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السنة العاشرة - العدد 3424 
األربعاء

28 فبراير 2018 
12 جمادى اآلخرة 1439

�أرباح  دينار  مليون   20.7
�لتجارية” “�لت�سهيالت 

�أرباح  دينار  مليون   6.24
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We’re devoted to the classic. 

But reject the status quo. We 

keep the best of the past. The 

best watchmaking practices, 

the best designs. And push the 

boundaries of what’s new. Born 

for a purpose. Field-tested to 

the extreme. For those who

 are up for anything. Those who 

face their fears. Those who re-

invent themselves every day. 

A TUDOR is #BornToDare 

BLACK BAY S&G

اإجراءات وقوانني لتعزيز االنفتاحما�ضون نحو مزيد من البناء والتطوير
تقوية �لتعاون بني �ل�سلطتني... �سمو رئي�س �لوزر�ء: جاللته �أ�ساد بالتعاون �لبّناء بني �ل�سلطتني... جاللة �مللك:

�ملنامة - بن���ا: �أكد عاهل �لبالد �ساحب �جلاللة �مللك 
حمد بن عي�سى �آل خليفة �أن مملكة �لبحرين ما�سية بخطى 
ثابت���ة يف م�سريتها �لر�ئدة نحو مزيد م���ن �لبناء و�لتجديد 
و�لتطوي���ر من �أجل خري ورفعة �أبنائه���ا وم�ستقبل �الأجيال 

�لقادمة.
و�أ�ساد جاللت���ه بالتعاون �لبناء بني �ل�سلطة �لت�رصيعية 
و�لتنفيذي���ة وعملهم���ا �لبن���اء ملو��سل���ة �لعم���ل لتحقيق 

�ملزي���د من �ملكت�سبات و�الإجناز�ت مل���ا فيه خري �لبحرين 
و�سعبها �لكرمي.

جاء ذلك لدى ��ستقب���ال جاللة �مللك يف ق�رص �ل�سخري 
�أم����س رئي�س جمل�س �لن���و�ب �أحمد �مل���ال، ورئي�س جمل�س 
�ل�س���ورى علي �ل�سال���ح، ونائبي �لرئي�س���ني و�أع�ساء جلنة 

�ل���رد على �خلط���اب �مللكي يف جمل�س���ي �ل�سورى 
و�لنو�ب.

�ملنامة - بنا: �أكد رئي����س �لوزر�ء �ساحب �ل�سمو 
�مللك���ي �الأمري خليف���ة بن �سلم���ان �آل خليف���ة، لدى 
��ستقب���ال �سم���وه ع���دد� من �أف���ر�د �لعائل���ة �ملالكة 
�لكرمي���ة وكب���ار �مل�سوؤول���ني، �حلر�س عل���ى تقوية 
�لتع���اون ب���ني �ل�سلطت���ني �لتنفيذي���ة و�لت�رصيعي���ة 
و�لعم���ل على مزيد من �لتن�سي���ق �مل�سرتك يف كل ما 

من �ساأنه �أن يلبي تطلعات �ملو�طنني ومتطلباتهم.

ونوه �سموه �إلى حر�س �حلكومة على دعم �لقطاع 
�خلا�س وم�ساندته؛ من �أجل �أن يقوم بدور �أكرث تاأثري� 
يف م�سرية �لتنمية، و�أنها تعمل من �أجل تطوير �لبيئة 
�ال�ستثماري���ة يف �ململك���ة باإج���ر�ء�ت وقو�ن���ني تعزز 
من �النفت���اح و�ملرونة �القت�سادية �لت���ي تتميز بها 

�لبحري���ن وت�س���كل �أحد مرتك���ز�ت �قت�سادها 
�لوطني.

• •جاللة �مللك يت�سلم رد �ملجل�سني على �خلطاب �مللكي �ل�سامي	 �سمو رئي�س �لوزر�ء م�ستقبال عدد� من �أفر�د �لعائلة �ملالكة �لكرمية وكبار �مل�سوؤولني	
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الرد على اإ�ضاءة “اأخبار اخلليج” لزميالتها

�لعقاري” تبا�سر  “�لتنظيم 
�أعمالها �عتبار� من غد

        زينب العكري من ال�سناب�س

�أعل���ن �لرئي����س �لتنفيذي ملوؤ�س�س���ة �لتنظيم 
�لعق���اري، �ل�سيخ حمم���د بن خليف���ة �آل خليفة، �أن 
�ملوؤ�س�س���ة �ستبد�أ �لعمل �عتب���ار� من غد �خلمي�س، 
موؤكًد� �أنها جاهزة ال�ستقبال �ملتعاملني مع �لقطاع 
باأنظمة �إد�ري���ة و�إلكرتونية. و�أو�سح خالل �ملوؤمتر 
�ل�سح���ايف �لذي عقد يوم �أم����س، �أن هناك 6 �أ�سهر 

فرتة �سماح  الأ�سحاب �ملهن �لعقارية من 
11�أجل ت�سحيح �أو�ساعهم �لقانونية.
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البحرين ما�ضية بخطى ثابتة نحو مزيد من البناء والتطوير
ا�ستقبل رئي�سي “النواب” و “ال�سورى” وجلنة الرد على اخلطاب ال�سامي... جاللة امللك:

املنامة - بنا: اأعرب عاهل البالد �س���احب اجلاللة 
املل���ك حمد بن عي�س���ى اآل خليفة عن اعت���زازه بالدور 
املهم الذي ت�سطلع بها ال�سلطة الت�رشيعية يف تر�سيخ 
دعائم امل�س���رة الدميقراطية وتعزيز م�س���اهمتها يف 

النه�سة التنموية ال�ساملة وتبني ق�سايا املجتمع.
ج���اء ذلك خ���الل ا�س���تقبال جاللة املل���ك يف ق�رش 
ال�س���خر اأم����س رئي����س جمل�س الن���واب اأحم���د املال، 
ورئي����س جمل����س ال�س���ورى عل���ي ال�س���الح، ونائب���ي 
الرئي�سني واأع�ساء جلنة الرد على اخلطاب امللكي يف 
جمل�س���ي ال�سورى والنواب، حيث رفعوا اإلى جاللته رد 
املجل�سني على اخلطاب امللكي ال�سامي الذي تف�سل 
به جالل���ة امللك خالل افتت���اح دور االنعقاد الرابع من 

الف�سل الت�رشيعي الرابع. 
واأعرب جاللة امللك عن �سكره وتقديره ملجل�سي 
وم�س���اهماتهما  دورهم���ا  عل���ى  والن���واب  ال�س���ورى 
امل�س���تمرة يف خدمة م�س���رة التنمية وتعزي���ز الوحدة 
الوطني���ة والدفاع عن ق�س���ايا الوطن من خالل تطوير 
القوان���ني والت�رشيعات التي تخ���دم املواطنني وتلبي 
احتياجاته���م، كما اأ�س���اد جاللته بالتع���اون البناء بني 
البن���اء  وعملهم���ا  والتنفيذي���ة  الت�رشيعي���ة  ال�س���لطة 
ملوا�س���لة العم���ل لتحقي���ق املزي���د من املكت�س���بات 

واالإجنازات ملا فيه خر البحرين و�سعبها الكرمي. 
واأ�س���اد جاللته مبا ت�س���منه رد جمل�س���ي ال�سورى 
والنواب م���ن مقرتحات واأف���كار بناءة لتطوي���ر االأداء 
وتر�سيخ اأ�س����س دولة املوؤ�س�س���ات والقانون وتعزيز 
العملية الدميقراطية ملوا�سلة م�سرة العمل الوطني 
امل�س���رتك، معرًبا عن اعتزازه بعط���اء اأبناء البحرين يف 
املجاالت كافة وم���ا يقومون به من دور هام يف تعزيز 

ريادة اململكة على امل�ستويات كافة.
واأكد �س���احب اجلاللة اأن مملكة البحرين ما�س���ية 
بخطى ثابتة يف م�س���رتها الرائدة نحو مزيد من البناء 
والتجدي���د والتطوي���ر م���ن اأجل خ���ر ورفع���ة اأبنائها 
االأجي���ال القادم���ة، متمنًي���ا للجمي���ع كل  وم�س���تقبل 

التوفيق يف اأداء مهامهم الوطنية.
وجاء يف رد جمل�س ال�س���ورى على اخلطاب امللكي 

ال�سامي:
اعت���زاز جمل����س ال�س���ورى مب���ا ت�س���منه اخلطاب 
امللكي ال�س���امي م���ن جمموعة م���ن القي���م والثوابت 
الوطنية، والروؤية امللكية الثاقبة والتطلع امل�ستقبلي 
للم�س���ي يف بناء مملكة البحرين املزدهرة اقت�س���ادًيا 

واجتماعًيا و�سيا�سًيا وثقافًيا.
يوؤكد جمل�س ال�س���ورى اأن مملكة البحرين تعي�س 
منذ ت���ويل جاللة املل���ك مقاليد احلكم ع���ام 1999م، 
نه�س���ة وانطالقة تاريخية م�رشقة يف �س���تى املجاالت، 

ي�سهد لها العامل اأجمع.
تاأ�س���ي�س قواعد الدولة املدنية احلديثة القائمة 
عل���ى حك���م القان���ون واملوؤ�س�س���ات، والف�س���ل ب���ني 
ال�س���لطات، وتكري�س امل�س���اركة ال�س���عبية يف �س���نع 
القرار، كل ذلك اأ�س���هم يف ا�س���تمرار النه�سة ال�ساملة 
امللتزم���ة بتحقي���ق روؤية واع���دة لرفعة بلدن���ا الغايل 

ورخاء اأبنائه املخل�سني.
يثّم���ن جمل�س ال�س���ورى عالًيا ا�س���تهالل اخلطاب 
امللكي ال�س���امي باالإ�س���ادة ب���دور املجل����س الوطني 
يف دعم م�س���رة العم���ل الوطني بثوابته الد�س���تورية 
الرا�سخة التي اأجمع عليها �سعب البحرين الويف باإرادة 
حرة، معاه���ًدا باال�س���تمرار يف بذل املزي���د من اجلهد 
والعطاء للم�س���اهمة يف حتقيق روؤية جاللتكم يف رفعة 

وازدهار مملكتنا الغالية.
ال�س���امل  الوطن���ي  اأن امل����رشوع  ي���رى املجل����س 
جلالل���ة امللك، وم���ا انبثق عنه من برام���ج عدة وخطط 
تنموي���ة متميزة و�س���ادقة، م���ن بينها روؤي���ة البحرين 
االقت�س���ادية “ع�رشين/ ثالثني” ومبادئها املر�ّس���خة 
للعدالة والتناف�سية واال�ستدامة، ميثل انطالقة م�سعة 
ملواجهة وا�س���تيعاب متطلبات االإ�سالح والتطوير يف 
عامل ميوج بفر�س���ه وحتدياته، و�سواًل اإلى الريادة يف 

االأداء واالإجناز.
كم���ا يوؤك���د عل���ى م���ا ج���اء يف اخلط���اب امللك���ي 
ال�س���امي، من اأن متطلبات تهيئة البيئة اال�س���تثمارية 
االأن�س���ب ال�س���تقطاب روؤو����س االأم���وال وتعزي���ز اأداء 
خمتل���ف القطاعات التنموي���ة، تقوم عل���ى التوظيف 
االأمثل لروؤية البحرين االقت�س���ادية واخلطط والربامج 
املو�س���وعة لتحقيق اأهدافها وغاياته���ا، وما يتطلب 
ذلك من اإعادة ر�س���م التوجهات االقت�س���ادية لتنويع 
م�س���ادر الدخل، وتنمية موارد االأ����رشة البحرينية التي 

هي عماد التنمية الوطنية.
كذل���ك يثم���ن جمل����س ال�س���ورى عالًي���ا اهتم���ام 
جاللتك���م بالكف���اءة واخل���ربة البحرينية الت���ي اأثبتت 
جدارته���ا وقدرته���ا عل���ى التف���وق والتمي���ز يف االأداء 
يف �س���تى جم���االت العم���ل، االأم���ر ال���ذي يوؤك���د بجالء 
اأن املواط���ن البحرين���ي �س���يظل دوًما حم���ور العملية 

التنموية يف البحرين.
ي�س���دد املجل�س على �رشورة اال�ستمرار يف تطوير 
الربامج اخلا�سة بتنمية املوارد الب�رشية وعلى االأخ�س 
برام���ج التعلي���م والتدري���ب؛ بغية التهيئ���ة ملواجهة 
متطلبات �س���وق العمل يف خمتلف املج���االت، واإعداد 

القيادات ال�سابة لت�ساهم يف بناء الوطن وازدهاره.
ي�س���يد جمل�س ال�س���ورى مبا حققه اأبن���اء البحرين 
من خالل رعايتكم الكرمية وتوجيهاتكم ال�س���امية من 
اإجن���ازات م�رشّفة يف املحافل الدولية، تربهن ب�س���دق 
ت���ام عل���ى والئه���م لقيادتك���م احلكيم���ة واعتزازهم 

بوطنهم مهد احل�سارة ونبع اخلر والرخاء.

ي�س���يد املجل����س كذل���ك باجلهود الكب���رة التي 
تبذله���ا احلكومة الر�س���يدة برئا�س���ة رئي����س الوزراء 
�س���احب ال�س���مو امللكي االأمر خليفة بن �س���لمان اآل 
خليفة، ودورها الفاعل يف حتمل م�سوؤولياتها الوطنية 
باقتدار واإخال�س �س���ديدين من اأجل تنفيذ �سيا�سات 
مملك���ة البحرين التنموي���ة، ويف مقدمتها برنامج عمل 

احلكومة.
الت�سديد على تعزيز دور القطاع اخلا�س كمحرك 
رئي�س���ي للنمو االقت�س���ادي وا�س���تمرار عجلة التطور 

واالزدهار.
تثم���ني حر����س القي���ادة احلكيم���ة عل���ى اأهمية 
توفر امل�س���كن املالئ���م للمواطن، واعتب���ار ذلك من 
ب���ني اأهم اأولويات برنامج احلكومة الر�س���يدة، وهو ما 
اأثمرت عنه التوجيهات امللكية ال�سامية ب�ساأن اخلطط 
االإ�سكانية وااللتزام بتوزيع اأربعني األف وحدة �سكنية 
لالأ����رش البحرينية، اإ�س���افة اإل���ى بناء 5 مدن اإ�س���كانية 
جديدة، تتوافر فيها جميع مقومات ومتطلبات املدن 

احلديثة.
يطلع جمل�س ال�س���ورى يف ظ���ل روؤية جاللتكم اإلى 
اأهمية ا�س���ت�رشاف امل�س���تقبل والتخطيط والعمل لبناء 
م�س���تقبل زاهر لوطننا الغ���ايل وللمواطن���ني الكرام، 
مق���دًرا توجيه���ات جاللتكم اخلا�س���ة بتعزي���ز القدرة 
املالية واالقت�س���ادية للبالد، مب���ا فيها اإعادة مراجعة 
للبني���ة االقت�س���ادية وحتقيق الغاي���ات املطلوبة من 
توازن بني امل�رشوفات واالإيرادات، و�سمان ا�ستدامة 
النم���و االقت�س���ادي، وتن���وع م�س���ادره لتج���اوز كافة 
التحديات وال�سعوبات التي تواجهها مملكة البحرين.
يعتز جمل�س ال�س���ورى باإ�سادة جاللتكم بالتعاون 
املثمر والبّناء بني ال�س���لطة الت�رشيعية مبا متتلكه من 
�س���الحيات ت�رشيعية ورقابية مع ال�س���لطة التنفيذية، 
ويعتربه���ا حاف���ًزا للم�س���ي قدًم���ا يف اق���رتاح و�س���ن 
القوانني والت�رشيعات املتعلق���ة بتطوير ورفع كفاءة 

اخلدمات احلكومية.
يق���ّدر املجل�س م�س���اهمة الت�رشيع���ات التي ُتعنى 
واإق���رار  والعق���اري،  والتج���اري  امل���ايل  باال�س���تثمار 
امليزاني���ة العام���ة للدول���ة يف توف���ر املن���اخ الداعم 
لتطوير البيئة االقت�سادية واال�ستثمارية، مبا ين�سجم 
مع �سيا�سات وخطط املوؤ�س�سات املعنية وعلى راأ�سها 
جمل�س التنمية االقت�س���ادية بقيادة ويل العهد، نائب 
القائد االأعل���ى، النائب االأول لرئي����س جمل�س الوزراء 
�س���احب ال�س���مو امللك���ي االأمر �س���لمان ب���ن حمد اآل 
خليفة، مبا يحقق للبحرين نتائج متميزة على م�ستوى 

احلرية االقت�سادية.
تثمني ما تولونه جاللتكم من اهتمام بالغ وتقدير 
كب���ر لالأ�رشة البحرينية، وما ن�س عليه د�س���تور مملكة 
البحري���ن وميث���اق العم���ل الوطني وم����رشوع جاللتكم 

االإ�سالحي.
يحر�س املجل�س على رفع م�س���تويات اال�ستقرار 
االجتماع���ي، من خالل اإقرار قان���ون االأ�رشة الذي جاء يف 
�س���يغة توافقية وموح���دة تنبثق من اأح���كام ال�رشيعة 
االإ�س���المية ال�س���محة، ويعد عالمة مميزة يف الت�رشيعات 
الوطني���ة، موؤك���ًدا االهتم���ام البال���غ مبكان���ة االأ����رشة 

البحرينية بوجه عام وباملراأة بوجه خا�س.
يق���ّدر املجل�س ما حظيت به امل���راأة البحرينية يف 
عهد جاللتكم من مراتب رفيعة ومكانة مرموقة حملًيا 
ودولًيا بف�س���ل تقديركم لها واجله���ود التي تبذلها 
الدولة وموؤ�س�ساتها لتوفر البيئة الداعمة واملنا�سبة 
للمراأة، والتي من خاللها انطلقت لتاأخذ مكانتها التي 
ت�س���تحقها وتتب���واأ اأرف���ع املنا�س���ب، وحتقق خمتلف 
االإجنازات امل�رشّفة التي جتاوزت فيها مراحل التمكني 

التقليدية.
كم���ا يثّم���ن عالي���ا دور رئي�س���ة املجل����س االأعلى 
للم���راأة �س���احبة ال�س���مو امللكي االأمرة �س���بيكة بنت 

اإبراهيم اآل خليفة.
يع���رب املجل����س ع���ن اعت���زازه بالثق���ة امللكية 
الغالية، ويعاهد جاللة امللك باال�ستمرار يف دفع عملية 
الت�رشي���ع البناءة الت���ي تراعي خ�سو�س���ية ومتطلبات 

العمل الوطني.
ي�س���يد جمل����س ال�س���ورى باعت���زاز مبا تف�س���لتم 
ب���ه جاللتك���م م���ن اأن تبقى مملك���ة البحرين خمل�س���ة 
ملحيطها العربي تدافع عن اأمنه وم�س���احله، وت�س���ّخر 
كافة اإمكاناتها الع�س���كرية واالأمنية والدبلوما�سية يف 
خدمة ق�سايا االأمة العربية، من اأجل احلفاظ على اأمنها 
و�س���المة اأرا�س���يها، ومواجهة اأي تدخالت غر م�رشوعة 
مت�س �س���يادتها، ويوؤكد اأنه �س���يكون خر داعم لهذه 

التوجهات من خالل اخت�سا�ساته الت�رشيعية.
ي�ساطر جمل�س ال�سورى موا�سلة اجلهود الداعمة 
للحقوق امل�رشوعة لل�س���عب الفل�سطيني، ومتكينه من 
اإقامة دولته امل�ستقلة على ترابه الوطني وعا�سمتها 
القد����س ال�رشي���ف، م���ن اأج���ل اإح���الل االأمن وال�س���الم 

واال�ستقرار يف املنطقة ب�سورة دائمة.
يوؤكد املجل�س على التم�سك بالثوابت االأ�سا�سية 
الت���ي اأعلن���ت عنها ال���دول الداعية ملحارب���ة االإرهاب 
وك�س���ف داعميه وممولي���ه، والت�س���دي لالإرهاب بكل 
اأ�س���كاله، ومواجهة ال�سيا�سات التخريبية التي ت�سعى 

لن�رش الفو�سى وتفكيك الدول.
يفتخر املجل�س باأن تكون مملكة البحرين �س���من 
الدول ال�س���باقة والفاعلة يف مكافح���ة االإرهاب لينعم 
الع���امل بال�س���الم واال�س���تقرار املن�س���ود، م�س���تح�رشا 
القوان���ني  �س���ن  يف  الت�رشيعي���ة  ال�س���لطة  م�س���اهمة 
والت�رشيع���ات الوطنية، واالن�س���مام اإل���ى االتفاقيات 

الدولية اخلا�سة مبكافحة االإرهاب.
كذل���ك يعتز املجل�س بالدور البطويل الذي تقوم 
ب���ه قواتن���ا الدفاعي���ة واالأمنية يف خمتل���ف امليادين، 
م�س���تذكرا ب���كل عرف���ان الت�س���حيات الت���ي قدمه���ا 
�س���هداوؤنا االأبرار، ومازال يقدمها رجالنا البوا�سل من 

اأجل �سون تراب الوطن واأمنه و�سيادته.
يوؤكد جمل�س ال�سورى وقوف �سعب البحرين بحزم 
يف مواجه���ة االإره���اب، ووقوفه بذات احل���زم والثبات 
مت�س���دًيا للمحاوالت العابثة وال�س���اعية للتاأثر على 
حلمته الوطنية، متم�س���ًكا بوحدته ومب���ا عرف عنه من 
اأ�س���الة وتعاي�س وت�س���امح، مدرًكا اأن التعددية التي 
يتمي���ز بها املجتمع البحريني هي من اأهم عنا�رش قوته 
الت���ي مكن���ت البحرين م���ن اأن تنال �س���معتها الطيبة 
ومكانته���ا املرموقة، واأن هذه التعددي���ة قائمة على 
اأر�س���ية م�س���رتكة اأ�سا�س���ها املواطن���ة وال���والء لهذا 

الوطن وقيادته احلكيمة.
يهنئ جمل�س ال�س���ورى جاللتكم و�سعب البحرين 
ال���ويف، وكاف���ة املقيمني على ت���راب وطنن���ا الغايل، 
بتاأ�س���ي�س مركز حم���د العامل���ي للحوار ب���ني االأديان 
والتعاي�س ال�س���لمي، واإطالق اإعالن مملكة البحرين يف 
مدين���ة لو�س اأجنلو�س بالوالي���ات املتحدة االأمركية، 
والذي جاء ليوؤكد للمجتمع الدويل ما ت�سهده البحرين 

من تر�سيخ قيم الت�سامح، والتقارب احل�ساري.
يع���رب املجل����س عن �س���ديد اعتزازه مب���ا جاء يف 
اخلط���اب امللكي ال�س���امي م���ن تقدير مل���ا تتحلى به 
ال�سلطة الت�رشيعية وال�س���لطة التنفيذية من م�سوؤولية 
وطنية عالية ت�س���ع م�س���لحة الوطن واملواطنني على 
راأ�س اأولوياتها، وجتعل من التطوير والتجديد عنواًنا 

مل�سرتنا الوطنية املجيدة.

ي�س���ّجل املجل����س عظي���م تقديره مل���ا حتظى به 
ال�س���لطة الت�رشيعي���ة دائًما من ل���دن جاللتكم من دعم 
وم�ساندة وتوجيه، معاهًدا باال�ستمرار يف خدمة الوطن 

الغايل.
فيما يلي اإيجاز ملا ورد يف رد جمل�س النواب على 

اخلطاب امللكي ال�سامي:
ي�س���جل جمل�س الن���واب بال���غ اعت���زازه وتقديره 
امل�س���اعي احلثيث���ة جلاللة العاه���ل من اأجل تر�س���يخ 
مب���ادئ روؤي���ة البحري���ن االقت�س���ادية 2030، والت���ي 
ت�س���ب يف م�س���لحة املواط���ن البحرين���ي وتنميته مبا 

يتنا�سب واأهداف الروؤية.
يوؤك���د املجل�س امل�س���ي قدما ل�س���ن الت�رشيعات 
والنقدي���ة  واملالي���ة  االقت�س���ادية  املج���االت  يف 
واال�ستثمارية التي تخدم هذه الروؤية حتقيقا لتطوير 
االأداء وزي���ادة االإنتاج من خالل فتح اآفاق اقت�س���ادية 
رحبة ت�س���جع على تنويع م�سادر الدخل وتوفر فر�س 
عمل باأجور منا�سبة ترتقي بامل�ستوى املعي�سي لالأ�رشة 

البحرينية.
يعلن املجل����س تقديره باالأداء املتميز للكفاءات 
البحريني���ة الت���ي اأثبت���ت تفوقها يف �س���تى املجاالت 
واالإقليمي���ة  املحلي���ة  امل�س���تويات  خمتل���ف  وعل���ى 
والدولي���ة، ويدعو اإلى �رشورة دعم القيادات ال�س���ابة 
لالنخ���راط يف �س���وق العمل وبن���اء الوط���ن ويتم ذلك 
م���ن خ���الل تطوي���ر الت�رشيع���ات الت���ي تتعلق ب�س���وق 
العم���ل، وموؤكدا على �رشورة االلتزام باأولوية املواطن 
البحرين���ي يف التوظيف يف القطاع���ني العام واخلا�س 
حتقيق���ا الأهداف الروؤي���ة، ومتطلعا اإل���ى حث اجلهات 
احلكومي���ة عل���ى مزي���د م���ن االهتمام به���ذه اخلربات 
املتمي���زة وتوف���ر البيئ���ة املنا�س���بة التي حتت�س���ن 

اإبداعاتهم وتعمل على ترقيتها وتطويرها.
ي�س���يد املجل����س مب���ا يحظى ب���ه رئي�س ال���وزراء 
�س���احب ال�س���مو امللكي االأمر خليفة بن �س���لمان اآل 
خليف���ة احرتام وتقدير اجلميع، حيث اإن جهود �س���موه 
الدوؤوب���ة يف تنفي���ذ الت�رشيعات املختلف���ة وتطويرها، 
اإلى جانب املحافظة عل���ى تطوير عجلة التنمية ملحط 
اإعج���اب واهتمام من القا�س���ي وال���داين، وهذا ما نراه 
جليًّا من خالل م�س���اعيه الوا�س���حة الإجناز ما تبقى من 
برنام���ج عم���ل احلكومة، وحث���ه ال���وزراء ملتابعة كافة 
امللفات باأنف�س���هم ومالحظة النواق�س وا�ستكمالها، 
م���ن خ���الل القي���ام بالزي���ارات امليداني���ة للمواق���ع 

املختلفة واالحتكاك املبا�رش باملواطنني.
يوؤك���د املجل����س اأن التوجيهات ال�س���امية باتخاذ 
اخلطوات الالزم���ة لتحقيق التوازن ب���ني امل�رشوفات 
واالإي���رادات العامة، وتنمية االإي���رادات النفطية وغر 
النفطي���ة لهو مطل���ب اجلمي���ع، وي�س���ع لتحقيق هذا 
املطل���ب من خ���الل �س���ن الت�رشيعات ودع���م الرغبات 
الت���ي ت�س���ب يف ه���ذه املج���االت، والعم���ل على احلد 
م���ن تنام���ي الدين الع���ام، لكي تبق���ى البحرين وجهة 
اقت�س���ادية ومالية مرموقة عاملًيا، اآخذا بعني االعتبار 
التوجيهات ال�سامية للحكومة املوقرة بعدم امل�سا�س 
مبكت�س���بات املواطنني الوظيفية ال �سيما التقاعدية 
منها، وااللتزام بالربنامج احلكومي الذي اأقره جمل�س 
الن���واب بع���دم اإثق���ال كاهل املواط���ن باأعب���اء مالية 

اإ�سافية.
يثمن املجل�س اإ�سادة العاهل الأداء املجل�س واأنها 
خ���ر داعم للعم���ل والتطوير من خالل ممار�س���ة الدور 
الت�رشيعي���ة والرقابي���ة خدمة لل�س���الح العام مبا يعود 

باملنفعة على املواطن البحريني.
ي�س���دد املجل����س عل���ى و�س���ع امل�س���لحة العليا 
للمملك���ة يف مقدمة االأولويات، ومن هذا املبداأ ينطلق 

للعم���ل على حتقي���ق اأهدافه م���ن خالل الدع���م البناء 
واملوؤازرة امل�ستمرة من لدن العاهل، والتعاون املثمر 
مع ال�س���لطة التنفيذية بقيادة �ساحب ال�سمو امللكي 
رئي�س الوزراء، ومتابعة الربامج التنموية االقت�سادية 
الت���ي يهدف لتحقيقها �س���احب ال�س���مو امللكي ويل 

العهد االأمني النائب االأول لرئي�س جمل�س الوزراء.
يوؤكد املجل�س اأن االأ�رشة البحرينية �س���تبقى حمور 
اهتمام���ات االأع�س���اء، وما ق���ام به من دور يف درا�س���ة 
قانون االأ�رشة واإقراره لهو جزء �س���ئيل اأمام امل�س���اعي 
وااله���داف جتاهها والتي ذكرت يف البندين )اأ( و)ب( 
م���ن املادة )5( من د�س���تور مملك���ة البحرين، وكذلك 
يف الف�س���ل االأول/ �ساد�ًسا من ميثاق العمل الوطني، 
مثمنا املجل����س عمل املراأة البحرينية واإجنازاتها التي 
و�س���لت اإلى خ���ارج حدود الوطن، حي���ث كان لها دور 

بارز منذ االأزل يف بناء البحرين ونه�ستها.
وي�س���يد املجل����س باهتم���ام العاه���ل بالق�س���ية 
الفل�س���طينية باعتباره���ا حم���ورا هام���ا يف اخلطاب���ات 
ال�س���امية، ويوؤي���د املجل�س ه���ذا التوجه ال���ذي نوؤمن 
ب���ه جميعا ون�س���عى ب���كل طاقاتنا الإقرار ال�س���الم بني 
جميع ال�س���عوب، والوق���وف مع كل الق�س���ايا العربية 

واالإ�سالمية خ�سو�سا الق�سية االأم )فل�سطني(.
تاب���ع املجل�س اهتم���ام العاهل البال���غ يف حماربة 
االإرهاب، والتاأكيد امل�س���تمر عل���ى اأن مملكة البحرين 
داعم���ة لكافة االإج���راءات والتدابر التي ت�س���عى اإلى 
جتفيف منابع االإرهاب والق�ساء عليه �سواء يف الداخل 
اأو اخلارج، م�سيدا املجل�س باإجنازات مملكة البحرين يف 
هذا املجال ب�س���كل عام، وما قام به جمل�س النواب من 
درا�س���ة واإقرار املو�س���وعات ذات ال�سلة كاملر�سوم 
بقان���ون رقم )36( ل�س���نة 2017 بتعديل املادة )3( 
من املر�س���وم بقانون رقم )4( ل�س���نة 2001 ب�س���اأن 
حظر ومكافحة غ�سل االأموال ومتويل االإرهاب، وم�رشوع 
قانون ب�س���اأن تعدي���ل املادة )11( م���ن القانون رقم 
)58( ل�س���نة 2006 ب�س���اأن حماية املجتمع من االأعمال 
االإرهابي���ة، وم�رشوع قانون بالت�س���ديق على االتفاقية 
العربي���ة ملكافح���ة غ�س���ل االأم���وال ومتوي���ل االإرهاب 
املرافق للمر�س���وم رقم )1( ل�س���نة 2016م، موؤكدين 
على اال�س���تمرار يف �س���ن كاف���ة الت�رشيع���ات التي من 

�ساأنها قطع دابر االإرهاب ومالحقة مدبريه.
يثمن املجل�س الدور الكبر الذي تقوم به القوات 
امل�س���لحة البحريني���ة يف قوة دف���اع البحري���ن ووزارة 
الداخلي���ة واحلر����س الوطن���ي ورج���ال االأم���ن الوطني 
للمحافظة على ا�س���تتباب االأمن وال�س���لم االأهلي بني 

جميع اأفراد املجتمع، فتحية اإجالل وتقدير لهم.
يتطلع املجل�س اإلى تو�سيع االهتمام باأ�رش �سهداء 
الواجب وامل�س���ابني من حماة الوط���ن، وذلك تكرميا 
لدوره���م البط���ويل، وحتفي���ًزا الأبنائنا من اأج���ل تاأدية 

دورهم الوطني يف ميادين الواجب.
يعل���ن املجل����س موؤازرت���ه للتوجيه���ات الرامي���ة 
اإلى �رشورة ن�رش القيم الداعية اإلى ال�س���الم والت�س���امح 
بني جمي���ع االأديان والطوائ���ف، والتاأكيد على اللحمة 

الوطنية.
يبدي املجل�س فخره ال�س���ديد مبا ورد يف املقال 
التاريخي جلالل���ة العاهل والذي مت ن�رشه يف �س���حيفة 
“الوا�س���نطن تاميز”، حي���ث اأكد على ه���ذا املبداأ من 
ا عندما اأو�سح جاللة امللك  خالل ما ورد فيه، وخ�سو�سً
باأننا يف العامل العربي ال نخ�سى من التعددية الدينية، 
وال داع���ي للخ���وف منا، بل يف الواقع، نح���ن بحاجة اإلى 
بع�س���نا البع�س، ويجب اأن نلتقي مع بع�س���نا البع�س 
على طريق االحرتام املتبادل واملحبة، ولعلنا �س���نجد 

طريق ال�سالم الذي ن�سعى اإليه.
يوؤكد املجل�س �سعيه احلثيث لتاأ�سيل هذا املبداأ 
يف النفو�س وب���ني اأفراد املجتمع من خالل الت�رشيعات 
التي تدعم ال�س���لم وال�س���الم وت�س���ون االأر�س ووحدة 
املجتم���ع البحريني، من اأج���ل توفر حياة كرمية رغدة 
قائم���ة على الكرامة االإن�س���انية والت�س���امح والتعاي�س 

ال�سلمي.
ياأم���ل املجل����س والتوجيهات ال�س���ديدة، والدعم 
الالحمدود للعاهل اأن يكون على قدر الثقة، و�سنبقى 
على العهد م�س���تمرين، تر�سيخا ملبادئ الدميقراطية 
وتاأكي���ًدا على اللحمة الوطنية، موؤمنني بقول ر�س���ول 
اهلل �س���لى اهلل عليه وعلى اآله و�س���حبه و�سّلم “ُكلُُّكم 

راٍع وُكلُُّكم م�سوؤوٌل عن رعيتِه”.
ندع���و اهلل ج���ل جالل���ه اأن يبقيكم ذخ���ًرا ويحفظ 
البحري���ن واأهلها من كل �رش وفتنة، واأن ي�س���دد عملنا 

هذا بالنجاح والتوفيق.

• جاللة امللك م�ستقبال رئي�سي جمل�سي النواب وال�سورى 	
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اأه���������ايل ال���ن���ع���ي���م اأ��������س�������ادوا ب���ح���ر����ص ����س���م���وه ع���ل���ى ت���ل���ب���ي���ة اح���ت���ي���اج���ات���ه���م

حتقيـــق ر�ضـــا املــواطـــن حمــور عمـــل احلكــومــــة
م�سيًدا �سموه بدور “�سباب النعيم الثقايف والريا�سي”... �سمو رئي�ص الوزراء:

املنام����ة - بن����ا: لدى ا�س����تقبال �س����موه 
رئي�ص واأع�س����اء جمل�����ص اإدارة مركز �س����باب 
النعي����م الثق����ايف والريا�س����ي، اأك����د رئي�����ص 
الوزراء �ساحب ال�س����مو امللكي الأمري خليفة 
بن �س����لمان ال خليف����ة، اأن لقاءنا املواطنني 
يوؤك����د تالحمن����ا وترابطن����ا يف البحرين قيادة 
و�سعًبا، ويعك�ص احلر�ص على متابعة �سوؤون 
احتياجاته����م  عل����ى  والوق����وف  املواطن����ني 
اللق����اءات  ه����ذه  يف  ون����رى  مبا�����ر،  ب�س����كل 
فر�س����ة لنعبرّ فيها ع����ن تقديرن����ا واعتزازنا 
يف  الب����ارزة  وب�س����ماته  �س����عبنا  باإ�س����هامات 
م�س����ريتنا الوطنية، فيما اأ�س����اد اأهايل النعيم 
بحر�ص �ساحب ال�سمو امللكي رئي�ص الوزراء 
عل����ى تلم�ص كل ما يهم اأبناء ال�س����عب قاطبة 
م����ن هم����وم ومتطلب����ات، موؤكدين اأن �س����عب 
البحري����ن ينظر اإل����ى اللقاءات ب�س����موه نظرة 
املعج����ب بقيادته واإدارته����ا احلكيمة لكل ما 
ي�س����بو اإليه املواطن، واأعرب اأه����ايل النعيم 
عن دعمهم لتوجهات �ساحب ال�سمو امللكي 
رئي�ص الوزراء ال�س����ديدة يف مل ال�س����مل وجمع 
الكلمة. وكان �س����احب ال�سمو امللكي رئي�ص 
الوزراء قد ا�س����تقبل بق�ر الق�سيبية �سباح 
اأم�����ص رئي�����ص واأع�س����اء جمل�����ص اإدارة مركز 
�س����باب النعيم الثقايف والريا�سي يتقدمهم 
الرئي�����ص الفخري للمركز حممد ح�س����ن كمال 
الدي����ن ورئي�����ص املركز غازي عبداملح�س����ن. 
وخالل اللقاء، اأكد �سموه اأن احلكومة حري�سة 
على اأن تكون جميع برامج وم�روعات التنمية 
موجه����ة اإلى كافة مناطق البحرين، واأن حمور 
عملها ه����و حتقيق ر�س����ا املواطن و�س����مان 

ح�سوله على اأرقى اخلدمات. 
وقال �سموه “اإننا ن�سعد بلقاء املواطنني 
من خمتلف مناطق البحرين، وال�ستماع اإليهم 
يف كل م����ا يخ�س����هم، ونحر�ص عل����ى اأن ُتعب 
هذه اللقاءات عن م�س����اعر املحب����ة املتبادلة 

التي تربط بني اأبناء املجتمع الواحد”.
ون����ورّه �س����موه باأهمية الدور ال����ذي تقوم 
به املراكز ال�س����بابية الثقافية والريا�سية يف 
تعزيز قيم التوا�س����ل بني اأبناء املجتمع، وما 
توف����ره م����ن اأدوات ت�س����هم يف تنمية طاقات 
ال�س����باب وتوجيهه����ا اإل����ى الأم����ور النافع����ة 

لوطنهم واأنف�سهم.
واأ�س����اد �س����موه مبرك����ز �س����باب النعي����م 
الثقايف والريا�س����ي ودوره يف رعاية ال�سباب 

البحرين����ي وتنمي����ة طاقات����ه وحتفي����زه على 
العمل والإجناز يف كل ما يخدم �سالح الوطن. 
وخاطبهم �س����موه قائالً “اإننا نعمل معكم 
ول�ساحلكم ون�س����تمع منكم لكل ما تطرحونه 
م����ن مو�س����وعات ونحر�����ص عل����ى تلبيته����ا، 
فاأبوابن����ا مفتوح����ة، وم����ا يهمنا هو م�س����لحة 
د �س����احب ال�س����مو  الوط����ن و�س����عبه”. و�س����درّ

امللك����ي رئي�ص الوزراء على اأهمية ا�س����تمرار 
مث����ل ه����ذه اللق����اءات واأن يكون التوا�س����ل 
م�س����تمرًّا، منورًّها �س����موه باأن منطق����ة النعيم 
كغريه����ا م����ن مناط����ق البحرين تق����ع يف قلب 
اهتمام����ات احلكوم����ة فيما يخ�����ص م�روعات 

التطوير.
م����ن جانب����ه، األقى رئي�����ص مركز �س����باب 

النعيم الثقايف والريا�سي غازي عبداملح�سن 
كلم����ة اأعرب فيها بالنيابة ع����ن اأهايل النعيم 
عن خال�ص ال�س����كر والتقدير ل�ساحب ال�سمو 
امللك����ي رئي�ص الوزراء على ما يوليه �س����موه 
من اهتم����ام بتنمية وتطوي����ر خمتلف مناطق 
الوط����ن، وعل����ى كل ما يق����وم به �س����موه من 
جمهودات لتعزيز نه�سة البحرين وتطورها.

تلبي����ة  عل����ى  �س����موه  بحر�����ص  واأ�س����اد 
املج����الت  يف  النعي����م  منطق����ة  احتياج����ات 
الإ�س����كانية والتعليمي����ة وال�س����بابية والبنية 
التحتية وغريها، لفًتا اإلى اأن اهتمام �س����موه 
جت����اوز ذلك وامت����د اإلى متابع����ة الحتياجات 
ال�سخ�س����ية وتلم�����ص كل ما يه����م املواطنني 

قاطبة.

• �سمو رئي�ص الوزراء م�ستقبال رئي�ص واأع�ساء جمل�ص اإدارة نادي النعيم	

تالحمنا     ي���وؤك���د  الأه������ايل  ل��ق��اوؤن��ا 
و�سعًبا قيادة  بالبحرين  وترابطنا 

وال��وق��وف     امل��واط��ن  ���س��وؤون  تهمنا 
ع��ل��ى م��ت��ط��ل��ب��ات��ه ب�����س��ك��ل م��ب��ا���ر

التوا�سل  تعزرّز  ال�سبابية  امل��راك��ز 
وت��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ن��م��ي��ة ال��ط��اق��ات

املنام���ة - بنا: بع���ث عاهل البالد �س���احب اجلاللة 
املل���ك حمد بن عي�س���ى اآل خليفة ببقية �س���كر جوابية 
اإلى رئي�ص الوزراء �س���احب ال�سمو امللكي الأمري خليفة 
ا على برقية �س���موه  ب���ن �س���لمان ال خليف���ة، وذل���ك ردَّ
املهنئ���ة جلالل���ة املل���ك مبنا�س���بة من���ح جاللت���ه قالدة 
ال�س���ياحة العربي���ة م���ن الطبق���ة املمتازة م���ن املنظمة 
العربية لل�س���ياحة التابعة جلامعة ال���دول العربية، هذا 

ن�سها:
�ساحب ال�سمو امللكي العم العزيز الأمري خليفة بن 

�سلمان اآل خليفة حفظه اهلل
رئي�ص الوزراء

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،
ب���كل العت���زاز والتقدي���ر تلقين���ا برقية �س���موكم 

املهنئة لنا مبنا�س���بة منحنا قالدة ال�سياحة العربية من 
الطبقة املمتازة من املنظمة العربية لل�س���ياحة التابعة 
جلامعة الدول العربية، ونود اأن نعب ل�سموكم عن خال�ص 
ال�س���كر ملا حملته برقية �س���موكم من امل�س���اعر العالية 
جتاهن���ا، واإنن���ا اإذ نوؤكد دور �س���موكم يف جميع اإجنازات 
هذا الوطن على ال�سعيدين الداخلي واخلارجي، لنتطلع 
دائما اإلى حتقيق املنجزات التي ت�س���ع مملكة البحرين 

يف املكانة املرموقة بني دول العامل.
وندع���و اهلل عز وج���ل اأن يحفظ �س���موكم وميتعكم 

بال�سحة والعافية وطول العمر.
ودمتم �ساملني يحفظكم اهلل.

حمد بن عي�ضى اآل خليفة
ملك مملكة البحرين

املنامة - بنا: بعث عاهل البالد �ساحب اجلاللة امللك 
حمد بن عي�س���ى اآل خليفة ببقية �س���كر جوابي���ة اإلى ويل 
العه���د نائب القائ���د الأعلى النائ���ب الأول لرئي�ص جمل�ص 
الوزراء �س���احب ال�سمو امللكي الأمري �س���لمان بن حمد اآل 
خليفة، وذلك ردا على برقية �س���موه املهنئة مبنا�سبة منح 
جاللته ق���الدة ال�س���ياحة العربية من الطبق���ة املمتازة من 
املنظمة العربية لل�س���ياحة التابعة جلامعة الدول العربية، 

وفيما يلي ن�ص البقية:
�س���احب ال�س���مو امللكي ابننا العزيز الأمري �سلمان بن 

حمد اآل خليفة حفظه اهلل
ويل العهد نائب القائد الأعلى - النائب الأول لرئي�ص 

جمل�ص الوزراء

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،

تلقين���ا ببال���غ العت���زاز برقي���ة �س���موكم املهنئة لنا 
مبنا�سبة منحنا قالدة ال�سياحة العربية من الطبقة املمتازة 
م���ن املنظم���ة العربي���ة لل�س���ياحة التابعة جلامع���ة الدول 
العربية، واإننا اإذ نعب عن �سكرنا العميق ل�سموكم ن�ستح�ر 
دور �سموكم فيما حتققه مملكة البحرين من مكانة مرموقة 
على ال�س���عيدين العربي والعاملي، واإننا نتطلع دائما اإلى 
املزي���د من املنجزات التي توؤكد ما حتق���ق لوطننا العزيز 

من اإ�سهامات ح�سارية راقية يف جممل الثقافة الإن�سانية.
ون�س���األ اهلل اأن يحفظ �س���موكم واأن ميتعكم بال�سحة 

والعافية، ودمتم �ساملني.
وال�سالم عليك ورحمة اهلل وبركاته. 

والدكم
حمد بن عي�ضى اآل خليفة
ملك مملكة البحرين

ن�ضتح�رض دور �ضموكم مبا حتقق من مكانة مرموقة للمملكةنوؤكد دور �ضموكم يف جميع اإجنازات هذا الوطن 
جاللة امللك يف برقية �سكر ل�سمو ويل العهد:جاللة امللك يف برقية �سكر ل�سمو رئي�ص الوزراء: 
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ت��ط��وي��ر ال��ب��ي��ئ��ة اال���س��ت��ث��م��اري��ة ب����اإج����راءات وق���وان���ن ت��ع��زز م��ن االن��ف��ت��اح وامل��رون��ة

تكاملية العمل بني املوؤ�ش�شات الطريق االأمثل الزدهار الوطن ورقي �شعبه
ما ت�سهده البحرين من م�رشوعات ثمرة جلهود اأبنائها... �سمو رئي�س الوزراء: 

املنام���ة - بن���ا: اأع���رب رئي�س الوزراء �س���احب 
ال�س���مو امللكي االأمري خليفة بن �س���لمان اآل خليفة، 
لدى ا�ستقبال �سموه لعدٍد من اأفراد العائلة املالكة 
الكرمي���ة وكبار امل�س���وؤولن، عن الفخ���ر مبا حققته 
مملك���ة البحري���ن يف ظل قيادة عاهل البالد �س���احب 
اجلاللة امللك حمد بن عي�س���ى اآل خليفة على �سعيد 
التطور ال�سيا�سي والدميقراطي واملوؤ�س�سي، منوها 
�س���موه مب�س���توى التع���اون القائم بن ال�س���لطتن 
التنفيذية والت�رشيعية يف كل ما يخ�س املو�س���وعات 
املتعلق���ة بحا�رش الوطن وم�س���تقبله، موؤكدا �س���موه 
احلر�س على تقوي���ة هذا التعاون والعمل على مزيد 
من التن�س���يق امل�س���رك يف كل ما من �ساأنه اأن يلبي 

تطلعات املواطنن ومتطلباتهم.
وق���ال �س���موه “اإن احلكومة لن تدخ���ر جهدا يف 
توثيق اآفاق التعاون مع جمل�س���ي النواب وال�س���ورى 
ليقينها ب���اأن تكاملي���ة العمل بن املوؤ�س�س���ات هو 
الطريق االأمثل لتحقيق االأه���داف والغايات الزدهار 

هذا الوطن ورقي �سعبه”.

وكان �س���احب ال�س���مو امللك���ي رئي����س الوزراء 
ا�س���تقبل يف ق�رش الق�س���يبية �س���باح اأم�س عدًدا من 
اأف���راد العائل���ة املالكة الكرمية وكبار امل�س���وؤولن، 

حيث تناول �س���موه معهم عددا من ق�س���ايا ال�س���اأن 
الداخل���ي. ويف اللق���اء، اأكد �س���احب ال�س���مو امللكي 
رئي����س ال���وزراء اأن م���ا ت�س���هده مملك���ة البحري���ن 

م���ن م�رشوع���ات يف خمتل���ف املج���االت االقت�س���ادية 
واال�س���تثمارية والتنموية هو ثمرة جلهود جميع اأبناء 
الوط���ن، واأن هذه امل�رشوع���ات من �س���اأنها اأن تدفع 

بوت���رية النم���و اإل���ى م�س���تويات اأعلى تع���ود بالنفع 
واخلري على جميع املواطنن. ونوه �سموه اإلى حر�س 
احلكومة على دعم القطاع اخلا�س وم�ساندته من اأجل 
اأن يقوم بدور اأكرث تاأثريا يف م�س���رية التنمية، واأنها 
تعمل من اأجل تطوير البيئة اال�ستثمارية يف اململكة 
باإج���راءات وقوان���ن تع���زز م���ن االنفت���اح واملرونة 
االقت�س���ادية التي تتميز بها البحرين وت�س���كل اأحد 

مرتكزات اقت�سادها الوطني.
اإلى ذلك، �س���دد �ساحب ال�س���مو امللكي رئي�س 
ال���وزراء عل���ى اأهمي���ة تعزي���ز التوا�س���ل ب���ن اأبناء 
املجتم���ع مل���ا لذلك م���ن اأثر ه���ام يف تقوي���ة اللحمة 
الوطنية والتما�سك، واأن يعمل اجلميع من اأجل هدف 

واحد هو رفعة البحرين وازدهارها.
وج���دد �س���موه تاأكيد ����رشورة توجي���ه الطاقات 
وتطوي���ع كل اأمر فيما يخدم الوطن ويرتقي بالوعي 
املجتمع���ي، ال�س���يما اأن املنطقة تواج���ه العديد من 
التحديات ال�س���عبة التي تتطلب من اجلميع الركيز 

على الق�سايا التي حتفظ للوطن اأمنه وا�ستقراره.

• �سمو رئي�س الوزراء م�ستقبال عددا من اأفراد العائلة املالكة الكرمية وكبار امل�سوؤولن	



املنامة - بنا: ا�ص���تقبل رئي�س الوزراء �صاحب 
ال�ص���مو امللكي الأمري خليفة بن �ص���لمان اآل خليفة 
بق����ر الق�ص���يبية اأم����س �ص���فري دول���ة الإم���ارات 
العربي���ة املتح���دة ال�ص���قيقة لدى مملك���ة البحرين 
عبدالر�ص���ا عب���داهلل خ���وري؛ مبنا�ص���بة انتهاء فرتة 
عمله الدبلوما�ص���ي يف اململكة. وخالل اللقاء، اأ�صاد 
�صاحب ال�ص���مو امللكي رئي�س الوزراء بعمق ومتانة 
العالق���ات الأخوية الوطيدة الت���ي تربط بني مملكة 

البحري���ن ودول���ة الإم���ارات العربي���ة املتح���دة وما 
ت�ص���هده من تطور ومناء م�ص���تمر بف�ص���ل ما حتظى 
ب���ه من اهتم���ام ودعم م���ن جانب قيادت���ي البلدين 
ال�ص���قيقني، وجت�ص���يدا مل���ا يجمعهم���ا م���ن اأوا�ر 

وروابط الأخوة واملحبة بني ال�صعبني ال�صقيقني.
واأكد �ص���موه اأن العالقات البحرينية الإماراتية 
ت�ص���كل منوذجا مل���ا ينبغي اأن تك���ون عليه عالقات 
التعاون والتكامل ب���ني الدول يف خمتلف املجالت 

يف الظروف كافة، وما قدمته من اإ�ص���هامات يف دعم 
التنمية باململكة. ونوه �صموه باجلهود الطيبة التي 
بذلها ال�ص���فري الإماراتي طوال فرتة عمله �ص���فريا 
لبالده يف اململكة، والتي اأ�صهمت يف تطوير وتعزيز 
العالق���ات الأخوية املتمي���زة التي تربط بني مملكة 
البحرين ودولة الإمارات العربية املتحدة ال�ص���قيقة 
يف �صتى املجالت، متمنيا �صموه لل�صفري الإماراتي 
التوفي���ق وال�ص���داد فيما ي�ص���ند اإليه م���ن مهام يف 

خدمة وطنه. من جانبه، اأعرب �ص���فري دولة الإمارات 
العربي���ة املتح���دة ع���ن �ص���كره وتقديره ل�ص���احب 
ال�ص���مو امللكي رئي�س ال���وزراء، على ما حظي به من 
جانب احلكومة برئا�ص���ة �ص���موه من رعاية واهتمام 
خالل فرتة عمله يف اململكة، والتي �ص���كلت مرتكزا 
للبناء على هذه العالقات والنهو�س بها يف خمتلف 
املجالت، متمنيا ململكة البحرين مزيدا من التقدم 

والزدهار يف ظل قيادتها احلكيمة.
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ع���وايل - املحافظ���ة اجلنوبي���ة: تراأ����س حمافظ 
اجلنوبية �صمو ال�صيخ خليفة بن علي اآل خليفة اجتماع 
جمل����س تن�ص���يقي املحافظ���ة اجلنوبية الث���اين للعام 
2018 بح�صور اأع�ص���اء املجل�س يف قاعة الجتماعات 
مببن���ى املحافظ���ة. ورحب �ص���مو ه بالأع�ص���اء، موؤكًدا 
حر�س واهتمام املحافظة يف طرح ومناق�صة اخلدمات 
والق�ص���ايا التي تالم����س احتياج���ات املواطنني على 
طاول���ة الجتم���اع؛ لتوطي���د التعاون امل�ص���رتك الذي 
ميك���ن من خالل���ه تلبي���ة تطلعات املواطنني ب�ص���كل 
موحد ومتكامل وبال�ص���ورة التي تتما�صى من املكانة 
املحافظ���ة  حتتله���ا  الت���ي  واحل�ص���ارية  التاريخي���ة 
اجلنوبية. واأ�ص���ار �ص���موه اإلى اأن “ما ن�ص���عه ن�ص���ب 
اأعيننا دوًما يف جميع ما يقدم من م�ص���اريع ومبادرات 
ا�ص���تثنائية هدفها ي�ص���ب يف �ص���الح راحة ورفاهية 
املواط���ن بجانب حتقي���ق النماء والزده���ار والتطور 

ملختلف اأرجاء املحافظة”. 
ويف الجتم���اع، تابع �ص���مو حمافظ اجلنوبية ما مت 
تنفيذه من تو�صيات الجتماع الأول من قبل اجلهات 
املعني���ة مع اأهمية ا�ص���تكمال املوا�ص���يع التي يجرى 
تنفيذها. ثم انتقل �صموه اإلى جدول اأعمال املجل�س، 
الذي ت�ص���من درا�ص���ة تو�ص���ح احلاجة امللح���ة لإقامة 
مركز �ص���حي �ص���امل يخدم مناطق ع�صكر وجو والدور 
خ�صو�ص���ا، م���ع ازدي���اد الكثافة ال�ص���كانية وتو�ص���ع 

الرقعة العمرانية يف املناطق الثالث عالوة على الروؤية 
امل�صتقبلية التي ت�ص���تلزم ذلك مع اكتمال امل�صاريع 

الإ�صكانية املدرجة يف حزمة م�صاريع مدينة خليفة. 
بعد ذلك، قدم فريق عمل من منت�صبي املحافظة 
املتنزه���ات  تطوي���ر  ت�ص���منت  الأول���ى  درا�ص���تني 
واملراف���ق العام���ة يف منطق���ة الرفاع الغرب���ي اأبرزها 
حديق���ة اأم غويف���ة؛ ملا لها م���ن اأبع���اد ذات موروث 
تاريخي اأ�صيل ي�ص���توجب الهتمام والرعاية من قبل 

اجله���ات املعني���ة للحفاظ عل���ى اأهميته���ا التاريخية 
ومظهرها اجلمايل الذي يليق بها؛ لتكون م�صدًرا من 
م�ص���ادر اجلذب للمهتمني ومالًذا يربز ملرتاديه حجم 
وعظ���م مكانته التاريخية. و�ص���ملت الدرا�ص���ة الثانية 
الحتياج���ات املتعددة ملناطق ع�ص���كر وج���و والدور، 
واحللول املقرتحة من املحافظة خ�صو�صا يف اجلانب 
الريا�صي واخلطة التطويرية املعدة من وزارة �صوؤون 
ال�ص���باب والريا�ص���ة لتطوير ملعب ع�ص���كر. اأما على 

�ص���عيد اجلانب التاريخي والأثري فتناولت الدرا�صة 
اأهمي���ة احلف���اظ عل���ى بئ���ر وادي ال�ص���يوخ الواقع يف 
منطقة جو؛ ملا له من مرجعية ومكانة تاريخية عظيمة. 
وعل���ى اإثر ذلك وجه �ص���مو حماف���ظ اجلنوبية اجلهات 
الأع�ص���اء املعنية يف املجل�س ب�رورة درا�صة وتنفيذ 
التو�ص���يات وفق التوجهات التي ت�ص���عى املحافظة 
اإل���ى حتقيقها من حفاظ للتاري���خ ومظاهر جمالية يف 

اأرجاء املحافظة.

املنامة - بنا: تلقى عاهل البالد �صاحب اجلاللة 
املل���ك حمد ب���ن عي�ص���ى اآل خليفة ورئي����س الوزراء 
�ص���احب ال�ص���مو امللكي الأمري خليفة بن �صلمان اآل 
خليف���ة برقيتي �ص���كر جوابيتني م���ن اأخيهما عاهل 
اململكة العربية ال�ص���عودية ال�صقيقة خادم احلرمني 
ال�ريفني امللك �صلمان بن عبدالعزيز اآل �صعود، ردا 
على الربقيتني املعزيتني له بوفاة �ص���احب ال�صمو 
الأمري حممد بن عبدالرحمن بن م�صاعد بن عبدالرحمن 
اآل �صعود، اأعرب خادم احلرمني ال�ريفني فيهما عن 
خال�س �صكره وتقديره جلاللة امللك و�صاحب ال�صمو 
امللكي رئي�س ال���وزراء على م�ص���اعر جاللته الأخوية 
الكرمية، متمنيا لهما وافر ال�ص���حة وال�ص���عادة. كما 
تلقى �ص���احب ال�ص���مو امللك���ي رئي�س برقية �ص���كر 
جوابي���ة مماثلة م���ن اأخي���ه ويل العهد نائ���ب رئي�س 
جمل����س ال���وزراء وزي���ر الدف���اع باململك���ة العربي���ة 
ال�صعودية �ص���احب ال�ص���مو امللكي الأمري حممد بن 
�ص���لمان بن عبد العزيز اآل �صعود اأعرب فيها �صموه 
عن خال�س �ص���كره وتقديره ل�صاحب ال�صمو امللكي 
رئي�س الوزراء على م�ص���اعر �ص���موه الأخوية الكرمية 

متمنياً ل�صموه موفور ال�صحة وال�صعادة.

املنامة - بنا: اأجرى عاهل البالد �صاحب اجلاللة 
املل���ك حمد ب���ن عي�ص���ى اآل خليفة، ات�ص���الً هاتفياً 
مع عاهل اململكة املغربية ال�ص���قيقة اأخيه �ص���احب 
اجلالل���ة امللك حممد ال�ص���اد�س، اأع���رب فيها جاللته 
ع���ن خال����س تهانيه بنج���اح العملي���ة اجلراحية التي 
اأجراه���ا جاللة ملك املغرب يف العا�ص���مة الفرن�ص���ية 
باري����س، داعيا اهلل جل �ص���اأنه اأن ينع���م على جاللته 
بدوام ال�صحة وكمال العافية متمنيا جاللته للمملكة 
املغربية ال�ص���قيقة و�ص���عبها ال�ص���قيق كل التقدم 
والزده���ار يف ظ���ل قيادت���ه احلكيمة. وبع���ث جاللة 
امللك ورئي�س الوزراء �ص���احب ال�صمو امللكي الأمري 
خليفة بن �صلمان اآل خليفة وويل العهد نائب القائد 
الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء �ص���احب 
ال�صمو امللكي الأمري �ص���لمان بن حمد اآل خليفة اإلى 
اأخيه���م مل���ك اململكة املغربية ال�ص���قيقة �ص���احب 
اجلاللة امللك حممد ال�صاد�س عربوا فيها عن خال�س 
تهانيهم بنجاح العملية اجلراحية التي اأجراها جاللته 
يف العا�صمة الفرن�ص���ية باري�س، �صائلني الباري جل 
وع���ال اأن يدمي عل���ى جاللت���ه موفور ال�ص���حة ومتام 
العافي���ة، واأن يحق���ق للمملك���ة املغربية ال�ص���قيقة 
و�ص���عبها الكرمي كل ما تتطلع اإلي���ه من تقدم ومنو 

وازدهار يف ظل القيادة احلكيمة جلاللته.

املنامة - بنا: بعث عاهل البالد �صاحب اجلاللة 
امللك حمد بن عي�ص���ى اآل خليف���ة برقية تهنئة اإلى 
رئي�س جمهوري���ة دومينيكان دانيلو ميدينا، وذلك 
مبنا�ص���بة ذكرى ا�صتقالل بالده، اأعرب جاللته فيها 
ع���ن اأطي���ب تهاني���ه ومتنياته ل���ه موفور ال�ص���حة 

وال�صعادة بهذه املنا�صبة الوطنية.

جاللة امللك و�صمو رئي�س الوزراء 
يتلقيان �صكر خادم احلرمني

القيادة تهنئ العاهل املغربي 
بنجاح العملية اجلراحية

جاللة امللك يهنئ الدومينيكان 
بذكرى ال�صتقالل

مواقف الإمارات الثابتة جتاه البحرين حمل تقدير

الهتمام باحلدائق لتكون مق�صًدا يليق مبكانة “اجلنوبية”

موؤكًدا عمق ومتانة العالقات بني البلدين... �صمو رئي�س الوزراء:

وجه للحفاظ على التاريخ واملظاهر اجلمالية... �صمو ال�صيخ خليفة بن علي: 

• �صمو حمافظ اجلنوبية يرتاأ�س اجتماع املجل�س التن�صيقي الثاين	

•  �صمو حمافظ اجلنوبية م�صتقبال عددا من امل�صوؤولني	

تنفيذ امل�صاريع اخلدمية وفق اأف�صل املعايري
ا اأبرز اخلطط التنموية مع امل�صوؤولني... �صمو حمافظ اجلنوبية:  م�صتعر�صً

ع���وايل - املحافظ���ة اجلنوبي���ة: ا�ص���تقبل حمافظ 
املحافظ���ة اجلنوبية �ص���مو ال�ص���يخ خليفة ب���ن علي اآل 
خليفة وكي���ل وزارة الأ�ص���غال والبلدي���ات والتخطيط 
العمراين نبيل اأبو الفتح ووكيل وزارة الأ�ص���غال العامة 
اأحم���د اخلياط، وال�كيل امل�ض���اعد ل�ض����ؤون الريا�ض���ة 
ال�ص���باب  �ص���وؤون  وزارة  يف  الريا�ص���ية  واملن�ص���اآت 
والريا�ص���ة خالد احل���اج، والوكيل امل�ص���اعد للتخطيط 
واملعلوم���ات ب���وزارة الرتبي���ة والتعليم ن���وال اخلاطر 
ومدي���ر ع���ام بلدية املنطق���ة اجلنوبية عا�ص���م عبداهلل 
بح�ص���ور عدد من امل�ص���وؤولني من ال���وزارات اخلدمية 

املعنية.
وا�ص���تعر�س �صمو ال�صيخ خليفة بن علي اآل خليفة 
م���ع احل�ص���ور امل�ص���اريع اخلدمي���ة التي اأ�رف���ت على 
متابعته���ا املحافظة اجلنوبية بالتعاون والتن�ص���يق مع 
اجلهات املعنية بعد عدة درا�ص���ات وزي���ارات ميدانية 
م���ن  م���ع املواطن���ني، للوق���وف والتاأك���د  توا�ص���لية 
احتياجاتهم ومتطلباتهم اخلدمية واملعي�ص���ية تنفيًذا 
لتوجيه���ات القي���ادة احلكيمة بقيادة �ص���احب اجلاللة 
مل���ك البالد وبدعم من �ص���احب ال�ص���مو امللكي رئي�س 

الوزراء، ومبوؤازرة �صاحب ال�صمو امللكي ويل العهد.
واأكد �صمو حمافظ املحافظة اجلنوبية اأن احلكومة 
برئا�ص���ة رئي�س الوزراء �صاحب ال�ص���مو امللكي الوالد 
الأمري خليفة بن �صلمان اآل خليفة، حري�صة على تنفيذ 
امل�صاريع اخلدمية واإي�ص���الها اإلى املواطنني بال�صكل 

ال���ذي يتطلع���ون اإلي���ه وفق اأف�ص���ل املعاي���ري واأجود 
ال�ص���بل الأمر الذي ح���دا باملحافظة اجلنوبية الأخذ على 
عاتقها متابعة تنفيذ تلك امل�صاريع على اأر�س الواقع، 
وفق اخلط���ط والربامج املع���دة لها ع���الوة اإلى ترجمة 
احتياجات ومتطلبات الأه���ايل اإلى واقع ملمو�س متثل 
يف تبني مبادرات ا�ص���تثنائية مل�صاريع خدمية �صاهمت 
من خاللها املحافظة منذ البداية اإلى النهاية لتحويلها 
من اأفكار ودرا�ص���ات مطروحة اإل���ى واقع قابل للتنفيذ 

�صريى النور يف القريب العاجل.
كم���ا ثّم���ن �ص���موه تع���اون ال���وزارات اخلدمية يف 

�رعة التفاعل وال�ص���تجابة لالحتياج���ات التي تقدمها 
املحافظة اجلنوبي���ة والتي تعك�س �ص���وت املواطنني 
وتطلعاته���م الت���ي ين�ص���دونها من ال���وزارات اخلدمية 
وال���ذي حتر����س م���ن خالل���ه املحافظ���ة على اإي�ص���اله 
والتاأكد م���ن تنفيذه على اأر�س الواقع، موؤكًدا �ص���موه 
اأن املحافظة حري�ص���ة على تبني اخلدمات وامل�ص���اريع 
اخلدمية والتنموية يف كافة الأ�ص���عدة وجلميع الفئات 
مبختل���ف القطاع���ات لتك���ون املحافظ���ة النموذجي���ة 
العامرة بالتنمية ال�صاملة متا�صًيا مع املكانة التاريخية 

الكبرية التي حتتلها.
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قائمة المركز المالي في 31 ديسمبر 2017 
2017

ألف دينار بحريني
2016

ألف دينار بحريني

الموجودات

نقد وأرصدة لدى مصرف البحرين المركزي 
إيداعات وأرصدة لدى بنوك

استثمارات
قروض وسلفيات
موجودات أخرى

معدات

16,158
12,993

6,613
21,662

260
48

10,979
12,190
10,319
28,410

1,154
63

57,73463,115مجموع الموجودات

المطلوبات وأموال المكتب الرئيسي 

المطلوبات

ودائع من المكاتب األخرى للبنك 
ودائع العمالء

مطلوبات أخرى

9
47,248

848

2,302
50,341

783

48,10553,426

أموال المكتب الرئيسي

2,0002,000رأس المال

1,5001,500احتياطي

6,1296,174ربح غير مسدد مستحق للمكتب الرئيسي 

15-احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع

9,6299,689

57,73463,115مجموع المطلوبات وأموال المكتب الرئيسي

قائمة التغيرات في أموال المكتب الرئيسي  للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 

رأس المال
ألف دينار بحريني

إحتياطي
ألف دينار بحريني

أحتياطي استثمارات 
متاحة للبيع

ألف دينار بحريني

ربح غير مسدد مستحق 
للمكتب الرئيسي

ألف دينار بحريني

المجموع
ألف دينار بحريني

2,0001,500156,1749,689في 1 يناير 2017 

332332---صافي الربح للسنة

)15(-)15(--الدخل الشامل اآلخر للسنة

)377()377(---ربح مسدد مستحق للمكتب الرئيسي 

6,1299,629-2,0001,500في 31 ديسمبر 2017

6.0849.584-2.0001.500في 1 يناير 2016 

467467---صافي الربح للسنة

15-15--الدخل الشامل اآلخر للسنة

)377()377(---ربح مسدد مستحق للمكتب الرئيسي 

2.0001.500156.1749.689في 31 ديسمبر 2016

قائمة الدخل الشامل للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 
2017

ألف دينار بحريني
2016

ألف دينار بحريني

2,2332.257دخل الفوائد

)693()809(مصروفات الفوائد

1,4241.564صافي دخل الفوائد 

592570دخل آخر 

2,0162.134صافي الدخل التشغيلي 

مصروفات الموظفين 
اإليجار والمرافق 

إستهالك 
مصروفات تشغيلية أخرى 

)785(
)162(

)32(
)313(

)716(
)155(

)32(
)306(

)1.209()1,292(مجموع المصروفات 

724925الربح للسنة قبل اإلستردادات 

)458()392(انخفاض في الخسائر اإلئتمانية

332467الربح للسنة

الدخل الشامل اآلخر:

إعادة تصنيف الخسارة الشاملة األخرى إلى

الربح أو الخسارة لفترات الحقة

-)93(أرباح من بيع استثمارات متوفرة للبيع مدورة إلى الربح و الخسارة.

-78احتياطي القيمة العادلة )االستثمارات المتوفرة للبيع(:

15)15(صافي التغير في القيمة العادلة خالل السنة

317482مجموع الدخل الشامل للسنة

قائمة التدفقات النقدية  للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017                                
2017

ألف دينار بحريني
2016

ألف دينار بحريني

األنشطة التشغيلية 

332467صافي الربح للسنة 

تعديالت للبنود التالية:

32)32(إستهالك 

392458انخفاض في الخسائر اإلئتمانية 

-)93(أرباح من بيع استثمارات

13678زيادة أقساط السندات

7351.035

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

)160(26إحتياطي إجباري لدى مصرف البحرين المركزي

)384(6,356قروض وسلفيات

)705(894موجودات أخرى 

10.575)3,093(ودائع العمالء

)1.166()2,293(ودائع من  المكاتب األخرى للبنك

65191مطلوبات أخرى 

-2,262إيداعات بتواريخ إستحقاق أصلية ألكثر من 90 يوماً

4,9529.386صافي النقد من األنشطة التشغيلية

األنشطة اإلستثمارية

)9.588()7,525(شراء استثمارات

-11,173متحصالت من بيع إستثمارات 

)16(47شراء معدات

)9.604(3,695صافي النقد المستخرج من والمستخدم في األنشطة اإلستثمارية

النشاط التمويلي

)377()377(ربح مسدد مستحق للمكتب الرئيسي 

)377()377(صافي النقد المستخدم في النشاط التمويلي

)595(8,270صافي الزيادة )النقصان( في النقد وما في حكمه

9,88910.484النقد وما في حكمه في 1 يناير

18,1599.889النقد وما في حكمه في 31 ديسمبر 

السادة  قبل  من  المدققة  المالية  القوائم  من  أعاله  المذكورة  األرقام  استخراج  تم 
برايس ووترهاوس كوبرز ام اي ليمتد مملكة البحرين.

والذين أصدروا رأياً غير متحفٍظ بشأنها بتاريخ 27 فبراير 2018.

البحريــن حققت جناحــا م�سطــردا يف القطــاع ال�سياحــي
التو�سع يف اإقامة الفنادق ي�سهم يف تنويع م�سادر الدخل... �سمو رئي�س الوزراء: 

املنامة - بنا: اأكد رئي�س الوزراء �س���احب ال�سمو 
امللكي الأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة،   لدى تف�سل 
�سموه م�س���اء اأم�س بافتتاح فندق “جمريا رويال �رساي 
البحرين” مبنطقة ال�س���يف، اأن مملكة البحرين حققت 
جناح���ا م�س���طردا يف القط���اع ال�س���ياحي ولديه���ا من 
العنا����رس واملقومات التي تكف���ل مزيدا من النجاح يف 
القطاع.   وقال �سموه “اإن ما ت�سهده البحرين من تو�سع 
يف اإن�س���اء العديد من املرافق واملنتجعات ال�س���ياحية 
يج�س���د ما تتمتع ب���ه من بيئ���ة مثالية لال�س���تثمار يف 
القطاع ال�س���ياحي والفندقي وما حتظى به من مكانة 
متميزة على اخلارطة ال�س���ياحية الإقليمية والدولية”. 
  واأ�س���اف �س���موه اأن “احلكوم���ة تعم���ل على ت�س���جيع 
التنمية ال�س���ياحية وتق���دمي الت�س���هيالت كافة التي 
حتف���ز القطاع اخلا�س على ال�س���تثمار يف هذا املجال 
مل���ا له من م���ردود اإيجابي على القت�س���اد الوطني”. 
  وكان �س���موه قد تف�س���ل م�س���اء اأم�س بافتتاح فندق 
“جم���ريا رويال �رساي البحرين” الكائن على ال�س���احل 
ال�س���مايل يف منطقة ال�س���يف، حيث قام �س���موه بجولة 
يف الفن���دق اطل���ع خاللها على ما يت�س���منه من مرافق 
وخدمات، وا�س���تمع اإلى �رسح عن املراحل التي مر بها 
امل����رسوع وما يحتوي عليه الفندق م���ن مرافق. واطلع 
�س���موه اأي�س���ا يف اجلولة عل���ى معر�س �س���ور ملراحل 
ت�س���ييد وبناء الفندق، كما اطلع على جم�س���م للفندق 
وما يت�س���منه من مرافق، وا�س���تمع اإلى �رسح تف�سيلي 
م���ن ال�س���يخ خليفة بن را�س���د اآل خليفة ع���ن الفندق 
وم�س���احته وما ي�ستمل عليه من مرافق.    واأبدى �سموه 

اإعجابه مبا ي�ستمل عليه الفندق من مرافق وما يقدمه 
م���ن خدمات ع�رسي���ة ومتطورة تتمي���ز الطابع اجلمايل 
الراقي، م�س���يدا مب���ا متثله مثل ه���ذه امل�رسوعات من 
اإ�سهامات يف اإنعا�س احلركة ال�سياحية باململكة.   ونوه 
�س���موه اإلى اأن التو�س���ع يف اإقامة الفن���ادق واملرافق 
ال�س���ياحية تعد خط���وة بالغة الدللة يف �س���عي مملكة 
البحرين لتنويع م�س���ادر الدخل وا�ستثمار الإمكانات 
كاف���ة من اأ�س���واق ومتاحف واآثار ومنتجع���ات ومراكز 
الت�س���وق احلديثة خدمة لهذا القطاع.   ودعا �سموه اإلى 
مزيد من ال�س���تثمار يف القطاع ال�سياحي وال�ستفادة 
من الت�سهيالت التي تقدمها اململكة يف اإقامة مرافق 
�س���ياحية تلب���ي تطلعات زوار البحرين وتتنا�س���ب مع 

مكانة البحرين ال�سياحية يف املنطقة. 

  من جانبه، األقى ال�سيخ خليفة بن را�سد اآل خليفة 
كلم���ة خ���الل احلفل اأع���رب فيها ع���ن خال�س ال�س���كر 
والتقدي���ر والمتنان ل�س���احب ال�س���مو امللكي رئي�س 
الوزراء على ت�رسيف �س���موه حفل افتتاح فندق “جمريا 
رويال �رساي البحرين”، موؤكدا اأن ت�رسيف �س���موه اأدخل 
ال�رسور يف نفو�س اجلميع.   واأ�ساد مبا يقدمه �سموه من 
دع���م للمبادرات كافة التي تعزز من تناف�س���ية ومناء 
البحرين، وقال “اإن �س���موه هو الداعم الأول لنه�س���ة 
البحرين وتقدمها، وروؤيته التي ا�ست�رسفت امل�ستقبل 
كان لها دور يف �س���رية التقدم التي ت�سهدها خمتلف 
اأرج���اء الوطن”.   واأو�س���ح اأنه بف�س���ل اهتمام �س���موه 
بالقط���اع الفندقي ا�س���تطاع ه���ذا القط���اع اأن يكون 
م�س���اهًما رئي�س���ا يف دفع عجلة النمو القت�س���ادي يف 

اململكة.   واأكد اأن ما ت�سهده مملكة البحرين من تقدم 
وتطور هو جت�سيد لدور �ساحب ال�سمو امللكي رئي�س 
الوزراء البارز يف حتقيق النه�سة ال�ساملة، التي �سكل 
القطاع ال�س���ياحي اأحد روافدها الأ�سا�س���ية.   واأ�س���اف 
اأن افتتاح فندق “جمريا رويال �رساي بحرين” ي�س���كل 
دلل���ة على روؤي���ة وتوجه���ات �س���موه يف كل ما يدعم 
النم���و القت�س���ادي يف اململكة من خالل ا�س���تقطاب 
ال�ستثمارات التي تعزز من تناف�سية اململكة.   واأ�سار 
اإل���ى اأن الفن���دق يع���د الأول ل���� “جمموع���ة جمريا” يف 
ال�س���وق ال�س���ياحية يف مملكة البحري���ن ويتميز برونق 
جم���ايل يجمع بني الأ�س���الة واحلداثة، ويقع على واحد 
من اأجمل �سواحل البحرين؛ لي�سكل اإ�سافة جديدة اإلى 
�سل�س���لة امل�رسوعات التنموية التي ت�س���هدها خمتلف 

مناطق اململكة ويف �س���تى القطاع���ات. بعدها، األقى 
الرئي�س التنفيذي ملجموعة جمريا مارك داردين كلمة 
اأعرب فيها عن خال�س �سكره ل�ساحب ال�سمو امللكي 
رئي�س الوزراء على تف�س���ل �س���موه بافتت���اح الفندق 
وعلى ما قدمه �سموه من دعم وما وفرته احلكومة من 
ت�سهيالت لتفيذ امل�رسوع، موؤكدا اأنها منا�سبة �سعيدة 
اأن يتم افتتاح فندق “جمريا رويال �رساي البحرين” يف 

مملكة البحرين ويف هذا املوقع املتميز. 
واأ�س���ار اإلى اأن هذا الفن���دق يعد الأول للمجموعة 
يف مملك���ة البحري���ن، واعتمد يف بنائه على الت�س���ميم 
العربي وب�سكل يتنا�س���ب مع طابع املجتمع البحريني 
واخلليج���ي. بعده���ا مت عر����س فيديو يت�س���من �رسحا 
ملراحل ت�س���ييد الفندق وما ا�س���تمل عليه من مرافق، 
كم���ا األقيت ق�س���يدتان �س���عريتان بهذه املنا�س���بة، 
ومت تقدمي و�س���الت غنائي���ة بحرينية وو�س���له فنية 
من الفولكلور الإماراتي، ثم ت�رسف الفنان الت�س���كيلي 
الفرن�س���ي مايكل ريبار باإهداء �ساحب ال�سمو امللكي 
رئي����س الوزراء لوح���ة فنية بهذه املنا�س���بة. يذكر اأن 
الفن���دق يحظ���ى مبوقع ممي���ز على �س���اطئ البحرين، 
وي�س���م 167 غرف���ة، منها جناح���ان ملكيان، اإ�س���افة 
اإل���ى العديد من املطاع���م ومرافق ال�س���تجمام، ومن 
�سمنها “�سبا” وناٍد �سحي ع�رسي. وتتما�سى الإ�سافة 
املهم���ة اإل���ى حمفظ���ة جمموع���ة جم���ريا م���ع خططها 
للتو�س���ع يف منطق���ة دول جمل�س التع���اون اخلليجي. 
وتدير املجموعة حالًيا 21 فندقا يف 9 وجهات، ت�س���م 

مبجملها اأكرث من 6000 غرفة فندقية.

• �سمو رئي�س الوزراء لدى افتتاحه “جمريا رويال �رساي البحرين” مبنطقة ال�سيف	
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حممد بن مبارك ي�شيد بالعالقات مع الإمارات

�شمو رئي�س الوزراء يتلقى �شكر حميدان

�شمو رئي�س الوزراء يتلقى �شكر جمعية “ال�شكلر”

وزير الديوان امللكي يوّدع ال�شفري الإماراتي 

تاأييد اإعدام امُلدانني بحرق �رشطي حتى املوت 

اإبراز معر�س الطريان باأف�شل امل�شتويات

نقدر دعم امللك �شلمان للعمل اخلريي والإن�شاين

“الأهلية” تنظم يوم املهن الثامن غدا

تغيري وقت تنظيمه �سي�سهم يف جناحه... عبداهلل بن حمد:

اهتمام كبري مب�ساركة البحرين يف منتدى الريا�ض الدويل... نا�رص بن حمد:

برعاية وزير العمل

املنام���ة - بن���ا: اأك���د املمثل ال�سخ�س���ي جلاللة 
املل���ك، رئي����ض اللجن���ة العلي���ا املنظم���ة ملعر����ض 
البحري���ن الدويل للطريان �س���مو ال�س���يخ عبداهلل بن 
حمد اآل خليفة اأن ا�س���م مملكة البحرين اأ�سبح ب�سمة 
عل���ى ال�س���احة الدولي���ة كموط���ن ل�س���ناعة معار�ض 
الط���ريان، بف�س���ل الرعاي���ة والدعم الالحم���دود من 
عاه���ل البالد �س���احب اجلاللة املل���ك الوالد حمد بن 
عي�س���ى اآل خليف���ة، والتوجيه���ات ال�س���امية والروؤية 
الثاقب���ة جلاللته. كما وجه �س���موه ال�س���كر والتقدير 
واالمتنان اإلى رئي�ض الوزراء �س���احب ال�سمو امللكي 
االأم���ري خليف���ة ب���ن �س���لمان اآل خليف���ة عل���ى الدعم 
وامل�ساندة الإجناح معر�ض البحرين الدويل للطريان، 
ومتابعة ويل العهد نائب القائد االأعلى النائب االأول 
لرئي�ض جمل�ض الوزراء �س���احب ال�سمو امللكي االأمري 
�س���لمان بن حمد اآل خليفة وتوجيهاته االإ�سرتاتيجية 

الإجناح هذا احلدث املهم. 
واأ�سار �سمو ال�سيخ عبداهلل بن حمد لدى تروؤ�سه 
يف قاعدة ال�س���خري اجلوية اأم�ض االجتماع االأول للجنة 
املنظمة للدورة اخلام�س���ة ملعر����ض البحرين الدويل 
للطريان، والذي يقام حتت رعاية كرمية من �ساحب 
اجلاللة امللك يف الف���رتة 14 اإلى 16 نوفمرب 2018، 
اإل���ى اأن اخل���ربة التي اكت�س���بت من اإقام���ة كل هذه 
املعار�ض اأ�س���بحت مو�سع ثقة لل�س���ناع وال�رصكات 
العاملية يف جمال الطريان يف امل�س���اركة واحل�س���ور 

واال�سهام يف جناح املعار�ض القادمة. 
وق���ال اإن تغيري وق���ت اإقامة معر����ض البحرين 
للطريان 2018 �سي�س���هم يف جناحه، حيث �سيقام يف 
الف���رتة 14 اإلى 16 نوفمرب 2018 بقاعدة ال�س���خري 
اجلوية، و�سي�س���هد ح�سور عدد اأكرب من امل�ساركني 
وتواجد اأح���دث الطائرات املدنية والع�س���كرية، كما 
�سي�س���م املعر�ض فرق ا�ستعرا�س���ات جوية عاملية 
جديدة مل ت�سارك يف املعار�ض املا�سية، اإ�سافة اإلى 
املوؤمترات املدني���ة والع�س���كرية، ومت اإعداد برامج 
خا�س���ة ترفيهي���ة ممتع���ة للعائالت واالأطف���ال على 
هام�ض فعالي���ات املعر�ض يف املنطقة املخ�س�س���ة 
لعامة اجلمهور. ووجه �س���مو ال�س���يخ عبداهلل بن حمد 
اإل���ى اإب���راز املعر�ض القادم باأف�س���ل امل�س���تويات، 
والتي تليق باخلربة واملكانة التي مت اكت�سابها من 
خالل اإقامة املعار�ض ال�سابقة، وباملركز االقت�سادي 

والتنم���وي الريادي ال���ذي حتتله اململك���ة، كما وجه 
اإل���ى تو�س���عة امل�س���احة الت���ي يرتاده���ا املواطنون 
واملقيم���ون، وم���ن ال���دول ال�س���قيقة وال�س���ديقة، 
وتخ�سي�ض اأف�س���ل اخلدمات والت�سهيالت والربامج 
والفعاليات وزيادة عدد االألعاب املمتعة والو�سائل 
الرتفيهي���ة للعائ���الت واالأطفال والتي �ست�س���احب 
املعر�ض.  وعق���ب االجتماع، ذكر وزير املوا�س���الت 
واالت�س���االت، نائب رئي����ض اللجنة العلي���ا املنظمة 
للمعر�ض كم���ال بن اأحمد حممد لوكالة انباء البحرين 
% م���ن امل�س���احات املخ�س�س���ة   95 اأن���ه مت حج���ز 
للمعر�ض، والذي �سينظم يف نوفمرب املقبل، م�سيدا 
باجلهود التي يبذلها �س���مو ال�س���يخ عبداهلل بن حمد 
وتوجيهاته ال�س���ديدة اإل���ى اأهمية اأن يكون املعر�ض 
الق���ادم نقلة نوعية يف �سل�س���ة املعار����ض العاملية 

التي حتت�سنه البحرين كل �سنتني. 

املنام���ة - �س���احية ال�س���يف: بتوجي���ه من ممثل 
جالل���ة املل���ك لالأعم���ال اخلريي���ة و�س���وؤون ال�س���باب 
رئي�ض جمل�ض اأمناء املوؤ�س�س���ة اخلريية امللكية �س���مو 
ال�س���يخ نا�رص بن حمد اآل خليفة، �س���ارك االأمني العام 
للموؤ�س�سة اخلريية امللكية م�سطفى ال�سيد يف منتدى 
الريا����ض الدويل االإن�س���اين الذي ينظم���ه مركز امللك 
�س���لمان لالإغاثة واالأعمال االإن�سانية بال�رصاكة مع االأمم 
املتح���دة، برعاي���ة وت�رصي���ف عاه���ل اململك���ة العربية 
ال�س���عودية خادم احلرم���ني ال�رصيفني امللك �س���لمان 
بن عبدالعزيز اآل �س���عود.  وبهذه املنا�سبة، عرب �سمو 
ال�س���يخ نا�رص بن حمد عن تقدي���ره الكبري لدعم خادم 
احلرم���ني ال�رصيفني للعمل اخلريي واالإن�س���اين، مثمًنا 
املبادرات االإن�سانية واالإغاثة الر�سمية التي تقوم بها 
ال�س���عودية على امل�س���تويني االإقليم���ي والدويل ويف 
خمتلف جماالت العمل االإن�س���اين، مما اأهل ال�س���عودية 
اأن تتب���واأ املكان���ة الدولي���ة املرموق���ة ب���كل ج���دارة 
وا�س���تحقاق �س���من اأكرب الدول املانحة للمعونات يف 
العامل. واأ�س���اد �سموه بتوجيهات عاهل البالد الرئي�ض 
الفخري للموؤ�س�س���ة اخلريية امللكية �س���احب اجلاللة 
املل���ك حم���د ب���ن عي�س���ى اآل خليف���ة لتق���دمي العون 

وامل�س���اعدة لل�س���عوب والدول ال�س���قيقة وال�سديقة 
والت���ي تق���وم بها املوؤ�س�س���ة اخلريي���ة امللكية بدعم 
م���ن احلكومة الر�س���يدة. م���ن جانب���ه، اأكد ال�س���يد اأن 
اخلريي���ة امللكية وبن���اء على توجيه���ات عاهل البالد، 
قام���ت بالعديد من املب���ادرات االإن�س���انية للتخفيف 
من معاناة ال�س���عوب والدول ال�سقيقة وال�سديقة، اإذ 
كانت البحرين من اأوائل الدول التي اأنهت م�ساريعها 
التنموية يف فل�س���طني وال�سومال والفلبني من خالل 
العديد من امل�ساريع التعليمية وال�سحية، اإ�سافة اإلى 

م�ساعدة ال�سعب ال�سوري ال�سقيق يف اململكة االأردنية 
الها�سمية وجمهورية م�رص العربية اإ�سافة اإلى تقدمي 
امل�س���اعدات االإغاثي���ة العاجلة للعديد من ال�س���عوب 
وال���دول ال�س���قيقة وال�س���ديقة مثل اليم���ن والنيبال 
وباك�س���تان بالتعاون مع املنظم���ات االإغاثية الدولية 
املعتمدة. واأو�س���ح اأن هناك اهتماًما كبرًيا مب�س���اركة 
وفد البحرين نظًرا لتجربة املوؤ�س�س���ة اخلريية امللكية 
املتميزة يف العمل االإن�س���اين واالإغاثي بتنفيذ العديد 

من امل�ساريع التنموية الرائدة يف الدول املنكوبة.

املنامة - اجلامعة االأهلية: تقيم اجلامعة االأهلية، حتت رعاية وزير العمل والتنمية االجتماعية 
جمي���ل حميدان غ���دا )اخلمي�ض(، فعاليات معر�ض ي���وم املهن الثامن، يف ال���رواق العلوي باحلرم 
اجلامعي، مب�ساركة 50 وزارة وموؤ�س�س���ة و�رصكة. وبهذه املنا�سبة، قال الرئي�ض املوؤ�س�ض للجامعة 
االأهلية ورئي�ض جمل�ض اأمنائها عبداهلل احلواج اإن معر�ض يوم املهن يف ن�سخته الثامنة ياأتي تاأكيدا 
على اهتمام اجلامعة بربط طلبتها وخريجيها ب�سوق العمل واحتياجاته املتطورة با�ستمرار، منوها 
اإلى اأن اجلامعة م�ستعينة ب�سلتها الوثيقة مبوؤ�س�سات القطاع العام واخلا�ض كما تقوم مبراجعات 
م�س���تمرة ومنتظمة خلططها الدرا�س���ية ومناهجها التعليمية مبا يواكب م�س���تجدات �سوق العمل.  
واأ�ساف “اإن يوم املهن يهدف لتعريف ال�رصكات والقطاع احلكومي مبخرجات اجلامعة االأهلية، اإذ 

ي�سكل هذا فر�سة للخريجني والباحثني عن عمل لاللتقاء والتوا�سل حتت �سقف واحد”.

• �سمو ال�سيخ عبداهلل بن حمد يرتاأ�ض االجتماع االأول للجنة املنظمة ملعر�ض البحرين الدويل للطريان	

• االأمني العام للموؤ�س�سة اخلريية امللكية ي�سارك يف منتدى الريا�ض الدويل االإن�ساين	

املنام���ة - بن���ا: ا�س���تقبل نائ���ب رئي����ض 
جمل�ض الوزراء �س���مو ال�س���يخ حممد بن مبارك 
اآل خليف���ة مبكتبه بق�رص الق�س���يبية ال�س���فري 
عبدالر�س���ا عبداهلل اخل���وري مبنا�س���بة انتهاء 
ف���رتة عمله �س���فرًيا لدول���ة االإم���ارات العربية 
املتح���دة ال�س���قيقة ل���دى اململك���ة. واأ�س���اد 
�س���موه بالعالق���ات االأخوية املتمي���زة القائمة 
بني مملك���ة البحرين ودولة االإم���ارات العربية 
املتحدة وما ت�س���هده من تط���ور ومناء يف ظل 
رعاية وتوجيهات قيادتي البلدين ال�سقيقني 
�س���عبيهما  خ���ري و�س���الح  للعم���ل مل���ا في���ه 

ال�سقيقني. كما اأعرب �س���مو ال�سيخ حممد بن 
مب���ارك اآل خليفة عن �س���كره وتقديره جلهود 
ال�س���فري عبدالر�س���ا اخلوري يف تعزيز وتطور 
ا  عالقات البلدين يف خمتل���ف املجاالت، متمنيًّ
لل�س���فري التوفيق فيما �س���يتواله من مهام يف 
خدمة بلده ال�س���قيق. من جانبه، عربرّ ال�س���فري 
عن �سعادته بالعمل يف مملكة البحرين و�سكره 
وتقديره ل�س���مو ال�س���يخ حممد بن مب���ارك اآل 
خليفة على ا�ستقباله له، ولكل ما قوبل به من 
ترحاب وتعاون يف مملكة البحرين مما اأ�س���هم 

يف جناح مهامه الدبلوما�سية.

املنام���ة - بن���ا: تلق���ى رئي����ض ال���وزراء 
�س���احب ال�س���مو امللك���ي االأم���ري خليف���ة بن 
�س���لمان اآل خليف���ة برقية �س���كر وامتنان من 
وزي���ر العم���ل والتنمي���ة االجتماعي���ة جمي���ل 
حميدان؛ مبنا�س���بة تف�سل �س���موه بلقاء كبار 
امل�س���وؤولني واملديري���ن اجل���دد الذي���ن مت 

تعيينهم يف الوزارة اأخريا، هذا ن�سها:
�ساحب ال�س���مو امللكي االأمري خليفة بن 

�سلمان اآل خليفة 
رئي�ض جمل����ض الوزراء املوقر حفظه اهلل 

ورعاه
ي�رصفني اأن اأرفع اإلى �سموكم، رعاكم اهلل، 
اأ�سمى اآيات ال�سكر واالمتنان على تف�سلكم، 
حفظك���م اهلل، بلقائن���ا، برفق���ة اأبنائك���م من 
كبار امل�س���وؤولني واملدراء اجل���دد الذين مت 
تعيينهم يف وزارة العمل والتنمية االجتماعية 
موؤخ���ًرا، وما ا�س���بغتموه من في����ض رعايتكم 
االأبوية خالل ت�رصفنا بال�س���الم على �س���موكم، 
واال�س���تماع اإلى توجيهاتكم ال�س���ديدة، حيث 
كان لذل���ك عظي���م االأث���ر يف نفو����ض جمي���ع 
امل�س���وؤولني، وحاف���ًزا نح���و موا�س���لة العمل 
واالإجن���از، وتقدمي املزيد املب���ادرات خلدمة 
هذا الوط���ن املعطاء وقيادت���ه احلكيمة بكل 

جد واإخال�ض.
اإن كلم���ات االإ�س���ادة م���ن �س���موكم مب���ا 
حققته وزارة العم���ل والتنمية االجتماعية من 

اإجن���ازات وطني���ة عل���ى ال�س���عيدين العمايل 
واالجتماع���ي تعد و�س���اًما غالًيا على �س���دور 
جميع منت�س���بي الوزارة، وحافًزا لبذل املزيد 
م���ن اجله���ود والعط���اء لالرتق���اء باخلدم���ات 
املقدم���ة للمواطنني. واأود اأن اأ�س���ري هنا اإلى 
اأن جمي���ع ما مت من اإجن���ازات ما كان ليتحقق 
لوال ا�ستنارتنا بتوجيهات �سموكم ال�سديدة، 
وفكرك���م امل�س���تنري، والتزامن���ا بتنفيذ روؤى 

وخطط حكومتكم املوقرة.
اإنن���ا نعاه���د �س���موكم على ب���ذل املزيد 
م���ن اجله���د والعم���ل ال�س���تمرار املحافظ���ة 
عل���ى مع���دالت البطال���ة يف حدوده���ا االآمن���ة 
واملنخف�س���ة واال�س���تمرار يف تعزيز منظومة 
احلماي���ة االجتماعي���ة للمواطن���ني والربام���ج 
املوجه���ة ملختل���ف ال�رصائ���ح الت���ي ترعاه���ا 
ال���وزارة مبا يوف���ر لها املن���اخ املالئم ملزيد 
من االإ�سهام يف م�سرية التنمية التي ت�سهدها 
اململكة، يف هذا العهد الزاهر حل�رصة �ساحب 
اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة، عاهل 

البالد املفدى، حفظه اهلل ورعاه.
ويف اخلتام، ابتهل اإلى اهلل العلي القدير 
اأن مي���ن على �س���موكم، حفظكم اهلل، مبوفور 
ال�س���حة والعافي���ة، وعل���ى مملكتن���ا الغالية 
قي���ادًة و�س���عًبا ب���دوام التقدم والنم���اء، واأن 
يوفقنا ملا فيه اخل���ري للجميع، واأن يحفظكم 

ويرعاكم ويقود على دروب اخلري خطاكم.

املنام���ة - بن���ا: تلق���ى رئي����ض ال���وزراء 
�ساحب ال�سمو امللكي االأمري خليفة بن �سلمان 
اآل خليفة برقية �سكر من االأمني العام ملجل�ض 
اإدارة جمعية البحرين لرعاية مر�س���ى ال�س���كلر 

زكريا اإبراهيم الكاظم، هذا ن�سها:
�س���احب ال�س���مو امللك���ي االأم���ري خليفة 
ب���ن �س���لمان اآل خليفة رئي�ض جمل����ض الوزراء 

املوقر...
يطي���ب يل وبالنياب���ة عن اأع�س���اء جمل�ض 
اإدارة جمعية البحرين لرعاية مر�س���ى ال�س���كلر 
واملر�س���ى اأن اأرفع اإلى �سموكم جزيل ال�سكر 
وعظي���م االمتن���ان عل���ى جهودك���م الن���رية يف 
خدمة اأبنائكم من مر�س���ى فق���ر الدم املنجلي 

)ال�سكلر( يف البحرين.
�س���احب ال�س���مو... مت���ر علين���ا اليوم 27 

فرباي���ر 2018 الذكرى الرابع���ة الفتتاح مبنى 
اأمرا�ض الدم الوراثية مبجمع ال�سلمانية الطبي 
ال���ذي �س���يد بجهودكم وتوجيهاتك���م الكبرية 
واخل���رية، وما نال���ه اأبناوؤك مر�س���ى فقر الدم 
املنجلي )ال�سكلر( من خدمات طبية ومتقدمة 
الكب���ري  االأث���ر  ل���ه  والع���الج كان  الرعاي���ة  يف 

والوا�سح لدى اجلميع.
املرك���ز الطبي الذي �س���اهم يف حت�س���ني 
حياة مري�ض )ال�س���كلر(، ف�س���ال ع���ن االأبحاث 
الطبي���ة الت���ي اأث���رت ف�س���اء الع���امل يف عل���م 
االأمرا����ض الوراثي���ة، وا�س���عة البحري���ن كاأحد 
املراك���ز الدولي���ة املعتم���دة يف حمارب���ة فقر 
ال���دم املنجل���ي واالعت���داد به���ا يف املحاف���ل 

واملوؤمترات الطبية.
حفظكم اهلل للبحرين والأهلها.

املنام���ة - بن���ا: ا�س���تقبل وزي���ر الديوان 
امللك���ي ال�س���يخ خال���د ب���ن اأحم���د اآل خليف���ة 
مبكتب���ه اأم�ض، �س���فري دولة االإم���ارات العربية 
املتح���دة ال�س���قيقة لدى اململكة عبد الر�س���ا 
عب���د اهلل خ���وري مبنا�س���بة انتهاء ف���رتة عمله 
الدبلوما�سي. وخالل اللقاء، نقل وزير الديوان 
امللك���ي حتيات وتقدير عاهل البالد �س���احب 
اجلاللة املل���ك حمد بن عي�س���ى اآل خليفة اإلى 
ال�سفري االإماراتي، م�س���يًدا مبا بذله من جهود 
طيب���ة كان له���ا دور مه���م يف تعزي���ز وتنمية 

العالق���ات الرا�س���خة والرواب���ط الوثيقة التي 
جتم���ع بني مملك���ة البحري���ن ودول���ة االإمارات 
العربية املتحدة ال�سقيقة. واأكد وزير الديوان 
امللكي اأن ما و�سلت اإليه العالقات البحرينية 
- االإماراتي���ة من متيز يف كاف���ة املجاالت جاء 
بف�س���ل حر����ض القيادتني الر�س���يدتني على 
تعزيز التعاون امل�سرتك بهدف حتقيق كل ما 
يعود باخلري والنفع على البلدين وال�س���عبني 
ال�سقيقني، معرًبا عن خال�ض متنياته لل�سفري 

بالتوفيق والنجاح يف اأداء مهامه املقبلة.

حكمت حمكمة اال�ستئناف العليا اجلنائية 
اخلام�س���ة وباإجماع االآراء مبعاقبة م�س���تاأنفني 
باالإع���دام؛ وذلك الإدانتهما بتاأ�س���ي�ض جماعة 
اإرهابية واالن�س���مام اإليه���ا، وبقتل �رصطي يف 
منطقة كرباب���اد، و�رصوعهما يف قتل �رصطَيني 
اآخَرين كانا معه يف ذات املركبة التي اأُحرقت 
يف الواقعة. كما ق�ست بتاأييد عقوبة ال�سجن 
املوؤب���د لثالث���ة ُمدان���ني بال����رصوع يف واقع���ة 
القت���ل، واالن�س���مام للجماعة امل�س���ار اإليها، 
وب�س���جن خم�س���ة اآخرين بعقوب���ات ترتاوح ما 
بني ال�سجن 3 و10 �سنوات، فيما مل ي�ستاأنف 

ُمدانان اآخران االأحكام ال�سادرة بحقهما.
وكانت حمكمة اأول درجة ق�ست يف وقت 
�سابق مبعاقبة م�ستاأنفني من اأ�سل 13 متهًما 
باالإعدام، وبال�س���جن املوؤب���د لثالثة متهمني، 
وبال�س���جن مل���دة 10 �س���نوات ل���� 3 متهمني 

اآخرين، وملتهم واحد بال�سجن ملدة 7 �سنوات 
و5 �س���نوات الآخر، ف�س���اًل عن احلب�ض ملدة 3 
�س���نوات ملتهمني. واأمرت املحكمة باإ�سقاط 
اجلن�س���ية البحرينية ع���ن املتهمني من االأول 
وحتى الثامن، اإ�سافة للمتهم ال� 13، وباإلزام 
املتهمني من االأول وحتى ال�سابع بالت�سامن 
فيما بينهم اأن يدفعوا مبلغ 25.416،5 دينار 
)25 األف���ا و416 دين���اًرا و500 فل�ض( قيمة 
تلفي���ات دوري���ة ال�رصطة، اإ�س���افًة لدفع مبلغ 
3300 دينار قيمة تلفيات �ساحنة، ف�سالً عن 

االأمر مب�سادرة امل�سبوطات.
كم���ا ق�س���ت املحكم���ة وقبل ذل���ك كله 
ب���رباءة املتهم التا�س���ع مم���ا اأ�س���ند اإليه من 
اتهام���ات؛ وذل���ك على اأ�س���ا�ض اأن اأ�س���انيد 
االتهام الت���ي قدمتها النياب���ة العامة تدليال 
عل���ى ارتكابه الواقعة ال ترق���ى اإلى اطمئنان 
املحكم���ة وثقتها وال ترقى اإلى مرتبة الدليل 

املعترب يف االإدانة.

عبا�س اإبراهيم

• •جميل حميدان	 عبداهلل احلواج	

لزميالتها الرد على اإ�شاءة “اأخبار اخلليج” 
كان مفاجًئ���ا ما ن�رصته الزميلة “اأخبار اخلليج” 
يف �س���در �س���فحتها االأولى اأم����ض )الثالثاء( حتت 
عن���وان “اأخب���ار اخلليج تاأ�س���ف لقرائه���ا االأعزاء” 
والذي ت�س���من مغالطات واإ�ساءات لبقية ال�سحف 
املحلية والزمالء فيها، واتهام هذه االأطراف باأنها 
�رصب���ت عر�ض احلائ���ط باتف���اق �رصف م���ع الزمالء 
امل�س���وؤولني بال�س���حف البحريني���ة، واأنه���ا بذلك 
خرق���ت اأع���راف املهنة، وج���اء فيما ن����رص بالزميلة 
“اأخبار اخلليج” اأن على ال�سحف املحلية “االأيام”، 
و “الوطن”، و “البالد”، اأن تتعلم قد�سية اتفاقات 

ال�رصف واأخالقيات املهنة”.
وللتو�س���يح، ج���اء ذل���ك عل���ى خلفي���ة خ���رب 
فعالية لطريان اخلليج لالإعالن عن ا�سرتاتيجيتها 
اجلدي���دة، ون���ود يف البداية التاأكي���د باأنه ال ميكن 
ال�س���حافية  لالأع���راف  التب�س���يط  به���ذا  القب���ول 
واملهنية ومواثيق ال�رصف، وتف�سريها اأو مقاربتها 
على نحو جامح اأو ف�س���فا�ض ي�سيء لالآخرين دون 

ا عل���ى ما ن�رص نود التو�س���يح  اأ�س���ا�ض �س���ليم، وردًّ
والتاأكيد على ما يلي:

اأوالً: اإن االتفاق بني ممثلي ال�س���حف الثالث 
ه���و تاأجي���ل ن����رص اأي معلوم���ات اأو ت�رصيح���ات تتم 
على هام����ض الفعالي���ة املذكورة، ومنه���ا ت�رصيح 
كان قد وعد به ال�س���حافة وزير التجارة وال�سناعة 
وال�سياحة رئي�ض جمل�ض اإدارة �رصكة طريان اخلليج 
ال�سحافيني على هام�ض الفعالية، وذلك مل يحدث 
ل�س���بب اأن ال�س���حافيني فوجئوا مبغ���ادرة الوزير 

وبالتايل مل يح�سلوا على ت�رصيح منه.
ثانًي���ا: جرى االتف���اق بني ال�س���حافيني على 
ع���دم تاأجي���ل اخلرب الر�س���مي الذي �سي�س���در عن 
�رصكة ط���ريان اخلليج، وهذا ما حدث بالفعل، ومن 
يتح���دث عن االأعراف ال�س���حافية يعل���م باأن لي�ض 
متعارًف���ا عليه، ب���ل لي�ض من االأعراف ال�س���حافية 

تاأجيل خرب ر�سمي.
ثالًثا: ماذا ي�س���مى من اتهم ال�س���حف الثالث 

باأنه���ا خرقت االأع���راف ال�س���حافية، م���ا قامت به 
جري���دة جل���ف ني���وز ال���ذي يتب���واأ رئي����ض جمل�ض 
اإدارته���ا وحمرره���ا امل�س���وؤول ال�س���يد الفا�س���ل 
اأن���ور عبدالرحم���ن، وه���و يف نف�ض الوق���ت رئي�ض 
حترير جريدة اأخبار اخلليج، فقد ن�رصت ال�س���حيفة 
االإجنليزية ذات التغطية، وفى اليوم نف�س���ه الذي 
ن�رصته ال�س���حف الثالث التي اتهمت بخرق االأعراف 
ال�س���حافية و�رصبت اأخالقي���ات املهنة الأنها غطت 

اخلرب الر�سمي ال�سادر عن �رصكة طريان اخلليج.
رابًع���ا: بافرتا�ض، ونوؤكد م�س���األة االفرتا�ض، 
اأن ما حدث �س���حيح، فهل من املقبول واملعقول 
الت�س���هري بزم���الء يف املهنة، دون اأي توا�س���ل مع 
روؤ�س���اء التحرير املعنيني لال�ستي�س���اح والتيقن 
من �سدقية ما جرى وما نقل لهم يف �ساأن جمريات 
احل���دث قب���ل توزي���ع اأي اتهامات الت���ي ال تراعى 
اأي زمال���ة وال اأعراف وال روابط نح���ن دوًما اأكرث ما 

نحر�ض عليها؟



 اإلغاء ترخي�ص “القيمة امل�ضافة” 
لـ “املعلومات املتحركة”

األغـــت هيئـــة تنظيم االت�ضـــاالت الرتخي�ـــص العادي 
لتقـــدمي خدمات القيمة امل�ضـــافة املمنوح ل�رشكة خدمات 
املعلومـــات املتحركة. وكانـــت الهيئة قـــد اأعلنت يف 18 
يناير املا�ضـــي عن عزمها اإلغاء الرتخي�ص العادي لتقدمي 
خدمات القيمة امل�ضافة املمنوح لل�رشكة، علًما باأن الهيئة 
منحت الرتخي�ص العادي لتقدمي خدمات القيمة امل�ضافة 
بتاريـــخ 8 فرباير 2005. وال�رشكة تعمل يف جمال اأن�ضـــطة 
الربجمـــة احلا�ضـــوبية، وترخي�ـــص عادي لتقـــدمي خدمات 
القيمة امل�ضـــافة باالت�ضـــاالت، ويبلغ راأ�ضـــمالها 20 األف 

دينار، با�ضتثمار حملي.

100 مليون دينار لتغطية اأذونات خزانة 
املنامــــة - امل�ــــرشف املركزي: اأعلن م�ــــرشف البحرين املركزي اأنــــه متت تغطية 
االإ�ضــــدار رقــــم ISIN BH000DRV6054( 42( مــــن اأذونــــات اخلزانة احلكومية 

ال�ضهرية التي ي�ضدرها امل�رشف نيابة عن حكومة البحرين. 
وتبلغ قيمة هذا االإ�ضدار 100 مليون دينار لفرتة ا�ضتحقاق 12 �ضهراً تبداأ يف 1 
مار�ــــص 2018 وتنتهي يف 28 فرباير2019، كما بلغ معدل �ضــــعر الفائدة على هذه 
االأذونات 3.74 % باملقارنة ل�ضــــعر الفائدة للأذونات للإ�ضــــدار ال�ضابق بتاريخ 25 
يناير2018 حيث بلغت 3.71 %. وبلغ معدل �ضــــعر اخل�ضــــم 96.354 % ومت قبول 
اأقل �ضعر للم�ضاركة بواقع 96.324 % علماً اأنه قد متت تغطية االإ�ضدار بن�ضبة 151 

.%
كما بلغ الر�ضيد القائم الأذونات اخلزانة مع هذا االإ�ضدار ما قيمته 2.035 مليار 

دينار. 

  للتوا�ضل:  )ق�ضم االقت�ضاد: 17111455(              ق�ضم االإعلنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�ص: 17580939(              )اال�ضرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�ص: 17111434(
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اقتصاد
برنامج تدريبي لتطبيق موحد ل�رضيبة القيمة امل�ضافة 

توقعات اأن ي�ضاهم بخلق 5 اآالف وظيفة جديدة

املحرر االقت�ضادي من خليج البحرين

قالت من�ضـــقة اقت�ضـــادية بدائرة الدرا�ضات 
االأ�ضواق  االقت�ضادية واال�ضـــرتاتيجات ودرا�ضات 
يف جمل�ـــص التنميـــة االقت�ضـــادية مـــرمي مطـــر اإن 
الهبوط الأخري يف اأ�س���عار النفط ت�سبب يف تعّر�ض 
ميزانيـــات احلكومـــات يف دول جمل�ـــص التعـــاون 
اخلليجي ل�س���غوط كبرية، وذل���ك نتيجة للتزامها 
بنفقات راأ�ضمالية �ضـــخمة وم�ضاريع كربى للبنية 
التحتيـــة، باالإ�ضـــافة اإلـــى اخلدمـــات العامـــة مثل 

الرعاية ال�ضحية والتعليم والنقل.
واأ�ضـــافت اأثناء موؤمتر �ضـــحايف عقـــد يف مقر 
جمل�ـــص التنميـــة االقت�ضـــادية وتطـــّرق اإلى طرح 
اأهمية تطبيـــق �رشيبة القيمة امل�ضـــافة اأم�ص “يف 
معظم دول منظمة التعاون االقت�ضـــادي والتنمية 
)OECD(، متثل �رشيبة القيمة امل�ضـــافة �ضـــكلً 
فعـــاالً مـــن اأ�ضـــكال ال�رشائـــب، كما تعتـــرب �رشيبة 
حمايـــدة للأعمـــال التجاريـــة وتتميز بال�ضـــفافية 
بالن�ضـــبة للم�ضـــتهلكني. ويف الوقـــت احلايل، من 
املقـــّرر اأن تطبـــق دول جمل�ص التعـــاون اخلليجي 
�رشيبة قيمة م�ضافة قيا�ضـــية ن�ضبتها 5 %، وهي 
تعد ن�ضـــبة منخف�ضـــة ن�ضـــبيًّا مقارنـــة باملعدالت 
الدولية، و�ضـــيتم اإعفاء املواد الغذائية االأ�ضا�ضية 
وب�ضـــعة بنود اأخرى منها، ومع ذلك ف�ضـــيتم بوجه 
عام تطبيق هذه ال�رشيبة على �ضـــتى اأنواع ال�ضـــلع 

واخلدمات”.
واأ�ضـــارت اإلى اأن مركز مينا لل�ضـــتثمار �ضمم 
برناجًما ملئًما ومركًزا لل�رشكات واالأعمال التجارية 
واخلريجـــني،  واملحا�ضـــبة  املاليـــة  وخمت�ضـــي 
وذلك بهدف م�ضـــاعدتهم وتدريبهـــم على عملية 
تطبيـــق �رشيبة القيمة امل�ضـــافة. ومت تطوير هذا 
الربنامج “القائم على الكفاءة” وفًقا للإر�ضـــادات 
ال�ضـــارمة التـــي و�ضـــعتها هيئة تطويـــر التعليم 
 ،)TESDA( التقني وتنميـــة املهارات التقنيـــة
اإذ �ضي�ضـــاعد املوؤ�ض�ضـــات وال�ـــرشكات ال�ضـــغرية 

واملتو�ضـــطة يف جميـــع اأنحـــاء دول اخلليـــج علـــى 
تن�ضيق نظم املحا�ضبة وطرح اأ�ضلوب �ضل�ص لدمج 

�رشيبة القيمة امل�ضافة �ضمن عملية الت�ضعري.
ووفًقا للبيان ال�ضـــحايف الـــذي وزعه املركز، 
فاإنه “يف اإطار نظام ال�رشيبة القيمة امل�ضافة، فاإن 
ال�ضـــخ�ص )فرد اأو موؤ�ض�ضـــة( الذي يقوم بتوريد، 
اأو من املتوقـــع اأن يقوم بتوريد �ضـــلع اأو خدمات 
خا�ضـــعة لل�رشائـــب �ضـــيتعني عليه الت�ضـــجيل يف 
نظـــام ال�رشيبـــة يف حال جتـــاوزت قيمـــة توريداته 
ا معيًن���ا. وعن���د الت�س���جيل، ُي�س���رط  ا �س���نويًّ ح���دًّ

على ال�ضـــخ�ص اإ�ضـــدار فواتري �رشيبيـــة، وتطبيق 
ر�ضـــم �رشيبة القيمة امل�ضـــافة علـــى التوريدات، 
وتقدمي ك�ضـــوف �رشيبة القيمة امل�ضـــافة و�ضداد 
مبلغ ال�رشيبة املطلوب. وعادة ي�ضـــمح للأ�ضخا�ص 
امل�ضـــجلني يف نظام ال�رشيبة امل�ضـــافة با�ضرتداد 
مبلـــغ ال�رشيبـــة الـــذي تكبـــدوه على م�ضـــرتياتهم 
من خـــلل معادلتـــه مع �رشيبـــة القيمة امل�ضـــافة 
املدفوعة على مبيعاتهـــم. ويتحمل �رشيبة القيمة 
امل�ضـــافة يف النهاية امل�ضتهلك النهائي، يف حني 
تكـــون االأعمـــال التجاريـــة مبثابة وكيل حت�ضـــيل 

لهيئة ال�رشائب”.
وذكرت مطر اأن هيئة تطوير التعليم التقني 
وتنميـــة املهـــارات التقنيـــة )TESDA( متثـــل 
الوكالة التعليمية الوحيدة احلا�ضـــلة على �ضهادة 
اأيزو 9001:2008، والتي تتخذ مقرها يف الفلبني 
وتعـــرتف مبعايريهـــا يف جميع اأنحاء بلـــدان رابطة 
دول جنـــوب �رشق اآ�ضـــيا، باالإ�ضـــافة اإلى ال�ضـــني 
واليابـــان وكوريـــا اجلنوبيـــة واأ�ضـــرتاليا والهنـــد 

ونيوزيلندا. 
بدورها، اأو�ضحت اخلبرية االقت�ضادية مبركز 
مينا لل�ضـــتثمار، اقت�ضادي اأول بدائرة الدرا�ضات 
االأ�ضواق  االقت�ضادية واال�ضـــرتاتيجات ودرا�ضات 
يف جمل�ـــص التنميـــة االقت�ضـــادية، هنـــاء كانو اأن 
الربنامـــج التدريبـــي يبـــداأ 12 مار�ـــص املقبـــل، 
وي�ضـــتمر على مدى 3 �ضـــهور، مبعدل 212 �ضاعة 

تدريبية.
واأ�ضـــارت كانـــو اإلـــى �ـــرشورة احل�ضـــول على 
تدريـــب متخ�ضـــ�ص علـــى نظـــام �رشيبـــة القيمـــة 
امل�ضـــافة، وذلك الأن هيئات ال�رشائب حتتاج اإلى 

تاأ�ضي�ص نظام اإداري �ضل�ص.
واأ�ضـــار اإلى �رشورة وجود م�ضوؤولني بال�رشكات 
الإدخال معلومات �رشيبة القيمة امل�ضافة، متوقعة 
اأن يخلـــق تطبيق �رشيبة القيمة امل�ضـــافة ما بني 
3000 و5000 وظيفـــة اإدخـــال معلومات ال�رشيبة 

خلل 5 �ضنوات.

• اأثناء املوؤمتر ال�ضحايف للإعلن عن الربنامج	

ت�ضوير: ر�ضول احلجريي

“الربكة” تربم �رضاكة مع “خليج التكنولوجيا املالية”

فتح باب الرت�ضح ملجل�س اإدارة “التكافل الدولية”

تاأ�ضي�ضا لثقافة االبتكار و تطوير التمويل االإ�ضلمي 

ل�ضغل 10 مقاعد

املنامـــة - الربكـــة: اأبرمـــت جمموعة 
الربكة امل�رشفية �رشاكة مع خليج البحرين 
للتكنولوجيـــا املاليـــة، وهـــي اأكرب مركز 
للتكنولوجيـــا املاليـــة يف منطقـــة ال�رشق 

االأو�ضط و�ضمال افريقيا. 
وتاأتي هذه ال�رشاكة كجزء من �ضل�ضـــلة 
التـــي  املاليـــة  التكنولوجيـــا  مبـــادرات 
تتخذهـــا املجموعـــة نحو تاأ�ضـــي�ص ثقافة 
االبتكار وتبني تطوير التمويل االإ�ضلمي 
يف ع�ـــرش التحـــول الرقمـــي واال�ضـــطراب 

التكنولوجي.
واأعلـــن الرئي�ص التنفيـــذي ملجموعة 
الربكـــة، عدنان يو�ضـــف، عن التو�ضـــع يف 
اأ�ضـــواق جديدة من خلل اإن�ضاء بنك رقمي 
يف اأملانيـــا، وذلك كجزء من ا�ضـــرتاتيجية 
الربكـــة الراميـــة اإلـــى التحـــول الرقمـــي 

والتكنولوجيا املالية.
مـــن جانبه قـــال نائب رئي�ـــص اأعلى– 
رئي�ص تقنيـــة املعلومـــات يف املجموعة، 
اأن  اأحمـــد البلو�ضـــي “نوؤمـــن يف الربكـــة 

ال�ـــرشاكات والتعـــاون يف الع�ـــرش الرقمي 
وع�ـــرش التكنولوجيا املاليـــة هي املفتاح 
لتنمية وحت�ضـــني جتربـــة عملئنـــا. لهذا 
ال�ضبب، نحن نعلن اليوم اأننا �ضنعمل جنبا 
اإلى جنب مـــع خليج البحرين للتكنولوجيا 
“. واأ�ضـــاف  اأهدافنـــا  املاليـــة لتحقيـــق 
اأن الفر�ـــص املتاحـــة يف جمال  “نعتقـــد 

التكنولوجيـــا املالية هائلة للغاية لنمونا 
خ�ضو�ضـــا اننا موجـــودون يف 16 �ضـــوقا 

عامليا”.
الى ذلـــك، قـــال الرئي�ـــص التنفيذي 
خلليج البحرين للتكنولوجيا املالية، خالد 
�ضـــعد “ي�ضـــعدنا اأن ن�ضـــارك مع جمموعة 
الربكة امل�رشفية يف هذه املبادرة الوطنية 

املهمـــة، و�ضـــتعمل هـــذه ال�رشاكـــة علـــى 
تعزيـــز النظام االإيكولوجـــي للتكنولوجيا 
املالية يف البحرين وامل�ضـــاعدة يف جعلها 
مركـــزا اإقليميا وكذلـــك مركزا اإ�ضـــلمي 

للتكنولوجيا املالية”.
اأعلنـــت  الربكـــة  اأن جمموعـــة  يذكـــر 
موؤخـــرا عـــن اإطـــلق اأول احتـــاد اإ�ضـــلمي 
للتكنولوجيـــا املاليـــة “ALGO” جنبـــا 
اإلـــى جنب مـــع �رشكائهـــا، بيـــت التمويل 
الكويتـــي )وحدة البحرين( وبنك البحرين 
للتنمية، باالإ�ضـــافة اإلى عدد من اأن�ضـــطة 
يف  جتـــري  التـــي  املاليـــة  التكنولوجيـــا 
الوحـــدة امل�رشفيـــة التابعـــة للمجموعـــة، 
بنـــك الربكـــة تركيـــا للم�ضـــاركات، مثل 
اإن�ضاء حا�ضـــنة الربكة، التي تعمل كم�رشع 
لل�رشكات التكنولوجية النا�ضـــئة و�رشكات 
تنظيـــم  واأي�ضـــا  املاليـــة،  التكنولوجيـــا 
للتكنولوجيـــا املالية،  الربكـــة  م�ضـــابقة 
والتي تلقت اأكرث من 500 طلب م�ضاركة 

من جميع اأنحاء تركيا.

اأعلنـــت �رشكة التكافـــل الدولية عن 
فتح بـــاب الرت�ضـــيح لع�ضـــوية جمل�ص 
االإدارة ل�ضـــغل 10 مقاعد لدورة مدتها 
 )2021  -  2018( �ضـــنوات  ثـــلث 
وفًقـــا للمادتـــني )29 و30( من النظام 
االأ�ضا�ضـــي لل�رشكة، حيث �ضـــتتم عملية 
االقـــرتاع النتخابات جمل�ص االإدارة خلل 
اجتماع اجلمعية العمومية املقرر عقدها 

يف تاريخ 21 مار�ص املقبل.
����روط  اأن  ال�رك���ة  واأو�س���حت 
الرت�ضـــيح: اأن يكـــون / تكـــون متمتًعا 
باأهليـــة الت�ـــرشف. واأال يكون/تكون قد 

�ضـــبق احلكـــم عليه/عليهـــا يف جرميـــة 
تفال�ص بالتق�ضري او التدلي�ص اأو جرمية 
خملـــة بال�ـــرشف اأو االأمانـــة اأو يف جرميـــة 
ب�ضـــبب خمالفته الأحكام قانون ال�رشكات 
التجارية ما مل يكن قد رد اإليه اعتباره. 

واأن يكـــون / تكـــون اأهلً ومنا�ضـــًبا 
وفًقـــا  االإدارة  جمل�ـــص  لع�ضـــوية 
للمتطلبات املن�ضـــو�ص عليها يف دليل 
اأحـــكام م�ـــرشف البحرين املركـــزي واأي 
متطلبـــات اأخرى يقررها مـــن وقت الآخر 
امل�ـــرشف اأو اأيـــة جهة حكوميـــة رقابية. 
وتخ�ضـــع الرت�ضـــيحات يف كل االأحـــوال 

املوافقة امل�رشف املركزي.
ودعـــت ال�رشكة لراغبني يف تر�ضـــيح 

اأنف�ضهم اأو تر�ضيح من ميثلهم لع�ضوية 
جمل�ـــص االإدارة للفرتة القادمة اإر�ضـــال 
جميع املعلومـــات املطلوبة واإر�ضـــالها 
قبـــل تاريـــخ 13 مار�ـــص املقبـــل اإلـــى 
ال�رشكة، ليت�ضـــنى تقدميها اإلى اجلهات 
الرقابية املخت�ضة وذلك للح�ضول على 
املوافقات الر�ضمية قبل يوم االجتماع. 
وبينـــت ال�رشكة “�ضـــيتم ن�رش اأ�ضـــماء 
املر�ضـــحني وبياناتهـــم اخلا�ضـــة علـــى 
املوقـــع االإلكـــرتوين لبور�ضـــة البحرين 
وعلى موقع ال�رشكـــة، وذلك قبل املوعد 
اجلمعيـــة  اجتمـــاع  النعقـــاد  املحـــدد 
العموميـــة لل�رشكـــة بخم�ضـــة اأيـــام على 

االأقل”.

لل�رشكـــة  املاليـــة  النتائـــج  وكانـــت 
اأظهرت خ�ضـــائر بلغـــت 773 األف دينار 
مقارنـــة بربح قـــدره 631 األف دينار يف 

العام 2016. 
وذلك ناجت عن اأداء كل من �ضندوق 
التكافل العـــام الذي حقق عجـــًزا قدره 
األف دينار مقارنـــة بفائ�ص قدره   269
التكافـــل  و�ضـــندوق  دينـــار  األـــف   79
العائلـــي الذي حقـــق عجًزا قـــدره 557 
األـــف دينار مقارنة بفائ�ـــص قدره 149 
األف دينار، وكذلك حمفظة امل�ضاهمني 
التي حققت ربًحـــا قيمته 53 األف دينار 
مقارنـــة بربح قـــدره 433 األف دينار يف 

العام ال�ضابق له.

املنامـــة - جمعية امل�ضـــارف: اأعربت 
جمعيـــة م�ضـــارف البحرين عن ا�ضـــتغرابها 
اإزاء اإ�ـــرشار عـــدد من النواب على امل�ضـــي 
قدًمـــا يف م�رشوع القانون الـــذي يحظر على 
موؤ�ض�ضـــات القطاع امل�رشيف واملايل مزاولة 
اأي عمل مايل يقوم علـــى الفوائد الربوية، 
واإلـــزام املوؤ�ض�ضـــات بتوفيـــق اأو�ضـــاعها 
خـــلل 5 �ضـــنوات، لكن اجلمعيـــة اأبدت يف 
الوقت ذاتـــه اطمئنانهـــا اإزاء الوعي العام 
لـــدى جمل�ـــص النـــواب وقدرته علـــى عدم 
مترير هذا املقرتح حتى قبل عر�ضـــه على 
احلكومة.  واأ�ضـــارت اجلمعية اإلى اأن اأ�رشار 
املقرتح بقانون �ضـــتطول ب�ضـــكل كلي اأو 
ا واإ�ضلميًّا تعمل  جزئي 116 م�رشًفا تقليديًّ
يف البحرين وتتجاوز اأ�ضولها الـ 190 مليار 
دوالر. وحـــّذرت اجلمعيـــة يف بيـــان لها من 
اأن جمرد تكـــرار احلديث يف جمل�ص النواب 
بـــني الفينة واالأخـــرى حول هـــذا املقرتح 
بقانون ي�ضبب �رشًرا يف جذب اال�ضتثمارات 
اخلارجية، خا�ضـــة واأن امل�ضـــتثمر االأجنبي 
ال يريـــد الدخـــول با�ضـــتثماراته يف بلـــد يف 
جتاذبـــات حول واحـــد من اأهـــم القطاعات 
االقت�ضـــادية علـــى االإطلق، وهـــو القطاع 
املـــايل وامل�ـــرشيف، والـــذي ميثـــل نحو 17 
% مـــن النـــاجت املحلي االإجمـــايل. واأعربت 
اجلمعيـــة عـــن دعمها املطلـــق لوجهة نظر 
احلكومـــة وم�رشف البحريـــن املركزي حول 
خطورة هـــذا املقرتح بقانون على �ضـــمعة 
القطـــاع امل�ـــرشيف البحرينـــي الرائـــد على 
مـــدى قرابـــة خم�ضـــة عقـــود، ومـــا ذهبـــت 
اإليـــه احلكومـــة يف ردهـــا على م�ـــرشوع هذا 
القانون يف اأنه “�ضيحدث خللً يف املنظومة 
الت�رشيعيـــة امل�رشفية، ويـــوؤدي اإلى تراجع 
�ضيا�ضات الدولة يف �ضاأن التنظيم امل�رشيف 
وم�ضـــاكل كثـــرية وتداعيـــات اقت�ضـــادية 
خطـــرة، و�ضـــعوبة التعامـــل مـــع البنـــوك 
االأجنبية، وان�ضـــحاب العديد من امل�ضارف 
التقليدية العاملة يف البحرين مع انخفا�ص 
وارتفاع  للبحريـــن،  االئتمـــاين  الت�ضـــنيف 
كلفة االقرتا�ص والتمويل، واحلد من قدرة 
العمـــلء وحريتهـــم ال�ضخ�ضـــية، وتعري�ص 
اململكة للكثـــري من امل�ضـــاكل القانونية، 
وانخفا�ـــص ال�ضـــيولة امل�رشفية وتداعيات 

اجتماعية خطرة على املجتمع”.

“امل�ضارف” حتّذر من 
“حظر البنوك التقليدية”

• • خالد �ضعد	 عدنان يو�ضف	

 املحرر االقت�ضادي
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“ �لت�صهيالت �لتجارية” حتقق 20.7 مليون دينار �صايف �أرباح يف 2017

6.24 مليــون دينــار �صافــي �أربـاح “�لإثمــار” خـالل 2017

 تو�صية بتوزيع 50 % نقدا من راأ�س املال

حقق دخالً ت�صغيليًّا بلغ 89.2 مليون دينار 

املنام���ة - الت�ص���هيالت التجاري���ة: حققت 
�رشك���ة البحري���ن للت�ص���هيالت التجارية �ص���ايف 
اأرب���اح بلغ 20.7 مليون دين���ار بزيادة مقدارها 
4 % مقارنة مببلغ 19.9 مليون دينار عن العام 
2016، يف حني بلغ �ص���ايف اأرب���اح الربع الأخري 
2017 ح���وايل 6.3 مليون دين���ار مقارنة مببلغ 

5.3 مليون دينار يف 2016.
وق���رر جمل����س الإدارة رف���ع تو�ص���ية اإل���ى 
اجلمعي���ة العامة العادية لل�رشك���ة لتوزيع اأرباح 
نقدية على امل�ص���اهمني بواقع 50 % من راأ�س 

املال املدفوع )50 % يف 2016(.
وق���ال رئي����س جمل����س الإدارة عبدالرحمن 
يو�ص���ف فخرو “تع���د النتائج مر�ص���ية للغاية، 
فرغم التحديات التي ت�صهدها ال�صوق املحلية 
يف الوق���ت احلا����رش �ص���جلت ال�رشكة م���رة اأخرى 
اأعل���ى اأرباحها على الإطالق. وتدل هذه النتائج 
عل���ى مرونة ومتان���ة النموذج التج���اري لل�رشكة 
وكفاءة عملياتها التجارية وفعاليتها، ونهجها 
املبتك���ر يف عر�س املنتج���ات والتطبيق اجليد 
للخطة ال�صرتاتيجية لل�ص���نوات الثالث 2016 

 .”2018 -
م���ن جانبه ق���ال الرئي�س التنفي���ذي عادل 
حبي���ل “حقق���ت ال�رشك���ة اأرباًحا �ص���افية بلغت 
ملي���ون   14.5  :2016( دين���ار  ملي���ون   17.5
دينار(، ووا�صلت �صيا�صاتها احلذرة يف تقدمي 

القرو����س اجلدي���دة الت���ي بلغ���ت 161 مليون 
دينار مقارنة بالع���ام 2016 مببلغ 158 مليون 
دين���ار، وركزت على حت�ص���ني من���وذج الأعمال 
التجارية لتح�صني وتعزيز جتربة العمالء وطرح 
منتج���ات جديدة لتو�ص���يع دائرة العم���الء. كما 
اأن ال�رشك���ة انتهج���ت نهجا ح���ذرا للغاية وظلت 
ال�ص���وق احلالي���ة ووا�ص���لت  اأو�ص���اع  تراق���ب 
املخاط���ر  اإدارة  وتعزي���ز  دع���م  يف  م�ص���ريتها 
مبراقب���ة ودرا�س���ة اأمناط و�س���لوكيات الزبائن 
يف الوفاء بالتزاماتهم ومدفوعاتهم امل�صتحقة 
لل�رشكة، اإذ تكللت �صيا�صتها يف حت�صني الديون 
املتعرثة وال�ص���يطرة عليها عند ن�ص���بة مقبولة 

بلغت 3.49 % من املحفظة”. 
اأما بالن�ص���بة لأن�ص���طة بيع ال�ص���يارات فقد 
�صجلت ال�رشكة اأرباًحا �صافية بلغت 2.2 مليون 

دينار )2016: 1.9 مليون دينار بحريني(. 
وتعد النتائج التي �صجلتها ال�رشكة ممتازة 
اإذا م���ا اأخذنا يف نظر العتبار توا�ص���ل انخفا�س 
اأدى  وال���ذي  اجلدي���دة،  ال�ص���يارات  مبيع���ات 
بدوره اإلى زيادة خمزون ال�ص���يارات وانخفا�س 
الهوام�س الربحية لدى وكالت ال�صيارات كافة. 
و�ص���جلت ال�رشكة اأرباًحا �ص���افيًة بلغت 54 
األف دينار متح�ص���لة من مبيعات �ص���يارات جي 
اأي �ص���ي. وا�ص���تطاعت بي���ع ما يق���ارب 1000 
�ص���يارة جي اأي �ص���ي يف فرتة قيا�صية ق�صرية 

مما اأدى اإلى انت�ص���ارها ب�ص���ورة كبرية يف ربوع 
اململكة وازدياد رغبة الزبائن يف اقتناها.

وبالن�صبة لأن�ص���طة التاأمني، حققت ال�رشكة 
�ص���ايف اأرباح بل���غ 610 اآلف دين���ار مقابل 1.1 
ملي���ون دين���ار ع���ن الع���ام 2016. وتاأث���ر اأداء 
ال�رشكة ب�ص���كل كبري؛ ب�ص���بب انخفا�س مبيعات 
ال�صيارات اجلديدة وانكما�س الهوام�س الربحية 
كلف���ة  وزي���ادة  ال�ص���ديدة  للمناف�ص���ة  نتيج���ة 

امل�صاريف الت�صغيلية. 
للخدم���ات  الت�ص���هيالت  �رشك���ة  وواجه���ت 
العقاري���ة خ���الل 2017 بع����س التحدي���ات، اإذ 
حققت على اإثره���ا اأرباًحا �ص���افية بلغت 449 

األف دين���ار مقارنة مببل���غ 2.6 مليون دينار يف 
2016. اإذ تاأثر اأداء ال�رشكة ب�ص���كل كبري ب�صبب 
التاأخري يف احل�ص���ول على املوافقات الر�صمية 
م���ن اجلهات املخت�ص���ة عل���ى اأحد م�ص���اريعها 
العقارية الكربى يف اململكة، وخلف هذا التاأخري 

خمزونا كبريا من الأرا�صي غري اجلاهزة للبيع.
ومتكنت ال�رشكة من بيع 25 % من الأرا�صي 
خالل فرتة ق�صرية، ومن املوؤمل اأن ي�صهم هذا 
امل�رشوع يف تلبية طموحات كثري من املواطنني 
يف توفري حلول اإ�صكانية لئقة بتكلفة منا�صبة.

ال�ص���كنية  العق���ارات  حمفظ���ة  ووا�ص���لت 
حتقيق ن�صبة اإ�صغال معقولة لل�صقق املفرو�صة 

�ص���منت ح�ص���ولها على عوائد ثابت���ة ومعقولة 
على هذا النوع من ال�صتثمار. 

لتاأج���ري  الت�ص���هيالت  �رشك���ة  ومتكن���ت 
ال�صيارات يف فرتة قيا�صية ق�صرية ويف غ�صون 
6 اأ�ص���هر م���ن تاأ�صي�ص���ها من تو�ص���يع �ص���بكة 
فروعه���ا اإل���ى 6 فروع مق�ص���مة عل���ى 6 مناطق 
موزع���ة جغرافيا، وه���ي الأكرث ات�ص���اعا مقارنة 
بنظرياتها يف اململكة. وي�ص���م اأ�صطول ال�رشكة 
من ال�ص���يارات اأك���رث من 700 �ص���يارة لتقدمي 
خدمات تاأجري ال�صيارات بعقود يومية و�صهرية 
وطويل���ة الأجل. و�ص���جلت خالل ال�ص���تة اأ�ص���هر 
الأولى من تاأ�صي�ص���ها خ�صائر �صافية بلغت 80 

األف دينار.
وا�ص���تطاعت ال�رشك���ة خالل الع���ام املن�رشم 
 125 قيمت���ه  بلغ���ت  جمم���ع  قر����س  ترتي���ب 
مليون دولر؛ ل�ص���داد قر����س بقيمة 55 مليون 
دولر، واأم���ا ح�ص���يلة املبلغ املتبق���ي وهو 70 
ملي���ون دولر فق���د ا�ص���تخدم لأغرا����س دع���م 
النمو املتوا�ص���ل يف حمفظ���ة القرو�س وتلبية 

الأغرا�س العامة.
املنخف����س  املديوني���ة  مع���دل  وي�ص���اعد 
للمجموع���ة البال���غ 1.7 وموقعه���ا الريادي مبا 
تتمتع به من مركز مايل متني يف طرح مبادرات 
تهدف يف املقام الأول اإلى التو�صع يف الأن�صطة 

التجارية.

املنامة - بنك الإثمار: حقق بنك الإثمار �صايف 
ربح بلغ 6.24 مليون دينار للفرتة املالية املنتهية 
يف 31 دي�ص���مرب 2017. وكان �صايف الربح اخلا�س 
مب�ص���اهمي البنك للفرتة املالي���ة املنتهية يف 31 
دي�ص���مرب 2017 قد بلغ 1.58 مليون دينار. �رشح 
بذلك رئي�س جمل�س الإدارة �صاحب ال�صمو امللكي 
الأمري عمرو الفي�ص���ل يف اأعق���اب مراجعة وموافقة 
جمل�س الإدارة على النتائج املالية املوحدة للبنك 
للفرتة املنتهية يف 31 دي�صمرب 2017، وهي اأول 
نتائ���ج مالية ل���ه لنهاية الفرتة يت���م الإعالن عنها 
من���ذ تنفيذ الهيكلة اجلديدة للمجموعة التي متت 
بنجاح يف يناير 2017، وهذه النتائج تغطي الفرتة 
من تاريخ التاأ�ص���ي�س املوافق 12 مايو 2016 اإلى 
31 دي�ص���مرب 2017، كجزء م���ن اإعادة هيكلة بنك 
الإثم���ار، ومت حتوي���ل املوج���ودات واملطلوب���ات 

املحددة اإلى البنك يف تاريخ 2 يناير 2017.
وقال �ص���موه “يطيب يل اأن اأعل���ن باأن البنك 
حق���ق اأرباًح���ا على م���دار الفرتة املنتهي���ة يف 31 
دي�صمرب 2017، وهي اأول نتائج للبنك بعد تنفيذ 
الهيكل���ة اجلديدة للمجموعة. وخ���الل فرتة الثالثة 
اأ�ص���هر املنتهية يف 31 دي�صمرب 2017، �صجل بنك 
الإثمار �ص���ايف ربح بلغ 0.45 ملي���ون دينار. وكان 

�صايف الربح اخلا�س مب�صاهمي البنك لهذه الفرتة 
قد بلغ 0.15 مليون دينار”.   وقال �صموه “تظهر 
النتائج املالية للبنك وجود اأرباح م�ص���تمرة ودخل 
م�صتقر لهذا العام. وخالل هذه الفرتة، حقق البنك 
دخل ت�صغيلي بلغ 89.2 مليون دينار، مبا يف ذلك 
23.3 مليون دينار لفرتة الثالثة اأ�ص���هر املنتهية 
يف 31 دي�ص���مرب 2017. و�ص���جل البنك �صايف دخل 
قب���ل خم�ص�ص���ات انخفا����س القيم���ة وال�رشائ���ب 
اخلارجي���ة ق���دره 19.0 مليون دين���ار، مبا يف ذلك 
3.7 مليون دينار لفرتة الثالثة اأ�صهر املنتهية يف 

31 دي�صمرب 2017”.
 من جانبه، قال الرئي�س التنفيذي للبنك اأحمد 
عب���د الرحيم اإن موا�ص���لة البنك يف حتقيق الربحية 
هو خري دليل على جناح منوه كبنك جتزئة اإ�صالمي.
 وا�ص���تطرد عبدالرحي���م “اإن الرتكي���ز عل���ى 
الأعمال امل�رشفية الأ�صا�ص���ية ب���داأت توؤتي ثمارها 
ب�ص���كل وا�ص���ح، وي����رشين الإ�ص���ارة اإل���ى اأن ذل���ك 
ينعك����س على النتائج املالية امل�ص���جعة للبنك يف 
2017. ومنا اإجمايل اأ�ص���ول البنك بن�ص���بة 4،4 % 
خالل الأ�ص���هر الت�صعة املا�ص���ية لي�صل اإلى 3.24 
ملي���ار دين���ار كم���ا يف 31 دي�ص���مرب 2017 بعد اأن 
كان 3.11 ملي���ار دينار كم���ا يف 31 مار�س 2017 

)وه���ي اأول نتائج مالية مت ن�رشها للبنك بعد اإعادة 
الهيكلة(. ومن���ت املرابح���ات والتمويالت الأخرى 
بن�صبة 5،3 % خالل نف�س الفرتة لت�صل اإلى 2.08 
مليار دينار كما يف 31 دي�ص���مرب 2017، مقارنة ب� 
1.97 مليار دينار كما يف 31 مار�س 2017. ومنت 
حمفظة احل�ص���ابات ال�ص���تثمارية املطلقة بن�صبة 
6،5 % خالل نف�س الفرتة لت�صل اإلى 1.06 مليار 
دينار كما يف 31 دي�ص���مرب 2017، مقارنة ب� 1.00 
مليار دينار كما يف 31 مار�س 2017، ومنت اأي�ًصا 

احل�ص���ابات اجلارية للعمالء بن�ص���بة 12،2 % خالل 
نف�س الفرتة لت�ص���ل 676.9 ملي���ون دينار كما يف 
31 دي�صمرب 2017، مقارنة ب� 603.2 مليون دينار 

كما يف 31 مار�س 2017”.
واأردف عبدالرحي���م “وتعك�س النتائج املالية 
للبن���ك يف 2017 الإجن���ازات الكبرية التي حتققت 
خ���الل العام نتيج���ة ثقة العم���الء بالبن���ك والتزام 
وتف���اين وخ���ربة موظفينا. كما اأن ه���ذه الإجنازات 
املهمة يف الفرتة املنتهية يف 31 دي�ص���مرب 2017 

مته���د الطري���ق ملوا�ص���لة من���و البنك م���ع تعزيز 
وحت�صني الربحية”.

واأو�ص���ح “يف الفرتة املنتهية يف 31 دي�صمرب 
2017، قام البن���ك باتخاذ عدة مبادرات لتحديث 
بنيت���ه التحتي���ة لتقني���ة ونظم املعلوم���ات لدعم 
منو اأن�صطة الأعمال وحت�ص���ني الكفاءة الت�صغيلية 
وتعزيز جترب���ة العمالء، وقد ت�ص���من ذلك م�رشوًعا 
امل�رشفي���ة  الأعم���ال  نظ���ام  لتحدي���ث  رئي�ص���يًّا 

الأ�صا�صية”.
واأ�ص���اف عبدالرحي���م: “عل���ى م���دار الف���رتة، 
وا�ص���ل البن���ك تركيزه عل���ى حتقي���ق التزامه باأن 
ي�ص���بح واحًدا من بنوك التجزئة امل�رشفية الرائدة 
ا من  يف املنطقة م���ن خالل منوه ليك���ون قريًبا جدًّ
عمالئ���ه وع���رب اأداء دور حقيق���ي وذي معن���ى يف 
املجتم���ع. ونتيجة لذلك، حاز بنك الإثمار على عدة 
تكرميات وتقديرات حملية واإقليمية ودولية على 
جناح���ه كبنك جتزئة اإ�ص���المي وعل���ى دوره ودعمه 

للمجتمع”.
فق���د ف���از البنك الإثم���ار يف دي�ص���مرب 2017 
بجائ���زة الن����رش العرب���ي يف امل�ص���ئولية الجتماعية 
لل����رشكات م���ن اأكادميية تتوي���ج تقدي���ًرا له على 

جهوده املتوا�صلة يف دعم املجتمع. 

• اأحمد عبد الرحيم	 •  الأمري عمرو الفي�صل	

املنام����ة- �ص����جلت �رشك����ة البحري����ن الوطنية 
القاب�س����ة منًوا يف اإجم����ايل اأق�س����اط التاأمني على 
الرغم من التحديات التي �ص����ادت �ص����وق التاأمني 
يف املنطقة. واأعلن رئي�����س جمل�س الإدارة فاروق 
املوؤي����د ع����ن النتائ����ج املالي����ة لل�ص����نة املالي����ة 
املنتهي����ة يف 31 دي�ص����مرب 2017، حيث انخف�س 
�صايف اأرباح العام 2017 بن�صبة 42 % لي�صل اإلى 
2.3 ملي����ون دينار مقارنًة مببلغ 3.9 مليون دينار 

يف العام 2016. 
اأما �ص����ايف الربح املن�صوب للم�صاهمني، فقد 
بل����غ 2.1 مليون دينار يف العام 2017 مقابل 3.9 
ملي����ون دين����ار يف 2016. يف حني تراج����ع اإجمايل 
الدخل ال�صامل بن�صبة 6 % لي�صل اإيل 3.4 مليون 
دين����ار يف 2017 مقارنًة مببل����غ 3.7 مليون دينار 

يف 2016. 
وبلغت اأرباح ال�ص����هم الأ�صا�ص����ي واملخف�س 
19.5 فل�ًص����ا مقارنًة مببل����غ 36.2 فل�س يف العام 
2016. كذل����ك زاد اإجم����ايل حق����وق امللكي����ة من 
49.1 ملي����ون دين����ار لي�ص����ل اإل����ى 50.3 مليون 
دينار يف 2017. و�صجلت املجموعة �صايف خ�صارة 
بقيم����ة 856 األ����ف دينار ع����ن فرتة الرب����ع الأخري 
2017 مقارنًة ب�ص����ايف اأرباح بلغ 750 األف دينار 
ع����ن الفرتة نف�ص����ها 2016. اأما �ص����ايف اخل�ص����ارة 

املن�ص����وبة للم�ص����اهمني، فق����د بلغ����ت 881 األف 
دين����ار يف 2017 مقابل �ص����ايف رب����ح وقدره 776 
األ����ف دينار عن الف����رتة نف�ص����ها 2016. وحققت 
املجموعة اإجمايل اأق�ساط تاأمني بقيمة 5.7 مليون 
دين����ار يف الربع الأخري 2017، وذلك مقارنًة مببلغ 
6.2 ملي����ون دين����ار عن الفرتة نف�ص����ها 2016. و 
بلغت خ�صائر ال�صهم الأ�صا�صي واملخف�س لل�صهم 
الواح����د يف الربع الرابع 2017 ما قيمته 8.3 فل�س 
مقارن����ًة باأرب����اح ال�ص����هم الأ�صا�ص����ي واملخف�����س 
البالغ����ة 7.3 عن الف����رتة نف�ص����ها 2016. وارتفع 
دخ����ل ال�ص����تثمار لي�ص����ل اإل����ى 344 ال����ف دينار 
مقاب����ل 161 األ����ف دين����ار عن الفرتة نف�ص����ها من 

العام املا�صي. 
وارتف����ع اإجمايل اأق�س����اط التاأم����ني يف 2017 
بن�ص����بة 4.5 % لي�ص����ل اإل����ى 28.9 ملي����ون دينار 
مقارنًة مببلغ 27.6 مليون دينار يف العام 2016، 
وجاء ه����ذا الأداء اجليد على الرغم من ارتفاع حدة 
املناف�ص����ة وانخفا�س الأ�ص����عار ال�صائدة يف �صوق 

التاأمني. 
كما ارتفع �سايف الأق�س����اط املكت�سبة بن�سبة 
5.4 %، وذلك متا�ص����ًيا مع اخلطة الإ�ص����رتاتيجية 
للمجموع����ة لزيادة الحتفاظ بالأق�س����اط تدريجًيا. 
وارتف����ع اإجم����ايل املطالب����ات يف 2017 عن العام 

ال�ص����ابق ل����ه، ويع����ود ذل����ك يف املق����ام الأول اإلى 
الزي����ادة الكب����رية يف تكاليف اإ�ص����الح ال�ص����يارات 
واأ�ص����عار قطع الغيار، والت����ي اقرتنت بالزيادة يف 
عدد املطالبات، اإ�ص����افة اإلى العوا�ص����ف العاتية 
والفي�ص����انات الت����ي اجتاح����ت البحري����ن يف الربع 
الأول 2017، والت����ي اأثرت عل����ى مطالبات تاأمني 
احلرائ����ق واملمتلكات. وقام����ت ال�رشكة يف 2017 
برف����ع احتياطاته����ا على نحو كبري، اإ�ص����افة اتخاذ 
املزيد م����ن الحتياطات على املبالغ امل�ص����تحقة. 
و�صجلت املحفظة ال�صتثمارية يف 2017 ارتفاًعا 

يف دخ����ل ال�ص����تثمار بخالف مكا�ص����ب غري حمققة 
بقيمة 1.2 مليون دينار. وقد �صاهم الأداء القوي 
لل�����رشكات الزميلة والدخل من الأ�ص����ول العقارية 
جزئًي����ا يف متك����ني املجموع����ة م����ن موازن����ة الأث����ر 

ال�صلبي على الكتتاب. 
و�رشح رئي�س جمل�����س الإدارة، فاروق املوؤيد 
اأي�ًص����ا اأن املجموعة وا�ص����لت احتفاظها ب�ص����يولة 
قوي����ة، حيث بل����غ النقد واأر�ص����دة البن����وك 12.4 

مليون دينار.
واأو�ص����ى جمل�س الإدارة بتوزيع اأرباح نقدية 

على امل�ص����اهمني بن�صبة 12 %، اأي ما يعادل 12 
فل�ص����ا لكل �صهم وتوزيع اأ�صهم منحة بن�صبة 5 % 
بواقع 5 اأ�ص����هم عن كل 100 �صهم مدفوع، وذلك 
بعد اأخ����ذ موافقة اجلهات املعنية وامل�ص����اهمني 

خالل اجتماع اجلمعية العمومية ال�صنوي.
م����ن جهته، ق����ال الرئي�����س التنفيذي �ص����مري 
ال����وزان “لق����د متكنت املجموعة م����ن رفع اإجمايل 
اأق�س����اط التاأمني اإلى 28.9 ملي����ون دينار، ويعود 
الف�ص����ل يف ذل����ك عل����ى نح����و رئي�س اإل����ى ارتفاع 
الأق�س����اط امل�س����جلة يف �رشكتي البحري����ن الوطنية 
للتاأمني على احلياة والبحرين الوطنية للتاأمني”.

واأ�صاف “�ص����جلت املجموعة �صايف خ�صارة يف 
الكتتاب بلغت 432 األف دينار يف 2017 مقارنًة 
مببل����غ 1.8 مليون دين����ار يف 2016، وهو ما يعود 
يف املق����ام الأول اإل����ى زيادة مطالبات ال�ص����يارات 
والحتياط����ات الإ�ص����افية. يف ح����ني ارتف����ع دخل 
ال�ص����تثمار بن�ص����بة 5 % لي�ص����ل اإلى 1.9 مليون 
دين����ار مقارنًة مببل����غ 1.8 مليون دينار يف 2016. 
وزادت ح�ص����ة الأرباح من ال�رشكات الزميلة بن�صبة 
27 % لتبلغ 2.7 مليون دينار بحريني مقابل 2.1 
مليون دين����ار يف 2016، واأدى ذل����ك اإلى حتقيق 
املجموعة ل�ص����ايف اأرباح بلغ����ت 2.3 مليون دينار 

مقارنًة مببلغ 3.9 مليون دينار يف 2016”.

“�لوطنية �لقاب�صة” حتقق 2.1 مليون دينار �أرباحا من�صوبة للم�صاهمني  
بانخفا�س ن�صبته 46 % 

• �صمري الوزان	 • فاروق املوؤيد	

• •عبدالرحمن فخرو	 عادل حبيل	
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املنامة - البحرين لل�سينما: ربحت �رشكة البحرين 
لل�س���ينما، 34.7 مليون دينار لل�س���نة املالية املنتهية 
يف 31 دي�س���مرب 2017، اإذ اأعل���ن عنه���ا خ���ال اجتماع 
وذل���ك   ،2018 فرباي���ر   25 بتاري���خ  الإدارة  جمل����س 
باملقارن���ة مع 4.87 مليون دينار خال الفرتة نف�س���ها 
من ال�سنة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2016. كما 
حققت ال�رشكة 438 فل�ًسا ربحية لل�سهم الواحد للفرتة 
املنتهي���ة يف 31 دي�س���مرب 2017، مقارن���ة بقيمة 62 
فل�ًسا لل�سهم للفرتة نف�سها يف 2016. ويرجع الرتفاع 
املط���رد لاأرباح ال�س���افية اإلى بيع 50 % من �س���ينما 
�س���يتي �س���نرت البحرين بقيمة 19.5 مليون دينار، مما 
اأدى اإلى زي���ادة القيمة العادلة لاأ�س���هم نتيجة اإعادة 
التقيي���م لن�س���بة 50 % املتبقية من اأ�س���ول �س���ينما 
�سيتي �سنرت البحرين. ومت ذلك طبًقا لتفاقية امل�رشوع 
امل�سرتك املعلن عنه يف 27 �سبتمرب 2016 والذي مت 
احل�س���ول على موافقة امل�س���اهمني عليه يف الجتماع 
الإي���رادات  وبلغ���ت   .2016 نوفم���رب   7 يف  املنعق���د 
الت�س���غيلية لل�رشكة خال 2017، 14.84 مليون دينار 
مقارن���ة بالع���ام 2016، حيث بل���غ اإجم���ايل الإيرادات 
بذل���ك  م�س���جاً  دين���ار،  ملي���ون   22.88 الت�س���غيلية 

���ا بن�س���بة 35.14 %. ويعود �سبب النخفا�س  انخفا�سً
يف الإي���رادات الت�س���غيلية ل�رشكة البحرين لل�س���ينما يف 
الربع املنتهي بتاريخ 31 دي�س���مرب 2017 اإلى حتويل 
اإيرادات وتكاليف Cineco 20 مبجمع ال�س���يتي �سنرت 
اإلى �رشكة منف�سلة ذات عاقة ب�رشكة البحرين لل�سينما، 
وذل���ك ب���دًءا من تاري���خ 1 يولي���و 2017، وله���ذا فاإن 
البيان املايل ل�رشكة البحرين لل�سينما قد �سجل حتقيق 

اأرباحها ال�سافية فقط لهذه الفرتة.
وق���د �س���جلت �رشك���ة البحرين لل�س���ينما خ�س���ارة 
�س���افية بلغ���ت 2.628.768 ملي���ون دين���ار يف الربع 
الأخ���ر من ع���ام 2017، مقاب���ل اأرباح �س���افية بلغت 
849.176 مليون دينار يف الفرتة نف�س���ها من ال�س���نة 
املالية 2016. ويعود هذا النخفا�س اإلى قيام ال�رشكة 
بتخفي����س القيم���ة الدفرتي���ة ل�س���تثماراتها يف �رشكة 
�س���ينما قطر البحرين الدولية ومطعم املرجان يف دولة 
قطر، وذلك يف الربع الأخر من ال�س���نة املالية 2017، 
وبقيم���ة 2.8 ملي���ون دين���ار. وق���ررت اإدارة ال�رشك���ة 
تخفي�س القيمة الدفرتية ل�س���تثماراتها ب�س���بب عدم 
ال�س���تقرار اجليو�سيا�سي الواقع بني دولة قطر ودول 

اأخرى من جمل�س التعاون اخلليجي.

واأ�س���ار رئي�س جمل�س الإدارة ع�سام عبداهلل فخرو 
اإلى اأن اإقرار جمل�س الإدارة بتوزيع اأرباح نقديه بن�سبة 
50 % م���ن راأ����س املال املدفوع، وهو م���ا يعادل 50 
فل�ًس���ا لل�س���هم الواحد، ج���اء بعد موافقة امل�س���اهمني 

خال اجتماع اجلمعية العامة غر العادية.
وقال ع�سام “جنحنا يف �رشكة البحرين لل�سينما اأن 
نكون يف ريادة قطاع الرتفيه باململكة طوال ال�سنوات 
املا�س���ية، وذل���ك ع���رب التطوي���ر امل�س���تمر خلدماتنا 

وا�س���تخدام اأح���دث التكنولوجيا التي تلب���ي تطلعات 
زبائنن���ا الك���رام. واإنن���ا نعت���ز بتوف���ر جترب���ة فريدة 
ملحبي ال�س���ينما ومنحهم اأمت���ع الذكريات، وهو بدوره 
ي�س���من حفاظنا على ه���ذا املكانة الب���ارزة بالبحرين. 
وت�س���تعر�س البيانات املالية لل�س���نة املنتهية يف 31 
دي�س���مرب 2017، م�س���توى جناح ال�رشكة وا�ستقرارها. 
واإ�س���افة ملا حققن���اه من اإجنازات مذهل���ة خال العام 
املا�س���ي، فاإننا نتطلع قدًما لتو�سيع جهودنا وحتقيق 

املزي���د من التق���دم لنيل ر�س���ا كل من امل�س���اهمني 
والعماء الأوفياء”.

ومن جانبه، وقال الرئي�س التنفيذي، اأحمد را�سد، 
“�س���هدت �رشك���ة البحري���ن لل�س���ينما يف 2017 نتائج 
ا، حيث با�رشن���ا باتخاذ ع���دة مبادرات  ا�س���تثنائية ج���دًّ
ا�س���رتاتيجية مهمة، وتتّوجت بالنجاح وكانت اإ�س���افة 
مهمة لإثراء جتربة عمائنا الكرام يف م�س���اهدة الأفام. 
ومن ه���ذا املنطلق، تتوا�س���ل م�س���اعينا للحفاظ على 
املركز الريادي الذي ت�سغله ال�رشكة، وذلك عرب اعتماد 
املزيد من اخلطط التو�سعية التي تقدم لل�رشكة فر�س 
مميزة ونتائج واعدة جلميع الأطراف”. ويبلغ عدد دور 
العر����س التابع���ة ل�رشكة البحرين لل�س���ينما 49 �س���الة 
يف البحرين و47 �س���الة يف دولة قط���ر.  ومنذ بداياتها 
املتوا�س���عة يف 1968، جنحت �رشكة البحرين لل�س���ينما 
على مدى ال�سنوات يف تبوء ال�سدارة يف طليعة الرواد، 
وحتقيق العديد من النجاحات غر امل�س���بوقة يف قطاع 
الرتفيه يف البحرين. ومت�س���ي ال�رشكة قدًما يف �سعيها 
ال���دوؤوب نحو احلف���اظ على النمو امل�س���تدام من خال 
فل�س���فة التمي���ز يف العمل با�س���تخدام اأف�س���ل منوذج 

للتميز يف العمل.

“البحرين لل�سينما” تربح 34.7 مليون دينار لل�سنة املالية 2017
حتقيق 438 فل�ًسا ربحية لل�سهم الواحد

• اأحمد را�سد	 • ع�سام فخرو	

نادية العمر ترت�سح النتخابات “الغرفة”

االنتهاء من ت�ساميم �سبكة القطارات بالن�سف االأول

“الغرفة” ت�سرتط موافقتها لن�رش �سعارها الر�سمي 

قبول طلبات 63 مرت�سًحا لـ“الغرفة”

3 �سمانات بنكية العتماد ال�رشاء “على الورق” 

جّدد دعوته للراغبني اإلى �رشعة التقدمي... عبد العال:

“التنظيم العقاري” تبداأ اأعمالها اعتبارا من غد... حممد بن خليفة:

ال�س���ناب�س - بي���ت التجار: اأعل���ن رئي�س جلنة 
النتخاب���ات لل���دورة )29( بغرفة جتارة و�س���ناعة 
البحرين، جا�س���م عبدالعال، عن تلق���ي اللجنة يوم 
الإثنني 26 فرباير 2018 عدد )3( طلبات تر�س���ح 
لع�س���وية جمل�س اإدارة الغرفة، وبعد درا�س���ة هذه 
الطلبات من قبل اللجنة والتاأكد من ا�س���تيفائهما 
جلمي���ع �رشوط الرت�ش���ح الواردة يف قان���ون الغرفة، 
فقد قبلت اللجنة طلب تر�س���يح التالية اأ�سماوؤهم: 
رميا نادر ح�س���ن حم�س���ن رجب، علي ح�س���ن حممود 

ح�سني،وحممد عبدالعلي العايل.
فرباي���ر   27 الثاث���اء  ي���وم  اللجن���ة  وتلق���ت 

2018 ع���دد )9( طلب���ات تر�س���ح، مت التاأك���د من 
ا�ش���تيفائها جلمي���ع ����رشوط الرت�ش���ح وق���د قبلت 
اللجنة طلب تر�س���حهم وهم: اإمي���ان خليل اإبراهيم 
نورالدي���ن، ح���امت اأحمد عل���ي داداب���اي، حامد علي 
حممد فخرو، ح�س���ن بدر اأحمد كيك�س���و، عبدالرحمن 
خال���د عبدالرحمن املوؤيد، علي ح�س���ن حممود علي 
اأكرب، حممد عبدالرزاق ابوالقا�س���م �سرازي، حممد 
عبداللطي���ف خال���د العوج���ان، وحمم���د م�س���طفى 
ابراهيم الكوهجي. كما قامت اللجنة بالبت يف عدد 
)2( طل���ب للرت�س���ح تلقتها يف تاري���خ 24 فرباير 
2018، وق���د قبل���ت اللجن���ة طلبي الرت�س���يح بعد 

اأن ق���ام املرت�س���حني با�س���تكمال بياناتهم، وذلك 
لاأ�س���ماء التالي���ة: نبيلة حممد اخل���ر، عبدالوهاب 

يو�سف احلواج.
وبذل���ك يكون اإجمايل عدد املرت�س���حني لغاية 
تاري���خ 27 مار�س 2018 والذي���ن مت قبول طلبات 
تر�س���يحهم 63 مرت�س���ًحا، وم���ن ناحية اأخ���رى جّدد 
رئي����س اللجنة دعوته جلميع الراغبني يف الرت�س���ح 
لنتخاب���ات الغرفة �رشعة تقدمي طلبات تر�س���حهم 
لع�س���وية جمل�س الإدارة لغاية يوم الأحد 4 مار�س 
2018 ومن ال�س���اعة 8.00 �س���باًحا ولغاية ال�ساعة 

2.00 ظهًرا يف مبنى “بيت التجار”.

زينب العكري من ال�سناب�س

اأعل����ن الرئي�س التنفي����ذي ملوؤ�س�س����ة التنظيم 
العق����اري، ال�س����يخ حممد ب����ن خليف����ة اآل خليفة، اأن 
املوؤ�س�س����ة �س����تبداأ العم����ل مطل����ع مار�����س املقبل، 
موؤكًدا اأنها جاهزة ل�ستقبال املتعاملني مع القطاع 

باأنظمة اإدارية واإلكرتونية.
واأو�س����ح خ����ال املوؤمتر ال�س����حايف ال����ذي عقد 
يوم اأم�س، اأن هناك فرتة 6 اأ�س����هر لأ�سحاب املهن 
العقاري����ة م����ن اأجل ت�س����حيح اأو�س����اعهم القانونية 
اعتب����اًرا من 1 مار�س اإلى 31 اأغ�س����ط�س 2018 حتى 
ل يتعر�س����وا للعقوب����ات التي ن�����س عليها القانون 
رق����م )27( ل�س����نة 2017 وبعده����ا �سيخ�س����ع غ����ر 
املرخ�س����ني ملزاول����ة امله����ن العقارية للم�س����اءلة 
القانوني����ة. واأكد اأن املوؤ�س�س����ة ترك����ز على 9 نقاط 
رئي�س����ة وه����ي: و�س����ع �سيا�س����ات اخلط����ة الوطنية 
للو�سع العقاري، رفع م�ستوى الوعي لدى العاملني 
يف القط����اع، و�س����ع القوان����ني واللوائ����ح والأنظم����ة 
الت����ي تنظم عمل القطاع العقاري، واقرتاح الربامج 
وال�سيا�سات العامة التي ت�ساعد على تطور القطاع 

وتب�سيط الإجراءات ال�سابقة وامل�ستقبلية.
وقال اإنه مت تكليف الهيئة لإعداد خطة وطنية 
ملدة 5 �س����نوات، م�س����ًرا اإل����ى اأن اأهم م�س����وؤوليات 
ودور الهيئة هو و�س����ع اخلطط وال�سيا�سات العامة 
للقطاع العقاري والتفا�سيل من م�سوؤوليات جهات 
تنفيذي����ة اأخ����رى كالبلدي����ات وغرها م����ن اجلهات 
املعنية، م�س����يًفا اأن الهيئة �س����تبداأ فوًرا يف العمل 

على اخلطة الوطنية اخلا�سة بالقطاع العقاري.
وك�س����ف ال�س����يخ حممد بن خليفة اأن املوؤ�س�سة 
تتجه اإلى تدريب العاملني املرخ�س لهم يف القطاع 
بالتع����اون مع اأح����د املعاهد التدريبي����ة يف البحرين، 
الذي �سي�س����اهم يف تطوي����ر اأداء العاملني بالقطاع 
العق����اري و�س����ينعك�س ذل����ك عل����ى نوعي����ة اخلدمة 

املقدم����ة للجمه����ور، لفًتا اإل����ى اأن����ه مت التفاق مع 
بع�س اجلهات مثل �س����ندوق العمل “متكني” التي 
تقدم الدعم للبحرينيني و�س����يتم التف����اق مع اأحد 

املعاهد التدريبية خال الفرتة املقبلة.
واأو�س����ح اأن املوؤ�س�س����ة �س����تتفادى م����ا ح����دث 
حق����وق  حف����ظ  ال�س����ابقة يف  امل�س����اريع  بع�����س  يف 
امل�س����تثمرين واملطورين العقاريني، اإذ �س����تكون 
هناك عدة جوانب ت�س����من حق����وق كل طرف وجميع 
العاملني يف القطاع �سيكونون مرخ�سني من الهيئة 
و�سيكونون خا�سعني لقوانينها والتزاماتها وهو ما 

مل يكن موجوًدا يف ال�سابق.
واأكد اأن هناك 3 �سمانات عرب ح�ساب ال�سمان 
يف حال����ة البي����ع امل�س����بق للوح����دات العقارية “على 
ال����ورق” بحيث يج����ب على املطور اأن ي�س����ع حوايل 
20 % من قيمة امل�رشوع �سواء اأكان نقًدا اأم �سماًنا 
ا اأم عرب بولي�سة تاأمني، والتي مل تكن متوافرة  بنكيًّ
�س����من ال�س����مانات يف ال�س����ابق، مبيًن����ا اأن التاأمني 
�س����يمنح املزيد من الثقة للم�سرتين وامل�ستثمرين 
العقاريني، حيث ي�س����من لهم ا�سرتداد اأموالهم يف 

حال عدم اإمتام امل�رشوع حتت اأي ظرف كان، م�سيًفا 
اأن جميع امل�س����اريع املرخ�س����ة من الهيئة �ستكون 
م�س����مونة لأن الهيئة �س����تكون ا�س����توفت الن�س����بة 

املطلوبة ك�سمان من املطور.
ولف����ت اإل����ى اأن موؤ�س�س����ة التنظي����م العق����اري 
�س����تكون مركًزا رئي�س����يًّا جلم����ع البيانات اخلا�س����ة 
بالقط����اع العقاري والإ�س����هام يف توفر املعلومات 
الازمة التي يحتاجها جميع العاملني وامل�ستثمرين 
العقاري����ني، مع احلر�����س اأن تكون متوف����رة لعامة 
النا�����س واملطوري����ن العقاري����ني والت����ي ت�س����اعد 
امل�ستثمرين على اتخاذ قراراتهم ب�ساأن الدخول يف 

ال�ستثمارات العقارية.
واختتم ال�سيخ حممد اأن توفر البيئة ال�سليمة 
للقطاع �سي�س����اهم يف رفع الناجت الإجمايل للمملكة، 
و�سي�س����اعد يف ارتف����اع حجم الت����داول العقاري اإلى 
اأك����ر م����ن 1.2 ملي����ار دين����ار، وهو مع����دل التداول 
العقاري يف ال�سنوات الثاث املا�سية، كما �سيخلق 
بيئ����ة مثالي����ة جل����ذب املزي����د م����ن ال�س����تثمارات 

العقارية اخلارجية اإلى البحرين.

اأعلن���ت �س���يدة الأعمال 
نادية عب���د الرحمن العمر عن 
تر�س���حها لنتخاب���ات جمل�س 
اإدارة غرف���ة جتارة و�س���ناعة 
البحري���ن للدورة 29 ب�س���كل 
اأنها تقدمت  ر�س���مي،موؤكدة 
للجن���ة  تر�س���حها  ب���اأوراق 
بي���ان  وذك���ر  النتخاب���ات. 
�س���ادر عنها اأم�س اأن “العمر 

حتمل خربة كبرة يف املجال التجاري البحريني 
ت�س���ل اإل���ى 15 عاًم���ا، ولديها �رشكات ت�س���مل 
قطاعات �سناعة املاب�س والأزياء، املجوهرات 
واحلل���ي والأحج���ار الكرمي���ة، التج���ارة العام���ة 
وا�س���تراد وت�س���دير الأغذية، قطاع التجميل 
وال�س���الونات، �سناعة الورود “غر الطبيعية” 
وترتيب وجتهيز املنا�سبات والأفراح، التقنية 
وتكنولوجيا املعلومات، �س���ناعة البا�س���تيك 
والفلني ال�سناعي، �س���ناعة الأغلفة والتعبئة، 
كم���ا اأن لديه���ا تعام���ات كبرة فيم���ا يخ�س 

القطاع العقاري البحريني”.
واأ�س���اف البيان “اأن العمر ع�سو اجلمعية 
العمومية لغرفة جتارة و�سناعة البحرين لفرتة 
طويلة، لكنها اآث���رت العمل يف هدوء ويف خدمة 
اململك���ة داخ���ل وخ���ارج البحرين، حت���ى كانت 
املرحل���ة الأخرة من عمر الغرف���ة التي تطلبت 

ت�سافر جهود اجلميع للم�سي 
م�س���الح  حتقي���ق  يف  قدم���ا 
البحريني،  التج���اري  القط���اع 
خا�س���ة بعد الزيادات الأخرة 
فيما يتعلق بكلفة ال�س���تثمار 
يف البحرين وخا�س���ة من حيث 
وال�رشائ���ب  الر�س���وم  زي���ادة 
وغره���ا.. واأك���دت اأن���ه ح���ان 
الوقت للتغير لاأف�سل على 
ال�س���عيد القت�س���ادي، معربة ع���ن اأن الغرفة 
ميكنه���ا اأن تلع���ب دوًرا اأف�س���ل يف املرحل���ة 
القادمة، وم�س���رة اإلى اأنها توؤمن كثًرا ب�سعار 

حملتها “انطاقة جديدة.. لإجنازات اأكرب”.
يف  عمل���ت  “العم���ر  اأن  البي���ان  واأو�س���ح 
جمال ت�س���ميم وت�س���دير الأزياء ولها عاقات 
جتارية مع �رشكات خمت�س���ة يف كل من اإيطاليا 
واأ�س���بانيا والهند وغرها من خال �رشكة “دونا 
لاأزي���اء”، كم���ا اأن له���ا باًعا طوياً يف �س���ناعة 
املجوه���رات واحلل���ي م���ن خ���ال م�س���نعها يف 
البحري���ن “جموهرات نادية”، كم���ا اأن �رشكاتها 
يف قطاع���ات الأغذية وال�س���تراد والت�س���دير 
وتقني���ة املعلوم���ات و�س���ناعة ال���ورود “غر 
الطبيعي���ة” و�س���ناعة البا�س���تيكات والأغلفة 
والفل���ني وغره���ا، تعم���ل يف البحرين ب�س���كل 

فعال طوال ال�سنوات الأخرة”.

علي الفردان من املنامة

قالت وكيل وزارة املوا�سات للنقل الربي 
والربي����د مرمي جمعان اإن البحرين �س����نتنهي من 
و�سع الت�ساميم الأولية ل�سبكة القطار اخلفيفة 
بنهاية الن�س����ف الأول م����ن العام اجل����اري اأو يف 
الربع الثالث؛ متهيدا لطرح امل�رشوع يف مناق�سة. 
وقالت جمع����ان يف ن����دوة بايبك�س يف نادي 
الكابت����ال كل����وب يف مرف����اأ البحري����ن امل����ايل اإن 
ال����وزارة مهتم����ة مب�س����اركة القط����اع اخلا�س يف 
ت�س����ييد امل�����رشوع.  واأ�س����ارت اإل����ى اأن ال����وزارة 
تعم����ل حاليا مع �رشكة ا�ست�س����ارية اإ�س����بانية؛ من 
اأجل الب����دء بامل�رشوع وربطه بال�س����بكه اخلليجية 
للقطارات املتوقع اأن تت�س����ح معاملها يف العام 
2023 من خال ربط �س����بكة القطارات البحرينه 
بال�س����بكة ال�س����عودية.  وبخ�س����و�س عدد الدول 
التي �سرتتبط بامل�رشوع اأ�سارت اإلى اأن البحرين 
�س����رتتبط بال�سعودية عن طريق ج�رش امللك فهد 

من خال ج�رش امللك حمد. 
وعر�س����ت امل�سوؤولة خط امل�س����ار املقرتح 
ل�س����بكة القطارات، وهي خطان اأ�سا�سيان ميران 

ب�سكل رئي�س باملناطق ال�سمالية للباد. 
واأ�س����ارت اأن املرحلة الأولى �سيكون فيها 
20 حمطة وخطوط �ش����كك حديد متتد مل�ش����افة 
30 كيلومرتا.  ويبلغ طول خط �سكة احلديد نحو 
109 كيلومرتات بطاقة ا�س����تيعابية ت�س����غيلية 

تبلغ 10 اآلف راكب يف ال�ساعة. 
وبخ�س����و�س �س����بكة النق����ل العام اأ�س����ارت 
امل�س����وؤولة اإلى اأن ال�سبكة و�س����لت لنقل قرابة 
30 األف راكب يوميا مقارنة مع 16 األف �سابقا. 
واأ�س����ارت جمع����ان اإل����ى اأن التح����دي الأكرب 
الذي تواجهه البحرين هو زيادة الوعي والثقافة 
اخلا�سة با�ستخدام و�س����ائل النقل العام. ولفت 
اإلى اأن الوزارة طرحت مبادرات لزيادة ا�ستخدام 

حاف����ات النقل الع����ام مثل ط����رح تطبيق خا�س 
يبني اأوقات و�سول احلافات وانطاقها. 

وبينت اأن الوزارة تطلب تخ�سي�س مواقف 
للحاف����ات يف كل م�رشوع اأو منطق����ة جديده، كما 
يقوم فريق من ال����وزارة بزيارة مواقع احلافات 
لدرا�س����تها و�س����هولة الو�س����ول اإليها من ناحية 

عبور ال�سارع اأو غرها من الأمور. 
واأ�س����ارت اإل����ى اأن الوزارة عم����دت لتكييف 
املحط����ات ولكن التجربة �س����ابها بع�س املاآخذ، 
مثل تطلب �س����يانة اأكرب ب�س����بب جع����ل الأبواب 
مفتوح����ة وت�����رشب اله����واء، اإل اأن ال����وزارة قامت 
بت�س����ييد نحو 5 حمطات مكيف����ة وتدر�س زيادة 

عددها. 
وو�س����ل ع����دد ركاب حافات النق����ل العام 
الت����ي يبل����غ عدده����ا 141 حافل����ة نح����و 70 األف 
راك����ب، وهو اأعل����ى مع����دل يومي مت ت�س����جيله، 

ح�سبما ذكرت جمعان.
و�ُس����ئلت جمع����ان عم����ا اإذا كان����ت ال����وزارة 
مهتمة باإيجاد م�سارات خا�سة للدراجات، فردت 
بالإ�س����ارة باأن هناك توجه����ا لذلك، لكن ل توجد 

اأي خطة حاليا على الأر�س. 

ال�سناب�س - بيت التجار: دعت غرفة جتارة و�سناعة البحرين جميع الأفراد 
وال�رشكات واملوؤ�س�س���ات واجلمعيات اإلى عدم ا�س���تخدام �سعارها الر�سمي يف 
اأّي���ة مطبوعات اأو فعاليات اأو اإعانات اإل بعد احل�س���ول عل���ى موافقة كتابية 
منها، اإذ ان لدى الغرفة قنوات ر�س���مية للح�س���ول على موافقتها للم�س���اركة 

يف اأي فعالية.

• ال�سيخ حممد بن خليفة متحدًثا يف املوؤمتر ال�سحايف 	

• مرمي جمعان        )ت�سوير: ر�سول احلجري(	

• نادية العمر	



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

مرفقاً به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: نورية ابراهيم مهدي ابراهيم
االسم التجاري احلالي: بوتيك ملسه حنان

االسم التجاري اجلديد: خياطة ملسة حنان

التاريخ: 26/02/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

) CR2018-34127( اعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

قيد رقم

71341-1

 بناء على قرار الشركاء في شركة اندر بونة للتجارة ذ.م املسجلة مبوجب القيد رقم 81594، 
بتصفية الشركة اختيارياً وتعيني السيد / وليد ناجي عبدالقوي مصفيا للشركة

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

باملستندات الالزمة خالل 15 يوم من تاريخ نشر االعالن وذلك على العنوان التالي :
عنوان املصفي:

الهاتف :33766635 )973+( 
waled@ubonn.com  :البريد االلكتروني

الصناعة والتجارة والسياحة
اعالن بحل وتصفية شركة

شركة اندر بونة للتجارة ذ.م.م
سجل جتاري رقم 81594

 بناء على قرار مالكي السعدون لالستشارات ش.ش.و )شركة الشخص الواحد( سجل 
جتاري رقم 100874، فقد تقرر تصفية الشركة اختياريا وتعيني السيد / كمال احمد حسن 

احمد السعدون -  مصفياً للشركة   
 بهذا يعلن املصفي ان سلطة املديرين قد انتهت وفقا لنص املادة 325 من قانون الشركات 
التجارية البحريني الصادر باملرسوم بقانون رقم 21 لعام 2001 وعمال بنص املادة 335 من 
قانون الشركات يدعو املصفي جميع دائني الشركة الى تقدمي مطالباتهم اليه مدعومة 

باملستندات الالزمة خالل 15 يوم من تاريخ نشر االعالن وذلك على العنوان التالي :
الهاتف :39997774 )973+( 

moza@alsaadoon.com :البريد االالكتروني
املنامة - البحرين

التاريخ: 25/02/2018
 اعالن بحل وتصفية شركة

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
السادة / اصحاب شركة الشركة البحرينية االيطالية لألطعمة - مارغريتا ذ.م.م 

املسجلة مبوجب القيد رقم 48155، طالبني تغيير االسم التجاري:
من: شركة الشركة البحرينية االيطالية لألطعمة - مارغريتا ذ.م.م

إلى: ايتاليان فود-مارغريتا ذ.م.م
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة املذكورة خالل خمسة 

عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن

التاريخ: 21/02/2018  -  القيد: 1-48155
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

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

تقدم إلينا السيد خالد محمد علي العميري بطلب حتويل احملل التجاري التالي الى السيد احمد لشركة البحرينية االيطالية لألطعمة - مارغريتا ذ.م.م
علي حمد بشير العميري. 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

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
)CR2017-33570( اعالن رقم

تنازل - عن احملل التجاري

5-24023
مؤسسة العميري للمقاوالت 

الكهربائية

االسم التجاريرقم القيد

6-240239-24023

7-2402311-24023

القوة السوداء لألدوات الكهربائيةالقوة السوداء لألدوات الكهربائية

ورشة العميري لألملنيوم واحلدادةالعميري لألدوات الكهربائية

8-24023

رقم القيد

القوة السوداء لألدوات الكهربائية

االسم التجاري

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
)مؤسسة  املعرفة  دار  مؤسسة  لـ  املالك  الصيرفي  سلمان  حميد  أحمد  السيد 
القانوني  الشكل  ، طالبني حتويل   69219-02 رقم  القيد  واملسجلة مبوجب  فردية( 
 30٫000 وقدره  برأسمال  محدودة  مسئولية  ذات  شركة  إلى  الفردية  للمؤسسة 

)ثالثني ألف( دينار بحريني، لتصبح الشركة مملوكة من السادة التالي أسمائهم:
- أحمد حميد سلمان الصيرفي
- صفية صادق محمد البحارنة

- سلمان حميد سلمان الصيرفي

التاريخ: 12/2/2018   -  القيد: 69219
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -  إدارة التسجيل 

إعالن رقم )23614( لسنة 2018 
بشان حتويل فرع مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تقدم إلينا املعلن أدناه: شوقية ميرزا علي الساهي بطلب حتويل احملل التجاري التالي 
الى السيدة / ازدهار عبداملعني محمود قاشوش

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 19/02/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة السجل التجاري

)CR2018-28016( اعالن رقم
تنازل - عن احملل التجاري

27366-3
صالون اسطورة الشرق

االسم التجاريرقم القيد

قيد رقم

1-105075

شقة / محل 

322

بناية

0

طريق

707

مجمع

607

 التاريخ :26/02/2017
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة السجل التجاري

   CR 2018 - 33827 إعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

تقدم إلينا السيد  املعلن ادناه بطلب اسم جتاري. 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
اسم التاجر: فراس حسني احمد حسني محمد سلمان

االسم التجاري احلالي: فراسكو للتنظيفات
االسم التجاري اجلديد: خدمات فراسكو

النشاط: 1- أنشطة خدمات الدعم األخرى لألعمال.
املرافق  تنظيفات  مقاوالت   - األخرى  الصناعي  والتنظيف  املباني  تنظيف  أنشطة   -2

العامة واخلاصة

األربعاء 28 فبراير 2018 - 12 جمادى اآلخرة 1439 - العدد 3424 12



13األربعاء 28 فبراير 2018 - 12 جمادى اآلخرة 1439 - العدد 3424



  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(

 ويل العهد ال�شعودي يزور بريطانيا 7 مار�س
لندن - رويترز: 

اأعلن متحدث با�شم رئي�شة الوزراء الربيطانية ترييزا ماي، اأم�س الثالثاء، اأن ويل العهد ال�شعودي االأمري حممد 
بن �شلمان �شيزور بريطانيا يف الـ7 مار�س املقبل. وبني امل�شوؤول الربيطاين اأن ويل العهد ال�شعودي �شيبحث مع 
ماي عددا من امل�شائل امللحة، ومن بينها مكافحة االإرهاب والتطرف واالإ�شالح االجتماعي والتعاون بني بريطانيا 
وال�شــــعودية يف مواجهة التحديات االأمنية العاملية، اإ�شــــافة اإلى االأزمة االإن�شــــانية يف اليمن واالأو�شــــاع يف العراق 
و�شــــوريا وغريها من امللفات االإقليمية.  واأ�شــــاف املتحدث با�شــــم ماي اأن زيارة ويل العهد ال�شعودي لربيطانيا 
“�شت�شــــتهل ع�ــــرشا جديدا يف العالقــــات الثنائية بني البلدين وتركز على �رشاكة حتقق فوائد وا�شــــعة النطاق لكل 
من اململكة املتحدة واململكة العربية ال�شعودية”. ويف وقت �شابق اأم�س، بحثت ماي مع وزرائها الزيارة املرتقبة 
لويل العهد ال�شــــعودي، ويف بيان منف�شل �شــــدر عقب االجتماع الوزاري قالت ماي اإن زيارة ويل العهد ال�شعودي 
هي الزيارة االأولى له منذ تعيينه يف يونيو 2017، م�شرية اإلى اأن زيارته �شتمنح بريطانيا التحدث “ب�شورة �رشيحة 

وبناءة” ب�شاأن امل�شائل املثرية للقلق مثل الو�شع يف اليمن واال�شتقرار يف ال�رشق االأو�شط.

السنة العاشرة - العدد 3424 
األربعاء

28 فبراير 2018 
12 جمادى اآلخرة 1439

international@albiladpress.com
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دبي - العربية.نت: 
االأمـــم  كمبعـــوث  االأخـــرية  بكلمتـــه 
املتحـــدة اإلـــى اليمـــن اأكد اإ�شـــماعيل ولد 
ال�شـــيخ اأحمد اأن احلوثيني غري م�شتعدين 
للحـــل ال�شيا�شـــي، وال يهتمون مب�شـــالح 
ال�شـــعب اليمنـــي. ودعا ولد ال�شـــيخ اأحمد 
اإلى اإعادة اإحياء املفاو�شـــات ال�شيا�شـــية 
حلـــل االأزمـــة يف اليمـــن. وكان املبعـــوث 
االأممي اإلى اليمن طلب االإعفاء من من�شبه 
قبيل انتهاء مدته. وقال املتحدث با�شـــم 
االأمـــم املتحـــدة �شـــتيفان دوجاريـــك، اإن 
و�شـــيط املنظمة باليمـــن اإ�شـــماعيل ولد 
ال�شيخ اأحمد �شيتنحى عندما ينتهي عقده 
احلايل يف نهاية فرباير بعد نحو 3 �شنوات 
يف وظيفتـــه. واأ�شـــاف دوجاريك “يف هذه 
اللحظـــة، ين�شـــب تفكـــريه على ال�شـــعب 
اليمنـــي الذي مزقه هـــذا ال�ـــرشاع، والذي 
يتحمل واحدة من اأكرث االأزمات االإن�شـــانية 

تدمريا يف العامل”.

القاهرة - اف ب: 
 11 اأعلـــن اجلي�ـــس امل�ـــرشي مقتـــل 
م�س���لحا، واإحب���اط حماول���ة انتحارية خالل 
عمليته الع�شكرية اجلارية لتطهري �شحراء 
�شـــيناء. وذكر املتحدث الع�شـــكري با�شم 
القـــوات امل�شـــلحة امل�رشيـــة العقيد تامر 
الرفاعـــي، متكنـــت القـــوات اجلويـــة من 
تدمـــري 20 هدفا وعدد مـــن املقار، التي 
ت�شـــتخدمها العنا�ـــرش امل�شـــلحة، اإ�شـــافة 
ل�شـــيارتني مفخختـــني. واأ�شـــاف البيـــان 
اأن الق�شـــف املدفعـــي طـــال 185 هدفا 
مبناطـــق العمليـــات، متثل اأماكـــن اختباء 
وتخزيـــن اأ�شـــلحة وذخائـــر لــــ “العنا�ـــرش 
االإرهابيـــة”، م�س���را اإل���ى اإحب���اط حماولة 
انتحاريـــة ال�شـــتهداف القوات امل�شـــلحة، 
حيث مت الق�شـــاء على 4 اأفراد م�شـــلحني 
يرتـــدون اأحزمـــة نا�شـــفة وزيـــا ع�شـــكريا 

م�شابها لعنا�رش القوات امل�شلحة.
واأكد البيـــان القب�س على 641 فردا 
من “العنا�ـــرش االإجرامية وامل�شـــتبه بهم” 
لي�شـــل عدد الذيـــن مت اعتقالهم منذ بدء 

العملية يف �شيناء اإلى 2235 فردا.

عمان -  ار تي:

فككت اال�شـــتخبارات العامة االأردنية 
تنظيـــم  مـــع  متعاطفـــة  اإرهابيـــة  خليـــة 
“داع�ـــس”، كانـــت تخطط لتنفيـــذ اأعمال 
اإرهابيـــة يف االأردن مـــن بينها ا�شـــتهداف 
واأو�شـــحت  اإ�رشائيليـــني.  اأعمـــال  رجـــال 
�شحيفة الراأي االأردنية اأن اخللية االإرهابية 
التي فككت مكونة من 17 �شخ�شا ترتاوح 
اأعمارهم بني 21 و46 عاما، م�شرية اإلى اأن 
هوؤالء خططوا “لتنفيذ عمليات ع�شـــكرية 
على ال�شاحة االأردنية ن�رشة لتنظيم داع�س 

االإرهابي، يف نوفمرب املا�شي”.
ولفت امل�شـــدر اإلى اأن اخللية كانت 
مق�شـــمة اإلى 3 جمموعات، واحدة خمت�شة 
مبعاينـــة االأهـــداف، وثانيـــة م�شـــوؤولة عن 
تقـــدمي الدعم التقني وتنفيـــذ العمليات 
ال�شـــغرى، وثالثـــة متخ�ش�شـــة يف تنفيذ 

العمليات الكربى واالنتحاريني.

الخرطوم - رويترز: 

اأجرى الرئي�س ال�شـــوداين عمر ح�شـــن 
الب�شري اأم�س الثالثاء مزيدا من التغيريات 
تعيـــني  �شـــملت  االأمنيـــة  املوؤ�ش�شـــة  يف 
رئي�ـــس جديد لالأركان امل�شـــرتكة للقوات 
امل�شـــلحة. وقال متحدث با�شم اجلي�س اإن 
الفريق ركـــن كمال عبد املعروف اأ�شـــبح 
رئي�شـــا لالأركان امل�شـــرتكة خلفا للفريق 
اأول ركـــن عمـــاد الدين م�شـــطفى عدوي. 
واأعلن اأي�شا عن �شل�شلة من التعيينات يف 

منا�شب كبرية بالقوات امل�شلحة.
ويف وقـــت �شـــابق هـــذا ال�شـــهر اأقال 
االأمـــن  جلهـــاز  العـــام  املديـــر  الب�شـــري 
واملخابرات الوطني واأعاد املدير ال�شابق 
�شـــالح  مهند�ـــس  اأول  الفريـــق  للجهـــاز 

عبداهلل حممد �شالح اإلى من�شبه.
وكان �شـــالح، املعروف اأي�شـــا با�شم 
�شـــالح قو�س، �شـــاعد يف اإطالق حـــوار مع 
الواليات املتحدة بعد هجمات 11 �شبتمرب 

على وا�شنطن ونيويورك.

ولد ال�شيخ: احلوثيون 
غري م�شتعدين للحل

�شيناء: مقتل 11 م�شلحا 
واإحباط حماولة انتحارية

االأردن.. تفكيك خلية لـ 
“داع�س” خططت لهجمات

ال�شودان يجري تغيريات يف 
قيادة القوات امل�شلحة

قوات النظام تنتهك هدنة الغوطة وفرن�سا حتذر من تو�سع احلرب
بريطانيا تهدد ب�رشبات جوية اإذا ا�شتخدم الكيماوي ب�شوريا

من جانبـــه، قال وزيـــر اخلارجيـــة الربيطاين 
بوري�س جون�شون اإن بالده قد ت�شارك يف ال�رشبات 
الع�شـــكرية االأمريكية �شـــد احلكومة ال�شورية اإذا 
ظهر دليل يثبت ا�شـــتخدام اأ�شلحة كيماوية �شد 

املدنيني.
واأ�شاف لهيئة االإذاعة الربيطانية “اإذا علمنا 
اأن هـــذا حدث وا�شـــتطعنا اإثباتـــه واإذا كان هناك 
اقرتاح بالتحرك يف و�شع ميكن للمملكة املتحدة 

اأن تفيد فيه فاأعتقد اأننا �شنبحث االأمر بجدية”.
وكانت وا�شـــنطن قد �شـــنت �رشبة �شاروخية 
علـــى مطار ال�شـــعريات ال�شـــوري با�شـــتخدام 59 
�شاروخ كروز من طراز توماهوك، ردا على هجوم 
كيماوي بغاز ال�شـــارين على منطقة خان �شيخون 

يف 4 اأبريل 2017.
واأعلنت فرن�شـــا يف وقت �شـــابق اأنها ما تزال 
م�شـــتعدة ملعاقبـــة االأطـــراف التـــي يثبـــت اأنها 

ا�شتخدمت الكيماوي يف �شوريا.
و�رشحت م�شـــادر دبلوما�شـــية لرويـــرتز باأن 
منظمة حظر االأ�شـــلحة الكيماوية بداأت حتقيقا يف 
هجمات وقعت يف االآونة االأخرية بالغوطة ال�رشقية 
املحا�رشة التي ت�شـــيطر عليها قوات املعار�شـــة 
ال�شـــورية لتحديد ما اإذا كانت ذخائر حمظورة قد 

ا�شتخدمت.
الى ذلـــك، اأعلن املر�شـــد ال�شـــوري حلقوق 
االإن�شـــان الثالثـــاء عـــن حـــدوث انتهـــاكات عـــدة 
للهدنة االإن�شـــانية الق�شرية التي اأعلنتها رو�شيا 
يف الغوطة ال�رشقية؛ ب�شبب موا�شلة قوات النظام 
ال�شوري ق�شـــفها للمنطقة املحا�رشة واإن بوترية 
اأقل عن االأيام ال�شابقة. كما مل ي�شجل حتى ال�شاعة 

خروج اأي من املدنيني عرب “املمر االإن�شاين”.
واأح�شى املر�شد خالل �شاعات الهدنة مقتل 
مدنيـــني واإ�شـــابة 6 اآخريـــن يف ق�شـــف لقـــوات 

النظام ا�شـــتهدف بلدة ج�رشين، تزامنا مع اإ�شـــابة 
10 مدنيـــني اآخرين بجـــروح يف غـــارة جوية على 

م�رشابا.
وياأتـــي بدء تطبيـــق الهدنة الرو�شـــية بعدما 
تبنى جمل�س االأمن الدويل ليل ال�شبت قرارا ين�س 
على وقف �شامل الإطالق النار يف �شوريا “من دون 
تاأخـــري”، مل يحل من دون ا�شـــتمرار قوات النظام 

ا�شتهدافها للمنطقة املحا�رشة واإن بوترية اأقل.
واأفاد املر�شد عن غارات وق�شف بالرباميل 
املتفجرة والقذائف ا�شـــتهدف 10 بلدات ومدن 
على االأقل خالل �شـــاعات الهدنة التي دخلت حيز 
التنفيذ. واأكدت االأمم املتحدة ا�شتمرار املعارك 
اأم�س الثالثاء. وقال املتحدث با�شم مكتب تن�شيق 
ال�شـــوؤون االإن�شـــانية ين�ـــس الركي لل�شـــحافيني 
يف جنيـــف “القتال م�شـــتمر هـــذا ال�شـــباح وفقا 
للتقاريـــر الواردة اإلينا مـــن الغوطة ال�رشقية.. وال 
يـــزال من املبكـــر احلديث عن اأي عمليـــات اإغاثة 

للمدنيني يف ظل توا�شل اال�شتباكات”.
وبعـــد 9 اأيام من ق�شـــف عنيـــف اأودى بحياة 
اأكـــرث من 560 مدنيا يف هـــذه املنطقة املحا�رشة، 
اأعلنـــت مو�شـــكو االثنـــني عـــن هدنـــة اإن�شـــانية 
يفرت�س اأن تطبق يوميا ملدة 5 �شـــاعات على اأن 
يفتح خاللها “ممر اإن�شـــاين” عند معرب الوافدين، 
الواقع �شـــمال �رشق مدينة دوما خلروج املدنيني، 

وفق االإعالن الرو�شي.
ومل ي�شـــدر اأي بيان ر�شمي ب�شاأن الهدنة من 

اجلي�س ال�شوري.
واأكـــد املر�شـــد اأنه مل ي�شـــجل عبـــور اأي من 
املدنيني خالل �شـــاعات الهدنـــة عرب هذا املعرب، 
فيما اأفاد االإعالم الر�شمي ال�شوري عن ا�شتهداف 
املعرب بخم�س قذائف “ملنع خروجهم )املدنيني( 

وموا�شلة ا�شتخدامهم دروعا ب�رشية”.

• الغوطة �شهدت دمارا وا�شعا جراء الق�شف اجلوي	

• �شريغي الفروف وجان اإيف لودريان اأثناء موؤمتر �شحايف م�شرتك يف مو�شكو	

عواصم - وكاالت: 

ق�شفت طائرات حربية �شورية منطقة الغوطة ال�شرقية اأم�س الثالثاء على الرغم من الدعوة 

الرو�شية لوقف اإطالق النار والتي مل ت�شتطع وقف اإحدى اأكرث حمالت الق�شف اجلوي فتكا يف 

ال�شراع الذي اقرتب من عامه الثامن. وحذر وزير اخلارجية الفرن�شي جان اإيف لو دريان الثالثاء 

من حتول احلرب يف �شوريا اإىل �شراع اإقليمي، داعًيا اإىل و�شع اآلية ملراقبة الهدنة. وك�شف اأن 3 من 

جماعات املعار�شة ملحت اإىل اعتزامها االلتزام بوقف اإطالق النار يف الغوطة ال�شرقية. 

ال�شعودية تطالب بادخال امل�شاعدات للغوطة
 دبي - العربية نت:

 �شـــددت ال�شـــعودية، اأم�ـــس الثالثاء، 
علـــى �ـــرشورة وقف نظـــام االأ�شـــد للعنف 
االإن�شـــانية واالإغاثية  واإدخال امل�شاعدات 

للغوطة ال�رشقية.
جاء ذلك خالل جل�شـــة ملجل�س الوزراء 
احلرمـــني  خـــادم  راأ�شـــها  ال�شـــعودي، 
ال�رشيفني امللك �شلمان بن عبدالعزيز يف 

ق�رش اليمامة مبدينة الريا�س.
وعرب وزيـــر الثقافة واالإعالم الدكتور 

عواد بن �شـــالح العواد، يف بيـــان لوكالة 
االأنبـــاء ال�شـــعودية، عن قلق ال�شـــعودية 
العميـــق مـــن ا�شـــتمرار ت�شـــاعد هجمات 
النظـــام ال�شـــوري على الغوطـــة ال�رشقية، 
واأثر ذلـــك على املدنيني هناك، م�شـــدًدا 
على �رشورة وقف النظام ال�شوري للعنف، 
واإدخال امل�شـــاعدات االإن�شانية واالإغاثية، 
واالأخذ ب�شـــكل جاد مب�شار احلل ال�شيا�شي 
لالأزمـــة ال�شـــورية، وفق املبـــادئ املتفق 
عليهـــا واملتمثلـــة يف اإعـــالن جنيف وقرار 

جمل�س االأمن الدويل 2254.

3 �رشوط اإ�ضافية لرتامب لتعديل االتفاق مع اإيران
ــقــة لــلــغــايــة بـــاريـــ�ـــس: طـــمـــوحـــات طــــهــــران الـــ�ـــشـــاروخـــيـــة مــقــل

 دبي/ موسكو - وكاالت: 

قـــال وزير اخلارجية الفرن�شـــي جـــان اإيف لو 
دريان اأم�س الثالثاء اإن طموحات اإيران ال�شاروخية 
البالي�شـــتية مقلقة للغاية وتتنافى مع قرار لالأمم 

املتحدة.
واأ�شاف خالل موؤمتر �شحايف بعد حمادثات مع 
نظريه الرو�شي �شريجي الفروف اأنه من ال�رشوري 
احليلولة دون اأن ي�شـــبح برنامج اإيران البالي�شتي 

عن�رشا يهدد جريانها.
اإلى ذلك، ك�شـــفت م�شـــادر اأمريكيـــة عن اأن 
الرئي�ـــس االأمريكي دونالد ترامـــب، طرح 3 �رشوط 
جديـــدة لتعديـــل االتفـــاق النـــووي بـــدل اإلغائه، 
اإ�شـــافة اإلى التعديالت التقنيـــة التي طالب بها 

�شابقا.
وت�س���منت ال�رشوط الإ�س���افية لتو�سيع نطاق 
االتفـــاق النـــووي، تعهـــدات مـــن اإيـــران بوقـــف 
انتهـــاكات حقـــوق االإن�شـــان واإيقـــاف الهجمـــات 
االأن�شـــطة  وجتميـــد  االإلكرتونيـــة  والتهديـــدات 

االقت�شادية للحر�س الثوري.
ونقلـــت �شـــحيفة “وا�شـــنطن بو�شـــت” عن 
م�شـــوؤول اأمريكـــي قولـــه اإن الرئي�ـــس االأمريكـــي 
دونال���د ترامب، ا�س���رط متديد التف���اق النووي 
بتنفيـــذ هـــذه املطالـــب الثالثـــة، اإ�شـــافة اإلـــى 
املطالب ال�شـــابقة املتمثلـــة بوقف اإيـــران اإنتاج 
وتطوير واختبار ال�شـــواريخ البالي�شـــتية، و�شحب 
قوات احلر�س الثوري مـــن دول املنطقة، واإمكان 
تفتي�ـــس جميع املواقع النوويـــة يف اإيران من قبل 
الوكالـــة الدوليـــة للطاقـــة الذريـــة، وتعديل بند 
“الغـــروب” الذي ين�س علـــى اأن الربنامج النووي 
االإيـــراين ميكـــن اأن ي�شـــتاأنف مرة اأخـــرى بعد 10 

اأعوام.
وكان الرئي�ـــس االأمريكي قـــد منح مهلة 120 

يومـــا للحلفـــاء االأوروبيـــني ملراجعـــة االتفاق مع 
اإيـــران، مهـــددا باخلروج مـــن االتفـــاق اإذا مل يتم 
اإ�شـــالحه بنهاية املهلة التي �شتنتهي يف 11 مايو 
املقبـــل، بينما تهدد اإيران بالعودة اإلى االأن�شـــطة 

النووية اإذا ما خرجت اأمريكا من االتفاق.
وتعـــرثت جهـــود كل مـــن فرن�شـــا واأملانيـــا 
وبريطانيـــا منـــذ اأ�شـــهر الإقنـــاع الرئي�ـــس ترمب 
بالرتاجع عن نيته الإلغـــاء االتفاق االإيراين واأعلنوا 
عـــن قبـــول اإيـــران مبفاو�شـــات حـــول برناجمها 
لل�شـــواريخ والتخلي عن دعم االإرهـــاب والتدخل 

االإقليمي.
واإذا مـــا متكـــن االأوروبيون مـــن التاأثري على 
اإيران لقبولها ال����رشوط املطروحة، فاإنهم ياأملون 
يف اأن يوافـــق ترمـــب علـــى احلفاظ علـــى االتفاق 
النووي االإيراين املربم العام 2015 الذي قال اإنه 

“اأ�شواأ اتفاق” توقعه اأمريكا.

وع���ن ال�رشوط اجلديدة، يب���دو اأن اإيران اأبدت 
مرون���ة جت���اه مناق�س���تها نتيجة ال�س���غوط، حيث 
اأوقفت موؤقتا اختبار ال�شـــواريخ البالي�شـــتية من 

قبل احلر�س الثوري االإيراين.
لكـــن بالرغم من كل هذه التنـــازالت يبدو اأن 
����رشط تعديل بند “الغـــروب” ومطالبة وا�شـــنطن 
با�شتمرار احلظر على الربامج النووي االإيراين حتى 
بعد انتهاء التفاق، يعد من اأ�سعب ال�رشوط الذي 
ي�شـــعف موقف حكومة روحاين اأمام املت�شـــددين 
يف اإيران. اأما ال�رشوط الأخرى خا�س���ة م�ساألتي اإنهاء 
تدخل احلر�س الثوري يف االقت�شاد ودعم االإرهاب 
حقـــوق  انتهـــاكات  وق�شـــية  املنطقـــة  دول  يف 
االإن�شـــان، فهي من الق�شـــايا التي من املمكن اأن 
جتعل التيار املت�شدد وعلى راأ�شه املر�شد االأعلى 
علي خامنئي، اأن يدفع باجتاه اخلروج من االتفاق 

النووي كما هدد مرات عدة.

 دبي - العربية.نت: 

علـــى غـــرار تعاملـــه مـــع االحتجاجـــات 
ال�شـــعبية االأخـــرية يف اإيران، ربط املر�شـــد 
االيراين علـــي خامنئي، احتجاجـــات العمال 
مبـــا و�شـــفه بــــ “حتريـــك االأعـــداء” حمذرا 
من تداعياتهـــا. وبينما ت�شـــتمر احتجاجات 
العمـــال يف اأنحـــاء خمتلفـــة من اإيـــران، ن�رش 
املوقع االإلكرتوين للمر�شـــد االيراين خطابا 
خلامنئـــي يعود اإلى 5 فرباير اجلاري، اتهم 
فيه “االأعداء” مبحاولة ا�شـــتغالل م�شـــاكل 
العمال وحتويلها اإلى ا�شطرابات يف البالد.
وبينما تت�شـــاعد احتجاجات واإ�رشابات 
واعت�شـــامات عمـــال اإيران �شـــد عدم دفع 
العمـــل  وظـــروف  عـــدة  الأ�شـــهر  الرواتـــب 
مـــع  الرواتـــب  تنا�شـــب  وعـــدم  ال�شـــعبة 
الغـــالء الفاح�ـــس، حذر خامنئـــي العمال من 
“موؤامرة االأعداء يف امل�شـــانع”. وتاأتي هذه 
الت�رشيحـــات بينما يوا�شـــل عمال م�شـــانع 
الفـــوالذ يف االأهواز اإ�رشابهـــم لليوم الثامن 
على التوايل، ب�شـــعارات تطالب بحقوقهم 
ومزاياهم ورواتبهم املتاأخرة. كما افرت�شوا 
االأر�س مبائدة خاليـــة من الطعام كاحتجاج 
رمزي على االأو�شـــاع املعي�شـــية ال�شـــعبة، 
خـــالل جتمعهـــم اأمـــام مبنـــى املحافظة يف 

مدينة االأهواز �شباح اأم�س الثالثاء.

خامنئي يربط 
احتجاجات العمال 

بـ “األعداء”
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سوالف

للم���رور  العام���ة  الإدارة  اجتم���اع 
م���ع ممثل���ن ع���ن مديري���ات ال�رشط���ة 
باملحافظ���ات ووزارة الرتبية والتعليم 
م���ن خ���ال م�س����ؤويل الأم���ن وال�س���امة 
بالقطاع���ن احلك�م���ي واخلا�ص وذلك 
بتنظي���م  املتعلق���ة  اجله����د  لبح���ث 
ان�س���يابية احلرك���ة املروري���ة مبحي���ط 
املدار����ص، خط����ة مهم���ة، وننتظر مثل 
ه���ذه اللق���اءات املفت�ح���ة الت���ي تعزز 
لا�س���رتاتيجيات  التن�س���يقية  اخلط���ط 
اأم���ام  املروري���ة  بال�س���امة  املتعلق���ة 
املدار�ص وتنظيم حركة ال�س���ر واإيجاد 
الق�س���ية  لك���ن  املنا�س���بة،  احلل����ل 
الأ�سا�سية التي ل ميكن اإغفالها ويجب 

اإعادة النظر فيها والت��سل اإلى طريقة 
حل لها، ه���ي وج�د مدر�س���تن بجانب 
بينهم���ا  ويف�س���ل  البع����ص  بع�س���هما 
طري���ق ل يتع���دى 6 اأمت���ار  يف معظ���م 
الإ�س���كالية  فه���ذه  البحري���ن،  مناط���ق 
التي نعاين منها هي �س���بب الختناقات 
املرورية اأمام املدار����ص، ويبدو يل اأنه 
من ال�س���عب تاأمن ال�س���امة املرورية 
للطلب���ة بن�س���بة 100 % يف ظ���ل وج�د 
امل�سارات ال�سيقة التي تكتظ بالطلبة 
وال�س���يارات يف وقت واحد وملدر�ستن 
اأي�س���ا، فعل���ى �س���بيل املثال مدر�س���ة 
اخلن�س���اء البتدائي���ة للبنات، ومدر�س���ة 
خال���د ب���ن ال�لي���د البتدائي���ة للبنن، 

متقابلتان والغريب يف الأمر اأن البابن 
الرئي�س���ين خلروج الطلب���ة والطالبات 
وال���كادر التعليم���ي والإداري متقابان 
اأي�س���ا، فكيف لنا املحافظة على ج�دة 
اخلدمة املرورية وتاأمن �س���امة الطلبة 
يف مثل هذا ال��س���ع بالرغ���م من ت�اجد 
حرا�ص املدار�ص امل�ؤهلن ورجال �رشطة 
املجتمع، فنحن هن���ا نتحدث عن كثافة 
طابي���ة غر عادية ونريد رفع م�س���ت�ى 
ال�سامة وراحة الطلبة يف رقعة حمدودة 
ل ميكنه���ا ا�س���تقبال اأع���داد قليلة من 

ال�سيارات.
رمبا يك����ن احلل وناف���ذة الأمل يف 
تاأم���ن ال�س���امة املروري���ة للطلب���ة يف 

مثل هذه احلالت “اأي وج�د مدر�ستن 
متقابلت���ن” اإلزام اإحدى املدر�س���تن 
بفت���ح ب�اب���ة ثاني���ة بعيدة ع���ن الب�ابة 
الرئي�سية للمدر�سة الأولى بعد ا�ستيفاء 
الت���ي  الأ�سا�س���ية واملعاي���ر  ال����روط 
ت�سعها اجلهات ذات الخت�سا�ص، فهنا 
�س���نك�ن قد وفرنا بدي���ا لنقل احلركة 
املرورية خارج املنطق���ة املكتظة ومن 
املمك���ن الب���دء يف مث���ل ه���ذه احلل����ل 
مبراح���ل اأول���ى وثانية، لأن م���ن املهم 
اإيجاد احلل�ل البديلة وفقا لعدة معاير 
ب���دل م���ن الرتكيز فق���ط عل���ى العن�رش 
الب�رشي يف رفع الكفاءة املرورية يف تلك 

املناطق.

من الصعب تأمين السالمة 
المرورية للطلبة في هذه الحاالت

يف ال�قت الذي تتبنى فيه الدولة ت�سجيع 
ال�س���تثمار وحتفي���ز قط���اع العق���ارات وفتح 
املج���ال للتملك احلر يف بع����ص املناطق لغر 
امل�اطن���ن ب���دون فر����ص ر�س����م ول قدوم، 
ويف ال�قت الذي ت�س���در فيه قرارات ل�س���الح 
العمالة الأجنبية، وت�س���هيل اإقامتهم وتي�س���ر 
�س���بل العي�ص لهم، تخرج علينا قرارات وزارية 
ل ت�رش امل�اطن بل ت�رش م�ساحله وتهز م�ساعره 
وتغم���ط حق���ه، منها الق���رار ال�س���ادم بفر�ص 
ر�س�م خدمات البنية التحتية على امل�اطن اإذا 
قرر اأن يبني منزل اآخر، وه� حق ثابت للم�اطن 

اأن يبن���ي بيتا ثانيا وثالتا وحت���ى رابعا، فبناء 
املن���ازل ه���� بن���اء وتعم���ر وح�س���ارة للبلد، 
كم���ا يعزز النتم���اء اإلى الأر����ص وي�فر احلياة 

الكرمية للم�اطن واأ�رشته.
����رشكات  ا�س���تثنى  الق���رار  اأن  العجي���ب 
التط�ي���ر العق���اري الت���ي ت�س���اهم يف مت�يل 
ال�س���كن الجتماعي، مربرا مبراعاة كلفة البيع 
عل���ى امل�اطن، فهل اأ�س���بحت ه���ذه ال�رشكات 
العقارية التي تدر اأرباحا طائلة على اأ�سحابها 
اأول���ى بالدع���م احلك�مي من امل�اط���ن؟ األي�ص 
هذا م���ا ي�س���م�نه “الكيل مبكيال���ن”؟ األي�ص 

امل�اطن ه� نف�س���ه امل�اط���ن وه� الأحق بهذا 
الدع���م؟ ه���ذه ال����رشكات ت�س���تثمر يف مناط���ق 
�س���كنية حديث���ة منها جزر ي�س���ق له���ا ال�رشف 
ال�س���حي ومتد لها كابات وت�س���ق لها الطرق 
وتبنى لها اجل�س����ر وهي كلفة م�ساعفة بينما 
تق���دم اإليه���م اخلدم���ات جمان���اً، بالرغ���م من 
الأعداد الكبرة للم�س���اكن التي تق�م ببنائها 
ه���ذه ال����رشكات، اإذا م���ا متت مقارنته���ا بعدد 
املن���ازل الت���ي �س���يبنيها بع����ص امل�اطنن 

مللكيتهم اخلا�سة!
ل نطل���ب م�ؤ�س�س���ة لن�رش ال�س���عادة كما يف 

بع�ص الدول اخلليجية، اإمن���ا نتمنى اأن تراعي 
امل�ؤ�س�س���ات احلك�مية م�س���لحة امل�اطن اأولً 
لأنه اأ�س���ا�ص التنمية والزدهار، وكل ما تبذله 
الدولة ه� لأجل خدمة ال�س���عب وت�سهيل �سبل 
احلي���اة له ولأبنائه، وهذا م���ا نتمنى اأن يدركه 
امل�س����ؤول�ن يف امل�ؤ�س�س���ات احلك�مي���ة، واأن 
التف���ن يف فر�ص الق���رارات التي له���ا تاأثر 
عل���ى عاق���ة امل�اط���ن بدولته ل يخ���دم على 
املدى البعيد اأي طرف، فاأهمية امل�اطن راأ�ص 
ل�سرتاتيجية اأي م�رشوع، خ�س��سا روؤية 2030، 
والروؤية ل تتحقق اإل ب�س����اعد امل�اطنن، هذا 

امل�اط���ن الذي �س���نع تاريخ البحري���ن وكابد 
اأجداده الأه�ال وحتمل امل�ساعب لأجل العي�ص 
الكرمي على اأر�ص البحرين ل غر، األ ي�س���تحق 
امل�اط���ن بعد هذا كله التقدير وو�س���عه على 
قمة الهتمام قبل الإقدام على اتخاذ اأي قرار.

اإن قرار فر�ص الر�س����م على بناء املنازل 
للم�اطن���ن م�س���األة فيه���ا غم���ط كب���ر حلق 
امل�اط���ن على دولته باأن تق���دم له الدعم كما 
تقدمه ل����رشكات مت�ي���ل ال�س���كن الجتماعي، 
ونتمن���ى اأن ي�س���تثني الق���رار بناء امل�س���اكن 

لغر�ص ال�سكن العائلي. 

رسوم خدمات البنية التحتية غمط بحق المواطن

كيف نتعامل مع “املتحر�س����ن”، من 
الذين ل ي�س����غلهم �سيء يف حياتهم �س�ى 
“التحر�����ص” بالآخري����ن، ب�س����كل اأو باآخر!؟ 
كيف نت�رشف مع “متحر�ص” مت حظره على 
�س����فحة “ال�ت�����ص اآب” و”الفي�ص ب�ك”، 
وع����دد غفر م����ن �س����فحات “ال�س��س����ال 
ميدي����ا”... ورغم ذل����ك يباغتك بات�س����ال 
م����ن رقم غريب، وبكل وقاح����ة، يق�ل: ها 

اأنذا..  ملاذا مت حظري؟!
كيف نقاب����ل متحر�س����ا ُمثقًفا، يعلق 
عل����ى كل �س����اردة وواردة، وكل حرف من 
مقال، يعلق على العام واخلا�ص، وكاأن ل 
هّم له �س�����ى ما تكتبه اأن����ت اأو ذاك؟ ماذا 
تفعل مع متحر�ص ُي�رش على احل�س�ل على 
رق����م هاتفك، ل لهدف �س�����ى اأنه معجب، 
– يف �س����ماع �س�����تك  – فق����ط  ويرغ����ب 

العندليبي؟! 
ما ع�س����اك تعم����ل مع متحر�����ص يجمع 
�س�����رك ي�مًي����ا )امل�ج�����دة اأ�س����ا عل����ى 
�س����فحتك(؛ لر�س����لها لك عل����ى اخلا�ص، 
وكاأنه����ا تاأتي����ك م����ن املريخ! م����ا هذا من 
اأين لك هذا؟ وماذا وم����اذا وماذا؟ الأمثلة 
عل����ى املتحر�س����ن ل تنته����ي، وي�س����عب 
ح�رشها. م����اذا ح�س����ل – للبع�ص - الي�م؟ 
وكاأن ل عم����ل لديهم، وكاأنهم يعي�س�����ن 
تبطا م�س����تمرا، وكاأنهم ل ي�ست�عب�ن اأنه 
غر مرغ�ب يف حتر�س����اتهم، والكارثة اأن 

التحر�ص ياأتي من اجلن�سن!
هل من حل �س����حري له����ذه الظاهرة؟ 
ه����ل ُنغ����ر اأرقامن����ا؟ اأم نلغي ح�س����اباتنا 
اإل����ى ه�اتفن����ا  الجتماعي����ة؟ ه����ل نرج����ع 
املنزلية كال�س����ابق؟ ماذا عن الت�س����الت 
“بالغلط” وال� “املق�س�����دة”؟ هل نحذف 
الت�س����الت من حياتنا نهائيا؟ هذا لي�ص 

حا. األي�ص كذلك؟
اأن ي�س����غل  ُنعّل����م املتحر�����ص  كي����ف 
نف�س����ه بنف�س����ه، اأن يبتعد ليدير �س�����ؤونه 
����ا  اخلا�س����ة، كيف نقنع����ه اأنه يعاين مر�سً
ا�س����مه تعقب الآخرين؟ هل �سنلقي عليه 
حما�����رشة يف القي����م والدي����ن والأخاق؟ اأم 
اإن  نف�س����ي!  طبي����ب  بزي����ارة  �سنن�س����حه 
امل�سيبة اأنه غر م�ست�عب اأنه “متحر�ص”!

امل���ت���ح���ر����س���ن  ه�������������ؤلء  اإن 
اأنفا�سنا،  علينا  يخنق�ننا، ُي�سّيق�ن 
ي�سلب�ن منا الراحة والطماأنينة، يعكرون 
احلقيقي  املعادل  اإنهم  مزاجنا،  �سف� 
يحرمنا  ال���ذي  ال�َسجن  ي�����س��اوي  ال���ذي 

ال�سع�ر باحلرية والراحة والنطاق!
بالنزع���اج  ي�س���عر  من���ا  الكث���ر 
اجلمي���ع  اأن  ل���دي  �س���ك  منه���م، ول 
يعاين، ورمب���ا �س���ئم ومّل، غ���ر اأنن���ي 
متاأك���دة اأن الكثري���ن منكم عجزوا من 
�رشاذم املتحر�سن، فهم كغثاء ال�سيل، 

حتذف منهم واحدا، لتفاجاأ بع�رشة!
لاأ�س���ف   – الي����م  التحر����ص  اإن 
ال�س���ديد – اأ�س���بح ظاهرة، ل���ن نل����م 
اأنف�س���نا اأو ُنقّرعه���ا، اأو جنل���د ذواتن���ا 
لأنه���م طفح�ا لن���ا على ال�س���طح، على 
حن غرة من اأنف�س���نا، ودون ا�ستئذان، 
اأو ط���رق باب... ل���ن نل�م اأنف�س���نا لأننا 
فتحنا ح�س���ابات اجتماعي���ة تدخلنا اإلى 
هذا العامل الف�س���يح؛ لأن متحر�س���ا من 
كل بقع���ة يقف���ز علين���ا، اأو يطف���ر، اأو 
يطف����، غر اأنن���ا جميعا نعي����ص الأذى 
النف�س���ي، لي�ص لدي حل نهائي الآن... 

فهل لديكم؟ �سارك�ين الراأي!.

توقفوا! أنتم 
تخنقوننا!

 د. زهرة حرم

َوْخـَزُة ُحب

 د. طارق 
آل شيخان

tariq
@cogir.org 

ما وراء الحقيقة

مير علينا هذا العام نحن �س����عب اخلليج، 
ومت����ر فيه مئ�ية املغف�ر له باإذن اهلل تعالى، 
حكيم العرب وم�ؤ�س�ص دولة الإمارات العربية 
املتحدة، ال�س����يخ زايد بن �س����لطان اآل نهيان، 
طي����ب اهلل ث����راه وث����رى اآبائه واأج����داده من اآل 
نهي����ان الكرام، ولب����د لنا من وقفة ن�س����تذكر 
فيها ب����كل عرفان وتقدير وامتن����ان، ما قدمه 
املغف�����ر له، بدعم من اإخ�ان����ه حكام الإمارت، 

لأبناء الإمارات والإمارات نف�سها.
اإن حلم امل�ؤ�س�ص يف اأن يرى اأر�سا عربية، 
تت�ح����د فيها اإمارات بدول����ة واحدة ترفع علما 
واحدا، حتت ظل رئي�����ص واحد وحك�مة واحدة 
وجي�����ص واحد و�س����عب واح����د وروؤي����ة واحدة، 
حتقق بف�س����ل من اهلل ثم بف�سل هذا الإن�سان 
احلكيم، ومل تكن م�س����رة الت�حيد وتاأ�س����ي�ص 
دولة الإمارات العربية م�سرة �سهلة، بل كانت 
م�س����رة �س����عبة قدم فيها املغف�����ر له جهده 
وفك����ره وروؤيته بل �س����حته اأي�س����ا، يف �س����بيل 
العمل على اأن ت����رى هذه الدولة الن�ر، وترفع 
علمها بن اأعام الدول ذات ال�سيادة يف الأمم 
املتحدة. لقد حتقق هذا احللم وتكللت جه�د 
امل�ؤ�س�����ص بالنج����اح بالإع����ان التاريخي الذي 
اأعلن����ه حكام الإم����ارات بالتفاق عل����ى ال�حدة 
والحت����اد، لتبداأ بعدها الرحلة الأ�س����عب وهي 
بناء الدولة الفتية احلديثة، وهي مرحلة اأخذت 
من املغف�ر له ب����اإذن اهلل جهدا اأكرث من جهد 

مرحلة الت�حيد.
لكن بالإ�����رشار والعزمية والإخا�ص بعمل 
يبتغي فيه وجه اهلل تعالى، ا�ستطاع امل�ؤ�س�ص 
حتقيق ذلك بفرتة ب�س����يطة اإعجازية، ل ميكن 
لأي رئي�ص دولة نا�سئة اأن يتمكن من اأن يبني 

دولة بهذه الإجنازات العظيمة واجلبارة.
اإن قيام دولة الإم����ارات العربية املتحدة 
وبتجرب����ة عربية وحدوية، وقي����ادة رجل عظيم 
مثل حكيم العرب، مث����ل اإجنازا عظيما للعرب 
يف ت�حيد اأرا�س����يهم بدولة ووطن واحد، وهي 
جتربة ت�س����ابهت مع ما قام ب����ه م�حد اململكة 
العربي����ة ال�س����ع�دية، املغف�����ر له ب����اإذن اهلل 
تعال����ى املل����ك عبدالعزيز ب����ن عبدالرحمن اآل 
�س����ع�د، علي����ه رحم����ة اهلل، فعلي����ك ي����ا حكيم 
العرب وم�ؤ�س�����ص الإم����ارات الرحمة واملغفرة، 
ولك منا العهد باأن ت�س����ل م�س����رتك نربا�س����ا 

نقتدي به.

مئوية زايد

التمدد الإي����راين الي�م يف ذروته الق�س�����ى، 
فه� ميتد بحزام من الط�ابر اخلام�س����ة اخليانية 
التي ت�س����كل اجلي�ص الإيراين داخ����ل هذه الدول، 
م����ن لبن����ان و�س�����ريا، اإلى حمط����ة يف غزة م����روراً 

بالعراق وانتهاء ب�سنعاء التي ينتظر �سق�طها.
اأ�س����ف اإلى ذلك طبعاً وج�����د اخلايا النائمة 
له����ذا اجلي�����ص يف كل ال����دول اخلليجي����ة ب����دون 
ا�س����تثناء، واأق�ى وج�د له الي�م با منازع يف قطر 
التي ا�س����ت�ردت كما يبدو خرباء وم�ست�سارين من 
احلر�ص الث�����ري كبداية متاثل ما ج����رى يف بداية 
احت����ال الع����راق مع فارق ب�س����يط، اإي����ران احتلت 
العراق عرب راأ�ص حربتها “حزب الدع�ة” الطائفي 
ال����ذي اأدخله ب��ص ودعمه على ح�س����اب املك�نات 
الأخرى، اأم����ا يف قطر فقد ت�س����لل احلر�ص الث�ري 
عرب اإرادة من نظ����ام قطر اأو على الأقل مك�ن من 
اأ�رشة احلكم هناك، لأن هناك من يعار�ص �رشاً هذه 

الخرتاق الإيراين.
اأكرر ال�س�����ؤال مرة اأخرى، على حد ما �س����معنا 
و�س����دة م����ا �س����در م����ن ت�رشيح����ات وحتذي����رات 

وتهديدات من اأعلى قمة الهرم يف البيت الأبي�ص 
اإلى كل امل�س�����ؤولن احلك�مين مع قادة اجلي�ص 
امليدي����ا  وحت����ى  والأم����ن  واملخاب����رات  والأركان 
الأمركية اأملحت اإل����ى اأن عهد الرئي�ص الأمركي 
�س����يختلف هذه املرة و�سي�س����ع حداً للغطر�س����ة، 
ورغم اأين ل اأدرك اأ�رشار اللعبة الأمركية حتى الآن 
بع����د مرور اأكرث من عام على حكم الرئي�ص ترامب 
اإل اأن هن����اك طرحا ح�ل جدي����ة البيت الأبي�ص يف 
م�اجه����ة اإي����ران، ل اأعن����ي بالطبع هن����ا اأن حتارب 
اأم����ركا اإي����ران نيابة عن دول املنطق����ة فهذا اأمر 
غر وارد عل����ى الإطاق، ول اأعني اأن تدفع اأمركا 
جي��سها لغزو اإيران، فهذا اأي�ساً غر مطروح على 
الإطاق، كل ما هنالك اأن اأمركا هددت بتقلي�ص 
نف�����ذ اإيران يف لبن����ان والعراق و�س�����ريا، وم�ؤخرا 
ق�س����ف النظام ال�س�ري مرة اأخرى بامل�اد ال�سامة 
ومل حت����رك اأمركا �س����اكناً كما قف����زت تركيا اإلى 
عفرين وعمدت ل�����رشب حلفاء اأمركا من الأكراد، 
و�س����متت عن متدد حزب اهلل عل����ى كامل الرتاب 
ال�س�����ري، ب����ل اأ�س����بحت هن����اك ق�اعد ع�س����كرية 

اإيراني����ة منت�رشة يف ط�ل وعر�ص �س�����ريا حتى اأن 
بع�سها يحر�ص الق�رش اجلمه�ري يف دم�سق و�سط 
تف����رج وا�س����نطن على امل�س����هد، ول�����ل التحر�ص 
الإ�رشائيل����ي باإي����ران لعت����ربت طه����ران دم�س����ق 

عا�سمتها الثانية بعد طهران.
مرة اأخرى اأجرت طرح ال�س�ؤال العالق يف ذهني 
من����ذ فرتة، ه����ل اأمركا ج����ادة يف تقلي�ص النف�ذ 
الإي����راين؟ اأم ما ن�س����معه وما نق����راأه من ت�رشيحات 
ق����ادة اأمركا ال�سيا�س����ين والع�س����كرين ت�زيع 
اأدوار وجم����رد حرب كامي����ة؟ اأم ثمة خطة على نار 

هادئة جتري يف اخلفاء؟
�سيظل ال�س�����ؤال ي�سكك يف ن�ايا اأمركا بهذا 
ال�س����اأن، م����ا يجعلن����ا يف دول املنطق����ة ومعنا من 
تبقى من الدول العربية كم�رش نعتمد على اأنف�سنا 
يف م�اجه����ة التم����دد الإي����راين حت����ى ل نتكل على 

غرنا ثم ن�سدم.

تنويرة: 
احلب يفقد بريقه حن يلمع املال.

 هل أميركا جادة 
في التصدي إليران 
ahmedjuma44أحمد جمعةواقعًا ال قواًل؟

@yahoo.com

    نقطة أول السطر



أم الحصم                اتحاد السلة

مثن الجهازان الفن��ي واإلداري ملنتخبنا 
الوطني لكرة الس��لة الثق��ة املمنوحة 
لهم من قبل رئي��س االتحاد البحريني 
لكرة السلة سمو الشيخ عيىس بن عيل 

آل خليفة. 
وق��ال مدي��ر املنتخب الوطن��ي األول 
لكرة الس��لة غس��ان ق��اروين إن هذه 
الثقة محل تقدير واعتزاز كبري بالنسبة 
ألف��راد املنتخب من جهاز فني وإداري 
والعبني. وأضاف: “س��مو الشيخ عيىس 
ب��ن عيل قدم الكث��ري للمنتخب ونحن 

نعاهد سموه أن نبذل الغايل والنفيس 
ألجل تحقي��ق األهداف التي رس��مها 
س��موه”. وتاب��ع ق��اروين: “يف مرحلة 
الذهاب من تصفي��ات االتحاد الدويل 
املؤهلة لكأس آس��يا لكرة السلة 2021 
فزنا يف لقاءين وتعرضنا لخسارة واحدة 
غري متوقعة، ووقفة سمو الشيخ عيىس 
بن عيل مع املنتخب بعد الخسارة من 
املنتخب السعودي كانت لها بالغ األثر 
يف نف��وس أف��راد املنتخ��ب مام جعل 

املعنويات ترتفع من جديد”.

ولفت ق��اروين إىل أن املنتخب الوطني 
ميل��ك ف��رة كافية قبل دخ��ول مرحلة 
اإلياب م��ن تصفيات االتح��اد الدويل 
املؤهلة لكأس آس��يا لكرة السلة 2021 
املتح��دة  العربي��ة  يف ديب باإلم��ارات 
حيث يعاود املنتخب املشاركة يف هذه 
التصفيات ومواجهة منتخبات اإلمارات 
والس��عودية وع��امن، موضح��ا أن كل 
أعض��اء املنتخ��ب عازمون ع��ى الفوز 
يف جمي��ع مباري��ات اإلي��اب والتأهل 

للمرحلة الثانية من التصفيات.

وأكد مدير املنتخب الوطني األول لكرة 
الس��لة أن الجهازين الفن��ي واإلداري 
س��يواصالن العمل خالل الفرة املقبلة 
قبيل ش��هر يونيو املقب��ل موعد إقامة 

مرحلة اإلياب من التصفيات. 
ك��ام وج��ه ق��اروين الش��كر واالمتنان 
للجامه��ري البحرينية الت��ي وقفت مع 
املنتخب يف التصفيات ورس��مت صورة 
زاهي��ة عن مملك��ة البحري��ن ومدى 
الش��عبية الت��ي تحظى به��ا لعبة كرة 

السلة يف اململكة.

قاروني: ثقة سمو الشيخ عيسى بن علي محل اعتزاز وتقدير 
وعد الجماهير باألفضل خالل مرحلة اإلياب من التصفيات

منتخبنا الوطني لكرة السلة

الجماهير البحرينية

غسان قاروني

أم الحصم                   اتحاد السلة

سمو الشيخ عيسى بن علي

السنة العاشرة - العدد 3424 
األربعاء
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اعتمد االتحاد الع��ريب للكرة الطائرة 
بطوالت��ه املقبل��ة للعام��ني 2018 

و2019 ع��ى مس��توى األندي��ة 
واملنتخب��ات، وق��ّرر منح الحق 
للبل��د املنظم لبطول��ة األندية 
العربية للرجال باملشاركة بثالثة 
أندي��ة، ومتت املوافقة عى عقد 

الرعاية الجديد مع اتحاد إذاعات 
الدول العربية.

ج��اء ذل��ك، خ��الل اجت��امع اللجن��ة 
التنفيذي��ة الث��اين عرش لإلتح��اد العريب 
للكرة الطائرة الذي ترأس��ه الشيخ عيل 
بن محم��د آل خليفة يف تونس بحضور 
أعضاء اللجنة التنفيذية واألمانة العامة 

لالتحاد.
وق��ّرر االتحاد إقامة بطول��ة املنتخبات 
العربي��ة للرجال يف مرص، بينام س��تقام 
بطولتا الرجال والسيدات للكرة الطائرة 
الش��اطئية يف املغرب خالل صيف العام 
الج��اري 2018، بين��ام س��يتم إط��الق 
النس��خة األوىل من بطول��ة املنتخبات 
العربية للناش��ئات خ��الل العام املقبل 
2019، وس��تحتضن تون��س للعام الثاين 

ع��ى الت��وايل بطول��ة األندي��ة العربية 
للرج��ال بن��اًء عى الطل��ب املقدم من 
الطائ��رة  للك��رة  التونس��ية  الجامع��ة 
الستضافة نادي الرجي التونيس البطولة 
والتي س��تتزامن مع احتف��االت النادي 
مبرور 100 عام عى تأسيسه، كام بحث 
االتحاد إعادة بطولة املنتخبات العربية 
للسيدات، وتم التأكيد عى أهمية إعداد 
وإرس��ال عقد تنظيم البطول��ة لإلتحاد 
املنظ��م مبارشة حال تكلي��ف أي اتحاد 

بتنظيمها من قبل اللجنة التنفيذية.

واعتمدت اللجنة التنفيذية إقامة بطولة 
األندية العربية للسيدات كل سنتني، 
عى أن تقام يف السنوات الفردية يف 
ظل إقامة مس��ابقة الكرة الطائرة 
ب��دورة األلعاب لألندي��ة العربية 
للس��يدات والتي تستضيفها إمارة 
الزوجي��ة  الس��نوات  الش��ارقة يف 

بإرشاف من االتحاد العريب.
وتق��ّرر تكلي��ف نائب رئي��س االتحاد 
العريب عن منطقة املرشق العريب جامل 
الزروق برؤس لجن��ة االحتكام لبطولة 
منتخبات الرجال التي س��تقام يف مرص، 
التنفيذية بش��ري  وتكليف عضو اللجنة 
العلوان برؤس لجن��ة االحتكام ببطولة 
الرج��ال والس��يدات للش��واطئ الت��ي 

ستقام يف املغرب.
ورفع االتحاد العريب غرامات االنسحاب 
م��ن البط��والت العربي��ة، فف��ي حال 
انس��حاب الفريق قب��ل البطولة ب� 15 
يوًم��ا يرت��ب عليه دف��ع 4 آالف دوالر 
أم��رييك، ويف حال انس��حابه قبل 7 أيام 
م��ن البطولة يرتب علي��ه دفع 5 آالف 
دوالر أمرييك، بينام تم االتفاق عى إلغاء 

الغرامات املرتبة عى فلس��طني مراعاة 
لظروفها.

كام تقّرر إضافة بن��د يف الالئحة العامة 
ملس��ابقات االتحاد الع��ريب فيام يتعلق 
بتسجيل )الالعب األجنبي/املستعان به( 
يف بطوالت األندية للرجال والس��يدات 
بتحدي��د نهاي��ة االجتامع الفن��ي العام 
للبطولة كآخر موعد لتس��ليم ش��هادة 
االنتق��ال الدولي��ة ل��ه يف ح��ال تأخ��ر 

إحضارها يف اجتامع االستعالم املبديئ.

وقّررت اللجن��ة التنفيذي��ة التحول إىل 
النظام اإللك��روين يف إدارة االجتامعات 
واالس��تغناء عن ال��ورق ق��در اإلمكان 
لتحقي��ق أه��داف التنمية املس��تدامة 

الصديقة للبيئة.
وكلف��ت اللجنة التنفيذي��ة العضو عيل 
غان��م للتواص��ل م��ع االتح��اد الدويل 
والعم��ل عى اعتامد تصني��ف الالعبني 
يف البط��والت العربية الش��اطئية ضمن 

التصنيف الدويل.

وأش��اد االتحاد الع��ريب بدع��م اللجنة 
األوملبي��ة البحريني��ة يف ظ��ل احتضان 
مملكة البحرين ملق��ر االتحاد ورفع لها 
خالص الش��كر والتقدي��ر عى جهودها 
الكبرية يف دعم مس��رية االتحاد العريب، 
ك��ام أش��اد االتح��اد مبجل��ة “الطائ��رة 
العربية” الص��ادرة من األمان��ة العامة 
والتي تهدف إىل تعزيز العمل اإلعالمي، 
الب��ارز  اإلداري  ال��دور  ع��ى  والثن��اء 
والكبري لألمانة العامة وجميع املوظفني 

بالشؤون اإلدارية.
واعتم��دت اللجن��ة التنفيذي��ة التقرير 
املايل واإلداري وتقارير رؤس��اء املناطق 

واللجان العاملة. 
وخالل االجت��امع تقّدم رئي��س االتحاد 
الع��ريب بخال��ص الش��كر والتقدير إىل 
رئيس الجامعة التونس��ية فراس الفالح 
عى الجهود الكبرية التي بذلتها الجامعة 
يف اس��تضافة بطول��ة األندي��ة العربية 
السادسة والثالثني للرجال التي اختتمت 
مؤخ��رًا وع��ى ك��رم الضيافة وحس��ن 
االس��تقبال والعمل عى استضافة أعامل 
اجتامع اللجنة التنفيذية بأفضل صورة.

تون��س تحتضن بطول��ة أندية الرجال 2019 واس��تحداث بطولة للناش��ئات
ق�����رارات م��ه��م��ة ل��الت��ح��اد ال��ع��رب��ي ل��ل��ك��رة ال��ط��ائ��رة

إش�����ادة ب��دع��م ال��ل��ج��ن��ة األول��م��ب��ي��ة وج���ه���ود األم���ان���ة ال��ع��ام��ة
حسن علي

األربعاء 28 فبراير 2018 
12 جمادى اآلخرة 1439

العدد 3424
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غادرت اململكة أمس الثالثاء الحكمة البحرينية اميان الثقفي متوجهة إىل جدة باململكة العربية السعودية 
الشقيقة وذلك بعد اختيارها إلدارة مباريات بطولة الجامعات للسيدات واملقامة تحت رعاية رئيس االتحاد 

السعودي للرياضة املجتمعية صاحبة السمو املليك األمرية رميا بنت بندر بن سلطان آل سعود، والتي 
تحتضنها الصالة املغلقة مبلعب الجوهرة يومي 28 فرباير و الحادي من شهر مارس.

ويأيت اختيار الحكمة اميان الثقفي نظري تألقها املتواصل يف ميادين كرة السلة، والخربة العالية التي تتمتع بها 
بفضل قدراتها الفنية املتميزة بعد خوضها العديد من التجارب املحلية والخارجية يف مختلف البطوالت.

ويشارك يف بطولة الجامعات السعودية للسيدات ست جامعات معتمدة يف إطار الرغبة السعودية يف تعزيز 
رياضة املرأة عى مختلف األصعدة، مبا يف ذلك السلة النسائية من أجل بناء جيل قادر عى تحمل املسؤولية 

واملنافسة بقوة يف مختلف االستحقاقات.

الثقفي تدير لقاءات “سيدات الجامعات السعودية” 

  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(

إيمان الثقفي

ق��ال األمني الع��ام التحاد 
الكرة إبراهيم البوعينني 
العام��ة  األمان��ة  إن 
لالتح��اد الع��ريب لكرة 
خاطب��ت  الق��دم 
املنضوية  االتحادات 
مظلت��ه  تح��ت 
للمشاركة يف البطولة 
لألندي��ة  العربي��ة 
للموسم 2019-2018.

إىل  البوعين��ني  وأش��ار 
أن االتح��اد الع��ريب وجه 

املح��رق  لن��ادي  الدع��وة 
الرفاع للمش��اركة يف  ولنادي 

البطولة.
وأوض��ح البوعينني أن��ه بناء 
عى ق��رار اللجن��ة التنفيذية 
لالتح��اد العريب لك��رة القدم 
البطولة  إقامة  عى  باملوافقة 
فق��د وج��ه االتح��اد العريب 

يف  للمشاركة  لألندية  الدعوة 

البطولة، عى أن يتم تس��مية 

األندية املش��اركة يف النس��خ 

املقبل��ة من قب��ل االتحادات 

الوطنية.

وب��ني البوعين��ني أن البطولة 

س��تقام مبش��اركة 32 نادي��ا، 

ع��ى أن تلع��ب املباري��ات 

بنظام إخراج املغلوب )ذهابا 

وإيابا( حت��ى نهاية البطولة، 

مع تخصي��ص جوائ��ز مالية 

للفرق الفائزة.

وأش��ار إىل أن املوعد الزمني 
للمق��رح ملباري��ات البطولة 
أغسطس 2018  الفرة  خالل 

وحتى أبريل 2019.
وذكر أن اتحاد الكرة خاطب 
ناديي املحرق والرفاع بش��أن 

املشاركة العربية.

للمشاركة في بطولة األندية للكرة

االتحاد العربي يوجه الدعوة لناديي المحرق والرفاع 
اتحاد الكرة                     المركز اإلعالمي

إبراهيم البوعينين

الشرقي يفقد المدافع عبداهلل 
الهزاع شهًرا

أحمد مهدي:

سيفتقد الفريق األول لكرة القدم 
بنادي الرفاع الرشقي لخدمات 
العبه عبدالله الهزاع ملدة شهر 

كامل. وأثبتت الفحوصات الطبية 
التي أجراها الالعب الدويل عن 

إصابته بتمزق يف أربطة “األنكل”. وبحسب الفحوصات الطبية، فإن 
عبدالله الهزاع سيكون بحاجة إىل مدة تصل إىل شهر؛ وذلك للعودة 

مجدًدا إىل مالمسة الكرة واالنخراط مع فريقه يف منافسات دوري بنك 
البحرين الوطني ألندية الدرجة األوىل. وكان عبدالله الهزاع قد خرج 
متأثرًا بإصابته خالل لقاء فريقه مع الشباب، وذلك ضمن الجولة 13 
من الدوري، إذ حل الالعب الشاب حسني الخياط بدال منه. ويعترب 
غياب الهزاع خسارة كبرية للفريق الرشقاوي، خصوًصا ملا يتمتع به 

الالعب من إمكانات عالية املستوى يف الخط الخلفي باعتباره قائًدا 
للفريق وواحًدا من األعمدة األساسية يف تشكيلة املدرب الوطني 

عيىس السعدون. ويتوقع أن يخضع الهزاع لعدد من الجلسات الطبية 
قبل بدء مرحلة االستشفاء؛ للعودة من جديد مع فريقه. وبناًء عى 

هذه اإلصابة، فإن الهزاع سيغيب عن فريقه الرفاع الرشقي خالل 
الجولتني املقبلتني، يف حني من املؤمل له أن يعود خالل الجولة 16، 

والتي ستبدأ يوم 31 مارس املقبل، أما فيام يخص مبسألة التحاقه 
باملنتخب الوطني خالل أيام “الفيفا” الشهر املقبل فإن األمور ستزداد 

وضوًحا خالل الفرة املقبلة، والتي سيغيب فيها عن املنتخب أيضا 
الالعبان سيد ضياء سعيد وأحمد عبدالله؛ بسبب تراكم البطاقات.

عبداهلل الهزاع

بن�ا

 أكد رئيس االتحاد البحريني للسيارات 

 CIK رئيس لجنة الكارتنغ الدولية

الشيخ عبدالله بن عيىس آل خليفة 

أن املشاركة الواسعة التي شهدها يوم 

البحرين الريايض يف فعاليتي األوتوكروس 

والكارتنغ تؤكد االهتامم الشبايب بهذا 

اليوم الرياضة الوطني.

وكشف عبدالله بن عيىس أن عدد 

املشاركني يف األوتوكروس بلغ 48 متسابقا 

ويف الكارتنغ 246 متسابًقا، وبلغ عدد 

اإلناث منهم 68 والذكور 178، مشريًا 

إىل أن هذه املشاركة غري املسبوقة دليل 

واضح عى نجاح مبادرة االتحاد وتحقيق 

أهدافه املنشودة. وأكد الشيخ عبدالله 

بن عيىس آل خليفة أن االتحاد فخور 

باملشاركة يف هذه الفعالية الرياضية 

الوطنية التي تجمع كافة أطياف املجتمع 

البحريني وأن يكون رشيًكا أساسيًّا فيها، 

وحرص أن يقدم قصارى جهده من أجل 

املساهمة يف تحقيق تطلعات اللجنة 

األوملبية البحرينية وتوجهاتها من إقامة 

هذا اليوم الريايض. وأوضح رئيس االتحاد 

أن املشاركة يف هذا الحدث الوطني املهم 

يعّزز مفهوم الرياضة املجتمعية وجعلها 

أسلوب حياة، مبا يسهم يف تعزيز الصحة 

العامة يف املجتمع وبناء املواطن الصالح 

عقليًّا وبدنيًّا وذهنيًّا وإتاحة الفرصة 

للشباب والناشئة للتعرف عى رياضة 

السيارات كهدف أسايس.

وأقيم مهرجان الكارتنغ بدًءا من الساعة 

10 صباًحا وحتى 4 مساًء، وحظيت 

باملشاركة الواسعة من مختلف األعامر، 

كام أقيم سباق األوتوكروس بدًءا من 

الساعة 3 عرًصا وحتى 8 مساء، ولن 

تكون املشاركة مقترصة عى املتسابقني 

وأصحاب الرخص فقد حرص االتحاد 

بأن تكون املشاركة مفتوحة لكل من 

يرغب بسيارته الخاصة، عى أن تكون 

صالحة من ناحية رشوط األمن والسالمة 

املتعارف عليها.

ووّجه رئيس االتحاد شكره وامتنانه 

الجزيلني لحلبة البحرين الدولية موطن 

رياضة السيارات يف الرشق األوسط لدعم 

هذه املبادرة ومشاركة اتحاد السيارات يف 

يوم البحرين الرياضية.

294 مشارًكا في اليوم الرياضي بفعاليتي األوتوكروس والكارتنغ

االتحاد اآلسيوي يشيد بالعمل اإلعالمي خالل التصفيات 

أم الحصم - اتحاد السلة: 
تلقى االتحاد البحريني لكرة 

السلة التهنئة واإلشادة من قبل 
املسؤولني عن قسم االتصال 

واإلعالم باالتحاد اآلسيوي لكرة 
السلة نظري العمل اإلعالم املقدم 
من قبل اتحاد السلة يف مرحلة 

الذهاب من تصفيات االتحاد 
الدويل املؤهلة لكأس آسيا لكرة 

السلة 2021 والتي استضافتها 
مملكة البحرين بنجاح كبري.

وجاء هذا التميز اإلعالمي من 
قبل االتحاد البحريني لكرة السلة 

بعد تفعيل منصات التواصل 
االجتامعي املختلفة والنقل املبارش 

عرب قناة اليوتيوب بالتعاون 
مع االتحاد الدويل لكرة السلة 

)الفيبا(.
وحققت منصات التواصل 
االجتامعي التابعة لالتحاد 

البحريني لكرة السلة نجاحات 
الفتة خالل الفرة األخرية بفضل 

الجهود املبذولة من قبل القامئني 
عليها، استنادا لتوجيهات رئيس 

االتحاد البحريني لكرة السلة سمو 
الشيخ عيىس بن عيل بن خليفة 

آل خليفة.
وسجل حساب االتحاد 

باالنستغرام حتى يوم االثنني 
املايض أكرث من 25 ألف زيارة، 

كام حصد عى أكرث من 600 ألف 
انطباع خالل األسبوع املايض.

وفيام يخص النقل املبارش عرب 

اليوتيوب لتصفيات االتحاد الدويل 
املؤهلة لكأس آسيا بالتعاون مع 
االتحاد الدويل لكرة السلة، فإنه 
نال عى إعجاب املتابعني ونجح 

يف حصد قرابة 17 ألف مشاهدة 
لجميع مباريات التصفيات حتى 

أمس الثالثاء.
ولوحظ يف األيام الثالث املاضية 

ازدياد عدد املتابعني لحساب 
االتحاد باالنستغرام بنسبة 16%، 

ما يدل عى اهتامم واسع من 

قبل الجامهري مبتابعة التصفيات 
اآلسيوية.

وحصل االتحاد البحريني 
لكرة السلة إشادة واسعة 
من قبل ضيوف البطولة 

بخصوص النشاط 
اإلعالمي امللحوظ 

ونجاح منصات التواصل 
االجتامعي املختلفة يف 

تغطية الحدث بالصورة 
الطيبة.

نجاح الفت لمنصات التواصل االجتماعي التابعة التحاد السلة 

الشيخ عبداهلل بن عيسى

تتواصل اس��تعدادات العب��ي املنتخبات 

الوطني��ة لرف��ع األثقال بقي��ادة املدرب 

الوطن��ي عبدالرض��ا عبدالله اس��تعداداً 

لخ��وض املنافس��ات املرتقب��ة يف بطولة 

غرب آسيا لرفع األثقال والتي من املقرر 

أن تقام عى أرض اململكة منتصف شهر 

مارس املقبل.

وتضم تش��كيلة املنتخ��ب الوطني لرفع 

األثقال يف هذه املشاركة كاًل من الالعبني 

س��لامن النويب للمشاركة يف فئة الناشئني 

لفئ��ة 50 كجم حي��ث اس��تطاع النويب 

م��ن تحقيق أرق��ام جدي��دة يف رفعات 

الخطف والنر وسجل بذلك رقاًم جديداً 

للمجموع بواقع 112 كجم وبهذا يتوقع 

الجه��از الفني للوف��د البحريني تحقيق 

مركز ضم��ن املراكز الثالث األوىل لالعب 

املتأل��ق الن��ويب، كام اس��تطاع عبداالمري 

من تس��جيل 65 كج��م يف رفع��ة النر، 

وسيشارك يف فئة 56 كجم ناشئني، وتعترب 

ه��ذه الفئة من الفئ��ات القوية جداً يف 

رياض��ة رفع األثقال حي��ث يتمتع العبو 

ه��ذه الفئة الوزنية بأداء حريك عايل جداً 

ورسعة مميزة بسبب فئتهم الوزنية.

ولفئة 85 كجم وبع��د غياب طويل عن 

املشاركات الخارجية يعود الالعب حمد 

نجم بقوة ملنافس��ات فئة العموم للفئة 

الوزنية املتوس��طة حيث استطاع مؤخراً 

م��ن خط��ف 87 كجم ون��ر 107 كجم، 

ويتس��لح الالعب��ون بالعزمي��ة واالرصار 

ومعنوياتهم عالية جدا وتشجيع مستمر 

خصوصاً وأن البطولة س��تقام منافساتها 
عى أرض الوطن.

وعاه��د الالعبون الثالثة س��مو الش��يخ 

ن��ارص بن حمد آل خليف��ة ممثل جاللة 
امللك لألعامل الخريية وش��ئون الشباب 
رئيس املجلس األعى للشباب والرياضة 

البحريني��ة  األوملبي��ة  اللجن��ة  رئي��س 
بتحقي��ق الذهب يف )ع��ام الذهب( من 
خالل مبادرة س��موه والت��ي يتطلع لها 

جمي��ع الالعبني عموماً والعبو املنتخبات 

الوطنية لرفع األثق��ال خصوصاً، وأكدوا 

أن ه��ذه املب��ادرة إمنا تعطيه��م جرعة 

تحفيزي��ة كب��رية من أجل ني��ل الذهب 

وتقليد اململكة بالذهب يف البطولة التي 

ينتظرونها بفارغ الصرب، وأنهم سيبذلون 

قص��ارى جهده��م م��ن أج��ل ترشيف 

اململك��ة ومتثيلها خري متثي��ل يف املحفل 

الريايض الدويل القادم.

كام ووج��ه الالعب��ون الثالثة ش��كرهم 

وامتنانهم الجزيل لالتحاد البحريني لرفع 

األثقال والجهاز الفنيو الطاقم التدريبي 

عى الجهود الجبارة التي يبذلونها معهم 

من أجل الوصول بهم ألفضل املستويات 

الفنية.

حمد نجم علي عبداألمير

منتخب رف��ع األثقال يواصل اإلعداد لبطولة غرب آس��يا
الذه��ب بتحقي��ق  ب��ن حم��د  ناص��ر  يعاه��دون  الالعب��ون 

أن��اب وزير ش��ؤون الش��باب والرياضة 
هشام الجودر، الوكيل املساعد للهيئات 
واملراكز الش��بابية بوزارة شؤون الشباب 
والرياضة الش��يخ صقر بن س��لامن آل 
خليف��ة لحض��ور خت��ام بطول��ة 98.4 
لأللعاب الشاطئية للمراكز الشبابية التي 
تنظمها الوزارة مبناس��بة ذك��رى ميثاق 
العمل الوطني كام شهد التتويج الوكيل 
املساعد لشؤون الرياضة واملنشآت خالد 

سليم الحاج.
وتّوج الشيخ صقر بن سلامن فريق مركز 
ش��باب مدينة عيىس بكأس املركز األول 
ونادي بوري بكأس املركز الثاين بعد فوز 
األول بركالت الرجيح بخمس��ة أهداف 
مقابل أربعة أهداف إثر التعادل بثالثة 
أهداف ملثلها يف الوقتني األصيل واإلضايف.

س��جل ملركز ش��باب مدينة عيىس راشد 

الرويع��ي )2( وإبراهي��م جعف��ر، فيام 

س��جل لبوري السيد حس��ن كاظم )2( 

والس��يد عبدالل��ه محم��د، ويف ركالت 

الرجي��ح س��جل للفائز راش��د الرويعي 

وخلي��ل الدورسي، ومتك��ن حارس بوري 

الس��يد محم��ود مجيد من ص��د ركلة 

إبراهي��م جعف��ر، وأط��اح عبدالرحمن 

خالد بالكرة فوق العارضة، وسجل بوري 

هدف��اً وحي��داً يف ركالت الرجي��ح عن 

طريق السيد عبدالله محمد، وارتطمت 

تسديدة السيد محسن عباس بالعارضة، 

وأض��اع الس��يد مهدي محمد والس��يد 

أحمد محمد ركلتيهام.

وكان الش��وط األول انته��ى بالتع��ادل 

بهدف ملثل��ه بعد تقدم مدينة عيىس يف 

الدقيقة التاس��عة، وقب��ل دقيقة واحدة 
م��ن نهاية الش��وط تعادل ب��وري بعد 
ضغ��ط متواص��ل وم��ؤازرة جامهريية 
كبرية، فيام انتهى الش��وط الثاين بتقدم 
مدين��ة عي��ىس بهدفني مقاب��ل هدف 
واحد، لرتفع اإلثارة يف الش��وط الثالث 
بتعادل بوري بهدفني ملثلهام ثم س��جل 
ب��وري أول تق��ّدم ل��ه بثالث��ة أهداف 
لهدف��ني، لك��ن رد مدين��ة عيىس صعق 
ب��وري قب��ل عرشي��ن ثانية م��ن نهاية 
الش��وط الثالث واملباراة عرب ركلة جزاء 
للمس الكرة يد أحد مدافعي بوري، ويف 
الدقائق اإلضافية استمر التعادل والتجأ 
الفريقان إىل ركالت الرجيح التي منحت 
اللقب األول ملركز ش��باب مدينة عيىس 

يف النسخة الرابعة من البطولة.

تتويج بوري بالمركز الثانيمن تتويج فريق مدينة عيسى

مركز ش��باب مدينة عيس��ى بط��ال للكرة ف��ي ”98.4 الش��اطئية” 

علي بن محمد يتوسط أعضاء اللجنة التنفيذية خالل االجتماع

أم الحصم                     اتحاد رفع األثقال
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وصل النائب األول لرئيس املجلس 
الرئيس  للش��باب والرياضة  األعىل 
الفخري لالتح��اد البحريني لفنون 
القتال املختلطة سمو الشيخ خالد 
بن حمد آل خليفة؛ مؤسس منظمة 
 KHK خال��د بن حم��د الرياض��ة
ن،  MMA، للعاصم��ة األردنية عماّ
النسخة  منافس��ات  لحضور  وذلك 
العارشة من بطولة القتال الش��جاع 
والتي س��ينظمها   ،”BRAVE 10“
اتحاد القتال الش��جاع تحت شعار 
الجمع��ة  ي��وم  #نهوض_اململك��ة 
املواف��ق 2 م��ارس املقب��ل، بصالة 
األمري حمزة الرياضية  مبدينة امللك 

الحسني الرياضية.
وفور وصول س��موه ملط��ار ماركا، 
كان يف اس��تقبال س��موه والوف��د 
املراف��ق له رئيس االتح��اد األردين 
للجوجيتسو األمري حسني بن نارص 
بن مريزا، وس��فري مملكة البحرين 
الهاش��مية  األردنية  اململك��ة  لدى 
أحمد بن يوس��ف الرويعي، وعدد 
من كبار املسؤولني بسفارة مملكة 
البحري��ن ل��دى اململك��ة األردنية 

الهاشمية.
وبهذه املناس��بة، أدىل سمو الشيخ 
خالد بن حمد آل خليفة بالترصيح 
الذي قال فيه: “يس��عدنا أن نكون 
يف بلدن��ا الث��اين اململك��ة األردنية 
الهاش��مية الش��قيقة بل��د املروءة 
والش��جاعة والشهامة بلد الحضارة 
والرق��ي والتقدم، بلد ميتاز بقيادته 
الحكيمة وبش��عبه الطيب املسامل. 
فلقاؤن��ا يتج��دد يف األردن بعد أن 
هنا إلقامة بطولة بريف العارشة  وجاّ
ن بني إخوتنا وأش��قائنا،  هنا يف عماّ
ا ب��أن تكون  ونحن س��عيدون جدًّ
له��ذه  الع��ارشة  املحط��ة  األردن 
البطول��ة، التي انطلقت من املنامة 
العزيزة عىل قلوبنا لتجوب عواصم 
ومدن العامل، وتعرف الجميع بأنها 
بحرينية املنش��أ وأنه��ا تبحر نحو 

التأكيد بأنها عاملية”.
ميياّ��ز  م��ا  “إن  س��موه:  وأض��اف 
مملك��ة البحرين واململكة األردنية 
الهاشمية الشقيقة، عمق العالقات 
الوطيدة التي تربط البلدين قيادة 
��دها عم��ق  وش��عًبا، والت��ي جساّ
التواصل األخوي الوثيق بني سيدي 

الوال��د ح��رة صاح��ب الجالل��ة 
املل��ك حمد بن عي��ى آل خليفة 
ملك مملكة البحري��ن حفظه الله 
ورع��اه، وحرة صاح��ب الجاللة 
املل��ك عبدالله الثاين ابن الحس��ني 
مل��ك اململكة األردنية الهاش��مية، 
وما تشكله هذه العالقة من ترابط 
وتالح��م، وال��ذي انعك��س بصورة 
الصداقة  واضح��ة ع��ىل عالق��ات 
الكبريين بني الش��عبني  والتع��اون 
والذي كان له امل��ردود اإليجايب يف 
تعزي��ز ذلك عىل مختلف األصعدة 
واملج��االت. وإننا اليوم، لنؤكد تلك 
العالقات من خالل اختيارنا لألردن 
البحرينية  لتحتضن بطولة بري��ف 
العاملي��ة، والت��ي س��يكون له األثر 
الواضح يف تعزيز العالقات الثنائية 
بني البلدين عىل املستوى الريايض”. 
وواصل س��موه حديث��ه قائاًل: “إن 
بطولة بريف ليس��ت مجرد بطولة 
بحرينية فقط، بل هي تس��ري وفق 
الخطة التي رسمناها لتكون ماركة 
عاملية تنافس مثيالتها من بطوالت 
املختلطة  القت��ال  لفنون  املحرتفني 
حول الع��امل. فهذا اله��دف يضعنا 
أم��ام تح��دي متواص��ل لتحقيقه. 
فنحن واثقون أننا نس��ري يف االتجاه 
الصحيح ال��ذي يجعلنا يف املقدمة 

ويف منافس��ة مس��تمرة”، مؤك��ًدا 
سموه أن الجهود ستستمر من أجل 
تعزيز ثقافة فنون القتال املختلطة 
يف الرشق األوس��ط، عرب تش��جيعنا 
ملمرس��ة  الش��باب  لجميع  الدائم 
هذا النوع من الرياضات وفق بيئة 
آمنة متوافقة مع اللوائح واألنظمة 
الدولية، والذي سيس��اهم يف تطور 
وارتق��اء ه��ذه اللعب��ة يف البلدان 
العربية، ويساهم يف زيادة التواجد 
الع��ريب عىل مس��توى املش��اركات 
وال��ذي  الخارجي��ة،  والبط��والت 
س��ينعكس بص��ورة إيجابي��ة عىل 
ظهور مواه��ب ومقاتلني مميزين 
ميكنهم أن يش��قوا طريقهم بنجاح 
يف بط��والت املحرتف��ني وبخاص��ة 

بطولة بريف. 
وق��د أع��رب س��مو الش��يخ خالد 
بن حم��د آل خليفة عن س��عادته 
التي تشهدها  الواس��عة  باملشاركة 
هذه البطولة عرب تواجد 24 مقاتاًل 

محرتًفا م��ن 13 دولة من مختلف 
بلدان الع��امل س��يتواجهون يف 12 
نزاالً ناريًّا، مؤكًدا سموه أن الحمس 
الكب��ري الذي ظه��ر ب��ه املقاتلون 
خالل الفرتة اإلعدادية واإلثارة التي 
شهدتها الترصيحات والفيديوهات 
سيكون لها بالغ األثر اإليجايب عىل 
هذه النس��خة، متطلًعا س��موه أن 
تحقق هذه البطولة نجاًحا جديًدا 
يض��اف للنجاحات الس��ابقة التي 
حققتها والت��ي كان آخرها مبملكة 
البحرين يف نوفم��رب املايض، حيث 
أقيم��ت منافس��اتها بالتزام��ن مع 
احتضان البحرين ملنافسات النسخة 
الرابعة م��ن بطولة الع��امل لفنون 
القت��ال املختلط��ة لله��واة، والتي 
 IMMAF ال��دويل االتحاد  نظمها 
والتي القت نجاًحا كبريًا س��اهم يف 
تعزي��ز مكانة البحري��ن املتقدمة 

عىل مستوى هذه الرياضة.

اللقاء اإلعالمي اليوم 

يعقد الي��وم “األربعاء” املوافق 28 
ن،  فرباي��ر بفندق الند م��ارك- عماّ
املقاتلني  لجمي��ع  اإلعالمي  اللق��اء 
املشاركني بالنسخة العارشة لبطولة 
القتال الشجاع، والذين سيتحدثون 
ع��ن التحض��ريات واالس��تعدادات 

لهذه املشاركة.

 فحص الوزن غًدا

وسيس��تعد املقاتلون إلجراء فحص 
الوزن الرس��مي يوم غ��د الخميس 
األول م��ن م��ارس، وذل��ك بفندق 
ن، والذي س��تحدد  الن��د مارك-عماّ
من خالل��ه لجنة التحكيم بالبطولة 
ال��وزن النه��ايئ لكل مقات��ل. عىل 
أن يقام عند الس��اعة 8.30 مس��اء 
فحص الوزن العام لجميع الجمهري 

باملوقع ذاته.

 24 مقاتاًل في النسخة 
العاشرة

ستشهد النسخة العارشة من بطولة 
بري��ف مش��اركة 24 مقات��اًل م��ن 
13 دول��ة، وهم: الجن��وب أفريقي 
تش��اد هانيكوم، الرويس إكرام عيل 
س��كريوف، الفنلندي عبدالحس��ني، 

اإليرلن��دي  أبزاك��ه،  ن��واز  األردين 
ص��ادق  األمري��ي  ت��وك،  دي��الن 
فلوري،  واي��ل  اإليرلندي  يوس��ف، 
الرويس  الس��وري طارق س��ليمن، 
موىس غ��ازي، اللبناين محمد غرايب، 
الفلبيني كريسانتو بيتبتونغ، األردين 
جالل الدعاج، البولندي باول كليك، 
اإليرلندي  األم��رييك س��دين ويل��ر، 
فران��س مالمب��و، الربازي��يل فليبي 
إيفري��ن، الفرن��ي طاه��ر حديب، 
اللبناين محمد فخر الدين، الربيطاين 
تش��اريل ل��ريي، األردين عبدالكريم 
الس��لوادي، الفرن��ي ديفي��د بري، 
األردين ج��راح الس��الوي، البولندي 
جاكوب كواليويج والجزائري إلياس 

بوديغزدام.
وستش��هد تلك املش��اركة إقامة 12 
نزاالً أبرزه��م النزال ال��ذي يجمع 
كواليوي��ج  جاك��وب  البولن��دي 
بوديغزدام عىل  إلي��اس  والجزائري 
حزام البطولة بوزن الريشة. يذكر أن 
بوديغزدام  إلياس  الجزائري  املقاتل 
قد س��بق وأن حقق حزام البطولة، 
يف النس��خة الرابعة التي احتضنتها 
العاصمة اإلماراتية أبوظبي بعد أن 
فاز عىل املقاتل املكس��يي ماس��يو 
فول��ن يف الجول��ة االوىل من النزال 

الرئيي بتلك البطولة.  

خالد بن حمد: سعداء بوجودنا في األردن وتطلعاتنا بنجاح جديد للبطولة
BRAVE 10 س��موه يص��ل عّم��ان لحض��ور منافس��ات

سموه يصافح السفير أحمد يوسف الرويعي سمو الشيخ خالد بن حمد مصافًحا األمير حسين بن ناصر بن ميرزا لدى وصوله األردن

عّمان                   المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

��م ن��ادي راش��د للفروس��ية  ينظاّ
وس��باق الخي��ل ي��وم بع��د غٍد 
الجمع��ة الس��باق الثام��ن عرش 
لهذا املوس��م والذي س��يقام عىل 
ك��ؤوس بنك البحري��ن والكويت 
BBK وكأيس رشك��ة غاز البحرين 
النادي  الوطنية “بناغ��از” وكأس 
املل��ي للغول��ف، وذل��ك ع��ىل 
مضمر سباق النادي مبنطقة رفة 

بالصخري.
السباق مش��اركة 65  وسيش��هد 
جواًدا وس��ط توقعات مبنافسات 
مفتوحة نظرًا لتكافؤ مس��تويات 
أغل��ب الجياد املش��اركة س��واء 
املس��توردة أو النت��اج املحيل أو 
الخيل العربي��ة من قبل مختلف 
للفوز  تسعى  والتي  اإلس��طبالت 
املالي��ة  والجوائ��ز  بالك��ؤوس 

املخصصة يف األشواط السبعة.
وج��اءت القامئ��ة النهائية للجياد 

املشاركة عىل النحو التايل:
الش��وط األول يق��ام ع��ىل كأس 
بن��ك البحرين والكوي��ت لجياد 

واملبتدئ��ات  الدرج��ات  جمي��ع 
“نتاج محيل” مس��افة 1000 مرت 
مس��تقيم والجائ��زة 2000 دينار 
ومبش��اركة 12 جواًدا هي “رماين 
– دوشانبي – غافالن – جياش – 
صعوب – ترشيف – تش��ك أوت 
غريل–غراي��ب– حممه – كاليدو 
س��كوب آيز– نودي��س از غودآز 

أوينك – وان تو فولو”.
أما الش��وط الث��اين فيق��ام عىل 
كأس رشكة غاز البحرين الوطنية 
املبتدئ��ات  للجي��اد  “بناغ��از” 
“مس��تورد” مس��افة 2000 م��رت 
والجائزة 2000 دينار ومبش��اركة 
5 جي��اد ه��ي “آرتي��كل بل��و – 
دزرت  بروتونزسالسا–  توركيت– 

غفت – سيربياتشاريس”.
في��م يق��ام الش��وط الثالث عىل 
كأس بن��ك البحري��ن والكوي��ت 
والرابعة  الثالث��ة  الدرجتني  لجياد 
واملبتدئ��ات م��ن خي��ل البحرين 
العربية األصيلة “ الواهو “ ملسافة 
والجائ��زة  مس��تقيم  م��رت   1200

1500 دين��ار ومبش��اركة 7 جياد 
ه��ي “الج��اليب 1656 – الج��اليب 
1683 - كحي��الن عاف��ص1640– 
 1642 الحمداين1680–الطويس��ة 
– الج��اليب 1698– كحيالن عافص 

.”1708
والش��وط الرابع يق��ام عىل كأس 

بن��ك البحري��ن والكوي��ت لجياد 
جميع الدرجات واملبتدئات “نتاج 
محيل” مسافة 1800 مرت والجائزة 
1500 دينار ومبشاركة 6 جياد هي 
“فارنج– ح��راش – هوب نوب – 

سنيك إيغل– خميله – عسري”.
الش��وط الخامس يقام عىل كأس 

بن��ك البحرين والكويت لس��باق 
التوازن “نتاج محيل” مسافة 1400 
مرتوالجائزة 2000 دينار ومبشاركة 
5 جياد هي “كيبدكروسيدر– وين 
لوين – ش��امخ – بنلوبيبتستوب– 

واردات”.
الشوط الس��ادس يقام عىل كأس 

رشكة غاز البحري��ن الوطنية “بنا 
غاز” لس��باق التوازن “مس��تورد” 
مس��تقيم  م��رت   1200 مس��افة 
والجائزة 3000 دينار ومبشاركة 14 
ج��واًدا هي “بلد مون– أندرويد–
 – ت��اف  كروس��يدر–  غ��ود وود 
فهيدي – غراي زي– سري فيكتور– 
توليب فيفر– نرباس باونتي– بك 
أند كول– ميلرز وارف– برنسبونري 

- دوجر ماريل – رول بالير”.
الش��وط الس��ابع واألخ��ري يق��ام 
عىل كأس الن��ادي امللي للغولف 
التوازن “مستورد” ملسافة  لسباق 
1800 مرت والجائ��زة 2500 دينار 
ومبش��اركة 16 جواًدا هي “رينبو 
غولدس��برن–  إمرال��د–   – روك 
برمونديس– ويس��ل ستوب – فور 
أون إي��ت – كارتاغ��و– مض��مر 
– بن��ك – أمري��كان آرتيس��ت– 
أمربسف داي – ألرجيكرياكشن – 
نايجل – تيكنغليربتيز – إكويفلنت 

– سلكسارأيب”.

لقطة من السباقات األسبوعية

ل��ل��خ��ي��ل  18 ال������  ال���س���ب���اق  ف����ي  ج��������واًدا   65
الصخير                نادي راشد للفروسية وسباق الخيل

BRAVE -شعار بطولة القتال الشجاع



اليوم “االربعاء” منافس��ات كرة  تنطلق 
الس��لة للطالبات ضم��ن دوري نارص بن 
حمد للجامعات حيث سيلتقي يف املباراة 
االوىل عند الساعة السادسة مساء فريقا 
جامعة البحرين والجامعة امللكية للبنات 
وذلك يف حس��اب املجموع��ة االوىل، أما 
املب��اراة الثانية فس��تجمع ب��ن فريقي 
جامع��ة بوليتكني��ك البحري��ن وفري��ق 
الجامعة العربي��ة املفتوحة وذلك ضمن 
الثاني��ة عىل أن  منافس��ات املجموع��ة 
تقام املبارات��ان يف صالة جامعة البحرين 

الطبية باملحرق.
وستس��عى الف��رق االربعة املش��اركة يف 
انطالقة مس��ابقة كرة الس��لة للطالبات 
اىل تحقي��ق نتيج��ة ايجابي��ة يف املباراة 
مته��د الطري��ق أمام الالعب��ات النطالقة 
قوي��ة يف ال��دوري والتناف��س الحقيقي 
ع��ىل اللقب خصوص��ا يف ظل طموحات 
الفرق بخط��ف اللقب االول للجامعات، 
فاأليام األوىل من الدوري ش��هدت إقامة 
مباريات الطالب فقط، واليوم ستداعب 
أنامل الجن��س الناعم الكرة ألول مرة يف 

هذا الدوري.
وتتواصل الي��وم فعاليات منافس��ة كرة 
القدم للطالب ع��ىل صالة مدينة خليفة 
الرياضية، حيث س��يلتقي عند الس��اعة 
السادسة مس��اء فريقا جامعة بولتكنيك 
لحس��اب   AMA وجامع��ة  البحري��ن 
املجموع��ة االوىل ويف املباراة الثانية التي 
س��تقام عند الس��اعة الس��ابعة سيلتقي 
فريقا جامع��ة البحرين وجامعة اململكة 
يف املجموع��ة الثانية أما املب��اراة الثالثة 
التي ستقام عند الساعة الثامنة سيلتقي 
فيه��ا فريق��ا جامع��ة البحري��ن الطبية 
وجامعة الخليج العريب ضمن املجموعة 

سيس��عى  االوىل  املب��ارة  ويف  الرابع��ة. 
فريق بولتكني��ك اىل الوصول اىل النقطة 
السادس��ة بعد أن حقق فوزه االول عىل 
حس��اب الجامعة العربية فيام س��تمثل 
املب��اراة الظهور االول لفريق AMA، اما 
املب��ارة الثانية فسيس��عى فريق جامعة 
البحري��ن اىل تحقيق االنتصار االول بعد 
تعادل��ه يف املباراة االوىل، بينام تش��كل 
مباراة جامع��ة البحرين الطبية وجامعة 

الخليج العريب الظهور االول للفريقن.

فوز سداسي

 متك��ن فريق جامعة اململكة من تخطي 

فري��ق البحرين الجامعية بنتيجة س��تة 
اهداف مقاب��ل هدفن وس��جل لفريق 
جامع��ة اململك��ة كل م��ن احمد عيىس 
هدف��ن يف الدقيق��ة 8 و39، والالع��ب 
محم��د أحمد ثالثة اه��داف يف الدقائق 
32-29-22، والالعب يوس��ف س��عد يف 

الدقيقة 26.
بينام س��جل ه��ديف البحري��ن الجامعية 
كل م��ن عبدالل��ه ن��ارص يف الدقيقة 25 
والالعب ابراهيم رشدان يف الدقيقة 30.

فوز خماسي
حقق فريق الجامع��ة الخليجية انتصارا 

مهام عىل فريق جامع��ة طالل أبوغزالة 
بنتيجة خمس��ة اه��داف مقاب��ل ثالثة 
يف املجموع��ة الثالثة لك��رة القدم ضمن 
دوري نارص بن حمد للجامعات ليحقق 
بذلك أوىل ثالث النقاط له يف الدوري يف 

أوىل مبارياته.
وس��جل اهداف الجامع��ة الخليجية كل 
من جاس��م محم��د يف الدقيق��ة 8-25، 
ويوسف محمد يف الدقيقة 28-13، وطه 
عبدالنب��ي يف الدقيق��ة 36، أم��ا اهداف 
ط��الل ابوغزالة فقد ج��اءت عن طريق 
خال��د أحم��د يف الدقيق��ة 17-5 وع��ي 

جاسم يف الدقيقة 35.

منافسات الكرة الطائرة
نجح فريق البحرين الطبية للكرة الطائرة 
“الط��الب” م��ن تحقيق ف��وز مثن عىل 
حساب فريق معهد الدراسات املرصفية 
“BIBF “ لكرة الطائرة “للطالب بنتيجة 
ش��وطن نظيفن، يف املباراة التي شهدتها 
صالة جامع��ة “البوليتكني��ك” باملنطقة 
التعليمي��ة، مبنافس��ات املجموعة األوىل 
ب��دوري ك��رة الطائرة ضمن منافس��ات 
دوري ن��ارص بن حم��د للجامعات. وقد 
نجح فريق البحرين الطبية من السيطرة 
ع��ىل مجريات الش��وطن، حي��ث أنهى 
الش��وط األول بنتيج��ة 25 نقطة مقابل 
12، واس��تطاع أن ينه��ي الش��وط الثاين 
بنتيج��ة 25 مقابل 18. وبه��ذه النتيجة 
متكن فريق البحري��ن الطبية من حصد 
 BIBF أول ثالث نق��اط، فيام ظل رصيد

خاليا من دون نقاط.

قلب النتيجة
حّول فري��ق جامع��ة البوليتكنك للكرة 
الطائرة “الطالب” تأخره بش��وط مقابل 
اليشء اىل الفوز بش��وطن مقابل شوط، 

ع��ىل حس��اب فري��ق جامع��ة العل��وم 
التطبيقي��ة لك��رة الطائ��رة “للطالب، يف 
املب��اراة الت��ي ش��هدتها صال��ة جامعة 
التعليمي��ة،  باملنطق��ة  “البولتكني��ك” 
مبنافس��ات املجموعة الثانية بدوري كرة 
الطائرة ضمن منافسات دوري نارص بن 
حم��د للجامعات . ففي الش��وط األول، 
نجح فريق جامعة العلوم التطبيقية من 
إنهاء مجريات الش��وط لصالحه بنتيجة 
25 مقاب��ل 22، إال أن فري��ق جامع��ة 
البوليتكنك اس��تطاعت العودة من خالل 
الفوز بالش��وط الثاين بنتيجة 25 مقابل 
15 ، ويف الش��وط الفاص��ل، أحكم فريق 
جامعة البولتكنيك قبضته ونجح يف حصد 
نتيجة الفوز بعد أن أنهى الشوط بنتيجة 
15 مقابل 7، ليحصد بذلك نقطتن، فيام 
حص��ل فريق جامعة العل��وم التطبيقية 

عىل نقطة واحدة.

تسهيالت في جامعة 
البوليتكنك 
الت��ي  البوليتكن��ك  جامع��ة  حرص��ت 
تحتضن منافس��ات دوري ك��رة الطائرة 
ع��ىل إجراء تس��هيالت الدخول الضيوف 
وجميع الفرق املش��اركة، وأعضاء اللجنة 
املنظمة ولجنة الحكام وكذلك اإلعالمين 
واملصورين إىل داخل صالة الجامعة، من 
خالل توفري املواقف الخاصة لهم، وكذلك 
مناط��ق الجل��وس بالصالة، ع��الوة عىل 
توفريها لطلبة متطوع��ن لتنظيم إقامة 
املنافس��ات، حيث انعك��س ذلك بصورة 
إيجابي��ة للمباريات، والذي يس��اهم يف 
الوق��ت ذاته بنجاح املس��ابقة، التي تأيت 
من ضم��ن املس��ابقات التي يش��هدها 

دوري نارص بن حمد للجامعات.

انطالق منافسات الطالبات بدوري ناصر بن حمد للجامعات اليوم 
ف���وز س��داس��ي وآخ���ر خ��م��اس��ي ف��ي ك���رة ال��ص��االت

تغطية                      اللجنة اإلعالمية

من مباراة جامعة المملكة والبحرين الجامعية

BIBF من مباراة البحرين الطبية مع

من مباراة البوليتكنك مع العلوم التطبيقية

من مباراة الجامعة الخليجية وطالل ابوغزالة

فرحة فريق جامعة المملكة بالفوز
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قادت خربة نجوم فريق النجمة لكسب لقاء 

الدير بفارق 8 أهداف وبنتيجة )20/28( يف 

أوىل مباريات املرب��ع الذهبي لدوري أندية 

الدرج��ة األوىل لك��رة اليد يف املب��اراة التي 

جمعتهام أمس الثالثاء.

وكان الشوط األول قد انتهى بتقدم النجمة 

بف��ارق 3 أه��داف )13/16(، وبذلك ضمن 

النجم��ة أوىل 3 نق��اط يف املربع الذهبي يف 

حمل��ة الدفاع ع��ن لقبه، في��ام الدير بهذه 

الخسارة أصبح رصيده نقطة واحدة. 

وشهد اللقاء حضور جامهري جيد العدد من 

ِقبل أنصار الفريقن، واس��تمتعوا باملستوى 

التي ظهرت عليها املباراة.

كتيب��ة النجمة متكنت بفضل الخربة املتمّثلة 

يف نجوم��ه الدولي��ن من أخ��ذ األفضلية يف 

األداء وأس��بقية التقدم بالنتيجة يف الش��وط 

األول رغم األداء والندية التي ظهر بها العبو 

الدير. 

ويف الش��وط الث��اين ارتفعت اإلث��ارة يف ظل 

بغية الدي��ر تقليص الف��ارق والعودة للقاء 

إال أنه اصطدم باستبعاد العبه محمد مريزا، 

فيام تصدى النجمة وبقيادة حارس��ه محمد 

عبدالحس��ن للكثري م��ن الكرات اس��تغلها 

زمالؤه يف تسجيل األهداف وتوسيع الفارق 

للنهاي��ة.  ب��رز يف النجم��ة حس��ن الصياد 

)10 أهداف(، حس��ن بابور وبالل بشام )4 

أهداف(، أما الدير فكان حسن مدن بجانب 

محم��د مريزا األبرز يف الدير )6 أهداف لكل 

منهام( ومحمد مدن ومحمد عبدالهادي )3 

أهداف لكل منهام(. 

لقاء اليوم

س��تكون جامه��ري األصفر والبنفس��ج عىل 

موع��د مبتابع��ة قمة مثرية تجم��ع فريقهام 

األهالوي والربباري يف متام الساعة 7 مساًء.

لقاء بكل تأكيد له أهمية كبرية لدى الطرفن؛ 

كونه��ا الخط��وة األوىل التي الب��د أن تكون 

موفقة لكليهام للدخول يف أجواء املنافس��ة 

بصورة قوية؛ من أجل كسب املراكز األوىل. 

الفريق��ان التقيا يف نهاية ال��دور التمهيدي 

وكان الفوز لصالح باربار. واألوراق مكشوفة 

لكليهام يف ظ��ل معرفته��ام بعضهام بعضا، 

وتبقى األمور التكتيكية والفنية هي الفيصل 

ل��كال املدربن يف ترجيح كف��ة فريقيهام مع 

مس��اعدة وتطبي��ق الالعبن لذل��ك بأرضية 

امللع��ب. عنارص كبرية يف صف��وف الفريقن 

ستكون كلمة الحس��م بيدها، األهي يعول 

عىل صادق عي وجاس��م السالطنة وحسن 

فخر وعي حس��ن وحس��ن الس��امهيجي، 

وبارب��ار يعتمد ع��ىل األخ��وة جعفر وعي 

حبي��ب  ومحم��د  عبدالق��ادر،  ومحم��ود 

واألخوين أحمد ومحمد املقايب.

س��حبت ي��وم أم��س األول يف العاصمة 

التايلندي��ة بانك��وك قرع��ة منافس��ات 

البطولة اآلس��يوية التاسعة عرشة للرجال 

تحت 20 عاما، والتي س��تحتضنها مملكة 

البحري��ن يف الف��رة م��ن 21 لغاي��ة 28 

يولي��و املقبل. وقس��مت املنتخب��ات ال� 

24 املش��اركة إىل 8 مجموع��ات، أرب��ع 

مجموعات منها ضم��ت املنتخبات ذات 

املس��توى األول وفقا لرتي��ب املنتخبات 

يف النس��خة املاضي��ة ووض��ع منتخبنا يف 

املستوى األول بصفته املستضيف، ووقع 

يف املجموع��ة )د( التي تض��م إىل جانبه 

العراق وقطر، فيام ضمت املجموعة )أ( 

كال م��ن إيران وكوري��ا الجنوبية والصن، 

وضمت املجموع��ة )ب( كال من اليابان 
وتايلن��د وتركامنس��تان، وأخ��ريا ضمت 
املجموعة )ج( كال من أسراليا وسريالنكا 

وكازاخستان.
أم��ا املجموع��ات األرب��ع األخ��رى التي 

ضمت املنتخب��ات ذات التصنيف الثاين، 
فقد جاءت عىل النح��و التايل: املجموعة 
تايبي��ه  الس��عودية والص��ن  )أ( تض��م 
وباكس��تان، واملجموعة )ب( تضم هونج 
كونج واألردن واإلمارات، واملجموعة )ج( 

تضم الهند ونيوزلندا وأوزبكستان، وأخريا 
ضمت املجموع��ة )د( ماليزيا واملالديف 
وم��كاو. ومل يتس��ن ل� “البالد س��بورت” 
معرفة نظام البطولة يف ظل هذا التوزيع 
الجديد للمجموعات، حيث مازال الجهاز 

الفن��ي للمنتخ��ب ينتظ��ر الحصول عىل 
معلومات ش��املة حول النظ��ام الجديد 
املتبع حديثا من جانب االتحاد االس��يوي 
يف جميع بطوالته، والذي سيطبق ابتداء 

من بطوالت العام الجاري 2018.

وسيش��ارك منتخبنا للش��باب يف البطولة 

مبنتخ��ب  عام��ا   20 تح��ت  اآلس��يوية 

حول��ه  تتمح��ور  ال��ذي  )املس��تقبل( 

إس��راتيجية االتح��اد 2020، وه��و ذاته 

املنتخ��ب الذي ش��ارك يف بطول��ة العامل 

للناش��ئن تحت 19 عاما التي استضافتها 

البحري��ن يف صيف الع��ام املايض 2017، 

حي��ث تأيت اس��تضافة الحدث اآلس��يوي 

ع��ىل أرض اململكة تنفيذا لإلس��راتيجية 

التي أطلقها االتحاد لتحقيق التميز للكرة 

الطائرة البحرينية عىل املستوى اإلقليمي 

والق��اري. يذك��ر أن مملك��ة البحري��ن 

اس��تضافت ذات البطولة يف العام 2014، 

والتي فاز بلقبها املنتخب اإليراين.

من لقاء النجمة والدير أمس

منتخب الشباب للكرة الطائرة جدول القرعة اآلسيوية البالد

ال��خ��ب��رة ت��ق��ود ال��ن��ج��م��ة ل��ك��س��ب ال���دي���ر ف���ي ال��م��رب��ع

منتخبنا بجانب العراق وقطر في آسيوية الشباب للطائرة

علي مجيد

حسن علي

ق��م��ة م��ث��ي��رة ب��ي��ن األه���ل���ي وب����ارب����ار ال��ي��وم

وضع في المستوى األول ونظام جديد للمسابقة
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الطلبات القديمة

جلسة 
النـــواب

• اخت�صا�صية الإعالم مبجل�س 	
النواب دينا الريفي

حميد: مدار�س متتلئ بالأجانب ول للتجميل الإعالمي
النعيمي: توظيف 1750 بحرينيا من خريجي كلية املعلمني

و�ص���ف النائب ع���ادل حميد اآلي���ة توظيف 
املعلمني يف وزارة الرتبي���ة والتعليم باملثرية 
لل�ص���بهات، وق���ال اإن �صيا�ص���ة التكت���م وعدم 
ال�ص���فافية يف الإعالن عن اأرقام التوظيف تثري 
عالم���ات ال�ص���بهة يف مل���ف التوظيف واإق�ص���اء 

البحرينيني.
وتابع “هناك م���ن لديهم عقدة يف توظيف 
البحرين���ي يف �ص���لك التعلي���م وه���ذه حقيقة ل 
ميك���ن اأخفاوؤه���ا، املدار�س متتل���ئ بالأجانب، 
اأما �صيا�ص���ة التجميل الإعالمي، ف���ال تقنع اأحدا 

يف البحرين، و�ص���توؤدي اإلى مزي���د من التدهور 
يف خمرجات التعليم. وتاب���ع “هل من املعقول 
األ متل���ك الوزارة عدد املوظفني الأجانب خالل 
الث���الث �ص���نوات، ويكتف���ي الوزير بان ن�ص���بة 
الذكور الأجانب من 9 % اإلى 12 %، واأن ن�صبة 

الأجانب من الإناث 3 %.
من جهته، اأكد وزير الرتبية والتعليم ماجد 
النعيم���ي الأولوي���ة يف التوظي���ف للبحرينيني، 
واأن دور ال���وزارة البح���ث ع���ن املوظف املميز، 
وهي لي�ص���ت جهة توظيف، واأنه ل يوجد اإق�صاء 

للبحرينيني يف التوظيف يف الوزارة.
وتابع: نعط���ي الأولي���ة يف التوظيف لكلية 
املعلمني التي ت�ص���ند العملية التعليمية، ومت 
توظيف 1750 من خريجيه���ا، وهم بحرينيون، 

ونحن نلتزم بالبحث عن البحريني املوؤهل.
واأ�ص���اف “نعل���ن يف ال�ص���حف املحلية عن 
ال�ص���واغر بتخ�ص�ص���اتها، ولي�س لدينا اأي �صيء 
نخفي���ه، وم�ص���وؤوليتنا األ اأترك ف�ص���ال من دون 
معل���م، وكل عن����رش بحريني موؤه���ل ي�رشفني اأن 

يكون يف الوزارة.

تاأخر بيوت اللوزي ب�سبب اإخالء اأر�س م�ستاأجرة 
يقع عليها 143 وحدة �صكنية

ذكر النائب عي�صى تركي اأن العديد من املواطنني يف منطقة اللوزي ممن مر 
على طلباتهم الإ�صكانية 24 �صنة مل يتم تخ�صي�س وحدات لهم، وهناك من يعود 
طلبه للعام 1994. وتابع اأن اأ�صحاب الطلبات يف مدينة حمد وغريها يعانون عدم 
العدال���ة يف توزيع الوحدات لعدم اعتم���اد الأقدمية ولفت اإلى اأن هناك مواطنني 
ت�ص���لموا �ص���هادة تخ�ص���ي�س وحدات يف م�رشوع اللوزي الإ�ص���كاين، منهم فئة من 
الطلبات القدمية، ومل يتم التوا�ص���ل معها لل�ص���حب عل���ى وحداتهم، يف حني اأن 
هناك ت�رشيحات للوزير اأنه مت النتهاء من توزيع وحدات اللوزي. من جهته، اأ�صار 
وزير الإ�ص���كان با�ص���م احلمر اإلى اأن “تاأخر امل�رشوع ب�ص���بب اأر�س تاأخر امل�ص���تاأجر 
باإخالئها، تقع عليها 143 وحدة �ص���كنية، واأن الوزارة ب�صدد النتهاء منها قريبا. 
واأكد اأن كل مواطن ت�ص���لم �ص���هادة التخ�صي�س يكون م�ص���تحقا عند ت�صليم هذه 
امل�رشوع، واأن كل املواطنني الذين ت�ص���لموا �ص���هادات مت التوا�ص���ل معهم اأو يف 

طور التوا�سل معهم اإال من فقد �رشطا من �رشوط اال�ستحقاق.

ليلى مال اهلل

عمال القطاع اخلا�س... ي�ستاهلون

معا�س املرحومة لأرملها

150 بـيـًتـا لأهـالـي اللـوزي قـريـبــا

ال�سـاعـر وبـوحـ�سـن وبـوهـنـدي... هـدنــة جـديـدة

تفاوت يف تلبية طلبات كرزكان واملالكية و�صدد و�صهركان... احلمر لل�صماك: 

�صحب الق�صية ورف�س رفع احل�صانة ول تطاول على الرئا�صة

اأكد وزير الإ�ص���كان با�ص���م احلمر اأنه �صيتم 
تخ�ص���ي�س 150 وحدة �ص���كنية الأه���ايل منطقة 
اللوزي يف القريب العاجل، وبنينَّ اأن تخ�ص���ي�س 
ه���ذه الوح���دات �صي�ص���هم يف انخفا����س ع���دد 
الطلبات، والتي مت تغطيتها حتى �صنة 1999.

من جهتها، ت�صاءلت النائب جميلة ال�صماك 
ع���ن �ص���بب التف���اوت ب���ني ال�ص���نوات التي مت 

تلبي���ة طلبات اأهايل الدائرة )12( من املحافظة 
ال�ص���مالية، والت���ي ت�ص���مل الل���وزي وك���رزكان 
واملالكية و�صدد و�صهركان، والتي بلغ عددها 

1772 حتى العام 2004.
معاي���ري  اأن  اإل���ى  احلم���ر  الوزي���ر  ولف���ت 
تخ�ص���ي�س الوح���دات تعتم���د عل���ى الأقدمي���ة، 
وهن���اك بع����ض ال����رشوط التي تنظ���ر فيها جلنة 

الإ�ص���كان كعدد اأف���راد الأ�رشة واحلالة ال�ص���حية 
ل�ص���احب الطل���ب وموق���ع ال�ص���كن وغريها من 
ال����رشوط التي تتطل���ب التعجيل يف تخ�س���ي�ض 
الوحدة ال�ص���كنية. وذكر النائب عادل الع�صومي 
تعليقا على اإجابة �صفهية للوزير احلمر اإن كرثة 
الأ�صئلة الربملانية املوجهة للوزير لي�صت دليل 

تق�صري واإمنا لثقل امللف ال�صكاين.

�صوت جمل�س النواب وبالأغلبية يف جل�صته 
اأم�س �صد طلب وزير العدل وال�صوؤون الإ�صالمية 
والأوقاف ال�ص���يخ خالد ب���ن علي اآل خليفة برفع 

احل�صانة عن النائب اأن�س بوهندي.
واأعلن كل من النائب خالد ال�صاعر والنائب 
جم���ال ب���و ح�ص���ن ع���ن تنازلهم���ا عن ال�ص���كوى 
املرفوعة من جانبهما �ص���د بوهن���دي، موؤكدين 
اأنهما �ص���يبادران ل�ص���حب دعواهما م���ن النيابة 
كبادرة ح�ص���ن نية، ودعَوا املجل�س للت�ص���ويت 

�صد رفع احل�صانة عن بو هندي.
وقبل الت�ص���ويت اأك���د النائب ماجد املاجد 
اأن اللجنة الت�رشيعية تعمل حتت منظورة اإدارية، 
واأن الن�صاب حال دون اتخاذ قرار يف طلب وزير 
الع���دل. وذكر النائب اأن�س ب���و هندي اأن الكالم 
ال���ذي مت تداوله يف و�ص���ائل التوا�ص���ل عار من 
ال�ص���حة، قائال “ل اأر�ص���ى اأن مت����س القيادة اأو 
رئي����س املجل����س اأو املوظف���ات يف املجل�س اأو 

ي�صاء اإليهن، واأن الأمر كيدي منذ البداية”.
من جهت���ه، حتدث النائب عبا�س املا�ص���ي 
ع���ن عدم رف�ص���ه لرف���ع احل�ص���انة، قائ���ال “لن 

اأتعام���ل بعاطفة يف هذا املو�ص���وع، ولن اأرف�س 
رف���ع احل�ص���انة ع���ن اأي نائ���ب والق�ص���اء نزيه، 

ولي�س هناك م�صكلة يف رفع احل�صانة.
اأم���ا النائب عبد املجيد الع�ص���فور، فاعترب 
ما مت تداوله عرب و�ص���ائل التوا�ص���ل الجتماعي 
اإ�ص���اءة تتج���اوز املجل����س وال�ص���لطة الت�رشيعية 
لت�ص���ل اإلى رموز الوطن، داعيا بو هندي لقبول 
رف���ع احل�ص���انة لتبي���ان احلقائق وحت���ى يربئ 

�صاحته.
وطال���ب النائ���ب عبدالرحم���ن ب���و علي من 
النياب���ة العام���ة تبي���ان احلقائق اأم���ام اجلميع، 
معتربا التغريدات التي مت تداولها اإ�ص���اءة لكل 

ال�صعب البحريني.
واأ�صار النائب الأول للرئا�صة علي العرادي 
اإلى اأنه حفظا حلق اجلميع يجب اأن تقوم النيابة 

بالتحقيق يف الإ�صاءة.

واف���ق جمل�س النواب عل���ى ت�رشيع ي�ص���مح للموؤمن 
عليه���م من عمال القط���اع الأهلي ب�رشاء �ص���نوات خدمة 
افرتا�ص���ية مبا ل يتجاوز 5 �صنوات، اأ�صوة باملوظفني 

يف القطاعني احلكومي والع�صكري.
واعت���رب النائب ماج���د املاجد اأن امل����رشوع بقانون 
يحق���ق الأمان الوظيفي، ويعترب احرتاما لكل من يعمل 
يف القط���اع اخلا�س والعمالة الوطني���ة هم الرثوة التي 

يجب اأن نحافظ عليها “وي�صتاهلون اأهل البحرين”.

م���رر جمل����س الن���واب ت�رشيع���ا يهدف اإل���ى حتقيق 
امل�ص���اواة ب���ني املراأة والرج���ل يف ا�ص���تحقاق املعا�س 
التقاع���دي عند وف���اة اأي منهما، بحيث ي�ص���تحق الزوج 
ن�ص���يبا من املعا�س التقاعدي لزوجت���ه املتوفاة دون 

ا�سرتاط؛ كونه عاجزا.
واأقر املجل�س ت�رشيعا ب�صاأن تنظيم عملية ا�صتخراج 

الرمال وبيعها.

• علي املقلة وعي�صى تركي	

تصوير: خليل ابراهيم

• •وزير الرتبية	 بوعلي والبلو�صي وخلفهما اخلاجة وحميد	

• عادل الع�صومي	

• • بوهندي	  النجار واملا�صي وبوح�صن	

26 نائًبا يرف�صون 
رفع احل�صانة

  
- احل�صور: 35 نائبا

- املوافق���ون على رفع احل�ص���انة 
6 ن���واب، وهم: جالل املحفوظ، وعبا�س 
املا�ص���ي، وعلي الع���رادي، وغ���ازي اآل 

رحمة، وجميد الع�صفور، وحممد ميالد.
وه���م:  ن���واب،   3 املمتنع���ون   -
الرئي����س اأحمد امل���ال، وحم���د الدو�رشي، 

وروؤى احلايكي.
- غري املوجودين اأثناء الت�ص���ويت 
)ح�ص���ب �صا�ص���ة الت�ص���ويت( 5 نواب، 
وهم: جم���ال بوح�ص���ن، وخالد ال�ص���اعر، 
العمادي  وعي�ص���ى الكوهج���ي، وحمم���د 

واأن�س بوهندي.
- الراف�ص���ون رف���ع احل�ص���انة 26 

نائبا.
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“كي بي إم جي” تكافح “غسل األموال”
تنّظ����م ك����ي ب����ي اإم ج����ي يف البحري����ن، �رشك����ة 
التدقيق وال�رشائب واال�شت�ش����ارات، ندوًة ت�ش����ّلط 
فيها ال�ش����وء على اآثار املخاطر املرتبطة بغ�ش����ل 
االأموال. و�شُتعقد هذه الندوة املمتدة على ن�شف 
ي����وم يف فندق داون ت����اون روتانا ي����وم االأربعاء 7 
مار�س 2018، و�ش����تحمل الن����دوة عنوان “مكافحة 
غ�ش����ل االأم����وال: التوّجه����ات والتحدي����ات يف ع�رش 

الرقمنة”.
وقال ال�رشيكة ورئي�ش����ة ق�ش����م اال�شت�ش����ارات 

اخلا�ش����ة باملخاط����ر يف �رشك����ة ك����ي ب����ي اإم جي يف 
البحري����ن جيابري����ا بارتيب����ان “اإن غ�ش����ل االأم����وال 
عبارة عن عملية يحاول فيها اجلناة اإخفاء م�ش����در 
االإي����رادات املوّل����دة من اأن�ش����طتهم الغ����ر �رشعية 
وملكيته����ا. وتوؤدي التغّرات التقنية ال�رشيعة اإلى 
جرائ����م مالية اأكرث تطّوًرا من اأي وقت م�ش����ى. ويف 
حال عدم الك�ش����ف ع����ن مثل ه����ذه اجلرائم، ميكن 
ر  لالأم����وال الت����ي مّت غ�ش����لها اأن تع����ود باأث����ر مدمِّ
عل����ى املجتمع االقت�ش����ادي القومي ككّل. من هذا 

املنطلق، ت�ش����طلع البنوك واملوؤ�ش�ش����ات املالية 
بدور رئي�س يف الك�ش����ف عن عمليات غ�شل االأموال 
ومكافحته����ا م����ن خ����الل االمتثال الأنظم����ة مكافحة 
غ�ش����ل االأموال العاملي����ة واملحلي����ة. وتهدف هذه 
الفعالية اإل����ى دعم هذه البنوك واملوؤ�ش�ش����ات يف 

جهودها التي تبذلها يف هذا االإطار”.
مثالي����ة  من�ش����ًة  الفعالي����ة،  ه����ذه  ت�ش����ّكل 
التدقي����ق  جم����ال  يف  وللعامل����ن  للم�ش����وؤولن 
الداخل����ي من �ش����تى موؤ�ش�ش����ات مملك����ة البحرين؛ 

كي يكت�ش����بوا املعلوم����ات واخل����رات القّيمة من 
اخل����راء املخت�ش����ن يف اإدارة املخاط����ر ومكافحة 
غ�شل االأموال من �رشكة كي بي اإم جي فيما يتعّلق 
باأثر التقنيات الرقمي����ة على اجلرائم املالية. كما 
�شت�ش����تعر�س الفعالي����ة الط����رق الت����ي ميكن من 
خاللها للبنوك واملوؤ�ش�ش����ات املالية تطوير برامج 
م�ش����ممة وف����ق معطياته����ا واحتياجاتها اخلا�ش����ة 
ملكافح����ة غ�ش����ل االأم����وال، والتخفي����ف م����ن وطاأة 

املخاطر املرتبطة باأن�شطة غ�شل االأموال كذلك.

“باس” تشارك في معرض التوظيف بالجامعة التطبيقية

“هيونداي” تستعرض أول سيارة كهربائية ذاتية القيادة 

“فيرست موتورز” تطلق حملة المتالك سيارة جديدة 

�شاركت �رشكة خدمات مطار البحرين )با�س( 
يف معر�س التوظيف بجامعة العلوم التطبيقية. 
والتقى ممثل���و �رشكة با�س يف املعر�س بالطلبة 
والباحثن ع���ن العمل، وقدموا لهم الن�ش���ائح 
والتوجيه���ات الالزم���ة خللق م�ش���تقبل وظيفّي 

ناجح. 
كم���ا اأطلع���وا امل�ش���اركن عل���ى الفر����س 
التدريبي���ة والوظيفي���ة التي تقدمه���ا ال�رشكة. 
حيث تاأتي هذه امل�ش���اركة �ش���من ا�شرتاتيجية 
)با�س( ال�شاعية اإلى تعريف الطالب والباحثن 
عن العم���ل يف البحرين ب�ش���وق العم���ل املحلّي 
والفر�س املتاحة يف قطاعات اخلدمات الطران 

وخدمات املطار.
يذك���ر اأن �رشك���ة خدم���ات مط���ار البحري���ن 
“با�س” قد تاأ�ش�ش���ت يف العام 1977، ومتتلك 
�ش���جالً حافالً على امتداد 40 �ش���نة م���ن العطاء 
املتوا�ش���ل، وهي امل�ش���غل الوحي���د للخدمات 
االأر�ش���ّية يف مطار البحرين الدويّل منذ اإن�ش���اءه 
كاأول مط���ار دويّل يف منطق���ة اخللي���ج العربية. 
وه���ي كذل���ك ا�ش���م موث���وق يف ع���امل اخلدمات 
ك�رشكة معتمدة من قبل برنامج تدقيق ال�شالمة 
للعملي���ات االأر�ش���ّية لالحت���اد ال���دويّل للنق���ل 

اجلوّي. وتقدم �رشكة “با�س” عدًدا من االأن�شطة 
التجارّي���ة من بينها: خدم���ات مناولة الطائرات 
وال���ركاب، خدم���ات التموين، خدمات هند�ش���ة 

الطائ���رات، ومرك���ز با�س للتدريب الهند�ش���ي 
“بيتك”، باالإ�ش���افة اإلى امتالك واإدارة �شاالت 

املطارات.

املنام���ة  - هيون���داي: جنح اأ�ش���طول من 
�ش���يارات نيك�ش���و الكهربائي���ة العاملة بخاليا 
الوق���ود وامل���زودة بتقنيات القي���ادة الذاتية 
والتي ك�ش���فت عنها هيون���داي موتور النقاب 
حديث���اً، يف اإكمال رحلة ذاتية القيادة على اأحد 
الطرق���ات ال�رشيع���ة يف كوري���ا مل�ش���افة بلغت 
190 كيلوم���رًتا، وهي اأطول م�ش���افة تقطعها 
مركب���ة ذاتي���ة القي���ادة على الط���رق الكورية 
و�ش���ملت ال�ش���ر ب�رشعات و�ش���لت اإل���ى احلد 
االأق�شى امل�شموح به والبالغ 110 كيلومرتات 
يف ال�ش���اعة، وذل���ك يف اأعق���اب جت���ارب قيادة 
�ش���ابقة ناجحة اأجريت ب�رشع���ات اأقّل على طرق 

داخلية.
و�ش���اركت يف التجربة ث���الث من املركبات 
الكهربائية الريا�ش���ية متعددة اال�شتخدامات 
“نيك�ش���و” م���ن اجليل املقب���ل، الت���ي ُينتظر 
طرحه���ا يف ال�ش���وق الكوري���ة ال�ش���هر املقبل، 
وُجّهزت جميعها بامل�شتوى الرابع من تقنيات 
القي���ادة الذاتي���ة. وميك���ن للمركب���ات ذاتية 
القي���ادة عند امل�ش���توى الراب���ع اأن تعمل دون 

تدخ���ل اأو اإ�رشاف ب�رشي يف ظ���ل ظروف حمددة، 
وف���ق تعري���ف اجلمعي���ة العاملية ملهند�ش���ي 
املركب���ات SAE، ما ي�ش���مح لل�ش���يارة قيادة 

نف�شها باأمان دون اأي تدخل ب�رشي.
العا�ش���مة �ش���يوؤول  التجرب���ة يف  وب���داأت 
 SETو  CRUISE زّري  عل���ى  بال�ش���غط 
املثبت���ن على عجل���ة القي���ادة الذاتي���ة لكل 
مركب���ة، ليتح���ول من���ط القي���ادة يف اأ�ش���طول 

املركبات الثالث اإلى القيادة الذاتية وتنطلق 
يف رحل���ة امت���دت مل�ش���افة 190 كيلومرًتا اإلى 
مدين���ة بيونغ ت�ش���انغ. واأ�ش���بحت ال�ش���يارات 
تتجاوب مع حركة املرور الطبيعية يف الطريق 
ال�رشي���ع وقام���ت بتغي���ر امل�ش���ارب واأج���رت 
من���اورات يف القي���ادة ومّرت م���ن بوابات دفع 
ر�ش���وم الط���رق با�ش���تخدام نظ���ام ال �ش���لكي 

لتحديد مواقع البوابات بدقة.

اأطلقت �رشكة فر�شت موتورز؛ الوكيل 
وامل����وزع احل�����رشي ل�ش����يارات هيونداي يف 
مملك����ة البحرين، موؤخًرا حملتها “�ش����يارات 
جذاب����ة وعرو�س مريحة” التي متنح العمالء 
مي����زات رائعة عند �رشائهم ل�ش����يارة جديدة 
باأق�ش����اط �ش����هرية مي�����رة عل����ى موديالت 
خمتارة من هيونداي، مما يجعل من امتالك 

اإحدى هذه ال�شيارات يف غاية ال�شهولة.
با�شتطاعة العمالء الراغبن بامتالك اأي 
من �ش����يارات هيونداي الرائعة اال�شتفادة 
من ه����ذه احلملة عر االختي����ار من جمموعة 
رائعة من �ش����يارات هيونداي التي ي�شملها 
هذا العر�س ومنها �ش����يارة هيونداي اأزيرا 
�لأنيقة و�ملتو�فرة باأق�ش����اط �ش����هرية تبد�أ 
م����ن 154 ديناًرا. وملحبي �ش����يارات الدفع 
الرباعي الديناميكية، تقدم �رشكة فر�شت 
موتورز �ش����يارتها هيونداي تو�شان مقابل 

ق�شط �شهري بقيمة 104 دنانر فقط.
وباإمكان الزبائن اال�ش����تمتاع بحزمة من 
االمتي����ازات الرائعة ذات القيمة امل�ش����افة 

الت����ي تت�ش����منها هذه احلملة، كالت�ش����جيل 
املجاين والتاأمن املجاين اإ�ش����افة ل�شمان 
م����دى احلي����اة و�ش����يانة جمانية ت�ش����ل اإلى 

60،000 كم اأو لثالث �شنوات.
و�رشح املدير العام اإح�ش����ان �شي�ش����تي،  
قائ����ال: “اإنه مل����ن دواعي �رشورن����ا اأن تعلن 
فر�ش����ت موت����ورز لزبائنه����ا ع����ن اإط����الق 
حملته����ا الرتويجي����ة اجلدي����دة “�ش����يارات 

جذابة وعرو�س مريحة” التي تقدم عرو�شاً 
ال ت�ش����اهى على �ش����يارتي، هيونداي اأزيرا 
وتو�ش����ان. ونحن يف �رشكة فر�شت موتورز، 
نحر�����س دائًم����ا عل����ى التاأك����د من ح�ش����ول 
زبائنن����ا على االأف�ش����ل من كل �ش����يء ومع 
عرو�س �لأق�ش����اط �ل�شهرية �ملذهلة فلي�س 
هنال����ك وقت اأف�ش����ل م����ن االآن ل�����رشاء هذه 

ال�شيارات”. 

“السيارات األوروبية” تحصد جائزة التمّيز 

“جارمكو” تتحول لتقنية الحوسبة 
السحابية لخدمات “أمازون”

ح�ش���دت �رشكة ال�شيارات االأوروبية؛ 
الوكيل احل�رشي ل�ش���يارات رولز-روي�س 
جائزت���ن  البحري���ن،  يف  كارز  موت���ور 
ممّيزت���ن خ���الل موؤمتر وجوائ���ز الوكالء 
احل�رشي���ن االإقليمين ال���ذي اأقيم هذه 

ال�شنة. 
وق���د ح����رش هذا احل���دث ال���ذي عقد 
وكب���ار  موظف���ون  املا�ش���ي  ال�ش���هر 
رولز-روي����س  وكالء  م���ن  امل�ش���وؤولن 
م���ن خمتل���ف اأنح���اء املنطق���ة لالحتفال 
باإجن���ازات الوكالء، بل واأي�ًش���ا باإجنازات 
املوّظف���ن الذي���ن ي���وؤّدون واجباته���م 
ا  براع���ة ويظهرون م�ش���تويات عالية جدًّ

من التفاين.
ح���از موظفان م���ن �رشكة ال�ش���يارات 
االأوروبي���ة جائزت���ن فرديت���ن تقديًرا 
نيكوال����س  وهم���ا  املتف���ّوق،  الأدائهم���ا 
كابرال الذي ا�ش���تحّق “�ش���هادة الفني 
املح���رتف” بينما حاز حمّمد م�ش���تاق من 
�رشكة ال�شيارات االأوروبية اأي�ًشا “�شهادة 

التمّيز يف اخلدمة ما بعد البيع”.  
م���ن �ش���اأن ه���ذه اجلوائز اأن ت�ش���ّلط 
ال�ش���وء عل���ى مكان���ة �رشك���ة ال�ش���يارات 

االأوروبي���ة و�ش���معتها يف تق���دمي اأعل���ى 
معاير اخلدم���ة واملعرفة الفنية والدعم 

لعمالئها.
لرول���ز- الت�ش���ويق  مدي���ر  وق���ال 
روي����س يف �رشك���ة ال�ش���يارات االأوروبي���ة 
ر�ش���يد الزياين “ن�ش���عر جميعنا يف �رشكة 
ال�ش���يارات االأوروبية بالفخر الكبر جتاه 
نيكوال�س كابرال وحمّمد م�شتاق. فلقد 
اأظه���ر كٌل منهم���ا التزاًم���ا فائًق���ا جت���اه 
ال�رشكة والعمالء على ال�شواء، وهو التزام 
يفوق ح���دود الواج���ب وهما ي�ش���تحقان 

جائزتيهما عن جدارة”.
�ش���اعدت  “لق���د  قائ���اًل:  واأ�ش���اف 
جهودهم���ا عل���ى تر�ش���يخ مكان���ة �رشكة 
ال�ش���يارات االأوروبي���ة و�ش���معتها عل���ى 
�ش���عيدي الدع���م الفن���ي ع���ايل اجلودة 
هات���ن  ولع���ّل  بالعم���الء.  والعناي���ة 
اجلائزتن هم���ا جائزت���ان فرديتان غر 
اأّنهم���ا تعك�ش���ان ثقاف���ة العم���ل اجلدي، 
وااللت���زام بالتمّيز واأعل���ى معاير خدمة 
العم���الء والت���ي يظهره���ا كلٌّ ف���رد م���ن 
ال�ش���يارات  �رشك���ة  يف  فريقن���ا  اأع�ش���اء 

االأوروبية”.

املنامة - جارمكو: توا�ش���ل اخلليج 
لدرفل���ة االأملنيوم )جارمك���و(، اأحد اأكر 
االأملنيوم  التكميلية لدرفل���ة  امل�ش���انع 
يف ال�رشق االأو�ش���ط يف تطبيق وا�شتخدام 

اأف�شل احللول ال�شحابية الرقمية.
وجنحت جارمكو بالتع���اون مع �رشكة 
املوؤي���د للكمبيوت���ر يف نق���ل بع����س من 
تطبيقاتها الرئي�شة املهمة، مثل املوقع 
االإلكرتوين، اخلدم���ة الذاتية للموظفن، 
بوابة اال�شتبيان/امل�شح وتخزين قاعدة 
بيان���ات �ش���جالت التدقي���ق والتقاري���ر 
اإل���ى منطقة البنية التحتي���ة من “اأمازون 

خلدمات االإنرتنت”. 
ي�ش���تخدم املوقع نظام معن الإدارة 

حمت���وى ال�رشك���ة الديناميك���ي، اإ�ش���افة 
اإل���ى نظ���ام اإدارة الوظائ���ف ال���ذي يتم 
في���ه ا�ش���تقطاب، وتوف���ر بوابة تقدمي 
للمر�شحن املحتملن الذي ميكنهم من 
احل�ش���ول على فر�شة للعمل يف جارمكو. 
اإ�شافة اإلى ذلك، فاإن هذا النظام ي�شمل 
اأي�ش���ا معلوم���ات ع���ن جمي���ع ال����رشكات 
التابع���ة جلارمك���و يف اأ�ش���رتاليا واأوروبا 
وتايلند و�ش���نغافورة والواليات املتحدة 
االأمركي���ة. كم���ا اأن���ه �ش���يتم قريبا نقل 
تطبي���ق املناق�ش���ات االإلكرتونية الذي 
ي�ش���مح للبائعن بتقدمي ت�شعراتهم/
طلب الئحة االأ�ش���عار ع���ر االإنرتنت اإلى 

اأمازون خلدمات االإنرتنت.

• جيابريا بارتيبان 	
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اأطلقت نوكي���ا الن�سخة اجلدي���دة من الهاتف 
دويل  موؤمت���ر  يف   3110 نوكي���ا  الأ�سط���وري 
برب�سلونة، حيث اأعادت ال�رشكة الفنلندية العريقة 

.4G هاتفها ال�سهري 8110 من جديد بن�سخة

يب���دو اأن نوكيا تراهن عل���ى حنني م�ستخدمي 
هواتفه���ا للما�س���ي، وبعد جناح جترب���ة اأيقونتها 
ال�سابق���ة، الأمر الذي دفعه���ا للك�سف عن الن�سخة 

اجلديدة باللون الأ�سفر للهاتف املعروف.
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1870
العثماين  ال�سلطان 
الأول  ال��ع��زي��ز  ع��ب��د 
ي�������رشح ب��ا���س��ت��ق��الل 
البلغارية  الكني�سة 
ع������ن ب���ط���ري���رك���ي���ة 

الق�سطنطينية.

1897
الفرن�سية  ال��ق��وات 
ت������زي������ح امل����ل����ك����ة 
اآخر  الثالثة  رنافالونا 
من  مدغ�سقر  م��ل��وك 

احلكم.

1922
ب���ري���ط���ان���ي���ا ت��ق��ب��ل 

با�ستقالل م�رش.

1935
وال��������س ك����اروث����رز 

يكت�سف النايلون.

 1942
ال���ق���وات ال��ي��اب��ان��ي��ة 
ج���زي���رة  يف  ت����ن����زل 
ان��دون��ي�����س��ي��ا خ��الل 
احل������رب ال��ع��امل��ي��ة 

الثانية.

1953
ج��ي��م�����س وات�������س���ون 
وف��ران�����س��ي�����س ك��ري��ك 
لأ�سدقائهما  يعلنان 
للرتكيب  اكت�سافهما 
للحم�س  الكيميائي 
ك��ان  بينما  ال���ن���ووي، 
الإعالن الر�سمي عنه يف 
�سدور  بعد  اأبريل   25
مقالهما يف جملة نيت�رش 

يف 2 اأبريل.

مسافات

لقاءات منتدى البحرين للكتاب يناقش كتاب “العين واإلبرة”
يقيم مرك���ز عي�سى الثق���ايف بالتعاون مع مرك���ز عبدالرحمن 
كان���و الثق���ايف يف الثامن���ة من م�ساء الي���وم الأربع���اء املوافق 28 
فرباير اجلاري اللقاء ال�ساد�س من منتدى البحرين للكتاب مبركز 
عبدالرحمن كان���و الثقايف، حيث يناق�س املنت���دى كتاب “العني 
والإب���رة: درا�س���ة يف األف ليل���ة وليلة” ملوؤلفه الناق���د عبدالفتاح 

كيليطو، ويقدمها فهد ح�سني وتديرها مع�سومة املطاوعة.
وينق�س���م الكت���اب اإلى �سبعة ف�س���ول، ويطبقه���ا على �سبع 
حكاي���ات م���ن “األ���ف ليل���ة وليل���ة” للو�س���ول اإلى فه���م ملعاين 
احلكايات وكيفي���ة توالدها والهدف من روايتها، كما ي�ستعر�س 
الكتاب اخليوط ال�رسدية لكل حكاية من احلكايات مكت�شفاً يف كل 
منها العربة من رواية احلكايات والغر�س منها واجلمهور املوجه 

لها.
ويدعو املركز كاف���ة الأدباء واملثقفني حل�سور اللقاء واإثراء 
النقا�س ال���ذي يهدف اإلى تعزيز ثقافة القراءة والرتقاء الفكري 

للمجتمع، وذلك يف مركز عبدالرحمن كانو مبنطقة ال�سهلة. 

ما قصة السعودي بائع “كليجا” الوسيم؟

ا�سب���ح يف ليل���ة و�سحاها �س���اب �سع���ودي و�سيم عرف 
با�س���م “بائع الكليجا” عرب مواقع التوا�سل الجتماعي اأ�سهر 
من نار على علم بعد ان اأثار اإعجاب الفتيات بو�سامته وجذب 
الكث���ريات منهن، لدرج���ة اأ�سبح حدي���ث ال�سعودية باأكملها 
بعد ان تناق���ل �سعودي���ون مقاطع فيديو وّثقه���ا اأ�سخا�س 

خالل مهرجان اجلنادرية.
وانت����رش على موق���ع التوا�س���ل مثل “ توي���رت” ها�ستاغ 
بعن���وان #بايع_الكليج���ا فيه �سور ومقاط���ع فيديو لل�ساب 
الق�سيم���ي الو�سي���م وهو يق���وم ببيع الكليج���ا والعديد من 
الفتي���ات يتحلقن من حوله، وظهر ال�س���اب يف اأحد املقاطع 
وا�سعا كمامة على وجهه، يبدو من ذلك قا�سدا اإخفاء مالمح 
وجه���ه، ويف مقطع اآخر مت ر�سده وهو ي�سع كي�سا بال�ستيكيا 
تفادي���ا من ف�س���ول امل�سورين، وه���و ما �سبب ل���ه ا�ستياء 
وم�سايق���ات، مم���ا دفع���ه لكتابة لفت���ة وعلقه���ا على جدار 

املكان ب�سكل وا�سح “ا�سرت بعدين �سور”.

وحت���دث عب���داهلل يف فيدي���و مت تداول���ه ع���رب مواق���ع 
التوا�سل الجتماعي، عن ا�سرتاكه يف الكثري من املهرجانات 
يف مناط���ق خمتلف���ة يف ال�سعودي���ة منها يف حائ���ل واملدينة 
وتب���وك والريا����س وحر�س���ه عل���ى عمل���ه يف املهرجان���ات 
واملعار�س، موؤكداً اأنه بداأ عمله وهو يف عمر 17 �سنة. ويعمل 
مع عب���داهلل الدبيخي فريق متكامل من ال�سباب ال�سعوديني 
يف تنظيم املهرجانات واملعار�س وال�سعبيات. وقال عبداهلل 
“اأعمل يف الكوالي�س، واأحيانا اأ�سارك البائع يف بيع املنتجات 
ال�سعبية، وهذه املرة م�ساركتي يف اجلنادرية اأثارت اجلدل”. 
وردا على �سوؤال حول حالته الجتماعية قال عبداهلل باأنه غري 
مت���زوج. والكليجا ه���ي واحدة من اأ�سه���ر احللويات ال�سعبية 
يف ال�سعودي���ة وه���ي عبارة ع���ن ب�سكويت بالقرف���ة والهيل 

والزجنبيل. 
واأعادت ق�سة بائع الكليج���ا اإلى الأذهان، ق�سة ال�ساب 
الباك�ست���اين اأر�سد خان الذي حتول من بائع �ساي ب�سيط اإلى 
عار�س اأزياء عاملي بعدما �سورته �سحافية وهو يزاول عمله 

يف اإ�سالم اآباد.

 تحضيرات األوسكار 2018.. 

ما األفالم التي ستفوز هذا العام؟
�سيك���ون خالل اليام املقبلة م�رشح دولبي 
مبدين���ة هولي���وود حم���ط انظار الع���امل، حيث 
�سي�ستقب���ل اكرب واأع���رق مهرج���ان �سينمائي 
على وجه الأر�س، جوائز اأكادميية علوم وفنون 
ال�سور املتحركة “اأو�س���كار” يف دورته ال� 90 
وال���ذي �سيقام ي���وم الأحد املواف���ق 4 مار�س 
املقب���ل، لتك���رمي اأف�سل الأف���الم املعرو�سة 
العام 2017.

وكانت الكادميية قد اأعلنت عن قائمتها 
النهائي���ة للنج���وم املنوط بهم تق���دمي جوائز 
احلفل، ابرزه���م: “مارجوت روب���ي، ماهر�سال 
علي، �سادويك بو�سيمان، فايول دافي�س، لورا 
ديرن، جينيفر جارن���ر، جريتا جريوجن، تيفاين 
هادي����س، توم هولند، كومي���ل ناجنياين، اميا 
�ست���ون، داني���ال فيج���ا، ج���ال ج���ادوت، مارك 

هاميل”.
تاميز”  “نيويورك  �سحيفة  ون�������رشت 
الأم��ريك��ي��ة ت��ق��ري��را حت��دث��ت ف��ي��ه ع��ن اأب���رز 
التي وقع تر�سيحها جلوائز  الأفالم 
ل�سنة  الأو����س���ك���ار 
وال���ت���ي   ،2018
ت�����س��ن��د لأف�������س���ل 
الأفالم يف العامل عن 
العديد من الفئات.

وق������������ال������������ت 
اإن  ال�������س���ح���ي���ف���ة، 
ال��ق��ائ��م��ة ال��ن��ه��ائ��ي��ة 
جل���وائ���ز الأو����س���ك���ار 
�سهدت  ال�سنة  لهذه 
“ذي  ف��ي��ل��م  ت��ر���س��ي��ح 
واتر”  اوف  ���س��ي��ب 
قائمة  ب��ذل��ك  ليعتلي 
 13 لينال  املر�سحني، 
 15 جمموع  من  تر�سيحا 
اأف�����س��ل  ت�سمل  ج��ائ��زة 

فيلم.
ال�سحيف���ة  وذك���رت 
النتقامي���ة  الدرام���ا  اأن 
املث���رية للج���دل “ث���الث 
اإيبين���غ،  خ���ارج  لوح���ات 
اأي�س���ا  ب���رزت  مي���زوري”، 
كمناف�س قوي جدا، وتلقت 
اأو�سكار  تر�سيح���ات  �سبعة 
م���ن  وا�سع���ة  جمموع���ة  يف 

الفئ���ات، مبا يف ذلك اأف�سل �سورة. كما تلقى 
ملحمة احل���رب “دنكريك” ثماني���ة تر�سيحات 
كان الكث���ري منها يف الفئ���ات الفنية، و�سوف 
ين�سم ل�سباق اأف�سل �سورة. ومت تر�سيح هذه 
ال�سن���ة حوايل ت�سعة اأفالم لفئة اأف�سل �سورة، 
من بينهم فيلم “نادين با�سمك”، و”داركي�ست 
اآور”، و”غت اآوت”، و”ليدي بريد”، و”فانتوم 
ثري���د” و”ذا بو�ست”. ومن �سمن هذه الأفالم 
الت�سعة فق���ط “دونكريك” و”ذا بو�ست” تعد 
من الأفالم التي اأنتجت بال�رشاكة مع العديد من 
ا�ستوديوه���ات الت�سوير الت���ي عادة ما حتقق 

اأفالمها جناحا.
الرت�س���ح  اأن حمل���ة  ال�سحيف���ة  واأف���ادت 
جلوائ���ز الأو�سكار ق���د ا�ستم���رت يف هوليوود 
مل���دة خم�سة اأ�سه���ر. فقد ا�ست���دت املناف�سة 
بني فيلم “غت اآوت” الذي ي�سلط ال�سوء على 

العن�رشي���ة وال�ستيالء الثق���ايف، وفيلم الدراما 
واجلرمي���ة “ث���الث لوح���ات اإعالني���ة”، والذي 
تن���اول م�ساألة مو�سوع املراأة واجلن�س. وبينت 
ال�سحيف���ة اأن البع�س الآخ���ر ف�ّسل فوز فيلم 
“ذا بو�س���ت” بهذه اجلائ���زة. ف�سال عن ذلك، 
ف���ازت موؤلف���ة وخمرج���ة الفيلم ذات���ه، غريتا 
غريويغ، بجائزة اأف�سل خم���رج واأف�سل كاتب 
�سيناري���و. كما ح�سل فيلم “ليدي بريد” على 
جائ���زة اأف�س���ل ممثل���ة، الذي كان م���ن بطولة 
�سري�س���ا رونان، واأف�سل ممثلة م�ساعدة للدور 

الذي اأدته لوري ميتكالف.
واأك���دت ال�سحيف���ة اأن النجم���ة العاملي���ة 
الت���ي  ماكدورمان���د،  فران�سي����س  ال�سه���رية 
تر�سح���ت اأربع م���رات من قبل، ف���ازت بجائزة 
اأدائه���ا  بف�س���ل  �سينمائي���ة  ممثل���ة  اأف�س���ل 
الريادي يف “ثالث لوحات اإعالنية”. كما فازت 

بجائ���زة نقابة املمثل���ني لل�سا�س���ة. وان�سمت 
اإليه���ا �سري�س���ا رون���ان، و�س���ايل هوكينز عن 
دورهم���ا يف فيل���م “�سكل املي���اه”، ومارغوت 
روبي عن دورها يف فيلم “اأنا، تونيا”، ومرييل 
�سرتيب يف فيلم “ذا بو�ست”. واجلدير بالذكر 
اأن تر�سي���ح �سرتي���ب ع���ن دوره���ا يف الفيل���م 
جلائزة الأو�سكار كان للمرة احلادية والع�رشين 

يف تاريخها الفني.
غ���اري  املمث���ل  اأن  ال�سحيف���ة  وذك���رت 
اأولدم���ان ف���از بجائزة اأف�سل ممث���ل عن دوره 
يف فيل���م “داركي�ست اآور”، ال���ذي يج�سد فيه 
دور رئي�س الوزراء الربيطاين الراحل ون�ستون 
ت�رش�س���ل. وان�س���م اإليه يف ه���ذه الفئة كل من 
داني���ال كالوي���ا، وتيموث���ي �سالمي���ت، ع���ن 
دورهم���ا يف فيل���م” نادين با�سم���ك”، ودانيال 

دي لوي�س عن دوره يف فيلم “فانتوم ثريد”.

    BUZZ      
أحداث

كن هادئاً يف م�ساريعك وخمططاتك 
ول تعقدها 

اأك���ر مب�سوؤولياتك  عليك الهتمام 
وتهتم بنف�سك 

ا�ستخ���دم طاقتك لتحوي���ل الأ�سياء 
من اأفكار نظرية اإلى واقع ملمو�س

احلقائ���ق  كاف���ة  لدي���ك  اأن  تاأك���د 
الالزمة قبل اأن تتخذ اأي خطوة

لدي���ك اأ�سلوب �ساح���ر وقابلية على 
الإقناع يف احلياة

اأف���كارك قد تك���ون جي���دة ولكنها 
لي�ست بال�رشورة منا�سبة 

ابتعد عن املا�س���ي كي تتمكن من 
التقدم وال�سري 

انت تعي�س يف مرحلة الكت�ساف 
فرتقب جيداً 

بامل�ستقب���ل  ت�ستثم���ر  اأن  ح���اول 
لتك�سب املال 

العمل يحتاج ال���ى تركيز اكرب منك 
ا�ستغل كل حلظة

تعلم بع�س املهارات اجلديدة التي 
تزيد من دخلك 

الإره���اق والعمل الكث���ري هو نتيجة 
تراكم اأعمال �سابقة

الحمل:

األسد:

القوس:

الجوزاء:

الميزان:

الدلو: 

الحوت:

الثور: 

العذراء: 

الجدي:

السرطان:

العقرب: 

وم
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م ال
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22

طارق البحار



اإعدام �صرطي اأدين باغت�صاب طفلة وقتل والديها
 ذكرت و�س���ائل اإعالم �س���ورية، اأم����س الثالثاء، 
اأنه ج���رى اإعدام �رشطي يف دم�س���ق لإدانته بت�س���كيل 
“ع�س���ابة اأ�رشار”، واغت�س���اب طفلة وقت���ل والديها 
و�رشقة اأموال العائلة. وبح�س���ب و�سائل الإعالم التي 
تناقلت اخلرب، فاإن ال�رشطي بادي خليل جرماين، وهو 

م���ن منت�س���بي “فرع النجدة” يف دم�س���ق، ق���ام العام 
2015 بت�س���كيل ع�س���ابة اأ�رشار اقرتفت جرائم عدة، 
من بينها اغت�ساب قا�رش وقتل والديها. وفور ك�سف 
اجلرمية �س���ارع وزي���ر الداخلية اللواء حممد ال�س���عار 
بت�س���كيل جلنة حتقيق فورية، وفق م�سادر اإعالمية. 

وقالت امل�سادر اإن “توجيهات الوزير كانت �سارمة 
يف حال ثبوت تورط �لعنا�رص بهذ� �جلرم، و�إن عقابهم 
�سيكون �سديدا”. واأ�سافت امل�سادر اأن “حتقيقات 
اللجنة اأثبت���ت بعد اعرتافات ودلئ���ل على احلادثة، 

تورط �لع�صابة” بتلك اجلرائم.

 م�ؤ�صر جديد ي�ؤكد 
وج�د حياة يف املريخ

 ق���ال علم���اء اإن احلياة يف كوك���ب املريخ ممكنة، 
بعدم���ا اكت�س���فوا تكاث���ر البكترييا يف امل���كان الأكرث 
جفافا على الإطالق بالأر�س، وفق ما ذكرته �س���حيفة 
“تلغ���راف” الربيطانية. وعرث علم���اء على ميكروبات 
جمهري���ة يف ترب���ة اأتاكاما، يعتق���د اأنها و�س���لت اإلى 
هناك مقبل���ة من اأماكن اأخرى. وكان اخلرباء يعتقدون 
يف ال�س���ابق اأن ل �س���يء ميكن اأن يعي����س اأو يتكاثر يف 
�سحراء اأتاكاما، يف ت�سيلي، التي تعترب مفتاح اكت�ساف 
احلي���اة على املريخ، اإذ تع���رف باأجف منطقة على وجه 
الكرة الأر�س���ية. وقال العلماء يف جامعة وا�س���نطن اإن 

�لبكترييا ماتز�ل حية وتتكاثر يف تلك �ملنطقة.

فيل يفتك بـ 87 ن�صرا 
مهددا باالنقرا�ض

يق���ول ن�س���طاء يف جم���ال البيئ���ة اإن 87 ن����رشا من 
ف�سيلة معر�س���ة لالنقرا�س، نفقت بعد اأكلها من جثة 
في���ل ناف���ق يف موزمبيق. وقال �س���ندوق احلياة الربية 
املهددة بالنقرا����س والذي يتخذ من جن���وب اإفريقيا 
مقرا له اإن 80 ن�رشا اأبي�س الظهر و7 ن�س���ور من ف�سيلة 
�لن����رص �ملقنع نفقت وقد يعرث عل���ى �ملزيد من �لطيور 
�لنافقة يف منطقة مبا�صيني حيث حدثت و�قعة �لت�صمم. 
واأ�س���اف ال�س���ندوق اأن 17 ن����رشا حت�س���نت بع���د تلقي 
العالج. اجلماعة البيئية تقول اإن بع�س الن�سور النافقة 
كانت م�ص���وهة، ما يوح���ي باأنها قتلت عمد� للح�ص���ول 

على �أجز�ئها �لتي ت�صتخدم يف �لطب �لتقليدي. 

املغرب يطلق اأول 
كب�ص�لة اإلى الف�صاء

م���ن املنتظ���ر اأن يطل���ق املغ���رب، الأربع���اء، اأول 
كب�ص���ولة ف�ص���ائية من �ملك�ص���يك بتعاون مع موؤ�ص�صة 
الف�ساء الربيطانية “KSF SPACE”. وقالت تقارير 
اإعالمية اإن الكب�س���ولة �ست�سل حلافة الف�ساء بنحو 40 
كيلومرتا عن �س���طح الأر�س، م�س���رية اإل���ى اأنه ارتفاع 
�ص���اهق �إذ يعترب �آخر نقطة اللتقاء �لف�ص���اء مع �لغالف 
اجل���وي. و�ست�س���اعد الكب�س���ولة املغرب على درا�س���ة 
“طبقة الأوزون وغاز امليثان وثاين اأوك�س���يد الكربون 
يف ال�سغط اجلوي، وكل ما يتعلق بالإ�سعاعات الكونية 

والإ�سعاعات الفوق بنف�سجية يف الغالف اجلوي”. 
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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

�لطق�س غائم مع فر�صة لت�صاقط 
امطار متفرقه قد تكون رعدية 

�حيانا ثم يتحول �إلى معتدل.

الرياح �رشقية بوجه عام من 7 اإلى 12 عقدة 
وت�سل من 12 اإلى 17 عقدة �حيانا مع هبات 

قد ت�سل اإلى 35 عقدة خالل المطار الرعدية.

�رتفاع �ملوج من قدم �إلى قدمني قرب �ل�صو�حل ومن 2 
اإلى 4 �قد�م ولكنه قد يرتفع �إلى 8 اقدام اثناء الهبات. 

درجة احلرارة العظمى 26 وال�سغرى 18 درجة مئوية.

ك�سفت القيادة العامة ل�رشطة دبي، �سبب وفاة جنمة بوليوود الهندية �رشيديفي كابور 
يوم �الأحد عن عمر يناهز 54 عاما. ونقل احل�س���اب الر�س���مي على توي���رت للمكتب الإعالمي 
حلكوم���ة دبي ع���ن القيادة العامة ل�رشطة دبي اأن تقرير الطب ال�رشعي ك�س���ف وفاة املمثلة 
�لهندية كابور نتيجة غرقها يف حمام غرفتها �لفندقية عقب فقد�نها �لوعي. و�أكدت �رصطة 
دبي �أن ملف �لق�صية �أحيل �إلى �لنيابة �لعامة؛ التخاذ �الإجر�ء�ت �لقانونية �لالزمة وفقا ملا 
ه���و ُمتبع يف مثل هذه �حلاالت. وكان���ت عائلة �لنجمة �لبوليوودي���ة �أعلنت �الأحد وفاتها يف 

دبي، خالل وجودها هناك للم�صاركة يف حفل زفاف �أحد �أقربائها.

�ال ليت �ص���عري حني �قول���ه وحني �بد�ه..

ع���د�ه..  وال  �ص���معي  م���ر  بيت���اً  عل�ص���ان 

�ذ� �ل�ص���عر مل يه���ززك قول���ه والمعن���اه..

ترى �ل�صعر حاله و�جود �ل�صعر من يلقاه..

و�ن���ا يل �ص���هر ماج���اد فك���ري والغن���اه.. 

 �خيل���ه و�جيل���ه و�كتب و�ر�ص���مه و�حماه..

�دور عل���ي و�د�ً ع�صو�ص���ه ماج���و يف حماه.. 

ع�صو�صاً ما �صافو� رو�س ورده وذ�قو� ماه.. 

عل���ي �ص���ان بيتاً ي���وم �بثه وي���وم �أقر�ه.. 

�ص���المي على �للي هيبته يف عيون �عد�ه..

و�صالمي على �للي للتو��صع �صما و��صماه..

و�صالمي على �للي جذ عرق �لغلو و�دماه..

و�ص���المي على �للي �ص���انٍع جمده بيمناه..

و�صالمي على �صرت �لوطن من هنا الق�صاه..

و�صالمي على �للي كل  بي�صاء طرب تزهاه..

خليفه و�نا �دري كل حرٍف من ��صمه جاه..

خليف���ه ولد م���ن هام���ة �ملجد ماتن�ص���اه..

نهل م���ن علوم �لن���ادر �للي ن���در جمناه..

هذ� �ص���د�ده �للي فيه يزه���و وذ� مركاه..

مع���ه �ص���عبه �لل���ي كل قمة فخ���ر يرقاه..

ل�ص���وق �ملنايا �رو�حهم للوط���ن مهد�ه..

عل���ى �ل�ص���مع و�لطاعه ومايرت�ص���يه �هلل..

عيون �ل�ص���قور �ل�صاهره و�لوطن وحماه..

وعل���ى كل مقرود ٍ �ص���عب لل���رد� وجناه..

و�هلل يحف���ظ �لبحري���ن مدهال���ه ومرب���اه..

ب����ب����د�أ و����ص���ه���م���ي م����ا ي�����زل �ل�����رصي��ب��ه

�أخ��������ذ م�����ن ج��������ز�ل �مل�����ع�����اين ل��ب��ي��ب��ه

ا�������رشب م����ن ال�������س���ايف واخ����ل����ي ���رشي��ب��ه

ي�����رع�����ف م���������د�ه وي���ت���ع���ج���ب ن���دي���ب���ه

ن�سيبه وال�����س��ه��ام��ه  امل���ه���اب���ه  ���س��ي��خ 

خ��ل��ي��ف��ه �ل����ل����ي ح���ط���م �ل���ت���ي���م ط��ي��ب��ه

ح������الل ع���ل���ك���ات �الأم���������ور �ل�����ص��ع��ي��ب��ه

لهيبه ي���ح���رق  �ل�����ص��ني  �ل����زم����ان  ي����وم 

ل���ل���خ���ري خ����ري ول��ل��م�����س��ي��ب��ه م�����س��ي��ب��ه

ك����ر�����س ج�����ه�����وده ل���ل���ب���الد �حل��ب��ي��ب��ه

غ��ري��ب��ه ه����ي  م����ا  واهلل  خ��ل��ي��ف��ة  ع���ل���ى 

�ل��رح��ي��ب��ه �ل���ق���ل���وب  غ�����اله مي�����ص��ي يف 

ع��ل��ى ال��ي��ت��ام��ى وال�����س��ع��وف وق��ري��ب��ه

ه��������داج ت����ي����م����اء ك���ل���ن���ا ن����ق����ت����دي ب��ه

ي���ام���ن ب����ه �مل�����وؤم�����ن وي����ذب����ح ح��ري��ب��ه

ط����اح����ت م���ن���اب���ره���ا وط�������اح �ل��رق��ي��ب��ه

وي��ب��ق��ى �ل���وط���ن ���ص��ام��خ ب��ع��ز وه��ي��ب��ه

ح���ك���ام م���ا ت��ر���ص��ى ع��ل��ي�����س �ل��غ��ل��ي��ب��ه

ت��اري��خ��ه��م م��ا���ص��ي �ل�����ص��ن��ني حت��ك��ي به

ت���ق���دم ب���ح���وم���ات ال����وغ����ى م����ا ت��ه��ي��ب��ه

ي��رح��ب ب���ه �ل��ت��اري��خ م���ع ك���ل ب��ي��ب��ان��ه.. 

�ل�صانه.. �هلل  �صح  ر�ع��ي��ه  حكمته  �صنع 

وازان���ه.. قوافيه  �سابت  ل��و  �سعر  ماهو 

م��ث��ل ح��ال��ة �ل��ب��ح��ار يف �ل��ل��ول و�ل���د�ن���ه..

ه��ت��ان��ه..  �مل�����ص��اح��ات  ج���رد  �صيلت  وال 

وميد�نه..  م��د�ره  يف  �رك�س  وال  و�ع��اف��ه 

وري��ح��ان��ه..  وروده  م��ن  �ل��ب��خ��رتي  ي��غ��ار 

ول ن��وخ��و ف��ي��ه ال��رك��اي��ب ع��ل��ى ���س��ان��ه.. 

ح��ري�ن��ه.. �ل��ري��اج��ي��ل  �رق����اب  ل��ه  تلفت 

�عيانه.. و�حمرت  �لعدل  �صيف  �صل  �ليا 

�صبحانه.. �ملخاليق  رب  هيبته  ورف���ع 

�رك��ان��ه.. ماتت  و�لغلو  �لتطرف  �ن  لني 

اق��ران��ه.. ع��ن  تفرق  الجم���اد  م��ن  �سنينه 

و���رصي��ان��ه.. بقلبه  �ل��وط��ن جت���ري  ح���دود 

ت��ل��وح �ل��ب�����ص��اي��ر يف ع��ي��ون��ه وح��ج��ان��ه..

���ص��م��و �ل�������رصف ع���ون �مل��ج��ن��ا وم��زب��ان��ه..

ودي���و�ن���ه.. ذك���ره  �ل�صعر  ج��ن��اب  يعطر 

و���ص��و�ن��ه  ب��ن��اره  و�وق����د  حكمته  و����رصب 

وع��م��ان��ه.. ج��ده  وورث  �ب���وه  ورث  وه���ذ� 

ج��ن��ود�ً على �ل��ب��ارود و�مل��ل��ح دج��ر�ن��ه..

م��ث��ل م��ا�ح��ت��م��و� ج��د�ن��ه��م دون ح��د�ن��ه..

خانه.. ملن  �ل�صقطري  �صم  �لوطن  حماة 

ور���س��وان��ه.. رب���ي  اظ���الل  ي��ح��ف  عليهم 

وعط�صانه.. جوعاء  �ملوت  ب�صوق  �صهوٍم 

وعنوانه.. وا�سمه  الطيب  راع  ظل  حتت 

ب�����ص��م �الل�����ه �ل���ل���ي ل���ه ع���ب���اده ت�����ص��ال

م��ده��ال �ل�����ص��ع��ر  ���ص��اح��ة  ���ص��اع��ر ويل يف 

ال���ق���اف اأ����س���ب���ه ���س��ب ك��ي��ف اف��ن��ج��ال

ه��ن��ا ال��ق�����س��ي��دة ت��ب��ت��دى واحل����رب ���س��ال

اأم��ث��ال م�����رشب  ب��ال��وف��اء  �سيوخ  م��دح  يف 

والأف��ع��ال اجل��م��اي��ل  ال�سيوخ  م��ن  �سيخ 

ح����الل وق������اي������د  وز�ر�ت  ري�����������س 

ع���ي���ال ك�����ل  ولط���������م  ال�����ب�����الد  درع 

ه����ذ� ول����د ���ص��ل��م��ان زي������زوم �الأب���ط���ال

�جن�����ز م�������ص���اري���ع ع���ري�������ص���ات وط�����و�ل

�أ�صكال الأجن���ازه  و�ل�صعب  �ل��وط��ن  الأج��ل 

�ل�������ص���ع���ب يف ح���ب���ه م����ا ي���ن���الم الق����ال

م���ك���ارم���ه ع��م��ت ولأف�������س���ال���ه اأف�����س��ال

ظ��ل��ه ي��ظ��ل��ل ك���ل م���ن ي�����س��ت��ك��ي ال���الل

����س���ي���ف م�����س��ل��ط ل���ل���م���ع���ادي وق���ت���ال

الأن��ذال  رو���س  الفنت  رو���س  على  دع�س 

وظ�����الل ع�����ز  ل����ل����وط����ن  ي����دمي����ه  �هلل 

ي����ا دول������ة ال���ب���ح���ري���ن رب���ي���ت���ي رج����ال

�ل���ل���ي ل���ه���م يف ق���م���ة �مل���ج���د م���ن���ز�ل

دلل ل�����������الرواح  لج��������اء  وخ����ت����ام����ه����ا 
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الشاعر: عايض بن قريع الفهيدة المري
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