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26 شعبان 1438

للتحديات حا�سمة  ملواجهة  الريا�ض” منطلق  “قمم 
ترامب يوؤكد اأن العالقات مع البحرين لن ت�شهد توتًرا... العاهل:

�لريا�س - بنا: �سارك عاهل �لبالد �ساحب 
�جلالل���ة �ملل���ك حم���د ب���ن عي�س���ى �آل خليفة 
يف �فتت���اح �أعمال �لقم���ة �لعربية �الإ�س���المية 
�الأمريكي���ة، �لت���ي عق���دت يف مرك���ز �ملل���ك 
عبد�لعزي���ز �ل���دويل للموؤمت���ر�ت بالعا�س���مة 
�ل�س���عودية �لريا�س، حيث وج���ه جاللة �مللك 
كلم���ة �إل���ى �لقم���ة �لعربي���ة �الإ�س���المية قال 
فيه���ا:”�إن �جتماعن���ا هذ� �سيوؤ�س����س ملرحلة 
�أك���ر �زده���اًر� للتع���اون بيننا، كما �س���يكون 

منطلًقا قوًيا ومرتكًز� �س���لًبا ملو�جهة حا�سمة 
ملختل���ف �لتحديات �لتي تو�ج���ه دولنا وتوؤثر 
بتد�عياتها �خلطرية على م�س���تقبل �سعوبنا، 
حي���ث جتمعنا �أهد�ف م�س���رتكة، وهي معاجلة 
خمتل���ف �لق�س���ايا �لت���ي مت����س �أم���ن �لعامل 
و�س���المته و�لتعام���ل �لفاع���ل معها، و�إر�س���اء 
ركائز ر��سخة لالأمن و�ل�سلم من �أجل عامل �أكر 

�أمناً و��ستقر�ر�ً و�زدهاًر�.
م���ن جان���ب �آخ���ر �أك���د رئي����س �لوالي���ات 

�ملتح���دة �الأمريكية دونالد تر�مب �أثناء لقائه 
مع عاه���ل �لبالد �أم����س، �أن عالق���ات �لبلدين 

�ستقوى، ولن ت�سهد �أي توتر بعد �الآن.
يف ح���ني قال خ���ادم �حلرم���ني �ل�رصيفني 
�لعاه���ل �ل�س���عودي �مللك �س���لمان يف خطاب 
�أم����س �الأح���د خ���الل زي���ارة �لرئي����س  �ألق���اه 
�الأمريك���ي دونالد تر�م���ب للمملكة �إن �لنظام 

�الإير�ين ي�س���كل “ر�أ�س حربة” 
�الإرهاب �لعاملي.

مواقفها مو�شع احرتام عاملي... رئي�س الوزراء:

ال�سعودية قادرة على مّل �سمل امل�سلمني

البونوظة: الت�سجيل “اأونالين” للم�ستجدين من اخلارج

�أ�س���ارت �لوكيل �مل�س���اعد للتعليم �لعام 
و�لفن���ي ب���وز�رة �لرتبي���ة و�لتعلي���م لطيف���ة 
�لبونوظ���ة �إلى �أن �ل���وز�رة تعم���ل حالياً على 
�لب���دء بتد�س���ني �لت�س���جيل �الإلك���رتوين على 
موق���ع �ل���وز�رة للطلب���ة �مل�س���تجدين للع���ام 
�لدر��س���ي �ملقب���ل مم���ن ه���م خ���ارج مملك���ة 

�لبحرين، والأ�سباب مقبولة.
وقالت “�إن وز�رة �لرتبية و�لتعليم تقوم 

بو�سع ما يقارب 200 من �ملقاعد �الحتياطية 
للطلبة ممن ي�سملهم �ل�سن �لقانوين �مل�سموح 
للت�سجيل للعام �لدر��سي �ملقبل”. و�أو�سحت 
�أنه يوجد بع�س �لطلبة مل يتم ت�س���جيلهم هم 
م���ن �ملتخلفني عن �لت�س���جيل لظروف خارجة 
عن �الإر�دة، لتد�عيات �سفر، ولعمل �آبائهم يف 
�ل�س���فار�ت بخارج �لبالد. وقالت “هناك توجه 
من �لوز�رة لتحديد �سن قانوين لتمكن �أولياء 

�الأمور من ت�س���جيل �أطفالهم بريا�س 
�الأطفال”.

�أ�س���اد رئي�س �لوزر�ء �س���احب �ل�س���مو 
�مللكي �الأمري خليفة بن �س���لمان �آل خليفة 
بالدور �لريادي �لذي ت�س���طلع به �ململكة 
�لعربي���ة �ل�س���عودية �ل�س���قيقة يف قي���ادة 
�الأمتني �الإ�س���المية و�لعربية، معرًبا �سموه 
ع���ن �أمله يف جناح �لقمم �لتي ت�ست�س���يفها 

�ململكة مع �الإد�رة �الأمريكية. 
وقال �س���احب �ل�س���مو �مللك���ي رئي�س 
ع���دد�  �س���موه  ��س���تقبال  خ���الل  �ل���وزر�ء، 

�لتجاري���ة  و�لفعالي���ات  �مل�س���وؤولني  م���ن 
و�لفكري���ة  و�مل�رصفي���ة  و�القت�س���ادية 
و�الإعالمي���ة يف ق����رص �لق�س���يبية �أم����س، �إن 
ثبات �ململكة �لعربية �ل�سعودية �ل�سقيقة 
بقي���ادة خ���ادم �حلرمني �ل�رصيف���ني �مللك 
�س���لمان ب���ن عبد�لعزي���ز �آل �س���عود عل���ى 
مو�قفه���ا مو�س���ع تقدي���ر و�ح���رت�م �لعامل 
�أجمع، موؤكد� �س���موه �أن �ل�س���عودية قادرة 
على مل �س���مل �لعرب و�مل�س���لمني وتوحيد 
كلمته���م ملا في���ه �خل���ري الأمتْين���ا �لعربّية 

4و�الإ�سالمّية.
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ك�س���ف �لرئي�س �لتنفيذي لبور�سة �لبحرين �ل�س���يخ خليفة بن �إبر�هيم �آل 
خليفة عن نية �لبور�س���ة مر�جعة وتعديل جميع �لر�س���وم �لتي تتقا�س���اها جر�ء 
�خلدمات �لتي تقدمها مع مطلع �لعام �ملقبل. و�أكد يف لقاء خا�س مع “�لبالد”، 
�أن �لر�سوم �جلديدة تتما�س���ى مع �لتطور وحتديث منظومة �لتد�ول، لكنها لن 

تكون بعيدة عن تلك �لتي تتقا�سها �لبور�سات يف �ملنطقة.
وربط �ل�س���يخ خليفة �خلطوة باإمكانية و�س���ول �لبور�سة �إلى �لربحية خالل 

�ل�سنو�ت �لقريبة، تاركا �لباب مفتوًحا لتوقعات حتقيق ذلك.
وكان���ت �حلكومة تخ�س����س للبور�س���ة �س���ابقا مو�زنة �س���نوية بو�قع 2.5 
مليون دينار، قل�س���تها �إلى ن�سف مليون دينار فقط مع بدء �إجر�ء�ت �لتق�سف 
يف �ململكة. �إال �أن �لرئي�س���ي �لتنفيذي ز�د على ذلك بالقول: �س���يتوقف �لدعم 

نهائيا �لعام 2019.  وتوقع �أن ي�س���تقطب �ل�س���وق �ال�ستثماري مطلع 
�لعام �ملقبل نحو 6 �رصكات.

خليفة بن اإبراهيم: الدعم احلكومي للبور�سة �سيتوقف يف 2019

• �لرئي�س �لتنفيذي لبور�سة �لبحرين متحدًثا ل�“�لبالد”	

بحر: الطفرة الإعالمية اأثرت على الأمن القومي العربي

للمربة “رايات” التابعة  لبطاقة  تن�سم  موؤ�س�سات   4

نظمت �جلامعة �خلليجية مبقرها �س���باح 
ي���وم �أم�س ملتقاها �الإعالم���ي �الأول “�الإعالم 
وحتدي���ات �خللي���ج �لعرب���ي”، و�أك���د وكيل 
وز�رة �س���وؤون �الإع���الم عبد�لرحمن حممد بحر 
�أن ه���ذ� �مللتق���ى ينعقد يف ظ���روف دقيقة 
تتمث���ل فيم���ا تتعر����س ل���ه �ملنطق���ة م���ن 
تهدي���د�ت و�أعم���ال عنف و�إره���اب، وتنامي 

خارجي���ة  وتدخ���الت  �لكر�هي���ة،  خلطاب���ات 
ب�سوؤونها �لد�خلية بهدف زعزعة ��ستقر�رها، 
وت�سويه �س���ورتها، وجرها حلروب طائفية، 
وطم����س مالم���ح �لدول���ة �ملدني���ة �حلديثة، 
وقال: “من �ملوؤ�سف له �أن �لطفرة �الإعالمية 
�لعربية كانت لها �نعكا�س���ات �س���لبية على 
�الأمن �لقومي �لعربي، �إذ بد� و��سحاً �ن�سغال 

�لكثري من �لف�س���ائيات بامل�س���الح 
�لربحية �أو �ل�رص�عات �ل�سيا�سية”. 

�ملنام���ة - بن���ا: حتقيًق���ا مل�س���اعيها نح���و 
�ملزيد من �لتعاون و�لتن�س���يق بني �ملوؤ�س�سات 
�حلكومية و�خلا�س���ة يف مملكة �لبحرين؛ من �أجل 
�إثر�ء جترب���ة �لطلبة عرب تو�س���ع نطاق �خلدمات 
�ملقدمة لهم بح�س���ب �حتياجاتهم ومتطلباتهم 
يف �ملرحل���ة �جلامعي���ة، �أعلنت �مل���ربة �خلليفية 
عن �ن�س���مام 4 موؤ�س�س���ات جتارية �إلى �ملحالت 
�ملعتمدة يف بطاقة “ر�يات”، و�لتي ُطرحت منذ 
مار�س 2016 ومتنح �لطلبة �ملنت�سبني لربنامج 
ر�يات للمنح �لدر��س���ية �لعديد من �ملز�يا مثل 

ح�س���ولهم عل���ى �خلدم���ات �خلا�س���ة بحياته���م 
�جلامعية. 

م���ن جانبه���ا تقدمت رئي�س���ة جمل����س �أمناء 
“�ملربة �خلليفية” �سمو �ل�سيخة زين بنت خالد 
ب���ن عب���د�هلل �آل خليفة بجزيل �ل�س���كر �إلى جميع 
�ملوؤ�س�س���ات �س���من هذه �حلملة �لت���ي تعزز من 
جتربة �لطلبة �جلامعية ب�س���كل يومي، كما �أثنت 
على جميع �ملوؤ�س�س���ات �لتي ت�س���اهم يف بر�مج 

�ملوؤ�س�س���ة �ملختلف���ة به���دف �الرتقاء 
بامل�سرية �لتعليمية يف �لبحرين.
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احتياطي الأجيال ي�سجل عوائد بقيمة 24 مليون دولر 
�ملنام���ة - وز�رة �ملالي���ة: �أعل���ن 
�حتياط���ي �الأجي���ال �لقادم���ة �إغ���الق 
ح�س���اباته �خلتامي���ة لل�س���نة �ملالي���ة 
 2016 دي�س���مرب   31 يف  �ملنتهي���ة 
و�ملدقق���ة من قب���ل دي���و�ن �لرقابة 

�ملالية و�الإد�رية و�ملدقق �خلارجي.
و�أظه���رت �حل�س���ابات �خلتامي���ة 
حتقي���ق �الحتياطي لعو�ئ���د �إجمالية 
قيمته���ا 24.1 ملي���ون دوالر، مبا يف 
ذل���ك حتقي���ق عائ���د على متو�س���ط 
�ال�س���تثمار�ت بن�س���بة 5.3 %، �الأم���ر 
كل  �أرب���اح  حتقي���ق  يعك����س  �ل���ذي 
ع���ام دون �أدن���ى خ�س���ارة منذ �إن�س���اء 
�الحتياط���ي مبوج���ب �لقان���ون رق���م 

)28( ل�س���نة 2006 �ل�س���ادر 
10يف 17 يوليو 2006.

الزالق تتحول خللية نحل لبناء خط 

االأنابيب مع ال�شعودية

يف اآ�شيوية بناء االأج�شام... 

ذهبية وبرونزيتان للبحرين 

ترامـب يدعـو للق�شـاء علـى االإرهـاب 

وعـزل اإيـران

اقتصاد البالد

البالد سبورت

بالدنا
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خادم احلرمني: النظام االإيراين ي�شكل راأ�س حربة االإرهاب
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• جاللة �لعاهل لدى م�ساركته يف �فتتاح �لقمة �لعربية �الإ�سالمية �الأمريكية	

•  �سمو رئي�س �لوزر�ء لدى ��ستقباله عدًد� من �مل�سوؤولني	

�أمين همام

 مروة خمي�س

• •�لنمو �ملحقق يف �إجمايل �الأ�سول	 �جمايل �أرباح �ل�سنة و�لدخل �ل�سامل	

مازن �لن�سور

�إبر�هيم �لنهام

 ت�سوير: ر�سول �حلجريي
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قيادة ترامب ا�شتوعبت امل�شاكل التي تهدد اجلميع واأبدت القوة عند اللزوم

التعاون والت�شامح والتعاي�ش مرتكزات للم �شمل الأمم واملجتمعات

جاللته يوؤكد اأنه مهما كرب االإرهاب فعزمية هزميته اأكرب... العاهل:

خالل م�شاركة جاللته يف القمة العربية االإ�شالمية  االأمريكية... العاهل:

الريا�س-بن���ا: �ش���ارك عاه���ل الب���الد �شاح���ب 
اجلالل���ة املل���ك حمد بن عي�ش���ى اآل خليف���ة، بح�شور 
ويل العهد نائب القائد االأعلى النائب االأول لرئي�س 
جمل�س ال���وزراء �شاحب ال�شمو امللكي االأمري �شلمان 
بن حم���د اآل خليف���ة، اأم����س اإخوانه اأ�شح���اب اجلاللة 
وال�شمو ق���ادة دول جمل����س التعاون ل���دول اخلليج 
العربي���ة يف اأعم���ال القم���ة الت���ي عقدت م���ع رئي�س 
الواليات املتحدة االأمريكية ال�شديقة دونالد ترامب 
وذلك يف املركز امللك عبدالعزيز الدويل للموؤمترات 

بالعا�شمة ال�شعودية الريا�س.
وق���د األقى جاللة امللك كلم���ة �شامية فيما يلي 

ن�شها: 
ب�شم اهلل الرحمن الرحيم 
خادم احلرمني ال�رشيفني،

فخامة الرئي�س،
اأ�شحاب ال�شمو، 

ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،
 ي�شعدن���ا اأن نعرب عن خال����س ال�شكر واالمتنان 
لكم اأخانا خ���ادم احلرمني ال�رشيف���ني، على دعوتكم 
الكرمي���ة وح�ش���ن اال�شتقب���ال وك���رم ال�شيافة التي 
احطتمونا بها منذ و�شولنا اإلى بلدنا العزيز اململكة 
العربي���ة ال�شعودي���ة ال�شقيق���ة. وي�شعدن���ا اأي�شاً اأن 
نرحب بفخامة الرئي�س دونالد ترامب رئي�س الواليات 
املتحدة االأمريكي���ة ال�شديقة يف هذا االجتماع الهام 

الذي يوؤكد عمق العالقة القائمة بيننا.
 اإنن���ا يف ه���ذا االجتم���اع جتمعن���ا ق�شي���ة واحدة 
م�شرتك���ة، نحو خلق ع���امل اأكر اأمناً واأك���ر ا�شتقراراً 
وازدهاراً، فمعاً �ش���وف نواجه التهديدات، و�شنبحث 
ع���ن فر�س جديدة، واالأمل يحدونا اليوم باأن نتمكن، 
ب���اإذن اهلل وعون���ه، من العمل على بن���اء اأ�ش�س متينة 
لل�شل���م واالأمن، اأ�ش�س من �شاأنها اأن حتقق االعتدال، 
وتر�ش���ي ثقافة التعاي�س والت�شام���ح املتبادل، وهو 
ال�شيء الذي نهدف اإلى حتقيقه جميعا. وفيما يتعلق 

باأم���ن وا�شتقرار منطقة اخلليج العربي، فاالأمر يعود 
الإي���ران التي يجب عليها الكف ع���ن ت�شدير ثورتها 
وعن اإث���ارة التط���رف الطائفي يف املنطق���ة ولتعلم 
جيدا اننا هنا �شع���ب واحد. ويف م�شاعينا هذه، نعرب 
عن خال����س تقديرنا ملا يربطن���ا بالواليات املتحدة 
االأمريكية من �شداقة وما نلقاه منها من دعم، حيث 
كانت على الدوام � وال تزال � حليفة ململكة البحرين، 
ب���ل حليفة ل���دول املنطق���ة باأ�رشها من اأج���ل ال�شالم 
والرخاء. فك���م ي�رشنا اليوم اأن نرحب ب�شيفنا الكرمي 
فخام���ة الرئي����س دونال���د ترامب الذي ع���رب بوجوده 
بينن���ا عن مدى تقديره ل���دول جمل�س التعاون لدول 
اخللي���ج العربية، واأقام دلي���ال وا�شًحا على رغبته يف 
تعميق اأوا����رش ال�شداقة على امل�شتويات كافة، بني 

الع�شكريني، وبني احلكومات، وبني ال�شعوب.
واالأه���م م���ن ذل���ك كل���ه ه���و اأن �شداقتن���ا مع 
الوالي���ات املتح���دة االأمريكية هي اأم���ر حيوي لالأمن 
العاملي، والتعاون الع�شكري بيننا هو تعاون مكثف 
ويعود لعق���ود عديدة، حيث تتخ���ذ القوة االأمريكية 

يف ال����رشق االأو�شط من مملكة البحري���ن مقًرا لها منذ 
االأربعيني���ات من القرن املا�ش���ي، ويقوم االأ�شطول 
االأمريك���ي اخلام�س ب���دور رئي�ش���ي يف �شمان تدفق 
النف���ط ومكافح���ة القر�شن���ة وتاأمني حري���ة التجارة 
وحري���ة حركة ال�شف���ن يف اخللي���ج العربي وم���ا وراء 
البحار، ما كان له اأهمي���ة حا�شمة بالن�شبة لال�شتقرار 

العاملي وهو اأ�شا�س يجب اأن نبني عليه اليوم.
خ���ادم احلرم���ني ال�رشيف���ني، فخام���ة الرئي����س، 

اأ�شحاب ال�شمو االأخوة االأعزاء، 
  اإن ما ت�شهده املنطق���ة من تطورات مت�شارعة 
واأزم���ات معق���دة وم���ا يواجه الع���امل م���ن تهديدات 
خط���رية تتطل���ب ابق���اء قن���وات االت�ش���ال املبا����رش 
مفتوح���ة بني ال�رشكاء، وت�ستوجب االنخراط يف تعاون 
قوي و�شام���ل على جمي���ع اجلبهات، كم���ا ينبغي اأن 
يك���ون هناك ت�ش���اور م�شتم���ر ب���ني حكوماتنا وبني 
اجله���ات الع�شكري���ة يف بلداننا ملواجه���ة التحديات 
وتكوين جبه���ة موحدة ملحاربة االإره���اب والتطرف. 
لتكون الر�شالة التي نوجهها من خالل هذا االجتماع، 

ان���ه مهما ك���رب حج���م االإرهابي���ني، ف���ان عزمنا على 
هزميتهم اأكرب.

  ويف �شعين���ا لتحقي���ق كل ه���ذه االأم���ور، فاإننا 
نتطل���ع اإلى العم���ل مع الواليات املتح���دة االأمريكية 
ال�شديق���ة، مل���ا له���ا من تاأث���ري اإيجاب���ي عميق على 
ال�ش���الم واال�شتقرار يف العامل، حي���ث قامت وال تزال 
تقوم حتى الي���وم، بف�شل نفوذها ال���دويل وقوتها 

وحكمتها، بدور حموري يف هذا ال�شاأن.
فخام���ة الرئي����س دونال���د ترام���ب، لق���د اأثبتم، 
خ���الل فرتة وجيزة من قيادتك���م احلكيمة، ا�شتيعابا 
كام���ال للعوامل الكامنة وراء امل�شاكل التي حتا�رشنا، 
و�شعيت���م بال كلل الى معاجل���ة االأخطار التي تهددنا 
جميع���ا، كما اأظهرمت القدرة عل���ى اإدراك االمور على 

حقيقتها، واأبديتم القوة عندما لزم االأمر.
  واإن �شجلك���م امل�رشف يعطين���ا مثل هذه الثقة 
يف جن���اح نتائ���ج هذا االجتم���اع ويع���زز رغبتنا، متاما 
مثلك���م، يف تعمي���ق حتالفن���ا وتعاوننا اإل���ى اأبعد حد 
ممك���ن، ومثلكم، نتمنى مواجهة املنظمات االإرهابية 

وامللي�شي���ات والق�شاء على كل من يدعمها ويحاول 
زعزعة ا�شتقرار جمتمعاتنا بقب�شة من حديد.

  ويف الوق���ت نف�ش���ه، اإن اهتمامك���م بح���ل اأكرب 
م�شكل���ة يف املنطقة وهي الق�شي���ة الفل�شطينية هو 
حمل تقديرن���ا و�شيلقى منا كل الدع���م وامل�شاعدة. 
فتحقيق ت�شوية عادله و�شامله وفقاً ملبادرة ال�شالم 
العربي���ة وق���رارات جمل�س االأم���ن ذات ال�شلة هو يف 

�شالح اجلميع.
  ويف اخلت���ام، ن���ود اأن نعرب عن اأطيب متنياتنا 
الجتماعن���ا بالنج���اح واإنن���ا لواثقون من اأن���ه �شيكلل 
بالنجاح التام يف حتقي���ق االأهداف التي نتطلع اإليها 

جميعا. 
  معا، ميكنن���ا اأن نتعاون بفعالية اأكر ملعاجلة 
الق�شايا التي تهمن���ا، ومعا ميكننا تعميق ال�شداقة 
الت���ي تربطن���ا، والتغل���ب عل���ى التهدي���دات الت���ي 
تواجهن���ا والعمل من اأجل ال�شالم واال�شتقرار ل�شالح 
دولن���ا والع���امل باأ����رشه . وال�شكر من بع���د اهلل خلادم 
احلرمني ال�رشيفني على قيادت���ه وعزمه الذي جمعنا 
عل���ى اخلري. كم���ا  ن�شج���ل �شكرنا وتقديرن���ا لالأمني 
العام ملجل�س التع���اون وجميع العاملني معه على ما 

قاموا به.
 وال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،

وكان اأ�شح���اب اجلالل���ة وال�شم���و ق���ادة روؤ�شاء 
وف���ود دول جمل�س التع���اون لدول اخللي���ج العربية 
وفخامة رئي�س الواليات املتح���دة االأمريكية دونالد 
ترامب ق���د تبادلوا مذكرة تفاه���م بني دول جمل�س 
التع���اون اخلليج���ي والوالي���ات املتح���دة االأمريكية 

لتاأ�شي�س مركز ال�شتهداف متويل االإرهاب.
ومث���ّل دول جمل����س التع���اون ل���دول اخللي���ج 
العربية يف تبادل مذك���رة التفاهم  ويل العهد نائب 
رئي�س جمل�س الوزراء وزي���ر الداخلية �شاحب ال�شمو 
امللك���ي االأمري حمم���د بن نايف ب���ن عبدالعزيز، ومن 

اجلانب االأمريكي وزير اخلارجية ريك�س تيلري�شون.

الريا�����س - بنا: �ش����ارك عاهل الب����الد �شاحب 
اجلالل����ة امللك حمد بن عي�ش����ى اآل خليفة يف افتتاح 
اأعم����ال القمة العربي����ة االإ�شالمي����ة االأمريكية، التي 
عقدت يف مركز امللك عبدالعزيز الدويل للموؤمترات 
بالعا�شم����ة ال�شعودي����ة الريا�س، حي����ث وجه جاللة 
امللك كلمة اإلى القمة العربية االإ�شالمية االأمريكية، 

هذا ن�شها:
ب�شم اهلل الرحمن الرحيم

�شلم����ان  املل����ك  ال�رشيف����ني  احلرم����ني  خ����ادم 
ب����ن عبدالعزي����ز اآل �شع����ود عاهل اململك����ة العربية 
ال�شعودي����ة، فخامة الرئي�س دونال����د ترامب رئي�س 
الوالي����ات املتح����دة االأمريكي����ة، اأ�شح����اب ال�شم����و 

والفخامة قادة الدول العربية واالإ�شالمية..
ال�شالم عليكم و رحمة اهلل وبركاته..

يطي����ب لنا يف البداية اأن نعرب عن بالغ �شكرنا 
الأخين����ا خ����ادم احلرم����ني ال�رشيف����ني عل����ى الدع����وة 
الكرمي����ة وح�ش����ن اال�شتقبال وك����رم ال�شيافة التي 
حظينا به����ا يف بلدن����ا اململكة العربي����ة ال�شعودية، 
مرحب����ني بفخام����ة الرئي�����س دونالد ترام����ب رئي�س 
الوالي����ات املتح����دة االأمريكي����ة ال�شديق����ة وبجميع 
االأ�شقاء يف هذا االجتماع الذي يربهن على ما نوليه 

جميًع����ا من اهتمام كب����ري لتعزيز عالق����ات التعاون 
امل�شرتك يف �شتى املجاالت واالرتقاء بها مبا يحقق 
تطلعاتن����ا وفق اأ�ش�س را�شخة من االحرتام املتبادل 

والثقة وامل�شالح امل�شرتكة.
اإن العالق����ات ب����ني دولنا العربي����ة واالإ�شالمية 
عالق����ات  له����ي  االأمريكي����ة  املتح����دة  والوالي����ات 
تاريخي����ة ممت����دة وت�شتن����د عل����ى م�شال����ح وقي����م 
م�شرتك����ة، وم����رياث تاريخ����ي مينح ه����ذه العالقات 
قوة كب����رية ويدفعن����ا للم�ش����ي قدًما به����ا ملراحل 
جديدة م����ن التطور امل�شتمر عل����ى جميع االأ�شعدة، 
ملا لذل����ك من اأهمية حيوية لتحقيق االأمن العاملي، 
ال�شيما م����ع التط����ورات املت�شارعة الت����ي ت�شهدها 
املنطق����ة، واالأزمات املعقدة التي حت����دق بالعامل، 
ما يجعل الت�ش����اور بيننا اأمًرا حتمًيا، والتعاون واجًبا 
و�شام����الً، والتن�شيق متوا�شالً ب����ني حكوماتنا وبني 
املوؤ�ش�ش����ات الع�شكري����ة يف بلداننا لتك����ون جبهتنا 
موح����دة و�شفن����ا متح����ًدا يف مكافح����ة كل اأ�ش����كال 

االإرهاب و�شمان هزميته.
ف����اإذا كان االإرهاب والعن����ف والتطرف م�شادر 
اأ�شا�شية لتفرقة ال�شعوب، فاإن التعاون والت�شامح 
والتعاي�����س مرتك����زات رئي�شي����ة لل����م �شم����ل االأمم 

واملجتمعات، وحتقيق االأم����ن وال�شالم، ولهذا فاإن 
االإ�شالم الذي يتج����ه بر�شالته اإلى الب�رشية كلها، هو 
دين الت�شامح بني النا�س، والتعاي�س امل�شرتك بني 
ال�شعوب، يف اإطار من العدل وامل�شاواة واحلث على 

التعارف والتعاون.
موؤكدي����ن اأن اجتماعن����ا ه����ذا �شيوؤ�ش�س ملرحلة 

اأك����ر ازدهاًرا للتعاون بيننا، كم����ا �شيكون منطلًقا 
قوًي����ا ومرتك����ًزا �شلًب����ا ملواجه����ة حا�شم����ة ملختلف 
التحدي����ات الت����ي تواجه دولن����ا وتوؤث����ر بتداعياتها 
اخلط����رية عل����ى م�شتقب����ل �شعوبن����ا، حي����ث جتمعنا 
اأه����داف م�شرتكة، وه����ي معاجلة خمتل����ف الق�شايا 
التي مت�����س اأمن العامل و�شالمت����ه والتعامل الفاعل 

معها، واإر�ش����اء ركائز را�شخة لالأمن وال�شلم من اأجل 
عامل اأكر اأمناً وا�شتقراراً وازدهاًرا.

واإن النه����ج االإيجاب����ي ال����ذي تتبع����ه الواليات 
املتحدة االأمريكي����ة ال�شديقة والذي يعك�س اإدراًكا 
ملكامن اخلط����ر التي تهدد دول الع����امل، وحر�شها 
على التحالف مع ال����دول االإ�شالمية �شمن م�شاعيها 
الدوؤوبة ملواجهة هذه التهديدات بكل حزم، لهو ما 
يزي����د من ثقتنا يف جناح اجتماعن����ا لتعزيز التحالف 
والتع����اون امل�ش����رتك الأبعد مدى ممك����ن، مبا يخدم 
ي احلا�شم  امل�شال����ح املتبادل����ة، وي�شمن الت�ش����دِّ
جلمي����ع التنظيم����ات وامليلي�شي����ات االإرهابية ومن 
يدعمه����ا و�ش����د كل م����ن يح����اول زعزع����ة ا�شتقرار 
جمتمعاتنا، ووقف جميع اأ�شكال التدخل يف �شوؤوننا 

الداخلية.
ويف اخلتام، نعرب عن خال�س االأمنيات الطيبة 
له����ذا االجتماع بالتوفي����ق يف بل����ورة مواقف وروؤى 
م�شرتكة للتعامل مع كافة الق�شايا التي تهمنا مبا 
ي�شمن لدولنا و�شعوبن����ا الرخاء واالزدهار. وال�شكر 
م����ن بعد اهلل خلادم احلرمني ال�رشيفني على قيادته 

وعزمه الذي جمعنا على اخلري.
وال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

• جاللة امللك م�شارًكا يف القمة اخلليجية االأمريكية	

• ... وجاللته م�شارًكا يف القمة العربية االإ�شالمية  االأمريكية	

العاهل ي�شارك يف تد�شني “مركز مكافحة التطرف”

“قمم الريا�ش” بعثت ر�شالة ملكانة ال�شعودية وثقلها

العالقات البحرينية اليابانية تتمتع بالتميز والنمو امل�شتمر

اأ�شاد بدوره يف تر�شيخ مفاهيم االعتدال

اأ�شاد بدور خادم احلرمني ال�رشيفني عربًيا واإ�شالمًيا... رئي�س الوزراء:

التقى رئي�س “�شوفت بنك” على هام�س قمم الريا�س... ويل العهد:

�شاح���ب  الب���الد  عاه���ل  الريا�س-بنا:�ش���ارك 
اجلالل���ة املل���ك حمد ب���ن عي�ش���ى اآل خليف���ة اإخوانه 
اأ�شح���اب اجلالل���ة والفخامة وال�شم���و حفل تد�شني 
املرك���ز العاملي ملكافحة الفك���ر املتطرف مبدينة 
الريا�س، وال���ذي اأقيم حتت رعاي���ة خادم احلرمني 

ال�رشيفني.
ول���دى و�شول جاللة املل���ك كان يف اال�شتقبال 
خادم احلرمني ال�رشيف���ني وويل العهد نائب رئي�س 
جمل�س الوزراء وزير الداخلية  �شاحب امللكي االأمري 
حممد بن ناي���ف اآل �شعود، وويل ويل العهد النائب 
الثاين لرئي�س جمل�س ال���وزراء وزير الدفاع �شاحب 

ال�شمو امللكي االأمري حممد بن �شلمان اآل �شعود.
وب���داأ حفل التد�شني باآيات من القراآن الكرمي، 
ثم األقى االأم���ني العام  للمركز نا����رش البقمي كلمة 
قال فيها اإن اإن�شاء هذا املركز خطوة رائدة للوقوف 

اأمام التطرف واالأفكار الهدامة.
واأكد اأن املركز ياأت���ي كذلك ا�شتكماال جلهود 
دول العامل وحربها على االإرهاب والفكر املتطرف، 

واأ�ش���ار اإلى اأن املركز يتبن���ى تقنية حديثة وملكية 
فكرية لربجميات عاملية.

ثم �شاهد اجلميع فيلًما ملراحل اإجناز امل�رشوع 
بع���د ذل���ك توج���ه ا�شح���اب اجلالل���ة والفخامة 
وال�شمو اإل���ى ق�شم القيادة وال�شيطرة حيث تف�شل 
خادم احلرم���ني ال�رشيفني وفخام���ة الرئي�س ترامب 

بال�شغط على زر الت�شغيل ايذانا بتد�شني املركز.
ث���م ا�شتم���ع اجلمي���ع اإل���ى اإيج���از ع���ن مه���ام 
وم�سوؤولي���ات ه���ذا الق�س���م، بع���د ذل���ك مت التقاط 
�ش���ورة تذكاري���ة.  وبه���ذه املنا�شب���ة ا�ش���اد جاللة 
امللك به���ذه املبادرة واخلط���وة االيجابي���ة باإن�شاء 
ه���ذا املركز الذي ياأتي لرت�شي���خ مفاهيم االعتدال 

والتاآلف واالإخ���اء وحماربة التط���رف، متمنيا جاللته 
له���ذا املركز حتقي���ق اأهدافه النبيل���ة لتعزيز قيم 

االعتدال والثقافة والت�شامح ون�رش ال�شالم، 
وهناأ جاللت���ه بهذه املنا�شب���ة اململكة العربية 
ال�شعودي���ة باإن�شاء ه���ذا املركز متمنًي���ا  للقائمني 

عليه التوفيق وال�شداد.

بعث رئي�س الوزراء �شاحب ال�شمو امللكي االأمري 
خليف���ة بن �شلمان اآل خليف���ة  برقية تهنئة اإلى اأخيه 
عاه���ل اململكة العربي���ة ال�شعودي���ة ال�شقيقة خادم 
احلرم���ني ال�رشيفني امللك �شلمان ب���ن عبدالعزيز اآل 

�شعود هذا ن�شها:
ح����رشة خ���ادم احلرم���ني ال�رشيف���ني االأخ العزيز 

امللك �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود حفظه اهلل
عاهل اململكة العربية ال�شعودية ال�شقيقة 

ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،
العربي���ة  اململك���ة  �شه���دت  وق���د  يل  يطي���ب 

ال�شعودي���ة ال�شقيقة بقيادتك���م الفذة ومببادراتكم 
ثالث قمم ك���ربى بعثت ر�شالة ملكانتك���م العاملية 
والعربية واالإ�شالمية وللثقل ال�شعودي، وجاء جناحها 
ليع���زز ذل���ك وليوؤ����رش على ال���دور القي���ادي العربي 
واالإ�شالمي ال���ذي اأنتم اأهالً له وخ���ري من ي�شطلع به 
، فمن���ذ اأن توليتم قيادة اململكة العربية ال�شعودية 
وتوالت املب���ادرات التي تقود الع���رب وامل�شلمني 
نح���و مزيدا م���ن الوح���دة وتكر�س من قي���م التعاون 
والرتابط ال���ذي جعل االأمت���ني العربي���ة واالإ�شالمية 
اأك���ر منعة وق���وة يف مواجهات التحدي���ات واالأخطار 

التي حتدق بهما.
وي����رشين اأن اأع���رب لك���م ع���ن اأ�ش���دق التهاين 
بنجاح اللقاء الت�شاوري ال�شابع ع�رش الأ�شحاب اجلاللة 
وال�شمو ق���ادة دول جمل����س التعاون ل���دول اخلليج 
العربي���ة وقم���ة ق���ادة دول جمل����س التع���اون لدول 
اخلليج العربية والواليات املتحدة االأمريكية والقمة 
العربي���ة االإ�شالمية االأمريكية ، وعن الثقة باأن نتائج 
ه���ذه اللق���اءات الكربى �شت�ش���كل لدفع���ة للتعاون 
اخلليجي وتعزز من منظومة جمل�س التعاون وعالقته 
والدول العربي���ة االإ�شرتاتيجية مع الواليات املتحدة 

االأمريكي���ة وبخا�شة ما نتج عنه���ا من تاأ�شي�س �رشاكة 
جدي���دة ملواجه���ة العن���ف والتط���رف واالإرهاب مبا 
ي�شه���م يف حتقيق اخل���ري وال�شالم للع���امل. �شائلني 
املول���ى عز وج���ل اأن يطيل يف عمرك���م ويبقيكم عزاً 
وذخ���راً لبلدكم العزيز و�شعبكم ال���ويف و�شندا وعونا 

لالأمتني العربية واالإ�شالمية. 
وال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،

اأخوكم
خليفة بن �شلمان اآل خليفة

رئي�س وزراء مملكة البحرين 

الريا�س - بنا: اأكد ويل العهد نائب القائد 
االأعل���ى النائ���ب االأول لرئي�س جمل����س الوزراء 
�شاح���ب ال�شمو امللكي االأم���ري �شلمان بن حمد 
اآل خليفة الدور املهم لتوظيف التطور التقني 
يف �شت���ى القطاع���ات، باعتبار ذل���ك متما�شًيا 
م���ع روؤى التط���ور والتحديث لكاف���ة اخلدمات 

والت�شهيالت.
جاء ذلك، لدى لقاء �شموه اأم�س على هام�س 
القم���ة اخلليجية - االأمريكي���ة، والقمة العربية 

االإ�شالمي���ة - االأمريكي���ة بالريا����س مع رئي�س 
جمل����س االإدارة الرئي����س التنفي���ذي ملجموعة 
“�شوف���ت بنك” ما�شا يو�شي، حيث اأكد �شموه 
م���ا تتمّتع ب���ه العالق���ات البحريني���ة اليابانية 
م���ن متي���ز وتن���اٍم م�شتم���ر عل���ى امل�شتويات 
املختلفة، منّوًها باالهتمام الذي يوليه البلدان 
والتطل���ع  الثنائي���ة  بالعالق���ات  ال�شديق���ان 
امل�شتم���ر نحو تاأكيد اال�شتف���ادة من كافة اأطر 
التفاه���م بينهم���ا املعزز لكاف���ة م�شارات هذه 

العالقات، منوًه���ا �شموه باخلربات التي يتمتع 
بها “�شوف���ت بنك” والتي متثل جم���االً خ�شًبا 
يتالق���ى م���ع اهتم���ام اململكة يف دع���م اأهداف 

التنمية.
م���ن جانب���ه، اأع���رب رئي�س جمل����س االإدارة 
الرئي�س التنفيذي ملجموعة “�شوفت بنك” عن 
�شكره وتقديره على ما يبديه �شمو ويل العهد 
من اهتمام م�شتمر بتوطيد العالقات والتعاون 

الثنائي بني البحرين واليابان.

• ... وجاللته م�شارًكا يف حفل تد�شني املركز العاملي ملكافحة الفكر املتطرف	

عاه���ل  الريا�س-بنا:ح����رش 
البالد �شاحب اجلاللة امللك حمد 
بن عي�شى اآل خليفة ماأدبة الغداء 
الت���ي اقامه���ا عاه���ل اململك���ة 
ال�شقيق���ة  ال�شعودي���ة  العربي���ة 
خادم احلرم���ني ال�رشيفني امللك 
اآل  العزي���ز  عب���د  ب���ن  �شلم���ان 
�شعود تكرمي���ا الأ�شحاب اجلاللة 
مبنا�شب���ة  وال�شم���و  والفخام���ة 
العربي���ة  اململك���ة  ا�شت�شاف���ة 
الت�ش���اوري  اللق���اء  ال�شعودي���ة 
ال�شاب���ع ع�رش وقم���ة دول جمل�س 
التع���اون مع الوالي���ات املتحدة 
العربي���ة  والقم���ة  االأمريكي���ة 
وذل���ك  االأمريكي���ة  اال�شالمي���ة 
العزي���ز  عب���د  املل���ك  باملرك���ز 

الدويل للموؤمترات.

العاهل يح�رش ماأدبة الغداء 
التي اأقامها خادم احلرمني

جاللت���ه: حري�ش���ون عل���ى العمل م���ع املجتم���ع ال���دويل لتحقيق التنمي���ة واالأم���ن وال�شالم

ل توتر مع البحرين بعد اليوم و�شتكون لدينا عالقة طويلة جدا
العاهل ي�شيد بالدور االأمريكي املحوري يف اإر�شاء اال�شتقرار يف املنطقة... ترامب:

الريا����س - بن���ا: التق���ى عاهل الب���الد �شاحب 
اجلالل���ة املل���ك حمد ب���ن عي�ش���ى اآل خليف���ة مبدينة 
الريا�س باململكة العربية ال�شعودية اأم�س مع رئي�س 
الوالي���ات املتحدة االأمريكية دونالد ترامب، بح�شور 
ويل العهد نائب القائد االأعلى النائب االأول لرئي�س 
جمل�س ال���وزراء �شاحب ال�شمو امللكي االأمري �شلمان 
بن حمد اآل خليفة، وذلك على هام�س م�شاركة جاللته 
يف قم���ة ق���ادة دول جمل����س التعاون ل���دول اخلليج 
العربية والواليات املتحدة االأمريكية والقمة العربية 

االإ�شالمية االأمريكية.
واألقى الرئي�س ترامب كلمة قال فيها:

�شباح اخلري جميعا..
اإن���ه ل�رشف عظيم اأن اأك���ون معكم. لبلدينا عالقة 
رائع���ة مع بع����س، ولك���ن كان هناك بع����س التوتر، 
ولكن لن يكون هناك توتر مع هذه االإدارة، و�شتكون 
لدينا عالقة طويلة جدا. واإنني اأتطلع اإلى ذلك كثريا 

- الكثري من نف�س االأ�شياء امل�شرتكة.
�شكرا لكونكم معنا.

كم���ا األقى جاللة املل���ك كلمة ق���ال فيها لدينا 
“عالقة كبرية مع الواليات املتحدة االأمريكية، والتي 

عرب عنها اإلى حد كبري فخامة الرئي�س”.
بالن�شب���ة للبحري���ن، لها عالقاتها م���ع الواليات 

املتحدة منذ 120 عاما وهي قائمة على اأ�ش�س جيدة 
جدا من التفاهم املتب���ادل وعلى ا�شرتاتيجية عملنا 
جميعا على تطبيقها، مما اأدى اإلى ا�شتقرار وازدهار 

كبريين يف املنطقة.
ا  ورحب جاللة امللك بالرئي�س ترامب، م�شتعر�شً
للعالق���ات  واملتق���دم  املتمي���ز  امل�ش���ار  جاللت���ه 
اال�شرتاتيجي���ة التاريخية القوية بني مملكة البحرين 
والوالي���ات املتح���دة االأمريكية، والت���ي ت�شتند اإلى 

تاريخ طويل من الروابط العميقة يف جميع املجاالت، 
وتق���وم على قاع���دة �شلبة م���ن االح���رتام املتبادل 
وامل�شال���ح والقي���م امل�شرتكة، موؤك���ًدا جاللته عمق 
ومتانة عالقات التحالف وال�رشاكة اال�شرتاتيجية بني 
البلدين، واحلر����س على الدفع بهذه العالقات قدما 

اإلى اآفاق اأرحب مبا يخدم امل�شالح امل�شرتكة.
واأ�ش���اد جاللة امللك بالزي���ارة التاريخية املهمة 
الت���ي يقوم به���ا الرئي����س دونالد ترام���ب للمملكة 

العربي���ة ال�شعودي���ة ولقاءاته مع ق���ادة دول جمل�س 
التع���اون لدول اخلليج العربية وقادة الدول العربية 
واالإ�شالمي���ة، واأثن���ى جاللت���ه عل���ى ال���دور االأمريكي 
املح���وري يف اإر�ش���اء دعائ���م االأم���ن واال�شتق���رار يف 
املنطق���ة، وح�شورها املوؤثر فيه���ا على امل�شتويات 
كاف���ة، موؤك���ًدا جاللته حر����س مملك���ة البحرين على 
العم���ل والتع���اون مع الوالي���ات املتح���دة االأمريكية 
وم���ع املجتمع الدويل مبا ي�ش���بُّ يف م�شلحة �شعوب 

املنطقة وتطلعاتها اإلى التنمية واالأمن وال�شالم.
فيم���ا اأ�شاد الرئي�س االأمريك���ي بلقائه مع جاللة 
العاه���ل، �شاكرا جلاللت���ه جهوده لالرتق���اء بعالقات 
ال�رشاك���ة بني البلدي���ن، معرًبا عن تطلع���ه ملزيد من 
التع���اون امل�شرتك على خمتل���ف االأ�شعدة خ�شو�شا 
ما يتعلق منه���ا باالأمن باال�شتق���رار وجهود مكافحة 
االإرهاب، موؤك���دا اأن البحرين �رشيك ا�شرتاتيجي مهم 
للوالي���ات املتحدة االأمريكية، وتقوم بدور رئي�س يف 
احلفاظ على اأم���ن وا�شتقرار املنطقة والتقدم الذي 

ت�شهده مملكة البحرين بقيادة جاللة امللك.
ويف اإط���ار اهتم���ام قيادت���ي البلدي���ن لتطوي���ر 
العالق���ات الثنائي���ة، ويف ظل تواف���ق وجهات النظر 
حي���ال خمتل���ف الق�شاي���ا االإقليمي���ة والدولية، ويف 
مقدمته���ا اأم���ن منطق���ة اخللي���ج العربي، فق���د اأكد 
اجلانبان حر�شهما موا�شل���ة تعزيز عالقات التعاون 
الدفاع���ي، ومت االتفاق على متديد اتفاقية التعاون 
الدفاع���ي بني مملك���ة البحرين والوالي���ات املتحدة 
االأمريكية. هذا وقد �شك���ر جاللته الرئي�س االأمريكي 

على دعم قواتنا امل�شلحة.
وخ���الل االجتم���اع، مت التط���رق اإل���ى جمل���ة من 
االهتم���ام  والدولي���ة مو�ش���ع  االإقليمي���ة  الق�شاي���ا 

امل�شرتك.

• جاللة امللك ملتقًيا الرئي�س االأمريكي بح�شور �شمو ويل العهد	

• �شمو رئي�س الوزراء	

جهود مقدرة خلادم احلرمني يف حل الأزمات الدولية
جاللته يعود الى البالد بعد امل�شاركة يف قمم الريا�س... العاهل:

عاد عاهل البالد �شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى 
اآل خليفة اإلى اأر�س الوطن بحفظ اهلل ورعايته اأم�س قادماً 
م���ن اململكة العربي���ة ال�شعودية ال�شقيقة بع���د اأن �شارك 
جاللته يف اللق���اء الت�شاوري ال�شابع ع����رش الأ�شحاب اجلاللة 

وال�شمو قادة دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية.
كما تراأ�س جاللته وف���د مملكة البحرين الى قمة قادة 
دول جمل����س التع���اون لدول اخللي���ج العربي���ة والواليات 
املتح���دة االأمريكية والقم���ة العربية اال�شالمي���ة االأمريكية 
وذل���ك تلبية لدع���وة كرمية تلقاها جاللته م���ن اأخيه عاهل 
اململك���ة العربي���ة ال�شعودي���ة ال�شقيق���ة  خ���ادم احلرمني 

ال�رشيفني امللك �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود .
وكان يف مقدم���ة م�شتقبل���ي جاللة املل���ك ويل العهد 
نائ���ب القائد النائب االول لرئي�س جمل�س الوزراء  �شاحب 

ال�شمو امللكي االمري �شلمان بن حمد ال خليفة 
وكان عاه���ل الب���الد ق���د غ���ادر بحف���ظ اهلل ورعايت���ه 
اململكة العربية ال�شعودية ال�شقيقة يف وقت �شابق اأم�س.

وقد بع���ث �شاحب اجلاللة ل���دى مغادرت���ه برقية �شكر 
وتقدير الى اأخيه خادم احلرمني ال�رشيفني فيما يلي ن�شها: 
 خ���ادم احلرمني ال�رشيفني االأخ العزي���ز امللك �شلمان 

بن عبدالعزيز اآل �شعود
 ملك اململكة العربية ال�شعودية ال�شقيقة حفظه اهلل، 
ال�شالم عليك���م ورحمة اهلل وبركات���ه. ي�شعدنا ونحن نغادر 
اململك���ة العربية ال�شعودي���ة ال�شقيقة بع���د امل�شاركة يف 
اللق���اء الت�شاوري م���ع اأ�شحاب اجلالل���ة وال�شمو قادة دول 
جمل����س التعاون لدول اخلليج العربية، ويف قمة قادة دول 

جمل�س التع���اون والواليات املتح���دة االأمريكية ال�شديقة 
ويف القم���ة العربي���ة االإ�شالمي���ة االأمريكي���ة، اأن نعرب عن 
عمي���ق �شكرنا وبال���غ تقديرنا على ما حظين���ا به من ح�شن 
ا�شتقبال وكرم �شيافة تعك�س العالقات االأخوية الوطيدة 
بني بلدين���ا و�شعبين���ا ال�شقيق���ني. موؤكدي���ن اأن النتائج 
البن���اءة التي تو�شل���ت اإليها هذه القم���م املهمة �شيكون 
له���ا اأطي���ب االث���ر يف تعمي���ق ال�رشاك���ة وتعزي���ز العالقات 
ب���ني دول جمل�س التع���اون والواليات املتح���دة االأمريكية 
عل���ى امل�شتويات كافة، وتاأ�شي����س �رشاكة جديدة ملواجهة 
العنف والتطرف واالإرهاب، والت�شدي لالأخطار والتحديات 
االإقليمي���ة والدولي���ة مب���ا يكف���ل اإر�ش���اء االأم���ن وال�شل���م 
وتر�شيخ التفاعالت االإيجابية بني دول العامل خدمًة حلا�رش 

وم�شتقبل دولن���ا و�شعوبنا. مقدرين عنايتكم الدائمة لكل 
م���ا فيه خري دول جمل����س التعاون لدول اخللي���ج العربية، 
وجهودك���م النبيل���ة وم�شاعيك���م الدوؤوبة يف ح���ل االأزمات 
ومعاجل���ة امل�شكالت التي تواجه املجتم���ع الدويل وتقوية 
الروابط بني خمتلف دول العامل ل�شمان االأمن واال�شتقرار 
لل�شع���وب كافة. داعني اهلل تعال���ى اأن يحفظكم وميتعكم 
مبوفور ال�شح���ة والعافية ، وللمملك���ة العربية ال�شعودية 

ال�شقيقة بدوام االأمن واالأمان واملزيد من النماء والرخاء.
وال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

اأخوكم
حمد بن عي�شى اآل خليفة
ملك مملكة البحرين

العاهل ي�شارك يف اللقاء الت�شاوري اخلليجي

الريا�س - بنا: �شارك ملك البالد ح�رشة �شاحب اجلاللة امللك حمد 
ب���ن عي�شى اآل خليفة بح�شور ويل العهد نائ���ب القائد االأعلى النائب 
االأول لرئي����س جمل�س الوزراء �شاحب ال�شمو امللكي االأمري �شلمان بن 
حم���د اآل خليفة اأم�س، يف اأعمال اللقاء الت�شاوري ال�شابع ع�رش الأ�شحاب 
اجلالل���ة وال�شمو قادة دول جمل�س التعاون والذي عقد يف مركز امللك 

عبد العزيز الدويل للموؤمترات بالعا�شمة ال�شعودية الريا�س.
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ال��ت��ح��دي��ات ل��ي�����س��ت اع��ت��ي��ادي��ة وي��ت��ط��ل��ب ال��ت��ع��ام��ل م��ع��ه��ا ب��ن��ه��ج غ���ر ت��ق��ل��ي��دي 

تطورات الأو�ساع ت�ستدعي م�ساعفة اجلهد حلماية املكت�سبات 

فلنعمل لتحقيق م�ساحلنا وال�ستفادة من الفر�ص املتاحة

ال يوجد لدينا ما هو اأعز من هذا ال�سعب وتوفر العي�س الكرمي اأولوية... رئي�س الوزراء:

املنام����ة - بن����ا: اأك����د رئي�����س ال����وزراء �ساحب 
ال�سم����و امللك����ي االأمر خليفة بن �سلم����ان اآل خليفة 
اأن تط����ورات االأو�س����اع اأمنيا واقت�سادي����ا ت�ستدعي 
معه����ا م�ساعف����ة اجله����د والعم����ل للحف����اظ على ما 
حتقق م����ن اإجناز تنم����وي واقت�س����ادي، فالتحديات 
لي�س����ت باعتيادي����ة ويتطل����ب التعام����ل معها بنهج 
غر تقليدي لتجاوزه����ا و�سمان عدم امتداد ظاللها 
للم�س����ار التنم����وي ال����ذي ي�ستهدف ازده����ار الوطن 

ورخاء �سعبه.

واأ�س����ار �سم����وه اإل����ى اأن الثقة عالي����ة يف �سعب 
البحري����ن ال����ذي اأثبت����ت التج����ارب و�سج����ل التاريخ 
الوطن����ي له وقف����ات اأخرجت اململكة مم����ا كان ُيراد 
له����ا من ا�سته����داف الأمنها وا�ستقراره����ا وتنميتها، 
فه����ذا ال�سعب وما ميتلك����ه من تاريخ م�����رف قادر 
على ا�ستيع����اب ما تتطلبه املرحلة م����ن عمل وجهد 

م�ساعف واأن يتجاوزها ب�سالم.
ج����اء ذلك خالل ا�ستقبال �ساحب ال�سمو امللكي 
رئي�����س ال����وزراء ع����ددا م����ن امل�سوؤول����ن باململكة 

والفعالي����ات التجاري����ة واالقت�سادي����ة وامل�رفي����ة 
والفكرية واالإعالمية.

وخالل اللقاء قال �ساحب ال�سمو امللكي رئي�س 
ال����وزراء “ال يوج����د لدينا ما هو اأعز م����ن هذا ال�سعب 
وال اأهمية ت�سبق عندنا توفر اأف�سل اخلدمات التي 
ت�سمن له العي�س الكرمي”، موؤكدا �سموه اأن احلكومة 
يف هذا ال�سبيل حتر�س على امل�سي قدما يف تطوير 
خدماتها املقدمة للمواطنن وتبني اال�سرتاتيجيات 
والربامج التي تعلي من امل�سارات التنموية وجتعل 

االإجناز فيها مي�سي بخطوات مت�سارعة وياأخذ منحى 
ت�ساعدي لبلوغ االأهداف التي ر�سدتها احلكومة من 
اأج����ل املواطن. ونوه �ساحب ال�سم����و امللكي رئي�س 
الوزراء بالدور الذي ي�سطل����ع به القطاع اخلا�س يف 
م�سرة االقت�س����اد ويف دعم برامج احلكومة الهادفة 
اإل����ى االرتقاء باالأف����ق االقت�س����ادي يف اململكة، كما 
اأ�ساد �سم����وه باخلربات البحريني����ة يف كل جمال وما 
قام����ت ب����ه م����ن دور ب����ارز واإ�سهام بال����غ يف خمتلف 
املج����االت حتى باتت الك����وادر البحرينية اأحد عنا�ر 

اجلذب اال�ستثماري يف اململكة.
وتط����رق �ساحب ال�سمو امللك����ي رئي�س الوزراء 
م����ع احل�س����ور اإل����ى التط����ورات وامل�ستج����دات على 
ال�ساحتن االإقليمية والدولية، اإذ نوه �سموه بالدور 
الري����ادي للمملك����ة العربي����ة ال�سعودي����ة ال�سقيق����ة 
بقي����ادة خادم احلرمن ال�ريف����ن امللك �سلمان بن 
عبدالعزيز اآل �سع����ود يف اأخذ زمام ال�سدارة العربية 
واالإ�سالمي����ة وقي����ادة االأمتن لكل ما في����ه خرهما 

و�ساحلهما.

• �سمو رئي�س الوزراء م�ستقبالً عددا من امل�سوؤولن باململكة	

ال�سعودية قادرة على مّل �سمل العرب وامل�سلمن... رئي�س الوزراء:

اأ�س���اد رئي�س ال���وزراء �ساح���ب ال�سمو امللكي 
بال���دور  خليف���ة  اآل  �سلم���ان  ب���ن  خليف���ة  االأم���ر 
ب���ه اململك���ة العربي���ة  ال���ذي ت�سطل���ع  الري���ادي 
ال�سعودي���ة ال�سقيقة يف قي���ادة االأمتن االإ�سالمية 
والعربي���ة، معرًب���ا �سموه ع���ن اأمله يف جن���اح القمم 
التي ت�ست�سيفه���ا اململكة م���ع االإدارة االأمركية. 

وقال �ساحب ال�سمو امللك���ي رئي�س الوزراء، خالل 
ا�ستقبال �سم���وه عددا من امل�سوؤولن والفعاليات 
والفكري���ة  وامل�رفي���ة  واالقت�سادي���ة  التجاري���ة 
واالإعالمي���ة يف ق����ر الق�سيبي���ة اأم����س، اإن ثب���ات 
اململك���ة العربية ال�سعودية ال�سقيقة بقيادة خادم 
احلرمن ال�ريفن امللك �سلمان بن عبدالعزيز اآل 
�سع���ود على مواقفها مو�سع تقدير واحرتام العامل 
اأجم���ع، وهو ما انعك�س بو�س���وح يف اختيار الرئي�س 

االأمركي زيارة اململكة يف اأول جولة خارجية له منذ 
توليه الرئا�سة.

اأمل���ه يف جن���اح القم���م  واأع���رب �سم���وه ع���ن 
“ال�سعودي���ة االأمركية”، و”اخلليجي���ة االأمركية” 
و”العربية االإ�سالمية االأمركية”، التي ت�ست�سيفها 
الريا�س مب�ساركة 55 دولة عربية واإ�سالمية، وقال 
�سم���وه “لدين���ا م�سالح م�سرتكة، ويج���ب اأن نعمل 
مع���ا عل���ى حتقيقها ع���رب اال�ستفادة م���ن الفر�س 

املتاح���ة”. ون���وه �ساح���ب ال�سم���و امللك���ي رئي�س 
الوزراء بالتغرات االإيجابية التي ت�سهدها اململكة 
العربي���ة ال�سعودي���ة ال�سقيقة، والت���ي ا�ستطاعت 
اململكة من خاللها اإحداث نه�سة كبرة يف جماالت 
ال�سح���ة والتعلي���م واخلدم���ات، موؤكدا �سم���وه اأن 
ال�سعودية بقي���ادة خادم احلرمن ال�ريفن امللك 
�سلم���ان ب���ن عبدالعزي���ز اآل �سعود ق���ادرة على مل 
�سمل الع���رب وامل�سلمن وتوحيد كلمتهم ملا فيه 

اخلر الأمتْينا العربّية واالإ�سالمّية.
وتطرق �ساح���ب ال�سمو امللكي رئي�س الوزراء 
م���ع احل�س���ور اإلى ع���دد م���ن املوا�سي���ع املتعلقة 
بال�س���اأن املحل���ي، م�سددا �سموه عل���ى اأن تطورات 
االأو�س���اع على امل�ستوي���ن االأمن���ي واالقت�سادي 
ت�ستدعي م�ساعف���ة اجلهد والعمل للحفاظ على ما 
حتقق من اجنازات حتى يظل املواطن ينعم باالأمن 

واال�ستقرار والرخاء.

اأمين همام

رئي�ص الوزراء وويل العهد يتلقيان �سكر القيادة ال�سعودية 

دور مهم للموؤ�س�سات يف دعم برامج “املربة” اخلا�سة بالتعليم

ردا على برقيات �سموهما املعزية يف وفاة م�سعل بن عبدالعزيز 

ان�سمام 4 حمالت جتارية لبطاقة “رايات”... �سمو ال�سيخة زين بنت خالد:

تلق����ى رئي�س ال����وزراء �ساح����ب ال�سمو امللكي 
االأم����ر خليفة ب����ن �سلم����ان اآل خليف����ة برقية �سكر 
جوابية من ويل العهد نائ����ب رئي�س جمل�س الوزراء 
وزير الداخلية باململك����ة العربية ال�سعودية ال�سمو 
امللك����ي االأم����ر حممد ب����ن نايف ب����ن عبدالعزيز اآل 
�سع����ود؛ رداً عل����ى برقية التعزي����ة واملوا�ساة التي 
بعثه����ا �سموه يف وفاة املغف����ور له باإذن اهلل تعالى 
�ساح����ب ال�سمو امللكي االأمر م�سعل بن عبدالعزيز 
اآل �سع����ود، �سمنه����ا ويل العه����د خال�����س �سك����ره 
وتقدي����ره ل�ساح����ب ال�سمو امللكي رئي�����س الوزراء 
على م�ساعر �سموه االأخوية الكرمية، متمنياً ل�سموه 

وافر ال�سحة وال�سعادة.
كم����ا تلق����ى برقي����ة �سك����ر جوابي����ة مماثلة من 
ويل ويل العه����د النائ����ب الث����اين لرئي�����س جمل�����س 
الوزراء وزير الدفاع باململك����ة العربية ال�سعودية، 
�ساحب ال�سمو امللك����ي االأمر حممد بن �سلمان بن 
عبدالعزي����ز اآل �سعود اأعرب �سموه فيها عن خال�س 
�سك����ره وتقديره ل�ساح����ب ال�سمو امللك����ي رئي�س 
الوزراء على م�ساعر �سم����وه االأخوية النبيلة، متمنَيا 

ل�سموه موفور ال�سحة وال�سعادة.
كذلك تلق����ى ويل العهد نائ����ب القائد االأعلى 
النائب االأول لرئي�س جمل�س الوزراء �ساحب ال�سمو 

امللكي االأمر �سلمان بن حمد اآل خليفة برقية �سكر 
جوابي����ة من عاهل اململكة العربية ال�سعودية خادم 
احلرمن ال�ريفن امللك �سلمان بن عبدالعزيز اآل 
�سع����ود، رداً عل����ى برقية التعزي����ة واملوا�ساة التي 
بعثه����ا �سموه يف وفاة املغف����ور له باإذن اهلل تعالى 
�ساح����ب ال�سمو امللكي االأمر م�سعل بن عبدالعزيز 
اآل �سعود، �سمنها خادم احلرمن ال�ريفن خال�س 
�سكره وتقديره ل�ساحب ال�سمو امللكي ويل العهد 
على م�ساعر �سموه االأخوية الكرمية، متمنياً ل�سموه 

وافر ال�سحة وال�سعادة.
كما تلق����ى ويل العهد برقيتي �سكر جوابيتن 

مماثلت����ن م����ن ويل العه����د نائ����ب رئي�����س جمل�س 
ال����وزراء وزير الداخلية باململكة العربية ال�سعودية 
�ساح����ب ال�سم����و امللكي االأمر حممد ب����ن نايف بن 
عبدالعزي����ز اآل �سع����ود، وويل ويل العه����د النائ����ب 
الثاين لرئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع باململكة 
العربي����ة ال�سعودية �ساحب ال�سم����و امللكي االأمر 
حممد ب����ن �سلمان ب����ن عبدالعزيز اآل �سع����ود اأعربا 
�سموهما فيهم����ا عن خال�س �سكرهم����ا وتقديرهما 
ل�ساح����ب ال�سمو امللك����ي ويل العهد عل����ى م�ساعر 
�سم����وه االأخوي����ة النبيل����ة، متمنَين ل�سم����وه موفور 

ال�سحة وال�سعادة.

املنام����ة - بنا: حتقيًق����ا مل�ساعيها نحو املزيد 
من التع����اون والتن�سيق بن املوؤ�س�سات احلكومية 
واخلا�س����ة يف مملكة البحرين؛ م����ن اأجل اإثراء جتربة 
الطلب����ة عرب تو�سع نط����اق اخلدم����ات املقدمة لهم 
املرحل����ة  يف  ومتطلباته����م  احتياجاته����م  بح�س����ب 
اجلامعي����ة، اأعلنت املربة اخلليفية ع����ن ان�سمام 4 
موؤ�س�سات جتارية اإلى املحالت املعتمدة يف بطاقة 
“راي����ات”، والتي ُطرحت منذ مار�س 2016 ومتنح 
الطلبة املنت�سبن لربنامج رايات للمنح الدرا�سية 
العدي����د م����ن املزايا مثل ح�سوله����م على اخلدمات 

اخلا�سة بحياتهم اجلامعية. 
وتعزز ه����ذه اخلطوة من غاي����ة موؤ�س�سة املربة 
اخلليفي����ة اإلى التمي����ز يف كل ما تقدم����ة من برامج 
ته����دف اإل����ى دع����م احلرك����ة التعليمي����ة البحري����ن 
اإذ  واملع����ريف.  التعليم����ي  بامل�ست����وى  واالرتق����اء 
ان�سم����ت كل من الربكة للريا�س����ة، وبيتالو كافيه 

بوتيك ومركز الدكتورة اأمرة التخ�س�سي لالأ�سنان 
ومطع����م Natural Bites اإل����ى املحالت املعتمدة 
التي تق����دم العرو�س املمي����زة والتخفي�سات اإلى 
طلبة املربة اخلليفية من حملة بطاقة رايات وتتيح 
لهم فر�س����ة اال�ستف����ادة من خدم����ات املوؤ�س�سات 

التجارية املتنوعة يف حياتهم اليومية.
من جانبها تقدمت رئي�سة جمل�س اأمناء “املربة 
اخلليفي����ة” �سمو ال�سيخة زين بنت خالد بن عبداهلل 
اآل خليف����ة بجزي����ل ال�سك����ر اإلى جمي����ع املوؤ�س�سات 
�سم����ن ه����ذه احلملة الت����ي تعزز من جترب����ة الطلبة 

اجلامعي����ة ب�س����كل يوم����ي، كم����ا اأثن����ت عل����ى جميع 
املوؤ�س�س����ات الت����ي ت�ساه����م يف برام����ج املوؤ�س�س����ة 
املختلفة به����دف االرتقاء بامل�س����رة التعليمية يف 

البحرين.
ي�س����ار اإلى اأنه مت طرح برنامج املنح الدرا�سية 
اجلامعية “راي����ات” يف العام 2011 ليكون برناجماً 
�سام����الً ومتكامالً ي�ساهم يف جم����ال التعليم وتنمية 
امله����ارات ال�سخ�سي����ة لل�سب����اب البحرين����ي، يوفر 
الربنام����ج من����ح درا�سي����ة للطلبة لاللتح����اق باإحدى 
اجلامعات املعتمدة يف مملك����ة البحرين، اإلى جانب 
تقدمي العديد من املزايا منها حوافز مالية وور�س 
عم����ل وفر�����س تدري����ب يف القطاع����ن احلكوم����ي 
واخلا�س. كما يقدم الربنامج فر�ساً لتعزيز ثقافة 
“امل�سوؤولي����ة املجتمعية”، وذلك م����ن خالل غر�س 
قيم����ة التط����وع وخدم����ة املجتم����ع، يف بيئ����ة داعمة 

وم�سجعة.

الرفاع - قوة دفاع البحرين: ا�ستقبل 
القائد العام لق���وة دفاع البحرين امل�سر 
الرك���ن ال�سيخ خليفة بن اأحم���د اآل خليفة 
يف مكتب���ه بالقي���ادة العام���ة اأم�س، �سفر 
جمهورية الربتغال املعتمد لدى اململكة 
واملقي���م يف الريا����س مانوي���ل كارفالهو 

وذلك مبنا�سبة تعيينه.
وخ���الل اللق���اء، رّح���ب القائ���د العام 
لقوة دف���اع البحرين بال�سف���ر الربتغايل 
ا ل���ه التوفيق يف اأداء مهام  اجلديد، متمنيًّ
عمل���ه دعًم���ا وتعزي���ًزا ملا يرب���ط البلدين 
م���ن عالقات طيبة، كم���ا مت بحث عدد من 

املوا�سيع ذات االهتمام امل�سرتك.

املنام���ة - بن���ا: اأك���د رئي����س غرف���ة 
جت���ارة و�سناع���ة البحري���ن خال���د املوؤيد 
����رورة تكري�س ثقافة احل���وار والتعاي�س 
واحرتام االآخر بن جميع مكونات املجتمع 
البحريني، باعتبارها الركيزة الرئي�سية يف 

ا�ستقرار املجتمعات وتقدمها. 
وق���ال “اإنن���ا مطالب���ون بتعميم هذه 
املب���ادئ املثل���ى يف قبول االآخ���ر، �سمن 
اإطار عام من حرية الراأي والتعبر والفكر 
واملعتقد، وتر�سي���خ الو�سطية ون�ر قيم 
ال�س���الم والعدال���ة والتعاي����س امل�سرتك، 
للعم���ل �سوياً على نه�سة وطننا واالرتقاء 

به”.
جاء ذلك خالل اجتماع عقد اأم�س ببيت 
التج���ار بن رئي�س الغرف���ة وجمل�س اإدارة 
جمعية البحرين للت�سامح وتعاي�س االأديان 

برئا�سة  يو�سف بوزبون.

امل�سر يلتقي ال�سفر 
الربتغايل اجلديد

املوؤيد: يجب تكري�س ثقافة 
احلوار وقيم الو�سطية 
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عي�صى بن �صلمان يتابع حت�صيل مبتعثي الوقف التعليمي اخلريي   

بحث اخلطة التنفيذية للم�رشوع الوطني ال�صتزراع القرم

حفل تخرج للطلبة البحرينيني الدار�صني يف لندن

البحرين حتر�ص على تو�صيع التعاون التجاري واالقت�صادي مع اإيطاليا
�سموه يح�رض حفل ال�سفارة الإيطالية نيابة عن رئي�س الوزراء... ال�سيخ �سلمان بن خليفة: 

اأن���اب رئي�س الوزراء �ساحب ال�سمو امللكي 
الأم���ر خليفة ب���ن �سلمان اآل خليف���ة، م�ست�سار 
�ساح���ب ال�سم���و امللك���ي رئي�س ال���وزراء �سمو 
ال�سيخ �سلمان بن خليفة اآل خليفة، حل�سور حفل 
ال�ستقبال الذي اأقامه �سفر جمهورية اإيطاليا 
ال�سديقة لدى مملكة البحرين دومنيكو بيالتو، 
وال���ذي اأقي���م بفن���دق الدبلومات م�س���اء اأم�س؛ 
وذلك مبنا�سبة الحتفال باليوم الوطني لبالده 
بح�سور عدد م���ن امل�سوؤولني والدبلوما�سيني.  
ونقل �سم���و ال�سيخ �سلمان بن خليفة اآل خليفة 
حتي���ات وتهاين �ساحب ال�سم���و امللكي رئي�س 
الوزراء اإلى القيادة وال�سعب الإيطايل ال�سديق 
به���ذه املنا�سبة، ومتني���ات �سم���وه جلمهورية 
اإيطاليا مبزي���د من التقدم والزده���ار.  واأ�ساد 
م�ست�سار �ساح���ب ال�سمو امللكي رئي�س الوزراء 
مملك���ة  ب���ني  الوطي���دة  ال�سداق���ة  بعالق���ات 
البحري���ن وجمهورية اإيطاليا، وما يجمع البلدين 

من تعاون مثمر يف املجالت كافة.
واأك���د �سم���وه حر�س اململكة عل���ى تو�سيع 
جم���الت التع���اون البحريني الإيط���ايل لي�سهد 
املزيد من التقدم ويحقق امل�سلحة امل�سرتكة 
لل�سعب���ني ال�سديق���ني خ�سو�س���ا يف املجالت 

التجارية والقت�سادية. 
من جانب���ه، اأعرب �سف���ر جمهورية اإيطاليا 
ال�سك���ر  البحري���ن ع���ن خال����س  ل���دى مملك���ة 
والتقدير ل�ساحب ال�سمو امللكي رئي�س الوزراء 
على اهتم���ام �سموه بتعزيز عالق���ات ال�سداقة 
بني مملك���ة البحرين وجمهورية اإيطاليا، موؤكدا 
تطل���ع ب���الده اإل���ى تو�سي���ع اأط���ر التع���اون مع 
مملك���ة البحرين؛ لت�سمل جم���الت اأو�سع حتقق 

م�ساحلهما امل�سرتكة.

املنامة - بنا: تراأ�س رئي�س جمل�س اأمناء 
وقف عي�س���ى بن �سلم���ان التعليمي اخلري، 
�سم���و ال�سي���خ عي�سى بن �سلمان ب���ن حمد اآل 
خليفة الجتماع العا�رض للوقف بح�سور اأع�ساء 
املجل����س وذلك مبركز عي�س���ى الثقايف، حيث 
رف���ع �سموه يف بداية الجتماع خال�س التهاين 
والتربي���كات لعاه���ل البالد �ساح���ب اجلاللة 
املل���ك حمد ب���ن عي�س���ى اآل خليف���ة، ورئي�س 
الوزراء �ساحب ال�سم���و امللكي الأمر خليفة 
ب���ن �سلم���ان اآل خليف���ة، وويل العه���د نائب 
القائ���د الأعلى النائ���ب الأول لرئي�س جمل�س 
الوزراء �ساح���ب ال�سمو امللكي الأمر �سلمان 
بن حم���د اآل خليفة مبنا�سبة قرب حلول �سهر 
رم�سان املبارك، �سائالً اهلل العلي القدير اأن 
يعيده عل���ى مملكة البحرين قي���ادًة وحكومًة 

و�سعًبا باليمن والربكات.
وخالل الجتماع، مّت الطالع على التقارير 
الواردة عن الطلبة املبتعثني من قبل الوقف 
يف الدفع���ات املا�سي���ة، حي���ث اأ�س���اد �سموه 

بالنتائ���ج الطيبة التي حققه���ا هوؤلء الطلبة، 
مثنياً عل���ى ما يبذلونه م���ن جهود يف خمتلف 
اجلامع���ات والتخ�س�سات. كم���ا مّت ال�ستماع 
ل�رضح ع���ن �سر العم���ل يف امل����رضوع العقاري 
للوق���ف ال���ذي �سيتم املبا����رضة في���ه قريباً، 
كما مّت مناق�س���ة املقاعد املخ�س�سة للدفعة 
الرابعة م���ن املبتعثني اخلريج���ني من العام 
الدرا�سي اجل���اري. ويف ال�سعيد ذاته، التقى 
�سم���و ال�سي���خ عي�س���ى ب���ن �سلمان ب���ن حمد 
اآل خليف���ة الطلب���ة امل�ستفيدي���ن من بعثات 
الوقف، واأ�ساد باجله���ود التي بذلوها موؤكًدا 
�سم���وه اهتمام الوق���ف مبتابع���ة حت�سيلهم 
النتائ���ج  اأف�س���ل  الدرا�س���ي لك���ي يحقق���وا 
ويخدم���وا بلده���م وي�سهم���وا يف تنميت���ه. من 
جهتهم، عرّب الطلبة عن اعتزازهم بح�سولهم 
اأ�سم���ى  موّجه���ني  الوق���ف،  بعث���ات  عل���ى 
اآي���ات ال�سك���ر والعرف���ان للقي���ادة الر�سيدة 
الوق���ف مل�ساعدته���م يف  وللقائم���ني عل���ى 

ا�ستكمال م�سرتهم التعليمية اجلامعية.

املنامة - املجل�س الأعلى للبيئة: اجتمع 
الرئي����س التنفي���ذي للمجل����س الأعلى للبيئة 
حمم���د بن دين���ه مع الأم���ني الع���ام للمبادرة 
الوطنية لتنمية القطاع الزراعي ال�سيخة مرام 
بنت عي�سى اآل خليفة؛ وذلك لبحث �سر عمل 
اخلطة التنفيذي���ة للم�رضوع الوطني ل�ستزراع 
نب���ات الق���رم. وتن���اول اللق���اء بح���ث تنفيذ 
امل�رضوع الوطني ل�ستزراع نبات القرم والذي 
جاء بتوجيهات من قرينة عاهل البالد رئي�سة 
املجل�س الأعلى للمراأة �ساحبة ال�سمو امللكي 
الأم���رة �سبيكة بن���ت اإبراهي���م اآل خليفة يف 
حممية راأ����س �سند، وم�ست���ل توبلي، بتمويل 
من املبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي 

وباأ�رضاف وتنفيذ املتخ�س�سني والفنيني يف 
املجل�س الأعلى للبيئة وبالتعاون اللوج�ستي 

مع اجلهات ذات الخت�سا�س.
وا�ستعر����س الفني���ني القائم���ني عل���ى 
تنفيذ امل����رضوع باملجل�س الأعلى للبيئة خالل 
اللق���اء مل���ف �س���ر العم���ل يف تنفي���ذ اخلطة 
املر�سومة للم����رضوع، اإذ ا�ستمل العر�س على 
الربام���ج التي مت النتهاء م���ن تنفيذها، مثل 
اإع���ادة تاأهي���ل املنطق���ة، وتنظي���ف �ستالت 
الق���رم يف م�ست���ل توبل���ي واإزال���ة املخلفات 
املوج���ودة يف املنطقة وفت���ح قنوات ال�رضف 
الزراعية امل�سدودة؛ متهيدا لزراعة ال�ستالت 

يف املناطق املعاد تاأهيلها

املنام���ة- بنا: اأقامت امللحقية الثقافية 
ب�سفارة مملكة البحرين لدى اململكة املتحدة 
حفل تخ���رج الطلب���ة البحريني���ني الدار�سني 
يف اجلامع���ات الربيطاني���ة للع���ام الدرا�س���ي 
2016/2017، برعاية �سفر مملكة البحرين 
لدى اململكة املتح���دة ال�سيخ فواز بن حممد 

اآل خليفة. 
واأعرب  ال�سفر عن بالغ فرحته وخال�س 
تربيكاته للطلب���ة اخلريجني واأولياء اأمورهم، 

موؤكداً فخره واعتزازه مب���ا و�سل اإليه الطلبة 
البحرينيني يف اململكة املتحدة من م�ستويات 

علمية واأكادميية ي�سار اإليها بالبنان.
بدوره عرب امل�ست�سار الثقايف مانع  املانع 
عن عمي���ق �سك���ره وامتنانه ملع���ايل ال�سفر 
وملنت�سبي ال�سفارة والطلبة البحرينيني على 
تفاعله���م وح�سورهم لهذا الي���وم م�سراً يف 
الوقت ذاته اإلى عدد م���ن اإجنازات امللحقية 

الثقافية خالل العام املن�رضم.

للطلبة امل�صتجدين  قريًبا... الت�صجيل “اأونالين” 

التحقيق يف عدد من حاالت الوفاة ب�صبب االأخطاء الطبية

ملن هم خارج البالد... وكيلة “التعليم”:

توقيف 27 مهنيا عن العمل وتوجيه 14 اإنذارا... “املهن ال�سحية”: 

اأ�سارت الوكيل امل�ساع����د للتعليم العام 
والفن����ي ب����وزارة الرتبي����ة والتعلي����م لطيفة 
البونوظ����ة اإل����ى اأن الوزارة تعم����ل حالياً على 
الب����دء بتد�س����ني الت�سجيل الإلك����رتوين على 
موق����ع ال����وزارة للطلب����ة امل�ستجدي����ن للعام 
الدرا�س����ي املقب����ل مم����ن ه����م خ����ارج مملكة 

البحرين، ولأ�سباب مقبولة.
والتعلي����م  الرتبي����ة  وزارة  “اإن  وقال����ت 
تق����وم بو�س����ع ما يق����ارب 200 م����ن املقاعد 
ال�س����ن  الحتياطي����ة للطلب����ة م����ن ي�سمله����م 

القانوين امل�سموح للت�سجيل للعام الدرا�سي 
املقب����ل”. واأو�سحت اأنه يوج����د بع�س الطلبة 

مل يت����م ت�سجيله����م م����ن هم م����ن املتخلفني 
ع����ن الت�سجي����ل لظ����روف خارجة ع����ن الإرادة، 
لتداعيات �سفر، ولعمل اآبائهم يف ال�سفارات 
بخارج البالد. وقالت “هناك توجه من الوزارة 
لتحدي����د �سن قانوين لتمكن اأولياء الأمور من 

ت�سجيل اأطفالهم بريا�س الأطفال”.
واأ�سارت يف ت�رضيح عرب برنامج تلفزيوين، 
اإلى اأن الوزارة اأعدت منهج الريا�س الأطفال، 
ب�سكل تربوي لعتماده بجميع اإدارات ريا�س 

الأطفال.
وحثت اأولياء الأمور على ت�سجيل اأبنائهم 

بريا�س الأطفال من 3 اإلى 5 �سنوات.

املنام���ة - الهيئة الوطني���ة لتنظيم املهن 
واخلدمات ال�سحية: اأو�سح���ت الهيئة الوطنية 
لتنظي���م امله���ن واخلدمات ال�سحي���ة اأّن جممل 
حالت الوفي���ات التي حققت فيه���ا الهيئة يف 
الع���ام 2016 ب�ساأن ادعاء بوج���ود اأخطاء طبية، 
بل���غ 19 حال���ة يف القط���اع العام فق���ط انتهت 
الهيئة من التحقيق يف 8 حالت ثبت وجود خطاأ 
طبي اأو اإهم���ال يف 4 منها فقط وباقي احلالت 
مازال���ت قيد التحقيق، موؤك���دة اأنه ل �سحة ملا 
ن�رض يف بع�س ال�سحف املحلية ب�ساأن بوجود 63 

وفاة نتيجة خطاأ طبي يف العام 2016.
واأك���دت الهيئ���ة اأن الغر����س الرئي�س من 
�س���دور قان���ون رق���م 38 ل�سن���ة 2009 باإن�ساء 
الهيئ���ة الوطني���ة لتنظي���م امله���ن واخلدمات 

ال�سحي���ة ه���و يف الأ�سا����س ج���اء ليح���دد جه���ة 
م�ستقل���ة حماي���دة معني���ة بتنظي���م اخلدم���ات 
ال�سحي���ة والرقاب���ة عليها ب���كل حيادية وعليه 
حددت هذه املواد ا�ستقاللية الهيئة ومهمتها، 
ويعد املجل�س الأعل���ى لل�سحة هو جمل�س اإدارة 
الهيئة وامل�رضف عليها. ويف هذا ال�ساأن اأ�سدرت 
اللجان التاأديبي���ة املخت�سة عددا من القرارات 
بح���ق املهنيني و�سملت الق���رارات توقيف 27 
مهني���ا ع���ن العمل لف���رتات خمتلف���ة ل تتجاوز 
ال�سن���ة بح�سب قوانني مزاول���ة املهنة، وتوجيه 
14 اإنذارا، كما مت �سطب ترخي�س طبيب وفني 

ومنعهما من مزاولة املهنة. 
كم���ا بيت الهيئة اأنه مت حتويل حالتني من 
جممل ال�سكاوى للنيابة باعتبارهم اأخطاء طبية 

ثبت من خالل التحقيق اأنها ت�سكل جرمية بحكم 
القانون، كما انتهت الهيئة من التحقيق يف 10 
ق�ساي���ا حمولة م���ن النيابة، 5 منه���ا فقط ثبت 

فيها وجود خطاأ طبي. 
وبينت الهيئة اأنها ت�سلمت يف العام 2016 
)111( �سكوى مبا�رضة م���ن املر�سى اأو ذويهم 
بادع���اء بوجود اأخط���اء طبي���ة اأو خمالفة مبادئ 
وممار�س���ات املهنة �س���د الأطب���اء والتمري�س 
وال�سيادل���ة وامله���ن املعاون���ة، وت�سلمت 60 
بالغا م���ن املوؤ�س�سات نف�سها عن وجود حوادث 
اأو وفيات حدثت داخ���ل املوؤ�س�سة نف�سها. كما 
ت�سلمت الهيئة 37 ق�سية حمولة من النيابة اأو 
املحاكم لإب���داء الراأي الفني ب�س���اأن وجود خطاأ 

طبي من عدمه.

• لطيفة البونوظة	

 مروة خمي�ص
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تعلن رشكة نفط البحرين ش. م. ب. )مقفلة( عن طرح املناقصة العامة التالية:

فعىل الراغبني يف الدخول يف هذه املناقصة ممن تتوافر فيهم الكفاءة رشاء وثائق املناقصة الكرتونيا من خالل نظام  املناقصات االلكرتوين 

من موقع مجلس املناقصات WWW.TENDERBOARD.GOV.BH  من يوم األثنني املوافق 22 مايو 2017. وذلك ليتسنى لكم 

الحصول عىل وثائق املناقصة بعد استيفاء مبلغ املناقصة الغري قابل للرتجيع، عىل أن يرفق مع العطاء مبلغ الضامن االبتدايئ املشار إليه 

أعاله أو %1 من قيمة العطاء أيهام أقل )ويف جميع األحوال يجب أن ال تقل قيمة الضامن اإلبتدايئ عن 100 دينار بحريني( وذلك  يف 

صورة شيك مصدق أو خطاب ضامن مصدق أو بوليصة تأمني  من إحدى املؤسسات املالية املحلية او نقدآ عىل أن يكون هذا الضامن 

ساري املفعول طوال مدة رسيان العطاء املنصوص عليها يف وثائق املناقصة. لألستفسار الرجاء االتصال عىل األرقام التالية: 36027245 

و 17752995 / 17757044 

•  تودع العطاءات يف الصندوق املخصص مبكتب تقديم العطاءات – الطابق السابع بربج املؤيد – منطقة السيف قبل الساعة الواحدة 

والنصف ظهر أخر يوم لقبول العطاءات .

•   تخضع هذه املناقصة ألحكام املرسوم بقانون رقم 36 لعام 2002 بشأن تنظيم املناقصات واملزايدات واملشرتيات واملبيعات الحكومية 

والئحته التنفيذية الصادرة باملرسوم رقم 37 لعام 2002 .

•   كام يجب مراعاة الرشوط التالية:

1. أن ترفق نسخة من شهادة السجل التجاري سارية املفعول للعام الجاري عىل أن تكون مشتملة عىل نشاط موضوع املناقصة .

2. أن تكتب األسعار اإلجاملية عىل استامرة تقديم العطاءات رقم م م 02 .

3. أن ترفق شهادة صالحة إلثبات نسبة البحرنة صادرة من وزارة العمل .

4.رضورة ختم جميع املستندات األصلية واملصورة املقدمة ضمن املناقصة بخاتم الرشكة أو الجهة املقدمة للعطاء .

يجب عىل جميع املقاولني واملوردين الجدد الغري مسجلني يف موقع مجلس املناقصات االلكرتونية والراغبني يف االشرتاك يف هذه املناقصة 

التسجيل يف املوقع عن طريق الرابط التايل واتباع الخطوات الالزمة للتسجيل 

https://etendering.tenderboard.gov.bh/xcap/supplier/suplogin.aspx

او   helpdesk@tenderboard.gov.bh التايل االمييل  املساعدة عىل  التواصل مع قسم  الرجاء  املساعدة  او طلب  االستفسار  يف حالة 

تلفون 973-17566617+

•   يعترب هذا اإلعالن مكمال لوثائق املناقصة.

رقم املناقصةموضوع املناقصة
قيمة الضامن 

االبتدايئ
بالدينار البحريني

قيمة وثائق 
املناقصة

بالدينار البحريني

املوعد النهايئ لتقديم 
العطاءات

اليوم     التاريخ     الوقت

خدمات صيانة صاممات التحكم 

خالل فرتات التوقيف والتعطيل 

)اتفاقية زمنية ملدة 5 سنوات(
مالحظة: املوعد النهايئ لرشاء وثائق املناقصة

بتاريخ 08 يونيو 2017 الساعة 1:30 مساء

T170065 )24(4,000/-50/-
األربعاء

14 يونيو 2017
1:30 ظهرا

	  

مــمــلــكــة الـبــحـــريــن

احلمر ي�ستعر�ض العالقات مع ال�سفري املاليزي

مكافحة الإرهاب يت�سدر اأولى جل�سات “الإعالم وحتديات اخلليج”
اإنفاق اأموال باهظة ملواجهة الأفكار املتطرفة والق�ضاء على اأحداث العنف

نظمت اجلامع���ة اخلليجية مبقرها �ضباح 
ي���وم اأم�س ملتقاها الإعالم���ي الأول “الإعالم 
وحتديات اخلليج العرب���ي”، وبرعاية كرمية 
من وزير �ضوؤون الإعالم علي الرميحي، الذي 
مثل���ه وكيل ال���وزارة عبدالرحمن حممد بحر، 
ومب�ضارك���ة اأكادميي���ة واإعالمي���ة و�ضحافية 

وا�ضعة.
وكان م���ن اأبرز امل�ضارك���ن يف امللتقى 
العلم���ي  والبح���ث  الع���ايل  التعلي���م  وزي���ر 
ووزير ال�ضوؤون الربملاني���ة امل�رصي ال�ضابق 
والباح���ث  �ضه���اب،  مفي���د  الربوفي�ض���ور 
ال�ضيا�ض���ي وم�ضت�ض���ار جمعي���ة ال�ضحفين 

الكويتية عايد املناع.
وق���ال رئي����س ق�ض���م الإع���الم باجلامعة 
اخلليجية “ق�ضم الإع���الم باجلامعة ا�ضت�ضعر 
توجيه���ات وزارة التعليم وجمل����س التعليم 
الأعل���ى للمتغرات اخلط���رة التي ل ميكن 
اأن يتجاهله���ا الق�ضم، �ض���واء على امل�ضتوى 
الأمن���ي، اأو القت�ض���ادي، ولذل���ك ج���اء هذا 
امللتقى لك���ي يبعث بر�ضال���ة واحدة، وهي 
كي���ف ميك���ن لالإع���الم اخلليج���ي اأن يدع���م 
التحدي���ات الأمني���ة القائم���ة يف املنطق���ة، 
وكي���ف ميك���ن لالإع���الم اخلليج���ي اأن يدعم 
القت�ضاد القوم���ي والوطني ببلدان اخلليج 

والوطن العربي”.
وتابع “ممار�ض���ات الإعالم املهنية وغر 
املهني���ة، ميكن اأن تك���ون معوق���اً للتنمية 
القت�ضادية، وميكن اأن تكون دافعاً لتنمية 
القت�ضاد الوطن���ي، ونعلم جميعاً اأن الإعالم 
ا�ضتخ���دم كثراً لتغذية الأف���كار املتطرفة، 
والتحري����س عل���ى العن���ف والإره���اب، ويف 
الوق���ت الذي ميثل ب���ه الإعالم حالً لكل ذلك 

بالتزامه ومهنيته”.
وزاد حار����س “هناك عالق���ة وطيدة بن 
القت�ض���اد والأم���ن، فحن تك���ون الأو�ضاع 
الأمني���ة غر م�ضتقرة فبالتاأكيد �ضوف يتاأثر 
القت�ض���اد الوطني باخللي���ج، و�ضوف تنفق 
اأم���وال باهظة لكي تواجه الأفكار املتطرفة، 
وتق�ض���ي عل���ى اأح���داث العن���ف والإرهاب، 
واأي�ض���اً حينما تكون الأو�ض���اع القت�ضادية 
متدهورة، والأ�ضعار مرتفعة، وال�ضتثمارات 
مرتاجع���ة، فاإن احلاقدين والأعداء ي�ضتغلون 
هذا املناخ؛ لأنه �ضيك���ون منا�ضباً لتحري�س 
املواطن���ن على اأف���كار العن���ف والإرهاب، 
وعلي���ه ج���اء ه���ذا امللتق���ى وال���ذي يج�ض���د 

التحدي الذي نواجه جميعاً”.
وب���دوره، قال رئي����س اجلامعة اخلليجية 
مهن���د امل�ضه���داين اإن من اأه���داف امللتقى 
اجلامع���ة  يف  العلم���ي  البح���ث  دور  تعزي���ز 
اخلليجية، من خ���الل م�ضاركة خرباء من ذوي 
الخت�ضا����س لالإ�ضهام يف دف���ع عجلة البحث 
العلمي، وتعزيز مكانة البحرين بهذا اجلانب 
على امل�ضتوى العاملي، خ�ضو�ضاً اأن التو�ضع 
والنم���و عل���ى م�ضت���وى التعلي���م الع���ايل يف 
اململكة قد ف���اق كل التوقعات، مع حتقيق 

اجلامعات البحرينية اأن حتقق قفزات نوعية، 
واإجن���ازات عالي���ة يف جمال التعلي���م العايل، 
وبف���رتة زمنية ق�ض���رة واإ�ضرتاتيجية، ومبا 

ي�ضهم يف تطوير التنمية الب�رصية”. 
يف الأثناء، عرب وكيل الوزارة عبدالرحمن 
بحر بكلمة للجامعة اخلليجية عن تنظيم هذا 
امللتقى املهم، قائ���ال “ي�رصين اأن اأنقل لكم 
ر�ضال���ة �ضعادة وزير �ض���وؤون الإعالم مقرونة 
بتاأكي���د حر�س الوزارة عل���ى توطيد ال�رصاكة 
م���ع اجلامع���ات الوطني���ة، بتوف���ر العملية 
التعليمي���ة، والنهو����س بالر�ضالة الإعالمية، 
مب���ا يواك���ب م�ض���رة املنج���زات التنموي���ة 
واحل�ضارية امل�ضتدامة الت���ي نعي�ضها بهذا 

العهد الزاهر جلاللة امللك املفدى”.
واأكمل “يت�ض���م هذا امللتق���ى الإعالمي 
باأهمي���ة خا�ض���ة؛ نظ���راً لنعق���اده بظ���روف 
وحتديات متعددة، منها ال�ضيا�ضية والأمنية 
والقت�ضادي���ة والإعالمي���ة والثقافية والتي 
بدت جلي���ة بالعديد من املح���اور والق�ضايا 
املطروح���ة عل���ى ج���دول الأعم���ال، وتاأت���ي 
مبقدمة ه���ذه التحديات ما تتعر�س له اأمتنا 
العربي���ة م���ن ا�ضتهداف لهويته���ا الثقافية 

واحل�ضارية، وتهديدات لأمنها القومي”.
واأ�ضاف بح���ر “وتتمثل هذه التهديدات 
باأعم���ال عنف واإره���اب، وتنام���ي خلطابات 
ب�ضوؤونه���ا  خارجي���ة  وتدخ���الت  الكراهي���ة، 
الداخلية بهدف زعزعة ا�ضتقرارها، وت�ضويه 
�ضورته���ا، وجرها حل���روب طائفية، وطم�س 
وم���ن  احلديث���ة،  املدني���ة  الدول���ة  مالم���ح 
املوؤ�ضف ل���ه باأن الطف���رة الإعالمية العربية 
كان���ت له���ا انعكا�ض���ات �ضلبية عل���ى الأمن 
القوم���ي العرب���ي، اإذ ب���دا وا�ضح���اً ان�ضغال 
الكثر من الف�ضائي���ات بامل�ضالح الربحية 

اأو ال�رصاعات ال�ضيا�ضية”. 
اإدارة  قام���ت  اجلل�ض���ات،  ب���دء  وقب���ل 
اجلامع���ة اخلليجي���ة ممثل���ة برئي����س جمل�س 
اأمناء اجلامعة منى الزي���اين ورئي�س اجلامعة 

حمم���د امل�ضه���داين بتك���رمي امل�ضاركن يف 
امللتقى، كما مت تكرمي وكيل وزارة �ضوؤون 
الإع���الم عبدالرحم���ن حمم���د بح���ر، ورئي����س 
جمعي���ة ال�ضحفين موؤن�س امل���ردي، ثم مت 
بعده���ا اأخذ �ض���ورة جماعي���ة ل�ضيف احلفل 

وامل�ضاركن.
وتخللت اجلل�ضة الأولى للملتقى حما�رصة 
قيمه عن الإعالم واملجتمع الدويل يف مواجهة 
الإرهاب قدمها مفيد �ضهاب، تلتها حما�رصة 
اأخ���رى ا�ضتعر�ض���ت جتربة اخللي���ج العربي 
يف الت�ض���دي لالإره���اب ق���دم ورقته���ا عايد 
املن���اع، ثم حما�رصة اأخرى عن الإعالم اجلديد 
والإرهاب، امل�ضكلة واحل���ل، واأخراً حما�رصة 
ع���ن الإرهاب واقت�ضادي���ات اخلليج العربي 
لعمر العبيديل من مركز البحرين للدرا�ضات 

الإ�ضرتاتيجية والطاقة.
وا�ضتعر�ض���ت اجلل�ض���ة الثاني���ة الإعالم 
اأدارته���ا  والت���ي  القت�ض���ادي  والتح���دي 
وا�ضتمل���ت  املهن���دي،  �ضه���ر  الإعالمي���ة 
حما����رصة كيفي���ة دع���م الإع���الم لالقت�ض���اد 
خ�ضو�ض���ا  والبحرين���ي  عموم���ا  اخلليج���ي 
للربوفي�ض���ور حبيب اهلل حمم���د الرك�ضتاين 
اأ�ضت���اذ القت�ضاد بجامع���ة امللك عبدالعزيز 

بجدة.
تدع���م  كي���ف  حما����رصة  تلته���ا  ث���م 
املوؤ�ض�ض���ات القت�ضادية العام���ة واخلا�ضة 
الإع���الم اخلليج���ي خ�ضو�ض���ا يف البحري���ن، 
لرئي�س جمعية ال�ضحفي���ن موؤن�س املردي، 
ثم دعوة لال�ضت�رصاف وطرح املقرتحات حول 
�ضبل اخلروج من الأزمة القت�ضادية الراهنة، 
واملالم���ح الرئي�ض���ة مل�ضتقب���ل القت�ض���اد 
الدولي���ة  املتغ���رات  ظ���ل  يف  اخلليج���ي 

والإقليمية. 
وتخل���ل خت���ام احلف���ل تقدمي ع���دد من 
تو�ضي���ات امللتق���ى والت���ي متث���ل خال�ضة 
نتائج احللق���ات النقا�ضية، وخمرجات اأوراق 

الباحثن امل�ضاركن فيها.

املنامة - وزارة الإ�ضكان« ا�ضتقبل 
وزي���ر الإ�ض���كان با�ض���م احلم���ر �ضف���ر 
ماليزي���ا املعتمد ل���دى اململكة اأجو�س 
�ضليم بن حاجي يو�ض���ف، وخالل اللقاء 
رحب وزي���ر الإ�ضكان بال�ضف���ر واأ�ضاد 
مبا يوليه م���ن حر�س بال���غ على تنمية 
عالقات ال�ضداقة الطيبة التي ي�ضهدها 

البلدان ال�ضديقان.
 وج���رى خ���الل اللق���اء ا�ضتعرا����س 

العالق���ات التاريخي���ة الت���ي جتمع بن 
البلدين ال�ضديقن يف �ضتى املجالت، 
واملوا�ضي���ع ذات الهتم���ام امل�ضرتك، 
واأع���رب ال�ضف���ر املالي���زي م���ن جانبه 
ع���ن اعت���زازه وتقديره لل���دور احليوي 
املهم ال���ذي تقوم به مملك���ة البحرين 
يف الرتق���اء بالقطاع الإ�ض���كاين، مثمًنا 
يف  املبذول���ة  الإ�ض���كان  وزارة  جه���ود 
توفر اخلدمات الإ�ضكانية للمواطنن. 

اإبراهيم النهام

وا�ضتعر�س رئي����س جمعية ال�ضحفين 
موؤن����س امل���ردي بالورق���ة الت���ي قدمها يف 
امللتقى عن الواق���ع ال�ضعب الذي متر بها 
ال�ضحافة الورقي���ة يف البحرين، موؤكداً اأنها 
تعي����س باأ�ض���واأ حالته���ا؛ ب�ضب���ب انكما�س 
ال�ض���وق الإعالين بال�ضن���وات الأخرة. وبن 
املوؤ�ض�ض���ات  تب���داأ  “ح���ن  اأن���ه  امل���ردي 
التجاري���ة واحلكومي���ة يف التق�ض���ف، فاإنها 

تبداأ بامليزاني���ات الإعالني���ة لل�ضحف قبل 
غرها”.

وقال امل���ردي “الدور املحوري واملهم 
لل�ضحاف���ة الوطنية بالبحرين يف الدفاع عن 
هوي���ة البل���د ومقدراتها ل يق���ل اأهمية عن 
دور املوؤ�ض�ض���ات الع�ضكري���ة نف�ضها، ولقد 
اأثر هذا التق�ضف املتزايد وامل�ضتمر يف دور 
ال�ضحاف���ة التنويرية والري���ادي والدفاعي 

عن البحرين يف الداخ���ل واخلارج خ�ضو�ضاً، 
م���ع اأهمية الأخ���ذ بعن العتب���ار اأن احلرب 
التي ت�ضهده���ا مملكة البحرين يف ال�ضنوات 

الأخرة حرب اإعالمية بامتياز”.
واأكد اأهمية تغير الفكر التقليدي لكي 
نحافظ على وجود ودور ال�ضحافة الورقية، 
وذل���ك من خ���الل اإقام���ة ور�س عم���ل تخرج 

بتو�ضيات موؤثرة ت�ضل ل�ضناع القرار.

املردي: التق�سف و�سع ال�سحافة الورقية باأ�سواأ حالتها

ت�ضوير: اأمين يعقوب

إلى رئاسة جامعة البحرين
  

انح���درت ن�ضبة م�ضاركة الطلبة بانتخابات برملانهم بجامعة البحرين من 65 % يف 
الع���ام 2010، و66 % يف 2013، و41 % يف 2016، اإل���ى 30.6 % يف القرتاع الأخر 

يوم اخلمي�س املا�ضي.
اأزع���م اأن الن�ضب���ة الأخرة الأقل من���ذ ولدة املجل�س قبل 15 عام���ا. ورمبا ال�ضبب 
الأك���رب للعزوف اإخفاق املجل�س، بالرغم من ثرثرة عن �ضالحيات وهمية حولت الطلبة 

�ضعاة بريد ملطالب اأقرانهم. 
من���دوب “البالد” و�ضف الإقبال النتخابي ب� “ال�ضعيف”، واأكرث من ثلثي الكتلة 
الناخبة مل تدل ب�ضوتها، بينما اخلرب الر�ضمي ال�ضنوي الوارد من اجلامعة ي�ضف حجم 
امل�ضاركة ب� “املرتفعة”. واأعجز عن تو�ضيف ما جاءت به الآلة الإعالمية من “مكياج”!
واأجهل �ضم���ت الآلة عن طلب قدمته لإجراء مقابلة مع رئا�ضة جامعة البحرين منذ 

30 يونيو 2016، اأي قبل اأكرث من 11 �ضهرا، ومل اأتلق ردا اإيجابيا ب�ضاأن ذلك.
اأع���رف رئي�س اجلامعة ريا����س حمزة باأنه بي�ض���ة القبان بجل�ضات ح���وار التوافق 
الوطن���ي، ومثقف اأنيق، وم�ضوؤول رت���ب فو�ضى اجلامعات اخلا�ض���ة عندما قاد اأمانة 
التعلي���م العايل، وله���ذا حظي بالثق���ة امللكية بالتعي���ن رئي�ضا للجامع���ة الوطنية. 

ولل�ضحافة حق وعتب عليه.
  

شكر لوكيل اإلسكان
اأ�ضك���ر وكيل وزارة الإ�ض���كان امل�ضاع���د لل�ضيا�ضات واخلدم���ات الإ�ضكانية خالد 
احلي���دان على ات�ضاله تفاع���ال مع ما ن�رصته مبقايل عن القرو����س الإ�ضكانية، وحر�ضه 

على تقدمي اخلدمات للمواطنن باأ�رصع وقت.
توا�ض���ل امل�ضوؤول م���ع ال�ضحافة اأبلغ تطبيق ملا يح����س عليه جاللة امللك و�ضمو 

رئي�س الوزراء.
 

تيـــــــــار
“اجلامعة تتاألف من طالب حر واأ�ضتاذ حر”.

طه حسين

راشد الغائب

rashed.ghayeb
 @albiladpress.com

تيارات
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�لع�سفور تنا�سد رئي�ص �لوزر�ء تخ�سي�ص “�إ�سكان جنو�سان”

رئي�ص �لوزر�ء يت�سم ب�سيم �لعطاء و�لتفاين يف خدمة �ملو�طنني

غري �لبحرينيني �أكرث من �لأجانب باحلكومة! موظفو “�ل�سحة” 

بعد توجيه �سموه حتويله من القطاع اخلا�ص للوزارة

ثمنوا مكرمة �سموه الرم�سانية... ر�ؤ�ساء اجلمعيات اخلريية:

 اأيهما ن�سّدق رقم البوعينني اأ� ال�سالح؟... املحفوظ لـ“$”:

نا�سدت النائب فاطمة الع�سفور رئي�ص الوزراء 
�ساحـــب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بـــن �سلمان اآل 
خليفـــة اإ�ســـدار توجيهاته ال�سامية لـــوزارة الإ�سكان 
لتعجيل تخ�سي�ـــص م�رش�ع اإ�ســـكان جنو�سان لأهايل 

القرية.
�قالت لـ “البالد”  اإن �سمو رئي�ص الوزراء �جه يف 
جل�سة احلكومة ب�سهـــر مار�ص 2016 لدرا�سة حتويل 
م�ـــرش�ع اإ�ســـكان جنو�ســـان - الـــذي يقـــوم بتنفيذه 
بنـــك الإ�سكان مع القطـــاع اخلا�ص كاأحـــد امل�ساريع 
املخ�س�ســـة للم�ستفيدين من برنامج متويل ال�سكن 
الجتماعـــي - اإلى م�رش�ع تابع لـــوزارة الإ�سكان ليتم 

تخ�سي�سه لأهايل املنطقة.
�ذكـــرت الع�سفـــور اأن تنفيـــذ توجيهات �سمو 
رئي�ـــص الوزراء بتخ�سي�ص امل�ـــرش�ع لأهايل املنطقة 
�سي�سهـــم يف تلبية 200 طلب اإ�سكاين لأهايل القرية 
التي ت�رشفت بزيـــارة ل�سموه خالدة يف ذاكرة رجالت 

�ن�ساء القرية ب�سهر يوليو 2010.
�لفتت اإلى اأن �سموه تفقد اأحوال قرية جنو�سان 
�اطلع على اأ��ســـاع املواطنني �الأ�ـــرش فيها ��قف 
على اأبرز احتياجات القريـــة �اأبنائها من امل�رش�عات 
اخلدميـــة �بخا�سة الإ�ســـكان، �اأن هـــذه الزيارة �ما 
�ســـدر مـــن توجيهات �ساميـــة متثل نهجـــا اأ�سيال يف 
اإدارة �سمـــوه للحكومـــة �حنكته يف اتخـــاذ القرارات 
املهمة لتاأمني تلبية جميـــع الحتياجات التي تكفل 

للمواطن العي�ص الكرمي.
�بينـــت اأن املحـــور الإ�ســـكاين ميثـــل اأ�لويـــة 
بربنامـــج عمـــل احلكومة الـــذي يقود تنفيـــذه �سمو 
رئي�ص الـــوزراء، �قـــد عودنا �سموه علـــى ال�ستجابة 
ل�سوت املواطنني �ممثليهم خ�سو�سا يف ظل �جود 
بدائـــل تخت�رش قائمـــة النتظار لالأ�ـــرش للح�سول على 

بيت العمر. �اأ�سادت الع�سفور بجهود �زير الإ�سكان 
با�ســـم احلمـــر يف �سبيل تنفيـــذ توجيهـــات القيادة 
احلكيمـــة مـــن اأجـــل الوفـــاء بربنامج عمـــل احلكومة 
�توزيـــع اأكـــرب قـــدر ممكن مـــن البيـــوت �اخلدمات 
الإ�سكانيـــة �هو اجلهد امللمو�ص بتوزيع جمموعة من 

البيوت على املواطنني مبدن اإ�سكانية جديدة.
املدينـــة  ا�ستيعـــاب  اأن  الع�سفـــور  �اأكـــدت 
ال�سماليـــة لطلبات املواطنني مـــن خمتلف املناطق 
اأمـــر م�سكور �مقـــدر لـــوزارة الإ�ســـكان، �لكن ذلك 

ل مينـــع مـــن تفعيـــل توجيـــه �سمـــو رئي�ص الـــوزراء 
بتخ�سي�ص امل�ـــرش�ع الواقع بقريـــة جنو�سان لأهايل 
القرية �توزيعـــه على اأ�سحاب الطلبـــات الإ�سكانية 
منهـــم اإ�سافـــة لتلبيـــة طلبات اأخـــرى لأبنـــاء القرية 

باملدينة ال�سمالية.
�لفتت اإلـــى اأن املدينـــة ال�سماليـــة ا�ستوعبت 
عددا حمد�دا مـــن اأ�سحاب الطلبـــات الإ�سكانية من 
قرية جنو�ســـان، �هم الذين تعـــود طلباتهم للفرتة 
من الأعـــوام 1992 اإلـــى 1998، بينمـــا ل يزال اأكرث 
مـــن 250 طلبا ينتظر د�ره، �هي لالأعوام من 2002 

�لغاية 2008.

600 دينار
اإلى ذلك، اأ��سح رئي�ص جمعية جنو�سان اخلريية 
ح�ســـني ال�سباغ اأن اأكرث القرى مـــن حولنا ا�ستفادت 
مـــن م�ساريع اإ�سكانيـــة يف الأعوام الع�ـــرشة الأخرية اأ� 
قبلهـــا، با�ستثنـــاء قرية جنو�سان التـــي مل ت�سهد اأي 

متدد اأ� تو�سع عمراين طيلة تاريخها.
�ذكـــر اأن غالبية اأ�سحاب الطلبات الإ�سكانية يف 
القرية ل ميكنهم ال�ستفادة من متلك بيت بربنامج 
متوي���ل �ل�شك���ن �لجتماع���ي؛ لأنه ي�شرتط ح���د �أدنى 
لالأجـــور ل يقـــل عن 600 دينـــار، �هو مـــا ل ينا�سب 

الغالبية العظمى من اأ�سحاب الطلبات.
�بـــني ال�سبـــاغ اأن توجيـــه �سمو رئي�ـــص الوزراء 
ب�ـــرشاء الوحدات ال�سكنيـــة التي تبنى �سمـــال القرية 

�توزيعها على الأهايل عّم الفرحة بالقرية.
�لفـــت اإلـــى اأن عـــدد الطلبـــات الإ�سكانيـــة يف 
جنو�سان تبلغ قرابـــة 250 طلبا اإ�سكانيا، �هي قرية 
مل ت�سهد طيلة تاريخهـــا اأي م�رش�ع اإ�سكاين، ��رشيحة 
�ا�سعـــة مـــن اأبناء القريـــة يعملون يف جمـــال ال�سيد 
�الأعمال احلرفية، �الوظائـــف ذات الدخل املتدين، 

�هذا يعوقهم عن �رشاء اأ� بناء بيوت.

املنامـــة -بنا: اأعرب عدد مـــن ر�ؤ�ساء �م�سوؤ�يل 
اجلمعيات اخلريية من خمتلف مناطق مملكة البحرين 
عن خال�ص ال�سكر �المتنان �التقدير لرئي�ص الوزراء 
�ساحـــب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بـــن �سلمان اآل 
خليفـــة على عطاء �سمـــوه املتوا�سل لدعـــم الأعمال 
اخلرييـــة �الجتماعيـــة يف اململكـــة، �حر�ـــص �سموه 
الدائم على م�ساعـــدة الأ�رش املتعففة �املحتاجة، من 
خـــالل مكرمـــة �سمـــوه الرم�سانية التـــي مت توزيعها 
علـــى جمموعة كبرية من الأ�رش، جت�سيدا ملا يتحلى به 
�سمـــوه من �سيم العطاء �البذل �حب اخلري �التفاين 

يف خدمة املواطنني.
�رفـــع رئي�ـــص جمعيـــة البديع اخلرييـــة يعقوب 
اللحـــدان جزيـــل ال�سكـــر �التقديـــر �المتنـــان اإلى 
�ساحـــب ال�سمو امللكي رئي�ص الـــوزراء على تف�سله 

بتقدمي املكرمة الرم�سانيـــة ال�سنوية لأهايل البديع 
�كافـــة مناطق البحريـــن، �سائال املولى عـــز �جل اأن 
يـــدمي على �سمـــوه ال�سحـــة �العافيـــة �اأن يجعل ما 
يقـــوم به من اأعمال �ساحلة يف ميزان ح�سنات �سموه، 

�اأن يحفظه عزا ��سندا للوطن �املواطنني.
مـــن جهته، توجه الق�سم الن�سائي بجمعية الزلق 
اخلرييـــة بخال�ـــص التقديـــر �الحرتام اإلـــى �ساحب 
ال�سمـــو امللكي رئي�ص الوزراء علـــى ما يقدمه �سموه 
لأهـــايل الـــزلق مـــن عطـــاء م�ستمـــر �اأيـــادي �سموه 
البي�ســـاء، التـــي تن�ـــرش الب�سمـــة �الفرحـــة يف قلوب 
املحتاجني، م�سيدين بحر�ص �سموه على البذل بغري 
حد�د يف عمل اخلـــري، �سائلني اهلل تبارك �تعالى اأن 
يجـــزي �سموه خري اجلزاء يف الدنيا �الآخرة �اأن يجعل 
ذلـــك يف ميزان ح�سناته، �اأن يـــدمي على �سموه نعمة 

ال�سحة �العافية �الربكة.
�عرباأمـــني ال�رش بـــدار املحرق لرعايـــة الوالدين 
حممـــد اإبراهيم، عن خال�ـــص ال�سكـــر �التقدير لد�ر 
�سمـــوه الكبـــري �عطائـــه املتوا�ســـل لدعـــم الأعمال 
اخلرييـــة �الجتماعيـــة يف اململكة، معربـــا عن جزيل 
ال�سكـــر ل�سمـــوه علـــى دعمـــه لـــدار املحـــرق لرعاية 
الوالديـــن باملكرمـــة الرم�سانية، �سائـــال املولى عز 
�جـــل اأن يجـــزي �سموه خـــري اجلـــزاء �اأن يجعله ذخرا 
للوطـــن. �تقدم عـــادل  الرفاعي من م�ـــرش�ع �سنبلة 
اخلري باأ�سمـــى اآيات ال�سكـــر �التقديـــر ل�سموه على 
تف�سله بتوزيع املكرمة الرم�سانية على املحتاجني 
يف منطقـــة عراد، �التـــي اأدخلت ال�ـــرش�ر اإلى نفو�ص 
الأهايل، الذين يرفعون اأكف الدعاء هلل تعالى راجني 

اأن يدمي على �سموه ال�سحة �العافية �طول العمر.

اأرقـــام متناق�ســـة يف عـــدد الأجانـــب بوظائف 
�سحية

 بالقطـــاع احلكومي... هل هـــم 540 موظفا اأم 
8993 موظفـــا؟!... �فرق �ساهق بـــني الرقمني... 

نتيجة خل�ص اإليها النائب جالل املحفوظ.
ال�ســـورى  �ســـوؤ�ن جمل�ســـي  �زيـــر  اإن  �قـــال 
�النواب غامن البوعينني اأجابـــه ب�سوؤال برملاين يف 
فربايـــر املا�سي باأن عدد الأجانـــب بوظائف طبية 
بالقطـــاع احلكومي 540 موظفـــا، �اأن اإجمايل عدد 
املوظفـــني الأجانب باحلكومـــة 4248 لـ 6 �سنوات 

للفرتة من 2011 لغاية 2016.
�لفـــت اإلـــى اأن املفاجاأة ال�سادمـــة جاءت من 
خالل اإجابة �زيرة ال�سحة فائقة ال�سالح عن �سوؤال 
برملـــاين لزميلتـــه النائـــب فاطمـــة الع�سفـــور، اإذ 
ك�سفـــت الوزيرة عن اأن املجمـــوع الكلي ملمار�سي 
املهن ال�سحيـــة الأجانب يف خمتلـــف التخ�س�سات 
بالقطاع العام يبلغ 8993 موظفا من بينهم 1358 

طبيبا ب�رشيا �57 طبيب اأ�سنان.
�ت�ســـاءل: اأيهمـــا ن�ســـّدق الآن عـــدد الوزيـــر 
البوعينـــني باأنهـــم 540 موظفـــا اأجنبيـــا اأم عـــدد 
الوزيرة ال�سالح باأنهم 8993 موظفا؟ �اأردف: فرق 
كبري ��ساهق بني الرقمني، �ذلك يدل على �جود 
�سبهـــة تتطلب درا�سة طلب لإجراء حتقيق برملاين 
ب�ساأن تزايد �ترية توظيف الأجانب بالقطاع العام. 
�اأكـــد اأن الوظيفـــة العامـــة حق للمواطـــن ��اجب 
على الد�لة، �اأن الد�ستـــور ُيقّيد توظيف الأجانب 
بنطـــاق �سيـــق، �ذلـــك ي�ستوجـــب علـــى خمتلـــف 

الـــوزارات �اجلهـــات الر�سمية توطـــني الوظائف. 
�نبـــه اإلـــى اأن مفارقة بني املعلومـــات الواردة من 
الوزيـــر البوعينـــني �الوزيـــرة ال�سالح بـــاأن الأ�ل 
ذكـــر اأن اإجمايل عدد التوظيفـــات لأجانب بالقطاع 
احلكومـــي خالل 6 اأعوام يبلـــغ 4248، بينما اإجمايل 
عدد املوظفني الأجانب بالقطاع ال�سحي احلكومي 
يبلـــغ 8993، فكيف ي�ستقيم ذلك؟ �نوه اإلى اأن يف 
�سوء هذه املعلومـــات املغلوطة الواردة من �زراء 
ميثلـــون ال�سف الأمامي مـــن امل�سوؤ�لني بال�سلطة 
التنفيذية، كيف ميكن ر�سم اخلطط �امل�رش�عات؟ 
�اأعلـــن اأنـــه �سيجري م�ســـا�رات مع زمالئـــه اأع�ساء 
�لربمل���ان؛ من �أج���ل �لتفكري يف �إج���ر�ء�ت برملانية 
�ســـد تزايد �ترية توظيف الأجانب اأ� املح�سوبيات 
يف توظيـــف الأقارب بالقطاع احلكومي. �املحفوظ 
نائـــب رئي�ـــص جلنـــة التحقيـــق الربملانيـــة ب�ساأن 
اخلدمات الطبية يف املراكز الطبية �امل�ست�سفيات 

احلكومية.

• فاطمة الع�سفور	

• ح�سني ال�سباغ	

ر��سد �لغائب

حمرر �ل�سوؤون �لربملانية

�لأربعاء... جل�سة ��ستثنائية للربملان

لقـــاء مـــع و�عظ قـــو�ت �لتحالـــف

ن�سبــــة من �لدفــــان لـ “�لإ�سكــان”

“�ل�سورى” يرف�ص �سندوق دعم �ل�سيادين

علمت “البالد” عن توجه لعقد جل�سة 
��شتثنائي���ة نه���ار يوم �لأربع���اء �ملقبل؛ 
�ذلـــك لتمريـــر جمموعة مـــن الت�رشيعات 

قبل بدء العطلة الت�رشيعية للربملان.

�قالـــت امل�ســـادر اإن مو�سوع عقد 
اجلل�ســـة ال�ستثنائية �سيعر�ـــص بجل�سة 
�ملجل����س نه���ار غ���د �لثالث���اء؛ للمو�فقة 

عليه.

التقى النائب الثاين لرئي�ص جمل�ص 
النواب عبداحلليم مراد �جمموعة نواب 
بامل�رشف العام علـــى امل�ساريع اخلريية 
ال�سيخ  ال�سعوديـــة  العربيـــة  باململكـــة 

عـــادل املقبـــل املكلف بالإ�ـــرشاف على 
متابعـــة برامج الوعـــظ �الإر�ساد لقوات 
العربيـــة  اململكـــة  بقيـــادة  التحالـــف 

ال�سعودية.

اأ��ست جلنة املرافق العامة �البيئة 
مبجل�ص النـــواب التم�سك بقـــرار جمل�ص 
النواب ب�ســـاأن م�رش�ع قانـــون منح ن�سبة 

مـــن اأرا�سي الدفـــان البحـــري للم�ساريع 
الإ�سكانية، �اأقرت ت�رشيعا لإن�ساء الهيئة 

العامة للغذاء.

اأقـــر جمل�ص ال�سورى اأم�ـــص برئا�سة علي 
ال�سالح م�رش�ع قانون ب�ساأن النظافة العامة.

�مت�ســـك املجل�ـــص بقراره ب�ســـاأن م�رش�ع 
قانون يف �ساأن اإن�ســـاء �تنظيم �سند�ق دعم 
ال�سياديـــن البحرينيـــني، اإذ �افـــق املجل�ص 
الت�رشيعـــي املنتخب علـــى الت�رشيـــع �رف�سه 

املجل�ص املعني.
الإعانـــة  لتوفـــري  الت�رشيـــع  �يهـــدف 
لل�سياديـــن عرب نظـــام ال�سمـــان الجتماعي 

�قوننة التقاعد لهم.
�اأيد املجل�ـــص تعديل ت�رشيعـــي بقانون 
رعايـــة �تاأهيل �ت�سغيـــل املعاقني. �يهدف 
اأبنـــاء  مـــن  الإعاقـــة  الت�رشيـــع ل�سمـــول ذ�ي 
املراأة البحرينيـــة املتز�جة من اأجنبي باأحكام 

•القانون. جمعة الكعبي	

طفلـــة م�ساركة بفعاليـــة “حلم” الفنية التي نظمها اأ�سحـــاب الطلبات الإ�سكانية 
لأهايل البالد القدمي �الزجن �عذاري �ال�ساحلية.

�ر�ســـم الأطفال �لونوا لوحات لبيت العمر. ��ســـارك اأ�لياء الأمور بوقفة حاملني 
يافطات للتذكري بالوعود الإ�سكانية.

�نا�سد�ا �سمو رئي�ص الـــوزراء ��زارة الإ�سكان النظر يف تلبية احتياجات املنطقة 
)بقية ال�سور باملوقع الإلكرت�ين(.

حلم...

أرقـام متناقضـة... 540 أم 8993؟!
- عدد الأجانب بوظائف طبية بالقطاع احلكومي 
540 موظفـــا )معلومة مـــن �زير �ســـوؤ�ن املجل�سني 

غامن البوعينني(.
- اإجمـــايل عـــدد املوظفـــني الأجانـــب باحلكومة 
4248 لــــ 6 �سنوات للفرتة مـــن 2011 لغاية 2016 
)معلومة من �زير �سوؤ�ن املجل�سني غامن البوعينني(.

- املجمـــوع الكلـــي ملمار�ســـي املهـــن ال�سحية 
الأجانب يف خمتلف التخ�س�ســـات بالقطاع العام يبلغ 
8993 موظفـــا  مـــن بينهم 1358 طبيبـــا ب�رشيا �57 

طبيب اأ�سنان.
)معلومة من �زيرة ال�سحة فائقة ال�سالح(.

- النتيجة: عدد املوظفني الأجانب الذين اأعلنت 
عنهم �زيرة ال�سحة اأكـــرث من اإجمايل عدد املوظفني 
الأجانب بالقطـــاع العام الذي اأعلن عنـــه �زير �سوؤ�ن 

املجل�سني.

• •�زير املجل�سني	 •�زيرة ال�سحة	 جالل املحفوظ	
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“الإ�شكان” ت�شتقبل دفعات جديدة من م�شتفيدي “ال�شمالية”
ا�ستمرارا لربنامج توزيع 4200 وحدة �سكنية 

املنام���ة - وزارة الإ�س���كان: تنفي���ذا لأم���ر ويل 
العه���د نائ���ب القائد الأعل���ى النائ���ب الأول لرئي�س 
جمل�س الوزراء �ساح���ب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان 
ب���ن حمد اآل خليف���ة بتوزيع 4200 وح���دة �سكنية يف 
خمتلف حمافظات اململكة، ا�ستقبلت وزارة الإ�سكان 
دفع���ات جديدة م���ن م�ستفيدي املرحل���ة الثانية من 
م����رشوع وح���دات املدين���ة ال�سمالي���ة، والت���ي �رشعت 
الوزارة يف اإجراءات توزيعها مطلع الأ�سبوع املا�سي، 
وذلك يف اإطار برناجمها الزمني لتوزيع هذه الوحدات 

ال�سكنية مبا يلبي احتياجات املواطنينن.
واأف���ادت ال���وزارة اأن اإج���راءات توزي���ع املرحلة 
الثاني���ة له���ذا امل����رشوع تتم ب�س���ورة �سل�س���ة و�سط 
ا�ستح�س���ان املواطن���ن ومن دون اأدن���ى معوقات اأو 
تاأخ���ري للمواطنن بدءا م���ن التوا�سل مع املواطنن 
لال�ستفادة من امل�رشوع؛ من اأجل احل�سور اإلى الوزارة 

وحتى النتهاء من اإجراءات ال�سحب على الوحدات. 
وبّينت الوزارة اأن عملية التوزيع ي�سبقها عر�س 
يت�سم���ن معلومات عن املدين���ة ال�سمالية، وت�سميم 
املدين���ة املو�سول���ة بع���دد م���ن املداخ���ل الرئي�سة 
ل�ستيع���اب احلرك���ة املروري���ة لقاطن���ي املنطق���ة 
وزواره���ا، م���ع مراع���اة توف���ري م�س���ارات خم�س�س���ة 
للم�ساة وللدراج���ات الهوائية، ويحيط باملدينة عدد 

من الواجه���ات البحرية وال�سواط���ئ العامة، مع توفر 
حمطات توق���ف ل�سيارات النقل الع���ام، اإ�سافة اإلى 
توف���ري حمط���ات كهرب���اء رئي�س���ة وفرعي���ة، وحمطة 
مي���اه وحمطة ملعاجل���ة مياه ال����رشف ال�سحي، ف�سال 
عن وج���ود اخلدمات واملراف���ق الرئي�س���ة كاجلوامع 
وح�سانات وريا����س الأطفال، واملدار����س، وجامعة، 
وم�ست�سفى رئي�س ومراكز �سحية وعيادات، ومدينة 
ريا�سية ت�سم ا�ستاد كرة قدم، اإ�سافة اإلى احلدائق 

املفتوحة.
وقال���ت الوزارة اإن م�رشوع املدينة ال�سمالية يعد 
اأحد امل�ساريع ال�سرتاتيجية الرئي�سة املدرجة �سمن 
برنامج عمل احلكومة الذي التزمت به وزارة الإ�سكان 
ببن���اء 25 األف وحدة �سكنية قبل نهاية العام 2018، 
موؤك���دة اأن مدن البحري���ن اجلديدة اأ�سهمت من خالل 
التوزيع���ات احلالي���ة وتوزيع���ات الع���ام املا�سي يف 

تلبية اآلف الطلبات الإ�سكانية للمواطنن.

املنام���ة - وزارة الداخلي���ة: انطالًقا من 
ا�سرتاتيجية ال�رشاكة املجتمعية، والتي تعمل 
على تطبيقها كافة قطاعات وزارة الداخلية، 
بال���وزارة  الب�رشي���ة  امل���وارد  اإدارة  قام���ت 
بالتن�سي���ق ملهرجان “البحري���ن للكل والكل 
للبحرين” وال���ذي مت تخ�سي�سه لالأطفال من 
ذوي الحتياج���ات اخلا�س���ة، و�سارك���ت فيه 
عدد م���ن اإدارات الوزارة، م���ن بينها مديرية 
�رشطة املحرق، �رشطة خدم���ة املجتمع، الإدارة 
العامة للدفاع امل���دين، اإدارة الإعالم الأمني، 
�سوؤون اجلم���ارك، اإدارة مكافح���ة املخدرات، 
اإدارة ال�سوؤون ال�سحي���ة، الفرقة املو�سيقية 
لل�رشط���ة، اإدارة حماية ال�سخ�سيات، بالإ�سافة 
اإل���ى ق�س���م الأث���ر اجلمركي، م����رشح اجلرمية، 
العام���ة،  العالق���ات  والتموي���ن،  الإم���داد 

الت�سالت، برنامج “مًعا”، ال�رشطة الن�سائية، 
والإدارة املالية.

وت�سم���ن املهرجان، والذي �ساركت فيه 
6 جمعيات اأهلي���ه متخ�س�سة يف رعاية ودعم 
ذوي الحتياجات اخلا�سة من خمتلف الفئات، 
وممثل���و مرك���ز الأم���م املتح���دة بالبحري���ن، 
برامج توعوية وترفيهي���ة للم�ساركن، حيث 
قام���ت اإدارة الإع���الم الأمن���ي ممثل���ة مبجل���ة 
“وطن���ي” بتخ�سي�س ركن ترفيهي لالأطفال 
اإ�ساف���ة اإل���ى توزيع مطبوع���ات توعوية، كما 
الأنظم���ة  امل�سارك���ة،  الإدارات  ا�ستعر�س���ت 
للتوا�س���ل  املطبق���ة  واخلط���ط  والربام���ج 
م���ع اجلمه���ور، بالإ�ساف���ة اإلى قي���ام الفرقة 
املو�سيقية بتق���دمي ا�ستعرا�سات مو�سيقية 

لقت اإعجاب اجلمهور.

اإعداد: عبا�س اإبراهيممحاكم

�شنة مع وقف التنفيذ لعي�شى قا�شم واآخَرين وتغرميهم 303 اآلف دينار
اأمرت مب�سادرة 3 مالين دينار وعقارين ورف�ست اإبعاده

حكم����ت املحكم����ة الك����ربى اجلنائي����ة الرابع����ة 
برئا�س����ة القا�سي علي خليفة الظه����راين وع�سوية 
كل من القا�سين اأ�سام����ة ال�ساذيل ووائل اإبراهيم 
واأمانة �رش اأحم����د ال�سليمان، على عي�سى قا�سم )75 
عاًم����ا( ومتهمن اآخري����ن )49 و71 عاًم����ا( باحلب�س 
مل����دة �سنة واحدة لكل منه����م، واأمرت بوقف تنفيذ 
عقوب����ة احلب�����س مل����دة 3 �سن����وات تبداأ م����ن تاريخ 

�سريورة احلكم نهائًيا.
كم����ا اأمرت بتغ����رمي كل منهم مبل����غ 100 األف 
دين����ار، ومب�سادرة املبل����غ املتحفظ علي����ه والبالغ 
ق����دره 3 مالي����ن و367 األفا و301 دين����ار املودع 
بح�ساب����ات عي�سى قا�سم لدى اأح����د البنوك، وكذلك 
مب�س����ادرة العقاري����ن اململوك����ن ل����ه، عم����ا اأ�سند 
اإليهم بتهمة غ�سي����ل الأموال واإجراء عمليات �سحب 
واإيداع وتوزيع لتلك الأموال و�رشاء لإخفاء م�سدرها 
ولإ�سف����اء امل�رشوعي����ة عليها على خ����الف احلقيقة، 
واأم����رت يف البند رابًعا م����ن احلكم بتغرمي كل منهم 
مبل����غ 1000 دينار عن تهمة جم����ع الأموال من دون 

ترخي�س.

الطعن الدستوري
وقال����ت املحكمة يف حيثي����ات حكمها اإن الدفع 
بع����دم د�ستوري����ة م����واد القان����ون 21 ل�سنة 2013 
ا�ستناًدا اإلى اأن ن�سو�����س ذلك القانون تقيد حرية 
اإقام����ة ال�سعائ����ر الدينية لدى املكلف����ن يف الفقه 
اجلعفري باأداء فري�س����ة اخلم�س املفرو�سة لديهم 
وخمالف����ة ن�س����ي املادت����ن 2 و22 م����ن الد�ستور، 
فذل����ك الدف����ع غ����ري ج����دي؛ للني����ل م����ن د�ستورية 
القان����ون، اإذ اإن تدخل امل�رشع بالتنظيم لعملية جمع 
امل����ال لالأغرا�س الدينية ل يتناف����ى مع حرية اإقامة 

ال�سعائر الدينية.
ولفت����ت اإلى اأنه����ا تعر�����س عما ق����رره �سهود 
النف����ي؛ لع����دم ثقتها مبا �سهدوا ب����ه، كما مل تعوِّل 
على اإنكار املتهم الثاين لالتهام بجل�سات املحاكمة 

لفتقار ذلك الإنكار اإلى �سنده من الأوراق.

رفض اإلبعاد
واأ�ساف����ت اأنه عن طلب النياب����ة العامة تطبيق 
عقوب����ة الإبع����اد على عي�س����ى قا�سم، ا�ستن����اًدا اإلى 
�س����دور الأمر امللك����ي ال�سامي ال�س����ادر باملر�سوم 
رق����م )55( ل�سن����ة 2016، باإ�سق����اط اجلن�سية عنه، 
فلم����ا كان الثاب����ت اأن املر�س����وم ق����د �س����در بع����د 
ارتكاب املتهم للفعل حم����ل التهام وكان املتهم 
وقت ارتكاب����ه الفعل حمل التهام يتمتع باجلن�سية 
البحريني����ة، وكان م����ن املق����رر وفًقا لن�����س املادة 
)20( م����ن د�ست����ور مملك����ة البحرين، اأن����ه ل جرمية 
ول عقوب����ة اإل بن����اًء عل����ى قانون ول عق����اب اإل على 
الأفعال الالحقة للعمل بالقانون الذي ين�س عليها، 
وكان م����ن املقرر وفًقا لن�س املادة )1( من قانون 
العقوبات اأنه يطبق القان����ون النافذ وقت ارتكاب 
اجلرمي����ة، ويرجع يف حتديد زم����ن اجلرمية اإلى وقت 

وقوع الفعل ب�رشف النظر عن وقت حتقق نتيجته.
مل����ا كان ذل����ك كذل����ك واأخ����ًذا بحال����ة املته����م 
م����ن حي����ث اجلن�سية وق����ت ارتكابه الفع����ل ومتتعه 

باجلن�سي����ة البحريني����ة اآنذاك فاملحكمة ت����رى اأنه ل 
حم����ل لتطبيق عقوبة الإبع����اد املن�سو�س عليها يف 
املادة )64( مكرر من قان����ون العقوبات، وترف�س 
املحكم����ة ذلك الطلب وتكتف����ي بالإ�سارة اإلى ذلك 

بالأ�سباب دون املنطوق.

لن يعودوا للجرم
وتابع����ت، وحيث اإن املحكم����ة اإذ ت�سع موازين 
الق�س����ط وهي ب�سدد تقرير العقوبة بعد اأن اأحاطت 
بوقائ����ع الدعوى عن ب�رش وب�س����رية، ونظًرا لظروف 
الواقعة ومالب�ساتها وك����ون عي�سى قا�سم طاعنا يف 
ا، وخلت �سحيفة املتهمن  ال�سن وبلغ من الكرب ِعِتيَّ
من ثمة �سواب����ق، فاملحكمة تاأخ����ذ املتهمن بقدر 
م����ن الراأف����ة عمالً بن�����س امل����ادة )72( م����ن قانون 
العقوب����ات، وت����رى املحكمة منا�سبة م����ا قدرته من 
عقوب����ة وفق الثابت مبنطوق ه����ذا احلكم واأخًذا مبا 
�ساقت����ه املحكم����ة من اأ�سب����اب للراأف����ة باملتهمن، 
فاملحكم����ة ت����رى كذل����ك اأن املتهمن ل����ن يعودوا 
اإلى ارتكاب مثل ذلك اجلرم م�ستقبالً وعمالً بن�سي 
املادت����ن 81، 83 من قانون العقوبات، فاملحكمة 
تاأمر باإيقاف تنفي����ذ عقوبة احلب�س ملدة 3 �سنوات 

تبداأ من التاريخ الذي ي�سبح فيه احلكم نهائًيا.

أعمال خيرية
م����ن   14/2،4 امل����ادة  اأن  املحكم����ة  وبين����ت 
املر�س����وم بقانون رقم )21( ل�سن����ة 2013، ن�ست 
على اأن����ه: يعاَقب بال�سجن املوؤب����د اأو ال�سجن الذي 
ل يق����ل عن 10 �سن����وات وبالغرامة التي ل تقل عن 
100 األ����ف دينار ول جتاِوز 500 األف دينار، كل َمن 

جمع اأموالً لغر�ٍس اإرهابي.
ويعاَق����ب باحلب�����س وبغرامة ل تتج����اوز 1000 
دينار اأو باإحدى هاتن العقوبتن كل َمن قام بجمع 
اأموال لالأغرا�س العامة دون احل�سول على ترخي�س 
وفًقا لأح����كام هذا القانون، وُيعترب جمع املال لغري 
الأغرا�����س العامة املن�سو�س عليها يف هذا القانون 

ًدا. ظرًفا م�سَدّ
ويعاَقب على خمالفة باقي اأحكام هذا القانون 
والقرارات ال�سادرة تنفيًذا له باحلب�س مدة ل تزيد 
عل����ى 6 اأ�سه����ر وبغرام����ة ل تتج����اوز 500 دين����ار اأو 

باإحدى هاتن العقوبتن.
ويف جميع الأحوال تق�س����ي املحكمة مب�سادرة 
الأم����وال الت����ي مت جمعها اأو اأية اأم����وال م�ساوية لها 
يف القيمة تكون مملوك����ة ملرتكب اجلرمية، وتوؤول 
الأم����وال حمل امل�س����ادرة ل�سالح الأعم����ال اخلريية 

التي حتددها الوزارة. 

وقائع الدعوى
واأو�سح����ت املحكم����ة اأن واقعة الدع����وى التي 
ا�ستق����رت ف����ى يقينه����ا واطم����اأن اإليه����ا �سمريها 
م�ستخل�س����ة م����ن اأوراق الدع����وى وم����ا مت فيها من 
حتقيق����ات وم����ا دار ب�ساأنه����ا م����ن اإج����راءات بجل�سة 
املحاكم����ة تتح�س����ل يف اأن عي�سى قا�س����م )املتهم 
الأول( ق����د داأب عل����ى جم����ع املال م����ن املواطنن 

م����ن دون ترخي�س، وملا ات�س����ع ن�ساطه غري امل�رشوع 
اأن�ساأ مكتب����ا لال�ست�سارات الديني����ة والأ�رشية، وبدل 
م����ن اأن يوؤ�س�س بنيانه على تقوى من اهلل ور�سوان، 
اأ�س�سه عل����ى �سفا جرف هار معلًن����ا نف�سه اأنه وكيل 
للمرج����ع الدين����ي الإي����راين ال�سي����د عل����ي احل�سيني 
ال�سي�ستاين، واتخذ م����ن الدين عباءًة له جلمع املال 
من دون ترخي�س ونظم ذلك املكتب واتخذه �ستاًرا 

لن�ساطه.
واأ�ساف����ت اأنه تول����ى رئا�سته وتول����ى املتهم 
الث����اين اإدارت����ه، وتول����ى واملتهم الثال����ث عمليات 
جم����ع املال م����ن املواطن����ن ذوي ال����وازع الديني، 
وكان����ت عملي����ات جم����ع املال تت����م ب�سف����ة يومية، 
ويق����وم املتهم الثال����ث بنقل تلك الأم����وال ب�سفة 
يومية اإلى عي�سى قا�س����م وت�سليمها اإياه؛ لإيداعها 
يف ح�سابات����ه البنكية، لإخفائه����ا واإ�سفاء امل�رشوعية 
عليه����ا، وتنفي����ًذا وا�ستكم����الً ملخطط����ه فق����د قام 
بفتح 4 ح�ساب����ات م�رشفية لدى اأحد البنوك، وعقب 
فتحه تل����ك احل�سابات قام بعمليات م�رشفية باإيداع 
لالأم����وال املتح�سلة من جرمية جم����ع املال من دون 

ترخي�س.
وبينت اأن تل����ك العمليات كان����ت تتم ب�سورة 
جمزئ����ة واأق����ل من ح����د الإف�ساح الالزم ع����ن م�سدر 
الأم����وال؛ بغر�س اإخف����اء املال واإ�سف����اء امل�رشوعية 
عليه، وا�ستمراًرا لنهجهم يف اإخفاء املال املتح�سل 
م����ن جرمية جمع املال م����ن دون ترخي�س، ولإ�سفاء 
امل�رشوعي����ة علي����ه ق����ام املته����م الأول بتاري����خ 14 
فرباي����ر 2010 بعملي����ة تبي�����س جل����زء م����ن امل����ال 
املتح�سل من جرمية جمع امل����ال من دون ترخي�س 
ب�رشاء عقار مبنطقة كرانة مببلغ 500 األف دينار من 
املالك له، والذي ا�ستلم من عي�سى قا�سم �سيكن، 
الأول مببلغ 300 األف دينار والثاين مببلغ 200 األف 
دينار، وح����رر له وكالًة تبيح له البيع لنف�سه وللغري 
واتخ����اذ اإج����راءات الت�سجي����ل، ونقل عي�س����ى قا�سم 
ملكية العق����ار لنف�سه مبوجب عق����د البيع، وا�ستلم 
العق����ار، ونق����ل في����ه ن�س����اط مكت����ب اال�ست�سارات 
املذكور اآنًف����ا جلمع الأموال من دون ترخي�س حتت 

�ستار تقدمي ال�ست�سارات الدينية.
وا�ستمر قا�س����م والآخران يف جمع املال يف ذلك 
املكت����ب من دون ترخي�س حت����ى زاد املال يف يده، 
ففكر يف �رشاء عق����ار اآخر لإخفاء املال املتح�سل من 
جرمية جمع املال من دون ترخي�س ولإ�سفاء �سفة 
امل�رشوعي����ة علي����ه، فكّل����ف املتهم الث����اين بالبحث 
ع����ن عقار وتو�س����ل اإلى عق����ار مبنطق����ة اأبو�سيبع، 
وتفاو�����س عن طريق املتهم الث����اين مع مالكه على 
ال�سع����ر، والذي اأخربه باأن م�سرتي العقار هو عي�سى 
قا�س����م، واتفقا عل����ى �سعر ق����دره 580 األف دينار، 
وا�سطح����ب املتهمان الثاين والثال����ث مالك العقار 
لقا�س����م، وحررا عق����ًدا عرفًيا ُوّق����ع عليه من املتهم 
الأول كم�س����رٍت وم����ن البائع ومن املتهم����ن الثاين 
والثال����ث ك�سه����ود، و�سّل����م املته����م الأول للبائ����ع 
مبلغ����ا نقديا قدره 200 األف دين����ار وا�سطحبه اإلى 
البن����ك الذي يحتوي على ح�ساباته، واأودع يف ح�ساب 
موؤ�س�سة مملوكة لزوجة البائع مبلغ 300 األف دينار، 
واتفق����ا عل����ى اأن باق����ي املبلغ وه����و 80 األف دينار 
ت�سدد على اأق�ساط �سددت، وتنازل البائع عن مبلغ 
20 األف دينار، ومتكن املتهم الأول من نقل ملكية 

العقار وت�سجيله با�سمه.
واأ�سارت املحكمة اإلى اأنه وبعد اإمتام املتهمن 
تل����ك العمليات ا�ستم����روا يف ن�ساطهم الإجرامي من 
جمع امل����ال م����ن دون ترخي�س حت����ى و�سلت قيمة 
الأم����وال املودع����ة يف ح�سابات عي�س����ى قا�سم مبلغا 
األف����ا و801 دين����ار و70  5 مالي����ن و328  ق����دره 
فل�ًس����ا، رغ����م اأن قا�سم توقف عن اإي����داع الأموال يف 
بداية �سهر اأغ�سط�س الع����ام 2013، وقام بعمليات 
�سحب بلغ����ت قيمتها مبلغ 1.961.461 دينار و70 
فل�ًس����ا، منذ فت����ح احل�سابات يف �سه����ر مايو 2016، 
منها مبل����غ 576.840 ديناًرا �سحبها املتهم الثاين 
م����ن ح�سابات املته����م الأول ب�سي����كات على فرتات 
متقطعة من����ذ العام 2013، وحت����ى تاريخ 12 مايو 

.2016
ولفت����ت املحكمة اإل����ى اأن تل����ك العمليات من 
اإيداع ونقل و�سحب و�رشاء كانت تتم بغر�س اإ�سفاء 
�سف����ة امل�رشوعية على امل����ال املتح�سل من جرمية 
جمع املال م����ن دون ترخي�س مع علمهم بذلك حتى 
تبقى يف ح�ساب����ات املتهم الأول ل����دى البنك مبلغا 
وق����دره 3.367.301 دينار متح�س����ال من ن�ساطهم 
الإجرام����ي، وا�ستم����روا يف فعله����م الإجرامي يف جمع 
امل����ال م����ن دون ترخي�س حت����ى �سب����ط الواقعة يف 

مار�س 2016، غري عابئن بالقانون واأحكامه.

تقليل الرسوم
واأ�سارت املحكمة اإلى اأن املالك ال�سابق لعقار 
كرانة �سهد بتحقيقات النيابة العامة اأنه بعد عر�سه 
العق����ار للبيع ح�رش اإليه اأحد الدلل����ن واأخربه برغبة 
عي�سى قا�سم يف �رشاء العقار، فتفاو�سا على ال�سعر، 
واتفقا على اأن يكون مببلغ 500 األف دينار، واتفقا 
عل����ى اللتق����اء مبكتب التوثي����ق وهن����اك تقابل مع 
قا�س����م، والذي �سلمه �سيك����ن اإدارين الأول مببلغ 
200 األ����ف دين����ار، والثاين مببل����غ 300 األف دينار، 
واآنذاك طلب منه املتهم الأول اأن يثبت ال�سعر ب�سعر 
مغاير يف العقد اأقل م����ن ال�سعر احلقيقي - بغر�س 
تخفي�����س الر�سوم - فاأخربه باأن����ه �سيحرر له وكالة 
وهو و�ساأن����ه بعد ذلك، وحرر له وكالة له تبيح البيع 
لنف�س����ه وللغري وعلم بعد ذلك ب����اأن املتهم بالفعل 
اأثب����ت يف العقد مبلًغا اأقل من ال�سعر احلقيقي، وقد 
�سلم املتهم الأول العقار منذ تاريخ البيع، فيما قر 
�ساحب العقار الثاين اأن قا�سم اأثبت اأن ثمن العقار 
ال����ذي ا�س����رتاه من����ه ب�سعر اأق����ل مناحلقيق����ي لذات 
ال�سب����ب، كما اأ�س����ار اإلى اأن املتهم الث����اين اأبلغه اأن 

م�سدر هذه الأموال هو اخُلم�س.

ثبوت الواقعة 
وثبت����ت الواقعة لدى املحكم����ة بحق املتهمن 
من اأق����وال 3 �سباط برتبة م����ازم اأول، وما �سهد به 
�ساحب����ا العقارين وكذلك م�س����وؤول يف وزارة العدل، 
وما ثبت م����ن تقرير م�رشف البحري����ن املركزي، وما 
ثب����ت م����ن خط����اب مدي����ر اإدارة املنظم����ات الأهلية 
ب����وزارة التنمية بع����دم منح عي�سى قا�س����م ترخي�ًسا 
جلمع الأم����وال لالأغرا�����س العامة، وم����ا ثبت بعقدي 
بي����ع العقارين، واإق����رار املتهمن الث����اين والثالث 

بتحقيق����ات النياب����ة العامة، و�س����ورة كتاب املتهم 
الأول ملدير البنك الذي فيه ح�سابات عي�سى قا�سم.

تحليل مالي
كم����ا ت�سلم����ت املحكم����ة م����ن م�����رشف البحرين 
املرك����زي يف جل�س����ة �سابق����ة، تقري����ًرا مكوًنا من 10 
�سفح����ات و9 م�ستن����دات مرفقة مع����ه، كانت طلبته 
من امل�رشف، حول عمليات ال�سحب والإيداع اخلا�سة 
بح�ساب����ات عي�سى قا�س����م لدى اأحد البن����وك، والذي 
اأر�س����ل للمحكم����ة حتليالً مالًي����ا مف�سالً ب�س����اأن تلك 
احل�سابات الأربعة الت����ي ميلكها قا�سم، كما �سّلمت 
بدوره����ا حمامي املتهم الث����اين ن�سخًة م����ن التقرير 

املذكور.
وتب����ن للمحكم����ة م����ن خ����الل التقري����ر امل�سار 
اإلي����ه، تواريخ فت����ح ح�سابات عي�س����ى قا�سم، والتي 
مت التحف����ظ عليه����ا يف وق����ت �ساب����ق، واأرقامه����ا، 
واملخّول بالتوقيع فيها، واأن التقرير ت�سمن اإفادة 
ب����اأن قا�سم اأر�س����ل خطاًبا للبنك يف وق����ت �سابق اأنه 
يودع تل����ك الأم����وال لتحويله����ا اإلى الوكي����ل العام 
للمرج����ع علي ال�سي�ست����اين. وثبت بعد اإج����راء عملية 
التحليل امل����ايل لتلك احل�سابات لبيان جملة املبالغ 
املودعة يف ح�ساب����ات قا�سم، ح�سبما طلبته املحكمة 
من امل�����رشف، اأن قا�س����م ميتلك 4 ح�ساب����ات بنكية 
لدى اأح����د البنوك - والذي مت����ت ت�سفيته يف وقت 
�سابق - واأن جمل����ة املبالغ التي مت اإيداعها يف تلك 
احل�سابات خالل فرتة الفح�س التي اأجراها امل�رشف، 

قد بلغت 5.328.801.070 فل�سا.
وج����اء يف التقرير اأن اإجم����ايل املبالغ امل�سحوبة 

1.961.461.070 فل�سا.
يف ح����ن مت التحف����ظ عل����ى مبل����غ اإجم����ايل من 
املبال����غ املتبقي����ة وق����دره 3.367.301 دينار. كما 
اأثب����ت التقري����ر اأن املتهم الث����اين يف الق�سية اأجرى 
عملي����ات �سح����ب جل����زء م����ن الأم����وال امل�سحوبة من 
تل����ك احل�سابات اخلا�سة بعي�س����ى قا�سم، والتي بلغ 
مقدارها 576840 ديناًرا بوا�سطة �سيكات، اأرفقت 

�سوًرا لها يف تقرير امل�رشف.
وكان����ت النيابة العامة تقدم����ت قبل اإغالق باب 
املرافع����ة مبرافعتها يف الدع����وى، والتي طالبت يف 
اآخرها تطبيق اأق�س����ى عقوبة واردة يف القانون بحق 

املتهمن.

االتهامات الثابتة
واأف����ادت املحكم����ة اأن����ه م����ن جم����اع م����ا تق����دم 
فاإن����ه يكون ق����د وقر يف يقينه����ا اأن عي�س����ى قا�سم 
واملتهم����ن الآخري����ن، اأنهم يف غ�س����ون الفرتة من 
الع����ام 2009 وحت����ى الع����ام 2016، اأولً: اكت�سب����وا 
وحازوا املبالغ املالي����ة املبينة بالتحقيقات واأخفوا 
طبيعته����ا وم�سدره����ا ومكانه����ا م����ع علمه����م باأنها 
متح�ّسل����ة من جرمية جمع الأموال من دون ترخي�س، 
باأن اأجروا عليها عمليات �سحب واإيداع و�رشاء وتوزيع 
يف م����ا م����ن �ساأن����ه اإظه����ار اأن م�سدرها م�����رشوع على 
خالف احلقيق����ة، وذلك على النح����و املبن تف�سيالً 
بالتحقيق����ات، ثانًيا: جمعوا اأم����والً لالأغرا�س العامة 
من دون احل�سول على ترخي�����س، وذلك على النحو 

املبن يف التحقيقات.



“االحتاد اجلمركي” حمور 
نقا�س يف الغرفة اخلمي�س

 ال�سناب����س - بي���ت التجار: تنظ���م غرفة جتارة 
و�سناع���ة البحري���ن بالتع���اون مع احتاد غ���رف دول 
جمل����س التع���اون اخلليج���ي لق���اء لرئي����س �س���وؤون 
اجلم���ارك ال�سيخ اأحمد ب���ن حمد بن اأحم���د اآل خليفة 
م���ع القطاع اخلا�س اخلليجي، وذل���ك لبحث عدد من 
املو�سوع���ات ذات االهتمام امل�س���رك منها االحتاد 
اجلمرك���ي الواق���ع واملاأمول، ودور القط���اع اخلا�س 
اخلليج���ي يف تفعيل االحتاد اجلمرك���ي، وا�ستعرا�س 
اأهم املعوقات التي تعري تطبيق االحتاد اجلمركي 

من منظور القطاع اخلا�س اخلليجي.

خدمات البور�سة على موقع احلكومة االإلكرونية
املنام���ة - بور�س���ة البحرين: ب���داأ املوقع االإلك���روين للحكوم���ة االإلكرونية موؤخ���ًرا عر�س اخلدمات 
االإلكروني���ة التي تقدمها بور�س���ة البحرين للم�ستثمرين ولكافة اجلهات املعني���ة باأن�سطة البور�سة، مما 
يتيح للم�ستثمرين امل�سجلني يف البور�سة االطالع على حمفظتهم اال�ستثمارية وتفا�سيل معامالت االأوراق 
املالية اخلا�سة بهم ب�سكل اآن وب�سهولة وي�رس. كما توفر اخلدمة االإلكرونية للم�ستثمرين امل�سجلني اإمكانية 
عر����س تفا�سيل امللكية الناجتة عن �رساء اأو بيع االأوراق املالية اخلا�سة بهم من اأ�سهم و�سندات و�سكوك 
و�سنادي���ق ا�ستثم���ار عق���اري عن طريق ����رسكات الو�ساطة، مبا يف ذل���ك تفا�سيل خمتلفة كع���دد االأ�سهم 
اململوك���ة وعدد االأ�سه���م املتوافرة وعدد االأ�سهم املرهونة اإن وجدت، اإ�ساف���ة اإلى عر�س تفا�سيل جميع 
اأن���واع معامالت االأوراق املالية والتي تت�سمن -ولك���ن ال تقت�رس-على ا�ستحقاقات امللكية مثل تفا�سيل 
اأ�سهم املنحة اإن وجدت. اإ�سافة لذلك فاإن �سفحة خدمات بور�سة البحرين للم�ستثمرين على موقع احلكومة 
االإلكروني���ة ت�س���م اأرقام التوا�سل اخلا�س���ة بالبور�سة وخريطة املوقع وقن���وات التوا�سل االجتماعي @

 www.bahrainbourse.com وموقع البور�سة االإلكروين bahrainbourse
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اقتصاد
الزلق تتحول خللية نحل لبناء خط الأنابيب مع ال�سعودية

امل�رسوع قطع �سوًطا يف التنفيذ و“اأرامكو” تتحمل تكاليفه

نادر الغامن من الزلق 

اأ�سبح���ت منطق���ة ال���زالق القريبة م���ن نادي 
ال����رساع خلية نح���ل من العمل ال���دوؤوب امتدت اإلى 
منطقة ال�سخ���ر، اإذ جترى على قدم و�ساق اأعمال  
احلفر وال���ردم واأ�سغال اللح���ام، وحركة الرافعات 
وكثافة يف ح�سور العم���ال واملهند�سني الفنيني 
باالإ�ساف���ة اإلى االأعم���ال البحري���ة اخلا�سة بتنفيذ 
م�رسوع ا�ستبدال وتطوير خط اأنابيب النفط الرابط 
بني البحرين وال�سعودية والذي قطع �سوًطا كبًرا 
يف تنفي���ذه وم���د االأنابي���ب الفوالدي���ة التي متتد 
م�سافة تناهز اأكرث م���ن 107 كيلومرات منها 43 
يف البح���ر، و42 يف ال�سعودي���ة، و22 كيلوم���ًرا يف 

البحرين.
وتقوم بتنفيذ اأعمال االإن�ساءات �رسكة “الربيع 
هول���دن” للهند�س���ة والت���ي �ستتول���ى اإن�ساء خط 

االأنب���وب يف االأرا�سي، يف ح���ني اأن االأعمال البحرية 
لو�سع االأنابيب تتوالها �رسكة اإماراتية متخ�س�سة.
وتق���ّدر تكلف���ة امل����رسوع بنح���و 300 ملي���ون 
دوالر و�سوف تتحمل هذه التكلفة �رسكة “اأرامكو” 
ال�سعودي���ة وميتد خط االأنابيب الق���ادم من البحر 
جنوًب���ا بالق���رب من ن���ادي ال�رساع يف ب���الج اجلزائر 
مروًرا باالأرا�س���ي الربية مبنطقة ال�سخر، و�سيتم 
تزويد اخلط اجلدي���د باألياف ب�رسية حديثة لتوفر 
الر�س���د واملتابع���ة عن بع���د، ف�سالً ع���ن االإ�رساف 
الدقيق عل���ى االأداء الت�سغيلي للخط اجلديد وفق 

تقنيات الع�رس احلديث.
ومن املقّرر اأن يت�سمن م�رسوع تطوير االأنابيب 
اخلا�سة بنقل النفط وزيادة �سعة االأنبوب اإلى 30 
بو�س���ة، ومن املق���ّرر اأن ينقل اخل���ط اجلديد بعد 
ت�سغيله نح���و 350 األف برمي���ل يوميًّا، يف حني اأن 
االأنبوب احل���ايل ينقل 220 برمي���اًل يوميًّا، كما اأن 

ا عن 3  اخل���ط اجلديد �سيك���ون اأنبوًبا واح���ًدا عو�سً
اأنابيب يف الوقت الراهن.  

وكان م�س���در م�س���وؤول يف �رسكة نفط البحرين 
“بابك���و” قد ذكر يف فرة �سابقة اأن خط االأنابيب 

اجلديد �سيك���ون جاهًزا للعم���ل يف الربع االأول من 
العام 2018.

وكان���ت مرا�س���م التوقي���ع عل���ى عق���د اإن�ساء 
خ���ط اأنابيب النف���ط اجلديد الرابط ب���ني البحرين 

وال�سعودي���ة، “اجلان���ب البحريني” ق���د مت يف 14 
دي�سمرب املا�سي.  

وجاء يف بيان التوقيع اأن االتفاقية متثل نقلة 
نوعي���ة يف تاريخ النفط احلدي���ث نظًرا الأهمية خط 
النفط اجلديد يف دعم قطاع النفط والغاز وموؤازرة 
اجله���ود الرامي���ة اإل���ى االرتقاء بقط���اع الطاقة يف 

تر�سيخ دعائم التنمية امل�ستدامة.
ومن املاأمول اأن يفي اخلط اجلديد مبتطلبات 
الزي���ادة امل�ستقبلية يف الطل���ب على النفط اخلام 

بعد تنفيذ م�رسوع حتديث م�سفاة بابكو. 
ويع���ود تاري���خ اإن�س���اء ه���ذا اخلط اإل���ى العام 
1945، ونظًرا للتطور والتو�سع العمراين اأ�سبحت 
االأنابيب جماورة للمناط���ق ال�سكنية التي مير بها 
���ا، اإ�ساف���ة اإلى ق���دم االأنابي���ب واحلاجة اإلى  حاليًّ
تطويره���ا وزيادة �سعتها مما ا�ستدع���ى االأمر اإلى 

تغير م�سار مرورها عرب مناطق جديدة. 

“ال�سناعي اخلليجي” يناق�ش مكافحة املمار�سات ال�سارة
130 �رشكة و10 اآلف زائر يف معر�ش “نيو لوك” 

من �ساأنها دفع عجلة اال�ستثمار يف البحرين 

املحرر القت�سادي من املنامة 

ق���ال رئي����س جمل����س االإدارة ملوؤ�س�سة فر�ست 
تارجي���ت يو�س���ف داوود “اجلهة املنظم���ة ملعر�س 
ني���و لوك” اإن قطاع املعار�س يعت���رب واحًدا من اأهم 
ا  القطاع���ات الداعم���ه لالقت�ساد الوطن���ي، خ�سو�سً
واأن العدي���د م���ن ك���ربى املعار����س العاملي���ة التي 
ت�ست�سيفه���ا اململك���ة والت���ي توؤك���د عل���ى النجاح 

والتميز يف اإقامتها.
ومن املق���ّرر اأن ت�سارك 130 �رسكة يف املعر�س 
واأن ع���دد ال���زوار للمعر����س خ���الل الثالث���ة اأيام من 

اإقامته �سيبلغ اأكرث من 10 اآالف زائر. 
واأ�ساف خ���الل املوؤمتر ال�سحف���ي الذي عقدته 
ال�رسك���ة �سب���اح اأم����س، مبنا�سب���ة االإعالن ع���ن اإقامة 
معر����س “ني���و ل���وك” يف الف���رة م���ن 25 اإل���ى 27 
ماي���و 2017، مبرك���ز البحري���ن ال���دويل للمعار����س 
واملوؤمترات م���ن ال�ساعة العا�رسة �سباًحا اإلى العا�رسة 
م�ساء.  واأعرب داوود عن  �سكره اإلى حمافظ العا�سمة 
ال�سيخ ه�س���ام بن عبدالرحمن اآل خليفة على تف�سله 
برعايت���ه للمعر����س، منّوًه���ا عل���ى اأن رعاية حمافظ 
العا�سمة للمعر����س تدل على اإميانه باأهمية تن�سيط 
احلركة اال�ستثمارية ورفع م�ستوى املعار�س واأهمية 
ال���دور ال���ذي تقوم ب���ه �سناعة املعار����س يف توفر 
اأجواء من �ساأنها دفع عجلة اال�ستثمار يف البحرين اإلى 
االأم���ام من خالل ما متثله م���ن فر�سة لعقد اللقاءات 

وال�سفقات وتب���ادل اخلربات بني امل�ساركني، وهو 
ما ي�سهم يف تطوير احلركة التجارية واال�ستثمارية يف 
اململك���ة ب�سكل عام، معرًبا كذلك عما ت�سهم به هذه 
الرعاية  من حتقيق املعر�س الأهدافه على امل�ستوى 

االقت�سادي واال�ستثماري املحلي والدويل.
واأك���د داوود اأن املعر����س يف ظل حج���م االإقبال 
امللحوظ للم�ساركة فيه من قبل العديد من ال�رسكات 
وامل���اركات العاملي���ة اأ�سب���ح م�س���در ثق���ة من قبل 
املنتج���ني وامل�ستثمرين، وهو االأمر ال���ذي يوؤكد ما 
تتمتع ب���ه موؤ�س�سة فر�س���ت تارجت م���ن اإمكانيات 
يف ع���امل تنظي���م املعار�س وما حتظى ب���ه من �سمعة 
طيب���ة على ه���ذا ال�سعي���د. م�سًرا اإل���ى اأن املعر�س 
ي�س���ّكل نقلة يف �سناع���ة املعار����س املتخ�س�سة يف 
مملكة البحرين، ملا يت�سمن���ه من معرو�سات حديثة 

ومتطورة تنا�س���ب اأذواق خمتلف �رسائح املجتمع من 
املهتمني بالت�سوق. 

من جهت���ه، قال الرئي����س التنفي���ذي ملوؤ�س�سة 
فر�س���ت تارجي���ت اإن ال�رسك���ة تقي���م العدي���د م���ن 
املعار����س منذ العام 2007، ومنه���ا معر�س ال�سحة 
واجلمال، ومعر�س البحرين الدويل للمنزل احلديث، 
ومعر�س التكنولوجي���ا. واإن كافة هذه املعار�س مت 
جمعها يف معر����س واحد حتت ا�سم معار�س البحرين 

الدولية وتقام يف �سهر يناير من كل عام. 
وح���ول قطاع املعار�س يف البحرين قال: اإن هذا 
القطاع تطّور كثًرا خالل ال�سنوات اخلم�س املا�سية، 
وم���ن املقّرر اأن ي�سهد املزيد م���ن التطور يف الفرة 
ا مع م�رسوع اإن�س���اء معر�س البحرين  املقبل���ة خ�سو�سً

الدويل للمعار�س يف منطقة ال�سخر. 

املنامة - بنا: ُيعقد مبملكة البحرين 
غًدا الثالث���اء، االجتماع الثالث واالأربعني 
للجنة التع���اون ال�سناعي املمثلة بوزراء 
ال�سناعة لدول جمل�س التعاون اخلليجي.

ويناق�س الوزراء عدًدا من املوا�سيع 
املتعلق���ة باملجال ال�سناع���ي، من بينها 
قرار جلنة التعاون امل���ايل واالقت�سادي 
ب�س���اأن تعدي���ل الر�س���م املفرو�س على 
واردات حدي���د الت�سلي���ح، وال�سعوب���ات 
الت���ي يواجهه���ا قط���اع �سناع���ة مقاطع 
احلدي���د ب���دول املجل����س، والتعدي���الت 
على �سواب���ط اإعفاء مدخ���الت ال�سناعة، 
االأع�س���اء  ال���دول  تطبي���ق  ومو�س���وع 
املوح���دة  للقواع���د  املعدل���ة  للقواع���د 
الإعطاء االأولوية يف امل�سريات احلكومية 

للمنتجات الوطنية يف دول املجل�س.
كما يناق�س ال���وزراء تاأهيل اجلهات 
مكافح���ة  تداب���ر  بتطبي���ق  املعني���ة 
املمار�س���ات ال�سارة يف التجارة الدولية، 
اخللي���ج  منظم���ة  تبعي���ة  نق���ل  وق���رار 
لال�ست�س���ارات ال�سناعي���ة اإل���ى االأمان���ة 

العامة ملجل�س التعاون.

“التعاون التجاري” تناقش 
مبادرات رواد األعمال 

م���ن جان���ب اآخ���ر يعق���د مبملكة 

البحري���ن، غ���دا الثالث���اء، االجتم���اع 
اخلام�س واخلم�س���ني للجنة التعاون 
ب���دول  التج���ارة(  )وزراء  التج���اري 
اخللي���ج  ل���دول  التع���اون  جمل����س 

العربية.
م���ن  ع���دداً  ال���وزراء  ويناق����س 
باملج���ال  املتعلق���ة  املوا�سي���ع 
التج���اري م���ن بينها النظ���ر يف عدد 
التو�سيات املتعلقة مببادرات  من 
رواد االأعم���ال واالبتكار للم�رسوعات 
ب���دول  واملتو�سط���ة  ال�سغ���رة 
املجل����س ملوؤ�س�سات الفردية بدول 
اجلاري���ة  والرتيب���ات  املجل����س، 
التع���اون  جمل����س  دول  مل�سارك���ة 
يف املوؤمت���ر احل���ادي ع����رس ملنظمة 
االأرجنت���ني،  يف  العاملي���ة  التج���ارة 
وتو�سيات عدد من اللجان الفرعية 
وفرق العم���ل املكلفة بدرا�سة عدد 

من املوا�سيع التجارية.
يذكر اأن���ه �سي�سبق هذا االجتماع 
ال���دوري  الت�س���اوري  اللق���اء  عق���د 
ب���ني وزراء التجارة ب���دول املجل�س 
وممثل���ني للقط���اع اخلا����س بدول 
االثن���ني؛ ملناق�سة  املجل�س م�س���اء 
خمتل���ف الق�سايا التي تهم القطاع 

اخلا�س بدول املجل�س.

 ت�سوير خليل اإبراهيم

اأمل احلامد من املرفاأ املايل

د�ّسن���ت جمموعة اإنوف�ست ي���وم اأم�س هويتها 
ع�رسي���ة  بحل���ة  ب���دت  الت���ي  اجلدي���دة  التجاري���ة 
وبت�سمي���م يعك����س التوّجه اال�سراتيج���ي ال�سامل 
����رسكات  كاإح���دى  مكانته���ا  ولُتثب���ت  للمجموع���ة 
اال�ستثم���ار املتط���ورة الت���ي تعم���ل وف���ق تعاليم 

ال�رسيعة االإ�سالمية.
وك�سف���ت املجموعة عن هويته���ا اجلديدة يف 
موؤمتر �سح���ايف، وياأت���ي جتديد العالم���ة التجارية 
متناغًم���ا مع تط���ور اأعمال جمموع���ة اإنوف�ست التي 
ت�ستم���د قوتها ومتيزها من اخل���ربات القيمة التي 
اكت�سبتها خالل ال�سن���وات املا�سية ولتنقلها اإلى 

جماالت اأرحب من فر�س النمو.
وق���ال الرئي����س التنفي���ذي للمجموع���ة مراد 
الرم�س���ان “لقد حققت جمموعتنا من���ذ تاأ�سي�سها 
يف العام 2002 العدي���د من النجاحات واالإجنازات، 
اإال اأن م�سرتن���ا احلافل���ة ع���رب تل���ك ال�سن���وات مل 
تك���ن معب���دة بالورود، فق���د واجهته���ا الكثر من 
�س���اأن  ذل���ك  �ساأنه���ا يف  والتقلب���ات،  التحدي���ات 
الكيان���ات االقت�سادية االأخ���رى، وكانت الفرة ما 
بني الع���ام 2010 اإلى الع���ام 2015 من ال�سنوات 

ال�سعب���ة التي واجه���ت فيها املجموع���ة تداعيات 
االأزم���ة املالية العاملي���ة، وتبعاته���ا ال�سلبية على 

اأدائنا املايل وربحيتنا خالل تلك الفرة”.
ا�ستط���رد الرم�س���ان قائ���اًل ومع نهاي���ة العام 
2015 قمن���ا بعملي���ة تقييم �سامل���ة على م�ستوى 
املجموع���ة، وو�سعن���ا ا�سراتيجية عم���ل لل�سنوات 
الثالث 2016 - 2018، كان اأبرز اأهدافها حتقيق 
حت���ول اإيجاب���ي يف االأداء والع���ودة اإل���ى الربحي���ة، 
تعزيز الق���درة والكفاءة املالي���ة، تنويع املحفظة 
اال�ستثماري���ة على م�ستوى القطاع���ات واالأ�سواق، 
واملحافظة عل���ى االأداء لتحقيق النم���و امل�ستدام. 
وبحم���د اهلل وتوفيقه، ها نحن ذا ق���د بداأنا نح�سد 
نتائج جهودن���ا امل�سنية بعودتنا اإل���ى الربحية يف 
ع���ام 2016 وموا�سل���ة حتقيق النتائ���ج االإيجابية 

خالل الربع االأول من هذا العام 2017.
واأ�ساف “لقد طورنا فل�سفتنا بالعمل، الإعادة 
تعريف �رسكتن���ا كمجموعة ا�ستثماري���ة ت�سعى اإلى 
اكت�س���اف الفر����س املمي���زة التي حتق���ق القيمة 
امل�سافة ل�سالح امل�ساهمني واأ�سحاب امل�سلحة”. 
لن�ش���اط  امل�شتقبلي���ة  اخلط���ة  مالم���ح  وع���ن 
املجموعة داخل وخارج البحرين، قال اإن املجموعة 
تدر����س ع���دًدا من الفر����س اال�ستثماري���ة بروي، 

وتوجد اأكرث من فر�س���ة ا�ستثمارية، م�سًرا اإلى اأن 
املجموعة لديها م����رسوع الإن�ساء حرم جامعي الإحدى 
اجلامع���ات اخلا�س���ة الت���ي �ستتفتح مق���رًّا لها يف 
البحري���ن، و�سيكون احلرم ب�سع���ة 1500 طالب يف 
حمافظة املحرق، م�سًرا اإلى اأن املجموعة �ستن�سئ 
احلرم و�ست�ستاأجره على اجلامعة، واالأر�س مملوكة 
للمجموع���ة مع ����رسكاء، متوقًع���ا اأن ت�سل ح�ستهم 
يف امل����رسوع بن�سب���ة 50 %، و�سيت���م االإع���الن ع���ن 
االتفاقي���ة يف العام اجل���اري على اأن تب���داأ االأعمال 

االإن�سائية بعد ذلك. 
واأ�س���اف اأن املجموع���ة لديها ني���ة لتاأ�سي�س 

�رسك���ة لتطوير حمط���ات توزي���ع الكهرب���اء خلدمة 
امل�ساري���ع العقارية الكب���رة يف اململكة. وذكر اأن 
املجموع���ة ت�ستهدف درا�س���ة اال�ستحواذ على عدد 
م���ن املراكز الطبي���ة والعيادات يف دب���ي. واأ�ساف 
اأن املجموع���ة تدر����س تطوي���ر م�ساري���ع اإ�سكانية 
بالتع���اون م���ع وزارة االإ�س���كان على غ���رار برنامج 

“مزايا”.
ولف���ت اإلى اأن املجموع���ة متتلك وتدير اليوم 
اأ�س���والً وا�ستثمارات تتج���اوز قيمتها 500 مليون 
دوالر، فيم���ا يبلغ اإجمايل حق���وق امل�ساهمني 139 

مليون دوالر.

 واأ�سار اإلى اأن املجموعة قامت بتطوير واإجناز 
وامل�ساهمة يف العديد من امل�ساريع واال�ستثمارات 
النوعي���ة يف البحرين منذ تاأ�سي�سها يف العام 2002 
جت���اوزت قيمتها ال�سوقية 2 ملي���ار دوالر، اأبرزها 
م�رسوع مر�س���ى البحرين لال�ستثم���ار، م�رسوع جزيرة 
ت���اال، م����رسوع درة البحري���ن، م����رسوع �سك���ن عمال 

املر�سى، وم�رسوع تخزين.
واأك���د اأن الو�س���ع امل���ايل للمجموع���ة ق���وي، 

وت�سعى املجموعة لتقويته اأكرث.
وع���ن الدخول يف اندماجات م���ع �رسكات اأخرى، 
نف���ى الرم�سان وج���ود خطط لالندم���اج يف الوقت 
الراهن، واإمنا تدر�س املجموعة تقوية راأ�س املال.

وع���ن م����رسوع درة مارين���ا، ق���ال الرم�سان اإن 
امل����رسوع مت ت�سلي���م املرحل���ة االأولى م���ن ال�سقق 
واملب���اين، ويعمل مط���وران عقاريان يف م�رسوع درة 
مارينا، اإذ تطور �رسكة بن فقيه م�رسوع 360 و�سيتم 
ت�سليم���ه يف االأ�سه���ر املقبل���ة، م�سيًفا اأن���ه �سيتم 
االإع���الن يف العام اجلاري ع���ن التعامل مع مطورين 
ج���دد من البحرين لتطوي���ر املراحل االأخرى يف درة 
مارينا، و�سيتم ا�ستكمال ا�ستئجار اجلانب املتعلق 
بالتجزئة يف امل����رسوع، و�سيت���م ا�ستكمال املرحلة 

االأولى يف العام اجلاري.

“اإنوف�ست” تطلق هويتها اجلديدة بت�سميم اإ�سالمي ع�رشي
الرم�سان: ندر�س تطوير م�ساريع اإ�سكانية على غرار برنامج “مزايا”

 ت�سوير ر�سول احلجريي
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 24 مليون دولر عوائد “احتياطي الأجيال” بالعام 2016
�رتفاع حجم �لأ�سول بن�سبة 78 % �إلى 615 مليون

�ملنام���ة - وز�رة �ملالي���ة: �أعل���ن �حتياط���ي 
�لأجيال �لقادمة �إغ���اق ح�ساباته �خلتامية لل�سنة 
�ملالية �ملنتهية يف 31 دي�سمرب 2016 و�ملدققة 
من قبل ديو�ن �لرقابة �ملالية و�لإد�رية و�ملدقق 

�خلارجي.
حتقي���ق  �خلتامي���ة  �حل�ساب���ات  و�أظه���رت 
�لحتياطي لعو�ئ���د �إجمالية قيمتها 24.1 مليون 
دولر، مب���ا يف ذلك حتقي���ق عائد عل���ى متو�سط 
�ل�ستثمار�ت بن�سب���ة 5.3 %، �لأمر �لذي يعك�س 
حتقي���ق �أرب���اح كل ع���ام دون �أدنى خ�س���ارة منذ 
�إن�س���اء �لحتياط���ي مبوج���ب �لقان���ون رقم )28( 

ل�سنة 2006 �ل�سادر يف 17 يوليو 2006.
كما �أظه���رت �حل�سابات زي���ادة يف حجم 
�لأ�سول يف �ل�سنو�ت �خلم�س �لأخرية بن�سبة 

78 % لت�سل �إلى 615 مليون دولر.
لحتياط���ي  �لتنفي���ذي  �لرئي����س  و����رح 
�لأجيال �لقادمة �إبر�هي���م �أبل باأن �ل�سمة �ملميزة 
لأد�ء �لحتياط���ي عل���ى مد�ر �لع���ام �ملن�رم هي 
تو�سي���ع نطاق �ملحفظ���ة �ل�ستثماري���ة من خال 
زي���ادة �ل�ستثمار يف �لأ�س���ول �لبديلة يف قطاعي 
�لتطوير �لعق���اري و�لبنية �لتحتية، وذلك بالنظر 

�إل���ى �لآفاق �مل�سجعة �لت���ي مت ر�سدها يف هذين 
�ملجالني. 

و�أ�ساف �أنه يف هذ� �ل�سياق فقد وقع �لختيار 
عل���ى ع���دد م���ن �لأ�س���ول �لعقاري���ة �لتجارية يف 
�لولي���ات �ملتحدة �لأمريكي���ة و�ململكة �ملتحدة 
وباق���ة من �لأ�سول �ملتنوعة يف �لطاقة �ملتجددة 
و�ملط���ار�ت و�ملر�فق �ل�سحي���ة يف �أنحاء متفرقة 
م���ن �لعامل، م�سرًي� �إلى �أنه ب�رف �لنظر عن بع�س 
�ملنافع �ملتوقعة له���ذ� �لتوجه، مثل �حلماية من 
ت�سخم �لأ�سعار، فاإن عائد�ت �ل�ستثمار �ل�سنوية 
من هذه �لأ�سول تعد �أقل تقلًبا من تلك �ملرتبطة 
باأ�س���و�ق �لأ�سه���م وتتيح ��ستك�س���اف �ملزيد من 

فر�س �ل�ستثمار يف �مل�ستقبل. 
و�أ�س���ار �إلى �أنه بالنظر �إل���ى طبيعة �حتياطي 
�لأجي���ال �لقادمة كذر�ع ��ستثماري �سيادي يرمي 
�إلى �حلفاظ على قيمة ر�أ�س �ملال �مل�ستثمر على 
�ملدى �لطويل، فاإن �لهدف �لأ�سا�سي لاحتياطي 
ه���و تثبي���ت دعائ���م �ل�ستق���ر�ر �مل���ايل و�سمان 
��ستد�مت���ه عل���ى �مل���دى �لطوي���ل، وحتقيق حد 
معني من �لعو�ئد يكف���ل تغطية �رتفاع معدلت 
�لت�سخ���م م���ن ناحي���ة، و�لتوجه �ملتحف���ظ حيال 

�ملخاطرة يف خيار�ت �ل�ستثمار من ناحية �أخرى.  
خا�س���ة  �أولوي���ة  �لحتياط���ي  يعط���ي  كم���ا 
لا�ستثم���ار يف �مل�ساري���ع �لتنموي���ة �لر�ئدة �لتي 
من �ساأنها توفري قيم���ة م�سافة عالية لاقت�ساد 
�لوطن���ي، حيث دخ���ل يف �ر�ك���ة ��سرت�تيجية مع 
م�ستثمري���ن م���ن �ململك���ة �لعربي���ة �ل�سعودي���ة 
�ل�سقيق���ة لإن�ساء م�سنع لإنتاج عق���ار �لأن�سولني 
Gulf Bi -“  عع���د �لأول من نوع���ه يف �ململك���ة

tech” وذلك بتكلفة �إجمالية قيمتها 80 مليون 
دولر.

ويف �إط���ار عملي���ة تطوير حمفظ���ة �ل�ستثمار 
�لعق���اري لاحتياط���ي، ن���ّوه �أب���ل �إل���ى ��ستكمال 
�لت�سمي���م �خلا�س مب�روع ب���رج �لأجيال �لقادمة 
ب�سف���ة نهائية، و�لعم���ل يف �لوق���ت �حلايل على 
��ستيفاء �إج���ر�ء�ت �ملناق�سات �خلا�سة بالأعمال 

�لإن�سائي���ة، م�س���رًي� �إل���ى �أن �لروؤي���ة �لأ�سا�سي���ة 
للم����روع هي �أن ميثل م���ع تد�سينه يف مطلع عام 
2020 �أول مبن���ى معتم���د يف مملك���ة �لبحرين يف 
مفه���وم �لري���ادة يف ت�سميمات �لطاق���ة و�لبيئة 
“LEED”، و�أن يك���ون معلًم���ا ورم���ًز� جديًد� من 
رموز �لقطاع �مل���ايل و�مل�ريف وقطاع �لأعمال يف 

�ململكة ويف �ملنطقة بوجه عام.

• �إبر�هيم �أبل	

تراجع الت�سهيالت امل�رصفية اإلى 596.5 مليون دينار
موؤ�رص ثقة جمتمع الأعمال بالبحرين ي�سجل 19.9 نقطة اإيجابية

تفاوؤل 41.8 % من �ملوؤ�س�سات

مملك����ة �لبحري����ن - �ملنام����ة: يف م�س����ٍح �أجرته هيئ����ة �ملعلوم����ات و�حلكومة 
�لإلكرتوني����ة لقيا�س ثقة �مل�ستثمرين مبناخ �لأعمال، وتقييم �أو�ساعهم �حلالية 
وتوقع����ات �أد�ئه����م �مل�ستقبلي����ة ون�ساطاته����م يف مملك����ة �لبحري����ن ح�سب حجم 
�ملوؤ�س�سة وبناًء على �لقطاع ونوع �ل�ستثمار�ت، �أظهرت �لنتائج �أن موؤ�ر قيا�س 
ثق����ة جمتمع �لأعم����ال يف مناخ مملكة �لبحرين بل����غ 19.91 نقطة �إيجابية يف �لربع 
�لث����اين من عام 2017، حيث �أبدت 41.8 % من �ملوؤ�س�سات تفاوؤلها يف ��ستمر�ر 

حت�سن �أد�ء بيئة �لأعمال �لتجارية وحت�سن ن�ساطها خال �لفرتة �لقادمة.
يف �ملقاب����ل، توق����ع 49.0 % منه����م ��ستم����ر�ر بقائهم عل����ى ذ�ت �مل�ستوى 
م����ن �لن�شاط، يف ح����ن �أبدت 9.2 % من �ملوؤ�س�سات ع����دم �لر�سا جتاه �أو�ساعها 

وجتارتها م�ستقباً.
وحول �آر�ء �ملوؤ�س�سات ب�ساأن �أد�ئها خال �لربع �لأول من عام 2017، �أعربت 
24.8 % م����ن �ملوؤ�س�سات عن ر�ساها ب�ساأن �أد�ء �أعمالها، مقابل 17 % من تلك 

�ملوؤ�س�سات كانت غري ر��سية عن �أد�ئها خال �لربع �لأول من �لعام �جلاري.
وج����رى تنفي����ذ ه����ذ� �مل�س����ح يف �إط����ار �سل�سل����ة �لدر��س����ات �لقت�سادي����ة 
�ل�ستق�سائي����ة �لتي تنفذها �لهيئة ب�سفة دورية، ومن �سمنها تنفيذها مل�روع 
م�سوح����ات �ل�ستثمار �لأجنبي �ملدعوم من قبل جمل�س �لتنمية �لقت�سادية، وهو 
�جله����ة �لعامة �لفاعلة �لتي تتمّثل مهامه����ا ب�سكٍل عام با�ستقطاب �ل�ستثمار�ت 
م����ن �خل����ارج �إل����ى �ململكة، ودع����م �ملب����ادر�ت �لت����ي ت�سهم يف حت�س����ني �ملناخ 
�ل�ستثم����اري للباد، �إذ يتلخ�����س دور جمل�س �لتنمي����ة �لقت�سادية يف �لعمل مع 
�حلكوم����ة، و�مل�ستثمرين �حلاليني و�ملحتملني ل�سمان قدرة �ملناخ �ل�ستثماري 

�لبحريني على ��ستقطابهم و�حلفاظ عليهم.
كم����ا ياأت����ي تنفي����ذ ه����ذ� �مل�س����ح بالتعاون م����ع م�����رف �لبحري����ن �ملركزي 
ووز�رة �ل�سناع����ة و�لتج����ارة و�ل�سياحة، �إذ يهدف �إلى توف����ري �ملعلومات �لازمة 
للم�ستثمري����ن و�سانع����ي �لق����ر�ر وو��سع����ي �ل�سيا�سات �لقت�سادي����ة، يف �سبيل 
ت�سهي����ل عملية �تخاذ �لقر�ر�ت �ملنا�سب����ة وتنفيذ �لإجر�ء�ت �ملرتتبة مبا ي�سمن 
تهيئة �ملناخ �ملائم جلذب و��ستقط����اب مزيد من �ل�ستثمار�ت وتعزيز �لقدرة 

�لتناف�سي����ة ل�ستمر�ري����ة عجلة من����و قطاع �لأعم����ال، وذلك عرب توف����ري موؤ�ر�ت 
حقيقي����ة لقيا�����س م�ستوي����ات �لثقة ل����دى �مل�ستثمرين، �إلى جان����ب قيا�س حجم 

�ملن�ساآت و�لقطاع ونوع �ل�ستثمار�ت.
جدي����ر بالذكر �أن موؤ�����ر�ت ثقة �لأعم����ال ت�ستند مل�سوح����ات �لآر�ء يف �لبيئة 
�لتجاري����ة �لت����ي جتريه����ا �لهيئ����ة، من خ����ال عينة متث����ل �ملوؤ�س�س����ات �لتجارية 
وت�سمل �ملوؤ�س�سات متناهي����ة �ل�سغر �إلى �لكبرية �حلجم و�ملوؤ�س�سات �مل�سنفة 
كا�ستثمار�ت �أجنبية �أو حملية، ومتل����ك روؤو�س �أمو�ل �سخمة �أو لديها م�ساهمون 

�أجانب )��ستناًد� �إلى �ل�سجات(.
هذ�، ويتاألف نطاق �مل�سح من جميع �ملن�ساآت �لتجارية �لن�سطة �مل�سجلة يف 
�ل�سجل �لتجاري لوز�رة �ل�سناع����ة و�لتجارة و�ل�سياحة، وكذلك جميع �ملوؤ�س�سات 

�ملرخ�سة من قبل م�رف �لبحرين �ملركزي.

• ر�سم بياين يو�سح توقعات �لربع �لثاين من �لعام 2017	

هب���ط �س���ايف �لت�سهي���ات �مل�رفية يف 
م�رف �لبحرين �ملرك���زي �إلى 596.5 مليون 
دين���ار، يوم �أم����س، قيا�ًس���ا بقيمت���ه يف يوم 
�خلمي����س �ملا�س���ي �ل���ذي بل���غ نح���و 623.5 
مليون دينار. وكان���ت �لت�سهيات �مل�رفية 
قد �سهدت تذبذًبا بني �لرتفاع و�لنخفا�س 
�لأح���د  ي���وم  �إن  �إذ  �ملا�س���ي،  �لأ�سب���وع  يف 
�ملا�سي بلغت قيمته 641.36 مليون دينار، 
�لذي �رتفع يوم �لثن���ني لي�سل �إلى 662.7 
ملي���ون دينار، ثم هبط �إل���ى 631.82 مليون 
دينار، و�ختت���م �لأ�سبوع �ملا�س���ي عند قيمة 

نحو 623.5 مليون دينار.
و�أو�س���ح �أح���دث بي���ان ن����ر عل���ى موقع 
�مل�رف �ملرك���زي �أم�س �أن قيمة �لت�سهيات 
لاإقر�����س ليلة و�حدة بلغ���ت 206.4 مليون 
دينار، ي���وم �أم�س، فيما بلغ���ت �لود�ئع لأجل 

�أ�سبوع 142.5 مليون دينار.

و�أظه���ر �لبيان �أن �إجم���ايل �لود�ئع لأجل 
�سهر بلغ 247.6 مليون دينار.

و�لت�سهي���ات �مل�رفية ه���ي عبارة عن 
جمموع���ة من �أدو�ت �لإي���د�ع و�لإقر��س �لتي 
ت�ستطيع م�س���ارف �لتجزئ���ة �حل�سول عليها 

لتلبية �حتياجاتها �إلى �ل�سيولة بالدينار.
م���ن  �ملقدم���ة  �لت�سهي���ات  �أن  يذك���ر 
�مل����رف �ملرك���زي مل�س���ارف �لتجزئ���ة هي 
جمموعة من ود�ئع و�أدو�ت �إقر��س مل�سارف 
�لتجزئ���ة بالدينار وت�سمل ه���ذه �لت�سهيات: 
ت�سهي���ات �لإي���د�ع، �لإي���د�ع لليل���ة و�ح���ده، 
�لإي���د�ع لف���رتة �أ�سبوع ت�سهي���ات �لإقر��س، 
�إقر�����س ليلة و�ح���دة مقابل ود�ئ���ع م�سارف 
�لتجزئ���ة بالدين���ار ل���دى �مل����رف �ملركزي، 
�إقر��س �لريب���و لليلة و�ح���دة مقابل �أذونات 
�خلز�نة �حلكومية و�سند�ت �لتنمية �حلكومية 
بالدين���ار، وبيع و����ر�ء �ل�سك���وك �لإ�سامية 
لف���رتة �أ�سبوع )ISLI( مقابل �سكوك �لإجارة 

بالدينار �لق�سرية و�لطويلة �لأجل.

املحرر القت�سادي

 42.2 % زيادة مب�ساهمة القطاع ال�سياحي يف الناجت املحلي غري النفطي
 “كولينري �آند بيوند” تنظم �أول منتدى للمطاعم و�ل�سيافة 

 اأمل احلامد من ال�سناب�س

و�لرتوي���ج  �لت�سوي���ق  �إد�رة  مدي���ر  توق���ع 
�ل�سياحي يف هيئة �لبحرين لل�سياحة و�ملعار�س 
يو�س���ف �خل���ان �رتف���اع ن�سبة م�ساهم���ة �لقطاع 
�ل�سياحي يف �لناجت �ملحلي غري �لنفطي �إلى نحو 

ملياري دينار يف �لعام 2018. 
و�أ�س���ار �إلى �أنها بلغت نحو 1.5 مليار دينار 
يف �لع���ام 2016 بن�سبة زي���ادة تقدر ب� 42.2 % 

قيا�ًسا ب� 1.06 مليار دينار يف �لعام 2015.
و�أ�س���ار �خلان �إلى �أن ع���دد زو�ر �لبحرين يف 
�لع���ام 2016 بلغ 12.3 ملي���ون بن�سبة زيادة 6 
% قيا�ًس���ا 11.6 مليون ز�ئ���ر يف �لعام 2015، 
وي�ستهدف �أن ترتف���ع �إلى 15.2 مليون ز�ئر يف 
�لع���ام 2018، مع زيادة ع���دد �لليايل �ل�سياحية 
�إل���ى 14 % يف �لع���ام 2018، و�لت���ي بلغ���ت يف 
�لع���ام �ملا�س���ي 13.4 % و13.2 % يف �لع���ام 

.2015
و�أ�س���اف �أن معدل �إنف���اق �ل�سائح يف �ليوم 
�لو�حد بل���غ 88 ديناًر� يف �لع���ام 2016، بن�سبة 
زي���ادة 22 % قيا�ًس���ا �إل���ى �لع���ام 2015 �لتي 
بلغ���ت 72 ديناًر�، ومن �ملتوقع �أن يزد�د معدل 

�لإنفاق وي�سل �إل���ى 100 دينار يوميًّا يف �لعام 
.2018

وذكر �أن عدد �لبو�خر �ل�سياحية �سهد زيادة 
بن�سبة 39 % من 31 رحلة للعام 2015 - 2016 
و�رتفعت �إلى 43 للع���ام 2016 - 2017، كما 
�رتف���ع عدد �سياح �لبو�خر بن�سبة 61 % من 57 
�أل���ف ز�ئر للع���ام 2015 - 2016 �إل���ى 92 �ألف 

ز�ئر للعام 2016 - 2017.
وق���ال �إن �سه���ر رم�سان �ملقب���ل �سي�سهد 

م���رة  لأول  رم�س���ان  �س���وق  معر����س  تنظي���م 
و�سيت�سم���ن �سوًقا ومطاع���م، و�لذي �سيقام يف 
�لفرتة من �لأ�سبوع �لثاين ب�سهر رم�سان وحتى 
عيد �لفطر يف مركز �لبحرين �لدويل للمعار�س.

للمطاع���م  منت���دى  �أول  تنظي���م  وع���ن 
و�ل�سياف���ة، �أكد �خلان �أهمي���ة تنظيم مثل هذه 
�لفعالي���ات و�ملنتدي���ات عل���ى �أر����س مملك���ة 
�لبحرين، وهذ� ي�ساعد �ملطاعم و�أ�سحابها على 
بلورة �أفكارهم �إلى حقيقة، و�لهيئة تعمل على 

دعم �ملبادر�ت �ل�سبيهة من �أجل حتقيق منو يف 
�لقطاع. وكان قد �فتتح �سباح �أم�س �أول منتدى 
للمطاع���م و�ل�سيافة يف مملك���ة �لبحرين للعام 
2017 يف مرك���ز �لبحري���ن �ل���دويل للمعار����س 

بتنظيم من �ركة “كولينري �آند بيوند”.
و�أكدت �ملديرة �لتنفيذية ل�ركة “كولينري 
�آند بيوند” لينا �ملناعي �رورة تنظيم �ملنتدى 
���ا، معربة عن �أملها باأن يتم طرح �ملنتدى  �سنويًّ
�لقادم ب�سورة �أكرب من �ملنتدى �حلايل و�لأول، 

موؤكدة �أنه���ا فخورة بتمهيده���ا �لطريق بو�سع 
�للبنات �لأ�سا�سية ملناق�سة �لق�سايا �لرئي�سية 
يف قطاع���ي �ملطاعم و�ل�سياف���ة، و�لتي ت�سهد 

منوًّ� يف �لبحرين ومنطقة �ل�رق �لأو�سط. 
وتابع���ت “�إذ� متكن���ا م���ن تق���دمي خط���ط 
�لعم���ل وربطه���م م���ع �جله���ات �لت���ي تدعمهم 
ا وماليًّا بالت���ايل ت�ساعدهم وتقدم لهم  �إر�ساديًّ
خطوة كبرية �إلى �لأم���ام لنجاح م�روعهم، وهذ� 
ينطبق على م�ستوى �ملطاعم و�لفنادق لأن كل 
��ستثمار يتم تخ�سي����س جانب للمطاعم بهدف 
تعزي���ز �ل�سياح���ة، وبالتايل ن�ستطي���ع �أن نكون 
ي���د �لعون ون�سي���ف �إلى هذ� �لقط���اع وتطوره، 
ومتا�سًي���ا مع �خلطة �ل�سرت�تيجي���ة 2030، و�أن 
تكون خططن���ا تتما�سى مع هذ� �ل�سرت�تيجية”. 
كم���ا ي�سل���ط �ملنت���دى �ل�س���وء عل���ى ق�س����س 
جناحات حملية مث���ل �ملديرة �لتنفيذية ل�”ماي 
كايف” �سو�سن بلو�س ملعرف���ة م�ستوى �للتز�م 

و�جلهد �ملطلوب لتحقيق �لأفكار �لإبد�عية. 
ويهتم �ملنتدى �أي�ًسا مبناق�سة كيفية �تباع 
نظ���ام غذ�ئي �سحي من خ���ال �ملتحدث �ملدير 
�لع���ام مل���ز�رع �سبه �جلزي���رة �ل�سي���خ ر��سد بن 

خليفة �آل خليفة. 

• • لينا �ملناعي	 جانب من �حل�سور	
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لكنه عاد ليعترب هذ� �لأمر �إيجابيا، )...( 
�صابق���ا كان �حلدي���ث ع���ن ط���رح �لبور�صة 
ك�رشكة م�صاهم���ة عامة، كيف �صيتم ذلك مع 
وجود دعم حكومي؟، على �لبور�صة �لعتماد 
على نف�صها وحتقيق �لربحية وهذ� ما نعمل 

عليه.
وح���ول حجم �لإي���ر�د�ت، ف�ص���ل �ل�صيخ 
خليفة عدم �لدخول يف �لتفا�صيل )خ�صو�صا 
�أن �لتقرير �ملايل �ل�صنوي للبور�صة معلنا(، 
)...( لدين���ا �إير�د�ت جيدة ب�صكل عام ونحن 
ر��صون عنها، لكن هناك �إير�د�ت ت�صتحقها 

�لبور�صة ل يتم حت�صيلها. 
ومن �ملعل���وم �أن �لبور�صة �رشكة مقفلة 

م�صتقلة ماليا و�إد�ريا.

سوق البحرين االستثماري
وق���ال �لرئي�س �لتنفي���ذي للبور�صة �إن 
“هناك نحو 10 �رشكات تقدمت للدخول �إلى 
�ل�ص���وق، متت �ملو�فقة عل���ى �ثنتني منها، 
فيما ُطل���ب من البقي���ة ا�ستكم���ال ال�رشوط 
و�ملتطلبات، ��صتطاعت �ثنتني �أي�صا �إعادة 

ترتيب اأو�ساعها”. 
وتوق���ع �أن ي�صل ع���دد �ل����رشكات �لتي 
�صتدخ���ل �ل�ص���وق م���ع �أو�خر �لع���ام �جلاري 

ومطلع �لعام �ملقبل �إلى 6 �رشكات.
�أي�ص���ا  �أن �رشكت���ني تقدمت���ا  و�أو�ص���ح 
بطلبات للإدر�ج لي�صبح على قائمة �لنتظار 

حاليا 8 �رشكات. 
و�أطلقت �لبور�ص���ة �ل�صوق �ل�صتثماري 

نهاية مار�س �ملا�صي.
وف�رشرّ �لعدد باأن معظم �ل�رشكات تف�صل 
�لب���دء باإجر�ء�ت �لطرح بع���د �نق�صاء ف�صل 
�ل�صي���ف وم���ع بد�ية �لع���ام �جلدي���د، وهو 
�أم���ر طبيعي خ�صو�ص���ا �أن �ل�صوق ل تتحمل 

�لطروحات �لكثرية. 
وب���ني �ل�صيخ خليفة �أنه���م يف �لبور�صة 
لحظ���و� �هتمام كبري من قب���ل �ل�رشكات من 
خ���ال ور�ش العمل الت���ي نُظمت مع خمتلف 
القطاعات، فالكفل���ة قليلة وال�رشوط �سهلة 
ومي����رشة، وه���و اأم���ر اعت���ره ين�سح���ب على 
�ل����رشكات �لعائلي���ة �لت���ي ياأم���ل �أن تدخل 

�ل�صوق.
وم���ن املعلوم اأنه ي�سرتط على ال�رشكات 
�لر�غبة يف دخول �ل�صوق �ل�صتثماري �لتقدم 
للبور�س���ة م���ن خ���ال مكات���ب ا�ست�ساري���ة 

متخ�ص�صة.
وي�سرتط على ال�رشكات البقاء يف ال�سوق 
ملدة ل تقل عن 6 �أ�صهر قبيل �لنتقال �إلى 
�ل�صوق �لرئي�صية، لك���ن لها �حلرية �لكاملة 

يف �لبقاء فيه ل�صنو�ت طويلة.
وتوق���ع �ل�صي���خ خليف���ة �نتق���ال بع�س 
�ل����رشكات – ب�صهول���ة – خ���لل �صن���ة فيما 
يحت���اج �لبع�س �لآخ���ر �إلى 5 �صن���و�ت على 

�لأقل.
وفيما يتعلق بتحديد �سعر ال�سهم لهذه 
�ل�رشكات �أكد �أن “�لعملية �صتكون حم�صوبة 

جيد�، ل�صمان حقوق �مل�صاهمني، وهو �لأمر 
�لأهم بالن�صبة للبور�صة”. 

لجنة مختصة باإلدراج
“�لبور�ص���ة  �أن  �أك���د  ولتحقي���ق ذل���ك، 
�صت�ص���كل جلن���ة خمت�ص���ة يف �لإدر�ج، ت�صم 
يف ع�صويته���ا جمموع���ة من رج���ال �لأعمال 
�مل�صتقل���ني، و�لذي���ن يتمتع���ون باخل���ربة 
و�لب���اع �لطويل يف هذ� �ملج���ال، مف�صل عن 

�لإف�صاح عن �أ�صمائهم حاليا”. 
وتابع “تنظر اللجن���ة بالطلب، وبال�سعر 
الذي حتدده ال�رشكة اال�ست�سارية، ثم تعتمده 
اأو تقّدر ال�سعر بح�سب ما تراه منا�سبا، وعلى 

�ل�رشكة �لمتثال”.
و�أ�ص���اف �ل�صي���خ “ل�صم���ان �لو�ص���ول 
�إل���ى �ل�صعر �لع���ادل يطرح �ل�صه���م بال�صعر 
ر مل���دة �أ�صبوعني، فالأه���م هو حماية  �ملقدرّ

�مل�صتثمرين، وتعزيز �لثقة بالبور�صة”.
و�ُسم���م ال�س���وق اال�ستثم���اري ليائ���م 
�حتياج���ات �ل����رشكات �لو�ع���دة، حيث روعي 
في���ه �أن تك���ون تكالي���ف �لإدر�ج منخف�صة 
لتك���ون يف متن���اول يد ه���ذه ال�رشيحة، حيث 
تدفع �ل�رشكة ر�صماً �أولياً وملرة و�حدة بو�قع 
1000 دين���ار حال �إدر�جها يف �ل�صوق. وبعد 
�لإدر�ج، تدف���ع ر�صماً �صنوياً يعادل 0.3  % 
من ر�أ�س �ملال �ملدفوع بحيث ل تقل قيمته 
ع���ن 1000 دين���ار ول تزي���د عل���ى 6 �آلف. 
و�لكلفة �ملتكررة �لوحيدة �لأخرى هي ر�صم 
�سن���وي قدره 2000 دين���ار تدفعها �ل�رشكة 
للمكتب اال�ست�ساري املتخ�س�ش املعتمد. 

ولأن �لبحري���ن خلق���ة للفر����س ور�عية 
لل�صتثمار�ت، فاأن “متكني” تقوم بتغطية 
وتعي���ني  ب���الإدر�ج  �ملرتبط���ة  �لتكالي���ف 
�ل�رشكات �ل�صت�صارية �ملتخ�ص�صة �ملعتمدة 

من قبل �لبور�صة، ما يعزز جاذبية �ل�صوق.
ويف رده عل���ى �س���وؤال حول ط���ول فرتة 
�حل�ص���ول عل���ى �ملو�فق���ة ل���لإدر�ج بع�س 
�ل�صيء )30 يوما(، قال �إن “�أ�صو�ق �لأور�ق 
�ملالي���ة مثل �ص���وق �لبحري���ن �ل�صتثماري 
تتطل���ب اإج���راءات معين���ة ل�سم���ان حق���وق 
جمي���ع �لأط���ر�ف، وه���ذ� �أمر ح�صا����س وبالغ 
االأهمية يجب و�سع���ه باحل�سبان. فلي�ش من 

املقب���ول اأن نبداأ بتقلي����ش فرتة احل�سول 
على �ملو�فقة من خ���لل �لت�صاهل يف عملية 
و�مل�صتن���د�ت  �لأور�ق  ومر�جع���ة  تق���دمي 

�لثبوتية �ملطلوبة”.
�أو�ص���ح �أن “�ملو�فقة ميك���ن �حل�صول 
عليه���ا يف غ�ص���ون 30 يوم���اً، مبعنى ميكن 
�إمتامه���ا باأق���ل من ذل���ك، �إذ� م���ا ��صتوفت 
ال�رشك���ة املتطلب���ات، وه���ي ف���رتة زمني���ة 

معقولة للقيام بكل هذه االأمور”.
وعموماً فاإن �لبحري���ن متتاز ببيئة مرنة 
ومو�تي���ة للأعم���ال حي���ث قدم���ت خمتل���ف 
�جله���ات �لعديد م���ن �ملب���ادر�ت و�لرب�مج 
و�لت�صهيلت �لتي تعزز جذب �ل�صتثمار�ت.

اأما فيما يتعلق باإلزام �ساحب ال�رشكة 
باحلفاظ على ن�صبة ملكية ل تقل عن 30? 
طيلة ف���رتة اإدراجه���ا يف �س���وق البحرين 
�ل�صتثم���اري، فاأك���د �ل�صي���خ خليف���ة �أن 
عليه���ا  تن����ش  الت���ي  ال����رشوط  “جمي���ع 
لو�ئ���ح �ل�ص���وق م�صممة ل�صم���ان حقوق 
املوؤ�س�س���ات،  واأ�سح���اب  امل�ستثمري���ن 
وهذا ال�رشط يعزز ذلك. فمن جهة، ي�سمن 
ل�ساح���ب ال�رشك���ة الي���د العلي���ا يف اتخاذ 
�لق���ر�ر�ت �لإد�رية، فيم���ا يعطي من جهة 
اأخ���رى للم�ستثمرين موؤ�رشاً عن مدى جدية 
�ساح���ب املوؤ�س�س���ة يف اال�ستثمار ب�رشكته 

على �ملدى �لطويل. 

التداول المباشر
ويف رده على �س���وؤال حول املوعد الذي 
�صتطل���ق في���ه �لبور�ص���ة م����رشوع �لت���د�ول 
مبا����رشة دون �للج���وء ل�رشك���ة و�صاط���ة، ملن 
ميتل���ك ح�صاب���ا بنكيا ق���ال �إن���ه مت �لإعلن 
�صابق���اً ع���ن مب���ادرة “بحرين تري���د” وهي 
من�س���ة ت���داول اإلكرتوني���ة �سيت���م طرحها 
للجمه���ور بامل�صارك���ة مع �لبن���وك �ملحلية، 
حيث تتم عملي���ة التداول فيه���ا اإلكرتونياً 

دون �حلاجة �إلى �رشكة و�صاطة.
و�أكد �ل�صيخ �أن “�لبور�صة تدر�س حاليا 
تطوير منظومة �ص���وق �ل�صند�ت و�ل�صكوك 
بحي���ث ي�صتطي���ع �مل�صتثم���ر �ل����رش�ء بدون 
�حلاجة لوجود و�صيط �أو بنك، حيث باإمكانه 

�لتعام���ل مبا�رشة من خلل �ملوقع �أو �لهاتف 
�لنقال”.

وتوق���ع �أن تطل���ق �خلدم���ة قب���ل نهاية 
�لعام �جل���اري، بالتعاون مع م�رشف �لبحرين 
�ملركزي، حي���ث �صيتم و�صع ج���دول زمني 
حمدد يظهر مو�عي���د �لطروحات، ف�صل عن 

التطوير يف العر�ش والطلب.

ربط البورصة بأسواق الخليج
وحت���دث �لرئي�س �لتنفي���ذي عن م�رشوع 
رب���ط بور�ص���ة �لبحري���ن باأ�ص���و�ق �خلليج، 
م�ص���ري� �إل���ى �أن “�لرب���ط ل يعن���ي �أن تكون 
�ص���وق و�حد و�إمنا فتح �ملجال للم�صتثمرين 
و����رشكات �لو�صاط���ة �لإطلع عل���ى �لأ�صو�ق 
من نف�س �مل���كان و�إمكانية �لت���د�ول برقم 
م�صتثمر و�حد )رقم خليجي(، )...( �صي�صهل 

�لعمل ويقلل �لكلفة.
و�أ�صاف “ب���د�أت فكرة �مل�رشوع منذ نحو 
15 عام���ا، و�لعمل جار حالي���ا لإمتامه، )...( 
هناك تعاون م���ن قبل جميع �لدول لتحقيق 

هذ� �لطموح”.

ارتفاع أحجام التداول 4 أضعاف
وح���ول �أ�صباب هدوء بور�ص���ة �لبحرين، 
وتو��ص���ع �أحجام �لتد�ول فيها، �أرجع �ل�صيخ 
خليف���ة ذلك �إل���ى �أن ن�صب���ة متو�صط �لعائد 
على �ل�صهم لل�رشكات �ملدرجة تعد من �أعلى 
الن�س���ب مقارنة ببور�س���ات اخلليج، كما اأن 
ن�سب���ة ال�سعر اإل���ى القيم���ة الدفرتية تعتر 

�أي�صا من �لأعلى خليجياً. 
ن�سبي���اً  املرتفع���ة  العوائ���د  وه���ذه 
�لذي���ن ي�صتهدفون  جت���ذب �مل�صتثمري���ن 
اال�ستثم���ارات طويلة االأم���د، فهم ي�سرتون 
�لأ�صه���م عند �لطرح ويحتفظ���ون بها جلني 
االأرباح ال�سنوي���ة، االأمر الذي يوؤدي اإلى قلة 
�ل�صيول���ة يف �ل�صوق، ي�صاف �إلى ذلك �أي�صا 

غياب �صانعي �ل�صوق.
و�أ�ص���اف “ لع���لج ذلك قمن���ا بو�صع 3 
خط���و�ت رئي�صي���ة �أدت �إلى �رتف���اع �أحجام 

�لتد�ول �ليومية 4 �أ�صعاف تقريبا، وهي: 

- �لتن�صي���ق لإطلق �صن���دوق �لبحرين 
لل�سيولة مب�ساركة العديد من املوؤ�س�سات، 
حيث بد�أ �ل�صندوق ب�صخ �ل�صيولة وكميات 
�لأ�صه���م وفق ما تقت�صيه متطلبات �صناعة 

�ل�صوق.
- �إ�ص���د�ر ق���ر�ر ين����س عل���ى �أن تقوم 
�ل����رشكات �مل�صاهمة بتوفري م���ا ل يقل عن 

10 % من �أ�صهمها للتد�ول.
- �عتماد دليل �صناعة �ل�صوق يف يناير 
2017 و�عتم���اد �رشكت���ني للقي���ام مبه���ام 

�صنرّاع �ل�صوق، هما “�صيكو” و”مبا�رش”.
وم���ن �ملعل���وم �أن �صن���دوق �لبحري���ن 
لل�صيولة بد�أ ب�50 مليون دينار، فيما هناك 
فكرة لزي���ادة �ملبلغ لي�صل �إل���ى نحو 100 

مليون.
لكن ال�سيخ خليفة عاد ليوؤكد اأنه من 
الظلم قيا�ش ن�س���اط البور�سة باالعتماد 
عل���ى ت���د�ول �لأ�صه���م لوحده���ا )�ص���وق 
�لأ�صه���م فق���ط(، فهن���اك �لعدي���د م���ن 
�ملنتجات �لتي توفرها �ل�صوق ك�صناديق 
�ل�صتثمار، �صناديق �ل�صتثمار �لعقارية 
و�لتي كان �أولها �صندوق لبنك �لإ�صكان 
�ل�صن���د�ت  �لع���ام،  ه���ذ�  م���ن  يناي���ر  يف 
و�ل�صك���وك، �أذون���ات �خلزين���ة، و�ص���وق 

�لبحرين �ل�صتثماري.

عوائد مجزية
و�أ�ص���اف “لحظن���ا �إقب���ال كب���ري عل���ى 
ال�س���وق،  لي�ش عل���ى م�ست���وى املوؤ�س�سات 
فقط ب���ل �أي�صا على م�صت���وى �لأفر�د، فهو 
يوفر عو�ئد جمزية ل تتحقق يف �ل�صتثمار�ت 

�لأخرى”.
وز�د “حتق���ق �لود�ئ���ع �لبنكي���ة ن�صب���ة 
عوائد ترتاوح بني 2 % و 3 %، وقد تكون 
�أق���ل م���ن ذل���ك يف حال���ة ح�ص���اب �لتوفري، 
و�أحيان���ا ل ت�صتطي���ع عمل وديع���ة باأقل من 
1000 دينار، يف حني توفر �صوق �ل�صكوك 
و�ل�صن���د�ت – مثل - عو�ئد م�صجعة وجمزية 
ت�ص���ل �إل���ى %7، ف�ص���ل ع���ن �أنه���ا ت�صمح 
لل�صتثم���ار مببل���غ يب���د�أ م���ن 500 دين���ار، 

وجلميع �لأفر�د و�جلن�صيات”.
وقال �ل�صيخ خليفة �أنه يتم �لتد�ول عن 
طري���ق “�أذونات �خلزين���ة” بنحو 30 مليون 
دين���ار يوميا، وهو رقم جي���د ونحن ر��صني 
عنه، ونتوقع مع �خلدمات �جلديدة �أن يكرب.

الطموح إلى أين ؟
طم���وح �لبور�ص���ة و��صح م���ن �صعارها 
“و�حة من �لفر�س �ل�صتثمارية” نريد توفري 
�لفر�س جلميع �ملو�طنني و�ملقيمني ومن 
د�خ���ل �لبحري���ن وخارجه���ا، بتكالي���ف �أقل 

وعو�ئد �أف�صل.
نحن م�صتم���رون يف �لبت���كار و�لتطوير 
و�لتو�ص���ع، فق���د �أطلقن���ا �ص���وق �ل�صكوك 
يف 2015، ث���م �أذونات �خلزين���ة يف 2016، 
ف�صن���دوق بن���ك �لإ�ص���كان �لعق���اري �أو�خر 
2016، ث���م �صوق �لبحري���ن �ل�صتثماري يف 

2017. مبعنى 4 �أ�صو�ق خلل عامني.
و�أك���د �أن “اأولوي���ة البور�سة تن�سب يف 
حماية �مل�صتثمرين، ونحن نعمل على تنويع 
الفر����ش وتكوي���ن اأ�س���واق جدي���دة. نرحب 
باأي �رشكة ترغب يف الط���رح واالإدراج، �سواء 
حكومية �أو خا�صة، وما عليها �صوى ��صتيفاء 

املتطلبات وال�رشوط”. 
وم���ن �ملعلوم �أن هناك ����رشكات تدر�س 
APM TERM -  للط���رح و�لإدر�ج مث���ل 
NALS �مل�صغلة مليناء خليفة بن �صلمان، 

و�رشكة حمطات �لوقود.

مازن الن�سور

ك�س���ف الرئي����س التنفيذي لبور�س���ة البحرين ال�سيخ خليفة بن اإبراهيم اآل خليفة عن نية البور�سة مراجعة وتعديل جمي���ع الر�سوم التي تتقا�ساها جراء اخلدمات التي 
تقدمها مع مطلع العام املقبل.

واأك���د يف لق���اء خا�س مع “البالد”، اأن الر�سوم اجلديدة تتما�سى مع التطور وحتديث منظومة الت���داول، لكنها لن تكون بعيدة عن تلك التي تتقا�سها البور�سات يف 
املنطقة، )...( اأ�سمن اأنها �ستكون الأقل.

وربط ال�سيخ خليفة هذه اخلطوة باإمكانية و�سول البور�سة اإلى الربحية خالل ال�سنوات القريبة، تاركا الباب مفتوحا لتوقعات حتقيق ذلك، لكنه مل يعرت�س على حتديد 
العام 2020 كموعد قريب.

وكان���ت احلكوم���ة تخ�س����س للبور�سة �سابقا موازنة �سنوية بواقع 2.5 مليون دين���ار، قل�ستها اإلى ن�سف مليون دينار فقط مع بدء اإج���راءات التق�سف يف اململكة. اإل اأن 
الرئي�سي التنفيذي زاد على ذلك بالقول: �سيتوقف الدعم نهائيا العام 2019. 

أكد أن الدعم الحكومي سيتوقف نهائًيا 
في 2019... خليفة بن إبراهيم:

تعديل رسوم 
“البورصة” العام 

المقبل

3 خطو�ت رفعت 
 �أحجام �لتد�ول

4 �أ�صعاف  

�إطلق خدمة �لتد�ول 
بدون و�صيط قبل 

نهاية 2017

جلنة من رجال 
�لأعمال �ملتخ�ص�صني 
للبترّ بطلبات �لإدر�ج 

شركتان تستعدان لدخول “االستثماري” و8 على قائمة االنتظار

• �لرئي�س �لتنفيذي لبور�صة �لبحرين متحدًثا ل�“�لبلد”	

 ت�سوير: ر�سول احلجريي
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تعلن ادارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه تقدم اليها تريبال 
فيتنس ذ,.م..م واملسجلة مبوجب القيد رقم 78420 بطلب تصفية الشركة 
تصفية اختيارية وتعيني السيد غريغ جيفري هسلوب كمصفي 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 :
املصفي :غريغ جيفري هسلوب

الهاتف:39958919
craing@tribalfitness.com : البريد االلكتروني

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
تريبال فيتنس ذ.م.م

سجل جتاري رقم 98434
اعالن تصفية شركة ذات مسئولية محدودة

   املدعى :شركة تاج اململكة وتاج االميرات
وكيلتها احملامية :سلوى أل خليفه

املدعى عليه :محل شيمي رويل كالكشن لصاحبتها شيمار محمد علي حسني
العنوان :مجهول

صفة الدعوى ديون
 

لذا تعلن احملكمة الكبرى املدنية الغرفة الثامنة للمدعى عليه املذكور أعاله بأنه 
إذا لم يحضر أو يعيني وكيال عنه باحلضور جللسة2017/13/6  

وزارة العدل والشؤون اإلسالمية - إدارة احملاكم
رقم الدعوى  02/2017/00213/8 

      CS3000819905 : رقم الكتاب
التاريخ :18-05-2017

احملكمة الكبرى املدنية الغرفة الثامنة
تبليغ باحلضور

تعلن ادارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم 
إليها السيد / محمد حسن فواز بشتاوي باعتباره املصفي القانوني 

لشركة دملون الذهبية ذ.م.م
املسجلة كشركة ذات مسؤلية محدودة مبوجب القيد رقم 108215-5، 
طالبا اشهار انتهاء اعمال تصفية الشركة تصفية اختيارية وشطبها 

من السجل التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية 
الصادر باملرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ادارة التسجيل

اعالن رقم )CR2017-65149(لسنة 2017
بشأن اشهار انتهاء أعمال تصفية شركة دملون الذهبية ذ.م.م

اآلن ,, انتهز الفرصة 
ومتلك أرض للستقبل مقابل البحر 

36779770 - 39442411 - 36600656 
36700722 - 36779771 - 36744700 

36799711 - 36779772

جتـــاري

شارعني

محجوز

مبـــاع

12345678910111213141516171819202122
2324252627282930313233

3435363738 3940414243
44454647484950515253545556575859

6061626364656667
68697071727374

7677787980818283848586
8889909192939495

96
97
98
99

100
101

111112

110113

109114

108115

107116

106117
105118

104119
103120

102121

122137

123136

124135

125134
126133

127132
128131

129130

148149147

146

145
144

143

142

141
140

139

138151

152
153
154
155
156
157
158
159

160
Al Nakheel Road

ــــــر
بـح

ROAD 12.50 m

ROAD 12.50 m

ROAD 12.50 m

ROAD 12.50 m

D
A

OR
05

. 2
1

m

D
A

OR
05

. 2
1

m

D
A

OR
05

. 2
1

m

D
A

OR
05

. 2
1

m

ROAD 12.50 m

RO
A

D
12

.5
0

m

150

75

87

SEA

رقم 
األرض

املساحة 
باملتر

سعر 
القدم

السعر
 الكلي

رقم 
األرض

املساحة 
باملتر

سعر 
القدم

السعر
 الكلي

6
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
25
26
27
28
29
30
34
38
40
43
44
49
52
53
54
55
56
59
60
72
73
74
75
76
77
78

362.20
407.30
422.30
437.40
452.40
467.50
482.50
497.60
512.60
527.60
542.70
557.70
572.80
580.30
502.70
460.70
477.70
459.00
440.40
421.70
403.00
384.30
448.90
334.80
300.00
334.80
363.20
300.00

300
300
300
300

300.00
423.20
363.20

300
300
461

476.20
300
300
300

27.0
27.0
27.0
27.0
27.0
27.0
27.0
27.0
27.0
27.0
27.0
27.0
27.0
27.0
27.0
22.0
28.0
28.0
28.0
28.0
28.0
28.0
22.0
21.0
22.0
21.0
23.0
22.0
22.5
22.0
22.0
22.0
22.0
21.0
23.0
22.0
22.0
21.0
22.0
22.0
22.0
22.0

 105,265
 118,373
 122,732
 127,121
 131,480
 135,869
 140,228
 144,616
 148,976
 153,335
 157,724
 162,083
 166,472
 168,651
146,099
 109,097
 143,975
 138,339
 132,733
 127,097
 121,461
 115,825
 106,303
 75,680
 71,042
 75,680
89,918

  71,042
 72,657
 71,042
 71,042
 71,042
 71,042
 95,662
 89,918
 71,042
71,042

 104,206
 112,768
 71,042
 71,042
 71,042

    

79
80
81
82
85
86
87

103
104
105
106
108
109
111
112
113
116
117
118
119
126
128
131
132
138
139
140
142
145
148
149
150
151
152
153
154
155
156
158
159

300
300
300
300
300

362.70
324.20

300
300
300
300
300
300

555.60
502.40

300
300
300
300
300
300
300
300
300

502.30
300
300
300
300

330.40
369.90
427.70
582.00
672.20
672.20
672.20
672.00
646.30
596.20
596.20

22.0
22.0
22.0
22.0
22.0
23.0
21.0
22.0
22.0
22.0
22.0
22.0
22.0
21.0
21.0
22.0
22.0
22.0
22.0
22.0
22.0
22.0
22.0
22.0
22.0
22.0
22.0
22.0
22.0
22.0
22.0
21.0
22.0
18.5
18.5
18.5
18.5
18.5
18.5
18.5

 71,042
 71,042
 71,042
 71,042
 71,042
 89,794
 73,283
 71,042
 71,042
71,042
 71,042
 71,042
 71,042

 125,590
 113,565
 71,042
 71,042
 71,042
 71,042
 71,042
 71,042
 71,042
 71,042 
71,042

 118,949
 71,042
 71,042
 71,042
 71,042
 78,241
 87,595
 96,679

 137,822
 133,858
 133,858
 133,858
 133,818
 128,700
 118,724
 118,724

 
 

رقم القيد

103419-1

مكتب 

13

مبنى

1431

شارع / طريق / ممر 

3624

العنوان

536

التاريخ :2017/4/3
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة السجل التجاري

اعالن رقم CR2017-57371 - تنازل –عن احملل التجاري

تقدم الينا السيد /حسن محمد حسن محمد احمد صالح طالبا حتويل احملل التجاري التالي :
االسم التجاري :الدونك الدارة االعمال

النشاط :انشطة املكاتب الرئيسة او االدارية

رقم القيد

103419-1

مكتب 

13

مبنى

1431

شارع / طريق / ممر 

3624

العنوان

536

التاريخ :2017/5/7
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ادارة التسجيل

CR2017-73747 اعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

تقدم الينا السيد املعلن ادناه بطلب اسم جتاري
فعلى كل من لديه اي اعتراض قانوني التقدم الى االدارة املذكورة خالل خمسة عشر يوما من 

تاريخ نشر االعالن بكتاب مرفقا به مايعزز اعتراضه
اسم التجار :حسناء السيد مرهون علي هاسم

االسم التجاري احلالي :مركز مونتير للتصوير واالنتاج الفني
االسم التجاري املطلوب :مركز رواج للتسويق واالنتاج الفني

االنشطة التجارية املطلوبة :جتارة بيع مواد وسلع اخرى انشطة انتاج االفالم والفيديو والبرامج 
التلفزيونية انشطة التصوير مؤسسات ووكاالت الدعاية واالعالن

رقم القيد

103419-2

مكتب 

13

مبنى

1431

شارع / طريق / ممر 

3624

العنوان

536

االسم التجاري :الدونك الدارة االعمال
النشاط :التنظيف العام للمباني انشطة خدمات الدعم االخرى
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  للتوا�شل:  )ق�شم ال�شوؤون الدولية: 17111482(              ق�شم االإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )اال�شرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434(

الريا�س: اأزمات ترامب الداخلية ال توؤثر على عالقاتنا
الريا�����س � اأ ف ب: اأك����د وزي����ر الطاق����ة وال�شناعة وال����روة املعدنية ال�شعودي خال����د الفالح يف 
الريا�����س اأم�س االأح����د اأن االأزمات الداخلية الت����ي يواجهها الرئي�س االأمريكي دونال����د ترامب ال توؤثر 
عل����ى م�شار تعزيز العالق����ات بني اإدارته واململكة. وقال الفالح عل����ى هام�س قمة بني ترامب وقادة 
وم�شوؤول����ني م����ن دول عربية وم�شلمة يف الريا�س ردا على �شوؤال عما اذا كانت االأزمات الداخلية التي 
تلق����ي بظاللها عل����ى اإدارة ترامب ميكن اأن توؤثر عل����ى عالقته مع ال�شعودي����ة، “بالتاكيد ال. عالقتنا 
ه����ي مع الواليات املتحدة الت����ي متتلك قيادة عظيمة اليوم”، م�شيدا “باملواقف التي اتخذتها اإدارة 
ترام����ب”. ويزور ترامب ال�شعودي����ة، على وقع زلزال �شيا�شي داخلي اأحدثه يف وا�شنطن باإقالته مدير 
ال����� FBI واله����زات التي ما زال����ت تتوالى ف�شوال، واأبرزه����ا التحقيق بوجود �شالت ب����ني اأع�شاء من 
فريق����ه ورو�شيا. و�شهدت الفرتة التي �شبقت مغادرة ترامب اإلى الريا�س بروز �شل�شلة من الق�شايا 
الت����ي مت الك�ش����ف عنها وهزت مكانته عل����ى ال�شعيد املحلي، حتى اأنه بات يق����ارن ب�شكل وا�شح مع 

الرئي�س االأ�شبق ريت�شارد نيك�شون الذي اأرغم على اال�شتقالة عام 1974.
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القدس المحتلة ـ رويترز: 

اأعرب وزي����ر اإ�رسائيلي، اأم�����س االأحد، 
ع����ن قلق����ه اإزاء �شفق����ة كب����رية لالأ�شلحة 
بني الوالي����ات املتحدة واململكة العربية 
ال�شعودية جرى االإعالن عنها ال�شبت خالل 

زيارة الرئي�س االأمريكي دونالد ترامب.
االإ�رسائيل����ي  الطاق����ة  وزي����ر  وق����ال 
يوفال �شتاينت�س قب����ل االجتماع الوزاري 
االأ�شبوع����ي “ه����ذا اأم����ر يج����ب اأن يقلقنا 
بحق”، مبدي����ا اأمله يف اأن يعلم املزيد من 
التفا�شي����ل ع����ن االتفاق، وف����ق ما ن�رست 

“رويرتز”.
وق����ال �شتاينت�����س “يج����ب اأي�شا اأن 
نتاأك����د م����ن اأن االأ�شلح����ة اإل����ى ال�شعودية 
التي ت�شل قيمتها اإلى ع�رسات املليارات 
من الدوالرات ل����ن تقو�س باأي �شكل من 

االأ�شكال التفوق النوعي الإ�رسائيل..”.
االإ�رسائيل����ي  ال����وزراء  رئي�����س  اأن  اإال 
بنيام����ني نتانياه����و مل ي�����رس اإل����ى االتفاق 

خالل ت�رسيحاته العلنية العادية.

بغداد ـ وكاالت:

ال�ش���دري،  التي���ار  زعي���م  دع���ا   
مقت���دى ال�شدر، ام�س االأح���د، احلكومة 
االإيراني���ة اإل���ى التخلي ع���ن املهاترات 
ال�شيا�شي���ة والطائفي���ة واالنفتاح على 
دول املنطقة. وقال ال�شدر يف بيان له: 
“اإن ال�شع���ب االإيراين بحاج���ة اإلى نظرة 
اأبوية لكي يح�شل على مقومات العي�س 
الرغيد التي حرم منه���ا ب�شبب احل�شار 
ال���دويل املفرو����س علي���ه”. واأ�ش���اف: 
“عل���ى احلكوم���ة االنفتاح عل���ى بع�س 
ال���دول غ���ري املحتل���ة ودول املنطقة، 
وترك املهاترات ال�شيا�شية والطائفية 
الت���ي ما ج���رت عليهم وعل���ى املنطقة 
جمع���اء اإال الوي���ل”. وتاأت���ي ت�رسيح���ات 
زعيم التيار ال�ش���دري كرد على �شوؤال 
وجه���ه ل���ه اأح���د املواطن���ني بخ�شو�س 
انتهاء االنتخابات االإيرانية وفوز مر�شح 

االإ�شالحني ح�شن روحاين.

أنقرة ـ اف ب:

والتنمي����ة  العدال����ة  ح����زب  انتخ����ب   
احلاك����م يف تركي����ا، اأم�س االأح����د، الرئي�س 
رج����ب طي����ب اأردوغ����ان رئي�ش����ا جدي����دا 
ل����ه، ليعود بذل����ك اإل����ى املن�ش����ب الذي 
�شغل����ه ملدة تزيد عل����ى 10 �شنوات حتى 
اأغ�شط�����س 2014، وفقا لوكالة ال�شحافة 
اأردوغ����ان من�شب����ه،  الفرن�شي����ة. وتول����ى 
وه����و املر�ش����ح الوحي����د ل����ه، يف املوؤمتر 
اخلا�س ال����ذي عقده احلزب احلاكم، خلفا 
لرئي�����س الوزراء بن علي يلدرمي بناء على 
تغيريات د�شتورية متت املوافقة عليها 
يف اال�شتفت����اء ال����ذي ج����رى يف 16 اأبريل 

لتو�شيع �شالحياته الرئا�شية.
وكان اأردوغ����ان ق����د قط����ع ر�شمي����ا 
عالقت����ه باحلزب االإ�شالم����ي عندما انتخب 
وفق����ا   ،2014 اأغ�شط�����س  يف  رئي�ش����ا 
للد�شت����ور، لكنه عاد اإلى �شفوف احلزب، 
الذي �شارك يف تاأ�شي�شه يف 2001 بف�شل 

مادة اأولى يف التعديل الد�شتوري.

سيول ـ رويترز:

 عق���د رئي����س كوري���ا اجلنوبي���ة 
م���ون ج���اي اإن، جل�شة طارئ���ة ملجل�س 
االأم���ن القوم���ي عل���ى خلفي���ة جتربة 
�شاروخي���ة جدي���دة اأجرته���ا جارته���ا 
ال�شمالي���ة ام�س االأح���د. وبح�شب هيئة 
االأركان امل�شرتك���ة الكورية اجلنوبية 
فاإن بيون���غ يانغ اأج���رت جتربة اإطالق 
�ش���اروخ م���ن ط���راز غري مع���روف من 
منطق���ة بوكت�شانغ باإقلي���م بيونغ اأن 

اجلنوبي .
واأ�شافت هيئة االأركان امل�شرتكة 
اأن ال�ش���اروخ الك���وري ال�شمايل قطع 
اأنه���ا  اإال  كيلوم���رت،   500 م�شاف���ة 
ا�شتبعدت اأن يكون �شاروخا بالي�شتيا 

عابرا للقارات.
ويف �شياق مت�شل اأعلنت احلكومة 
الياباني���ة ع���ن عق���د اجتم���اع ط���ارئ 
ملجل����س االأم���ن القومي عل���ى خلفية 
ه���ذه التجرب���ة ال�شاروخي���ة اجلديدة 

لكوريا ال�شمالية.

 قلق اإ�رسائيلي بعد �شفقة 
االأ�شلحة االأمريكية لل�شعودية

مقتدى ال�شدر ين�شح 
اإيران برتك املهاترات

اإعادة انتخاب اأردوغان 
رئي�ًشا للحزب احلاكم

 بيونغ يانغ توا�شل حتديها 
وتطلق �شاروخا جديدا

خادم احلرمني: النظام الإيراين راأ�س الإرهاب العاملي
دول اخلليج ووا�شنطن توقع اتفاقية لتجفيف منابع متويل االإرهاب

واأ�شاف املل���ك �شلم���ان يف اخلطاب الذي 
بثه التلفزي���ون اأن ال�شعودية ل���ن تت�شاهل يف 

حماكمة اأي �شخ�س ميول االإرهاب.
وقال “ل���ن نتهاون اأبدا يف حماكمة كل من 
مي���ول اأو يدع���م االإرهاب باأي �ش���ورة اأو �شكل 

و�شتطبق اأحكام العدالة كاملة عليه”.
ووقع���ت دول جمل����س التع���اون اخلليجي 
والوالي���ات املتحدة االأمريكي���ة، مذكرة تفاهم 
لتاأ�شي�س مركز لتجفيف منابع متويل االإرهاب، 
وذلك يف خت���ام القمة اخلليجية - االأمريكية يف 

الريا�س، اأم�س االأحد.
واختتم���ت القم���ة اخلليجي���ة - االأمريكية 
اأعماله���ا، بعد جل�ش���ة مغلقة، تراأ�شه���ا العاهل 
ال�شع���ودي، والرئي�س االأمريك���ي. وبحثت هذه 
القم���ة عدة م�شائ���ل، اأهمها مكافح���ة االإرهاب، 

والتدخالت االإيرانية يف املنطقة.
كم���ا بحث���ت القم���ة، التحدي���ات االأمني���ة 
الت���ي تواج���ه املنطق���ة ال �شيم���ا الو�ش���ع يف 
اليم���ن و�شوريا، ف�شال ع���ن ال�شيا�شة االإيرانية 

يف املنطق���ة، حي���ث يتف���ق الطرف���ان على اأن 
ن�شاط���ات اإي���ران يف املنطق���ة تت�شبب يف عدم 
اال�شتق���رار. ويف وق���ت �شابق اأم����س عقد قادة 
دول جمل�س التع���اون اخلليجي لق���اء ت�شاوريا 

برئا�ش���ة ويل العه���د ال�شع���ودي االأم���ري حممد 
بن ناي���ف يف اإط���ار التح�شري للقم���ة اخلليجية 
االأمريكية �شم���ن برنامج الي���وم الثاين لزيارة 

الرئي�س االأمريكي التاريخية للريا�س.
وو�ش���ل ترام���ب الريا����س �شب���اح ال�شبت 
يف اأول زي���ارة خارجي���ة له منذ تولي���ه من�شبه، 
لي�شب���ح بذلك اأول رئي�س اأمريكي يبداأ زياراته 

اخلارجية بزيارة دولة عربية اأو اإ�شالمية.
وعق���د ترام���ب واملل���ك ال�شع���ودي اأم�س 
االأول قم���ة ج���رى خالله���ا بح���ث العالقات بني 
البلدي���ن وال�شبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها 
يف خمتل���ف املج���االت، باالإ�شاف���ة اإل���ى بح���ث 
م�شتجدات االأو�شاع يف منطق���ة ال�رسق االأو�شط 
والع���امل، واجله���ود املبذولة ال�شتق���رار واأمن 

املنطقة. 

• اأعمال القمة اخلليجية-االأمريكية انطلقت برئا�شة امللك �شلمان والرئي�س ترامب	

دبي ـ رويترز:

�أم�س  �ألقاه  �سلمان يف خطاب  �مللك  �ل�سعودي  �لعاهل  �ل�سريفني  خ��ادم �حلرمني  قال   

�لإي��ر�ين ي�سكل  �لنظام  �إن  �لرئي�س �لأمريكي دونالد تر�مب للمملكة  زيارة  �لأحد خالل 

حربة” �لإرهاب �لعاملي. “ر�أ�س 
نقف  �أن  �أجمع  و�لعامل  �سعوبنا  �أم��ام  ثم  �هلل  �أم��ام  “�إن م�سوؤوليتنا  �سلمان  �مللك  وق��ال 

ر�أ�س  ي�سكل  �لإي��ر�ين  �لنظام  كان م�سدرها...  �أيا  و�لتطرف  �ل�سر  متحدين ملحاربة قوى 

حربة �لإرهاب �لعاملي”.

بوينج توقع �شفقات دفاعية وجتارية مع ال�شعودية
دب���ي � روي���رتز: قالت �رسك���ة بوينج 
اأم����س االأح���د اإنه���ا وقع���ت ع���ددا م���ن 
م���ع  والتجاري���ة  الدفاعي���ة  ال�شفق���ات 
ال�شعودي���ة ت�شمل بيع طائرات ع�شكرية 

وجتارية.
يف  االأمريكي���ة  ال�رسك���ة  واأ�شاف���ت 

بي���ان اأن ال�شعودي���ة �شت�شرتي طائرات 
هليكوبرت من طراز �شينوك وتعتزم �رساء 

طائرات بي8- لال�شتطالع.
كم���ا قالت بوينج اإنه���ا �شتتفاو�س 
لبي���ع ما ي�ش���ل اإلى 16 طائ���رة عري�شة 

البدن للخطوط ال�سعودية اخلليجية.

دع���ا الرئي�س االأمريكي دونالد ترامب اإلى 
مكافح���ة التطرف واالإرهاب، موؤك���دا اأن ف�شال 
جدي���دا قد ب���داأ االآن ب���ني الوالي���ات املتحدة 
والعامل���ني العرب���ي واالإ�شالم���ي، ولكن���ه دعا 
الع���رب وامل�شلم���ني لت���ويل الري���ادة يف هذه 
احلرب التي اعترب انها جتري بني اخلري وال�رس.

وقال ترام���ب -يف كلمة وجهه���ا يف القمة 
العربية االإ�شالمية االأمريكية بالريا�س بح�شور 
اأك���ر م���ن 50 زعيم���ا وممث���ال ل���دول عربي���ة 
واإ�شالمية- اإن���ه يحمل ر�شال���ة “�شداقة واأمل 

وحمبة” اإلى العاملني العربي واالإ�شالمي.
واأك���د اأن اأم���ريكا م�شتع���دة للوق���وف مع 
ال���دول العربية واالإ�شالمي���ة، ولكنها لن تقوم 
ب�شح���ق العدو نيابة عنها، م�ش���ريا اإلى اأن على 
دول ال�رسق االأو�شط اأن تقرر طبيعة امل�شتقبل 
ال���ذي تري���ده، واأن الواليات املتح���دة ت�شعى 
اإل���ى اإ�شالح���ات تدريجية ولي����س اإلى تدخالت 

مفاجئة.
واأ�ش���اف اأن حماربة االإره���اب معركة بني 
اخلري وال�رس ولي�شت �رساع���ا بني احل�شارات اأو 

بني االأديان.
اجتم���اع  اأن  االأمريك���ي  الرئي����س  وتاب���ع 
الق���ادة يف الريا�س جاء من اأجل اإحلاق الهزمية 
بالتط���رف وم���ن اأج���ل بن���اء الرخ���اء والتنمي���ة 

لل�شباب.
وتابع اأن امل�شتقبل رمبا يحمل حال الأزمات 
املنطق���ة لكن يجب الق�شاء على التطرف اأوال، 
م�ش���ريا اإلى اأن االأرقام ت�شه���د اأن اأكر �شحايا 

االإرهاب حول العامل هم من امل�شلمني.
واعترب ترامب قرار ال�شعودية بو�شم حزب 
اهلل اللبناين باالإرهاب باأنه قرار �شائب، مثمنا 
دور تركي���ا واالأردن وقطر وكل من ي�شاهم يف 

احلرب على االإرهاب وا�شتقبال الالجئني.
واتهم الرئي�س االأمريك���ي النظام االإيراين 

باأن���ه م�شوؤول عن ع���دم اال�شتقرار يف املنطقة، 
وق���ال اإن “اإي���ران توف���ر االأ�شلح���ة والتدريب 
واأنه���ا  املتطرف���ة،  واجلماع���ات  لالإرهابي���ني 
ت�شل���ح وتدرب امليلي�شي���ات التي تن�رس الدمار 
والفو�ش���ى. ودعا جميع ال���دول الى العمل معا 

“لعزل” اإيران.
وح���ول �شوريا قال ترام���ب اإن على الدول 
املعني���ة التع���اون الإنه���اء االأزم���ة يف �شوري���ا، 
م�شريا اإلى اأن )رئي����س النظام ال�شوري ب�شار( 
االأ�شد ارتكب جرائم ال تو�شف بدعم من اإيران.

الع���امل  ال�ش���الم يف ه���ذ  اأن  اإل���ى  واأ�ش���ار 
ممكن مبا يف ذلك ال�ش���الم بني الفل�شطينيني 

واالإ�رسائيليني.
االأمريكي���ة  العالق���ات  �شعي���د  وعل���ى 
ال�شعودي���ة، اأ�ش���اد ترامب بحف���اوة ال�شيافة، 
وق���ال اإن اجتماعات���ه م���ع املل���ك �شلم���ان بن 
ناي���ف  ب���ن  العه���د حمم���د  عبدالعزي���ز وويل 
وويل ويل العه���د حممد بن �شلم���ان، تاريخية، 
م�شريا اإل���ى اأنه مت اإبرام �شفق���ات بنحو 400 
ملي���ار دوالر. وقبل �شاعات عق���د ترامب قمة 
خليجية اأمريكية �شمن جل�شة مغلقة ا�شتمرت 
�شاع���ة ون�شف ال�شاعة، وناق�ش���ت ال�شيا�شات 
امل�شرتك���ة والتعاون ب�شاأن م�شائ���ل اإقليمية، 

واأجرى لقاءات ثنائية مع قادة عرب.
يذك���ر اأن هات���ني القمت���ني اخلليجي���ة-
اللت���ان  واالإ�شالمية-االأمريكي���ة،  االأمريكي���ة 
تاأتي���ان يف الي���وم الث���اين م���ن زي���ارة ترامب 

للريا�س، هما االأولتان من نوعهما.
امل�ش���رتك  التع���اون  القمت���ان  وتبح���ث 
م���ع الوالي���ات املتح���دة، اإ�شافة اإل���ى حماربة 
االإره���اب والتط���رف وق�شايا اأمني���ة، وتبحث 
كذل���ك ال�شيا�شي���ات االإيراني���ة واالأو�ش���اع يف 
اليمن و�شوريا وال�رسق االأو�شط، باالإ�شافة اإلى 

ق�شايا اقت�شادية.

ترامـب يدعـو للقضـاء علـى اإلرهـاب وعـزل إيـران

•  ترامب يتو�شط قادة الدول العربية واالإ�شالمية	

دعا الدول اإلسالمية الى أخذ زمام المبادرة في مكافحة التطرف
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رؤية مغايرة

املوا�ص����ات  وزي����ر  موؤخ����راً  ك�ص����ف 
ج����زء  �ص����خ  �صيت����م  اأن����ه  واالت�ص����االت 
البحري����ن  �رشك����ة ممتل����كات  اأرب����اح  م����ن 
الدول����ة  موازن����ة  م����ن  ب����دءا  القاب�ص����ة 
كم����ا  و2018،   2017 لعام����ي  القادم����ة 
ق����ال “رمب����ا تك����ون االأرباح الت����ي �صيتم 
�صخها قليل����ة؛ ولكننا �صنبداأ؛ وممتلكات 
ال�صحي����ح”. الطري����ق  يف  ت�ص����ر   الي����وم 
ودافع الوزير عن عدم اإحالة اأية اأرباح منذ 
الع����ام 2007 وحتى اليوم؛ م�صرا اإلى اأن 
ال�رشك����ة ا�صط����رت لتغطية جمي����ع خ�صائر 
 �رشك����ة طران اخلليج حت����ى العام 2012.

ومديوني����ات  وحم�صوبي����ات  تخبط����ات 
نتائ����ج  حتقي����ق  دون  حال����ت  م�صتم����رة 
ملمو�صة كن����ا نرتقبها م����ن “ممتلكات”، 
اأمواله����ا امل�صتنزف����ة،  اإدارة  اأخفق����ت يف 
مم����ا جعله����ا عبئ����اً عل����ى الدولة ب����دل اأن 
تك����ون عون����اً داعم����اً ي�صه����م يف تقلي�ص 
العجز يف ميزانية الدولة، م�صاريع �صخمة 
 مل تتمك����ن م����ن �ص����خ عوائده����ا للدولة.

كان باالإم����كان اأن يتم ا�صتغال ممتلكات 
لرتقي����ع ول����و ج����زء م����ن جي����ب املواطن 
املنتوف، االأو�صاع االقت�صادية و�صيا�صة 
التق�ص����ف تتطل����ب ا�صتغ����اال فعليا لكل 
 م�صدر قادر على اأن يدر اأرباحا ُينتفع منها.
نحتاج ملعرف����ة اأ�صباب الف�ص����ل واأ�صباب 
التق�ص����ر بالرقاب����ة والتدقي����ق، خ�صائر 
حال����ت دون االنتف����اع من �رشك����ة كان من 
املفرت�����ص اأن تكون م�ص����درا ا�صتثماريا 
الوط����ن  عل����ى  بالنف����ع  يع����ود  جي����دا 
واملواط����ن. لن ين�صلح احل����ال ما مل يتم 
تغير م�صبب����ات الف�صل مبراقب����ة اأدائها 
 وتعيني املنا�صب عل����ى اأ�صا�ص الكفاءة.

خ�صائر تكبدته����ا ال�رشكة يتحمل املواطن 
اأخطاءه����ا وتق�صره����ا وغ����ره وال ي����زال 
يدف����ع ثمنها! نحن بحاج����ة لفهم وتطبيق 
نهج جديد يتحمل فيه املقتدرون خ�صائر 
االأزم����ات ب����دل ال�صعفاء لتحقي����ق تنمية 

حقيقية.

“ممتلكات”... ثروات 
 المواطن أولى بها

لماذا نجحت البحرين في استعراض تقريرها الحقوقي؟

بينم���ا كنت اأتابع برناجم���اً اإخبارياً يف اإحدى 
املحط���ات الف�صائية العربي���ة، ظهر يف مناظرة 
اأح���د امل�صوؤول���ني االإ�رشائيلي���ني يف مقاب���ل اأحد 
امل�صوؤولني الع���رب، للحديث عن امل�صتوطنات 
االأخرة يف االأرا�صي الفل�صطينية املحتلة، وعلى 
الرغ���م من وج���ود امليكرف���ون، اإال اأن امل�صوؤول 
العرب���ي كان يوؤث���ر ال����رشاخ مما ا�صط���رين اإلى 
خف����ص �ص���وت التلفزي���ون كلم���ا اأت���ى دوره، 
بينما الت���زم االإ�رشائيلي الهدوء، بل جللت وجهه 
ابت�صام���ة اأي�صاً بينم���ا كان �صاحبنا يحمر وجهه 
غ�سباً لفرط �إميان���ه بالق�سية، و�أن �ل�سبيل �إلى 
ا�صتع���ادة ما ي�صيع يبدو �صعبا وواهيا اأي�صاً يف 
ظل نظ���ام عاملي كّر�ص نف�ص���ه خلدمة االأهداف 
ال�صهيوني���ة مهم���ا بلغ���ت وقاحته���ا، وتخّطت 

الامعقول يف جتاوزاتها.
لو ق�صنا هذه املناظرة مع مناظرة م�صهورة 
بني رئي�ص وزراء كن���دا جا�صنت ترودو ورئي�صة 
املعار�ص���ة الكندي���ة رونا اأم���روز، حيث احلوار 
الراق���ي واله���ادئ واملدّع���م باالأدل���ة واالأرقام، 
املبتع���د على التجري���ح ال�صخ�صي اإال يف احلدود 
املقبول���ة يف ثقافته���م، مع ابت�صام���ة مل تفارق 
زعيمة املعار�صة، فيما مل تتغ�ّصن مامح رئي�ص 

الوزراء، ملاذا؟ 
يف املقابل، ال ميلك الكثر منا جلم عبارات 
االإعج���اب وه���و ي���رى النائ���ب �صف���اء الها�صم 
باده���ا،  وزراء يف  بل�صانه���ا  ت�صل���خ  الكويتي���ة 
وتطلب ا�صتجوابهم، ب�ص���وٍت يهّز قاعة جمل�ص 
االأم���ة، وميلك اجل���ّو ويكهرب���ه. االأم���ر نف�صه – 
واإن عل���ى م�صتوي���ات اأقل – ن���راه لدى عدد من 
نوابن���ا من���ذ التجرب���ة االأول���ى يف 2002، وحتى 
االأم����ص القري���ب، اإذ يعتقد البع����ص اأن ال�رشاخ 
ل  �صم���ة الرملانيني، اأو اأن���ه ال�صلم الذي يتو�صّ
البع�ص من خاله اإلى اإثبات وجهة نظره، واإعام 
قوم���ه الذين �صّوت���وا له اأنهم انتخب���وا “�صبعاً” 
ترجّت لزئره اأركان الرمل���ان. وهذا هو الو�صع 
يف الكث���ر من النقا�ص���ات التي جتري على غرار 
“االجت���اه املعاك�ص” وما لّف لف���ه من برامج اأو 

حواريات، وال�صوؤال نف�صه اأي�صاً: ملاذا؟
هناك درا�صات تقول اإن ال�رشاخ يف النقا�ص 
ُيعت���ر اأم���راً فّع���االً خ�صو�ص���اً اإذا افتق���د اأح���د 
الطرف���ني احلّجة واملنط���ق، فيعّو�ص هذا برفع 
عقرت���ه، و”اإره���اب” الط���رف االآخ���ر بالنرات 
والتجّه���م.  باالنفع���االت  امل�صحوب���ة  القوي���ة، 
البع����ص ي�صع���ر باالنت�ص���ار اإن اأنه���ى النقا�ص 

ب�صوت���ه املرتفع، ظاناً اأن���ه ق�صى على اخل�صم، 
بينما ال�صحيح اأن الط���رف االآخر توقف عن رفع 
�صوت���ه الأ�صب���اب رمب���ا تتعلق بف���وارق املرتبة 
الوظيفي���ة، اأو االأ�رشي���ة كاالأب اأو االأخ االأكر، اأو 
امل�صيط���ر يف االأ�رشة، اأو ب�صبب الق���وة املالية اأو 
اجل�صدي���ة اإن كان م���ن ذوي االأحذي���ة الثقيل���ة، 
وه���ذا ن�رش خ���ادع اإذ اإنه ال يعتمد عل���ى االإقناع، 
واإمنا االإرهاب. بينما قلة قليلة – يف راأيي - من 
يدركون هذه العّلة، وي�صعرون اأنهم يت�صاءلون 
كلم���ا رفع���وا اأ�صواته���م اأثن���اء النقا����ص، واأن 
وجوه���اً ال يريدونها اأن تظهر، تتبدى كلما علت 
اأ�صواته���م، و�صاروا مبامح ال يعرفهم بها حتى 

اأقرب املقربني اإليهم.
اخت���اف طريق���ة النقا����ص كم���ا يف االأمثلة 
املتقدم���ة، ي�ص���ر اإل���ى اأن���ه كلما كان���ت هناك 
خمارج ممكنة، كلما كان النقا�ص اأهداأ، اإذ بغلبة 
اأح���د الطرفني �صتتحقق املطال���ب. اأما اإذا كان 
احلديث مع قوة غا�صم���ة، اأو �صخ�صية مت�صلبة، 
ف�صي�صب���ه احلديث اإل���ى اجل���دار، اإذ ال ت�صتطيع 
زحزحت���ه بيدي���ك العاريت���ني، فت����رشخ، حينها، 

لفرط �لياأ�س.

عبدعلي الغسرة
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الناس

اخلليج  ب���دول  ال��ف��رد  ن�صيب 
م��ن امل��ي��اه االأق���ل يف دول ال��ع��امل، 
مفارقة  ا���ص��ت��ه��اك��اً،  االأع��ل��ى  وه��و 
دعى  ما  وهو  بكارثة،  تنذر  خطرة 
االأمن  اأجندة  “اخلليج” لو�صع  قادة 
ال��غ��ذائ��ي وامل����اء وال��ط��اق��ة �صمن 

اأولويات املنطقة.
اخلليج  موؤمتر  يف  طرح  ما  اأه��م 
الثاين ع�رش للمياه املنعقد يف مار�ص 
امل�صرتك  التحرك  �رشورة  املا�صي، 
م�رشوع  لتنفيذ  ال�����رشع��ة  وج��ه  على 
اخلليج،  دول  ب��ني  امل��ائ��ي  ال��رب��ط 
بندرة  وال��وع��ي  الت�رشيعات  و���ص��ن 

املياه.
تر�صيد  ث��ق��اف��ة  ن�����رش  م��ن  الب���د 
اال����ص���ت���ه���اك ���ص��م��ن امل��ن��اه��ج 
ال���درا����ص���ي���ة، و���ص��ن ال��ت�����رشي��ع��ات 
ومعاقبة  امل��اء  ا�صتهاك  من  للحد 
م�����ص��ي��ئ��ي ا����ص���ت���خ���دام���ه، وال���ب���دء 
احلديثة  التكنولوجيا  با�صتخدام 
ال�صم�صية  بالطاقة  املياه  حتلية  يف 
طور  يف  م��ازال��ت  التي  وامل��ت��ج��ددة 
قوية  دفعة  اإل��ى  وحتتاج  الدرا�صة 
اال�صتثمار  لتوحيد  خليجي  ب��ق��رار 

االأمثل.
باإ�صدار  االإ�����رشاع  ����رشورة  اأرى 
ل�صبط  م���وح���د  خ��ل��ي��ج��ي  ق���ان���ون 
توجيه  واإع����ادة  امل��ي��اه،  ا�صتهاك 
الزهيدة  الكلفة  مل�صتحقيه.  الدعم 
للمياه ال�صبب الرئي�صي لا�صتهاك 
ال  �مل��ث��ال  �سبيل  ع��ل��ى  �مل���ف���رط، 
من  هائلة  كميات  اإه��دارن��ا  احل�رش، 
واملنازل  ال�صوارع  غ�صيل  يف  املياه 
االأم���ر �صوًءا  وال�����ص��ي��ارات، وي���زداد 
البالغة  االأ�رشار  بالت�صبب يف حدوث 
املال  واإنفاق  واالأر�صفة  بال�صوارع 

الإعادة اإ�صاحها.
اجلهود  توحيد  م��ن  منا�ص  ال 
راأ�ص  على  وتاأتي  اإطاقها،  و�رشعة 
يف  املياه  مورد  باأن  التوعية  القمة 
الدرا�صية،  املناهج  بو�صع  خطر، 
لدى  الوطنية  امل�صوؤولية  وخ��ل��ق 
كارثة  مواجهة  واملجتمع يف  االأفراد 

مائية قريبة ح�صب راأي اخلراء.
تلك احللول نفذت منذ عقود يف 
غارقون  ونحن  العامل،  دول  خمتلف 
�ملفرط،  و�ال�ستهالك  �الإ����ر�ف  يف 
مع  اإال  اخلطر  ن��درك  ال  نحن  هكذا 

اقرتابه وال نواجهه اإال بعد وقوعه.
ن���درة  اجل��م��ي��ع  ي��ع��ي  اأن  الب���د 
املياه يف املنطقة يف ظل التغرات 
البيئية وظاهرة االحتبا�ص احلراري. 
الربط  م�رشوع  تنفيذ  لبدء  االأوان  اآن 
وتنفيذ  اخلليج،  دول  بني  املائي 
حتمل  وت�رشيعية  توعوية  �صيا�صات 
االأف������راد امل�����ص��وؤول��ي��ة م���ع ت��وف��ر 
ال���ب���دائ���ل وال��ت��ق��ن��ي��ات ل��رت���ص��ي��د 
اعامية  ت�صبقها حمات  اال�صتهاك 
منازلنا  يف  عملية  وحلول  وثقافية 

ومدار�صنا وبكل املواقع. 

“قانون خليجي” 
الستهالك المياه

اآلراء الواردة في »منطلقات« تعبر عن أصحابها وال تلزم »               «

أسامة الماجد
Osama.almajed
@albiladpress.com

سوالف

االتفاقي���ات الكثرة ومذك���رات التفاهم 
الت���ي متت ب���ني ال�صقيق���ة الك���رى اململكة 
العربي���ة ال�صعودية والوالي���ات املتحدة خال 
زي���ارة ترامب الت���ي و�صلت اإل���ى 280 مليار 
دوالر منها �صفقات ب� 15 مليار دوالر للعماق 
جرنال الكرتك يف جمال القطاعات ال�صعودية، 
واتفاق �صاح �صع���ودي اأمركي لتجميع 150 
طائ���رة ب���اك هوك بقيم���ة 6 ملي���ارات دوالر 
وغره���ا، تقدم دليا ال يقب���ل اجلدل على اأن 
ال�صعودية اأعزها اهلل و�صلت اإلى مرحلة الدولة 
العظم���ى بكل م���ا حتمل���ه الكلمة م���ن معنى، 
وقاعدة قوية من التف���وق التقني وال�صناعي 

والع�صكري ولها مكانتها املرموقة يف التعامل 
الدويل، وله���ذا فاإن الوالي���ات املتحدة تريد 
حتقي���ق التع���اون والتكام���ل االقت�صادي مع 
ال�صعودية مبختلف االأ�صاليب والو�صائل التي 
يراها الباحث���ون واخلراء لتنمية االقت�صاد يف 

البلدين ال�صديقني.
اإن اململك���ة العربي���ة ال�صعودي���ة ال تقوم 
بدور تقلي���دي يف ال�صاحة الدولي���ة واإمنا دور 
مهم مل�صلحة تق���دم االإن�صاني���ة باأ�رشها، واأمر 
طبيع���ي اأن يختاره���ا الرئي����ص ترام���ب كاأول 
وجه���ة ل���ه بع���د اأن اأ�صب���ح الرئي����ص ال���� 45 
للواليات املتح���دة، وكل دول العامل تعطيها 

اهتماما متزاي���دا، فال�صعودية ت�صر جنبا اإلى 
جنب مع النجاح وهي القوة امللحوظة يف خدمة 
تق���دم املجتمعات ومركز االإ�ص���ام احلقيقي، 
واال�صتم���اع اإليها اأمر ����رشوري وحا�صم، ولي�ص 
مثل جبه���ة التخلف اإي���ران التي حت���اول عبثا 
وبغباء اأن ت�صنع له���ا ا�صما خلداع الراأي العام 
ولكنه���ا “فا�صل���ة يف كل �ص���يء” الأنه���ا متثل 

اخلراب والعدوان واالإرهاب.
لق���د اأ�صبح���ت ال�صعودية الي���د العليا يف 
االأمن وال�صام العاملي والق�صاء على خمتلف 
اأ�ص���كال االإره���اب والتطرف وكل ي���وم تفتح 
للعامل باأ�رشه ف�ص���وال لدرا�صة النجاح وتطبيق 

اخلطط واالجتاهات يف كل املجاالت، واملتتبع 
للتاري���خ �صيج���د اأن ال�صعودية دول���ة را�صخة 
البنيان تنعم باالأمن واالأمان واخلر واالزدهار 
من���ذ عهد املوؤ�ص����ص املل���ك عبدالعزيز طيب 
اهلل ثراه واأبنائه امللوك واالأمراء حتى اأ�صبحت 
ه���ذه االأر����ص الطاه���رة حم���ط اأنظ���ار العامل، 
وكما قال عب���داهلل �صالح جمعة رئي�ص اأرامكو 
ال�صاب���ق “اإن الع���امل اعرتف تك���رارا ب�صواهد 
املعج���زة التاريخية واالقت�صادي���ة ال�صعودية 
و�صجل حيالها الكث���ر من التقدير واالإ�صادة، 
اإنه���ا معج���زة مل ي�صب���ق له���ا مثي���ل يف الع�رش 

احلديث”.

السعودية... الدولة 
العظمى التي ال مثيل لها

ا�صتعر����ص وف���د مملك���ة البحري���ن التقري���ر 
الوطني الدوري الثالث اأمام جمل�ص حقوق االإن�صان 
يف دورت���ه )27( يف جني���ف، ولن نناق����ص ما جاء يف 
هذا التقري���ر بقدر ما �صنتحدث ع���ن اأ�صباب جناح 
ا�صتعرا����ص هذا التقري���ر. ومن ه���ذه االأ�صباب اأن 
التقري���ر ج���اء متوافًقا مع م���ا حتقق م���ن اإجنازات 
ومكت�صب���ات عززت م���ن حقوق االإن�ص���ان البحريني 
واملقيم���ني، واأن مملك���ة البحري���ن ا�صتطاع���ت اأن 
تبن���ي جُمتمًعا مدنًي���ا دميقراطًي���ا، بف�صل املنهج 

االإ�صاح���ي جلال���ة امللك، وا�صتطاع ه���ذا املجتمع 
اأن ُيحق���ق االأم���ن واالأمان ور�صخ التنمي���ة والعدالة 
للجميع. ومن االأ�صباب اأي�صا التزام مملكة البحرين 
وحكومته���ا الر�صي���دة ب���كل القوان���ني واملواثيق 
والعهود الدولي���ة واالإقليمية والعربي���ة امُلتعلقة 
بحقوق االإن�ص���ان وكل ما ي�صدر عنها من ت�رشيعات 
وقوان���ني تتواف���ق مع تل���ك القوان���ني واملواثيق 

والعهود الدولية.
باالأدل���ة  ُموثًق���ا  كان  البحرين���ي  ال���رد  اإن 

واملعلومات ال�صادق���ة والنزيهة على كل املزاعم 
واملعلوم���ات اخلاطئة وغ���ر الدقيقة عن االأو�صاع 
مملك���ة  يف  وال�صيا�صي���ة  واملدني���ة  احلقوقي���ة 
االإن�ص���ان  حق���وق  وامل�صيئ���ة مل�ص���رة  البحري���ن، 
واحلي���اة ال�صيا�صي���ة يف البحري���ن، والتي ال تعك�ص 
ما حققته البحرين من اإجنازات ومكا�صب �صيا�صية 
واقت�صادي���ة واجتماعية واإن�صاني���ة، ومنها حتديث 

بع�ص الت�رشيعات الوطنية.
لقد ا�صتطاع وفد مملك���ة البحرين املتنوع اأن 

يتمي���ز بالقدرة الفائق���ة يف ا�صتعرا����ص ما حتقق 
للبحرين و�صعبها م���ن مكا�صب ومنجزات �صيا�صية 
واقت�صادية واجتماعية وقانونية ومهنية ون�صائية، 
ه���ذا املنه���ج امُلتمي���ز للوف���د البحرين���ي اأذه���ل 
احلا�رشي���ن واأ�صاب اأع���داء البحرين وَم���ن اأراد لها 
ال�ص���وء يف مقتٍل عميق، وال �صك اأن ما مت اإجنازه يف 
بادنا من قوانني وق���رارات �صيا�صية واقت�صادية 
و�صحية وتعليمي���ة وق�صائية وُعمالي���ة وت�رشيعية 
و�صحافي���ة ون�صائي���ة يوؤكد �صح���ة ممار�صة الدولة 

ال�صيا�صي���ة م�صوؤوليته���ا الوطني���ة يف  وقيادته���ا 
تطبيق �صيادة القان���ون والتزامها بتطبيق مبادئ 
حق���وق االإن�ص���ان. اإن مملكة البحري���ن توؤكد تعزيز 
وتطوي���ر كل املوؤ�ص�ص���ات املعني���ة بحماية حقوق 
االإن�صان و�صونها، واإبداء التعاون الدائم وامُل�صتمر 
م���ع جميع اآلي���ات حق���وق االإن�صان بتوطي���د احلوار 
البناء م���ع جمل�ص حقوق االإن�ص���ان يف اإطار االحرتام 
امُلتب���ادل وفًقا لاأ�صول واالأع���راف امُلتفق عليها 

دوليًا.

ghassan.shihaby
@gmail.com غسان الشهابيآمال الزاعقين

    ذرائع



أحمد مهدي

أك��د رئي��س االتح��اد البحريني لكرة 
الق��دم الش��يخ ع��ي ب��ن خليفة آل 
خليف��ة أن االتح��اد يس��عى خ��ال 
دورته الحالية املمتدة ألربع س��نوات 
لتطوي��ر مختلف جوان��ب العمل يف 
االتحاد، ويف مقدمتهام املس��ابقات أو 
املنتخبات وهام املحوران الرئيس��يان، 
جاء ذلك خال اس��تضافته كمتحدث 
رئييس يف مجلس الدوي األسبوعي يوم 
أمس األول )الس��بت( وس��ط حضور 
جيد الع��دد من مس��ؤولني رياضيني 
وش��خصيات  ومهتم��ني  وإعامي��ني 
خليجية للحديث عن مستقبل الكرة 
البحرينية، مشريًا إىل أنه كرئيس ليس 
راضًي��ا عن الوضع الح��ايل بكل تأكيد 

وأنه دامئًا يتطلع لألفضل.
وتحدث الش��يخ عي ب��ن خليفة آل 
خليف��ة ب��كل رصاح��ة ع��ر تجاوبه 
مع استفس��ارات الحض��ور، معترًا أن 

االتحاد يض��ع يف عني االعتبار االرتقاء 
بالكرة البحرينية واس��تكامل مس��رية 
مجال��س اإلدارات الس��ابقة، مؤك��ًدا 
أن التطوي��ر يف الوق��ت الحايل يحتاج 
تكاتف جمي��ع الجهات املعنية، وبني 
أنه وعىل الرغم من الصعوبات املالية 

يف الفرتة األخرية إال أن االتحاد يسعى 
جاه��ًدا إليج��اد البدائ��ل دون وضع 

هذه العقبة إليقاف سري العمل.
حاليًّ��ا  يق��وم  االتح��اد  أن  وأوض��ح 
بإع��داد منتخ��ب للمس��تقبل وه��و 
ذاته منتخب الش��باب الذي شارك يف 

بطولة كأس آس��يا األخرية بالبحرين، 
في��ام العمل ج��ار عىل صعي��د كافة 
املنتخبات بخطط واضحة، وأش��ار إىل 
أن املس��ابقات تشهد تحسًنا نوعيًّا يف 
تس��يريها ومنافساتها مع وجود بعض 
املشكات التي تحتاج للعمل يف الفرتة 

القادمة ومنها زيادة الرعاة والتحفيز 
الجامهريي وتوافر مزيد من املنشآت، 
وأش��ار إىل أن اتح��اد الك��رة مكاًن��ا 

مفتوًحا لتقبل جميع اآلراء البناءة.
واعتر الش��يخ ع��ي ب��ن خليفة أن 
جميع املنتس��بني لاتحاد سواًء حكام 

وأعضاء لجان وغريه��م لهم األهمية 
في��ام يقومون به من جه��د، كام أن 
االتحاد س��يفتح خطوط التواصل مع 
املعنيني لاستش��ارة واالس��تفادة من 
خراته��م مل��ا يصب يف صال��ح الكرة 

البحرينية.

نعمل لصناعة منتخب المستقبل... ومسابقاتنا تشهد تحسنا نوعيا
خالل استضافته في مجلس الدوي... علي بن خليفة:

اتحاد الكرة          المركز اإلعالمي

تقّرر أن يخوض منتخبنا الوطني 
األول لكرة القدم لقاًء وديًّا أمام 
نظريه اللبناين، يوم 31 أغسطس 
املقبل، وذلك عىل أرض البحرين.

وسيستضيف “األحمر” نظريه 
اللبناين يف مواجهة ودية ستقام 

خال أيام “الفيفا”، وذلك 
ضمن برنامج إعداد املنتخب 

لاستحقاقات املقبلة.
وستكون الودية قبل خوض 

منتخبنا ملواجهة الجولة 
الثالثة من املجموعة الخامسة 
للتصفيات املؤهلة لكأس آسيا 

2019، إذ سيلعب منتخبنا 
عىل أرضه وبني جامهريه أمام 

منتخب الصني تايبيه.
يشار إىل أن املنتخب يواصل 

إعداده يف هذه األيام بقيادة 
املدرب التشييك سكوب؛ متهيًدا 

ملواجهة تركامنستان يوم 13 

يونيو املقبل يف تركامنستان، 
ضمن الجولة الثانية من ذات 

التصفيات.

وسيخوض املنتخب لقاًء وديًّا 
أمام فلسطني يوم 6 يونيو، فيام 
سيغادر إىل تركامنستان يوم 11 

يونيو.
وتضم القامئة حاليا 29 العًبا 

هم: سيد محمد جعفر، عبدالله 
عبدو، وليد الحيام، هشام 

منصور، إسامعيل عبداللطيف، 
جامل راشد، محمد البناء، محمد 
عادل، عي حبيب، أرشف وحيد، 

عي حرمم، عبدالله يوسف، 
عبدالوهاب املالود، محمود 

مختار، عي مدن، عي حسن 
سعيد، محمد الرميحي، كميل 

األسود، سيد ضياء سعيد، أحمد 
جمعة، سيد محسن عي، مهدي 
عبدالجبار، محمد الطيب، عي 
خليل، أحمد عبدالله، سيد رضا 
عيىس، عبدالكريم فردان، عيىس 

الري وأبو بكر آدم.

“األحمـــر” يستضيــف لبنان وديا 31 أغسطس
أحمد مهدي:

منتخبنا الوطني األول لكرة القدم
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رفع نائب رئيس االتحاد الدويل لبناء 
األجس��ام رئي��س االتحاد اآلس��يوي 
لبناء األجسام واللياقة البدنية رئيس 
االتحاد البحريني لرفع األثقال الشيخ 
عبدالله بن راش��د آل خليفة خالص 
التهاين والتريكات ملقام عاهل الباد 
حرضة صاح��ب الجالة امللك حمد 
بن عي��ىس آل خليف��ة، وإىل ممثل 
جالة امللك لألعامل الخريية وشؤون 
الش��باب رئي��س املجل��س األع��ىل 
للش��باب والرياض��ة رئي��س اللجنة 
األوملبي��ة البحرينية س��مو الش��يخ 
نارص بن حمد آل خليفة والش��عب 
البحرين��ي ال��ويف مبناس��بة تحقيق 
املنتخ��ب الوطن��ي لبناء األجس��ام 
ميدالية ذهبية وميداليتني برونزيتني 
ضمن مش��اركته يف النس��خة )51( 
للبطول��ة اآلس��يوية لبناء األجس��ام 
واللياقة البدنية التي نظمها االتحاد 
اآلس��يوي لبن��اء األجس��ام واللياقة 

البدنية وذلك يف الفرتة من 18 حتى 
21 من شهر مايو الجاري بالعاصمة 

املنغولية أوالن باتور.
حي��ث ج��اءت امليدالي��ات امللونة 
عن طريق نج��وم وأبطال املنتخب 
عرفات يعقوب الذي أحرز امليدالية 
الذهبية يف منافس��ات فئة املاس��رت، 
أحرزه��ا  الرونزيت��ني  امليداليت��ني 
الاعب عباس ميك يف فئة الكاسيك 
والاعب نرص الله هاشم يف فئة 80 

كيلوغراًما.  
وأكد الش��يخ عبدالله بن راش��د آل 
خليفة أن اإلنجازات البحرينية التي 
تحقق��ت يف ه��ذه التجمع الريايض 
ألبطال بناء األجس��ام عىل مس��توى 
قارة آسيا إمنا يدل ويؤكد ما تحظى 
ب��ه الرياض��ة البحرينية م��ن دعم 
واهت��امم ومس��اندة مس��تمرة من 
لدن القيادة الرش��يدة وينسجم مع 
الرعاية الدامئة الت��ي توليها القيادة 

الرش��يدة للحركة الرياضية ويجسد 
توجيهاتها الس��امية بتهيئة الظروف 
العام  الكفيل��ة بتطوي��ر املس��توى 
للرياض��ة البحريني��ة مبا يس��هم يف 

رفع علم مملكتن��ا الحبيبة عالًيا يف 
مختلف املحافل الرياضية.

وأوض��ح أن دعم ممثل جالة امللك 
لألعامل الخريية وش��ؤون الش��باب 

رئي��س املجل��س األع��ىل للش��باب 
والرياض��ة رئي��س اللجن��ة األوملبية 
البحريني��ة س��مو الش��يخ نارص بن 
حمد آل خليف��ة ووقوفه الدائم إىل 

جان��ب جميع الرياضيني س��اهم يف 
رف��ع معنوياتهم وتحفيزهم لتقديم 
أفضل املستويات ومتثيلهم للمملكة 
خ��ري متثيل وب��ذل أق��ى درجات 
العط��اء من أجل رف��ع علم مملكة 

البحرين عالًيا. 
وهنأ الش��يخ عبدالله بن راش��د آل 
خليف��ة الاعب��ني عىل م��ا حققوه 
إنج��ازات مرشف��ة ورفعه��م  م��ن 
لعلم مملك��ة البحرين لهذا املحفل 
بجهودهم  مش��يًدا  الكبري،  الريايض 
الكب��رية الت��ي بذلوه��ا م��ن أجل 
الوص��ول للقمة ومؤك��ًدا لهم أنهم 
جعلوا مملك��ة البحرين من الدولة 
املتقدمة والت��ي تنافس عىل املراكز 
األوىل دامئًا يف رياضة بناء األجس��ام، 
وأش��ار إىل أن مس��توى رياضة بناء 
األجس��ام عىل مس��توى قارة آس��يا 
تطور كثريًا وأصبحت الدول اآلسيوية 

تويل اهتامًما كبريًا بها.

ـــلـــبـــحـــريـــن  ــــــان ل ــــــت ــــــزي ــــــرون ذهـــــبـــــيـــــة وب
في آسيوية بناء األجسام

أم الحصم             االتحاد البحريني لرفع األثقال 
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برعاية رئيس االتحاد البحريني للكرة 
الطائ��رة الش��يخ عي ب��ن محمد بن 
راش��د آل خليف��ة والذي أن��اب عنه 
رئيس مركز البحري��ن الدويل لتطوير 
الكرة الطائ��رة محمد أحمد الذوادي، 
اختتمت مساء يوم السبت املوافق 20 
مايو 2017، دراسات املدربني الدولية 
املس��توى الثاين للك��رة الطائرة والتي 
نظمها مرك��ز البحرين الدويل لتطوير 
الكرة الطائرة وبإرشاف االتحاد الدويل 

للعبة. 
ويف بداية الحفل، تحدث رئيس مركز 
البحرين الدويل لتطوير الكرة الطائرة 
قائ��ًا: إن هذه الدورة مبا تحتويه من 
مفاهي��م ومعلومات عالية املس��توى 
والتي تؤه��ل املدرب لقي��ادة الفرق 
ب��كل اقتدار وترفع من مس��توى أداء 
الفرق وشكر االتحاد البحريني للكرة 
الطائرة ملا قدمه من دعم ومس��انده 
من أجل إنجاح هذه الدورة، وش��كر 

ش��هاب  ال��دورة  ومح��ارض  مدي��ر 
الدي��ن الريام��ي من س��لطنة عامن، 
محمد جال  املساعدين  واملحارضين 
وعي جعف��ر وأحمد القي��م، عىل ما 
قاموا به من جهد يف مس��اعدة مدير 
ال��دورة يف تقدي��م املعلومات القيمة 

واألعامل اإلدارية واللوجستية.
كام ش��كر رعاة ال��دورة وهم مطعم 
برينسرايد والذي قدم وجبات اإلفطار 

والغداء طيل��ة أيام ال��دورة ومطعم 
عجائ��ب الطباخة الذي ق��دم كعكة 
حف��ل الخت��ام واملجموع��ة اإلعامية 
SBY SPORT، لتغطيته��م اإلعامية 
للدورة، وتوجه أيًضا للدارسني وحثهم 
عىل االس��تفادة من ه��ذه املعلومات 
من أجل تطوير مس��تويات التدريب 
ومواصلة البحث يف العلوم والنظريات 
الحديث��ة يف عل��م التدري��ب ورف��ع 

املس��توى الفن��ي للف��رق، ومتنى لهم 
التوفي��ق والنجاح يف املس��تقبل، ويف 
ختام الحفل، تم تكريم الرعاة ومدير 

الدورة واملحارضين املساعدين.
وأس��فرت النتائج عن حصول املدرب 
فهد الشامع عىل املركز األول يف الدورة 
وحصل املدرب س��نان تانك من تركيا 
عىل أفض��ل نتيجة يف العمي وس��يد 
عي عاش��ور أفضل نتيجة يف النظري، 
وقد بلغ عدد الدارسني يف هذه الدورة 
23 دارًس��ا من بينهم خمس��ة دارسني 
من خارج البحرين من دولة االمارات 
العربي��ة املتح��دة، وس��لطنة عامن، 
واليمن و تركيا، واس��تمرت الدراس��ة 
م��ن 17 لغاي��ة 20 ماي��و. ويف الختام 
تم تب��ادل الهداي��ا وتوزي��ع الجوائز 

والشهادات عىل الدارسني.
رصح بذل��ك مدي��ر مرك��ز البحري��ن 
الدويل لتطوير الك��رة الطائرة محمد 

الذوادي. 

رفع مركز ش��باب كرانة رصيده إىل 
أربع نقاط بفوزه مساء أمس األول 
ع��ىل مركز ش��باب القّري��ة بهدف 
دون مقاب��ل يف ختام الجولة الثالثة 
لدوري املراكز الش��بابية )#دورينا( 
الذي تنظمه وزارة ش��ؤون الشباب 
والرياض��ة. وبق��ي الخ��ارس ع��ىل 
رصيده الس��ابق نقط��ة واحدة من 
تعادل مع مركز ش��باب سلامباد يف 

الجولة الثانية بهدف ملثله.
هدف املباراة الوحيد سجله حسني 
ع��ي ميثم مس��تفيًدا م��ن متريرة 
محم��ود منصور يف الجه��ة اليمنى 
داخل خ��ط ال�18، واس��تغل ميثم 
خ��روج الحارس فلعبه��ا يف الزاوية 

اليمنى البعيدة )29(.
الش��وط األول ظه��ر متمي��زًا م��ن 
الناحي��ة التكتيكي��ة للفريقني، ومل 
يرتك أّي منه��ام الفرصة لآلخر لبناء 
الهج��امت بحري��ة وضغ��ط العبو 
كرانة ع��ىل حامل الك��رة، لذلك مل 
يلع��ب القّري��ة ك��ام يري��د، وأبرز 

الفرص تلك التي اخرتق فيها مهاجم 
القّرية حس��ني القصاب دفاع كرانة 
وانفرد بالحارس محمد فضل الذي 

أنقذ مرماه مرتني.
وكان الش��وط متكافًئ��ا، حيث برز 
فيه صاح��ب اله��دف بتحركاته يف 
الجهت��ني اليمن��ى والي��رى وأكر 
س��عيد يف املقدمة، في��ام كان عي 
أحم��د األفض��ل م��ن القّري��ة قبل 
خروجه لإلصاب��ة قبل نهاية املباراة 

بربع ساعة، إىل جانب عباس فاضل 
يف املنتصف، وهشام سعيد وحسني 

القصاب يف املقدمة.
يف الشوط الثاين هاجم القّرية بعي 
أحمد يف العم��ق وعي عبدالكريم 
يف الجهة اليمنى، وحس��ني القصاب 
يف اليسار لكن النتيجة بقيت لصالح 
كران��ة  الذي انخف��ض أداء العبيه 
لغي��اب أكرث م��ن العب ألس��باب 

مختلفة.
وأغلق العب��وه منطقتهم واعتمدوا 
عىل الهجامت املرتدة وحافظوا عىل 

الفوز حتى النهاية.
ونال العب مركز شباب القّرية عي 
أحمد جائزة أفضل العب يف املباراة 
والت��ي تقدمه��ا رشك��ة الري��ايض. 
أدار املباراة الحكم محمد ش��بيب 
وس��اعده ملراقبة الخط��وط محمد 

القيدوم ومحمد مرشد.
وستتوقف مس��ابقة الدوري طوال 
أيام ش��هر رمضان املب��ارك، عىل أن 

ُتستأنف بعد إجازة عيد الفطر.

يدرس الحارس محمود العجيمي 3 عروض مقدمة له لتمثيل أحد أندية دوري “فيفا” للدرجة األوىل لكرة القدم للموسم الريايض 
.2017/2018

وصار العجيمي حرًّا بعد انتهاء عقده مع الرفاع الرشقي بنهاية املوسم املايض 2016/2017.
ومن بني الثاثة عروض يرز عرض نادي الرفاع الرشقي الذي عرض التجديد عىل الحارس الدويل السابق، بيد أن العجيمي مل يحسم 

قراره حتى اآلن، سواء بالتجديد مع الرشقاويني أو االنتقال لناد آخر.
يشار إىل أن العجيمي مثل ناديني يف املوسم املايض، إذ كان يف صفوف النجمة، قبل أن ميثل نادي الرفاع الرشقي واستمر 

معه حتى نهاية املوسم.
ويعتر محمود العجيمي من الحراس الشباب املميزين، وسبق لهم متثيل املنتخبات الوطنية يف أوقات سابقة مبا 

فيها املنتخب األول، كام شارك يف بطولة كأس الخليج التي استضافتها مملكة البحرين عام 2013.

ختام دراسات المدربين الدولية المستوى الثاني للطائرة

كرانة يتخطى القّرية بدوري المراكز الشبابية

3 عروض للعجيمـي بينهــا التجديــد للشرقــي

ضاحية السيف           اللجنة اإلعالمية
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انضمام الدخيل وسوار للجنة 
منتخبات الكرة

اتحاد الكرة - املركز اإلعامي:
انضم املدرب الوطني أحمد صالح الدخيل، 

والاعب الوطني السابق واملحلل الفني بدر 
سوار إىل عضوية لجنة املنتخبات باالتحاد 

البحريني لكرة القدم.
وأكمل الدخيل وسوار بذلك عقد أعضاء 

اللجنة، والتي يرتأسها نائب رئيس االتحاد 
للشؤون الفنية الشيخ خالد بن سلامن آل 

خليفة، فيام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة 
صالح البلويش نائًبا لرئيس لجنة املنتخبات، 
باإلضافة إىل العضوين أسامة املاليك وأحمد 
جواهري. وأكد الشيخ خالد بن سلامن آل 

خليفة أن انضامم املدرب الوطني أحمد 
صالح الدخيل واملحلل الفني بدر سوار 

لعضوية اللجنة يأيت كمكسب يضاف لها، 
خاصة مع العمل الكبري امللقى عىل عاتق 

اللجنة يف خدمة املنتخبات الوطنية بكافة فئاتها العمرية.
ومتنى الشيخ خالد بن سلامن التوفيق لجميع األعضاء يف اللجنة، 

مشريًا إىل أن اللجنة بعد اجتامعها األول ستعقد مزيًدا من 
االجتامعات لبحث خطة العمل للمرحلة املقبلة، والتي تتضمن 
مناقشة العديد من االستحقاقات واملشاركات الخارجية ملختلف 

املنتخبات الوطنية.

“الطاولة” يرّشح الشيخة حياة 
لعضوية “األولمبية”

أعلن االتحاد البحريني لكرة الطاولة 
ترشيح رئيس االتحاد الشيخة حياة 
بنت عبدالعزيز ال خليفة لعضوية 

مجلس إدارة اللجنة األوملبية يف دورته 
الجديدة التي متتد حتى عام 2020.

رصح بذلك األمني العام لاتحاد 
البحريني لكرة الطاولة إبراهيم 

سيادي الذي أشاد بكفاءة الشيخة 
حياة وجهودها املشهودة وحرصها الدائم عىل التواجد يف 

مواقع الفعاليات واألنشطة الرياضية املختلفة، مام يجعلها 
منوذًجا لإلداري املثايل الناجح، معرًبا عن متنياته لها بالنجاح 

والتوفيق.
يذكر أن الشيخة حياة بنت عبدالعزيز ال خليفة تتمتع يف 
الوقت الراهن بعضوية مجلس إدارة اللجنة األوملبية بعد 
فوزها املستحق يف آخر انتخابات جرت قبل أربعة أعوام، 

وتشغل منصب رئيس لجنة رياضة املرأة باللجنة األوملبية، 
باإلضافة لرئاستها لجنة رياضة املرأة باتحاد اللجان األوملبية 
العربية إىل جانب عضويتها يف لجنة رعاية الاعبني باللجنة 

األوملبية الدولية.

حياة بنت عبدالعزيز

أحمد الدخيل

بدر سوار

أحمد مهدي

بدأت عيون أندية دوري 
“فيفا” للدرجة األوىل 

لكرة القدم ترصد املدافع 
الدويل بنادي املحرق 

أحمد جمعة؛ متهيًدا لضمه 
للموسم الريايض املقبل 

.2017-2018
وكانت أنباء سابقة قد 

انترشت يف األسابيع املاضية 

عن نية املحرق الستعادة 
الاعب يف صفوفه، إذ 

أعار املحرق الاعب 
األشول يف املوسم املايض 
إىل األهي، قبل أن يعود 

الاعب بانتهاء املوسم 
2016/2017 للمحرق، لكن 

بقاءه يف النادي األحمر 
ليس أكيًدا.

الاعب ورغم امتاكه 
للعقد مع املحرق، إال أنه 

مل ميثل الفريق يف املوسمني 
املاضيني، حيث لعب يف 

الحالة واألهي بصفة 
اإلعارة.

هذا األمر جعل 3 أندية 
أخرى يف املقدمة تطرح 
خيار التعاقد مع جمعة 

للموسم املقبل، متى ما 
وافق املحرق عىل إعارته 

أو انتقاله بشكل دائم.
وبناًء عىل ذلك، فإن جمعة 
اآلن بات بني 4 عروض من 
ضمنها بقاؤه يف املحرق، أو 
خوضه تجربة أخرى بعيًدا 
عن ناديه من بني األندية 
الثاثة التي تحدثت مع 

الاعب شفويًّا، وهو ما 
ستكشفه األيام املقبلة عن 

وجهة الاعب املقبلة.
ويعتر جمعة من الاعبني 

املميزين يف خط الدفاع، 
وأثبت قدراته، لينضم إىل 
صفوف املنتخب الوطني، 

حتى بات مطلوًبا يف 
العديد من األندية.

المحرقــــــاوي جمعـــــة بيـــــــن 3 أنديـــــــة أو البقــــــــاء

علي بن خليفة يتوّسط الحضور في الندوة علي بن خليفة متحدثا في الندوة

اليوم مؤتمر صحافي 
لـ “األولمبي”

 
اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي:

يقيم 
االتحاد 

البحريني 
لكرة 

القدم، 
اليوم 

)اإلثنني( 
املوافق 

22 مايو 
الجاري، 
املؤمتر 

الصحايف 
الخاص 

بالجهازين 
الفني 

واإلداري 
للمنتخب األوملبي، وذلك يف 

مقره بالرفاع.
وسيقام املؤمتر الصحايف عند 

6.30 مساء بقاعة املؤمترات يف 
بيت الكرة البحرينية.

وسيخصص املؤمتر للجهازين 
الفني بقيادة مدرب املنتخب 

األوملبي، التونيس سمري بن 
شامم، واإلداري بقيادة مدير 

املنتخب األوملبي الشيخ 
أحمد بن عيىس آل خليفة، إذ 
سيكونان املتحدثني يف املؤمتر.
ويأيت تنظيم املؤمتر الصحايف 

ضمن إطار حرص االتحاد عىل 
بيان خطة عمل املنتخبات 

الوطنية كافة، وذلك بتوجيهات 
من رئيس االتحاد الشيخ عي 

بن خليفة بن أحمد آل خليفة.
وسيخصص املؤمتر لرشح 

برنامج املنتخب األوملبي للفرتة 
املقبلة، والذي يتضمن املشاركة 
يف بطولة تولون الدولية الودية 
التي ستقام خال شهري مايو 

الجاري ويونيو املقبل يف جنوب 
فرنسا، كام سيشارك املنتخب 
يف التصفيات املؤهلة لكأس 

آسيا تحت 23 عاًما، إذ ستقام 
التصفيات خال شهر يوليو 

املقبل.
ووّجه اتحاد الكرة الدعوة 

لجميع وسائل اإلعام املحلية 
والخارجية لحضور املؤمتر 

وتغطية وقائعه.

 أحمد بن عيسى

سمير بن شمام

جائزة أفضل العب في المباراة

أحمد جمعةمحمود العجيمي

عرفات متّوًجا بالذهبية

عقدت اللجنة التنفيذية لبطولة 
العامل لفنون القتال املختلطة للهواة 

التي ستستضيفها البحرين خال 
الفرتة 12 حتى 19 نوفمر املقبل، 

االجتامع األول لها، إذ ستقام 
البطولة تحت رعاية كرمية من قبل 
ممثل جالة امللك لألعامل الخريية 

وشؤون الشباب رئيس املجلس 
األعىل للشباب والرياضة رئيس 
اللجنة األوملبية البحرينية سمو 
الشيخ نارص بن حمد آل خليفة.

وأشادت اللجنة يف اجتامعها 
بالرعاية الكرمية لسمو الشيخ نارص 
بن حمد آل خليفة للبطولة، والتي 

تستضيفها مملكة البحرين للمرة 
األوىل، يف حني رحب رئيس اللجنة 
التنفيذية خالد الخياط بالحضور، 

متمنيًّا أن يوفق أعضاؤها يف إظهار 

البطولة تنظيميًّا بالصورة املثىل التي 
تعكس تطلعات النائب األول لرئيس 

املجلس األعىل للشباب والرياضة 
الرئيس الفخري لاتحاد البحريني 

لفنون القتال املختلطة سمو الشيخ 
خالد بن حمد آل خليفة، كام 

ناقشت اللجنة عدًدا من املواضيع 
املختلفة املرتبطة بالجوانب 
التنظيمية والفنية واإلعامية.

وناقشت اللجنة الهيكل التنظيمي 
للجان البطولة، كام اطلعت عىل 

الشعار النهايئ واملعتمد لها، يف حني 
ناقشت أيًضا إقرار شخصية البطولة، 

إذ تقرر اعتامدها واعتامد اسم 
خاص لها الحًقا.

وكان رئيس االتحاد البحريني لفنون 
القتال املختلطة خالد عبدالعزيز 

الخياط قد ترأس االجتامع بصفته 

رئيًسا للجنة التنفيذية، وذلك 
بحضور: نائب رئيس اللجنة 

التنفيذية عمر عبدالعزيز بوكامل، 
أمني الر العام وليد سيار، مدير 
البطولة إميان مجيد، رئيس لجنة 

التسويق والرتويج محمد ماشاء الله 
محمد، رئيس اللجنة اإلعامية حازم 
خميس الشيخ، رئيس لجنة التصميم 

واملطبوعات يوسف دعيج، رئيس 
لجنة السكن واملراسم والضيافة 

محمد عبدامللك، رئيس لجنة 
املواصات مبارك يعقوب، رئيس 

لجنة العاقات العامة فواز صالح 
شمسان، ورئيس لجنة التجهيزات 

واملاعب يوسف الكوهجي.
واستعرض الخياط ما توصلت إليه 
اللجنة املنظمة العليا للبطولة يف 
اجتامعها السابق، والتي يرتأسها 

سمو الشيخ خالد بن حمد آل 
خليفة، وتضم يف عضويتها كا من: 

وزير شؤون الشباب والرياضة 
هشام الجودر، األمني العام املساعد 
للمجلس األعىل للشباب والرياضة 

األمني العام للجنة األوملبية 
البحرينية عبدالرحمن عسكر، رئيس 

االتحاد البحريني لفنون القتال 

املختلطة خالد عبدالعزيز الخياط ، 

مدير املكتب اإلعامي لسمو الشيخ 

خالد بن حمد آل خليفة، عمر 

بوكامل، عضو مجلس إدارة االتحاد 

البحريني لفنون القتال املختلطة 

وليد سيار بصفته مقررًا للجنة، 

ومدير البطولة إميان مجيد.

جولدن توليب  

اعتمدت اللجنة املقر الرسمي لسكن 

وفود البطولة فندق جولدن توليب 

خال الفرتة من 12 حتى 19 نوفمر 

املقبل.

17 نوفمبر 

سيكون الجمعة 17 نوفمر 2017 

موعًدا النعقاد كونغرس االتحاد 

الدويل لفنون القتال املختلطة، وذلك 

من 3 حتى 5 عرًصا بفندق جولدن 

توليب، املقر الرسمي لسكن وفود 

البطولة الذي تم اعتامده

ستقام منافسات بطولة اتحاد القتال 

الشجاع Brave يف صالة مدينة خليفة 

الرياضية يوم الجمعة املوافق 17 

نوفمر عند الساعة 6 مساء.

صورة جماعية للمجتمعين

“تنفيذية” بطولة العالم لفنون القتال للهواة تعقد اجتماعها األول
تغطية           اللجنة اإلعالمية

صورة جماعية للمشاركين في الدورة



أكد رئيس لجنة الحكام جاسم 
محمود جاهزية جميع الحكام 

ملباريات دورة “نارص 10” 
خصوًصا من الناحية البدنية نظرًا 

النتهاء املوسم الكروي الرسمي 
قبل فرتة وجيزة مام يؤكد 

الجاهزية الكبرية لجميع الحكام 
بحسب تعبريه، ولفت محمود 

إىل االستعدادات النفسية إلدارة 
املباريات ال سيام مع الرغبة 

الكبرية منهم للمشاركة يف 
هذه الدورة، مؤكًدا أن اللجنة 

سخرت جميع طاقاتها وإمكاناتها 
للمساهمة يف نجاح الدورة.

وقال محمود: “ستكون لقاءات 
ومباريات الدورة بإدارة الحكام 

الدوليني إىل جانب زمالئهم 
حكام الدرجة األوىل وبعض من 

حكام الدرجة الثانية وهم ذاتهم 
الذين أداروا مباريات الدرجتني 

األوىل والثانية يف املوسم 
الكروي باإلضافة إىل مشاركاتهم 
الخارجية”، وكشف رئيس لجنة 
الحكام أن اللجنة قامت بتعيني 

حكام املباريات للجولة األوىل 
لجميع املجموعات من خالل 

االختيار املناسب بحسب وجهة 
نظرها.

وراهن محمود عىل نجاح املهمة 

التحكيمية يف نسخة هذا العام 
خصوًصا مع الخربة املرتاكمة 

التي حصل عليها جميع الحكام 
يف السنوات األخرية، مؤكًدا أن 

اللجنة عىل ثقة عالية وكبرية يف 
جميع منتسبيها ليكونوا عىل قدر 

املسؤولية بالنجاح يف مهمتهم، 
وأضاف محمود: “سرناهن عىل 
خربة الحكام الدوليني والخربة 
املرتاكمة لحكامنا الصاعدين 

إلنجاح املباريات ووصولها لرب 
األمان”.

وكشف محمود عن وجود 
توجه للجنة إلبراز بعض األسامء 

املتوقع لها النجاح والربوز يف 
الفرتة القادمة من الحكام، 

وقال: “سنمنح 3 إىل 4 حكام 
شباب صاعدين يتوقع لهم 

الربوز والصعود يف عامل التحكيم، 
والهدف من ذلك إبرازهم بصورة 

جيدة وإعدادهم للمستقبل 
وإبراهم عىل الساحة الدولية يف 
السنوات القادمة”، مشريًا إىل أن 

من أهداف دورة سمو الشيخ 
نارص بن حمد آل خليفة إبراز 
الوجوه الشابة ومنهم الفرصة 

كال يف مجاله.
وأضاف رئيس لجنة الحكام: “من 
األهداف السامية لدورة نارص أن 

يحصل الشباب واملواهب عىل 
فرصتهم إلبرازهم بصورة جيدة 

من أجل أن يأخذوا فرصتهم 
ويكونوا مبثابة دعم للكرة 

البحرينية، والحكام جزء من 
هذه اللعبة وجزء من النجاح”، 

متمنيًّا التوفيق والنجاح للجميع 
يف نسخة هذا العام.

وفيام يتعلق بارتفاع املستوى 
الفني للدورة ومبارياتها قال 

جاسم محمود: “شهدنا يف 
الدورات األخرية ارتفاًعا كبريًا يف 

املستوى مام ساهم يف ارتفاع 
املستوى الفني وبالتايل ارتفاع 
مستوى الحكام، ولعّل دخول 

فرق جديدة يف املنافسة ساهم 

يف ارتفاع املستوى، ففي الدورات 

األوىل كانت املنافسة تقترص 

فقط عىل 4 فرق أما حاليًّا فإن 

املنافسة مفتوحة بني 7 أو 8 

فرق وهو من عوامل النجاح 

والتطور يف الدورة”.

ورّد رئيس لجنة الحكام عن 

تعاون الفرق مع الحكام بتأكيده 

أن وجود اللوائح وقوانني 

الدورة ساهم بشكل كبري يف 

هذا التعاون، وأضاف: “شهدنا 

يف السنوات املاضية تعاوًنا 

كبريًا والتزاًما من جميع الفرق 

خصوًصا مع وجود لوائح منظمة 

وقوانني وضعتها اللجنة التنفيذية 

ساهمت يف القضاء عىل العصبية 

عىل رغم وجود حاالت فردية 

ال ميكن الحكم عليها”، مشدًدا 

عىل التعاون الكبري الذي تبديه 

الفرق نتيجة التحيل باألخالق 

والروح الرياضية من جميع 

األجهزة الفنية واإلدارية وكذلك 

الالعبني، مشدًدا أيًضا عىل أن 

منهج الدورة هي القيم واألخالق 

ورسالتها تتمثل يف الروح 

الرياضية والتنافس الرشيف بني 

جميع الفرق.

هدفنا إبراز المواهب التحكيمية

جاسم محمود: جميع الحكام جاهزون للمباريات

جاسم محمود

تنطل��ق الي��وم “اإلثنني” منافس��ات 
املجموع��ة الثالثة من ال��دور األول 
بالنسخة العارشة لبطولة سمو الشيخ 
نارص بن حمد آل خليفة لكرة القدم، 
وذل��ك بإقامة مواجهتني عىل اس��تاد 
مدينة خليفة الرياضية، حيث تجمع 
األوىل فريقي الوحدة والصقر األبيض 
عند الساعة 5.50 مساء، تليها مبارشة 
املواجهة التي تجمع فريق فور إيفر 
بقيادة سمو الشيخ خالد بن حمد آل 

خليفة وفريق النوايف.
فف��ي املواجه��ة األوىل، يتطلع فريق 
الوحدة بقيادة مدربه الوطني طارق 
بوجريي إىل تحقيق نتيجة إيجابية يف 
انطالق مش��واره يف هذه املجموعة، 
والتي ستس��هل عليه مهمة الحصول 
عىل فرص��ة املنافس��ة ع��ىل إحدى 
بطاقتي العبور، مع وجود مرش��حني 
قوي��ني ه��ام ف��ور إيف��ر والنوايف. 
فالوح��دة ال��ذي تق��ف مع��ه خربة 
املش��اركات يف ه��ذه البطولة بواقع 
ثالث مش��اركات س��ابقة، س��يواجه 
غم��وض فريق الصق��ر األبيض الذي 
يقوده امل��درب الوطني إياد محمد، 
حيث يعترب أح��د الضيوف الجدد يف 
هذه النسخة من البطولة، فهو اآلخر 
يتطل��ع لتحقي��ق مفاج��أة أوىل عرب 
تحقيق انتصار مث��ني ومهم يف بداية 
مش��واره بهذه املجموع��ة. ورغم أن 
امل��ؤرشات تتجه لصال��ح الوحدة يف 
هذه املب��اراة، إال أن نتيج��ة املباراة 
ستعتمد بش��كل كبري عىل من يقدم 
املس��توى الفن��ي املطل��وب ويكون 
أكرث جاهزية وتركي��زًا لتحقيق الفوز 

لصالحه.
ويف املب��اراة الثاني��ة والت��ي تعت��رب 
األب��رز يف مواجه��ات ه��ذه الليل��ة 
والت��ي تجمع بني غرمي��ني تقليديني 
يف ه��ذه البطول��ة هام فريق��ا فور 

إيفر والنواي��ف، فرغم أن املعطيات 
تش��ري إىل أنه��ام الفريق��ان اللذان 
س��يقوالن كلمتهام النهائية يف هذه 
املجموعة ويحص��دان بطاقة العبور 
للدور الثاين، إال أن ثبوت صحة هذه 
املعطي��ات يعتمد بش��كل كبري عىل 

نتائجهام مبنافسات املجموعة.
وبالعودة للقاء، ل��ن تختلف النوايا 
لدى الفريقني اللذين س��يبحث كل 
منهام عن تحقي��ق االنتصار وحصد 
أوىل النق��اط الث��الث يف انطالقتهام 
به��ذه البطولة. ف��ور إيف��ر والذي 
خلي��ل  الوطن��ي  امل��درب  يق��وده 
إبراهي��م امللقب ب�”برون��و” يعاونه 
املس��اعد عبدالله  الوطني  امل��درب 
حس��ن، سيس��عى ألن ينهي األمور 
لصالحه والت��ي متنحه نقاط املباراة، 
خصوًص��ا وأن��ه يفك��ر باالنطالق��ة 
املثالية التي متنح��ه الدافع املعنوي 
الكبري نح��و تحقيق الف��وز يف بقية 
املواجهات، فالفريق يتطلع ملشاركة 
ه��ذه  يف  ممي��زة  تك��ون  مغاي��رة 
النس��خة، من خالل املنافسة وبقوة 
عىل تحقيق اللقب، الذي كان قريًبا 
يف النس��خة الخامس��ة، إال أن فريق 
الفخ��ار نجح يف ني��ل اللقب يف تلك 
مدربه  بقيادة  والنوايف  املش��اركة. 
الوطن��ي خال��د الحربان ل��ن يكون 
الند الس��هل ولن يتن��ازل عن حصد 
نق��اط الفوز الت��ي يعتربها مهمة يف 
مشواره بالبطولة، خصوًصا وأنه ميني 
النفس بالحصول ع��ىل لقب ثاين يف 
هذه النس��خة، بعد أن نجح من نيل 
الكأس الغالية يف النسخة الرابعة من 

البطولة.

فريق النوايـــف يبحث عن 
نجمته الثانية 

من��ذ تتويج��ه باللقب يف النس��خة 

الرابع��ة يس��عى فري��ق النواي��ف 
للع��ودة القوي��ة وحص��د نجمت��ه 
الثاني��ة، وكان قريًب��ا م��ن ذلك يف 
النس��خة الثامنة عندما وصل للدور 
نص��ف النه��ايئ “الرباع��ي” إال أنه 
س��قط بال��ركالت الرتجيحي��ة أمام 
فريق جرنز يونايت��د، وكان الفريق 
وص��ل إىل درجة م��ن الجاهزية يف 
ظل تواجد أس��امء لها باع طويل يف 
الكرة البحرينية مثل الهداف الدويل 

السابق حسني عيل بيليه.
وكان جرنز يونايتد أيًضا أقىص فريق 
النوايف يف النسخة التاسعة املاضية 
يف الدور رب��ع النه��ايئ بالتفوق يف 
املباراة بثالثية نظيفة، مام أوحى إىل 
الجامهري بوجود عقدة نفسية لهذا 
الفريق الذي س��يبدأ اليوم مشواره 
بحًثا ع��ن نجمته الثاني��ة وتتويجه 

باللقب للمرة الثانية.

فريق “فور ايفر” بين التغيير 
والتطور

يدخل فريق فور ايفر مشاركته هذا 
العام وهو يطمح يف الوصول للقب 
للم��رة األوىل بعد مش��اركات الفتة 
وبارزة يف النس��خ املاضي��ة أوصلته 
ليك��ون واحًدا من الفرق املنافس��ة 
دامئًا، ويس��عى القامئ��ون عىل هذا 
الفريق يف هذا العام ملواصلة العطاء 
مع وج��ود رؤي��ة مغاي��رة يف ظل 
التغيريات التي دخلت عىل الفريق 
لي��س فقط في��ام يتعل��ق بصفوفه 
وخطوط��ه والعبيه ب��ل امتد ذلك 
لجهازيه الفن��ي واإلداري، باإلضافة 
إىل التطور النوعي الذي يسعى إليه 
القامئون ع��ىل الفريق بهدف خلق 
قاع��دة جديدة تكون انطالقة له يف 

السنوات القادمة.

ـــــوض الـــصـــقـــر  ـــــم ــــــواجــــــه غ ـــــــوحـــــــدة ي ال
ــنــوايــف ــي ال ــاق األبــــيــــض... و”فـــــور إيـــفـــر” ي

في انطالق منافسات المجموعة الثالثة من الدور األول 

فريق فور إيفر 

فريق النوايف

فريق الوحدة
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شمسان: القناة الرياضية 
سّخرت كل الجهود إلنجاح الدورة

أكد رئيس القناة الرياضية بتلفزيون 
البحرين فواز صالح شمسان أن 

القناة سّخرت كافة اإلمكانيات الفنية 
والكوادر البرشية من اإلسهام يف إنجاح 

النسخة العارشة من بطولة سمو 
الشيخ نارص بن حمد آل خليفة لكرة 
القدم، مضيًفا أن القناة وضعت خطة 

متكاملة لعملية نقل منافسات البطولة 
والفعاليات املصاحبة عىل الشكل الذي يسهم يف إبراز هذا 

الحدث الريايض املميز.
وقال شمسان: “لقد حرصت القناة عىل التفاعل مع بطولة 

سمو الشيخ نارص بن حمد آل خليفة لكرة القدم والتي تقام 
يف نسختها العارشة، من خالل تشكيل فريق عمل متكامل من 

املخرجني واملصورين والفنيني وحاميل الكامريات واملراسلني، 
من أجل نقل املنافسات بالصوت والصورة عىل الهواء مبارشة، 
والذي مينح هذه البطولة زخاًم إعالميًّا كبريًا يواكب تطلعات 

سمو الشيخ نارص بن حمد آل خليفة إلبراز وإنجاح هذا 
التجمع الريايض والفعاليات املصاحبة له. فالقناة سوف 

تنقل جميع مباريات البطولة عىل الهواء مبارشة، مع وجود 
استيديو تحلييل يصاحب البطولة وتحديًدا من دور الثامنية، 

وذلك لزيادة حدة وترية تفاعل القناة مع األدوار النهائية لهذا 
الحدث الكروي، الذي يشهد مشاركة واسعة من قبل الشباب 
البحريني املامرس للعبة كرة القدم، التي تعد اللعبة الشعبية 
األوىل باململكة ويف جميع دول العامل، والتي حرص سموه عىل 
أن تكون هذه اللعبة إحدى الرياضات التي تلقى رعاية ودعم 
سموه، مبا يحقق النهوض بالكرة البحرينية، والذي يتوافق مع 
نظرة سموه الثاقبة لتطوير وارتقاء جميع األلعاب الرياضية، 
والتي تخدم مسرية العطاء وتحقق املزيد من النتائج املرشفة 

واإلنجازات مبختلف املشاركات والبطوالت”.

فواز شمسان



نجح فريق جرناس من تحقيق أوىل 
انتصاراته بالنسخة العارشة لبطولة 
س��مو الش��يخ نارص ب��ن حمد آل 
خليفة لكرة القدم، عندما فاز عىل 
للس��يارات بهدفني  الفخامة  فريق 
نظيفني، يف املب��اراة التي جمعتهام 
يوم أمس عىل استاد مدينة خليفة 
الرياضية، ضمن منافس��ات الجولة 
األوىل لحس��اب املجموع��ة األوىل 

للبطولة.
وق��د تق��دم جرن��اس بالنتيجة يف 
الدقيقة 24 عن طريق العبه أحمد 
اليعق��ويب الذي س��جل هدف عىل 
طريقة الكب��ار، عندما وضع الكرة 
من فوق الحارس لتعانق الش��باك، 
فيام س��جل الهدف الث��اين البديل 
نظام الدي��ن عبدالجبار يف الدقيقة 
81، وذلك عرب مجهود رائع س��دد 
من خالل��ه كرة قوية اس��تقرت يف 

حل��ق املرم��ى، لتنته��ي املواجهة 
بحصول جرناس عىل النقاط الثالث.
وبع��د انته��اء اللق��اء، منح العب 
فريق جرناس أحمد يعقويب جائزة 
رجل املباراة بعد املس��توى الفني 
الكبري، الذي قدمه يف اللقاء وساهم 

يف تحقيق فريقه نتيجة االنتصار.
وأس��قط صق��ور البحري��ن حامل 
اللقب فيكتوري��وس بالتفوق عليه 
بهدف دون مقابل يف ثاين مباريات 
املجموع��ة األوىل ل��دورة نارص بن 
حم��د الرمضانية الثالث��ة لأللعاب 

الرياضية “نارص10” ليشارك فريق 
جرناس صدارة الفرق بثالث نقاط، 
فيام خرج فيكتوريوس من املباراة 

عىل وقع صدمة البداية.
شوط املباراة جاء سلبيا بعد الحذر 
الذي اعتمد عليه الفريقني خصوصا 

فريق صقور البحرين الذي اعتمد 
عىل التأمني الدفاعي بشكل كبري مع 
االعتامد عىل الهجامت املرتدة، ويف 
املقابل مل ينجح فريق فيكتوريوس 
من االس��تفادة من أفضلته النسبية 
يف الوص��ول ملرم��ى عبدالرحم��ن 

عبدالكري��م، وكان��ت أخطر فرصه 
يف هذا الشوط هي تلك التسديدة 
الت��ي أطلقها س��لامن املال ووقفت 

لها العارضة باملرصاد “20”.
ويف الش��وط الثاين استمر الفريقني 
عىل نهجمه��ام مع أفضلية واضحة 
لفريق فيكتوريوس الذي مل يستثمر 
جيدا اس��تحواذه الكبري عىل الكرة 
وس��يطرته عىل منطق��ة املناورات 
خصوصا م��ع التامس��ك والتنظيم 
لالعب��ي صقور  الجي��د  الدفاع��ي 
البحرين الذين استثمروا املساحات 
التقدم  ه��دف  ليخطفوا  الخالي��ة 
والف��وز ع��ن طري��ق عبدالرحمن 
ع��ادل بتس��ديدة أرضية س��كنت 
الشباك “80”، وحافظوا عليه حتى 
النهاي��ة، وحصل غان��م جميل من 
صقور البحرين ع��ىل جائزة أفضل 

العب يف املباراة.

فوز جرناس وصقور البحرين في انطالقة دورة “ناصر ١٠”
على حساب الفخامة وفيكتوريوس
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خ��رج منتخبن��ا األوملب��ي لكرة 
القدم موالي��د العامني 1997 و 
1998 بنتيج��ة التعادل اإليجايب 
لبن��ان  منتخ��ب  أم��ام   )1/1(
األوملبي يف املواجهة الودية التي 
جمعتهام مساء أمس عىل استاد 

النادي األهيل.
ورغ��م تق��دم منتخبن��ا بهدف 
حمل إمضاء الالعب عبدالعزيز 
خال��د يف الدقيق��ة )51(، إال أن 
لبنان سجل التعادل يف الدقيقة 

)86( عرب الالعب عيل كريك.
وس��جل اللق��اء الظه��ور األول 
للتونيس سمري بن شامم بصفته 

مدربا للمنتخب األوملبي.
وج��اءت املباراة ضم��ن برنامج 
إع��داد املنتخب للمش��اركة يف 
بطولة تول��ون الدولي��ة الودية 
التي ستقام نهاية الشهر الجاري.
وس��يتجدد اللقاء ب��ني الطرفني 

يوم األربعاء املقبل.
وع��ودة للق��اء أم��س، فقد بدأ 

مكون��ة  بتش��كيلة  منتخبن��ا 
أحم��د،  أن��ور  الح��ارس  م��ن 
أحمد  جميل،  والالعبني:حس��ني 
بوغامر، حمد شمس��ان، حسن 
الح��ردان،  محم��د  الك��راين، 
محمد  األحم��دي،  عبدالرحمن 
جاسم مرهون، عبدالعزيز خالد، 
ط��الل النع��ار وس��يد إبراهيم 

علوي.

وأجرى مدرب منتخبنا، التونيس 
س��مري بن ش��امم عدة تغيريات 
الثاين،  عىل التشكيلة يف الشوط 
فأرشك سيد هاشم عيىس، محمد 
عيل طش��ان، عبدالعزيز عارف، 

أحمد سند وعيل حسن.
منتخب لبنان كان الطرف األكرث 
س��يطرة عىل الكرة يف الش��وط 
األول، لك��ن ب��دون فعالية عىل 

مرم��ى منتخبن��ا، يف حني اعتمد 
منتخبنا كثريا عىل الجهة اليمنى 
بتواجد جميل ومرهون، واألول 
كان��ت ل��ه فرصة خط��رية عند 
الدقيق��ة )37(، إال أنه��ا م��رت 

جوار القائم األيرس.
خط��ف  الث��اين،  الش��وط  ويف 
منتخبن��ا هدفا مبك��را، بعد أن 
توغ��ل عبدالعزي��ز خالد داخل 
املنطقة إثر تس��لمه كرة بينية؛ 
ليتابعه��ا خالد بيس��اره يس��ار 
اللبن��اين يف الدقيق��ة  الح��ارس 

.)51(
الع��ودة،  اللبناني��ون  وح��اول 
وش��كلوا ضغطا مع الربع ساعة 
األخ��رية؛ ليتمكنوا من تس��جيل 
ه��دف التع��ادل عن��د الدقيقة 

)86( عرب الالعب عيل كريك.
ع��امر  الحك��م  اللق��اء  أدار 
محفوظ، وعاون��ه فيصل علوي 
الدي��ن،  مح��ي  وعبدالرحم��ن 

والحكم الرابع محمد خالد.

فيما سيتجدد اللقاء األربعاء

األول���م���ب���ي ي���ت���ع���ادل ودًي�������ا م����ع ل��ب��ن��ان
أحمد مهدي

جانب من اللقاء  )تصوير: أيمن يعقوب(

“شريف” والساري يدعمان 
فريق الوحدة 

حصل فريق الوحدة لكرة القدم عىل 
رعاية من مفروشات أحمد رشيف 

والساري للمقاوالت، والذي يأيت ضمن 
التحركات الجادة إلدارة الفريق يف توفري 

الدعم ملشاركة الفريق يف بطولة سمو 
الشيخ نارص بن حمد آل خليفة الثالثة 

لأللعاب الرياضية “نارص 10”.
وبهذه املناسبة، قال املسؤول مبفروشات 

أحمد رشيف، أحمد يونس رشيف، إن الرشكة من الرشكات 
الرائدة مبملكة البحرين، والتي لها إسهامات كبرية يف دعم 

قطاع الشباب والرياضة.
وأشار إىل أن تقديم الرعاية والدعم لفريق الوحدة يأيت ضمن 

خطة الرشكة لدعم الشباب، خاصة وأن فريق الوحدة سيشارك 
يف واحدة من أقوى البطوالت الكروية عىل مستوى املنطقة.
ولفت إىل أن هذا الدعم سيعود بالفائدة عىل تطور وارتقاء 

هذا القطاع الحيوي، والذي يحتضن الشباب البحريني، مؤكًدا 
توفري كافة أنواع الدعم من أجل االستعداد بالشكل املثايل 

للمشاركة يف البطولة، لتحقيق النتائج اإليجابية واملنافسة عىل 
أفضل النتائج يف نسخة هذا العام.

من جهته، مّثن مسؤول الفريق سيد عدنان عبدالله الدعم 
املقدم من قبل مفروشات أحمد رشيف والساري للمقاوالت.

ولفت إىل أن الدعم سيكون له بالغ األثر يف تحقيق املستويات 
الطيبة خالل املشاركة يف بطولة “نارص 10”، مبيًنا أن املشاركة 

هذا العام هي الثالثة للفريق بعد أن شارك يف النسختني 
املاضيتني.

أحمد يونس شريف

رعى وزير الرتبية والتعليم الدكتور 
ماجد بن عيل النعيمي حفل ختام 

أنشطة إدارة الرتبية الرياضية 
والكشفية واملرشدات، الذي أقيم 

صباح يوم أمس األحد بصالة مدرسة 
املعرفة الثانوية للبنات، وشهد 
تكريم وتتويج املدارس الفائزة 
بكؤوس وزير الرتبية والتعليم 

للتفوق الريايض للعام الدرايس 
2016/2017م، وكذلك تم تكريم كل 
الجهات املتعاونة مع أنشطة اإلدارة 
هذا العام ويف طليعتها وزارة شؤون 
الشباب والرياضة، واستلم التكريم 

الوكيل املساعد لشؤون الرياضة 
واملنشآت خالد الحاج. وأكد الوزير 

الدور الذي تلعبه األنشطة الرياضية 
يف بناء شخصية الطالب وتعزيز 

الروح الوطنية القامئة عىل التعاون 
والتسامح بني أوساط الطلبة، 

وأشاد بكل الجهود التي ُبذلت من 

أجل تنظيم هذا الكم الكبري من 
املهرجانات واألنشطة طيلة العام 

الدرايس الحايل، شاكرًا إلدارة الرتبية 
الرياضية والكشفية واملرشدات عىل 

كل ما تقوم به.
وخالل الحفل ألقت الدكتورة شيخة 

يوسف الجيب مديرة اإلدارة كلمًة 
أوضحت خاللها أن هذا العام 

شهد مشاركة ما يقارب من 50 
ألف طالب وطالبة يف الفعاليات 

العديدة، ومن ضمنها األنشطة 
واملسابقات الرياضية والكشفية 

واإلرشادية، وكذلك أشارت إىل 
جانب التنمية املهنية ملعلمي الرتبية 

الرياضية من خالل إقامة 13 دورة 
تدريبية استفاد منها أكرث من 440 

معلاًم ومعلمة، وكذلك برنامج 
اللياقة البدنية للمعلمني، باإلضافة 

للمشاركة يف إعداد األنشطة 
الالصفية للمدارس املعززة للمواطنة 

وحقوق اإلنسان يف مجال الرتبية 
الرياضية.

وأضافت الجيب “من األمور 
املستحدثة هذا العام إقامة مرشوع 

أكادمييات كرة القدم باملدارس 
ومبباركة من وزير الرتبية والتعليم، 
وتم تطبيقه يف 7 مدارس ابتدائية 
حكومية، وهو مرشوع يساهم يف 

اكتشاف املواهب يف هذه اللعبة، يف 
حني شاركت 86 مدرسة ومبجموع 

2000 طالب وطالبة يف مسابقة 
العروض الرياضية، ومهرجان 

البحرين تستاهل شارك فيها 3000 
طالب وطالبة، وتم انتقاء 476 طالًبا 
موهوًبا بالتعاون مع األندية الوطنية 

يف مختلف األلعاب، وشارك ما 
يقارب من 1200 طالب وطالبة يف 
مسابقات اللياقة البدنية التنافسية 

للمدارس اإلعدادية والثانوية، 
وُنظمت فعاليات لذوي االحتياجات 

الخاصة مبشاركة 620 طالًبا وطالبة، 
وشاركت 78 مدرسة يف مراكز اللياقة 
البدنية الصباحية، يف حني تم تنظيم 
60 مسابقة رياضية ومبجموع 900 

مباراة تقريًبا يف مختلف األلعاب 
الفردية والجامعية، وتم ابتعاث 14 
اختصاصيًّا للرتبية الرياضية ومعلاًم 
لنيل شهادة الدكتوراه، و30 لدرجة 

املاجستري، ومتت إقامة 520 نشاًطا 
كشفيًّا ومبشاركة 15600 كشاف، 
ويف املجال اإلرشادي تم تنفيذ ما 

يقارب من 190 نشاًطا استفاد 
منها 3548 زهرة وشابة ومرشدة 

وقائدة وأنشطة املدارس بلغت 950 
نشاًطا”.

وباإلضافة لوزارة شؤون الشباب 

والرياضة، فقد تم تكريم الصحافة 

املحلية وتلفزيون البحرين، 

واملدارس الفائزة بكؤوس وزير 

الرتبية والتعليم للتفوق الريايض 

لجميع املراحل وهي: مدرسة مدينة 

عيىس للمرحلة الثانوية للبنني، 

وعثامن بن عفان لإلعدادي واإلمام 

الطربي لالبتدايئ، والعالء الحرضمي 

لالبتدايئ )هيئة تعليمية إناث(، 

والبالد القديم لبنات االبتدايئ 

والقريوان لبنات اإلعدادي والحد 

لبنات الثانوي، وكذلك تتويج 

املدارس الفائزة بكؤوس الوزير 

للتميز الكشفي واإلرشادي وهي 

فرقة مدرسة الدراز اإلعدادية 

للبنني يف املجال الكشفي، ومدرسة 

سمية االبتدائية للبنات يف املجال 

اإلرشادي، وأيًضا تم تتويج املدارس 

الفائزة يف املسابقات الرياضية.

األنشطة الرياضية ُتعّزز الروح الوطنية لدى الطلبة 
خ��ال رعايت��ه الحفل الختام��ي إلدارة “التربي��ة الرياضية”.. وزي��ر التربية:

مدينة عيسى             وزارة التربية والتعليم

من لقاء صقور البحرين وفيكتوريوس  من لقاء جرناس والفخامة 

جانب من الحفل الختامي يوم أمس 
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100 مليون مستقبل أوباميانج  
)وكاالت(: أعلن الجابوين بيري إميرييك 

أوباميانج، هداف نادي بوروسيا دورمتوند 
األملاين، أنه سيحدد مستقبله مع أسود 

الفيستيفال خالل األسبوع املقبل وتحديدا 
بعد مباراة نهايئ الكأس أمام آينرتاخت 

فرانكفورت يوم 27 مايو املقبل. وسجل 
أوباميانج هدفني السبت أمام فريدر 

برمين يف لقاء الجولة 34 واألخرية من 
الدوري األملاين، ليؤمن لفريقه النقاط 

الثالث بالفوز بنتيجة 3-4 ويتأهل مبارشة لدور املجموعات يف دوري أبطال 
أوروبا. ونجح الجابوين يف الوصول إىل صدارة ترتيب هدايف الدوري األملاين برصيد 
31 هدًفا بفارق هدف عن البولندي روبرت ليفاندوفسيك مهاجم بايرن ميونيخ. 

ويسعى ناديا تيانجني كوانجيان الصيني وباريس سان جريمان الفرنيس للتعاقد مع 
الالعب، ولكن تبقى رغبة أوباميانج يف ارتداء قميص ريال مدريد اإلسباين، وفًقا 

للعديد من التقارير الصحفية. وقال أوباميانج يف ترصيحات نقلتها مجلة “فور فور 
تو” الربيطانية: “سوف أتخذ قراري النهايئ األسبوع املقبل، يف انتظار انتهاء مباراة 

الكأس لالتفاق عىل كافة األمور املتعلقة مبستقبيل مع بوروسيا دورمتوند”.

)وكاالت(: تحدث أويل هونيس، 
رئيس نادي بايرن ميونيخ األملاين، عن 

سوق انتقاالت النادي البافاري هذا 
الصيف، من أجل تعزيز صفوف بطل 

الدوري األملاين استعداًدا للموسم 
الجديد.

وقال هونيس، يف ترصيحات نقلها 
موقع “فوكس” األملاين: “لدينا قامئة 

من الالعبني إذا أردت تعزيزها عليك 
رشاء قنبلة”.

وأضاف مهاجم بايرن وأملانيا السابق: “املشكلة أننا عندما نذهب إىل 
السوق، نجد مبالغ ال نعتقد أنه من املمكن دفعها”.

وتابع: “دفع 100 مليون يورو يف العب؟ ال، لن ندفع هذا املبلغ يف العب 
واحد، ولكن من حيث املجموع نعم بإمكان حدوث ذلك”.

ويسعى بايرن ميونيخ لتعزيز صفوفه بعد أن عاىن من موسًم مخيًبا 
نسبًيا عقب خروجه من ربع نهايئ دوري أبطال أوروبا، إضافة إىل نصف 

نهايئ كأس أملانيا.

ابرز نتائج األمس

الجولة األخيرة

الجولة األخيرة

الجولة 37

3 أرسنال  /  ايفرتون 1

1 فالنسيا  /  فياريال 3

0 امبولي  /  اتاالنتا 1

2 سلتا  /  سوسيداد 2

6 ساسولو  /  كالياري 2

1 ليستر  /  بورنموث 1

5 تشيلسي  /  سندرالند 1

2 م يونايتد  /  ك باالس 0

2 سوانسي  /  وست بروم 1

1 بيرنلي  /  وست هام 2

3 اتلتيكو  /  بلباو 1

3 ميالن  /  بولونيا 0

4 برشلونة  /  ايبار 2

3 يوفنتوس  /  كروتوني 0

0 ملقه  /  ر مدريد 2

1 اودينيزي  /  سمبدوريا 1
2 جنوا  /  تورينو 1

3 ليفربول  /  ميدلزبره 0

1 هال  /  توتنهام 7

0 ساوثامبتون  /  ستوك 1

0 واتفورد  /  م سيتي 5

الدوري االنجليزي

الدوري االسباني

الدوري اإليطالي

بايرن ميونيخ  أنه��ى  )وكاالت(: 
األوىل  الدرج��ة  دوري  موس��م 
األملاين لكرة القدم متوجا بلقب 
البوندس��ليجا بف��ارق 15 نقطة 
ع��ن أق��رب مالحقي��ه ليحصد 
لقب��ه الخامس ع��ىل التوايل يف 
رقم قي��ايس جديد، ولكن هناك 
العدي��د من األس��باب املتعددة 

لالحتفال أيضا.
وح��ل اليبزي��ج الصاع��د للمرة 
األوىل إىل البوندسليجا، يف مركز 
الوصيف، فيم ج��اء هوفنهايم 
ال��ذي يقوده أصغ��ر مدرب يف 
األوىل  الدرج��ة  دوري  تاري��خ 
األملاين، جوليان ناجلس��من، يف 
املركز الرابع ليصع��د إىل الدور 
التمهي��دي لدوري أبطال أوروبا 
للم��رة األوىل، كم ع��اد كولون 
لل��دوري األورويب للم��رة األوىل 
من��ذ 25 عام��ا، يف الوقت الذي 
نجا فيه هامب��ورج كالعادة من 

الهبوط.
ولكن ش��الكه وباي��ر ليفركوزن 
وبوروسيا مونشنجالدباخ سجلوا 
مس��رية مخيبة لآلم��ال ليهدروا 
فرصة التأه��ل األورويب مجددا، 
فولفس��بورج  عىل  يتحت��م  كم 
ملح��ق  خ��وض   2009 بط��ل 
الصعود والهبوط للبوندس��ليجا 
لتجنب الع��ودة لدوري الدرجة 
الثانية للمرة األوىل منذ 20 عاما.

باي��رن ميون��خ تح��ت قي��ادة 
أنشيلويت  كارلو  اإليطايل  املدرب 
مل يختلف ع��م كان عليه تحت 
إم��رة امل��درب اإلس��باين بي��ب 

جواردي��وال، حيث فرض الفريق 
هيمنته وبعث برس��الة واضحة 
لكل منافس��يه عندم��ا فاز عىل 
اليبزيج 3/صف��ر قبل أيام قليلة 
من أعياد امليالد )الكريس��مس( 
قبل أن يختتم مشواره بالتتويج 
الس��ابعة  للمرة  املحيل  باللقب 
وقبل  مس��ريته،  يف  والعرشي��ن 

ثالث جوالت من النهاية.
وبعد اعت��زال القائد فيليب الم 
والعب الوس��ط االس��باين تشايب 
فرانك  الفرنيس  واقرتاب  الونسو 
ريبريي والهولن��دي آريني روبن 
من الس��ري ع��ىل نف��س النهج، 
تعهد أويل هونيس رئيس بايرن 
بصفقات من العي��ار الثقيل يف 
من  الصيفية  االنتق��االت  ف��رتة 
اجل زيادة القدرة عىل املنافسة 

املوسم املقبل.

وأثب��ت اليبزي��ج املدع��وم من 
عم��الق م��رشوب الطاقة “ريد 
بول” قدرته عىل مزاحمة الكبار 
حي��ث تص��در ج��دول ترتيب 
البوندس��ليجا لعدة أس��ابيع يف 

بداية املوسم.
وق��ال رالف هازنهات��ل مدرب 
اليبزيج: “فريق��ي حقق الكثري 
ه��ذا املوس��م”، ولك��ن يتحتم 
عىل املدرب اآلن أن يعد فريقه 
جيدا من أجل الظهور باملستوى 
املأمول يف املوس��م املقبل سواء 
دوري  يف  أو  البوندس��ليجا  يف 
أبط��ال أوروبا التي يش��ارك بها 

الفريق للمرة األوىل.
دورمتون��د بع��د خروج��ه من 
دوري األبط��ال، نج��ح يف إنهاء 
موس��م البوندس��ليجا يف املركز 
الثال��ث بع��د تأل��ق مهاجم��ه 

الجابوين بي��ري اميريك اوباميانج 
وتصدره قامئ��ة الهدافني برصيد 
31 هدفا، كم تأهل لنهايئ كأس 
أملاني��ا حيث يواج��ه آينرتاخت 

فرانكفورت.
مص��ري أوباميان��ج غ��ري واضح 
املعامل ك��م أن مدرب دورمتوند 
توماس توخيل تحوم الش��كوك 
ح��ول اقرتابه م��ن الرحيل بعد 
حدوث مش��احنات م��ع إدارة 

النادي.
املدربون كالعاة جاءوا وذهبوا، 
فمثال ألكسندر نوري كان قريبا 
ج��دا من قي��ادة ف��ريدر برمين 
م��ن القاع إىل التأه��ل للدوري 

األورويب.
ولك��ن مل ينجح ثالث��ة مدربني 
يف إنقاذ فولفس��بورج، وأخرهم 
اندري��س يونك��ر، م��ن احتالل 

املرك��ز الثالث م��ن القاع حيث 
سيكون الفريق يف حاجة للفوز 
الثالث  املرك��ز  ع��ىل صاح��ب 
بدوري الدرجة الثانية من أجل 
الظهور يف البوندس��ليجا املوسم 

املقبل.
مصري فولفس��بورج حس��م من 
خ��الل الهزمي��ة ع��ىل ملع��ب 
هامب��ورج 1 /2 بعدما س��جل 
لوكا فالدشميت هدفا يف الوقت 
القاتل لهامبورج الذي مل يسبق 
له الهبوط وتع��اىف من هزميته 
يف أول 5 مباريات خالل البداية 
الباهتة ل��ه هذا املوس��م التي 
ش��هدت حصوله ع��ىل نقطتني 

فقط يف أول عرش مباريات.
كولن م��ن جانبه منح جمهريه 
هدي��ة مذهلة ع��رب التأهل إىل 
الدوري األورويب باحتالله املركز 

الخامس.
الوضع مل يختلف كثريا بالنسبة 
لهريت��ا برلني ال��ذي بلغ الدوري 
األورويب رغ��م تراجع نتائجه يف 
النصف الثاين من املوس��م، وقد 
يقتن��ص فرايب��ورج أيضا بطاقة 
التأهل لل��دوري األورويب ولكن 
ب��رشط ف��وز دورمتون��د ع��ىل 

فرانكفورت يف نهايئ الكأس.
دارمشتاد وانجولشتاد هبطا من 
البوندسليجا بعد موسمني فقط 
م��ن التواجد ب��دوري األضواء، 
ومن املتوق��ع أن يحل مكانهم 
هانوفر وش��توتجارت مع نهاية 
منافسات دوري الدرجة الثانية 

يف وقت الحق اليوم األحد.

بايرن يواصل الهيمنة 

استياء مصري
)وكاالت(: أبدى محمد جمل هليل، 

رئيس بعثة األهيل املرصي، غضبه 
الشديد من فندق إقامة الفريق، يف 

مدينة جاروا بالكامريون.
وقال هليل يف ترصيحات إذاعية، 

صباح أمس األحد، إن اإلقامة 
متواضعة، لكن أفراد األهيل اعتادوا 
عىل هذه الظروف الصعبة ولديهم 
طموح الفوز عىل القطن الكامريوين 
بدوري أبطال أفريقيا. وكانت بعثة 

الفريق، قد وصلت جاروا، بعد رحلة 
طريان استغرقت 6 ساعات.

وخاض الفريق املرصي، مراناً خفيفاً 
مساء أمس األحد بأحد املالعب 

القريبة من فندق اإلقامة، عىل أن 
يخوض مرانه األسايس اليوم عىل 
امللعب الرئييس الذي يستضيف 

مواجهته أمام القطن.

نموذج يوفنتوس
)وكاالت(: طالب املدرب اإليطايل 
جينارو جاتوزو، من الجمهري يف 
إيطاليا التعود عىل وجود مالك 

أجانب لألندية يف املستقبل، وذلك 
بعدما بدأت تلك الظاهرة يف 

االنتشار مؤخراً يف الكالتشو عىل 
غري عادته، وكان أخرها وجود مالك 

صينيني لناديي اإلنرت وامليالن.
وقال جاتوزو يف ترصيحات لصحيفة 

)كوريري دي بولونيا(: “ يف الواقع 
عىل الجميع أن يعتاد يف إيطاليا 
عىل ظاهرة وجود مالك أجانب 

لألندية “.
وأضاف: “ لو تلك هي الطريقة 

الوحيدة لعودة األندية اإليطالية 
من جديد للريادة يف أوروبا، فأنا 

سعيد بوجود إدارة صينية للميالن 
دون شك وبوجود إدارة كندية 

لبولونيا وغريهم “.
وواصل نجم امليالن السابق، حديثه 
قائاًل : “ أهم يشء هو اتباع الطريق 

الصحيح للعودة مجدداً، األمر 
يحتاج لتخطيط وإعداد، وعىل 

الجميع إتباع النموذج الذي سلكه 
يوفنتوس للعودة بعد عدة سنوات 

من التخبط “.

انتصار شابيكوينسي
)وكاالت(: اكتسح فالمينجو مضيفه أتلتيكو جويانينيس بثالثية نظيفة وحقق شابيكوينيس الفوز 

عىل ضيفه باملرياس بهدف دون رد، يف ثاين جوالت الدوري الربازييل لكرة القدم.
ويف مواجهة أتلتيكو جويانينيس وفالمينجو التي أقيمت السبت افتتح الضيوف التسجيل أمام 

أصحاب األرض بهدف من توقيع إيفرتون )ق41( قبل أن يعزز ليوناردو دامياو من تقدم فريقه 
بهدف ثان )51( ثم روديناي بهدف ثالث )65(. وبفوزه رفع فالمينجو رصيده إىل أربع نقاط 
واعتىل صدارة البطولة مؤقتا بفارق األهداف أمام شابيكوينيس الوصيف بانتظار نتائج باقي 

مباريات الجولة الثانية اليوم، فيم ال يزال أتلتيكو جويانينيس بال نقاط متذيال الرتتيب.

مساحة لجماهير العين
)وكاالت(: قرر مراقب مباراة االستقالل طهران اإليراين وضيفه العني اإلمارايت املقررة 

اليوم االثنني، يف مثن نهايئ لدوري أبطال آسيا لكرة القدم، خالل االجتمع الفني للمباراة، 
تخصيص مساحة لجمهري العني يف املدرجات، وتحديد البوابة الخاصة ملساندي الفريق 

اإلمارايت يف املباراة، وتوفري الدعم لهم. وجاء القرار، بعدما رفض مسؤولو االستقالل 
تخصيص مكان لجمهور العني، بحجة نفاد التذاكر، مؤكدين أن الفرق اإلماراتية ال 

يطالبون مبساحة لجمهريهم عندما تحرض لطهران.
ويف املقابل، أثنى إداري فريق العني، عصام عبد الله، عىل قرار مراقب املباراة.

)وكاالت(: يراهن الربتغايل جوزيه 
مورينيو، املدير الفني لنادي 

مانشسرت يونايتد، عىل األرجنتيني 
سريجيو رومريو، الحارس الثاين، 

ليكون خليفة لإلسباين ديفيد دي 
خيا، الذي قد يرحل لصفوف ريال 

مدريد يف الصيف املقبل.
وذكر موقع “تودو مريكاتو ويب”، 

نقاًل عن صحيفة “صن”، أن مورينيو 
ألغى فكرة التعاقد مع السلوفيني 
يان أوبالك، حارس مرمى أتلتيكو 

مدريد اإلسباين، بعد طلب الروخي 

بالنكوس دفع مبلغ 100 مليون 
يورو لضم الحارس، وهو املبلغ الذي 

يراه مورينيو مبالًغا فيه.
واعتمد مورينيو عىل رومريو لحراسة 

مرمى الشياطني الحمر يف بطولة 
الدوري األورويب، والتي وصل فيها 

مانشسرت يونايتد إىل النهايئ ليواجه 
أياكس الهولندي يف 24 مايو الجاري، 

مبدينة ستوكهومل يف السويد.
وحاول نادي ريال مدريد، التعاقد 
مع دي خيا صيف 2015، ولكن مل 

تتم الصفقة يف الثواين األخرية.
وبحسب التقارير الصحفية، فإن 

املليك وضع دي خيا حارس مرمى 
املنتخب اإلسباين، والبلجييك تيبو 

كورتوا، واإليطايل دوناروما يف قامئة 
املرشحني لتويل حراسة عرين املليك 

املوسم املقبل.

بديــــــل دي خيـــــــا
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نجـاح باهـر لـ“مونتـريـال” فـي عروضهـا الرمضـانيـة

“لكــــزس” تطلـــق LC الرياضيــــة فــي البحـــريـــن 

اأطلقت �رشكة مونرتيال لل�شيارات عرو�شها 
الرم�شاني���ة جلميع عمالئها، االأمر الذي اأدى اإلى 
اإقبال عدد كبري من العم���الء اإلى جميع معار�س 

ال�رشكة. 
واأطلق���ت ال�رشكة عر�شه���ا االأول على �شت 
�شي���ارات جدي���دة ق���د يحال���ف احل���ظ اأي عميل 
القتن���اء واح���دة من ه���ذه ال�شي���ارات، والعر�س 
الث���اين عبارة ع���ن رات���ب �شهري مل���دة عامني 
كاملني من �رشك���ة مونرتيال، كل هذه العرو�س 
باالإ�شاف���ة اأي�ًشا اإلى هدية فورية يح�شل عليها 

كل عميل.
وباالإ�شاف���ة اإل���ى عرو����س اجلوائ���ز القيمة 
الت���ي قامت بها ال�رشك���ة تقيم اأي�ًش���ا عرو�شها 
احل�رشي���ة بن�شبة فائدة تب���داأ خمف�شة وخيارات 

متع���ددة جلميع االأعمار يف طرق التمويل وحلول 
ممي���زة جلميع فئات املجتمع اإلى جانب االأ�شعار 
التناف�شي���ة الت���ي تقدمه���ا ال�رشكة عل���ى جميع 

املركبات وكل هذا حتت �شقف واحد.
وبالتزامن مع العرو�س الرم�شانية املذهلة 
ت�شتع���د ال�رشك���ة اإل���ى افتت���اح فرعه���ا اجلديد 
مبنطقة �شرتة مع مفاج���اأة ح�رشية �شتعلن عنها 
قريًب���ا خالل االفتتاح الر�شمي الذي �شيقام قبل 

بداية �شهر رم�شان املبارك 
وق���د ����رشح مالك ال�رشك���ة اإبراهي���م عبداهلل 
ال�شيخ “نحاول دوًما ك�ش���ب ر�شا جميع عمالئنا 
وتق���دمي كل ما هو مميز واح���رتايف وبخ�شو�س 
العر�س الرم�شانية نحاول تقدمي اأقوى واأ�شخم 
العرو�س حتى ي�شتطيع العميل ال�شعور بالتميز 

عند اختياره ل�رشك���ة مونرتيال الأن العميل دائًما 
هو االأهم”.

املنامة – اإبراهيم خلي����ل كانو: اأطلقت �رشكة 
اإبراهي����م خليل كان����و؛ الوكيل احل�����رشي ل�شيارات 
لكز�����س يف البحري����ن، موديلي لكز�����س LC500 و

LC 500h يف معر�شها. 
فم����ن مركب����ة جتريبي����ة اإل����ى مركب����ة جت����وب 
الطرق����ات، متث����ل مركب����ة لكز�����س LC اجلدي����دة 
����ا وموؤثًرا لروؤي����ة �شائ����ق ال�شيارات  جت�شي����ًدا قويًّ

املخ�رشم اآكي����و تويودا املتمثل����ة بت�شميم مركبة 
ريا�شي����ة رائدة يتم اإنتاجها على نطاق وا�شع، كما 
 LFA تعك�����س يف الوقت نف�شه روح مركبة لكز�س
ا، وتتمتع بنف�س التاأثري  االأ�شطورية امل�شنعة يدويًّ

الب�رشي ملركبة لكز�س LF-LC التجريبية.
وم����ن ينظر اإلى LC �شوف ي����درك على الفور 
اأنه����ا مركبة لكز�س، وذلك بف�شل �شبكها املغزيل 

الفريد وخط����وط ت�صميمه����ا الديناميكية، لتقدم 
التعب����ري احلما�شي اخلا�����س بالتوج����ه الت�شميمي 

للعالمة التجارية.
وتت�ش����ارع ال�شيارة من �شفر اإلى 100 كلم يف 

ال�شاعة خالل اأقل من 4.7 ثانية. 
وميت����از املح����رك ذو االأداء املتق����ن بتجميعه 
من مواد خفيف����ة الوزن، وذلك با�شتخدام ق�شبان 

رب����ط خفيفة ال����وزن، اإلى جانب ماآخ����ذ التيتانيوم 
و�شمام����ات الع����ادم، لي�شل احل����د االأق�شى لعدد 

دورات املحرك اإلى 7.300 دورة يف الدقيقة. 
وُتَع����د لكز�����س LC 500 اأول مركب����ة فاخرة 
عل����ى االإطالق يت����م تزويدها بناق����ل حركة ذي 10 
�رشع����ات. وم����ع حجم اأ�شغ����ر ووزن اأخ����ف من بع�س 
ناقالت احلرك����ة ذات ال�رشعات الثم����اين، يتم نقل 

ال�رشع����ات يف هذا النظ����ام بوقت يناف�����س االأنظمة 
ثنائي����ة القاب�س، ولكن باأداء اأكرث �شال�شة ونعومة 

مع حمول عزم الدوران التلقائي. 
وتتوف����ر لكز�����س LC باأربعة خي����ارات مميزة 
لالأل����وان الداخلي����ة، والت����ي ت�شمل الل����ون االأزرق 
الداك����ن  وال����وردي  امَلْغ����ري  واالأ�شف����ر  الف����احت 

واالأ�شود.

الكوهجي مديًرا لخدمات العمالء وعمليات التسويق في “ألبا”

هشـام نــور مليــونيــًرا جديــًدا مــع “الهيــــرات”

استعراض “بيسبوك” من “رولز- رويس” للتصميم حسب الطلب 

عين���ت �رشك���ة اأملني���وم البحري���ن )األب���ا( ه�شام 
الكوهج���ي مديراً لدائ���رة خدمات العم���الء وعمليات 

الت�شويق وذلك يوم االأربعاء املا�شي.
 2011 اأبري���ل  يف  األب���ا  ل�رشك���ة  ه�ش���ام  ان�ش���م 
كاأخ�شائي متيز االأداء الت�شغيلي، ومت تعيينه رئي�شاً 
لق�ش���م التطبي���ق والت�شعري يف ماي���و 2016، وتولى 
فيم���ا بعد مه���ام مدي���ر خدم���ات العم���الء وعمليات 

الت�شويق بالوكالة يف نوفمرب 2016.
وبهذه املنا�شبة، �رشح الرئي�س التنفيذي لل�رشكة 
تيم موري قائالً: “اإن تعيني ه�شام الكوهجي يعك�س 
الت���زام �رشك���ة الب���ا بتطوي���ر وتنمية الق���وى العاملة 
الوطني���ة والرتقية من داخ���ل ال�رشكة لتويل منا�شب 

قيادي���ة. واأردف “اأظهر ه�ش���ام اأ�شلوباً قيادياً مميزاً 
يف تعزي���ز حمفظ���ة العمالء. واإين واثق ب���اأن ما يتمتع 
به من معرفة ومه���ارات �شوف ي�شيف الكثري ل�رشكة 
البا و�شي�شاهم يف تو�شع���ة رقعة عمالئنا، وخ�شو�شاً 
مع اكتم���ال م�رشوع اخلط ال�شاد�س للتو�شعة يف العام 

.”2019
ي�ش���ار اإل���ى ان الكوهج���ي حا�شل عل���ى �شهادة 
البكالوريو����س يف العل���وم االقت�شادي���ة، و�شه���ادة 
املاج�شتري يف العل���وم التجارية واملالية الدولية من 
جامعة ريدنغ باململكة املتح���دة، اإلى جانب ح�شوله 
على �شهادة املاج�شت���ري يف اإدارة االأعمال من جامعة 

ويليام اآند ماري بالواليات املتحدة االأمريكية.

اأقام بنك البحرين والكوي���ت اأم�س، حفل توزيع 
جائزة املليون الثاين من الهريات لعام 2017. 

وف���از ه�ش���ام ن���ور بجائ���زة املليون���ري الفوري، 
وا�شطح���ب هو وعائلته يف �شي���ارة  فاخرة اإلى موقع 
االحتف���ال يف جممع ال�شيف، حي���ث ا�شتقبله الرئي�س 
التنفيذي للبن���ك ريا�س �شاتر، بح�ش���ور اأع�شاء من 

االإدارة التنفيذية يف البنك. 
وبه���ذه املنا�شب���ة، ق���ال �شات���ر: “اإنن���ي �شعيد 
بتق���دمي جائ���زة امللي���ون دوالر الثانية م���ن ح�شاب 
اله���ريات يف هذه ال�شنة له�شام ن���ور! واأود اأن اأتوجه 
بالتهنئة اإلى الفائز وعائلته بهذا الفوز الكبري الذي 

�ش���وف يتيح لهم حتويل اأحالمهم اإلى حقيقة واقعة. 
ه�ش���ام نور هو املليونري الفوري اخلام�س من برنامج 
الهريات”. مت اإجراء ال�شح���ب على اجلائزة يف 3 مايو 
اجلاري، حتت اإ�رشاف لولوة �شليبيخ من وحدة حماية 
امل�شتهل���ك ب���وزارة ال�شناع���ة والتج���ارة وال�شياحة، 

واأع�شاء من االإدارة التنفيذية يف البنك. 
يعم���ل ه�شام نور طي���اًرا، وكان م�شاف���ًرا عندما 
اأعل���ن البن���ك عن فوزه به���ذه اجلائ���زة الكربى، ومت 

اإبالغه بالفوز فيما بعد عن طريق اأحد اأقاربه. 
وبعدها توا�شل معه الرئي����س التنفيذي للبنك 
�شخ�شيًّا، حيث وّجه اإليه التهنئة لفوزه بهذه اجلائزة 

التي �شوف تغري جمرى حياته.
وتعليًق���ا على فوزه باجلائزة، قال ه�شام: “اإنها 
مفاجاأة غ���ري متوقعة و�شارة للغاية يل وجلميع اأفراد 
اأ�رشت���ي. مل اأق���ّرر حت���ى االآن كيف �شاأت����رشف يف مبلغ 
اجلائ���زة، ولكنني اأ�شع���ر بال�شع���ادة البالغة والنعمة 

الوفرية”.
واجلدير ذكره ان البنك طرح مبا�رشة بعد االإعالن 
ع���ن فوز ه�شام ن���ور بجائزة امللي���ون حملة الهريات 
ال�شيفي���ة، والت���ي تتي���ح لزبائنه فر�ش���ة ال�شفر يف 
عطل���ة االأحالم من خالل الفوز بجوائ���ز اأ�شبوعية تبلغ 

قيمتها �شتة ماليني ميل جوي. 

�شلط���ت �رشك���ة ال�شي���ارات االأوروبي���ة، الوكيل 
احل����رشي ل�شي���ارات رول���ز- روي�س موت���ور كارز يف 
البحري���ن، ال�شوء عل���ى تقدميات برنام���ج بي�شبوك 
للت�شميم ح�شب الطل���ب، يف فعالية لل�شيدات فقط 
اأُقيمت يف ردهة املجل�س يف فندق فور �شيزونز خليج 

البحرين يف وقت �شابق من هذا االأ�شبوع. 
ح����رشت ه���ذه الفعالي���ة املميزة نخبة م���ن اأملع 
واأب���رز �شيدات املجتمع البحريني والالتي �شاركن يف 
ن�ص���اط تفاعلي ي�صلط ال�صوء عل���ى برنامج بي�صبوك 
للت�شمي���م ح�ش���ب الطلب م���ن رولز-روي����س، حيث 

حظني بفر�شة ت�شميم �شيارة فريدة ومميزة مثلهن 
متاماً. وا�شتمتعت املدعوات بن�شاطات اأخرى �شملت 
عر�ش���اً للتطري���ز على اجللد حيث قام���ت حرفية من 
دار العالمة يف ج���ودوود بتنفيذه برباعة تامة مبا�رشة 
اأمامهن خالل الفعالية. كما و�شاركت ال�شيدات اأي�شاً 
يف نقا����س زودهن باملعلومات الالزم���ة حول كيفية 
التعب���ري عن اأنف�شهن عن���د التو�شية على �شيارتهن 
اخلا�ش���ة من رولز-روي����س.  وبينما تعرفن عن كثب 
اإل���ى برنامج بي�شبوك واحلرفية العالية التي ال منازع 
لها التي تتميز بها رولز-روي�س موتور كارز، متكنت 

ال�شيفات اأي�شاً من م�شاهدة مناذج على ذلك متثلت 
يف طرازات رايث وجو�شت وداون وفانتوم من رولز-

روي�س، وذلك عل���ى اأنغام املو�شيق���ى الرائعة التي 
ا م���ن اأوجه �شبه  عزفته���ا عازف���ة كمان منف���ردة. وملمِ
جتمع بني رولز-روي�س وعامل املو�شة الراقية، وكان 
للمو�ش���ة ح�شوٌر الف���ٌت اأي�ش���اً يف الفعالية من خالل 
عر�س املجموعة االأخرية م���ن حقائب اليد للم�شممة 
العاملي���ة البحريني���ة �شوفي���ا الع�شف���ور. وكان���ت 
امل�شمم���ة حا����رشة �شخ�شي���اً يف الفعالي���ة لتعري���ف 

ال�شيفات عن كثب اإلى جمموعتها. 

“درة البحرين” تنظم ورشة “ابدأ حياتك الصحية اليوم”

مقهى ثالث لـ “ستاربكس” لطلبات السيارات بالبحرين

نظمت اإدارة امل���وارد الب�رشية ب�رشكة درة 
البحرين ور�شة عمل حتت عنوان “ابداأ حياتك 
ال�شحية اليوم” تقدمي عائ�شة �شامل وذلك يوم 
االأربعاء املا�شي بفندق رامي غراند بال�شيف. 
يف بداية ور�ش���ة العمل تعرف املوظفون على 
كيفي���ة ح�شاب كتل���ة اجل�ش���م والتفريق بني 
ال�شمن���ة والكتلة الطبيعي���ة للج�شم، و�شلطت 
�شامل ال�شوء على م�شبب���ات ال�شمنة واالأطعمة 
املوؤدي���ة لها، الت���ي بدورها ت�شب���ب ال�شحوم 
يف اجل�ش���م ب���كل اأنواع���ه. وتطرق���ت بعده���ا 
ح���ول اأن���واع املجموع���ات الغذائي���ة وفوائ���د 
كل جمموع���ة على ج�شم االإن�ش���ان املتمثلة يف 
“الكربوهيدرات- الربوتني – الدهون”، ويف 
نهاي���ة حديثها عرف���ت امل�شاركني على طرق 

ق���راءة اأغلف���ة االأطعم���ة ليتعرف���وا باأنف�شهم 
عل���ى حمتوياتها ويتمكنوا م���ن التفريق بني 
ال�شحي���ة وال�شارة منهم. من جانبه، نوه مدير 
املوارد الب�رشي���ة بال�رشكة معاذ احل�شن ان درة 
البحري���ن م�شتم���رة يف تنظيم ه���ذه الدورات 
الت���ي ته���دف لبن���اء حي���اة �شحي���ة للموظف 
االأخ���رى  ال���دورات  يف  اال�شتم���رار  وكذل���ك 
الت���ي ت�شق���ل �شخ�شي���ة املوظ���ف ومهاراته 
العملي���ة واحلياتي���ة. ويف خت���ام الور�ش���ة مت 
عمل فحو�شات عام���ة للموظفني امل�شاركني 
بالتعاون مع م�شت�شف���ى رويال البحرين، وتال 
ذل���ك ت�شلي���م دروع �شكر لكل م���ن الدكتورة 
عائ�شة �ش���امل وم�شت�شفى رويال لتعاونهم يف 

اجناح هذه الور�شة.

افتت���ح �شتاربك����س يف البحري���ن موؤخ���راً 
ثال���ث مقهى يتي���ح لع�ش���اق القه���وة طلب 

م�رشوباتهم وت�شّلمها وهم يف ال�شيارة.
وياأت���ي افتتاح ه���ذا املقه���ى يف مدينة 
عي�ش���ى بالقرب من جامع���ة البحرين. ويعترب 
مقهى �شتاربك�س االأندل�س اأول مقهى لتلبية 
طلب���ات ال�شيارات بتقني���ة التوا�شل املرئي 
يف البحرين، والذي يجع���ل من التوا�شل بني 
�رشكاء )موظف���ي( �شتاربك�س والزبائن جتربة 
تفاعلي���ة وفري���دة. تبل���غ م�شاح���ة املقه���ى، 
القائ���م يف موق���ع ا�شرتاتيج���ي بالق���رب من 
ح���رم جامعة البحرين، 233 مرت مربع، ويتمتع 
بت�شمي���م خارج���ي م�شتوح���ى م���ن ال�شم���ات 
املعماري���ة احلديث���ة ملجمع االأندل����س. اأما يف 
الداخ���ل فتعط���ي لوح���ات اخل�ش���ب الدافئة 
بال���دفء  �شع���وراً  النحا�شي���ة  والت�شامي���م 

واالرتي���اح. �شتاربك����س االأندل�س هو املقهى 
الثال���ث والع�رشي���ن ل�شتاربك����س يف البحرين، 
اأما ملن هم يف عجلة من اأمرهم اأو من يرغبون 
بتن���اول م�رشوبه���م املف�شل خ���ارج املقهى، 
فاإنه يوفر لهم خدم���ة تلبية طلبات ال�شيارة، 

للتمتع مب�رشوباتهم وهم يف طريقهم.

إعداد: هبة محسن
االثنين 22 مايو 2017 

26 شعبان 1438
العدد 3142  21 multaqa@albiladpress.comملتقى األعمال

• ه�شام الكوهجي	

• اإبراهيم ال�شيخ	



السنة التاسعة - العدد 3142 

االثنين
22 مايو 2017 

26 شعبان 1438

السنة التاسعة - العدد 3142 

االثنين
22 مايو 2017 

26 شعبان 1438

tariq.albahar@albiladpress.com

2223

تف�ضلنا �أي���ام عن �ضهر رم�ض���ان 2017، ويف 
ه���ذ� �لوقت كل �ضخ����ص يب���د�أ يف �لتح�ضري لهذ� 
�ل�ضهر �لكرمي. لذ� هل ب���د�أت يف �لتفكري بتجديد 

ديكور منزلك ليكون مالئما لرم�ضان 2017؟ 
ال �ض���يء مينح���ك �لبهج���ة و�ل�ضع���ادة �ض���وى 

فو�ني�ص رم�ضان يف �ملنزل، لذ� �مزجيهم يف ديكور 
منزل���ك �إذ� كنت تنوين �ضيافة �أف���ر�د عائلتك �أو 
�أ�ضدقائك على �الإفط���ار �أو �ل�ضحور. هم بالتاأكيد 
�ضيحبون ديكور منزل���ك بفو�ني�ص رم�ضان �إذ� مت 

تن�ضيقها مع �ملائدة.  وم
ّنج

م ال
غرا

ست
ان

  للتو��ضل:  )ق�ضم �ملنوعات: 17111479(              ق�ضم �الإعالنات : )�ملكتب: 17111501 - 17111508 ، �لنقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�ص: 17580939(              )�ال�ضرت�كات و�لتوزيع : �ملكتب 17111432 -  �لفاك�ص: 17111434(

�أ�ض���ّح  ب�ض���ورة  ي�ض���ري  �ض���يء  كل 
و�أف�ضل يف �لعمل

ت�ضعر �أّن �حلبيب يفر�ص عليك �أمور�ً 
ال حتب �أن تنفذها

ال ترث �أي خالف و�ن�ضحب من �أي نز�ع 
قد يوتر �أع�ضابك

�أمر م���ا ينذر و�ضعك �ل�ضحي باخلطر 
ويبقيك يف حال من �لقلق 

�أن���ت مث���ال �مل�ضاغب ومتث���ل خطر�ً 
على ��ضتقر�ر �ملحيط �ملهني 

ت�رصفات���ك  يف  متناق�ض���اً  تك���ن  ال 
و�أقو�لك �أمام �حلبيب، فهو ح�ضا�ص

�الإر�دة مطلوب���ة باإحلاح يف حالتك وعليك 
�ل�ضرب لتتخل�ص من م�ضكالتك

�حذر �ليوم من حدوث �مل�ضاكل 
�لزوجية، ال تكن منعزالً 

�أم���ام  للياأ����ص  و�ال�ضت�ض���الم  �إي���اك 
�لتناق�ص �لبطيء يف فقد�ن �لوزن

ي�ضّلط هذ� �ليوم �ل�ضوء على ق�ضية 
مالية �أو على عائد�ت م�ضرتكة 

يتيح لك هذ� �ليوم �لتو��ضل مع َمن 
فقدت �الت�ضال بهم 

علي���ك �أن تخ���رج م���ن �أج���و�ء �لعمل 
وتعطي �ملزيد من �لوقت للحبيب 

الحمل:

األسد:

القوس:

الجوزاء:

الميزان:

الدلو: 

الحوت:

الثور: 

العذراء: 

الجدي:

السرطان:

العقرب: 

بلمسات بحرينية..

“كان في كل زمان” دراما خليجية منفصلة في رمضان
عندم���ا جتتمع �ملمثل���ة �لقديرة �ضع���اد عبد�هلل 
م���ع �لكتابة �ملبدعة هبه م�ض���اري حمادة، ويدير دفة 
�ل�ضفين���ة �الإخر�جي���ة كل من �ضائ���د �لهو�ري وحممد 
�لقفا����ص و�ضيف �ضيخ جنيب وعي�ضى ذياب، عندها 
يعلم متابع���و �لدر�ما �خلليجية و�لعربي���ة �أنهم �أمام 
عم���ٍل در�ميٍّ حمب���وك بطريقة خا�ض���ة ويحمل نكهة 
خمتلفة.. فامل�ضل�ض���ل يف بنيته �لدر�مية يعتمد على 
مبد�أ �حللق���ات �ملنف�ضلة �ملت�ضلة، وبع�ضها يتاألف 

من عدة �أجز�ء مرت�بطة.
�أم���ا �أح���د�ث تلك �حللق���ات و�الأج���ز�ء، فبع�ضها 
م�ضتوح���ًى م���ن و�ق���ع جمتمعاتنا �لعربي���ة، و�لبع�ص 
�الآخر يحمل طابع���اً تر�ثياً. ولع���ّل �لقا�ضم �مل�ضرتك 
ب���ن �حللق���ات يكم���ن يف ��ضتماله���ا عل���ى جمموعة 
م���ن �لق�ضاي���ا �ملهم���ة عل���ى �مل�ضت���وى �الجتماعي 
و�الإن�ض���اين، �إل���ى جان���ب �لطريقة �ل�رصدي���ة �للطيفة 
و�لر�قية يف �آن، و�الأهم عن�رص �لت�ضويق �لذي ال يغيب 

عن اخلطوط الدرامية للأعمال جميعها.
باأي���ام  �لعم���ل  “يذكرن���ا  �هلل:  عب���د  �ضع���اد 
�مل�ضل�ضالت �لق�ضرية قبل �أن حتكمنا �آليات وظروف 
�لعم���ل �الإنتاج���ي و�لتلفزيوين لتق���دمي �أعمال متتد 

طيلة �أيام �ضهر رم�ضان”.
هك���ذ� ت�ض���ف �لنجم���ة �لقديرة �ضع���اد عبد �هلل 
جتربته���ا يف م�ضل�ض���ل “كان يف كل زم���ان”، موؤكدًة 
حما�ضته���ا ملعرفة رد فعل �جلمه���ور �إز�ء عمٍل يقدم 

طرح���اً �جتماعي���اً باأ�ضل���وب كومي���دي خفي���ف حيناً، 
وتر�جي���دي �أحياناً. وت�ضيف عبد �هلل: “نقدم �ضل�ضلة 
م���ن �حلكايات تتاأل���ف م���ن حلقتن وث���الث و�أربع، 
لنك����رص بذل���ك لعن���ة �لثالثن حلق���ة �لت���ي حا�رصتنا 
يف �ل�ضن���و�ت �الأخرية”. وح���ول تعاملها م���ع �لكاتبة 
هب���ه م�ض���اري حم���ادة يف �مل�ضل�ضل تق���ول عبد �هلل: 
“ج���اءت فكرة �لكاتب���ة هبه م�ضاري حم���ادة �أن نعيد 
�حلي���اة �إلى �مل�ضل�ض���الت ذ�ت �حللق���ات �لق�ضرية، 
ونركز على ق�ض�ص متنّوع���ة، فنقّدمها كما هي، من 
دون �أن ن�ضب���غ عليها �لطاب���ع �لكوميدي لت�ضل �إلى 

�مل�ضاهدين بكل ب�ضاطة وعفوية”.

وت�ضيف: “كتَبْت هبه �أربع ق�ض�ص حتمل َنَف�ضاً 
كوميدي���اً الأن �لق�ضي���ة �لتي تطرحه���ا فيها لي�ضت 
�ضهل���ة، وه���ذ� ذكاء م���ن �لكاتب���ة �أن تق���دم بع����ص 
�ملو��ضي���ع بطاب���ع كومي���دي لكي تخف���ف من حدة 
�لتعاط���ي معها رقابياً يف �لدرج���ة �الأولى، وال �أق�ضد 
هنا رقاب���ة وز�رة �الإعالم فقط بل �لرقابة �الجتماعية 
�أي�ضاً”. وحول �أدو�رها �ملختلفة و�لنوعّية يف �لعمل، 
تقول �ضعاد عبد �هلل: “هناك طبعاً �ضعوبة يف �لتنقل 
ب���ن �ضخ�ضية و�أخ���رى، حيث �أوؤدي ع����رص �ضخ�ضيات 
ورمبا �أكرث! وه���ذ� �الأمر �أتعبني كتجربة نظر�ً لكونها 
حتتاج جهد�ً ج�ضدي���اً وذهنياً كبري�ً”. وت�ضيف: “من 

�حلكاي���ات �ملوؤثرة يف �لعم���ل “�أم �ل�ضعف و�لليف”، 
فالطرح فيه جدي���د وجميل وير�ضد يف قالب تر�ثي، 
حياة �إن�ضان���ة جادة لكن منبوذة م���ن �ملجتمع كونها 
�حرتق���ت يف طفولته���ا فاأ�ضح���ت م�ضّوه���ة، و�ض���ار 
رغ���م طيبته���ا،  منه���ا  يخاف���ون  �لقري���ة  �الأوالد يف 
و�رص�مته���ا يف �لتمييز ب���ن �حلق و�لباط���ل. وهناك 
ق�ضة تر�ثي���ة ثانية بعنو�ن “�لطرم���ة” وتو�ضح �إلى 
�أي���ن ميكن لالإن�ضان �إن يذهب �ضعياً خلف �النتقام!” 
وتلف���ت عبد �هلل �إلى �أن هذه ه���ي �ملرة �الأولى �لتي 
تقّدم فيها مثل ه���ذه �لنوعية من �ل�ضخ�ضيات، كما 
تتوق���ف عن���د حلقتْن تطرح���ان مو�ض���وع �الإرهاب، 

فتق���ول: “نقدم ه���ذ� �ملو�ض���وع يف �إط���ار كوميديا 
�ضود�ء “زي وجوههم” على حّد تعبريها، كونها تعرب 
ع���ن ماأ�ضاة �أليمة، و�حللقت���ان بعنو�ن: “�لتهمة، �هلل 

�أكرب”، و”قلوبنا معكم و�ضيوفنا عليكم”.
�أخ���ري�ً، تثن���ي عبد �هلل عل���ى م�ضارك���ة نخبة من 
�ملمثلن معها يف �لعمل �أمثال فاطمة �ل�ضفي وفرح 
�ل����رص�ف وحمد �أ�ضكناين وم���ر�م، و�إله���ام �لف�ضالة، 
و�ضجون �لهاجري، ومنى �ضد�د ورمي �أرحمة و�آخرين.. 
يف بع����ص �حللقات، وتختم بقوله���ا: “�أعتقد �أنه من 
ح�ض���ن حظي �أن �أج���د مثل ه���وؤالء �ملمثلن �جليدين 

معي يف �لعمل”.

تفخر “بد�ية لالإعالم” باإطالقها 
ثالث���ن حلق���ة تلفزيوني���ة خا�ضة 
 15 منه���ا  كل  )م���دة  باالأطف���ال 
دقيق���ة(، بعنو�ن “يوميات �ضم�ضم 
يف رم�ضان”، من خ���الل �ضخ�ضيات 
�ملحبوب���ة  �ضم�ض���م”  ي���ا  “�فت���ح 
ه���ذه  و�ضُتعر����ص  و�مل�ضه���ورة. 
�حللق���ات على من�ض���ات وحمطات 
ف�ضائية خمتلفة يف �ل�رصق �الأو�ضط، 
وذلك �بت���د�ًء من �أول �أي���ام �ل�ضهر 

�لف�ضيل.
و�أُنِتجت ه���ذه �حللقات برعاية 
موؤ�ض�ضة متاليف �خلريية وبالتعاون 
مع ور�ضة �ضي�ضم���ي عرب مبادرتهم 
�لعاملي���ة �لعمالق���ة �لت���ي �أُطِلقت 
يف �إطار برنام���ج توعوي عاملي من 
خالل �لو�ضائط �الإعالمية �ملتعددة، 
حيث تنطوي فق���رة “�حلم، خّطط، 
حّق���ق: �أّمْن م�ضتقب���ل �أ�رصتك” على 

�أه���م �أبع���اد �ملمار�ضات 
�لت���ي  �ملالي���ة 
ه���ذه  ت�ضع���ى 
�ملبادرة �إليها، 

�أفر�د  ومتك���ن 
�ملجتم���ع منه���ا؛ 
فاحلل���م ه���و �أول 

�لطري���ق، و�لبد�ية 
�إلى  تو�ض���ل  �لت���ي 
�لنهاية وهي حتقيق 
�الأمان �ملايل لالأ�رصة، 
ولكن ه���ذ� ال يتم �إال 

م���ن خ���الل �لبع���د �لذي 
يتو�ضطهما، وهو �لتخطيط.

كما تق���دم ه���ذه �حللقات 

–�لت���ي تاأتي برعاي���ة �رصكة مبادلة 
���ا  توعويًّ حمت���وًى  لال�ضتثم���ار- 
���ا يتمح���ور تفاعله���ا ح���ول  تعليميًّ
و�الجتماعية  �ل�ضحي���ة  �ملمار�ضات 
�ل�ضليم���ة وح���ول �لقي���م و�الأخ���الق 
وتوثي���ق �لعالقات مع بقي���ة �أفر�د 
�ملجتمع، لي�ص فقط يف رم�ضان بل 
على مد�ر �ل�ضنة، �ضاعيًة �إلى تهيئة 
�الإن�ضان - �ض���و�ء كان طفالً �أو رب 

�أ�رصة - للم�ضتقبل.
�ضيتم تو�ضيل ه���ذه �لر�ضائل 
متنوع���ة  �ضياق���ات  يف  لالأطف���ال 
وممتعة، ويف قالب فكاهي من خالل 
�ضخ�ضي���ات �فتح ي���ا �ضم�ضم ذ�ت 
�ل�ضعبي���ة �لك���ربى -مث���ل: كابنت 
غرغ���ور �خل���ارق، وكعك���ي و�إمل���و، 
ونعمان، و�ضم����ص- �لتي �ضتحّثهم 
عل���ى مدى �حللق���ات �لثالثن على 
�لتحّلي مبمار�ضات �ضحية و�إيجابية 

�أكرث يف حياتهم �ليومية. 
����ص  �ضيعر و
م���ج  نا لرب �
�أكرث  عل���ى 

م���ن 25 قن���اة وطني���ة وف�ضائي���ة 
منها: �رصك���ة �أبوظبي لالإعالم )ماجد 
للرتفي���ه(، موؤ�ض�ض���ة دب���ي لالإعالم 
)قناة �ضما دبي(، موؤ�ض�ضة �ل�ضارقة 
لالإعالم، قناة بينونة، قناة �لظفرة، 
 MBC ،قناة �ضبي�ص تون لالأطفال
و�لتلفزي���ون  �الإذ�ع���ة  هيئ���ة   ،3
�ل�ضعودي���ة/ قن���اة �أجي���ال، قن���اة 
روتان���ا خليجية، تلفزيون �لبحرين، 
قناة �لر�ي، قناة �لبو�دي �لثقافية، 
�لتلف���زة  عم���ان،  �ضلطن���ة  قن���اة 
�لعمومي���ة  �ملوؤ�ض�ض���ة  �لتون�ضي���ة، 
للتلفزيون )�لتلفزيون �جلز�ئري(، 
قن���اة  �جلز�ئري���ة،  �ضح���ر�ء  قن���اة 
 )M2 TV( �لثاني���ة  �ملغ���رب 
و�لتلفزي���ون  �الإذ�ع���ة  موؤ�ض�ض���ة 
�الأردني���ة، قن���اة روؤي���ا، تلفزي���ون 
�مل�ضتقب���ل، تلفزي���ون فل�ضط���ن، 
�ضبك���ة   ،)OSN( �ل�ضف���وة  قن���اة 
�الإعالم �لعر�قية، قناة �لغد �مل�رصق 

�لف�ضائية، ومن�ضة ��ضتكانة.
باالإ�ضافة �إلى ذلك �ضيتم 
حتميل بع�ص �لفقر�ت من 
�لربنامج على قناة “�فتح 
يا �ضم�ضم” على �ليوتيوب 
�لت���ي حقق���ت �أك���رث م���ن 
ملي���ون   200
ة  ه���د م�ضا
بع���د  وذل���ك 
على  عر�ضه���ا 
خمتلف �ملحطات 

�لتلفزيونية.

25 قناة تلفزيونية ستعرض 
“يوميات سمسم في رمضان”

“ربما هلوسة.. يقظة بالتأكيد” جديد جمال الخياط

ع����ن د�ر �أف����كار للثقاف����ة و�لن�����رص يف مملك����ة 
�لبحري����ن �ض����در حديث����ا جمموعة “رمب����ا هلو�ضة.. 
يقظ����ة بالتاأكي����د” للقا�����ص و�لرو�ئ����ي �لبحريني 
جم����ال اخلي����اط يف ترتيبه الثاين ع�����رس ال�رسدي بعد 
جمموعت����ه �لق�ض�ضي����ة �الأخرية “مي�ض����ي حمفوفا 

بالرتق����ب” �ل�ض����ادرة يف �لع����ام 2015 ع����ن �أ�رصة 
�الأدباء و�لكتاب. 

يحتوي �لكتاب على 11 ن�ضا طويال ��ضتوحى 
�أج����و�ءه من مو�ضيق����ى �لفنان “ي����اين” وهي �أجو�ء 
�لو�قعي����ة  ب�ضخ�ضيات����ه  �لن�����ص  تنق����ل  غر�ئبي����ة 
و�خليالي����ة و�أماكن����ه �ملادي����ة و�الفرت��ضي����ة �لى 
مناط����ق غ����ري م�ضتك�ضفة م����ن �لذ�ك����رة يف حماولة 

للقف����ز عل����ى �الأوهام �لت����ي تع�ض����ف باالإن�ضان يف 
حلظة �الخت����الء بالنف�ص.. ن�ضو�ص هي �متد�د غري 
مبا�رص وغ����ري متعمد الأعمال �ضدرت للكاتب تت�ضم 
بنف�����ص �لروح وحتبل ب����ذ�ت �الأج����و�ء “�ل�ضاحلية” 
و”حديقة �الأحالم” و”�لكائنات” �إ�ضد�ر�ت �ضابقة 
حمل����ت نف�ص هاج�ص �ملغايرة و�خل����روج من عباءة 

�لتقليد و�ضوال لنمط مغاير يف �لطرح.

 �ختتم���ت هيئة �لبحري���ن للثقافة و�الآثار فعالياتها مبنا�ضبة �لي���وم �لعاملي للمتاحف، وذلك 
ع���رب تقدمي ور�ص عمل تعليمية لالأطف���ال بعنو�ن )رحلة ��ضتك�ضاف وتعلم �حلرف �ليدوية( وذلك 

يف متحف �لبحرين �لوطني.
وتع���ّرف �الأطفال خالل ور�ص �لعمل على معلومات خمتلفة متعلقة بتاريخ مملكة �لبحرين كما 

وتعلمو� مهار�ت �إبد�عية ومفيدة.
وكان���ت هيئة �لثقافة قد قّدمت منذ 18 مايو �جلاري �أن�ضطة متنوعة بهذه �ملنا�ضبة بد�أت مع 
ور����ص عمل م���ن تنظيم نادي �أنكريو يف متحف موقع قلعة �لبحري���ن �ضاحبتها فقر�ت فنية لفرقة 
مو�ضيقي���ة بالتعاون مع مدر�ضة �لرو�بي �خلا�ضة، ومن ثم تقدمي حفل �أوبر�يل يف �ملتحف �لوطني 
للمغن���ي روبريت���و كري�ضكا وعازف �لبيان���و جيانفر�نكو باباالردو فيومو�ر� بالتع���اون مع �ل�ضفارة 

�الإيطالية يف �ململكة.

مشروع لترجمة أعمال شاعرات البحرين إلى االنجليزية

ذكرت �أ�رصة �الأدب���اء و�لكتاب �أن �ل�ضاعرة 
و�ملرتجمة �ل�ضعودية مه���ا �ل�رص�ج ت�ضعى �لى 
�إجناز كتاب ي�ض���م ن�ضو�ضا �ضعرية ل�ضاعر�ت 
من �لبحرين �لى �للغة �الجنليزية، فمن يرغب 
يف ذلك �لتو��ضل م���ع �الأ�رصة قبل يوم �الأربعاء 
24 ماي���و، و�ملطل���وب قب���ول كل �الأ�ض���كال 
�ل�ضعري���ة “�لعمودي.. �لتفعيل���ة.. �لن�رص” و�أال 
تزيد �لق�ضيدة عن ع�رصين بيتا، و�ضرية موجزة 

لل�ضاعرة مع �ضورة �ضخ�ضية. 

“هيئة الثقافــــة” تختـتــم فعــاليــــــات 
اليـــــوم العالمـــــي للمتاحــــف 

tariq_albahhar

 وفاء عامر صحافية وشقيقة لـ6 فتيات في دراما رمضان 
تخو����ص �لفنان���ة وف���اء عامر �ضب���اق در�ما 
رم�ضان �ملقب���ل بدورين خمتلفن متاما،�الأول 
ك���ربى  �ضقيق���ة  و�لث���اين  ن�ضط���ة،  ل�ضحفي���ة 
ل�ضت فتيات، و�ضجعه���ا �ختالف �لدورين على 

قبولهما.
�لع�ض���اق”،  “ق����رص  ه���و  �الأول  �مل�ضل�ض���ل 
وجت�ضد فيه دور �ضحفية يف �إحدى �ملوؤ�ض�ضات 
�لقومية تتعر�ص للكثري م���ن �مل�ضاكل ب�ضبب 
عمله���ا، لأنها ت�سعى اإلى ك�سف الف�ساد وتورط 

رجال �أعمال كبار يف هذ� �لف�ضاد.
و�مل�ضل�ضل �لثاين هو “�لطوفان”، وت�ضارك 
يف بطولته مع ماجد �مل�رصي، و�ضقيقتها �أينت، 
ريه���ام عبد�لغف���ور، عبري �ض���ربي، هنا �ضيحة، 
وروجين���ا، تاألي���ف ب�ضري �لدي���ك و�إخر�ج خريي 

ب�ضارة.
وجت�ضد وف���اء فيه �ضخ�ضية مركبة، فتقدم 
دور �ل�ضقيق���ة �لك���ربى ل����6 فتي���ات، وزوجها 
�لفن���ان ماجد �مل����رصي، ويناق����ص �لعمل كيف 
تطورت �أخ���الق �مل�رصين، و�نه���ارت �لقيم يف 
ظ���ل طوفان �مل���ادة، وحلم �ل���رث�ء �ل�رصيع دون 

�لنظر �إلى �أي �ضيء �آخر.
وحتم�ضت �لفنانة وفاء عامر للعملن الأنه ال 
يوجد �أي وجه للت�ضابه بن �ل�ضخ�ضيتن. يذكر 
�أن وفاء عامر �ضاركت ك�ضيفة �رصف يف فيلم “يا 
ته���دي يا تعدي”، �لذي ُيعد �أول بطولة مطلقة 
ل�ضقيقتها �أينت عام���ر �ل�ضينمائية. و�ضارك يف 
�لبطولة �ضلوي خط���اب وحممد �ضاهن و�إخر�ج 

خالد �حللفاوي.

• �نتهت �ضهد �ليا�ضن 	
قبل �أيام قليلة من ت�ضوير 

م�ضاهدها كافة يف �مل�ضل�ضل 
�لتلفزيوين �جلديد �ضيل 
وهيل، �لذي ينتمي �إلى 
�أعمال �لاليت كوميدي.

BUZZ 

مسافات

�الإعالمي���ة ن����رصة �حلرب���ي، ع���رب  ن����رصت 
ح�ضابها �لر�ضمي على تطبيق “�ضناب �ضات” 
موؤخر� جمموعة من �لفيديوهات، �لتي �أعلنت 
فيها �أنها �ل�ضعودي���ة �لوحيدة �لتي ال تعتمد 

�الإغر�ء.
وقال���ت يف �لفيديو: “ما زل���ت حلد �الآن، 

وهلل �حلم���د، �أن���ا �لوحي���دة �ل�ضام���دة، �لبنت 
�ل�ضعودية، للي ما عنده���ا �ضور �إغر�ء و�ضور 

م�ضخرة”.
و�أردف���ت: “هذ� م�ص تفاخ���ر، هذ� و�جب 
عل���ي. مفرو�ص ميكن �إين �أرجع �أ�ضري حمجبة.. 
ب�ص للي يزعل �نو يف كثري م�ضهور�ت �نتو يل 

قاعدين تن�رصوهن”.
وتوّجهت �لى �لنا�ضطن بالقول: “يعني 
�لهجوم للي ت�ضوو� عل���ى بنات بلدكم، �ضّوو� 
على �لبنات للي �نتو قاعدين تدعموهن وهني 
يت�ضورو� �ضور عجيبة.. وكمان ت�ضت�ضيفوهم 
وتعطوهم مبالغ طائل���ة �ضو�ء قد�م �لنا�ص �أو 

من حتت �لطاولة”.
وعل���ى �لف���ور �نهال���ت �لتعليق���ات بن 
موؤيدين ور�ف�ضن لت�رصي���ح �حلربي، فمنهم 
�إن  �إذ  “�ضعودي���ة”،  ت�ضميته���ا  رف����ص  م���ن 
و�لدته���ا مغربية، ومنهم م���ن حاول تذكريها 

ب�ضور جريئة كانت ن�رصتها يف وقت �ضابق.

نصرة الحربي: 

أنا الوحيدة التي ال تحب اإلغراء!

 يعر�ص ن���ادي �لبحرين لل�ضينما و�ضمن برناجمه �الأ�ضبوعي يوم �الأربعاء 
�ملقبل �لفيلم �الردين �الأمريكي �مل�ضرتك “ ذيب” للمخرج ناجي �بو نو�.

وت���دور �أحد�ث �لفيلم يف �إطار مغام���رة در�مية يف �ل�ضحر�ء �لعربية �لعام 
1916 خالل فرتة �خلالفة �لعثمانية و�ندالع �حلرب �لعاملية �الأولى. ويتناول 
ق�ض���ة �لفتى �لبدوي ذيب و�ضقيقه ح�ضن �للذين يرتكان قبيلتهما يف رحلة 
حمفوف���ة باملخاطر يف مطلع �لثورة �لعربية �لك���ربى؛ حيث تعتمد جناة ذيب 
م���ن ه���ذه �ملخاطر على تعّلم مب���ادئ �لرجولة و�لثقة ومو�جه���ة �خليانة. ومت 
تر�ضي���ح �لفيلم جلائ���زة �الأو�ضكار ل�ضنة 2016 عن �أف�ض���ل فيلم �أجنبي وقد 
�أعلنت نتائج �مل�ضابقة يف 28 فرب�ير 2016 دون ح�ضوله على �جلائزة. و�أتت 
فك���رة �لفيلم للمخرج �أبو نو�ر من مغامرة قام بها يف �ضحر�ء و�دي رم جنوبي 
�الأردن ��ضتم���رت عاماً كامالً للتعرف على مفا�ضل �حلي���اة �لبدوية و�ضحرها، 

وما تت�ضمنه من خماطر وم�ضقة ومظاهر رجولة.

“ ذيب” بنادي البحرين للسينما 

حمرر املنوعات

اأ�سامة املاجد

• غالف �لكتاب	 • جمال اخلياط	
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ال ترتك كي�س ال�شاي مدة طويلة يف الكوب
يعتم����د كثريون على اأكيا�����س ال�صاي للح�صول على م�رشوبهم املنبه ب�رشع����ة، دون ال�صطرار اإلى 
غل����ي ال�صاي يف الإبريق، لكن املدة املثالية لإبقاء الأكيا�����س يف املاء ال�صاخن، ل تزال �صوؤال مطروحا 

لدى اخلرباء.
وبح�ص����ب م����ا ذكرت �صحيفة “�صن” الربيطانية، فاإن خبرية ال�صاي، فانيتي �صموت، تنبه اإلى اأن 
مدة الإبقاء على الكي�س يف املاء توؤثر على مذاق امل�رشوب، وبالتايل، فلكما جرى تركه ملدة اأطول كان 

مذاقه اأكرث مرارة، واأكرث ت�رشيبا ملادة الكافيني.
وين����ذر الإبقاء مل����دة طويلة على كي�س ال�صاي يف الكوب، برتك بقع عل����ى الأ�صنان جراء اكت�صاب 
امل�����رشوب لونا داكنا ومذاقا اأكرث مرارة. وتن�صح اخلبرية الت����ي تدر�س جانب املذاق يف ال�صاي بعيدا 

عن جوانبه ال�صحية، بعدم الإبقاء على كي�س ال�صاي لأكرث من 5 دقائق يف كوب من احلجم الكبري.
لك����ن الأم����ر يتوق����ف عل����ى اأذواق النا�س، يف نهاي����ة املطاف، بح�ص����ب اخلبرية، اإذ ثم����ة اأ�صخا�س 

يف�صلون م�رشوبهم بنكهة خفيفة، فيما يحر�س اآخرون على اأن يكون ثقيال داكنا.

اأجنبا 19 طفال وينتظران “اآخر العنقود”

بـريطانيـــــــا ت�شـــــّن “حربـــا �شعـــــــواء” علــى التدخيــــــن
�صتب���داأ بريطاني���ا بتطبي���ق قوان���ني 
�صارمة جدي���دة تخ�س تدخ���ني ال�صجائر 
واملدخنني ابتداء من الأحد بهدف تقليل 

ن�صبة املدخنني.
ووفق���ا ل�صحيف���ة “اإينديبيندن���ت”، 
فاأن اأكرب التغي���ريات �صتطراأ على مظهر 

علبة ال�صجائر اخلارجي.
ووفق���ا لقان���ون التبغ اجلدي���د، فاأن 
جميع علب ال�صجائ���ر �صتباع بعلبة خ�رشاء 
الل���ون، وهو الل���ون الذي و�صف���ه باحثو 
عل���م نف�س ب�”الأقبح يف العامل”، والهدف 

تنفري النا�س من �رشاء علبة ال�صجائر.

و�صيتوج���ب عل���ى �صن���اع ال�صجائر اأن 
تكون العلبة اخلارجية مكونة بن�صبة 65 % 
من ر�صائ���ل اأو �صور حتذيرية، مثل �صورة 

لرئة مت�رشرة من اآثار التدخني.
و�صيمن���ع القان���ون اجلدي���د العل���ب 
ال�صغ���رية التي حتتوي عل���ى 10 �صجائر 

فقط ب�صع���ر اأرخ�س، و�صتحتوي كل علبة 
عل���ى 20 �صيجارة على الأقل ب�صعر  عايل 
الثم���ن. كما تهدف احلكوم���ة الربيطانية 
لإيق���اف �صن���ع ال�صجائ���ر ذات النكهات 
املختلف���ة مثل النعن���اع والفانيال بحلول 

عام 2020.

النوم ليال يزيد الوجه جماال
اأف���ادت درا�ص���ة بريطاني���ة حديث���ة باأن 
ح�صول الإن�ص���ان على ق�ص���ط كاف من النوم 
خ���الل الليل يزي���د جم���ال الوج���ه وجاذبيته، 
قليل���ة  ل�صاع���ات  الن���وم  يجع���ل  باملقاب���ل 

ال�صخ�س اأقل جاذبية عند الآخرين.
واأجرى الدرا�صة باحثون بجامعة ليفربول 
“اجلمعي���ة  الربيطاني���ة، ون����رشت يف دوري���ة 

امللكية املفتوحة للعلوم” الربيطانية.
و�صمل���ت التجارب 25 طالب���ا جامعًيا من 
الذك���ور والإناث، وُطلب منه���م حماولة النوم 

جيًدا ملدة ليلتني متتاليتني.
وبع���د اأ�صبوع، ُطل���ب منهم الن���وم لأربع 
�صاع���ات فقط يف الليل���ة الواح���دة على مدار 
ليلتني عل���ى التوايل، ث���م التق���ط الباحثون 
�ص���وًرا لوجوه الط���الب دون و�ص���ع م�صاحيق 

جتميل بعد جل�صات النوم اجليدة وال�صيئة.
وبعد ذلك، ُطلب من 122 �صخ�ًصا النظر 
اإل���ى �ص���ور الط���الب الذي���ن اأجري���ت عليهم 
الدرا�صة، ثم ت�صنيفها على اأ�صا�س اجلاذبية 
وال�صحة والنعا�س والثقة، و�صوؤالهم “اإلى اأي 
درج���ة ترغب يف التوا�صل م���ع ال�صخ�س الذي 

يف ال�صورة؟”.
وق���ال املراقب���ون اإن رغبته���م تق���ل يف 
التوا�ص���ل م���ع الط���الب املتعب���ني، الذي���ن 

و�صفوهم اأي�ًصا باأنهم اأقل �صحة.

م�شاٍع الإنقاذ “قبو يوم القيامة”
بداأت الرنويج اإ�ص���الح مدخل “قبو يوم 
القيام���ة” املخ�ص����س للحفاظ عل���ى البذور 
باأحد ج���زر القط���ب ال�صمايل، بعدم���ا ت�صبب 
ذوب���ان غري متوقع للجليد يف دخول مياه اإلى 

القبو.
واأن�صاأت الرنويج هذا القبو الذي يحفظ 
الب���ذور يف درج���ات جتمي���د عالي���ة، به���دف 
احلف���اظ على اإم���دادات الغ���ذاء يف العامل يف 
ح���ال وق���وع كارث���ة طبيعية اأو ح���رب كربى. 
وبع���د ذوبان وق���ع يف اأواخر الع���ام املا�صي، 
اقت�رش و�صول املياه فق���ط اإلى مدخل القبو 
الذي ي�صل طوله اإلى 15 مرتا، دون اأن يوؤثر 
عل���ى ماليني م���ن ب���ذور املحا�صي���ل، ومنها 
الأرز وال���ذرة والبطاطا والقمح، املخزنة على 

م�صافة تتجاوز 110 اأمتار داخل القبو.
واأن�ص���ئ القب���و الذي ج���رى افتتاحه عام 
الواق���ع  �صفالب���ارد  اأرخبي���ل  عل���ى   ،2008
عل���ى م�صافة نح���و األف كيلوم���رت من القطب 
ال�صم���ايل. وقال���ت موؤ�ص�ص���ة “�صتات�صبي���غ” 
الر�صمي���ة الرنويجي���ة التي اأن�ص���اأت القبو يف 
بيان ال�صبت: “�صيتم اإج���راء حت�صينات فنية 
فيم���ا يتعلق بت����رشب املياه لقب���و �صفالبارد 
العامل���ي للبذور”، موؤك���دة اأن “البذور داخل 

القبو مل تتعر�س لأي خطر”.
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األخيرة
مواقيت 
الصالة

قنبلة تثري الهلع يف مهرجان “كان” بفرن�شا
اأدى الف���زع من وجود قنبلة مزعومة اإلى اإخالء م����رشح ديبو�صي لفرتة ق�صرية يف مهرجان 
“كان” قب���ل العر����س الأول لفيلم “املهي���ب”، للمخرج مي�صي���ل هازنافي�صيو�س، وهو فيلم 
يناف����س على جائزة ال�صعفة الذهبية. ومت توجيه من ح�رشوا العر�س، ال�صبت، اإلى اخلروج من 
امل�رشح يف مدينة الريفريا الفرن�صية. واأبلغ ال�صحافيون بعد ذلك اأن املادة امل�صبوهة ات�صح 

اأنها لي�صت خطرية. وبعد تاأخري ا�صتغرق نحو ن�صف ال�صاعة متت اإعادة فتح امل�رشح.
وتخ�ص���ع فرن�صا حلالة طوارئ منذ عام 2015، عندم���ا خلفت هجمات اإرهابية 130 قتيال 

يف ليلة واحدة يف نوفمرب.

املاألوف يف الدول الغربية اإحجام النا�س عن الإجناب اأو اكتفاوؤهم بعدد قليل منهم، لكن 
اأ����رشة بريطانية خرقت املعت���اد، وت�صتعد يف اأيامنا هذه ل�صتقب���ال مولودها الع�رشين، لتكون 

بذلك من اأكرب عائالت البالد عددا.
وبح�ص���ب ما ذكرت �صحيفة “ديلي ميل” الربيطانية ف���اإن اأ�رشة رادفورد ت�صكن بيتا من 
10 غ���رف، لكن بحمام واحد فقط، يف منطقة موركومبي، بالنكا�صري، غربي اإجنلرتا. ويقول ربا 
الأ�رشة وهم���ا �صو ونويل رادفورد، اإن اأخذ حمامات لأبنائهم ي�صتدعي لوحده عدة غالونات من 
ال�صامب���و، وت�صتغرق العملي���ة عدة �صاعات، خالل فرتة امل�صاء. اأما اإع���داد وجبة الع�صاء لكامل 
الأ����رشة، فيتطلب 60 قطعة من النقانق و30 من اأفخ���اذ الدجاج، ف�صال عن 2.7 كيلوغرام من 

البطاطا.
ويقول الزوجان، اللذان ميلكان بيتا ت�صل قيمته اإلى 240 األف جنيه اأ�صرتليني، اإنهما ل 

يطلبان اأي م�صاعدة من الدولة، عدا ما يح�صالن عليه من تعوي�صات الأبناء.
ويوؤك���د الزوجان اأن مولودهما املرتقب يف �صبتم���رب املقبل �صيكون الأخري، اإذ �صتكتفي 

الأ�رشة بع�رشين ابنا، ولن تذهب اأبعد من ذلك.

 Social
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اإيفانكا ترامب 
ت�شيد بقيادات 

ال�شعودية “الن�شائية”

ن����رشت اإيفانكا ترامب، اأم����س الأحد، تغريدة على موق���ع التوا�صل الجتماعي تويرت، 
ت�صي���د فيها بالقيادات الن�صائية ال�صعودي���ة، اأثناء زيارتها مع الرئي�س الأمريكي دونالد 
ترام���ب لل�صعودية. وقالت اإيفانكا يف تغريدتها “التقي���ت اليوم مع القيادات الن�صائية 
ال�صعودي���ة، وتعلم���ت ب�ص���كل مبا�رش م���ن اإجنازاتها والتحدي���ات التي تواجهه���ا والروؤى 
امل�صتقبلية”. والأحد اأي�صا زارت ميالنيا ترامب، قرينة الرئي�س الأمريكي، مدر�صة دولية 
اأمريكية يف العا�صمة ال�صعودية الريا�س. وبداأ الرئي�س الأمريكي، ال�صبت، زيارة تاريخية 
اإل���ى اململكة ملدة 3 اأيام تت�صمن قمة اأمريكي���ة خليجية وقمة اإ�صالمية اأمريكية، ويجري 

خاللها ترامب العديد من اللقاءات مع زعماء الدول العربية والإ�صالمية.

بيبا ميدلتون اأجمل عرائ�س 2017

الطقس المتوقع لمملكة البحرين
إدارة الرصاد الجوية
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Tel: 17323073 - 17321175
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الطقس المتوقع للثلثة أيام القادمة  

السبت الجمعة الخميس
43º 33º 40º 32º 39º 32º

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 15 الى 10ولكنها عموما شمالية من 
عقدة احيانا خلل النهار.

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 10ولكنها عموما شمالية شرقية من 

 عقدة احيانا.15الى 

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 15 الى 10ولكنها عموما شرقية من 

عقدة احيانا.

الطقس لهذا اليوم
الربعاء

27/07/2016

40º 32º
الطقس

 حار ورطب ولكنه مغبر احيانا مع بعض
السحب.

الرياح
  عقدة12 الى 07عموما شمالية شرقية من 

  عقدة احيانا خلل17 الى 12وتصل من 
النهار.

تحذير
ليوجد.

درجات الحرارة "الشرق الوسط"

13 KT

16 KT

17 KT

17 KT

صنعاء
22º 18º

عمان
35º 21º

الدوحة
36º 33º

أبوظبي
38º 32º

بيروت
28º 23º

مسقط
32º 27º

القاهرة
38º 21º

بغداد
46º 29º

الكويت
44º 35º

05:02ص شروق الشمس

06:26م غروب الشمس

11:54م بزوغ القمر

12:14م أفول القمر

10:44ص أعلى مد ≈⇑

05:08م أدنى جزر ≈⇓

المنامة

الرياض
43º 31º

 من قدم الى قدمين عند السواحل
  اقدام في عرض4 الى 2ومن 

البحر.

 ارتفاع الموج

لإلعالن على
الموقع اإللكتروني والسوشيال ميديا

@albiladpress @albiladpress @albiladnews
17111501  -  32224492

الطق�س ح�صن ومغرب يف 
وقت لحق مع ت�صاعد 

الأتربة يف بع�س املناطق.

الرياح �صمالية غربية من 12 اإلى 17 
عقدة وت�صل من 17 اإلى 22 عقدة 

وتزداد �رشعتها من 22 اإلى 27 عقدة .

ارتفاع موج البحر من قدم اإلى 3 اقدام قرب ال�صواحل، 
ومن 4 اإلى 6 اقدام يف عر�س البحر. درجة احلرارة 

العظمى 35 درجة مئوية، وال�صغرى 29 درجة مئوية.

حالة 
الطقس

في الوقت الذي ينشغل فيه الرئيس األميركي دونالد ترامب بلقاء الزعماء 
العرب، استغلت عقيلته ميالنيا فرصة وجودها بالمملكة العربية السعودية 
لزيارة المدرسة األميركية الدولية في الرياض أمس االحد )رويترز(

ان�صغل���ت بريطانيا ي���وم ال�صبت بزفاف بيب���ا ميدلتون �صقيقة دوق���ة كامربيدج كايت 
ميدلتون، حيث مت و�صف هذا احلفل على اأنه “زفاف العام” واعتربت بيبا على اأنها “عرو�س 

عام 2017” نظراً ملا متتعت اإطاللتها من اأناقة راقية وغري متكلفة.
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