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�آي” �أم  �أم  “بي  �أرباح  �صايف  دينار  مليون   8.6

 2017 “�ملطاحن” للعام  �أرباح  دينار  ماليني   5

�ملنامة - بي �أم �أم �آي: حققت جمموعة بي �أم �أم �آي �إير�د�ت �سنوية 
بلغت 101.8 مليون دينار يف �ل�س���نة �ملالية �ملنتهية يف 31 دي�س���مرب 
2017، مقارن���ة ب���� 96.5 مليون دينار �لعام 2016 و�س���ايف �أرباح بلغ 
8.6 مليون دينار، مقارنة ِب� 9.4 مليون دينار 2016. وبلغ �سايف �أرباح 

�ملجموع���ة للرب���ع �الأخري من �لع���ام 2017، 2.9 ملي���ون دينار، 
مقارنة ب� 2.6 مليون دينار للربع �الأخري من 2016.

�ملنام���ة - �ملطاحن: حققت �رصك���ة �لبحرين ملطاحن �لدقيق )�ملطاحن( 
منو� باهر� يف �س���ايف �الأرباح لل�س���نة �ملالية 2017 بن�س���بة منو بلغت 523 % 
مقارن���ة بال�س���نة 2016. وبلغ �س���ايف �لربح ما يعادل 5 مالي���ن دينار مقابل 
803 �آالف دين���ار عن 2016. وق���ال رئي�س جمل����س �الإد�رة عبد�للطيف خالد 

�لعوج���ان �إن ه���ذه �لنتائ���ج �ملتمي���زة يف �الأرباح حتقق���ت من زيادة 
مبيعات �ل�رصكة بن�سبة 8 % يف �لعام 2017 مقارنة بالعام �ل�سابق له.
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و�لتنمية �لبناء  “�خلا�ص” �صريك يف  �مليثاق خري حا�صن للحريات
قرعة كاأ�س خليفة بن �سلمان ظهرت بتنظيم راق... �سمو رئي�س الوزراء: تنويع م�سادر الدخل دون الإخالل مبكت�سبات املواطنني... جاللة امللك:

�ملنام���ة - بن���ا: �أك���د رئي�س �لوزر�ء �س���احب �ل�س���مو 
�مللك���ي �الأمري خليف���ة بن �س���لمان �آل خليف���ة �أن �لقطاع 
�خلا����س �رصيك �أ�س���ا�س يف جه���ود �لبن���اء و�لتنمي���ة، و�أن 
�حلكومة ال تدخر جهد� يف دعمه وتقدمي �لت�س���هيالت �لتي 

تكفل له �لنمو و�لتطور.
وكان �سم���وه قد ��ستقب���ل يف جمل�سه بق�رص �لق�سيبية 
�أم����س ع���دد� م���ن �أف���ر�د �لعائل���ة �ملالكة �لكرمي���ة وكبار 

�مل�سوؤولن.
و�أع���رب �سموه يف �للقاء عن تقدي���ره للتنظيم �لر�قي 
و�مل�ست���وى �ملتميز �لتي ظهرت به قرعة كاأ�س خليفة بن 
�سلمان لك���رة �ل�سلة للرجال، و�ل���ذي عك�س جهود �الحتاد 
�لبحريني لكرة �ل�سلة برئا�سة �سمو �ل�سيخ عي�سى بن علي 

�آل خليف���ة وم�ساعيه �لطموح���ة لالرتقاء مب�ستوى 
�ل�سلة �لبحرينية �إلى �آفاق جديدة.

�ملنام���ة - بنا: قال عاهل �لبالد �ساحب �جلاللة �مللك 
حمد بن عي�سى �آل خليفة �إن ميثاق �لعمل �لوطني مببادئه 
�ل�سامل���ة ج���اء كخ���ري حا�سن للحري���ات وخ���ري ر�ٍع حلقوق 

�الإن�سان.
وجدد جالل���ة �مللك يف كلمت���ه تاأكيد �أهمي���ة �لتعاون 
�مل�ستم���ر و�لبّناء بن �ل�سلطتن �لتنفيذية و�لت�رصيعية يف 
ت�رصيع وت���رية �لعمل خ�سو�سا �ملوجهة نحو تنويع م�سادر 

�لدخل، وتنمية �القت�ساد �لوطني، دون �إخالل مبكت�سبات 
�ملو�طن���ن.  جاء ذل���ك يف كلمة �سامي���ة مبنا�سبة �لذكرى 
�ل�سابع���ة ع����رصة الإق���ر�ر �مليث���اق يف ق����رص �ل�سخ���ري �أم�س 
بح�سور رئي�س �لوزر�ء �ساحب �ل�سمو �مللكي �الأمري خليفة 
بن �سلم���ان �آل خليف���ة، وويل �لعهد نائ���ب �لقائد �الأعلى 

�لنائب �الأول لرئي�س جمل�س �لوزر�ء �ساحب �ل�سمو 
�مللكي �الأمري �سلمان بن حمد �آل خليفة.

• �سمو رئي�س �لوزر�ء م�ستقبال عدد� من �أفر�د �لعائلة �ملالكة وكبار �مل�سوؤولن	 • جاللة �مللك يلقي كلمة �سامية بح�سور �سمو رئي�س �لوزر�ء و�سمو ويل �لعهد	

اأموال اأمريكا تغ�سب تركيا... 
واأردوغان يلوح بـ “�سفعة عثمانية”

بالد العالم

14

فعاليات: امليثاق �سورة ح�سارية م�سرقة 
يف تاريخ البحرين

بالدنا

7

اجلــودر يعطي �ســارة انطالق  
يوم الوطن الريا�سي

البالد سبورت

22
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“الفالنتاين” يف البحرين... حمالت تتزين 
بالورود احلمراء والهدايا

مسافات البالد

17

 نحو مزيد من اإلنجازات
17 عام���ا م�ست على �إق���ر�ر ميثاق �لعمل �لوطني بن�سب���ة 98.4 %، ومنذ تلك 
�للحظ���ة �مل�سيئ���ة يف تاري���خ �لبحري���ن وحتى يومنا ه���ذ�، جتني مملكتن���ا �حلبيبة 
تدريجي���ا ثمار �مل����رصوع �الإ�سالحي جلاللة �مللك حمد بن عي�س���ى �آل خليفة، وتفخر 
مب���ا حققته من منجز�ت وطنية ر�ئدة على �الأ�سعدة كافة؛ �ل�سيا�سية و�القت�سادية 

و�الجتماعية.
م���ا حققت���ه �لبحري���ن من نه�ضة وتق���دم يف جميع �ملج���االت، رغم م���ا �أحاط بها 
و�ملنطق���ة من حتديات، ه���و �لهدف �لذي �أطلق���ت من �أجله �ملب���ادر�ت �الإ�سالحية 
جلاللة �مللك، وعملت على جت�سيده �حلكومة �لر�سيدة برئا�سة رئي�س �لوزر�ء �ساحب 
�ل�سمو �مللكي �الأم���ري خليفة بن �سلمان �آل خليفة، وموؤ�زرة ويل �لعهد نائب �لقائد 
�الأعلى �لنائب �الأول لرئي�س جمل�س �لوزر�ء �ساحب �ل�سمو �مللكي �الأمري �سلمان بن 

حمد �آل خليفة، و�إ�سهام كل مو�طن بحريني حمب لبلده وخمل�س يف والءه له.
�ملب���ادئ �لنبيلة �لتي �أر�ساه���ا ميثاق �لعمل �لوطني جنح���ت يف تر�سيخ وحدة 
�ل�س���ف و�لوطن، ونبذ �لفرقة و�لطائفية، وحماية قيم �ل�سالم و�لت�سامح، و�حلفاظ 
عل���ى �إرث ح�س���اري ل�سعب عظيم �سيظل منوذجا يحتذى ب���ه يف �لتعاي�س �الإن�ساين 

و�حت�سان �لتعددية �لفكرية و�لثقافية.
�لروؤي���ة �لثاقبة جلاللة �مللك وحكومته �لر�سيدة، �لتي يعززها �الإميان �ل�سادق 
باأولوي���ة �مل�سالح �لعلي���ا للوطن، و�لثق���ة �ملطلقة يف قدر�ت �الإن�س���ان �لبحريني 
وعطائه �مل�ستمر نحو �لتطوير و�لتحديث، تدفع �ململكة للم�سي قدما بخطى ثابتة 

وو�ثقة على درب �الإ�سالح و�لتحديث.
و�ليوم يحق لنا، ونحن نحتفل بهذه �ملنا�سبة �لعزيزة على قلوبنا، �أن نفخر مبا 
حققناه من �إجناز�ت، ونتطلع �إلى �مل�ستقبل بتفاوؤل و�أمل م�ستب�رصين خري� بتحقيق 
مزيد من �الإجناز�ت يف ظل قيادتنا �لر�سيدة و�لتفاف �سعب �لبحرين �لويف حولها. 

كلمة “                “ نا�ص: طاقة �ملحجر 
على و�صك �لنفاد 
         علي الفردان من املنامة 

ق���ال رئي�س جمل����س �إد�رة جمموع���ة نا�س، 
�سمري عبد�هلل نا�س، �إن طاقة �ملحجر �حلكومي 
�لوحيد يف �لبالد قد تنفد يف غ�ضون عام ون�ضف 
�لعام وفق �لتقدير�ت �حلالية، متوقًعا �أن تلجاأ 
�ل�س���وق �إل���ى �ال�ستري�د يف �لف���رتة �ملقبلة، �إذ 
ال يوج���د خي���ار �آخر. ودعا نا����س وز�رة �الأ�سغال 

و�س���وؤون �لبلدي���ات و�لتخطي���ط �إل���ى 
�إيجاد منطقة حتجري بديلة للمقاولن.

�ملعر�ج يفتتح منتدى 
�لتقنية �ملالية 8 مار�ص 

�ملنام���ة - بنك ABC: ينطلق يف �لثامن من 
�سهر مار�س لعام 2018 �ملنتدى �لثاين للتقنية 
 )FinTech( ملالي���ة لل�رصق �الأو�سط و�أفريقي���ا�
بالبحرين  حتت �سعار “م���ا بعد �الرباك �ملايل”، 
متن���اوال عدد� م���ن �لتحدي���ات �الأك���ر �إحلاحاً يف 
�ساحة �لتقنيات �ملالي���ة �رصيعة �لتغري. و�سيقام 
�ملنت���دى حتت رعاية م����رصف �لبحرين �ملركزي، 

و�سيفتتحه �ملحافظ ر�سيد �ملعر�ج. 
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�مليثاق بذكرى  “$” تهنئ 
ترفع �سحيفة “�لب���الد” �أ�سمى �آيات �لتهاين 
و�لتربيكات �إلى مقام عاهل �لبالد �ساحب �جلاللة 
�ملل���ك حمد بن عي�سى �آل خليفة، ورئي�س �لوزر�ء 
�ساح���ب �ل�سمو �مللكي �الأم���ري خليفة بن �سلمان 
�آل خليف���ة، وويل �لعه���د نائ���ب �لقائ���د �الأعل���ى 
�لنائ���ب �الأول لرئي����س جمل����س �ل���وزر�ء �ساحب 
�ل�سمو �مللكي �الأم���ري �سلمان بن حمد �آل خليفة، 
و�إل���ى �سع���ب �لبحرين �لك���رمي مبنا�سبة �لذكرى 
�ل�سابعة ع����رصة مليثاق �لعمل �لوطني، د�عية �هلل 
�أن يعي���د ه���ذه �ملنا�سبة على �لقي���ادة �لر�سيدة 

و�سعب �لبحرين باليمن و�خلري و�لربكات.

م�صاريع  “�لربكة” ميول 
مب�صر بـ 100 مليون جنيه

          هبة حم�سن من املنامة

تنمي����ة  جله����از  �لتنفي����ذي  �لرئي�����س  نّوه����ت 
�مل�رصوع����ات �ملتو�سطة و�ل�سغ����رية ومتناهية �ل�سغر 
�مل�رصي نيف����ن جامع بالتع����اون �لكبري بن جمموعة 
�لربكة و�حلكومة �مل�رصية، وحجم �لدعم �ملايل، �لذي 
و�سل �إلى 100 مليون جنيه م�رصي خالل �أقل من عام، 

كعق����د م�سارك����ة �إ�سالمي، وفرت����ه �ملجموعة 
9لتمويل عدد كبري من �مل�ساريع يف م�رص. • عبد�هلل بوهندي	

• �أمريكا ت�صرب “د�ع�ص” يف �صوريا بـ 200 مليون دوالرعبد�للطيف �لعوجان	
        را�سد الغائب من الكويت

تعهد وزير �خلارجي���ة �الأمريكي ريك�س 
تيلر�سون بتقدمي 200 مليون دوالر لدعم 
جه���ود �لتحال���ف �لدويل �س���د “د�ع�س” يف 

�سوريا.
وق���ال تيلر�س���ون �إن �لتحال���ف �لدويل 
�سد “د�ع�س” جنح بتحرير ن�سبة 98 % من 
�الأر��سي �لعر�قي���ة، فيما متكن �لعديد من 

�لنازحن من �لعودة �إلى ديارهم.

و�أ�س���اف �أن “د�ع����س” ال ي���ز�ل ي�سكل 
تهديًد� عل���ى �ملنطقة رغم حترير �الأر��ضي 

�لعر�قية من قب�سته.
وقال �إن “د�ع����س” ي�سعى للتحول �إلى 
حركة مترد يف ليبيا و�أفغان�ستان و�لفلبن.

و�أك���د تيلر�سون خالل �الجتماع �لوز�ري 
للتحالف �لدويل �س���د “د�ع�س” بالكويت، 
�أن �نته���اء �لعملي���ات �لقتالي���ة �لرئي�سة ال 

14يعني هزمية “د�ع�س” متاًما.



2local@albiladpress.com بالدنا األربعاء 14 فبراير 2018 
28 جمادى األولى 1439
العدد 3410

  للتوا�شل:  )ق�شم االأخبار والتحقيقات: 17111444(              ق�شم االإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )اال�شرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434(

ق�صيدة مهداة لعاهل البالد �صاحب 
اجلالل���ة امللك حمد ب���ن عي�صى اآل 
خليف���ة مبنا�صبة ذك���رى الت�صويت 
عل���ى ميث���اق العم���ل الوطن���ي من 

ال�صاعر حممد هادي احللواجي: 

واأجم���ل ال�شع���ر بيت يف ه���واك منا
فخ���را اإذا َذَك���َرْت يف حرفها الُكرما

اأبيات���ه با�شمك���م اأو اأن�ش���دْت نغما
مل���ا حت���ّرك بي���ت ال�شع���ر اأو نظما

يف كّل اآٍن تغّن���ى با�شم���ك احُللُم���ا
ق�شي���دة حرفه���ا والواق���ع ان�شجما

اأرى به���ا كّل ي���وٍم لله���دى علم���ا
خال�ش���ة العمر من فك���ٍر قد احتدما

اأقّل���ب ال���راأي يف اأم���ٍر به���ا َحَكم���ا
ِ اإال الُغ���ْرَم والعدما للمج���د مل ي����رْ

للح���قِّ مْل يج���ِن اإال احل���زن والندما
كّف���اك تهطل م���ن جوٍد به���ا ِدَيا

ومن جمي���ل خ�ش���اٍل منك���م التاأما
ف���كّل ي���وٍم اأرى من ُخلقك���ْم �َشَيما

ي�شاب���ق احل���رُف يف تدوين���ِه القلما
�شئم���ا غّنيته���ا  ي���وٍم مل���ا  كّل  يف 

بك���م ومل اأ�شت���ِك االإعي���اَء الَهَرم���ا
ال�شّيم���ا اإْن يك���ْن يف القادة الُعظما

�شعرا اأفاخ���ر فيه الع���رَب والعجما
ومْن �شن���ا راأيكْم اأ�شتله���م احِلَكما

ملوط���ٍن كيفم���ا داَر الزم���اُن �شم���ا
اأ�شل الفخار الذي قد اأجنب الَكَرما

وكّل ع���ذٍق به���ا ق���ْد اأثم���َر ال�شَمَما
اأ�شم���ى معانيه يف عه���ٍد قد ابت�شما

وال�شعب قد قال يف ت�شويته )نعما(
تالح���م في���ه كّل ال�شعب ق���د َنِعما

حّب���ا ملوطنه���ا ك���ي ترف���ع العلما
عقدا من احلّب يف ميثاقها ارت�شما

ا حت���ى ت�ش���ر به���ا نح���و الع���ال اأَمَ
عزي���ةٌ اأو �شك���ْت يف �شعيه���ا برما

بعهدك���ْم ي���ا اأبا �شلمان ق���د ُو�ِشما
اأحييَت هّمة �شعٍب بالهدى اعت�شما

ي���ُد احل���وادث اأو راأٌي ق���د انف�شما
كذلكْم اأن���َت يف عني احل�شود عمى

اأحلى الق�شيد ق�شيٌد با�شمَك انتظما
حمّلق���ًة ط���ارْت  قافي���ٍة  ورّب 

واأن���ت غاية فخر ال�شع���ر اإْن نطقْت
لو مْل تكْن اأنَت مْن اأحييت قافيتي

ل���ذا ح���رويف التي ق���ْد قلته���ا لكُم
قاطب���ًة ال�شع���ر  قافي���ة يف  وخ���ر 

جترب���ًة دني���اي  م���ن  تعّلم���ُت  اإّن 
به���ا الأّن  هّي���اٍب  غ���ر  اأقوله���ا 

اأَجْل���ُت فك���ري بدني���ا غ���ر واعدٍة
من ابتغى غر فعل اخلر مْن �شبٍب

وم���ن �شع���ى يف ف�ش���اٍد اأو مكاب���رٍة
واأن���َت اأه���ٌل لفعل اخلر م���ا برحْت

رف���دِت �شعري بغيٍث من مفاخركْم
م���ا احرتُت يوما باإطرائ���ي لكْم اأبدا

مدائحك���ْم يف  اإّن  اهلل  ويعل���م 
فل���و بعث���ُت اإليك���م األ���ف قافي���ٍة

ل���ه �شل���ةٌ ق���وٍل  تلجلج���ُت يف  وال 
ال ينق�شي ال�شعر اأو يخبو الربيق به

بك���ْم اأج���دُت ومنكم اأْورق���ْت لغتي
رونق���هُ اآي���ات  منك���ُم  م�شتلهم���ا 

واأمنيت���ي اآم���ايل  بال�شع���ر  اأب���ّث 
مْه���د احل�ش���ارة واالأخ���الق تربت���هُ

�شاري���ة لالأجم���اد  ال�ش���ّم  نخيله���ا 
اأحيي���َت ميثاق خ���ر بيننا ات�شحْت

تزه���و به االأر����س واالآم���ال وا�شعة
ب���ه ارتق���ى وابت���دى عه���ٌد مالحمهُ

وهّب���ْت النا�س من تلق���اء فطرتها
كل القلوب لكم تهفو وقد عقدْت 

م���ّدْت اإلي���ك ي���دا باحل���ّب �شادقًة
ومل ته���ن حلظ���ة يوم���ا وال َوَهَن���ْت

ترن���و اإل���ى رفعٍة ب���ني ال���ورى باإباً
فاأن���َت ي���ا �شي���دي ُعن���وان وحدتنا

فتْح���َت اأب���واب خٍر لي����س تغلقها
وُج���ْدَت اإْذ ُج���ْدَت ال عّي���ا وال �شِئٍما

امل��واط��ن��ني م��ن  م�شتحقيه  اإل����ى  وو���ش��ول��ه  ال��دع��م  هيكلة  ب���اإع���ادة  توجيهنا  ن��ك��رر 

“امليثاق” خري حا�صن للحريات وخري راع حٍلقوق الإن�صان
انطالقة واعدة يف م�شرة التحديث ال�شامل ملوؤ�ش�شات الدولة... جاللة امللك:

املنام���ة - بن���ا: ا�شتقبل عاهل الب���الد �شاحب 
اجلالل���ة املل���ك حمد ب���ن عي�شى اآل خليف���ة يف ق�ر 
ال�شخر اأم�س رئي�س الوزراء �شاحب ال�شمو امللكي 
االأم���ر خليف���ة بن �شلم���ان اآل خليف���ة، وويل العهد 
نائ���ب القائ���د االأعلى النائ���ب االأول لرئي�س جمل�س 
الوزراء �شاحب ال�شمو امللكي االأمر �شلمان بن حمد 
اآل خليف���ة، وكبار اأف���راد العائلة املالك���ة الكرية، 
واأع�شاء ال�شلطة الت�ريعية والتنفيذية والق�شائية 
واأع�شاء اللجنة الوطنية العليا الإعداد م�روع ميثاق 
العم���ل الوطن���ي، مبنا�شب���ة الذك���رى ال�شابعة ع�رة 

الإقرار ميثاق العمل الوطني. 
وبع���د ت���الوة اآي م���ن الذك���ر احلكي���م، تف�شل 

�شاحب اجلاللة باإلقاء كلمة �شامية هذا ن�شها:
ب�شم اهلل الرحمن الرحيم

احلم���د هلل، وال�شالة وال�ش���الم على ر�شول اهلل، 
�شيدنا حممد وعلى اآله و�شحبه اأجمعني،

اأ�شحاب ال�شمو، 
االإخوة واالأخوات احل�شور،

ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،، 
ي�شعدن���ا يف ه���ذا اللق���اء املب���ارك اأن نحتف���ي 
بالذك���رى ال�شابع���ة ع����رة للت�شويت عل���ى ميثاق 
العمل الوطني التي ن�شتذكرها بكل اإكبار كانطالقة 
واع���دة يف م�ش���رة التحدي���ث ال�شام���ل ملوؤ�ش�شات 
الدولة و�شلطاتها الد�شتوري���ة، والتي جاءت ملبية 
لتطلعات �شعبن���ا الويف باإجماع غ���ر م�شبوق، ج�ّشد 
الهوي���ة البحريني���ة اجلامع���ة واملتطلع���ة للتطوير 

والتقدم احل�شاري.
ولن���ا الفخ���ر اأن ن�شه���د اليوم النتائ���ج الطيبة 
لتجربة وطنية نعتز بها جميعا، نحمل مع كل مواطن 
ومواطنة ����رف �شيانته���ا وم�شئولي���ة امل�شي بها 
قدما نح���و االأف�شل، مل���ا حتمله من قيم���ة تاريخية 
ك���ربى، �شاهم يف و�ش���ع اأ�ش�شها خمتل���ف قطاعات 
جمتمعن���ا امل���دن بق���واه امل�شتن���رة و�شخ�شياته 
الوطني���ة من رجال���ه ون�شائه الكرام. ون���ود التاأكيد 
هن���ا، عل���ى اأن ميثاق العم���ل الوطني ق���د ا�شتطاع 
اخل�ش���ب  احل�ش���اري  االإرث  يعم���ق  اأن  وبج���دارة، 
للبحرين، حي���ث جاء معربا عن اآمالك���م وتطلعاتكم 
الوطنية، وتعمل مبادئ���ه الرحبة على تر�شيخ وحدة 
ال�شف والوط���ن، ونبذ الفرق���ة والطائفية، وحماية 

قيم ال�شالم والت�شامح. 
فامليث���اق مببادئه ال�شاملة ج���اء كخر حا�شن 
للحري���ات وخر راع حٍلق���وق االإن�ش���ان، معززا بذلك 
النم���وذج البحرين���ي الرائ���د يف التعاي����س االإن�شان 
باحت�شان���ه للتعددي���ة الفكري���ة والثقافية، ويعود 
جناحن���ا يف ذلك، من بع���د اهلل، ملا يتميز به االإن�شان 
البحرين���ي املتح�ر بعطائه امل�شتم���ر نحو التطوير 
والتحدي���ث، وال���ذي تكمن في���ه ثروتن���ا احلقيقية 

وم�شدر فخرنا بني االأمم.
االإخ���وة واالأخوات، لق���د اعّتمَد امليث���اق، ومنذ 
اق���راره مرجع���ا ر�شمي���ا لعملن���ا الوطن���ي، �شيغ���ة 
امل�شارك���ة الوطني���ة يف �شناع���ة الق���رار متثلت يف 
اإقام���ة نظام املجل�شني، ال�ش���ورى والنواب، كما هو 
يف غال���ب دول العامل، وقد تط���ور عملها امل�شرتك 
ب�شكل متدرج من خالل اأربعة ف�شول ت�ريعية ثرية 
باالإجن���از، اإلى جانب ا�شتكمال���ه للحقوق ال�شيا�شية 
للم���راأة . وم���ن هن���ا، فاإنن���ا نعي���د التاأكي���د عل���ى 
اأهمية التع���اون امل�شتم���ر والبّناء ب���ني ال�شلطتني 
التنفيذي���ة والت�ريعي���ة يف ت�ري���ع وت���رة العم���ل 
وخ�شو�ش���ا املوجه���ة نح���و تنويع م�ش���ادر الدخل، 
وتنمية اقت�شادنا الوطن���ي، دون اإخالل مبكت�شبات 
املواطنني ومب���ا يرتقي مب�شتوياته���م املعي�شية. 
مكررين بهذا ال�ش���اأن توجيهنا باإعادة هيكلة الدعم 

وو�شول���ه اإل���ى م�شتحقي���ه م���ن املواطن���ني، وفق 
اأ�ش����س مو�شوعية تاأخ���ذ يف االعتب���ار التطورات يف 
جمي���ع املجاالت.  ون�شيد يف ه���ذا االإطار باالإجنازات 
الت�ريعي���ة،  ال�شلط���ة  حتققه���ا  الت���ي  املتمي���زة 
بغرفتيه���ا، وقيامها باأدواره���ا الد�شتورية املناطة 
بها على اأكمل وجه، وما جتتهد يف بذله على �شعيد 
الدبلوما�شية الت�ريعية لالإ�شهام يف الرتويج للوجه 
احل�شاري امل�رق ململكة البحرين. وال ي�شعنا ونحن 
ن�شرتج���ع تل���ك املحط���ات الهامة يف م�ش���رة تطور 
احلي���اة الد�شتوري���ة يف البالد، اإال االإع���راب عن بالغ 
ال�شك���ر والتقدي���ر لرئي����س واأع�شاء جلن���ة �شياغة 
ميثاق العمل الوطن���ي، وكافة اللجان التي و�شعت 
امليث���اق مو�شع التطبيق لن�شل اإلى ما و�شلنا اإليه 

من نتائج باهرة.
وبعون م���ن اهلل، �شتظل ثواب���ت ميثاق العمل 
الوطني بروحها املتج���ددة وروؤيتها الواعدة دافعا 
للمزي���د من البن���اء والتطوي���ر، م�شتندي���ن يف ذلك 

عل���ى اح���رتام حكم القان���ون من خ���الل املوؤ�ش�شات 
الد�شتوري���ة، لالرتق���اء مب�شرتن���ا الوطني���ة الت���ي 
ت�شتمد قوتها م���ن روح امل�شارك���ة االإيجابية وقيم 
االنتماء الوطن���ي، النابعة من تلك االإرادة البحرينية 
التي كتب اهلل لها وب�شواهد التاريخ، اأن تكون حرة، 
اأبية وم�شتقلة.  ويف اخلتام وبهذه املنا�شبة العزيزة، 
فاإنن���ي اأدعو اجلميع، كالً من واق���ع م�شئوليته، اإلى 
التم�ش���ك بجوه���ر ومب���ادئ ه���ذه الوثيق���ة املعربة 
ع���ن اآمالن���ا واملوح���دة ملواقفن���ا، باملحافظة على 
م���ا حتقق، ومبوا�شل���ة العمل املخل����س للبناء على 
مكا�شبن���ا واإجنازاتن���ا. واهلل ن�ش���األ اأن يحفظ بالدنا 
واأمنن���ا، واأن يجع���ل اأيامنا الوطني���ة منا�شبات فرح 
ومدع���اة فخر، واأن يعيننا واإياك���م على بذل املزيد 
يف �شبي���ل تقدمن���ا ورفعة �شاأننا، اإن���ه �شميع جميب 

الدعاء، وال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
ورف���ع اجلمي���ع اإلى املق���ام ال�شام���ي ل�شاحب 
اجلالل���ة، اأ�ش���دق الته���ان والتربي���كات واأطي���ب 

التمنيات بهذه املنا�شبة العزيزة، معربين عن بالغ 
الفخ���ر واالعت���زاز مبا حققته الب���الد يف ظل القيادة 
الر�شيدة جلاللة امللك م���ن اإجنازات رائدة يف جميع 
والثقافي���ة  واالقت�شادي���ة  ال�شيا�شي���ة  املج���االت 
واالجتماعي���ة والتعليمي���ة، والت���ي جعلته���ا حتظى 

مبكانة متقدمة بني دول العامل.
واأ�ش���ادوا باجله���ود الطيب���ة جلالل���ة امللك من 
اأج���ل االرتقاء بعالقات اململكة م���ع خمتلف البلدان 
ال�شقيقة وال�شديقة، وتر�شيخ مواقفها امل�رفة يف 
املحافل الدولية وتعزيز دورها الريادي يف حميطها 
العرب���ي والدويل، داع���ني اهلل �شبحان���ه وتعالى اأن 
يحف���ظ العاهل وي�ش���دد خطاه ويدمي عل���ى جاللته 
موفور ال�شح���ة وال�شعادة ملوا�شل���ة قيادة م�شرة 
النه�شة والتنمية والتط���ور التي ت�شهدها البحرين 

يف عهده الزاهر.
واأق���ام �شاح���ب اجلالل���ة العاه���ل ماأدب���ة غداء 

تكريا للح�شور بهذه املنا�شبة الوطنية املجيدة.

• جاللة امللك م�شتقبال �شمو رئي�س الوزراء و�شمو ويل العهد واأع�شاء ال�شلطة الت�ريعية والتنفيذية والق�شائية واأع�شاء اللجنة الوطنية العليا الإعداد م�روع ميثاق العمل الوطني	

نوؤك���د اأهمية التعاون امل�شتم���ر والبّناء بني ال�شلطت���ني التنفيذية والت�ريعية 
مبادئ���ه عمل���ت عل���ى تر�شيخ وحدة ال�ش���ف والوط���ن ونبذ الفرق���ة والطائفية
ن�شي���د باالإجن���ازات املتميزة لل�شلط���ة الت�ريعي���ة بغرفتيها وقيامه���ا بدورها
ثواب���ت امليثاق �شتظ���ل بروحها املتج���ددة دافعا للمزيد من البن���اء والتطوير
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زخـــم �لعـالقـــات تر�كمــي مــن جيـــل �إلــى جيـــل
الكويت حتتفل باأعيادها الوطنية وهي مزهوة بالنه�سة... �سمو رئي�س الوزراء: 

املنام���ة- بنا: اأك���د رئي�س ال���وزراء �ساحب 
ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة 
اأن مملكة البحرين ودولة الكويت ال�سقيقة عائلة 
واح���دة و�سع���ب واح���د تربطهم عالق���ات وثيقة 
ت�ستن���د اإلى تاريخ حافل بالأخوة والرتابط، وهذا 

الزخم للعالقات تراكمي كل جيل يورثه لالآخر.
جاء ذل���ك خ���الل ا�ستقب���ال �ساح���ب ال�سمو 
امللك���ي رئي�س الوزراء �سب���اح اأم�س �سفري دولة 
الكوي���ت ال�سقيقة ل���دى اململكة عمي���د ال�سلك 
الدبلوما�سي ال�سيخ ع���زام مبارك ال�سباح، حيث 
�سلم �سموه الدعوة حل�سور احلفل الذي �ستقيمه 
ال�سف���ارة مبنا�سبة الذك���رى ال�سابعة واخلم�سني 
للعي���د الوطن���ي وذك���رى ي���وم التحري���ر ال�سابع 

والع�رشين، حي���ث اأكد ال�سفري م���ا ميثله �ساحب 
ال�سم���و امللكي رئي����س الوزراء م���ن قيمة عالية 
ومكان���ة يف قل���ب كل كويت���ي كما ه���و يف قلوب 

�سعوب دول املجل�س والأمة العربية.
وخ���الل اللقاء اأك���د �ساحب ال�سم���و امللكي 
رئي����س ال���وزراء اأن م�ساركتن���ا لدول���ة الكوي���ت 
اأفراحه���ا ينطل���ق مم���ا يرب���ط ب���ني البلدين من 
عالق���ات را�سخة قائم���ة على املحب���ة والحرتام، 
لفتا �سموه اإلى اأن العالقات بني البلدين ت�سكل 
منوذجا مل���ا يجب اأن تكون علي���ه العالقات بني 

الأ�سقاء.
واأ�سار �ساحب ال�سمو امللكي رئي�س الوزراء 
اإل���ى اأن دولة الكويت حتتفل باأعيادها الوطنية، 

وه���ي مزه���وة بنه�س���ة �سامل���ة طال���ت خمتلف 
املجالت القت�سادي���ة وال�سيا�سية والجتماعية 
والتنموي���ة بف�س���ل القي���ادة احلكيم���ة ل�ساحب 
ال�سم���و ال�سي���خ �سب���اح الأحم���د اجلاب���ر ال�سباح 
اأم���ري دولة الكوي���ت ال�سقيقة، لفت���ا �سموه اإلى 
اإ�سهامات واإجنازات اأمري الكويت تعدت النطاق 

املحلي والإقليمي وو�سلت اإلى العاملية.
من جهته، نوه �سفري دولة الكويت ال�سقيقة 
مبا يوليه �ساحب ال�سم���و امللكي رئي�س الوزراء 
من حر�س على دعم العالقات الأخوية التاريخية 
الت���ي تربط بني مملكة البحري���ن ودولة الكويت 
والرتق���اء مبج���الت التعاون بينهم���ا يف خمتلف 

املجالت.

• �سمو رئي�س الوزراء م�ستقبال ال�سفري الكويتي	

ال�سفري ال�سباح: ل�سمو رئي�س الوزراء مكانة يف قلب كل كويتي
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برعاية كريمة من 
حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
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الراعي االعالمي

م�ستوى راق ظهرت به قرعة كاأ�س خليفة بن �سلمان لل�سلة
نوؤكد اعتزازنا باجلهود الوطنية لرفع ا�سم البحرين عالًيا... �سمو رئي�س الوزراء:

املنام���ة- بن���ا: اأكد رئي����س الوزراء 
�ساح���ب ال�سم���و امللك���ي الأم���ر خليفة 
بن �سلمان اآل خليف���ة، اعتزازه وتقديره 
ل���كل جهد وطني خمل�س يبذل يف �سبيل 
رفع ا�س���م البحرين عاليا يف كل املحافل 
الإقليمي���ة والدولي���ة، منوه���ا �سموه مبا 
حت�س���ده اململكة من مراك���ز متقدمة يف 
�ست���ى املج���الت، والتي تعك����س اإرادة 
اأبن���اء اململك���ة لتحقي���ق  �سلب���ة ل���دى 

املنجزات التي ت�سهم يف رفعة وطنهم.
وكان �ساحب ال�سمو امللكي رئي�س 
ال���وزراء ق���د ا�ستقب���ل يف جمل�س���ه بق�رص 
الق�سيبية اأم�س ع���ددا من اأفراد العائلة 

املالكة الكرمية وكبار امل�سوؤولني.
وخ���ال اللقاء ت����رصف �سم���و ال�سيخ 
اأحم���د ب���ن حممد ب���ن �سلم���ان اآل خليفة 
بتقدمي الدع���وة ل�ساحب ال�سمو امللكي 
رئي�س الوزراء حل�س���ور حفل زواج �سمو 
ال�سي���خ حم���د بن �سلم���ان بن حمم���د اآل 
خليف���ة، حي���ث اأعرب �سموه ع���ن تهانيه 
ل�سمو ال�سيخ حمد ب���ن �سلمان اآل خليفة 
بهذه املنا�سب���ة، متمنيا له زواجا ميمونا 

وحياة �سعيدة.
واأع���رب �سموه يف اللقاء عن تقديره 
للتنظي���م الراق���ي وامل�ست���وى املتميز 
الت���ي ظهرت به قرعة كاأ����س خليفة بن 
�سلم���ان لك���رة ال�سل���ة للرج���ال، والذي 
عك�س جه���ود الحت���اد البحرين���ي لكرة 
ال�سل���ة برئا�س���ة �سم���و ال�سي���خ عي�سى 
بن عل���ي اآل خليفة وم�ساعي���ه الطموحة 
لارتق���اء مب�ست���وى ال�سل���ة البحريني���ة 
اإل���ى اآفاق جديدة حتق���ق لها املزيد من 
النجاح���ات والبطولت الت���ي ترفع ا�سم 

البحرين عاليا.
واأكد �ساح���ب ال�سمو امللكي رئي�س 
الوزراء اأهمية العناي���ة بالرتاث ال�سعبي 
امل���وروث  عل���ى  واحلف���اظ  الأ�سي���ل 
احل�س���اري والعم���ل على نقل���ه لاأجيال 
القادمة، حت���ى يبقى �ساهدا على اأ�سالة 
�سعب البحرين وحت�رصه على مر الع�سور.
اإحي���اء  بجه���ود  �سم���وه  واأ�س���اد 
الريا�س���ات الرتاثي���ة العربي���ة الأ�سيلة 
وتعزي���ز ح�سوره���ا ومكانته���ا كريا�سة 
ال�سيد بال�سقور وغرها من الريا�سات 
الت���ي جت�سد الع���ادات الثقافي���ة لدول 
املنطق���ة وتعم���ل عل���ى رب���ط الأجي���ال 

بثقافتها الأ�سيلة.
اإ�سهام���ات  �سم���وه  ا�ستذك���ر  كم���ا 
رج���الت البحري���ن الأوائ���ل وجهوده���م 
املخل�س���ة يف �ست���ى املج���الت، موؤك���دا 
�سموه اأن اأهل البحري���ن جميعاً ا�ستهروا 
بخ�ساله���م الطيب���ة و�سبقتهم �سمعتهم 

الطيبة يف كل مكان.
كما اأثن���ى �سموه عل���ى دور القطاع 
اخلا����س يف م�سان���دة جه���ود احلكوم���ة 
الوطن���ي  القت�س���اد  دعائ���م  لتقوي���ة 
وتعزي���ز البيئ���ة التجاري���ة وال�سناعي���ة 

وال�ستثمارية، موؤك���دا �سموه اأن القطاع 
اخلا����س �رصي���ك اأ�سا�س يف جه���ود البناء 
والتنمي���ة، واأن احلكومة ل تدخر جهدا يف 
دعمه وتقدمي الت�سهيات التي تكفل له 

النمو والتطور.

•  �سمو رئي�س الوزراء م�ستقبا عددا من اأفراد العائلة املالكة وكبار امل�سوؤولني	

ال��ت��ن��ظ��ي��م ال���راق���ي ي��ع��ك�����س ج���ه���ود احت�����اد ال�����س��ل��ة ب��رئ��ا���س��ة ���س��م��و ال�����س��ي��خ ع��ي�����س��ى ب���ن علي

�سم����وه يتلق����ى دع�����وة لزف����اف 
�سمو ال�سيخ حمد بن �سلمان

احلفاظ على املوروث احل�س��اري 
ونقله لاأجيال القادمة

“اخلا�س” �رصيك اأ�سا�س يف جهود 
البناء والتنمية



املنام���ة - بنا: تلقى عاهل الب���الد �صاحب اجلاللة 
امللك حمد بن عي�صى اآل خليفة برقية تهنئة من رئي�س 
الوزراء �صاح���ب ال�صمو امللكي الأمري خليفة بن �صلمان 
اآل خليف���ة؛ مبنا�صب���ة الذك���رى ال�صابعة ع����رة مليثاق 

العمل الوطني، هذا ن�صها:
ح����رة �صاحب اجلالل���ة امللك حمد ب���ن عي�صى اآل 

خليفة حفظه اهلل ورعاه ملك مملكة البحرين املفدى
ال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته وبعد...

فاإن���ه مل���ن دواع���ي �رورن���ا واعتزازن���ا ان نع���ر 
جلاللتك���م ع���ن اأخل�س الته���اين والتري���كات مبنا�صبة 
احتف���ال البالد بالذك���رى ال�صابعة ع����رة مليثاق العمل 
الوطني، والذي جاء تعبرًيا �صادًقا عن روؤيتكم احلكيمة 
يف نه���ج العمل الوطني مل�صرية اخل���ري والزدهار، التي 
تقودونه���ا جاللتك���م بكل احلكم���ة والقت���دار يف بلدنا 
العزي���ز. اإن مملك���ة البحري���ن، وبف�صل روؤي���ة جاللتكم 
الثاقبة، قد خطت خط���وات تاريخية مميزة، وحققت يف 
عهدك���م امليمون املزيد م���ن الإجن���ازات واملكت�صبات 
الت���ي يفخ���ر ويعتز بها �صعبك���م النبيل املعط���اء. واإنه 
لي�صعدن���ا يف هذه املنا�صبة الوطني���ة املجيدة اأن نوؤكد 
عزمنا على موا�صلة العمل بكل اجلهد والرادة لتحقيق 
تطلعاتك���م نح���و املزي���د من التق���دم والنم���اء، داعني 
اهلل �صبحان���ه وتعال���ى اأن يحفظكم بعنايت���ه وي�صملكم 
بتوفيق���ه واأن يحق���ق عل���ى ايديكم ويف ظ���ل قيادتكم 
احلكيمة ما ي�صب���و اليه �صعبكم الويف املحب جلاللتكم، 

انه �صميع جميب.
ودمتم يف رعايته �صاملني.

وال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته...
وبع���ث �صاحب اجلالل���ة عاهل الب���الد برقية �صكر 
جوابية الى �صاحب ال�صم���و امللكي رئي�س الوزراء، هذا 

ن�صها: 
�صاح���ب ال�صمو امللكي العم العزي���ز الأمري خليفة 

بن �صلمان اآل خليفة حفظه اهلل رئي�س الوزراء
ال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته..

ب���كل التقدي���ر والعت���زاز تلقينا برقي���ة �صموكم 
املهنئ���ة لن���ا بالذك���رى ال�صابع���ة ع�رة مليث���اق العمل 
الوطني، ولق���د كان ذلك يوًما ممي���ًزا يف تاريخ م�صرية 
�صعبنا، ومملكتنا العزيزة، حيث اأر�صى امليثاق الأ�ص�س 
الثابت���ة املحقق���ة لطموحات �صعب البحري���ن العزيز يف 
املزيد من احلرية والدميقراطية والتنمية القت�صادية. 
اإننا ن�صتح�ر بالعتزاز ال���دور الذي نه�صتم به �صموكم 
يف حتقي���ق ه���ذه الطموحات، وكانت خرتك���م العميقة 
م�ص���دًرا من م�صادر تفعيل م���ا جاء يف امليثاق الوطني. 
ويف اخلتام نبع���ث اإلى �صموكم اأطيب التحيات واأ�صدق 
التمني���ات مبوفور ال�صحة والعافية ون�صاأل اهلل عز وجل 
اأن يحيط �صموكم بعنايته، ويوفقكم ملا يحبه وير�صاه.

واهلل يحفظ �صموكم ويرعاكم، ودمتم �صاملني.
وتلق���ى �صاحب اجلاللة عاهل الب���الد برقية تهنئة 
من ويل العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س 

جمل����س الوزراء �صاحب ال�صمو امللكي الأمري �صلمان بن 
حم���د اآل خليفة؛ مبنا�صبة الذكرى ال�صابعة ع�رة مليثاق 

العمل الوطني، هذا ن�صها:
�صيدي ح�رة �صاح���ب اجلاللة الوالد العزيز امللك 
حمد بن عي�صى اآل خليف���ة حفظه اهلل ورعاه ملك مملكة 

البحرين املفدى
ال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته...

اأرف���ع ملق���ام جاللتك���م ال�صام���ي خال����س التهاين 
والتري���كات مبنا�صبة الحتفال بالذكرى ال�صابعة ع�رة 
للت�صوي���ت على ميثاق العمل الوطن���ي، هذه املنا�صبة 
الوطني���ة الت���ي متث���ل حلظة هام���ة يف تاري���خ البحرين 
احلدي���ث، اأطلقتموها جاللتك���م يف مبادرة �صباقة حظت 
بالدع���م واللتف���اف ال�صعبي م���ن اأبناء مملك���ة البحرين 
الك���رام، يف وقفة دلت عل���ى ح�س الوع���ي وامل�صوؤولية 
الوطني���ة والإمي���ان بتوجه���ات جاللتك���م حفظك���م اهلل 
ورعاك���م، والإقب���ال عل���ى النه���ج ال���ذي اأ�ص�صتموه من 
اأج���ل خري و�صال���ح الوطن واملواطن وحا����ر وم�صتقبل 

مملكتنا الغالية.
�صيدي �صاحب اجلاللة...

اإن ما ر�صخ���ه ميثاق العمل الوطن���ي من م�صامني 
ومب���ادئ �صامل���ة �صيظل منهاًج���ا يوؤطر جمي���ع الرامج 
واخلط���ط الوطني���ة، و�صتبق���ى ن�صب���ة الت�صوي���ت على 
امليث���اق 98.4 % حا����رة برمزيته���ا ومدلولته���ا يف 
الذاك���رة الوطنية لتبقى دائًم���ا يف وجداننا. اإن املبادئ 
الت���ي اأكد عليها ميثاق العمل الوطني قد دعمت مكانة 
مملكة البحرين كبلد يوا�صل التجدد ومواكبة متطلبات 
التطوي���ر امل�صتمر، و�صتبق���ى منطلًق���ا لتعزيز اخلطى 
الوا�صح���ة املعامل الت���ي �صاغتها الأ�ص����س الد�صتورية 
التي ج�ص���دت اإرادة جاللتكم و�صعبك���م الكرمي، لتكون 
مملك���ة البحري���ن دول���ة املوؤ�ص�صات والقان���ون والعمل 
الوطن���ي املخل����س بجمي���ع م�صاراته. واإنني ي���ا �صيدي 
�صاح���ب اجلالل���ة لأعاهد جاللتكم حفظك���م اهلل ورعاكم 
على اأن تكون هذا املنا�صب���ة دافًعا نحو موا�صلة جهود 

البن���اء والتنمي���ة، متم�صك���ني مببادئنا وقيمن���ا لتعزيز 
م�ص���رية النه�صة املباركة التي تقودونها جاللتكم بكل 
حكم���ة واقتدار من اأجل خري وازده���ار مملكتنا العزيزة، 
�صائاًل املولى عز وجل اأن يحفظ جاللتكم ويدمي عليكم 
موف���ور ال�صح���ة وال�صع���ادة. ودمتم �صي���دي بعون اهلل 

�صاملني موفقني.
وبع���ث �صاحب اجلالل���ة عاهل الب���الد برقية �صكر 
جوابي���ة اإل���ى �صاحب ال�صم���و امللك���ي ويل العهد نائب 
القائد العل���ى النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء هذا 

ن�صها:
�صاحب ال�صمو امللكي ابنن���ا العزيز الأمري �صلمان 
ب���ن حم���د اآل خليفة حفظه اهلل ويل العه���د نائب القائد 

الأعلى - النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء
ال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته..

ب���كل العتزاز تلقين���ا برقية �صموك���م املهنئة لنا 
بالذك���رى ال�صابعة ع����رة مليثاق العم���ل الوطني، هذه 
الذكرى التي تعيد لالأذهان يوًما مميًزا من اأيام تاريخنا 
احلدي���ث، حيث تبل���ورت في���ه خارطة الطري���ق للعمل 
امل�صتقبل���ي بتواف���ق عميق م���ن روؤى وتطلع���ات اأبناء 
البحرين العزيزة، حيث حدد هذا امليثاق م�صرية الوطن 
ال�صيا�صي���ة والقت�صادية والجتماعية، واإننا نتطلع اإلى 
املزيد م���ن هذه الجنازات ونعتز بها ونطمح باأن تكون 
مملكتنا منوذجا راقيا يف التعامل مع التحديات وحتقيق 
كل الآم���ال التي يتطلع لها �صعبنا العزيز وليكون ذلك 
عدتن���ا وتعمي���ق م�صريتنا الدميقراطية، واإنن���ا اإذ نوؤكد 
دور �صموك���م الريادي يف موا�صل���ة نحو ازدهار مملكتنا 

نتمنى ل�صموكم ال�صحة والعافية.
ودمتم �صاملني واهلل يحفظكم.

وتلقى رئي�س الوزراء �صاحب ال�صمو امللكي الأمري 
خليفة بن �صلمان اآل خليفة برقية تهنئة من ويل العهد 
نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء 
�صاحب ال�صمو امللكي الأمري �صلمان بن حمد اآل خليفة؛ 
مبنا�صبة الذكرى ال�صابع���ة ع�رة مليثاق العمل الوطني 

هذا ن�صها:
�صاح���ب ال�صمو امللكي العم العزي���ز الوالد الأمري 
خليفة ب���ن �صلمان اآل خليفة حفظ���ه اهلل رئي�س جمل�س 

الوزراء
ال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته...

اأرفع اإل���ى �صموك���م خال�س الته���اين والتريكات 
مبنا�صب���ة الذكرى ال�صابعة ع�رة مليثاق العمل الوطني، 
هذه املنا�صب���ة الوطني���ة العزيزة الت���ي ن�صتذكر فيها 
دع���م �صموكم العزيز للنهج الذي اأر�صى دعائمه �صيدي 
ح����رة �صاحب اجلاللة امللك الوالد حم���د بن عي�صى اآل 
خليفة عاه���ل البالد املفدى حفظ���ه اهلل ورعاه، واختط 
ب���ه عنوانا للتق���دم والزده���ار اأ�صا�صه املواط���ن وبناء 
الوطن ونه�صته التنموية احلديثة مبا يحقق التطلعات 
املن�ص���ودة. كما نفخر بالإجن���ازات التي حتققت يف ظل 
امل�صرية ال�صاملة حل�رة �صاحب اجلاللة امللك املفدى، 
والت���ي ارتك���زت على مب���ادئ ميث���اق العم���ل الوطني 
واملبادرات وال���روؤى التي انبثقت منه، وا�صعة م�صلحة 
الوط���ن واملواطن حم���ورا واأولوية يف م�ص���ارات اخلطط 
والرام���ج التنموي���ة، والت���ي كان���ت لب�صم���ة �صموك���م 
حفظك���م اهلل الأثر البارز فيما مت ح�ص���اده من اجنازات 
ت�ص���اف للمكت�صب���ات املتحقق���ة للوط���ن واملواطن يف 
خمتل���ف القطاع���ات، ون�ص���األ اهلل التوفيق لن���ا جميعا 
ملوا�صل���ة العطاء �ص���ريا على نهج القائ���د جاللة امللك 
املفدى حفظه اهلل ورعاه. ختاًما اأ�صاأل اهلل العلي القدير 
اأن يعي���د هذه املنا�صبة الوطني���ة الغالية على �صموكم 
واأنت���م تنعم���ون مبوفور ال�صح���ة والعافي���ة وال�صعادة، 
ملوا�صلة عطائكم اخلريرّ يف ظل القيادة احلكيمة حل�رة 

�صاحب اجلاللة امللك الوالد حفظه اهلل ورعاه.
ودمتم بعون اهلل �صاملني موفقني.

وبعث �صاحب ال�صمو امللكي رئي�س الوزراء برقية 
تهنئ���ة اإل���ى �صاحب ال�صم���و امللك���ي ويل العهد نائب 
القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء، هذا 

ن�صها:
�صاحب ال�صم���و امللكي البن العزيز الأمري �صلمان 
ب���ن حم���د اآل خليفة حفظه اهلل ويل العه���د نائب القائد 

الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء
ال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته وبعد...

فلقد كان من دواع���ي �رورنا ان نطلع على برقية 
�صموكم الكرمية املهنئة لنا مبنا�صبة الحتفال بالذكرى 
ال�صابع���ة ع�رة مليثاق العم���ل الوطني، وانه ليطيب لنا 
يف ه���ذه املنا�صبة الوطنية العزي���زة اأن نعر عن �صكرنا 
مل���ا ت�صمنته برقية �صموك���م من م�صاع���ر وطنية نبيلة 
نعتز بها كث���رًيا، موؤكدين تقديرنا ملا تبذلونه �صموكم 
من جهد خمل�س وما تقدمون���ه من عطاء وطني اإ�صهاما 
فيما ن�صعى اإليه جميع���ا من نه�صة وتقدم ومناء لبلدنا 
العزي���ز، داعني املول���ى عز وج���ل اأن يحفظكم �صموكم 

وي�صبغ عليكم موفور ال�صحة وال�صعادة.
وال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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تعلن شركة بي أم أم أي ش.م.ب عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة لشغل ثمانية 
مقاعد لدورة مدتها ثالث سنوات )2018-2021( وفقأ للمادة 29  من النظام األساسي للشركة، حيث 
ستتم عملية االقتراع النتخابات مجلس اإلدارة خالل إجتماع الجمعية العمومية المقرر عقدها في 

تاريخ 14 مارس 2018. 

شروط الترشيح
أن يكون متمتعأ بأهلية التصرف.

اال يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة تفالس بالتقصير أو التدليس أو جريمة مخلة بالشرف 
أو االمانة أو في جريمة بسبب مخالفته الحكام قانون الشركات التجارية ما لم يكون قد رد اليه 

إعتباره.
أن يكون أهاًل ومناسبًا لعضوية مجلس اإلدارة وفقأ للمتطلبات المنصوص عليها في دليل 

أحكام مصرف البحرين المركزي وأي متطلبات أخرى يقررها من وقت آلخر المصرف المركزي أو أية 
جهة حكومية أو رقابية.

أن يكون من ذوي الخبرة واإلختصاص.

المستندات المطلوبة:
السيرة الذاتية للمرشح / ممثل المرشح.

صورة من البطاقة الشخصية وجواز السفر للمرشح.

على الراغبين في ترشيح أنفسهم أو ترشيح من يمثلهم لعضوية مجلس اإلدارة للفترة القادمة 
الحرص على تزويدنا بجميع المعلومات المطلوبة و الواردة في هذا اإلعالن، و إرسالها قبل 

تاريخ 28 فبراير 2018 إلى الشركة ، إما بتسليمها باليد أو بواسطة شركة توصيل على عنوان 
   jmukheiber@bmmi.com.bh( أو من خالل البريد االلكتروني )الشركة، )صندوق بريد 828

ahammad@bmmi.com.bh(، ليتسنى تقديمها إلى الجهات الرقابية المختصة وذلك للحصول 
على الموافقات الرسمية قبل يوم االجتماع.

سيتم نشر أسماء المرشحين وبياناتهم الخاصة على الموقع االلكتروني لبورصة البحرين وعلى 
موقع الشركة، وذلك قبل الموعد المحدد النعقاد اجتماع الجمعية العمومية للشركة بخمسة أيام 

على األقل. 

ألي أستفسارات يرجى التواصل بقسم الشئون القانونية للشركة على: 
رقم الهاتف:  17469113 / 17469119 

 )jmukheiber@bmmi.com.bh / ahammad@bmmi.com.bh( :االيميل
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القيادة تتبادل برقيات التهنئة بذكرى امليثاق

... وتتلقى برقيات التهنئة من كبار امل�س�ؤولني

املنام���ة - بنا: تلق���ى عاهل الب���الد �صاحب اجلاللة 
امللك حم���د بن عي�صى اآل خليفة برقي���ة تهنئة من قرينة 
جالل���ة امللك رئي�صة املجل�س الأعلى للمراأة �صاحبة ال�صمو 
امللكي الأم���رية �صبيكة بنت اإبراهي���م اآل خليفة مبنا�صبة 
الذكرى ال�صابعة ع�رة مليثاق العمل الوطني، هذا ن�صها:
ح����رة �صاح���ب اجلالل���ة امللك حم���د ب���ن عي�صى اآل 

خليفة حفظكم اهلل ورعاكم
ملك مملكة البحرين املفدى

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته..
ي�رفن���ا ي���ا �صاح���ب اجلالل���ة اأن نرفع اإل���ى مقامكم 
ال�صام���ي اأخل�س الته���اين والتري���كات مبنا�صبة الذكرى 
ال�صابعة ع�رة مليث���اق العمل الوطني، الذي اختزل �صمن 
بن���وده روؤيتكم ال�صاملة وتطلعاتك���م الرحبة لرفعة ورخاء 
مملكتك���م ال�صاخم���ة، ليكون مرجًع���ا وطنًي���ا ودليل عمل 
ت�صتن���د علي���ه اأركان نه�صتنا التنموي���ة املليئة بالإجناز، 
والرثية بعطاء �صعبكم الويف. واإنها ملنا�صبة عزيزة، نوؤكد 
من خاللها على ما ي�صكله ميثاق العمل الوطني من اأهمية 
تاريخي���ة ك���رى بالن�صبة ل���دور ومكانة امل���راأة البحرينية 
ك�ريك جدي���ر يف م�صرية التقدم والنم���اء. ون�صتذكر بهذا 
ال�ص���اأن، م�صاهماتها الوا�صحة يف املراح���ل الأولى لإعداد 
وتنفي���ذ بن���ود ميثاق العم���ل الوطني، وما نت���ج عن هذه 
الوثيقة الوطني���ة من مكت�صبات نوعية للم���راأة البحرينية 
التي ج���اءت م�صتكمل���ة حلقوقها كمواطن كام���ل الأهلية 
وامل�صوؤولي���ة، ولت�صتم���ر بذل���ك م�صرية عمله���ا بكل قوة 
وثب���ات. ويف اخلت���ام، نكرر تهانين���ا اخلال�ص���ة جلاللتكم 
حفظك���م اهلل، داع���ني املول���ى ع���ز وج���ل اأن ي���دمي على 
مملك���ة البحرين تقدمها واأمنها ورفعتها يف ظل قيادتكم 
الر�صي���دة، واأن ميدك���م مبوفور ال�صح���ة والعافية وطول 

العمر.
وال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته...

قرينتكم/�صبيكة بنت اإبراهيم اآل خليفة
رئي�صة املجل�س الأعلى للمراأة

وبع���ث �صاح���ب اجلالل���ة عاه���ل البالد برقي���ة �صكر 
جوابي���ة اإل���ى �صاحبة ال�صم���و امللكي قرين���ة جاللة امللك 

رئي�صة املجل�س الأعلى للمراأة، هذا ن�صها:
�صاحبة ال�صمو امللك���ي قرينتنا الأمرية �صبيكة بنت 

اإبراهيم اآل خليفة حفظها اهلل
رئي�صة املجل�س الأعلى للمراأة

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته وبعد..
ب���كل العتزاز والتقدي���ر تلقينا برقي���ة �صموكم لنا 
املهنئ���ة بالذكرى ال�صابعة ع�رة مليث���اق العمل الوطني، 
ه���ذه الذكرى التي ن�صتح�رها وقد حملت لنا ذلك الإجناز 
الوطن���ي العمي���ق، وق���د اأجمع���ت ارادة �صع���ب البحري���ن 
عل���ى و�ص���ع الأ�ص����س التالي���ة للعم���ل الوطن���ي يف كافة 
احلق���ول م�صتلهًم���ا روح احلرية والدميقراطي���ة والتنمية 
القت�صادي���ة. وق���د كان ل�صموك���م الدور الكب���ري يف هذا 
الجناز التاريخي من خالل قيادة �صموكم للمراأة البحرينية 
وما تنه����س به يف كافة احلقول وت�صه���م ب�صكل فعال يف 
تقدم الوطن وازده���اره. حفظ اهلل �صموكم ورعاكم واأدام 

عليكم نعمة ال�صحة والعافية، ودمتم �صاملني.
حمد بن عي�صى اآل خليفة

ملك مملكة البحرين

العاهل وقرينة جاللته يتبادلن التهاين

املنام���ة - بن���ا: تلقى عاهل 
الب���الد �صاحب اجلاللة امللك حمد 
ب���ن عي�ص���ى اآل خليف���ة برقي���ات 
تهنئة مبنا�صب���ة الذكرى ال�صابعة 
ع�رة مليثاق العم���ل الوطني من 
ع���دد م���ن كب���ار امل�صوؤول���ني يف 
اململك���ة، اإذ رفع���وا اإل���ى جاللته 
اأ�صمي اآيات التهاين والتريكات 
بهذه املنا�صبة الوطنية املجيدة.

اأن  برقياته���م  يف  واأك���دوا 
مملك���ة البحري���ن خط���ت خطوات 
الإ�ص���الح  يف  ومتكامل���ة  كب���رية 
والتحدي���ث يف خمتل���ف املجالت 
بف�صل القيادة احلكيمة ل�صاحب 
اجلاللة امللك وروؤية جاللته لنهج 
العم���ل الوطن���ي، دعًم���ا مل�صرية 
والنماء، داعني  والزده���ار  اخلري 
يحف���ظ  اأن  برقياته���م  يف  اهلل 
جاللت���ه واأن ي�ص���دد عل���ى طريق 
عل���ى  ي���دمي  واأن  خط���اه  اخل���ري 
جاللت���ه نعمة ال�صح���ة وال�صعادة. 
فقد تلقى جالل���ة امللك برقيات 
تهنئة م���ن كل من نائ���ب رئي�س 
جمل�س ال���وزراء ال�صي���خ خالد بن 
عب���داهلل اآل خليف���ة، الأمني العام 
الفريق  الأعل���ى  الدف���اع  ملجل�س 
الرك���ن ال�صيخ دعيج ب���ن �صلمان 
اآل خليف���ة، م�صت�صار جاللة امللك 
الت�ريعية حممد  ال�صلطة  ل�صوؤون 
ال�ص���ري، وزير العم���ل والتنمية 
الجتماعية جميل حميدان، رئي�س 
ذي���اب  الفري���ق  الأركان  هيئ���ة 
النعيم���ي، ونائب وزي���ر الداخلية 
ال�صيخ طالل بن حممد اآل خليفة.

ال���وزراء  رئي����س  وتلق���ى 
الأمري  امللك���ي  ال�صم���و  �صاح���ب 
اآل خليف���ة  خليف���ة ب���ن �صلم���ان 
برقي���ات تهنئ���ة م���ن ع���دد م���ن 
اململك���ة  يف  امل�صوؤول���ني  كب���ار 
مبنا�صب���ة الذك���رى ال�صابعة ع�رة 
الوطني،  العم���ل  لإق���رار ميث���اق 
رفعوا فيه���ا اأ�صمي اآيات التهاين 
به���ذه  ل�صم���وه  والتري���كات 

املنا�صبة الوطنية املجيدة.
واأكدوا يف برقياتهم اأن هذه 
الذك���رى العزي���زة ج�ص���دت اأعمق 
مع���اين التالحم الوطني والتوافق 
ال�صع���ب وقيادته  والتكامل بني 
احلكيم���ة، م�صريين اإلى اأن مملكة 
البحري���ن حققت خط���وات �صباقة 
ونهجا يحتذى به بني دول العامل 
والتحدي���ث  البن���اء  م�ص���رية  يف 
ال�صام���ل بف�صل القيادة احلكيمة 

ل�صاحب اجلاللة امللك.
ودع���وا اهلل يف برقياتهم اأن 
يحفظ �صم���و رئي�س ال���وزراء واأن 
ميتعه مبوف���ور ال�صحة وال�صعادة 
مملك���ة  عل���ى  اهلل  ي���دمي  واأن 

البحري���ن نعمة الأم���ن والأمان يف 
ظل قيادتها احلكيمة.

فق���د تلقى �صاح���ب ال�صمو 
امللك���ي رئي�س ال���وزراء برقيات 
تهنئة من كل م���ن وزير الداخلية 
را�ص���د  ال�صي���خ  الرك���ن  الفري���ق 
نائ���ب  اآل خليف���ة،  ب���ن عب���داهلل 
الأعل���ى لل�صوؤون  رئي�س املجل�س 
عبدالرحم���ن  ال�صي���خ  الإ�صالمي���ة 
بن حمم���د ب���ن را�ص���د اآل خليفة، 
ال�صي���خ  الداخلي���ة  وزي���ر  نائ���ب 
ط���الل بن حمم���د اآل خليفة، وزير 
العمل والتنمية الجتماعية جميل 
حمي���دان، وزير �ص���وؤون الكهرباء 
وامل���اء عبداحل�صني م���ريزا، وزير 
�ص���وؤون ال�صباب والريا�صة ه�صام 
اجل���ودر، وزي���رة ال�صح���ة فائق���ة 
ال�صال���ح، ورئي�س هيئ���ة الأركان 
الفري���ق الركن ذي���اب النعيمي، 
ع�صو جمل����س ال�صورى عبدالعزيز 
اأبل، و�صفري مملكة البحرين لدى 
رو�صي���ا الحتادية ال�صف���ري اأحمد 

ال�صاعاتي.
كما تلق���ى ويل العهد نائب 
الأول  النائ���ب  الأعل���ى  القائ���د 
لرئي����س جمل�س ال���وزراء �صاحب 
ال�صمو امللك���ي الأمري �صلمان بن 
حم���د اآل خليف���ة برقي���ات تهنئة 
من ع���دد م���ن كب���ار امل�صوؤولني 
الذك���رى  مبنا�صب���ة  اململك���ة  يف 
ال�صابع���ة ع����رة مليث���اق العم���ل 
الوطني، رفعوا فيها اأ�صمي اآيات 
التهاين والتريكات ل�صموه بهذه 

املنا�صبة الوطنية املجيدة.
واأكدوا يف برقياتهم اأن هذه 
الذك���رى العزي���زة ج�ص���دت اأعمق 
مع���اين التالحم الوطني والتوافق 
ال�صع���ب وقيادته  والتكامل بني 
احلكيم���ة، م�صريين اإلى اأن مملكة 
البحري���ن حققت خط���وات �صباقة 
ونهجا يحتذى به بني دول العامل 
والتحدي���ث  البن���اء  م�ص���رية  يف 
ال�صام���ل بف�صل القيادة احلكيمة 

ل�صاحب اجلاللة امللك.

برقياته���م  يف  اهلل  ودع���وا 
اأن يحف���ظ �صم���و ويل العهد واأن 
ميتعه مبوف���ور ال�صحة وال�صعادة 
مملك���ة  عل���ى  اهلل  ي���دمي  واأن 
البحري���ن نعمة الأم���ن والأمان يف 

ظل قيادتها احلكيمة.
فق���د تلقى �صاح���ب ال�صمو 
امللكي ويل العه���د نائب القائد 
لرئي����س  الأول  النائ���ب  الأعل���ى 
جمل����س ال���وزراء برقي���ات تهنئة 
احلر����س  رئي����س  م���ن  كل  م���ن 
الوطن���ي الفري���ق الرك���ن �صم���و 
اآل  عي�ص���ى  ب���ن  حمم���د  ال�صي���خ 
خليف���ة، وزي���ر الداخلي���ة الفريق 
الرك���ن ال�صيخ را�ص���د بن عبداهلل 
اآل خليف���ة، وزي���رة ال�صحة فائقة 
ال�صال���ح، م�صت�ص���ار جاللة امللك 
الت�ريعية حممد  ال�صلطة  ل�صوؤون 
ال�ص���ري، رئي����س هيئ���ة الأركان 
الفري���ق الركن ذي���اب النعيمي، 
ونائ���ب وزي���ر الداخلي���ة ال�صي���خ 

طالل بن حممد اآل خليفة.

... وتتبادل التهاين مع رئي�صي “النواب” و“ال�صورى”
تبادل عاهل البالد �صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�صى اآل خليفة ورئي�س الوزراء �صاحب ال�صمو امللكي 
الأم���ري خليف���ة بن �صلم���ان اآل خليفة وويل العه���د نائب القائد الأعل���ى النائب الأول لرئي����س جمل�س الوزراء 
�صاح���ب ال�صمو امللكي الأمري �صلمان ب���ن حمد اآل خليفة برقيات التهنئة مع رئي�س جمل�س النواب اأحمد املال 
ورئي����س جمل�س ال�صورى علي ال�صال���ح؛ مبنا�صبة الذكرى ال�صابعة ع�رة مليث���اق العمل الوطني، موؤكدين اأن 
الوثيقد التاريخية تعد وثيقة متكاملة لالإ�صالح والتحديث واإجناًزا حًيا باعًثا للمجد والفخر ونقطة م�صيئة يف 
م�ص���رية تقدم وازدهار مملكتنا الغالية نحو امل�صتقب���ل الواعد لأبنائها. واأكد رئي�صا جمل�س النواب وال�صورى 
اأن الذك���رى اأحدث���ت بال �صك نقل���ة نوعية يف م�صرية العمل الوطني، كما اأكدت م���دى تالحم ال�صعب البحريني 
ووحدت���ه بجميع اأطياف���ه وطوائفه، والتفافه حول قيادتكم احلكيمة، �صائل���ني املولى عز وجل اأن يعيد هذه 
املنا�صب���ة الوطني���ة العزيزة واأمثالها على القي���ادة الر�صيدة مبزيد من اخلري، وعل���ى وطننا الغايل وال�صعب 
الك���رمي باملزيد من التق���دم والزدهار والنماء والرخ���اء، وم�صددين على اأن الذك���رى املجيدة عززت م�صرية 

العمل الوطني يف مملكة البحرين، واأ�صهمت يف تالحم املجتمع البحريني، والتفافه حول قيادته احلكيمة.
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خليفة بن را�سد يف مقدمة م�ستقبلي نهيان بن مبارك

خالد بن عبدالعزيز: البحرين وال�سعودية روحان يف ج�سد

قرينة العاهل ت�ستعر�ض اإجنازات املراأة البحرينية

“حزب اهلل” ال يقل خطورة عن “داع�ض”

�سموها م�ستقبلًة �سفرية اليون�سكو للنوايا احل�سنة 

ملتزمون مع حلفائنا بالق�ساء على الإرهاب... وزير اخلارجية:

املنام���ة - بنا: ا�ستقبل���ت قرينة العاهل رئي�سة 
املجل�س الأعلى للمراأة �ساحبة ال�سمو امللكي الأمرية 
�سبيك���ة بن���ت اإبراهي���م اآل خليف���ة يف مق���ر املجل�س 
بالرف���اع �سف���رية اليون�سكو للنواي���ا احل�سنة ماريانا 
واردينوياني�س. وا�ستهلت قرينة عاهل البالد اللقاء 
بالرتحيب بواردينوياني�س متمنية لها طيب الإقامة 
يف مملك���ة البحري���ن، وا�ستعر�س���ت �سموه���ا باإيجاز 
منج���زات مملك���ة البحرين عل���ى �سعيد دع���م تقدم 
امل���راأة يف كافة املج���الت يف ظل العه���د الإ�سالحي 
لعاه���ل البالد �ساحب اجلاللة املل���ك حمد بن عي�سى 
اآل خليفة. وخالل اللقاء، مت تقدمي عر�س ي�ستعر�س 
���ا، و�سولً اإلى اإن�ساء  م�سرية املراأة البحرينية تاريخيًّ
املجل����س الأعل���ى للم���راأة كموؤ�س�سة ر�سمي���ة معنية 
ب�س���وؤون املراأة يف البالد ع���ام 2001، مع ا�ستعرا�س 
اأب���رز ما حتقق على �سعي���د ال�ستقرار الأ�رسي، ودعم 
وا�ستق���رار الأ����رسة البحرينية، وا�ستكم���ال املنظومة 
الت�رسيعية اخلا�س���ة باملراأة يف البحري���ن اإ�سافة اإلى 
ان�ساء مكتب التوفيق الأ�رسي، وحماكم خا�سة بالأ�رسة.

كم���ا مت ا�ستعرا����س النم���وذج الوطن���ي لإدماج 
احتياجات امل���راأة يف التنمية، واجله���ود املبذولة يف 

هذا ال�س���دد ل�سمان تعزيز مب���داأ تكافوؤ الفر�س يف 
موؤ�س�س���ات الدول���ة والقطاع اخلا����س مت�سمناً عددا 
من الأرقام والإح�سائيات الت���ي عززت تواجد املراأة 
البحريني���ة يف �ست���ى املجالت. من جانبه���ا، اأ�سادت 
فاردينوياني����س مب���ا حتقق���ه امل���راأة البحرينية من 
اإجن���ازات كبرية على خمتلف الأ�سع���دة، منوهًة بدور 

املجل����س الأعلى للم���راأة يف قيادة اجله���ود الوطنية 
الرامية اإلى تفعيل طاق���ات املراأة وتعزيز دورها يف 
املجتم���ع. ي�سار اإل���ى اأن فاردينوياني�س هي �سفرية 
اليون�سك���و للنوايا احل�سن���ة ورائدة يف جمالت العمل 
اخل���ريي يف اليون���ان،  وتراأ�س �سنادي���ق وموؤ�س�سات 

عدة لرعاية الأطفال والأ�رسة،   ومر�سى ال�رسطان .

املنام���ة - وزارة اخلارجي���ة: اأكد وزير اخلارجي���ة ال�سيخ خالد بن اأحمد 
ب���ن حممد اآل خليفة اأن مملكة البحرين �ستظل ملتزمة كما هي منذ البداية 
ببذل كل اجلهود �سمن التحالف الدويل �سد “داع�س” يف املرحلة القادمة 
م���ا بعد هزمية “داع����س” يف �سوريا والع���راق. واأ�ساف وزي���ر اخلارجية اأن 
الق�ساء عل���ى تنظيم “داع�س” ل يعني مطلًقا الق�س���اء على كل الإرهاب، 
ف���� “داع�س” يظل اأحد التنظيمات الإرهابية واإن كان اأكرثها عنًفا واأ�سدها 
ظالمية ووح�سية، اإل اأن التهديدات الإرهابية تاأتي اأي�ًسا من جماعات اأخرى 
ل تق���ل خطورة عن���ه، ومن بينها “ح���زب اهلل”. جاء ذل���ك يف م�ساركة وزير 
اخلارجية، يف الجتماع ال���وزاري للتحالف الدويل �سد “داع�س”، الذي عقد 

اأم�س يف دولة الكويت ال�سقيقة

• �سمو قرينة جاللة امللك م�ستقبلة �سفرية اليون�سكو للنوايا احل�سنة	

املنامة - بنا: بتكليف من رئي�س الوزراء 
�ساح���ب ال�سم���و امللك���ي الأم���ري خليف���ة بن 
�سلم���ان اآل خليفة، ا�ستقبل ال�سيخ خليفة بن 
را�سد اآل خليفة وزير الثقافة وتنمية املعرفة 
بدولة الإمارات العربية املتحدة ال�سيخ نهيان 
ب���ن مب���ارك اآل نهيان، والوف���د املرافق لدى 
و�سوله مطار البحرين الدويل اأم�س، يف زيارة 
اأخوي���ة اإلى مملك���ة البحري���ن؛ لتقدمي واجب 
العزاء يف وفاة الوجي���ه مبارك بن جا�سم كانو 
عميد عائل���ة كانو الذي وافت���ه املنية �سباح 
اأم����س الإثنني. ورحب ال�سيخ خليفة بن را�سد 
اآل خليف���ة بزي���ارة ال�سيخ نهيان ب���ن مبارك 

اآل نهي���ان والوف���د املرافق ل���ه، والتي تاأتي 
تاأكيدا عل���ى اأوا�رس املحبة ورابط الأخوة التي 

تربط بني البلدين وال�سعبني ال�سقيقني.

اأ�س���اد وزي���ر احلر����س  املنام���ة - بن���ا: 
الوطن���ي �ساح���ب ال�سم���و الأم���ري خال���د ب���ن 
عبدالعزي���ز ب���ن عي���اف رئي�س اللجن���ة العليا 
للمهرجان الوطني للرتاث والثقافة يف دورته 
32 بالرواب���ط الأخوية القائم���ة بني البلدين 
ال�سقيق���ني )اململك���ة العربي���ة ال�سعودي���ة 
ومملك���ة البحرين( وو�سفه���ا باأنها روحان يف 
ج�س���د واحد. وثمن �سموه يف �سدد ذلك م�سار 
العالقات الأخوي���ة التاريخية املتميزة والتي 
حتظى بدعم واهتمام وحر�س خادم احلرمني 
ال�رسيف���ني امللك �سلم���ان ب���ن عبدالعزيز اآل 
�سع���ود واأخي���ه �ساح���ب اجلاللة املل���ك حمد 
ب���ن عي�سى اآل خليف���ة ملك مملك���ة البحرين. 
وقال �سم���و وزير احلر�س الوطن���ي باململكة 
العربي���ة ال�سعودية اإن م���ا يجمع بني البلدين 
ال�سقيقني اأ�رسة واحدة وم�سري م�سرتك واحد 

يف ال�رساء وال�رساء.
ج���اء ذل���ك يف لق���اء �سم���وه ع�س���و هيئة 
ال�سحفيني ال�سعوديني ع�سو الحتاد الدويل 
لل�سحافي���ني ال�سحايف جم���ال الياقوت على 
هام����س املهرجان الوطني لل���رتاث والثقافة 

يف دورت���ه الثانية والثالث���ني، والذي افتتحه 
خادم احلرم���ني ال�رسيفني املل���ك �سلمان بن 
عبدالعزي���ز، وال���ذي نظمت���ه وزارة احلر����س 
الوطني، حيث نوه �سمو وزير احلر�س الوطني 
ال�سعودي قائالً اإن مهرجان اجلنادرية يحظى 
بالهتم���ام البال���غ واحلر����س م���ن ويل العهد 
نائ���ب رئي�س ال���وزراء وزير الدف���اع  �ساحب 
ال�سم���و امللك���ي الأمري حممد ب���ن �سلمان بن 

عبدالعزيز اآل �سعود.

املنام���ة - وزارة الداخلي���ة: رح���ل ع���ن عاملنا 
قب���ل اأي���ام قليلة، ت���اركا خلفه ر�سيدا م���ن العطاء 
وتاريخا من العمل الوطني الذي يحظى بتقدير من 
اجلميع، طوال حياته مل يبخل بقطرة دم واحدة على 
وطنه، مملك���ة البحرين، ومل يت���وان عن تقدمي كل 
ما ي�ستطي���ع خدمة لبني بلده، هك���ذا كان املغفور 
له العميد متقاعد ف���وؤاد عي�سى املحميد، الذي بداأ 
حياته العملي���ة يف اإدارة املوانئ موظفا، حتى �سار 
�سابطا بالعام 1970 والتح���ق لحقا باإدارة املرور 
والرتخي����س ومن ث���م قوة الأم���ن اخلا�سة، ويف كل 
موقع عمل به، اأثب���ت العميد متقاعد فوؤاد املحميد 
جدارته وكفاءته اإلى اأن اأحيل للتقاعد العام 2005.

أوسمة وشهادات وذكريات
بعد التخرج، التحق باإدارة املرور والرتخي�س، 
واأوكل���ت ل���ه مهم���ة مرافقة كب���ار ال�سي���وف اأثناء 
زيارتهم للب���الد، اإذ كان قائ���ًدا ملواكب الدراجات 
الناري���ة يف بداي���ة ال�سبعين���ات، ون���ال العديد من 
الأو�سم���ة، ومنه���ا و�س���ام املل���ك عبدالعزي���ز اأثناء 
الزي���ارة التاريخية للملك خالد ب���ن عبدالعزيز اإلى 
البحري���ن بع���د تولي���ه احلك���م يف اململك���ة العربية 
ال�سعودي���ة، كم���ا ح�سل على �سه���ادات عديدة من 
روؤ�ساء وملوك الدول، مثلت له م�سدر فخر واعتزاز.

ون���ال املرحوم �رسف مرافق���ة املغفور له باإذن 
اهلل تعالى ال�سيخ عي�سى ب���ن �سلمان اآل خليفة، اإذ 
كان م�سوؤوًل عن احلرا�سات الأمريية يف ذلك الوقت، 
وق���ال يف حديث �سابق ملجلة “الأمن” ال�سادرة عن 
الإدارة العام���ة لالإع���الم والثقاف���ة الأمنية، اجلانب 
الأكرث و�سوح���ا يف حياة الأمري الراح���ل اأنه، كان اأًبا 
عظيًما ومتوا�سًعا وكرمًيا وكان ل�سموه )رحمه اهلل( 
مواق���ف عديدة م�رسف���ة ل تعد ول حت�س���ى، واأذكر 
منها اأنه كان هناك �رسط���ي يعاين من اأمرا�س عدة، 
فاأمر الأمري الراحل بتوفري اخلدمات الطبية وعالجه 
يف م�ست�سفيات البحري���ن، اإل اأن ال�رسطي مل ي�ستفد 
ال�ستفادة املرجوة من الع���الج، لذلك اأمر باإر�ساله 
اإل���ى اململكة املتحدة للع���الج على نفقته اخلا�سة، 
ولك���ن �س���اءت الأق���دار اأن يتوف���ى ال�رسط���ي جراء 
ا�ستفحال املر����س، وحني علم الأم���ري بوفاته، اأمر 

بتوفري كل العون وامل�ساعدة لذويه”.

محطات في حياة الفقيد
- من مواليد مدينة املحرق

- در�س باملدر�سة ال�رسقية والهداية اخلليفية 
والت���ي ح�سل منها على ال�سه���ادة البتدائية، ونال 
ال�سه���ادة الثانوي���ة )علم���ي( من مدر�س���ة املنامة 

الثانوية.
- التح���ق بالعم���ل ب���وزارة الداخلي���ة بتاري���خ 

�سبتمرب 1970 مبوؤهل الثانوية العامة.
- يف 15 يونيو 1972 تخرج برتبة وكيل مالزم 

ثان.
- حا�سل على دبلوم العلوم ال�رسطية من كلية 
الكوي���ت، اأكادميية �سعد العب���داهلل للعلوم الأمنية 

حالًيا.
- م���ن الع���ام 1972 اإل���ى الع���ام 1979 عمل 

بالإدارة العامة للمرور والرتخي�س.
- يف الع���ام 1979 انتق���ل اإل���ى ق���وة الأم���ن 

اخلا�سة.
- انتقل للعم���ل كمدير لإدارة الأمن ال�سناعي 
العام 2004 واأنيط به بالإ�سافة اإلى عمله م�سوؤولية 

اإدارة املوؤ�س�سات العقابية.
- بع���د خدمة طويل���ة وثرية تق���ارب 35 عاًما 

اأحيل اإلى التقاعد بتاريخ 1 �سبتمرب 2005.

- متزوج ولديه ولد وبنت: نواف )ماج�ستري يف 
القانون ويعمل باملوارد الب�رسية بوزارة الداخلية(، 

وابنته فتعمل موظفة بهيئة الكهرباء واملاء.

ماذا قال عنه رفقاؤه؟
- العقيد متقاعد اإبراهي���م الكويتي: كنت يف 
دفع���ة واحدة مع املرحوم ف���وؤاد عي�سى املحميد يف 
دولة الكويت، وكان الراحل مثال لل�سابط املحرتم 
واملحبوب بني اجلميع، ذكيا ومن�سبطا ومتفانيا يف 
اأداء عمله، مما اأهل���ه لتبوء العديد من املنا�سب يف 
وزارة الداخلية، كم���ا كان )رحمه اهلل( على توا�سل 
دائم معنا، نحن زمالءه يف الدفعة رغم ظروف احلياة 
وم�ساغلها، رح���م اهلل فوؤاد املحميد واأ�سكنه ف�سيح 

جناته.
- العميد متقاع���د �سامي الرا�سد: تلقيت خرب 
وف���اة الراحل فوؤاد املحميد ببال���غ احلزن والأ�سى.. 
ف���راق ال�سدي���ق وزمي���ل الدرا�س���ة والعم���ل، كن���ا 

�سمن دفعة واح���دة يف كلية ال�رسطة بدولة الكويت 
وتخرجنا �سويا وخدمنا البحرين بكل اإخال�س وتفان، 
حت���ى فرتة التقاع���د. كان املرحوم يتمت���ع بالوفاء 
والإخال�س والجته���اد وحب الوطن وعمله وزمالئه، 
كان مواظب���ا يف عمله جمتهدا وحري�سا على النجاح، 
كان نعم الأخ وال�سديق و�سباقا يف طرح املوا�سيع 
الأمنية ومعاجلتها، اإذ اأ�ساد اجلميع بكفاءته واأدائه 
وم�ساعدت���ه للنا�س وحر�سه عل���ى الأمن والأمان يف 

مملكة البحرين، رحمك اهلل فوؤاد املحميد.
- العمي���د متقاع���د نا����رس امل�سل���م: عملت مع 
الراحل فوؤاد عي�سى املحميد )رحمه اهلل( يف الإدارة 
العامة للمرور، حيث كان م�سوؤول الدوريات ويعمل 
ب���كل ج���د ون�ش���اط ويتمتع باأخ���الق عالي���ة وعالقة 
متمي���زة كان���ت تربط���ه بزم���الء العم���ل ومنت�سبي 
الإدارة، انتق���ل بعده���ا للعم���ل يف اإدارة احلرا�سات 
وبعده���ا يف مواكب روؤ�س���اء ال���دول ومرافقة �سمو 

الأمري الراحل ال�سيخ عي�سى بن �سلمان اآل خليفة.

- العمي���د اإبراهي���م ال�سي���ب اآم���ر الأكادميية 
امللكية لل�رسط���ة: الفراق �سعب ب���كل حالته؛ لأنه 
يتج�سد بفقدان �سخ����س قريب اأو عزيز اأو �سديق، 
اإما بالبعد اأو بالوفاة، فكالهما يعترب قا�سًيا و�سعًبا 
ا اإذا كان ال�سخ����س الفقيد، ممن ت�ساركنا  خ�سو�سً
مع���ه حياتن���ا العملي���ة باأفراحها واأتراحه���ا وحلوها 
ومره���ا؛ وكان ل���ه ف�س���ل يف توجيهن���ا وم�ساندتنا 
ودعمنا يف بداية حياتنا العملية. ونحن نتحدث باأمل 
واأ�س���ى عن �سرية فقيد عزيز علينا؛ لبد اأن نتحدث 
ع���ن ماآث���ره وحما�سنه التي كانت خ���ري معني لنا يف 

حياتنا العملية.
كان الفقي���د فوؤاد املحمي���د )رحمة اهلل عليه( 
نع���م القائد املوج���ه وال�سارم يف عمل���ه، ول ميكن 
اأن ننك���ر دوره وف�سله علين���ا بتوجيهاته ال�سديدة 
و�رسامت���ه يف العم���ل. كان من���ذ تولي���ه من�سب اآمر 
قوة الأم���ن اخلا�سة، حري�سا عل���ى القيام بواجباته 
بكل �رسامة، يح�رس اإل���ى العمل قبل الدوام الر�سمي 
ويغ���ادر يف الف���رتة امل�سائية بعد اإن���زال العلم؛ اإذ 
كان جل وقته ين�سب للعمل حتى يف اأيام الإجازات 

الأ�سبوعية والر�سمية. 
عمل���ت مع الفقيد )رحمه اهلل( ما يقارب )17( 
عاما من���ذ العام 1986، م���ن بداي���ة التحاقي بقوة 
الأم���ن اخلا�سة، وكان���ت فرتة عملنا حت���ت قيادته 
من الأي���ام اجلميلة التي عاي�سناها بكل اأحداثها، اإذ 
ع�سنا مع���ه عن قرب ووجدنا كي���ف اأن وقت العمل 
عند الفقيد مقد�س ل ميكن امل�سا�س به اأو جتاوزه 

اأو التهاون فيه. 
�سنظ���ل ممتن���ني للفقي���د واأوفي���اء ل���ه بع���د 
رحيله، ول ميكن اأن نن�س���ى ف�سل توجيهاته علينا 
وم�ساعدته لنا منذ بداية حياتنا العملية، فلقد كان 
لتوجيهاته ال�سديدة وتعليمات���ه ال�سارمة وحنكته 
وتعامله ال�سل�س معنا الف�س���ل يف اكت�سابنا الكثري 
من اخلربة والكف���اءة والن�سباطية يف العمل وكان 
له دور كبري فيما و�سلنا اإليه اليوم من مكانة. ومن 
املواق���ف التي ل زال���ت خالدة يف ذاكرت���ي؛ اأنه مل 
يك���ن يغادر مكتب���ه اإطالقا اإل بع���د اأن يقوم باإجناز 
جمي���ع الأعمال املكتبية. تغم���د اهلل الفقيد بوا�سع 

رحمته واأ�سكنه ف�سيح جناته.
- العقي���د خلي���ل ال�سن���و: كان الراح���ل، مثال 
يحت���ذى ب���ه، ذا خل���ق ع���ال ويتمت���ع باالن�شب���اط 
والجته���اد والتفاين يف العم���ل، ومن املواظبني يف 
احل�سور املبكر للعمل. تعلمنا منه الإخال�س وتنفيذ 
املهام الأمنية بكل دقة واهتمام، وكان )رحمة اهلل 
عليه( ل يبخل على اأحد بالن�سيحة والتوجيه ملا فيه 

م�سلحته وم�سلحة العمل. 

فوؤاد املحميد... ر�سيد حافل من العطاء واالإخال�ض
رحل عن عاملنا وترك ب�سماته خالدة 

• •عقيد متقاعد اإبر اهيم الكويتي	 عقيد خليل ال�سنو	 • عميد اإبراهيم ال�سيب	

• • فوؤاد عي�سى املحميد	 )اأر�سيفية(	 من لقائه مع �سمو الأمري الراحل  

”MEET ICT“ وزير اخلارجية يح�سد جائزة �سخ�سية العام من
املنام���ة - وزارة اخلارجي���ة: ح�سل وزي���ر اخلارجية ال�سيخ خال���د بن اأحمد بن 
 ICT Personality of the Year“ حممد اآل خليف���ة على جائزة �سخ�سية العام
Public Sector -” م���ن موؤمتر تكنولوجيا املعلومات والت�سالت ميت اآي �سي 
تي ومعر�س البحرين الدويل للتكنولوجيا بايتك�س يف ن�سخته الثامنة، والذي عقد 
برعاي���ة وزي���ر املوا�سالت والت�سالت كمال بن اأحم���د يف مركز اخلليج للمعار�س 
واملوؤمت���رات بفن���دق اخلليج، حيث ت�سل���م اجلائزة نياب���ة عنه الوكي���ل امل�ساعد 

لل�شوؤون القن�شلية واملوارد واملعلومات ال�شفري خليل اخلياط. 
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امليثاق �ضورة ح�ضارية م�رشقة يف تاريخ البحرين

�ضلمان بن اإبراهيم: انطالقة مباركة مل�ضرية التحديث 

اللظي: وثيقة تعاقدية كاملة الأركان

 احلمر: توفري اآلف اخلدمات الإ�ضكانية لذوي الدخل املحدود

اأحدث نقلة نوعية يف الوطن الكوهجي: “امليثاق” 

عنوان للوالء وبناء م�صرية جديدة لالإ�صالح... خالد بن حمد: 

الرفاع - املكتب االإعالمي ل�صمو ال�صيخ خالد بن 
حم���د بن عي�صى اآل خليفة: رفع النائب االأول لرئي�س 
املجل�س االأعل���ى لل�صباب والريا�ص���ة رئي�س االحتاد 
البحرين���ي الألعاب القوى �صم���و ال�صيخ خالد بن حمد 
اآل خليف���ة اأ�صمى اآيات الته���اين والتربيكات ملقام 
عاه���ل الب���الد �صاحب اجلاللة امللك حم���د بن عي�صى 
اآل خليف���ة، ورئي����س الوزراء �صاح���ب ال�صمو امللكي 
االأمري خليفة بن �صلمان اآل خليفة، وويل العهد نائب 
القائ���د االأعلى النائب االأول لرئي����س جمل�س الوزراء 
�صاح���ب ال�صم���و امللكي االأم���ري �صلمان ب���ن حمد اآل 
خليف���ة، ول�صعب مملكة البحري���ن؛ مبنا�صبة الذكرى 
ال�صابع���ة ع�رشة لي���وم ميثاق العم���ل الوطني، والذي 
ي�ص���ادف ي���وم الرابع ع�رش م���ن فرباير م���ن كل عام، 
موؤكدا �صموه اأن ه���ذه املنا�صبة الوطنية هي فر�صة 
لي�صتذك���ر اجلمي���ع ما حتق���ق من منج���زات ح�صارية 

كبرية �صاهمت يف ازدهار وتقدم وطننا العزيز.
واأك���د �صم���وه اأن امليث���اق هو �ص���ورة ح�صارية 
م�رشق���ة يف �صم���اء تاري���خ مملك���ة البحري���ن، ج�صدت 
املعاين ال�صامية للوطنية، والتي عرب بها ال�صعب يف 
ت�صويتهم على امليث���اق، والذي و�صلت ن�صبته اإلى 
98.4 %، وهذا ما منح الفر�صة يف اأن يكتب ال�صعب 

عنوانا جديدا لوالئه وتالحمه مع القيادة لبناء م�صرية 
جديدة لالإ�صالح والتقدم.

واأ�صاف �صم���وه اأن ما حمله امل����رشوع االإ�صالحي 
لعاه���ل الب���الد من روؤي���ة ثاقبة �صمنه���ا جاللته فتح 
اآف���اق رحب���ة للدميومة التنموي���ة ال�صامل���ة يف جميع 
القطاع���ات، والتي خلق���ت فر�صا مل�ص���ارات العمل 
والبناء مل�صتقبل اأكرث اإ�رشاقا ومتيزا للبحرين، �صائال 

�صم���وه اهلل العل���ي القدي���ر اأن يعيد ه���ذه املنا�صبة 
العزي���زة عل���ى اململك���ة قي���ادة و�صعب���ا مبزي���د من 
الرخاء والتق���دم، واأن يدمي على البحرين نعمة االأمن 
واال�صتق���رار يف ظ���ل العهد الزاه���ر ل�صاحب اجلاللة 
امللك. واأ�ص���اف �صموه: “ومما ال�ص���ك فيه اإن قطاع 
ال�صب���اب والريا�صة قد �صهد يف العهد الزاهر لعاهل 
البالد، نقل���ة نوعية وا�صح���ة بف�ص���ل االإ�صرتاتيجية 
التطويري���ة التي ر�صمه���ا اأخونا ممث���ل جاللة امللك 
لالأعم���ال اخلريية و�ص���وؤون ال�صب���اب رئي�س املجل�س 
االأعلى لل�صب���اب والريا�صة رئي����س اللجنة االأوملبية 
البحريني���ة �صم���و ال�صي���خ نا�رش ب���ن حم���د اآل خليفة؛ 
لرتجمة توجيهات القي���ادة الر�صيدة للنهو�س بهذا 
القط���اع احلي���وي الذي ي�صه���د م�صارك���ة وا�صعة من 

جانب ال�صباب البحريني من اجلن�صني. 
ون���وه �صموه اأن له���ذه االإ�صرتاتيجية الف�صل يف 
تنمية الق���درات والطاق���ات ال�صبابي���ة وتعزيز مبداأ 
ال���والء والوطني���ة ودفعهم نح���و االإب���داع واالبتكار، 
مما �صاهم  يف حتقيق الف���رق واملنتخبات البحرينية 
العديد من النتائج واالإجنازات امل�رشفة على م�صتوى 
امل�صاركات اخلارجية، والذي عزز من مكانة البحرين 

على اخلارطة الدولية”.

االأعل���ى  للمجل����س  العام���ة  االأمان���ة   - املنام���ة 
لل�صب���اب والريا�ص���ة: رف���ع االأم���ني الع���ام للمجل�س 
االأعل���ى لل�صب���اب والريا�ص���ة  ال�صي���خ �صلم���ان ب���ن 
اإبراهيم اآل خليف���ة اأ�صمى اآيات التهاين والتربيكات 
اإلى القي���ادة مبنا�صبة حلول الذك���رى ال�صابعة ع�رشة 
للت�صويت على ميث���اق العمل الوطني. واأكد ال�صيخ 
�صلم���ان ب���ن ابراهي���م اآل خليف���ة اأن الت�صويت على 
ميث���اق العمل الوطن���ي كان مبثاب���ة انطالقة مباركة 
مل�ص���رية التحديث واالإجناز احل�ص���اري يف ظل العهد 
الزاهر جلاللة امللك، موؤكدا اأن التاأييد ال�صعبي وا�صع 
النطاق للميثاق وما اأعقب���ه من خطوات اأقرها عاهل 
البالد، و�صع البحري���ن يف مرتبة متقدمة على �صعيد 
الدميقراطي���ات احلديثة، اإ�صافة ال���ى الرتكيز على 
تر�صيخ اأ�ص�س التنمي���ة ال�صاملة يف خمتلف املجاالت 
ال�صيا�صي���ة واالقت�صادي���ة واالجتماعي���ة وال�صبابي���ة 
والريا�صي���ة. وبني اأن امليثاق ع���رب ب�صكل جلي عن 

م�صام���ني الروؤية الثاقبة جلاللة امللك، وج�صد ملحمة 
من التالح���م الوطني الذي عك�س مدى وعي املواطن 
البحريني ون�صج���ه وثقافته الفكرية والدميقراطية، 

مم���ا يجع���ل م���ن اإق���رار امليث���اق عالم���ة م�صيئة يف 
تاري���خ اململك���ة، م�صريا اأن ما �صهدت���ه البحرين بعد 
الت�صوي���ت عل���ى ميث���اق العمل الوطن���ي يعد نقطة 
حت���ول وتطور عل���ى امل�صتوي���ات كافة م���ع انطالق 
امل�رشوع االإ�صالحي الرائد جلاللة امللك، والذي �صكل 
الف�صل االأك���رث اأهمية يف م�ص���رية تاريخها احلديث، 

ويف تقدمها وازدهارها على جميع االأ�صعدة.
وا�ص���اف اأن هذا الي���وم التاريخ���ي الفا�صل يف 
تاري���خ البحري���ن �صيبق���ى �صعل���ة وم�ص���دراً للفخ���ر 
واالعت���زاز به���ذا امل����رشوع احل�صاري وم���ا حققه من 
مكت�صب���ات وطنية كبرية على �صعي���د تكري�س دولة 
املوؤ�ص�ص���ات والقانون وتعزيز مب���ادئ الدميقراطية 
احلقيقي���ة، م�ص���رياً اإل���ى ذكرى امليث���اق تعد حمطة 
اأ�صا�صية ال�صتلهام وا�صت���ذكار اإرادة العمل الوطني 
اجلام���ع الت���ي ج�صدته���ا تل���ك املرحل���ة امل�رشقة من 

التاريخ الوطني املجيد.

�رشح���ت القائم باأعم���ال مركز املنامة حلق���وق االإن�صان 
املحامية دينا اللظي مبنا�صب���ة ذكرى ميثاق العمل الوطني 
ب���اأن امليثاق م���ن الناحية الت�رشيعي���ة والقانونية تعد وثيقة 
تعاقدية كاملة االأركان ب���ني القائد و�صعبه ملا احتوته هذه 
الوثيق���ة من ن�صو�س وبن���ود ت�صمنت مب���ادئ عامة واأفكار 
رئي�ص���ة هدفت ال���ى اإحداث تغريات جذري���ة يف منهج العمل 
واالأداء وحتدي���ث �صلط���ات الدولة وموؤ�ص�صاته���ا. واأو�صحت 
اللظ���ي املراحل التعاقدّي���ة لهذا التعاق���د القانوين والذي 
مت على ثالثة مراح���ل اأول مرحلة مرحلة االإعداد وذلك عندما 
اأ�ص���در جاللته يف 22 نوفمرب م���ن تاعام 2000 اأم���راً اأمريياً 
رق���م 36 ل�صن���ة 2000 اأمر في���ه بت�صكيل جلن���ة وطنية عليا 

الإع���داد م�رشوع ميثاق العمل الوطن���ي بعدها ت�صكلت اللجنة 
م���ن 44 ع�ص���وا برئا�ص���ة وزير الع���دل وال�ص���وؤون االإ�صالمية 
يف ذل���ك الوق���ت  ال�صيخ عب���داهلل بن خال���د اآل خليفة، حيث 
�صمل���ت اللجن���ة متثي���ل حكوم���ي وجمتمعي متكام���ل ج�صد 
مكونات الوطن.   وتابعت »بعدها عقدت اللجنة �صل�صلة من 
االجتماع���ات حافلة باملناق�صات وامل���داوالت اأثمرت واأثرت 
الكثري من االأفكار واملالحظات واملقرتحات، وبعد اأن انتهت 
اللجنة من اأعمالها ويف 23 من �صهر يناير العام 2001 اأ�صدر 
اأم���ر اأمريي رقم 8 ل�صنة 2001 بدعوة املواطنني لال�صتفتاء 
على م�رشوع ميثاق العمل الوطن���ي، بعدها جاأت ثاين مرحلة، 

وهي مرحلة الت�صويت على ميثاق العمل الوطني«.

املنام���ة - بنا: قال وزي���ر االإ�ص���كان با�صم احلمر 
اإن ذك���رى ميث���اق العمل الوطني تع���د فر�صة مواتية 
ال�صت���ذكار االإجن���ازات التي حتقق���ت يف العهد الزاهر 
لعاه���ل البالد �صاح���ب اجلاللة امللك حم���د بن عي�صى 
اآل خليف���ة، فميث���اق العم���ل الوطن���ي مه���د الطري���ق 
لالإ�صالح���ات التي قادها جاللت���ه يف خمتلف املجاالت 

ال�صيا�صية واالقت�صادية واالجتماعية وغريها.
ورفع احلمر اأ�صمى اآيات التهاين والتربيكات اإلى 
جاللة املل���ك، ورئي�س الوزراء �صاح���ب ال�صمو امللكي 
االأم���ري خليفة بن �صلمان اآل خليفة، وويل العهد نائب 
القائ���د االأعلى النائ���ب االأول لرئي�س جمل����س الوزراء 

�صاح���ب ال�صم���و امللك���ي االأم���ري �صلمان ب���ن حمد اآل 
خليفة؛ مبنا�صبة الذكرة ال�صابعة ع�رشة للت�صويت على 

ميثاق العمل الوطني.
وقال اإن ملف ال�صكن االجتماعي يعد اأحد امللفات 
ال���ذي يق���ف �صاهداً على م���ا حتقق من اإجن���ازات منذ 
اإط���الق ميث���اق العم���ل الوطن���ي فيما يتعل���ق بال�صق 

االجتماعي.
قي���ام  �صه���دت  اجلدي���دة  االألفي���ة  اأن  واأو�ص���ح 
احلكومة بتوفري اآالف اخلدمات االإ�صكانية للمواطنني 
ذوي الدخل املح���دود، يف اإطار امل�صوؤولية االجتماعية 

التي اأوالها امليثاق اأولوية كبرية.

رف���ع النائب عي�ص���ى الكوهجي اأ�صمى اآي���ات التهاين 
والتربي���كات للقي���ادة ال�صيا�صية مبنا�صب���ة حلول ذكرى 

ميثاق العمل الوطني املجيدة.
واأكد الكوهجي اأن ميثاق العمل الوطني كان تاأ�صي�صا 
ملرحل���ة جدي���دة يف تاريخ ه���ذا الوطن �صط���رت �صفحات 
م�رشق���ة من االإجن���ازات الهائل���ة واأحدث نقل���ة نوعية على 
االأ�صع���دة واملج���االت كاف���ة ومّك���ن مملك���ة البحرين من 
حتقي���ق مركز متقدم يف التنمي���ة ال�صاملة، ومكانة متميزة 
يف م�ص���اف ال���دول الدميقراطية املتط���ورة التي جعلتها 

مو�صع تقدير واإعجاب كبري من جانب دول العامل.
وق���ال “ميث���اق العمل الوطن���ي عك�س عزم���ا وا�رشارا 

�صديدي���ن م���ن عاهل الب���الد عل���ى امل�صي قدم���ا بالبالد 
اإلى مراحل اأك���رث تقدما، كما �ص���كل اإ�صرتاتيجية متكاملة 
وعبقري���ة للتعامل مع معطيات احلا����رش وحتقيق تطلعات 
امل�صتقبل، حيث ا�صتوعب م���ن خاللها كل فئات واأطياف 
املجتم���ع وح���ث به���ا اجلمي���ع عل���ى امل�صارك���ة الفاعل���ة 

وامل�صاهمة الناجزة يف م�صرية العمل الوطني البناء”.
واأ�ص���اف “اأن االإجم���اع ال�صعب���ي عل���ى ميث���اق العمل 
الوطني مل يكن من ف���راغ اأو وليد �صدفة، واإمنا كان نتاج 
اميان را�صخ مبا يت�صمنه امليثاق من مبادئ تعرب بو�صوح 
ع���ن اإرادته���م وتلب���ي تطلعاته���م وت�صه���م يف الو�ص���ول 

للم�صتقبل الذي يريدونه الأنف�صهم ولدولتهم”. 

اجلودر: روؤية ثاقبة يف بناء البحرين احلديثة

العرادي: امليثاق فتح اأبواب الدميقراطية اأمام البحرين

– وزارة  �صاحية ال�صيف 
�ص���وؤون ال�صب���اب والريا�صة: 
رف���ع وزي���ر �ص���وؤون ال�صباب 
اجل���ودر  ه�ص���ام  والريا�ص���ة 
الته���اين  اآي���ات  اأ�صم���ى 
القي���ادة  اإل���ى  والتربي���كات 
ذكرى  ال�صيا�صي���ة مبنا�صب���ة 
ميث���اق العم���ل الوطني الذي 
اأجمع عليه ال�صعب البحريني.

واأكد وزي���ر �ص���وؤون ال�صب���اب والريا�صة 
اأن ميث���اق العمل الوطني ي�ص���كل روؤية ثاقبة 
ل�صاح���ب اجلالل���ة املل���ك يف بن���اء البحري���ن 
احلديثة واملتطورة، وه���و مبثابة نقلة نوعية 
متميزة فتح من خاللها مرحلة جديدة ومتطورة 
من احلياة اأم���ام جميع البحرينيني من خالل ما 
ر�صمه من ثوابت جامعة الأبناء البحرين �صكلت 
على م���دار ال�صنوات املا�صي���ة منطلقا حقيقا 
لتحقيق اإجنازات م�رشفة على خمتلف االأ�صعدة 

وجعل م���ن البحري���ن منوذجا 
فري���دا من نوع���ه يف االإ�صالح 
الدميقراط���ي  واالنتق���ال 
االجتماعية،  العدالة  وحتقيق 
ومتك���ني التنمي���ة مبختل���ف 
جماالته���ا االأمر ال���ذي اأك�صب 
وتقدي���را  احرتام���ا  البحري���ن 
وا�صع���ا م���ن جان���ب املجتمع 
االإقليم���ي والعامل���ي. واعترب  
اجلودر اأن ذك���رى ميثاق العمل الوطني متثل 
�صورة من �صور التالحم الرا�صخة بني القيادة 
و�صع���ب البحرين ور�صمت اأجم���ل لوحة للحمة 
الوطني���ة ولالنتق���ال مبملك���ة البحري���ن اإل���ى 
عه���د االإ�ص���الح والدميقراطي���ة والتنمية عرب 
الت�صويت التاريخي على امليثاق، والذي عرب 
ب�صكل وا�صح ع���ن اإرادة ال�صعب باختيار هذه 
الوثيقة لتكون اأ�صا�ص���ا للعمل الوطني اجلاد 

لبناء البحرين حا�رشا وم�صتقبال. 

جمل����س   - الق�صيبي���ة 
الن���واب: ق���ال النائ���ب االأول 
لرئي����س جمل�س الن���واب علي 
العم���ل  اإن ميث���اق  الع���رادي 
الوطن���ي نقل البحري���ن نقلة 
نوعي���ة، واأخ���ذ بها اإل���ى حياة 
جعل���ت  رحب���ة،  دميقراطي���ة 
م���ن البحرين دول���ة رائدة يف 
عل���ى م�صتوى حرية  املنطقة 

ال���راأي والتعب���ري، و�صكل���ت طف���رة م���ا زالت 
البحرين تنعم باآثارها االإيجابية حتى االآن.

 وذك���ر النائب الع���رادي اأن امليثاق كان 
اأبرز مظاهر امل����رشوع االإ�صالحي جلاللة امللك، 
وال���ذي اأر�صى من خالله ج����رًشا را�صًخا بني اأبناء 
ال�صع���ب والدولة، واأ�ص����س ملظهر دميقراطٍي 
غ���ري م�صبوق يف املنطق���ة اخلليجية، خ�صو�صا 
مع عر�س امليث���اق على اال�صتفت���اء ال�صعبي، 

ليربهن على حج���م االلتفاف 
ال�صعبي خل���ف قيادته، حينما 
اأح���رز ن�صب���ة ت�صوي���ت بلغت 
98.4 %. ولف���ت اإلى اأن اأهم 
م���ا ج���اء ب���ه امليث���اق واأفرزه 
امل����رشوع االإ�صالح���ي جلالل���ة 
امللك، متث���ل يف عودة احلياة 
�صلط���ة  ع���رب  الربملاني���ة، 
غرفت���ني  ت�ص���م  ت�رشيعي���ة 
منتخبة ومعينة، يف خطوة طموحة الإيجاد جتربة 
برملاني���ة م�صتدامة، تتالف���ى االإخفاقات التي 
عا�صه���ا جمل�س 1973، والذي مل يدم اأكرث من 
عام ون�صف، مبيًنا العرادي اأن الروؤية امللكية 
اأثبتت حكمته���ا يف ذلك، اإذ م���ا زالت ال�صلطة 
الت�رشيعي���ة معط���اءة، ومتار����س دوًرا مهما يف 
التنمية الوطنية اإلى جانب ال�صلطة التنفيذية.

كلنا فداء الوطن الغالي
ح���ني اأجمع اأبن���اء بلدي على ميث���اق العمل الوطن���ي، كوثيقة حي���اة، وم�صار بناء 

م�صتقبل جديد، لهم، والأبنائهم، واأحفادهم من بعد.  
اأوف���ى جاللة امللك، حفظه اهلل، باأن ق���دم الإجماعهم التاريخي، اأ�ص�س حياة كرمية 

تواكب التغريات، بروؤية اأذهلت املنطقة، والعامل.   
واأوف���ى جاللته اأي�صا، باأن �صخ���ر جل عزميته، لبناء دولة زاهي���ة، حترتم االإن�صان، 

وت�صاويه باحلقوق والواجبات، وتهبه الفر�س، واالختالف. 
فكان���ت ال�صواع���د البحريني���ة حا�رشة، يف بن���اء بلده���ا، وموؤ�ص�صاته���ا، واأجهزتها، 
وبنيانه���ا االقت�صادي، والتعليم���ي، وكانت حا�رشة كذلك بحق���ول االإعالم، والق�صاء، 

والريا�صة، واملراأة، وغريها الكثري. 
اإن الروؤي���ة امللكية للميثاق، والتي اأوجدت اأركان دميومة حياة، توايف التطلعات، 
واالأماين، هياأت املواطن الأن ميار�س يومياته، ببيئة نقية، ت�صجع النجاح، والتناف�صية، 

ركيزتها دولة املوؤ�ص�صات، والقانون، واحلقوق. 
لق���د جنح جاللة امللك، وبعزمي���ة القائد الطموح، باأن يوجد لب���الدة مكانة مميزة 
ب�صدة املمالك الد�صتورية العريقة، وبعالقات ح�صن جوار، يرادفها اإ�رشار �صعب ين�صد 

النجاح، وت�صدر املراكز، وهو كذلك. 
يف يوم امليث���اق، يتجمع البحرينيون، باأفئدتهم، واأرواحه���م حول الراية اخلفاقه 

العالية، �صعارهم االأول واالأخري: كلنا فداء الوطن الغايل.

إبراهيم 
النهام

Ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

فجر جديد

• ه�صام اجلودر	

• علي العرادي	

• �صمو ال�صيخ خالد بن حمد	

• ال�صيخ �صلمان بن اإبراهيم	

• دينا اللظي	

• با�صم احلمر	

• عي�صى الكوهجي	

نادي املحرق: اإجناز تاريخي يف ال�ضكل وامل�ضمون
املحرق - نادي املحرق: 
ن���ادي املحرق  رئي����س  رف���ع 
ال�صي���خ اأحم���د ب���ن عل���ي بن 
با�صم���ه  خليف���ة  اآل  عب���داهلل 
اأع�ص���اء جمل�س  ع���ن  ونياب���ة 
منت�صب���ي  وكاف���ة  االإدارة 
اإلى  وجماهري ن���ادي املحرق، 
خال�س  ال�صيا�صي���ة  القي���ادة 
التهاين والتربيكات مبنا�صبة 

الذكرى ال�صابعة ع�رشة مليثاق العمل الوطني.
واأك���د رئي����س ن���ادي املح���رق اأن النادي 
وكاف���ة منت�صبيه وجماه���ريه الوفية، يجددون 
العهد وال���والء جلاللة املل���ك  والوقوف �صفاً 
واحداً خلف قيادة جاللته، واالن�صواء حتت راية 
امليثاق والعم���ل وفق قيمه ومبادئه ال�صامية، 
والتي تعد امتدادا للما�صي العريق وانعكا�صا 
للحا����رش الزاه���ر وامل�صتقبل امل����رشق، م�صيفا 
اأن ه���ذه اأمانة، ن�صونه���ا وننقلها من جيل اإلى 
جيل، متم�صكني بالنهج ال�صديد جلاللة امللك 
واإميان���ه ب�صعب البحرين وقدراته املبنية على 

حب الوطن واالعتزاز بقيادته 
الر�صي���دة، انطالقا من التزام 
العريق، ومنذ  نادي املح���رق 
ال���والء  ب�ص���ادق  تاأ�صي�ص���ه 
وخال����س  الوف���اء  وعظي���م 

املحبة للقيادة احلكيمة. 
ن���ادي  رئي����س  واأ�ص���ار 
املحرق اإل���ى اأن ميثاق العمل 
اإجن���از تاريخي، يف  الوطن���ي، 
ال�ص���كل وامل�صمون، يرتك���ز على دعائم قوية 
لتعزيز ال�صل���م املجتمعي، وينطلق من مبادئ 
�صامي���ة وح�صاري���ة، حتق���ق اآم���ال وتطلع���ات 
�صعب البحرين الويف، حيث جاء جت�صيدا للفكر 
الع�رشي املتقدم، الذي يتبناه جاللة امللك من 
اأج���ل �صالح �صعب���ه وم�صتقبل اأبنائ���ه، م�صددا 
عل���ى اأن حكم���ة جالل���ة املل���ك، والقائمة على 
التم�صك بالثوابت االإ�صالمية والعربية ومبادئ 
ال�ص���ورى وال�رشاكة الوطني���ة يف احلياة العملية 
وال�صيا�صي���ة، �ص���ارت منوذج���ا للتكامل بني 

العمل ال�صيا�صي واملجتمعي.   

• ال�صيخ اأحمد بن علي بن عبداهلل	
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قرض اإلسكان

جلسة 
النـــواب

• النائب عي�سى الكوهجي	

“امليثاق” حقق اأروع �صور التالحم والوحدة الوطنية
مبنا�سبة ذكرى ميثاق العمل الوطني... البوعينني:

واف���ق جمل�س النواب على اإ�سدار بي���ان مبنا�سبة ذكرى 
ميثاق العمل الوطني، والذي اأكد فيه وزير جمل�سي ال�سورى 
والن���واب غ���امن البوعينني ب���اأن امليثاق منا�سب���ة عزيزة يف 
تاري���خ الوطن حققت اأروع �س���ور التالحم والوحدة الوطنية، 
م�سي���دا مبجل�س الن���واب على تنظيمه ملوؤمت���ر ميثاق العمل 

الوطني.
واأ�سار النائب جمي���د الع�سفور باأن روح امليثاق تتمثل 
يف متتع كل مواطن بحقوقه كاف���ة ال�سيا�سية واالقت�سادية 
واالجتماعي���ة والثقافي���ة، فه���و روح من املل���ك ل�سعبه ومن 
ال�سع���ب للملك. وب���نينَّ النائب حمم���د اجلودر ب���اأن امليثاق 
الوطني هي املرحلة الت���ي انتقلت فيها البحرين من مرحلة 
اإل���ى مرحلة اأخ���رى، ون�سك���ر جاللة املل���ك، لتنازل���ه بوثيقة 

امليث���اق ع���ن بع����س �سلطات���ه للحكوم���ة بفروعه���ا الثالثة 
الت�رشيعي���ة والتنفيذي���ة والق�سائي���ة. واأردف النائ���ب علي 
بوفر�س���ن باأن امليث���اق ركيزة اأ�سا�سية للم����رشوع االإ�سالحي 
لالرتقاء باململكة على درب التقدم واالزدهار. واأكد النائب 
جعفر ميالد باأمنا يج�سده ميث���اق العمل الوطني من الناحية 
القانونية هو الوثيقة االأ�سمى واالأرفع، �سيغة على كوادر يد 

بحرينية اأ�سيلة لها قوتها القانونية التي تعدل الد�ستور.
و�س���اف النائ���ب علي الع���رادي باأن ي���وم امليثاق الذي 
نحتف���ل ب���ه امليثاق ميثل ركي���زة اأ�سا�سية، وعم���دة االإجماع 
الوطني يوم التنمية واالإ�سالح والعي�س الكرمي، امليثاق هو 
ترجم���ة فعلية لتطلعات ال�سع���ب البحريني، وترجمة لواقعنا 

الذي نعي�سه.

�صوء اأخ�رض بعودة قر�ض الإ�صكان الإ�صايف
بعد توقف ا�ستمر 4 �سنوات

وافق جمل�س النواب عل���ى االقرتاح برغبة 
ب�س���اأن منح م�ستفي���د قر�س االإ�س���كان قر�سا 
اإ�سافي���ا م���ن جان���ب بن���ك االإ�س���كان، والذي 
يت�سم���ن ا�ستئناف البنك من���ح امل�ستفيد من 
قر����س االإ�س���كان قر�س���ا اإ�سافي���ا، حي���ث اإن 
البن���ك قد توقف بدءا م���ن دي�سمرب )2014م( 
عن تق���دمي القرو����س االإ�سافي���ة للمواطنني 
امل�ستفيدي���ن من قرو�س البن���اء وال�رشاء التي 

يقدمها. 
اأن االعتب���ارات امل���ربرة  وبين���ت اللجن���ة 
لعر����س االق���رتاح برغب���ة عل���ى املجل����س هي 
لتوق���ف بن���ك االإ�س���كان وب�س���كل مفاجئ من 

تق���دمي خدم���ة القر����س االإ�س���ايف للمواطنني 
رغم تقدمي���ه اإياها منذ اإن�سائه، والختالف بنك 
االإ�س���كان عن بقي���ة البنوك التجاري���ة االأخرى 
من خ���الل انتهاج املعايري ال�رشعية يف تعامالته 

ومتيزه عن غريه من البنوك برفع ومتديد عدد 
�سنوات ال�سداد؛ من اأجل خف�ض قيمة الأق�ساط 
وتخفيف العبء على املواطنني امل�ستفيدين 

من هذه التمويالت.
ف�س���ال عن ع���دم كفاي���ة القرو����س التي 
يح�سل عليه���ا املواطنون من بن���ك االإ�سكان، 
مما ي�سطره���م لال�ستدانة م���ن البنوك االأخرى 
كقرو�س اإ�سافية، واإبقاء وثيقة املنزل كرهٍن 
ل���دى بنك االإ�س���كان وع���دم ال�سم���اح بانتقال 
وثيق���ة املن���زل عند قي���ام امل�ستفي���د بطلب 
قر�س اإ�سايف اإلى بنك اآخ���ر، مما ي�سبب اإرباكا 
للمواطن���ني عند اإجراءات احل�سول على قر�س 
اإ�س���ايف، وق���د يحول ذل���ك دون احل�سول على 

قر�س اإ�سايف من البنوك االأخرى.

مروة خمي�ض

تخفي�ض ر�صوم الغرف اخلا�صة مب�صت�صفى امللك حمد

بحرنة وظائف الدوام الكلي واجلزئي ونظام “القطعة” يف “بنا”

“النواب”: تغيري طلب الإ�صكان دون امل�صا�ض بالأقدمية

تـ�صـكـيل لـجـنـة حتـقيــق بـرلـمـانـيــة

“االإ�سكان” تخ�سم �سنتني بعد تغيري الطلب االإ�سكاين القائم

و�سط معار�سة عدد من النواب

وافق جمل����س النواب على االق���رتاح برغبة 
ب�س���اأن ال�سماح بنقل طلب االإ�س���كان من خدمة 
الأخ���رى دون امل�سا����س باالأقدمية مل���رة واحدة 
فقط وذلك وفقاً للم���ادة )71( من القرار رقم 
)909( ل�سنة 2015 ب�ساأن نظام االإ�سكان، حيث 
م بطلب خدمة م�سكن اأو  يحق للمواطن املتق���دِّ
ق�سيم���ة قائم اأن يغريرّ ن���وع اخلدمة ملرة واحدة 

فقط، وذلك وفقاً ل�رشوط حمددة.
ت�سب اقدمية الطلب  وبين���ت الوزارة انه تحُ
القائم بعد تغيري نوعه بخ�سم �سنتني منه، ويف 
ح���ال كان الطلب اأقل من �سنتني يتم احت�ساب 
االأقدمي���ة م���ن تاري���خ تق���دمي طل���ب التغيري، 
واأ�سافت انه يقت�رش نظام التحويل على خدمتي 
التمليك والق�سائم ال�سكني���ة؛ وذلك لأن خدمة 
متوي���ل ال�رشاء م���ن اخلدم���ات ال�رشيع���ة التي ال 

تتطلنَّب االنتظار لفرتات طويلة.
واأو�سحت اأنها تنتهج اإ�سرتاتيجية مدرو�سة 

للتخطيط مل�ساريعه���ا االإ�سكانية امل�ستقبلية، 
كم���ا اأن���ه يت���مرّ تنفي���ذ �سيا�س���ة التوزي���ع بناًء 
عل���ى االإح�س���اءات التي يتمرّ ر�سده���ا للطلبات 

االإ�سكاني���ة اخلا�سة ب���كل منطق���ة اأو حمافظة، 
ب عليها ق���رارات اال�ستمالك والتخطيط  ويرتتنَّ

الإن�ساء املدن واملناطق اجلديدة.

اأي���د جمل����س الن���واب عل���ى ت�سكي���ل جلنة 
تقي���ق ب�ساأن ا�ستيالء بع����س املتنفذين على 
اأر�س يف منطقة الرفاع ال�رشقي كانت خم�س�سة 
لبن���اء مدر�س���ة عليها وتويله���ا ملجمع جتاري 
خا����س. وا�ستنك���ر النائب عل���ي بوفر�سن حول 
مربرات طلب التقدم بلجن���ة التحقيق باأن اأحد 
املتنفذي���ن ا�ستول���ى على اإح���دى االأرا�سي، ما 
يعني اأن مقدمي الطل���ب اأ�سدروا حكمهم قبل 
التحقيق، مطالباً باإعادة �سياغة  تلك املربرات.
واأ�س���اف النائ���ب عي�س���ى الكوهج���ي “اأنا 
يل موق���ف باأنني ل���ن اأقف �سد نائ���ب يريد اأن 
ي�ستخ���دم اأدواته الد�ستورية، ال اأرى اتهاما الي 
جهة، ه���ي جلنة تقي���ق الإي�س���اح املعلومات، 
واإي�ساح لل���راأي العام، هناك معلومات متداولة 
نري���د التحقق منها، نح���ن ال نتهم اأح���دا، نريد 
معرف���ة معلوم���ات اأك���ر، ه���ي جلن���ة ت�س���كل 
ملو�س���وع م���ا، اللجنة �ستو�سح االأم���ور وبعدها 

نعرف ما يحدث”. 

فيما رف�س عدد من الن���واب ت�سكيل جلنة 
تقيق لعدم وجود ا�سباب جوهرية لها، واعترب 
النائب الثاين لرئي�س جمل�س النواب عبداحلليم 

م���راد ان ت�سكيل هذه اللجنة ي�سيئ اإلى جمل�س 
الن���واب وال يتما�س���ى م���ع امل����رشوع اال�سالحي 

جلاللة امللك املفدى.

وافق جمل�س الن���واب على تخفي�س 
مب�ست�سف���ى  اخلا�س���ة  الغ���رف  ر�س���وم 
املل���ك حمد اجلامع���ي لت�ساه���ي ر�سوم 
الغ���رف اخلا�سة بامل�ست�سفي���ات العامة 
يف اململك���ة وتطبي���ق مي���زة التخفي�س 
لفئة امل�سنني باإعفائهم ن�سف الر�سوم. 
واأف���ادت وزارة �س���وؤون الدف���اع بع���دم 
اإم���كان تخفي�س ر�سوم الغ���رف اخلا�سة 
يف م�ست�سفى امللك حمد اجلامعي؛ وذلك 

لوجود عجز يف امليزانية.
اأم���ا بخ�سو����س اق���رتاح من���ح ميزة 
التخفي����س لفئ���ة امل�سن���ني باإعفائه���م 

ن�س���ف الر�سوم ذكرت ال���وزارة اإنه عادًة 
يت���م تخفي����س الر�س���وم ع���ن امل�سنني 
مبج���رد التقدم بطلب ر�سمي من جانبهم 
م���ن  امل�ست�سف���ى.  الإدارة  ذل���ك  ح���ول 
جهتها، اأو�سح���ت وزارة العمل والتنمية 
االجتماعي���ة اأنها ت�سع���ى الإدراج خدمات 
حكومي���ة اإ�سافي���ة اإلى قائم���ة اخلدمات 
املقدمة لكبار ال�سن من خالل خماطبتها 
اجله���ات املعني���ة، والت���ي م���ن �سمنها 
وم�ست�سف���ى  الع�سك���ري،  امل�ست�سف���ى 
املل���ك حمد اجلامع���ي؛ بغر�ض احل�سول 

على تخفي�س خا�س لتلك الفئة

اأي���د جمل�س الن���واب تو�سي���ة جلنة 
عل���ى  باملوافق���ة  النيابي���ة  اخلدم���ات 
االقرتاح برغبة ب�ساأن قيام وزارة �سوؤون 
االإع���الم ببحرن���ة وظائف ال���دوام الكلي 
واجلزئ���ي ووظائ���ف نظ���ام )القطع���ة( 
بوكال���ة اأنباء البحرين ال���ذي يهدف اإلى 
قيام الوزارة با�ستكم���ال بحرنة وظائف 
ال���دوام الكلي واجلزئ���ي ووظائف نظام 

)القطعة( بوكالة اأنباء البحرين.
واأكدت اللجنة وجود كفاءات اإعالمية 
وطنية موؤهل���ة وكثرية تزخر بها خمتلف 
املوؤ�س�س���ات االإعالمي���ة املحلية، وهو ما 
ينف���ي احلاجة الإب���رام عق���ود دوام كلي 
اأو جزئ���ي اأو بنظام )القطع���ة( بالوكالة 
مع غ���ري البحريني���ني، واإف�س���اح املجال 

للكفاءات الوطني���ة باأن جتد لها مو�سَع 
ق���دم م�ستحق���اً يف االأجه���زة احلكومي���ة، 
خ�سو�س���اً االإعالمية منه���ا، وهو ما يرجع 
بنتيج���ة اإيجابية على خمرجات االإعالم يف 

مملكة البحرين.
فيما ج���ددت وزارة �س���وؤون االإعالم 
حر�سه���ا على دعم وكال���ة اأنباء البحرين 
بالكف���اءات البحريني���ة املوؤهلة، اإذ يبلغ 
عدد املوظف���ني البحرينيني يف الوكالة 
حالي���اً 62 موظف���اً ب�سكل دائ���م )بن�سبة 
يبل���غ  فيم���ا   ،)%  95.4 تبل���غ  مئوي���ة 
ع���دد املوظفني م���ن اخل���ربات العربية 
التوظي���ف لغ���ري  بعق���ود  موظف���ني   3
البحريني���ني، اإذ ي�سكل���ون ن�سب���ة )4.6 

.)%

تصوير- خليل إبراهيم



الذهب يرتفع بفعل تراجع الدوالر 
�سجل���ت اأ�سع���ار الذهب اأعل���ى م�ستوياته���ا يف نحو 
اأ�سب���وع اأم�س الثالثاء مدعومة برتاجع الدوالر ومع انتظار 
امل�ستثمرين بيانات الت�سخ���م االأمريكي ال�ستقاء وترية 
رف���ع اأ�سعار الفائ���دة. وبحلول ال�ساع���ة 0731 بتوقيت 
جرينت�س كان ال�سعر الفوري للذهب مرتفًعا 0.4 % اإلى 
1327.81 دوالر لالأوقي���ة )االأون�س���ة(. ويف وقت �سابق 
�سجل املع���دن اأعلى �سع���ر منذ ال�سابع م���ن فرباير عند 
1328.03 دوالر. كان املعدن االأ�سفر �سعد 0.5 % يوم 
االثنني يف اأكرب مكا�سب���ه بالن�سبة املئوية ليوم واحد يف 
اأكرث من اأ�سبوع. و�سعدت عقود الذهب االأمريكية االآجلة 

0.3 % اإلى 1330 دوالًرا لالأوقية.

االأ�سهم االأوروبية تنخف�س رغم تعايف “وول �سرتيت” واآ�سيا

لندن - رويرتز: تراجعت االأ�سهم االأوروبية يف التعامالت املبكرة اأم�س الثالثاء على النقي�س من 
مكا�سب وول �سرتيت لليوم الثاين، كما ف�سلت �سل�سلة من نتائج ال�رشكات يف تعزيز املوؤ�رشات. ونزل 
املوؤ�����رش �ستوك�����س 600 االأوروبي 0.2 % بحلول ال�ساع����ة 0830 بتوقيت جرينت�س وا�ستقرت معظم 
البور�س����ات والقطاع����ات اأو انخف�ست. وت�رشر قط����اع االت�ساالت بعد اأن اأعلن����ت نتائج 2017. ونزل 

�سهم �رشكة االت�ساالت البلجيكية اأكرث من 7 % و�سجلت اأ�سواأ اأداء على املوؤ�رش �ستوك�س.
ون����زل �سه����م كريجن املالك����ة لعالمة جوت�س����ي 2.6 % رغم اإع����الن ال�رشكة عن اأرب����اح اأف�سل من 
التوقع����ات يف الرب����ع االأخري. وارتفعت جمموعة ال�سفر االأوروبية ت����وي 2 % بعدما اأعلنت اأن حجوزات 
ال�سي����ف جي����دة و�سجل زيادة قوي����ة يف اليونان وتركيا وقرب�����س. وكان قطاع الرتفي����ة وال�سفر من 
القطاع����ات القليل����ة الت����ي �سجلت مكا�سب. وفت����ح املوؤ�����رشان كاك الفرن�سي وداك�����س االأملاين على 

انخفا�س 0.1 % يف حني ا�ستقر فاينن�سال تاميز الربيطاين. 
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اقتصاد
نيفني ج�مع: “الربكة” قدم دعم� م�لي� ب�أكرث من 100 مليون جنيه 

معر�س للفلكلور امل�رشي البحريني خالل اأبريل املقبل 

تنمي���ة  جله���از  التنفي���ذي  الرئي����س  نّوه���ت 
امل�رشوعات املتو�سطة وال�سغ���رية ومتناهية ال�سغر 
امل�رشي نيف���ني جامع بالتع���اون الكبري بني جمموعة 
الربكة واحلكومة امل�رشية، وحجم الدعم املايل والذي 
و�س���ل اإل���ى 100 ملي���ون جنيه م�رشي خ���الل اأقل من 
عام، كعقد م�سارك���ة اإ�سالمي والذي وفرته املجموعة 

لتمويل عدد كبري من امل�ساريع يف م�رش.
جاء ذل���ك، على هام�س م�سارك���ة نيفني جامع يف 
معر����س اخلري���ف 2018 ال���ذي اأقي���م يف البحرين يف 

الفرتة من 24 يناير اإلى االأول من فرباير 2018.
الربك���ة  بن���ك  ب���ني  التع���اون  ب���داأ  واأ�ساف���ت   
وال�سن���دوق االجتماع���ي للتنمية ع���ام 2012 )جهاز 
تنمي���ة امل�رشوع���ات ال�سغ���رية حاليًّا( حي���ث مت خالل 
تلك الفرتة اإبرام عقدين م���ع البنك بنظام امل�ساركة 
االإ�سالمي���ة باإجمال���ى مبل���غ 200 ملي���ون جني���ه يت���م 
م���ن خالله���م متوي���ل امل�رشوع���ات ال�سغ���رية وفًق���ا 
لل�رشيع���ة االإ�سالمي���ة )مت توقيع العق���د االأول بتاريخ 
13/08/2012 مببلغ 100 مليون جنيه تاله توقيع 
العقد الثاين بتاريخ 4/7/2016 مببلغ 100 مليون 
جني���ه(. كما مت االنتهاء من تنفيذ العقد االأول والذي 
مت م���ن خالله امل�ساهمة يف متويل ع���دد 174 م�رشوًعا 
�سغرًيا وخلق 2315 فر�سة عمل دائمة و772 فر�سة 
عمل موؤقت���ة، م�سرية اإلى اأنه ج���ار حاليًّا تنفيذ العقد 
الثاين مع البنك وقد �ساهم هذا العقد حتى تاريخه يف 
متويل عدد 25 م�رشوًعا وخلق 591 فر�سة عمل دائمة 

و129 فر�سة عمل موؤقتة.
عل���ى �سعي���د مت�س���ل، مت اإبرام تعاق���د مع بنك 
التمويل امل�رشي ال�سعودي)الربكة حاليًّا( وال�سندوق 
االجتماعي للتنمية امل�رشي عام 2004، حيث مت اإبرام 

عقد مع البنك بالنظ���ام التقليدي لتنمية امل�رشوعات 
اجلديدة والقائمة مببل���غ 30.850 مليون جنيه، وقد 
�ساه���م هذا العقد يف متوي���ل عدد 202 م�رشوع �سغري 
وخلق ع���دد 3048 فر�سة عمل دائم���ة و914 فر�سة 
عمل موؤقتة. وقالت جامع اإنه خالل فرتة انعقاد معر�س 
اخلريف مت���ت زيارة اإل���ى جمموعة الربك���ة يف مقرها 
الرئي�س���ي بخليج البحرين ومقابلة الرئي�س التنفيذي 
عدن���ان اأحم���د يو�سف لبح���ث املزيد م���ن التعاون يف 
الفرتة املقبل���ة. وا�ستطردت جامع اأنه �ستكون هناك 
زي���ارة من �سن���دوق العمل “متكني” اإل���ى م�رش لنقل 
جترب���ة التمويل االإ�سالمي وري���ادة االأعمال للمعنيني 
به���ذا القطاع يف م�رش، وذلك نظ���ًرا للت�سابه الكبري يف 
القوانني والعراف بني م�رش والبحرين وللنجاح الكبري 
ال���ذي حققه “متك���ني” ومدى متي���ز البحرين بربامج 
التموي���ل االإ�سالم���ي واأي�ًسا توّجه الرئي����س ال�سي�سي 
الإن�س���اء مركز اإقليم���ي على غرار “متك���ني” لت�سجيع 

التمويل االإ�سالمي للموؤ�س�سات املتو�سطة وال�سغرية 
واملتناهي���ة ال�سغ���ر. م���ن جهة اأخ���رى، اأك���دت جامع 
اأن جه���از تنمي���ة امل�رشوع���ات املتو�سط���ة وال�سغرية 
ومتناهي���ة ال�شغ���ر امل����ري ب���داأ ن�ش���اط املعار�ض 
اخلارجي���ة منذ ما يقارب العام تقريًبا، ولكن البحرين 
تتميز عن غريها م���ن الدول باأنها بيئة مواتية الإقامة 
العديد من امل�ساري���ع امل�سرتكة كما اأنها �سوق واعد 
لكونه���ا حم���ور ل���دول كث���ري يف منطقة اخللي���ج. كما 
اأن التي�س���ريات الت���ي تتاح للم�سارك���ني جتعل منها 
�سوق مفت���وح للعديد من امل�ساريع، وبهذه املنا�سبة 
مت االتف���اق على تنظي���م معر�س للفلكل���ور امل�رشي 
البحرين���ي خالل �سه���ر ابريل املقب���ل و�سيكون على 
م���دار ع����رشة اأي���ام تقريًب���ا و�سي�سم���ل املعر�س على 
العديد من احلرف اليدوية التي ت�ستهر بها جمهورية 
م�رش العربية، و�سي�س���ارك القائمون على هذه احلرف 
وال�سناعات اليدوية من اأهل ال�سعيد و�سيوة و�سمال 

�سيناء، كم���ا �سي�سم املعر�س فق���رات ثقافية فنية 
فلكورية للفن ال�سعبي امل�رشي والبحريني و�سيكون 
هذا املعر�س النواة الت���ي �ستجعلنا نخطط ملعار�س 
ومق���رات دائمة ور����س تدريب على احل���رف اليدوية 
وخل���ق مناذج جديدة مثل من���وذج الفنانة الت�سكيلية 
ع���زة فه���ي والتي اأث���رت الكثري يف البحري���ن ونقلت 
خربتها وفنها من م�رش اإلى البحرين.  واأو�سحت جامع، 
اأن جه���از تنمي���ة امل�رشوع���ات املتو�سط���ة وال�سغرية 
منذ تبني���ه فكرة املعار�س اخلارجي���ة حر�س على اأن 
يوق���ع اتفاقي���ات تعاون مع الدول الت���ي ينظم فيها 
املعار�س وبالفع���ل مت جتهيز قانون �سيعر�س على 
جمل����س الوزراء مب�رش ليتم اإق���راره من جمل�س النواب 
ملنح كافة الت�سهيالت لعقد �سفقات تعاون خارجي 
تك���ون ثمرة هذه املعار�س، ونتج عن اإقامة املعر�س 
االأخ���ري بال�سني عن 8 تعاقدات حيث �سارك اأكرث من 

ا فيه. 32 عار�سً

  و�سارك اجله���از خالل العام املا�سي يف العديد 
م���ن املعار����س اخلارجي���ة، منه���ا املعر����س امل�رشي 
البحريني امل�سرتك االأول والثاين بالعا�سمة البحرينية 
املنامة، ومعر�س ال�سني مبدينة “جوانزو”، ومعر�س 
ال�سفارات والهيئات الدبلوما�سي���ة باالأردن، اإ�سافة 
ا ا�سرتك فيه���ا األفان و685  اإل���ى اإقام���ة 147 معر�سً
���ا، باإجم���ايل مبيع���ات وتعاقدات جت���اوزت 32  عار�سً

مليون جنيه.
ا�سرتاتيجي���ة  ينف���ذ  اجله���از  اأن  واأ�ساف���ت 
طموح���ة يف 2018 لدع���م امل�رشع���ات ال�سغرية يف 
ت�سوي���ق منتجاته���ا، وذلك م���ن خ���الل امل�ساركة 
يف ك���ربى املعار�س املحلي���ة وال���دويل، اأو اإقامة 
معار�س متخ�س�سة ملنتجات تلك امل�رشوعات، مبا 
يتي���ح لها فر�سة البيع املبا����رش للجمهور، اأو اإبرام 
تعاقدات داخلية وخارجي���ة ت�ساعدها على تطوير 

امل�رشوعات وا�ستمرارها.
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ن���ف�������س���ه���ا  �����س����ت���������س����ح����ح  وال���������������س�������وق  اال���������س��������ت��������رياد  ع��������ن  ب������دي������ل  ال   
ن��س: ط�قة املحجر على و�شك النف�د واملق�ولون بح�جة ملنطقة بديلة

توقع االإفراج عن معظم خمزون الدفان

قال رئي�س جمل�س اإدارة جمموعة نا�س، �سيمر 
عب���داهلل نا�س، اإن طاقة املحج���ر احلكومي الوحيد 
يف الب���الد قد تنف���د يف غ�سون ع���ام ون�سف وفق 
التقدي���رات احلالية، متوقًع���ا اأن تلجاأ ال�سوق اإلى 
اال�ست���رياد خالل الفرتة املقبل���ة، اإذ ال يوجد خيار 
اآخر. وتوق���ع نا�س، وهو اأي�ًسا رئي����س �رشكة نا�س 
لالأ�سفلت امل�سوؤولة عن ت�سغيل املحجر احلكومي، 
البلدي���ات  و�س���وؤون  االأ�سغ���ال  وزارة  ت�سم���ح  اأن 
بال�سماح ملعظم املقاولني بالو�سول اإلى كميات 
الدف���ان الت���ي ميلكونه���ا يف منطق���ة التحجري يف 
حف���رية، بعد التحق���ق من م�س���ادر وقانونية هذه 
الكميات، الفًتا اإلى اأنه اأطلع املقاولني يف اجتماع 

موؤخًرا على تطورات هذه الق�سية.
وعم���دت وزارة االأ�سغال و�سوؤون البلديات يف 

االأ�سبوع���ني املا�سي���ني اإلى منع و�س���ول ع�رشات 
املقاولني اإل���ى موقع منطق���ة التحجري يف حفرية 
وهي منطق���ة قريبة من املحج���ر احلكومي هناك، 
وي�ستخدمها املقاولون لتفتيت ال�سخور وتخزين 
الدف���ان، مما ت�سب���ب يف اأزمة ح���ادة يف ال�سوق يف 
ع���دم توفر مواد الدفان الت���ي ت�ستخدم يف دعائم 

اأ�سا�سات املنازل واملباين.
واملنطق���ة عرفه���ا املقاولون باأنه���ا منطقة 
اإذ يج���ري جل���ب احلج���ارة  خم�س�س���ة للتحج���ري، 
لتح�سريها ال�ستخدامه���ا يف خمتلف اأعمال البناء، 
ا بعد تويل م�سغل جديد لعمليات املحجر  خ�سو�سً

احلكومي. 
وقال���ت ال���وزارة اإنه���ا �ستتاأكد م���ن قانونية 
م�سادر الكمي���ات املوجودة، فف���ي الوقت الذي 
يقول فيه مقاول���ون اإن الكميات املخزنة هي من 
االأه���ايل الذين يقوم���ون بحفر اأرا�سيه���م، بينما 

توؤك���د م�سادر اأخ���رى اأن هناك عملي���ات حفر غري 
قان���وين ج���رت يف بع����س املناطق، والت���ي جاءت 
نتيج���ة من���ع احلكوم���ة للمقاول���ني بالت���زود من 

املحجر احلكومي للم�رشوعات اخلا�سة، واقت�ساره 
على امل�رشوعات احلكومية فقط، وذلك بعد ت�سلم 
�رشك���ة نا�س لالأ�سفل���ت ت�سغيل املحج���ر يف العام 

.2014
وراأى نا����س اأنه ج���رى تعيني �رشك���ة لدرا�سة 
تاأ�سي����س �رشك���ة م�ساهمة عامة، ق���د ت�سارك فيها 
احلكومة، من اأجل ا�سترياد مواد البناء، اإال اأن هذه 
الدرا�سة اأف�ست اإلى اأن مرافئ اال�سترياد اخلا�سة 
احلالي���ة تعمل باأقل من ن�سف طاقتها واأنه ميكن 
لل����رشكات اأن تلبي احتياج���ات ال�سوق اإذا ما طلب 
منها. وب���نّي اأن ال�سوق �ستقوم بت�سحيح نف�سها، 
واأن عملي���ات اال�ست���رياد �ستت���م م���ع ب���دء تدفق 

الطلب على امل�ستوردين.
وبخ�سو����س م���ا اإذا كانت االأ�سع���ار �ستكون 
مرتفعة عن الو�سع ال�سابق مع وجود حمجر حكومي 
ي���زود امل�رشوعات باحلجارة والدف���ان، اأ�سار نا�س 

اإل���ى اأن احلكوم���ة رفعت الر�سوم عل���ى ا�ستخراج 
م���واد الدفان من املحجر، وذل���ك يف �سبيل تهيئة 
القط���اع اخلا�س لتكاليف اال�ست���رياد، لكنه اأ�سار 
اإل���ى اأن هن���اك ا�ستخدامات بديلة مل���واد الدفان 
يف ت�سييد الطرق والبني���ة التحتية مثل ا�ستخدام 
الرمال وغريها ميكن اأن حتل مكان الدفان، وهذا 

�سيوؤدي اإلى تقليل الكميات امل�ستوردة.
ودعا نا����س وزارة االأ�سغال و�سوؤون البلديات 
والتخطي���ط اإل���ى اإيج���اد اأر�س بديل���ة للمقاولني 
كمنطقة حتجري، عن االأر����س احلالية التي وجدت 
بطريقة موؤقت���ه دون اآلية قانوني���ة حتفظ حقوق 
املقاول���ني. اإل���ى ذل���ك، ق���ال مقاولو حف���ر اإنهم 
معر�س���ون خل�سائ���ر بع����رشات اآالف الدنان���ري لكل 
مقاول منهم يف حال ع���دم متكينهم من الو�سول 
اإل���ى الكمي���ات الت���ي قام���وا بجمعه���ا يف منطقة 

التحجري يف حفرية.

• �سمري نا�س	

علي الفردان من املن�مة

هبة حم�شن من املن�مة

املنام����ة - بور�سة البحري����ن: اأعلنت بور�سة 
 Bahrain“ البحري����ن عن ان�سمام �سيك����و ل�سبكة
Trade” لتوف����ري خدمة “�سيك����و اليف” للتداول 
االإلكرتوين. وتعد ه����ذه اخلدمة االإلكرتونية اإحدى 
احلل����ول املبتكرة الت����ي ت�سته����دف امل�ستثمرين 
االأف����راد عن طري����ق البنوك التجاري����ة وتتيح لهم 
Ba -“  للت����داول يف بور�سة البحري����ن عرب من�سة

 .”rain Trade
وتتي����ح خدم����ة “�سيك����و الي����ف” التفاعلي����ة 

للم�ستثمري����ن نظاًما متع����دد الوظائ����ف للتداول 
و�سه����ل  مالئ����م  ب�س����كل  البور�س����ة  يف  الف����وري 
اال�ستخدام عرب نظام اآمن، حيث �سيمكنهم االطالع 
االأدوات  كاف����ة  يف  اال�ستثماري����ة  الفر�����س  عل����ى 
املالية املدرج����ة يف البور�سة واختي����ار املنا�سب 
منه����ا دون احلاج����ة اإلى التعامل م����ع الو�سيط كما 
ه����و الو�سع حاليًّا. وبذلك تكون ه����ذه ال�رشاكة قد 
 Bahrain“ ا اآخ����ر ل�سبكة اأ�سافت �رشي����ًكا رئي�سيًّ
Trade” كم����زود خلدم����ة التداول ع����رب االإنرتنت 

لقاع����دة العم����الء وامل�ستثمري����ن يف البور�سة مبا 
توف����ره خدم����ة “�سيكو اليف” م����ن تقنية متطورة 

وحلول مي�رشة. 
وق����ال الرئي�����س التنفيذي للبور�س����ة ال�سيخ 
خليف����ة بن اإبراهيم اآل خليفة “�سعداء بال�رشاكة مع 
�سيكو ملا تتمتع به من خربة يف ال�سوقني املحلي 
واخلليج����ي ونوؤمن باأن هذه ال�رشاك����ة �ست�ساهم يف 
تو�سع����ة �سبك����ة Bahrain Trade لتوف����ري هذه 
اخلدم����ة االإلكرتونية لقاعدة اأكرب من العمالء، وهو 

يتما�سى مع مبادرات البور�سة الهادفة اإلى تعزيز 
اخلدمات التي توفره����ا واملتمحورة حول ت�سهيل 
وتلبي����ة  لل�س����وق  امل�ستثمري����ن  و�س����ول  عملي����ة 

احتياجاتهم ب�سكل اأف�سل”.
من جانبها، قالت الرئي�س التنفيذي ل�سيكو، 
جن����الء ال�س����رياوي “ت�ساهم خدم����ة “�سيكو اليف” 
يف تعزي����ز جهود �سيكو الرامي����ة اإلى توفري حلول 
متكاملة ومتمي����زة لعمالئها، اإذ توفر لهم خدمات 
الو�ساط����ة واإدارة النق����د وحف����ظ االأ�سول وغريها 

الكثري حتت �سقف واحد، كما تتيح للم�ستخدمني 
ال�س����وق  الأخب����ار  الف����وري  العر�����س  اإمكاني����ة 
وم�ستجدات����ه، واحل�س����ول على االأ�سع����ار اللحظية 
وا�س����رتاكات احل�س����ول على االأ�سع����ار، ف�سالً عن 
االطالع على ح�ساباته����م اال�ستثمارية ومعامالتهم 
يف اأي وق����ت. ويكم����ن الهدف من ه����ذه اخلدمة يف 
متك����ني العمالء وم�ساعدتهم على متابعة االأ�سواق 
واحل�س����ول على معلومات اأف�س����ل التخاذ قرارات 

ا�ستثمارية �سليمة مع احلد من التكاليف. 

”Bahrain Trade“ شيكواليــــف” تن�شـــم ل�شبكـــــــة�“
تتيح للم�ستثمرين التداول الفوري بالبور�سة اإلكرتونيا
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وزير “املوا�صالت”: طرح طيف ترددي جديد بـ“النطاق العري�ض”قريًبا
اخلطة الوطنية الرابعة لالت�صاالت قيد التنفيذ

اأكد وزير املوا�ص���الت واالت�صاالت كمال بن 
اأحمد اأن اخلط���ة الوطنية الرابعة لالت�صاالت قيد 
التنفي���ذ، ويتم توفري بنية حتتية ب�صكل م�صتمر، 
م�ص���رًيا اإلى ط���رح طيف ترددي جدي���د لل�رشكات 
ب�صبك���ة النطاق العري����ض، وذل���ك �صمن اخلطة 
الوطني���ة الرابع���ة لالت�ص���االت، قريًب���ا. واأو�صح 
الوزي���ر لل�صحافيني على هام����ض افتتاح موؤمتر 
تكنولوجي���ا املعلوم���ات واالت�ص���االت “ميت اآي 
�صي ت���ي” ومعر�ض البحرين الدويل للتكنولوجيا 
“بايتك����ض” اأم����ض اأن ال����رشكات �صت�صتطيع عرب 
الطي���ف ال���رددي اجلديد م���ن ا�صتخ���دام تقنية 

جديدة وتتمكن من تقدمي خدمات اأف�صل.
وكانت اخلط���ة الوطنية الرابع���ة لالت�صاالت 
ق���د ن����رشت يف يوني���و 2016، وت�صتم���ل عل���ى 8 
حم���اور اأ�صا�صي���ة وهي: تطوي���ر البني���ة التحتية 
فائق���ة  ال�صامل���ة  العري����ض  النط���اق  خلدم���ات 
ال�رشعة، تعزي���ز املناف�ص���ة امل�صتدامة يف خدمات 
االت�صاالت املتنقل���ة وتطوير ال�صبكات واالأنظمة 
لتقدمي اأف�ص���ل اخلدمات، وحتدي���د وتخ�صي�ض 
الطيف الرددي بكف���اءة وتطوير البنية التحتية 
الال�صلكية بحيث يك���ون هناك اال�صتخدام االأمثل 
للطيف ال���رددي الذي يعود بالنفع على القطاع 
لل�صب���كات  الوطن���ي  االآم���ن  تعزي���ز  واململك���ة، 

وخدمات االت�صال االإلكرونية ورفع م�صتوى وعى 
امل�صتهلك���ني، مراجعة وحت�ص���ني الرابط الدويل 
ل�صب���كات االت�صال، حت�صني وتعزي���ز النفاذ اإلى 
تطبيق���ات وخدمات االنرنت، اإ�صافة اإلى تطوير 
البحري���ن كمرك���ز اإقليم���ي لتقني���ة املعلوم���ات 
موؤ����رشات  يف  مركزه���ا  وحت�ص���ني  واالت�ص���االت، 
االت�ص���االت الدولي���ة وبناء الق���درات املحلية يف 
قط���اع االت�ص���االت، ومراجعة قان���ون االت�صاالت 

وحتديثه ملواكبة تطورات القطاع احلديثة.
وانطلق���ت اأم����ض اأعمال الن�صخ���ة الثامنة من 
موؤمت���ر “مي���ت اآي �صي ت���ي” و”بايتك�ض” مبركز 
اخلليج للمعار�ض واملوؤمت���رات يف فندق اخلليج 

برعاية وزير املوا�صالت واالت�صاالت.
واأك���د الوزي���ر اأهمي���ة املوؤمت���ر واملعر����ض 
اللتق���اء ال����رشكات البحريني���ة مع االأجنبي���ة، )...( 

وتقني���ة  االت�ص���االت  قط���اع  الي���وم  واأ�صب���ح 
املعلومات مهم يف حد ذات���ه واأي�ًصا القطاع مهم 
لنم���و القطاع���ات االقت�صادية، فاحلدي���ث حاليًّا 
عن عن اقت�صاد معتمد على املعرفة واالقت�صاد 
الرقم���ي واملدن الذكي���ة والدول الذكي���ة، الفًتا 
اإل���ى اأن البحرين قطع���ت �صوًطا كب���رًيا يف جمال 
توفري البنية التحتي���ة والبيئة اال�صتثمارية، ولذا 
نرى العديد من ال�رشكات يف البحرين، ون�صتقطب 
����رشكات عديدة من خ���ارج اململكة، مما �صي�صاهم 
يف زيادة م�صتوى اخلدم���ات املقدمة للمواطنني 
وامل�صتثمرين يف البحرين ويف نف�ض الوقت يرفع 
من تناف�صية البحري���ن مقارنة مع الدول العاملية 

االأخرى.
واأ�ص���ار اإلى اأن جميع اجلهات احلكومية �صواء 
يف الوزارة اأو هيئة تنظيم االت�صاالت اأو احلكومة 

االلكروني���ة ويف الوزارات احلكومية وبتوجيهات 
من احلكوم���ة واللجنة العليا لتقني���ة املعلومات 
واالت�صاالت تعم���ل على جع���ل التكنولوجيا اأداة 
لتقدمي اأف�ص���ل التقنيات للجميع واأي�ًصا القطاع 
اخلا�ض يق���دم اأف�ص���ل اخلدم���ات ويناف�ض على 

العاملية.
واحت�ص���ن موؤمت���ر مي���ت اآي �ص���ي ت���ي ه���ذا 
العام العديد م���ن اجلل�صات وور�ض العمل ب�صكل 
اأ�صا�ص���ي مو�ص���وع “التحول الرقم���ي”، وي�صارك 
في���ه نخب���ة م���ن املتحدثني م���ن داخ���ل البحرين 
وخارجه���ا، تناولوا عدًدا م���ن مو�صوعات ال�صاعة 
التقني���ة، واآخر معطيات ه���ذا القطاع يف االأ�صواق 
العاملية، اإ�صافة اإلى ا�صتعرا�ض جملة من ق�صايا 
اأ�صا�صية ت�صكل مرتكزات مهمة يف �صناعة تقنية 

املعلومات واالت�صاالت.

وجم���ع املوؤمتر حتت �صق���ف واحدة، االأطراف 
الفاعلة كاف���ة يف جمتمع تكنولوجي���ا املعلومات 
واالت�ص���االت لتب���ادل املعرف���ة وتنمي���ة فر����ض 
االأعمال، ف�صال عن البحث عن حلول اأكرث متانة يف 
هذا القطاع. كما ت�صعى هذه الفعالية اإلى تعزيز 
القدرات االبتكارية وتن�صيط املواهب املحلية يف 

قطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت.
ي�صم املوؤمتر جمموع���ة متنوعة من االأن�صطة 
وجل�ص���ات  العم���ل  ور����ض  مث���ل  والفعالي���ات 
لقاءات رج���ال االأعمال وعر����ض فر�ض امل�صاركة 
يف املعار����ض، الت���ي ته���دف اإل���ى تعزي���ز خربة 
امل�صارك���ني، ومتكينه���م م���ن تب���ادل املع���ارف 

واالأفكار واخلربات عرب خمتلف املن�صات. 
ويقام معر����ض بايتك�ض هذا العام مب�صاركة 
قراب���ة 50 م���ن ����رشكات تقنية معلوم���ات حملية 
واإقليمي���ة ودولية مبا يعّزز م���ن مكانة املعر�ض 
كح���دث �صن���وي ب���ارز وم���كان للق���اء العار�صني 
م���ن القطاعني العام واخلا����ض لعر�ض اخلدمات 
والعق���ود  االتفاقي���ات  وتوقي���ع  واملنتج���ات 
والدخ���ول يف �رشاكات مثمرة. ويق���دم العار�صون 
تقان���ة  جم���ال  يف  مبتك���رة  وم�صاري���ع  منتج���ات 
املعلوم���ات واالت�ص���االت، مب���ا ي�ص���ب يف خدمة 
القط���اع وتطوي���ره ويحق���ق فائ���دة املوؤ�ص�ص���ة 
وامل�صتخدم من جهة، وي�صهم يف تنمية االقت�صاد 

الوطني ب�صكل عام.

انطالق منتدى “التقنية املالية” 8 مار�ض يف البحرين�صقة فاخرة باجلفري للفائز بجائزة “البحرين تت�صوق” 

“الغرفة” تعقد لقاًء مفتوًحا الأحد املقبل 

مب�صاركة خرباء عامليني وحتت �صعار “ما بعد االإرباك املايل”

املنام����ة - بن����ك ABC :  ينطلق يف الثامن من 
�صهر مار�����ض لعام 2018 املنت����دى الثاين للتقنية 
 »FinTech« املالي����ة لل�����رشق االأو�ص����ط واأفريقي����ا
بالبحري����ن  حتت �صع����ار »ما بعد االرب����اك املايل«، 
متناوال عددا من التحدي����ات االأكرث اإحلاحاً يف �صاحة 
التقني����ات املالي����ة �رشيعة التغ����ري.ومت الك�صف عن 
اأ�صماء املتحدثني يف املنتدى الذي ي�صت�صيفه كل 
من بن����ك ABC و�رشك����ة اخلدمات املالي����ة العربية 
»AFS«، ومب�صارك����ة 300 م�ص����وؤوالً متت دعوتهم 

من قطاع اخلدمات املالية يف املنطقة.
واأو�ص����ح رئي�����ض جمل�ض ادارة �رشك����ة اخلدمات 
املالية العربية ونائب الرئي�ض التنفيذي ملجموعة 
بن����ك ABC، �صائل الوع����ري »اأن املوؤمتر �صيبحث 
املوا�صيع االأكرث اإحلاحاً و�رشورًة يف جمال التقنيات 
املالي����ة الت����ي ت�صاه����م يًف تغي����ري قط����اع اخلدمات 
امل�رشفي����ة واملالي����ة م����ن خ����الل حتلي����ل البيان����ات 
ال�صخمة وا�صتخدام ال����ذكاء اال�صطناعي والعمالت 
امل�صفرة. ولهذا يعقد املنتدى حتت �صعار«ما بعد 

االرباك املايل«. ونحن عل����ى ثقةباأنه �صيكون لهذا 
املنتدى دور حموري يف حتقيق مزيٍد من االبتكار يف 

م�صرية القطاع املايل يف ال�رشق االأو�صط«.
و�صيق����ام املوؤمتر حتت رعاي����ة م�رشف البحرين 
املركزي، و�صيفتتحه املحافظ ر�صيد املعراج. يلي 

ذلك كلمة املتحدث الرئي�صي واملوؤ�ص�ض والرئي�ض 
ال�صاب����ق الأول بن����ك رقم����ي بالكام����ل يف اململك����ة 
املتح����دة »ATOM Bank«، اأنت����وين طوم�صون، 
ب�صفته رائد هذا االبت����كار يف جمال احللول املالية 
والتقنيات املالية املتقدمة التي توؤّثر على القطاع 
امل�رشيف اليوم. و�صي�صارك����ه من�صة احلديث مايكل 
جوردان، موؤ�ص�ض اأول بنك رقمي بالكامل يف جنوب 
التنفي����ذي  والرئي�����ض   »Bank Zero« اأفريقي����ا 
ال�صاب����ق لبن����ك FNB، اأح����د اأك����رب بن����وك اأفريقيا 

اجلنوبية. 
و�صي�صتعر�����ض املوؤمتر اأثر املنحن����ى ال�صاعد 
لالبتكار والتكنولوجيا يف تغيري اخلدمات امل�رشفية 
وال�ص����وؤون املالية على م�صت����وى العامل. و�صيتطرق 
غريغ كرو�ض، اأحد املوؤ�ص�صني وال�رشكاء يف موؤ�ص�صة

Soul Machines، اإل����ى اجليل القادم من الذكاء 
اال�صطناع����ي وكيفية تطوره اإل����ى ما يعرف بالذكاء 

العاطفي. 

ال�صناب����ض - الغرفة: ت�صت�صي���ف قاعة املجل�ض 
ببي���ت التجار ي���وم االأحد 18 فرباي���ر 2018، يف متام 
ال�صاع���ة 12:00 ُظه���ًرا، لق���اًء مفتوًحا ح���ول “فر�ض 
ال�رشاكة بني القطاعني العام واخلا�ض” والذي تنظمه 
غرفة جت���ارة و�صناعة البحرين وبالتعاون مع املنظمة 
العاملي���ة للتنمي���ة امل�صتدام���ة باململك���ة املتح���دة 
واجلامعة االأهلية، وذلك على هام�ض املوؤمتر ال�صنوي 
ال� )16( املزمع انعق���اده بق�رش االأمم املتحدة بجنيف 

خالل �صهر اأبريل من العام اجلاري.
ويه���دف اللق���اء اإل���ى ط���رح فر����ض ا�صتثمارية 
للقطاعني العام واخلا�ض ال�صيما يف جماالت التعليم، 
ال�صح���ة، الطاق���ة، تكنولوجيا املعلوم���ات، اخلدمات 
والغ���از  النف���ط  والعق���ارات،  املق���اوالت  البنكي���ة، 
وال�صياحة، م���ع تقدمي عدد من املزايا منها: التعريف 
ال�صام���ل باأجن���دة االأم���م املتحدة للتنمي���ة امل�صتدامة 
للع���ام 2030 واأهدافه���ا بالركي���ز عل���ى الهدف 17 

الذي يخت�ض مبو�صوع ال�رشاك���ة بني القطاعني العام 
واخلا����ض، والت���زود بفهم �صام���ل للطبيعة املتطورة 
لل����رشاكات القائم���ة والنا�صئ���ة بالبحري���ن واملنطقة، 
وتبادل املعلومات ب�ص���اأن املمار�صات اجليدة، النهج 
املبتك���رة، والدرو�ض امل�صتف���ادة، اإ�صافًة اإلى تقييم 
ملالءمة النماذج القائمة لل�رشاكات التي ت�صمل القطاع 
اخلا����ض، كو�صيل���ة لال�صتفادة من امل���وارد واجلهود 
املت�صافرة من اأجل تنفيذ اأهداف التنمية امل�صتدامة.

املنام���ة -مهرج���ان البحري���ن للت�صوق: 
اأعل���ن منظم���و مهرج���ان البحري���ن للت�ص���وق 
“البحري���ن تت�ص���وق” يف ن�صخت���ه الرابعة عن 
ا�صم الفائ���زة باجلائزة الك���ربى، وهي عبارة 
ع���ن �صق���ة فاخ���رة يف منطقة اجلف���ري مقدمة 
من �رشك���ة “هاو�ض مي”، اإح���دى اأبرز �رشكات 

احللول العقارية املتكاملة يف اململكة.
وكان���ت اجلائ���زة الك���ربى م���ن ن�صيب 
االآن�ص���ة و�ص���ام العي�ص���ى، حي���ث مت اختي���ار 
الفائز يف �صح���ب اجلائزة الك���ربى اإلكرونًيا 
م���ن امل�صجل���ني يف نظ���ام والء املت�صوق���ني 
الذي���ن اأنفق���وا اأكرث م���ن 10 دنانري يف فرة 
اإقام���ة املهرجان ما ب���ني 11 يناير وحتى 10 
فرباير 2018، واأج���ري ال�صحب يف مقر وزارة 
التجارة وال�صناع���ة وال�صياحة، وبح�صور عدد 

من ممثلي مهرجان “البحرين تت�صوق”.
وتق���ع ال�صق���ة يف ب���رج معم���ار مبنطق���ة 
اجلف���ري ومتت���از مب�صاح���ة تبل���غ 36.7 م���ر 
مربع واإطالل���ة متميزة على البح���ر. ُي�صار اإلى 
اأن ب���رج معم���ار ي�صتم���ل عل���ى ن���اد ريا�صي 
ومنطقت���ني ترفيهيت���ني للكب���ار وال�صغار، 
اإ�صافة اإلى �صا�صات �صينما داخلية وخارجية، 
وحو����ض جاكوزي، ف�صالً ع���ن منطقة لل�صواء 

والفعاليات ومواقف �صيارات خا�صة.
من جهته، قال مدي���ر مهرجان “البحرين 
تت�ص���وق”، يو�ص���ف حمم���د اخل���ان: “نهن���ئ 
الفائ���زة حل�صوله���ا عل���ى اجلائ���زة الك���ربى 
وجمي���ع املت�صوق���ني الذين ف���ازوا باجلوائز 
على م���دار ال�صهر املا�صي �ص���واء ب�صحوبات 
ال�صي���ارات اأو الفائزين باجلوائ���ز الفورية”. 
واأ�صاف “ن�صكر �رشكاءنا االإ�صراتيجيني على 
الدعم واجلوائ���ز التي قدموه���ا للمت�صوقني 
يف املهرج���ان، ونتمن���ى اأن يتج���دد التعاون 
يف االأع���وام املقبلة م���ع املزيد م���ن الفر�ض 

للمت�صوقني”.
م���ن جانب���ه، ق���ال املدي���ر الع���ام ل�رشكة 
“هاو����ض م���ي” عم���ار البو�صط���ة “ي�صعدن���ا 
التع���اون للمرة االأول���ى مع احل���دث االأ�صخم 
يف اململك���ة وذل���ك من خ���الل تق���دمي جائزة 

مهرجان البحرين تت�صوق الكربى”.
واأ�صاف “تاأتي ه���ذه ال�رشاكة من منطلق 
حر�صن���ا عل���ى دعم االأح���داث الوطني���ة التي 
ت�ص���ب يف م�صاع���ي تنوي���ع م���وارد اململك���ة 
القوم���ي يف  الدخ���ل  االقت�صادي���ة، وتعزي���ز 
امل�صتقب���ل. كما نتمن���ى اأن نحقق املزيد من 

التعاون يف االأعوام املقبلة”.

اأمل احلامد من املنامة

“هواوي” ت�صخ ا�صتثمارات �صخمة بتكنولوجيا املعلومات والتحول الرقمي
 اأك���د الرئي����ض التنفي���ذي له���واوي البحري���ن 
لي���ودوجن ج���ون اأن ال�رشك���ة �صت�ص���خ املزي���د م���ن 
اال�صتثم���ارات يف تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت 
والتح���ول الرقم���ي، متوقًع���ا اإط���الق تقني���ة اجليل 
اخلام�ض قريًبا، مع تد�ص���ني العديد من التطبيقات. 
واأو�صح جون لل�صحافيني على هام�ض افتتاح موؤمتر 
“مي���ت اآي �صي تي” ومعر����ض “بايتك�ض” اأم�ض اأن 
التحول من �صبكات اجليل الرابع اإلى اجليل اخلام�ض 
لالت�ص���االت �صي�صكل ثورة اإال اأنه���ا �صتتم ب�صال�صة، 
وذلك يف رده على �صوؤال عن ا�صتعداد البنية التحتية 
لتكنولوجي���ا االت�ص���االت واملعلوم���ات يف البحري���ن 

لتقنية اجليل اخلام�ض.
واأ�ص���ار اإل���ى اأن قط���اع تكنولوجي���ا املعلومات 
واالت�ص���االت واع���د، وبح�ص���ب الدرا�ص���ات املع���دة 
بال�رشكة، ف���اإن زيادة حجم اال�صتثم���ار يف تكنولوجيا 

ت�صاه���م   %  20 بن�صب���ة  واالت�ص���االت  املعلوم���ات 
بارتفاع الناجت املحلي االإجمايل 1 %، ولذا فاإن اإبقاء 

اال�صتثمار يف هذا املجال مهم جًدا لالقت�صاد.
وفيما يتعلق بالتكنولوجي���ا املالية “فنتيك”، 
راأى ج���ون اأن التكنولوجيا املالي���ة “فنتيك” واعدة 
والعدي���د م���ن ال����رشكات املالي���ة ترك���ز عل���ى هذه 
التقني���ة، يف حني اأن �رشكة ه���واوي تركز على توفري 
البنية التحتية لتكنولوجي���ا املعلومات واالت�صاالت 
لتخزي���ن املعلوم���ات واالآيكلود، ول���ذا يجب توفري 
نظام بيئ���ي “اإيكو �صي�صتم” ميكن من عمل �رشكاتنا 
جنًبا اإلى جنب مع ال�رشكات املالية يف جمال “فنتيك” 

وتطويرها.
وت�ص���ارك ه���واوي، الت���ي تتخ���ذ م���ن البحرين 
مقرا اإقليميا لها، ك�رشي���ك التحول الرقمي احل�رشي، 
بعر����ض حلول مدينة اآمنة بال�رشاكة مع املتخ�ص�صني 
يف جمال االأمن العاملي لتوفري حلول ال�صالمة العامة 
م���ن البداية اإل���ى النهاية يف املعر����ض. كما تعر�ض 

ال�رشكة كي���ف ت�صتخدم املدن تكنولوجيا املعلومات 
واالت�ص���االت اجلديدة وحتلي���ل البيان���ات الرئي�صة 
ونظ���م االإدارة، بحيث ميك���ن للمديري���ن اال�صتجابة 
ب���ذكاء ملجموع���ة متنوعة م���ن احلوكم���ة واحتياجات 

العمل.
واأو�ص���ح ج���ون “اأننا يف ه���واوي البحرين نرغب 
بالعم���ل جنًبا اإل���ى جنب مع العم���الء وال�رشكاء؛ جللب 
التقنية الرقمية اإلى االأفراد واملوؤ�ص�صات للم�صاهمة 

يف حتويله���ا اإلى دولة ذكي���ة، ولتنفيذها يجب خلق 
نظ���ام بيئي لتكنولوجي���ا املعلوم���ات واالت�صاالت، 
م�ص���رًيا اإل���ى اأن الكث���ري م���ن خدم���ات تكنولوجي���ا 
املعلوم���ات واالت�ص���االت اجلدي���دة �صيت���م االإعالن 
عنه���ا وتطبيقه���ا يف الف���رة املقبل���ة مث���ل تقني���ة 
اجلي���ل اخلام�ض واإنرنت االأ�صياء والبيانات ال�صخمة 
واالآي���كالود، )...( ونعم���ل عل���ى ا�صتف���ادة البحرين 
اأفراد وموؤ�ص�صات من هذه اخلدمات اجلديدة وتقوية 
االقت�ص���اد البحرين���ي، م�صيف���ا هنال���ك العديد من 
الفر�ض االقت�صادية الغتنامها لالأفراد واملوؤ�ص�صات 
وفًق���ا لروؤية البحرين 2030، حيث ب���داأت رحلتنا يف 
البحري���ن يف لبع���ام 2004 ، وحالًي���ا يعمل يف هواوي 
البحرين اأك���رث من 500 موظ���ف، يقدمون اخلدمات 
اإل���ى �رشكتي االت�ص���االت بتلكو وفيف���ا، اإ�صافة اإلى 
توفري حلول تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت اإلى 
املوؤ�ص�صات مثل �رشكة مطار البحرين و�رشكة اأملنيوم 

البحرين “األبا” وجامعة البحرين.

اأمل احلامد من املنامة

بنحو 20 % لرفع الناجت املحلي 1 %

 ت�صوير: خليل اإبراهيم
• ليودوجن جون متحدًثا لل�صحافيني	

• وزير املوا�صالت مد�صًنا الفعالية	

• �صائل الوعري	
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8.6 مليون دينار �صايف �أرباح “بي �أم �أم �آي”
حتقيق اإيرادات بلغت 101.8 مليون دينار 

املنام���ة - بي اأم اأم اآي: حقق���ت جمموعة بي اأم 
اأم اآي اإي���رادات �سنوي���ة بلغ���ت 101.8 مليون دينار 
يف ال�سن���ة املالية املنتهي���ة يف 31 دي�سمرب 2017، 
مقارنة ب�96.5 مليون دينار عام 2016 و�سايف اأرباح 
بلغ���ت 8.6 مليون دينار، مقارنة ِب� 9.4 مليون دينار 
2016. وبلغ���ت �سايف اأرباح املجموع���ة للربع الأخري 
م���ن ع���ام 2017 2.9 ملي���ون دينار، مقارن���ة ب� 2.6 

مليون دينار للربع الأخري من 2016. 
وذكر بيان عن املجموع���ة اأم�س اأنه “بالرغم من 
تقلي����س وجوده���ا يف عدد م���ن الأ�س���واق الإفريقية 
وال�ستثم���ار الطويل امل���دى املرتق���ب واجلاري يف 
اأعمال الفن���ادق التابعة لها، متكنت بي اأم اأم اآي من 
حتقيق نتائ���ج قوية خالل العام 2017. ويف ظل هذا 
الأداء الق���وي وما قام���ت به خالل 2017 م���ن اإر�ساء 
اأ�س�س متينة تتيح الفر�سة لتحقيق النمو امل�ستدام، 
تو�سي املجموعة بتوزيع اأرباح الأ�سهم على ال�سادة 

امل�ساهمني. 
وق���ال رئي����س جمل����س الإدارة، عب���داهلل ح�س���ن 
بوهن���دي: “ي����رين اأن اأعل���ن اأن جمموع���ة ب���ي اأم اأم 
اآي ق���د متكن���ت جم���دًدا م���ن حتقي���ق نتائ���ج مالية 
قوي���ة. فقد وا�سلن���ا يف الع���ام 2017 اأداء عملنا من 
اأ�س����س قوي���ة قائم���ة على ر�سي���د م���ن الأداء املايل 
والت���ي  ال�سليم���ة،  املالي���ة  والحتياط���ات  الق���وي 
مكن���ت املجموع���ة م���ن حتقي���ق اأهدافه���ا وحتقيق 
توقعات ال�س���ادة امل�ساهمني، بالرغم من امل�ساعب 
القت�سادية الت���ي ت�سهدها املنطقة. ونحن ما�سون 
يف النمو والتو�سع عاًما بعد عام، وذلك بف�سل جهود 

العاملني يف املجموعة وحر�سهم على جناحها”. 
واأك���د الرئي����س التنفي���ذي للمجموع���ة، ماريك 
�ري���دان، اأهمية التخطي���ط ال�سرتاتيج���ي والرتكيز 
عل���ى التنفي���ذ يف الأعوام املقبل���ة يف جمموعة بي اأم 
اأم اآي، وق���ال: “لق���د اأر�سين���ا الأ�س����س القوية للنمو 
امل�ستدام يف العام 2017، فق���د كان اأداء العمليات 
ا، كما اأن وجودنا يف  ا ج���دًّ يف الأق�س���ام الأ�سا�سية قويًّ
ال�سوق يتوا�س���ل بالتو�سع، حيث اإنن���ا نحر�س دوًما 
على جت���اوز توقع���ات عمالئن���ا”. واأ�س���اف �ريدان: 

“لق���د تعامل الفريق بكل كفاءة مع التحديات التي 
واجهتن���ا، وه���ذا ما يدفعن���ا اإلى التف���اوؤل مبا لدينا 
م���ن اإمكان���ات توؤهلن���ا لتحقيق املزيد م���ن النمو يف 
ال�سن���وات املقبل���ة”.  �سه���د الع���ام 2017 التو�سع 
امل�ستم���ر لأ�سواق الأ�رة، حيث متل���ك اأ�سواق الأ�رة 
الآن ت�سع فروع اإجمالً، �سبعة منها يف البحرين واثنني 
يف ال�سعودي���ة. كما �سهد قطاع بي اأم اأم اآي يف جمال 
ا وزيادة  ال�سلع ال�ستهالكية �ريعة التداول اأداًء قويًّ
يف املبيع���ات والأرباح والعالم���ات التجارية املمثلة. 
ومتا�سًيا مع ا�سرتاتيجيتها يف التنويع، حققت بي اأم 
اأم اآي اأي�ًس���ا مكا�سب كثرية يف عقود اخلدمات خالل 
العام املا�سي. ويتمثل املك�سب الكبري يف عقد ملدة 
�سن���ة وقعته ب���ي اأم اأم اآي مع �رك���ة مقاولت مقرها 
الوليات املتحدة لإدارة �سل�سلة توريد للم�ستهلكني 
يف حمافظة بغداد بالع���راق، وي�سمل العقد ا�سترياد 

الأغذية، وتخزينها وتوفري خدمات التوزيع والبيع.
واأطلق���ت ب���ي اأم اأم اآي �سن���ة 2017 حتت ق�سم 
املطاع���م، مطعًما جدي���ًدا ا�سمه “األت���و” وهو مطعم 
�رق اأو�سطي يقع يف الطابق 25 من فندق داونتاون 
روتان���ا، كم���ا قام���ت اأي�ًس���ا بتجدي���د مرفق���ني من 
مرافقه���ا ال�سابق���ة، ل فينوتي���كا بر�سلون���ة ومقهى 

اإليو�س كرافت كافيه. 
ووا�سلت بي اأم اأم اآي ا�ستثمارها يف املجتمعات 
املحلية التي تعمل فيها، تت�سمن هذه ال�ستثمارات 
�راكته���ا مع جمعية البحرين لالأطفال ذوي ال�سعوبة 
يف ال�سل���وك والتوا�س���ل لإطالق برناجمه���ا للتاأهيل 
املهن���ي للتوظيف بالتعاون م���ع موؤ�س�سة “متكني” 

و”بروجكت �سريت�س”. 
ا�ستف���اد من هذا الربنام���ج 14 متدرًبا م�سابني 
با�سط���راب طيف التوحد وتلق���وا تدريًبا عمليًّا قّيًما 
يف فرعني م���ن اأ�سواق الأ�رة بالبحري���ن. كما عقدت 
ال�رك���ة كذل���ك �راكة م���ع “حفظ النعم���ة” من خالل 
اأ�س���واق الأ�رة وذلك باإعطاء الأطعم���ة للنا�س الذين 

يحتاجونها.
وقد ق���ّرر جمل����س الإدارة يف اجتماعه الذي عقد 
يف 12 فرباير2018 رفع تو�سية اإلى اجلمعية العامة 
للم�ساهم���ني بتوزيع اأرباح نقدي���ة بن�سبة 50 % من 
راأ����س املال امل�ساهم عدا اأ�سه���م اخلزينة )50 فل�ًسا 
لل�سه���م مبا فيها ع�رون فل�ًس���ا مت توزيعها بالفعل 
كاأرباح موؤقتة خالل العام 2017( وذلك بعد موافقة 

الهيئات املعنية.

• عبداهلل بوهندي	

تنظ����ر فاطم����ة اإل����ى ح�سابات حم����الت الورود 
وال�سوكولتة يف مواقع التوا�سل الجتماعي لتختار 
منها الفك����رة املنا�سبة لتنفيذه����ا لزوجها يف يوم 
عي����د احلب، وتق����ول اإن هن����اك اأف����كاًرا رومان�سية 
كثرية الأمر الذي ي�سب����ب احلرية يف اختيار ال�سكل 

املطلوب.
وتنتع�س مبيعات حمالت بيع الورود والهدايا 
قبل يوم من الفلنتاي����ن الذي ي�سادف 14 فرباير 
من كل ع����ام، ويقبل العديد م����ن البحرينيني على 
�راء ال����ورد والهدايا به����ذه املنا�سب����ة معتربينها 
فر�سة للتعبري عن احلب ملن يبادلونهم امل�ساعر.

خمت�س����ة  غ����ري  املنا�سب����ة  ه����ذه  واأ�سبح����ت 
بالعا�سق����ني كال�ساب����ق بل يه����دي ال����زوج زوجته 

والأخت تهدي اأخيها والطالبة تهدي معلمتها.
وب����داأت من����ذ اأي����ام حم����الت ال����ورود تتزي����ن 
بالديك����ور ذي الل����ون الأحم����ر، كما تق����دم حمالت 
له����ذه  خا�س����ة  ����ا  عرو�سً والعط����ور  املجوه����رات 

املنا�سبة.
لل����ورود  ليلي����ا  حم����ل  �ساح����ب  ويق����ول 
وال�سوكولت����ة يف �س����ارع جدعل����ي، ح�س����ن اخلب����از، 
اإن كمي����ات ال����ورود يتم م�ساعفته����ا 5 مرات على 

اأق����ل تقدير، حتى يتمكن املح����ل من تلبية طلبات 
الزبائن اخلا�سة بهذا اليوم والذي متتد م�سرتياته 

قبل وبعد يوم عيد احلب.
وع����ن ال�سعر، قال اخلباز اإن ال�سعر يتغري على 
�ساحب املحل حيث ن�س����رتي يف الأيام العادية 25 
وردة ب�����7 دنان����ري لكن ه����ذا ال�سعر يقف����ز اإلى 12 
دين����اًرا قبيل يوم عيد احلب، ولكننا نبيعها بنف�س 
ال�سعر، حي����ث اإن الزبون ل يقب����ل ال�سعر املرتفع، 

فامل�ساألة لي�ست دائًما مرتبطة بالربح.
ولف����ت اإل����ى اأن ال�سعر بنف�س ال�سع����ر العادي 
ل ي�سب����ب اأي خ�سائر ل�ساح����ب املحل، حيث اإنه لن 
يبيع الورد فقط بل �سيعو�سها يف بيع املوديالت 
وال�سوكولتة والعل����ب والألعاب املح�سوة )الدب( 

التي مت توفريها ملثل هذه املنا�سبة.
واأو�س����ح اأن املوزع����ني ي�ست����وردون كمي����ات 
ال����ورود قبل �سهر تقريًبا من يوم عيد احلب، ويتم 
رف����ع ال�سعر على امل����وزع نف�سه من بل����د امل�سدر، 
وبذل����ك ي�سطر اأن يرفع ال�سعر على التجار وهكذا، 
متوقًع����ا اأن يرتف����ع الطل����ب بن�سبة تف����وق 90 % 
الي����وم. ويوؤك����د جتار وعامل����ون يف قط����اع الهدايا 
وال����ورود اأن عيد احلب ينع�����س جتارتهم ويعو�س 

بع�س الك�ساد الذي ي�سيبها بالأيام العادية.
ويعترب عيد احلب اأو عيد الع�ساق »الفالنتاين« 

اإح����دى املنا�سب����ات التي يحتفل بها الع����امل اأجمع، 
حيث يتم خاللها تبادل البطاقات امللونة وتقدمي 
باق����ات الورد بكل الألوان وخا�س����ة احلمراء واإهداء 
احلل����وى وال�سوكولت����ة وارت����داء املالب�����س احلمراء 
الأ�س����كال  البالون����ات احلم����راء خمتلف����ة  واط����الق 
والأحج����ام والأنواع. كم����ا ان العديد من املحتفلني 
بهذا اليوم يحر�سون على اإبراز املقتنيات احلمراء 
مثل ال�سموع والكتب وامليداليات وغريها وتبادل 
الر�سائ����ل الرومان�سية واملكامل����ات الهاتفية بني 
الع�س����اق اأو اخل����روج يف نزه����ات وتن����اول الع�س����اء 

الرومان�سي والقيام باملفاجاآت غري املتوقعة.
ويقول عبداهلل علي اإن����ه ا�سرتى لزوجته التي 
ارتب����ط بها من����ذ 7 �سهور تقريًبا باق����ة من الورود 
احلمراء تعبرًيا عن حبه له����ا، مو�سًحا اأن الفلنتاين 

فر�سة لتجديد وتاأكيد املحبة بني النا�س.
واأو�سح اأنه ل يخجل من حمل الهدايا والورود 

لزوجته، فهي �ريكة حياته.
م����ن جهته����ا، تق����ول اأم اأك����رم اأنه����ا اأع����دت 
قالب حل����وى لالحتفال بهذه املنا�سب����ة مع زوجها 
واأطفاله����ا، مو�سحة اأن الفك����رة لي�ست بعيد احلب 

واإمن����ا با�ستغالل الفر�سة لعم����ل �سيء جميل وغري 
يف البيت لإدخال الفرح����ة وال�رور اإلى قلب زوجي 
واأطف����ايل. واأكد اأن عي����د احلب ل يخ�����س الع�ساق 
واملحبني وحده����م فهو ذكرى ميك����ن ا�ستثمارها 
لتجميل العالقات الإن�سانية على خمتلف الأ�سعدة، 

الأهل، الأ�سدقاء، الزمالء وغريهم.
لك����ن اأم اأكرم انتقدت ارتف����اع اأ�سعار الهدايا 
وال����ورود يف هذين اليومني، حي����ث ي�ستغل التجار 
واأ�سح����اب املح����ال ه����ذه املنا�سبة، وه����و اأمر نفاه 
العام����ل يف حم����ل لي����ت واي����ت للهداي����ا والألعاب 
وال�سوكولت����ه حيث اأك����د اأن الأ�سع����ار كما هي مع 
ا  ارتف����اع طفيف عل����ى بع�س املنتوج����ات خ�سو�سً
ال����ورود احلمراء، رابًطا ذلك بامل�سدر، حيث يزداد 
الطل����ب عل����ى م�ست����وى الع����امل وبالت����ايل �سيا�سة 

الأ�سواق هي التي حتكم امل�ساألة.
وتباع ال����وردة اجلورية احلمراء بالأيام العادية 
ب����ني 300 اإل����ى 500 فل�س تقريًب����ا بح�سب حجمها 
نظارتها، يف ح����ني ارتفعت الأ�سع����ار اأم�س واليوم 
اإلى نحو دينار لل����وردة الواحدة، اأي بن�سبة و�سلت 
اإلى 100 % تقريًبا، يف حني زادت على املنتوجات 
الأخرى كالهادي����ا والألعاب املح�سوة وال�سوكولته 

بن�سبة 30 % اإلى 40 % كحد اأعلى.

“الفلنتاين”.. مناسبة سعيـدة للعشــاق والتجــار
ارتفاع أسعار الورود الحمراء 100 %

�ملحرر �القت�صادي

• انتعا�س الطلب على الهدايا خالل اليومني املا�سيني	

• عبداللطيف العوجان	

“�ملطاحن” حتقق 5 ماليني دينار �أرباًحا للعام 2017 
بن�سبة منو بلغت 523 % 

�رك���ة  حقق���ت  املطاح���ن:  املنام���ة- 
البحري���ن ملطاحن الدقي���ق “املطاحن” منوا 
باهرا يف �س���ايف الأرباح لل�سنة املالية 2017 
بن�سب���ة منو بلغ���ت 523 % مقارن���ة بال�سنة 
2016. وبلغ �سايف الربح ما يعادل 5 ماليني 
دين���ار مقاب���ل 803 األف دينار ع���ن 2016. 
وق���ال رئي����س جمل����س الإدارة عبداللطي���ف 
خال���د العوجان اإن ه���ذه النتائج املتميزة يف 
الأرباح قد حتققت من زيادة مبيعات ال�ركة 
بن�سب���ة 8 % يف الع���ام 2017 مقارنة بالعام 
ال�ساب���ق له، وزيادة جوهرية يف ال�ستثمارات 
نتيجة لإعادة هيكلة املحفظ���ة ال�ستثمارية 
لل�ركة، حيث نتج عن اإجراءات الهيكلة ربحا 

�سافيا مببلغ 4،4 مليون دينار مقارنة مببلغ 
577 األ���ف دين���ار عن 2016. كذل���ك �ساعد 
يف حتقيق ذلك امل�ست���وى املتميز يف �سايف 
اأرب���اح العملي���ات الت�سغيلي���ة، والتي بلغت 
425 األ���ف دين���ار مقارن���ة مببل���غ 162 األف 

دينار يف 2016.
اأم���ا عن نتائ���ج ال�رك���ة يف الرب���ع الرابع 
م���ن العام 2017، فقد حقق���ت ال�ركة اأرباح 
�سافية بلغ���ت 208 اآلف دينار مقابل 366 

األف دينار للفرتة نف�سها 2016.
اأم���ا فيما يتعلق بالدع���م احلكومي، فقد 
حققت ال�ركة وفورات ملحوظة، اإذ انخف�س 
مبل���غ الدع���م ل�سن���ة 2017 بن�سب���ة 4 % عن 

مبلغ الدع���م يف �سنة 2016، حي���ث بلغ مبلغ 
الدع���م 7.8 مليون دين���ار مقارنة مببلغ 8.2 
مليون دينار احت�سب كدعم يف 2016 ويعزى 
هذا النخفا����س يف الدعم نتيج���ة الوفورات 
املحقق���ة يف عملي���ات ����راء القم���ح وكذلك 

لنخفا�س اأ�سعار القمح يف ال�سوق العاملية.
وختم العوجان ت�ريحه اأن هذه البيانات 
املالي���ة تعترب تاأكيداً على ق���درة ال�ركة يف 
حتقي���ق نتائج قوية مع النظ���رة امل�ستقبلية 
املتفائلة لالقت�ساد املحلي، فنحن يف و�سع 
يوؤهلنا لتح�سني موقعن���ا ب�سكل اأف�سل بني 
ال����ركات املحلية. واأكد اأن جن���اح ال�ركة مل 
يكن ممكنا م���ن دون العمل ال�ساق والتفاين 

م���ن الإدارة واملوظف���ني، اإذ ق���دم �سك���ره 
وتقدي���ره وامتنان���ه لإدارة ال�رك���ة وجمي���ع 
العاملني بها لتفانيهم يف العمل وحتقيقهم 

لأف�سل النتائج املمكنة يف �سنة 2017.
وكان جمل����س اإدارة ال�ركة عقد اجتماعه 
الأول لل�سن���ة املالي���ة 2018 اأم����س الثالثاء 
13 فرباي���ر 2018، برئا�سة العوجان. واأتخذ 
املجل����س ع���ددا من الق���رارات م���ن �سمنها 
اعتم���اد البيان���ات املالي���ة املوح���دة لل�سنة 
املالي���ة املنتهي���ة يف 31 دي�سم���رب 2017، 
ورفع تو�سي���ة للجمعية العمومية باجتماعها 
الق���ادم للم�سادقة بتوزيع اأرباح نقدية على 

امل�ساهمني بن�سبة 20 % من راأ�س املال.

الضريبة ُمشاركة وطنية
النظ���ام ال�ريبي هو جزء من النظام املايل العام للدول���ة الذي ي�سمل املوارد املالية للدولة 
وم�سادره���ا واإنفاقه���ا يف اأوجهه���ا املختلفة الت���ي تقوم بها الدول���ة لتحقيق الرف���اه الجتماعي 
والت���وازن العام من خالل تق���دمي اأف�سل اخلدمات للمواطنني يف ظل نظ���ام �سيا�سي واقت�سادي 
واجتماع���ي عادل. وجبي ال�رائب نظام قدمي بداأته الإمرباطوري���ة الرومانية وكبار مالك الأرا�سي 
يف )31 ق.م( حي���ث يتم ا�ستيفاوؤها من الأف���راد وما ميلكون من الغالت والأنعام ومواد اأخرى يتم 
اإنتاجها. وال�ريبة هي مقدار من املال تفر�سه الدولة على الأفراد واملوؤ�س�سات التجارية وال�ركات 
وامل�سانع دون مقابل خا�س لدافع ال�ريبة، لي�ستفيد من ح�سيلتها جميع اأفراد املجتمع من خالل 
املنافع واخلدم���ات واملرافق العامة التي تقدمها الدولة، وبه���دف تغطية نفقات الدولة العامة، 
ويتم جبايتها ا�ستناًدا ملعايري معينة. والأ�سخا�س واأ�سحاب روؤو�س الأموال ُملزمون بدفع ال�ريبة 
لكونه���م يعي�سون يف  كنف الدولة، وذلك وفًقا جل���دول �ريبي ُيحدد مقدار ما يدفعه كل �سخ�س 
بح�س���ب دخله وبح�سب م���ا حققت ال�ستثمارات من اأرباح نقدية. وقد لقى النظام ال�ريبي الكثري 
م���ن الهتمام يف كافة املجتمعات، وذلك ب�سبب عالقت���ه بالعلوم الأخرى )علم املالية والقت�ساد، 
الإح�ساء واملحا�سبة، الجتماع والنف�س، ال�سيا�سة والقانون والتخطيط(، ويف رفد ميزانية الدولة.

يعتق���د البع����س اإن ال�ريبة هو ح�سول الدول���ة على املال فق���ط واأن ا�ستيفاءها من الأفراد 
واملوؤ�س�سات ت�سبب ال�رر لهم واخل�سارة، اإل اأن هذه الأموال القليلة التي جتبيها الدولة )ال�ريبة( 
ل تاأخذه���ا الدول���ة لنف�سها، بل من اأجل اإنفاقها على الأفراد ب�س���كل جمموعة من اخلدمات العامة. 
وعندما تتجه حكومة البحرين الر�سيدة اإلى فر�س ال�رائب � وهو منحى الكثري من دول العامل اإن مل 
يكن جميعها � فذلك ب�سبب ما تواجهه البالد من حتديات اقت�سادية ومالية ويف مقدمتها انخفا�س 

عوائدها املالية ب�سبب انخفا�س اأ�سعار النفط وهو امُل�ساهم املايل الرئي�سي للبحرين.
 ومبا اأن الدولة تتحمل عبء م�سوؤولية املواطنني الذين يتكاثرون طبيعيًّا يف كل عام وكذلك 
الوافدين، فاإن هذه الزيادة تتطلب رفدها مب�ساريع جديدة وتو�سيع ما هو موجود منها و�سيانتها 
ب���ني فرتة واأخ���رى، واإن�ساء بنية حتتية بكل ما حتم���ل الكلمة من معنى، عالوة عل���ى توفري الأمن، 
بجان���ب اأعب���اء الدين العام وفوائده وغري ذلك من امل�ساريف العام���ة.  وكل اخلدمات العامة التي 
تقوم بها الدولة حتتاج اإلى املال، فاإذا ما انخف�س اإيراد الدولة فعليها اأن تتجه اإلى م�سادر اأخرى 
م���ن اأجل �سد نفقاته���ا وحتى ل يتاأثر املواطن مبا����رة باأية عجوزات يف امليزاني���ة.  لذا فال�ريبة 
اأح���د م�س���ادر الإي���رادات ولها فوائد اقت�سادي���ة واجتماعي���ة، ول تتميز بعن�ر الإك���راه اأو الإ�رار 
باملواطن���ني فه���ي جتبى وفًقا لقان���ون ت�ريعي ويف املقاب���ل ي�ستفيد املواطن���ني من اخلدمات 
املتمثل���ة يف ال�سح���ة والتعليم والإ�سكان وبنية حتتي���ة وغريها.  اإًذا اأي فرد �س���واء يف البحرين اأو 
غريها حق���وق وعليه واجبات، ومن �سمن واجباته م�ساركة الدول���ة يف اجتياز اأزماتها القت�سادية، 
وه���ذا العبء املايل يعترب ب�سيًطا بجانب اأعب���اء الدولة، ويكون املواطن بذلك قد �ساهم يف حماية 
ب���الده كحمايته لبيته واأ�رته.  فال�ريبة هي م�ساهمة وطنية من املواطن، لكونه �ريًكا يف �سياغة 
القرار و�ريًكا يف التنمية، وهذه ال�راكة تتطلب منه حتمل م�سوؤوليته �سواء اأكان بحرينًيا اأم مقيًما 
اأم وافًدا اأم �ركات، فجميع هوؤلء ي�ستفيدون من اخلدمات العامة التي تقدمها الدولة، وجميعهم 

مت�سامنون ماليًّا مع الدولة ويخ�سعون ل�سيا�ستها القت�سادية واملالية.

عبدعلي الغسرة

اقصاديات



إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
القانوني  املصفي  باعتباره  ارائني  عبدالرحيم  احمد  نصار  ارا  سفينة   / السيد 
لشركة ايبيكس للمقاوالت ش.ش.و ملالكتها سفينة ارا نصار احمد عبدالرحيم 
طالبا   ،  98847 رقم  القيد  مبوجب  الواحد  الشخص  كشركة  املسجلة  ارائني، 
السجل  من  وشطبها  اختياريه  تصفية  الشركة  تصفية  إعمال  انتهاء  إشهار 
، وذلك وفقا إلحكام قانون الشركات التجارية الصادر باملرسوم بقانون  التجاري 

رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل 
إعالن رقم )2(لسنة 2018

بشان إشهار انتهاء أعمال تصفية 
شركة ايبيكس للمقاوالت ش.ش.و

ملالكتها سفينة ارا نصار احمد عبدالرحيم ارائني

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
السادة / شركة االبداع لالستشارات تضامن ألصحابها محمود الكامل وشركاه 
موقي  لشركة  القانوني  املصفي  باعتبارهم  موقي  كيشاف  براكاش  والسيد 
كونسلتنتس ذ.م.م، املسجلة كشركة ذات مسؤولية محدودة مبوجب القيد رقم 
92005 ، طالبا إشهار انتهاء إعمال تصفية الشركة تصفية اختياريه وشطبها من 
السجل التجاري ، وذلك وفقا إلحكام قانون الشركات التجارية الصادر باملرسوم 

بقانون رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل 

إعالن رقم )8775(لسنة 2018
بشان إشهار انتهاء أعمال تصفية 

شركة موقي كونسلتنتس ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم اليها 
املالك  عن  باالنابة  مرهون  عبدالرضا  احمد  عقيل  حسني  مكتب   / السادة 
لكوليكتفي لتحصيل الديون )مؤسسة فردية( واملسجلة مبوجب القيد رقم 
70776 طالبا حتويل الفرع الثالث املؤسسة الفردية إلى فرع من فروع شركة 
ذات مسؤولية محدودة املسمى شركة أحمد جاسم وشركاؤه حسني عقيل 
رقم  قيد  ذ.م.م  والتحكيم  القانونية  واالستشارات  للمحاماة  العالي  وعلي 
112574 برأسمال وقدره 10٫000 عشرة آالف دينارا بحرينيا،  لتصبح الشركة 

مملوكة من السادة التالية اسمائهم:
1- أحمد جاسم عبداهلل جاسم

2- علي اكبر جعفر محمد حسن مكي العالي
3- حسني عقيل احمد عبدالرضا مرهون

القيد: 112574  /   التاريخ: 08-02-2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

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

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم 
إليها السادة أصحاب شركة شركة يوهان للخدمات الصناعية مبوجب 

القيد رقم 116477-1، طالبني تغيير اإلسم التجاري
من: يوهان للخدمات الصناعية ذ.م.م 

إلى: يوهان للمقاوالت ذ.م.م

فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة املذكورة خالل 
خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن

التاريخ: 07/2/2018       القيد 1-116477
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة-ادارة التسجيل

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

يوهان للخدمات الصناعية ذ.م.م
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 �شوريا تتوعد اإ�رسائيل مبفاجاآت اأكرث 
عواصم - رويترز: 

قال���ت �شوريا اأم����س الثالثاء اإن اإ�رسائيل �شتواج���ه “مفاجاآت اأكرث” اإذا هاجم���ت االأرا�شي ال�شورية 
جمددا، بعد اأن اأ�شقطت الدفاعات اجلوية ال�شورية طائرة اإ�رسائيلية حربية متطورة خالل اأخطر مواجهة 
ب���ن الدولت���ن من���ذ 36 عاما. وقال مع���اون وزير اخلارجي���ة ال�شوري اأمي���ن �شو�شان “ثق���وا متاما اأن 
املعتدي �شيتفاجاأ كثريا؛ الأنه ظن اأن هذه احلرب، حرب اال�شتنزاف التي تتعر�س لها �شوريا ل�شنوات، 
قد جعلتها غري قادرة على مواجهة اأي اعتداءات”. واأ�شاف خالل موؤمتر �شحايف يف دم�شق “اإن �شاء اهلل 
�ش���ريون مفاجاآت اأكرث كلما حاولوا االعتداء عل���ى �شوريا”. وتقول اإ�رسائيل اإنها �شتوا�شل العمليات يف 
�شوريا، حيث �شنت ع�رسات الغارات اجلوية لق�شف اأ�شلحة ُي�شتبه بنقلها اإلى جماعة حزب اهلل اللبنانية 
املدعوم���ة من اإيران. وقال وزير الدفاع االإ�رسائيل���ي اأفيجدور ليربمان لل�شحافين يف جولة على حدود 
اإ�رسائي���ل م���ع �شوريا ولبنان “ال يوجد حدود وال نقبل باأي ح���دود”. واأ�شاف “�شنوا�شل الدفاع عن اأمننا 

احليوي وم�شاحلنا االأخرى”.

السنة العاشرة - العدد 3410 
األربعاء

14 فبراير 2018 
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أبوظبي - سكاي نيوز عربية: 
قتل واأ�شيب الع�رسات من ميلي�شيات 
احلوثي االإيرانية يف جبهة ال�شاحل الغربي، 
خالل ال� 24 �شاعة املا�شية، ح�شبما اأفادت 

م�شادر ع�شكرية مينية، �شباح الثالثاء.
ونق���ل مرا�شل “�شكاي ني���وز عربية” 
عن امل�ش���ادر، قولها اإن 41 م�شلحا حوثيا 
قتلوا واأ�شيب 45 اآخرون، خالل معارك مع 
القوات ال�رسعية املدعومة من حتالف دعم 
ال�رسعية يف اليمن.  وتركزت املواجهات يف 
الطريق الرابط بن حي�س واجلراحي، فيما 
ا�شتهدفت طائرات التحالف العربي الذي 
تق���وده ال�شعودية، اآلي���ات ع�شكرية تابعة 
للحوثي���ن يف منطقة جبل راأ����س واأطراف 
امل�ش���ادر  واأك���دت  اجلراح���ي.  مديري���ة 
الع�شكري���ة اأن ميلي�شي���ات احلوثي نقلت 
امل�شابن وجثث القتلى اإلى امل�شت�شفى 

الع�شكري يف احلديدة.

القاهرة - اف ب: 
اأعلن اجلي����س امل����رسي الق�شاء على 
خلي���ة اإرهابية مكونة م���ن 10 تكفريين، 
والقب�س عل���ى 400 اآخرين بينهم اأجانب، 
الهادف���ة  الع�شكري���ة  العملي���ة  اإط���ار  يف 
لتطهري �شبه جزيرة �شيناء من املجموعات 
العام���ة  القي���ادة  واأو�شح���ت  امل�شلح���ة. 
بيانه���ا  يف  امل�رسي���ة  امل�شلح���ة  للق���وات 
ال�شاد�س ب�ش���اأن العملية “�شيناء 2018”، 
 7 “قام���ت بتدم���ري  الق���وات اجلوي���ة  اأن 
�شي���ارات خالل حماولة العنا����رس االإرهابية 
ا�شتخدامه���ا للهروب، واأنه ج���رى الق�شاء 
على خلية اإرهابية مكونة من 10 تكفريين 

اأثناء االختباء باأحد املنازل”.
كم���ا اأك���د البي���ان تدم���ري 143 م���ن 
االأوكار واملخازن التي ت�شتخدمها العنا�رس 
االإرهابي���ة، واكت�ش���اف وتفج���ري 79 عبوة 
نا�شف���ة مت زراعته���ا يف طري���ق الق���وات 
وتدم���ري خمزن حت���ت االأر�س ع���رث بداخله 

على 10 األغام م�شادة للدبابات.

الكويت - بنا: 
اأكد وزير ال�شوؤون اخلارجية والتعاون 
ال���دويل باململك���ة املغربي���ة ال�شيد نا�رس 
بوريطة اأم���ام االجتماع ال���وزاري للتحالف 
الدويل �ش���د “داع�س” املنعق���د بالكوت 
اأن بالده تتقا�شم اأه���داف التحالف وتظل 
مقتنعة باأن طبيعة هذا التهديد االإرهابي 
العاب���ر للح���دود تتطلب “مقارب���ة �شاملة 

ومتعاونة ومت�شامنة”.
واأك���د اأن املغرب حتت قي���ادة جاللة 
امللك حممد ال�شاد�س، ط���ور ا�شرتاتيجية 
وا�شتباقي���ة  و�شامل���ة  االأبع���اد  متع���ددة 
وخمتل���ف  االإره���اب  ملكافح���ة  وفعال���ة 
مظاه���ر التط���رف، م�ش���ريا اإل���ى اأن “هذه 
اال�شرتاتيجي���ة الت���ي تق���وم عل���ى هيكلة 
موؤ�ش�شي���ة وقانوني���ة متط���ورة ومالئم���ة، 
تدم���ج البع���د االأمن���ي، م���ع امل�شاهم���ة يف 
تعزي���ز، على نحو متكام���ل، م�شارات النمو 
االقت�شادي والتنمية االجتماعية والب�رسية، 
ف�ش���ال عن احلفاظ على الهوي���ة الثقافية 

والدينية وتعزيز دولة القانون”.

مقتل ع�رسات احلوثين 
مبعارك ال�شاحل الغربي

�شيناء.. م�رسع 10 اإرهابين 
واعتقال املئات 

املغرب: حماربة االإرهاب 
تتطلب مقاربة �شاملة 

اأمريكا ت�رضب “داع�ش” يف �سوريا بـ 200 مليون دوالر
�شمو اأمري الكويت يفتتح موؤمتر اإعمار العراق اليوم

واأك���د تيلر�شون خ���الل االجتم���اع الوزاري 
للتحال���ف الدويل �شد “داع����س” بالكويت، اأن 
انته���اء العمليات القتالي���ة الرئي�شية ال يعني 

هزمية “داع�س” متاًما.
م���ن جهته، دع���ا وزير اخلارجي���ة الكويتي 
ال�شيخ �شباح اخلالد احلمد ال�شباح، اإلى �رسورة 
خل���ق اآفاق جديدة وتن�شي���ق م�شرتك للتحالف 
الدويل �ش���د “داع����س”، لو�ش���ع ا�شرتاتيجية 

ملحاربة التنظيم االإرهابي.
وح���ذر ال�شباح يف افتت���اح اأعمال االجتماع 
ال���وزاري للتحالف الدويل �شد “داع�س”، اأم�س 
الثالثاء، يف الكويت، م���ن اأن “املجتمع الدويل 
ال ي���زال يواجه تهدي���دا مبا�رسا م���ن اجلماعات 
االإرهابية امل�شلحة”، رغم “التطورات االإيجابية 

والنتائج امللحوظة على اأر�س الواقع”.
وتاب���ع الوزير “اأ�شبح م���ن االأهمية مبكان 
اأن يب���داأ حتالفنا يف خلق اآف���اق جديدة يف اإطار 
ا�شتمرار اجلهود الدولية والتن�شيق امل�شرتك 
يف جمال مكافح���ة االإره���اب، ومتابعة وتطوير 
اال�شرتاتيجي���ة التي ر�شمه���ا التحالف ملحاربة 

تنظيم )داع�س(”.
ووج���ه الوزير تهنئ���ة للعراق ل���� “ق�شائه 

عل���ى االإره���اب املتمث���ل بداع����س”، اآم���ال اأن 
“تتكل���ل جهود احلكوم���ة العراقية بالنجاح يف 

مالحقة مرتكبي العمليات االإرهابية”.

اإل���ى ذل���ك، يتف�ش���ل اأمري دول���ة الكويت 
�شاح���ب ال�شمو ال�شيخ �شب���اح االأحمد في�شمل 
برعايت���ه وح�ش���وره “افتتاح موؤمت���ر الكويت 

الدويل الإع���ادة اإعمار العراق”، يف متام ال�شاعة 
العا�رسة م���ن �شب���اح االأربعاء، وذل���ك يف مبنى 

التحرير للموؤمترات بق�رس بيان.

• من�شة االجتماع الوزاري للتحالف الدويل �شد “داع�س”	

راشد الغائب من الكويت

جهود  ل��دع��م  دوالر  مليون   200 بتقدمي  تيلر�سون  ريك�س  االأم��رك��ي  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  تعهد 

التحالف الدويل �سد “داع�س” يف �سوريا.

االأرا���س��ي  % م��ن   98 ن�سبة  بتحرير  جن��ح  داع�����س  �سد  ال���دويل  التحالف  اإن  تيلر�سون  وق��ال 

العراقية، فيما متكن العديد من النازحني من العودة اإىل ديارهم.

العراقية من  املنطقة رغم حترير االأرا�سي  “داع�س” ال يزال ي�سكل تهديًدا على  اأن  واأ�ساف 

قب�سته.  وقال اإن “داع�س” ي�سعى للتحول اإىل حركة مترد يف ليبيا واأفغان�ستان والفلبني.

قطار من العراق اإلى ال�سني مرورا باإيران
الهيئ����ة  رئي�����س  اأعل����ن 
الوطني����ة لال�شتثمار يف العراق 
الع����راق  اأن  االأعرج����ي  �شام����ي 
باقت�شاد  اأ�شبح دولة حم����ررة 
م�شتق����ر ودون قيود على نقل 

االأ�شول واالأموال.
االعرج����ي يف جل�شة  وق����ال 
حواري����ة �شمن برنام����ج موؤمتر 
)ا�شتثمر يف العراق( اإن القطاع 
الزراعي يف العراق ميثل فر�شة 
ممت����ازة لال�شتثمار نظًرا حلاجة 

الع����راق اإل����ى االأم����ن الغذائي، 
داعًي����ا يف الوق����ت نف�ش����ه اإلى 
القطاع����ات  يف  اال�شتثم����ار 

ال�شناعية والنفطية.
واأ�ش����ار االأعرجي اإلى خطط 
النقل و�ش����كك احلديد  تطوير 
وربطها من بغداد اإلى املو�شل 
ثم ربطها بطري����ق احلرير اإلى 

ال�شن مروًرا باإيران.
وذكر اأن العراق ي�شعى اإلى 
بن����اء ما يق����ارب 25 األف وحدة 

�شكنية يف عدد من املحافظات 
اإل����ى  اإ�شاف����ة  اأول����ى  كخط����وة 
ع����دد من الفن����ادق واجلامعات 

وامل�شت�شفيات.
اهتم����ام  االأعرج����ي  واأك����د 
ال�شياح����ي  باجلان����ب  الع����راق 
خ�شو�ش����ا يف مناط����ق ال�شمال 
التي تتمي����ز باجلذب ال�شياحي 
اإلى تطوي����ر املناطق  اإ�شاف����ة 

ال�شياحية كافة يف العراق.

ــري مــقــبــولــة ويــجــب وقــفــهــا عــنــد حدها األـــفـــاظ غ
احتجاج ر�شمي كويتي �شد ت�رسيحات برملانية عراقية:

ق����ال نائب رئي�����س جمل�س ال����وزراء ووزي����ر الدولة ل�ش����وؤون جمل�����س الوزراء 
ا عن ما  الكويت����ي اأن�����س ال�شالح، اإن دول����ة الكويت “قدم����ت احتجاًج����ا واعرتا�شً
تلفظ����ت ب����ه برملانية عراقية موؤخ����ًرا بحق الكويت”. جاء ذل����ك، يف مداخلة للوزير 
ا على ما اأثاره ع����دد من النواب ب�شاأن  ال�شال����ح يف جل�شة جمل�س االأم����ة العادية ردًّ
ت�رسي����ح برملاني����ة عراقية بح����ق الكويت. واأ�ش����اف ال�شال����ح “اأود التاأكيد اأنه مت 
تبلي����غ �شفري العراق لدى الكوي����ت احتجاج الكويت واعرتا�شها عن ما تلفظت به 
برملانية عراقية من األفاظ غري مقبولة عن الكويت فور تداول الت�رسيح االإعالمي 
للربملاني����ة”. واأو�شح اأنه “مت الطل����ب من القنوات الر�شمي����ة يف العراق ب�رسورة 
عم����ل ما يلزم الأخذ االإجراءات ووقف هذه الت�رسيحات عند حدها”. وتابع “كما اأود 
التاأكيد اأننا تلقينا يف اأكرث من منا�شبة باأن ت�رسيح الربملانية العراقية ال يعرب عن 

املوقف الر�شمي للعراق ويعرب عن راأيها فقط”.
واأك����د اأن العالقات الكويتي����ة العراقية بخري، م�شرًيا اإل����ى اأن خري دليل على 
ذل����ك وجود وفد عراق����ي كبري يف الكوي����ت للم�شاركة يف موؤمت����ر الكويت الدويل 

الإعادة اإعمار العراق، وبالتايل هذا يوؤكد املوقف الر�شمي للعراق.

عواصم - وكاالت: 

حذرت تركيا من دفع����ة “االأموال” اجلديدة التي 
ينتظر اأن ت�شخها الواليات املتحدة يف �رساين وحدات 

حماية ال�شعب الكردية. 
وق����ال الرئي�س الرتكي رجب طيب اأردوغان اأم�س 
الثالث����اء، اإن ق����رار الوالي����ات املتحدة تق����دمي الدعم 
امل����ايل لوح����دات حماي����ة ال�شع����ب الكردي����ة ال�شورية 

�شيوؤثر على قرارات تركيا.
وج����اء ذل����ك قبيل زيارة يق����وم بها ه����ذا االأ�شبوع 

وزير اخلارجية االأمريكي ريك�س تيلر�شون لرتكيا.
واأدل����ى اأردوغ����ان به����ذا الت�رسي����ح الأع�ش����اء م����ن 
حزب����ه احلاكم العدال����ة والتنمية يف الربمل����ان، اإذ قال 
“�شيك����ون من االأف�شل بالن�شب����ة لهم عدم الوقوف يف 
�ش����ف االإرهابين الذين يدعمونهم الي����وم. اأنا اأنا�شد 
�شع����ب الواليات املتحدة االأمريكية، ه����ذا املال ياأتي 
من ميزانية الوالي����ات املتحدة، ياأتي من جيوب اأفراد 

ال�شعب”.
واأ�ش����اف “م����ن الوا�ش����ح اأن من يقول����ون �شرند 
ب�ش����كل عدائي اإذا �رسبتمونا مل يجربوا من قبل �شفعة 
عثمانية”، يف اإ�شارة اإلى ت�رسيحات اأدلى بها اللفتنانت 

جرنال االأمريكي بول فانك يف زيارة ملنبج.
وكان����ت وزارة الدفاع االأمريكية، ك�شفت يف وقت 
�شاب����ق اأنه����ا خ�ش�ش����ت مبل����غ 550 ملي����ون دوالر من 
ميزاني����ة العام 2019 لتدريب وجتهيز “قوات �شوريا 

الدميقراطية” وتاأ�شي�س القوة االأمنية احلدودية.
اإلى ذلك، اأعلنت وزارة الدفاع االأمريكية اأن قوات 
�شوري����ا الدميقراطي����ة، �رسعت يف تدريب ق����وات اأمن 
داخلي، وقوات اأمن حدود، وخرباء مفرقعات، وتخطط 

الإعادة ت�شكيل قوات مكافحة االإرهاب.
وبح�شب تقرير �شدر عن جلنة مفت�شي البنتاغون، 
ف����اإن ع����دد اجلن����ود االأمريكي����ن يف �شوري����ا زاد ل� 4 
اأ�شع����اف، اإذ يبلغ يف الوقت الراهن ما يقرب من األفي 

جندي.
كما اأ�شار التقرير اإلى اأن الواليات املتحدة دربت 
يف �شوريا اأكرث من 12 األف جندي، معظمهم من قوات 

�شوريا الدميقراطية.

أموال أميركا تغضب تركيا... وأردوغان يلوح بـ “صفعة عثمانية”

الفروف: اأمريكا تت�رضف ب�سكل 
منفرد وخطري يف �سوريا

موسكو - رويترز: 

اعت���رب وزير اخلارجية الرو�شي �شريغ���ي الفروف، اأن الواليات املتحدة 
تت����رسف ب�شكل منفرد وخطري يف �شوريا، وتعر�س وحدة االأرا�شي ال�شورية 

للخطر.
وقال الفروف خالل موؤمتر �شحايف م�شرتك مع نظريه البلجيكي ديدييه 
رينديرز يف مو�شكو، اأم����س الثالثاء، اإنه يبدو مما تفعله اأمريكا اأنها ت�شعى 
الإقامة �شبه دولة �رسقي الفرات، كما اأنها ت�شعى للبقاء رمبا لالأبد يف �شوريا.
اإل���ى ذل���ك اأ�ش���اف قائالً “ن�شم���ع من زمالئن���ا االأمريكي���ن تف�شريات 
جدي���دة لوجودهم يف �شوري���ا وهم يتحدثون عن ����رسورة احلفاظ على هذا 
الوجود لي�س حتى انتهاء املهام القتالية، بل حتى انطالق عملية �شيا�شية 
م�شتقرة، توؤدي اإل���ى انتقال لل�شلطة مقبول بالن�شبة للجميع، اأي للواليات 
املتحدة. وهذا يعني تغي���ري النظام، ولدينا ال�شعور باأن الواليات املتحدة 

تريد البقاء هناك لفرتة طويلة اإن مل يكن لالأبد”.

• عنا�رس من قوات �شوريا الدميقراطية	
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ال تلعبوا بالنار

لقد اأ�س����س �سمو رئي����س الوزراء 
املوقر خليف���ة بن �سلمان حفظه اهلل 
ورعاه من���ذ توليه امل�سوؤولية تقاليد 
وقواعد را�سخة يف العالقات البحرينية 
االأ�سيلة تقوم على االحرتام املتبادل 
ب���ن اأفراد املجتمع وع���دم ا�ستغالل 
احلري���ة املتاح���ة لت�سوي���ه وجتري���ح 
االآخري���ن، وهي تقالي���د منت يف ظل 
توجيهات���ه ال�سدي���دة باحلفاظ على 
�سمعة البحري���ن ومكانتها واالبتعاد 
عن االن���زالق يف اأي م���ن املمار�سات 
الو�سيع���ة الغريبة ع���ن مبادئ وقيم 

اأهل البحرين االأ�سيلة.
لنك���ن �رصيح���ن وواقعين، من 
هن���ا اأ�ستغرب ما ي�س���در عن و�سائل 
وخ�سو�س���ا  االجتماع���ي  التوا�س���ل 
عندم���ا تكون بيد م�سوؤول اأو نائب اأو 
اإعالم���ي يوظفها لالإ�س���اءة والتجريح 
وت�سفية احل�ساب���ات يف العلن واأمام 
اأجهزة الدولة الر�سمية التي تتفرج، 
تتخ���ذ  ال  اأنه���ا  م���ن  ن�ستغ���رب  ب���ل 
موقف���اً �سارم���اً جت���اه ه���وؤالء الذين 
ي�سيئون لغريه���م م�ستغلن و�سائل 
وم�ستندي���ن  االجتماع���ي  التوا�س���ل 
لتعك���ري  املتنفذي���ن  بع����س  عل���ى 
�سف���اء الوط���ن به���ذه املمار�س���ات 
املتكات���ف  ع���ن جمتمعن���ا  الغريب���ة 

واالإن�ساني���ة  االأخالقي���ة  وتقاليدن���ا 
الت���ي طامل���ا مي���زت البحرين���ي عن 
غ���ريه، حتى اأ�سبحن���ا الي���وم بوجود 
ه���وؤالء الذين بيدهم ه���ذه الو�سائل 
اخلط���رة املدم���رة ميتهن���ون كرامة 
غريه���م معتقدين اأن ه���ذه الو�سيلة 
�ستو�سله���م اأو حتقق اأهدافهم وهو 
اأمر ال ي���وؤدي اإال ل�سق املجتمع و�رصخ 
بنيته البحرينية االأ�سيلة، من هنا اأنا 
ال اأطالب فق���ط بوقف تلك امل�سخرة 
عل���ى و�سائ���ل التوا�س���ل االجتماعي 
ب���ل اإيقاف م���ن يدعمهم م���ن اخللف 
ويف الظل وم���ن وراء ال�ستار، هذا هو 
امله���م الذي غاب عن الكثريين ممن 

تناولوا هذا املو�سوع.
اإن جمتمعن���ا البحرين���ي وب�سب���ب 
هوؤالء املغامرين ممن يدعمون اأمثال 
التوا�سل  بو�سائل  املتالعبن  هوؤالء 
االجتماعي معتقدين اأنهم ميار�سون 
لعبة ت�سفية احل�ساب مع هذا الطرف 
اأو ذاك، عليه���م اأن يدرك���وا اأن ه���ذا 
لعب بالن���ار، ومن يلعب بالنار يحرق 
نف�س���ه اأوالً وهي لعبة خطرة ال نتمنى 
م���ن م�س���وؤول اأو متنف���ذ اأن يلعبها، 
فاإذا كن���ا ناأخذ على املواطن العادي 
االن���زالق يف ه���ذه اللعب���ة فم���اذا لو 
انزلق���ت فيه���ا وج���وه حم�سوبة على 

الواجهة ولها مكانتها كما يفرت�س؟ 
م���ن هن���ا اأحذر م���ن الغو����س يف هذا 
البئر الغائ���ر واأطالب احلكومة باأن ال 
تكتف���ي بوقف ه���وؤالء وحما�سبتهم، 
اإمنا اجتثاثهم حتى ال يكونون نقطة 
�سوداء يف واجه���ة الوطن التي طاملا 
كان���ت م�سيئة ومل تع���رف مثل هذه 
املمار�س���ات الغريب���ة القادم���ة م���ن 
م�ستنقع الب���وؤر امللوثة، وهي ظواهر 
عرفته���ا املجتمع���ات املنحط���ة ومل 
تعرفها البحرين يف تاريخها اإال موؤخراً 
وب�سكل �ساذ يج���ب ا�ستئ�ساله قبل 

اأن يتحول اإلى ظاهرة.
ح���ان الوقت للتعامل بحزم وعلى 
املك�سوف م���ع ه���وؤالء واأال تتاح لهم 
حماية م���ن هنا اأو هن���اك ومن يعرف 
نف�سه ي���درك ما اأعني، اأم���ا احلكومة 
فاأرج���وا اأن تك���ون حا�سم���ة يف ه���ذا 
ال�س���اأن حت���ى ت�ستاأ�سل ه���ذه االآفة 

الدمرة.

 تنويرة: 
مهم����ا نزل����ت مل�ست����وى اجلاه����ل 

�سيظل يف اعتقاده اأنه اأعلم منك.
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سوالف

ق���ال �سي���دي جاللة املل���ك حمد 
ب���ن عي�س���ى اآل خليفة عاه���ل البالد 
املف���دى حفظه اهلل ورع���اه يف لقائه 
مع روؤ�س���اء حترير ال�سح���ف املحلية 
املن�س���ور يف 20 دي�سمرب 2003 )اإن 
الذي يري���ح �سمريي اأنن���ي و�سعت 
ال�سفين���ة على امل�س���ار ال�سحيح وال 
اأر�س���ى لهذه ال�سفين���ة اأن ت�سطدم 

بال�سخور(. 
بداية اأتق���دم اإلى مق���ام �سيدي 
�ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى 
الب���الد املف���دى  اآل خليف���ة عاه���ل 
حفظه اهلل ورعاه، واإلى مقام �سيدي 
�ساحب ال�سمو امللكي االأمري خليفة 
بن �سلم���ان اآل خليفة رئي�س الوزراء 

املوقر حفظه اهلل ورعاه، واإلى مقام 
�سيدي �ساحب ال�سمو امللكي االأمري 
�سلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد 
نائ���ب القائ���د االأعلى النائ���ب االأول 
لرئي����س جمل�س الوزراء باأحر التهاين 
الذك���رى  مبنا�سب���ة  والتربي���كات 
ال�سابعة ع�رصة مليثاق العمل الوطني، 
هذا التاريخ والي���وم العزيز واخلالد 
يف قلب كل بحرين���ي، ف� 14 فرباير 
كان يوم اخلري واالزدهار واالنطالقة 
نح���و مملك���ة را�سخ���ة البني���ان تنعم 
باالأم���ن واالأمان وال�س���ري على طريق 

االإجنازات على الوجه االأكمل.  
ال�سع���ارات  ه���ي  كث���رية 
والت�سمي���ات املطروح���ة يف مي���دان 

ال�سيا�سة العربية، لكن �سيدي جاللة 
امللك حفظ���ه اهلل ورعاه جاء مب�رصوع 
الراي���ات  حم���ل  تقدم���ي  اإ�سالح���ي 
خفاقة على االأ�سع���دة كافة، م�رصوع 
مل ي�سب���ق له مثيل يف الع�رص احلديث 
وهو “ميثاق العم���ل الوطني” الذي 
قاد مملكة البحري���ن اإلى انت�سارات 
عظيم���ة م�رصقة وم�سيئ���ة يف خمتلف 
املج���االت، وال�سري قدم���ا اإلى االأمام 
بق���وة وعنف���وان ومتا�س���ك وطني ال 

ميكن اخرتاقه اأبدا.
اليوم متر الذكرى ال� 17 مليثاق 
العمل الوطني، وخالل هذه ال�سنوات 
الت���ي كان فيه���ا املواط���ن �رصي���كا 
اأ�سا�سي���ا يف �سن���ع الق���رار انطلقت 

البحرين بتكات���ف جهود اجلميع اإلى 
اآفاق اأرحب و�رصبت رقما قيا�سيا يف 
الع���امل العربي من حي���ث امل�ساركة 
ال�سعبية واحلري���ة وامل�ساواة واالأمن 
والطماأنين���ة والتطوي���ر والتحدي���ث 
وال�سفافية التي تتوافق مع تطلعات 
للمواطن  وم���ا حتق���ق  املواطن���ن، 
البحريني يف عهد امل�رصوع االإ�سالحي 
ل�سيدي جاللة املل���ك اأكرب من كلمة 
واأعظم من كل تعبري، و�سوف ت�ستمر 
االإجنازات و�ستبقى البحرين بقيادة 
�سي���دي جاللة امللك وموؤازرة �سيدي 
�سم���و رئي�س ال���وزراء و�سيدي �سمو 
ويل العهد يف مكانته���ا اال�ستثنائية 

العالية.

ما تحقق للمواطن في عهد “الميثاق” 
أكبر من كلمة وأعظم من كل تعبير

نقطة أول السطر

ahmedjuma44
@yahoo.com أحمد جمعة

 د. زهرة حرم

َوْخـَزُة ُحب

كان����ت ق�سة ح����ول عرو�س يف 
ليل����ة دخلتها، اختف����ت على حن 
عل����ى  وكان  اإن����ذار،  ودون  غ����رة، 
العري�س املكلوم اأن يجّد ويجتهد؛ 
اختف����ت  ومل����اذا  كي����ف،  ليع����رف 
عرو�س����ه فجاأة، بع����د اأن كانت اأمام 
عينيه، يتاأمل ف����رط جمالها، وبعد 
بحث وجه����د جاهد، وبع����د اأن كاد 
الياأ�����س يغت����ال االأم����ل؛ اكت�س����ف 
اأن عب����ارة كان قد تف����وه بها؛ هي 
ي����ا  )خذه����ا  كان����ت  ال�سبب. لق����د 
اإبري����ق( �����رص االأ�رصار، فاإبري����ق هذا 
لي�����س اإناء �ساي اأو قهوة، لقد كان 
ا�س����م جني م����ن اجلان، ج����اء لياأخذ 
العرو�س -الزوجة؛ باإذن من الزوج 

- العري�س!
الق�س����ة  ه����ذه  عل����ى  وِق�����س 
ق�س�ًس����ا وحكاي����ات ال اأول لها وال 
اآخ����ر، فمن من����ا مل ترعب����ه اأم حمار، 
التي اختلقنا لها يف خميلتنا �سورا 
كث����رية، لعلن����ا نتفق عل����ى جوهر 
ق�سته����ا، التي تقول اإنه����ا جنية؛ 
تتنكر يف �سكل امراأة اإن�سية جميلة، 
له����ا قدما حمار، َم����ن مل ي�سمع عن 
اأم ال�سعف والليف، واليد احلمراء، 
وظ����َل ط����وال ف����رتة لي�س����ت هينة 
م����ن طفولت����ه يح����دق يف االأب����واب 
والنوافذ �سب����ه املفتوحة يف الليل 
االأ�س����ود؛ لعل جنًي����ا يراقبه، اأو يًدا 

حمراء متتد اإليه لتقتله!
يف احلقيق����ة – و�سواء �سمعتم، 
اأم قراأمت، اأم خربمت هذه الق�س�س 
– اإنن����ا اأم����ة ذات خيال طافح على 
ال�سط����ح وزي����ادة، غ����ري اأن خيالنا 
ل����ه – يف الواقع – م����ا يغذيه. فاإذا 
ال�سعبي����ة،  احلكاي����ات  ا�ستثنين����ا 
كاألف ليلة وليل����ة، وكليلة ودمنة، 
ومعلق����ات اجلاهلي����ن ال�سعري����ة، 
واالأ�سطورية  اخلرافي����ة  باأبطاله����ا 
الت����ي جت����ري عل����ى ل�س����ان االإن�س 
اإذا  والط����ري،  واحلي����وان  واجل����ن 
ا�ستثنين����ا ذل����ك كله؛ وقفن����ا اأمام 
كثري م����ن امل�سائ����ل الغيبية التي 

يتحدث عنها قراآننا الكرمي!
لع����ل من اأب����رز ه����ذه امل�سائل 
اجل����ن! اأي����ن ه����م؟ م����ا اأ�سكالهم؟ 
ك����م عدده����م؟ ملاذا مل نق����ْف على 
درا�س����ات اأو بح����وث علمية حديثة 
حولهم؟ وح����ن نرغ����ب يف البح����ث 
جه����ود  ب����ذل  وبع����د  والتنقي����ب، 
جب����ارة جند كتًبا غريب����ة العناوين، 
خميفة كالطال�س����م من مثل: حتف 
الزم����ان يف ا�ستخراج اجل����ان... اإلى 
اآخ����ره، وه����و م����ا يك�سف ع����ن ِقدم 
فاملتواف����ر  امل�ساأل����ة،  يف  البح����ث 
لدينا م����ن الكتب قدمي عفى عليه 
الزم����ن، ومعظم����ه ن����ادر، وميتن����ع 
اأ�سحابه عن ال�سم����اح لك بقراءته؛ 
كاأنه����م ميتلكون ث����روات االأر�س، 

وخزائنها!
ف����اإذا ا�ستطع����َت ت�سفح كتٍب 
منه����ا، وجدتها عب����ارة عن طال�سم 
مرعب����ة،  اأب����واب  حت����ت  ورم����وز، 
وف�س����ول مهيب����ة، ع����ن الت�سخري، 
واجل����ذب... ال تكاد تخ����رج بنتيجة 
�سحيحة، اأو فه����م يغذي ف�سولك 
العلمي. اإن املتوافر ال يعدو كونه 
دجال و�سعوذة؛ فالرموز املوجودة 
خ����ارج نطاق تغطي����ة عقولنا، التي 
مل ول����ن اأظنه����ا ق����ادرة عل����ى فك 
�سفراته! ال�س����وؤال هنا: هل الغيب 
م�ساأل����ة غ����ري قابل����ة للدرا�س����ة؟ اأو 
التفك����ري؟ اأو البحث؟ ومل����اذا – يف 
ه����ذا ال�سياق – مل يدر�����س اأحدهم 
)اجلن( درا�س����ة حديثة، تبل ريقنا 
ع����ن  بعي����دا  للفه����م  املتعط�����س 
ال�سع����وذات والطال�س����م وحكايات 

كان يا ما كان!.

ُخـذها يـا إبـريق!

االجتماع���ي  التوا�س���ل  و�سائ���ل 
اأ�سبح���ت كاخلنج���ر يف خا����رصة ه���ذه 
االأم���ة، ف�سهول���ة الن�رص الت���ي توفرها 
هذه الو�سائ���ل جلميع النا�س جعلتها 
اأداة ه���دم اأكرث من كونه���ا اأداة بناء، 
الأن �رصره���ا ف���اق نفعه���ا يف بع����س 
املجتمع���ات، وع���رب �ساح���ب ال�سمو 
امللك���ي رئي����س ال���وزراء املوقر عن 
اأ�سف���ه ال�سديد م���ن احلال���ة املزرية 
التي و�سل���ت اإليها هذه الو�سائل يف 
املجتم���ع وحالة اخل���روج امل�سن من 
قبل بع�س م�ستخدمي هذه الو�سائل 

عن قيم واأخالقيات هذا املجتمع.
واحلقيقة اأن ما اأبداه �سمو رئي�س 
الوزراء هو تعبري عن م�ساعر الكثريين 
م���ن اأبناء هذا ال�سع���ب ممن ي�سعرون 
بخط���ورة ه���ذه الو�سائ���ل عل���ى قيم 
املجتمع وتدمريها اأخالقيات ال�سباب 
الذين �سبوا يف وج���ود هذه الو�سائل 
و�س���اروا يق�س���ون معظ���م وقته���م 
معها منف�سلن متاما عن االأب واالأم 
واالأ�رصة، يتلقون كل �سيء من غريهم 
دون قيود وير�سلون اأي�سا كل �سيء 
دون قي���ود، وبالت���ايل اأ�سبحت هذه 
الو�سائ���ل - يف ظ���ل اجله���ل وع���دم 
الرقابة وعدم وج���ود قوانن واآليات 
عقاب ت�سب���ط �سلوك الب�رص على هذه 
واأدوات  ه���دم  مع���اول  الو�سائ���ل - 

لتدمري قيم املجتمعات.
و�سائل التوا�سل حتدث تاأثريها 
م�ست���وى  م�ستوي���ن،  عل���ى  ال�س���ار 
الدولة ككل حي���ث يتم اخرتاق االأمن 
القوم���ي للدول���ة وممار�س���ة احل���رب 
النف�سية �سد ال�سعب ون�رص ال�سائعات 
واالأكاذي���ب وخلق الف���ن بن فئات 
اأو طوائ���ف ه���ذا ال�سع���ب، وم�ستوى 
االأ����رصة الت���ي تع���د اللبن���ة االأولى يف 
بناء اأي جمتم���ع، حيث جتعل ال�سباب 
منف�سلن متاما عن حميطهم االأ�رصي 
ومرتبط���ن مبحيط���ات وجمتمع���ات 

اأخرى.
وطامل���ا اأن اأ����رصار وخماط���ر هذه 
معروف���ا  اأم���را  اأ�سبح���ت  الو�سائ���ل 
الأويل االأم���ر يف كل ال���دول، فم���ا هو 
خ�سو�س���ا  امل�سكل���ة،  له���ذه  احل���ل 
اأن امل�ستقب���ل م���ع ه���ذه الو�سائ���ل 
�سيك���ون اأ�سواأ من احلا����رص؟ البد من 
حلول قانوني���ة واإجرائية حلماية اأمن 
املجتمع واالأ����رصة، فو�سائل التوا�سل 
االجتماعي لي�س���ت اأمرا منزال من عند 
اهلل، البد من قوانن وو�سائل عقاب 
ملن يت�سبب يف ال�رصر العام واخلا�س 

خالل ا�ستخدامه هذه الو�سائل.

 وسائل التواصل 
االجتماعي... 
ما هو الحل؟

بثينة
خليفة قاسم

B7747
@hotmail.com

زبدة القول
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اأفادت درا�س���ة تاريخي���ة حديث���ة اأن مدينة الأق����ر التاريخية 
ب�س���عيد م�ر، ه���ي اأول مدينة للح���ب يف التاريخ، م�س���رة اإلى اأنها 
�س���هدت اأول مظاه���ر التعب���ر ع���ن احل���ب يف احتف���الت �س���اخبة. 
واأو�سحت الدرا�سة التي اأعدها عامل امل�ريات حممد يحيى عوي�سة، 

اأن الأق�ر �س���هدت مظاهر احتفالية حا�س���دة، يف ما ي�س���مى مو�س���م 
احل���ب والزفاف، قبل اآلف ال�س���نني. وقال عوي�س���ة اإن معبد الأق�ر 
الفرع���وين كان مبثابة “معبد للحب الكب���ر” لدى قدماء امل�ريني، 

وكانت تنطلق منه احتفالت ما ي�سمى مو�سم الزفاف ال�سنوي.

  للتوا�سل:  )ق�سم املنوعات: 17111479(              ق�سم الإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )ال�سرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434(
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احداث 14 
فبراير
 1804

 قرة جورجي يقود اأول 
�سد  �ربية  انتفا�سة 

الدولة العثمانية.

 1859
اأوري�����غ�����ون ت�����س��ب��ح   
من   33 رق���م  ال��ولي��ة 
ال����ولي����ات امل��ت��ح��دة 

الأمركية.

 1876
بيل  غراهام  األك�سندر 
اخ��رتاع  ب���راءة  ي�سجل 

الهاتف.

 1878
العثماين  ال�����س��ل��ط��ان 
ع��ب��د احل��م��ي��د ال��ث��اين 
يحل الربملان بعد اأقل 
اإن�سائه،  على  عام  من 
احل���ي���اة  ت����ع����ود  ومل 
 30 بعد  اإل  الربملانية 
عاًما بعد انقالب العام 

.1908

 1879
“ح����������رب  ب����������������داأ   
عندما  البا�سيفيكي” 
اح����ت����ل����ت ال�����ق�����وات 
ال��ت�����س��ي��ل��ي��ة م��دي��ن��ة 
 ” غ�ستا فا نتو اأ “

البوليفية.

 1899
الأمركي  الكونغر�س 
ا�ستعمال  على  يوافق 
يف  ال��ت�����س��وي��ت  اآلت 
النتخابات الحتادية.

مسافات

كتب سير المبدعين في عهد الميثاق... ينابيع ال تنضب

مَع حلول منا�سبة الفالنتاين الذي ي�سادف اليوم 
الأربعاء، ا�ستغلت حمالت الورود واملجمعات التجارية 
يف البحري����ن كمثله����ا يف جمي����ع دول العامل املنا�س����بة 
بعر�س الهدايا التذكارية والورود لع�ساق هذا اليوم 
حي����ث يهدون م����ن يحبون ال����ورود والهداي����ا يف يوم 
يحتفل فيه العامل بيوم خم�س�س حلب والرومان�سية. 
وتزينت العديد من ال�سواق واملحال التجارية باللون 
الحمر وهي تعر�س مقتنيات الحتفاء بعيد احلب من 
دببة والكواب واملج�س����مات احلمراء، وبالطبع الورود 
احلمراء وبطاق����ات التهنئة. اما عن ق�س����ة هذا اليوم 

فيعود الى الع�ر الروم����اين يف القرن الثالث وعندما 
كانت روم����ا يف حالة حرب، ق����رر الإمرباطور الروماين 
كالوديو�����س الث����اين من����ع ال�س����باب من ال����زواج، حتى 
يتفرغوا لالن�س����مام اإلى جي�س����ه، غر اأن كاهناً يدعى 
فالنتاي����ن حتدى ه����ذا القرار غر املن�س����ف وقرر اأن 
يقوم بتزويج ال�سباب �راً، الأمر الذي اأدى الى اإعدامه 

يوم 14 فرباير بعد اأن مت ك�سف اأمره.
ويف روايه اأخ����رى اأن واحداً من “الفالنتاين” وقع 
يف حب ابنة �س����ّجانه، وقبل اإعدامه اأر�سل اإليها بطاقة 
مكتوباً عليها عبارة “ك����ن فالنتايني” والتي مازالت 
ت�س����تخدم على نطاق وا�س����ع هذه الأي����ام يف بطاقات 

املعايدة بعيد احلب!

    BUZZ      
أحداث

ل تراهن على الآخرين كي يقولوا لك ما هو 
الأجنح لك مهنيا.

اتخ���ذ ق���راراً بتح�س���ني و�س���عك املهن���ي 
باملثابرة والبتكار

ل تعتمد على الن�س���ائح لتح�سني �سحتك، 
بل حاول اأن متار�س التمارين الريا�سية.

تقتنع اأخرا ما و�سلت اإليه من و�سع �سحي 
مرتّد �سببه الإهمال وال�ستهتار.

تبدو �س���احب اإرادة �س���لبة وت�س���ميم على 
التخل�س من ال�سلبية.

التوازن يف كل �س���يء مفيد، ول �سيما على 
ال�سعيد ال�سحي.

احلذر واج���ب ويوفر علي���ك متاعب عديدة 
اأنت بغنى عنها اليوم.

تواجه بع�س ال�سعوبات يف العمل فكن 
متيّقظا لهذا الأمر.

الت���ي  �س���جع نف�س���ك للقي���ام باحل���ركات 
تن�سطك وتبقيك يف ر�ساقة ممتازة.

ت�ضحي بحبك لالنخراط يف االأجواء االجتماعية 
وامل�ساركة يف لقاءات الأ�سدقاء.

تلقى الدع���م الكايف من مديرك الذي يبدي 
اإعجابه مبقرتحاتك.

اإم���كان  تقدم���ك يف العم���ل يتح���دث ع���ن 
احتاللك من�سباً مهنياً مهماً.

الحمل:

األسد:

القوس:

الجوزاء:

الميزان:

الدلو: 

الحوت:

الثور: 

العذراء: 

الجدي:

السرطان:

العقرب: 

وم
ّنج

م ال
غرا

ست
ان

 ك���رة الكت���ب ظاه���رة مطمئن���ة عل���ى اعتب���ار 
الكت���اب حاجة ا�سا�س���ية من حاجات الن�س���ان وركن 
مهم من اركان احل�س���ارة. و�سهدت ال�ساحة الفكرية 
والثقافي���ة من���ذ اطالق امل����روع الإ�س���الحي جلاللة 
املل���ك حمد ب���ن عي�س���ى اآل خليف���ة ازده���ارا كبرا 
كم���ا ات�س���عت الن�س���اطات الثقافية الت���ي تقوم بها 
املوؤ�س�س���ات الر�س���مية والهلية وتنوع���ت معار�س 
الكت���اب وازداد عدد الن�ر ب�س���ورة ملفت���ة لالنتباه، 
وميكننا القول ان الكتاب البحريني يف عهد امليثاق 
انطلق الى عامل جديد باآفاق وقيم جديدة وانتع�ست 

احلركة الدبية والفنية ب�سكل رائع.
بطبيع���ة احلال ل ميكنن���ا ح����ر العناوين التي 
�س���درت منذ اطالق امل�روع ال�سالحي، فهذا �سعب 
جدا، ولكننا �س���ركز ون�س���لط ال�سوء يف هذا التقرير 
على الكت���ب التي تناول���ت حياة املب���دع البحريني، 
خ�سو�س���ا ممن نه�س���وا بالفن والثقافة وكانوا بحق 
من اركان النه�س���ة الفني���ة والثقافية، ومن املوؤكد 
اأن هن���اك الكث���ر م���ن الكت���ب الت���ي حتدث���ت عن 
املبدع���ني البحريني���ني ولكنن���ا اخرتن���ا “عينة” من 
الكتب وال�سدارات التي راأت النور يف عهد امليثاق 
على امل ان ن�س���تمر يف اليام القادمة يف التطرق ايل 

املزيد منها.

“راشد المعاودة ... اإلبداع في حب 
الوطن”

را�س���د  اإبراهي���م  الفن���ان  تاألي���ف  م���ن  كت���اب 
الدو�ري، و�س���در العام 2016؛ مبنا�س���بة الحتفال 
بيوم امل�رح العاملي، واحتوي على 229 �سفحة من 

القطع املتو�سط.
و يعترب مرجعا مهما لتوثيق وتخزين املعلومات 
املتعلق���ة بحياة را�س���د املع���اودة وج���زءا كبرا من 

الرتاث ال�سعبي.
ينق�سم الكتاب اإلى 5 ف�سول اإ�سافة اإلى ملحق 
الن�س���و�س الغنائي���ة وعناوين التمثيلي���ات وملحق 
ال�س���هادات والذكري���ات وملح���ق اأعم���ال املع���اودة 

امل�رحية وملحق و�سهادات التقدير.

 “محمد عواد... فنان لكل العصور”
ياأتي ه���ذا الكتاب البانورام���ي التوثيقي الذي 
�س���در عام 2015 من قبل الباحث ال�س���لمان احتفاًء 
باأهم املوؤ�س�س���ني مل����رح اأوال الفنان حممد هتيمي 
عواد، وهو اأحد رواد امل�رح البحريني. احتوى الكتاب 

على �سرة �س���املة حلياة الفنان يف 630 �سفحة من 
احلجم املتو�سط، وياأتي �سمن اإ�سدارات م�رح اأوال 
احتفاًء منه برواده وموؤ�س�س���يه. �س���ّمم غالف الكتاب 
الفنان مو�س���ى ح�س���ن، وزين���ه الفن���ان حممود املال 

بخطوطه املتميزة.
دقيق���اً  تتبع���اً  دفتي���ه  ب���ني  الكت���اب  �س���م 
والوثائ���ق  وال�س���ور  وال�س���هادات  للمعلوم���ات 
املختلفة، حلياة الفنان حممد عواد وجهده امل�رحي 

يف ثمانية ف�سول. 
وم���ن املحطات التي ر�س���دها الكت���اب “حممد 
ع���واد يف ح���واري الق�س���يبية”، ث���م وه���و طالب يف 
املدر�سة الغربية، ثم ان�سمامه اإلى اأ�رة هواة الفن، 
بعدها تاأ�سي�س فرقته اخلا�سة به، وتقدميه م�رحية 
“كر�سي عتيق”، ثم م�رح اأوال ُيحّلق يف �سماء العرب، 
واإذا ما طاعك الزمان تط���ر بعواد اإلى العاملية، ثم 

عواد كاأول بحريني م�رحي يف بريطانيا..

“االوتار سلم المايسترو... قراءة في 
السيرة الذاتية للفنان مبارك نجم”

كتاب من تاأليف الديب را�س���د جنم و�س���درت 
الطبع���ة الولى من���ه يف العام 2008 م���ن قبل وزارة 
الع���الم ويق���ول عنه املوؤل���ف: هذا الكت���اب حماولة 
متوا�س���عة لقراءة م�س���وار حياة الفنان واملو�سيقار 

مب���ارك جنم املمت���دة لأكر من 30 
عاماً، عرب حمطات متعددة وموؤثرة، 
ت�ستوجب الوقوف عندها والتعرف 

على اأه���م اإ�س���اراتها واإبداعاته���ا، بدءاً 
الت���ي  الإعدادي���ة  املرحل���ة  م���ن 
الأولى  البداي���ات  �س���كلت وه���ج 
وتلحني  باملو�س���يقى  لالهتم���ام 

الأغاين وانطلقت منها �س���هرته املحلية واخلليجية، 
م���روراً مبراح���ل التح�س���يل الأكادمي���ي يف القاهرة 
وبريطانيا والرتكيز املكثف على اهتمامه بالتاأليف 
املو�س���يقي اأك���ر م���ن التلحني، ث���م اإ�س���اءة لأهم 
الأعمال املو�س���يقية من اأغان واأوبريتات مو�سيقية 
وامل�ساركة يف تلحني الأعمال الدرامية الرتاثية التي 

متيز بها وترك ب�سمة متميزة يف هذا اجلانب.

 “مش��وار العمر... عيسى بن راشد 
آل خليفة”

كتاب توثيقي عن حياة ال�سيخ عي�سى بن را�سد 
من اعداد وا�راف مب���ارك عمرو العماري وفواز احمد 
�س���ليمان ومن ا�س���دارات جمعية ال�س���عر ال�س���عبي، 
يحت���وي عل���ى مراحل م���ن حيات���ه احلافل���ة بالعطاء 
الريا�س���ي والأدبي والإداري والجتماعي، بالإ�سافة 
اإلى ار�سيف لل�سور النادرة له، والكلمات التذكارية 
لعدد من ال�سخ�س���يات الب���ارزة يف البحرين والوطن 

العربي. الكتاب �سدر العام 2008 .

  “عنوا على البال”
كتاب من تاأليف واإعداد يو�س���ف حممد  �س���جل 
فيه حياة الفنان الراحل حممد علي  عبداهلل وا�ستمل 
كذل���ك على �س���ورا ن���ادرة. طب���ع الكتاب يف 

العام 2010.

 

“عل��ي الش��رقاوي ... دراس��ات ف��ي 
التجربة والحياة”

كتاب �سادر عن اأ�رة الأدباء بالبحرين العام 
2017  افتتحه ال�ساعر قا�سم حداد ب�سهادة قال 
فيه���ا: لي�س اأن تتف���ق معه، لك���ن اأن حتبه، هذا 
هو �رشط ال�رشقاوي وه���و يفعل ما يحب، فاملحبة 
ل ت�س���األ ثمًنا مقابل ما متنحنا اإياه طوال الوقت 
والتاري���خ واجلغرافيا.. والن�س���ال لي����س طريًقا 

واحدة، اإنه، يف اعتقادي، مثل احلب.
ت�س���من الكتاب 5 م�س���اركات كان من بينها 
“ال�رقاوي كما اأراه” للروائي اأمني �سالح، “عربة 
العاطفة بال كولج” لل�ساعر قا�سم حداد، “الراء 
الدليل يف اإبداع ال�رقاوي امل�رحي” لعبدالقادر 
املرزوق���ي، “لل���ة الإ�س���مار ول وع���ي ال�س���ورة 
املهّم�س���ة يف �س���عر علي ال�رق���اوي” لعبدالقادر 
فيدوح، “عا�س���ق الوطن... قراءة يف رحلة الإبداع 
لل�س���عر العامي لدى ال�س���اعر عل���ي ال�رقاوي” 

لرا�سد جنم.
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5 أبراج ستكون حزينة في عيد الحب 

�س����تكون 5 اأب����راج حزين����ة يف عي����د احل����ب لذل����ك اإن 
اعرت�س����كم �س����خ�س حزين يف عيد احلب، فعلى الأرجح اأنه 

ينتمي لأحد هذه الأبراج:

الحمل
احلمل يف راأ�����س الالئحة ومن دون منازع، يف حال لحظ 
اأ�س����الً اأن عيد احل����ب قد حل. برج بطب����اع نارية وهو ميلك 
الكثر مما ي�س����غله ط����وال الوقت. ورغ����م اأن اللون الحمر 
هو ل����ون احلظ للحمل ويع����رب عن �سخ�س����يته متاماً ولكنه 
�سي�س����تفزه لأق�س����ى الدرجات يف ذلك اليوم. معروف عنه 
باأن����ه مندفع وعادة ل يفكر قبل اأن يت�رف ومبا اأن اجلميع 

من�سغل باحلب وعيده فهو �سيت�رف ب�سكل عدائي.

القوس
القو�����س اجتماعي، يح����ب املرح واالحتف����ال. االرتباط 
بالن�س����بة للقو�س هو حكم اإعدام لنه يعني بالن�سبة له باأنه 
�س����يتم تقييده يف مكان واحد مع �س����خ�س واح����د وبالتايل 
يفقد اأكر ما يحب: حريته. وعيد احلب ميثل ذلك بالن�سبة 
الي����ه، االرتباط الذي يهابه وال يريده والذي �ض����يهرب منه 

طوال حياته.

الجدي
اجل����دي برج ج����دي تقليدي وهو حني يح����ب يكون من 

اأك����ر الب����راج التزاما واإخال�س����اً. م�س����كلة اجل����دي مع عيد 
احلب هي التعبر العلني عن احلب، فذلك يزعجه لأق�س����ى 
الدرجات ويجعله ي�س����عر بعدم الراحة على الإطالق. �سحيح 
اأن����ه ل يقوم بذلك ولكن قيام الخرين بذلك ب�س����كل علني 

طوال اليوم �سيجعله يخترب يوماً �سعباً للغاية.

الدلو
الدل����و برج منف�س����ل عاطفياً ل يعرب عن م�س����اعره ول 
يحب احلديث عن اأي �س����يء له عالقة باحلب والعاطفة. هو 
ل ميانع ان يتم منحه احلب ولكنه يف�س����ل ان يحب بتحفظ 
واأن يكون هناك م�ساحة كبرة بينه وبني من يحب. الكثر 
من احلب يخنقه، وعليه فهو �سي�سعر بذلك يف يوم احلب.

هو اأي�س����اً ميل����ك نزعة متردي����ة وعليه فاإنه �س����يتمرد 
على عيد احلب ولن يتقبله و�س����يتحدث عن المر ل�ساعات 

و�سي�سنفه باأنه عيد مادي وخدعة.

العذراء
البع�����س يته����م العذراء اأن����ه عدمي امل�س����اعر ولكنه يف 
الواق����ع لي�س كذلك، هو برج عمل����ي وجدي ل يحب التعبر 
ع����ن م�س����اعره. عيد احل����ب بالن�س����بة للعذراء هو م�س����يعة 
للوق����ت واجلهود وبالتايل هو يف�س����ل توظيف جهوده يف 
اماك����ن اخرى تعود عليه بالفائدة اأو ت�س����اعده على القيام 

مبا يريده القيام به.

أرقام وحقائق

الفالنتاين... متى بدأت االحتفاالت به؟ 
يعت����رب الفالنتاي����ن اأو عي����د احل����ب ه����و اإح����دى 
املنا�سبات التي متر علينا �سنويا بني معار�س وموؤيد 
يف البحري����ن مثله����ا مث����ل باق����ي العامل وه����و احتفال 
رمزي ولي�س يوماً ر�س����مياً يحتفل به، حيث يقدم فيه 
املحبون هداي����ا تعبرا عن احلب وه����و لي�س مقت�را 
فقط عل����ى املحبني، فيمكن تقدمي الهدايا لالأم مثال 
او الب او الأخ بالرغم من انه مرتبط بالع�ساق. وهناك 
ح����وادث وارقام تاريخية ارتبط����ت بالحتفال وتاريخ 
ه����ذا اليوم، حدثت يف اوربا اول، واح�س����ائيات ترتبط 

بعيد الفالنتاين:
 احتف����ل الروم����ان القدم����اء بعي����د لوبركاليا يف 
الراب����ع ع�ر م����ن فرباير تكرمي����اً جلونو، مل����ك الآلهة 

الرومان. كذلك كانت جونو اإلهة املراأة والزواج.
 يعتق����د كثرون اأن رمز X �س����ار مرادفاً للقبلة 
خ����الل الع�س����ور الو�س����طى. فم����ن ل يجي����دون كتابة 
ا�س����مهم كانوا ي�سعون اإ�سارة X اأمام �ساهد. ومن ثم 

كانت هذه الإ�سارة ُتقَبل دللة على ال�سدق.
 كانت الفتيات خالل الع�س����ور 

الو�س����طى يتناولن طعاماً غريباً 
ك����ي  احل����ب  عي����د  خ����الل 

يحلم����ن بزوجه����ن 
امل�ستقبلي.

 يف الع�س����ور الو�س����طى، كان ال�سبان وال�سابات 
ي�س����حبون اأ�س����ماء م����ن وع����اء ليعرف����وا َمن �س����يكون 
“فالنت����ني” خا�س����تهم. كذل����ك كانوا ي�س����عون هذا 
ال�س����م بوا�س����طة دبو�س على اأكمامهم طوال اأ�سبوع 
كي يراه اجلميع. وكان هذا اأ�س����ل العبارة الإنكليزية 
“�س����ع قلبك على كمك”، اأي التعبر عالنية وب�راحة 

عن العواطف وامل�ساعر.
 يف العام 1537، اأعلن ملك اإنكلرتا هري ال�سابع 
ر�سمياً يوم الرابع ع�ر من فرباير عطلة مبنا�سبة يوم 

القدي�س فالنتني.
 تن����اول كازانوفا، ال����ذي ُيعرف باأنه “العا�س����ق 

الأكرب يف العامل”، ال�سوكول لي�سبح اأكر قوة.
 خالل القرن التا�سع ع�ر، ن�سح الأطباء مر�ساهم 

بتناول ال�سوكول ملحاربة اآلم احلب ال�سائع.
 اأنتج ريت�سارد كادبوري اأول علبة �سوكول لعيد 

احلب يف اأواخر القرن التا�سع ع�ر.
 ُيب����اع اأك����ر م����ن 35 مليون علبة �س����وكول على 

�سكل قلب يف عيد احلب.
 ي�س����رتي الأمركي����ون يف الولي����ات املتح����دة 

�سوكول يف عيد احلب تفوق قيمته املليار دولر.
مم����ن   %  73 يك����ون   
ي�س����رتون الأزه����ار يف عيد 
احلب حول العامل رجالً، 
و27 % فقط ن�ساء.

 تر�س����ل 15 
% م����ن الن�س����اء 
ت  كي����ا مر لأ ا

الأزهار لأنف�سهن خالل عيد احلب.
 كان الورد الأحمر املف�س����ل عند فينو�س، اإلهة 

احلب عند الرومان.
 يعترب الورد الأحمر اأزهار احلب لأن لونها الأحمر 

ميثل امل�ساعر الرومان�سية القوية.
 ُتب����اع 189 مليون وردة يف الوليات املتحدة يف 

عيد احلب.
 ُتنت����ج كاليفورنيا 60 % م����ن الورد الأمركي، 
اإل اأن العدد الأكرب مما ُيباع يف عيد احلب يف الوليات 
املتح����دة يك����ون م�س����تورداً، خ�سو�س����اً م����ن اأم����ركا 

اجلنوبية.
 ُيب����اع نحو 110 مالي����ني وردة، معظمه����ا اأحمر، 

وُي�سَلم خالل فرتة عيد احلب التي تدوم ثالثة اأيام.
 ُير�س����ل نح����و 145 مليون بطاق����ة معايدة بعيد 
احلب يف الوليات املتحدة كل �س����نة، وفق تقديرات 
جمعي����ة بطاق����ات املعاي����دة الأمركي����ة. ويحتل هذا 
الرق����م املرتب����ة الثانية اأمام عيد امليالد التي ت�س����ل 

بطاقات املعايدة فيه اإلى 1.6 مليار، ويليه عيد الأم 
مع 133 مليون بطاقة.

 ت�سرتي الن�ساء نحو 85 % من بطاقات املعايدة 
يف عيد احلب.

 ُي�س����رتى اأك����ر من 50 % من بطاق����ات معايدة 
عيد احلب يف الأيام ال�ستة التي ت�سبق العيد، ما يجعل 

هذا العيد متعة ملن يهوى التاأجيل.
 يتلق����ى املدر�س����ون معظم بطاق����ات املعايدة 
يف عي����د احل����ب، يليه����م الأولد، الأمه����ات، الزوجات، 

احلبيبات، واحليوانات الأليفة.
 حتتفل بعيد احلب دول كثرة اأبرزها الوليات 
املتحدة وكندا، املك�سيك، اململكة املتحدة، فرن�سا، 

اأ�سرتاليا، الدمنارك، واإيطاليا.
 ُتعت����رب هدية احل����ب الأبرز تاج حم����ل يف الهند. 
فق����د بن����اه الإمرباطور املغويل �س����اه جاه����ان تكرمياً 

لذكرى زوجته.
 يف القرن التا�س����ع ع�ر، كان الأطباء ين�س����حون 
مر�س����اهم مفطوري القلب بتناول ال�سوكول، مدعني 
اأنه يخفف الأمل. وحتى اليوم، جتد ن�ساء كثرات الراحة 

يف علبة �سوكول خالل التعامل مع عالقة فا�سلة.
 ت�س����كل عقدة احلب رمزاً للح����ب الأزيل، مبا اأن 
احللقات امللتفة ل بداية لها ول نهاية. يف املا�س����ي، 
كانت هذه ُت�س����نع من ال�رائط اأو تر�س����م على الورق 

كدليل على احلب الأزيل.
 يف عيد احلب كل �س����نة، تتلق����ى مدينة فرونا، 
حيث عا�س حبيبا �سك�سبر روميو وجوليات، نحو األف 

ر�سالة موجهة اإلى جوليات.
 يق����دم نحو 3 % من مالك����ي احليوانات الأليفة 

هدية يف عيد احلب حليواناتهم.
 220000 هو متو�سط عدد عرو�س الزواج التي 

ي�سهدها عيد احلب من كل �سنة.
 يف الولي����ات املتحدة، ل يخطط نحو 64 % من 
الرجال لتم�س����ية اأوقات رومان�س����ية م����ع حبيباتهم يف 

عيد احلب.

طارق البحار

اأ�سامة املاجد

طارق البحار

الفالنتاين في البحرين... محالت تتزين 
بالورود الحمراء والهدايا



     ق�شم االإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(    )اال�شرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434(
للتواصل مع المحررة : 17111509 

األربعاء 14 فبراير 2018 
28 جمادى األولى 1439
إعداد: هبة محسنملتقى األعمال18العدد 3410

heba.mohsen@albiladpress.com
multaqa@albiladpress.com

السفير األميركي في ضيافة “بابا جونز” 

تشكيلة واسعة من الهدايا المتميزة في “سيتي سنتر” 

خصومات حصرية على موديالت نيسان وإنفينيتي 

�شم����ن فعالي����ات اأ�شب����وع اكت�ش����ف 
اأم����ريكا 2018، قام ال�شف����ري االأمريكي 
جا�شت����ن �شيبرييل بزيارة الأحد مطاعم 
جمموع����ة ج����واد وه����و مطعم باب����ا جونز 
للبيت����زا يف الغ����ون جزيرة اأم����واج، حيث 
رحب ب����ه رئي�����س جمل�����س اإدارة ال�رشكة 
في�شل جواد وقّدم له جولة يف املطعم. 
و�شاهم����ت هذه الزي����ارة يف ت�شليط 
حتقق����ه  ال����ذي  النج����اح  عل����ى  ال�ش����وء 
ال�����رشكات االأمريكية يف البحرين مبوجب 
اتفاقي����ة التج����ارة احل����رة ب����ن مملك����ة 

البحرين والواليات املتحدة. 

 جتتذب “ماج���د الفطيم”؛ ال�رشكة الرائدة 
يف جمال تطوير واإدارة مراكز الت�شوق واملدن 
املتكاملة ومن�شاآت التجزئة والرتفيه يف منطقة 
ال�رشق االأو�ش���ط واأفريقيا واآ�شيا، الباحثن عن 
هدايا مثالي���ة الأحبائهم، حيث يحت�شن �شيتي 
�شن���رت البحرين، اأكرب ُوجهة للت�شوق والت�شلية 
والرتفيه مبملكة البحرين، اأكرث من 340 عالمة 

عاملية ح�رشية حتت �شقف واحد.
ولي����س هناك اأ�شه���ل من اختي���ار الهدية 
املثالي���ة لالأحباء من “�شيت���ي �شنرت البحرين” 
�ش���واء اأكان���ت الهدي���ة املطلوبة م���ن العطور 
العاملي���ة اأم ال�شوكوالت���ة الفاخرة اأم الهواتف 
الذكي���ة اأم حقائ���ب الي���د اأم املجوه���رات اأم 

املالب�س الريا�شية وغري ذلك الكثري. 
وللذين يحتارون كل عام يف اختيار الهدايا 
املثالية الأحبائهم، هناك بطاقة “هديتي” من 
�شيتي �شنرت البحرين التي تعترب مثالية لهذه 
املنا�شبة. وعند ����رشاء بطاقة “هديتي” بقيمة 
30 ديناًرا اأو اأكرث يح�شل املت�شوق فوًرا على 
علبة حلوي���ات خا�شة به���ذه املنا�شبة. وخالل 
الف���رتة م���ن 12 اإل���ى 14 فرباي���ر يتاأهل كل 
من يت�شوق بقيمة 30 دين���اًرا اأو اأكرث لفر�شة 
الفوز ببطاقة هدايا بقيمة 500 دينار، و�شيتم 
ا.  �شحب اأ�شماء ثالثة فائزين حمظوظن يوميًّ

وتن����رش “ماج���د الفطي���م” اأج���واء املحب���ة 
والبهجة عل���ى امتداد مراكز الت�ش���وق التابعة 
لها يف البحرين واالإمارات وُعمان، وتزخر مراكز 

الت�ش���وق التابع���ة له���ا بالكثري م���ن العرو�س 
اخلا�شة والهدايا املثالية خالل �شهر فرباير.

�شارك���ت �رشك���ة يو�ش���ف خلي���ل املوؤي���د 
واأوالده؛ الوكي���ل احل����رشي ل�شي���ارات ني�شان 
واإنفينيت���ي يف مملك���ة البحري���ن، يف مهرج���ان 
البحرين لل�شيارات 2018 الذي عقد موؤخًرا يف 
خلي���ج البحرين يف الفرتة من 17 اإلى 27 يناير 

 .2018
وعر�ش���ت اأحدث املوديالت م���ن �شيارات 

ني�شان و�شيارات اإنفينيتي. 
كما كانت �شاحة �رشكة يو�شف خليل املوؤيد 
واأوالده االأبرز يف مهرج���ان البحرين لل�شيارات 
لل�شن���ة الثانية، حيث قدمت ل���زوار املهرجان 
���ا جذاب���ة تتيح له���م فر�ش���ة اقتناء اأي  عرو�شً
من �شي���ارات ني�شان واإنفينيت���ي بتخفي�شات 
ح�رشية من خالل عر����س التخفي�شات ال�شنوي 

الثاين لل�رشكة.
واأقام مهرج���ان البحرين لل�شيارات 2018 
حت���ت رعاية حماف���ظ العا�شم���ة ال�شيخ ه�شام 
بن عبد الرحمن اآل خليفة، وكان املهرجان من 
اأ�شخم مهرجانات ال�شيارات يف مملكة البحرين، 
اإذ وفر من�شة تفاعلية فريدة من نوعها لرواد 
�شناع���ة ال�شيارات لعر����س اإجنازاته���م وبناء 

العالقات وا�شتك�ش���اف فر�س االأعمال وتبادل 
اخلربات. 

و�شهد مهرجان البحري���ن لل�شيارات الذي 

نظم كج���زء من الن�شخ���ة الرابعة م���ن مهرجان 
البحري���ن تت�شوق، ا�شتقطاب اأكرث من 40 األف 

زائر من داخل اململكة وخارجها.

“زين” تستضيف طالب “الحكمة الدولية”

““المؤيد للسيارات” توزع الجوائز على الرابحين 

“اإلصالح” تزور معرض األسر المنتجة 

ا�شت�شاف���ت �رشك���ة زي���ن البحري���ن 
�شتة طالب من مدر�ش���ة احلكمة الدولية 
يف اإطار برنام���ج �شامل للخ���ربة العملية 

ا�شتمر على مدار اأ�شبوع كامل. 
وحظ���ي الطالب الذي���ن ينتمون اإلى 
ال�شف الثاين ع�رش بفر�شة مميزة لتجربة 
اأج���واء الثقافة الداخلي���ة بال�رشكة، وذلك 
من خ���الل العمل يف اأق�شامه���ا املختلفة، 
مب���ا يف ذل���ك مرك���ز االت�ش���ال والتجزئة 
والت�شوي���ق والتقني���ة وغريه���ا. كما مت 

اإطالعه���م عل���ى عر����س ع���ام لتقني���ات 
االت�ش���االت الال�شلكي���ة املتنقلة، ف�شال 

عن زيارة بدالة ال�رشكة. 
ع���دة  يف  الط���الب  �ش���ارك  كذل���ك، 
ور����س تعليمي���ة، مب���ا يف ذل���ك �شل�شلة 
م���ن الندوات ع���ن امله���ارات ال�شخ�شية 

وتطوير امل�شتقبل املهني. 
ويف نهاي���ة الربنام���ج ح�شل الطالب 
على �شهادات ح�ش���ور من ق�شم املوارد 

الب�رشية ب�رشكة زين البحرين.

قام���ت املوؤيد لل�شي���ارات - املوزع 
احل�رشي ل�شي���ارات ف���ورد ولينكولن يف 
مملكة البحري���ن - موؤخ���را بتنظيم حفل 
توزيع جوائز عل���ى الفائزين امل�شاركن 
يف م�شابقة املهارات ال�شنوية لل�شيارات.
واأقيم هذا احلدث يف معر�س املوؤيد 
لل�شيارات الكائن يف �شرتة، حيث قامت 
مدي���ر اإداري يف جمموع���ة �رشكات يو�شف 
املوؤي���د،  من���ى  واأوالده  املوؤي���د  خلي���ل 

بتوزيع اجلوائز على الفائزين يف م�شابقة 
املهارات من بن م�شت�شاري املبيعات، 
الغي���ار، وم�شت�شاري  وم�شت�شاري قط���ع 
ال�شيانة والفنين يف فورد وكويك لن.
ح����رش حفل التوزي���ع املدير العام يف 
املوؤي���د لل�شي���ارات ماري���و دي كو�شتا، 
اإ�شافة اإل���ى االإدارة العلي���ا من جمموعة 
����رشكات يو�شف خلي���ل املوؤي���د واأوالده 

واملوؤيد لل�شيارات. 

يف اإط���ار دعم وتن�شي���ط امل�رشوعات 
االإنتاجي���ة واحلرفية، ق���ام وفد من اإدارة 
االأ����رش املنتجة بجمعي���ة االإ�ش���الح موؤخًرا 
بزيارة ميدانية ملعر�س االأ�رش املنتجة يف 

�شوق التنن.
وقال���ت رئي�ش���ة اإدارة االأ�رش املنتجة 

من���ى الكوهج���ي اإن هذه الزي���ارة تهدف 
اإلى التعرف عن ق���رب على هذا امل�رشوع 
ور�ش���د احتياجات االأ����رش املنتجة بهدف 
تطوي���ر عمله���ا واالرتق���اء بها، م���ن اأجل 
تعزي���ز دورها و�شم���ان ا�شتمراريتها يف 

العمل واالإنتاج.



يويل االتح��اد املليك للفروس��ية وس��باقات 
القدرة اهتامًما كبريًا بتحقيق أقىص درجات 
النجاح يف بطول��ة كأس جاللة امللك للقدرة 
والتي تقام منافساتها بقرية البحرين الدولية 
للقدرة يوم الس��بت القادم املوافق 17 من 
ش��هر فرباير الجاري، برعاي��ة مجموعة جي 
إف أت��ش املالية )GFH(، وم��ازال االتحاد 
يواص��ل تحضرياته الس��تقبال أقوى بطوالت 
وسباقات موسم القدرة الحايل والذي ينتظر 
أن يش��هد أكرب عدد من الفرس��ان املشاركني 

من البحرين واإلمارات.
وحول ه��ذه االس��تعدادات أوض��ح غالب 
العلوي أم��ني رس االتحاد املليك للفروس��ية 
وس��باقات القدرة أن مجل��س إدارة االتحاد 

وبرئاس��ة نائب رئيس املجلس األعىل للبيئة 
سمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة وضع 
اس��راتيجية خاص��ة لتحقيق كاف��ة عوامل 
النجاح لهذا السباق الكبري والذي يحمل اساًم 
عزيزًا وغالًيا عىل الجميع اسم سيدي حرضة 
صاح��ب الجاللة املل��ك املفدى، وتتس��ارع 
درج��ات االس��تعدادات مع اق��راب موعد 
البطول��ة، حي��ث رفعت اللج��ان العاملة يف 
البطولة درجة استعداداتها للسباق املرتقب، 
ك��ام ش��ارفت معظ��م اللجان ع��ىل وضع 
ملساتها األخرية عىل استعداداتها وجاهزيتها 
للسباق. وقال العلوي “االستعدادات مبكرة 
لهذا الحدث الريايض املهم، فبتوجيهات من 
رئيس االتحاد املليك س��مو الشيخ فيصل بن 

راشد آل خليفة تم وضع خطة واسراتيجية 
خاص��ة لتحقي��ق أعىل مع��دالت النجاح يف 
هذا الح��دث الري��ايض الفريد م��ن نوعه، 
فالبطول��ة تحمل اس��اًم عزي��زًا وغالًيا عىل 
الجميع، وقد كانت االنطالقة للموسم الحايل 
ناجحة وحققت األه��داف املرجوة، وحقق 
الفرس��ان نتائج رائعة وشهدنا رسعات عالية 
يف مختل��ف مراحل الس��باقات، وقد ناقش 
مجل��س اإلدارة يف اجتامعات��ه املاضية كافة 
الرتيب��ات املتعلقة الخاص��ة بالبطولة مثل 
اللجان البيطرية والتحكيمية وخطوط السري 
وغريها من األمور املهمة يف سباقات القدرة، 
وس��يتم توفري كافة الخدمات التي يحتاجها 
الفرس��ان خالل الس��باق، والتي تس��اهم يف 

نجاح السباق ومتيزه، 
وستقام منافس��ات بطولة كأس جاللة امللك 
املف��دى لقدرة ع��ىل مدى يوم��ي الجمعة 
والسبت القادمني، حيث يشهد يوم الجمعة 
من الس��اعة الس��ابعة وحتى الثامنة صباًحا 
الفحص البيط��ري األويل للخيول املش��اركة 
يف الس��باق التأهي��يل املحيل ملس��افة 40 و 
80 كيلوم��رًا والدويل ملس��افة 80 كيلومرًا، 
وم��ن الس��اعة الثالثة عرًصا وحتى الس��اعة 
الرابع��ة والنص��ف عرًصا الفح��ص البيطري 
األويل للخيول املشاركة يف سباق كأس حرضة 
صاحب الجاللة امللك املفدى الدويل ملسافة 
120 كيلومرًا للعموم والناشئني الذي ينطلق 
صباح السبت عند الساعة السابعة والنصف. 

وتتضم��ن مراح��ل الس��باق 120 كيلوم��رًا 
للعم��وم والناش��ئني، املرحل��ة األوىل )ل��ون 
أحمر( ملس��افة 40 كيلومرًا، املرحلة الثانية 
)لون أزرق( ملس��افة 30 كيلوم��رًا، املرحلة 
الثالث��ة )لون أخ��رض( ملس��افة 30 كيلومرًا 
واملرحل��ة الرابعة )لون أصفر( ملس��افة 20 
كيلومرًا، مراحل سباق 80 كيلومرًا التأهييل 
الدويل والتأهييل املحيل املرحلة األوىل )لون 
أحمر( ملس��افة 40 كيلومرًا، املرحلة الثانية 
)ل��ون أبيض( ملس��افة 20 كيلومرًا واملرحلة 
الثالث��ة )لون أبي��ض( ملس��افة 20 كيلومرًا، 
مراحل س��باق 40 كيلومرًا التأهييل املحيل 
املرحل��ة األوىل )ل��ون أحم��ر( ملس��افة 40 

كيلومرًا.

العلوي: حريصون على تحقيق أعلى معدالت النجاح في السباق  
استعدادات االتحاد الملكي تتواصل لكأس الملك للقدرة

تغطية         اللجنة اإلعالمية 

غالب العلوي
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برعاية
FEI CEI 2* 120KM, FEI CEI JY 2* 120KM, CEN 120KM

CEI 1* 80 KM, CEN 80KM & CEN 40KM
SATURDAY, 17TH FEBRUARY 2018

رفع��ت رئيس اللجنة النس��ائية باالتحاد 
البحرين��ي لك��رة القدم الش��يخة حصة 
بن��ت خال��د آل خليفة، خال��ص التهاين 
والتربي��كات إىل مقام القيادة الرش��يدة 
وذلك مبناس��بة تحقيق مملكة البحرين 
املرك��ز األول يف بطولة األندي��ة العربية 
الخامس��ة للس��يدات الت��ي اختتمت يف 
الشارقة بدولة اإلمارات العربية املتحدة، 
بع��د أن حققت س��يدات البحرين  12 
ميدالي��ة ذهبي��ة جعلته��ن يف ص��دارة 
الع��ام لألندي��ة املش��اركة يف  الرتي��ب 

البطولة.
ك��ام هنأت الش��يخة حصة بن��ت خالد، 
رئيس��ة املجل��س األعىل للم��رأة صاحبة 
السمو املليك األمرية سبيكة بنت إبراهيم 
آل خليف��ة قرينة عاهل الب��الد املفدى، 
وممث��ل جالل��ة امللك املف��دى لألعامل 
الخريية وش��ؤون للشباب رئيس املجلس 
األعىل للش��باب والرياضة رئيس اللجنة 
االوملبية البحرينية سمو الشيخ نارص بن 
حم��د آل خليفة، به��ذا اإلنجاز الريايض 

الجديد الذي جاء عىل مستوى السيدات، 
ويؤكد املكان��ة املرموقة التي تتمتع فيها 
رياض��ة املرأة يف مملك��ة البحرين والتي 
جعل��ت من بط��الت اململكة يتس��يدن 
البطول��ة العربي��ة يف مختل��ف األلعاب 

الرياضية.
ونوه��ت الش��يخة حص��ة بن��ت خالد 

بالجه��ود الحثيثة التي تبذلها الش��يخة 
حي��اة بنت عبدالعزي��ز آل خليفة عضو 
مجل��س إدارة اللجنة األوملبية البحرينية 
يف س��بيل االرتق��اء برياض��ة امل��رأة يف 

اململكة.
وقالت الش��يخة حصة بن��ت خالد: “إن 
ه��ذا اإلنج��از الجدي��د مل يتحق��ق لوال 
الرعاي��ة الكبرية التي يحظ��ى بها قطاع 
الرياض��ة والش��باب م��ن ل��دن القيادة 
الحكيمة، كام أن املرأة يف املجال الريايض 
ا من قبل قرينة عاهل  تنال اهتامًما خاصًّ
البالد املفدى التي تويل العنرص النس��ايئ 

رعاية كبرية يف شتى املجاالت”.
وأك��دت الش��يخة حصة بن��ت خالد أن 
الرؤية التي دش��نها س��مو الشيخ نارص 
بن حم��د آل خليفة أمثرت عن إنجازات 
باه��رة يف فرة وجيزة من تس��ميته عام 
2018 بعام “الذهب فقط”، مش��رية إىل 
أن القطاع الريايض يشهد نقلة نوعية يف 
ظل قيادة س��مو الش��يخ نارص بن حمد 

آل خليفة.

حصة بنت خالد: تطور رياضة المرأة 
بفضل رعاية قرينة عاهل البالد 

السقوط األول ليد األهليالبديع والحالة يحافظان على صدارة “الثانية”

حصة بنت خالد

اتحاد الكرة       المركز اإلعالمي

البالد سبورتأحمد مهدي

رفع��ت عضو املجل��س األعىل للش��باب 
والرياض��ة، عض��و مجل��س إدارة اللجنة 
األوملبية البحرينية، رئيس��ة لجنة رياضة 
امل��رأة الش��يخة حي��اة بن��ت عبدالعزيز 
آل خليفة أطيب الته��اين والتربيكات إىل 
القيادة الرش��يدة، وإىل قرينة عاهل البالد 
رئيس��ة املجل��س األعىل للم��رأة صاحبة 
السمو املليك األمرية سبيكة بنت إبراهيم 
آل خليف��ة، وممثل جالل��ة امللك لألعامل 
الخريية وش��ؤون الش��باب رئيس املجلس 
األعىل للش��باب والرياض��ة رئيس اللجنة 
األوملبية البحرينية س��مو الشيخ نارص بن 
حم��د آل خليفة، والنائ��ب األول لرئيس 
املجلس األعىل للش��باب والرياضة، رئيس 
االتح��اد البحريني أللعاب القوى س��مو 
الش��يخ خالد بن حمد آل خليفة، مبناسبة 
ف��وز مملكة البحري��ن باملرك��ز األول يف 
الرتي��ب العام لج��دول امليداليات بدورة 
األلعاب الرابعة لألندية العربية للسيدات 
والت��ي اختتم��ت مؤخرًا بإمارة الش��ارقة 
بدول��ة اإلمارات العربي��ة املتحدة، وذلك 

بحصول األندية الوطنية عىل 26 ميدالية 
ملونة بينها 12 ذهبية و6 ميداليات فضية 

و8 برونزية.
وأش��ادت الش��يخة حياة بنت عبدالعزيز 
بدع��م واهت��امم وزير ش��ؤون الش��باب 
والرياضة هش��ام الجودر والذي مل يدخر 
أي جه��د يف توف��ري كافة أش��كال الدعم 

واملساندة لهذه املشاركة العربية والحرص 
عىل متابع��ة البعث��ة البحريني��ة وتوفري 
مختلف س��بل الراحة لها، األمر الذي كان 

له بالغ األثر يف تحقيق هذا اإلنجاز.
وأك��دت أن هذا اإلنج��از التاريخي الذي 
يتحق��ق للم��رة األوىل للرياضة البحرينية 
بش��كل عام والرياضة النس��ائية بش��كل 
خاص عىل مس��توى املشاركة يف الدورات 
العربي��ة، مث��رة لدع��م القيادة الرش��يدة 
وينس��جم مع الرعاية الدامئة التي يوليها 
س��مو الش��يخ نارص بن حم��د آل خليفة 
للحركة الرياضية واهتامم س��موه الدائم 
برياضة امل��رأة لتكون رشيكا أساس��يا يف 
صناع��ة اإلنج��ازات ع��ىل حد س��واء مع 

الرجل.
ك��ام أوضح��ت أن ه��ذا اإلنج��از يعترب 
تجسيًدا حقيقيًّا لشعار سمو الشيخ نارص 
ب��ن حم��د آل خليفة عىل الع��ام الجاري 
2018 “عام الذهب فقط” بعدما أحرزت 
العباتن��ا 12 ميدالي��ة ذهبي��ة وضعتنا يف 

مقدمة الرتيب العام.

حياة بنت عبدالعزيز تهنئ 
القيادة بإنجاز عربية السيدات

حياة بنت عبدالعزيز 

 ضاحية السيف       اللجنة األولمبية

رف��ع األم��ني الع��ام للمجل��س األعىل 
للش��باب والرياضة الش��يخ سلامن بن 
إبراهي��م آل خليف��ة خال��ص الته��اين 
الرش��يدة  القي��ادة  إىل  والتربي��كات 
مبناس��بة تحقي��ق مملك��ة البحري��ن 
للمركز األول يف الرتي��ب العام لدورة 
ألعاب األندية العربية للسيدات والتي 

اختتمت أمس يف الشارقة.
وأكد الشيخ سلامن بن إبراهيم أن هذه 

االنج��از الباهر يعكس دع��م القيادة 
الرشيدة للحركة الرياضية بصورة عامة 
ورياضة السيدات عىل وجه الخصوص 
الرش��يدة  القيادة  توجيه��ات  ويرجم 
برضورة ترس��يخ مكان��ة البحرين عىل 

الخارطة الرياضية العربية. 
كام هنأ الش��يخ س��لامن بن إبراهيم 
ممثل جالل��ة امللك لألع��امل الخريية 
وشؤون الشباب رئيس املجلس األعىل 

للش��باب والرياض��ة رئي��س اللجن��ة 
االوملبية البحرينية س��مو الشيخ نارص 
ب��ن حم��د آل خليف��ة به��ذا اإلنجاز 
امل��رف، الفًت��ا إىل أن دع��م س��موه 
ومتابعت��ه املس��تمرة ملش��اركة أندية 
البحرين يف الدورة كان له أطيب األثر 
يف  تحقي��ق العبات البحري��ن للمركز 
األول عىل املس��توى العريب يف مكسب 

كبري للرياضة النسائية البحرينية.

وأش��ار الشيخ س��لامن بن إبراهيم أن 
اإلنجاز الع��ريب الكبري يرج��م بصورة 
عملية توجيهات سمو الشيخ نارص بن 
حمد يف مس��رية ع��ام “الذهب فقط” 
خصوًص��ا بع��د تحقي��ق 12 ميدالية 
ذهبي��ة يف مختل��ف األلع��اب، مؤكًدا 
أن التطور امللح��وظ يف حصاد مملكة 
البحرين يف النس��خة الحالي��ة للدورة 
يجس��د التط��ور املتنامي يف مس��توى 

الرياضة النس��ائية يف اململكة وقدرتها 
عىل بلوغ أعىل املراتب يف التظاهرات 

الرياضية الخارجية. 
وأش��اد الش��يخ س��لامن ب��ن إبراهيم 
بالجه��ود املتمي��زة الت��ي بذلتها بعثة 
مملكة البحرين برئاس��ة الشيخة حياة 
بنت عبدالعزيز آل خليفة باإلضافة إىل 
الجه��ود التي بذلتها العبات األندية يف 

هذا املحفل الريايض العريب. 

سلمان بن إبراهيم: اإلنجاز الباهر يترجم رعاية القيادة  
منوها بدعم ناصر بن حمد المشاركة في عربية السيدات 

المنامة       األمانة العامة للمجلس األعلى للشباب والرياضة 

سلمان بن إبراهيم 

حافظ فريقا البديع والحالة عىل صدارة دوري الدرجة الثانية 
لك��رة القدم بعد فوزهام عىل البحري��ن واالتفاق عىل التوايل، 
يف اللقاءين اللذين أقيام مس��اء أمس ضمن افتتاح الجولة 11 

من املسابقة.
يف اللقاء األول عىل اس��تاد النادي األهيل، متكن 
البديع من خطف فوز مثني أمام البحرين بهدف 
جاء من أقدام الالعب الش��اب أحمد الروقي 
ال��ذي وقع عىل هدف الف��وز يف الدقيقة )29( 

من زمن املباراة.
وع��ىل ملعب مدينة حم��د يف املب��اراة الثانية، 

حقق الحالة فوزا كبريا عىل االتفاق بس��تة أهداف 

مقابل واحد.
وس��جل للحالة محم��د النعار )3 أه��داف(، محمود إبراهيم 
واملح��رف فوفانا والعب االتفاق ل��ؤي بالخطأ يف مرماه، فيام 

سجل لالتفاق الالعب راشد الحاييك.
وبن��اء عىل نتائج أم��س، فإن البدي��ع والحالة وصال 
للنقط��ة )25(، فيام تجمد رصيد البحرين عند )11( 

نقطة واالتفاق ال زال األخري من دون أي نقطة.
وتس��تكمل منافس��ات الجولة اليوم )األربعاء( عرب 
لقاءين البسيتني )17 نقطة( مع سرة )8 نقاط( عىل 
استاد األهيل، التضامن )8 نقاط( مع قاليل )9 نقاط( 

عىل ملعب مدينة حمد.

ُمني فري��ق النادي األه��يل األول لك��رة اليد بطعم 
الهزمية األوىل يف الدور التمهيدي لدوري أندية الدرجة 

األوىل لك��رة اليد، أمام فريق باربار بنتيجة 
)27/24( يف املباراة التي أقيمت أمس 

لحساب الجولة التاسعة.
وكان فريق األهيل قد أنهى الشوط 
ه��دف  بف��ارق  متقدم��اً  األول 
أصب��ح رصيد  )12/13(، وبذل��ك 
بارب��ار 23 نقط��ة يف املركز الثاين 

في��ام أصبح رصيد األهيل 20 نقطة 
وتخلف للمركز الثالث.

ويف املب��اراة األوىل خ��رج فريق��ا البحري��ن وتوبيل 
بنقطت��ني لكل منهام إثر نتيج��ة التعادل التي انتهت 
عليها مواجهتهام )26/26( بعدما تقدم توبيل 
بالش��وط األول )15/14(. وبذل��ك أصبح 

رصيدا الفريقني 13 نقطة لكل منهام.
وتختت��م مواجه��ات الجول��ة الي��وم 
يجم��ع  بلق��اء وحي��د  )األربع��اء( 
التضام��ن )8 نق��اط( م��ع فريق أم 
الحصم )13 نقطة( يف متام الس��اعة 
7 مس��اًء عىل صالة اتح��اد اللعبة بأم 

الحصم.



أش��اد وزير األش��غال وش��ؤون البلديات 
والتخطيط العمراين عصام خلف بالتوجيه 
الصادر من رئيس الوزراء صاحب الس��مو 
املليك األمري خليفة بن س��لامن آل خليفة 
باختي��ار ي��وم الثالث��اء 13 فرباي��ر 2018 
)يوًم��ا رياضيًّ��ا وطنيًّا ململك��ة البحرين( 
وبأن يخصص نصف يوم عمل للنشاطات 

الرياضية. 
ون��ّوه الوزير بالتوجيه الصادر من س��مو 
رئيس الوزراء إىل كل ال��وزارات والهيئات 
الحكومية مبا يتيح للموظفني املشاركة فيها 

لتحقيق ما يه��دف إليه هذا اليوم رياضيًّا 
وصحيًّ��ا واجتامعيًّا. وق��د احتفلت وزارة 
األش��غال وش��ؤون البلدي��ات والتخطيط 
العمراين بهذا اليوم مبقر الوزارة مبش��اركة 
موظفيه��ا، حيث تضمن مح��ارضة ركزت 
ع��ى )أهمية رياضة الدف��اع عن النفس( 
تلته��ا عروض لرياضة الدف��اع عن النفس 

وبعدها ماراثون ميش مبجمع االفنيوز. 
وأكد الوزير أهمية جعل الرياضة س��لوك 
حياة يومي يتم مامرس��تها باس��تمرار وال 
تقترص ع��ى يوم واح��د فق��ط. مبيًنا أن 

اليوم الريايض للمملكة يهدف الرتكيز عى 
أهمي��ة الرياضة وتعري��ف جميع الفئات 
املجتمع برضورة تبني نشاط بدىن منتظم 
طوال العام مبا يهدف يف النهاية إىل التمتع 

بصحة جيدة خالية من األمراض.
من جهتها، تنوعت الفعاليات التي أقامتها 
“ش��ؤون البلدي��ات” بدًءا من مس��ريات 
للم��يش يف مختل��ف مناط��ق البحري��ن 
مبش��اركة وكيل ش��ئون البلديات الدكتور 
نبيل محمد أبو الفتح وعدد من املسئولني 
يف الوزارة مبش��اركة موظفو ال��وزارة، كام 

صاحب مس��رية امليش عدد من األنش��طة 
الرياضية تح��ت إرشاف عدد من املدربني 
املتخصصني، باإلضافة إىل تقديم الوجبات 

الصحية املجانية.
كام نّظمت ال��وزارة فحًصا طبيًّا ملوظفيها 
بالتعاون مع مستشفى اإلرسالية األمريكية 
ال��ذي ش��ارك ال��وزارة مش��كورًا يف هذه 
الفعالي��ة املهمة من خ��الل إجراء فحص 
لنس��بة ال��دم والضغط ونس��بة الس��كر. 
وراف��ق الفعالي��ة معرض مصغر لس��وق 

املزارعني.

خلف: أهمية جعل الرياضة سلوك حياة يوميا 
المنامة      وزارة األشغال 

جانب من فعالية وزارة األشغال 

األربعاء 14 فبراير 2018 
28 جمادى األولى 1439
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الخلي��ج لصناع��ة   قام��ت رشك��ة 
البرتوكياموي��ات بتنظيم يوم ريايض 
حافل خصص ملامرسة رياضة امليش 
وذلك مبشاركة كاّفة موظفي الرشكة.
ت��م تنظيم ه��ذه الفعالّي��ة داخل 
أس��وار مجّم��ع الرشك��ة الصناع��ي 
بهدف التأكيد عى أهمّية مامرس��ة 
الرياضة بصورة عاّمة ورياضة امليش 

بصورة خاّصة.
ة، أشاد  ويف تعليق له بهذه املناس��بّ
رئيس الرشكة عبدالرحمن جواهري 
به��ذه املبادرة الرائع��ة، األمر الذي 
يؤّكد من جدي��د الدعم الالمحدود 
ال��ذي تقدم��ه القي��ادة الرش��يدة 
للرياض��ة بص��ورة عاّم��ة، والحرص 
الكب��ري ع��ى جعلها أس��لوب حياة 

لكاّفة أفراد املجتمع، وليس س��لوًكا 
مرتبًطا بالشباب فقط، وذلك إدراًكا 
من القيادة الكرمية بأهمية مامرسة 

الرياض��ة وارتب��اط ذل��ك بتعزي��ز 
الصّح��ة العام��ة لألف��راد واملجتمع 

بصورة عاّمة.

بناًء ع��ى توجيهات رئيس الوزراء 
صاحب السمو املليك األمري خليفة 
ب��ن س��لامن آل خليف��ة، وبدعم 
م��ن  ممثل جالل��ة امللك لألعامل 
الخريية وش��ئون الش��باب رئيس 
والرياضة  للشباب  األعى  املجلس 
رئيس اللجن��ة األوملبية البحرينية 
س��مو الش��يخ نارص بن حمد آل 
العاصمة  أقامت محافظة  خليفة، 
مبناس��بة ي��وم البحري��ن الريايض 
فعالي��ة جامهريية تضمنت جملة 
م��ن الرياضات املختلفة ش��ملت 
)رياض��ة امل��يش - متاري��ن إطالة 
– والفحوص��ات الطبي��ة لجمي��ع 
الفئ��ات العمرية من الجنس��ني( 
وذلك ي��وم أمس الثالث��اء بنادي 

النجمة الري��ايض يف الجفري وذلك 
لتحقي��ق ما يهدف إليه هذا اليوم 
رياضيًّا وصحيًّ��ا واجتامعيًّا ويعّزز 
مفهوم الرياض��ة والصحة ويحقق 
الوعي بأهمية الرياضة ودورها يف 

حياة الفرد واملجتمع.
وم��ن ه��ذا املنطلق، ق��د أعلنت 
مس��بًقا  العاصم��ة  محافظ��ة 

جاهزيته��ا الكاملة للمش��اركة يف 
ه��ذا الي��وم الري��ايض البحريني، 
محافظة  محاف��ظ  وج��ه  حي��ث 
ب��ن  هش��ام  الش��يخ  العاصم��ة 
اللجان  خليف��ة  آل  عبدالرحم��ن 
للمش��اركة  املنظم��ة االس��تعداد 
لضامن تحقيق النجاح املنشود من 

هذه الفعالية الرياضية الوطنية.

جواهري: تحقيًقا ألهداف 
التنمية البشرية المستدامة

محافظ العاصمة: ترجمة دعم 
الحكومة لرفع مستوى الصحة 

لقطة من فعاليات شركة جيبك

جانب من فعالية محافظة العاصمة

جانب من فعالية وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

لقطة لفعالية األوقاف الجعفرية

جانب من فعالية جرافيتي

من فعالية سفارة البحرين في السعودية

جانب من فعالية وزارة العمل والتنمية االجتماعية

لقطة لفعالية مجلس الشورى

جانب من فعالية جمعية النور للبر

من فعالية سفارة البحرين في مصر

لقطة لفعالية ديوان الخدمة المدنية

جانب من فعالية بلدية الشمالية

من فعالية حقوق اإلنسان

من فعالية سفارة البحرين في اليابان



وبهذه املناسبة، أكد سمو قائد الحرس 
املل��ي أن قوة دف��اع البحرين تؤمن 
بأهمي��ة الرياضة العس��كرية، والتي 
تضمن املحافظة عىل مستوى اللياقة 
البدنية عند منتسبيها، حيث إنها تعد 
من أهم الخصائ��ص الواجب توفرها 
يف املقاتل العس��كري، مشيًدا سموه 
مبا تحظى ب��ه الرياضية العس��كرية 
من دعم ال مح��دود من لدن حرضة 
صاحب الجاللة امللك حمد بن عيىس 
آل خليفة عاهل البالد املفدى القائد 
األع��ىل حفظه الله ورع��اه، ومتابعة 
مس��تمرة من صاحب املعايل املش��ر 
الرك��ن الش��يخ خليفة ب��ن أحمد آل 
خليف��ة القائ��د الع��ام لق��وة دفاع 

البحرين لقطاع الرياضة العسكرية.
وأثنى س��مو قائد الحرس امللي عىل 
املكانة املميزة الت��ي تبوأتها الرياضة 
العسكرية بقوة دفاع البحرين والتي 
تجلت عرب إنجازات رياضية عسكرية 
اإلقليمي��ة  املحاف��ل  يف  متع��ددة 

والدولية.
وتأيت فعاليات اليوم الريايض الوطني 
ململك��ة البحرين تنفي��ذا لتوجيهات 
رئيس الوزراء صاحب الس��مو امللي 
األم��ر خليفة بن س��لامن آل خليفة 
بتخصيص نصف يوم عمل للنش��اط 
الري��ايض وذل��ك لكاف��ة ال��وزارات 

والهيئات الحكومية.

وأع��رب س��موه ع��ن فخ��ره واعت��زازه 
باملشاركة الواس��عة التي شهدتها أنشطة 
وبرامج وفعاليات اليوم الوطني الريايض، 
من قبل املسؤولني واملواطنني واملقيمني، 
وال��ذي يجّس��د الح��رص الكب��ر منهم 
عىل تفعيل قرار رئي��س الوزراء صاحب 
الس��مو امللي األمر خليفة بن س��لامن 
آل خليف��ة بتخصيص نص��ف يوم عمل 
ملامرسة النش��اط الريايض، مؤكًدا سموه 
أن تفاع��ل الجميع يأيت تأكي��ًدا للجهود 
الكب��رة التي بذلها س��مو الش��يخ نارص 
بن حمد آل خليف��ة العتامد إقامة هذه 

الفعالي��ة، والتي تأيت ترجمة للقرار الذي 
اتخذه س��موه مع إخوانه رؤساء اللجان 
االوملبي��ة ب��دول مجلس التع��اون لدول 
الخلي��ج العربية بتخصيص يوم ريايض يف 
كل دولة خليجية يف ش��هر فرباير من كل 
عام، من أجل تعزيز الجهود الرامية نحو 
زي��ادة الوعي بأهمية مامرس��ة الرياضة 
واعتبارها منط حياة صحي، يخدم األفراد 
للحصول عىل جسم س��ليم والوقاية من 

األمراض.
وقد وّجه س��مو الش��يخ خالد بن حمد 
للجن��ة  والتقدي��ر  الش��كر  خليف��ة  آل 

املنظم��ة العليا له��ذه الفعالية برئاس��ة 
األم��ني الع��ام املس��اعد للمجلس األعىل 
للش��باب والرياض��ة أم��ني ع��ام اللجنة 
عبدالرحمن صادق  البحريني��ة  األوملبية 
عس��كر، عىل ما بذلته من جهود متميزة 
س��اهمت يف إبراز وإنجاح هذا الحدث، 
مق��ّدرًا يف الوق��ت ذات��ه جه��ود جميع 
الجهات الرس��مية واملس��اهمني والرعاة 
الذي��ن حرصوا ع��ىل املش��اركة والدعم 
لهذه الفعالية، التي استطاعت أن ترتجم 
العدي��د من األه��داف الرامي��ة لتعزيز 

الرياضة يف املجتمع البحريني.

أكد وزير الداخلية الفريق الركن الش��يخ 
راش��د بن عبدالله آل خليفة أن مشاركة 
ال��وزارة بإداراته��ا كاف��ة يف ه��ذا اليوم 
الوطني، يأيت تجسيدا للرشاكة املجتمعية 
الفاعل��ة، ويف الوقت ذاته، إعالء للرياضة 
كقيم��ة ومامرس��ة له��ا دور رئي��س يف 
تعزي��ز الصحة العامة وتحقيق الس��المة 
املجتمعي��ة، معرب��ا عن ش��كره وتقديره 
للجه��ود الكبرة التي يق��وم بها املجلس 
األعىل للشباب والرياضة واللجنة األوملبية 
البحرينية برئاسة س��مو الشيخ نارص بن 
حم��د آل خليف��ة؛ للنه��وض بالرياض��ة 
وتطوي��ر الحركة الش��بابية ووضعها عىل 
سلم األولويات الوطنية، متمنيا املزيد من 
التوفيق والنجاح يف تحقيق هذه الرسالة 

النبيلة.
وأشاد الوزير بدور االتحاد الريايض لألمن 

العام واملحافظات وإدارات وزارة الداخلية 
كافة التي ش��ارك منتسبوها يف الفعاليات 
الرياضية، التي تم إطالقها بهذه املناسبة، 
ضم��ن برنامج متكامل تضمن املش��اركة 
يف مختلف األنش��طة واأللعاب الرياضية 
التي نظمتها اللجن��ة األوملبية البحرينية 

بالتعاون مع االتحادات الرياضية.

يف س��ياق متص��ل، وتفعيال إلس��رتاتيجية 
الرشاك��ة املجتمعي��ة التي تعم��ل وزارة 
مختل��ف  يف  تفعيله��ا  ع��ىل  الداخلي��ة 
املناس��بات، شاركت الوزارة من خالل كل 
إداراتها يف األنش��طة والفعاليات التي تم 
إطالقه��ا بتوجيهات من وزي��ر الداخلية 
ومتابع��ة حثيثة من رئي��س األمن العام، 

م��ن خالل برنام��ج ري��ايض متكامل، بدأ 
مبامرس��ة رياضة امليش ملسافات متفاوتة 
من جميع منتس��بي الوزارة، فيام شملت 
الفعاليات، العديد من األلعاب الرياضية، 
منها الجري وشد الحبل وكرة القدم وكرة 
السلة والكرة الطائرة، البلياردو، إضافة إىل 

محارضات تثقيفية ومسابقات متنوعة.

قائد الحرس الملكي: “الدفاع” تؤمن بأهمية الرياضة

خالد بن حمد: ترجمة الجهود الرامية لتعزيز الرياضة

وزير الداخلية: أهمية إعالء الرياضة

الرفاع          المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

ش��ارك س��مو العميد الركن الش��يخ نارص بن حمد آل خليفة قائد الحرس امللي، يف فعاليات اليوم الريايض الوطني ململكة البحرين، 
بحضور س��مو الرائد الركن الش��يخ خالد بن حمد آل خليفة قائد قوة الحرس امللي الخاصة، وسمو النقيب الشيخ محمد بن سلامن 

بن حمد آل خليفة، وذلك يف الحرس امللي صباح أمس الثالثاء 13 فرباير2018م. 

هنأ النائب األول لرئيس املجلس األعىل للش��باب والرياضة رئيس االتحاد البحريني أللعاب القوى س��مو الش��يخ خالد بن حمد آل 
خليفة، ممثل جاللة امللك لألعامل الخرية وشؤون الشباب رئيس املجلس األعىل للشباب والرياضة رئيس اللجنة األوملبية البحرينية 
سمو الشيخ نارص بن حمد آل خليفة، مبناسبة نجاح فعاليات #يوم_البحرين_الريايض، الذي نظمته اللجنة األوملبية البحرينية تحت 
شعار #بحريني_ريايض، بالتعاون مع الوزارات والهيئات الحكومية والرشكات الخاصة، بالقرية الرياضية مبدينة عيىس الرياضية يوم 

الثالثاء املوافق الثالث عرش من فرباير.

 أسبوع حافل 
لـ “هيئة المعلومات”  

 شاركت هيئة املعلومات 
والحكومة اإللكرتونية موظفيها 

لالحتفاء بهذه املناسبة من 
خالل تنظيم نشاط رياضة 
امليش لجميع املوظفني يف 

منتزه األمر خليفة بن سلامن، 
بتواجد اختصايّص عالج طبيعي 
للنساء والرجال من مستشفى 

الرشق األوسط، وذلك يوم 
أمس مبشاركة مسؤويل الهيئة 
ومنسوبيها من جميع األفرع.

وحرًصا عىل تعزيز مفهوم 
الرياضة والتعريف بآثارها 

اإليجابية عىل الصحة الجسدية 
والنفسية، حرصت الهيئة عىل 

تقديم برنامج ميتد ملدة أسبوع 
كامل، اشتمل عىل مجموعة من 

الفعاليات واألنشطة الرياضية 
تضمنت محارضات حول اللياقة 

البدنية والتغذية الصحية 
والصحة إىل جانب تقديم 

حصص رياضية يف الفرتة املسائية 
يف أحد النوادي. هذا وسيتم 
إطالق مسابقة الرابح األكرب 
لخسارة الوزن يوم الخميس 

وسيفتح الباب فيها للتنافس بني 
جميع منتسبي الهيئة عىل أن 

يتم اإلعالن عن الفائز يف وقت 
الحق من العام.

منتسبو ديوان سمو 
رئيس الوزراء يشاركون

تنفيًذا للتوجيهات الكرمية من 
رئيس الوزراء صاحب السمو 

امللي األمر خليفة بن سلامن 
آل خليفة بتخصيص يوم 13 من 

فرباير من كل عام يوما رياضيا 
للبحرين، شارك منتسبو مختلف 

إدارات ديوان صاحب السمو 
امللي رئيس الوزراء أمس، يف عدد 
من األنشطة والفعاليات الرياضية 

التي نظمها الديوان، مبجمع 
األفنيوز التجاري يف املنامة.

وشملت الفعاليات الرياضية 
مامرسة رياضة امليش واالطالع 
عىل أنشطة وأساسيات رياضة 

املالكمة، إضافة إىل جولة بحرية 
يف منطقة خليج البحرين.

وعرب منتسبو ديوان صاحب 
السمو امللي رئيس الوزراء عن 
تقديرهم وامتنانهم لتوجيهات 

سموه السديدة يف تخصيص يوم 
ريايض للبحرين؛ ترسيخا ألهمية 

مامرسة الرياضة وأثرها يف الحفاظ 
عىل الصحة العامة، وتعزيز 

اإلنتاجية.
ويغتنم منتسبو ديوان صاحب 

السمو امللي رئيس الوزراء هذه 
املناسبة التي تسهم يف إضفاء 
الروح اإليجابية عىل املوظفني 

لرفع أسمى آيات الوالء للقيادة 
الحكيمة واالعتزاز بشعب 

البحرين الويف.

لقطات من فعاليات الحرس الوطني

سمو الشيخ خالد بن حمد 

وزير الداخلية يتوسط أفراد الوزارة المشاركين باليوم الرياضي

لقطة الحتفالية منتسبي الديوان 

األربعاء 14 فبراير 2018 
28 جمادى األولى 1439

العدد 3410
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كام ش��ارك أيًضا يف اليوم الريايض 
ومدي��رو  املس��اعدون  ال��وكالء 
األقس��ام  ورؤس��اء  اإلدارات 
وموظفي ال��وزارة والذين تفاعلوا 
مع األنش��طة والربام��ج الرياضية 

املقدمة.
وتضم��ن الي��وم الري��ايض لوزارة 
شؤون الش��باب والرياضة والذي 
ش��هد مش��اركة واس��عة من قبل 
م��ن  ال��وزارة، حزم��ة  موظف��ي 
والحركي��ة،  الرياضي��ة  األنش��طة 
ال��وزارة للموظفني  حيث نظمت 
سداس��يات الك��رة الطائ��رة وكرة 
القدم، باإلضافة إىل برامج رياضية 
متنوعة منها امليش ومتارين بدنية.
ويف خت��ام برنام��ج املوظفني قام 
وزير ش��ؤون الش��باب والرياضة 
مس��ابقة  يف  الفائزي��ن  بتكري��م 

سداسيات كرة القدم والطائرة.

أما برنامج املوظفات التي أقيم يف 
مركز املحرق الش��بايب النموذجي، 
ماراث��ون  برام��ج  تضم��ن  فق��د 
امليش، وألعاب وأنش��طة رياضية 
ومس��ابقات تنافس��ية باإلضاف��ة 
والرياضات  الفردي��ة  األلعاب  إىل 
الرتاثي��ة ويف خت��ام الربنام��ج تم 

تتويج الفائزين باملسابقات.
وبهذه املناسبة، أكد هشام الجودر 
الش��باب  ش��ؤون  وزارة  ح��رص 
والرياض��ة تنفيذ الربامج الرياضية 
املتنوعة مبا يتوافق مع توجيهات 
رئي��س ال��وزراء صاحب الس��مو 
املليك األمري خليفة بن سلامن آل 
خليفة بتخصيص نصف يوم عمل 
للنش��اط الريايض وتنظيم أنشطة 
حركي��ة ودعوة ممثل جاللة امللك 
لألعامل الخريية وش��ئون الشباب 
للش��باب  األعىل  املجل��س  رئيس 

والرياضة رئي��س اللجنة االوملبية 
البحرينية س��مو الشيخ نارص بن 
حمد آل خليفة بالتفاعل اإليجايب 
مع الي��وم الريايض وتنظيم حزمة 

من الربامج املتنوعة.
وأعرب الوزير ع��ن تقديره البالغ 
الوزارة عىل  ملوظفي وموظف��ات 
الي��وم  يف  الواس��عة  مش��اركتهم 
والتفاعل مع  الوطن��ي  الري��ايض 
الربام��ج الت��ي قدمته��ا ال��وزارة 
العامة  لتتواف��ق م��ع األه��داف 
أس��لوب  وجعله  الري��ايض  لليوم 
حي��اة يومي، مؤك��ًدا أن موظفي 
وموظفات وزارة ش��ؤون الشباب 
والرياض��ة يدركون متاًم��ا أهمية 
وفوائده��ا  الرياض��ة  مامرس��ة 
اإليجابي��ة األمر الذي س��اهم يف 
نجاح الفعالي��ات التي قدمت يف 

اليوم الريايض.

الصباح��ي  النش��اط  وش��هد 
حضورًا ومتابعة من قبل األمني 
العام املساعد للمجلس األعىل 
للشباب والرياضة األمني العام 
للجن��ة األوملبي��ة عبدالرحمن 

عس��كر، وال��ذي ح��رص عىل 
زيارة الفعالية واملشاركة فيها. 
نش��اًطا  الفعالي��ة  وش��هدت 
قب��ل  م��ن  وكب��ريًا  واضًح��ا 
حرص��وا  الذي��ن  املتطوع��ني 

عىل حرص املش��اركني وعملية 
باإلضافة  للحضور،  التس��جيل 
األنش��طة  ع��ىل  اإلرشاف  إىل 

املختلفة.
 وج��اء دور املتطوعني بارزًا يف 

التواجد  عرب  الفعاليات  إنجاح 
املبك��ر واملتابع��ة املتواصل��ة 
وتقدي��م الدع��م واملس��اندة 
واالحتياج��ات للمش��اركني يف 

األنشطة.

“الشباب والرياضة”.. برامج متنوعة

األولمبية تنظم فعالية صباحية

ضاحية السيف       وزارة شؤون الشباب والرياضة

ضاحية السيف       وزارة شؤون الشباب والرياضة

شارك وزير شؤون الشباب والرياضة هشام الجودر موظفي وزارة شؤون الشباب والرياضة يف فعاليات اليوم الريايض 
الوطني والذي أقيم يف مركز ش��باب مدينة حمد النموذجي، كام أقيمت فعاليات املوظفات يف مركز املحرق الش��بايب 

النموذجي.

نظمت اللجنة األوملبية البحرينية فعالية صباحية ضمن أنش��طة اليوم الريايض ململكة البحرين، وذلك يف نادي املنامة. واش��تملت الفعالية الصباحية التي 
احتضنتها صالة نادي املنامة عىل العديد من األنش��طة الرياضية، وذلك وس��ط حضور ومش��اركة من قبل عدد من املوظفني يف اللجنة ويف املجلس األعىل 

للشباب والرياضة، باإلضافة إىل بعض الرياضيني من الشباب والشابات.

وق��د ش��هدت الفعالية مش��اركة واس��عة من 
مختلف املواطنني واملقيمني مبختلف أعامرهم، 
كام وس��بقها انطالق مس��ابقة الجري لألطفال، 
ال��ذي حظي باهتامم ومش��اركة مختلف طلبة 

وطالبات املدارس الحكومية والخاصة.
بعده��ا، قام الجميع بجول��ة ميدانية يف القرية 
الرياضي��ة اطلع��وا خالله��ا عىل كاف��ة الربامج 
والفعاليات التي تشهدها القرية والتي نظمتها 
االتحادات واللجان الرياضية، وكذلك الفعاليات 
املصاحب��ة من مح��ارضات توعوي��ة وتثقيفية 

ومشاركة من قبل األرس املنتجة.
ويف خت��ام الجولة، قام وزير ش��ؤون الش��باب 
والرياض��ة وأمني عام اللجن��ة األوملبية بتكريم 
املش��اركة  وال��ركات  والهيئ��ات  ال��وزارات 

بفعاليات اليوم الوطني الريايض.

 كسر الروتين 

شهد فعاليات #يوم_البحرين_الريايض مشاركة 
كبرية تق��در بع��رات اآلالف من املس��ؤولني 
بالقطاع الحكومي والخاص واملوظفني ومختلف 
أطياف املجتمع من مواطنني ومقيمني مبختلف 
أعامره��م، والذي��ن ك��روا حاج��ز الروت��ني 
اليوم��ي صب��اح أم��س يف مواق��ع عملهم، من 
خالل االس��تمتاع مبامرس��ة األلع��اب الرياضية 
املختلفة، وذل��ك من خالل الربامج التي أقامتها 
الوزارات والهيئ��ات الحكومية والقطاع الخاص 

واالتحادات األهلية.

 الترويج لجاكرتا  

اس��تغل املجلس األوملبي اآلسيوي فعالية 
فعالية  إلقامة  #يوم_البحرين_الري��ايض، 
الج��ري املرح، التي تأيت من خالل الربامج 
التي طرحه��ا املجلس األوملب��ي للرتويج 
لدورة األلعاب اآلس��يوية املق��رر إقامتها 
بالعاصمة األندويسية جاكرتا يف الفرتة 18 

أغسطس - 2 سبتمرب العام الحايل.

 تنظيم رائع  

متي��زت القري��ة الرياضية التي دش��نتها 
اللجنة األوملبية البحرينية إلقامة فعاليات 
#يوم_البحرين_الريايض، بالتنظيم الرائع 
ال��ذي ج��ذب املش��اركني وزوار القرية، 
والذين اس��تمتعوا مبشاهدة كافة الربامج 
واألنش��طة التي ش��هدتها القرية بصورة 
سلس��ة وسهلة. وقد كان امللفت يف األمر، 
تواجد ومش��اركة مش��اهري “السوش��يل 

ميديا”، منهم: أحمد رشيف، عمر فاروق، 
نور الش��يخ، نيله جناحي، خوله املراغي، 
عمران العرادي وخالد جناحي و”ويدو”.

 تفاعل التلفزيون 

تفاع��ل تلفزي��ون البحري��ن ممث��ال بقن��اة 
البحري��ن الرياضية بش��كل إيج��ايب يف نقل 
جميع فعاليات اليوم الوطني الريايض الذي 
ش��هد محافظات اململك��ة والقرية الرياضية 

مبدينة عيىس الرياضية.

الجــودر يعطي شــارة انطــــــــــــــالق  يوم الوطن الرياضي
اللجنة اإلعالمية        يوم البحرين الرياضي

أعطى وزير ش��ؤون الش��باب والرياضة هشام الجودر شارة انطالق س��باق الجري املرح “FUN RUN”، معلًنا انطالق فعاليات #يوم_
البحرين”الريايض الثاين، بحضور األمني العام املساعد للمجلس األعىل للشباب والرياضة أمني عام اللجنة األوملبية البحرينية عبدالرحمن 
عس��كر، وعدد كبري من مس��ؤويل الوزرات والهيئات األهلية واالتحادات الرياضية املحلية والخارجية، ووفد املجلس األوملبي اآلس��يوي 

برئاسة مدير عام املجلس حسني املسلم.

فعاليات 
وزارة الخارجية 

 
نظمت وزارة الخارجية فعالية 
رياضية مبناسبة يوم البحرين 

الريايض، والتي أقيمت يف صالة 
االتحاد البحريني لكرة الطاولة، 

واشتملت عىل ألعاب رياضية 
متنوعة مبشاركة عدد كبري من 
مسؤويل ومنتسبي الوزارة، كام 

شاركت الوزارة يف فعاليات اليوم 
الريايض املختلفة والتي نظمتها 
اللجنة األوملبية البحرينية تحت 

شعار “الرياضة أسلوب حياة”.
وقد أعربت وزارة الخارجية عن 
خالص شكرها للقيادة الرشيدة 
عىل االهتامم الكبري بهذا اليوم 

املميز الذي يعزز مفهوم الثقافة 
الرياضية املجتمعية لإلنسان 

باعتباره الرثوة الحقيقية يف بناء 
املجتمع ومحور اهتامم القيادة 
الرشيدة التي وضعت الرياضة 
كأحد مرتكزاتها االسرتاتيجية، 

يف ظل الدعم والرعاية الكرمية 
للرياضة والرياضيني، واهتاممها 

بهذا القطاع والحث عىل تنميته 
وتطويره ومتابعته عن قرب 

وحرصها املتواصل عىل أن تكون 
مامرسة الرياضة شعار للجميع 

بهدف التشجيع والرتويج 
ألسلوب حياة صحي يف املجتمع 

املحيل.

وسيلة 
لحياة أفضل

أشار مدير األكادميية األوملبية 
البحرينية نبيل طه أن اليوم 

الريايض هو مناسبة لالستمتاع 
واإليجابية وإقامة العديد من 

األنشطة؛ وذلك ألن تكون الرياضة 
وسيلة لحياة أفضل وصحية وأكرث 

متعة.
وبنينّ أن األكادميية األوملبية 

البحرينية تشارك للعام الثاين عىل 
التوايل يف فعالية اليوم الريايض، 
معرًبا عن ترفه واعتزازه بهذه 

املشاركة واملساهمة. وقال إن 
التواجد جاء عرب تنظيم أنشطة 
مختلفة منها القياسات البدنية، 
قياسات قوة القبضة، وقياسات 
التنفس، عالوة عىل التدريبات 
التوافقية والتدريبات املهارية.

وأوضح أن الهدف الرئييس من 
اليوم الريايض هو املشاركة 

يف مختلف األنشطة الرياضية 
واالستمتاع بها. وأكد أن الرياضة 

باتت وسيلة لحياة أفضل ولرتابط 
أكرث، مشريًا إىل أننا استطعنا تحقيق 

هذا الهدف، وموجًها الشكر 
إلدارة نادي املنامة عىل استضافة 
األنشطة، وموجًها الشكر لجميع 

من شارك وساهم يف اليوم الريايض 
الذي يعزز حضور الرياضة يف 

الوسط املجتمعي.
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الجودر يعطي شارة بدء انطالق فعاليات اليوم الرياضي

لقطات من فعاليات وزارة شؤون الشباب والرياضة

من فعالية األولمبية في نادي المنامة

 ت�سوير: ر�سول احلجريي



أعرب نائب رئيس االتحاد البحريني 
لكرة السلة نارص القصري عن فخره 
واعت��زازه باملش��اركة الكبرية التي 
وفعاليات  وبرامج  أنشطة  شهدتها 
الي��وم الوطني الري��ايض، من قبل 
املس��ؤولني واملواطن��ني واملقيمني، 
والذي يجّس��د حرصهم الكبري عىل 
تفعيل قرار رئيس الوزراء صاحب 
الس��مو املل��ي األم��ري خليفة بن 
سلامن آل خليفة بتخصيص نصف 

يوم عمل ملامرسة النشاط الريايض.
وق��ال القص��ري يف ترصيح خص به 
“البالد سبورت” إن تفاعل الجميع 
ي��أيت تأكيًدا للجه��ود الكبرية التي 
بذلها سمو الش��يخ نارص بن حمد 
آل خليف��ة العت��امد إقام��ة هذه 
الفعالية؛ من أج��ل تعزيز الجهود 
الرامي��ة إىل زي��ادة الوعي بأهمية 
مامرس��ة الرياض��ة واعتبارها منط 
حياة صحيا، يخدم األفراد للحصول 

ع��ىل جس��م س��ليم والوقاية من 
األم��راض، وك��ام هو مع��روف أن 
“العقل السليم يف الجسم السليم”.
وب��ني القص��ري أن اتح��اد الس��لة 
برئاسة سمو الشيخ عيىس بن عيل 
بن خليف��ة آل خليفة كان حريصا 
ع��ىل املش��اركة يف ه��ذا الع��رس 
الري��ايض الجميل وأن يكون ضمن 
الفعالي��ات املس��اهمة يف إنج��اح 
هذا الح��دث بجان��ب االتحادات 

واملؤسس��ات  األخ��رى  الرياضي��ة 
والوزارات التي لبت النداء يف هذا 

اليوم.
وأك��د القص��ري أن ه��ذا الح��دث 
ال��ذي حرضه  الجمي��ل  الري��ايض 
اآلالف تزام��ن مع مناس��بة رائعة 
تتمث��ل يف ذك��رى ميث��اق العمل 
الوطني، وهذا إن دل فهو يدل عىل 
أصالة ومعدن الش��عب البحريني 

والتفافه حول قيادته.

أقام االتحاد البحريني لكرة السلة مساء 
أمس الثالث��اء، بالقرية الرياضية مبدينة 
عيىس الرياضية، فعاليات مسابقات كرة 
السلة الثالثية )3×3( للرجال والسيدات، 
احتفاال باليوم الريايض الوطني، وإنفاذا 
لتوجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو 
امللي األمري خليفة بن سلامن آل خليفة  
وبدعم من ممث��ل جاللة امللك لألعامل 
الخريية وشؤون الشباب رئيس املجلس 
األعىل للش��باب والرياضة رئيس اللجنة 
األوملبية البحرينية سمو الشيخ نارص بن 

حمد آل خليفة.
وتأيت مش��اركة اتح��اد الس��لة يف اليوم 
الري��ايض وفقا لتوجيهات س��ديدة من 
رئيس االتحاد البحريني س��مو الش��يخ 
عيىس بن ع��يل آل خليفة الذي يحرص 
دامئً��ا عىل ترجم��ة توجيه��ات القيادة 

الرياضية.
وتأيت مش��اركة اتح��اد الس��لة يف اليوم 
الريايض كونه جزًءا من األرسة الرياضية 
واملش��اركة الفعال��ة يف الي��وم الريايض 
ي��أيت ضمن إط��ار العمل املش��رك بني 
كاف��ة الجه��ات الرياضي��ة يف اململك��ة 

إلنجاح ه��ذا الحدث االس��تثنايئ املهم 
الذي يحظى باهت��امم كبري من القيادة 

الحكيمة. 
وحظيت فعاليات اتحاد السلة مبشاركة 
واسعة من مختلف األعامر من الجنسني، 
إذ حرص االتحاد عىل فتح باب املشاركة 
لجميع األعامر تشجيعا ملامرسة الرياضة 

بعيًدا عن املنافسة.
وتهدف مش��اركة اتحاد السلة يف اليوم 
الريايض لتش��جيع املواطن��ني واملقيمني 
عىل مامرس��ة الرياضة مبختلف أنواعها 
وجعله��ا أس��لوب حياة ملا له��ا من أثر 

صحي عىل اإلنسان.
ويعد اليوم الريايض مناس��بة تجمع كل 
من يعيشون عىل أرض مملكة البحرين 
عرب األنشطة الرياضية التي تعزز تقاليد 

املجتمع املحيل.
إذ يق��وم اليوم الري��ايض للمملكة عىل 
مجموعة من املفاهيم تشمل االنسجام 
واللياقة  وامل��رح  واملش��اركة  والتآل��ف 
والصحة، لريسخ مكانته كواحد من أبرز 
الرياضية املجتمعية والوطنية  األحداث 

يف اململكة.

القصيـر: نعتــز ونفتخــر بالمشاركــة

ــــة... حـــــاضـــــرة بـــقـــوة ــــي ــــقــــال ــــرت ــــب ـــــكـــــرة ال ال

علي مجيد

محمد الدرازي

24

“التربية” تشارك  
أشاد وزير الربية والتعليم ماجد 

النعيمي بقرار مجلس الوزراء 
بتخصيص نصف يوم عمل يف 
الوزارات والهيئات الحكومية 

ملامرسة الرياضة مبناسبة اليوم 
الريايض الوطني ململكة البحرين، 

تشجيًعا لجميع فئات املجتمع 
عىل تبني منط حياة صحي من 
خالل مامرسة النشاط الريايض، 

وتأكيًدا عىل دور الرياضة يف 
ترسيخ قيم املحبة 

والتالحم والتعايش 
بني مكونات 

املجتمع كافة، 
مثمًنا دعم ممثل 

جاللة امللك لألعامل 
الخريية وشؤون 
الشباب رئيس 

املجلس األعىل للشباب 
والرياضة رئيس اللجنة 

األوملبية البحرينية سمو 
الشيخ نارص بن حمد 

آل خليفة لفعاليات هذه 
املناسبة الرياضية الوطنية.

واحتفاًء بهذا اليوم يف نسخته 
الثانية، نظمت وزارة الربية 

والتعليم العديد من الفعاليات 
الرياضية والصحية املتنوعة التي 
شملت مختلف قطاعات الوزارة 

واملدارس الحكومية والخاصة، 
مبشاركة مسؤويل الوزارة وآالف 

املوظفني والطلبة والطالبات.

سمو الشيخ عيسى بن علي: 
اتحاد السلة حريص على 

مواكبة تطلعات ناصر بن حمد
    أم الحصم – اتحاد السلة:

أكد رئيس االتحاد البحريني لكرة السلة سمو الشيخ عيىس بن عيل آل خليفة 
أن املشاركة الواسعة من قبل مؤسسات املجتمع املدين املختلفة واألفراد يف 
فعاليات اليوم الريايض تدل عىل النجاح الكبري الذي حققته اللجنة األوملبية 

البحرينية يف تنظيم هذه الفعاليات املختلفة.
وقال سمو الشيخ عيىس بن عيل آل خليفة إن املشاركة يف فعاليات اليوم الرياضية 

تأيت توافقا مع الرغبة يف نرش ثقافة الرياضة لدى كافة أفراد املجتمع والتي تسعى 
إليها الحكومة الرشيدة بقيادة صاحب السمو امللي األمري خليفة بن سلامن آل خليفة 
الذي أعطى توجيهاته الكرمية ورأيه السديد للدوائر الحكومية برضورة إقامة الفعاليات 

يف هذا اليوم الريايض.
وأضاف سموه: “اتحاد السلة حريص كل الحرص عىل مواكبة تطلعات ممثل جاللة امللك 

املفدى لألعامل الخريية وشؤون الشباب رئيس املجلس األعىل للشباب والرياضة رئيس 
اللجنة االوملبية البحرينية سمو الشيخ نارص بن حمد آل خليفة الذي دامئًا ما يعمل لالرتقاء 

بالعمل اإلداري للمؤسسات الرياضية”.  كام نّوه سمو الشيخ عيىس بن عيل آل خليفة 
بأهمية استمرار مثل هذه الفعاليات الرياضية التي تساهم يف 

منح الفرصة لكافة أفراد املجتمع باملشاركة وتشجيعهم ملامرسة 
الرياضة والتي تساعد عىل منح اإلنسان حياة أفضل.
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وزير اإلعالم: مشاركة وطنية متميزة 
أشاد وزير شؤون اإلعالم عيل الرميحي بدعم القيادة الحكيمة لعاهل البالد صاحب الجاللة امللك حمد بن عيىس 
آل خليفة وحكومته الرشيدة للحركة الرياضية والشبابية، ونرش مفهوم الرياضة للجميع، وقيمها الراقية 

يف بث روح التعاون والود واالحرام والوحدة الوطنية، وتعميق الوالء للوطن وقيادته الرشيدة، 
واملشاركة البناءة يف مسرية اإلنجازات التنموية والحضارية.

وأعرب عن اعتزازه باملشاركة املتميزة ملنسويب وزارة شؤون اإلعالم والوزارات والهيئات الحكومية 
واملؤسسات واالتحادات الوطنية والرياضية يف هذا اليوم الريايض الوطني، عرب مجموعة من 

األنشطة الرياضية. 

يوم البحرين الريايض

 عبدالنبي ال�شعلة 
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الرئي�س التنفيذي

 م�ؤن�س املردي 
رئي�س التحرير
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