
  www.albiladpress.come-mail: local@albiladpress.com

س
فل

  2
00

 - 
حة

صف
 2

8

السنة العاشرة - العدد 3501 
األربعاء

16 مايو 2018 
30 شعبان 1439

لة
ام

 ش
ية

اس
سي

ة 
مي

يو

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

�ملنامة - بنا: تف�سل عاهل �لبالد �ساحب �جلاللة �مللك 
حمد بن عي�سى �آل خليفة، ف�سمل برعايته �لكرمية �أم�س حفل 
�فتتاح مدينة �سلمان، بح�سور رئي�س �لوزر�ء �ساحب �ل�سمو 
�مللك���ي �الأم���ري خليفة بن �س���لمان �آل خليف���ة، وويل �لعهد 
نائ���ب �لقائد �الأعلى �لنائ���ب �الأول لرئي����س جمل�س �لوزر�ء 

�ساحب �ل�سمو �مللكي �الأمري �سلمان بن حمد �آل خليفة.
وق���ال �س���احب �جلالل���ة �مللك يف كلم���ة �س���امية بهذه 
�ملنا�س���بة �إن “لعله من ح�س���ن �لطالع �أن ياأت���ي �فتتاح هذ� 
�ملعلم �لع�رصي �ملتميز يف �س���ياق نه�س���ة عمر�نية وح�رصية 
�س���املة ومر�عية الحتياج���ات كافة مناط���ق �لبحرين، تعمل 

من �أج���ل تعزيز موقع ومكانة كل حمافظ���ة من حمافظاتها، 
ومبا ميكنٌها من �لقيام بدورها �ملطلوب يف دعم �قت�سادنا 
�لوطن���ي �لقائ���م على �أ�س����س �لتنويع و�لتحدي���ث، ولتكون 

بالدنا منوذجاً يحتذى به يف �لريادة �لتنموية”. 
و�أ�س���اف جاللت���ه “ي�س���عدنا ونح���ن نفتت���ح معكم هذه 
�ملدين���ة �لو�ع���دة، �أن نعل���ن عن ت�س���ميتها با�س���م )مدينة 
�س���لمان( تيمًنا با�س���م �ساحب �ل�س���مو �مللكي �البن �لعزيز 
�الأمري �س���لمان بن حمد �آل خليفة، وتقديًر� جلهوده �حلثيثة 

و�ملخل�س���ة وم�س���اهماته �لنوعية و�ملتميزة يف 
خدمة �لوطن �لعزيز وعلو مكانته”. 

 

�صــــايف  ديــــنــــار  مــــليــــون   5.6
ربــــح بــنــك الإ�صــكــــــان

اقتصاد البالد
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اإطالق ا�شم “مدينة �شلمان” على “ال�شمالية”
تقديًرا جلهوده احلثيثة وم�صاهماته النوعية واملتميزة يف خدمة الوطن... جاللة امللك:

ا�شتمرار الزيارات امليدانية ومتابعة امل�شروعات
اأمامنا م�صتقبل واعد بقيادة جاللة امللك... �صمو رئي�س الوزراء:

�ملنام���ة - بنا: �أكد رئي�س �لوزر�ء �س���احب �ل�س���مو 
�مللك���ي �الأم���ري خليفة ب���ن �س���لمان �آل خليف���ة �أهمية 
�حتياج���ات  عل���ى  �لوق���وف  يف  �مليد�ني���ة  �لزي���ار�ت 
�ملو�طنني ومتابعة وترية تنفيذ �مل�رصوعات �لتي تلبي 
تطلعاتهم م���ن خمتلف �ملناطق، و�لعم���ل على تطوير 
�خلدمات كافة من خالل تعزيز وتطوير �لبنية �الأ�سا�سية 
يف خمتل���ف �لقطاعات، ف�س���ال عن متابع���ة �مل�رصوعات 
�لت���ي تنفذ يف جمي���ع مناطق �ململكة؛ به���دف �الرتقاء 
مب�س���توى جودة ونوعية �خلدم���ات وتاأمني �حلياة �لتي 

تليق باملو�طن.
وقال �س���موه “�إننا �أمام م�س���تقبل و�ع���د ينعم فيه 
�لوطن بقيادة عاهل �لبالد �س���احب �جلاللة �مللك حمد 

بن عي�سى �آل خليفة، مبزيد من �لتقدم و�ال�ستقر�ر”.
وكان �س���احب �ل�س���مو �مللكي رئي�س �ل���وزر�ء قد 
��س���تقبل بق�رص �لق�سيبية �س���باح �أم�س عدًد� من �أفر�د 
�لعائل���ة �ملالك���ة �لكرمي���ة و�مل�س���وؤولني باململكة، �إذ 

تطرق �س���موه معهم �إلى �حلدي���ث عن عدد من 
ق�سايا �ل�ساأن �لوطني.

• �سندوق �لنقد �لدويل توقع �رتفاع �لنمو �القت�سادي عقب �التفاق �لنووي	

اقت�شاد اإيران ينهار ب�شبب اإنفاق ال�شالح وتدخالتها
 دب���ي - �لعربي���ة ن���ت: ذك���رت تقاري���ر 
�أمريكي���ة �أن �القت�س���اد �الإي���ر�ين يتج���ه نح���و 
�النهيار خ�سو�س���ا مع �نهي���ار �لعملة �الإير�نية 
�لتاريخي؛ ب�سبب �سيا�سات �لنظام يف �الإنفاق 
�لهائ���ل على برنام���ج �ل�س���و�ريخ و�لتدخالت 

�لع�سكرية يف دول �ملنطقة.
وكان �سندوق �لنقد �لدويل يتوقع �رتفاع 
�لنمو �القت�سادي عقب �التفاق �لنووي بحيث 
ي�سل هذ� �لعام �إلى حو�يل 4 %، لكن ما حدث 
ه���و �لعك����س �إذ ت�س���ري �الأرقام �إل���ى �أن معدل 
�لنمو �نخف�س �إلى ن�سب ما قبل �التفاق ويتجه 
حاليا نح���و �أقل من 2 %. ويتوقع �ملحللون �أن 
�لعقوبات �جلديدة �سوف توؤدي �إلى �نخفا�س 
�لنمو �القت�س���ادي �الإير�ين بنف�س �لقدر �لذي 

كان���ت عليه يف مرحلة م���ا قبل �التفاق 
18�لنووي عام 2015.
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• �سمو رئي�س �لوزر�ء م�ستقبال عدد� من �أفر�د �لعائلة �ملالكة �لكرمية و�مل�سوؤولني	 • جاللة �مللك يرعى حفل �فتتاح �ملدينة �ل�سمالية بح�سور �سمو رئي�س �لوزر�ء و�سمو ويل �لعهد	

• حّماد ح�سن	

الإ�شالمي”  ABC“ اأرباح  مليون دولر   8.2
�ملنام���ة - ABC �الإ�س���المي: بلغ���ت �الأرباح �ل�س���افية 
لبنك ABC �الإ�س���المي خالل �لربع �الأول 2018، 8.2 مليون 
دوالر، بن�س���بة زيادة 28 % قيا�ًسا باالأرباح �ل�سافية للفرتة 

�ملقابلة من �لعام �ملا�سي �لتي بلغت 6.4 مليون دوالر.
 و�رتفع �إجمايل �لدخل �لت�س���غيلي خالل �لربع �الأول �إلى 
11 ملي���ون دوالر، بزيادة قدرها 29 % مقارنة بدخل �لربع 

�الأول من �لعام �ملا�سي �لذي بلغ 8.6 مليون دوالر. 
وتر�جع �إجمايل �مل�رصوفات �لت�سغيلية �إلى 1.85 مليون 

دوالر، مقارن���ة ب� 2.1 ملي���ون دوالر للفرتة �ملقابلة 
15من 2017. 

غدا اأول اأيام رم�شان
�أعلنت هيئة �لروؤية �ل�رصعية لتحري هالل �سهر 
رم�سان �ملبارك مبملكة �لبحرين �أن غد� )�خلمي�س( 
هو �أول �أيام �سهر رم�سان �ملبارك للعام 1439ه�. 
وبه���ذه �ملنا�س���بة، ترف���ع “�لب���الد” �أ�س���مى �آيات 
�لتهاين و�لتربيكات �إلى مقام عاهل �لبالد �ساحب 
�جلاللة �مللك حم���د بن عي�س���ى �آل خليفة، ورئي�س 
�لوزر�ء �س���احب �ل�س���مو �مللكي �الأم���ري خليفة بن 
�س���لمان �آل خليفة، وويل �لعهد نائب �لقائد �الأعلى 
�لنائب �الأول لرئي�س جمل�س �لوزر�ء �ساحب �ل�سمو 

�مللكي �الأمري �س���لمان ب���ن حمد �آل خليفة، 
و�إلى �سعب �لبحرين �لكرمي.

ن��ه����س����ة ع��م���ر�ن��ي���ة وح���رصي���ة �س���ام���ل���ة 
ومر�عي��ة الحتياج�ات كل م�ن�اط��ق �ل�ب�ح�ري���ن
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م�ش���رة عملن���ا الوطن���ي ت�ش���تمد قوتها من اإرادة �ش���عب ال يحي���د عن الذود عن م�ش���احله 

االفتت���اح حف���ل  يح����رون  االإ�ش���كان  ووزي���ر  العه���د  و�ش���مو ويل  ال���وزراء  رئي����س  �ش���مو 

اأهل البحرين قادرون على جتاوز التحديات واقتنا�ص فر�ص التغيري
العاهل يطلق ا�شم “مدينة �شلمان” على املدينة االإ�شكانية النموذجية... جاللة امللك:

املنام���ة - بن���ا: تف�ش���ل عاهل البالد �ش���احب 
اجلالل���ة امللك حم���د بن عي�ش���ى اآل خليفة، ف�ش���مل 
برعايت���ه الكرمية اأم�س حفل افتتاح مدينة �ش���لمان، 
وذلك بح�ش���ور رئي�س الوزراء �شاحب ال�شمو امللكي 
االأم���ر خليفة ب���ن �ش���لمان اآل خليف���ة، وويل العهد 
نائ���ب القائد االأعل���ى النائ���ب االأول لرئي�س جمل�س 
ال���وزراء �ش���احب ال�ش���مو امللكي االأمر �ش���لمان بن 
حمد اآل خليفة. ولدى و�ش���ول جاللة امللك اإلى موقع 
االحتف���ال، ترافق���ه كوكبة من خيال���ة ال�رطة، حيت 

جاللته جمموعة من طلبة وطالبات املدار�س. 
وكان يف مقدمة م�ش���تقبلي جالل���ة امللك، وزير 
االإ�شكان با�ش���م احلمر، وحمافظ املحافظة ال�شمالية 

علي الع�شفور.
ويف بداية احلفل، ُعزف ال�شالم امللكي، ثم تالوة 

عطرة من اآيات الذكر احلكيم. 
 بعد ذلك تف�شل �ش���احب اجلاللة امللك باإلقاء 

كلمة �شامية بهذه املنا�شبة فيما يلي ن�شها: 
ب�شم اهلل الرحمن الرحيم

احلمد هلل، وال�ش���الة وال�ش���الم على ر�ش���ول اهلل 
�شيدنا حممد وعلى اآله و�شحبه اأجمعني، 

اأ�شحاب ال�شمو ... اأ�شحاب املعايل وال�شعادة...  
�شيوفنا الكرام ...

ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،
يطي���ب لن���ا بداي���ة اأن نحي���ي جمعك���م املبارك 
باأجمل حتية، واأن نهنئكم بقرب حلول �شهر رم�شان 
املب���ارك، داع���ني املول���ى عز وج���ل اأن يهل���ه علينا 
وعل���ى اأمتنا االإ�ش���المية باالأمن وال�ش���الم واأن يبلغنا 
واإياكم �ش���يامه وقيامه وخره وثوابه. واإنها لفر�شة 

طيبة ونحن ند�ش���ن اليوم هذه املدين���ة النموذجية، 
اأن ن�ش���ارككم م�ش���اعرنا العام���رة بالفخ���ر واالعتزاز 
مبا ت�ش���هده البحري���ن من اإجنازات تنموي���ة متتالية، 
نحمد اهلل عليها، ون�ش���كر كل من ي�شاندنا يف حتقيق 
تطلعاتن���ا خل���ر وطننا الغايل ومب���ا يحقق طموحات 

�شعبنا الويف.
ولعله من ح�ش���ن الطال���ع اأن ياأت���ي افتتاح هذا 
املعل���م الع�ري املتميز يف �ش���ياق نه�ش���ة عمرانية 
وح�رية �ش���املة ومراعي���ة الحتياج���ات كافة مناطق 
البحري���ن، تعم���ل من اأج���ل تعزيز موق���ع ومكانة كل 
حمافظ���ة من حمافظاته���ا، ومبا ميكنٌها م���ن القيام 
بدورها املطلوب يف دعم اقت�ش���ادنا الوطني القائم 
عل���ى اأ�ش����س التنوي���ع والتحدي���ث، ولتك���ون بالدنا 

منوذجاً يحتذى به يف الريادة التنموية.

وبه���ذه املنا�ش���بة، نود التاأكيد عل���ى اأن مملكة 
البحرين ما كانت لت�ش���ل لهذه امل�شتويات الرفيعة 
من االإجنازات لوال ا�ش���تجابة اأهلها الكرام ملتطلبات 
التطوير والتعمر، والمتالك االن�شان البحريني لفكر 
م�ش���تنر وقناعة م�ش���تقلة جتعله ق���ادراً على جتاوز 
التحدي���ات واقتنا����س فر����س التغي���ر االإيجابي يف 
�ش���عيه خلدمة وطن���ه، واإنها لقيم رفيع���ة يتميز بها 
اأهل البحرين الكرام على مر االأزمان، وتاأخذ بهم على 
الدوام نحو وجهة اال�شتقرار واالأمان، بعون من اهلل. 

ويف اخلت���ام، ي�ش���عدنا ونحن نفتت���ح معكم هذه 
املدينة الواعدة، اأن نعلن عن ت�شميتها با�شم “مدينة 
�ش���لمان” تيمناً با�ش���م �شاحب ال�ش���مو امللكي االإبن 
العزيز االأمر �ش���لمان ب���ن حمد اآِل خليف���ة، وتقديراً 
جله���وده احلثيثة واملخل�ش���ة وم�ش���اهماته النوعية 

واملتميزة يف خدمة الوطن العزيز وعلو مكانته. 
وتقديرن���ا  �ش���كرنا  ع���ن  كذل���ك  معرب���ني 
للموؤ�ش�شات التي وقفت بكافة امكانياتها للو�شول 
له���ذه املرحل���ة امل�رفة للم����روع، وهو ما �ش���يجعل 
مدينة �شلمان مبوا�ش���فاتها العالية يف م�شاف مدن 
امل�شتقبل، ونخ�س بالذكر وزارة اال�شكان وطواقمها 
التنفيذي���ة عل���ى جهوده���ا امل�ش���كورة يف تنفيذ ما 
ي���وكل لها من مهام على اأح�ش���ن وجه. موؤكدين بهذا 
اخل�ش���و�س اأن م�ش���رة عملن���ا الوطني هي م�ش���رة 
ت�ش���تمد عزمها وقوتها من اإرادة �ش���عب ال يحيد عن 
ن�رة وطنه والذود عن م�ش���احله وتعظيم مكت�شباته 
ب���كل ما حب���اه اهلل من فطنة واخال����س، )وقل اعملوا 
ف�ش���رى اهلل عملكم ور�ش���وله واملوؤمنون(، )�شدق 

اهلل العظيم(، وال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته. 

• جاللة امللك يرعى حفل افتتاح املدينة ال�شمالية بح�شور �شمو رئي�س الوزراء و�شمو ويل العهد	

ج�الل�ة املل�ك ي�شل�م وحدتي�ن �شكنيتي�ن للمواطني�ن 
مت خالل حفل االفتتاح عر�س فيلم 
ق�ش���ر حول مدين���ة �ش���لمان واجلهود 
التي من خاللها مت ان�ش���اء هذه املدينة 
اجلديدة والتعاون والتكامل املميز بني 
اجلهات احلكومي���ة الإجناح هذا امل�روع، 
اإل���ى جان���ب اأه���م املرافق وال�ش���واطئ 
واجلامع���ات  واملدار����س  واجلوام���ع 

وريا�س االأطفال، ف�ش���اًل عن م�شت�شفى 
رئي�شي ومراكٍز �شحية وعياداٍت حملية، 
ومدينة ريا�شية ت�شم اأ�شتاد كرة قدم. 
ث���م قدم اأوبريت �ش���عر ع���ن مدينة 
�ش���لمان بتنظي���م م���ن وزارة االإ�ش���كان 
ووزارة الرتبي���ة والتعلي���م قدم���ه طلبة 
وطالب���ات ال���وزارة. بع���د ذلك تف�ش���ل 

اأول وحدت���ني  بت�ش���ليم  املل���ك  جالل���ة 
�ش���كنيتني مبدينة �ش���لمان للمواطنني 

امل�شتفيدين.
وبعدها اأقيمت العر�ش���ة البحرينية 

احتفاًء بهذه املنا�شبة.
وبعدها ُودع �ش���احب اجلاللة امللك 
مبثل ما ا�شتقبل به من حفاوة وترحيب.

احلمر:  املدينة ت�شتوعب اأكرث من 90 األف ن�شمة  
األقى وزير االإ�ش���كان با�شم باحلمر 

كلمة خالل حفل االفتتاح قال فيها: 
ب�شم اهلل الرحمن الرحيم

�ش���يدي ح�رة عاهل البالد �شاحب 
اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة، 
رئي�س الوزراء �ش���احب ال�ش���مو امللكي 
االأم���ر خليف���ة ب���ن �ش���لمان اآل خليفة، 
ويل العهد نائ���ب القائد االأعلى النائب 
االأول لرئي����س جمل�س الوزراء �ش���احب 
ال�ش���مو امللكي االأمر �ش���لمان بن حمد 
اآل خليف���ة،  اأ�ش���حاب ال�ش���مو واملعايل 
وال�ش���عادة، اأيها احلفل الكرمي، ال�شالم 

عليكم ورحمة اهلل وبركاته..
اإنه مل���ن دواعي الفخ���ر واالعتزاز، 
اأن نت����رف الي���وم مبقدم عاه���ل البالد 
�شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل 
خليفة اإلى املدينة ال�شمالية، ليتف�شل 
جاللته باأمره ال�ش���امي بافتتاح املدينة 
ال�ش���مالية، لي�شكل هذا احلدث مكت�شًبا 
اإ�ش���كانًيا جديًدا، ي�ش���اف اإلى �شل�ش���لة 
املكت�ش���بات الت���ي حتقق���ت يف عه���د 
جاللته الزاهر. اإن اأمر جاللتكم ال�ش���امي 
يا �ش���احب اجلاللة ببن���اء 40 األف وحدة 
�ش���كنية، ميثل عالمة فارقة يف م�ش���رة 
االإ�ش���كان الت���ي متت���د اإلى م���ا يقارب 
60 عاًم���ا، �ش���هدت اإن�ش���اء العديد من 
االإ�شكانية وم�ش���اريع املجمعات  املدن 
حمافظ���ات  خمتل���ف  يف  االإ�ش���كانية 
الطلب���ات  اآالف  ووف���رت  اململك���ة، 
االإ�ش���كانية للمواطنني، وق���د كان هذا 
االأمر امللكي ال�شامي يا �شاحب اجلاللة، 
اأ�ش���ا�س اخلطط والربام���ج واملبادرات 
الت���ي نفذته���ا ال���وزارة وال ت���زال خالل 

ال�شنوات االأخرة.

اإن املدين���ة ال�ش���مالية يا �ش���احب 
اجلاللة، ومنذ تف�ش���ل ويل العهد نائب 
القائ���د االأعل���ى النائ���ب االأول لرئي�س 
جمل�س الوزراء �ش���احب ال�ش���مو امللكي 
االأمر �ش���لمان بن حمد اآل خليفة بو�شع 
حج���ر االأ�ش���ا�س به���ا، �ش���هدت العديد 
م���ن املحط���ات الهام���ة، والت���ي بداأت 
بتنفي���ذ اأعمال الدفان البحري واحلماية 
ال�ش���خرية للمدينة، ثم و�شح املخطط 
الع���ام والتف�ش���يلي لها بالتع���اون مع 
هيئة التخطيط الفرن�ش���ية، و�شواًل اإلى 
مراحل التنفيذ الفعلية الإن�شاء الوحدات 
ال�ش���كنية، بتمويل من امليزانية العامة 
للدولة وح�شة وزارة االإ�شكان يف برنامج 

التنمية اخلليجي. 
والي���وم وبف�ش���ل م���ن املولى عز 
الالحم���دود،  جاللتك���م  وبدع���م  وج���ل، 
متكنت الوزارة من اإكمال ن�شب االإجناز 
يف م���ا يزيد ع���ن 3000 وحدة �ش���كنية 
بتل���ك املدين���ة، الت���ي �ش���هدت تنفيذ 
اأول���ى مب���ادرات ال�راك���ة م���ع القط���اع 
ال�ش���كنية،  الوحدات  اخلا����س لتنفي���ذ 
وتبل���غ طاقته���ا اال�ش���تيعابية اأكرث من 
90 األف ن�ش���مة لدى اكتمالها، وتتاألف 
من �شتة �شواٍح، كما اكتملت بحمد اهلل 
مراح���ل االإجناز يف اأعمال البنية التحتية، 
وتعكف الوزارة حالًيا على توفر البنية 
التحتية واخلدمات االأ�شا�شية لالأرا�شي 
االأخ���رى باملدينة التي �شت�ش���يد عليها 
امل�ش���اريع امل�ش���تقبلية، وذلك تنفيًذا 
الأمر جاللتكم ال�ش���امي ب�شاأن �رعة بناء 

الوحدات ال�شكنية.
جاللتك���م  لتوجيه���ات  وا�ش���تجابة 
بج���ودة  االإهتم���ام  ب�ش���اأن  امل�ش���تمرة 

ال�ش���كن، فق���د اهتمت وزارة االإ�ش���كان 
بتوفر كافة املراف���ق واخلدمات التي 
تخ���دم قاطن���ي املدينة، حي���ث يتوفر 
ال�ش���حية  اخلدم���ات  كاف���ة  باملدين���ة 
والريا�ش���ية  والديني���ة  والتعليمي���ة 
ف�ش���اًل عن اخلدم���ات العام���ة وخدمات 
املوا�ش���الت والط���رق وخدم���ات البنية 
ه���ذه  اأنته���ز  اأن  اأود  واإذ  التحتي���ة. 
املنا�ش���بة العزيزة للتاأكيد على اأن كل 
ه���ذا اجلهد مل يكن ليتاأت���ى لوال الدعم 
الكب���ر من لُدن جاللتك���م حفظكم اهلل، 
ودع���م احلكومة برئا�ش���ة رئي�س الوزراء 
�شاحب ال�شمو امللكي االأمر خليفة بن 
�ش���لمان اآل خليف���ة، وويل العه���د نائب 
القائ���د االأعل���ى النائ���ب االأول لرئي�س 
جمل�س الوزراء �ش���احب ال�ش���مو امللكي 
االأمر �ش���لمان بن حم���د اآل خليفة الذي 
دف���ع به���ذا امل�روع م���ن خ���الل اللجنة 
التن�ش���يقية الت���ي يراأ�ش���ها، والتعاون 
الكب���ر والدعم من قبل اللجنة الوزارية 
لالإعمار والبنية التحتية برئا�ش���ة نائب 
رئي����س جمل����س ال���وزراء ال�ش���يخ خالد 
ب���ن عب���د اهلل اآل خليف���ة، و�ركاوؤنا من 
ال���وزارات والهيئ���ات احلكومي���ة. كم���ا 
اأتق���دم  اأن  ي����رين م���ن ه���ذا املق���ام، 
باأ�ش���مى اآيات التهاين والتربيكات اإلى 
جميع املواطنني الكرام امل�ش���تفيدين 
من وح���دات املدينة ال�ش���مالية، داعني 
املولى عز وج���ل اأن يجعله منزاًل مبارًكا 
الأبناء هذا الوطن العزيز. ختاًما.. ن�ش���األ 
املولى عز وجل اأن يحفظ جاللتكم ذخًرا 
وعًزا لهذا الوطن، واأن يدمي علينا نعمة 
االأم���ن والرفع���ة واالزده���ار، وال�ش���الم 

عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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ف����دًى ل���ك اأب��ي��ات��ي وروح�����ي ل���ك ال��ف��دا
لأن�����ك اأه�����ل امل���ج���د واجل������ود وال���ن���دى

اأت���ي���ت���ك اأ����س���ع���ى ح���ام���ا ل�����ّب اأح�����ريف
ب��اأب��ي��ات ���س��ع��ٍر ح���از يف ال��ن��ا���س ���س��وؤددا

جل����اج����ٍة ذا  ول  ع����ي����ا  ل  وج����ئ����ت����ك 
ول���ك���ن ت���خ���ذت ال�����س��ع��ر ل��ل��خ��ر م����وردا

اأ���س��ع��ى ل��غ��اي��ٍة ول ج����زُت ب��ح��ر ال�����س��ع��ر 
اأّن���ن���ي  ق��د ق��ل��ُت ���س��ع��را ليخلدا ���س��وى 

ب�سرٍة م��ن  وّم�����س��ًة  ع��ن��دي  ال�سعر  اأن���ا 
ب���ه ي��ب�����ر ال��ق��ل��ب ال����ذي غ����اب اأوغ����دى

ي��رى ق���ْد  و  �سيئا  ال��ع��ي��ن��ان  ُت��ب�����ر  وق���ْد 
ال��ع��ن مق�سدا ت��ر  م��ا مل  ال��ف��ت��ى  ف����وؤاد 

ق�����س��ي��دٍة ع������ْن  حل����ظ����ًة  اأت�����������واَن  ومل 
لأن�������س���دا ب�����س��ب��ٍح  اأو  ب���ل���ي���ٍل  اأت���ت���ن���ي 

ت�����رى يف ق�����س��ائ��دي اأح����ي����ان����ا  ل���ذل���ك 
ح��روف��ا ت��ن��اغ��ي يف ُدج����ى ال��ل��ي��ل ف��رق��دا

اأك���ت���م���ّن���هُ ول  ع����ن����دي  ال�������ذي  اأق��������ول 
م�����س��ّه��دا ب��ل��ي��ل��ي  اأب����ق����ى  اأن  خم����اف����َة 

اأذع����ُت����هُ ���س��ي��ئ��ا  اأح����ب����ْب����ُت  اإذا  لأّن 
ال�سعرع�سجدا ���س��ادق  م��ن  ِب���ِه  و���س��غ��ُت 

م�����س��اع��را ي��غ��ّن��ي  اإن  اإل  ال���ق���ل���ُب  اأب�����ى 
ت�������س���ام���ْت و����س���ع���را ب�����الأم�����ان ت������وّردا

اأق������ول ل��ن��ف�����س��ي وه����ي ت���رن���و لأح�����رٍف
ت�����س��اَم��ْي ف������اإّن اخل����ر ي��ب��ق��ى ل��ُي��ح��م��دا

عا�سقا ك��ن��َت  ول  ���س��ّب��ا  ت��ك��ْن  مل  اإذا 
والهدى اخل��ر  اإل��ى  ي�سعى  �ساعرا  فكن 

وك���ْن ���س��اِع��را َم��ْه��م��ا ت��ن��اه��ْت ب���ِه ال��ن��وى
ت����اأّك����دا ق������ول  ق������ال  م����ا  اإذا  ق���ري���ب���ا 

اأب����ي ���س��ل��م��اَن ���س��ع��را ح��روُف��ه وق����ْل يِف 
ت��ل��ي��ُق مب���ْن يف اخل���ر ق���ْد ���س��اَر ���س��ّي��دا

ف���ت���ًى م���ذ ت���وّل���ى الأم�������َر اأح���ي���ا ب��ع��زم��ِه
���ّي���دا وه����ّم����ت����ِه �����رح����ا م����ن احل�������بِّ ����سُ

لِح����ٍب اخل����ر  م���ن  درٍب  َع���ل���ى  و�����س����اَر 
ي���ن���ر ب������اأن������وار ال����نُّ����ه����ى م�����ا ت���ب���ّل���دا

ح��ك��ي��م ب�����س��ر وا�����س����ع الأف�������ق ح�����ازٌم
ي��ح��ي��ل ����س���ع���اب الأم�������ر درب������ا م��ع��ّب��دا

�سيقا احل�����زم  م���ن  اأم�������س���ى  ب��ح��ك��م��ت��ِه 
���ّددا ����سُ اهلل  م���ن  راأٍي  يف  ال��ب��اأ���س  ل���دى 

وي����ا ط���امل���ا اأب������دى م���ن ال��ع��ف��و ���س��ي��م��ًة
اع��ت��دى م���ن  ي���ج���ازي  اأن  ق���دي���را  وك����ان 

م����وط����ٍن ك�������ّل  يف  زال  م�����ا  ول����ك����ّن����ه 
م��ب��ت��دا ي����ق����ّدم ف���ع���ل اخل����راأ�����س����ا و 

و����س���ار ع��ل��ى ا���س��م اهلل ل��ل��خ��ر ق��ا���س��دا
م��ن��ج��دا ل���ل���ن���ا����س  اخل������ر  اإل  ي����ر  ومل 

ف���اأح���ي���ا ب����ع����زٍم م���ن���ه م����ا ق�����ْد ت���ب���ّددا
ووّح�������د ���س��م��ا ب�����ال�����روؤى ق�����ْد ت���ع���ّددا

ب��ف��ع��ل اخل���ر م���ْن ط��ي��ب عن�رٍ مت����ادى 
ع��دى اأو  اج���ت���از  ف��م��ا  ج����وٍد  واأ�������رف يف 

ت����زْل ك����ان����ْت ومل  ك��ال��ب��ح��ر  راح������ة  ل����ه 
ت��ف��ي�����س ع���ط���اًء ل��ي�����س ت�����س��ك��و ت����رددا

���وؤل���ٍة ي���ج���ود اب����ت����داًء م���ن���هُ م���ن غ���ر ����سُ
وي��ك��ر ح��ّت��ى ي��ق��ب�����َس ال�����س��ائ��ُل ال��ي��دا

���ِه ب���ك���ِفّ ج����زي����ا  ي���ع���ط���ي  اإْن  ت�����ع�����ّوَد 
وك�����ّل ام������رٍء ي��ع��ط��ي ع��ل��ى م���ا ت���ع���ّودا

ول�������س���ُت اأغ��������ايل ف���ي���ه ل����ك����ّن ُخ���ل���ق���هُ
وط��ي��ب��ت��ه ك��ال��ط��ي��ب ي�����ري ع��ل��ى امل���دى

من���ت���ه اإل������ى ال���ع���ل���ي���اء ُع���ل���ي���ا اأ����س���ول���ه
حمتدا ط��اب  ق��د  النا�س  يف  مب��ْن  واأك����رْم 

مب���دح���ِه دّرا  اأن���������س����دُت  اإن  غ�����رو  ف����ا 
���ْي���ُت اأب��ي��ات��ي و���س��ع��ري َزَب����ْرَج����دا وو����سّ

واأن�����������س�����دُت م�����زه�����ّوا ح�������رويف ب���ح���ّب���ِه
واأط���ل���ق���ُت م���ن ف���خ���ري ب��ه��ا م���ا ت��ّق��ي��دا

اأح��������اول ج���ه���د اجل���ه���د ك���ْب���ح���ا لأح�����ريف
واأجن������دا م���دي���ح���ي  يف  اأغ�������ايل  ل  ل���ك���ي 

لأّن������هُ ب�������س���وٍء  ي���ر����س���ى  اأن  وح���ا����س���اه 
ُيقتدى وال���ق���وِل  اخُل���ل���ِق  جميل  يف  اأٌب 

ي�����س��ي��ن��ه��ا اأّل  ال�����س��ع��ر  ح������روف  ج���م���ال 
م���ن ال����رْي����ِن اإ����س���ف���اٌف وق������وٌل جت��ّم��دا

واأج�����م�����ل ب���ي���ت ق���ي���ل ب���ي���ت ح����روف����هُ
ك��ن��ج��ٍم �����رى ح���ّب���ا وب���ال���ن���ج���ِم ُي��ه��ت��دى

ي���ح���ّل���ق اإب������داع������ا وي�����������زداد رْف�����َع�����ًة
ُم��ن�����س��دا واخل�����ر  ل��ل��م��ع��روف  ك����ان  اإذا 

وج����ّم����ل����ُت اأب����ي����ات����ي ب����ذك����ري حم���ام���دا
جت���ّم���ع���ن يف م�����ْن ب���ال���ُع���ا ق����د ت��ق��ّل��دا

ول�������ول م����ع����اٍن م����ن����هُ زّي�����ن�����ُت اأح������ريف
�ُسدى ذك��ره��ا  وان��ط��وى  ل�سمحّلْت  بها 

���َح���ْت ُح�����رويف َك��واك��ب��ا ف��م��ْن َح���َم���ٍد اأ����سْ
ت��وّق��دا ف������زادْت  دارْت  ���س��ْم�����ِس��ِه  ع��ل��ى 

���س��ام��ٍة يف  ل���ن���ا  ف���اح���ف���ظ���ه  رّب  وي�����ا 
ووف����ق����هُ ي����ا رح���م���ن ل��ل��خ��ر وال���ه���دى

ودم��������َت ل���ن���ا ق���ل���ب���ا ك����ب����را ي�����س��م��ّن��ا
ودام��������ْت ل���ن���ا ال���ب���ح���ري���ن ح���ّب���ا م����وؤّب����دا

ألنك أهل المجد والجود

محمد هادي الحلواجي

قصيدة مهداة
 لحضرة صاحب الجاللة

الملك حمد بن عيسى آل خليفة

الع�سفور: “ال�سمالية” منفتحة مع مكونات املجتمع لرت�سيخ الولء والنتماء  
األق���ى حمافظ املحافظ���ة ال�سمالية علي 
الع�سف���ور كلم���ة خال حفل افتت���اح املدينة 

جاء فيها:
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

�سيدي ح�رة عاهل الباد �ساحب اجلالة 
املل���ك حم���د ب���ن عي�س���ى اآل خليف���ة، رئي�س 
ال���وزراء �ساحب ال�سمو امللك���ي الأمر خليفة 
بن �سلمان اآل خليفة، ويل العهد نائب القائد 
الأعل���ى النائب الأول لرئي����س جمل�س الوزراء 
�ساح���ب ال�سمو امللكي الأمر �سلمان بن حمد 

اآل خليفة، 
اأ�سح���اب ال�سم���و واملع���ايل وال�سع���ادة، 
الأخ���وة الأخ���وات الأفا�سل احل�س���ور الكرمي، 

ال�سام عليكم ورحمة اهلل وبركاته
اأن���ه من دواع���ي ال�رف العظي���م اأن اأقف 
اإج���الً واحرتام���اً جلالتك���م يف ه���ذا احلف���ل 

البهيج لنحتفل بافتتاح مدينة �سلمان يف هذا 
العر�س الوطني للمحافظة ال�سمالية واأنتم يا 
�ساح���ب اجلالة ت�رف���ون مبقدمكم امليمون 
�رح���اً من ����روح امل�ساري���ع ال�سكانية التي 
وعدمت بها وكنتم خر من اأوفى بوعدكم اأمام 
�سعبك���م املخل�س الأم���ن يف تنفيذها �سمن 
خطة اإ�سكانية طموحة لبناء اأربعن األف وحدة 
�سكنية. واليوم توف���ون بعهدكم وتفي�سون 
على اأهايل املحافظة ال�سمالية بكرم جالتكم 
مبقدمك���م امليم���ون اإيذاًن���ا بافتت���اح مدينة 
�سلمان والذي ت�سلم اأهاليها ثاثة اآلف وحدة 
�سكني���ة مقامه على بيئة ع�ري���ة متثل روؤية 
جالتك���م يف توف���ر ال�سكن الائ���ق والعي�س 

الكرمي للمواطنن.
�ساحب اجلالة، اأ�سحاب ال�سمو واملعايل 
وال�سع���ادة الأخ���وة والأخ���وات الأفا�س���ل، ان 

ب����رى افتت���اح مدين���ة �سلم���ان ميث���ل حدثاً 
تاريخي���اً يف ذكرى هذا الوط���ن العزيز واحياء 
البيع���ة وتر�سي���خ النتماء وال���ولء لقيادتكم 
احلكيمة، ول ي�سعنا يف هذا املقام وبالأ�سالة 
ع���ن نف�س���ي ونياب���ًة ع���ن اأه���ايل املحافظ���ة 
ال�سمالية اأن نرفع اإل���ى مقامكم ال�سامي بالغ 
ال�سك���ر وعظيم المتن���ان م�ستذكرين بالفخر 
والعتزاز الدور املهم ل�ساحب ال�سمو امللكي 
الأم���ر �سلمان بن حمد اآل خليفة ويل عهدكم 
الأمن ومنذ تد�سن هذا امل�روع بو�سع حجر 
الأ�سا����س ورعاي���ة تنفي���ذه من �سم���ن برامج 
عمل احلكومة بقي���ادة رئي�س الوزراء �ساحب 
ال�سم���و امللك���ي الأمر خليفة ب���ن �سلمان اآل 
خليفة مثمن���ن اجلهود اجلبارة ل���اأخ العزيز 
وزي���ر الإ�سكان با�سم احلم���ر والطاقم العامل 
معه ملوا�سلة م�سرة تنفيذ اخلطة ال�سكانية 

اأ�سح���اب  اجلال���ة،  �ساح���ب  اململك���ة.  يف 
ال�سم���و واملعايل وال�سع���ادة الأخوة والأخوات 
الأفا�س���ل، اأن املحافظ���ة ال�سمالي���ة خط���ت 
خطوات كبرة ومنذ ت�رفنا باأداء الق�سم اأمام 
جالتك���م ومب�سان���دة ودعم غر حم���دود من 
وزير الداخلي���ة الفريق الرك���ن ال�سيخ را�سد 
ب���ن عبد اهلل اآل خليفة يف تعزيز الأمن والأمان 
جنباً اإلى جنب مع قطاع التنمية مدركن حجم 
امل�سوؤولي���ة يف مل ال�سم���ل والرتابط وجت�سيد 
قي���م املحبة وال�س���ام، منفتح���ن على كافة 
مكون���ات املجتم���ع لرت�سيخ ال���ولء والنتماء 
يف عهدك���م الزاه���ر واهلل يحفظك���م ويرعاكم 
ومبارك���ن للجمي���ع بحل���ول �سه���ر رم�س���ان 
الك���رمي اأع���اده اهلل عليك���م جميع���اً باخل���ر 
واليم���ن والربكات اأنه �سميع جميب. وال�سام 

عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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نحن اأمام م�ستقبل واعد ينعم فيه الوطن مبزيد من التقدم واال�ستقرار
احلفاظ على ما مت اإجنازه يتطلب عزمية ال تلني... �سمو رئي�س الوزراء:

املنامة - بنا: لدى ا�ستقبال �سموه عددا من 
اأف���راد العائلة املالكة الكرمية وامل�سوؤولني، اأكد 
رئي�س الوزراء �ساحب ال�سمو امللكي االأمري خليفة 
بن �سلمان اآل خليفة، اأن احلكومة �ستعمل ب�سكل 
متوا�سل للحفاظ على ما مت حتقيقه من اإجنازات 
وم�ستويات مرتفعة من النمو االقت�سادي والبناء 

عليه لالرتقاء بامل�ستوى املعي�سي للمواطنني.
وقال �سم���وه “اإنن���ا دائما اأمام حت���د م�ستمر 
يف احلف���اظ على م���ا مت اإجنازه والبن���اء عليه، مما 
يتطل���ب منا جميع���ا جه���دا متوا�س���ال وعزمية ال 

تلني”.
وكان �ساحب ال�سمو امللك���ي رئي�س الوزراء 

قد ا�ستقب���ل بق�رص الق�سيبية �سب���اح اأم�س عدًدا 
م���ن اأفراد العائلة املالك���ة الكرمية وامل�سوؤولني 
باململكة، اإذ تطرق �سموه معهم اإلى احلديث عن 

عدد من ق�سايا ال�ساأن الوطني.
ويف اللقاء، اأكد �ساحب ال�سمو امللكي رئي�س 
ال���وزراء اأهمية الزي���ارات امليداني���ة يف الوقوف 
عل���ى احتياجات املواطنني ومتابعة وترية تنفيذ 
امل�رصوع���ات الت���ي تلب���ي تطلعاتهم م���ن خمتلف 
املناط���ق، والعمل على تطوير اخلدمات كافة من 
خالل تعزيز وتطوي���ر البنية االأ�سا�سية يف خمتلف 
القطاع���ات، ف�س���ال عن متابع���ة امل�رصوعات التي 
تنفذ يف جمي���ع مناطق اململكة؛ به���دف االرتقاء 

مب�ستوى جودة ونوعي���ة اخلدمات وتاأمني احلياة 
التي تليق باملواطن.

 وقال �سموه “اإنن���ا اأمام م�ستقبل واعد ينعم 
في���ه الوطن بقيادة عاهل الب���الد �ساحب اجلاللة 
املل���ك حم���د ب���ن عي�س���ى اآل خليف���ة، مبزيد من 

التقدم واال�ستقرار”.
و�س���دد �ساحب ال�سمو امللكي رئي�س الوزراء 
عل���ى اأن التوا�س���ل فيم���ا ب���ني اأف���راد املجتم���ع 
و�رتب���اط �لأ����رض ببع�ضها �لبع�ض ه���و �أمر �رضوري 
ويعك�س ترابط املجتمع ويق���وي وي�سد من اأزره، 
وعلين���ا اأن نعمل على اإي�سال ه���ذه اخل�سال اإلى 

اأجيالنا القادمة.

• �سمو رئي�س الوزراء م�ستقبال عددا من اأفراد العائلة املالكة الكرمية وامل�سوؤولني	

ت���ل���م�������س اح����ت����ي����اج����ات امل����واط����ن����ني ع�����ن ك���ث���ب وم���ت���اب���ع���ة وت�������رية ت���ن���ف���ي���ذ امل���������رصوع����ات

�سمو رئي�س الوزراء: قيم التوا�سل ركيزة اأ�سا�س ال�ستقرار املجتمع

روابـط املحبـة �سمانـة لتعـزيـز اللحمـة والوحـدة الوطنيـة

عائلتا ها�سم واملحميد: تعازي �سموه اأثلجت قلوبنا

عائلة بن هندي املناعي �سكرت �سموه على موا�ساته لهم... �سمو رئي�س الوزراء: 

املنامة - بنا: ا�ستقبل رئي�س الوزراء 
�ساحب ال�سم���و امللكي االأمري خليفة بن 
�سلمان اآل خليفة بق�رص الق�سيبية �سباح 
اأم����س عددا م���ن اأف���راد عائلت���ي ها�سم 
واملحمي���د يتقدمه���م املحام���ي عبداهلل 
ها�س���م، الذين تقدم���وا بجزي���ل ال�سكر 
والتقدير ل�سموه على ما اأبداه من م�ساعر 
�سادق���ة بتعزيتهم يف وف���اة فقيدتهم، 
موؤكدي���ن اأن وقف���ات �سم���وه اإلى جانب 
املواطن���ني يف خمتلف الظ���روف جت�سد 
نهًجا اأ�سياًل يتمتع به �سموه على الدوام.
وخ���الل اللق���اء، اأكد �ساح���ب ال�سمو 
امللكي رئي�س الوزراء اأن قيم التوا�سل 
التي ن�ساأ املجتمع البحريني عليها ت�سكل 
م�سدر قوة وركي���زة اأ�سا�سا اأ�سهمت يف 

ا�ستقرار وتقدم املجتمع البحريني.
 ون���وه �سم���وه اإل���ى اأن ه���ذه القي���م 
النبيلة من املحبة واملودة يجب التم�سك 
يف  وتر�سيخه���ا  عليه���ا  واحلف���اظ  به���ا 
نفو�س ال�سب���اب بال�سكل الذي يعزز من 
التما�س���ك واللحمة بني اأف���راد املجتمع 

الواحد.
م���ن جهته���م، اأع���رب اأبن���اء عائلتي 

ها�س���م واملحمي���د ع���ن خال����س ال�سكر 
وعظيم االمتنان والتقدي���ر اإلى �ساحب 
ال�سم���و امللك���ي رئي����س ال���وزراء عل���ى 
موا�سات���ه لهم يف مب���ادرة لي�ست بغريبة 
عل���ى �سم���وه ال���ذي ال يدخ���ر جه���دا يف 
الوقوف اإلى جانب املواطنني، موؤكدين 
اأن تع���ازي �سموه لهم اأثلج���ت قلوبهم، 
داع���ني اهلل �سبحان���ه وتعال���ى اأن يحفظ 
�سم���وه واأن ينعم عليه مبوف���ور ال�سحة 

والعافية والعمر الطويل.

املنام���ة - بنا: ا�ستقب���ل رئي�س الوزراء 
�ساح���ب ال�سم���و امللك���ي االأم���ري خليفة بن 
�سلم���ان اآل خليفة بق����رص الق�سيبية �سباح 
اأم����س ع���ددا م���ن اأف���راد عائل���ة ب���ن هندي 
املناع���ي، الذين قدم���وا لل�سالم على �سموه 
وتقدمي خال�س ال�سكر والتقدير اإلى �سموه 
على موا�ساته لهم يف وفاة فقيدهم املرحوم 
خالد حممد ب���ن هندي املناعي، معربني عن 
خال�س اعتزازهم مبا اأبداه �سموه من م�ساعر 
طيبة جت�سد ما يتمتع ب���ه �سموه من خ�سال 

اإن�سانية رفيعة.
وخ���الل اللق���اء، اأك���د �ساح���ب ال�سم���و 
امللك���ي رئي����س ال���وزراء اأن رواب���ط املحبة 
والتوا�س���ل الت���ي جتمع بني اأبن���اء البحرين 
كانت و�ستظل ب���اإذن اهلل الدعامة االأ�سا�س 
الت���ي توفر للوطن مقوم���ات القوة والنجاح 
يف �ست���ى املجاالت، الفتا �سموه اإلى اأن قيم 
التوا�س���ل متى م���ا عل���ت يف املجتمع فهي 
ال�سمانة احلقيقي���ة لتعزيز اللحمة والوحدة 
الوطني���ة، م�ستذكرا �سم���وه مناقب الفقيد 
وم���ا قدمه لوطنه، داعيا �سموه املولى جلت 

قدرت���ه اأن يتغمده بوا�سع رحمت���ه وي�سكنه 
ف�سيح جناته.

من جهتهم، توج���ه اأفراد عائلة املناعي 
بخال�س ال�سك���ر والتقدي���ر ل�ساحب ال�سمو 
امللك���ي رئي����س ال���وزراء على ما اأب���داه من 
م�ساعر امل���ودة ال�سادقة معه���م، م�سيدين 
مب���ا يبذله �سم���وه من جهود م���ن اأجل رفعة 
الوط���ن وازده���اره، �سائل���ني اهلل اأن يحفظ 
�سموه ويدمي عليه موفور ال�سحة والعافية.

•  �سمو رئي�س الوزراء م�ستقبال عددا من اأفراد عائلتي ها�سم واملحميد يتقدمهم املحامي عبداهلل ها�سم	

• �سمو رئي�س الوزراء م�ستقبال عددا من اأفراد عائلة بن هندي املناعي	
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جاللة امللك ي�أمر ب�رسف املكرمة ال�سنوية لأ�رس “اخلريية امللكية”
نا�رش بن حمد يتولى مهمة الإ�رشاف واملتابعة

املنام���ة - بنا: اأ�ص���در عاهل البالد �صاحب 
اجلالل���ة املل���ك حم���د ب���ن عي�ص���ى اآل خليف���ة، 
جرًيا عل���ى التوجيهات ال�صنوي���ة جلاللته، الأمر 
ال�صام���ي الك���رمي ب����رشف املكرم���ة الرم�صانية 
جلميع الأ����رش املنت�صبة اإل���ى املوؤ�ص�صة اخلريية 
امللكي���ة؛ مبنا�صبة حلول �صهر رم�صان املبارك 

للعام 2018 ميالدية املوافق 1439 هجرية.
ووج���ه جاللت���ه املوؤ�ص�صة اخلريي���ة امللكية 
برئا�ص���ة ممثل جالل���ة امللك لالأعم���ال اخلريية 
و�ص���وؤون ال�صباب رئي�س جمل�س اأمناء املوؤ�ص�صة 

اخلريي���ة امللكي���ة �صم���و ال�صيخ نا����رش بن حمد 
اآل خليف���ة ب���اأن تتول���ى مهم���ة الإ����رشاف عل���ى 
�رشف ومتابع���ة املكرمة لأ����رش اخلريية امللكية 
ل�صتقبال ال�صهر الف�صيل ولتكون لهم عوًنا يف 
توف���ري احتياجاته���م وم�صتلزماتهم وللتخفيف 

من الأعباء املادية التي يواجهونها.
وبه���ذه املنا�صب���ة ثمن �صم���و ال�صيخ نا�رش 
بن حم���د اآل خليفة الرعاي���ة امللكية والهتمام 
الأبوي ل�صاحب اجلاللة امللك الرئي�س الفخري 
للموؤ�ص�ص���ة اخلريي���ة امللكي���ة وحر�ص���ه عل���ى 

م�صاركة اأ�رش اخلريية امللكية خمتلف املنا�صبات 
وتقدمي كافة اأ�صكال الرعاية واخلدمات لهم.

واأك���د �صموه اأن املكرم���ة امللكية ال�صنوية 
هي ب���ادرة اإن�صانية �صامي���ة يحر�س جاللته من 
خالله���ا على توف���ري خمتل���ف اأ�ص���كال الرعاية 
ملواطني���ه، وتوف���ري احلي���اة الكرمي���ة ل�صعب���ه 
ال���ويف، اإ�صاف���ة اإل���ى توجي���ه خمتل���ف اأ�صكال 
الدعم املتوا�صل والرعاية املتميزة واملتنوعة 
لالأيتام والأرامل املنت�صبني للموؤ�ص�صة اخلريية 
امللكي���ة مب���ا ي�صم���ن للجميع احلي���اة الكرمية 

وامل�صتقرة، وليك���ون جاللته الداعم الأول لهم 
ملوا�صلة حياتهم وحتمل اأعبائها وتربية الأبناء 

الرتبية ال�صاحلة.
من جهت���ه، قال الأم���ني الع���ام للموؤ�ص�صة 
اخلريي���ة امللكي���ة م�صطف���ى ال�صي���د اإن ه���ذه 
املكرم���ة الرم�صاني���ة ال�صنوية تاأت���ي من لدن 
جالل���ة املل���ك انطالًق���ا م���ن قلب اأب���وي حر�س 
بتوجي���ه خمتل���ف اأ�ص���كال الدعم لأ����رش اخلريية 
امللكي���ة، اإذ ي�صتفي���د من ه���ذه املكرمة جميع 
الأيت���ام والأرام���ل امل�صجل���ني ل���دى املوؤ�ص�صة 

اخلريية امللكي���ة والذين يبلغ عددهم اأكرث من 
11 األف يتيم واأرملة.

وقال اإن���ه بناًء على ه���ذه املكرمة الكرمية 
وبتوجي���ه من �صم���و ال�صي���خ نا�رش ب���ن حمد اآل 
خليفة ف���اإن املوؤ�ص�صة اخلريي���ة امللكية قامت 
ب����رشف ه���ذه املكرم���ة والنته���اء م���ن جمي���ع 
امل�صتفيدي���ن  بح�ص���ول  اخلا�ص���ة  الإج���راءات 
عليه���ا، ومت اإيداعه���ا يف احل�صاب���ات امل�رشفية 
جلميع اأ����رش اخلريي���ة امللكية ل�صتقب���ال �صهر 

رم�صان املبارك.

اإطالق ا�سم “مدينة �سلم�ن” على “ال�سم�لية” له الأثر الطيب يف النف�س

عالقـــــ�ت اأخويـــــــة را�ســخـــــة تربــــــط بيـــن بلدينــــــ�

جاللة امللك يتلقى برقية �صكر واعتزاز من �صمو ويل العهد:

مواقف داعمة وم�رشفة لالإمارات جتاه اململكة... �صمو حمافظ اجلنوبية:

املنام���ة - بن���ا: تلقى عاهل الب���الد �صاحب 
اجلالل���ة امللك حم���د بن عي�ص���ى اآل خليفة برقية 
�صك���ر واعتزاز من ويل العهد نائب القائد الأعلى 
النائ���ب الأول لرئي����س جمل����س ال���وزراء �صاحب 
ال�صمو امللك���ي الأمري �صلمان بن حمد اآل خليفة، 
مبنا�صب���ة ت�رشيف جاللت���ه ال�صامي باإط���الق ا�صم 
“مدينة �صلمان” على املدينة الإ�صكانية اجلديدة 
يف املحافظة ال�صمالية، وفيما يلي ن�س الربقية:
�صي���دي ح�رشة �صاحب اجلالل���ة امللك الوالد 

العزيز حمد بن عي�صى اآل خليفة

ملك مملكة البحرين حفظه اهلل ورعاه
ال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

تلقي���ت ببال���غ العت���زاز والتقدي���ر ت�رشيف 
جاللتك���م ال�صامي باإطالق ا�ص���م “مدينة �صلمان” 
على املدين���ة الإ�صكانية اجلدي���دة يف املحافظة 
ال�صمالي���ة، وه���و م���ا ل���ه املعن���ى الكب���ري والأثر 
الطي���ب يف النف����س، فتقدير جاللتك���م ال�صامي 
هو تقدير ل���كل جهد يبذل من اأج���ل بناء الوطن 
وداف���ع ملوا�صلة العم���ل خدمة للوط���ن بتنفيذ 
اأهداف م�صرية التنمية ال�صاملة التي اأر�صيتموها 

جاللتك���م، والتي اأكدمت جاللتكم دوما من خاللها 
اأن يكون املواطن البحريني حمورها وغايتها.

اإن ه���ذه املدين���ة الت���ي �صملت���م افتتاحها 
برعاي���ة جاللتك���م ال�صامي���ة الي���وم ياأت���ي �صمن 
�صل�صلة جهود فريق متكام���ل لتنفيذ توجيهات 
جاللتك���م لزي���ادة وت���رية الإجن���از يف اخلدم���ات 
الإ�صكانية الت���ي تعد اأولوي���ة يف برامج التنمية، 
ونعاهد جاللتك���م باأن يتوا�ص���ل العمل يف جميع 
امليادي���ن لبلوغ الطم���وح الذي و�صعت���ه روؤاكم 
النرية من اأجل هذا الوط���ن ومواطنيه لتتوا�صل 

خطى الإجناز نحو امل�صتقبل امل�رشق الذي ن�صعى 
له جميعاً.

�صيدي ح�رشة �صاحب اجلاللة،
اأك���رر عظي���م �صك���ري وامتن���اين عل���ى هذا 
التقدي���ر ال�صام���ي من لدن جاللتك���م، فهو يزيد 
العزم لتحقيق املزيد من املكت�صبات والإجنازات 
النوعية حتت قي���ادة جاللتكم املفدى ولدعم ما 
توايل تنفي���ذه احلكومة برئا�ص���ة �صاحب ال�صمو 
امللكي الأمري خليفة بن �صلمان اآل خليفة رئي�س 
جمل����س الوزراء، فلقد ر�صختم جاللتكم فينا روح 

الإخال����س يف العمل و اأن ن�صعد مبوا�صلة اجلهود 
لتخط���ي التحدي���ات وحتقي���ق الإجن���ازات الذي 
يلم�س اأث���ره املواطن لتظل البحري���ن دائماً اأولً 

واأمالً للجميع.

ودمتم �صيدي �صاملني موفقني
ابنكم املخل�س

�صلمان بن حمد اآل خليفة
ويل العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول 

لرئي�س جمل�س الوزراء

ع���وايل - املحافظة اجلنوبي���ة: ا�صتقبل حمافظ 
اجلنوبي���ة �صمو ال�صيخ خليفة ب���ن علي بن خليفة اآل 
خليفة مبجل�س �صموه مبقر املحافظة اجلنوبية، اأخاه 
�صف���ري دولة الإم���ارات العربية املتح���دة ال�صقيقية 
ل���دى مملكة البحرين �صمو ال�صيخ �صلطان بن حمدان 

بن زايد اآل نهيان.
ويف اللق���اء، رح���ب �صمو ال�صي���خ خليفة بن علي 
ب���ن خليفة اآل خليف���ة حمافظ اجلنوبي���ة بزيارة اأخيه 
�صمو ال�صي���خ �صلطان بن حمدان ب���ن زايد اآل نهيان 
يف املحافظة اجلنوبية، مهنئ���اً �صموه بالوقت نف�صه 
مبنا�صب���ة تعي���ني �صم���وه �صف���ريا لدول���ة الإمارات 
العربي���ة املتح���دة ال�صقيقة لدى اململك���ة، كما عرب 
�صم���و حماف���ظ اجلنوبي���ة ع���ن الكف���اءة وال�صف���ات 
املتمي���زة التي يتحلى بها �صم���و ال�صيخ �صلطان بن 
حم���دان بن زاي���د اآل نهيان، والتي ه���ي مو�صع ثقة 
واإ�صادة وا�صعة وحمل كفاءة واقتدار لهذا املن�صب، 
داعي���ا املولى عز وجل اأن يوفق �صموه يف مهام عمله 

ملا فيه خري و�صالح البلدين ال�صقيقني.
كما اأكد �صمو ال�صي���خ خليفة بن علي بن خليفة 
اآل خليفة عمق العالق���ات التاريخية التي جتمع بني 
مملك���ة البحري���ن ودولة الإم���ارات العربي���ة املتحدة 
ال�صقيقة، تلك العالقة الأخوية الوطيدة التي اأ�ص�صها 

الآباء والأج���داد، والتي ورثناها اليوم كمثال يحتذى 
به يف العالقات الأخوية الرا�صخة بني البلدان، موؤكدا 
�صموه ب���اأن مملكة البحرين ودول���ة الإمارات العربية 
املتح���دة ال�صقيقة بلد واحد ويجمعهما روابط اأخوية 
من���ذ الأزل وم�صري م�صرتك والتاريخ خري �صاهد على 

عمق ومتانة وعراقة هذه العالقة.
واأ�ص���اد �صم���وه باملواق���ف التاريخي���ة الداعمة 
وامل�رشفة لدول���ة الإمارات العربية املتحدة ال�صقيقة 

جت���اه مملكة البحرين، موكداً باأن املحافظة اجلنوبية 
ب���كل اأجهزته���ا الإداري���ة يف اأمت ال�صتع���داد لدع���م 
وتنمي���ة هذه العالق���ة التاريخية الوطي���دة من خالل 
التع���اون مع �صفارة دولة الإم���ارات العربية املتحدة 
ال�صقيق���ة، وذلك من مب���داأ الإخاء والتع���اون اللذين 
ي�صكالن اأ�صا�س ه���ذه العالقة املتميزة بني البلدين 

ال�صقيقني.
من جانبه، اأعرب �صمو ال�صيخ �صلطان بن حمدان 

بن زاي���د اآل نهيان عن �صكره وتقديره ل�صمو ال�صيخ 
خليفة بن عل���ي بن خليفة اآل خليف���ة على الرتحيب 
واحلفاوة وح�صن ال�صتقب���ال، موؤكدا ا�صتعداد دولة 
الإم���ارات العربي���ة املتح���دة دائما لتعزي���ز التعاون 
القائ���م ومب���ا يخ���دم م�صال���ح وتطلع���ات البلدي���ن 
ال�صقيقني، موؤكدا باأن العالقات بني مملكة البحرين 
ودول���ة الإم���ارات العربي���ة املتحدة مث���اًل يتحذى به 
ومنوذجا م�رشفا للتعاون املتميز بني الأ�صقاء، م�صيدا 

يف الوقت نف�صه مب���ا ت�صهده املحافظة اجلنوبية من 
نه�صة تنموية �صاملة يف خمتلف املجالت.

ح����رش اللق���اء كل من مدي���ر عام مديري���ة �رشطة 
املحافظ���ة اجلنوبي���ة العمي���د حمد بن عل���ي املري، 
ومدي���ر ع���ام بلدي���ة املنطق���ة اجلنوبي���ة عا�صم بن 
عبداهلل عبد اللطيف، ورئي�س جمل�س بلدي املحافظة 
اجلنوبية اأحمد الأن�صاري وعدد من كبار امل�صوؤولني 

من كال اجلانبني.

•  �صمو حمافظ اجلنوبية م�صتقبال ال�صفري الإماراتي	
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تعزيز التعاون الع�صكري مع ال�صني واليابان

قائد خفر ال�صواحل يبحث التعاون البحري مع ال�صفري الأمريكي 

قائد خفر ال�صواحل يبحث التعاون البحري مع ال�صفري الأمريكي 

عملية النمو ت�صتدعي ا�صتيعاب متطلبات التطوير وا�صتمرار العطاء

البحرين ت�صعى لتكون مركزا ثقافيا اإقليميا وعامليا

“الوطنية حلقوق الإن�صان” تقدم تقريرها املوازي

اإ�رشاك املواطن يف ر�سم التطلعات امل�ستقبلية... حممد بن مبارك: 

تعزيز العالقات مع كوريا اجلنوبية... ال�سيخة مي:

اإلى جلنة حقوق الإن�سان العربية “جلنة امليثاق”

املنام���ة- بنا: يف اإطار م�س���رة التنمية ال�ساملة 
لعاهل الب���الد جاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة، 
ويف �س���وء خمرجات امللتقى احلكوم���ي 2017 الذي 
عق���د برعاية رئي����س الوزراء �ساح���ب ال�سمو امللكي 
الأم���ر خليف���ة بن �سلم���ان ال خليف���ة، ومببادرة من 
ويل العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س 
جمل�س الوزراء �ساح���ب ال�سمو امللكي الأمر �سلمان 
بن حم���د اآل خليفة، والذي وجه فيه ويل العهد نائب 
القائ���د الأعلى النائب الأول لرئي����س جمل�س الوزراء 
بعق���د ور�س عمل؛ لو�سع الآليات وحتديد الأولويات 
الت���ي ت�س���كل روؤى وتطلعات برنام���ج عمل احلكومة 
2022-2019، تراأ����س نائب رئي����س جمل�س الوزراء 
�سمو ال�سيخ حممد بن مبارك اآل خليفة اأم�س الثالثاء، 
ور�سة عم���ل “التطلعات امل�ستقبلية”، وهي الور�سة 
اخلتامي���ة يف �سل�سل���ة ور����س العم���ل احلكومية التي 

ت�سكل التطلعات امل�ستقبلية للعمل احلكومي.
واأ�س���ار �سم���وه يف كلم���ة خ���الل الور�س���ة اإلى ما 
ارتكز عليه ه���ذا اجلهد املو�س���وع يف �سل�سلة ور�س 
العمل م���ن مبادئ روؤية البحرين القت�سادية 2030، 
وه���ي ال�ستدامة والتناف�سية والعدال���ة، اإ�سافة اإلى 
اأه���داف العمل احلكومي الثالث���ة يف املرحلة القادمة 
والأدوات الت���ي حدده���ا ويل العه���د نائ���ب القائ���د 
الأعلى النائب الأول لرئي����س جمل�س الوزراء �ساحب 
ال�سم���و امللك���ي الأمر �سلمان بن حم���د اآل خليفة يف 
امللتق���ى احلكومي، وه���ي اإعادة ر�س���م دور القطاع 
الع���ام من املح���رك الرئي�س لالقت�س���اد اإلى املنظم 
وال�رشيك للقطاع اخلا�س، واملوا�سلة يف دعم الإبداع 
والتف���وق، وال�ستثمار يف املواطن لالرتقاء مب�ستواه 
املعي�س���ي، والت���ي يتم العم���ل عل���ى حتقيقها عرب 
اأرب���ع اأدوات هي حت�سني ج���ودة اخلدمات احلكومية، 
وتطوي���ر الأط���ر الت�رشيعي���ة والتنظيمي���ة، وت�سهيل 
الإج���راءات احلكومية كاف���ة، وموا�سل���ة توفر بنية 

حتتية عالية اجلودة.
ومت خ���الل الور�س���ة اعتم���اد 29 �سيا�سة و106 
مبادرات مت رفعها من خالل الور�س الثالثة ال�سابقة 

ملح���اور تطلع���ات برنام���ج عم���ل احلكوم���ة القادم، 
وهي املح���ور القت�سادي وامل���ايل والبنية التحتية، 
واملحور الت�رشيعي والأداء احلكومي، واملحور البيئي 

واخلدمات.
وا�ستعر�س �سموه املراحل التي مرت بها ور�س 
العمل التي تراأ�سه���ا نواب رئي�س جمل�س الوزراء من 
اجتماع���ات حت�سري���ة وخمرجات والأولوي���ات التي 
رك���زت عليه���ا وتتمثل يف زيادة النم���و القت�سادي، 
وتطوير الت�رشيعات ملواكبة التنمية، وتنويع م�سادر 
متوي���ل امل�ساري���ع احلكومية، ورفع كف���اءة وفاعلية 
القط���اع احلكومي واخلدم���ات وخ�سو�سا يف جمالت 

التعليم وال�سحة والإ�سكان وحماية البيئة.
واأ�س���اف �سموه اأن���ه وانطالقا م���ن اأهمية ا�رشاك 
املواط���ن يف ر�س���م التطلع���ات امل�ستقبلية لربنامج 
عمل احلكوم���ة املقبل، مت فتح املج���ال للمواطنني 
لإبداء الراأي وو�سع املقرتحات حول ما �سيتم اإدراجه 
�سمن تل���ك التطلعات، وقد مت ا�ست���الم العديد من 
املرئي���ات واملقرتحات التي اأك���دت احل�س الوطني 
العايل وروح امل�سوؤولية لدى املواطنني لالإ�سهام يف 
امل�ساركة يف امل�سرة التنموية ال�ساملة التي اختطها 

عاهل البالد جاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة.

ون���وه �سموه اإلى اأن���ه �سيتم يف الف���رتة املقبلة 
اتخ���اذ اخلط���وات الالزم���ة كافة لإقرار م���ا مت اإجنازه 

خالل الور�س.
واأ�ساد �سموه يف كلمته بالإجنازات التي حتققت 
يف   2015-2018 احلكوم���ة  عم���ل  برنام���ج  �سم���ن 
قطاع���ات النفط والغاز والإ�سكان وال�سحة والتعليم 
والبني���ة التحتي���ة والتنمي���ة الجتماعي���ة والت�رشي���ع، 
برئا�س���ة �ساح���ب ال�سم���و امللك���ي رئي�س ال���وزراء، 
وبف�س���ل توجيهات ومتابعة �سم���وه لتنفيذ م�ساريع 
احلكوم���ة، ودعم وجهود �ساح���ب ال�سمو امللكي ويل 
العه���د نائ���ب القائد الأعل���ى النائ���ب الأول لرئي�س 
جمل�س ال���وزراء، منوًه���ا بجهود ال���وزارات واجلهات 
احلكومي���ة وجمي���ع امل�سوؤولني وموظف���ي الدولة يف 
الإ�سهام يف ذلك، ومب���ا بذله امل�سوؤولون واملعنيون 

باإقامة ور�س العمل الثالث.
واختت���م �سم���وه بالتاأكيد عل���ى اأن عملية النمو 
والبن���اء ت�ستدع���ي ا�ستيع���اب متطلب���ات التطوي���ر 
وا�ستم���رار العط���اء م���ن خ���الل م�ساركة اأبن���اء البالد 
املخل�س���ني كاف���ة؛ لتحقي���ق املزيد م���ن الإجنازات 
ع���رب امل�سرة التنموية والنه�س���ة ال�ساملة يف مملكة 

البحرين.
ويف العر����س الذي قدم���ه وزير �س���وؤون جمل�س 
ال���وزراء حممد بن اإبراهيم املطوع ق���ال اإنه مت اإجناز 
83 % م���ن برنام���ج عم���ل احلكومة احل���ايل -2015

2018، كم���ا مت تقدمي �رشح مف�س���ل حول خمرجات 
ور�س العمل لو�س���ع التطلعات امل�ستقبلية لربنامج 
عم���ل احلكومة املقبل مم���ا ارتكز على مب���ادئ روؤية 
البحرين القت�سادية -2030 ال�ستدامة والتناف�سية 
والعدال���ة- وعل���ى الأه���داف والأدوات التي �ساحب 
ال�سمو امللكي ويل العهد نائب القائد الأعلى النائب 
الأول لرئي�س جمل�س الوزراء خالل امللتقى احلكومي.

وختم املطوع اأن خمرجات الور�س من �ساأنها اأن 
ترفد اآلية و�سع برنامج عمل احلكومة القادم، وتعزز 
وت���رة الإجن���از في���ه مبا يج�س���د حجم الطم���وح لبناء 

املزيد من املكت�سبات للمواطنني.

املنام���ة - هيئة البحرين للثقاف���ة والآثار: 
اجتمعت رئي�سة هيئ���ة البحرين للثقافة والآثار 
ال�سيخ���ة مي بنت حممد اآل خليفة مع نائب وزير 
خارجي���ة جمهوري���ة كوري���ا اجلنوبي���ة �سو هيان 
ومدي���ر اإدارة الرتاث الثق���ايف باجلمهورية كيم 

جون جني. 
وج���اءت هذه اللقاءات قبي���ل م�ساركتها يف 
افتتاح موؤمتر القيادات الآ�سيوية التا�سع، الذي 
تنطل���ق اأعماله يف العا�سمة �سيول يوم 16 مايو 

اجلاري. 
وخالل لقائها بنائب وزير خارجية جمهورية 
كوريا اجلنوبية، اأك���دت اأهمية تطوير العالقات 
الثقافي���ة م���ا بني مملك���ة البحري���ن وجمهورية 
كوريا اجلنوبي���ة، م�سرة اإل���ى احل�سور الكوري 

القوي يف احلراك الثقايف البحريني. 
واأو�سح���ت اأن البحرين ت�سعى لتكون مركًزا 
ثقافًيا اإقليمًيا وعاملًيا، قائلة اإن جهود اململكة 
اأثم���رت العديد م���ن املنج���زات احل�سارية كان 
اآخرها فوز البحرين برئا�سة جلنة الرتاث العاملي 
وا�ست�سافتها لجتم���اع اللجنة الثاين والأربعني 

يف املنامة خالل يونيو - يوليو املقبلني. 

ويف �سي���اق اآخر، اجتمع���ت ال�سيخة مي بنت 
حمم���د اآل خليفة مبدي���ر اإدارة ال���رتاث الثقايف 
بكوري���ا اجلنوبية، اإذ مت تاأكيد اأهمية الرتاث يف 

حفظ هوية الأوطان. 
واأطلع���ت كيم ج���ون جني على اأب���رز جهود 
هيئ���ة الثقافة يف حفظ و�س���ون الرتاث الثقايف 
البحريني، اإذ متتلك البحرين حتى الآن موقعني 

م�سجل���ني على قائمة ال���رتاث الإن�ساين العاملي 
لليوني�سكو. 

وعرفته على جهود البحرين يف احلفاظ على 
الإرث التاريخي العرب���ي، اإذ ت�ست�سيف املنامة 
من���ذ الع���ام 2012 املرك���ز الإقليم���ي العرب���ي 
لل���رتاث العامل���ي ال���ذي يهت���م بدع���م املواقع 

الرتاثية العربية على خمتلف ال�سعد.

�ساحية ال�سيف - املوؤ�س�سة الوطنية حلقوق 
الإن�س���ان: ق���ال اأم���ني ع���ام املوؤ�س�س���ة الوطنية 
حلق���وق الإن�سان خليف���ة الفا�س���ل اإن املوؤ�س�سة 
قدم���ت تقريرها املوازي ب�س���اأن التقرير الدوري 
الأول ململك���ة البحري���ن حول التق���دم املحرز يف 
تنفي���ذ اأحكام امليث���اق العربي حلق���وق الإن�سان 
اإلى جلنة حق���وق الإن�سان العربية )جلنة امليثاق( 

لعر�سها يف الدورة القادمة للجنة.
املوازي���ة  التقاري���ر  تق���دمي  اأن  واأو�س���ح 
التقاري���ر  ومناق�س���ة  �سياغ���ة  يف  والإ�سه���ام 
الت���ي تتعه���د اململك���ة بتقدميها دوري���ا واإبداء 
املالحظ���ات عليه���ا، تاأت���ي �سم���ن اخت�سا�سات 
املوؤ�س�س���ة الوطنية حلق���وق الإن�سان يف البحرين، 
ذلك بناء عل���ى قانون اإن�سائها رق���م )26( ل�سنة 
2014 املع���دل مبوج���ب املر�س���وم بقانون رقم 

)20( ل�سنة 2016. 
ويتطرق تقرير املوؤ�س�سة اإلى التقدم املحرز 
يف تنفيذ اأحكام امليثاق العربي حلقوق الإن�سان، 

حيث بداأ مبراجعة ن�سو�س مواد امليثاق وحتديد 
التط���ور احلا�سل فيها، �سواء يف ن�رش قيم ومبادئ 
حقوق الإن�سان وثقافة التاآخي الب�رشية والت�سامح: 
املادة )1(، واحلق يف تقرير امل�سر: املادة )2(، 
وتاأمني امل�ساواة الفعلية يف التمتع بكافة احلقوق 

واحلري���ات دون متيي���ز: امل���ادة )3(، والتدابر 
اخلا�س���ة بفر����س حال���ة الط���وارئ ال�ستثنائية: 
املادة )4(، واحلق يف احلي���اة وال�سالمة اجل�سدية 
والبدنية: )املواد 9-5(، ومكافحة الرق والإجتار 
بالأ�سخا����س: امل���ادة )10(، وا�ستقاللية الق�ساء 
وحق اللجوء اإليه: امل���واد )11 - 23(، واحلريات 
ال�سيا�سي���ة واملدنية: امل���واد )24 - 30(، وحق 
امللكي���ة الفردي���ة: امل���ادة )31(، وحري���ة الراأي 
والتعب���ر: امل���ادة )32(، وحماية الأ����رشة بخا�سة 
الن�ساء والأطفال: امل���ادة )32(، واحلق يف العمل 
وحرية تكوي���ن اجلمعي���ات والنقاب���ات املهنية: 
امل���واد )36-34(، واحل���ق يف التنمي���ة: امل���واد 
)38-37(، واحلق يف ال�سحة: املادة )39(، احلق 
يف توفر احلياة الكرمية لذوي الإعاقات النف�سية 
واجل�سدي���ة: امل���ادة )40(، واحل���ق يف التعلي���م 
واحلق���وق الثقافية: امل���واد )42-41(، وانتهاء 
بو�سع ع���دد م���ن التو�سي���ات ذات العالقة بكل 

مو�سوع.

• �سمو نائب رئي�س جمل�س الوزراء	

• رئي�سة هيئة البحرين للثقافة والآثار م�ستقبلة وزير خارجية جمهورية كوريا اجلنوبية	

الرف���اع - ق���وة الدف���اع: ا�ستقب���ل 
القائد العام لقوة دفاع البحرين امل�سر 
الركن ال�سيخ خليف���ة بن اأحمد اآل خليفة 
مبكتب���ه يف القي���ادة العام���ة اأم�س �سفر 
جمهوري���ة ال�س���ني ال�سعبي���ة ان واي���ر؛ 
مبنا�سب���ة تعيينه �سفرا لبالده يف مملكة 

البحرين.
وخ���الل اللقاء، رح���ب القائ���د العام 
لق���وة دف���اع البحرين ب�سف���ر جمهورية 
معالي���ه  متمني���ا  ال�سعبي���ة،  ال�س���ني 
اأداء مهام���ه  والنج���اح يف  التوفي���ق  ل���ه 
مع���ه  ا�ستعر����س  كم���ا  الدبلوما�سي���ة، 
عالق���ات التع���اون وال�سداق���ة القائم���ة 
بني البلدين ال�سديق���ني و�سبل دعمها 

وتعزيزها.
ح�رش اللق���اء مدي���ر دي���وان القيادة 
العام���ة اللواء الركن ح�س���ن حممد �سعد، 
ومدي���ر التعاون الع�سك���ري اللواء الركن 

بحري حممد ال�سادة.
كما ا�ستقبل القائد العام لقوة دفاع 
البحرين امل�سر الركن ال�سيخ خليفة بن 
اأحمد اآل خليفة مبكتبه يف القيادة العامة 
�سب���اح اأم�س �سف���ر اأمرباطورية اليابان 
مبنا�سب���ة  اإيت���و؛  هيديك���ي  ال�سديق���ة 
تعيينه �سفرا لبالده يف مملكة البحرين.

ويف اللقاء، رح���ب القائد العام لقوة 

الياب���ان  اأمرباطوري���ة  ب�سف���ر  الدف���اع 
ال�سديق���ة، حي���ث مت مناق�س���ة عدد من 
املوا�سيع الت���ي تعزز العالقات الثنائية 
والتع���اون والتن�سيق امل�س���رتك القائم 
متمني���ا  ال�سديق���ني،  البلدي���ن  ب���ني 
اأداء مهام���ه  والنج���اح يف  التوفي���ق  ل���ه 

الدبلوما�سية اجلديدة.
ح�رش اللق���اء مدي���ر دي���وان القيادة 
العام���ة اللواء الركن ح�س���ن حممد �سعد، 
ومدي���ر التعاون الع�سك���ري اللواء الركن 

بحري حممد ها�سم ال�سادة.
وا�ستقب���ل القائد الع���ام لقوة دفاع 
البحري���ن امل�س���ر الركن ال�سي���خ خليفة 
بن اأحمد اآل خليف���ة �سباح اأم�س، مبكتبه 
يف القي���ادة العامة لقوة دف���اع البحرين 
امل�ست�س���ار يف �سف���ارة جمهورية رو�سيا 
اململك���ة  ل���دى  املعتم���دة  الحتادي���ة 
انتهاء  فالدم���ر �سمرن���وف؛ مبنا�سب���ة 

فرتة عمله.
و�سك���ر القائ���د الع���ام لق���وة دفاع 
البحرين امل�ست�س���ار يف �سفارة جمهورية 
رو�سيا الحتادية املعتمدة لدى اململكة 
عل���ى جهوده الطيب���ة الت���ي بذلها خالل 
فرتة عمله يف اململكة متمنيا له التوفيق 
وال�س���داد فيم���ا �سي���وكل له م���ن مهام 

دبلوما�سية يف امل�ستقبل.

املنام���ة - وزارة الداخلية: ا�ستقبل 
قائ���د خفر ال�سواحل الل���واء الركن بحري 
ع���الء عبداهلل �سي���ادي، �سف���ر الوليات 
البحري���ن  ل���دى  الأمركي���ة  املتح���دة 

جا�ستني �سيبريل.
ويف م�سته���ل اللقاء، رحب قائد خفر 
ال�سواح���ل بال�سف���ر الأمرك���ي، م�سيًدا 
باجله���ود امل�سرتكة وتطور العالقات مع 
خفر ال�سواح���ل الأمركي عموما والعالقة 
مع مركز دعم الأن�سطة البحرية الأمركية 
ا، فيما  املتمرك���زة يف البحري���ن خ�سو�سً
يتعل���ق بالتعاون يف جم���ال رفع م�ستوى 
امل�سال���ح  يخ���دم  مب���ا  البح���ري  الأم���ن 

امل�سرتكة.

ومت خ���الل اللق���اء، بح���ث جم���الت 
العمل امل�سرتك والتن�سيق بني البلدين 
عل���ى الأ�سع���دة كاف���ة للو�س���ول اإل���ى 
منظوم���ة متقدم���ة تدعم الأم���ن البحري، 
كم���ا مت عر�س اإيجاز ع���ن مهام وواجبات 
خفر ال�سواحل و����رشح دور خفر ال�سواحل 

يف العمليات الأمنية البحرية.
ويف اخلتام، اطل���ع ال�سفر الأمركي 
عل���ى نظ���ام العم���ل مبرك���ز العملي���ات 
البحري���ة، اإذ اأب���دى اإعجاب���ه بنظام العمل 
والتط���ور يف ا�ستخ���دام التقني���ات مب���ا 
ي�سمن تق���دمي خدمات اأمني���ة متطورة، 
معرًب���ا عن متنياته لقيادة خفر ال�سواحل 

باملزيد من التقدم والنجاح.

املنام���ة - وزارة الداخلية: ا�ستقبل 
قائ���د خفر ال�سواحل الل���واء الركن بحري 
ع���الء عبداهلل �سي���ادي، �سف���ر الوليات 
البحري���ن  ل���دى  الأمركي���ة  املتح���دة 

جا�ستني �سيبريل.
ويف م�سته���ل اللقاء، رحب قائد خفر 
ال�سواح���ل بال�سف���ر الأمرك���ي، م�سيًدا 
باجله���ود امل�سرتكة وتطور العالقات مع 
خفر ال�سواح���ل الأمركي عموما والعالقة 
مع مركز دعم الأن�سطة البحرية الأمركية 
ا، فيما  املتمرك���زة يف البحري���ن خ�سو�سً
يتعل���ق بالتعاون يف جم���ال رفع م�ستوى 
امل�سال���ح  يخ���دم  مب���ا  البح���ري  الأم���ن 

امل�سرتكة.

ومت خ���الل اللق���اء، بح���ث جم���الت 
العمل امل�سرتك والتن�سيق بني البلدين 
عل���ى الأ�سع���دة كاف���ة للو�س���ول اإل���ى 
منظوم���ة متقدم���ة تدعم الأم���ن البحري، 
كم���ا مت عر�س اإيجاز ع���ن مهام وواجبات 
خفر ال�سواحل و����رشح دور خفر ال�سواحل 

يف العمليات الأمنية البحرية.
ويف اخلتام، اطل���ع ال�سفر الأمركي 
عل���ى نظ���ام العم���ل مبرك���ز العملي���ات 
البحري���ة، اإذ اأب���دى اإعجاب���ه بنظام العمل 
والتط���ور يف ا�ستخ���دام التقني���ات مب���ا 
ي�سمن تق���دمي خدمات اأمني���ة متطورة، 
معرًب���ا عن متنياته لقيادة خفر ال�سواحل 

باملزيد من التقدم والنجاح.

• خليفة الفا�سل	
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“التعليم” تنظم حما�رضة “التنمر يف امل�ؤ�س�سات التعليمية”
تقاطع اجل�رضة يقلل زمن االنتظار 45 %

اآليات عمل للنه��ض بالطبيب علمًيا ومهنًيا

“الأ�شغال” تفتتح املرحلة الثانية من امل�رشوع

“امللكية للجراحني” و“الأطباء البحرينية”: 

املنامة - وزارة الأ�شغال و�ش�ؤون البلديات 
والتخطي���ط العمراين: افتتحت وزارة الأ�ش���غال 
و�ش�ؤون البلديات والتخطيط العمراين املرحلة 
الثاني���ة م���ن م����رشوع تقاطع اجل����رشة والذي من 
امل�ؤمل اأن يزيد الطاقة ال�ش���تيعابية للتقاطع 
اإل���ى 120 األ���ف مركب���ة ي�مي���اً بع���د التط�ير، 
مقلالً بذلك زمن النتظار بن�ش���بة 45 % مقارنة 

بال��شع ال�شابق.
وق���ال وزي���ر الأ�شغ���ال و�ش����ؤون البلديات 
والتخطيط العمراين ع�ش���ام خلف يف ت�رشيح له 
اإن امل����رشوع ت�شم���ن افتتاح مطل���ع جديد لنقل 
احلرك���ة املرورية من �شارع ال�شي���خ عي�شى بن 
�شلمان الى اعلى اجل����رش ومنه جن�باً على �شارع 
ويل العه���د باجت���اه الهمل���ة وال�شل���ع ، وبذلك 
ي�شب���ح التقاط���ع ح���راً يف جمي���ع الجتاهات ما 

يعني غلق الإ�شارات ال�ش�ئية باأعلى اجل�رش.
واأ�ش���اف اأن���ه مت اأي�شاً اإن�ش���اء دوار لريبط 
�شارع امل���زارع ب�شارع ال�شيخ عي�شى بن �شلمان 
وبذل���ك �شي�شب���ح م���ن املمك���ن للقادمني من 
الهمل���ة واجل����رشة الدخ�ل عل���ى �ش���ارع ال�شيخ 

عي�ش���ى بن �شلمان باجت���اه املنامة دون احلاجة 
اإل���ى ا�شتخدام اجل�رش، م�ؤك���داً اأن الدوار �شيتيح 
اإم���كان الدخ�ل الى الهمل���ة واجل�رشة للقادمني 
من ج�رش امللك فهد اأي�شاً دون احلاجة ل�شتخدام 

التقاطع.
يذك���ر اأن امل����رشوع متت تر�شتي���ه من قبل 

جمل����س املناق�ش���ات واملزايدات عل���ى )�رشكة 
الغامن اإنرتنا�ش�نال للتجارة العامة واملقاولت 
وجمم�ع���ة احلاج ح�ش���ن العايل( بقيم���ة ملي�ن 
و600 األ���ف و37  دين���ارا وبدع���م ومت�ي���ل من 
دول���ة الك�يت ال�شقيقة �شم���ن برنامج التنمية 

اخلليجي. 

املنام���ة - جمعية الأطباء: عقدت الكلية 
اأيرلن���دا - جامع���ة  امللكي���ة للجراح���ني يف 
البحرين الطبية، وجمعي���ة الأطباء البحرينية 
اجتماع عمل م�شرتك، بح�ش�ر رئي�س املجل�س 
الأعلى لل�شح���ة الفريق طبيب ال�شيخ حممد 
بن عبداهلل اآل خليفة، جرى خالله و�شع اآليات 
عمل ته���دف لتعزيز النه�����س بالطبيب يف 

البحرين علميا ومهنيا.
وبح���ث الجتم���اع ب�ش���كل خا����س تعزيز 
التعاون الأكادميي، وتنظيم برامج تدريبية 
لتط�ي���ر قدرات الأطب���اء، وتب���ادل م�شادر 
الإلك���رتوين  والتعل���م  والتعلي���م  املعرف���ة 
وامل����اد العلمية الرقمي���ة، واإجراء درا�شات 
واأبح���اث عملية م�شرتكة. كم���ا بحث مقرتح 
الكلي���ة  طلب���ة  بتن�شي���ب  الأطب���اء  جمعي���ة 
للجمعي���ة، واإن�ش���اء جلنة خا�ش���ة بهم داخل 
جمل����س  اأع�ش���اء  اأح���د  برئا�ش���ة  اجلمعي���ة 
الإدارة؛ به���دف اإدماجه���م يف اجلمعي���ة منذ 
مراحل درا�شته���م اجلامعية املبكرة و�شقل 

مهاراتهم واحت�اء طاقاتهم.
التع���اون  اأي�ش���ا  الجتم���اع  وتن���اول 
امل�شرتك بني كل من جمعية الأطباء والكلية 
الإيرلندية والهالل الأحمر البحريني من اأجل 
اإر�شال اأطباء متط�ع���ني من جانب اجلمعية 
وطلب���ة الطب يف الكلي���ة للمناطق املنك�بة 
باحلروب اأو الك�ارث وتقدمي الإغاثة الطبية 

وال�شحية الالزمة.
وا�شتهل رئي����س جامعة البحرين الطبية 

�شم���ري العت����م الجتم���اع بتهنئ���ة اأع�ش���اء 
جمل�س جمعية الأطب���اء اجلديد على ح�ش�له 
عل���ى ثقة زمالئه���م، م�ؤكدا حر����س جامعته 
عل���ى امل�شي قدم���ا يف تط�ي���ر التعاون مع 
اجلمعية، ومعرب���ا يف ال�قت ذاته عن �شكره 
لل�شي���خ حمم���د ب���ن عب���داهلل اآل خليفة على 
دعمه املت�ا�شل للجه�د الرامية اإلى تعزيز 
النه�����س بالقط���اع ال�شح���ي والطب���ي يف 

اململكة.

• وزير “الأ�شغال” مفتتحا املرحلة الثانية من م�رشوع تقاطع اجل�رشة	

• اجتماع عمل م�شرتك بني امللكية للجراحني يف اأيرلندا - جامعة البحرين الطبية وجمعية الأطباء البحرينية	

التعلي���م  ج����دة  هيئ���ة   - املنام���ة 
والتدري���ب: نظم���ت هيئ���ة ج����دة التعلي���م 
والتدري���ب حما����رشة ي�م اخلمي����س املا�شي 
بعن�ان: “التنم���ر يف امل�ؤ�ش�شات التعليمية”، 
اأعدته���ا وقدمته���ا امل�شت�ش���ار الأكادميي يف 
اإدارة مراجع���ة اأداء م�ؤ�ش�شات التعليم العايل 

نينا عبدالرزاق.
ج�اه���ر  التنفي���ذي  الرئي����س  وقال���ت 
امل�شحكي على هام����س املحا�رشة: اإن العنف 
املدر�ش���ي وم���ا ي�شمى ب���� “التنم���ر”، ي�شكل 
ظاه���رة مقلقة ملا له���ا من اآث���ار �شلبية على 
م�شتقبل الطلب���ة، حيث تعد اأح���د املع�قات 

اإمكان���ات  عل���ى  ت�ؤث���ر  الت���ي  والتحدي���ات 
امل�ؤ�ش�ش���ات مبختل���ف مراحله���ا يف حتقي���ق 
اأهدافه���ا التعليمي���ة، والرتب�ي���ة والتاأهيلية 
لتنمية ق���درات الطلبة، وتط�ي���ر اإمكاناتهم 

حال عدم ت�افر بيئة �شليمة واآمنة لهم.  
وذك���رت اأن على اجلهات املعنية بقطاع 
التعلي���م والرتب�يني بذل اجله����د للحد من 
ح���الت التنمر يف املدار�س، اأو اجلامعات، كل 
بح�شب ال�شالحيات واملهام امل�كلة اإليه، ملا 
لذل���ك من تكاتف للجه����د ملجابهة الظاهرة 
الت���ي متت���د �شلبياته���ا عل���ى امل�شت�ي���ات 

الجتماعية.   

التزام مبر�سد اجتماعي لكل 250 طالبا “يف حدود االإمكانات”
يف ردها على “البالد”... “الرتبية”:

اأف���ادت وزارة الرتبي���ة والتعليم - ردا 
على عم�د رئي�س الفريق ال�شيا�شي الزميل 
را�ش���د الغائ���ب - باأنه���ا ملتزم���ة بالفع���ل 
بتطبيق املعيار امل�شار اإليه يف العم�د وه� 
مر�شد اجتماعي ل���كل 250 طالبا، يف حدود 

الإمكانات املتاحة.
واأ�شاف���ت: ال����زارة اأعلنت ه���ذا العام 
ع���ن فتح م�شابق���ة داخلية ل�ظيف���ة مر�شد 
اجتماع���ي اأول؛ لتعزي���ز دور ه���ذا القط���اع 
م���ن ال�ظائ���ف احلي�ية بالن�شب���ة للمدر�شة 

والأبناء الطلبة.
جاء التعقيب من اإدارة العالقات العامة 

والإعالم ب����زارة الرتبية على ما ورد مبقال 
الزمي���ل الغائ���ب ال���ذي حتدث ع���ن اتفاق 
بني ال����زارة ودي�ان اخلدمة املدنية ب�شهر 
مار����س 2008 باعتماد معيار تعيني مر�شد 

لكل 250 طالبا.
وذك���ر الغائب اأن���ه ومن���ذ 10 اأع�ام مل 
ت�شه���د املدار�س املكتظة زي���ادة ملم��شة 

بع���دد املر�شدي���ن، ح�ش���ب التف���اق، بني 
ال����زارة والدي����ان، وق���د يح���ال املر�ش���د 
للتقاع���د اأو يغ���ادر ل�ظيف���ة اأخ���رى، دون 

اإحالل بديل عنه. 
واأ�ش���ار لتاأخ���ر تغطية مدار����س بالعدد 
املنا�شب من املر�شدين، والكتفاء مبر�شد، 

وذلك اإخالل وا�شح لالتفاق واملعيار. 

حمرر ال�س�ؤون املحلية

• ف�از ال�رشوقي	

اأول اج���ت���م���اع���ي  م���ر����ش���د  ل����ظ���ي���ف���ة  م�����ش��اب��ق��ة داخ���ل���ي���ة  ف���ت���ح 

م�ســرف يتيــم مبــدار�ض 
ت�سـم اأكرث مـن 900 طـــالــب

يجب تغطيتها ب� 4 وفقا ملعيار “الرتبية” و“اخلدمة”... تعقيب املحرر:

تن����رش “البالد” ج���دول ي��ش���ح ا�شم 
مناذج ملدار�س، وع���دد طلبتها، والعدد 
باملر�شدي���ن  لتغطيته���ا  املفرت����س 
الجتماعيني، اإل اأنها م�ؤّمنة مبر�شد واحد 
فق���ط، ومبا يخل باملعي���ار املتفق عليه 
بني ال�زارة والدي����ان )مر�شد اجتماعي 

لكل 250 طالبا(.
ول�ح���ظ باجل���دول املرفق م���ع هذه 
امل���ادة اإن معظ���م املدار����س املكتظ���ة 
ب�ج����د ع���دد كب���ري م���ن الطلب���ة ج���رت 
تغطيته���ا مبر�شد واحد فقط قد ح�شلت 
عل���ى تقييم “غ���ري مالئ���م” اأو “مر�س” 

بتقاري���ر هيئة ج�دة التعليم والتدريب، 
وهي الرتب الأدنى بالتقييم.

ووفق���ا للمعي���ار املتف���ق عليه بني 
ال����زارة والدي�ان ف���اإن بع�س املدار�س 
مر�شدي���ن،   4 اأو  ب����3  يج���ب تغطيته���ا 
ولكنه���ا ت�شم مر�شدا يتيم���ا فقط، ومن 
بينها مدر�شة مدينة حمد الثان�ية للبنني 
التي ت�ش���م 920 طالبا، ويجب تغطيتها 
باأربع���ة مر�شدي���ن، اأو مدر�شة الب�شيتني 
العدادية التي ت�شم 945 طالبا، ويجب 

تغطيتها ب�4 مر�شدين.

تقييمها بتقرير المدرسة
هيئة الجودة

عدد 
العدد المفترض وفقا لمعيار عدد المرشدين حالياالطلبة

مرشد لكل 250 طالبا

75013غير مالئمالشيخ عبدالعزيز بن محمد الثانوية

70012مرٍضالهداية الخليفية الثانوية

92014غير مالئممدينة حمد الثانوية

70013-الميثاق اإلعدادية

70113غير مالئمالزالق اإلعدادية

84913غير مالئمالسهلة االبتدائية اإلعدادية

90014غير مالئمأبو صيبع االبتدائية

94514مرضالبسيتين اإلعدادية

47812مرضباربار االبتدائية

43312غير مالئماليرموك االبتدائية

64613غير مالئمسترة االبتدائية

“ال�س�ؤون ال�سحية” تطلق حملة ت�ع�ية 

املنامة - وزارة الداخلية: اأطلقت اإدارة 
ال�ش�����ؤون ال�شحي����ة والجتماعية، حتت رعاية 
نائب رئي�س الأمن العام الل�اء عبداهلل الزايد، 
وبالتعاون مع مكتب الأم����م املتحدة لالإعالم 
ب����دول اخللي����ج العربي����ة، احلمل����ة الت�ع�ية 
“�ش����د و�شمة املر�����س النف�ش����ي”، اإذ اأ�شاد 
الل�����اء الزاي����د بدعم وزي����ر الداخلية للجه�د 
الت�ع�ية الت����ي ت�شتهدف تعزي����ز الت�ا�شل 
مع فئات املجتمع، مبا يج�شد مفه�م ال�رشاكة 
املجتمعية، معربا عن تقديره للقائمني على 

احلملة الت�ع�ية.
اإدارة  مدي����ر  اأو�شح����ت  جهته����ا،  م����ن 
ال�ش�ؤون ال�شحي����ة والجتماعية الرائد فاطمة 
عبدالغف����ار اأن احلملة الق�ش����اء على خمتلف 
اأ�ش����كال ال��شم����ة والتميي����ز الت����ي يتعر�س 

له����ا امل�شاب�����ن باأمرا�����س، �شخ�ش����ت على 
اأنه����ا ح����الت نف�شي����ة، اإ�شافة اإل����ى الت�عية 
بال�شطراب����ات النف�شية وت�شحيح املفاهيم 
املغل�ط����ة املنت�����رشة ب�شاأنه����ا والت����ي ينتج 
عنها ع����دم الكت�شاف املبكر لالأمرا�س؛ نظًرا 
لعدم جل�ء املري�س للم�شاعدة الطبية وتاأخر 

العالج وتده�ر احلالت.
م����ن جهت����ه، اأو�ش����ح مدي����ر مرك����ز الأمم 
املتحدة لالإع����الم اأن مب����ادرة وزارة الداخلية 
ومرك����ز الأمم املتح����دة لالإع����الم، بداية جهد 
وطن����ي يه����دف لتعزي����ز اجله�����د؛ م����ن اأجل 
املتعلق����ة  ال��شم����ة  عل����ى  الت����ام  الق�ش����اء 
بالأمرا�����س النف�شية وكذل����ك ت�شجيع احل�ار 
املجتمعي حيال �شبل تعزيز الرعاية ال�شحية 

املقدمة يف هذا املجال. 
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غدا اأول اأيام �ضهر رم�ضان يف البحرين

خف�س �ضاعات العمل يف الأ�ضبوع مبعدل ال�ضد�س

“الرتبية” متاطل يف �رصف منح اأبنائنا الدرا�ضية لف�ضلني

“العلوم التطبيقية” حت�ضل على “الآيزو”

مل يتقدم اأحد بال�شهادة بر�ؤية الهالل... “الر�ؤية”:

“اخلدمة” ي�شدر تعليماته ب�شاأن �شاعات العمل يف رم�شان

“$” ح�شلت على قائمة �شمت 143 طالبا... اأ�لياء الأمور:

جناح جديد للجامعة

املنامة - بن����ا: اأعلنت هيئة الر�ؤية ال�رشعية لتحري 
هالل �شهر رم�شان املب����ارك مبملكة البحرين اأن اليوم 
)الأربع����اء( ه����و املكمل لعدة �شه����ر �شعب����ان، �اأن غدا 
)اخلمي�����س( هو اأ�ل اأي����ام �شهر رم�ش����ان املبارك لعام 
1439ه�����. �فيم����ا ياأتي ن�����س البيان الذي ت����اله نائب 
رئي�����س املجل�����س الأعل����ى لل�ش����وؤ�ن الإ�شالمي����ة ال�شيخ 

عبدالرحمن بن حممد بن را�شد اآل خليفة:
“احلم����د هلل ال����ذي �رشفن����ا بالإ�ش����الم، �م����ن علينا 
ب�شي����ام �شه����ر رم�شان، ال����ذي اأنزل فيه الق����راآن هدى 
للنا�س �بينات من الهدى �الفرقان، �ال�شالة �ال�شالم 
عل����ى �شيدنا �نبينا حممد �على اآله ��شحبه ذ�ي التقى 
�الإميان، �بعد، فحيث اإن دخول �شهر رم�شان ل يثبت 
�رشًع����ا اإل بر�ؤية الهالل اأ� باإكمال عدة �شعبان، �حيث اإن 
�شهر �شعبان لعام 1439ه� ثبت دخوله يف يوم الثالثاء 
17 من �شهر اأبريل 2018م، فقد اجتمعت هيئة الر�ؤية 
املكونة من اأ�شحاب الف�شيلة ال�شيخ عدنان بن عبداهلل 
القطان، �ال�شيخ الدكت����ور اإبراهيم بن را�شد املريخي، 
�ال�شي����خ را�شد بن ح�شن البوعينني، بقاع�ة الجتماعات 
مببن����ى املجل�س الأعلى لل�ش����وؤ�ن الإ�شالمية، م�شاء ي�وم 
الثالثاء ليل����ة الأربعاء 29 �شعبان 1439ه� املوافق 15 

ماي����و 2018م، �اإل����ى حني اإعداد ه����ذا البيان مل يتقدم 
اإلين����ا اأح����د بال�شهادة بر�ؤي����ة الهالل، �بن����اء على ذلك، 
فيكون يوم غد الأربعاء )اليوم( هو املكمل لعدة �شهر 
�شعب����ان ثالث����ني يوًما، �اإن ي����وم بعد غ����ٍد اخلمي�س 17 
ماي����و 2018م )غدا( هو اأ�ل اأيام �شهر رم�شان املبارك 
لع����ام 1439ه�����، �يج����ب �شيام����ه، �اهلل �يل التوفيق. 
هذا �يغتنم املجل�����س الأعلى لل�ش����وؤ�ن الإ�شالمية هذه 
املنا�شب����ة ال�شعي����دة، لريفع اإلى مق����ام �شاحب اجلاللة 
املل����ك حمد بن عي�ش����ى اآل خليفة مل����ك مملكة البحرين 
املفدى، �الى �شاح����ب ال�شمو امللكي الأمري خليفة بن 
�شلمان اآل خليفة رئي�����س الوزراء املوق�ر، �اإلى �شاحب 

ال�شم����و امللكي الأم����ري �شلمان بن حم����د اآل خليفة �يل 
العهد نائب القائد الأعلى النائب الأ�ل لرئي�س جمل�س 
ال����وزراء، �الأ�����رشة املالك����ة الكرمية، ��شع����ب البحرين 
ال����ويف، �اإلى الع����امل العربي �الإ�شالم����ي، اأجمل التهاين 
�اأطي����ب التربي����كات، �شائل����ني املول����ى ج����ل �ع����ال اأن 
يه����ل هذا ال�شهر املبارك عل����ى جميع امل�شلمني باخلري 
�اليم����ن �ال����ربكات، �اأن يجم����ع كلمته����م عل����ى ما فيه 
اخل����ري �ال�شالح، �اأن يوحد �شفوفه����م، �ين�رشهم على 
اأعدائه����م، �يوفق اجلميع ل�شيام ه����ذا ال�شهر الف�شيل 
�قيام����ه، �يجعلنا م����ن عتقائه، اآم����ني، ��شلى اهلل على 

�شيدنا حممد �على اآله ��شحبه ��شلم”.

اجلف���ري – دي���وان اخلدمة املدني���ة: ا�شتناداً اإلى 
تعمي���م رئي�س ال���وزراء �شاحب ال�شم���و امللكي الأمري 
خليف���ة بن �شلم���ان اآل خليف���ة ب�شاأن �شاع���ات الد�ام 
الر�شمية خ���الل �شهر رم�شان لع���ام 1439ه�، اأ��شح 
رئي�س دي���وان اخلدمة املدنية اأحم���د الزايد �ا�شتنادا 
اإل���ى امل���ادة رق���م )19( من قان���ون اخلدم���ة املدنية 
ال�ش���ادر باملر�ش���وم بقانون رق���م )48( ل�شنة 2010 
ب�ش���اأن اأيام العم���ل يف الأ�شب���وع �مواقيت���ه ��شوابط 
العم���ل خ���ارج اأ�قات العم���ل الر�شم���ي، اأنه تق���رر اأن 
تكون �شاع���ات ال���د�ام الر�شمي خالل �شه���ر رم�شان 
م���ن ال�شاعة الثامن���ة �شباحاً حتى ال�شاع���ة الثانية بعد 
الظه���ر، بحيث تخف����س �شاع���ات العم���ل يف الأ�شبوع 
مبع���دل ال�شد�س، فتكون 30 �شاع���ة للعاملني بنظام 
36 �شاع���ة يف الأ�شب���وع، �تك���ون 33 �شاع���ة �ن�ش���ف 

للعاملني بنظ���ام 40 �شاعة يف الأ�شب���وع، �شواًء الذين 
يعمل���ون بنوب���ة �احدة اأ� 3 نوبات، حي���ث ي�شمل ذلك 
�املوؤ�ش�ش���ات  الهيئ���ات  يف  العامل���ني  املوظف���ني 

احلكومية املن�شوية حتت اخلدمة املدنية.  
�فيم���ا يتعلق بنظ���ام الد�ام امل���رن املعتمد يف 
اخلدم���ة املدني���ة، تق���رر اأن تك���ون ال�شاع���ات املرنة 
للموظفني العامل���ني �فقاً لهذا النظام مبعدل �شاعة 
�احدة يوميا كحد اأق�شى، حيث يكون الد�ام الر�شمي 
ال�شباح���ي من ال�شاع���ة التا�شعة �شباح���اً �ينتهي عند 
ال�شاع���ة الثالث���ة ع����رشاً �فقاً لنظ���ام �شاع���ات العمل 
العتيادية، �من ال�شاع���ة التا�شعة اإلى ال�شاعة الثالثة 
�اخلام�ش���ة �الأربعني ع�رشاً من يوم الأحد اإلى الأربعاء، 
�يف ي���وم اخلمي����س من ال�شاع���ة التا�شعة اإل���ى الثالثة 
�الن�ش���ف ع����رشاً بالن�شب���ة للعامل���ني بنظ���ام �شاعات 

العم���ل املطولة، �ذل���ك بح�شب فئات ال���د�ام املرن 
املح���ددة ا�شتن���اداً بتعليم���ات اخلدم���ة املدنية رقم 
)5( للع���ام 2013 ب�شاأن نظ���ام احل�شور �الن�رشاف يف 
اجله���ات احلكومي���ة، �طبيعة اخلدم���ات التي تقدمها 

اجلهات املعنية بح�شب الفئات الوظيفية.
�اختت���م الزاي���د اأن املوظف���ني الذي���ن تتطل���ب 
طبيعة عملهم �ب�شورة ملحة العمل اأكرث من ال�شاعات 
املخف�ش���ة املذك���ورة اأع���اله، فاإنه���م يعو�ش���ون عن 
ال�شاع���ات الإ�شافية ح�ش���ب �شيا�شة العم���ل الإ�شايف 
املعتم���دة يف اخلدم���ة املدنية م���ن خالل ����رشف اأجور 
العم���ل الإ�ش���ايف اأ� التعوي�س باأ�قات راح���ة م�شا�ية 
ل�شاع���ات العم���ل الإ�شايف التي عمله���ا املوظف طبقا 
ملا تقرره اجله���ة احلكومية التي ينت�شب اإليها �توفر 

امليزانية الالزمة ل�رشف الأجور.

�شكا اأ�لياء اأمور طلبة يف جامعة البحرين مماطلة 
�زارة الرتبية �التعلي���م؛ لعدم �رشفهم منح اأبنائهم 

الدرا�شية للف�شلني املا�شيني.
�ح�شلت “البالد” على قائمة �شمت 143 طالبا 

ممن مل يتم �رشف املنح لهم.

�لفت اأ�لي���اء الأمور يف �شكواهم اإلى اأن الوزارة 
�يف كل م���رة يتم مراجعتها ب�ش���اأن تاأخر �رشف املنح 

تتعذر بعدم توفر امليزانية.
�اأب���دى اأ�لي���اء الأم���ور ا�شتغرابه���م م���ن تعذر 
الوزارة بعدم توف���ر امليزانية ل�رشف منح اأبنائهم يف 
الوقت الذي �رشفت فيه املكافاآت املالية لأ�شحاب 

البعثات مرتني خالل العام اجلاري.

�اأ�ش���ار�ا اإل���ى اأن ال���وزارة ب���دل م���ن اأن تق���دم 
اأ�شحاب املنح الذين يدفعون تكاليف درا�شتهم من 
املبالغ التي يتح�شل���ون عليها من املنح، �رشفت ما 
لديها من ميزانيات لأ�شحاب البعثات املعفيني من 

ر�شوم الدرا�شة.
�اأك���د�ا مطالبتهم ال���وزارة ب�رشعة ����رشف مبالغ 

املنح لأبنائهم؛ مراعاة لأ��شاعم املالية.

املنام����ة - جامع����ة العلوم التطبيقي����ة: هناأ رئي�س 
جمل�����س اأمناء جامع����ة العلوم التطبيقي����ة �هيب اخلاجة 
جمي����ع منت�شبي اجلامعة مبنا�شب����ة ح�شول اجلامعة على 
�شهادة الآيز� الد�لية يف جمال العمل الإداري ) تقدمي 
الدع����م الإداري للط����الب يف جامع����ة العل����وم التطبيقية 
املانح����ة  اجله����ة  اإمت����ام  بع����د   ،)ISO 9001:2015(
لل�شه����ادة زيارتها للجامعة �التاأك����د من ا�شتيفاء كافة 

ال�رشوط املطلوبة ملنح ال�شهادة.
�اأ��شح يف كلمة �جهها لوظفي اجلامعة �احل�شور 
باحلف����ل الذي اأقامته اجلامعة بهذه املنا�شبة اأن الإجناز 
ياأتي متا�شي����اً مع اخلطة الإ�شرتاتيجي����ة التي ��شعتها 
اجلامع����ة لل�شن����وات القادمة �التي ترك����ز على  حتقيق 
اجل����ودة ال�شاملة للربامج �التخ�ش�ش����ات التي تقدمها  

اجلامع����ة من خالل توفري بيئة جامعية خالقة مبنية على 
الإبداع �التفاعل �تطوير اخلطط �املناهج.

م����ن جانبه، اأك����د رئي�س اجلامع����ة غ�شان ع����واد اأن 
ح�ش����ول اجلامعة على �شه����ادة الآي����ز�  يف جمال العمل 

الإداري يع����د اإجن����ازاً كب����رياً، ��شينعك�����س ب�شكل مهم 
عل����ى مو�شوع العتماد املوؤ�ش�ش����ي للجامعة، كما تقدم 
بال�شك����ر لكافة اجلهات �املوظف����ني الذين �شاهموا يف 

حتقيق الإجناز. 

• اجتماع هيئة الر�ؤية ال�رشعية	

النعيمي يفتتح “فن الطفل” مب�ضاركة 188 لوحة

“مهرجان الدرا�ضات التجارية” ي�ضتعر�س م�ضاريع الطلبة 

الرتبي���ة  �زارة   - عي�ش���ى  مدين���ة 
�التعلي���م: افتت���ح �زير الرتبي���ة �التعليم 
ماج���د النعيمي فعاليات معر�س فن الطفل 
ال� 44، ال���ذي تنظمه الوزارة مب�شاركة 188 
لوحة فني���ة لطلبة باملرحل���ة البتدائية من 
مملكة البحرين، اململكة العربية ال�شعودية، 
د�ل���ة الإم���ارات العربي���ة املتح���دة، د�ل���ة 
الكوي���ت، ��شلطنة عمان. �خ���الل جولته يف 
املعر����س، اأ�شاد الوزي���ر بالإبداعات الفنية 
الطالبي���ة امل�شاركة، �ما ت�شمنته من اأفكار 
متمي���زة �هادف���ة، موؤك���ًدا اأن تنظي���م هذه 
الفعالي���ة الفني���ة ال�شنوي���ة ياأت���ي يف اإطار 
اجلهود العديدة املبذ�ل���ة لتعزيز التعا�ن 
الرتب���وي �التعليم���ي بني د�لن���ا اخلليجية 
ال�شقيق���ة. �اأ�ش���اف اأن احت�ش���ان مواه���ب 
الطلب���ة �اإبداعاته���م يف املج���الت الفني���ة 
�الثقافي���ة �الريا�شية �غريها ه���و اأ�لوية 

لل���وزارة يف كل ع���اٍم درا�ش���ي، م���ن خ���الل 
تنفي���ذ اآلف الأن�شطة الطالبية املتنوعة من 
قب���ل مركز رعاية الطلب���ة املوهوبني �عدد 
م���ن اإدارات ال���وزارة �قطاعاته���ا، ي�شتفيد 
منها الطلبة املوهوب���ون من جميع املراحل 
الدرا�شي���ة باملدار����س احلكومية �اخلا�شة، 
مما اأ�شه���م يف حتقيق اململك���ة للعديد من 

الإجنازات الطالبية الإقليمية �الد�لية.
ثم قام الوزير بتوزيع امليداليات على 

الطلبة الفائزين يف م�شابقة املعر�س.
ي�ش���ار اإل���ى اأن���ه مت اختي���ار اللوح���ات 
الفائ���زة �امل�شارك���ة يف معر�س ه���ذا العام 
من بني اأكرث من 700 لوحًة طالبيًة خليجية 
تر�شحت للم�شاركة، من بينها لوحات لطلبة 
114 مدر�ش���ة حكومي���ة �خا�ش���ة بحرينية، 
منه���م 104 ط���الب م���ن ذ�ي الحتياج���ات 

اخلا�شة. 

الرتبي���ة  �زارة   - عي�ش���ى  مدين���ة 
�التعلي���م: افتت���ح �كي���ل �زارة الرتبية 
�التعلي���م للم���وارد �اخلدم���ات مهرجان 
حمم���د  �اللغ���ة  التجاري���ة  الدرا�ش���ات 
مبارك جمعة الذي نظم���ه معهد البحرين 
للتدري���ب، بدع���م م���ن �شن���د�ق العمل 
)متك���ني(.  �اأك���د �كي���ل ال���وزارة اأثناء 
جولت���ه يف املعر����س اأن ه���ذا املهرجان 
اإتاح���ة الفر�ش���ة للمتدربني  ي�شته���دف 
لعر�س �تق���دمي م�رش�عاته���م ال�شغرية 

كجزء من تقييمات مقرراتهم الدرا�شية، 
�مب���ا يتيح لهم تطبيق املعرفة النظرية 
�امله���ارات العملية الت���ي اكت�شبوها يف 

املعهد خالل العملية التدريبية.
�اأ�شار اإلى اأن املهرجان الذي ي�شتمر 
على م���دى يوم���ني يه���دف اإل���ى تعزيز 
التنمي���ة املعرفي���ة �الجتماعي���ة ل���دى 
املتدربني من خ���الل الأن�شطة املختلفة 
الت���ي تنظمها خمتل���ف اأق�ش���ام املعهد 

التدريبية.

“اخلدمة” تبحث مع “الرتبية” تطوير الكوادر
اجلفري - ديوان اخلدم����ة املدنية: ا�شتقبل 
رئي�س دي����وان اخلدمة املدنية اأحمد الزايد �زير 
الرتبي����ة �التعليم ماجد النعيم����ي، اإذ بحثا �شبل 
تطوير الك����وادر الإدارية بال����وزارة مبا يتنا�شب 
مع خطة ال����وزارة لتطوير املوارد الب�رشية �الذي 
ينعك�س اإيجابًيا على م�شتوى التعليم باململكة.

من جهته، اأكد رئي�س ديوان اخلدمة املدنية 
خ����الل لقائ����ه �زي����ر الرتبي����ة �التعلي����م حر�س 
الديوان على التعا�ن امل�شرتك مع الوزارة فيما 
يتعلق بتطوير املوارد الب�رشية، �تهيئة الكوادر 

الإدارية ملوا�شلة الرتقاء بعملية التعليم.
�اأ�ش����اد الوزي����ر النعيم����ي باجله����ود الت����ي 

يبذلها ديوان اخلدمة املدنية لالرتقاء باملوارد 
الب�رشي����ة يف خمتلف اجله����ات احلكومية �ل�شيما 
�زارة الرتبي����ة �التعلي����م، مب����ا يع����ود بالفائدة 

على تقدم م�ش����رية التعليم �اإن�شاء اأجيال �اعية 
�مثقف����ة ت�شه����م يف رف����ع ا�شم مملك����ة البحرين 

عالًيا.

• رئي�س ديوان اخلدمة املدنية م�شتقبال �زير الرتبية �التعليم	

�ضيدعلي املحافظة

• لقطة على هام�س احلفل	

مالحظات مضجرة بشأن معرض الطفل 

حر�شت �شباح اأم�س على ح�شور معر�س فن الطفل 44، الذي تنظمه اإدارة 
اخلدمات الطالبية بوزارة الرتبية �التعليم ب�شالة الوزارة، مب�شاركة خليجية.

�اأق����در �اأثمن عاليا د�ر ك����وادر الإدارة يف الهتم����ام بالطلبة، �ت�شجيعهم، 
�ت�شويرهم، �اإطالق عبارات الثناء �ال�شكر على م�شامعهم، مب�شاهدات راأيتها 

�شخ�شيا.
�لف����ت انتباهي عدد م����ن املالحظات امل�شجرة، الت����ي ل نبخ�س من خاللها 

جهود اأحد، اأ�رشدها اإيجازا كالتايل: 
- زي����ارة �زير الرتبية �التعليم للمعر�س كانت خاطفة، �تكرميه مل يتخط 

عددا حمد�دا من الطلبة.
�بالرغ����م من تقديرنا العميق لن�شغ����الت الوزير، لكن هذه الزيارات متثل 
اأهمية بالغة للطالب، �للقيمة الرتبوية �املعنوية له، متنيت لو اأنه جل�س �قتا 

اأطول مع اأبنائه املكرمني، �مع لوحاتهم الفنية الفائزة، �هو ما مل يح�شل.
- مت ل�شق ر�شومات الطلبة الفائزة على جدران املعر�س بطريقة بدائية، 
�با�شتخ����دام ال�شم����غ، مما يعني حرم����ان الطالب من ا�شتع����ادة اللوحة بحالتها 

الأ�شلية.
- كان هنال����ك غي����اب ملح����وظ مل�شاركة امللحقي����ات الثقافي����ة اخلليجية، 
با�شتثناء ملحقية �احدة فقط هي التي حر�شت على امل�شاركة، �ال�شوؤال ملاذا؟

- مل اأر زا�ي����ة لتق����دمي الأطعم����ة “ال�شند�ي�ش����ات عل����ى الأق����ل” للطلب����ة 
احلا�رشي����ن، با�شتثناء زا�ية �شغرية عند مدخ����ل ال�شالة، تقدم التمر �القهوة، 

من د�ن املاء.

إبراهيم 
النهام

Ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

فجر جديد



الجئون

هزيلة وبع�صها لدواع غري اقت�صادية ا�صتثمارات “التاأمني” 
امل�س�ؤولني  ”CV“ بـــ  التحقيق  جلنة  د  تـــزوِّ مل  الهيئة 

وافـــق جمل�س النـــ�اب على ت��سيـــات التقرير 
النهائي للجنـــة التحقيق الربملانيـــة ح�ل �سناديق 
التقاعـــد التي تدار من قبل الهيئـــة العامة للتاأمني 
االجتماعـــي. واأكـــد رئي�ـــس اللجنـــة النائـــب جميـــد 
الع�سفـــ�ر اأنـــه بعـــد 14 �سهـــرا مـــن التحقيـــق يف 
�سناديـــق التقاعد تبني اأن اال�ستثمار فيها هزيل مل 
تتجاوز ن�سبته 1.4 % يف 2015، يف حني هناك اإمكان 
لال�ستثمـــار ت�ســـل ن�سبتها اإلـــى 6 %، م�ؤكدا �رضورة 

مراجعة ال�سيا�سة اال�ستثمارية يف �سناديق التقاعد.
ولفت الع�سف�ر اإلى عدم تعاون الهيئة مع جلنة 
التحقيق بخ�س��س ال�سري الذاتية ل�ساغري ال�ظائف 

يف �رضكتي اأ�س�ل واأمالك، والذي يخالف ال�سفافية.
ونـــ�ه اأن بع�ـــس اال�ستثمـــارات كانـــت لـــدواع 
غـــري اقت�ساديـــة، ولها مـــرام اأخرى خالفـــا لت�ظيف 
اأ�ســـ�ل ال�سناديق لتعظيم العائـــد على ال�سناديق 

التقاعدية، والذي ينعك�س على امل�سرتكني فيها.

ال اإخفاقات وال �رسقات يف تقرير “حتقيق التقاعد”

“الداخلية” غري م�ص�ؤولة عن ترحيل االأجانب

مناق�صات بحرينية اأمريكية الإلغاء ر�ص�م ال�اردات

هيئة التاأمني مل ت�رضف مكافاآت... وزير املالية:

املقرتح ي�سجع العمالة على الهروب

فر�س 10 % ر�س�ما على �سادرات االأملني�م

اأكـــد وزير املاليـــة اأحمد بـــن حممـــد اآل خليفة 
اأن تقريـــر جلنة التحقيق الربملانيـــة ح�ل �سناديق 
التقاعـــد التـــي تدار مـــن الهيئـــة العامـــة للتاأمني 
االجتماعي مل ي�رض اإلى اأي اإخفاقات وال اأم�ال �رضقت. 
وعلـــق ال�زير علـــى اأن اأداء �رضكة اأ�ســـ�ل كان اأعلى 
من املت��ســـط العاملي، م�ســـريا اإلـــى اأن املت��سط 
االإجمـــايل ال�ستثمـــار ل�سنـــدوق التقاعـــد يف العـــام 

2017 و�سل اإلى 9 %.
ولفـــت اإلـــى اأن املبالغ امل�ستحقـــة للهيئة من 
احلك�مـــة تبلـــغ 133 ملي�ن دينار منهـــا 55 ملي�ن 
و700 األـــف التزامـــات مقابـــل املنافـــع التاأمينيـــة 
و11 مليـــ�ن و500 األـــف ا�ســـرتاكات اإ�سابة العمل 
و65 مليـــ�ن جمم�عـــة التكلفة االكت�اريـــة لل�سلطة 

الت�رضيعية واملجال�س البلدية.

وبـــني اأن �رضكـــة اأ�ســـ�ل ا�ستطاعـــت اأن حتقق 
اإجنـــازا جيـــدا يف اال�ستثمـــار مقارنـــة بال�سناديـــق 
التقاعديـــة العاملية. وذكـــر اأن الهيئة مل ت�رضف اأي 
مكافـــاأة بعد ت��سية جلنة التحقيـــق ال�سابقة ب�قف 
�رضف املكافـــاآت يف ال�قت التي تقـــ�م به مبعاجلة 
العجـــ�زات االكت�اريـــة، مبينـــا اأن تقاعـــد الرئي�س 

التنفيذي كان وفق االأنظمة.  

وافـــق املجل�س علـــى ت��سية جلنـــة ال�س�ؤون اخلارجيـــة والدفاع 
واالأمـــن ال�طني بخ�س��س االقرتاح بقان�ن بتعديل املادة )26( من 

قان�ن االأجانب )الهجرة واالإقامة( ل�سنة 1965م وتعديالته.
وقـــال النائب حمد الدو�ـــرضي اإن املقرتح لن ي�ؤثر على اخلدمات 
املقدمـــة للم�اطن، بل يهـــدف اإلى اإيجاد حل لتحمـــل الدولة لالأعباء 
املاليـــة جـــراء اإبعـــاد االأجانب، والـــذي ي�سبـــب وج�دهم �ـــرضرا على 

املجتمع.

من جهته، اأكد النائب عبداهلل بن ح�يل اأن وزارة الداخلية لي�ست 
اجلهـــة امل�س�ؤولة عن نفقات ترحيل اأي اأجنبـــي خمالف، واإمنا دورها 
يقت�ـــرض علـــى تنظيم وتنفيذ قـــرار الرتحيل. اأما هيئـــة تنظيم �س�ق 

العمل، فهي اجلهة امل�س�ؤولة عن تكاليف الرتحيل.
يف حني اعترب النائب عادل الع�س�مي اأن املقرتح ي�سجع العمالة 
علـــى الهروب وال ي�سب يف م�سلحـــة امل�اطن، ويلقي على عاتق رب 

العمل دفع ر�س�م هروب العامل.

وافـــق جمل�ـــس النـــ�اب علـــى م�ـــرضوع قانـــ�ن بالت�سديـــق علـــى 
الربوت�كـــ�ل الثالث لتعديل اتفاقية التجارة احلرة بني حك�مة مملكة 

البحرين وحك�مة ال�اليات املتحدة االأمريكية.
وقال النائـــب اأحمد قراطة اإن ال�اليات املتحدة االأمريكية تفر�س 
ر�ســـ�م واردات بن�سبـــة 10 % على �ســـادرات االملنيـــ�م، مت�سائال: ما 
الفائدة التي عـــادت على اقت�سادنا من اتفاقيـــة التجارة احلرة طاملا 
هنـــاك ر�س�م علـــى �سادراتنا. ولفتـــت النائب جميلة ال�سمـــاك اإلى اأن 
حجم التبادل التجاري و�سل اإلى 2 مليار دوالر بني البحرين وال�اليات 
املتحـــدة، اإال اأن الرئي�ـــس االأمريكي دونالد ترامب منـــذ ت�ليه ال�سلطة 

فر�س ر�س�م واردات منها 25 % على واردات ال�سلب.
واعتـــربت ال�سمـــاك اأن ال�اليات املتحدة تتدخـــل يف قرار ال�سلطة 
الت�رضيعيـــة، حيث اإنها ال تلتزم باالتفاقات. وذكرت اأن كثري من الدول 

اأ�ـــرضت على عـــدم امل�افقة علـــى هـــذه االتفاقية علـــى خلفية فر�س 
الر�س�م على ال�اردات.

من جهته، قـــال وكيل وزارة ال�سناعة والتجـــارة ل�س�ؤون ال�سناعة 
اأ�سامـــة العري�س اإن هنـــاك زيادة خالل ال�سن�ات االأخـــرية يف �سادرات 
البحريـــن لل�اليـــات املتحـــدة قبل دخـــ�ل اتفاقية التجـــارة احلرة بني 
البحريـــن واأمريكا حيز الن�ر من 400 مليـــ�ن دينار يف 2005 اإلى 996 

ملي�ن دينار يف 2017.
واأ�ســـاف اأن الربوت�كـــ�ل الثالث لتعديل اتفاقيـــة التجارة احلرة 
هـــي جمرد اتفاقيـــة اإجرائية لتعديـــل الرم�ز يف النظـــام ال�سلعي وفق 

التغريات االأخرية ملنظمة اجلمارك العاملية.
وذكر اأنـــه حاليـــا مناق�سات مع ال�اليـــات املتحدة ملحاولـــة اإلغاء 

الر�س�م بني اجلهتني بعد الزيادة االأخرية يف الر�س�م على ال�اردات.

م�رسوعات خا�رسة 
باحلرب ال�رسي

العجز 13 مليار دوالر 

قـــال النائـــب ماجد املاجد اإنـــه اآن االأوان 
ال�ستبـــدال عدد مـــن امل�س�ؤولـــني والقائمني 
علـــى العمـــل يف �سناديق التقاعـــد خ�س��سا 
بعد اخل�سائـــر التي تكبدها ال�سندوق يف عدد 
من امل�ساريـــع اال�ستثمارية. وذكر اأن التقرير 
اأو�ســـح العديد من االأم�ر، مـــن بينها البن�ك 
التـــي ا�ستثمـــرت فيها االأمـــ�ال بن�سبة 1 %، 
وامل�ساريـــع اخلا�رضة والتي دفعت فيها مبالغ 

كبرية وكتبت باحلرب ال�رضي.
مـــن جهته، بـــني النائب عـــادل حميد اأن 
�سناديـــق التقاعد متتلـــك 3 مليارات و400 
األـــف دينـــار، يف حـــني اأن جممـــ�ع دخلها من 
اال�ستثمـــارات مل يتجـــاوز 81 ملي�ن دينار يف 
2015، ف�ســـال عن اأن الدرا�ســـات االكت�ارية 
تثبـــت احتمالية اإفال�ـــس 4 �سناديق تقاعدية 

قريبا.

املاليـــة  ال�ســـ�ؤون  جلنـــة  �سحبـــت 
واالقت�ساديـــة تقريرهـــا بخ�س��س االقرتاح 
بقان�ن ب�سيغته املعدلـــة باإ�سافة مادة اإلى 

قان�ن ال�رضيبة االنتقائية ملدة اأ�سب�عني.
وقـــال النائب جميد الع�سفـــ�ر اإن عائد 
ال يقـــل عـــن 30 % مـــن ال�رضيبـــة االنتقائية 
لل�سناديـــق التقاعدية �س�ف يع�د بالفائدة 
على فئة مهمـــة جدا، وهي م�ستحقة للمعا�س 

التقاعدي.
بينمـــا اعتـــرب النائـــب حممد معـــريف اأن 
ا�ستقطاع جزء من ع�ائـــد ال�رضيبة االنتقائية 
خمالف ملا جـــاء يف قان�ن امليزانيـــة العامة، 
وقـــال “علـــى اأي اأ�سا�ـــس يتـــم اإدخـــال هذه 
الن�سبة لل�سناديق التقاعدية يف ال�قت الذي 

ي�رضون فيه على اأنه لي�س هناك عج�زات”.
ولفـــت النائـــب اأحمـــد قراطـــة اإلـــى اأن 
ميزانيـــة الهيئـــة م�ستقلة اإداريـــا وماليا وال 
يج�ز اال�ستقطـــاع لها من ميزانية الدولة، يف 
ال�قت الـــذي و�سلت فيه عج�زات امليزانية 
اإلـــى 13 مليـــار دوالر، ولهـــا االأول�يـــة يف اأن 

تغطى.

ا�صمح�ا ب�صنة امتياز بالبحرين خلريجي االأ�صنان الدار�صني باخلارج
ا�ستنكار نيابي للهجمة االإ�رضائيلية النكراء... الربملان للحك�مة:

يف بنـــد ما ي�ستجد من اأعمـــال، وافق جمل�س الن�اب على 
اقرتاح برغبة ب�سفة م�ستعجلة ب�ساأن قيام احلك�مة بال�سماح 
خلريجي طب االأ�سنان الدار�سني باخلارج لعمل �سنة االمتياز 

مبملكة البحرين، واإحالته للحك�مة.
كمـــا اأقر املجل�ـــس اإ�سدار بيان لالإ�ســـادة باالأمر امللكي 
الإن�ســـاء وافتتـــاح مدر�ســـة لالجئـــني ال�س�ريـــني يف اململكة 
الها�سميـــة االأردنيـــة مبحافظة اأبـــ� ن�ســـري، وامل�افقة على 
طلب اإ�سدار بيان ا�ستنكار و�سجب للهجمة االإ�رضائيلة النكراء 
وقتـــل الفل�سطينيـــني )62( �سهيـــًدا واآالف اجلرحى ب�سبب 

نقل ال�سفارة االأمريكية اإلى القد�س عا�سمة فل�سطني.
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موت الديمقراطية
خ�ص�ص الع���دد الأخري من الدوري���ة الأمريكية 
املعروف���ة ب� “الفورين اأفريز” مو�صوع عددها عما 
اأ�صمت���ه “موت الدميقراطي���ة” اأو ما قد اأطلق عليه 
“اأف���ول الدميقراطية”، وهو اأف���ول حددته املجلة 
يف جمموع���ة من املتغ���ريات اأو ال�صم���ات قد يكون 
اأهمها: 1. مرك���ّزة القوة يف ال�صلط���ات التنفيذية، 
2. احل���د من انت�صار الإع���ام امل�صتقل وتاأثريه، 3. 
الت�صيي����ص الذي بات يخ�صع له الق�صاء، 4. واأخريا 
توظي���ف املراكز العامة لتحقيق مكا�صب �صخ�صية 

لبع�ص ال�صا�صة. 
واأعتق���د اأن الدميقراطية وما ق���د اأطلق عليه 
الليربالي���ة ال�صيا�صي���ة بات���ت مت���ر باإح���دى اأ�صواأ 
مراحله���ا من���ذ ثاثينات الق���رن املا�ص���ي؛ نتيجة 
لو�ص���ول اجلماع���ات الفا�صية يف اأوروب���ا للحكم يف 
اأملاني���ا واإيطالي���ا. وهو تراج���ع �صي�صتم���ر لبع�ص 
الوق���ت، وق���د ي�صي���ب دول املرك���ز الأوروبي يف 
اإقليمه���ا الوا�صع اجل���دي، اإل اأنه ل���ن يكون تراجعا 
كب���ريا خ�صو�صا يف مراك���زه الأ�صا�صية يف بريطانيا 
وفرن�ص���ا واأملاني���ا. فتنامي اليم���ن يف جل الدول 
الأوروبي���ة الأ�صا�صي���ة ودخ���ول دول م���ن اأوروب���ا 
ال�رشقي���ة للمنظوم���ة الأوروبي���ة خف�ص م���ن مواقع 
اأوروب���ا كاإقلي���م على مقيا����ص احلري���ات املدنية 

وال�صيا�صية. 
وتب���دو املفارقة هنا يف اأن مقرطة دول اأوروبا 
�ل�رشقية قد جاءت بفع���ل �ضغوط �أوروبية �أمريكية 
ملقرطة �رشيع���ة ومفرطة، �رشعان ما تراجعت نتيجة 
لفتقار هذه املجتمعات لاأ�ص�ص الثقافية للعملية 
الدميقراطية، اأو قد يكون نتيجة لأفول الليربالية 
الدميقراطي���ة كنتيج���ة للوهن القت�ص���ادي الذي 
بات���ت تع���اين من���ه ال���دول الأوروبي���ة الأ�صا�صي���ة 
والولي���ات املتحدة الأمريكية. وه���و اأفول ل يبدو 
قاب���ا للرتميم �رشيع���ا، كما اأن �صع���ود قوة ونفوذ 
رو�صي���ا وال�صن القت�ص���ادي وال�صيا�صي عزز من 
�ضهية تبني �أمناط من �حلكم قد تكون قادرة على 
اإح���داث تنمية اقت�صادية كبرية م���ن دون اأن ينال 
ذل���ك كثريا من الطبيع���ة ال�صيا�صية للحكم، والتي 

بقيت حمتكرة من احلزب احلاكم. 
وم���ن امله���م تاأكي���د اأن �صع���ود النموذج���ن 
ال�صين���ي والرو�ص���ي يف الوق���ت ال���ذي يع���زز من 
ا�صتمراري���ة ودميومي���ة ق���وة النظ���ام الراأ�صم���ايل 
كنظ���ام مت�صيد ووحي���د على القت�ص���اد العاملي، 
يق���دم يف الوق���ت ذاته اأنظم���ة من احلك���م لي�صت 
دميقراطي���ة كامل���ة ولك���ن ق���ادرة عل���ى حتقي���ق 
معدلت مرتفعة من النمو القت�صادي دون تقدمي 

تنازلت �صيا�صية اأ�صا�صية اأو كبرية. 
والغري���ب اأن يف الوقت ال���ذي كان فيه الفكر 
واليديولوجي���ا ال�صرتاكي���ة عام���ل ج���ذب لكث���ري 
من �صعوب الع���امل مبا فيها املجتمع���ات الغربية، 
يف �صتين���ات و�صبعين���ات الق���رن املا�ص���ي، وقف 
النظ���ام القت�صادي ال�صرتاكي عاج���زا عن جماراة 
النظ���ام الراأ�صمايل من حي���ث درجة تطوره وقدرته 
على تلبية حاج���ات النا�ص اجلدي���دة وامل�صطنعة. 
اإل اأن النتق���ال لنظام ال�ص���وق يف هذه املجتمعات 
مكنه���ا لي����س فق���ط م���ن حتقي���ق مع���دالت من���و 
�قت�ض���ادي مرتفعة، و�إمنا �لقدرة على ردم �لفجوة 
اأو تقلي�صه���ا يف جم���ال القوة الناعم���ة بينها وبن 
الدول ال�صناعية الغربي���ة، ويكفي الإ�صارة اإلى اأن 
جامعات يف دول مث���ل ال�صن ورو�صيا و�صنغافورا 
وتركيا دخل بع�صها يف قائمة اأف�صل اجلامعات يف 
العامل رغم الطبيعة ال�صلطوية لأنظمة احلكم فيها.

 

الحالة العربية
تتج���اوز كبواته���ا واإخفاقاته���ا القت�صادي���ة 
وال�صيا�صي���ة ولو ن�صبيا. وحتدي���دا جمتمعات �رشق 
اآ�صيا وبع�ص جمتمع���ات القارة الإفريقية والكثري 
من جمتمعات اأمريكا الاتينية. وهي اأمم مل ت�صتطع 
اأن حتدث ذلك اإل بعد اأن اأحدثت التغيري يف داخلها 
وفر�ض���ت منطا جديد� من �لعالق���ة يف �لد�خل كما 
مع اخلارج. وهو تغيري قد يبداأ بال�صيا�صي اإل اأنه ل 
ينتهي حتى ي�صمل يف ذل���ك القت�صادي والثقايف 
والجتماعي. وهي تغ���ريات �رشورية لدخول الع�رش 
مبنطق���ة اإذا م���ا رغبت املنطق���ة العربية يف جتاوز 
احلال���ة الت���ي باتت هي عليها. وه���ي حالة ل تاأتي 
من العدم بقدر ما هي نتاج لعوامل يف الداخل كما 

هي يف اخلارج. 

متغيرات عالمية 
فاحلديث عن التنمية املفقودة يف املنطقة ل 
ي�صتوي دون احلديث ع���ن الدميقراطية والعدالة 
وحقوق الإن�صان، وهي اأ�ص�ص املجتمعات اجلديدة 
واإن ج���اءت التح���ولت نحوها بطيئ���ة اأو تدريجية 
رغ���م اإدراكنا النجاح الذي ب���ات يقدمه النموذجان 
الرو�ص���ي وال�صيني ولرمبا الهن���دي.. اإل اأنني ويف 
ذات الوقت اأعتقد اأن عوامل الداخل قد ت�صافرت 
مع كث���ري من عوامل اخلارج جعلت م���ن حالة التيه 
حال���ة بنيوية باتت تق���وم عليها ج���ل املجتمعات 

العربية. 
بالإ�صافة لذل���ك هناك جمموعة من املوؤ�رشات 
الت���ي بات���ت ت�ص���كل املرحل���ة احلالي���ة التي نحن 
ب�صدد مناق�صتها. وه���ي مرحلة ل يبدو اأنها جاءت 
كما يعتقد البع�ص م���ع الإدارة الأمريكية احلالية، 
واإن كان���ت اأح���د متثاتها. وهي مرحل���ة باتت متر 
بها جل جمتمعات العامل اأو تت�صارع مع متغرياتها 

التي قد يكون اأبرزها:
اأول: �صع���ود اليم���ن يف اأ�صكال���ه املختلف���ة، 
اليمن املحافظ واليمن املتطرف. فاليمن بات 
يحكم جل املجتمع���ات الغربية والوليات املتحدة 
الأمريكي���ة. ب���ل اإن اليمن املتطرف ب���ات ح�صوره 
الربملان���ات  ويف  النتخابي���ة  العملي���ة  يف  موؤث���را 
الأوروبي���ة وحتدي���دا يف فرن�صا وهولن���دا واأملانيا 
والنم�ص���ا، وهو �صع���ود �صياأخذ اأوروب���ا مل�صارات 
جدي���دة تختلف عن تلك امل�ص���ارات التي متثلتها 
اأوروب���ا منذ احلرب العاملية الثانية حتى ثمانينات 
الق���رن املا�ص���ي. بالإ�صافة اإلى تراج���ع الوليات 
املتح���دة الأمريكي���ة ع���ن دع���م عملي���ات التحول 
الدميقراط���ي واللربل���ة التي كانت اإح���دى ركائز 
�صيا�صاته���ا اخلارجية حتى عقد م���ن الزمان. وهي 
يف ذلك مل تختلف كثريا ب���ن احلزبن اجلمهوري 
القت�صادي���ة  الكلف���ة  بفع���ل  والدميقراط���ي؛ 
وال�صيا�ص���ة والب�رشي���ة الت���ي بات���ت تتحمله���ا يف 
ح���روب ال����رشق: يف اأفغان�صتان والع���راق و�صوريا.. 
ه���ي التفافة بات���ت تعرب عنها ب�ص���كل وا�صح جل 
الأمريكي���ة احلالي���ة، واإن كان  الإدارة  �صيا�ص���ات 
الكثري منه���ا �صمن جدول اأعمال الإدارة الأمريكية 

ال�صابقة.. 
كانت اإغ���راءات الأوروبين والأمريكين قبل 
3 عقود للتحول نحو اللربلة كبرية وكثرية للعديد 

من دول العامل املتحولة عن ال�صرتاكية يف اإفريقيا 
واأم���ريكا الاتينية ولدول املنظوم���ة ال�صوفيتية، 
اإل اأن ه���ذه الندفاع���ة مل تخ���ل من نتائ���ج كارثية 
لعمليات اللربلة واملقرط���ة. فالدول التي جنحت 
يف حتقيق ذلك تقل عن الدول التي تراجعت فيها 
عملي���ات املقرطة مب���ا يقارب ال�صع���ف، فالدول 
التي �صمدت فيه���ا عمليات الإ�ص���اح ال�صيا�صي 
والقت�ص���ادي بات���ت متث���ل 35.4 % )62 دولة( 
مقابل 64.5 % )113 دولة( تراجعت عن عمليات 
الإ�ص���اح ال�صيا�ص���ي ولرمبا القت�ص���ادي. كما اأن 
دول مث���ل تركيا واملجر كانتا قبل عقد من الزمان 
م���ن ال���دول الواع���دة نح���و التح���ول الدميقراطي 
اإل اأنه���ا اأ�صبح���ت يف ال�صن���وات الأخ���رية ترتاج���ع 
نح���و بع�ص اأ�ص���كال احلكم الت�صلط���ي. بل بات ما 
يطل���ق علي���ه ليفيت�صك���ي يف كتاب���ه “الت�صلطية 
التناف�صي���ة” ميثل ال�صمة البارزة لأنظمة احلكم يف 
جل دول اأوروب���ا ال�رشقية. بل بات���ت ع�صويتها يف 
الحتاد الأوروبي �صلبا على موقع الحتاد يف جمال 

احلريات ال�صيا�صية وحقوق الإن�صان. 
ولرمبا تاأتي خطورة �صعود اليمن ال�صعبوي 
على احلالة الأوروبي���ة متمثلة يف حماولته اخلروج 
ع���ن �ل�ضبط �لذي متار�ض���ه موؤ�ض�ضات �لدولة على 

الداخلن اجلدد فيها. 
ويق���دم من���وذج �لرئي����س �الأمريك���ي �حل���ايل 
دونال���د ترام���ب يف �رشاع���ه م���ع موؤ�ص�ص���ة احلك���م 
�لقائمة وحماوالته �مل�ضتميتة للخروج عن �ل�ضبط 
الذي متار�صه عل���ى �صلوكه اأحد الأمثلة على ذلك. 
فاخلط���اب ال�صعب���وي ال���ذي تتبناه ق���وى اليمن 
املتط���رف يجعلها يف �صدام م���ع موؤ�ص�صات احلكم 
القائ���م، وه���و �ص���دام لزال ي�صج���ل ل�صالح هذه 
املوؤ�ص�ص���ات عندما تق���ارب احلالة فيه���ا بحالت 
الع���امل الثالث وبع�ص ال���دول ال�صاعدة يف العامل. 
اإنن���ا اأمام مفارقة قائمة عل���ى حقيقة اأن من ي�صل 
لل�صلطة يف مواق���ع كثرية يف العامل ميتلكها، الأمر 
�لذي يجع���ل منه يف حل من �ل�ضو�ب���ط �ملوؤ�ض�ضية 
والقانوني���ة وه���ي حال���ة مل تقاربه���ا بع���د احلالة 

الأوروبية.. 

ثاني���ا: التفج���ر الهويات���ي، وال���ذي ب���داأ قبل 
اأك���ر من عقدين من الزم���ان يف بع�ص جمهوريات 
الحتاد ال�صوفيتي ورو�صيا فيما بعد، وبات يطرق 
اأبواب الكثري من من اأقاليم العامل مبا فيها القارة 
الأوروبي���ة، والتي لن تكون حماولت الكتالونين 
وال�صكتلندين اآخرها. فه���ي م�صكلة باتت توؤرق 
الكث���ري م���ن ال���دول وتدفعه���ا نح���و تبن���ي حلول 
ومداخ���ل خمتلفة لإدماج اأقلياتها الإثنية الداخلية 

مبا فيها و�صع الأقليات املهاجرة يف دولها. 
ثالثا: عوملة الإرهاب. مل تعد ظاهرة الإرهاب 
حال���ة قطري���ة اأو اإقليمي���ة حمددة، ب���ل اإنها باتت 
ظاه���رة ت����رشب كل دول الع���امل واأقاليم���ه. وهي 
ظاهرة واإن قادت اإلى تفكك دول اإ�صامية وعربية 
كاأفغان�صتان وليبيا والعراق و�صوريا واليمن وقبل 
ذل���ك ال�صومال، اإل اأنها بات���ت تهدد دول املركز 
يف عمقه���ا، مل تفلح معه���ا مطاردت���ه يف حوا�صنه 
الأ�صلية يف باد املن�صاأ من اأن ينتقل لها ذلك. بل 
ميك���ن القول اإن فعله���ا ال�صتباقي قد يكون اأحد 
اأ�صباب هذا النتق���ال. وهي ظاهرة م�صكلة دفعت 
جل الدول الأوروبية والوليات املتحدة الأمريكية 

نحو و�صع املزيد من املوانع على دخول الاجئن 
والأجان���ب اإليه���ا، وهو مع ذل���ك مل مينع كثريا من 
اأن حتدث فيها هذه العمليات الإرهابية واإن جاءت 
ب�صورة واأ�صكال جديدة قد ي�صعب اأحيانا ر�صدها 

اأو توقعها. 
رابع���ا: م���ن الناحي���ة الأخ���رى ف���اإن الأزم���ات 
القت�صادي���ة وال�صيا�ص���ة الت���ي مرت به���ا بع�ص 
املجتمع���ات الإفريقي���ة وتفجر املجتم���ع العراقي 
وال�ص���وري والليبي م���ن الداخل وا�صتم���رار الأزمة 
ال�صومالي���ة كله���ا اأ�صب���اب دفعت نح���و مزيد من 
تدفق الاجئن الباحثن عن باد اأكر اأمنا واأو�صع 
رزق���ا. وهو تدف���ق دفع نحو مزيد م���ن الت�صدد يف 
دخ���ول امل�صلم���ن والأجان���ب، كم���ا اأن���ه قوى من 
احل�ص���ور ال�صيا�ص���ي جلماعات اليم���ن الأوروبي 
وعزز من الجتاهات املعادية لاأجانب وامل�صلمن 

على وجه التحديد. 
خام�ص���ا: ق���د يك���ون م���ن املقل���ق الق���ول اإن 
الأجيال اجلدي���دة يف اأوروبا واآ�صيا ولرمبا جل دول 
الع���امل وبفع���ل بعده���ا الزمني عن ج���ل احلركات 
الجتماعية املعروفة التي اجتاحت جل املجتمعات 
الأوروبية واأمريكا يف �صتين���ات و�صبعينات القرن 
املا�صي، ه���و بفعل التاأثريات الكبرية التي باتت 
حتدثها التكنولوجي���ا املعا�رشة يف ن�صق العاقات 
الجتماعية كما هو التطور الكبري واملوؤثر لو�صائل 
الت�ص���ال الجتماع���ي احلديث���ة، وب�ص���كل كبري يف 
الأجيال اجلديدة من ه���ذه املجتمعات. وهو تاأثري 
ب���دا يلح���ظ يف تراج���ع اإميانه���ا مب�صاأل���ة احلريات 

املدينة والدميقراطية وحقوق الإن�صان. 
 �صاد�ص���ا: ال�صع���ود القوي لل�ص���ن ورو�صيا 
ولرمبا الهند عل���ى ال�صاحة الدولي���ة، وهو �صعود 
يق���دم منوذج���ا خمتلف���ا يف طبيعت���ه �ل�ضيا�ضي���ة 
والجتماعي���ة والثقافي���ة خمتلف���ا ع���ن النم���وذج 
الأوروب���ي، واإن كان �صع���وده القت�ص���ادي قائما 
على النموذج الراأ�صم���ايل. ويقوم، كما يعتقد اأحد 
الأ�صات���ذة اجلامعين ال�صينين، جن���اح النموذج 

ال�صيني على مبادئ ثاثة رئي�صة وهي:
•  احلكم الر�صيد.	
•  الكف���اءة يف اختي���ار القي���ادة قائ���م عل���ى 	

عطائها وكفاءتها ال�صخ�صي���ة اأكر من انتماءاتها 
ال�صيا�صية والأيديولوجية. 

•  القدرة على تلبية حاجات النا�ص املتغرية 	
واملت�صاعدة.

المنطقة العربية مرة أخرى
وه���ي عوامل باعتقادنا اأث���رت يف احلالة التي 
باتت عليها املنطقة العربية. ميكن حتديد بع�ص 

موؤ�رشاتها يف التايل:
اأول: �صحيح اأن دول املنطقة العربية مل حترز 
مقعدا يف خانة ال���دول الدميقراطية، اإل اأن عددها 
يف خانة ال���دول ذات احلريات اجلزئية كان يتجاوز 
قبل عقدين يف بع����ص حالته 6 من الدول، مقابل 
اآم���ال بتح���ول بط���يء يف بع�صه���ا. اإل اأن ال�صنوات 
الأخ���رية رغم دخول اإحداها وه���ي تون�ص يف اأ�صفل 
قائمة ال���دول ذات احلريات املكتمل���ة اإل اأن عدد 
�لدول ذ�ت �حلريات �جلزئية قد هبط �إلى 4 مقابل 
17 )77.2 %( م���ن دولها اأ�صبحت يف خانة الدول 
ذات حري���ات قليلة اأو معدومة. مبعنى اأن املنطقة 

العربي���ة كاإقلي���م اأك���ر دوله تقع يف خان���ة الدول 
ناق�صة احلريات املدنية وال�صيا�صية عندما يقارن 

باأقاليم العامل الأخرى. 
فحال���ة ال�صطراب التي ج���اءت على املنطقة 
العربي���ة خ���ال العق���د الأخري قادت نح���و قدر من 
الختال يف املوؤ�ص�ص���ات القائمة، وهو اختال قاد 
نح���و مزيد من املركّزة يف الق���رار واإلى عجز بع�ص 
موؤ�ص�صات الدولة عن القيام بوظائفها الطبيعية.. 
ثاني���ا: رفعت احلروب بن ويف الدول العربية 
من مع���دلت الفقر فيها وب�صكل كب���ري. فالأرقام 
املتوف���رة قب���ل اأكر م���ن 5 �صنن ت�ص���ري اإلى اأن 
ن�صب���ة الفق���ر يف املنطق���ة العربية تق���در بحوايل 
21.3 % من جمموع ال�صكان واأن ن�صبة املعر�صن 
للفق���ر تق���در بح���وايل 19.5 % اأعاه���ا يف اليمن 
وال���ذي كانت تقدر حتى الع���ام 2013 بحوايل 60 

% و�صوريا بحوايل 43 %. 
واأعتقد اأن �صن���وات ال�رشاع الأخرية رفعت من 
مع���دلت الفقر فيهما لتتج���اوز يف اأف�صل حالتها 
70 %. وعموما فاإن الفقر يرتكز يف الباد العربية 
ون�صب عالي���ة يف ريف هذه املجتمعات عن مدنها. 
فح���وايل 40 - 60 % م���ن �ص���كان الري���ف هم من 
الفقراء، واأن 80 % منهم يعي�صون حالة من الفقر 

املدقع. 
ثالث���ا: اإن اأح���د اأه���م اأ�صباب تع���ر النهو�ص 
العربي قد يكون يف غياب احلكم الر�صيد. اإذ تقع 6 
من الدول العربية �صمن الدول الع�رش الأكر ف�صادا 
يف العامل. واأن 9 منها ترتفع مراتبها عن املئة، اأي 
اأنها تقع �صمن الدول التي بها ف�صاد كبري. ولرمبا 
م���ا يزيد من خط���ورة الف�ص���اد يف املنطقة العربية 
كونه ف�صادا موؤ�ص�صيا، خ�صو�صا يف الدول العربية 
الت���ي عرفت يف ال�صابق باأنظمته���ا ال�صمولية. واأن 
حتولها نح���و نظام ال�صوق اأعاق �صعودها التنموي 
وخل���ق طبق���ة جدي���دة ذات م�صال���ح مت�صابكة يف 
الداخ���ل واخلارج، وميثل الف�ص���اد اأحد اأهم مداخل 
ثقله���ا وح�صوره���ا يف النظام املوؤ�ص�ص���ي القائم. 
اأي اأنن���ا نتحدث عن غالبية من الدول العربية )68 
%( تقع يف خانة الدول التي ترتفع فيها معدلت 

�لف�ضاد عن �لقدرة على �ل�ضبط.. 
رابعا: كل الأمور واملتغ���ريات ال�صابقة تقود 
اإلى حالة اجتماعي���ة يف غاية اخلطورة، وهي نق�ص 
اأو �صع���ف العدال���ة الجتماعية، وه���و نق�ص ياأخذ 
اأ�ص���كال وم�صارات خمتلفة ت���اركا خلفه �صقوقا يف 
البنيان الجتماعي العربي وحمركا لكل امل�صكات 
تع�ص���ف  بات���ت  الت���ي  والجتماعي���ة  ال�صيا�صي���ة 

باملنطقة العربية. 
وي�ص���ري تقرير منظمة ال�صك���وا التابعة لاأمم 
املتحدة يف املنطق���ة العربية للعام 2016 اإلى اأن 
“الذين ي�صعرون اأنهم يعاملون بالت�صاوي اإلى حد 
كبري مع غريهم من ال�صكان يف املنطقة العربية ل 
ي�صكلون �صوى 15 %، واأن 40 % منهم ي�صعرون 
�أنه���م يعاملون �إلى ح���د متو�ضط م���ع �الآخرين، �أي 
اأن 55 % منه���م ال ي�ضع���رون �إال بق���در ب�ضيط من 

العدالة الجتماعية. 
ويف اخلت���ام فاإننا يف واقع الأم���ر اأمام حالة من 
الت�ص���وه الجتماعي واخلل���ل ال�صيا�صي، ولرمبا يف 
بع�ص حالته قدر خطري م���ن اخلراب القت�صادي، 
باتت حم���اولت الإ�صاح يف بع�ص���ه ل تنتج كثريا 
من التغيري. اإي اأننا اأمام حالت من عجز بنائي على 
الإ�صاح ن���اجت عن الطبيع���ة املوؤ�ص�صي���ة القائمة 
واإفرازاتها الجتماعية والثقافية وال�صيا�صية التي 

ت�صيف ممانعات جديدة لعملية الإ�صاح. 

سنوات الصراع األخيرة رفعت معدالت الفقر 
بالمنطقة... النجار في “فكر 16”:

الدميقراطية متر 
باإحدى اأ�سواأ مراحلها منذ 
ثالثينات القرن املا�سي

تنامي اليمن يف 
الدول الغربية خف�ص 

مقيا�ص احلريات

الإرهاب بات 
ظاهرة ت�رشب كل 

دول العامل واأقاليمه

التفجر الهوياتي 
م�صكلة باتت توؤرق 

الكثري من الدول

قال اأ�ستاذ علم االجتماع باقر النجار اإن “الدميقراطية وما قد اأطلق عليه الليربالية ال�سيا�سية 

باتت متر باإحدى اأ�سواأ مراحلها منذ ثالثينات القرن املا�سي”.

اأبريل  دب��ي  يف  العربي  الفكر  16” ملوؤ�س�سة  “فكر  موؤمتر  يف  األقيت  حما�سرة  يف  النجار  واأ���س��اف 

اإنها باتت ظاهرة ت�سرب كل  اأو اإقليمية حمددة، بل  “مل تعد ظاهرة االإره��اب حالة قطرية  املا�ضي: 

دول العامل واأقاليمه”. واأكد اأن “�سنوات ال�سراع االأخرية رفعت من معدالت الفقر فيهما لتتجاوز يف 

اأف�سل حاالتها 70 %”.

املنطقة  الف�ساد يف  “ما يزيد من خطورة  اإن  املنطقة، وقال  الف�ساد يف  ارتفاع معدالت  اإىل  واأ�سار 

العربية كونه ف�سادا موؤ�س�سيا، خ�سو�سا يف الدول العربية التي عرفت يف ال�سابق باأنظمتها ال�سمولية”.

العربي قد يكون يف غياب احلكم  النهو�ض  اأ�سباب تعرث  اأهم  “اأحد  اإن  اأ�ستاذ علم االجتماع  وقال 

الر�سيد”. وفيما ياأتي ن�ض املحا�سرة:

حمرر ال�سوؤون املحلية

الي�����دي�����ول�����وج�����ي�����ا ال�������ص������رتاك������ي������ة ع������ام������ل ج���������ذب ل����ك����ث����ري م�������ن ������ص�����ع�����وب ال�����ع�����امل

العربية ال����دول  م��ن   %  68 يف  ال��ف�����ص��اد  م��ع��دلت  ارت���ف���اع 
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�إ�سقاط جن�سية 115 و�سجنهم بني 3 �سن�ات وامل�ؤبد بـ“كتائب ذو الفقار”

تاأييد 5 �سن�ات لـ 9 مد�نني ب�رضب �ساب و�إتالف �سيارته

فيما بر�أت �ملحكمة 23 متهما �آخرين

مدعني �أنه خمرب لـ“�لد�خلية”

عاقبت �ملحكمة �لكـــربى �جلنائية �لر�بعة 115 
مـــن �أ�صـــل 138 متهمـــا، بعقوبات تتفـــاوت ما بني 
�حلب�س 3 �صنو�ت و�ل�صجن �ملوؤبد؛ لإد�نتهم بالتخابر 
مع جهتـــني خارجيتني هما �حلر�ـــس �لثوري �لإير�ين 
وكتائـــب حـــزب �هلل �لعر�قي و�لتـــدرب لديهم على 
��صـــتعمال �لأ�صـــلحة و�ملفرقعات، وت�صـــكيل جماعة 
�إرهابية با�صـــم “كتائب ذو �لفقـــار”، فيما بر�أت 23 
متهمـــا �لباقني مما ن�صـــب �إليهم مـــن �تهامات، كما 
بـــر�ت 4 مـــن �ملد�نني مـــن بع�س �لتهـــم �مل�صندة 

�إليهم.
وق�صـــت �ملحكمـــة بال�صجـــن �ملوؤبـــد علـــى 53 
متهمـــا، وب�صجن 3 متهمني ملـــدة 15 عاما، ومعاقبة 
متهم و�حـــد بال�صجن ملـــدة 10 �صنـــو�ت، ومبعاقبة 
15 متهمـــا بال�صجن ملدة 7 �صنـــني، كما �صجنت 37 
متهما ملدة 5 �صنـــو�ت، وحب�صت 6 متهمني ملدة 3 
�صنو�ت؛ نظر� ل�صغـــر �صنهم، كما �أ�صقطت �جلن�صية 
�لبحرينيـــة عن �ملتهمني �ملد�نـــني جميعا وعددهم 

115 متهما، و�أمرت مب�صادرة �مل�صبوطات.
كما �ألزمت �ملحكمة 5 متهمني بالت�صامن باأد�ء 
مبلغ 1811 دينـــار� قيمة تلفيات مبجموعة �صيار�ت 
ومركبات �أمنية ومباين، وباإلز�م �ملتهم �لتا�صع باأد�ء 
مبلـــغ 50 دينـــار� قيمة تلفيات ت�صبـــب بها يف مركز 
�صـــرة �ل�صحـــي، و�ألزمـــت �ملتهـــم 85 بدفـــع 150 
دينار� عن تلفيـــات حمل �لكمبيوتر، ف�صال عن �إلز�م 
�ملتهم 86 بدفع 250 دينار� قيمة تلفيات يف دورية 

�ل�رشطة، و�أمرت مب�صادرة جميع �مل�صبوطات.

ملخص االتهامات
وكانت �لنيابة �لعامة قد �أحالتهم للمحاكمة على 
�عتبـــار �أنهم منذ �لعام 2013 حتـــى 2016، �رتكبو� 

�لآتي من �لتهم وكلها تنفيذ� جلر�ئم �إرهابية:     
�أول: �ملتهمـــون 1 و2 و3: نظمـــو� و�أد�رو� على 
خـــالف �أحـــكام �لقانـــون جماعـــة وتولـــو� قيـــادة بها 
�لغر�ـــس منها �لدعـــوة �إلى تعطيل �أحـــكام �لد�صتور 
و�لقو�نني ومنع موؤ�ص�صات �لدولة و�صلطاتها �لعامة 
مـــن ممار�صـــة �أعمالها و�لإ�ـــرش�ر بوحدتهـــا �لوطنية، 
وكان �لإرهاب من �لو�صائل �لتي ت�صتخدم يف حتقيق 
هذه �لأغر��س، باأن قامو� بتجنيد عنا�رش لهذه �جلماعة 
وبتكليفهـــم بتجنيد غريهم منها وحـــددو� �أن�صطتها 
يف �أعمال �ل�صغب و�لتخريب و�لتفجري و�لإعد�د لقتل 
رجال �ل�رشطة وترويع �لآمنني و�لتدريب على ت�صنيع 
�ملتفجـــر�ت و�لأ�صلحة �ملحليـــة و��صتعمالها يف هذ� 
الن�ساط واأمدوا عنا�رصها باأ�سلحة وذخائر ومفرقعات 
و�أمـــو�ل؛ بغر�ـــس �إ�صاعـــة �لفو�صـــى و�إثـــارة �لفنت 
و�أ�صعاف مقومـــات �لدولة وموؤ�ص�صاتهـــا و�أجهزتها 

لإ�صقاطها.
ثانيـــا: �ملتهمـــون مـــن 4 حتـــى 138: �ن�صمو� 
و�آخـــرون جمهولون �إلـــى �جلماعة �لإرهابيـــة �مل�صار 
�إليهـــا بالبند �أول، باأن �نخرطو� فيها، وتلقو� �لأمو�ل 
�لالزمـــة لإعا�صتهم و�ل�رشف على �أن�صطتهم وت�صلمو� 
�ملفرقعات وقامو� بتخزينها يف �أماكن متفرقة د�خل 
مملكة �لبحريـــن و��صتعملوها يف �أن�صطتهم �لإرهابية 
و�صاركو� يف هذه �لأن�صطة بتفجريها و�أمدو� عنا�رشها 
باأ�صلحـــة وذخائـــر ومفرقعـــات و�أمو�ل ودبـــرو� لهم 

�أماكن وم�صاكن للت�صر و�لإيو�ء وو�صائل �لتعي�س.
ثالثـــا: �ملتهـــم 24: بتاريـــخ 12 �أبريل 2015: 
و�صع و�آخـــرون جمهولون مبكان عام هياكل حماكية 
لأ�صكال �ملتفجر�ت، كما حاز عبو�ت قابلة لال�صتعال 

“مولوتوف”.
ر�بعا: �ملتهمـــان 85، و123، بتاريخ 19 يوليو 

:2015
1. �رشعا و�آخرون يف قتل �رشطيني عمد� مع �صبق 
�لإ�ـــرش�ر و�لر�صد باأن بيتا �لنيـــة وعقد� �لعزم على 
قتـــل �أي من رجـــال �ل�رشطة �ملكلفـــني بحفظ �لأمن، 

بـــاأن قاما بزرع عبوة متفجـــرة عند �صور مبنى مهجور 
مبنطقـــة �لعكر �لغربي وحال توقـــف �ملجني عليهم 
بالدورية �لأمنية على جانب �لطريق يف تلك �ملنطقة 
مت تفجري �لعبوة عن بعد قا�صدين من ذلك قتلهم، 
وقد خاب �أثر �جلرمية ل�صبـــب ل دخل لإر�دتهما فيه 

وهو مد�ركة �ملجني عليهم بالعالج.
2. �أحدثـــا و�آخـــرون جمهولـــون تفجـــري� لعبـــوة 
مفرقعـــة بالطريق �لعـــام بق�صد قتـــل �أي من رجال 

�ل�رشطة مما �أدى �إلى ت�رشر دورية �أمنية.
3. حـــاز� و�أحرز� و��صتعمال بغـــري ترخي�س عمد� 

�لعبوة �ملفرقعة �آنفة �لبيان.
4. �أتلفـــا و�آخرون جمهولون عمـــد� دورية �أمنية 

مملوكة لوز�رة �لد�خلية.
5. �أتلفـــا عمـــد� �لزجاج �خلارجـــي ملحل مملوك 

ملو�طن.
خام�صا: �ملتهمون 28، و30، و42، و44، و116، 

بتاريخ 24 �أغ�صط�س 2015:
1. �أحدثـــو� و�آخـــرون جمهولـــون تفجـــري� لعبوة 
حمليـــة �ل�صنـــع بالطريق �لعـــام يف منطقـــة �ملحرق 
بق�صـــد قتـــل �أي مـــن رجـــال �ل�رشطـــة �أو م�صتخدمي 

�لطريق.
2. حملو� وو�صعو� مبكان عام قنبلة وهمية.

3. �صنعو� وحازو� و��صتعملو� و�آخرون جمهولون 
بغري ترخي�س عمد� �لعبوة �ملتفجرة �آنفة �لبيان.

4. �أتلفو� عمد� �أمالك خم�ص�صة لوز�رة �لأ�صغال 
وهو �ل�صياج �حلديدي.

5. �أتلفـــو� عمـــد� مال منقـــول مملـــوكا للمجني 
عليهم وعددهم 7، 4 منهم �آ�صيويون.

و112،  و78،  و77،   ،24 �ملتهمـــون  �صاد�صـــا: 
و116، بتاريـــخ 9 �أكتوبـــر 2015: �رشعـــو� و�آخـــرون 
جمهولـــون يف قتـــل �رشطيني عمد� مع �صبـــق �لإ�رش�ر 
و�لر�صد م�صتخدمني عبوة مفرقعة زرعوها مبنطقة 
�جلفـــري و��صتدرجـــو� رجـــال �ل�رشطة باإحـــد�ث �أعمال 
�ل�صغـــب وحرق �حلاويات، وخـــاب �أثر �جلرمية ل�صبب 
ل دخـــل لإر�دتهم فيه هـــو مد�ركة �ملجنـــي عليهما 

بالعالج، وقد �رتبطت باجلرمية �جلر�ئم �لتالية:
1. �أحدثو� و�آخـــرون جمهولون �لتفجري مو�صوع 

�لتهمة �ل�صابقة.
2. ��صتعملـــو� و�آخـــرون جمهولون عمـــد� �لعبوة 

�ملفرقعة.
3. حازو� و�أحـــرزو� و�آخرون جمهولون مفرقعات 

بغري ترخي�س.
4. �أتلفـــو� �أمالكا عامة وهـــي �ملركبة �ململوكة 

لوز�رة �لد�خلية.
5. �أتلفو� مركبة مملوكة لآ�صيوية.

�صابعا: �ملتهم �لتا�صع، بتاريخ 9 �أكتوبر 2015:
1. �أحـــدث و�آخـــرون جمهولون تفجـــري� مبنطقة 

�صرة.
2. ��صتعمـــل و�آخـــرون جمهولـــون عمـــد� �لعبوة 

�ملفرقعة �ملبينة بالتهمة �ل�صابقة.
3. حـــاز و�أحـــرز مفرقعـــات بغـــري ترخي�ـــس من 

�جلهة �ملخت�صة.
4. �أتلـــف �أمـــالكا عامة وهي جـــد�ر حمطة �لنقل 
�لعام و�ململوكة لوز�رة �لأ�صغال ونو�فذ مركز �صرة 

�ل�صحي و�ململوكة لوز�رة �ل�صحة.
ثامنا: �ملتهمـــون 55، و64، و66، و92، و136، 

بتاريخ 10 �أكتوبر 2015:
1. �أحدثـــو� و�آخرون جمهولـــون تفجري� مبنطقة 

�لديه.
2. ��صتعملـــو� و�آخـــرون جمهولون عمـــد� �لعبوة 

�ملفرقعة �ملبينة بالتهمة �ل�صابقة.
3. حازو� و�أحرزو� مفرقعات.

�لبنـــود �لتا�صع و�لعا�رش و�لأحد ع�ـــرش و�لثنا ع�رش 
و�لثالثة ع�رش و�لأربعة ع�رش: ت�صم ذ�ت �ملتهمني 51، 

و53، و55، و57، ويف �لر�بـــع ع�ـــرش �صاركهـــم �ملتهم 
30، ويف نف�ـــس �لتاريـــخ 1 نوفمـــرب 2015، ولكـــن 
مبناطـــق خمتلفة: �أنهم و�صعـــو� و�آخرون مبكان عام 
هيـــاكل حماكية لأ�صـــكال �ملتفجر�ت، كمـــا �أ�صعلو� 

عمد� حريقا يف �إطار�ت يف 3 وقائع منهم.
و132،  و64،   ،55 �ملتهمـــون  ع�ـــرش:  �خلام�ـــس 

و135، بتاريخ 29 نوفمرب 2013:
1. �أحدثو� و�آخرون تفجري� مبنطقة �ل�صهلة.

2. ��صتعملو� و�آخرون عمد� �لعبوة �ملفرقعة.
3. حـــازو� و�آخرون مفرقعـــات بغري ترخي�س من 

�جلهة �ملخت�صة.
�ل�صاد�س ع�رش: �ملتهمون 55، و64، و66، و74، 

و111، و135، و136، بتاريخ 19 �أكتوبر 2014:
1. �أ�صعلـــو� و�آخرون عمد� حريقا يف حمطة �صارع 
�لبديـــع لتزويـــد �لبـــرول بـــاأن �صكبو� �لبـــرول من 

�مل�صخات �خلا�صة باملحطة و�أ�صعلو� �لنار فيها.
2. حازو� عبو�ت “مولوتوف”.

3. ��صركو� يف جتمهر مبكان عام.
�ل�صابـــع ع�ـــرش: �ملتهـــم 86، بتاريـــخ 15 يوليو 

:2015
1. حاز و�آخرون م�صد�س بغري ترخي�س.

2. حاز و�أحرز �لذخائر )�لطلقات �لنارية(.
�لثامن ع�رش: �ملتهمون 32، و39، و130، بتاريخ 

27 نوفمرب 2012:
1. �أحدثو� و�آخرون تفجري� مبنطقة �لعدلية.

2. ��صتعملو� عمد� عبوة مفرقعة لتعري�س حياة 
�لنا�س و�أمو�لهم للخطر.

3. حـــازو� مفرقعـــات بغري ترخي�ـــس من �جلهة 
�ملخت�صة.

�لتا�صـــع ع�ـــرش: �ملتهم 86 - بتاريـــخ 14 �أبريل 
:2015

1. �أحـــدث و�آخـــرون تفجري� على �صـــارع �ل�صيخ 
خليفة بن �صلمان ب�صاحية �ل�صيف.

2. ��صتعمـــل عمـــد� �لعبـــوة �ملفرقعـــة �ملبينة 
بالتهمة �ل�صابقة.

3. حاز و�أحرز مفرقعات بغري ترخي�س.
4. �أتلـــف �أمـــالكا عامـــة وهـــي �ملركبـــة �لأمنية 

�ململوكة لوز�رة �لد�خلية.
�لع�رشون: �ملتهم 86، بتاريخ 12 �أبريل 2015:

1. حاز و�أحرز و�آخرون �صالح ناري )كال�صنكوف( 
وذخائره.

2. �أتلف �أمالكا عامة “جـــد�ر مع�صكر �لعا�صمة” 
�ململوك لوز�رة �لد�خلية.

�حلـــادي و�لع�رشون: �ملتهمـــني 61، و71، و96، 
بتاريخ 18 فرب�ير 2014:

1. �أحدثو� و�آخرون تفجري� مبنطقة دم�صتان.
2. ��صتعملو� عمد� عبوة مفرقعة.

3. حازو� مفرقعات بغري ترخي�س.
4. �أتلفـــو� �لدوريـــة �لأمنيـــة �ململوكـــة لوز�رة 

�لد�خلية.

�لثـــاين و�لع�ـــرشون: 41 متهمـــا: تدربـــو� علـــى 
��صتعمـــال �لأ�صلحـــة و�ملفرقعـــات بق�صـــد �رتكاب 
جر�ئـــم �إرهابية، بـــاأن توجه بع�صهـــم �إلى مع�صكر�ت 
�حلر�س �لثوري �لإير�ين باإير�ن، وتوجه �لبع�س �لآخر 
�إلى مع�صكـــر�ت كتائب حـــزب �هلل �لعر�قي بالعر�ق 

وتلقو� �لتدريبات هناك.
�لثالث و�لع�ـــرشون: 13 متهما: ��صركو� بطريق 
�لتفـــاق و�مل�صاعـــدة يف تدريـــب �ملتهمـــني علـــى 
�رتكاب �جلرميـــة مو�صوع �لتهمة �ل�صالفة باأن تولو� 
ت�صفريهـــم �إلى �إير�ن وتو��صلهم مع �حلر�س �لثوري 
�لإير�ين، وكذلك �لعر�ق وتو��صلهم مع �أفر�د كتائب 
حـــزب �هلل �لعر�قي لإمتام �أعمال �لتدريب �لع�صكري 
يف مع�صكر�تهـــم فوقعـــت �جلرميـــة بنـــاء علـــى هذ� 

�لتحري�س وذلك �لتفاق وتلك �مل�صاعدة.
�لر�بـــع و�لع�ـــرشون: 52 متهمـــا: حـــازو� و�أحرزو� 

و�آخرون جمهولون بغري ترخي�س مفرقعات.
�خلام�ـــس و�لع�رشون: 34 متهما: حـــازو� و�أحرزو� 
و�آخـــرون جمهولـــون بغـــري ترخي�ـــس �أ�صلحـــة نارية 
والطلقات بق�سد ا�ستعماله���ا يف ن�ساط يخل بالأمن 

و�لنظام �لعام وتنفيذ� لغر�س �إرهابي.
�ل�صاد�س و�لع�رشون: 4 متهمني: �صعو� وتخابرو� 
مـــع دولة �أجنبية )�إيـــر�ن( ومن يعملـــون مل�صلحتها 
للقيـــام باأعمـــال عد�ئية �صـــد مملكة �لبحريـــن، باأن 
�صعـــو� وتخابرو� مع �أفـــر�د �حلر�س �لثـــوري �لير�ين 
باأعمـــال تفجـــري د�خـــل �ململكـــة وقامـــو�  للقيـــام 
بالتو��صل فيما بينهم من جهة ومع �جلانب �لإير�ين 

من جهة �أخرى للقيام بتنفيذ هذه �لأعمال.

وقائع االتهام
وعقب �صدور �حلكم �رشح �لقائم باأعمال رئي�س 
نيابة �جلر�ئم �لإرهابية رئي�ـــس �لنيابة حمد �صاهني 
بـــاأن �لنيابـــة �لعامة كانت قـــد تلقت بالغـــا بتاريخ 
25 نوفمـــرب مـــن �لإد�رة �لعامـــة للمباحـــث و�لأدلة 
�جلنائيـــة، مفاده ورود معلومات عـــن قيام قياد�ت 
�جلماعات �لإرهابية و�لتـــي تقوم باأعمالها �لإرهابية 
مبملكة �لبحرين وبع�س �ملحكوم عليهم من عدد من 
�جلماعات �لإرهابية �لهاربني خارج �لبالد ويتنقلون 
بني �إيـــر�ن و�لعر�ق بعقـــد �لعديد مـــن �لجتماعات 
فيما بينهم باإير�ن بدعم وتن�صيق وتوجيه من بع�س 
قيـــاد�ت �لنظـــام �لإيـــر�ين وعنا�رش �حلر�ـــس �لثوري 
�لإيـــر�ين �لتابعة للنظـــام؛ بغر�س توحيـــد ن�صاطهم 
�لإجر�مي د�خل مملكة �لبحرين و�لندماج فيما بينهم 
حتت ر�ية و�حـــدة و�إن�صاء وتاأ�صي�ـــس تنظيم �إرهابي 

موحد �أطلقو� عليه ��صم )كتائب ذو �لفقار(.
كما �أفـــادت �ملعلومات بـــاأن �لغر�س من توحد 
و�ندمـــاج تلـــك �لقياد�ت وكذلـــك �لعنا�ـــرش �لتابعة 
لهـــا يف �خلـــارج و�لد�خـــل و�لعمـــل حتت ر�يـــة ذلك 
�لتنظيـــم �لإرهابـــي هو مو�جهة �لنق�ـــس �لعددي يف 
�لعنا�رش �ملوؤهلة و�ملدربـــة ع�صكريا وكذلك مو�جهة 
�لنق�س يف �لعبو�ت �ملتفجرة و�ملو�د �لتي تدخل يف 

ت�صنيعها و�لأ�صلحة و�أدو�ت �لتخريب �لالزمة لتنفيذ 
خمططاتهم �لإرهابية، �إذ يتم �لتن�صيق بني �لعنا�رش 
�لإرهابية كافة خارج ود�خل �لبحرين و�لتعاون فيما 
بينهـــا �صو�ء مـــا يتعلق بالعنا�ـــرش �لب�رشيـــة �ملوؤهلة 
لتنفيـــذ �جلر�ئم �لإرهابيـــة �أو �ملـــو�د و�لأدو�ت مبا 
فيها �ملو�د �ملتفجـــرة و�لأ�صلحة �لتي ي�صتخدمونها 

يف �رتكاب جر�ئمهم.
و�أ�صاف �أن ذلك �لتوحـــد و�لندماج فيما بينهم 
كان نتيجة �صبط �لعديد من �لعنا�رش �لإرهابية د�خل 
�لبحرين وم�صادرة �مل�صبوطـــات و�ملتفجر�ت �لتي 
يحوزونهـــا من قبـــل �أفر�د �ل�رشطـــة، وكذلك �لقب�س 
على بع�س قياد�ت �لتنظيمات �لإرهابية يف �لبحرين 
و�لعديـــد من عنا�رشها �ملدربة و�لك�صف عن خمازنها 

�ل�رشية.
وبناء على ذلك متكن �ملتهمون �لقياديون من 
تاأ�صي�ـــس ذلك �لتنظيم �لإرهابي م�صتعينني يف ذلك 
بالعنا�رش �ملوؤهلـــة و�ملدربة م�صبقا، و�لتي لها خربة 
يف جمـــال ت�صنيع �ملتفجـــر�ت وتفجريها و��صتخد�م 
�لأ�صلحـــة �لناريـــة و�إن�صـــاء م�صتودعـــات �ملتفجر�ت 
و�لأ�صلحة هـــذ� ف�صال عن جتنيد و�صم عنا�رش جديدة 
لهذ� �لكيان وتدريبها وتاأهيلها لتنفيذ �ملخططات 
�لإجر�ميـــة، ومتكن قادة �لتنظيم من ت�صكيل �جلناح 

�لع�صكري د�خل �لبحرين.
كما ثبت من �لتحقيقات �أنه وبناًء على تكليفات 
قياديـــي �لتنظيم لعنا�رش �جلنـــاح �لع�صكري متكنو� 
من تنفيذ عمليـــات �إرهابية عدة د�خل �لبحرين، بعد 
�أن تلقـــو� تدريبـــات يف �خلارج مبع�صكـــر�ت �حلر�س 
�لثوري �لإير�ين و�أخرى يف �لعر�ق و�لتي ي�رشف عليها 
�حلر�ـــس �لثـــوري �لإيـــر�ين، �إذ مت تدريـــب �لعنا�ـــرش 
�لتابعة للتنظيم علـــى خمتلف �أنو�ع �لأ�صلحة �لنارية 
وعلى نوعيات �ملو�د �ملتفجرة وعلى كيفية �صناعة 
و��صتخـــد�م �لعبـــو�ت �ملتفجـــرة وكذلـــك �لتدريب 
على حـــرب �لع�صابات وكيفية مو�جهـــة رجال �لأمن 
�ل�صخ�صـــي و�ملر�قبـــة  بالأمـــن  وتدريبـــات خا�صـــة 
��صتهد�فهـــا  �ملـــر�د  �ملبـــاين  ومعاينـــة  �لعك�صيـــة 
و�لتدريب على كيفية �إعد�د �مل�صتودعات و�ملخابئ 

�ل�رشية.
وقـــام �ملتهمـــون بر�صـــد ومر�قبـــة �لعديد من 
�ملقـــار و�لتحـــركات بغر�ـــس تنفيـــذ خمططاتهـــم 
�لإرهابيـــة و�رتكبـــو� تفجـــري�ت عدة ومـــا �رتبط بها 
مـــن وقائـــع �ل�ـــرشوع يف قتل �أفـــر�د �ل�رشطـــة و�إتالف 
�ملمتلـــكات و�حلرق �جلنائـــي وكذلك و�صع عدد من 
�لأج�صـــام �ملحاكيـــة لأ�صكال �ملتفجـــر�ت يف مناطق 

خمتلفة بالبالد.
ومت �لقب�ـــس على 86 من �ملتهمني وبعر�صهم 
على �لنيابـــة �لعامة و�لتـــي قامـــت با�صتجو�بهم يف 
ح�صـــور حمامني مـــع بع�صهـــم �عرفو� جميعـــا، عد� 
6 متهمـــني مبا هو من�صـــوب �إليهم، كمـــا �أن �لنيابة 
�لعامـــة �نتقلـــت �إلـــى مو�قـــع عـــدة مت �إن�صائها من 
قبـــل �ملتهمون لتخزين �لأ�صلحـــة و�ملو�د �ملتفجرة 
و�ملـــو�د �لتـــي تدخـــل يف �صناعتها وقامـــت باإجر�ء 
�لدللـــة �لت�صويرية مع عدد مـــن �ملتهمني، ووردت 
�أقو�لهم يف ت�صوير كيفية �رتكاب �لوقائع �مل�صندة 
�إليهـــم و�لتـــي تتفـــق مـــع �عر�فاتهـــم ومـــع نتائج 

�لفح�س �لفنية.
و��صتندت �لنيابة �لعامة يف �لتدليل على ثبوت 
�لتهـــم يف حقهم �إلـــى �لأدلة �لقوليـــة ومنها �صهود 
�لإثبـــات و�لأدلة �لفنية، و�أحالتهـــم جميعا منهم 86 
حمبو�صـــني �إلى �ملحكمـــة �لكربى �جلنائيـــة �لد�ئرة 
�لر�بعة مع �لأمـــر بالقب�س على �ملتهمني �لهاربني، 
وتد�ولت �لق�صية بجل�صات �ملحكمة بح�صور حمامني 
�ملتهمـــني ومكنتهـــم مـــن �لدفـــاع و�إبـــد�ء �لدفوع 
�لقانونية ووفرت لهم جميـــع �ل�صمانات �لقانونية، 

وق�صت بعد ذلك بحكمها �صالف �لبيان.

رف�صــــت حمكمة �ل�صتئنــــاف �لعليــــا �جلنائية 
�لأولى ��صتئنافــــات 9 مد�نني من �أ�صل 11 متهما، 
تــــر�وح �أعمارهــــم مــــا بــــني 16 و24 عامــــا، و�أيدت 
�حلكم عليهــــم بال�صجن ملدة 5 �صنــــو�ت؛ لإد�نتهم 
بت�صكيــــل ع�صابة �عتــــدت على �أحــــد �لأ�صخا�س يف 
منطقــــة �لــــدر�ز بال�رشب، و�أتلفــــو� �صيارته، مدعني 
�أنه خمرب لدى وز�رة �لد�خلية، وي�صّور �ملتجمهرين 
بالقــــرب من منزل عي�صــــى قا�صم مبنطقــــة �لدر�ز؛ 
حتــــى يجربوه على �لعر�ف باأنــــه “خمرب”، يف حني 
�أنــــه كان متوجهــــا للدر�ز لت�صليح �صيــــارة �صديقه 

باأحد �لكر�جات فيها.
وكانت حمكمة �أول درجة �أي�صا ق�صت مبعاقبة 
متهم و�حد فقط بال�صجن ملدة 10 �صنو�ت، وب�صجن 

�آخر ملدة 5 �صنو�ت.
وقالــــت �أول درجــــة �إنــــه و�إن كان �ملتهمــــون 
�لع�رشة - �ملحكومون بال�صجن 5 �صنو�ت - قد بلغو� 

�خلام�صة ع�رشة مــــن عمرهم �إل �أنهم مل يتمو� �لثامنة 
ع�ــــرشة، مما يتو�فر بحقهم �لعــــذر �لقانوين �ملخفف 

عمال باملادتني 70 و71 من قانون �لعقوبات.
وتعود �لتفا�صيل ح�صب �أور�ق �لق�صية �إلى �أن 
بالغا قد ورد للنيابة �لعامة من مديرية �أمن �ملنطقة 
�ل�صماليــــة، مفــــاده �أن �ملجنــــي عليــــه قــــد تعّر�ــــس 
لالعتــــد�ء على �صالمة ج�صمه يف منطقــــة �لدر�ز، و�أنه 
يعاين من �إ�صابات متفرقة يف ج�صده، ومت نقله �إلى 

م�صت�صفى �ل�صلمانية ليتلقى �لعالج �لالزم.
وب�صــــوؤ�ل �ملجني عليه من قبــــل �أفر�د �ل�رشطة، 
قال لهم �إن جمموعة من �لأ�صخا�س جتمعو� حوله يف 
يوم �لو�قعة، و�عتدو� عليه بال�رشب يف خمتلف �أنحاء 
ج�صده، و�أن �صبب �عتد�ئهم عليه �دعاوؤهم �أنه خمرب 

لدى وز�رة �لد�خلية.
وتو�صلــــت حتريات �أفــــر�د �ل�رشطــــة �إلى هوية 
�مل�صتاأنفــــني �لأول و�لثــــاين يف �لق�صيــــة، و�أنهمــــا 

�صــــاركا يف �رتــــكاب �لو�قعة، فتــــم ��صت�صد�ر �أو�مر 
ل�صبطهمــــا، ومتكن �أفر�د �رشطة ج�رش �مللك فهد من 

�لقب�س على �مل�صتاأنف �لأول.
وبالتحقيــــق مــــع �مل�صتاأنف �لأول �عــــرف باأنه 
�أحد �مل�صاركني يف جتمــــع بالقرب من منزل عي�صى 
قا�صــــم، وبعد فــــرة �لهتافات جل�س مــــع �ملد�نني 
�لآخريــــن، و�صــــّكل �أحدهــــم حزبا لر�صــــد �ملخربين 
باملنطقــــة؛ ليقومــــو� بالقب�ــــس عليهــــم، ويتولــــى 

ل �حلزب �لتحقيق معهم. م�صكِّ
و�أ�صــــاف �أن رئي�ــــس �حلــــزب قــــام بتكليــــف 3 
�أ�صخا�ــــس من عنا�ــــرش �ملجموعة ب�ــــرشب �ملخربين، 
مو�سح����ا اأن ن�س����اط املجموعة يقت�����رص على منطقة 
�لدر�ز؛ بهدف متابعــــة ومر�قبة �أي �صخ�س ي�صكون 

يف حتركاته.
و�أو�صــــح �ملــــد�ن �لأول �أن زعيمهــــم �ملذكــــور 
لحظ بيوم �لو�قعة �أن �ملجني عليه يقوم بالت�صوير 

ويعبث يف هاتفه، مما جعله يتوجه نحوه وي�صاأله عن 
�سب����ب ت�سويره؛ كون اأن التق����اط ال�سور وت�سجيل 
�لفيديوهــــات يف �لتجمــــع حم�صــــور بحركــــة �صباب 
�لــــدر�ز، ح�صــــب �أقو�له، ممــــا ��صتدعــــى “زعيمهم” 
للطلب مــــن �ملجني عليــــه مر�فقته لأحــــد �ملمر�ت 
خلــــف منزل عي�صى قا�صم، وهناك ح�رش باقي عنا�رش 
�حلــــزب، �إذ �أخذو� منه هاتفــــه �لنقال، و�عتدو� عليه 
بال�رشب بو��صطة �ألو�ح خ�صبية �أ�صفل وخلف ركبته، 

و�صفعوه على وجهه.
و�تهمــــه عنا�ــــرش �حلــــزب �أنه خمــــرب لل�رشطة ثم 
حملوه �إلى مكان بعيــــد بالقرب من �ل�صارع �ملوؤدي 

ملبنى �لربيد و�ألقوه بجانب �صيارته.
و�أتلف �لعنا�رش �صيــــارة �ملجني عليه �ملركونة 
بنف�ــــس �ملكان بو��صطة �حلجارة، مما ت�صبب باإتالف 
نو�فذهــــا، ومــــن ثم عــــادو� �إلــــى موقــــع جتمهرهم 
وتركــــو� �ملجنــــي عليه يعــــاين من �لإ�صابــــات �لتي 

ت�صببو� له بها.
وكانت �لنيابة �لعامة قد �أحالت �ملد�نني �لأحد 
ع�ــــرش للمحاكمة بعــــد �أن وجهت �إليهــــم تهما تتمثل 
يف �أنهــــم بتاريخ 19 �أغ�صط�ــــس 2016، �أول: �أحلقو� 
عمــــد� �أملــــا ج�صديا �صديــــد� يف �ملجنــــي عليه ونتج 
عــــن تعر�صه لإ�صابــــات متفرقة و�لــــذي كان حتت 
�صيطرتهم بغر�س �حل�صول منه على معلومات عن 
عمل ي�صتبه �أنه قام به بق�صد تخويفه و�إكر�هه على 
�لإدلء مبعلومــــات، ثانيا: حال كونهم ع�صبة موؤلفة 
مــــن �أكــــر مــــن 5 �أ�صخا�ــــس �أتلفو� �صيــــارة �صخ�س 
�آخــــر و�رشقو� �لهاتف �لنقــــال �ململوك للمجني عليه 
و�عتدو� على �صالمــــه ج�صمه، ثالثا: �أحدثو� باملجني 
عليــــه �لإ�صابــــات �ملو�صوفة بالتقريــــر �لطبي مما 
�أف�صــــى �إلى عجزه عــــن �أد�ء �أعمالــــه �ل�صخ�صية مدة 
تزيــــد عــــن 20 يوما، حال كونهم ع�صبــــة مكونة من 

�أكر من 5 �أ�صخا�س.

    �إعد�د: عبا�س �إبر�هيم



“�شتاندرد ت�شارترد” يعني 
رئي�ًشا لإدارة اخلدمات امل�رصفية 

 املنام���ة - �شتان���درد ت�شارت���رد: ع���ني بنك 
�شتان���درد ت�شارترد اأخ���را، كونال فارم���ا رئي�ًشا 
للخدم���ات امل�رصفي���ة للأف���راد يف البحرين ودول 

جمل�س التعاون اخلليجي. 
و�شيق���وم فارم���ا يف من�شبه اجلدي���د بقيادة 
وتنفيذ ا�شرتاتيجي���ة اخلدمات امل�رصفية للأفراد 
يف اململكة وداخل دول جمل�س التعاون اخلليجي، 
والت���ي ت�ش���كل �ش���وق ا�شرتاتيجي���ة ل�شتان���درد 

ت�شارترد يف ال�رصق الأو�شط. 

70 مليون دينار لتغطية اأذونات خزانة 

املنام���ة- امل�رصف املركزي: اأعل���ن م�رصف البحرين املركزي باأنه مت���ت تغطية الإ�شدار 
رق���م ISIN BH00057S70U9(1704( م���ن اأذون���ات اخلزانة احلكومي���ة الأ�شبوعية التي 
ي�شدرها امل�رصف نيابة عن حكومة البحرين. وتبلغ قيمة هذا الإ�شدار 70 مليون دينار لفرتة 
ا�شتحق���اق 91 يوًما تبداأ يف 16 ماي���و 2018 وتنتهي يف 15 اأغ�شط�س 2018، كما بلغ معدل 
�شع���ر الفائدة على هذه الأذونات 3.40 % مقارن���ة ب�شعر الفائدة 3.36 % للإ�شدار ال�شابق 
بتاري���خ 9 مايو 2018. وبلغ مع���دل �شعر اخل�شم 99.147 % ومت قبول اأقل �شعر للم�شاركة 

بواقع 99.103 % علًما باأنه قد متت تغطية الإ�شدار بن�شبة 100 %.
كما بلغ الر�شيد القائم لأذونات اخلزانة مع هذا الإ�شدار ما قيمته 2.235 مليار دينار. 

  للتوا�شل:  )ق�شم القت�شاد: 17111455(              ق�شم الإعلنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )ال�شرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434(
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اقتصاد
“كالم لالت�صاالت” البحرينية ت�صتحوذ على “توا�صل” الكويتية

ال�شفقة تزيد اإيرادات ال�رصكة من الأ�شواق اخلارجية

علي الفردان من املنامة

ك�شف���ت �رصك���ة “كلم للت�ش���الت” البحرينية 
اأم�س عن اإمت���ام عملية ا�شتحواذ على �رصكة “توا�شل 
تيلكوم” الكويتية، يف خطوة من �شاأنها تعزيز تواجد 
“كلم للت�شالت” يف الأ�شواق اخلليجية والعاملية.

“كلم  �رصك���ة  اإدارة  جمل����س  رئي����س  واأو�ش���ح 
للت�ش���الت”، ن���زار حمم���د ال�شاع���ي، اأن ال�شتحواذ 
اجلديد لن يزيد من ح�شة “كلم تيلكوم” يف البحرين 
بق���در ال�شتحواذي���ن ال�شابق���ني، اإل اأن ال�شتح���واذ 
اجلديد �شيزي���د من ح�شة ال�رصك���ة اخلارجية. وتوقع 
اأن ت�ش���كل اأعمال “كلم تيلك���وم” خارج البحرين مع 
ال�شتح���واذ اجلديد عل���ى �رصكة “توا�ش���ل” نحو 60 
ا يف ال�شوق  % من اإجمايل اإيرادات ال�رصك���ة، خ�شو�شً
اخلليجي���ة، يف ح���ني �شت�شكل اإي���رادات البحرين نحو 

.% 40
واأ�ش���ار اإل���ى اأن معظم عم���لء “توا�شل” هم من 
ال�رصكات العاملية مثل “اأي تي ان تي” و”فوادافون” 
و”فراي���زون” و”برت�س تيلك���وم”، وبع�س ال�رصكات 

العاملية الأخرى.
وق���ال ال�شاعي “مك�شبن���ا �شيك���ون زبائننا من 
ال����رصكات العاملية، يف ال�شابق كان معظم زبائننا من 
ال�رصكات املحلية واملوؤ�ش�شات احلكومية البحرينية، 
وبع����س ال����رصكات العاملية، لكن مع �رصك���ة توا�شل 

فاإن الأغلبية هي �رصكات عاملية”.
وقدر ال�شاع���ي ح�شة �رصك���ة “كلم تيلكوم” يف 

ال�ش���وق البحريني���ة بنحو 20 % وذل���ك بعد عمليتي 
ا�شتح���واذ قامت بها ال�رصكة على �رصكة “اأن جي اأ�س” 

و”ليت �شبيد”.
وبخ�شو�س م���ا اإذا كان���ت “كلم” تنوي القيام 
بعمليات ا�شتح���واذ جديدة قال ال�شاعي “ نعتقد اأن 
هن���اك فر�س اأخ���رى، و�شنبحث عن فر����س اأخرى يف 

ال�شوق �شواء يف البحرين واخلليج”.
وب���ني اأن عمليات ال�شتح���واذ حتتاج اإلى وقت، 
اإذ ا�شتغرق���ت عملي���ة ال�شتح���واذ عل���ى “توا�شل” 
قراب���ة الع���ام الواحد، بعد اج���راء درا�ش���ات اجلدوى 

والدرا�شات القانونية واملوافقات الر�شمية.
و”كلم للت�ش���الت” ه���ي اأول م���زود خلدمات 
الت�ش���الت اأن�ش���اأت بع���د حترير قط���اع الت�شالت 
الع���ام  يف  تاأ�ش�ش���ت  اإذ   ،2003 �شن���ة  البحري���ن  يف 
2005 وتق���دم خمتلف حلول الت�ش���الت لل�رصكات 

واملوؤ�ش�شات احلكومية.
“كلم  اأعلن���ت  �شح���ايف،  بي���ان  وبح�ش���ب 
للت�ش���الت” اأح���د كبار م���زودي خدم���ات الت�شال 
لقطاع الأعم���ال يف اململكة ع���ن ا�شتحواذها الكامل 
ل�رصك���ة توا�ش���ل تيليك���وم وهي مزود حل���ول تقنية 
املعلومات والت�شالت يف الكويت ذات مكانة قوية 
يف اخلليج العربي ومنطق���ة ال�رصق الأو�شط واململكة 

املتحدة و�شنغافورة.
ع���ن  للت�ش���الت”  “كلم  م�شوؤول���و  وك�ش���ف 
ال�شتح���واذ الكامل ل�رصك���ة توا�شل تيليك���وم  يعّزز 
مكانته���ا يف اخلليج العربي وال�شوق العاملية، وذلك 

م���ن �شاأن���ه اأن يو�ش���ع من قاع���دة عملئه���ا جغرافياً 
���ا اأي�ًشا،  لت�ش���ل اإل���ى معظم اخللي���ج العربي وعامليًّ
ويع���د هذا ال�شتحواذ الثالث م���ن نوعه بتاريخ كلم 

على مدار الأربع ال�شنوات املا�شية. 
وذك���ر البي���ان اأن �رصكة كلم للت�ش���الت توفر 
نظاًم���ا �شام���ًل للأن�شط���ة التجاري���ة م���ن الت�شالت 
وحل���ول تقني���ة املعلوم���ات والت�ش���الت امل���دارة 
لحتياج���ات عملئها، واأتاحت خ���رة كلم يف جمالها 
لل�رصكات اإمكاني���ة خف�س التكالي���ف ب�شكل ملحوظ 

وزيادة الإنتاجية وحت�شني الكفاءة العامة.
ون�ش���ب البي���ان اإل���ى ال�شاعي قول���ه “تعد هذه 

اخلط���وة قفزة نوعي���ة ا�شرتاتيجية لن���ا، وهي خطوة 
حتولية ل�رصكة “كلم” ت�شب يف نطاق ال�شعي الدائم 
لتطوير �شر العمل، ويتما�شى ال�شتحواذ على �رصكة 
���ا ودوليًّا  توا�شل م���ع روؤية �رصكتن���ا للتو�شع اإقليميًّ
لدعم قطاع تقنية املعلومات والت�شالت املتنامي 

ب�رصعة”.
ويف �شياق الإعلن عن عملية ال�شتحواذ، اأف�شح 
الرئي����س التنفي���ذي ل�رصك���ة كلم للت�ش���الت، فر 
با�ش���ي “اأن معظ���م ال�رصكات اليوم تبح���ث عن مزود 
حل���ول واحد لتلبي���ة جميع احتياجاته���م للت�شالت، 
ومن خلل ه���ذا ال�شتحواذ �شنك���ون جاهزين لتلبية 

تل���ك الحتياجات وتقدمي احلل���ول ال�شهلة وال�رصيعة 
لعملئن���ا ع���ر دول جمل����س التع���اون اخلليجي عر 
اتفاقي���ة واحدة، ويتطلع عملوؤنا اإلينا للح�شول على 
اخلرة والبتكار واخلدم���ات املدارة، نحن نحاول اأن 

نلبي هذه التوقعات يف كل مرة”.
وكلم للت�ش���الت؛ ه���ي اأول �رصك���ة ات�ش���الت 
بديل���ة ومرخ�شة بالكام���ل ومقره���ا البحرين، تقدم 
خدم���ات متطورة للإنرتن���ت، وال�ش���وت، والبيانات، 
وتقني���ة املعلوم���ات والت�ش���الت جلمي���ع عملئها 
من ال����رصكات. منذ اإن�ش���اء ال�رصك���ة يف مار�س 2005، 
ب���داأت كلم بتق���دمي العدي���د من احلل���ول املتعلقة 
واملتو�شط���ة،  ال�شغ���رة  للمن�ش���اآت  بالت�ش���الت 
وال�رصكات الكبرة، بالإ�شافة للموؤ�ش�شات احلكومية 

يف خمتلف القطاعات يف البحرين.
اأما �رصكة توا�شل فق���د تاأ�ش�شت يف عام 2005، 
وه���ي �رصك���ة رائ���دة يف جم���ال توف���ر حل���ول تقنية 
املعلوم���ات والت�شالت التي تقدم جمموعة وا�شعة 
من احللول واخلدمات امل�شمم���ة لتلبية الحتياجات 
املتزاي���دة لل����رصكات احلديثة، ومتا�شًيا م���ع ا�شمها 
“توا�ش���ل”، توفر ال�رصكة اأول م���زود اإقليمي حللول 
تقني���ة املعلومات والت�ش���الت، و�شهولة الت�شال 
والتو�شيل ال�رصيع عر دول جمل�س التعاون اخلليجي 
من خلل �شبكة واح���دة، و�شاركت توا�شل بنجاح مع 
م�شغل���ي Tier 1 العامليني لإن�شاء �شبكة بروتوكول 
اإنرتن���ت للجيل القادم مع بواب���ات متنوعة من واإلى 

بقية العامل.

• اأثناء ابرام ال�شفقة	

)ت�صوير: ر�صول احلجريي(

“جيبك” جتتاز متطلبات “التدقيق اخلارجي للجودة” و“االإدارة البيئية” “املطار” تنال �صهادة االعتماد يف “ثقة الأمن املعلومات”

“اخلليجي للتكرير” ينظم “حت�صني كفاءة الطاقة ال�صناعية”

جواهري: تاأكيد جديد على كفاءة عمل ال�رصكة

يف اأولى دوراته التدريبية الداخلية 

�ش���رتة - جيبك: احتفت �رصك���ة اخلليج ل�شناعة 
ح�شوله���ا  مبنا�شّب���ة  “جيب���ك”  البرتوكيماوي���ات 
عل���ى �شهادتي الآي�ش���و لجتيازها بنج���اح متطلبات 
التدقي���ق الرقابي اخلارجي لنظ���ام اجلودة املحدث 
 ISO ولنظ���ام الإدارة البيئي���ة  ISO 9001:2015
14001:2015، وذل���ك خ���لل زي���ارة ع�ش���و جمل�س 
الإدارة املنتدب، ابراهيم حمم���د امل�شيطر لل�رصكة 

يوم اخلمي�س 10 مايو اجلاري.
وق���دم رئي����س ال�رصك���ة عبدالرحم���ن جواه���ري 
�شهادات التمي���ز يف الأنظمة للع�شو املنتدب وذلك 
بح�ش���ور الإدارة التنفيذي���ة، ورئي����س نقابة العمال، 

وعدد من امل�شئولني.
واأع���رب جواه���ري عن فخ���ره ال�شدي���د بح�شول 
ال�رصك���ة عل���ى هذه ال�شه���ادات اجلديدة الت���ي توؤّكد 
من جديد كف���اءة عمل ال�رصك���ة، والتزامها باملعاير 
املطلوبة الت���ي اأهلتها للح�شول عل���ى هذا التقدير 

جمدًدا.
ونّوه يف هذا ال�ش���دد بالدعم الكبر الذي تلقاه 
اإدارة ال�رصكة من ال�شادة امل�شاهمني واأع�شاء جمل�س 
الإدارة يف الرتق���اء بعملي���ات ال�رصك���ة وتذليل جميع 
العقبات التي تعرت�س طريقها مما اأ�شهم يف التمّيز 
الكب���ر الذي حتظى به ال�رصكة اليوم، وح�شولها على 

اأرف���ع اجلوائ���ز والأو�شم���ة على النطاق���ني الإقليمي 
والعامل���ي. ومل ُيغف���ل جواه���ري الإ�شه���ام الكب���ر 
لفري���ق العمل يف �شن���ع اإجنازات ال�رصك���ة وحتقيقها 
للمكانة الكب���رة التي تتمتع به���ا، م�شيًدا بالفر�س 
التدريبّي���ة التي توفّرها ال�رصك���ة لفريق العمل، الأمر 
ال���ذي اأ�شه���م يف تعزي���ز تاأهيله���م ورف���ع كفاءتهم 
وقدراته���م املهنية والفنية، وق���ال اإن ال�رصكة تفخر 
بجميع منت�شبيها الذين ل ياألون جهًدا يف �شبيل دفع 
عمليات ال�رصكة واإبراز ما تقوم به على �شعيد �شناعة 

البرتوكيماويات. 

من جانب���ه، اأّكد ابراهي���م امل�شيطر اأن ح�شول 
ال�رصك���ة عل���ى هات���ني ال�شهادت���ني هو م�ش���در فخر 
واعت���زاز جلمي���ع اأع�ش���اء املجل����س وكاّف���ة منت�شبي 
ال�رصك���ة، م�شيًف���ا اأن ال�شهادت���ني هما نت���اج جهود 
م�شرتك���ة للجمي���ع ابتداًء من رئي����س واأع�شاء جمل�س 
الإدارة الذي���ن �شاهموا بخرته���م وروؤيتهم احلكيمة 
يف و�ش���ع �شيا�ش���ات ال�رصكة م���روًرا باأع�ش���اء الإدارة 
التنفيذي���ة الذي���ن عملوا عل���ى متابع���ة تنفيذ هذه 
ال�شيا�ش���ات وانته���اء بالعامل���ني الذي���ن مل يبخل���وا 
باجلهد والوقت يف تنفيذ جميع املهام املناطة بهم.

املنام���ة - مرف���اأ البحرين امل���ايل: عقد الحتاد 
اخلليج���ي للتكري���ر اأول دورة تدريبي���ة داخلية حول 
“مقدمة لتح�شني كفاءة الطاقة ال�شناعية” يف مكتب 
الحت���اد، الواقع يف مبن���ى GBCorp، مرفاأ البحرين 
امل���ايل، يف 8 و9 من �شهر مايو اجلاري. واأ�رصف على 
ال���دورة التي ا�شتم���رت يومني كب���ر ال�شت�شاريني 
الهند�شي���ني يف �رصك���ة اأرامك���و ال�شعودي���ة ورئي�س 
“اللجن���ة التقني���ة لإدارة الطاق���ة” التابع���ة لحت���اد 

اخلليجي للتكرير، حممود باهى نور الدين. 
وح����رص التدري���ب املتخ�ش�ش���ون املعني���ون يف 
جم���ال اإدارة الطاقة من كرى ����رصكات النفط والغاز 

من جميع اأنحاء دول جمل�س التعاون اخلليجي.
وغطت الدورة عدة موا�شيع ت�شمل كيفية اإجراء 
درا�شات تقيي���م الطاقة، وكيفية تطبيق تكنولوجيا 
القر�س، والتعريف بكفاءة الطاقة وتخفي�س انبعاث 

الغازات بالأف���ران والتكنولوجيات اجلديدة لتحويل 
احلرارة املنخف�ش���ة ال�شف اإلى طاقة مفيدة. واأظهر 
نورالدي���ن، خ���لل ال���دورة، كي���ف ميك���ن ا�شتخدام 

الطاق���ة ب�ش���كل اأف�شل ع���ن طريق دم���ج التدفقات 
ال�شاخن���ة والب���اردة عل���ى املوق���ع باأكمل���ه وبالتايل 

تقليل ا�شتراد الطاقة.

• اأثناء تقدمي �شهادات التميز يف الأنظمة 	

• امل�شاركون يف الدورة التدريبية	

املنامة - �رصكة املطار: ح�شلت �رصكة 
مطار البحرين، عل���ى �شهادة العتماد يف 
برنام���ج ثقة لأمن املعلوم���ات اإلى جانب 
15 جه���ة حكومي���ة اأخ���رى خ���لل ملتقى 
ثقة لأم���ن املعلومات 2018، الذي اأقيم 
حتت رعاية وزير الداخلية الفريق الركن 
ال�شي���خ را�شد ب���ن عب���داهلل اآل خليفة يف 

نادي �ضباط الأمن العام.
�شه���ادة  عل���ى  ال�رصك���ة  وح�شل���ت 
رفي���ع  تكرمًي���ا  تع���د  الت���ي  العتم���اد، 
امل�شت���وى؛ تقدي���ًرا لتميزه���ا يف حماي���ة 
املعلوم���ات  لتقني���ة  التحتي���ة  البني���ة 
يف ال�رصك���ة بع���د جناحه���ا يف ا�شتكم���ال 
امل�شت���وى الأول م���ن برنام���ج ثق���ة لأمن 
املعلوم���ات التاب���ع لهيئ���ة املعلوم���ات 
واحلكوم���ة الإلكرتوني���ة، وال���ذي يهدف 
اإلى تعزيز الوعي بثقافة اأمن املعلومات 
يف  احلكومي���ة  اجله���ات  وممار�ش���ات 
اململكة. كما ت�شمنت متطلبات الرنامج 
مرحلة تطبيق للعملي���ات وتقييم ذاتي، 
ثم تدقيق من هيئة املعلومات واحلكومة 

الإلكرتونية ل�شمان اللتزام.  
لل�رصكة  التنفي���ذي  الرئي����س  وق���ال 
حمم���د البنف���لح “بالأ�شالة ع���ن نف�شي 
وبالنيابة عن �رصكة مطار البحرين، ي�رصين 
اأن اأتوج���ه بجزيل ال�شكر وعظيم المتنان 

لوزي���ر الداخلية على ه���ذا التكرمي، كما 
اأعرب عن خال�س التقدير والإعزاز لهيئة 
املعلوم���ات واحلكوم���ة الإلكرتونية على 
دعمها وتوجيهاته���ا التي �شاعدتنا على 
اإر�شاء اأ�ش�س اإطار تقني قوي يلبي اأعلى 
معاي���ر اأمن املعلوم���ات. ول يفوتني اأن 
اأ�شي���د بال���دور البارز لفري���ق عمل ق�شم 
تقنية املعلوم���ات والت�شالت وتفانيه 
يف الرتقاء بنظ���م املعلومات يف ال�رصكة، 
حيث ي�رصف الفريق على تنفيذ عملياتنا 
الرقمية وتطويرها، كما بادر بالن�شمام 
اإل���ى الرنام���ج. كم���ا نتطلع اإل���ى تعزيز 
اإمكاناتن���ا وا�شتكمال املرحلة الثانية من 

الرنامج يف امل�شتقبل القريب”.
واأ�شاف “عل���ى الرغم من اأن �رصكات 
القطاع اخلا�س غر ملزمة بالن�شمام اإلى 
برنامج ثقة لأمن املعلومات، اإل اأن �رصكة 
مط���ار البحري���ن حر�شت عل���ى اللتحاق 
بالرنامج كج���زء من نهجه���ا ال�شتباقي 
املعلوم���ات  اأم���ن  جم���ال  يف  الفّع���ال 
والتزامه���ا امل�شتمر بتح�ش���ني معايرها 
مبا يناف�س اأف�شل املمار�شات العاملية، 
اإذ ميثل الأم���ن الإلكرتوين ركيزة اأ�شا�شا 
يف م�شتقب���ل املط���ارات، وم���ن هنا ترز 
الأهمي���ة البالغة لل�شرتاتيجي���ة الرقمية 

لرنامج حتديث املطار”.
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20 مليار دوالر قيمة امل�ساريع املعرو�سة بالن�سخة ال�سابقة لـ “بايبك�س” 
انطالق “املعر�ض العقاري 2018” مطلع نوفمرب... ال�سيد:

زينب العكري من خليج البحرين

قال رئي�ض اللجنة املنظم���ة ملعر�ض “بايبك�ض” 
حمم���د ال�سي���د اإن املعر����ض ياأت���ي يف وق���ت ي�سه���د 
في���ه االقت�س���اد البحريني جرع���ة من�سط���ة خا�سة مع 
االإع���الن عن اكت�ساف اأكرب حق���ل نفطي، والذي �سيتم 
ا�ستخراج���ه خالل ال���� 5 �سنوات املقبلة، مم���ا �سيزيد 
م���ن ثق���ة امل�ستثمري���ن يف االقت�ساد الوطن���ي عموما 

والقطاع العقاري خ�سو�سا.
واأ�س���اف يف ت�رصي���ح لل�سحافي���ن عل���ى هام�ض 
املوؤمت���ر ال�سحايف لالإعالن عن اإط���الق الدورة احلادية 
ع�رصة ملعر�ض البحرين ال���دويل للعقارات “بايبك�ض” 
اأن الت�رصيع���ات االأخ���رة املتعلق���ة بالتطوير العقاري 
جتع���ل م���ن ه���ذا القط���اع منظم���ا، و�سيزيد م���ن ثقة 
امل�ستثمري���ن العقاري���ة، اإ�سافة مل�سرتي���ي الوحدات 
العقاري���ة، كم���ا اأن هن���اك م�ساعي لزي���ادة عدد دول 
ال�رصكات العار�سة لعقاراتها يف املعر�ض، والذين بلغ 
عددهم خالل العام املا�سي نحو 50 �رصكة عار�سة من 

دول عدة.
واأو�سح اأن التطورات االأخرة يف ال�سوق العقارية 
اأدت اإل���ى خلق حتدي���ات ملوؤ�س�س���ة التنظيم العقاري 
واملطوري���ن، الفًت���ا اإل���ى اأن���ه يج���ب عل���ى املوؤ�س�سة 
اأن ت���درك التحدي���ات الت���ي يواجهه���ا املط���ورون يف 
املرحل���ة االنتقالي���ة، االأم���ر الذي يتطل���ب املرونة يف 
تطبي���ق القوان���ن اجلديدة حتى يجي���د املطورون يف 
البحرين هذه القوانن واال�سرتاطات اجلديدة؛ بهدف 

املحافظة على �سال�سة القطاع العقاري يف اململكة.
ولفت اإلى اأن التحديات التي يواجهها املطورون 
العقاريون تتمث���ل يف �سعيهم با�ستيفاء اال�سرتاطات 

اجلدي���دة، االأمر الذي �ساهم يف اإبطاء وترة التطوير”، 
جمددا دعوته ب����رصورة ا�ستيعاب اأن هذه املرحلة هي 

انتقالية وفرتة للتكيف.
واأ�سار اإلى اأن االأ�سع���ار �ست�سهد منًوا م�ستقًرا يف 
امل�ستقب���ل القريب، ومن املنطق���ي اأن تكون الفرتة 

احلالية هي اأف�سل وقت لدخول ال�سوق.
وفيما يتعلق ب�رصيب���ة القيمة امل�سافة وتاأثرها 
عل���ى القطاع���ات الفرعي���ة ل�سناعة العق���ارات، قال 
ال�سي���د “اأعتق���د اأنه م���ن املنطقي اأن نتوق���ع �سياغة 
قوان���ن تت�سابه م���ع قانون دول���ة االإم���ارات العربية 
املتح���دة، على �سبيل املثال، ف���اإن مبيعات العقارات 
ال�سكني���ة يف االإمارات خا�سعة لن�سب���ة ال�سفر يف حال 
التوري���د االأول، اأو معفاة من ال�رصيبة اإذا كان التوريد 
الحق���ا. اأم���ا بالن�سب���ة للعق���ارات التجاري���ة، فتخ�سع 
توريداته���ا - البيع اأو االإيجار - للن�سبة االأ�سا�سية من 

�رصيبة القيمة امل�سافة والبالغة 5 %”.
واأو�س���ح اأن معر����ض “بايبك����ض” اأثب���ت خ���الل 
ال�سن���وات املا�سي���ة اأنه اأح���د املعار����ض الرئي�سة يف 
البحرين، التي ي�سعى املطورون الرئي�سيون من خالله 
بعر����ض منتجاتهم فيه، الفًتا اإل���ى اأن قيمة امل�ساريع 
الت���ي عر�س���ت خ���الل الع���ام املا�سي بلغ���ت قيمتها 
نح���و 20 مليار دوالر، م�سيف���ا “ناأمل اأن تكون القيمة 
اأك���رب هذا الع���ام، كما ناأمل م�سارك���ة جميع املطورين 

الرئي�سن يف البحرين يف هذا املعر�ض”.
و�ستنطل���ق الن�سخ���ة احلادية ع����رصة للمعر�ض يف 
الف���رتة ب���ن 3-1 نوفم���رب 2018 يف مرك���ز البحرين 
ال���دويل للموؤمترات واملعار�ض وعلى مدى ثالثة اأيام، 
برعاي���ة نائب رئي����ض جمل�ض ال���وزراء ال�سيخ خالد بن 

عبداهلل اآل خليفة.

وخ���الل املوؤمت���ر األقى ال�سي���د كلمة ق���ال فيها: 
“ي����رّصين التاأكي���د جم���ددا على اعتب���ار بايبك����ض اأحد 
املعار����ض العقاري���ة الرائ���دة والفريدة م���ن نوعها، 
لقد قط���ع املعر�ض �سوطا طويالً و�س���وال اإلى دورته 
احلادي���ة ع�رصة بف�س���ل اجلهود احلثيث���ة التي بذلتها 
جمعي���ة املهند�س���ن يف البحري���ن، ف�س���ال ع���ن كونه 
املن�س���ة الوحي���دة من نوعه���ا يف املنطق���ة، والتي ال 

ت�سعى لتحقيق االأرباح”.
واأ�س���اف: “تعت���رب البيئ���ة التنظيمي���ة العقارية 
اجلدي���دة، والتي مت الك�سف عنه���ا يف البحرين، خطوة 
اأخرى لتوفر اال�ستق���رار لهذا القطاع، ونتيجة لذلك، 
يرجح اقت�سار اإمكان امل�ساركة على الالعبن اجلادين 
فقط، وبعد فرتة م���ن االنتقاالت والتعديالت، ينبغي 
اأن ن���درك اأن امل�ستقب���ل القري���ب ق���د يحم���ل وترة 
ارتف���اع ثابت���ة مل�ستوي���ات االأ�سعار، االآن ه���و الوقت 

االأمثل لدخول ال�سوق”.

م���ن جانب���ه، ق���ال رئي����ض جمعي���ة املهند�س���ن 
البحرينية �سياء توفيقي “اإن حجم امل�ساريع العقارية 
احلالي���ة والقادم���ة يبل���غ اأكرث من 30 ملي���ار دوالر يف 
اململكة بح�سب التقارير، ومن املالحظ اأن هذه االأرقام 
اآخذة يف االرتف���اع، واإن دل ذلك على �سيء، فاإنه يدل 
عل���ى اأهمي���ة ال�س���وق العق���اري يف اقت�س���ادات دول 
املنطقة ودور املهند����ض واملوؤ�س�سات الهند�سية يف 

امل�ساهمة يف هذا االجتاه”.
واأ�س���اف “ياأتي معر����ض بايبك�ض كاأح���د اأن�سطة 
جمعي���ة املهند�سن البحريني���ة يف امل�ساركة الفعلية 
يف دع���م املوؤ�س�س���ات يف تروي���ج منتجاته���ا، وكذلك 
امل�ساهم���ة يف تطور التخ�س�س���ات املختلفة املتعلقة 
مبهنة الهند�سة، حي���ث اأقيمت الكثر من املوؤمترات 
العاملية، وها نحن اأمام باقة جديدة من الربامج خلدمة 

البحرين”.
ويعت���رب “بايبك����ض” عالم���ة فارق���ة يف �سل�سل���ة 

الفعاليات التي ي�سهدها القطاع العقاري يف اململكة، 
وجنحت دورات���ه الع�رصة ال�سابق���ة يف ت�سكيل املن�سة 
االأمث���ل؛ لتعزيز البن���ى التحتية وامل�ساري���ع العقارية 
الرئي�سة يف املنطق���ة، ف�سالً عن املكانة الرائدة التي 

يتبواأها القطاع العقاري يف البحرين. 
وميث���ل املعر����ض حدث���اً رائ���دا عل���ى م�ست���وى 
القط���اع، ويوف���ر من�سة رئي�سة ت�سه���م يف ا�ستعرا�ض 
اأحدث امل�ستجدات والتوجه���ات، والرتويج للم�ساريع 

العقارية والبنية التحتية الرئي�سة يف املنطقة. 
وت�ستعر����ض فعاليات “بايبك����ض 2018” الدور 
الرئي�ض للتن���وع االقت�سادي ال���ذي ت�سهده اململكة، 
وذلك عرب ت�سليط ال�سوء على اإجنازاتها االأ�سا�سية يف 
البني���ة التحتية، والعقارات، وم�ساريع الرتفيه، وجملة 

العرو�ض املرتقبة واجلذابة ذات القيمة التناف�سية.
وعلى �سعيد مت�سل، انطلقت �سل�سلة “منتديات 
بايبك����ض” يف وق���ت �سابق من هذا الع���ام حتت �سعار 
البحري���ن”،  تطوي���ر  ال�سكني���ة،  املجتمع���ات  “بن���اء 
والرتكي���ز على اأب���رز القطاعات الرئي�س���ة التي تتيح 
اإقامة “جمتم���ع �سكني” يعزز مبادئ التعليم والرعاية 
ال�سحي���ة واالإ�سكان وو�سائل النق���ل. ُيذكر اأن جمعية 
املهند�س���ن البحرينية، ه���ي الهيئ���ة الرئي�سة التي 
متث���ل املهند�سن املحرتف���ن يف البحري���ن، تتولى 
م�سوؤولي���ة تنظي���م وتق���دمي معار����ض “بايبك�ض” يف 
البحري���ن. وت�سعى اجلمعية لتحقي���ق جملة اأهداف من 
بينها ال�سعي لتطوير مهنة الهند�سة، واإجراء حت�سينات 
م�ستم���رة للكف���اءات الهند�سي���ة ب���ن اأع�سائها عرب 
التدري���ب واإقامة برامج فني���ة وتخ�س�سية. وتت�سمن 
اأن�سط���ة اجلمعية دعم تطوير االقت�ساد وامل�ساهمة يف 

التدابر الكفيلة بحماية البيئة. 

• )ت�سوير: ر�سول احلجري(	   ” املوؤمتر ال�سحايف لالإعالن عن “بايبك�ض 2018

“بن فقيه” ت�سلم م�رشوع “360” يف درة مارينا للمالك

5.1 مليون دوالر اأرباح “اخلليج املتحد” الربعية 

1000 م�ستفيد من ور�س “التجارة االإلكرتونية واأمن االإنرتنت” 

“امل�ستهلك”: 174 ترخي�ًسا حلمالت ترويجية وتخفي�سات

مب�ساركة 27 مدر�سة حكومية 

ت�ستكمل عملياتها التفتي�سية والتوعوية مبنا�سبة رم�سان 

املنام����ة - ال�سناع����ة والتجارة: �س����ارك بور�ض 
عم����ل التج����ارة االإلكرتوني����ة واأم����ن االإنرتن����ت التي 
اأقامته����ا اإدارة التج����ارة االإلكرتوني����ة وتكنولوجي����ا 
املعلومات ب����وزارة ال�سناع����ة والتج����ارة وال�سياحة 
27 مدر�س����ة حكومية وخا�سة م����ن خمتلف املراحل 
التعليمي����ة ليبلغ عدد امل�ستفيدين للعام الدرا�سي 
2017 – 2018 اأكرث من 1000 م�ستفيد من الطلبة 

واأولياء االأمور والهيئات التعليمية واالإدارية.
وتنوعت ور�ض العمل لهذا العام لت�سمل االأولى 
عل����ى مو�سوع “التج����ارة االإلكرتوني����ة يف البحرين” 
واملخ�س�س����ة لطلبة املرحلتن الثانوية واالإعدادية 
والهيئ����ة التعليمي����ة. اأم����ا الثاني����ة، فق����د تناول����ت 
مو�سوع “االإنرتنت االآمن”، والتي مت عر�سها لطلبة 
املرحلت����ن االبتدائي����ة واالإعدادية واأولي����اء االأمور، 
وا�ستمل����ت ور�ض العم����ل على تطبيق����ات تدريبية 
تعرف الطلبة باأهم املحاذير واالإر�سادات التوعوية 
لال�ستخدام ال�سليم لتطبيقات التجارة االإلكرتونية 

و�سبكة االإنرتنت يف حياتنا اليومية.
تدريبي����ة،  عم����ل  ور�س����ة  كل  نهاي����ة  يف  ومت 
توزيع ا�ستبان����ة ا�ستطالعية لقيا�����ض اأثر ا�ستخدام 
التكنولوجي����ا احلديثة على حياتن����ا اليومية، ومنها 
مفاهيم التجارة االإلكرتوني����ة وتطبيقاتها وخماطر 
�سبك����ة االإنرتنت. وجاءت نتائ����ج اال�ستبانة كالتايل: 
اأن مع����دل ع����دد ال�ساع����ات الت����ي يق�سيه����ا الفرد 
ال�ستخ����دام �سبك����ة االإنرتنت ترتاوح م����ا بن �ساعة 

اإل����ى 4 �ساع����ات واأك����رث يف الي����وم الواح����د بح�س����ب 
اخت����الف املرحلة التعليمية، مما يدل على ا�ستخدام 
التطبيق����ات التكنولوجي����ة يف احلي����اة اليومية على 

نطاق وا�سع يف �ستى املجاالت.
التج����ارة  تطبيق����ات  اأك����رث  اأن  ات�س����ح  كم����ا 
االإلكرتونية ا�ستخداما هي مواقع ال�رصاء االإلكرتوين، 
حي����ث احتلت عل����ى املرتب����ة االأولى بن�سب����ة 70 % 
وتنوعت املنتجات التي يت����م �رصائها ما بن اأجهزة 
اإلكرتوني����ة وكتب ومالب�����ض واإك�س�سوارات وغرها، 
وج����اء يف املرتبة الثانية مواق����ع التعليم االإلكرتوين 
بن�سبة 45 % مما يدل على مدى وعي الطلبة للتوجه 

نحو الو�سائط االإلكرتونية للتزود باملعلومات. 
الت����ي  االإلكرتوني����ة  القن����وات  تنوع����ت  كم����ا 
ي�ستخدمه����ا الفرد الإمت����ام املعام����الت االإلكرتونية 

واأغلبها كانت عرب االأجهزة الذكية والك�سك الرقمي، 
وبلغت ن�سبة الثقة لهذه املعامالت 70 %.  

م����ن ناحي����ة اأخ����رى تب����ن اأن مواق����ع الرتفي����ه 
والت�سلي����ة والتعل����م والبح����ث هم����ا االأك����رث مواق����ع 
ا�ستخدام����ا ب����ن طلب����ة املرحل����ة االبتدائي����ة )وهم 
امل�سارك����ون الذي����ن �سملته����م ا�ستبان����ة االإنرتنت 
االآم����ن( اأما مواق����ع ال�سبكات االجتماعي����ة، فقد بلغ 
ن�سب����ة ا�ستخدامه����ا 30 %، و60 % م����ن م�ستخدمي 
اإع����دادات  ي�ستخدم����ون  االجتماعي����ة  ال�سب����كات 
اخل�سو�سي����ة يف مواق����ع التوا�س����ل االجتماعي مثل 
و  Facebookو  snapchatو  Instagram

Twitter مم����ا ي����دل على م����دى اأهمي����ة جعل هذه 
احل�ساب����ات خا�سة للحماية من خطر االخرتاق و�رصقة 

املعلومات. 

املنام���ة - ال�سناع���ة والتجارة: اأ�س���درت اإدارة 
حماية امل�ستهلك بوزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة 
174 ترخي�ًسا حلمالت ترويجية وتخفي�سات جتارية 
ل�سهر رم�س���ان املب���ارك �سملت قطاع���ات متعددة 
اأبرزه���ا قط���اع االأغذي���ة بواقع 112 حمل���ة ترويجية، 
ياأت���ي بعدها قطاع االأجهزة الكهربائية واالإلكرتونية 
واالأدوات واالأواين املنزلي���ة بعدد 23 حملة ترويجية 
ث���م قط���اع ال�سي���ارات بع���دد 16 حمل���ة ترويجي���ة 
ملعار�ض متنوعة ثم قط���اع املالب�ض بعدد 15 حملة 
ترويجي���ة و8 حم���الت ترويجي���ة لقطاع���ات خمتلفة 

�سملت كاالأثاث وغرها.
وا�ستكملت متابعته���ا واإجراءاتها ال�ستعدادات 
القطاع التج���اري واالطمئنان عل���ى توافر احتياجات 
امل�ستهلكن قب���ل اأيام قليلة م���ن ا�ستقبال ال�سهر 
الف�سي���ل. واأك���دت االإدارة اأن خم���زون االأ�سواق من 
والطح���ن  وال�سك���ر  كاالأرز  اال�سرتاتيجي���ة  ال�سل���ع 
والزيوت وغرها متوفر اإل���ى 8 اأ�سهر مقبلة، منوهة 
اإلى توافر جميع ال�سلع التي يزداد عليها الطلب من 
امل�ستهلك���ن يف �سه���ر رم�سان كاللح���وم ومنتجات 

الطحن وغرها. 
واأ�س���ارت لى طرح م���ا يقارب ح���وايل 5.5 األف 
طن م���ن اخل����رصوات والفواكه خالل نهاي���ة االأ�سبوع 
املا�س���ي من م�س���ادر متع���ددة كال�سعودية وتركيا 
واالأردن ولبن���ان وعم���ان واليمن والهن���د وباك�ستان 
والفلبن وجن���وب اإفريقيا واإي���ران و�سيلي وفرن�سا 

وبلجيكا واإيطاليا واإ�سبانيا والربازيل وغرها.
حمالته���ا  وتكثي���ف  ا�ستم���رار  اأك���دت  كم���ا 
التفتي�سية للتحقق من الت���زام منافذ البيع بتطبيق 
قانون حماية امل�ستهلك واالإع���الن عن اأ�سعار ال�سلع 
واخلدم���ات املعرو�سة ومطابقتها عن���د نقطة البيع 

لل�سعر املعلن.

املنامة - �رصكة بن فقيه: ا�ستكملت 
�رصك���ة بن فقي���ه لال�ستثم���ار العقاري يف 
البحري���ن، م����رصوع 360 ال�سكن���ي الراقي 
والواقع يف قلب درة مارينا، وانتهت من 

ت�سليم الوحدات ال�سكنية اإلى املالك.
ويعترب 360 اأحد امل�ساريع العقارية 
املمي���زة الت���ي اأطلقته���ا ال�رصك���ة نظ���ًرا 
ملوقع���ه املميز، اإذ يق���دم �سققا �سكنية 
فاخ���رة يف موقع ا�سرتاتيجي على �سفاف 
البحرين يف درة مارينا. كما يوفر امل�رصوع 
اإطالل���ة خالب���ة م���ن جمي���ع الزواي���ا على 

املر�سى والبحر.
ب���ن  ل�رصك���ة  الع���ام  املدي���ر  وق���ال 
فقي���ه لال�ستثم���ار العق���اري عبدالرحمن 
الكوهج���ي، “اإننا �سعداء جًدا بهذا االإجناز 
اجلدي���د واملتمثل يف ت�سلي���م م�رصوع اآخر 
اإلى امل���الك؛ لي�ساف اإلى بقية امل�ساريع 
العقاري���ة الت���ي اأعلن���ا ع���ن ا�ستكماله���ا 

م�سبًقا خالل هذا العام”.
واأ�ساف “يعت���رب 360 اأحد امل�ساريع 
الرائعة التي يرتقبها العديد من املالك؛ 
نظ���ًرا ملوقعه اال�سرتاتيج���ي الذي ميتاز 
ببع���ده ع���ن �سخ���ب املدين���ة. اإذا ميثل 
وجهة مثالية لال�سرتخاء والراحة بعد يوم 

عمل متعب. كما يعترب نقطة حتول مهمة 
يف درة مارين���ا، اإذ �سيعم���ل عل���ى اإ�سفاء 
املزيد من احليوية اإليها. لقد عملنا بكل 
جد واجتهاد الإجناز العمل يف هذا امل�رصوع 

املميز والرائع”.
وتابع “نوؤكد به���ذه اخلطوة التزامنا 
مبوا�سلة دعم وتنمية القطاع العقاري يف 
البحرين عرب ت�سليم املزيد من امل�ساريع 
املمي���زة التي تف���وق توقع���ات زبائننا. 
اإنن���ا نحر�ض دوًما على خلق قيمة م�سافة 
لعمالئن���ا �س���واء كان م���ن خ���الل اجلودة 
العالية للم�ساري���ع اأو عرب خدمات ما بعد 

البيع التي نقدمها لهم”.
ويق���ام م�رصوع 360 عل���ى ارتفاع 14 
طابًقا على طرف املم�سى املحاذي للبحر 
يف قل���ب درة مارين���ا، ويحيط ب���ه مناظر 
خالبة ومم�سى �ساحلي يف واحد من اأف�سل 
ال�سواط���ئ يف اململكة. و�سي�ستمتع جميع 
اأفراد العائل���ة بتواجدهم يف هذا املوقع؛ 
نظ���ًرا الحتوائ���ه عل���ى اأف�س���ل املراف���ق 
الرتفيهي���ة يف اململكة، ف�ساًل عن اأن كل 
م���ا يحيط بامل�رصوع هو البح���ر، �سواء كان 
ذلك البحر املفت���وح اأو املر�سى اأو نادي 

اليخوت.

املتح���د  اخللي���ج  �رصك���ة  حقق���ت 
القاب�س���ة UGH، اأرباح���ا خ���الل الربع 
االأول م���ن الع���ام اجل���اري بلغ���ت 5.09 

مليون دوالر.
وو�س���ل العائ���د عل���ى ال�سهم خالل 

نف�ض الفرتة نحو 0.57 �سنت اأمركي.
وتعد ال�رصكة ج���زءا من م�رصوع اإعادة 
تنظيم عملي���ات بنك اخلليج املتحد، اإذ 
مت اإدراجها يف بور�سة البحرين �سبتمرب 

املا�سي.
لل�سه���م  االأ�سا�س���ي  العائ���د  وبل���غ 

الواح���د بح�س���ب بي���ان ر�سم���ي لل�رصكة 
2.13 �سن���ت اأمركي، واإجمايل االأ�سول 
3 مليارات دوالر، كما بلغ اإجمايل حقوق 

امللكية 541.6 مليون دوالر.
وهذه البيانات االأول���ى لل�رصكة بعد 
عملية اإعادة التنظي���م. واأو�سى جمل�ض 
اإدارة ال�رصك���ة بع���دم توزي���ع اأرب���اح عن 

ال�سنة املنتهية يف 2017.
القاب�سة  و�رصك���ة اخللي���ج املتح���د 
تابعة ملجموعة �رصكة م�رصوعات الكويت 
“كيبك���و”، الت���ي متتلك فيه���ا 98 %، 
وتقوم من خالل ا�ستثماراتها االأ�سا�سية 

باأن�سطة م�رصفية جتارية.

 املحرر االقت�سادي
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170 مليون دوالر قيمة عقود مر�ساة بالبحرين

“األبا” تعني مديًرا اإدارًيا جديًدا لل�سالمة وال�سحة 

8.2 مليون دوالر اأرباح “ABC االإ�سالمي” الربعية 2018

5.6 مليون دينار �سايف ربح بنك االإ�سكان

بزيادة ن�سبتها 28 % 

بزيادة 9.97 % يف الربع الأول

املنامة - ABC الإ�س���امي: بلغت الأرباح 
ال�سافي���ة لبن���ك ABC الإ�سامي خ���ال الربع 
الأول 2018، 8.2 ملي���ون دولر، بزيادة بن�سبة 
28 % قيا�ًس���ا عل���ى الأرب���اح ال�سافية للفرتة 
املقابل���ة من الع���ام املا�سي الت���ي بلغت 6.4 
مليون دولر. وارتفع اإجمايل الدخل الت�س���غيلي 
خال الرب���ع الأول اإلى 11 مليون دولر، بزيادة 
قدره���ا 29 % مقارنة مع دخ���ل الربع الأول من 
الع���ام املا�س���ي الذي بل���غ 8.6 ملي���ون دولر. 
وتراج���ع اإجم���ايل امل�رصوف���ات الت�س���غيلية اإلى 
1.85 ملي���ون دولر، مقارن���ة م���ع 2.1 ملي���ون 

دولر للفرتة املقابلة 2017. 
وبل���غ جمم���وع حق���وق امل�س���اهمني يف 31 
مار����س 2018 نح���و 328 ملي���ون دولر مقارنة 
اأي   ،2017 333 ملي���ون دولر يف نهاي���ة  م���ع 
منخف�س���ة ن�سبة 1.5 %، ويعزى هذا النخفا�س 
ب�س���كل رئي�س���ي اإل���ى تبن���ي معيار املحا�س���بة 
)FAS 30( ال���ذي ب���داأ البن���ك تطبيقه من اول 

�س���هر يناير 2018. وظلت القاعدة الراأ�سمالية 
ا حيث بلغ مع���دل كفاية راأ�س  للبنك قوية ج���دًّ
املال 31.3 %، اأي اأعلى بكثري من الن�سبة التي 
تتطلبه���ا اجلهة الرقابية وه���ي 12.5 %. وبلغ 
اإجمايل قيمة املوجودات 1.653 مليار دولر يف 

31 مار�س 2018، مقابل 1.559 مليار دولر يف 
نهاية 2017. 

 ABC لبن���ك  املنت���دب  الع�س���و  وق���ال 
الإ�س���امي، حّم���اد ح�س���ن، “اإن النتائ���ج اجليدة 
للرب���ع الأول م���ن هذا الع���ام تعك�س ا�س���تمرار 
الزخم الت�سويقي الذي بداأناه يف العام املا�سي. 
فقد ا�س���تطاعت فرق العمل بالتعاون مع فرق 
املنتج���ات املالي���ة يف البن���ك اأن تنج���ز العديد 
من ال�س���فقات يف �س���وق املال وتو�سيع قاعدة 
العم���اء. كم���ا اأن قدرتن���ا على توف���ري احللول 
املالية املتكاملة للعماء وال�س���تخدام الفعال 
للميزاني���ة العام���ة م���ن خ���ال تدوير الأ�س���ول 
قد �س���اهم يف تعزي���ز اأداء البن���ك. وبالرغم من 
التقلبات يف الأ�س���واق التي ين�سط فيها البنك، 
فاإننا على ثقة باأننا �س���نحافظ على الأداء اجليد 
خال العام وذلك نظًرا لأ�س���لوب اإدارة املخاطر 
احلذر الذي نتبعه واجلهود الكبرية التي تبذلها 

فرق الأعمال يف خدمة العماء”.

�س���جل بنك الإ�سكان �س���ايف ربح يف الربع الأول 
م���ن العام اجل���اري 2018 جتاوز 5.6 ملي���ون دينار، 
بزيادة 512 األف دينار، ما ن�س���بته 9.97 %، قيا�ًس���ا 
بتحقي���ق نح���و 5.1 مليون دينار يف الرب���ع الأخري من 

العام 2016. 
وحق���ق البن���ك اأرباًحا �س���افية يف الع���ام 2017 
جت���اوزت 21.5 مليون دين���ار، بارتف���اع 5.1 مليون 
دين���ار تقريًبا، مقارن���ة بنحو 16.5 ملي���ون دينار يف 

العام 2016، وبن�سبة زيادة بواقع 30.6 %.
وات�س���ح من بيانات ر�سمية �س���ادرة عن البنك 

اأن جمم���وع الدخل بلغ نحو 7.2 مليون دينار يف الربع 
الأول م���ن العام اجلاري، قيا�ًس���ا بقراب���ة 6.9 مليون 
دين���ار يف الرب���ع الأول م���ن العام 2017، اأي بن�س���بة 

ارتفاع و�سلت اإلى 3.64 %.
اأم���ا اإيرادات البن���ك يف الرب���ع الأول فجاءت من 
دخ���ل الفوائد بواق���ع 6.77 ملي���ون دين���ار تقريًبا، 
و175 األ���ف دينار من عقارات، و92 األفا من �س���ايف 
ح�س���ة املجموعة من الرب���ح يف ����رصكات زميلة، فيما 

جاءت البقية والبالغة 120 األفا حتت بند دخل اآخر.
واأظهرت البيانات اأن جمم���وع املوجودات حتى 
نهاي���ة 31 مار�س 2018 جتاوز 738.3 مليون دينار، 
قيا�ًسا بنحو 738.4 مليون دينار كما يف 31 دي�سمرب 

.2017
وانخف�س���ت جمموع امل�رصوف���ات يف الربع الأول 
لتبل���غ نحو 1.5 مليون دينار، م���ن 1.8 مليون دينار 

تقريًبا يف الربع الأخري من العام املا�سي.
وج���اءت تكالي���ف املوظفني يف املرتب���ة الأولى 
يف م�رصوف���ات البنك بواقع 1.1 مليون دينار تقريًبا، 
تليه���ا م�رصوفات اأخرى مل حت���دد بنحو 382 األًفا، ثم 
م�رصوفات الفوائد 65 األًفا، فمخ�س�س���ات انخفا�س 

قيمة القرو�س ب� 36 األًفا.
وبل���غ النق���د وم���ا يف حكم���ه كم���ا يف 31 مار�س 
2018 نح���و 38.9 ملي���ون دين���ار، مقارن���ة ب� 64.4 

مليون دينار يف 31 من مار�س 2017.

�س���جلت البحرين الرتتي���ب اخلام�س 
خليجي���ا م���ن حيث قيم���ة العق���ود التي 
اأر�س���تها ال�س���هر املا�س���ي بح�سب جملة 

“ميد”، بواقع 170 مليون دولر.
واأظهر تقرير للمجلة ير�سد العقود 
التي يتم اإر�س���اوؤها على م�ستوى منطقة 
ال����رصق الأو�س���ط اأن الإم���ارات العربي���ة 
املتح���دة ج���اءت بالرتي���ب الأول بنح���و 
2.8 ملي���ار دولر، يف حني اعتربت اأكرب 
ال�س���فقات تل���ك البالغ���ة قيمتها 533 
مليون دولر ومنحته �رصكة الدار العقارية 

ل�رصكة تروجان للمقاولت العامة.
وحل���ت ال�س���عودية يف املركز الثاين 
بعقود بلغ���ت قيمته���ا 2.1 مليار دولر 
وهو اأعلى رقم ت�س���جله يف العام 2018، 
تلتها �س���لطنة ُعم���ان ثالًث���ا بواقع 509 

مايني دولر، تلتها قطر والبحرين 476 
ملي���ون دولر ث���م البحري���ن، فالكوي���ت 
باملركز الأخري خليجيا بحوايل 40 مليون 

دولر.
وبح�س���ب ما نقل���ت جري���دة القب�س 
ن�ش���اط  ف���اإن  “مي���د”  ع���ن  الكويتي���ة 
الرت�س���يات يف املنطق���ة عموم���ا �س���هد 
���ا ح���اًدا يف �س���وء توقي���ع عقود  انخفا�سً
بقيمة 6.7 مليارات دولر، وبذلك يكون 
�س���هر اأبريل قد �س���جل اأدنى م�ستوى يف 
ن�ش���اط تر�ش���يات العق���ود ال�ش���هرية يف 

ال�رصق الأو�سط منذ يونيو 2017.
اإ�س���افة اإلى ذلك، �سجل اأبريل اأي�ًسا 
اأدنى قيمة �س���هرية لل�سفقات التي مت 
توقيعها يف العام 2018، يف حني �سجلت 
تر�س���يات العق���ود يف اأ�س���هر �س���ابقة ما 

قيمته اأكرث من 10 مليارات دولر.

األب���ا: عين���ت   - ع�س���كر 
�رصكة اأملنيوم البحرين )األبا( 
حمم���د خلي���ل �س���عيد مديرا 
وال�س���حة  لل�س���امة  اإداري���ا 
والبيئ���ة باأثر ف���وري، وذلك 
اإدارة  اجتم���اع جمل����س  خال 
ال�رصك���ة ال���ذي عق���د 9 مايو 

.2018
وان�سم �س���عيد لل�رصكة العام 1997 
ك�س���ابط اأمن بدائرة ال�س���امة وال�سحة 
والبيئ���ة، ومت ترقيته فيما بعد ليتولى 
منا�س���ب اإ�رصافية اأعلى، ف�سغل من�سب 
م����رصف الأم���ن )2002(، مراقب احلريق 
وال�س���حة  ال�س���امة  مراق���ب   ،)2007(
والبيئ���ة )2011(، ومراق���ب العمليات 
باملرف���اأ البح���ري )2014(. ويف الع���ام 

�س���عيد  ترقي���ة  مت   ،2016
وال�سحة  ال�س���امة  اإلى مدير 
والبيئ���ة، ومن ث���م اإلى مدير 
اأول ال�سامة وال�سحة والبيئة 

العام 2017.
وقال الرئي�س التنفيذي 
تي���م م���وري »يعترب �س���عيد 
ال�رصك���ة  ملب���داأ  مث���ال  خ���ري 
بتنمية وتطوي���ر املوظفني، وترقيتهم 
من داخل ال�رصكة اإلى منا�س���ب قيادية. 
ويتمت���ع �س���عيد ب�س���نوات طويل���ة من 
املعرف���ة واخلربة العملية التي �س���ملت 
البيئ���ة  جم���الت  خمتل���ف  يف  العم���ل 
وال�س���حة وال�س���امة. واإنني واث���ق باأنه 
�سي�س���اهم ب���دوره يف تعزي���ز مب���ادرات 

ال�سامة بال�رصكة«.

• حّماد ح�سن	

املحرر االقت�سادي

• حممد �سعيد 	



قسائم متعددة التصانيف: مخطط
جتارية، استثمارية، سكنية، مشاريع خاصة

يقع بالقرب من البحر في موقع متميز 
عند مدخل ديار احملرق 
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مسار املستقبل للعقارات
1- للبيع أرض سكينة في خليج توبلي تقع 
متر   421٫7 املساحة  املرزوق.  مخبز  خلف 

مربع، املطلوب 23 دينار للقدم.

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

املطلوب 32 دينار للقدم.

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

للقدم.

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

هاتف: 33277337  -   39993932

 التاريخ :11/12/2017
   CR 2017-190348 إعالن رقم
تنازل او بيع – عن احملل التجاري

تقدم إلينا السيد املعلن أدناه : السيد حسني علوي احمد احلليبي  بطلب حتويل 
احملل التجاري التالي الى السيد: فاطمة محمد عباس عيسى مرهون

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

االسم التجاريرقم القيد

أبو هاجر للهواتف110443-1

 بناء على قرار الشركاء في شركة السهم الالمع للمقاوالت ذ.م.م املسجلة 
مبوجب القيد رقم 89409، بتصفية الشركة اختياريا وتعيني السادة / سعد 

مسعود فرج بخيت اخلالدي 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 :
االسم: السيد / سعد مسعود فرج بخيت اخلالدي

الهاتف :39688377 )973+( 
alkhaldi.saad66@gmail.com :البريد االلكتروني

إعالن بحل وتصفية شركة
شكل السهم الالمع للمقاوالت ذ.م.م

سجل جتاري رقم 89409

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها 
الكامل  محمود  ألصحابها  تضامن  لالستشارات  االبداع  شركة   / السادة 
لـ  املالك  اخلباز  هاشم  باقر  مرتضى  السيد  السيد/  عن  باإلنابة  وشركاه 
مؤسسة اس ام للفواكه الطازجة )مؤسسة فردية( واملسجلة مبوجب القيد 
رقم 36660 ، طالباً حتويل الفرع التاسع من مؤسسة الفردية إلى شركة ذات 
مسؤولية محدودة برأسمال وقدره 5000 خمسة االف دينار، لتصبح الشركة 

مملوكة من السادة التالية اسمائهم:
1- السيد مرتضى باقر هاشم اخلباز

2- ناجنو اولتايل كونيبابو
3- زبير محمد علي

التاريخ: 15/05/2018  -  القيد: 36660
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل 

اعالن رقم )----( لسنة 2018
بشأن حتويل فرع من فروع مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة

قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
تقدم إليها السيد عمار محمد ابراهيم محمد السباع املالك لـ برو 
ادفايزوري بزنس سلوشنس )مؤسسة فردية( واملسجلة مبوجب القيد 
رقم 93832 ، طالباً حتويل املؤسسة الفردية إلى شركة ذات مسؤولية 
لتصبح  بحريني،  دينار  الفان   )BD  2.000( وقدره  برأسمال  محدودة 

الشركة مملوكة من السادة التالية اسمائهم:
1- عمار محمد ابراهيم محمد السباع

2- حسني عبدعلي رضي عبدعلي

التاريخ: 08/05/2018  -  القيد: 93832
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل 

اعالن رقم )71923( لسنة 2018
بشأن حتويل مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة

قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
تقدم إليها ورثة صاحب مؤسسة اجنحة الكومودور )مؤسسة فردية( 
واملسجلة مبوجب القيد رقم 49800-7 ، طالبا حتويل املؤسسة الفردية 
)الفرع السابع( من املؤسسة املذكورةإلى فرع من فروع شركة السيل 

العقارية ذ.م.م واملسجلة مبوجب القيد 1-106652.

التاريخ: 07/02/2018
القيد: 7-49800

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -  إدارة التسجيل 
إعالن رقم )16535( لسنة 2018 

بشان حتويل مؤسسة فردية
إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم 
إليها السادة /-مور ستيفيز - تضامن مهنية متخصة بالنيابة عن املالك 
 ،  44216 رقم  القيد  مبوجب  واملسجلة  فردية(  )مؤسسة  جاهيكون  لـ 
يطلب حتويل املؤسسة املذكورة إلى شركة الشخص الواحد، برأسمال 
وقدره 200000 دينار، لتصبح مملوكة من السيد ابراهيم عبدالكرمي احمد 

غلوم جهرمي

التاريخ: 09/05/2018
القيد: 44216-1

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -  إدارة التسجيل 
إعالن رقم )----( لسنة 2018 
بشان حتويل مؤسسة فردية
إلى شركة الشخص الواحد
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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: مناف عبداللطيف محمد العبداهلل
االسم التجاري احلالي: مؤسسة خمس جنوم للمقاوالت

االسم التجاري اجلديد: بيزات ابليكيشن

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

مرفقاً به ما يعزز اعتراضه.

اسم التاجر: جاسم محمد ابراهيم ال جواد
االسم التجاري احلالي: مول شاند للتجارة
االسم التجاري اجلديد: الثقلني للحجوزات

التاريخ: 13/05/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

ادارة السجل التجاري
) CR2018-73678( اعالن رقم

تسجيل اسم جتاري

التاريخ: 13/05/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

ادارة التسجيل
) CR2018-75675( اعالن رقم

معاملة مشتركة

قيد رقم

37499-1

قيد رقم

2-44656
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عقوبات اأمريكية جديدة ت�شتهدف اإيران وحزب اهلل 
واشنطن ـ وكاالت:

فر�شت الواليات املتحدة اأم�س الثالثاء عقوبات على حمافظ البنك املركزي االإيراين و3 
اأف���راد اآخرين وبنك مقره العراق وذلك مبوجب برامج ت�ش���تهدف من يدعم االإرهاب العاملي. 
وقالت وزارة اخلزانة االأمريكية يف بيان على موقعها االإلكرتوين اإنها فر�ش���ت عقوبات على 
حماف���ظ البنك املرك���زي االإيراين ويل اهلل �ش���يف و”بنك البالد االإ�ش���المي” ومق���ره العراق، 
باالإ�ش���افة اإلى اأ�شخا�س اآخرين. واأو�ش���حت اخلزانة االأمريكية اأن “العقوبات املفرو�شة على 
م�ش���وؤويل املركزي االإيراين وبنك البالد تنبع من اال�شتباه يف حتويلهم اإلى ماليني الدوالرات 
نيابة عن احلر�س الثوري حلزب اهلل اللبناين”. وت�شتهدف العقوبات االأمريكية اجلديدة كذلك 
حممد ق�شري امل�شوؤول بحزب اهلل. و�شدد بيان وزارة اخلزانة االأمريكية على اأن العقوبات جزء 
م���ن “احلملة القوي���ة” الإدارة الرئي�س االأمريكي دونالد ترامب �ش���د احلر�س الثوري ووكالئه 

ويف اإطار االن�شحاب االأمريكي من االتفاق النووي االإيراين.

السنة العاشرة - العدد 3501 
األربعاء

16 مايو 2018 
30 شعبان 1439
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الرياض ـ واس: 

باريس ـ رويترز:

القدس المحتلة ـ رويترز:

طرابلس ـ اف ب: 

 ر�شدت قوات الدفاع اجلوي لتحالف 
دع���م ال�رشعي���ة يف اليم���ن، منت�ش���ف نهار 
اأم����س الثالثاء، اإطالق �ش���اروخ بالي�ش���تي 
من قبل ملي�شيات احلوثي التابعة الإيران، 
من حمافظة �شعدة �ش���مايل اليمن باجتاه 
ال�شعودية. واأو�شح املتحدث با�شم قوات 
حتال���ف العربي، العقيد تركي املالكي اأن 
“ال�ش���اروخ كان باجتاه مدين���ة )جازان(، 
ال�ش���تهداف  ُمتعم���دة  بطريق���ة  واأطل���ق 
املناطق املدنية واالآهلة بال�ش���كان، حيث 
متكن���ت ق���وات الدف���اع اجل���وي امللك���ي 
ال�ش���عودي من اعرتا�ش���ه وتدمريه، ونتج 
عن ذل���ك تناث���ر �ش���ظايا ال�ش���اروخ على 
االأحي���اء ال�ش���كنية، دون اأن ينتج عن ذلك 
االأنب���اء  اإ�ش���ابات”. ونقل���ت وكال���ة  اأي���ة 
ال�ش���عودية “وا����س” عن املتحدث با�ش���م 
قوات التحالف قوله اإن “اإطالق ال�شواريخ 
البالي�ش���تية باجتاه امل���دن والقرى االآهلة 
بال�ش���كان يع���د خمالف���اً للقان���ون الدويل 

االإن�شاين.

 اعترب وزير اخلارجية الفرن�ش���ي، 
ج���ان اإي���ف لودري���ان، ام����س الثالثاء، 
اأن الو�ش���ع يف ال�رشق االأو�ش���ط متفجر 

واحلرب رمبا تلوح يف االأفق.
وزي���ر  اأن  “روي���رتز”  اأف���ادت 
اخلارجية الفرن�شي جان اإيف لودريان 
و�شف اليوم الو�شع يف ال�رشق االأو�شط 
الوالي���ات  وانتق���د  “متفج���ر”  باأن���ه 
املتح���دة التخاذه���ا اإج���راءات اأحادية 

اجلانب يف املنطقة.
وق���ال لودريان الأع�ش���اء اجلمعية 
الوطني���ة الفرن�ش���ية )الربملان( ام�س 
الثالث���اء “الو�ش���ع يف ال�رشق االأو�ش���ط 

متفجر واحلرب رمبا تلوح يف االأفق”.
وح���ول م���ا يح���دث يف االأرا�ش���ي 
لودري���ان:  اأ�ش���اف  الفل�ش���طينية، 
“ملتزم���ون باأم���ن اإ�رشائي���ل لكن هذا 

امل�شتوى من العنف غري مربر”.

 قال���ت وزارة اخلارجي���ة االإ�رشائيلي���ة 
اإنه���ا طردت القن�ش���ل الرتكي يف القد�س 

اأم�س الثالثاء.
وذك���ر املتحدث با�ش���م ال���وزارة اإنه 
جرى ا�ش���تدعاء القن�ش���ل واإبالغه بالعودة 

اإلى تركيا “للت�شاور لبع�س الوقت”.
ال�ش���فري  ط���ردت  تركي���ا  وكان���ت 
االإ�رشائيل���ي يف اأنقرة يف وقت �ش���ابق اأم�س 
“االأنا�ش���ول”  وكال���ة  وقال���ت  الثالث���اء. 
اأبلغ���ت  الرتكي���ة  اإن اخلارجي���ة  الرتكي���ة 
ال�ش���فري االإ�رشائيلي اأن عودت���ه اإلى بالده 

لفرتة ق�شرية �شيكون منا�شبا.
ودع���ت تركي���ا، ي���وم االثن���ني، اإل���ى 
اجتماع منظمة التعاون االإ�شالمي، ملناق�شة 
نقل ال�ش���فارة االأمريكية من تل اأبيب اإلى 
القد�س، واأعلنت ا�ش���تدعاء �ش���فرييها يف 
وا�ش���نطن وت���ل اأبيب على خلفي���ة اأحداث 
غزة، التي اأدت اإلى مقتل 60 فل�ش���طينيا 

واإ�شابة االآالف.

“عم���ر  عملي���ات  غرف���ة  اآم���ر  اأعل���ن   
املخت���ار” التابعة للقيادة العامة بالقوات 
امل�ش���لحة الليبية، اللواء �ش���امل الرفادي، 
ال�ش���يطرة على مواقع ا�شرتاتيجية جديدة 

مبحاور القتال يف مدينة درنة.
وقال الرفادي يف ت�رشيحات �ش���حفية 
اإن قوات اجلي�س فر�ش���ت �شيطرتها على 
منطقت���ي الظهر احلمر واحليل���ة بالكامل، 
باالإ�شافة اإلى منازل بوربيحة والك�شارات، 
موؤك���ًدا اأن املع���ارك ت���دور حالًيا يف حمور 
مرتوبة. واأو�ش���ح اأن املعارك ا�ش���تخدمت 
فيه���ا كافة اأن���واع االأ�ش���لحة الثقيلة، كما 
نفذ �شالح اجلو الليبي ثالث طلعات جوية، 
موؤكدا مقتل عدد من م�ش���لحي ما يعرف ب� 
“جمل�س �ش���ورى جماهدي درنة”، واإ�شابة 
واأ�رش اآخرين. وتكت�ش���ب مدينة درنة اأهمية 
ا�ش���رتاتيجية يف معركة اجلي�س الليبي مع 
االإرهابيني يف الب���الد، نظرا ملوقعها على 
ال�ش���احل ال�رشقي للب���الد، باالإ�ش���افة اإلى 

قربها من احلدود مع م�رش.

التحالف ي�شقط �شاروخا 
اأطلق من معقل احلوثي

لودريان: الو�شع يف 
ال�رشق االأو�شط متفجر

اإ�رشائيل تطرد القن�شل 
الرتكي العام من القد�س

اجلي�س الليبي ي�شيطر على 
مواقع ا�شرتاتيجية بدرنة

جمزرة غزة.. �ملبعوث �لأممي يدين و�أمريكا تتحدى
الكويت تقرتح م�رشوع قرار “حلماية املدنيني” الفل�شطينيني

واأكد ����رشورة االإ�رشاع يف تنفيذ امل�رشوعات حلل 
اأزمة الطاقة والعالج يف قطاع غزة.

واأ�شار اإلى اأن التظاهرات ثارت يف عدة مناطق 
فل�ش���طينية، االثن���ني، احتجاجاً على نقل ال�ش���فارة 

االأمريكية اإلى القد�س.
ودع���ا املن�ش���ق املجتم���ع الدويل اإل���ى التدخل 
ب�رشعة ملنع اندالع احلرب يف املنطقة. وذكر اأن اأكرث 
م���ن 100 بينهم 13 طفالً اأ�شت�ش���هدوا يف غزة خالل 

االأ�شابيع االأخرية.
وطال���ب مبن���ع اأي اإج���راءات اأحادية م���ن كافة 

اأطراف العملية ال�شيا�شية يف ال�رشق االأو�شط.
وم���ن جانبه، قال من���دوب الكوي���ت يف جمل�س 
االأمن اإنه يدي���ن اجلرائم االإ�رشائيلي���ة التي ارتكبها 

اجلي�س االإ�رشائيلي يف قطاع غزة االثنني.
واأع���رب عن اأ�ش���فه لعدم متكن جمل����س االأمن 
م���ن اعتماد م�ش���ودة البيان الذي طرحت���ه الكويت، 
ويدع���و اإلى التحقي���ق الدويل يف اجلرئ���م املرتكبة 

�شد الفل�شطينيني.
واأك���د اأن الكوي���ت تطال���ب بق���رارارت دولية 
حتمي ال�ش���عب الفل�ش���طيني االأعزل، منوهاً اإلى اأن 
االأمر �شيعر�س على اجلمعية العامة لالأمم املتحدة.

واأ�ش���ار اإل���ى اأن اإ�رشائي���ل ت�ش���عى اإل���ى تغيري 
احلقائ���ق عل���ى االأر����س، مدين���اً االإج���راءات اأحادية 
اجلان���ب الت���ي تث���ري التوت���ر مث���ل نق���ل بعث���ات 

دبلوما�شية اإلى القد�س.
ويف كلمته���ا، قال مندوبة اأمريكا، نيكي هيلي، 
اإن جمل�س االأمن يتعامل مبعايري مزدوجة منوهة اإلى 
الهجوم ال�شاروخي االإيراين على مواقع اإ�رشائيلية يف 

اجلوالن.
وقال���ت اإن اأم���ريكا ترح���ب مبناق�ش���ة العن���ف 
يف ال�رشق االأو�ش���ط، م�ش���رية اإل���ى دور اإيران يف دعم 

االإرهاب يف �شوريا وغزة.
وذكرت اأن ارتكاب العنف يف غزة ب�ش���بب نقل 
ال�ش���فارة ال ميكن تربيره، موؤكدة اأن نقل ال�ش���فارة 
ال يقو����س فر�س ال�ش���الم يف املنطق���ة، واأن موقع 
ال�ش���فارة احل���ايل ال يوؤثر على مفاو�ش���ات الو�ش���ع 

النهائي اخلا�شة بالقد�س. 
واتهم���ت حما����س بالعمل عل���ى حماولة ترويج 
العنف يف املنطقة، وح���ث املتظاهرين على اجتياز 
ال�شياج االأمني بني غزة واإ�رشائيل، واإطالق الطائرات 
الورقي���ة امل�ش���تعلة عل���ى اإ�رشائيل. و�ش���ددت على 
اأن نقل ال�ش���فارة االأمريكي���ة للقد�س “يعك�س حقنا 

ال�ش���يادي االأمريكي يف اختيار موقع ال�ش���فارة، واأن 
افتتاح ال�شفارة كان اأمراً �شائباً”. واإلى ذلك، قالت 
كاري���ن بري�س، مندوبة بريطاني���ا يف االأمم املتحدة، 
اإن تراك���م القتلى يف غ���زة منذ االثن���ني اأمر حمبط، 
م�ش���رية اإلى اأن ا�ش���تمرار العنف لن يولد اإال العنف. 
و�ش���ددت على ح���ق الفل�ش���طينيني يف التظاهر من 
اأج���ل حقوقهم، داعية اإلى حتقيق مفتوح و�ش���فاف 
يف اأح���داث االثنني واالأي���ام التي �ش���بقتها لتحديد 
امل�ش���وؤولني عن ما حدث. وعن القد����س، اأكدت اأن 

و�ش���ع املدين���ة يج���ب اأن يك���ون مو�ش���ع تفاو�س 
ب���ني الفل�ش���طينيني واالإ�رشائيليني، وهي عا�ش���مة 

م�شرتكة لدولتني اإ�رشائيلية وفل�شطينية.
ال�ش���حة  وزارة  اأعلن���ت  جدي���د،  تط���ور  يف 
الفل�ش���طينية عن مقتل فل�ش���طينيني اثنني، اأم�س 
الثالث���اء، يف مواجهات مع اجلي����س االإ�رشائيلي قرب 
ال�شياج الفا�ش���ل بني قطاع غزة واإ�رشائيل، لريتفع 
ع���دد القتلى منذ االثنني اإل���ى 62، وذلك بالتزامن 

مع اإحياء الفل�شطينيني الثالثاء لذكرى النكبة.

• فل�شطيني اأثناء احتجاج مبنا�شبة ذكرى النكبة بالقرب من رام اهلل يف ال�شفة الغربية املحتلة )رويرتز(	

عواصم ـ وكاالت: 

عقد جمل�س الأمن الدويل جل�سة، اأم�س الثالثاء، لبحث الت�سعيد الإ�سرائيلي يف قطاع غزة.

ووقف اأع�ساء جمل�س الأمن يف البداية دقيقة حداداً على اأرواح ال�سحايا الفل�سطينيني يف غزة.

التنديد  اإىل  الأو���س��ط،  ال�سرق  يف  ال�سالم  لعملية  اخلا�س  املن�سق  مالدينوف،  نيكولي  ودع��ا 

اأم�س ل  الفل�سطينيني يف غزة  اإن قتل  الفل�سطينيني، وقال  املميتة �سد  القوة  اإ�سرائيل  با�ستخدام 

مربر له. وقال اإن �سكان غزة يتظاهرون منذ 6 اأ�سابيع من اأجل اإ�سماع اأ�سواتهم، وهم يعي�سون فيما 

ي�سبه ال�سجن، وواجبنا ال�ستماع اإىل معاناتهم، وعا�سوا الكثري من ندوب احلرب.

ال�شعودية جتدد رف�شها نقل ال�شفارة االأمريكية للقد�س
 الرياض ـ واس:

 اأك����د جمل�����س ال����وزراء ال�ش����عودي، اأم�س 
ال�ش����فارة  نق����ل  اململك����ة  رف�����س  الثالث����اء، 

االأمريكية من تل اأبيب للقد�س.
“اإدان����ة  ع����ن  ال����وزراء  جمل�����س  واأع����رب 
اململكة ال�شتهداف املدنيني الفل�شطينيني 
الع����زل من قبل قوات االحت����الل االإ�رشائيلي”، 
م�ش����ددا على �رشورة ا�شطالع املجتمع الدويل 

مب�ش����وؤولياته جت����اه وق����ف العن����ف وحماي����ة 
ال�شعب الفل�شطيني ال�شقيق.

واأكد على اأن هذه اخلطوة “متثل انحيازا 
كبريا �ش����د حقوق ال�ش����عب الفل�شطيني التي 
حكوم����ة  واأن  الدولي����ة،  الق����رارات  كفلته����ا 
اململك����ة �ش����بق واأن ح����ذرت م����ن العواق����ب 
اخلطرية ملثل ه����ذه اخلطوة غري املربرة، ملا 
ت�شكله من ا�ش����تفزاز مل�شاعر امل�شلمني حول 

العامل”.

 دبي ـ العربية نت:

االقت�ش���اد  اأن  اأمريكي���ة  تقاري���ر  ذك���رت   
االإي���راين يتج���ه نح���و االنهيار خا�ش���ة م���ع انهيار 
العملة االإيرانية التاريخي وذلك ب�شبب �شيا�شات 
النظام يف االإنفاق الهائل على برنامج ال�ش���واريخ 

والتدخالت الع�شكرية يف دول املنطقة.
وكان �ش���ندوق النقد ال���دويل يتوقع ارتفاع 
النم���و االقت�ش���ادي عقب االتفاق الن���ووي بحيث 
ي�شل هذا العام اإلى حوايل %4، لكن ما حدث هو 
العك�س حيث ت�ش���ري االأرقام اإل���ى اأن معدل النمو 
انخف�س اإلى ن�ش���ب ما قبل االتف���اق ويتجه حاليا 

نحو اأقل من 2%.
ويتوق���ع املحلل���ون اأن العقوب���ات اجلدي���دة 
�ش���وف ت���وؤدي اإلى انخفا����س النمو االقت�ش���ادي 
االإيراين بنف�س القدر ال���ذي كانت عليه يف مرحلة 

ما قبل االتفاق النووي عام 2015.
وق���ال املحلل امل���ايل غ���وروا كا�ش���ياب اإنه 
“بع���د اإلغ���اء العقوب���ات يف ع���ام 2015 مت �ش���خ 
مليار و300 مليون دوالر لالقت�شاد االإيراين وكنا 

نتوق���ع زي���ادة يف معدل النمو ب���ني 3 و4 % لكن 
هذا اأ�شبح م�شتحيال االآن”.

ووفقا ل�ش���بكة “�ش���وت اأمريكا “ فقد توقع 
كا�شياب اأن ينخف�س االقت�شاد االإيراين بحدة واأن 
ينخف�س معدل النمو اإلى اأقل من 2 % يف االأ�شهر 

ال�شتة اإلى الثمانية املقبلة”.
“نيوي���ورك بو�ش���ت” اإن  وتق���ول �ش���حيفة 
حكومة الرئي�س االأمريكي دونالد ترامب، �شتعمل 
مع حلفاء وا�ش���نطن االإقليميني ملمار�ش���ة اأق�شى 
�ش���غط عل���ى اإي���ران، خا�ش���ة اململك���ة العربي���ة 
ال�ش���عودية، التي تعاين من �ش���واريخ ميلي�شيات 

احلوثيني املر�شلة من اإيران.
وق���ال روبن ميلز، الرئي����س التنفيذي ل�رشكة 
قمر للطاقة، اإنه “اإذا انخف�ش���ت �شادرات النفط 
االإيرانية ب�شكل كبري، فاإن اأ�شعار النفط �شرتتفع، 
ويف راأي���ي، يج���ب على الدول االأع�ش���اء االأخرى يف 

منظمة االأوبك، وخا�شة ال�شعودية اأن تتدخل”.
وراأى ميل���ز اأن “الريا����س ال تري���د اأن يكون 
�ش���عر النفط مرتفع���ا بحيث يوؤدي اإل���ى ركود يف 

ال�شوق”.
وباالإ�ش���افة اإل���ى حظر ال�ش���ادرات النفطية، 
من بني املجاالت االأخرى التي �شتت�رشر بها اإيران 
بعد فر����س عقوبات جديدة، عق���ود بيع طائرات 

اإيربا�س بريطانية واأمريكية من طراز بوينغ.
ووفًق���ا ل�ش���حيفة نيوي���ورك بو�ش���ت، مينح 
القان���ون االأمريك���ي للرئي����س ترامب ح���ق فر�س 
عقوبات �ش���د موؤ�ش�ش���ات اخلدمات املالية اأي�شا 
مثل �شويفت، التي تزود البنك املركزي االإيراين 
باخلدمات والبن���وك االأخرى على قائمة العقوبات 

االأمريكية.
يف غ�ش���ون ذلك، قال جون بولتون م�شت�شار 
االأم���ن القومي بالبيت االأبي�س يف مقابلة خا�ش���ة 
مع اإذاعة �ش���وت اأمريكا، اإن ال�ش���غط على النظام 
االإيراين من �شاأنه اأن ميهد ال�شاحة لي�س ملواجهة 

الواليات املتحدة، بل ملواجهة �شعبها.
وقال بولت���ون: “يف راأيي، عندما يتعلق االأمر 
بالعقوبات االأمريكية، فاإنه �شيوؤثر بالتاأكيد على 
اأوروبا و�شيتم تخفي�س ا�شتثماراتهم التجارية يف 

اإيران، ومن ثم �شتواجه اإيران اأوقاًتا ع�شيبة الأنها 
تريد احلفاظ على االتفاق مع االأوروبيني من اأجل 

م�شاحلها االقت�شادية”.
واأ�شاف: �ش���يتم اإنهاء هذه امل�شالح قريبا.. 
كان اقت�شاد اإيران ي�شهد و�شعا �شعبا، حتى بعد 
تعلي���ق العقوبات، و�ش���هدنا مظاه���رات يف جميع 
اأنحاء اإي���ران يف نهاية العام املا�ش���ي.. اأعتقد اأنه 
�شيكون من ال�ش���عب للغاية احلفاظ على الو�شع 

بالن�شبة الإيران”.
وت�أتي هذه ال�صغوط على اإيران عقب اإ�صدار 
الرئي�س االأمريك���ي اأمراً باإنه���اء تعليق العقوبات 
االأ�ش���بوع املا�ش���ي، مع اإعالنه ان�ش���حاب الواليات 
املتح���دة م���ن االتف���اق مع اإي���ران وتاأكي���ده على 
احلاجة اإلى اتفاق جديد ي�شمل برنامج ال�شواريخ 

البالي�شتية وتدخالت اإيران يف املنطقة.
وته���دف حكوم���ة ترام���ب اإل���ى دف���ع ق���ادة 
النظام االإيراين اإلى و�ش���ع �ش���عب يختارون فيه 
بني االنهيار االقت�ش���ادي اأو تغيري �ش���لوكهم يف 

املنطقة ووقف برنامج ال�شواريخ البالي�شتية.

اقتصاد إيران ينهار بسبب إنفاق السالح وتدخالتها بالمنطقة
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َين�صُبّ  املختلفة؛  ال��ف��ع��ال��ي��ات  يف 
الذي  املتحدث؛  اأو  املحا�رض،  على  الرتكيز 
يعتلي املن�صة، اأو يقف على امل�رضح؛ فاأنظار 
الكامريا  وعد�صات  اإل��ي��ه،  تتجه  اجلمهور 
ُت�صّوب نحوه، بل اإن الظرفية املكانية، اأو 
الو�صعية؛ تقت�صي اأن يكون النجم الأوحد، 
اأو العرو�س.  متاما كما يح�صل مع العري�س 
اجلمهور،  نعرف  كما  النجم  ه��ذا  �صيقابل 
ال�صتفادة،  اأنه ح�رض بهدف  ُيفرت�س  الذي 
جديد  ع��ل��ى  اأوالط������اع  ال���ص��ت��م��ت��اع،  اأو 
الأ����ص���خ���ا����س، وال�������ص���اح���ات امل��خ��ت��ل��ف��ة 
ال��و���ص��ع  اأو غ��ريه��ا، ه���ذا ه��و  ال��ث��ق��اف��ي��ة 
اجلمهور  اأن  غ��ري  امل��ث��ايل،  اأو  الطبيعي، 
النمطية  ال�����ص��ورة  وه���ذه  ت��ب��ّدل،  ال��ي��وم 
التغيري. اإل��ى  طريقها  يف  ل��ه  الذهنية   اأو 
اإلى  انتباهكم  توجيه  تبداأوا  اأن  راأيكم  ما 
؛  امُل��ح��ا���رضرِ م��ن  ب���دلاً  ال��ف��ع��ال��ي��ات،  جمهور 
حني  ن�صتغرب  ول  م��ع��روف،  دوره  ف��ه��ذا 
�صتذهلون  الرئي�صي!  املمثل  دور  يلعب 
هناك  للت�صنيفات:  ال��ه��ائ��ل  ال��ك��ّم  م��ن 
مي��اأون  ال��ذي��ن  ال�صامتون؛  املتفرجون 
لأنها  مهمة؛  جماهري  وه���وؤلء  الكرا�صي؛ 
متاما  الفعالية،  بنجاح  ��ا  ان��ط��ب��اعاً تعطي 
فوا�صل  ي�صكلون  ال��ذي��ن  كامل�صفقني؛ 
 مو�صيقية؛ ترفع م�صتوى درامية املحا�رضة.
كثرية  وه��ذه  ال�صابرة،  اجلماهري  وهناك 
اإرِْن ينتهي املحا�رض، حتى  غفرية، والتي ما 
التي  التعليقات،  م��ن  واب���ل  �صب  ت��ب��داأ 
من  ل  امل��ح��ا���رضة؛  مبو�صوع  لها  عاقة  ل 
بالتعليق؛  ت��ب��داأ  اأو  بعيد،  م��ن  ول  قريب 
كمية  لت�صتعر�س  ���رضب��ه؛  خ��ارج  حتلق  ث��م 
حما�رضة  �صبه  يف  وتدخل  املعلومات،  من 
 – ُوجد  اإْن   – الفعالية  مدير  ولول  جديدة، 
 ل�رضحت بكامها، و�رضقت ما تبقى من وقت!
الغلطاوي”،  “امل�صحح  اجل��م��اه��ري؛  وم��ن 
ويكون  والك�رضة،  ال�صمة  على  يقف  ال��ذي 
وقلقات  ال���زلت،  ت�صجيل  على  ا  حري�صاً
حول  غ���ّرد  ال����دور؛  اأُع��ط��ي  ف���اإذا  الل�صان، 
اإل  مَلزة  املحا�رضرِ  ل يرتك يف  و)مانا(،  كاَن 
الرجل  اجلماهري؛  م��ن  اأح�صاها! ويقابله 
كل  ماحظته  يكرر  ينفّك؛  ل  ال��ذي  الآيل، 
لها  ع��اق��ة  ل  امل��ح��ا���رضة  اإن  وه���ي:  م���رة، 
 ب��ال��ع��ن��وان ال���ذي خ���رج م��ن ب��ي��ت��ه؛ لأج��ل��ه!
ومن اجلماهري؛ اخلبري مبو�صوع املحا�رضة، 
التعليق حول  والذي يطلب  لها،  امل�صتعد 
من  وي�صتعجب  امل��ح��ا���رض،  ي��ذك��ره  مل  م��ا 
تخلفه اأو عدم اإملامه بجميع حيثياته، فيبداأ 
ج��دي��دة،  عناوين  اأو  ت��اري��خ  با�صتعرا�س 
وم�صادر! م��راج��ع  اإل��ى  املحا�رض  يحيل   ث��م 

ومنهم املداحون واملدافعون؛ هوؤلء الذين 
ت�صعر  دونهم،  من  املحا�رض  قلب  يهداأ  ل 
الدفاع  اأو  املديح  بهدف  جاء  بع�صهم  باأن 
فقط، والذي غالبا ل عاقة له باملو�صوع، 
واإمنا ب�صخ�س �صاحبه، يقابلهم املهاجمون 
�رضاع  يف  املدافعني  مع  يعي�صون  الذين 
م�صترتا! اأم  علنيا  ك���ان  ���ص��واء   دائ����ر؛ 

ب��اخ��ت�����ص��ار؛ ب��ع�����س ج��م��اه��رين��ا ال��ي��وم 
تعي�س  الأول،  الطراز  من  ا�صتعرا�صية 
مع  مناف�صة  يف  وكاأنها  النجومية،  دور 
اأو الربوز، وغالبا  املحا�رض؛ على الظهور 
ما ي�صيع جوهر املو�صوع، و�صط فو�صى 

اجلماهري الدائرة يف اخلفاء!.

بعض... جمهور 
الفعاليات!

اً بداأت مقاطعة قراءة بع�س  منذ �صهر تقريبا
ال�ص���حف وم�ص���اهدة الف�ص���ائيات وال�ص���تماع 
لاإذاع���ات، وفيه���ا حملي���ة، وبالطب���ع الكث���ري 
من و�ص���ائل التوا�ص���ل الجتماع���ي توقفت عن 
متابعتها، وبع�ص���ها حتى لوزراء وم�صت�ص���ارين 
وبهرتن���ي النتيجة، ومل اأع���رف ملاذا تاأخرت كل 
هذا الوقت فقد اكت�ص���فت اأن جزءا من �ص���غط 
ال���دم و�ص���داع الراأ�س ب���ل اأوجاع العظ���ام كلها 
جاءت من هذه الو�صائل وتراكمت عرب ال�صنني، 
حيث مل اأكن اأدرك اأن قراءتي اليومية ل�ص���حف 
ركيكة وم�صاهدتي ف�صائيات �صمجة ومتابعتي 
ح�صابات فارغة رغم علو �صاأن بع�صها �صتكر�س 
يّف اأمرا�ص���ا كنت بغنى عنها، فا اأنت ا�صتفدت 
اً  من قراءة هذه ال�ص���حف، ول اأنت ك�ص���بت �صيئا
من متابعتك كل هذه الو�ص���ائل الرديئة التي ل 
اً متابعتها ونحن ندرك  اأع���رف كيف نتحمل يوميا

اأنها ت�صبب لنا ال�صغط واملر�س؟
قد ي�ص���األ قارئ مل يكت�صف بعد اأن مر�صه 
من هذه الو�صائل، كيف تو�صلت لكت�صاف هذه 
احلقيقة ال�صادمة؟ واجلواب ب�صيط جدااً منذ اأن 
توقف���ت عن متابعة هذه الو�ص���ائل من �ص���حف 

ا�ص���رتديت  اجتماع���ي  وف�ص���ائيات وتوا�ص���ل 
جزءا كبريا من �ص���حتي التي كنت اأبحث عن �رض 
الوعكات التي تراودين بعد كل �صباح اأقراأ فيه 
هذه ال�صحف، وبعد كل م�صاء اأ�صاهد فيه بع�س 
هذه الف�ص���ائيات وخ�صو�صا تلك التي حتولت 
من قنوات عامة لقن���وات اإخبارية وبرامج بايتة 
ح���د املر����س، بالإ�ص���افة اإلى قنوات ريا�ص���ية 
كئيبة وقنوات دينية جترت ب�صكٍل مزعج خطابات 
عفى عليها الزمن، مل اأكن اأر�ص���د تلك القنوات 
اأو اأتوق���ف عنده���ا كث���ريااً ولكن مبج���رد املرور 
اً اأكت�ص���ف اأن الدم يفور  عليها حتى ولو عر�ص���يا
اً مثلما اأت�ص���فح بع�س جرائدنا  يف عروقي، متاما
اً ول من�ص���ورااً حتى منذ  واأق���راأ م���ا مل يكن مكتوبا
ثاثني �ص���نة حينما كانت �ص���حافتنا متوا�صعة 
وب�ص���يطة ول تتج���اوز �ص���فحاتها 12 �ص���فحة، 
كانت اأف�ص���ل األف مرة من بع�س �صحافة اليوم 
ويوؤ�ص���فني اأن اأق���ول ذلك واأنا �ص���حايف اأنتمي 
لع���امل ال�ص���حافة، لك���ن لأنني �ص���حايف ولأنني 
كر�ص���ت اأكرث م���ن اأربعني �ص���نة يف رحاب عامل 
ال�ص���حافة حتى من قبل اأن ياأت���ي للدنيا اأغلب 
م���اك هذه ال�ص���حف مل اأجد مثل ه���ذه الركاكة 

فيم���ا ُين�رض حتى بلغ���ت درجة ت�ص���ورت اأن من 
يحرر هذه ال�ص���حافة طاب مدار�س اإعدادية مع 
احرتامي لطابنا، هذه ال�صورة ال�صلبية لاأ�صف 
مل ت�صلم منها ال�صحافة اخلليجية والف�صائيات 
اخلليجية وحتى العربية وكاأمنا عامل ال�ص���حافة 
والف�صائيات اأ�صيب بنك�صة عامة على ال�صعيد 

القومي.
م���اذا جرى يف عاملنا العربي على ال�ص���عيد 
الإعام���ي وال�ص���حايف؟ مل���اذا ه���ذه النكب���ة يف 
ه���ذا املج���ال؟ وما ه���ي الأ�ص���باب وراء الرتاجع 
بل النح���دار الذي اأ�ص���اب قط���اع الإعام الذي 
كان بوق���ٍت من الأوقات عل���ى درجة من الوعي 
وامل�ص���توى حتى مع �ص���عف الإمكاني���ات وقلة 
اخل���ربة؟ كان الإعام على درجة مل تكن ت�ص���بب 
هذا ال�ص���غط وه���ذه الأمرا�س يف ج�ص���د القارئ 

وامل�صاهد وامل�صتمع!

تنويرة: 
تفكريك العميق �صياأخذك ملكاٍن اأبعد مما 

اأملت فاحذر.

علي نون 

محمد 
المحفوظ
sm.adnan56
@hotmail.com

ومضة قلم

اأطل���ق  باأع���وام  وفات���ه  قب���ل 
ال�ص���اعر نزار قباين ق�ص���يدته بل 
�رضخت���ه املدوي���ة مت���ى يعلن���ون 
وفاة العرب، وكانت الأّمة العربية 
تعي�س اآن���ذاك اأ�ص���واأ مراحلها من 
هزائم وانك�ص���ارات لك���ن اأحوالها 
مل تك���ن قد اآلت اإل���ى ما هي عليه 
اليوم م���ن تف���كك وخيب���ات.. اإّن 
كلم���ات ن���زار كاأنها قيل���ت هذه 
الأيام وكاأنها ف�صلت على مقا�س 
الأمة “اأنا من خم�ص���ني عاما اأرقب 
حال الع���رب... وه���م يرعدون ول 
ميطرون... وهم يدخلون احلروب 
ول يخرجون... وهم يعلكون جلود 
راأي���ت  يه�ص���مون...  ول  الباغ���ة 
العروبة معرو�ص���ة يف مزاد الأثاث 
القدمي ولكنني ما راأيت العرب”.

ما يج���ري على الأر�س العربية 
يف هذه الأيام من خافات ل ميكن 
للعقل اأن ي�صتوعبها اأو ي�صدقها، 
فا ميك���ن لأح���د اأن يفهم �ص���ببا 
واحدا لل�ص���مت اإزاء ما يدور على 
اأر�س فل�ص���طني من �صفك للدماء 
الطاه���رة، اأما الأ�ص���د م���رارة على 
النف�س اأن ي�صاهد الإن�صان العربي 
اأحام���ه تتحط���م اأمام���ه، يب���دو اأّن 
ال�ص���باق  العربية كعربات  الب���اد 
التي تتحطم واح���دة بعد الأخرى، 
املوؤام���رة  نظري���ات  واأ�ص���حاب 
باأّننا �ص���حايا  اإقناعن���ا  يحاول���ون 

ملوؤامرات الغرب.
 ل اأظ���ّن اأّن ظرفا بالغ املهانة 
جرى لأمة العرب كما يحدث اأمامنا 
يف هذه الأي���ام، فالإعان عن نقل 
اإلى  �ص���فارة الولي���ات املتح���دة 
القد����س ل يج���ب اعتب���اره حدث���ا 
عاب���را ب���ل اإن���ه ب���كل املقايي����س 
ي�ص���كل ا�ص���تفزازا ل���كل مواط���ن 
عرب���ّي وم�ص���لم، لكن الأم���ر الذي 
ي�صتع�صي على الفهم والت�صديق 
ه���و ه���ذا ال�ص���مت العرب���ّي، اأّم���ا 
الذي���ن ل يزال���ون مبهورين حتى 
اللحظة ب�ص���ورة اأمريكا كمدافعة 
ع���ن حقوق الإن�ص���ان ف���اإّن عليهم 
اأن يفيق���وا من اأحامه���م، فالذي 
ات�ص���ح للجمي���ع اأّن له���ذه الدولة 
�صخ�ص���يتني متناق�ص���تني متاما 
كم���ا يف الرواية الذائع���ة “دكتور 
الوج���ه  هاي���د”،  وم�ص���رت  جي���كل 
والع���دل  للخ���ري  املح���ب  الأول 
وعا�ص���ق احلي���اة، اأما الوج���ه الآخر 
فاإن���ه املمعن يف عدائه وق�ص���وته 
الأمريكية  الخرتاعات  و�رضا�ص���ته، 
تعط���ي الدليل على اإب���داع العقل 
الأمريك���ّي اجلب���ار وه���ي الدول���ة 
الت���ي ح�ص���دت اأك���رب ع���دد م���ن 
جوائ���ز نوبل لكن ممار�ص���اتها يف 
اخلارج مناق�صة لهذه الإجنازات... 
اإّن نظ���رة اأم���ريكا للخ���ارج ميكن 
الب����رض  �ص���د  اأّنه���ا  يف  اختزاله���ا 

والإن�صان. 

إعالن وفاة العرب

أسامة الماجد
Osama.almajed
@albiladpress.com

سوالف

)تهنئة(
يح���ل علينا ي���وم غ���د اخلمي�س �ص���هر 
اخل���ري والربك���ة، �ص���هر رم�ص���ان الكرمي، 
واأجدها فر�صة لرفع اأ�ص���مى اآيات التهاين 
والتربيكات ل�صيدي �صاحب اجلالة امللك 
حم���د ب���ن عي�ص���ى اآل خليفة عاه���ل الباد 
املف���دى حفظ���ه اهلل ورعاه، واإلى �ص���يدي 
�ص���احب ال�ص���مو امللكي الأم���ري خليفة بن 
�ص���لمان اآل خليف���ة رئي�س ال���وزراء املوقر 
حفظ���ه اهلل ورعاه، واإلى �ص���يدي �ص���احب 
ال�ص���مو امللكي الأمري �ص���لمان بن حمد اآل 
خليف���ة ويل العه���د نائ���ب القائ���د الأعلى 

النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء، داعيا 
اهلل �صبحانه وتعالى اأن يعيد هذه املنا�صبة 
الكرمي���ة واأمثالها على جالته و�ص���موهما 
حفظهم اهلل وهم يتمتعون مبوفور ال�صحة 

وال�صعادة.

من الأم���ور املهمة جدا وال�رضورية هذه 
الأي���ام التدقي���ق عل���ى اأ�ص���عار املنتجات 
الغذائية مع دخول �ص���هر رم�صان املبارك، 
فال�صلبيات والغ�س والتغريات الوقتية من 
قبل »الربادات الكربى« تزداد قبل واأثناء 
�ص���هر اخلري، فمثا وجدت »�صوبر ماركت 
كبري« له اأكرث من فرع يبيع قنينة ماء زمزم 

حج���م 10 ل���رتات بثاث���ة دنانري ون�ص���ف، 
بينما يف حمات �صغرية اأخرى كمحات بيع 
التمور واملك�رضات تباع بثاثة دنانري فقط، 
ولو قمنا بعملية م�صح على املنتوجات التي 
تعر����س بالكمي���ات، كخم�س عل���ب بدينار 
وغريها من الإعانات وال�صعارات املعروفة 
لوجدن���ا اختاف���ا وفرق���ا ب���ني العديد من 
املح���ات مع اأن الب�ص���اعة اأو املنتج واحد، 
وبنظ���رة حتليلية تهمنا نحن يف ال�ص���حافة 
والقارئ يف نف�س الوقت ميكننا القول اإنه 
يعترب نوعا من التاعب بالعرو�س التجارية 
واإثق���ال كاهل املواط���ن الب�ص���يط و�رضقة 
فرحته بقدوم ال�صهر الف�صيل، وكاأن �صهر 

رم�ص���ان اأ�ص���بح مو�ص���ما لزيادة الأ�صعار، 
فال�ص���لع التي �صهدت انخفا�صا كبريا قبل 
اأ�ص���هر نراها اليوم ارتفعت ب�ص���كل جنوين 
خ�صو�ص���ا تلك التي يكرث ا�ص���تخدامها يف 
رم�ص���ان كعبوات الزيت وبع�س اأنواع الرز 
والفواكه، لهذا نهيب باجلهات امل�ص���وؤولة 
�رضورة الت�ص���دي ملزاجية التجار والتاعب 
بالأ�ص���عار وتكثي���ف - باملعن���ى الدقي���ق 
للكلم���ة - الرقاب���ة والتفتي�س خ�صو�ص���ا 
على املراكز التجارية الكبرية التي تعر�س 
مئات ال�ص���لع اأمام النا����س ويف مكان واحد 
ولكن بطريقة ذكية تخفي ما اأ�رضنا اإليه من 

تاعب بال�صعر.

التالعب بالعروض التجارية قبل رمضان

يع���رف الإ�رضائيليون اأك���رث اأن بقايا ذلك 
النظ���ام ا�ص���تنفدت كل طاقاته���ا وخمزونها 
يف ح���رب احلي���اة اأو املوت التي خا�ص���تها يف 
الداخ���ل ال�ص���وري، واأن م�ص���اهماتها الأمني���ة 
وال�ص���تخباراتية مل تعد ذات قيمة ل ُتعوَّ�س، 
واأن اخلي���ارات الت���ي بقي���ت اأمامها �ص���اقت 
اإل���ى ح���دود التا�ص���ي، واأن احلب���ل الإي���راين 
امل�ص���دود ح���ول الرقب���ة الطويل���ة للرئي����س 
ال�ص���ابق مينع���ه من ال�ص���تطراد عل���ى كيفه! 
ويلجم���ه عن التعبري ع���ن مكنونات���ه الفعلية، 

والت���ي ه���ي يف اخلا�ص���ة الت���ي يوؤم���ن به���ا 
داعموه قب���ل غريهم، ا�ص���تعداده التام لفعل 
اأي �ص���يء وكل �ص���يء من اأجل دميومة بقائه! 
ول���و ع���اَد الأمر اإليه يف ه���ذا، لَب���اَع الإيرانيني 
 باجلملة واملفّرق لأول م�ص���رٍت ج���ّدي وموثوق!
ومع ذلك يطالبونه بامل�صتحيل! وهو ما يدفع 
اإلى ال�ص���تنتاج املعقول باأنه���م »يخاطبون« 
الإيراني���ني م���ن خال���ه! ويعر�ص���ون عليه���م 
»مقاي�ص���ة« غ���ري مبا����رضة تتخّطى الو�ص���اطة 
النف���وذ  ت�ص���فية  امل�ص���تحيلة:  الرو�ص���ية 

الع�ص���كري وامليلي�ص���يوي مقابل بقاء النفوذ 
ال�صيا�ص���ي ول���و عل���ى ال�ص���كل الكاريكاتريي 
الأ�ص���دي املوجود! اأي ن�ص���ف هزمي���ة ولي�س 
ال�ص���كليات  يحف���ظ  ومب���ا  تاّم���ة!  هزمي���ة 
والبهرجات وال�ص���عارات الت���ي حتر�س عليها 
قيادة طهران، وت�ص���مح لها ب�ص���ون قامو�س 
»الإجنازات« و«النت�صارات« الإلهية، وتكرار 
 املزاي���دات على عم���وم العرب وامل�ص���لمني!

ال�رضبة الع�صكرية الإ�رضائيلية الأخرية للمواقع 
الإيراني���ة، والتي يق���ول قادة ت���ل اأبيب اإنها 

كان���ت »�ص���املة«، ك�ص���فت ال�ص���قف الذي ل 
تخرق���ه اإي���ران! وع���ّرت اّعاءاته���ا اإل���ى حدود 
مفاجئة! اإلى حدود نفي امل�صوؤولية عن اإطاق 
ال�صواريخ باجتاه اجلولن املحتل! واإلى القول 
اً اإنها ل ترغب يف ت�ص���عيد التوتر يف عموم  علنا
املنطقة! ول تريد بالتاأكيد »مواجهة �صاملة« 
ومبا����رضة! و�ص���من ه���ذه القيا�ص���ات ي�ص���بح 
املعرو�س عليها، من خال الكام مع الأ�ص���د، 
ن�صف هزمية، هذا اإذا افرت�صنا اأن حرب العام 

1967 كانت »نك�صة«!. »امل�صتقبل«.

حديث المقايضة )2(

احذر من ضغط 
اإلعالم

نقطة أول السطر

ahmedjuma44
@yahoo.com أحمد جمعة

د. زهرة حرم

وخزة حب



علي مجيد

اعتمدت اللجنة األوملبية البحرينية 
التقارير اإلداري��ة واملالية لالتحاد 
للبلي��اردو والس��نوكر  البحرين��ي 
و2017،   2016 املاضي��ن  للعامن 
ك��ا اطلع��ت ع��ى اس��راتيجية 
االتحاد املتناغمة مع اس��راتيجية 
أيًضا  واطلع��ت  األوملبية  اللجن��ة 
عى الخطط املس��تقبلية لالتحاد، 
العم��ل  م��ن  ارتياحه��ا  وأب��دت 
إدارة  ملجل��س  املنظ��م  اإلداري 
االتح��اد وللعمل املي��داين املربمج 

للمشاركات الداخلية والخارجية.
جاء ذل��ك، يف االجتاع املش��رك 
ال��ذي عق��د صباح أم��س الثالثاء 
البحرينية  اللجنة األوملبي��ة  مببنى 

بضاحية الس��يف بحض��ور األمن 
األعى  للمجل��س  املس��اعد  العام 
العام  األم��ن  والرياضة  للش��باب 
البحريني��ة  األوملبي��ة  للجن��ة 
عبدالرحمن صادق عس��كر الذي 
أب��دى س��عادته بالعم��ل اإلداري 
االتح��اد،  إدارة  املنظ��م ملجل��س 
وقدم الش��كر إىل رئي��س مجلس 
اإلدارة س��عيد الي��اين وإخوان��ه 
أعض��اء مجلس اإلدارة عى أدائهم 
االحرايف وعى تعاونهم املس��تمر 
م��ع اللجن��ة األوملبي��ة والتزامهم 
بالتعامل وفق اس��راتيجية  املثايل 

اللجنة.
وأكد عس��كر أن اللجن��ة األوملبية 

البحريني��ة ل��ن تدخ��ر جه��ًدا يف 
دعم االتح��ادات الرياضية لتنفيذ 
مشاريعها املس��تقبلية التي تصب 
يف مصلح��ة الرياض��ة البحريني��ة 
عامة واأللعاب الرياضية عى وجه 

الخصوص.
وم��ن جانب��ه، أع��رب الياين عن 
األوملبية  للجن��ة  وتقديره  ش��كره 
البحريني��ة عى دعمه��ا املتواصل 
لالتحاد، مؤكًدا أن هذا الدعم كان 
له األث��ر األكرب يف التطور امللموس 
للرياض��ة عامة وللعب��ة البلياردو 
والس��نوكر عى وج��ه الخصوص، 
كا أن��ه الدافع األكرب لالس��تمرار 
يف النه��ج اإلداري املتبع يف االتحاد 

واملتناغم مع خطط واسراتيجيات 

اللجنة األوملبية.

حرض االجت��اع من جانب اللجنة 

األوملبية املستش��ار القانوين صالح 

خرض وممثل رشكة طالل ابوغزالة 
للتدقي��ق ه��اين دعس��ان ومدير 
االتحادات الرياضية هشام البلويش 
ومدير املكتب االسراتيجي حسن 
عبداللطيف ومدير دائرة املشاريع 
الوناس مادن ورئيس قسم املوارد 
لالتح��ادات  والبرشي��ة  املالي��ة 
الرياضي��ة ه��ود املناع��ي وممثل 
يعقوب  املالي��ة  الش��ئون  دائ��رة 
عبداملحس��ن واختصاصية االتحاد 

صالحة الرميحي.
وم��ن جان��ب االتح��اد البحريني 
للبلياردو والس��نوكر نائب الرئيس 
منذر ج��واد واألمن امل��ايل حامد 
ضيف ومدير االتحاد أحمد مبارك.

األولمبية تعتمد تقارير اتحاد البلياردو والسنوكر 
اط����ل����ع����ت ع����ل����ى خ���ط���ط���ه ال��م��س��ت��ق��ب��ل��ي��ة 

ضاحية السيف      اللجنة األولمبية البحرينية 

أش��اد أم��ن الرس الع��ام باالتحاد 
سوار  فيصل  للس��باحة  البحريني 
بالطريقة التي ظهرت عليها بطولة 
الس��باحة الت��ي نظمتها مدرس��ة 
سانت كريس��توفر خالل األسبوع 
الجاري، مش��يًدا بحس��ن التنظيم 
وباهتام إدارة املدرس��ة برياضة 
برعاية  الت��ي تحظ��ى  الس��باحة 
كبرية من قبل املعنين باملدرس��ة، 
من خالل الدعم ال��ذي يقدمونه 
لفريق الس��باحة الذي يشارك يف 
مختل��ف البطوالت ع��ى الصعيد 

املحيل واإلقليمي.
كا وأكد فيصل سوار أن مشاركة 
س��باحن منتخبنا الوطني يف هذه 
البطولة كان إيجابيًّا بش��كل كبري، 
وه��و م��ا انعك��س يف األخري عى 
املحصلة النهائي��ة من امليداليات، 
مضيًفا: “مشاركة سباحن املنتخب 
يف مختل��ف الفئ��ات واألعار يف 
ه��ذه البطولة كان ل��ه أثر إيجايب 
بالطبع، من خالل اكتساب الخربة 
أج��واء  ومعايش��ة  واالحت��كاك، 
البط��والت التي تختل��ف بالطبع 

إىل  اليومي��ة”،  التدريب��ات  ع��ن 
جانب اختبار جاهزية الس��باحن 
للبطوالت واالستحقاقات الخارجية 

التي تنتظرهم يف الفرة املقبلة.
وش��هدت البطول��ة مش��اركة 50 
س��باًحا ميثلون 5 فرق م��ن بينها 
منتخبن��ا الوطن��ي ال��ذي حق��ق 
س��باحوه ما مجموعه 84 ميدالية 
ملونة، بواق��ع 36 ميدالية ذهبية 
و26 ميدالي��ة فضي��ة، وأخريًا 22 
ميدالي��ة برونزية، وه��و ما منح 

منتخنبا س��يطرة كاملة عى منصة 
التتويج يف هذه البطولة.

وّج��ه أمن ال��رس الع��ام باالتحاد 
البحريني للس��باحة جزيل شكره 
نيابة ع��ن مجل��س إدارة االتحاد 
إىل املعني��ن يف مدرس��ة س��انت 
كريس��توفر عى مبادرتهم لتنظيم 
مثل هذه البط��والت، التي تعود 
يف النهائي��ة بالفائ��دة عى رياضة 
السباحة يف اململكة، من خالل منح 
السباحن الش��بان فرصة املنافسة 

والتطور يف أجواء تنافسية.
مضيًف��ا: “م��ن الجي��د أن ن��رى 
مؤسس��ات تعليمية تهتم برياضة 
الس��باحة به��ذا القدر، ال س��يا 
وأنه��ا تعترب من أه��م الرياضات 
األوملبي��ة عى املس��توى العاملي، 
نأمل أن نش��هد يف املرات القادمة 
مش��اركة أوس��ع وعدد فرق أكرث، 
وهو ما يساهم بالتأكيد يف تطوير 
هذه الرياضي��ة املهمة يف مملكة 

البحرين”.

ب��دأ نادي النجمة إب��رام صفقات 
التعاق��د الجدي��دة للفريق األول 
للك��رة الطائ��رة للموس��م املقبل 
بتعاقده مع  2018/2019 مبك��رًا 
صانع ألعاب ن��ادي املحرق عاد 

عبدالله رسميًّا.
ووق��ع النجمة مع ع��اد عبدالله 
أمس مبق��ر النادي  بحضور رئيس 
جهاز لعبة الكرة الطائرة يوس��ف 
عبدالل��ه صفوف  ليمثل  الزي��اين 

الرهيب ملدة موسم واحد فقط.
وكان عاد عبدالله صانع األلعاب 
الث��اين يف كتيب��ة املح��رق خ��الل 
املواسم املاضية فيا كان محمود 
العافية أساسيًّا يف التشكيلة، حيث 
يتمتع عبدالل��ه بإمكانيات جيدة 
يف تنظي��م حوائط الص��د لتميزه 
مهارت��ه  إىل  باإلضاف��ة  بالط��ول، 

األساسية يف اإلعداد.

وعى صعيد متصل، جّدد النجمة 
التعاقد مع الالع��ب الحر صادق 
موس��من  ملدة  )الليربو(  هرون��ة 
ليبقى هرون��ة وفيًّا لنادي النجمة 
للموسم الثالث عى التوايل بعدما 
نج��ح مع الفريق يف الفوز ببطولة 

ال��دوري يف املوس��م قب��ل املايض 
.2016/2017

ويس��عى النجمة من خالل هذه 
التعاق��دات إىل تدعي��م صفوف��ه 
بأفض��ل الالعبن للمنافس��ة عى 
بطوالت املوسم القادم، حيث من 

املؤم��ل أن يواصل النادي يف إبرام 
املزي��د من التعاق��دات الجديدة، 
فيا مل يحس��م الن��ادي موضوع 
بالتجديد  س��واء  الق��ادم  املدرب 
للمدرب الوطني مش��عل تريك أو 

التعاقد مع مدرب آخر .

منتخب السباحة يحقق 84 ميدالية في بطولة “كريستوفر”

طائرة النجمة تتعاقد مع عماد عبداهلل وتجّدد لهرونة

المركز اإلعالمي       اتحاد السباحة

حسن علي

من البطولة

جانب من االجتماع 
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دور  منافس��ات  الي��وم  تختت��م 
املجموعات لكأس النخبة لكرة القدم 
للموسم الريايض 2017/2018، وذلك 

بإقامة لقاءين عند 7 مساء.
يلع��ب الش��باب م��ع املح��رق عى 
اس��تاد األهيل ضمن املجموعة األوىل، 
ويلعب الحد مع النجمة عى االستاد 

الوطني ضمن املجموعة الثانية.
وتعترب مواجهات اليوم حاسمة؛ كونها 
ستكمل أضالع املربع الذهبي للبطولة 
املستحدثة هذا املوسم من قبل اتحاد 

الكرة.
وتأهل املالكية ع��ن املجموعة األوىل 
اليوم، فيا  متصدرًا وينتظر الوصيف 
تأهل الحد عن املجموعة الثانية حتى 
اآلن وس��يتحدد الي��وم هوية الطرف 

الثاين وترتيب املجموعة.

طابع خاص

س��تحمل مب��اراة الش��باب واملحرق 
��ا الي��وم، خصوًص��ا أن  طابًع��ا خاصًّ
الش��باب يعد الفري��ق الوحيد الذي 
مل يتمك��ن املحرق بط��ل الدوري من 

إلحاق الهزمية به يف منافسات الدوري 
تع��ادل  إذ   ،2017/2018 للموس��م 

الطرفان ذهاًبا وإياًبا.
لكن مواجهة اليوم ستكون فيها نتيجة 
التعادل مرضية للمحرقاوين، خصوًصا 
أن التع��ادل أو الف��وز يؤهل املحرق 

للمربع الذهبي، فيا
يدخل املاروين الشبايب املباراة بفرصة 

وحيدة وهي الفوز وال غريها.
الش��باب يس��عى ملفاج��أة منافس��ه 

املح��رق وتحقي��ق ف��وز يضم��ن له 
الصع��ود للمرب��ع الذهبي مس��تغال 
الحالة السيئة التي ظهر عليها املحرق
يف الجولة األوىل م��ن البطولة، والتي 

خرس فيها من املالكية )2-1(.
أم��ا املح��رق، فإن��ه يأم��ل مبصالحة 
جاه��ريه وحص��ده لبطاقة الرش��ح 
لنصف النه��ايئ والبقاء ضم��ن دائرة 
املنافسة دون التوديع املبكر للبطولة.
يرشف عى الش��باب املدرب السوري 

هيثم جطل، واملحرق املدرب الوطني 
سلان رشيدة.

حسم الصدارة

ويف املب��اراة الثاني��ة اليوم، س��يكون 
عنوان الحص��د عى صدارة املجموعة 

هو األبرز.
يدخ��ل الحد املب��اراة بفرصتن وها 
الف��وز أو التعادل الذي س��يضمن له 
الصدارة، أم��ا النجمة فال مجال له إال 

الف��وز لتحقيق الص��دارة، أو التعادل 
ال��ذي يؤهل��ه وصيًفا أيًض��ا ويخرج 
املنام��ة م��ن البطول��ة، أما خس��ارة 
النجمة فس��يعتمد التأهل عى فارق 
األهداف مع املنامة؛ لحس��م املتأهل 

بينها.
تسونامي الحد يأمل مبواصلة مشواره 
الناجح يف البطولة، إذ دّش��ن مبارياته 
بف��وز مهم ومس��تحق ع��ى املنامة 

ضمن له الصعود.

أم��ا النجم��ة، فإنه تع��ادل يف الجولة 
األوىل ويسعى اليوم للنتيجة اإليجابية 

أو التعادل عى أقل تقدير.
مباراة بال ش��ك س��تكون صعبة عى 
الطرفن، والفريق األكرث تركيزًا واألقل 

أخطاء سيظفر بالنتيجة.
يرشف عى الطرفن مدربان وطنيان: 
محم��د املقل��ة م��ع الح��د ومحمد 

الشمالن مع املنامة.

ماروني الشباب أمام المحرق... وتسونامي الحد يالقي النجمة
اليوم اكتمال أطراف المربع الذهبي لكأس النخبة

أحمد مهدي
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أجرى العب منتخبنا ونادي النجمة لكرة اليد مهدي سعد يوم أمس 
)الثالثاء( عملية “الرباط الصليبي” لرجله اليمنى إثر اإلصابة التي ألحقت 
به يف لقاء فريقه مع األهيل يف الدور قبل النهايئ لكأس االتحاد البحريني.

وخضع سعد لعملية جراحية يف مستشفى العسكري تكللت بالنجاح 
عى يد الدكتور فهد الخليفة، ومن املؤكد أن ميكث سعد لفرة راحة 

خالل األيام املقبلة بعد إجرائه للعملية، قبل أن ينتظم يف برنامج العالج 
الطبيعي والتأهيل البدين؛ متهيًدا لعودته من جديد إىل املالعب والتي 
ستعتمد عى مدى استجابة الالعب لتدريبات التقوية البدنية ملوضع 

اإلصابة.

سعد النجمة يجري عملية الرباط الصليبي
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الكويتي الحواس بطاًل لبطولة 
الدامة التنشيطية

االحتفال باليوم العالمي 
للنشاط البدني  

أثنى عضو مجلس إدارة االتحاد البحريني لأللعاب الذهنية خالد 
عيىس الحادي بالدعم الكبري من قبل ممثل جاللة امللك لألعال 
الخريية وشؤون الشباب رئيس املجلس األعى للشباب والرياضة 

رئيس اللجنة األوملبية البحرينية سمو الشيخ نارص بن حمد آل خليفة 
ألنشطة االتحاد منذ تأسيسه، كا قّدم شكره إىل األمن العام باللجنة 
األوملبية عبد الرحمن عسكر عى املتابعة املستمرة يف إنجاح جميع 

الفعاليات. 
جاء ذلك، عى هامش إقامة االتحاد البحريني لأللعاب الذهنية بطولة 
يوسف محمد سعيد للدامة التنشيطية مبشاركة 16 العًبا من بينهم 3 

العبن من دولة الكويت الشقيقة.
وأسفرت نتائج البطولة عن فوز سامل الحواس من دولة الكويت باملركز 

األول ونارص الحواس من دولة الكويت باملركز الثاين ومحمد جاويد 
باملركز الثالث وخالد سعد باملركز الرابع. 

ونظرًا ملجهوداتهم املاضية وعطائهم املتميز يف تطوير اللعبة الراثية 
تم تكريم أعضاء مجلس إدارة االتحاد السابقن وهم يوسف محمد 

سعيد ومحمد مبارك الخاطر وعبد الله يوسف قراطة.

مدينة عيىس - وزارة الربية والتعليم: بحضور الوكيل املساعد للخدمات 
الربوية واألنشطة الطالبية شيخة يوسف الجيب، وبتنظيم من معهد 

األمل للربية الخاصة ومدرسة خالد بن الوليد االبتدائية للبنن وبإرشاف 
مجموعة مراكز التدريب واللياقة البدنية أقيم مهرجان امليش تحت شعار 
)رياضة مدى الحياة (، وذلك احتفاالً باليوم العاملي للنشاط البدين والتي 
دامئًا تسعى وزارة الربية والتعليم االحتفال به يف كل عام، وذلك لتحقيق 
األهداف املنشودة بنرش الوعي الصحي ومارسة الرياضة وجعلها أسلوب 

حياة للطلبة والطالبات وجميع منتسبي املدارس الحكومية والخاصة، 
حيث شارك يف هذه الفعالية 370 طالًبا وطالبة من 12 مدرسة.

حرض الفعالية مدير إدارة الربية الرياضية والكشفية واملرشدات عصام 
عبدالله ورئيس مجموعة مراكز التدريب واللياقة البدنية نادر جايل 

وعدد من مدراء املدارس املشاركة وجميع االختصاصين واالختصاصين 
األوائل.

ويف نفس اإلطار، وبحضور عصام عبدالله نظمت مدرستا عايل اإلعدادية 
للبنات والصفا االبتدائية للبنات نفس الفعالية، حيث شارك يف هذا 

املهرجان 390 طالًبا وطالبة من 12 مدرسة، كا شارك يف امليش مجموعة 
طلبة ذوي االحتياجات الخاصة باإلضافة إىل عدد كبري من األركان 

الرياضية والشعبية والفنية والصحية التي شارك فيها الطلبة. وشارك يف 
الفعاليات عدد من املستشفيات الخاصة واملراكز الصحية للمساهمة يف 

نرش الوعي الصحي والتغذوي للطلبة واملشاركن.

صورة جماعية للمشاركين

اتحاد الكرة       المركز اإلعالمي

أدار طاقم دويل بحريني لقاء 
فريقي جيونبك هيونداي 

موتورز الكوري الجنويب 
وبوريرام يونايتد التايلندي 

ضمن إياب دوري ال� 16 
بدوري أبطال آسيا، والذي أقيم 

أمس يف كوريا الجنوبية.
وأدار الطاقم املباراة بنجاح 

كبري ويتكون من الحكم 

نواف شكرالله، وعاونه 
املساعدان يارس تلفت ومحمد 

جعفر، والحكم الرابع عيل 
الساهيجي. 

ويأيت تواجد طاقم التحكيم 
البحريني يف البطولة اآلسيوية 

تأكيًدا عى املكانة املميزة 
للصافرة البحرينية، خصوًصا عرب 
التألق الالفت يف جميع املحافل. 

ويعد الحكام األربعة نواف 
شكرالله، يارس تلفت، محمد 

جعفر وعيل الساهيجي 
ضمن قامئة النخبة اآلسيوية 
للعام الجاري )2018(، كا 

اختري الحكان نواف شكرالله 
ويارس تلفت للمشاركة يف إدارة 
مباريات كأس العامل 2018 التي 

ستقام يف روسيا. 

إدارة ناجحة للطاقم البحريني في إياب ثمن نهائي أبطال آسيا

علي السماهيجي محمد جعفر ياسر تلفت نواف شكراهلل

اختت��م يوم أم��س األول، فعاليات 
القسم األول لدورة االتحاد اآلسيوي 

لدبلوم كرة القدم للمحرفن.
وأقيمت مراسم ختام القسم األول 
يف فندق الريجنيس، وذلك بحضور 
األمن العام لالتحاد البحريني لكرة 

القدم إبراهيم البوعينن.
وحرض الختام مس��اعد املحارض يف 
البحريني  ال��دويل  املحارض  الدورة 
فهد املخرق ورئيس قس��م الشؤون 
الفنية باالتحاد ومدير الدورة عابد 

األنصاري.
ويحارض يف الدورة املحارض الدويل 
ويساعده  رويتمولر،  إيريك  األملاين 
املح��ارض ال��دويل البحرين��ي فهد 
مح��ارض  إىل  باإلضاف��ة  املخ��رق، 
اللياق��ة البدني��ة ال��دويل الكويتي 

طارق البناي.
وخصص القس��م األول من الدورة 

للياقة البدنية.
وخ��الل كلمت��ه يف الخت��ام، نق��ل 
البوعين��ن تحي��ات مجل��س إدارة 
االتح��اد البحرين��ي لك��رة الق��دم 
برئاس��ة الش��يخ ع��يل ب��ن خليفة 
ب��ن أحم��د آل خليف��ة، إىل جميع 

البحرين وخارجها،  املش��اركن من 
األش��قاء  بالضي��وف  ك��ا رح��ب 

املشاركن.
وأك��د البوعين��ن أن إقام��ة دورة 
املحرف��ن يأيت تواصاًل لنهج االتحاد 
والتدري��ب  التطوي��ر  عملي��ة  يف 

الخاص��ة بالك��وادر البرشي��ة عى 
الصعيد الفني، مش��ريًا إىل أن دورة 
املحرف��ن تعد من أك��رث الدورات 

تقدًما يف مجال التدريب.
وأك��د البوعينن أهمية االس��تفادة 
من مخرج��ات الدورة التي يحارض 

فيها مح��ارضون معتم��دون دوليًّا 
مش��هود لهم بالكفاءة، مش��ريًا إىل 
تحويله��ا عى أرض الواقع مبا يعود 
بالنف��ع العام عى مس��توى الكرة 
البحريني��ة للمنتخب��ات الوطني��ة 

واألندية.

وأشاد البوعينن بالجهود التي بذلها 
محارض اللياقة البدنية طارق البناي 

طوال القسم األول من الدورة. 
ال��دورة 24 مدرًب��ا،  ويش��ارك يف 
ه��م عبداملنع��م الدخي��ل، أحمد 
صالح الدخيل، عيل عامر، محس��ن 
)مملكة  ال��دورسي  راش��د  الغانم، 
البحرين(، س��عد محم��ود )مرص(، 
بوزيان بن عريب )فرنس��ا(، عبدالله 
الحس��يني، محمد محم��د، محمد 
العن��زي، محمد الفيل��كاوي، نارص 
العمران، س��لان الرسبال، س��مري 
أحم��د ) الكوي��ت(، باس��م مرمر، 
محمود حمود، يوس��ف الجواهري 
)لبنان(، أحمد القايض )فلس��طن(، 
يحي��ى، خال��د عبدالرحمن  ع��يل 
عبدالكري��م،  إي��اد  )الس��عودية(، 
محمد قويض )سوريا(، سمري شام 

)تونس(.

ختام القسم األول لدورة دبلوم كرة القدم للمحترفين
اتحاد الكرة          المركز اإلعالمي

اتحاد الكرة         المركز اإلعالمي

نيابة عن رئي��س االتحاد البحريني 
لكرة القدم الش��يخ عيل بن خليفة 
بن أحم��د آل خليفة، ت��ّوج نائب 
رئي��س االتح��اد للش��ؤون اإلدارية 

واملالية
ع��يل البوعينن فري��ق الرفاع بطاًل 
لكأس الشباب لكرة القدم للموسم 
الريايض الحايل 2017/2018، وذلك 

بعد فوزه يف املباراة النهائية
عى فريق املحرق بنتيجة )1-5(، يف 
اللقاء الذي أقيم مس��اء أمس األول 

عى استاد النادي األهيل باملاحوز.
وتّوج البوعينن فريق الرفاع بكأس 
الذهبي��ة،  وامليدالي��ات  البطول��ة 
فيا قلد العب��ي املحرق امليداليات 

الفضية، وذلك بحضور عضو مجلس
لجن��ة  ورئي��س  االتح��اد  إدارة 
حقيق��ي،  عبدالرض��ا  املس��ابقات 
وعضو مجل��س اإلدارة رئيس لجنة 
التدريب والتطوير ي��ارس الرميثي، 
واألم��ن الع��ام لالتح��اد إبراهي��م 

البوعينن.
وسجل أهداف الرفاع يف املباراة كل 
من: عيل مزهر )3 اهداف(، جاسم 
ن��ور وعبدالله صالح، فيا س��جل 

للمحرق عبدالله الحاييك.
وأدار املب��اراة الحكم أحمد محمد 
خليل، وعاونه سلان طاليس وعيل 

سعد، والحكم الرابع عيل هالل.

ال����رف����اع ب���ط���اًل ل���ك���أس ال���ش���ب���اب ل���ك���رة ال���ق���دم 

جانب من ختام القسم األول

من التتويج

مهدي سعد على السرير األبيض

فيصل سوار

جانب من توقيع العقود



أكد ممثل جالل��ة امللك لألعامل 
الشباب رئيس  الخريية وش��ؤون 
املجلس األعىل للشباب والرياضة 
البحرينية  األوملبية  اللجنة  رئيس 
س��مو الش��يخ نارص بن حمد آل 
خليف��ة أن دورة ن��ارص بن حمد 
لأللعاب الرياضية ومنذ انطالقتها 
األوىل يف الع��ام 2007 ش��هدت 
تكاتًف��ا وطنيًّ��ا واضًح��ا من قبل 
التي حرصت  الخاص��ة  الرشكات 
ع��ىل أن تك��ون ج��زًءا أساس��يًّا 
من ال��دورة واملس��اهمة بصورة 
واضحة مع اللجنة املنظمة العليا 

للوص��ول إىل أهدافه��ا يف دع��م 
الحرك��ة الش��بابية والرياضية يف 

اململكة.
وق��ال س��مو الش��يخ ن��ارص بن 
حم��د آل خليفة “نحن س��عداء 
النض��امم العديد م��ن الرشكات 
الراعية إىل أرسة رعاة “نارص11” 
ومنذ انطالقة الدورة يف نس��ختها 
األوىل كنا سعداء بتواجد العديد 
من ال��رشكات لالحتفاظ بالعديد 
من الداعمني، وم��ن بينهم مركز 
ورشك��ة  البحري��ن  مجوه��رات 
بهبه��اين وإخوانه التي تس��تحق 

كل التقدير واإلشادة عىل دورهام 
وحرصهام الكبري يف تقديم الدعم 
والرعاي��ة لل��دورة عرب س��نوات 

متتالية”.
وأك��د س��موه “إن رعاي��ة مركز 
ورشك��ة  البحري��ن  مجوه��رات 
وإخوانه س��تكون حافزًا  بهبهاين 
للجمي��ع ملا ميثله هذا الدعم من 
تقدي��ر واعرتاف بدور الش��باب 
بش��تى  االرتق��اء  يف  البحرين��ي 
القطاع��ات يف اململك��ة وخاصة 
القط��اع الري��ايض، ونتمن��ى أن 
تتواصل الرشاكة االسرتاتيجية بني 

اللجنة املنظم��ة والرشكة ملا فيه 
خري وصالح الرياضة البحرينية”.

أكد املدير اإلداري مبركز البحرين 
للمجوهرات، عباس ش��ريازي أن 
سمو الشيخ نارص بن حمد يقود 
حراًكا رياضيًّا وشبابيًّا متميزًا عرب 
طرح سموه للعديد من املبادرات 
الرائ��دة ع��ىل مس��توى اململكة 
واملنطقة، ومن بينها دورة سموه 
لأللعاب الرياضية التي وصلت إىل 
نس��ختها الحادية عرشة ومتكنت 
من تحقيق نجاحات كبرية بفضل 
للعديد  اهتامم س��موه وتقدميه 

من األفكار التطويرية.
وقال ش��ريازي “متثل دورة نارص 
بن حم��د لأللعاب الرياضية أحد 
أبرز الفعاليات الرياضية الشبابية 
التي تقام س��نويًّا ويرسنا يف مركز 
ورشك��ة  البحري��ن  مجوه��رات 
بهبهاين وإخوانه أن نساهم فيها 
يف إطار رعايتنا لألنشطة الشبابية 
والت��ي  اململك��ة  يف  الرياضي��ة 
لنكون  اس��رتاتيجيتنا  تتوافق مع 
جزًءا رئيس��يًّا من تطوير الشباب 
واالرتق��اء مبهاراته��م يف مختلف 
املجاالت وخاصة الرياضية منها”.

مجوهرات البحرين وشركة بهبهاني وإخوانه تشاركنا الطموحات
الدورة تشهد تكاتًفا وطنّيًا من قبل الشركات الخاصة... ناصر بن حمد:

اللجنة اإلعالمية

تنطلق اليوم مواجهات الجولة الثانية 
م��ن املجموع��ة األوىل عندما يلتقي 
يف املب��اراة األوىل فريقا فيكتوريوس 
والزعي��م عند الس��اعة 5:35 ) 9.00 
التوقيت الرمض��اين(، يف حني يلعب 
الزلزال مع VIVA املراكز الش��بابية 
يف املباراة الثانية عند الس��اعة 8:00 
) 11.00 التوقي��ت الرمض��اين( عىل 
ملعب ستاد مدينة خليفة الرياضية.

وتدخ��ل فرق املجموع��ة مواجهاتها 
الي��وم بصدارة لفري��ق فيكتوريوس 
بثالث نق��اط وبفارق األهداف فقط 
ع��ن الزعي��م، يف حني يقب��ع فريقا 
الزل��زال واملراك��ز الش��بابية يف قاع 
الرتتي��ب بدون نقاط بعدما خرسا يف 

الجولة األوىل.
ويسعى كاًل من فيكتوريوس والزعيم 
إىل حص��د نق��اط مواجهته��ام من 
أجل االق��رتاب أكرث من حصد بطاقة 
الصعود للدور الث��اين، ومن املتوقع 
أن تك��ون مواجهتهام قوي��ة ومثرية 
بحس��ب ما أفرزت��ه الجول��ة األوىل 
ع��ىل رغم األفضلية الت��ي يتمتع بها 
فيكتوري��وس والخربة الكب��رية التي 

ميتلكها العبيه.
ويعتمد م��درب فيكتوريوس املغريب 
ادري��س ع��ىل مجموعة منس��جمة 
ومتفاهمة من خ��الل تواجد الثنايئ 
الربازي��ي ويلنغتون وج��ارس حامد 
يف املنطقة األمامي��ة، يف حني يتمتع 
خط دفاعه بثبات خصوًصا مع الدور 
املح��وري الذي يلعبه خط الوس��ط 
بقيادة فواز بوشقر، ويف املقابل فإن 
فريق الزعيم يأمل يف الخروج بنتيجة 

إيجابي��ة أمام فريق مرش��ح بقوة يف 
التتوي��ج باللق��ب، ويعتم��د مدربه 
هشام املاحوزي عىل مجموعة شابة 
يربز منهم س��يد حسن وسيد محمد 

حسن.
املباراة الثانية هي مواجهة التعويض 
بني الزلزال وفيفا&املراكز الش��بابية 
بع��د املس��توى غ��ري امل��ريض الذي 
ظهرا عليه يف املباراة األوىل خصوًصا 
الزلزال الذي انهار أمام فيكتوريوس 

يف الش��وط الث��اين وتكب��د خس��ارة 
عريض��ة، ويأمل مدربه موىس مبارك 
أن يعود العبيه اليوم بهدف التمسك 
بآمال الصعود، وهو األمر ذاته الذي 
الشبابية  فيفا&املراكز  يدركه مدرب 
عي سعيد، ويربز يف صفوف الزلزال 
التونيس املعز بن يوسف والنيجريي 
باب��ا توري��ه، يف حني ي��ربز يف فريق 
املراكز الشبابية عباس عياد ومحمد 

عبدالوهاب وأحمد مريزا.

ع��رب العب فري��ق ف��ور ايفر 
حاتم صالح عن فرحته بالفوز 
الثمني ال��ذي حققه الفريق يف 
بداي��ة مش��واره عىل حس��اب 
صق��ور البحري��ن، مؤك��ًدا أنه 
جاء ب��كل جدارة واس��تحقاق 
يف ظل املس��توى الفني الجيد 

الذي قدم��ه الفري��ق، مرجًعا 
الس��بب وراء ذل��ك إىل حال��ة 
الرتكي��ز العالية التي كان عليها 
الالعبون والجدي��ة التي متيزوا 
بها وأخريًا تنفيذ املطلوب منهم 

يف الجانب التكتييك والفني.
وأك��د حاتم أن مهم��ة فريقه 

مل تنت��ه عن��د هذا الح��د بعد 
الف��وز يف الجول��ة األوىل، الفًتا 
إىل أن فريق��ه س��يفكر يف كل 
مباراة عىل حدة، وأن ذلك هو 
الطريق الذي م��ن املمكن أن 
يقوده��م إىل نقط��ة بعيدة يف 

البطولة.

ص�������راع ال���م���ج���م���وع���ة األول���������ى ي���ع���ود  

حاتم: التركيز قادنا للفوز العريض

فريق فيكتوريوس

عباس شيرازي
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 تاج: هدف 
خلط أوراقنا

قال العب فريق القلعة 
محمد تاج إن فريقه 

وقف بقوة أمام فريق 
الصقر األبيض يف بداية 

املباراة، مرجًعا الخسارة 
الكبرية 0-5 إىل بدء 
التسجيل من جانب 

الصقر األبيض، مؤكًدا 
عدم رضاه والفريق 
عام قدموه من أداء 

وافتقادهم إىل التفاهم 
املطلوب لقلة التجمع 

الذي أضعف االنسجام، 
وأضاف “استحوذ فريقنا 

عىل الكرة بشكل أكرب 
إال أننا مل نشكل خطورة 
عىل مرمى منافسنا كام 

أن طرد حارسنا كان 
نقطة تحول أيًضا ولو 

سجلنا الستطعنا العودة 
للمنافسة لكن الفريق 

انهار الفريق بسبب 
ذلك”، وأوضح تاج أن 

فريقه سيعّوض الخسارة 
يف املباراتني املقبلتني أمام 

صقور البحرين وفور 
إيفر عىل التوايل من أجل 

التأهل إىل ربع النهايئ.

النجار: طبقنا 
التعليمات

نفى حارس فريق 
الصقر األبيض وقائده 
مجدي النجار سهولة 

الفوز عىل القلعة رغم 
النتيجة الكبرية 5-0، 

وقال “استفاد الفريق 
من جزئيات بسيطة 

ومل يتمكن القلعة 
من العودة بفضل 

ترتيب الخطوط 
وتطبيق توجيهات 

املدرب بدقة إىل 
جانب تقارب الالعبني 

وقلة األخطاء طوال 
الشوطني”، وأضاف 
“حرصنا عىل رقابة 

أبرز الالعبني يف فريق 
القلعة ونجحنا يف 

عدم ترك املساحات 
فتفوقنا، وحول املباراة 
القادمة مع فور ايفر 
قال “فريقنا األفضل 

عىل الورق إال أنه 
خالل املباراة يختلف 
الوضع وعىل الالعبني 
احرتام املنافسني وإال 
سيتعرضون للحرج”.

سيد محمد تاج

حاتم صالح

مجدي النجار

كسب فريق طموح 3 نقاط مهمة 
بفوزه عىل الفخار بثالثة أهداف 

مقابل هدف واحد يف أوىل مباريات 
املجوعة الرابعة ليتفاجأ الفخار 

بالخسارة بعد أن كان األخري طرفاً يف 
املباراة النهائية يف النسخة العارشة.

سجل لطموح عبدالفتاح بشري )27(، 
راشد خلف )52( وعبدالفتاح بشري 
)90+2(، فيام سجل هدف الفخار 

الوحيد عي محمد منصور من ركلة 
جزاء )62(. انحرص اللعب يف الشوط 

األول يف منتصف امللعب واتسم 
األداء بالجهد البدين العايل من العبي 
الفريقني، وكان أول تهديد من جانب 

فريق طموح يف الدقيقة التاسعة 
نتيجة اعتامد كل فريق عىل الضغط 
عىل حامل الكرة وتضييق املساحات.

امتاز طموح بالضغط العايل ولجأ 
العبو الفخار إىل األسلوب ذاته لتقليل 

خطورة طموح، وانخفض أداء الفخار 
ليستقبل الهدف األول قبل نصف 

ساعة من بداية املباراة. ويف الشوط 
الثاين انقلبت األمور وسيطر العبو 

الفخار غالبية الوقت وسيطروا عىل 

اللعب بنسبة عالية جداً النخفاض 
معدل اللياقة البدنية لالعبي طموح 

وقيام مدرب الفخار فيصل عبداملجيد 
بإجراء بعض التغيريات يف مراكز 

الالعبني واستبدال البعض اآلخر ولعب 

بأربعة مهاجمني غالبية الوقت.
وحصل العب طموح راشد خلف عىل 
جائزة أفضل العب يف املباراة وتسلمها 
من عي املاجد. وخطف فريق نوماس 

النقاط الثالث من خصمه فريق 

الفخامة بفوزه بهدفني دون مقابل يف 
بداية مشوارهام ليشارك الفائز صدارة 

املجموعة الرابعة مع فريق طموح، 
ويدين نوماس بفوزه الثمني إىل العبه 

عبدالله دعيج الذي خطف هدف 

التقدم األول يف الدقيقة 25 من عمر 
الشوط الثاين، وعزز أحمد الثويني فوز 
نوماس بهدف ثان جاء يف الدقيقة 44.
جاءت املباراة متوسطة املستوى غلب 

عىل طابعها الفني الحذر والخوف 
من الفريقني خصوصا يف شوطها 

األول الذي غابت خالله الخطورة 
عن مجريات اللعب، وتجسن األداء 
يف الشوط الثاين الذي خطف خالله 

نوماس الفوز يف الربع األخري منه.
وحصل العب فريق نوماس كميل 

عبدالله عىل جائزة أفضل العب يف 
املباراة بعد املجهود البدين الكبري الذي 
بذله يف اللقاء وكان مبثابة حلقة وصل 
لخطوط فريقه عرب مساهمته الفاعلة 
يف الجانب الهجومي، وتسلم الالعب 

الجائزة من عضو اللجنة املنظمة 
للبطولة ورئيس اللجنة اإلعالمية مازن 

أنور.

طموح يفاجئ الفخار بثالثية ونوماس يتخطى الفخامة



حظي ترش��يح وزير ش��ؤون الش��باب 
والرياضة هش��ام الجودر لرئاسة لجنة 
تعدي��ل األنظم��ة واللوائ��ح الخاص��ة 
مبجلس وزراء الشباب والرياضة العرب 
بإج��امع ال��وزراء املش��اركني يف أعامل 
ال��دورة رقم )41( والت��ي عقدت مبقر 
جامعة ال��دول العربية، بحضور أحمد 
أبو الغيط األم��ني العام لجامعة الدول 
الش��باب والرياض��ة  العربي��ة ووزراء 

العرب.
وبارك وزراء الش��باب والرياضة العرب 
تزكية هش��ام الج��ودر لرئاس��ة هذه 
اللجن��ة املهم��ة والت��ي س��تعمل عىل 
مراجع��ة وتعدي��ل اللوائ��ح الخاص��ة  
مبجلس وزراء الشباب والرياضة العرب 
مبا تتوافق مع التغريات اإلدارية والفنية 
يف الحركة الشبابية والرياضية العربية. 
وبه��ذه املناس��بة، أعرب الج��ودر عن 
تقدي��ره واعتزازه بثقة وزراء الش��باب 
والرياضة العرب بتزكيته لرئاس��ة لجنة 

تعدي��ل األنظم��ة واللوائ��ح الخاص��ة 
والرياض��ة  الش��باب  وزراء  مبجل��س 
الع��رب، مؤكًدا أن هذه الثقة تش��كل 
دافًعا قويًّا نحو بذل املزيد من الجهود 
يف س��بيل إنجاز هذه املهمة بالش��كل 
املتمي��ز الذي يتناس��ب م��ع أهداف 
ورؤية ورس��الة مجلس وزراء الشباب 

والرياضة العرب. 
وأشار وزير ش��ؤون الشباب والرياضة 
إىل أن مجلس وزراء الشباب والرياضة 
العرب يتطلع بكثري من األمل والتفاؤل 
ملسرية العمل الشبايب الريايض املشرتك 
خاص��ة بعد املب��ادرات املتمي��زة التي 
طرحت يف الفرتة األخرية وكانت س��بًبا 
مه��امًّ يف جعل الش��باب الع��ريب أكرث 
نش��اًطا وإبداًع��ا يف مختلف املجاالت، 
مؤكًدا أن العمل الشبايب العريب املتقن 
واالس��تفادة الكبرية من التجارب ونقل 
الخربات فيام البلدان العربية س��يمهد 
الطري��ق أكرث أم��ام الش��باب لتحقيق 

تطلعاته��م ورؤيته��م ح��ول تطوي��ر 
بلدانه��م واالنخراط املب��ارش يف عملة 

تحقيق أهداف التنمية املستدامة. 
وكان اجتامع وزراء الش��باب والرياضة 
الع��رب ق��د ب��دأ بكلم��ة اىل خال��د 
عبدالعزي��ز وزي��ر الش��باب والرياضة 
مبرص وال��ذي أثنى عىل تع��اون وزراء 
الش��باب وحرصهم عىل متابعة تنفيذ 
الربامج املش��رتكة كام ت��م أيًضا تقديم 
عرض عن أهم الفعالي��ات واملبادرات 
التي س��يتم تنفيذها يف مرص من خالل 
القاهرة عاصمة الش��باب العريب للعام 
2018. وخ��الل االجت��امع قدمت دول 
عربية ملفتاتها حول استضافة “عاصمة 
الش��باب الع��ريب 2022”، حي��ث كان 
التناف��س قويًّا بني الدول املتقدمة وتم 
اختيار طرابلس عاصمة للشباب العريب 

يف العام 2022. 
وناقش وزراء الشباب والرياضة العرب 
تقرير األمانة الفنية حول األنشطة التي 

تم تنفيذه��ا العام امل��ايض وتوصيات 
اللجنة الفنية الش��بابية واللجنة الفنية 
الش��باب  لوزراء  املعاونتني  الرياضي��ة 
والرياض��ة العرب، وذل��ك فيام يخص 
الربام��ج واألنش��طة املق��رتح تنفيذها 
الف��رتة القادمة، كام ت��م املوافقة عىل 

عق��د ملتق��ى الهوية للش��باب العريب 
بدولة فلسطني وإقامة برنامج املشاعر 
العربي��ة  ال��دول  لش��باب  املقدس��ة 
الس��عودية وتنفيذ  العربية  باململك��ة 
اللقاء الخامس عرش لش��باب العواصم 
العربي��ة ب��األردن باإلضاف��ة إىل إقامة 

ملتقى السالم الدويل للناشطني الشباب 
بالعراق وتنظيم ال��دورة الثانية إلعالم 
القرب بتونس وإقامة صالون الش��باب 
العريب الث��اين ب��األردن وتنفيذ منتدى 
مكافح��ة اإلره��اب لتمكني الش��باب 
الع��ريب يف تحقي��ق أه��داف التنمي��ة 

املستدامة يف لبنان. 
كام ت��م اعت��امد إقام��ة دورة الثقافة 
“الترشيع��ات  بعن��وان  الرياضي��ة 
واألنظم��ة الرياضية” بدولة فلس��طني 
الرياضي��ة  القي��ادات  إلع��داد  ودورة 
باألردن وتنفي��ذ دورة اإلعداد النفيس 
ملدريب وم��رشيف منتخبات وأندية ذوى 
االحتياج��ات الخاصة واإلعاقة الذهنية 
مب��رص وإقام��ة مؤمت��ر علم��ي ريايض 

إعالمي عريب متخصصني يف لبنان. 
وناقش مجلس وزراء الشباب والرياضة 
العرب اس��تحداث جائزة باس��م أفضل 
بح��ث عريب يف االس��رتاتيجية الرياضية 

العربية. 

الجودر رئيًسا للجنة تعديل أنظمة ولوائح وزراء الشباب والرياضة العرب 
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الجودر خالل مشاركته في االجتماع

ا طليًقا   البدر حّرً
ولديه عروض شفوية

 إصدار جداول بطوالت 
التنس الرمضانية 

علي مجيد

كشف العب كرة اليد فاضل البدر إىل أنه 
بات حرًّا طليًقا بعدما توقف عن مامرسة 

اللعبة بشكل رسمي ملدة موسمني متتاليني.
وقال البدر يف ترصيح خص به “البالد 

سبورت” لقد بتُّ العًبا حرًّا وأمتلك حرية 
املفاوضات واالنتقال ألي ناٍد دون الرجوع 

لنادي الشباب، بعد توقفي للفرتة القانونية 
وهي موسامن متتاليان. مضيًفا تغيبت يف الفرتة املاضية عن املالعب 

بسبب عدم الوصول للتوافق بيني وبني اإلدارة الشبابية من جهة، 
وعدم حصويل عىل فرصة االنتقال ألي من األندية التي أرادت التعاقد 

معي يف تلك الفرتة، وعىل إثر ذلك قررت التوقف حتى أصل لهذا اليوم 
الذي أمتكن فيه من العودة ملداعبة اللعبة مع ناٍد آخر. وبنينّ البدر أنه 

ومن خالل األيام املاضية تلقى بعض العروض “تجس نبضه” عام إذا 
كانت لديه الرغبة باالنضامم لصفوفها، وهو يف املقابل سيرتيث قلياًل 
لحني اتضاح الصورة حول هذه العروض وجديتها وما سيستجد خالل 
األيام املقبلة وخصوًصا أن هناك متسًعا من الوقت ليك يصل الختياره 
األمثل واألنسب للنادي الذي سيمثله فيام تبقى من املوسم الريايض 

الجاري. الجدير ذكره، أن البدر من خريجي مدرسة نادي الشباب، إال 
أنه ظهر فعليًّا يف ساحة اللعبة منذ متثيله صفوف االتفاق قبل عدة 

مواسم من خالل فئتي الشباب الذي حقق معه بطولة الدوري وأيًضا 
لفئة الرجال، باإلضافة إىل أنه كان ضمن صفوف منتخبنا الوطني 

للشباب الذي لعب التصفيات اآلسيوية والتي أقيمت يف األردن آنذاك.

أجرى الحكم العام الدويل أحمد الحواج قرعة مباريات بطوالت 
التنس الرمضانية التي ينظمها نادي البحرين للتنس خالل ليايل شهر 
رمضان، وحرض إجراءات القرعة التي أقيمت مساء أمس بصالة نادي 

البحرين للتنس بالجفري رئيس اللجنة خالد ناس، واملدير اإلداري 
خالد غلوم، واملدير التنفيذي حمدي عبدالجواد، وعدد من الالعبني 
املشاركني ومثلهم الالعب عبدالرحمن جناحي. وبعد سحب القرعة 
تم إصدار جداول املباريات وإعالنها عى املوقع الرسمي للنادي عىل 

شبكة اإلنرتنت www.bahraintennisclub.com، وعىل صفحات 
النادي عىل مواقع التواصل االجتامعي فيسبوك وتويرت وواتس أب، 
حيث يتاح للالعبني املشاركني كافة زيارة هذه املواقع للتعرف عىل 

مواعيد مبارياتهم، كام تتوفر نسخ من الجداول بلوحة اإلعالنات مبقر 
النادي بالجفري. وتنطلق بطوالت التنس الرمضانية لهذا العام يف الساعة 

التاسعة والربع من مساء يوم الجمعة بإقامة 6 مباريات يف بطولة 
املرحوم يوسف خليل املؤيد لزوجي التنس، والتي يشارك فيها 26 العبا 
ميثلون 13 فريقا تم توزيعهم عىل ثالث مجموعات، وستجري املباريات 

بينهم بنظام الدوري من دور واحد، ثم يتأهل الفريقان األول والثاين 
من كل مجموعة، إضافة إىل الفريقني الحاصلني عىل أفضل مركز ثالث 

يف املجموعات، إىل األدوار النهائية للبطولة، بينام تنطلق مساء يوم 
السبت بطولة املرحوم ماجد الزياين لزوجي السوبر، والتي يشارك فيها 

مجموعة من أقوي العبي النادي، وتقام املباريات كافة عىل مالعب 
نادي البحرين للتنس بالجفري. وتم تحديد الفرتة من 1 إىل 9 يونيو 

لبطولة املاسرتز الرمضانية عىل كأس املرحوم أحمد طالل املاحوزي، 
والتي تشهد إقباال غري مسبوق، حيث ستم تسجيل 26 العبا حتى اآلن، 

منهم عدد من العبي منتخب البحرين للتنس، والالعبني املقيمني يف 
مملكة البحرين، إضافة إىل العبني من سلطنة عامن.

فاضل البدر 

قال املنسق اإلعالمي لبطولة قدامى 
الالعب��ني الرمضانية محمد عبدالعال 
إنه تم إجراء قرعة منافس��ات بطولة 
قدامى الالعبني الرمضانية لكرة القدم 
بحض��ور رئي��س اللجنة الس��يد عيل 
كاظم وراعي الدورة الس��يد منصور 
مزعل، إضافة لعدد من أعضاء اللجنة 

ورؤساء الفرق.
وبدأت مراس��م القرعة أوال باالتفاق 

عىل نظام البطولة مع رؤس��اء الفرق 
وكذل��ك توزيع املهامم ع��ىل أعضاء 
اللجنة، بعدها تم إجراء القرعة عىل 
78 العب��ا وزع��وا عىل 6 ف��رق بعدد 
13 العب��ا ل��كل فري��ق، إذ قس��مت 
الفرق الس��ت إىل مجموعتني ضمت 
األوىل فريق ديوانية الش��يخ وفريق 
ديوانية س��يد حيدر وفريق ديوانية 
بن مرهون، واملجموعة الثانية ضمت 

كال من فري��ق ديوانية مزعل وفريق 
ديواني��ة الش��يخ وفري��ق ديواني��ة 
الربي. وس��تكون انطالقة الدورة مع 
أول أيام ش��هر رمضان الكريم. وقال 
“هذا العام تم إدخال ميزة التسجيل 
اإللك��رتوين ألول مرة ع��رب تخصيص 
موقع للتس��جيل، ولله الحمد وجدنا 
تفاعال كب��ريا واكتمل العدد املطلوب 
خالل فرتة قصرية، والجامهري موعودة 

بفعالية مميزة كام حصل ىف السابق، 
وكذلك س��وف يكون هنالك س��حب 

يومي لجوائز الجامهري الحارضة”. 
 ويف الختام قدم شكره لراعي الدورة 
الس��يد منص��ور مزعل ع��ىل دعمه 
املس��تمر للفعاليات املجتمعية وإىل 
إدارة نادي املالكية برئاس��ة جاس��م 
عبدالع��ال ع��ىل الثقة الت��ي أوليت 

للجنة.

أقيم تحت رعاية القائ��د العام لقوة 
دفاع البحرين املش��ري الركن الش��يخ 
خليف��ة ب��ن أحمد آل خليفة مس��اء 
أمس، حفل ختام بطولة القائد العام 

للتنس الزوجي السوبر 2018.
وأناب القائد العام لقوة دفاع البحرين 
رئيس االتح��اد البحريني لكرة القدم 
املقدم الركن عيل بن خليفة بن أحمد 
آل خليفة لحضور حفل ختام البطولة 
بنس��ختها الخامس��ة، يف نادي ضباط 
قوة دف��اع البحرين بحضور عدد من 
كبار ضب��اط قوة دف��اع البحرين، إذ 
انطلق��ت البطول��ة يف 3 فرباي��ر هذا 
الع��ام مبش��اركة قوية م��ن مختلف 
ضب��اط األجهزة العس��كرية واألمنية 
يف مملكة البحرين )بطولة الس��وبر( 
والت��ي ي��ربز فيها أفض��ل الالعبني يف 
مملك��ة البحري��ن حيث تق��ام عىل 
املنافس��ة األخوية وتطوير مس��توى 
الالعبني وخلق جو من التعارف لدى 

جميع املشاركني.
واستهل الحفل بتالوة آيات عطره من 
الذكر الحكيم، ث��م ألقى مدير نادي 
الضباط العمي��د الركن بحري نعامن 
الحسن كلمة ترحيبية بهذه املناسبة، 
ويف الخت��ام تفض��ل رئي��س االتحاد 
البحريني لكرة الق��دم بتتويج الفرق 
الفائ��زة والالعب��ني يف بطول��ة القائد 
العام للتنس الزوجي )السوبر(، حيث 
أح��رز املرك��ز األول يف البطولة فريق 
النقيب محمد السيار وعبدالله أحمد، 
وكان املرك��ز الثاين من نصيب العقيد 
متقاعد حمد البوفالسة وعبداللطيف 

أحمد، فيام حل خالد جناحي وعيىس 
إس��حاق يف املركز الثالث يف البطولة، 
كام كرم رئيس االتحاد البحريني لكرة 
الالعبني املشاركني واملساهمني  القدم 

يف تنظيم البطولة.

وهن��أ رئيس االتح��اد البحريني لكرة 
القدم الالعبني املش��اركني يف البطولة 
عىل املس��توى املتميز ال��ذي ظهروا 
به يف مش��اركتهم، وأعرب عن شكره 
للقامئني عىل البطولة لحسن التنظيم 

ال��ذي ظهرت به، وأك��د أن االهتامم 
بإقام��ة مث��ل ه��ذه البط��والت يأيت 
تجس��يداً ألهمية اللياقة البدنية التي 
تع��د من أهم املتطلبات العس��كرية 

الحديثة.

سحب قرعة البطولة الرمضانية بنادي المالكية

تكريم الفائزين ببطولة القائد العام للتنس الزوجي السوبر 2018 
المنامة           بنـــا

علي بن خليفة أشاد بالمستوى المتميز لالعبين المشاركين
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)وكاالت(: يبح��ث اتلتيك��و مدري��د 
االس��باين ع��ن وض��ع ح��د لنح��س 
املس��ابقات  يف  النهائي��ة  املباري��ات 
القاري��ة، عندم��ا يخ��وض مواجه��ة 
مرس��يليا الفرنيس الي��وم االربعاء يف 
مدينة ليون الفرنس��ية مرشحا للفوز 
يف مس��ابقة الدوري االورويب “يوروبا 

ليغ” يف كرة القدم.
وخرس أتلتيك��و نه��ايئ دوري ابطال 
اوروب��ا 2014 يف الوقت االضايف أمام 
جاره ريال مدريد واهدر تتويجا اكيدا 
يف الوقت االصيل، ثم خرس اللقب ضد 

ريال ايضا يف 2016 بركالت الرتجيح.
وبع��د اقصائ��ه املفاجىء م��ن دور 
املجموعات للمس��ابقة القارية االوىل 
ه��ذا املوس��م، اضطر العب��و املدرب 
اىل  س��يميوين  دييغ��و  االرجنتين��ي 
االنتقال ملس��ابقة رديفة هي “يوروبا 

ليغ” )كأس االتحاد االورويب سابقا(.
ويتطل��ع اتلتيك��و، الباحث عن لقب 
اول بع��د الدوري املح��يل يف 2014، 

للتتوي��ج يف املس��ابقة للم��رة الثالثة 
بع��د 2010 ع��ى حس��اب فوله��ام 
االنكلي��زي )1-2( و2012 ضد اتلتيك 
بلباو االسباين )3 -صفر( تحت ارشاف 

سيميوين.
وس��يكون اللقب االول، ورمبا االخري، 
ملهاج��م اتلتيك��و ال��دويل الفرن��يس 
انط��وان غريزمان الذي نش��أ بالقرب 
من مدينة ليون مضيفة املباراة وعاش 

معظم حياته االحرتافية يف اسبانيا.
وانضم غريزمان من ريال سوسييداد 
بع��د تتويج اتلتيكو بلقب الدوري يف 
2014، وه��و يأمل يف اح��راز ميدالية 
م��ع “كولتش��ونريوس” قب��ل انتقاله 

املحتمل اىل برشلونة.
ويق��ود غريزم��ان والربازي��يل االصل 
دييغو كوستا هجوم اتلتيكو يف ليون، 
حيث خرس فريق العاصمة االسبانية 
نهايئ كأس الكؤوس االوروبية )الغيت 
يف 1999( امام دينامو كييف االوكراين 
“ج��ريالن”  ملع��ب  ع��ى   1986 يف 

القديم.
ويغيب عن اتلتيكو، وصيف الدوري 
االس��باين وراء برشلونة البطل، مدربه 
س��يميوين الذي ت��وىل تدريب��ه قبل 
سبع س��نوات، وذلك بس��بب ايقافه 
اربع مباريات لطرده واهانته الحكم 
يف ذهاب نصف النهايئ ضد ارس��نال 

االنكليزي.
وعى غرار اتلتيكو املتأهل اىل النهايئ 
عى حساب ارسنال ومدربه الفرنيس 
ارس��ن فينغر، تقهقر مرسيليا كثريا يف 

املباريات النهائية باستثناء واحدة.
ابناء املتوس��ط منحوا لقب املسابقة 
القارية الوحيد لفرنس��ا ع��ام 1993 
تح��ت ارشاف رئيس��هم الجديل برنار 
تايب، لكن من اصل 4 مباريات نهائية 

خرسوا يف ثالث مناسبات.
سقط مرسيليا يف النهايئ عامي 1999 
و2004 أمام بارما اإليطايل )صفر- 3( 
وفالنس��يا اإلس��باين )صفر- 2( تواليا، 
باالضافة اىل املسابقة االوىل يف 1991 

امام النجم االحمر اليوغوساليف.
ومل يك��ن بلوغ فري��ق املدرب رودي 
غارس��يا النه��ايئ متوقعا ه��ذه املرة، 
اذ اس��تهل مش��اركته يف البطولة من 
يول�ي��و  يف  التمهي�دي����ة  ادواره��ا 

امل�ايض.
لكن بع��د انتص��ارات ع��ى اليبزيغ 
يف  النمس��وي  وس��الزبورغ  االمل��اين 
رب��ع ونص��ف النهايئ، بات مرس��يليا 
وجمهوره الش��غوف عى مقربة من 

احراز اللقب.
ويف م��وازاة النهايئ، يكافح مرس��يليا 
لحج��ز موق��ع مؤه��ل م��ن الدوري 
الفرنيس اىل دوري ابطال اوروبا وهي 
مسابقة قد يبلغها اليوم بحال تخطيه 
اتلتيكو، اذ ينص نظ��ام البطولة عى 
منح الفائز بطاق��ة التأهل اىل دوري 

االبطال.
لكن الفري��ق االزرق واالبيض مدرك 
لصالبة دف��اع اتلتيكو، فقال مهاجمه 
املتألق راهنا فلوريان توفان لصحيفة 
“ليكي��ب” الفرنس��ية “ه��م فري��ق 
كبري، فريق ممت��از مع العبن رائعن 

وم��درب رائ��ع. هم معت��ادون عى 
خ��وض املباريات االوروبي��ة الكربى. 
هم مرش��حون بش��كل واض��ح لكن 

سنقوم بكل يشء لنصنع املفاجأة”.
ويبدو باييت “متفائال” لتخطي اصابة 
عضلي��ة طفيف��ة يف مباراة س��ينتقل 
ملش��اهدتها 11500 مش��جع جنويب، 
حي��ث تتخذ قوى االم��ن حذرها من 
امكاني��ة ح��دوث اعامل ش��غب بن 
الجامه��ري الل��دودة ملرس��يليا وليون 

املضيفة.
ومنذ بلوغ مرس��يليا النهايئ، تهجمت 
جامهريه ع��ى ليون ورئيس��ه جان-

“سنس��حق  قائل��ة  أوالس  ميش��ال 
منزلكم”.

وس��تنرش الرشط��ة 1250 رشطي��ا يف 
املدين��ة وح��ول ملع��ب “غروباما” 
حيث ستقام املباراة الساعة التاسعة 
اال ربع��ا بالتوقيت املحيل )18,45 ت 

غ(.
والتق��ى الفريق��ان م��رة يتيم��ة يف 
البط��والت القارية، ففاز اتلتيكو عى 
ارض��ه 1-2 يف دور املجموعات ضمن 
دوري االبطال يف موسم 2009 قبل ان 

يتعادال سلبا يف مرسيليا.

ومرس��يليا اتلتيك��و  بي��ن  الكبي��ر  اللق��ب 

قمة مرتقبة توجه االنظار نحو مدينة ليون 

21:45 مرسيليا- اتلتيكو
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الدوري االوروبي
النهائي

)وكاالت(:  يرغ��ب الويلزي جاريث 
بي��ل، العب ري��ال مدريد اإلس��باين، 
يف إرشاكه م��ن البداية ضد ليفربول 
اإلنجلي��زي، يف نه��ايئ دوري أبط��ال 
أوروبا، 26 من الشهر الجاري، مبدينة 

“كييف” األوكرانية.
صحيف��ة  نرشت��ه  م��ا  وبحس��ب 
“ماركا” اإلس��بانية، فإن جاريث بيل 
“مهووس” باملش��اركة منذ البداية يف 
لق��اء ليفربول بعد املس��توى الجيد 
الذي قدم��ه يف املباريات األخرية مع 

ريال مدريد.
وتابع��ت الصحيف��ة أن بيل ال يفكر 
دوري  بنه��ايئ  املش��اركة  يف  س��وى 
أبط��ال أوروبا، رغ��م إمكانية رحيله 
ع��ن ريال مدري��د يف الصيف املقبل 
مع احتاملية قدوم الربازييل نيامر دا 

سيلفا من باريس سان جريمان.
وأش��ارت الصحيفة إىل أن مستواه يف 
الفرتة  األخرية قد يقنع زيدان بالدفع 
به من��ذ البداي��ة يف لق��اء ليفربول، 
موضحة أن بيل يرى بأنه جاهز فنيا 
وبدنيا للمشاركة أمام الريدز وإظهار 

مستواه القوي يف املباريات الكربى.
وتألق جاريث بيل يف لقاء الكالسيكو 
وسجل هدف التعادل لريال مدريد، 
كام س��جل ثنائي��ة يف ف��وز الفريق 
املليك عى س��يلتا فيجو بسداس��ية 
نظيفة يوم الس��بت امل��ايض، ليصبح 

لديه 18 هدفا يف املوسم الجاري.
وكان جاري��ث بي��ل تواجد عى دكة 
االحتياط يف نهايئ دوري أبطال أوروبا 

يف املوسم املايض ضد يوفنتوس.

الرئي��س  احتف��ل  )وكاالت(:  
الربازييل ميش��يل تام��ر، بإعالن 
امل��درب أدينور ليون��اردو باتيش 
“تيتي” لقامئة منتخب بالده، التي 
س��تخوض مونديال روسيا 2018 
وطالبهم قائال: “بكل تواضع، من 

فضلكم أحرضوا الكأس للديار”.
ورغم إقراره بأنه ليس من هواة 
كرة القدم، نرش تامر رسالته عرب 
الرس��مية عى شبكات  حساباته 
التواص��ل االجتامع��ي بعد قليل 
من إعالن تيت��ي للقامئة النهائية 

الربازيل  تع��د  للمونديال، حيث 
من أكرب املرشحن للفوز باللقب.

وكت��ب الرئي��س الربازييل “اآلن 
أعل��ن أس��امء العب��ي املنتخب 
للذهاب لكأس العامل يف روس��يا، 
اآلن أق��ول لتيت��ي وفريقه، ومع 
املضي��ف،  للبل��د  االح��رتام  كل 
األصدقاء ال��روس، وبكل تواضع، 
الكأس  م��ن فضلك��م أح��رضوا 

للديار”.
ومل تش��هد قامئة ال�23 العبا التي 
أعلنها تيتي مبارشة أية مفاجآت، 

وكان أبرزها ثاليث الهجوم املكون 
من نيامر )باريس س��ان جريمان( 
)برش��لونة(  كوتيني��و  وفيلي��ب 
وجابرييل جيس��وس )مانشس��رت 
س��يتي(، والذي��ن انض��م إليهم 

مهاجم ليفربول روبرتو فريمينو.
وكان أب��رز الغائبن ع��ن القامئة 
الظهري األمين لس��ان جريمان داين 
ألفي��س الذي تع��رض إلصابة يف 
ركبته اليمنى يوم الثالثاء املايض، 
ليح��رم بذلك م��ن خوضه كأس 

العامل لثالث مرة يف تاريخه.

)وكاالت(:  كش��ف رافائيل بينيتيز، املدير 
اإلنجلي��زي، حقيق��ة  لنيوكاس��ل  الفن��ي 
األنباء التي أش��ارت إىل إقرتابه من العودة 
م��رة أخرى إىل قيادة الفن��ي نابويل، خلًفا 

ملاوريسيو ساري، القريب من الرحيل.
ساري قدم موس��اًم اس��تثنائًيا مع نابويل، 
وق��اد الفري��ق إىل املنافس��ة ع��ى لقب 
الدوري اإليطايل، حتى الجولة قبل األخرية، 
قبل أن ينجح يوفنتوس يف التتويج باللقب.
وق��ال بينيتي��ز، وفًقا لصحيف��ة “الجازيتا 

ديلل��و س��بورت”: “س��معت الكث��ري من 
األنباء، لكني مل أتحدث مع دي لورينيتس، 
رئيس نابويل، لدي عقد مع نيوكاس��ل وأنا 
أتح��دث معهم حول التجديد، لقد قدموا 
يل بع��ض االقرتاحات م��ن أجل البقاء هنا 
لسنوات أخرى، األولوية هي البقاء هنا يف 
إنجلرتا، أتحدث فقط مع نيوكاسل اآلن”.

االنتق��ال  م��ن  س��اري  اق��رتاب  وع��ن 
للربمييريلي��ج، رصح: “يف البداية، ليس من 
الس��هل ع��ى أي ش��خص أن يتأقلم هنا، 

يج��ب أن متتل��ك القدرة ع��ى التدريب 
وإدارة الفريق جي��ًدا، لكن املدرب الجاد 

بإمكانه فعل ذلك”.
وأضاف: “هنا يف إنجلرتا، يوجد الكثري من 
االح��رتام لعمل املدرب، عندما وصلت إىل 
إنجلرتا، يف ليفرب��ول، أعطوين ثالثة أعوام 
للفوز بيشء م��ا، ال يوجد إلزام بالفوز، يف 
إيطاليا وإس��بانيا، هذا غري ممكن، يجب 
عليك الفوز يف أول موس��م لك، إن مل يكن 

يف األسبوع األول”.

بيل مهووس بقمة كييف 

احضروا لقب العالم

بينيتيز ينفي العودة 

جاريث بيل

)وكاالت(:  أشاد ديان لوفرين قلب دفاع ليفربول اإلنجليزي 
بفريقه، بعد نجاحه يف الوصول لنهايئ دوري أبطال أوروبا 

هذا املوسم، مؤكدا أن املال ال يشرتي النجاح.
وسيتواجه ليفربول مع حامل اللقب ريال مدريد اإلسباين يف 

نهايئ التشامبيونزليج يوم 26 مايو الجاري يف مدينة كييف 
األوكرانية.

وعن ذلك قال الكروايت يف ترصيحات نقلتها صحيفة دييل 
ستار “هناك أندية تنفق الكثري من املال، وتشرتى العبن كبار 
من جميع أنحاء العامل ولكن األمر ال يتعلق باملال، إنه يتعلق 

بزمالئك يف الفريق، والتفاهم واالنسجام واللعب بشكل 
جامعي”.

وأضاف صاحب ال�28 عاما “لدينا فريق قادر عى مجاراة أي 
فريق يف العامل، لقد أظهرنا ذلك يف دوري األبطال”.

واختتم “سيكون لدينا بعض الراحة، وسنكون جاهزين 
للنهايئ، أهم يشء هو أننا تغلبنا عى برايتون، وتأهلنا لدوري 

األبطال مرة أخرى، نحن نستحق ذلك”.

)وكاالت(:   كشفت تقارير صحافية، عن سبب زيارة ليونيل 
مييس نجم منتخب األرجنتن ونادي برشلونة اإلسباين، إىل 

إيطاليا مؤخرا.
وقالت صحيفة “سبورت” إن مييس استغل فرتة الراحة 

التي منحها له املدرب إرنستو فالفريدي مؤخرا يف السفر 
إىل إيطاليا ملقابلة أخصايئ التغذية الشهري، الدكتور جوليانو 

بوزير، للتحضري ملشاركته يف كأس العامل بروسيا.
وأوضحت الصحيفة أنه تم اكتشاف الزيارة من خالل صورة 
انترشت يف مواقع التواصل االجتامعي ملييس مع أحد عشاقه.

ولفتت إىل أن مييس، يقوم بزيارات متكررة لخبري التغذية 
كل فرتة، وأن هذه الزيارة جاءت مع اقرتاب املوسم من 

نهايته وتأهب نجم برشلونة للمشاركة يف املونديال.
وتلعب األرجنتن يف املجموعة الرابعة مع منتخبات أيسلندا 

وكرواتيا ونيجرييا.

المال ال يشتري النجاح

ميسي في إيطاليا

ديان لوفرين

ليونيل ميسي

ميشيل تامر

رافائيل بينيتيز
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“مونتريال” تعلن الفائز في السحب األول على الجوائز الكبرى 

 “تويوتا” تطلق عروضها الرمضانية

و�شط اإقبال وترقب كبري من جميع عمالئها، 
اأجرت �رشكة مونرتيال لل�ش���يارات �ش���حبها االأول 
عن اأول اأكرب جوائزها وهي “ن�شدد عنك قرو�شك 
والتزامات���ك” واجلائزة الثانية ه���ي “ندفع عنك 
ن�شف اأق�ش���اطك” ومتت ال�شحوبات حتت اإ�رشاف 
من���دوب وزارة التج���ارة وال�ش���ناعة �ش���باح يوم 
الثالثاء املا�ش���ي. واأعلن���ت ال�رشكة عن فوز اأمينة 
ها�شم بجائزة “ن�شف الق�شط علينا” لتكون اأول 
املحظوظ���ن للف���وز بتلك اجلائ���زة، وفوز حميد 
الزاك���ي بجائزة “ن�ش���دد عنك قرو�ش���ك” ليكون 
ه���و االآخ���ر اأي�ًش���ا اأول املحظوظن للف���وز بتلك 
اجلائزة، وذلك �شمن العرو�س الرتويجية لل�رشكة 
خالل ال�ش���هر الكرمي.  و�ش���تقيم ال�رشكة �ش���حبها 
القادم هذا االأ�شبوع لالإعالن عن فائزين جديدين 
واالإع���الن ع���ن اأول املحظوظ���ن بالف���وز بجائزة 
“اربح ح�ش���ور االفتت���اح الر�ش���مي لكاأ�س العامل 

برو�شيا.
و�رشح مالك ال�رشكة اإبراهيم ال�ش���يخ “�شعداء 

ا باإقام���ة حف���ل تك���رمي للفائزي���ن معنا هذا  ج���دًّ
االأ�ش���بوع، ومل نتوق���ع جناح العر�س يف اأ�ش���بوعه 
االأول به���ذا ال�ش���كل وحجم االإقب���ال الكبري الذي 
حظين���ا به يف جميع فروع ال�رشكة اخلم�ش���ة، واأدعو 
جمي���ع عمالئن���ا باملب���ادرة االآن للح�ش���ول عل���ى 

فر�ش���ة كبرية  للف���وز باإحدى جوائزن���ا الكربى، 
فال�ش���حب القادم �ش���ارف على القدوم مع نهاية 
هذا االأ�ش���بوع والفر�شة �شتكون اأكرب االآن عن اأي 
اأ�شبوع قادم، واأمتنى جلميع عمالئي الكرام الفوز 
ب���كل اجلوائز”. وق���ال الزاك���ي “مل اأتوقع الفوز 

مطلقا وكانت مفاجاأة كبريه يل والأ�رشتي واأ�ش���كر 
�رشك���ة مونرتي���ال على تل���ك اجلائزة الت���ي دوًما 
تفاجئنا وت�ش���عدنا وجتعلنا دوًم���ا نختار الذهاب 
اإليه���ا يف كل مرة نقّرر فيها �رشاء �ش���يارة”. فيما 
�رشحت اأمينة الفائزة بجائزة ن�ش���ف الق�ش���ط “مل 

اأفز مطلًقا باأي جائزة �ش���ابًقا ودعوت اهلل بالفوز 
باإحدى تلك اجلوائز، واحلمد هلل اأنه ا�ش���تجاب يل 
���ة واإين قد ا�ش���رتيت �ش���ياراتي قبل موعد  خا�شًّ
ال�ش���حب باأيام قليلة، ونحن من العمالء الدائمن 

ل�رشكة مونرتيال”.

اأعلن���ت �رشك���ة اإبراهيم خلي���ل كانو 
ال�ش���نوية  الرم�ش���انية  حملته���ا  ط���رح 
للمبيع���ات والتي تقدم عرو�ش���اً مميزة 
عل���ى جمموع���ة خمت���ارة م���ن موديالت 
تويوتا باالإ�شافة لفر�شة الفوز بواحدة 

ثالث �شيارات تويوتا جديدة.
وتب���داأ احلمل���ة الرتويجية م���ن االآن 
وت�ش���تمر ط���وال فرتة �ش���هر رم�ش���ان 
املب���ارك وتوف���ر مزايا عدي���دة للعمالء 
منها خ�ش���ومات عل���ى موديالت خمتارة 
من �ش���يارات تويوت���ا، عرو�س متويلية 

ممي���زة، خ�ش���ومات ت�ش���ل اإل���ى 25 % 
عل���ى خدم���ات لومار وزيبارت وفر�ش���ة 
للفوز ب�شيارتن تويوتا Yaris �شيدان 
باالإ�ش���افة اإلى اجلائ���زة الكربى تويوتا 
Prius �ش���يارة الهاي���ربد الكهربائي���ة 

االأولى على م�شتوى العامل.
ويف اإطار احلملة الرتويجية �شيتمكن 
العم���الء م���ن احل�ش���ول عل���ى موديالت 
خمتلف���ة من �ش���يارات تويوتا باأ�ش���عار 
خمف�ش���ة.  وت�ش���مل ه���ذه املودي���الت 
�شيارتي تويوتا Yaris �شيدان االأنيقة 

وتويوت���ا Avalon الفاخ���رة، اإذ تتمتع 
تويوتا Yaris بت�ش���ميم ع�رشي وعملي 
يوفر اأعلى درجات الراحة للركاب ف�شالً 
عن متيزها مب�شتويات عالية من اجلودة 
واالعتمادي���ة مم���ا يع���زز م���ن مكانته���ا 

ك�شيارة �شيدان رائدة يف اململكة. 
Av -  يينم���ا جتمع �ش���يارة تويوتا

lon مبنتهى الدقة بن الرقي والراحة 
كم���ا تنف���رد مبي���زات اأخ���رى كمظهرها 
ال�رشيعة  ا�ش���تجابتها  الالفت،  الريا�شي 

ومق�شوراتها الداخلية الفاخرة.

أجواء مميزة في 
خيمة “الريتز كارلتون”

مع حلول �ش���هر رم�ش���ان 
املبارك عل���ى اململكة، يدعو 
الريتز-كارلت���ون،  فن���دق 
البحرين، مع �رشيكه الر�ش���مي 
كاف���ة  البحري���ن،   VIVA
العائالت وكبار ال�شخ�ش���يات 
واملجموع���ات  وامل�ش���وؤولن 
م���ن ال�رشكات لتجرب���ة فريدة 
باحتفاالت ال�ش���هر الف�ش���يل 

بطريقة ا�شتثنائية. 
فقد ب���ذل املنتجع الفخم 
كافة اجلهود من اأجل الك�شف 
ع���ن جترب���ة جديدة م���ع اأكرب 
�ش���هدتها  رم�ش���انية  خيم���ة 
مملكة البحرين واأكرثها اأناقة 

والتي مت تطويرها بالتعاون 
م���ع امل�ش���مم ال�ش���هري عمار 

ب�شري. 
وق������ال امل����دي����ر ال���ع���ام 
“�شتكون  دانتيل  ب��ول  ج��ان 
مميزة  العام  ه��ذا  احتفاالت 
ب���ال���ف���ع���ل ف���ي���م���ا ن�����ش��ت��ع��د 
يف  االأوق���ات  اأه��م  ال�شتقبال 

العام. 
و����ش���ت���ت���ف���وق اخل��ي��م��ة 
على  ال��ع��ام  ه��ذا  الرم�شانية 
ال�شنوات  يف  قدمناه  ما  كل 
امل��ا���ش��ي��ة ل��ت��وف��ر اأ���ش��ه��ى 
مميزة  واأج������واء  امل���اأك���والت 

للجميع”. 

 “مانجو” يعيد فتح أبوابه في مجمع السيف

احتف���ل حمل ماجن���و باإعادة فت���ح اأبوابه 
م�ش���اء اأم�س يف ال�ش���يف م���ول بح�ش���ور اأكرث 
من 30 زائًرا. ا�ش���رتك يف االحتف���ال اأكرث من 
30 زائ���ًرا مب���ا فيه من امل�ش���اهري املحلين 

وو�شائل االإعالم املتنوعة.  
ويع���د “ماجن���و” عالم���ة جتاري���ة عاملية 
املالب����س  وت�ش���ويق  و�ش���ناعة  لت�ش���ميم 
واالإك�ش�ش���وارات الن�شائية والرجالية. ويتميز 
يدم���ج  وال���ذي  اخلا����س  مبفهوم���ه  ماجن���و 
بن اجل���ودة والت�ش���ميم املبتكر وال�ش���ورة 
املتكاملة للعالمة التجارية. مع اإعادة افتتاح 

املح���ل، ي�ش���تمر ماجنو يف زيادة ح�ش���وره يف 
مملكة البحرين. قال مدير ماجنو اأ. اأ�ش���واثي: 
“نحن �شعداء مبنا�شبة اإعادة افتتاح ماجنو يف 
مملك���ة البحرين. ماجن���و اآالن يف مرحلة تقدم 
وت�ش���تمر منتجاتنا يف ت���رك عالمة مميزة جتاه 
الرجال والن�ش���اء”، كما اأ�ش���اف قائالً “�شوف 
ن�ش���تمر يف العم���ل جاه���داً لعر����س اأف�ش���ل 
املنتجات وتقدمي اأجود خدمة جتاه زبائننا”.

املحل مفت���وح طوال االأ�ش���بوع ويقع يف 
الطاب���ق االأر�ش���ي من ال�ش���يف م���ول بجانب 

حمالت اأخري مثل زارا ومارك�س اآند �شبن�رش.

عروض رمضان “غير عادية” مع “الوطنية للسيارات” 
اأعلنت ال�رشكة الوطنية لل�شيارات املوزع 
“ج���رال موت���ورز” يف مملك���ة  ل����  احل����رشي 
البحري���ن عن “جي اإم �ش���ي” مبنا�ش���بة قدوم 
�شهر رم�شان من خالل تقدمي اأف�شل االأ�شعار 
والعرو�س غري امل�ش���بوقة عند ����رشاء الزبون 
اأي من موديالت جي اإم �ش���ي يوكون 2018، 

�شيريا 2018 اأو تريين 2018. 
ت�ش���مل ه���ذه العرو����س احل�ش���ول على 
ق�ش���ائم وقود، ق�ش���ائم وخ�ش���ومات ت�شوق، 
اإ�ش���افة اإلى فر�شة احل�شول على مبلغ فوري 

ي�شل حتى 3،000 دينار.
واأكد مدير عام ال�رشكة الوطنية لل�شيارات 
رمزي بركات حر�شه الدائم بتقدمي االأف�شل 
لزبائنه وبنمط تناف�ش���ي ق���وي يفر�س ذاته 
يف �ش���وق ال�ش���يارات يف اململكة، وعلى النحو 
الذي يوطد ج�شور الثقة والر�شا بن الوطنية 

وزبائنها املخل�شن. 
ج���رال  اأ�ش���ار مدي���ر مبيع���ات  ب���دوره، 

موتورز م�ش���عب اإبراهي���م يف ال�رشكة الوطنية 
لل�ش���يارات اإلى اأن جميع طاقم عمل مبيعات 
جرال موتورز على اأمت اجلهوزية واال�شتعداد 
خلدمة العمالء، من خالل متديد �ش���اعات عمل 
�ش���االت عر����س ال�ش���يارات حتى 12 م�ش���اًء، 
وتوف���ري اأح���دث املوديالت ك� “جي اإم �ش���ي 
اكوينوك����س  “�ش���فروليه   ،”2018 تريي���ن 

2018”، “�شفروليه ترافري�س 2018”.
يذك���ر اأن ما مييز ه���ذه ال�ش���يارات اأنها 
اقت�ش���ادية يف ا�ش���تهالكها للوق���ود وتعتمد 
على ال�شنف اجليد، مما يجعلها اخليار االأمثل 

للعميل يف ظل ارتفاع اأ�شعار الوقود.
علم���ا اأن ه���ذه العرو�س م�ش���تمرة طوال 
اأي�ش���ا  �ش���هر رم�ش���ان الف�ش���يل، وت�ش���مل 
الت�ش���جيل املجاين، تظليل نوافذ ال�ش���يارة، 

داميوند برايت ومانع لل�شداأ.
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تواجه غادة عبد الرازق �س���غط ت�س���وير م�سل�س���لها 
اجلديد “�سد جمهول” ب�سبب عدم االنتهاء من اإجناز جزء 
كبري من م�س���اهدها يف الفرتة املا�سية الأ�سباب خمتلفة، 
م���ن بينها غيابها املفاجئ عن الت�س���وير اأك���ر من مرة.  

وتتبق���ى للممثل���ة امل�رصية جمموعة كبرية من امل�س���اهد 
جتربه���ا على العمل ب�س���كل يوم���ي الأكر من 14 �س���اعة 
و�س���ط �سغط نف�سي كبري، خ�سو�ساً اأنه يتوقع اأال تنتهي 

من ت�سوير م�سل�سلها اإال مع االأ�سبوع االأخري من رم�سان.
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مسافات

“غوغل” تطلق مزايا جديدة مع حلول رمضان
اأعلن���ت “غوغل”، ع���ن اإطالقها 3 
مزايا جديدة عل���ى خدمة البحث لديها 
مبنا�سبة �سهر رم�سان؛ حيث �ستظهر 
معلومات عن ال�س���هر الف�س���يل �سمن 
نتائ���ج البح���ث عند ا�س���تخدام كلمات 

رئي�سية ذات �سلة باملنا�سبة.
واأزاح���ت “غوغ���ل” النقاب اأي�س���اً 
عن منت���ج جديد يدمج م���ا بني الواقع 
االفرتا�س���ي وف���ن اخل���ط، يف الوق���ت 
الذي ت�س���تعد فيه ال�س���عوب يف جميع 

اأنحاء العامل حللول ال�سهر املبارك.
م�س���تخدمي  باإم���كان  واأ�س���بح 
“غوغل” من جميع اأنحاء العامل االّطالع 
على املعلومات اخلا�سة ب�سهر رم�سان 
مبا�رصة من �سفحة نتائج البحث، ابتداًء 
من 16 ماي���و، وفقط من خ���الل كتابة 

ا�ستف�سارهم عن ال�سهر الف�سيل.
البح���ث  نتائ���ج  و�ستت�س���من 
مواقي���ت  مث���ل  متع���ّددة  معلوم���ات 
ال�س���الة املحلي���ة، ون�س���ائح خا�س���ة 

برم�سان، وو�س���فات رم�سانية رائجة 
على يوتيوب اإلى جانب تطبيقي اجتاه 

الِقبلة وقلم.
تطبي���ق قلم: هو عبارة عن تطبيق 

وي���ب جديد ميكن الو�س���ول اإليه عرب 
االإلكرتوني���ة  املت�س���فحات  خمتل���ف 
ويت�س���ّمن 35 عمالً فنياً ثالثي االأبعاد 
م�س���اركتها  للم�س���تخدمني  ميك���ن 
ب�سهولة مع االأ�س���دقاء واأفراد العائلة 
على �سكل ر�سائل معايدة بحلول �سهر 
رم�سان الف�سيل وعيد الفطر املبارك 

هذه ال�سنة.
اأّم���ا بالن�س���بة للتحدي���ث الثالث، 
فيتيح ا�س���تخدام تطبيق اجتاه الِقبلة 
واإ�س���افة  باالإنرتنت،  االت�س���ال  بدون 
ن�س���خة م���ن التطبي���ق عل���ى ال�سا�س���ة 
الرئي�س���ية، والتطبي���ق ه���و اإلكرتوين 
اأطلقت���ه ال�رصك���ة يف الع���ام املا�س���ي، 
وي�س���تخدم الواقع املع���زز على نظام 

اأندرويد لتحديد اجتاه القبلة.

سويد: “مافيا سكراب 3” تعرض في العيد

ي�س���تعد الفن���ان البحرين���ي لعر����س اجل���زء الثال���ث من 
امل�رصحية الكوميدية “مافيا �سكراب” يف عيد الفطر املقبل.

يخو�س الفنان عبداهلل �س���ويد جترب���ة م�رصحية كوميدية 
جدي���دة، من خالل “مافيا �س���كراب 3”، تاأليف واإخراج ح�س���ن 
االإ�سكايف، واإعداد املخرج امل�س���اعد �سامي ر�سدان، وتعر�س 

اعتبارا من اأول اأيام عيد الفطر يف البحرين.
و����رصح الفن���ان واملخ���رج امل�رصحي عب���داهلل �س���ويد باأن 
امل�رصحي���ة “عمل جميل، ونحن االآن ندخ���ل مرحلة جديدة بهذا 
اجل���زء، اإذ نتناف����س مع االأعم���ال امل�رصحية االأخ���رى به، فالكل 
يبحث عن اإر�س���اء اجلمهور ونف�س���ه، واأال يظهر باأقل م�ستوى 

من العم���ل الفائت، اإننا اأمام حتد كب���ري، وباإذن اهلل 
ننجح يف هذه املغام���رة اجلديدة، بجهود زمالئي 

من فريق العمل”.
واأ�س���اف: “يف اجلزاأي���ن ال�س���ابقني، كن���ا 
نتح���دث عن رجال م���ن كبار ال�س���ن، يعقدون 

النية على تكوين ع�سابة ل�رصقة اأحد البنوك، 
ويف نهاية اجل���زء الثاين و�س���عوا اخلطة 

لل�رصق���ة، ويف اجل���زء الثال���ث �س���رى 
كيفي���ة تنفيذه���ا، خا�س���ة اأنه���م ال 
ميتلكون اخلربة، ف�س���ال عن اأنهم 

كب���ار يف العمر”. وعلى �س���عيد الدرام���ا التلفزيوني���ة، اأبدى 
�س���ويد �س���عادته البالغة بعر�س اآخر عمل له وهو امل�سل�س���ل 
الكوميدي البحريني “بطران عاي�س يومه”، على قناة الظفرة 
يف رم�س���ان املقبل، وتدور اأحداثه ح���ول ابن يعي�س مع والده 
ال���ري ال���ذي يتوفى فيما بع���د، ويكت�س���ف اأن لديه جمموعة 
م���ن االإخوة واالأخ���وات، الأن وال���ده كان مزواج���ا، فيربز �رصاع 
بني االخوة، وبعد مرور الوقت ي�س���طرون اإل���ى التالحم فيما 
بينهم. واأ�س���ار اإلى ان العمل من تاأليف جا�سم اخلراز، واإخراج 
عبداللطي���ف ال�س���حاف، وبطولة هيفاء ح�س���ني وعلي الغرير 

ولطيفة املجرن واإبراهيم البنكي واأحمد مبارك وغريهم.
وكان الفن���ان �س���ويد �س���ارك يف اأك���رب مهرجان 
م�رصح���ي بالبحري���ن، وه���و مهرج���ان اأوال امل�رصحي 
احلادي ع�رص يف فرباير املا�س���ي، حيث تراأ�س جلنة 
تقيي���م العرو����س ومعه عادل �س���م�س وح�س���ني 
الع�س���فور، وكانت هذه الدورة برئا�سة الفنان 
القدير عب���داهلل ملك. يذك���ر اأن الفنان عبداهلل 
�س���ويد من خريجي ق�سم التمثيل واالإخراج 
يف املعه���د الع���ايل للفن���ون امل�رصحي���ة 
)الكويت(، وبداأ م�سواره الفني ممثال 

عام 1989.

    BUZZ      
أحداث

رمب���ا يحدث �س���يء م���ا يغ���ري اأفكارك 
وحتى قراراتك.

اعمل بجهد وال تلتفت لالإ�س���اعات من 
حولك.

اهت���م بق�س���ايا اأبنائ���ك يف املدر�س���ة 
وتابعهم.

كل م���ا حتتاج اإليه اليوم هو اأن تتحلى 
بالهدوء.

اخل���روج يف نزه���ة اف�س���ل ح���ل ه���ذا 
اال�سبوع.

ال تت�رصع وانت يف اول ال�سلم... انتبه.

رمبا ريا�سة كرة ال�سلة ال تنا�سبك.

من االأف�سل اأن توؤجل اتخاذ اأي قرارات 
اليوم.

ال�سحة غالية فحافظ عليها جيدا.

ال تقدم على م�رصوع قبل الدرا�سة.

اهت���م مب�س���اريعك وعمل���ك وال تن����س 
الراحة.

البي���ت هو مكان ال�س���كينة. ح���اول اأن 
ت�سرتخي.

الحمل:

األسد:

القوس:

الجوزاء:

الميزان:

الدلو: 

الحوت:

الثور: 

العذراء: 

الجدي:

السرطان:

العقرب: 
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1916
ف��رن�����س��ا وب��ري��ط��ان��ي��ا 
ال��ق��اه��رة  ت��وق��ع��ان يف 
بيكو  �سايك�س  اتفاقية 
التي تقا�سمتا مبوجبها 
ارا���س��ي االم��رباط��وري��ة 
ال�����رصق  ال��ع��ث��م��ان��ي��ة يف 

االأو�سط.

1918
االأم��ريك��ي  الكونغر�س 
ملكافحة  قانونا  يتبنى 
انتقاد  يعترب  ال�سغب 
احلكومة جرمية عقوبته 

ال�سجن.

1929
ل��ت��وزي��ع  ح��ف��ل  اأول     
ج���وائ���ز االو����س���ك���ار يف 
ممثل  اف�سل  هوليود: 
امييل جينينغز واف�سل 

ممثلة جانيت غاير.
1943 

احلرب العاملية الثانية: 
القوات االملانية ت�سحق 
معزل  يف  اليهود  مترد 

وار�سو.

1966
احل�������زب ال�����س��ي��وع��ي 
ال�����س��ي��ن��ي ي���ب���داأ ث���ورة 

ثقافية يف ال�سني.

1974
اإع����ادة ان��ت��خ��اب ج��وزف 
ب������روز ت��ي��ت��و رئ��ي�����س��ا 
ليوغو�سالفيا لكن مدى 

احلياة هذه املرة.
1975 

اول  ت��اب��ي��ي  ج��ون��ك��و 
قمة  ال��ى  ت�سل  ام����راأة 

ايفر�ست.

نجوم البحرين والوطن العربي في “بطران عايش يومه”

ي�س���ارك ع���دد كبري من جن���وم البحري���ن والوطن 
العربي يف امل�سل�س���ل الكوميدي “بطران عاي�س يومه” 
من تاأليف الكاتب جا�س���م اخلراز واخ���راج عبداللطيف 
ال�س���حاف وم�س���اهمة فني���ة املخرج البحرين���ي القدير 
احم���د يعق���وب املقلة وال���ذي �س���يعر�س عل���ى قناة 
“الظفرة” االماراتية يف طوال �س���هر رم�س���ان، وتدور 
احداث هذا العمل يف قالب كوميدي مت�سل�سل ويطرح 
ق�س���ية اجتماعي���ة تتطل���ب الوع���ي واالهتم���ام وهي 
ق�س���ية تعدد الورثة ومن جن�سيات خمتلفة، ويبدو ان 
الكاتب اخلراز يريد ان يطلع امل�ساهد على التطورات 
املختلفة التي حتدث يف البيوت ب�س���بب هذه امل�سكلة 
وحتليلها والتعب���ري عن ال�رصاعات املادي���ة والفكرية 

التي يدخل فيها االن�سان. 
تتمحور ق�سة امل�سل�س���ل فيما يلي: يتوفى االأب 
ت���اركا خلفه االم���وال واالمالك واالبن الوحيد �س���احب 
اخلم�س���ة والثالثون عاما يف منزل ال ي�ساطره احد �سوى 
اخلادمة وحار�س املنزل. يح�رص حمامي العائلة ملتابعة 
مو�س���وع االإرث، فيخرب االبن ان هنالك من �سيتقا�سم 
معه ممتلكاته وه���ي اخت له من زجنبار حيث ان والده 
ت���زوج �رصا هن���اك، فيلج���اأ االبن الى حار����س املنزل يف 
حماولة الإيجاد حل لهذه امل�س���كلة، ومن ثم تظهر اخت 
خليجي���ة وبعدها م�رصية وفرن�س���ية ومن هنا تت�س���اعد 

االأحداث وامل�ساكل. 
�سخ�سيات امل�سل�سل

علي الغرير “ جمعة” 
35 �س���نة عاطل عن العم���ل اعتمد يف حياته على 

ابيه وممتلكاته يحب فتاة ا�سمها �سماح ويريد الزواج 
منها. 

سليمان عيد “عوض اهلل “
يعم���ل كحار����س للمن���زل ومبثابة العق���ل املدبر 

جلميع اخلطط التي تبوء بالف�سل.
امل العنربي “ نورة “

دكتورة تكت�س���ف ان امها كذبت عليها واخربتها 
بان ابوها متوفى لتت�سح ال�سورة فيما بعد وتعلم ان 

لها اخوة واخوات ثم تتزوج الدكتور حمد. 

هيفاء حسين “ ميرميه”
 اخت جمعة، تريد الزواج با�رصع وقت ممكن وباأي 

�سخ�س كان. 

سلوى بخيت “ شاهينه”
امراة من زجنبار قوية البنية حادة الطباع تت�ساجر 

وت�رصب عندما تغ�س���ب وتع�س���ق زوجها �ساندو الذي 
يرتكها ويتزوج من غريها ويهرب.

 احمد مبارك “ عبداللطيف “
حمامي فا�سل ويحاول ب�ستى الطرق �سق طريقه 
للو�سول الى الروة مهما كانت الو�سيلة اال ان جمعة 

وعو�س يعلمان نواياه. 

خليل الرميثي “ مفلح “
بدوي م�س���اك�س يف الثالثينات م���ن العمر يطلب 
من والده ان يخطب ل���ه اخت جمعة ليفاجئ بانه يريد 

الزواج من �ساهينه زوجة �ساندو. 

احمد مجلي “ ساندو”
زوج �س���اهينه، يعمل كقر�س���ان يف البحر. يقع يف 

غرام ح�سنه ام نوره ويتزوجها ويهربان. 

شفيقة يوسف “ ام حمد”
ربة منزل ال توافق على زواج حمد من نورة الى ان 

تقبل باالمر الواقع. 

مرام عبدالعزيز “ مزنة”
ابن���ة �س���يخ القبيل���ة، يزوجه���ا ابوها من �س���بيت 

وي�سافران الى فرن�سا. 

محمد ياسين “ الشيخ معضد”
خال جمعة، �س���يخ قبيلة ينوي ال�سفر لفرن�سا بعد 

زواج ابنته من �سبيت. 

مها ابو عوف “ حسنية “
تاأت���ي للمنزل بغر����س ان ت�س���اند ابنتها نورة يف 
وجه ما يحيكه جمعة من خمططات ومن ثم تتعرف على 

�ساندو وتتزوجه. 

ابراهيم البنكي “ ابو حسين “
�س���ديق والد جمعة يبلغ من العمر �ستني �سنه اال 
انه الزال مغرم بال�س���فر وال�س���ياحة وهو ال�ساهد على 

جميع الزيجات.
عبداهلل سويد “ ياكي “

خ���ال �س���اهينه، ياأت���ي ليح���اول اقناع �س���اهينه 
بالع���ودة مع���ه لزجنب���ار ولك���ن بع���د ح�س���وره تقنعه 

�ساهينه بعدم العودة. 
االء شاكر “ سماح “

تعم���ل يف حم���ل عطور وتكون مو�س���ع ن���زاع بني 
جمعة وحمامي العائلة عبداللطيف. 

حسن محمد “ الدكتور حمد”
دكتور يعمل يف نف�س امل�ست�س���فى مع الدكتورة 
نورة. .تتوتر العالقة بينهما ب�سبب وجود فتاة متدربة 

يف امل�ست�سفى. 

اأ�سامة املاجد
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األخيرة

دوالر مليون   157 العارية” بـ  “اللوحة 
   حقق���ت اللوح���ة العاري���ة التي ر�س���مها 
الفنان الإيط���ايل اأميديو موديلياين التوقعات 
ب�س���اأن �س���عرها، حيث بيع���ت مقاب���ل 157.2 
ملي���ون دولر يف مزاد لدار �س���وذبي، الإثنني، 
حمقق���ة بذلك رابع اأعلى �س���عر لعم���ل فني يف 
م���زاد، لكنه���ا مل حتقق رقم���ا قيا�س���يا جديدا 
للفنان نف�س���ه. وكانت دار مزادات “�سوذبي” 

ق���د قدرت �س���عرا يتجاوز 150 ملي���ون دولر للوحة )نو كو�س���يه(، وهو ما يجعل اللوحة املر�س���ومة يف 
الع���ام 1917، اأعلى الأعمال الفنية من حيث تقديرات ال�س���عر يف تاريخ الدار. لكن اللوحة التي حققت 
التوقعات ب�ساأن �سعرها وف�سلت يف حتقيق رقم قيا�سي برغم اأنها من اأعمال موديلياين، بيعت باأقل من 
�س���عر اأعمال فنية حققت اأرقام بيع قيا�سية يف مزادات يف الآونة الأخرية. وكان اأبرزها لوحة )�سالفاتور 
موندي( لليوناردو دافن�س���ي التي و�س���ل �س���عرها اإلى 450.3 مليون دولر، يف دار مزادات كري�س���تي 
يف نوفمرب، بعد مناف�س���ة �رش�س���ة بني عدد من كبار هواة اقتناء الأعمال الفنية. و�س���ارعت �سوذبي اأثناء 
املزاد بالإ�س���ارة اإلى اأن لوحة )نو كو�س���يه( حققت اأعلى �سعر لأي عمل فني بيع يف تاريخ دار املزادات 
الت���ي يبلغ عمرها 274 عاما. وم���ن الأعمال الفنية الأخرى التي بيعت يف املزاد لوحة )لرييبو�س( لبابلو 
بيكا�سو التي حققت 36.9 مليون دولر، متجاوزة بذلك اأعلى تقدير �سعري لها عند 35 مليون دولر.

بريطانيا  يف  املالكة  العائلة  ثروة  دوالر..  مليار   88
يف  الأنظ���ار  تتج���ه     
العائل���ة  اإل���ى  بريطاني���ا 
املالك���ة م���ع ترق���ب حف���ل 
زواج الأم���ري هاري ال�س���بت 
املقبل، ول�س���ك اأن العائلة 
املالك���ة الربيطانية متتلك 
الكثري م���ن الأموال لتتحمل 

تكاليف زيجاتها الباهظة.
العائلة  ث���روة  وتق���در 
ملي���ار   88 بنح���و  املالك���ة 
بح�س���ب جمل���ة “فورب����س” 

وتعترب امللكة اإليزابيث الأغنى يف عائلتها، حيث تقدر ثروتها ب� 530 مليون دولر، ولكن كيف جتني 
امللكة هذه الأموال؟ وتت�س���من ثروة امللكة ال�سخ�س���ية اأ�س���ول من حمفظة ا�ستثماراتها، والتي ت�سمل 
Sa n يف �س���كوتلندا ومنزل Balmoral Castle  ململجوهرات والعقارات التي ورثتها عن والدها مثل

dringham. وتقدر القيمة الإجمالية لهذين املنزلني بنحو 175 مليون دولر. كما اأن م�ساركة امللكة 
يف �سباقات اخليول مربحة اأي�سا، فهي اأدخلت لها نحو 9 ماليني دولر خالل العقود الثالثة الأخرية.

ودخل اآخر للملكة، وهو خم�س�ساتها التي تتلقاها من احلكومة؛ لتغطية تكاليف الواجبات الر�سمية 
مثل ال�س���فر وال�ستقبالت، واأعمال ال�سيانة يف الباكنغهام بال�س، حيث بلغت هذه املخ�س�سات 100 
مليوِن دولر العام املا�س���ي. وحت�س���ل امللكة اأي�سا راتبا �س���هريا من دوقية لنكا�سرت، يقدر بنحو 25 
مليون دولر �سنويا، باعتبار اأن امللكة هي دوقة لنكا�سرت. اأما ابنها الأمري �سارلز، فتقدر ثروته ب� 400 
مليوِن دولر. ويف املجموع ، تقدر ثروة العائلة املبا�رشة للملكة اليزابيث الثانية باأكرث من مليار دولر.

لإلعالن على
الموقع اإللكتروني والسوشيال ميديا

@albiladpress @albiladpress @albiladnews
17111501  n  32224492

 عبدالنبي ال�شعلة 
رئي�س جمل�س الإدارة

 اأحمد البحر 
الرئي�س التنفيذي

 م�ؤن�س املردي 
رئي�س التحرير

 اأمين همام 
مدير التحرير

abdulnabi.alshoala@albiladpress.comahmed.bahar@albiladpress.commoanes.almardi@albiladpress.comayman.hamam@albiladpress.com

ت�سدر عن دار البالد لل�سحافة والن�رش والتوزيع 

  للتوا�سل مع ق�سم العالنات : املكتب: n 17111501 17111508 ، النقال: n   39615645  n  32224492   فاك�س: 17580939            ال�سرتاكات والتوزيع : املكتب n 17111432  الفاك�س: 17111434

تطبع يف موؤ�س�سة الأيام للن�رش

اإدارة التحرير: تلفون: n 17111444 00973 فاك�س: n 17111467 00973  �س.ت:n 67133 �س.ب : 385

الفجــر: 03:25
الظهـر: 11:34 
العصــر: 03:03
المغرب: 06:18
العشاء: 07:48

مواقيت 
الصالة

املمثلة الفرن�سية من اأ�سل تون�سي �سونيا بن عمار على الب�ساط الأحمر خالل م�ساركتها يف مهرجان كان ال�سينمائي بجنوب فرن�سا. )ا ف ب(

الطقس المتوقع لمملكة البحرين
إدارة الرصاد الجوية

www.bahrainweather.gov.bh
Tel: 17323073 - 17321175

  - جميع الحقوق محفوظة لدارة إلرصاد الجوية    
  وزارة المواصلت و التصالت © 2011 

الطقس المتوقع للثلثة أيام القادمة  

السبت الجمعة الخميس
43º 33º 40º 32º 39º 32º

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 15 الى 10ولكنها عموما شمالية من 
عقدة احيانا خلل النهار.

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 10ولكنها عموما شمالية شرقية من 

 عقدة احيانا.15الى 

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 15 الى 10ولكنها عموما شرقية من 

عقدة احيانا.

الطقس لهذا اليوم
الربعاء

27/07/2016

40º 32º
الطقس

 حار ورطب ولكنه مغبر احيانا مع بعض
السحب.

الرياح
  عقدة12 الى 07عموما شمالية شرقية من 

  عقدة احيانا خلل17 الى 12وتصل من 
النهار.

تحذير
ليوجد.

درجات الحرارة "الشرق الوسط"

13 KT

16 KT

17 KT

17 KT

صنعاء
22º 18º

عمان
35º 21º

الدوحة
36º 33º

أبوظبي
38º 32º

بيروت
28º 23º

مسقط
32º 27º

القاهرة
38º 21º

بغداد
46º 29º

الكويت
44º 35º

05:02ص شروق الشمس

06:26م غروب الشمس

11:54م بزوغ القمر

12:14م أفول القمر

10:44ص أعلى مد ≈⇑

05:08م أدنى جزر ≈⇓

المنامة

الرياض
43º 31º

 من قدم الى قدمين عند السواحل
  اقدام في عرض4 الى 2ومن 

البحر.

 ارتفاع الموج

حالة 
الطقس

الطق�س املتوقع لهذا 
اليوم �سيكون ح�سن ن�سبيا 

مع بع�س ال�سحب.

الرياح �سمالية من 8 اإلى 13 
عقدة وت�سل من 15 اإلى 20 

عقدة اأحيانا.

ارتفاع املوج من قدم اإلى قدمني قرب ال�سواحل، 
ومن 3 اإلى 5 اقدام يف عر�س البحر.

درجة احلرارة العظمى 34 وال�سغرى 26 درجة مئوية.
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