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دوالرا  70 الـ  من  “اأبو�صعفة” يقرتب 
��س���تمر متو�س���ط �س���عر برمي���ل حق���ل 
�أبو�س���عفة يف �الأ�س���و�ق �لعاملي���ة يف تخطي 
حاج���ز �ل���� 60 دوالًر� ومقرتًب���ا م���ن �ل���� 70 

دوالًر�، �الأ�سبوع �ملا�سي. 
و�أظه���رت �أحدث بيانات ح�س���لت عليها 

“�لب���اد” �أن متو�س���ط �س���عر برمي���ل حق���ل 
�أبو�س���عفة يف �الأ�س���بوع �ملا�سي )�لفرتة من 
30 �أبريل �ملا�سي �إلى 4 مايو �جلاري(، بلغ 
69.4 دوالر، برت�ج���ع 0.5 دوالر، ما ن�س���بته 
قب���ل  �الأ�س���بوع  ب�س���عره  قيا�ًس���ا   ،%  0.72

�ملا�س���ي )�لف���رتة م���ن 23 �إلى 27 
�أبريل �ملا�سي(، �إذ بلغ 69.9 دوالر.

دعت وز�رة �الأ�س���غال و�س���وؤون �لبلديات 
و �لتخطيط �لعم���ر�ين، �ملقاول���ن و�ل�رصكات 
للدخول يف مناف�س���ة �أولية لتنفيذ م�رصوع مركز 
�ملعار����س و�ملوؤمت���ر�ت يف �ل�س���خري بالقرب 

م���ن حلبة �لبحري���ن �لدولية، وه���ي �أول خطوة 
لت�س���ييد �مل����رصوع �ل���ذي يج���ري �حلديث عنه 
منذ 8 �أع���و�م.  ووجهت �لوز�رة �لدعوة لدخول 
عملي���ة �لتاأهيل �مل�س���بق ل����رصكات �ملقاوالت 
�لهند�س���ية �لبحرينية �أو حتالف �رصكات �أجنبية 
مع �رصكات بحرينية و�ملتخ�س�سن يف م�ساريع 

�لبناء. و�سيتاح للمقاولن �لتقدم بعرو�سهم 
للوز�رة حتى نهاية 30 مايو �جلاري.

ومن �ملنتظ���ر �أن ترفع مدين���ة �ملعار�س 
�جلديدة، �لتي يوؤمل �النتهاء منها خال عامن 

�أو 3، ق���درة �لبحرين على ��ست�س���افة 
معار�س �أكرب. 1110

ال ندعم اأي ا�صتحداث يوؤثر على �صمعة البحرين 
نقدر دور املقيمني يف امل�صرية التنموية... �صمو رئي�س الوزراء:

�ملنامة - �أمي���ن همام وبنا: قال رئي�س �لوزر�ء 
�ساحب �ل�س���مو �مللكي �الأمري خليفة بن �سلمان �آل 
خليف���ة �إننا “ال ندع���م �أي ��س���تحد�ث يوؤثر على من 
ي�س���اهم معنا يف �لعمل من �أجل �لبحرين و�زدهارها، 
�أو ينال من �سمعة مملكة �لبحرين �لدولية ومكانتها 
�ملتقدم���ة يف �ملنظم���ات �لعمالية”، منوها �س���موه 

يف  �الأجنبي���ة  و�جلالي���ات  �ملقيم���ن  باإ�س���هامات 
�مل�س���رية �لتنموية. وكان �س���موه قد ��ستقبل بق�رص 
�لق�س���يبية �س���باح �أم����س ع���دد� م���ن �مل�س���وؤولن 
باململك���ة و�لنخب �لفكرية و�لثقافية و�ل�س���حافية 

و�القت�سادية وجموعا من �ملو�طنن.
وقال �سموه �إن �حلكومة حتر�س على �ملر�جعة 

�مل�ستمرة للقو�نن و�لت�رصيعات كافة، و�لتعاون مع 
�ل�س���لطة �لت�رصيعية من �أجل تطويرها مبا يتاءم مع 
متطلبات �ملرحلة وي�سب يف م�سلحة �جلميع، موؤكد� 
�سموه �أن جميع �لقر�ر�ت �لتي تتخذها �حلكومة البد 

�أن ي�س���بقها �إجر�ء بحث �سامل ودر��سة 
م�ستفي�سة.

العقود املوؤقتة باحلكومة ال جتاوز 1000

خمالفا و1150  مرخ�صا  ات�صاالت  برج   278
ك�س���فت هيئ���ة تنظيم �الت�س���االت �أن 
جمموع �أبر�ج �الت�س���االت غري �ملرخ�سة يف 
مملكة �لبحري���ن بلغ���ت 1150 برًجا، فيما 
ت�سل �أبر�ج �الت�ساالت �ملرخ�سة �إلى 278 

برًجا.
���ا  جاء ذلك بعد �أن قدمت �لهيئة عر�سً
عن تطور ت�س���اريح وبناء �أبر�ج �الت�ساالت 

يف �لبحرين.

وت�س���درت حمافظ���ة �لعا�س���مة بعدد 
�أبر�ج �الت�س���االت غري �ملرخ�سة، �إذ بلغت 

نحو 405 مقابل 118 برًجا مرخ�ًسا.
ويف �ملرتب���ة �لثاني���ة ج���اءت حمافظة 
�ل�سمالية، �إذ و�سلت �الأبر�ج غري �ملرخ�سة 
ح�س���ب هيئة تنظيم �الت�س���االت �إلى 315 
برًج���ا، فيما بل���غ ع���دد �الأبر�ج �ملرخ�س���ة 
75، وتلته���ا �ملحافظ���ة �جلنوبي���ة بوجود 

243 برًجا غ���ري مرخ�س، و45 برًجا 
مرخ�ًسا.

قدر �ل�س���وري ر�سا فرج عدد موظفي 
بنح���و ال  �لعق���ود �ملوؤقت���ة يف �حلكوم���ة 

يتجاوز 1000 وظيفة.
وق���ال ف���رج ل���� “�لب���اد”: “ع���ادة ما 
تكون �لعق���ود �ملوؤقت���ة يف �لقطاع �لعام 

حمدودة”.
و�أك���د ج���دوى ��س���تفادة �ل�س���ناديق 
�لتقاعدي���ة من �س���مول �أ�س���حاب �لعقود 

�ملوؤقت���ة بالقطاع �لعام باال�س���تفادة من 
��س���رت�ك  �أي  الأن  �لتقاعدي���ة؛  �حلق���وق 
بنظ���ام �لتاأمن �الجتماع���ي يعترب جمديا 
لل�س���ناديق وق���د يتف���اوت �لتاأثري وفق 

عدد �لعقود �ملوؤقتة.
ودعا �إلى �رصورة مد �سمول �ال�ستفادة 
من �حلق���وق �لتقاعدية للعمال �ملوؤقتن 
بالقط���اع �خلا����س، �إذ ال يج���وز �لتميي���ز 

يف ظ���ل وج���ود ت�رصيع ي�س���اوي يف 
7�المتياز�ت بن �لقطاعن.
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         بدور املالكي من امل�ست�سفى الع�سكري 

�أك���د قائد �خلدمات �لطبية �مللكية رئي�س �للجنة �لوطنية 
لل�رص�ء �ملوحد لاأدوية و�مل�س���تلزمات �لطبية �ل�س���يخ خالد بن 
عل���ي �آل خليفة �أن �لبحرين خالية متاما من �أي �أدوية “رديئة” 
�أو مغ�سو�س���ة. وقال �ل�س���يخ خالد بن علي يف حو�ر مع “�لباد” 
�إن �حلكوم���ة يف مملك���ة �لبحرين تدفع كلفة فاتورة مناق�س���ة 

�لدو�ء بكلفة �إجمالية تزيد عن 100 مليون دينار ل�سنتن.
و�أ�س���اف �أن �للجن���ة �لوطنية تتجه يف مناق�س���تها الإحال 
�أدوي���ة جني�س���ة بدال م���ن �الأدوي���ة “�ملبتك���رة”، وذلك يف ظل 

�لتوج���ه �لعامل���ي لاأدوي���ة �جلني�س���ة، بع���د �أن �أثبتت 
فعالياتها يف عاج �الأمر��س.

:”$“ لـ  امللكية  الطبية  اخلدمات  قائد  ال�صراء...  فاتورة  دينار  مليون   100

العامل يتجه لالأدوية اجلني�صة واآن االأوان الإحاللها

بدء ا�صتالم العرو�ض ملناق�صة مدينة املعار�ض 

• قائد �خلدمات �لطبية �مللكية	

“التجــــارة” تتـــابـــع جهـــوزيــــة االأ�صـــواق 
ل�صهــــــر رم�صـــان املبــــارك 

حممــد بــن اأحمـــد: الرقــابــة على املقاهـي 
املخالفــــة م�صوؤوليــة “ال�صحـــة”
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البحريــن: بوابة الفرص 
االســتثمارية في المنطقة

العام الماضي كان عامًا استثنائيًا حيث تم استقطاب 
أكثر من 730 مليون دوالر أمريكي من االستثمارات 
المباشرة الى المملكة. عززت هذه االستثمارات من 

اقتصادنا وساهمت في خلق فرص عمل جديدة 
وخلق جيل جديد من رواد األعمال. كما أن المشاريع 
االستثمارية في البنية التحتية التي تبلغ قيمتها أكثر 

من 32 مليار دوالر امريكي تجعل البحرين أكثر جاذبية 
لالستثمار.

في غضون األيام القليلة القادمة، سيشهد 500 
من كبار المستثمرين الدوليين وقادة األعمال 

الفرص التي توفرها المملكة، وذلك خالل حضورهم 
افتتاح مؤتمر بوابة الخليج والذي سيتعرض الفرص 
االستثمارية في البحرين وفي أسواق دول مجلس 

التعاون الخليجي.

روح المبادرة وضعتنا في طريق النجاح و اآلن لدينا 
الفرصة لمشاركتها مع العالم من خالل مؤتمر بوابة 

الخليج.

gatewaygulf.com #بوابة_الخليج
@GatewayGulfBH

ال�������ص���ح���اف���ة ال��ب��ح��ري��ن��ي��ة ت��ت��م��ي��ز ب���رائ���ه���ا ال���ف���ك���ري وق����درات����ه����ا ال��ت��ح��ل��ي��ل��ي��ة

نحر�ص اأن نكون قريبني من �شعبنا واأن يكونوا قريبني منا
ن�صعد باللقاء بهم واال�صتف�صار عن اأحوالهم... �صمو رئي�س الوزراء:

املنام���ة - بنا: لدى ا�ص���تقبال �ص���موه 
لعدد م���ن امل�ص���وؤولن واملواطن���ن، اأكد 
رئي�س الوزراء �صاحب ال�صمو امللكي االأمري 
خليفة بن �ص���لمان اآل خليفة اأن للمقيمن 
دورا نقدره يف م�ص���رية البن���اء والتنمية يف 
مملك���ة البحرين وطن الت�ص���امح والتعاي�س 
ال���ذي يحرتم ويقدر حق���وق كل من يعي�س 

على هذه االأر�س وي�صهم يف بنائها.
وق���ال �ص���موه “اإنن���ا داعم���ون لكل ما 
يعزز �ص���معة البحرين كبلد يحت�صن اجلميع 
وم�ص���اندون ل���كل ما يزي���د من تناف�ص���ية 
مملكة البحرين اال�ص���تثمارية وي�ص���اهم يف 
جذبها لكل ما يحتاجه هذا اال�صتثمار للنماء 
والتط���ور”، واأ�ص���اف �ص���موه “ال ندعم اأي 
ا�ص���تحداث يوؤث���ر على من ي�ص���اهم معنا يف 
العم���ل من اأجل البحرين وازدهارها اأو ينال 
من �صمعة مملكة البحرين الدولية ومكانتها 
املتقدم���ة يف املنظم���ات العمالية”، منوها 
�ص���موه باإ�ص���هامات املقيم���ن واجلاليات 

االأجنبية يف امل�صرية التنموية.
وق���ال �ص���موه “ندع���م تكري����س قيم 
املحبة والتعاي�س يف جمتمعنا؛ كونها �صمة 
وميزة عرفت بها البحرين وتكري�صها واجب 
فهي اليوم ال�ص���ياج الذي ُيح�ص���ن وحدتنا 
الوطنية ويحفظها من اأي حماوالت للتاأثري 
عليها بهدف النيل من االأمن الذي تعي�ص���ه 

مملك���ة البحري���ن، وال���ذي هياأ له���ا البيئة 
اأمام املزيد م���ن التنمية والتطوير”. وكان 
�ص���احب ال�ص���مو امللكي رئي�س الوزراء قد 
ا�صتقبل بق�رص الق�صيبية �صباح اأم�س عددا 
من امل�ص���وؤولن باململكة والنخب الفكرية 
واالقت�ص���ادية  وال�ص���حافية  والثقافي���ة 
وجموعا من املواطن���ن. وخالل اللقاء، اأكد 
�ص���احب ال�ص���مو امللكي رئي�س الوزراء اأننا 
نحر�س دوما على اأن نكون قريبن من اأبناء 
�صعبنا واأن يكونوا هم قريبن منا، ون�صعد 
باللق���اء به���م واال�صتف�ص���ار ع���ن اأحوالهم، 
فهي �ص���نة توارثناها م���ن االآباء واالأجداد”، 
الفتا �ص���موه اإلى اأن اللق���اءات املبا�رصة مع 
املواطنن تفتح املجال للتعرف عن كثب 
عل���ى احتياجاته���م ومتطلباته���م وت�ص���هم 
يف بن���اء اخلط���ط وتوجي���ه دفة امل�ص���اريع 
احلكومية خ�صو�ص���ا اخلدمي���ة منها باجتاه 
تلبية هذه االحتياجات. ونوه �ص���موه اإلى اأن 
خطط التنمية يف مملكة البحرين ت�صري على 
الطريق ال�ص���حيح، واأن م���ا حتققه اململكة 
م���ن جناحات على االأ�ص���عدة كافة هو نتاج 
عطاء اأبنائها الذين ي�رصبون اأروع االأمثلة يف 

التفاين من اأجل رفعة الوطن وتقدمه.
وحث �ص���احب ال�ص���مو امللكي رئي�س 
ال���وزراء عل���ى تعزي���ز قي���م التوا�ص���ل يف 
املجتم���ع، والعم���ل عل���ى نقله���ا لالأجيال، 

فالتوا�ص���ل يق���وي الرواب���ط ب���ن اأف���راد 
املجتم���ع ويف هذه القوة يكم���ن �رص التقدم 
والنم���اء، منوها �ص���موه مبا يتميز ب���ه اأبناء 
الوط���ن من �ص���غف للعم���ل والبن���اء واإعالء 
�رصوح النه�صة والتطور يف وطنهم العزيز، 
م�ص���ددا �ص���موه عل���ى اأن مملك���ة البحرين 
ما�ص���ية بع���زم ال يع���رف الكلل لرت�ص���يخ 
اأ�ص����س تنمي���ة �ص���املة، ت�ص���تلهم ت�ص���ارع 
وتريته���ا من هم���ة اأبنائها وحر�ص���هم على 
العطاء، معربا �ص���موه عن االعت���زاز والفخر 
مبظاهر النه�ص���ة والتطور التي ت�ص���هدها 
مملك���ة البحري���ن والت���ي جاءت نت���اج عمل 
حكومي دوؤوب واإ�رصار. واأ�ص���اد �صموه خالل 
اللق���اء مب���ا تطرح���ه ال�ص���حافة البحرينية 
م���ن مو�ص���وعات تتمي���ز برائه���ا الفكري 
وقدراته���ا التحليلية، والتي كان لها اأثرها 
امله���م يف االرتقاء بالوعي الع���ام وتنويره 

جتاه خمتلف الق�صايا الوطنية والعاملية.
واأثن���ى �ص���موه عل���ى ما يقدم���ه رجال 
ال�صحافة واالإعالم يف البحرين من اأطروحات 
وكتابات تربز قيم الت�ص���امح واحرتام االآخر 
التي يتميز بها املجتمع البحريني، م�ص���ددا 
�ص���موه على �رصورة التم�ص���ك بذلك النهج 
بال�ص���كل ال���ذي يحاف���ظ على م���ا تتمتع به 
مملك���ة البحرين من �ص���معة طيب���ة وتقدير 

اإقليمي ودويل كنموذج يف االنفتاح.

للمقيم���ن دور يف م�ص���رية البناء والتنمي���ة يف اململكة
ندع���م تكري����س قي���م املحب���ة والتعاي����س يف جمتمعن���ا
التنمي���ة  الكل���ل لرت�ص���يخ  يع���رف  ال  بع���زم  ما�ص���ون 
خطط التنمية يف البحرين ت�ص���ري على الطريق ال�صحيح

• �صمو رئي�س الوزراء م�صتقبال عددا من امل�صوؤولن واملواطنن	


