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بحرينية بقيادة  العاملية  املناف�سة  “با�س” دخلت 
هوية جديدة لل�شركة مبنا�شبة مرور 40 عاما على تاأ�شي�شها... �شمو ال�شيخ علي بن خليفة: 

السنة العاشرة - العدد 3500 
الثالثاء

15 مايو 2018 
29 شعبان 1439

املنامة - بنا: برعايٍة كرميٍة من نائب 
رئي�س جمل�س الوزراء �ش���مو ال�ش���يخ علي 
ب���ن خليفة بن �ش���لمان اآل خليفة، اأقامت 
�رشكة خدمات مطار البحرين “با�س” حفالً 
مبنا�ش���بة مرور 40 عاماً على تاأ�شي�ش���ها، 
وذلك م�ش���اء اأم�س بفن���دق الكروان بالزا، 

البحرين. 

ون���وه �ش���مو ال�ش���يخ علي ب���ن خليفة 
اآل خليفة بالدور الذي ت�ش���طلع به �رشكة 
خدمات مط���ار البحرين “با�س” يف تقدمي 
خدم���ات املناول���ة الأر�ش���ية املتكامل���ة، 
وم���ا حققته عرب م�ش���رتها م���ن خطوات 
تطويرية كبرة كر�ش���ت من مكانة مطار 
البحري���ن ال���دويل واأهلته لني���ل التقدير 

الإقليمي والدويل، موؤكدا �شموه اأن �رشكة 
“با����س” باتت اليوم من ال����رشكات التي 
دخلت خط املناف�ش���ة العاملية بخدماتها 
ونفتخر اأميا فخر اأن من يقوم على ال�رشكة 
ويقود حراك التطور فيها من اأبناء الوطن 

الأعزاء. 
وهناأ �شمو نائب رئي�س جمل�س الوزراء 

العاملني كافة يف “با�س” اإدارة وموظفني 
مبنا�ش���بة مرور 40 عاما على تاأ�شي�ش���ها، 
موؤكدا اأن ما حتقق ب�ش���واعدهم وببذلهم 
وعطائهم طوال هذه الفرتة ُيعد م�ش���در 
فخر واعتزاز، وهو امتداد ملا يحققه اأبناء 
البحرين يف ظل العهد الزاهر لعاهل البالد 
�ش���احب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل 

خليفة، منوها بالثقة الغالية التي حظيت 
بها ال�رشك���ة من احلكومة برئا�ش���ة رئي�س 
ال���وزراء �ش���احب ال�ش���مو امللك���ي الأمر 
خليفة بن �ش���لمان اآل خليفة، وويل العهد 
نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س 
جمل����س الوزراء �ش���احب ال�ش���مو امللكي 

الأمر �شلمان بن حمد اآل خليفة.

• �شمو نائب رئي�س جمل�س الوزراء لدى رعايته الحتفال مبرور 40 عاماً على تاأ�شي�س “با�س”	
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املحميد: رفع م�ضتوى جاهزية ال�ضركةجالل: من�ضي يف طريق النجاح 

وزيـر املوا�ضـالت:  “بـا�س” قـدمـت 
خدمات كبرية لقطـاع الطيـران

جــالل: خدماتنا اال�ضت�ضارية و�ضـلت 
اإلى مطـارات ال�ضعـوديـة وُعمـان 

 البنفـالح: فر�س قوية  لتو�ضع
 “بـا�س” خـارج البـحـريـن

املحميد: االإعالن عن توقيع اتفاقية 
ت�ضغيل املطار اجلديد خالل اأيام 

وبهذه املنا�س���بة، قال رئي�س جمل����س اإدارة “با�س” 
جالل حممد: ُتعد ال�رصكة عن�رصاً اأ�سا�س���اً ورئي�س���اً يف اإدارة 
مطار البحرين الدويّل وتقدمي خدمات املناولة الأر�س���ية 
املتكامل���ة لعم���الء املطار من �رصكات الطريان وال�س���حن. 
واأ�س���اف: ح�س���لت “با�س” على  كل العتمادات الدولية 
الالزمة لتقدم خدمات املناولة الأر�سية يف مطار البحرين 
ال���دويل، وتثبت بذل���ك مقدرتها على اللت���زام بالأنظمة 
واملعايري الدولية املعمول بها يف عامل الطريان. وعلى اإثر 
ا�ستقرار وتطّور م�ستوى اخلدمة العايل حازت ال�رصكة على 
العديد من اجلوائز و�سهادات تقدير رفيعة امل�ستوى من 
عمالئها، مما ي�س���عها على خريطة املناف�س���ة العاملّية يف 
جمالت الطريان وخدمات املطارات، وينعك�س ذلك على 

�سمعة البحرين يف عامل الطريان.
وتوّجه جالل ب�س���كره اجلزيل اإلى عاهل البالد �ساحب 
اجلالل���ة امللك حمد بن عي�س���ى اآل خليفة، ورئي�س الوزراء 
�ساحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة، 
وويل العه���د نائب القائ���د الأعلى النائ���ب الأول لرئي�س 
الوزراء �س���احب ال�س���مو امللكي الأمري �سلمان بن حمد اآل 
خليف���ة على ثقته���م الغالي���ة ب�رصكة “با����س”، كما تقدم 
بال�سكر لنائب رئي�س جمل�س الوزراء �سمو ال�سيخ علي بن 
خليفة بن �س���لمان اآل خليفة عل���ى رعايته الكرمية حلفل 
الذكري الأربعني لتاأ�س���ي�س ال�رصكة، بالإ�س���افة اإلى �سكر 

موؤ�س�س���ني ال�رصكة، وعم���الء ال�رصكة من ����رصكات الطريان 
وال�س���حن وغريهم من املوؤ�س�س���ات التجارية وال�سناعية 
وجمال����س الإدارات والروؤ�س���اء التنفيذي���ني ال�س���ابقني، 
موؤكداً م�س���ي “با����س” يف طريق النجاح والتاألق لو�س���ع 
البحرين على راأ�س اأف�س���ل حمط���ات الطريان يف املنطقة 

والعامل.

وعلى �س���عيٍد مت�س���ل، اأكد الرئي����س التنفيذي ل� 
“با�س” �س���لمان املحميد اأن ال�رصك���ة اليوم تفتخر ملا 
و�س���لت اإليه من مكانة مرموقة واأ�سبحت بذلك عالمة 
مميزة يف تقدمي خدمات املناولة الأر�س���ية املتكاملة. 
فق���د ا�س���تطاعت “با����س” اأن حتاف���ظ على م�س���توى 
خدمة يلبي احتياج���ات العمالء ويتجاوز توقعاتهم، بل 
وا�س���تطاعت اأن ُت�س���ّدر جتربتها الرائ���دة للعديد من 
ال���دول كاململكة العربية ال�س���عودية و�س���لطنة عمان 
والكويت. واأ�ساف اأن هذه النجاحات ت�سجل با�سم جميع 
�رصكائن���ا العاملني يف مطار البحري���ن الدويل وكوادرنا 
الوطني���ة املدّرب���ة واملوؤهلة، حيث تطم���ح “با�س” يف 
حتقيق املكت�س���بات والنجاحات الدولية، وتعترب ذلك 
جزءا م���ن عملها ال���دوؤوب يف جمال الط���ريان وخدمات 
املط���ارات، و�ستوا�س���ل يف تقدمي �س���ورة م�رصّفة عن 
ما و�س���لت اإليه مملكة البحرين يف هذه ال�سناعة التي 

باتت حمركاً اأ�سا�سياً لالقت�ساد.
واأردف املحميد اأن “با�س” بداأت يف رفع م�س���توى 
جاهزيته���ا لتق���دمي خدماته���ا وف���ق م���ا ي�س���تدعيه 
مط���ار البحرين ال���دويّل اجلديد بطاقته ال�س���تيعابية 
امل�س���اعفة، وذل���ك م���ن خ���الل ال�س���تعدادات الفنية 
والتقنية وا�س���تقطاب وتوفري الكوادر املدّربة وذات 

الكفاءات العالية.

وت�سمن احلفل تد�س���ني الهوية اجلديدة لل�رصكة، 
والت���ي تاأت���ي �س���من اإ�س���راتيجية “با�س” ال�س���اعية 
للتطوي���ر والتجدي���د يف كل نواح���ي العم���ل بال�رصك���ة. 
فيما اأقيم على هام�س احلفل اأي�س���اً معر�س���اً لل�س���ور 
الفوتوغرافية التاريخّية، والتي تناولت حقب متتالية 

ملطار البحرين الدويل وبداية عمل ال�رصكة.

قال وزير املوا�س���الت والت�سالت 
كم���ال اأحم���د اأن �رصك���ة خدم���ات مط���ار 
البحري���ن )با����س(، �ستوا�س���ل دوره���ا 
يف تق���دمي خدم���ات املناولة الأر�س���ية 
وخدم���ات التموين للطائ���رات يف مطار 

البحرين.
واأك���د اأن با�س �رصك���ة مهمة قدمت 

خدم���ات كبرية لقط���اع الطريان املدين 
خالل الأربعني عاماً املا�سية.

ويف رده ع���ن معنى م���رور 40 عاماً 
عل���ى تاأ�س���ي�س ال�رصك���ة ق���ال الوزي���ر 
“قدمت خدمات كبرية لقطاع الطريان 
املدين منذ بداية تاأ�سي�س���ه ولديها اأيد 
عامل���ة بحريني���ة ماه���رة ومدربة قدمت 
ولده،  دائم���ا  البحري���ن   )...( الكث���ري، 

وامل�ستقبل �سيكون اأف�سل”.

ك�س���ف رئي����س جمل����س اإدارة �رصكة 
خدم���ات مط���ار البحرين “با����س” جالل 
حمم���د ج���الل اأن ال�رصك���ة ب���داأت تق���دم 
م���ن  لع���دد  وخدم���ات  ا�ست�س���ارات 
مط���ارات املنطقة من بينها مطارات يف 

ال�سعودية واأخرى يف �سلطنة عمان.
واأو�س���ح اأن���ه مفاو�س���ات تت���م مع 

اجلهات ال�س���عودية للدخول يف ت�سغيل 
تق���دمي اخلدمات يف مطارات �س���عودية 

بالتعاون مع �رصكاء.
وعلى �سعيد منف�سل، اأكد جالل اأن 
ال�رصكة تنتظر اكتمال الإن�ساءات يف مبنى 
املط���ار اجلديد ل�س���خ ال�س���تثمارات، 

والتي تت�سمن �رصاء معدات حديثة.

قال الرئي�س التنفيذي ل�رصكة مطار 
البحرين الدويل حممد يو�سف البنفالح 
اأن ال����دور احليوي ل�رصك����ة خدمات مطار 
البحري����ن “با�����س” �سي�س����تمر مع وجود 

عالقة جديدة. 
دورا  )با�����س(  “تلع����ب  واأ�س����اف 
حيوي����ا يف عمليات املط����ار وهذا الدور 
عالق����ة  هن����اك  و�س����تكون  �سي�س����تمر، 

جديدة مبنية على تعاون اأكرب يف جمال 
تقدمي اخلدمات يف مطار البحرين، )...( 
العقد طويل وي�سمح لل�رصكة ال�ستمرار 

يف تقدمي اخلدمات”.
وب����ني البنف����الح اأن ال�رصك����ة لديها 
فر�س قوية للتو�س����ع خ����ارج البحرين، 
م�س����ريا اإلى اأن لديه����ا بعد نظر يف هذه 

امل�ساألة.

اأك���د الرئي�س التنفي���ذي ل�رصكة 
خدم���ات مط���ار البحري���ن “با����س” 
�س���لمان املحميد اأن توقيع اتفاقية 
ت�س���غيل املطار اجلديد يف مراحلها 
اإعالنها ر�س���ميا  النهائي���ة، متوقعا 

خالل اأيام.
واأو�س���ح يف ت�رصيح ل���� “البالد” 
اأن ال�رصكة تو�س���لت اإل���ى اتفاق مع 
والت�س���الت  املوا�س���الت  وزارة 
يق�س���ي بالت�س���غيل )م���دة العقد( 

حتى العام 2034.
وتنتهي اتفاقية ت�سغيل املطار 

احلايل بحلول 2020.
يف  ال�س���تثمار  حج���م  وح���ول 
اأعم���ال التو�س���عة اأك���د املحميد اأنه 
�س���يكون بح���دود 12 مليون دينار، 
وهو يت�س���من �رصاء مع���دات حديثة 
املوظف���ني،  وتطوي���ر  وتدري���ب 
لك���ن التنفيذ ينتظ���ر انتهاء بع�س 
املراحل الرئي�س���ة يف م�رصوع تو�سعة 

املطار، )...( ال�س���تثمار والتو�سعة 
ترتبط باملطار اجلديد.

وكان املحمي���د ق���ال يف كلمته 
الت���ي األقاه���ا يف احلف���ل اإن 80 % 
من املوظف���ني العامل���ني بال�رصكة 
بحريني���ون، واإن  72 % من الإدارة 
العليا وال�س���ف الثاين هم اأي�سا من 

البحرينيني.
ولرف���ع ه���ذه الن�س���بة اأك���د اأن 
اخلط���ة تق�س���ي برفعه���ا اإلى 100 
%، )...( �س���يكون ذل���ك قريبا، قد 
يتحقق الع���ام املقب���ل. نحن نعمل 

على ذلك.
وبني املحمي���د اأن �رصكة طريان 
اخلليج �س���رفع رحالتها عقب عيد 
الفطر ما ب���ني 150 اإلى 200 رحلة 
اأ�س���بوعيا، الأمر الذي �س���يزيد حجم 

العمل ويرفع الإنتاجية.
ي�س���ار اإل���ى اأن ط���ريان اخلليج 

ت�سرّي حاليا 217 رحلة اأ�سبوعيا.

• �سلمان املحميد	 • جالل حممد	

مازن الن�سور وعلي الفردان
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رقم الت�سجيل   GBJP 773ثمن �لن�سخة: �ل�سعودية: رياالن - �لكويت: 200 فل�س - �الإمار�ت : درهمان - قطر: رياالن - عمان : 200 بي�سة - م�رص : جنيهان - �الأردن : 200 فل�س - لبنان 1000 لرية - �ململكة �ملتحدة : جنيه ��سرتليني - �لواليات �ملتحدة: دوالر�ن - �أوروبا : 2 يورو

القاب�ضة” “الإثمار  اأرباح  دولر  مليون   4.8 مالحم ت�ضتقبل رم�ضان بالغ�ش و “امل�ضتهلك” خارج التغطية
�ملنامة - �الإثمار �لقاب�سة: �سجلت �رصكة �الإثمار 
�لقاب�س���ة �س���ايف �أرباح بلغ���ت 4.81 ملي���ون دوالر 
لفرتة �الأ�سهر �لثالثة �ملنتهية يف 31 مار�س 2018، 
�أق���ل بن�سب���ة 16.9 % مقارن���ًة ب�سايف �أرب���اح بلغت 
5.79 ملي���ون دوالر للف���رتة نف�سه���ا 2017. وكان 
�س���ايف �الأرباح �خلا�س���ة بامل�ساهمني له���ذه �لفرتة 
قد بل���غ 1.66 مليون دوالر، زيادة بن�سبة 187.8 % 

مقارنًة ب�س���ايف �أرباح بلغ���ت 0.58 مليون 
دوالر �ُسجلت يف �لفرتة نف�سها 2017.

حماي���ة  �إد�رة  تنتظ���ره  �ل���ذي  م���ا 
�مل�ستهلك، رغ���م تنبيه “�لبالد” على مدى 
�الأيام �لقليل���ة �ملا�سية عن وجود �سكوك 
حل���االت غ����س جت���اري ل���دى حم���الت بيع 
�للحوم، من خ���الل بيعها ذبائح تدعي �أنها 
�أغن���ام �سومالية باأ�سع���ار ترت�وح بني 2.5 
دين���ار و3 دنانري للكيلوغر�م، وهي �أ�سعار 

متدنية جد� مم���ا يثري �ل�سكوك حول وجود 
حالة غ�س جتاري.

هذه �حلاالت �لتي ر�سدتها �ل�سحيفة 
يف �أكرث من حمل ومزرعة تعمل يف جمال بيع 
�للحوم، وحالة �ال�ستغر�ب لدى �مل�سرتين 
من رخ����س �أثمان هذه �لذبائ���ح، و�إقبالهم 
على �رص�ئها، دفع �ل�سحيفة �إلى �لبحث عن 

احلقيق���ة التي تكم���ن وراء الهبوط 
13�ملبهم يف �الأ�سعار.

 

�لقد�س �ملحتلة / غ���زة � وكاالت: 
فيما د�سن���ت �لواليات �ملتحدة ر�سميا 
�أم����س  �لقد����س  �سفارته���ا يف مدين���ة 
�الثن���ني يف خطوة مث���رية للجدل خالل 
حف���ل ت�سمن كلم���ة م�س���ورة للرئي�س 
�الأمريك���ي دونال���د تر�م���ب، ��ست�سهد 
52 فل�سطينيا على �الأقل يف مو�جهات 
عنيف���ة �ندلعت على �حلدود عند قطاع 

غزة �ملحا�رص. 
و�أعلنت وز�رة �ل�سحة �لفل�سطينية 
��ست�سه���اد 52 �سخ�سا بينه���م �أطفال 
�آخري���ن،   2400 م���ن  �أك���رث  و�إ�ساب���ة 
يف  �الإ�رص�ئيل���ي  �جلي����س  بر�سا����س 
مواجه���ات �رشق���ي قط���اع غ���زة، اأثن���اء 

“م�س���ري�ت  يف  م�ساركته���م 
�لعودة �لكربى”.

جمزرة اإ�سرائيلية يف غزة.. 52 قتيال واآالف اجلرحى

اأمريكا تنقل �ضفارتها اإلى القد�ش ر�ضميًا

• 18 فل�سطينيون يحملون متظاهًر� �أ�سيب بجروح خالل �ال�ستباكات �رصق غزة )�ف ب(	

دوام رم�سان من 8 �سباحا 
حتى 2 بعد الظهر

املنام���ة - بن���ا: �صدر ع���ن رئي�س ال���وزراء 
�ساحب �ل�سم���و �مللكي �الأمري خليفة بن �سلمان 
�آل خليف���ة تعميم ب�ساأن �ساعات �لدو�م �لر�سمي 

خالل �سهر رم�سان �ملبارك للعام 1439ه�.
وج���اء يف التعمي���م اأن���ه خالل �صه���ر رم�صان 
�ملبارك للعام 1439ه� يك���ون �لدو�م �لر�سمي 
وموؤ�س�ساته���ا  وهيئاته���ا  �ململك���ة  وز�ر�ت  يف 
�لعامة م���ن �ل�ساعة �لثامنة �سباًح���ا �إلى �ل�ساعة 

�لثانية بعد �لظهر.

جاللة امللك يرعى افتتاح 
املدينة ال�ضمالية اليوم

�ملنام���ة - بن���ا: يتف�س���ل عاه���ل �لب���الد 
�ساحب �جلاللة �مللك حمد بن عي�سى �آل خليفة 
في�سمل برعايته �لكرمية حفل �فتتاح �ملدينة 

ال�صمالية اليوم )الثالثاء(.

حل �ضكاوى اأهايل القلعة ب�ضاأن الإ�ضكان
تفاعال مع ما ن�سرته “$”... �سمو رئي�س الوزراء يوجه:

تفاعال م���ع ما ن�رصت���ه “�لب���الد”، وجه رئي����س الوزراء 
�ساح���ب �ل�سمو �مللكي �الأمري خليفة بن �سلمان �آل خليفة 
�جلهات �حلكومية �ملعنية حلل �سكاوى بع�س �أهايل قرية 
�لقلع���ة بخ�سو�س �الإ�س���كان. ووجه �سموه، ل���دى تروؤ�سه 
اجلل�ص���ة العتيادي���ة الأ�صبوعي���ة ملجل����س ال���وزراء بق�رش 
�لق�سيبي���ة �سباح �أم�س، �إلى مر�ع���اة تلبية حاجة �ملو�طن 
من �خلدم���ات كافة، و�أن يكون �سوته د�ئما م�سموعاً لدى 
�جلهات �حلكومية، و�أن تبادر �لوز�ر�ت و�لهيئات �خلدمية 
بالرد عل���ى مالحظات �ملو�طنني وحل �سكو�هم �لتي تثار 
يف و�صائ���ل الإعالم دون اإبطاء اأو تاأخري. و�صدد �صموه على 
�رشورة مراع���اة النوعية واجل���ودة عند ����رشاء الأدوية، واأن 
ت�س���دد �لرقابة عل���ى م�سرتي���ات �الأدوية وتقوي���ة �أجهزة 
�لرقابة عليها؛ للتحقق من �سالمتها وفعاليتها وماأمونية 

��ستخد�مه���ا وفق �الأطر �ملعمول بها و�ملتو�فقة 
•مع منظمة �ل�سحة �لعاملية. �صمو رئي�س الوزراء مرتئ�صا جل�صة جمل�س الوزراء اأم�س	 2

• جاللة �مللك	

درس أميري على طاولة الحكومة
عن���د رئي�س الوزراء �صاحب ال�صمو امللكي الأمري خليفة بن �صلمان اآل خليفة كل 
م���ا يتعلق باملواطن مهما راآه البع�س �صغ���ريا فهو كبري، �صمو رئي�س الوزراء ُيعطي 
�جلمي���ع درو�س���ا حية يف �لقيادة �لف���ذة �لقريبة من �سعبها وم���ن �حتياجاته، فال غرو 
اأن ه���ذا الهتمام ينعك����س يف جمل�س الوزراء الذي يراأ�صه �صم���وه، اإذل يكاد يخلو اأي 
اجتم���اع ملجل�س الوزراء دون مناق�ص���ة ق�صايا مطروحة يف ال�صحاف���ة املحلية تخ�س 
�خلدم���ات �لت���ي تقدمها �حلكومة للمو�ط���ن، وهذ� ماال جت���ده يف �جتماعات �حلكومة 
يف دول �ملنطق���ة حي���ث يتم �لرتكيز عل���ى �الأمور �لتي تخ�س �لدول���ة من �تفاقيات 

وم�ساريع كربى.
باالأم�س طرحت “�لبالد” ق�سية 3 �إخوة ب�ساأن عدم ت�سلمهم لوحد�تهم �الإ�سكانية 
من وز�رة �ال�سكان، فنقلها �سموه لتجد طريقها يف �لبحث يف �جتماع �حلكومة،  وياأتي 
�لتوجيه �لكرمي من �سموه بحلها فور�، هذه �مل�سكلة لي�ست بق�سية عامة ولكن �سمو 
رئي����س الوزراء قدم لنا بالأم�س ف�صال جديدا يف القيادة وامل�صوؤولية عنوانه الأول اأن 
اأولويات املواطن كبرية عند �صموه لكرب مكانة اأبناء الوطن لديه حفظه اهلل، والثاين 
تفاعل �سموه �ل�رصيع مع ما تطرحه �ل�سحافة �ملحلية، فرئي�س �حلكومة �ليوم يتفاعل 
مع �ملو�سوعات �لتي تخ�س �لوز�ر�ت ب�سكل �أكرث �رصعة وفاعلية من بع�س �لوز�ر�ت 
�ملعني���ة �لتي ليته���ا تاأخذ �لقدوة من �سموه يف �لتعام���ل و�لتفاعل مع �ل�سحافة وما 

تطرحه من ق�سايا تهم �ملو�طن.

كلمة “                “

حت�ضدها  دينار  ماليني   9
امل�ضغلني  “الت�ضالت” من 

قف���زت �إي���ر�د�ت هيئ���ة تنظي���م �الت�س���االت؛ 
لتحق���ق فائ�س���ا مالي���ا يبل���غ 11.8 ملي���ون دين���ار 
بنم���و ق���دره 103 %. وجمع���ت �لهيئة م���ن �رصكات 
�الت�س���االت �ملرخ����س له���ا نح���و 9 مالي���ني دينار 
م���ن ر�سوم �لرت�خي����س، ور�سوم �ل���رتدد و�لنطاق، 

•ور�سوم �إ�سد�ر �الأرقام. •فاروق �ملوؤيد	 �سمري �لوز�ن	

حمرر ال�ش�ؤون املحلية
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اإدراج جمموع���ة م���ن الأف���راد والكيان���ات الإرهابي���ة �ضم���ن قائم���ة البحري���ن للإره���اب

اإر�ض���اء مناق�ض���ات 34 م�روع���ا للط���رق وال����رف ال�ضح���ي بكلف���ة 148 ملي���ون دين���ار 

ا�ستكمال البنية التحتية لـ “احلد الإ�سكاين” و�رسعة توزيع الوحدات
الت�ضديد على م�ضرتيات الأدوية وتقوية الرقابة للتحقق من �ضلمتها... �ضمو رئي�س الوزراء يوجه:

املنامة - بنا: تراأ�س رئي�س الوزراء �ضاحب ال�ضمو امللكي الأمري 
خليفة بن �ضلم���ان اآل خليفة اجلل�ضة العتيادي���ة الأ�ضبوعية ملجل�س 
ال���وزراء بق�ر الق�ضيبي���ة �ضباح اأم�س، واأدلى الأم���ن العام ملجل�س 

الوزراء يا�ر النا�ر عقب اجلل�ضة بالت�ريح التايل:
مبنا�ضب���ة حلول �ضهر رم�ضان، فقد رف���ع جمل�س الوزراء اأ�ضدق 
اآي���ات التهاين والتربي���كات اإلى عاهل البلد �ضاح���ب اجلللة امللك 
حمد بن عي�ضى اآل خليفة، واإلى رئي�س الوزراء �ضاحب ال�ضمو امللكي 

الأم���ري خليف���ة بن �ضلمان اآل خليف���ة، واإلى ويل العه���د نائب القائد 
الأعلى النائ���ب الأول لرئي�س جمل�س ال���وزراء �ضاحب ال�ضمو امللكي 
الأم���ري �ضلم���ان بن حم���د اآل خليفة واإل���ى املواطنن الك���رام، �ضائلً 
املولى عز وجل اأن يعيد هذه املنا�ضبة الف�ضيلة على مملكة البحرين 
قيادًة و�ضعبا والأمتن العربية والإ�ضلمية باخلري واليمن والربكات.

بع���د ذلك، اأ�ضاد �ضاح���ب ال�ضمو امللكي رئي�س ال���وزراء بزيارة 
�ضاح���ب اجللل���ة عاهل الب���لد اإلى اململك���ة املتحدة وبلق���اء جللته 

مع جلل���ة امللكة اليزابيث الثاني���ة ملكة اململكة 
املتح���دة واأيرلن���دا ال�ضمالي���ة ل���دور مث���ل ه���ذه 
الزيارات يف متتن وتوثي���ق العلقات التاريخية 

القائمة بن البلدين ال�ضديقن. 
ويف �ض���وء الزي���ارات امليداني���ة الت���ي يقوم 
به���ا �ضم���وه اإل���ى املناط���ق املختلف���ة للوق���وف 
على م�ضت���وى اخلدم���ات احلكومية فيه���ا ور�ضد 
احتياجاته���ا، ومن بينها زي���ارة �ضموه مدينة احلد 
موؤخ���راً، فقد وج���ه �ضاحب ال�ضم���و امللكي رئي�س 
ال���وزراء اإلى الإ����راع يف ا�ضتكم���ال البنية التحتية 

يف م����روع احل���د الإ�ض���كاين و�رع���ة توزي���ع وحدات���ه الإ�ضكانية على 
امل�ضتفيدي���ن واإمتام اخلدم���ات واملرافق وامل�روع���ات التي تخدم 
اأه���ايل احلد، وكلف �ضموه وزارة الإ�ضكان واجلهات ذات الخت�ضا�س 
والعلق���ة بذلك.  وعلى �ضعي���د ذي �ضلة، فقد وج���ه �ضاحب ال�ضمو 
امللكي رئي�س ال���وزراء اإلى مراعاة تلبية حاجة املواطن من اخلدمات 
كافة، واأن يكون �ضوت���ه دائما م�ضموعاً لدى اجلهات احلكومية، واأن 
تبادر الوزارات والهيئات اخلدمي���ة بالرد على ملحظات املواطنن 
وح���ل �ضكواهم التي تث���ار يف و�ضائل الإع���لم دون اإبط���اء اأو تاأخري، 
موجها �ضموه يف هذا ال�ضدد اجلهات احلكومية املعنية اإلى النظر يف 
ملحظ���ات املواطنن يف البحري ب�ضاأن قط���ع الكهرباء وال�ضكاوى من 

بع�س اأهايل قرية القلعة بخ�ضو�س الإ�ضكان وحلها.   
بعده���ا، نوه �ضاحب ال�ضمو امللكي رئي�س الوزراء باأهمية موؤمتر 
بوابة اخلليج الذي عقد حتت رعاية �ضاحب ال�ضمو امللكي ويل العهد 
نائب القائ���د الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء ومبا �ضكله 
هذا املوؤمتر من اإ�ضافة جديدة ملبادرات جذب ال�ضتثمارات، وبدوره 
يف التعريف والرتويج للفر�س ال�ضتثمارية املتاحة يف البلد والدول 
ال�ضقيقة باملنطقة.  و�ضدد �ضاحب ال�ضمو امللكي رئي�س الوزراء على 
����رورة مراعاة النوعية واجلودة عند �راء الأدوية، واأن ت�ضدد الرقابة 
عل���ى م�ضرتيات الأدوي���ة وتقوية اأجهزة الرقاب���ة عليها؛ للتحقق من 
�ضلمته���ا وفعاليتها وماأمونية ا�ضتخدامه���ا وفق الأطر املعمول بها 
واملتوافقة م���ع منظمة ال�ضحة العاملية، ووج���ه �ضموه وزارة ال�ضحة 
بالتن�ضي���ق يف هذا اخل�ضو�س م���ع املجل�س الأعل���ى لل�ضحة ممثلً يف 
اللجن���ة الوطنية للأدوي���ة وامل�ضتلزمات ال�ضحي���ة والهيئة الوطنية 

لتنظيم املهن واخلدمات ال�ضحية.  
بع���د ذلك نظر املجل����س املذكرات املدرجة عل���ى جدول اأعماله 

واتخذ ب�ضاأنها القرارات التالية:
اأولً: اعتمد جمل�س الوزراء قائمة جديدة بالأ�ضخا�س والتنظيمات 
الذي���ن �ضنفهم �ضمن الأف���راد والكيانات الإرهابي���ة، واأدرج جمل�س 
ال���وزراء جمموع���ة م���ن الأف���راد والكيان���ات الإرهابية �ضم���ن قائمة 
البحري���ن للإره���اب، وكلف املجل����س اجلهات الرقابي���ة ذات العلقة 

والخت�ضا����س باتخاذ الإج���راءات اللزمة وذلك يف 
�ض���وء املذك���رة املرفوعة لهذا الغر����س من وزير 

اخلارجية. 
ثانياً: يف اإطار متابعة جمل�س الوزراء امل�ضاريع 
احلكومي���ة الهادف���ة اإلى توفري بني���ة حتتية ذات 
معاي���ري ج���ودة عالي���ة تلب���ي احتياج���ات البحرين 
احلالية وامل�ضتقبلية من خدم���ات البنية التحتية، 
و�ضم���ن تنفيذ برنامج عم���ل احلكومة وحتديدا يف 
قطاعات الطرق وال�رف ال�ضحي وم�ضاريع البناء، 
فق���د عر����س وزي���ر الأ�ضغ���ال و�ض���وؤون البلديات 
والتخطيط العم���راين امل�ضاريع التي مت طرحه���ا يف مناق�ضات خلل 
الربع الأول من العام 2018 وعددها 41 م�روعاً طرحت يف مناق�ضات 
بقيمة تقديرية قدرها 52 مليون دينار، بينما مت اإر�ضاء مناق�ضات ل� 
34 م�روع���اً بكلفة تتجاوز 148 مليون دينار يف القطاعات املذكورة 

اأعله. 
ثالثاً: وافق جمل�س الوزراء على اعتماد ميزانية املركز الإقليمي 
العرب���ي لل���رتاث العامل���ي ليوا�ضل املرك���ز املذكور ال���ذي ينطلق 
بعمليات���ه من مملكة البحري���ن دوره يف احلفاظ على الرتاث الإن�ضاين 
العامل���ي يف الوطن العربي وذلك من خلل املذك���رة املرفوعة لهذا 

الغر�س من وزير �ضوؤون جمل�س الوزراء.
رابع���اً: بحث جمل�س الوزراء فتح فرعا يف مملكة البحرين لل�ضبكة 
العاملي���ة لري���ادة الأعمال الت���ي يقع مقره���ا الرئي����س يف وا�ضنطن 
بالوليات املتحدة الأمريكية، وقرر املجل�س اإحالة املذكرة املرفوعة 
له���ذا الغر�س م���ن وزي���ر اخلارجية اإل���ى اللجن���ة الوزاري���ة لل�ضوؤون 

القانونية. 
خام�ضاً: واف���ق جمل�س الوزراء على ت�ضجي���ل احتاد الكيميائين 
اخلليج���ي يف مملك���ة البحري���ن وكل���ف اجله���ات املخت�ض���ة باتخ���اذ 
الإج���راءات اللزمة لذلك على النحو الذي اأو�ض���ت به اللجنة الوزارية 
لل�ض���وؤون القانوني���ة وعر�ضها نائ���ب رئي�س جمل�س ال���وزراء رئي�س 

اللجنة املذكورة. 
�ضاد�ضاً: اأحال جمل����س الوزراء اإلى ال�ضلطة الت�ريعية 3 م�ضاريع 
قوان���ن م�ضفوع كٍل منها مبذكرة ب���راأي احلكومة حوله، الأول م�روع 
قان���ون ب�ض���اأن الحتياطي للأجي���ال القادمة املعد بن���اًء على اقرتاح 
بقان���ون مقدم من جمل�س ال�ض���ورى، والثاين م�روع قان���ون باإ�ضافة 
م���ادة جديدة رقم )15 مك���رراً( اإلى قانون اخلدم���ة املدنية ال�ضادر 
باملر�ض���وم بقانون رق���م )48( ل�ضنة 2010 املعد بن���اًء على اقرتاح 
بقان���ون مقدم م���ن جمل�س الن���واب، والثالث م�روع قان���ون بتعديل 
امل���ادة )22( م���ن املر�ضوم بقان���ون رقم )25( ل�ضن���ة 1998 ب�ضاأن 
املوؤ�ض�ض���ات التعليمية والتدريبية اخلا�ضة املع���د بناًء على اقرتاح 

بقانون مقدم من جمل�س النواب.

• �ضمو رئي�س الوزراء مرتئ�ضا جل�ضة جمل�س الوزراء اأم�س	

حل �سكاوى اأهايل قرية القلعة بخ�سو�ص الإ�سكان
تفاعل مع ما ن�رته “$”... �ضمو رئي�س الوزراء يوجه املعنين:

تفاعل م���ع ما ن�رته “البلد”، وجه رئي�س الوزراء �ضاحب 
ال�ضم���و امللكي الأمري خليف���ة بن �ضلم���ان اآل خليفة اجلهات 
احلكومي���ة املعني���ة حلل �ض���كاوى بع�س اأهايل قري���ة القلعة 

بخ�ضو�س الإ�ضكان. وجاء ذلك باجتماع جمل�س الوزراء.
ووج���ه �ضاحب ال�ضم���و امللكي رئي����س ال���وزراء ملراعاة 
تلبي���ة حاجة املواطن م���ن اخلدمات كاف���ة، واأن يكون �ضوته 
دائًم���ا م�ضموًعا لدى اجلهات احلكومي���ة، واأن تبادر الوزارات 
والهيئ���ات اخلدمي���ة بالرد عل���ى ملحظ���ات املواطنن وحل 
�ضكاواهم، التي تث���ار يف و�ضائل الإعلم دون اإبطاء اأو تاأخري، 

موجًه���ا �ضموه يف هذا ال�ضدد اجله���ات احلكومية املعنية اإلى 
النظر يف ملحظات املواطنن يف البحري ب�ضاأن قطع الكهرباء، 
وال�ضكاوى من بع����س اأهايل قرية القلعة بخ�ضو�س الإ�ضكان 

وحلها.
وكانت “البلد” قد ن�رت منا�ضدة من بع�س اأهايل قرية 
القلع���ة مرفوعة ل�ضمو رئي�س ال���وزراء لتوجيه وزارة الإ�ضكان 
لإن�ضافه���م بعد اأن قاموا بت�ضليم بيوتهم مقابل اإقرار تنازل 
وتعوي�س ال���وزارة لهم بوحدات اإ�ضكانية بديلة �ضمن م�روع 
القلعة الإ�ضكاين. وذكر الأهايل اأنهم هجروا بيوتهم الأ�ضلية 
منذ الع���ام 2014، واأخلت الوزارة بالتف���اق على تعوي�ضهم 

طوال ال�ضنوات الأربع املا�ضية.

حمرر ال�سوؤون املحلية

مل�����راع�����اة ت��ل��ب��ي��ة ح����اج����ة امل�����واط�����ن م����ن اخل�����دم�����ات ك��اف��ة

  للتوا�ضل:  )ق�ضم الأخبار والتحقيقات: 17111444(              ق�ضم الإعلنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )ال�ضرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434(

يمكنك شراء التذاكر عن طريق:
www.disneyonicebh.com

عـــرض خـــاص
على باقة العائلة!

16 - 20 يونيو 2018
تزامنًا مع أيام عيد الفطر
مـــركـــز البحـــريـــن الـــدولـــي
 للمعـــارض والمـــؤتمـــرات

• يا�ر النا�ر	
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دعم مبادرات وبرامج لتعزيز التوا�صل والتالحم
اأكد اأهمية ر�سالة خطباء امل�ساجد يف بناء املجتمع... �سمو حمافظ اجلنوبية: 

املحافظ���ة   - الرف���اع 
حماف���ظ  ا�ستقب���ل  اجلنوبي���ة: 
اجلنوبية �سمو ال�سيخ خليفة بن 
علي بن خليف���ة اآل خليفة خطباء 
واأئمة جوامع املحافظة اجلنوبية 
جمل����س  رئي����س  يتقدمه���م  
الأوق���اف ال�سني���ة خطي���ب جامع 
ال�سي���خ عي�سى ب���ن �سلم���ان اآل 
خليفة را�س���د الهاجري، مبجل�س 
اجل��نوبي�����ة.  باملحافظ���ة  �سموه 
تق���دم  اللق���اء،  م�س��ته������ل  ويف 
�سمو حماف���ظ اجلنوبية بالتهنئة 
اإل���ى عاهل الب���اد القائد الأعلى 
�ساح���ب اجلالة املل���ك حمد بن 
ولرئي����س  خليف���ة،  اآل  عي�س���ى 
ال���وزراء �ساح���ب ال�سمو امللكي 
الأم���ر خليف���ة ب���ن �سلم���ان اآل 
نائ���ب  العه���د  ول���ويل  خليف���ة، 
الأول  النائ���ب  الأعل���ى  القائ���د 
لرئي����س جمل�س ال���وزراء �ساحب 
ال�سم���و امللك���ي الأم���ر �سلمان 
ب���ن حمد اآل خليف���ة، واإلى اأهايل 
و�سع���ب  اجلنوبي���ة  املحافظ���ة 
مملك���ة البحرين كاف���ة مبنا�سبة 
رم�س���ان  �سه���ر  حل���ول  ق���رب 

املبارك، داعًي���ا املولى عز وجل 
اأن يعي���ده على اجلمي���ع باليمن 

والربكات. 
كم���ا اأ�س���اد �سم���و ال�سي���خ 
خليف���ة بن عل���ي بال���دور الكبر 
يف  اجلوام���ع  خلطب���اء  واملوؤث���ر 
اإر�س���اد النا�س اإل���ى اأعمال اخلر 
النافعة  القي���م  وال���رب وتر�سيخ 
الوا�سحة  يف املجتمع وجهودهم 
يف غر����س املفاهي���م الإ�سامي���ة 
اأبن���اء  نفو����س  يف  ال�سحيح���ة 
املحافظ���ة، م�س���ًرا �سم���وه اإلى 
اأهمية تعزي���ز التاحم والتكاتف 
الواح���د،  املجتم���ع  اأبن���اء  ب���ن 
يبذلون���ه  مب���ا  �سم���وه  م�سي���ًدا 
خطب���اء واأئمة جوام���ع املحافظة 
اجلنوبي���ة م���ن جه���ود توعوي���ة 
وا�سح���ة لن����ر القي���م الإ�سامية 
والإخاء ملا له���ا من اأثر عظيم يف 
تن�سئة الأجي���ال ال�ساحلة واإعاء 
كلم���ة اهلل عز وج���ل. واأ�سار �سمو 
حماف���ظ اجلنوبية اإلى اأهمية بناء 
املجتم���ع، وتوجيه���ه م���ن خال 
املنرب اأو حلقات العلم، ودور�س 
املوعظة، م�سي���ًدا �سموه بالدور 

اجلوام���ع  خلطب���اء  الجتماع���ي 
وامل�ساج���د والأئم���ة يف احلف���اظ 
على كي���ان املجتمع وا�ستقراره، 
موؤك���ًدا �سموه حر����س املحافظة 
اجلنوبية على ال�ستماع مل�سورة 
وراأي اأه���ل العل���م �سائًا املولى 
عز وجل اأن يبارك لهم يف عملهم 
مبارك���ة  منزل���ة  يف  ويجعله���م 
نظ���ر م���ا يقدمون���ه م���ن اأعمال 
جليلة ت�سهم يف تط���ور املجتمع 
�سم���و حمافظ  واأك���د  وتنميت���ه. 

اجلنوبية حر����س املحافظة على 
دعم واملبادرات والربامج كافة 
التي ت�سه���م يف تعزيز التوا�سل 
والتاح���م ب���ن اأبن���اء املحافظة 
خ���ال �سه���ر رم�س���ان املبارك، 
التوا�س���ل  اأن  �سم���وه  موؤك���ًدا 
املجتمع���ي �سم���ة اأ�سا�سي���ة من 
اجلنوبي���ة  املحافظ���ة  �سم���ات 
به���ا  يت�س���ف  اأ�سيل���ة  و�سف���ة 
جمتم���ع املحافظ���ة.  ومن جهته، 
األقى الهاجري كلمة اأعرب خالها 
ع���ن خال����س �سك���ره وتقدي���ره 
ل�سم���و حماف���ظ اجلنوبي���ة عل���ى 
ح�سن ال�ستقبال، م�سيًدا بجهود 
�سم���وه الكبرة خلدمة املحافظة 
اجلنوبي���ة موؤكًدا اأن هذه اجلهود 
ه���ي حم���ل تقدي���ر واعت���زاز من 
قبل اأه���ايل املحافظة م�سيًدا يف 
الوق���ت نف�س���ه بالتط���ور الكبر 
الذي ت�سهده املحافظة اجلنوبية 
على الأ�سعدة كافة.  بعدها قدم 
الري�س  خطيب جامع عبدالرحمن 
بالرف���اع عبدالرحمن بطي خطبة 
ع���ن الكلم���ة الطيب���ة وف�سله���ا 
يف الإ�س���ام واأثره���ا الطي���ب يف 
تعزي���ز اأوا����ر املحب���ة والألف���ة 
والآخ���اء ون����ر املودة ب���ن اأبناء 
املجتم���ع الواحد وباعتبارها قيم 
اإ�سامي���ة عليا دع���ى اإليها ديننا 
احلني���ف واأهمي���ة تعزيزه���ا مبا 
يجن���ب املجتمع خط���ورة الوقوع 
يف الفنت. ويف خت���ام اللقاء، عرب 
�سمو حماف���ظ اجلنوبي���ة ال�سيخ 
خليف���ة ب���ن عل���ي اآل خليفة عن 
تقديره لهذا اللقاء، الذي يوؤكد 
التوا�س���ل  يف  املحافظ���ة  دور 
املجتمع���ي م���ع خطب���اء اجلوامع 
واإب���راز دورهم  واأئم���ة امل�ساجد 
الر�سال���ة  تو�سي���ل  يف  الفع���ال 
واإ�س���اح  تنمي���ة  يف  ال�سامي���ة 
املجتم���ع، كما عرب خطب���اء واأئمة 
املحافظ���ة  وم�ساج���د  جوام���ع 
اجلنوبي���ة ع���ن خال����س �سكرهم 
ل�سم���و ال�سي���خ خليفة ب���ن علي 
اآل خليفة  عل���ى مبادرات �سموه 
يف تعزي���ز التوا�س���ل م���ع �رائح 
املجتم���ع كاف���ة، معربي���ن ع���ن 
اعتزازه���م مب���ا يقوم ب���ه �سموه 
من جهود بناءة؛ تر�سيًخا ملبادئ 
الدين الإ�سام���ي احلنيف تزامًنا 
مع ق���رب حل���ول �سه���ر رم�سان 

املبارك.

• �سمو حمافظ اجلنوبية م�ستقبا خطباء واأئمة جوامع املحافظة اجلنوبية 	

  

إلى مقام نرفع 
آل خليفة ا�مير خليفة بن سلمان  الملكي  السمو  صاحب 

الوزراءالموقر  رئيس 
حفظه ا� ورعاه 

التقدير آيات الشكر و  أسمى 
برعاية الكريم  سموه  تفضل  على 

حـفـــل التخـريج
٢٠١٨ 10th

ا�حد ، 13 مايو  2018 

البحرين  مملكة  الخليج  بفندق  للمؤتمرات  الدولي  مركزالخليج 

لطلبة العاشر  الفوج  تخرج  حفل 
الدولية أما  مدرسة 

التعليم و  للعلم  الداعمة  سموه  جهود  مثمنين 

و متمنين لسموه موفور الصحة و العافية و طول العمر
الخامس, آراجيلوز  أمابيله  السفير   
للتعليم  AMA منظومة  رئيس 

البحرين لمملكة  الفلبين  جمورية  لرئيس  الخاص  المبعوث 

- 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 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 يعود لأر�ض الوطن

 ... وجاللته يهنئ براغواي بذكرى ال�صتقالل

 ... وجاللته يتلقى �صكر رئي�صي ال�صنغال واأذربيجان

املنام���ة - بن���ا: ع���اد ملك الب���اد �ساحب 
اجلال���ة امللك حمد ب���ن عي�س���ى اآل خليفة اإلى 
اأر�س الوط���ن اأم�س بعد اأن ق���ام جالته بزيارة 
اإلى مدينة �رم ال�سيخ بجمهورية م�ر العربية، 
حي���ث التق���ى جالته باأخي���ه رئي����س جمهورية 
م����ر العربي���ة ال�سقيقة عبدالفت���اح ال�سي�سي، 
وا�ستعر�س مع���ه العاقات الأخوي���ة التاريخية 
الوثيق���ة بن البلدين ال�سقيق���ن، اإ�سافة الى 
بحث عدد من الق�سايا ذات الإهتمام امل�سرتك، 
اأعقبتها زيارة الى اململكة املتحدة ال�سديقة، 

حي���ث التق���ى جالته ملك���ة اململك���ة املتحدة 
و�سمال ايرلندا �ساحبة اجلالة امللكة اليزابيث 
الثانية، وح�ر جالته مع ملكة اململكة املتحدة 
و�سم���ال ايرلن���دا مهرج���ان روي���ال ويند�س���ور 
للفرو�سي���ة . كم���ا قام �ساحب اجلال���ة، بزيارة 
ق�س���رة ال���ى اململك���ة املغربي���ة ال�سقيق���ة، 
ومبنا�سبة عي���د اجلي�س املغرب���ي، اأعرب جالة 
امللك عن خال����س تهانيه لأخي���ه ملك اململكة 
املغربية ال�سقيقة �ساحب اجلالة امللك حممد 

ال�ساد�س بهذه املنا�سبة.

املنام���ة - بن���ا: بع���ث عاه���ل الباد 
�ساحب اجلالة املل���ك حمد بن عي�سى اآل 
خليفة برقي���ة تهنئة اإلى رئي�س جمهورية 
وذل���ك  كارت����س،  هورا�سي���و  براغ���واي 

مبنا�سب���ة ذك���رى ا�ستقال ب���اده، اأعرب 
جالت���ه فيها عن اأطي���ب تهانيه ومتنياته 
ال�سح���ة وال�سع���ادة به���ذه  ل���ه مبوف���ور 

املنا�سبة الوطنية.

املنامة - بن���ا: تلقى مل���ك الباد �ساحب 
اجلالة امللك حمد ب���ن عي�سى اآل خليفة برقية 
�سكر جوابية من جمهورية ال�سنغال ماكي �سال 
رئي����س ردا على برقية التهنئ���ة التي بعث بها 
جالت���ه اإليه مبنا�سب���ة ذكرى ا�ستق���ال باده، 
اأعرب فيها عن خال����س �سكره وتقديره جلالة 
املل���ك عل���ى م�ساع���ر جالت���ه الطيب���ة، متمنيا 
جلالت���ه موف���ور ال�سح���ة وال�سع���ادة وململكة 

البحرين و�سعبها مزيدا من التقدم والزدهار.

كما تلقى جالة امللك برقية �سكر جوابية 
من رئي�س جمهورية اأذربيجان اإلهام علييف ردا 
على برقية التهنئة الت���ي بعث بها جالته اإليه 

مبنا�سبة اإعادة انتخابه رئي�سا للجمهورية.
وع���رب رئي����س اأذربيج���ان يف برقيت���ه عن 
بالغ �سك���ره وتقديره جلالة امللك على م�ساعر 
جالت���ه النبيل���ة الطيب���ة، متمني���ا جلالته وافر 
ال�سح���ة وال�سعادة وململك���ة البحرين و�سعبها 

اطراد التقدم والنمو والرخاء.
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البحرين تعد ل�ستعرا�ض التقرير الطوعي الأول للتنمية امل�ستدامة
اإدماج 78 % من اأجندة واأهداف 2030 �ضمن برنامج عمل احلكومة

البحري���ن  مملك���ة  توا�ض���ل  بن���ا:   - املنام���ة 
الأول  الطوع���ي  تقريره���ا  حت�ضرياته���ا؛ ملناق�ض���ة 
لتنفي���ذ اأه���داف التنمية امل�ضتدام���ة 2030، والذي 
�ضيقدم للمنت���دى ال�ضيا�ضي رفيع امل�ضتوى املعني 
بالتنمي���ة امل�ضتدام���ة التابع للمجل����س القت�ضادي 
والجتماع���ي للأم���م املتحدة يف �ضه���ر يوليو املقبل 

بنيويورك.
وق���د �ضه���دت البحري���ن موؤخ���را العدي���د م���ن 
الت�ض���الت واللقاءات املكثفة الت���ي اأجرتها وفود 
اأممي���ة مع م�ضوؤولني باأجه���زة الدولة؛   للوقوف على 
اآخ���ر ال�ضتع���دادات ب�ض���اأن التقري���ر الوطن���ي، ومت 
التاأكي���د عل���ى اأن الفريق الوطن���ي املخت�س باإعداد 
التقري���ر، اأنهى اإعداد م�ضودته الأولى، ويعكف حاليا 
على ر�ضد ومتابعة ملحظات ومرئيات اجلهات ذات 

العلقة.
وتب���دو اأهمي���ة ه���ذه التح�ض���ريات التي جتري 
عل���ى قدم و�ضاق، وت�ضارك فيها العديد من اجلهات 
والأجه���زة، الر�ضمي���ة منه���ا والأهلية، م���ن اعتبارات 
ع���دة، منها: تاأكي���د جناح جه���ود اململك���ة لتحقيق 
اأه���داف التنمي���ة امل�ضتدامة، والتعري���ف ب�ضيا�ضات 
احلكومة واإب���راز اإجنازاتها التنموي���ة التي تعلي من 
قيم���ة املورد الب�رشي ومدى الهتم���ام به، ومبا يوؤكد 
جناح���ات خططه���ا وبراجمه���ا لرف���ع �ض���اأن الإن�ضان 
البحريني، وتطوير ملكات���ه وقدراته وفق توجيهات 
عاهل الب���لد �ضاحب اجلللة امللك حم���د بن عي�ضى 
اآل خليف���ة ويف اإط���ار جهود احلكوم���ة برئا�ضة رئي�س 
ال���وزراء �ضاح���ب ال�ضم���و امللك���ي الأم���ري خليفة بن 
�ضلمان اآل خليفة وم�ضان���دة ويل العهد نائب القائد 
الأعلى النائ���ب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء �ضاحب 

ال�ضمو امللكي الأمري �ضلمان بن حمد اآل خليفة.
ونظرا لأن الجتماع الوزاري للمنتدى ال�ضيا�ضي 
رفي���ع امل�ضت���وى املعن���ي بالتنمي���ة امل�ضتدام���ة يف 
املجل����س القت�ض���ادي والجتماعي للأم���م املتحدة، 
وال���ذي �ضت�ضتعر����س يف اإط���اره التقاري���ر الطوعية 
الوطني���ة، ومنها تقرير البحري���ن، �ضيعقد هذا العام 
حت���ت �ضع���ار “التح���ول نح���و جمتمع���ات م�ضتدام���ة 
وقادرة على ال�ضمود”، فاإن تقرير البحرين الطوعي 
الأول ه���ذا العام �ضريك���ز على النج���اح البحريني يف 
حتقي���ق الأه���داف التالية: املي���اه والطاقة النظيفة 
واملتجددة، واملدن واملجتمعات واأمناط اال�ستهالك 
والإنت���اج امل�ضتدام���ة، ف�ض���ل ع���ن عقد ال����رشاكات 

لتحقيق التنمية امل�ضتدامة.
وتب���دو البحرين هنا واح���دة من بني اأكرث الدول 
التزام���ا بغالبية هذه الأهداف، وذل���ك بالنظر مثل ل 
ح�رشا ملوؤ�رشات التنمية الب�رشية املختلفة التي جنحت 
يف حتقيقها البحرين على م���دار ال�ضنوات املا�ضية، 
وتثبتها تقارير املنظمات الدولية املختلفة. اإ�ضافة 
اإلى ال�ضمع���ة الدولية التي بات���ت تكت�ضبها اململكة 
من ج���راء ثقلها يف جمالت التنمية امل�ضتدامة، حيث 
ي�ضار جلائزة امللك حمد بن عي�ضى اآل خليفة لتمكني 
ال�ضباب لتحقيق اأه���داف التنمية امل�ضتدامة، والتي 
اأعلن عنه���ا العام 2017، وتعت���ر الأولى من نوعها 
عل���ى امل�ضت���وى العامل���ي حل���ث ال���دول والهيئات 
لتمك���ني  الأهل���ي  والقط���اع  واخلا�ض���ة  احلكومي���ة 
ال�ضب���اب، وبالنظ���ر اأي�ض���ا جلائ���زة �ضاح���ب ال�ضمو 
امللك���ي الأمري خليفة بن �ضلم���ان اآل خليفة للتنمية 

امل�ضتدامة التي مت تد�ضينها العام 2016.

ويف ه���ذا ال�ضاأن، ترز العديد من الدللت التي 
تعك����س حج���م اجله���د البحرين���ي املب���ذول لتحقيق 
اأهداف التنمية امل�ضتدامة، ومدى النجاح املحقق يف 
اإطاره، اإذ مت اإن�ضاء اللجنة الوطنية للمعلومات العام 
2015 برئا�ض���ة وزي���ر �ضوؤون جمل�س ال���وزراء حممد 
املطوع وع�ضوي���ة خمتلف اجلهات احلكومية، واأُنيط 
بها متابعة اأجن���دة التنمية الدولية، وربطها برنامج 
عم���ل احلكوم���ة، وو�ضع الإج���راءات اللزم���ة لتنظيم 
تب���ادل املعلوم���ات حوله���ا، واعتم���اد الإح�ض���اءات 

واملوؤ�رشات الر�ضمية اخلا�ضة بها.
وجنحت هذه اللجن���ة خلل فرتة عملها املا�ضية 
 169 ال����  وغاياته���ا   17 ال����  الأه���داف  درا�ض���ة  يف 
وموؤ�رشاته���ا ال���� 240 املنبثق���ة م���ن اأجن���دة التنمية 
امل�ضتدامة، كما مت مناظ���رة هذه الأهداف والغايات 
مع برنامج عمل احلكومة احلايل 2015 2018-، وهو 
ما نت���ج عنه تناظر ب���ني الأهداف يف اأجن���دة التنمية 
امل�ضتدامة وبني الإجراءات التنفيذية ملحاور برنامج 

العمل الوطني احلكومي.
وكان���ت ه���ذه اللجن���ة ق���د اجتمعت موؤخ���را مع 
وف���د من اإدارة التنمي���ة امل�ضتدامة ب���اإدارة ال�ضوؤون 
القت�ضادية والجتماعية لدى الأمم املتحدة، وخل�س 
ه���ذا الجتماع اإل���ى التاأكيد عل���ى اأن البحرين جنحت 
يف اإدماج نح���و 78 % من اأجن���دة التنمية امل�ضتدامة 
2030 واأهدافها �ضمن برنامج عمل احلكومة 2015 
2018- �ضواء على ال�ضعيد ال�ضيادي اأو القت�ضادي 
اأو التنمية الب�رشية اأو البنية التحتية والبيئة والتنمية 

احل�رشية وكذلك على �ضعيد الأداء احلكومي.
ول�ض���ك اأن العدي���د م���ن الإج���راءات التنفيذية 
التي تبناها برنامج العمل احلكومي ت�ضب يف �ضالح 

اأه���داف التنمي���ة امل�ضتدام���ة، �ض���واء جله���ة معاجلة 
م�ض���كلت الفق���ر والق�ض���اء عل���ى اجل���وع وحتقي���ق 
م�ضتوى ع���ال من اجلودة يف تق���دمي خدمات ال�ضحة 

والتعليم اأو جلهة الق�ضاء على البطالة وغري ذلك.
وميكن القول اإن بع�س اأهداف الأجندة الدولية 
للتنمي���ة امل�ضتدام���ة ق���د ل تنطبق بال����رشورة على 
البحرين، ومنه���ا اإدارة الغابات، عل���ى �ضبيل املثال 
ل احل�رش، كم���ا اأن الأجهزة املعني���ة ل تدخر جهدا يف 
متابعة التقدم املحرز يف تنفيذ بقية اأهداف الأجندة 

الدولية للتنمية امل�ضتدامة.
وي�ض���ار اإل���ى اأن مملك���ة البحري���ن ا�ضتطاع���ت 
بنجاح و�ضع الرتتيب���ات املوؤ�ض�ضية اللزمة للتوافق 
م���ع متطلب���ات الأم���م املتح���دة يف جم���ال التنمي���ة 
امل�ضتدام���ة، ومتكن���ت م���ن تاأكيد خ���رات كوادرها 
الوطني���ة واأجهزتها يف التعام���ل مع احتياجات عملية 
التنمية باأبعاده���ا املختلفة: املجتمعي���ة، والبيئية، 
والقت�ضادي���ة، حي���ث مت و�ض���ع الآلي���ات املنا�ضبة 
للر�ضد والتقييم، ويجري متابعتها ب�ضكل دوري من 

جانب الأجهزة املعنية ووفق اإطار تن�ضيقي �ضامل.
كم���ا يربز منوذج ال�رشاك���ة القائمة بني البحرين 
والأم���م املتحدة ووكالته���ا املتخ�ض�ضة بالنظر اإلى 
حتركني، اأحدهم���ا يتعلق بور�ضة العمل املتخ�ض�ضة 
الت���ي نظمها مركز الت�ضال الوطني موؤخرا بالتعاون 
م���ع ممثلي الوفد الأممي الذي زار اململكة مطلع هذا 
ال�ضه���ر؛ لبحث اآخ���ر ا�ضتعدادات الب���لد قبل تقدمي 

تقريرها الطوعي.
والآخ���ر يتعل���ق باإط���ار ال�رشاك���ة الإ�ضرتاتيجي���ة 
للف���رتة 2018 2022-، ال���ذي وقع خ���لل الأ�ضبوع 
املا�ضي بني وزارة اخلارجية والأمم املتحدة؛ بهدف 

توطيد التعاون امل�ضرتك، وتقدمي املنظمة الدولية 
الدعم الفن���ي للم�ضاهمة يف اإع���داد التقرير الوطني 

الطوعي الأول.
وا�ضتعداده���ا  اململك���ة  اأن حت���ركات  ول�ض���ك 
لإ�ضدار تقريرها الطوعي الأول جت�ضد حقيقة التزام 
مملك���ة البحرين ومدى ا�ضتجابتها للم�ضاعي الدولية 
الرامي���ة التي ت�ضته���دف اإر�ضاء اأ�ض����س را�ضخة لعامل 
يخل���و من امل�ض���كلت، وتنعم ال�ضع���وب فيه بحقوق 
مت�ضاوية م���ن الرخاء والزدهار امل�ضت���دام والإدماج 
الجتماع���ي وامل�ض���اواة، ومب���ا ي�ضم���ن احلفاظ على 
م���وارد كوك���ب الأر�س برمت���ه واحلر����س على عدم 

اإهمال اأحد قدر الإمكان. 
واملع���روف اأن البحري���ن من اأوائ���ل دول العامل 
الت���ي جنحت يف تطبيق كامل االأهداف االإمنائية ال� 8 
للألفية الت���ي اأقرتها الدول الأع�ضاء بالأمم املتحدة 
الع���ام 2000 لتحقيقها عل���ى اأر�س الواقع خلل 15 
عام���ا، وقد انتهت مع انتهاء العام 2015، وت�ضمنت 
ه���ذه الأه���داف مكافح���ة الفق���ر واجل���وع والأمرا�س 

والأمية والتمييز �ضد املراأة وغريها.
كم���ا كان للمملك���ة دوره���ا ال���ذي ل ينك���ر يف 
التعري���ف بالأجن���دة التنموي���ة الدولي���ة، وم���ن ذلك 
ا�ضت�ضافته���ا يف ماي���و العام 2015 لل���دورة الثانية 
من املنت���دى العربي للتنمية امل�ضتدامة حتت رعاية 
رئي����س الوزراء �ضاحب ال�ضم���و امللكي الأمري خليفة 
ب���ن �ضلمان اآل خليفة، وال���ذي يعقد �ضنويا يف اإحدى 
ال���دول العربي���ة بتنظي���م م���ن اللجن���ة القت�ضادية 
والجتماعي���ة لدول غ���رب اآ�ضيا “الأ�ضك���وا” وجامعة 

الدول العربية.
و�ضهد ه���ذا املنتدى املهم اإط���لق اأول وثيقة 

ُعرف���ت با�ض���م “وثيق���ة البحرين” الت���ي �ضمت 17 
ر�ضالة ا�ضتهدفت لي�س فقط ح�ضد اجلهود الوطنية 
والإقليمية والدولية كافة لتحقيق الأهداف التنموية 
الدولي���ة، واإمنا التاأكي���د على ����رشورة �سمولية هذه 
الأه���داف بحيث ت�ض���م جميع البل���دان، النامية منها 
وغ���ري النامي���ة، وتطل���ب منه���ا التع���اون والتكامل 
لتحقيقه���ا، خ�ضو�ض���ا اأن���ه ل ميكن لأي م���ن الدول 

فرادى حتقيها مبعزل عن الآخرين.
ومت�ضي مملكة البحري���ن قدما وجتدد التزامها 
بدوره���ا التنم���وي الدويل، حي���ث ت�ض���ارك املجتمع 
ال���دويل م�ضاعيه وحتركاته لتطبيق ما ميكن اعتباره 
مرحلة اأك���ر تطورا وتقدم���ا من االأه���داف االإمنائية 
الألفية، وهي اأهداف التنمية امل�ضتدامة ال� 17، التي 
اأقرتها ال���دول الأع�ضاء بالأمم املتح���دة يف �ضبتمر 
2015؛ بهدف حتقيقها بحلول العام 2030، ومنها: 
اجتث���اث الفق���ر والت�ضدي ملظاه���ر التغري املناخي 

وعقد ال�رشاكات مع القوى املختلفة للمجتمع.
بهيئ���ة  ممثل���ة  �ضارك���ت  البحري���ن  وكان���ت 
املعلومات واحلكومة الإلكرتوني���ة ووزارة اخلارجية 
يف املنت���دى الإح�ضائ���ي اخلليج���ي الأول الذي حمل 
عنوان “تعزيز ال�رشاكات الإح�ضائية لدعم ال�ضيا�ضات 
القت�ضادي���ة والتنمي���ة امل�ضتدام���ة يف دول جمل�س 

التعاون”، والذي ُعقد بالريا�س يف مار�س 2017.
كما ا�ضت�ضافت اململكة يف اأبريل 2017 موؤمتر 
ال�ضب���اب الدويل التا�ضع حت���ت �ضعار “لرند العطاء” 
 2030 امل�ضتدام���ة  التنمي���ة  اأه���داف  اختي���ار  ومت 
كمو�ض���وع املوؤمت���ر الع���ام 2017، و�ض���در عن هذا 
املوؤمتر “اإعلن املنامة”، وال���ذي �ضارك فيه 1000 

�ضاب و�ضابة من 29 دولة من خمتلف دول العامل.
على جانب اآخر، �ض���ارك اأكرث من 280 ممثل من 
ممثلي منظم���ات املجتمع املدين البحريني يف ور�ضة 
العم���ل النقا�ضية الأولى ملنظم���ات املجتمع املدين 
الت���ي ا�ضت�ضافته���ا اململكة يف اأواخ���ر اأبريل 2018 
مبرك���ز عي�ضى الثقايف، وا�ضتهدف���ت ت�ضليط ال�ضوء 
عل���ى املحاور الرئي�ض���ة التي ترتك���ز عليها البحرين 
لإحداث التنمية امل�ضتدامة، وكيف ميكن اأن ت�ضارك 
املوؤ�ض�ضات الأهلية مبختلف م�ضمياتها واأ�ضكالها يف 
حتقيق هذه الأهداف، ف�ضل ع���ن ور�ضة العمل التي 
نظمه���ا موؤخرا مركز الت�ض���ال الوطني يوم -10-5
2018 بعنوان )دور الإعلم يف حتقيق اأهداف التنمية 
امل�ضتدام���ة(، والتي اأ�ضري اإليها �ضلفا وقّدمها خراء 
م���ن اإدارة ال�ضوؤون القت�ضادي���ة والجتماعية بالأمم 
املتحدة لفريق املرك���ز الذي يعمل على اإعداد خّطة 
الت�ض���ال اخلا�ض���ة باإع���داد التقرير الطوع���ي الأول 

ململكة البحرين لتنفيذ اأهداف التنمية امل�ضتدامة.
وم���ن الواج���ب الإ�ضارة اإل���ى مدى النف���ع الذي 
ميكن اأن يعود على البحرين من جراء هذه التحركات 
كاف���ة وا�ضتعرا�س تقريره���ا الطوع���ي الأول ب�ضاأن 
اأه���داف التنمي���ة امل�ضتدام���ة اأم���ام الأم���م املتحدة، 
خ�ضو�ضا اأن اململكة �ضتكون �ضمن 47 دولة ُينتظر 

اأن ت�ضتعر�س تقريرها يف يوليو 2018.
فاإ�ضافة اإلى اأن ه���ذا التقرير �ضيكون من فوق 
منر اأممي تقر به دول العامل اأجمع، وتقدر م�ضاهماته 
الدولي���ة، فاإن���ه �ضيوف���ر فر�ض���ة �ضانح���ة للبحرين؛ 
لبيان حجم اإجنازاته���ا التنموية الكبرية، واملبادرات 
املحقق���ة على �ضعي���د التنمية الب�رشي���ة واملجتمعية 

والعمرانية.



املنام����ة - بنا: تع����د كرمية رئي�س ال����وزراء �ساح����ب ال�سمو امللكي 
الأم����ر خليفة بن �سلم����ان اآل خليفة، �سمو ال�سيخة لول����وة بنت خليفة اآل 
خليف����ة منوذجاً قل نظره يف العط����اء والعمل اخل����ري والإن�ساين، والذي 
ت�ستله����م �سموها مبادئ����ه من القيم ال�سمح����اء التي يح�����س عليها الدين 
الإ�سالمي احلنيف، ورغبة �سموه����ا ال�سادقة يف العطاء وحمبتها مل�ساعدة 
الآخري����ن، وه����و م����ا ن�ساأت وترب����ت عليه يف كن����ف والدها �ساح����ب ال�سمو 
امللك����ي رئي�����س الوزراء الذي غر�����س فيها منذ ال�سغ����ر خ�سال حب اخلر 
والعط����اء. وعلى مدى �سنوات اتخذت �سمو ال�سيخ����ة لولوة بنت خليفة اآل 
خليف����ة م�سارا يف العمل اخل����ري يت�سم بال�ستدام����ة لتحقيق ر�سالتها يف 
خدم����ة املجتمع، ومن اأجل حتقيق هذه الغاي����ة النبيلة حر�ست على العمل 
وف����ق منهجية موؤ�س�سية؛ للحفاظ عل����ى ا�ستدامة وا�ستمرار العمل اخلري 
وامت����داد عطائه ونتائج����ه الإيجابية يف تعزيز التكاف����ل الجتماعي، وذلك 
م����ن خالل ت�سكيل جلن����ة خا�سة لالأعم����ال اخلرية يديره����ا مكتب �سموها 
ملتابع����ة امل�ساريع اخلرية واإطالق العدي����د من املبادرات التي ت�سهم يف 
تق����دمي العون وامل�ساعدة للمواطن����ن وذوي احلاجات، والتي تعمل على 
م����دار العام يف تقدمي خمتلف اأوجه امل�ساعدة للمحتاجن والأ�رس املتعففة 
باآلي����ات وم�رسوعات متنوعة. وتعرب مبادرات وعطاءات �سمو ال�سيخة لولوة 
بنت خليفة عن خ�سال اإن�سانية عديدة اأنعم اهلل عز وجل على �سموها بها، 
فا�ستحق����ت بذل����ك اأن تنال حمب����ة وتقدير كل من طال����ه في�س عطاءاتها 
الكرمي����ة، وهي خ�س����ال توارثتها �سموها عن والد اجلمي����ع رئي�س الوزراء 
�ساح����ب ال�سمو امللكي الأم����ر خليفة بن �سلم����ان اآل خليفة، الذي يحيط 
جميع من يقيم على اأر�س البحرين الطيبة بفي�س حمبته وكرمه، ف�سموها 
ن�ساأت يف بي����ت كرمي معروف عنه حب اخلر والعطاء، وتعلمت يف مدر�سة 
الأم����ر خليفة بن �سلم����ان، واآل خليفة الكرام قي����م وتعاليم الإ�سالم التي 
حت�س على عمل اخلر وم�ساندة ال�سعيف واملحتاج ابتغاء ملر�ساة اهلل عز 

وجل وحتقيقا ملبداأ التكافل الجتماعي بن اأبناء املجتمع الواحد.
وعط����اءات �سمو ال�سيخة لولوة بنت خليفة عدي����دة ومت�سعبة، ومنها 
تق����دمي التربعات وامل�ساعدات لالأ�رس املتعففة، وعمارة امل�ساجد، ورعاية 
الأيتام وكب����ار ال�س����ن وذوي الحتياجات، والتكف����ل بت�سير رحالت احلج 
والعمرة للمواطنن يف املناطق كاف����ة، وتوفر العالج للمحتاجن، ودعم 
العدي����د من امل�رسوع����ات اخلرية كم�رسوع اإفطار �سائ����م يف �سهر رم�سان، 
وغره����ا. واإل����ى جانب العمل اخل����ري، حتر�س �سموها عل����ى رعاية العمل 
الجتماعي يف اإطار �سعي �سموها اإلى تعزيز ال�رساكة يف النهو�س باملجتمع، 
حيث ُتولى اهتماما كبرا بدعم املراأة البحرينية وتعزيز دورها واإ�سهامها 
يف بن����اء املجتم����ع، ف�س����ال ع����ن اهتم����ام �سموها ب�س����وؤون الأ�����رسة والطفل 
الت����ي ت�سكل حجز الأ�سا�����س للنهو�س باملجتمع.  ولق����د اأجمع العديد من 
ال�سخ�سيات والفعاليات عل����ى اأن �سموها تقدم دائما املثال والقدوة يف 
امل�سارع����ة اإلى الأعمال الإن�سانية التي تعزز م����ن قيم التكافل بن اأفراد 
املجتمع، واأن �سموها متتلك قلبا كبرا يحت�سن جميع اأبناء الوطن يفي�س 
بنهر عطائها الذي ل ين�سب. ويف هذا الإطار، اأكد رئي�س الأوقاف ال�سنية 
را�س����د الهاج����ري اأن �سمو ال�سيخة لولوة بنت خليف����ة، �ساحبة عطاء خري 
واإن�س����اين متوا�سل ينبع م����ن خ�سال طيبة تربت، ون�س����اأت عليها يف كنف 
والده����ا الكرمي �سمو رئي�����س الوزراء، الذي غر�����س يف اأبنائه واأحفاده حب 
اخلر، وم����د يد العون لت�سمل املحتاجن يف جمي����ع اأرجاء اململكة. واأ�ساد 
بالأي����دي البي�ساء ل�سمو ال�سيخ����ة لولوة بن خليفة اآل خليفة، داعيا اهلل اأن 
يجع����ل ما تقوم به يف ميزان ح�سناته����ا. واأكد اأن كل من يعرف �سموها عن 
قرب يدرك مدى اإن�سانيتها وحبها لعمل اخلر، وما تقدمه من عطاء وخر 
ي�سم����ل اأوجه العمل اخلري كافة ويط����ال �رسيحة وا�سعة من املواطنن يف 
املناطق كافة، وذلك نابع م����ن اإميانها باأهمية التكافل يف تعزيز متا�سك 

ووحدة املجتمع، لهذا ف����اإن �سموها حري�سة على ال�سر على نهج والداها 
الك����رمي يف تلم�����س احتياجات املواطن����ن والوقوف بجانبه����م يف خمتلف 
الظ����روف. وقال رئي�س جمعية الوحدة الوطنية عبداللطيف اآل حممود “اإن 
اأه����ل اخلر موجودون يف كل زمان ومكان، ول تخل����و دقيقة يف حياة الب�رس 
م����ن الأيدي املعط����اء، حيث متتد الأي����دي احلانية والقل����وب الرحيمة اإلى 
كل م����ن يحتاج العط����اء”. وقال “اإن من الأيدي الكرمي����ة يف البحرين �سمو 
ال�سيخ����ة لولوة بنت خليفة الت����ي ما فتئت يدها متتد بالعطاء وتبحث عن 
الأ�رس املحتاجة واملتعففة تقدم لهم ما ت�ستطيعه مما اأعطاها اهلل �سبحانه 
وتعالى، ولي�س ذلك بغريب عليها، وهي التي عا�ست يف بيت يحب اخلر 
ومتت����د يده به”. وقال رئي�����س جمل�س اأمناء �سندوق احل����ورة والق�سيبية 
اخل����ري النائب ع����ادل الع�سوم����ي “اإن منطقة احل����ورة والق�سيبية نالت 
الكث����ر من عطاءات �سمو ال�سيخة لولوة بنت خليفة، اإذ حتر�س على دعم 
العدي����د من املبادرات اخل����رة خلدمة اأهايل املنطقة، موؤك����دا اأن �سموها 
اأتاحت للكثرين من اأه����ايل املنطقة الفر�سة لأداء منا�سك احلج والعمرة 
على نفقتها، ومازالت عطاءاتها م�ستمرة يف هذا اجلانب، م�سيدا بالأيادي 
البي�س����اء ل�سموها، موؤك����دا اأن اأهايل احلورة والق�سيبي����ة يكنون ل�سموها 
خال�����س املحب����ة والتقدير على م����ا قدمته م����ن اأجلهم ويرفع����ون اأكفهم 

بالدعاء ل�سموها اأن يدمي عليها نعمة ال�سحة ووافر العافية، واأن يطيل يف 
عمرها، كما يدعون لوالد اجلميع �ساحب ال�سمو امللكي رئي�س الوزراء باأن 

يطيل يف عمره ويدمي عليه نعمة ال�سحة ويجعله ذخًرا للوطن. 
واأع����رب الع�سومي ع����ن خال�س ال�سك����ر والتقدير اإلى �سم����و ال�سيخة 
لول����وة بن����ت خليفة عل����ى دعمه����ا الدائ����م وم�ساندتها امل�ستم����رة جلهود 
�سندوق احلورة والق�سيبية اخلري، مما مّكنه من تقدمي خدماته اخلرية 
للمحتاجن م����ن اأهايل املنطقتن.  واأكد اأن جهود �سموها متوا�سلة على 
م����دار الع����ام، فهي دائم����ة الت�س����ال والطمئنان على اأه����ايل املنطقتن 
للوق����وف على احتياجاتهم، م�سيفا اأن �سموها ت�سكن يف قلوب كل اأهايل 
احل����ورة والق�سيبية ولها مكانة خا�سة كما لوالده����ا والد اجلميع �ساحب 
الأي����ادي البي�ساء اخل����رة املمتدة للجميع كل احل����ب والتقدير من اأهايل 
احلورة والق�سيبية. وعرب �ساحب حملة تبوك للحج والعمرة اإبراهيم مر�سد 
ع����ن تقديره وامتنانه اإلى �سمو ال�سيخة لول����وة بنت خليفة على ما تقدمه 
م����ن عطاء جزي����ل خلدمة اأهايل البحري����ن يف املناطق كاف����ة، م�سرا اإلى ما 
توليه من اهتمام وحر�س م�ستمر على تلم�س احتياجات املواطنن، داعيا 
اهلل اأن يجعل ما تقوم به من خر يف ميزان ح�سناتها، واأن يبارك يف عمرها 
ويزيده����ا من ف�سل����ه. واأ�سار اإل����ى اأن �سموها تقدم دعم����ا كبرا لتمكن 

الكث����ر من املواطنن غر القادرين م����ن اأداء منا�سك احلج والعمرة على 
نفقتها، ف�سال عما تقدم����ه من م�ساعدات عينية متنوعة لتلبية احتياجات 
الأ�����رس املتعففة يف خمتلف املناط����ق. واأ�ساد رئي�س جمل�����س اإدارة جمعية 
حالتي النعيم وال�سلطة اخلري����ة خليفة النعيمي بامل�ساعي اخلرة ل�سمو 
ال�سيخ����ة لولوة بنت خليفة، م�سرا اإل����ى اأن اأيادي �سموها البي�ساء �سملت 
�ستى املجالت، حي����ث حتر�س على م�ساعدة الأ�����رس املتعففة واملحتاجة، 
منوه����ا مبوا�سلة م�����رسوع �سموها لإفط����ار ال�سائمن من اأه����ايل منطقتي 
النعيم وال�سلطة، موؤكدا اأن ذلك لي�س بغريب على كرمية �ساحب الأيادي 
البي�س����اء. وع����رب النا�س����ط الجتماع����ي اأ�سام����ة ال�ساعر عن �سك����ر وامتنان 
اأهايل حال����ة بوماهر باملحرق ل�سموها على ما تقدمه من م�ساعدات كرمية 
لالأه����ايل، وحر�سها على اإدخ����ال ال�رسور يف قلوبه����م، يف املنا�سبات كافة، 

تاأكيدا على ما توليه �سموها من اهتمام بالعمل اخلري والإن�ساين.
وو�سفت منت�سبات جمعية ال����زلق اخلرية �سمو ال�سيخة لولوة بنت 
خليف����ة ب����� “الأم احلنون” التي ت�سعى جاهدة لعمل اخل����ر، ونوهن اإلى ما 
تتمت����ع به من خ�س����ال طيبة وقلب رحي����م، واأكدن اأنها تب����ذل بغر حدود 
وت�ساه����م بالكثر؛ من اأجل الو�س����ول اإلى اأعلى وا�سمى املراتب يف ق�ساء 

حوائج املحتاجن ون�رس الب�سمة والفرحة يف قلوبهم. 
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�سمو ال�سيخة لولوة منوذج للعمل اخلريي والإن�ساين
فعاليات: كرمية رئي�س الوزراء قدوة يف امل�سارعة اإلى البذل والعطاء

• اإبراهيم املر�سد	 • عادل الع�سومي	 • عبداللطيف اآل حممود	 • را�سد الهاجري	

م�سق���ط - احتاد ال�سل���ة: اأ�ساد رئي����س الحتاد 
البحريني لك���رة ال�سلة �سمو ال�سي���خ عي�سى بن علي 
اآل خليف���ة، بالعالقات الثنائي���ة الوطيدة التي تربط 
مملك���ة البحري���ن و�سلطن���ة عم���ان حكوم���ة وقيادة 
و�سعًب���ا، وما يجمعهما من تع���اون وتن�سيق وثيق يف 

العديد من املجالت. 
جاء ذلك، خالل لقاء �سمو ال�سيخ عي�سى بن علي 
اآل خليف���ة، وزي���ر الداخلية ب�سلطنة عم���ان ال�سقيقة 

حمود بن في�سل البو�سعيدي.

واأكد �سموه عمق العالق���ات التاريخية الوطيدة 
وال�رساك���ة ال�سرتاتيجي���ة الوثيق���ة الت���ي جتمع بن 
مملك���ة البحرين و�سلطنة عم���ان ال�سقيقة، واحلر�س 
على تعزيز اأوجه التعاون امل�سرتك يف كافة املجالت 

التي تعود بالنفع على �سعبي البلدين.
وق���ال �سم���وه، اإن مملك���ة البحري���ن و�سلطن���ة 
عم���ان دولت���ان �سقيقت���ان يف ج�سد واح���د جتمعهما 
عالقة تاريخية اأ�سا�سها ال���ود والإخاء، م�سًرا اإلى اأن 
العالقات بن البلدي���ن ال�سقيقن ذات خ�سو�سية، 

لفًت���ا اإل���ى اأن مملك���ة البحرين و�سلطنة عم���ان اأ�رسة 
واح���دة جتمعهما روح مودة واإخ���اء متجذرة وعالقات 
تع���اون م�سرتكة تزداد ر�سوًخا يوًما بعد يوم، متمنيًّا 
�سم���وه لهذه العالق���ات الوطيدة مزي���ًدا من التطور 
والنم���اء مبا يخدم امل�سال���ح امل�سرتكة بن البلدين 

ال�سقيقن.
من جانبه، رحب حمود البو�سعيدي ب�سمو ال�سيخ 
عي�سى بن علي اآل خليفة، موؤكًدا اأهمية الزيارة التي 

تعك�س مدى متانة العالقات الوطيدة بن البلدين.

• جانب من لقاء �سمو ال�سيخ عي�سى بن علي مع وزير الداخلية العماين	

م�سرية تاريخية من العالقات امل�سرتكة مع ال�سلطنة
خالل لقاء �سموه بوزير الداخلية العماين... �سمو ال�سيخ عي�سى بن علي:

البحرين ت�ستنكر العمل الإرهابي باإندوني�سيا

�سمو رئي�س الوزراء يهنئ مهاتري حممد

“اخلارجية” تدين ا�ستهداف الحتالل الإ�رسائيلي للفل�سطينيني

املنام���ة - بنا: بع���ث عاهل الب���الد �ساحب 
اجلاللة امللك حمد ب���ن عي�سى اآل خليفة ورئي�س 
ال���وزراء �ساح���ب ال�سم���و امللكي الأم���ر خليفة 
بن �سلم���ان اآل خليفة وويل العه���د نائب القائد 
الأعل���ى النائ���ب الأول لرئي����س جمل����س الوزراء 
�ساح���ب ال�سمو امللك���ي الأمر �سلم���ان بن حمد 
اآل خليف���ة برقي���ات تعزية وموا�س���اة الى رئي�س 
جمهورية اإندوني�سيا جوكو ويدودو اإثر الهجمات 
النتحاري���ة الت���ي وقع���ت يف مدين���ة �سوراباي���ا، 
اأعرب���وا يف برقياتهم ع���ن ا�ستنكاره���م ال�سديد 
للعم���ل الإرهاب���ي الآث���م، معربي���ن ع���ن خال�س 

تعازيهم وموا�ساتهم للرئي�س الإندوني�سي ولأ�رس 
ال�سحايا ولل�سعب الإندوني�سي ال�سديق، داعن 
املولى عز وجل اأن يتغمد ال�سحايا بوا�سع رحمته 
ويله���م ذويهم ال�سرب وال�سل���وان واأن مين على 

امل�سابن بالعافية و�رسعة ال�سفاء. 
كم���ا بع���ث �ساح���ب ال�سمو امللك���ي رئي�س 
ال���وزراء و�ساح���ب ال�سم���و امللك���ي ويل العه���د 
نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س 
ال���وزراء برقيتي تعزية وموا�س���اة مماثلتن اإلى 
نائب رئي�س جمهوري���ة اإندوني�سيا حممد يو�سف 

كال.

املنامة - بنا: اأج���رى رئي�س الوزراء �ساحب 
ال�سمو امللكي الأمر خليفة بن �سلمان اآل خليفة 
���ا اأم�س م���ع رئي����س وزراء ماليزيا  ات�س���الً هاتفيًّ
مهات���ر حممد، هناأه فيه مبنا�سب���ة توليه رئا�سة 
الوزراء. وع���رّب �سموه عن خال�س متنياته لرئي�س 
وزراء ماليزي���ا بالتوفيق والنج���اح يف موا�سلة ما 
بداأه من م�سرة تنموية و�سعت الأ�س�س واللبنات 
القوية ملا حققته ماليزي���ا ال�سديقة من نه�سة 
وتط���ور عل���ى خمتلف الأ�سع���دة. واأ�س���اد �سموه 
بعمق ومتانة العالق���ات الوثيقة التي تربط بن 

البحري���ن وماليزيا، م�ستذك���ًرا �سموه بكل تقدير 
ال���دور الكبر الذي لعبه مهات���ر حممد يف تنمية 
العالق���ات ب���ن البلدي���ن وحتقي���ق املزي���د من 
التق���ارب بينهما. من جانبه، اأعرب رئي�س الوزراء 
املالي���زي عن �سك���ره وتقديره ل�ساح���ب ال�سمو 
امللك���ي رئي�س ال���وزراء على ما اأب���داه �سموه من 
م�ساعر طيب���ة، م�سيًدا باإ�سهام���ات �سموه ودوره 
يف تطوير عالقات التعاون بن البلدين، وتطلعه 
اإل���ى امل�س���ي يف تعزي���ز العالق���ات ومب���ا يخدم 

امل�سالح امل�سرتكة للبلدين ال�سديقن.

اأدان���ت وزارة  املنام���ة - وزارة اخلارجي���ة: 
ا�سته���داف  ب�س���دة  البحري���ن  مملك���ة  خارجي���ة 
املدنين م���ن ال�سعب  الفل�سطين���ي الأعزل من 
ق���وات الحت���الل الإ�رسائيل���ي، وال���ذي اأدى اإل���ى 

ا�ست�سهاد واإ�سابة الع�رسات من ال�سحايا.
 وح���ذرت ال���وزارة م���ن املخاط���ر ال�سديدة 
يف  اخلط���ر  للت�سعي���د  ال�سلبي���ة  والتداعي���ات 
الأرا�س���ي الفل�سطيني���ة املحتلة، م�س���ددة على 

رف�سه���ا الت���ام ل�ستخ���دام الق���وة يف مواجه���ة 
امل�س���رات ال�سلمي���ة الت���ي تطال���ب باحلق���وق 

العادلة لل�سعب الفل�سطيني. 
واأك���دت موقف البحري���ن الثاب���ت والداعم 
للحقوق امل�رسوعة لل�سعب الفل�سطيني ال�سقيق، 
وعل���ى راأ�سه���ا احلق يف قي���ام دولت���ه امل�ستقلة 
على حدود الرابع من يوني���و 1967، وعا�سمتها 

القد�س ال�رسقية.
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تعزيز التعاون الأمني مع اليابان

جنل وكيل الداخلية ينال املاج�ستري من اأمريكا

رئي�س الأمن العام يلتقي ال�سفري الأمريكي

تقوية الأمن البحري مع باك�ستان

رفع الكفاءة الوظيفية ملنت�سبي “اجلمارك”

3 مواطنني يقدمون مرئيات عن برنامج عمل احلكومة

البحرين حتر�س على حياة الإن�سان يف مواقع العمل املختلفة

ت�سديد الرقابة على م�سرتيات الأدوية

جهود كبرية ل�سمو حمافظ اجلنوبية توؤكد طموح ال�سباب واقتداره

حممد بن مبارك اأ�ساد بح�سهم ال�طني العايل وروح امل�س�ؤولية

ا�ستقطاب اأبرز اخلرباء واملخت�سني من خمتلف دول العامل... خالد بن عبداهلل:

تنفيذا لت�جيه �سم� رئي�س ال�زراء... وزيرة ال�سحة:

بعد زيارة اأهايل ع�سكر وج� والدور ل�سم� رئي�س ال�زراء... الرميحي لـ “$”:

املنامـــة - بنـــا: ا�ستقبـــل نائب رئي�ـــس جمل�س 
الـــ�زراء �سمـــ� ال�سيـــخ حممد بـــن مبـــارك اآل خليفة 
مبكتبـــه بق�رص الق�سيبية وبح�ســـ�ر مدير عام مكتب 
النائب الأول لرئي�س جمل�س الـــ�زراء ال�سيخ �سلمان 
بـــن خليفـــة اآل خليفة كل من مهدي مهـــدي �رصحان، 
وهيـــا خالـــد ب��سيبع، وحمـــد علي عبـــداهلل عي�سى، 
الذين قـــام كل منهم بتقدمي مرئياتهم وتطلعاتهم 
لربنامـــج عمـــل احلك�مة املقبـــل واملتعلـــق باإعداد 
نظـــام الكرتوين م�حـــد لت�حيد البيانـــات بني جميع 
اأجهـــزة التفتي�ـــس احلك�ميـــة، وت�سهيـــل الإجراءات 
وتبادل املعل�مات بينها، وت�سكيل جهاز يعمل على 
اإبـــراز اإجنازات احلك�مة ب�ســـكل مب�سط و�سهل ميكن 
جميـــع فئـــات املجتمع مـــن ا�ستيعابهـــا، والت�سجيل 
امل�سبـــق للم�سافريـــن عرب منفـــذ ج�رص امللـــك فهد؛ 
بهـــدف اإنهـــاء اجـــراءات مرورهـــم ب�رصعـــة، وبالتايل 
تخفيـــف الزدحامات على اجل�ـــرص. ياأتي ذلك يف اإطار 
الدعـــ�ة التي مت ت�جيهها اإلى امل�اطنني لال�سرتاك 
والإ�سهـــام يف هـــذه التطلعـــات ولتقـــدمي اأف�ســـل 

اخلدمات للم�اطنني ويف اإطار ور�س العمل التي وجه 
اإليهـــا ويل العهد نائب القائد الأعلـــى النائب الأول 
لرئي�س جمل�ـــس ال�زراء �ساحب ال�سم� امللكي الأمري 
�سلمان بن حمد اآل خليفة من خالل امللتقى احلك�مي 
ل��سع الآليـــات وحتديد الأول�يات التي ت�سكل روؤى 

وتطلعات برنامج عمل احلك�مة 2019-2022.
وقـــد اأعرب �سمـــ� ال�سيـــخ حممد بن مبـــارك اآل 
خليفـــة عن �سكره وتقديره له�ؤلء امل�اطنني، ولكل 

الذين تقدم�ا باآرائهم ومقرتحاتهم، م�سيدا بح�سهم 
ال�طني العايل وروح امل�س�ؤولية وامل�ساركة يف تعزيز 
امل�سرية التنم�ية ال�ساملة التي يق�دها عاهل البالد 

�ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة.
من جانبهـــم، اأعـــرب امل�اطن�ن عـــن اعتزازهم 
با�ستقبال نائب رئي�س جمل�س ال�زراء لهم، وت�رصفهم 
بالإ�سهام وامل�ساركة يف كل ما يع�د باخلري والتقدم 

على امل�اطنني يف مملكة البحرين.

املنامـــة - بنا: اأكد نائـــب رئي�س جمل�س ال�زراء 
ال�سيـــخ خالد بن عبداهلل اآل خليفة، اأن الهتمام الذي 
ت�ليـــه مملكـــة البحريـــن لل�سالمة وال�سحـــة املهنية 
يعك�ـــس حر�سها على احلفاظ على حيـــاة الإن�سان يف 
م�اقع العمل املختلفـــة، ك�نه ميثل الرثوة احلقيقة 

لتط�ر الب�رصية وتنميتها.
وقـــال: “لقد كانـــت البحرين وما تـــزال �سبَّاقة 
على م�ست�ى املنطقة اإلى تطبيق اأف�سل املمار�سات 
ومعايـــري العمل الدوليـــة املتبعة يف جمـــال ال�سالمة 
وال�سحـــة املهنيـــة، ذلـــك ل�ست�سعارنـــا دائمـــاً باأن 
ال�سالمـــة وال�سحة املهنية هـــي الأ�سا�س الذي تبنى 
عليـــه بيئات العمـــل، ومن هنا فاإننـــا نحيي ال�رصكات 
الكـــربى ال�طنيـــة التـــي ا�ست�عبـــت هـــذه الأهميـــة 
وطبقتها بكل اإتقـــان واأ�سبحت تتناف�س فيما بينها 
لالإعـــالن بني احلني والآخر على م�سي عدد معني من 

ال�ساعات دون وق�ع اإ�سابات”.
جاء ذلك لدى ا�ستقبال ال�سيخ خالد بن عبداهلل، 
وزيـــر العمـــل والتنميـــة الجتماعية جميـــل حميدان، 

واأع�ســـاء اللجنـــة املنظمـــة للم�ؤمتر ال�طنـــي الرابع 
لل�سالمـــة وال�سحة املهنيـــة، وذلك لتقـــدمي ال�سكر 
على تف�سلـــه برعاية اأعمال هـــذا امل�ؤمتر الذي عقد 
اأواخر اأبريل املن�رصم والـــذي حظي مب�ساركة وا�سعة 
تف�ق 400 م�سارك مـــن مر�سدي وم�س�ؤويل ال�سالمة 

يف ال�رصكات. 
مـــن جانبـــه، اأكـــد حميـــدان اأن الفـــرتة املقبلة 
�سيتـــم تعزيزهـــا مبزيـــد مـــن اخلطـــ�ات واإجـــراءات 
ال�سالمـــة املهنية يف خمتلف م�اقـــع العمل الإنتاجية 
وال�سناعية، عرب اإ�سدار القرارات التنظيمية الالزمة.

اجلفري - وزارة ال�سحــــة: امتثال لالأمر ال�سامي 
مــــن لــــدن رئي�س الــــ�زراء �ساحــــب ال�سمــــ� امللكي 
الأمــــري خليفة بن �سلمــــان اآل خليفة، وت�جيه �سم�ه 
الكرمي ل�زارة ال�سحة بالتن�سيق مع املجل�س الأعلى 
لل�سحة على �ــــرصورة مراعاة الن�عيــــة واجل�دة عند 
�ــــرصاء الأدويــــة، وذلك خــــالل تروؤ�س �سمــــ�ه اجلل�سة 
بق�ــــرص  الــــ�زراء  ملجل�ــــس  الأ�سب�عيــــة  العتياديــــة 
الق�سيبية �سباح اأم�س، اأكدت وزيرة ال�سحة فائقة 
ال�سالح البــــدء بتفعيل اإجراءات التن�سيق مع اللجنة 
ال�طنيــــة لالأدوية وامل�ستلزمات ال�سحية اإلى جانب 
الهيئة ال�طنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�سحية؛ 
مــــن اأجل مراعاة جــــ�دة الأدوية التــــي يتم ت�فريها 

وت�سديد الرقابة على م�سرتيات الأدوية.
وبينــــت وزيــــرة ال�سحــــة اأنه فــــ�ر تلقــــي الأمر 
ال�سامــــي من لــــدن �ساحــــب ال�سم� امللكــــي رئي�س 

الــــ�زراء، وجهت اجلهات املعنيــــة باتخاذ الإجراءات 
الالزمــــة للبدء بتنفيذهــــا؛ لتعزيــــز اآلياتها املتبعة 
يف هــــذا اجلانــــب، ومن منطلق حر�سهــــا على �سالمة 
و�سحــــة امل�اطنــــني مبملكة البحريــــن، ليتم العمل 
على تق�يــــة اأجهــــزة الرقابة على الأدويــــة للتحقق 
من �سالمتها وفعاليتها وماأم�نية ا�ستخدامها وفق 
الأطــــر املعم�ل بها واملت�افقة مــــع منظمة ال�سحة 

العاملية، وذلك بالتن�سيق مع اجلهات املعنية.
واأعربت وزيرة ال�سحة عن تقديرها لت�جيهات 
�ساحــــب ال�سمــــ� امللكــــي رئي�ــــس الــــ�زراء للقطاع 
ال�سحي ب�ســــكل م�ستمــــر، ومتابعة �سمــــ�ه احلثيثة 
واإ�ســــدار اأوامــــره ال�ساميــــة جلميــــع مــــا يطــــرح من 
م��س�عــــات ومالحظــــات تعنى ب�سحــــة امل�اطنني، 
م�ؤكــــدة على اأن هذا الأمر يعك�س حر�س �سم�ه على 
رعاية اأفراد املجتمع البحريني، والتاأكد من و�س�ل 

اأف�سل اخلدمات ال�سحية والعالجية لهم.
تنفيــــذ  اإجــــراءات  متابعتهــــا  اإلــــى  واأ�ســــارت 
التن�سيــــق امل�ســــرتك بــــني اجلهــــات ذات ال�سلــــة؛ 
لت�فــــري العالج الــــالزم من خالل مرافقهــــا، وتنفيذ 
الت�جيهــــات ال�ساميــــة التــــي تنم عن حر�ــــس �سم� 
رئي�س الــــ�زراء واهتمامه ب�سحة املر�سى وحت�س�سه 
اآلم �سعبــــه وحثه على تقدمي اأف�ســــل �سبل الرعاية 
ال�سحيــــة لهــــم، ومتابعته احلثيثــــة وت�جيهاته اإلى 
وزارة ال�سحة؛ لالرتقاء باخلدمات ال�سحية املقدمة 
للمر�سى، وجعل �سحة املر�سى وراحتهم على راأ�س 

الأول�يات. 
وبينــــت اأن ت�جيهات احلك�مة الر�سيدة ما هي 
اإل دليــــل على الهتمــــام باملر�ســــى ورغبة �سادقة 
منها بتقدمي خدمــــات �سحية ووقائية وت�سخي�سية 
وعالجية وتاأهيلية ذات ج�دة عالية جلميع املر�سى.

اأدلـــى ع�ســـ� جمل�س ال�ســـ�رى خمي�ـــس الرميحي 
بالت�رصيـــح التايل يف اأعقاب الزيارة التي قام بها وفد 
من اأهايل ع�سكر وج� والدور ومبعية حمافظ اجلن�بية 
�سمـــ� ال�سيـــخ خليفة بن علـــي اآل خليفة اإلـــى رئي�س 
ال�زراء �ساحب ال�سم� امللكي الأمري خليفة بن �سلمان 
ال خليفة بق�رص الق�سيبية العامر. رفع الرميحي ل�سم� 
رئي�س ال�زراء اأخل�س اآيات ال�سكر والمتنان على اأمره 
الكـــرمي باإن�ساء مركز �سحي علـــى اأحدث امل�ا�سفات 
باملنطقة اجلن�بية، ويخدم امل�اطنني مبدينة خليفة 
و�س�احيهـــا. واأ�ســـاف اأن اأهايل هـــذه املنطقة الذين 
يكن�ن اأ�سدق احلب وال�فـــاء وال�لء ل�ساحب اجلاللة 
امللـــك، ويقـــدرون العنايـــة والهتمـــام جلاللته لهذه 
املنطقـــة وعائالتهـــا، واأن هذا ال�فـــاء وال�لء جلاللته 

وحك�متـــه برئا�ســـة �ساحـــب ال�سمـــ� امللكـــي رئي�س 
الـــ�زراء، وم�ساندة ودعم �ساحـــب ال�سم� امللكي ويل 
العهـــد النائـــب الأول لرئي�ـــس جمل�س الـــ�زراء، لي�س 

حدثـــاً عابرا اأو �سلـــ�كا طارئا، واإمنا ميتـــد عرب قرون 
�سطره الآباء و الأجداد وت�ارثته اأجيال الأبناء جيال بعد 
جيل لي�منـــا هذا، ول�س�ف يبقى باإذن اهلل اإلى ما �ساء 
�سبحانـــه. وعرب الرميحي عن خال�ـــس ال�سكر والتقدير 
ملحافـــظ اجلن�بيـــة �سم� ال�سيـــخ خليفة بـــن علي اآل 
خليفة على جهـــ�ده الكبرية يف الفـــرتة الق�سرية من 
ت�يل �سمـــ�ه اأم�ر املحافظة، واأكـــدت طم�ح ال�سباب 
واقتدارهـــم يف تـــ�يل امل�س�ؤولية، وعك�ـــس ذلك على 
قيام م�ساريـــع تنم�ية كبرية كمدر�ســـة �سم� ال�سيخة 
مـــ�زة بنت حمـــد ال�ساملة للبنـــات، و�س�احـــي مدينة 
خليفة الإ�سكانيـــة، ودعمت هـــذه امل�رصوعات مب�رصوع 

مركز �سحي حديث يخدم هذه املنطقة واأهاليها.
واختتم الرميحـــي بالتاأكيد: وبح�ل اهلل، فان كل 
خدمات هـــذه املنطقـــة �ست�ستكمـــل وبت�جيهات من 

جاللة امللك وحك�مته.

• �سم� نائب رئي�س جمل�س ال�زراء م�ستقبال امل�اطنني	

• نائب رئي�س جمل�س ال�زراء م�ستقبال اللجنة املنظمة مل�ؤمتر ال�سالمة وال�سحة املهنية	

املنامة - وزارة الداخلية: ا�ستقبل وزير 
الداخليـــة الفريـــق الركـــن ال�سيـــخ را�سد بن 
عبـــداهلل اآل خليفة، �سفري اليابان لدى مملكة 
البحريـــن هيديكـــي ايتـــ�؛ مبنا�سبـــة تعيينه 

�سفرًيا جديًدا لبالده.

ورحـــب ال�زير بال�سفري الياباين اجلديد، 
م�سيـــًدا بالعالقـــات الطيبة التـــي تربط بني 
والتن�سيـــق،  التعـــاون  ومب�ستـــ�ى  البلديـــن 
خ�س��ســـا يف املجـــالت الأمنيـــة، متمنًيـــا له 

الت�فيق والنجاح يف مهام عمله اجلديد. 

املنامـــة - وزارة الداخليـــة : ح�ـــرص 
وكيـــل وزارة الداخليـــة ال�سيـــخ نا�رص بن 
تخريـــج  حفـــل  خليفـــة  اآل  عبدالرحمـــن 
جنله ال�سيـــخ حممد بن نا�ـــرص اآل خليفة، 

احلا�ســـل علـــى �سهـــادة املاج�ستـــري يف 
تخ�س�ـــس تخطيـــط املـــدن مـــن جامعـــة 
ك�ل�مبيـــا مبدينـــة ني�يـــ�رك بال�ليات 

املتحدة الأمريكية.

ا�ستقبـــل  الداخليـــة:  وزارة   - املنامـــة 
رئي�س الأمن العام الل�اء طارق احل�سن، �سفري 
ال�ليـــات املتحـــدة الأمريكيـــة لـــدى مملكـــة 
البحريـــن جا�ستـــني �سيبرييل بح�ســـ�ر قائد 

خفـــر ال�س�احل الل�اء ركن بحري عالء �سيادي.  
ومت يف اللقـــاء ا�ستعرا�ـــس العالقات الثنائية 
القائمة بني البلدين ال�سديقني، وبحث عدد 

من امل��س�عات ذات الهتمام امل�سرتك.

ا�ستقبـــل  الداخليـــة:  وزارة   - املنامـــة 
قائـــد خفـــر ال�س�احـــل اللـــ�اء الركـــن بحري 
عـــالء �سيـــادي اأم�ـــس قائـــد �سفينـــة البحرية 
العقيـــد   SHAMSHEER الباك�ستانيـــة 
بحري عا�سم ملك. ورحب قائد خفر ال�س�احل 
بقائد ال�سفينـــة الباك�ستانية، م�سيًدا بتنامي 
ال�س�احـــل والبحريـــة  بـــني خفـــر  العالقـــات 

الباك�ستانيـــة، خ�س��ســـا يف جمـــال التدريب 
وزيادة القـــدرات، م�ؤكًدا اأهميـــة تبادل مثل 
هذه الزيـــارات التي ت�سهم يف تعزيز عالقات 
ال�سداقة بني البلدين ول�سيما يف جمال الأمن 
البحري. ومت خالل اللقاء بحث ال�سبل الكفيلة 
بتط�ير التعاون الثنائي اإ�سافة اإلى عدد من 

امل��س�عات ذات الهتمام امل�سرتك. 

املنامـــة - وزارة الداخليـــة: حتـــت رعاية 
رئي�ـــس �ســـ�ؤون اجلمـــارك ال�سيـــخ اآل خليفة، 
اأقامت �س�ؤون اجلمارك حفل تكرمي امل�ظفني 
امل�ساركـــني يف دورة اإعداد وتنفيـــذ ومتابعة 
اتفاقيات م�ستـــ�ى اخلدمة »SLA«، التي مت 
عقدها يف الفـــرتة من 22 - 30 اأبريل 2018، 
 ،Orient Middle East بالتعاون مـــع �رصكة
اإذ �ســـارك يف الـــدورة 23 م�ظًفـــا من خمتلف 

اإدارات �س�ؤون اجلمارك.
واأكد رئي�س �س�ؤون اجلمارك خالل احلفل 
حر�سه على رفـــع الكفاءة ال�ظيفية ملن�س�بي 
اجلمارك؛ بغية ال��س�ل اإلى اأف�سل م�ست�يات 
الأداء، كمـــا اأثنـــى علـــى القائمـــني علـــى هذه 
الدورة املهمة، والتي �ستخدم �س�ؤون اجلمارك 
يف اإعـــداد مدربني وطنيني ي�ساهم�ن يف خدمة 

اإدارة معهد التدريب اجلمركي بكفاءة عالية.

حمرر ال�سوؤون املحلية

• خمي�س الرميحي	

كل خدمـــات املنطقـــة �ست�ستكمـــل بت�جيهـــات جاللة امللـــك واحلك�مة 
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“�خلريية �مللكية” تفتتح مدر�صة �لبحرين لالجئني �ل�صوريني يف �أبون�صري
 تخدم 665 طالبة وم�سممة بتقنية الطاقة ال�سم�سية

�ساحي���ة ال�سيف - امل�ؤ�س�س���ة اخلريية امللكية: 
بن���اًء على ت�جيه���ات عاه���ل البالد �ساح���ب اجلاللة 
املل���ك حم���د ب���ن عي�س���ى اآل خليف���ة، وحت���ت رعاية 
ممث���ل جاللة امللك لالأعمال اخلريية و�س�ؤون ال�سباب 
رئي�س جمل����س اأمناء امل�ؤ�س�سة اخلريية امللكية �سم� 
ال�سيخ نا�رص بن حم���د اآل خليفة، افتتح الأمني العام 
للم�ؤ�س�س���ة اخلريية امللكية م�سطفى ال�سيد مدر�سة 
البحري���ن الإعدادي���ة للبن���ات يف حمافظ���ة اأب�ن�سري 

باململكة الأردنية الها�سمية ال�سقيقة.
وبه���ذه املنا�سبة رفع �سم� ال�سيخ نا�رص بن حمد 
اآل خليف���ة خال�س ال�سكر والتقدي���ر اإلى عاهل البالد 
�ساح���ب اجلاللة املل���ك حمد ب���ن عي�س���ى اآل خليفة 
الرئي����س الفخ���ري للم�ؤ�س�سة اخلريي���ة امللكية على 
م�اق���ف جاللت���ه النبيلة يف دع���م ال�سع����ب والدول 
ال�سقيق���ة وال�سديق���ة، وت�جيهات جاللت���ه الكرمية 
مب�ا�سل���ة تقدمي امل�ساع���دات الإن�سانية ومد الع�ن 
وامل�ساهم���ة لالأ�سق���اء ال�س�ري���ني والتخفي���ف م���ن 
معاناته���م، م�سيًدا بجه����د عاهل اململك���ة الأردنية 
الها�سمي���ة ال�سقيقة جاللة املل���ك عبداهلل الثاين بن 
احل�س���ني يف دعمه للعمل الإن�س���اين الكرمي وال�اجب 
الذي يفر�سه علينا ديننا الإ�سالمي احلنيف وعالقاتنا 

الأخ�ية والإن�سانية مل�ساعدة الأ�سقاء ال�س�ريني.
كما اأ�ساد �سم����ه بالدعم الكبري الذي حتظى به 
امل�ؤ�س�سة اخلريية امللكية يف تنفيذ هذه الت�جيهات 
ال�سامي���ة م���ن قبل احلك�م���ة بقيادة رئي����س ال�زراء 
�ساح���ب ال�سم� امللكي الأمري خليفة ب���ن �سلمان اآل 
خليف���ة، وم����ؤازرة ويل العه���د نائب القائ���د الأعلى 
النائب الأول لرئي�س جمل�س ال����زراء �ساحب ال�سم� 

امللكي الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة.
وق���ال �سم����ه اإن مملك���ة البحري���ن م�ستمرة يف 
دعم الالجئني ال�س�ري���ني يف ظل الظروف الإن�سانية 

الراهن���ة ال���ذي مي���رون به���ا، و�ست�ا�س���ل تق���دمي 
اخلدمات التي ه���م يف اأم�س احلاجة لها، مثمًنا �سم�ه 
جه�د جمي���ع الأجهزة الر�سمي���ة والأهلية يف اململكة 
الأردني���ة الها�سمي���ة والت���ي تعك����س عم���ق العالقة 
التاريخي���ة التي تربط بني القيادتني احلكميتني يف 

مملكة البحرين واململكة الأردنية الها�سمية.
من جهته، تقدم م�سطفى ال�سيد بخال�س ال�سكر 
والتقدير اإلى جاللة امللك على هذه اللفتة الإن�سانية 
الكرمية بتنفيذ هذا ال����رصح التعليمي الرائد، مثمًنا 
جه����د �سم� ال�سيخ نا�رص بن حم���د اآل خليفة يف دعم 

امل�ساريع الن�سانية والتنمية امل�ستدامة.

وبني ال�سي���د اأن املدر�سة تخدم 665 طالبة من 
الإناث يف املرحلة الإعدادية )من ال�سف ال�سابع حتى 
العا����رص(، كما ت�ستمل عل���ى 19 غرفة �سفية ومكتبة 
وخمترب عل�م وخمتربي���ن للحا�س�ب ومكاتب اإدارية 
للمعلم���ني اإ�ساف���ة اإلى اأنه���ا م�سممة عل���ى اأ�سا�س 
ال�ستفادة من تقني���ة ا�ستخدام الطاقة ال�سم�سية يف 

ت�فري التدفئة.
وق���ال اإن تنفيذ مدر�سة البحري���ن الإعدادية يف 
اأب�ن�سري ياأتي بالتعاون مع الهيئة اخلريية الها�سمية 
ووزارة الرتبية والتعليم باململكة الأردنية الها�سمية 

ال�سقيقة ومكتب هيئة الي�ني�سف بالأردن.

• افتتاح مدر�سة البحرين الإعدادية للبنات يف اأب�ن�سري بالأردن	

تطوير �لتعاون �لثقايف بني �لبحرين وبريطانيا

�ملبعوث �خلا�س لرئي�س �لفلبني يغادر �لبالد

�لديو�ن �مللكي ينعى عبد�لرحمن بن عبد�هلل بن حمد

رئي�س الأركان ي�ضهد تخريج دورات متخ�ض�ضة لل�ضباط

الأن�ضاري: تعزيز مفاهيم الدميقراطية لدى الطالب

للثقاف����ة  البحري����ن  هيئ����ة   - املنام����ة 
والآث����ار: ا�ستقبل����ت رئي�س����ة هيئ����ة البحرين 
للثقاف����ة والآث����ار ال�سيخ����ة م����ي بن����ت حممد 
اآل خليف����ة يف مكتبه����ا �سباح الأح����د  املدير 
العام للمجل�س الثق����ايف الربيطاين ريت�سارد 
روز، حي����ث تباح����ث الطرف����ان �سب����ل تط�ير 
التع����اون الثقايف امل�سرتك م����ا بني مملكتي 
البحري����ن وبريطاني����ا. واأ�س���ادت ال�سيخة مي 

بنت حمم���د اآل خليف���ة بالعالق���ات الثقافية 
التي جتم���ع البحرين بربيطاني���ا، م�سرية اإلى 
اأهمي���ة احل�س�ر الربيط���اين يف اإثراء امل�سهد 
الثق���ايف يف البحرين. واأك���دت اأن الثقافة هي 
خ���ري و�سيل���ة لبناء ج�س����ر الت�ا�س���ل ما بني 
احل�س���ارات وال�سع����ب، م��سح���ة اأن هيئ���ة 
الثقافة تعم���ل �سمن ا�سرتاتيجي���ة ل�سناعة 
التبادل الثقايف ما بني البحرين والعامل اأجمع. 

املنام����ة - بن����ا: غ����ادر الب����الد املبع�ث 
اخلا�����س لرئي�س جمه�ري����ة الفلبني ملجل�س 
اأمابي����ل  العربي����ة  ل����دول اخللي����ج  التع����اون 
اأغيل������س، بعد لقائه رئي�����س ال�زراء �ساحب 
ال�سم� امللك����ي الأمري خليفة ب����ن �سلمان اآل 
خليف����ة، وبعد ح�س�����ره حفل تخري����ج الف�ج 
العا�رص م����ن طلبة مدر�سة اأم����ا الدولية، الذي 
اأقي����م حت����ت رعاي����ة �سم����� رئي�س ال�����زراء، 
وح�س�ره حفل و�س����ع حجر الأ�سا�س ملدر�سة 

اأثينا ل����ذوي الحتياجات اخلا�سة، الذي اأقيم 
حت����ت رعاي����ة ال�سي����خ خليفة ب����ن را�س����د اآل 

خليفة.
وكان يف وداع����ه وزي����ر الرتبية والتعليم 
ماجد النعيمي، وال�كيل امل�ساعد للمعل�مات 
واملتابع����ة بدي�����ان رئي�س ال�����زراء اإبراهيم 
الدو�رصي، و�سفري جمه�رية الفلبني مبملكة 
البحري����ن األف�ن�س����� فردينان����د، وع����دد م����ن 

امل�س�ؤولني ب�زارة الرتبية والتعليم.

املنام����ة - بن����ا: نع����ى الدي�����ان امللكي 
اأم�����س ال�سيخ عبد الرحمن بن عبداهلل بن حمد 

بن عي�سى اآل خليفة.
وجاء ن�س البيان كالآتي: 

ب�س����م اهلل الرحم����ن الرحي����م “ي����ا اأيته����ا 
النف�����س املطمئن����ة ارجعي اإلى رب����ك را�سية 
مر�سي����ة فادخلي يف عب����ادي وادخلي جنتي” 

�سدق اهلل العظيم.

بقل�ب م�ؤمنة بق�ساء اهلل وقدره، ينعى 
الدي�ان امللكي معايل ال�سيخ عبدالرحمن بن 
عبداهلل ب����ن حمد بن عي�س����ى اآل خليفة رحمه 
اهلل ال����ذي انتق����ل اإلى ج�ار رب����ه الي�م خارج 

اململكة.
رحمت����ه  ب�ا�س����ع  الفقي����د  اهلل  تغم����د 
ور�س�انه واأ�سكنه ف�سي����ح جناته واألهم اأهله 

وذويه ال�سرب وال�سل�ان.

الرف���اع - ق����ة الدف���اع: ح����رص رئي����س 
هيئة الأركان الفري���ق الركن ذياب النعيمي 
�سب���اح اأم�س، حفل تخريج ع���دد من الدورات 
الع�ضكري���ة املتخ�ض�ض���ة لل�ضب����ط ب�إح���دى 

وحدات ق�ة دفاع البحرين.
بداأ احلفل بتالوة اآيات من الذكر احلكيم 
ث���م كلم���ة ترحيبي���ة به���ذه باملنا�سب���ة، ومت 

تقدمي ����رصح م�جز عن ال���دورات، بعدها قام 
رئي����س هيئ���ة الأركان  بت�زي���ع ال�سه���ادات 
عل���ى اخلريج���ني، واجل�ائ���ز التقديرية على 
املتف�ق���ني.  ح����رص حف���ل التخري���ج م�ساعد 
رئي�س هيئ���ة الأركان للعمليات الل�اء الركن 
غ�من اإبراهيم الف�ض�لة، وعدد من كب�ر �ضب�ط 

ق�ة دفاع البحرين.

الرف���اع - املجل�س الأعلى للم���راأة: عقد 
مبق���ر املجل����س الأعلى للم���راأة �سب���اح اأم�س 
مائ���دة م�ستدي���رة ح����ل م�سارك���ة امل���راأة يف 
انتخابات املجال�س الطالبية �سمن الفعاليات 
والأن�سط���ة امل�ساحبة لي�م امل���راأة البحرينية 
2018 الذي مت تخ�سي�س���ه لالحتفاء باملراأة 
يف املجال الت�رصيعي والعمل البلدي، وتنفيذاً 
لالإطار الع���ام لربنامج امل�سارك���ة ال�سيا�سية 
2018-2016 بح�س����ر ممثل���ني من جامعة 
البحرين ومعهد البحري���ن للتنمية ال�سيا�سية 
ووزارة �سئ����ن الريا�سة وال�سباب، وعدد من 

الطلبة الع�ساء يف املجال�س الطالبية.
تناول���ت املائدة 3 حماور رئي�سة متثلت 

يف ت�سخي�س ال�اقع احلايل.
وخ���الل املائ���دة، اأك���دت الأم���ني العام 
للمجل����س الأعلى للم���راأة هال���ة الأن�ساري اأن 
جتربة جامعة البحرين على �سعيد ا�ستحداث 
نظ���ام املجل�س الطالبي منذ العام 2001 هي 
جترب���ة جديرة بالهتم���ام والدرا�س���ة بالنظر 
اإل���ى خمرجاتها وملا متثله م���ن من�سة مثالية 
لتهيئة الطلبة والطالبات لفهم اأ�س�ل العمل 

الدميقراطي وممار�ستها ب�سكل م�س�ؤول.

الغامن مر�ضحا م�ضتقال بانتخابات 2018
اأعل���ن املمث���ل النياب���ي ع���ن خام�س���ة 
اجلنوبية خليفة الغ�من تر�ضحه لالنتخ�ب�ت 
النيابية املقبلة، ب�سفتة مر�سحا م�ستقال.

����رصف  النياب���ي  العم���ل  اأن  واأو�س���ح 
لكل م���ن ي�سعى خلدم���ة البحرين و�سعب 
البحري���ن حتت قب���ة الربمل���ان، مبينا باأن 
حراك���ه خلدم���ة امل�اطنني م�ستم���ر، ولن 

يت�قف.
واأك���د اأن اأول�ي���ة النظ���ر لحتياج���ات 
خام�س���ة اجلن�بية �س�ف تظ���ل يف �سدارة 
اأول�يات���ه، مبين���ا اأن “قن����ات الت�ا�س���ل 
م���ع امل�س�ؤول���ني يف ال����زارات واجله���ات 
احلك�مي���ة، تاأتي ب�سياق تلبي���ة تطلعات 

اأهايل الدائرة، وامل�اطنني عم�ما”. • خليفة الغ�من	

النموذج البحريني للتعاي�س وال�ضالم خطوة اأولى لبلوغ العاملية
ح�س�ر جاللة امللك مهرجان ويند�س�ر ي�ؤكد العالقات املتينة مع بريطانيا

املنامة - بن���ا: كان ح�س�ر عاهل البالد �ساحب 
اجلالل���ة املل���ك حمد بن عي�س���ى اآل خليف���ة مهرجان 
ويند�س����ر ال���دويل للفرو�سي���ة الذي يع���د من اأكرب 
مهرجان���ات ريا�س���ة اخلي���ل يف العامل دلي���ال وا�سحا 
لي�س فق���ط على عم���ق الروابط التاريخي���ة ال�ثيقة 
الت���ي تربط البحري���ن باململكة املتح���دة، واإمنا على 
العالقات املتينة الت���ي تربط العائلتني املالكتني، 
وم���ا ت�سه���ده اأط���ر التع���اون امل�سرتكة م���ن ر�س�خ 

وتط�ر يف كل امليادين.
وقد ا�ستاأث���رت هذه الزي���ارة والفعاليات التي 
�سهدتها باهتمام كبري، حيث عك�ست حقيقة املكانة 
املتقدم���ة ململك���ة البحرين يف قلب اأح���د اأهم مراكز 
�سن���ع الق���رار يف العامل الغرب���ي، والح���رتام الكبري 
والإعج���اب بامل����رصوع الإ�سالح���ي امل�ستن���ري جلالل���ة 
امللك، و�سهد عل���ى ذلك احلفاوة البالغة التي حظي 
به���ا جاللته، وعربت ع���ن التقدير مل�ساعي���ه الدائمة 
لإب���راز وتط�ي���ر التجربة البحريني���ة الرائدة يف جمال 

الت�سامح والتعاي�س بني الأديان.
كم���ا ج�سدت الزي���ارة مدى التط����ر احلا�سل يف 
العالق���ات البحريني���ة - الربيطاني���ة، وحر�س عاهل 
الب���الد على تدعيمها لت�سم���ل املجالت كافة، ومنها 
املجالت الريا�سية، وذلك انطالقا من قناعة جاللته 
الرا�سخ���ة باأن الزيارات املتبادلة بني امل�س�ؤولني يف 
البلدي���ن متنح العالق���ات بينهما زخًم���ا اإيجابًيا يعزز 
من العالقات ال�طيدة التي تربط بينهما، وت�سهم يف 
الرتقاء بها وفتح جمالت اأو�سع للتعاون ومبا يخدم 

امل�سالح امل�سرتكة.
ولع���ل اأحدث مظاهر التع���اون امل�سرتك افتتاح 
من�ساأة الإ�سناد البح���ري الربيطاين ب ميناء �سلمان يف 
اأبري���ل املا�سي، والتي �ستلع���ب دوًرا مهما يف اإثراء 
التعاون الثنائي امل�سرتك بني اململكتني خ�س��سا 
يف املج���الت الع�سكري���ة وحف���ظ الأم���ن وال�ستقرار 

وحتقيق ال�سالم يف املنطقة.
وب���دا ال����د الكب���ري ب���ني اململكتني م���ن خالل 
تبادل جاللة امللك مع جاللة امللكة اإليزابيث الثانية 
الأحادي���ث ح�ل العالق���ات التاريخي���ة ال�ثيقة التي 
ترب���ط اململكتني، وم���ا ي�سهده التع���اون والتن�سيق 
بينهما من تق���دم مت�ا�سل يف جمي���ع املجالت. كما 

تبدى ذلك يف حفل الغداء الذي اأقامته ملكة اململكة 
املتح���دة و�سم���ال اآيرلن���دا �ساحب���ة اجلالل���ة امللكة 
اليزابيث الثاني���ة؛ تكرمًيا جلاللة املل���ك، حيث اأكد 
اجلانب���ان عم���ق العالق���ات الت���ي ترب���ط اململكتني 

والعائلتني الكرميتني.
لق���د كان له���ذه الأج����اء الحتفالي���ة معانيه���ا 
الت���ي ل تخفى على اأح���د، حيث ميك���ن مالحظة عدة 
مظاهر لق�ة ومتانة العالقات البحرينية الربيطانية، 
الأول: تب���دى يف ت�رصيح���ات �ساح���ب ال�سم� امللكي 
الأم���ري اأن���درو دوق ي�رك، ل���دى ا�ست�ساف���ة �سم�ه 
يف ق����رص »ويند�س����ر« جمعية »هذه ه���ي البحرين«، 
الت���ي اأقامت حلق���ة نقا�سية بعن�ان »تن����ع الأديان 
والتعاي�س ال�سلمي«، على هام�س مهرجان ويند�س�ر، 
التجرب���ة  الإجنلي���زي،  للمجتم���ع  ا�ستعر����س  حي���ث 
البحرينية الرائ���دة يف جمال الت�سامح والتعاي�س بني 

الأديان، والتي و�سفها �سم�ه باملذهلة.
امل�س����ؤول  لكلم���ة  الدقيق���ة  الق���راءة  وت�ؤك���د 
الربيطاين رفيع امل�ست�ى يف هذا املحفل املهم على 
م���ا حتمله بريطانيا للبحرين من مكانة عالية واإ�سادة 
كب���رية بخط�اتها الإ�سالحية اجلبارة، كما عك�س حجم 
احل�س�ر الكبري واإ�ساداتهم مبدى التاأييد ال�سعبي يف 

اململكة املتحدة لت�ثيق العالقات بني اململكتني.
ي�س���ار اإلى اأن كلم���ة �سم� الأمري اأن���درو اأ�سادت 
بجه�د جاللة امللك يف جمال التعاي�س ال�سلمي، وكان 
من اأحدثها تد�سني مرك���ز جاللة امللك حمد العاملي 
للح�ار بني الأديان، حيث اأكد �سم�ه »اأنه يجب علينا 
جميع���ا اأن نتعلم من النم����ذج البحرين���ي للتعاي�س 
وال�س���الم، وال���ذي جنح يف تقدمي جترب���ة يحتذى بها 

على م�ست�ى العامل«.
كم���ا اأكد �ساحب ال�سم� اأن التعاي�س والت�سامح، 
مبملك���ة البحري���ن لي�س هدف���ا واإمنا واقع���ا حقيقيا 
يعي�س���ه اجلميع عل���ى اأر�س اململك���ة، ب�سكل ي�مي، 
وبان�سج���ام ت���ام، كعائلة واح���دة، وقال »ه���ي اأولى 
املب���ادرات عل���ى م�ست����ى الع���امل من جان���ب جاللة 
املل���ك حمد، وهي خط����ة اأول���ى واأ�سا�سية لل��س�ل 
اإلى العاملي���ة، من خالل مركز املل���ك حمد للتعاي�س 

ال�سلمي«.
ونتيج���ة لذل���ك، ج���اءت ر�سال���ة العت���زاز من 7 

منظم���ات حق�قية عربية ودولية، الت���ي اأر�سلت اإلى 
�سفارة مملكة البحرين يف اململكة املتحدة، واأ�سادت 
فيه���ا بزي���ارة عاه���ل الب���الد �ساحب اجلالل���ة امللك 
حمد بن عي�سى اآل خليف���ة وبجه�د جاللته احلق�قية 
والإن�ساني���ة. كما عقدت ه���ذه املنظمات ندوة مهمة 
ونظمت مر�سًما حق�قًيا يف لندن على هام�س الزيارة 
تعبريا عن تر�س���خ التعاي�س والت�سامح، واأن البحرين 

متثل من�ذجا له يف املنطقة.
وق���د اأبرزت ه���ذه الر�سال���ة دور جاللة امللك يف 
حماي���ة وتر�سيخ حق����ق الإن�س���ان يف البحري���ن جنًبا 
اإل���ى جن���ب م���ع جه����د اململك���ة يف حماي���ة املجتمع 
م���ن الإرهاب، لفت���ة اإل���ى اأن اإ�سرتاتيجي���ة الأمن يف 
م�اجه���ة التط���رف يف البحري���ن هي واح���دة من اأكرث 
الإ�سرتاتيجي���ات جناًح���ا ب���ني احلك�م���ات العربي���ة 
حلماية امل�اطنني، خ�س��سا؛ من اأجل حماية الأجيال 
ال�ساب���ة، من ال�ق�ع يف م�ستنقع التطرف واملنظمات 

الإرهابية.
ويف اإ�س���ادة اأخ���رى بجه����د مملك���ة البحرين يف 
جم���ال التعاي�س ال�سلمي، اأع���رب مركز جنيف حلق�ق 
الإن�سان واحل����ار العاملي، يف بيان تزامن مع الزيارة 
ال�سامي���ة لربيطانيا ع���ن تقديره للمب���ادرة امللكية 
بتاأ�سي����س مركز امللك حمد للتعاي�س ال�سلمي، وقال 
اإن املب���ادرة تعك����س الروؤية احلكيم���ة جلاللة امللك 
وحر�س���ه على تعزيز قيم ال�س���الم والت�سامح وكذلك 
تر�سي���خ ودعم مكان���ة البحرين ع���رب تاريخها يف ن�رص 
مق�مات التعاي�س ال�سلمي وقب�ل الآخر و�سعيها اإلى 
م���د ج�س�ر الت�ا�س���ل وتعزيز احل�ار ب���ني الثقافات 

والأديان.
اإن ه���ذا النج���اح الكبري لزيارة جالل���ة امللك ه� 
نت���اج جه����د جاللت���ه يف تدعي���م العالق���ات الثنائية 
م���ع اململكة املتح���دة من ناحية اأخ���رى جه�د جاللته 
العاملي���ة يف تر�سي���خ الت�سامح والتعاي����س ال�سلمي، 
وتعزيز حق�ق الإن�سان، والتي جعلت مملكة البحرين 
حم���ط اأنظ���ار واإعج���اب العامل ال���ذي ينظ���ر للمملكة 
كمنارة للت�سام���ح والتعاي�س، وينظر ملبادرات جاللة 
امللك بتقدير واحرتام لدورها يف كبح مروجي خطاب 
الكراهية والعنف، وبن���اء عامل ي�س�ده ال�سالم والأمن 

وال�ستقرار والإخاء والرخاء.
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“اأ�رسي” تعرثت بعد العام 2010 ب�سبب الأجانب وقر�ض كبري

1300 دينار راتب رئي�ض دائرة بحريني... و2000 لأجنبي اأدنى منه

“اأ�رسي” اأول حو�ض باخلليج العربي لإ�سالح ال�سفن

ا�ستحواذ “ممتلكات” عليها �سي�سمن امل�ساءلة الربملانية... املاجد لـ “$”:

 1900 عامل بال�رسكة... وربعهم فقط مواطنون... نقيب “اأ�رسي” لـ “$”:

�رسكة عمرها 45 وتابعة ملنظمة الأقطار العربية امل�سدرة للبرتول

قـــال النائب ماجـــد املاجد لـ “البـــاد” اإن 
ا�ستحواذ �رسكة “ممتلـــكات” القاب�سة على 97 
% من اأ�سهم �رسكة “اأ�رسي” �سي�سهم يف �سمان 
امل�ساءلـــة والرقابـــة الربملانيـــة علـــى ال�رسكـــة 

الأخرية.
ولفـــت املاجد، الـــذي تبنـــى ق�سايا عمال 
ال�رسكـــة حتـــت قبـــة الربملـــان، اإن �سبـــب تعرث 
“اأ�رسي” بعد العـــام 2010 اقرتا�ض مبلغ اأكرب 
من امل�رسوع الـــازم لتمويله، وهيمنة القيادات 
واملوظفـــن الأجانب علـــى ال�رسكة على ح�ساب 

العمالة الوطنية.
وح�ـــض النائـــب لإحـــال الكـــوادر الوطنية 
بال�رسكـــة. وفيمـــا ياأتي ن�ض احلـــوار مع مندوب 

ال�سحيفة:
  

طابع
م���ا تقييمك خلط���وة �رسك���ة “ممتلكات” 
القاب�س���ة ال�ستحواذ على 97 % من اأ�سهم 

“اأ�رسي”؟

- اخلطـــوة جيدة، و�سُتدخـــل �رسكة “اأ�رسي” 
�سمـــن امل�ساءلـــة والرقابـــة الربملانيـــة ب�سكل 
اأو�ســـح. وهذه اخلطـــوة تدل علـــى اأن بال�رسكة 
مدخـــول يعـــزز مـــن ميزانيـــة الدولـــة و�سيفيد 

املواطنن بالدرجة الأولى.
اأدعـــم هذا القـــرار لأنـــه �سريكـــز الهتمام 
يف حيثياته علـــى العمالة الوطنيـــة، و�سيعطي 
ال�رسكـــة طابعـــا بحرينيـــا بعـــد اأن كانت حتمل 
ا�سمـــا عربيا ب�سبب ال�ـــرساكات املتعددة فيها، 
و�سي�سهـــم هذا القرار اأي�ســـا يف تعزيز املوارد 
غـــري النفطية بال�ستفادة مـــن عمل وم�رسوعات 

ال�رسكة.

هيمنة
اأثري مو�س���وع ال�رسكة حتت قبة الربملان 
باأنه���ا متع���رثة، فه���ل ت���رى اأن �رسك���ة 
“ممتل���كات” اأقدمت عل���ى ال�ستحواذ على 
�رسك���ة متع���رثة قد ت�سي���ف اأعب���اء على 

ال�رسكة القاب�سة؟

ال�رسكـــة  تكـــن  2010 مل  العـــام  لغايـــة   -

متعرثة. لقد اأ�سيبت ال�رسكـــة بالتعرث بعد هذا 
العام، الـــذي �سهـــد اقرتا�ض مبلـــغ كبري اأكرب 
مـــن امل�ـــرسوع الازم لتمويلـــه. كمـــا اأن الو�سع 
القت�ســـادي العام اأثر على قـــدرة ال�رسكة على 

التناف�سية.
يف الأعوام الأخرية �سهـــدت الدول العربية 
انطـــاق جمموعة موانـــئ ا�ستطاعت ا�ستقطاب 
زبائـــن ال�رسكـــة، وا�ستفادت هـــذه املوانئ من 
تاأخر �رسكة “اأ�رسي” يف التطوير والتقدم لاأمام.
واملوظفـــن  القيـــادات  هيمنـــة  اأن  كمـــا 
الأجانـــب علـــى ال�رسكـــة علـــى ح�ســـاب العمالة 

الوطنية له دور اأي�سا يف تقدم ال�رسكة. 
اإننـــي اأرى اأن تعرث ال�رسكة بعد العام 2010 

جاء متازما مع تعين قيادات اإدارية اأجنبية. 

 تغلب
... واحلل؟

- احلـــل اإحال الكـــوادر الوطنيـــة املوؤهلة 
مبواقـــع الأجانـــب وال�ستفـــادة مـــن الطاقات 
•البحرينية لإدارة ال�رسكة للتغلب على اأّي تعرث.  ماجد املاجد	

را�سد الغائب

ــــرسكــــة  ــــ� ــــال ــــــــــوادر الـــــوطـــــنـــــيـــــة ب ــــــــــك لإحـــــــــــــــال ال

رحب رئي�ض نقابة ال�رسكة العربية لبناء 
واإ�ســـاح ال�سفن )اأ�ـــرسي( يو�سف املن�سي 
بقـــرار ا�ستحـــواذ �رسكـــة ممتلـــكات علـــى 

“اأ�رسي”.
وقـــال املن�سي يف حـــوار مـــع “الباد” 
اإن القـــرار �سيدعم جهـــود �سلطات الدولة 
للم�ساءلـــة واملراقبـــة، و�سيقـــود لل�سغط 
ب�ســـكل اأو�ســـح علـــى �رسكـــة “ممتلكات” 

لزيادة ن�سبة البحرنة املتدنية بـ “اأ�رسي”.
ولفت لوجـــود 1900 عامـــل بال�رسكة، 

وربعهم فقط عمالة وطنية.
بال�رسكـــة  الأجانـــب  تقا�ســـي  وانتقـــد 
رواتـــب اأرفـــع مـــن البحرينيـــن، م�ستدل 
برئي�ـــض دائـــرة بحريني اجلن�سيـــة يح�سل 
على 1300 دينار، بينما راتب رئي�ض ق�سم، 
وهي وظيفة اأدنى من رئا�سة الدائرة، يبلغ 
2000 دينار، ومفتاح الإجابة اأن املن�سب 

الأخري يتوله اأجنبي.
وقـــال: “يوجد 3 بحرينيـــن فقط من 
اأ�ســـل 40 مديرا وم�ســـوؤول تنفيذيا، بقية 

املنا�سب يتولها الأجانب”.
وفيما ياأتي ن�ض احلوار مع املن�سي:

  

جيدة
م���ا تقيي���م النقاب���ة خلط���وة �رسكة 
 ممتل���كات القاب�س���ة ال�ستح���واذ على

97 % من اأ�سهم �رسكة “اأ�رسي”؟

لأنهـــا  جيـــدة؛  ال�ستحـــواذ  خطـــوة   -
الدولـــة  �سلطـــات  جهـــود  مـــن  �ستدعـــم 
للم�ساءلـــة واملراقبـــة، ومثـــل هـــذا القرار 
�سيقود لل�سغـــط ب�سكل اأو�سح على �رسكة 

ممتلكات لزيـــادة البحرنـــة يف ال�رسكة؛ لأن 
ن�سبتها متدنية.  

الربع
كم تبلغ ن�سبة البحرنة؟

- 1300 عامل بال�رسكة تقريبا، ون�سبة 
البحرنة ل جتاوز 25 %.

  

حسابية
 �رسك���ة ممتل���كات ا�ستح���وذت عل���ى
97 % من الأ�سهم، فلمن تبقت الأ�سهم 

ال� 3؟

- ح�سبمـــا قـــراأت فـــاإن بع�ـــض الدول 
ا�ستمراريـــة  تبحـــث  بال�رسكـــة  امل�ساهمـــة 
وجودهـــا ب�ســـخ ال�سيولـــة املاليـــة وفقـــا 
مل�ساهماتها املاليـــة، ويبدو وجود طريقة 
ح�سابية لإعـــادة احت�ساب ح�ســـة كل دولة 

والأ�سهم الثاثة املتبقية حاليا.
  

منافسة
يعت���رب برملاني���ون ال�رسكة متعرثة، 
فهل تطاب���ق روؤي���ة النقاب���ة اأع�ساء 

املجل�ض الت�رسيعي املنتخب؟

- يف �ســـوق العمـــل وجمـــال اإ�ســـاح 
ال�سفـــن توجد مناف�سة �سديدة لـ “اأ�رسي”؛ 
لوجـــود اأحوا�ض بـــدول عربيـــة عديدة، يف 
اإمـــارة دبي و�سلطنـــة عمـــان ودولة قطر، 
وو�سط هذه الأحوا�ض تبقـــى ل�رسكة اأ�رسي 
الريـــادة واخلـــربة وال�سهـــادات املهنيـــة 

الكثرية.
توج���د �شغ���وط �شديدة عل���ى ال�رشكة 
يف ظـــل املناف�سة القائمـــة حاليا، واأرى اأن 
ال�رسكـــة غري متعـــرثة، ولكـــن توجد بع�ض 
املاحظات، وعلى راأ�سهـــا توظيف بع�ض 
الأجانـــب برواتـــب عاليـــة جـــدا، وتفـــوق 
رواتـــب البحرينين، وهذا املو�سوع يجب 
اأن تاأخـــذه �رسكة ممتلكات بعـــن العتبار 

باملرحلة املقبلة.
  

رواتب
كم �سقف رواتب بع�ض الأجانب؟

- ت�سل لأكرث من 4 اآلف دينار. واأ�سري 
لوجود فـــرق �سا�سع بن راتـــب البحريني 
وراتـــب الأجنبـــي اللذيـــن يتوليـــان نف�ض 
املهمة الوظيفية. ويف بع�ض الأحيان راتب 
املديـــر البحرينـــي اأقل من راتـــب الأجنبي 
الـــذي يتقلد من�سبـــا اأدنى مـــن املواطن، 
وهـــذه معادلـــة يجب اإعـــادة النظـــر فيها. 
وعلـــى �سبيـــل املثال فـــاإن راتـــب رئي�ض 
دائرة بحريني اجلن�سية 1300 دينار، بينما 
راتب رئي�ـــض ق�سم، وهي وظيفة اأدنى من 
رئا�سة الدائرة، يبلغ 2000 دينار، ومفتاح 

الإجابة اأن املن�سب الأخري يتوله اأجنبي.
  

 أجانب
ما و�سع البحرن���ة باملنا�سب القيادية 

بال�رسكة؟

- يوجد 3 بحرينين فقط من اأ�سل 40 
مديرا وم�سوؤول تنفيذيـــا، بقية املنا�سب 

يتولها الأجانب. 
البحرينيون الثاثة مدير اإدارة املوارد 
الب�رسيـــة، واثنـــان روؤ�ســـاء دوائـــر. وتوجد 
كفـــاءات بحرينية ميكن اأن تتولى املواقع 

القيادية بال�رسكة. 
 

“البونس” 
بنهاية  هل �رسفت ال�رسك���ة “بون�ض” 

العام؟

- لاأ�ســـف مل ت�ـــرسف. وجـــرى الكتفاء 
ب�رسف زيـــادة �سنوية برواتب العمال، ومن 
املفرت�ـــض اأن ن�سبة الزيـــادة 3 %، ولكن 
جـــرى انتقا�ض هـــذا احلق، بحيـــث ل يزيد 

مبلغ الزيادة عن 25 دينارا.

ال�رسكـــة العربية لبنـــاء واإ�ســـاح ال�سفن 
)اأ�ـــرسي( �رسكة اإقليمية تابعة ملنظمة الأقطار 
العربيـــة امل�سدرة للبـــرتول، وقعت اتفاقية 
1973، واتخـــذت مقرهـــا  اإن�سائهـــا بالعـــام 

مبملكة البحرين مبنطقة احلد.
وتتولـــى ال�رسكـــة القيـــام بعمليـــات بناء 
ال�سفـــن  اأنـــواع  جميـــع  و�سيانـــة  واإ�ســـاح 
والناقـــات وو�سائـــل النقل البحـــري الأخرى 
الهيدروكربونيـــة  املـــواد  بنقـــل  املتعلقـــة 

وغريها. 
واأقامت ال�رسكة حو�ســـا جافا يف البحرين 
خلدمـــة ناقات البـــرتول خ�سو�ســـا يف جمال 
ال�سيانـــة والإ�ساح. وحققـــت ال�رسكة تو�سعا 

يف خدماتها ومن�ساآتها منذ اإن�سائها.
وعن تاريخ اإن�ساء اأ�رسي، كان الت�سور عند 
تاأ�سي�سها هو اأن تقدم خدماتها كاأول حو�ض 
يف منطقـــة اخلليـــج العربي لإ�ســـاح ال�سفن، 
وقامـــت خال الفرتة من اأكتوبر اإلى دي�سمرب 

1977 بتقـــدمي خدمات احلو�ـــض اجلاف لـ6 
ناقات كـــربى تابعة لعدد من �رسكات النفط 
العاملية الرائـــدة وال�رسكات املالكة لناقات 

النفط اخلام.
بـــداأت  الثمانينـــات،  عقـــد  نهايـــة  ويف 
املناق�ســـات حول اإن�ساء حو�ـــض ثان ل�سيانة 
اجلـــزء ال�سفلـــي من ال�سفـــن وتبـــن اأن بناء 
احلو�ض الثاين �ســـوف ينطوي على خماطرة. 
وكان الختيـــار الأف�ســـل، �ســـواء مـــن حيـــث 

التكلفـــة اأو املرونـــة اأو تاريـــخ دخولـــه اإلـــى 
اخلدمـــة، هـــو اأن يتـــم البحـــث عـــن حو�سن 

عائمن يف اأ�سواق الأحوا�ض امل�ستعملة.
وبعد مراجعة نحـــو ثمانية اأحوا�ض عائمة 
كانـــت متوفرة اآنـــذاك اتخذت اأ�ـــرسي قرارها 
يف العـــام 1991 ب�ـــرساء اثنتن مـــن الوحدات 
احلديثـــة التابعـــة لأحوا�ـــض اإ�ســـاح ال�سفن 
ال�رسقي  بالأ�سطول  “جاك�سونفيل” اخلا�ســـة 

الأمريكي.

النقابة ترحب بقرار 
ا�ستحواذ “ممتلكات” 

على “اأ�رسي”

�سيقود لل�سغط 
ب�سكل اأو�سح لزيادة 

ن�سبة البحرنة املتدنية 

الأجانب يتقا�سون 
رواتب اأرفع من 

البحرينين 

3 بحرينين فقط 
من اأ�سل 40 مديرا 

وم�سوؤول تنفيذيا 

ال�رسكــــة غيــر 
متعرثة ومل ت�رسف 

“بون�ض”

• يو�سف املن�سي	

• �سعار ال�رسكة	
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عبدالعزيز بن �صعود: �صماحة الإ�صالم �صمام الأمان

مدير املباحث ي�صارك يف اجتماع “منع اجلرمية” بفيينا

ناق�صنا مع الرئي�س امل�رصي مو�صوعات تهم ال�صباب

عالقاتنا مع الإمارات تت�صم بالقوة واملتانة

البحرين رائدة يف اأمن املعلومات واحلكومة الإلكرتونية

9 ماليني دينار حت�صدها “الت�صالت” ر�صوًما من ال�رصكات امل�صغلة

العوا�ضم العربية تت�ضابق الحت�ضان مبادرة نا�رص بن حمد... اجلودر: 

م�ضتقبالً ال�ضفري ال�ضيخ �ضلطان بن حمدان... املطوع:

ا�ضتقبل املكرمني يف امللتقى االأول “ثقة 2018”... الرميحي: 

مليون دينار الإ�ضدار االأرقام يف 2017

ال�ضب���اب  �ض���وؤون  وزارة   - ال�ضي���ف  �ضاحي���ة 
والريا�ض���ة: ا�ضتقبل رئي�س جمهوري���ة م�رص العربية 
والريا�ض���ة  ال�ضب���اب  وزراء  ال�ضي�ض���ي،  عبدالفت���اح 
الع���رب وروؤ�ضاء جمال�س ال�ضب���اب والريا�ضة بالدول 
العربي���ة، بح�ضور وزير �ض���وؤون ال�ضب���اب والريا�ضة 
ه�ض���ام اجل���ودر.  وخالل اللق���اء نق���ل الوزير حتيات 
عاه���ل الب���الد �ضاحب اجلاللة امللك حم���د بن عي�ضى 
اآل خليف���ة، ورئي����س الوزراء �ضاح���ب ال�ضمو امللكي 
االأم���ري خليفة ب���ن �ضلم���ان اآل خليف���ة، وويل العهد 
نائ���ب القائد االأعل���ى النائ���ب االأول لرئي�س جمل�س 
الوزراء �ضاحب ال�ضمو امللكي االأمري �ضلمان بن حمد 
اآل خليفة، ومتنياته���م جلمهورية م�رص العربية دوام 

التقدم واالزدهار يف خمتلف املجاالت.
كم���ا اأعرب عن �ضك���ره للرئي����س ال�ضي�ضي على 
حف���اوة اال�ضتقبال وك���رم ال�ضيافة، م�ض���رًيا اإلى اأن 
املقابلة مع الرئي�س �ضكل���ت مكاًنا منا�ضًبا ملناق�ضة 
كافة املو�ضوعات التي تهم ال�ضباب العربي ودافًعا 
���ا من اأجل موا�ضلة العمل العربي امل�ضرتك الذي  قويًّ
يرتقي بال�ضباب العربي وينمي مواهبهم واأفكارهم.

وكان امُلتحدث الر�ضمي باِ�ضم رئا�ضة اجلمهورية 
ال�ضف���ري ب�ض���ام را�ضي، قد ����رصح ب���اأن الرئي�س اأكد 
العربي���ة  والريا�ض���ة  ال�ضب���اب  وزارات  دور  اأهمي���ة 
يف املرحل���ة الراهن���ة الت���ي متر به���ا االأم���ة العربية، 

واالأهمي���ة الق�ضوى لقطاع ال�ضب���اب يف احلفاظ على 
االأمن القوم���ي العربي. واأ�ضاف املتح���دث الر�ضمي 
اأن الرئي�س اأك���د كذلك اأهمية تب���ادل الزيارات بني 
الوف���ود ال�ضبابية من خمتلف ال���دول العربية ب�ضكل 
منتظ���م، وذلك للتع���رف عن قرب عل���ى خ�ضو�ضية 
وثقاف���ة كل دول���ة وعاداتها وتقاليده���ا، ف�ضالً عن 
االإمكاني���ات والفر�س املتاحة فيها، وكذا التحديات 
التي تواجه �ضبابها، وذل���ك لتعميق اأوا�رص العالقات 

على امل�ضتوى ال�ضعبي.
و�ض���ارك وزي���ر �ض���وؤون ال�ضب���اب والريا�ضة يف 
فعالي���ات اإعالن القاهرة عا�ضم���ة ال�ضباب العربي يف 
احلفل الذي اأقيم حتت رعاية الرئي�س امل�رصي بقاعة 
املن���ارة مبرك���ز املوؤمترات و�ضط ح�ض���ور لفيف من 

وزراء ال�ضب���اب والريا�ض���ة العرب وع���دد من الوزراء 
وامل�ضوؤول���ني وقيادات وزارات ال�ضب���اب والريا�ضة 
العرب. واأك���د اجلودر اأن مبادرة ممث���ل جاللة امللك 
لالأعم���ال اخلريية و�ض���وؤون ال�ضب���اب رئي�س املجل�س 
االأعلى لل�ضب���اب والريا�ضة رئي����س اللجنة االأوملبية 
البحرينية �ضم���و ال�ضيخ نا�رص بن حمد اآل خليفة التي 
اأطلقه���ا يف العام 2015 باأن تك���ون لل�ضباب العربي 
عا�ضمة حتتويهم وتق���دم اإبداعاتهم اإلى جميع دول 
العامل باتت تطوف جميع العوا�ضم العربية وتت�ضابق 
الدول؛ م���ن اأجل احل�ضول على �رصف تنظيم املبادرة 
املتمي���زة، الت���ي كان لها اأث���ر اإيجابي عل���ى م�ضرية 
احلرك���ة ال�ضبابي���ة يف الوط���ن العربي ودع���م العمل 

امل�ضرتك.

املنام���ة - بن���ا: ا�ضتقبل وزير �ض���وؤون جمل�س 
ال���وزراء حممد املطوع مبكتبه �ضب���اح اأم�س �ضفري 
دول���ة االإم���ارات العربي���ة املتح���دة ال�ضقيقة لدى 
مملك���ة البحري���ن ال�ضيخ �ضلط���ان بن حم���دان بن 
زاي���د اآل نهي���ان، مبنا�ضب���ة ت�ضلم���ه مله���ام عمله 
الدبلوما�ض���ي �ضفرًيا لبالده ل���دى اململكة. وخالل 
اللق���اء، هناأ وزي���ر �ض���وؤون جمل�س ال���وزراء �ضفري 
دولة االإمارات العربية املتح���دة مبنا�ضبة تعيينه، 
معرًب���ا ع���ن متنياته ل���ه بالتوفي���ق يف اأداء املهام 
الدبلوما�ضي���ة املكل���ف به���ا، وبالنج���اح يف تعزيز 
عالقات االأخوة والتع���اون التي تربط بني البلدين 

وال�ضعبني ال�ضقيقني.
واأك���د اأن العالقات بني مملكة البحرين ودولة 
االإمارات العربي���ة ال�ضقيقة تتميز بالقوة واملتانة 
عل���ى امل�ضتويات كاف���ة، وذلك الأنه���ا ترتكز على 

تاريخ طويل من االأخ���وة واملحبة وو�ضائج القربى 
وامل�ضري امل�ضرتك. من جانبه، اأكد ال�ضيخ �ضلطان 
بن حم���دان بن زاي���د اآل نهي���ان اأن العالقات بني 
البلدين ال�ضقيق���ني ذات تاريخ طويل وممتد من 
التع���اون املثمر الذي يتعزز ب�ض���كل م�ضتمر ويعد 

منوذًجا للعالقات بني االأ�ضقاء، موؤكًدا حر�س بالده 
عل���ى تطوير اأوا�رص التعاون م���ع مملكة البحرين يف 
�ضت���ى املج���االت والو�ض���ول بها اإلى اآف���اق تخدم 
امل�ضال���ح امل�ضرتكة وتعود بالنف���ع على البلدين 

وال�ضعبني ال�ضقيقني.

املنام���ة - بن���ا: اأكد وزي���ر �ض���وؤون االإعالم علي 
الرميحي اأن مملك���ة البحرين لديها منظومة ت�رصيعية 
وتنظيمي���ة وتقني���ة حديثة ومتكامل���ة يف حماية اأمن 
املعلومات ومكافح���ة اجلرائم االإلكرتونية، ومتكنت 
م���ن تعزي���ز مكانته���ا الرائ���دة عاملًي���ا يف جم���االت 
االت�ض���االت وتر�ضي���خ املجتم���ع املع���ريف واحلكومة 
االإلكرتونية. جاء ذلك ل���دى ا�ضتقبال الرميحي اأم�س 
 الوكي���ل امل�ضاع���د لل�ض���وؤون الفنية ب���وزارة �ضوؤون 
االإع���الم عب���داهلل البلو�ض���ي وعددا م���ن امل�ضوؤولني؛ 
مبنا�ضب���ة تك���رمي ال���وزارة من قب���ل وزي���ر الداخلية 
ال�ضي���خ را�ضد بن عب���داهلل اآل خليفة خ���الل امللتقى 
االأول الأمن املعلوم���ات )ثقة 2018( �ضمن اجلهات 
احلكومي���ة امل�ضتوفية ملتطلب���ات برنامج “ثقة” يف 
م�ضتوياته “املتقدم” و “املبادر”، مبا يعك�س تقدم 
ال���وزارة فيما يخت����س بتح�ضني اأنظم���ة االت�ضاالت 

وتقنية املعلومات، ورفع كفاءتها االأمنية والتقنية.
واأكد الرميحي حر�س الوزارة على تدعيم اجلهود 
الوطني���ة يف �ضمان االأم���ن املعلومات���ي ون�رص الوعي 
االإعالم���ي باأهمية اال�ضتخ���دام الر�ضيد واالآمن ل�ضبكة 
االإنرتن���ت والهوات���ف الذكي���ة، وحت�ض���ني املجتمع 

من خماط���ر اإ�ضاءة ا�ضتغ���الل التقني���ات احلديثة يف 
االنف���الت االأمن���ي اأو االأخالق���ي اأو التحري����س عل���ى 
الكراهي���ة واالإرهاب اأو ارت���كاب اجلرائم االإلكرتونية 
بجمي���ع اأ�ضكالها، مبا يتوافق مع الت�رصيعات الوطنية 

واملواثيق الدولية.

اإي���رادات هيئ���ة تنظي���م االت�ض���االت،  قف���زت 
امل�ضئول���ة ع���ن تنظي���م قط���اع االت�ض���االت ومن���ح 
الرتاخي����س بالبحري���ن، مدفوع���ة باإي���رادات جديدة 
لتحق���ق فائ�س م���ايل يبلغ 11.8 ملي���ون دينار بنمو 

قدره 103 %.
وجمعت الهيئة من �رصكات االت�ضاالت املرخ�س 
لها عل���ى نحو 9 ماليني دينار من ر�ضوم الرتاخي�س، 
ور�ض���وم الرتدد والنط���اق، ور�ضوم اإ�ض���دار االأرقام، 
اإال اأنه���ا جنت كذل���ك 7.44 ماليني دين���ار من اإيراد 

التنظيم وهو ما مل حت�ضل عليه يف العام ال�ضابق.
ومل ت�رص البيانات املالية املخت�رصة لهيئة تنظيم 
االت�ض���االت، والتي ن�رصت يف اجلري���دة الر�ضمية اإلى 

اأي���ة اإي�ضاح���ات ب�ضاأن اإي���رادات التنظي���م. وت�ضببت 
االإيرادات اجلديدة يف قفزة كبرية يف جمموع اإيرادات 
هيئة تنظيم االت�ضاالت لتبل���غ 16.99 مليون دينار 

مقارنة مع 10 ماليني دينار يف العام ال�ضابق.
مبراجع���ة  القي���ام  الهيئ���ة  ق���ّررت   2015 ويف 
ا�ضرتاتيجي���ة �ضامل���ة جل���دول الر�ض���وم ال�ض���ادر يف 
�ضن���ة 2010 بهدف متكني املرخ�س لهم من تقدمي 
خدم���ات االت�ض���االت العامة واخلا�ض���ة بكفاءة تعود 
بالنفع عل���ى م�ضتهلكي تلك اخلدمات، وذلك يف ظل 
ازدياد وت���رية املناف�ضة يف قطاع االت�ضاالت وجهود 
م�ضغلي خدمات االت�ضاالت لتق���دمي اأف�ضل واأحدث 

خدمات ات�ضاالت يف اململكة. 
ويعم���ل يف قطاع االت�ضاالت نحو 3200 موظف، 
ا بح�ضب  ويحقق القطاع نحو 450 مليون دينار �ضنويًّ

ما ذكره م�ضوؤولون. وفيما يتعلق مب�رصوفات الهيئة 
اأ�ضارت البيانات املالية اإلى اأنها ارتفعت اإلى 5.16 
مليون دينار يف العام 2017 مقارنة مع 4.24 مليون 
دين���ار يف العام ال�ضاب���ق له، وذلك رغ���م االنخفا�س 

الطفيف يف تكلفة املوظفني.
يذك���ر اأن هيئ���ة تنظي���م االت�ض���االت تاأ�ض�ضت 
مبقت�ض���ى املر�ض���وم بقانون رق���م 48 ل�ضنة 2002 
الذي ن�س على اإ�ضدار قانون االت�ضاالت  يف البحرين، 
ومع تاأ�ضي�ضها �ضم���ح للقطاع اخلا�س باال�ضتثمار يف 
االت�ضاالت التي كانت حمتكرة يف �رصكة واحدة فقط، 
اإذ تعم���ل هيئة تنظيم االت�ضاالت من���ذ ن�ضاأتها على 
حتري���ر وتطوير القطاع وت�ضجي���ع املناف�ضة ال�رصيفة 
والفعال���ة  ب���ني امل�ضغل���ني املرخ�س له���م اأو اجلدد 

وحماية م�ضالح امل�ضتهلكني.

• الرئي�س امل�رصي م�ضتقبال وزراء ال�ضباب والريا�ضة العرب	

• وزير �ضوؤون جمل�س الوزراء م�ضتقبال ال�ضفري االإماراتي	

•  وزير �ضوؤون االإعالم م�ضتقبالَ الوكيل امل�ضاعد لل�ضوؤون الفنية وعددا من امل�ضوؤولني	

املنامة - بنا: اأ�ضاد مدير اأركان احلر�س 
الوطن���ي اللواء الركن ال�ضي���خ عبدالعزيز بن 
�ضع���ود اآل خليفة بعم���ق العالق���ات االأخوية 
الت���ي تربط بني مملك���ة البحري���ن واململكة 
اأن  ال�ضقيق���ة، موؤك���داً  ال�ضعودي���ة  العربي���ة 
�ضماح���ة االإ�ض���الم وثوابت���ه احلنيف���ة �ضمام 
اأمان الأوطانن���ا. جاء ذلك، يف ا�ضتقباله �ضباح 
االأثنني الداعية ف�ضيل���ة ال�ضيخ خالد اجلبري 
من اململكة العربي���ة ال�ضعودية، والذي قّدم 
ملنت�ضب���ي احلر����س الوطني حما����رصًة دينية، 
بح�ضور مدير االأركان وقائد وحدة العمليات 
اخلا�ضة الرائ���د الركن �ضم���و ال�ضيخ �ضلمان 
بن حمم���د اآل خليف���ة، وامل�ضت�ضار الديني يف 
رئا�ضة احلر�س الوطني ف�ضيلة ال�ضيخ را�ضد 
بن حممد الهاجري وعدداً من �ضباط و�ضباط 
�ض���ف واأفراد احلر����س الوطني، اأك���د خاللها 
اأن اأعظ���م هم يحمل���ه امل�ضلم يف قلبه هو نيل 
مرافق���ة الر�ض���ول �ضلى اهلل علي���ه و�ضلم يف 
اجلن���ة، من خالل ابتغاء ر�ض���ا اهلل عز وجل يف 

جميع االأوامر والنواهي.
واأك���د اأن املحافظ���ة عل���ى ال�ض���الة يف 
وقتها هو م���ن اأعظم القرب���ات اإلى اهلل، كما 
اأن اجتن���اب النواه���ي واملحرم���ات ه���و �ضّد 
لل�ضيط���ان وو�ضو�ضت���ه ، كم���ا ح���ث منت�ضبي 
احلر����س الوطن���ي، عل���ى اإخال����س نيتهم هلل 
فيم���ا يبذلونه من جهود حلف���ظ اأمن الوطن، 
م�ضتذكراً يف ذل���ك حديث الر�ضول �ضلى اهلل 
علي���ه و�ضلم “رباط ليل���ة يف �ضبيل اهلل اأعظم 
عن���د اهلل م���ن �ضجدٍة عن���د احلج���ر االأ�ضود يف 
ليلة قدر”. وتوجه اجلب���ري بال�ضكر والتقدير 
لرئي����س احلر�س الوطني الفريق الركن �ضمو 
ال�ضي���خ حممد ب���ن عي�ضى اآل خليف���ة، ومدير 
اأركان احلر����س الوطني الل���واء الركن ال�ضيخ 
عبدالعزي���ز بن �ضعود اآل خليف���ة، على اإتاحة 
الفر�ضة لاللتقاء باإخوانه من منت�ضبي احلر�س 
الوطن���ي البحريني، ومل���ا يبذلونه من جهود 
طيب���ة كاحلر�س على اإقام���ة الربامج الدينية 

والتوعوية ملنت�ضبي احلر�س الوطني.

�ض���ارك  الداخلي���ة:  وزارة   - املنام���ة 
املدير العام لالإدارة العامة للمباحث واالأدلة 
اجلنائية يف اجتماع الدورة ال�ضابعة والع�رصين 
للجن���ة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية، والتي 

بداأت اليوم يف العا�ضمة النم�ضاوية فيينا.
ونقل مدير ع���ام االإدارة العامة للمباحث 
واالأدل���ة اجلنائي���ة للم�ضارك���ني يف االجتماع 
حتيات وزير الداخلي���ة الفريق الركن ال�ضيخ 
اآل خليف���ة، ومتنيات���ه  ب���ن عب���داهلل  را�ض���د 
ه���ذا  اأعم���ال  بنج���اح  ال�ضادق���ة  وتطلعات���ه 
االجتم���اع ال���ذي يج�ضد رغبة مملك���ة البحرين 
ال�ضادق���ة يف موا�ضلة تعزي���ز اآليات التعاون 
االأمني الدويل، واالإ�ضهام الفّعال مع االأجهزة 
االأمني���ة كاف���ة يف التو�ضل اإلى اآف���اق اأرحب 
وو�ضائل اأجن���ح؛ للحد م���ن اجلرمية وحتقيق 
العدال���ة اجلنائية. واأو�ضح اأن مملكة البحرين 
ت�ضارك دول العامل �ضعيها ال�ضادق والدائم؛ 
من اأج���ل دعم �ضيادة القانون ومنع ومكافحة 
اجلرمي���ة ب���كل اأ�ضكاله���ا ومظاهره���ا عل���ى 
ال�ضعيدين املحلي وال���دويل، وبالعمل على 
اأن تك���ون ُنظمها املعني���ة بالعدالة اجلنائية 
فّعال���ة وُمن�ضف���ة؛ م���ن اأج���ل الو�ض���ول اإلى 
العدالة للجميع. واأ�ضاف اأن البحرين حتر�س 
عل���ى تعزي���ز وموا�ضل���ة جهودها؛ م���ن اأجل 
حتقي���ق العدالة من خالل التعاون مع ال�رصكاء 
على امل�ضتوى الوطني واالإقليمي، والتعاون 
البّن���اء م���ع املنظمات الدولي���ة ذات العالقة، 
كذل���ك احل���ال يف جم���ال العدال���ة اجلنائي���ة، 
والت���ي دائما م���ا توؤكد مملك���ة البحرين على 
التزامها بدع���م فعالية نظم العدالة اجلنائية 

وات�ضامه���ا  له���ا  املكّون���ة  واملوؤ�ض�ض���ات 
باالإن�ض���اف واالإن�ضانية واخل�ض���وع للم�ضاءلة، 
وعزمها القوي على القيام بذلك. واأ�ضار اإلى 
جه���ود اململك���ة يف توطيد التع���اون الدويل 
ب�ضفت���ه ركن���اً اأ�ضا�ّضياً يف جهوده���ا املعنية 
بالعدال���ة اجلنائية، و�ضوالً اإلى منع ومكافحة 
جمي���ع اجلرائ���م وحتقي���ق العدال���ة اجلنائية 
اأجه���زة  موظف���ي  تدري���ب  تب���ادل  وكذل���ك 
العدالة اجلنائية مع ال���دول االأخرى؛ من اأجل 
االرتقاء مبهاراتهم، وتعزي���ز عالقات دولية 
قوي���ة وفّعالة يف جم���ال التع���اون الدويل يف 
امل�ضائل اجلنائي���ة، مبا يف ذلك جمال ت�ضليم 
املطلوب���ني وتب���ادل امل�ضاع���دة القانوني���ة 
ونق���ل االأ�ضخا����س املحكوم عليه���م، واإبرام 
اتفاق���ات تع���اون ثنائية واإقليمي���ة، وتبادل 
املعلوم���ات واملمار�ضات اجلي���دة واخلربات 

الفنية. 

ال تترشح أيها الفاشل!
�رصعت �ضحف زميلة يف ت�ضخني مرجل االنتخابات مبكرا، وقد ال يعك�س ذلك حرارة امل�ضهد 
ميداني���ا؛ الأن الرت�ضي���ح بالبحري���ن منخف����س النفق���ات، وقائم عل���ى ال���كالم و “االإن�ضتغرام” 

و“الوات�ضاب”.
واأدع���و خمل�ضا كل من يريد التذاكي على فطنة الناخب، اأن يعي جيدا، اأن البحريني يدرك 

�رس الن�ضاط املفرط للنائب اأو املر�ضح اخلا�رس �ضابقا اأو النا�ضط االجتماعي.
واأرجو من اأّي نائب اأثبتت م�ضرية ال�ضنوات املا�ضية اإخفاقه اأن ال يقود نف�ضه لف�ضل جديد.
���م ف�ضله؟ من ر�ضيده الرقاب���ي والت�رصيعي. اإن كان مع جماع���ة الكب�س على زر  وكي���ف ُيقيِّ
د للحريات اأو كابح للرقابة اأو جميز لزي���ادة االأ�ضعار اأو حائل عن  املوافق���ة على اأّي ت�رصي���ع مقيِّ

ا�ضتجواب الوزراء، فهل يرجتى منه اخلري عند جتديد الثقة به بربملان 2018؟
اأما النا�ضط االجتماعي اليوم.. واملر�ضح باالنتخابات غدا.. فعليه اأن يتخلى عن دور احلنون 
عل���ى املنطقة، بع�ضويته االأخطبوطية، مبعظم موؤ�ض�ضات املنطقة، اإذ يتوارى بعد نك�ضة نتيجة 

يوم االقرتاع. ويعود لدور الروؤوف كل 4 �ضنوات.
وكف���ى املر�ضح���ني - مبختل���ف اأنواعهم - تك���رار جملة �ضخيف���ة، باأنهم اأكرم���وا البحرين 

برت�ضحهم “ا�ضتجابة لطلب جمموعة من اأهايل املنطقة”. هذه “الكلي�ضه” نفد حربها.
لننتخب املر�ضح ال�ضادق... والنائب ال�ضدوق.

  تيار
“اللحية ال ت�ضنع الفيل�ضوف”.
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مالحم ت�ستقبل رم�سان بالغ�ش و“امل�ستهلك” خارج التغطية
جتار لـ “$”: الأ�صعار املتدنية للأغنام ال�صومالية “لعبة جتار”

حمايـــة  اإدارة  تنتظـــره  الـــذي  مـــا 
امل�صتهلـــك، رغم تنبيه “البلد” على مدى 
الأيام القليلة املا�صـــية عن وجود �صكوك 
حلـــالت غ�ـــش جتـــاري لـــدى حمـــلت بيع 
اللحوم، من خـــلل بيعها ذبائح تدعي اأنها 
اأغنام �صـــومالية باأ�صـــعار ترتاوح بني 2.5 
دينار و3 دنانري للكيلوغرام، وهي اأ�صـــعار 
متدنية جدا مما تثري ال�صـــكوك حول وجود 

حالة غ�ش جتاري؟
هذه احلالت التي ر�صدتها ال�صحيفة 
يف اأكرث من حمل ومزرعة تعمل يف جمال بيع 
اللحوم، وحالة ال�صتغراب لدى امل�صرتين 
مـــن رخ�ش اأثمان هذه الذبائـــح، واإقبالهم 
علـــى �رشائها، دفـــع ال�صـــحيفة اإلى البحث 
عن احلقيقة الت���ي تكمن وراء هذا الهبوط 

املبهم يف الأ�صعار.
وكالـــة الزراعة والرثوة البحرية �رشحت 
بوجود حملة خلف�ش و�صـــبط الأ�صعار التي 

اأطلقتها العام املا�صـــي، اإذ اأعلن عدد من 
التجار عن ان�صمامهم اإلى هذه احلملة، مما 
يدفـــع اإلى احتمال اأن هـــذه احلملة هي من 

يقف وراء انخفا�ض اأ�سعار بع�ض املالحم.
اأف�صـــل طريقة كانت متاحـــة للتحقق 
الأمـــر هـــو �صـــوؤال جتـــار املوا�صـــي  مـــن 
القائمني على ا�صترياد املا�صية خ�صو�صا 
ال�صومالية منها، اإلى جانب تق�صي اأ�صعار 

الأ�صواق املركزية وامللحم.
جميع الإجابات التي مت احل�صول عليها 
بعد �صـــوؤال عدد من جتار املا�صـــية وعدد 
من الق�صـــابني يف �صـــوق اللحـــم املركزي 
وخارجـــه، توؤكد عـــدم اإمكان توفـــر ذبائح 

�صومالية بهذه الأ�صعار املتدنية جدا.
وذهب بع�صهم اإلى اأكرث من ذلك حني 
اأ�صـــار اإلـــى اأن بع�ش املـــزارع تقوم بخداع 
امل�صـــتهلكني، من خلل اإيهامهـــم باأن ما 
تقدمه من ذبائح هي من ما�صية مزرعتها، 
بينم���ا تقوم يف الواقع ب����راء ذبائح مربدة 
وتبيعها على اأنها ذبائح �صومالية مذبوحة 

حمليـــا باأ�صـــعار اأقل بقليل من املوا�صـــي 
احلية؛ لإبعاد ال�صكوك عنها.

اأجرتهـــا  التـــي  للمتابعـــات  ووفقـــا 
ال�صـــحيفة مع التجار امل�صتوردين للأغنام 
ال�صومالية واملن�صوين حتت حملة خف�ش 
الأ�صـــعار، اأكدوا اأن امللحم غري قادرة رغم 
انخفا�ـــش اأ�صـــعارهم على بيع ما�صـــيتهم 

باأ�صعار تقل عن 3 دنانري للكيلوغرام.
ووفقـــا للغة الأرقام، اأ�صـــار التجار اإلى 
اأن راأ�ـــش الغنـــم ال�صـــومايل الواحد يتوفر 
علـــى حـــوايل 15 كيلوغراما مـــن اللحم يف 
اأح�صـــن الأحـــوال، ويف حـــال بيـــع املحل له 
مببلـــغ 3 دنانـــري على الأكرث فاإن ن�صـــيبه 
�صـــيكون 45 دينـــاًرا اإلـــى 48 دينـــارا بعد 
بيـــع احلوا�صـــي، وهـــو اأدنى �صـــعر ممكن 
ل�راء راأ����ض الغنم ال�س���ومايل من املورد، 
مما يعني خ�صـــارة البائـــع، وهو ما ل ميكن 

ت�صديقه.
هذا ما لزم بيانه، فهل جند ممن يعنيه 

الأمر بيانا؟

�سيدعلي املحافظة

طـــرح مزايــدة عامـــــة ملتـنــزه مدينـــــة حمــــد العــــام 

اإ�ســـــاءة اللوحـــــات الإعالنيــــــة بالطاقــــــة ال�سـم�سـيـــة

الأكرب من نوعه باملنطقة واحلديقة �صت�صغل 80 %... اأبوالفتح: 

اإ�رشار على اإقامة مركز غ�صيل كلى باحلجر... “بلدي ال�صمالية”:

و�صــــوؤون  الأ�صــــغال  وزارة   - املنامــــة 
البلديات والتخطيــــط العمراين: اأكد وكيل 
الوزارة ل�صوؤون البلديات يف وزارة الأ�صغال 
البلديــــات والتخطيــــط العمراين  و�صــــئون 
نبيــــل حممد اأبــــو الفتح اأن الــــوزارة طرحت 
م�ــــرشوع منتزه مدينة حمد العــــام يف مزايدة 

عامة للبدء يف تنفيذه.
حتقيًقــــا  اأنــــه  الفتــــح  اأبــــو  واأو�صــــح 
ملبــــداأ امل�صــــاواة وتكافــــوؤ الفر�ــــش بــــني 
امل�صــــتثمرين يف ال�صــــتفادة مــــن الفر�ش 
ال�صتثمارية التي تتيحها الوزارة وت�صجيًعا 
للقطاع اخلا�ش على امل�صــــاركة يف التنمية 
القت�صــــادية، فــــاإن الــــوزارة ومــــن خــــلل 
املناق�صــــات واملزايــــدات قامت  جمل�ــــش 
واملوؤ�ص�صات املتخ�ص�صة  ال�رشكات  بدعوة 
حمليًّا ودوليًّا والتــــي تتوافر لديها اخلربة 
عرو�صــــها  لتقــــدمي  واللزمــــة  ال�صــــابقة 
للم�رشوع ل�صــــتثمار وت�صــــغيل منتزه مدينة 

حمد العام. 
و�سي�سمل امل�روع اإن�ساء حديقة نباتات 
عاليــــة  بجــــودة   )Botanical Garden(
ووفًقا ل�صــــرتاطات ومتطلبــــات املزايدة، 
حيث �صتخ�صــــ�ش ن�صــــبة %80 من اإجمايل 
م�صاحة عقار امل�رشوع حلديقة عامة، ون�صبة 
20 % ملناطق ا�صتثمارية تخدم احلديقة. 
ويقع م�ــــرشوع منتزه مدينــــة حمد العام 
يف جممع 1204 على �صــــارع ال�صــــيخ خليفة 
بن �صلمان يف املنطقة الواقعة بني دواري 
مدينــــة حمــــد 2 و3، علــــى م�صــــاحة حــــوايل 

62062 مرًتا مربًعا.
ــــا على  ويحتــــوي موقــــع امل�ــــرشوع حاليًّ
بع�ش امللعب الريا�صية وخزان مياه حتت 
الأر�ش وعدد من اخلدمات �صتعمل الوزارة 
ومــــن خلل املزايدة علــــى املحافظة عليها 

�صمن امل�رشوع. 
واأكــــد اأبوالفتح اأن موقع امل�رشوع ميتاز 
بقربه من مناطق كثيفة ال�صــــكان والكثري 
مــــا  احليويــــة  واخلدمــــات  امل�صــــاريع  مــــن 
�صــــيمكنه من خدمة اأكرب قدر من القاطنني 

يف تلك املنطقة واملناطق املجاورة. 
واأردف اأن م�ــــرشوع منتــــزه مدينــــة حمد 
الع����ام �س����يوفر ع����دًدا كافًي����ا م����ن مواقف 
العامــــة واملداخــــل  ال�صــــيارات واملرافــــق 

واملخارج املريحة للم�رشوع.
بــــدوره، اأكد رئي�ــــش املجل�ــــش البلدي 

لبلدية املنطقة ال�صمالية حممد بوحمود اأن 
منتزه مدينة حمد العام �صي�صــــكل اإ�صــــافة 
نوعية للمحافظة ال�صــــمالية عموما وملدينة 
حمد خ�صو�صا كونه من امل�صاريع الأ�صا�صية 

التي تخدم هذه املدينة النموذجية.
مدينــــة  اأكــــرب  حمــــد  “مدينــــة  وقــــال: 
اإ�صــــكانية يف البحريــــن ولبــــد مــــن وجــــود 
منتــــزه عــــام كبري فيهــــا؛ اإذ اإن طــــرح هذه 
املزايدة اأتى بعد جهود كبرية �سواء لنواب 
املنطقــــة اأو املجال�ــــش البلديــــة ال�صــــابقة 
ونحــــن بدورنا ا�صــــتكملنا العمــــل وترجمنا 
مطالبات املواطنني امل�صــــتمرة مبثل هذا 
املنتزه الذي �صي�صــــكل متنف�صــــا للمنطقة 
واملناطق املجاورة لها و�صيغني عن كثري 

من احلدائق ال�صغرية”.
“�صــــنكون داعمــــني لإقامــــة  واأ�صــــاف 

املنتــــزه ون�صــــكر الوزارة علــــى جهودها يف 
هذا املجــــال، كمــــا اأن ال�رشاكــــة القائمة مع 
القطــــاع اخلا�ــــش يف تنفيــــذ هــــذا املنتزه 
�صتكون مبادرة مميزة نحو مزيد من ال�رشاكة 
يف امل�صــــاريع امل�صتقبلية مبا يقلل الكلفة 
علــــى الدولة ويوفــــر املزيد مــــن اخلدمات 

للمواطنني”.
يذكــــر اأن ا�صــــرتاتيجية الــــوزارة تقوم 
على اإن�س����اء منتزه ع����ام منوذجي وكبري يف 
كل حمافظة من حمافظات البلد اإلى جانب 
حدائق �س����غرية داخ����ل الأحي����اء واملناطق 

ال�صكنية.

مـــرر جمل�ـــش بلـــدي ال�صـــمالية خلل 
اجتماعه العتيادي اأم�ش مقرتحا بت�صغيل 
اإ�س���اءة اللوح���ات الإعالني���ة ع���ن طري���ق 
ا�صتخدام الطاقة ال�صم�صية، بالتن�صيق مع 

اجلهات املخت�صة ذات العلقة.
اإلـــى ذلـــك، اأّجـــل املجل�ـــش البـــت يف 
مقرتح جلنـــة اخلدمات واملرافـــق العامة 
بتخ�صـــي�ش اأحد العقارات يف قرية احلجر 
املخ�س����ض لإن�س���اء مركز غ�س���يل للكلى، 
واجتماعـــي  �صـــبابي  مركـــز  اإقامـــة  اإلـــى 

ومواقف عامة.
وبرر رئي�ش اللجنة طه اجلنيد قرارهم 
باأن ممثلي وزارة ال�صـــحة اأكدوا لهم عدم 
وجود خطة لـــدى الوزارة لإقامـــة املركز، 
خ�صو�صا يف ظل وجود مركز غ�صيل الكلى 
يف احلنينيـــة الـــذي يخـــدم املحافظتـــني 
ال�صـــمالية واجلنوبيـــة، وعليـــه اقرتحـــت 

اللجنة تغيري ا�صتخدام العقار.
ورغم ذلك اأبدى غالبية الأع�س���اء عدم 

توافقهـــم مع املقرتح، وارتاأوا احل�صـــول 
علـــى خطاب ر�صـــمي مـــن وزيرة ال�صـــحة 
يفيـــد بعـــدم اإمـــكان اإقامة املركـــز على 
العقـــار الذي تبلغ م�صـــاحته حوايل 4500 

مرت مربع واأ�س���بابه؛ حتى يت���م اللجوء اإلى 
تنفيذ املقرتح الآخر.

املجل�ش خطته مل�صاريع  وا�صـــتعر�ش 
العلقات العامة، والتي �صيجري تنفيذها 

ب���دًءا من ماي���و اجل���اري وحتى اأغ�س���ط�ض 
املقبـــل، وت�صـــمنت عناوين عـــدة متثلت 
يف “كـــن اأخ�ـــرش، الدليـــل ال�صـــياحي، زرع 

ابت�صامة”.

وناق�ـــش املجل�ش خلل الجتماع القرار 
الوزاري رقم 63 ل�صنة 2018 باإلغاء القرار 
رقم 83 ل�صـــنة 2006 ب�صـــاأن ا�صرتاطات 
املقاهـــي واملطاعـــم التـــي تقـــدم التبغ 

وم�صتقاته لأغرا�ش التدخني.
ويف هـــذا الإطـــار علـــق املديـــر العام 
لبلدية املنطقة ال�س���مالية يو�س���ف الغتم 
ب���اأن اإلغاء القرار ال�س���ابق مت بعد التفاق 
مع وزارة ال�صحة ووزارة ال�صناعة والتجارة 
وال�صياحة، واأن الكرة اليوم يف ملعب وزارة 

ال�صحة، وينظم اأو�صاعها قرارات عدة.
وقال: نتمنى اأن ي�صدر قرار عن وزارة 
ال�صـــحة حتدد فيه ا�صـــرتاطات هذا النوع 
مـــن الأن�صـــطة، وي�صـــاهم يف اإبعادهـــا عن 

املناطق ال�صكنية.
ونـــوه بدور املجل�ش البلـــدي يف اأهمية 
اإ�ـــرشاره علـــى اإبعـــاد هـــذه الأن�صـــطة عن 
املناطق ال�صكنية، يف موازاة حركة النواب 
الذين كان لهم الأ�صبقية يف هذا الأمر، عرب 
توجيههم ل�صـــوؤال نيابي يتعلق مبو�صوع 

اإلغاء القرار ال�سابق.

• املوقع اجلغرايف للم�رشوع	

• حممد بوحمود	 • نبيل اأبوالفتح	

املحرر ال�سوؤون املحلية



الذهب يرتفع مع تراجع الدوالر 
 لن���دن - روي���رز: �س���جل الذه���ب اأم����س االثنني 
ارتفاًع���ا م���ع تراجع ال���دوالر عن ذروت���ه يف 2018 بعد 
اأن اأظهرت بيانات االأ�س���بوع املا�س���ي تراجع الت�سخم 
يف الواليات املتحدة لت�س���لط ال�س���وء على احتمال رفع 
اأ�س���عار الفائدة االأمريكية مرات اأق���ل عما كان متوقًعا 
ه���ذا الع���ام. وارتف���ع املع���دن النفي����س يف التعامالت 
لالأوقي���ة  دوالر   1320.52 اإل���ى   %  0.2 الفوري���ة 
)االأون�س���ة( بحلول ال�س���اعة 1058 بتوقي���ت جرينت�س 
بع���د اأن الم����س 1325.96 دوالر اجلمع���ة وه���و اأعل���ى 
م�ستوى له منذ 26 اأبريل. ومل يطراأ تغيري على العقود 

االأمريكية االآجلة للذهب عند 1320.70 دوالر.

“بتلكو” تد�سن حلول التعليم الرقمي 
 

املنامة - بتلكو: د�ّس����نت �رشك����ة بتلكو حلول التعليم الرقمي من خالل احلو�س����بة الرقمية 
ال�سحابية املتكاملة Cloud-Based، وذلك يوم اخلمي�س املا�سي يف النادي امللكي للغولف 
يف الرفاع بح�س����ور عدد من امل�سوؤولني الربويني ومدراء مدار�س التعليم اخلا�س واملهتمني 
بقطاع التعليم يف اململكة. ومت اإعطاء �رشح مف�سل عن خدمة احلو�سبة الرقمية التعليمية التي 
مت تطويرها من قبل �رشكة ايدنتجي IDENTIGY، وهي �رشكة متخ�س�سة يف جمال اخلدمات 
ا تفاعليًّا حي حول برنامج احللول الرقمية  واحللول الرقمية لقطاع التعليم. و�سمل احلفل عر�سً
التعليمية ال�سحابية التي تت�سمن التايل: خدمة الدفع عن طريق التحويل امل�رشيف واالإلكروين 
دون احلاج����ة اإلى الدفع النقدي اأو البطاقات االئتمانية عرب خدمة ما ي�س����مى مبحفظة الطالب، 
متابعة عملية انتقال الطلبة من خالل احلافالت املدر�سية منذ مغادرتهم ملنازلهم وو�سولهم 

.)GPS( للمدر�سة با�ستخدام نظام تتبع احلافالت وحتديد موقعها اجلغرايف
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اقتصاد
20.1 مليار دوالر اأ�سول 52 �رشكة ا�ستثمارية بالبحرين

متوقًعا ا�ستمرار منوها ال�سنوي... الباكر:

     اأمل احلامد من املنامة

ك�سف املدير التنفيذي للرقابة على املوؤ�س�سات 
املالية مب�رشف البحرين املركزي عبدالرحمن الباكر، 
ع���ن اأن اإجمايل االأ�س���ول حتت االإدارة ل���دى �رشكات 
اال�س���تثمار العامل���ة يف البحرين والبالغ���ة 52 �رشكة، 
بل���غ 20.1 ملي���ار دوالر بنهاية الرب���ع االأول 2018، 
مبتو�سط منو 16 % �سنوي مت ت�سجيله يف ال�سنوات 
اخلم�س املا�س���ية، متوقًعا ا�س���تمرار النمو يف الفرة 
املقبلة ب�س���بب اأن قطاع اإدارة االأ�س���ول لديه اأ�س�س 

قوية للنمو.
وعزا الباكر، خ���الل فعاليات فعاليات الن�س���خة 
الثالثة م���ن ملتقى ال�رشق االأو�س���ط ال�س���نوي الإدارة 
االأ�س���ول الذي نظم���ه “املركزي”، اأم����س، بالتعاون 
م���ع جملة غلوب���ل اإنف�س���تور )�رشكة تابع���ة ملجموعة 
يوروم���وين(، منو اإجمايل االأ�س���ول حتت االإدارة لدى 
�رشكات اال�ستثمار ب�سكل اأ�سا�سي اإلى دخول �رشكات 
ا�س���تثمار جديدة اإلى ال�س���وق واإل���ى تقدمي منتجات 

مبتكرة جديدة من قبل �رشكات اال�ستثمار احلالية. 
واأ�س���ار اإل���ى اأن القط���اع وا�س���ل من���وه القوي 
يف االأع���وام اخلم�س���ة املا�س���ية؛ ليبلغ ع���دد �رشكات 
اال�س���تثمار الت���ي رخ�س له���ا “املرك���زي” العمل يف 

اململكة 52 �رشكة بنهاية اأبريل 2018، قيا�ًسا ب� 22 
�رشكة يف العام 2006.

وراأى اأن قطاع ال�س���ناديق اال�ستثماري يعد اأحد 
القطاع���ات �رشيعة النمو يف جمال اإدارة االأ�س���ول، اإذ 
بلغت قيمة االأ�سول حتت االإدارة يف هذا القطاع 7.4 
مليار دوالر من خالل اأكرث من 2300 �سندوق، وحقق 
القطاع من خاللها منًوا مطرًدا يف ال�س���نوات االأخرية، 
و “عموًما �س���جل 89 �سندوق ا�ستثماري اإ�سالمي يف 
البحري���ن باإجمايل اأ�س���ول 1.43 مليار دوالر كما هي 

يف �سهر مار�س 2017”.
واأ�سار الباكر اإلى اأن “املركزي” يعمل من خالل 
ت�رشيعات���ه التمكينية على ت�س���جيع تطوي���ر منتجات 

جديدة للم�ستثمرين يف االأ�س���واق املالية التقليدية 
واالإ�س���المية عل���ى حد �س���واء، يف الوقت ال���ذي يوفر 
في���ه تنظيًما موثوًقا به يف كال املجالني،الفتا اإلى اأن 
“املرك���زي” يدر�س طلبات جديدة لفتح �س���ناديق 

ا�ستثمارية بالبحرين تعمل يف جماالت خمتلفة”.
وتطرق الباكر اإلى اأن قطاع اإدارة االأ�سول حقق 
منًوا مهًما بحيث اأ�سبح قطاًعا متنامًيا ب�سكل متزايد 
داخل االأ�س���واق املالي���ة الدولية واكت�س���ب اهتماًما 
كب���رًيا كنم���وذٍج بديل فع���ال للو�س���اطة املالية، اإذ 
ت�س���ري التقديرات عموًما اإلى اأن قطاع اإدارة االأ�سول 
بلغ ح���وايل 70 تريلي���ون دوالر بنهاي���ة 2016. كما 
اأن���ه حقق من���ًوا ب�رشعة كب���رية، اإذ اإن االأ�س���ول حتت 

االإدارة )AUM( ت�ساعفت تقريًبا على مدى العقد 
املا�سي.

واأ�ساف اأن االأ�س���ول حتت االإدارة يف اآ�سيا منت 
3 اأ�س���عاف، من 2.2 تريلي���ون دوالر يف العام 2007 
لت�سل اإلى 6.6 تريليون يف 2016. )...( “املوؤ�رشات 
ت���دل على اأن���ه من املرجح اأن يوا�س���ل قط���اع اإدارة 
االأ�س���ول �س���عوده عاملًيا، �س���واء ب�س���كل مطلق اأو 

بالن�سبة لالقت�س���اد، اإذ من املتوقع اأن ينمو القطاع 
لي�سل اإلى 100 تريليون دوالر بحلول 2020”.

وق���در الباك���ر حج���م قط���اع اإدارة االأ�س���ول يف 
دول اخللي���ج يف نهاي���ة الع���ام 2016 بح���وايل 200 
ملي���ار دوالر، اإذ اإن هذا املبلغ ال يت�س���من االأ�س���ول 
الت���ي يت���م اإدارته���ا من قبل �س���ناديق املعا�س���ات 
وال�س���ناديق ال�س���يادية. ومع منو القطاع، �س���تزداد 
الفر�س ملوؤ�س�س���ات اإدارة االأ�سول لتحقق مزيًدا من 
احل�س�س ال�سوقية ومن قنوات التوزيع للم�ستثمرين 

من االأفراد وال�رشكات يف املنطقة.
واأ�سار الباكر اإلى اأن قطاع اإدارة االأ�سول يواجه 
حتديات عدة اأولها �سفافية املعلومات للم�ستثمرين 
عن حجم اال�ستثمارات والر�سوم املفرو�سة، وزيادة 
املنتج���ات  لتوزي���ع  التكنولوجي���ا  يف  اال�س���تثمار 
والت�سويق وبيع و�رشاء االأ�سهم. وكذلك رفع م�ستوى 
ال�س���ناعة م���ن خ���الل تنوي���ع اأن���واع اال�س���تثمارات 
املتعلقة بالبنية التحتية بوجود منتجات ا�ستثمارية.

وركزت جل�س���ات امللتقى على عقد مناق�س���ات 
مهمة ت�سلط ال�سوء على تطوير �سوق اإدارة االأ�سول، 
وحمركات �سوق اإدارة االأ�سول، والنظرة امل�ستقبلية 
لل�س���ناعة، ودور اجله���ات التنظيمي���ة والتغ���ريات 

التكنولوجية يف دعم �سناعة ادارة االأ�سول.

• جانب من احل�سور	

• الباكر متحدًثا يف امللتقى	

دوالر م����ل����ي����ار   1.43 ب�������  امل���م���ل���ك���ة  يف  اإ�����س����الم����ي����ا  ا�����س����ت����ث����م����اري����ا  �����س����ن����دوق����ا   89

 ت�سوير خليل اإبراهيم

قفزة يف اأرباح “�سوليدرتي” الربعية بواقع 121 % 
“الوطنية القاب�سة” حتقق 682 األف دينار اأرباحا بالربع االأول

بانخفا�س قدره 67 % عن العام املا�سي 

املنامة - الوطنية القاب�س���ة: حققت �رشكة البحرين 
الوطني���ة الوطنية القاب�س���ة اأرباًحا �س���افية بلغت 682 
األف دين���ار لفرة الثالثة اأ�س���هر املنتهية يف 31 مار�س 
2018؛ يف مقابل 2.04 مليون دينار لنف�س الفرة العام 
املا�س���ي، بانخفا�س قدره 67 %. اأما االأرباح ال�س���افية 
العائ���دة مل�س���اهمي ال�رشك���ة له���ذه الفرة فق���د بلغت 
639 األ���ف دينار، اأقل بن�س���بة 68 % باملقارنة مع 2.01 
مليون دينار لنف�س الفرة 2017. ويرجع االنخفا�س يف 
�س���ايف االأرباح باالأ�س���ا�س اإلى انخفا�س نتائج االكتتاب 
النا�سئة عن ارتفاع املطالبات واملخ�س�سات التحفظية 
ا ب���االأداء املمتاز  االإ�س���افية والت���ي مت تعوي�س���ها جزئيًّ

للمحفظة اال�ستثمارية للمجموعة.
�س���جلت �ملجموعة �إجم�يل �أق�س����ط ت�أمني بلغ 9.15 
مليون دينار يف مقابل 7.50 مليون دينار لنف�س الفرة 
الع���ام املا�س���ي، بزي���ادة قدره���ا 22 %. وبلغ �س���ايف 
�لأق�س�ط �ملكت�سبة 3.96 مليون دينار للفرة باملقارنة 
م���ع 3.82 مليون دين���ار لنف�س الف���رة  2017، بزيادة 
قدرها 3.6 %. اأما نتائج االكتتاب فقد �س���جلت خ�سارة 
قدره���ا 853 األف دينار مقارن���ة باأرباح قدرها 535 األف 
دينار لنف�س الفرة 2017. فعلى �لرغم من �أن �أق�س����ط 
التاأم���ني وا�س���لت منوها، ال �س���يما يف التاأم���ني الطبي 
والعام، اإال اأنها تاأثرت بارتفاع املطالبات واملخ�س�سات 

التحفظية االإ�سافية وانخفا�س �سايف اإيراد العموالت.

اأم���ا جمم���وع اإي���رادات اال�س���تثمار لف���رة الثالث���ة 
اأ�س���هر فقد بلغ 1.88 مليون دين���ار مقابل 1.75 مليون 
دين���ار لنف����س الق���رة 2017. لق���د كان اأداء املحفظة 
اال�ستثمارية جيًدا ب�سبب حت�س���ن اأداء االأ�سهم االإقليمية 
ب�س���بب ارتف���اع اأ�س���عار النف���ط. كم���ا اأن اأداء ال����رشكات 
الزميل���ة للمجموع���ة ات�س���فت اأي�ًس���ا باالإيجابي���ة. وقال 
رئي�س جمل�س االإدارة فاروق املوؤيد “و��س���ل �أد�ء ن�س�ط 
التاأمني االأ�سا�س���ي للمجموعة يف من���و عائداته االإجمالية 
واأن املخ�س�سات التحفظية االإ�سافية �ست�سمن اأ�سا�ًسا 
متيًنا لنمو املجموعة امل�س���تدام. كما اأن ا�ستمرارية قوة 

اأداء حمفظتنا اال�س���تثمارية املتنوعة، مع املحافظة على 
قوة ال�سيولة للمجموعة، ت�سكل ميزة كبرية للمجموعة”. 
وق���ال الرئي�س التنفيذي لل�رشكة �س���مري ال���وزان “على 
الرغم من تاأثر نتائج االكتتاب با�س���راتيجتنا املتحفظة 
يف احت�س���اب املخ�س�س���ات االإ�س���افية، ي����رشين اأن اأعلن 
اأن االإدارة التنفيذي���ة ق���د اتخ���ذت عدًدا م���ن اخلطوات 
التنفيذي���ة واملب���ادرات الت���ي انعك�س���ت نتائجها على 
العمليات االأ�سا�سية. هذا جنًبا اإلى جنب مع اال�ستثمار يف 
تطوير نظام تكنولوجيا املعلومات والذي ير�سي اأ�سا�ًسا 

ا للنمو امل�ستدام للمجموعة”. قويًّ

املنامة - مبا�رش: انخف�ست اأرباح 
�رشكة �س���وليدرتي البحرين، املدرجة 
ببور�سة البحرين، يف الربع االأول من 
العام اجلاري مبعدل %121، مقارنًة 
باأرب���اح الف���رة املماثلة م���ن العام 

املا�سي.
بي���ان  يف  ال�رشك���ة  واأ�س���ارت 
للبور�س���ة، اأم����س االثن���ني، اإل���ى اأن 
اأرباحها بلغ���ت 563.57 األف دينار؛ 
بالربع االأول من العام اجلاري، مقابل 
255.02 األف دينار للفرة نف�س���ها 

من عام 2017.
م���ن  ال�س���هم  ن�س���يب  وارتف���ع 
االأرب���اح بنهاية الربع االأول من العام 
اجل���اري 4.7 فل�س، مقابل 4.1 فل�س 

بالفرة نف�سها من العام املا�سي.
وعلى م�س���توى االرباح ال�سنوية 
األ���ف   96.04 بلغ���ت   ،2017 لع���ام 
دين���ار، مقابل نح���و 31.8 األف دينار 

فى عام 2016، بزيادة 202%.
ووفق���اً للنتائ���ج الربعي���ة للربع 
الراب���ع م���ن الع���ام املا�س���ى، بلغت 
خ�س���ائر الف���رة نح���و 141.16 األف 
دينار، مقابل خ�س���ائر 419.8 بنف�س 

الفرة من عام 2016.
الرئي����س  ك�س���ف  وموؤخ���راً، 
�س���وليدرتي  ملجموع���ة  التنفي���ذي 
عملي���ة  ا�س���تكمال  اأن  القاب�س���ة، 
الدمج بني �رشكت���ي االأهلية للتاأمني 
و�س���وليدرتي، بعد ا�ستحواذ االأخرية 
على 71.4 % م���ن االأهلية للتاأمني، 
رف���ع �س���بكة الفروع ب���ني ال�رشكتني 
)�س���وليدرتي  اجلدي���د  الكي���ان  يف 
البحري���ن( اإل���ى 10 ف���روع مبختلف 

مناطق اململكة.
وكانت ال�رشكة عينت جواد حممد 
رئي�س���اً تنفيذي���اً له���ا بعدما �س���غل 

من�سب املدير العام فيها.
يذكر اأن �رشك���ة االأهلية للتاأمني 
ببور�س���ة  املدرج���ة   ،)AHLIA(
ح�س���ولها  ع���ن  ك�س���فت  البحري���ن، 
عل���ى املوافقة النهائي���ة من م�رشف 
البحرين املركزي على حتويل رخ�سة 
ال�رشك���ة اإل���ى رخ�س���ة تكاف���ل ودمج 
ال�رشكة مع �سوليدرتي التكافل. ومت 
ا�ستكمال عملية االندماج الفعلي يف 

3 دي�سمرب 2017.

• •فاروق املوؤيد	 �سمري الوزان	

بريد البحرين يوقع �رشاكة مع بنغالد�ش لالرتقاء بالقطاع
تت�سمن خدمة جتديد جواز �سفر مواطني اجلمهورية 

وق����ع  واالت�س����االت:  املوا�س����الت   – املنام����ة 
املوا�س����الت  ب����وزارة  للربي����د  امل�س����اعد  الوكي����ل 
واالت�س����االت، ال�س����يخ بدر بن خليف����ة اآل خليفة مع 
�س����فري جمهورية بنغالد�س ال�س����عبية لدى البحرين 
موؤم����ن الرحم����ان، اتفاقي����ة تعاون م�س����رك، وذلك 
بح�س����ور وزير املوا�س����الت واالت�س����االت كمال بن 
اأحم����د حمم����د، ويف اإطار جه����ود وزارة املوا�س����الت 
واالت�س����االت لالرتقاء بقطاع الربيد يف البحرين، اإذ 
ح�����رش توقيع االتفاقية ال�س����كرتري الثالث ممثالً عن 
وزارة خارجية البحرين، حممد �س����لمان حممد �س����رب. 
ون�س����ت االتفاقية على اأن يتم تقدمي خدمة جتديد 
جواز �سفر مواطني جمهورية بنغالد�س ال�سعبية يف 
البحرين ع����ن طريق مراكز بري����د البحرين املنت�رشة 

يف اأنحاء اململكة، بحي����ث يكون بريد البحرين حلقة 
و�سل بني رعايا من مواطني بنغالد�س وال�سفارة.

واأكد ال�س����يخ ب����در بن خليف����ة اآل خليفة اأهمية 
توقي����ع مثل ه����ذه االتفاقي����ة مع بنغالد�����س والتي 
تعم����ل عل����ى تدعي����م اأوج����ه التع����اون الربيدي بني 
البلدي����ن لالرتقاء بقطاع الربيد، والتي من �س����اأنها 
اأن ت����رثي احلرك����ة الربيدي����ة يف البحري����ن وتدع����م 
اخلطط اال�س����راتيجية للوزارة، م�سيًفا اأن اجلهود 
����ا الوزارة لتطوي����ر بريد البحرين  الت����ي تبذلها حاليًّ
تهدف اإل����ى دفع عجل����ة التنمية واالرتقاء لت�س����بح 
اململكة �سمن م�ساف دول العامل املتطورة، وياأتي 
ذلك ان�س����جاًما مع روؤية البحري����ن الرامية اإلى تعزيز 
م�س����توى اجلودة والتمي����ز لدعم خمتلف اأن�س����طتها 

االقت�سادية.
م����ن جانبه، ق����ال �س����فري جمهوري����ة بنغالد�س 
اإن اتفاقي����ة التعاون امل�س����رك مع بري����د البحرين 
ه����ي مب����ادرة ثنائي����ة فريدة م����ن نوعها و�س����تفتح 
اآفاًق����ا جديدة للتع����اون بني البلدين ال�س����ديقني، 
خلفي����ة  عل����ى  اإن�س����اوؤها  مت  الت����ي  اخلدم����ات  واأن 
ه����ذه االتفاقية �ست�س����اعد ب�س����كل كب����ري مواطنينا  
البنغالد�س����يني الذي����ن يعي�س����ون يف البحري����ن من 
تخلي�س اإج����راءات جوازات �س����فرهم بكل �سال�س����ة 
وي�رش. يذكر اأن الفرة التجريبية لتطبيق االتفاقية 
تبداأ ملدة �س����هرين )يونيو – يوليو(، ومن املتوقع 
احل�س����ول على ما يقارب من 150 معاملة يومية يف 

•مكاتب بريد البحرين املنت�رشة يف اأنحاء اململكة. اأثناء توقيع االتفاقية	



الثالثاء 15 مايو 2018 
29 شعبان 1439
14business@albiladpress.comالعدد 3500 اقتصاد

“دملون للدواجن” تربح 348.6 األف دينار بالربع الأول

4.7 مليون دينار اأرباح ا�ستثنائية “ال�سالم” بالربع الأول

“اإنف�ستكورب”: 6 حماور لتطوير “الرعاية ال�سحية اخلليجي”

53 مليون دولر اأرباح “ABC” الربعية يف 2018

2.25 مليون دينار اأرباح “عقارات ال�سيف” بالربع الأول  

بزيادة ن�سبتها 6 %

 بانخفا�ض طفيف 

�ملنام����ة - بن����ك ABC: بلغ����ت �أرب����اح “بن����ك 
ABC” �ل�س����افية �ملوحدة �لعائدة �إلى م�س����اهمي 
�لأول  �لرب����ع  �ل�رشك����ة �لأم 53 ملي����ون دولر خ����ال 
2018، �أي بزي����ادة بلغ����ت ن�س����بتها 6 % مقارنة مع 
�أرب����اح �لربع �لأول 2017 �لبالغ����ة 50 مليون دولر. 
وبل����غ �إير�د �ل�س����هم �لو�ح����د للربع �لأول م����ن �لعام 
�حل����ايل 0.02 دولر، �أي عند نف�ض م�س����تو�ه للفرتة 

�ملقابلة 2017. 
وبل����غ �إجمايل �إي����ر�د�ت �لت�س����غيل 211 مليون 
دولر خال �لرب����ع �لأول، مقاب����ل 229 مليون دولر 
خ����ال نف�ض �لف����رتة 2017، �أي برت�جع مقد�ره 8%. 
وبعد الأخذ يف احل�سبان اآثار عمليات التحوط للعمالت 
الأجنبي����ة يف بنك ABC الربازيل، التي �س����اهمت يف 
خف�ض �ل�رش�ئب، وغريها من �س����فقات غري رئي�سية 
وغري متكررة، فاإن �إجمايل �إير�د�ت �لت�س����غيل يظهر 
منوًّ� بن�سبة 4 % بعد ال�ستفادة من حت�سن معدلت 
الفائدة وا�س����تقرار الأ�س����واق. وبلغ �س����ايف اإيرادات 
�لفو�ئد 138 مليون دولر، �أي بزيادة ن�س����بتها 3 % 
مقارنة مع �إي����ر�د�ت �لفو�ئد للفرتة �ملقابلة 2017 

�لتي بلغت 134 مليون دولر.
وبلغ����ت �مل�رشوف����ات �لت�س����غيلية 119 مليون 
دولر، بارتف����اع مق����د�ره 7 ماي����ن دولر عن �لربع 
�لأول م����ن �لعام �ل�س����ابق، ب�س����بب �لت�س����خم وكلفة 

املبادرات ال�ستثمارية.
وبلغ �س����ايف خم�س�س����ات الديون املتعرثة 12 
ملي����ون دولر، مقارن����ة م����ع 29 ملي����ون دولر للربع 
�لأول 2017، مم����ا ي�س����ر اإلى حت�س����ن الأ�س����واق يف 
الربازي����ل من جه����ة وعدم تاأث����ر الأعم����ال امل�رصفية 
باجلمل����ة واأن�س����طة البن����ك الأخ����رى يف دول ال�����رصق 
الأو�سط خالل الربع الأول من جهة اأخرى. ومت ح�ساب 

خم�س�س����ات �لدي����ون �ملتعرثة للرب����ع �لأول 2018 
وف����ق �ملعيار �لدويل لإعد�د �لتقارير �ملالية رقم 9 
)IFRS 9( وت�سمل املحفظة بكاملها. وبلغت ن�سبة 
الدي����ون املتعرثة اإلى اإجمايل القرو�ض يف املجموعة 
3.7 %، مقاب����ل 3.5 % يف نهاي����ة العام املا�س����ي، 
ت�س����ب  وتنخف�ض هذه الن�س����بة اإلى 2.8 % �إذ� مل تحُ
�لديون �ملتعرثة �لقدمية �لتي مت و�سع خم�س�سات 

كاملة لها.
وبلغ����ت �ل�رش�ئب 14 ملي����ون دولر خال �لربع 
�لأول 2018، مقارن����ة مع �رش�ئ����ب بلغت 23 مليون 
دولر لنف�����ض �لف����رتة 2017. وُيعزى ه����ذا الرتاجع 
عموًم����ا اإل����ى املعاجل����ة ال�رصيبية لتحوطات اأ�س����عار 
ال�����رصف يف بن����ك ABC الربازي����ل. وبل����غ اإجم����ايل 
موج����ود�ت �ملجموع����ة 28.9 ملي����ار دولر يف نهاية 
الربع الأول من العام اجلاري، مقارنة مع 29.5 مليار 
دولر يف نهاية العام املا�س����ي. وارتفعت القرو�ض 
و�ل�سلفيات �إلى 15.4 مليار دولر. وبلغت �لود�ئع 

20 ملي����ار دولر يف نهاي����ة الرب����ع الأول م����ن العام 
اجلاري، مقابل 20.2 ملي����ار دولر يف نهاية 2017. 
و�رتفعت ود�ئع �لعم����اء مبقد�ر 182 مليون دولر 
خال �لربع �لأول نتيج����ة �لرتكيز على تنويع هيكل 
الودائ����ع. وبلغت حقوق امل�س����اهمني 3.857 مليار 
دولر يف 31 مار�����ض 2018 بعد توزيع اأرباح نقدية 
بن�سبة 3 %، مقارنة مع 3.930 مليار دولر يف نهاية 

�لعام �ملا�سي.
حافظت م�س����تويات �ل�س����يولة على قوتها حيث 
جتاوزت ن�س����بة تغطية ال�س����يولة ون�س����بة ال�س����يولة 
امل�س����تقرة ال�س����افية وفق متطلب����ات اتفاقية بازل 
�لثالثة %100، وبلغت ن�س����بة �ملوجود�ت �ل�س����ائلة 
�إلى �لود�ئع 54 %، وهي ن�س����بة مريحة. كما حافظت 
ن�س����بة الفئة الأولى من راأ�����ض املال على قوتها عند 
%17، وبلغ����ت الن�س����بة الكلية لكفاي����ة راأ�ض املال 

.% 18.3
وقال رئي�ض جمل�ض �د�رة �ملجموعة، �ل�س����ديق 
عم����ر �لكبري “ي�رصن����ا اأن نرى ا�س����تمرار التح�س����ن يف 
الأداء امل����ايل للمجموع����ة وارتف����اع الربحي����ة خ����الل 
الربع الأول من العام. كما ي�س����عدنا اأن نرى، كما هو 
متوق����ع، موؤ�رش�ت على ت�س����ن �لأو�س����اع �لئتمانية. 
ولكننا ننظ����ر بتفاوؤل حذر نحو التط����ورات التي قد 
ي�س����هدها بقي����ة هذا الع����ام. كذلك جنحن����ا يف زيادة 
حجم �لإقر��ض مع �حلفاظ على قوة �ملوؤ�رش�ت لإد�رة 
املخاطر وامليزانية العامة التي ُتعترب عالية مقارنة 
باملعاي����ري �لإقليمية و�لدولية. وتو��س����ل �أولوياتنا 
ال�س����رتاتيجية، التي ت�سمل موا�س����لة عملية تطوير 
الأعم����ال امل�رصفي����ة باجلمل����ة والتو�س����ع يف الأعمال 
امل�رصفية الرقمية، حتقيق التقدم لتعك�ض التح�سن 

يف الأداء املايل للبنك”.

�ملنام����ة - عق����ار�ت �ل�س����يف: حقق����ت �رشك����ة 
عقارات ال�س����يف اأرباًحا �سافية قدرها 2.25 مليون 
دين����ار بالربع �لأول 2018 مقارن����ة ب 2.45 مليون 
دينار للفرتة املماثلة من العام املا�س����ي. و�سجلت 
�إير�د�ت ت�سغيلية بقيمة 4.30 مليون دينار مقارنة 
ب� 4.39 مليون دينار بانخفا�ض طفيف يقدر ب� 2.2 
%. وبلغت �لأرباح �لت�س����غيلية 3.75 مليون دينار 
مقارنة ب 3.89 مليون دينار ملثل الفرتة يف العام 

�ملا�سي. 
واأعلن رئي�ض جمل�ض الإدارة عي�س����ى جنيبي عن 
العديد من املبادرات ال�س����رتاتيجية والتي بادرت 
ال�رصكة يف تنفيذها خالل العام املا�سي باإن�ساء �رصكة 
لما العقارية لتطوير م�رصوع ليوان يف منطقة الهملة 
الذي �س����هد بداية اأعماله الإن�سائية يف �سهر مار�ض 
وال����ذي من املتوقع افتتاح����ه يف الربع الأول 2020 
اإ�س����افة اإلى اإن�س����اء �رصكة بناء البحرين والتي تعمل 
على تطوير امل�رصوع العقاري متعدد ال�س����تخدامات 

يف املنطقة الواقعة بني اجل�رصين يف املنامة.
 وقال جنيبي “اإننا يف عقارات ال�س����يف ن�س����عى 
جاهدي����ن لتعزيز مكان����ة �ل�رشكة �ملالي����ة و�لإد�رية 
مع تنفيذ م�س����اريع عقارية. و�سن�س����تمر بال�ستثمار 
يف م�س����اريع متع����ددة ال�س����تخدامات بغر�ض تلبية 

احتياجات ال�س����وق، ورغبات املجتم����ع املحلي. كما 
ن�سعى لتنويع حمفظة ال�رصكة ال�ستثمارية من خالل 
الرتكيز عل����ى قطاعات عقارية اأخ����رى كالرتفيهية 

و�ل�سكنية”.
من جانب����ه، تق����ّدم الرئي�ض التنفي����ذي لل�رصكة 
اأحمد يو�س����ف بجزيل ال�س����كر والتقدير اإلى الإدارة 
التنفيذي����ة واملوظف����ني عل����ى جهوده����م احلثيثة 
والت����ي جتلت يف ا�س����تمرار منو وتط����ور اأداء ال�رصكة 
ب�س����كل ممي����ز، حي����ث اإن����ه عل����ى الرغم م����ن ارتفاع 

العر�ض يف قطاع ال�سقق اخلدماتية يف 2018، فقد 
حافظ����ت ال�رصكة على م�س����توى ثاب����ت يف الدخل من 
ال�سقق اخلدماتية. واأثمرت جهود ال�رصكة يف ارتفاع 
ارب����اح قطاع الرتفيه يف الرب����ع الأول 2018 مقارنة 
بالفرتة املماثلة 2017. و�س����هدت �ملجمعات �لتي 
تديرها ال�رصكة ارتفاًعا يف عدد الزوار مقارنة بالربع 
�لأول 2017 حي����ث ياأت����ي ذل����ك انعكا�ًس����ا جله����ود 
ال�رصكة يف جذب اأف�س����ل العالمات التجارية و�سعيها 

لرفع م�ستوى اخلدمات املقدمة.

�ملنامة - دملون للدو�جن: حققت �رشكة 
دمل���ون للدواجن �س���ايف رب���ح م���ن عملياتها 
الإنتاجية وال�س���تثمارات والإي���رادات الأخرى 
348.574 األ���ف دين���ار يف الربع الأول 2018 
مقارن���ة ب�س���ايف رب���ح مببل���غ 131.075 �ألف 
دين���ار للف���رتة نف�س���ها  2017، بارتف���اع يف 
�س���ايف الرباح مببل���غ 217.499 �أل���ف دينار 
نف�س���ها  بالف���رتة  مقارن���ة   %  166 بن�س���بة 
2017. وذكر بيان �س���ادر عن رئي�ض جمل�ض 
�لد�رة عبد�لرحم���ن جم�س���ري �أم�ض �أن �ير�د�ت 
�ملبيع���ات بلغ���ت خ���ال �لرب���ع �حل���ايل مبلغ 
3.566.059 ماي���ن دين���ار مقارن���ة مببل���غ 
3.861.574 ماين دينار بانخفا�ض بن�س���بة 
7.65 % للف���رتة نف�س���ها 2017، كم���ا بل���غ 
�أجم���ايل �ملوج���ود�ت للفرتة �حلالي���ة بتاريخ 
31 مار����ض 2018 مبلغ 14.267.292 مليون 
دين���ار مقارن���ة مببل���غ 13.822.781 مليون 
دين���ار، وقد �نعك�ض ذلك عل���ى �رتفاع �لعائد 
الأ�سا�سي على ال�سهم الواحد اإلى ربح مبقدار 
11.38 فل����ض لل�س���هم الواحد له���ذه الفرتة 
2018 مقارن���ة بعائ���د مق���د�ره 4.28 فل����ض 
لل�س���هم �لو�حد للفرتة نف�سها  2017. ويرجع 
ذل���ك يف الأ�س���ا�ض اإلى حتقيق ال�رصكة �س���ايف 
ربح م���ن �إجمايل عملياته���ا �لإنتاجية )�لدجاج 

والعلف وال�سو�ض( يف الثالثة اأ�سهر املنتهية 
يف 31 مار����ض 2018 مببل���غ 211.491 �أل���ف 
دينار مقابل �س���ايف ربح مببل���غ 12.176 �ألف 
دينار للف���رتة نف�س���ها 2017.  وفيما يتعلق 
بال�رشكة �لزميلة “�رصكة البحرين للموا�س���ي”، 
والتي متتلك �رصكة دملون للدواجن مان�س���بته 
36.26 % من راأ�س���مالها، فقد بلغت ح�س���ة 
دمل���ون للدو�جن من خ�س���ائر �ل�رشك���ة �لزميلة 
للف���رتة املنتهية يف 31 مار�ض 2018 �س���ايف 
خ�س���ائر مببل���غ 55.536 �أل���ف دين���ار مقابل 

�سايف خ�سائر 19.278 �ألف دينار 2017. 

�ملنامة - مبا�رش: �أظهرت �لبيانات �ملالية 
مل�رصف ال�سالم البحرين، املدرج ببور�ستي دبي 
والبحرين، زي���ادة اأرباح الرب���ع الأول من العام 
اجلاري 10 %، مقارن���ة باأرباح الفرتة املماثلة 
من العام املا�س���ي. وبح�س���ب النتائ���ج، بلغت 
اأرباح البنك خالل ه���ذه الفرتة نحو 5.4 مليون 
دينار، مبا يع���ادل 52.2 مليون درهم �إمار�تي 
)14.2 ملي���ون دولر(، مقاب���ل ربح قيمته 4.9 
ملي���ون دينار ، مبا يع���ادل 47.4 مليون درهم 
�إمار�تي )12.9 مليون دولر( يف الربع الأول من 

عام 2017. و�رتفع �لربح �لعائد على �ل�س���هم 
�إل���ى 3 فلو�ض خالل الثالثة الأ�س���هر الأولى من 
عام 2018، مقابل نحو فل�س���ني يف الربع الأول 
م���ن عام 2017. وت�س���من �لربح للف���رتة �أرباح 
ا�س���تثنائية بلغ���ت 4.7 ملي���ون دين���ار، مقابل 
1.8 ملي���ون دينار بالف���رتة �ملقارنة من �لعام 
املا�س���ي. وعل���ى م�س���توى الأرب���اح ال�س���نوية 
للم�رصف، �س���جل منواً ب�سايف اأرباحه لت�سل اإلى 
18.055 مليون دين���ار، مقابل 16.10 مليون 

دينار بزيادة قدرها 12.14 %.

ط���رح  �إن���ف�������س���ت���ك���ورب:   - �مل���ن���ام���ة 
ال�ستثمارات  “�إنف�ستكورب”، املتخ�س�سة يف 
تتناول  جديدة  بحثية  ورق��ة  اأم�ض،  البديلة، 
دول  يف  املتنامي  ال�سحية  ال��رع��اي��ة  ق��ط��اع 
ر ح��ج��م��ه مب��ل��ي��ارات  اخل��ل��ي��ج، وال�����ذي ُي���ق���دَّ
ب�ساأن  �لدولر�ت، حيث تقرتح عدة تو�سيات 
التكاليف  وخف�ض  الت�سغيلية  البيئة  تطوير 
القيمة  �سل�سلة  امتداد  على  الفر�ض  وزي��ادة 
بعنوان  البحثية،  ال��ورق��ة  ت��ب��داأ  ال��ق��ط��اع.  يف 
ال�سحية  الرعاية  قطاع  لتطوير  “تو�سيات 
نقاط  اأربع  على  ال�سوء  بت�سليط  اخلليج”،  يف 
عدم  يف  تتمثل  القطاع،  منها  يعاين  �سعف 
ك��ف��اي��ة �مل��ع��رو���ض، ون��ق�����ض ج���ودة خ��دم��ات 
تكاليف  وارت��ف��اع  املتاحة،  ال�سحية  الرعاية 
العالج مع تزايد التعداد ال�سكاين الذي تغلب 
عليه �رصيحة ال�سباب، وزيادة الأعباء املالية على 
اأكرب  تعترب  التي  اخلليجية  احلكومات  كاهل 
املنفقني حاليًّا على قطاع الرعاية ال�سحية يف 
املنطقة.  وتو�سي الورقة ب�رصورة اتخاذ دول 
م�ستوى  حت�سني  �ساأنها  من  خطوات  اخلليج 
تدابر ال�سحة والرعاية الوقائية مثل الرتويج 
الريا�سة  وممار�سة  ال�سحي  الغذاء  لعادات 

وت�سجيعهم  جمتمعاتها  �أف����ر�د  جميع  ب��ن 
دوري،  ب�سكل  الطبية  الفحو�سات  اإجراء  على 
يف  الثاين  املقرتح  ويتمثل  مقرتحاتها.  كاأول 
توفر  عرب  املعرو�ض  فجوة  �سد  على  العمل 
ال�سوق  احتياجات  تلبي  �سحية  رعاية  خدمات 
املن�ساآت  عدد  زي��ادة  على  الرتكيز  خالل  من 
جودة  م�ستوى  وحت�سني  املتخ�س�سة  الطبية 
املوؤ�س�سات  مع  �رصاكات  بناء  مثل  اخلدمات، 
على  ينبغي  ثالًثا،  الغربية.  الطبية  واملعاهد 
ذلك  يف  مبا  ال�سحية  الرعاية  خدمات  م��زّودي 
�ندماجات  �إج���ر�ء  و�ل��ع��ي��اد�ت  �مل�ست�سفيات 
لال�ستفادة  عملياتهم  وتوحيد  بينهم  فيما 
من وفورات احلجم التي ميكن حتقيقها جّراء 
ذلك. رابًعا، �سددت الورقة على الدور احليوي 
املنظومة  تطوير  يف  اخل�سخ�سة  مل��ب��ادرات 
ببنيتها  والرت��ق��اء  ال�سحية  للرعاية  الكلية 
احلكومات  الورقة  اأو�ست  خام�ًسا،  التحتية. 
املعتمدة  ال�سحية  الرعاية  اأنظمة  بتطبيق 
على القيمة لتحفيز ممار�سات ال�سلوك اجليد 
الورقة  اأك���دت  واأخ����ًرا،  التكاليف.  وتقليل 
املنطقة،  اأ�سواق  بني  التعاون  تعزيز  اأهمية 
اإلى جانب توحيد م�سرتياتها وبنيتها التحتية. 

• �سمو الأمر عمرو الفي�سل	

• عبد�لرحمن جم�سري	

• �ل�سديق عمر �لكبري	

• •عي�سى جنيبي 	 اأحمد يو�سف 	

• �أحمد عبد �لرحيم	

4.8 مليون دولر اأرباح “الإثمار القاب�سة” بالربع الأول
بانخفا�ض ن�سبته 16.9 % 

املنامة - الإثمار القاب�سة: �سجلت �رصكة الإثمار 
القاب�سة �سايف اأرباح بلغت 4.81 مليون دولر لفرتة 
الثالثة اأ�س���هر املنتهي���ة يف 31 مار����ض 2018، �أقل 
بن�س���بة 16.9 % مقارنًة ب�س���ايف اأرب���اح بلغت 5.79 
ملي���ون دولر للف���رتة نف�س���ها 2017. وكان �س���ايف 
الأرباح اخلا�س���ة بامل�س���اهمني لهذه الف���رتة قد بلغ 
1.66 مليون دولر، زيادة بن�س���بة 187.8 % مقارنًة 
ب�س���ايف اأرباح بلغ���ت 0.58 مليون دولر �ُس���جلت يف 
�لفرتة نف�سها 2017. و�رتفع عائد �ل�سهم �إلى 0.06 
�سنتات مقابل 0.02 �سنتات للثالثة اأ�سهر املنتهية 
يف 31 مار����ض 2017.  ����رصح بذل���ك، رئي����ض جمل�ض 
الإدارة لل�رصك���ة، ورئي����ض جمل�ض اإدارة بن���ك الإثمار، 
�س���احب ال�س���مو امللك���ي الأم���ر عمرو الفي�س���ل يف 
�أعقاب مر�جعة ومو�فقة جمل�سي �لإد�رة على �لنتائج 
املالية املوحدة لفرتة الثالثة اأ�سهر املنتهية يف 31 

مار�ض 2018.
وقال �لأمري عمرو �لفي�س���ل “يطيب يل اأن اأعلن 
ب���اأن النتائ���ج املالية لهذه الفرتة توؤك���د اأن الرتكيز 
املتوا�س���ل عل���ى الأعم���ال الأ�سا�س���ية يف التجزئ���ة 
امل�رصفي���ة م���ا زال يوؤتي ثم���اره، فقد ارتف���ع اإجمايل 

الإي���رادات للثالث���ة اأ�س���هر املنتهي���ة يف 31 مار����ض 
2018 �إلى 112.42 مليون دولر، زيادة بن�س���بة 5.6 
% مقاب���ل 106.49 مليون دولر �س���جلت يف الفرتة 
نف�س���ها 2017، ويع���ود ذل���ك يف املق���ام الأول اإلى 
دخ���ل ال�س���تثمارات. وق���د ارتفع الدخل الت�س���غيلي 
�إل���ى 72.16 ملي���ون دولر  بن�س���بة 5.6 % لي�س���ل 
مقاب���ل 68.34 ملي���ون دولر خ���ال �لفرتة نف�س���ها 
�لعام �ملا�س���ي”. ومن جانبه، قال الرئي�ض التنفيذي 
لل�رصكة القاب�س���ة، والرئي�ض التنفيذي لبنك الإثمار، 
�أحم���د عبد �لرحيم، �إن كا من �ل�رشكة و�لبنك قد حققا 
نتائج م�س���جعة، وهو م���ا يوؤكد اأن اجله���ود املبذولة 
لإح���داث نقلة نوعية يف املجموع���ة قد جنحت بالفعل 
يف حتقي���ق اأهدافه���ا املرجّوة. واأ�س���اف “بلغ �إجمايل 
اأ�س���ول �رصكة الإثم���ار القاب�س���ة 8.29 ملي���ار دولر 
بالربع �لأول 2018 مقاب���ل 8.61 مليار دولر كما يف 
31 دي�س���مرب 2017، وحاف���ظ �إجمايل �لأ�س���ول على 
ا�ستقراره مقارنًة بقيمة بلغت 8.30 مليار دولر كما 
يف 31 مار����ض 2017. اأما اإجمايل حقوق امللكية فقد 
�نخف�ض بن�س���بة 34 % لي�سل 233.48 مليون دولر 
بالرب���ع �لأول 2018 مقاب���ل 355.33 ملي���ون دولر 

للف���رتة ذ�تها 2017، وذلك نتيج���ة التطبيق املبكر 
ملعي���ار املحا�س���بة املالية واخل�س���ائر النا�س���ئة عن 
النخفا�ض يف قيمة املوجودات واخل�س���ائر الئتمانية 
واللتزامات ذات املخاطر العالية ال�س���ادر عن هيئة 
املحا�سبة واملراجعة للموؤ�س�س���ات املالية الإ�سالمية 

.”)AAOIFI(
و�أو�س���ح عبد �لرحيم: “ت�سمنت �لنتائج تقيق 

�س���ايف اأرباح بلغ���ت 2.03 مليون دين���ار للربع �لأول 
2018، مقارن���ًة ب�س���ايف اأرباح بلغ���ت 3.08 ماين 
دين���ار للف���رتة نف�س���ها 2017. وبلغ �س���ايف الأرباح 
اخلا�ض مب�س���اهمي البنك خالل ه���ذه الفرتة 0.832 
مليون دينار مقارنًة ب�سايف اأرباح بلغت 1.14 مليون 
دينار �ُس���جلت يف الفرتة نف�س���ها2017. وعلى �لرغم 
من ا�س���تمرار منو الدخل الأ�سا�سي خالل هذه الفرتة، 

�إل �أن �لدخل �لت�س���غيلي قد �نخف�ض بن�س���بة 9.5 % 
نتيج���ة مكا�س���ب راأ�ض امل���ال لعام 2017 اخلا�س���ة 
بال�رصك���ة التابع���ة للبنك يف باك�س���تان، بنك في�س���ل 

املحدود، خالل الفرتة ال�سابقة”.
وا�س���تطرد عب���د الرحي���م بالق���ول “بل���غ �إجمايل 
اأ�س���ول بنك الإثم���ار 3.11 مليار دين���ار لهذه الفرتة 
2018 مقابل 3.24 مليار دينار كما يف 31 دي�س���مرب 
مقارن���ًة  ا�س���تقراره  عل���ى  بذل���ك  ليحاف���ظ   ،2017
مببل���غ 3.11 ملي���ار دينار كم���ا يف 31 مار�ض 2017. 
وبلغ���ت حق���وق اأ�س���حاب احل�س���ابات ال�س���تثمارية 
املطلق���ة 1.063 ملي���ار دينار لهذه الفرتة، م�س���جلًة 
بذل���ك ارتفاًعا بلغ���ت ن�س���بته 6.4 % مقابل 0.999 
ملي���ار دينار كما يف 31 مار����ض 2017، لتحافظ على 
ا�س���تقرارها مقارنًة مببل���غ 1.064 ملي���ار دينار كما 
يف 31 دي�س���مرب 2017. وانخف����ض اإجم���ايل حق���وق 
�مللكية بن�س���بة 34.6 % لي�س���ل �إلى 101.2 مليون 
دينار للربع �لأول 2018 مقابل 154.6 مليون دينار 
للف���رتة ذاته���ا العام املا�س���ي، وذلك نتيج���ة لالآثار 
املرتتبة على تطبيق معيار املحا�سبة املالية رقم 30 

عن فرتة �سابقة والتي حتققت يف حقوق امللكية”.



زينب العكري من ال�سناب�س

ق����ال االأم����ن العام الحت����اد غ����رف دول جمل�س 
التعاون اخلليجي عبدالرحيم نقي، اإن تنظيم ور�شة 
عم����ل ب�ش����اأن درا�ش����ة متطلب����ات ا�ش����تكمال االحتاد 
اجلمركي اخلليجي، يهدف الإي�ش����اح وطرح درا�ش����ة 
ا�ش����تكمال متطلبات االحتاد؛ نظًرا لل�شعوبات التي 
يواجهه����ا القطاع اخلا�س يف جمال التج����ارة البينية 
وممار�ش����ة اأف�ش����ل ال�ش����بل والتطبيقات الن�شيابية 

حركة ال�شلع بن الدول اخلليجية.
واأو�ش����ح اأن الور�ش����ة تاأت����ي لعر�����س درا�ش����ة 
تقييم االإجراءات اجلمركية بن دول اخلليج و�ش����بل 
تطويرها واالأخ����ذ باأهم املرئي����ات واملقرتحات من 
امل�ش����اركن وت�ش����مينها يف الدرا�ش����ة اجلمركي����ة، 
الفًتا اإلى اأن الدرا�شة �شيتم عر�شها خالل فعاليات 
منتدى اخلليج االقت�شادي الثاين والذي �شيعقد يف 

اأكتوبر املقبل بالريا�س.
من جهته، ق����ال االأمن العام امل�ش����اعد لقطاع 
املعلومات والدرا�ش����ات ال�ش����ناعية مبنظمة اخلليج 
لال�شت�ش����ارات ال�شناعية �شمالن اجلحيديل، اإن مزايا 
االحت����اد اجلمركي اخلليجي هي زي����ادة حجم التجارة 
البيني����ة ب����ن دول جمل�����س التع����اون، اإ�ش����افة اإلى 

حرية حركة ال�ش����لع واال�ش����تفادة من املزايا الن�شبية 
والتناف�ش����ية التي توفرها مواق����ع االأعمال التجارية 
واالإقليمي����ة. وا�ش����تعر�س اجلحيديل خالل الور�ش����ة 
اأهم التو�ش����يات التي متخ�شت عنها الدرا�شة التي 
تعكف منظمة اخلليج لال�شت�شارات ال�شناعية حالًيا 
عل����ى اإعدادها، ومتثل����ت يف �رضورة تطبي����ق النقطة 
املوحدة واإج����راء تقيي����م دوري للمناف����ذ اجلمركية 
املوؤهلة كمنافذ اأولى منوذجية يف االحتاد اجلمركي؛ 
للتع����رف عل����ى بنيته����ا االأ�شا�ش����ية وحتدي����د م����دى 
مالءمتها حلجم العمل، والرتكيز على تطوير وتاأهيل 
بقي����ة املنافذ احلدودية االأولى وتوفري كافة مرافق 

اخلدمات اجلمركية فيها.
واأ�ش����اف اأن التو�ش����يات �ش����ملت اأي�شا توفري 
�ش����بكة موا�ش����الت خليجية مم����ا يقلل م����ن تكاليف 
النقل، ويدعم ا�ش����تقرار ال�ش����وق، اإذ اإن توفر �شبكة 
فعالة من املوا�ش����الت بن دول املجل�س �ش����يوؤدي 
اإلى نقل الب�شائع من الدول ذات الفائ�س والطاقة 
االإنتاجية العالية اإلى الدول امل�شتهلكة مما ي�شاهم 
يف جتنب ت�ش����خم االأ�ش����عار، واأي�ش����ا اتباع �شيا�ش����ة 
اأف�شلية امل�شرتيات احلكومية للمنتجات اخلليجية، 
مع العمل على اإيجاد �شوابط وحوافز مادية لتح�شن 

م�شتوى اجلودة والنوعية.

اأهمي����ة  اإل����ى  اأ�ش����ارت  التو�ش����يات  اأن  وذك����ر 
اال�ش����تمرار يف تطوي����ر قاع����دة البيان����ات اخلليجية، 
وربطه����ا بن دول املجل�س لت�ش����مل وكالء ال�ش����حن 
واملخل�ش����ن، اإذ ي�ش����اعد رب����ط تل����ك اجله����ات يف 
االإ�����رضاع يف االإجراءات اجلمركي����ة ودفع جهود توحيد 
االأنظمة واملمار�شات والت�رضيعات وال�شيا�شات التي 
تتبناها دول التعاون، اإ�ش����افة اإلى زيادة امل�شاحات 
املخ�ش�شة للتفتي�س االأمني مع توفري اأجهزة ك�شف 
االأ�ش����عة ليتم تطبيق جميع االجراءات باملنفذ ذاته، 
واإيجاد نظام فعال لعمل �ص����باط االت�ص����ال وتوفري 

كادر موؤه����ل ومتف����رغ ل�ش����مان حل امل�ش����اكل التي 
تن�ش����اأ عند انتقال ال�ش����لع بن دول املجل�س، ب�شكل 

اأ�رضع.
واأك����دت الدرا�ش����ة اأي�ش����ا اأهمي����ة فت����ح جمي����ع 
املناف����ذ احلدودي����ة اجلمركية اخلليجي����ة على مدار 
ال�شاعة ال�شتقبال وتخلي�س الب�شائع مما ي�شاهم يف 
حتقيق ان�شياب مرور ال�شلع بن دول املجل�س، كما 
اأو�ش����ت بتطبيق اإجراءات جمركي����ة موحدة يف جميع 
دول جمل�س التعاون مما ي�ش����اعد يف تنفيذ �شيا�ش����ة 
وا�ش����حة لت�ش����دير منتجاتها م����ن خالل و�ش����ع اآلية 

وا�ش����حة ملعامل����ة املنتجات امل�ش����نعة يف كل دولة 
خليجية معاملة املنتجات الوطنية.

ور�ش����دت الدرا�ش����ة اأن التج����ارة البيني����ة بن 
دول جمل�س التعاون منت ب�ش����كل كبري بعد ت�شكيل 
االحتاد اجلمركي بن�شبة بلغت حوايل 8.2 % �شنويا 
خالل الفرتة من 2003 - 2016، اإذ اأ�شهمت بحوايل 
% يف الع����ام 2016 مقاب����ل 5.8 % يف الع����ام   8.9
2003. وجاء يف الدرا�ش����ة اأن حجم التجارة اخلارجية 
اخلليجية منا مبع����دل قدره 9.3 % من العام 2001 
اإل����ى 2016، اإذ ارتف����ع اإجم����ايل التج����ارة اخلارجي����ة 
اخلليجية يف العام 2016 حوايل 894.5 مليار دوالر، 
وق����د كان يف ح����دود 234.2 ملي����ار دوالر يف 2001، 
اإذ بلغ حجم ال�ش����ادرات اخلليجية حوايل 474 مليار 
دوالر. اأم����ا التجارة البينية فبلغ����ت يف العام 2016 
حوايل 79.3 مليار دوالر مقابل 13.7 مليار دوالر يف 
العام 2001. وا�شتعر�ش����ت الدرا�شة اأي�ًشا الهيكل 
ال�شلعي للتجارة البينية لدول جمل�س التعاون، خالل 
الفرتة من 2001 اإلى 2016، حيث ا�ش����تحوذت 10 
منتجات ونحو 57 % من اإجمايل التجارة البينية، كان 
اأهمها اللوؤلوؤ الطبيع����ي واالأحجار الكرمية واملعادن 
الثمينة، واأجهزة ومعدات كهربائية واأجهزة ت�شجيل 

�شوت و�شورة.
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زيادة حجم التجارة البينية لدول اخلليج من اأهم مزايا االحتاد اجلمركي
خالل ور�شة عمل لدرا�شة متطلبات ا�شتكماله... اجلحيديل:

• جانب من ور�شة عمل متطلبات االحتاد اجلمركي اخلليجي	

ال�ش���ناب�س - الغرفة: اأع���رب رئي�س غرفة جتارة 
و�ش���ناعة البحري���ن �ش���مري عب���داهلل نا�س ع���ن اأمله 
يف حتقي���ق املزيد م���ن التط���ور والتو�ش���ع والتنوع 
فحرك���ة  والكوي���ت،  البحري���ن  ب���ن  االقت�ش���ادي 
التبادل التجاري بن البلدين و�ش���لت اإلى نحو 361 
ملي���ون دوالر بنهاية الع���ام 2017 يف جانب التجارة 
غ���ري النفطية، حي���ث اإن اأهم ال�ش���ادرات الرئي�ش���ة 

البحريني���ة اإل���ى دولة الكويت هي امل���واد الغذائية، 
الفواك���ه واخل����رضاوات، االألبان وم�ش���تقاتها، زيوت 
املحركات واملخاليط، ق�ش���بان وعي���دان من خالئط 
اأملني���وم، بع�س اأن���واع امل���واد الكيميائي���ة، اأجهزة 
ول���وازم الطباعة واأجه���زة تكييف اله���واء املركزية. 
اأما فيما يتعلق بال�ش���ادرات الكويتية اإلى البحرين، 
فاأهمها الرثوة احليواني���ة، املواد الغذائية، الزيوت 

النفطية، الكلور واأمالح االأملنيوم. 
وكان نا����س اجتمع اأم�س بنظ���ريه الكويتي علي 
حمم���د ثنيان الغ���امن يف مق���ر غرفة الكوي���ت، حيث 
اأ�ش���اد نا�س بعمق العالق���ات املتنامي���ة التي تربط 
ب���ن البحري���ن ودول���ة الكوي���ت ال�ش���قيقة، موؤكداً 
حر����س غرفة التجارة وال�ش���ناعة البحرينية والقطاع 
اخلا����س البحرين���ي بتعزي���ز التع���اون الثنائ���ي بن 

البلدي���ن ال�ش���قيقن يف ظل التوجه���ات اجلادة من 
جان���ب امل�ش���وؤولن نحو تطوي���ر وتنوي���ع العالقات 
التجاري���ة  قطاعاته���ا  خمتل���ف  يف  االقت�ش���ادية 
وال�ش���ناعية والعقارية وزيادة اال�شتثمارات بينهما، 
ورغب���ة الو�ش���ول مب�ش���توى ه���ذه العالق���ات للحجم 
االأمث���ل ال���ذي يلبي الطموح���ات واالآم���ال واأن يكون 
متنا�شبا ومتنا�شقا مع االإمكانات املتوافرة للجانبن 

خ�شو�ش���ا يف ظ���ل العالقات املتين���ة التي تربط كال 
قيادة و�شعبي البلدين ال�شقيقن.

ب���دوره، رح���ب رئي����س غرفة جت���ارة و�ش���ناعة 
الكوي���ت بالوف���د البحرين���ي، داعي���ا اإل���ى ����رضورة 
اال�ش���تمرار يف عقد ه���ذه اللقاءات احليوي���ة ملا لها 
من دور بارز يف تعزيز العالقات االقت�شادية وزيادة 

التعاون اال�شتثماري والتجاري.

361 مليون دوالر حجم التبادل التجاري بني البحرين الكويت
رئي�شا غرفتي البلدين يلتقيان ويوؤكدان الت�شاور والتن�شيق 



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

تقدم إلينا السيد نصرت جهان محمد مظفر خان الل خان رمضان بطلب حتويل احملل 
التجاري التالي: إلى السيدة/ محبوبة مجيد حبيب غارسي

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

التاريخ 10/05/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

   CR 2018 - 72831 إعالن رقم
تنازل - عن احملل جتاري

أنشطة خدمات األطعمة واملشروباتمطعم صدى بنجاب36722-5

االسم التجاري اجلديداالسم التجاري احلاليرقم القيد

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه 
)مؤسسة  للمقاوالت  اخلليج  خبراء  لـ  املالك  إليها  تقدم  قد 
من  القانوني  الشكل  حتويل  بطلب  االول  واملسجلة  فردية( 
برأسمال  محدودة  مسئولية  ذات  شركة  إلى  فردية  مؤسسة 

وقدره 1٫200 دينار بحريني.
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى مركز البحرين 
لالعتراض  واملبررة  املؤيدة  باملستندات  مشفوعا  للمستثمرين 
خالل مدة أقصاها خمسة عشر يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

التاريخ: 14/05/2018  -  القيد: 86775
اعالن رقم )9914( لسنة 2018

بشأن حتويل فرع مؤسسة فردية  إلى شركة ذات مسئولية محدودة

بأنه قد تقدم  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
القانوني  املصفي  باعتباره  يوسف  علي  عاشور  سعيد   / السيد  إليها 
ذات  كشركة  املسجلة  ذ.م.م،  للمقاوالت  الدولية  سالفس  لشركة 
مسئولية محدودة مبوجب القيد رقم 92135 ، طالبا إشهار انتهاء إعمال 
تصفية الشركة تصفية اختياريه وشطبها من السجل التجاري ، وذلك 
 21 باملرسوم بقانون رقم  التجارية الصادر  وفقا إلحكام قانون الشركات 

لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل 

إعالن رقم )---( لسنة 2018
بشان إشهار انتهاء أعمال تصفية 

شركة سالفس الدولية للمقاوالت ذ.م.م

قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
باملفون  - تضامن مهنية متخصصة  / مور ستيفينز  إليها السادة  تقدم 
شركة  ملالكتها  ش.ش.و  البحرين  أنفرجن  مجموعة  لـ  القانونيون 
مبوجب  الواحد  الشخص  كشركة  املسجلة  ش.م،  أنفرجن  مجموعة 
القيد رقم 108997 ، طالبني إشهار انتهاء إعمال تصفية الشركة تصفية 
قانون  إلحكام  وفقا  وذلك   ، التجاري  السجل  من  وشطبها  اختياريه 

الشركات التجارية الصادر باملرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة املذكورة خالل مدة 

أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا االعالن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل 

بشان إشهار انتهاء أعمال تصفية 
مجموعة أنفرجن البحرين ش.ش.و ملالكتها شركة مجموعة أنفرجن ش.م

قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
املصفي  باعتباره   - اسد  يوسف  محمد  جاسم   / السيد  إليها  تقدم 
املسجلة  ذ.م.م،  كونسلتنتس  اديوكيشنال  تالنت  لشركة  القانوني 
طالبا   ،  73565-1 رقم  القيد  مبوجب  محدودة  مسئولية  ذات  كشركة 
إشهار انتهاء إعمال تصفية الشركة تصفية اختياريه وشطبها من 
السجل التجاري ، وذلك وفقا إلحكام قانون الشركات التجارية الصادر 

باملرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل 

إعالن رقم )---( لسنة 2018
بشان إشهار انتهاء أعمال تصفية 

شركة تالنت اديوكيشنال كونسلتنتس ذ.م.م

قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
املصفي  ANTOO KARUMALIKAL KUNJIPYLAN،باعتباره  إليها  تقدم 
ذات  املسجلة كشركة  ذ.م.م،  للسيارات  الرائع  كراج  لشركة  القانوني 
انتهاء  إشهار  طالبا   ،113066 رقم  القيد  مبوجب  محدودة  مسئولية 
إعمال تصفية الشركة تصفية اختياريه وشطبها من السجل التجاري 
، وذلك وفقا إلحكام قانون الشركات التجارية الصادر باملرسوم بقانون 

رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل 

إعالن لسنة 2018
بشان إشهار انتهاء أعمال تصفية 
شركة كراج الرائع للسيارات ذ.م.م
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 بناء على قرار الشركاء في شركة جلوبال اليكتريكال كونسلتنسي انك - فرع 
لشركة اجنبية سجل جتاري رقم 76318، بتصفية الشركة اختياريا وتعيني 

السيد / CARDOZ MAX KISTOD 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 :
CARDOZ MAX KISTOD / االسم: السيد

الهاتف :36515353 )973+( 
املنامة - مملكة البحرين

إعالن بحل وتصفية شركة
شكل جلوبال اليكتريكال كونسلتنسي انك - فرع لشركة اجنبية

سجل جتاري رقم 76318

املدعية: مجموعة صالح اجلالوي
وكيلها احملامي احمد جاسم عبداهلل - احملاكم ضد

املدعي عليهما / االول ABDUL )هندي(
الثاني: MARYAM ABDUL ISMAIL )هندي(

العنوان / مجهولي العنوان
موضوع الدعوى: منع سفر )مستعجل(

اعاله  املذكورين  عليهما  للمدعى  املستعجلة  االمور  محكمة  تعلن  لذا 
بأنهما اذا لم يحضرا او يعينا وكيل عنهما جللسة 16/05/2018 فان احملكمة 

سوف تسير في االجراءات

وزارة العدل والشؤون اإلسالمية  -  ادارة احملاكم
CS3001248348 :رقم الدعوى: 01/2018/00296/9  -  رقم الكتاب

التاريخ: 09-05-2018
احملكمة: األمور املستعجلة األولى

17الثالثاء 15 مايو 2018 - 29 شعبان 1439 - العدد 3500



  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(

التحالف: ا�شتهداف خمازن �شواريخ احلوثي يف �شعدة
دبي ـ العربية نت: 

قال العقيد ركن تركي املالكي املتحدث با�شم حتالف دعم ال�رشعية يف اليمن اإنه مت اإطالق 6 �شواريخ 
بالي�شتية خالل اأ�شبوع من مناطق حوثية. ونقلت وكالة االأنباء ال�شعودية عن املالكي، قوله اأم�س االثنني اإنه 
“ر�شدت قوات الدفاع اجلوي امللكي ال�شعودي �شاروخا بال�شتيا اأطلقته امليلي�شيا احلوثية املدعومة من 
اإيران من داخل االأرا�شي اليمنية )حمافظة �شعدة( باجتاه اأرا�شي اململكة”. واأو�شح املالكي اأن “ال�شاروخ 
كان باجتاه مدينة جازان ومت اإطالقه بطريقة ُمتعمدة ال�ش���تهداف املناطق املدنية واالآهلة بال�ش���كان اإال اأن 
ال�شاروخ �شقط يف منطقة �شحراوية غري ماأهولة”. واأ�شاف يف موؤمتر �شحايف اأم�س االثنني، اأن امليلي�شيات 
احلوثية مل تكتف بالزج باالأطفال جلبهات القتال، بل ت�شعى للزج باملراأة اليمنية يف املواجهات الع�شكرية. 
واأك���د املالك���ي اأن ق���وات ال�رشعية اليمني���ة حققت تقدما كبريا يف �ش���عدة بدعم من ق���وات التحالف، ومت 
ا�ش���تهداف خمازن ال�شواريخ احلوثية يف الكهوف ب�ش���عدة. وعر�س املالكي �شورا الأ�شلحة مت �شبطها من 
امليلي�شيات احلوثية. وقال اإن التحالف بداأ عمليات اإعادة اإعمار املناطق املحررة من امليلي�شيات احلوثية.
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الخرطوم ـ دب أ:

بغداد ـ اف ب: 

بغداد ـ رويترز:

عمان ـ اف ب: 

 اأجرى الرئي�س ال�شوداين عمر الب�شري 
اأم�����س االثن����ني تعدي����الً وزارياً �ش����مل 13 
وزي����راً و10 من ال����والة وم����ن املتوقع اأن 
يعلن الرئي�س الب�شري عن اأ�شماء الت�شكيل 

الوزاري اجلديد.
ويتوقع مراقبون اأن ي�ش����مل التعديل 
االقت�ش����ادي  القط����اع  وزارات  جمي����ع 
ب�شبب االأزمة االقت�ش����ادية التي يعي�شها 
ال�ش����ودان من غ����الء يف االأ�ش����عار وانعدام 

الوقود.
لالأنباء،  ال�ش����ودان  وكال����ة  وبح�ش����ب 
اأج����از املكتب القي����ادي للموؤمتر الوطني 
فى اجتماعه برئا�ش����ة عمر الب�شري تعديال 
وزاري����ا �ش����مل 8 وزارات و5 وزراء دول����ة 
ح�ش����ن  في�ش����ل  د.  واأ�ش����ار  والة.  و10 
اجلمهوري����ة  رئي�����س  م�ش����اعد  اإبراهي����م، 
نائب رئي�س احل����زب، اأن اجتماع املكتب 
القيادي ناق�س الو�شع االقت�شادي ووجه 
باإج����راء معاجل����ات بجان����ب التاأكي����د على 

�رشورة الثقة يف اجلهاز امل�رشيف.

اأعلنت املفو�ش���ية العليا لالنتخابات 
العراقية فجر االثنني، عن النتائج اجلزئية 
االأولي���ة لالنتخابات، حي���ث حققت قائمة 
“�شائرون” التي يدعمها الزعيم ال�شيعي 
مقتدى ال�ش���در املركز االأول يف العا�شمة 
بغداد، وح�ش���لت على 413 األف �ش���وت، 
تاله���ا حتال���ف الفتح، ث���م ائت���الف دولة 
“�ش���ائرون”  القان���ون. وت�ش���در ائت���الف 
اأي�ش���اً، حمافظة وا�ش���ط واملثنى وديالى 
وحمافظ���ة ذي ق���ار. ويف حمافظة وا�ش���ط 
اأظهرت النتائج اجلزئية االأولى لالنتخابات 
فوز قائمة �شائرون باملركز االأول متقدمة 
على حتالف الفت���ح وائتالف الن�رش، وذلك 
بعد تدقيق %97 من املحطات االنتخابية 
يف املحافظة. ووفق النتائج تراجع حتالف 
الن����رش بقي���ادة حي���در العب���ادي ليحت���ل 
املرتب���ة الثالثة يف �ش���ت حمافظات، هي: 
الب�رشة ووا�ش���ط وبابل وكرب���الء وذي قار 
والقاد�شية كما ح�شل على املرتبة الرابعة 

يف حمافظتني وهما بغداد واالأنبار.

 ق�ش���فت طائ���رات حربي���ة عراقي���ة، 
اأم�س االثنني، مقر قيادة ودعم لوج�ش���تي 
لتنظي���م داع����س املت�ش���دد يف حمافظ���ة 
احل�شكة �شمال �رشقي �شوريا، وفق ما اأعلن 

مركز االإعالم االأمني يف العراق يف بيان.
 F16 وذك���ر البيان: “دك���ت طائرات
العراقي���ة مق���ر قي���ادة ودع���م لوج�ش���تي 
لع�ش���ابات داع�س االإرهابية جنوب منطقة 
الد�شي�ش���ة داخل االأرا�شي ال�شورية، حيث 

مت تدمري املوقع بالكامل”.
اأن ال�رشب���ة ج���اءت  واأو�ش���ح البي���ان 
ب�”توجيه���ات م���ن القائد الع���ام للقوات 
امل�ش���لحة حيدر العبادي، وتن�شيق واإ�رشاف 

قيادة العمليات امل�شرتكة”.
واأ�شاف اأن “ال�رشبات اجلوية الدقيقة 
جاءت وفق معلومات ا�شتخباراتية موؤكدة 
وجه���ود اخللية اجلوية لقي���ادة العمليات 

امل�شرتكة يف هذه العملية”.

اأ�ش���درت حمكمة اأمن الدولة االأردنية 
اأم�س االثنني، اأحكاما تراوحت بني ال�شجن 
اأردني���ني   7 اأع���وام واالإع���دام، بح���ق   10

ينتمون لتنظيم “داع�س”.
باالإعدام  وحكم���ت املحكم���ة غيابي���ا 
�ش���نقا عل���ى مته���م اأدي���ن ب�”التخطي���ط 
وتنفي���ذ عملي���ات اإرهابية يف ع���ام 2016 
داخل االأرا�ش���ي االأردنية ا�شتهدفت حماال 
لبي���ع امل�رشوب���ات الكحولية”، بح�ش���ب ما 
اأوردت “فران�س بر�س”. و�ش���ملت االأحكام 
اأي�ش���ا، 5 اآخرين، حكموا باالأ�شغال ال�شاقة 
15 عاما، ومتهما اآخر باالأ�شغال ال�شاقة 10 
اأعوام. ووجهت املحكمة جلميع املتهمني 
تهم “القيام باأعمال اإرهابية” و”ت�ش���نيع 
مواد ملتهبة وحارقة بق�ش���د ا�ش���تعمالها 
عل���ى وجه غري م����رشوع” و”الرتويج الأفكار 
االلتح���اق  و”حماول���ة  اإرهابي���ة”  جماع���ة 
بجماع���ة اإرهابية” يف اإ�ش���ارة اإل���ى تنظيم 

“داع�س”.

الب�شري يجري تعديال 
حكومياً ي�شمل 13 وزيراً

ائتالف “�شائرون” متقدم 
يف االنتخابات العراقية 

 ق�شف عراقي على مقر 
قيادة لداع�س يف �شوريا

 االأردن.. اأحكام بال�شجن 
واالإعدام ل� “دواع�س”

جمزرة اإ�رسائيلية يف غزة.. 52 قتيالً بينهم اأطفال واآالف اجلرحى
ر�شمياً.. اأمريكا تنقل �شفارتها من تل اأبيب اإلى القد�س

وذكرت وكالة “معا” الفل�ش���طينية اأن طائرات 
حربية اإ�رشائيلية ق�ش���فت موقعا فل�ش���طينيا �شمال 
قطاع غزة بثالثة �شواريخ، وا�شتهدفت قوات اأخرى 
جمموعة من ال�ش���بان حاولوا اجتياز ال�ش���ياج �شمال 
بي���ت حان���ون بقذيفتني مدفعيتني، كما ق�ش���فت 
الق���وات نقطة ر�ش���د للمقاومة �رشق جباليا �ش���مال 

القطاع بقذيفتني.
ونقل���ت الوكالة عن �ش���هود عي���ان قولهم اإن 
�شيارات االإ�ش���عاف تنقل اجلرحى واأن هناك اأعدادا 
متزاي���دة م���ن االإ�ش���ابات يف �ش���فوف املحتج���ني 

بع�شها خطرية.
وكان���ت الوكال���ة ق���د اأ�ش���ارت اإل���ى اأن قوات 
اإ�رشائيلي���ة األقت مواد حارقة ق���رب خيام العودة يف 
خان يون�س، ت�ش���ببت يف ا�شتعال اإطارات، يف حماولة 

منها الإبعاد املتظاهرين.
ولفتت اإلى اأن اأربع اآليات ع�ش���كرية اإ�رشائيلية 
توغل���ت يف اأطراف بل���دة خزاعة �رشقي خ���ان يون�س 
جنوب قطاع غزة و�رشعت بت�شوية وجتريف االأرا�شي 

يف املنطقة.
ويف ال�ش���ياق ذاته، قال املتحدث با�ش���م حركة 
“ال�ش���عب  اإن  حما����س ح���ازم قا�ش���م لل�ش���حفيني 
الفل�ش���طيني لن ير�ش���ى يف اأي حال من االأحوال اأن 
يعي�س حتت وطاأة احل�ش���ار املفرو����س على قطاع 
غ���زة، و�ش���عبنا قرر ك�رش احل�ش���ار مرة واح���دة واإلى 

االأبد”.
وق���ال قا�ش���م: “ن�ش���ال �ش���عبنا وكفاحه على 
االأر�س هو من �شيحدد م�ش���تقبل القد�س.. و�شعبنا 

�ش���يكتب بنف�شه وثيقة تقرير م�شريه”، م�شيفا اأن 
“مدينة القد�س املقد�ش���ة هي جوهر تاج فل�شطني 
وحريتها وهي هدف ن�شال �شعبنا الذي �شيتوا�شل 
حت���ى حتقيق ه���ذا الهدف”. وانطل���ق يف قطاع غزة 
�ش���باح ام�س اآالف الفل�ش���طينيني، يف م�شرية اأطلق 
عليها ا�شم “مليونية العودة”، اإحياء لذكرى النكبة 
الفل�ش���طينية، واحتجاج���ا عل���ى افتت���اح وا�ش���نطن 

ل�شفارتها يف القد�س.
من جانب���ه، اأعلن الرئي�س الفل�ش���طيني حممود 
عبا�س احلداد 3 اأيام على اأرواح �شحايا اال�شتباكات 

مع القوات االإ�رشائيلي���ة، واإ�رشابا عاما يف الذكرى ال� 
70 للنكبة الفل�ش���طينية. فيم���ا قالت وكالة االأنباء 
الفل�ش���طينية اإن منظمة التحرير الفل�شطينية دعت 
اإلى اإ�رشاب عام يف ال�شفة الغربية وقطاع غزة اليوم 

الثالثاء ردا على املجزرة االإ�رشائيلية املروعة.
ويج���ازف اآالف الفل�ش���طينيني م���ن قطاع غزة 
بحياتهم منذ 30 مار�س منذ بدء فعاليات “م�ش���رية 
الع���ودة الك���رى” للمطالبة بحقه���م يف العودة اإلى 
اأرا�ش���يهم التي طردوا اأو هرب���وا منها العام 1948 

مع قيام دولة اإ�رشائيل.

يف غ�ش���ون ذل���ك، افتتحت الوالي���ات املتحدة 
ر�ش���مياً �ش���فارتها ل���دى اإ�رشائيل يف القد����س اأم�س 
االثن���ني، يف خط���وة مث���رية للجدل يف حفل ت�ش���من 
كلم���ة م�ش���ورة للرئي����س االأمريكي دونال���د ترامب 
قال فيها اإن وا�ش���نطن تبقى ملتزمة بالتو�شل اإلى 

اتفاق �شالم بني اإ�رشائيل والفل�شطينيني.
وقال ترامب يف ر�ش���الة م�ش���جلة خالل مرا�ش���م 
افتتاح ال�ش���فارة “اأملنا االأكر هو ال�شالم”. واأ�شاف 
“الوالي���ات املتحدة تظ���ل ملتزمة متاما بت�ش���هيل 
اتف���اق �ش���الم دائ���م.. �ش���تظل الوالي���ات املتحدة 
�ش���ديقا عظيما الإ�رشائيل و�رشيكا يف ق�ش���ية احلرية 
وال�شالم”. من جانبه، قال رئي�س الوزراء االإ�رشائيلي 
االأمريك���ي دخ���ل  الرئي����س  اإن  بنيام���ني نتنياه���و 
“التاري���خ” عر اعرتاف���ه مبدينة القد����س املحتلة 

عا�شمة الإ�رشائيل، ونقل ال�شفارة االأمريكية اإليها.
وق���ال نتنياه���و يف حف���ل تد�ش���ني ال�ش���فارة 
“الرئي����س ترام���ب، عر اعرتاف���ك بالتاري���خ فاإنك 
دخل���ت التاريخ”، موؤك���دا “نح���ن يف القد�س ونحن 
هن���ا لنبق���ى”. وكان اإع���الن ترام���ب يف 6 دي�ش���مر 
2017 االع���رتاف بالقد�س عا�ش���مة الإ�رشائيل ونقل 
�ش���فارة بالده من تل اأبيب اإل���ى القد�س، اأثار غبطة 
والع���رب  الفل�ش���طينيني  وغ�ش���ب  االإ�رشائيلي���ني 
وخم���اوف عاملية. وق���ال ال�ش���فري االأمريكي ديفيد 
فريدمان يف مرا�ش���م افتتاح ال�ش���فارة التي ح�رشها 
وف���د اأمريك���ي م���ن وا�ش���نطن وزعم���اء اإ�رشائيليون 

“نفتتح اليوم ال�شفارة االأمريكية يف القد�س”.

• • فل�شطيني م�شن ي�شقط بعد اإطالق النار عليه من قبل القوات االحتالل �رشق خان يون�س )اب(	  فل�شطينيون يتظاهرون يف ذكرى النكبة جنوب غزة                               )رويرتز(	

•  فل�شطينيون يحملون متظاهًرا اأ�شيب بجروح خالل اال�شتباكات �رشق غزة )اف ب(	

• ا�شعاف فل�شطيني اأ�شيب خالل اال�شتباكات �رشق جباليا           )اف ب(	

القدس المحتلة/غزة ـ وكاالت: 
فيما د�سنت الواليات املتحدة ر�سميا �سفارتها يف مدينة القد�س اأم�س االثنني يف خطوة مثرية 

للجدل خالل حفل ت�سمن كلمة م�سورة للرئي�س االأمريكي دونالد ترامب، ا�ست�سهد 52 فل�سطينيا 

على االأقل يف مواجهات عنيفة اندلعت على احلدود عند قطاع غزة املحا�سر. 

من  اأكثثر  واإ�سابة  اأطفال  بينهم  �سخ�سا   52 ا�ست�سهاد  الفل�سطينية  ال�سحة  وزارة  واأعلنت 

اأثناء م�ساركتهم يف  االإ�سرائيلي يف مواجهات �سرقي قطاع غزة،  اجلي�س  بر�سا�س  اآخرين،   2400
“م�سريات العودة الكربى”. واأكدت الوزارة اأن القتلى واجلرحى �سقطوا يف خميمات خمتلفة على 

طول ال�سريط احلدودي للقطاع.

القاهرة ـ دب أ: 

تق���رر عق���د اجتم���اع غري 
عادي “طارئ” ملجل�س جامعة 
العربية على م�ش���توى  الدول 
املندوبني الدائمني، االأربعاء 
املقب���ل، يف القاهرة بناء على 

طلب فل�شطني.
ملواجهة  االجتماع  ويعقد 
القرار، الذي اتخذته الواليات 
املتحدة ب�شاأن نقل �شفارتها 
واإعالنها  القد�س،  مدينة  اإلى 
بالقد�س  االع���رتاف  ال�شابق 
ع��ا���ش��م��ة الإ���رشائ��ي��ل، وال���ذي 
ي��ع��د مب��ث��اب��ة حت���رك خمالف 
ل��ل��ق��ان��ون ال����دويل وق����رارات 
ال�رشعية الدولية ذات ال�ِشلة. 
عربي  دبلوما�شي  واأو���ش��ح 
على  ب��ن��اء  ج���اء  االج��ت��م��اع  اأن 
طلب فل�شطني وبعد موافقة 
وبالت�شاور  عربيتني  دولتني 
العربية  اململكة  مندوب  مع 
تتولى  ال��ت��ي  ال�����ش��ع��ودي��ة، 

رئا�شة املجل�س حاليا.

اجتماع “طارئ” 
للجامعة العربية 

ب�شاأن القد�س

عواصم ـ وكاالت: 

دعا مندوبو فل�ش���طني والكويت وال�ش���عودية 
اأم����س االثن���ني اإل���ى جل�ش���ة طارئة ملجل����س االأمن 
الدويل ملناق�شة االأو�شاع امللتهبة يف فل�شطني، يف 
حني اأدانت دول عربية وغربية “املذبحة الرهيبة” 
الت���ي ارتكبتها الق���وات االإ�رشائيلية يف قطاع غزة، 
بالتزام���ن م���ع الذك���رى 70 للنكبة الفل�ش���طينية، 
وافتتاح ال�شفارة االأمريكية يف القد�س املحتلة، يف 

خطوة اأثارت اأي�شا انتقادا لالإدراة االأمريكية.
اإ�رشائي���ل  الفل�ش���طينية  احلكوم���ة  واتهم���ت 
بارت���كاب “مذبحة رهيبة” يف قط���اع غزة، وطالبت 
“بتدخ���ل دويل ف���وري وعاج���ل لوق���ف املذبح���ة 
الرهيبة التي تقرتفها ق���وات االحتالل االإ�رشائيلي 
بح���ق اأبن���اء �ش���عبنا البط���ل” يف قطاع غ���زة. وقال 
االأم���م املتح���دة، ريا����س  من���دوب فل�ش���طني يف 
من�ش���ور، يف موؤمت���ر �ش���حفي، اإن االعت���داءات يف 
احل���دود من���ذ 30 مار����س خلفت مقت���ل نحو 100 
�ش���خ�س واإ�ش���ابة اأكرث من 11 األف اآخرين، م�شريا 
اإل���ى اأن���ه مت تقدمي ر�ش���الة اإل���ى اجلمعي���ة العامة 
لالأم���م املتح���دة ح���ول “جم���زرة غ���زة”. واأ�ش���اف 
من�ش���ور “ندين هذه االعتداءات م���ن قبل القوات 
االإ�رشائيلي���ة ونطالب باإحالة امل�ش���وؤولني عن هذه 
االعت���داءات عل���ى املحكمة الأن هذا غري م�ش���موح، 
كما نريد حماية املدنيني الفل�ش���طينيني”. وتابع 

“�شن�شتخدم كل حقوقنا املتاحة يف جمل�س االأمن، 
ونحن نن�ش���ق حاليا من اأجل عق���د اجتماع طارئ يف 
املجل�س خالل 24 �ش���اعة املقبلة”. من جانبه، قال 
االأم���ني العام للجامعة العربي���ة اأحمد اأبو الغيط اإن 
افتتاح ال�شفارة االأمريكية يف القد�س “خطوة بالغة 
اخلط���ورة”، معت���را اأن االإدارة االأمريكية ال تدرك 
“اأبعادها احلقيقية”. واأ�شاف اأبو الغيط يف ت�رشيح 
لل�ش���حافيني اأن “ت�شاقط ال�شهداء الفل�شطينيني 
بر�شا�س االحتالل االإ�رشائيلي يجب اأن يدق ناقو�س 
خط���ر وه���و حتذير ل���كل دولة ال جتد غ�شا�ش���ة يف 
التما�شي مع املواقف غري االأخالقية اأو القانونية”. 
وتابع اأن الفل�شطينيني “ي�شعرون بتخلي الواليات 

املتحدة عن دورها التاريخي كو�شيط نزيه يف هذا 
النزاع، بعد اأن ك�ش���فت وا�ش���نطن مع االأ�ش���ف عن 
انحي���از كام���ل للمواقف االإ�رشائيلية التي ُتخا�ش���م 

ال�رشعية والقانون الدوليني على طول اخلط”.
وا�شتنكر �شيخ االأزهر، اأحمد الطيب، “ب�شدة” 
م�ش���ي االإدارة االأمريكي���ة قدم���ا يف اإج���راءات نقل 
�شفارتها اإلى مدينة القد�س املحتلة، رغم ما لقيه 

هذا “القرار الباطل” من رف�س دويل وا�شع.
ودانت وزارة اخلارجية ال�ش���عودية ا�شتهداف 
املدنيني الفل�ش���طينيني العزل م���ن قبل القوات 
االإ�رشائيلية، خالل االأحداث الدامية اأثناء “م�شريات 

العودة الكرى”.

 دعوة عربية لجلسة طارئة بمجلس األمن لبحث “مجزرة غزة”
 إدانة واسعة الستهداف المدنيين.. واستنكار نقل السفارة

•   فل�شطينيون يرك�شون خالل ا�شتباكات مع قوات االحتالل �رشق جباليا )اف ب(	
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الأمريك���ي  الرئي����س  ق���رار  ي����أت  مل 
ب�لن�س���ح�ب من التف�ق الن���ووي الإيراين 
من فراغ، اإمن� من معطي�ت واأ�سب�ب كثرية 
يف طليعته� ال�س���لوك الإيراين يف املنطقة 
العربي���ة وعالقته� اخل�رجية مع وا�س���نطن 
والكث���ري م���ن دول الع����مل، وع���دم التزام 
النظ����م الإيراين ب�أه���داف التف�ق، واأيدت 
مملكة البحرين وحكومته� الر�سيدة اأن هذا 
القرار َي�س���ب يف �س����حة الأمن وال�ستقرار 
يف اخلليج العربي وال�رشق الأو�سط والع�مل. 
احلكومة البحريني���ة تدرك جيًدا اأن النظ�م 
الإي���راين ل يلتزم ب�أية تعه���دات ويتج�وز 
كثرًيا م� يتفق به م���ع الدول، واأنه ينق�س 
العهود، وينتهج منهج الكذب، وي�سري يف 
طريق املراوغ���ة، مع ت�آمره �س���د البحرين 

وال�س���عودية والإم�رات ولبن����ن واملغرب 
والعراق وفل�سطني واليمن، وحتل الك�رثة 

على اأية اأر�س تط�أ قدمه فيه�.
اإن عالق����ت النظ����م الإي���راين مع دول 
امل�س����لح  حتقي���ق  عل���ى  تق���وم  الع����مل 
الإيراني���ة يف هذه ال���دول، وا�س���راتيجية 
النظ����م الإي���راين اخل�رجي���ة اعتمدت على 
مب�دئه� املتمثلة بت�س���دير الثورة وجت�وز 
ح���دود ال���دول الأخرى واخراق �س���ي�دته� 
الوطني���ة، وهن���� يك���ون مكم���ن اخل���الف 
بني النظ����م الإيراين وب�ق���ي دول الع�مل، 
ف�لنظ�م الإيراين يرى ب�أن عالق�ته يجب اأن 
تكون ع�برة للحدود واحلكوم�ت واحلواجز 
اجلغرافي���ة، ولأجل حتقي���ق اأجندته يف اأية 
دولة يقوم برتيب عالق�ته مع املنظم�ت 

حكوم����ت  �س���د  الع�مل���ة  وامليلي�س���ي�ت 
الدول.

لحظت الإدارة الأمريكية �سعي النظ�م 
الإيراين امُل�س���تمر وغري ال�س���لمي ل�سن�عة 
اأ�س���لحة نووي���ة بعي���ًدا عن م���� مت التف�ق 
علي���ه، م���� رف���ع موؤ����رش التوت���ر ب�ملنطقة، 
خ�سو�س���� اأن هدف الأ�س���لحة لي�س �سلمًي� 
كم� يدعي هذا النظ�م، وذلك ا�ستن�ًدا اإلى 
�س���لوكه العدواين جت�ه جريان���ه من الدول 

وت�آمره على اأنظمته�.
ورغ���م الخت���الف الوا�س���ح ب���ني روؤية 
الغربي���ة  والإدارات  الأمريكي���ة  الإدارة 
حول هذا التف����ق اإل اأن الإدارة الأمريكية 
توؤك���د اأن اجل�نب الإيراين مل يلتزم مب� ج�ء 

ب�لتف�ق.

عبدعلي الغسرة

علي
 نــون 

   باإلذن

رئي�س  الإ���رشائ��ي��ل��ي��ون  ي��ح��ّم��ل 
�سوري� »ال�س�بق« ب�س�ر الأ�سد فوق 
ط�قته وقدراته واإمك�ن�ته، وك�أنهم 
اإط��الق  ي��ري��دون منه  م���  يف م��ك���ن 
املهّمة  واإك��م���ل  راأ���س��ه  على  ال��ن���ر 
من  الآذار  ذل���ك  يف  ب���داأه����  ال��ت��ي 
واأهله�  2011 يف حق �سوري�  الع�م 
وُعمرانه�. وُب��ن���ه���   وموؤ�س�س�ته� 
يف  يبقى  اأن  بني  علن�ً  يق�ي�سونه 
اأن  اأو  �سحراء،  كخي�ل  ول��و  مك�نه 
يخرج من الإيرانيني! مع اأن اأفيغدور 
دوائ����ر �سنع  وغ���ريه يف  ل��ي��رم���ن 
مت�م�ً  يعرفون  الإ�رشائيلي،  القرار 
)اأم م�ذا؟!( كل  وب�لتف�سيل اململ 
دائرته  ويف  الأ���س��د  عند  يجري  م��� 
يعرفه  م�  يعرفون  مثلم�  الأول���ى، 
جميع خلق اهلل، من اأن ذلك املخلوق 
�سوري،  �س�أن  كل  يف  القرار  �سّيع 
مل�سلحة الإيراين من جهة والرو�سي 
العمومي�ت  واأنه يف  اأخرى!  من جهة 
والتف��سيل �س�ر اأ�سرياً مَلن اأنقذه 
يف  وامل���ل  وال�سالح  الأرواح  ودف��ع 
بدفع  ُم��ط���ل��ب  واأن���ه  ذل���ك!  �سبيل 
ح�ل! كل  يف  ميلكه�  يعد  مل   اأثم�ن 
ف�ّس�ح  الإ���رشائ��ي��ل��ي  ال��ك��الم  ل��ك��ن 
�سي�ق  يف  عر�سه  وميكن  وُم���رج، 
بي�ن املح�ججة مع كل اأهل »مم�نعة« 
ل��ي��رم���ن ُيط�لب  اآخ���ر زم���ن: ك����أن 
ويقول  رقبته،  يف  َدْي��ن  ب��َرّد  الأ�سد 
ب�لفم املالآن اإن بق�ءه يف مك�نه هو 
قراراً  اأن يكون  قبل  اإ�رشائيلي  قرار 
ذلك  ل��ول  واأن��ه  رو�سي�ً،  اأو  اإيراني�ً 
ومل�  اأولً!  الأم��ريك��ي��ون  انكف�أ  مل��� 
ال�سورية  النكبة  على  الرو�سي  نزل 
ث�ني�ً! ومل� اأمكن مل�س�ر هذه النكبة 
ل  ب��ل��غ��ه���،  ال��ت��ي  ال����ذرى  يبلغ  اأن 
دولة  �سوري�  حتطيم  م�ستوى  على 
وك��ي���ن���ً وم��وؤ���س�����س���ت، واح��ت��م���لت 
على  ول  اأم���ن���ي���ة،  اأو  ع�����س��ك��ري��ة 
الوعي«  »ت�سكيل  اإع����دة  م�ستوى 
اأولوي�ت  تظهري  مل�سلحة  اجلم�عي 
 – العربي  النزاع  ل�رشدية  مع�ك�سة 
الإ�رشائيلي، وتقدمي مّررات ح�ّسية 
لذلك! واأخ��الق��ي��ة  وقيمية   دم��وي��ة 
غريهم  مثل  الإ�رشائيليون،  يعرف 
الأ����س���دي مل  ال��ن��ظ���م  اأن  واأك�����ر، 
ي��ع��د ق������ادراً ع��ل��ى ت��ل��ب��ي��ة ����روط 
بحم�ية  الأول��ى  وظيفته  ومتطلب�ت 
»حدوده« من جهة اجلولن املحتّل! 
اجلليدي  الهدوء  على  واملح�فظة 
الذي مّيز من�خه� منذ احلرب الأخرية 
اأبيب  لتل  �سمح  وال��ذي   ،1973 يف 
ب�إكم�ل مقّوم�ت ال�سيطرة على تلك 
وعلى  وروّي���ة  ب��ه��دوء  املرتفع�ت، 
اأي�م  ال�سّم  قوننة  من  ب��دءاً  الب�رد، 
اإن�س�ء  اإل��ى  و���س��ولً  بيغن  من�حيم 
وبعيدة  ق�سرية  ا�ستثم�رية  بنى 
�سن�عة  م��ث��ل  وب��ع�����س��ه���،  امل����دى، 
ع�ملية!.  �سهرة  له  �س�رت  النبيذ، 

»امل�ستقبل«.

حديث المقايضة )1(

أسامة الماجد
Osama.almajed
@albiladpress.com

سوالف

اأم���ر غريب اأن تق���وم جمعية اإ�س���المية 
بتحري���ك نوابه���� احل�لي���ني ودفعه���م اإلى 
عن�وينه���م  تغي���ري  ع���ر  جدي���دة  من�ط���ق 
ا�س���تعدادا لالنتخ�ب����ت الني�بي���ة الق�دم���ة 
يف لعبة اأ�س���به ب�ل�س���طرجن اأو اإع����دة تزويد 
املتح�رب���ني ب�ل�س���الح وخمتلف الو�س����ئل 
ه���ذه  دور  عل���ى  ال�س���عبي  ال�س���خط  رغ���م 
ل  الذي���ن  ال�س���عف�ء  ونوابه����  اجلمعي����ت 
يفرق���ون ب���ني الق�ع���دة والقم���ة، وك�ن���وا 
بعيدين ع���ن حي�ة املواط���ن وتركوه حتت 
�س���غط احلي�ة اليومية، ومل يقدموا �س���يئ� 
يذكر خ�رج� من �س���ميم جوارحهم، ول�س���ت 
اأدري �سبب هذا ال�ستب�س�ل منقطع النظري 

يف “التكوي����س” والنق�س�����س على مق�عد 
الرمل�ن، بل الأدهى والأمر الدفع ب�أع�س����ء 
بلديني - اأر�س���لوا خط�ب� م�ر�س���وا فيه  كل 
اأن���واع ال�ض���غوط عل���ى احلكوم���ة لزي���ادة 
رواتبهم من 1500 دين�ر اإلى 2500 دين�ر 
ب�لإ�س�فة اإلى المتي�زات الأخرى ك�لت�أمني 
ال�س���حي واجل���واز اخل�����س وال�س���ي�رة بعد  
اأ�س���هر  بثالث���ة   2014 مبق�ع���د  فوزه���م 
فق���ط - اإلى النتخ�ب����ت الني�بية الق�دمة، 
يكف���ي اأن نتذكر ذلك حتى ن�س���عر بفداحة 
الأمر وال�س���م�رشة التي تقوم به���� مثل تلك 
اجلمعي�ت التي رمب� مل ت�س���توعب م� يدور 

يف ال�س�رع وجم�ل�س املواطنني. 

والخت�س��س����ت  املن��س���ب  توزي���ع 
به���ذه ال�رشع���ة واأن���ت ر�س���يدك �س���عيف 
دورك  وك�ن  ال�س���الحف،  ب�رشع���ة  ومت�س���ي 
يف الرمل����ن مقت����رشا عل���ى �س���ن الهجوم 
وا�س���تعرا�س  والتال�س���ن  الهج���وم  تل���و 
الع�سالت وا�س���تنت�ج�ت عقيمة مبنية على 
فه���م خ�ط���ئ، كل ذلك يعني ب�مل�س���مي�ت 
احلقيقية ا�س���تهت�را بعقول الن��س واإه�نة 
له���م، ولو ك�نت هن�ك ذرة من امل�س���وؤولية 
لأ�س���درمت تقييم� لأداء الن���واب املنتمني 
جلمعيتكم خالل وجوده���م يف الرمل�ن من 
الع����م 2014 حت���ى اليوم، اكتب���وا وان�رشوا 
للن��س اإجن�زاتكم امللمو�سة ور�سيدكم من 

العمل قبل اأن حتملوا حق�ئب ال�سفر املبكر 
اإل���ى النتخ�ب�ت الني�بية وتفر�س���وا خريطة 
الدوائر “وعلى قولة ع�دل اإم�م... انت�رشوا”.
نح���ن يف بل���د دميقراطي حت���ى النخ�ع، 
واإذا ك�ن���ت اجلمعي�ت الدينية تت�س���ور اأن 
مك�ن ال�س���دارة �س���يكون من ن�س���يبه� يف 
النتخ�ب����ت الق�دم���ة مث���ل م� ح�س���ل قبل 
�س���نوات م�س���ت، فه���ي خ�طئ���ة وعليه���� 
التخل�س من كل اأ�س���ك�ل الأوه�م والتوقف 
عن الكالم واتب�ع الأ�س�ليب الدمي�جوجية يف 
ت�س���ليل وخداع الن��س، ف�ملواطن اأ�سبحت 

لديه من�عة منكم اأكر من اأي وقت م�سى.

“ديماجوجية” جمعية دينية 
قبل االنتخابات

مع الأ�س����ف ل توج����د منظم����ة مدنية متد 
ج�سور التع�ون والعالق�ت بني الع�مل العربي 
والغرب����ي، وتعم����ل على ت�س����حيح ال�س����ورة 
ال�سلبية عن العرب لدى الراأي الع�م الغربي، 
الوق����وف  اأج����ل  م����ن  وت�س����خر كل ط�ق�ته����� 
بكل حزم �س����د من ي����روج لثق�ف����ة الكراهية 
والعن�رشي����ة م����ن املوؤ�س�س�����ت اأو اللوبي�����ت 
املع�دي����ة للعرب وامل�س����لمني، م����ن دون اأن 

تك����ون م�سي�س����ة وموجهة من جه�����ت خ�رجية 
ت�بعة لدولة م�، ت�ستخدمه� لتحقيق اأجندته� 
اأج����ل ت�س����فية ح�س�����ب�ته�  اأو م����ن  اخلفي����ة، 

ال�سي��سية مع الدول الأخرى.
لب����د م����ن الق����ول - وه����ذا م����� �رشحن� به 
دائم� على امل�س����توى الإعالم����ي - اإنه بعد اأن 
م����ن اهلل علين� بتحقيق جن�ح كبري يف م�رشوعن� 
اخلليجي اخل��س ب�لوحدة اخلليجية، من خالل 

تد�س����ني منظم�ت دولي����ة ذات ط�بع وهوية 
خليجي����ة، ت����رز اإجن�����زات الإن�س�����ن اخلليجي 
وتخ�ط����ب الراأي الع�����م الغربي، ف�إنه اأ�س����بح 
لزام� علين� ا�س����تكم�ل م�رشوعن����� العربي، من 
خ����الل ت�أ�س����ي�س جمل�����س العالق�����ت العربية 
الدولية )ك�رنر(، وال����ذي يهدف اإلى تعزيز 
الوح����دة العربي����ة، واإبراز ال�س����ورة احلقيقية 
لالإن�س�����ن العربي امل�س�مل واملت�س�مح والن�بذ 

لالإره�ب، عن طريق ت�أ�سي�س منظم�ت دولية 
ذات ط�بع عرب����ي، تعمل على اإع�����دة ترتيب 
البيت املدين العربي على امل�ستوى الإعالمي 
وحقوق الإن�س�����ن وامل����راأة واملواطنة، وتب�رش 
بجي����ل عرب����ي جدي����د يوؤم����ن بثق�فة ال�س����الم 
واحلوار والت�س�����مح وتقبل الآخر، وتت�س����دى 
للموؤ�س�س�����ت واملراكز واللوبي�ت التي تدير 
وتنظ����م حم����الت الكراهي����ة والعن�رشية �س����د 

الع����رب والإ�س����الم، مع الت�أكي����د اأن ك�رنر مل 
ولن تكون ل����ه اأية اأجندة �سي��س����ية اأو حزبية 
اأو دينية، حر�س����� على ا�س����تقالليته، وتالفي� 
لأخط�ء اجلمعي�ت واملنظم�ت احلزبية، وحتى 
ن�س����من اأن يك����ون ك�رن����ر بيت� ل����كل العرب 
وذوي الأ�س����ول العربية م����ن مواطني الع�مل 
الغربي، ونحن نرحب بكل من يريد الن�سم�م 

معن�.

نظام ال يلتزم بأية 
تعهدات

عليه�  حكم  �سودانية  فت�ة  ن��ورا 
ف�لق��سي  يالم،  ل  والق�س�ء  ب�لإعدام، 
ب�لظن  ي��ح��ك��م  ول  ب���ل��ي��ق��ني  ي��ح��ك��م 
هذه  زوجه�،  قتلت  ن��ورا  والتخمني... 
الق�نون  بن�س  حكم  والق�س�ء  حقيقة، 
وت��واف��ر الأدل����ة ال��ك���م��ل��ة ب���أن��ه��� هي 

الق�تلة.
من الأ�سب�ب التي دفعت نورا اإلى 
قتل زوجه� قي�مه ب�غت�س�به�، اأو لنقل 
ب�لقوة  منه�  ال�رشعي  حقه  ب�أخذ  ق���م 
ق�موا  وذويه الذين  ب�أهله  م�ستعين� 

بتثبيته�، وتثبيت قدميه�!
وع��ن��دم��� ح�����ول ال����زوج يف امل��رة 
الت�لية اأن “يح�سل على حقه” دون اأن 
الذين ع�ونوه يف  يكون معه م�س�عدوه 
بطعنه حتى  نورا  ق�مت  الأول��ى،  املرة 

املوت.
ال��زوج... مرحى  اأيه�  مرحى مرحى! 
مرحى! اأيه� املجتمع، نورا هي الق�تلة 
املجتمع  اأي��ه���  لكنك  الق��سي،  اأم����م 
الق�تل احلقيقي، فنورا �سحية للجهل 
الذكوري  املجتمع  ومب�دئ  واخلراف�ت 
اإلى  ت�س�ق  بهيمة  امل��راأة  يعتر  ال��ذي 
قدره� دون اأن يكون له� حق املق�ومة.
نورا اأجرت على الزواج من رجل ل 
تريده زوج� له�، فمن الع�ر اأن ترف�س 
املجتمع  ع���دات  وف��ق  وليه�،  ي��راه  م� 
الذكوري، ثم اأجرت على مع��رشة رجل 
بح�سور  البهيمة  جت��ر  كم�  حتبه  ل 
اأنه�  و�سعرت  ال��زوج،  اأه��ل  وم�س�عدة 
فث�رت  له�،  كرامة  ول  اآدمية  لي�ست 
يرف�سه�  ب���ل��ي��ة  وق��ي��م  ع�����دات  ���س��د 
ال�سليمة،  الفطرة  وترف�سه�  الدين 
فقتلت الرجل وب�سقت يف وجه الب�رشية 
ك��ل��ه���... زب���دة ال��ق��ول، ال��رج��ل ال�سح 
اإذا ق�لت له امل��راأة ل  الذي  الرجل  هو 

اأريدك، ق�ل له� “األف ل اأريدك”.
للمجتمع  موجه�  لي�س  النقد  هذا 
للمجتمع�ت  م��وج��ه  لكنه  ال�����س��وداين، 
ال��ذك��وري��ة يف ب���الد ال��ع��رب وغ��ريه���، 
ل  ك�إن�س�نة  ن��ورا هن�  اأحت��دث عن  واأن��� 
كمواطنة �سودانية، ف�أغمدوا �سيوفكم 

يرحمكم اهلل.

نورا... قاتلة أم ضحية؟

بثينة
خليفة قاسم

B7747
@hotmail.com

زبدة القول

tariqد. طارق آل شيخانمنظمات عربية
@cogir.org 

    ما وراء الحقيقة



البالد سبورتاتحاد الكرة           المركز اإلعالمي

أك��د أمني رس الن��ادي األهيل فريد طه 
أن النادي بصدد إعادة تشكيل األجهزة 
األلع��اب  لجمي��ع  واإلداري��ة  الفني��ة 
الرياضية للموس��م املقبل 2018/2019 
وس��يتم اإلع��ان قريباً عن التش��كيل 
الجدي��د خال األس��بوع املقبل، مؤكدا 
عىل ح��رص مجل��س اإلدارة يف اختيار 
نخبة من الكفاءات اإلدارية والفنية يف 
مختلف األلعاب ووضع الرجل املناسب 
يف امل��كان املناس��ب مبا يخدم مس��رة 

النادي يف املرحلة املقبلة.
جاء ذلك خ��ال اجتامع مجلس اإلدارة 
الذي عقد يوم أمس األول برئاسة خالد 

كانو وبحضور معظم أعضاء املجلس.
وأضاف ط��ه ل��� “الباد س��بورت” أن 
موضوع تشكيل األجهزة الفنية واإلدارية 
أخذ حيزا كبرا من النقاش واملداولة بني 

األعضاء بهدف اختي��ار افضل الكوادر، 
حي��ث تم االتفاق عىل ضخ العديد من 
الدماء الش��ابة يف مختلف األلعاب مع 
املحافظة ع��ىل أصحاب الخ��رة لتايف 
السلبيات التي صاحبت املوسم املايض 
وتعزي��ز الجوانب اإليجابية، كام تطرق 
األعضاء ألهمية أن يكون رئيس الجهاز 
م��ن أعض��اء مجل��س اإلدارة، وتعي��ني 
مس��ئول ع��ن الفئ��ات الس��نية يف كل 
لعبة من أعضاء مجل��س اإلدارة كذلك 
لاهتامم بص��ورة أكر بقط��اع الفئات 
العمرية الذي يش��كل النواة األساس��ية 

والقاعدة التي ينطلق منها الاعبون.
وتق��دم ط��ه بخالص الش��كر والتقدير 
إىل كافة األجه��زة اإلدارية والفنية التي 
عملت يف النادي خال املوس��م املايض، 
مضيفا “ أشكر جميع اإلداريني واملدربني 

بجميع األلعاب الرياضية عىل جهودهم 
وعطائهم الكبر، فهم مل يقرصوا، وهناك 
من حالف��ه الحظ يف تحقيق النجاحات 
واإلنجازات وهناك من مل يحالفه الحظ 

ولك��ن الجميع اجتهد وعمل بكل تفان 
وإخاص..”.

وأوضح طه بأن مجلس اإلدارة عر عن 
اس��فه لهبوط الفريق األول لكرة القدم 

إىل دوري الدرجة الثانية وعدم فوز كرة 
الس��لة واليد بأي بطولة، مشيدا بفريق 
الك��رة الطائ��رة الحائ��ز ع��ىل بطولتي 
كأس س��مو ويل العهد وال��دوري، مثنيا 

عىل جمي��ع الاعبني والطواق��م الفنية 
واإلدارية والطبي��ة بجميع األلعاب با 

استثناء.
وأضاف “ ن��درك متاما بان ك��رة القدم 
ه��ي اللعب��ة الش��عبية األوىل وه��ي 
واجه��ة الن��ادي ونعتذر م��ن جامهر 
وكاف��ة محب��ي القلع��ة الصف��راء عىل 
هبوط الفريق ونعدهم بالسعي الجاد 
والعمل وف��ق األس��س العلمية وتايف 
كافة األخطاء الس��ابقة من أجل إعادة 
الكرة األهاوية إىل سابق عهدها وذلك 
بالتع��اون والتكات��ف بني جمي��ع أبناء 

النادي..”.
ومتن��ى ط��ه أن تتكلل جه��ود مجلس 
اإلدارة يف تحقي��ق النتائج التي تتواكب 
مع تطلعات وآمال الجامهر األهاوية 

العريضة. 

طه: إعادة تشكيل األجهزة.. ورئيس للفئات العمرية بكل لعبة
إع���������ادة ال�����ك�����رة األه������اوي������ة ه������دف أس�����اس

حسن علي

للسامبو  البحرين  حقق منتخب 
املركز الثالث بوزن 90 كيلوجراًما 
النس��خة  منافس��ات  ضم��ن 
الخامسة والعرشين من البطولة 
اآلسيوية التي احتضنتها العاصمة 

املنغولية أوالن باتور.
جاء ذل��ك، بعد أن أحرز الاعب 
الرونزية  امليدالي��ة  مرتىض عيل 
مبنافسات وزن 90 كيلوجراًما، إثر 
فوزه عىل الاعب الكازاخس��تاين 
زيكين��وف ع��يل بي��ك مبجموع 
النقاط 8 مقاب��ل نقطة واحدة. 
وقد بدأ الاعب مرتىض مش��وره 
ضمن املجموع��ة الثانية، عندما 
واج��ه الاعب املنغ��ويل أنكبتار 
ريغدي��ل، حيث انتهت املواجهة 

بفوز األخر بفارق نقطتني.
وتعت��ر ه��ذه امليدالي��ة الثانية 
الت��ي يحققها منتخب الس��امبو 
يف مس��رة مش��اركاته الخارجية، 

بعد امليدالية األوىل التي حققها 
الاعب محمد عباس مبنافس��ات 
النس��خة الثالث��ة والعرشي��ن يف 
البطولة الدولي��ة التي احتضنتها 
الطاجاكس��تانية  العاصم��ة 

دوش��نبة، بع��د أن أح��رز املركز 
 82 وزن  مبنافس��ات  الثال��ث 

كيلوجراًما.
الاعب  أعرب  املناس��بة،  وبهذه 
مرتىض عيل عن سعادته بتحقيقه 

هذه النتيجة، حيث قال: “سعيد 
به��ذه النتيجة الت��ي حققتها يف 
البطول��ة اآلس��يوية، رغ��م أنني 
بتحقيق  النف��س  أمّن��ي  كن��ت 
فالبطولة  األول.  املرك��ز  ميدالية 
ش��هدت تواج��د أب��رز الاعبني 
اآلسيويني يف هذه اللعبة، والذين 
قدموا مستويات قوية يف جميع 
املواجهات. فخساريت يف املواجهة 
األوىل من أم��ام الاعب املنغويل 
كان��ت بف��ارق نقطت��ني، وق��د 
تفوق��ت عىل الن��زال الثاين عىل 
الاعب الكازاخستاين الذي سبق 
ل��ه أن حقق لقب ه��ذا الوزن. 
وأتطلع يف املشاركات القادمة أن 
أحقق األفضل، ألرفع علم مملكة 
البحري��ن عالًي��ا وأح��رز املزيد 
من النتائج التي تضاف لس��جل 
املرشف��ة  واإلنج��ازات  النتائ��ج 

للرياضة البحرينية”.

“أحمر السامبو” يحقق المركز الثالث “آسيويًّا”
اتحاد فنون القتال المختلطة            المركز اإلعالمي

مرتضى علي

فريق كرة القدم بالنادي األهليفريد طه
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أخفق ممثل مملكة البحرين فريق 
املنام��ة يف تحقيق اللقب الخليجي 
لكرة الس��لة، إث��ر خس��ارته أمام 
 ،99/94 بنتيجة  اإلمارايت  الش��ارقة 
الت��ي أقيمت  النهائية  يف املب��اراة 
بينهام مس��اء أمس )اإلثنني(، عىل 
الصال��ة الفرعية ملجمع الس��لطان 
قابوس الريايض بالعاصمة العامنية 

مسقط.
وجاءت نتائج أشواط املباراة كاآليت: 
25/19 الش��ارقة، 28/22 املنام��ة، 

32/25 الشارقة و22/20 املنامة.
وظهر فريق املنامة مبس��توى قوي 
يف املباراة النهائية واس��تطاع ألكرث 
من مرة أن يعود من بعيد بتقليص 
الفارق الذي يحدثه الشارقة ولكن 
التصويب  عىل  والرتكيز  االستعجال 
الثايث يف وقت كان الفريق بحاجة 
لض��امن إح��راز النق��اط، أعط��ى 
الش��ارقة فرصا متتالية ألن يوس��ع 

الفارق وينهي اللقاء لصالحه.
أندي��ة  غي��اب  تواص��ل  وبذل��ك، 
اللق��ب  إح��راز  ع��ن  البحري��ن 
أندية  واصل��ت  في��ام  الخليج��ي، 
التتويج  اعتاءها منصات  اإلمارات 
وه��ذه املرة ع��ر الش��ارقة الذي 
يعتر “مفاجأة البطولة” بعد تأكيد 
مشاركته قبل البطولة بفرتة قصرة.
وعق��ب اللقاء، ق��ام وزي��ر البيئة 
والش��ؤون املناخية لسلطنة عامن 

محم��د بن س��امل الت��ويب، ورئيس 
االتحاد البحريني لكرة السلة سمو 
الشيخ عيىس بن عيل بن خليفة آل 
خليفة، وسفر مملكة البحرين لدى 
سلطنة عامن جمعة أحمد الكعبي، 
وكبار املسؤولني باألندية الخليجية، 
بتتوي��ج فري��ق الش��ارقة ب��كأس 
الذهبية، فيام  البطولة وامليداليات 
الفضية  امليدالي��ات  املنام��ة  تقلد 
لحصول��ه عىل املركز الثاين، والعريب 
الرونزي��ة  امليدالي��ات  القط��ري 

لحصوله عىل املركز الثالث.

الشوط األول

وب��دأ املنامة بتش��كيلة ضمت كا 
من حس��ن ن��وروز، محم��د أمر، 

محمد كويد واألمركيني س��توغلن 
ولورن وودز. 

وج��اءت بداي��ة املب��اراة رسيع��ة 
اللذين  الفريق��ني  م��ن  وهجومية 
تب��ادال س��جال تس��جيل النق��اط 
والتق��دم، معولني ع��ىل التصويب 
الث��ايث املرك��ز ال��ذي خط��ف به 
الش��ارقة التق��دم منتص��ف الربع 
األول 16/7، قابل��ه غياب التوفيق 
عن املحرتف لورن الذي أضاع عدد 
م��ن الكرات الس��انحة للتس��جيل 
تح��ت الحل��ق؛ ليتدخ��ل املدرب 
عقيل مياد بطل��ب الوقت الفني 

األول.
وقلص املنام��ة الفارق إىل 6 نقاط، 
غ��ر أن امل��د الهجوم��ي املتواصل 
للش��ارقة أعاد رفع النتيجة إىل 10 

نق��اط )23/12(، ليدف��ع امل��درب 
مياد بأحمد نج��ف وميثم جميل 
لتقوي��ة الدفاع وتنش��يط الهجوم، 
ومتكن املنامة م��ن تقريب الفارق 

نهاية الربع األول )25/19(.
وعزز الش��ارقة تقدمه مطلع الربع 
الرميات  )29/19(، مس��تغا  الثاين 
الح��رة الت��ي تحصل عليه��ا جراء 
األخط��اء الش��خصية املتكررة عىل 
العبي املنامة التي نفسها حافظت 
عىل تقدم الفريق اإلمارايت منتصف 
الربع )35/25(، إىل جانب استغاله 
إضاعة العبو املنامة الكرات السهلة 

للتسجيل من مختلف املواضع.
الش��ق  املنام��ة يف  أداء  وتحس��ن 
الهجوم��ي ومتك��ن م��ن تقلي��ص 
الفارق إىل 3 نق��اط بتألق األمريك 

س��توغلن يف بناء اللعب والتسجيل 
الثايث املركز مبساندة الاعب أحمد 
عزيز، قب��ل أن ينج��ح الزعيم من 
تعديل النتيجة نهاية الشوط األول 

.)47/47(

 الشوط الثاني

واستعاد الشارقة زمام التقدم بداية 
الشوط الثاين بتألق محرتفه األمريك 
ويلكرسون )51/47(، قبل أن يرفع 
الفارق منتصف الربع إىل )67/56( 
بفضل التصويب��ات الثاثية املتقنة 
التي أرهقت كاهل دفاعات املنامة 
وأج��رت امل��درب مي��اد التدخل 

بالوقت الفني.
ورغم املح��اوالت املنامية بالعودة 

يف النتيجة، إال أن الش��ارقة متس��ك 
بتقدم��ه الذي حاف��ظ عليه حتى 
نهاي��ة الربع الثالث الذي حس��مه 

لصملحته بنتيجة 79/72.
واس��تمر السجال نفس��ه يف الربع 
األخ��ر، إذ قل��ص املنام��ة الفارق 
 ،)79/75( الرب��ع  بداي��ة  رسيع��ا 
قب��ل أن يع��ود الش��ارقة ويرف��ع 
)86/75( مستغا  الفارق ملصلحته 
اس��تعجال العبي املنامة يف الهجوم 

وغياب الرتكيز.
وقل��ص املنامة النتيج��ة إىل نقطة 
واحدة بواقع 90/89 قبل دقيقتني 
ونص��ف، غ��ر أن��ه مل يتمكن من 
التعديل والتقدم، إذ حافظ الشارقة 
عىل تقدمه وحس��م نتيجة املباراة 

والبطولة )99/94(.

المنامة وصيف البطولة الخليجية لكرة السلة
الشارقة بطا والعربي ثالثا

مسقط           الوفد اإلعالمي

الثالثاء 15 مايو 2018 
29 شعبان 1439

العدد 3500

21

استقبل رئيس االتحاد البحريني لكرة القدم الشيخ عيل بن خليفة آل خليفة، 
سفر اليابان لدى مملكة البحرين هيدييك إيتو، وذلك يف مقر االتحاد بالرفاع.

وخال اللقاء، رحب رئيس اتحاد الكرة بالسفر الياباين يف بيت الكرة 
البحرينية، مشيدا بجهوده املضنية يف تعزيز العاقات بني البلدين الصديقني. 

واستعرض الجانبان سبل التعاون بني الطرفني، كام أكد رئيس االتحاد طيب 
العاقات ومتيزها بني البلدين الصديقني. وأعرب رئيس االتحاد عن اعتزازه 

بعمق العاقات الوطيدة وما وصلت إليه من مستوى متميز عىل جميع 
األصعدة مبا فيها الرياضية. حرض اللقاء نائب رئيس االتحاد للشؤون اإلدارية 

واملالية عيل البوعينني واألمني العام لاتحاد إبراهيم البوعينني.

اليابان��ي الس��فير  يس��تقبل  الك��رة  اتح��اد  رئي��س 

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

لجنة أوضاع وانتقاالت الالعبين 
تعقد اجتماعا دورًيا

اتحاد الكرة - املركز اإلعامي: عقدت لجنة أوضاع وانتقاالت 
الاعبني باالتحاد البحريني لكرة القدم اجتامعا دوريا برئاسة 

رئيس اللجنة خالد عبدالعزيز الدورسي.
وحرض األمني العام لاتحاد إبراهيم البوعينني جانبا من 

االجتامع.
وجاء االجتامع ضمن خطة اللجنة لاجتامع بشكل دوري 

واالطاع عىل مختلف املستجدات املتعلقة بعمل اللجنة، إذ 
ناقشت اللجنة برئاسة الدرسي عددا من املواضيع املختلفة 

املدرجة عىل بنود االجتامع.
يشار إىل أن لجنة أوضاع وانتقاالت الاعبني التي يرتأسها 

الدورسي تضم يف عضويتها كا من: محمد جمشر، محمد 
فوالذ، وليد عصام أحمد، عامر حسن الخباز ويوسف الحرم.

جانب من االجتماع

شكرًا للجامهر املنامية 
التي لبت النداء منذ اليوم 

األول وحتى يوم أمس األخر 
للبطولة الخليجية لألندية، 
وشكرًا لكم عىل حضوركم 
وتشجيعكم ومساندتكم 

لاعبينكم الذين أسعدوكم 
فعًا املستويات والنتائج 
العالية والوصول للمباراة 

النهائية.. فشكرًا لكم من 
القلب إىل القلب يا جمهورنا 

الويف.
شكرًا، أقل كلمة تقال بحق 

الجامهر التي قطعت 
املسافات والتضحية بالغايل 
والنفيس من أجل الوقوف 

خلف ممثل مملكة البحرين 
يف البطولة الخليجية. هذه 

الجامهر رضبت أروع األمثلة 
يف اإلخاص والوفاء لفريقها 

البحريني بحضورها منذ اليوم 
األول للبطولة وحتى يوم 

أمس، إذ شهدت كثافة عددية 
كبرة فاقت األيام السابقة. 

هذه الجامهر ترفع لها القبعة 
عىل مبادرتها بتشجيع فريق 

املحرق ممثل مملكة البحرين 

اآلخر يف البطولة ذاتها من 
خال مباراة تحديد املركزين 

الثالث والرابع. 
وجودكم يف البطولة ساهم 

بشكل كبر يف إنجاح الحدث 
الخليجي، وبكم اكتمل 

“العرس البحريني الخليجي” 
رغم عدم تحقيق متكن املنامة 

من تحقيق اللقب املنتظر.

ش������������ك������������ًرا ل�������ل�������ج�������م�������ه�������ور ال������م������ن������ام������ي

جانب من االستقبال

النخلة  جائزة  منافسات  اختتمت 
لقف��ز الحواج��ز وال��ذي أقيمت 
ويندس��ور  رويال  مهرجان  ضمن 
للخي��ل يف بريطاني��ا، حيث جاء 
يف املرك��ز األول الريطاين روبرت 
س��ميث بزمن 54.01 ثانية، وجاء 
يف املرك��ز الثاين اميانوي��ل قاديرو 
54.48 ثاني��ة، ويف املرك��ز الثالث 
أوليف��ر روبرت��س بزم��ن 55.56 

ثانية.
ويف خت��ام املس��ابقة، ق��ام مدير 
الفريق املليك للقدرة خالد أحمد 
حس��ن ومدير املكت��ب اإلعامي 
ومركز املعلومات لس��مو الش��يخ 
نارص بن حم��د آل خليفة توفيق 
الفائزي��ن  بتتوي��ج  الصالح��ي 
بالجائ��زة الك��رى الت��ي حظيت 
مبشاركة كبرة وواس��عة من قبل 
مختلف الفرس��ان حي��ث متيزت 

املنافسات بقوتها ومستواها العايل 
للظفر باملراكز األوىل يف املس��ابقة 
التي تعتر من أبرز مسابقات قفز 

الحواجز يف املهرجان التاريخي.
وبهذه املناسبة، قال الدكتور خالد 
حس��ن بعد ختام التتويج “يعتر 
مهرج��ان روي��ال ونيدس��ور من 
أب��رز املهرجان��ات العاملية والتي 
يحظى مبتابعة كبرة وواسعة من 
قبل مختل��ف دول العامل باعتباره 
م��ن أق��دم املهرجان��ات العاملية 
املهرج��ان  كان  حي��ث  للخي��ل، 
فرصة حقيقية إلبراز اسم مملكة 
البحري��ن يف هذا املحفل الريايض 
الض��وء ع��ىل  الكب��ر وتس��ليط 
تعيشها  التي  الحضارية  املنجزات 
اململكة يف العه��د الزاهر لعاهل 
الباد حرضة صاحب الجالة امللك 
حمد بن عيىس آل خليفة املفدى 

يف شتى املجاالت”.
وأش��ار الدكت��ور خال��د “حظيت 
املس��ابقات الت��ي ت��رشف عليها 
مملك��ة البحري��ن بنج��اح كبرة 
ومش��اهدة جامهرية عالية نظرا 
للتنظي��م املتمي��ز وال��ذي حظي 
مبتابع��ة واهت��امم ممث��ل جالة 
الخرية وش��ئون  لألع��امل  امللك 
األعىل  املجل��س  رئيس  الش��باب 
للش��باب والرياضة رئيس اللجنة 
الشيخ  س��مو  البحرينية  األوملبية 
نارص ب��ن حم��د آل خليفة األمر 
ال��ذي ش��كل دافًع��ا قويًّ��ا أمام 
املنظمني من أجل إنجاح الحدث 
الري��ايض الكبر وال��ذي من بينه 
س��باقات الق��درة التي اسس��تها 
للعام  البحري��ن ونظمتها  مملكة 
السادس عىل التوايل باإلضافة إىل 

جانب من التتويجدعم مسابقات قفز الحواجز”. 

ت��ت��وي��ج أب���ط���ال ك����أس ال��ن��خ��ل��ة ل��ق��ف��ز ال��ح��واج��ز 
لندن           المكتب اإلعالمي

فريق المنامة متوجا بالميداليات الفضية فريق الشارقة بطل البطولة

جانب من الجماهير المنامية الحاضرة أمس

اكتفى فريق املحرق باملركز 
الرابع يف البطولة الخليجية، 

بخسارته أمام العريب القطري 
بنتيجة 80/70، يف لقاء 
تحديد املركزين الثالث 

والرابع الذي جمعهام أمس.
وجاءت نتائج أشواط املباراة 

كاآليت: 23/19 العريب، 
15/10 العريب، 25/18 العريب 

و23/17 املحرق.
 مجريات املباراة

ورضب املحرق بقوة بداية 
املباراة وأخذ عصا السبق 

بتقدمه 10/0، قبل أن 
يتحسن أداء العريب ويتمكن 
من تقليص الفارق إىل نقطة 
واحدة منتصف الربع األول 

بواقع 14/13، وصوال لتعديل 
النتيجة )17/17( وخطف 

التقدم نهاية الربع )23/19(.
وافتقد املحرق مطلع الربع 

الثاين للحلول الهجومية 
وتاهت تصويباته الغر 

مركزة التي ترجمها العريب 
لهجامت ناجحة وسع 

بها الفارق إىل 10 نقاط 

)29/19(، ثم ظل محافظا 
عىل تقدمه بالفارق 

نفسه منتصف الربع عىل 
الرغم من تدخات مدرب 

املحرق توين املستمرة، قبل 
أن يحسم الشوط األول 
ملصلحته بواقع 38/29.

وقلص املحرق الفارق مطلع 
الشوط الثاين ل�5 نقاط 

)36/41(، غر أن األخطاء يف 
الهجوم أعطت العريب فرصة 

تعزيز النتيجة وإعادة رفع 
الفارق إىل 10 نقاط منتصف 

الربع الثالث )39/49(، وعىل 

الرغم من تحول املحرق 

للدفاع الضاغط إال أن هجوم 

العريب كان أكرث فاعلية 

ليحسم هذا الربع )47/63(.

وتحسن أداء املحرق يف الربع 

األخر وقلص فارق النتيجة 

تدريجيا وصوال إىل 3 نقاط 

يف الدقيقة األخرة )73/70(. 

واستغل العريب أخطاء العبي 

املحرق وحافظ عىل تقدمه 

من لقاء المحرق والعربي أمسحتى حسم اللقاء ب� 80/70.

المحرق يخسر أمام العربي ويكتفي بالمركز الرابع
البعثتان تعودان اليوم

ومن املؤمل أن تعود 
بعثتا فريقي املنامة 

واملحرق إىل أرض 
الوطن، قرابة الساعة 

الواحدة ظهر اليوم 
)الثاثاء(، بعد أن 

اختتمت مشاركتها 
يف النسخة 38 من 
البطولة الخليجية 
التي أسدل الستار 

عىل منافساتها أمس.



أش��اد رئيس االتح��اد البحريني لكرة 
السلة س��مو الش��يخ عيىس بن عيل 
آل خليفة بالنجاحات املتواصلة التي 
تحققه بطولة س��مو الشيخ نارص بن 
حمد آل خليفة الرمضانية لكرة القدم 

ومدى تطورها خالل العقد األخري.
وأكد سمو الش��يخ عيىس بن عيل آل 
خليفة أن بطولة س��مو الشيخ نارص 
بن حمد آل خليف��ة تعد واحدة من 
أهم البطوالت الرياضية عىل الصعيد 

املح��يل نظ��رًا ملا تحمله م��ن أهمية 
كبرية ل��دى الالعبني والجامهري حيث 

باتت إرًثا رياضيًّا سنويًّا.
وأض��اف س��موه أن ه��ذه البطول��ة 
الرائ��دة حقق��ت نجاحات واس��عة 

من��ذ والدته��ا يف لعب��ة ك��رة القدم 
وحتى توس��عها لتشمل كافة األلعاب 
الجامعي��ة، مثنًيا س��موه عىل العمل 

الكبري الذي تبذله اللجنة املنظمة.
ك��ام ش��دد س��موه ع��ىل دور هذه 

احتض��ان  يف  الصيفي��ة  البط��والت 
الش��باب والالعبني غ��ري املدرجني يف 
قوائ��م االتح��ادات الرياضي��ة بصفة 

رسمية.
وبني س��مو الش��يخ عي��ىس بن عيل 

آل خليف��ة أن مثل ه��ذه البطوالت 
الرمضانية تس��اهم يف إبراز املواهب 
الش��ابة يف ش��تى األلع��اب وتعطي 
األندي��ة فرص��ة مثالي��ة الكتش��اف 
مواهب جديدة لتدعيم بها صفوفها.

س���م���و ال���ش���ي���خ ع��ي��س��ى ب����ن ع��ل��ي:
ا بحرينّيً ا  رياضّيً إرثا  باتت  “ناصر 11”  بطولة 

نجاحاتها كبيرة منذ والدتها

اللجنة اإلعالمية

يدّشن فريقا الفخار وطموح مشوارهام 
يف “نارص 11” مبواجهة مثرية ومشوقة 

بينهام يف الساعة 5.35 مساء عىل 
ملعب مدينة خليفة الرياضية لحساب 

املجموعة الرابعة، فيام يلتقي فريقا 
نوماس والفخامة عند الساعة 8.00 يف 

ختام منافسات الجولة األوىل.
وتحمل مواجهة الفخار وطموح يف 
طياتها الكثري من التشويق واملتعة 

واإلثارة ال سيام ما يضامنه من خامات 
وقدرات وإمكانات تضعهام يف مصاف 

املنافسة عىل اللقب، ففريق الفخار 
يعترب واحًدا من فرق املربع الذهبي 
ودامئًا ما يتواجد بني الكبار وآخرها 
يف املوسم املايض عندما بلغ املباراة 
النهائية وخرسها أمام جرنز يونايتد 
بعدما كان قريبا من اللقب بتقدمه 

يف املباراة، ويعتمد الفريق كثريا عىل 
الجامعية يف ظل حالة االنسجام 

والتفاهم الكبريين بني العبيه ويقود 
الفريق فنيا املدرب فيصل عبداملجيد.

ويف املقابل، فإن فريق طموح يدخل 

البطولة وعىل رغم الغموض الذي 

يحيط به إال أن املتابعني له يؤكدون 

أنه سيكون مبثابة الرقم الصعب ورمبا 

يذهب بعيًدا يف البطولة ال سيام مع 

اإلعداد الطويل والجيد الذي خاضه 

واملباريات الكثرية التي لعبها مع أندية 

محلية وهو ما ساهم يف تطور الفريق 

فنيًّا وبدنيًّا ولياقيًّا، ويقود الفريق فنيًّا 

املدرب أحمد عيىس.

أما املباراة الثانية بني نوماس والفخامة 

فإن عنوانها الرئييس يشري إىل التكافؤ 

بني الفريقني يف ظل تشابه ظروف 

الفريقني واإلعداد الذي سبق املشاركة، 

ويقود الفخامة املدرب الوطني 

حمد محمد واستعان بالعبني شباب 

مدعومني ببعض العبي الخربة، يف حني 
يأمل فريق نوماس يف تسجيل مشاركة 

إيجابية والتقدم أكرث يف البطولة لألدوار 
املتقدمة مثلام فعل يف النسخة األخرية 
بالوصول للدور ربع النهايئ، ولعل حالة 

التفاؤل التي تسود الفريق تعود إىل 
النتائج الجيدة التي حققها يف املباريات 

الودية الكثرية التي خاضها، ويقود 
الفريق فنيا املدرب خميس فرحان.

لقاء اإلثارة يجمع الفخار وطموح .. ونوماس يلتقي بالفخامة

فريق الفخار فريق طموح

سمو الشيخ عيسى بن علي  سمو الشيخ ناصر بن حمد

عالمي يا “الحردان”

السبع: هدف الحردان عزز الفوز

شوقي: بداية صعبة والقادم أفضل

“ميزان سلمان”

لمسات  فنية 

في 9 دقائق

صفق الحضور طوياًل للهدف 
الرائع الذي أحرزه الالعب فهد 
الحردان نظرًا لجامليته الفائقة، 
حني “ملح” تقدم حارس مرمى 
فريق النوايف وأرسل صاروًخا 

عابرًا للقارات من عىل خط 
منتصف امللعب ليستقر يف 

الشباك، وبال أدىن شك، يعترب 
“صاروخ الحردان” أجمل أهداف 

البطولة بال منازع حتى اآلن، 
ليستعيد به الالعب ذكرياته 

الجميلة مع معشوقته الكروية، 
كام قدم مستوى مميز وكان أحد 

األقطاب الرئيسية ملعادلة االنتصار 
األول لحامل اللقب.

رفض العب فريق جرنز يونايتد حمد السبع 
وصف فوز فريقه عىل النوايف بالسهل وقال 

“كان فوزًا متوقًعا نتيجة حامس وتركيز وجدية 
وانضباط يف امللعب ويف التدريبات، ونحن 

حامل اللقب وعلينا أن نظهر بصورة مرضية 
ونعكس تعليامت الجهاز الفني”، وأوضح بأن 

هدف فهد الحردان عّزز الفوز وبعرث أوراق 
فريق النوايف وجعل العودة صعبة عليه، 

وهو ما استفاد منه فريقه وحقق فوزاً مهاًم، وامتدح السبع الروح العالية 
لدى العبي فريقه طوال املباراة، وأبدى السبع رضاه عن املستوى الذي 
قدمه الفريق، خصوًصا وأن الفريق املنافس هو فريق النوايف صاحب 

املستويات الرفيعة، مضيًفا أن الفوز عليه ذو قيمة عالية.

عرب العب فريق تايلوس إبراهيم شوقي عن فرحته باالنتصار الصعب 
والثمني الذي حققه فريقه عىل حساب جرناس يف انطالقة مشواره يف 

“نارص 11”، مؤكًدا أن البداية كانت صعبة وقوية خصوصا مع حالة 
الغموض الذي كان عليها الفريق الخصم قبل ان يدخل يف الشوط الثاين 

ويسيطر عىل مجريات اللعب حسب وصفه. وقال شوقي “بدايتنا يف 
املباراة كانت صعبة سمحت للفريق املنافس السيطرة عىل مجريات 

اللعب ال سيام مع حالة الغموض الذي كانت عليه قبل انطالقة املباراة، 
ويف الشوط الثاين نجحنا يف السيطرة عىل مجريات اللعب بفضل التغيريات 

الفنية التي أدخلها املدرب عىل التشكيلة والطريقة”.
وأكد شوقي أن فريقه تنتظره مهمة أصعب يف املباراتني القادمتني خصوًصا 

أنه سيواجه فريقني مرشحني لبلوغ الدور الثاين، إال أنه أكد ثقته املطلقة 
يف زمالئه الالعبني يف تقديم صورة أفضل عن املباراة األوىل، مؤكداً أن 

فريقه سيقاتل من أجل بلوغ الدور الثاين بغض النظر عن األسامء التي 
سيواجهها.

أبهر النجم الدويل السابق حسني سلامن الحضور مبستواه املعهود عندما 
قدم أداًء ملفتاً للغاية رغم أن متريراته الساحرة مل تجد الصدى املطلوب 

من قبل زمالئه يف فريق النوايف حيث خرس املواجهة يف الجولة االوىل أمام 
جرنز يونايتد بثالثية نظيفة. 

سلامن أثبت علو كعبه باقتدار وبال شك فإن مشاركته يف “نارص 11” تضفي 
نكهة خاصة للبطولة حيث من املنتظر أن يعوض النوايف خسارته يف 

الجولة الثانية والحفاظ عىل حظوظ التأهل إىل دور ال�16 من املسابقة. 

كشف فريق جرنز يونايتد عن نواياه البطولية مبكرًا عندما 
قدم نفسه بقوة كأبرز املنافسني عطفاً عىل األداء املميز الذي 

ساهم بفوزه الكبري عىل النوايف بثالثية نظيفة يف الجولة األوىل 
ليتصدر به ترتيب املجموعة الثانية عن جدارة واستحقاق.

الالفت يف اللقاء بعيًدا عن النتيجة، هو التناغم الفني الكبري 
بني خطوط الفريق يف إشارة إىل االستعداد املبكر لخوض غامر 

املنافسة، فعىل الصعيد الفني أتت مدرب الفريق الشيخ 
سلامن بن عبدالرحمن واملرشف الفني الكابنت عادل املرزوقي 

بثامرها يف الظهور األول لحامل اللقب.

ثالثة أهداف زرعها حامل اللقب فريق جرنز يونايتد يف شباك 
النوايف كان العنوان األبرز لها أنها جاءت يف غضون 9 دقائق 

فقط ويف الشوط الثاين من اللقاء بعد نهاية الحصة األوىل 
بالتعادل السلبي بني الفريقني، وترجم جرنز يونايتد أفضليته 

إىل أهداف يف الدقائق )52، 55، 61( عرب الثاليث حسن رضا 
وفهد الحردان ودييغو دا سيلفا عىل التوايل.

ناجي: سنقاتل من أجل التعويض

تعملق “عموري”

قدم العب فريق جرناس ناجي فتحي ناجي اعتذاره لزمالئه الالعبني 
بعدما أهدر ركلة جزاء كانت كفيلة يف وضع فريقه يف املقدمة مع نهاية 

الشوط األول، مؤكًدا أنه مل يكن يرغب يف إهدارها لوال سوء الحظ 
والتوفيق الذي الزم حارس مرمى تايلوس عمر إبراهيم والذي وصفه بأنه 

نجم املباراة بعدما تألق يف رد الكثري من الكرات والتصدي بكل شجاعة 
لكل الكرات الصعبة التي وصلته، وقال ناجي “باتت مهمتنا أصعب بكثري 
يف حسابات املنافسة خصوصا أننا سنواجه حامل اللقب فريق بتلكو جرنز 
يونايتد والنوايف وهام من الفرق املرشحة للمنافسة عىل اللقب والوصول 

للدور نصف النهايئ وسنسعى لتقديم األفضل لتحقيق النتائج اإليجابية”.

فرض حارس مرمى فريق تايلوس عمر إبراهيم نفسه كأحد نجوم 
اللقاء الذي جمعه بفريق جرناس بعد أن تكفل بالتصدي لركلة الجزاء 
التي نفذها العب األخري ناجي فتحي ناجي، حيث كان أحد األسباب 

الرئيسية يف االنتصار األول لفريقه، ومل يكتف “عموري” بذلك 
ا منيًعا أمام هجامت الخصم املتوالية ليتوج جهوده  بل وقف سدًّ

الشخصية بالفوز بجائزة أفضل العب يف اللقاء عن جدارة واستحقاق.

حمد السبع 

فهد الحردان 

جعفر: لم تتضاءل

نفى مدافع فريق النوايف أحمد 

جعفر تضاؤل آمال فريقه يف 

التأهل إىل الدور ربع النهايئ 

وقال إن فريقه رغم الخسارة 

من بتلكو جرنز يونايتد إال أنه 

استطاع تشكيل خطورة عالية عىل 

مرمى منافسه بل إنه كان األفضل 

لكنه مل يستغل الفرص السانحة 

للتسجيل، وأكد أن الخسارة لن 

تؤثر نفسيًّا عىل الفريق بحكم 

أنه ميتلك األفضل وخصوًصا يف 

منتصف امللعب، نافًيا أن يكون 

خط الهجوم الحلقة األضعف يف 

الفريق.

أحمد جعفر
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خطف فريق فور ايفر فوزا مثينا وغاليا عىل 
حساب فريق صقور البحرين بأربعة أهداف 
لهدفني يف انطالقة مش��وارهام يف املجموعة 
الثالث��ة، ليض��ع ف��ور ايف��ر أول 3 نقاط يف 
رصيده يف حني بقى صق��ور البحرين بدون 
نقاط، وس��جل أهداف الفائز يوسف محمد 
الس��كران “26”، حاتم صالح “29”، ومحمد 
 ،”5+90“ املط��وع  وعب��اس  س��ليم”51”، 
فيام س��جل للخارس مجتبى عبدعيل “37”، 

وحسن محمد “76”.
وشهدت املباراة تبادل السيطرة بني الفريقني 
ع��ىل رغم البداية الحذرة وفرتة جس النبض 
الت��ي أنهاها فور ايف��ر لصالحه بهدفني مع 
منتص��ف الش��وط األول وع��زز تقدمه إىل 
نهاية املباراة بفض��ل أفضليته الفنية، وعاد 
صق��ور البحرين الذي اندفع العبيه للهجوم 
ولكن محاوالته اصطدمت بدفاع مستميت 

م��ن العبي ف��ور إيفر الذي حق��ق انطالقة 

جيدة يف نسخة هذا العام.

وحاز العب فريق فور ايفر يوس��ف محمد 

الس��كران ع��ىل جائزة رج��ل املب��اراة بعد 

املس��توى الرائع ال��ذي قدم��ه ونجاحه يف 

تس��جيل هدف التق��دم لفريق��ه وصناعته 

لله��دف الث��اين.  ويف مباراة أخ��رى، رضب 
فري��ق الصق��ر األبي��ض بقوة وحق��ق أكرب 
نتيجة يف البطولة بفوزه عىل منافس��ه فريق 
القلعة بخمسة أهداف دون مقابل لحساب 
املجموعة الثالثة ليتصدر بفارق هدفني عن 

فريق فور إيفر.
س��جل أه��داف الصق��ر األبي��ض املحرتف 
السعودي يف الفريق محمد عطية وهو أول 
الع��ب يحقق هاتريك، وج��اءت أهدافه يف 
الدقائ��ق )20 و   48و 80 م��ن ركلة جزاء( 
و فورتش��ن )83( واختت��م األهداف حمزة 
عبدالرحمن )3+90( ليبق��ى الخارس بدون 

نقاط ويكسب الصقر األبيض أول نقاطه.
 وظف��ر نجم فري��ق الصق��ر األبيض أحمد 
يعقويب بجائ��زة أفضل العب يف املباراة بعد 
بروزه الكبري منذ بداية اللقاء وحتى خروجه 
قبل نهاية الشوط الثاين بأقل من 10 دقائق.

فور إيفر ُيسقط صقور البحرين برباعية

من لقاء فور ايفر وصقور البحرين 



بدأت اللجنة العليا املنظمة لبطولة 
رشكات التأم��ن الرمضاني��ة لك��رة 
القدم يف وضع ملساتها االخرية عىل 
تحضرياته��ا واس��تعداداتها االخرية 
النس��خة الع��ارشة من  النطالق��ة 
البطول��ة بحلته��ا الجدي��دة، التي 
ستقام للمرة األوىل بتنظيم وارشاف 

جمعية التأمن البحرينية.
ويش��ارك يف النس��خة العارشة 12 
التأم��ن  رشكات  ميثل��ون  فريق��ا 
البحري��ن،  العامل��ة يف  املختلف��ة 
وتس��تضيف منافساتها صالة نادي 

الشباب يف جدحفص.
وألول مرة ستشهد البطولة مشاركة 
العب محرتف واحد لكل فريق من 
خارج الرشكة، حيث سعت اللجنة 
املنظمة من خالل هذه الخطوة اىل 

زيادة رقعة املنافسة وتكافؤ الفرص 
بن الف��رق املش��اركة يف البطولة، 
باالضافة اىل جذب الجامهري املحبة 

لكرة القدم داخل الصاالت.
التأم��ن  جمعي��ة  مدي��ر  وعل��ق 
العامدي  عبدالحمي��د  البحريني��ة 
ع��ن إرشاف الجمعي��ة عىل تنظيم 
البطولة للمرة األوىل قائال بأن ذلك 
يأيت م��ن منطلق إمي��ان الجمعية 
بأهمية البطولة بالنس��بة لرشكات 
التأم��ن التي اعت��ادت عىل تالقي 
ارسته��ا يف أجواء اخوية خالل ليايل 

شهر رمضان املبارك.
أعضاء  جمي��ع  الع��امدي  وأضاف 
مجلس اإلدارة وافقوا باالجامع عىل 
تنظيمها  الجمعية مسئولية  تحمل 
وهذا يعكس األهمية التي وصلت 

إليه البطولة.
وب��ننّ أن الجمعي��ة ت��درك حجم 
البطولة وحرصها  اتجاه  مسئوليتها 
عىل إخراجها بصورة متميزة، معربا 
عن ثقته الكب��رية يف جهود اللجنة 
تحقيق  ع��ىل  وقدرته��ا  املنظم��ة 
إدارة  طموحات وتطلعات مجلس 
الجمعية مل��ا ميتلكونه من خربة يف 
إدارة البطول��ة والتعامل مع جميع 
الفرق املش��اركة، كام أكد العامدي 
عىل دعم الجمعي��ة الكامل للجنة 
املنظمة للقيام بكل ما من شأنه ان 

يساعد عىل متيز البطولة. 
ومن جهته، قال رئيس اللجنة العليا 
املنظم��ة للبطولة رضا الحاييك بأن 
اس��تمرارية البطولة يشكل اهمية 
كبرية بالنس��بة للعاملن يف رشكات 

التأم��ن الذين يرون فيها متنفس��ا 
ومناس��بة جيدة تلتق��ي فيها ارسة 
التأم��ن س��نويا خالل ليايل ش��هر 

رمضان املبارك.

النس��خة  ان  الحاي��يك  واض��اف 
العارشة ستش��كل منعطفا جديدا 
ارشاف  أن  إىل  مش��ريا  للبطول��ة، 
جمعي��ة رشكات التأم��ن البحرين 

عىل تنظيمها س��يضيف املزيد من 
التطور والنجاح، معربا عن خالص 
ش��كره لرشكة التكافل الدولية عىل 
تنظيمه��ا املتمي��ز للبطول��ة خالل 

النسخ التسع املاضية.
وأك��د الحاي��يك ع��ىل أن بطول��ة 
متميزة  2018 ستش��هد مش��اركة 
من رشكات التأم��ن التي اصبحت 
اكرث اهتامم��ا بالبطولة، موضحا أن 
جمي��ع الفرق باتت ت��ويل اهتامما 
جي��دا لفرقه��ا واعدادها بش��كل 
مناس��ب للظه��ور بافض��ل صورة 
ممكن��ة خالل املباري��ات، الفتا إىل 
أن هذا االهتامم سينعكس بصورة 
ايجابية عىل املس��توى الفني العام 

للبطولة.

اللجنة المنظمة تضع اللمسات األخيرة النطالقة “تأمين 10”
العمادي: جمعية التأمين تدرك أهمية البطولة وتحرص على نجاحها

عبدالحميد العمادي رضا الحايكي

ل اتحاد البحرين للدفاع   ش��كنّ
عن النفس لجنة لعبة الهابكيدو 
لالنض��امم إىل منظومة االتحاد 
خالل الفرتة القادمة رس��ميًّا يف 
خط��وة أعلن عنها االتحاد بعد 
دراس��ة عميقة وتهيئة األجواء 

كافة من أجل تدشينها.
وت��أيت ه��ذه الخط��وة ضمن 
اس��رتاتيجية اتح��اد البحري��ن 
للدفاع عن النفس برئاسة أحمد 
الهادف��ة إىل انضامم  الخي��اط 
ألعاب الدفاع ع��ن النفس إىل 
منظومة االتح��اد، حيث تعترب 
لعبة الهابكيدو إحدى األلعاب 
املهم��ة يف الدفاع ع��ن النفس 
وس��تحظى باهت��امم كبري من 

الشارع الريايض.
وكلف اتح��اد البحرين للدفاع 
عن النفس نائب رئيس االتحاد 
عمر بوك��امل ليكون أميًنا لرس 
لعبة الهابكي��دو، حيث حرص 
بوك��امل ع��ىل وضع األس��س 

والقواعد الخاصة باللعبة.

وأعل��ن رئيس اتح��اد البحرين 
للدف��اع ع��ن النف��س أحم��د 
الخياط عن تعين صالح جعفر 
محم��د الخ��راز رئيًس��ا للجنة 
الهابكيدو، حي��ث أكد الخياط 

أن صالح جعف��ر الخراز يتمتع 
بإمكاني��ات عالي��ة ويعترب من 
خرية املدربن الفنين واملدربن 
يف لعبة الهابكيدو، مش��رًيا إىل 
أنه الرجل املناسب لتويل مهمة 

رئاس��ة اللجنة الفنية وسيعمل 
ع��ىل تش��كيل أعض��اء اللجنة 

خالل الفرتة القادمة.
وأوض��ح الخي��اط أن بوك��امل 
حريص عىل تحقيق اسرتاتيجية 
االتحاد من خالل تدش��ن لعبة 
الهابكيدو رسميًّا، مشريًا إىل أنه 
سيكون أحد العوامل الرئيسية 
بتحقيق رؤية االتحاد يف الفرتة 

القادمة.
وأشار الخياط أن انضامم لعبة 
االتحاد  الهابكيدو تحت مظلة 
س��يكون لها طاب��ع خاص مع 
األلعاب األخ��رى خصوًصا أنها 
الرياضات املهمة والتي  إحدى 
يحرص عدد كبري من الرياضين 
عىل مامرس��تها، مبيًنا أن الفرتة 
القادمة ستشهد تنظيم العديد 
من الفعاليات املختلفة الخاصة 
باللعبة، ومتمنيًّ��ا كل التوفيق 
والنجاح للكاب��ن صالح الخراز 

يف مهمته القادمة.

أك��دت عض��و مجل��س إدارة 
أللع��اب  البحرين��ي  االتح��اد 
القوى، رئيسة لجنة املوهوبن 
رقي��ة الغرسة اهت��امم االتحاد 
مبواصلة الكشف عن املواهب 
بالتع��اون م��ع إدارة الرتبي��ة 
الرياضية والكشفية واملرشدات 
ب��وزارة الرتبي��ة والتعلي��م يف 
مختلف مدارس الوزارة تنفيًذا 
األول  النائ��ب  لتوجيه��ات 
لرئيس املجلس األعىل للشباب 
والرياض��ة، رئي��س اتحاد دول 
غ��رب آس��يا أللع��اب القوى، 
رئيس االتحاد البحريني أللعاب 
القوى س��مو الش��يخ خالد بن 
حم��د آل خليف��ة الرامية إىل 
املواهب  املزيد من  اكتش��اف 

لرفد املنتخبات الوطنية.
لجنة  ب��أن  الغرسة  وأضاف��ت 
بزي��ارة  قام��ت  املوهوب��ن 
19 مدرس��ة للبن��ن والبن��ات 
م��ن  يق��ارب  م��ا  وفحص��ت 
300 طال��ب وطالب��ة أجريت 
عليهم االختب��ارات واملقاييس 
اختيار  وت��م  دوليًّا  املعتم��دة 
مجموعة جدي��دة من الطلبة 
والطالب��ات املتميزي��ن، ع��ىل 
أن يت��م اس��تدعاء البقية بعد 

امتحانات نهاية العام الدرايس 
الحايل.

وأك��دت الغ��رسة أن االتح��اد 
البحريني أللعاب القوى ماض 
اكتش��اف  برنام��ج  تنفي��ذ  يف 
املواه��ب بالتع��اون مع وزارة 
به��دف  والتعلي��م  الرتبي��ة 
اكتش��اف خام��ات واعدة من 
لصق��ل  والطالب��ات  الطلب��ة 
قدراته��م ومهاراتهم مبا يؤدي 
إىل ب��روز ع��دد م��ن الالعبن 

املتميزي��ن يف س��باقات العدو 
تحدي��ًدا، موضح��ة أن لجن��ة 
املوهوبن تبذل جهوًدا كبرية يف 
سبيل تنفيذ برامجها وخططها 
وق��د نجحت الع��ام املايض يف 
اكتش��اف عدد م��ن املواهب 
الذين خاضوا معسكرًا تدريبيًّا 
واعد  بانتظار مستقبل  بفرنسا 
املش��اركات  مختلف  له��م يف 

الخارجية.
وع��ربت الغرسة ع��ن ارتياحها 

والذي  املوهوبن  برنامج  لسري 
متخض ع��ن زيارة ع��دد كبري 
من املدارس إلجراء مس��ح عن 
املوهوبن، متمني��ة أن تتكلل 
جمي��ع تلك الجه��ود بتحقيق 
نتائ��ج إيجابي��ة تتواف��ق مع 
مجلس  وتطلع��ات  طموحات 
إدارة االتح��اد برئاس��ة س��مو 
الش��يخ خال��د ب��ن حم��د آل 

خليفة.

ا تشكيل لجنة الهابكيدو... وصالح الخراز رئيًسا فنّيً

اتحاد ألعاب القوى يكتشف مواهب جديدة بالمدارس

أم الحصم            اتحاد البحرين للدفاع عن النفس

الرفاع              االتحاد البحريني أللعاب القوى

أحمد الخياط برفقة عمر بوكمال

جانب من الزيارات التي قامت بها لجنة الموهوبين للمدارس

استقبال رسمي لمنتخبنا 
الوطني للرماية 

 ياسين يحاضر بأول دورة 
لإلداريين الفنيين بألعاب القوى 

ضاحية السيف – اللجنة األوملبية: حظي منتخبنا الوطني 
للرماية باستقبال رسمي حافل لدى عودته أمس األول من 
أذربيجان بعد املشاركة يف البطولة الدولية لرماية الشوزن 

وفوزه باملركز األول وامليدالية الذهبية يف مسابقة الرجال التي 
استحقها الرامي حسن ماجد.

وكان يف مقدمة مستقبيل األبطال بقاعة الترشيفات مبطار 
البحرين الدويل سمو الشيخ خليفة بن سلامن بن محمد آل 

خليفة ونائب رئيس االتحاد البحريني للرماية الشيخ حمد بن 
راشد آل خليفة وعدد من أعضاء مجلس إدارة االتحاد وهود 
املناعي وصالحة الرميحي من دائرة الشئون الرياضية باللجنة 

األوملبية البحرينية.
وقد قام كل من سمو الشيخ خليفة بن سلامن بن محمد آل 

خليفة والشيخ حمد بن راشد ال خليفة بتقديم باقات الورود 
إىل الرماة األبطال مهنأينهم  بالنتائج املتميزة التي حققوها، 

مشيدين باألداء الرائع للرامي حسن ماجد والذي حقق 
املركز األول وامليدالية الذهبية بكل جدارة واقتدار ليعكس 

املكانة املرموقة لرياضة الرماية والتي متتلك رصيًدا مرشًفا من 
النجاحات واإلنجازات، معربن عن أملهام يف أن يشكل هذا 
اإلنجاز حافزًا من أجل بذل املزيد من الجهد يف سبيل رفع 

اسم اململكة عالًيا مبختلف املحافل الخارجية. مؤكدين حرص 
االتحاد عىل مواصلة دعم جميع الرماة مبا يسهم يف تحقيق 

املزيد من اإلنجازات املتميزة عىل كافة املستويات. 

حسن علي:

شارك املحارض الدويل يف ألعاب القوى عيل ياسن يف الدورة 
الدولية الدراسية األوىل لإلدارين الفنين “املستوى األول” 

)NTO( والتي تقام حاليًّا مبدينة رام الله الفلسطينية بإرشاف 
االتحاد الدويل أللعاب القوى.

وافتتحت الدورة أمس األول بحضور رئيس اللجنة األوملبية 
الفلسطينية اللواء جربيل الرجوب، حيث تستمر الدورة لغاية 

15 مايو الجاري وهي أول دراسة دولية تقام يف فلسطن.
وعرب ياسن عن اعتزازه الكبري بتكليف االتحاد الدويل أللعاب 
القوى له ليكون محارًضا يف أول دورة إدارية تقام يف فلسطن 

بصفته محارًضا دوليًّا معتمًدا، وذلك يف إطار الجهود التي 
يبذلها االتحاد الدويل لتخريج نخبة من الكوادر اإلدارية يف 

رياضة ألعاب القوى، موضًحا أنه بعد االنتهاء من الدورة 
سيقدم دورة أخرى مامثلة يف قطاع غزة بناء عىل تكليف 

االتحاد الدويل أللعاب القوى.
وأكد ياسن أهمية إقامة مثل تلك الدورات يف فلسطن لتأهيل 
نخبة من الكوادر العاملة يف رياضة ألعاب القوى ونرش اللعبة 

ورفدها بأهم الكوادر املتميزة، وهي أهداف يتطلع إليها 
االتحاد الدويل من أجل رفع مستوى ألعاب القوى يف سائر 

دول العامل ومن بينها البلدان النامية، مؤكًدا أهمية إقامة تلك 
الدورة يف دولة فلسطن تحديًدا والتي متر بظروف صعبة تحتم 

إقامة مثل تلك الدورات الدراسية لكرس الحصار والعمل عىل 
تأهيل نخبة من اإلدارين الحاملن لشهادة “املستوى األول” 

.)NTO(

جانب من االستقبال
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اكتم���ال املرحل���ة الأول���ى يف حو�سب���ة املحاكم 
بتد�شني حزمة من اخلدمات الإلكرتونية

املنام���ة - املجل����س الأعلى للق�ش���اء: اأكد 
رئي�س حمكم���ة التمييز نائ���ب رئي�س املجل�س 
الأعلى للق�ش���اء عب���داهلل البوعين���ني اأن حزمة 
اخلدمات التي مت تطويرها مع هيئة املعلومات 
واحلكومة الإلكرتونية لإدارة املحاكم، مبتابعة 
من اللجنة التن�شيقية برئا�شة ويل العهد نائب 
القائ���د الأعل���ى النائ���ب الأول لرئي�س جمل�س 
الوزراء �ش���احب ال�ش���مو امللكي الأمري �شلمان 
ب���ن حمد اآل خليفة، ت�ش���كل نقلة نوعية يف اآلية 
التقا�ش���ي وتي�ش���ري الإجراءات التي تتم داخل 

املحاكم.
جاء ذلك خالل الإعالن عن تد�شني املرحلة 
الأول���ى من م����روع تطوي���ر خدم���ات املحاكم 
والتي ت�ش���م خدمة تقدمي وكالة )للمحامني(، 
وخدم���ة تق���دمي طلب���ات ذات �ش���لة بالدعوى 
الق�ش���ائية، وخدمة تقدمي مذك���رات الدعوى، 
وخدمات اخلرباء )تقدمي تقرير اخلبري( وخدمة 
ال�ش���تعالم عن ملف دع���وى ق�ش���ائية، والتي 

يعول عليها اأن تع���زز من الأداء العام وتقل�س 
من امل���دد الزمنية لإجن���از املعامالت وخف�س 
التكلفة الت�ش���غيلية الجمالية من خالل تفعيل 
التبادل والتكامل بني اإدارة املحاكم واملراجع 

وجعل القيام بذلك اأمًرا مي�رًا و�ريًعا عرب بوابة 
احلكومة الإلكرتونية.

الع���دل  وزي���ر  ق���ال  ال�ش���دد،  ه���ذا  ويف 
وال�ش���وؤون الإ�شالمية والأوقاف ال�شيخ خالد بن 

علي اآل خليف���ة اإن ما توليه الوزارة من اهتمام 
بال���غ لدعم التوج���ه احلكومي لعملي���ة التحول 
الإلك���رتوين وال�ش���تفادة من ذل���ك يف تطوير 
خدم���ات موؤ�ش�ش���ات القط���اع الع���ام، يت���م من 

خالل تنفيذ برنامج متكامل ي�ش���م جمموعة من 
امل�ش���اريع، من �ش���منها م�روع تطوير خدمات 
اإدارة املحاك���م وال���ذي يج���ري تنفي���ذه عل���ى 
مرحلتني، موؤكًدا اأهمية عالقة ال�راكة والتعاون 
ب���ني ال���وزارة وهيئ���ة املعلوم���ات واحلكوم���ة 
الإلكرتوني���ة خلدم���ة العدالة يف املق���ام الأول، 
م�ش���يًدا بجهود الهيئة وتعاونها املثمر والذي 

اأ�شهم يف تنفيذ هذه احلزمة من امل�شاريع.
م���ن جهته، قال الرئي����س التنفيذي لهيئة 
املعلومات واحلكومة الإلكرتونية حممد القائد 
اإن تنفيذ التوجيهات الداعية لتطوير اخلدمات 
احلكومية وتقدميها باأعلى م�ش���تويات اجلودة 
وت�ش���هيل ال�ش���تفادة منه���ا اإلكرتونًي���ا ه���ي 
اأولوية ق�شوى تاأتي �شمن ا�شرتاتيجية الهيئة 
الت���ي تعمل عل���ى تنفيذها، ويعك�س حر�ش���ها 
على تق���دمي خمتلف اأوجه الدعم للموؤ�ش�ش���ات 
احلكومية؛ مل�شاعدتها على ا�شتكمال جهودها 

يف عملية التحول الإلكرتوين.

• جانب من تد�شني املرحلة الأولى من م�روع تطوير خدمات املحاكم	

3 �سنوات ل�ساب �سنع “قنبلة” وو�سعها يف الربهامة
بدء حماكمة الآ�سيوي قاتل �سديقه ده�ًسا 

املتهم مقيم يف اململكة ب�شورة غري قانونية

�رعت املحكمة الكربى اجلنائية الأولى يف حماكمة 
�ش���اب اآ�شيوي اجلن�ش���ية )32 عاما( يواجه تهمة القتل 
العمد لأحد معارفه عرب ال�ش���طدام به عمدا اأثناء ركوبه 
دراجت���ه النارية، وهرب املتهم من موقع احلادث الذي 
ل توج���د به اآثار فرامل، فيما اأكد املجني عليه يف موقع 
احلادث لزمالئه يف العمل وقبل وفاته اأن املتهم يحاول 
قتل���ه، واأجلت حماكمت���ه حتى جل�ش���ة 27 مايو اجلاري؛ 
للمرافعة مع الت�ريح لوكيله ب�شورة من اأوراق الدعوى 

مع ا�شتمرار حب�س املتهم.
كان ق���د تلق���ى مركز �رط���ة البديع بالغ���ا مفاده 
وقوع حادث ت�شادم مرور بني �شيارة ودراجة نارية، ما 
اأدى اإلى اإ�شابة قائد الدراجة باإ�شابات بليغة نقل على 
اإثرها اإلى امل�شت�ش���فى لتلقي العالج الالزم، كما جاء يف 
البالغ اأن قائد ال�ش���يارة هرب من مكان الواقعة مبجرد 
وقوع احلادث، اإل اأن اجلهات الأمنية ت�ش���ككت يف كونه 
حادث���ا، اإذ مل يتم العثور على اأية اآثار للفرامل يف مكان 
احلادث اأو اآثار لزحف عجالت ال�شيارة على الأر�س، مما 

ي�شري اإلى اإمكان وجود �شبهة جنائية يف الواقعة.
وبالفع���ل متكنت الأجهزة الأمنية من القب�س على 
املتهم بعد التحري عن مرتكب احلادث، والذي ات�شح 
اأنه مقي���م يف البالد بطريقه غري م�روعة، وبا�ش���تجوابه 
ح���ول احلادث قرر اأنه كان يقود ال�ش���يارة واأنه بالفعل 
ه���رب من م���كان احلادث؛ خوف���ا من بط�س امل���ارة به، 
خ�شو�ش���ا واأن���ه اأول م���ره يق���ع يف مث���ل ه���ذا املوقف 
وي�شطدم ب�شخ�س بوا�شطة �شيارته، مدعيا اأن احلادث 
مل يكن متعمدا، واأن قائد الدراجة كان يقود يف الجتاه 

املعاك�س، واأنه املخطئ واملت�شبب باحلادث.
واأ�ش���درت النياب���ة العامة قراره���ا بحب�س املتهم 
ملدة 24 �ش���اعة فقط على ذمة الق�ش���ية؛ وذلك حلني 
ال�شتماع اإلى اأقوال املجني عليه، والذي كانت اإ�شابته 
عبارة عن �ش���لل �شفلي وك�ش���ور يف ال�شلوع وجتمع ماء 

ح���ول الرئ���ة، اإل اأنه مت اإخالء �ش���بيله بعد ذلك؛ ب�ش���بب 
ورود تقري���ر م���ن الطبي���ب ال�رع���ي مف���اده �ش���عوبة 

ا�شتجواب املجنى عليه واأخذ اأقواله.
لكن رج���ال الأمن مل يه���داأ لهم بال ومل يرت�ش���وا 
بالتفا�شيل الأولية؛ كونهم متيقنني اأن احلادث يحوي 
�ش���بهة جنائي���ة موؤكدة، وا�ش���تمعوا اإلى اأقوال �ش���هود 
الواقع���ة، وه���م كل من زم���الء املجني علي���ه يف العمل، 
اإ�شافة اإلى �شاهد عيان كان مارا يف ال�شارع نف�شه الذي 
ت�ش���ادف ح�ش���ول احلادث فيه، اإذ اأجم���ع زمالء املجني 
عليه اأن املتهم �ش���ديق املجن���ي عليه، واأن احلادث مل 
يكن بال�ش���دفة، خ�شو�شا واأنه ح�ر قبل احلادث باأيام 
قليلة و�ش���األ عن املجني عليه يف م���كان عمله، وعندما 
مل يج���ده بداأ بال����راخ عليهم، وطلب منه���م اأن يبلغوا 
املجن���ي عليه اأنه �ش���يح�ر مرة اأخ���رى يف يوم 8 فرباير 

للقائه، وهو يوم الواقعة ذاته.
واأ�ش���افوا اأنه يف يوم الواقع���ة وما اإن خرج املجني 
عليه من املطعم الذي يعمل فيه �ش���معوا �شوت حادث 
مروري، فتوجهوا اإلى مكان احلادث، و�شاهدوا زميلهم 
املجن���ي عليه مطروحا اأر�ش���ا وبه اإ�ش���ابات بليغة واأن 
اجلاين ه���رب ب�ش���يارته، فيما متكن املجن���ي عليه من 
التحدث لأحدهم واإبالغ���ه اأن املتهم هو من حاول قتله 

متعمدا، ولذ بالفرار بعد الت�شادم.
واأك���دت تلك ال�ش���هادات متطابقة م���ع اأقوال اأحد 
�ش���هود العيان، والذي ت�ش���ادف مروره وقت ح�ش���ول 
احلادث، والذي قرر اأنه �ش���اهد احلادث، واأنه متاأكد من 

اأن املجني عليه تعّر�س للده�س عمدا.
كم���ا ورد يف التقري���ر الطب���ي ال�رع���ي اخلا����س 
باملجني عليه اأن الإ�ش���ابات التي يعانيها املجني عليه 
بها �شبهة تعّمد، واأن احلادث املروري الذي وقع يحمل 

�شبهة التعمد يف اإ�شابة املجني عليه.
ل���ذا مت ا�ش���تدعاء املته���م م���رًة اأخرى بع���د اإخالء 

�شبيله، والذي متت مواجهته باأقوال ال�شهود، فاعرتف 
اأن���ه بالفع���ل �ش���ديق للمجني علي���ه منذ قراب���ة خم�س 
�ش���نوات، اإل اأنه مل يكن يعلم اأنه �ش���حية احلادث الذي 
ارتكبه، وقرر اأي�ش���ا ب�ش���حة اأقوال زمالء املجني عليه، 
من اأنه توجه قبل اأيام من احلادث اإلى مقر عمل املجني 
علي���ه، والذي كان يطالبه بالكثري م���ن الأموال، فتوجه 
ل���ه حت���ى يقنعه بع���دم طلب الأم���وال منه م���رة اأخرى، 
نافي���ا اأن يكون قد �رخ على اأح���د وقت البحث عنه يف 
املطعم، مبينا اأنه مل يكن على علم اأنه �ش���دم �ش���ديقه 
املجن���ي عليه، كم���ا مل يكن احلادث متعم���دا اأبدا، فتم 
توقيفه جمددا على ذمة الق�ش���ية حلني �ش���ماع اأقوال 
املجن���ي عليه، والذي كان بذلك الوقت مازال منوما يف 

امل�شت�شفى.
لكن املجني عليه مل يتمكن من حتمل الإ�ش���ابات 
الت���ي تعر�س اإليه���ا وفارقت روحه احلياة قبل �ش���ماع 
اأقوال���ه، اإذ ورد للنياب���ة العامة تقرير من امل�شت�ش���فى 
املنوم فيه، مفاده وفاة املجني عليه نتيجة الإ�شابات 
الت���ي حلقت بها، وال���ذي اأكد فيه الطبي���ب ال�رعي اأن 
الإ�ش���ابات يف جثة املجني عليه بها �ش���به تعمد، واأنها 

هي التي ت�شببت يف وفاته.
وق���د اأحال���ت النياب���ة العام���ة املته���م الآ�ش���يوي 
للمحاكمة على اعتبار اأنه بتاريخ 8فرباير 2018 ارتكب 

الآتي:
قت���ل عم���دا املجن���ي علي���ه بع���د اأن ق���ام   - 1
بال�ش���طدام به اأثناء قيادته �ش���يارته واأ�شقط املجني 
علي���ه م���ن الدراج���ة النارية الت���ي كان يقوده���ا، وقام 
بعد ذلك بالرجوع للخلف ب�ش���يارته، وانطلق بها م�رعا 
وده����س ج�ش���د املجني عليه، قا�ش���دا من ذل���ك اإزهاق 

روحه واأحدث به الإ�شابات التي اأودت بحياته.
اأق���ام يف البالد بطريقة غري م�روعة بعد اأن   - 2

انتهت فرتة اإقامته، ومل يقم بتجديدها.

عاقبت املحكم���ة الكربى اجلنائية 
الرابع���ة �ش���ابا “17 عام���ا” باحلب����س 
مل���دة 3 �ش���نوات؛ نظرا ل�ش���غر �ش���نه 
حم���اك  من���وذج  بو�ش���ع  ولإدانت���ه 
لأ�ش���كال املتفجرات خلف م�شجد يقع 
مبنطق���ة الربهام���ة بع���د اأن �ش���نعها 
ل�شالح �شخ�س اآخر، واأمرت مب�شادرة 

امل�شبوطات.
وقالت املحكمة يف حيثيات حكمها 
واإن كان املته���م ق���د بل���غ اخلام�ش���ة 
ع����رة م���ن عم���ره اإل اأن���ه مل يتج���اوز 
الثامنة ع�رة بتاريخ ارتكابه للواقعة، 
الأم���ر ال���ذي يتعني معه اإعم���ال العذر 
القان���وين املخف���ف بحق���ه، واملب���ني 
بن�س املادت���ني 70 و71 م���ن قانون 

العقوبات.
الق�شية فيما  وتتح�شل تفا�شيل 
ورد بحك���م املحكمة م���ن اأن بالغا كان 
قد ورد اإلى غرفة العمليات الرئي�ش���ة، 
مف���اده وج���ود ج�ش���م غري���ب مبنطقة 
الربهامة خلف اأحد امل�ش���اجد، وي�شتبه 
اأنه قنبلة حملية ال�ش���نع، فتم اإر�ش���ال 

اجلهات الأمنية املخت�شة للموقع.
وعقب معاينة املخت�ش���ني للج�شم 
تب���ني اأنه لي�س �ش���وى عب���وة متفجرة 
وهمي���ة، واأن���ه عب���ارة عن اإ�ش���طوانتي 
غ���از �ش���غريتني وع���دد 4 قن���اين من 
البال�ش���تيك، وعلب���ة م�ش���حوق حلي���ب 
معدنية ملفوف���ة باأ�ش���الك كهربائية، 
اإ�ش���افة اإل���ى عب���وة مياه بال�ش���تيكية 

ملفوفة ب�ريط ل�شق اأحمر اللون.
وقالت املحكمة اإنه ثبت لديها من 
تقرير خمترب البحث اجلنائي اإن املتهم 
هو �ش���احب اخلالي���ا الب�رية املرفوعة 

من اجل�ضم الوهمي امل�ضبوط.
وبالقب����س عل���ى املته���م اعرتف 
اأثن���اء التحقيق مع���ه مبعرف���ة النيابة 
العام���ة اأن الأ�ش���خا�س، وال���ذي ميلك 
ح�ش���ابا يتوا�ش���ل معه م���ن خالله كان 
قد كّلفه ب�ش���ناعة هيكل وهمي ي�شبه 
املتفج���رات، واأن عليه و�ش���ع القنبلة 
الوهمية خلف اأحد امل�ش���اجد، فما كان 
منه اإل اأن ا�ش���تجاب للتكليف املوكل 

اإليه.
وبالفع���ل جل���ب اأ�ش���طوانتي غ���از 
وعلبة حليب معدنية فارغة، واأ�ش���الك 
وق���ام  ل�ش���ق،  و�ري���ط  كهربائي���ة 
ب�ش���ناعة الهي���كل الوهمي، وو�ش���عه 
خل���ف امل�ش���جد امل�ش���ار اإلي���ه، وق���ام 
بت�شويرها واأر�ش���ل ال�شورة ل�شاحب 
احل�شاب امل�شار اإليه عن طريق ر�شالة 

اإلكرتونية.
يف  املته���م  اأن  للمحكم���ة  وثب���ت 
غ�ش���ون �ش���هر فرباير 2016، ا�شرتك 
م���ع  وامل�ش���اعدة  التف���اق  بطريق���ي 
اآخرين جمهولني بو�ش���ع منوذج حماك 
لأ�ش���كال املتفج���رات يف م���كان عام، 
وكان ذل���ك تنفي���ذا لغر����س اإرهابي، 
فوقعت اجلرمية بناء على هذا التفاق 

وتلك امل�شاعدة.

املحكمة ت�ستدعي �سهود اإثبات هروب مطلوَبني
اأحدهما ا�شتعمل بطاقة هوية �شقيقته والآخر ابن عمه واأقاما يف الكويت

اأرج���اأت املحكمة الك���ربى اجلنائية الأولى 
النظ���ر يف واقع���ة خ���روج مواطَنني م���ن البالد، 
اأحدهما ا�ش���تعمل بطاقة �شقيقته بعدما تزّين 
الن�ش���ائية، دون  العب���اءة  باملكي���اج وارت���دى 
علمه���ا؛ للت�ش���ليل على �ش���كله وخ���داع رجال 
اأمن احلدود، والآخر ا�ش���تعمل بطاقة هوية ابن 
عمه، واأق���ام الثن���ان يف الكوي���ت، الأول ملدة 
4 �ش���نوات، والثاين ملدة 3 �ش���نوات، وت�ش���م 
الق�شية املتهمني باخلروج من البالد بطريقة 
غ���ري م�روعة بته���م التزوير، اإ�ش���افة لبن عم 
املتهم الثاين امل�شرتك معه يف واقعة الهروب 
م���ن الب���الد، حت���ى جل�ش���ة 23 ماي���و اجل���اري؛ 
ل�ش���تدعاء �ش���هود الإثب���ات مع جل���ب املتهم 

الثاين من حمب�شه.
وج���اء يف البالغ ب�ش���اأن الواقع���ة اأن املتهم 
الأول واملت���ورط يف اأعم���ال �ض���غب يف اأح���داث 
اأزمة العام 2011، ولكون اأنه �ش���ادر بحقه اأمر 
�ش���بط، فقد ح���اول اإقناع عائلت���ه بالهرب من 
اململكة؛ ليتخل�س من املالحقات الأمنية، لكن 
عائلته رف�شت رف�ًشا �شديًدا هذا الطلب منه، 

واأقنعته ب�رورة المتث���ال لقراراتها واللتزام 
مبواعي���د اخل���روج والدخول من واإل���ى املنزل، 
حتى تتجنب تورطه جمدًدا يف اأية اأعمال �شغب 

اأخرى، ويتم القب�س عليه واإيداعه ال�شجن.
لكن املتهم مل يهداأ ومتكن من اإقناع اإحدى 
اأخوات���ه وزجها باأن���ه يرغب يف موا�ش���لة حياته 
خ���ارج اململكة، واتفق معهم على خطة و�ش���ع 
مكياج على وجهه وا�ش���تعمال البطاقة الذكية 
لإحدى �ش���قيقاته، مدعًيا رغبته يف ا�شتعمالها 
للتقدم بطلب زيادة مبلغ دعم غالء املعي�ش���ة، 
ولأن الأخري مل تكن تعلم بنيته، ف�شلمتها اإياه.

وم���ا اإن ا�ش���تلم البطاق���ة الذكية امل�ش���ار 
اإليه���ا، حتى حلقت �ش���قيقته الأول���ى له ذقنه 
وو�ش���عت ل���ه م�ش���احيق التجميل املنا�ش���بة، 
وارتدى عباءة ن�شائية، وانطلق برفقة �شقيقته 
وزوجه���ا متجهني اإلى دول���ة الكويت عرب ج�ر 
امللك فه���د، وبالفعل متكنوا م���ن عبور نقاط 

اجلمارك جميًعا والدخول اإلى الكويت.
وبع���د مرور عدة اأ�ش���ابيع عل���ى تواجده يف 
الكويت التقى املته���م مبحاٍم كويتي وعر�س 

عليه م�شكلته، والذي اأقنعه ب�رورة اخلروج من 
الكوي���ت والعودة ب�ش���كل طبيعي حتى يتمكن 
من البقاء ب�ش���كل �شليم يف البالد دون مواجهة 
اأية م�ش���اكل مع الدولة، فقرر التوجه ملدة يوم 

واحد اإلى دبي والعودة جمدًدا اإلى الكويت.
ويف املطار متكن من الحتيال على �ضباط 
اجلم���ارك واإقناعهم بوجود خط���اأ تقني يتعلق 
با�شمه، واأن ال�ش���م الظاهر لهم هو ل�شقيقته، 
والتي رافقته يف احل�ش���ور للكويت واأن ا�شمه 
�ش���قط �ش���هوا من القوائم، ومتكن من ال�شفر 
جًوا اإلى دبي والعودة يف اليوم التايل م�شتعمالً 
ا�ش���مه احلقيقي، فيما اأعادت �ش���قيقة ال�شاب 
بطاق���ة �ش���قيقتهما الذكي���ة اإليه���ا، وا�ش���تمر 
تواج���د املته���م الأول يف الكوي���ت قراب���ة اأربع 
�ش���نوات، قب���ل اأن يقب�س عليه اأف���راد ال�رطة 
الدولية “الإنرتبول” و�شّلموه ململكة البحرين.
واأثناء التحقيق معه يف النيابة العامة اعرتف 
بتفا�ش���يل اخلطة، وطلب عدم الزج ب�شقيقته 
وزوجها يف الق�شية بعد اأن ورطهما، يف حني اأن 
�شقيقته وزوجها اأنكرا جملًة وتف�شيالً ما ذكره 

املتهم، موؤكدين اأنه���م يعلمون اأنه متواجد يف 
الكويت وق���د زارته العائلة ع���دة مرات فيها، 

لكنهم ل يد له يف واقعة خروجه.
اأن  الأول  املته���م  �ش���قيقة  زوج  واأك���د 
التفا�ش���يل الت���ي ذكرها الأخ���ري حم�س خيال 
وغ���ري �ش���حيحة وخمتلق���ة ولي�ش���ت حقيقية، 

خ�شو�شا واأن املتهم يف �شن املراهقة.
اأما املته���م الثاين، فكان���ت واقعة خروجه 
اأ�ش���هل م���ن الأول، اإذ متك���ن م���ن ا�ش���تخدام 
البطاق���ة الذكي���ة اخلا�ش���ة بابن عمه م�ش���تغالً 
ال�ش���به بينهم���ا، ودون معرف���ة امل�ش���ار اإلي���ه 
ك���ون اأنه ق���رر بفقدانه لبطاقته قب���ل الواقعة 
الت���ي ل يد له فيها، وه���رب املتهم الثاين من 
الب���الد وتوجه كذلك لدول���ة الكويت؛ خوًفا من 

املالحقة الأمنية كونه مطلوب اأمنًيا.
ويتب���ني من اأوراق الق�ش���ية اأن اأح���د اأبناء 
عمومته -غري �ش���احب البطاق���ة- هو من كان 
قد ا�ش���طحبه ملع���رب ج�ر امللك فهد و�ش���ولً 
للكويت، وهناك اأجرى ذات خطة املتهم الأول 
يف اخل���روج متجًه���ا لدول���ة الإم���ارات العربي���ة 

املتحدة والعودة يف اليوم التايل اإلى الكويت، 
وا�ش���تقر يف الكويت ملدة 3 �ش���نوات وح�ش���ل 
عل���ى وظيفة فيها، حت���ى مت القب�س عليه من 
قبل “الإنرتبول”، فتم التحقيق معه يف مملكة 
البحري���ن، ومت القب����س عل���ى اب���ن عم���ه الذي 

�شاعده يف الهرب.
وكان���ت اأحال���ت النيابة العام���ة املتهمني 
الول والث���اين للمحكم���ة عل���ى اعتب���ار اأنهما، 
اأولً: ا�ش���تعمال حم���ررات ر�ش���مية با�ش���م الغري 
وقدّماه���ا لإدارة اجل���وازات مبنف���ذ ج�ر امللك 
فهد وانتفاعهم���ا بهما، ثانًيا: غ���ادرا اململكة 
من دون اإذن املوظف املخت�س، ثالًثا: ا�شرتكا 
بطريق امل�ش���اعدة م���ع موظفني بح�ش���ن النية 
لإدخال بيانات ومعلومات غري �ش���حيحة تخ�س 

اإدارة اجلوازات.
فيما اأ�شندت للمتهم الثالث تهمة اأنه اأعان 
املتهم الثاين على اخلروج من البالد بطرق غري 
م�روعة على الرغ���م من علمه اأن املتهم الثاين 

�شادر بحقة اأمر �شبط واإح�شار.

اإعداد: عبا�س اإبراهيم
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“قصر العرين” يقيم خيمة “قصر السلطان” الرمضانية

“الهيرات” تتوج بيرلين ميهتا مليونيرة ثامنة

يقي���م منتجع و�ش���با ق����ر العرين احد اأ�ش���خم 
اخلي���ام عل���ى م�ش���توى مملك���ة البحري���ن اخليم���ة 
الرم�ش���انية “ق�ر ال�ش���لطان” التي تعد ال�شتقبال 
�ش���يوف ال�ش���هر الف�ش���يل، �ش���واء عل���ى االإفط���ار 
الرم�ش���اين اأو لقاءات الغبقة يف اأجواء �شاحرة متتزج 
بني الت�ش���ميم املعا�ر والتقاليد ال�رقية، و�ش���ط 
اأجواء مفعمة باملتعة لت�ش���من باقات م�شتوحاة من 
التقاليد العربية وال�رق االأو�ش���ط م�شممة خ�شي�شاً 
لتنا�ش���ب العائل���ة واالأ�ش���دقاء يف ه���ذه املنا�ش���بة 
اخلا�شة. وقال مدير الت�شويق حممد علي “اإن �شهر 
رم�ش���ان منا�ش���بة �ش���عيدة ننتظرها بلهف كل عام 
ونعم���ل يف املنتجع على اأن نقدم كل عام املزيد من 
اخلدم���ات لل�ش���يوف وابتكار اجلديد فنحن ن�ش���عى 

لراحة ورفاهية �ش���يوف منتجع و�ش���با ق�ر العرين 
ففي ه���ذا الع���ام مل نن�ش���ى كذلك �ش���يوف مملكة 
البحرين م���ن دول اجلوار باالإ�ش���افة اإلى املقيمني 
حيث �شخرنا جهودنا البتكار باقات وعرو�س �شخمة 
يف اأ�ش���عار االإقامة يف املنتجع خالل �ش���هر رم�ش���ان 
تت�ش���من االإقامة مع الفطور الرم�ش���اين وال�ش���حور، 
اإ�شافة اإلى باقات باأ�شعار تناف�شية على مركز ِع�س 
حياتك اأحل�ري )�ش���با للعرين( الذي يقدم خدمات 
فري���دة يف جم���ال الرعاي���ة ال�ش���حية كالديتوك����س 
وبرنامج جتدي���د الطاقة والوزن املث���ل والعالجات 
وامل�ش���اج عن طري���ق ا�ش���تخدام اأح���دث التقنيات 
وامل���واد واخللطات اخلا�ش���ة امل�ش���توحاة من وحي 
الطبيع���ة الغربية وال�رقي���ة واجلامعة بينهما لتوفر 

لزبائنها اأف�ش���ل النتائج العالجية وال�شعور بالراحة 
بع���د اإمت���ام اجلل�ش���ات حتت اأج���واء مليئ���ة بالدفء 
واال�ش���رتخاء. حي���ث تت�ش���من العديد م���ن االأطباق 

العربية والعاملية ال�شهية.
واأ�ش���اف علب اأما مبنا�ش���بة عيد الفطر اأي�شاً، 
فيدع���و “منتج���ع و�ش���با ق����ر العري���ن” �ش���يوفه 
و�ش���يوف البحرين من اململكة العربية ال�ش���عودية 
ودول اجل���وار االأخ���رى لال�ش���تمتاع ب�ش���حبة العائلة 
واالأ�شدقاء بوجبة غداء فاخرة يف مهرجان وليمة عيد 
الفط���ر الذي يقام يف خيمة ق�ر ال�ش���لطان، وميكن 
لل�ش���يوف اال�شتمتاع بالباقات املجانية التي تخول 
لهم دخول حممية العرين الربية وا�شتك�ش���اف “جنة 

دملون املفقودة”، اأكرب حديقة مائية يف البحرين.

املنامة- بنك البحرين والكويت: يوا�شل ح�شاب 
الهرات للتوف���ر املتميز من بنك البحرين والكويت 
توفر فر�س ا�شتثنائية للزبائن ال�شتثمار مدخراتهم، 
والفوز يف نف�س الوقت بجوائز نقدية قّيمة. فقد اأقام 
البن���ك ام����س حف���ل توزيع جائ���زة امللي���ون دوالر من 

الهرات. 
فق���د ف���ازت برل���ني ميهت���ا بجائ���زة املليونر 
الفوري وقد مت ا�ش���طحابها هي وعائلتها يف �ش���يارة 
رول���ز روي����س الفاخرة اإل���ى موقع االحتف���ال يف جممع 
ال�شيف، حيث مت افتتاح اأحدث فرع لدى بنك البحرين 
والكويت نهاية �ش���هر نوفمرب املا�ش���ي. وا�شتقبلها 
ريا�س �ش���اتر وهو الرئي�س التنفي���ذي لبنك البحرين 
والكويت بح�شور اأع�شاء من االإدارة التنفيذية بالبنك. 
وبه���ذه املنا�ش���بة، ����رح ريا����س �ش���اتر: “اإنني 
�شعيد بتقدمي جائزة املليون دوالر الثامنة من ح�شاب 

اله���رات لبرل���ني ميهت���ا! واأود اأن اأتوج���ه بالتهنئة 
للفائزة بهذا الفوز الذي �ش���وف يغ���ر جمرى حياتها 

وميكنها من حتقيق اأحالمها”.
 واأ�ش���اف “باأن البنك يعمل جاهداً لتطوير جائزة 
الهرات وهي بال �شك اإحدى اأهم املنتجات املوجودة 

يف اململكة”.
مت اإجراء ال�ش���حب على اجلائزة يف 2 مايو اجلاري، 
حت���ت اإ����راف �ش���فيع البلو�ش���ي م���ن وح���دة حماي���ة 
امل�ش���تهلك ب���وزارة ال�ش���ناعة والتج���ارة وال�ش���ياحة، 

واأع�شاء من االإدارة التنفيذية يف البنك. 
برل���ني ه���ي م�ش���يفة �ش���ابقة يف �رك���ة طران 
اخللي���ج، وهي حالي���ا متفرغة للعناي���ة بطفلتها، وقد 
تلق���ت مكامل���ة من قب���ل الرئي����س التنفي���ذي للبنك 

�شخ�شياً، الذي هناأها وزف اإليها اخلرب ال�شار. 
م���ن جهتها ع���ربت الفائزة عن فرحته���ا بالفوز، 

وق���د �رحت باأنها قد قامت باإي���داع مبلغ يف الهرات 
كو�شيلة ادخار ا�شا�شية يف ال�شنوات املا�شية.

وتعليق���اً على فوزه���ا باجلائزة، قال���ت برلني: 
“هذا الفوز �ش���يحقق تغ���را جذري���ا يف حياتي وحياة 
اأ�رت���ي. مل اأتوقع الفوز ب�راح���ة حيث اإنني مل اأفز قط 
باأي جائزة. وبهذه املنا�شبة اأود اأن اأ�شكر بنك البحرين 
والكوي���ت عل���ى ه���ذه الفر�ش���ة التي �ش���تمكنني من 

حتقيق اأحالم مل اأكن اأت�شورها ممكنة قط”.
 جدي���ر بالذكر ب���اأن اجلمي���ع لديه فر�ش���ة الفوز 
بجائزة امللي���ون املقبلة من الهرات ل�ش���هر اأكتوبر، 
وذل���ك اذا مت االي���داع يف احل�ش���اب قب���ل تاري���خ 26 
اأكتوب���ر املقبل. باالإ�ش���افة، ف���اإن الهرات �ش���تقدم 
جوائز �ش���هرية بقيمة 100،000 دوالر من �شهر مايو 
وحتى �ش���هر �ش���بتمرب املقبل، قبيل ال�ش���حب الهائل 

على املليون. 

“الملكية للبنات” تفتح باب القبول الكترونيا
ك�شفت اجلامعة امللكية للبنات فتح باب القبول 
وتق���دمي طلبات االلتحاق باجلامع���ة للعام االأكادميي 
الطل���ب  تعبئ���ة  ع���ن طري���ق  وذل���ك   2018/2019

االإلكرتوين يف موقع اجلامعة. 
و����رح مدي���ر القبول والت�ش���جيل ل���دى اجلامعة 
امللكي���ة للبن���ات �ش���امي حمم���د “اأن توف���ر اإمكانية 
تق���دمي طلب���ات االلتحاق باجلامع���ة اإلكرتوني���اً ياأتي 
من ب���اب حر�س اجلامعة على تنويع وتطوير اخلدمات 
االلكرتوني���ة وذلك ياأتي يف اإطار ا�ش���تقطاب اجلامعة 
ودولي���اً  واإقليمي���اً  الطالب���ات حملي���اً  م���ن  للعدي���د 
خ�شو�ش���ا وانها اجلامعة اخلا�ش���ة االأولى يف البحرين 
التي تن���ال االعتماد املوؤ�ش�ش���ي من جمل����س التعليم 
العايل وبعد ان ا�ش���بحت اجلامعة امللكية للبنات من 
اجلامعات املعتمدة واملو�شى بها يف اململكة العربية 
ال�ش���عودية ودولة الكويت و�ش���لطنة عمان”. واأو�شح 
اأن خا�ش���ية القبول االإلكرتوين توف���ر الوقت واجلهد 
على الطالب���ات املتقدمات للجامعة م���ن خالل تعبئة 
البيان���ات ال�شخ�ش���ية وترتي���ب رغباته���ا يف الربامج 
االأكادميي���ة املطروح���ة وذل���ك ع���رب موق���ع اجلامع���ة 
http://www.ruw.edu.bh/a -  الالإلك���رتوين

ply_now
واأف���اد حممد باأن���ه على املتقدمات ارفاق ن�ش���خ 
من متطلبات القبول الرئي�ش���ة �شمن خانة املرفقات 
واإر�ش���ال الطلب اإلكرتونياً ك���ي يتم مراجعته من قبل 
ق�شم القبول والت�شجيل والتحقق من ا�شتيفاء الطلب 
ل�رشوط القبول وذلك ح�س���ب لوائ���ح القبول املعتمدة 

لدى اجلامعة امللكية للبنات.
واأ�ش���ار ال���ى اأن اجلامعة امللكية للبن���ات اأكملت 
12 �شنة من رحلة االإجنازات والنجاحات والتميز حيث 
خ�ش���عت اجلامعة خالل تل���ك الفرتة ال���ى العديد من 

مراجعات اجلودة املوؤ�ش�شية، باالإ�شافة اإلى مراجعات 
الربام���ج االكادميية، والعديد من عملي���ات االعتماد. 
ففي العام االكادميي 2016/2017م،كانت اجلامعة 
امللكية للبنات اأول جامعة خا�شة حت�شل على االعتماد 
م���ن قبل جمل����س التعلي���م العايل يف مملك���ة البحرين 
ووفقا لتقري���ر جمل�س التعليم الع���ايل لعام -2015 
للتح�ش���ني والتطوير، فقد ح�شلت اجلامعة على درجة 
“جيد” ح�شب ت�ش���نيف جمل�س التعليم العايل، وهي 

اأعلى درجة ممكنة متنح للجامعات اخلا�شة. 

موظفو “يوسف خليل المؤيد” 
يتبرعون بالدم

عقدت جمموعة �ركات يو�شف خليل املوؤيد واأوالده حملة للتربع بالدم موؤخراً يف مركز 
ال�ش���لمانية الطبي حي���ث ح�ر اأكرث م���ن 100 موظف من خمتلف جمموعة �ركات يو�ش���ف 
خليل املوؤيد واأوالده و ال�ركات التابعة اإليها، ومن �ش���منها اأ�رف ومنت�شبيها يف م�شاركة 
ه���ذا احلدث. علما اأن جمموعة �ركات يو�ش���ف خليل املوؤي���د واأوالده نظمت حمالت التربع 
بالدم على مدار الع�ر �شنوات املا�شية حيث تربع مئات من موظفيها يف م�شاعدة املجتمع 

البحريني. 

“كريدي مكس” تطلق أول بطاقة ماستركارد وورلد للشركات في البحرين
اأعلنت �رك���ة كريدي مك�س عن 
تعاونه���ا م���ع ما�ش���رتكارد، ال�ركة 
العاملية الرائدة يف جمال تكنولوجيا 
حل���ول الدفع، ع���ن اإط���الق “بطاقة 
لل�ركات”الأول  وورلد  ما�ش���رتكارد 
مرة باململك���ة، والتي تاأت���ي لُتلبي 
التجاري���ة  االحتياج���ات  خمتل���ف 
لعمالء كريدي ماك����س من ال�ركات 
ال�ش���غرة واملتو�ش���طة اإل���ى جانب 

ال�ركات الكبرة.
وبهذه املنا�ش���بة، قال الرئي�س 
التنفي���ذي ل�رك���ة كري���دي مك����س 
“�ش���تتيح  م���رزا:  عل���ي  يو�ش���ف 
ال����ركات املمي���زة لعمالئنا  بطاقة 
اإجراء دفع���ات �ريعة واآمنة ومتابعة 
نفقاتهم، االأمر الذي ي�ش���اعدهم يف 
عملية اتخاذ القرار، مع اال�ش���تفادة 
من املعلومات الذكية امل�شتخل�شة 
م���ن البيان���ات التي يت���م جتمعيها 
تلقائياً عند اإجراء اأي معاملة. ويوفر 
ه���ذا احل���ل لعمالئن���ا م���ن ال�ركات 
طريق���ة  واملتو�ش���طة،  ال�ش���غرة 
ممت���ازة الإدارة النفقات من �ش���اأنها 
اأن ت�شاهم يف منو اأعمالها التجارية”. 

م���ع  تعاونن���ا  “ع���رب  واأ�ش���اف 
ال����ركات  �ش���نمنح  ما�ش���رتكارد، 
واملوؤ�ش�شات ال�شغرة واملتو�شطة، 
الرئي�ش���ي  والت���ي متث���ل املح���رك 
لتعزيز القطاع االقت�ش���ادي كونها 
م���ن  العظم���ى  الغالبي���ة  ت�ش���كل 
البحرين،  القط���اع اخلا�س مبملك���ة 
فر�ش���ة النم���و يف ع���امل يعتمد على 
م���ن  لال�ش���تفادة  التكنولوجي���ا 
االبت���كارات يف قط���اع املدفوعات. 
كما ُي�ش���عدنا اأن ن�ش���اهم يف اجلهود 

التي تبذلها احلكومة لزيادة �شهولة 
ممار�ش���ة االأعمال التجارية والتحول 

الرقمي يف اململكة”.
من جانبه، قال مدير ما�شرتكارد 
ال�ش���عودية  العربي���ة  اململك���ة  يف 
خلي���ل:  جه���اد  البحري���ن  ومملك���ة 
“لطاملا ت�شدرت ما�شرتكارد طليعة 
رواد التكنولوجي���ا يف اإيجاد احللول 
التي تلب���ي خمتلف املتطلبات لدى 
ال����ركات وت�ش���هم يف ت�ري���ع من���و 
اأعماله���ا على امل���دى الطويل. ومع 
اإط���الق حلولنا التجاري���ة املتطورة، 
�ش���تتمكن جميع ال�ركات يف مملكة 
العملي���ات  اإمت���ام  م���ن  البحري���ن 
التجارية املتعلقة باالإنفاق بنف�شها 
لت�ش���هيل اإدارة النفقات وت�شجيلها 
وذلك لع���دم حاجتها اإل���ى االعتماد 
على املوردي���ن والبائع���ني الإعداد 
تقارير النفقات،االأمر الذي ي�ش���هم 
اإلى ح���ٍد كب���ر يف انخفا����س معدل 
االأخطاء العر�شية واالحتيال ويوؤدي 

اإلى زيادة كفاءة االأعمال لديها”.

• يو�شف مرزا	

“البحرين اإلسالمي” يتيح جميع منتجاته إلكترونيًا

املنامة - البحرين االإ�شالمي: طرح 
بنك البحرين االإ�ش����المي “BisB” قناة 
جديدة للح�ش����ول عل����ى منتجات البنك 
امل�رفية الكرتونياً وذلك عرب تطبيق 
واملوق����ع  االلك����رتوين”  “االإ�ش����المي 
القن����اة  وتتي����ح  للبن����ك.  االلك����رتوين 
للزبائ����ن املرتقب����ني فت����ح ح�ش����ابات 
جديدة وتقدمي طلبات احل�ش����ول على 
اأي من املنتجات التمويلية والبطاقات 
االئتماني����ة ع����ن طريق ث����الث خطوات 
خدم����ات  خ����الل  م����ن  ومي�����رة  �ش����هلة 

تطبي����ق  ع����رب  االلك����رتوين  االإ�ش����المي 
الهواتف الذكي����ة واملوقع االلكرتوين. 
و قالت مدير ع����ام اخلدمات امل�رفية 
لالأف����راد، دالل الغي�س “اإن����ه من خالل 
اّتب����اع 3 خط����وات ب�ش����يطة الكرتونياً، 
�ش����يتمكن الزبائ����ن من فت����ح اأو طلب 
اأي منت����ج م�����ريف بكل �ش����هولة، حيث 
�ش����يتوجب عليه����م اإدخ����ال بياناته����م 
ال�شخ�ش����ية، بعد ذل����ك �ش����يتم التاأكد 
من رقم التوا�ش����ل عرب كلمة ال�ر ملرة 
واح����دة، ث����م �ش����يتطلب منه����م اإرفاق 

ن�ش����خة من الهوية، ثم �شيتم التوا�شل 
مع مق����دم الطلب خ����الل يومني بهدف 
ا�شتالم امل�ش����تندات املطلوبة والتاأكد 
م����ن املعلوم����ات الت����ي مت تقدميها”.
واأ�ش����افت “تعترب هذه القناة املتاحة 
ع����رب تطبي����ق “االإ�ش����المي االلكرتوين” 
واملوق����ع االلكرتوين للبنك نقلة نوعية 
يف اإج����راء اخلدم����ات امل�رفي����ة واإجنازاً 
جديداً ي�ش����اف اإلى �شجل اإجنازات بنك 
البحري����ن االإ�ش����المي يف ا�ش����رتاتيجيته 

للتحول الرقمي”.

• دالل الغي�س 	
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اأ�رصت الفنانة اللبنانية رزان مغربي على حتية جمهورها 
اخلليج���ي بلهجت���ه. ون����رصت فيديو ق�ص���راً لها اأثن���اء اإلقاء 
التحي���ة؛ موؤكدة اأنها �ص���عيدة يف دبي واأنه���ا تتحدث اللهجة 
اخلليجية لأج���ل جمهورها يف اخلليج العربي. وانهالت عليها 

تعليقات اأ�ص���ادت بجمالها ومببادرته���ا؛ بينما علق كثرون 
عل���ى اأنه���ا مل تتقن بع���د اللهج���ة اخلليجية، خ�صو�ص���اً اأنها 
تلعثم���ت اأكرث من مرة خالل اجلمل���ة الواحدة.. وجاء ذلك رداً 

على �صوؤالها: “�صو راأيكم يف رم�صتي الإماراتية؟”.
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مسافات

الرميثي والغرير في “حارة األصحاب” برمضان المقبل
املحب���وب  البحري���ن  الفن���ان  انته���ى 
خليل الرميثي من ت�ص���وير جميع م�صاهده 
يف امل�صل�ص���ل العماين”ح���ارة الأ�ص���حاب” 
مب�ص���اركة الفن���ان الكومي���دي الرائع علي 
الغرير الذي مازال ي�ص���ور م�صاهده هناك، 
امل�صل�ص���ل م���ن تاأليف عبداهلل البطا�ص���ي، 
واإخراج اأن�س احلبيب، وي�ص���ارك يف بطولته 
جمموع���ة م���ن الفنان���ن، اأبرزه���م فخري���ة 
خمي�س �صالح زعل، �صعود الدرمكي، جمعة 
هيكل، �رصيفة ال�صابري، مرفت ن�رص، عالء 

م�رصي، منى الزدجالية.
امل�صل�صل تدور اأحداثه يف اإطار درامي 
اجتماع���ي، ويتناول عددا من الق�ص���ايا يف 
املجتمع اخلليجي خ�صو�صا بن الأ�صدقاء. 

يذك���ر ان م�صل�ص���ل “حارة الأ�ص���حاب” من 
اإنتاج “الهيئة العامة لالإذاعة والتلفزيون”، 
واملنت���ج املنف���ذ “مرك���ز الأح���الم لالإنتاج 
الفن���ي والتوزي���ع”، ويعر�س على �صا�ص���ة 

تلفزي���ون “�ص���لطنة عم���ان” خ���الل �ص���هر 
رم�ص���ان يف 30 حلق���ة، وته���دف ر�ص���الته 
لتاأ�ص���يل التقالي���د والع���ادات العماني���ة، 
التي األفها امل�صاهد مع اآبائه واأجداده، كما 

يحث امل�صل�ص���ل على روح الإخاء والتعاي�س 
مع اجلاليات العربية وغر العربية، يف ذلك 
الوقت والتي وفدت لل�ص���لطنة للم�صاركة 

والإ�صهام يف م�صرة التنمية.

أجور الفنانين العرب في رمضان

ي�ص���هد مو�ص���م دراما رم�ص���ان هذا الع���ام، ارتفاعا 
ملحوظ���ا يف اأجور الفنان���ن العرب، والتي و�ص���لت اإلى 
تخطيه���ا لن�ص���ف ميزانية امل�صل�ص���ل يف بع����س الأعمال 

الفنية املعرو�صة.
وت�ص���ببت املغ���الة يف الأج���ور يف التاأثر �ص���لبا على 
ت�ص���ويق بع�س امل�صل�ص���الت للقنوات الف�صائية، و�صط 
الق���رارات املقيدة حلجم ال�رصاء، �ص���واء م���ن جلنة الدراما 
باملجل�س الأعلى لالإعالم امل�رصي، اأو من خالل التفاقات 
الت���ي اأبرمها مالك القنوات املن�ص���من لغرفة �ص���ناعة 
الإع���الم؛ اإذ مل تلتزم اأي من القنوات بقرار ال� 70 مليون 
جنيه كحد اأق�ص���ى ل�رصاء القنوات للم�صل�صل الواحد، وهو 
م���ا ي�ص���هم فى خ�ص���ائر باجلمل���ة للقنوات فى املو�ص���م 
املقبل، وخ�ص���ائر للمنتجن الذين يقبلون باأ�ص���عار اأقل 
ل�ص���اعاتهم الدرامية. وهذه قائمة باأج���ور الفنانن، عن 
الأعمال امل�ص���اركن بها يف مو�صم دراما رم�صان 2018، 

وفقا ل� تقارير حملية م�رصية:

عادل إمام
يرتبع املمثل امل�رصي، ع���ادل اإمام، على قمة الأجور 
يف املو�ص���م الرم�ص���اين اجلديد، اإذ تقا�ص���ى 45 مليون 
جنيه عن م�صل�ص���له اجلديد “ع���وامل خفية”، والذي تخلى 
فيه للمرة الأولى عن موؤلفه املف�ص���ل يو�ص���ف معاطي، 

وهو من اإخراج واإنتاج رامي اإمام.

محمد رمضان
ياأت���ي يف املركز الث���اين، املمثل امل�رصي، حممد رم�ص���ان، 
باأجر و�صل اإلى 35 مليون جنيه عن م�صل�صل “ن�رص ال�صعيد، من 

اإنتاج �رصكة “العدل جروب”.

غادة عبد الرازق
تقا�ص���ت املمثلة امل�رصي���ة، غادة عبد ال���رازق، 22 مليون 

جنيه عن بطولتها مل�صل�صلها اجلديد “�صد جمهول”.

نيللي كريم
ت�صاوت املمثلة امل�رصية، نيللي كرمي، مع غادة عبد الرازق 
يف الأجر )22 مليون( عن بطولتها لأحدث م�صل�صالتها “اختفاء”، 

بعدما كان اأجرها يرتاوح ما بن 18 و20 مليون جنيه.

يسرا
ارتف���ع اأج���ر املمثل���ة امل�رصية ي����رصا اإلى 18 ملي���ون جنيه، 
ع���ن بطولتها مل�صل�ص���ل “لدينا اأقوال اأخ���رى”، لتزيد عن العام 

املا�صي بثالثة مالين جنيه.

هيفاء وهبي
و�ص���ل اأجر الفنان���ة اللبنانية هيفاء وهب���ي اإلى 15 مليون 

جنيه، عن بطولتها مل�صل�صلها اجلديد “لعنة الكارما”.

    BUZZ      
أحداث

اأم���ورك املهني���ة هادئ���ة الي���وم وكما 
تتمنى

ل تتدخل يف قرار طبيبك، اتركه يحّدد 

اعترب احللويات حن تنظر اإليها كاأّنها 
اآفة

ق���د تفق���د ال�ص���يطرة على اأع�ص���ابك 
ملجرد اأمر تافه 

يرت�ص���دك اأ�ص���حاب ال�رصكات الكربى 
ل�صتقطابك 

تبح���ث م�ص���األة مالية وتتخذ ق���راراً لن 
ترتاجع عنه

ثاب���ر عل���ى ن�ص���اطك اليوم���ي يف اأح���د 
الأندية الريا�صية

جتيد طريقة التعامل مع الزمالء وجتد 
احللول

تتفتح العيون على اإجنازاتك املهنية

ناق�س م�ص���األة مالية بنج���اح، وتعر�س 
اأفكارك وتقيم

ا�ص���تمرارك يف التغي���ب ي�ص���بب ل���ك 
الكثر من امل�صاكل

تكون عر�صة لعوار�س فجائية و�صداع 
�صديد 
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1768
ا�����ص����رتت ف��رن�����ص��ا   
من  كور�صيكا  جزيرة 

جنوة

1905
ل�س  مدينة  تاأ�صي�س 
�صحراء  يف  فيغا�س 

نيفادا

1911
الأم��رك��ي��ة  املحكمة 
العليا تاأمر بحل �رصكة 
التي  اويل  �صتاندارد 
روكفلر  جون  يديرها 
مب�����وج�����ب ق����ان����ون 

مكافحة الحتكار

1918
ان�����ت�����ه�����اء احل������رب 
فنلندا  يف  الأه��ل��ي��ة 
ب���ن ال���ص��رتاك��ي��ن 
ال���دمي���وق���راط���ي���ن 
امل�����دع�����وم�����ن م��ن 
واملحافظن  رو�صيا 
ال���ذي���ن ت�����ص��ان��ده��م 
يف  وان��ت�����رصوا  املانيا 

نهاية النزاع

1930
الأم��م  ع�صبة  جمل�س 
طلب  ع��ل��ى  ي���واف���ق 
الربيطانية  احلكومة 
دولية  جلنة  ت�صكيل 
حقوق  يف  للتحقيق 
ال��ع��رب وال��ي��ه��ود يف 

حائط الرباق

البيوت في البحرين تستعد 
لرمضان بديكور جديد

ت�ص���تعد البيوت البحرينية هذه اليام ل�ص���تقبال �ص���هر رم�صان 
الى جانب �رصاء “املاجلة” بتزين البيوت ا�ص���تعدادا لل�صهر الف�صيل 
بال�ص���ور والزينة اجلاهزة والتي ت�ص���نعها الن�صاء عادة يف اململكة من 
بع����س اخلامات الورقي���ة امللونة، واأف���راح النور باأ�ص���كال الفواني�س 
والت�ص���اميم وتعلي���ق بع�س ال�ص���ور بال�ص���افة الى تغير ال�ص���تائر 
املنقو�ص���ة باخل���ط العرب���ي، اأو ال�ص���تائر التي يغلب على ت�ص���ميمها 
اللم�صات الرم�صانية اخليامية والتي تعترب من اأبرز الأ�صكال والأقم�صة 

التي متيز ديكورات �صهر رم�صان يف كل مكان.
بالن�صبة للمفرو�صات يف منزلك مبختلف اأ�صكالها، خا�صة ال�صجاد 
فيج���ب احلر�س عل���ى اختي���ار ال�ص���جاد متداخ���ل الأل���وان، بالنقو�س 
املتجهة لالإ�ص���المية، وال�ص���تغناء خالل �ص���هر رم�ص���ان عن ال�ص���جاد 
املنقو�س بالورود، وا�ص���تبدليها بالأ�صكال الرتاثية لل�صجاد اليدوي، 
اأو “الكلي���م”، الذي يعترب من اأكرث الأ�ص���كال الرتاثية التي تتالءم مع 

اأجواء �صهر رم�صان.

طاهرة جعفر

وسط زحمة االمتحانات ونظام المناوبات

رمضان عند الشباب.. شهر األلفة الروحية والزيارات
يط���ل علينا بعد اأيام معدودة �ص���هر رم�ص���ان، 
�صهر اخلر والربكة، وبالطبع فلهذا ال�صهر الكرمي 
ا�ص���تعدادات تختلف عن غره من اأ�ص���هر ال�صنة من 
جمي���ع النواح���ي املختلفة، كم���ا ان روت���ن احلياة 

يكون خمتلفاً متاماً خ�صو�صاً عند ال�صباب. 
م�ص���افات الب���الد التق���ت بع���دد من ال�ص���باب 
و�ص���األتهم حول ا�ص���تعداداتهم لل�ص���هر الف�ص���يل 
وح���ول روتن حياته���م فكانت الإجاب���ات متفاوتة 
وخمتلفة، حيث قالت ال�ص���ابة زه���راء غريب “ بكل 
تاأكيد اأن جمال �ص���هر رم�صان يكمن يف ال�صتعداد 
له م���ن نواحي احلياة املختلفة مثل التب�ص���ع و�رصاء 
املواد الغذائية وكذلك ال�ص���تعداد الروحاين ولكن 
امل�ص���كلة هي اأن �صهر رم�ص���ان ي�صادف امتحانات 
وم�ص���اريع �صواء ل�ص���باب اجلامعة اأو حتى املدار�س 
وحت���ى الأهل م�ص���غولون يف تدري����س اأبنائهم فلم 
يفرغوا وقتهم متاما لال�ص���تعداد وا�صتقبال ال�صهر 

كما لو كانوا متفرغن متاماً ويف اإجازة.
ووافقته���ا الراأي ال�ص���ابة زه���راء يعقوب حيث 
قالت انها ب�رصاحة لي�ص���ت م�صتعدة بال�صكل الكايف 
ل�صهر رم�ص���ان املبارك حيث انه هناك معوقات يف 
ال�صنوات الأخرة خ�صو�صاً مع طلبة جامعة البحرين 
فهن���اك الكث���ر من امل�ص���اريع النهائية للت�ص���ليم 
بال�ص���افة الى المتحانات التي �صتنتهي مع قرب 
انتهاء �صهر رم�صان املبارك، اما عن روتن حياتها 
يف ال�ص���هر الف�ص���يل “ روتن حياتي رم�صان على 
الأغلب لن يتغر حيث �ص���يكون مزدحما باملذاكرة 

لالمتحانات يف الفرتة ال�ص���باحية وامل�ص���ائية وهذا 
ال�ص���يء موؤ�ص���ف للغاية حيث اأنني اأ�صبحت يف حالة 
عدم ال�ص���عور بال�ص���هر الف�ص���يل حيث انه ل يوجد 

وق���ت كاف لزي���ارات الأه���ل يف ال�ص���هر الف�ص���يل 
والقيام باأعماله اخلا�صة”.

من جانبها اأكدت ال�ص���ابة زهراء الع�صفور باأن 

عمله���ا بنظام املناوبات يحرمه���ا اأحياناً من التمتع 
بوجب���ة الإفطار مع عائلته���ا، الأمر الذي جتده الأهم 
يف هذا ال�ص���هر حي���ث علقت قائل���ة “ رغم تقلي�س 

�ص���اعات العم���ل يف �ص���هر رم�ص���ان اإل اأن الظروف 
بع�س الأحيان جتربين على البقاء مثال حتى ال�صاعة 
العا�رصة م�ص���اًء فيفوتني الإفطار وق�ص���اء الأوقات 
اجلميل���ة بعده م���ع العائلة وما ميي���زين عن الطالب 
اأنن���ي اأنهي عملي يف مق���ره ول اأحمل���ه معي للبيت 
حيث ميكنني اأن اأ�صتغل اأيام اإجازتي لطبخ الأطباق 
املختلف���ة وق�ص���اء الوق���ت براح���ه وزي���ارة الأهل 

وكذلك تخ�صي�س بع�س الوقت للعبادة”.
اأما �ص���ديقة، فقد �ص���اركت بقولها “ ال�ص���وق 
لل�صهر الف�صيل يكون يف قلب كل اإن�صان، فاجلميع 
يف انتظ���ار قدومه لكي يتغر روت���ن احلياة وتبداأ 
الزيارات التي انقطع عنها النا�س بع�س ال�ص���يء يف 
م�ص���اغل احلياة، كما اأننا نقوم يف كل �ص���نة بتجهيز 
املفرزن���ات و�رصاء الواين اجلدي���دة وتزين املنزل 
بالنقو����س الرم�ص���انية وو�ص���ع الفواني����س الت���ي 
تذكرنا باملا�ص���ي اجلميل الذي فيه جتتمع العائلة 
على ح�صر واحد مليئ مبختلف املاأكولت ال�صعبية 
والتي يحبها اجلميع من ثريد وهري�س والهم �رصاب 
الفيمت���و الذي لنراه ال يف �ص���هر رم�ص���ان باعداد 
كبرة وخر �ص���هر رم�صان يعود على النا�س كافة، 
هذا ال�صهر ي�ص���في للروتن املعتاد تغيرا كبرا 
فنق�ص���ي النهار بطوله يف التجهي���ز للفطور، وبعد 
ذل���ك عندما يقرتب الوق���ت لالإفطار ينتظر اجلميع 
�ص���وت الذان وبعد النتهاء من الإفطار قراءة جزء 
من الق���ران وبعده���ا نتف���رغ مل�ص���اهدة التلفاز او 
ال�ص���تعداد للذهاب للزيارات او ق�ص���اء م�ص���اوير 

جتهيز للعيد او للمنا�صبات مثل القرقاعون.

• زهراء يعقوب	 • زهراء غريب	 • زهراء الع�صفور	 • �صديقة حاجية	

بمهرجان “حين تؤذي” لمناهضة التنمر المدرسي

النبهـان: بعـض المسلسـالت الخليجيـة تـدعو إلى التنمر

ق���ال الفنان الكويتي القدير جا�ص���م النبهان ان 
بع�س امل�صل�ص���الت اخلليجية ومع كل ا�صف ا�صبحت 
تدعو الى التنمر ب�ص���بب ابتعادها عن م�صاألة الحرتام 
وانقطاع العالقة بن ال�صغر والكبر ب�صكل او باآخر. 
ج���اء ذلك خالل الندوة الت���ي اقيمت على هام�س 
املهرج���ان الفني التوعوي “ حن توؤذي” ملناه�ص���ة 
التنمر املدر�ص���ي الذي نظمته جمعية ملتقى ال�صباب 
البحريني مبركز عي�صى الثقايف يوم ال�صبت املا�صي 
وت�ص���من اي�صا معر�ص���ا فنيا توعويا والعاب وور�س 
عم���ل تعليمي���ة للكب���ار وال�ص���غار، وم���ن الفنان���ن 
امل�صاركن الى جانب النبهان الفنان الكويتي احمد 
ايراج والفنانة الكويتي���ة عبر احمد، والفنان جمعان 
الرويعي والفنانة �ص���فيقة يو�ص���ف والفنان �ص���امي 

ر�صدان، وعريف الندوة من�صورة اجلمري. 
واأ�صاف النبهان لبد من تقدمي احللول لق�صية 
التنم���ر م�ص���تندين على عاداتن���ا وتقاليدن���ا لكي ل 
نخ����رص الكث���ر، فاملهم هو بقاء الح���رتام بن الكبر 
وال�ص���غر ولي�س �ص���يء اآخ���ر، ونحن يف ال�ص���ابق قد 
تعلمنا احرتام بع�صنا للبع�س من خالل “ الك�صافة”.. 
هذا الن�ش���اط الذي كان يغر�س فينا الكثري من القيم 

النبيلة. 

“تعلمت الصواب والخطأ من 
المسلسالت الكويتية”

وب���دوره ق���ال الفن���ان �ص���امي ر�ص���دان ان على 
الأ�رصة حث الأبن���اء وتعليمهم على كيفية التعامل يف 
املجتمع والتفاعل ب�ص���كل ايجاب���ي مع اجلميع والهم 
هو تعليمهم عاداتنا وتقاليدنا وال�صعور بامل�صوؤولية 
جت���اه اجلميع واحرتام من ه���م اكرب منا والعطف على 
ال�صغر. منوها اأي�ص���ا الى �رصورة فهم عقلية الأبناء 
والقرب منه���م وعدم اإهماله���م وتوبيخهم على اأمور 
ل نع���رف عنها �ص���يئا. .فمثال عندما ياأت���ي األينا البن 
ويقول انه لن يذهب املدر�صة اليوم علينا ال�صتماع 
ال���ى وجهة نظرة قبل اتخاذ القرار، اإذ من املمكن انه 

يعاين من م�صكلة ما يف املدر�صة. 
وتابع ر�ص���دان لقد تعلمت الكثر من ال�ص���واب 
واخلطاأ من امل�صل�صالت الكويتية التي كانت تعر�س 

يف ال�ص���ابق، اأما ما يعر�س اليوم فهو دون امل�صتوى 
واأعمال ت�صر نحو الهاوية. 

الفنانة القديرة �ص���فيقة يو�ص���ف اأو�ص���حت من 
جانبه���ا ان املراأة مظلومة يف امل�صل�ص���الت اخلليجية، 
ف���كل ادوار البطول���ة جندها عند الرج���ال او بالأحرى 

الفنان ون�ص���يب املراأة ل�ص���يء، رمبا يف 
الفرتة الأخرة تغرت املعادلة 

قليال ولكن ب�ص���ورة عامة 
ال���ذي يقدم  الكات���ب 

للجمه���ور  الن����س 
يك���ون  وان  لب���د 
ق���د ا�ص���تند عل���ى 
وظواه���ر  حقائ���ق 

املجتم���ع ومنها  يف 
“ التنم���ر “. واأي�ص���ا 

الأ����رصي  التف���كك 

باأنواع���ه. هناك اآب���اء متنم���رون وهناك اأبن���اء وبنات 
وكذل���ك عدة األوان من التنم���ر يف داخل البيوت، مثل 

الرجل الذي يرف�س اإر�صال النفقة الى اأبنائه. 

“نقدم المشكلة وليس الحل”
الفنان���ة الكويتية عبر احم���د راأت ان الرقابة يف 
جمتمعاتنا ل ت�صمح للكتاب بطرح ما يريدون 
املنا�ص���ب واملطلوب،  بال�ص���كل  طرحه 
ولك���ن يف حدود ما نقدمه نحن كاأهل 
الف���ن للنا����س ميكنن���ي القول ان 
الكثر من الأعم���ال التي نقدمها 
ل تط���رح احللول بق���در ما تقدم 
دائم���ا  الأم���ر  وه���ذا  امل�ص���كلة، 
اأتناق�س فيه �صخ�صيا مع املخرج 
واملوؤل���ف ونحن نبق���ى يف النهاية 
ممثلون ن���وؤدي اأدوارنا ح�ص���ب ما هو 

مر�صوم لنا. 
وا����رصدت عب���ر احم���د ق�ص���ة ابنه���ا مع ق�ص���ية 
التنمر يف املدر�ص���ة وا�صتعر�صت العديد من احلالت 
واجلوان���ب املهمة التي من الواجب اتباعها بالن�ص���بة 

لأولياء الأمور. 

“سعدون كان متنمرا”
كما حت���دث الفنان املبدع جمع���ان الرويعي عن 
دوره يف م�صل�ص���ل �ص���عدون وربط بن الدور وق�صية 
التنمر ح�ص���ب ما كتبه موؤلف امل�صل�صل را�صد اجلودر، 
مو�ص���حا ان دور �ص���عدون قدم���ه اأول يف حلق���ة م���ن 
حلق���ات امل�صل�ص���ل الرتاثي ال�ص���هر “ فرجان لول” 
وهو �صخ�ص���ية البن “ احلرامي وامل�ص���تهرت”، ولكن 
بعده���ا اق���رتح املخ���رج القدي���ر احم���د املقل���ة على 
تقدمي �صخ�ص���ية �ص���عدون يف م�صل�ص���ل خا�س يحمل 
ا�ص���مه، وبالفعل قام الكاتب واملوؤلف را�صد اجلودر 

بكتاب���ة حلق���ات امل�صل�ص���ل وعندم���ا ����رصع يف ق���راءة 
احللق���ات الأولى م���ن العمل وجد اختالف���ا كبرا بن 

ال�صخ�صيتن. 
ث���م حتدث الرويع���ي عن اأهم الأعم���ال اخلليجية 
الت���ي اأث���رت يف كل بي���ت خليج���ي وه���و امل�صل�ص���ل 
الرتب���وي اخلالد “ اإل���ى اأبي واأمي م���ع التحية “ الذي 
كان ول ي���زال املدر�ص���ة الرتبوي���ة احلقيقي���ة الت���ي 

اأظهرها التلفزيون او الدراما بالأحرى. 
اآخر املتحدثن يف الن���دوة كان الفنان الكويتي 
احمد ايراج والذي اأكد على اختالفه قليال مع ما �صبق 
طرحه خا�ص���ة فيما يتعلق باإلقاء الل���وم على الدراما 
اخلليجية وانتقادها، مو�ص���حا ان ق�صية العنف التي 
ي���رى البع�س مبالغ���ا فيها يف الأعم���ال اخلليجية هي 
ق�ص���ية موجودة يف كل م���كان ويف كل جمتمع، ولكن 
ب�ص���كل عام نحن يف �ص���وق فن���ي، وهذا ال�ص���وق فيه 

ال�صالح وفيه الطالح. 

اأ�سامة املاجد

ل��ل��رج��ال ك��ل��ه��ا  ال���ب���ط���ول���ة  واأدوار  م���ت���ن���م���رون  اآب�������اء  ه���ن���اك  ي���و����ص���ف:  ���ص��ف��ي��ق��ة 

• الفنانون خالل الندوة 	

• جانب من احل�صور 	

 طارق البحار
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األخيرة

عـالج جديـد �ضيقـ�ضي علـى الفياغـرا
تو�س���ل علم���اء من املركز الدمناركي للط���ب التجديدي اإلى عالج جديد، ي�س���تهدف الرجال الذين 

يعانون م�سكالت �سعف جن�سي، ويحقق نتائج اأف�سل من دواء “الفياغرا”.
ووج���د الباحث���ون، اأن حق���ن 20 ملي���ون خلية جذعية يف الع�س���و الذك���ري ميكن اأن يعيد تن�س���يط 
الأع�س���اب والأوعية الدموية. وا�س���تهدف البحث الرجال الذين خ�س���عوا لعملية اإزالة غدة الربو�ستاتا؛ 
ب�س���بب اإ�س���ابتهم بال�رسطان. وبح�س���ب �س���حيفة “ديلي ميل” الربيطانية، فاإنه من املنتظر اأن يك�سف 
مدير املركز الدمناركي للطب التجديدي �س���ورين �س���يخ املزيد من التفا�س���يل خالل اجتماع للجمعية 

الأوروبية للتنا�سل الب�رسي وعلم الأجنة يف بر�سلونة، يوليو املقبل.
ونقل���ت ال�س���حيفة الربيطانية عن �س���ورين �س���يخ قول���ه، اإن النت�س���اب عند الرج���ال بعد العالج 
بالطريق���ة املذكورة قد عاد اإلى و�س���عه الطبيعي، لكن هناك حاجة اإل���ى جتارب اأكرب وعلى مدى فرتة 

اأطول لإ�سدار احلكم النهائي.

 Social
media

الأر�ض على موعد مع 
اأطول خ�ضوف للقمر 

�ستكون الأر�ض يف اأواخر يوليو املقبل على موعد مع خ�سوف للقمر ي�ستمر ملدة 
طويلة، وقد ل يتكرر يف العقود املقبلة.

وذكرت �س���حيفة “الإندبندنت” الربيطانية، اأم�ض الإثنني، اأن اخل�سوف الطويل 
�سي�س���تمر ل�س���اعة و43 دقيقة. ومن املتوقع اأن ي�سل اخل�سوف لذروته عند ال�ساعة 
8:22 �س���باحا بتوقيت غرينت�ض، يوم 27 يوليو. و�س���تكون اأكرث املناطق تعر�س���ا 
لهذه الظاهرة الفلكية هي منطقة ال�رسق الأو�س���ط واإفريقيا والهند واأ�سرتاليا و�رسق 

اأوروبا، يف حني �ست�سهد بقية مناطق الكرة الأر�سية الظاهرة ولكن ب�سورة اأقل.
وال�س���بب وراء هذا الك�سوف الطويل هو اأن القمر �س���يمر عرب مركز ظل الأر�ض، 

و�سيكون بذلك على خط واحد خلف الكرة الأر�سية وال�سم�ض.

لإلعالن على
الموقع اإللكتروني والسوشيال ميديا

@albiladpress @albiladpress @albiladnews
17111501  -  32224492
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الطقس المتوقع لمملكة البحرين
إدارة الرصاد الجوية

www.bahrainweather.gov.bh
Tel: 17323073 - 17321175

  - جميع الحقوق محفوظة لدارة إلرصاد الجوية    
  وزارة المواصلت و التصالت © 2011 

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�ض املتوقع 
لهذا اليوم �سيكون 

معتدلً.

الرياح �سمالية بوجه عام من 7 
اإلى 12 عقدة وت�سل من 15 

اإلى 20 عقدة احيانا.

ارتفاع املوج من قدم اإلى قدمني قرب ال�سواحل ومن 
3 اإلى 5 اقدام يف عر�ض البحر.

درجة احلرارة العظمى 34 وال�سغرى 25 درجة مئوية.

الممثلتان بنهاز جعفري “يسار” 
ومرضية رضائي بمهرجان كان 

السينمائي في جنوب فرنسا، 
قبل عرض الفيلم اإليراني “ثالثة 

وجوه” للمخرج جعفر بناهي ـ 
الذي ال يزال رهن اإلقامة الجبرية 

في طهران ـ خالل.  
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