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حتت رعاية رئي�س �الحت���اد �لبحريني لكرة 
�ل�سلة �سم���و �ل�سيخ عي�سى ب���ن علي بن خليفة 
�آل خليف���ة، �أقام �الحتاد م�س���اء �أم�س )�الإثنني( 
ب�سال���ة �حت���اد �للعب���ة، �حتفالي���ة ��ستثنائي���ة 
مبنا�سب���ة قرع���ة كاأ�س خليفة ب���ن �سلمان لكرة 

�ل�سل���ة للرج���ال، بح�س���ور وزير �س���وؤون جمل�س 
�لوزر�ء حمم���د �ملطوع، ووزير �س���وؤون �ل�سباب 
و�لريا�س���ة ه�سام �جلودر و�الأم���ني �لعام للجنة 
�الأوملبي���ة �لبحرينية عبد�لرحم���ن ع�سكر وعدد 
م���ن كب���ار �ل�سخ�سي���ات. وب���د�أ �حلف���ل بكلم���ة 
�سمو �ل�سي���خ عي�سى بن عل���ي �آل خليفة، �أ�ساد 
فيه���ا �سموه بالرعاي���ة �لكرمي���ة للو�لد رئي�س 

�ل���وزر�ء �ساحب �ل�سم���و �مللكي �الأم���ري خليفة 
ب���ن �سلم���ان �آل خليفة للريا�س���ة و�لريا�سيني 
يف مملك���ة �لبحرين، الفتا �سم���وه �إلى �أن �إطالق 
��سم “خليفة بن �سلمان” على بطولة �لكاأ�س يف 
�ملو�س���م �ملا�سي كان �حل���دث �الأبرز يف تاريخ 
كرة �ل�سل���ة �لبحرينية، و�أ�سبحت ه���ذه �لكاأ�س 

“�أغلى �لكوؤو�س”.

يف حفل ا�ستثنائي لقرعة كاأ�س خليفة بن �سلمان... �سمو ال�سيخ عي�سى بن علي: 

رعاية �صيدي الوالد م�صدر فخر واعتزاز

• من عر�س �الأوبريت �مل�ساحب حلفل قرعة كاأ�س خليفة بن �سلمان لكرة �ل�سلة       )ت�سوير: ر�سول �حلجريي(	 • �سمو �ل�سيخ عي�سى بن علي يلقي كلمة	

يف ذمة اهلل... الوجيه مبارك جا�صم كانو

حمدثة بلوائح  بحري  قانون  “املوانئ”: 

“البحرين  اأرباح  دينار  مليون   10.1

�نتق���ل �إل���ى رحم���ة �هلل تعالى فج���ر �أم�س 
�الإثنني �لوجيه مبارك جا�سم كانو، عميد عائلة 
كان���و ورئي�س جمل�س �إد�رة جمموعة يو�سف بن 

�أحم���د كانو، عن عمر 88 عاما، بعد رحلة �لعالج 
�لت���ي كان يتلقاه���ا يف م�ست�سف���ى كليفالن���د 
كلينك يف �لعا�سمة �الإمار�تية �أبوظبي. و�سيتم 
حتدي���د موعد �لدفن يف وق���ت الحق، �إذ جتري 

�الآن ترتيبات �إح�سار �جلثمان �إلى �لبحرين.

        املحرر االقت�صادي من احلد

�ملو��س���الت  وز�رة  وكي���ل  ك�س���ف 
و�ملالح���ة  �ملو�ن���ئ  ل�س���وؤون  و�الت�س���االت 
�لبحري���ة ح�س���ان �ملاج���د ع���ن �أن “�ملو�ن���ئ 
�لبحري���ة” - �جلهة �ملنظمة للقطاع - تعمل 
عل���ى تقدمي قانون بحري جديد يحتوي على 
جمي���ع �الأنظمة �ملحدث���ة �ل�رصورية و�لد�عمة 
للنم���و �لتجاري، و�لعمل عل���ى م�رصوع تعميق 
قن���اة �لبحرين؛ لل�سماح ل�سفن �حلاويات من 

�جليل �لثالث بالو�سول �إلى �مليناء.

و�سلط �ملاجد خالل، موؤمتر �سحايف �أم�س، 
�ل�س���وء على �لنمو �الإيجاب���ي مليناء خليفة بن 
�سلم���ان للع���ام 2017 �لذي ميث���ل يف �لو�قع 
�متد�ًد� للنم���و �ملتو��سل على مدى �ل�سنو�ت 
�لقليل���ة �ملا�سي���ة. و�أظهرت �إح�س���اء�ت �أد�ء 
�مليناء للعام 2017 ��ستمر�ر �لنمو �الإيجابي يف 
�أعد�د �حلاويات و�لب�سائع �لعامة، مما يعك�س 
�الأد�ء �القت�س���ادي و�لتجاري �لقوي للبحرين، 
حي���ث �سهد �ملين���اء منًو� يف �أع���د�د �حلاويات 

مبعدل منو �سنوي مركب قدره 10 % 
بني �لعامني 2009 و2017.

�ملنام���ة -  بن���ك �لبحري���ن �الإ�سالم���ي: حقق 
بنك �لبحرين �الإ�سالمي )BisB( ربحاً قدره 10.1 
ملي���ون دين���ار لل�سن���ة �ملنتهي���ة يف 31 دي�سمرب 
2017، مقارن���ة برب���ح وق���دره 8.4 مليون دينار 
للع���ام �ملا�س���ي، �أي بزيادة قدره���ا 20 %. كما 
حق���ق �لبنك خالل �لربع �الأخري من 2017 ربحاً بلغ 
4.7 مليون دين���ار مقارنة بربح قدره 4.1 مليون 
دين���ار للف���رتة نف�سه���ا من �لع���ام �ملا�س���ي، �أي 

بزيادة قدرها 15 %.
وقال رئي����س جمل����س �الإد�رة ع�سام عبد�هلل 
فخ���رو �إن �لبن���ك حقق دخ���اًل ت�سغيلي���اً بلغ 42.9 
مليون دينار 2017 مقارنة ب� 41.7 مليون دينار 

يف �لعام 2016، �أي بزيادة  قدرها 2.9 %.
من جانب���ه، �أعرب �لرئي����س �لتنفيذي للبنك 

ح�سان �أمني ج���ر�ر عن �رتياح���ه للنتائج 
�ملالية.
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الكويت حتت�سن العامل ال�ستعادة 
الب�سر واحلجر بالعراق

حممد بن عبداهلل: اململكة تويل اهتماًما 
كبرًيا مبجال التاأهب للكوارث 
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مركـز �صحي جديـد يف البديـع
احلرمان ال�سريفان باأيد اأمينة ومن حق ال�سعودية علينا �سكرها... �سمو رئي�س الوزراء:

�ملنام���ة - بنا: وجه رئي�س �ل���وزر�ء �ساحب 
�ل�سمو �مللكي �الأمري خليفة بن �سلمان �آل خليفة 
�إلى در��سة �إن�ساء مركز �سحي جديد يف �لبديع. 

وتر�أ����س �سموه، وبح�س���ور ويل �لعهد نائب 
�لقائ���د �الأعل���ى �لنائ���ب �الأول لرئي����س جمل�س 
�لوزر�ء �ساحب �ل�سمو �مللكي �الأمري �سلمان بن 

حم���د �آل خليفة، �جلل�سة �العتيادي���ة �الأ�سبوعية 
ملجل�س �لوزر�ء، وذلك بق�رص �لق�سيبية �أم�س.

ويف �سي���اق �آخ���ر، �أ�ساد جمل�س �ل���وزر�ء مبا 
تقدم���ه �ململكة �لعربي���ة �ل�سعودي���ة �ل�سقيقة 
بقيادة خ���ادم �حلرمني �ل�رصيفني عاهل �ململكة 
�لعربي���ة �ل�سعودية �مللك �سلمان بن عبد�لعزيز 

�آل �سعود، وويل عهده من �أعمال جليلة للعاملني 
�الإ�سالم���ي و�لعرب���ي م���ن خالل رعاي���ة �حلرمني 
�ل�رصيفني، موؤك���د� �أن �حلرم���ني �ل�رصيفني باأيد 
�أمين���ة �سادق���ة، ومن ح���ق �ل�سعودي���ة علينا يف 

�سكره���ا  و�لعرب���ي  �الإ�سالم���ي  �لع���امل 
ودعمها.

م�صاع خرية لل�صعودية يف حفظ الأمن باملنطقة

�ملنامة - بنا: �أعرب عاهل �لبالد �ساحب 
�جلاللة �مللك حمد ب���ن عي�سى �آل خليفة عن 
تقدي���ره �ملو�ق���ف �مل�رصف���ة و�لد�عمة الأخيه 
خادم �حلرمني �ل�رصيفني جتاه مملكة �لبحرين 
و�سعبها، وجهوده يف توثيق �أو��رص �لعالقات 
�لبحرينية �ل�سعودية، مثمًن���ا �لدور �لريادي 
للمملك���ة �لعربية �ل�سعودية يف تعزيز �لعمل 
�خلليج���ي و�لعرب���ي و�الإ�سالم���ي �مل�س���رتك 
و�لدفاع ع���ن �مل�سالح �لعربي���ة، وم�ساعيها 

�خل���رية يف حفظ �أم���ن و��ستق���ر�ر �ملنطقة. 
ج���اء ذلك لدى ��ستقبال جاللة �مللك يف ق�رص 
�ل�سافري���ة �أم�س، بح�س���ور ويل �لعهد نائب 
�لقائد �الأعلى �لنائ���ب �الأول لرئي�س جمل�س 
�لوزر�ء �ساحب �ل�سمو �مللكي �الأمري �سلمان 
ب���ن حم���د �آل خليف���ة، نائ���ب �أم���ري �ملنطقة 
�ل�رصقية باململكة �لعربية �ل�سعودية �ساحب 

�ل�سمو �مللكي �الأم���ري �أحمد بن فهد 
2بن �سلمان بن عبد�لعزيز �آل �سعود. 6
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البحرين اأ�سرع االقت�سادات 
منوا يف اخلليج بـ 3.6 % 

        علي الفردان من املنامة 

ك�س���ف �مل�ست�س���ار �القت�س���ادي مبجل����س �لتنمية 
�القت�سادية يارمو كوتيالين عن �أن �لقطاع غري �لنفطي 
يف �لبحري���ن حقق منو�ً �سنوي���اً بن�سبة 4.8 % يف �الأ�سهر 
�لت�سع���ة �الأول���ى من 2017، موؤك���د� �أن �أد�ء �لقطاع غري 
�لنفطي يعك�س ما حققه �القت�ساد �لبحريني من �إجمايل 
منو و�س���ل �إلى معدل 3.6 % يف �الأرب���اع �لثالثة �الأولى 
من 2017، وه���و ما يجعل من �لبحرين �القت�ساد �الأ�رصع 

منو�ً يف منطقة �خلليج �لعربي.

• •ع�سام فخرو 	 ح�سان جر�ر 	

•  �لوجيه مبارك جا�سم كانو	

حمرر ال�ص�ؤون املحلية

علي جميد وحممد الدرازي

• جاللة �مللك م�ستقبال، بح�سور �سمو ويل �لعهد، نائب �أمري �ل�رصقية	

مواقف م�سرفة خلادم احلرمني جتاه البحرين و�سعبها... جاللة امللك:

• �سمو رئي�س �لوزر�ء يرت�أ�س، بح�سور �سمو ويل �لعهد، جل�سة جمل�س �لوزر�ء �أم�س	
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م�ساٍع خرية لل�سعودية يف حفظ اأمن وا�ستقرار املنطقة

امللك يتلقى دعوة حل�سور زفاف �سمو ال�سيخ حمد بن �سلمان 

ا�ستمرار املبادرات احلكومية يف االرتقاء بجودة اخلدمات

نقدر جهود خادم احلرمني يف توثيق اأوا�رص العالقات... جاللة امللك:

م�شتقبال جاللته �شمو ال�شيخ اأحمد بن حممد بن �شلمان 

تعزيز جهود التطوير واالبتكار... �شمو رئي�س الوزراء و�شمو ويل العهد:

املنام���ة - بنا: اأعرب عاه���ل البالد �شاحب 
اجلالل���ة املل���ك حمد ب���ن عي�ش���ى اآل خليفة عن 
عميق اعت���زازه بالعالق���ات التاريخي���ة االأخوية 
الوطي���دة الت���ي ترب���ط ب���ني مملك���ة البحرين 
و�شقيقتها الكربى اململكة العربية ال�شعودية.
جاء ذلك خالل ا�شتقبال جاللة امللك يف ق�رص 
ال�شافرية اأم�س بح�شور ويل العهد نائب القائد 
االأعل���ى النائ���ب االأول لرئي�س جمل����س الوزراء 
�شاحب ال�شمو امللكي االأمري �شلمان بن حمد اآل 
خليف���ة، نائب اأمري املنطق���ة ال�رصقية باململكة 
العربي���ة ال�شعودي���ة �شاح���ب ال�شم���و امللكي 
االأم���ري اأحمد بن فهد ب���ن �شلمان بن عبدالعزيز 
اآل �شع���ود؛ لل�شالم على جاللته مبنا�شبة زيارته 
الب���الد، اإذ نقل �شموه اإل���ى جاللة امللك حتيات 
وتقدير اأخي���ه خادم احلرم���ني ال�رصيفني عاهل 
اململك���ة العربي���ة ال�شعودي���ة ال�شقيقة امللك 
�شلم���ان بن عبدالعزيز اآل �شع���ود، وويل العهد 

نائ���ب رئي����س جمل����س ال���وزراء وزي���ر الدف���اع 
باململك���ة العربي���ة ال�شعودية �شاح���ب ال�شمو 
امللكي االأمري حممد بن �شلم���ان بن عبدالعزيز 

اآل �شعود واأ�ش���دق متنياتهما ململكة البحرين 
و�شعبه���ا دوام التقدم والرخ���اء والرفعة، فيما 
كلف���ه جاللة امللك بنق���ل حتيات���ه الأخيه خادم 

احلرمني ال�رصيف���ني و�شمو ويل عهده ومتنياته 
الطيبة لل�شعب ال�شعودي ال�شقيق باملزيد من 

الرقي والتطور واالزدهار.

ورح���ب �شاحب اجلالل���ة ب�شمو نائ���ب اأمري 
املنطق���ة ال�رصقية، واأ�ش���اد بامل�شتوى املتقدم 
الذي و�شل اإليه التع���اون والتن�شيق امل�شرتك 

بني البلدين ال�شقيقني يف املجاالت كافة.
واأ�شاد جاللته مبا تقدم���ه اململكة العربية 
ال�شعودية من توفري الت�شهيالت كافة واأف�شل 
االإمكانات لتنقل مواطن���ي البلدين ال�شقيقني 

عرب ج�رص امللك فهد بكل ي�رص و�شهولة. 
كم���ا اأع���رب جاللته ع���ن تقدي���ره املواقف 
احلرم���ني  خ���ادم  الأخي���ه  والداعم���ة  امل�رصف���ة 
ال�رصيف���ني جت���اه مملك���ة البحري���ن و�شعبه���ا، 
وجه���وده يف توثيق اأوا�رص العالق���ات البحرينية 
ال�شعودي���ة، مثمًن���ا ال���دور الري���ادي للمملك���ة 
العربي���ة ال�شعودي���ة يف تعزي���ز العمل اخلليجي 
والعرب���ي واالإ�شالم���ي امل�ش���رتك والدف���اع عن 
امل�شال���ح العربية، وم�شاعيه���ا اخلرية يف حفظ 

اأمن وا�شتقرار املنطقة.

املنامة - بنا: لدى لق���اء رئي�س الوزراء �شاحب 
ال�شمو امللك���ي االأمري خليفة بن �شلم���ان اآل خليفة، 
ويل العهد نائب القائد االأعلى النائب االأول لرئي�س 
جمل�س ال���وزراء �شاحب ال�شمو امللكي االأمري �شلمان 
ب���ن حم���د اآل خليف���ة، اأك���د �شموهم���ا اأن املبادرات 
احلكومي���ة م�شتم���رة يف االرتق���اء بج���ودة اخلدم���ات 
وحت�شينها من خالل تعزيز جهود التطوير واالبتكار، 
واأن العم���ل يف احلكومة م�شتمر لتنمية االإيرادات غري 
النفطي���ة من خ���الل تنمي���ة القطاع���ات االقت�شادية 

احليوية. وكان �شاحب ال�شمو امللكي رئي�س الوزراء 
ق���د ا�شتقبل �شاحب ال�شمو امللكي ويل العهد نائب 
القائ���د االأعلى النائب االأول لرئي����س جمل�س الوزراء 
بق����رص الق�شيبي���ة اأم�س، حي���ث اأع���رب �شموهما عن 
االرتي���اح ملا حتقق من ا�شتمرار يف النمو بالقطاعات 

غ���ري النفطي���ة، موؤكدي���ن �شموهم���ا اأن الفعالي���ات 
املتتالي���ة الت���ي ت�شهده���ا مملك���ة البحري���ن عل���ى 
ال�شعيدين ال�شياحي والثقايف والتجاري وال�شناعي 
والريا�ش���ي تدعم التوجه���ات احلكومية نحو حتقيق 
نقل���ة نوعية يف م�شاهمة ه���ذه القطاعات احليوية يف 

الن���اجت املحل���ي، معرب���ني �شموهما ع���ن �شعادتهما 
بحج���م امل�شاركة والنج���اح الذي حتقق���ه ا�شت�شافة 
االإقليمي���ة  الفعالي���ات  البحري���ن ملختل���ف  مملك���ة 
والدولي���ة مم���ا ع���زز م���ن �شمعته���ا يف ه���ذا اجلانب 
و�شاهم ب�شكل مبا����رص وغري مبا�رص يف تن�شيط خمتلف 

العنا�رص االقت�شادية.
م���ن جان���ب اآخ���ر، فق���د اأك���د �شموهم���ا اأهمي���ة 
التوظي���ف االأمثل للتقني���ات املعلوماتي���ة احلديثة 
ال�شيم���ا يف و�شائل االت�شال والتوا�شل وا�شتخدامها 

اإيجابيا الأغرا�س االرتقاء باخلدمات وجودتها.

املنام���ة - بن���ا: ا�شتقب���ل عاهل الب���الد �شاحب 
اجلالل���ة املل���ك حمد بن عي�ش���ى اآل خليف���ة، يف ق�رص 
ال�شافري���ة اأم�س بح�ش���ور ويل العهد نائ���ب القائد 
االأعلى النائ���ب االأول لرئي�س جمل�س الوزراء �شاحب 
ال�شمو امللكي االأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة، �شمو 
ال�شي���خ اأحمد بن حممد بن �شلم���ان اآل خليفة، واأبناء 
�شمو ال�شيخ �شلمان بن حممد بن �شلمان اآل خليفة. 

حي���ث ت�رصف �شم���و ال�شي���خ اأحمد ب���ن حممد بن 
�شلم���ان اآل خليف���ة بتقدمي دعوة اإل���ى جاللة امللك، 
حل�ش���ور حفل زواج �شمو ال�شي���خ حمد بن �شلمان بن 

حممد بن �شلمان اآل خليفة. 
واأع���رب جاللة امللك عن متنيات���ه ل�شمو ال�شيخ 
حمد بن �شلمان اآل خليفة زواجاً ميموناً مباركاً وحياة 

�شعيدة.

• جاللة امللك م�شتقبال، بح�شور �شمو ويل العهد، نائب اأمري املنطقة ال�رصقية باململكة العربية ال�شعودية	

• جاللة امللك م�شتقبال، بح�شور �شمو ويل العهد، �شمو ال�شيخ اأحمد بن حممد بن �شلمان واأبناء �شمو ال�شيخ �شلمان بن حممد بن �شلمان	

• �شمو رئي�س الوزراء ملتقيا �شمو ويل العهد	

الفعالي���ات املتتالية تدعم توجهات م�شاهمة القطاع���ات احليوية يف الناجت املحلي

ت��وف��ري اأف�����ش��ل االإم���ك���ان���ات ل��ت��ي�����ش��ري ت��ن��ق��ل م��واط��ن��ي��ن��االتن�شي���ق الثنائ���ي امل�ش���رتك بل���غ م�شت���وى متقدًما
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الكف���اءات العامل���ة وم���ا تقدمه من خدم���ات تعك����س الثقة الكب���رة باملنظوم���ة ال�صحية

احلكومة ال تدخر جهًدا يف االرتقاء بالقطاع ال�صحي
تقدمي اأف�صل م�صتويات الرعاية املتكاملة اإلى جميع املواطنني... �صمو رئي�س الوزراء: 

ال���وزراء �صاح���ب  اأك���د رئي����س  بن���ا:  املنام���ة - 
ال�صم���و امللك���ي الأمر خليفة بن �صلم���ان اآل خليفة اأن 
احلكوم���ة ل تدخر جه���ًدا يف الرتقاء بالقط���اع ال�صحي 
يف خمتل���ف مناطق اململكة، وتوف���ر كافة املتطلبات 
التي تكفل مواكبته للنظ���م ال�صحية العاملية وتقدمي 
اأف�ص���ل م�صتوي���ات الرعاية ال�صحي���ة املتكاملة جلميع 
املواطنني. وق���ال �صموه اإن القطاع ال�صحي يعترب من 
اأهم القطاعات التي �صهدت تطوًرا كميًّا ونوعيًّا كبًرا، 
بهدف توفر اخلدمة ال�صحية املتميزة اإلى كل مواطن 

ومقيم عل���ى اأر�س اململكة، موؤكًدا �صم���وه اأن البحرين 
�صباقة دائًما يف ا�صتيفاء املعاير التي حددتها منظمة 

ال�صحة العاملية لالرتقاء امل�صتمر بهذه اخلدمات.
وكان �صاح���ب ال�صم���و امللكي رئي����س الوزراء قد 
ا�صتقب���ل اأم�س بق����ر الق�صيبية وزي���رة ال�صحة فائقة 
ال�صال���ح، الت���ي قدم���ت ل�صم���وه وكي���ل وزارة ال�صحة 
وال���وكالء امل�صاعدين واملديرين الذي���ن مت تعيينهم 
بال���وزارة، حي���ث هناأهم �صم���وه مبنا�صب���ة تعيينهم يف 
���ا �صم���وه له���م التوفي���ق والنجاح يف  منا�صبه���م متمنيًّ

مهامهم خلدمة القطاع ال�صحي وتطويره.
واأ�ص���اد �صم���وه بالكف���اءات العامل���ة يف القط���اع 
ال�صح���ي باململك���ة، وما تقدم���ه من خدم���ات متقدمة 
الكب���رة  الثق���ة  تعك����س  والت���ي  املر�ص���ى،  خلدم���ة 
باملنظومة ال�صحية والإمكان���ات التي توفرها اململكة 
ملواطنيه���ا، موؤكًدا �صموه حر�س احلكومة على الرتقاء 
بالكوادر واخل���ربات الطبية من خ���الل برامج التدريب 
والتاأهيل املتقدمة. واأكد �صموه دعم احلكومة للقطاع 
ال�صح���ي ورف���ده بك���وادر طبي���ة ومتري�صي���ة موؤهل���ة 

على اأعلى امل�صتوي���ات العملي���ة والتدريبية، لتحقيق 
ا�صتدامة اخلدم���ات ال�صحية والرتق���اء بكفاءة النظام 
ال�صح���ي وجودت���ه، معرًب���ا �صموه ع���ن فخ���ره واعتزاز 
بالكفاءات البحرينية العاملة يف القطاع ال�صحي والتي 
تعك����س ما يتمتع ب���ه اأبناء اململكة م���ن خربات متميزة 
ت وزيرة ال�صحة  يف كاف���ة القطاعات. من جانبها، ع���ربرّ
ع���ن �صكرها وتقديرها ل�صاح���ب ال�صمو امللكي رئي�س 
ال���وزراء على ما يوليه �صموه من دعم واهتمام بالقطاع 
ال�صحي، م�صيدة بحر�س �صم���وه على املتابعة احلثيثة 

لتقدمي اأف�ص���ل اخلدم���ات ال�صحية والتوجي���ه ب�صفة 
م�صتم���رة اإلى الرتق���اء باخلدم���ات ال�صحي���ة املقدمة 
وتوفر كافة امل�صتلزمات الطبية والأدوية والتقنيات 
احلديثة ل�صم���ان اأف�صل اخلدمات ال�صحية للمواطنني 
واملقيم���ني. كما اأعرب م�صوؤولو ال���وزارة عن امتنانهم 
ل�صاح���ب ال�صم���و امللك���ي رئي����س الوزراء عل���ى رعاية 
�صموه للكف���اءات البحرينية وحر�صه على توفر الدعم 
والإ�صن���اد للقط���اع ال�صحي للنهو����س مب�صوؤولياته يف 

خدمة اململكة.

• �صمو رئي�س الوزراء م�صتقبال وزيرة ال�صحة ووكيل الوزارة والوكالء امل�صاعدين واملديرين املعينني	

توجيهات �صمو رئي�س الوزراء قب�س النور لتطوير “ال�صلة” 
يف برقية �صكر جوابية... �صمو ال�صيخ عي�صى بن علي: 

املنامة- بنا: تلقى رئي�س 
الوزراء �صاح���ب ال�صمو امللكي 
الأم���ر خليفة ب���ن �صلم���ان اآل 
خليف���ة  برقية �صكر جوابية من 
رئي�س الحت���اد البحريني لكرة 
ال�صلة �صمو ال�صي���خ عي�صى بن 
عل���ي اآل خليفة، وذلك ردا على 
برقي���ة �صم���وه املهنئ���ة بفوز 
ال�صلة  الوطني لك���رة  املنتخب 
لل�صب���اب بكاأ����س بطول���ة دول 
جمل�س التع���اون اخلليجي لكرة 

ال�صلة، هذا ن�صها: 
ال�صم���و امللك���ي  �صاح���ب 
الوالد العزي���ز الأمر خليفة بن 
�صلم���ان اآل خليف���ة حفظ���ه اهلل 

ورعاه رئي�س الوزراء املوقر
ال�صالم عليك���م ورحمة اهلل 

وبركاته،،،
العت���زاز  ببال���غ  تلقي���ت 
�صموك���م  برقي���ة  والتقدي���ر 
املهنئة بفوز املنتخب الوطني 
لك���رة ال�صل���ة لل�صب���اب بكاأ�س 
بطول���ة دول جمل����س التع���اون 
ال�صل���ة، وم���ا  لك���رة  اخلليج���ي 
حملت���ه من م�صاع���ر طيبة ودعم 
واإ�صن���اد زاد عل���ى عزمن���ا عزما 
لتحقي���ق  العم���ل  ملوا�صل���ة 
املزي���د م���ن الإجن���ازات الت���ي 
ترف���ع ا�صم مملك���ة البحرين يف 

املحافل الدولية.
اأع���رب  اأن  وي�رفن���ي 
ل�صموك���م ع���ن عظي���م العتزاز 
حظي���ت  مل���ا  التقدي���ر  وبال���غ 
ب���ه م���ن دع���م منك���م حفظك���م 
اهلل من���ذ اأن تولي���ت م�صوؤولية 
رئا�صة الحت���اد البحريني لكرة 
ال�صل���ة، حيث كان ه���ذا الدعم 
قب�س  امل�صتمرة  وتوجيهاتك���م 
النور يف طريق���ي نحو التطوير 
ال�صل���ة  ك���رة  للعب���ة  ال�صام���ل 
والرتق���اء بالفئ���ات ال�صبابي���ة 
وتاأهيله���ا لتكون ق���ادرة على 
املناف�ص���ة اإقليميا ودوليا، واأن 
تع���زز ال�ص���دارة البحريني���ة يف 

هذه اللعبة اجلماهرية.
�صموك���م  يل  وا�صمح���وا 
رعاكم اهلل اأن اأنقل لكم تقدير 
كاف���ة اأف���راد منتخبن���ا الوطني 
لك���رة ال�صل���ة وجهازي���ه الفني 
البال���غ  وتقديره���م  والإداري 
مل���ا حظوا به منك���م من اهتمام 
ودع���م كان الباع���ث ملا حتقق 

م���ن اإجنازات لل�صل���ة البحرينية 
وبخا�صة يف هذا التجمع الكروي 
معاهدي���ن  اله���ام،  اخلليج���ي 
�صموك���م على ب���ذل املزيد من 
العم���ل واجله���د لتطوي���ر كرة 
ال�صل���ة وتر�صي���خ ا�ص���م مملكة 
البحري���ن يف مقدم���ة من�ص���ات 

التتويج.
ي���دمي  اأن  اأ�ص���األ  واهلل 
�صموك���م ذخرا و�صن���دا للوطن 

و�صعبه. 
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International Accreditation:International Accreditation:International Accreditation:

كلية الهندسة
•     بكالوريوس علوم

      هندسة الميكاترونكس
•     بكالوريوس علوم هندسة

       تقنية المعلومات

كلية دراسات
الحاسوب

•     بكالوريوس علوم  الحاسوب

كلية العلوم
االدارية والمالية

•     بكالوريوس العلوم في نظم المعلومات
       االدارية

•     بكالوريوس العلوم في ادارة الدولية 
•     ماجستير إدارة االعمال

الهاتف:  17787950  \  17787978 
الفاكس: 17879380 

www.amaiu.edu.bh

سـجل
ا�ن!

AMAIUB: حيث أن كل مسار يفتح المجال
أمامك لعالم من الفرص الوظيفية

التسجيل مستمر للفصل 
الثاني السنة ا�كاديمية

٢٠١٧-٢٠١٨

• �صمو ال�صيخ عي�صى بن علي	
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ج���ه���ود خ������ادم احل����رم����ن م����ق����درة وي���ن���ظ���ر ل���ه���ا اجل���م���ي���ع ب����االع����ت����زاز وال��ت��ق��دي��ر
تـر�بـط �لبـحـريـن بـ�سـقـيـقـتـهـا �لـ�سـعـوديـة �أبــدي

القيادتان وال�سعبان كلهما �سند للآخر ... �سمو رئي�س الوزراء:

املنام����ة - بن����ا: لدى ا�ستقب����ال �سم����وه لنائب اأمري 
املنطق����ة ال�رشقي����ة، اأكد رئي�����س الوزراء �ساح����ب ال�سمو 
امللك����ي االأم����ري خليفة بن �سلم����ان اآل خليف����ة اأن ترابط 
مملك����ة البحرين ب�سقيقتها اململك����ة العربية ال�سعودية 
اأب����دي، والقيادت����ان وال�سعب����ان قريب����ون م����ن بع�سهم 
البع�س، وكلهما �سند للآخر، جمتمعن وهلل احلمد دوًما 
عل����ى اخلري واملحبة، منوًها �سم����وه مبا حتقق يف اململكة 
العربي����ة ال�سعودي����ة بقي����ادة خادم احلرم����ن ال�رشيفن 
عاهل اململك����ة العربية ال�سعودي����ة وم�ساندة ويل عهده 
م����ن تنمية وح�سارة وتطور واأمن و�سلم ال جتد لها مثيلً 

يف كثري من دول املنطقة والعامل.
وكان �ساح����ب ال�سم����و امللك����ي رئي�س ال����وزراء قد 
ا�ستقب����ل بق�رش �سموه بالرف����اع اأم�س نائب اأمري املنطقة 
ال�رشقي����ة باململك����ة العربي����ة ال�سعودية �ساح����ب ال�سمو 
امللك����ي االأم����ري اأحمد بن فهد بن �سلم����ان بن عبدالعزيز 
اآل �سع����ود، حي����ث نق����ل اإلى �سم����وه حتيات اأخي����ه خادم 
احلرم����ن ال�رشيف����ن املل����ك �سلم����ان ب����ن عبدالعزيز اآل 

�سعود عاه����ل اململكة العربية ال�سعودي����ة، وويل العهد 
نائ����ب رئي�س جمل�����س الوزراء وزير الدف����اع اأخيه �ساحب 
ال�سم����و امللكي االأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز اآل 
�سعود ومتنياتهما ململك����ة البحرين باملزيد من التقدم 
والرفع����ة يف ظ����ل قيادتها. وخ����لل اللق����اء، اأكد �ساحب 
ال�سم����و امللك����ي رئي�س ال����وزراء اأن العلق����ة بن مملكة 
البحري����ن واململك����ة العربي����ة ال�سعودي����ة يوثقها تاريخ 
طويل �سطرته حكومت����ا و�سعبا البلدين منذ القدم، وهو 
قائ����م على املحبة واالح����رام واالأخوة الت����ي تنتقل بن 
االأجي����ال و�ستظل كذلك اأبد الده����ر، منوًها �سموه مب�سار 
العلقات االأخوية والت����ي و�سلت اإلى م�ستويات توؤهلها 

باأن تكون منوذًجا يحتذى يف العلقات بن الدول.
واأك����د �ساحب ال�سمو امللكي رئي�����س الوزراء حر�س 
مملك����ة البحري����ن على تعزيز اآف����اق التع����اون والتن�سيق 
الثنائ����ي واخلليج����ي م����ع اململك����ة العربي����ة ال�سعودي����ة 
واالرتقاء به دوًما ب�سكل يحقق طموحات واآمال ال�سعبن 

ال�سقيقن.

وا�ستذك����ر �سموه بالتقدير والعرف����ان الدور الكبري 
واجله����ود اجلب����ارة الت����ي ي����وايل بذلها خ����ادم احلرمن 
ال�رشيف����ن يف �سبيل خدمة االإ�س����لم وامل�سلمن، ودوره 
يف تبن����ي كل م����ا من �ساأن����ه احلفاظ على اأم����ن وا�ستقرار 
املنطق����ة ودولها، م�س����دًدا �سموه عل����ى اأن هذه اجلهود 
مق����درة وينظر لها جمي����ع العرب وامل�سلم����ن باالعتزاز 
والتقدي����ر. وكلف �ساحب ال�سم����و امللكي رئي�س الوزراء 
�ساح����ب ال�سم����و امللك����ي نائب اأم����ري املنطق����ة ال�رشقية 
باململك����ة العربي����ة ال�سعودي����ة ال�سقيق����ة بنقل حتيات 
�سم����وه اإل����ى خ����ادم احلرم����ن ال�رشيف����ن وويل عه����ده، 
ومتنيات �سم����وه الطيبة للمملك����ة ال�سقيقة باملزيد من 
التقدم والرفع����ة. واأعرب �ساحب ال�سم����و امللكي نائب 
اأم����ري املنطق����ة ال�رشقي����ة باململك����ة العربي����ة ال�سعودية 
ال�سقيق����ة عن �سك����ره وتقديره ل�ساح����ب ال�سمو امللكي 
رئي�����س الوزراء على ما يبديه �سموه من حر�س دائم على 
تعزي����ز العلقات الثنائية بن البلدي����ن واالرتقاء باآفاق 

التعاون والتن�سيق بينهما.

بيان الدخل الموحد
للسنة  المنتهية في ٣1 ديسمبر 2017

بيان التدفقات النقدية الموحد
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2017

  2016                                   

)ألف دينار بحريني(
)مدققة(

)ألف دينار بحريني(
)مدققة(

الدخل
40,507٣٤,٨٨1دخل التمويل

6,808٤,0٩٦دخل اإلستثمار في الصكوك

إجمالي الدخل من الموجودات ذات التمويل 
47,٣١5٣٨,٩77المشترك

)2٩,٣01(  )٣6,0١0(عائد حقوق أصحاب حسابات اإلستثمار
24,64622,170حصة المجموعة كمضارب

)7,1٣1()١١,٣64(صافي عائد حقوق أصحاب حسابات اإلستثمار
حصة المجموعة من دخل الموجودات ذات

٣5,95١٣1,٨٤٦ التمويل المشترك  )كمضارب ومستثمر(  
)1,002()١,0١8(مصروفات إيداعات من مؤسسات مالية
)22٣()2,0٣2(مصروفات تمويالت من مؤسسات مالية

7,642٦,7٦٨دخل الرسوم والعموالت
5١٣7٣٩دخل اإلستثمارات في أوراق مالية

)٥٦٣(2١٣دخل اإلستثمارات في عقارات
 حصة المجموعة من نتائج الشركات 

)٤٣7()١,١0٣( الزميلة، صافي
2,740٤,٥٤٤دخل أخر

42,906٤1,٦72مجموع الدخل
 المصروفات

12,61111,1٨1تكاليف الموظفين
1,5701,٥1٩إستهالك

12,38710,٨20مصروفات أخرى
26,5682٣,٥20مجموع المصروفات

16,3381٨,1٥2الربح قبل مخصصات انخفاض القيمة
)2,0٩1((2,537)مخصص انخفاض قيمة التمويالت، صافي

)7,٦٤1((3,660)مخصص انخفاض قيمة االستثمارات، صافي

10,141٨,٤20ربح السنة

العائد األساسي والمخفض للسهم  في األرباح 
10,14٨.٤1)بالفلس(

بيان المركز المالي الموحد
كما في ٣1 ديسمبر  2017

تم اعتماد البيانات المالية الموحدة من قبل مجلس االدارة في 12 فبراير 201٨  وقد تم 
التدقيق عليها من قبل شركة كي بي ام جي.

العميد إبراهيم عبداهلل المحمود  حسان أمين جرار  د. عصام عبداهلل فخرو 
نائب رئيس مجلس اإلدارة  الرئيس التنفيذي رئيس مجلس اإلدارة   

20١7 201٦ 

)ألف دينار بحريني(
)مدققة(

)ألف دينار بحريني(
)مدققة(

الموجودات
69,666٦٣,20٨نقد وأرصدة لدى البنوك والبنك المركزي

80,845٦٣,٨0٥إيداعات لدى مؤسسات مالية
56١,822٥0٦,٤٥٦موجودات التمويل

258,٣991٤٥,7٣1استثمارات في أوراق مالية
١64,٣971٥1,7٥2إجارة منتهية بالتمليك

١4,48٣٨,٦1٨إيجارات مستحقة القبض
2٣,7٣92٦,٤٨7إستثمارات في شركات زميلة

29,8٣١2٩,٥10إستثمارات في عقارات
١4,2701٤,٦٤7ممتلكات ومعدات

١١,١9511,7٩٣موجودات أخرى 
١,228,6471,022,007مجموع الموجودات

 المطلوبات وحقوق ملكية أصحاب حسابات 
االستثمار وحقوق الملكية

المطلوبات
67,872٩2,٤٥٤إيداعات من مؤسسات مالية
١0١,57611,٤20تمويالت من مؤسسات مالية

١٣١,6661٣2,٤٦٦حسابات جارية للعمالء
١١,5071٤,٨7٩مطلوبات أخرى

٣١2,62١2٥1,21٩مجموع المطلوبات

79٣,756٦٥٤,٣1٦حقوق أصحاب حسابات اإلستثمار

حقوق الملكية
١0١,٣٣9101,٣٣٩رأس المال

)٥٦٣()864(أسهم خزينة
)٦0٤()498(أسهم خطة حوافز الموظفين

98٥٦عالوة إصدار اسهم
22,١951٦,2٤٤إحتياطيات

١22,27011٦,٤72مجموع حقوق الملكية 

مجموع المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات
١,228,6471,022,007االستثمار وحقوق الملكية بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد 

للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2017
201٦

)ألف دينار بحريني(
)مدققة(

)ألف دينار بحريني(
)مدققة(

 10٩,٥12  ١١6,472 الرصيد في 1 يناير
٨,٤20       ١0,١4١ربح السنة

   - )5,05١( أرباح أسهم معلنة لسنة 201٦
   - )١٣7( زكاة معتمدة

   - )٣0١( شراء أسهم خزينة
 ٣٥٤  ١48 أسهم مخصصة خالل السنة 

صافي الحركة في احتياطي القيمة 
)٩0( 2١4 العادلة لإلستثمارات في األوراق المالية

صافي الحركة في احتياطي القيمة 
)1,72٤(784العادلة للعقارات

١١6,472 ١22,270الرصيد في ٣1 ديسمبر

مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كمصرف قطاع تجزئة إسالمي

201٦
)ألف دينار بحريني(

)مدققة(
)ألف دينار بحريني(

)مدققة(
األنشطة التشغيلية

٨,٤20      ١0,١4١ربح السنة
تعديالت للبنود غير النقدية:

١,5701,٥1٩
2,5٣72,0٩1
٣,6607,٦٤1

8٣-
١١9٨2
٣9٨٤٣
)٣(-

١,١0٣٤٣7

 الربح التشغيلي قبل التغيرات في الموجودات 
١9,24921,0٣٣ والمطلوبات التشغيلية

 تعديالت في رأس المال العامل:
٣00)١,440(إحتياطي إجباري لدى مصرف البحرين المركزي

)٥2,7٨٩()57,605(موجودات التمويل
)2٦,٦٩7()١8,808(إجارة منتهية بالتمليك

7٣91,٨22موجودات أخرى      
)٤,٦٥٣()..8(حسابات جارية للعمالء      

)1,711()٣,596(مطلوبات أخرى 
10,٣٥٨)24,582(إيداعات من مؤسسات مالية

١٣9,440٥٤,٩12حسابات استثمار العمالء 

52,5972,٥7٥صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

األنشطة االستثمارية
-)28(التكاليف المرسملة لالستثمارات في عقارات

٣١412,٨٦٨استبعاد إستثمارات في عقارات
-١,٣48استبعاد إستثمارات في شركات زميلة

)٥1,٦٨1()١١9,546(شراء إستثمارات في أوراق مالية 
)7٦0()١,١9٣(شراء ممتلكات ومعدات

٣,5٣8٣0,07٣مقبوضات من بيع إستثمارات في أوراق مالية

)٩,٥00()١١5,567(صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

األنشطة التمويلية
-)٣0١(شراء أسهم خزينة

-90,١56تمويالت من مؤسسات مالية
)2٦()4,827(أرباح أسهم مدفوعة

صافي النقد الناتج من / )المستخدم في( األنشطة 
)2٦(85,028التمويلية

)٦,٩٥1(22,058صافي التغيير في النقد ومافي حكمه
90,7٣6٩7,٦٨7النقد وما في حكمه في 1 يناير 

١١2,794٩0,7٣٦النقد وما في حكمه في ٣1 ديسمبر

يشتمل النقد وما في حكمه على ما يلي:
نقد في الصندوق

أرصدة لدى مصرف البحرين المركزي باستثناء ودائع   االحتياطي اإلجباري
أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى باستثناء األرصدة المقيدة

ايداعات لدى مؤسسات مالية لفترات استحقاق أصلية أقل من ٩0 يومًا

إستهالك
مخصص انخفاض قيمة التمويالت، صافي

مخصص انخفاض قيمة االستثمارات، صافي
خسارة بيع استثمار في شركات زميلة 

مخصص انخفاض القيمة لالستثمارات في العقارات
خسارة بيع استثمارات في عقارات

ربح بيع استثمارات في أوراق مالية
حصة المجموعة من نتائج الشركات الزميلة ،صافي

20١7

20١7

20١7

٩0,7٣٦

١٣,042
٣,654

١5,25٣
80,845

١١2,794

12,٨2٩
٣,٨77
10,22٥

٦٣,٨0٥

• �سمو رئي�س الوزراء م�ستقبلً نائب اأمري ال�رشقية باململكة العربية ال�سعودية	
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جترمي ن�رش م�صاهد تنتهك خ�صو�صية االأفراد يف “التوا�صل االجتماعي”
درا�صة اإن�صاء مركز �صحي جديد يف البديع... جمل�س الوزراء:

املنامة- بن���ا: تراأ�س رئي�س ال���وزراء �صاحب 
ال�صم���و امللكي الأمري خليفة بن �صلمان اآل خليفة 
وبح�صور ويل العهد نائ���ب القائد الأعلى النائب 
الأول لرئي����س جمل����س ال���وزراء �صاح���ب ال�صم���و 
امللك���ي الأمري �صلمان بن حم���د اآل خليفة اجلل�صة 
العتيادية الأ�صبوعية ملجل�س الوزراء وذلك بق�رص 
الق�صيبية اأم�س، وق���د اأدلى الأمني العام ملجل�س 
الوزراء يا�رص النا�رص عقب اجلل�صة بالت�رصيح التايل:
رفع جمل�س الوزراء اإل���ى عاهل البالد �صاحب 
اجلالل���ة امللك حم���د بن عي�ص���ى اآل خليفة خال�س 
التهاين والتربي���كات مبنا�صبة الذك���رى ال�صابعة 
ع����رصة مليثاق العم���ل الوطني، واأك���د املجل�س اأن 
ميث���اق العمل الوطن���ي قد اأ�ص�س بقي���ادة ملكية 
حكيم���ة واإجم���اع �صعب���ي باهر ملرحل���ة جديدة من 
العم���ل الوطني والدميقراطي اأر�صت دعائم قوية 
ملوا�صلة البن���اء والتطوير على ما حتقق، وعززت 
امل�صارك���ة ال�صيا�صي���ة يف �صنع الق���رار الوطني، 
وكر�صت العمل املوؤ�ص�صي ت�رصيعياً ورقابياً، وحث 
املجل�س على ا�صتلهام الع���رب والدرو�س من هذه 
الذك���رى الوطنية الغالية وا�صتح�صار دور الوحدة 
الوطنية والإجم���اع ال�صعبي التي مثلها الت�صويت 
على ميث���اق العمل الوطن���ي يف تعظيم الإجنازات 

واملكت�صبات. 
بعد ذل���ك، وجه �صاحب ال�صمو امللكي رئي�س 
الوزراء اإلى ت�صجيع اإقام���ة املعار�س والفعاليات 
ال�صناع���ي  للمنت���ج  ت���روج  الت���ي  املتخ�ص�ص���ة 
البحرين���ي وت�ص���وق ل���ه اإقليميا ودولي���ا، وتفتح 
املجال جلذب وا�صتقطاب مزيد من ال�صتثمارات 
يف القط���اع ال�صناع���ي، منوه���ا �صم���وه مبعر����س 
اخللي���ج لل�صناعة 2018 الذي اأقي���م موؤخرا حتت 
الرعاية الكرمي���ة ل�صموه وب���دوره يف دعم التوجه 

احلكومي يف هذا املجال. 
بعد ذل���ك، وجه �صاحب ال�صمو امللكي رئي�س 
ال���وزراء اإل���ى درا�ص���ة اإن�ص���اء مركز �صح���ي جديد 
يف البدي���ع، وكل���ف �صم���وه وزارة ال�صح���ة ووزارة 
الأ�صغ���ال و�صوؤون البلدي���ات والتخطيط العمراين 
بتحديد املوقع املقرتح، ورفعه اإلى �صموه وذلك 
بعد التن�صيق مع اللجن���ة الوزارية لالإعمار والبنية 

التحتية. 
اإل���ى ذلك، فقد وقف �صاح���ب ال�صمو امللكي 
رئي�س الوزراء على املراحل التنفيذية التي و�صل 
اإليه���ا العم���ل يف م����رصوع مرك���ز حممد ب���ن خليفة 
التخ�ص�ص���ي للقلب يف عوايل، ووجه �صموه اللجنة 

الوزارية لالإعمار والبنية التحتية مبتابعة ذلك. 
بعدها، اأثن���ى �صاحب ال�صم���و امللكي رئي�س 
ال���وزراء عل���ى اجله���ود التي قام���ت به���ا اللجنة 
التن�صيقي���ة برئا�صة �صاحب ال�صم���و امللكي ويل 
العه���د نائب القائد الأعل���ى النائب الأول لرئي�س 
جمل�س الوزراء يف نقل فح�س العمالة الوافدة اإلى 
القطاع اخلا����س، حيث تابع املجل����س نتائج هذه 
املبادرة الت���ي اأثبتت فاعليتها يف ت�رصيع اإجراءات 
فح�س العمال���ة الوافدة بحيث قللت فرتة انتظار 
املوع���د م���ن 3 اأ�صهر اإل���ى اأقل من اأ�صب���وع واحد، 
وتقلي����س وقت ا�صتخ���راج التقاري���ر الطبية من 
�صه���ر اإلى اأ�صب���وع واحد فقط، حي���ث مت النتهاء 
م���ن 33 األف فح�س طبي بوا�صطة القطاع اخلا�س 
وفق النظ���ام اجلديد من���ذ الب���دء بتفعيله يف 19 
نوفم���رب 2017، وق���د مكن النظ���ام اجلديد مركز 
ال���رازي ال�صحي من �رصع���ة النتهاء من فح�س 26 
األ���ف عامل اإ�صايف كانوا على قوائم النتظار خالل 

الفرتة ذاتها.
ال���وزراء  جمل����س  تاب���ع  اأخ���رى،  جه���ة  م���ن 
الفعالي���ات واملهرجان���ات الت���ي اأقيم���ت، والتي 
�صتق���ام خ���الل الن�ص���ف الأول من الع���ام 2018، 

حي���ث اأعرب املجل����س عن ارتياح���ه بوفرة وتعدد 
وتن���وع الفعاليات على مدار ه���ذه الفرتة، والتي 
تعك�س جن���اح التوجه احلكومي نحو تنويع م�صادر 
الدخل وحتقيق من���و وقيمة م�صافة يف الدخل من 
القطاعات غري النفطية، كما رحب بالإقبال الكبري 
على ه���ذه الفعالي���ات، ومنها مهرج���ان البحرين 
للت�ص���وق )البحرين تت�ص���وق(، والذي �صهد زيادة 
عل���ى م�صت���وى امل�صارك���ة واحل�ص���ور والإيرادات 

مقارنة بالعام املا�ص���ي، وذلك من خالل العر�س 
الذي قدمه وزير ال�صناعة والتجارة وال�صياحة.  

بعده���ا، اأ�ص���اد جمل�س ال���وزراء مب���ا تقوم به 
وتقدم���ه اململك���ة العربي���ة ال�صعودي���ة ال�صقيقة 
بقيادة خ���ادم احلرمني ال�رصيف���ني امللك �صلمان 
بن عبدالعزي���ز اآل �صعود عاه���ل اململكة العربية 
ال�صعودية، وويل عهده من اأعمال جليلة للعاملني 
الإ�صالم���ي والعرب���ي م���ن خ���الل رعاي���ة احلرمني 
ال�رصيف���ني والت�صهي���ل عل���ى قا�ص���دي امل�صاعر 
املقد�ص���ة فيهما، وم���ن حق ال�صعودي���ة علينا يف 
الع���امل الإ�صالمي والعربي �صكرها ودعمها على ما 
تقدمه يف �صبيل خدمة احلرمني ال�رصيفني ورعاية 
امل�صاعر املقد�صة، موؤك���دا املجل�س باأن احلرمني 
ال�رصيف���ني باأيد اأمين���ة �صادقة وحكوم���ة ل تدخر 
جهداً يف توفري كل �صبل الراحة وتذليل ال�صعاب 
اأم���ام �صيوف الرحمن، فهي بلد عاهدت على بذل 
الغ���ايل والنفي����س لرعاية املقد�ص���ات الإ�صالمية 
وخدمة �صيوف الرحمن على مر الع�صور و�صدقت 

ما عاهدت اهلل عليه.
املو�صوع���ات  املجل����س  بح���ث  ذل���ك،  بع���د 
املدرج���ة على ج���دول اأعمالها، وذل���ك على النحو 

التايل:
اأول: بحث جمل�س الوزراء جترمي ن�رص اأي �صور 
اأو م�صاهد م�صورة تنتهك حرمة خ�صو�صية الأفراد 
ع���ن طريق ال�صتخدام ال�صي���ئ لو�صائل التوا�صل 
الجتماع���ي اأو غريها من و�صائ���ل العالنية، وذلك 
م���ن خ���الل املذكرة املرفوع���ة له���ذا الغر�س من 
وزير الداخلي���ة، والتي ت�صمنت اإجراء تعديل على 
امل���ادة )370( م���ن املر�صوم بقان���ون رقم )15( 
ل�صنة 1976 باإ�صدار قانون العقوبات، حيث قرر 
املجل����س اإحالتها اإل���ى اللجنة الوزاري���ة لل�صوؤون 

القانونية.
ثانيا: واف���ق جمل�س الوزراء عل���ى ا�صتحداث 
اإدارة جدي���دة ب���وزارة املوا�ص���الت والت�ص���الت 
وتتب���ع الوزي���ر مبا����رصة، وه���ي “اإدارة التخطي���ط 
بالتخطيط  الإ�صرتاتيج���ي وامل�صاريع” وتخت����س 
لتطبي���ق نظ���ام اإدارة اجل���ودة ال�صامل���ة جلمي���ع 
الإدارات التابع���ة للوزارة، والعمل على التاأكد من 
التزامها مبتطلبات ه���ذا النظام كافة، وذلك بناء 
عل���ى التو�صية املرفوعة لهذا الغر�س من ديوان 
اخلدم���ة املدني���ة، والتي ت�صمنته���ا مذكرة نائب 
رئي�س جمل�س الوزراء نائب رئي�س جمل�س اخلدمة 

املدنية.
ثالثا: وافق جمل�س الوزراء على اتفاقية بني 
حكوم���ة مملكة البحري���ن وحكومة دول���ة الإمارات 
العربي���ة املتح���دة ب�ص���اأن اخلدم���ات اجلوية بني 
اإقليميهم���ا وفيم���ا ورائهم���ا وتفوي����س الوزي���ر 
املخت����س بالتوقي���ع النهائي عليه���ا، وذلك على 
النح���و الذي اأو�ص���ت به اللجن���ة الوزارية لل�صوؤون 
القانوني���ة وعر�صها نائب رئي����س جمل�س الوزراء 

رئي�س اللجنة الوزارية املذكورة.
رابع���ا: وافق جمل�س الوزراء على 5 اقرتاحات 
برغب���ة مقدمة م���ن جمل����س الن���واب، الأول ب�صاأن 
ال�صتثمار يف املجال الطبي، والثاين ب�صاأن تعميم 
دورات يف الإ�صعافات الأولي���ة وال�صالمة املنزلية 
واملهنية على موظفي القطاع احلكومي، والثالث 
بخ�صو����س اإ�صرتاتيجي���ة زراع���ة الكل���ى ملر�صى 
الف�صل الكلوي، والرابع ح���ول ا�صتخدام الر�صائل 
الن�صية للتذكري باملواعيد ب�صاأن بع�س اخلدمات 
احلكومية، واخلام�س بخ�صو�س مواقف لل�صيارات 
يف م�صت�صف���ى امللك حمد اجلامع���ي، واأحال ردود 
احلكوم���ة ب�صاأن هذه الرغب���ات اإلى جمل�س النواب 
عل���ى النح���و ال���ذي اأو�ص���ت ب���ه اللجن���ة الوزارية 

لل�صوؤون القانونية.

• �صمو رئي�س الوزراء يرتاأ�س، بح�صور �صمو ويل العهد، جل�صة جمل�س الوزراء اأم�س	

���ص��م��و رئ��ي�����س ال�������وزراء ي��وج��ه ل��ت�����ص��ج��ي��ع امل���ع���ار����س امل���روج���ة ل��ل��م��ن��ت��ج ال�����ص��ن��اع��ي ال��ب��ح��ري��ن��ي 

احل������رم������ان ال���������رصي����ف����ان ب������اأي������د اأم����ي����ن����ة وم�������ن ح������ق ال���������ص����ع����ودي����ة ع���ل���ي���ن���ا ����ص���ك���ره���ا

تقلي�س وقت ا�صتخراج التقارير الطبية من �صهر اإلى اأ�صبوع واحد
زيادة يف امل�صاركة والإيرادات يف “البحرين تت�صوق” مقارنة بالعام املا�صي

• يا�رص النا�رص	
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قانون بحري جديد بلوائح حمدثة قيد العملية الت�رشيعية 
منو اإيجابي مليناء خليفة بن �شلمان... وباخرتان �شياحيتان ت�شالن غدا... وكيل �شوؤون املوانئ:

اأمل احلامد من احلد

ك�ش���ف وكي���ل وزارة املوا�ش���الت واالت�شاالت 
ل�ش���وؤون املوانئ واملالحة البحري���ة ح�شان املاجد اأن 
“املوانئ البحرية” -اجلهة املنظمة للقطاع- تعمل 
على تقدمي قان���ون بحري جديد يحت���وي على جميع 
االأنظم���ة املحدثة ال�رضورية والداعمة للنمو التجاري، 
والعمل عل���ى م�رضوع تعميق قن���اة البحرين؛ لل�شماح 
ل�شف���ن احلاويات من اجلي���ل الثال���ث للو�شول اإلى 
امليناء. و�شل���ط املاجد ال�شوء عل���ى النمو االإيجابي 
للع���ام 2017 الذي ميث���ل يف الواقع امت���داًدا للنمو 
املتوا�ش���ل على م���دى ال�شنوات القليل���ة املا�شية. 
وق���ال “عمل���ت االإدارة ي���ًدا بيد مع �رضك���ة اي بي ام 
تريمينال���ز البحري���ن ل�شم���ان ح�ش���ول عمالئنا على 
اأف�شل ما ميكن تقدميه م���ن خدمات، و�شمان توفر 
البيئ���ة التنظيمي���ة للتمك���ن من حتقيق ذل���ك. كما 
تقدم البحرين حالًيا مراف���ق �شحن وتفريغ ال تتوفر 
ل���دى بع����ض ال���دول املج���اورة، وبالتايل ي�رضن���ا اأن 
نك���ون قادرين على تقدمي خدم���ات عبور احلاويات 
والب�ضائع خلط���وط النقل البحري الت���ي تريد زيارة 

املنطقة، واإن ن�شب النمو دليل على ذلك”.
وا�شت�شاف���ت اإدارة �ش���وؤون املوان���ئ واملالحة 
البحري���ة، و�رضكة اي ب���ي ام تريمينالز البحرين، التي 
تدي���ر مين���اء خليفة ب���ن �شلم���ان، موؤمت���را �شحافيا 
م�شرتكا اأم�ض، تلته جولة تعريفية مف�شلة يف خمتلف 
مراف���ق امليناء، مبا يف ذل���ك مرافق عمليات ال�شحن، 
ومراقب���ة املين���اء، واالإج���راءات اجلمركي���ة ومراف���ق 
الرحالت البحرية، مع الرتكيز على احتياطات امليناء 
النظامي���ة يف جم���االت اجل���ودة واالأم���ن، وال�شالم���ة، 

واالأنظمة البيئية.
واأظهرت اإح�ش���اءات اأداء املين���اء للعام 2017 
ا�شتمرار النمو االإيجابي يف اأعداد احلاويات والب�شائع 
العام���ة، مم���ا يعك����ض االأداء االقت�ش���ادي والتجاري 
الق���وي للبحرين، حيث �شهد املين���اء، منًوا يف اأعداد 
احلاويات مبعدل منو �شنوي مركب قدره 10 % بني 
عامي 2009 و2017. كم���ا �شجل امليناء منًوا مذهال 
بن�شبة 7 % يف اأع���داد احلاويات يف 2017، مع زيادة 
اإ�شافية بن�شبة 21 % يف الب�شائع العامة، وتوقعات 
م�شتقبلي���ة اإيجابي���ة للع���ام 2018. ويع���زى اجل���زء 

االأكرب من ه���ذا النمو اإلى التب���ادل التجاري ومناولة 
 The( خط���ني مالحيني من خدمات املالح���ة البحرية
 Ocean Alliance MEA3 & MSC Cheetah
Service(. و�شه���د املين���اء من���ًوا اإيجابًي���ا يف جميع 
القطاع���ات منذ افتتاحه يف 2009، اإذ �شاهم يف دعم 
التنمية االقت�شادية للمملك���ة ب�شكل، ووا�شل منوه 
باإطراد م���ن حيث حجم التجارة وعرب الطرق التجارية 
يف املنطق���ة؛ نظ���ًرا العتم���اد اململك���ة الرئي�ض على 
واردات التج���ارة البحرية يف تغطي���ة احتياجاتها من 
املنتجات الغذائية وال�شلع اال�شتهالكية وال�شيارات 
واالآالت الثقيل���ة، اإ�شافًة لل�شل���ع ال�شناعية االأخرى. 
اأم���ا من حي���ث الكف���اءة، فقد ب���رز مين���اء خليفة بن 
�شلم���ان باعتباره اأح���د اأف�شل موان���ئ املنطقة فيما 
يتعلق باإنتاجية �شفن احلاويات، وفعالية العمليات 

اجلمركية واإنتاجية معدل مناولة ال�شاحنات.

تنشيط السياحة
ويق���وم املين���اء با�شتقب���ال ال�شي���اح يف مبن���ى 
ال���ركاب مما ي�شاه���م ب�شكل مبا����رض يف تطوير قطاع 
ال�شياح���ة يف اململك���ة، وجنح���ت وزارة املوا�ش���الت 
واالت�شاالت وال�رضكة امل�شغل���ة بالتعاون الوثيق مع 
وزارة ال�شناع���ة والتج���ارة وال�شياح���ة يف ا�شتقطاب 
املزي���د من رحالت ال�شياح���ة البحرية اإل���ى البحرين، 
زي���ارات  ع���دد  يف   %  3 بن�شب���ة  �شه���دت من���ًوا  اإذ 

ال�شف���ن ال�شياحية، وارتفاًع���ا بن�شبة 23 % يف اأعداد 
امل�شافرين خالل العام املا�شي. 

وم���ن املقرر اأن ي�شل نحو 10 اآالف زائر يوم غد 
االأربعاء م���ع و�شول باخرتني �شياحيت���ني اإلى ميناء 
خليف���ة ب���ن �شلمان خ���الل مو�شم البواخ���ر ال�شياحية 

الذي ي�شتمر من �شهر نوفمرب اإلى نهاية اأبريل.
واأكدت �رضكة اي ب���ي ام تريمينالز اأنها �شتعمل 
عل���ى تق���دمي جمموعة من حل���ول النق���ل واخلدمات 
اإل���ى اخلدم���ات ذات القيم���ة  اإ�ضاف���ًة  اللوج�ضتي���ة 
امل�ضاف���ة للعمالء، وهذا ي�ضمل اخلدمات اللوج�ضتية 
م���ع حتمي���ل وتفري���غ وتخزي���ن الب�شائ���ع يف امليناء 
خليفة بن �شلمان، مم���ا �شي�شاعد على اإن�شاء �شل�شلة 
توري���د فعالة م���ن �شاأنها اأن تزيد ب�ش���كل مبا�رض من 
تقلي���ل م�شاريف ال����رضكات، مما يتي���ح لها الرتكيز 

على اأن�شطة عملها االأ�شا�شية.

بوابة تعمل بتكنولوجيا المعلومات 
ع���الوة على ذلك، يعمل امليناء على اإن�شاء بوابة 
تعم���ل بتكنولوجيا املعلوم���ات خم�ش�شة للخدمات 
الذاتية، حيث �شت�شمح للعمالء بتتبع ال�شحنات وحجز 

املواعيد وت�شديد الدفعات عرب االإنرتنت.
كم���ا �شت�شتم���ر ال�رضك���ة يف الع���ام اجل���اري يف 
تنفي���ذ خططه���ا الرامية اإل���ى اجتذاب كمي���ات اأكرب 
م���ن ال�شحن���ات العابرة للح���دود اإلى الب���الد الواقعة 

يف �ضم���ال اخلليج، وتخط���ط اأي�ًضا لتوف���ر تكاليف 
خطوط النق���ل البحري عن طريق اإع���ادة توجيه هذه 
ال�شحن���ات العابرة عرب البحري���ن خ�شو�شا مع بع�ض 
اخلطوط البحرية الرئي�ضة التي تربط البحرين مبا�رشة 

بالوجهات الرئي�شة يف اآ�شيا.
م���ن جانب���ه، ق���ال الرئي����ض التنفي���ذي، املدير 
الع���ام ل�رضك���ة اي ب���ي ام تريمينالز البحري���ن، مارك 
هاردميان اإن املين���اء مرفق عاملي متعدد االأغرا�ض 
يتمتع مبوق���ع اإ�ضرتاتيجي يف قل���ب اخلليج، وجمهز 
ملواكبة تزاي���د طلب العمالء امل�شتم���ر على خدمات 
ومراف���ق املوان���ئ لت�شهي���ل عملية التج���ارة، موؤكًدا 

توجي���ه اهتمامه���م عل���ى زي���ادة عرو����ض اخلدمات 
الربية لعمالئهم ليكون���وا اخليار الأول لهم، بالعمل 
عن كثب مع خمتل���ف اجلهات احلكومية، مبا يف ذلك 
وزارة املوا�ش���الت واالت�ش���االت، وجمل����ض التنمية 
االقت�شادي���ة يف البحري���ن، واإدارة �ش���وؤون اجلمارك، 
وذلك جل���ذب املزيد من اال�شتثم���ارات اإلى اململكة 
م���ن خ���الل تقدمي حل���ول جذاب���ة ل�شل�شل���ة التوريد. 
وبلغت اإيرادات �رضكة اي بي ترمنالز االأم 4.17 مليار 
دوالر يف الع���ام 2016، باإجمايل 37.3 مليون حاوية، 
يف املوان���ئ التي تعم���ل فيها ع���رب  59 دولة، حيث 

يعمل فيها 20 األف موظف.

•  املوؤمتر ال�شحايف ل�شوؤون املوانئ واملالحة البحرية اأم�ض	

“الرتبية” ت�سحب كتابا ب�سبب خطاأ يف ت�سمية اخلليج العربي

امللتقى ال�سهري يجمع 150 مهتًما يف ال�سالمة

“الأهلية” تهّيئ طلبتها امل�ستجدين

العالوة الجتماعية م�ستمرة للموظفني البحرينيني  

بدء ات�ساح مالمح املبادئ العامة ب�ساأن “هيكلة الدعم”

اأكد اإلغاء عالوة االغرتاب لالأجانب ... “اخلدمة”:

خالل اجتماع اللجنة الفنية املرتقب مع احلكومة...فخرو ل�“$”:

اجلف���ري – دي���وان اخلدم���ة املدني���ة: اأكد 
رئي�ض ديوان اخلدم���ة املدنية اأحمد الزايد باأنه 
ومتا�شًيا مع توجهات احلكومة برئا�شة �شاحب 
ال�شم���و امللك���ي االأمري خليف���ة بن �شلم���ان اآل 
خليف���ة ونهجه���ا يف تر�شيد وخف����ض النفقات 
احلكومية، فقد ج���اء �شدور قرار رئي�ض جمل�ض 
ال���وزراء ب�ش���اأن تعدي���ل بع����ض اأح���كام الئح���ة 
حتديد الروات���ب واملزاي���ا الوظيفية و�شوابط 
ا�ضتحقاقه���ا للموظف���ن اخلا�ضع���ن لقانون 
اخلدم���ة املدني���ة بتاري���خ 11 فرباي���ر 2018، 
وذلك به���دف اإلغاء عالوة االغرتاب التي ت�رضف 
للموظفني غ���ري البحرينيني بعقود خارجية من 

بع�ض الدول االأوروبية واالأمريكية.
ومت اإلغاء هذه العالوة نظًرا النتفاء مربرات 
ا�شتمراره���ا يف ظل ما يزخر به القطاع احلكومي 
م���ن خربات وكف���اءات وطني���ة، وبالنظر كذلك 
اإل���ى اأنه ميك���ن من خالل االأنظم���ة املعمول بها 
يف اخلدم���ة املدني���ة حتدي���د روات���ب اإجمالي���ة 
للموظف���ني غ���ري البحريني���ني من تل���ك الدول 
بح�شب ظروف وطبيع���ة كل حالة على حدة عند 
احلاج���ة ال�شتقط���اب موظف���ني ذوي موؤه���الت 

وخربات عالية ل�ضغل بع�ض الوظائف يف اخلدمة 
املدنية.

واأو�ض���ح رئي����ض دي���وان اخلدم���ة املدنية 
باأنه وبح�شب تكلي���ف جمل�ض الوزراء يف جل�شته 
التي عقدها بتاري���خ 13 نوفمرب 2017م، فقد 
ق���ام املعنيون بالديوان وبالتعاون مع اجلهات 
احلكومي���ة ذات العالق���ة بالعم���ل عل���ى اتخ���اذ 
االإجراءات القانونية الالزمة الإلغاء هذه العالوة، 
وذل���ك م���ن خ���الل اإج���راء تعدي���ل عل���ى بع�ض 

الن�شو����ض املتعلق���ة به���ذه الع���الوة يف الئحة 
حتديد الروات���ب واملزاي���ا الوظيفية و�شوابط 
ا�ضتحقاقه���ا للموظف���ن اخلا�ضع���ن لقانون 
اخلدم���ة املدنية ال�ضادرة بق���رار رئي�ض جمل�ض 

الوزراء رقم )77( ل�شنة 2013م.
وعن الع���الوة االجتماعية الت���ي اأ�شار اإليها 
 11 بتاري���خ  ال�ش���ادر  ال���وزراء  رئي����ض  ق���رار 
فرباي���ر 2018 ب�ش���اأن تعدي���ل بع����ض اأح���كام 
الئح���ة حتدي���د الروات���ب واملزاي���ا الوظيفي���ة 
و�ضواب���ط ا�ضتحقاقه���ا للموظفن اخلا�ضعن 
لقان���ون اخلدمة املدني���ة، فقد اأو�ض���ح رئي�ض 
ديوان اخلدم���ة املدنية اأن ال����رشورة القانونية 
ق���د اقت�شت اأي�ًش���ا اإلغاء عب���ارة تتعلق بعالوة 
الغرتاب يف املادة اخلا�ضة بالعالوة الجتماعية 
يف ه���ذه الالئح���ة دون اأن يط���راأ اأي تغيري على 
�شيا�ش���ة واإج���راءات من���ح الع���الوة االجتماعية 
للموظف���ن البحريني���ن اخلا�ضع���ن ملظل���ة 
اخلدم���ة املدني���ة، منوًه���ا يف الوقت ذات���ه باأنه 
�شيت���م ت�شوي���ة اأو�ش���اع املوظف���ني االأجان���ب 
احلاليني م���ن خالل عق���ود �شاملة مب���ا ي�شمن 

احلفاظ على ا�شتحقاقاتهم.

توق���ع رئي�ض اللجن���ة الفني���ة املنبثقة عن 
اللجنة املمثل���ة لل�شلطة الت�رضيعي���ة يف لقاءات 
اإع���ادة هيكلة الدع���م ال�شوري جم���ال فخرو اأن 
تت�شح مالم���ح املب���ادئ العامة الإع���ادة هيكلة 
الدعم خالل اجتم���اع اللجنة املرتقب مع ممثلي 

احلكومة يوم غد االأربعاء.
واأ�ش���ار يف ت�رضيحه ل�”الب���الد” اإلى اأن ذلك 
ياأتي بعد م���رور �شهر عل���ى اأول اجتماع للجنة، 
وه���ي امل���دة الت���ي مت تقديرها لعم���ل اللجنة، 
موؤم���ال اأن يتمخ����ض االجتماع ع���ن توافق ب�شاأن 

تلك املبادئ. 
وذكر ب�شاأن مدى تع���اون احلكومة  يف الرد 
على ا�شتف�ش���ارات اللجن���ة، اأن احلكومة اأجابت 
ع���ن معظم االأ�شئل���ة، واأنه م���ا زال هناك بع�ض 
االأ�شئلة التي هي يف انتظار احل�شول على ردود 

ب�شاأنها.
واأك���د عدم انعقاد اجتم���اع للجنة يوم اأم�ض 
االإثن���ني، بح�ش���ب م���ا اأث���ري يف بع����ض و�شائل 
االإع���الم، واأن اجتماع االأم����ض اقت�رض على اللجنة 
االأم، يف ح���ني اأن اللجن���ة الفني���ة �شتجتمع يوم 

االأربعاء مع ممثلي احلكومة.

•  اأحمد الزايد	

• جمال فخرو	

مدين���ة عي�شى- وزارة الرتبية والتعليم: 
����رضح مدي���ر اإدارة العالقات العام���ة واالإعالم 
ب���وزارة الرتبي���ة والتعليم ف���واز ال�رضوقي اأن 
ال���وزارة قد تعاق���دت مع اإح���دى املوؤ�ش�شات 
الكت���ب  طباع���ة  يف  املتخ�ش�ش���ة  االأجنبي���ة 
املدر�شي���ة؛ لطباعة كتاب اللغ���ة االإجنليزية 

لل�شف الثالث االبتدائي. 
املخت�ش���ة  اجله���ات  “قام���ت  واأ�ش���اف 
بال���وزارة بت�شلي���م ه���ذه املوؤ�ش�ش���ة امل���واد 
واخلرائ���ط املنا�ضبة لت�ضمينه���ا يف الكتاب، 
وم���ن بينه���ا خارط���ة للخليج العرب���ي، ولكن 
عن���د طباعة ه���ذا الكت���اب قام���ت املوؤ�ش�شة 

با�ضتبدال هذه اخلارطة باأخرى مكتوب عليها 
)اخلليج الفار�ضي( بخط �ضغر جداً، وقد مت 
االنتباه اإلى ه���ذا االختالف عند توزيع الكتب 
عل���ى الطلب���ة، وعليه قام���ت ال���وزارة باتخاذ 
االإج���راءات الالزم���ة يف ه���ذا ال�ش���اأن، ومنه���ا 
حتمي���ل املوؤ�ش�ش���ة امل�شوؤولي���ة الكاملة عن 
هذا اخلطاأ، حيث قدم���ت املوؤ�ض�ضة اعتذارها 
عن هذا اخلط���اأ، وح�رش مندوبه���ا اإلى الوزارة 
وق���دم االعت���ذار، وحتمل���ت املوؤ�ش�شة تكلفة 
اإع���ادة طباعة 17 األ���ف ن�شخة من هذا الكتاب 
بعد ت�ضحيح اخلطاأ الذي ارتكبته، ومت توزيع 

الكتب اجلديدة املعدلة على املدار�ض”.

�شرتة - “جيبك”: نظمت جمعية ال�شحة 
وال�شالم���ة البحرينية حما����رضة توعوية �شمن 
برنامج امللتقى ال�شه���ري الأع�شاء ومنت�شبي 
وال�شالم���ة  بال�شح���ة  واملهتم���ني  اجلمعي���ة 
املهني���ة برعاي���ة كرمي���ة م���ن �رشك���ة اخلليج 
ل�شناعة البرتوكيماوي���ات )جيبك( وذلك يف 

قاعة جريدة االأيام مبنطقة اجلنبية. 
و�شهد اللقاء اأي�ًشا مداخالت من العديد 
من املخت�ش���ني وتفاعالً كبرًيا م���ن احل�شور 

الذين بلغ عددهم قرابة ال� 150.
وق���ّدم حمم���د �شك���ري حما�رضت���ه ب�شاأن 
اأ����رضار النج���اح ملتحدث���ي ومدرب���ي ال�شالمة، 
والت���ي عر�ض من خاللها العديد من املواقف 
والدرو����ض والعرب خالل م�شريت���ه العملية يف 
جمال ال�شالم���ة والتدريب، مبيًنا اأهمية اتخاذ 
املوق���ف الت�شحيح���ي عن���د اإع���داد التقارير 
الفني���ة واإج���راء الزي���ارات التفتي�شية وعدم 

االكتفاء باإر�شال هذه التقارير فقط.

املنام���ة - اجلامع���ة االأهلي���ة: اختتمت 
عم���ادة �ش���وؤون الطلب���ة موؤخ���ًرا فعالي���ات 
والت���ي  امل�شتجدي���ن،  للطلب���ة  التهيئ���ة 
ت�شمن���ت حف���ل ا�شتقب���ال رئي�ش���ي جلميع 
الطلب���ة امل�شتجدين، باالإ�شاف���ة اإلى برامج 
تهيئ���ة خا�ش���ة لطلب���ة كل كلي���ة لتعري���ف 
الطلبة بخ�شائ�ض الكلية وطبيعة متطلبات 

الدرا�شة فيها.
وقد ا�شتم���ل برنامج حف���ل اال�شتقبال 
الرئي�ش���ي الذي ح�رضت���ه قي���ادات اجلامعة 
الهيئت���ني  واأع�ش���اء  الكلي���ات  وعم���داء 
االأكادميي���ة واالإدارية عل���ى ال�شالم الوطني 
وتالوة عط���رة من اآيات الذكر احلكيم وعدد 

من الكلمات الرتحيبية بالطلبة اجلدد.

�سيد علي املحافظة
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إلى والد الشهيد هشام الحمادي
اأثن���اء ت�سفحي برنامج “اإن�ستغرام”، ملحت من ب���اب امل�سادفة - حل�سن احلظ - ح�ساب 
وال���د ال�سهي���د النقيب ه�سام احلمادي )رحمه اهلل(، حيث اأدرج �س���ورة ثالثية للفقيد الراحل 

وب� “بو�ست” واحد، موؤثر. 
الأول���ى، له�سام وهو طف���ل ر�سيع، حممول عاليا على ذراعي وال���ده، والثانية وهو معتد 
بالزي الع�سكري الأنيق، والثالثة ل�سهادة ميالده وبتاريخ ذّيل باحلادي ع�رش من فرباير 1990. 
وكت���ب والد ه�سام وبتاأثر �سدي���د: لو كنت معنا اليوم لوجلت عام���ك التا�سع والع�رشين، 

لكن اإرادة اهلل �ساءت اأن تكون يف غياب اأبدي عنا، ولكن باإذنه تعالى برفقة ال�سهداء. 
وكت���ب اأي�سا: يف ذكرى ميالدك يت�ساعف توقد الإح�سا�س بغيابك، وتزداد وطاأة ال�سعور 
باأمل فقدك، عزاوؤنا دائما اأنك باإذن اهلل تعالى يف دار خري من دارك، واأنك يف �سحبة من اأحبهم 
اهلل تعالى، فاأكرمهم مبنزلة يتمناها كل م�سلم.  واأ�ساف: اللهم ارحم ابني ال�سهيد باإذن اهلل 
تعال���ى النقيب ه�سام احلمادي، واغفر له، واجعل منزلته الفردو�س الأعلى من اجلنة، واجمعنا 
ب���ه يوم احل�ساب يف اأعلى جنات اخللد.  واختتمت قراءة ما كتبه والد ال�سهيد، وبداخلي قناعة 
را�سخة واأكيدة، باأن هذا الأب العظيم، املوؤمن، واملحت�سب خريا عند اهلل عز وجل، هو الأ�سا�س 

املتني الذي قامت عليه �سخ�سية ه�سام، والذي ترجل عن الدنيا، باأعظم اخلواتيم واأجلها. 
وه���و اأي�س���ا من بكت عليه البحرين قاطبة، وا�سمه ي���ردد يف كل بيت، وم�سجد، ودهليز، 

ترجل ال�سجاع، ترجل البطل ابن البطل. 
وال���دي اأبو ه�سام، ت�رشفت ب���اأن كنت من احلا�رشين بجنازة الفقي���د الغايل، وما راأيت من 
ح�س���ور غف���ري، وتاأثر عظيم، اأورد بنف�س���ي ت�ساوؤلت وت�ساوؤلت: كي���ف اأ�سمن لنف�سي جنازة 

كهذه؟ مبحبة كهذه؟
رحل ه�سام، وبقيت ذكراه، حية يف النفو�س، وهي ذكرى اأعاهدك اهلل باأن اأورثها لأبنائي، 

باأنه هكذا يرجل الفر�سان. وهكذا تكون خواتيم الأبطال. 
فرحم اهلل ه�سام، واأ�سكنه ف�سيح جناته. 

إبراهيم 
النهام

Ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

فجر جديد

النعيمي ي�سيد بالعالقات الع�سكرية مع الكويت

اإ�سادة بتنامي التعاون بني خفر ال�سواحل و“مكافحة القر�سنة”

امليثاق مرتكز اأ�سا�س مل�رشوع اإ�سالحي رائد

امللتقى الهند�سي اخلليجي 21 ي�ستقطب متحدثني رئي�سني

حر�س متبادل على تطوير التعاون الأمني

قرينة جاللة امللك تفتتح معر�س احلدائق 21 اجلاري 

اأكد اأهمية العمل بالروح الوطنية والبيت الواحد ... نا�رش بن حمد: 

يعقد برعاية �سمو رئي�س الوزراء يف 21 فرباير

اأ�ساد بالعالقات التاريخية الوثيقة مع ال�سعودية... وزير الداخلية:

ا   مب�ساركة 155 عار�سً

رفع رئي�س املجل����س الأعلى لل�سباب والريا�سة 
رئي����س اللجنة الأوملبية البحرينية ممثل جاللة امللك 
لالأعمال اخلريية و�س���وؤون ال�سباب �سمو ال�سيخ نا�رش 
بن حمد اآل خليف���ة اأ�سمى اآيات التهاين والتربيكات 
اإل���ى القي���ادة ال�سيا�سي���ة، واإلى ال�سع���ب البحريني 
مبنا�سب���ة الذك���رى ال�سابع���ة ع����رشة للت�سويت على 
ميث���اق العم���ل الوطن���ي الذي اأجم���ع علي���ه ال�سعب 

البحريني. 
وق���ال �سمو ال�سي���خ نا�رش بن حم���د اآل خليفة يف 
ت�رشيح له بهذه املنا�سب���ة “تعترب ذكرى الت�سويت 
عل���ى ميثاق العمل الوطني منا�سب���ة وطنية تاريخية 
و�س���ورة حقيقية من �س���ور التكام���ل الوطني الذي 
اأر�س���ى دعائم���ه �ساح���ب اجلالل���ة املل���ك مب�رشوع���ه 
الإ�سالحي املتمي���ز والفريد من نوعه على امل�ستوى 
العامل���ي، وال���ذي متكن م���ن خالله جاللت���ه من نقل 
البحري���ن نقلة نوعية ب���ارزة وو�سوله���ا اإلى م�ساف 
ال���دول الدميقراطي���ة العريق���ة، بالإ�ساف���ة اإلى اأن 
ه���ذا الت�سوي���ت ي�سّكل قم���ة التالحم ب���ني القيادة 
وال�سع���ب يف بن���اء امل�سوؤولي���ة احلقيقي���ة وحتقيق 

الرتق���اء باململكة عل���ى م�ستوى دول���ة املوؤ�س�سات 
والقانون والعمل الدميوقراطي والعدالة الجتماعية 

وال�سيا�سة والقت�سادية”.   
وتابع �سمو ال�سيخ نا����رش بن حمد اآل خليفة “اإن 
اإجم���اع �سع���ب البحرين عل���ى ميثاق العم���ل الوطني 

ا جعل من البحرين نقطة  والت�سويت بن�سبة عالية جدًّ
حتول تاريخية انطلق���ت منها القيادة واأبناء ال�سعب 
اإلى حتقيق اإجنازات نوعية عالية يف خمتلف املجالت 
وجعل���ت البحرين ت�س���ري يف خطى التنمي���ة وحتقيق 
امل�سال���ح العلي���ا للوطن وتطلعات ال�سع���ب والبناء 
والتحديث يف خمتلف اأركان اململكة، م�ستلهمني من 
روؤي���ة جاللة امللك املفدى وعزم���ه على بناء البحرين 

النموذج املثايل الدافع الأبرز لالرتقاء باململكة”.
وبنّي �سموه “اإننا نعي�س يف اأيام ذكرى الت�سويت 
ونح���ن ن�سعر بكل الفخر والعت���زاز مبا حتقق للوطن 
ج���راء الت�سويت على هذه الوثيق���ة الوطنية املهمة 
التي �سحذت الهم���م لتحقيق اإجن���ازات عالية با�سم 
البحري���ن ويجب علينا اأن ن�ستلهم م���ن هذه الذكرى 
ال�سنوية كل معاين البذل والعطاء يف �سبيل اململكة، 
واأن ل نقف عند حد الإجنازات التي حتققت بل علينا 
العمل جميًعا بروح الوطني���ة والبيت الواحد من اأجل 
حياة كرمية واآمنة لكل اأبناء الوطن وتنمية �ساملة يف 

خمتلف املجالت”. 

اجلفري – جمعية املهند�س���ني البحرينية: حتت 
رعاية كرمية من ل���دن رئي�س جمل�س الوزراء �ساحب 
ال�سمو امللك���ي الأمري خليفة بن �سلم���ان اآل خليفة، 
تنظ���م جمعية املهند�سني البحريني���ة وبالتعاون مع 
الحت���اد الهند�س���ي اخلليج���ي “امللتق���ى الهند�سي 
اخلليج���ي” يف دورت���ه احلادي���ة والع�رشي���ن، وال���ذي 
حتت�سن���ه مملكة البحرين يف الف���رة من 21 اإلى 22 
فرباي���ر 2018 بفندق الريتز كارلت���ون حتت عنوان 

“املنازعات يف امل�ساريع الهند�سية و�سبل حلها”.
و�رشح رئي�س امللتقى �سعيد ع�سبول باأن اللجنة 
املنظم���ة ارت���اأت اأن يك���ون ح�سن ر�س���ي واملحامي 

قي����س الزعبي من مملك���ة البحري���ن واملحامي ماجد 
حممد ق���اروب من اململك���ة العربي���ة ال�سعودية هم 
املتحدث���ون الرئي�سون يف امللتق���ى. واأعرب ع�سبول 
ع���ن �سعادت���ه يف ا�ستقط���اب نخب���ة م���ن املتحدثني 
الع���رب والأجانب يف هذا املحف���ل املهم ومن بينهم 

هوؤلء املتحدثون الرئي�سيون.
و�سوف يتطرق ال�رشيك الرئي�س يف مكتب ح�سن 
ر�سي وم�ساركوه - حمامون وم�ست�سارون قانونيون 
ح�س���ن علي ر�س���ي يف ورقت���ه “م�سائ���ل عملية حول 
�سلط���ة هيئة التحكيم يف اعتم���اد و�سائل الإثبات يف 
املنازعات الإن�سائي���ة” اإلى التحديات التي تواجهها 

هيئات التحكي���م يف اعتماد تقارير اخلرباء اأو �سهود 
اخلربة.  كما �سيتطرق قي�س حامت الزعبي من مكتب 
املحامي حامت الزعبي و�رشكاه ا�ست�ساريون قانونيون 
يف ورقته “املنازعات يف امل�ساريع الهند�سية و�سبل 

حلها”.
و اأخ���ريا ف�سوف يتن���اول املحام���ي ماجد حممد 
ق���اروب – مكت���ب ماج���د حمم���د ق���اروب للمحام���اة 
وال�ست�س���ارات القانوني���ة يف ورقت���ه “اقت�ساديات 
امل�ساري���ع  و  املق���اولت  ق�ساي���ا  يف  التحكي���م 
الهند�سية” الو�سائل البديلة حلل املنازعات و مزايا 

التحكيم و اأهمية درا�سته اقت�ساديا.  

وزي���ر  ا�ستقب���ل  الداخلي���ة:  وزارة   - املنام���ة 
الداخلي���ة الفري���ق الرك���ن ال�سيخ را�س���د بن عبداهلل 
اآل خليف���ة، اأم�س يف نادي �ضب���اط الأمن العام، نائب 
اأم���ري املنطقة ال�رشقية باململك���ة العربية ال�سعودية 
ال�سقيقة �ساحب ال�سمو امللكي الأمري اأحمد بن فهد 
بن �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود والوفد املرافق، 
بح�سور عدد من كب���ار امل�سوؤولني بالوزارة، يف اإطار 

زيارة �سموه اإلى مملكة البحرين.
ويف م�ستهل اللق���اء، رحب وزير الداخلية بزيارة 
�سمو الأم���ري اإلى بلده الثاين مملك���ة البحرين، معربا 
عن تقدي���ره واعت���زازه بالزيارة الأخوي���ة ودورها يف 
تعزي���ز العالق���ات التاريخي���ة الوثيقة ب���ني البلدين 
ال�سقيق���ني، يف ظ���ل قي���ادة عاهل مملك���ة البحرين 
�ساح���ب اجلاللة املل���ك حمد ب���ن عي�س���ى اآل خليفة 
واأخي���ه عاهل اململك���ة العربية ال�سعودي���ة ال�سقيقة 
خادم احلرمني ال�رشيفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز 

اآل �سعود.
وثم���ن وزي���ر الداخلي���ة احلر����س املتب���ادل من 
البلدين ال�سقيقني على تطوير اآفاق التعاون الأمني 
وتوحي���د املواق���ف يف مواجه���ة التحدي���ات الأمني���ة 
الراهن���ة وامل�ستقبلي���ة، معربا عن تقدي���ره ملواقف 
اململك���ة العربي���ة ال�سعودي���ة ال�سقيق���ة الأ�سيل���ة 

والداعمة ململكة البحرين.
ويف اللقاء، ق���دم رئي�س اجلم���ارك نائب رئي�س 

جمل����س اإدارة املوؤ�س�س���ة العام���ة جل����رش املل���ك فهد 
ال�سي���خ اأحمد ب���ن حمد اآل خليفة، اإيج���ازا عن اخلطط 
والدرا�س���ات  للموؤ�س�س���ة  التطويري���ة  وامل�رشوع���ات 
الفني���ة ملراحل تنفيذ م����رشوع تطوير وزيادة الطاقة 
ال�ستيعابية مل�سارات الإجراءات على اجل�رش واجلهود 
املبذولة لرفع م�ستويات الأداء وت�سهيل حركة عبور 
الأ�سخا����س ونق���ل الب�سائع عرب اجل����رش، والذي يعد 

ال�رشيان الرئي�س الذي يربط البلدين ال�سقيقني.
ومت يف اللق���اء، بح���ث ع���دد م���ن املو�سوع���ات 
الأمني���ة املهم���ة ذات الهتم���ام امل�س���رك، يف اإطار 
تعزيز التع���اون والتن�سي���ق يف جمال العم���ل الأمني 
والبن���اء على م���ا مت حتقيقه؛ به���دف الرتقاء بالأداء 
ملواجهة التحديات الأمني���ة واملتغريات املت�سارعة 

يف ال�ساحة الإقليمية والدولية. 

بدور املالكي من مركز املعار�س

 اأعلن���ت الأمني العام للمب���ادرة الوطنية لتنمية 
القطاع الزراع���ي ال�سيخة مرام بنت عي�سى اآل خليفة 
اأن���ه وبرعاية كرمية من عاهل الب���الد �ساحب اجلاللة 
املل���ك حمد ب���ن عي�سى اآل خليف���ة، وبدعم كرمي من 
قرينة العاه���ل رئي�سة املجل�س ال�ست�ساري للمبادرة 
الوطني���ة لتنمي���ة القط���اع الزراع���ي �ساحب���ة ال�سمو 
امللك���ي الأم���رية �سبيك���ة بن���ت ابراهي���م اآل خليفة، 
�سيق���ام الفتتاح الر�سمي ملعر����س البحرين الدويل 
للحدائ���ق بتاري���خ 21 فرباي���ر اجل���اري، مبين���ة اأن���ه 
�سيكون مفتوحا للجمه���ور الكرمي يف الفرة من 22 

- 25 فرباير.
جاء ذلك خ���الل املوؤمتر ال�سح���ايف الذي عقدته 
املب���ادرة الوطنية لتنمية القط���اع الزراعي، بح�سور 

ال�سيخ���ة مرام بنت عي�سى اآل خليف���ة، ورئي�سة نادي 
البحرين للحدائق زهرة عبدامللك، وذلك �سباح اأم�س 
يف قاعة املوؤمترات ال�سحافية مبركز البحرين الدويل 
للموؤمترات واملعار�س، بح�س���ور مرا�سلي ال�سحافة 

املحلي���ة والعاملي���ة.  واأ�ساف���ت: م���ن املتوق���ع اأن 
ي�سارك هذا العام اأكرث من 155 عار�ساً بت�ساميمهم 
ومنتجاته���م وتقنياته���م وابتكاراتهم عل���ى م�ساحة 

تبلغ 7000 مر مربع.

•  �سمو ال�سيخ نا�رش بن حمد	

• جانب من املوؤمتر	

• وزير الداخلية م�ستقبال نائب اأمري ال�رشقية باململكة العربية ال�سعودية	

الرفاع - ق���وة دفاع البحري���ن: ا�ستقبل 
رئي����س هيئ���ة الأركان الفري���ق الركن ذياب 
النعيم���ي مبكتب���ه يف القي���ادة العام���ة اأم�س 
امللح���ق الع�سك���ري الكويتي العقي���د الركن 

نا�رش عبدالعزيز ال�سمحان. ورحب رئي�س هيئة 
الأركان بامللح���ق الع�سكري الكويتي، م�سيدا 
بالعالق���ات الأخوي���ة التاريخي���ة الطيبة التي 

تربط البلدين وال�سعبني.

املنامة - وزارة الداخلية: ا�ستقبل قائد 
خفر ال�سواحل الل���واء ركن بحري عالء عبداهلل 
�سي���ادي �سب���اح اأم����س،  قائد ق���وة الواجب 
 CTF( البحرية املختلطة ملكافحة القر�سنة
151( العمي���د رك���ن بح���ري يو�س���ف اأحم���د 
املناع���ي والوف���د املرافق ل���ه. ويف م�ستهل 
اللق���اء، رحب قائد خف���ر ال�سواحل بقائد قوة 
الواج���ب البحري���ة املختلطة، م�سي���دا بتنامي 
التع���اون والتن�سي���ق بني الطرف���ني يف اإطار 
العم���ل عل���ى تعزيز الأم���ن وحماي���ة ال�سالمة 
البحري���ة وتبادل التج���ارب واخلربات. وخالل 
اللق���اء، اطل���ع قائ���د ق���وة الواج���ب البحرية 
املختلطة على نظ���ام العمل مبركز العمليات 

البحرية، مبديا تقدي���ره للتطور يف ا�ستخدام 
التقني���ات، متمني���ا لقي���ادة خف���ر ال�سواحل 

املزيد من التقدم والنجاح. 

و�سع حجر اأ�سا�س املرحلة الثانية من اإ�سكان وادي ال�سيل

الرف���اع - ق���وة دف���اع البحري���ن: اأقي���م 
حت���ت رعاية القائد العام لقوة دفاع البحرين 
امل�س���ري الرك���ن ال�سي���خ خليفة ب���ن اأحمد اآل 
خليفة حفل و�سع حجر اأ�سا�س م�رشوع املرحلة 
الثاني���ة من اإ�س���كان وادي ال�سي���ل ملنت�سبي 

قوة دفاع البحرين. 
واأن���اب رئي����س هيئ���ة الأركان الفري���ق 
احلف���ل،  النعيم���ي حل�س���ور  ذي���اب  الرك���ن 
ويحت���وي امل����رشوع على 267 وح���دة �سكنية، 
حي���ث �سيب���داأ العمل يف امل����رشوع يف �سبتمرب 
2018 وم���دة تنفي���ذه 15 �سه���راً من تاريخ 
الب���دء. واأكد رئي�س هيئ���ة الأركان اأن اخلطط 
الإ�سكانية يف قوة دف���اع البحرين ترتكز على 
العدي���د م���ن الأ�س�س واملقوم���ات التي تاأتي 

يف مقدمته���ا حر�س قوة دف���اع البحرين على 
توف���ري امل�سك���ن املالئ���م واملري���ح وتهيئة 
�سبل احلياة الكرمية لكل منت�سب فيها؛ لكي 
يت�سنى له الطمئنان واأداء واجبه بكل عزمية 
واإخال����س، حيث داأبت عل���ى توفري الوحدات 
وال�سق���ق ال�سكني���ة وف���ق معاي���ري تتنا�سب 
م���ع خ�سائ����س البيئ���ة والتقالي���د البحرينية 
الأ�سيل���ة. ول يزال ال�ستمرار على هذا النهج 
جاري���ا اإميان���ا من القي���ادة احلكيم���ة بتوفري 
اأ�سباب العي�س الهانئ وال�سكن الالئق جلميع 
منت�سب���ي قوة دفاع  البحري���ن، فمن املتوقع 
الب���دء يف املرحل���ة الثالثة من اإ�س���كان وادي 
ال�سي���ل الذي يحتوي على 258 وحدة �سكنية 

يف العام 2019.
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ال يب���دو اأن اأزم���ة العمال���ة ال�سائبة 
�ستجد حالً لها يف االأفق املنظور، فق�سية 
العمالة ال�سائبة اأو ما بات يعرف بالفري 
فيزا اأ�سبحت م�ساألة �سائكة، باعتقادنا 
م���ا كان يجب اأن ي�ستغ���رق بحث ق�سية 
به���ذا التعقيد كل ه���ذا الوقت من قبل 
اللجنة املكلفة باملجل�س النيابّي، ففي 
اجلل�سة املنعق���دة بتاريخ ال�ساد�س من 
ال�سهر اجلاري ناق����س املجل�س التقرير 
الناجمة  النهائ���ّي للظاهرة وامل�س���اكل 
عنها واالأ�سب���اب املوؤدي���ة اإليها ومّتت 
املوافقة على املقرتحات والتو�سيات 
وم���ا اأج���ري عليها من تعدي���الت ومتت 

اإحالتها اإلى احلكومة.
ال اأعتق���د اأّن اأح���دا مل يع���د ي�سع���ر 
باالأخطار الت���ي ت�سكلها ه���ذه العمالة، 
والكثاف���ة الت���ي ال مثي���ل له���ا يف كل 
االأحياء من املدن والقرى ب�سكل اأخ�س، 
اأخطاره���ا ذات اأبعاد متعددة وال تنح�رص 
فيما تخلفه من اآث���ار اقت�سادية وحدها 
رغ���م اأهميتها البالغة لك���ن يف ت�سورنا 
خطورتها على املجتمع االأ�سّد. امل�ساألة 
ال تتطلب جلان���ا وال فرقا للوقوف على 
خطورته���ا بل تكفي زيارة اإلى اأية قرية 
فت�سدم���ك عل���ى الف���ور االأع���داد التي 
ال ح����رص له���ا يف ال�س���وارع العامة وحتى 
الطرق���ات واأم���ام املح���الت ميار�س���ون 
خمتل���ف امله���ن كاأعم���ال البن���اء وبيع 
الفواكه واخل�رصوات يف الطرقات العامة 

وغ�سيل ال�سيارات. 
 االأه���ايل ويف العديد م���ن املناطق 
جتمعاته���م  م���ن  امتعا�سه���م  اأعلن���وا 
وعّبوا ع���ن غ�سبهم وا�ستيائهم وباتوا 
يعي�س���ون قلق���ا م���ن تف�س���ي الظاهرة 
يف و�سائ���ل التوا�س���ل االجتماعي وعب 
و�سائ���ل االإع���الم، لك���ن املح���زن لي�س 
هناك من ي�سغي ل�سكاواهم، الكثريون 
يت�ساءلون باأ�سى: اأال يوجد حل للظاهرة 
املتفاقم���ة؟ اأم���ا ال�سوؤال االأ�س���د مرارة 
هل كل هوؤالء العم���ال يتمتعون بو�سع 
قانويّن وبكل هذه الكثافة؟ وهل البالد 
بحاجة اإل���ى كل هذه االأعداد الهائلة من 
العمال؟ األي����س من املفرت�س اأن يكون 
ا�ستق���دام العم���ال بقدر احلاج���ة اإليهم 

وح�سب ما تتطلبه ال�سوق؟ 
البع�س يلقي الالئمة على ال�رصكات 
ا�ستفح���ال  يف  اخلا�س���ة  واملوؤ�س�س���ات 
الظاه���رة عندم���ا يتم ت�سغيله���م لكّنها 
ترتكهم يبحث���ون لوحدهم ع���ن �سكن، 
وبالطبع يكون اخليار اأمامهم هو االأحياء 
بع����س  اأّن  املاأ�س���اة  الق���رى...  كل  يف 
ال����رصكات ت�ستغن���ي ع���ن خدم���ات فئة 
منه���م فتدف���ع اأغلبيتهم اإل���ى ممار�سة 

مهن بال عقود وال ح�سيب وال رقيب.

العمالة السائبة 
ظاهرة مقلقة

إسقاط أف 16 وحرب 
إيرانية إسرائيلية على 
األرض السورية )1(

دعم وتسويق 
المنتج الزراعي

الت�سعي���د ب���ن اإي���ران و�سوري���ا من جهة 
واإ�رصائيل من اجلهة االأخ���رى اأخذ منحى خطريا، 
و�إ�سق���اط طائ���رة �أف 16 االإ�رصائيلي���ة ال �س���ك 
�ستكون له تبعات وتغيري من الناحية التكتيكية 
الع�سكرية االإ�رصائيلية. وفرحة حمور “املمانعة” 
باإ�سق���اط طائرة �إ�رس�ئيلي���ة على يد �مل�ساد�ت 
اجلوي���ة ال�سوري���ة مل ت�ستمر �سوى نح���و �ساعة 
اإذ قام���ت اإ�رصائي���ل بتدمري مواق���ع للم�سادات 
اجلوية ال�سورية يف حميط دم�سق وحتى احلدود 
اللبنانية ال�سورية م���ن بطاريات �سام 5 و�سام 
17 ومراكز التحك���م والر�سد التابعة ملنظومة 
الدفاع���ات اجلوية والقوة ال�ساروخية ال�سورية 
و�سلت بذل���ك كل الدفاعات اجلوي���ة ال�سورية 
تقريبا لالأي���ام القادمة حت�س���ريا رمبا ل�رصبات 

اأخرى كما تقول اإ�رصائيل.
يف ه���ذا الت�سعي���د البد م���ن االإ�س���ارة اإلى 
مقت���ل ع���دد من “خ���باء” حر����س الث���ورة من 
فيل���ق قد�س االإي���راين يف العرب���ة التي �سغلت 
الطائ���رة االإيرانية ب���دون طي���ار والتي خرقت 

االأج���واء االإ�رصائيلي���ة قادم���ة م���ن �سوري���ا عب 
اإ�سقاطه���ا يف  ث���م  وم���ن  االأردني���ة  االأرا�س���ي 
االأج���واء االإ�رصائيلية وال���ذي كان بهدف معرفة 
تقنياتها الت���ي ت�سبه بح�س���ب اإ�رصائيل، طائرة 
�سبح اأمريكي���ة بدون طيار كان���ت قد �سقطت 
يف االأرا�س���ي االإيرانية يف الع���ام 2011. وفيما 
يتعل���ق باالأه���داف االإيراني���ة فتم ����رصب مطار 
T4 ق���رب تدم���ر يف العم���ق ال�س���وري وتدمري 
مب���ان ومراكز قيادة وحتك���م ورادارات اإيرانية 
وم�سرتكة مع حزب اهلل واجلي�س ال�سوري، حيث 
قتل عدد من اجلنود وج���رح الع�رصات، والالفت 
اأن الرو����س يتواجدون اأي�س���ا يف هذا املطار اإال 
اأن اجل���زء الذي ي�سغلونه مل ي�سب باأية قذيفة، 
وق���ال �سابط القيادة يف �سالح اجلو االإ�رصائيلي 
اإن املقاتالت االإ�رصائيلي���ة �سلت مراكز التحكم 
واإطالق النريان ال�سورية واالإيرانية الأيام ورمبا 
الأك���ر م���ن ذل���ك، وا�سف���ا الغ���ارة االإ�رصائيلية 
باالأو�س���ع من���ذ ح���رب لبن���ان االأول���ى يف العام 
1982، وتق���ول اإ�رصائي���ل اإن اإي���ران ومنذ عدة 

اأ�سهر ت�ستعمل هذا املطار قرب تدمر لتثبيت 
اأقدامها يف �سوري���ا وت�سليح القوى التي تعمل 
معه���ا من اأجل بناء الق���وة ال�ساروخية واجلوية 
�سد اإ�رصائيل، واأن اإ�رصائيل تر�سد كل حتركات 
اإي���ران وفيل���ق قد�س ال���ذي يق���ود العمليات 
االإيراني���ة يف هذا املطار، ون����رصت �سورا تظهر 
فيه���ا الطائرة االإيرانية امل�سرية التي تتعقبها 

اإ�رصائيل من حلظة اإطالقها اإلى حلظة هبوطها.
بع���د حرك���ة  ج���اء  الت�سعي���د  اأن  الالف���ت 
اإيراني���ة م�ستغل���ة التواجد يف �سوري���ا ويف اإطار 
اختبار ال���ردود االإ�رصائيلية على تلك التحركات 
و�سوري���ا   - اإي���ران  اأن  ويب���دو  واملح���اوالت، 
اإل���ى جانبه���ا - مل تك���ن تعي م���دى وحجم الرد 
االإ�رصائيل���ي عل���ى اخ���رتاق الطائ���رة االإيراني���ة 
�مل�س���رة �الأج���و�ء وال �إ�سق���اط طائ���رة �أف 16 
االإ�رصائيلي���ة، وكم���ا يبدو م���ن حماول���ة االإنكار 
ال�سوري���ة االإيراني���ة لق�س���ة الطائ���رة امل�سرية 
فاإن اإيران اأ�ساءت تقدير حجم الرد االإ�رصائيلي. 

“اإيالف”.

هيئة  على  القائمون  بالتاأكيد، 
البحرين،  على  قلبهم  العمل  ���س��وق 
وك��ذل��ك ه��ي قلوب اأ���س��ح��اب االأع��م��ال 
اإال  يكون  ال  وه��ذا   واملواطنن جميعا، 
باجتماع الكلمة واالأخذ براأي املجتمع يف 
واقت�سادية،  اأمنية  وطنية  ق�سية  كل 
وال يخالف هذا ال�رصع االإلهي وال الت�رصيع 
يف  وا�سحا  كان  االإلهي  فال�رصع  الب�رصي، 
اإنه  االأمر”،  يف  “و�ساورهم  اهلل  كتاب 
النبي حممد �سلى اهلل عليه و�سلم الذي 
ال ينطق عن الهوى، اإمنا هو وحي يوحى، 
فكان عليه ال�سالة وال�سالم ي�ستمع اإلى 
راأي �سحابته العادين، حيث مل تقت�رص 
ر�سي  وعمر  بكر  اأب��ي  على   امل�سورة 
اجلميع،  ل��راأي  ا�ستمع  بل  عنهما،  اهلل 
الفار�سي  �سلمان  لراأي  ي�ستمع  هو  وها 
املواقف  اخلندق، وغريها من  يف حفره 
راأي  واأم��ا  بالراأي،  باأخذه  �سهدت  التي 
ما اأرى” فهو الطريق اإلى  اإال  اأراكم  “ال 

التهلكة.
والراأي اليوم يا هيئة �سوق العمل 
تقارير،  تناولته  يلوح  خطرا  هناك  اأن 
ومنها تقرير رئي�س الهيئة بارتفاع عدد 
 9 بن�سبة  البحرين  يف  االأجنبية  العمالة 
%، واأن عدد الت�ساريح املمنوحة خالل 
2016 جتاوز 196 األف ت�رصيح، اأما عن 
تكهنها  ميكن  ال  اأنه  ذكر  فقد   ،2017
ب�سبب تطبيق نظام العمل املرن، وهي 
البحرين  على  �ستنزل  ال��ت��ي  ال��ط��ام��ة 
حتويالت  تت�ساعف  ح��ن  اقت�سادياً 
العمالة االأجنبية �سنوياً، وت�سعف مكانة 
امل�ستثمرين  وت�سد  االأعمال  اأ�سحاب 
عن ال�سوق، وذلك عندما يكون االأجنبي 
بطاقة  لديه  تكون  عندما  ال�سيد،  هو 
ك��ج��واز وه��وي��ة مت��ن��ح��ه ن��ف�����س حقوق 
املواطن، وح�سب ما اأوردته التقارير يف 
دوالر �سنوياً  مليار   1.5 فبلغت   2017
ل��دول��ه��م...  ال��ع��م��ال��ة  حت��وي��الت  قيمة 
ون�سيف اإلى ذلك كلفة اخلدمات التي 
ت�ستهلكها هذه العمالة التي قد يفوق 
التي  املبالغ  واأن  املواطنن،  تعدادها 
تتم  ال  العمالة  من  الهيئة  تتح�سلها 
النهو�س  من  لتتمكن  للدولة  اإعادتها 
اقت�سادياً ورفع م�ستوى اخلدمات التي 
بل  واملواطن،  االأجنبي  للعامل  تقدمها 
بالعك�س اليوم تتجه الدولة اإلى فر�س 
ر�سوم على املواطن لتتمكن من تقدمي 
العمالة  وت�ساركها  اإل��ي��ه،  اخل��دم��ات 
اليوم  االأجنبي  العامل  اأن  اأي  االأجنبية، 
البحريني  املواطن  ح�ساب  على  يعي�س 
على  وال  ال��دول��ة  ح�ساب  على  ولي�س 
وتتقلب  تتنعم  التي  الهيئة  ح�ساب 
اأو  ح�سيب  دون  الهائلة  االإي���رادات  يف 
رقيب، التي تفوق اإيراداتها �رصكة نفط 

البحرين وبتلكو والبنوك التجارية.
العامل  منح  يف  النظر  ف��اإع��ادة  اإذا 
ب��دون  والعمل  التنقل  حرية  االأجنبي 
البد  كما  والب�سرية،  احلكمة  من  كفيل 
يف  الرهيبة  ال��زي��ادة  ه��ذه  معاجلة  م��ن 
من  البحرين  تتمكن  حتى  ا�ستقدامهم، 
حتقيق روؤية 2030، التي تتطلب بلدا 
راقيا يزاول فيه �ساحب العمل جتارته، 
البالد،  اقت�ساد  على  الفائدة  لتعود 
فالروؤية لي�ست عمارة، بل راحة املواطن 
التي ال تكون اإال باتخاذ قرارات ت�سهل 
عليه ال فر�س غرامات و�رصائب تتع�سه، 

وقرارات ت�سعد الوافد واالأجنبي.

هل زيادة العمالة األجنبية 
والنظام المرن يحققان 

الرفاهية للمواطن؟

أسامة الماجد
Osama.almajed
@albiladpress.com

سوالف

عندم����ا يت�رصب القائ����د عمله احلقيقي 
بنظ����رة واعي����ة، ويتب����ع �سيا�س����ة حم����ددة 
اله����دف، ويلت����زم بالتفك��������ري والبح�������ث 
والدرا�سة والتجربة احلية امل�ستمرة، حتما 
�سيك����ون النج����اح حليف����ه، و�سم����و ال�سيخ 
عي�سى ب����ن علي اآل خليف����ة رئي�س االحتاد 
البحريني لكرة ال�سلة منوذج لذلك القائد 
ال����ذي اأح����دث باأف����كاره تغي����ريا جذريا يف 
م�س����رية كرة ال�سلة البحرينية على م�ستوى 
البنية االأ�سا�سية وجعل االإجناز حافزا مهما 
ومنوذجا يحت����ذى به، وكان م����ن الطبيعي 
اأن يحق����ق منتخب البحري����ن الوطني لكرة 
ال�سل����ة لل�سب����اب بطول����ة جمل�����س التعاون 
اخلليج����ي لكرة ال�سل����ة، الأن رئي�س االحتاد 

ي�سل����ك طريق االإب����داع ورفع م����ن م�ستوى 
امل�سابق����ات املحلية حت����ى اأ�سبح الدوري 
البحرين����ي لكرة ال�سلة من اأقوى الدوريات 
يف املنطق����ة، له����ذا اأ�ساد �سي����دي �ساحب 
ال�سمو امللكي االأمري خليفة بن �سلمان اآل 
خليف����ة رئي�����س الوزراء املوق����ر حفظه اهلل 
ورعاه بدور �سمو ال�سيخ عي�سى بن علي اآل 
خليف����ة يف تطوير اللعبة واالرتقاء مب�سرية 
االحت����اد البحرين����ي لك����رة ال�سل����ة ورفدها 
باملزي����د من االإجن����ازات والبط����والت التي 

تعزز من مكانة الريا�سة البحرينية. 
عندم����ا باركت �سخ�سي����ا ل�سمو ال�سيخ 
عي�س����ى ب����ن عل����ي اآل خليف����ة عل����ى ه����ذا 
االإجن����از ورفع ا�س����م البحري����ن يف املحافل 

الريا�سي����ة ق����ال يل �سموه بثق����ة وتوا�سع 
)القادم اأف�سل اإن �ساء اهلل اأخوي اأ�سامة(، 
احلقيق����ة املاثلة اأمامن����ا اأن �سموه ميتلك 
معي����ارا فري����دا يف العمل وطاق����ة تزيد يف 
منوه����ا وغناها للدفع بلعبة كرة ال�سلة اإلى 
االأم����ام واإلى االأعل����ى، ومن�س����ات التتويج 
بالذهب �ستكون املكان الوحيد واملقبول 
للمنتخب����ات الوطني����ة لك����رة ال�سل����ة، ومن 
يع����ود اإلى ت�رصيح����ات �سموه بع����د اأن فاز 
اأن هن����اك  �س����ريى  بالتزكي����ة  باملن�س����ب 
ت�سميم����ا لرفع م�ست����وى اللعبة وم�ساعفة 
اجله����د واإعط����اء اأهمي����ة خا�س����ة للفئ����ات 
ال�سنية والعمل بكل ثقة بغية الو�سول اإلى 
االأغرا�����س املن�سودة، وها هو �سموه يحقق 

اليوم يف ف����رتة ق�سرية ج����دا االنت�سارات 
تلو االنت�س����ارات لكرة ال�سل����ة البحرينية، 
واإبداعه وقيادته جت����اوزت الوطن العربي 
حتى غدت انت�سارات منتخبنا لكرة ال�سلة 

جتري اأمام العامل كاالإع�سار.
عندم����ا يلفت �سمو ال�سي����خ عي�سى بن 
عل����ي اآل خليف����ة رئي�س االحت����اد البحريني 
لك����رة ال�سلة اأنظار الع����امل اإلينا، فهذا الأنه 
حفي����د “الزعام����ة” �سي����دي �سم����و رئي�����س 
الوزراء اأيده اهلل الذي يعطي وطننا الغايل 
املزي����د م����ن الق����وة، واب����ن �سي����دي �سمو 
ال�سي����خ عل����ي بن خليف����ة اآل خليف����ة نائب 
رئي�س الوزراء الذي اأر�سى دعائم اخلبات 

والتخطيط للعبة.

سمو الشيخ عيسى بن علي... إنجازات 
رياضية تجري أمام العالم كاألعصار

اهتمام احلكومة بدعم املنتج الزراعي املحلي 
وا�سح خالل ال�سنوات اخلم�س املا�سية، ومن خالل 
زيارتي االأ�سبوعية ل�سوق املزارعن الحظت اإقباالً 
منقط����ع النظ����ري م����ن البحرينين واالأجان����ب ل�رصاء 
املنتج����ات... موقع ال�س����وق منا�س����ب وي�ستقطب 
اآالف ال����زوار، وهناك جهود وا�سح����ة وملمو�سة من 
قب����ل الفريق املنظ����م ل�سوؤون الزراع����ة يف تنظيم 
ال�س����وق واحلر�س عل����ى راحة ال����زوار، ولكن بودنا 
اأن يتم تنظي����م مواقف ال�سي����ارات بتوفري موقف 
اإ�سايف قريب من ال�سوق، لي�ستوعب العدد الكبري 

للزوار.

م����ا يهمنا هو ت�سوي����ق املنت����ج املحلي وتلك 
م�سوؤولي����ة وطني����ة تق����ع عل����ى عاتق جمي����ع فئات 
املجتمع من مواطنن ومنظم����ات املجتمع املدين 
والقط����اع اخلا�����س، مب����ا ي�سه����م يف تط����ور املنتج 
الزراع����ي وحتقيق االأمن الغذائي، ولفتت انتباهي 
املب����ادرة الت�سجيعي����ة لفن����دق الريت����ز كارلت����ون 
بتنظيم �سوق املزارعن كل يوم جمعة، ويف جممع 
الرمل����ي، كما ب����ادرت اأ�سواق االأ�����رصة مبنطقة �سار 
بتخ�سي�س ركن خا�س للمنتجات الزراعية املحلية 
ت�سجيع����اً ودعماً للمزارعن، نتطلع ال�ستجابة بقية 

االأ�سواق التجارية الكبرية بدعم املنتج الوطني.

ويف ب����ادرة وطنية ت�ستح����ق التقدير، يحر�س 
الطه����اة يف بع�����س الفن����ادق واملطاع����م على �رصاء 
منتج����ات ال�س����وق يف نهاية ي����وم العر�����س، وذلك 
مل����ا تتميز به من ج����ودة عالية، م����ا ي�سهم يف دعم 
املبيع����ات، ومن جانب����ه يعمل قط����اع الزراعة على 
الفر�س����ة  باإتاح����ة  املجتمعي����ة  ال�رصاك����ة  حتقي����ق 
لبع�����س االأ�رص املنتج����ة واأ�سحاب احل����رف اليدوية 
ببيع منتجاته����م يف ال�سوق، واأي�س����ا ن�رص االإعالنات 

الرتويجية ل�رصكات بحرينية.
نتطلع ملبادرات القطاع اخلا�س بدعم تطوير 
نظ����م االإنتاج والت�سويق الزراعي من خالل م�ساريع 

بحثية تت�سمن ر�س����د �لن�ساط �لزر�عي وت�سخي�ص 
ودرا�س����ة  املعوق����ات  ور�س����د  القائ����م،  الو�س����ع 
جتارب ال����دول امل�سابهة، للوقوف على ال�سلبيات 
واالإيجابي����ات للتج����ارب احلالي����ة وكيفية حتقيق 
اأرب����اح عالية باأقل التكاليف، م����ع االأخذ يف االعتبار 
�سم����ان تواجد املنتج يف االأ�س����واق املحلية بجودة 
عالية و�سعر منا�سب على مدار العام، كل ما نتمناه 
من الزوار احلفاظ على نظافة ال�سوق، وكل ال�سكر 
والتقدير لقطاع الزراعة، اآملن تطور ال�سوق خالل 

االأعوام القادمة ب�سكل اأجمل واأف�سل.

   الناس

hudahazeem
@yahoo.com

مجدي الحلبي

هدى هزيم

sm.adnan56
@hotmail.com

ومضة قلم
محمد 
المحفوظ

نجاة المضحكي



الزياين يرعى ملتقى 
“األواين الإقليمي اخلام�س” 

 
املنام����ة - األ����واين البحري����ن: حت����ت رعاي����ة وزير 
ال�سناعة والتجارة وال�سياحة زايد الزياين، تنظم جمعية 
“األواين البحرين” بالتعاون مع جمعية البحرين لتنمية 
املوؤ�س�س����ات ال�سغ����رة واملتو�سطة ملتق����ى “األواين 
الإقليمي اخلام�س”، وذل����ك يف فندق ال�سراتون يوم 
27 فرباي����ر اجلاري. ويقام امللتق����ى هذا العام حتت 
عنوان “دخول الأ�سواق اخلارجية.. فر�س وحتديات”، 
ويتحدث في����ه عدد من اخل����رباء القت�ساديني ورواد 
ورج����ال الأعمال �سمن حم����اور عديدة ت�سل����ط ال�سوء 
واق����ع ت�سدي����ر املنتج����ات واخلدم����ات البحرينية اإلى 

الأ�سواق التقليدية واجلديدة.

70 مليون دينار لتغطية اأذونات خزانة 
 

املنام����ة - امل�رصف املركزي: اأعل����ن م�رصف البحرين املرك����زي باأنه متت تغطية 
الإ�س����دار رق����مISIN BH0004812044( 1691( من اأذون����ات اخلزانة احلكومية 
الأ�سبوعي����ة الت����ي ي�سدره����ا امل�رصف نياب����ة عن حكوم����ة البحرين. وتبل����غ قيمة هذا 
الإ�س����دار 70 ملي����ون دين����ار لفرتة ا�ستحق����اق 91 يوماً تبداأ ف�����ي 14 فرباير 2018 
وتنتهي يف16مايو 2018، كما بلغ معدل �سعر الفائدة على هذه الأذونات 3.13 % 

مقارنة ب�سعر الفائدة3.12 % للإ�سدار ال�سابق بتاريخ 7 فرباير 2018.
وبل����غ مع����دل �سعر اخل�س����م 99.215 % ومت قب����ول اأقل �سع����ر للم�ساركة بواقع 
99.198 % علماً اأنه قد متت تغطية الإ�سدار بن�سبة 144 %.كما بلغ الر�سيد القائم 

لأذونات اخلزانة مع هذا الإ�سدار ما قيمته 2.160 مليار دينار.

  للتوا�سل:  )ق�سم القت�ساد: 17111455(              ق�سم الإعلنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )ال�سرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434(
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اقتصاد
“جمل�س التنمية”: البحرين اأ�رسع االقت�صادات منًوا يف اخلليج بـ 3.6 % 

امل�ست�سار كوتيلين يدعو لتطوير اخلدمات وال�ستفادة من التطورات ال�سعودية

توقع امل�ست�س���ار القت�س���ادي مبجل�س التنمية 
القت�سادي���ة يارمو كوتيلي���ن اأن ي�ستمر القت�ساد 
البحرين���ي يف حتقيق معدلت منو ه���ذا العام بن�سبة 
3.3 % م���ع ا�ستم���رار منو القطاع���ات غر النفطية، 
رغ���م تطبي���ق �رصيب���ة القيم���ة امل�ساف���ة والإ�سلح 
التدريج���ي لعجز املوازن���ة العامة. واأ�س���ار كوتيلن 
اإل���ى اأن القط���اع غر النفط���ي يف البحرين حقق منواً 
�سنوي���اً بن�سبة 4.8 % يف الأ�سهر الت�سعة الأولى من 
2017، حي���ث بدا باأن هذا القطاع خلل العام 2017 
�سيتجاوز ما حققه م���ن ن�سبة منو يف 2016 اذ بلغت 
4.0 % وذل���ك وفقاً للتقري���ر القت�سادي الف�سلي 

ال�سادر موؤخراً عن جمل�س التنمية القت�سادية.
وذكر جمل�س التنمية اأن يعك�س اأداء القطاع غر 
النفطي ما حققه القت�ساد البحريني من اإجمايل منو 
و�سل اإلى معدل 3.6 % يف الأرباع الثلثة الأولى من 
2017، وهي ن�سبة اأعلى من معدل النمو القت�سادي 
يف 2016 والت���ي بلغ���ت 3.2 %، وهو م���ا يجعل من 
البحري���ن القت�ساد الأ����رصع من���واً يف منطقة اخلليج 

العربي.
وراأى امل�ست�س���ار القت�سادي مبجل����س التنمية 
القت�سادي���ة اأن الإ�سلحات الت���ي ت�سهدها اململكة 
العربي���ة ال�سعودية هي يف �سال���ح ال�سوق البحرينية 
الت���ي ترتبط ب�س���كل وثي���ق بال�سعودية، موؤك���داً اأن 
عوام���ل اجل���ذب الت���ي ميك���ن اأن تخلقه���ا ال�رصكات 
تتجاوز �سالت ال�سينم���ا وغرها، واأن على ال�رصكات 
تطوي���ر منتجات تلب���ي تطلعات املواط���ن وال�سائح 
ال�سع���ودي م���ع وج���ود فر����س كب���رة يتع���ني على 

ال�رصكات اغتنامها.
وبخ�سو����س �رصيب���ة القيم���ة امل�ساف���ة، اأ�س���ار 
يكون���وا  ل  ق���د  امل�ستهلك���ني  اأن  اإل���ى  كوتي���لن 
متفائل���ني اإزاء تطبيق هذه ال�رصيب���ة، لكنه توقع اأن 
يت���م العتياد عل���ى ه���ذه ال�رصيبة خ�سو�س���ا اأنها ل 
ت�س���كل ن�سبة كبرة فهي ل تتج���اوز 5 % وهي اأقل 

بكثر من املعدلت العاملية.
واأ�سار كوتيلين اإلى اأن���ه من الوا�سح اأن هناك 
م�سكل���ة يف الوعي العام اأو وع���ي اجلمهور بخ�سو�س 
�رصيب���ة القيمة امل�سافة، م�ست���دركا اأن الفهم لهذه 
تدريج���ي،  ب�س���كل  �سيت���م  وا�ستيعابه���ا  ال�رصيب���ة 

وم�ستبع���داً اأن ت���رتك اأث���را طوي���ل امل���دى بالن�سبة 
لل�ستهلك.

وب���نينّ كوتيلي���ن اأن حت�س���ن اأ�سع���ار الأملنيوم 
ارتف���اع قيم���ة ال�س���ادرات املحلي���ة  �سي�ساع���د يف 
للخ���ارج، لفتاً اإلى اأن ت�سغي���ل خط ال�سهر ال�ساد�س 
يف “البا” والذي يج���ري العمل عليه ليكون جاهزاً يف 
2019 �سيدف���ع بنم���و قطاع الأملني���وم ب�سكل قوي 

وي�سكل اإ�سافة للقت�ساد الوطني.
مبجل����س  القت�س���ادي  امل�ست�س���ار  وا�ستط���رد 
التنمية القت�سادي���ة “وا�سل القت�س���اد البحريني 
اأداءه ال���ذي رف���ع �سق���ف التوقع���ات عالي���اً بف�سل 
جمموعة م���ن العوام���ل البنيوية والأخ���رى املرتبطة 
بال���دورة القت�سادي���ة، حي���ث نتوق���ع اأن يوا�س���ل 
القت�ساد حيويت���ه يف 2018 وذلك مع تهيئ البيئة 
القت�سادية يف املنطقة لتك���ون اأكرث دعماً لتحقيق 
النمو م���ع زيادة التنوع القت�س���ادي بدعم من حزمة 

من امل�ساريع ال�ستثمارية غر امل�سبوقة”.
واأ�ساف “ن���رى جهوداً متزاي���دة لل�ستفادة من 
حم���ركات النمو القت�سادي ال�ساعد يف املنطقة وما 
ت�سهده من حتولت وذلك اإلى جانب ما حتقق موؤخراً 
م���ن اأداء ق���وي، حيث يدع���م هذا النم���و التح�سينات 
يف الإنتاجي���ة، وا�ستثمار البحري���ن يف البنية التحتية، 
والإ�سلحات الت�رصيعية اإلى جانب تطوير راأ�س املال 
الب����رصي والت���ي ت�ساه���م جميعه���ا يف املحافظة على 

ال�ستدامة والزدهار على املدى البعيد”. 
ويق���ود القطاع اخلا����س النم���و يف القطاع غر 
النفط���ي وذلك مع م���ا ت�سهده اململكة م���ن تر�سيد 

امل�رصوفات، حي���ث ي�ستند الزخ���م الإيجابي للقطاع 
عل���ى الأداء اجلي���د يف ع���دد م���ن املج���الت ومنه���ا 
الفنادق واملطاعم واخلدم���ات الجتماعية والفردية 
واملوا�سلت والت�س���الت واخلدمات املالية والتي 
حقق���ت منواً حقيقياً جتاوز 6 % خلل الأرباع الثلثة 
الأول���ى م���ن 2017. وهو م���ا ي�سر اإل���ى ا�ستمرارية 
التق���دم الق���وي للتنوي���ع القت�س���ادي حي���ث تبلغ 
م�ساهم���ة القطاع غ���ر النفطي اأكرث م���ن 80 % من 

الناجت املحلي الإجمايل.

 4.1 مليار دوالر مشروعات الدعم الخليجي
وعل����ى الرغم م����ن ا�ستفادة النم����و من جمموعة 
من العوامل البنيوية اإل اأنه يظل مدعماً من جمموعة 
وا�سع����ة من ال�ستثم����ارات يف البني����ة التحتية التي 
تع����زز م����ن الن�ص����اط االقت�ص����ادي غ����ر النفطي يف 
الوق����ت الذي ترتاجع فيه اأ�سع����ار النفط وينخف�س 

ت�سر  اإذ  الإنفاق احلكوم����ي، 
التقدي����رات اإلى اأن اإجمايل امل�ساري����ع ال�ستثمارية 
الع����ام  يف  تقريب����ا   %  20 بن�سب����ة  ارتفع����ت  ق����د 
املا�سي وذل����ك بقيادة من امل�ساريع ذات الأولوية 
ال�سرتاتيجي����ة الت����ي تبلغ قيمته����ا 32 مليار دولر 
ويت����م تنفيذها كما ه����و خمطط له����ا. وت�سمل هذه 
امل�ساريع حتديث مط����ار البحرين الدويل، وتو�سعة 
م�سهر �رصك����ة األومنيوم البحري����ن “األبا”، وحتديث 
م�سفاة �رصكة نفط البحري����ن بابكو، حيث ت�سارعت 
عملي����ة التنفيذ يف عدد من امل�ساريع وهو ما يتوقع 
ا�ستم����راره يف 2018. وارتفع����ت قيم����ة امل�ساري����ع 
املطروحة كجزء م����ن �سندوق التنمية لدول جمل�س 
التع����اون اخلليجي من 3.9 مليار دولر خلل 2017 
اإل����ى اأكرث م����ن 4.1 ملي����ار دولر. وت�ساعف تقريبا 
املبل����غ الرتاكمي للنقود الت����ي مت �رصفها من 751 
مليون دولر يف الربع الأخ����ر 2016 اإلى 1.4 مليار 

دولر يف وقت لحق من العام.
وقام����ت البحري����ن بتنفيذ عدد م����ن املبادرات 
الرامي����ة اإل����ى متكينها م����ن ال�ستفادة م����ن فر�س 
النم����و امل�ستقبلي����ة يف القطاع����ات ال�ساعدة وذلك 
اإل����ى جانب الأداء الق����وي للقت�ساد خ����لل الت�سعة 
اأ�سه����ر الأولى من 2017. ونفذت اململكة عددا من 
املب����ادرات يف 2017 ومن �سمنها الإطار الت�رصيعي 
للتكنولوجي����ا املالي����ة وه����و ي�سمل مب����ادرة البيئة 
الرقابي����ة التجريبية والت����ي قبلت فعلي����اً ان�سمام 
�ست �رصكات حتى الآن، كما اأنه من املقرر اأن تطلق 
البحرين اأول مركز متخ�س�س يف جمال التكنولوجيا 
املالية وحا�سنة لل�رصكات يف منطقة ال�رصق الأو�سط 
واأفريقي����ا يف فرباي����ر اجل����اري. و�سيتع����اون خلي����ج 
البحري����ن للتكنولوجيا املالية مع م�����رصف البحرين 
املرك����زي خ�سو�س����ا وح����دة التكنولوجي����ا املالي����ة 

والبتكار، وجمل�س التنمية القت�سادية.

•  امل�ست�سار يارمو كوتيلين متحدثا يف لقاء مع و�سائل الإعلم	

%4.8

التقرير االقتصادي الفصلي: ديسمبر 2017

يعتبر اقتصاد البحرين حاليًا األسرع نموًا في 
دول مجلس التعاون الخليجي، فقد حقق 

نموًا ثابتًا بنسبة %3.6 خالل التسعة أشهر 
األولى من العام.

أرتفع إجمالي االستثمارات في المشاريع 
بنسبة %20 في العام الماضي، بقيادة 

مشاريع البنية التحتية بقيمة إجمالية بلغت 
أكثر من 32 مليار دوالر أمريكي.

يعزى الزخم القوي إلى نمو القطاع غير 
النفطي بنسبة %4.8 في التسعة أشهر 

األولى من العام.

باتت السياسة االقتصادية في المنطقة أكثر 
توجهًا نحو النمو االستراتيجي، ونتج عنها 

تأثير إيجابي على اقتصاد البحرين.
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علي الفردان من املنامة 

اخلليجي  ال��دع��م  م�����س��اري��ع  ارت���ف���اع 
دولر م��ل��ي��ار   4.1 م���ن  اأك����رث  اإل����ى 

ال��ق��ط��اع غر  ي�����س��ل من��و  اأن  ت��وق��ع 
%  4.1 اإل�������ى   2018 ال���ن���ف���ط���ي 

علي نور م�صاعدا للرئي�س التنفيذي بالبحرينية الكويتية للتاأمني

مب�صاركة 500 خبري اليوم وزير املالية يبحث تطوير العالقات مع ال�صفري االأمريكي  انطالق “ميت اآي �صي تي” 

“اإنوف�صت” تنتخب جمل�س اإدارتها اجلديد 

برعاية وزير املوا�سلت والت�سالت

بعد حل ال�سابق لت�سارب امل�سالح

املنام���ة - املوا�س���لت والت�س���الت: تنطل���ق 
�سب���اح الي���وم الثلث���اء الن�سخ���ة الثامنة م���ن موؤمتر 
اآي  “مي���ت  والت�س���الت  املعلوم���ات  تكنولوجي���ا 
�سي ت���ي” ومعر�س البحري���ن ال���دويل للتكنولوجيا 
“بايتك�س” يف مرك���ز اخلليج للمعار�س واملوؤمترات 
بفندق اخلليج، وذلك مب�ساركة قرابة 500 من قادة 
وخ���رباء قط���اع تقني���ة املعلوم���ات والت�س���الت يف 

البحرين واملنطقة. 
ويحت�س���ن موؤمت���ر “مي���ت اآي �س���ي ت���ي” ه���ذا 
الع���ام العدي���د من اجلل�س���ات وور�س العم���ل ب�سكل 
اأ�سا�س���ي مو�سوع “التحول الرقم���ي”، وي�سارك فيه 

نخبة م���ن املتحدثني م���ن داخل البحري���ن وخارجها، 
يتناول���ون عددا م���ن مو�سوع���ات ال�ساع���ة التقنية، 
واآخ���ر معطي���ات هذا القط���اع يف الأ�س���واق العاملية، 
اإ�ساف���ة اإلى ا�ستعرا����س جملة من ق�ساي���ا اأ�سا�سية 
ت�سكل مرتكزات مهم���ة يف �سناعة تقنية املعلومات 

والت�سالت.
ويجم���ع املوؤمتر حت���ت �سقف واح���دة، الأطراف 
الفاعل���ة كاف���ة يف جمتم���ع تكنولوجي���ا املعلوم���ات 
والت�سالت لتبادل املعرفة وتنمية فر�س الأعمال، 
ف�سل عن البحث عن حلول اأكرث متانة يف هذا القطاع. 
كم���ا ت�سع���ى ه���ذه الفعالي���ة اإل���ى تعزي���ز القدرات 

البتكاري���ة وتن�سي���ط املواه���ب املحلي���ة يف قط���اع 
والت�سالت.وي�س���م ميت  املعلوم���ات  تكنولوجي���ا 
اآي �س���ي تي منذ انطلقته الع���ام 2009 يف البحرين، 
جمموعة متنوعة من الأن�سطة والفعاليات مثل ور�س 
العمل وجل�سات لقاءات رجال الأعمال وعر�س فر�س 
امل�ساركة يف املعار�س، التي تهدف اإلى تعزيز خربة 
امل�ساركني، ومتكينهم من تبادل املعارف والأفكار 
واخل���ربات عرب خمتلف املن�سات. ويعد هذا املوؤمتر 
جتمعا لأكرب ال�رصكات واملحرتفني العاملني يف قطاع 
الت�سالت وتكنولوجيا املعلومات للتعرف على اآخر 
التوجهات وامل�ستجدات يف هذا القطاع �رصيع التغر.

وافقت اجلمعية العامة العادي���ة ل�رصكة اإنوف�ست 
اأم����س على زي���ادة عدد اأع�س���اء جمل����س الإدارة من 5 
اإلى 7، فيم���ا انتخبت الأع�ساء اجلدد لل�سنوات الثلث 
املقبل���ة.  وف���از كل م���ن عمر �س���امل املط���وع، وب�سار 
نا�رص التويجري، ويعق���وب يو�سف علي بندر )ممثلن 
عن بي���ت ال�ستثمار اخلليجي( وم�س���اري فوؤاد �سعود 
الف���وزان، وخال���د عبدالعزيز الغ���امن، وم�سعل يو�سف 

مطلق الزايد، وعبدالرحمن ه�سام الن�سف. 
وبقي �سعر �سهم ال�رصكة ثابتا يف بور�سة البحرين 
ثابت���ا عند 290 فل�ًسا، وهو حماف���ظ على هذا املنوال 
منذ بداي���ة �سهر دي�سمرب املا�س���ي، حيث كان �سعره 

قب���ل ذل���ك التاريخ عن���د 320 فل�ًسا، وفًق���ا للبيانات 
املن�سورة على موقع البور�سة. 

وتبلغ القيم���ة ال�سوقية للمجموع���ة 31.3 مليون 
دينار ما ن�سبته 0.41 % م���ن اإجمايل القيمة ال�سوقية 

للبور�سة والتي تقدر بنحو 7.42 مليار دينار.
واأ�سبحت ملكية كبار امل�ساهمني ب�رصكة اإنوف�ست 
وفًق���ا لأحدث البيانات املن�س���ورة كالآتي:- بنك دبي 
الإ�سلمي الإماراتي بن�سبة 6.893 %، وبيت ال�ستثمار 
اخلليج���ي 13.61 %، و�رصكة ميكانيزم للتجارة العامة 
8.708 %، وعل���ي عبدالرحي���م حمم���د فخ���رو ميتلك 

.% 5.049
وكان���ت املجموع���ة اأو�سح���ت ي���وم 31 يناير اأن 
م����رصف البحرين املركزي اأجرى خ���لل زيارة تفتي�سية 

مراجعة على ا�ستثمارات ال�رصكة، وتبني وجود تعار�س 
بني اأح���د ال�ستثم���ارات وقان���ون ال����رصكات التجارية 
البحرين���ي متعلق حتديًدا بقواعد امل�سلحة ال�سخ�سية 
ومبداأ ت�س���ارب امل�سالح، اإ�سافة اإل���ى خمالفة اأنظمة 
وقواع���د امل����رصف املرك���زي. اإذ وافق بع����س اأع�ساء 
جمل����س الإدارة املنحل عل���ى ا�ستثمار مببلغ 5 مليني 
دين���ار كويت���ي يف حمفظ���ة ا�ستثمارية ب���اإدارة اإحدى 
ال�رصكات الكويتية ذات العلقة ببع�س اأع�ساء جمل�س 
الإدارة مم���ا يع���د خمالفة، وعليه ق���دم 4 من 5 اأع�ساء 
من جمل����س الإدارة ا�ستقالتهم، مم���ا اأدى اإلى اعتبار 

املجل�س منحل بن�س القانون.
وبالت���ايل دعت ال�رصك���ة لجتماع جمعي���ة عمومية 

لنتخاب جمل�س اإدارة جديد.

الكويتي���ة  البحريني���ة   - املنام���ة 
البحريني���ة  ال�رصك���ة  عين���ت  للتاأم���ني: 
الكويتي���ة للتاأم���ني، عل���ي اإبراهيم نور 
يف وظيف���ة م�ساع���د الرئي����س التنفيذي 

للخدمات امل�ساندة والتطوير.
وق���ال الرئي����س التنفي���ذي لل�رصكة، 
اإبراهيم الري�س “نح���ن فخورون بتعيني 
عل���ي نور يف هذا املن�س���ب، حيث يعترب 
م���ن ال�سباب البحرينيني املتميزين ومن 
�س���وق  واملوؤه���لت يف  الكف���اءات  ذوي 

التاأمني”. 
ع���لوة على ذلك فه���و يتمتع بخربة 
وا�سع���ة يف جم���ال التاأم���ني تتج���اوز 22 
عام���اً، حيث �ستك���ون من �سم���ن مهامه 
درا�س���ة وتطوير حل���ول وفر�س خمتلفة 
م���ن �ساأنها اأن ت�ساع���د يف تطوير ال�رصكة 
وخدماته���ا وتعزي���ز موقعه���ا الري���ادي 
�سي����رصف  وكذل���ك  التاأم���ني،  �س���وق  يف 
عل���ى ق�س���م العلق���ات العام���ة، ومراكز 

يف  املوج���ودة  ال�سخ�سي���ة  التاأمين���ات 
خمتل���ف اأنح���اء اململكة، وق�س���م مراقبة 
اجل���ودة وتكنولوجيا املعلوم���ات. ي�سار 
اإلى اأن علي نور قد �سغل وظائف اإدارية 
عدة قبل ان�سمام���ه للبحرينية الكويتية 
للتاأم���ني كان اآخرها نائب���اً للمدير العام 

ب�رصكة التكافل الدولية.

املنام���ة - وزارة املالي���ة: بح���ث وزي���ر 
املالي���ة ال�سيخ اأحمد بن حمم���د اآل خليفة مع 
ال�سف���ر الأمرك���ي ل���دى البحري���ن، ج�س���ن 
وتطوي���ر  دع���م  �سب���ل  �سيربي���ل،  هيك����س 
العلق���ات يف جوانبها املالي���ة والقت�سادية 
مب���ا يحق���ق امل�سلح���ة امل�سرتك���ة للبلدي���ن 

و�سعبيهما.
مبكتب���ه  اجتم���ع  املالي���ة  وزي���ر  وكان 

بال���وزارة �سب���اح اأم����س الثن���ني 12 فرباير 
2018 مع �سفر الوليات املتحدة الأمركية 
لدى البحرين، حيث مت خلل الجتماع التنويه 
مبدى التقدم ال���ذي مت حتقيقه على �سعيد 
العلق���ات الثنائية الوثيق���ة التي جتمع بني 
البلدي���ن ال�سديق���ني. كم���ا مت ا�ستعرا����س 
اأح���دث التطورات وامل�ستج���دات ذات ال�سلة 

بالقت�ساد العاملي. 

• علي نور 	

املحرر االقت�صادي
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“�لبحرين �لإ�سالمي” يحقق 10.1 مليون دينار �أرباحا للعام 2017 
بزيادة قدرها 20 %.. و30 % انخفا�ضا يف التمويالت املتعرثة  

املنام����ة - بن����ك البحري����ن الإ�ضالم����ي: �ضج����ل 
بن����ك البحرين الإ�ضالم����ي )BisB( ربحاً قدره 10.1 
ملي����ون دين����ار لل�ضن����ة املنتهي����ة يف 31 دي�ضم����ر 
2017، مقارنة بربح وقدره 8.4 مليون دينار للعام 
املا�ض����ي، اأي بزيادة قدرها 20 %. كما حقق البنك 
خالل الرب����ع الأخري من 2017 ربح����اً بلغ 4.7 مليون 
دينار مقارنة بربح ق����دره 4.1 مليون دينار للفرتة 
نف�ضها من العام املا�ضي، اأي بزيادة قدرها 15 %.
وق���ال رئي�س جمل����س الإدارة ع�ض���ام عبداهلل 
فخرو اإنه يف ال�ضنة املالية املنتهية يف 31 دي�ضمر 
2017 حقق البنك دخالً ت�ضغيلياً بلغ 42.9 مليون 
دين���ار مقارن���ة ب���� 41.7 ملي���ون دين���ار يف الع���ام 
املا�ض���ي، اأي بزي���ادة  قدره���ا  %2.9، م�ضيف���اً 
اأن جمل����س الإدارة قد قرر اأخ���ذ �ضايف خم�ض�ضات 
انخفا����س القيمة خ���الل ال�ضنة مببلغ وق���دره 6.2 
ملي���ون دينار مقارنة ب���� 9.7 مليون دينار يف العام 

املا�ضي.
وبينّ فخرو اأن جمموع الدخل الت�ضغيلي للربع 
الأخري من 2017 قد بلغ 10.3 مليون دينار مقارنة 
ب���� 13.1 ملي���ون دينار للف���رتة نف�ضها م���ن العام 
املا�ضي، وبلغ �ضايف خم�ض�ضات انتفت احلاجة لها 
1.3مليون دينار للرب���ع الأخري من 2017، مقارنة 
ب�ضايف خم�ض�ضات انخفا�س قيمة املوجودات 3.8 

مليون دينار للفرتة نف�ضها من العام املا�ضي.
واأعل���ن رئي����س جمل����س الإدارة ع���ن ت�ضديق 
املجل�س على البيانات املالية للبنك لل�ضنة املالية 

اأع���رب  املنتهي���ة يف 31 دي�ضم���ر 2017، حي���ث 
املجل�س ع���ن ر�ضاه بالنتائج الت���ي تعك�س حت�ضن 
م�ضتوى الأداء املايل للبنك وجناح �ضري خطة العمل 

نحو الجتاه ال�ضحيح خالل العام.
وقال فخ���رو اإن���ه على الرغ���م م���ن التحديات 
القت�ضادي���ة ال�ضعبة التي تتعر����س لها املنطقة 
واملناف�ض���ة احلادة يف ال�ضوق، اإل اأن البنك ا�ضتطاع 
احلفاظ على ميزاني���ة ومعدلت �ضيولة جيدة خالل 
العام، موؤكداً اأن اإدارة البنك حري�ضة على ال�ضتمرار 
يف تطبي���ق �ضيا�ض���ة عملها احل���ذرة واملحافظة يف 
خمتلف املعامالت والتمويالت التي يقدمها البنك.

من جانب���ه، اأع���رب الرئي�س التنفي���ذي للبنك 
ح�ض���ان اأمي ج���رار ع���ن ارتياحه للنتائ���ج املالية، 
والت���ي �ضاه���م يف حتقيقها جمي���ع منت�ضبي البنك، 
مو�ضحاً باأن البنك يعتمد على الإيرادات والر�ضوم 
م���ن التموي���الت والأن�ضطة الرئي�ض���ة، والتي متثل 
100 % م���ن جمم���وع الدخل، اإ�ضاف���ة اإلى اجلهود 
امل�ضتم���رة يف تو�ضع���ة قاعدة زبائ���ن البنك �ضمن 

اإطار �ضيا�ضة البنك اجلديدة.
واأو�ض���ح جرار اأن التموي���الت الإ�ضالمية زادت 
بن�ضبة 11 %، اإ�ضاف���ة اإلى زيادة ح�ضابات الزبائن 
بن�ضبة 18 % عن 2016، كما زادت تكلفة الودائع 
ع���ن العام املا�ض���ي بن�ضبة 72 %، م�ض���رياً اإلى اأن 
البنك يتمتع مبوؤ�رش �ضيولة جيد يقف عند 12.2 % 
ومع���دل كفاية راأ�س املال عن���د 19.43 %، وياأتي 
ذل���ك كنتيج���ة اإيجابي���ة لل�ضيا�ضة احلكيم���ة التي 

ينتهجه���ا البنك، وم���ا و�ضلت اإلي���ه مراحل تطبيق 
اإ�ضرتاتيجي���ة عم���ل البن���ك “ اإ�رشاق – الع���ودة اإلى 

الأ�ضا�ضيات” من تقدم ملحوظ وملمو�س.
وقال ج���رار اإن البنك م���ازال م�ضتمر يف عملية 
التخل����س م���ن اأ�ضول���ه غ���ري املنتج���ة وتخفي����س 
الت�ضهي���الت املتع���رثة، حيث يتطلب ذل���ك مزيداً 
من الوقت واجلهد يف �ضبي���ل تعزيز عمليات اإدارة 

اأ�ضول البنك وباأف�ضل ال�ضبل املتاحة. 
ع���دد  بتوقي���ع  البن���ك  قي���ام  ج���رار  واأك���د 
م���ن التفاق���ات ومذك���رات التفاه���م م���ع ����رشكاء 
اإ�ضرتاتيجي���ي داخ���ل املنطق���ة وخارجه���ا، مث���ل 
تد�ضين���ه لرنام���ج “متوي���ل بال����س” بالتعاون مع 
متك���ي ومبحفظة مالي���ة بلغت 20 ملي���ون دينار 

لدعم املوؤ�ض�ضات املتو�ضطة والكبرية يف اململكة، 
وتوقيعه ملذكرة تفاهم ثالثية الأطراف بي البنك 
والتكاف���ل الدولي���ة وتر�ضت ري لتق���دمي خدمات 
التاأم���ي عل���ى �ضندات �ضم���ان تنفي���ذ امل�ضاريع، 
 Flat6 Labs وتوقيعه لتفاقية تفاهم م���ع �رشكة
لتق���دمي برام���ج الت�رشيع جلذب ال����رشكات النا�ضئة 

املهتمة بالبتكار يف قطاع اخلدمات املالية.
املا�ض���ي  الع���ام  نهاي���ة  البن���ك  يف  واأطل���ق 
تطبيق���ه للهواتف الذكية “الإ�ضالمي الإلكرتوين”، 
والذي يعتر من اأف�ض���ل التطبيقات امل�رشفية يف 
اململكة، حيث لقى ا�ضتح�ض���ان ور�ضا العديد من 
زبائن البنك ملا يقدمه من حلول وخيارات م�رشفية 
متع���ددة وبكل اأم���ان وي�رش، م�ضيفا ب���اأن البنك قد 

تفرد يف جم���ال توفري حلول دف���ع ذكية ومتطورة 
ليك���ون اأول بن���ك اإ�ضالمي يف البحري���ن وذلك عر 
تد�ضينه خلدمة “بنفت بي” للزبائن من فئة التجار 

وذلك بالتعاون مع �رشكة بنفت. 
واأ�ض���ار جرار اإلى اأن البنك �ضيفتتح قريباً ثاين 
فرع رقمي له يف البحري���ن، والذي �ضيقدم خمتلف 
اأن���واع اخلدم���ات امل�رشفي���ة للزبائ���ن وبا�ضتخدام 
اأح���دث التقني���ات الرقمي���ة؛ به���دف اإجن���از جميع 
املعام���الت امل�رشفية ذاتي���اً واإلكرتوني���ا ويف اأقل 
ف���رتة زمنية ممكن���ة، علماً باأن���ه �ضيتوافر يف الفرع 

الرقمي موظفون متخ�ض�ضون مل�ضاعدة الزبائن.
و اأعل���ن ج���رار ع���ن قي���ام البن���ك خ���الل العام 
املا�ض���ي بتعزيز فري���ق الإدارة التنفيذية بكوادر 
بحرينية موؤهلة، وذلك عر ترقية عدد من الطاقات 
البحريني���ة ال�ضبابي���ة الطموح���ة بالبن���ك، وتعيي 
كف���اءات بحرينية جديدة اأخ���رى ذات خرة وا�ضعة، 
من �ضمنه���ا اأول امراأة بحرينية ل�ضغر من�ضب مدير 
عام اخلدم���ات امل�رشفية لالأفراد خالل م�ضرية عمل 

البنك.
وعق���د البنك خالل الع���ام املا�ضي العديد من 
الرام���ج وال���دورات التدريبي���ة عالي���ة امل�ضت���وى 
ملوظفي���ه م���ن خمتل���ف امل�ضتوي���ات الإدارية ويف 
جم���الت عديدة؛ بهدف �ضق���ل وتطوير مهاراتهم 
يف العم���ل، حي���ث اأحل���ق 7 م���ن مدرائ���ه للم�ضاركة 
يف برنام���ج تطوي���ر القيادي���ي م���ن كلي���ة داردن 

الأمريكية.

�لزياين ي�ستعر�ض �لعالقات مع �لأعمال �لبحريني �لأمريكي

“يونريول” ت�ستثمر يف “م�سنع حديد �لت�سليح” باحلد

“جتار 2018”: �سنعيد لـ “�لغرفة” دورها �لطبيعي و“بر�ستيجها”
تهدف حللول اقت�ضادية جادة.. ومتثل القوة احلقيقية

املنام���ة - كتل���ة جت���ار 2018: قالت كتلة 
“جتار 2018” التي �ضتخو�س انتخابات جمل�س 
اإدارة غرف���ة جت���ارة و�ضناعة البحري���ن املقبلة 
“اإن الدولة باأم�س احلاجة اليوم اإلى اإيجاد حلول 
اقت�ضادي���ة، ودعم الو�ضع امل���ايل، والنهو�س 
باحلركة التجارية يف البحري���ن، والغرفة ينبغي 
اأن يك���ون له���ا دوراً فاع���اًل يف ه���ذه املهم���ة، 
باعتبارها اأحد كيانات �ضنع القرار القت�ضادي 
الثالثة اإلى جان���ب املجل�س الت�رشيعي وال�ضلطة 

التنفيذية )احلكومة(”. 
وق���ال رجل الأعمال، وع�ض���و الكتلة، جميل 
الغن���اه، يف بي���ان �ضادر ع���ن الكتلة اأم����س “اإنَّ 
الدول���ة يف مرحل���ة اقت�ضادي���ة انتقالي���ة خالل 
اخلم����س �ضن���وات املقبل���ة، و�ضتحت���اج لإ�ضناد 
القط���اع اخلا����س للم�ضارك���ة يف ه���ذه املرحلة 
املهم���ة واحلا�ضم���ة م���ن التاري���خ القت�ضادي 
الت���وازن  اإع���ادة  يف البحري���ن، وذل���ك به���دف 
القت�ضادي يف اململكة، ولن يتاأتي ذلك اإل من 
خ���الل غرفة جتارة و�ضناعة قوي���ة، تدرك متاماً 
اأهمية ه���ذه املرحل���ة، وميكنها ب���ذل ق�ضارى 
جهده���ا للدفع بعجل���ة القت�ض���اد اإل���ى الأمام 

بالقيام بعملها على اأكمل وجه”. 
وا�ض���اف “اأنَّ )بي���ت التج���ار( ه���و املمثل 
الوحي���د لل�ضارع التجاري، وم���ن الأهمية مبكان 
اأن يك���ون م�ضدر قوة التاج���ر، وملهم املجل�س 
اأرح���ب  اآف���اق  لفت���ح  واحلكوم���ة  الت�رشيع���ي 
خدم���ة لقت�ضاد الدول���ة، و�ضعياً حل���ل الو�ضع 
القت�ض���ادي املتع����رش، ال���ذي يواج���ه احلكومة 

ويواجه الدولة باأكملها”.
ينبغي اأن يكون التجار جزءاً من الت�ضحيح، 
وامل�ضارك���ة الفعلية التي تع���م بالنفع، بدل اأن 

يك���ون متذمراً اأو غري فاع���ل اأو �ضلبي احل�ضور. 
وتق���ول رائ���دة الأعم���ال �ضونيا جناح���ي، ع�ضو 
كتلة “جتار2018” “�ضن�ضعى اإلى حتويل غرفة 
جت���ارة و�ضناعة البحرين اإل���ى ممثل ديناميكي 
فاع���ل لأع�ضائه���ا؛ لت�ضب���ح م�ض���اركاً موؤثراَ يف 
�ضن���ع الق���رارات القت�ضادي���ة”، ُمو�ضح���ة اأن 
ا�ضرتاتيجية الكتلة تقوم على اأربعة حماور هي: 

ال�ضمولية، املرونة، الريادة، الإبداع، البتكار.
اأما رج���ل الأعمال با�ضم ال�ضاع���ي فقال اإنه 
ينبغ���ي حتقي���ق برنامج عم���ل متكام���ل، وهذا 
الرنام���ج يرتك���ز عل���ى ثواب���ت منه���ا “تطوير 
امل�ضارك���ة  خ���الل  م���ن  والأنظم���ة  الت�رشيع���ات 
املبا�رشة يف معاجل���ة التحديات املف�ضلية التي 
مقدمته���ا  ويف  البحرين���ي،  القت�ض���اد  تواج���ه 
معاجل���ة تنام���ي الدي���ن الع���ام، وانعكا�ضات���ه 
ال�ضلبية على اأداء ال�ض���وق البحرينية، بالتعاون 
ال�ضرتاتيج���ي مع اجله���ات املعنية للخروج من 

دوامة تراكم ذلك الدين، وت�ضخم �ضلبياته.” 
وي�ضي���ف: “هن���اك ����رشورة لو�ض���ع ت�ضور 
ل�ضياغ���ة نظ���ام بيئ���ي )Ecosystem( م���رن 
وديناميكي يبني قنوات الت�ضال التي توؤ�ض�س 
لعالق���ة تعاون بي الغرفة م���ن جهة والهيئات 
احلكومي���ة واجله���ات ذات العالق���ة الأخرى من 
جه���ة ثاني���ة القادرة عل���ى الو�ض���ول للمعادلة 
واخلا����س  الع���ام  القطاع���ي  ب���ي  ال�ضليم���ة 
و�ضهرهما يف بوتقة واح���دة توؤ�ض�س لل�ضفافية 
القت�ضادي���ة املطلوبة، وت�ضم���ن تن�ضيط قيم 
التناف�ضية ال�رشيف���ة، وحتقق النمو القت�ضادي 
املن�ضود، كي ت�ضتعي���د البحرين مكانتها التي 

ت�ضتحقها بي الدول املتقدمة”.
من جهت���ه، اأك���د رج���ل الأعمال فري���د بدر 

“نه���دف من خ���الل ثوابتنا اإلى تقوي���ة الغرفة 
لتمكينه���ا م���ن ا�ضتع���ادة دوره���ا الطبيع���ي، 
الأعم���ال  لرج���ل  وحي���د  كممث���ل  واملنطق���ي، 
البحرين���ي ك���ي ميار����س حقوق���ه امل�رشوعة يف 
�ضنع القرار الذي ي�ضخ����س امل�ضكالت، وي�ضع 
احلل���ول، وير�ض���م اخلطط، وينف���ذ امل�رشوعات، 
الت���ي حتتاجه���ا ال�ض���وق البحريني���ة م���ن اأج���ل 

ا�ضتعادة �ضحتها والنهو�س مب�ضوؤولياته”. 
القت�ضادي���ة  املن�ض���ة  “بن���اء  ويتاب���ع 
الأفقي���ة الكف���وءة الت���ي ت�ضاعد عل���ى ت�ضجيع 
الراأ�ضمال املحل���ي، وت�ضتقط���ب ال�ضتثمارات 
الأجنبي���ة، وا�ضتخدامه���ا كركي���زة لالإنطاق نحو 
القطاع���ات العمودية مثل ال�ضناع���ات املالية 
وامل�رشفي���ة، وال�ضياحة التقليدي���ة، وال�ضحية، 
والتعليمي���ة؛ لتحقي���ق التكام���ل املن�ضود بي 
مكونات القت�ضاد التقليدي واآليات القت�ضاد 

احلديث، ومتطلباته”. 
ال���ى ذلك ق���ال رج���ل الأعم���ال عزير حممد 
عثمان “�ضنعمل عل���ى البتكار يف جذب روؤو�س 
الأم���وال والتجارة الدولي���ة، وهذه مهمة لي�ضت 
بال�ضهلة، لكننا منتلك ال�ضرتاتيجية والرنامج 
لتحقي���ق ذل���ك، وهدفن���ا م���ن خ���الل ذل���ك هو 
ا�ضتع���ادة البحرين ملكانته���ا التاريخية كمركز 
جتاري و�ضناعي متميز يف منطقة اخلليج، يوؤمن 
لها ممار�ضة دوره���ا الريادي كم�ضدر من جهة، 
وتنمي���ة قدرته���ا ال�ضتريادية من جه���ة ثانية، 
من خالل التعاون مع اجله���ات الر�ضمية لو�ضع 
منظومة ت�رشيعي���ة وقانونية متكاملة تدافع عن 
حقوق رجل الأعمال البحريني من جانب، وت�ضجع 
تدفق ال�ضتثم���ارات الأجنبية املبا�رشة واإ�ضالح 

القواني القائمة من جانب اآخر”.

املنامة -ال�ضناع���ة والتجارة وال�ضياحة: 
ا�ضتعر�س وزير ال�ضناعة والتجارة وال�ضياحة 
زاي���د الزياين م���ع املدير التنفي���ذي ملجل�س 
الأعم���ال البحرين���ي الأمريك���ي جنيف���ري ميل 
القت�ضادي���ة  العالق���ات   Jennifer Miel
الثنائي���ة والعريقة بي البحري���ن والوليات 
املتح���دة الأمريكي���ة.  وكان الزياين ا�ضتقبل 
مبكتب���ه اأم����س املدي���ر التنفي���ذي ملجل����س 
الأعمال البحريني الأمريك���ي، بح�ضور رئي�س 
اجلانب البحريني يف جمل�س الأعمال البحريني 
الأمريك���ي، خالد را�ضد الزياين، ورئي�س غرفة 
التجارة الأمريكية يف البحرين، قي�س الزعبي، 
وع���دد م���ن اأع�ض���اء املجل�س الذي���ن يزورون 
اململك���ة حالي���اً يف اإط���ار فعالي���ات “اأ�ضبوع 

اكت�ضف اأمريكا 2018”.
وتط���رق الوزي���ر اإلى امل�ضاع���ي احلثيثة 
وامل�ضتمرة التي تبذله���ا حكومتا البلدين يف 
�ضبيل تطوي���ر العالقات وتعزيزه���ا بال�ضكل 
الذي يرقى اإلى طموح���ات قيادتي البلدين، 
ومذك���رات  التفاق���ات  ظ���ل  يف  خ�ضو�ض���ا 

م���ن  والت���ي  بينهم���ا،  امل�ضرتك���ة  التفاه���م 
اأهمه���ا اتفاقية التجارة احل���رة التي اأ�ضهمت 
يف م�ضاعف���ة حج���م املب���ادلت التجارية بي 

البلدين ال�ضديقي.
واأكد الزياين اأهمي���ة الزيارات املتبادلة 
والفعالي���ات امل�ضرتكة يف ر�ض���م التوجهات 
امل�ضرتكة، وتطوي���ر العالقات بال�ضكل الذي 
يحقق الأه���داف امل�ضرتكة، لفت���اً يف الوقت 
ذات���ه اإل���ى اأهمي���ة املوؤ�ض�ض���ات امل�ضرتك���ة 
وا�ضتح���داث  خل���ق  يف  الأعم���ال  وجمال����س 
املبادرات وامل�ضاري���ع املختلفة، وم�ضريا يف 
الوقت ذاته اإلى الدور املتميز الذي يقوم به 
جمل�س الأعمال البحرين���ي الأمريكي وجهوده 
الكب���رية يف ترجمة ه���ذا التوج���ه، اإ�ضافة اإلى 
الدع���م الكبري ال���ذي تبديه حكوم���ة البحرين 
يف الدف���ع باجتاه فتح اآف���اق اأو�ضع للعالقات 
الثنائي���ة، وتق���دمي الت�ضهيالت كاف���ة التي 
ال�ضتثم���ار،  حرك���ة  ت�ضجي���ع  �ضاأنه���ا  م���ن 
وقي���ام امل�ضاريع امل�ضرتك���ة يف كال البلدين 

ال�ضديقي. 

املنام���ة - ت�ضتع���د �رشك���ة يونيفر�ضال 
رولن���ج الرائ���دة يف �ضناع���ة حدي���د الت�ضليح 
يف البحري���ن لزي���ادة قدرته���ا بحل���ول الربع 
الراب���ع من الع���ام 2018. وتهدف ال�رشكة اإلى 
تو�ضي���ع ح�ضتها يف �ض���وق البحرين والبدء يف 
الت�ضدير من خالل حت�ض���ي كفاءتها وزيادة 
طاقته���ا الإنتاجي���ة. وذلك بع���د النجاح الذي 
حققته “يونريول” موؤخ���را باإنتاج املقا�ضات 
كاف���ة. وذكر بيان لل�رشكة اأم�س اأنه “من خالل 
هذا ال�ضتثم���ار، �ضيكون لدى �رشكة يونريول 
القدرة على ا�ضتخ���دام املواد اخلام املحلية، 
وخلق املزيد من فر�س العمل وتقليل مقدار 

النق����س التج���اري يف البحري���ن م���ن واردات 
حدي���د الت�ضلي���ح مبق���دار 50 ملي���ون دينار 
�ضنوي���ا”. واأ�ض���ارت يون���ريول اإل���ى الو�ض���ع 
احل���ايل ل�ضترياد حديد الت�ضليح يف البحرين، 
حيث يتم ا�ضترياد العدي���د من انواع اجلودة 
املختلف���ة من خمتل���ف البل���دان، وتقرتح اأن 
تك���ون اجل���ودة موح���دة حت���ت مظل���ة واحدة 
مع طريقة اأق���وى ملراقبة اجل���ودة من جانب 
ال�ضلطات العامة امل�ضوؤول���ة. واأ�ضاف البيان 
“تث���ق ال�رشك���ة باأرق���ام القت�ض���اد البحريني 
القوية وت���رى طلبا قويا على احلديد مدعوما 

من امل�ضاريع اخلا�ضة والعامة”.

• فريد بدر	 • عزير حممد عثمان	 • �ضونيا جناحي	 • جميل الغناه	

• •ع�ضام فخرو 	 ح�ضان جرار 	

57 % من �ل�رشكات �لعائلة و�ثقة بفر�ض �لنجاح 2018
املنام���ة -ك���ي ب���ي اإم ج���ي: اأب���دت ال����رشكات 
العائلي���ة ثق���ًة يف فر�س جناحه���ا يف الع���ام 2018، 
يف ظ���لنّ تكينّفه���ا مع “الواق���ع اجلدي���د” املتمثل يف 
انخفا�س اأ�ضعار النفط والتط���ونّرات اجليو�ضيا�ضية، 
وذلك وفقاً لتقرير جديد ن�رشته موؤخرا �رشكة “كي بي 
اإم جي” بعنوان “ا�ضتطالع ال�رشكات العائلية يف دول 
جمل�س التع���اون اخلليج���ي 2017”. يحل���ل التقرير 

ويناق����س اآراء اأكرث من 40 قائ���دا من قادة ال�رشكات 
العائلية من �ضت دول من جمل�س التعاون اخلليجي، 
ه���ات وامل�ضائل الت���ي توؤثر يف  فيما يتعلنّ���ق بالتوجنّ

قطاع ال�رشكات العائلية.
ويق���ول رئي�س ا�ضت�ض���ارات ال����رشكات العائلية 
لدى “كي بي اإم ج���ي” ال�رشق الأو�ضط وجنوب اآ�ضيا، 
ل ال����رشكات العائلية يف  هاري����س جوبين���اث “ت�ض���كنّ

دول جمل����س التع���اون اخلليج���ي، ركي���زة مهمة من 
ركائ���ز القت�ضاد يف املنطقة. وق���د اأبدى 57 % من 
الذين متنّ ا�ضتط���الع اآرائهم عن ثقتهم بفر�س جناح 
اأعماله���م يف الع���ام 2018، وهذا يعد موؤ����رشا اإيجابيا 

على الرغم من ظروف املنطقة القت�ضادية”.
اأظهر ال�ضتطالع بقاء عن�رش النمو اأولويًة ق�ضوى 
ل���دى اأعمال الكثري من ال�رشكات العائلية، ويركز 81 

% من هذه ال�رشكات عل���ى حت�ضي معدنّلت الربحية 
���ز 55 % منها على زي���ادة الإيرادات. عند  فيم���ا تركنّ
امتداد ال����رشكات العائلية عر الأجيال، من ال�رشوري 
اأن يت���م احل�ضول على ن�ض���ب كافية من الأرباح؛ كي 
يتم توزيعها على عدد الأع�ضاء املتنامي. وقد اأ�ضار 
قرابة ن�ضف الذين متنّ ا�ضتط���الع اآرائهم اإلى ارتفاع 
حدة املناف�ض���ة )عائق حمتمل للنم���و( وم�ضدر قلق 

كبري؛ لذلك، من الطبيعي اأن نرى 38 % من ال�رشكات 
يف التقري���ر تخطط لتنويع منتجاتها وخدماتها، و23 

% منها ت�ضعى لدخول اأ�ضواق جديدة.
كما اأن اإيج���اد التوازن املنا�ضب ما بي م�ضالح 
ل م�ضدر قلق رئي�س  العائل���ة وم�ضالح ال�رشكة ي�ض���كنّ
م���ن   %  77 اعت���ره  وق���د   - العائلي���ة  لل����رشكات 

امل�ضاركي م�ضاألًة يف غاية الأهمية. 



تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها السيد 
/ أوائل البحرين لالستشارات باعتباره املصفي القانوني لشركة آر جي للعطورات 
ذ.م.م،املسجلة كشركة ذات مسؤولية محدودة مبوجب القيد رقم 101747 ، طالبا 
السجل  من  وشطبها  اختياريه  تصفية  الشركة  تصفية  إعمال  انتهاء  إشهار 
بقانون  باملرسوم  الصادر  التجارية  الشركات  قانون  إلحكام  وفقا  وذلك   ، التجاري 

رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل 

إعالن رقم )1(لسنة 2018
بشان إشهار انتهاء أعمال تصفية 

شركة آر جي للعطورات ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
ـ  االين  لشركة  القانوني  املصفي  باعتباره  لالستشارات  البحرين  أوائل   / السيد 
تيك لنظم تكنولوجيا املعلومات ذ.م.م،املسجلة كشركة ذات مسؤولية محدودة 
مبوجب القيد رقم 104537-1 ، طالبا إشهار انتهاء إعمال تصفية الشركة تصفية 
الشركات  قانون  إلحكام  وفقا  وذلك   ، التجاري  السجل  من  وشطبها  اختياريه 

التجارية الصادر باملرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل 

إعالن رقم )10124(لسنة 2018
بشان إشهار انتهاء أعمال تصفية 

شركة االين ـ تيك لنظم تكنولوجيا املعلومات ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
الفردان  لشركة  القانوني  املصفي  باعتباره  كاظم  عبداهلل  خديجة   / السيدة 
املسجلة  الفردان  كاظم  عبداهلل  خديجة  وملالكتها  ش.ش.و،  والتفريغ  للشحن 
69811 ، طالبا إشهار انتهاء إعمال  كشركة الشخص الواحد مبوجب القيد رقم 
وفقا  وذلك   ، التجاري  السجل  من  وشطبها  اختياريه  تصفية  الشركة  تصفية 

إلحكام قانون الشركات التجارية الصادر باملرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل 

إعالن رقم )556(لسنة 2018
بشان إشهار انتهاء أعمال تصفية 

شركة الفردان للشحن والتفريغ ش.ش.و

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
لشركة  القانوني  املصفي  باعتباره  سبيعي  عواد  سليم  عيسى  سليم   / السيد 
شركة أوديسا للمقاوالت ذ.م.م، املسجلة كشركة ذات مسؤولية محدودة مبوجب 
القيد رقم 80106-1 ، طالبا إشهار انتهاء إعمال تصفية الشركة تصفية اختياريه 
التجارية  الشركات  قانون  إلحكام  وفقا  وذلك   ، التجاري  السجل  من  وشطبها 

الصادر باملرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل 

إعالن رقم )7836(لسنة 2018
بشان إشهار انتهاء أعمال تصفية 

شركة أوديسا للمقاوالت ذ.م.م

السادة  اليه  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
مؤسسو شركة كولد ستار لالستيراد والتصدير تضامن لصاحبها عمر جمال جميل 
وشركاه املسجلة مبوجب القيد رقم 88175-1 طالبني حتويل الشكل القانوني للشركة 

املذكورة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة برأسمال وقدره 30،000،00 بني كل من 
1 - جمال جميل يوسف امللحم

2 - حامد عصام حامد بلبل
3 -  عمرو جمال جميل ملحم

4 - أحمد بن علي بن عمر أحمد

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
القيد: 1-88175       التاريخ: 11/2/2018

اعالن رقم )18535( لسنة 2018
بشأن حتويل شركة مساهمة بحرينية مغلقة 

إلى شركة ذات مسؤولية محدودة

 بناء على قرار الشركاء في شركة جناح احلرية لفك وتركيب عفش املنازل ذ.م.م املسجلة 
مبوجب القيد رقم 76228، بتصفية الشركة اختياريا وتعيني السيد / شاكر محمد 

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

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

الهاتف :33884643 )973+( 

الصناعة والتجارة والسياحة
اعالن بحل وتصفية شركة

شركة جناح احلرية لفك وتركيب عفش املنازل ذ.م.م
سجل جتاري رقم 76228

قيد رقم

2-11294

شقة / محل 

00398

بناية

0

طريق

0014

مجمع

425

 التاريخ :11/2/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة السجل التجاري

   CR 2018 - 21672 إعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

تقدم إلينا املعلن ادناه بطلب تغيير اسم جتاري، فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى 

اإلدارة املذكورة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

اسم التاجر:  عبداجلليل عبداهلل علي البقالي

االسم التجاري احلالي: مؤسسة البشرى للتجارة واملقاوالت

االسم التجاري اجلديد: فولت كيوب للخدمات التقنية 

نوع النشاط: 1- جتارة وبيع األجهزة الكهربائية واإللكترونية املنزليةـ  إصالح اآلالتـ  جتارة 

بيع اآلالت واملعدات األخرى

تقدم الينا السيد: عبداهلل حسني محمد حسن  بطلب حتويل احملل التجاري التالي 
إلى السيدة: هبة عبدالفتاح غامن عبدالفتاح

فعلى كل من لديه اي اعتراض قانوني التقدم الى االدارة املذكورة خالل خمسة عشر 
يوما من تاريخ نشر االعالن بكتاب مرفقا به مايعزز اعتراضه

تقدم الينا السيد: عبداهلل ناصر محمد إبراهيم  بطلب حتويل احملل التجاري التالي إلى 
السيدة: أنيسة عبداهلل حسن عبداهلل أبوعلي الهمام

فعلى كل من لديه اي اعتراض قانوني التقدم الى االدارة املذكورة خالل خمسة عشر 
يوما من تاريخ نشر االعالن بكتاب مرفقا به مايعزز اعتراضه

التاريخ: 4/2/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

CR2017-19032 إعالن رقم
تنازل - عن احملل التجاري

التاريخ: 11/2/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

CR2018-23277 إعالن رقم
تنازل - عن احملل التجاري

01-648561-108572 عبداهلل حسني 
للمقاوالت

كريت للتسويق 
والتجارة اإللكترونية

أنشطة أخرى تتعلق تشييد املباني
بالتسويق والترويج

البيع عن طريق اإلنترنت
جتارة بيع معدات املعلومات 

واالتصاالت بالتجزئة

محل رقم 14 بناية 
أ 2376 طريق 440 

مجمع 704 سلماباد

محل رقم 61 طريق 3 
مجمع 701 توبلي

رقم القيدرقم القيد االسم التجارياالسم التجاري نوع النشاطنوع النشاط العنوانالعنوان

 بناء على قرار املالك لشركة ليو مارت للخدمات ش.ش.و ومالكتها مرمي عبدالكرمي 
مهدي املسجلة مبوجب القيد رقم 75799، بتصفية الشركة اختياريا وتعيني 

السيد / مرمي عبدالكرمي مهدي سلمان مصفياً للشركة   
 بهذا يعلن املصفي ان سلطة املديرين قد انتهت وفقا لنص املادة 325 من قانون 
الشركات التجارية البحريني الصادر باملرسوم بقانون رقم 21 لعام 2001 وعمال 

بنص املادة 335 من قانون الشركات يدعو املصفي جميع دائني الشركة الى تقدمي 
مطالباتهم اليه مدعومة باملستندات الالزمة خالل 15 يوم من تاريخ نشر االعالن 

وذلك على العنوان التالي :
املصفي : السيدة / مرمي عبدالكرمي مهدي سلمان

الهاتف :33662747 )973+(

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
اعالن بحل وتصفية شركة

شركة ليو مارت للخدمات ش.ش.و ومالكتها مرمي عبدالكرمي مهدي
سجل جتاري رقم 75799

أصحاب  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  إلى  تقدم 
شركة بي كاف للتجارة ذ.م.م واملسجلة حتت القيد رقم82549-1، طالبني 

تغيير اإلسم التجاري
من: شركة بي كاف للتجارة ذ.م.م 

B Cav Trading Co. W.L.L 
ليصبح: شركة بيكاف للتجارة ذ.م.م

bcav Trading Co. W.L.L
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة املذكورة خالل 

خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن

التاريخ: 12/2/2018       القيد 1-82549
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة-ادارة التسجيل

اعالن رقم 23654  لسنة 2018 بشأن تغيير االسم التجاري
لشركة بي كاف للتجارة ذ.م.م

تعلن  محكمة األمور املستعجلة األولى املدعي بيت التمويل الوطني 
وكيله احملامي علي محمد حسن كمال الدين احملاكم ضد 

املدعى عليه Joyce Lyn Turate Alcid )فلبيني( 
العنوان/ شقة 14 مبنى 107 شارع 4103 مجمع 941 الرفاع الشرقي

موضوع الدعوى / منع سفر مستعجل
لذا تعلن احملكمة األمو املستعجلة للمدعى عليه بأنها إذا لم يحضر 
أو يعني وكيل عنه باحلضور جللسة 14/2/2018 فإن احملكمة سوف تسير 

في اإلجراءات

وزارة العدل والشؤون اإلسالمية  -  ادارة احملاكم
CS3001114438 :رقم الدعوى: 01/2018/00093/1  -  رقم الكتاب

التاريخ: 11-2-2018
احملكمة: األمور املستعجلة األولى

اعالن حضور بالنشر

تعلن  محكمة األمور املستعجلة األولى املدعي بيت التمويل الوطني 
وكيله احملامي علي محمد حسن كمال الدين احملاكم ضد 

املدعى عليه Sai Kesavan Tarur )هندي( 
العنوان/ شقة 11 مبنى 596 شارع 815 مجمع 308 املنامة

موضوع الدعوى / منع سفر مستعجل
لذا تعلن احملكمة األمو املستعجلة للمدعى عليه بأنها إذا لم يحضر 
أو يعني وكيل عنه باحلضور جللسة 14/2/2018 فإن احملكمة سوف تسير 

في اإلجراءات

وزارة العدل والشؤون اإلسالمية  -  ادارة احملاكم
CS3001114525 :رقم الدعوى: 01/2018/00094/9  -  رقم الكتاب

التاريخ: 11-2-2018
احملكمة: األمور املستعجلة األولى

اعالن حضور بالنشر
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البالد سبورت

املنام��ة - بن��ا: بعث رئي��س الوزراء 
صاحب الس��مو املليك األمري خليفة 
بن سلامن آل خليفة برقية تهنئة اىل 
رئيس االتحاد البحريني لكرة الس��لة 
سمو الشيخ عيىس بن عيل بن خليفة 

آل خليفة، هذا نصها:
س��مو االبن العزيز الشيخ عيىس بن 

عيل بن خليفة آل خليفة
رئيس االتحاد البحريني لكرة السلة

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته،،
يرسنا ان نعرب لس��موكم عن التهاين 
مبا ظه��رت ب��ه قرعة بطول��ة كأس 
خليفة بن سلامن لكرة السلة وحفل 
اإلع��الن عن انطالق موس��مها الثاين 
من مس��توى رائع يؤرش لتنظيم راق 
للبطولة، سيحفز عىل املنافسة ويزيد 
لفعالياتها  الجامه��ري  متابع��ة  م��ن 
ومسابقاتها، وأن هذا التنظيم املميز 

للبطولة ليس مبستغرب عىل سموكم 
وهو يزيد من ثقتنا يف قدرات الشباب 
ويعزز من فرص اس��تضافة البحرين 
للفعاليات اإلقليمية والعاملية يف كرة 
الس��لة وتنظيمها بشكل يليق مبكانة 

اململكة وريادتها يف هذا الجانب.
وننته��ز ه��ذه املناس��بة لنع��ر عن 
التقدي��ر مل��ا توالون بذله يف س��بيل 
تطوير كرة الس��لة البحرينية وتعزيز 

قدرة الالعبني من الشباب عىل حجز 

مراتب متقدم��ة يف منصات التتويج 

إقليميا ودوليا.

والله أسال أن يوفق الجميع لخدمة 

هذا الوطن وشعبه.

خليفة بن �سلمان �آل خليفة
رئي�س �لوزر�ء

تحت رعاية رئيس االتحاد البحريني 
لكرة الس��لة سمو الش��يخ عيىس بن 
ع��يل ب��ن خليف��ة آل خليف��ة، أقام 
االتحاد مس��اء أمس )اإلثنني( بصالة 
اتح��اد اللعب��ة، احتفالية اس��تثنائية 
مبناسبة قرعة كأس خليفة بن سلامن 
لكرة الس��لة للرجال، وذلك بحضور 
وزير ش��ؤون مجلس الوزراء محمد 
املط��وع، ووزي��ر ش��ؤون الش��باب 
والرياض��ة هش��ام الج��ودر واألمني 
البحرينية  األوملبي��ة  للجن��ة  الع��ام 
عبدالرحمن عس��كر وعدد من كبار 

الشخصيات.
وب��دأ الحفل بكلمة س��مو الش��يخ 
عيىس بن عيل آل خليفة، أش��اد من 
خاللها سموه بالرعاية الكرمية للوالد 
رئيس الوزراء صاحب الس��مو املليك 
األم��ري خليفة بن س��لامن آل خليفة 
مملك��ة  يف  والرياضي��ني  للرياض��ة 
البحرين، الفتا س��موه إىل أن إطالق 
بطول��ة الكأس ع��ىل اس��م “خليفة 
بن س��لامن” يف املوس��م املايض كان 
الح��دث األبرز يف تاريخ كرة الس��لة 
البحريني��ة، وأصبحت ه��ذه الكأس 

“أغىل الكؤوس”.
وأعرب سمو الش��يخ عيىس بن عيل 
آل خليف��ة ع��ن اعتزازه مب��ا حققته 

هذه البطول��ة الغالية من نجاحات، 
وما أضافته عىل اللعبة من مكاس��ب 
عدة، مؤكدا س��موه عن كمية الفخر 
لدى أرسة كرة السلة البحرينية لكون 
الكأس تحمل مسمى صاحب السمو 
املليك األم��ري خليفة بن س��لامن آل 

خليفة.
ومثن س��مو الشيخ عيىس بن عيل آل 
خليفة مساهمة الرشكات الوطنية يف 
دعم بطولة كأس خليفة بن س��لامن 
البحريني  االتح��اد  أنش��طة  وكذلك 
لكرة الس��لة، مش��ريا س��موه إىل ما 
تش��كله هذه املس��اهمة من رشاكة 

وطنية عالية.

تمجيد سمو رئيس الوزراء

بع��د كلمة رئيس االتح��اد البحريني 
لك��رة الس��لة، ت��م ع��رض فيدي��و 
يتضمن أبيات شعرية تتمحور بشأن 
إسهامات صاحب السمو املليك األمري 
خليفة بن س��لامن آل خليفة يف حق 
الوط��ن، ومب��ا قدمه م��ن تضحيات 
وأفكار تنويرية من أجل رفعة مكانة 
واس��م مملكة البحري��ن يف مختلف 
املج��االت، باإلضاف��ة إىل فقرة مرئية 
غنائية تشكر سمو رئيس الوزراء عىل 

رعايته الكرمية للمسابقة.

سمو الشيخ عيسى بن علي: رعاية سيدي الوالد مصدر فخر واعتزاز

تنظيم القرعة ظهر بمس��توى رائع 
ويزي��د ثقتن��ا ف��ي قدرات الش��باب

ف��ي حف��ل اس��تثنائي لقرع��ة كأس خليف��ة ب��ن س��لمان

س���م���وه ي��ث��م��ن دع����م ال���ش���رك���ات ال��وط��ن��ي��ة ألغ���ل���ى ال���ك���ؤوس

أب�����ري�����ل  4 وال�����ن�����ه�����ائ�����ي  م�����������ارس   11 االن������ط������اق������ة 

السلة: اتحاد كرة  رئيس  الوزراء مهنئا سمو  رئيس   سمو 

علي مجيد                   محمد الدرازي

سمو الشيخ عيسى بن علي خالل إلقاء كلمته  )تصوير: رسول الحجيري(

سموه خالل رعايته الكريمة لحفل القرعة

جانب من الحفل

سمو رئيس الوزراء

sports@albiladpress.com

أس��فرت قرعة بطولة كأس خليفة بن 
سلامن لكرة الس��لة يف نسختها الثانية 
ع��ن مجموعت��ني متزنت��ني، بع��د أن 
وضعت ف��رق املنامة، البحرين، الرفاع، 
النويدرات، النجمة والحد يف املجموعة 
األوىل، فيام ضمت الثانية فرق األهيل، 
االتح��اد، الحالة، مدينة عيىس، س��رة، 

املحرق وسامهيج.
ووضعت قرعة البطول��ة فريق املنامة 
ل��دوري  التمهي��دي  ال��دور  متص��در 
زين عىل رأس املجموع��ة األوىل، فيام 
وضع��ت الوصيف فري��ق األهيل عىل 
وأس��فرت  الثاني��ة.  املجموع��ة  رأس 
القرعة عن مواجه��ات متزنة يف الدور 
التمهي��دي، وجاءت ع��ىل النحو اآليت: 
املنام��ة والبحري��ن، الرف��اع والنجمة، 
والحالة،  االتح��اد  والحد،  النوي��درات 
مدينة عيىس وسرة، املحرق وسامهيج. 
وس��يتأهل املنام��ة مب��ارشة إىل الدور 
نصف النه��ايئ يف حال فوزه عىل فريق 
البحري��ن بالدور التمهيدي، فيام تأهل 
االه��يل مبارشة إىل ال��دور ربع النهايئ، 
وس��ينتظر الفائ��ز م��ن لق��اء املحرق 
وس��امهيج، ومن املؤك��د أن الجامهري 
ستكون عىل موعد مبتابعة قمة مبكرة 
تجمع األهيل واملح��رق بدور الثامنية. 
وش��ارك يف سحب القرعة العبا منتخبنا 

الوطن��ي لك��رة الس��لة املتحركة روىب 
يوسف ومحمد جاس��م، وأرشف عليها 
رئي��س لجنة املس��ابقات باالتحاد أنور 
رشف. وأخرج��ت القرعة بصورة رائعة 
ومميزة وفق مواصفات عاملية، جعلته 
حدثا رياضيا كبريا غري مسبوق يتناسب 
بحج��م أهمي��ة م��ا تحمله من اس��م 

شخصية غالية عىل قلوب الجميع.

طريقة فنية للقرعة

اعتمد اتحاد السلة طريقة فنية خاصة 
بالقرع��ة، حي��ث ت��م اختي��ار الفرق 
املتصدرة لل��دور التمهيدي من دوري 

زي��ن الدرج��ة األوىل باملركزي��ن األول 
والث��اين يف الرتيب 1 و13، إذ تم وضع 
أحدهام ع��ىل رأس املجموع��ة األوىل، 
واآلخر عىل رأس الثاني��ة، فيام وزعت 
بقي��ة الفرق عر إج��راء القرعة لها بني 
2 لغاي��ة 12 حس��ب الرس��م الهيكيل 

للقرعة.

انطالقة المنافسات

س��تنطلق منافس��ات كأس خليف��ة بن 
س��لامن ي��وم األحد 11 م��ارس املقبل، 
بإقامة الدور التمهيدي الذي سيس��تمر 
حتى 13 منه، ومن ثم الدور ربع النهايئ 

الذي س��يقام خ��الل يوم��ي الخميس 
وس��تقام  م��ارس،  و16   15 والس��بت 
مواجهات نصف النه��ايئ من 21 حتى 
30 الشهر نفسه، عىل أن تكون املباراة 

النهائية يوم األربعاء 4 أبريل املقبل.

تغيير نظام البطولة

أقرّت لجنة املس��ابقات ش��كاًل جديًدا 
ملس��ابقة كأس خليفة بن سلامن، بعد 
أن أجرت تغيريات ع��ىل نظام البطولة 

وطريقة التأهل إىل األدوار النهائية.
وبحس��ب لوائ��ح اتح��اد الس��لة، فإن 
مباري��ات الدور التمهي��دي تلعب من 

مباراة واحدة بطريقة إخراج املغلوب، 
ثم مباريات مثن النهايئ ووصوال لنصف 
النه��ايئ تلعب بنظام السلس��لة من 3 
لق��اءات يتأهل الفائز م��ن لقاءين إىل 
املباراة النهائية التي س��تلعب مبواجهة 
واحدة يتوج فيها الفائز بطال للنس��خة 

الثانية من الكأس الغالية.

إدخال الكأس

أع��د االتح��اد البحريني فق��رة مميزة 
إلدخال كأس البطولة لقاعة صالة زين 
التي ش��هدت حفل القرعة، إذ تم قبل 
سحب قرعة البطولة إدخال الكأس عن 

طريق 13 العًب��ا مثلوا األندية الوطنية 
مع املوسيقى، حيث وضع ممثل نادي 
املح��رق “بطل النس��خة األوىل” كأس 

البطولة أمام الحارضين.

تسليم كأس خليجية الشباب

بعدها ق��ام قائد منتخبنا الوطني لكرة 
الس��لة للش��باب باقر عي��ىس، بإدخال 
كأس البطول��ة الخليجي��ة الذي حققه 
منتخبن��ا الوطني بجدارة واس��تحقاق، 
وقام بتس��ليمه إىل رئيس االتحاد سمو 
الش��يخ عيىس بن عيل ب��ن خليفة آل 

خليفة.

سلمان ب��ن  خليفة  ل��ك��أس  م��ت��وازن��ة  ق��رع��ة 
ق��م��ة م��ب��ك��رة ب��ي��ن “ح���ام���ل ال���ل���ق���ب” واأله���ل���ي

نتيجة القرعة

صورة تذكارية لوفد البالد مع سمو الشيخ عيسى بن علي سمو الشيخ عيسى بن علي يتوسط أعضاء اتحاد السلة

علي مجيد                   محمد الدرازي
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جانب من مراسم حفل القرعة  )تصوير: رسول الحجيري(

تحظى بطولة كأس خليفة بن سلامن التي تحمل االسم الغايل باهتامم كبري من قبل االتحاد البحريني 

برئاسة سمو الشيخ عيىس بن عيل آل خليفة، إذ يويل سموه هذه البطولة االهتامم العايل والرعاية الكبرية، 

من أجل إخراجها بأزهى حّلة، ملا للبطولة من أهمية بالغة لدى الجميع لكونها تحمل اسم رئيس الوزراء 

صاحب السمو املليك األمري خليفة بن سلامن آل خليفة.

وتعتر هذه املسابقة هي أكر حدث للعبة كرة السلة، وخصوصا أنها تحمل اسام عزيزا وغاليا عىل قلوب 

الجميع، وتشهد البطولة منافسة مميزة ولها مذاق خاص لدى جميع األندية التي تسعى للمنافسة 

ودخول التاريخ من أوسع أبوابه بتحقيق هذه البطولة.

اه�������������������ت�������������������م�������������������ام خ����������������اص
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البالد سبورت

أجمع ممثلوا األندية الوطنية الثالثة 
عرش املنضوية تح��ت مظلة االتحاد 
البحريني لكرة الس��لة ع��ىل توازن 
مجموعت��ي النس��خة الثانية لبطولة 

كأس خليفة بن سلامن.
وق��ال بع��ض ممثل��وا األندي��ة ل��� 
“البالد س��بورت” عقب انتهاء حفل 
القرعة ال��ذي أقيم أمس بصالة زين 

الرياضية، إن نتيج��ة القرعة جاءت 
متوازنة ومنطقية لجميع الفرق.

وأكد بعض رؤس��اء األجهزة ومديرو 
الف��رق الرياضي��ة، أن جميع األندية 
املش��اركة يف النس��خة الثاني��ة م��ن 
البطول��ة الغالي��ة هدفه��ا الرئي��س 
واألس��اس هو املنافس��ة؛ ملا لها من 
م��ذاق خ��اص لجميع الف��رق التي 

تسعى للمنافسة ودخول التاريخ من 
أوسع أبوابه بتحقيق هذه البطولة.

وق��ال م��درب فريق الحال��ة أحمد 
جان إن مس��ابقة الكؤوس ال تعرف 
بالف��رق الضعيف��ة والقوي��ة؛ كونها 
من مباراة واحدة وال تقبل القس��مة 
ع��ىل اثنني، وه��ذا رد عىل من يقول 
إن طري��ق نادي الحالة يعتر س��هاًل 

للوصول لألدوار النهائية. 
وأضاف: نع��م هناك ف��رق طريقها 
سهل للوصول للمرحلة املقبلة ولكننا 
يف ن��ادي الحالة نعط��ي أهمية لكل 

مباراة نخوضها عىل حدة. .
م��ن جانب��ه، أش��ار األب الروح��ي 
لن��ادي املحرق لكرة الش��يخ محمد 
ب��ن عبدالرحمن آل خليف��ة إىل أنه 

ليس س��هاًل أن تعيد الكرّة يف تحقيق 
اللقب للمرة الثاني��ة عىل التوايل يف 
ظ��ل تس��اوي الحظوظ ب��ني الفرق 
املتنافس��ة. وق��ال إن القرعة عادلة 
للجمي��ع باس��تثناء فريق��ه، ال��ذي 
س��ينتظره لقاء صعب أم��ام األهيل 
بعد أن يفوز عىل سامهيج يف الدور 

األول.

إج����م����اع ع���ل���ى ت�������وازن ق���رع���ة أغ���ل���ى ال���ك���ؤوس
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هن��أ ممثل جاللة املل��ك لالعامل 
رئيس  الش��باب  الخريية وش��ئون 
املجلس االعىل للش��باب والرياضة 
رئيس اللجن��ة االوملبية البحرينية 
س��مو الش��يخ نارص بن حمد آل 
خليفة عاهل البالد صاحب الجاللة 
امللك حمد بن عي��ى آل خليفة، 
الس��مو  ال��وزراء صاحب  ورئيس 
املليك االمري خليفة بن س��لامن آل 
خليف��ة  وويل العه��د االمني نائب 
القائد االعىل النائب االول لرئيس 
الس��مو  ال��وزراء صاحب  مجلس 
املل��يك االمري س��لامن بن حمد آل 
مملكة  تحقي��ق  مبناس��بة  خليفة 
البحري��ن للمركز االول يف الرتتيب 

العام لدورة ألعاب األندية العربية 
للس��يدات والتي اختتمت مؤخرا 
يف الش��ارقة بعد أن متكنت أندية 
البحرين من تحقي��ق 12 ميدالية 

ذهبية.
وقال س��مو الشيخ نارص بن حمد 
آل خليف��ة “إن تحقي��ق العب��ات 
االندي��ة البحريني��ة 12 ميدالي��ة 
ذهبي��ة هو نت��اج واض��ح للدعم 
الكبري الذي توليه القيادة الرشيدة 
للحرك��ة الش��بابية والرياضي��ة يف 
اململكة والوقوف اىل جانب االندية 
الوطنية يف مش��اركاتهم الخارجية 
وصوال اىل تحقيق النتائج االيجابية 
املرشف��ة يف تلك املش��اركات التي 

تؤكد م��دى التط��ور الكبري الذي 
تعيشه الرياضة البحرينية”.

واش��ار سمو الشيخ نارص بن حمد 
آل خليفة “متكنت أندية البحرين 
للس��يدات م��ن تحقي��ق ظه��ور 
مرشف يف الدورة العربية ومتكنت 
العبات األندية من إثبات تفوقهن 
وعلو كعب الرياضة النسوية عىل 
املس��توى الع��ريب، بع��د أن متكن 
م��ن تحقيق 12 ميدالية ذهبية يف 
الدورة التي شاركت فيها نخبة من 
أندية الفتيات عىل املستوى العريب 
لتؤك��د العب��ات البحري��ن أنه��ن 
ميتلكن مهارات كبرية  ومستويات 
عالي��ة متكنه��ن م��ن التنافس يف 

مختلف البطوالت الرياضية”.
وتابع س��مو الشيخ نارص بن حمد 
آل خليفة “نشعر بالفخر واالعتزاز 
ملا حققت��ه العب��ات البحرين من 
نتائج متمزة ومش��اركتهن الكبرية 
والواضح��ة يف ع��ام الذهب بغلة 
كب��رية م��ن امليدالي��ات الذهبية 
وصلت اىل ب���12 ميدالية ذهبية، 
األمر الذي يجعلن��ا نتفاءل بنتائج 
مثرية يف املس��تقبل وتحقيق مزيد 
من امليداليات ليتوشح عام 2108 

بذهب بحريني خالص”.
ونوه سمو الشيخ نارص بن حمد آل 
خليفة “لقد كانت العبات البحرين 
ع��ىل ق��در عال م��ن املس��ؤولية 

امللقاة عىل عاتقهن يف وضع اس��م 
مملك��ة البحري��ن أوال يف الرتتيب 
الع��ام لل��دورة وتعزي��ز إنجازات 

الرياضة النسوية يف اململكة مبزيد 
من امليداليات الذهبية التي تثبت 
التطور التصاعدي لرياضة املرأة يف 

اململكة”.
واشاد سمو الشيخ نارص بن حمد 
آل خليف��ة ب��دور وزارة ش��ؤون 
الشباب والرياضة يف دعم األندية 
ال��دورة  يف  املش��اركة  الوطني��ة 
تهيئة  ع��ىل  املوص��ول  وحرصه��ا 
االج��واء املثالي��ة أم��ام الالعبات 
لتحقي��ق ه��ذا الك��م الكبري من 
امليداليات كام أشاد بدور الشيخة 
حياة بنت عبدالعزي��ز آل خليفة 
رئيس بعث��ة مملك��ة البحرين يف 

متابعة األندية الوطنية.

المملكة  بتحقيق  القيادة  بن حمد يهنئ  ناصر 
للسيدات العربية  البطولة  في  األول  المركز 

بعد إحراز األندية 12 ميدالية ذهبية

سمو الشيخ ناصر بن حمد

حققت مملكة البحرين إنجازاً تاريخياً 
غري مسبوق عىل مستوى الرياضة 
العربية بعدما أحرزت املركز األول 
يف الرتتيب العام لجدول امليداليات 

بدورة األلعاب الرابعة لألندية العربية 
للسيدات التي اختتمت يوم أمس 

االثنني بإمارة الشارقة بدولة اإلمارات 
العربية املتحدة، إثر حصول أندية 

اململكة عىل 28 ميدالية متنوعة 
من بينها 12 ميدالية ذهبية و7 

مداليات فضية و9 ميداليات برونزية 
لتتصدر بطالتنا الرتتيب العام بكل 
جدارة واقتدار متفوقات عىل 16 

دولة مشاركة يف إنجاز هو األول من 
نوعه منذ املشاركة يف النسخة األوىل 
عام 2012 لتدشن رياضة املرأة عام 

“الذهب فقط” الذي أعلن عنه سمو 
الشيخ نارص بن حمد آل خليفة 

بإنجاز سيدون بأحرف من ذهب يف 
تاريخ الرياضة البحرينية بشكل عام 

ورياضة املرأة بشكل عام.
وأسدل الستار أمس يف اإلمارة الباسمة 
أمس عىل أكرب تظاهرة رياضية عربية 

نسائية بعدما تنافست الالعبات 
العربيات يف 9 ألعاب رياضية عىل 
مدار 10 أيام مليئة باملتعة واإلثارة 

والذكريات الجميلة.
وأقيم حفل الختام أمس بحضور 

رئيس اللجنة املنظمة العليا الشيخ 
خالد بن أحمد القاسمي والشيخة 

حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة 
رئيسة لجنة اإلرشاف واملتابعة يف 

الدورة، حيث شهد اليوم األخري نهايئ 
كرة السلة بني سبورتينج املرصي 

والفحيص األردين وتوج باملركز األول 
وامليدالية الذهبية النادي املرصي 
بعد فوزه 63/61 بينام كان املركز 

الثاين والفضية من نصيب الفحيص 
األردين والثالث والربونزية من نصيب 

الشارقة اإلمارايت.
وأعلن رسميا يف حفل الختام عن 

تحقيق مملكة البحرين املركز األول 
ب� 12 ذهبية ومرص ب� 9 ميداليات 

ذهبية والجزائر 7 ميداليات ذهبية، 
ونال نادي الشارقة الريايض كأس 

التميز الريايض، وحصل نادي أهيل 
جدة يونايتد عىل كأس اللعب 

النظيف، ونادي الجمعية الرياضية 
الجزائري عىل كأس التفوق التفوق 

العام، بينام حصلت املشجعة 
البحرينية رشيفة محمد عىل جائزة 

افضل مشجعة يف الدورة.

الشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل 
خليفة.. اسم المع ال يخفت بريقه 

أبداً، وقيادية رياضية من الطراز 
الرفيع، فرضت وجودها عىل الساحة 

الرياضية العربية وتحديداً عىل 
مستوى الرياضة النسائية لتكتسب 

مكانة خاصة يف نفوس الجميع.
وإذا كان الشيخ عيى بن راشد آل 

خليفة هو مبثابة “الهرم” بالنسبة 
للرياضة البحرينية والعربية وأحد 
القيادات التي تزدان به البطوالت 

والدورات الخليجية والعربية 
ويستقطب األضواء عىل مستوى 

بطوالت الرجال، فإن الشيخة حياة 
بنت عبدالعزيز عىل الجانب اآلخر 

تشكل حالة مامثلة طبق األصل عىل 

مستوى بطوالت ودورات السيدات يف 
ظل القواسم املشرتكة التي تجمعهام 

معا لتفخر البحرين بوجود هرمني 
للرياضة وليس هرم واحد فقط.

البساطة والطيبة والتواضع واحرتام 
الجميع هي صفات تتسم بها الشيخة 

حياة بنت عبدالعزيز، وأينام تحل 
فإنها تكون هدفاً ملختلف وسائل 

اإلعالم التي تتسابق عىل إجراء 
الحوارات التلفزيونية والصحافية 

معها للخروج بترصيحات قوية، كام 
يحرص الحضور عىل التقاط الصور 

التذكارية معها، فهي تخطف األضواء 
بشخصيتها الجذابة واالبتسامة التي 
التفارقها واألهم تواضعها وحب كل 
الرياضيني لها بعد أن نذرت نفسها 

لخدمة رياضة املرأة والرجل عىل حد 
سواء.

بطوالت ودورات املرأة الخليجية 
والعربية ال تحلو إال بتواجدها، فهي 

تعطي صك النجاح ألي حدث تتواجد 
فيه، ألنها القائدة واملعلمة وامللهمة 
واألم الحنون للرياضة النسائية، كام 
وصفتها القيادات الرياضية لتشكل 

حالة مامثلة لشخصية الشيخ عيى 
بن راشد عىل مستوى رياضة املرأة.. 

فهنيئاً ململكة البحرين شخصية 
بقامتها.

هنأ وزير شؤون الشباب والرياضة هشام 

بن محمد الجودر عاهل البالد صاحب 

الجاللة امللك حمد بن عيى آل خليفة، 

ورئيس الوزراء صاحب السمو املليك 

االمري خليفة بن سلامن آل خليفة وويل 

العهد نائب القائد االعىل النائب االول 

لرئيس مجلس الوزارء صاحب السمو 

املليك األمري سلامن بن حمد آل خليفة 

مبناسبة تحقيق مملكة البحرين للمركز 

األول يف الرتتيب العام لدورة ألعاب 

األندية العربية للسيدات والتي اختتمت 

مؤخرا يف الشارقة بعد أن متكنت أندية 

البحرين من تحقيق 12 ميدالية ذهبية، 

مؤكدا أن هذه االنجاز هو مثرة من مثار 

دعم القيادة الرشيدة للحركة الرياضية 

بصورة عامة ورياضة السيدات عىل وجه 

الخصوص.

كام هنأ وزير شؤون الشباب والرياضة 

سمو الشيخ نارص بن حمد آل خليفة 

ممثل جاللة امللك لالعامل الخريية 

وشؤون الشباب رئيس املجلس االعىل 

للشباب والرياضة رئيس اللجنة االوملبية 

البحرينية، مشريا اىل أن دعم سموه 

ومتابعته املستمر ملشاركة اندية البحرين 

يف الدورة كان حجر األساس لتحقيق 

العبات البحرين للمركز االول عىل 

املستوى العريب يف تأكيد واضح عىل 

تطور الرياضة النسوية يف اململكة.

واضاف الجودر اىل أن اندية البحرين 

حققت انجازات كبرية ومتميزة يف 

الدورة العربية بحصول الالعبات عىل 

12 ميدالية ذهبية ليشاركن بكل قوة 

يف مسرية عام “الذهب فقط”، والتي 

اطلقها سمو الشيخ نارص بن حمد آل 

خليفة بعد حرص الالعبات عىل تقديم 

أفضل مستوياتهن يف الدورة، مؤكدا 

أن االنجازات الكبرية هي مبثابة تأكيد 

ملموس للتطور امللحوظ للرياضة 

النسوية يف اململكة وقدرتها عىل التنافس 

الخارجي واستمرار للنجاحات املتواصلة 

لبطالتها عىل مختلف االصعدة.

واشاد بالجهود الطيبة بذلتها الشيخة 

حياة بنت عبدالعزيز وجميع أعضاء 

البعثة باالضافة اىل الجهود التي  بذلتها 

العبات االندية يف هذا املحفل الريايض 

العريب والتي ضمنت لهن الحصول عىل 

املركز االول األمر الذي يشيع أجواء 

التفاؤل بتحقيق املزيد من اإلنجازات 

مستقبال والتي تؤكد الريادة البحرينية يف 

االلعاب الرياضية النسوية.

إن������ج������از ت�����اري�����خ�����ي غ����ي����ر م���س���ب���وق

البحري��ن تفتخ��ر بوج��ود “هرمي��ن” للرياض��ة

... وتهنئة من الوزير الجودر

 بطالت البحرين تصدرن الدورة بجدارة

 عيسى بن راشد وحياة بنت عبدالعزيز

حياة بنت عبدالعزيز تهنئ القيادة
رفعت عضو املجلس األعىل 

للشباب والرياضة، عضو مجلس 
إدارة اللجنة األوملبية البحرينية، 

رئيسة لجنة رياضة املرأة الشيخة 
حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة 

أطيب التهاين والتربيكات إىل 
مقام عاهل البالد صاحب الجاللة 
امللك حمد بن عيى آل خليفة، 

ورئيس الوزراء صاحب السمو املليك األمري خليفة بن 
سلامن آل خليفة، وويل العهد نائب القائد األعىل النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو املليك األمري 

سلامن بن حمد آل خليفة، و ممثل جاللة امللك لألعامل 
الخريية وشئون الشباب رئيس املجلس األعىل للشباب 
والرياضة رئيس اللجنة األوملبية البحرينية سمو الشيخ 

نارص بن حمد آل خليفة، والنائب األول لرئيس املجلس 
األعىل للشباب والرياضة، رئيس االتحاد البحريني 

أللعاب القوى سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، 
مبناسبة فوز مملكة البحرين باملركز األول يف الرتتيب 

العام لجدول امليداليات بدورة األلعاب الرابعة لألندية 
العربية للسيدات والتي اختتمت حديثا بإمارة الشارقة 
بدولة اإلمارات العربية املتحدة وذلك بحصول األندية 

الوطنية عىل 26 ميدالية ملونة بينها 12 ذهبية و6 
ميداليات فضية و8 برونزية.

وأشادت الشيخة حياة بنت عبدالعزيز بدعم واهتامم 
وزير شؤون الشباب والرياضة هشام الجودر، والذي مل 
يدخر أي جهد يف توفري كافة أشكال الدعم واملساندة 

لهذه املشاركة العربية، والحرص عىل متابعة البعثة 
البحرينية وتوفري مختلف سبل الراحة لها، األمر الذي 

كان له بالغ األثر يف تحقيق هذا اإلنجاز.
وأكدت أن هذا اإلنجاز التاريخي الذي يتحقق للمرة 

األوىل للرياضة البحرينية بشكل عام والرياضة النسائية 
بشكل خاص عىل مستوى املشاركة يف الدورات العربية، 
مثرة لدعم القيادة الرشيدة وينسجم مع الرعاية الدامئة 

التي يوليها سمو الشيخ نارص بن حمد آل خليفة للحركة 
الرياضية واهتامم سموه الدائم برياضة املرأة لتكون 
رشيكا أساسيا يف صناعة اإلنجازات عىل حد سواء مع 

الرجل.
كام أوضحت أن هذا اإلنجاز يعترب تجسيدا حقيقيا 

لشعار سمو الشيخ نارص بن حمد آل خليفة عىل 
العام الجاري 2018 “عام الذهب فقط” بعدما أحرزت 
العباتنا 12 ميدالية ذهبية ووضعتنا يف مقدمة الرتتيب 

العام.
وأكدت الشيخة حياة بنت عبدالعزيز أن هذا اإلنجاز 
سيخلد بأحرف من ذهب يف تاريخ الرياضة البحرينية 

بعد تحقيق اململكة صدارة الرتتيب العام لجدول 
امليداليات ألول مرة منذ املشاركة يف النسخة األوىل 
العام 2012 وذلك من بني 16 دولة عربية مشاركة 

والتقدم عىل دول تفوقنا مساحة وتعدادا سكانيا وهو 
أمر يبعث عىل الفخر واالعتزاز ويعكس بجالء املكانة 

املتقدمة التي وصلت إليها رياضة املرأة عىل كافة 
املستويات، مشيدة بالتعاون املثمر بني وزارة شئون 

الشباب والرياضة واللجنة األوملبية البحرينية والذي كان 
له اثر كبري يف إنجاح املشاركة.

كام عربت عن خالص شكرها وتقديرها لكافة األندية 
الوطنية املشاركة والالعبات واألطقم اإلدارية والفنية 

الذين بذلوا جهودا كبرية وواضحة يف سبيل تحقيق 
هذا اإلنجاز لريفعوا راية البحرين خفاقة عالية، مثنية 

كذلك عىل جهود جميع أفراد البعثة اإلدارية واإلعالمية، 
والذين يعتربون رشكاء أساسيني يف تحقيق هذا اإلنجاز 
التاريخي الذي عزز مكانة الرياضة البحرينية، متمنية 

ململكتنا الغالية املزيد من الرفعة والتقدم يف العهد 
اإلصالحي الزاهر لجاللة امللك.

الشارقة        الوفد اإلعالمي

 الشيخة حياة بنت عبدالعزيز

هشام الجودر



وج��ه ممث��ل جاللة املل��ك لألعامل 
رئيس  الش��باب  وش��ؤون  الخريي��ة 
املجل��س األعىل للش��باب والرياضة 
البحرينية  األوملبي��ة  اللجن��ة  رئيس 
س��مو الش��يخ ن��ارص بن حم��د آل 
خليفة الدع��وة إىل وزارات اململكة 
الخ��اص  والقط��اع  ومؤسس��اتها 
واملنظامت األهلية واألندية الوطنية 
واملراكز الشبابية للمشاركة يف اليوم 
الري��ايض الوطني ململك��ة البحرين 
م��ن خالل تنظيم فعالي��ات رياضية 
إىل  الوص��ول  تس��اهم يف  متنوع��ة 
تحقي��ق اله��دف املنش��ود من هذا 
الي��وم، وهو جعل الرياضة أس��لوب 

حياة للمواطنني واملقيمني عىل أرض 
البحرين. 

وقال س��مو الش��يخ نارص بن حمد 
آل خليفة مبناس��بة الي��وم الريايض 
الري��ايض  الي��وم  الوطن��ي “يعت��ر 
حدث��ا وطني��ا مهام يحم��ل العديد 
م��ن األهداف النبيل��ة تتجاوز اليوم 
الريايض لتصل إىل م��ا هو أبعد من 
ذلك يف تعزيز مفهوم الهوية الوطنية 
مبعناها الحقيقي، ويفتح املجال أمام 
الجميع لتقديم صورة حضارية نابعة 
م��ن التالحم والتناغ��م املوجود بني 
فئات املجتم��ع البحرين، فضال عن 
تبي��ان الرتحيب بجميع الجنس��يات 

ع��ىل أرض البحري��ن وانصهارها يف 
املجتمع محققًة كل معاين التسامح 

والرفعة”. 
وأضاف س��مو الشيخ نارص بن حمد 
آل خليف��ة “تقدم مملك��ة البحرين 
العدي��د م��ن املب��ادرات املهمة يف 
الصحة  وتعزي��ز  الرياضة  مج��االت 
العام��ة من خ��الل جع��ل الرياضة 
أس��لوب حي��اة يوم��ي للمواطن��ني 
الفرص��ة أمام  واملقيم��ني، وإتاح��ة 
الجمي��ع لتحفي��ز ال��ذات؛ من أجل 
االهت��امم بالرياضة ومامرس��تها مام 
العن��ارص  يش��جع عموم��ا جمي��ع 
املجتمعي��ة ع��ىل مامرس��ة الرياضة 

مبختلف محاورها”. 
وبنينَّ س��مو الشيخ نارص بن حمد آل 
خليف��ة “أن اليوم الري��ايض يهدف 
إىل تأكي��د ما تقوم ب��ه الرياضة من 
دور أس��اس يف بناء الجس��م والعقل 
السليم لإلنس��ان القادر عىل اإلنتاج 
واإلب��داع، وب��ث الطاق��ة اإليجابية 
لديه للمساهمة يف االرتقاء مبكونات 
الحرك��ة التنموي��ة يف اململكة كافة، 
مشريا س��موه إىل أهمية نرش ثقافة 
مامرس��ة الرياضة بصورة مس��تمرة 
وع��دم اقتصار مامرس��تها عىل هذا 
اليوم مل��ا لها من آث��ار إيجابية عىل 

املواطنني واملجتمع”. 

وتابع سمو الشيخ نارص بن حمد آل 
خليفة “لقد حققت النسخة املاضية 
م��ن الي��وم الريايض أه��داف كبرية 
ومتكن��ا م��ن الوص��ول إىل األهداف 
التي وجدت من أجلها، وهو تحويل 
جمي��ع مراف��ق اململك��ة إىل مراكز 
رياضية كاملة يف مش��هد متميز جدا 
يؤك��د االرتباط الوثيق بني االنس��ان 
والرياض��ة، وإننا عىل ثقة كاملة بأن 
اململكة ستتحول يف هذه النسخة إىل 
ما يكون أش��به مبراكز رياضية متارس 
فيه��ا جميع صنوف الرياضات للبناء 
عىل اإلنجازات، وجعل الرياضية منج 

حياة متكامل”.  

ناصر بن حمد يوجه الدعوة لتنظيم الفعاليات في اليوم الرياضي
أكد أهمية جعل الرياضة أسلوبًا يوميًا

تغطية       المكتب اإلعالمي 

سمو الشيخ ناصر بن حمد

الثالثاء 13 فبراير 2018 
27 جمادى األولى 1439

العدد 3409 17 sports@albiladpress.comرياضة

حقق فريق جرافيتي اندور سكاي دايفنغ 
)جرافيتي( نتائج مرشفة يف ثاين مش��اركة 
 WINDGAMES 2018 ل��ه يف بطول��ة
السنوية التي أقيمت بإسبانيا يف األسبوع 
األول م��ن فراير من العام الجاري، والتي 
ش��ارك فيها 88 فريقا من أقوى الفرق يف 
رياض��ة الطريان الحر الداخيل من ش��تى 

أنحاء العامل.
فقد ش��اركت يف البطولة العبة جرافيتي 
الش��يخة فاطمة بنت أحمد آل خليفة يف 
الفئة الحرة “Freestyle”. وتعد الشيخة 
فاطمة أول بحرينية تس��تعد للتنافس يف 
كأس العامل للطريان الحر الداخيل، والذي 
ستس��تضيفه مملكة البحري��ن يف أكتوبر 
الجاري بجرافيتي اندور س��كاي دايفينغ. 
كام ش��ارك أيض��ا للمرة الثاني��ة يف هذه 
البطولة الس��نوية أعضاء فريق جرافيتي 
“ب��ن روان” امل��درب والبط��ل العامل��ي، 
و”غارث لوي��س” مدرب جرافيتي يف فئة 
 2-Way“ الط��ريان امل��زدوج الدينامي��ي

 .”Dynamic
إىل جانب هذا، تم تأس��يس فريق رباعي 
Vertical For- “ففئة الطريان العامودي 

ش��ارك  وال��ذي   ،”mation Skydiving
في��ه “ب��ن روان” و”زوي ادواردز” م��ن 
فري��ق جرافيتي. وقد ومتكن هذا الفريق 
الرباعي من الحص��ول عىل املركز الثالث 
يف ه��ذه الفئة والفوز بامليدالية الرونزية 

لجرافيتي.
فق��د لفت أعضاء فري��ق جرافيتي أنظار 
الح��كام، املش��اركني والجمه��ور فض��ال 
ع��ن أدائه��م املمي��ز. وقد متك��ن فريق 
“جرافيتي” بتحقيق مركز مرشف ململكة 
البحري��ن يف هذه البطول��ة العاملية بعد 

برنامج التأهيل ال��ذي خضع له الالعبون 
من جانب م��درب جرافيتي العاملي “بن 
روان” ال��ذي تعاقدت مع��ه جرافيتي يف 
الربع األخري من العام 2016، ذلك لسجله 
الحاف��ل بالبطوالت عىل صعي��د الهواية 

واالحرتافية.
وع��ر “روان” عن س��عادته بنتائج هذه 
البطول��ة، وتقدم مس��توى الفريق خالل 
ه��ذا الع��ام، منوها عن كف��اءات أعضاء 
فري��ق جرافيتي والتزامه��م نحو تحقيق 
األفض��ل، وكل م��ا ه��و جدي��د يف ع��امل 

الطريان الحر الداخيل. وعر “غارث” بأن 
هذه الرحلة الرياضي��ة عزيزة عىل قلبه، 
فه��ي متنحه الفرص��ة للتنافس مع أبطال 
عاملي��ني، وه��ي تجربة تعليمية واس��عة 
النطاق وقد أضافت الكثري لخرته يف هذا 
املجال لتقديم أداء اكرث متيزا يف البطوالت 

القادمة خاص يف كأس العامل. 
كام عرت الش��يخة فاطم��ة بنت أحمد 
آل خليف��ة، قائلة: “إين فخورة لكوين أول 
بحريني��ة متثل مملكتن��ا الغالية يف هذه 
الرياضة املتميزة ويف املنافسات العاملية. 
ك��ام أين س��عيدة بالتطور الهائ��ل الذي 
وصلت إلي��ه اليوم بفضل م��دريب “بن” 
شاكرة وممتنة لجرافيتي عىل هذا الدعم 

الكبري ولجميع األهل واألصدقاء”. 
وبدوره��ا، ع��رت مري��م فتح��ي، مدير 
التس��ويق واإلع��الم لجرافيت��ي عن غاية 
فخرها بالفري��ق، قائلة: “نب��ارك لفريق 
جرافيتي والفريق الرباعي عىل ما حققوه 
من إنج��ازات يف هذه البطول��ة العاملية، 
متمنني لهم التوفيق يف التدريبات واملزيد 

من التقدم يف املشاركات القادمة”. 

فريق “جرافيتي” ينال البرونزية في إسبانيا 

إنجاز مشرف لفريق جرافيتي

اليوم.. البحرين تتنفس رياضة 

النجمة والدير ينتصران 
واألهلي يواجه باربار اليوم

اللجنة اإلعالمية - يوم البحرين الريايض:  
تنطلق اليوم “الثالثاء” فعاليات 

#يوم_البحرين_الريايض الذي تنظمه 
اللجنة األوملبية البحرينية بالتعاون مع 
الوزارات والهيئات الحكومية والرشكات 

الخاصة، والذي يأيت تنفيذا لتوجيهات 
رئيس الوزراء صاحب السمو امللي األمري 

خليفة بن سلامن آل خليفة، وتأكيدا 
للجهود الكبرية ملمثل جاللة امللك لألعامل الخريية وشؤون الشباب 

رئيس املجلس األعىل للشباب والرياضة رئيس اللجنة األوملبية 
البحرينية سمو الشيخ نارص بن حمد آل خليفة بتخصيص يوم 
ريايض مبملكة البحرين أسوة بباقي دول مجلس التعاون بدول 

الخليج العربية؛ ترجمة للقرار الذي اتخذه رؤساء اللجان األوملبية 
الخليجية يف االجتامع الذي احتضنته العاصمة السعودية الرياض 
بتخصيص يوم ريايض يف كل دولة من دول املجلس يف شهر فراير 

من كل عام؛ لتعزيز الثقافة الرياضية باملجتمع.
وقد عقدت اللجنة املنظمة العليا لفعالية #يوم_البحرين_الريايض 

اجتامعها الخامس واألخري برئاسة األمني العام املساعد للمجلس 
األعىل للشباب والرياضة أمني عام اللجنة األوملبية البحرينية 

عبدالرحمن عسكر بقاعة املغفور له إياد حمزة باالتحاد البحريني 
للكرة الطاولة، وذلك بحضور جميع األعضاء، حيث اطلعت اللجنة 
عىل األنشطة والفعاليات كافة التي ستقوم بها الجهات املشاركة، 

بعدها قام رئيس وأعضاء اللجنة بجولة ميدانية تفقدية للقرية 
الرياضية مبدينة الشيخ عيىس الرياضية، اطلعوا خاللها عىل 

جاهزية القرية الرياضية؛ الحتضان فعاليات هذا الحدث الريايض 
الوطني الكبري. وسيكون برنامج فعاليات اليوم الوطني الريايض 
حافال باألنشطة والرامج الرياضية املختلفة، حيث سيتم تنظيم 
أكرث من 250 فعالية مختلفة، الهدف منها توعية األفراد بأهمية 

الرياضة ودورها الكبري يف منحهم الصحة والجسم السليم، وتقيهم 
من األمراض السيام املزمنة.

علي مجيد

حقق فريق النجمة فوزاً كبرياً عىل نظريه 
الشباب بنتيجة )18/28( يف املباراة التي 
أقيمت مساء )االثنني( يف افتتاح الجولة 

التاسعة من الدور التمهيدي لدوري أندية 
الدرجة األوىل لكرة اليد.

وكان الشوط األول قد انتهى لصالح النجمة بفارق هدف وحيد 
)13/14(، وبذلك واصل الرهيب صدارة الرتتيب برصيد 24 نقطة 

فيام تعقد الشباب بخسارته يف التأهل للمربع الذهبي بعد أن أصبح 
رصيده 16 نقطة.

وقدم الشباب لقاًء قوياً من خالل الشوط األول والذي أنهاه متخلفاً 
بهدف بعدما كان أكرث من ذلك، وشهد الشوط نيل العب النجمة 

حسني الصياد البطاقة الحمراء. ويف الشوط الثاين رضب النجمة 
خصمه بشكل تدريجي ووسع الفارق لصالحه وينهي اللقاء لصالحه.
وبرز يف صفوف النجمة مهدي سعد بتسجيله 10 أهداف وعيل عيد 
5 أهداف، فيام أحمد جالل سجل 7 أهداف وأحمد حمزة 5 أهداف 

لفريقهام املاروين.
ويف اللقاء الثاين، حقق الدير فوزاً مثيناً ومهاًم عىل حساب سامهيج 

)32/36( بعدما أنهى الحصة األوىل متقدماً )15/20(. هذا الفوز 
جعله يرتقي مبركزه للمقدمة برصيد 17 نقطة فيام سامهيج أصبح 

رصيده 12 نقطة.
وتستكمل منافسات الجولة اليوم بلقاءين، األول يجمع البحرين 

وتوبيل عند الساعة 6.30 مساًء، تليها لقاء القمة بني األهيل وباربار.
ويرز اللقاء الثاين بشكل كبري ملا يحمل يف طياته اإلثارة والقوة 

والندية بينهام، ويهدف األهيل لتجريع باربار الهزمية الثالثة 
والوصول للنقطة 22 وخطف املركز الثاين، أما باربار فيأمل إنزال 

الهزمية األوىل باألهيل بالدوري والحفاظ عىل مركز خلف املتصدر.
ومن املؤمل أن تشهد الصالة حضوراً جامهريياً غفرياً من ِقبل أنصار 

وعشاق الفريقني األصفر والبنفسج.

كش��فت اللجنة األوملبية البحرينية عن 
 FUN“ تنظيمه��ا اليوم الثالث��اء لفعالية
الحمل��ة  ت��أيت ضم��ن  والت��ي   ”RUN
الرتويجي��ة ل��دورة األلع��اب اآلس��يوية 
الثامنة عرش، واملقرر إقامتها يف العاصمة 

جاكرتا بإندونيسيا صيف العام الجاري.
ج��اء ذلك خالل املؤمت��ر الصحفي الذي 
عقدته اللجنة األوملبية البحرينية بحضور 
األم��ني العام للجنة األوملبي��ة البحرينية 
عبدالرحم��ن عس��كر ورئي��س اإلع��الم 
اآلس��يوي “جينس  األوملب��ي  باملجل��س 
زهو”، وممثل العالقات الدولية باملجلس 
األوملبي اآلسيوي “إلينا شاكاروفا” وممثل 
مكتب رئيس املجلس األوملبي اآلس��يوي 
وس��ام تركامين ورئيس القس��م التضامن 
األوملب��ي باللجن��ة األوملبي��ة البحرينية 
مري��م مردانة ومدي��ر العالقات العربية 
والدولية باللجنة األوملبية البحرينية فجر 
جاسم وممثيل الصحافة واإلعالم املحلية.
وق��د تحدثت مري��م مردان��ة يف بداية 
املؤمت��ر عن أه��داف مملك��ة البحرين 
يف املش��اركة يف دورة األلع��اب األوملبية 
والتي تأم��ل أن يحقق من خاللها أبطال 
البحرين عدًدا أكر من امليداليات امللونة 

م��ن املش��اركة األخ��رية والت��ي حققت 
البحرين من خاللها 19 ميدالية ملونة.

م��ن جانبه، وّجه “جينس زهو” يف بداية 
املؤمت��ر جزيل ش��كره وتقدي��ره ململكة 
 FUN“ البحري��ن عىل احتضانها لفعالية
RUN” والت��ي تتزام��ن م��ع الحمل��ة 
الرتويجي��ة ل��دورة األلع��اب اآلس��يوية 
الثامنة عرشة مبدينة جاكرتا بإندونيس��يا 
إن  وق��ال  الج��اري.  الع��ام  يف صي��ف 
البحري��ن تعد املحطة الخامس��ة إلقامة 
هذه الفعالية الرتويجية بعد أن أقيمت 
يف الهن��د وبنغالديش وأبوظب��ي وأخريًا 
الدوحة، مش��ريًا إىل أن املجلس األوملبي 

اآلسيوي يحرص من خالل هذه الفعالية 
ترويج الدورة اآلس��يوية، وذلك مبشاركة 
مختل��ف فئ��ات املجتم��ع م��ن الكبار 

والصغار.
من جانبها، أكدت “إلينا ش��اكاروفا” أن 
فعالي��ة “FUN RUN” ه��ي مفتوحة 
أمام الجميع للمش��اركة بها، موضحة أن 
األلع��اب األوملبية ال تقت��ر فقط عىل 
الرياضي��ني وإمن��ا لكافة أف��راد املجتمع 
حول العامل، متمنية للجميع بقضاء وقت 

ممتع من خالل هذه الفعالية.
أما وسام تركامين فقد حمل تحيات رئيس 
املجلس األوملبي اآلس��يوي وشكر مملكة 

البحري��ن عىل احتضانها له��ذه الفعالية 
الرتويجية لدورة األلعاب اآلس��يوية التي 
تفصلنه��ا عنها 186 يوًما، مش��ريًا إىل أن 
الرئيس متنى لجميع املش��اركني يف هذه 

الفعالية قضاء وقت ممتع ورائع.
وتحدثت بعدها فجر جاسم عن الفعالية 
وأن التس��جيل مفت��وح أم��ام الجمي��ع 
للمشاركة بها سواء عر الرابط اإللكرتوين 
باللجنة األوملبية البحرينية أو التس��جيل 
املب��ارش يف موقع إقام��ة الفعالية والتي 
تأيت تزامًنا م��ع احتفاالت اململكة باليوم 
الريايض الذي يقام اليوم الثالثاء. وقالت 
إن الفعالية ستبدأ يف متام الساعة الثالثة 
والنصف ظهرًا وسينطلق من دوار مدينة 
عيىس ملس��افة 1.7 كيلومرت، مش��رية إىل 
أن الجميع عليه��م التواجد قبل انطالقة 
الفعالية بس��اعة واحدة، أما الراغبون يف 
التسجيل عر الحضور الشخيص فعليهم 

التواجد يف الساعة الثانية عرشة ظهرًا.
وأوضحت أنه ت��م تخصيص 20 ميدالية 
وش��هادات للفائزين األوائل يف الفعالية 
التي تأمل أن يس��تمع الجميع من خالل 

مشاركتهم بها.

حق��ق فري��ق النجمة ف��وزا عىل 
فري��ق النر بثالثة أش��واط دون 
رد، يف اللقاء ال��ذي جمعهام عىل 
صالة اتح��اد الطائرة، أمس، ضمن 
الجول��ة السادس��ة للقس��م الثاين 

م��ن دوري الدرج��ة األوىل للكرة 
الطائرة. وجاءت تفاصيل األشواط 
الثالثة كالتايل: )25/18(، )25/20( 
و )25/20(. ويف لق��اء ث��ان أقيم 
أمس عىل ذات الصالة حقق فريق 

املحرق فوزا عىل فريق البس��يتني 
أيض��ا.  رد  دون  أش��واط  بثالث��ة 
وجاءت تفاصيل األش��واط كالتايل: 

)25/19(، )25/17( و )25/17(.
وتلع��ب بقي��ة مباري��ات الجولة 

الس��ابعة م��ن القس��م 
فراير   18 ي��وم  الث��اين 
املقب��ل ع��ر مواجه��ة 
املح��رق والنجم��ة، بني 

جمرة واتحاد الريف.

تقام في القرية الرياضية وترويًجا لأللعاب اآلسيوية بإندونيسيا 

”FUN RUN“ األولمبية” تنظم اليوم فعالية“

فوز النجمة والمحرق في دوري الطائرة

البالد سبورت

أحمد مهدي

جانب من المؤتمر الصحافي



تتواصل استعدادات الفرسان واإلسطبالت 
املحلية وامللكية واإلماراتية للمش��اركة يف 
بطولة أغىل الك��ؤوس بطولة كأس جاللة 
املل��ك التي تعت��ر أقوى وأهم س��باقات 
املوسم الجاري والذي سيقام يوم السبت 
املقبل املوافق 17 من شهر فراير الجاري 
بقرية البحري��ن الدولية للق��درة برعاية 

.)GFH( مجموعة جي إف إتش املالية

جئت لرفع الكأس الغالية

ويكثف الفرسان اس��تعداداتهم يف الفرتة 
الحالية م��ن أجل تحقيق أفض��ل النتائج 
واملراك��ز يف البطولة الت��ي يوليها الجميع 
اهتامما كب��را، وترتفع وت��رة ترصيحات 
الفرس��ان ومدربيه��م، حي��ث أك��د بطل 
النس��خة املاضية الفارس االمارايت راش��د 
ذي��اب املزروعي أن��ه، و بال ش��ك، هذه 
البطول��ة غالي��ة علينا، وق��ال إن “بطولة 
كأس جالل��ة امللك املفدى تعني لنا الكثر 
نحن يف االم��ارات ونعتز باملش��اركة فيها 
كثراً، لذا فقد كان لهذه البطولة استعداد 
خاص ج��داً ومكثف منذ أكرث من ش��هر 

ونصف”.
وأض��اف “ تحقي��ق اللق��ب يف النس��خة 
املاضية كان فرحة ال توصف، فاملش��اركة 
بحد ذاتها رشف يف هذه البطولة فامبالك 
من متكنك من رفع الكأس الغالية بحضور 
جاللة امللك وأصحاب الس��مو الشيوخ، ال 
ميكن وصف الشعور يف هذا اإلنجاز الذي 

أحلم بتحقيقه مرة أخرى هذا العام”

وق��ال املزروع��ي لجمي��ع املش��اركني أن 
هذه البطولة س��تكون قوية ورشس��ة يف 
املنافسات، حيث إن الجميع سيأيت بأفضل 
ما عنده من خيل، الس��باق سيكون صعبا 
واألرضية صعبة، الس��باق يحتاج تخطيطا 
مسبقا، الفرسان البحرينيون ليسوا سهلني، 
وس��يكونون منافس��ني أقوي��اء، وكام قال 
سمو الشيخ نارص بن حمد آل خليفة، إن 
الرس يكمن يف السباق البحريني يف أرضية 

السباق”.
واختتم املزروعي حديثه مؤكداً أنه سيأيت 
من أجل رفع ال��كأس الغالية، متمنياً كل 
التوفي��ق لجيمع الفرس��ان املش��اركني يف 

البطولة.

مستعدون ونحن قادمون 
ألخذ الكأس معنا

وص��ف الف��ارس االم��ارايت املتميز حمد 
الكعبي من اس��طبالت MRM املش��اركة 
يف ه��ذه البطولة، أنها بح��د ذاتها رشف 
لجميع الفرسان عندما يسجلون أسامءهم 
كمشاركني فيها، والفوز فيها معناها مرتبة 
رشف أع��ىل لذا فإن الس��باق غ��اٍل عىل 

الجميع.
وقال االم��ارايت الكعبي “ نحن كفرس��ان 
اس��طبل MRM االمارايت دامئاً مستعدون 
ألي مش��اركة ويف كاف��ة الس��باقات من 
جميع النواحي، ولكن االس��تعداد لبطولة 
كأس جالل��ة املل��ك له طبيعت��ه الخاصة 
فالبطولة عزيزة وغالي��ة علينا إىل جانب 

أنها تعتر بطولة كبرة ومنافس��اتها قوية 
وسنسعى ونبذل قصارى جهدنا لنيل هذا 
اللقب الغايل، إىل جانب أن التنظيم الرائع 
واملمي��ز الذي يقوم ب��ه األخوة يف مملكة 
البحري��ن الظه��ار الس��باق بأزه��ى حلة 
يجعله س��باقا مميزا من جميع النواحي، 
وال نن��ى ما يربطنا م��ن عالقات أخوية 
ويف ش��تى املجاالت، ومشاركات البحرين 
عزيزة علينا وتهمنا كثراً والبحرين متتلك 

فرسانا أقوياء ومتميزين”.
وأض��اف الكعب��ي “ نحرص س��نوياً عىل 
املشاركة يف هذه البطولة الغالية والقوية، 
الع��ام املايض كنت مش��اركاً فيها كالعادة 
ولك��ن مل يحالفني الحظ وتم اس��تبعادي 
بع��د املرحلة الثالث��ة، وكانت املنافس��ة 
صعبة جداً، خصوصاً أنه ش��هد مش��اركة 
أفضل الفرس��ان والخي��ول وخرتهم، لذا 
فإن هذه النوعية من الس��باقات تتطلب 
من جميع الفرس��ان جاهزي��ة عالية جداً 
وتكتي��كا خاص��ا يوصله��م لتحقيق هذا 

اللقب”.
ووج��ه الكعبي رس��الة لجميع الفرس��ان 
املش��اركني يف بطول��ة كأس جالل��ة امللك 
للق��درة القادم��ة مطلقاً ش��عار التحدي 
للجمي��ع ومتمني��اً كل التوفي��ق لجميع 

املشاركني.

الحمادي: شعور اليوصف برفع 
كأس سيدي جاللة الملك 

الف��ارس البحريني املتألق من اس��طبالت 

الخالدية وصاحب لقب النس��خة العارشة 
لبطولة كأس جاللة امللك للقدرة يعقوب 
يوسف الحامدي الذي قال يف حديثه “ يوم 
لن أنس��اه يف التاريخ سجلته بحروف من 
ذهب 4 فراي��ر 2012 عندنا رفعت كأس 
سيدي جاللة امللك للقدرة، يف العام نفسه 
حققت كأس س��يدي سمو ويل العهد، لذا 
فإن ذل��ك العام كان عاما رائعا وموس��ام 
فري��دا جداً بالنس��بة يل فقد حققت فيه 
كأس��ني غاليني جداً، ذلك اإلنجاز يدفعني 
الي��وم ويرفع من معنويايت كثراً للس��عي 
بأق��ى جهود لتحقيق لقب ه��ذا العام، 
إن وصفي للذة الف��وز بالكأس الغالية ال 
يكفي، لذا امتنى ان اترشف بتكرير انجاز 

ذلك العام”.
وأضاف الحامدي “سباق جاللة امللك أهم 
سباق لنا يف جدول مسابقاتنا ومشاركاتنا، 
ل��ذا نح��ن مس��تعدون له بش��كل جيد، 
ووضعنا خطة توصلنا ملنصة التتويج ورفع 
ال��كأس الغالية، لذا نعلنه��ا للجميع بأننا 
عىل قدر من التح��دي وانتظرونا يف كأس 
س��يدي صاحب الجاللة، ونتحدى جميع 
الفرسان البحرينيني واإلماراتيني، الخالدية 
يدخل هذه البطولة الغالية بكل جاهزية 
وق��وة، ونحن متفائل��ون كثراً وش��عارنا 
)الذهب فقط( وهي رؤية ومبادرة سمو 
الش��يخ نارص ب��ن حم��د آل خليفة التي 

نستلهم منها العزمية واالرصار”.

وكش��ف بط��ل كأس جاللة املل��ك للعام 
أن  الح��امدي  يعق��وب  الف��ارس   2012

اسطبل الخالدية سيشارك بخمسة فرسان، 
حيث س��يمثل الفريق كل من الفرس��ان 
رائ��د محم��ود، يعقوب الح��امدي، حمد 
جناحي، يوس��ف فؤاد، س��عود العرجاين 
وهي��ا جامل، ووج��ه الح��امدي يف ختام 
حديثه الش��كر واالمتنان العميقني لسمو 
الش��يخ نارص ب��ن حم��د آل خليفة عىل 
دعمه الكبر والالمحدود للرياضة عموماً 
ورياضة القدرة خصوصاً، وإىل سمو الشيخ 
خالد بن حمد آل خليفة قائد اس��طبالت 
الخالدية عىل الدعم واملس��اندة املستمرة 
وإىل املدرب رائد محمود وجميع منتسبي 

الخالدية متمنياً التوفيق للجميع.

ندخل بمعنويات عالية

أع��رب مدرب اس��طبل األصاي��ل عبدالله 
ه��الل الخاط��ري ع��ن س��عادته الكبرة 
بقرب انطالق منافسات كأس جاللة امللك 
للق��درة، وال��ذي وصفه أحد أك��ر وأهم 
حدث ريايض يف سباقات وبطوالت القدرة 
والت��ي توليها االس��طبالت أهمي��ة كبرة 
جداً وتعمل طوال املوس��م من أجل هذه 

البطولة العزيزة عىل الجميع.
وق��ال الخاط��ري “نحن نس��تعد بش��كل 
جي��د ل��كل بطولة وس��باق يف املوس��م، 
ه��ذه البطولة له��ا خصوصي��ة أكرث فهي 
يف املق��ام األول تحمل اس��ام عزيزا وغاليا 
ع��ىل الجمي��ع، س��يدي صاح��ب الجاللة 
املل��ك حمد بن عي��ى آل خليفة، ونحن 
حريصون كل الحرص عىل التواجد يف أقوى 

البطوالت والسباقات واملنافسة أيضاً عىل 
املراك��ز املتقدمة، والكل يعل��م ما ميتلكه 
اس��طبل األصايل من قوة وخرة الفرسان 
البحرينيني املتميزي��ن، نحن ندخل أجواء 
هذه البطولة بجاهزي��ة عالية ومعنويات 
مرتفعة ج��داً، حي��ث أن البطولة األخرة 
بطولة س��مو الش��يخ خالد ب��ن حمد آل 
خليفة حيث متكن فارس��نا املتميز محمد 
الخاطري من تحقيق اللقب واملركز الثالث 
كان م��ن نصي��ب فارس��نا املميز جاس��م 
املعمري، وه��ذا االنجاز الس��عيد والرائع 
ومع شعار سمو الشيخ نارص بن حمد آل 
خليف��ة )الذهب فقط( يدفعن��ا لتحقيق 

املزيد والسعي نحو منصة التتويج”.
وكش��ف مدرب اس��طبل األصاي��ل خالد 
الخاطري أنهم سيش��اركون يف بطولة كأس 
جالل��ة امللك املف��دى بكل من الفرس��ان 
جاس��م املعمري، محمد السبيعي، أحمد 
النعيم��ي وعبدالله البنيك، وهم خرة من 
الفرس��ان البحرينيني املتميزين وميتلكون 
االمكانيات العالية التي تؤهلهم للمنافسة.
وأضاف الخاطري أن البطولة ستكون قوية 
خصوصاً مع املش��اركة املميزة من فرسان 
دولة االم��ارات العربية املتحدة، حيث أن 
هذه املش��اركة تضيف املزي��د من االثارة 
والتش��ويق وأن��ا ع��ىل ثقة ب��أن البطولة 
القادمة تحمل معها العديد من املفاجآت 
التي سرناها خالل مراحل السباق ونتمنى 
التوفي��ق للجميع وتحقيق م��ا يطمحون 

إليه.

فرسان اإلمارات يعلنون تحديهم ويؤكدون أهمية كأس جاللة الملك للقدرة
مع اقتراب انطالق أغلى الكؤوس في القدرة

من لقاء المالكية والسويق
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برعاية
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حقق ممثل اململكة فريق املالكية فوزا سهال 
وكبرا عىل الس��ويق العامين بأربعة أهداف 
مقابل واحد، يف اللق��اء الذي جمع الطرفني، 
مس��اء أم��س، ع��ىل اس��تاد مدين��ة خليفة 
الرياضي��ة، ضمن الجول��ة األوىل للمجموعة 

الثانية لكأس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم.
وج��اءت األهداف عر س��يد هاش��م عيى 
)هدفني(، س��يد هاش��م عدنان وس��يد عيل 

عيى، وللفريق العامين عبدالعزيز املقبايل.
ويف لق��اء آخر ضم��ن ذات املجموعة تعادل 

العهد اللبناين مع الزوراء العراقي )1/1(.
ويف لق��اء ممث��ل اململكة الث��اين يف البطولة 

فري��ق املنامة، والذي خ��رج بنتيجة التعادل 
الس��لبي يف لقائه مع الجيش الس��وري الذي 
أقيم عىل استاد البحرين الوطني أمس ضمن 
الجول��ة األوىل للمجموع��ة ل��أوىل، أما لقاء 
ذات املجموع��ة بني الق��وة الجوية العراقي 

والجزيرة األردين انتهى بالتعادل )2/2(.

المالكية والسويق

مح��رتف املالكي��ة، الس��وري إرساء عام��ر، 
كان مفت��اح اللعب يف الش��وط األول وبدأ 
بتش��كيل الخطورة عر كرة قوية س��ددها 

م��ن خارج املنطق��ة، إال أن الح��ارس أبعد 
الخطورة عن مرماه؛ لتتحول إىل ركلة ركنية 
لعب��ت ووصل��ت فيه��ا الك��رة إىل املدافع 
امللكاوي سيدهاش��م عدن��ان الذي أودعها 

بنجاح وسهولة يف الشباك )21(.
ومتكن املالكية من مضاعفة النتيجة بعدما 
اس��تغل الثغرات يف الدفاع العامين، ولعب 
إرساء عامر كرة عرضية أرضية لزميله س��يد 
هاش��م عيى الخايل م��ن الرقاب��ة والذي 
س��جل الهدف الث��اين )32(، قبل أن يقلص 
عبدالعزيز املقبايل النتيجة لفريقه )45+1(.
ويف الش��وط الث��اين، كاد الفريق العامين أن 

ي��درك التعادل ع��ر فرصت��ني لعبدالعزيز 
املقب��ايل، لكن كرتي��ه جاورت��ا القامئني، يف 
حني نجح س��يد هاش��م عي��ى يف التوقيع 
عىل هدفه الشخيص الثاين والثالث لفريقه 
من تس��ديدة يسارية س��كنت كرتها مرمى 

السويق وصوال للدقيقة )71(.
واس��تطاع املالكية أن يع��زز تقدمه ويركد 
تفوقه ع��ر هدف رابع عر لعبة مش��رتكة 
بني البديلني الشقيقني سيد رضا وسيد عيل 
عيى، إذ وقع عالوي عىل الهدف الذي جاء 

يف الدقيقة )81( من عمر اللقاء.

المالكية يبدأ مشوار كأس االتحاد اآلسيوي بفوز رباعي على السويق العماني
فيما تعادل سلبيًا مع الجيش السوري

أحمد مهدي

تغطية        اللجنة االعالمية

اليوم الجولة 11 
لدوري “الظل” الكروي

تفتتح اليوم )الثلثاء( 
منافسات الجولة 11 

لدوري الدرجة الثانية 
لكرة القدم، وذلك بإقامة 

لقاءين عند 6 مساء.
يلعب الحالة مع االتفاق 
عىل ملعب مدينة حمد، 

والبديع مع البحرين 
عىل استاد النادي األهيل.

وتستكمل مباريات الجولة غدا )األربعاء( 
بإقامة لقاءين أيضا: يلعب البسيتني مع 

سرتة، التضامن مع قاليل.
يشر الرتتيب حاليا إىل صدارة الحالة 

والبديع برصيد 22 نقطة من 9 مباريات، 
مدينة عيى 19 من 9، البسيتني 17 من 8، 

البحرين 11 من 9، سرتة 8 من 9، التضامن 8 
من 9، قاليل 7 من 9، االتفاق أخرا بال نقاط 

من 9.



  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(

تيلر�شون: قرار القد�س يتخذه الطرفان االإ�رسائيلي والفل�شطيني
القاهرة - رويترز:

 اتفق وزيرا اخلارجية االأمريكي ريك�س تيلر�شون وامل�رسي �شامح �شكري، على �رسورة التو�شل اإلى 
اتفاق دائم بني االإ�رسائيليني والفل�شطينيني.

وق���ال تيلر�شون يف موؤمت���ر �شحايف من القاهرة، اأم����س االثنني، اإن القرار ب�ش���اأن القد�س “يتخذه 
الطرف���ان”، م�ش���ريا اإل���ى اأن وا�شنط���ن “ال ت���زال ملتزم���ة بالتو�ش���ل اإل���ى اتف���اق دائم ب���ني اإ�رسائيل 
والفل�شطيني���ني”. واأو�شح �شكري خ���الل املوؤمتر ال�شحايف “اأكدنا خالل االجتم���اع مع تيلر�شون اأهمية 
التو�شل حل���ل للق�شية الفل�شطينية قائم على حل الدولتني وعلى اأهمية االت�شاق مع ال�رسعية الدولية 
فيم���ا يت�شل بال�رساع”. وكانت الواليات املتحدة قد اأثارت موجة غ�شب وانتقادات، عندما اأعلنت قبل 
اأ�شابي���ع اعرتافها بالقد�س عا�شمة الإ�رسائيل، ونيتها نق���ل �شفارتها من تل اأبيب اإلى القد�س. وتطرق 
تيلر�شون اإلى بع�س ق�شايا املنطقة، م�شريا اإلى اأن “الت�شوية ال�شيا�شية هي احلل الوحيد يف �شوريا”. 

كما اأبدى الوزير االأمريكي دعم وا�شنطن الإجراء انتخابات ذات م�شداقية يف ليبيا.

السنة العاشرة - العدد 3409 
الثالثاء

13 فبراير 2018 
27 جمادى األولى 1439
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 القاهرة - اف ب: 

قت���ل 12 من “العنا����رس التكفريية” 
املطلوب���ني  م���ن  الع����رسات  واعتق���ل 
وامل�شتب���ه به���م، ح�شبم���ا اأعل���ن اجلي�س 
التلفزي���ون  نقل���ه  بي���ان  يف  امل����رسي 

الر�شمي، اأم�س االثنني.
وقال اجلي�س يف البي���ان اإن العملية 
اأ�شفرت عن “قيام القوات اجلوية بر�شد 
وتدمري 60 هدف���ا لالإرهابيني والق�شاء 
عل���ى 12 فردا م���ن العنا����رس التكفريية 
امل�شلح���ة، خ���الل تبادل الإط���الق النريان 
مع الق���وات املكلفة باأعم���ال املداهمة، 
املطلوب���ني  م���ن   92 عل���ى  والقب����س 
جنائيا وامل�شتبه به���م واتخاذ االإجراءات 
القانونية حيالهم”. واأ�شاف اأن احل�شيلة 
االأخ���رية تاأت���ي يف اإطار عملي���ة ع�شكرية 
وا�شع���ة، ت�ش���ارك فيها الق���وات اجلوية 
والبحري���ة وقوات حر�س احلدود وال�رسطة 

�شد “العنا�رس االإرهابية واالإجرامية”.
وب���داأت “العملي���ة ال�شامل���ة �شيناء 
2018” قب���ل اأ�شابي���ع من انته���اء مهلة 
3 اأ�شه���ر، حدده���ا الرئي����س عبدالفت���اح 
ال�شي�ش���ي لتاأم���ني �شب���ه جزي���رة �شيناء 

تنتهي اآخر فرباير اجلاري.

القاهرة - رويترز:

اأم�����س   ق�ش����ت حمكم����ة م�رسي����ة، 
االثن����ني، باالإعدام �شنق����ا على املتهم 
بقتل راعي كني�شة يف اعتداء باآلة حادة 

يف منطقة على اأطراف القاهرة.
وق����ررت حمكم����ة جناي����ات �شمال 
القاهرة اإحالة اأوراق الق�شية اإلى مفتي 
اجلمهورية ال�شت�شارته يف اإ�شدار حكم 
باإع����دام اأحمد �شعي����د ال�شنباطي لقتله 
الق�س �شمع����ان �شحاتة كاه����ن كني�شة 
القدي�����س يوليو�س االأقفه�شي، بقرية 
عزب����ة جرج�س يف حمافظ����ة بني �شويف 
جن����وب العا�شم����ة. وقت����ل ال�شنباط����ي 
راع����ي الكني�شة خالل وج����ود االأخري يف 
مدين����ة ال�ش����الم ب�شمال �����رسق القاهرة، 
القبط����ي  االإعالم����ي  املرك����ز  بح�ش����ب 

االأرثوذك�شي، يف اأكتوبر املا�شي.

بغداد - اف ب: 

وزارة  يف  رفي���ع  م�ش���وؤول  اأعل���ن 
الداخلية العراقية اأن زعيم “داع�س” اأبو 
بكر البغدادي ال ي���زال على قيد احلياة، 
ويتلق���ى العالج يف م�شت�شف���ى للتنظيم 
يف املنطق���ة ال�شحراوية الواقعة ب�شمال 
�رسق �شوريا. وقال رئي�س خلية ال�شقور 
املخابراتي���ة املدي���ر الع���ام للمخابرات 
ومكافح���ة االإرهاب يف وزارة الداخلية اأبو 
عل���ي الب����رسي، اإن البغ���دادي يعاين من 
“ك�شور وجروح خطرية يف �شاقه وج�شمه 
منعته من امل�شي مبف���رده )....( واأدخل 
موؤخ���را اإلى م�شف���ى لداع����س يف منطقة 

اجلزيرة ال�شورية”.
الو�ش���ع  “تده���ور  الب����رسي  واأك���د 
بن���اء  للبغ���دادي  والنف�ش���ي  ال�شح���ي 
عل���ى معلوم���ات ووثائق م���ن م�شادرنا 
املتغلغل���ة يف ج�ش���د الكي���ان االإرهاب���ي 

والتي ال يرقى اإليها ال�شك”. 

أنقرة - اف ب: 

اأم����س  الرتك���ي،  اجلي����س  اأعل���ن 
االثن���ني، ارتفاع عدد قت���اله منذ بدء 
العملية يف عفري���ن ال�شورية اإلى 31، 

فيما و�شل عدد اجلرحى اإلى 134.
وق���ال اجلي�س الرتكي، اإن عمليته 
 1369 م����رسع  اإل���ى  اأدت  الع�شكري���ة 
مقاتال كرديا يف عفرين، خالل اأ�شابيع.
وبداأت تركيا عملي���ة جوية وبرية 
يف عفري���ن يف 20 يناي���ر ال�شته���داف 
ال�شع���ب  حماي���ة  وح���دات  مقاتل���ي 
الكردية، التي ت���رى اأنها جناح م�شلح 
حلزب العم���ال الكرد�شتاين املحظور، 

الذي يحارب اأنقرة منذ 3 عقود.
العملي���ة  اأن  متابع���ون  وي���رى 
تع���را  تواج���ه  الرتكي���ة  الع�شكري���ة 
الفتا، كما ج���رت على اأنقرة انتقادات 
حقوقية على امل�شتوى الدويل، ف�شال 
عن توتر العالقات بوا�شنطن الداعمة 

لالأكراد يف �شمال �شوريا.

�شيناء.. مقتل 12 اإرهابيا 
و�شبط 92 مطلوبا

 م�رس.. حكم باإعدام 
قاتل ق�س يف القاهرة

 الك�شف عن و�شع 
البغدادي ومكان اختبائه

 ارتفاع قتلى اجلي�س 
الرتكي مبعركة عفرين 

ميلي�سيات احلوثي اأطلقت 95 �ساروخا باجتاه ال�سعودية
حذر من �شيا�شة االنقالبيني يف جتنيد االأطفال... التحالف: 

 اجلي�س االإ�رسائيلي يك�شف �شور قاعدة اإيرانية قرب تدمر

كم���ا ق���ال املالك���ي، اإن امليلي�شي���ات حت���رق 
ميني���ني.  ملواطن���ني  مملوك���ة  وق���ود  �شاحن���ات 
واتهم املالك���ي امليلي�شيات احلوثي���ة با�شتهداف 

املمتلكات العامة يف اليمن.
وا�شتعر����س املالك���ي، ع���رب �شا�ش���ة يف قاع���ة 
املوؤمت���ر، �ش���ورا ومقاط���ع فيدي���و لعملي���ات �شد 

احلوثيني يف احلدود.
وقال املتح���دث با�شم التحال���ف العربي لدعم 
ال�رسعية يف اليم���ن، اإن عملياتنا اأوقعت قتلى و�شط 

امليلي�شيات بينهم 6 قيادات حوثية كبرية.
واأ�ش���اف اأن التحالف يعمل م���ع االأ�رسة الدولية 
لوقف جتني���د امليلي�شي���ات لالأطف���ال، م�شريا اإلى 
جتنيد احلوثي���ني الأطفال من جن�شي���ات غري مينية 

للقتال معهم.
كم���ا قال املتح���دث اإن التحالف ي�شعى لزيادة 

عدد امل�شتفيدين من االإغاثة االإن�شانية يف اليمن.
واأ�ش���اف املتح���دث اأن مناف���ذ االإغاث���ة الربية 
والبحري���ة مفتوح���ة جميعها اإل���ى اليم���ن، معلنا اأن 
3 اتفاق���ات �شتوق���ع غدا بني مرك���ز امللك �شلمان 

ومركز اإ�شناد واملنظمات الدولية ب�شاأن اليمن.
واأك���د تدف���ق امل�شاعدات االإن�شاني���ة من جميع 
املوان���ئ اإل���ى املناط���ق الواقع���ة حت���ت �شيط���رة 
ال�رسعي���ة. واأ�ش���اف اأن جمموع املجم���وع الت�شاريح 
ال�شادرة من خلية االإجالء والعمليات االإن�شانية خالل 
الف���رتة م���ن 26 مار����س 2015 و12 فرباير 2018 

•بلغت 18557 ت�رسيحا. املتحدث با�شم قوات التحالف العربي العقيد تركي املالكي	

• ال�شورة التي ن�رسها جي�س الدفاع االإ�رسائيلي	

دبي - العربية.نت: 
اإن ميلي�سيات احلوثي ا�ستهدفت اململكة  قال الناطق با�سم قوات التحالف العربي يف اليمن، 

بـ95 �ساروخا بالي�ستيا منذ بداية احلرب. قال املتحدث با�سم قوات التحالف العربي العقيد تركي 

املالكي، اأم�س الثنني، اإن النقالبيني يف اليمن مازالوا ي�ستغلون الأطفال للزج بهم يف املعارك، مما 

ميثل انتهاكا للقانون الدويل، حمذرا من �سيا�سة جتنيد ميلي�سيات احلوثي لالأطفال.

اإن  قائال  لليمنني،  امل�ساعدات  اإي�سال  خطة  يف  ال�ستمرار  �سحايف،  موؤمتر  يف  املالكي،  واأكــد 

خلطة  الرئي�سة  الأهــداف  كاأحد  لليمنيني،  امل�ساعدات  اإي�سال  من  املزيد  �ست�سهد  املقبلة  الفرتة 

العمليات الإن�سانية ال�ساملة يف اليمن التي ينفذها التحالف.

تل اأبيب ت�سرتط تراجع ميلي�سيات طهران ملنع الت�سعيد ب�سوريا
القدس المحتلة - وكاالت:

 اتهمت اإ�رسائيل رو�شيا، اأم�س االثنني، بتوفري 
غط���اء للوجود الإي���راين يف �شوريا، يف وقت ا�شرتط 
االإيراني���ة  ابتع���اد امليلي�شي���ات  اإ�رسائيل���ي  وزي���ر 
ع���ن حدود ب���الده ملئ���ات الكيلوم���رتات. وحتدثت 
اإ�رشائيل عن الرتاجع الإيراين اإلى ال�رشق، ك�رشط ملنع 
الت�شعي���د �شد �شوريا واإيران. وقدر وزير االإ�شكان 
االإ�رسائيلي ي���واأف غاالنت امل�شاف���ة الفا�شلة بنحو 
1500 كيلوم���رت، مم���ا يعن���ي اإبعاده���ا اإل���ى خارج 
االأرا�شي ال�شورية. ومت�شكت اإ�رسائيل كذلك باإنهاء 
م���ا و�شفته ب� “حم���ور ال����رس” الذي ي�شم���ل �شوريا 
واإي���ران وح���زب اهلل، متعه���دة باتخ���اذ كل ما يلزم 

للحفاظ على اأمنها، حتى ولو خارج احلدود.
من جه���ة اأخرى اتهم���ت اإ�رسائيل، عل���ى ل�شان 
وزي���ر االإ�ش���كان، رو�شي���ا بتوف���ري مظل���ة للوج���ود 
االإيراين ب�شوريا. ورغم نفي اإيران لوجود قواعد لها 
يف �شوري���ا، ن�رست اإ�رسائيل �شورا قالت اإنها لقاعدة 
ع�شكري���ة اإيراني���ة يف مطار التيف���ور ال�شوري قرب 
تدمر، واأعلنت اأن الطائ���رة االإيرانية امل�شرية التي 

اخرتقت االأجواء االإ�رسائيلية انطلقت منه.
وقال املتح���دث با�شم اجلي����س االإ�رسائيلي اإن 

اإي���ران وفيلق القد����س يعملون من���ذ وقت طويل، 
بدع���م من ق���وات النظ���ام ال�ش���وري وموافقته، من 

قاعدة “T-4” بالقرب من تدمر.
ون����رس املتح���دث با�شم اجلي�س ع���رب ح�شابه يف 
“تويرت” �شوًرا باالأقمار ال�شناعية تظهر القاعدة، 
والطائرة ب���دون طيار االإيرانية الت���ي ا�شتهدفتها 
اإ�رسائي���ل واأ�شقطتها، كما ن����رس مقطع فيديو يظهر 

العملي���ة. وكان فج���ر ال�شب���ت ق���د �شه���د ت�شعيًدا 
خط���رًيا بع���د اأن اأعلن���ت اإ�رسائي���ل اأنه���ا اأ�شقط���ت 
طائ���رة درون اإيرانية انطلقت م���ن قاعدة يف تدمر 
ال�شوري���ة، و�شنت الطائرات االإ�رسائيلية غارات عدة 
ا�شتهدف���ت 12 موقًعا يف العم���ق ال�شوري، بح�شب 
ما زعم���ت اإ�رسائيل، م���ا دفع الن���ريان ال�شورية اإلى 

اإ�شقاط طائرة “اف 16 هوت” يف اجلليل االأعلى. 

 دبي - العربية.نت:

 اأظه���رت الكلمات التي األقاها كبار م�شوؤويل 
النظام االإيراين، اأم�س االأحد؛ مبنا�شبة الذكرى 39 
النت�شار الثورة التي اأطاحت بال�شاه ال�شابق العام 
1979، تفاق���م �رساع االأجنح���ة على احلكم، و�شط 
تب���ادل االتهام���ات ح���ول م�شوؤولي���ة االحتجاجات 

ال�شعبية االأخرية.
ويف ه���ذا ال�شي���اق، حذر قائ���د فيلق القد�س 
باحلر����س الث���وري قا�ش���م �شليم���اين، التي���ارات 
املح�شوب���ة على النظ���ام والث���ورة، والتي حتاول 
لع���ب دور املعار�ش���ة من خ���الل مواق���ف تنتقد 
املت�شددي���ن وراأ�س هرم ال�شلط���ة، يف اإ�شارة اإلى 
مواقف كل من الرئي����س ح�شن روحاين، والرئي�س 
االإ�شالحي���ني  اأحم���دي جن���اد، وكذل���ك  ال�شاب���ق 
امل�شارك���ني يف ال�شلطة. وق���ال �شليماين يف كلمة 
ل���ه يف كرمان اإن “بع�س م���ن يجل�شون على مائدة 
الث���ورة ويدعون اتباع خ���ط االإمام اخلميني مر�شد 
الث���ورة االأول يوجهون ر�شائ���ل انتقادية مفتوحة 
اإلى ال���ويل الفقيه املر�شد عل���ي خامنئي بدل اأن 
يوجهوها اإل���ى االأجانب واالأع���داء”، ح�شبما نقلت 
.”IRIB“ عنه وكالة االإذاعة والتلفزيون االإيرانية

وطال���ب �شمنًي���ا تل���ك ال�شخ�شي���ات الت���ي 
وجه���ت ر�شائ���ل خلامنئ���ي اأن يعت���ذروا لل���ويل 
الفقي���ه، واأن يوجه���وا ر�شائله���م مل���ا و�شفوه ب� 
“اال�شتكب���ار العاملي” و”االأع���داء”، وُيق�شد بها 
اأمريكا والدول الغربي���ة املعادية الإيران، بح�شب 
اأدبيات النظام االإي���راين. وتاأتي هذه الت�رسيحات 
بعدم���ا وجه عدد م���ن امل�شوؤول���ني وال�شخ�شيات 
ال�شيا�شي���ة ر�شائل حادة للمر�ش���د االأعلى للنظام 

االإيراين علي خامنئي، ومنه���م القيادي يف التيار 
االإ�شالح���ي االإي���راين اأبوالف�ش���ل قدي���اين، الذي 
و�شف املر�شد ب� “امل�شتب���د”، معترًبا اأن “جذور 
ومنب���ع الف�ش���اد والك���وارث” التي حل���ت باإيران 
طيلة العقود االأربعة املا�شية هي “والية الفقيه 
املطلق���ة” الت���ي “ا�شتعبدت ال�شع���ب وحتكمت 
مب�شريه”. وق���ال اأبو الف�شل قدي���اين، القيادي 
يف منظمة “جماهدي الثورة االإ�شالمية”، يف ر�شالة 

مفتوح���ة ن����رست يف موق���ع “كلم���ه” املق���رب من 
مريح�ش���ني مو�ش���وي، اأحد زعم���اء احلركة اخل�رساء 
القاب���ع حتت االإقامة اجلربية من���ذ 7 �شنوات، اإنه 
“يف عه���د خامنئ���ي، اأ�شبح���ت اأجه���زة اال�شتبداد 
تتط���اول عل���ى حق���وق ال�شع���ب، واملوؤ�ش�ش���ات 
الفا�شدة قد ت�شمنت، واالأجهزة القمعية اأ�شبحت 
منت����رسة يف كل م���كان، واأب���واق الدعاية زادت من 

ترويج اخلرافات واالأكاذيب”.
كما وجه الرئي�س ال�شاب���ق للربملان االإيراين 
واأحد زعماء احلركة اخل����رساء املعار�شة واخلا�شع 
لالإقام���ة اجلربية من���ذ 7 �شنوات مه���دي كروبي، 
ر�شال���ة اإل���ى خامنئي ق���ال فيه���ا اإن االحتجاجات 
ال�شعبي���ة االأخرية ج���اءت ب�شبب الظل���م والف�شاد 
كمر�ش���د  امل�شوؤولي���ة  خامنئ���ي  حتم���ل  وع���دم 
للبالد طيل���ة العقود الثالثة املا�شي���ة. وت�شببت 
االحتجاج���ات ال�شعبية االأخ���رية بتفاقم اخلالفات 
ب���ني اأجنح���ة النظ���ام االإي���راين و�شل���ت اإل���ى حد 
تبادل الهج���وم واالتهامات بني كبار امل�شوؤولني 
وال�شخ�شيات، يف حماولة للهروب من ا�شتحقاقات 
اجلماهري الغا�شبة، التي مازالت تخرج بني احلني 
واالآخر بتجمعات احتجاجي���ة متفرقة، للتعبري عن 

مناه�شتها للنظام برمته.

 سليماني يحذر أجنحة إيران المتصارعة من لعب دور المعارضة

•  كلمة �شليماين يف كرمان	

دبي - قناة العربية:
قال وزير الدف����اع االأمريكي جيم�س 
اإن  �شحافي����ة،  ت�رسيح����ات  يف  ماتي�����س، 
اإيران هي �شبب امل�شاكل واالأزمات التي 

تعاين منها دول ال�رسق االأو�شط.
واأ�شاف “من املثري لالهتمام اأنه يف 
كل م����كان جند م�شكلة يف ال�رسق االأو�شط 
جت����د نف�����س ال�ش����يء اإي����ران وراء ذلك.. 
�ش����واء كان ذلك يف اليم����ن اأو بريوت اأو 
يف �شوريا.. جتد دائًما اإيران”. وا�شتبعد 
ماتي�س اأن تدخل قوات بالده يف مواجهة 
ع�شكري����ة م����ع ق����وات النظ����ام ال�شوري، 
م�ش����دًدا يف الوق����ت ذاته عل����ى اأن �شبب 
وج����ود الواليات املتح����دة يف �شوريا هو 

ملحاربة “داع�س”. 
وقال “نحن هناك ل�شبب واحد فقط 
وه����و حماربة داع�س.. وم����ن حقنا الدفاع 
ع����ن النف�س يف ح����ال تعر�شن����ا للخطر.. 
كما حدث مع ق����وة موالية للنظام عندما 
ا�شتهدفت قواتن����ا بعد اأن �شنت هجوما 
عل����ى اأحد مراكز حلفائن����ا.. فخيارنا عدم 
تو�شي����ع تلك احل����رب؛ الأن ذلك لي�س يف 

م�شلحتنا”.

 ماتي�س: اإيران تقف خلف 
كل م�شاكل ال�رسق االأو�شط
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الكويت حتت�سن العامل ال�ستعادة الب�رش واحلجر بالعراق
م�ؤمتر الإعمار يحيي مبادرة قائد العمل الإن�ساين

را�سد الغائب من الكويت 

كي���ف ينج���ح الع���راق يف ا�ستع���ادة الب����ر 
واحلجر للمناطق املحررة من هيمنة “داع�ش”؟. 
ال�س����ؤال الناب����ش مب�ؤمت���ر دويل ا�ست�سافت���ه 

الك�يت لإعادة اإعمار العراق.
وجاء امل�ؤمت���ر الذي ب���داأت جل�ساته �سباح 
الإثن���ن 12 فرباي���ر اجل���اري بع���د اأن و�سعت 
احلرب عل���ى الإرهاب اأوزاره���ا؛ وذلك لتقدمي 
مت�يل لتنفي���ذ م�روعات خدمية واإعادة تاأهيل 
وتنفي���ذ م�روعات البني���ة التحتي���ة باملناطق 
الأكرث ت�ررا، والتي يق���در البنك الدويل كلفة 

الأ�رار التي حلقت بها بنح� 46 ملي�ن دولر.
و�س���ارك بامل�ؤمتر اأكرث من 70 دولة، ونح� 
1850 �رك���ة عاملي���ة. وجرى تق���دمي اأكرث من 
157 م�روعا ا�ستثماريا اأمام ال�ركات؛ من اأجل 

التعاقد معها لإجنازها.
وتقدر اخل�سائر التي تكبدتها مدن العراق 
يف احلروب وال�راع���ات الأخرية باأكرث من 100 

مليار دولر ت�سمل البنى التحتية.
وت�ست�سي���ف الك�يت م�ؤمت���را ب�ساأن اإعادة 

اإعمار العراق ي�ستمر على مدار 3 اأيام.

استرداد العافية
وثم���ن احل�س����ر مب���ادرات قائ���د العم���ل 
الإن�س���اين اأمري دول���ة الك�يت �ساح���ب ال�سم� 
ال�سيخ �سباح الأحمد اجلابر ال�سباح، ومن بينها 

تبنيه انعقاد امل�ؤمتر بداره.
وقال الأم���ن العام ملجل����ش وزراء العراق 
مه���دي الع���اق اإن ب���اده خف�س���ت النفق���ات 
الت�سغيلي���ة للدول���ة يف مقابل زي���ادة النفقات 
للم�روع���ات اخلدمي���ة والرعائي���ة م���ع اتخ���اذ 

اإجراءات ل�قف الرتهل بال�ظيفة العامة.
واعت���رب امل�ؤمتر فر�س���ة لتم�يل م�روعات 
التعمري ومبا ي�سهم يف ا�سرتداد عافية قطاعات 
مهم���ة للعراقين باملناط���ق املحررة. وحتدث 
رئي����ش جمل�ش اإدارة ال�سن���دوق العربي لاإمناء 
القت�س���ادي والجتماع���ي عبداللطي���ف احلمد 
ب���اأن الأو�س���اع املاأ�ساوية التي م���ر بها العراق 
وما خلفه الدمار يتج���اوز قدرات �سعب العراق 

ال�سامد على اإعادة البناء والتعمري.
وتاب���ع: ال�سن���دوق يتطل���ع للتع���اون م���ع 
الع���راق، ويعل���ن ا�ستع���داده لتق���دمي الدع���م 
املطل�ب يف اإطار الربامج والأول�يات املحددة.
ولفت وكيل وزارة التخطيط العراقية ماهر 
ج�هان اإن احلك�مة و�سع���ت جمم�عة اأول�يات 
مل�روع���ات تنم�ية متثل الأك���رث احلاحا وحاجة 

خلدمة املجتمع.

نزوح واسع
وقال���ت رئي�سة بعثة وكال���ة الأمم املتحدة 
للهج���رة اإمي���ان عريق���ات اإن ا�ست�ساف���ة دولة 
الك�يت امل�ؤمت���ر الدويل لإع���ادة اإعمار العراق 
ي�ؤك���د م�قعها الإن�س���اين ودوره���ا يف م�ساعدة 

ال�سع�ب العربية.
واأ�ساف���ت لل�كال���ة الر�سمي���ة اأن مب���ادرة 
الك�يت وا�ست�سافتها هذا امل�ؤمتر الي�م ت�ؤكد 
“ت�سيدها م�سهد العم���ل الن�ساين بجدارة” من 
خال مب���ادرات �سم� اأمري الب���اد ال�سيخ �سباح 

الأحمد اجلابر ال�سباح يف الدع�ة لهذا امل�ؤمتر.
واأو�سح���ت اأن البعث���ة الأممية امل�ساركة يف 
امل�ؤمتر واملعر�ش امل�ساحب له �ستقدم عر�سا 
لإجنازاته���ا وجه�ده���ا اإزاء م�سان���دة النازحن 
العراقي���ن جراء خروجهم م���ن مناطقهم نتيجة 
احلرب عل���ى ما ي�سمى تنظيم الدولة الإ�سامية 

)داع�ش(.
قال حمافظ مي�س���ان علي دواي ل� “الباد” 
اإن م���ن اأب���رز م�روع���ات املحافظ���ة اإن�ساء خط 

لل�سكك احلديدية، ومطار مي�سان الدويل.

معاناة نينوى
روى امل�اطن م���ن مدينة م��سل مبحافظة 
نين����ى اإي���اد �سالح ق�س���ة معان���اة مدينته مع 
اإجرام تنظيم “داع�ش”. وقال: التنظيم الهجمي 
ت��س���ع باغت�س���اب حق����ق الأقلي���ات الدينية 
وا�ستم���ر بط�سه وع�سق���ه لرائحة ال���دم. واأ�سار 
اإل���ى اأنه �س���كل منظمة اأهلي���ة مل�ساندة الأهايل 
ومل�ساع���دة املت�رري���ن لرتتي���ب اأو�ساعه���م 
القان�نية. وحت���دث عن تقدمي ح�س�ش غذائية 
لل�س���كان باملناط���ق املح���ررة، وتق���دمي دع���م 
لل�سح���ة النف�سي���ة لل�س���كان. وب���ننَّ اأن مدينة 
امل��سل تنظر مل�ؤمتر الك�يت الدويل بتفاوؤل 
لتنفيذ م�روعات ت�ست�عب ال�سباب العاطلن، 

وهي الفئة الأبرز التي ا�ستهدفها “داع�ش”.
ووا�سل: جمتمع نين�ى ينبذ التطرف.

• �سم� اأمري الك�يت	

• تقدمي اأكرث من 157 م�روعا ا�ستثماريا بالعراق	

•  �سارك بامل�ؤمتر اأكرث من 70 دولة و1850 �ركة عاملية	

العراق يحتاج 88 مليار دوالر للإعمار
بعد طرد “داع�ش” من ثلثه

* التكلفة ت�ستند لدرا�سة اأجراها خرباء عراقي�ن ودولي�ن 
* نزوح اأكرث من 5 ماين وع�دة اأكرث من الن�سف.

* انهيار اأ�سعار النفط من 105 دولرات الى اأقل من 30 دولرا.

330 مليــون دوالر تهطــل الإعـــادة االإعمــــار 

ليعم االأمــن وال�سـلم واال�ستقــرار املنطقـة

االأمن واال�ستقرار يت�سدى للإرهاب والظلم الفكري

ثلثها من الك�يت 

تف�يت الفر�سة على مثريي الفنت... �سم� اأمري الك�يت ل�فد �سحايف:

ز ب��سائل ت�ا�سل حديثة املركز الإعامي جمهنَّ

تعهدت منظم���ات دولية غ���ري حك�مية 
وجميعات اإغاثية عاملية وجمعيات نفع عام 
وجمعيات اإغاثي���ة ك�يتية بتقدمي تعهدات 
بقيم���ة 330 ملي����ن دولر اأمريكي، و122 

ملي�ن منها من الك�يت.

ج���اء ذلك يف جل�سة تعهدات عقدت على 
هام�ش م�ؤمتر املنظمات غري احلك�مية لدعم 
ال��سع الإن�ساين يف الع���راق بح�س�ر ال�سيخ 
�سباح اخلال���د احلمد ال�سب���اح نائب رئي�ش 

جمل�ش ال�زراء ووزير اخلارجية الك�يتي.

وتعه���دت اللجن���ة الدولي���ة لل�سلي���ب 
الأحم���ر بتنفيذ برام���ج بقيم���ة 130 ملي�ن 

دولر.
وكان رئي����ش الهيئة اخلريية الإ�سامية 
الأم���ريي  بالدي����ان  امل�ست�س���ار  العاملي���ة 

عب���داهلل املعت�ق قد اأك���د اأن امل�ؤمتر ياأتي 
يف اإطار �سيا�سة منهجية ثابتة ترتجم اإميان 
دول���ة الك�يت قي���ادة و�سعبا ب���دور العمل 
الإن�س���اين يف تر�سي���خ ق�اعد الأم���ن وال�سلم 

الدولين وتخفيف معاناة �سحايا الأزمات.

اأك���د اأمري الك�ي���ت �سم� ال�سي���خ �سباح 
الأحمد اجلابر ال�سباح على دعم دولة الك�يت 
جلمه�رية العراق ال�سقيق ولل�سعب العراقي 
وال���ذي ينعك����ش يف اإح���دى �س����ره بانعقاد 
م�ؤمت���ر الك�يت الدويل لإع���ادة اإعمار العراق 
والذي ميثل من�سة دولية للحك�مة العراقية 

مل�ا�سلة جه�دها يف عملية اإعادة الإعمار.
واأ�س���ار �سم����ه خال لقاء م���ع وفد نقابة 
ال�سحافي���ن العراقي���ن لاأهمي���ة البالغ���ة 
لنعق���اد هذا امل�ؤمتر ال���دويل والتي تتج�سد 
املانح���ة  ال���دول  م���ن  العدي���د  مب�سارك���ة 
واملنظم���ات الإقليمية والدولي���ة، بالإ�سافة 

اإل���ى م�سارك���ة القط���اع اخلا�ش به���ذا العدد 
الكب���ري من ال�ركات، و�س�ل اإلى هدف اإعادة 
اإعم���ار العراق ورفع املعاناة عن املاين من 
النازح���ن واملت�رري���ن من �سحاي���ا احلرب 
لر�سال���ة  وذل���ك جت�سي���دا  الإره���اب،  عل���ى 

الك�يت الإن�سانية.

كما اأ�ساد �سم�ه بكافة اجله�د املبذولة 
تف�ي���ت  يف  ال�سقيق���ن  البلدي���ن  كا  م���ن 
الفر�س���ة على مثريي الف���نت والت�سدي لها 
بكافة ال��سائ���ل وال�سبل، متمني���ا �سم�ه اأن 
يع���م الأمن وال�س���ام وال�ستق���رار على البلد 

ال�سقيق وعلى املنطقة.

اأ�س���ار وزير الإع���ام الك�يتي حممد 
اجل���ربي اإل���ى اأن ا�ست�ساف���ة الك�ي���ت 
امل�ؤمت���ر ال���دويل لإعادة اإعم���ار العراق 
ياأت���ي جت�سي���دا للفكر الإن�س���اين ل�سم� 
اأم���ري الك�ي���ت ال�سي���خ �سب���اح الأحمد 
وكقائ���د للعم���ل الن�س���اين؛ م���ن اأج���ل 
تثبي���ت دعائ���م الأم���ن وال�ستق���رار يف 
جمه�رية العراق من خال اإعادة الإعمار 

يف املناط���ق التي مت حتريرها من ق�ى 
الإرهاب والظام الفكري.

وجهزت ال�زارة مركز اإعاميا بكافة 
و�سائل الت�س���ال والت�ا�سل احلديثة؛ 
لت�سهيل مهم���ة ال�سي�ف وال�سحفين 
ووكالت الأنب���اء والقن����ات الف�سائية 
والإذاعي���ة للقي���ام بعملها عل���ى اأكمل 
م�ؤ�س�ساته���م  م���ع  والت�ا�س���ل  وج���ه، 

الإعامي���ة بكل �سه�ل���ة وي�ر على مدار 
ال�ساعة ط�ال اأي���ام انعقاد امل�ؤمتر مبا 
يعك����ش ق���درة الإع���ام الك�يت���ي على 
الإعامي���ة لكافة  القي���ام بالتغطي���ات 
امل�ؤمت���رات الدولي���ة ب���كل احرتافي���ة 

واإبداع.
وثم���ن الإعامي����ن جه����د الك�ادر 

الك�يتية. • حممد اجلربي	
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“البحرين والكويت” يعلن الفائزين بسبائك الذهب

فنـــدق الخليــــج يطلــــق باقـــات 
لالحتفــــــال بعيـــــد الحــــب

اأعل���ن بنك البحري���ن والكويت، البن���ك الرائد يف 
جمال اخلدم���ات امل�رصفية التجارية وخدمات االأفراد 
يف البحري���ن، ع���ن اأ�شم���اء 10 فائزين بحمل���ة “اربح 
الذه���ب مع اخلدم���ات امل�رصفي���ة االإلكرتونية” التي 
مت اإطالقه���ا يف �شه���ر نوفم���ر 2017 والت���ي كانت 
تهدف اإلى ت�شجي���ع العمالء ال�شتخدام خدمات البنك 
االإلكرتونية الإجن���از معامالتهم امل�رصفي���ة. وقد حاز 
الع����رصة الفائزون ب�شبيكة ذهب ت���زن ن�شف اأون�شة 

من الذهب اخلال�س. 
اأج���ري ال�شح���ب 18 يناير املا�شي حت���ت اإ�رصاف 
ممث���ل وزارة ال�شناع���ة والتج���ارة وال�شياح���ة �شفيع 
البلو�شي، باالإ�شافة اإلى ممثلني عن اإدارات التدقيق 
الداخل���ي والرقاب���ة الداخلية والت�شوي���ق واخلدمات 

امل�رصفية لالأفراد يف بنك البحرين والكويت.
خليل  ميك���و،  ديليا  وقد فاز بال�شبائك كل من: 
اأحم���د، خال���د ال�شاعات���ي، بت���ول �شيد عل���ي، حممد 
البلو�ش���ي، الق�ش���ر للخدم���ات والتج���ارة، ح�ش���ني 
العتيبي، ريان اأمني، حممد مرجتى، و�شارة كازروين.
وخالل حفل توزيع اجلوائ���ز، قال اأحد الفائزين، 
البحري���ن  بن���ك  اأ�شك���ر  اأن  “اأود  العتيب���ي:  ح�ش���ني 
والكوي���ت على اخلدم���ات االإلكرتوني���ة املرنة. انني 
جداً �شعي���د باخلدم���ات امل�رصفي���ة االإلكرتونية عر 
االإنرتن���ت حيث متكنن���ي من دفع فوات���ري مبرونة 
تام���ة وبالتايل اأهنئ بنك البحري���ن والكويت على ما 
يبذله من جهود يف تقدمي اأف�شل اخلدمات امل�رصفية 

وحتفيزنا ال�شتخدام تلك اخلدمات”.

يق���دم فندق اخلليج البحري���ن للموؤمترات 
و�شبا جت���ارب عديدة وممي���زة لالحتفال بعيد 
احلب، فق���د اأطلق باقة وا�شعة م���ن اخليارات 
يوف���ر  اإذ  بال�شي���وف،  تلي���ق  الت���ي  الراقي���ة 

به���ذه  لالحتف���ال  املثالي���ة  البيئ���ة  الفن���دق 
املنا�شبة ال�شاعرية، مع جل�شات ال�شبا احل�رصية 
وجت���ارب تن���اول اأ�شه���ى املاأك���والت اللذيذة 
عر قائمة ا�شتثنائي���ة، عمدت �شل�شلة مطاعم 

فن���دق اخلليج الفاخرة عل���ى اإعدادها، ليحظى 
املتزوج���ون باأوق���ات ال تن�شى، احتف���االً بهذه 
املنا�شبة ال�شعيدة يف الفندق ذي اخلم�س جنوم 

احلائز العديد من اجلوائز املحلية والعاملية.

“فورسيزونز” يحتفل برأس السنة الصينية برعاية وولفغانغ باك

“األفنيوز” يحتفي بذكرى تأسيس قوة الدفاع 

يحتفل مطعم ري اآ�شي���ا لل�شيف وولفغانغ 
ب���اك الواق���ع يف الطاب���ق اخلم�ش���ني يف فن���دق 
ال�شن���ة  براأ����س  البحري���ن  فور�شيزون���ز خلي���ج 
ال�شينية بتنظيم فعالية خا�شة لليلة واحدة يف 
16 فراير اجلاري من ال�شاعة 7:00 م�شاًء حتى 
ال�شاع���ة 11:00 م�شاًء مع قائمة طعام احتفالية 

خا�شة بهذه املنا�شبة.
ق���ام فري���ق الطه���اة يف مطع���م ري اآ�شي���ا 
لل�شي���ف العاملي وولفغانغ ب���اك باإعداد قائمة 
طع���ام �شهية لالحتفال براأ����س ال�شنة ال�شينية 
م���ع حمطات طه���ي حي���ة الإ�شافة اأج���واء مميزة 

بطابع �شوق املاأكوالت التقليدية االآ�شيوية.
اأعد ال�شي���ف التنفيذي براي���ن بيكر قائمة 
طعام ا�شتثنائية تبداأ ب�شوربة دمبلينقز الدجاج 
وحلم الواغيو تليها فطائر البط امل�شوي وطبق 

“Lo Mai Yurn” امُلكون من االأرز االآ�شيوي 
وحل���م ال�شاأن مع �شل�شة اليو�شفي الذي ُيثل 
ال���ركات اخلم�س لل�شنة اجلدي���دة، وهي: طول 
العمر، والرثاء، وال�ش���الم، واحلكمة، والف�شيلة، 
اإ�شاف���ة اإلى ت�شكيلة من الوانت���ون والدمبلنغز 

املح�شو بلحم الواغيو والروبيان واخل�رصاوات.
يك���ن لل�شيوف اال�شتمتاع ب���اأركان طهي 
حية عدة ت�شمل ركن الب���ط امل�شوي، والفطائر 
االآ�شي���وي، واملعكرون���ة  ال�شيني���ة، وال�شج���ق 

الطويلة، والعديد من االأطباق االحتفالية.
كم���ا اأع���د ال�شي���ف التنفي���ذي للحلوي���ات 
بي���ر �شامب���ون ت�شكيلة متنوعة م���ن احللويات 
ال�شيني���ة الإ�شاف���ة نهاية حل���وة الأم�شية مميزة 
م���ع ت�شكيلة م���ن االآي�شكرمي بنكه���ات ُمتلفة 
مثل ال�شاي االأخ����رص وال�شوكوالت���ه والليت�شي، 

اإ�شافة اإلى الفطائر احللوة املح�شوة بالكمرثى 
واليو�شفي وال�شم�شم املحم�س.

قائمة تذوق األطباق الخاصة 
برأس السنة الصينية

ُيقدم مطعم ري اآ�شيا قائمة طعام خا�شة براأ�س 
ال�شن���ة ال�شيني���ة تتكون من خم�ش���ة اأو �شبعة اأطباق 
ابتداء م���ن 17 حتى 28 فراير، والت���ي ت�شمل طبق 
مليئ���ا باأن���واع متلفة من ال���دمي �ش���وم والوانتون 
والدمبلينغز، اإ�شاف���ة اإلى طبق �شمك البا�س االأ�شود 
امُلعد عل���ى طريقة هوجن كوجن وامُلق���دم مع م�رصوم 
 Sichuan“ ال�شيتاك���ي وطبق فيليه اللح���م البقري
Au Poivre” م���ع جان���ب من الفا�شولي���ا اخل�رصاء 

املقلية، اإ�شافة اإلى احللويات االحتفالية ال�شهية.

احتفلت قوة الدفاع البحرين بالذكرى ال�شنوية 
اخلم�شني منذ تاأ�شي�شها يف االأفنيوز - البحرين يوم 
ال�شبت املا�شي. اأقيم����ت االحتفاالت داخل املركز 
التج����اري م����ع 3 ف����رق ع�شكري����ة تتكون م����ن فرقة 

ن�شائية وفرقتني رجاليتني.

وباالإ�شاف����ة اإل����ى العرو�س مت تق����دمي القهوة 
املجم����ع  ل����زوار  الهداي����ا  وتوزي����ع  واحللوي����ات 

وللمت�شوقني.
وبهذه املنا�شبة يدعم االأفنيوز – البحرين دور 
قوة الدفاع املتمي����زة يف حماية اأمن و�شيادة مملكة 

البحرين على مدى ال�شنوات اخلم�شني املا�شية.
 ي�ش����ار اإل����ى ان الفرقة املو�شيقي����ة الع�شكرية 
لق����وة دف����اع البحري����ن �شدح����ت فرح����اً وابتهاج����اً 
باملعزوفات الوطنية يف املجم����ع احتفاء باملنا�شبة 

اجلليلة.

BIBF السالم” يعزز قدرات موظفيه بالتعاون مع“

Mycar.bh... موقع رائد لتسويق السيارات المستعملة 

وق���ع م����رصف ال�ش���الم – البحري���ن، اأحد 
مملك���ة  يف  الرائ���دة  االإ�شالمي���ة  امل�ش���ارف 
البحري���ن  معه���د  م���ع  اتفاقي���ة  البحري���ن، 
 )BIBF( واملالي���ة  امل�رصفي���ة  للدرا�ش���ات 
وذل���ك لطرح برنام���ج تدريب���ي اأول من نوعه 
“لبن���اء ق���درات املوظفني” واإع���داد ال�شف 
الث���اين، لتطوي���ر وتدريب نخبة م���ن الكوادر 
البحريني���ة الواعدة وتهياأتهم لتويل منا�شب 

قيادية يف املوؤ�ش�شة.
 يعت���ر م����رصف ال�ش���الم - البحرين اأحد 
مملك���ة  يف  الرائ���دة  االإ�شالمي���ة  امل�ش���ارف 
البحرين؛ لتطوي���ر وتدريب نخبة من الكوادر 
البحريني���ة الواعدة وتهياأتهم لتويل منا�شب 

قيادية يف املوؤ�ش�شة.
يهدف ه���ذا الرنامج التدريب���ي لتنمية 
يف  املتمي���زة  الب�رصي���ة  الك���وادر  ق���درات 
املوؤ�ش�شة ومتكينهم من تويل اأدوار اأولية عن 
طريق توف���ر خطوات عملية لتطوير وتنفيذ 
خطة تعاقبي���ة �شاملة، من خ���الل �شل�شلة من 
االأن�شطة، وور�س العمل، واملحاكاة واالإر�شاد.
 يتيح الرنام���ج الفر�شة لق�شم املوارد 
الب�رصي���ة واالإدارة العلي���ا حتدي���د املر�شحني 
املنا�ش���ب  ل�شغ���ل  املحتمل���ني  الداخلي���ني 
القيادي���ة الرئي�شي���ة يف املوؤ�ش�ش���ة، ف�ش���اًل 
ع���ن الفر����س التطويري���ة الت���ي م���ن �شاأنها 

م�شاعدته���م عل���ى النج���اح. ه���ذا و�شيتعاون 
املعهد مع كلية كا�س )CASS( الريطانية 
الإدارة االأعمال واملخت�شة بتاأهيل التنفيذين.

وبه���ذه املنا�شب���ة، ق���ال ع�ش���و جمل�س 
االإدارة والرئي����س التنفي���ذي للمجموعة لدى 
م�رصف ال�ش���الم - البحرين يو�شف تقي: “اإنه 
ملن دواِع �رصورنا اأن نتعاون مع معهد البحرين 
للدرا�شات امل�رصفية واملالية BIBF، والذي 
يق���وم ب���دور رئي����س ً يف ت�شكي���ل امل�شتقبل 
االقت�ش���ادي ململك���ة البحرين، ونح���ن نوؤمن 
يف م����رصف ال�ش���الم - البحرين ب���اأن التدريب 
امل�شتم���ر ه���و مفت���اح التنمي���ة امل�شتدام���ة 
لالأف���راد واملوؤ�ش�ش���ات. اإن ال�رصاكة مع معهد 
BIBF �شتتيح فر�س عاملية لرثوتنا الب�رصية 

القيمة.”
م���ن جانب���ه، ����رَصح املدير الع���ام ملعهد 
BIBF اأحم���د ال�شيخ قائالً: “ي�رصفنا اأن نكون 
ج���زءاً يف هذه املبادرة التي �شتوؤدي يف نهاية 
املط���اف ال���ى تعزي���ز الق���درات واملهارات 
القيادي���ة للم�رصفي���ني يف اململك���ة. ونعتقد 
اأن هذه خط���وة اإيجابية نح���و متكني ال�شباب 
البحرين���ي م���ن اكت�شاب املعرف���ة والتدريب 
ال�شرف���ة  مبج���ال  املتعل���ق  املوؤ�ش�ش���ي 

االإ�شالمية”.

�ش���واء كنت بائعا اأو م�شرتي���ا لل�شيارات 
امل�شتعمل���ة، ف���اإن موق���ع Mycar.bh ه���و 
املت�شف���ح االأول ال���ذي ي�شاع���دك للو�شول 
اإلى ال�شيارة املطلوبة. مت تد�شني املوقع يف 
�شبتمر 2017 وبت�شغيل من �رصكة ت�شهيالت 
البحري���ن، ال�رصك���ة املالية الرائ���دة يف مملكة 

البحرين.
م���ن جانب���ه، اأك���د نائ���ب الرئي����س االأول 
ل�رصكة ت�شهي���الت البحرين - رئي�س االئتمان 
والت�شوي���ق فا�شل املاح���وزي اأهمية ال�رصاكة 
االإ�شرتاتيجي���ة ل�رصك���ة ت�شهي���الت البحري���ن 
م���ع املوق���ع االإلك���رتوين لل�شي���ارات، والذي 
يخدم �رصيحة كب���رة من املتعاملني يف �شوق 
ال�شي���ارات امل�شتعمل���ة يف مملك���ة البحري���ن 
بكل �شهولة وي����رص ودون اأي �شعوبات تواجه 

امل�شرتين اأو البائعني.
وباإم���كان الزبائ���ن ت�شف���ح وم�شاه���دة 
املئات م���ن ال�شيارات املتنوع���ة والتوا�شل 

مبا�رصة مع البائع���ني، اإ�شافة اإلى امكان تتبع 
اأحدث ال�شيارات الت���ي يتم اإدراجها يف �شوق 
ال�شي���ارات، كما ي�شتطيع امل�ش���رتون اختيار 
اأي م���ن املودي���الت بح�ش���ب ال�شن���ة وال�شعر 
واملوا�شف���ات الت���ي تالئ���م رغباته���م. كم���ا 
يكن للبائع���ني ا�شتعمال املت�شفح لعر�س 

�شياراتهم والتوا�شل مبا�رصة مع زبائنهم.

• فا�شل املاحوزي	
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“املربة اخلليفية” تطلق اأولى فعاليات “اإثراء ال�شباب”
حتت �شعار “املبادرة والعمل اجلماعي”

املنامة - بنا: اأعلنت م�ؤ�ش�شة املربة اخلليفية 
عن انط���اق فعالي���ات الأ�شب�ع الأول م���ن برنامج 
“اإث���راء ال�شب���اب” يف ن�شخت���ه الثاني���ة، بالتع���اون 
م���ع حلبة البحري���ن الدولية حتت �شع���ار “املبادرة 
ان�ش���م امل�شارك����ن  والعم���ل اجلماع���ي”، حي���ث 
لتحدي���ات الت�شلق والتع���اون وحتدي اخل�ف التي 

زرعت روح املبادرة والعمل اجلماعي بينهم.
“اإث���راء  م���ن برنام���ج  الأول  الأ�شب����ع  ومتي���ز 
ال�شب���اب”، با�شتمال���ه عل���ى عدٍد م���ن املناف�شات 
الت���ي ت�شمنت ال�شط���اع بعدة مهم���ات تتمح�ر 
ح�ل اأهمية العمل اجلماعي يف بيئة تفاعلية حافلة 

بامل���رح تتحدى قدرات ال�شب���اب على امل�شت�يات 
اجل�شدي���ة والعقلية، حيث ق���ام امل�شارك�ن بعدة 
اأن�شط���ة حت���ت قي���ادة مدرب���ي الربنام���ج؛ بهدف 
غر�س قيم و�شمات متن�ع���ة جتعلهم اأكرث اإنتاجية 
وت�شق���ل عزميته���م وقدرته���م عل���ى التعامل مع 

جتارب احلياة املختلفة.
اأعق���اب  يف  الربنام���ج،  ه���ذا  اإط���اق  وياأت���ي 
تخري���ج اأول دفعة من امل�شارك���ن بنجاح يف �شهر 
ماي���� 2017، بالتع���اون مع مركز عي�ش���ى الثقايف، 
والأكادميية امللكية لل�رشطة، ول�ل� هايرب ماركت، 
واأكادميي���ة طريان اخلليج، ومعه���د الأمل للرتبية 

اخلا�شة، ودرة البحرين، ومتحف البحرين ال�طني، 
والكلي���ة امللكية للجراح���ن يف اإيرلندا، الى جانب 

عدد من م�ؤ�ش�شات املجتمع املدين.
وتلتزم م�ؤ�ش�شة املربة اخلليفية بدعم ال�شباب 
عرب احت�شانه���ا �شمن بيئة داعم���ة واآمنة وحمفزة 
متكنهم م���ن التغلب على التحدي���ات واملع�قات 
املتن�عة التي قد ي�اجه�نه���ا يف حياتهم العملية 
يف قال���ب من التح���دي واملرح، وته���دف ملنح كل 
ال�شب���اب جتربة تعليمي���ة وعملية وفر����س �شيقة 
لكت�ش���اب امله���ارات الازم���ة؛ من اأج���ل م�شتقبل 

اأف�شل. • جانب من انطاق فعاليات الأ�شب�ع الأول من برنامج “اإثراء ال�شباب” يف ن�شخته الثانية	

املنامة - بنا: نظمت م�ؤ�ش�شة “اإجناز البحرين” 
اجتماع���ا مع من�شق���ي ال�رشكات املمثل���ة يف جمل�س 
اإدارتها يف مق���ر امل�ؤ�ش�ش���ة؛ لإطاعهم على خطط 

واأهداف العام الدرا�شي اجلديد2017 - 2018.
وع���ربت املدي���ر التنفي���ذي مل�ؤ�ش�ش���ة اإجناز 
البحري���ن هن���اء ����رشواين يف بداي���ة الجتم���اع ع���ن 
تقديره���ا و�شكره���ا جلمي���ع املن�شق���ن لدعمهم 
الكب���ري واملت�ا�ش���ل للم�ؤ�ش�ش���ة، خ�ش��ش���ا فيما 
يتعل���ق بت�ف���ري املتط�ع���ن، وقال���ت “اإن الدعم 
الكبري الذي نحظى ب���ه من قبل �رشكائنا يف القطاع 
اخلا����س، واإميانهم الكام���ل بروؤيتن���ا املتمثلة يف 
متك���ن ال�شب���اب ومينحنا الثق���ة للم�ش���ي قدما، 
فاملن�شق�ن هم �شف���راء م�ؤ�ش�شة اإجناز البحرين يف 

ال�رشكات”.
من جهتها، علقت م�ش�ؤولة العاقات العامة يف 
اإجناز البحرين مروة عادل قائلًة “اإن اأع�شاء جمل�س 
اإدارتن���ا م�ؤمن�ن بق�ة مبهمتن���ا املتمثلة يف اإلهام 
ال�شب���اب البحريني للنج���اح يف القت�شاد العاملي. 
اإن الدور الرئي�س ملن�شق���ي جمل�س الإدارة ي�شاعد 
�رشك���ة اإجناز البحرين ب�شكل كبري يف اإتاحة الفر�شة 
للمتط�عن لتب���ادل اخلربات املهني���ة مع الطلبة 

واإعدادهم للنجاح يف العامل احلقيقي”.
وتت�قع م�ؤ�ش�شة “اإجناز البحرين” اأن ي�شتفيد 
ح�ايل 30 األف طالب من 15 برناجما تق�م بتطبيقه 
يف جميع املدار�س الثان�ية والإعدادية، والبتدائية 
احلك�مية واجلامع���ات واملدار�س اخلا�شة. و�ش�ف 

يق����م بتنفيذ هذه الربامج اأكرث من 1000 متط�ع 
غالبيتهم من القطاع اخلا�س لهذا العام الدرا�شي. 
كما مت اإط���اع املن�شقن على الإجنازات التي 
ح�شدتها امل�ؤ�ش�شة واملبادرات اجلديدة والربامج 
املطروحة لهذه ال�شنة، وكذلك مت مناق�شة اأهداف 

و�شبل حتقيقها وطرح برامج جديدة.
اإل���ى اأن دور من�شق���ي ال����رشكات ه����  ي�ش���ار 
تعزيز الدعم ل� “اإجن���از البحرين” من خال تثقيف 
وحميطه���م  ال����رشكات  يف  العامل���ن  امل�ظف���ن 
الجتماع���ي ح�ل امل�ؤ�ش�شة واأهدافها، والعمل على 
ت�ف���ري متط�عن م�ؤهلن م���ن ذوي خربة لتنفيذ 

برامج امل�ؤ�ش�شة والعمل مع ال�شباب.
البحري���ن م���ن  اإجن���از  اإدارة  يتك����ن جمل����س 

ال����رشكات التالي���ة: بن���ك البحري���ن والك�يت، بنك 
الإثم���ار، م�رشف ال�ش���ام، بيت التم�ي���ل الك�يتي، 
�شيت���ي بن���ك، “ات����س ا�س ب���ي �ش���ي”، وامل�رشف 
اخلليج���ي التجاري. كم���ا ي�شم املجل����س عددا من 
ال����رشكات ال�شناعي���ة الك���ربى وم���ن بينه���ا �رشكة 
اخلليج لل�شناع���ات البرتوكيميائي���ة وبابك� والبا 

وبناغاز.
اأم���ا قط���اع اخلدم���ات فتمثله ����رشكات بتلك� 
وطريان اخلليج وجمم�عة فن���ادق اخلليج، اإ�شافة 
اإلى “متكن” و�رشك���ة “اأيرن�شت اند ي�نغ” و�رشكة 
قي�س الزعب���ي للمحاماة وال�شت�ش���ارات القان�نية 

و�رشكة اإبراهيم خليل كان�.

اإلهام ال�شباب البحريني للنجاح باالقت�شاد العاملي
من�شق� ال�رشكات اطلع�ا على اأهداف العام الدرا�شي اجلديد... “اإجناز”: 

املنام���ة - بنا: حت���ت رعاية رئي�س املجل����س الأعلى لل�شحة 
الفريق طبيب ال�شيخ حممد بن عبداهلل اآل خليفة، اأقامت اجلامعة 
امللكية للبنات بالتعاون مع جامع���ة وي�شت فريجينيا الأمريكية 
– اجلامع���ة العريقة يف جمال العل�م الطبية وال�شحية - امل�ؤمتر 
الأول يف جم���ال ال�شحة املهنية حتت عن����ان “التاأهب للك�ارث 
وعر����س اآخ���ر امل�شتجدات يف ه���ذا املجال لخت�شا�ش���ي ال�شحة 

املهنية”، يف مقر اجلامعة امللكية للبنات بالرفاع الغربي.
واأكد الفريق طبيب ال�شيخ حممد بن عبداهلل يف كلمة األقاها 
يف افتت���اح امل�ؤمت���ر، اأن اململك���ة ت����يل اهتماًما كب���رًيا يف جمال 
التاأه���ب للك����ارث، وذل���ك من خ���ال م�شاركة وح�ش����ر خمتلف 
القطاع���ات الطبي���ة وال�شناعي���ة املتعلقة باملج���ال، واملخت�شة 
بالإ�شع���اف والط����ارئ، كم���ا �شّدد على ����رشورة اإث���راء اخلربات 
وتبادله���ا لرف���ع م�شت����ى الأداء املهني لكاف���ة املتخ�ش�شن، 
و�شكر اجلامعة امللكية للبنات على تنظيمها للم�ؤمتر واأ�شار اإلى 
جه�ده���ا البن���اءة وامل�شاهمة يف املجتمع، واأثن���ى على القائمن 

بامل�ؤمتر واحل�ش�ر من خمتلف دول العامل.
واألق���ى رئي����س اجلامعة امللكي���ة للبنات م���ازن جمعة كلمة 
�شك���ر فيها رئي�س املجل�س الأعل���ى لل�شحة على رعايته الكرمية 
للم�ؤمت���ر، و�ش���ّدد فيه���ا على اأهمي���ة م��ش�ع امل�ؤمت���ر و�رشورة 
ال�شتفادة من اخلربات ال�طني���ة والعاملية يف التاأهب للك�ارث 
واحلد م���ن اخل�شائر الب�رشية واملادية. كم���ا اأ�شاد بجه�د اجلامعة 
امللكية للبنات وبطاقمها يف اإجناح هذا امل�ؤمتر وعملهم الدوؤوب 
وامل�شتمر يف جمع البارزين يف هذا املجال لتح�شيل الفائدة على 

اأو�شع نطاق.
وق���ّدم رئي����س امل�ؤمتر جالي����س رازايف من الكلي���ة امللكية 
ا تف�شيليًّا ح�ل الأزمات واأهمية التاأهب  للجراحن يف كندا عر�شً
للك����ارث واإع���داد الك����ادر الازم���ة املفعمة باخل���ربة يف جمال 
ال�شح���ة املهنية وما يهدف اإلي���ه امل�ؤمتر من تعزيز لهذا املجال 

يف �شت���ى القطاع���ات. و�شه���د امل�ؤمت���ر جل�ش���ات ح�ارية خلرباء 
عاملي���ن بح�ش����ر �شخ�شي���ات معروف���ة يف املج���ال الطبي، من 
بينهم النائب ال�شابق ل�زير ال�شحة باململكة العربية ال�شع�دية 
عماد اجلحديل والربوفي�ش�ر �رشبر اردوغان من جامعة ا�شطنب�ل 
ق�ش���م ال�شحة العامة، اإلى جانب عدد من ممثلي قطاعات ال�شحة 
وال�شناع���ة والأعم���ال يف البحرين ودول اأم���ريكا ال�شمالية ودول 

اخلليج العربي.
بفعاليات���ه  بامل�ؤمت���ر  امل�شارك����ن  اأ�ش���اد  جانبه���م،  م���ن 
وباجلل�شات احل�ارية وما اآلت اإليه من نتائج مرج�ة، حيث اأو�شح 
رئي�س جامعة البحرين ريا�س حم���زة اأن “اإدارة الأزمات والتاأهب 
للك����ارث ه� م��ش����ع مهم يف ال�شاح���ة وتاأت���ي م�شاركة جامعة 
البحري���ن بطاقمها الأكادميي املخت�س من كلية العل�م ال�شحية 
وطابه���ا يف هذا امل�ؤمتر لاطاع على التج���ارب وال�شتفادة من 
اخل���ربات والت���ي اجتمعت يف هذا احلدث، واأ�شك���ر بذلك اجلامعة 
امللكية للبنات وجامعة وي�ش���ت فريجينيا على اإتاحتها الفر�شة 

لإقامة هذا امل�ؤمتر الأول من ن�عه واأبارك لهم جه�دهم”.
كما عرّب رائد املان���ع املتخ�ش�س يف الطب املهني وه� اأحد 
امل�شاركن يف امل�ؤمتر من اململكة العربية ال�شع�دية عن امتنانه 
للم�شاركة في���ه باعتباره نقطة ات�شال وتب���ادل للخربات بق�له: 
“هذا امل�ؤمتر �شنح يل الفر�شة للت�ا�شل مع اخلرباء واملخت�شن 
يف ه���ذا املجال ب�ش���كل اأعمق حيث اطلعنا عل���ى اآخر امل�شتجدات 
والأبح���اث فيما يخ�س الطب املهن���ي والتاأهب للك�ارث ون�شكر 
القائم���ن عليه ونتطّلع اإلى وج�د ن�شخ م���ن هذا امل�ؤمتر ب�شكل 

منتظم”.
م���ن جانبه، اأو�ش���ح عبداملح�شن الع�شف�ر م���ن مركز حالت 
الط����ارئ يف جمل�س التع���اون اخلليجي اأن اأه���داف امل�ؤمتر تاأتي 
كج���زء م���ن منظ�مة عمل املرك���ز وت�شهم ب�شكل فع���ال يف اإعداد 

الك�ادر وتاأهيلها.

اململكة تويل اهتماًما كبرًيا يف جمال التاأهب للكوارث 
يف امل�ؤمتر الأول يف جمال ال�شحة املهنية ... حممد بن عبداهلل:

• م�ؤ�ش�شة “اإجناز البحرين” تنظم اجتماعا مع من�شقي ال�رشكات املمثلة يف جمل�س اإدارتها	



�أقيم���ت باأ�رسة �لأدب���اء و�لكتاب ي���وم �أم�س 
�لأول ندوة بعنو�ن “�لثقافة يف و�صائل �لتو��صل 
�لجتماعي” حتدث فيها �لإعالمي �لقدير عو�س 

ها�صم و�أد�رها �صليم بودبو�س.
وط���رح  ع���دة حم���اور  �ملحا����رس يف  خا����س 
جمموعة م���ن �لأ�ص���ئلة ذ�ت �لعالق���ة منها.. هل 
تنط���ق و�ص���ائل �لت�ص���ال بثقاف���ة �م تعك����س 
�ملعا����رسة؟  �لثقاف���ة  تت�ص���كل  ثقافة؟وكي���ف 
�لرب�م���ج �لثقافي���ة يف �لإذ�ع���ة و�لتلفزيون بني 
�حلجم و�مل�ص���مون؟ �ملجتم���ع �لرقمي و�مليديا 
�جلديدة وو�صائل �لتو��صل �لجتماعي وعالقتها 
بالثقاف���ة �جلماهريي���ة ؟ �لرب�م���ج �لرتفيهي���ة.. 

�لت�صلية.. �لإ�صكالية؟
ثم حتدث عن م�صاألة ثقافة �لنخبة و�لثقافة 
اجلماهريي���ة م�ضتعر�ض���ا ث���اث نق���اط �رشحه���ا 
كالت���ايل.. �نته���ى زم���ن �جلماه���ري �لعمياء لن 
�لثقافة �جلماهريية معدة �و منتجة لال�ص���تهالك 
�جلماهريي �ل�صا�ص���ع مما �ص���اهم يف خلق �لر�أ�س 
مايل �لثقايف. و�ي�ص���ا �لعوملة �لثقافية متار�س 
�آليته���ا �لتفكيكية وجتزيء �لثقافة وت�ص���ظيها 
�لى ثقافات تعددية “ �لثقافة �لكروية.. ثقافة 

�لهاتف �لنقال.. ثقافة �ملهاجرين �لخ”.
وهن���اك م���ن يلح���ق �لثقاف���ة �جلماهريي���ة 
بالثقافة �لعليا ولكن هو يف�ص���لها عن �لثقافة 
�ل�ص���عبية وتظل �لثقافة �جلماهريية حمل �لنقد 
من مدر�ص���ة فر�نكفورت و�لدر��ص���ات �لثقافية 
�لجنلنزية رغم �إقر�رها بتحولت ما بعد �حلد�ثة 

و�ملجتمع �لرقمي �جلديد.
ث���م ��ص���تح�رس ها�ص���م ث���الث �أطروح���ات يف 
نظري���ات �لثقاف���ة �جلماهريي���ة وه���ي: �أطروحة 
مولي����س،  �بر�ه���ام  و�أطروح���ة  م���ور�ن،  �دج���ار 
و�أطروح���ة مار�ص���ال ماكلوه���ان 1911. فالأول 
�أي م���ور�ن يرى �ن �لثقافة �لو�ردة من و�ص���ائل 
�لت�ص���ال ه���ي �لتي���ار �لوحي���د �جلدي���د للقرن 
�حلايل ولكنها لي�ص���ت �لتي���ار �لوحيد، كما يرى 
�ن �لثقاف���ة �جلماهريي���ة منتج �ص���ناعي �رتبط 
بال�صوق و��صتجابة �لر�أ�صمالية يف �لقرن �لع�رسين 
و�نها تخ�ص���ع للعر�س و�لطلب ومفهوم �صناعة 
�لثقافة. و�أخري� يرى مور�ن �مل�صامني �جلوهرية 

للثقاف���ة �جلماهريية “�منح �جلمه���ور ما يريد” 
وما يرتتب على ذلك من �ص���لبية �لتخييل �لذي 

قد ل يتفق مع �لو�قع. 
�م���ا �أطروحة �بر�هام مولي�س فرتتكز على 4 
نق���اط وهي: الثقافة التي تن�ض���اأ من التفاعات 
�ملدر�ص���ة..  �لأ����رسة..  �لتقليدي���ة..  �لجتماعي���ة 

�لتن�صئة.
و�لثقاف���ة �لف�صيف�ص���ائية مفه���وم طرح���ه 
مولي����س ع���ن �لثقاف���ة �جلماهريية لأنه تق�ص���د 
م�ص���اهدة �لتلفزيون و�ل�ص���حافة و�لإذ�عة و�لخ. 
و�لنقط���ة �لثالث���ة �ن ه���ذه �لثقاف���ة �ملتمثل���ة 
يف لوح���ة “�صو�ص���يو ثقافي���ة” تق�ص���د �لثقافة 
�لت�ص���الية. و�لنقطة �لر�بع���ة من �ملفارقات �ن 
هذه ثقافة تقدمها و�ص���ائل �لت�ص���ال يف عقول 
�جلمهور �لذي �ت�ص���ل من دون �نتقائية مما يعد 

�أمر� �صلبيا.

بينما �طروحة مار�ص���ال ماكلوهان فتتمثل 
يف جانبني كما �أو�ص���ح ها�ص���م وهي يذهب �لى 
قدرة و�ص���ائل �لت�ص���ال �لفائقة عل���ى �لتجريد 
و�ص���ائل  و�ن  �لرم���زي.  و�لتمثي���ل  و�ملح���اكاة 
�لت�صال �حلديثة هي قنو�ت مليئة باملعلومات 

وهي �متد�د حلو��س �لإن�صان. 
و�ختتم عو�س ها�ص���م حما�رسته بطرح عدة 
حل���ول وه���ي كالت���ايل: تتمي���ز و�ص���ائل �لإعالم 
بالقدرة �لفائقة على �ص���حن �لطاقات وتفعيلها 
و�لو�ج���ب ��ص���تغالل ذل���ك يف ت�ص���ميم بر�م���ج 
�لتنمي���ة �لثقافي���ة. كم���ا ل يفرت����س �لتهوين 
و�لتقليل من �ص���اأن �ي نوع م���ن �لثقافة حتى ل 
نقع يف “�لف�ص���ام �لثقايف” فالثقافات تتقاطع 
من �جل بناء �لإن�ص���ان. و����رسورة تاأهيل �لرب�مج 
�لثقافي���ة لتك���ون ق���ادرة عل���ى خل���ق �ملو�طن 

�ليجابي �ملعا�رس.
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13 فبراير

 1258
على  ب��غ��داد  �ضقوط   
بقيادة  �مل��غ��ول  ي��د 
ه�����ولك�����و ون���ه���اي���ة 
يف  �لعبا�صية  �خلالفة 

بغد�د.

 1795
جامعة  �أول  تاأ�صي�س 
�أمريكية  لولية  تابعة 
فى �لوليات �ملتحدة 
وه����ي ج��ام��ع��ة ولي���ة 

كارولينا �ل�صمالية.

 1920
تعرتف  �لأم����م  ع�صبة 
ب��ح��ي��اد ���ص��وي�����رس�، وه��و 
تبنته  �ل����ذي  �مل��وق��ف 
���ص��وي�����رس� ع��ل��ى م��دى 

قرون.

 1942
 �لزعيم �لنازي �أدولف 
ه��ت��ل��ر ي����رت�ج����ع ع��ن 
بريطانيا  غ��زو  فكرة 
و�مل���ع���روف���ة ب��ا���ص��م 

“�أ�صد �لبحر”.

 1946
�خ�����ت�����ي�����ار م���دي���ن���ة 
�لأمريكية  نيويورك 
م���ق���ًر� ل��ه��ي��ئ��ة �لأم���م 

�ملتحدة.

 1960
ب���اأول  ت��ق��وم  فرن�صا   
تفجري نووي لها، وقد 
�لتي  �جلز�ئر  �ختارت 
مكاًنا  حتتلها  ك��ان��ت 
وذلك  �لتجربة  لإج���ر�ء 
�أ���رس�ر  �أي  تتجنب  كي 

ميكن �أن تنجب عنه.

15 % من األميركيات يرسلن الورود ألنفسهن في الفالنتاين

“بئر الزالق” في سادس أيام 
مهرجان أوال المسرحي

المخرج اإلماراتي 
سعيد سالمين 

ضيف نادي 
البحرين للسينما 

“الثقافة في وسائل التواصل االجتماعي”... 
ندوة لعوض هاشم بأسرة األدباء

يف ح���ني ت���رى �لن�ص���اء �أن ي���وم 
لالحتف���اء  ي���وم  ه���و  “�لفالنتاي���ن” 
منا�ص���بة  �لرج���ال  يعت���ربه  باحل���ب، 
مفتعل���ة بو��ص���طة م�ص���انع �ل���ورود 
�أن  ح���ني  يف  �ملنا�ص���بات.  وك���روت 
�حلقيق���ة ت�ص���تقر يف م���كان م���ا بني 
�لر�أي���ني جن���د بع����س �لإح�ص���ائيات 
و�حلقائ���ق �لطريف���ة �لت���ي تثبت �أن 
ي���وم 14 فرب�ير ه���و يوم مه���م، وما 
يجع���ل هذ� �لي���وم مهما �ص���وف يثري 

ده�صتك. 
رغ���م �ن �ملر�أة ت�ص���خم من قيمة 
�لفالنتاين، �إل �أن �لتز�مها به ل ي�صكل 
�إل ن�ص���ف �لتز�م �لرجل عندما يتعلق 
�لأمر باملال، فقد �أثبتت �إح�ص���ائيات 
�لع���ام �لفائت �أن متو�ص���ط ما �أنفقه 

�لرجال �لأمريك���ي يف يوم �لفالنتاين 
�لع���ام �ملا�ص���ي ُيع���ادل 185 دولر� 

يف ح���ني متو�ص���ط م�ص���رتيات �لأنثى 
�لأمريكية مل يتجاوز 85 دولر� فقط.

�لهد�ي���ا  ي�ص���رتون  �ملالي���ني   -
حليو�ناتهم �لأليفة يف �لفالنتاين

هن���اك من يعتق���د �أن �لفالنتاين 
يخ����س فقط ه���وؤلء �لذين يف خ�ص���م 
عالق���ات غر�مي���ة، لك���ن هن���اك م���ن 
�لعز�ب من يحتاج���ون للحب ولكنهم 
يفتق���دون �ل�رسي���ك �ملنا�ص���ب، لهذ� 
يتجهون �إلى �رس�ء �لهد�يا حليو�ناتهم 
�لأليفة، وقد ك�ص���فت �لإح�ص���ائيات 
�ن هن���اك 9 مالي���ني �ص���خ�س يق���وم 
ب�رس�ء هد�ي���ا حليو�ناته���م �لأليفة يف 

�لفالنتاين.
ل تنده�س عندما تعرف �أن 15 % 
من �لأمريكيات يقمن باإر�صال باقات 
ورود �إلى �أنف�ص���هن حلفظ ماء �لوجه 

�أمام زميالت �لعمل. 

أحداث

�لي���وم مل���يء بالأمل و�لق���درة على حتقيق 
�لكثري من �لأهد�ف

�ل�ص���تمر�ر يف �إهمال���ك �ص���حة �أطفال���ك له 
عو�قب وخيمة

�ملثابرة على �حلركة ه���ي �لطريقة �ملثلى 
و�لناجحة

ل تتخل ع���ن عاد�تك �لغذ�ئية �لتي حتافظ 
بها على ر�صاقتك

�ص���تالحظ ن���زولً يف �ل���وزن يف �ملقب���ل من 
�لأيام

�لأم���ور تت�ص���اعد �رسيع���ا وعلي���ك �أن تلحق 
بقطار �لفر�س

ق���د ل ت�ص���تطيع �لن���وم وتت���اأزم و�ص���عية 
�أع�صابك ب�صبب �لقلق 

جمموعة من �لزمالء تقدم لك �لدعم 
�ملادي

لأنك حتب مهنتك، تقدم على تنفيذ م�رسوع 
كبري

تعامل مع �لزمالء ب�ص���كل جي���د ما يتيح لك 
�لتفوق 

�ل�ص���دق �لذي تت�صم به هو �ص���بب ��صتياء 
بع�صهم منك

لدي���ك ق���در�ت ممي���زة على تنفي���ذ بع�س 
�ملهام 
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العقرب: 

�ص���من فعاليات مهرج���ان �أو�ل �ل���دويل �حلادي 
ع����رس تعر�س �لي���وم �لثالث���اء م�رسحية “�لبئ���ر” ملركز 
�لزلق �ل�ص���بابي م���ن تاألي���ف عبا�س �حلاي���ك و�إعد�د 
و�إخ���ر�ج �إ�ص���ماعيل مر�د ومتثيل �ص���يد حممد �لعلوي 
وجن���م م�ص���اعد وجنمة بوع���الي وفهد �لزري و�ص���الح 
�خلريو�بر�هيم عبد�لعزيز وكلثم �ل�ص���ايغ . وم�ص���اعد 
خمرج عبد�هلل �لبكري وتنفيذ ��صاءة �فنان �ملرباطي 
وموؤث���ر�ت مو�ص���يقية حممد �ل�ص���عدون ومكياج مرمي 

�ل���در�زي و�لديكور لعبد�لرحم���ن �لرويعي و�ملجاميع 
لفرقة �لد�ر �لبحرينية. 

علما �أن �لعر�س �ص���يكون على خ�صبة م�رسح مركز 
�ملح���رق �لنموذجي و�ص���بق و�أن حققت هذه �مل�رسحية 
جائ���زة �لعر�س �ملتكام���ل يف مهرجان خال���د بن حمد 

للم�رسح �ل�صبابي �لأخري.

�أعلن نادي �لبحرين لل�ص���ينما عن �إطالق برنامج “ 
�ل�صالون �لثقايف” وذلك بتاريخ 18 فرب�ير مع �لفيلم 
�لإمار�تي “�ص���اير �جلنة” ب�ص���حبة من�ص���ورة �جلمري 
وبح�ص���ور حمرج �لفيلم �صعيد �صاملني �حلا�صل على 

�لعديد من �جلو�ئز �لعربية و�لدولية.

اأ�سامة املاجد

حمرر م�سافات 

• عو�س ها�صم خالل �لندوة 	

• لقطة من �لعر�س	

• �إ�صماعيل مر�د	
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�جلي�ش �ل�سوي�سري يك�سب �أولى معاركه منذ 170 عاما
يلتزم جي�ش �سوي�رسا باحلياد يف احلروب لكنه ل يطبق هذه القاعدة عندما يتعلق الأمر بكتابة 

ا�سمه على �ساعات اليد الفاخرة التي ي�ستهر بها البلد الأوروبي.
وح�س���ب رويرتز، فقد اأعلن���ت وزارة الدف���اع ال�سوي�رسية يوم اجلمعة اأنه���ا انت�رست يف معركة 
ق�سائي���ة خا�سته���ا منذ اأعوام اأمام �رسكة �سغ���رة ل�سناعة �ساعات اليد تتعل���ق بحق كتابة عبارة 
“اجلي�ش ال�سوي�رسي” على ال�ساعات. وظلت �رسكة مونرت �سارميه، ومقرها قرب مدينة بازل، تبيع 
�ساعاتها التي يرتاوح �سعر الواحدة منها بني 500 و5000 دولر وعليها ا�سم اجلي�ش ال�سوي�رسي 

لأكرث من 20 عاما بعدما �سجلت عالمة جتارية يف 1995.
لكن اخلالفات ن�سبت قبل اأعوام عدة بعدما حاولت وكالة امل�سرتيات التابعة للجي�ش ت�سجيل 
حقها يف امللكية الفكرية لال�سم لدى ال�سلطات املعنية، يف اأعقاب تغير طراأ على قانون امللكية 
الفكرية يف �سوي����رسا. وق�سى احلكم ال�سادر يوم اجلمعة برف�ش حماولة �سارميه منع احلكومة من 
فع���ل ذلك. وقالت املحكم���ة الإدارية الحتادية اإنه يجب األ ت�ستخدم عب���ارة “اجلي�ش ال�سوي�رسي” 

على ال�ساعات اإل يف احلالت التي ت�سمح بها احلكومة.
وقال���ت احلكوم���ة اإن احلكم عزز قدرتها عل���ى حماية عالماتها التجاري���ة كاجلي�ش ال�سوي�رسي 

و�سالح الطران ال�سوي�رسي من اأي ا�ستغالل جتاري. 

�ل�سني ت�سيد �أول مدينة “مغطاة بالغابات” يف �لعامل

�ل�سجائـر �لإلكرتونيـة موؤذيـة حتـى مـن دون نيكـوتـني
اأف���ادت درا�س���ة اأمركي���ة ب���اأن ال�سوائ���ل 
امل�ستخدم���ة يف ال�سجائ���ر الإلكرتونية واملحالة 
بنكه���ات مث���ل الفاني���ال اأو القرفة، ق���د توؤذي 
الرئتني، حتى عندما ل حتتوي على النيكوتني.
وفح�ش الباحث���ون ما يحدث للخلية وحيدة 
الن���واة، وه���ي نوع م���ن كريات ال���دم البي�ساء، 
عندما تتعر����ش للكيماوي���ات املنكهة �سائعة 

ال�ستخدام يف �سوائل ال�سجائر الإلكرتونية.

اأي م���ن ه���ذه ال�سوائ���ل عل���ى  ومل حتت���و 
النيكوتني، ولك���ن بدا اأن الكيماويات املنكهة 
اأدت لزي���ادة يف املوؤ����رسات احليوية الدالة على 
ح���دوث التهاب و����رسر يف الأن�سج���ة، كما �سبب 

الكثر منها اأي�سا موتا للخاليا.
وق���ال كبر الباحث���ني يف الدرا�سة، الباحث 
يف جم���ال ال�سح���ة البيئي���ة باملرك���ز الطبي يف 
جامع���ة روت�س�س���رت يف نيويورك اإرف���ان رحمن، 

اإن م���ع مرور الوقت فاإن ه���ذا ال�سكل من ت�رسر 
اخلاليا ق���د يوؤدي اإل���ى الكثر م���ن امل�سكالت 
بالرئتني، مب���ا يف ذلك التلي���ف وداء الن�سداد 
الرئوي املزمن والربو. واأ�ساف رحمن يف ر�سالة 
بالريد الإلك���رتوين “تعت���ر ال�سوائل اخلالية 
من النيكوتني اآمنة عموما، ولكن مل جتر اأبحاث 
كافية ع���ن تاأثر الكيماوي���ات املنكهة خا�سة 

على اخلاليا املناعية”.

وتط���ور ك���رى ����رسكات التب���غ الأمركي���ة 
�سجائ���ر اإلكرتونية، وه���ي اأداة تعمل بالبطارية 
فيه���ا م�س���در للت�سخ���ني يح���ول النيكوت���ني 
ال�سائ���ل واملواد املنكهة اإلى �سحابة من البخار 

يتم ا�ستن�ساقها.
ومن ب���ني النكهات امل�ستخدم���ة مبفردها 
ب���دا اأن تاأث���ر نكهت���ي القرف���ة والفانيال كان 

الأكرث �رسرا على خاليا الرئتني.

در��سة: �ألعاب �لأطفال 
�لبال�ستيكية خطرية 

اأ�سارت درا�سة بريطانية اإلى اأن الألعاب 
البال�ستيكية امل�ستعملة قد تعر�ش الأطفال 
مل�ستوي���ات غر اآمنة من م���واد كيماوية مثل 
الر�سا����ش والكادمي���وم، وه���و م���ا يرتب���ط 

مب�سكالت يف النمو واإتالف اأع�ساء.
ولإجراء الدرا�س���ة، فح�ش الباحثون 200 
لعب���ة بال�ستيكي���ة م�ستعمل���ة، ع���رثوا عليها 
يف من���ازل ودور لريا����ش الأطف���ال و�سم���ن 

ترعات.
الألعاب �سي���ارات وقطارات  وت�سمن���ت 
ودم���ى ل�سخ�سيات اأفالم احلركة، كانت كلها 
�سغرة يف احلجم لدرجة جتعل من املمكن اأن 

ي�سعها الطفل يف فمه.

�ملغرب ي�سبط ن�سف 
طن كوكايني

اأعل���ن املغرب �سبط نح���و 541 كيلوغراما 
م���ن الكوكاي���ني يف حاوي���ة و�سلت اإل���ى الدار 

البي�ساء من اأمركا الالتينية.
واعتقلت ال�سلطات 6 اأ�سخا�ش م�ستبه بهم 
يف الق�سي���ة، بينهم برازيلي يحتمل اأنه “العقل 
املدبر ل�سبكة اإجرامي���ة”، ح�سبما نقلت فران�ش 
بر�ش ع���ن املكتب املركزي لالأبحاث الق�سائية 
 5 اأي�س���ا  ال�سلط���ات  و�سبط���ت  املغ���رب.  يف 
�سي���ارات وكميات كبرة من الأم���وال بالدرهم 

املغربي، وعمالت اأجنبية اأخرى.
ويف بيان ق���ال املكتب اإن���ه يجري حتقيقا 
يف �ساأن �سبك���ة على درجة من اخلطورة مرتبطة 
بكارتالت اأمركا الالتينية التي ا�ستغلت موقع 
اململكة ال�سرتاتيجي كنقط���ة عبور اإلى الدول 

الأوروبية.

قنبلة قدمية تربك رحالت 
مطار لندن �سيتي

ق���ال م�س���وؤول يف مط���ار لن���دن �سيت���ي، 
وه���و خام�ش اأكر مط���ار يف املدينة، اإن جميع 
الرحالت اجلوية من واإلى املطار اأُلغيت اأم�ش 
الثن���ني، بع���د العث���ور على قنبل���ة مل تنفجر 
منذ احل���رب العاملية يف نهر التيمز عند مرفاأ 

جورج اخلام�ش.
وذك���رت �رسط���ة العا�سمة اأن���ه مت اإقامة 
منطق���ة ع���دم اق���رتاب ن�سف قطره���ا 200 
مرت بعد العثور عل���ى القنبلة، خالل العمل يف 
املط���ار الأحد. واأ�سافت �رسط���ة املدينة اأنها 
اأخلت املباين يف املنطق���ة املحيطة بالقنبلة 

كما طوقت بع�ش ال�سوارع.

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

السنة العاشرة - العدد 3409 
الثالثاء

13 فبراير 2018 
27 جمادى األولى 1439

األخيرة
مواقيت 
الصالة

تقرير: �إد�رة تر�مب تخطط لبيع “نا�سا”
ك�سف تقري���ر ل�سحيفة وا�سنطن بو�ست اعتزام اإدارة الرئي����ش الأمركي دونالد ترامب وقف 

متويل املحطة الف�سائية الدولية “نا�سا” بحلول العام 2024.
وق���ال التقرير، اإن الإدارة ل تعتزم كف يدها ب�س���كل كامل عن املحطة الدولية، ولكنها تعمل 
على خطة انتقالية قد تنتهي بخ�سخ�ستها. التقرير اعتمد على وثائق ح�سلت عليها ال�سحيفة من 
وكال���ة نا�سا. ومتثل ميزانية نا�سا 1 % تقريًبا من امليزانية الحتادية للوليات املتحدة منذ اأوائل 
�ستين���ات الق���رن املا�سي، لكنها ارتفعت ارتفاًعا حاًدا لت�س���ل اإلى 4.41 % يف 1966 على خلفية 

برنامج اأبولو. ومنذ 2012، تقدر ميزانية نا�سا بحوايل 0.48 % من امليزانية الفيدرالية.

تعكف ال�سني يف الوقت احلايل على ت�سييد اأكرث مدينة م�سجرة يف العامل، وتقوم الفكرة 
على جعل النباتات تغطي املباين كافة، يف خطوة ت�سعى اإلى مواجهة الحتبا�ش احلراري وتغر 
املن���اخ. ويرتقب اأن تاأوي مدينة “ليزهو”، 30 األ���ف �سخ�ش، مبجرد انتهاء الأ�سغال فيها، يف 

غ�سون �سنوات قليلة مقبلة، وفق ما نقلت “ديلي ميل” الريطانية.
و�ست�س���م املدين���ة كل مرافق احلياة ال�رسوري���ة مثل البيوت والفن���ادق وامل�ست�سفيات 
واملدار����ش، و�ستكون مغطاة يف املجمل باأربعني األف �سج���رة ومليون نبتة. وت�ستطيع اأ�سجار 
املدين���ة ونباتاتها امت�سا�ش 10 اآلف طن من ثاين اأك�سي���د الكربون، ف�سال عن 57 األف طن 

من امللوثات كل �سنة، كما تنتج قرابة 900 طن من الأوك�سجني.
و�سيج���ري ت�سييد املدينة يف منطقة غوانك�س���ي اجلبلية، يف جنوب ال�سني، وميتد م�رسوع 

احلا�رسة الفريدة من نوعها على 175 هكتارا، مبحاذاة نهر ليو جيانغ.
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قر�سنة �آلف �ملو�قع 
�حلكومية ب�سبب “�لبتكوين”

تعر�س����ت اآلف املواق����ع الإلكرتوني����ة احلكومي����ة ح����ول الع����امل لالخ����رتاق، يف عمليات 
متوازي����ة �سعى من خاللها القرا�سنة اإلى ا�ستخدام زوار املواقع يف عمليات تعدين للعمالت 
الرقمية مثل البتكوين والإثريوم. ومن بني املواقع املخرتقة يف بريطانيا، موقع احلكومة 
الريطانية، وموقع مكتب مفو�ش العمليات، وهيئة اخلدمات ال�سحية الوطنية، والرملان 
املحل����ي ملدينة مان�س�س����رت، وموقع املحاك����م الأمركية، ومئات املواق����ع الأخرى حلكومات 
مركزي����ة وحملية. وتعر�س����ت املواقع املخرتقة لرنامج خبيث يع����رف با�سم “كوينهايف”، 
ال����ذي يختبئ يف اأك����واد املواقع بينما ي�سخ����ر طاقة الأجهزة التي ت����زور املواقع يف عمليات 
التعدي����ن. وح�سب تقرير �سحيفة “تلغراف” الريطانية، فاإنه مل تتحدد بعد الفرتة الزمنية 
التي تعر�ست فيها املواق����ع لالخرتاق. وا�سطرت بع�ش املواقع احلكومية الريطانية التي 

تعر�ست للهجوم، اإلى الإغالق موؤقتا.

القط “جيم�ش” يطل من نافذة �سفارة اإكوادور حيث يقيم موؤ�س�ش “ويكيليك�ش” جوليان 
اأ�ساجن يف لندن، بريطانيا )رويرتز(

لإلعالن على
الموقع اإللكتروني والسوشيال ميديا

@albiladpress @albiladpress @albiladnews
17111501  -  32224492

م�سهد عام مليناء خليفة بن �سلمان كما بدا اأم�س        )ت�سوير: ر�سول احلجريي(

 عبدالنبي ال�شعلة 
رئي�ش جمل�ش الإدارة

 اأحمد البحر 
الرئي�ش التنفيذي

 م�ؤن�س املردي 
رئي�ش التحرير

 اأمين همام 
مدير التحرير

abdulnabi.alshoala@albiladpress.comahmed.bahar@albiladpress.commoanes.almardi@albiladpress.comayman.hamam@albiladpress.com

ت�سدر عن دار البالد لل�سحافة والن�رس والتوزيع 

  للتوا�سل مع ق�سم العالنات : املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645   -   فاك�ش: 17580939            ال�سرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�ش: 17111434

تطبع يف موؤ�س�سة الأيام للن�رس

اإدارة التحرير: تلفون: 17111444 - 00973 فاك�ش: 17111467 - 00973  �ش.ت:67133 - �ش.ب : 385
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الطقس المتوقع للثلثة أيام القادمة  

السبت الجمعة الخميس
43º 33º 40º 32º 39º 32º

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 15 الى 10ولكنها عموما شمالية من 
عقدة احيانا خلل النهار.

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 10ولكنها عموما شمالية شرقية من 

 عقدة احيانا.15الى 

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 15 الى 10ولكنها عموما شرقية من 

عقدة احيانا.

الطقس لهذا اليوم
الربعاء

27/07/2016

40º 32º
الطقس

 حار ورطب ولكنه مغبر احيانا مع بعض
السحب.

الرياح
  عقدة12 الى 07عموما شمالية شرقية من 

  عقدة احيانا خلل17 الى 12وتصل من 
النهار.

تحذير
ليوجد.

درجات الحرارة "الشرق الوسط"

13 KT

16 KT

17 KT

17 KT

صنعاء
22º 18º

عمان
35º 21º

الدوحة
36º 33º

أبوظبي
38º 32º

بيروت
28º 23º

مسقط
32º 27º

القاهرة
38º 21º

بغداد
46º 29º

الكويت
44º 35º

05:02ص شروق الشمس

06:26م غروب الشمس

11:54م بزوغ القمر

12:14م أفول القمر

10:44ص أعلى مد ≈⇑

05:08م أدنى جزر ≈⇓

المنامة

الرياض
43º 31º

 من قدم الى قدمين عند السواحل
  اقدام في عرض4 الى 2ومن 

البحر.

 ارتفاع الموج

حالة 
الطقس

الطق�ش دافئ مع كميات 
متفاوته من ال�سحب ولكنه 

معتدل يف الليل.

الرياح جنوبية �رسقية من 8 
اإلى 13 عقدة وت�سل من 15 

اإلى 20 عقدة لحقا.

ارتفاع املوج من قدم اإلى قدمني قرب ال�سواحل ومن 
3 اإلى 5 اقدام يف عر�ش البحر.

درجة احلرارة العظمى 28 وال�سغرى 16 درجة مئوية.
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