�صواق. وطماأنت كافة املواطنني 
واملقيمني على اأر�ش مملكة البحرين باأن ال�صحنات 
الواردة �صـــواء من املوا�صي احلية اأو اللحوم املربدة 

خ�صعـــت لاإجـــراءات البيطريـــة الازمـــة للتاأكد من 
�صامتها و�صاحيتها لا�صتهاك املحلي. 

 إيقاف اإلجازات
واأ�صارت اإلى اأن اإدارة الرقابة وال�صحة احليوانية 
اأوقفـــت جميع اإجازات الأطبـــاء البيطريني، و�صكلت 
فريق طوارئ لتغطية جميع �صاعات العمل، و�صمان 
الك�صف البيطري على كافة الذبائح مع التن�صيق مع 
املعنيـــني بالعمل داخل امل�صالخ من العمالة الأخرى 

لتحقيق اأعلى معايري اجلودة يف اخلدمات املقدمة.
واأكـــدت جاهزية امل�صالخ طـــوال �صهر رم�صان، 
ومعـــربة عـــن اتخاذهـــا كافـــة التدابـــري الوقائيـــة 
والإجراءات الازمة يف التن�صيـــق مع الأجهزة املعنية 
لتقـــدمي اأف�صل اخلدمـــات. ونّوهت ب�ـــرورة توعية 
اجلمهـــور بعـــدم الذبـــح خـــارج امل�صالـــخ املعتمدة؛ 
حفاًظـــا على ال�صحـــة وال�صامة العامـــة. ولفتت اإلى 
وجود جلـــان تفتي�ش بالتعاون مع وزارة ال�صحة على 
الأ�صواق ومواقع بيع اللحوم؛ للتاأكد من وجود اأختام 
الذبح على الذبائح املعرو�صة، ويف حال خمالفة ذلك 
�صـــوف يتم اتخاذ الإجـــراءات الازمة. وجتدر الإ�صارة 
اإلـــى اأن عـــدد امل�صالـــخ املرخ�صـــة من قبـــل وكالة 
الزراعـــة والـــروة البحرية يبلغ م�صلخـــني يف منطقة 
الهملـــة، اأحدها مت وقف العمـــل فيه اإلى حني توفري 
الطبيـــب البيطري الـــذي ي�رف على عمليـــة الذبح، 

اإ�صافة اإلى 100 حظرية.

• وزير “الأ�صغال” يزور �صوق املنامة املركزي 	

�شيدعلي املحافظة

7 اآالف متــر مربــع م�شــاحــة تكييــف املنــامــة املــركــزي 
بطاقة تربيدية اإجمالية تبلغ 444 طنًّا 

املنامـــة - وزارة الأ�صغـــال و�صـــوؤون البلديات 
والتخطيـــط العمـــراين: زار وزيـــر الأ�صغـــال و�صوؤون 
البلديـــات والتخطيـــط العمراين ع�صـــام خلف �صوق 
املنامـــة املركـــزي لاطمئنـــان على عمليـــة ت�صغيل 
نظام التكييـــف ل�صوق اخل�صـــار والفواكه )مبنطقة 
�صـــوق البيـــع باجلملـــة( �صمـــن املرحلـــة الثانية من 
م�ـــروع تكييف ال�صـــوق بناًء على توجيهـــات رئي�ش 
الـــوزراء �صاحـــب ال�صمـــو امللكـــي الأمـــري خليفة بن 
�صلمان بن خليفـــة للوقوف علـــى احتياجات ال�صوق 

والتجار والباعة من اخلدمات واملرافق.

وخال اجلولة ا�صتمع الوزير اإلى �رح مف�صل عن 
امل�ـــروع، حيث بلغت م�صاحة املنطقـــة التي �صملها 
التكييـــف 7 اآلف مـــرت مربـــع تقريًبـــا، و�صمل نطاق 
العمـــل للم�ـــروع تركيب 28 وحـــدة تكييف وتهوية 
ا،  بطاقـــة تربيديـــة اإجمالية تبلـــغ 444 طنًّـــا تربيديًّ
و33 وحـــدة �صتائـــر عـــزل الهـــواء، وتوفـــري الطاقة 
الكهربائيـــة الازمة والأعمـــال املدنيـــة والإن�صائية 
ذات ال�صلـــة، بالإ�صافـــة اإلى تركيب نظـــام التحكم 
يف ت�صغيـــل وحـــدات التكييف، وقـــد مت النتهاء من 
تركيب جميـــع الوحـــدات واإجراء الختبـــارات الفنية 

والت�صغيـــل التجريبي عليها للح�صـــول على الكفاءة 
الفنية الق�صوى.

وبلغـــت التكلفة الإجمالية للمرحلـــة الثانية من 
امل�ـــروع 337 األفـــا و800 دينار، علًما بـــاأن الوزارة 
انتهـــت مـــن تنفيذ املرحلـــة الأولى العـــام املا�صي 
ومتثلـــت يف تركيـــب نظـــام تكييـــف الهـــواء ل�صوق 
اخل�صار والفواكه )منطقة �صوق التجزئة(، وقد بلغت 
تكلفتهـــا الإجماليـــة 320 األف دينـــار، بعد اأن متت 
تر�صيتـــه من قبـــل جمل�ش املناق�صـــات واملزايدات 

على “الزامل خلدمات التكييف والتربيد”.

إعداد: عباس إبراهيم محاكم

تعوي�س ا�شت�شاري بـ97 األف دينار عن اأجوره املتاأخرةرف�س ح�شانة فنان �شعودي ووالدته البنته
خدمته امتدت 29 عاًما

قــــال املحامــــي حممود ربيــــع اإن املحكمــــة الكربى 
العمالية الأولــــى، األزمت اأحد امل�صت�صفيات اخلا�صة اأن 
يدفــــع ل�صالح ا�صت�صاري جراحة عظــــام ما يزيد عن 97 
األــــف دينار؛ وذلك عن الأجور املتاأخــــرة ومكافاأة نهاية 
اخلدمــــة واملقابل النقدي عــــن بدل الإجــــازة ال�صنوية، 
كمــــا ق�صــــت املحكمــــة باإلــــزام امل�صت�صفــــى بتعوي�ش 
ا من الأجر، والذي تاأخر  ال�صت�صاري بن�صبــــة 6 % �صنويًّ
�رفة ل�صالح الطبيب للفــــرتة من يونيو 2014 وحتى 
فرباير 2017، وتزداد الن�صبة بواقع 1 % عن كل �صهر 

ا. تاأخري لأكر من 6 اأ�صهر مبا ل يجاوز 12 % �صنويًّ
واأو�صح ربيع اأنه كان قد تقدم بدعوى لا�صت�صاري 
للمطالبة باحلكم باإلزام امل�صت�صفى اخلا�ش باأن يوؤدي 
ملوكله الأجــــور املتاأخرة منذ �صهــــر يونيو 2014 حتى 
تاريــــخ ترك العمل الواقــــع يف فرباير 2017، عاوة عن 
التعوي�ش عن التاأخر يف �صداد هذا الأجر، ومكافاأة نهاية 
اخلدمة، ف�صا عن دفع بدل الإجازة ال�صنوية ومقدارها 

30 يوًما مبا يوازي مبلًغا وقدره 1384 ديناًرا.
واأ�صــــار املحامي يف دعواه بــــاأن املدعي هو طبيب 
ا�صت�صــــاري جراحــــة عظــــام وقــــد اأبــــرم عقــــد عمــــل مع 
امل�صت�صفــــى يف فربايــــر 1988 باأجــــر �صهــــري اأ�صا�صي 
مــــع العاوات يبلــــغ 4200 دينار وا�صتمــــر بالعمل حتى 
ظهــــرت م�صكلــــة التوقف عن �صــــداد الأجــــرة يف يونيو 
2014، حيــــث بــــداأ هذا امل�صت�صفى بعــــدم النتظام يف 
�صداد الأجور، مما دعاه اإلى التوقف عن العمل وتقدمي 
ا�صتقالتــــه جمبــــورا يف فرباير 2017، بعــــد اأن تراكمت 
عليــــه الديــــون واأ�صحى بــــا م�صدر دخل ثابــــت ب�صبب 
ذلــــك، وحيــــث اأن امل�صت�صفــــى اخلا�ش مل يقــــم ب�صداد 
الأجور املتاأخرة وبقية م�صتحقــــات الطبيب بالرغم من 
امل�صاعــــي الودية التــــي ُبذلت يف ذلك، ممــــا دعاه اإلى 

اإقامة الدعوى العمالية.
واختتــــم ربيع لئحة دعــــواه بالقول اأن امل�صت�صفى 
اخلا�ش املدعــــى عليه هو املكلف باإثبات �صداد الأجور 

املتاأخــــرة حيــــث اإن عبء اإثبــــات براءة الذمــــة من الأجر 
يقــــع على عاتق �صاحب العمل باعتباره املدين للعامل 
بالأجرة، وذلك باإثبات الوفاء بدليل كتابي طبًقا لن�ش 
املادة )46( من قانون العمل يف القطاع الأهلي، والتي 
تن�ــــش على اأنه: )ل ترباأ ذمة �صاحب العمل من الأجر اإل 
اإذا وقــــع العامــــل على ما يفيد ت�صلمــــه الأجر يف ال�صجل 
املعــــد لذلك اأو يف ك�صوف الأجور، اأو على اإي�صال خا�ش 
ُيعد لهــــذا الغر�ش، اأو باإمتام حتويــــل اأجره اإلى ح�صاب 

باأحد البنوك بناء على طلب العامل(.
اأما ب�صاأن طلب مكافاأة نهاية اخلدمة فقّرر ربيع يف 
لئحة دعــــواه باأن املدعي غري خا�صــــع لقانون التاأمني 
الجتماعي، وبالتايل فهو ي�صتحق عند انتهاء عقد عمله 
مكافــــاأة بواقع اأجر ن�صف �صهر عن كل �صنة من �صنوات 
العمــــل الثــــاث الأولــــى، واأجر �صهــــر عــــن كل �صنة من 
ال�صنــــوات الاحقة عليها، وحيــــث اإن املدعي قد التحق 
بالعمل لــــدى امل�صت�صفى منذ عام 1988 لغاية فرباير 
2017 اأي مــــا يقــــارب 29 عاًما، فهو ي�صتحــــق مكافاأة 
نهايــــة اخلدمــــة مببلغ وقــــدره 38060 دينــــاًرا )ثمانية 

وثاثون األف دينار و�صتون ديناًرا(.
مــــن جهتها، اأ�صــــارت املحكمــــة يف حيثيات حكمها 
ب�صاأن طلــــب املدعي لأجره املتاأخــــر بالقول باأن ممثل 
املدعى عليه ح�ر وهــــو املكلفة قانوًنا باإثبات �صداده 
لأجــــر املدعــــي، ومل يقدم مــــا يفيد ت�صليمــــه راتبه عن 
املــــدة املطالــــب بها ومن ثــــم تكون ذمــــة امل�صت�صفى 

م�صغولة بالأجر عن تلك املدة.
وبّينت اأنه عن طلب اإلزام املدعى عليه بالتعوي�ش 
عــــن التاأخري يف �صداد الراتــــب، فاإنه ملا كانت املحكمة 
قد انتهــــت �صلًفا اإلــــى اأن املدعى عليه قــــد امتنع عن 
�صــــداد الأجر للمدعي عــــن الفرتة املطالــــب بها وحتى 
حينــــه رغــــم انتهاء عاقــــة العمل، وقد اأ�صــــاب املدعي 
من جراء ذلك �ــــرر يف عدم النتفاع بالأجر، مما تق�صي 
معه املحكمة بتعوي�صه بالفائدة القانونية بن�صبة 6 % 

ا. �صنويًّ
اأما عن طلب املدعي مبقابل بدل الإجازة ال�صنوية 
فــــاإن ممثل املدعــــى عليه ح�ر ومل يقــــدم ما يدل على 
ا�صتنفــــاد املدعي لر�صيد اإجازتــــه ال�صنوية اأو ح�صوله 
على البدل النقدي حيث اإن املقرر قانوًنا عماً باملادة 
)85( من قانــــون العمل على اأنه مع مراعاة حكم املادة 
)60( فــــاإن العامل الذي اأم�صى يف خدمة �صاحب العمل 
مــــدة �صنة واحدة علــــى الأقل اإجازة �صنويــــة ل تقل عن 
ثاثــــني يوًما مدفوعة الأجر مبعــــدل يومني ون�صف عن 
كل �صهر، واإذا قلت مدة خدمة العامل عن �صنة ا�صتحق 
اإجازة بن�صبــــة املدة التي ق�صاها يف العمل .... ول يجوز 
للعامــــل النزول عن حقــــه يف الجازة ولــــه اأن يتقا�صى 

ا. عنها مقاباً نقديًّ
وملــــا كان ذلــــك وكان طلب املدعي بــــدل الإجازة 
عن من مــــدة 30 يوم اأجر تقريًبا مبا يوازي مبلغ 1384 
دينــــاًرا باعتبــــار اأن اأجــــره الأ�صا�صي هــــو 1384 وهو ما 

تق�صي به املحكمة.
وتابعت املحكمــــة، اأنه ب�صاأن طلــــب مكافاأة نهاية 
اخلدمة فاإن املقرر يف ق�صاء حمكمة التمييز فاإنه وفًقا 
للمــــادة )116( من قانــــون العمل اأنــــه ي�صتحق العامل 
غــــري اخلا�صع لأحــــكام قانــــون التاأمــــني الجتماعي عن 
اإنهاء عقد عمله مكافــــاأة بواقع اأجر ن�صف �صهر عن كل 
�صنة مــــن �صنوات العمل الأولى واأجر �صهر عن كل �صنة 
من ال�صنــــوات الاحقة، وي�صتحق العامــــل املكافاأة عن 
ك�صــــور ال�صنة بن�صبة املدة التي ق�صاها يف اخلدمة لدى 

�صاحب العمل.
ملــــا كان ذلك وكانت املحكمة قــــد انتهت اإلى اأن 
املدعي قد بداأ العمل يف فرباير 1988 واإنه ترك العمل 
يف فربايــــر 2017 ومــــن ثم تكــــون مدة خدمتــــه ت�صعة 
وع�رين �صنة ي�صتحق عنها مكافاأة نهاية اخلدمة بواقع 
اأجــــر 825 يوًما تقريًبا مبا يــــوازي 38060 ديناًرا الأمر 

الذي تق�صي معه املحكمة باملبلغ �صالف الذكر.

رف�صت املحكمـــة ال�صغرى ال�رعية 
الأولى مطالبة فنـــان �صعودي اجلن�صية، 
وكذلـــك والدته، بح�صانة ابنته املولودة 
البحرينيـــة  زوجتـــه  مـــن  الكويـــت،  يف 
ال�صابة، التي تزوجها يف اململكة العربية 

ال�صعودية.
اجلديـــر بالذكـــر اأن وكيـــل طليقـــة 
يف  قـــال  ال�صـــاب،  ال�صعـــودي  الفنـــان 
وقـــت �صابـــق اإن الأخـــري مل يتمكـــن من 
جلـــب �صهـــود يف الدعـــوى ال�رعية التي 
رفعها �صد مطلقته البحرينية للمطالبة 
�أن  م�ؤك���ًد�  عنه���ا،  �حل�ضان���ة  باإ�ضق���اط 
الفنان املذكـــور اختطف ابنته مب�صاعدة 
مـــن اأ�صخا�ش جمهولني، وذلك من منزل 
طليقته، كما اأنه متكن من اإ�صدار وثيقة 
�صياع جـــواز �صفر ابنته من �صفارة دولة 
خليجية، ومتكـــن بوا�صطتها من مغادرة 
البـــاد برفقـــة ابنته اإلـــى دولـــة الدولة 

امل�صار اإليها.
الق�صيـــة يف  وتتح�صـــل تفا�صيـــل 
اأنه عقـــب م�صـــاكل وقعت بـــني الفنان 
وزوجته البحرينيـــة، واللذين رزقا ببنت 
ر�صيعـــة واحدة، ح�صلـــت الأم على حكم 
بح�صانتها، فتفاجـــاأت الزوجة ذات يوم 
بدخـــول عـــدة اأ�صخا�ـــش جمهولـــني اإلى 
م�صكنهـــا، والذين متكنوا مـــن اختطاف 
ابنتهـــا والهرب بها، بعـــد العتداء على 

�صقيقتها.
فتوجهت الطليقة مبا�رة اإلى مركز 
ال�رطـــة لتقدمي باغ ب�صـــاأن احلادثة، اإل 
اأنه بعد التحري تبني اأن ابنتها الر�صيعة 
قد غادرت الباد برفقـــة والدها الفنان 
ال�صعـــودي بـــرًّا عـــرب منفـــذ ج�ـــر امللك 

فهـــد، والذي تبـــني اأنه قـــدم ملوظفي 
اجلمـــارك وثيقة تفيد ببـــاغ كان تقدم 
به ب�صاأن �صياع جـــواز �صفر طفلته، كان 
قد ا�صتخرجها يف وقت �صابق، وهو ما مل 

ينكره الفنان بعد ذلك.
ولهذا ال�صبب تقدم الفنان املدعي 
طليقت���ه  ح�ضان���ة  لإ�ضق���اط  بدع����ى 
لبنتهما اأمام املحاكم ال�رعية يف كٍل من 
البحرين والكويـــت وال�صعودية، وتقدم 
وكيـــل املدعـــى عليها بدعـــوى متقابلة 

للدعوى الأ�صلية.
ولفـــت وكيـــل املدعـــى عليهـــا يف 
دفوعه املقدمة للمحكمـــة اأن املدعي ل 
حـــق له يف ح�صانـــة ابنته، ف�صـــًا عن اأنه 
نفـــى الدعـــاءات الكاذبة التـــي يدعيها 
الفنان باأن مطلقتـــه ل ت�صلح كحا�صنة، 
بعدما رماها املذكور بتهم غري �صحيحة 
مل يقـــدم اأي دليل عليهـــا ومت�صك بحق 
موكلته يف الرجـــوع عليه بالتعوي�ش عن 
هذه الإ�صاءات، عقب حفظ النيابة العامة 
ل�صكـــوى جنائية تقدم بهـــا �صد موكلته 

ومل يتمكن من اإثبات التهمة بحقها.
وذكر املحامي اأي�ًصا اأنه غري �صحيح 
ما اأفاد به املدعي من اأن طليقته حرمته 
من روؤية ابنتـــه دون وجه حق؛ وذلك لأن 
ابنتهمـــا مل تكـــن يف مملكـــة البحرين يف 
ح�صانة موكلته �صوى �صهر ون�صف قبل 

اأن يختطفها املدعي والهرب بها.
وطالب وكيل الزوجـــة من املحكمة 
الق�صـــاء يف مو�صـــوع الدعـــوى برف�صها 
مـــع اإلـــزام الفنـــان ال�صعـــودي بالر�صوم 

وامل�روفات.

لــلــحــظــرية املــ�ــصــكــو عــلــيــهــا يف الهملة ــديــل  ــب ال لــلــمــوقــع  ــاء  ــن ــب ال ــــــات  اأذون اإ�ـــصـــدار 

ــوم ــح ــل ــــواقــــع بـــيـــع ال ـــــواق وم ـــــص جلـــــان لــلــتــفــتــيــ�ــش عـــلـــى الأ�
100 حـــظــيـــــــرة وم�صـلـخـــــــــان للمــــــوا�صــــــــــي فـــــــــي الهملــــــة



“�سداد”: 20 طالًبا ا�ستفادوا 
من “ادر�س بجد، وادخر اأكرث”

املنامة - �سداد: نُظمت �رشكة �سداد البحرين، 
حملة ترويجية كربى لطالب جامعة البحرين حتت 
�سعار”ادر����س بج���د، وادخر اأك���رث”، اإذ �سّجع هذا 
العر����س الطلب���ة على دف���ع ر�سومه���م اجلامعية 
وفوات���ر هواتفه���م م���ن خ���الل قن���وات الدف���ع 
اخلا�س���ة بال�رشكة متيحًة الفر�سة لهم لال�ستفادة 
م���ن العديد م���ن املزاي���ا الك���ربى. وا�ستفاد 20 
م���ن الطلبة من قي���ام ال�رشكة بت�سدي���د ر�سومهم 
اجلامعي���ة للف�سل الق���ادم اأو فوات���ر هواتفهم 

النقالة لثالثة اأ�سهر بالكامل.  

ريادة لال�ست�سارات تنظم املنتدى الأورواآ�سيوي 
 الب���الد - املحرر القت�سادي: نّظمت موؤ�س�س���ة ريادة لال�ست�سارات بالتعاون 
م���ع جمعية ال�سداق���ة البحرينية الرو�سية منت���دى الأعم���ال الأورواآ�سيوي والذي 
ا�ست�س���اف رج���ال اأعمال م���ن جمهوري���ة رو�سي���ا الحتادي���ة وال���دول الأوروبية 

واحت�سنته البحرين.
ورحبت رئي�س���ة جمموعة ريادة لال�ست�سارات ال�سيخ���ة �سياء بنت اإبراهيم ال 
خليفة، ب�سيوف اململك���ة ورجال الأعمال امل�ساركني من �سلطنة عمان واململكة 
العربي���ة ال�سعودي���ة ورو�سيا واأذربيج���ان واأوكرانيا، وقال���ت اإن املنتدى يهدف 
لفه���م الإمكانات املتاحة لدى ال���دول امل�ساركة وكيفية ال�ستف���ادة من تبادل 
املع���ارف للم�ساهم���ة يف تي�سر التج���ارة البينية والتبادل الثق���ايف، لفتة اإلى ما 
تواجه���ه املنطق���ة من حتديات ي�س���رك يف جزء منها بع�س ال���دول امل�ساركة يف 

املنتدى وتوؤثر على كافة العامل وبخا�سة اجلانب القت�سادي واجليو�سيا�سي.

  للتوا�سل:  )ق�سم القت�ساد: 17111455(              ق�سم الإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )ال�سراكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434(
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اقتصاد

بآالف الدوالرات األمريكية   قامئة املزيانية العمومية املرحلية املوحدة -  

بآالف الدوالرات األمريكية  قامئة التدفقات النقدية املرحلية املوحدة - 

قامئة التغريات يف حقوق املسامهني املرحلية املوحد - بآالف الدوالرات األمريكية 

بآالف الدوالرات األمريكية  قامئة الدخل املرحلية املوحدة - 

مكا يف 31 مارس 2018 

للثالثة أهشر املنهتية يف 31 مارس 2018 )مراجعة(

للثالثة األهشر املنهتية يف 31  مارس 2018 )مراجعة(

للثالثة أهشر املنهتية يف 31  مارس 2018 )مراجعة(

)مراجعة(
31 مارس

2018

)مدققة(
31 ديمسرب 

2017

األصول

 1,823  2,168 نقد وأرصدة لدى البنوك 

 13,004  5,502 مدينو املراحبات مستحقة القبض

 15,500  9,491 مبالغ مستحقة من بنوك

 5,071  5,087 مدينو املضاربات مستحقة القبض

 5,851  3,322 مدينو المتويل مستحقة القبض

 73,461  74,038 استمثارات يف الصكوك

 5,651  5,252 استمثارات االهسم والصناديق املالية

 27,547  27,367 االستمثارات العقارية

 139  137 معدات

 1,366  1,652 أصول أخرى

 149,413  134,016 مجموع األصول

   للثالثة أهشر املنهتية يف   

31 مارس
2018

31 مارس
2017 

 )6,452( )13,157(صايف النقد املستخدم يف األنشطة التشغيلية 

 )6,452( )13,157(النقص يف النقد ومايف حمكه 

 10,579  30,327 النقد وما يف حمكه يف 1 يناير 

 4,127  17,170 النقد وما يف حمكه يف 31 مارس

* مالحظة: قامئة التدفقات النقدية املرحلية املوحدة متوفرة بالتفصيل عىل املوقع االلكرتوين ملركز إدارة السيولة املالية

للثالثة أهشر املنهتية يف

31 مارس
2018

31 مارس
2017

الدخل من:

 936  877    األستمثار يف الصكوك

 19  8    استمثارات يف األهسم والصناديق املالية

 18  56    مستحقات لدى البنوك

96133   مستحقات المتويل

 12  16    مستحقات املضاربات

عائد اىل حاميل الصكوك قصرية خمصوما مهنا : 
املستمثرين و البنوك  )368()483(    االجل - 

 570  750 

 68  68 رسوم اخلدمات املرصفية االستمثارية

 390  330 أرباح اإلجارة 

 22  -   أرباح من التعامالت األجنبية

 27  235 أرباح أخرى 

 1,257  1,203 ايرادات التشغيل 

املرصوفات

 670  625 تاكليف املوظفني 

 210  192 مرصوفات عامة وادارية  

 181  181 اسهتالك

 1,061  998 املرصوفات التشغيلية 

 196  205 صايف الرحب للفرتة قبل خمصص االمضحالل 

خلسائر االئمتان  )33(280صايف املسرتدات )البدالت( 

 -    )285(خسائر القمية العادلة غري املتحققة من االستمثارات يف الصناديق

 163  200 صايف الرحب  للفرتة

املطلوبات وحقوق املسامهني    

املطلوبات                              

 93,461  79,971 مبالغ مستحقة لملستمثرين يف الصكوك قصرية األجل والبنوك

 979  902 مبالغ مستحقة الدفع لملوظفني

 832  809 مطلوبات أخرى

 95,272  81,682 مجموع املطلوبات

حقوق املسامهني

 59,039  59,039 رأس املال

 8,567  8,282 احتياطات

 )13,465( )14,987(جعز مرتامك

 54,141  52,334 مجموع حقوق املسامهني 

 149,413  134,016 مجموع املطلوبات وحقوق املسامهني

احتياطات

احتيايط عاماحتيايط قانوين رأس املال
احتيايط القمية

العادلة لالستمثار 
مجموع 

مجموع حقوق )جعز مرتامك(األحتياطيات 
املسامهني

الرصيد يف 1 يناير 2018

تعديالت التحول نتيجة لتطبيق معيار احملاسبة 

املايل رمق 30 مكا يف 1 يناير 2018

59,039 

     - 

 3,881 

   - 

 2,226 

    - 

 2,460 

   - 

 8,567 

   - 

)13٫465( 

 )2,007( 

54٫141

 )2,007( 

 52,134  )15,472( 8,567  2,460  2,226  3,881  59,039 الرصيد املعاد عرضه مكا يف 1 يناير 2018 

صايف الرحب للفرتة

التغريات املرتامكة يف القمية العادلة  

   - 

-

   - 

-

   - 

-

   - 

)285( 

   - 

)285( 

 200 

285 

 200 

   - 

 52,334  )14٫987( 8,282  2,175  2,226  3,881  59,039 الرصيد يف 31 مارس 2018 

الرصيد يف 1 يناير 2017

صايف الرحب للفرتة

 59,039 

  - 

 3,669 

  - 

 2,226 

  - 

 2,460 
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وزير �لتج�رة: رحالت �سي�حية من مرف�أ ب�سرتة �إلى خليج توبلي
ممثلون من 120 �رشكة فرن�سية يزورون البحرين

 علي �لفرد�ن من �ل�سن�ب�س 

ك�سف وزير التجارة وال�سناعة وال�سياحة، 
زايد الزياين، عن ت�سير رحالت �سياحية اإلى 
خلي���ج توبل���ي من اأج���ل اإطالع ال�سي���اح على 

اأ�سجار القرم املعروفة يف هذه املنطقة.
وهذه اأولى رح���الت �سياحية مدعومة من 
قبل احلكومة يتم ت�سيرها اإلى اأ�سجار القرم 
بخلي���ج توبلي، اإذ كان الأه���ايل وال�سيادون 
يقومون برتي���ب جولت �سياحي���ة بطريقة 

بدائية.
الرح���الت  اأن  “الب���الد”  الوزي���ر  واأبل���غ 
�ستنطلق من ر�سيف خا�س يف �سرة بالقرب 
م���ن حديقة ج�رش �سرة القدمي، وذلك للقيام 
بجول���ة �سياحية يف خليج توبلي و�سط اأ�سجار 

القرم فيه.
ولف���ت الوزير اإل���ى اأن اخلطوة عبارة عن 
م�رشوع جديد ينف�سل ع���ن م�رشوع “التاك�سي 
البح���ري” ال���ذي يت���م العم���ل عل���ى تطويره 
بالتعاون مع وزارة املوا�سالت والت�سالت.

اإل���ى ذلك، اأكد الرئي�س التنفيذي لهيئة 
البحري���ن لل�سياحة واملعار����س ال�سيخ خالد 
ب���ن حم���ود، اأن موقع انط���الق الرحالت جاهز 

للت�سغيل قريًبا.
وكان الوزير يتح���دث يف موؤمتر �سياحي 

�سب���اح اأم����س ح�رشه نح���و 120 م�س���ارًكا من 
فرن�س���ا، اإذ تاأم���ل البحري���ن يف ا�ستقط���اب 
ال�سياح الفرن�سيني من خالل م�ساهمة ممثلي 
ال����رشكات يف تنظي���م رح���الت �سياحي���ة اإلى 

اململكة.
 Forum اأم����س الأول موؤمت���ر  وانطل���ق 
19، وال���ذي  Des Pionniers يف ن�سخت���ه 

ُيعقد للم���رة الأولى عل���ى الإطالق بني دول 
املنطق���ة، حيث مت اختي���ار البحرين من قبل 
يف  احل���دث  ه���ذا  ل�ست�ساف���ة   ESCAET
الف���رة م���ن 12 - 16 مايو اجل���اري، مبركز 

البحرين الدويل للمعار�س واملوؤمترات.
وق���ال الوزي���ر اإن ه���ذا املنت���دى يعقد 
للمرة الأول���ى باملنطقة، معت���رًبا اأن ال�سوق 

الفرن�سي���ة م���ن الأ�س���واق املهم���ة للقط���اع 
ال�سياح���ي واأن البحري���ن تريد الدخ���ول اإلى 
هذا ال�سوق ال���ذي مل يكن يتم الركيز عليه 
�سابًق���ا، لفًت���ا اإلى اأن���ه �سيتم اإط���الع الوفد 
الفرن�سي على مقومات اجلذب والإمكانيات 

التي حتظى بها اململكة.
وب���ني الزي���اين اأن الزي���ارات الت���ي قام 

بها كارتيه الفرن�س���ي املعروف لل�سياحة يف 
البحرين والط���الع على �سناع���ة اللوؤلوؤ يعد 
دلي���اًل يوؤرخ لعم���ق العالق���ات التجارية بني 

البلدين.
لهيئ���ة  التنفي���ذي  الرئي����س  واأو�س���ح 
البحري���ن لل�سياح���ة قائالً “من خ���الل مكتبنا 
مزاي���دة  يف  دخلن���ا  فرن�س���ا  يف  التمثيل���ي 
ل�ست�ساف���ة ه���ذا املوؤمتر، وه���و ي�سم 120 
خبًرا م���ن �رشكات ال�سياح���ة ومكاتب ال�سفر 
و�سحافي���ني  ال�سف���ر  خدم���ات  وم�سغل���ي 
خمت�س���ني يف ال�سف���ر، ويف كل ع���ام يق���ام 
املوؤمت���ر يف بلد، واحلمد هلل فزن���ا باملزايدة 

ل�ست�سافة احلد يف البحرين”.
واأف���اد ال�سيخ حم���ود اأن ا�ست�سافة مثل 
ه���ذه الفعاليات والوفود الدولية ت�ساهم يف 

و�سع البحرين على اخلارطة ال�سياحية.
ويهدف ه���ذا احلدث اإل���ى الركيز على 
3 حم���اور رئي�سي���ة األ وه���ي، توا�سل كافة 
ال�سياح���ة  بقط���اع  املعني���ني  امل�سارك���ني 
بغي���ة تبادل اخلربات وامله���ارات، وت�سليط 
ال�س���وء على خمتل���ف الفر����س ال�ستثمارية 
التجارية وال�سياحية، وبالتايل ك�سف النقاب 
ع���ن ح�س���ارة وتاري���خ الوجه���ات ال�سياحية 
النواح���ي  اأب���رز  وا�ستعرا����س  املن�س���ودة 

ال�سياحية التي ت�ستهر بها.

• جانب من الفعالية	

 MSCI مع ترقب ان�سمامها املحتمل اإلى موؤ�رش

تخ�سع الوحدات ملتطلبات عدة

م�ستثمرون بحرينيون يتوقعون �رتف�ًع� ب�ل�سوق �ل�سعودية 

��ستري�د ربع مليون جه�ز �ت�س�لت ب�لربع �لأول 

�س���وق  توا�س���ل  �سيك���و:   - املنام���ة 
الأ�سهم ال�سعودي���ة ك�سب املزيد من الزخم 
 MSCI يف ظل ان�سمامها املحتمل اإلى موؤ�رش
لالأ�س���واق النا�سئ���ة يف الع���ام 2018، وذلك 
عق���ب ان�سمامها اإلى موؤ�رش FTSE لالأ�سواق 
النا�سئة ال�سهر املا�سي. وقال رئي�س ق�سم 
اإدارة الأ�سول ل���دى “�سيكو”، �سكيل �رشوار 
“ي�ستند هذا الرتف���اع املتوقع اإلى العديد 
من العوامل الأ�سا�سي���ة مثل النمو يف ربحية 
ال����رشكات وبيئ���ة العمل املواتي���ة لعدد من 
القطاع���ات. اإذ �سه���دت ال�س���وق حال���ة من 
اله���دوء الن�سبي خالل الع���ام 2017 ولكنها 
عاودت النتعا�س جمدًدا مع نهاية العام بعد 
الإع���الن عن امليزانية العامة التو�سعية. ويف 
هذا الع���ام، �سهدت ال�س���وق ارتفاًعا بن�سبة 
15 % مدفوع���ًة بالتقارير التي اأ�سارت اإلى 
ق���رب ان�سمام ال�س���وق ال�سعودي���ة اإلى كل 
م���ن موؤ�رش FTSE وموؤ����رش MSCI لالأ�سواق 
النا�سئ���ة، والذي م���ن املتوقع اأن ي�ساهم يف 
�سخ تدفقات نقدية غ���ر ن�سطة ت�سل اإلى 

15 مليار دولر. وكانت ال�رشكات ذات راأ�س 
امل���ال الكبر الت���ي تتمت���ع اأ�سهمها بحركة 
ت���داول عالي���ة، والت���ي ُيتوق���ع اأن حت�س���ل 
عل���ى اأوزان عالي���ة يف املوؤ����رشات، هي اأكرب 

امل�ستفيدين من هذا الرتفاع”.  
واأ�س���ار �رشوار اإلى اأنه على الرغم من اأن 
التدفقات غ���ر الن�سطة �ستب���داأ اعتباًرا من 
مار����س 2019 ف�ساع���ًدا، اإل اأن ال�سنادي���ق 

الن�سطة امُلقيمة وفًق���ا لأداء هذه املوؤ�رشات 
قبي���ل  بال�ستع���داد  بالفع���ل  ب���داأت  ق���د 
الن�سمام املرتق���ب )2.5 مليار دولر حتى 
الآن(، م�سيًفا اأن املراقبني لل�سوق يقدرون 
ال�ستثماري���ة  التدفق���ات  قيم���ة  اإجم���ايل 

الن�سطة بني 15 و30 مليار دولر.
عوائ���د  ترتف���ع  اأن  “نتوق���ع  واأو�س���ح 
ال�س���وق بن�سب���ة 25 % تقريًب���ا خ���الل عامي 
2018 و2019، و�سيك���ون 10 % مما �سبق 
نتيج���ة لرتفاع مع���دل ال�سعر اإل���ى الربحية 
لالأ�سهم، وهذا �سيزيد من معدل تغر ن�سبة 
ال�سع���ر اإلى الربحية لل�س���وق مبقدار18 اإلى 
19 م���رة، وه���و لي����س م�ست���ًوى مبالًغا فيه. 
كم���ا اأن منو ربحية ال�رشكات هو اأحد العوامل 
املوؤث���رة يف ن�سب���ة العوائد، والت���ي �سجلت 
���ا خالل العام 2017 بعد تراجعها  اأداًء اإيجابيًّ
ملدة عامني متتالني. ونتوقع اأن يكون منو 
الربحي���ة مدفوًع���ا ب�س���كل رئي�س���ي من قبل 

قطاعي البنوك والكيماويات”.

�ساحية ال�سيف - تنظيم الت�سالت: 
اأ�سارت اإح�ساءات هيئة تنظيم الت�سالت 
بالبحري���ن اإل���ى اأن اإجمايل ع���دد الوحدات 
امل�ستوردة خ���الل الأ�سه���ر الثالثة الأولى 
م���ن العام 2018 بل���غ 268.9 األف وحدة. 
وتخ�س���ع هذه الوح���دات لع���دة متطلبات 
تقني���ة واملتطلب���ات املتعلق���ة بال�سالمة 
كجزء من الإجراءات التنظيمية التي تقوم 
بها الهيئ���ة ل�سمان حماي���ة امل�ستهلكني 
وتتمث���ل  النهائي���ني.  وامل�ستخدم���ني 
الوحدات امل�ستوردة يف اأجهزة الت�سالت 
الت���ي هي جزء من �سبكة ات�سالت عامة اأو 
مرتبطة بها. يذكر اأن الهيئة قامت يف عام 
2017 بتنفي���ذ طلبات ا�ست���راد اأكرث من 
1.5 ملي���ون وحدة. كما اأن نظام املوافقة 
الإلكروين الذي اعتمدته الهيئة يف اأوائل 
ع���ام 2016 مكنه���ا م���ن تنفي���ذ طلب���ات 
ا�ستراد اأجهزة الت�س���الت بكفاءة اأكرث، 
حيث ي�ستغرق تنفيذ الطلبات ب�سكل عام 

اأقل من يومني.

حج���م  اأن  البيان���ات  واأظه���رت 
الطرفي���ة  الت�س���الت  اأجه���زة  ا�ست���راد 
)الهوات���ف املتنقل���ة، الهوات���ف الذكية، 
اأجه���زة الفاك����س، الطابع���ات، املا�سحات 
ال�سوئي���ة، الأجه���زة اللوحي���ة( يف 2017 
بلغ 1.286.476 ملي���ون وحدة )85 %(. 
كم���ا بلغ حجم ا�ست���راد اأجهزة الت�سالت 

غر الن�سطة )الأ�س���الك، الألياف الب�رشية( 
87.021 األ���ف وح���دة )6 %(. وبل���غ عدد 
قطع غيار الهواتف امل�ستوردة 139.257 

األف وحدة )9 %(.
وق���ال مدي���ر اإدارة ال�س���وؤون التقنية 
والعملي���ات بالهيئ���ة، حممد ب���ن عبداهلل 
النعيم���ي “ته���دف الإج���راءات التنظيمية 
التي تقوم بها الهيئة املتعلقة با�ستراد 
اإل���ى  اإل���ى البحري���ن  اأجه���زة الت�س���الت 
�سبط عملي���ة ا�ستراد الأجه���زة من خالل 
����رشورة احل�س���ول عل���ى موافق���ة م�سبقة 
م���ن الهيئ���ة واجلهات املعني���ة ل�ستراد 
اأجه���زة الت�سالت وذل���ك ل�سمان توفر 
�سب���كات عامة اأكرث اأماًنا يف اململكة، حيث 
اأن بع����س الأجهزة ل تتما�سى مع املعاير 
اخلا�سة ب�سالمة النبعاثات وقد ل تتوافق 
مع �سب���كات الت�س���الت يف البحرين وقد 
يرت���ب على ا�ستراده���ا وا�ستخدامها يف 
اململك���ة ����رشر عل���ى �سب���كات الت�سالت 

القائمة وامل�ستهلكني”. 

• �سكيل �رشوار	

• حممد النعيمي	
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“األبا”: انعقاد اجتماع اأ�سحاب امل�سلحة لـ“اخلط ال�ساد�س” 

“املوا�سالت” توقع عقد تركيب لوحات الطاقة ال�سم�سية

“بيتك” يطلق ثاين من�سة اإلكرتونية يف البحرين

يتفقد جممع املرافق املركزية اجلديد باملطار وزير “املوا�سالت” 

“جزيل” لفتح احل�سابات بتجربة بنكية فريدة

بدء توليد الكهرباء يف م�رشوع مبنى امل�سافرين احلديث 

زينب العكري من خليج البحرين

 ق���ال حمافظ م����رشف البحرين املرك���زي ر�سيد 
املع���راج، اإن بي���ت التموي���ل الكويت���ي اأخ���ذ مبادرة 
اإط���اق ث���اين بن���ك الك���روين يف اململك���ة يف �سياق 
ال�سيا�س���ة التي اتبعها امل����رشف املركزي يف ت�سجيع 
للزبائ���ن  اخلدم���ات  تق���دمي  لت�سهي���ل  امل�س���ارف 
ولتخفي����ض التكاليف. واأ�س���اف اأن امل�رشف بداأ منذ 
ع���ام واح���د يف برنامج لت�سجي���ع وحتفي���ز البنوك يف 
البحري���ن على الدخول يف ه���ذا املجال اجلديد بحيث 
تق���دم للزبائن م���ن خاله تقنيات حديث���ة ومنتجات 
جدي���دة ح�رشية تواك���ب التط���ورات العاملي���ة التي 
ت�سهدها ال�سناعة امل�رشفي���ة، حمفًزا البنوك الأخرى 
لتب���ادر لإط���اق املزيد من ه���ذه اخلدم���ات. واأ�سار 
اإل���ى اأن اله���دف م���ن ال�سريف���ة اللكرونية تقدمي 
كل م���ا ه���و مفيد لاقت�س���اد املحلي وخدم���ة زبائن 
البن���وك وتقلي���ل التكالي���ف، لفًتا اإل���ى اأن اململكة 
بحاج���ة لا�ستمرار مبثل هذه املنتجات احلديثة التي 
�ست�س���ع اقت�ساد البحرين يف تط���ور ومنو با�ستمرار.  
ب���دوره، قال الع�س���و املنتدب والرئي����ض التنفيذي 
لبي���ت �لتموي���ل �لكويت���ي، عبد�حلكيم �خلي���اط، �إن 
اإط���اق مبادرة املن�سة اللكروني���ة هي نقلة نوعية 
يف العم���ل امل�رشيف يف البحرين، مبيًن���ا اأنه من اأف�سل 
�خلدم���ات �لت���ي يت���م تقدميه���ا على م�ست���وى دول 
اخلليج. واأ�ساف: “ناأمل يف زيادة اخلدمات امل�رشفية 
املقدمة م���ن بيت التمويل الكويت���ي اأكرث من خال 
هذه املن�س���ة، ون�سكر امل�رشف املركزي على تعاونه 
لدفع البنوك املحلية لاإ�رشاع يف تقدمي اأف�سل حلول 
للمنتج���ات الرقمي���ة والت���ي تك���ون قليل���ة التكلفة 
للزب���ون والبنك، وتق���دم اأي�ًسا خدم���ات مناف�سة يف 

ا”. �سوق ال�سريفة عامليًّ
وتابع: “كما ن�سك���ر جمل�ض التنمية القت�سادية 
على جهودهم يف دف���ع مو�سوع �ملوؤ�س�سات �لرقمية 
واإدخال العمل التكنولوجي يف امل�سارف للموؤ�س�سات 
املالي���ة العامل���ة يف اململكة”. من جانب���ه، قال مدير 

اأول ورئي����ض تطوير الأعم���ال يف املجموعة امل�رشفية 
لاأف���راد يف البنك، �سباح الزياين، اإن من�سة “جزيل” 
ه���ي من�س���ة م�رشفية رقمي���ة توفر للزب���ون اإمكانية 
فت���ح ح�ساب من اأي مكان ويف اأي وقت خال دقائق، 
ومن املمكن م���اأ بيانات العميل ع���ن طريق العديد 
م���ن اخلدم���ات التكنولوجي���ة املتوف���رة يف املن�سة 
وجميعه���ا حتفظ للزب���ون خ�سو�سيات���ه. واأ�ساف اأن 
“جزي���ل” تتيح خدم���ات امل�رشف اإلى كاف���ة العماء 
�س���واء احلالي���ن اأو اجل���دد، ويق���دم مفه���وم جديد 
لل�سريفة ال���ذي يعطي معنى اآخر ع���ن طريق برامج 
يتم �لعم���ل عليها حالي���ا و�سيتم تقدميه���ا للزبون 
خ���ال الأ�سه���ر القادمة، موؤك���ًدا ا�ستمرارية البنك يف 
حتديث التطبيق حتى الو�سول لروؤية “بيتك” وهي 
اأن تكون اخلدمات امل�رشفية جزء من احلياة اليومية.

وكان بي���ت التمويل الكويتي -البحرين،  د�سن 
اأم�ض املنتج اجلديد كلياً “جزيل” والذي يعد من�سة 
جمتمعية رقمية لفتح احل�سابات امل�رشفية بالبحرين 

ودول جمل�ض التعاون اخلليجي.
ومتا�سًيا م���ع ا�سراتيجي���ة التكنولوجيا املالية 
“FinTech” �سيق���دم “جزيل” للعماء يف اململكة، 
ومن ث���م يف دول جمل�س �لتع���اون �خلليجي، �إمكانية 
فتح ح�ساب توفري قائم على مبد�أ �مل�ساربة، ح�ساب 
الب�س���ارة، م���ع تفعيل خدم���ات اأخرى ع���ر التطبيق. 

كم���ا يقدم بيت التمويل الكويت���ي - البحرين خدمة 
التع���رف على العمي���ل اإلكرونيا، حي���ث يتحقق من 
Vi -  سسحة معلومات العميل عر الت�سال عن بعد

eo Conferencing م���ن خال من�سة “جزيل” كما 
�سُيمكن “جزيل” العماء من فتح احل�ساب يف غ�سون 

دقائق فقط دون احلاجة لزيارة الفرع.
“خ���ريك  �سع���اره  حت���ت   “جزي���ل”  ويه���دف 
ب�سريفت���ك” ملكاف���اأة م�سرك���ي جمتم���ع “جزي���ل” 
الرقم���ي مبزاي���ا تخت����ض بامل�سوؤولي���ة املجتمعي���ة 
تتمح���ور ح���ول تطوي���ر �ل���ذ�ت، �لتعلي���م، و�لرعاية 
ال�سحي���ة، حي���ث تع���د مي���زات املجتم���ع ج���زًءا م���ن 
�لعديد من �خلدم���ات �ملميزة �لتي �سيتم طرحها يف 

امل�ستقبل القريب.
وتوف���ر من�س���ة “جزي���ل” ع���دًدا م���ن املميزات 
الوثائ���ق  يف  التحق���ق  �سمنه���ا  م���ن  املتخ�س�س���ة 
الر�سمي���ة، وم�س���ح ون�س���خ الوثائق الرقمي���ة مبا يف 
ذل���ك التوقيع، والتع���رف على الوج���ه، واإيجاد هوية 
رقمي���ة وغريه���ا الكث���ري. وباإمكان املن�س���ة التحقق 
م���ن الوثائق املم�سوحة �سوئيًّا من قبل العميل، عر 
تطبيق �إلكرتوين حي���ث �سيتم تنبيه �لبنك فور�ً عند 
ح�سول اأي تاعب. باإمكان العماء الآن حتميل برنامج 
 Apple”و ”Google Play Store”جزي���ل” م���ن“

.”App Store

املحرق - �رشك����ة املطار: تفقد وزي����ر املوا�سات 
والت�سالت، رئي�ض جمل�����ض اإدارة �رشكة مطار البحرين، 
كم����ال بن اأحم����د حمم����د، �سب����اح اأم�ض  جمم����ع املرافق 
املركزية الواقع �رشق املطار، برفقة الرئي�ض التنفيذي 
ل�رشك����ة مط����ار البحري����ن حممد يو�س����ف البنف����اح وعدد 
م����ن امل�سئولن التنفيذي����ن يف ال�رشك����ة وممثلن عن 
 Hill ومدير امل�رشوع �رشكة ،adpi  ال�رشكة ال�ست�ساري����ة
Arabtec-( و�رشك����ة اأرابت����ك ت����اف International
Tav( املق����اول الرئي�س����ي للم�����رشوع، وذل����ك مبنا�سبة 
الرئي�سي����ة  الكهرب����اء  تثبي����ت مفاتي����ح  م����ن  النته����اء 
وتو�سي����ل الكهرب����اء اإل����ى املجم����ع، ال����ذي يعت����ر اأحد 

املن�ساآت الأ�سا�سية يف م�رشوع حتديث مطار البحرين.
واطلع الوزير على جمم����ع املرافق املركزية، حيث 
ا�ستم����ع اإلى �����رشح تف�سيلي ح����ول املراح����ل الأ�سا�سية 
للم�����رشوع التي امتدت على مدار عامن ابتداًء من ابريل 
2016 وحتى 2018، حيث مت البدء يف الأعمال الإن�سائية 
للمجم����ع والتعاق����دات التجاري����ة مع ال�����رشكات املوردة 
للمع����دات الرئي�سي����ة كمول����دات الكهرب����اء، وم����ردات 
اله����واء واملياه، وم�سخات املياه، وحمطة حتلية املياه، 
وم�سخات احلري����ق الرئي�سية، يف حن ا�ستملت املرحلة 
الثانية على توريد الأجهزة وبناء خزانات املياه وتركيب 
املول����دات الكهربائي����ة وتو�سيله����ا مبحط����ة الكهرباء 
الرئي�سي����ة الواقعة داخل من�ساآت املط����ار، وذلك اإيذاًنا 
بتو�سيل الكهرباء واإمدادات املياه املحاة ومياه اإطفاء 

احلرائق واملياه الباردة يف مبنى امل�سافرين اجلديد.
واأ�ساد وزير املوا�سات والت�سالت بوترية العمل 
املت�سارع����ة يف تنفي����ذ برنام����ج حتديث مط����ار البحرين 

ال����دويل واجله����ود املبذول����ة م����ن قبل فري����ق العمل يف 
امل�����رشوع وفًقا للجدول الزمني املحدد، موؤكًدا اأن خطوة 
تو�سي����ل الكهرب����اء م����ن حمطة كهرب����اء مط����ار البحرين 
الدويل اإلى مفاتيح الكهرباء الرئي�سية يف جممع املرافق 
املركزي����ة تاأت����ي �سمن اخلط����وات الرئي�سي����ة التي من 
�ساأنها اأن ت�ساعد على تنفيذ مرحلة التجهيز الداخلي يف 
الرب����ع الرابع من 2018 والت����ي ت�ستلزم توفري الكهرباء 
واملاء واملياه الباردة ملبنى امل�سافرين اجلديد ومواقف 
ال�سيارات ومواق����ف الطائرات، م�سيًفا اأن هذه املن�ساأة 
مب����ا حتتويه من وحدات لتريد املياه ومولدات للطاقة 
الحتياطية، �سُتمّكن اإدارة املط����ار من تلبية احتياجات 
املبن����ى البالغة م�ساحته الجمالي����ة 210 األف مر مربع، 
بالإ�ساف����ة اإلى �سمان ا�ستمرارية العمليات الت�سغيلية، 
م�سرًيا اإلى اأن جميع الأجه����زة واملعدات املكونة ملجمع 

املرافق املركزي����ة قد خ�سعت لاختب����ارات القبلية يف 
بل����د املن�ساأ ل�سمان تكامل املعدات مبتطلبات العقود. 
واأ�س����اد كم����ال ب����ن اأحمد بال����دور الذي قام ب����ه ال�سباب 
البحريني الذي����ن �ساركوا بكل كف����اءة واقتدار يف كافة 
الختبارات الَقبلية للوح����دات وكافة الأعمال التنفيذية 
للم�����روع، مع حر�سهم على �ملتابع����ة �مل�ستمرة، موؤكًد� 
�أنه����م �أحد �أهم �لركائز �لرئي�سي����ة مل�روع حتديث مطار 
البحرين الدويل. يذكر اأن وزارة املوا�سات والت�سالت 
وبالتعاون مع املق����اول الرئي�سي للم�رشوع حر�ست على 
�أن يت����اءم ت�سميم جممع �ملر�ف����ق �ملركزية مع معايري 
 )LEED( سهادة �لريادة يف �لطاقة و�لت�سميم �لبيئي�
ا  والتي تع����د النظام الأ�سه����ر والأك����رث ا�ستخداًما عامليًّ
لت�سني����ف املباين اخل�����رشاء، كم����ا ت�سكل رم����ًزا معتمًدا 

لالتزام مبعايري ال�ستدامة على م�ستوى العامل.

• احل�سور يف تد�سن املن�سة اللكرونية	

• زيارة وزير املوا�سات للمجمع اجلديد	

ع�سك���ر - األب���ا: عق���دت �رشك���ة اأملنيوم 
لأ�سح���اب  اجتم���اع  اأول  “األب���ا”،  البحري���ن 
امل�سلح���ة امل�سرك���ة اخلا����ض مب����رشوع خط 
ال�سه���ر ال�ساد�ض للتو�سع���ة، اأم�ض الأحد 13 
ماي���و 2018 يف قاعة اأوال بفن���دق اخلليج – 

البحرين.
و�أقي���م �الجتم���اع بهدف �إط���اع �أ�سحاب 
�مل�سلح���ة �مل�سرتك���ة عل���ى �أه���م �لتطور�ت 
عل���ى �سعي���د م�رشوع خ���ط ال�سه���ر ال�ساد�ض 
للتو�سع���ة، وتق���دمي نب���ذة ع���ن �أه���م �الآث���ار 
البيئي���ة والجتماعية املرتب���ة على امل�رشوع، 
وذل���ك متا�سًي���ا م���ع متطلبات معاي���ري الأداء 
من قب���ل ال�رشكة املالي���ة الدولي���ة )موؤ�س�سة 
الإقرا�ض التابعة للبنك الدويل(.  ومن �سمن 
املدعوي���ن الرئي�سي���ن حل�س���ور الجتم���اع، 
ممثل���ون ع���ن خمتل���ف اجله���ات احلكومي���ة 
وال���وزارات يف البحري���ن، وكذل���ك املنظمات 
الأهلي���ة وموؤ�س�س���ات املجتمع امل���دين. ح�رش 
الجتم���اع كذل���ك فري���ق الإدارة التنفيذي���ة 
بال�رك���ة، بقي���ادة �لرئي����س �لتنفي���ذي  تيم 
م���وري، والرئي�ض التنفيذي ل�س���وؤون الطاقة 

اأمن �سلط���ان واملدي���ر الإداري مل�رشوع خط 
ال�سه���ر ال�ساد����ض �سوق���ي الها�سم���ي، اإلى 
جانب مدي���ري الدوائ���ر واملمثلن املعنين 
اخلارج���ي  التدقي���ق  و�رشك���ة  “الب���ا”،  ع���ن 
وق���ال  اأرابي���ا(.  )اإنفريومنن���ت  امل�ستقل���ة 
الرئي����ض التنفي���ذي لل�رشك���ة “لق���د اأ�سب���ح 
م�رشوع خط ال�سهر ال�ساد�ض للتو�سعة حقيقة 
و�قع���ة، حي���ث �سي�ساه���م يف �حلف���اظ عل���ى 
الق���درة التناف�سي���ة لل�رشك���ة لأجي���ال قادمة. 
ونح���ن واثق���ون باأن ه���ذا الجتم���اع �سيكون 
مبثابة من�سة لتعزي���ز العاقات التي تربطنا 
باأ�سح���اب امل�سلح���ة امل�سرك���ة م���ن جميع 
�لفئات، وتعزي���ز �ر�كاتن���ا �ملختلفة معهم. 
وبه���ذه املنا�سب���ة، اأود اأن اأع���ر ع���ن بال���غ 
�سكري جلمي���ع الأط���راف ذات العاقة الذين 
�ساندوا ال�رشك���ة يف م�سريتها لأن ت�سبح اأكر 
م�سه���ر لاأملنيوم ذي موقع واحد يف العامل”. 
و�ستعق���د األبا جل�سة مفتوح���ة للجمهور العام 
يف البحري���ن الي���وم  14 ماي���و 2018 يف قاعة 
اأوال بفن���دق اخللي���ج م���ن ال�ساع���ة التا�سعة 

�سباًحا وحتى ال�سابعة م�ساًء.

والت�س���الت:  املوا�س���ات   - املنام���ة 
والت�س���الت  املوا�س���ات  وزارة  وقع���ت 
I -“  تتفاقية مع �رشكة اإنرجرين تكنولوجي

tergreen Technologies” املتخ�س�س���ة 
يف اإنتاج اأنظمة تولي���د الطاقة الكهربائية يف 
البحري���ن، ون�ست التفاقية عل���ى اأن تتولى 
مبوجب���ه ال�رشك���ة تركي���ب لوح���ات للطاق���ة 
ال�سم�سي���ة ذات موا�سف���ات عالي���ة ومعتمدة 
ل���دى �ململك���ة، يت���م تثبيته���ا عل���ى �أ�سطح 
ثاث���ن من حمط���ات توقف احلاف���ات التي 
مت اإن�سائها حديث���اً. وقع التفاقية من جانب 
الوزارة وكي���ل النقل ال���ري والريد بوزارة 
جمع���ان،  م���رمي  والت�س���الت،  املوا�س���ات 
م���ع كل م���ن عب���د �ملنع���م �لب�ستك���ي ومدير 
ال�رشك���ة اأر�سد عبد اهلل، بح�س���ور جمموعة من 

امل�سئولن من كا اجلانبن.
ياأت���ي توقي���ع التفاقي���ة انطاق���اً م���ن 
اهتمامات احلكومة املوقرة يف �سبيل حتقيق 
التنمي���ة امل�ستدام���ة �سمن اخلط���وات التي 
ت�سع���ى بها البحرين يف ت�سجي���ع ا�ستخدامات 
الطاق���ة النظيفة املتج���ددة وال�ستفادة من 
امل���وارد الطبيعية واملتجددة لتوليد الطاقة 
الكهربائي���ة واملحافظة عل���ى البيئة، و�سمن 
م�ساريع ال���وزارة اجلديدة كج���زء من خططها 
امل�ستقبلي���ة واأن�سطته���ا امل�ستم���رة تنفي���ذ 
لتحقي���ق  املتج���ددة  الطاق���ة  ا�ستخدام���ات 

الهداف الوطنية املتعلقة بالطاقة املتجددة 
وكفاءة الطاق���ة، وا�سراتيجيتها يف حت�سن 

مرافق النقل العام يف اململكة.
وقال���ت جمع���ان “�سم���ن ا�سراتيجي���ة 
الوزارة وتركزها عل���ى حت�سن مرافق النقل 
العام يف اململك���ة وخدماته وو�سعها مبوازاة 
حتقي���ق  يف  املوق���رة  احلكوم���ة  اهتمام���ات 
التنمي���ة امل�ستدامة باعتماده���ا على الطاقة 
النظيف���ة م���ن خ���ال ال�ستفادة م���ن الطاقة 
ال�سم�سي���ة الوف���رية يف اململك���ة ويف الوقت 
نف�سه تقليل العتماد على الوقود الأحفوري، 
وكخطوة �أولى �سيتم تثبيت هذه �اللو�ح على 
جمموعة من حمطات توقف احلافات لتوليد 
الطاق���ة الكهربائي���ة النظيف���ة الت���ي ميكن 
ا�ستغاله���ا يف الإ�س���اءة وعر����ض الإعانات، 
بالإ�ساف���ة الى �سا�سات عر����ض تبن اوقات 
و�س���ول �حلافات �سيت���م تركيبه���ا كخطوة 
تالي���ة لتطوي���ر خدم���ات النق���ل اجلماعي يف 

اململكة”. 
م���ن جانبه ق���ال اأر�سد عب���د اهلل “�سعداء 
به���ذه ال�رشاك���ة، ون�سعى اإل���ى ت�سخري خرتنا 
يف ه���ذا جمال وتوفري اأحدث التقنيات لتلبية 
الحتياجات املتزايدة للطاقة والتكنولوجيا، 
حيث �ستمكن هذه اللوحات من اإنتاج كهرباء 

بتكلفة اأقل”. 

)ت�سوير: ر�سول احلجريي(

ت�سوير: خليل اإبراهيم

“الغرفة”: فتح باب الت�سجيل لع�سوية اللجان الدائمة 
ب�سكل اإلكروين ابتداًء من اليوم وحتى 23 مايو

 ال�سناب����ض - الغرف���ة: فتح���ت غرف���ة جتارة 
و�سناعة البحرين، ب���اب الع�سوية للجان الدائمة 
لل���دورة احلالي���ة “29” ابتداء م���ن اليوم الثنن 

وت�ستمر حتى الأحد 27 من ال�سهر اجلاري.
واأ�س���ارت اإل���ى ت�سكي���ل 10 جل���ان دائمة يف 
ال���دورة احلالية والتي �ستكون على النحو التايل: 
جلن���ة ال�سناع���ة والطاقة، جلنة العق���ار والإن�ساء، 
جلنة النق���ل واخلدمات اللوج�ستية، جلنة ال�سحة، 
اللجنة املالي���ة والتاأمن وال�رشائب،  جلنة الرثوة 
الغذائي���ة، جلن���ة التكنلوجي���ا، جلن���ة ال�سياف���ة 

و�ل�سياحة، جلنة �الأ�سو�ق �لتجارية،وجلنة �لتعليم.
وا�س���ارت الغرفة اإل���ى اأن الت�سجيل �سيكون 
https:// :الكروني���اً عن طريق الراب���ط التايل
www.bcci.bh/filemanager/comreg/
committee_registration.php، لفتة اإلى 
اأهمية اإرفاق امل�ستندات املطلوبة وهي: ال�سرية 
الذاتي���ة للمر�س���ح، ون�سخة من ال�سج���ل التجاري، 
ون�سخة بطاقة ع�سوي���ة الغرفة، وال�سرية الذاتية 

للمر�سح، و�سورة �سخ�سية للمر�سح.
و�أو�سحت �لغرفة �أن���ه ي�سرتط على �ملتقدم 

املتق���دم  كان  اإذا  الت���ايل:  اللج���ان  لع�سوي���ة 
ع�س���واً يف الغرف���ة يجب اأن يكون م�س���دداً لكافة 
ا�سراكات، يحق لذوي اخلرة يف جمال معن من 
غري اأع�ساء الغرفة التقدم لع�سوية اللجان، يحق 
لكل متقدم اختي���ار جلنتن فقط بح�سب الائحة 
�لتنفيذي���ة لقان���ون �لغرفة رق���م )48(، على اأن 
تكون اللجان يف جمال خرته. كما اأن لدى الغرفة  
ال�ساحي���ة بطلب اأي م�ستندات اإ�سافية اإذا دعت 
�حلاجة. وذكرت �لغرفة �أنه �سيتم �ختيار �الأع�ساء 
يف ال���دورة احلالي���ة وفق���اً لاآلية التالي���ة، وهي: 

�ستتاأل���ف كل جلنة من اللج���ان الدائمة واملوؤقتة 
من 3 اأع�ساء كحد اأدن���ى و9 اأع�ساء كحد اأق�سى، 
عل���ى �أن يكون���و� م�سددي���ن ل���كل ��سرت�كاته���م 
ال�سنوية بالغرفة اإذا كان���و من اأع�سائها، ويكون 
جمي���ع اأع�س���اء اللج���ان م���ن ذوي الخت�سا�ض يف 
اأعماله���ا، مع مراع���اة التمثيل والتوزي���ع العادل 

لع�سوية كل جلنة بناًء على اخت�سا�سها.
ول يح���ق لأي ع�س���و اأي جلن���ة اجلم���ع ب���ن 
ع�سوي���ة اأكرث م���ن جلنتن دائمت���ن يف الغرفة، 
ويتم تقدمي طلبات �لرت�سح لان�سمام لع�سوية 

اللج���ان من خال املوق���ع الإلكروين للغرفة، من 
خ���ال تقدمي ال�س���رية الذاتي���ة للمر�س���ح معززة 
بامل�ستن���دات الازم���ة املتعلق���ة باأعم���ال اللجنة 
املعني���ة، و�ستقوم الإدارة املعني���ة بفرز طلبات 
الر�سح وتق���دمي القائمة النهائي���ة امل�ستوفية 
لل�روط �إل���ى جمل�س �إد�رة �لغرف���ة التخاذ �لقر�ر 

النهائي لت�سكيل كل جلنة.
كما لفت���ت الغرفة يف خت���ام ت�رشيحها بعدم 
قب���ول اأي طلبات لان�سمام اإل م���ن خال املوقع 

الإلكروين امل�سار اإليه اأعاه.
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36.5 مليون دولر اأرباح “جي اإف اإت�ش” بالربع الأول 
بزيادة ن�سبتها 14 % 

�ملنام���ة - ج���ي �إف �إت����ش: �سجل���ت جمموعة جي 
�إف �إت����ش �ملالية زيادة بن�سب���ة 14 % يف قيمة �لربح 
�ل�سايف �لذي ي���وؤول �إلى �مل�ساهمني، �إذ بلغت قيمته 
36.48 ملي���ون دولر بالرب���ع �لأول 2018 مقارنة مبا 
مق���د�ره 31.92 مليون دولر خ���ال نف�ش �لفرتة من 
�لع���ام �ل�ساب���ق. كما حقق���ت �ملجموعة ربًح���ا �سافًيا 
موح���ًد� بقيمة 36.89 مليون دولر مقارنة مبا مقد�ره 
33.55 ملي���ون دولر خال �لرب���ع �لأول 2017. وبلغ 
مع���دل �لربح لل�سه���م �لو�حد خال �لف���رتة �حلالية ما 
مق���د�ره 1.02 دولر مقارنة مبا مق���د�ره 1.28 دولر 

خال �لربع �لأول 2017.
 و�سجلت �ملجموعة �إجمايل �إير�د�ت موحدة بقيمة 
60.45 دولر خال �لربع �لأول، بارتفاع بن�سبة 17 % 
عن نف����ش �لفرتة 2017 عندما بلغ���ت قيمته 49.59 
مليون دولر، ويعزى ذلك �إلى منو �لدخل �ملحقق من 

�ل�سريف���ة �ل�ستثمارية، مبا يف ذلك �لدخل �لناجت من 
�إع���ادة هيكلة بع�ش �ل�ستثم���ار�ت للمجموعة و�لدخل 
�ملحق���ق م���ن حمفظة �ملجموع���ة بالولي���ات �ملتحدة 
�لأمريكية. و�نخف�ش �إجم���ايل �مل�رصوفات �لت�سغيلية 
للرب���ع �لأول 2018 �إلى 21.88 ملي���ون دولر مقارنة 
مبا مق���د�ره 23.37 مليون دولر خ���ال نف�ش �لفرتة 
�لع���ام �ل�سابق. و�رتفعت قيمة �لرب���ح �لت�سغيلي �إلى 
38.6 مليون دولر خال �لربع �لأول 2018 بن�سبة 48 
% مقارنة ب���� 26.2 مليون دولر خ���ال نف�ش �لفرتة 

.2017
 و�رتفع���ت قيمة حق���وق �مل�ساهمني من 877.6 
ملي���ون دولر خال �لرب���ع �لأول  2017 �إلى 1084.9 
مليون دولر خال �لرب���ع �لأول �لعام �حلايل، ما ميثل 
زيادة بن�سب���ة 24 %. و�رتفعت قيمة �إجمايل �لأ�سول 
م���ن 3.2 ملي���ار دولر خ���ال �لرب���ع �لأول  2017 �إلى 

3.97 مليار دولر خال �لربع �لأول 2018. 
وق���ال رئي�ش جمل����ش �لإد�رة، جا�س���م �ل�سديقي 
“نحن �سعد�ء بت�سجيل هذه �لربحية �جليدة خال �لربع 
�لأول من هذ� �لعام، وكم���ا نرى فاإن حر�ش �ملجموعة 

على تعزي���ز �لربحية يوؤت���ي ثماره فرتة تل���و �لأخرى، 
ف�ساً عن �أن���ه يعك�ش �لتوجه �لإيجاب���ي للم�سار �لذي 
ت�سلكه �ملجموعة وقدرتها على حتقيق ��سرت�تيجيتها 
و�لتز�مه���ا جت���اه �مل�ساهم���ني، حيث ت�سع���ى جي �إف 

�إت����ش للتخارج م���ن �لأ�سول �لعقاري���ة و�لرتكيز على 
�أن�سطته���ا �ل�ستثمارية و�مل�رصفي���ة. قامت �ملجموعة 
باإع���ادة �رص�ء �أكرث م���ن 100 مليون �سهم خال �لفرتة 

�ملا�سية وذلك لغر�ش ��سافة �لقيمة للم�ساهمني.  
من جانبه، قال �لرئي�ش �لتنفيذي، ه�سام �لري�ش 
“مم���ا ل �سك فيه �أن ما حققن���اه من نتائج قوية خال 
�لثاث���ة �أ�سهر �لأولى 2018 يعك����ش قدرة �ملوؤ�س�سة 
لرف���ع �لأد�ء حت���ى يف ظ���ل �ملتغ���ري�ت يف �ملنطق���ة 
و��ستخ���د�م �لظ���روف لقتنا����ش فر����ش �إ�ستثمارية 
فري���دة. متكنت �ملجموع���ة من توظي���ف �إ�ستثمار�ت 
و�إ�ساف���ة �أ�سول جديدة حتت �إد�رته���ا بقيمة �إجمالية 
ت�س���ل �إلى �أكرث م���ن 200 مليون دولر خ���ال �ل�ستة 
�أ�سهر �ملا�سية، مم���ا يعك�ش ثقة �لأ�سو�ق باملجموعة 

وكفاءة عملياتها. 

• •جا�سم �ل�سديقي	 ه�سام �لري�ش	

“رويال اأمبا�سادور” تطلق “جفري �سكوير” بـ 35 مليون دولر
يفتتح يف فرب�ير 2019 مب�ساحة 10 �آلف مرت مربع

اأمل احلامد من خليج البحرين

ك�سفت �رصك���ة “رويال �أمبا�س���ادور”، لإد�رة 
�لعق���ار�ت و�ملر�ف���ق، �أم����ش ع���ن �إط���اق وجهة 
�لت�س���وق و�لرتفي���ه �جلدي���دة “جف���ري �سكوير” 
با�ستثم���ار ي�س���ل �إلى 35 ملي���ون دولر، و�سيتم 

�فتتاحه يف نهاية فرب�ير 2019.
ويعد �مل����رصوع �إ�ساف���ة نوعية �إل���ى وجهات 
�لرتفي���ه و�لبي���ع بالتجزئة يف �لبحري���ن، �إذ يحتل 
موقعا ��سرت�تيجيا و�سط �لعا�سمة �ملنامة، قبالة 
�ل�س���ارع �لرئي�ش ملنطقة �جلف���ري، ويتميز بكونه 
مركز ت�سوق وترفيه مفتوح.  وتاأتي روؤية �مل�رصوع 
خللق وجه���ة عائلية �ساملة جلمي���ع �أفر�د �لعائلة 
باخت���اف �أعماره���م و�هتماماته���م، ع���ن طري���ق 

��ستقط���اب مفاهي���م مبتكرة يف جم���ال �لأطعمة، 
و�لعام���ات �لتجاري���ة �لر�ئ���دة يف جم���ال �لأزياء، 
عاوة على توف���ري عدد من �مل�ساح���ات �خل�رص�ء، 

و�أخرى للرتفيه و�ل�ستجمام. 
وقال���ت �ملدير �لع���ام للمبيع���ات و�لتطوير 
�لعقاري ب�رصكة رويال �أمبا�سادور، �إميان �ملناعي 
“يعترب م����رصوع )جفري �سكوي���ر( �لأول من نوعه 
يف �لبحري���ن، و�سيعزز م���ن مكانة �ململكة كوجهة 

�سياحية جلميع �أفر�د �لعائلة”.
و�أو�سح���ت �أن �مل�رصوع �لفري���د من نوعه من 
حي���ث �لت�سميم و�لأ�سل���وب حالًيا قي���د �لإن�ساء، 
 ،2019 فرب�ي���ر  نهاي���ة  يف  �فتتاح���ه  و�سيت���م 
و�سيكون موطًنا للعديد من متاجر �لتجزئة ذ�ئعة 

�ل�سيت حملًيا وعلى �مل�ستوى �لدويل”.
و�أو�سح���ت �أن �مل����رصوع مدين���ة م�سغرة على 
م�ساحات خ����رص�ء، تهدف �إلى خل���ق وجهة عائلية 

�سامل���ة جلميع �أف���ر�د �لعائلة باخت���اف �أعمارهم 
و�هتماماته���م لا�ستمت���اع بالأج���و�ء �جلميل���ة يف 

�خل���ارج �إلى جانب تخ�سي�ش �أماك���ن د�خلية عند 
�رتفاع درجات �حلر�رة.

ب���دوره، ق���ال �ملدي���ر �لتنفي���ذي لتطوي���ر 
�لأعم���ال يف قطاع �لرتفي���ه و�ل�سياح���ة، و�لقطاع 
�لعق���اري، و�لتعلي���م، و�ل�سحة مبجل����ش �لتنمية 
�لقت�سادية، جري�د ب�س���ار “يعترب قطاع �لتجزئة 
و�لرتفيه �أح���د �لركائز �لأ�سا�سية لقطاع �ل�سياحة 
يف �لبحري���ن، �إذ يركز جمل�ش �لتنمية �لقت�سادية 
يف عمل���ه على �لتع���اون مع �ملطوري���ن و�أ�سحاب 
�مل�سلح���ة لتعزي���ز وتنوي���ع قط���اع �ل�سياح���ة يف 
�لبحري���ن مبا يخدم �حتياج���ات �ل�سكان �ملحليني 
و�لأع���د�د �ملتز�يدة لزو�ر �ململك���ة. �إن �مل�ساريع 
�ل�سرت�تيجي���ة كم����رصوع “جفري �سكوي���ر” مهمة 

للتو�سع يف قطاع �لتجزئة”.

• �أثناء �ملوؤمتر �ل�سحايف	

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

مربع، املطلوب 23 دينار للقدم.

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

املطلوب 32 دينار للقدم.

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

للقدم.

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

هاتف: 33277337  -   39993932

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
احاب شركة  باإلنابة عن  ذ.م.م  والتطوير  / شركة سيدني لالستشارات  السادة 
بسم اهلل للمقاوالت والتجارة ذ.م.م، املسجلة مبوجب القيد رقم 55873، طالبني 

تغيير االسم التجاري للفرع الثاني
من: مختار مير للديكور الداخلي ومواد البناء ذ.م.م

إلى: ماجنا للديكور الداخلي ومواد البناء ذ.م.م
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة املذكورة خالل خمسة 

عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن

التاريخ: 13/05/2018  -  القيد: 55873
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )---( لسنة 2018
بشأن تغيير االسم التجاري

 بناء على قرار الشركاء في شركة املنامة تو للتنظيفات تضامن ألصحابها خالد لشركة بسم اهلل للمقاوالت والتجارة ذ.م.م
غزوان ومنى عباس عباس سجل جتاري رقم 99136-1، بتصفية الشركة اختياريا 

وتعيني السيد / خالد عبدالعزيز طه غزوان 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 : 
الهاتف :33009518 )973+( 

nabilsai@batelco.com.bh  :البريد االلكتروني
املنامة - مملكة البحرين

التاريخ: 25/04/2018
إعالن بحل وتصفية شركة

املنامة تو للتنظيفات تضامن ألصحابها خالد غزوان ومنى عباس عباس
سجل جتاري رقم 1-99136

 التاريخ :03/05/2018
   CR 2018-75186 إعالن رقم

تنازل – عن احملل التجاري

تقدم إلينا املعلن: اميره محمد حسني كمال محمد  بطلب حتويل احملل التجاري 
التالي الى السيدة: زينب احمد جعفر يوسف

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

االسم التجاريرقم القيد

حمد لكي املالبس41870-1

املدعي: بيت التمويل الوطني
وكيله احملامي علي محمد حسن كمال الدين - احملاكم
املدعي عليه / SINDE SCHLEBUSCH )جنوب افريقيا(

العنوان / مبنى 3270 شارع 2105 مجمع 321 القضيبية
موضوع الدعوى: منع سفر )مستعجل(

لذا تعلن محكمة االمور املستعجلة للمدعى عليه املذكور اعاله بأنه اذا 
لم يحضر او يعني وكيل عنه جللسة 16/05/2018 فان احملكمة سوف تسير 

في االجراءات

وزارة العدل والشؤون اإلسالمية  -  ادارة احملاكم
CS3001248356 :رقم الدعوى: 01/2018/00316/7  -  رقم الكتاب

التاريخ: 09-05-2017
احملكمة: األمور املستعجلة األولى

املدعي: سنية عبدالعزيز عبدالرحمن مراد
املدعي: عبير عبدالعزيز عبدالرحمن مراد

قد أقام هذه الدعوى ضد
املدعي عليه: جهاز املساحة والتسجيل العقاري

من  باربار  منطقة  في  الكائن  فاقد  بدل  عقار  لوثيقة  اصدار  فيها  طالب 
املنامة واملسجل مبوجب الوثيقة العقارية 26641 مقدمة رقم )1982/3445(

احملكمة  لهذه  يتقدم  ان  املدعي  طلب  على  اعتراض  لديه  من  كل  فعلى 
 23/03/2018 احملكمة جلسة  وقد حددت  اعتراضه  بأوجه  بطلب مشفوع 

لنظر الدعوى

وزارة العدل والشؤون اإلسالمية  -  ادارة احملاكم
CS3001249039 :رقم الدعوى: 02/2018/04984/8  -  رقم الكتاب

التاريخ: 09-05-2017
احملكمة: الكبرى املدنية السادسة - املوضوع: اصدار بدل فاقد لوثيقة عقارية
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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(

م�شتوطنون يقتحمون االأق�شى حتت حرا�شة ال�رسطة االإ�رسائيلية
القدس المحتلة - أ ف ب: 

اقتح���م 1450 م�شتوطنا امل�شجد االأق�شى اأم�س االأح���د، اإذ جرت هذه االقتحامات حتت حرا�شة م�شددة من 
�رسط���ة االحتالل االإ�رسائيلي، والت���ي انت�رست باأعداد كبرية يف املدينة. واأغلقت ال�رسطة االإ�رسائيلية كل الطرقات 
املوؤدي���ة اإل���ى املدينة؛ متهي���دا للم�ش���رية ال�شنوية واملعروف���ة مب�شرية االأع���الم، والتي ي�ش���ارك فيها اآالف 
امل�شتوطن���ني، فيما يعرف بيوم “توحي���د القد�س”، يف ظل تد�شني ال�شف���ارة االمريكية يف املدينة املقد�شة 
و�شط احتجاجات فل�شطينية. ووقعت مواجهات خفيفة بني امل�شتوطنني وحرا�س احلرم الفل�شطينيني، اعتقل 
عل���ى اإثرها عدد من حرا�س احلرم.  و�شيتم تد�شني ال�شف���ارة االأمريكية يف احتفال اليوم االثنني، بالتزامن مع 
الذك���رى ال�شبعني “لقيام دولة ا�رسائيل”، وفق التقومي الغريغوري. ويتزامن افتتاح ال�شفارة مع الذكرى 70 
للنكب���ة، عندم���ا هجر اأو نزح اأكرث من 760 األف فل�شطيني يف ح���رب 1948. وت�شود حالة من الغبطة يف اإ�رسائيل 
ه���ذا االأ�شبوع بعد �شل�شلة انت�ش���ارات دبلوما�شية بعد ان�شحاب الرئي�س االمريك���ي دونالد ترامب من االتفاق 

النووي مع اإيران، وفوز مغنية ا�رسائيلية مب�شابقة يوروفيجن ونقل ال�شفارة االمريكية للقد�س.

السنة العاشرة - العدد 3499 
االثنين

14 مايو 2018 
28 شعبان 1439
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دبي - العربية نت:

بيروت - أ ف ب: 

سورابايا - اف ب: 

جالل آباد - رويترز: 

 اأعل���ن حتال���ف دع���م ال�رسعي���ة يف 
اليم���ن، اأم����س االأح���د، و�ش���ول قوات 
�شعودية اإلى جزيرة �شقطرى اليمنية.

وق���ال التحال���ف اإن التحرك ياأتي 
�شمن التن�شيق امل�شرتك مع احلكومة 
اليمني���ة ال�رسعي���ة. واأك���د التحالف اأن 
الهدف من وجود الق���وات ال�شعودية 

يف اجلزيرة هو التدريب وامل�شاعدة.
وجددت مقاتالت التحالف العربي 
لدعم ال�رسعية يف اليمن، اأم�س، غاراتها 
احلوث���ي  ميلي�شي���ات  مواق���ع  عل���ى 
االإيرانية يف معقلها مبحافظة �شعدة.

التحال���ف  مقات���الت  وق�شف���ت 
يف  للميلي�شي���ات  ومواق���ع  جتمع���ات 
مديرية منبه ورازح و�شحار يف �شعدة.

ومتكن���ت قوات ال�رسعي���ة اليمنية 
من ال�شيطرة على مواقع ا�شرتاتيجية 
عدي���دة يف معق���ل احلوثي���ني خ���الل 
االأ�شه���ر االأخ���رية، باإ�شن���اد من قوات 

التحالف العربي.

 ا�شتقال مدير مكتب رئي�س احلكومة 
اللبناين �شع���د احلريري من من�شبه ومتت 
اإقال���ة م�شوؤول���ني اآخري���ن يف تي���اره بع���د 
خ�شارته ثلث���ي املقاعد التي كان ي�شغلها 
يف الربملان يف االنتخابات الت�رسيعية نهاية 
االأ�شبوع املا�شي. واأورد املكتب االإعالمي 
للحري���ري اأن مدي���ر مكتبه ن���ادر احلريري 
ا�شتق���ال م���ن مهام���ه، وقد ج���رى تعيني 
حممد منيمنة مدير مكتب رئي�س احلكومة 
بالوكالة. كما اأعلن تي���ار امل�شتقبل الذي 
يتزعم���ه �شع���د احلري���ري، اإعف���اء املن�شق 
الع���ام لالنتخاب���ات و�ش���ام احلري���ري من 
م�شوؤوليات���ه بع���د االطالع عل���ى “جمريات 
احل���راك االنتخابي يف الدوائ���ر كافة”، كما 
اأعف���ي مدي���ر دائ���رة املتابع���ة يف مكت���ب 

الرئي�س ماهر اأبو اخلدود من مهامه.

 �شنت اأ�رسة موؤلفة من 6 اأفراد هجمات 
انتحاري���ة على اأ�شخا����س يح�رسون قدا�س 
اأم�س االأحد يف 3 كنائ�س يف �شورابايا، ثاين 
اأك���رب املدن يف اإندوني�شي���ا، مما اأ�شفر عن 
مقتل 13 �شخ�ًشا على االأقل واإ�شابة 40.

ظه���وًرا  اإندوني�شي���ا  و�شه���دت 
للمتطرفني املحليني مرة اأخرى، بع�شهم 
ا�شتله���م نه���ج تنظيم “داع����س”. وقالت 
ال�رسطة اإن االأ�رسة التي نفذت هجمات اأم�س 
من ب���ني 500 متعاطف مع التنظيم عادوا 

من �شوريا.
�رسط���ة  با�ش���م  املتح���دث  وق���ال 
ج���اوة ال�رسقية، فران���ز باروجن���غ مانغريا، 
ال�رسط���ة املحلي���ة  لل�شحافي���ني يف مق���ر 
ب�شوراباي���ا “قاد ال���زوج ال�شيارة من طراز 
اأفانزا والتي كانت حتتوي على املتفجرات 

واقتحم البوابة اأمام الكني�شة”.
الزوج���ة  اأن  اإل���ى  مانغ���ريا  ولف���ت 
وابنت���ني نف���ذا هجوًما عل���ى كني�شة ثانية 
ويف الكني�شة الثالثة “ق���اد �شبّيان اآخران 

دراجة نارية وو�شعوا قنبلة بينهما”.

 ذك���رت وكالة اأنباء اأعم���اق التابعة ل� 
“داع����س” اأن التنظي���م اأعل���ن م�شوؤوليته 
ع���ن هج���وم ا�شته���دف مبن���ى حكوميا يف 

اأفغان�شتان، ام�س االأحد.
وق���ال م�شوؤول���ون اإن ق���وات االأم���ن 
االأفغاني���ة ا�شتبكت ل�شاع���ات مع جمموعة 
مهاجم���ني اقتحم���وا املبن���ى مبدينة جالل 
اأباد يف �رسق البالد بعد هجوم من�شق اأودى 
بحي���اة ما ال يقل ع���ن 15 �شخ�شا واأ�شاب 
42. واأف���اد م�شوؤول���ون حملي���ون باأنه بعد 
انفج���ار �شي���ارة ملغمة عن���د مدخل مكتب 
ح�شابات االإقليم، اجته 4 ب�رسعة اإلى داخله 
حامل���ني اأ�شلحة اآلية وقذائ���ف �شاروخية. 
و�ُشمع دوي انفجارات ع���دة اأثناء ا�شتباك 
املهاجمني مع ق���وات االأمن والذي ا�شتمر 

ل�شاعات طويلة.
ووق���ع الهج���وم يف منطق���ة مزدحم���ة 
ت�شم العديد من املباين احلكومية، ومنها 
مدر�ش���ة ظل���ت داخله���ا نح���و 1000 فتاة 

حما�رسة اأثناء تبادل اإطالق النار.

و�شول قوات �شعودية 
اإلى جزيرة �شقطرى 

ا�شتقاالت مفاجئة 
ومتتالية يف تيار احلريري

تفجريات اإندوني�شيا.. 
6 انتحاريني من عائلة

“داع�س” يتبنى هجوما 
داميا يف اأفغان�شتان

قطر ترمتي يف �أح�ض�ن �إير�ن “�أكرث ف�أكرث”
تعقدان اللجنة االقت�شادية الأول مرة منذ 13 عاما

وك�شف����ت الوكالة عن اأن هن����اك 5 جلان تعقد 
اجتماع����ات تخ�ش�شي����ة تتن����اول خالله����ا خمتل����ف 
الق�شاي����ا املتعلق����ة بالتجارة واملناج����م واجلمارك 
وال�شوؤون  وال�ش����ادرات  والبرتوكيماويات  والنفط 

امل�رسفية.
واأك����د فيا�س عل����ى ذلك بقول����ه “لي�س هناك 
عقبة جادة تعرت�س تعزي����ز العالقات بني البلدين 
متوقعا بذلك التو�شل اإلى نتائج مطلوبة من خالل 

تنفيذ الربامج املخططة”.
وتق����ول الوكالة االإيراني����ة اإن التعاون الوثيق 
ب����ني اإيران وقطر اأخ����ذ منحى جدي����دا ويتحرك نحو 
تعزي����ز العالق����ات، وكاأن العالق����ات ب����ني البلدين 
كانت �شعيفة، ولكن الوقائع توؤكد اأن بني طهران 
والدوح����ة روابط وثيقة م�شتم����رة منذ �شنوات، رغم 

حماوالتهما اإظهار تباين بعد النزاع ال�شوري.
اإال اأن ه����ذا التباي����ن مل يكن �ش����وى يف االإعالم، 
اإذ اأظهرت الوقائ����ع اأن طهران والدوحة، واإن دعما 
ب�ش����كل ظاهري اأطرافا متنازعة يف �شوريا، اإال اأنهما 
ا�شتم����را يف التن�شي����ق والتع����اون يف اإط����ار االأجندة 
الرامي����ة ل�رسب ا�شتق����رار املنطقة ع����رب اجلماعات 

املت�شددة. 
واأخ����ر هذه االأدلة واملعطي����ات، ما ك�شفت عنه 
العديد م����ن الر�شائ����ل االإلكرتونية، الت����ي اأر�شلت 
م����ن م�شوؤولني كبار يف احلكوم����ة القطرية اإلى عدة 
جمموع����ات مث����ل ملي�شي����ا “ح����زب اهلل” املرتبط����ة 
اإي����ران واإلى عدد من كبار القادة يف احلر�س الثوري 

االإيراين، وفق ما ذكرت �شحيفة “�شنداي تلغراف” 
الربيطانية، اأم�س ال�شبت.

فالدوحة دفعت مئات املاليني من الدوالرات 
- ب����ل اإن اأح����د التقاري����ر ذه����ب للق����ول اأن جمموع 
املبال����غ و�ش����ل اإلى ملي����ار دوالر - وذل����ك كفدية 
لتاأم����ني عملي����ة اإط����الق �����رساح رهائ����ن احتجزتهم 

امللي�شيات ال�شيعية يف العراق.
واأظه����رت الر�شائل، الت����ي ك�شفتها ال�شحيفة 
عن اأن م�شوؤويل احلكوم����ة القطرية لديهم عالقات 
ودي����ة مع عدد من ال�شخ�شي����ات النافذة يف احلر�س 
الثوري االإيراين مثل قا�شم �شليماين قائد ما ي�شمى 
بفيل����ق القد�س، وح�شن ن�����رس اهلل زعيم ميلي�شيات 

“حزب اهلل” اللبنانية املرتبطة بطهران.
وعلى اإثر تلك الر�شائ����ل، دعت اإدارة الرئي�س 
االأمريك����ي، دونال����د ترام����ب، قط����ر لوق����ف دع����م 
امللي�شي����ات املوالي����ة الإي����ران، وع����رّب م�شوؤول����ون 
اأمنيون يف الواليات املتحدة عن قلقهم اإزاء �شالت 
قط����ر بعدد م����ن امللي�شيات، الت����ي ترعاها طهران 
والت����ي ت�شن����ف وا�شنط����ن العديد منه����ا منظمات 

اإرهابية.
ويف الوقت الذي ت�شعى فيه االإدارة االأمريكية 
لدفع اإيران للتوقف عن دعمها للجماعات االإرهابية 
يف ال�رسق االأو�شط، ال ت����ربح قطر اأن ت�شاعد طهران 
مبوا�شل����ة تعزي����ز عالقاته����ا معه����ا دعم����ا له����ذه 

اجلماعات االإرهابية.

أبوظبي - سكاي نيوز عربية:
اإي��ران، مما يوؤكد توافقها مع طهران  ال�شديد مع   يوما بعد يوم تثبت قطر بالأدلة تقاربها 

اأخريا  جت�شد  ما  وهو  الطائفية،  ميلي�شياتها  عرب  املنطقة  اأم��ن  زعزعة  على  القائمة  اأجندتها  يف 

من خالل ا�شت�شافة الدوحة، اأم�س الأحد، اجتماع اللجنة القت�شادية امل�شرتكة بني البلدين بعد 

انقطاع دام 13 عاما. 

فالدوحة عادت من جديد �شاحة ترحيب بالوفود الإيرانية، مع ا�شت�شافتها لوفد ي�شم 70 من 

اخلرباء ورجال الأعمال من القطاعات اخلا�شة والعامة الإيرانية برئا�شة م�شاعد وزير ال�شناعة 

واملناجم والتجارة، حممد ر�شا فيا�س، وفقا لوكالة “اإرنا” الإيرانية.

�أمريك� تهدد مبع�قبة �رشك�ت �أوروبية تتع�مل مع �إير�ن
طه���ران تل���ني لهجته���ا... “ق���د نبق���ى ملتزم���ني باالتف���اق الن���ووي”

 عواصم - وكاالت: 

اأعلن م�شت�شار االأمن القومي يف البيت االأبي�س 
جون بولتون اأم�س االأحد اأن فر�س عقوبات اأمريكية 
عل���ى ال�رسكات االأوروبية التي تتعامل مع اإيران بعد 
ان�شح���اب الوالي���ات املتح���دة من االتف���اق النووي 

“حمتمل”.
و�رسح يف برنامج “�شتيت اوف ذا يونيون” على 
حمطة “�شي.اإن.اإن” باأن “هذا اأمر حمتمل، ويتوقف 

على �شلوك احلكومات االأخرى”.
واأث���ار ان�شح���اب الرئي����س االأمريك���ي دونال���د 
ترامب من االتفاق النووي مع اإيران ا�شتياء احللفاء 
االأوروبي���ني لوا�شنط���ن، واأذك���ى �شك���وكا ب�ش���اأن 
اإم���دادات النف���ط العاملية وخماطر ن�ش���وب نزاع يف 

ال�رسق االأو�شط.
واأعلن وزير اخلارجي���ة االأمريكي مايك بومبيو، 

اأم�س، اأنه ياأمل اأن تتمكن الواليات املتحدة واأوروبا 
من التو�ش���ل اإلى اتفاق ب�شاأن كيفي���ة التعامل مع 
اإي���ران بعد اأن هدد الرئي����س دونالد ترامب بفر�س 
عقوب���ات عل���ى ال����رسكات االأوروبية الت���ي توا�شل 

العمل هناك.
وقال بومبيو يف حدي���ث لقناة “فوك�س نيوز”، 
اإن الوالي���ات املتح���دة مل ت�شته���دف اأوروب���ا عندما 
ان�شحب���ت م���ن االتف���اق الن���ووي االإي���راين االأ�شبوع 

املا�شي.
واأ�شاف “اآمل اأن نتو�ش���ل يف االأيام واالأ�شابيع 
املقبل���ة اإلى اتف���اق ميكن تطبيق���ه يف واقع االأمر.. 
اتف���اق يحم���ي حًق���ا الع���امل م���ن ال�شل���وك االإيراين 
ال�شيئ، لي�س م���ن برناجمها الن���ووي فح�شب واإمنا 

من �شواريخها و�شلوكها ال�رسير اأي�ًشا”.
م���ن جهة اأخ���رى، اأعلن الرئي����س االإيراين ح�شن 
روح���اين اأم����س االأح���د اأن طه���ران �شتظ���ل ملتزمة 

باالتف���اق الن���ووي املربم الع���ام 2015 اإذا �شمنت 
حماي���ة م�شاحله���ا، م�شيف���ا اأن ان�شح���اب الواليات 

املتحدة من االتفاق “انتهاك للمعايري االأخالقية”.

وقال روحاين خ���الل اجتماع مع رئي�س �رسيالنكا 
مايرثيباال �شريي�شينا الذي يزور طهران “االن�شحاب 
االأمريكي... انتهاك للمعايري االأخالقية وال�شيا�شية 
واملق���ررات  ال�شلمي���ة  الدبلوما�شي���ة  وال�شب���ل 

العاملية”.
وتابع يف ت�رسيح���ات بثها التلفزي���ون االإيراين 
“اإذا التزم���ت الدول اخلم�س املتبقية باالتفاق فاإن 

اإيران �شتبقى فيه رغم اأنف اأمريكا”.
وقال���ت اإيران اإنه���ا �شتظل ملتزم���ة باالتفاق، 
ال���ذي وقعت عليه اأي�شا بريطانيا وال�شني وفرن�شا 
واأملاني���ا ورو�شيا، اإذا �شمن���ت القوى التي ما زالت 
تدعم االتف���اق حماية طه���ران م���ن العقوبات على 

قطاعات رئي�شية مثل قطاع النفط.
وفيم���ا تعترب حماولة اأخرية الإنقاذ االتفاق بعد 
ان�شحاب وا�شنطن، بداأ وزير اخلارجية االإيراين حممد 

جواد ظريف جولة للقوى العاملية.

بغداد - رويترز: 

ق���ال م�ش���در يف املفو�شي���ة العلي���ا 
امل�شتقلة لالنتخابات يف العراق وم�شوؤول 
اأمني لرويرتز اأم�س االأحد اإن قائمة رئي�س 
ال���وزراء حي���در العبادي متقدم���ة على ما 
يب���دو يف االنتخاب���ات الربملاني���ة تليه���ا 
قائمة رجل الدين ال�شيعي البارز مقتدى 

ال�شدر.
وا�شتند امل�ش���دران اإلى نتائج اأولية 
غري ر�شمية. و�ش���وت العراقيون ال�شبت 
يف اأول انتخاب���ات من���ذ هزمي���ة “داع�س” 
يف الب���الد. وم���ن املتوقع اإع���الن النتائج 

الر�شمية النهائية اليوم االثنني.
واأظه���رت نتائج ف���رز االأ�ش���وات يف 
االنتخاب���ات الربملاني���ة العراقية، عزوفا 
غ���ري م�شب���وق ع���ن امل�شارك���ة م���ن قبل 
املقرتعني، اإذ كانت الن�شبة االأقل يف 13 

عاما.
وذك���رت املفو�شية اأن ن�شبة االإقبال 
عل���ى الت�شويت بلغت 44.52 % مع فرز 
92 % من االأ�ش���وات اأي اأنها اأقل بكثري 

مما كانت عليه يف االنتخابات ال�شابقة.

وت�ش���ري نتائ���ج اأولي���ة غ���ري ر�شمي���ة 
جمعه���ا مرا�شل���و روي���رتز يف املحافظات 
اجلنوبية كذلك اإلى اأن ال�شدر، الذي قاد 
مواجهات عنيفة �ش���د القوات االأمريكية 
يف الف���رتة من 2003 اإل���ى 2011، يحقق 

اأداء قويا على ما يبدو.
واإذا ج���اءت قائمة ال�ش���در يف املركز 
الث���اين فاإن هذه النتيج���ة �شتكون عودة 
مفاجئ���ة ل���ه. ويحظ���ى ال�ش���در ب�شعبية 

كبرية بني ال�شب���ان والفقراء واملعدمني 
لك���ن �شخ�شي���ات �شيعي���ة موؤث���رة اأخرى 
تدعمه���ا اإيران مث���ل العامري عملت على 

تهمي�شه.
ح�شل العبادي، ال���ذي تولى ال�شلطة 
قب���ل 4 اأعوام وبع���د اأن �شيطر “داع�س” 
عل���ى ثل���ث اأرا�شي الع���راق، عل���ى دعم 
ع�شك���ري اأمريك���ي للجي����س العراقي يف 
�شبيل هزمي���ة التنظيم املت�شدد لكنه يف 

الوق���ت نف�شه فتح الب���اب على م�رساعيه 
اأمام دعم اإيران لف�شائل �شيعية م�شلحة 

حتارب التنظيم.
واإذا اختار الربمل���ان العبادي رئي�شا 
للوزراء فاإنه �شيظل حتت �شغط للحفاظ 
عل���ى ه���ذا الت���وازن يف ظ���ل التوتر بني 
وا�شنطن وطهران ب�شبب االتفاق النووي.
وحت���ى اإذا ف���ازت قائم���ة الن�رس التي 
ينتم���ي اإليه���ا العبادي مبعظ���م املقاعد 
ف�شيتع���ني علي���ه التفاو����س لت�شكي���ل 
حكومة ائتالفية يج���ب التو�شل اإليها يف 

غ�شون 90 يوما من االنتخابات.
ولعب���ت منظمة بدر بزعام���ة العامري 
دورا كبريا يف املعركة �شد “داع�س” لكن 
بع����س العراقي���ني ي�شع���رون باال�شتياء 
من �شالت���ه الوثيق���ة بطه���ران. وق�شى 
العامري اأكرث من 20 عاما يعار�س �شدام 

من املنفى يف اإيران.
وقال امل�شدر يف مفو�شية االنتخابات 
وامل�شوؤول االأمني اإن من املتوقع اأن حتل 

قائمة العامري يف املركز الثالث.

نسبة المشاركة بلغت 44.52 %... األقل في 13 عاما

قــائمتــا العبــادي والصــدر تتصــدران نتــائــج االنتخــابــات 

•  اأمري قطر م�شتقبال وزير اخلارجية االإيراين 	

• عملية فزر االأ�شوات يف االنتخابات العراقية	

• م�شت�شار االأمن القومي االأمريكي جون بولتون	
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�سبع����ون عام����اً ننتظ����ر، �سبعون عام����اً نربط 
على القلب احلجْر، �سبعونن����ا لي�ست ك�سبعينهم، 
م����ا اأبعد امل�سافة بني ال�سان����ق و�سحاياه، ما اأبرد 
الدم����اء التي ت�رسي يف عروق����ه واأظافره تقطر دماً 
وهو مي����ّد اللقمة لأطفال����ه، واأطفالن����ا ينتحبون، 
اأرت����ال املهجري����ن يف الب����ال، ومفاتي����ح عودتهم 
ت�س����ق الذاكرة الطرية، حجارة الطرقات تناديهم، 
والكروم ت�ستاقهم، وع����روق الزيتون تخ�سل من 
اأ�سمائهم، وتن�سب املذاب����ح يف الأوردة، ر�سا�ساً 
نطل����ق، هتافاً نطل����ق، ونزعق، ونتمنط����ق، نر�ّص 
املظاه����رات تل����و اأخته����ا، ن�سه����ر ليلن����ا ن�س����وغ 
الهتاف����ات، نر�س����م طرائ����ق ذه����اب امل�س����رات 
وعودته����ا، ولكنه����ا ل ت����دري اأين الطري����ق اإليِك 
ي����ا جماع الرتانيم، ت����رّن القط����ع املعدنية يف قاع 
�سنادي����ق القد�����ص، بينم����ا متتل����ئ ال�سنادي����ق 
بالق�س�����ص اجلديدة وامل�ستحدث����ة حتى تفي�ص، 
للدم����اء الت����ي ل تري����د اأن تتوق����ف ينابيعها عن 

ال�س����خ، بينم����ا ل اأح����د باإمكان����ه التنب����وؤ عن مكان 
انفت����اق ال����دم الت����ايل، وتت�ساب����ه الدم����اء كله����ا، 
ويحت�سنه����ا دٌم ل ي�سبه����ه دم، ول يدانيه دم، ول 
ر لغره، تت�سابك  يزاحمه دم، دٌم طاهر لذاته مطهِّ
فيه حكاي����ا واأ�ساطر وتيه وخراب وحروب وجراح 
وديار جا�����ص فيها من جا�ص وتعالقت القيامة يف 
منته����اه، وحتت نعل����ه افرتق احلق ع����ن �سيطانه، 
األ ن�سي����خ ال�سم����ع ل�سناب����ك خي����ل الأول����ني وهم 
يندفعون اإلى ف����م املوت يريدونه����ا؟ األ نلتفت 
اإلى اخلراطي�ص الت����ي تت�ساقط وتتناق�ص والكل 
يع�ّص على ما ي�ستطيع من اأهواء من يحب؟ ويخرج 
م����ن بينهم عبداهلل الإرهاب����ي لنقول له: “وت�سهُد 
اأن����ك قاتل����َت الغ����اراِت، وقاتلَت البح����َر، وقاتلَت 
الدباب����اِت، وقاتل����َت خيان����ات الدباب����اِت الأخرى، 
و�سمدت �سم����ود الأن����واء”، اإذ ذاك، يتدحرج من 
بني اأ�سابعه����م برتقايل الق����اين، تتنا�سل اأ�سماء 
َم����ن �سقطوا وَم����ن ارتفعوا، َم����ن ا�ست�سهدوا وَمن 

هلك����وا، َمن تب����ددوا كدخان، وَم����ن ربتت عليهم 
ال�سم����اوات، ومن رمت معاطفها اجلبال وخباأتهم، 
َم����ن �سكت����وا خوفاً، وَم����ن اأّلبوا عل����ى اأمتهم خوفاً 
وطمع����اً، وياأتوننا تالياً ليغ�سلوا اأيديهم ب�سابون 
نابل�����ص الذي عّلم الب�رسية الطه����ر... تراجع ذكرها 
يف اإعالمن����ا، تراجعت �سورها يف اأطال�سنا، وا�سمها 
يف اأنا�سيدن����ا، واختفت من طوابر مدار�سنا، ومن 
اأم�سي����ات �سعرائن����ا، ومن ن�����رسات اأخبارن����ا، لعلنا 
نن�س����ى... ول نن�س����ى. �سّوهوا الأر�����ص والزعامات 
والأف����راد كي نن�����رسف، ول نن�رسف، دخل����وا علينا 
من �سبعني باباً لل�سل����ح وال�ستقرار وال�ستثمار 
وال�سياح����ة والأرباح، ون�س����وا اأبواب القلب التي ل 
تغلق مبفاتيحهم املعوّجة، ول اأ�ساليبهم الفّجة... 
الفاجع����ة اأن ت�سط����ر لأن تنف�����ص جل����دَك من����ك.. 
فهناك من يقا�سمك تاريخك وهواءك وتفاجاأ به... 
�سبع����ون من ال�سنني... وترجّت نياط القلب يف كل 

�ساعة ويف كل حني... �سبعون ودائماً: فل�سطني.

أسامة الماجد
Osama.almajed
@albiladpress.com

سوالف

تق���دم مبادرة “ماجل���ة اخلر” التي 
يحر����ص عل���ى تنفيذه���ا �سم���و ال�سيخ 
خليف���ة ب���ن عل���ي اآل خليف���ة حماف���ظ 
اجلنوبية حفظ���ه اهلل قب���ل واأثناء �سهر 
رم�س���ان اأروع املع���اين ال�سامية والقيم 
الأ����رسي واملجتمعي،  والتالحم  النبيل���ة 
فالأعم���ال اخلري���ة تلع���ب دورا مهم���ا 
املجتمع���ات  تطوي���ر  يف  واإيجابي���ا 
وكثرة هي الأحادي���ث النبوية ال�رسيفة 
الت���ي بين���ت اأهمي���ة التاآخ���ي والتالحم 
والتعا�س���د، فيق���ول �سل���ى اهلل علي���ه 
و�سلم “املوؤم���ن للموؤمن كالبنيان ي�سد 
بع�سه بع�س���ا”، وقبل اأي���ام قام فريق 
مكون من منت�سب���ي املحافظة اجلنوبية 

والعوائ���ل  لالأ����رس  ميداني���ة  بزي���ارات 
امل�ستحق���ة يف جميع اأرج���اء مدن وقرى 
املحافظة اجلنوبي���ة لت�سليمها جمموعة 
من الأ�سناف الغذائي���ة الأ�سا�سية التي 
توؤمن اإفطار ال�سائم خالل �سهر رم�سان 

املبارك.
هذه امل�ساريع واملبادرات الإن�سانية 
واخلري���ة الرائدة له���ا اأهمية كربى يف 
احلف���اظ عل���ى ا�ستقرار وتراب���ط الأ�رسة 
ال�رساك���ة املجتمعية  وتعمي���ق مفه���وم 
وتق���دم املجتمعات وتطوره���ا وتعزيز 
م�س���ارات البناء، وتدف���ع اإلى املزيد من 
التالحم والتكافل، ف�سمو ال�سيخ خليفة 
بن علي قائد ب���كل ما حتمله الكلمة من 

معن���ى، له من التجارب واملنجزات التي 
اأ�سبح���ت مث���ال يحت���ذى به، وم���ا جناح 
اخلط���ط والربامج الوطنية يف املحافظة 
اجلنوبي���ة اإل دلي���ل كالوه���ج ال�ساط���ع 
على الهمم العالية والعزائم والإخال�ص 
واملثابرة التي يتمت���ع بها �سموه، وكل 
تلك الهمم والعزائ���م واملثابرة تعلمها 
وورثها من والد اجلميع �سيدي �ساحب 
ال�سم���و امللكي الأمر خليفة بن �سلمان 
اآل خليفة رئي�ص ال���وزراء املوقر حفظه 
اهلل ورع���اه الذي اأوعز حفظ���ه اهلل )اإلى 
اللجن���ة املنظم���ة للمكرم���ة الرم�سانية 
اخلا�سة ب�سموه بتوزيع املواد الغذائية 
الأ�سا�سي���ة عل���ى ع���دد كبر م���ن الأ�رس 

وال�سنادي���ق  واجلمعي���ات  املتعفف���ة 
اخلري���ة يف خمتل���ف مناط���ق البحرين، 
وذلك جرياً على عادة �سموه ال�سنوية(، 
ف�سيدي �سمو رئي�ص الوزراء هو القدوة 
واملثل الثابت الدائم يف العطاء واأعمال 
اخل���ر و�ساح���ب املواق���ف الإن�ساني���ة 
العظيم���ة التي اأن���ارت قلوب���ا واأفرحت 
بيوت���ا وعوائل، وتعل���م اأي�سا �سموه من 
وال���ده �سي���دي �سم���و ال�سي���خ علي بن 
خليف���ة اآل خليفة نائب رئي����ص الوزراء 

حفظه اهلل ورعاه.
“ماجلة اخلر” م�رسوع للفار�ص الذي 
ترجت الأر�ض من اأفعاله اخلريية وتعود 

حمملة بالأزهار والرياحني.

مبادرة “ماجلة الخير” ...
قيم نبيلة وتالحم أسري

حركة ترام����ب التي اأعلن فيه����ا الن�سحاب من 
التف����اق النووي م����ع اإي����ران كانت ال����ذروة الأعلى 
الت����ي ق�سمت ظه����ر العمل����ة الإيراني����ة وحمقتها، 
وكن����ت �سخ�سي����ا ق����د تابع����ت م�سل�س����ل انهيارها 
 – مثل����ث  تتلخ�����ص يف  الت����ي  اأ�سبابه����ا  وواكب����ت 
الف�س����اد – والعقوبات الدولي����ة – والإدارة املالية 
الفا�سل����ة، ف�سال ع����ن هوام�ص عدي����دة كان دورها 
ت�سدي����د وق����ع ال�سدم����ة ويف ه����ذا التقري����ر نق����راأ: 
العمل����ة الإيراني����ة انه����ارت ب�س����كل غ����ر م�سب����وق 
ومني����ت بخ�سائر فادح����ة يف اأعقاب ق����رار الوليات 
املتح����دة الن�سح����اب من التف����اق الن����ووي، وهبط 
الري����ال الإي����راين اإل����ى م�ستوى تاريخ����ي جديد عند 
ثماني����ة اآلف واأكرث مقابل الدولر، وبح�سب ما اأورد 

موقع “العربية.نت” فاإن بع�����ص املواقع الإيرانية 
التي كان����ت تعلن �سعر �رسف ال����دولر توقفت عن 
الإع����الن، ومنه����ا مواق����ع “اإي����ران جي����ب”، “�رساف 
 الأوملبي����ك”، “دنياي اقت�ساد” و”�����رسايف كي�ص”.

واأك����دت م�س����ادر اإيراني����ة اأن ال����دولر مفق����ود يف 
الأ�س����واق خ�سو�س����ا بعد اعتقال ق����وى الأمن اأخرا 
بع�����ص التجار، ومل يتج����راأ اأحد اأن يبي����ع الدولر يف 
الأ�س����واق. واأفادت امل�س����ادر اأن بع�ص من لديهم 
دولر يقوم����ون ببيع����ه ب����ني معارفه����م فق����ط، ول 
يوج����د �سع����ر موحد، واأح����دث الن�سح����اب الأمركي 
دوي����ا يف الأ�س����واق الإيرانية، ودف����ع بعملة املاليل 
اإل����ى هب����وط تاريخي غ����ري م�سبوق مقاب����ل الدولر، 
وبل����غ �سعر �رسفها �ستة اآلف مقابل الدولر يف رقم 

قيا�سي ي�سجل انهياراً تاريخياً، اأما �سعر امل�سكوكة 
الذهبية الإيرانية فبلغ 21 مليونا و300 األف ريال، 
بزي����ادة 300 األف ري����ال، كما ارتف����ع �سعر الذهب 
 اإل����ى مليون����ني و750 األفا بزي����ادة 180 األف ريال.
م����ن جهته����ا، اأك����دت زعيم����ة املعار�س����ة الإيرانية 
م����رمي رج����وي، اأن اخلال�����ص م����ن اخلط����ر الن����ووي 
والإره����اب مره����ون باخلال�����ص م����ن نظ����ام املاليل 
عل����ى  له����ا  تعلي����ق  يف  رج����وي  وقال����ت  برمت����ه، 
الن����ووي  التف����اق  م����ن  الأمرك����ي  الن�سح����اب 
الإي����راين، اإن نظ����ام ولي����ة الفقي����ه ل وج����ود ل����ه 
 دون الإره����اب والقم����ع واأ�سلح����ة الدم����ار ال�سامل.

واعتربت اأن اأي رهان على هذا النظام يف امل�ستقبل 
�سيكون عقيم����اً وحمكوماً بالف�سل كما كان �سابقاً، 

ومثلم����ا و�سفته املقاومة الإيرانية دوماً فهو نظام 
م�ّسا�سي الدماء وقاتل خلرة اأبناء ال�سعب الإيراين 
وي�سجع الإرهاب واإثارة احل����روب، واأ�سافت زعيمة 
املعار�سة الإيرانية اأن مطلب عموم ال�سعب الإيراين 
مثلما اأظهرته انتفا�سة دي�سمرب املا�سي، اخلال�ص 
من ال�سطه����اد وال�ستبداد الدين����ي، م�سددة على 
اأن التغي����ر الدميوقراط����ي يف اإيران اأم����ر لبّد منه، 
واأن اإيران احلّرة تل����وح يف الأفق، واأكدت اأن “اإنهاء 
النظام الديكتاتوري الإرهابي احلاكم با�سم الدين 
يف اإي����ران اأمر �رسوري لل�سالم والدميقراطية والأمن 
وال�ستقرار يف املنطقة، وه����ذا هو الطريق الوحيد 
لوقف احلروب والأزمات يف املنطقة واحلوؤول دون 

وقوع حرب اأو�سع”. “احلوار”.

ghassan.shihaby
@gmail.com

 ما مللنا 
غسان الشهابيوال هرمنا

   ذرائع

صافي الياسري

من تداعيات انسحاب أميركا من االتفاق 
النووي... العملة اإليرانية تمحق

قب���ل اأي���ام انتقل���ت اإل���ى رحمة 
اهلل تعال���ى جدتي الغالي���ة “فاطمة 
جناح���ي” يف ظ���روف حم���رة، دخلت 
م�ست�سفى ال�سلمانية كعادتها لإجراء 
بع����ص الفحو�س���ات وتلق���ي العالج 
املطلوب لتخ���رج بعد ح���وايل �سهر 
تقريباً جثة هامدة حممولة على نع�ص 
تارك���ة خلفها اأبناء واأحف���ادا ورفاقا 
جفت دموعه���م وتقطع���ت قلوبهم 

اأملا وح�رسة على فقدانها.
وفاته���ا  م���ن  اأي���ام   3 بع���د 
اأفادت وزارة ال�سحة اأنه مت ا�ستبعاد 
اأحد الأدوي���ة، وهو عب���ارة عن م�ساد 
حي���وي وريدي من جمم���ع ال�سلمانية 
الطب���ي، وذل���ك بع���د العث���ور عل���ى 
“ج�سم غري���ب” يف اإح���دى العبوات، 
كما ذكرت اإح���دى ال�سحف اأن اإحدى 
يف  ال�سحي���ة  بالك���وادر  العام���الت 
اأح���د اأق�س���ام م�ست�سف���ى ال�سلمانية 
اكت�سفت اأن الكميات املخزنة لديها 
م���ن اأحد اأن���واع امل�س���ادات احليوية 
اآ�سيوي���ة،  دول���ة  م���ن  امل�ست���وردة 

حتتوي بع�ص عبواتها على ح�رسات.
كم���ا اأف���ادت اأن ال���دواء ال���ذي 
ي�ستخدم يف عالج مر�ص ال�سكري مت 
تعليق �رسفه يف دولة الكويت ب�سبب 
ع���دم اجتيازه الدرا�س���ة الثانية، واأن 
العدي���د م���ن مر�س���ى ال�سك���ري يف 
مملكة البحرين الذين �رسف لهم هذا 
املنت���ج يف البحرين ا�ستكوا من عدم 
انتظام ال�سكري - كما هو مذكور يف 
البيان - ما يفتح الباب اأمام خماوف 
كبرة مفادها ما اإذا كان الجتاه نحو 
الأدوية اجلني�سة - وهي اأرخ�ص ثمًنا 
م���ن الأدوي���ة الأ�سلي���ة ل�سيما التي 
ت�ستورد م���ن دول عربي���ة واآ�سيوية 
مثل الهند - جاء على ح�ساب اجلودة 

و�سحة النا�ص.
باأدوي���ة  ال�ستعا�س���ة  لالأ�س���ف 
رخي�س���ة الثم���ن ج���زء م���ن م�سكل���ة 
مو�س���وع  يف  اخلاطئ���ة  ال�سيا�س���ات 
اأن  اأي  من���ه،  نع���اين  ال���ذي  اخلل���ل 
العجز امل���ايل �سيكون عل���ى ح�ساب 
اجل���ودة يف كل املج���الت، فاللج���وء 
اإلى الأدوي���ة الرخي�سة ب�سبب العجز 
امل���ايل لي����ص �سوى ج���زء �سغر من 
التم���دد  يف  م�ستم���ر  كب���ر  م�سه���د 
 م���ع م���رور الوق���ت ب�س���ورة خميفة!
كم���ا  اهلل،  رحمه���ا  جدت���ي  ذهب���ت 
ذه���ب العدي���د من املر�س���ى الذين 
مل يتمكن���وا من حتمل ه���ذه الأدوية 
ع���ن  ال�سك���وت  يج���ب  ل  امللوث���ة، 
الأم���ر، يجب اأن يتحم���ل هذه الأخطاء 
امل�سوؤول���ون يف ال�سح���ة، فال�سح���ة 
م�سوؤول���ة عن كل الأدوي���ة التي يتم 
�رسفها للنا�ص وم�سادرها واملعاير 
الت���ي مت على اأ�سا�سه���ا اختيار هذه 

الأدوية.

مستشفى السلمانية... 
واألدوية الملوثة!

فاتن 
حمزة

fatin.hamza 
@gmail.com

رؤية مغايرة

لو توجهن���ا ب�سوؤال ح���ول اأكرث ما 
تخاف منه اإ�رسائيل، �ستتعدد الإجابات 
وتختل���ف ولن نخ���رج بنتيج���ة واحدة، 
اإل اأن املوؤك���د فيه���ا اأنه���ا �ستك���ون 
بعيدة عن ال�سعب الفل�سطيني، حيث 
ل���ن يخطر عل���ى ب���ال �سخ����ص يقوم 
بتحلي���ل مو�سوع���ي ي�ستن���د ملي���زان 
القوى اأن تكون الحتجاجات ال�سعبية 
الفل�سطيني���ة مث���ال اأك���رث م���ا تخ���اف 
من���ه اإ�رسائي���ل، ورمبا لو ق���ال �سخ�ص 
ذلك حلكمن���ا عليه بتغلي���ب العاطفة 
واحلما�ص والكتف���اء برفع ال�سعارات 

البعيدة عن الواقع.
راأي  ه���و  ه���ذا  ذل���ك، كان  رغ���م 
الإ�رسائيلي���ة،  “هاآرت����ص”  �سحيف���ة 
حي���ث ح���ذرت م���ن اأن ا�ستم���رار هذه 
الحتجاج���ات ال�سعبي���ة يف قط���اع غزة 
حتديدا ق���د يحولها لنتفا�سة �سعبية 
�سامل���ة �س���د الحت���الل، وحينه���ا لن 
يك���ون بالإم���كان وقفه���ا، ل بوا�سطة 
القنا�س���ة ول قذائ���ف الدباب���ات، ول 
حت���ى بوا�سط���ة الفيت���و الأمركي يف 

جمل�ص الأمن.
بالنتفا�س���ة  ال�سحيف���ة  وتذك���ر 
الفل�سطيني���ة الأولى الت���ي اعتربتها 
عالمة فارق���ة يف التاريخ الفل�سطيني 
الفل�سطين���ي  ال����رساع  تاري���خ  ويف 
الإ�رسائيلي، حيث كانت احلالة الوحيدة 
الت���ي ا�ستط���اع فيه���ا الفل�سطينيون 
التغلب على ال�سرتاتيجية الإ�رسائيلية 
الت���ي تتمثل بالتنك���ر لالحتالل ودفع 

الفل�سطينيني اإلى مواجهة م�سلحة.
يبدو اأن النتفا�سة ر�سمت طريقا 
ي�سمن اإع���ادة الق�سي���ة الفل�سطينية 
لالهتم���ام العامل���ي بع���د اأن ان���زوت 
وتراجع���ت يف ظ���ل ان�سغ���ال كل دولة 
�سع���ب  وكل  واأزماته���ا  مب�سكالته���ا 
بهموم���ه واحتياجات���ه، م���ا ي�س���ع كل 
امل�سوؤولي���ة الي���وم اأو معظمه���ا على 
اأنف�سه���م لينهوا كل  الفل�سطيني���ني 
مظاهر النق�س���ام ويتفقوا على كلمة 
�سواء وخطوات موحدة وا�سرتاتيجيات 
فاعل���ة تدعم ه���ذا الغ�س���ب ال�سعبي 
وت�سم���ن دميومت���ه، مب���ا يكب���ل ي���د 
اإ�رسائيل يف مواجهت���ه �سواء باأ�سلحتها 

الفتاكة اأو دعايتها الكاذبة.
ه���ذه الحتجاج���ات ال�سعبي���ة هي 
احلال���ة الو�سط املثلى ب���ني ال�سمت 
املرفو����ص على الحت���الل الإ�رسائيلي 
وم���ا يقرتفه م���ن جرائ���م وانتهاكات 
وبني املواجهة امل�سلحة التي �ستكون 
بطبيع���ة احل���ال غر متكافئ���ة باملرة 
وحم�سومة قبل اأن تبداأ ل�سالح اإ�رسائيل 
بل �ستعطيها م�سوًغ���ا للتنكيل باأبناء 
ال�سع���ب الفل�سطيني بكل اأنواع القوة 
املفرطة مبناأى عن اأية حما�سبة دولية 
طامل���ا اأن ال�رساع قد انتقل اإلى مرحلة 
املواجهة الع�سكرية وال�رساع امل�سلح.

 أكثر ما تخاف 
منه إسرائيل

 عطا 
الشعراوي
Ata2928
@gmail.com



ش��ارك رئيس االتح��اد البحريني لكرة 
الس��لة س��مو الش��يخ عيىس بن عيل 
ب��ن خليف��ة آل خليف��ة، يف االجتامع 
التشاوري الخامس لرؤساء االتحادات 
لكرة  التنظيمية  واللجن��ة  الخليجي��ة 
الس��لة بدول مجلس التع��اون لدول 
الخليج العربية، الذي عقد اليوم األحد 
بفندق “جراند ميلينيوم” يف العاصمة 
العامنية مسقط، عىل هامش البطولة 
الخليجية الثامنة والثالثني لكرة السلة.
وب��دأ االجت��امع الذي ح��ره جمع 

رؤس��اء االتح��ادات الخليجية، بكلمة 
ألقاها رئيس االتحاد العامين فريد بن 
خميس الزدجايل، رحب فيها برؤس��اء 
االتح��ادات الخليجي��ة يف العاصم��ة 
العامني��ة مس��قط، ث��م ألقى س��مو 
الشيخ عيىس بن عيل آل خليفة، كلمة 
االتحاد البحريني، ش��كر فيها س��موه 
االتح��اد العامين عىل حس��ن الضيافة 
وحفاوة االستقبال، مثمنا جهود اللجنة 
املنظمة للبطولة الخليجية يف نسختها 
الثامنة والثالثني، يف س��بيل اس��تضافة 

األشقاء يف دول مجلس التعاون وسط 
تنظيم مميز.

وناقش االجتامع العديد من املواضيع 
الت��ي تتعل��ق بروزنام��ة البط��والت 
الخليجي��ة املقبل��ة ومص��ر بطول��ة 
الس��لة  لكرة  الخليجي��ة  املنتخب��ات 
للرجال، إذ قّدم س��مو الش��يخ عيىس 
ب��ن ع��يل آل خليفة مقرتح��ا يتعلق 
مبس��مى البطولة عىل أن تحمل اسم 
بطولة كأس الخليج لكرة الس��لة بدال 
من البطولة الخليجية، والقى املقرتح 

تأيي��ًدا مطلق��ا م��ن جميع رؤس��اء 
االتح��ادات، ومن املؤم��ل أن يعتمد 
املس��مى الجدي��د اعتبارا م��ن العام 

املقبل.
اللجن��ة  عم��ل  االجت��امع  وناق��ش 
العدي��د م��ن  التنظيمي��ة وتحدي��د 
املواضي��ع الت��ي تخ��ص كرة الس��لة 
الخليجي��ة، إضافة إىل مناقش��ة أبرز 
املستجدات بجدول االعامل، مبشاركة 
األمانة العامة ل��دول مجلس التعاون 

لدول الخليج العربية.

سمو الشيخ عيسى بن علي يقدم مقترحا بإطالق كأس الخليج لكرة السلة
لدى مشاركة سموه في اجتماع رؤساء االتحادات الخليجية 

مسقط           اتحاد السلة

حافظ فري��ق الرفاع الرشقي عىل 
مكانه يف الدرجة األوىل للموس��م 
املقب��ل 2017 - 2018 بعدما فاز 
أمس عىل البسيتني )2/0( يف إياب 

امللحق للموسم 2017 - 2018.
بودهوم  فيصل  للرشقي  وس��جل 

وسامي الحسيني.
الذه��اب قد  وكان��ت مواجه��ة 
انته��ت بس��يتينية )2/1(، لك��ن 
الرشق��ي حس��م األم��ر بف��ارق 

األهداف.
واحتف��ل أف��راد فري��ق الرف��اع 
الرشق��ي م��ع جامهره��م التي 
ح��رت للمؤازرة يف مباراة مثرة 
كاد فيه��ا البس��يتني أن يعود من 
بعي��د لك��ن محرتف��ه أوجنبجي 
أضاع ركلة جزاء يف الدقيقة )90(.

وس��يبقى البسيتني املوسم املقبل 
يف الدرجة الثانية أيضا.

الشوط األول

حق��ق الرف��اع الرشق��ي انطالقة 
مثالية يف املباراة، بعد أن س��جل 
فيص��ل بوده��وم ه��دف التقدم 
مبك��را بعد م��رور 8 دقائق فقط 
بك��رة ثابت��ة رضب��ت العارض��ة 
الحارس  مرم��ى  وتجاوزت خ��ط 

البسيتيني أحمد مشيمع.
الزايد  الرشق��اوي عبدالله  ولعب 
كرة ثابتة للخايل من الرقابة الذي 
أودع الكرة برأسه يف الشباك معلنا 

تقدم فريقه بهدف ثان )34(.
وحاول البسيتني التقليص، فسدد 
سلطان الس��الطنة كرة من داخل 
املنطقة ميين��ا وجاءت يف أحضان 

الحارس راشد الدورسي )39(.

الشوط الثاني

ش��هدت الدقيقة )66( مناوشات بني 
الطرف��ني بعد ع��دم إخ��راج البديل 
للك��رة  عبدالل��ه  ع��يل  الرشق��اوي 
ومحاولت��ه التس��جيل يف وق��ت فيه 
العب البس��يتني س��اقطا عىل األرض 
بداع��ي اإلصاب��ة. وفوت البس��يتني 
فرص��ة التعدي��ل، إذ تدخ��ل القائم 
األمي��ن ليمنع رأس��ية كرس��تيان ثم 
بش��كل مب��ارش ك��رة مس��ددة من 

أوجنبجي )71(.
حاول البس��يتني جاه��دا ولكن دون 
ج��دوى للدقائ��ق األخ��رة، قبل أن 
يتحصل عىل ركلة ج��زاء يف الدقيقة 
)89( إثر عرقلة س��لطان الس��الطنة 
وتقدم لها املحرتف أوجنبجي وس��دد 
كرة قوية عاليا خ��ارج امللعب )90( 
مفوتا عىل فريقه فرص��ة مد املباراة 
لألش��واط اإلضافية، لتنته��ي املباراة 

رشقاوية.
أدار اللقاء الحكم سيد عدنان محمد، 
وعاونه س��يد جالل محفوظ وجاسم 
حسن، والحكم الرابع عبدالله قاسم.

بعد لقاء مثير في إياب الملحق

الشرقـــــي يكســـب البسيتيــــــن بثنائيـــــــة 
ويضمن البقـــاء في الدرجــة األولى
أحمد مهدي

تصوير: رسول الحجيري( فرحة شرقاوية بالبقاء في الدرجة األولى )  جانب من المهرجان
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تأهل فريق املنامة إىل املباراة النهائية 
للبطولة الخليجية ال� 38 لكرة الس��لة 
لألندي��ة، بتفوق��ه عىل نظ��ره املحرق 
بنتيج��ة )89/82(، يف القمة البحرينية 
التي جمعتهام مساء أمس )األحد(، عىل 
الصالة الفرعية ملجمع السلطان قابوس 
الريايض مبس��قط، يف إطار منافس��ات 

الدور نصف النهايئ للمسابقة.
البحريني لكرة  وكان رئي��س االتح��اد 
السلة سمو الش��يخ عيىس بن عيل آل 
خليفة يف مقدمة الحضور خالل اللقاء، 
إىل جانب س��فر مملكة البحرين لدى 

سلطنة عامن جمعة الكعبي.
وضم��ن املنامة بهذا الف��وز تأهله إىل 
املرحل��ة املقبلة من التصفيات املؤهلة 
ل��كأس آس��يا لألندية. ويدي��ن املنامة 
بفوزه إىل األداء الجامعي الذي اتس��م 
بالهدوء والتوازن يف الدفاع والهجوم، إذ 
استطاع أن يسر املباراة بالطريقة التي 
يريدها. وتق��دم املنامة يف الربع األول 
25/20، وحاف��ظ ع��ىل تقدمه بالفارق 
نفس��ه بالتعادل يف الربع الثاين 16/16 
ليتقدم يف الش��وط األول 41/36، قبل 
أن يعزز تقدمه يف الربع الثالث بفوزه 
فيه 28/21، فيام قلص املحرق النتيجة 

يف الربع األخر الذي فاز فيه 25/20.
وجاء أبرز املس��جلني يف صفوف املنامة 
األمريك ستوغلن بتس��جيله 40 نقطة، 

وأضاف محمد كويد 14 نقطة.
في��ام جاء أب��زر املس��جلني يف املحرق 
األمريك بلودز ب�39 نقطة، وساهم عيل 

عباس بتسجيل 16 نقطة.
 الشوط األول

بدأ املحرق بتشكيلة ضمت بدر جاسم، 

عيل عب��اس، ع��يل ش��كرالله، األمريك 
دمياريوس بولدز واالسرتايل اتر ماجوك، 
فيام بدأ املنامة بتشكيلة ضمت حسن 
ن��وروز، محم��د أم��ر، محم��د كويد 

واألمركيني ستوغلن ولورن وودز.
وجاءت بداية املباراة متكافئة املستوى 
الفني بني الفريقني، واس��تطاع املحرق 
أخ��ذ األفضلي��ة بتقدم��ه 6/2 بفضل 
حيوية وتصويبات األمريك بولدز، قبل 
أن يتمكن املنامة م��ن تعديل النتيجة 
يف مناسبتني آخرها 8/8 منتصف الربع 

األول.
ومنح��ت األخطاء الش��خصية املتتالية 
للمحرق ونقاط األمريك س��توغلن عرب 

التصويب الث��اليث املنامة فرصة للتقدم 
.20/11

واستعاد املحرق توازنه بفضل التغرات 
الت��ي أجراها مدربه ال��ريب توين، إذ 
اس��تطاع أن يقلص النتيجة إىل 5 نقاط 

مع نهاية الربع 25/20.
ودف��ع مدرب املح��رق مبحمد بوعالي 
ومحمد نارص بداية الربع الثاين؛ لتعزيز 
الفاعلي��ة الهجومية ومتكن من تقليص 

الفارق إىل نقطة واحدة 25/24.
واعتم��د الفريق��ان يف لعبه��ام ع��ىل 
االخرتاق والتصوي��ب من تحت الحلق 
لكسب األخطاء والحصول عىل الرميات 
الحرة الت��ي متكن خالله��ا املنامة من 

الحفاظ ع��ىل تقدمه منتص��ف الربع 
.33/27

ودان��ت أفضلي��ة التق��دم للمنامة مع 
مالحق��ة للمحرق الذي أض��اع العبوه 
العديد من الكرات السانحة للتسجيل 
من تحت السلة؛ ليحسم األزرق نتيجة 

الشوط األول ملصلحته بواقع 41/36.

 الشوط الثاني

ورضب املنامة بقوة مطلع الشوط الثاين 
ورف��ع الفارق إىل 10 نق��اط )36/46( 
مس��تغال أخط��اء التمري��ر واالس��تالم 
ملهاجمي املح��رق التي ترجمها لكرات 

خاطفة.

م��ن  ع��ددا  املنام��ة  العب��و  وأض��اع 
التصويب��ات التي اس��تغلها املحرق يف 
الهج��امت الرسيع��ة مقربا به��ا فارق 
النتيج��ة منتص��ف الرب��ع إىل 5 نقاط 
)50/45(، غ��ر أن املنامة اس��تفاد من 
خطأ فني وأعاد توس��يع الفارق رسيعا 

.)45/56(
وحاف��ظ املنام��ة عىل تقدم��ه بفارق 
الع��رش نق��اط يف باقي ف��رتات الربع 
الثال��ث؛ بفض��ل التنظي��م الدفاع��ي 
واس��تغالل ف��رص التس��جيل، وص��وال 
لحس��م ه��ذا الربع ملصلحت��ه بنتيجة 

.69/57
وعّول املحرق بداي��ة الربع األخر عىل 

التصويبات الثالثية لتقليص الفارق إىل 
جان��ب اخرتاقات األم��ريك بلودز، غر 
أن املنام��ة مل يفس��ح املجال ملنافس��ه 
بتحقي��ق هدفه، وحاف��ظ عىل تقدمه 
بالفارق نفسه يف الدقائق الثالث األوىل 

للربع.
ومتك��ن املحرق م��ن تقلي��ص الفارق 
إىل 3 نقاط منتص��ف الربع )75/72(، 
رد عليها محرتف املنامة س��توغلن ب�5 
نق��اط متتالية أعاد بها رفع الفارق مام 
دف��ع مدرب املح��رق للتدخل بالوقت 
الفني الذي مل مينع املنامة من مواصلة 
الحف��اظ ع��ىل تقدم��ه وحس��م فوز 

مستحق بنتيجة 89/82.

المنامة يتفوق على المحرق ويتأهل إلى النهائي
ال���ي���وم إس������دال ال���س���ت���ار ع��ل��ى خ��ل��ي��ج��ي��ة ال��س��ل��ة

س��مو الش��يخ عيس��ى بن عل��ي يش��هد لق��اء القم��ة البحرينية

سمو الشيخ عيسى بن علي يشهد اللقاء

مسقط           الوفد اإلعالمي

االثنين 14 مايو 2018 
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العدد 3499

21

من لقاء المنامة والمحرق أمس

أشاد رئيس االتحاد العامين لكرة السلة 
فري��د الزدجايل، مبق��رتح رئيس االتحاد 
البحريني لكرة الس��لة س��مو الش��يخ 
عيىس بن ع��يل آل خليفة، الذي قدمه 
يف االجتامع التشاوري الخامس لرؤساء 
االتحادات، بإطالق بطولة كأس الخليج 

ملنتخبات الرجال.
وقال الزدجايل إن مقرتح س��مو الشيخ 
عيىس بن عيل القى موافقة مطلقة من 
قبل جميع رؤس��اء االتحادات املشاركة 
يف االجتامع، انطالقا من األهمية البالغة 
للتجمع��ات الخليجية ودورها الكبر يف 
جمع األش��قاء مبنطق��ة الخليج العريب، 
مضيف��ا أن بطوالت الخلي��ج لها نكهة 
خاصة بني ش��عوب املنطقة، وتسهم يف 

تقوي��ة الرتابط األخوي بني أبناء الخليج 
وتعزز من املنافسة الرشيفة.

وع��ن أب��رز املواضي��ع التي نوقش��ت 
خ��الل االجت��امع، أوض��ح الزدجايل أن 
كل املواضي��ع والق��رارات التي اتخذت 
خالل االجتامع جاءت لتدعم كرة السلة 
الخليجية. وذك��ر الزدجايل أن االجتامع 
راجع بعض األنظمة واللوائح القانونية 
بناًء ع��ىل طل��ب االتحاد الس��عودي، 
إىل جان��ب مناقش��ة أمور نق��ل أمانة 
التنظيمي��ة م��ن دولة قط��ر إىل دولة 
اإلم��ارات العربي��ة املتح��دة الذي تم 
بسالس��ة، إضاف��ة إىل مراجع��ة قوانني 
أهلي��ة الالعبني وف��ق أنظم��ة ولوائح 

االتحاد اآلسيوي.

وأردف أن االجت��امع أكد أهمية الوقفة 
الخليجية عرب ص��وت خليجي واحد يف 
االتحاد اآلسيوي؛ من أجل دعم األندية 
املشاركة يف االستحقاقات الخارجية عىل 

املستويني القاري والدويل.
وأضاف الزدجايل أن رؤس��اء االتحادات 
االهت��امم مبهرجان��ات  أك��دوا رضورة 
الناش��ئني، كام أوص��وا بأهمي��ة إقامة 
بالتحكيم  الخاصة  التدريبي��ة  الدورات 

والدورات اإلدارية ودورات املدربني.
وق��ال الزدجايل إن االجتامع ناقش أيضا 
قضي��ة اإليق��اف الدويل ع��ىل الرياضة 
بدول��ة الكوي��ت الش��قيقة، مضيفا أن 
رؤس��اء االتحادات أخ��ذوا عىل عاتقهم 
متابعة املوضوع بكل جدية وأمانة؛ من 

أجل عودة نشاط اللعبة.
إىل  خاص��ة  تحي��ة  الزدج��ايل  ووج��ه 

البحريني عموم��ا وجمهور  الجمه��ور 
ن��ادي املنامة خصوص��ا عىل حضورهم 
املميز خالل املنافس��ات. وقال الزدجايل 
إن البطولة املقبلة ال�39 ستس��تضيفها 
العاصمة العامنية مس��قط، وسينظمها 
نادي الس��يب بطل الدوري العام هذا 
املوس��م، مش��را إىل أن البطولة ستقام 
يف النصف الثاين من ش��هر أبريل للعام 
املقب��ل، الفتا إىل أن الس��لطنة تترشف 
باالس��تضافات الخليجية وتفتح ذراعيها 
دامئا لجميع األش��قاء م��ن دول مجلس 
التع��اون الخليجي، مؤك��دا أن االتحاد 
العامين سيقدم دعمه الكامل للنادي يف 
هذه االستضافة؛ كونه جزءا ال يتجزأ من 

مظومة العمل السالوية يف السلطنة.

يس��دل الس��تار الي��وم )اإلثن��ني( عىل 
ال�38  الخليجي��ة  البطول��ة  منافس��ات 
لكرة الس��لة التي احتضنته��ا العاصمة 
العامنية مسقط، بإقامة املباراة النهائية 
بني املنامة والش��ارقة اإلم��ارايت، يف متام 
الساعة الرابعة مس��اًء بتوقيت مملكة 

البحرين. وتس��بق املباراة النهائية، لقاء 
تحدي��د املركزي��ن الثال��ث والرابع بني 
املح��رق والع��ريب القطري يف الس��اعة 
الثاني��ة ظهرا، الذي يس��عى من خالله 
“الذيب” األحمر الظفر بالبطاقة الثالثة 

املؤهلة للتصفيات اآلسيوية. 

ويف النه��ايئ املرتق��ب، يس��عى املنامة 
لتحقيق اللقب الخليج��ي الغائب عن 
خزين��ة الن��ادي منذ 17 عام��ا، إضافة 
إىل رد اعتباره من الش��ارقة الذي خرس 
أمامه يف املباراة االفتتاحية للفريقني يف 

الدور التمهيدي.

عموم��ا  البحريني��ة  اآلم��ال  وتعق��د 
واملنامي��ة خصوصا وكله��ا تدعوا بقلب 
ص��ادق أن يعود الزعيم محمال بالكأس 
وامليدالي��ات الت��ي تبقين��ا يف مواصلة 

تحقيق اإلنجازات السالوية.
وكان الش��ارقة قد تغلب ع��ىل العريب 

القط��ري، بنتيج��ة )86/90(، يف اللقاء 
الثاين الذي أقيم بينهام أمس، لحس��اب 
ال��دور نصف النه��ايئ. وج��اءت نتائج 
أش��واط املباراة كاآليت: 18/23 الشارقة، 
20/21 الشارقة، 22/25 العريب و23/24 

الشارقة.

تفتتح منافسات دورة نادي سامهيج الرمضانية لكرة القدم مساء الثالثاء 15 مايو 2018 عىل 
مالعب النادي الرملية والتي شارك فيها 15 فريًقا تم توزيعهم عىل ثالث مجموعات.

وأجريت القرعة حسب تصنيف الفرق التي وصلت للدور ربع النهايئ يف العام املايض، 
وذلك لضامن توزيعها عىل املجموعات الثالث، وجاء توزيع الفرق املجموعة األوىل 

)الساحل، واحة األطفال، الالهوب، الشبكة لخدمات األفراح، toucher( ويف املجموعة 
الثانية )مركز سامهيج اإلسالمي، ريا للوالئم، أحىل األصدقاء، الساحل بالس، شباب 

البنائني( ويف املجموعة الثالثة )شباب الديوانية، الجنمة، الوسطي، املعتوق، فرست 
كالس(.

وسيخوض فريق ريا للوالئم املباراة االفتتاحية أمام فريق أحىل األصدقاء تليها مباراة فريق 
الساحل بالس مع فريق شباب البنائني.

مسقط تحتضن النسخة المقبلة للبطولة

“الذيب” يصارع العربي على المركز الثالث

الزدجالي يشيد بمقترح سمو الشيخ عيسى بن علي بإطالق كأس الخليج

الخليجي الــنــهــائــي  فــي  ــة  ــارق ــش ال يــواجــه  “الــزعــيــم” 

الثالثاء افتتاح دورة نادي سماهيج الرمضانية 

فريد الزدجالي
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نجاح رائع لمهرجان سيدات 
الكرة الطائرة 

الرفاع – االتحاد البحريني للكرة الطائرة: تحت رعاية عضو املجلس 
األعىل للشباب والرياضة، عضو مجلس إدارة اللجنة األوملبية، رئيسة 

لجنة رياضة املرأة الشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة، نّظم االتحاد 
البحريني للكرة الطائرة عىل مدار يومي الجمعة والسبت املاضيني 

املهرجان األول للسيدات والذي أقيم عىل صالة االتحاد مبدينة عيىس 
الرياضية مبنطقة الرفاع.

وشهد املهرجان رئيس االتحاد الشيخ عيل بن محمد آل خليفة وأمني 
الرس فراس الحلواجي ورئيس اللجنة النسائية عيل السيد وعدد من 
أعضاء مجلس اإلدارة، وحظي املهرجان مبشاركة واسعة من الفتيات 
اللوايت سجلن أسامئهن للمشاركة عالوة عىل تواجد املنتخب األول 

للسيدات وممثلني عن االتحاد الريايض لألمن العام التابع لوزارة 
الداخلية. برنامج اليوم األول كان عبارة عن حصص تدريبية بإرشاف 
كال من املدربني عيل جعفر، إبراهيم الورقاء، محمد بورويس، يونس 

الهدار، محمد عبدالعزيز، حيث تم توزيع قمصان موحدة عىل الالعبات 
وأجريت مباريات ودية بني بعض الفرق وسط تفاعل ومشاركة جيدة 

من قبل الالعبات، كام شارك يف إدارة املباريات عدد من الحكامت 
املعتمدات لدى االتحاد.

ويف اليوم الثاين وزعت الفرق املشاركة إىل أربع مجموعات وأقيمت 
بطولة ودية بنظام الدوري من دور واحد عىل أربعة مالعب من دون 

احتساب نتائج ألصحاب املراكز الثالثة األوىل وإمنا بهدف إكساب 
الالعبات املهارة والتعرف عىل قانون اللعبة خصوًصا بالنسبة لالعبات 
اللوايت يشاركن ألول مرة، كام أن املهرجان شكل فرصة مثالية لتجمع 

العبات املنتخب واستعادة لياقتهن ومستواهن الفني.
وشهدت الشيخة حياة بنت عبدالعزيز حفل االفتتاح والختام للمهرجان 

وتابعت مستويات الالعبات املشاركات، كام شاركت يف حفل الختام 
الوكيل املساعد للتخطيط والرتويج بوزارة شئون الشباب والرياضة وفاء 

العامدي.
وبعد نهاية املهرجان، قامت الشيخة حياة بنت عبدالعزيز بتتويج جميع 
الالعبات املشاركات وتقليدهن بامليداليات امللونة، كام شاركت العامدي 
يف مراسم التتويج بحضور رئيس االتحاد الشيخ عيل بن محمد آل خليفة 

الذي قدم درًعا تذكارية للشيخة حياة بنت عبدالعزيز راعي املهرجان 
لحضورها ودعمها املتواصل للرياضة النسائية، كام قّدم درًعا تذكاريًّا 

لوفاء العامدي تقديرها لحضورها ودعمها.
وقد حصد املهرجان نجاًحا كبرًا يف ظل اإلقبال الجيد عىل املشاركة يف 
النسخة األوىل وهو ما سيدفع االتحاد لتنظيم مهرجان آخر مستقباًل 

لتقوية قاعدة الكرة الطائرة النسائية يف مملكة البحرين.

البالد سبورت

أشاد رئيس جهاز كرة السلة بنادي 
املنامة نوح نجف بأداء العبي 

فريقه خالل اللقاء أمس، معربا عن 
سعادته بالتأهل إىل املباراة النهائية 
بعد عامني من الحصول عىل املركز 

الثالث يف البطولة.
وقال نجف إنه ال يوجد فريق خارس 

يف اللقاء؛ كون الهدف الذي يشرتك 
فيه الطرفان أن يكون فريق واحدا 

ممثال للوطن يف املباراة النهائية، 
مضيفا أن الفريقني سعيا للهدف 
نفسه، واملنامة نجح من كسب 
املواجهة ووضع قدمه يف النهايئ.
وأضاف أن املحرق قّدم مستوى 
جيدا خالل مشواره يف البطولة 

استحق من خالله الوجود يف املربع 
الذهبي، متمنًيا للفريق كل التوفيق 

يف لقائه اليوم ونيل املركز الثالث 

وامليدالية الربونزية.
وأكد نجف أن املنامة يستهدف 

الفوز بالبطولة الغائبة عن خزينة 
النادي منذ فرتة طويلة، مضيفا أن 
الزعيم سيكون عىل جهوزية عالية 

لخوض اللقاء.
بدوره، قال مدير فريق كرة السلة 
بنادي املحرق حسني الدرازي إن 

املحرق قّدم ما بوسعه للفوز.

وأضاف الدرازي أن الفريق حاول 
طوال املباراة أن يوقف نقاط القوة 

للمنامة، ويستغل نقاط الضعف، 
غر أنه مل يوفق يف ذلك.

وذكر الدرازي أن الجهازين الفني 
واإلداري سيعمالن عىل إعادة تهيئة 

الالعبني ذهنيا للقاء اليوم؛ لنيل 
املركز الثالث املؤهل للتصفيات 

اآلسيوية.

نجف: طموحنا البطولة... والدرازي: ننشد المركز الثالث

حسين الدرازي ونوح نجف

حضور جماهيري 
منامي مبهر

شهدت مدرجات الصالة 
الفرعية ملجمع السلطان 
قابوس الريايض حضورًا 

جامهرًيا كبرًا من جانب 
الجمهور املنامي، الذي 
كانت له بصمة واضحة 

كعادته أبهر فيها الحارضين 
مبا قدمه من أهازيج 

رياضية جميلة، مام يدل 
عىل شغفه وحبه للحضور 

ومساندته لفريقه أينام 
وجد ويف أية بطولة كانت.

الحضور املنامي كان 
السمة البارزة يف ظل غياب 

الجمهور العامين خصوًصا 
والخليجي عموًما، وتحصل 
هذا الجمهور عىل اإلشادة 
الواسعة من ِقبل املنظمني 

واملسؤولني الحارضين 
بالبطولة.

وبكل تأكيد الجمهور 
املنامي لعب دورًا وساهم 
بشكل أو بآخر فيام وصل 
إليه فريقه من مستويات 

ونتائج عالية يف هذه 
البطولة وآخرها يوم أمس، 

إذ حقق فيها فوزًا بطعم 
الذهب، وسيزداد عدده 
يف املباراة النهائية، وهو 
املأمول لتحقيق الهدف 

املرجو وهو الفوز باللقب.

سمو الشيخ عيسى بن علي خالل مشاركته في االجتماع



أكد ممثل جالل��ة لألعامل الخريية 
املجلس  الش��باب رئيس  وش��ؤون 
األعىل للش��باب والرياض��ة رئيس 
اللجن��ة االوملبية البحرينية س��مو 
الش��يخ نارص بن حم��د آل خليفة 
أن القط��اع الخاص يف اململكة بات 
رشي��كا أساس��يا يف دع��م الحركة 
البحرين  الش��بابية والرياضي��ة يف 
نظ��را لالس��راتيجية املوفق��ة التي 
بات��ت تنتهجها ال��ركات الخاصة 
عرب الدخول يف رشاكة مهمة هدفها 
األوحد تطوي��ر الرياضة البحرينية 

واالرتقاء بشباب اململكة.
وقال سمو الش��يخ نارص بن حمد 
آل خليفة مبناس��بة دخ��ول رشكة 
قافل��ة رع��اة دورة  انفون��اس اىل 
نارص بن حمد لأللع��اب الرياضية 
“نارص11” “إنن��ا نثمن عاليا رعاية 
رشك��ة انفوناس لل��دورة الرياضية 
وحرصه��ا املوصول عىل الدخول يف 

رشاكة حقيقية مع اللجنة املنظمة 
للدورة يف نسختها الحادية عر من 
اجل املش��اركة الفاعل��ة يف تحقيق 
كاف��ة أس��باب للتجم��ع الش��بايب 
الريايض األك��رب يف البحرين ومتهيد 
الطريق للوصول اىل األهداف التي 
وجدت من أجلها الدورة يف تعظيم 
دور الش��باب والرياضة البحرينية 
واكتش��اف املزي��د م��ن املواهب 

الرياضية يف مختلف األلعاب”.
وتابع سمو الش��يخ نارص بن حمد 
آل خليفة “ تعت��رب رشكة انفوناس 
ومتتلك  الداعم��ة  ال��ركات  م��ن 
رؤي��ة واضحة املعامل واس��راتيجية 
بارعة جعلتها تساهم يف النجاحات 
الكبرية الت��ي تحققت للدورة عىل 
مدار السنوات املاضية وكانت جزء 
أساس��يا من عملي��ة التطوير التي 
رافقتها وص��وال اىل الدورة الحادية 
عر والتي س��تكون الركة ضمن 

يف  بدعمه��ا  وستس��اهم  رعاته��ا 
الوصول اىل النجاح املأمول والظهور 
باملظه��ر ال��ذي ي��ريض طموحات 

وتطلعات الشباب البحريني”.
واعرب سمو الشيخ نارص بن حمد 
آل خليفة عن تقديره ملجلس إدارة 
رشك��ة انفوناس عىل دعمها للدورة 
االم��ر ال��ذي يتي��ح للقامئ��ن عىل 
الدورة الرياضي��ة تطويرها بصورة 
مس��تمرة وجعلها تسري يف الطريق 

الصحيح لتحقيق أهدافها.
وعضو  التنفي��ذي  الرئيس  وأش��اد 
مجل��س اإلدارة لرك��ة انفون��اس 
حم��د العام��ر باملب��ادرات الت��ي 
يقدمها سمو الشيخ نارص بن حمد 
آل خليفة لتطوير القطاع الش��بايب 
والري��ايض يف البحري��ن والتي من 
بينها دورة سموه لأللعاب الرياضية 
والت��ي باتت م��ن ال��دورات التي 
تحمل س��معة طيب��ة وعطرة عىل 

بفضل  واملنطقة  اململكة  مس��توى 
التي  التطويرية  وال��رؤى  األف��كار 
قدمها س��موه طوال النسخ العر 

املاضية.
رعاي��ة  مبناس��بة  العام��ر  وق��ال 
“ن��ارص11” لق��د وج��دت رشك��ة 

أنفون��اس يف دورة ن��ارص بن حمد 
مناس��با  مكانا  الرياضية  لاللع��اب 
له��ا لتأكيد التزامه��ا الوثيق بدعم 
اململك��ة  يف  الرياضي��ة  الحرك��ة 
ونحن ومن خالل الس��معة العطرة 
واالنتشار الواس��ع الذي تتمتع بها 

ال��دورة حرصن��ا ع��ىل الدخول يف 
رشاك��ة معها للعمل جنبا اىل جنب 
من أجل الوصول اىل أحد األهداف 
الت��ي وضعته��ا الرك��ة لها ضمن 
اسراتيجيتها وهي تطوير الرياضية 

واكتشاف املواهب.
وأض��اف “لق��د دخلن��ا يف رشاكة 
حقيقية مع اللجنة املنظمة لدوري 
نارص بن حمد وآثرنا دعمها إلمياننا 
العميق بأهمي��ة الدور الذي يقوم 
به سمو الش��يخ نارص بن حمد آل 
خليفة يف دع��م الرياضة البحرينية 
واالفكار الخالقة التي يقدمها والتي 
تساهم يف رفد املنتخبات واالندية 
بنخبة م��ن املواهب البارزة ونحن 
نأمل م��ن خالل دعمن��ا املتواصل 
اكتش��اف  يف  ُنس��هم  أن  لل��دورة 
وصقل موهبة الالعبن يف البحرين 
وأن نرك بصمة واضحة نساهم من 

خاللها يف رفع مستوى الرياضة”. 

الشراكة مع “انفوناس” ستمهد الطريق لنجاح الدورة 
انضمت لقائمة الرعاة... ناصر بن حمد: 

اللجنة اإلعالمية

أكد األمن العام للمجلس األعىل 
للشباب والرياضة الشيخ سلامن بن 

ابراهيم آل خليفة عىل املكانة البارزة 
التي باتت تحتلها بطولة سمو الشيخ 

نارص بن حمد آل خليفة الرمضانية 
الحادية عرة لكرة القدم )نارص11( 

عىل الساحة الرياضية املحلية من 
خالل اتساع قاعدة املشاركة فيها 
واألصداء اإليجابية التي تركها يف 

أوساط الحركة الشبابية والرياضية.
وأشار الشيخ سلامن بن ابراهيم آل 

خليفة أن النمو املتصاعد يف مخرجات 
البطولة يرجم الرؤية الثاقبة ملمثل 

جاللة امللك لألعامل الخريية وشؤون 
الشباب رئيس املجلس األعىل للشباب 

والرياضة رئيس اللجنة األوملبية 
البحرينية سمو الشيخ نارص بن حمد 

آل خليفة، كام تظهر حرص سموه 
الواضح عىل توسيع إسهامات البطولة 

يف خدمة كرة القدم البحرينية من 
خالل إتاحة الفرصة أمام أكرب عدد 

ممكن من الشباب البحريني ملامرسة 
هوايته الرياضية املفضلة يف هذه 

الدورة التي باتت متثل عامال مهام 
من عوامل اكتشاف املواهب الجديدة 

يف لعبة كرة القدم.
وأوضح الشيخ سلامن بن ابراهيم آل 

خليفة أن تطور البطولة عىل مدار 
11 عاما متواصلة من البذل والعطاء 
شّكل إضافة مهمة للحراك الريايض 

يف اململكة خصوصا يف شهر رمضان 
املبارك؛ كام أنه أتاح الفرصة لألندية 

املحلية لضم العديد من الالعبن 
املميزين الذين انجبتهم البطولة 

ونالوا الحقا رشف متثيل املنتخبات 
الوطنية.

وأثنى الشيخ سلامن بن ابراهيم آل 
خليفة عىل جهود اللجنة املنظمة 
للبطولة عىل صعيد انجاز مختلف 
الرتيبات الفنية واإلدارية الرامية 

إلنجاح هذا الحدث الريايض منوها 
بالنجاحن التسويقي واإلعالمي اللذين 

تشهدهام البطولة والذي ينعكس 
بصورة إيجابية عىل استقطاب اعداد 
كبرية من الجامهري التي تضفي رونقا 

خاصا عىل فعاليات البطولة وتعزز 
مكاسبها الهامة عىل مختلف األصعدة.

تدّشن فرق املجموعة الثالثة 
مشوارها يف بطولة “نارص 11” 

مبواجهتن تجمع األوىل فريقا فور 
ايفر وصقور البحرين عند الساعة 

5.35 عرصا، فيام تجمع املباراة 
الثانية فريقا الصقر األبيض مع 

القلعة عند الساعة 8.00 مساء، 
وسيحتضن ملعب مدينة خليفة 

الرياضية املباراتن، ويلف الغموض 
فرق هذه املجموعة نوعا ما يف ظل 

تقارب املستويات الفنية والتكافؤ 

الحاصل بينها عطفا عىل نتائج 
الفرق يف املشاركة األخرية.

املواجهة األوىل بن فور ايفر 
وصقور البحرين تحمل يف 

طياتها الكثري للطموح املشرك 
بن الفريقن، ففريق فور ايفر 

بعد اخفاق نسخة العام املايض 
وخروجه املبكر من الدور األول 
يسعى للعودة القوية هذا العام 

من خالل تجديد دماء الفريق من 
جميع الجوانب، ويقود الفريق فنيا 

املدرب الشاب فريد عبدالستار، 
عىل الجانب اآلخر يأمل فريق 

صقور البحرين ببداية قوية 
ملشواره خصوصا بعد املستوى 

والصورة الجيدة التي ظهر بها يف 
العام املايض، ويأمل مدربه محمد 
سعد يف إخراج كل ما ميلكه العبيه 

من مستوى وقدرات بهدف تحقيق 
النجاح يف نسخة هذا العام.

املواجهة الثانية بن الصقر األبيض 
والقلعة ستكون مبثابة جس نبض 

بينهام عىل رغم الرشيحات التي 
تنصب لصالح الصقر األبيض 

الساعي لتسجيل مشاركة إيجابية 
يف مشاركته الثانية، ويقود الفريق 
فنيا املدرب إياد الحمري، ويضم 

مجموعة جيدة من الالعبن 
يتميزون بالقوة البدنية واالنسجام، 

ويف املقابل فإن فريق القلعة 
يقوده فنيا املدرب مراد عمر ويضم 

يف صفوفه العبن سبق لهم خوض 
البطولة يف نسخ سابقة.

سلمان بن إبراهيم: “ناصر 11” تثري الكرة البحرينية 

“الصقر األبيض” يستعد القتحام “القلعة” و”فور ايفر” للعودة

 سلمان بن إبراهيم

حمد العامر ناصر بن حمد

يافطة تهنئة

برازيلي من الدوري المالطي

تألق ولكن!

حرص فريق فيكتوريوس عىل رفع يافطة قبل مواجهتهم لفريق 
الزلزال يوم أمس األول تحمل تهنئة خاصة لسمو الشيخ نارص بن 

حمد آل خليفة مبناسبة تحقيقه املركز األول بسباق رويال ويندسور 
للقدرة والذي أقيم قبل أيام يف اململكة املتحدة، فكان لهذه املبادرة 

صدى طيب السيام وأنها جاءت يف املباراة االفتتاحية للبطولة.

استمتعت الجامهري التي تابعت مباراة االفتتاح التي جمعت الزلزال 
وفيكتوريوس من خالل األهداف الخمسة التي حفلت بها، وشهد 

اللقاء تواجد الالعب الربازييل ويلنغتون دي اوليفريا مع فريق 
فيكتوريوس والذي قدم ملحات جميلة ومتيز بالرسعة واإلجادة باللعب 

عىل األطراف، ونجح يف تسجيل هدف الفريق الثاين، ويعترب داسيلفا 
من الالعبن املميزين الذين سبق لهم اللعب يف الدوري املالطي.

برع حارس مرمى فريق فيفا واملراكز الشبابية محمد رياض يف مباراة 
فريقه ضد فريق الزعيم ضمن الجولة األوىل للمجموعة األوىل ومتكن 

من انقاذ مرماه من انفرادين ويف الشوط الثاين واصل يقظته إال 
أن الكرة الثابتة التي لعبها حسن سبت بالقرب من خط املرمى مل 
تكن خطرية إال بارتطامها بالخطأ يف قدم مدافع فريق فيفا واملراكز 

الشبابية لتجد طريقها إىل شباك الحارس رياض، ورغم تألقه إال أنه مل 
يستطع منع خسارة فريقه. 
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استهل فريق بتلكو جرنز يونايتد 
مشوار الدفاع عن اللقب بفوز كبري 

عىل فريق النوايف بثالثة أهداف 
دون مقابل يف افتتاح مباريات 

املجموعة الثانية. سجل األهداف 
حسن عبدالرضا )52( من ركلة جزاء، 

فهد الحردان )55( ودييغو )61(، 
وشهد الشوط األول ارتفاًعا يف األداء 

من الفريقن يف آخر 5 دقائق من 
الشوط األول خصوًصا النوايف عن 
طريق الدويل السابق حسن سلامن 

الذي شّكل خطورة كبرية.
ويف الشوط الثاين انهار فريق النوايف 

وتلقى هدفن يف 3 دقائق، وشهد 
تألق الحردان بتسجيله الهدف الثاين 

من منتصف امللعب، ومتريره كرة 
ذكية قبل وصوله دائرة املنتصف 

سجل منها دييغو الهدف الثالث، وكاد 

حسن عبدالرضا أن يسجل الهدف 

الرابع من عكسية الشيخ خالد بن 

سلامن آل خليفة إال أن كرته ارتطمت 

بالعارضة.

وحصل مهاجم فريق بتلكو جرنز 

يونايتد حسن عبدالرضا عىل جائزة 

أفضل بالنظر إىل تسجيله الهدف 

األول ودوره يف الفوز وتحركاته 

املميزة طوال اللقاء.

وخطف فريق تايلوس النقاط الثالث 

يف أوىل مواجهاته مع فريق جرناس 

بالتفوق عليه بهدف دون مقابل جاء 

بقدم محرفه محمد النعار يف الدقيقة 

التاسعة من مجريات الشوط الثاين؛ 

ليشارك تايلوس يف صدارة املجموعة 

الثانية رفقة حامل اللقب بتلكو جرنز 

يونايتد.

يف الشوط األول سيطر فريق جرناس 

عىل مجريات اللعب عىل رغم البداية 

الجيدة التي بدأ بها فريق تايلوس 

ولكنها مل تستمر يف ظل الراجع البدين 

لالعبيه، ونجح جرناس بفضل العبي 

خط الوسط يف السيطرة عىل منطقة 

املناورات بقيادة “املهاري” ناجي 
فتحي الذي أهدر ركلة جزاء لفريقه 

يف الدقيقة 37 بعدما نجح حارس 
تايلوس عمر إبراهيم يف التصدي 

للركلة.
ويف الشوط الثاين ومن خالل التغيري 

الذي أجراه مدرب تايلوس محمد 
املحرقي يف الزج بالالعب محمد 
النعار الذي كان مصدر خطورة 

مستمرة عىل الجانب األمين ونجح يف 
خطف هدف التقدم لفريقه بطريقة 

فنية رائعة )54(.
ونال حارس فريق تايلوس عمر 
إبراهيم جائزة أفضل العب يف 

اللقاء بعد الدور الكبري الذي لعبه 
ومساهمته الفاعلة يف حصد الفوز 

وتحديًدا تصديه لركلة الجزاء.

“جنرز يونايتد” و”تايلوس” يتخطيان “النوايف” و”جرناس”
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 تشهد الرياضة النسائية يف اململكة 
قفزة كبرية عىل مستوى اإلنجازات 

كان آخرها الفوز باملركز األول بدورة 
ألعاب األندية العربية للسيدات 

التي احتضنتها إمارة الشارقة بدولة 
اإلمارات العربية املتحدة خالل شهر 

فرباير املايض بـ 12 ميدالية ذهبية يف 
إنجاز تاريخي ململكة البحرين.

كام تنامت األنشطة النسائية بشكل 
ملحوظ يف معظم األلعاب الرياضية، 
وأصبح هناك دوري للسيدات يف كرة 
السلة وكرة القدم ومنتخبات منافسة 

يف األلعاب الجامعية األربع إىل 
جانب البولينج والرماية وكرة الطاولة 

وألعاب القوى واملبارزة وألعاب أخرى، 
وانتقلت املرأة من مرحلة التمكني 
إىل مرحلة اإلنجاز وترشيف الوطن 

أسوة بالرجل، وقدمت عطاءات 
متميزة يف ميدان الرياضة واقتحمت 

مجال التدريب واإلدارة والتحكيم، 
بل وأصبحت قائدة مثل الشيخة 

حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة عضو 
املجلس األعىل للشباب والرياضة، 

عضو مجلس إدارة اللجنة األوملبية، 
رئيس االتحاد البحريني لكرة الطاولة، 
والتي تشغل كذلك مناصب خارجية 

مرموقة، والدكتورة سوسن تقوي 
التي ترتأس االتحاد البحريني للريشة 

الطائرة واإلسكواش واالتحاد العريب 
للريشة الطائرة والعديد من القيادات 

النسائية األخرى.
تلك الطفرة الكبرية وما يصاحبها 

من اهتامم برياضة املرأة تستدعي 
وجود كيان رسمي كإدارة أو قسم أو 

اتحاد أو مؤسسة أو ناد له ميزانية 
وكادر إداري متخصص إلدارة النشاط 

النسايئ الريايض أسوة بالتجربة الرائدة 
يف إمارة الشارقة، واملتمثل يف نادي 

سيدات الشارقة والذي تحول مؤخرًا 
إىل مؤسسة الشارقة لرياضة املرأة 

لتأخذ دورًا أكرب يف دعم ورعاية رياضة 
املرأة.

استحداث هذا الكيان الذي طالبت 
به الشيخة حصة بنت خالد آل 

خليفة رئيسة اللجنة النسائية باتحاد 
الكرة يف لقائها مع “البالد سبورت” 

مؤخرًا سيوّحد الجهود ويرسم الخطط 
واالسرتاتيجيات وينفذ املشاريع 
الخاصة برياضة املرأة بالتنسيق 

والتعاون مع كافة االتحادات واألندية 
الوطنية مبا يؤدي إىل تحقيق أفضل 

النتائج واألهداف، وهي تجربة معمول 
بها يف معظم دول مجلس التعاون 

الخليجي.
كام أن حالة االزدهار التي متر بها 

الرياضة النسائية تتطلب وجود منشأة 
خاصة بها ملنحها االستقاللية وتنفيذ 

خططها وبرامجها وأنشطتها عىل أكمل 
وجه، وسبق أن سمعت عن وجود 

مقرتح بتخصيص صالة مركز الشباب 
بالجفري للرياضة النسائية وهو مقرتح 
يف محله ونحن ندعمه بقوة رشيطة 
أن تكون هناك عملية صيانة شاملة 

للصالة مبا ال يفقدها هويتها باعتبارها 
شاهدة عىل العديد من األحداث 

الرياضية التي أقيمت عليها ومبا متتاز 
به من تصميم فريد من نوعه.

استطاعت الرياضة النسائية أن تخطو 
خطوات كبرية بجهود ذاتية بذلتها 

الشيخة حياة بنت عبدالعزيز رئيسة 
لجنة رياضة املرأة، وهو ما نتج عنه 

تحقيق إنجازات خليجية وعربية 
ودولية المعة، فكيف إذا توفرت 

اإلمكانات من دعم مادي وكيان رسمي 
ومنشأة خاصة ومعسكرات تدريبية 

.. فالنتائج بال شك ستكون أفضل، كام 
أن هذا الكيان سيوسع رقعة مشاركة 
الفتاة يف األنشطة الرياضية مبا يحقق 

الصحة العامة لها ويشغل أوقات 
فراغها، فهل نشهد تحرًكا لتأسيس هذا 

الكيان؟

الرياضة النسائية 
بحاجة إلى كيان

حسن علي

بروح 
رياضية

brnsport
@gmail.com

@hassanaltaliani

أكد ممثل جاللة امللك لألعامل 
الشــباب  وشــؤون  الخرييــة 
رئيس املجلس األعىل للشــباب 
اللجنــة  رئيــس  والرياضــة 
األوملبية البحرينية سمو الشيخ 
نــارص بن حمــد آل خليفة أن 
البحريــن نجحت يف  مملكــة 
تأســيس ســباق القدرة ضمن 
مهرجــان “رويال ويندســور” 
والذي قىض ســت سنوات عىل 
إطــالق البحرين ألول ســباق 
قــدرة يف املهرجــان العريــق 
مشريا ســموه أن سباق القدرة 
الــذي يقــام ضمــن مهرجان 
رويــال ويندســور للفروســية 
يعد فرصة حقيقية إلبراز اسم 
مملكة البحرين يف هذا املحفل 
الريايض الكبري، وتسليط الضوء 
عىل املنجــزات الحضارية التي 
تعيشــها اململكة يف ظل العهد 
الزاهــر لعاهــل البالد صاحب 
الجاللة امللــك حمد بن عيىس 
آل خليفة يف مختلف املجاالت 

خاصة يف رياضة الفروسية. 
وأشــار سمو الشــيخ نارص بن 
حمــد آل خليفــة أن الفريق 
امللــي حريــص عــىل تفعيل 
توجيهــات صاحــب الجاللــة 
امللــك الســديدة يف الرتويــج 

للمنجزات الحضارية والتنموية 
التي تشهدها مملكة البحرين 
يف مختلــف املحافــل الدولية 
وخاصة الرياضية منها، مشــرياً 
إىل أن مملكة البحرين حققت 
مختلــف  يف  شــاملة  نهضــة 
مجــاالت التنميــة وتســتحق 
أن تعــرض يف املحافل الدولية 
باعتبارها منوذجاً رائداً يحتذى 
بــه يف املنطقة، منوهاً ســموه 
إىل أن اململكــة حرصــت عىل 
التواجــد يف املهرجــان العاملي 
للبحرين  الرتويج  عىل  والعمل 
يف التظاهــرة الرياضية وتبيان 
املنجزات املتميزة التي تحققت 
والجوانــب التنموية الشــاملة 

خاصة يف رياضة الفروسية. 
وبني ســمو الشــيخ نــارص بن 
حمــد آل خليفــة أن الفريق 
امللي للقــدرة حقق األهداف 
التي شارك من أجلها يف سباق 
“رويــال ويندســور” وذلك يف 
طريق إعداد الفريق للبطوالت 
املقبلــة التي تتطلــب تحضرياً 
الفنيــة  الناحيــة  مــن  عاليــاً 
والبدينة للفرسان والجياد أماًل 
يف تحقيق النتائج اإليجابية يف 
تلــك البطــوالت وزيادة حجم 
امللــي  للفريــق  اإلنجــازات 

والعمل عــىل تعزيزها مضيفا 
أن الفريق امللي اســتفاد كثرياً 
من هذه املشاركة املتميزة من 
حيث التدريب واألداء وحامس 
الفرسان للمشــاركة الطيبة يف 
املهرجــان والتعــرف عن قرب 
عىل استعداد الجياد والفرسان.
وأعــرب ســموه عــن تقديره 
لحــرص الفرســان يف الفريــق 
الصورة  عــىل عكــس  امللــي 
املتميــزة عن القدرة البحرينية 
الشــباب  مــن  واالســتفادة 
من  املزيــد  كســب  وبالتــايل 
الخــربة التــي تعــود بالنفــع 
والفائــدة واالســتفادة منها يف 

برنامج اإلعداد القادم، مشــرياً 
سموه إىل أن الربنامج سيشمل 
تدريبــات قادمة ومشــاركات 
أخــرى وتحقيــق املزيــد من 
النتائــج اإليجابية يف البطوالت 

املقبلة.
املــدرب  قــال  جانبــه  ومــن 
للقدرة أحمد  امللــي  بالفريق 
جناحــي “ إن تحقيــق ســمو 
الشــيخ نــارص بــن حمــد آل 
خليفة للمركز األول يف ســباق 
رويــال ويندســور هــو مبثابة 
انجاز جديد يضاف اىل سلسلة 
اإلنجازات التي حققها ســموه 
يف رياضــة القدرة خاصة أذا ما 

شــخصية  االعتبار  بعني  اخذنا 
البطــل التي يتميز بها ســموه 
الحثيــث اىل تحقيق  وســعيه 
املراكــز األوىل وال يرىض بغريها 

بديال”. 
الشــيخ  “ســمو  جناحي  وبني 
نــارص بــن حمــد آل خليفــة 
دخل الســباق بعقليــة البطل 
ومل يســتعجل الفوز بالســباق 
بل قام بقراءة الســباق بصورة 
واقعيــة مــن املرحلــة األوىل 
اإلنجــاز  لــه طريــق  ورســم 
وتنافــس عــىل اللقــب رغــم 
اصابتــه يف املرحلــة الثانية إال 
أن سموه واصل السباق وجعل 
املرحلــة األخرية هــي الفيصل 

واالنتصار الحقيقي له”. 
وعن استالم جائزة املركز األول 
نيابة عن سمو الشيخ نارص بن 
حمــد آل خليفة قــال جناحي 
“لقد رشفني سمو الشيخ نارص 
بــن حمــد آل خليفة بتســلم 
جائزتــه بحصوله عــىل املركز 
األول وهــو رشف كبري يل وانا 
ســعيد جدا مبا حققه ســموه 
من انجــاز كبري يف ويندســور 
باالضافة اىل أن سعاديت شملت 
أيضا تســلم الجائزة نيابة عن 

سموه”. 

البحريني “بريهانو  العداء  حقق 
بــاال” املركــز األول يف ســباق 5 
آالف مــرت للرجــال يف الجولــة 
الثانية من الــدوري املايس التي 
أقيمت يوم أمــس األول مبدينة 
شــنغهاي الصينيــة بعدما أنهى 
 13:09:64 بزمن  السباق  مسافة 
دقيقة ليحــرز أفضل زمن عاملي 
لهذا العــام )2018( ويرتبع عىل 
عرش ســباق 5 آالف مرت كأفضل 
عداء مســجاًل انطالقــة قوية يف 
الدوري املــايس تعكس ما يتميز 

به من إمكانات وقدرات كبرية.
وخطــف “بريهانو بــاال” املركز 
األول بجدارة واستحقاق ليتقدم 
عــىل العــداء األمــرييك “بــاول 
جيليمــو” الــذي جــاء يف املركز 
الثــاين بزمــن 13:09:66 دقيقة، 
والعداء الكيني “ستانيل ويثاكا” 
الــذي جــاء يف املركــز الثالــث 
بزمــن 13:10:14 دقيقة، ليقدم 
“بريهانو باال” نفســه كأحد أبرز 
العدائــني يف ســباق 5 آالف مرت 
عــىل مســتوى العــامل، ويرشف 

اململكة يف بطولة الدوري املايس 
بعدما حقق رقــاًم جديًدا نصبه 
كأفضل عداء عىل مستوى العامل 
يف العام الحايل 2018 بانتظار من 

يكرس رقمه الجديد الحًقا.
وبهذه املناســبة، أعــرب النائب 
األول لرئيــس املجلــس األعــىل 
للشــباب والرياضة، رئيس اتحاد 
دول غرب آســيا أللعاب القوى، 
أللعاب  البحريني  االتحاد  رئيس 
القوى سمو الشيخ خالد بن حمد 
آل خليفــة عــن خالــص التهاين 
مقــام عاهــل  إىل  والتربيــكات 
البــالد املفــدى حــرة صاحب 
الجاللــة امللك حمــد بن عيىس 
آل خليفــة حفظه اللــه ورعاه، 
الســمو  الوزراء صاحب  ورئيس 
امللي األمري خليفة بن سلامن آل 
خليفة املوقر، وصاحب الســمو 
امللي األمري ســلامن بن حمد آل 
خليفــة ويل العهــد نائب القائد 
لرئيــس  األول  النائــب  األعــىل 
مجلس الــوزراء وممثــل جاللة 
امللــك لألعامل الخريية وشــئون 

الشــباب رئيــس املجلس األعىل 
للشــباب والرياضة رئيس اللجنة 
األوملبية البحرينية ســمو الشيخ 

نارص بن حمد آل خليفة.
وأكــد ســموه أن فــوز العــداء 
“بريهانــو باال” باملركــز األول يف 
الجولة الثانية من الدوري املايس 
وتحقيقه ألفضل رقم عاملي لهذا 
العــام إنجاز يبعــث عىل الفخر 
واالعتــزاز، وميثل نتاًجــا منطقيًّا 
ملــا تحظى به الحركــة الرياضية 
مــن دعم ال محــدود من جاللة 
امللــك املفــدى وســمو رئيــس 
الوزراء وسمو ويل العهد ومتابعة 
واهتامم من ســمو الشيخ نارص 

بن حمد آل خليفة.
وأشــاد ســمو الشــيخ خالد بن 
حمد آل خليفــة باإلنجاز الرائع 
للعداء “بريهانو باال” الذي رشف 
اململكة يف بطولة الدوري املايس 
بعدما قّدم مــردوًدا فنيًّا متميزًا، 
القوية  باإلرادة والعزمية  وتسلح 
بجدارة  األول  املركــز  ليخطــف 
متفوًقا عىل نخبة من عدايئ العامل 

يف سباق 5 آالف مرت، موضًحا أن 
ألعاب القوى البحرينية كســبت 
عــداء عامليًّا جديًدا ســيكون له 
شأن كبري يف املســتقبل خصوًصا 
وأن “أم األلعــاب” مقبلــة عىل 
اســتحقاقات مهمــة تتمثــل يف 
دورة األلعــاب اآلســيوية التــي 
ســتقام بجاكرتا 2018، وأوملبياد 
طوكيــو 2020، وأن مــا حققــه 
العداء “بريهانو باال” يبعث عىل 

التفــاؤل بتحقيق نتائج باهرة يف 
االستحقاقات القادمة.

وأوضح ســموه أن فــوز العداء 
األول  باملركــز  بــاال”  “بريهانــو 
أطلقه  الــذي  الشــعار  يجســد 
سمو الشــيخ نارص بن حمد آل 
خليفــة “الذهب فقــط” يف عام 
الذهــب 2018 ويعكــس مدى 
حــرص وإرصار جميــع العدائني 
عىل املنافسة بقوة لحصد املراكز 
األوىل ومعانقــة الذهب، متمنيًّا 
ســموه أن يشــكل هذا اإلنجاز 
حافــزًا مــن أجل ظهــور العداء 

بصورة أكرث متيزًا يف املستقبل.
وأكد سمو الشيخ خالد بن حمد 
آل خليفــة أن االتحاد البحريني 
أللعاب القوى لن يدخر جهًدا يف 
سبيل تقديم كافة أشكال الدعم 
باال”  “بريهانو  للعداء  واملساندة 
القــادم بقوة يف ســباق 5 آالف 
مرت مبا يســهم يف توســيع رقعة 
اإلنجازات ألم األلعاب البحرينية 

يف شتى املحافل الخارجية.

شــارك حكمنا الدويل لكرة قدم 
الصــاالت أســامة إدريــس يف 
إدارة مبــاراة تحديــد املركزين 
الثالث والرابع لكأس آسيا لكرة 

الصاالت للسيدات، والتي
أقيمت أمس األول )السبت( يف 

العاصمة التايلندية- بانكوك.
منتخبــي  املبــاراة  وجمعــت 
فيتنام وتايلند، إذ شارك إدريس 

يف املباراة بصفته حكام ثالثا.
وكان االتحــاد اآلســيوي لكــرة 
القدم قد كلــف الحكم الدويل 

أســامة إدريــس باملشــاركة يف 
إدارة مباريــات البطولة، إذ تم 
املباريات  مــن  العديد  إســناد 

إليه.
املبــاراة  يف  إدريــس  وشــارك 
االفتتاحية التي جمعت منتخبي 
فيتنــام والصني تايبيــه، وذلك 
كحكم ميقايت، كام شارك كحكم 
ثان يف مبــاراة دور املجموعات 
والصني  بنغالديش  منتخبي  بني 

تايبيه.
وشــارك إدريس أيضا يف مباراة 

منتخبــي تايلنــد وهونغ كونغ 
كحكــم ثــان أيضا، كام شــارك 
كحكم ميقايت يف مباراة منتخبي 
اليابــان وأوزبكســتان ضمــن 

الدور ربع النهايئ من البطولة.
وأسند االتحاد اآلسيوي إلدريس 
مهمــة إدارة مبــاراة منتخبــي 
تايلند واليابان يف نصف النهايئ، 
إذ شارك يف املباراة كحكم أول، 
قبل أن يختتم مشــاركته أمس 
باملشــاركة  البطولــة  يف  األول 
يف إدارة لقــاء تحديد املركزين 

الثالث والرابع.
ويعتــرب أســامة إدريــس مــن 
املعتمدين  الدوليــني  الحــكام 
ضمــن قامئة النخبة اآلســيوية 
للعام الحايل )2018(، وتواجده 
يف املحفل اآلسيوي يؤكد املكانة 
البحريني  للتحكيــم  املتميــزة 
عــىل جميع األصعدة، وذلك مبا 
مختلفة  نجاحــات  من  يحققه 
املحلية  الثقــة  عــىل  وحصوله 
والقارية والدولية يف التكليفات 

املتعددة.

بعد ختام مهرجان ويندسور وسباق القدرة... ناصر بن حمد: 

خالد بن حمد يهنئ القيادة باإلنجاز

أدار مباريات مهمة منها نصف النهائي والثالث والرابع

أتطلع لمستقبل مليء بالبطوالت.. وصناعة مجد للفريق الملكي للقدرة

بيرهانــو يفـــوز بالجــولــة الثــانيــة للــدوري المــاســي 

إدريس يختتم مشاركته في كأس آسيا لكرة الصاالت للسيدات

لندن      المكتب اإلعالمي

الرفاع        المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

اتحاد الكرة         المركز اإلعالمي

فرحة سمو الشيخ ناصر بن حمد بالفوز

سمو الشيخ خالد بن حمد

الحكم أسامة إدريس



�شم���و ال�شيخ���ة ثاجبة ل����“$”: العالق���ات مع الإم���ارات متت���د جذورها لق���رون طويلة
�شموه���ا ته���دي نعيمة اخل���وري “دان���ة بحريني���ة” متثل رم���ًزا لتاري���خ البحري���ن الأ�شيل

�شمو ال�شيخة ثاجبة حتتفي ب�شمو ال�شيخة �شما اآل نهيان وتودع نعيمة اخلوري
بح�شور �شمو ال�شيخة مرمي و�شمو ال�شيخة لولوة و�شمو ال�شيخة زين

بدور املالكي من الرفاع

اأقامت �شمو ال�شيخة ثاجبة بنت �شلمان اآل خليفة، 
قرين���ة رئي�س جه���از امل�شاح���ة والت�شجي���ل العقاري 
ال�شي���خ �شلم���ان ب���ن عب���داهلل اآل خليف���ة، وبح�ش���ور 
�شم���و ال�شيخة مرمي بن���ت �شلمان اآل خليف���ة، و�شمو 
ال�شيخ���ة لولوة بنت خليف���ة اآل خليفة كرمية �شاحب 
ال�شم���و امللكي رئي�س ال���وزراء، و�شم���و ال�شيخة زين 
بنت خالد اآل خليف���ة، ورئي�س هيئة البحرين للثقافة 
والآثار ال�شيخة مي بنت حممد اآل خليفة ومدير لإدارة 
الثقاف���ة والفنون يف هيئة البحري���ن للثقافة ال�شيخة 
هال بنت حممد اآل خليف���ة، وعدد من كرميات العائلة 
املالكة الكرمية، وع���دد من ع�شوات املجل�س الأعلى 
للم���راأة، ورئي�شة وع�شوات جمعي���ة �شيدات الأعمال، 
وعدد م���ن ال�شيخ���ات الكرميات من الإم���ارات، حفل 
ا�شتقب���ال �شمو ال�شيخة �شما بن���ت خليفة بن زايد اآل 
نهي���ان، حرم ال�شي���خ �شلطان بن حمدان ب���ن زايد اآل 
نهيان، �شفري دولة الإمارات العربية املتحدة مبملكة 
البحري���ن، وحفل تودي���ع حلرم �شفري دول���ة الإمارات 
بالبحرين عبدالر�شا اخلوري، نعيمة اخلوري، وذلك يف 

ق�رص �شموها العامر بالرفاع.
ورحبت �شم���و ال�شيخة ثاجبة بن���ت �شلمان ب�شمو 
ال�شيخة �شما بنت خليفة بن زايد اآل نهيان حرم �شفري 
دولة الإم���ارات العربية ال�شقيقة �شمو ال�شيخ �شلطان 
بن حمدان اآل نهيان، معربة عن �رصورها بلقاء وت�رصيف 

�شموها بلدها الثاين )مملكة البحرين(. 
واأك���دت �شموه���ا يف ت�رصيح���ات ل���� “الب���الد” اأن 
العالقات بني مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية 
ال�شقيقة ت�شكل منوذًجا متميًزا للعالقات بني الأ�شقاء 
الذي���ن تربطه���م اأوا����رص الن�ش���ب والقرب���ى وامل�شري 
امل�شرتك، م�شتذكرة يف هذا ال�شياق العالقات الأخوية 
التاريخي���ة الوثيقة بني البلدين الت���ي متتد جذورها 
لق���رون طويلة من الزم���ن، واأر�ش���ى قواعدها ال�شلبة 
القادة والآب���اء والأجداد، وبناها وعززها املغفور لهما 
ب���اإذن اهلل تعالى الأمري الراح���ل �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
عي�شى بن �شلم���ان اآل خليفة )طيب اهلل ثراه(، و�شمو 
ال�شي���خ زايد بن �شلطان بن زايد اآل نهيان )طيب اهلل 
ث���راه(، ووا�شل نهجهما احلكيم عاه���ل البالد �شاحب 
اجلالل���ة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة، واأخوه رئي�س 
الإم���ارات العربية املتح���دة ال�شقيق���ة �شاحب ال�شمو 

ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان.
كم���ا اأعرب���ت �شم���و ال�شيخ���ة ثاجبة بن���ت �شلمان 
ع���ن تقديره���ا للجه���ود املتمي���زة الت���ي بذلتها حرم 
ال�شف���ري الإمارات���ي نعيم���ة اخل���وري يف ف���رتة عملها 
الدبلوما�شي���ة بالبحرين، موؤكدة �شموها عن �شعادتها 
بعم���ق العالق���ات الأخوي���ة الرا�شخة الت���ي تربط بني 
مملكة البحرين والإمارات العربي���ة املتحدة ال�شقيقة 
يف خمتلف املج���الت، واأن جهوده���ا �شتبقى ماثلة يف 

الذاكرة على مر الأيام.
ورحبت ال�شيخة م���روة بنت عبدالرحمن اآل خليفة 
باحل�ش���ور الك���رمي باحلف���ل، معرب���ة اأنه لي���وم م�رصق 
جدي���د م���ن اأي���ام مملك���ة البحري���ن تلتقي في���ه هذه 
الكوكبة م���ن �شاحبات الوجوه امل�شيئ���ة لنقدم باقة 
من م�شاعر احلب وامل���ودة والإخاء ون�شطر فيه باأحرف 
م���ن نور ف�ش���اًل جديًدا من عالق���ات متميزة جتمع بني 
�شعبني كرمي���ني هنا يف ديار اآل خليف���ة، مع اأ�شقائنا 
م���ن اأبناء زاي���د اخلري، معربة ع���ن �رصوره���ا وترحيبها 
ب�شيفة الإم���ارات بالبحرين، �شم���و ال�شيخة �شما بنت 
خليف���ة بن زايد اآل نهيان، ح���رم �شمو �شفري الإمارات 
ل���دى البحرين، ونقول ل�شموه���ا “اأهال بنت زايد اخلري 
واملج���د والع���زة والكرامة... ازدان���ت بالدنا بقدومكم 
الك���رمي... وعمت الفرحة قلوبن���ا بهذا الختيار املميز 
ال���ذي ي���دل عل���ى عم���ق اأوا����رص املحبة ب���ني �شعبني 
جتمعهما قوا�ش���م م�شرتكة واأوا�رص ن�ش���ب وم�شاهرة، 
وع���ادات وتقاليد �شاربة يف عمق األتاريخ، وتاريخ من 
التعاون وال�شالم”، خماطبة �شم���و ال�شيخة �شما “اأنتم 
هن���ا يف ديار اآل خليفة اأنت���م بني اأهليكم، لكم منا كل 
الود نلتقى عل���ى الدوام لنوؤكد اأنك���م يف القلب، واأن 
�شكناكم لي�شت يف الدي���ار واإمنا يف العيون والقلوب، 
ت�رصي حمبتكم بني ال�شل���وع وتتغلغل يف الأعماق كما 
ي����رصى دمنا ويف عروقنا، وندع���و من اهلل العلي القدير 
لك���م باخلري والتوفيق يف مهمتك���م اجلديدة، ول�شاننا 
يلهج دائًما بطيب ع�رصتكم وكرمي خ�شالكم، ولكم منا 

كل الدعم والود لتحقيق اأ�شمى غايتكم واأمانيكم”.
واأ�ش���ارت ال�شيخة مروة، ويف ه���ذا املقام املفعم 
باحل���ب ل يفوتني اإل اأن اأقدم خال�س ال�شكر والعتزاز 
لنعيمة خوري حرم ال�شفري الإماراتي ال�شابق، ونتمنى 
له���ا التوفيق وال�ش���داد، ولأ�رصتها عل���و ال�شاأن ودوام 
اخل���ري يف وجهتهم اجلدي���دة، ون�شه���د اهلل اأننا مل�شنا 
منها ح�ش���ن الع�رصة، وطي���ب الأ�شل وجمي���ل اخل�شام 
فق���د كانت على م���دار �شنوات منوذًج���ا م�رصًفا للمراأة 

الإماراتية”.

وقال���ت ال�شيخ���ة مروة “هك���ذا هي احلي���اة، ِحل 
وترح���ال، لكن ما تظل القلوب عامرة باحلب واملودة، 
اأب���ًدا مل تكن امل�شافات عائًقا اأمام التوا�شل واملحببة 
فمهما تباعدت الأج�شاد فاإن القلوب والأرواح �شتظل 
متعانقة عل���ى الدوام تظللها عالق���ات مميزة جمعتنا 

على اخلري وملا فيه �شالح بالدنا”.
ت اخلوري عن �شكرها وتقديرها  م���ن جانبها، عبرّ
ل�شمو ال�شيخة ثاجبة، ولل�شيخات الكرميات ولقرينات 
اأع�شاء ال�شلك الدبلوما�ش���ي، وال�شعب البحريني على 
م���ا قوبلت به دوًما من حفاوة وتكرمي وما �شهدته من 

دعم جع���ل تعي�س وكاأنها يف بلده���ا الإمارات، متمنية 
ململكة البحرين و�شعبها مزيًدا من التقدم والزدهار.
من جهتها، اأعرب���ت قرينة حرم ال�شفري الإماراتي 
ال�شاب���ق نعيم���ة اخل���وري عن ج���ل �شكره���ا وامتنانها 
ل�شم���و ال�شيخة ثاجب���ة “اأم البحري���ن” و�شاحبة القلب 

الكبري الذي احت�شننا ب���كل حب وعاطفة نحن زوجات 
ال�شفراء وجميع �شي���وف مملكة البحرين، وعلى الرغم 
م���ن جمي���ع الظ���روف اإل اأن �شموه���ا دائًم���ا ت�شتقبلنا 
ب���دفء ابت�شامتها اجلميلة وحر�شه���ا على تلبية دعوة 
كل م���ن يطرق بابها وهذا اإن دلرّ على �شيء فاإنه يدل 
عل���ى م�شاعرها اجليا�شة الت���ي تفي�س باحلب والكرم 
لإ�شع���اد الآخري���ن، م�شيف���ة اأن �شمو ال�شيخ���ة ثاجبة 
حفرت يف قلوبنا و�شتظل حا����رصة يف دعائنا ما حيينا، 
ورحب���ت اخلوري ب�شم���و ال�شيخة �شما بن���ت خليفة بن 
زايد اآل نهيان حرم �شمو ال�شيخ �شلطان بن حمدان بن 
زايد اآل نهيان �شفري دولة الإمارات العربية ال�شقيقة، 
موؤك���دة اأنها �شاحبة ف�شل وعلم وحكمة واأيقونة جناح 
حتتذي به كل الإماراتيات، واأدعو اهلل يف عاله اأن يدمي 
عليه���ا وعلى اأ�رصتها اخل���ري والبك���ة واأن يوفقها يف 
هذه املهم���ة اجلديدة، ودامت دياركم عامرة بالأفراح 
وامل����رصات، واأدع���و املول���ى العل���ي القدي���ر اأن يدمي 
علين���ا نعمة الأمن والأمان وال�شتقرار واأن ميد اجلميع 

مبوفور ال�شحة والعافية.
ويف نهاي���ة احلفل، قدم���ت �شمو ال�شيخ���ة ثاجبة 
“دانة بحرينية” رمًزا لتاريخ البحرين املو�شوم بلوؤلوؤه 
الأ�شيل عل���ى مر الع�شور هدية للذك���رى من �شموها 
لنعيم���ة، متمني���ة لها التوفي���ق والنج���اح يف اأي مهمة 

توكل اإليه.

• درع التكرمي	 • ال�شيخة مروة بنت عبدالرحمن	

• ال�شيخة مروة وحرم ال�شفري الماراتي	 • ال�شيخة هيفاء	

• •�شورة جماعية	 كعكة احلفل	

اخلوري: 
�شمو ال�شيخة ثاجبة 
البح�����ري������ن”  “اأم 
القلب  و���ش��اح��ب��ة 
ال����ك����ب����ري ال������ذي 
اح��ت�����ش��ن��ن��ا ب��ك��ل 
ح������ب وع����اط����ف����ة

ال�شيخة مروة:

وج������ود ���ش��م��وك��م 
ميثل ف�شالً جديًدا 
م�����ن ال���ع���الق���ات 
امل���ت���م���ي���زة ب��ني 
ال�����������ش�����ع�����ب�����ني 
ال���������ش����ق����ي����ق����ني
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أجواء رمضانية مبهرة في “الفورسينز”
لطامل���ا ارتب���ط �شه���ر رم�ش���ان املبارك 
باجتماع االأهل واالأ�شدقاء واالأحباب مل�شاركة 
االأوق���ات املميزة وكتابة ذكري���ات ال تن�شى. 
واحتفاًء بروح ال�شه���ر الف�شيل، ك�شف فندق 
فور�شيزون���ز خليج البحرين ع���ن جمموعة من 
جت���ارب تن���اول الطع���ام املبهج���ة، وعرو�س 
العط���الت املو�شمي���ة، وه���و يع���د ال�شيوف 
بتق���دمي خدم���ات ال�شيافة العربي���ة يف اأبهى 

�شورها طوال �شهر رم�شان الكرمي.
الفن���دق  يف  البحري���ن  قاع���ة  تتاأه���ب 
لتتح���ول اإلى خيمة رم�شاني���ة اأنيقة، ما يخلق 
اأج���واء دافئ���ة وجذابة حيث ميك���ن لل�شيوف 
اال�شتمتاع بوجبة االإفطار اأو الغبقة التقليدية. 

وقد قام كل م���ن ال�شيف التنفيذي هيونغيو 
كي���م وال�شي���ف التنفي���ذي للحلوي���ات عماد 
بوكل���ي باإع���داد قائم���ة طعام فري���دة حافلة 
باأ�شه���ى االأطباق العربي���ة والعاملية الكفيلة 

باإر�شاء جميع االأذواق.
يتم تقدمي متر اخل�رضي من بتيل لالإفطار 
مع جمموعة من الع�شائر الرم�شانية وت�شكيلة 
منوعة م���ن ال�شوربة. وميكن لل�شيوف اختيار 
م���ا ي�شته���ون م���ن اأ�شن���اف امل���ازة الب���اردة 
ال�شو�ش���ي  ركن���ي  جان���ب  اإل���ى  وال�شاخن���ة، 
وال�شلطة اللذي���ن ي�شمان جمموعة لذيذة من 

الوجبات اخلفيفة. 
كم���ا ميكنهم تن���اول االأطب���اق الرئي�شية 

من البوفي���ه العامر باأطايب الطعام وحمطات 
الطه���ي احلي املخ�ش�شة، مع جمموعة وا�شعة 
من املاأكوالت البحرينية التقليدية، باالإ�شافة 
اإلى املاأكوالت اللبناني���ة والهندية والرتكية 

والعاملية.
وتكتم���ل ه���ذه املاأدبة برك���ن خم�ش�س 
للطاجن املغربي وحمطة املعكرونة الطازجة، 
االآ�شيوي���ة  املاأك���والت  اإل���ى ق�ش���م  اإ�شاف���ة 
والك�رضي، الغنية مبجموعة متنوعة من التوابل 
اللذي���ذة. اأما حمب���و احللى ف�شيج���دون كثرًيا 
لال�شتمت���اع به يف بوفي���ه احللوي���ات، والذي 
يت�شم���ن ت�شكيلة من األ���ذ املاأكوالت واأطباق 

التحلية باالإ�شافة اإلى نافورة ال�شوكوالته.

السـلـيـطـي يــفــوز بـ 100 ألـف ديــنـار مـع “الـبـركات”

“اإلثمار” يطلق أحدث الخدمـات المصرفيـة اإللكترونيـة
املنام���ة - االإثم���ار: اأطل���ق بن���ك االإثم���ار، اأم�س 
اأحدث نظام حمدث���اً للخدمات امل�رضفية االإلكرتونية، 
وال���ذي يوفر للعم���الء جتربة م�رضفية ع���ر االإنرتنت 
ذات نط���اق وا�شع تتميز باملزيد م���ن ال�رضعة واالأمان 
و�شهولة اال�شتخدام، وذل���ك كجزء من ا�شرتاتيجياته 
نحو التح���ول الرقمي. وتت�شم���ن اخلدمات امل�رضفية 
االإلكرتونية اجلديدة خدمات اإ�شافية وحلوالً مبتكرة 
متوافرة االآن بالكام���ل عر االإنرتنت.  ويقدم النظام 
اجلدي���د الذي مت تطوي���ره من قبل �رضك���ة فرييبارك 
من�ش���ة رقمي���ة مط���ورة لعم���الء بن���ك االإثم���ار ميكن 
الو�ش���ول اإليها مبا����رضًة با�شتخدام االأجه���زة اللوحية 
والهواتف النقالة واأجهزة احلا�شوب يف اأي وقت ومن 
اأي م���كان يف العامل. كما يتيح اأي�شاً للعمالء احلاليني 
اإمكاني���ة اإجن���از العدي���د م���ن معامالته���م امل�رضفية 
املعت���ادة مبنتهى ال�شهول���ة ودون احلاجة اإلى زيارة 
الف���روع. اإذ ميكنهم على �شبي���ل املثال فتح خمتلف 
اأنواع احل�شابات وطلب دفرت �شيكات واإ�شدار بطاقة 
االإنرتن���ت اأو حتوي���ل االأم���وال ب�شكل ف���وري، كذلك 
ميكنه���م تقدمي طلب���ات للح�شول عل���ى التمويل اأو 
تق���دمي طلب للح�ش���ول عل���ى بطاق���ات ائتمانية اأو 
اإ�ش���دار بطاق���ات ائتمانية الأف���راد العائل���ة، اأو دفع 
ال�شخ�شي���ة.  ميزانياته���م  واإدارة  متع���ددة  فوات���ري 
وكمي���زة اإ�شافية لالأمان، طرح البن���ك نظام التوثيق 

الثنائي للخدمات امل�رضفية االإلكرتونية اجلديدة من 
اأجل توفري املزيد من االأمن االإلكرتوين للعمالء. وقال 
الرئي�س التنفي���ذي للبنك اأحمد عب���د الرحيم “تعمل 
اخلدم���ات امل�رضفية االإلكرتونية اجلديدة على توفري 
اأحدث اخلدم���ات امل�رضفية يف متن���اول اأيدي عمالئنا 
ومبنته���ى ال�شال�شة. وهو ما ياأت���ي انعكا�شاً اللتزامنا 
الرا�شخ باالإن�شات ملتطلبات عمالئنا عن كثب والعمل 
بتفاٍن على �شمان تلبية توقعاتهم وجتاوزها. وياأتي 
ه���ذا االلتزام يف اإطار فل�شفتن���ا القائمة على الرتكيز 

على العم���الء، كما يدفعنا ملوا�شلة حت�شني منتجاتنا 
وخدماتن���ا لن�شبح البن���ك املف�شل الأعم���ال التجزئة 
امل�رضف���ة االإ�شالمي���ة يف اململك���ة”. وي�شم���ل النظام 
اجلديد حتدي���ث نظام لالأعمال امل�رضفي���ة االأ�شا�شية 
من نظ���ام Flexcube Oracle اإل���ى النظام اجلديد 

بهدف اإر�شاء اأ�ش�س متينة للنمو امل�شتقبلي الأعمالنا، 
باالإ�شافة اإلى تطبيق برجمية جديدة للتكامل وو�شع 
امليزاني���ة والتخطي���ط مما يتي���ح اإجن���از العديد من 
العمليات للمكتب اخللفي واملخاطر، وبالتايل حت�شن 
التحك���م الت�شغيل���ي والكف���اءة واحلد م���ن النفقات 

العام���ة اليدوي���ة. ولقد قمن���ا اأي�شاً بتطبي���ق اأحدث 
اإ�شدار م���ن Flexcube ملتابعة طل���ب التمويل من 
مكتب املبيع���ات جلميع منتجاتن���ا التمويلية. كذلك 
ق���ام البنك بتطبي���ق ح���ل اآيل جديد من اأج���ل الوفاء 

باملتطلبات املحا�شبية والتنظيمية اجلديدة”.

اأعل���ن بن���ك الرك���ة االإ�شالمي ع���ن اأ�شماء 
الفائزين بجوائ���ز ح�شاب الركات ل�شهر مايو، 
حيث مت ال�شحب عل���ى اجلائزة الكرى الثانية 
وه���ي 100،000 دين���ار وق���د ف���از به���ا اأحمد 
ال�شليطي، كم���ا مت ال�شحب على جائزة الراتب 
ا وقد  لع���ام كام���ل مببل���غ 555 دين���اًرا �شهريًّ

فازت بها مرمي عمر.
بل���غ عدد الفائزين له���ذا ال�شهر 78 فائًزا 
ومت ال�شح���ب على جوائز نقدي���ة تبداأ من 300 
دين���ار اإل���ى 1000 دينار، حيث اأقي���م ال�شحب 
يف املق���ر الرئي�شي للبنك بخليج البحرين حتت 
تدقي���ق واإ�رضاف م�شوؤول���ني م���ن اإدارة البنك، 
واملدقق���ني اخلارجي���ني والداخلي���ني للبن���ك 

وممثل وزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة.
وبهذه املنا�شب���ة، �رضح الرئي�س التنفيذي 
وع�شو جمل�س االإدارة حمم���د املطاوعة “ي�رضنا 
بجوائ���ز ح�ش���اب  الفائزي���ن  نهن���ئ كاف���ة  اأن 
ال���ركات متمنني لعمالئن���ا الذين مل يحالفهم 
احل���ظ �شابًقا التوفيق واحل���ظ ال�شعيد يف هذا 
الع���ام، حيث اإن ال�شحب عل���ى اجلائزة الكرى 
200،000 دين���ار، �شيت���م يف مطل���ع �شبتم���ر 
2018 واإنن���ا حري�ش���ون عل���ى اأن يحظى اأكر 
عدد ممكن من عم���الء احل�شاب بفر�شة حتقيق 
اأحالمهم ونعده���م باأننا �ش���وف نوا�شل تعزيز 
مزاي���ا ومنافع احل�ش���اب من اأج���ل حتقيق هذا 

الهدف”.

• اأحمد عبد الرحيم	

االستثمار في التعليم عنصر أساس للتنمية االقتصادية
خالل المشاركة بمعرض “التدريب ما قبل العمل”... رئيس “التطبيقية”: 

اأكد رئي�س جامعة العلوم التطبيقية غ�شان 
ع���واد اأهمية قطاع التعلي���م والتدريب يف دعم 
عجلة التنمي���ة واالقت�شاد لل���دول، م�شرًيا اإلى 
اأن اال�شتثم���ار يف التعلي���م واملعرفة ي�شهم يف 

زيادة معدالت النمو والتنمية االقت�شادية.
واأ�ش���ار رئي����س اجلامع���ة خ���الل م�شاركته 
كمتح���دث يف امللتق���ى احل���واري االأول لريادة 
االأعم���ال ودوره���ا يف حتقي���ق وخل���ق فر����س 
العم���ل وال���ذي اأقي���م عل���ى هام����س معر����س 
البحري���ن للتعلي���م والتدري���ب ما قب���ل العمل 
اأن من���و التعلي���م وتقدم���ه يزيد م���ن املعرفة 
واملعلوم���ات، وه���و م���ا ينعك�س عل���ى حت�ّشن 
عوام���ل االإنتاج، حيث يرف���ع التعليم من قدرة 
االإن�ش���ان على زيادة االإنت���اج وحتقيق معدالت 

عالية للنمو االقت�شادي.
���ا حم���ل عن���وان “االأثر  وق���دم ع���واد عر�شً
االقت�شادي للتعلي���م والتدريب” تناول خالله 
دور قطاع التعليم العايل يف رفد خزينة الدولة 
مب�شدر قوي للدخل، كم���ا اأ�شار اإلى اخلطوات 
التي تقوم بها مملكة البحرين لتطوير التعليم 

واملراك���ز املتقدم���ة التي حتتله���ا اململكة يف 
ه���ذا املجال على امل�شت���وى العربي والعاملي، 
كما �رضب بع����س االأمثلة لدول ت�شهم ال�شياحة 
التعلمية يف رفد خزينتها مبليارات الدوالرات 
كاململك���ة املتحدة التي بل���غ دخلها من قطاع 

التعلي���م لع���ام 2014-2015 م���ا يقارب 95 
مليار جنيه ا�شرتليني كم���ا وفر قطاع التعليم 
940 األف فر�شة عمل، مو�شًحا اأن تطور قطاع 
التعليم يف ال���دول ينعك�س ب�شكل اإيجابي على 
خمتلف جوانب احلياة االقت�شادية واالجتماعية 

وال�شحي���ة والبيئي���ة، حي���ث ي�شه���م يف زيادة 
معدالت التنمية الب�رضية، والتنمية امل�شتدامة، 

ويعزز من ثقافة االإبداع واالبتكار.
ويف �شياق مت�شل �شارك���ت جامعة العلوم 
للتعلي���م  البحري���ن  معر����س  يف  التطبيقي���ة 

والتدري���ب م���ا قبل العم���ل 2018، الذي اأقيم 
حت���ت رعاي���ة نائ���ب رئي����س جمل����س ال���وزراء 
ال�شي���خ خالد بن عب���داهلل اآل خليف���ة، وافتتحه 
بالنيابة عنه وزير العم���ل والتنمية االجتماعية 
جميل حمي���دان، الذي اأ�شاد خالل زيارته جلناح 
اجلامع���ة بالدور ال���ذي تلعبه خلدم���ة املجتمع 
البحرين���ي كموؤ�ش�ش���ة تعليمية رائ���دة حتر�س 
عل���ى تخريج طلب���ة اأكفاء قادري���ن على خدمة 
جمتمعهم والنهو�س ب���ه، منوًها بدور اجلامعة 
يف توف���ري فر����س تدريبية ووظيفي���ة منا�شبة 

خلريجيها توؤهلهم للمناف�شة يف �شوق العمل.
واأو�شح���ت مدي���رة الت�شوي���ق والعالق���ات 
العامة رقي���ة حم�شن اأن املعر�س ي�شكل خطوة 
مهم���ة نح���و تعري���ف الطلب���ة وزوار املعر����س 
باجلامع���ة وبراجمه���ا االأكادميية، م�ش���ريًة اإلى 
اأن اجلامع���ة حري�ش���ة على امل�شارك���ة يف كافة 
املعار����س التي تق���ام داخل وخ���ارج البحرين 
انطالًقا من ر�شالتها لدعم الفعاليات التعليمية 
والتدريبية الأهميتها يف ترويج البحرين كمركز 

علمي ومعريف للتعليم والتدريب.
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عل����م اأن الق����رار اتخذ ب�ش����كل نهائي باإنت����اج جزء عا�رش 
للم�شل�ش����ل ال�ش����امي ال�ش����هري “باب احلارة” بعد التو�شل 
الى اتف����اق بني ال�رشك����ة املنتجة وقن����اة “mbc”، على اأن 
تبداأ التح�ش����ريات بعد انتهاء املو�ش����م الرم�شاين املقبل، 

اأي بع����د حوايل ال�ش����هرين. ال�رشكة املنتجة �ش����تحافظ على 
معظ����م جنوم اجلزء العا�رش، مع حماولة حثيثة لإعادة املمثل 
وائل �رشف اإلى العمل لتاأدية دور “العكيد معتز” بعد غيابه 

جلزاأين، حيث حل مكانه املمثل م�شطفى �شعد الدين. 

tariq_albahhar

مسافات

“SBC” السعودية تقدم “الزعيم” بصورة جديدة في رمضان

متثل قناة SBC ال�ش���عودية قفزة نوعية يف عامل 
الفن والإبداع ال�ش���عودي، و�شت�شت�شيف القناة اأبرز 
جن���وم العامل العربي يف م�شل�ش���ات درامي���ة ح�رشية، 
حي���ث تق���دم الفنان الكبري ع���ادل اإمام يف م�شل�ش���ل 
“ع���وامل خفية”، والذي فيه ق���رر اإمام التغيري، فبعد 
7 �ش���نوات من التعاون مع الكاتب يو�ش���ف معاطي، 
يتعاون هذا العام مع كتاب �شباب كنوع من التجديد 
والتغي���ري حتى يظهر جلمهوره يف �ش���كل خمتلف، اإذ 
يتعاون مع اأمني جمال وحممد حمرز وحممود حمدان.

وي�ش���تمر عادل اإمام يف تعاونه مع ابنه رامي اإمام 
الذي يتولى اإخراج م�شل�شله هذا العام اأي�شا كما فعل 
يف الأعوام ال�ش���ابقة، و�شي�ش���هد امل�شل�ش���ل التعاون 
الأول ب���ني عادل اإم���ام وابنه رامي كمنت���ج من خال 

�رشكة “ماجن���وم”، بعد تعاونه مع �رشكة “�ش���يرنجي” 
ملالكه���ا تامر مر�ش���ي ملدة 5 �ش���نوات. ي�ش���ارك يف 
امل�شل�شل عدد من �شيوف ال�رشف، ومنهم �شمري غامن 

واأحمد �ش���اح ح�ش���ني وبيومي فوؤاد وغريهم. وي�شم 
امل�شل�ش���ل عدد من النجوم ال�شباب يقدم لهم عادل 

اإمام فر�شة كبرية هذا العام للظهور والتاألق.

 You Never Really Were Here

أداء خاص لفيلسوف هوليوود النجم خواكيم فينكس

يعر�ض حاليا يف ال�شينمات البحرينية 
فيل���م النج���م الكب���ري خواكي���م فينك����ض 
امللقب بفيل�ش���وف هوليوود والذي يدور 
يف اإطار الدراما النف�ش���ية والذي اأثار جدلً 
حينما عر�ض العام املا�شي يف اأروقة كان 
ال�ش���ينمائي، ملا يحمله من م�شاهد قا�شية 
على النف�ض، وق�ش���ية تتجاوز العنف �شد 
الأطف���ال نحو الجتار بهم، بني ع�ش���ابات 

“الجتار بالب�رش.
ق�ش���ة الفيلم مقتب�ش���ة من عن ق�شة 
الكات���ب “جوناث���ان اإمي�ض” وت���دور حول 
القاتل املاأجور “جو”، مزدوج ال�شخ�شية، 
وال���ذي يرع���ى والدت���ه امل�ش���نة، يف وقت 
تعود فيه على تنفيذ عملياته “الجرامية” 
ابن���ة  باإنق���اذ  ب�ش���مت، يتلق���ى تكليف���اً 
خلو����ض  ي�ش���تعد  ال���ذي  “ويليام���ز”، 
النتخابات، حي���ث يتم اختطافها من قبل 
ع�ش���ابة متار�ض الجت���ار بالب�رش، وتودعها 
يف اأح���د بيوت الدع���ارة، ينجح يف اإنقاذها، 
يف وقت يكت�ش���ف اأنه دخ���ل طريقاً مرعباً، 
كلفه م���وت والدته واأعز اأ�ش���دقائه، كون 
الأمر مرتبط مب�شوؤولني كبار. ويف كل مرة 
يقوم فيها “جو” بتنفيذ عملياته، تاأخذنا 
املخرج���ة رامزي، نحو ما�ش���يه، وطفولته، 
لتك�ش���ف لن���ا ك���م كان���ت معذب���ة، معززة 
ذل���ك بالندب واجلروح التي متاأ ج�ش���ده، 
وليتخل����ض من ذاكرت���ه و”اأحامه”، تعود 
ا�ش���تخدام “�شيا�ش���ة العد التن���ازيل” مع 
نف�ش���ه التي يدخل فيه���ا لعبة املوت بعد 
اأن يحب�ض وجهه يف داخل كي�ض با�شتيكي 
لف���رة وجيزة، ث���م يتخل�ض من���ه، ليعود 
اإل���ى واقع���ه اليومي، م���ن دون اأن يتمكن 
من الإجابة على �ش���وؤال “ما الذي اأفعله؟”، 
الذي يطارده من املا�ش���ي، فيجربه على 

ممار�ش���ة القت���ل دون رحمة 
�ش���د من ميار�شون الإ�شاءة 

بحق الأطفال.
اول  الفيل���م  ه���ذا  يف 
مام���ح  عل���ى  نتع���رف 
“جو”وال���ذي  �شخ�ش���ية 
يق���دم نف�ش���ه جندي���اً يف 
فق���د  واأن���ه  املارين���ز، 
ومر بطفولة  �ش���ديقته، 
اأب مل  ظ���ل  بائ�ش���ة، يف 
يرح���م والدته، و�ش���اهم 
نف�ش���يته،  ت�ش���ويه  يف 
ب�ش���كل  لتعي����ض 
ويدخ���ل  م�ش���طرب، 
الفيل���م مرحل���ة ثانية 

عندم���ا يبداأ “ج���و” يف اأجواء 
عمليته اجلديدة، يف معاجلة جميلة للفيلم، 
حيث ابدعت خمرجة الفيلم ال�ش���كتلندية 
لني رامزي مب�شتوى عن اللقطات اململة.

اما النجم املر�ش���ح ل�شخ�شية اجلوكر 
يف الفيل���م املقب���ل خواك���ني فينيك����ض 
فقد قدم عما واداء ممت���ازا بلحيته واأداًء 
لفتاً، بتقم�شه ل�شخ�شية القاتل املاأجور، 

الذي ي�شعى لانتقام، مرتدياً وجهاً بارداً 
ومام���ح جدي���ة، تفتق���د اإلى البت�ش���امة، 
ل يحف���ظ �ش���وى اأغني���ة واحدة، تع���ود اأن 
يرددها مع والدته، وقدم �شخ�شية القاتل 
املاأج���ور بطريقة نف�ش���ية خا�ش���ة باإظهار 
تناق�ش���اتها، فكان يق�ش���م نف�شه ما بني 

الق�شوة والرحمة.

    BUZZ      

أحداث

وعكة �ش���حية قد ت���وؤدي اإل���ى ارتفاع 
درجة حرارة ج�شمك

الثور: 

تك����ون ه����ذا الي����وم مفعماً بحما�ش����ة 
كبرية

الجوزاء:

نزاع���ات رمبا تكون طرف���اً فيها ب�رشط 
األ ت�شتفزك 

السرطان:

تهت���م باأم���ور حياتي���ة يومي���ة وتعالج 
بع�ض امل�شتجدات 

األسد:

ت�ض���عر بتعب كبري اليوم جراء �ضغوط 
الأمور املهنية

العذراء: 

اأنت �شخ�شية حمبوبة جداً يف العمل
الميزان:

الألع���اب  �ش���الت  ت���زور  اأن  علي���ك 
الريا�شية 

العقرب: 

تخو����ض نقا�ش���اً مهم���اً تلف���ت خال���ه 
الأنظار 

القوس:

اخ���ر م���ن لئح���ة طعام���ك ماأك���ولت 
مدرو�شة 

الجدي:

اأن���ت ل�ش���ت م�ش���طراً للقيام ب���كل ما 
ي�شبب لك التعب

الدلو: 

مزاجك ال�شيئ �ش���ببه الإرهاق، فحاول 
اأن جتد ف�شحة 

الحوت:

ل ت�شعر بالتوتر لأن كل ما عليك فعله 
هو التفكري 

الحمل:

وم
ّنج

م ال
غرا

ست
ان

26

14 مايو 

1607
م�شتعمرة  تاأ�شي�ض    
ج��ي��م�����ش��ت��اون، وه��ي 
م�����ش��ت��ع��م��رة  اأول 
يف  ناجحة  بريطانية 

اأمريكا ال�شمالية.

 1878
ال�شيا�شي  اغ��ت��ي��ال 
اأوك�����������������وب�����������������و 

تو�شيميت�شي.

 1941
ال������ق������وة اجل����وي����ة 
اأعنف  ت�شن  الأملانية 
غ������ارة ج���وي���ة ع��ل��ى 
الربيطانية  العا�شمة 
احل�����رب  يف  ل����ن����دن 

العاملية الثانية.

1945
ال����������ط����������ي����������ارون 
الن������ت������ح������اري������ون 
ي�شنون  اليابانيون 
ه��ج��وًم��ا م��دم��ًرا على 
ح��ام��ل��ة ال���ط���ائ���رات 
اإنربرايز  الأمريكية 
ال�����ش��ه��ور  وذل����ك يف 
الأخ����رية م��ن احل��رب 

العاملية الثانية.

1948
املقاتلني  من  ق��وه   
من  تتمكن  ال��ع��رب 
ال�����ش����ت����ي����اء ع��ل��ى 
عطروت  م�شتوطنة 
����ش���م���ال ال���ق���د����ض 
ح����رب  ب������داي������ة  يف 
فل�شطني بني العرب 
وال�����ش��ه��اي��ن��ة وذل��ك 
ق��ب��ل ي���وم واح���د من 
الإع�������ان ع���ن ق��ي��ام 

دولة اإ�رشائيل.

طارق البحار

طارق البحار
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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

حالة 
الطقس

الطق�س مغرب يتحول 
اإلى معتدل يف وقت 

متاأخر من الليل.

الرياح �صمالية بوجه عام من 
15 اإلى 20 عقدة ولكنها من 
10 اإلى 15 عقدة خالل الليل.

ارتفاع املوج من قدم اإلى قدمني قرب ال�صواحل ومن 
3 اإلى 5 اقدام يف عر�س البحر.

درجة احلرارة العظمى 34 وال�صغرى 25 درجة مئوية.

رئيسة لجنة التحكيم الممثلة االسترالية 
كايت بلونشيت “وسط” تترأس تجمعا 

نسويا لنساء الفن السابع للمطالبة 
بالمساواة في األجور مع الرجال ضمن 

فعاليات مهرجان “كان” السينمائي في 
جنوب فرنسا )اف ب(

�����ص����الم ي�����ا �����ص����ي����دي ي�����ا ف����رح����ة ال����ع����رب����ان
ل�����ك ي�����ا اأم�������ر امل����ج����د ي�����ا ف����رح����ة اأوط�����ان�����ه

ع�����زن�����ا وذخ�������رن�������ا خ���ل���ي���ف���ة ب������ن ����ص���ل���م���ان
ي����ا درع����ن����ا يف ال����وط����ن ي����ا ح����ام����ي اأرك����ان����ه

ي����ا ق���اي���د ال���ت���ط���وي���ر ال��ن��ه�����ص��ة وال���ع���م���ران
ي�����ا غ���ي���ث ي�����ا ه����ت����ان ي�����ا م�������روي اأح�������ص���ان���ه

ال�����ص��ح��ة وال��ت��ع��ل��ي��م وال��ع��ي�����ص��ة والإ����ص���ك���ان
والأم������������ن ي�����ا �����ص����ي����دي ات�����زي�����د ب������اأوزان������ه

ردي�������ت ك���ي���د ال����ع����دو ك����اأن����ه اأب�������د م����ا ك���ان
وال�����ل�����ي ي����دع����م����ه ب����ع����د ق�������ص���ي���ت ����رشي���ان���ه

ه��������ذا ه������و ال�����واي�����ل�����ي اأم�������رن�������ا ك���ح���ي���الن
ع��������ون ال������ل������زمي ال����������ويف ع�����وق�����ن خل����وان����ه

والإح���������ص����ان  احل���ك���م���ة  ع���ط���ى  ع���ط���اك���م  اهلل 
ل��ل�����ص��ل��م اأه������ل ال�����ص��ل��م ول���ل���ح���رب ف��ر���ص��ان��ه

����ص���ي���دت جم��ل�����س ل���ن���ا ي��ب��ق��ى ع���ل���ى الأزم�������ان
وال������ي������وم حت�����ت ال��������رى ف����رح����ت ���ص��ي��ب��ان��ه

ح���ّن���ا ع���ل���ى م����ا ���ص��ب��ق ل����ك ي����ا رف���ي���ع ال�����ص��ان
ي�����ا �����ص����ي����دي امل����������ربوك ت����ف����دي����ك ���ص��ب��ان��ه

ول����ك م���ن خ��ف��وق��ي غ���ال وال�����ص��ك��ر وال���ع���رف���ان 
ح����ب����ك خ���ل���ي���ف���ة وف��������ا وغ����ط����ت����ن����ا ام�����زان�����ه

���ص��ل��م��ان  ب�����ن  خ���ل���ي���ف���ة  ل���ن���ا  ي�����ا اهلل حت���ف���ظ 
وي���ب���ق���ى ل���ن���ا ع����زن����ا ون���ب���ق���ى ع���ل���ى ���ص��ان��ه

قصيدة مهداة إلى مقام رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي

 األمير خليفة بن سلمان آل خليفة

عزنا وذخرنا خليفة بن سلمان

     حسن بن علي المبروك الكعبي 
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