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حممد الدرازي

 را�سد الغائب و�سيد علي املحافظة

البحرين م�ستعدة دائًما للم�ستجدات لربيطانيا دور فاعل يف االأمن واال�ستقرار
الوزراء: جاللته بحث امل�ستجدات والتطورات الراهنة مع كامريون... العاهل: رئي�س  املخل�س...  والعطاء  الوطنية  يف  “الدفاع” منوذج 

�ملنام���ة - بنا: �أ�ساد عاهل �لبالد �ساحب �جلاللة �مللك حمد 

بن عي�سى �آل خليفة بالدور �لفاعل �لذي تلعبه �ململكة �ملتحدة 

�ل�سديق���ة على �ل�ساح���ة �لدولي���ة و�إ�سهاماته���ا يف خدمة �الأمن 

و�ال�ستقر�ر يف �ملنطقة و�لعامل. 

و��ستقب���ل جالل���ة �مللك، بح�س���ور ويل �لعهد نائ���ب �لقائد 

�الأعل���ى �لنائ���ب �الأول لرئي����س جمل�س �ل���وزر�ء �ساح���ب �ل�سمو 

�مللك���ي �الأمري �سلمان بن حمد �آل خليفة يف ق�رص �ل�سافرية �أم�س 

رئي����س وزر�ء �ململكة �ملتح���دة �ل�سابق ديفي���د كامريون �لذي 

يزور �لب���الد حاليا. ورحب جاللة �مللك بكام���ريون، و�أ�ساد بعمق 

عالقات �ل�سد�قة و�لتعاون �لتاريخية �لوثيقة �لتي تربط مملكة 

�لبحري���ن و�ململكة �ملتحدة �ل�سديقة و�لتي متتد لتاريخ طويل 

من �لتعاون �ملثمر و�لتن�سيق �مل�سرتك. وجرى خالل �للقاء بحث 

�مل�ستج���د�ت �لر�هن���ة يف �ملنطقة وتط���ور�ت �الأحد�ث 

على �ل�ساحتني �الإقليمية و�لدولية.

�ملنام���ة - بن���ا: �أك���د رئي�س �ل���وزر�ء �ساح���ب �ل�سمو 

�مللك���ي �الأمري خليفة ب���ن �سلمان �آل خليف���ة �أن �لبحرين 

بقي���ادة جالل���ة �مللك خرج���ت منت�رصة م���ن كل �أزمة وحتد 

مرت به و�أنها م�ستعدة د�ئماً للظروف و�مل�ستجد�ت بثقة 

�أكرب.

وكان �ساح���ب �ل�سم���و �مللك���ي رئي����س �ل���وزر�ء ق���د 

��ستقب���ل بق�رص �سم���وه بالرفاع �سباح �أم����س �لقائد �لعام 

لق���وة دفاع �لبحرين �مل�سري �لركن �ل�سيخ خليفة بن �أحمد 

�آل خليفة. من جهته، �أ�س���اد �لقائد �لعام لقوة �لدفاع مبا 

حققته مملك���ة �لبحرين من نه�سة وتق���دم يف ظل رئا�سة 

�ساح���ب �ل�سمو �مللك���ي رئي�س �ل���وزر�ء للحكومة، م�سري�ً 

�ىل �أن �ساح���ب �ل�سم���و �مللك���ي رئي����س �ل���وزر�ء قد بنى 

دولة، و�أن م���ا حققه �سموه من �إجن���از�ت ي�سجلها 

وي�سطرها تاريخ �لبحرين �حلديث.

 

�ملنام���ة - بنا: �أكد ويل �لعه���د نائب �لقائد 

�الأعل���ى �لنائ���ب �الأول لرئي����س جمل����س �ل���وزر�ء 

�ساحب �ل�سمو �مللك���ي �الأمري �سلمان بن حمد �آل 

خليفة �أن مملكة �لبحرين غنية بالرت�ث �الإ�سالمي.

ولف���ت �سم���وه �إىل �أن �ملقوم���ات �لرت�ثي���ة 

و�لتاريخية متثل �أهمية كبرية يف �ملنتوج �لثقايف 

و�ل�سياح���ي يف مملكة �لبحري���ن وتلقى كل �لدعم 

و�لرعاي���ة من ل���دن عاهل �لب���الد �ساحب �جلاللة 

�مللك حمد بن عي�سى �آل خليفة. 

ج���اء ذلك لدى تف�سل �سم���وه بافتتاح مركز 

زو�ر م�سج���د �خلمي����س �سباح �أم����س بح�سور عدد 

من كب���ار �مل�سوؤولني، حيث �أ�س���اد �سموه بجهود 

هيئة �لبحرين للثقافة و�الآثار يف �لعناية 

و�الهتمام باملعامل �لتاريخية و�الثرية.

اململكــة غنيــة بالتـراث االإ�سالمـي

•  �سمو ويل �لعهد مفتتًحا مركز زو�ر م�سجد �خلمي�س	

• �سمو �ل�سيخ عي�سى بن علي لدى ح�سوره �ملوؤمتر	

كاأ�س ال�سلة تتزين با�سم خليفة بن �سلمان

ك�س���ف رئي�س �الحت���اد �لبحرين���ي لكرة 

�ل�سل���ة، �سم���و �ل�سي���خ عي�س���ى ب���ن علي بن 

خليف���ة �آل خليف���ة، ع���ن �إطالق ��س���م رئي�س 

�لوزر�ء �ساحب �ل�سم���و �مللكي �الأمري خليفة 

ب���ن �سلمان �آل خليف���ة، عل���ى م�سابقة كاأ�س 

�الحت���اد، لتتزي���ن باأغل���ى �الأ�سماء ب���دًء� من 

�ملو�سم �لريا�سي �حلايل.

ج���اء ذلك يف �ملوؤمتر �ل�سحايف �لذي عقد 

م�ساء �أم����س بفندق ريتز كارلت���ون، بح�سور 

وزي���ر �س���وؤون �ل�سب���اب و�لريا�س���ة ه�س���ام 

�جل���ودر، و�الأمني �لع���ام �مل�ساع���د للمجل�س 

�الأعل���ى لل�سب���اب و�لريا�س���ة، �الأم���ني �لعام 

عبد�لرحم���ن  �لبحريني���ة،  �الأوملبي���ة  للجن���ة 

ع�سك���ر، ورئي�س �الحتاد �لبحريني لكرة �ليد، 

وعدد م���ن روؤ�س���اء و�أع�ساء والعب���ي �الأندية 

�ملن�سوية حتت مظلة �الحتاد. 

و�أعل���ن �سم���و �ل�سي���خ عي�س���ى ب���ن علي 

ب���ن خليف���ة �آل خليف���ة ع���ن زي���ادة مكافاآت 

جو�ئ���ز �مل�سابقة �لتي حتمل �أغل���ى �الأ�سماء، 

�إذ �سيح�س���ل �لفائ���ز بلق���ب �لبطول���ة عل���ى 

جائ���زة مالية قدره���ا 10 �آالف دينار، يف حني 

�سيح�س���ل �حلائز �ملركز �لث���اين جائزة مالية 

قدرها 5 �آالف دينار.  

وك�س���ف �سم���وه يف �ملوؤمت���ر ع���ن تغيري 

يف نظ���ام �مل�سابق���ة، ومتث���ل يف �إقامة نظام 

�أف�سلية �ملباريات �لثالث “ب�ست �أوف ثري” 

يف مو�جهات �لدور ن�س���ف �لنهائي، و�إلغائه 

يف �ملب���ار�ة �لنهائية و�إقام���ة مبار�ة 

16و�حدة فقط.

عن اختفاء اأدوية واال�ستقاالت اجلماعية بـ “التاأمني”

نعتز باإن�ساء مركز زوار م�سجد اخلمي�س... ويل العهد: 

“ال�سحة” و“التقاعد” يف  حتقيق  جلنتا  “النواب”: 
ق���رر جمل�س �لن���و�ب �أم����س ت�سكيل جلنة 

حتقيق حول �خلدمات �لطبية يف �مل�ست�سفيات 

و�ملر�ك���ز �لطبي���ة �حلكومي���ة، وت�سكيل جلنة 

حتقي���ق �أخرى ح���ول �سنادي���ق �لتقاعد �لتي 

تد�ر من �لهيئة �لعامة للتاأمني �الجتماعي.

وقب���ل �لت�سوي���ت، تط���رق �لنائ���ب جالل 

كاظ���م �إىل حماور طل���ب �لتحقيق يف �خلدمات 

�لطبي���ة و�ملتمثل���ة يف �لتحقي���ق ح���ول �لقوة 

�ال�ستيعابي���ة للم�ست�سفيات، و�أ�سباب �الأخطاء 

�لطبي���ة وفاعلية �الإج���ر�ء�ت �ملتخذة، وتقييم 

و�ملر�س���ى،  للمر�جع���ني  �لطبي���ة  �خلدم���ات 

وتقييم ف���رت�ت �نتظ���ار �ملر�س���ى للح�سول 

عل���ى مو�عي���د، و�ختف���اء ع���دد م���ن �الأدوي���ة 

�ملخ�س�سة لعالج �الأمر��س �ملزمنة، باالإ�سافة 

�إىل �ال�ستق���االت �جلماعية وحاالت 

�لتقاعد.

متخ�س�سة  نيابة  اإن�ساء   القا�سم لـ “$”: 

للم�سارف بنهاية العام اجلاري

للبحريني  الذاكرة” معر�س  يف  “حفر 
عبدالرحيم

�سمول املاآمت �سمن دور العبادة يف بع�س 

القوانني
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• •جاللة �مللك م�ستقبالً رئي�س �لوزر�ء �لربيطاين �ل�سابق	 �سمو رئي�س �لوزر�ء م�ستقبالً �لقائد �لعام لقوة دفاع �لبحرين 	

جناة ال�سفري االإماراتي 

من انفجار بقندهار

قنده���ار - روي���رتز: ق���ال م�سوؤول���ون �إن 

�نفج���ار� يف مدينة قندهار بجن���وب �أفغان�ستان 

�أم����س �أ�سفر عن مقت���ل 7 �أ�سخا�س على �الأقل 

و�إ�ساب���ة 18 �آخري���ن بينه���م حاك���م �الإقلي���م 

و�سفري دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

وق���ال �ملتح���دث با�س���م �حلاك���م �سميم 

خبال���و�ك �لذي كان بني �مل�سابني يف �لهجوم 

�إن �لو�قع���ة حدثت يف �جتماع ب���ني م�سوؤولني 

كبار ودبلوما�سيني من �ل�سفارة �الإمار�تية.

�جل���ر�ل  قنده���ار  �رصط���ة  قائ���د  وكان 

�أق���وى �ل�سخ�سي���ات  �أح���د  عبد�ل���ر�زق، وه���و 

�ملناه�س���ة لطالب���ان يف �أفغان�ست���ان حا�رص� يف 

�الجتماع ومل ي�سب ب�سوء يف �النفجار.

ومل تعلن �أي جه���ة على �لفور م�سوؤوليتها 

عن �لتفجري.

للمرة الثانية

�سمو ال�سيخ عي�سى بن علي اأذاع الب�سارة:

اإقليمي بنك  املتحد” اأف�سل  “االأهلي 
�ملنام���ة - �لبن���ك �الأهلي �ملتح���د: نال 

�لبن���ك �الأهلي �ملتح���د جائ���زة “�أف�سل بنك 

�إقليم���ي يف دول جمل����س �لتع���اون �خلليجي 

لع���ام 2016” من جمل���ة “كابيتال فاينان�س 

�نرتنا�سن���ال”، وذلك يف ثاين ف���وز له بهذه 

�جلائ���زة �الإقليمية، حيث �سبق ل���ه �أن نالها 

�أي�ًسا يف �لعام 2014 من هذه �ملجلة �ملالية 

�لدولي���ة �ل�سادرة يف �لعا�سم���ة �لربيطانية 

لندن. 

وق���ال رئي����س جمل����س �إد�رة �لبنك حمد 

�حلمي�س���ي: “تعك����س هذه �جلائ���زة تقديًر� 

���ا لنجاح من���وذج �لعمل �ل���ذي ينتهجه  دوليًّ

�لبنك و�لقائ���م على تنويع قطاعات �لن�ساط 

و�الأ�س���و�ق م���ع �لرتكي���ز عل���ى �لتدفق���ات 

�ملالي���ة �لبيني���ة �الإقليمي���ة يف ظ���ل رقاب���ة 

ومتابع���ة حثيث���ة ملختل���ف �ملخاطر 

10و�مل�رصوفات”.

• حمد �حلمي�سي	

• �سعار كاأ�س خليفة بن �سلمان لكرة �ل�سلة	
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بريطانيا تلعب دوًرا فاعالً يف خدمة االأمن واال�ستقرار يف املنطقة 

الرتاث والتاريخ هوية االأمة ومرتكز �سخ�سيتها ووجودها

جاللته يبحث امل�ستجدات والتطورات الراهنة مع كامريون... العاهل:

مبنا�سبة فوز البحرين برئا�سة املنظمة الدولية للفن ال�سعبي... العاهل:

املنام���ة - بن���ا: ا�ستقب���ل عاهل الب���الد �ساحب 

اجلالل���ة املل���ك حمد بن عي�س���ى اآل خليف���ة، بح�سور 

ويل العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س 

جمل�س ال���وزراء �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان 

ب���ن حمد اآل خليف���ة يف ق�رص ال�سافري���ة اأم�س رئي�س 

وزراء اململكة املتحدة ال�سابق ديفيد كامريون الذي 

يزور الب���الد حالي���ا. ورحب جاللة املل���ك بكامريون، 

واأ�ساد بعمق عالق���ات ال�سداقة والتعاون التاريخية 

الوثيق���ة الت���ي ترب���ط مملك���ة البحري���ن واململك���ة 

املتح���دة ال�سديقة، الت���ي متتد لتاري���خ طويل من 

التعاون املثمر والتن�سيق امل�سرتك.

واأع���رب جاللت���ه ع���ن تقديره جله���ود كامريون 

ودوره يف تعزي���ز ه���ذه العالقات العريق���ة املتميزة 

بني البلدين ال�سديقني وتطوير اأ�س�س التعاون بني 

دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية واململكة 

املتحدة يف خمتلف امليادين.

واأثن���اء املقابل���ة، ن���وه جاللت���ه بال���دور الفاعل 

ال���ذي تلعبه اململكة املتحدة ال�سديقة على ال�ساحة 

الدولي���ة واإ�سهاماتها يف خدم���ة الأمن وال�ستقرار يف 

املنطقة والعامل.   

كما جرى اأثن���اء اللقاء بحث امل�ستجدات الراهنة 

يف املنطق���ة وتط���ورات الأح���داث عل���ى ال�ساحت���ني 

الإقليمية والدولية.

واأعرب رئي�س الوزراء الربيطاين ال�سابق ديفيد 

كامريون عن �سكره وتقديره جلاللة امللك على دور 

جاللته وجهوده لتطوير عالقات البلدين ال�سديقني 

وتر�سيخه���ا، متمني���ا له���ذه العالق���ات دوام النم���اء 

والتطور.

تكرمي���ا  ع�س���اء  ماأدب���ة  املل���ك  جالل���ة  واأق���ام 

لكامريون.

املنام���ة - بن���ا: ا�ستقب���ل عاهل الب���الد �ساحب 

اجلالل���ة املل���ك حم���د بن عي�س���ى اآل خليف���ة يف ق�رص 

ال�سافري���ة اأم�س رئي����س واأع�ساء املنظم���ة الدولية 

للفن ال�سعب���ي برئا�سة علي عب���داهلل خليفة واأع�ساء 

الفريق البحريني امل�ساند وذلك مبنا�سبة فوز مملكة 

البحري���ن برئا�سة املنظمة لل�سنوات 2017 - 2020 

واعتم���اد العا�سم���ة املنام���ة مق���را رئا�سي���ا لقيادة 

اأعم���ال املنظم���ة العاملة حت���ت مظلة منظم���ة الأمم 

املتح���دة للرتبية والعل���وم والثقاف���ة “اليون�سكو”، 

والت���ي ت�سارك به���ا 163 دولة بعدد م���ن الباحثني 

ال�ستعرا�سي���ة  والف���رق  والفنان���ني  الأكادميي���ني 

وامل�ستغلني باحلرف وال�سناعات التقليدية وقطاع 

من ال�سباب.

وج���اء انتخ���اب البحري���ن يف اجتم���اع اجلمعي���ة 

العمومي���ة للمنظم���ة يف مدينة برجام���و الإيطالية يف 

�سه���ر نوفم���رب املا�س���ي يف مناف�س���ة م���ع جمهورية 

ال�سني ال�سعبي���ة وجمهورية الفلب���ني، وذلك بدعم 

من دول الحت���اد الأوروبي واملجموعة العربية وعدد 

م���ن دول ال�رصق الأو�س���ط و�سمال اإفريقي���ا واأمريكا 

الالتينية. ورح���ب جاللة امللك باجلميع وهناأهم بهذا 

الفوز، معرب���ا عن متنياته لهم بالتوفيق يف مهامهم 

لتعزي���ز التوا�سل والتعاون بني ال���دول الأع�ساء يف 

هذه املنظمة الدولي���ة يف جمال الهتمام واملحافظة 

على الرتاث والفن ال�سعب���ي وتعزيز هوية ال�سعوب 

الوطنية. 

واأك���د جاللته اأن ف���وز مملكة البحري���ن برئا�سة 

املنظم���ة الدولي���ة للف���ن ال�سعبي يعك����س املكانة 

الرفيع���ة التي حتظى بها على امل�ستوى العاملي مبا 

متتلك���ه من ح�سارة وتراث عريق وتوا�سل ثقايف مع 

خمتلف احل�سارات القدمي���ة ومركز اإ�سعاع للمعرفة 

والثقاف���ة، ويوؤكد اأن البحرين ه���ي موطن للت�سامح 

والتعاي�س واملحبة وال�سالم. 

واأعرب عاه���ل البالد عن تقدي���ره جلميع الدول 

الت���ي دعمت اململكة و�ساندته���ا للفوز لقيادة هذه 

املنظمة العاملية، مثنيا جاللته على اجلهود املوفقة 

الت���ي بذله���ا اأع�س���اء الفري���ق البحرين���ي امل�سان���د 

لنتخاب مملكة البحرين، والتي اأ�سهمت يف نيل هذه 

الثق���ة والتقدير العاملي الذي حظي���ت بها البحرين 

من قبل الدول الأع�ساء.

واأثن���اء اللق���اء، اأكد �ساحب اجلالل���ة امللك دور 

مملك���ة البحري���ن وم�ساهماته���ا يف تاأ�سي�س املنظمة 

الدولية للفن ال�سعب���ي، م�سريا اإىل م�ساركة البحرين 

م���ع نخب���ة عاملي���ة م���ن اأ�سات���ذة العل���وم الإن�سانية 

املهتمني بال���رتاث والثقافة ال�سعبية يف اإن�ساء هذه 

املنظم���ة يف الع���ام 1979.  واأك���د جاللت���ه اأن مملكة 

البحري���ن تعت���ز بثقافته���ا وتاريخها العري���ق النابع 

وامل�ستم���د من تراثها وهويته���ا العربية والإ�سالمية 

ال�سيل���ة، م�سرياً اإىل اأن ال���رتاث والتاريخ هما هوية 

الأمة ومرتكز �سخ�سيتها ووجودها املادي واملعنوي 

ودلي���ل ح�سارتها ورقيه���ا. ومتنى جاللت���ه لرئي�س 

واأع�ساء املنظمة الدولية للفن ال�سعبي كل التوفيق 

وال�سداد لتحقيق كل الأه���داف والغايات املن�سودة 

خدمة للدول الأع�ساء يف املنظمة.

وت����رصف رئي�س املنظمة الدولي���ة للفن ال�سعبي 

علي خليفة باإهداء جاللة امللك ن�سخة خا�سة من خطة 

املنظمة لل�سنوات الرب���ع املقبلة مرتجمة اإىل ثماين 

لغات.

كما ت�رصف رئي�س الهيئة العلمية للمنظمة حممد 

النويري باإهداء جاللة امللك ن�سخة من اآخر اإ�سدار من 

املجلة العلمية )الثقافة ال�سعبية( التي ت�سدر ب�ست 

لغات من البحرين بدعم وم�ساندة من عاهل البالد.

واأع���رب رئي�س املنظمة الدولي���ة للفن ال�سعبي 

ع���ن ت�رصفه واأع�س���اء املنظمة بلق���اء �ساحب اجلاللة 

املل���ك، معرب���ا ع���ن بال���غ ال�سك���ر وعظي���م التقدير 

والمتن���ان على توجيهات جاللت���ه ال�سامية الكرمية، 

م�سي���دا باهتمام ودع���م جاللته مما �سيع���زز من دور 

العا�سم���ة املنام���ة كمرتك���ز لأن�سط���ة عاملي���ة ومن 

البحرين مرك���ز اإ�سعاع لقيادة الع���امل حتقيقا لروؤية 

جاللت���ه يف م�رصوع���ه الإ�سالحي ب���اأن ر�سال���ة الرتاث 

ال�سعب���ي �ستنطلق م���ن البحرين اإىل الع���امل.  واأ�سار 

رئي����س املنظمة اإىل اأنه على م���دى ال�سنوات ن�سطت 

الكفاءات البحرينية يف تق���دمي البحوث والدرا�سات 

والتقارير املتعلق���ة بغنى واأ�سال���ة ثقافة البحرين 

الوطني���ة ودوره���ا الريادي يف احت�س���ان العديد من 

فن���ون ال�سع���وب الواف���دة وتوطينها؛ لتك���ون جزًءا 

م���ن الروؤية احل�سارية التعددي���ة يف قبول الآخر، ويف 

العام 2007 تولت الكفاءات البحرينية بنجاح ملفت 

بالتعاون م���ع وزارة اخلارجية قي���ادة فروع املنظمة 

باإقلي���م ال�رصق الأو�سط و�سمال اإفريقيا من العا�سمة 

املنامة.

• جاللة امللك بح�سور �سمو ويل العهد م�ستقبالً ديفيد كامريون	

• جاللة امللك م�ستقبالً رئي�س واأع�ساء املنظمة الدولية للفن ال�سعبي 	

دعم كل اجلهود الهادفة لتعزيز ال�سالم العاملي
جاللته م�ستقبالً تريي رود لر�سن... العاهل:

املنامة - بنا: اأ�س���اد عاهل البالد �ساحب اجلاللة امللك حمد 

بن عي�سى اآل خليفة بالتعاون القائم بني مملكة البحرين ومعهد 

ال�س���الم الدويل مم���ا يخدم ق�سايا الأم���ن وال�ستقرار يف املنطقة 

ون����رص ثقافة ال�س���الم، موؤكداً جاللت���ه دعم اململكة ل���كل اجلهود 

وامل�ساعي الهادفة اإىل تعزيز الأمن وال�سالم الإقليمي والعاملي.

ج���اء ذلك لدى ا�ستقبال جاللته يف ق�رص ال�سافرية اأم�س مدير 

املعهد تريي لر�سون.

كم���ا اأك���د العاه���ل اأن اململك���ة ما�سية عل���ى طريق حتقيق 

املزيد من التطوير والتق���دم والتنمية من اأجل خري ورقي �سعب 

البحرين.

واأثن���اء اللقاء نوه جاللة امللك بالدور الذي ي�سطلع به معهد 

ال�س���الم الدويل عل���ى �سعيد الأبح���اث والدرا�س���ات وباإ�سهاماته 

اليجابي���ة يف اجلهود التي تدعم ال�سالم العاملي.  كما بحث جاللة 

امللك م���ع لر�سن تط���ورات الو�ساع يف املنطق���ة وامل�ستجدات 

الإقليمية والدولية .

م���ن جانبه، اأطلع مدير معهد ال�سالم الدويل جاللة امللك على 

جمالت التعاون مع املراكز واملعاهد املعنية يف مملكة البحرين.

• جاللة امللك م�ستقبالً مدير معهد ال�سالم الدويل	

ويل العهد ي�ستذكر دور كامريون يف دعم العالقات

املنامة - بنا: رحب ويل العهد نائب 

القائ���د الأعل���ى النائ���ب الأول لرئي����س 

جمل����س ال���وزراء �ساحب ال�سم���و امللكي 

الأم���ري �سلمان بن حمد اآل خليفة برئي�س 

وزراء اململك���ة املتح���دة ال�سابق ديفيد 

كامريون لدى لقائه اأم����س بق�رص الرفاع 

مبنا�سبة زيارت���ه للبالد، م�ستذكرا �سموه 

ال���دور البارز ال���ذي اأ�سهم ب���ه كامريون 

يف دع���م وتعزيز العالق���ات بني البلدين 

ال�سديقني.

واأ�ساد �سموه بالعالق���ات التاريخية 

املمتدة ب���ني مملكة البحري���ن واململكة 

املتح���دة وما يرب���ط بينهما م���ن تعاون 

وتن�سي���ق يف خمتل���ف املج���الت، منوها 

�سم���وه ب���دور اململكة املتح���دة يف دعم 

ال�ستقرار والأمن يف املنطقة والعامل.

وا�ستعر�س �سموه يف اللقاء بح�سور 

وزير اخلارجية ال�سي���خ خالد بن اأحمد بن 

حمم���د اآل خليف���ة م���ع ديفي���د كامريون 

والق�ساي���ا  املو�سوع���ات  م���ن  ع���ددا 

الإقليم���ي وال���دويل  ال�سعيدي���ن  عل���ى 

واملو�سوعات ذات الهتمام امل�سرتك.

م���ن جانب���ه، اأعرب ديفي���د كامريون 

ل�ساحب ال�سمو امللكي ويل العهد نائب 

القائ���د الأعل���ى النائ���ب الأول لرئي����س 

جمل����س الوزراء عن بالغ ال�سكر والتقدير 

عل���ى فر�س���ة اللقاء ب�سم���وه، م�سيدا مبا 

يبديه �سمو ويل العهد من اهتمام وتطلع 

م�ستم���ر نح���و دع���م اأط���ر التع���اون بني 

البلدين ال�سديقني.

بابا الفاتيكان: دعم ا�سرتاتيجيات تعزيز التعاي�س 

املنام���ة - بنا: تلق���ى عاهل البالد �ساحب اجلاللة امللك حمد ب���ن عي�سى اآل خليفة 

برقي���ة تهنئة من قدا�س���ة البابا فران�سي�س باب���ا الفاتيكان؛ مبنا�سب���ة الحتفال باليوم 

العامل���ي اخلم�سني لل�سالم، ع���رب فيها عن خال�س تهانيه جلاللة املل���ك بهذه املنا�سبة 

الت���ي ت�سادف الأول من يناير، معربا عن اأمنياته ال�سادقة جلاللة امللك مبوفور ال�سحة 

وال�سع���ادة ول�سعب مملك���ة البحرين املزيد من التقدم والزده���ار يف ظل قيادة جاللته 

احلكيمة.

واأ�س���ار الباب���ا فران�سي����س يف برقيت���ه اإىل اأن ال�س���الم ه���و اخلط احلقيق���ي لرتقاء 

ال�سع���وب وتقدمها، واأن اخلالف���ات اأيا كان نوعها اأو اأ�سبابه���ا ل ميكن حلها اإل بالعقل 

وباملفاو�سات املبنية على القانون والعدالة وامل�ساواة، موؤكدا اأن ن�رص املحبة والت�سامح 

يف املجتمعات �ساهم يف تعزيز قيم ومبادئ ال�سالم العاملي.

واأو�س���ح اأن الق���رن املا�س���ي �سهد العديد م���ن املنازعات واحل���روب التي �سببت 

الكث���ري م���ن املعاناة لدى ال�سع���وب، م�س���ريا اإىل اأن الكن�سية التزمت من���ذ عهود بدعم 

ا�سرتاتيجي���ات �ساهمت يف تعزي���ز ال�سالم والتعاي�س يف العديد م���ن دول العامل اإ�سافة 

اإىل العمل على حث جميع الأطراف املتنازعة على بناء �سالم عادل ودائم فيما بينها.
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• �سمو رئي�س الوزراء م�ستقبالً القائد العام لقوة دفاع البحرين	

�لبحرين بقيادة �لعاهل خرجت منت�رصة من كل �أزمة
“الدفاع” منوذج يف الوطنية والعطاء املخل�س... رئي�س الوزراء: 

املنام���ة - بنا: اأكد رئي�س ال���وزراء �ساحب 

ال�سم���و امللك���ي الأم���ر خليف���ة بن �سلم���ان اآل 

خليف���ة، ل���دى لقاء �سم���وه بالقائد الع���ام لقوة 

دف���اع البحري���ن، اأن البحري���ن يف ظ���ل قي���ادة 

جاللة املل���ك وعزم وحزم احلكوم���ة، تنعم باأمن 

واأم���ان وا�ستقرار، وجهودن���ا من�سبة نحو العمل 

ال���دوؤوب لرفعة وطننا واحلفاظ عل���ى منجزاتنا 

ومكت�سباتنا.

وقال �سموه: “اإن هناك من يحاول ا�ستنزاف 

دول املنطق���ة يف عروبته���ا وموارده���ا مبختلف 

الط���رق والأ�سالي���ب، اإل اأن متا�سكن���ا وحتالفنا 

يبقى احلائل للحفاظ على مكت�سباتنا واحليلولة 

دون التدخل يف �سوؤوننا، فاليوم نحن اأ�سد تاآزراً 

واأوث���ق تعاوناً م���ع الدول ال�سقيق���ة يف منظومة 

جمل�س التعاون”.

وكان �ساحب ال�سمو امللكي رئي�س الوزراء 

قد ا�ستقب���ل بق�رص �سموه بالرف���اع �سباح اأم�س 

القائ���د العام لقوة دفاع البحرين امل�سر الركن 

ال�سيخ خليفة بن اأحمد اآل خليفة.

وخالل اللق����اء، اأكد �ساح����ب ال�سمو امللكي 

رئي�س ال����وزراء اأن البحرين بقيادة جاللة العاهل 

خرج����ت منت�رصة من كل اأزمة وحتد مرت به واأنها 

م�ستعدة دائماً للظروف وامل�ستجدات بثقة اأكرب.

وق����ال �سم����وه “اإن مملك����ة البحري����ن يده����ا 

مم����دودة دائم����اً نح����و التع����اون وجنح����ت ب�سبب 

�سيا�ساتها املتوازنة اأن حتتفظ بعالقات وطيدة 

ووثيقة م����ع دول العامل املختلف����ة واأنها حققت 

منجزات واإجنازات كثرة وواعدة ب�سبب التالحم 

والرتاب����ط والوع����ي امل�سوؤول ل�سعبه����ا و�ستظل 

دائماً باإذن اهلل واحة تنعم بال�ستقرار وال�سالم”.

وق���ال �سموه: “اإن قوة دف���اع البحرين تعد 

منوذًج���ا يف الوطنية والعطاء املخل�س واحل�سن 

الأم���ن للوط���ن”، معربا �سموه ع���ن بالغ الفخر 

والعتزاز مبا تقوم به قوة دفاع البحرين وكافة 

منت�سبيها من اأجل مملكة البحرين واحلفاظ على 

اأمنه���ا و�سيادتها و�سالمة اأرا�سيها”. من جهته، 

اأ�س���اد القائ���د العام لق���وة الدفاع مب���ا حققته 

مملكة البحرين من نه�سة وتقدم يف ظل رئا�سة 

�ساح���ب ال�سمو امللكي رئي�س الوزراء للحكومة، 

م�س���راً اىل اأن �ساح���ب ال�سم���و امللك���ي رئي�س 

الوزراء ق���د بنى دولة، واأن م���ا حققه �سموه من 

اإجن���ازات ي�سجله���ا وي�سطره���ا تاري���خ البحرين 

احلديث.

وق���دم القائ���د الع���ام تهاني���ه اإىل �ساحب 

ال�سم���و امللك���ي رئي����س ال���وزراء عل���ى جن���اح 

الفحو�س���ات الطبية التي اأجراه���ا �سموه موؤخراً، 

داعياً املوىل عّز وج���ّل اأن يحفظ �ساحب ال�سمو 

امللك���ي رئي����س ال���وزراء واأن ي���دمي عليه نعمة 

ال�سح���ة والعافي���ة ملوا�سل���ة م�س���رة العط���اء 

والتنمية يف مملكة البحرين يف ظل العهد الزاهر 

جلاللة امللك.

القائد الع���ام: اإجنازات �سم���وه ي�سجلها تاري���خ البحرين احلديث

املنام����ة - بنا: تلق����ى وزير اخلارجية 

ال�سي����خ خالد بن اأحمد بن حممد اآل خليفة 

ر�سالة خطية م����ن وزير ال�سوؤون اخلارجية 

والتع����اون باململك����ة املغربي����ة ال�سقيقة 

�س����الح الدي����ن م����زوار، اأع����رب فيه����ا عن 

ا�ستنكاره البالغ للهج����وم امل�سلح الغادر 

الذي تعر�����س له مركز الإ�سالح والتاأهيل 

يف جو مبملك����ة البحرين موؤخًرا وا�سفر عن 

ا�ست�سهاد رج����ل اأمن واإ�ساب����ة اآخر وفرار 

جمموعة م����ن املحكوم عليه����م يف ق�سايا 

اإرهابية، متقدًما لل�سع����ب البحريني باأحر 

التعازي يف وفاة �سهيد الواجب.

واأك����د �س����الح الدي����ن م����زوار اإدان����ة 

اململك����ة املغربية ال�سقيق����ة لهذا العمل 

الإرهاب����ي ال�سني����ع والغري����ب ع����ن �سيم 

�سع����ب البحرين امل�سامل، و�سجبها لكل ما 

من �ساأنه اأن مي�س اأم����ن وا�ستقرار مملكة 

البحري����ن، جمدًدا دعم اململك����ة املغربية 

وت�سامنها معه����ا يف كل جهودها الرامية 

اإىل مكافح����ة الإرهاب واحلفاظ على اأمنها 

وا�ستقرارها و�سون وحدتها الوطنية.

اخلارجي����ة  ال�س����وؤون  وزي����ر  واأع����رب 

والتعاون باململكة املغربية ال�سقيقة عن 

اعتزازه الكبر بالو�سائج الأخوية املتينة 

الت����ي  والت�سام����ن  التع����اون  وعالق����ات 

جتمع ب����ن البلدي����ن ال�سقيق����ن بف�سل 

القيادت����ن احلكيمت����ن، متمنًيا ململكة 

البحرين املزيد من التقدم والزدهار.

املنام���ة - بنا: ا�ستقبل القائد العام 

لقوة دفاع البحرين امل�سر الركن ال�سيخ 

خليف���ة ب���ن اأحم���د اآل خليف���ة يف مكتب���ه 

بالقيادة العامة �سباح اأم�س �سفر دولة 

الكوي���ت ال�سقيقة ل���دى اململكة ال�سيخ 

عزام بن مبارك ال�سباح.

وخ���الل اللقاء، رح���ب القائ���د العام 

لقوة دفاع البحرين ب�سفر دولة الكويت، 

بالعالق���ات الأخوي���ة الوطي���دة  م�سي���داً 

القائم���ة ب���ن البلدي���ن ال�سقيقن، وما 

تتمتع ب���ه هذه العالقات م���ن منو مطرد 

بف�س���ل قيادت���ي البلدي���ن احلكيمتن، 

كما مت ا�ستعرا�س عدد من املو�سوعات 

ذات الهتمام امل�سرتك.

ال���وزراء  رئي����س  زار  بن���ا:   - املنام���ة 

ال�ساب���ق باململكة املتحدة ديفيد كامرون 

اأم����س مق���ر جمل����س التنمي���ة القت�سادية، 

اإذ التقى فيه���ا بح�سور وزي���ر املوا�سالت 

والت�سالت  كمال اأحمد الرئي�س التنفيذي 

ملجل�س التنمية القت�سادية خالد الرميحي 

وامل�سوؤولن باملجل����س، اإذ اطلع على عمل 

املجل����س وخطت���ه ال�سرتاتيجي���ة وذلك يف 

اإطار الزيارة التي يقوم بها ال�سيد كامرون  

للمملكة . 

ويف الزي����ارة، اأك����د الرئي�����س التنفيذي 

ملجل�س التنمي����ة القت�سادية خالد الرميحي 

اأن البحري����ن ما�سية قدم����اً يف م�ساعيها نحو 

اإذ يرك����ز املجل�����س يف  اقت�ساده����ا،  تنوي����ع 

خطت����ه ال�سرتاتيجية عل����ى تنمية القطاعات 

القت�سادية امل�ستهدف����ة التي ت�سكل ميزة 

تناف�سي����ة ململكة البحري����ن، وذلك من خالل 

التع����اون امل�ستم����ر للمجل�س م����ع القطاعن 

الع����ام واخلا�س يف ا�ستقط����اب ال�ستثمارات 

يف هذه القطاعات.

ملجل�����س  التنفي����ذي  الرئي�����س  واأ�س����ار 

القطاع����ات  اأن  اإىل  القت�سادي����ة  التنمي����ة 

القت�سادي����ة التي يرك����ز املجل�س جهوده يف 

تعزي����ز ال�ستثمارات فيه����ا ت�سمل اخلدمات 

املالي����ة وتكنولوجي����ا معلوم����ات الت�سالت 

اللوج�ستية والت�سنيع وال�سياحة.  واخلدمات 

وق����ال ب����اأن املجل�س يتع����اون ب�س����كل وثيق 

مع �رصكائ����ه ومن �سمنهم ال����وزارات املعنية 

وقطاع����ات الأعمال للرتويج ململكة البحرين 

يف الأ�س����واق امل�ستهدف����ة اعتم����اداً عل����ى ما 

حتظى به اململكة م����ن مزايا تناف�سية وبيئة 

ا�ستثماري����ة ممي����زة و�سديق����ة لالأعمال ومن 

بينها وجودها  يف قلب منطقة اخلليج.

واأو�سح الرميحي اأن اجلهود التي بذلها 

املجل�����س م����ع �رصكائه قد �ساهم����ت يف تعزيز 

مكان����ة اململكة عاملياً وه����و ما اأكد عليه نيل 

اقت�ساد اململكة درجات ت�سنيف متقدمة يف 

املوؤ�رصات القت�سادي����ة، ومنها موؤ�رص احلرية 

القت�سادي����ة 2016 ال�س����ادر ع����ن موؤ�س�سة 

“هريتاج فاوندي�سن” الذي اعترب اقت�ساد 
اململكة الأكرث حرية يف منطقة ال�رصق الأو�سط 

و�سمال اأفريقيا.

املنام���ة - بن���ا: ا�ستقب���ل نائ���ب رئي�س 

جمل�س ال���وزراء وزير الداخلي���ة الفريق �سمو 

ال�سي���خ �سي���ف ب���ن زاي���د اآل نهي���ان مبكتبه 

اأم����س �سف���ر مملك���ة البحرين عمي���د ال�سلك 

الدبلوما�س���ي ل���دى دول���ة الإم���ارات العربية 

املتحدة حممد املعاودة. 

وج���رى خ���الل اللق���اء ت�سلي���م الر�سال���ة 

املوجهة من وزي���ر الداخلية ال�سيخ را�سد بن 

عب���داهلل اآل خليف���ة اإىل نائ���ب رئي����س جمل�س 

الوزراء وزير الداخلية بدولة الإمارات الفريق 

�سم���و ال�سي���خ �سي���ف ب���ن زاي���د اآل نهي���ان، 

وا�ستعر����س اجلانب���ان خالل اللق���اء الق�سايا 

ذات الهتم���ام امل�س���رتك وتعزي���ز العالقات 

الأخوي���ة بن البلدي���ن ال�سقيقن يف خمتلف 

املج���الت، وثمن �سموه اجله���ود التي بذلها 

ال�سف���ر يف تعزي���ز الرواب���ط الأخوي���ة ب���ن 

البلدين.

كما تبادل اجلانبان وجهات النظر والآراء 

حول جممل التطورات والأحداث الراهنة على 

امل�ستوين الإقليمي والدويل.

متكن���ت  الداخلي���ة:  وزارة   - املنام���ة 

�س���وؤون اجلن�سية واجل���وازات والإقامة ممثلة 

باإدارة البح���ث واملتابعة وبالتعاون مع هيئة 

تنظي���م �س���وق العم���ل وحمافظ���ة العا�سمة 

واأمانته���ا ومديري���ة ال�رصطة،م���ن �سب���ط 29 

�سخ�ساً يحملون جن�سي���ات اآ�سيوية، يزاولون 

مهن���ة البيع بدون ترخي�س وخمالفن ل�رصوط 

الإقامة.

واأ�سار الوكيل امل�ساعد للمنافذ والبحث 

واجل���وازات  اجلن�سي���ة  ب�س���وؤون  واملتابع���ة 

والإقام���ة اإىل اأن ه���ذه احلملة ج���اءت تنفيذاً 

لتوجيهات وزير الداخلية ومبتابعة من وكيل 

وزارة الداخلية ل�س���وؤون اجلن�سية واجلوازات 

والإقام���ة، و�سمن جهود اجله���ات املخت�سة 

للحد م���ن ظاه���رة انت�س���ار العمال���ة ال�سائبة 

و�سب���ط الأ�سخا�س املخالفن ل�رصوط الإقامة 

يف الب���الد، مو�سح���اً اأنه جار اتخ���اذ الإجراءات 

القانونية بحق الأ�سخا�س الذين مت �سبطهم 

وبحق كل من يثبت تورطه معهم.

للمناف���ذ  امل�ساع���د  الوكي���ل  واأ�س���اد 

والبحث واملتابعة بجهود جميع اجلهات التي 

�ساهمت يف اإجناح هذه احلملة، موؤكداً اأن اإدارة 

البح���ث واملتابعة ما�سي���ة يف تنفيذ احلمالت 

التفتي�سي���ة عل���ى م���دار الع���ام �سم���ن خطة 

�سوؤون اجلن�سية واجلوازات والإقامة لتكثيف 

هذه احلمالت �سد العمالة غر النظامية.

�ملغرب يدين �لهجوم على �سجن جو

�لقائد �لعام ي�سيد بالعالقات مع �لكويت

كامريون يزور جمل�س “�لتنمية”

بحث �لتطور�ت �لر�هنة مع �لإمار�ت

�سبط 29 خمالًفا ل�رشوط الإقامة بالعا�صمة

الهوية الوطنية الأثر اجلامع ل�صتلهام قوة الرتباط بالأر�ض
�سموه يفتتح مركز زوار م�سجد اخلمي�س وي�سيد بجهود “الثقافة”... ويل العهد: 

املنام���ة - بن���ا: اأك���د ويل العه���د نائ���ب القائد 

الأعلى النائب الأول لرئي����س جمل�س الوزراء �ساحب 

ال�سمو امللك���ي الأمر �سلمان بن حم���د اآل خليفة اأن 

الهوي���ة الوطنية ململك���ة البحرين ه���ي الأثر اجلامع 

ال���ذي ي�ستلهم ق���وة الرتب���اط بالأر�س وم���ا حملته 

م���ن اإرث عك����س معدن الإن�س���ان البحرين���ي الأ�سيل 

وا�سهامه يف البناء احل�ساري.

واأ�س���ار �سم���وه اإىل اأن مملك���ة البحري���ن غني���ة 

بال���رتاث الإ�سالم���ي ال���ذي يعك�س هويته���ا العربية 

والإ�سالمي���ة والذي ج�سده فن العم���ارة الإ�سالمية يف 

امل�ساجد واملباين الرتاثي���ة، وموقعها ال�سرتاتيجي 

باعتب���اره نقط���ة و�س���ل ب���ن خمتل���ف احل�س���ارات 

العريق���ة، لفت���اً �سم���وه اإىل اأن املقوم���ات الرتاثية 

والتاريخية متث���ل اأهمية كب���رة يف املنتوج الثقايف 

وال�سياح���ي يف مملك���ة البحري���ن وتلق���ى كل الدعم 

والرعاي���ة من لدن عاهل البالد �ساحب اجلاللة امللك 

حمد بن عي�سى اآل خليفة.

ج���اء ذلك لدى تف�سل �سموه بافتتاح مركز زوار 

م�سجد اخلمي����س �سباح اأم�س بح�س���ور عدد من كبار 

امل�سوؤولن، حيث اأ�ساد �سموه بجهود هيئة البحرين 

للثقاف���ة والآث���ار يف العناي���ة والهتم���ام باملع���امل 

التاريخي���ة والثري���ة، وجهوده���ا الرامي���ة اإىل رب���ط 

الأجيال برتاث البحرين وتاريخها العريق.

واأع���رب �سم���وه ع���ن اعت���زازه باخلط���وة الت���ي 

اتخذته���ا الهيئ���ة يف ان�ساء هذا املرك���ز لإبراز تاريخ 

م�سجد اخلمي�س وما ميثل���ه من رمزية هامة يف تاريخ 

واآثار البحرين هذا الأث���ر الذي ظل �ساهدا على مدى 

الع�س���ور ال�سالمي���ة عل���ى دور البحري���ن احل�ساري 

اله���ام يف هذه الفرتة الزمني���ة ملا ميثله امل�سجد من 

مدنية وا�ستقرار.

وا�س���اف �سم���وه اأن احلفاظ على ه���ذا امل�سجد 

التاريخ���ي ال���ذي بن���ي يف حقب���ة تاريخي���ة مهمة من 

احل�س���ارة الإ�سالمي���ة وكل م���ا ارتبط به م���ن اأعمال 

التنقي���ب �سوف ي�سهم نحو املزي���د من قراءة تاريخ 

البحري���ن واملنطقة واب���راز الدور العلم���ي واملعريف 

الذي ا�سطلعت به امل�ساج���د يف احل�سارة ال�سالمية 

وا�سهاماته���ا يف ري���ادة الأم���ة ال�سالمي���ة يف خمتلف 

العل���وم واملع���ارف الن�ساني���ة ون����رص قي���م الت�سامح 

واملحبة يف املجتمعات. وقام �ساحب ال�سمو امللكي 

ويل العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س 

جمل����س الوزراء بجولة يف مرك���ز زوار م�سجد اخلمي�س 

وا�ستم���ع �سم���وه خاللها اىل ����رصح من رئي�س���ة هيئة 

البحري���ن للثقافة والآثار ال�سيخ���ة مّي بنت حممد اآل 

خليف���ة والأم���ن العلم���ي واملنقب مبنطق���ة م�سجد 

اخلمي����س تيموثي ان�س���ول حول م�سم���ون العرو�س 

واأه���م الآث���ار الإ�سالمي���ة والقط���ع الأثري���ة للموق���ع 

وبخا�س���ة نتاج���ات اأعمال التنقي���ب يف منطقة البالد 

الق���دمي الت���ي مت���ت منذ ع���ام 2001 والت���ي يجرى 

عر�سه���ا يف املرك���ز لأول م���رة. من جانبه���ا، اعربت 

ال�سيخ���ة مّي بن���ت حممد اآل خليفة ع���ن بالغ �سكرها 

وتقديرها لويل العهد النائ���ب الأول لرئي�س جمل�س 

الوزراء �ساحب ال�سمو امللكّي الأمر �سلمان بن حمد 

اآل خليفة على دعم �سموه الدائم واهتمامه امل�ستمر 

بالثقاف���ة ومكت�سباته���ا ترويجاً ملا حتم���ل البحرين 

م���ن اإرٍث ثقايف غن���ي يعك�س هويته���ا التي جتعلها 

وجه���ًة ثقافية مميزة. وقالت: “اإن افتتاح مركز زّوار 

م�سجد اخلمي����س ياأتي كاأوىل فعالي���ات �سنة 2017 

الت���ي حتمل عن���وان )اآثارنا اإن حك���ت(، حيث يحكي 

مرك���ز زّوار م�سج���د اخلمي�س الكثر م���ن املعلومات 

عن تاريخ البحرين العري���ق، واملمتد لآلف ال�سنن، 

واإن ه���ذا التد�س���ن ياأت���ي جت�سي���داً ل�سرتاتيجي���ة 

الثقاف���ة التي توؤكد ����رصورة الرتوي���ج للمملكة عرب 

مكوناتها التاريخية واحل�سارية”. واأو�سحت اأن روؤية 

هيئ���ة الثقافة تتمثل يف اإن�س���اء العديد من املتاحف 

املرتبط���ة باملواقع الرتاثي���ة والأثري���ة يف اململكة، 

بحيث يتعّرف الزائر على غنى املواقع عرب اكت�سافه 

للمقتني���ات الأثري���ة الت���ي مت العث���ور عليها يف كل 

موقع تاريخي واأثري.

• �سمو ويل العهد مفتتًحا مركز زوار م�سجد اخلمي�س	
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تعلن رشكة نفط البحرين ش. م. ب. )مقفلة( عن طرح املناقصة العامة التالية:

رقم املناقصةموضوع املناقصة

قيمة الضامن 
االبتدايئ
بالدينار 
البحريني

قيمة وثائق 
املناقصة

بالدينار البحريني

املوعد النهايئ لتقديم 
العطاءات

اليوم التاريخ الوقت

 توفري خدمات هندسة ورشاء وإنشاء أجهزة
التكييف واألعامل املصاحبة

           مالحظة: املوعد النهايئ لرشاء الوثيقة:
بتاريخ  4 فرباير 2017 الساعة 03:31 مساء

T160198 (52)4,000/-50/-

 األربعاء
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ظهرا 1,30

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

مجلس املناقصات WWW.TENDERBOARD.GOV.BH  من يوم األربعاء 11 يناير  2017. وذلك ليتسنى لكم الحصول عىل وثائق املناقصة بعد 

استيفاء مبلغ املناقصة الغري قابل للرتجيع، عىل أن يرفق مع العطاء مبلغ الضامن االبتدايئ املشار إليه أعاله أو %1 من قيمة العطاء أيهام أقل (ويف 

جميع األحوال يجب أن ال تقل قيمة الضامن اإلبتدايئ عن 100 دينار بحريني) وذلك  يف صورة شيك مصدق أو خطاب ضامن مصدق أو بوليصة تأمني  

من إحدى املؤسسات املالية املحلية او نقدآ عىل أن يكون هذا الضامن ساري املفعول طوال مدة رسيان العطاء املنصوص عليها يف وثائق املناقصة. 

لألستفسار الرجاء االتصال عىل األرقام التالية: 36027245 و / 17757044 /17755845

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

أخر يوم لقبول العطاءات .

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

الصادرة باملرسوم رقم 37 لعام 2002 .

كام يجب مراعاة الرشوط التالية:

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

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

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

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

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

املوقع عن طريق الرابط التايل واتباع الخطوات الالزمة للتسجيل 

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

يف حالة االستفسار او طلب املساعدة الرجاء التواصل مع قسم املساعدة عىل االمييل التايل helpdesk@tenderboard.gov.bh او تلفون 973-17566617+

يعترب هذا اإلعالن مكمال لوثائق املناقصة.

ثقتنا عالية برجال الأمن يف حفظ ال�سلم الأهلي وت�سليم املطلوبني
مكا�سفة وزير الداخلية حلقائق حادثة �سجن “جو” حمل تقدير... فعاليات:

اأكد جمع م���ن الفعاليات الإعالمي���ة وال�سيا�سية 

عن ثقتهم الأكيدة مبقدرة وزارة الداخلية والأجهزة 

الأمني���ة الأخ���رى يف اأداء دوره���م الوطن���ي يف خدم���ة 

البحري���ن و�سعب البحرين، مو�سحني اأن حادثة مركز 

الإ�سالح والتاأهيل بجو ل تفند الدور املخل�ص لرجال 

الأم���ن، ب���ل تاأت���ي يف �سي���اق التحديات اجلم���ة التي 

تواجهها الدولة، لي����ص من اأفراد اأو جماعات، بل من 

خماب���رات دول، وتكتالت اإجرامية �سخمة تتكد�ص يف 

�سمال الإقليم.

واأف���ادوا بت�ساريح اأدلوها ل���� “البالد” اأن زيارة 

وزي���ر الداخلي���ة ال�سيخ را�س���د بن عب���داهلل اآل خليفة 

جمل����ص الن���واب، والتق���اءه ممثلي ال�سع���ب وحديثه 

ال�سف���اف وال�سادق والوا�س���ح معهم عما جرى، وعن 

تطورات التحقيق، وعن مكامن اخلطاأ واأوجه الق�سور 

من جانب القائمني على املركز، وكذلك الت�سورات 

وال���روؤى التي و�سعها امل�سوؤول���ون بالوزارة لتطوير 

منهاج العمل خ���الل املرحلة املقبلة، ميثل بحد ذاته 

مك�سباً ل�سعب البحرين، ومفخرة لهم.

 

التكامل بين السلطات
واأكدت الإعالمية لولوة بو دلمة ل� “البالد” باأن 

زيارة وزير الداخلي���ة جمل�ص النواب تعك�ص بو�سوح 

م���دى التع���اون والتكام���ل القائ���م ب���ني ال�سلطتني 

التنفيذية والت�رشيعي���ة، واأن هذه البادرة تعد خطوة 

كبرية باجتاه اإ����رشاك املجتمع واطالعه على الق�سايا 

الأمني���ة كاف���ة ب�سفافي���ة وم�سداقية، ليك���ون جزًءا 

فعالً يف احلل و�رشيًكا مع رجال الأمن يف الق�ساء على 

خمتلف �سور الإرهاب الدخيلة على جمتمعنا.  

واأ�ساف���ت ب���و دلم���ة “كم���ا يج���ب اأن نع���رف 

ب���اأن احلالة الأمني���ة التي متر به���ا املنطقة فر�ست 

التزام���ات نوعية جديدة عل���ى وزارة الداخلية، ونحن 

نقدر الأدوار التي تقوم بها وزارة الداخلية يف �سبيل 

ا�ستتباب الأمن يف الدولة”. 

وقال���ت “اإن الع���راف بوج���ود بع����ص الأخطاء 

وال�سلبيات واإيقاف عدد من امل�سوؤولني يف الإ�سالح 

والتاأهيل للوقوف على مكامن اخللل يعترب م�سارحة 

كب���رية و�سجاعة يف تقدمي امل�سوؤول عن اخللل باأ�رشع 

وق���ت ممكن للمحا�سبة، وميك���ن بذلك جتنب حدوث 

مثل هذه العمليات، وعليه اأ�سدد على اأهمية ت�سافر 

اجلهود الإعالمية وبرامج التوعية الوطنية اإىل جانب 

م���ا تبذله اأجه���زة الأم���ن للمحافظة عل���ى ال�ستقرار 

وال�سالمة العامة للمجتمع”.

 

 كشف المالبسات
م���ن جهت���ه، ثم���ن الإعالم���ي علي �ساه���ني دور 

وزارة الداخلية البنَّاء بتعزيز مبداأ التعاون، وتر�سيخا 

لل�سفافية ب���ني ال�سلطتني التنفيذي���ة والت�رشيعية، 

وتر�سيخ لل�سفافي���ة وامل�سداقية التامة يف الك�سف 

عن كل مالب�س���ات ق�سية مركز الإ�س���الح والتاأهيل، 

ودرئ���ا للمزاي���دات والقي���ل والقال التي ي���روج لها 

البع�ص ب�ساأن ذلك.

واأ�ساف “طرح وزي���ر الداخلية مالب�سات ق�سية 

“جو” كان وا�سحا جدا و�سفافا، حيث قدم �رشحا وافيا 
عن ه���ذه الق�سية، ب���ل واأكد وجود اإهم���ال وتواطوؤ، 

ولكن يج���ب يف الوقت ذاته األ تعم���م اأوجه الق�سور 

على اجلميع يف الوزارة، بل هي حالت فردية ل متثل 

اجلهود الكبرية التي تبذلها الوزارة؛ من اأجل �سالمة 

وا�ستتب���اب الأمن يف البالد”. وتاب���ع “مازلنا بانتظار 

نتائج جلنة التحقيق التي اأعلنت عنها الوزارة، ونحن 

عل���ى ثق���ة باأن كل م���ن كان له دور يف ه���ذا احلادث 

�سين���ال عقابه العادل، وجن���دد دوماً ثقتنا يف الوعي 

الكبري الذي يتميز فيه ال�سعب الذي لن تنطلي عليه 

الإ�ساعات والتدلي�ص الت���ي يحاول البع�ص ترويجها 

على وزارة الداخلية، ونوؤكد �رشورة ا�ست�سقاء الأخبار 

دائما من م�سادرها الر�سمية”.

 

شراكة مجتمعية 
واأو�س���ح ال�سحف���ي ع���ادل حم�س���ن اأن “لق���اء 

وزي���ر الداخلية بالنواب يوؤك���د احلر�ص على تر�سيخ 

مب���داأ ال�سفافي���ة والتاأكيد على اأهمي���ة دور ال�سلطة 

الت�رشيعي���ة يف مكافحة الإره���اب وال�رشاكة احلقيقية؛ 

للحف���اظ عل���ى اأم���ن وا�ستق���رار اململك���ة، وقد خرج 

النواب من هذا اللقاء مبعلومات وافية حول جمريات 

ما ح�سل يف العملية الإرهابية التي اأ�سبحت اأبعادها 

واأهدافه���ا وا�سحة بالن�سبة لل�س���ارع البحريني الذي 

يوؤكد ب�س���كل م�ستمر دور رجال الأم���ن وت�سحياتهم 

من اأجل راحة املواطنني واأمنهم”.

واأك���د حم�س���ن اأن وزي���ر الداخلي���ة حري����ص كل 

احلر�ص عل���ى ال�رشاكة املجتمعية لإر�ساء الأمن، وهي 

نظ���رة ثاقبة اأطلقه���ا منذ �سنوات وحتق���ق اأهدافها 

با�ستمرار.

 

نظرة ثاقبة
ب���دوره، ثمن الأم���ني العام للتجم���ع الد�ستوري 

عبدالرحم���ن الباك���ر جه���ود وزارة الداخلي���ة ممثل���ة 

بالوزير ال�سيخ را�سد بن عبد اهلل اآل خليفة، واحلر�ص 

على اإط���الع ممثل���ي ال�سعب مب�ستج���دات حتقيقات 

واقعة الهروب بعد خم�سة اأيام من احلادثة”.

واأك���د الباك���ر اأن “النفت���اح عل���ى ال���راأي العام 

خطوة حكيمة ي�ساد بها، وهي اأف�سل بكثري من ترك 

املو�س���وع غام�ساً �س���واء للن���واب اأو لغريهم، ولقد 

كان الوزي���ر كرمياً بتغطية الأح���داث كلها ب�سفافية 

وو�سوح، اإ�سافة لتجاوبه مع النواب”.

واأ�س���اف “ثقتنا ب���وزارة الداخلي���ة يف ا�ستتباب 

الأمن كب���رية، ولكن احلادثة اأث���ارت ال�ستغراب من 

جانب، وك�سفت من جانب اآخر جوانب ق�سور يتوجب 

معاجلته���ا بال�رشعة املمكن���ة، ويواكب ذل���ك تطوير 

�سبل الأمن واحلماية، ورمبا الت�رشيعات اأي�سا”. 

ودعا الباك���ر اأبناء البحرين واملقيمني بالتعاون 

الكامل وال�سفاف وامل�ستمر مع رجال الأمن والأجهزة 

الأمنية املخت�سة بالإر�س���اد الفورى واملبا�رش عن اأي 

اأن�سط���ة م�سبوهة اأو اإج���راءات تتعل���ق بتهديد الأمن 

العام، وبعدم الت�سر عل���ى اأي �سخ�ص ميثل خطورة 

عل���ى الأم���ن الع���ام حر�س���ا عل���ى ال�ستق���رار بربوع 

اململكة.

 

جهود متراكمة
وعرب النا�سط الجتماعي اأ�سامة ال�ساعر عن ثقته 

ب���اأداء رج���ال وزارة الداخلية بقي���ادة الفريق الركن 

ال�سي���خ را�سد ب���ن عبداهلل اآل خليف���ة ومنت�سبي جهاز 

الأم���ن كافة ملا يقومون به م���ن دور بالغ الأهمية يف 

احلف���اظ على الأم���ن وال�ستقرار على م���دار �سنوات 

طويل���ة دون تق�سري اأو ته���اون، ويبذلون يف �سبيل 

ذلك اأرواحهم ودمائهم، حيث جنحوا يف اإحباط العديد 

من العمليات الإرهابية اخلطرية، والتي كادت تزهق 

اأرواح املئات من الأبرياء دون ذنب.

وقال “ما حدث بق�سية الهروب من �سجن جو ل 

ينتق�ص مطلقا من ال���دور الإ�سراتيجي الذى يقوم 

به رجال الأمن”.

واأ�س���اف ال�ساع���ر اأن “حدي���ث املكا�سفة الذى 

ت�سمن���ه خطاب وزي���ر الداخلية اأم���ام جمل�ص النواب 

يوؤك���د اإدراك اجله���از الأمني للم�سوؤولي���ة احلقيقية 

جت���اه �سع���ب البحري���ن، وهو م���ا ي�ستوج���ب من كل 

بحرين���ى اأن يدع���م رج���ال الأم���ن يف اأداء وظيفتهم؛ 

لتحقي���ق الأم���ن و�رشع���ة الو�س���ول اإىل مرتكبي تلك 

اجلرمي���ة الإرهابية الت���ي راح �سحيته���ا اأحد �سهداء 

الواجب من رجال الداخلية”.

وطال���ب ب����رشورة قي���ام جمل����ص الن���واب ب�سن 

الت�رشيعات اخلا�سة بتعزيز جهود رجال الأمن مبحاربة 

الإرهاب ومنح رجال الأمن ال�سلطات القانونية كافة 

التي تخولهم بذلك، وتطبي���ق اأق�سى و�سائل الردع 

عل���ى كل من يتع���اون اأو يدع���م امل�ساركني يف تلك 

الأن�سطة الإرهابية الت���ي ت�ستهدف حياة املواطنني 

الأبرياء واإثارة الفو�سى وبث الذعر بني الآمنني. 

املنامة - بنا: عقد جمل����ص اإدارة جمعية الأطباء 

البحريني���ة لقاء م���ع رئي�ص املجل����ص الأعلى لل�سحة 

الفري���ق طبيب ال�سي���خ حممد بن عب���داهلل اآل خليفة، 

اأك���دت في���ه اجلمعي���ة اأهمي���ة اجلهود الت���ي يبذلها 

ال�سيخ حممد بن عب���داهلل يف تعزيز النهو�ص بالقطاع 

جت�سي���دا  البحري���ن،  مملك���ة  يف  والطب���ي  ال�سح���ي 

لتوجيهات القيادة الر�سيدة.

واأ�س���ار رئي����ص جمعي���ة الأطباء حمم���د رفيع يف 

ت�رشي���ح ل���ه عل���ى هام����ص الجتم���اع اإىل اأن مت اأثناء 

الجتم���اع مناق�س���ة رغبة جمعي���ة الأطب���اء البحرينية 

يف ط���رح قانون ينظ���م م�ساألة التاأم���ني �سد الأخطاء 

الطبية لالأطباء.

الرف���اع - املجل�ص الأعلى للم���راأة: عقد وتعزيز 

الإنت���اج العلم���ي اجتماع���ا تن�سيقيا م���ع فريق وزارة 

الداخلي���ة، وذلك يف اطار �سل�سل���ة اللقاءات املبا�رشة 

التي تعق���د مع ال����رشكاء واجلهات املعني���ة مبتابعة 

تنفي���ذ ال�سراتيجي���ة الوطني���ة حلماية امل���راأة من 

العن���ف الأ�رشي ومبا يحقق الهدف املن�سود يف حماية 

املراأة البحرينية من العنف الأ�رشي بجميع اأ�سكاله.

ويف الجتماع ا�ستعر����ص املجل�ص الأعلى للمراأة 

متطلب���ات تنفي���ذ ال�سراتيجي���ة الوطني���ة حلماي���ة 

املراأة م���ن العنف الأ�رشي، وتو�سي���ح دور ال�رشكاء يف 

اجله���ات التنفيذية به���دف تقييم خدم���ات الوقاية 

والت�سدي للعنف �سد امل���راأة. كما مت بحث جمالت 

التعاون م���ع وزارة الداخلي���ة لإن�ساء قاع���دة بيانات 

خ�سو�سا بر�سد حالت العنف وتعزيز الإنتاج العلمي 

حول العنف الأ�رشي. 

كم���ا مت يف اللقاء تاأكيد اأهمي���ة التوعية والدعم 

الإعالم���ي يف حماي���ة املراأة م���ن العنف، ع���رب تنفيذ 

الربام���ج التوعوية اخلا�سة مببادئ الوقاية واحلماية 

واخلدم���ات م���ن خالل تعزي���ز الدور الإعالم���ي يف ن�رش 

ثقافة حماي���ة املراأة م���ن العنف الأ����رشي، وا�ستثمار 

و�سائل التوا�سل الجتماعي يف ن�رش هذه الثقافة.

وتت�سم���ن اخلط���ة التنفيذي���ة للمجل����ص، حمور 

الوقاي���ة الأولي���ة من العنف الأ�رشي قب���ل حدوثه عرب 

دعم دور الأ�رشة يف �سيانة وتنمية وحماية اأفرادها. 

• عبدالرحمن الباكر	 • لولوة بو دلمة	

• جانب من اللقاء	

مريزا: اأبواب “الكهرباء” م�رشعة لل�سكاوى

“الرتبية” تبحث متطلبات الختبارات الوطنية

حملة توعية لتقليل احلوادث يف الرب

دورة تعليم “الفرن�سية” للتوا�سل مع اجلاليات

املنامة - بنا: قال وزير �سوؤون الكهرباء 

واملاء عبداحل�سني م���ريزا اإن هيئة الكهرباء 

واملاء تنته���ج �سيا�س���ة الأب���واب املفتوحة 

وتفع���ل با�ستمرار توجيه���ات رئي�ص الوزراء 

�ساح���ب ال�سم���و امللك���ي الأم���ري خليفة بن 

�سلم���ان اآل خليف���ة يف ه���ذا اخل�سو�ص، واإن 

هيئة الكهرباء واملاء ترحب دائماً با�ستقبال 

عل���ى  وحتر����ص  واملراجع���ني  املواطن���ني 

التوا�س���ل املبا�رش معهم فيما يخ�ص خدمات 

الكهرب���اء وامل���اء. ج���اء ذلك ل���دى ا�ستقبال 

الوزير عدًدا من املواطنني مبكتبه وال�ستماع 

اىل مالحظاته���م واقراحاته���م ومتطلباتهم 

بح�سور نائب الرئي�ص التنفيذي للتوزيعات 

وخدم���ات امل�سرك���ني عدنان فخ���رو. واأكد 

الوزي���ر جمدداً اأن مثل هذا اللقاءات �ستكون 

ب�سكل دوري ملتابع���ة احتياجات املواطنني 

والعمل عل���ى تلبيتها، وباإم���كان اأي مواطن 

يرغب يف لق���اء الوزير الت�س���ال على مكتبه 

عل���ى هات���ف 17996777 لرتي���ب موع���د 

منا�سب له.

املنام���ة - بن���ا: ا�ستقبل وزي���ر الربية 

والتعلي���م ماج���د النعيم���ي مبكتب���ه بديوان 

الوزارة مبدين���ة عي�سى الرئي����ص التنفيذي 

لهيئ���ة ج���ودة التعلي���م والتدري���ب جواه���ر 

امل�سحكي.

ومت يف اللق���اء بح���ث اآلي���ات التع���اون 

ب���ني ال���وزارة والهيئة، خ�سو�س���اً ما يتعلق 

مبتطلبات الختبارات الوطنية.

املنام���ة - بن���ا: اأطلق���ت الإدارة العامة 

للدف���اع املدين، حملته���ا التوعوية ال�سنوية 

ملرت���ادي ال���رب واملخيم���ني يف اإط���ار العمل 

عل���ى �سالمة املخيم���ني من ح���وادث حرائق 

اخليام، انطالقا من تعزيز ال�رشاكة املجتمعية 

ون�رش التوعية التي ت�ساهم يف حماية ال�سالمة 

العامة.

ويق���وم فريق م���ن الإدارة، خالل احلملة 

والت���ي ت�ستم���ر حت���ى 24 فرباي���ر املقب���ل، 

بزي���ارات تفقدي���ة لتوعي���ة مرت���ادي ال���رب 

وت�سلي���ط ال�س���وء على الأخط���اء ال�سائعة يف 

اخلي���ام، وذلك من خ���الل التاأكد م���ن التزام 

وال�سالم���ة  الأم���ن  با�سراط���ات  اأ�سحابه���ا 

وحثه���م عل���ى اللتزام به���ا ل���درء احلوادث 

لالأخط���اء  انتباهه���م  لف���ت  اإىل  بالإ�ساف���ة 

ارتكابه���ا، وخماط���ر  يت���م  الت���ي  ال�سائع���ة 

التو�سي���الت الكهربائي���ة والتدخ���ني داخل 

املطوي���ات  لتوزي���ع  بالإ�ساف���ة  اخليم���ة، 

والهدايا التذكارية لرّواد اخليام لت�سجيعهم 

على اللتزام با�سراطات ال�سالمة.

املنام���ة - بن���ا: اأك���د اآمر كلي���ة تدريب 

ال�سب���اط بالأكادميي���ة امللكي���ة لل�رشطة اأن 

تنظيم دورة “اأ�سا�سي���ات اللغة الفرن�سية”، 

ياأتي �سمن توجه الكلي���ة لتطوير املهارات 

اللغوية ملن�سوبي وزارة الداخلية.

واأ�سار خ���الل حفل تخري���ج امل�ساركني 

اإعداده���م ملتابع���ة  اأهمي���ة  اإىل  ال���دورة  يف 

اجلامع���ات  يف  �س���واء  العلي���ا،  درا�ساته���م 

املحلية اأو الأجنبي���ة، والتمّكن من التوا�سل 

مع خمتل���ف اجلالي���ات املقيم���ة، بالإ�سافة 

اإىل تنمي���ة مهاراتهم اللغوي���ة، والتحاور مع 

الآخرين، وت�سجيع روح الإبداع لتمكينهم من 

الإطالع وفهم جت���ارب الآخرين من نظرائهم 

يف املجال ال�رشطي.

 اإبراهيم النهام

قانون ينظم التاأمني �سد الأخطاء الطبية

ملكافحة العنف الأ�رشي تن�سيق مع “الداخلية” 

الآلية املتبعة للتعامل مع احلالت احرافية و�سفافة... رفيع:

اإن�ساء قاعدة بيانات وتعزيز الإنتاج العلمي... “الأعلى للمراأة”:
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جلسة 
النـــواب

 • á°ù∏÷G ∫ÉªYCG ∫hóL ÉëØ°üàe ¿ÉŸÈdG ¢ù«FQ

OÉÑjB’G ÈY

É`````` kjƒæ°S »`````Ø°ù©J π``````°üa á````````dÉM É`````` kjƒæ°S »`````Ø°ù©J π``````°üa á````````dÉM 400400
kÓ«d 1212 ó©H ø∏ª©j çÉfEG øY ∞°ûμjh ... ó©H ø∏ª©j çÉfEG øY ∞°ûμjh ...““¢ù©°ù©j¢ù©°ù©j”” OhGO OhGO

 äÓªM ¥Ó```WE’ OhGO ∫É```ªL Ö```FÉædG É```YO

 πª©dG IQGRƒ```H Ú```°ûàØª∏d ´Ó£à```°SGh á```«YƒJ

 º¡bƒ≤ëH ∫Éª©dG ô```jƒæàd á«YÉªàL’G á«ªæàdGh

.º¡JÉÑLGhh

 ±ƒbƒ∏d ¢```û«àØJ äÓªM ó```LƒJ ’ :∫É```bh

 øe ócCÉàdG hCG ∫É```ª©∏d á«```°ùØædG ±hô¶dG ⋲```∏Y

 ä’ÉM OƒLƒH É```°Uƒ°üN Ó«d AÉ```°ùædG π«¨```°ûJ

 áÄ«¡d ≥HÉ```°S º«ª©J Qhó```°U ó©H ø```eh ∂```dòd

 äÉ©ªéŸG ¥ÓZEG äÉYÉ°S πªY ójóªàH áMÉ«°ùdG

 πª©dG ôªà°SGh ,π«∏dG ∞°üàæe ó©H ÉŸ ájQÉéàdG

.Ó«d 2 áYÉ°ù∏d AÉ°ùf É¡H πª©J äÓfi

 ä’ÉM IQGRƒdG á©HÉàe á«Ø«c øY ∫AÉ```°ùJh

 •ƒ¨°†d º```¡°Vô©J ó```©H øe ∫É```ªY á```dÉ≤à°SG

.ádÉ≤à°S’G ábQh ™«bƒàd º¡JOÉb

 ≥Øàj ’ ¬fCÉH ¿Gó```«ªM π«ªL ôjRƒdG Ö≤Yh

 ¢ùLÉg â```– π```ª©j ø```jôëÑdÉH π```eÉ©dG ¿CÉ```H

 äÉÄ«H øe Ò```ãc :±É°VCGh .±ƒ```ÿGh ó```jó¡àdG

 ‹Éª©dG ¢```û«àØàdGh ,áHPÉL äÉcö```ûdÉH π```ª©dG

 .á```«dÉª©dG äÓμ```°ûŸG π```◊ á```«FÉbh á```∏«°Sh

 øe ÌcCG ™e Iö```TÉÑe äÉYÉªàLG ó```≤Y ¬fCG ™```HÉJh

 QGô≤à°S’G ≥«≤ëàd ájöûH OQGƒ```e ∫hDƒ°ùe 100
.∫Éª©∏d

 π°üa ádÉM 400 π``` ué°ùJ IQGRƒdG ¿EG ∫É```bh

 ä’ÉM ¿EGh ,É«FÉ°†b É¡©HÉàfh ,Éjƒæ°S »```Ø°ù©J

.¢übÉæàJ πª©dG ∑ôJ

 ∞«ãμJh á```«YƒàdG Oƒ```¡L QGô```ªà°SG ó```cCGh

.∫Éª©dGh πª©dG ÜÉë°UCG ™e Iôªà°ùŸG äGAÉ≤∏dG

 »```°ü≤J ‘ OhGO Ö```FÉædG Oƒ```¡éH OÉ```°TCGh

 øY “¢ù©°ù©j” ¬fEG ÓFÉb ,äGAÉ°üME’Gh ΩÉ```bQC’G

 ¿ƒ°ùdÉ÷G ∂```ë°Vh .Éjô¡°T IQGRƒ```dÉH ΩÉ```bQC’G

 √òg ¿CG OhGO OQh .á```ª∏μdG √ò```g ⋲∏Y á```YÉ≤dÉH

 ¬```fCGh ,ô```jRƒdG ø```e á```dƒÑ≤eh á```LQGO á```ª∏μdG

.IQGRƒdÉH “á°ù©°ù©dG” ‘ ôªà°ù«°S

á«©jöûàdG á£∏°ù∏d ≥Má«©jöûàdG á£∏°ù∏d ≥M  % %  11 ´É£≤à°SG ∞bh ´É£≤à°SG ∞bh

Údƒ°üØŸGh Ú∏WÉ©dG äÉ°ü°üfl IOÉjRÚdƒ°üØŸGh Ú∏WÉ©dG äÉ°ü°üfl IOÉjR

20172017 ‘ ádÉ£ÑdG áØ°UQCG ⋲∏Y ¿ƒ°ùdÉL ¿ƒ∏WÉY ‘ ádÉ£ÑdG áØ°UQCG ⋲∏Y ¿ƒ°ùdÉL ¿ƒ∏WÉY

ÚæWGƒŸG øY ÉkÑ°üZ äòNoCGÚæWGƒŸG øY ÉkÑ°üZ äòNoCG “ “π q£©àdGπ q£©àdG”” ¿ƒfÉ≤H ¿ƒfÉ≤H % %  11 `dG `dG

 ÜGƒædGh iQƒ```̀°ûdG »°ù∏› ¿hDƒ```̀°T ôjRh ¢```̀†aQ

 ÚæWGƒŸG øe % 1 ´É£≤à°SG QÉÑàYG Úæ«YƒÑdG ÂÉZ

 øY ÉÑ°üZ äòNCG ∫GƒeCG É¡fCG π£©àdG ¥hóæ°U í```̀dÉ°üd

.ÚæWGƒŸG

 ó©H 2006 ΩÉ©dG ‘ ” ´É£≤à°S’G Gòg ¿EG ∫Ébh

 ,ÚæWGƒŸG øY á∏ãªŸG á```̀«©jöûàdG á£∏°ùdG ¿PEG ò```̀NCG

 ,äOGQCG Ée ⋲àe ô```̀eC’G Gòg AÉ¨dEG á«©jöûàdG á```̀£∏°ù∏dh

 iQƒ°ûdG ¢```̀ù∏éªa ,Ö©°û∏d ¿ƒ```̀∏ã‡ ÜGƒædG ¿CG É```̀ªc

.´É£≤à°S’G ∞bh ìGÎbG ¢†aQ ‘ ≥◊G ¬dh ,∂dòc

 ¥hó```̀æ°U  ‘  ï```̀°†J  á```̀eƒμ◊G  ¿CG  ¤EG  QÉ```̀°TCGh

 ≥∏Yh .¬«a áYOƒŸG ≠dÉÑŸG »```̀ã∏K ÜQÉ≤j Ée π£©àdG

 ∫GRÉeh 2017 ΩÉ©dG ¤EG Éæ∏°Uh” ºXÉc ∫Ó```̀L ÖFÉædG

.“ádÉ£ÑdG áØ°UQCG ⋲∏Y Ú°ùdÉL ¿ƒ∏WÉ©dG

 Üƒ∏£e …òdG âbƒdG ‘ πª©dG IQGRh ¿CG ±É°VCGh

 É¡jód Ú∏é°ùŸG π```̀ªY øY ÚãMÉÑ∏d Ì```̀©J ¿CG É```̀¡æe

 ⋲∏Y ¢Vô©J É```̀gó‚ ,ô```̀¡°TCG 6 ∫Ó```̀N ∞```̀FÉXh ⋲```̀∏Y

 ‘ ,º¡JÉ°ü°üîJ ™e áÑ°SÉæàe ÒZ ∞```̀FÉXh Ú∏WÉ©dG

.πª©dG ¥ƒ°S ‘ øWGƒŸG ⋲∏Y »ÑæLC’G π«°†ØJ πX

 ƒ```̀g  Üƒ```̀∏£ŸG  ¿CG  OhGO  ∫É```̀ªL  Ö```̀FÉædG  iCGQh

 ,ÚæWGƒª∏d ∞```̀FÉXƒdG OÉéjE’ á```̀dhódG ⋲∏Y §```̀¨°†dG

 ⋲∏Y OÉªàY’Gh π```̀°ùμdG ⋲∏Y Ú∏WÉ©dG ójƒ©J Ωó```̀Yh

 »≤«≤M ±óg ó```̀Lƒj ’ ¬fCG ¤EG GÒ```̀°ûe ,≠dÉÑŸG √ò```̀g

.ìGÎb’G Gò¡d ∫É©a ôjÈJh

 øe ±ó¡dG ¿CG »```̀°VÉŸG ¢```̀SÉÑY Ö```̀FÉædG sÚ```̀Hh

 ‘ áeƒμ◊G É```̀fó≤àfG ÉŸÉ£dh ,Oƒ```̀Lƒe ìGÎb’G Gò```̀g

 ÚeCÉàdG ¿ƒfÉb ¿CGh ,Ú∏WÉ©dG ∞«XƒJ ‘ É```̀¡à°SÉ«°S

 âÑãj Ée ƒgh ¬H π```̀ª©jh ,É«dÉM OƒLƒe π£©àdG ó```̀°V

.¿ƒfÉ≤dG Gòg ⋲∏Y πjó©J AGôLEG ƒg Üƒ∏£ŸGh ,√GhóL

 ∫ƒ≤dÉH ÚjQƒ°ûdG ¢û«£©dG »∏Y ÖFÉædG º```̀LÉgh

 ≥∏©àŸG ´höûŸG GhQôeh ,¢SÉædG ∫GƒeCG ‘ ˆG Gƒ```̀≤JG”

.“ÚæWGƒŸG ÖJGhQ øe % 1 ´É£≤à°SG ±É≤jEÉH

 áæé∏dG OGOÎ°SÉH ‘ô```̀©ŸG óªfi ÖFÉædG ÖdÉWh

 Ωó≤J ÚMÎ≤e ¤EG ¬```̀ª°V º```̀K øeh ,ìÎ```̀≤ŸG Gò```̀¡d

.óMGh ´höûe ‘ É©«ªL º¡Áó≤Jh ,¿CÉ°ûdG Gòg ‘ Éª¡H

 ¿ƒfÉ≤dG ¿CG »```̀∏YƒH ø```̀ªMôdGóÑY ÖFÉædG â```̀Ødh

 ƒg É«dÉM Üƒ```̀∏£ŸG ¿CGh ,2006 ΩÉ```̀©dG ò```̀æe ≥```̀Ñ£e

 ™æÁ É```̀Ÿ Oƒ```̀Lh ’ ‹É```̀àdÉHh ,äÉ```̀°ü°üîŸG IOÉ```̀jR

.ìÎ≤ŸG Gòg ⋲∏Y á≤aGƒŸG

 ‘ ÉÑdÉW ¿Éc òæe ¬fCG áWGôb óªMCG Ö```̀FÉædG ôcPh

 ’ ádÉ£ÑdG áÑ°ùf ¿CÉH ™ª°ùj ƒgh ¿B’G ⋲àMh á«FGóàH’G

 iód á«ŒGÎ°SEG OƒLh ø```̀Y ÓFÉ°ùàe ,% 2.8 RhÉéàJ

 ‘ É°Uƒ°üN ,πªY ø```̀Y ÚãMÉÑ∏d πM OÉéjE’ IQGRƒ```̀dG

 ,∞«XƒàdG ΩÉ```̀©dG ´É£≤dG ¬```̀«a ∞bhCG …ò```̀dG â```̀bƒdG

 ⋲```̀∏Y  »```̀ÑæLC’G  π```̀eÉ©∏d  π```̀ª©dG  ¥ƒ```̀°S  π```̀«°†ØJh

.»æjôëÑdG

 øe ™aôj É```«©jöûJ Ó```jó©J ÜGƒ```ædG ¢ù∏› Qô```e

 ó°V ÚeCÉàdG ≠∏ÑŸ ⋲fOC’G ó◊G π£©àdG ó°V Ú```eCÉàdG

 ,Ú«©eÉé∏d QÉæjO 200 ¤EG GQÉæjO 150 øe π```«£©àdG

.Ú«©eÉ÷G Ò¨d G kQÉæjO 150 ¤EG GQÉæjO 120 øeh

 ≠∏Ñe IOÉjR ⋲∏Y É°†jCG »©jöûàdG πjó©àdG ¢üæjh

 º¡dÉªYCG øe ÚMöùª∏d áÑ°ùædÉH π£©àdG øY ¢†jƒ©àdG

 IóŸG ¿ƒμJ ¿CGh ,% 80 ¤EG Ö```JGôdG ø```e % 60 ø```e

 áæ°S áfÉYE’G hCG ¢```†jƒ©àdG ±öüd iƒ°ü≤dG iƒ```°ü≤dG

.ô¡°TCG 6 øe k’óH

 ¿EG ∑Éª°ùdG á∏«ªL ÖFÉædG âdÉb ,âjƒ°üàdG πÑbh

 ájOÉ°üàb’G äGóéà°ùŸG ™e É«°TÉªàe AÉL ìGÎb’G Gòg

.ÉeƒªY á≤£æŸG ∫hOh øjôëÑdG ‘ QÉ©°SC’G ºî°†Jh

 ÖJGhQ øe á©£≤à°ùŸG ≠```dÉÑŸG ¿CG ¤EG äQÉ```°TCGh

 400 É¡æe ¢†FÉØdG ≠∏Hh ,º¡æe ÉÑ°üZ äòNCG Ú∏eÉ©dG

 π¨à°ùf ’ GPÉŸ á```∏FÉ°ùàe ,äGAÉ°üME’G ôNBG ‘ ¿ƒ```«∏e

.Ú∏WÉ©dG á∏μ°ûe πM ‘ ∫GƒeC’G √òg

 áÑJÎŸG á«YÉªàL’Gh á«°ùØædG QÉ```KB’G ¤EG âàØdh

 Ú«©eÉ÷Gh ÜÉ```Ñ°ûdG áÄa ø```e ÚæWGƒŸG AÉ```≤H ⋲∏Y

.∞FÉXh ¿hO É°Uƒ°üN

 É```æfEG” OhGO ∫É```ªL Ö```FÉædG á```∏NGóe ⋲```∏Y äOQh

 QÉ«∏e ∞°üf π```HÉ≤e ‘ GQÉæjO 50 IOÉ```jR øY çó```ëàf

 á```eƒμ◊G Ωõ```∏f ¿CG É```fOQCG ∫É```M ‘h ,¢```†FÉa QÉ```æjO

 Gòg ¢†aôf ¿CG ∂```dP »```æ©j ’ ,Ú```∏WÉ©dG ∞```«XƒàH

.“ìÎ≤ŸG ∂dP ÜÉ°ùM ⋲∏Y ìÎ≤ŸG

““Úμ“Úμ“”” ádÉ q°üM ‘ QÉæjO ¿ƒ«∏e  ádÉ q°üM ‘ QÉæjO ¿ƒ«∏e 7777

nø``````Ñ oJ º````d á````````e só¡ oe äƒ`````«Hnø``````Ñ oJ º````d á````````e só¡ oe äƒ`````«H

 ΩóY ø°SôaƒH »```̀∏Y Ö```̀FÉædG ó```̀≤àfG

 á«YÉªàL’G á```̀«ªæàdGh πª©dG ô```̀jRh á```̀HÉLEG

 ÊÉ```̀ŸÈdG ¬```̀dGDƒ°S ø```̀Y ¿Gó```̀«ªM π```̀«ªL

 πjƒ“ QOÉ```̀°üe ø```̀Y »```̀∏«°üØJ πμ```̀°ûH

 äGƒæ°ùdG ∫ÓN (Úμ“) π```̀ª©dG ¥hóæ°U

 ø```̀°SôaƒH  ¢```̀†aQh  .á```̀«°VÉŸG  ¢```̀ùªÿG

 ,áHÉLE’G ôjRƒdG ∫Éªμà°SÉH ÉÑdÉ£e ,áHÉLE’G

 OÉaCGh .áeÉY á```̀°ù∏éH É¡à°ûbÉæe IOÉYEG º```̀K

 77 áHGôb ≠∏ÑJ á∏°üëŸG QGó≤e ¿CG ôjRƒdG

.2016 ôHƒàcCG ájÉ¨d QÉæjO ¿ƒ«∏e

 ÂÉZ Ú°ù∏éŸG ¿hDƒ```̀°T ôjRh Ö≤Yh

 ¬```̀Lƒe Ö```̀FÉædG ∫GDƒ```̀°S ¿CÉ```̀H Ú```̀æ«YƒÑdG

 á«∏NGódG á```̀ëFÓdGh Qƒà°SódGh ,ø```̀jôjRƒd

 ,ôjRƒd ∫GDƒ°S ¬«LƒJ ⋲∏Y ¢üæJ ¢```̀ù∏éª∏d

 ô```̀jRƒ∏d ô```̀NB’G ∫GDƒ```̀°ùdG ¬```̀«LƒJ ø```̀μÁh

.ÊÉãdG

 ¬```̀àHÉLEG  ¿CG  ¿Gó```̀«ªM ô```̀jRƒdG ô```̀cPh

 ¥hó```̀æ°üd á```̀∏°üëoŸG ≠```̀dÉÑŸG â```̀æª°†J

 ‘ õcÎJ πjƒªàdG QOÉ°üeh ,Éjƒæ°S πª©dG

 ≠∏Ñe πª©dG ¥ƒ```̀°S º«¶æJ áÄ«g »```̀°VÉ≤J

 øe ájô¡°T Éeƒ°SQ ÒfÉfO 5h ,QÉæjO 200
.ÖfÉLC’G ∫Éª©dG øY πª©dG ÜÉë°UCG

 ¿CG ¤EG …ô```̀μÑdG ø```̀°ùfi Ö```̀FÉædG â```̀Ød

 º«eôJ ΩÉ¶æH ÍJ ⁄ áeó¡ŸG äƒ«ÑdG ¢```̀†©H

 ,ájOôa ä’ÉM »gh ,•ƒ≤°ù∏d á∏jB’G äƒ«ÑdG

 AõL OGó°S …ôéjh ≥```̀≤°ûH ¿ƒæcÉ°S É¡cÓeh

.QÉéjE’G øe

 OÉéjEG ¿Éμ```̀°SE’G IQGRh øe π```̀eCÉf :∫Ébh

 QÉμ```̀àHGh á```̀∏jB’G äƒ```̀«ÑdG ÜÉ```̀ë°UC’ ∫ƒ```̀∏M

 »```̀YÉªàL’G ø```̀μ°ùdG ´hö```̀ûe π```̀ãe ∫ƒ```̀∏◊G

 áeóÿG ⋲∏Y ∫ƒ°ü◊G QÉ¶àfG äGƒæ°S π«∏≤àd

.á«fÉμ°SE’G

 ¿ƒfÉ©j äƒ```̀«ÑdG ∑Óe ¢```̀†©H ¿CG sÚ```̀Hh

 ¿hO á∏jB’G º¡Jƒ«H øe AGõLCG §bÉ°ùJ á∏μ°ûe

.É¡FÉæH IOÉYEGh äƒ«ÑdG √òg Ωóg ‘ ´GöSE’G

 √DhÉahh IQGRƒ```̀dG Oƒ¡éH …ôμÑdG OÉ```̀°TCGh

 πªY èeÉfôHh á«μ∏ŸG äÉ```̀¡«LƒàdÉH OQh ÉÃ

.øμ‡ âbh ´öSCÉH äƒ«ÑdG AÉæÑH áeƒμ◊G

““óYÉ≤àdGóYÉ≤àdG””hh  “ “áë°üdGáë°üdG”” `d á«fÉŸôH ≥«≤– Éàæ÷ `d á«fÉŸôH ≥«≤– Éàæ÷
“ÚeCÉàdG” `H á«YÉª÷G ä’É≤à°S’Gh ájhOCG AÉØàNG øY

 π```̀«μ°ûJ  ¢```̀ùeCG  ÜGƒ```̀ædG  ¢```̀ù∏›  Qô```̀b

 ‘ á```̀«Ñ£dG äÉ```̀eóÿG ∫ƒ```̀M ≥```̀«≤– á```̀æ÷

 ,á«eƒμ◊G á```̀«Ñ£dG õcGôŸGh äÉ```̀«Ø°ûà°ùŸG

 ≥jOÉæ°U ∫ƒM iô```̀NCG ≥«≤– áæ÷ π«μ°ûJh

 ÚeCÉà∏d áeÉ©dG áÄ«¡dG øe QGóJ »àdG óYÉ≤àdG

.»YÉªàL’G

 ∫ÓL ÖFÉædG ¥ô```̀£J ,â```̀jƒ°üàdG π```̀Ñbh

 äÉeóÿG ‘ ≥«≤ëàdG Ö∏W QhÉfi ¤EG º```̀XÉc

 Iƒ≤dG ∫ƒ```̀M ≥«≤ëàdG ‘ á```̀∏ãªàŸGh á```̀«Ñ£dG

 AÉ£NC’G ÜÉÑ°SCGh ,äÉ«Ø°ûà°ùª∏d á«HÉ©«à°S’G

 º««≤Jh ,IòîàŸG äGAGôLE’G á«∏YÉah á```̀«Ñ£dG

 ,⋲```̀°VôŸGh Ú```̀©LGôª∏d á```̀«Ñ£dG äÉ```̀eóÿG

 ∫ƒ°üë∏d ⋲```̀°VôŸG QÉ¶àfG äGÎ```̀a º««≤Jh

 ájhOC’G ø```̀e Oó```̀Y AÉ```̀ØàNGh ,ó```̀«YGƒe ⋲```̀∏Y

 áaÉ°VEG ,áæeõŸG ¢VGôeC’G êÓ```̀©d á°ü°üîŸG

.óYÉ≤àdG ä’ÉMh á«YÉª÷G ä’É≤à°S’G ¤EG

á¶aÉëŸG »∏Y ó«°Sh ÖFÉ¨dG ó°TGQ
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ø`«jÓŸÉH º`¡JÉ«fƒjóeh äÉ`ÄŸÉH Ö`fÉLCG ÒØ°ùJø`«jÓŸÉH º`¡JÉ«fƒjóeh äÉ`ÄŸÉH Ö`fÉLCG ÒØ°ùJ
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 ¿ƒfÉ≤H ´höûe ⋲∏Y ¢ùeCG ÜGƒædG ¢ù∏› ≥aGh

 øjôëÑdG á```μ∏‡ ÚH á«bÉØJG ⋲```∏Y ≥```jó°üàdÉH

 áμ∏‡ ÚH iô```NCG á«bÉØJGh ,ájOÉ–’G É```«°ShQh

 ΩƒμëŸG π≤f ¿CÉ```°ûH óæ¡dG á```jQƒ¡ªLh øjôëÑdG

.ájôë∏d áÑdÉ°S äÉHƒ≤©H º¡«∏Y

 áWGôb óªMCG Ö```FÉædG ∫Éb ,âjƒ°üàdG π```Ñbh

 ,á∏eÉ°T â```fÉc ∫ÉM ‘ Ió```«L á«bÉØJ’G √ò```g ¿EG

 áØ∏μJ πªëà«°S …òdG øe ƒg ìhô£ŸG ∫GDƒ```°ùdÉa

 Oƒ©à°S »àdG IóFÉØdG »```g Éeh ,ÚeƒμëŸG π```≤f

.á«bÉØJ’G √òg ≥«Ñ£J ∫ÓN øe «æWGƒŸG ⋲∏Y

 ΩÉμMCG 4 º¡«∏Y É°UÉî°TCG ∑Éæg” ¿CG ±É```°VCGh

 á«bÉØJG ⋲∏Y ≥aGƒf ∞«μa ,º```gÒØ°ùJ ”h áJÉH

 ” ä’É```◊G äÉÄe ∑É```æg ,Ú```æWGƒŸG ™```ØæJ ’

 É¡∏ª› ‘ π°üJ ¿ƒjO øe É¡«∏Y Ée ™e ÉgÒØ°ùJ

 Gò¡H âààØJ á«æjôëH ö```SCGh ,ÒfÉfódG ÚjÓe ¤EG

.“äGAÉ°üMEG Éæjódh ,ÖÑ°ùdG

 Ö```gP É```e Qƒ```Ø°ü©dG ó```«› Ö```FÉædG ó```jCGh

 Öéj ¬fCG ¤EG GÒ```°ûe ,á```WGôb óªMCG Ö```FÉædG ¬```«dEG

 πμ```°ûH  äÉ```bÉØJ’G  ⋲```∏Y É```æàjƒ°üJ ¿ƒ```μj ’CG

 OóY ÚÑJ äGAÉ```°üMEG øY ∞```°ûμdG ¿hO »```æ«JhQ

 ÖÑ°ùH QÉéàdG É```göùN »àdG ≠dÉÑŸGh Ú```eƒμëŸG

.ÚeƒμëŸG ÚfƒjóŸG ôØ°S

Éæà∏∏e ...ÜOCG á∏b ...ΩÎfi ÒZ ...πcÉ°ûe …hÉZ ...á°SÉëfÉæà∏∏e ...ÜOCG á∏b ...ΩÎfi ÒZ ...πcÉ°ûe …hÉZ ...á°SÉëf
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:ôYÉ°ûdGh …óægƒH ÚH äÉæ°SÓŸG π°ù∏°ùe IOƒY:ôYÉ°ûdGh …óægƒH ÚH äÉæ°SÓŸG π°ù∏°ùe IOƒY

É k≤Ñ°ùe äÉ«fƒjóŸG π«°ü–É k≤Ñ°ùe äÉ«fƒjóŸG π«°ü–

 ÖFÉædG Ú```H äÉ```æ°SÓŸG π```°ù∏°ùe OÉ```Y

 ‘ ô```YÉ°ûdG ó```dÉN Ö```FÉædGh …ó```ægƒH ¢```ùfCG

 π©°TCGh .¢```ùeCG Ωƒ```j ÜGƒ```ædG ¢ù∏› á```°ù∏L

 ÉeóæY …óægƒH ¢```ùfCG ÖFÉædG å```jó◊G IQGöT

 AÉ°†YC’ π«eR É¡¡Lƒj “äÉ```fÉgEG” øY çó–

 ÓŸG óªMCG ¢```ù∏éŸG ¢ù«FQ ∫hÉMh .¢```ù∏éŸG

 Ú```H Ió```YÉ°üàŸG á```∏μ°ûŸG IQGö```T AÉ```ØWEG

 äGQÉÑ©dG ∫OÉÑJ ‘ ¿ÉÑFÉædG π°UGhh .ÚÑFÉædG

 ¿EG …óægƒH Ö```FÉædG ∫Ébh .Éª¡æ«H á```«°SÉ≤dG

 öTDƒjh ,π£ÑdG ô¡¶Ã ô¡¶j ¿CG ∫hÉëj ôYÉ°ûdG

 :™HÉJh .´Éé°T ¬fCG ¬æY Öàμàd á```aÉë°üdG ⋲∏Y

 ´ƒ°VƒŸG Gò```g ø```Y çó```ëà«°S ¬```fCG É```æ©ª°S

 ÉæY º∏μà«d ∂```ª°S ¥ƒ°S ‘ Éæ°ùdh ,á```°ù∏÷ÉH

 ¢†aQ ∞°Uh ób ôYÉ°ûdG ¿Éch .Ú¡e πμ°ûH
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 ∞bƒd á```°SÉFôdG á```bô£e äqhO ¿CG ó```©Hh

 Ö∏W ,ÚÑFÉædG Ú```H äÉæ°SÓŸG Qö```T ôjÉ£J

 …òdG ΩÎ```ëŸG ÒZ ΩÓμ```dG Ö£°T …ó```ægƒH

 Ò```NC’G QÉ```K É```ægh ,ô```YÉ°ûdG ¬```∏«eR ¬```H ¤OCG
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 ™«£à°ùJ ød IQGRƒ```dG ¿CGh ,á∏°üØæe •ƒ```≤°ù∏d
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ق���ال رئي����س هيئة الت�رشي���ع والإفت���اء القانوين 

عب���داهلل البوعين���ن اإن ت�رشيع���ات مملك���ة البحري���ن 

اأوردت م�ضطل���ح “دور العب���ادة” يف موا�ض���ع ع���دة 

ق���د يختلف مدل���ول امل�ضطلح فيه���ا بح�ضب طبيعة 

الت�رشيع ال���ذي ورد فيه. واأو�ض���ح اأن م�ضطلح “دور 

العب���ادة” جاء ب�ضكل عام يف بع����س الت�رشيعات دون 

اأن يكون لها تعري���ف ا�ضطالحي يف املادة املتعلقة 

بالتعريفات لبع�س الت�رشيعات. 

الحسينيات والمعابد
وعما اإذا ي�ضم���ل م�ضطلح “دور العبادة” املاآمت 

واحل�ضيني���ات واملعاب���د، اأو يقت����رش عل���ى امل�ضاجد 

فقط، ب���ن البوعين���ن اأن امل�ضتقر علي���ه يف جمال 

الإفتاء القانوين اأن يكون الأمر متعلقاً بحالة واقعية 

ذات �ضلة بطلب اإبداء الراأي، اإذ الإفتاء ل يكون عاماً، 

واإمنا يكون يف م�ضائ���ل معينة بوقائع حمددة، وذلك 

ملا للفتوى من طبيعة قانونية خا�ضة تختلف بح�ضب 

ظروف كل واقعة.

ولف���ت اإىل اأن���ه ل يج���وز الإفت���اء يف وقائع غري 

حم���ددة ق���د يتخ���ذ ال���راأي القان���وين فيه���ا اأ�ضا�ضا 

لتطبيق���ه على واقع���ة اأخ���رى، وعليه فاإن���ه ي�ضعب 

تو�ضي���ح م�ضطل���ح “دور العبادة” بكاف���ة ت�رشيعات 

مملك���ة البحرين ب�ض���كل عام وذل���ك لختالف مدلول 

امل�ضطلح بطبيعة الت�رشيع الذي ورد فيه.

المساجد والمآتم  
واأو�ض���ح اأن القان���ون رق���م )39( ل�ضنة 2009 

ب�ض���اأن ا�ضتم���الك العق���ارات للمنفعة العام���ة، عّرف 

يف امل���ادة )1( بند )12( من���ه دور العبادة على اأنها 

“امل�ضاجد واملاآمت ودور العبادة للديانات الأخرى”.
واأ�ضاف اأن الالئحة التنفيذية لقانون البلديات 

ال�ض���ادرة بالقرار رق���م )16( ل�ضنة 2002 يف املادة 

)67( منه���ا بين���ت اأن املب���اين املخ�ض�ض���ة لإقام���ة 

ال�ضعائ���ر الديني���ة عل���ى اأنه���ا “امل�ضاج���د وامل���اآمت 

والكنائ�س واملعابد”.

وب���ننَّ اأن القرار رقم )41( ل�ضن���ة 2008 ب�ضاأن 

اإج���راءات اإن�ض���اء دور العب���ادة وملحقاته���ا، عرف يف 

امل���ادة الأوىل منه دور العبادة عل���ى اأنها “امل�ضاجد 

واملاآمت وامل���زارات والأ�رشحة وملحقاتها من املباين 

وال�ضالت”.

بشكل عام
واأ�ض���ار اإىل اأن���ه وردت عب���ارة “دور العب���ادة” 

ب�ضكل ع���ام على منت الد�ضتور، حي���ث بينت املادة 

)22( من���ه اأن حرية ال�ضمري مطلق���ة، وتكفل الدولة 

حرم���ة دور العب���ادة، وحرية القي���ام ب�ضعائر الأديان 

واملواك���ب والجتماع���ات الديني���ة طبق���اً للعادات 

املرعية يف البلد.

وق���ال اإن عب���ارة “دور العب���ادة” ج���اءت ب�ضكل 

عام يف بع�س الت�رشيع���ات دون اأن يكون لها تعريف 

ا�ضطالح���ي يف امل���ادة املتعلق���ة بالتعريفات، ومن 

تلك الت�رشيعات الآتي:

- املر�ض���وم بقان���ون رق���م )14( ل�ضنة 1973 

ب�ضاأن تنظيم الإعالنات.

- املر�ض���وم بقان���ون رق���م )6( ل�ضن���ة 1999 

بعدي���ل بع�س اأح���كام املر�ضوم بقان���ون رقم )16( 

ل�ضنة 1976 ب�ضاأن املفرقعات والأ�ضلحة والذخائر.

- املر�ض���وم بقان���ون رق���م )15( ل�ضنة 2002 

ب�ضاأن جمل�ضي ال�ضورى والنواب.

ب�ض���اأن   2005 ل�ضن���ة   )26( رق���م  القان���ون   -

اجلمعيات ال�ضيا�ضية.

- القان���ون رقم )85( ل�ضنة 2006 ب�ضاأن حماية 

املجتمع من الأعمال الإرهابية.

- القانون رقم )15( ل�ضنة 2007 ب�ضاأن املواد 

املخدرة واملوؤثرات العقلية.

- القانون رقم )8( ل�ضنة 2009 ب�ضاأن مكافحة 

التدخن والتبغ واأنواعه.

- قانون امل���رور ال�ضادر بالقان���ون رقم )23( 

ل�ضنة 2014.
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“اال�ستئناف” ُتربئ مدير “HR” من ت�سجيل موظفني وهميني
ُوّظفوا من املدير ال�ضابق وا�ضتغلتهم ال�رشكة للتاأ�ضريات

الثاني���ة  اجلنائي���ة  الك���رى  املحكم���ة  األغ���ت 

“ب�ضفته���ا ال�ضتئنافي���ة” حكًما كانت ق���د اأ�ضدرته 
املحكم���ة ال�ضغ���رى اجلنائي���ة، يق�ض���ي باإدانة مدير 

امل���وارد الب�رشي���ة يف �رشك���ة، لتزوي���ره 14 عق���د عمل 

ملوظفن وهمين يف ال�رشك���ة، ا�ضتغلتهم ال�رشكة يف 

اإ�ضدار تاأ�ضريات لعمال اأجانب.

وبراأت املحكمة برئا�ض���ة القا�ضي بدر العبداهلل، 

وع�ضوي���ة كل م���ن القا�ضي���ن وجيه ال�ضاع���ر، وعمر 

ال�ضعي���دي، واأمان���ة ����رش اإمي���ان د�ضم���ال، امل�ضتاأنف 

مما ن�ض���ب اإليه من اتهامات؛ وذل���ك لتناق�س اأقوال 

ال�ضه���ود وته���رب ُم���الك ال�رشك���ة من حل���ف اليمن، 

ي�ضتلم���ون  كان���وا  املوظف���ن  اأن  لثب���وت  اإ�ضاف���ًة 

رواتبه���م نقًدا يًدا بيد، ف�ضالً عن اأن كل تلك العقود 

مت اإبرامه���ا قب���ل ا�ضت���الم امل�ضتاأنف مه���ام عمله يف 

ال�رشكة من جانب املوظف ال�ضابق فيها.

كانت النيابة العامة قد اأحالت امل�ضتاأنف ومتهم 

اآخ���ر للمحاكمة عل���ى اعتب���ار اأنهما يف غ�ض���ون عامي 

2011 و2012:
اأولً: امل�ضتاأنف:

1 - ارتك���ب تزوي���ًرا مبحررات عرفي���ة )العقود 
اخلا�ض���ة باملوظف���ن الوهمين والإخط���ار املر�ضل 

للتاأمين���ات الجتماعية( باأن ح���ّرف احلقيقة بها حال 

حتريرها فيما اأع���د لتدوينها، واأ�ضاء ا�ضتعمال اخلتم 

اخلا�س بال�رشكة التي يعمل بها.

2 - ا�ضتعم���ل املح���ررات بالبن���د اأولً م���ع علمه 
بتزويرها باأن قدمها للتاأمينات الجتماعية.

ثانًيا: امل�ضتاأنف واملتهم الثاين: اختل�ضا املبالغ 

املبينة ق���دًرا بالأوراق واململوك���ة لل�رشكة وامل�ضلمة 

اإليهم���ا عل���ى �ضبيل الوكال���ة اإ����رشاًرا باأ�ضحاب احلق 

عليهما.

وتتمثل وقائع الدعوى يف اأن ممثل ال�رشكة تقدم 

ببالغ لدى مركز ال�رشطة، قال فيه اإن امل�ضتاأنف، وهو 

مدي���ر املوارد الب�رشية، قام بقيد 14 موظًفا وهمًيا يف 

�ضجالت ال�رشكة، ومت ت�ضجيلهم لدى اجلهاز املركزي 

للمعلوم���ات والتاأمين���ات الجتماعي���ة، رغ���م اأنهم ل 

يعمل���ون لديه���ا، اإ�ضاف���ًة اإىل اأن هنال���ك اختالفا يف 

الروات���ب الفعلية املدون���ة للموظف���ن املذكورين 

امل�ضار اإليهم.

وعل���ى اإثر ذلك البالغ ق�ض���ت املحكمة ال�ضغرى 

اجلنائي���ة يف �ضهر اأبري���ل من الع���ام املا�ضي بحب�س 

امل�ضتاأنف مل���دة 3 اأ�ضهر، فيما براأته واملتهم الثاين 

مم���ا ن�ض���ب اإليهم���ا يف التهم���ة بالبند ثانًي���ا، واأمرت 

باإحال���ة الدعوى املدنية للمحكم���ة املدنية املخت�ضة 

بال م�ضاريف.

لك���ن امُل���دان مل يقبل باحلك���م املذك���ور اأعاله 

وطع���ن علي���ه بال�ضتئن���اف ل���دى املحكم���ة الكرى 

اجلنائية الثانية.

وخ���الل نظر ا�ضتئناف���ه تقدم وكي���ل امل�ضتاأنف 

املحام���ي يون�س زكريا مبذكرة دفاعية، قال فيها اإن 

العقود جميعها قد خلت من ثمة بيان ل�ضم اأو توقيع 

امل�ضتاأن���ف ومل تق���م ال�رشكة املدعي���ة باحلق املدين 

ببي���ان اأوجه التزوير فيه���ا و�ضواه���ده، وبعدم قيام 

املتهم باإجراء اأي تزوير اأو تالعب يف العقود، واأن كل 

تلك العقود ق���د اأبرمتها ال�رشك���ة بنف�ضها وبوا�ضطة 

موظف �ضابق لديها قبل تعي���ن امل�ضتاأنف ورئي�س 

ال�رشك���ة ومديريه���ا عل���ى عل���م بالعق���ود والروات���ب 

الت���ي تدف���ع نظري تلك العق���ود �ضهرًي���ا مقابل رفع 

ن�ضبة العمالة البحرينية؛ ولذل���ك جتنب ُماّلك ال�رشكة 

احل�ض���ور للتحقي���ق ل���الإدلء باأقواله���م خ�ضي���ة حلف 

اليم���ن القانونية قب���ل اأداء ال�ضهادة، وهم على علم 

ب���كل ما يج���ري يف ال�رشكة وما ي�رشف م���ن رواتب ومل 

يقل اأي �ضاهد من الذين مت توظيفهم بال عمل بعدم 

ا�ضتالم راتبه، وكانت تر�ضل الرواتب من ال�رشكة الأم 

يف دول���ة خليجية باأ�ضم���اء هوؤلء املوظف���ن؛ ليقوم 

امل�ضتاأنف بت�ضليمها له���م نقًدا مع ك�ضف باأ�ضمائهم 

موقع عليه.

وج���اء يف مرافع���ة املحام���ي اإن جرمي���ة التزوي���ر 

كغريه���ا م���ن اجلرائ���م ت�ضتل���زم ����رشورة توافر ركن 

مادي، يتمث���ل يف فعل التزوير، ورك���ن معنوي حيث 

اإن تلك اجلرمية عمدي���ة يتمثل الركن املعنوي فيها 

يف الق�ض���د اجلنائي ب�ضقيه العل���م والإرادة، اأي العلم 

بالتزوي���ر واإرادة النتيج���ة التي حتقق���ت وحيث كان 

ذل���ك، وكانت العقود املرفق���ة مل تت�ضمن اأي تزوير 

وعدده���م فقط 8 عقود، ولي����س 20 عقًدا كما زعموا 

كذًبا على امل�ضتاأنف.

واأ�ض���اف اأن الثاب���ت باأق���وال ال�ضه���ود، اأن تلك 

العق���ود مل تت�ضمن تغي���رًيا يف احلقيق���ة، حيث كان 

املوظف���ن على علم بع���دم توافر عم���ل فعلي لهم، 

وهذا مل يبطل العقود طبًقا للم�ضتقر عليه يف قوانن 

العم���ل، واأن ا�ضتخ���دام اخلتم اخلا����س بال�رشكة بعلم 

واإرادة وموافقة اأ�ضحاب ال�رشكة ومديرها.

ولف���ت اإىل اأن امل�ضتاأن���ف مل يح���رر اأًي���ا من تلك 

العقود وم���ن ثم ينتفي عن امل�ضتاأن���ف اأنه ا�ضتخدم 

اخلتم اخلا�س بال�رشكة م���ن دون علم منهم، والدليل 

على ذلك ما �ضهد به ال�ضهود باأن بع�ضهم تقابل مع 

مدي���ر ال�رشكة قبل توقيع العق���د، واأن تلك العقود مل 

تت�ضم���ن حتريًفا للحقيقة ومل تبّن النيابة العامة يف 

ق���رار التهام اأوجه حتريف احلقيق���ة وما هي العقود 

التي مت تزويرها لكي نقوم بالرد عليها.

وعلي���ه ي�ضحى الته���ام ال���وارد يف الأوراق على 

غ���ري �ضن���د �ضحيح م���ن الواق���ع اأو القان���ون، ويكون 

احلكم امل�ضتاأن���ف قد �ضابه اخلطاأ يف تطبيق القانون 

واجٌب اإلغاوؤه فيما ق�ضى به بالبند اأولً واحلكم جمدًدا 

براءة امل�ضتاأنف مما هو من�ضوب اإليه.

وق���ال اإن املجن���ي عليه���م اأ�ضح���اب ال�رشك���ة مل 

يح�رشوا لالإدلء باأقوالهم يف حما�رش ال�رشطة وحتقيقات 

النيابة العامة خ�ضيًة من حلف اليمن القانونية، ومت 

ال�ضتعان���ة ب�ضكوى تقدم���ت بها حمامي���ة يف النيابة 

العامة ويف حما�رش ال�رشطة، اأنابت عنها حمامية اأخرى.

واأكد املحامي زكريا اأنه من خالل اأقوال ال�ضهود 

الثالثة يت�ضح كذب وتلفيق البالغ للم�ضتاأنف، حيث 

اإنه���م اتهموه باأن���ه قد قام بتوظي���ف عمالة بحرينية 

من دون عمل وم���ن دون علم ال�رشكة، وثبت من خالل 

اأق���وال ال�ضهود الثالثة اأنهم معينون بال�ضفة نف�ضها 

قب���ل توظي���ف املتهم بال�رشك���ة من جان���ب املوظف 

ال�ضاب���ق، واأن تل���ك الطريق���ة متبع���ة بال�رشك���ة بعلم 

�ضاحبه���ا، وال���ذي رف����س احل�ض���ور ل���الإدلء باأقواله 

م���ن اأجل زيادة ن�ضب���ة البحريني���ن بال�رشكة، ومن ثم 

ي�ضتطيع���ون احل�ضول على اأكر ق���در من تاأ�ضريات 

العمل للعمال الأجانب.

وانته���ى زكري���ا اإىل الق���ول اإنه مل���ا كان احلكم 

امل�ضتاأَن���ف قد ع���ّول يف الإدانة على اأق���وال ال�ضهود 

املتناق�ض���ة تناق����س بدرجة كب���رية ت�ضتع�ضي على 

املواءم���ة والتوفيق فيم���ا بينه���ا، ودون اأن يعر�س 

لذلك الدفاع ويرد عليه مبا يدح�ضه ويكون قد �ضابه 

الق�ضور يف الت�ضبيب والف�ضاد يف ال�ضتدلل والإخالل 

بحق الدفاع واجٌب اإلغاوؤه.

وبناًء عليه طلب زكريا احلكم بقبول ال�ضتئناف 

�ض���كالً، ويف املو�ضوع باإلغاء احلك���م امل�ضتاأنف فيما 

ق�ضى ب���ه بالبن���د اأولً باإدانة امل�ضتاأن���ف عن التهمة 

الأوىل والق�ض���اء جم���دًدا براءته، وبرف����س الدعوى 

وامل�رشوف���ات  الر�ض���وم  رافعه���ا  واإل���زام  املدني���ة 

الق�ضائية كافة، ومقابل اأتعاب املحاماة.

عبا�س اإبراهيم

مروة خمي�س

املنام����ة- وزارة ال�ضحة: ذك����رت مدير اإدارة 

ال�ضحة العامة ب����وزارة ال�ضحة م����رمي الهاجري اأن 

جمموعة مكافحة التدخ����ن والتبغ، بال�ضرتاك مع 

اإدارة اجلمارك للمنافذ البحرية، متكنت من �ضبط 

�ضحنة مهربة من م����ادة التنباك )420 كيلوغراما( 

ع����ن طريق البحر، مما يعد خمالفة لقانون مكافحة 

التدخن رقم 8 ل�ضنة 2009 يف مواده 3 و11.

وذكرت الهاجري اأن جمموعة مكافحة التدخن 

تلق���ت بالغ���اً ظه���ر اأم����س من اح���د موظف���ي خفر 

ال�ضواحل التابعن لوزارة الداخلية يفيد ب�ضبطهم 

ل�ضحنة من امل���واد املهربة، وعليه قامت املفت�ضة 

مبجموع���ة مكافح���ة التدخن والتب���غ بالتوجه على 

الفور للمعاينة والتاأكد من �ضحة البالغ.

وف����ور و�ضوله����ا اإىل خفر ال�ضواح����ل مبنطقة 

�ض����رتة مبعاين����ة ال�ضحن����ة امل�ضبوط����ة والت����ي مت 

و�ضعه����ا يف حاوي����ات ت�ضتخ����دم لتري����د ونق����ل 

ال�ضمك، وتبن لها انه����ا تتكون من مادة التنباك 

)التب����غ املم�ض����وغ( املحظ����ورة بح�ض����ب قان����ون 

مكافح����ة التدخ����ن والتبغ، وعلي����ه مت فتح حم�رش 

�ضب����ط ق�ضائي لالإدلء باأق����وال املتهمن متهيداً 

ملحاكمته����م، ومت ج����رد امل����واد امل�ضبوطة، وبلغ 

اإجم����ايل وزن التنب����اك ال����ذي مت����ت م�ضادرت����ه ما 

يق����ارب 420 كيلوغرام����ا، ومت توقيف املتهمن 

على ذمة التحقيق.

مهربـــــــة عبــــــر البحــــــر  �سبـــــــط �سحنـــــــــة “تنبـــــاك” 

خم��ت��ل��ف��ة م����وا�����ض����ع  يف  ال�����ع�����ب�����ادة  دور  م�������ض���ط���ل���ح  اأوردت  ت���������رشي����ع����ات 

ق����د ي��خ��ت��ل��ف م����دل����ول امل�������ض���ط���ل���ح ب��ح�����ض��ب ط��ب��ي��ع��ة ال��ت�����رشي��ع

ووق��ائ��ع حم��ددة معينة  ي��ك��ون مب�ضائل  واإمن���ا  ع��ام��اً  ي��ك��ون  ل  الإف��ت��اء 

�سمول املاآمت �سمن دور العبادة يف بع�س القوانني
ا:

ً
ي�ضعب تو�ضيح امل�ضطلح بكل الت�رشيعات... رئي�س “الإفتاء” يح�ضم جدًل قانوني

• رئي�س هيئة الت�رشيع والإفتاء القانوين	

- قانون رقم )39( ل�ضنة 2009 

ب�ض����اأن ا�ضتمالك العق����ارات للمنفعة 

العامة، عّرف يف املادة )1( بند )12( 

منه دور العبادة على اأنها “امل�ضاجد 

للديان����ات  العب����ادة  ودور  وامل����اآمت 

الأخرى”.

لقان����ون  التنفيذي����ة  الالئح����ة   -

البلديات ال�ضادرة بالقرار رقم )16( 

ل�ضن����ة 2002 يف امل����ادة )67( منه����ا 

بينت اأن املب����اين املخ�ض�ضة لإقامة 

ال�ضعائر الدينية على اأنها “امل�ضاجد 

واملاآمت والكنائ�س واملعابد”.

- القرار رقم )41( ل�ضنة 2008 

ب�ض����اأن اإج����راءات اإن�ض����اء دور العبادة 

وملحقاته����ا، ع����رف يف امل����ادة الأوىل 

منه دور العبادة على اأنها “امل�ضاجد 

والأ�رشح����ة  وامل����زارات  وامل����اآمت 

وملحقاتها من املباين وال�ضالت”.

- قانون تنظيم الإعالنات.

- قانون املفرقعات والأ�ضلحة والذخائر.

- قانون جمل�ضي ال�ضورى والنواب.

- قانون اجلمعيات ال�ضيا�ضية.

- قانون حماية املجتمع من الأعمال الإرهابية.

- قانون املواد املخدرة واملوؤثرات العقلية.

- قانون مكافحة التدخن والتبغ واأنواعه.

- قانون املرور.

قوانني �سملت املاآمت �سمن دور العبادة 

قوانني مل ت�سمل املاآمت �سمن دور العبادة

و�ضعت يف حاويات ت�ضتخدم لتريد ونقل ال�ضمك
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ومضات

ثانيا: هذه الد�صاتري يف �صلبها 

واأ�صا�صه���ا تبحث وتعالج الق�صية 

الإن�صاني���ة الأوىل وه���ي احلق���وق 

واحلريات التي يجب اأن يتمتع بها 

الب�رش يف جميع الأوقات واملنا�صبات 

باق���ي  وتاأت���ي  الأح���وال،  ويف كل 

الأبواب واملواد املن�صو�ص عليها 

يف الد�صت���ور لتح���وم ح���ول تل���ك 

احلقوق واحلريات ومتهد الطريق 

وت�صع الأ�ص�ص ل�صيانتها والتاأكد 

م���ن ع���دم امل�صا�ص به���ا، بل حتى 

املواد التي تتحدث عن ال�صلطات 

املختلف���ة التنفيذية اأو الت�رشيعية 

ال�صلط���ات  وه���ي  الق�صائي���ة  اأو 

الث���اث الت���ي تن�ص عليه���ا جميع 

تت���م  تقريب���ا  الع���امل  د�صات���ري 

�صياغتها لعدم امل�صا�ص باحلقوق 

واحلريات التي يجب اأن يتمتع بها 

الإن�ص���ان. وكانت حق���وق الإن�صان 

وحرياته من اأكرث م���ا �صغل الفكر 

ق���رون عديدة  الفل�صف���ي ط���وال 

م���ن الزم���ان، ورمب���ا قب���ل تدوين 

التاري���خ نف�ص���ه، حي���ث راأين���ا من 

خالها ما حتدث عن���ه “اأفاطون” 

و”�صق���راط” يف اليون���ان القدمية 

ح���ول تل���ك املب���ادئ وكيف متت 

معاجلتها فل�صفيا ب�صورة متقدمة 

– يف ذلك الوقت – واإن كانت غري 
الآن ب�صب���ب ظ���روف تل���ك احلقبة 

من التاريخ ومتطلباتها. ما ميكن 

ا�صتخا�ص���ه من مفه���وم القانون 

الد�صاتري  م���ن  الطبيع���ي وكذلك 

عن���د  رئي�ص���ا  هم���ا  متث���ل  الت���ي 

ال�صعوب والأمم املختلفة يف الع�رش 

احلديث ه���و اأنها و�صيلة ي�صتطيع 

الإن�صان م���ن خالها احل�صول على 

حرياته وحقوقه املفقودة وو�صع 

القي���ود عل���ى انتهاكه���ا، وتقييد 

الق���وى الت���ي ميك���ن اأن حت���اول 

امل�صا�ص بتلك احلقوق واحلريات 

�صواء يف الداخل اأو اخلارج.

ثالث���ا: هذا يعن���ي بدرجة اأوىل 

اأن الغاية من كل ذلك هي احلقوق 

واحلري���ات الت���ي يج���ب اأن تكون 

ل���دى الإن�ص���ان والتي م���ن خالها 

ي�صتطي���ع اأن ي�صعر بذاته ويعي�ص 

حياته ب�صورة طبيعية كما اأراد له 

اخلالق عز وج���ل وبعث الر�صل من 

اأجله، والنتيج���ة الأخرية لكل ذلك 

الإن�ص���ان ال���ذي حمل���ه رب العباد 

الأمانة.

 ولكن يب���دو اأن الإن�صان وكما 

ذك���رت الآي���ة الكرمية “اإن���ه كان 

ظلوما جه���ول” يعم���ل دائما على 

اله���دم، ويتجاه���ل م���ا لدي���ه من 

نعم، ويدمر بيد م���ا ي�صنعه باليد 

الأخرى وكاأنه يرف�ص اأن يكون حرا 

وي�صتدعي القيود ليكبل بها يديه 

بعد اأن عمل قرون���ا على اإطاقها، 

وح���ارب م���ن اأج���ل تل���ك احلري���ة، 

وعان���ى الكث���ري م���ن اأجله���ا، ب���ل 

يعتق���د يف قرارة نف�ص���ه اأنه بذلك 

يبحث عن احلرية اأو ي�صتخدمها مع 

اأن���ه يف الكثري م���ن ت�رشفاته يعمل 

عل���ى واأد احلري���ة الت���ي يعمل من 

اأجلها... يتبع.

في الحرية )2( 

سيادة القانون )2(

عدت والعود أحمد...
اأكرث م����ا اأ�صعدين هذا الأ�صبوع روؤيتي 

عودة �صاحب ال�صمو امللكي الأمري خليفة 

بن �صلمان اآل خليفة رئي�ص الوزراء حفظه 

ي�صتقب����ل  الق�صيبي����ة  لق�����رش  ورع����اه  اهلل 

ال�صفراء وامل�صوؤول����ن والفعاليات، ومع 

ه����ذه الإطال����ة امل�رشق����ة بح�ص����وره، فكم 

ا�صتقنا لهذه الإطالة ال�صامية، فبح�صور 

�صموه املعتاد ع����ادت للبحرين اإ�رشاقتها 

وعادت للمواطن ثقته بوطنه، حيث اعتاد 

على روؤية �صم����وه يدير دفة الأمور بحكمة 

واقت����دار، اأطال اهلل يف عم����ره و�صدد خطاه 

وحفظه ذخراً للبحرين واأهلها.

ب����داأ الع����د العك�ص����ي لت����ويل دونالد 

ترام����ب مقاليد الرئا�ص����ة الأمريكية حيث 

فاز به����ا يف واحدة من اأغ����رب النتخابات 

وم����ن اأ�صده����ا �رشيالي����ة ومل يتوقعها اأحد 

يف العامل، حت����ى املنظرون واملتنبئون يف 

اأمريكا ذاتها، على العموم الرجل �صيتوىل 

خال ت�صع����ة اأيام من الي����وم اإدارة البيت 

الأبي�ص ويبدو الو�صع التايل عك�ص الدمر 

اأوبام����ا، �ص����وف تت�صارع خال����ه الإجراءات 

والتط����ورات وم����ن املتوق����ع اأن تنف�����ص 

الولي����ات املتح����دة عنه����ا غب����ار احلقب����ة 

والرتيب����ة و�صت�صهد  الكئيب����ة  الأوبامي����ة 

وا�صنطن ت�صارع الق����رارات الدراماتيكية 

خ�صو�ص����ا يف الأي����ام الأوىل الت����ي �صيغري 

والكرا�ص����ي  الوج����وه  ترام����ب  فيه����ا 

وال�صيا�صات التي ع�صف����ت بالعامل خال 

ال�صن����وات الثم����اين الدامية الت����ي ت�صبب 

فيه����ا الرئي�ص الكين����ي يف تعا�صة العامل، 

ل�صت مزايداً عل����ى ترامب ول متوقعاً منه 

اخلري لبادنا والعامل، فم�صالح باده فوق 

كل اعتب����ار، ولكن عل����ى الأقل خل�صنا من 

رئي�����ص تعي�����ص اأتع�ص الع����امل ب�صيا�صاته 

البائ�صة التي ل����ن يتح�رش عليها اأحد �صوى 

اإيران التي ا�صتفادت منه خال ال�صنوات 

الثم����اين حيث مت����ددت وجتا�����رشت مبا ل 

يتنا�ص����ب مع حجمه����ا ل����ول الف�صحة التي 

اأتاحه����ا لها ه����ذا الرئي�ص غ����ري املاأ�صوف 

عليه.

الدول����ة  م����ن  اآم����ل  البحري����ن  يف 

فيم����ا  وخ�صو�ص����ا  فيه����ا  وامل�صوؤول����ن 

يتعلق بال�صيا�صة اخلارجية ال�صتفادة من 

التغي����ريات يف ال�صيا�صة الأمريكية وتغري 

ال�صفراء وامل�صوؤولن يف الإدارة الأمريكية، 

وا�صتغ����ال هذا التغيري م����ن خال حترك 

ن�صط وحيوي وع����ر روؤية وا�صحة للو�صع 

احلقيقي يف البحرين، و�رشح وك�صف الغنب 

الذي وقع على البحرين من خال ال�صلوك 

الظ����امل للخارجي����ة الأمريكي����ة و�صفرائها 

الدم����ر.  اأوبام����ا  عه����د  يف  وموؤ�ص�صاته����ا 

نع����م، علين����ا اأن نتحرك من خ����ال و�صائل 

ذكية ومدرو�ص����ة وذات اأ�صلوب ع�رشي ل 

عاقة له بالرتوي����ج ال�صياحي الذي كلفنا 

الكث����ري من الأم����وال دون طائل منه، لبد 

م����ن ا�صتغال هذه الف�صح����ة وقلب الأمور 

على عقب وحتقيق التوازن الذي فقدناه 

ب�صبب اأوباما غري املاأ�صوف عليه.

تنويرة: 
ك����ن كالغ�ص����ن الأخ�����رش اأذك����ى م����ن 

العا�صف����ة حن ينحني له����ا وت�صدق اأنها 

الأقوى.

عبدعلي الغسرة
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سوالف

ق���ال �صيدي �صاح���ب ال�صم���و امللكي 

الأم���ري خليفة بن �صلم���ان اآل خليفة رئي�ص 

ال���وزراء املوق���ر حفظ���ه اهلل ورع���اه خ���ال 

ا�صتقب���ال �صموه بق����رش الق�صيبي���ة اأفراد 

العائل���ة املالك���ة الكرمي���ة وامل�صوؤول���ن 

باململكة: )اإن الإرهاب بات ي�صكل تهديدا 

عاملي���ا فلم يعد حم�ص���ورا يف نطاق �صيق 

كم���ا كان يف ال�صابق بل اأ�صب���ح ممتدا لأنه 

الي���وم اإره���اب اآيديولوجي وفك���ري، الأمر 

ال���ذي يتطلب مع���ه قيام حتالف���ات قوية 

على امل�صت���وى الدويل ملواجهته والق�صاء 

عليه(.

اأجل اإنه اإرهاب اآيديولوجي وفكري ول 

ف���رق عنده���م يف جوهر املوق���ف من حيث 

التبعي���ة وال�صت�ص���ام ل�صعالي���ك الف���ن 

والطائفي���ة، حي���ث م���ن ال�صع���ب عليه���م 

وامل�صتحي���ل ا�صتقالية املنهج والتفكري، 

فقد اعتادوا من يوزع عليهم الفتاوى ب�رشط 

املوت والن�صم���ام اإىل قافلة ال�صهداء كما 

يكذبون... اإنه اجلنون والرك�ص الدائم وراء 

اخلزعبات والأباطيل التي يتا�صى اأمامها 

الوج���ود الإن�صاين، يحم���ل كي�ص الر�صا�ص 

ويت�صور اأن قتل رجال الأمن اأو الأبرياء من 

النا����ص �صيبعده عن ق���اع جهنم و�صت�صفق 

عليه ال�صماء!

اإنه���م مر�صى ب���كل املقايي����ص وهذا 

والتخري���ب  القت���ل  اإىل  العجي���ب  املي���ل 

والف�صاد يف الأر�ص يو�صع من حدود الغباء 

والبتع���اد ع���ن الإن�صانية ب���ل والت�صنيف 

بعق���ول  تعي����ص  جماع���ة  اإنه���م  الب����رشي، 

البهائ���م متام���ا ول عاق���ة له���م بالب�رشي���ة 

اإطاقا. “والأدمر” هو من يطلق على هوؤلء 

الإرهابي���ن �صف���ة الأبطال كم���ا فعل اأحد 

اخلون���ة، حيث يقت���ات من �ص���وارع اأوروبا، 

حينما �رشخ يف و�صائل التوا�صل الجتماعي 

واأطل���ق على الإرهابي الغ����رشة كلمة البطل 

ال���ذي و�صلت اأحكام���ه اإىل 150 �صنة. لعبة 

فا�صل���ة يقودها رجال يدعون الإ�صام وهم 

حول �صحاياهم م���ن الأغبياء اخلارجن عن 

ال�رشاط امل�صتقي���م والغارقن يف اللعنات 

والعاجزين عن احلرك���ة اأمام طغيان زعماء 

يف  والف�ص���اد  امل���وت  و�صن���اع  الإره���اب 

الأر�ص.

ه���ذه الآيديولوجي���ة املنحرفة جزء من 

تي���ار رجع���ي بائد يظه���ر بن ح���ن واآخر 

و�ص���وف ينهار ب���ا اأدن���ى �صك لأن���ه اأعوج 

وبعيد متاما عن القيم واملبادئ الإن�صانية 

فكل ما نح���ن فيه من م�ص���اكل و�صدامات 

�صببه ال�صماح للعقول الربرية بال�رشاخ يف 

دور العبادة وحتري����ص النا�ص على الذبح 

والقتل بدل الت�صامح واملحبة، وهذا الورم 

اخلبيث  “الإره���اب” قادرون على اقتاعه 

بتحالف اجلميع فعلى م���ر التاريخ مل تقف 

اأي���ة دولة راجفة اأم���ام الإرهاب وظل قلبها 

ي���دق دقا متوا�صا فرتة طويلة من الزمن، 

فابد من زواله واقتاع جذوره املغرو�صة.

على مر التاريخ لم تقف أية دولة 
راجفة أمام اإلرهاب

البحري���ن  مملك���ة  حكوم���ة  تعم���ل 

اأن���واع  كل  حمارب���ة  عل���ى  الر�صي���دة 

التج���اوزات، اإميان���ا م���ن احلكومة مبا 

ت�صكل���ه التجاوزات م���ن خطورة كبرية 

على التنمية الوطني���ة، وتاأثريها على 

واأثرها  الوطن���ي وال�صتثم���ار،  الإنتاج 

البحريني،  عل���ى املك���وِّن الجتماع���ي 

مب���ادئ  م���ن  لي�ص���ت  ظاه���رة  فه���ي 

دينن���ا احلني���ف وخارجة ع���ن قيمنا ول 

تتوافق مع تقاليدنا العربية الأخاقية 

الرا�صخة. 

مكافح���ة  اأه���داف  ولتحقي���ق 

تاأ�صي����ص  مت  والف�ص���اد  التج���اوزات 

اإدارة مكافح���ة الف�ص���اد م���ن اأجل خلق 

بيئ���ة وطنية فاعلة تنموًي���ا واجتماعًيا 

وم���ن اأجل احلف���اظ على امل���ال العام، 

وم���ن اأجل حتقي���ق جملة م���ن الأهداف 

الوطنية. بف�صل رعاية اهلل وتوجيهات 

وزارة  وجه���ود  ال�صيا�صي���ة  القي���ادة 

الداخلية وكف���اءة اأجهزة اإدارة مكافحة 

البحرين���ي  الف�ص���اد ووع���ي املجتم���ع 

مت الت�ص���دي لكل اأ�ص���كال الف�صاد يف 

املجتم���ع البحرين���ي من اأج���ل الق�صاء 

علي���ه، وتنفي���ذ القانون ب�صاأن���ه، الأمر 

الذي �صاهم يف حتقيق احلياة الكرمية 

والآمنة للبحرين و�صعبها.

 اإن ما ُي�صاع���د وزارة الداخلية على 

النهو����ص بهذه املهم���ة الوطنية حجم 

البحرين���ي  لل�صع���ب  الوطني���ة  الثق���ة 

البحرين���ي  الد�صت���ور  اأك���د  بقيادت���ه. 

وتعدياته يف 2014م تفعيل القانون 

على جمي���ع املوؤ�ص�ص���ات واملواطنن 

البحري���ن  مملك���ة  حقق���ت  وبف�صل���ه 

والقت�صادية  ال�صيا�صي���ة  املكت�صبات 

والجتماعية واحلقوقية واملهنية.

أميركا ترامب

نقطة أول السطر

ahmedjuma44
@yahoo.com أحمد جمعة

بثينة
خليفة قاسم

B7747
@hotmail.com

زبدة القول

لقد ظلمنا الرجل العربي لوقت 

طويل عندما اتهمناه باأنه اأكرث رجل 

يف العامل يعتمد عل����ى ذكورته دون 

غريه����ا يف اإثبات ذات����ه والتعبري عن 

رجولته وبناء جمده ال�صخ�صي.

ولك����ن يب����دو اأنن����ا كن����ا �صحية 

كتب����ت  الت����ي  الكث����رية  الأدبي����ات 

والرتاث العري�����ص الذي يخلط بن 

الذك����ورة والرجول����ة ويعت����ر الأوىل 

الدليل الأول والأخري على الثانية.

ه����ذه الأدبيات كله����ا انتق�صت 

من �صاأن الرجل العربي واتهمته باأن 

اجلن�ص ه����و غايت����ه الأوىل وو�صيلته 

الأكيدة لإثب����ات وجوده الفعال على 

الأر�ص.

وردت  الت����ي  الأخب����ار  ولك����ن 

الأ�صبوع املا�صي رمبا جتعلنا نراجع 

اأنف�صنا جتاه هذه الأدبيات العربية، 

فقد تبن اأن جن�صي����ات اأخرى تنظر 

اإىل امل�صاألة نظرة اأكرث تطرفا، حيث 

ربطت بن م�صت����وى الذكورة وبن 

واعتباره����ا وعزتها  الدول����ة  مكان����ة 

القومية بن غريها من الدول.

ال�صمايل كيم  الك����وري  الرئي�ص 

جوجن راأى اأن ه����ذه امل�صاألة مرتبطة 

اإىل حد بعيد مبج����د كوريا ال�صمالية 

ومكانتها ب����ن الدول، فاأم����ر علماء 

ب����اده ب�����رشورة البحث ع����ن طريقة 

الأع�ص����اء  لتكب����ري  اأكي����دة  علمي����ة 

الذكرية لرجال باده.

حقق����ت  ال�صمالي����ة  كوري����ا  اإن 

اإجن����ازات علمي����ة وع�صكري����ة كبرية، 

وه����ذه املهم����ة رمب����ا ت�صتغ����رق من 

العلم����اء وقت����ا اأط����ول بكث����ري م����ن 

الوقت الذي احتاجته كوريا ل�صناعة 

القنبلة النووية وال�صواريخ العابرة 

للقارات!!!.

 مأساة كوريا 
الشمالية طبقا 

للرئيس كيم جونج



دبي �لعاملية تريد �إقامة 

م�رشوعات لوجي�ستية داخل الهند

اأحمد اأباد - رويرتز: قال رئي�س جمل�س اإدارة �رشكة 

دب����ي العاملية �سلطان بن �سليم اإن �رشكته �ستنفق جزًءا 

من ا�ستثماراته����ا يف الهند والتي تبلغ مليار دوالر على 

اإقامة مراك����ز لوجي�ستية داخلي����ة للم�ساهمة يف تخفيف 

ح����دة م�سكلة نق����ل الب�سائ����ع داخل الب����اد. وتدير دبي 

العاملي����ة عدة موانئ على �ساحل الهند، ولكن بن �سليم 

�����رشح باأن �س����وء حالة البنية التحتية ومن����و الطلب اأوجد 

اختناق����ات يف نق����ل ال�سل����ع والب�سائع م����ن املوانئ اإىل 

املناطق الداخلية حيث يعي�س معظم الهنود.

“فاينن�سال تاميز” يرتفع مل�ستوى قيا�سي جديد

لن���دن - رويرتز: وا�سل موؤ����رش فاينن�سال تاميز الربيط���اين رحلة ال�سعود مل�ستوي���ات قيا�سية اأم�س 

الثاث���اء، يف حني ف�سل موؤ����رش �ستوك�س لكربى االأ�سهم االأوروبية يف احلفاظ عل���ى مكا�سبه و�سجلت اأ�سهم 

القطاع املايل اأكرب اخل�سائر.

ون���زل موؤ�رش �ستوك�س 600 لاأ�سه���م االأوروبية 0.3 %، بينما �سجل موؤ����رش فاينن�سال تاميز الربيطاين 

م�ست���وى مرتفًع���ا جديًدا هو االأعلى عل���ى االإطاق عند 7261.16 نقطة، قب���ل اأن يتخلى عن بع�س مكا�سبه 

لي�سجل ارتفاعا ن�سبته 0.2 %.

وزاد موؤ�رش كاك 40 الفرن�سي وداك�س االأملاين 0.3 % لكل منهما يف املعامات املبكرة.

و�سجل���ت �رشك���ة التجزئة الربيطانية دبلي���و.اإم موري�سون اأك���رب مك�سب على موؤ����رش �ستوك�س، بعد اأن 

�سجلت اأن�سطة فرتة عيد املياد نتائج جتاوزت  التوقعات وزاد ال�سهم 4.5 %.

و�سجل قطاعا التاأمني والبنوك اأكرب خ�سائر مع عودة الرتكيز على البنوك االإيطالية بعد اأن اقرتح بنكا 

بوبلري دي في�سينزا وفينيتو بانكا اتفاق ت�سوية مع امل�ساهمني قد يتكلف اأكرث من 600 مليون يورو.

  للتوا�سل:  )ق�سم االقت�ساد: 17111419(              ق�سم االإعانات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )اال�سرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434(
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“الأهلي املتحد” اأف�ضل بنك اإقليمي للمرة الثانية

“وي�ضت بوينت هوم” ترفع ا�ضتثماراتها اإلى 160 مليون دولر 

احلمي�سي: ما�سون يف لعب دور فاعل يف ال�ساحة امل�رشفية 

900 اإجمايل املوظفني بينهم 200 بحريني

املنام���ة - البن���ك االأهل���ي املتح���د: حاز 

البن���ك االأهل���ي املتح���د على جائ���زة “اأف�سل 

بنك اإقليمي يف دول جمل�س التعاون اخلليجي 

لعام 2016” م���ن جملة “كابيت���ال فاينان�س 

انرتنا�سن���ال”، وذل���ك يف ثاين ف���وز له بهذه 

اجلائ���زة االإقليمي���ة، حيث �سبق ل���ه اأن نالها 

اأي�ًس���ا يف عام 2014 من ه���ذه املجلة املالية 

الدولي���ة ال�س���ادرة يف العا�سم���ة الربيطانية 

لندن. 

و�رشح���ت هيئة حتكيم املجل���ة اأن البنوك 

الفائ���زة باجلائ���زة ه���ي املوؤ�س�س���ات املالية 

اإ�ساف���ة  اأداوؤه���ا واإجنازاته���ا  الت���ي ي�س���كل 

نوعية مهمة لل�سناع���ة امل�رشفية، معتربة اأن 

امل�س���رية الناجح���ة والنتائج املالي���ة القوية 

الت���ي يوا�س���ل البن���ك حتقيقه���ا عل���ى مدى 

ال�سنوات من���ذ تاأ�سي�سه يف ع���ام 2000، تعد 

ال�ساح���ة  ���ا وم�سه���وًدا يف  اأداًء منوذجيًّ بح���ق 

امل�رشفية االإقليمي���ة، وم�سرية اإىل اأن اجلائزة 

تاأتي كذلك تقديًرا جله���ود البنك الرائدة يف 

مواكبة وتطبيًقا على م�ستوى من املمار�سات 

الدولي���ة يف جمال احلوكمة الر�سيدة لل�رشكات 

واملوؤ�س�سات املالية.

وق���ال رئي����س جمل����س اإدارة البن���ك حمد 

احلمي�س���ي “تعك����س ه���ذه اجلائ���زة تقديًرا 

���ا لنج���اح من���وذج العمل ال���ذي ينتهجه  دوليًّ

البن���ك والقائم على تنوي���ع قطاعات الن�ساط 

واالأ�سواق مع الرتكيز على التدفقات املالية 

البينية االإقليمية يف ظل رقابة ومتابعة حثيثة 

اأدل  وال  وامل�رشوف���ات،  املخاط���ر  ملختل���ف 

على ذلك م���ن موا�سلة البن���ك مل�سرية االأداء 

االإيجابي والنمو ال�سحي يف اإيراداته واأرباحها 

لت�سغيلية وال�سافية على الرغم من الظروف 

االقت�سادية الراهنة”.  

البن���ك  “اإن جمموع���ة  واأك���د احلمي�س���ي 

االأهل���ي املتح���د ما�سي���ة قدًم���ا يف خططه���ا 

لتعزي���ز دورها وقدراته���ا التناف�سية كاعب 

فاعل وموؤث���ر يف ال�ساحة امل�رشفية االإقليمية، 

يف اإطار روؤي���ة ا�سرتاتيجية وا�سح���ة للتو�سع 

واالنت�س���ار اجلغرايف يف املنطق���ة وملّد ج�سور 

خدماته���ا امل�رشفي���ة املتكامل���ة والتناف�سية 

اإىل خمتلف القطاعات املهمة واحليوية فيها 

وزيادة حجم اأعمالها يف االأ�سواق االإقليمية”. 

ي�س���ار اإىل اأن هذه اجلائ���زة تاأتي لت�ساف 

ل�سل�سل���ة اجلوائ���ز االإقليمي���ة الت���ي ح�سدها 

البن���ك من اأهم املج���ات امل�رشفي���ة الدولية 

ومن اأحدثها ف���وز البنك بجائ���زة اأف�سل بنك 

يف ال����رشق االأو�سط لعام 2016 من جملة “ذي 

بانكر” العاملية، وذلك للمرة الثانية اأي�ًسا. 

زينب العكري من ع�ضكر

افتتحت �رشكة وي�ست بوينت املتخ�س�سة يف 

�سناعة الن�سيج يف الواليات املتحدة االأمريكية، 

مرحلة التو�سع الثالث���ة لل�رشكة با�ستثمار بلغ 9 

مايني دوالر، ورفع���ت ال�رشكة حجم ا�ستثمارها 

يف البحري���ن الأكرث من 160 ملي���ون دوالر خال 

ال�سنوات الع�رش االأخرية.

توفير 6 ماليين دوالر 
وقال الرئي����س التنفيذي لل�رشك���ة نورماند 

�ساف���اري، اإن بالتو�سع اجلدي���د �ستوفر ال�رشكة 

حوايل 6 مايني دوالر، وتعود هذه اال�ستثمارات 

مب���ا يزي���د عن ال����50 % م���ن اإجمايل اإي���رادات 

ال�رشكة ال�سنوية.

ت�رشيح���ه  خ���ال  �ساف���اري،  واأ�س���اف 

لل�سحافي���ني عل���ى هام����س افتت���اح املن�س���اأة 

اجلديدة، اأن عدد العاملني بلغ نحو 900 موظف 

منها 200 موظف بحريني، واأن امل�سنع �سريفع 

الق���درة االإنتاجية يف مملك���ة البحرين بن�سبة 38 

%، موؤكًدا التطلع من خال هذه امل�ساريع لرفع 

قيم���ة �سادرات ال�رشك���ة ال�سنوية م���ن البحرين 

للوالي���ات املتحدة مل���ا يزيد ع���ن 100 مليون 

دوالر، عل���ى اأن تتو�سع يف املزي���د من االأ�سواق 

االإقليمية والدولية االأخرى.

واأو�س���ح: “من خال هذه املن�س���اأة �سنُقلل 

املدة الزمني���ة و�سنتمتع باملزي���د من املرونة، 

كما اأنها �ست�ساعد على تعوي�سنا عن التكاليف 

واملمي���زات الت���ي كنا نحظ���ى بها خ���ال فرتة 

اتفاقي���ة التعرف���ة اجلمركي���ة التف�سيلية، هذا 

االإجناز �سيوؤثر ب�سكل اإيجابي على موظفينا، كما 

اأنه���ا �ستعمل على تعزيز امل�ساهمات امل�ستمرة 

القت�ساد اململكة، لقد بذلنا جهًدا كبرًيا الإجناز 

هذه القاع���دة ال�سناعية يف البحرين وهي حتتل 

ا �سمن قائمة ا�ستثماراتنا”.  جزًءا كبرًيا ومهمًّ

وتتوقع ال�رشكة اأن تنمو املبيعات املردودة 

من خال هذه اال�ستثمارات على مدى ال�سنوات 

الثاث القادمة م���ن 3 % اإىل 20 % من اإجمايل 

هذه ال�سوق يف البحرين.

تجديد المعاملة التفضيلية لمصانع النسيج 
والتج���ارة  ال�سناع���ة  وزارة  وكي���ل  وق���ال 

وال�سياحة ل�سوؤون ال�سناعة اأ�سامة العري�س، اإن 

م�سانع االأن�سجة التي اأغلقت �سابًقا كان ب�سبب 

�رشورة الو�سول لقيمة م�سافة معينة، مو�سًحا 

اأن احلكوم���ة ت�سع���ى من خال ال���وزارة لتجديد 

املعاملة التف�سيلية مل�سانع الن�سيج.

واأ�ساف اأن “زيادة اإنتاج اخليوط امل�سنوعة 

يف البحري���ن �ستحقق لنا القيم���ة امل�سافة واأن 

80 % من اأغرا�س امل�سنع موجودة يف البحرين 
وت�سنع حمليًّا ما يعطيه قيمة م�سافة”.

وحول وجود م�سان���ع جديدة م�ستقباً، قال 

اإن هن���اك ا�ستثم���ارات �سخم���ة �سيت���م االإعان 

عنها يف الفرتة املقبلة، مبيًنا اأنه �سيتم االإعان 

عن م�سن���ع بحجم ا�ستثمارات تبل���غ 30 مليون 

دوالر مع مرور االأيام.

م���ن جانب���ه، ق���ال رئي����س غرف���ة التج���ارة 

االأمريكية يف البحرين قي�س الزعبي، اإنه مبوجب 

اتفاقية التجارة احلرة كان هناك اإعفاء جمركي 

مل���دة 10 �سنوات انتهت ومل جت���دد، وبالتايل 

كان هناك تخوف اأن ترتك ال�سناعات البحرين، 

ولك���ن �رشكة وي�س���ت بوينت تو�سع���ت وزادت 

ا�ستثماراتها يف اململكة.

واأ�ساف اأن الواليات املتحدة تنظر جلدوى 

االإعف���اء  م���ن  ا�ستفادته���ا  وم���دى  االتفاقي���ة 

اجلمركي وهل �ستناف�س ال�سناعات املحلية.

وعن م�سانع االأن�سج���ة التي اأغلقت �سابًقا، 

اأك���د اأنهم اختاروا االإغاق ب�سبب تركيزهم على 

مو�س���وع االإعفاء اجلمركي فق���ط، ومن دونه ال 

ي�ستطيع���ون حتقيق مداخي���ل واأرباح، واالإعفاء 

كان للمنتج���ات امل�ست���وردة وغ���ري املتوافرة 

���ا، ومل تكن للبحرين ق���درة زراعية الإنتاج  حمليًّ

بع����س املنتج���ات، وبالت���ايل مت احل�سول على 

اإعف���اء جمرك���ي مل���دة 10 �سن���وات لتوفريه���ا 

���ا، ولكن ب�سب���ب طبيعة من���اخ البحرين مل  حمليًّ

نتمك���ن يف توفريها وا�ستمررن���ا يف ا�ستريادها 

من اخلارج. 

• “وي�ست بوينت” تفتتح مرحلة تو�سع جديدة بقيمة 9 مايني دوالر	

26 مليون دينار ل�ضكوك التاأجري الإ�ضالمية 

م�ضاركات خارجية عديدة بانتظار “الغرفة”

“األبا” حتقق ارتفاًعا يف املبيعات والإنتاج
بزيادة �سنوية 2.3 % عن 2015

ع�سكر - األبا: اأعلنت �رشكة اأملنيوم البحرين 

)األب���ا(، اأح���د م�ساه���ر االأملني���وم الدولية التي 

تتخ���ذ من مملك���ة البحرين مقرًّا له���ا، عن حجم 

مبيعاته���ا لع���ام 2016 والذي بل���غ 974.014 

ا، بزيادة �سنوية بن�سبة 2.3 %، وذلك  طنًّا مرتيًّ

ا خال  مقارن���ة مبا مق���داره 951.944 طنًّا مرتيًّ

العام 2015، يف حني بلغ اإنتاج ال�رشكة اأكرث من 

ا، بزي���ادة �سنوي��ة بلغت  971.420 طنًّ���ا مرتيًّ
1.1 % مقابل 960.643 لعام 2015.

وخ���ال الرب���ع الراب���ع م���ن الع���ام 2016، 

ارتفع حجم املبيع���ات بن�سبة 1.5 % عن ال�سنة 

ا مقابل  املا�سي���ة، ليبل���غ 256.445 طنًّ���ا مرتيًّ

ا للفرتة نف�سها من العام  252.582 طنًّ���ا مرتيًّ
ا،  2015، بينما بلغ االإنتاج 250.670 طنًّا مرتيًّ
بزي���ادة بلغ���ت 7.056 اأطن���ان مرتي���ة مقارنة 

بالربع الرابع من العام 2015.

وعل���ى الرغ���م من الظ���روف ال�سعب���ة التي 

ي�سهده���ا �س���وق االأملني���وم، فقد متكن���ت األبا 

م���ن ختام العام 2016 ب���رتاوح مبيعات القيمة 

امل�سافة عند ن�سبة 56 % من اإجمايل �سحناتها، 

وذلك مقابل 64 % خال العام 2015.

ويف تعليقه على نتائ���ج املبيعات واالإنتاج 

ل�رشكة األبا لعام 2016، �رشح الرئي�س التنفيذي 

ل�رشك���ة األب���ا تيم م���وري قائ���ًا: “نح���ن �سعداء 

بتمكنن���ا من جتاوز االأهداف املو�سوعة يف حجم 

املبيع���ات واالإنتاج لع���ام 2016. فهذا االإجناز 

املتمي���ز يتما�سى وتوقعاتن���ا لعام 2016، كما 

اأن���ه يعّدن���ا لتحقيق اأه���داف الع���ام 2017، مع 

اال�ستمرار يف حفاظنا على اأداء ال�سامة والتميز 

الت�سغيلي”. 

املنامة - امل�رشف املركزي: اأعلن م�رشف 

البحري���ن املرك���زي باأنه مت تغطي���ة االإ�سدار 

رق���م137 م���ن �سك���وك التاأج���ري االإ�سامية 

احلكومي���ة ق�س���رية االأج���ل الت���ي ي�سدره���ا 

امل�رشف املركزي نيابة عن احلكومة.

تبلغ قيم���ة االإ�س���دار 26 ملي���ون دينار  

 12 تب���داأ يف  182 يوًم���ا  ا�ستحق���اق  لف���رتة 

2017. ويبل���غ  13 يولي���و  اإىل  يناي���ر2017 

العائ���د املتوق���ع له���ذه ال�سك���وك 2،30 % 

مقارن���ة لاإ�سدار ال�سابق بتاريخ 15 دي�سمرب 

2016 وال���ذي كان بعائد 2،25 %، علًما باأنه 
قد متت تغطية االإ�سدار بن�سبة 100 %.

عق����دت  التج����ار:  بي����ت   - ال�سناب�����س 

واملوؤمت����رات  واملعار�����س  الرتوي����ج  جلن����ة 

بغرفة جت����ارة و�سناع����ة البحري����ن اجتماعها 

ال����دوري موؤخ����ًرا ببيت التج����ار برئا�سة ع�سو 

جمل�����س االإدارة اأحام يو�س����ف جناحي، حيث 

اأك����دت اعت����زام اللجن����ة الرتتي����ب لتنظي����م 

عدد من ال����دورات التدريبي����ة وور�س العمل 

املتخ�س�س����ة يف جم����ال تنظي����م املعار�����س 

واملوؤمترات، وذلك اإمياًن����ا منها باأهمية هذا 

القطاع احلي����وي يف الرتويج ململكة البحرين 

وخدمة االقت�ساد الوطني.

وق����د مت خ����ال االجتم����اع التوافق على 

اإقام����ة معر�س االأ�سب����وع البحرين����ي الهندي 

خال �سهر اأبريل العام اجلاري 2017 والذي 

�ستكون الغرفة �رشي����ًكا ا�سرتاتيجيًّا فيه، اإىل 

جان����ب بح����ث اآخ����ر امل�ستج����دات والرتتيبات 

حول امل�ساركة يف معر�س هانوفر بجمهورية 

اأملانيا االحتادي����ة يف اأبريل من العام اجلاري 

2017، بالتع����اون مع جلنة القطاع ال�سناعي 
بالغرفة ومب�ساركة عدد من اجلهات املعنية 

باململك����ة، كم����ا وناق�س����ت اللجن����ة اإمكاني����ة 

امل�ساركة يف معر�س كانتون بال�سني املزمع 

اإقامته خال هذا العام.

اأن اللجن����ة ت�سع����ى  واأ�ساف����ت جناح����ي 

جاه����دة اإىل االرتقاء بالفعاليات االقت�سادية 

ع����ن طريق تكثي����ف وج����ود ممثل����ي القطاع 

اخلا�����س مبملكة البحرين يف خمتلف املحافل 

املحلي����ة واالإقليمي����ة والدولي����ة، اإ�سافة اإىل 

دعم تنظيم الفعاليات االقت�سادية بالتعاون 

ب����ني الغرفة واجلهات الر�سمي����ة، واأن تكون 

الغرف����ة ممثلة بلجن����ة الرتوي����ج واملعار�س 

واملوؤمت����رات اأح����د االأع�س����اء االأ�سا�سيني يف 

دعم الفعاليات، ودعم التعاون بني اجلهات 

املعنية على امل�ستويني املحلي واخلارجي.

• حمد م�ساري احلمي�سي	

• •تيم موري	 ارتفاع حجم املبيعات بن�سبة 1.5 % يف 2016	

ت�ضوير: اأمين يعقوب
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ما خططكم لتطوير عمل 
وأنشطة الجمعية؟ وما 

أولويات عمل الجمعية للعام 
الجديد 2017؟

- لق����د و�ص����ع جمل�����س اإدارة جمعي����ة م�صارف 

البحري����ن ا�صرتاتيجي����ة طموحة ته����دف لتعزيز دور 

اجلمعي����ة كممث����ل للم�صارف البحريني����ة، وا�صتعادة 

ثق����ة خمتل����ف امل�صارف و�ص����والً لو�ص����ع ت�صورات 

وحل����ول �صاملة للتحديات التي تواجه القطاع املايل 

وامل�رصيف يف البحرين، وتعزيز دور اجلمعية كمن�صق 

دائ����م ب����ن امل�ص����ارف من جه����ة وم�����رصف البحرين 

املركزي من جهة اأخرى.

وبعد ه����ذه االنطالقة امل�صتن����دة اإىل خطة عمل 

منهجي����ة، �صرنكز اأن�صطتنا اأكرث خ����الل العام 2017 

عل����ى 3 حم����اور، ه����ي مراجع����ة االأنظم����ة والقوانن 

امل�رصفي����ة م����ع م�����رصف البحري����ن املرك����زي، وعمل 

الدرا�ص����ات والبح����وث الت����ي تفت����ح اآفاًق����ا جدي����دة 

اأم����ام القطاع املايل وامل�����رصيف، وتنظيم الفعاليات 

واملوؤمت����رات املحلي����ة واالإقليمي����ة والدولي����ة ذات 

ال�صل����ة وامل�صارك����ة فيه����ا، اإ�صاف����ة اإىل موا�صلتنا 

العم����ل على اإدخال حت�صينات يف جميع مفا�صل عمل 

اجلمعية.

ونح����ن ن�صع����ى اإىل مد مظل����ة اجلمعي����ة لت�صمل 

جمي����ع املوؤ�ص�ص����ات املالية يف البحري����ن، فنحن نود 

اأن نرى م�صارف قطاع التجزئة، والبنوك االإ�صالمية، 

و�رصكات التاأمن، و�رصكات اال�صتثمار واملوؤ�ص�صات 

املالي����ة االأخ����رى، مًع����ا حتت مظل����ة واح����دة منظمة، 

وباملقاب����ل نح����ن نتطل����ع اإىل املزيد م����ن امل�صاهمة 

الفاعلة من اأع�صاء اجلمعية.

لق����د طرح احت����اد امل�ص����ارف يف البحرين فكرة 

ت�صكيل احتاد للم�ص����ارف اخلليجية، وهناك موافقة 

م����ن دولة االإم����ارات والكويت و�صلطن����ة عمان، ومن 

املقرر اأن يتم احل�صول عل����ى موافقة بقية البلدان 

اخلليجي����ة خالل الفرتة املقبل����ة، واأن خطوات اإقامة 

ه����ذا االحت����اد �صوف تب����داأ يف القري����ب العاجل، وقد 

تكون دولة االإمارات مقرًّا لهذا االحتاد. 

كيف يمكن للجمعية 
المساهمة في دعم القطاع 

المصرفي في مملكة البحرين؟
- اإن املهم����ة االأ�صا�صي����ة للجمعي����ة، اأو لنق����ل 

�صبب وجودها االأ�صا�صي، ه����و دعم القطاع امل�رصيف 

يف البحري����ن، وذل����ك ع����ر الكثري من االأم����ور، وعلى 

راأ�صه����ا التع����اون م����ع امل�����رصف املرك����زي يف ط����رح 

مرئي����ات القط����اع امل�����رصيف اخلا�س والو�ص����ول اإىل 

روؤى م�صرتكة حوله، ت�صب جميعها يف خدمة القطاع 

امل�رصيف واملايل واالقت�صاد البحريني.

ونحن ن�صعى دائًم����ا لت�صليط ال�صوء على قطاع 

اخلدمات املالية يف البحري����ن، وا�صتعرا�س الفر�س 

اال�صتثمارية املتاحة يف �صوق اخلدمات املالية بغية 

ا�صتقط����اب املوؤ�ص�ص����ات الدولي����ة التخ����اذ البحرين 

مق����رًّا لها خلططها التو�صعية، حيث اإن البحرين جزء 

م����ن �صوق جمل�س دول التع����اون اخلليجي، اأحد اأكرث 

االأ�ص����واق منوًّا يف العامل يف قط����اع اخلدمات املالية، 

والت����ي ت�صل قيمته اإىل 1.5 تريليون دوالر، اإ�صافة 

اإىل وجود القوى العاملة املحلية املوؤهلة، وتكاليف 

الت�صغيل املنخف�صة، والبيئ����ة التنظيمية املواتية، 

والو�صول اإىل االأ�صواق الرئي�صية، مما جعل البحرين 

يف موقع مث����ايل جللب اال�صتثم����ارات والو�صول اإىل 

هذه ال�صوق.

عقدت الجمعية مؤخرًا 
اجتماعًا ناقشت من خالله 

إنشاء هيئة تحكيم مصرفية 
في البحرين. إلى أين وصل 

هذا الموضوع؟ وما الخطوات 
المقبلة لديكم بخصوص 

إنشاء هذه الهيئة، والنتائج 
المرجوة من قيامها؟ 

- يف احلقيق����ة نح����ن عقدن����ا اأك����رث م����ن اجتماع مع 

قيادات وم�صوؤول����ن يف امل�صارف لهذا الغر�س، وذلك 

انطالًقا م����ن اإدراكنا للحاج����ة امللحة لت�رصي����ع االإجراءات 

القانوني����ة والق�صائي����ة الناجمة ع����ن التعامالت املالية 

بن البن����وك والعمالء م����ن جهة، وبن البن����وك اأنف�صها 

من ناحية اأخرى، خا�ص����ة واأن ق�صية تعتر ب�صيطة مثل 

ال�صيك املرجتع للبنك ت�صتغرق حاليًّا من 3 اإىل 4 اأ�صهر 

من املرا�صالت بن البنك ومركز ال�رصطة والنيابة العامة 

ريثما تتم مبا�رصة الدعوة.

ونحن نعتقد اإن احلل لكثري من التحديات القانونية 

الت����ي تواجهها البنوك هي اإن�ص����اء “نيابة متخ�ص�صة يف 

امل�ص����ارف” كما هو معم����ول به يف العديد م����ن الدول، 

حي����ث قد ال ي�صتغرق الوقت املطلوب ال�صرتداد حقوق 

البن����ك اأو ال�صخ�����س حام����ل ال�صيك اأكرث م����ن 24 �صاعة، 

ونحن نفخ����ر باأن لدين����ا يف البحرين ت�رصيع����ات متطورة 

ونظام ق�صائ����ي ي�صعى للتطور الدائ����م، لكن امل�صكلة 

االأ�صا�صية هي بطء االإجراءات.

لذل����ك، اأوؤكد اأن اجلمعية تعمل عل����ى و�صع ت�صور 

مبدئ����ي ملا ميك����ن ت�صميت����ه “حمكمة اأو هيئ����ة حتكيم 

م�رصفي����ة”، مهمته����ا االأ�صا�صية حل اخلالف����ات النا�صئة 

ع����ن التعام����الت املالي����ة وامل�رصفية عل����ى اأر�س مملكة 

البحرين ب�رصع����ة وكفاءة، مبا يراعي خ�صو�صية الق�صايا 

املالي����ة وامل�رصفية واخلرات الدقيق����ة التي تتطلبها، 

و�رصع����ة البت فيها وتنفيذ اأحكامه����ا، ومبا ي�صهم اأي�ًصا 

يف احلفاظ على �صمعة القطاع املايل وامل�رصيف املتطور 

واملمتدة على م����دى اأكرث من 40 عاًما، ويعّزز من جذب 

ا�صتثمارات اأجنبية يف هذا القطاع.

ولقد �صب����ق وناق�ص����ت �صخ�صيًّا ه����ذا االأمر ب�صكل 

وال�ص����وؤون  الع����دل  وزارة  يف  م�صوؤول����ن  م����ع  مبدئ����ي 

االإ�صالمية واالأوق����اف واملجل�س االأعلى للق�صاء، ولقيت 

كل التفهم والدعم والتاأييد من قبلهم.

ونوؤك����د يف ه����ذا ال�ص����دد اأهمي����ة تعزي����ز اجل�ص����م 

الق�صائ����ي باملزيد من اخلرات الق����ادرة على البت يف 

الق�صاي����ا املالي����ة وامل�رصفي����ة باحرتافي����ة، خا�صة واأن 

ا ومتطورة ب�صكل  طبيعة الق�صاي����ا امل�رصفية دقيقة جدًّ

دائ����م، كما اأن التعقي����دات البريوقراطية وبطء التنفيذ 

يف اأي جه����از ق�صائي من �صاأن����ه اأن ي�صفر عن خلق بيئة 

ط����اردة لال�صتثم����ارات، خا�ص����ة واأن اأول ما ي�ص����األ عنه 

امل�صتثمر هو �صمان حقوقه وح�صوله عليها ب�رصعة.

واأود هن����ا اأن اأجّدد �صكري ملحافظ م�رصف البحرين 

املركزي ر�صيد املعراج على اجلهود التي يقوم بها من 

اأجل امل�صي قدًما يف م�رصوع اإن�صاء جهاز ق�صائي متكامل 

خمت�����س بالق�صاي����ا املالي����ة وامل�رصفي����ة، والتوا�ص����ل 

الفع����ال م����ع املعني����ن يف الدول����ة به����ذا اخل�صو�����س، 

والتاأكد من تنفيذه يف امل�صتقبل القريب، مبا يعّزز من 

ريادة القطاع املايل وامل�رصيف يف مملكة البحرين.

اإن ه����ذا امل�رصوع �صوف يجذب املزيد اال�صتثمارات 

اإىل البحري����ن نظًرا لوجود نظ����ام ق�صائي متخ�ص�س يف 

قطاع البنوك وامل�صارف.

ولو �ص����ارت كل االأمور اخلا�صة بهذا امل�رصوع مثلما 

خطط له����ا فاإن ه����ذه املحاكم املتخ�ص�ص����ة يف القطاع 

امل�����رصيف �صوف ترى النور قبل نهاية العام اجلاري، واإن 

وجود هذه املحاكم �ص����وف تخت�رص الوقت الذي حتتاجه 

الق�صايا من عدة �صنوات اإىل ما بن 90 اإىل 120 يوًما. 

كيف تنظرون لتراجع أسعار 
النفط وتأثيرات ذلك على 

القطاع المصرفي؟ وهل هناك 
تأثيرات مباشرة على حجم 

السيولة في القطاع؟
- اأوؤك����د ل����ك ق����درة امل�ص����ارف البحريني����ة ب�صكل 

عام عل����ى مواجهة ال�صغ����وط االقت�صادي����ة والتمويلية 

الناجم����ة عن هبوط اأ�صعار النف����ط، وذلك يعود ل�صببن 

اأ�صا�صي����ن: اأولهما م�صتوي����ات ال�صيولة املالية اجليدة 

التي تتمت����ع بها هذه امل�صارف، حيث تتمتع امل�صارف 

يف مملكة البحري����ن مبتو�صط معدل مالءة يف راأ�س املال 

يبل����غ 18 %، وهو املعي����ار الذي يقي�����س متانة القطاع 

امل�رصيف وق����درة البنوك املحلية عل����ى مواجهة املخاطر 

املالي����ة، اأما ال�صبب الثاين فهو الكف����اءة الت�صغيلية يف 

ظ����ل الرقاب����ة احلثيثة الت����ي ميار�صها م�����رصف البحرين 

املركزي.

ًّا هن����ا اإذا قلت اإن جمعي����ة م�صارف  وال اأك�ص����ف �����رص

البحري����ن عقدت عدة اجتماعات مع م�صوؤولن حكومين 

يف اإط����ار تعزيز ال�رصاكة ب����ن القطاعن العام واخلا�س، 

والبح����ث عن م�صاريع حكومية كرى مثل م�صاريع البنية 

التحتي����ة وم�صاريع النف����ط والغاز التي م����ن املمكن اأن 

تدخل امل�صارف اخلا�صة يف متويلها.

ونح����ن نرتق����ب اأن توا�ص����ل البن����وك العامل����ة يف 

البحرين حتقيق اأرباح جيدة، واإن مل ت�صل اإىل م�صتويات 

العام����ن 2014 اأو 2015، عندم����ا حققت بع�س البنوك 

النمو فاق ال� 15 %، لكن البنوك ب�صكل عام �صتبقى يف 

مقدمة املوؤ�ص�صات االقت�صادية التي تنه�س مب�صوؤولية 

دعم وتنمية االقت�صاد الوطني.

وهن����اك عدة اأ�صباب تدعو للتف����اوؤل هنا، من بينها 

عودة النفط لالرتفاع التدريجي، و�صط توقعات اأن يبلغ 

متو�ص����ط �صعر الرميل 60 دوالًرا يف 2017، بعد اأن بلغ 

املتو�ص����ط 40 دوالًرا يف 2016، ث����م اأن م�صاريع برنامج 

التمويل اخلليجي م�صتمرة.

تعتبر عمليات اندماج البنوك 
واالستحواذ من الموضوعات 

المهمة التي ينظر لها بهدف 
تأسيس كيانات مالية قوية. ما 
رأيكم في موضوع االندماجات 

بين البنوك والمصارف؟ وتأثيرات 
ذلك على القطاع؟ وهل 

هناك بنوك ومصارف ستشهد 
اندماجات فيما بينها خالل 

الفترة المقبلة؟
- الدمج ب����ن املوؤ�ص�ص����ات املالية خي����ار مطروح 

بق����وة يف مملك����ة البحرين، يف ظل جمموع����ة من العوامل 

الت����ي تلع����ب دوًرا حا�صًما يف ه����ذا املجال، وم����ن بينها 

�رصورة االإيفاء مبعايري “ب����ازل 3”، واحلاجة اإىل احلفاظ 

عل����ى اال�صتق����رار املايل يف ظ����ل تهاوي اأ�صع����ار النفط، 

والرغب����ة يف حماية ال�صيول����ة اإزاء تدفق الودائع اخلا�صة 

والعامة اإىل اخلارج، وعملي����ات الدمج تهدف اإىل تقوية 

القط����اع امل�رصيف البحرين����ي وتعزيز قدرت����ه التناف�صية 

على امل�صت����وى االإقليم����ي، خا�صة مع توج����ه امل�صارف 

ال�صغ����رية واملتو�صط����ة اإىل الدمج نتيج����ة ارتفاع كلفة 

االلت����زام باملعاي����ري امل�رصفي����ة اجلدي����دة، ويف نوفمر 

املا�ص����ي فق����ط، ج����رى حديث ع����ن “نقا�����س ل�صفقتي 

اندماج بن 4 بنوك حملية يف البحرين”، ويف احلقيقة اأن 

التوج����ه نحو اندماج املوؤ�ص�ص����ات املالية يظهر بو�صوح 

يف البحرين اأي�ًصا يف �رصكات التاأمن.

اأنا ال اأحب����ذ اأ�صلوب وفكر االأرخبي����ل، بحيث ينح�رص 

التفك����ري والتطوي����ر يف امل����كان ال����ذي اأنا في����ه، وهذه 

نظ����رة خاطئ����ة، ولدينا بن����وك �صغرية عندم����ا تندمج ال 

توؤث����ر على تناف�صية ال�صوق وه����ذا توجه مطلوب ومهم.  

ومن املع����روف اأن �صفقات الدمج تبق����ى طي الكتمان 

اإىل ح����ن االإعالن عنها ر�صميًّا من قب����ل م�رصف البحرين 

املرك����زي، اأو اجلهات ذات العالقة، لك����ن على اأية حال 

من املتوق����ع اأن ن�صهد خالل العام اجلاري عمليات دمج 

ب����ن موؤ�ص�صت����ن ماليتن اأو اأكرث، وذل����ك على غرار ما 

ح����دث يف االإمارات منت�صف الع����ام الفائت، عندما اتفق 

م�رصف����ان من اأكر امل�صارف يف دول����ة االإمارات العربية 

املتحدة، وهما بنك اأبوظبي الوطني وبنك اخلليج االأول، 

عل����ى االندماج الإن�صاء كيان وطن����ي ومركز قوة م�رصفية 

اإقليمي باإجمايل اأ�صول يبلغ 170 مليار دوالر. 

ويف �صلطن����ة عم����ان، و�صلت املحادث����ات بن بنك 

�صحار وبن����ك ظفار ب�ص����اأن عملية االندم����اج بينهما اإىل 

مرحلة متقدمة. ومن املتوق����ع اأي�ًصا اأن حتدث عمليات 

اندماج يف كل قطر.

لك����ن اأود التاأكي����د هن����ا عل����ى اأن����ه م����ن امله����م اأال 

توؤثر عملي����ات الدمج امل�رصيف عل����ى املناف�صة، ذلك اأن 

املناف�صة امل�رصفية ال�صليمة تعّزز اأداء القطاع امل�رصيف 

ملهام����ه، وهذا م����ا يجب اأن تت����م مراعاته ل����دى االأنظمة 

الرقابية خالل مقاربتها لعمليات الدمج.

ما حجم القروض المتعثرة في 
مملكة البحرين؟ وكيف يمكن 

إيجاد الحلول المناسبة لها؟
- حقيق����ًة لي�����س بن ي����دي تقرير موث����وق ير�صد 

جممل حجم الديون املتعرثة يف كل امل�صارف البحرينية، 

وم����ا هو متوف����ر من اأرقام ه����و ما ي�صم����ى “خم�ص�صات 

القرو�����س املتعرثة اإىل راأ�س امل����ال” -اأي املبلغ الذي 

يحتفظ فيه البنك كاحتياط يف حال تعرث املقرت�صن- 

وال����ذي بل����غ 7.4 % يف مار�س 2016، ونح����ن نعتقد اإن 

هذه الن�صبة جي����دة، خا�صة واأن لدينا معلومات عن عدد 

م����ن البنوك تفيد باأن ن�صبة التع����رث اأو عدم القدرة على 

االلتزام بال�صداد ال تتجاوز 4 %، وهي ن�صبة مقبولة، بل 

واآمنة �صمن املعايري العاملية.

وجميعن����ا يعلم اأن����ه منذ االأزم����ة املالي����ة العاملية 

ع����ام 2008 بداأت امل�صارف املركزي����ة يف خمتلف اأنحاء 

العامل، وم����ن �صمنه����ا البحرين، بو�ص����ع �صوابط كبرية 

على عملي����ات االقرتا�س، ومعاي����ري �صارمة على كفاية 

راأ�����س املال بغي����ة التاأكد من قدرة البن����وك على الوفاء 

بالتزاماتها اإذا م����ا تعر�س االقت�صاد اإىل هّزة اإىل جانب 

تعزي����ز اإدارة املخاطر، وهو م����ا يتطلب من البنوك حول 

العامل زي����ادة روؤو�س اأموالها ملواكب����ة هذه املتطلبات 

االأكرث �رصامة.

كم العدد اإلجمالي للبنوك 
والمصارف المختلفة في البحرين؟

- بح�صب اآخر اإح�صائيات اأ�صدرها م�رصف البحرين 

املرك����زي، هناك 404 موؤ�ص�صات مالية عاملة يف القطاع 

املايل وامل�رصيف، من بينها 113 موؤ�ص�صة تقدم خدمات 

م�رصفية موزع����ة على 76 بنك جمل����ة، و28 بنك جتزئة، 

و15 فرًعا مل�صارف اأجنبية، و8 مكاتب متثيل.

كما يج����ب االإ�صارة هن����ا اإىل اأن جمم����وع موؤ�ص�صات 

التاأم����ن امل�رصح لها يف العمل بالبحرين و�صل اإىل 152 

موؤ�ص�ص����ة يف �صبتم����ر 2016، فيما بلغ جمم����وع اأق�صاط 

التاأم����ن 723.649 ملي����ون دوالر يف دي�صم����ر 2015، 

اإ�صاف����ة اإىل اأن القط����اع املايل يف البحري����ن ي�صم اأي�ًصا 

51 �رصك����ة ا�صتثمار، و19 موؤ�ص�ص����ة �رصافة، وموؤ�ص�صتي 
متوي����ل متناهيت����ي ال�صغر، وال ب����د اأي�ًصا م����ن االإ�صارة 

����ا بلغت  ����ا جماعيًّ اإىل وج����ود 2647 �صندوًق����ا ا�صتثماريًّ

القيمة ال�صافية ملوجوداتها يف �صبتمر املا�صي 7.48 

مليارات دوالر.

اأخ����رًيا، اأود اأن اأع����رب ع����ن تف����اوؤيل الكب����ري بحا�رص 

وم�صتقبل قطاع املوؤ�ص�صات املالية يف البحرين، خا�صة 

مع حركة التطور الكبرية التي ت�صهدها البحرين، لناحية 

تطور البنية التحتي����ة، والقطاع العقاري، وتو�صع قطاع 

املوؤ�ص�ص����ات ال�صغرية واملتو�صط����ة، وحجم االقرتا�س، 

فاالقت�ص����اد مبني على ثق����ة النا�س ب����ه واإقبالهم على 

حتريك اأموالهم ورغبتهم يف اال�صتهالك اأو اال�صتثمار.

• القا�صم متحدثا ل� “البالد”	

ت�صوير: ر�صول احلجريي 

اأجرى اللقاء: نادر الغامن

ت�صع��ى جمعي��ة م�ص��ارف البحري��ن اإىل تطوي��ر دور امل�ص��ارف والبن��وك يف مملك��ة 

البحري��ن، والعم��ل على ا�صتعادة الثقة يف هذا القطاع امله��م الذي للبحرين الريادة 

فيه على �صعيد املنطقة ومنذ �صنوات طويلة.

ا على  وق��ال الرئي�س التنفيذي للجمعي��ة وحيد القا�صم اإن اجلمعية تعكف حاليًّ

عق��د اجتماع��ات م��ع اجلهات املعني��ة بخ�ص��و�س اإن�ص��اء “نيابة متخ�ص�ص��ة يف 

امل�صارف”، حيث يتوقع اأن ترى النور مع نهاية العام اجلاري. 

كما ذكر اأن ن�ص��بة التعرث اأو عدم القدرة على االلتزام بال�ص��داد ال تتجاوز 4 

اللقاء:  ن�س  وهذا   .%

4 بنوك في طور 
االندماج قريبًا

404 مؤسسات 
مالية عاملة في 

القطاع

4 % نسبة التعثر 
في سداد 

القروض 

القضايا ستحل خالل 
90 إلى 120 يومًا

ال��ت��أم��ي��ن أق����س����اط  إج���م���ال���ي  دوالر  م���ل���ي���ون   723

البحرين ستعلن قيام اتحاد خليجي للبنوك... القاسم ل� “البالد”:

إنشاء نيابة متخصصة 
للمصارف بنهاية 

العام الجاري
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(17111434 :¢ùcÉØdG  ‐ 17111432 ÖàμŸG : ™jRƒàdGh äÉcGÎ°T’G)              (17580939 :¢ùcÉa  ‐  39615645  ‐  32224492 :∫É≤ædG , 17111508 ‐ 17111501 :ÖàμŸG) : äÉfÓYE’G º°ùb              (17111482 :á«dhódG ¿hDƒ°ûdG º°ùb)  :π°UGƒà∏d        

Ohó◊G ⋲∏Y äÉ«°û«∏«ŸG ó°V ájOƒ©°ùdG äGƒ≤∏d á«Yƒf äÉ«∏ªY

 §jöûdG ⋲∏Y á```«Yƒf äÉ«∏ªY ,AÉ```KÓãdG ôéa ,á```cÎ°ûŸG ájOƒ©°ùdG äGƒ```≤dG äò```Øf :ä’Éch ‐ »```HO

 ´ƒ∏îŸG ¢SôMh á«Kƒ◊G äÉ«°û«∏«ª∏d á©HÉJ äÉ©ªŒh πbÉ©e âaó¡à°SG ,øª«dGh ájOƒ©°ùdG ÚH …Ohó◊G

 ¿Gô¡X á¶aÉfi ‘ Ö∏Y òØæeh ¿GRÉLh ¿Gô‚ »à≤£æe ∫ÉÑb É¡JÉª¡Ã ájOƒ©°ùdG äGƒ```≤dG âeÉbh .ídÉ°U

 âfÉc ájôμ°ùY äÉÑcôe ÒeóJ âYÉ£à°SG äGƒ≤dG ¿CÉH QOÉ°üe äOÉ```aCG Éªc .Ò°ùY á≤£æŸ á©HÉàdG Üƒ```æ÷G

 á«∏ª©dG πNóJ ,∂```dP ¤EG .ídÉ°U ´ƒ```∏îª∏d ¿ƒ©HÉJ á°UÉæb º```¡æ«H ,äGöû©dG π```àb ™e ,äÉ```«°û«∏«ŸG π```≤J

 ¢ùeCG ,»Hô©dG ∞```dÉëàdG øe áeƒYóe á```«YöûdG äGƒb É¡à≤∏WCG »```àdG øª«∏d »Hô¨dG π```MÉ°ùdG ‘ á```jôμ°ù©dG

 Ωó≤àdGh ,á«∏MÉ°ùdG ÜÉHP ájôjóe ⋲∏Y Iô£«°ùdG IOÉ©à°SG ó```©H É«Yƒf Éeó≤J IRôfi ,™HGôdG É¡eƒj ,AÉ```KÓãdG

 ⋲∏Y á∏£ŸG ∫ÓàdG øe áYƒª› IOÉ©à°SG ‘ á«YöûdG äGƒb âë‚ ó≤a .õ©J á¶aÉfi »HôZ AÉîŸG áæjóe ƒëf

 ÜóæŸG ÜÉH »à≤£æe ÚH §HGôdG »∏MÉ°ùdG §jöûdG ÚeCÉJh ,õ©J á¶aÉfi ‘ á«∏MÉ°ùdG ÜÉHP ájôjóe õ```côe

 ó©H ,ÜÓ≤f’G AóH òæe äÉ```«°û«∏ŸG ¬«∏Y ô£«°ùJ âfÉc …òdG …ôª©dG ô```μ°ù©e IOÉ©à°SG â“ Éªc .ÜÉ```HPh

.ôμ°ù©ŸG øe QGôØdG ⋲∏Y äÉ«°û«∏ŸG ÈLCG É‡ ,á«böûdG á¡÷G øe á«YöûdG äGƒb É¡JòØf á©°SGh á«∏ªY international@albiladpress.comiinternatiionall@l@ lalbiladddpress.coml llb l d
العالمالعالم
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القدس المحتلة - رويترز:

 É«æ«£°ù∏a ¿ƒ```«∏«FGöSEG  Oƒ```æL π```àb

 ∫ÓN º¡àªLÉ¡e ∫hÉ```M ¬```fEG ¢```û«÷G ∫Éb

 ¬Ñà°ûj øe ∫É≤àY’ AÉ```KÓãdG ¢ùeG á```ªgGóe

 Ú```ÄLÓd  º```«fl  ‘  ¿hOó```°ûàe  º```¡fCG

 IQGRh âdÉbh .á```∏àëŸG á```«Hô¨dG á```Ø°†dÉH

 øe Iƒb äò```Øf” á```«æ«£°ù∏ØdG á```«LQÉÿG

 É```eóæY Ió```jóL á```ÁôL ∫Ó```àM’G ¢```û«L

 Üôb áYQÉØdG º```«fl ΩÉëàbG ⋲∏Y â```eóbCG

 ΩÉëàbG ÈY ‹ÉgC’G ™jhÎH âeÉbh ¢ù∏HÉf

 øe á«eGôLE’G äÉHÉ°ü©dG Üƒ∏°SCÉH º¡dRÉæe

 óªfi QôëŸG Ò°SC’Gh ó«¡°ûdG ∫õæe É¡æ«H

 OƒæL Ωó```bCG …ò```dG (É```eÉY 32) »```◊É°üdG

 ¬JódGh ΩÉeCG OQÉH ΩóH ¬eGóYEG ⋲∏Y ∫ÓàM’G

 √OÉ¡°ûà°SG ⋲àM ¢VQC’G ⋲∏Y ±õæj √ƒcôJh

 äGƒ≤dG òØæJh  .“¬```aÉ©°SEÉH ìÉ```ª°ùdG ¿hO

 á«Hô¨dG áØ°†dG ‘ äÉ```ªgGóe á```«∏«FGöSE’G

 º¡fCG ¬```Ñà°ûj ø```ªY É```ãëH ô```NB’ Ú```M øe

 ôŒ ⁄h .áë∏°SC’G Å```HÉfl øYh ¿hOó°ûàe

 Ωƒég ⋲∏Y GOQ hó```Ñj Ée ⋲∏Y Ωƒ«dG á```«∏ªY

 GOƒæL ¢```ùgO »```æ«£°ù∏a √ò```Øf á```æMÉ°ûH

 º¡æe á©HQCG πà≤e ¤EG iOCG É‡ Ú«∏«FGöSEG

.¢Só≤dG ‘ óMC’G Ωƒj

روما - رويترز:

 íàa ó```«©à°S É```¡fCG É```«dÉ£jEG â```æ∏YCG

 ¢ù∏HGôW á```«Ñ«∏dG á```ª°UÉ©dG ‘ É```¡JQÉØ°S

 á≤∏¨e â∏X ¿CG ó©H ,AÉKÓãdG ¢ùeCG øe GAóH

 äGQÉØ°ùdG »```bÉÑc ÚeÉY øe Üô≤j É```ª∏d

 ôjRh ∫Ébh .∞æ©dG ∫ÉªYCG Ö```Ñ°ùH ,á«Hô¨dG

 ‘ »```à«æ«e ƒ```cQÉe ‹É```£jE’G  á```«LQÉÿG

 »Ñ«∏dG á«LQÉÿG ô```jRh ™e ‘Éë°U ô```“Dƒe

 ÒØ°ùdG ¿EG ,Ú```æK’G ,ádÉ«°S ô```gÉW óªfi

 √OÉªàYG ¥GQhCG AÉ```KÓãdG Ωó≤«°S ‹É```£jE’G

 äOÉ```°TCGh  .¢```ù∏HGôW  ‘  ¬```eÉ¡e  ö```TÉÑjh

 íàa IOÉYEÉH ¿É```«H ‘ á«dÉ£jE’G á```«LQÉÿG

 GóL áª¡e IQÉ```°TEG” É¡«a äCGQh ,IQÉ```Ø°ùdG

 ⋲```∏Y (...) √ö```SCÉH »```Ñ«∏dG Ö```©°ûdG √É```Œ

 âfÉch .“OÓÑdG QGô```≤à°SG á«∏ªY ‘ á```≤ãdG

 äGQÉØ°ùdG ô```NBG ióMEG á«dÉ£jE’G IQÉ```Ø°ùdG

 ,2015 ô```jGÈa ‘ É¡HGƒHCG â```≤∏ZCG »```àdG

 ⋲∏Y “É«Ñ«d ôéa” äÉ«°û«∏«e AÓ«à°SG ó©H

 .áØ«æY ∑QÉ©e ôKEG áª°UÉ©dG

القاهرة - رويترز:

 ìÉàØdGóÑY …ö```üŸG ¢```ù«FôdG È```àYG

 “á«≤«≤M ÉHôM” ¢```û«©J öüe ¿CG »°ù«°ùdG

 äÉ```ªég ¿EG ∫É```b ¬```æμd ,ÜÉ```gQE’G ó```°V

 ÚM ‘ .ÒÑc πμ°ûH â©LGôJ Úaô£àŸG

 Úeƒég øY ¬```à«dhDƒ°ùe “¢```ûYGO” ø∏YCG

 ∫Éª°T á¶aÉfi ‘ ø```eC’G äGƒb Éaó¡à°SG

 â∏≤f É```e É≤ah ÚæK’G á```jöüŸG AÉ```æ«°S

 á```©HÉJ á```dÉch ø```Y ,AÉ```KÓãdG ,“RÎ```jhQ”
 ,»°ù«°ùdG çó```–h .Oó```°ûàŸG º```«¶æà∏d

 ‘ ,Êóeh áWöûdG ∫É```LQ øe 8 πà≤e ó```©H

 ∫Ébh .AÉ```æ«°S ∫Éª°T á```¶aÉëÃ Ú```eƒég

 áëaÉμe ‘ GÒ```Ñc Gó¡L â```dòH OÓ```ÑdG ¿EG

 ¿B’G ⋲àM Éæë‚ øëf” :±É°VCGh ,äÉªé¡dG

 .“ÒÑc πμ```°ûH â©LGôJ ä’ó```©ŸG Ó©ah

 ⋲```∏Y “á```«≤«≤M Üô```M ‘ ö```üe” :™```HÉJh

 äóÑc äÉªé¡dG ¿CG ¤EG GÒ```°ûe ,ÜÉ```gQE’G

 ,“ìGhQC’Gh AÉ```eódG øe IÒÑc á```Ø∏c” öüe

 ⋲∏Y GOó°ûe ,á```jOÉŸG ôFÉ°ùÿG øY Ó```°†a

 ‘ »¡àæj ’ ´ƒ°Vƒe ÜÉgQE’G á¡LGƒe” ¿CG

.“á∏«dh Ωƒj

اسطنبول - أ ف ب:

 Gó≤a ÚjóæL »àãL É«côJ äOÉ©à°SG

 “¢ûYGO” ø∏YCGh Èªaƒf ájÉ¡æH É```jQƒ°S ‘

 ΩÓYE’G πFÉ°Sh äOÉ```aCG Ée ≥ah ,É```ª¡Ø£N

 πFÉ°Sh ôcòJ ⁄h .AÉ```KÓãdG ¢ùeCG á```«cÎdG

 á«Øàμe Ú```jóæ÷G πà≤e ±hô```X ΩÓYE’G

 ¿Éª∏°ùà°S ø```jó«¡°ûdG »àãL ¿EG ∫ƒ```≤dÉH

 ¢û«÷G ø```∏YCGh .É```ª¡æaód É```ª¡«à∏FÉY ¤EG

 ∫É°üJ’G ó≤a ¬```fG Èªaƒf 29 ‘ »```cÎdG

 â```æ∏YCG ¿CG ó```©H É```jQƒ°S ‘ Ú```jóæL ™```e

 Éª¡fCG ÚjOÉ¡é∏d á©HÉàdG “¥É```ªYCG” ádÉch

 ø°ûJ .±ô£àŸG º```«¶æàdG iód ¿Éaƒ£fl

 ÉjQƒ°S ∫É```ª°T ‘ á```©°SGh á```«∏ªY É```«côJ

 ÚjOÉ¡÷G êGô```NE’ ¢ù£°ùZCG á```jÉ¡f ò```æe

 ™°SƒJ ∞bhh É```¡d IQhÉéŸG ≥```WÉæŸG øe

 ƒëf πàbh .ÚjQƒ°ùdG OGô```cC’G Ú∏JÉ≤ŸG

 º¡ª¶©e á«∏ª©dG AóH òæe É«côJ ÉjóæL 40
.“¢ûYGO” ÉgòØf äÉªég ‘

 É k«æ«£°ù∏a πà≤j ∫ÓàM’G

á«Hô¨dG áØ°†dÉH

 íàa ó«©J É«dÉ£jEG

¢ù∏HGôW ‘ É¡JQÉØ°S

 ádÉM ‘ öüe :»°ù«°ùdG

á«≤«≤M ÜôM

 »àãL ó«©à°ùJ É«côJ

ÉjQƒ°S ‘ Gó≤ oa ÚjóæL

áaÉc ä’ÉéŸG ‘ ¿hÉ©àdG õjõ©J ¢VÉjôdG øe πeCÉj ¿ƒY
äÉeƒ∏©ŸGh äGÈÿG ∫OÉÑJ ÈY “ÜÉgQE’G áëaÉμe” É¡æ«H øe

 “ájQÉÑNE’G” IÉ```æb ™```e á∏HÉ≤e ‘ ¿ƒ```Y ∫É```bh

 ´ÉaódGh á```«∏NGódGh á```«LQÉÿG AGQRh ¿EG á```jOƒ©°ùdG

 ¬```fƒ≤aGôj  ø```jòdG  ΩÓ```YE’Gh  á```«HÎdGh  á```«dÉŸGh

 º¡æ«H Ée ‘ å```MÉÑà∏d (...) º```gAÓeR ¿ƒ```≤à∏«°S”
.“Éjƒ°S ¿hÉ©àdG äÉYÉ£b ¢†©H ¿hóéjh

 ‘ ¿hÉ©àdG ¬LhCG ∫ƒM ∫GDƒ```°S ⋲∏Y GOQ ±É°VCGh

 ¿CG ájOƒ©°ùdG áμ∏ªŸG ™e “ÜÉgQE’G áëaÉμe” ∫É›

 ÜÉgQE’G ∫ƒM äÉeƒ∏©ŸG ∫OÉ```ÑJh äGÈÿG ∫OÉÑJ”
.“¬«a ÜƒZôeh ó«L A»°T

 ΩOÉN ¢VÉjôdG ‘ áeÉª«dG öüb ‘ ¿ƒY ⋲```≤àdGh

 ¿Éª∏°S ∂∏ŸG …Oƒ©°ùdG πgÉ©dG ÚØjöûdG Úeô◊G

 iôL “á«ª°SQ äÉãMÉÑe á°ù∏L” øª°V õjõ©dGóÑY øH

 ,øjó∏ÑdG ÚH á«FÉæãdG äÉbÓ©dG ¢VGô©à°SG” É¡dÓN

 ,“ä’ÉéŸG ∞```∏àfl ‘ É```gõjõ©Jh É```¡ªYO π```Ñ°Sh

.“¢SGh” á«ª°SôdG ájOƒ©°ùdG AÉÑfC’G ádÉch Ö°ùëH

 äGQƒ£J” ¤EG äÉ```ãMÉÑŸG á°ù∏L â```bô£J Éªc

 É≤ah ,“á```«dhódGh á«Hô©dG Ú```àMÉ°ùdG ‘ çGó```MC’G

.ádÉcƒ∏d

 ∫ÉÑ≤à°SG º```°SGôe ÊÉæÑ∏dG ¢```ù«Fô∏d â```jôLCGh

 ºK ,øjó∏Ñ∏d ¿É«æWƒdG ¿ÉeÓ°ùdG ±õY å«M ,á«ª°SQ

 º°†æj ¿CG πÑb ,±öûdG ¢SôM ¢VGô©à°SÉH ¿ƒ```Y ΩÉb

 AGQRƒ∏dh ¬```d ÉÁôμJ ∂∏ŸG É¡eÉbCG AGó```Z á```HOCÉe ¤EG

.Ú≤aGôŸG

 OÓÑ∏d É°ù«FQ ÊhQÉŸG »ë«°ùŸG ¿ƒY Ö```îàfGh

 »æ°ùdG áeƒμ◊G ¢```ù«FQ ,…ôjô◊G ó```©°S øe º```YóH

 øe ΩÉY ∞```°üfh ÚeÉY ƒëf ó```©H ,¢VÉjôdG ∞```«∏M

 ∫ƒM IOÉM á«°SÉ«°S äÉeÉ°ù≤fG AGôL Ö°üæŸG ô```¨°T

 ‘ Üô◊G É¡°SCGQ ⋲∏Y ,á«LQÉNh á«∏NGO IóY äÉØ∏e

.IQhÉéŸG ÉjQƒ°S

 º```YóJ »```àdG á```jOƒ©°ùdG ¿EG ¿ƒ```∏∏fi ∫ƒ```≤jh

 QGô≤à°SÉH πeCÉJ …Qƒ```°ùdG ΩÉ¶æ∏d á°†gÉæe äÉYÉªL

 …òdG QhódG øe É¡≤∏b äó```HCG ¿CG ó©H ¿ÉæÑd ‘ È```cCG

 ¤EG ÉjQƒ°S ‘ π```JÉ≤j …òdG ,ÊÉæÑ∏dG ˆG Üõ```M ¬Ñ©d

.á≤HÉ°ùdG áeƒμ◊G ‘ ,ΩÉ¶ædG äGƒb ÖfÉL

 ¢SQÉe ‘ ˆG Üõ```M âæ∏YCG á```jOƒ©°ùdG â```fÉch

 ¤EG ÉgÉjÉYQ â```YOh “É```«HÉgQEG É```ª«¶æJ” »```°VÉŸG

.¿ÉæÑd IQOÉ¨e

 äGóYÉ°ùe èeÉfôH á```μ∏ªŸG â≤∏Y ,ôjGÈa ‘h

 ⋲∏Y ¿ÉæÑd ¤EG Q’hO äGQÉ«∏e áKÓK áª«≤H á```jôμ°ùY

 ÖfÉL øe “á```«FGóY ∞```bGƒe” É¡JÈàYG É```e á```«Ø∏N

 Öjô≤dG ˆG Üõ◊ ¿ÉæÑd “´ƒ°†N” øe áŒÉf ähÒH

.¿GôjG øe

 è```eÉfôH ∫ƒ```M ∫GDƒ```°S ⋲```∏Y GOQ ¿ƒ```Y ∫É```bh

 ™«°VGƒŸG πc ¢Vô©à°ùæ°S” ájôμ°ù©dG äGóYÉ°ùŸG

 ÉjQƒ°S ‘ ´GõædG ´’ófG òæe ¿ÉæÑd ó¡°ûjh .“áæμªŸG

 ó∏ÑdG πÑ≤à°ùjh .kGOÉ```M É«°SÉ«°S É```eÉ°ù≤fG IQhÉéŸG

.…Qƒ°S ÅL’ ¿ƒ«∏e øe ÌcG Ò¨°üdG

 ø°ù–” ¿ÉæÑd ‘ ™```°VƒdG ¿CG ⋲∏Y ¿ƒY Oó```°Th

 ó≤Øf ¿CG ⋲°ûNCG ’” ÉØ«°†e ,“ºgÉØàdG øe ⋲fOG óëH

 Ωƒj πc »gh â```∏°üM äÉ```fRGƒàdG ¿C’ ;äÉ```fRGƒàdG

.“⋲°†e …òdG Ωƒ«dG øe OhRCG

 QÉªYEG ⋲∏Y Gƒ```©ªàLG AÉbôØdG ™```«ªL” ¿EG ∫É```bh

 ¿C’ iôNC’G ∫hó```dG ‘ è```FÉàædG â```fÉc Éª¡e ¿É```æÑd

 ƒg QGô≤à°S’G øeC’G É«fÉKh ,™«ªé∏d ƒg ¿É```æÑd QÉªYEG

.“™«ªé∏d

 ø```eC’G  ø```eDƒJ  ¿CG  á```dhódG  ⋲```∏Y”  ¿CG  È```àYGh

 QGô≤à°S’G ⋲```∏Y ßaÉ–h (...) á```YÉªé∏dh OGô```aÓd

 âfÉc ƒd ⋲àM á```«fÉæÑ∏dG äÉÄØdG ∞∏àfl Ú```H (...)

 ¢†©ÑH ≥∏©àj Ée ‘ áØ∏àfl á«°SÉ«°S äGô¶f ∑Éæg

.“IQhÉéŸGh á«Hô©dG ¿Gó∏ÑdG ‘ ¿hDƒ°ûdG

 •(RÎjhQ) ¢VÉjôdG ‘ ÊÉæÑ∏dG ¢ù«FôdG ÓÑ≤à°ùe …Oƒ©°ùdG πgÉ©dG

الرياض - أ ف ب:

 √OÓH áÑZQ AÉKÓãdG ¢ùeCG ájOƒ©°ùdG áμ∏ªŸG ¤EG IQÉjR AÉæKCG ¿ƒY ∫É°û«e ÊÉæÑ∏dG ¢ù«FôdG ócCG
 ∫OÉÑJ”  ÈY “ÜÉgQE’G  áëaÉμe”  É¡æ«Hh ä’É› IóY ‘ ¢VÉjôdG  ™e ¿hÉ©àdG  äÉbÓY õjõ©J ‘

.“äÉeƒ∏©ŸGh äGÈÿG
 ¬d ¤hC’G »g ÒÑc …QGRh óah ¢SCGQ ≈∏Y ÚæK’G AÉ°ùe É¡∏°Uh »àdG ájOƒ©°ùdG ¤EG ¿ƒY IQÉjRh
 ÚH äÉbÓ©dG ‘ ôJƒàdG øe ΩÉY ó©H IQÉjõdG »JCÉJ Éªc .»°VÉŸG ôHƒàcCG 31 ‘ ¬HÉîàfG òæe êQÉÿG ¤EG

.ähÒHh ¢VÉjôdG

“

∫∫ ÑÑ ÈÈ ÜÜ QQEE ¡¡ ««HHhh ›› ‘‘ ¢¢ jjôô ™™ hh õõjjõõ ‘‘hhÒÒHHhh ¢¢ jjôô

موسكو - أ ف ب:

 ƒ¨jƒ°T »ZÒ°S »```°ShôdG ´ÉaódG ôjRh ø```∏YCG 

 ø£æ°TGh IOÉ«≤H ‹hódG ∞dÉëàdG ¿CG AÉKÓãdG ¢```ùeCG

 »°ShôdG ¢û«÷G ¿CGh ,ÉjQƒ°S ‘ “É«Ñ∏°S GQhO” Ö©d

.É¡«a ¬àª¡e ¬æe ¢ùμ©dG ⋲∏Y “õ‚G”
 º≤j ⁄” ‘É```ë°U ô“Dƒe ∫Ó```N ƒ¨jƒ°T ∫É```bh

 √QhO ¿Éc π```H ’ QhO …CÉH »jCGôH ‹hó```dG ∞```dÉëàdG

.“¬ÑfÉL øe ºYO …CG ≥∏àf ⁄ .(ÉjQƒ°S ‘) É«Ñ∏°S

 ¿hÉ```©J Ωó```Y ø```e GQGô```e É```«°ShQ â```μà°TGh

 …òdG ‹hódG ∞dÉëàdG Oƒ≤J »àdG IóëàŸG äÉj’ƒdG

.¥Gô©dGh ÉjQƒ°S ‘ äÉHöV ø°ûj

 πHÉ≤ŸG ‘ »°ShôdG ¢û«÷G ¿EG ƒ```¨jƒ°T ∫Ébh

 ÒÁOÓa ¢ù«FôdG É¡H ¬```Ø∏c »àdG “áª¡ŸG õ‚CG”
 á∏ªM 2015 ÈªàÑ°S 30 òæe É«°ShQ ø°ûJh .ÚJƒH

.ó°SC’G QÉ°ûH ¢ù«FôdG ºYód ÉjQƒ°S ‘ ájôμ°ùY

 ∫É```ª°T ‘ Ö```∏M á```æjóe IOÉ```©à°SG â```∏μ°Th

 Üô◊G ‘ ÉØ£©æe ¿GôjEGh É«°ShQ øe ºYóH É```jQƒ°S

 òæe ÚjÓŸG äOöTh Ó«àb ±’BG 310 â©bhCG »àdG

.2011

 ‘ áfóg â```æ∏YCG á```«°ShQ á```«côJ á```WÉ°SƒHh

 AGôLEG √ÉŒÉH É«°ShQ ™aóJh ÉjQƒ°S ‘ 2016 ájÉ¡f

.ÉfÉà°SBG ‘ ΩÓ°S äÉ°VhÉØe

 …OGh á≤£æe ‘ äÉcÉÑà°T’G ôªà°ùJ ,∂dP ¤EG

 áª°UÉ©∏d √É«ŸG ¿GõN Èà©J »àdGh ,ájƒ«◊G iOôH

 ¢ShQ AGÈN ¬«a ó©à°ùj âbh ‘ ,≥°ûeO ,ájQƒ°ùdG

 Éª«a ,QÉædG ∞bh åëÑd ,Iô≤fCG ‘ ´ÉªàLÓd ∑Gô```JCGh

 Ú©ªàéŸG ¤EG á```°VQÉ©ŸG ø```Y ¿ƒ```∏ã‡ º```°†æj

 ¥ÉØJG OƒæH á©LGôeh ,áfÉà°SCG äÉ°VhÉØŸ Ò°†ëà∏d

 äÉ«°û«∏«ŸGh ΩÉ¶ædG äÉbhôNh ,QÉædG ¥ÓWEG ∞bh

.É¡©e πeÉ©àdG πÑ°Sh ¬d á«dGƒŸG

 QhÉfi ‘ QhóJ ∑QÉ©ŸG ¿CG ¿ƒ```£°TÉædG ôcPh

 ¿ô≤e ô```jOh á```é«ØdG Ú```Y ≥WÉæe §```«ëÃ Ió```Y

 ΩÉ¶ædG äGƒb Ú```H âjõdG ÒØch ó«eGƒ©dG ô```Øch

 π```FÉ°üØdGh  ,á```¡L  ø```e  ˆG  Üõ```M  äÉ```«°û«∏«eh

 ∞°ü≤dG QGôªà°SG §°Sh ,iôNCG á¡L øe á```°VQÉ©ŸG

 ∞°übh ∑ÉÑà°T’G QhÉfi ‘ ó°SC’G äGƒ≤d ∞```«æ©dG

 OhQh ¿hO ,ÉgOhôLh iOôH …OGh ‘ iô```NCG ≥WÉæe

.ájöûH ôFÉ°ùN øY äÉeƒ∏©e

األسد وميليشياته يواصلون هجومهم ضد وادي بردى
موسكو تتهم التحالف الدولي بلعب دور سلبي في سوريا
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 •(RÎjhQ)   ÉjQƒ°S ∫Éª°T ÜÉÑdG Ió∏H ‘ “¢ûYGO” ó°V Ωƒég ∫ÓN ô◊G …Qƒ°ùdG ¢û«÷G ƒ∏JÉ≤e



 ºgh »∏NGódG øeC’G öUÉæY äô```¡XCG ∂dòc

 ó©H º¡JGQÉ«```°S ‘ ¿ÉÑ```°ûdG øe Oó©H ¿ƒ```Lõj

 äGƒ≤dG øe äÉLGQO »ÑcGQ ¿CG É```ªc ,º¡dÉ≤àYG

 ¿ƒHƒéj Gƒ```fÉc ìÓ```°ùdÉH Ú```éLóe á```°UÉÿG

 ≥ah ,á```«LÉéàMG ô```gÉ¶e ájCG ™```ª≤d ´QGƒ```°ûdG

.á«fGôjEG ™bGƒe

 ⋲∏Y â∏ªY äÉ£∏°ùdG ¿CÉH ôjQÉ≤J äOÉaCGh

 ∫É≤ædG ∞```JÉ¡dG äÉμÑ```°T ⋲∏Y ¢ûjƒ```°ûJ å```H

 ´QGƒ```°ûdG  ‘  õ```LGƒM  â```©°Vhh  ,â```fÎfE’Gh

.ÒgÉª÷G ácôM ⋲∏Y Iô£«°ù∏d

 ∫ƒM kGôªà°ùe ∫ó÷G ∫GR Ée ,iôNCG á¡L øe

 á«Ø°üàH ó«ØJ á«MÓ°UEG ™bGƒe É¡à≤∏WCG ºYGõe

 “á```«Lƒ∏jÉH”  ∫É```«àZG  á```«∏ª©H  ÊÉ```éæ°ùaQ

.…hÉª«μdÉH

 »MÓ°UE’G §°TÉædG Öàc ,¥É«°ùdG Gòg ‘h

 ,ΩR ˆG ìhQ ,AGö†ÿG ácô◊G IOÉb øe Üô≤ŸG

 ,“∑ƒÑ°ù«a ” ™bƒe ÈY ¬HÉ°ùM ⋲∏Y Iójô¨J ‘

 GócCG ÊÉ```éæ°ùaQ øe ÚHô≤ŸG ø```e Ú```æKG ¿CG

.π«°UÉØàdG ∞°ûμj ¿CG ¿hO ∫É«àZÓd ¬°Vô©J

 »gh “á«fGôjE’G á«WGô≤ÁódG á¡Ñ÷G” É```eCG

 Ò«¨àdÉH ÖdÉ£J »àdG á°VQÉ©ŸG äÉYƒª› øe

 á«Ø°üàdG” ¿CG É¡d ¿É«H ‘ äÈàYÉa ,»```ª∏°ùdG

 •ƒ≤°ùd ≥jô£dG ó¡ªà°S ÊÉéæ°ùaôd ájó°ù÷G

.“ÊGôjE’G ΩÉ¶ædG

 á«MÓ°UE’G ™```bGƒŸG â£∏°S ,É```¡à¡L ø```e

 »ÄæeÉN »```©f ¿É```«H ‘ AÉ```L Ée ⋲```∏Y Aƒ```°†dG

 áéM” áØ°U ¬```«∏Y â≤∏WCG å«M ,ÊÉ```éæ°ùaôd

 ‘ á«æjO á```LQO »gh “Ú```ª∏°ùŸGh ΩÓ```°SE’G

 “ˆG á```jBG” øe π```bCG È```à©J á```«©«°ûdG IRƒ```◊G

 äGƒæ°ùdÉH ÊÉéæ°ùaQ ⋲```∏Y ≥∏£J âfÉc »```àdG

.IÒNC’G

 »ÄæeÉN IÓ°U ⋲```∏Y äõcQ ™bGƒe ¿CG É```ªc

 ¿Éc ó°TôŸG ¿CG äôcPh ÊÉéæ°ùaQ IRÉæL ⋲∏Y

 ,“kGÒN ’EG ¬```æe º∏©f ’ ÉfEG º¡∏dG” IQÉ```ÑY CGô```≤j

 ⋲∏Y ÉgCGô≤j ⁄ ¬æμd ,GƒaƒJ øjòdG ™LGôŸG ⋲∏Y

.¬æY ƒØ©dG Ö∏£H ⋲ØàcG πH ÊÉéæ°ùaQ

موسكو - رويترز: 

 ´höûe ¿EG AÉKÓãdG ¢ùeCG Ú∏eôμdG ∫Éb

 ñƒ```«°ûdG  ¢```ù∏›  ‘  ìÎ```≤ŸG  ¿ƒ```fÉ≤dG

 É«°ShQ ⋲```∏Y äÉHƒ≤Y ¢```VôØd »```cÒeC’G

 ⋲∏Y ÒKCÉàdG É¡àdhÉfi º```YGõe á«Ø∏N ⋲∏Y

 á«cÒeC’G á```«°SÉFôdG äÉ```HÉîàf’G iô```›

 ™bGƒdG Qö```†dG óeCG ádÉWE’ á```dhÉfi πμ```°ûJ

.á«°ShôdG á«cÒeC’G äÉbÓ©dG ⋲∏Y π©ØdÉH

 çóëàŸG ±ƒ```μ°ù«H …Î```ÁO ∫Ébh

 ™e ∞JÉ¡dG ÈY ô“Dƒe ‘ Ú∏eôμdG º```°SÉH

 ´ƒ°VƒŸG øY ∫GDƒ°S ⋲∏Y GOQ Ú«aÉë°üdG

 IóëàŸG äÉ```j’ƒ∏d á«∏NGO ¿hDƒ```°T √òg”
 OÉ©Ñà°S’ Iôªà°ùe ä’hÉ```fi ßMÓf Éææμd

 ä’hÉfih Éæ«àdhO ÚH QGƒ◊G øe ´ƒ```f …CG

 øe ójõŸG ¥É```◊E’ ‐ iôNC’G ôKEG Ió```MGh‐

.“á«FÉæãdG ÉæJÉbÓY ¥ÉaBÉH Qö†dG

 »cÒeC’G ñƒ«°ûdG ¢ù∏› ƒ°†Y ø∏YCGh

 ¿Gƒ```°†©dGh  Ú```cÉe  ¿ƒ```L  …Qƒ```¡ª÷G

 äô```HhQh  ø```jOQÉc  ø```H  ¿É```«WGô≤ÁódG

 ¿ƒMô£«°S º```¡fCG Ú```æK’G ¢ùeCG õ```jóææe

 “á∏eÉ°T” äÉ```Hƒ≤Y ¢VôØd ¿ƒfÉb ´hö```ûe

 ⋲∏Y ÒKCÉà∏d É```¡J’hÉfi AGôL É«°ShQ ⋲```∏Y

 á```«cÒeC’G á```«°SÉFôdG äÉ```HÉîàf’G QÉ```°ùe

 äÉHƒ≤Y ¿EG ±ƒμ°ù«H ∫Ébh .2016 ΩÉ©dÉH

 Ió```ëàŸG  äÉ```j’ƒdG  É```¡àæ∏YCG  á```∏°üØæe

 ¢ShôdG ÚdhDƒ°ùŸG øe Oó```Y ⋲∏Y ÚæK’G

 »μ°ùàæLÉe á«°†≤H ±ô©j ÉÃ Ú£ÑJôŸG

 ï°ùØJ” √ÉŒÉH IójóL äGƒ£N áHÉãÃ »g

.ø£æ°TGhh ƒμ°Sƒe ÚH “äÉbÓ©dG

كابول - رويترز:

 º¡ØàM É```°üî°T 20 ø```e Ì```cCG »≤d

 Ωƒég ‘ πbC’G ⋲```∏Y ¿hôNBG 20 Ö```«°UCGh

 AÉKÓãdG ¢ùeCG ¿ÉÑdÉW ácôM ¬àæ°T …QÉëàfG

 ÜöV å«M ∫ƒHÉc á```«fÉ¨aC’G áª°UÉ©dG ‘

 IhQòdG áYÉ°S ‘ áªMOõe á≤£æe ¿GQÉéØfG

.¿ÉŸÈdG Üôb ô¡¶dG ó©H

 ∫hDƒ°ùe ƒ```gh ‹ƒ```°SQ º«∏°S ∫É```bh

 ⋲∏Y É°üî°T 23 ¿EG á```ë°üdG ´É```£≤H ÒÑc

 ‘ 20 ø```e Ì```cCG Ö```«°UCGh Gƒ```∏àb π```bC’G

 ¿ÉeC’G QGO ≥jôW ⋲```∏Y ™bh …òdG Ωƒé¡dG

 …òdG ójó÷G ¿ÉŸÈdG ⋲```æÑŸ ≥ë∏e Üôb

.óæ¡dG øe πjƒªàH Å°ûfCG

 á«dhDƒ°ùŸG ¿É```ÑdÉW á```côM â```æ∏YCGh

 IOó°ûàŸG á```YÉª÷G âdÉbh .Ωƒ```é¡dG øY

 π≤J âfÉc á```∏aÉM ±ó```¡à°SG Ωƒ```é¡dG ¿EG

 ádÉch ‐ »æWƒdG ø```eC’G ájôjóÃ Ú```∏eÉY

 ôØ°SCGh ‐ á```°ù«FôdG á«fÉ¨aC’G äGô```HÉîŸG

 π«àb ÚH É°üî°T 70 ‹Gƒ```M •ƒ≤°S ø```Y

.íjôLh

 ô```éa É```jQÉëàfG ¿EG ¿ƒ```dhDƒ°ùe ∫É```bh

 ⋲∏Y ¬Ñ≤YCGh ¿É```eC’G QGO á≤£æe ‘ ¬```°ùØf

 º```LÉ¡e É```gOƒ≤j IQÉ```«°S Ò```éØJ Qƒ```ØdG

.hóÑj Ée ⋲∏Y á≤°ùæe á«∏ªY ‘ …QÉëàfG

نيويورك - أ ف ب: 

 Ö```îàæŸG »```cÒeC’G ¢```ù«FôdG qÚ```Y

 ójQÉL √ô```¡°U Ú```æK’G Ö```eGôJ ó```dÉfhO

 êhõàŸG öTÉædGh …QÉ≤©dG Qƒ£ŸG ,Ô°Tƒc

 Ö°üæe ‘ ,Éμ```fÉØjEG Ió```«MƒdG ¬```àæHG ø```e

 ø∏YCG Éªc ,¢†«HC’G â«ÑdG …QÉ°ûà°ùe ÒÑc

 ÖeGôJ øY ¿É```«ÑdG π≤fh .¿É```«H ‘ ¬Ñàμe

 ø```d …ò```dG (É```eÉY 36) Ô```°Tƒc ¿EG ¬```dƒb

 Gòg ¬«dƒJ IÎa á∏«W Ö```JGQ …CG ⋲°VÉ≤àj

 ∫ÉªYC’G ‘ π```FÉg πμ°ûH í```‚” Ö°üæŸG

 ¿Éc ójQÉL” ¿CG GócDƒe ,“á°SÉ«°ùdG ‘ É```ªc

 ∫GƒW ¬H ÉbƒKƒe GQÉ°ûà°ùeh á∏FÉg áª«b GP

 ¬fCÉH Qƒîa ÉfCGh á«dÉ≤àf’G á∏MôŸGh á∏ª◊G

 ±É°VCGh .“»JQGOEG ‘ ÉjOÉ«b GQhO ¤ƒà«°S

 ¥ÓWE’ »≤jôa ‘ á∏FÉg áª«b GP ¿ƒμ«°S”
 .“ò«ØæàdG ™°Vƒe ìƒª£dG »›ÉfôH ™°Vhh

 »æaöûj” ¿É«ÑdG ‘ Ô°Tƒc ∫Éb ¬à¡L ø```e

 AÉKÓãdG Ô°Tƒc πØàëjh .“…ó∏H Ωó```NCG ¿CG

 ⁄ÉY ⋲∏Y π«NO ƒgh 36 ````dG √OÓ«e ó«©H

 á∏ª◊G ‘ •Gô```îf’G πÑb ¬fEG PEG á```°SÉ«°ùdG

 IÈN …CG ¬d øμJ ⁄ ¬àLhR ódGƒd á«HÉîàf’G

.¥ÓWE’G ⋲∏Y á°SÉ«°ùdG ‘

روسيا

أفغانستان

الواليات المتحدة

 á«cÒeC’G äÉHƒ≤©dG

 IhGó©dG óeCG π«£J

 `d Ωƒég ‘ kÓ«àb 23
 ¿ÉŸÈdG Üôb “¿ÉÑdÉW”

 ÒÑc ...Ö```````eGôJ ô¡ p°U

¢†«HC’G â«ÑdG …QÉ°ûà°ùe
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π°UƒŸG ‘ Ú«fóŸG ÉjÉë°†dG IOÉjR øe Qò– IóëàŸG ºeC’G

ÊÉéæ°ùaQ ™««°ûJ AÉæKCG “ “AGö†ÿG ácô◊G”” ±ƒØ°üH ä’É≤àYG

 AÉ«MC’G øe ójõe ‘ É¡≤jôW ≥°ûJ á«bGô©dG äGƒ≤dG

 »ª°TÉg ÈcCG á«Ø°üàH Ú«MÓ°UE’G ºYGõe ∫ƒM ∫óL

 º°SÉH çóëàŸG …hGõ©dG ¢SÉÑY Ωó≤ŸG ∫É```̀bh

 ácô©e ∑Éæg ..AÉ```̀Hó◊G »M GƒªëàbG” 16 á```̀bôØdG

.“áæjóŸG ‘

 »M ƒgh AÉ```̀Hó◊G ⋲∏Y Iô```̀£«°ùdG ¿CG ±É```̀°VCGh

 ¿CGh Ωƒj ø```̀e ÌcCG íLQC’G ⋲```̀∏Y ¥ô¨à°ùà°S Ò```̀Ñc

.ÚjQÉëàfG øjôéØe öûæj “¢ûYGO”
 øe ÚeÉY øe ÌcCG ó```̀©H π°UƒŸG IOÉ```̀©à°SGh

 ô£°ûdG ájÉ¡f íLQC’G ⋲```̀∏Y »æ©«°S “¢ûYGO” ºμM

 º«¶æàdG É```̀¡æ∏YCG »àdG áaÓÿG á```̀dhO øe »```̀bGô©dG

.ÉjQƒ°Sh ¥Gô©dG øe ≥WÉæe ÈY

 á«dÉª°ûdGh á«böûdG AÉ«MC’G ‘ äGƒ≤dG â≤≤Mh

 á«°VÉŸG ΩÉ```̀jC’G ∫Ó```̀N á©jöS Ö```̀°SÉμe á```̀«böûdG

.ÜÉgQE’G áëaÉμe RÉ¡L Éª«°S’

 ¿ƒ«bGôYh ¿ƒ```̀«cÒeCG ¢```̀û«L •É```̀Ñ°V ∫É```̀bh

 áeƒ¨∏ŸG äGQÉ```̀«°ùdG ó°V äÉ```̀YÉaódG Ú```̀°ù– ¿EG

 ‘ óYÉ°S áeó≤àŸG äGƒ≤dG ÚH ≥«°ùæàdG ø```̀°ù–h

 äGƒ≤dÉH π«fƒdƒμdG ∫Ébh .“¢```̀ûYGO” ⋲∏Y ¥ƒØàdG

 º°SÉH çóëàe ƒgh ¿ÉjQhO ¿ƒL á«cÒeC’G ájƒ÷G

 º```̀«∏bEÉH π```̀«HQCG á```̀æjóe ‘ Ú```̀«Øë°ü∏d ∞```̀dÉëàdG

 á«æeC’G äGƒ≤dG Ωó≤àJ Ωƒj πc” ¥Gô©dG ¿Éà°SOôc

.“ÅÑàîj hCG hó©dG ô≤¡≤àj Ωƒj πch á«bGô©dG

 ¥öT ÜƒæL á```̀©bGƒdG AÉ«MC’G ‘ ∫É```̀à≤dG ø```̀μd

.áHƒ©°U ÌcCG ¿Éc π°UƒŸG

 çóëàŸG …hGóªëŸG ÒeC’G óÑY ó«≤©dG ∫Ébh

 á```̀WöûdÉH  á```̀©jöùdG  á```̀HÉéà°S’G  äGó```̀Mh  º```̀°SÉH

 “¢ûYGO” …Oó```̀°ûàe ¿CG ƒg …óëàdG ¿EG á```̀jOÉ–’G
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كشــف رئيس االتحــاد البحريني لكرة 
الســلة، ســمو الشــيخ عيىس بن عيل 
بن خليفة آل خليفة، عن إطالق اســم 
رئيس الــوزراء صاحب الســمو املليك 
األمــري خليفــة بن ســلامن آل خليفة، 
عــىل مســابقة كأس االتحــاد، لتتزين 
بأغىل األسامء بدًءا من املوسم الريايض 
الحايل. جــاء ذلك يف املؤمتــر الصحايف 
الــذي عقد مســاء أمس بفنــدق ريتز 
كارلتون، بحضور وزير شــؤون الشباب 
والرياضة هشــام بن محمــد الجودر، 
واألمني العام املســاعد للمجلس األعىل 
للشــباب والرياضة، األمني العام للجنة 
عبدالرحمــن  البحرينيــة،  األوملبيــة 
عسكر، ورئيس االتحاد البحريني لكرة 
اليد عــيل عيــىس، وعدد من رؤســاء 
وأعضاء والعبي األندية املنضوية تحت 
مظلة االتحاد. ورفع سموه أسمى آيات 
الشــكر والتقدير لعاهل البالد صاحب 
الجاللة امللك حمد بن عيىس آل خليفة 
وإىل رئيس الوزراء صاحب السمو املليك 
األمري خليفة بن سلامن آل خليفة، وإىل 
النائــب األول لرئيس مجلــس الوزراء 
ويل العهد األمني  صاحب السمو املليك 
األمري سلامن بن حمد آل خليفة، وإىل 
ممثــل جاللــة امللك لألعــامل الخريية 
وشــئون الشــباب والرياضــة رئيــس 
والرياضة  للشــباب  األعــىل  املجلــس 
رئيس اللجنة األوملبية البحرينية ســمو 
الشــيخ نــارص بــن حمــد آل خليفة، 
عىل الدعــم الكبري والالمحــدود الذي 
توليه القيادة الرشيدة يف سبيل تطوير 
الرياضــة البحرينية واإلرتقــاء بها إىل 

أعىل املستويات.
وقــال ســمّوه إن هذا اليــوم هو يوم 
سعيد لكرة الســلة خصوًصا وللرياضة 
البحرينية عموًمــا، لنترشف جميًعا أن 
تحمل بطولــة الكاس اســم غايل عىل 
قلوب الجميع وعىل البحرين، وســمو 

الوالد هو والد الجميع.
وقــال ســمّوه إن هذه البطولــة التي 
ستحمل االســم الغايل يجب أن تحظى 
باهتامم كبري مــن قبلنا وقبل الجميع، 
مشــريا إىل أنهــا تحتــاج إىل االهتامم 
والتنظيــم الخــاص والرعايــة الكبرية، 
وتحتاج إىل تظافــر جهود الجميع من 

أجل إخراجها بأزهى حّلة.
زيادة المكافآت

وأعلن ســمو الشيخ عيىس بن عيل بن 
خليفــة آل خليفة عــن زيادة مكافآت 
جوائــز املســابقة التــي تحمــل أغىل 

األســامء، إذ ســيحصل الفائــز بلقــب 
البطولــة عىل جائزة ماليــة قدرها 10 
آالف دينــار، يف حني ســيحصل الحائز 
املركــز الثــاين جائــزة ماليــة قدرها 5 
آالف دينار. وأكد ســموه أن رفع مبلغ 
جوائز املســابقة جاء من أجل مصلحة 
اللعبة وإثراء املنافسة، ودعم سخي إىل 

األندية.
تغيير النظام

وكشــف رئيس االتحاد ســمو الشــيخ 
عيــىس بن عــيل آل خليفــة يف املؤمتر 
عن تغيري يف نظام املســابقة، ومتثل يف 

إقامــة نظام أفضليــة املباريات الثالث 
”بســت أوف ثري“ يف مواجهات الدور 
نصــف النهــايئ، وإلغائــه يف املبــاراة 
النهائيــة وإقامة مبــاراة واحدة فقط، 
وذلك من أجل إتاحة الفرصة لترشيف 
صاحب الســمو املليك األمري خليفة بن 
ســلامن آل خليفة، بحضــوره للمباراة 
أو حضور من ينيب عنه، مشــريًا إىل أن 
مباراة واحدة ســتكون كافية من أجل 

التحضريات لحضور راِع الحفل.
 الكشف عن الكأس

وتــم يف املؤمتــر عرض مقطــع مريئ 

تضمــن عــرض نبــذة تاريخية حول 
تأســيس كرة الســلة البحرينية عىل 

يد مؤسسها ســمو الشيخ عيل 
بــن خليفــة آل خليفة، 

مرحلــة  وتضمــن 
عطاءها وإنجازاتها 
ســموه،  عهد  يف 
حتــى وصلــت 
الشيخ  إىل سمو 
بــن عيل  عيىس 

آل خليفة.
املقطع  نهايــة  ويف 
املريئ، تم الكشــف 
عن الــكأس الغالية 

والتي تحمــل مزاًجا 
مــن اللونــني الذهبي 
واألحمــر الــذي يرمز 
إىل لــون علــم مملكة 
البحريــن، كــام تحمل 

الــكأس رســم خريطــة 
مملكــة البحريــن عىل 
ذهبيــة  الســلة  كــرة 

اللون.
الكشــف  تــم  كــام 
عــن تصميم شــعار 

البطولة بشكل  رائع وجذاب وبألوان 
مختلفة لتميز شعار البطولة الغالية 

عن باقي البطوالت األخرى.
 االنطالقة غًدا

ستكون انطالقة بطولة 
كأس صاحب الســمو 
خليفة  األمــري  املليك 
بن سلامن آل خليفة 
(الخميــس)،  غــدا 
وذلك بإقامة لقاءين 
منافســات  ضمــن 
التمهيدي من  الــدور 

البطولة.
مــع  االتحــاد  ويلتقــي 
سامهيج يف املباراة األوىل 
التي ستنطلق عند الساعة 
وتليها  مســاًء،  السادســة 
مدينة  مواجهــة  مبــارشة 
عيــىس مــع البحريــن يف 
الســاعة 7:45 مســاًء، عىل 
أن تستكمل مباريات الدور 
يوم الجمعة مبباراة واحدة 
النجمة مع سرتة  ستجمع 
عند الســاعة السادســة 

مساًء.

كأس السلة تتزين باسم ا,مير خليفة بن سلمان
سمو الشيخ عيسى بن علي أذاع البشارة في مؤتمر صحافي:

10 آالف ديــنـــار للبـطـــل وتغــييــر نــظــام المـســـابـقـة
محمد الدرازي

أفرزت نتائج التصفيات التي 
البحريني  يقيمهــا االتحــاد 
للبلياردو والســنوكر الختيار 
عنارص املنتخبات املشــاركة 
العربية وغرب  البطولــة  يف 
يف  إقامتهــا  املزمــع  آســيا 
املقبل عــن مباريات  فرباير 
ناريــة يف دور األربعة للعبة 
يلتقــي  حيــث  الســنوكر، 
النجم حبيب صباح، املتألق 
حسني محمود، فيام يصطدم 
الالعب الرائع وائل القاسمي 

باملتميز إياد األنصاري.
وتقــام التصفيات عىل صالة 
االتحاد مبنطقة الرفاع وسط 
تنافــس محموم بني الالعبني 
املتميزيــن، وهــو ظهــر يف 
التــي  الســابقة  املباريــات 
شــهدت ندية وتنافسا كبريا 
للبقــاء يف صلب املنافســة، 
منتخــب  إىل  واالنضــامم 

البحرين املتوجه إىل عاصمة 
التي ســتكون  األردن عامن 
مرسحــاً للبطولــة العربيــة 
وغــرب آســيا عــىل التوايل 
ابتــداء مــن 11 ولغاية 22 

فرباير املقبل.
وعــرب الالعــب صبــاح عن 

للــدور  بالتأهــل  ســعادته 
ربع النهايئ رغــم أنه يحتل 
التصنيــف  األول يف  املركــز 
حسب آخر بطولة تصنيفية، 
يف  االســتمرار  أن  موضحــا 
الفــوز هو الضــامن الوحيد 
بالثقــة،  يشــعرين  الــذي 

مضيفــا أنــه يتوقــع مباراة 
الالعب حســني  أمام  صعبة 
محمود يف املربــع الذهبي؛ 
نظرا ملا يتمتع به األخري من 

مستويات قوية.
مــن جانبــه، أبــدى الالعب 
وائل القاســمي الذي تنتظره 
مباراة قوية أمام الالعب إياد 
األنصاري عىل استعداده التام 
ملواصلة التقدم يف التصفيات، 
مشــيداً باملستويات املتميزة 
التي أظهرهــا الالعبون دون 

استثناء.
وعىل الجانب اآلخر، تستمر 
املنافســات عــىل الطاوالت 
األخرى يف التصفيات املؤهلة 
لفئة فــوق األربعني، إضافة 
إىل تصفيــات لعبة البلياردو 
التي أظهر فيها الالعب فهد 
كام  ملحوظاً  تألقا  الجصاص 

جرت العادة.

استعداًدا لـ ”العربية وغرب آسيا“

مربــع ذهبــي نــاري فــي تصفيــات الســنوكرمربــع ذهبــي نــاري فــي تصفيــات الســنوكر
    الرفاع                  اتحاد البلياردو والسنوكر

وائل القاسمي حبيب صباح

سمو الشيخ عيسى بن علي يتحدث في المؤتمر الصحافي (تصوير : رسول الحجيري)
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أم الحصم – االتحاد البحريني للمبارزة: أقّر االتحاد البحريني للمبارزة خالل اجتامعه األول لعام 2017 إقامة البطولة الخليجية 
يف اململكة خالل الفرتة من الخامس وحتى العارش من شهر فرباير القادم، وذلك تزامًنا مع احتفاالت اململكة بذكرى ميثاق العمل 

الوطني باإلضافة إىل يوم البحريني الريايض والذي تم اعتامده يف يوم الثالثاء من األسبوع الثاين للشهر ذاته، حيث بدأ االتحاد 
بتشكيل اللجان العاملة ومخاطبة الجهات ذات العالقة لضامن توفري عوامل النجاح للبطولة.

كام ناقش أعضاء مجلس اإلدارة بحضور الشيخ ابراهيم بن سلامن آل خليفة رئيس املجلس روزنامة البطوالت واملشاركات 
واملعسكرات خالل العام الجاري، مؤكًدا أن االتحاد يطمح يف جذب عدد أكرب من املواهب من خالل التعاون االسرتاتيجي مع 

وزارة الرتبية والتعليم، خاصة يف ظل النتائج املميزة التي ظهر بها العبو الفئات السنية من الجنسية من خالل مشاركاتهم املحلية 
والخارجية، وخاصة خالل بطولة العامل التي استضافتها اململكة نهاية العام املايض.

هذا، وسيعقد االتحاد مؤمترًا صحفيٍّا مطلع األسبوع القادم للكشف عن شعار البطولة باإلضافة إىل توقيع عقد الرعاية االسرتاتيجية 
مع رشكة منجي لإلنشاءات واالستثامر، حيث سيتم اإلعالن عن قيمة الرعاية وأهميتها يف دعم اللعبة عىل املستوى.

إقامة البطولة الخليجية للمبارزة في البحرين 

dpress.s cocomddda
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”أحمر اليد“ يتوجه إلى فرنسا 
للمشاركة في مونديال العالم
وصلت بعثة منتخبنا الوطني لكرة اليد للرجال مساء أمس (الثالثاء) 

إىل العاصمة الفرنسية باريس؛ للمشاركة يف نهائيات كأس العامل 
الخامسة والعرشين، والتي تشهد مشاركة بحرينية تاريخية للمرة 

الثانية يسعى من خاللها إىل تقديم أفضل املستويات أمام نخبة 
املنتخبات العاملية يف كرة اليد.

وأنهى منتخبنا البحريني معسكره التدريبي األخري، والذي أقيم يف 
رصبيا استعداداً للمونديال، وبحسب برنامج اإلعداد، فإن املنتخب 
سيقيم معسكراً داخلياً قصرياً يف فرنسا يجري من خاللها التدريبات 

املكثفة قبل اإلقامة يف فندق املاريوت فندق سكن منتخبات 
املجموعة الرابعة، والتي تضم اىل جانب منتخبنا منتخبات قطر، مرص، 

السويد، الدمنارك واألرجنتني، ويلتقي خاللها منتخبنا نظريه السويدي 
يوم الجمعة املقبل يف متام الساعة السابعة إال ربع مساء عىل الصالة 

املخصصة ملباريات املجموعة الرابعة.
وترأس بعثة املنتخب يف املعسكر التدريبي عضو مجلس اإلدارة رئيس 

لجنة املنتخبات إسامعيل باقر إىل حني وصول رئيس االتحاد عيل 
عيىس إسحاقي لرتأس البعثة رسمياً يف املونديال، ويضم وفد منتخبنا 

كل من املدرب الجزائري صالح بوشكريو ومدرب اللياقة البدنية 
الفرنيس نيكوالس واملساعد عصام عبدالله، إضافة إىل مدرب الحراس 

الرصيب نيناد واإلداري أحمد الناجم واختصايص العالج الطبيعي 
السولفيني جوجيك، إىل جانب القامئة التي ضمت الالعبني: حسني 
الصياد، محمود عبدالقادر، محمد عبدالحسني، عيل مريزا، محمد 
مريزا، حسن شهاب، عيل عيد، محمد حبيب، حسن السامهيجي، 

جاسم السالطنة، محمد املقايب، أحمد املقايب، بالل بشام، مهدي سعد، 
عيل خميس، كميل محفوظ وحسني القيدوم.
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      المنامة              ا�مانة العامة للمجلس ا�على للشباب والرياضة

ـــتـــخـــب مـــنـــافـــس ـــة نــــحــــو بــــنــــاء مـــن ـــقـــي ـــحـــقـــي ـــــطـــــالقـــــة ال االن
ــــة ــــدي ـــع ا�ن ــــصــــون عـــلـــى تـــلـــبـــيـــة احــــتــــيــــاجــــات جـــمـــي حــــري

أكد رئيــس االتحــاد البحرينــي لكرة 
السلة، ســمو الشيخ عيىس بن عيل بن 
خليفــة آل خليفة أن اإلنجــاز العريب 
الذي حققــه منتخبنا الوطني األول يف 
مــرص، جاء ليؤكد مدى تطور لعبة كرة 
السلة يف مملكة البحرين وما تزخر به 

من خامات ومواهب متميزة.
وقــال ســموه يف ترصيــح لـــ "البالد 
ســبورت": "نحن اليوم سعداء جًدا مبا 
حققــه رجالنا يف البطولــة، التي مثلوا 
فيهــا مملكــة البحريــن خــري متثيل، 
وحققــوا أهــداف املشــاركة، وخرجوا 
باالســتفادة املرجــوة، والتــي تكللت 
بالعــودة بامليداليــة الربونزيــة، وهذا 
االنجاز هو أول الغيــث وفاتحة الخري 
عىل كرة الســلة البحرينية، التي تعترب 
من أبرز األلعاب الجامعية يف اململكة، 
ملا لها من شعبية كبرية إضافة إىل كونها 

تتمتع بقاعدة جامهريية كبرية.
وأضاف سموه أن اإلنجاز طابع إيجايب 
ومؤرش طيب ملنتخبنا، ونستطيع البناء 
عــىل هــذه القاعــدة لتكون راســخة 
يف املشــاركات املســتقبلية، واالتحــاد 
البحرينــي للعبة ســيعمل عىل توفري 
كامل أنــواع الدعــم للمنتخــب، كام 
سريسم جدولة مشــاركات قادمة وفق 
خطــة فنيــة متكاملة؛ بهــدف تطوير 

وتحقيــق الهدف ألن يكــون منتخب 
املســتقبل، ولــن يكون فقــط منتخباً 
للمناســبات، وســنعمل عــىل إعداده 
بالطريقــة األفضل ليكون رقــاًم صعًبا 
االســتحقاقات  يف  البحريــن  وميثــل 

القادمة خري متثيل".
وأوضــح ســموه أن الهــدف الرئيــس 
من املشــاركة كان هــو االحتكاك مع 
املنتخبــات القوية مثل منتخبات مرص 
واملغرب والتي متتلك الخربة الواســعة 
يف اللعبة، إذ إن املنتخب املرصي حقق 
البطولــة العربية للمــرة الثانية عرشة، 
واالحتكاك به واالكتســاب من خرباته 
والتعلــم مــن أمامهم هو أمــر إيجايب 
ســيعود بالنفــع الكثري عــىل منتخبنا، 
مشريًا إىل أن منتخبنا استطاع كذلك أن 
يصارع هذه املنتخبات وينافسهم وكان 
رقاًم صعًبــا أمامهم، وهذا يشء إيجايب 
يعكس التطور يف كرة السلة البحرينية، 
مؤكًدا أن الحصول عــىل املركز الثالث 

هو بحد ذاته إنجاز.
متمسكون بالجهاز الفني

وأكد ســمو الشــيخ عيىس بن عيل، أن 
االتحاد متمسك بخدمات الجهاز الفني 
ملنتخبنا الوطني بقيادة املدرب الوطني 
سلامن رمضان ومعاونه الوطني حسني 

قاهري.
وقــال ســمّوه إن االتحــاد البحريني 
متمسك دامئًا بالكفاءات الوطنية التي 
تفتخــر اململكة بهــا، والتي بها تقوم 
املنجزات، مؤكًدا أن الجهاز الفني هو 

مكسب لالتحاد البحريني وللمنتخب 
الوطنــي، وهو كفــاءة وطنية عالية، 
معرًبــا عن ثقتــه الشــخصية وثقة 
جميع أعضاء مجلس اإلدارة، وتقديره 
عىل جهودهم املضنيــة التي بدلوها 

طوال الفــرتة املاضية، متمنًيا لهم كل 
التوفيق.

صالة مدينة خليفة 

وأكد ســمو الشيخ عيىس بن عيل 

أن االتحــاد البحريني حريص كل 
الحرص عىل توفري األجواء السليمة 
لجميع األنديــة الوطنية املنضوية 
تحــت لــواء االتحــاد، والتي من 
شأنها أن تدفع إىل تحقيق النجاح.

وقال ســموه:" من هذا املنطلق، 
فســحنا املجال لألندية أن تتدرب 
عىل صالة مدينة خليفة الرياضية، 
يف فرتة مشــاركة منتخبنا الوطني 
يف البطولــة العربيــة، مــن أجل 
أخذ آراء األندية عن املنشــأة وما 
تحويهــا من مرافق وتجهيزات إىل 
جانب فحــص جاهزية وصالحية 
أرضيــة الصالة"، مؤكًدا حرصه كل 
الحــرص عىل معرفــة وجهة نظر 

األندية.
وأضاف سموه: "وفق آراء األندية، 
سنحدد املباريات التي ستقام عىل 
الصالة وســنضع الجــدول الزمني 

للمباريات املقبلة".
وتابع سموه: "هناك تجاوب كبري 
من األنديــة، ونحن عــىل اتصال 
دائم مع الجميــع ليس فقط عن 
موضــوع الصالة ولكــن يف جميع 
األمــور"، معرًبا ســموه عن بالغ 
تقديــره لألندية عىل هذا التعاون 

الكبري منهم مع االتحاد".

 ا.نجاز العربي يؤكد مدى تطور السلة البحرينية ا.نجاز العربي يؤكد مدى تطور السلة البحرينية
أكد التمســك بالجهاز الفني...  ســمو الشيخ عيسى بن علي:

ألأ
محمد الدرازي
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(تصوير : رسول الحجيري) سمو الشيخ عيسى بن علي متحدًثا لـ”البالد سبورت“  

هنأ األمني العام للمجلس 
األعىل للشباب والرياضة 

الشيخ سلامن بن إبراهيم 
آل خليفة رئيس االتحاد 

البحريني لكرة السلة سمو 
الشيخ عيىس بن عيل آل 

خليفة؛ مبناسبة فوز املنتخب 

الوطني بامليدالية الربونزية 
يف منافسات البطولة العربية 

التي أقيمت يف جمهورية 
مرص العربية.

وأكد الشيخ سلامن بن 
إبراهيم أن هذا اإلنجاز يؤكد 

التطور املتنامي يف مستوى 

كرة السلة البحرينية، ويرتجم 
ما يتمتع به العبو املنتخب 

الوطني من مستويات 
فنية مرتفعة وما بذلوه من 

جهود كبرية يف متثيل اململكة 
بصورة مرشفة يف هذا املحفل 

الريايض العريب.

وأشار الشيخ سلامن بن 
إبراهيم أن اإلنجاز العريب 

يعترب انطالقة متميزة ملسرية 
مجلس اإلدارة الجديد 

لالتحاد البحريني لكرة السلة 
بقيادة سمو الشيخ عيىس بن 
عيل آل خليفة، منوهاً بالدعم 

الكبري الذي قدمه سموه 
للمنتخب وبالدور البارز 
الذي لعبه مجلس إدارة 

االتحاد يف سبيل تهيئة ظروف 
اإلعداد اإليجابية التي مهدت 

طريق املنتخب للمنافسة 
القوية يف البطولة العربية.

ــالوي  ــس ســلــمــان بـــن إبــراهــيــم يــهــنــئ بــا.نــجــاز ال
منوهًا بالدعم الكبير الذي قدمه سمو الشيخ عيسى بن علي

الشيخ سلمان بن إبراهيم

الدرازي: ا.نجاز ثمرة جهود سموه كازروني: رعاية سموه حفزت الالعبين
البالد سبورت: أكد مدير لعبة 

كرة السلة بنادي املحرق حسني 
الدرازي أن دعم رئيس االتحاد 

البحريني سمو الشيخ عيىس 
بن عيل بن خليفة آل خليفة 

وإرصاره عىل مشاركة املنتخب 
يف هذا االستحقاق العريب 

ووقوفه خلفه كان له أبلغ 
األثر يف تحقيق ذلك اإلنجاز 

العريب الذي رفع اسم البحرين 
عالياً، منوهاً باملكانة املتميزة 

التي باتت تحتلها رياضة لعبة 
كرة السلة بفضل حرص سموه 

املستمر عىل التطوير واالرتقاء باللعبة، مشريًا إىل أن 
كرة السلة البحرينية مقبلة عىل النجاحات واإلنجازات 

تحت قيادة سموه.
وأضاف الدرازي أن اإلنجاز العريب يعترب تتويجا لبداية 

مسرية متميزة لكرة السلة البحرينية التي تحظى بدعم 
واهتامم سموه، مشرياً إىل أن هذا اإلنجاز هو مدعاة 

للفخر واالعتزاز، ويدل عىل 
روح العزمية واإلرصار التي 
يتحىل بها سموه من أجل 

التطوير.
ومّثن الدرازي الدعم الكبري 

الذي يوليه سموه إىل األندية 
املنضوية تحت مظلة اتحاد 

كرة السلة، ونجاحه الكبري يف مل 
شمل جميع األندية، وتواصله 

الدائم واملستمر وتلسمه 
لجميع االحتياجات وتوفريه 

األجواء املناسبة التي تحتاجها 
األندية، مؤكًدا بأنهم يف الجهاز 

اإلداري لنادي املحرق صًفا إىل صف سموه يف كل 
الخطوات التي يخطوها.

وأردف الدرازي قائال: "بدأنا نلمس تطلعات وتوجهات 
سمو الشيخ عيىس بن عيل، عىل أرض الواقع، وهو ما 
يؤكد بأننا سنشهد منًوا يف املسابقات وتطورًا يف األداء 

واالرتقاء باللعبة إىل أفضل املستويات".

البالد سبورت: قال رئيس 
مجلس إدارة نادي املنامة زهري 

كازروين لـ "البالد سبورت" إن 
هذا اإلنجاز املرشف مل يكن 

ليتحقق لو ال دعم رئيس 
االتحاد البحريني لكرة السلة 

سمو الشيخ عيىس بن عيل بن 
خليفة آل خليفة، واالهتامم 

الالمحدود للمنتخب الوطني 
ولجميع األندية، إىل جانب 

توجيهات ومتابعة سموه 
السديدة التي كانت وراء 

الحافز لتشجيع الالعبني لتحقيق 
هذا اإلنجاز. وأشاد كازروين بهذا اإلنجاز التاريخي 

العريب املرشف، والذي أكد قدرة أبناء مملكة البحرين 
عىل ترشيف وطنهم وتحقيق أفضل النتائج واملراكز 
املتقدمة. وأضاف: نحن يف نادي املنامة سعداء جًدا 

بهذا اإلنجاز الذي سيكون له االنعكاسات اإليجابية عىل 
املشاركات القادمة، ونحن متفائلون جًدا تحت قيادتكم 

الكرمية لكرة السلة البحرينية 
لتحقيق املزيد من اإلنجازات، 
متمنني أن تكون هذه البطولة 

هي االنطالقة والبداية؛ لتحقيق 
املزيد من اإلنجازات املرشفة 

والذهبية باسم مملكة البحرين 
يف العهد الزاهر لعاهل البالد 
جاللة امللك حمد بن عيىس 

آل خليفة، ويف ظل الحكومة 
الرشيدة بقيادة  رئيس الوزراء 

صاحب السمو املليك األمري 
خليفة بن سلامن آل خليفة، 
ومع دعم وتوجيهات النائب 

األول لرئيس مجلس الوزراء ويل العهد صاحب السمو 
املليك األمري سلامن بن حمد آل خليفة، ومع الدعم 

الالمحدود من جانب ممثل جاللة امللك لألعامل 
الخريية وشؤون الشباب والرياضة رئيس املجلس األعىل 

للشباب والرياضة رئيس اللجنة األوملبية البحرينية 
سمو الشيخ نارص بن حمد آل خليفة.

حسين الدرازي زهير كازروني

رمضان: البرونزية إنجاز تاريخي.. وتنقصنا القوة البدنية
أكد مدرب منتخبنا الوطني لكرة 

السلة الوطني سلامن رمضان أن ما 
حققه منتخبنا يف البطولة العربية 
عرب الظفر بامليدالية الربونزية هو 

إنجاز تاريخي ململكة البحرين.
وقال رمضان لـ "البالد سبورت": 
إن تحقيق هذا املركز هو إنجاز 
تاريخي، فلم يسبق ملنتخبنا أن 

حصل عىل هذا املركز من قبل عىل 
املستوى العريب.

وأشار الوطني رمضان أن املشاركة 
جاءت مرشفة لكرة السلة خصوصا 

وللرياضة البحرينية عموما، وأن 
منتخبنا السالوي األول استطاع من 
خالل مشاركته يف البطولة العربية 

أن يحقق االستفادة الفنية الكاملة، 
وأن يخرج بالعديد من املكتسبات 

اإليجابية.
ورًدا عىل سؤال "البالد سبورت" 
عام ينقص منتخبنا حتى يحقق 

مركز أفضل أو أن يصعد إىل 
املباراة النهائية، قال: "ينقصنا 

البنية الجسامنية التي تلعب دورا 
كبريا، فكل بطولة تحتاج بنية 

بدنية تختلف عن األخرى، ولكن 
أجسام دول منتخبات قارة إفريقيا 

تختلف متاًما ملا متتلكه من قوة 
كبرية يف هذا الجانب، إىل جانب 

الرشاسة القوية".
ووأردف قائًال: "نحن نحتاج 

تجمعات دامئة ولعب بطوالت 
أكرث؛ من أجل خلق االنسجام، 

وليس فقط االقتصار عىل لعب 
بطوالت الخليج، وهذه البطوالت 

ستساعدنا أكرث للمستقبل".
وأكد أن حصول الالعبني عىل 

خربة املشاركات يف هذه مثل 
املسابقات الكبرية، والتي تنتج 

من االحتكاك مع منتخبات قوية 
هي أهم ما نصبو إليه ونحتاجه.

وأبدى مدرب منتخبنا عن 
رضاه حول املستوى الذي قدمه 
محرتف الفريق األمرييك مالوكلم 

وايت يف البطولة، مشريًا إىل 
أنه استطاع أن يضيف الكثري 
إىل تشكيلة املنتخب، ومتكن 

من يكون حامي عرين الحلق 
رمضان متحدًثا لـ "البالد سبورت"للتصدي إىل الكرات واملتابعات.



أك��د رئي��س االتحاد اآلس��يوي 
نائ��ب رئي��س االتح��اد الدويل 
لكرة القدم الش��يخ س��لامن بن 
إبراهي��م آل خليف��ة أن ق��رار 
املش��اركة  املنتخب��ات  زي��ادة 
يف نهائي��ات كأس الع��امل لكرة 
القدم يص��ب بص��ورة إيجابية 
يف مصلحة كرة القدم اآلس��يوية 
من خالل زيادة التمثيل القاري 
يف الح��دث العامل��ي وما يرتتب 
عليه من مكاسب متعددة عىل 
األصعدة الرياضية والجامهريية 

واإلعالمية واالقتصادية.

وكان الشيخ س��لامن بن إبراهيم 
آل خليفة شارك يف اجتامع مجلس 
)الفيف��ا(، والذي عق��د أمس يف 
مدينة زيوريخ السويرسية، والذي 
تق��رر خالل��ه زي��ادة املنتخبات 
املش��اركة يف نهائيات كأس العامل 
إىل 48 منتخباً اعتباراً من نس��خة 

العام 2026.
وأشار الشيخ سلامن بن إبراهيم 
آل خليفة أن االتحاد اآلس��يوي 
لكرة القدم يدعم كل توجه من 
شأنه خدمة كرة القدم العاملية 
مبكوناته��ا كافة، مبين��اً أن قرار 

زي��ادة املنتخبات يف كأس العامل 
يصب يف ذل��ك االتجاه خصوصاً 
وأنه يتي��ح الفرصة أمام العديد 
م��ن املنتخبات لبل��وغ الحدث 
العامل��ي للمرة األوىل، وينعكس 
بالت��ايل ع��ىل تط��ور اللعبة يف 

مختلف أنحاء العامل.
وأض��اف: إننا نؤم��ن متاما بأن 
القارة اآلس��يوية باعتبارها أكرب 
ق��ارات الع��امل تس��تحق حصة 
أكرب من املقاع��د املخصصة لها 
حالي��ا وذلك بالنظ��ر إىل قوتها 
وم��دى  الكب��رية،  االقتصادي��ة 

الش��عبية الهائل��ة الت��ي تتمتع 
به��ا اللعبة يف آس��يا، إضافة إىل 
التط��ور املتنام��ي يف املس��توى 

الفني للعبة يف شتى املجاالت.
وأكد رئيس االتحاد اآلسيوي أن 
زيادة عدد املنتخبات املش��اركة 
يف كأس الع��امل يحم��ل مختلف 
االتح��ادات الوطني��ة يف القارة 
اآلسيوية مس��ؤولية مضاعفة يف 
وضع الخطط والربامج الطموحة 
إلع��داد منتخباتها الوطنية عىل 
أسس علمية س��ليمة تسترشف 
املس��تقبل وذلك يف ظل ازدياد 

ف��رص التأهل أم��ام املنتخبات 
اآلسيوية مقارنة بالوضع الحايل.

وشدد الشيخ سلامن بن إبراهيم 
آل خليف��ة عىل مواصلة االتحاد 
لالتح��ادات  دعم��ه  اآلس��يوي 
الوطنية كافة انطالقاً من الرؤية 
الجديدة )آسيا واحدة .. هدف 
واحد( وذلك يف سبيل مساعدة 
االتح��ادات عىل إع��داد رعاية 
الوطني��ة وجعله��ا  منتخباته��ا 
قادرة عىل املنافس��ة القوية يف 
مختل��ف التظاه��رات الكروية 

العاملية.

يطم��ح داركلي��ب يف املحافظة عىل 
صدارة دوري الدرج��ة األوىل للكرة 
الطائ��رة عندم��ا يلتق��ي البس��يتني 
اليوم الس��اعة السادس��ة مس��اء يف 
افتت��اح منافس��ات الجول��ة الثالثة 
من املس��ابقة، بينام يتطلع املحرق 
لتحقيق انتصاره الثاين عىل حس��اب 
النبيه صالح عندما يلتقيان الس��اعة 
الس��ابعة والنصف مساء وذلك عىل 
صالة االتحاد مبدينة عيىس الرياضية.
يف املواجه��ة األوىل يدخل داركليب 
املتص��در املواجه��ة ويف رصي��ده 6 
نق��اط م��ن فوزين، وي��رشف عىل 
قي��ادة الفري��ق امل��درب الربازييل 
كارلوس ال��ذي يعول عىل مجموعة 
من األس��امء الدولية الالمعة أمثال 
محمود عبدالواحد ومحمد يعقوب 
الضارب��ني مبرك��ز 4 والواعد فاضل 
عباس مبركز 2 بجانب صانع األلعاب 
والليربو  املخرضم محم��ود حس��ن 
املتميز عيل خري الله والعبا االرتكاز 
حس��ن عباس ومحم��د عباس. وقد 
استغنى الفريق عن محرتفه الكويب 
)سانش��يز( بعد أن خض��ع للتجربة 
ومل يقنع الجه��از الفني األمر الذي 

يس��تدعي املح��رتف ع��ن محرتف 
جدي��د ل��� “العني��د” خصوًصا وأن 
الفري��ق مقبل عىل مش��اركة مهمة 
تتمثل يف بطول��ة األندية الخليجية 
التي س��تقام بالدوحة بشهر مارس 
املقبل وهي األوىل له عىل املستوى 

الخليجي.
أما البسيتني فإنه يحتل املركز السابع 
قبل األخري يف الرتتي��ب برصيد خال 
من النقاط بعد أن تلقى خس��ارتني 
موجعت��ني، األق��ىس كان��ت عىل يد 
اتحاد الريف الوافد الجديد لدوري 

األض��واء يف الجولة املاضي��ة والتي 
س��تعّزز حظوظه يف البق��اء بدوري 
الكبار فيام ستجعل البسيتني ضمن 

دائرة خطر الهبوط.
ويق��ود البس��يتني امل��درب الوطني 
ابراهي��م ع��يل الورقاء الذي س��بق 
وأن ق��اد داركليب يف عدة مواس��م 
حيث تضم تش��كيلة األزرق كال من 
الس��لوفيني وضارب مركز  املحرتف 
4 ع��يل محمد عيل، وصانع األلعاب 
حس��ني الخب��از، وولي��د الج��زاف، 
وعبدالرحمن املؤمن وباقي الالعبني، 

وتتمث��ل مش��كلة الفريق يف ضعف 
االستقبال وغياب الحلول الهجومية.

ويف املواجهة الثاني��ة، يعترب املحرق 
هو صاحب الحظوظ األقوى لتجاوز 
عقبة النبيه صالح استناًدا إىل عنرص 
الخربة واإلمكانيات مع عدم التقليل 
من النبيه صال��ح الذي قّدم عروًضا 

جيدة يف الجولتني املاضيتني.
املح��رق بقي��ادة امل��درب محم��د 
 3 رصي��ده  يف  ميتل��ك  املرباط��ي 
نق��اط يف املركز الخام��س من فوز 
وخس��ارة، وس��يفتقد الفريق اليوم 

جهود القائد عبدالله النجدي الذي 
تع��رض لإلصابة يف الجول��ة املاضية 
أمام النرص وس��يغيب ع��ن الفريق 
ملدة أس��بوعني، لك��ن الفريق يزخر 
مجموع��ة من الالعب��ني البارزين يف 
كل مرك��ز أبرزه��م املحرتف الرصيب 
األش��ول “س��تيفانوفيتش” واملتألق 
ع��يل محم��د، إىل جان��ب املرعب 
عيل ابراهي��م ضارب مركز2، وصانع 
األلع��اب عامد عبدالل��ه أو محمود 
االرت��كاز محمد  العافي��ة والعب��ي 
حبي��ب أو راش��د أحم��د واللي��ربو 

يوسف عبدالغفار.
أم��ا النبيه صال��ح بقي��ادة املدرب 
التون��ي محمد البغ��دادي فيحتل 
املرك��ز األخ��ري برصي��د خ��ال م��ن 
النقاط بعد تلقيه خسارتني ويسعى 
لالبتعاد عن ش��بح الهبوط باالعتامد 
ع��ىل تش��كيلته املكونة م��ن صانع 
األلع��اب الخب��ري محم��ود جاس��م 
ومحمد ابراهيم يف مركز3 واملحرتف 
الدوميني��ي “هرني لوبي��ز” والذي 
أظهر إمكانيات جي��دة يف الجولتني 

املاضيتني.

زيادة منتخبات كأس العالم تخدم مصلحة الكرة اآلسيوية

داركليب والمحرق يطمعان بنقاط البسيتين والنبيه صالح

مؤكًدا أن آسيا تستحق أكثر من مقاعدها الحالية... سلمان بن إبراهيم:

ان���ط���اق ال��ج��ول��ة ال��ث��ال��ث��ة ل�����دوري ال���ك���رة ال��ط��ائ��رة

زيوريخ               مكتب رئيس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم

حسن علي

تنفي��ًذا لتوجيه��ات ممثل جاللة 
املل��ك املف��دى لألع��امل الخريية 
وش��ؤون الش��باب رئيس املجلس 
األع��ىل للش��باب والرياضة رئيس 
اللجن��ة األوملبية البحرينية س��مو 
الش��يخ نارص بن حمد آل خليفة، 
امل��ي بحديقة  يش��هد مض��امر 
دوحة عراد يف الرابعة من مس��اء 
الربنامج  انط��الق  الي��وم األربعاء 
“يايني  املفتوح  الرتويحي  الريايض 
نتمرن معاك��م” الذي يعد إحدى 
مبادرات س��موه الرامية لتشجيع 
البحريني  املجتمع  فئات  مختلف 
ع��ىل مامرس��ة الرياض��ة وجعلها 

منهج حياة لكل فرد.
وتكمن فكرة هذا الربنامج الريايض 
املفتوح الذي تبنته اللجنة األوملبية 
البحرينية يف مبادرة مجموعة من 
املدربني واملدربات املتخصصني يف 
التدريب الريايض بالتواجد يف ستة 
من املاميش العامة يف املحافظات 
األرب��ع ل��إلرشاف ع��ىل كل م��ن 
يرغ��ب يف مامرس��ة رياضة املي 
وإرش��ادهم إىل الطريق��ة املث��ىل 
وتش��جيعهم  الرياض��ة  ملامرس��ة 
عىل االستمرارية من أجل تحقيق 

الفوائد املرجوة.
وق��د وّجه��ت اللجن��ة األوملبي��ة 
الدعوة إىل العديد من الشخصيات 
الرس��مية والرياضية لحضور حفل 
التدشني الذي سيقام اليوم بحضور 
للمجلس  املس��اعد  الع��ام  األمني 
أمني  والرياضة  للش��باب  األع��ىل 
عام اللجن��ة األوملبي��ة البحرينية 
وامل��دراء  عس��كر  عبدالرحم��ن 
اإلدارات  وم��دراء  التنفيذي��ني 
باللجنة األوملبي��ة، كام أن الدعوة 
س��تكون مفتوحة لكل من يرغب 
يف املش��اركة يف هذا النشاط الذي 

سيقام عىل مدار العام.
يف ه��ذا الصدد، أعربت املنس��ق 
الع��ام للربنامج صالح��ة الرميحي 
ع��ن عمي��ق ش��كرها إىل جميع 
الحكومية  ال��وزارات  من  الرشكاء 
واملحافظ��ات األربع وإىل املدربني 
واملدرب��ات الذي��ن س��يكون لهم 
الدور البارز يف قادم األيام لتحقيق 
والش��كر  الربنامج،  ه��ذا  أهداف 
اإلعالميني  ال��رشكاء  إىل  موص��ول 
الذين ال يقل دورهم عن اآلخرين، 
سلس��لة  يش��كلون  وجميعه��م 
النجاح له��ذا الربنامج الهادف إىل 

نرش الوعي الري��ايض يف املجتمع، 
وتشجيع عامة الناس عىل مامرسة 
الرياض��ة وفق نه��ج علمي يعود 

بالنفع عىل الجميع.
الربنامج  أن  الرميح��ي  وأضاف��ت 
يقام عىل مضامري املي يف كل من 
دوحة ع��راد – كورنيش الفاتح – 
ممىش  االستقالل– حديقة خليفة 
الكربى – مم��ىش البديع وممىش 
ع��ايل، وذل��ك في��ام بني الس��اعة 
الرابعة إىل السادس��ة مس��اء كل 
يوم س��بت واثنني وأربعاء من كل 

أسبوع وعىل مدار العام. 

الدعوة ستكون مفتوحة لكل من يرغب في المشاركة

اليوم ينطلق البرنامج الرياضي “يايين نتمرن معاكم” 
ضاحية السيف                  اللجنة األولمبية البحرينية

عسكر يتوسط مدربي ومدربات البرنامج  

سلمان بن إبراهيم

فريق النبيه صالح للكرة الطائرة  فريق المحرق للكرة الطائرة 
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اجتماع تمهيدي لبطولة 
الداخلية للتنس

غياب الكوهجي من تصويت 
BRAVE يثير الجماهير

عقدت لجنة اإلرشاف عىل بطولة وزارة الداخلية ITF Future للتنس 
2017، اجتامعها التمهيدي بنادي ضباط األمن العام، برئاسة العقيد خالد 

عبدالعزيز الخياط رئيس االتحاد الريايض لألمن العام. ومن املقرر أن تقام 
مباريات البطولة عىل مالعب نادي ضباط األمن العام اعتبار من 19 مارس 

املقبل، ويشارك فيها 50 العباً من مختلف دول العامل. وتم يف االجتامع 
الذي اشتمل عىل وضع الخطوط العريضة للبطولة، عىل بحث االحتياجات 

الخاصة بالبطولة من حيث الرتتيبات والتجهيزات والتغطية اإلعالمية 
الالزمة، والسبل الكفيلة بإنجاحها من خالل توفري كل اإلمكانات املادية 

والقدرات البرشية، مبا من شأنه إبراز املستوى املتميز الذي تتمتع به وزارة 
الداخلية يف تنظيم مثل هذه البطوالت.

الرفاع - املكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة: تسبب 
 BRAVE غياب النجم البحريني حمزة الكوهجي من التصويت الذي أقامته

للجامهري ليختاروا "نزال العام" يف 2016 باحتجاج جامهريي باإلضافة إىل 
استفسارهم عن عدم اختياره. واستطاع التصويت الذي طرح عىل صفحة 

البطولة عىل وسائل التواصل االجتامعي أن يجذب اآلالف، إال أن غياب 
املقاتل حمزة الكوهجي قد دعا العديد من التساؤالت واالحتجاج حول ذلك. 

وقد تم طرح خمس مواجهات أقيمت يف النسخة األوىل والثانية من بطولة 
BRAVE للتصويت، وهي ستيفن لومان ضد فرانس مالمبو، وحيدر فرمان 

ضد جومار باك، وكارل بووث ضد غادزي غازييف، وعثامن عزيرت ضد كيفن 
كولدوبسي. الجدير بالذكر أن املقاتل الكوهجي قد شارك يف كال النسختني، 

وحقق انتصارين ضد منافسيه وسط تشجيع حاميس من جمهوره الغفري. 
وبحسب التصويت، فقد جاءت املباراة التي جمعت عثامن عزيرت ضد كيفن 

كولدوبسي يف املركز األول كأفضل مباراة يف عام 2016. ويعكس احتجاج 
الجمهور مدى الوعي امللموس لرياضة فنون القتال املختلطة يف اململكة.



امللككي  االتحككاد  يواصككل 
للفروسية وسككباقات القدرة، 
وبتوجيهات من ممثل جاللة 
امللك لألعامل الخريية وشؤون 
الشباب رئيس املجلس األعىل 
للشككباب والرياضككة رئيككس 
اللجنككة االوملبيككة البحرينية 
لالتحككاد  الفخككري  الرئيككس 
امللي للفروسككية وسككباقات 
القدرة سمو الشيخ نارص بن 
حمككد آل خليفككة تحضرياته 
النطالق سباق خالد بن حمد 
للقككدرة والذي يقككام ضمن 
السككبت  يوم  االتحاد  رزنامة 
املقبل بقرية البحرين الدولية 
للقدرة ملسافة 120 كيلو مرتا.
واشككار سككمو الشككيخ نككارص 
بككن حمككد آل خليفككة إىل أن 
املحلية،  اإلسككطبالت  مشاركة 
جدا  قويككة  سككتكون  والتككي 
ستعطي البطولة نكهة خاصة، 
وستسككاهم يف إنجككاح بطولة 

عزيزة عىل قلوب الجميع.
 وأكد سككمو الشككيخ نارص بن 
حمككد آل خليفككة أن االتحاد 
أجل  مككن  جاهككدا  سككيعمل 
إنجاح سباق سمو الشيخ خالد 
بككن حمد آل خليفككة للقدرة؛ 
تقديككرا وعرفانا للككدور الكبري 
الككذي قام به سككموه يف دعم 
رياضة القدرة وحرصه الشديد 
عىل تطورها، مشككريا إىل أن ما 
البحرينية  القدرة  إليه  وصلت 
من تطككور ومناء جاءت بفضل 
الرعاية الفائقة التي تحظى به 
هككذه الرياضة من لدن جاللة 

امللك.
وأعككرب سككمو الشككيخ نارص 
بن حمككد آل خليفة عن ثقته 
يف قدرة الفرسككان عككىل إبراز 
مسككتوياتهم الكبككرية يف هذه 
البطولة، متمنيا تحقيق النتائج 
واملراكز  املتميككزة  اإليجابيككة 
املتقدمككة التي تعكس املكانة 
الكبككرية التككي وصلككت اليها 
رياضككة القدرة عككىل مختلف 

األصعدة.
وأشار سمو الشككيخ نارص بن 
حمد آل خليفة إىل أن مشاركة 

الفرسككان املرتقبة يف السككباق 
سككتعزز من قككوة املنافسككة، 
موضحككا أن جميع الفرسككان 
ومتميزة،  كبرية  ميتلكون خربة 
املسككتويات  أن  إىل  إضافككة 
الكبككرية التككي ظهككر عليهككا 
األول  السككباق  يف  الفرسككان 
تبرش مبستوى كبري يف السباق، 
مؤكدا أن فرسككان اإلسطبالت 
املحلية يسعون دامئا إىل إثراء 
منافسات القدرة عرب التدريب 
الجيد واالسككتعانة بالفرسككان 
الخربة،  وأصحككاب  املؤهلككن 
القويككة  الجيككاد  إىل  إضافككة 

القادرة عىل إنهاء السباق.
وأوضح سمو الشيخ نارص بن 
حمككد آل خليفة أن التوقعات 
قويككة  منافسككة  إىل  تشككري 
ومحتدمككة، وتوقككع أن يكون 
اإلقبال كبريا للمشاركة يف هذه 
البطولة التي تعد من البطوالت 
والتي تحظى  والقوية،  املهمة 
الدامئة  واملتابعككة  باالهتككامم 
واملتواصلة من قبل الفرسككان 
واإلسككطبالت املحلية، مشككريا 
سككموه إىل أن السباق سيكون 
قويا ومثريا من النواحي كافة؛ 
نظرا الرتفاع املستويات الفنية 
األول،  السككباق  بعد  خصوصا 
وأن الجميع يطمح إىل تحقيق 
املركز األول يف السباق وتأكيد 

تفوقه يف سباقات القدرة.

 فيصل بن راشد: 
نتوقع سباقًا مثيرًا

ومن جانبه، أكد سككمو الشيخ 
فيصل بككن راشككد آل خليفة 
فرسككان  مبشككاركة  ترحيبككه 
اإلسككطبالت املحليككة يف هذا 
السككباق الذي يعد واحدا من 
واملميزة،  الحافلة  السككباقات 
والتي يتوقع أن تشهد اإلثارة 
لحظاتهككا  حتككى  واملنافسككة 

األخرية من السباق.
وأوضح سككمو الشككيخ فيصل 
بن راشككد آل خليفككة أن هذا 
بعد  مبككارشة  يككأيت  السككباق 
أقيمت عىل  التي  السككباقات 
رزنامككة االتحككاد، والتي كان 
التنافككس فيهككا قويككا، حيث 
قامككت اإلسككطبالت بإعككداد 
وتهيئككة جيادهككا بالطريقككة 
للسباق  اسككتعدادا  املناسككبة 
الذي سككيكون موسككام صعبا 
وقويككا، ودعا سككمو الشككيخ 
فيصل بككن راشككد آل خليفة 
اللجان املنظمككة باالتحاد إىل 
الخاص  والتنظيككم  االهتككامم 
لهذا السككباق املثككري، وبالتايل 
جاءت توجيهات سمو الشيخ 
نككارص بككن حمككد آل خليفة 
للفروسككية  امللككي  لالتحككاد 
وسككباقات القككدرة باإلعككداد 
املبكر وتجهيز القرية الدولية 
بكل األمور الستضافة السباق 

املرتقب.
وأشككار سمو الشيخ فيصل بن 
راشد آل خليفة إىل أن اللجان 
املنظمة وجميع أعضاء االتحاد 
بذلوا جهودا كبرية يف التنظيم 
واإلعداد للبطوالت السككابقة، 
وأكككدوا قدرتهم عىل مواصلة 
التألق والتنظيم املميز والرائع 
كككام كان يف جميع املواسككم 

املاضية.
فيصل  الشككيخ  وتوقع سككمو 
بن راشككد آل خليفة منافسة 
قويككة ومميزة وصعبة يف هذا 
بالسككباق  السككباق ووصفككه 
نظككرا  والرسيككع؛  القككوي 
وخصوصا  الرسيعة  ملسككافته 
مع املشككاركة الواسككعة ألبرز 
اإلسككطبالت  مككن  الفرسككان 
املحليككة، مؤكككداً سككموه أن 
فرسان البحرين حريصون عىل 
التواجد واملشككاركة يف جميع 
البطككوالت القويككة، والحرص 
عككىل تحقيككق أفضككل املراكز 

والنتائج كام عودونا دامئا.
وأوضح سمو الشيخ فيصل بن 
راشد آل خليفة أن التوقعات 
تشككري إىل منافسككة قويككة يف 
هذه البطولة، وتوقع أن يكون 

اإلقبال كبريا للمشاركة يف هذه 
البطولة التي تعد من البطوالت 
املهمة والقوية، والتي تحظى 
باالهتككامم واملتابعككة الدامئة 
واملتواصلة من جانب الفرسان 
املحلية، مشيدا  واإلسككطبالت 
باهتامم سمو الشيخ نارص بن 

حمد آل خليفة.
مؤكدا أن هككذا ليس بغريب 
يحرص  الككذي  سككموه  عككىل 
التحضككريات  متابعككة  عككىل 
واالسككتعدادات كافككة لهككذا 
االتحاد  ان  السككباق، مؤكككدا 
بدأ التحضريات يف وقت مبكر 
السككتحضار العوامككل كافككة، 
والتي تؤدي إىل نجاح السباق 
عككىل أن ينتهككي االتحاد من 
تحضرياتككه يف وقت مبكر قبل 
انطالقككة السككباق، إضافة إىل 
أن االتحككاد سيسككعى لضامن 
تذليككل كل الصعوبككات عىل 
الفرسان واإلسطبالت املشاركة 

يف البطولة.

دعيج بن سلمان: نحرص على 
التنظيم المتميز

أكد رئيس لجنة القدرة الشيخ 

دعيج بن سلامن آل خليفة أن 
منافسات بطولة سمو الشيخ 
خالككد بككن حمككد آل خليفة 
تحظككى باالهتككامم الواسككع 
القوية  واملشككاركات  والكبري 
اإلسككطبالت  مختلككف  مككن 
والفرسككان املحليككن الذيككن 
يحرصون سنويا عىل املشاركة 
وبفعاليككة يف هذا السككباق، 
إضافة إىل املشاركة من جانب 
مختلف الفرسان من الخارج، 
موضحككا أن االتحككاد امللككي 
القدرة  وسككباقات  للفروسية 
حريككص عىل إعككداد وتهيئة 
والتحضككريات  التجهيككزات 

الخاصة بالبطولة.
 مؤكككدا أن توجيهات سككمو 
الشككيخ نككارص بككن حمد آل 
الدامئككة  ومتابعتككه  خليفككة 
وتشككجعهم  الجميع  تحفككز 
عىل مواصلة العطاء يف جميع 

اللجان العاملة بالبطولة.
وقال الشيخ دعيج بن سلامن 
آل خليفككة إنه عىل ثقة تامة 
اإلسطبالت  فرسككان  بقدرات 
املحلية عككىل تحقيق النتائج 
اإليجابيككة واملتميككزة يف هذا 
التطككور  مؤكككدا  السككباق، 
فرسككان  الذي حققه  الالفت 
البحرين بعككد الخربة الكبرية 
مككن خالل  اكتسككبوها  التي 
املشاركات اإليجابية الناجحة 
البطككوالت املحليككة بهذا  يف 
واملثككري،  الحافككل  املوسككم 
والذي شهد انطالقة قوية يف 
منافسات السباقات املاضية.

مشريا إىل أن الفرسان قادرون 
الطيبة  النتائج  عىل تحقيككق 
بعككد ما ملسككه مككن اهتامم 
مككن جانككب جميع  وحرص 
ستسعى  والتي  اإلسككطبالت، 
لهككا حضورها  ليكككون  بقوة 
القككوي واملتميز، ومعلنة عن 
رغبتهككا الحقيقيككة يف اعتالء 
منصككات التتويج ومنافسككة 
وأقككوى  أفضككل  ومقارعككة 

الفرسان.

ناصر بن حمد: نتطلع لسباق مثير ومستويات عالية
مواصل��ة التحضي��رات لس��باق خال��د ب��ن حم��د للق��درة

تغطية                المكتب اإلعالمي
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سمو الشيخ خالد بن حمد دعيج بن سلمان

سمو الشيخ ناصر بن حمد وسمو الشيخ فيصل بن راشد

 TCR الككك  بطولككة  عّينككت 
الرشق األوسككط التي تنطلق 
يف أوىل نسككخها نهايككة هذا 
األسككبوع عىل مضككامر حلبة 
ديب أوتودورم بدولة االمارات 
الكوادر  املتحككدة،  العربيككة 
والكفككاءات البحرينية إلدارة 
الجديدة يف  البطولككة  هككذه 

منطقة الرشق األوسط.
حيككث سككيكون مديككر عام 
االتحاد البحريني للسككيارات 
املتطوعككن  لجنككة  عضككو 
واملحكمن الدولية عبدالعزيز 
الككذوادي مديككرًا لسككباقات 
البطولة، وعضو مجلس إدارة 
االتحاد البحريني للسككيارات 
عبدالرحمن غلوم رئيس قسم 
الفحص الفنككي، وعضو نادي 
سباقات الحلبة إياد الخالدي 
املتعمدين  املحكمككن  أحككد 

للبطولة.
وجككاء اختيار هككذه الكوادر 
البحرينية ملا متتلكه من خربة 
السيارات  سباقات  يف  واسعة 
املحليككة والدولية واإلقليمية، 

حيككث تككوىل العديككد مككن 
وتنظيككم  إدارة  البحرينيككن 
بطككوالت  عككىل  واإلرشاف 
وسككباقات مختلفة، ومملكة 
البحرين متتلك كوادر مؤهلة 
أثبتت جدارتهككا وكفاءتها يف 
مختلككف املحافككل، وينظككر 
بعن  البحرينيككة  للكفككاءات 
االعتبار ملا وصلككت إليه من 
إدارة  يف  احككرتايف  مسككتوى 
السككباقات وعككىل  وتنظيككم 

قمتهككا سككباقات الفورمككوال 
العامليككة، حيث كانت  واحد 
الطاقات  أنجزتككه  مككا  آخككر 
وتنظيككم  إدارة  البحرينيككة 
واحككد،  الفورومككوال  سككباق 
تاريككخ أذربيجككان،  األول يف 
وتكلل بالنجاح الذي شهد له 

الجميع.
تنطلككق  أن  املقككّرر  ومككن 
األوىل  الجولككة  منافسككات 
األوسككط  الككرشق  لبطولككة 

لككك”يت يس آر” يوم الخميس 
القادم املوافق 12 من شككهر 
يناير الجاري، بإقامة حصص 
التجككارب الحككرة والتأهيل، 
كسككباق  البطولككة  وتقككام 
مسككاند لبطولة التحمل 24 
سككاعة الشككهرية التككي تقام 
سنويًّا عىل مضامر حلبة ديب 
أوتككودروم، وتختتم البطولة 
بإقامة سككباقيها يوم الجمعة 
القككادم املوافق 13 من يناير 

الجاري.
وتضم البطولة يف أوىل نسخها 
3 جوالت، الجولة األوىل بديب 
أوتودروم مككن 12 وحتى 13 
مككن ينايككر الجككاري، الجولة 
الثانيككة يف 9 و10 من شككهر 
عككىل مضامر  القادم  فربايككر 
بالعاصمة  يككاس  حلبة مرىس 
اإلماراتيككة أبوظبككي والجولة 
الثالثة والختامية عىل مضامر 
يف  السككيارات  رياضة  موطن 
الرشق األوسط حلبة البحرين 
الدوليككة يف 9 و10 من شككهر 

مارس القادم.

تأكيًدا لما وصلت إليه من مستوى احترافي

كوادر بحرينية تدير أولى جوالت الـ TCR الشرق األوسط
الصخير                   االتحاد البحريني للسيارات

مجلة “Power up” تسلط الضوء 
على فريق البحرين ميريدا

تغطية – املكتب اإلعالمي: 
 "Power up" أفردت مجلة

عددها بالكامل لتسليط الضوء 
عىل إطالق فريق البحرين 
مرييدا للدراجات الهوائية 
والذي أعلن ممثل جاللة 

امللك لألعامل الخريية وشؤون 
الشباب رئيس املجلس األعىل 

للشباب والرياضة رئيس اللجنة 
األوملبية البحرينية سمو الشيخ 

نارص بن حمد آل خليفة عن 
إشهاره يف وقت سابق. 

وقامت املجلة بعمل لقاء مطول مع سمو الشيخ نارص بن حمد آل 
خليفة كشف من خالله عن العديد من الحقائق واملعلومات عن 
تشكيل الفريق وأهميته ومردوده اإليجايب عىل البحرين من كافة 
النواحي ومشاركاته الخارجية باإلضافة إىل النظرة املستقبلية له. 
كام أجرت املجلة مقابالت مع عدد من املسؤولن والدراجن يف 

فريق البحرين مرييدا للدراجات الهوائية عن مشاركتهم مع الفريق 
وأهدافهم التي يسعون إىل تحقيقها يف البطوالت التي سيشاركون 

فيها. وحرصت املجلة عىل التواجد يف املؤمتر الصحفي لسمو الشيخ 
نارص بن حمد آل خليفة والذي التقى من خالله بوسائل اإلعالم 

وأعلن عن اإلطالق الرسمي للفريق.  
وبينت املجلة يف تقرير لها أهمية تشكل الفريق يف زيادة صيت 
البحرين يف املجال الريايض، وإظهار مركز البحرين وما ميكن أن 

تقدمه حتى تتمكن البحرين من الرتويج للسياحة ومنجزاتها، ومن 
بينها تعريف العامل حول البحرين: موقعها، شعبها، ثقافتها وحضارتها 

التنموية وإن تأسيس فريق يحمل اسم البحرين من إحدى الطرق 
التي من شأنها زيادة الوعي حول البحرين يف املجتمع الدويل. 

غالف المجلة

www.powerup-mag.com
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ذهاب قبل النهائي

ثمن النهائي

ربع النهائي

)وكاالت(: يتف��ق قط��اع كب��ر م��ن 
جامهر كرة الق��دم عىل أن الربتغايل 
واألرجنتين��ي  رونال��دو  كريس��تيانو 
ليوني��ل مييس هام أفض��ل العبني يف 
العامل، ولكن اس��تفتاء االتحاد الدويل 
لك��رة الق��دم )فيفا( الختي��ار أفضل 
العب يف العامل لع��ام 2016 أظهر أن 
لي��س كل م��دريب وق��ادة املنتخبات 

يفكرون بنفس الطريقة.
وف��از رونال��دو نج��م ري��ال مدريد 
بجائزة أفضل الع��ب يف العامل للمرة 
الرابعة يف مس��رته خالل حفل الفيفا 
الذي أقي��م يف زيوريخ ي��وم االثنني، 
وجاء مييس هداف برشلونة يف املركز 
الث��اين، ولكن مل مينح أي منهام صوته 

لألخر يف استفتاء الفيفا.
املنتخ��ب  قائ��د  رونال��دو  واخت��ار 
الربتغ��ايل زمالئ��ه يف ري��ال مدري��د، 
الويلزي جاريث بي��ل والكروايت لوكا 
راموس،  واإلسباين سرخيو  مودريتش 
كأفضل ثالثة العبني من وجهة نظره، 
في��ام اخت��ار مي��يس قائ��د املنتخب 
برش��لونة،  يف  زمالئ��ه  األرجنتين��ي 
الربازييل ني��امر واألوروجوياين لويس 

سواريز واإلسباين أندريس انييستا.
أنط��وان جريزمان  الفرن��يس  وح��ل 
مهاج��م أتلتيك��و مدري��د يف املركز 
الثال��ث يف اس��تفتاء جائ��زة أفض��ل 
الع��ب يف العامل، ولكن نظ��را ألنه ال 
يحمل ش��ارة قيادة منتخب الديوك، 
فإن��ه مل يش��ارك يف التصويت، ولكن 
هوج��و لوريس قائد منتخب فرنس��ا 
اخت��ار جريزمان عىل حس��اب مييس 
ورونالدو. وأثار تصويت مدرب وقائد 
منتخب أملانيا الدهشة، حيث مل يخرت 

املدرب يواخيم لوف أو القائد مانويل 
نوير، الالعبان مييس أو رونالدو.

وص��وت نوير لصال��ح مواطنيه توين 
ك��روس نجم ريال مدريد ومس��عود 
اإلنجليزي،  أرس��نال  أوزي��ل الع��ب 
بجان��ب املهاج��م البولن��دي لبايرن 
روب��رت ليفاندوفس��ي، في��ام وقع 
اختي��ار ل��وف ع��ىل نوي��ر وكروس 
وأوزي��ل. ك��ام وق��ع اختي��ار األملاين 
كريس��توف داوم م��درب منتخ��ب 

رومانيا عىل نوير وكروس وأوزيل.

وتصدر كروس قامئ��ة الالعبني األملان 
املرش��حني لجائ��زة أفض��ل العب يف 
الع��امل، ولكنه حصل عىل 1.25 باملئة 

فقط من األصوات اإلجاملية.
وحص��د رونال��دو 34.54 باملئ��ة من 
األص��وات يف االس��تفتاء ع��ىل جائزة 
الفيف��ا مقاب��ل 26.42 باملئ��ة ملييس 

و7.53 باملئة لجريزمان.
وتوج رونالدو بالجائ��زة ثالث مرات 
م��ن قب��ل يف أع��وام 2008 و2013 
و2014، لتصب��ح ه��ذه الجائزة هي 

الرابعة له.
واختار خ��وان أنطونيو بيتزي مدرب 
منتخب تش��ييل، مواطنه أليكس��يس 
سانش��يز نج��م أرس��نال ع��ىل رأس 
املرشحني، ورفض اختيار أي العب يف 

املركزين الثاين والثالث.
وحصل العبون أخ��رون عىل أصوات 
مث��ل جيمي ف��اردي نج��م املنتخب 
س��يتي  ليس��رت  ون��ادي  اإلنجلي��زي 
ودمييرتي باييه العب وسط ويستهام 
ومنتخب فرنس��ا وكيف��ني دي بروين 
نجم وسط مانشسرت سيتي ومنتخب 

بلجيكا.

)وكاالت(: قلل ماتس هوميلز، مدافع 
باي��رن ميوني��خ م��ن أهمي��ة اآلراء، 
التي تؤك��د أن العطل��ة، التي حظى 
بها فريق��ه مع بداية الع��ام الجديد 
س��تمنحه ميزة إضافية أمام أرسنال، 
عندما يلتقي الفريقان بدوري أبطال 

أوروبا، الشهر املقبل.
ويس��تضيف بايرن ميوني��خ، متصدر 
الدوري األملاين “بوندس��ليجا”، الذي 
خ��اض آخ��ر مبارياته الرس��مية قبل 
عطلة أعي��اد امليالد، أرس��نال يف مثن 
نه��ايئ دوري أبط��ال أوروب��ا، يف 15 

شباط/فرباير املقبل.
وخالل العطلة، التي حظي بها بايرن 

اإلنجليزية  األندية  انشغلت  ميونيخ، 
بج��دول مبارياته��ا املزدح��م، إال أن 
هومليز ي��رى أن هذا األمر لن يكون 
مؤثرًا عند التقاء الفريقني عىل ملعب 

أليانز أرينا، معقل الفريق البافاري.
وق��ال هوميلز: “أعتق��د أن هذا لن 
يؤثر عىل الفريقني. سنصل مع أرسنال 
لإليقاع املطلوب، وحتى ذلك التاريخ 
س��نخوض 3 مباريات رسمية، لهذا ال 
أعتقد أن العطلة ستكون عاماًل مؤثرًا 

بالنسبة لهم”.
وتع��رض اإليط��ايل كارلو أنش��يلويت، 
مدرب بايرن ميونيخ، لضغط كبر يف 
بداية املوسم الحايل، لكن فريقه عاد 

وحق��ق 6 انتص��ارات متتالية، اختتم 
بها العام املايض.

من جانبه، قال مدافع بايرن ميونيخ، 
النمس��اوي دافي��د أالب��ا، أن فريقه 
احتاج للتأقلم مع امل��درب اإليطايل، 
ال��ذي تقل��د منصب��ه يف متوز/يوليو 

املايض.
وأض��اف أالب��ا: “رمبا احتجن��ا لتفهم 
وتطبيق فلسفة مدربنا الجديد، لكننا 
أظهرن��ا يف نهاية النص��ف األول من 

املوسم أننا عىل الطريق الصحيح”.
وختم: “نرغب يف أن نعمل بجد، وأن 
نستمر يف التدرب داخل املعسكر، ثم 

نقدم أفضل ما لدينا يف كرة القدم”.

“األفضل”.. جائزة المفارقات 

هوميلز ينتظر أرسنال

 )روي��رتز العربي��ة(: تنطلق كأس األمم 
االفريقية لكرة القدم يوم السبت املقبل 
بالدول��ة  س��يايس  الخلفي��ة رصاع  ويف 
املضيفة الجابون وش��كاوى متزايدة من 
أندي��ة أوروبية بس��بب غي��اب العبني 
مؤثرين ملدة ش��هر يف منتصف املوسم 

ألداء الواجب الوطني مع منتخباتهم.
 ويتصدر املش��هد الكروي قبل البطولة 
مس��اعي س��احل الع��اج للدف��اع عن 
لقبها ورغبة مرص يف اس��تعادة مجدها 
الس��ابق بين��ام ته��دف غينيا بيس��او 
املغمورة ملواصلة مشوارها الناجح منذ 

التصفيات.
 ويخوض ه��ذا الثاليث البطول��ة - التي 
تق��ام كل عامني - ضم��ن 16 منتخبا يف 
أربع��ة مالعب بأنح��اء الب��الد الواقعة 

وسط أفريقيا والغنية بالنفط.
 وعانت الجابون قبل ش��هور قليلة من 

رصاع س��يايس عقب انتخابات رئاس��ية 
متن��ازع عليها أبقت الرئيس عيل بونجو 

يف منصبه رغم مزاعم بتزويرها.
 ويعني ان��دالع املزيد من االحتجاجات 
خالل البطولة - التي ستضع البالد تحت 
دائرة الضوء يف العامل أجمع وهو أمر ال 
يتكرر كثرا - احتامل تشديد االجراءات 
االمني��ة عىل ما يفرتض أن يكون عرس��ا 

لكرة القدم االفريقية.
 ونال من بري��ق البطولة إرصار االتحاد 
االفريقي للعبة عىل اقامتها يف مثل هذا 
التوقيت كل عام��ني ورفضه تغير هذا 
املوعد ما يس��بب مش��اكل للمسابقات 
املحلي��ة األوروبية الك��ربى والتي تفقد 

العبيها ملدة شهر يف منتصف املوسم.
 وتس��مح قواعد االتحاد الدويل )الفيفا( 
للمنتخبات باستدعاء العبيها ما يسبب 
رصاعا بني النادي وبلد الالعب كل عامني 

لكن هذه املرة فضل العبون أكرث من أي 
وقت مىض البقاء مع أنديتهم.  وستفتقد 
الكام��رون - أحد املرش��حني املعتادين 
للف��وز باللق��ب - معظ��م قوتها عقب 
رفض مثانية العبني االنضامم للتش��كيلة 
التي تش��ارك يف البطولة مفضلني البقاء 
مع أنديته��م حتى ال يفق��دوا أماكنهم 
عىل السفر للجابون.  لكن ساحل العاج 
حاملة اللق��ب أضاف��ت ويلفريد زاها 
العب كريستال باالس إىل تشكيلتها من 
الالعبني املوهوبني بعدما رفض االنتظار 
أكرث م��ن ذلك لتمثي��ل منتخب انجلرتا 

الذي خاض معه مباراتني وديتني.
 وس��يخوض زاه��ا مبارات��ه األوىل م��ع 
س��احل العاج خالل البطولة ليصبح أول 
دويل إنجلي��زي خ��الل أك��رث من نصف 
قرن يلعب لدولة اخرى ليعزز تش��كيلة 
ساحل العاج التي يغيب عنها يايا توري 

لالعتزال وجرفينيو لإلصابة.
 وتخوض س��احل الع��اج البطولة ضمن 
املرش��حني للف��وز باللق��ب إىل ج��وار 
الجزائ��ر بقيادة رياض مح��رز - املتوج 
حديث��ا - بجائزة أفض��ل العب افريقي 
وغان��ا والس��نغال ومرص حامل��ة الرقم 
القيايس يف عدد م��رات الفوز بالبطولة 
برصيد س��بعة ألقاب لكنها مل تشارك يف 

اخر ثالث نسخ.
 ويرج��ع اخر ظهور ملرص يف البطولة إىل 
عام 2010 عندما ف��ازت باللقب للمرة 
الثالثة عىل التوايل قبل أن ترتاجع اللعبة 
بعد انتفاضة ش��عبية اطاحت بالرئيس 
الس��ابق حس��ني مبارك وم��ا تالها من 

اضطرابات سياسية.
 وي��أيت اس��تعادة م��رص ملكانته��ا بني 
القوى الك��ربى يف القارة كهدف ملدربها 

األرجنتيني هيكتور كوبر.

انطالقة بشكاوى معتادة

كأس العالم من 48 منتخبًا

ماليزيا تحلق بفايز 

عودة سريعة

 زوريخ- )رويرتز العربية(: قال االتحاد الدويل لكرة القدم )الفيفا( أمس 
الثالثاء إن مجلسه ساند باالجامع خطط الرئيس جياين انفانتينو لزيادة 

عدد فرق كأس العامل إىل 48 فريقا من 32 اعتبارا من بطولة 2026.
 وأضاف الفيفا يف تغريدة عىل حساب إدارته االعالمية عىل تويرت أن 

النظام الجديد سيتكون من 16 مجموعة تضم كل واحدة ثالثة فرق وقال 
إن املزيد من التفاصيل سيعلن عنها الحقا بعد اجتامع ملجلسه املكون 

من 37 عضوا يف زوريخ.
 وتعهد انفانتينو - الذي انتخب يف فرباير شباط املايض ليخلف سيب 
بالتر - خالل حملته االنتخابية بزيادة حجم البطولة وهو أمر موجه 

خصيصا ألغلب أعضاء الفيفا البالغ عددهم 211 اتحادا الذين نادرا ما 
تأهلوا أو مل يشاركوا من قبل يف كأس العامل.

 كواالملبور- )رويرتز العربية(: كال مشجعو كرة القدم يف ماليزيا املديح 
لفايز صربي أمس الثالثاء بعد حصول العب بينانج عىل جائزة بوشكاش 

ألفضل هدف يف 2016 يف احتفال االتحاد الدويل )الفيفا( يف زوريخ.
 واختر هدف فايز الذي جاء بتسديدة مذهلة بعيدة املدى كأفضل 

هدف يف العام وسيعيد بعض الفخر لكرة القدم املاليزية التي تعاين من 
تراجع يف العقود األربعة املاضية.

 ومل يكن فايز - وهو أول آسيوي يفوز بالجائزة السنوية منذ انطالقها يف 
2009 - معروفا قبل هدفه الرائع يف 16 فرباير شباط وسينضم إىل ناد 

للصفوة يضم كريستيانو رونالدو وزالتان ابرهيموفيتش ونيامر.
 وامتألت مواقع التواصل االجتامعي برسائل التهنئة لالعب املاليزي 

وكان أحدها من رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق إضافة لزعامء وطنيني 
آخرين.

 وكتب رئيس الوزراء يف تغريدة عىل تويرت “انجازك يف جائزة بوشكاش 
2016 سيلهم الالعبني املاليزيني وسيجعل دولتنا فخورة!”

 وقال لورنس لوه نائب رئيس اتحاد بينانج املحيل لكرة القدم إن الهدف 
الفائز مل يأت بالحظ إذ سجل املهاجم أهدافا مامثلة خالل لعبه يف 

درجات أدىن يف الدوري املاليزي.
 وتابع لوه “هذا يعني أنه تدرب بالتأكيد بكل قوة” مضيفا أن فايز 
استمد االلهام من رونالدو من أجل تنمية مهاراته يف تنفيذ الركالت 

الثابتة.  وستعطي الجائزة أمال جديدا للمشجعني املاليزيني الذين عانوا 
طويال من خيبة أمل بسبب تراجع كرة القدم يف بلدهم.

 لندن- )رويرتز العربية(: سيلعب مانشسرت يونايتد حامل لقب كأس 
االتحاد اإلنجليزي لكرة القدم مع ويجان أثليتيك املنتمي للدرجة الثانية يف 

استاد أولد ترافورد بعد سحب قرعة الدور الرابع للمسابقة.
 وسيعني ذلك عودة رسيعة لوارين جويس - املدرب السابق لفريق البدالء 

يف يونايتد - الذي غادر أولد ترافورد يف نوفمرب ترشين الثاين املايض بعد 
حوايل عرش سنوات مع النادي لتويل مسؤولية ويجان.

 وعاىن ويجان منذ تحقيق مفاجأة مدوية يف املسابقة بالفوز -1صفر عىل 
مانشسرت سيتي يف نهايئ كأس االتحاد 2013 ويحتل حاليا املركز قبل األخر 

يف الدرجة الثانية.  وسينتظر أرسنال الفائز من ساوثامبتون ونوريتش سيتي 
بينام سيصبح سام أالردايس مدرب كريستال سيتي عىل موعد مع لقاء 
صعب أمام مانشسرت سيتي إذا اجتاز بولتون واندرارز يف مباراة اإلعادة.

 وإذا فاز ليفربول يف مباراة اإلعادة أمام بليموث بعد التعادل بدون أهداف 
سيلتقي مع ولفرهامبتون بينام سيخوض تشيليس متصدر الدوري املمتاز 

مواجهة سهلة مع جاره برينتفورد.
 وسيلعب ميلوول - الذي أطاح بفريق بورمنوث من الدور الثالث - مع 

واتفورد كام يلتقي ديريب كاونتي مع ليسرت سيتي.
 وسيخوض توتننهام هوتسبر الفائز باللقب مثاين مرات مواجهة سهلة مع 

ويكومب واندرارز.
 وستقام املباريات يف الفرتة بني 27 و30 من الشهر الجاري. 

 )روي��رتز العربية(: نفى يورجن كلوب 
مدرب ليفرب��ول املناف��س يف الدوري 
االنجلي��زي املمت��از لك��رة الق��دم كل 
التكهن��ات املتعلق��ة بانتق��ال فيليب 
كوتينيو إىل أندية كبرة يف اسبانيا مشرا 
إىل أن النادي ليس لديه أي خطط لبيع 

العب الوسط.
 وربطت وسائل اعالم بريطانية كوتينيو 
باالنتق��ال إىل ريال مدريد وبرش��لونة 
قبل أن تبع��د إصابة يف أربطة الكاحل 

الالعب الربازييل لسبعة أسابيع.
 وأبلغ كل��وب الصحفيني قب��ل مباراة 
ليفربول خارج ملعبه ضد ساوثامبتون 
يف ذه��اب قب��ل نه��ايئ كأس رابط��ة 
املحرتف��ني االنجليزي��ة الي��وم األربعاء 

“م��ن الجمي��ل أن تفكر أندي��ة كبرة 
بهذه الطريقة وتنىس الالعب متاما ألنه 
مصاب منذ خمس��ة أو س��تة أسابيع. 
لك��ن األندية الكب��رة ال تفك��ر بهذه 
الطريقة لألس��ف.”  وأض��اف “لكننا ال 
منتل��ك أي أفكار أو خطط وليس هناك 
أي محادث��ات بش��أن ه��ذا األمر ألنه 
العبن��ا وال يوجد يشء آخ��ر. ومل يتغر 

أي يشء.”
 وس��جل كوتيني��و )24 عام��ا( - الذي 
انض��م إىل ليفرب��ول يف 2013 - س��تة 
أهداف وصن��ع خمس��ة يف 14 مباراة 

شارك فيها هذا املوسم.
 ويث��ق كل��وب أن كوتيني��و قد يلعب 
دورا خالل مباراة اليوم باس��تاد سانت 

ماري��ز لكنه ليس متأكدا إن كان العب 
منتخ��ب الربازي��ل يس��تطيع التع��ايف 
بعدها للمشاركة ضد مانشسرت يونايتد 

يف الدوري يوم األحد.
 وقال املدرب االملاين “يف هذه اللحظة 
أس��تطيع الق��ول إن��ه م��ن املنطق��ي 
بالنسبة له أن يشارك ضد ساوثامبتون.. 
أن يك��ون موج��ودا يف قامئ��ة املباراة 
وس��رى ما س��يحدث هن��اك.  “إذا مل 
يشارك فأمامنا ثالثة أيام أخرى لتهيئته 

ملواجهة يونايتد.”
 ويحتل ليفرب��ول حاليا املركز الثاين يف 
الدوري برصيد 44 نقطة من 20 مباراة 
بف��ارق خمس نق��اط وراء تش��يليس 

املتصدر. 

كلوب يتمسك بنجمه 
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“BBK” يكافئ الفائز في برنامج تكريم الموظفين
اأق���ام بنك البحرين والكوي���ت “يوم التكرمي” 

ال�شه���ري لالإعالن ع���ن الفائ���ز باجلائ���زة الذهبية 

والف�شي���ة �شمن برنامج تك���رمي املوظفني ل�شهر 

الرئي�ش���ي يف  مق���ره  2016، يف  للع���ام  دي�شم���ر 

املنام���ة.  وك���ّرم الرئي�س التنفي���ذي ريا�س �شاتر 

الفائزة باجلائ���زة الذهبية مرام ولي���د بوعالي من 

املوارد الب�رشية وال�شوؤون االإدارية.

وبذات اليوم قام بتك���رمي الفائزين باجلائزة 

الف�شية اأي�ًشا، وهم: اإبراهيم ال�شعدي واأحمد �شيد 

ن���وار م���ن تقنية املعلوم���ات وح�ش���ني عبداملجيد 

توراين م���ن اخلزين���ة واال�شتثم���ار. ويتما�شى هذا 

الرنام���ج الذي يك���رم ويكافئ كاف���ة املوظفني 

يف البن���ك، م���ع فل�شفته الت���ي تعمل عل���ى حتفيز 

املوظف���ني وزي���ادة انتمائه���م االأمر ال���ذي يعني 

ح�شول العمالء على جتربة م�رشفية اأكرث متيًزا.

“طيران الخليج” تدخل في شراكة مع “البحرين تتسوق” 

3 وزراء يرعون 4 معارض في آن واحد 

“السيارات األوروبية” تطلق أفضل العروض على “رنج روفر”

اأعلن����ت �رشك����ة ط����ران اخللي����ج، الناقلة 

البحري����ن، ع����ن دخوله����ا  الوطني����ة ململك����ة 

يف �رشاك����ة ا�شرتاتيجي����ة م����ع الن�شخ����ة الثالثة 

م����ن مهرج����ان البحري����ن للت�ش����وق “البحرين 

تت�ش����وق”، وذلك يف اإطار دعمه����ا للمبادرات 

املحلية وتاأدي����ة دورها يف ا�شتقطاب املزيد 

من ال�شياح اإىل مملكة البحرين.

ويع���د املهرجان م���ن اأ�شخ���م الفعاليات 

البحري���ن  مملك���ة  م�شت���وى  عل���ى  املقام���ة 

وال�شاعية اإىل اإظهار مكانتها باعتبارها وجهة 

قريبة ومرحبة بالعائالت وذلك بهدف تن�شيط 

قطاع���ي ال�شياحة والتجزئة م���ن خالل تقدمي 

جترب���ة ت�شوق فريدة حافل���ة باملرح واجلوائز 

القيمة ت�شتم���ر على مدار ثالث���ني يوًما خالل 

الفرتة من 19 يناير وحتى 18 فراير 2017.

وقال الرئي�����س التنفيذي لهيئة البحرين 

لل�شياحة واملعار�����س، ال�شيخ خالد بن حمود 

اآل خليف����ة “ن�شكر �رشكة ط����ران اخلليج على 

دعمها للمهرجان للعام الثالث على التوايل، 

من خالل الرتويج  لهذه الفعالية عر قنواتها 

الت�شويقية املختلفة مما يعزز من مكانة هذا 

املهرجان على ال�شعي����د االإقليمي والعاملي 

وي�شجع امل�شافرين عر رحالتها للم�شاركة يف 

املهرجان الرتفيهي العائلي واحل�شول على 

فر�شة الفوز بجوائزه العديدة والقيمة”.

فيم����ا ق����ال الرئي�����س التنفي����ذي ل�رشك����ة 

ط����ران اخللي����ج ماه����ر امل�شل����م: “ي�رشن����ا اأن 

نكون من بني ال�����رشكاء اال�شرتاتيجيني لهذا 

املهرج����ان، وتاأت����ي ال�رشاك����ة يف اإط����ار دعمنا 

للفعالي����ات ال�شياحية واملب����ادرات املوجهة 

نحو االأ�رشة واملقامة بهدف اإنعا�س االقت�شاد 

يف اململكة ب�شفتن����ا الناقلة الوطنية ململكة 

البحرين”.

يرعى وزير الطاقة عبداحل�شني مرزا 

ووزي���رة ال�شح���ة فائق���ة ال�شال���ح ووزير 

املوا�ش���الت واالت�ش���االت كم���ال اأحم���د 

معار����س البحري���ن الدولي���ة 17 والت���ي 

ت�شم���ل: معر�س البحري���ن الدويل للمنزل 

احلديث، ومعر�س البحرين الدويل لل�شحة 

ال���دويل  البحري���ن  ومعر����س  واجلم���ال، 

للتكنولوجي���ا والذي ي�شتمر اإىل 14 يناير 

يف مركز البحرين الدويل للمعار�س. 

التنفي���ذي ملوؤ�ش�شة  الرئي�س  واأعرب 

"فر�ش���ت تارج���ت" يو�ش���ف داوود عن 
خال�س �شكره وتقديره للرعاة على الرعاية 

الكرمي���ة للمعار�س البحرين الدولية 17، 

موؤك���ًدا اأن رعايته���م متثل حاف���ًزا كبًرا 

للموؤ�ش�شة نحو مزيد من العمل واالإجناز يف 

تنظيم املعار�س املتخ�ش�شة التي تعود 

بالنف���ع على االقت�ش���اد الوطن���ي وتعّزز 

من مكانة مملك���ة البحرين واجتماعهم يف 

افتتاح معار�س دولية يف اآن واحد ومكان 

واح���د ميث���ل ق���وة وج���ذب اال�شتثمارات 

وتنمية كل من القط���اع ال�شحي والطاقة 

واملوا�شالت واالت�شاالت.

واأو�ش���ح داوود اأن املعر����س ي�شه���د 

م�شارك���ة كب���رة م���ن ال����رشكات املحلية 

وال�شح���ة  الط���ب  جم���ال  يف  والدولي���ة، 

جم���ال  يف  ي�ش���م  واأي�ًش���ا  واجلم���ال 

التكنولوجي���ا والعق���ارات وامل�شانع كما 

وكل  والديك���ور  املفرو�ش���ات  ي�شم���ل 

ماي�شتلزم املن���زل احلديث وامل�شاركني  

ا، واملتوقع  فيه ما يزيد ع���ن 123 عار�شً

تخ�ش�ش���ات  ل���كل  ال���زوار  اآالف  زي���ارة 

املعار�س، وه���و يقام يف مرك���ز البحرين 

الدويل للمعار�س القاعه )1( من ال�شاعه 

ال�شاع���ه  اإىل  م�شتم���رًّا  �شباًح���ا  العا����رشة 

العا�رشة م�شاًء.

اأعلن����ت �رشك����ة  االأعي����اد،  احتف����االً مبو�ش����م 

ال�شيارات االأوروبية، امل�شتورد واملوزع احل�رشي 

ل�شي����ارات جاكوار الند روف����ر يف مملكة البحرين، 

ع����ن اإطالقه����ا عرو�����س املو�شم املتمي����زة على 

كل م����ن ط����رازي رجن روفر املذهل����ة ورجن روفر 

�شبورت اال�شتثنائية.

وعر مدي����ر عالمة جاكوار الن����د روفر ل�رشكة 

ال�شي����ارات االأوروبي����ة يزي����د م����راد ع����ن خال�س 

متنياته للجميع مبنا�شب����ة العيد املجيد الوطني 

ململكة البحرين و�رشح قائ����الً: “ي�رشين وبالنيابة 

عن �رشك����ة ال�شيارات االأوروبية جاكوار الند روفر 

اأن اأتق����ّدم اإىل �شاح����ب اجلالل����ة املل����ك حمد بن 

عي�ش����ى اآل خليفة، واإىل �شاح����ب ال�شمو امللكي 

االم����ر خليفة بن �شلم����ان واإىل �شاح����ب ال�شمو 

امللك����ي االأمر �شلم����ان بن حم����د اآل خليفة واإىل 

حكوم����ة و�شعب مملكة البحري����ن مبنا�شبة العيد 

الوطني املجيد”.

واأ�ش����اف م����راد بقول����ه “مبنا�شب����ة مو�ش����م 

االأعي����اد، بادرن����ا يف �رشك����ة ال�شي����ارات االأوروبية 

بتق����دمي هذا العر�س املذهل، وذلك من منطلق 

روؤيتنا باأنه الوقت املث����ايل ملنح زبائننا الكرام 

فر�شة متمي����زة تقربهم اأكرث من �����رشاء واإمتالك 

�شيارتي رجن روفر ورجن روفر �شبورت”. 

وت�شتمر هذا احلمل����ة اال�شتثنائية حتى ليلة 

راأ�����س ال�شن����ة امليالدية، وتق����دم للعمالء ميزات 

ا تبداأ من 5 �شنوات �شماًنا جمانيًّا، و5  م����ة جدًّ قيِّ

�شنوات خدمات �شيانة جمانية اإ�شافَة اإىل خدمة 

م�شاعدة عل����ى الطريق على مدار ال�شاعة ملدة 5 

�شن����وات، وت�شجيل جم����اين.  واأ�شاف “ن�شتهدف 

مببادرتنا ه����ذه العمالء اجل����دد الذين يتطلعون 

ل�رشاء اإح����دى هاتني املركبت����ني واحل�شول على 

اأك����ر ع����دد م����ن املمي����زات باأقل كلف����ة ممكنة، 

وكذل����ك ن�شعى ع����ر هذه العرو�����س اإىل توطيد 

العالقة مع جميع عمالئنا الدائمني ونيل ر�شاهم. 

ونتطل����ع قدًم����ا لتحقي����ق الدرج����ة املاأمول����ة من 

التفوق للعمالء اإ�شاف����ًة اإىل االرتقاء مب�شتويات 

اأعلى يف جمال خدمة زبائننا االأوفياء”.

“إبراهيم خليل كانو” ترعى حفل العيد الوطني الياباني

“فيرست موتورز” ترعى حفل “مستاني”

قام���ت �رشك���ة اإبراهيم خلي���ل كانو، 

تويوت���ا  ل�شي���ارات  احل����رشي  الوكي���ل 

ولكز����س يف مملك���ة البحري���ن، برعاي���ة 

حف���ل اال�شتقبال الذي اأقامت���ه ال�شفارة 

اليابانية يف فندق ريتز كارلتون البحرين 

مبنا�شبة العيد الوطني الياباين. 

وت�شمنت الفعالي���ة اأي�ًشا االحتفال 

بعيد املي���الد الثال���ث والثمانني جلاللة 

االأمراط���ور الياب���اين اأكيهيت���و، والذي 

تقل���د عر����س االأمراطوري���ة من���ذ العام 

.1989
و����رشح ال�شف���ر الياب���اين يف مملكة 

البحري���ن كيو�ش���ي اأ�شاكو قائ���ال “نحن 

ن�شع���ر بتقدير بال���غ للدع���م املتوا�شل 

الذي تقدم���ه �رشكة اإبراهي���م خليل كانو 

الحتفاالتنا بعيد ميالد جاللة االأمراطور، 

كم���ا ي�رشن���ا التع���اون م���ع ه���ذه ال�رشك���ة 

املرموقة يف املجاالت كافة”.

ويف �شي���اق االأم�شي���ة عر�ش���ت �رشكة 

اإبراهي���م خلي���ل كان���و اأح���دث موديالت 

 ،GS F لكز����س  الفاخ���رة،  �شياراته���ا 

تتمت���ع  والت���ي  الفعالي���ة،  ل�شي���وف 

مبزي���ج ا�شتثنائي م���ن الفخام���ة واالأداء 

االأ�شطوري يف اإط���ار ت�شميم بالغ االأناقة 

يت�شم بالر�شاقة واالن�شيابية، كما تتميز 

مبحرك V8 �شعة 5،0 لرتات ويولد قوة 

471 ح�شان���ا، باالإ�شافة اإىل نظام حتكم 
متطور ي�شمن قوة كب���ح مثالية حتى يف 

املنعطفات احلادة.

الفعالية ممثلني  وتف�شل بح�ش���ور 

ع���ن ال�شف���ارة اليابانية و�رشك���ة اإبراهيم 

خلي���ل كان���و، اإىل جان���ب نخبة م���ن كبار 

العام���ة  وال�شخ�شي���ات  امل�شوؤول���ني 

واملواطنني اليابانيني.

موت���ورز،  �رشك���ة فر�ش���ت  اأعلن���ت 

الوكي���ل وامل���وزع احل����رشي ل�شي���ارات 

هيونداي يف مملكة البحرين، عن رعايتها 

للحف���ل املو�شيقي “يه �ش���ام م�شتاين” 

الذي اأُقي���م موؤخًرا يف قاع���ة االحتفاالت 

التابعة للنادي الهندي مبدينة املنامة. 

واأقي���م احلفل املو�شيق���ي العائلي 

يف ذك���رى املو�شيق���ار الكب���ر كي�ش���ور 

كوم���ار ومتّي���ز بح�ش���ور نخبة م���ن اأملع 

املطربني واملطرب���ات يف عامل الفن من 

�شمنه���م راجي�س اآي���ر، و�شيبي اأنتوين، 

ورجاالك�شمي، ون�شيب���ة، وبقيادة رفيق 

فاداكارا للفرقة املو�شيقية. 

وج���اء احلفل لُيعزز م���ن جهود �رشكة 

فر�شت موتورز احلثيث���ة للتوا�شل مع 

كافة اأطياف املجتمع يف مملكة البحرين، 

وكب���ادرة �شك���ر وتقدير جلمي���ع العمالء 

عل���ى ثقته���م الرا�شخ���ة بال�رشك���ة طوال 

االأعوام املا�شية.

و�رشح املدير العام اإح�شان �شي�شتي 

فر�ش���ت  �رشك���ة  ع���ن  “نياب���ة  قائ���اًل: 

موت���ورز، اأود اأن اأعر عن خال�س �رشورنا 

واعتزازن���ا برعاية ه���ذا احلدث املهم يف 

الن���ادي الهندي مبملكة البحرين. وياأتي 

اهتمامنا بهذا احلفل تعبًرا عن امتناننا 

الختي���ار عمالئنا م���ن �شت���ى اجلن�شيات 

القتناء �شياراتن���ا والتجوال بها يف اأنحاء 

اململكة”. 

“ا�شته���ر املو�شيقار  واأ�شاف قائالً 

كي�ش���ور كوم���ار باأعمال���ه امُللهمة حيث 

ا جلمي���ع االأجيال.  ���ا قّيمًّ خّل���ف اإرًث���ا فنيًّ

وتبنى ه���ذا الفنان العظيم خالل تاريخه 

الت���ي  ذاته���ا  والفل�شف���ات  املفاهي���م 

نوؤم���ن بها يف �رشك���ة فر�ش���ت موتورز، 

ومنه���ا التمّيز يف جمي���ع جوانب خدماتنا 

ومنتجاتن���ا واإجناز م�شاريعن���ا الريادية، 

واتب���اع نهٍج ثاب���ت يف تق���دمي االأف�شل 

دوًم���ا لعمالئن���ا مم���ا ي�شاه���م دائًم���ا يف 

قط���اع  يف  الرائ���دة  مكانتن���ا  توطي���د 

ال�شيارات مبملكة البحرين. ناأمل اأنه قد 

حاز احلفل على اإعج���اب جميع احل�شور، 

ونتطل���ع ُقدًم���ا اإىل رعاي���ة العدي���د من 

املنا�شبات االأخ���رى العام املقبل والتي 

من �شاأنها اأن تعمل على ت�شليط ال�شوء 

على م���دى ت�شوقنا لتق���دمي كافة �ُشبل 

الدعم لها”.

إعداد: هبة محسن
األربعاء 11 يناير 2017  
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العدد 3011  21 heba.mohsen@albiladpress.comملتقى األعمال

• يو�شف داوود	
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 É¡fCG ¿Éeó«c ∫ƒ```μ«f á«ŸÉ©dG áªéædG äó```cCG

 ºZôdG ⋲∏Y ,2017 ΩÉ©dG ‘ πØW ÜÉ‚EG ‘ ÖZôJ

 Ú∏ØW »æÑàH â```eÉbh Ú```∏ØW âÑ‚CG É```¡fCG øe

 kÓeÉM íÑ°UCG ¿CG ⋲```æ“CG” :∫ƒμ«f â```dÉbh  . ø```jôNBG

 ,…ôªYh »JÉ«M áMôa ºg ∫É```ØWC’G ¿C’ ;2017 ‘

 á∏«W ¬à≤≤M »```àdG AÉ«```°TC’G πc øe ºZôdG ⋲```∏©a

 π©Lh ¢ù«FôdG A»```°ûdG ƒg áeƒeC’G ¿CG ’EG ..»JÉ«M

 ”. ¥ÓWE’G ⋲∏Y π°†aCG »JÉ«M

وم
ّنج

م ال
غرا

ست
ان

 k ÉfƒæY ¿Éμa  "Iô```cGòdG ‘ ôØM"  ``dG ¿Éc º```FGódG ¬```fÉgQ

  á«∏«μ°ûàdG ¿ƒæØ∏d øjôëÑdG á«©ªL ‘ ,íààaG …òdG ¬°Vô©Ÿ

 äGRGƒ÷Gh á«°ùæ÷G ¿hDƒ°ûd á«∏NGódG IQGRh π«ch ájÉYQ â–

 á«∏«μ°ûàdG ¿ƒæØ∏d øjôëÑdG á«©ª÷ …ôîØdG ¢ù«FôdG áeÉbE’Gh

.áØ«∏N ∫BG áØ«∏N øH ó°TGQ ï«°ûdG

 ÚH h ±ƒ°üàdG á```dÉM π«μ°ûJ ‘ …ô``` qØædG á```ZÓH ÚÑa

 ä’É¨à°TG âfÉc ¿ƒ```∏dG ähÈLh É¡àYGôHh á```«æ≤àdG Iƒ```£°S

 â¨«°U ¬jód á```Mƒ∏dÉa ,º«MôdGóÑY ∫É```ªL »æjôëÑdG ¿É```æØdG

 êÉàf áWÉ°ùÑHh É¡fC’ ,…OÉ«àYG ƒg É```Ÿ RhÉéŸG ⋲æ©ŸG ∂dòH

 ¢SÉ°ùME’G h áaô©ŸÉH á```∏°üàŸG áHôéàdG ºcGôJh AÉæÑdG ∂```dP

 ™£≤dG ∂∏J ∫ÓN øe ¢Vô©ŸG IQƒ°U πªàμàd .™«aôdG »æØdG

 ,áæJÉØdG Iƒ```°ù≤dG h áaôé©dÉH É```¡àeÉN º°ùàJ »```àdG á```«àëædG

 ¿CÉH á∏«Øc âfÉc õ```fhÈdG áeÉN øe á∏μ°ûŸG π```«ÿG á©£≤a

 π«ÿG ôaGƒM ™bh ¿CÉμd ,¬à∏«fl òë°T ⋲∏Y É¡d »≤∏àŸG ºZôJ

 ÉæŸGƒY QÉ«¡fG ádÉM ≥Ñ°ùj …òdG è«é°†dG ∂dP ájÉμM â```ëæJ

 ∞«æL ‘ º«≤ŸG »ÁOÉcC’Gh ¿ÉæØdG øμj ⁄ Gò¡d  .á«fÉ°ùfE’G

 øY ¬ãjóM ‘ ó```©àÑ«d ,»ÑjO É```æM ⋲°ù«Y Qƒ```àcódG Gö```ùjƒ°S

 ‘ ôØM  ¢Vô©e øY çó```– ó≤a ,¥É«°ùdG Gòg øY ¢```Vô©ŸG

 πc ÚH º«ªM ‹ÉªL ´GöüH ¬Ñ°TCG ¬fCÉH º```«MôdG óÑ©d  IôcGòdG

 á°SQóe QhòL ‹EG Oƒ```©J »àdG ⋲æ©ŸGh πμ```°ûdGh ¢üædG ø```e

 ™°†J ,áæ«àe Iö```UÉ©e á¨dh äGhOCÉH øμdh ,á```«Hô©dG áKGó◊G

 ,øØdG ‘ åjó◊Gh ö```UÉ©ŸG ∫ƒM ¢```TÉ≤ædG õcôe ‘ ¬```dÉªYCG

 »μ«àμdÉjO ¢†bÉæJh ,‹ÉªL ºZÉæJ ‘ á¨∏dGh äGhOC’G å```«M

 ,QÉëHh ¿ÉæØc ¬JÉ«M Ú```H §HôJ »àdG áeó≤ŸG ™```«°VGƒŸG ‘

 äÉaÉ≤ãdG ‘ ⋲æ©ŸG øY ÉãMÉH »Hô©dG ôëÑdG ¥ÉªYCG ‘ ¢Uƒ¨j

 .á«fÉ°ùfE’G äGQÉ°†◊Gh

 É°üfh É£N ,IÉ```«◊G ‘ ¢û≤æj ∫GR Ée º«MôdG ó```ÑY ∫ÉªL

 øØdGh ájöüÑdG á«Hô©dG áaÉ≤ã∏d √õ‚G Ée πªLCG Ωó```≤jh Éfƒdh

 êQÉN ,ájQƒKh Iõ«‡ ô¶f á¡Lh ‘ ö```UÉ©ŸG åjó◊G »Hô©dG

.ácÉcôdGh äGQÉ©°ûdG

 ábRC’G ¥É```ªYCG ‘ ¢Uƒ¨j å```MÉHh ¢Sôªàe ±RÉ```Y ƒ```¡a

 ∫ƒ≤jh ≥ØædG ôNBG øe »JB’G IQÉ°ûÑdG Aƒ°V ,Aƒ°†dÉH Éæd »JCÉ«d

 π°UCG ƒg ´GóH’G ‘ ΩGõàd’G ¿CGh ,∫Éª÷Gh IÉ«◊G ƒg øØdG ¿CG

.IQƒ£°SC’G ájGóHh ájÉμ◊G

BUZZ 
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”غولدن غلوب“ 2017 

 ”موناليت“ أفضل فيلم درامي و7 جوائز لـ ”ال ال الند“
 Ú```©HÉàŸG Ö```∏ZCG  ø```e  É```©bƒàe ¿Éc É```ªc

 »≤«°SƒŸG º∏«ØdG í°ùàcG ,⁄É```©dG ∫ƒM Éªæ«°ù∏d

 Üƒ∏Z ¿ódƒ¨dG õ```FGƒL ™```jRƒJ πØM “ó```f’ ’’”
 π°†aCG õFGƒL É```¡æ«H øe õFGƒL 7 ⋲```∏Y ¬```dƒ°üëH

 º∏«ØdG ≥≤ëj Gò¡Hh ,á∏ã‡h πã‡h êGôNEGh º∏«a

 ,É«°SÉ«b GRÉ‚EG QÉμ°ShCÓd Iƒ≤H ¬≤jôW ≥°ûj …òdG

 .õFGƒ÷G øe Qó≤dG Gò¡H º∏«a RÉa ¿CG ≥Ñ°ùj ⁄ PEG

 á£HGQ É```¡ëæ“ »àdG õ```FGƒ÷G √òg πμ```°ûJh

 º°SƒŸ É```ëààØe ,á«ÑæLC’G á```aÉë°ü∏d Ohƒ```«dƒg

 IOÉY πã“ Éªc ,ΩÉ©dG ™∏£e á«FÉªæ«°ùdG õ```FGƒ÷G

 õFGƒL πØM ‘ Ωó```≤àà°S »àdG ΩÓaC’G øY Gö```TDƒe

.πÑ≤ŸG ô¡°ûdG ôNGhCG ø∏©J »àdG QÉμ°ShC’G

 “óf’ ’’ ” º∏«a É¡«∏Y π```°üM »àdG õFGƒ÷G

:‹ÉàdÉc »g

 º```∏«ØdG  á```Äa  ‘  º```∏«a  π```°†aCG  Iõ```FÉL  ‐

 ¿É«e nO ,¬```Lôfl ∫Éfh …ó```«eƒμdG hCG »```≤«°SƒŸG

.∫RÉ°ûJ

 ƒjQÉæ«°S π```°†aCGh êGô```NG π°†aCG É```JõFÉL ‐

.»∏°UCG

 º```∏«a ‘ π```ã‡h á```∏ã‡ π```°†aCG É```JõFÉL*

 ¿ƒ```à°S É```ÁCG Ú```ªéæ∏d »```≤«°Sƒe hCG …ó```«eƒc

.≠æ«dRƒZ ¿ÉjGQh

 IõFÉ÷G É¡ª∏°ùJ ó```æY ¿ƒà°S á∏ãªŸG âdÉbh

 ‘ á«ªgCG AÉ«°TC’G ÌcCG øe ¿ÉÄ«°T ´GóH’Gh πeC’G”
 hCG ,¬¡LƒH ÜÉÑdG πØbCG ´óÑe …C’ (∫ƒbCG)h ,⁄É©dG

 ,ÉfÉ«MG ΩÓ°ùà°S’ÉH ô©°ûj ¿Éμe …CG ‘ ¢üî°T …CG

 ¢Vƒ¡æ∏d º```¡°ùØfCG ‘ IQó```≤dG ¿hó```éj º```¡æμd

.“ºμ©e (RƒØdG) Gòg ∑QÉ°TG :Éeób Ò°ùdGh

 ∞dDƒŸ ájôjƒ°üJ ⋲≤«°Sƒe π```°†aCG IõFÉL ‐

 õJGƒg Ï°SÉL º∏«ØdG ⋲≤«°Sƒe

 ∂```«°SÉH »```éæ«Ñd á```«æZG π```°†aCG Iõ```FÉL ‐

.“ΩƒéædG áæjóe” ∫ƒH Ï°SÉLh

 ÒHƒg π«HGõjEG á```«°ùfôØdG á```∏ãªŸG â```ëæeh

 áÄa ‘h ,»```eGQO º∏«a ‘ á```∏ã‡ π```°†aG Iõ```FÉL

 “ô```ª≤dG Aƒ```°V” º```∏«a ∫É```f ,á```«eGQódG ΩÓ```aC’G

.»eGQO º∏«a π°†aCG IõFÉL (âjÓfƒe)

 …hP øe "»∏ãe" ÜÉ°T á°üb º```∏«ØdG Ωó≤jh

.»eÉ«e ‘ Ò≤a »M ‘ CÉ°ûæj AGOƒ°ùdG IöûÑdG

 π°†aCG IõFÉéH ∂«∏aCG »°ù«c πãªŸG êƒJ Éªc

 .(»°S GP …ÉH Î°ù°ûfÉe) º∏«a ‘ √QhO øY πã‡

 öSÉÿG ¿ƒ```μj ¿CG ø```e º∏«ØdG Rƒ```ØdG Gòg ò```≤fGh

 6 π«æd Éë°Tôe ¿Éc »```àdG õFGƒ÷G √òg ‘ È```cC’G

.É¡æe

 ÒHƒg π«HGõjEG á```«°ùfôØdG á```∏ãªŸG â```ëæeh

 »g º∏«a øY »eGQO º∏«a ‘ á∏ã‡ π°†aCG IõFÉL

 É°†jG ∫Éf …òdG ,øaƒgô na ∫ƒ```H êôîª∏d “Elle ”
.»ÑæLCG º∏«a π°†aCG IõFÉL

 »FÉªæ«°S π```ã‡ π°†aCG Iõ```FÉL â```ëæe Éªc

 º```∏«a  ø```Y  ¿ƒ```°ùfƒL‐Qƒ∏jÉJ  ¿hQB’  ó```YÉ°ùe

 IõFÉLh ,OQƒ```a ΩƒJ êôîª∏d “á```«∏«d äÉ```fGƒ«M”
 øY õØjO ’ƒ```«a á∏ãªª∏d IóYÉ°ùe á```∏ã‡ π°†aCG

.ø£æ°TGh ∫õæjO êôîª∏d “QGƒ°SCG” º∏«a

 π```°üM ,á```«fƒjõØ∏àdG  ∫É```ªYC’G  õ```FGƒL  ‘h

 π°ù∏°ùe π```°†aCG Iõ```FÉL ⋲∏Y “êÉ```àdG” π```°ù∏°ùe

 áªî°†dG á«fƒjõØ«∏àdG äÉLÉàfE’G øe ƒgh ,»eGQO

 ¬```«æL  ¿ƒ```«∏e  100  ¤EG  ¬```à«fGõ«e  â```∏°Uh  PEG

.»æ«dÎ°SG

 …ƒa Ò∏c á```«fÉ£jÈdG á∏ãªŸG â```ëæe óbh

 ‘ á«fÉãdG å```«HGõ«dG á```μ∏ŸG QhO äó```°ùL »àdG

.»eGQO π°ù∏°ùe ‘ á∏ã‡ π°†aCG IõFÉL π°ù∏°ùŸG

 π```°ù∏°ùe ‘ π```ã‡ π```°†aCG Iõ```FÉL â```fÉch

 øY ¿ƒà°ùdó«g ΩƒJ Ö«°üf øe Ò°üb ÊƒjõØ∏J

 êÉàfG øe ƒgh “»∏«∏dG ôjóŸG” π```°ù∏°ùe ‘ √QhO

.á«fÉ£jÈdG áYGPE’G áÄ«g

 É¡JGP áÄØdG ‘ á```∏ã‡ π°†aCG IõFÉL âëæeh

 É«°SQÉe á≤≤ëŸG QhO É¡FGOCG ø```Y ¿ƒ°ùdƒH √QÉ°ùd

 ‘ IÒ¡°ûdG ¿ƒ°ùÑª«°S »```L hCG á```«°†b ‘ ∑QÓc

 »L hCG ó```°V Ö©°ûdG” π```°ù∏°ùe ‘ 1995 ΩÉ```©dG

.“¿ƒ°ùÑª«°S

 ácôëàe Ωƒ°SQ º```∏«a π°†aCG IõFÉL â```ÑgPh

 èjQh OQGƒg ¿hôjÉH ÚLôîª∏d “É«HƒJhR” º∏«Ød

.Qƒe

 Golden Globe Award Iõ```FÉL Èà©Jh

 ΩÓ```aCÓd  á```jƒæ°S  á```«cÒeCG  õ```FGƒL  á```Yƒª›

.¿ƒjõØ∏àdGh

 á```£HGQ  á```£°SGƒH  1944  ΩÉ```©dG  ‘  äCGó```H

 á```Yƒª› »```gh á```«ÑæLC’G á```aÉë°ü∏d Ohƒ```«dƒg

 áj’ƒH Ohƒ```«dƒg ‘ ¿ƒ∏ª©j Ö```fÉLCG Ú```«aÉë°U

 ∫ÉªYCÓd ≥```HÉ°ùdG ‘ õFGƒ÷G â```fÉc .É```«fQƒØ«dÉc

 âëÑ°UCG 1956 ΩÉ```©dG ò```æe øμdh ,á```«FÉªæ«°ùdG

.á«fƒjõØ∏àdG ∫ÉªYCÓd k É°†jCG ´RƒJ

QÉëÑdG ¥QÉW

بين بالغة النّفري وسطوة التقنية وجبروت اللون بين بالغة النّفري وسطوة التقنية وجبروت اللون 

”حفر في الذاكرة“ معرض للبحريني عبدالرحيم”حفر في الذاكرة“ معرض للبحريني عبدالرحيم

 •πμ°ûdGh ⋲æ©ŸG ‘ ójó÷G Ëó≤J ‘ ôgÉe πμ°ûHh í‚



23

(17111434 :¢ùcÉØdG  ‐ 17111432 ÖàμŸG : ™jRƒàdGh äÉcGÎ°T’G)              (17580939 :¢ùcÉa  ‐  39615645  ‐  32224492 :∫É≤ædG , 17111508 ‐ 17111501 :ÖàμŸG) : äÉfÓYE’G º°ùb              (17111479 :äÉYƒæŸG º°ùb)  :π°UGƒà∏d         

 á```¡jóÑdG á```YöS ‘ ∂```Jqƒb ø```ªμJ  

.´ÉæbE’G ⋲∏Y IQó≤dGh

 òNCÉJ ¿G º```¡ŸG  QÉμ```aCÉH êô```îJ ób

.π«°UÉØàdG πc QÉÑàY’G Ú©H

 ∂```àbÓY  »```ª–  ¿CG  ó```«ØŸG  ø```e

.Ωƒ«dG ∂jöûdÉH

 ábÓY CÉ°ûæJ ó≤a Ö◊Gh ∞¨°ûdG Ωƒj ¬```fEG

.AGQò©dG ó«dGƒe óMCG ÚHh ∂æ«H

 OGOõJh πcÉ°ûŸG ™«ªL ⋲```∏Y Ö∏¨àJ

.ábÉ£H ô©°ûàa kÉWÉ°ûf

 ÌcCG ¿ƒ```μàd IôgÉX kGOƒ```¡L ∫ò```ÑJ

.∂jöûdG ™e kÉfhÉ©J

 ¢SÉædG ⋲∏Y ÌcCG íàØæJ »μd ⋲©°ùJ

.ÜÉéYE’G ∂d ¿ƒæμj øjòdG

 áeÉbEGh ¢VhÉØàdG ∂«∏Y π¡°ù«°S

.ôªãeh AÉqæH QGƒM

 ∂æe Ö∏£j ºgóMCG ™e k ÉHQÉ≤J ¢û«©J

.ójõŸG ∂ëæÁh Ö◊G

 ¤EG  á```FQÉW ±hô```X ∂```©aóJ É```ÃQ

.¢†jôe áë°üH ΩÉªàg’G

 ¤EGh  á```jó°ù÷G  á```MGôdG  ¤EG  ó```ªYG

.∂æY •ƒ¨°†dG ∞«ØîJ

 ,Ée o É```©LGôJ ¬```LGƒJ ¿CG ø```μªŸG ø```e

.á£∏°S ™e kÉYGõfhCG
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 الفيلم السعودي ا
مارتي ”بالل“ ... 
ا�وسكار وتصحيح ا�فكار!

 QÉμ°ShC’G ΩÉàN ¤G É```«dÉM Iƒ≤H ¬≤jôW “∫Ó```H” º∏«a ≥°ûj

 IôeÉ¨e IQÉKEG º∏«Øc ∞æ°üj OÉ©HC’G á«KÓK ácôëàe Ωƒ°SQ º∏«Øc

 …òdG »cÒeC’G ™ªàéŸG ¬```aGó¡à°S’ ájõ«∏‚E’G á¨∏dÉH »```îjQÉJ

 ∫ÓN øe ΩÓ°SE’G ø```Y áë«ë°üdGh á```≤«bódG äÉeƒ∏©ª∏d ô```≤àØj

 QÉÑc óMCG ó```Ñ©dG ¿ƒ```μj ¿CG øμÁ ∞```«ch ,ìÉHQ ø```H ∫ÓH á```°üb

 ¬«∏Y ˆG ⋲∏°U) ó```ªfi »ÑædG áHÉë°U ºgCGh ΩÓ```°SE’G äÉ«°üî°T

 á«cÎdGh á«°ùfôØdGh á```«Hô©dG ¤EG ¬àé∏HO º```àj ±ƒ°Sh (º```∏°Sh

 . á«æ«°üdGh

 ∫ÓH »HÉë°üdG ΩÓ°SE’G »Ñf ¿PDƒe IÒ°S »μëj “∫ÓH” º∏«a

 h ,áμe ‘ ¬àjOƒÑYh ¬eÓ°SEG á°üb ⋲∏Y Aƒ°†dG §∏°ùjh ,ìÉHQ øH

 ¬à≤«≤°Th ƒg ¬aÉ£àNG ” …òdG ∫ÓH »Ñ°üdG ∫ƒM çGóMC’G QhóJ

 ,º∏¶dGh ™°û÷G É¡«a ¬LGƒ«d Üô©dG IôjõL ¢VQCG ¤EG á°ûÑ◊G øe

 ájOƒÑ©dG ¢```†aôd k É«dÉY ¬Jƒ°U ™```aQ ¬àdƒ£Hh ¬àYÉé°ûH ¬```fCG ’EG

 áHGôb º∏«ØdÉH ¢UÉÿG ƒjQÉæ«°ùdG ⋲```∏Y πª©dG ¥ô¨à°SG  . º∏¶dGh

 88 ⋲∏Y …ƒàëj Éªc ,äGƒæ°S 3 ƒëf ‘ √ò«ØæJ ”h ,äGƒ```æ°S7
 ≥jó°üdG ôμH »```HCG πãe áHÉë°üdG øe Oó```Y º¡æ«H øe á```«°üî°T

 øe º∏«ØdG èàfCG  . ¢UÉbh »HCG øH ó```©°Sh Ö∏£ŸG óÑY øH IõªMh

 ,‘’BG ΩGQƒ```N êôîŸG ¬LôNCGh ,â```æª«JÎfG ¿ƒ```LQÉH ácöT π```Ñb

 »cÒeC’G πãªŸG ™e ¿hÉ©àdÉH ,∫É```ªL øÁCG ¬éàfCGh ¬°üf Öàch

.»JGQÉeEG / …Oƒ©°S êÉàfEG ƒgh å«ª°S πjh

 • ájô£≤dG áfÉæØdG âdÉb 

 ‘ πNóà°S É¡fG iƒ‚

 ôjƒ°üJ ™bƒe πÑ≤ŸG ôjGÈa

 “∂jöûdG” ¿Gƒæ©H π°ù∏°ùe

 Ωƒ‚ øe áÑîf ÖfÉL ¤G

 è«∏ÿG
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ت�صدر عن دار البالد لل�صحافة والن�رش والتوزيع 

  للتوا�صل مع ق�صم العالنات : املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645   -   فاك�س: 17580939            ال�صرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434

تطبع يف موؤ�ص�صة الأيام للن�رش

اإدارة التحرير: تلفون: 17111444 - 00973 فاك�س: 17111467 - 00973  �س.ت:67133 - �س.ب : 385

الفجر: 05:03
الظهر: 11:45 
العصر: 02:44

المغرب: 05:04
العشاء: 06:36

اإلزام م�سلمتني بـ “ال�سباحة املختلطة” 
ق�ص���ت املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�صان اأم�س الثالثاء بخ�صو�س زوجني م�صلمني منعا 

ابنتيهم���ا من امل�صاركة يف درو����س �صباحة خمتلطة لأ�صباب ديني���ة يف �صوي�رشا اأن لي�س لهما 

احلق يف عمل ذلك.

وه���ذا احلكم ه���و الأول فيما يتعلق مب�صاألة املعتقدات الديني���ة عندما ت�صطدم بقواعد 

مدر�صي���ة، حي���ث الريا�صة - التي تت�صمن يف هذه احلالة ك�صف���ا لبع�س اأجزاء اجل�صم وتغيري 

املالب�س - هي جزء من الأن�صطة الإلزامية.

وقال���ت املحكمة اإن الأن�صط���ة املدر�صية مبا يف ذلك الريا�ص���ة تفوقت على املعتقدات 

الديني���ة ل�صيما بعد اأن �صعت املدر�صة لتهدئة خم���اوف الزوجني باملوافقة على اأن ترتدي 

الفتاتان “البوركيني” وهو زي �صباحة يغطي اجل�صد باأكمله.

وُرفع���ت الق�صي���ة اإىل حمكمة احلقوق ومقرها مدينة �صرتا�صب���ورج يف �رشق فرن�صا عندما 

رف����س الزوجان، وهم���ا تركيان، قرارا �صوي�رشي���ا بفر�س غرامة عليهم���ا قدرها 1400 فرنك 

�صوي�رشي )1380 دولرا(؛ لأنهما مل يحرتما قواعد املدر�صة.  

براد وجويل.. طالق بعيًدا عن العيون

درا�سة: التدخني يكلف العامل اأكرث من تريليون دوالر �سنوًيا
اأفادت درا�صة اأعدتها منظم���ة ال�صحة العاملية 

واملعهد الوطن���ي الأمريكي لل�رشط���ان ون�رشت ام�س 

الثالث���اء باأن التدخني يكلف القت�صاد العاملي اأكرث 

م���ن تريليون دولر �صنويا واأن ع���دد من تودي هذه 

الع���ادة ال�صيئ���ة بحياته���م �صريتفع مبق���دار الثلث 

بحلول العام 2030.

الإي���رادات  التدخ���ني بكث���ري  وتف���وق تكلف���ة 

العاملية لل�رشائب على التب���غ والتي قدرتها منظمة 

ال�صح���ة العاملية بنح���و 269 مليار دولر يف العامني 

2013 و2014.
وقال���ت الدرا�صة “م���ن املتوق���ع اأن يزيد عدد 

الوفي���ات املرتبطة بالتدخني م���ن نحو �صتة ماليني 

حالة وفاة �صنويا اإىل نحو ثمانية ماليني وفاة �صنويا 

بحل���ول الع���ام 2030، و�صيك���ون اأك���رث م���ن 80 % 

م���ن هذه الوفي���ات يف البلدان منخف�ص���ة ومتو�صطة 

الدخل”.

ويقول خرباء �صح���ة اإن التدخني هو اأكرب �صبب 

للوفاة ميكن الوقاية منه على م�صتوى العامل.

واأ�صاف���ت الدرا�ص���ة التي راجعه���ا اأكرث من 70 

خب���ريا يف العل���م اأن التدخني “م�ص���وؤول على الأرجح 

عم���ا... يزيد على تريليون دولر من تكاليف الرعاية 

ال�صحية والإنتاجية املهدرة �صنويا”.

وق���ال التقري���ر ال���ذي ج���اء يف 688 �صفحة اإن 

من املتوق���ع اأن ت�صتم���ر التكالي���ف القت�صادية يف 

الزي���ادة، واإنه عل���ى الرغم م���ن اأن احلكومات لديها 

اأدوات لتقلي�س ا�صتخدام التبغ والوفيات املرتبطة 

ب���ه فاإن معظمها تقاع����س اإىل حد بعيد عن ا�صتخدام 

تلك الأدوات بكفاءة.

واأ�ص���اف التقري���ر “خم���اوف احلكوم���ات من اأن 

يك���ون للرقابة على �صناعة التبغ تاأثري معاك�س على 

القت�ص���اد ل تربره الأدلة. العل���م وا�صح. حان وقت 

التحرك”.

خ�سر 1.4 مليار دوالر 

يف 24 �ساعة
الياب���ان  يف  رج���ل  اأغن���ى  فق���د 

)تادا�ص���ي يان���اي( نحو 1.4 ملي���ار دولر 

م���ن ثروت���ه موؤخرا بعدم���ا هبط���ت اأ�صهم 

�رشكت���ه املتخ�ص�ص���ة يف جت���ارة املالب����س 

ب�ص���كل كب���ري. ووفق���ا ملوؤ����رش “بلومربغ” 

للملياردي���رات حول الع���امل، فقد هبطت 

اأ�صهم �رشكة “يوين كلو” بن�صبة 6.7 % يف 

24 �صاع���ة فقط، ليعاين م���ن اأ�صواأ خ�صارة 
و�ص���ط الأثري���اء ال����500 املتواجدي���ن يف 

قائم���ة املوؤ����رش. وت�صببت خ�ص���ارة ياناي، 

الت���ي تقدر ثروت���ه ب�17 ملي���ار دولر، يف 

هبوط���ه 6 مراكز ليحت���ل املرتبة 44 على 

قائمة اأثرياء العامل.

�سناب �سات “ي�ستقر” 

يف لندن
ق���ال تطبي���ق التوا�ص���ل الجتماع���ي 

“�صن���اب �ص���ات” اإن���ه اخت���ار لن���دن مقرا 
لأن�صطت���ه الدولي���ة يف اقرتاع اآخ���ر بالثقة 

على جدارة بريطانيا التكنولوجية يف وقت 

تتاأه���ب فيه لندن لالنف�ص���ال عن الحتاد 

الأوروبي.

و�صي�صجل تطبيق الرتا�صل الفوري - 

الذي ي�صتخدمه يوميا 150 مليون �صخ�صا 

ح���ول الع���امل - يف بريطاني���ا كل مبيعاته 

املحلي���ة وكذلك املبيع���ات يف دول اأخرى 

لي����س له بها كيان حملي بدل من متريرها 

ع���رب دول تفر�س �رشائ���ب منخف�صة مثل 

ايرلندا ولوك�صمب���ورج مثلما تفعل بع�س 

�رشكات التكنولوجيا الأمريكية الأخرى.

راهب ينتحر حرًقا 

ب�سبب ن�ساء املتعة
ت���ويف راهب ب���وذي ك���وري جنوبي بعد 

اأي���ام من اإ�رشام الن���ار يف نف�صه احتجاجا على 

اتفاق ب���الده مع اليابان ب�ص���اأن ن�صاء املتعة 

الكوريات يف زمن احل���رب، وفقا مل�صت�صفى 

يف �ص���ول اأم����س الثالث���اء. واأ�صع���ل الراهب، 

البال���غ م���ن العمر 64 عام���ا، الن���ار يف نف�صه 

يوم ال�صب���ت املا�صي يف مظاهرات مناه�صة 

للرئي�صة بارك كون هيه. ويف دفرت مالحظاته، 

ال���ذي عرث علي���ه يف م���كان احل���ادث، انتقد 

الراه���ب اتفاق بارك بالع���ام 2015 لت�سوية 

اأزم���ة ن�ص���اء املتع���ة الكوري���ات اجلنوبيات 

الالت���ي اأجربن على ممار�صة اجلن�س مع جنود 

ياباني���ني باحلرب العاملية الثانية يف مقابل 

اعتذار رئي�س وزراء اليابان والتعهد بتوفري 

تعوي�صات مباليني الدولرات.

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

األخيرة
مواقيت 
الصالة

اأعلن جنما هوليوود اأجنلينا جويل وزوجها براد بيت، يف بيان اأذاعته �صبكة )�صي.

اإن.اإن( التلفزيوني���ة، اأنهم���ا �صيلجاآن اإىل قا�س خا�س لإبق���اء م�صاألة طالقهما بعيدا 

ع���ن اأعني النا�س. واأ�ص���اف البيان، يوم الثنني، اأن النجم���ني تو�صال لتفاق لإحاطة 

اأوراق الطالق وكل الإجراءات ب�رشية تامة؛ “للحفاظ على حقوق اخل�صو�صية لأبنائهما 

والعائل���ة”. وكانت جويل تقدمت بطلب للط���الق يف �صبتمرب، اأمام املحكمة العليا يف 

لو�س اأجنلو�س م�صت�صهدة كما ت�صري وثائق املحكمة ب� “خالفات ي�صعب حلها”.

وحدث النف�صال ب�صكل مفاجئ بعد واقعة على منت طائرة خا�صة تفيد تقارير 

اأن بيت فقد فيها اأع�صابه اأمام واحد اأو اأكرث من اأبنائهما ال�صتة.

وطلبت جويل حق الو�صاية الكاملة على الأبناء مع منح بيت حقوق الزيارة، لكنها 

مل تطل���ب نفق���ة زوجية. وقالت ج���ويل اإن تاريخ انف�صالهما ه���و 15 �صبتمرب. وكان 

النجمان تزوجا بالعام 2014 بعد عالقة دامت ع�رش �صنوات.

ويف نوفم���رب، مت���ت تربئة بيت م���ن مزاعم اإ�ص���اءة معاملة اأبنائ���ه وتقدم بطلب 

للح�صول على و�صاية م�صرتكة على الأبناء.

 Social
media

املغرب.. منع اإنتاج 
وت�سويق وبيع “الربقع”

منع���ت وزارة الداخلي���ة املغربية خياط���ة وت�صويق وبيع “الربق���ع” الأفغاين يف 

املح���الت التجارية، حيث ب���داأ امل�صوؤولون املعنيون ابتداًء من ي���وم الثنني، تنفيذ 

الق���رار يف الأ�ص���واق واملتاج���ر، ح�ص���ب وثائ���ق تداولها ن�صط���اء �صب���كات التوا�صل 

وال�صحافة املحلية.

وانت����رشت على مواقع التوا�ص���ل الجتماعي يف املغرب وثائ���ق موقعة من طرف 

ال�صلط���ات املحلي���ة يف عدد من املدن املغربي���ة تطلب ب�صكل ر�صم���ي من اأ�صحاب 

املح���الت التجارية التخل�س م���ن كل ما لديهم من قطع الربقع يف غ�صون 48 �صاعة، 

وفق ما نقلت “فران�س بر�س”.

ويف وثيقة بعنوان “اإ�صعار مبنع اإنتاج وت�صويق لبا�س الربقع” يقول ممثل وزارة 

الداخلي���ة “تبعا للمعاينة التي قامت به���ا ال�صلطة املحلية ملحلكم، حيث تبني اأنكم 

تقومون بخياطة وت�صويق لبا�س الربقع فاإين اأدعوكم اإىل التخل�س من كل ما لديكم 

م���ن ه���ذا اللبا�س خالل 48 �صاعة م���ن ت�صلم هذا ال�صعار، حت���ت طائلة احلجز املبا�رش 

بع���د ان�رشام هذه املهلة”. وات�صلت “فران�س بر����س” بالداخلية املغربية مرات عدة 

للح�ص���ول على تو�صيحات لكن دون تلقي ج���واب، كما مل ي�صدر حتى الآن اأي اإعالن 

ر�صمي يف املو�صوع. ومل يت�صح بعد اإن كان قرار الداخلية املغربية ي�صمل منع اإنتاج 

وت�صوي���ق النقاب القريب يف ال�صكل من الربق���ع، وهو ال�صائد بني املغربيات ويباع 

لدى جتار املحالت املخت�صة يف هذا اللبا�س.

وح�صبم���ا نقل موقع “العم���ق املغربي” فاإن الأمر يتعلق اأي�ص���ا ب� “النقاب”، اإذ 

اأو�ص���ح عدد من اأ�صحاب املح���الت التجارية لهذا املوق���ع اأن “اأعوان �صلطة تابعني 

لوزارة الداخلية مبدن تطوان وطنجة ومرتيل )�صمال( و�صال )قرب الرباط( ومكنا�س 

)و�ص���ط( وتارودانت )جن���وب(، طلبوا منهم وق���ف اإنتاج وبيع اأن���واع من النقاب يف 

حمالتهم”.

الطق����س رط���ب م���ع فر�صة 

لت�ص���كل �صب���اب، ويتح���ول 

اإىل معتدل اأثناء النهار.

الرياح متقلبة الجتاه من 5 اإىل 10 عقد، 

تتحول اإىل �صمالية غربية من 10 اإىل 15 

عقدة اأثناء النهار.

ارتف���اع م���وج البحر من ق���دم اإىل ثالث���ة اأق���دام. درجة 

احلرارة العظمى 23، وال�صغرى 12 درجة مئوية.

الطقس المتوقع لمملكة البحرين
إدارة الرصاد الجوية

www.bahrainweather.gov.bh
Tel: 17323073 - 17321175

  - جميع الحقوق محفوظة لدارة إلرصاد الجوية    
  وزارة المواصلت و التصالت © 2011 

الطقس المتوقع للثلثة أيام القادمة  

السبت الجمعة الخميس
43º 33º 40º 32º 39º 32º

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 15 الى 10ولكنها عموما شمالية من 
عقدة احيانا خلل النهار.

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 10ولكنها عموما شمالية شرقية من 

 عقدة احيانا.15الى 

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 15 الى 10ولكنها عموما شرقية من 

عقدة احيانا.

الطقس لهذا اليوم
الربعاء

27/07/2016

40º 32º
الطقس

 حار ورطب ولكنه مغبر احيانا مع بعض
السحب.

الرياح
  عقدة12 الى 07عموما شمالية شرقية من 

  عقدة احيانا خلل17 الى 12وتصل من 
النهار.

تحذير
ليوجد.

درجات الحرارة "الشرق الوسط"

13 KT

16 KT

17 KT

17 KT

صنعاء
22º 18º

عمان
35º 21º

الدوحة
36º 33º

أبوظبي
38º 32º

بيروت
28º 23º

مسقط
32º 27º

القاهرة
38º 21º

بغداد
46º 29º

الكويت
44º 35º

05:02ص شروق الشمس

06:26م غروب الشمس

11:54م بزوغ القمر

12:14م أفول القمر

10:44ص أعلى مد ≈⇑

05:08م أدنى جزر ≈⇓

المنامة

الرياض
43º 31º

 من قدم الى قدمين عند السواحل
  اقدام في عرض4 الى 2ومن 

البحر.

حالة الطقس ارتفاع الموج
@albiladpress @albiladpress @albiladnews

• افتتاح مركز زّوار م�صجد اخلمي�س ياأتي كاأوىل فعاليات هيئة البحرين للثقافة والآثار بالعام 2017 والتي 	

حتمل عنوان “اآثارنا اإن حكت”، حيث يحكي مركز الزّوار الكثري من املعلومات عن تاريخ البحرين العريق املمتد 

)ت�صوير: عبدالر�صول احلجريي( لآلف ال�صنني.      

• )رويرتز(	 موظفة يف حديقة حيوانات حتمل بومة يف اإحدى الغابات ب�صيربيا  
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