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 π«– ¥ôëŸG ájó∏H 
“áHÉ«ædG” ¤EG äÉcô°T

 âeÉb ¥ôëŸG ájó∏H ¿EG “OÓÑdG” `d Qó°üe ∫Éb

 »eôJ »àdG äÉcö```ûdG áØdÉfl ‘ Ió```jóL äGAGô```LEÉH

 ∂dPh ,¥ôëŸG á```¶aÉëÃ πMGƒ°ùdG ⋲```∏Y ¢VÉ≤fC’G

 ±É≤jEG ≥jôW øY á«æ©ŸG äÉ¡÷G ™e ≥«°ùæàdG È```Y

 ájó∏ÑdG ¿CG Qó```°üŸG ÚHh .É¡d ájQÉéàdG äÓ```é°ùdG

 ¤EG äÉ```ØdÉîŸG ø```e GÒ```Ñc GOó```Y â©aQ

.á«fƒfÉ≤dG äGAGôLE’G PÉîJ’ ;áeÉ©dG áHÉ«ædG

á«æWƒdG º«≤dG øe á©HÉædG á«WGô≤ÁódG º«gÉØe õjõ©Já«æWƒdG º«≤dG øe á©HÉædG á«WGô≤ÁódG º«gÉØe õjõ©J
:πgÉ©dG ...Oƒ¡÷G ôaÉ°†J Ö∏£àJ á≤«bO ájOÉ°üàbGh á«æeCG ±hô¶H ô“ á≤£æŸG:πgÉ©dG ...Oƒ¡÷G ôaÉ°†J Ö∏£àJ á≤«bO ájOÉ°üàbGh á«æeCG ±hô¶H ô“ á≤£æŸG

 ÖMÉ°U OÓ```ÑdG πgÉY OÉ```°TCG :É```æH ‐ á```eÉæŸG

 á```Ø«∏N  ∫BG  ⋲```°ù«Y  ø```H  ó```ªM  ∂```∏ŸG  á```dÓ÷G

 ΩÉ«≤dG ‘ á```°ü∏îŸG á«©jöûàdG á```£∏°ùdG Oƒ```¡éH

 É¡°UôMh á```jQƒà°SódG É```¡JÉÑLGhh É```¡JÉ«dhDƒ°ùÃ

 øe ,»©jöûàdGh »```HÉbôdG É```gQhO á```°SQÉ‡ ⋲```∏Y

 áeóN ‘ π```«°UC’G …Qƒ```à°SódG É```¡eGõàdG ≥```∏£æe

 á«WGô≤ÁódG º«gÉØe õjõ©Jh ,ÚæWGƒŸGh øWƒdG

 .á≤jô©dG á«æWƒdG Éæª«bh ÉæàaÉ≤K øe á©HÉædG

 öüb ‘ ∂∏ŸG ádÓL ∫É```Ñ≤à°SG iód ∂dP AÉL

 ÓŸG óªMCG ÜGƒ```ædG ¢ù∏› ¢ù«FQ ¢```ùeCG Ò```î°üdG

 »ÑFÉfh í```dÉ°üdG »∏Y iQƒ```°ûdG ¢```ù∏› ¢```ù«FQh

 ÜÉ£ÿG ⋲```∏Y Oô```dG á```æ÷ AÉ```°†YCGh Ú```°ù«FôdG

 OôdG ¬àdÓL ¤EG Gƒ```©aQ PEG ,Ú°ù∏éŸG ‘ »```μ∏ŸG

 ¬H π°†ØJ …ò```dG »eÉ°ùdG »```μ∏ŸG ÜÉ£ÿG ⋲```∏Y

 øe ådÉãdG OÉ```≤©f’G QhO ìÉààaG ‘ ∂```∏ŸG ádÓL

.™HGôdG »©jöûàdG π°üØdG

 ÉjÉ°†≤dG ¤EG ¥ô```£àdG AÉ≤∏dG AÉæKCG iô```L Éªc 

 AÉ```≤JQ’G π```Ñ°Sh ,»```æWƒdG ¿CÉ```°ûdG º```¡J »```àdG

 ±GógC’G ¤EG ’ƒ°Uh √ôjƒ£Jh »```°ù°SDƒŸG πª©dÉH

 á«ªgCÉH π```gÉ©dG É```gƒæe ,IOƒ```°ûæŸG äÉ```©∏£àdGh

 á∏MôŸG äÉÑ∏£àe á¡LGƒŸ ™«ª÷G Oƒ```¡L ôaÉ°†J

 ¬H ô```“ Ée π```X ‘ ,äÉ```jó– ø```e ¬```°VôØJ É```eh

 ájOÉ°üàbGh á```«æeCG ±hôX ø```e á≤£æŸG

.á≤«bO

 

 »μ∏ŸG ƒª°ùdG ÖMÉ°U AGQRƒ```dG ¢ù«FQ øY á```HÉ«f

 OÉ–’G ¢ù«FQ êqƒJ ,áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ÒeC’G

 øH »∏Y øH ⋲°ù«Y ï«°ûdG ƒª°S á∏°ùdG Iôμd »æjôëÑdG

 ÒeC’G ¢SCÉμd Ó```£H ¥ôëŸG ≥```jôa áØ«∏N ∫BG á```Ø«∏N

 áé«àæH äGQójƒædG ⋲∏Y √Rƒa Ö≤Y ,¿Éª∏°S øH áØ«∏N

 Éª¡æ«H äôL »```àdG á«FÉ¡ædG IGQÉ```ÑŸG ‘ ,(73/58)

 áæjóÃ á```«°VÉjôdG áØ«∏N á```æjóe á```dÉ°U ⋲∏Y ¢```ùeCG

 QÉÑch Ú```dhDƒ°ùŸG ø```e OóY Qƒ```°†M §°Sh ⋲```°ù«Y

 Ö≤Yh .»æjôëÑdG »```°VÉjôdG ¿CÉ°ûdG ‘ äÉ```«°üî°ûdG

 èjƒààH »```∏Y øH ⋲°ù«Y ï```«°ûdG ƒ```ª°S ΩÉ```b ,AÉ```≤∏dG

 äÉ«dGó«ŸÉH ≥jôØdG ó«∏≤Jh ádƒ£ÑdG ¢```SCÉμH ¥ôëŸG

 Éª«a ,QÉæjO ±’BG 10 á```ª«≤H á«dÉe ICÉaÉμeh á```«ÑgòdG

 á«dÉe ICÉaÉμeh á«°†ØdG äÉ«dGó«ŸÉH äGQó```jƒædG ó∏b

.ÊÉãdG õcôª∏d QÉæjO ±’BG 5 áª«≤H

¿Éª∏°S øH áØ«∏N ¢SCÉμH RƒØj ¥ôëŸG
 π£ÑdG êƒJ »∏Y øH ≈°ù«Y ï«°ûdG ƒª°S ...AGQRƒdG ¢ù«FQ øY áHÉ«f

 •( …Òé◊G ∫ƒ°SôdGóÑY :ôjƒ°üJ)                   ¢SCÉμdÉH ¥ôëŸG ÉLƒàe »∏Y øH ⋲°ù«Y ï«°ûdG ƒª°S

IÒ¨°üdG  äÓëŸG  ≈∏Y πbCG  Ωƒ°SQ  :“IQÉéàdG”

áª°UÉ©dG ‘ á°û«°T ≈¡≤e ™«ª°ûJ

 áMÉ«°ùdGh IQÉ```éàdGh á```YÉæ°üdG ô```jRh ∫Éb

 ∫ÉŸG ÜÉë°UCG â```YGQ IQGRƒdG ¿EG ÊÉ```jõdG ójGR

 º¡«∏Y º```°SQ πbCG ™```°VƒH IÒ```¨°üdG ±ô```◊Gh

 π°üa QGôb ó©H ø```e ∂dPh ,º¡à£°ûfCG á```dhGõŸ

.ájQÉéàdG á£°ûfC’G øY …QÉéàdG πé°ùdG

 ÖFÉæ∏d ∫GDƒ```°S ⋲∏Y GOQ ÊÉ```jõdG í```°VhCGh

 áî°ùf ⋲∏Y “OÓ```ÑdG” â∏°üMh ,‘ô```©ŸG óªfi

 ™jQÉ°ûª∏d ÉØ∏àfl Éª°SQ â©°Vh IQGRƒdG ¿CG ,¬æe

 á```jQÉ≤©dG  ™```jQÉ°ûŸGh  ™```fÉ°üŸÉc  IÒ```ÑμdG

 ¿ƒμj ¿CG ¢```VÎØJ É¡à©«ÑW ¿ƒc á```«FÉ°ûfE’Gh

.GÒÑc É¡dhGõJ »àdG äÉcöûdG ºéM

 »àdG Ò```jÉ©ŸG ÚH ø```e ¿CG ôjRƒdG ô```cPh

 á°UÉÿG Ωƒ°SôdG äÉÄa ójó– ‘ É```gOÉªàYG ”

 Ωƒ°SôdG ÚH áfQÉ≤ŸG ájQÉéàdG á£°ûfC’G ádhGõÃ

 ∫hO ‘ á°VhôØŸG Ωƒ```°SôdG QGó≤eh áMÎ≤ŸG

 Ωƒ°SôdG »£¨J ¿CGh ,»```é«∏ÿG ¿hÉ©àdG ¢ù∏›

 IQGRƒdG πÑb øe áeó≤ŸG áeóÿG áØ∏μJ

.√ó©H hCG π«é°ùàdG óæY AGƒ°S

 ∫ÉªYCÉH º```FÉ≤dG ∫É```b :É```æH ‐ á```eÉæŸG

 ≠ÑàdGh Ú```NóàdG áëaÉμe á```Yƒª› ±öûe

 ¿EG ¢ùjôdG Ú```°ùM áeÉ©dG á```ë°üdG IQGOEÉ```H

 ≥∏Z QGô```bh AGô```LEG äò```Øf á```ë°üdG IQGRh

 ôªMC’G ™ª°ûdÉH á°û«°ûdG »gÉ≤e óMC’ …QGOEG

.áª°UÉ©dG á¶aÉfi ‘

 §Ñ°†dG QƒeCÉe ¿CG ø```Y ¢ùjôdG ∞```°ûch

 á```ëaÉμe  á```YƒªéŸ  ™```HÉàdG  »```FÉ°†≤dG

 IQÉjR ø```e Ì```cCÉH ΩÉ```b ≠```ÑàdGh Ú```NóàdG

 øe GOóY ¬«a ó```°UQh ,⋲¡≤ª∏d á```«°û«àØJ

 •É°ûf ádhGõe »```gh á«ë°üdG äÉ```ØdÉîŸG

 ¢ü«°üîJ Ωó```Yh ¢ü«NôJ ¿hO á```°û«°ûdG

 áaôZ ó```««°ûJh ,Ú```æNóŸG Ò¨d á```≤£æe

 ∫É©à°TÓd á∏HÉb IOÉe øe á°û«°ûdG Ò°†–

.(Ö°ûÿG)

 ⋲¡≤ŸG ôjóe QGò```fEG ” ¬«∏Yh :™```HÉJh

 ⁄ ÒNC’G ¿CG ’EG IOƒ°UôŸG äÉØdÉîŸG ádGRE’

 ¤EG äÉØdÉîŸG ™aQ ºàa QGòfE’G Gò¡H Ωõà∏j

 äQó°UCG »```àdG áeÉ©dG áë°üdG IQGOEG ô```jóe

.…QGOE’G ≥∏¨dG QGôb ÉgQhóH
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 á«é«∏ÿG QGƒ◊G IQOÉÑe Égó«jCÉJ øY äÈY “á«Hô©dG á«YÉHôdG” 

É¡JÓNóJ øY ∞μdÉH ¿GôjEG áÑdÉ£eh øjôëÑdG ºYOÉ¡JÓNóJ øY ∞μdÉH ¿GôjEG áÑdÉ£eh øjôëÑdG ºYO

áMhô£e äGQÉ«ÿG πc :¿GôjEG G kOó¡e ÖeGôJáMhô£e äGQÉ«ÿG πc :¿GôjEG G kOó¡e ÖeGôJ

 á«YÉHôdG áæé∏dG äó```cCG :ÉæH ‐ »```ÑXƒHCG

 ¿hDƒ°ûdG ‘ á```«fGôjE’G äÓ```NóàdÉH á«æ©ŸG

 ø```Y á```≤ãÑæŸG á```«Hô©dG ∫hó```∏d á```«∏NGódG

 ,á«Hô©dG ∫hó```dG á©eÉ÷ …QGRƒ```dG ¢ù∏éŸG

 äGAGôLE’G ¿CÉ```°ûH øjôëÑdG á```μ∏ªŸ É```¡ªYO

 ,ÉgQGô≤à°SGh É```¡æeCG ßØ◊ É¡H Ωƒ≤J »àdG

 ,É```¡JÓNóJ ø```Y ∞```μdÉH ¿Gô```jEG â```ÑdÉWh

 √ÉŒ É¡à°SÉ«°S ‘ ô¶ædG IOÉYEG ⋲∏Y É¡àãMh

.QGƒ÷G ø°ùM ÇOÉÑe IÉYGôeh á≤£æŸG ∫hO

 …QGRƒdG É¡YÉªàLG ‘ ,áæé∏dG â```YO Éªc

 ‘ πNóàdG Ωó©H ΩGõàd’G ¤EG ¿Gô```jEG ,™HGôdG

 ∞μdGh á«Hô©dG ∫hó```∏d á«∏NGódG ¿hDƒ```°ûdG

 ,ΩÓ°ùdGh ø```eC’Gh QGô```≤à°S’G á```YõYR ø```Y

 á«æWƒdG IOÉ```«°ùdG ¿Gô```jEG ΩGÎMG IQhö```Vh

 ¥Éã«e ÇOÉÑÃ ÉeGõàdG »Hô©dG QGƒ÷G ∫hód

.‹hódG ¿ƒfÉ≤dG óYGƒbh IóëàŸG ·C’G

 ó≤Y …òdG ´É```ªàL’G ‘ áæé∏dG â```æªKh

 ájQGRƒdG Iƒ```∏ÿG äÉ```YÉªàLG ¢```ûeÉg ⋲```∏Y

 »ÑXƒHCG É¡Ø«°†à°ùJ »```àdG á«fÉãdG á«Hô©dG

 »é«∏ÿG ¿hÉ```©àdG ¢```ù∏› IQOÉÑe ,É```«dÉM

 ÜÉ£N É¡æª°†J »```àdGh ,¿Gô```jEG ™e QGƒ```ë∏d

 ìÉÑ°U ï```«°ûdG ƒ```ª°S âjƒμdG á```dhO Ò```eCG

 áHÉéà°SG ¤EG âYOh ìÉ```Ñ°üdG ôHÉ÷G óªMC’G

 AÉ°SQE’ IQOÉ```ÑŸG √ò¡d ¿Gô```jEG øe á```«HÉéjEG

 ⁄É©dG ™e ¿Gô```jEG πeÉ©J ‘ Ió```jóL ó```YGƒb

 ø```eC’G õ```jõ©J π```LCG ø```e ;»```Hô©dG

.á≤£æŸG ‘ QGô≤à°S’Gh

 IQGOE’G  äó``` q©°U  :ä’Éch  ‐  ø```£æ°TGh

 á```«Ø∏N ⋲```∏Y ¿Gô```jE’ É```¡JGôjò– á```«cÒeC’G

 ódÉfhO ¢ù«FôdG ∫É```bh  .IQôμàŸG É¡JÉcÉ¡àfG

 πeÉ©à∏d á```Mhô£e äGQÉ```«ÿG πc” ¿EG Ö```eGôJ

 º°SÉH çó```ëàŸG ó```cCG ÚM ‘ ,“¿Gô```¡W ™```e

 É```¡dÉªYCG ¿CG ö```ùjÉÑ°S ¿ƒ```°T ¢```†«HC’G â```«ÑdG

 ‘ öùjÉÑ°S ∫Ébh .“OQ ¿hO ô“ ø```d” á«FGó©dG

 ⋲∏Y OÎ°S ø```£æ°TGh ¿EG á∏°üØæe äÉ```ëjöüJ

 ¿GôjEG É¡JôLCG »àdG »à°ù«dÉÑdG ñhQÉ°üdG áHôŒ

 É¡JÉaöüJh á«FGó©dG ∫ÉªYC’G øe ÉgÒZ ⋲```∏Yh

 ádÉch â∏≤fh .á```«cÒeC’G ájôëÑdG øØ°S ó```°V

 á```©∏£e  QOÉ```°üe  ø```Y  ¢```ù«ªÿG  “RÎ```jhQ”
 äÉj’ƒdG ¢VôØJ ¿CG ™```bƒàŸG øe ¿EG” É```¡dƒb

 äÉfÉ«μdG ø```e ójó©dG ⋲∏Y äÉHƒ≤Y Ió```ëàŸG

 ñhQÉ°üdG áHôŒ ⋲∏Y GOQ á©ª÷G Ωƒj á«fGôjE’G

 É¡æμd ,“GôNDƒe ¿Gô¡W É¡JôLCG »àdG »à°ù«dÉÑdG

 á```≤jô£H” ≥```Ñ£à°S äÉ```Hƒ≤©dG ¿CG â```ë°VhCG

 ΩÉ©dG ‘ ΩÈ```ŸG …hƒ```ædG ¥É```ØJ’G ∂```¡àæJ ’

 ¬ª°SG öûf ΩóY Ö∏W ‐ Qó°üe ∫Ébh .“2015
 äÉ```Hƒ≤Y ¢```VôØà°S á```«cÒeC’G IQGOE’G ¿EG ‐

 ‘ É¡LQóJ hCG á```«fGôjEG äÉ```fÉ«c 8 ƒ```ëf ⋲```∏Y

 äÉHƒ≤Yh ,ÜÉgQE’ÉH á£ÑJôŸG á£°ûfC’G áªFÉb

 á£ÑJôe á£°ûfCG ‘ ô```NBG É«fGôjEG ÉfÉ«c 17 ó```°V

 …ò«ØæJ ô```eC’ É≤ÑW á```«à°ù«dÉÑdG ï```jQGƒ°üdÉH

 AÉª°SCG øY ∞°ûμdG Qó```°üŸG ¢†aQh .»cÒeCG

 ¢Sô¨fƒμdG ‘ AÉ°†YCG Ωó```≤Jh .äÉfÉ«μdG √òg

 IójóL äÉHƒ≤Y ¢VôØd QGôb ´höûÃ »cÒeC’G

 ïjQGƒ°üdG è```eÉfôH á```«Ø∏N ⋲```∏Y ¿GôjEG ó```°V

 ÜÉgQE’G ¿Gô```¡W º```YOh á```«à°ùdÉÑdG

.¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M ∑É¡àfGh

3
7 6

..´ÉaódG Iƒb
øjôëÑdG ïjQÉJ ‘ áa qô°ûe áª°üH

 •iQƒ°ûdGh ÜGƒædG »°ù∏› »°ù«FQ ÓÑ≤à°ùe ∂∏ŸG ádÓL

 IóMh  81  AÉæÑd  QÉæjO  ¿ƒ«∏e  2.7
ÒëÑdG ‘ á«æμ°S

 øjôëÑdG” πØM ¿É««ëj Q qƒæŸGh »ª°ù÷G
 “¥ƒ°ùà∏d

 äÉëàa  øe  êôîJ  ¢VQGƒ≤dG  :“áë°üdG”
õÑîŸÉH IÉ£¨e ÒZ mQÉ›

øjôëÑdG Ωƒj ‘ áYƒæàe á£°ûfCG
»°VÉjôdG 
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جهود خمل�سة لل�سلطة الت�رشيعية يف ممار�سة دورها الرقابي والت�رشيعي
ما�شون يف امل�شرية التنموية الرائدة ملا فيه خري البحرينيني... امللك: 

املنام���ة - بن���ا: اأ�ش���اد عاهل الب���الد �شاحب 

خليف���ة  اآل  عي�ش���ى  ب���ن  حم���د  املل���ك  اجلالل���ة 

بجه���ود ال�شلط���ة الت�رشيعية املخل�ش���ة يف القيام 

مب�شوؤولياته���ا وواجباته���ا الد�شتوري���ة وحر�شها 

عل���ى ممار�ش���ة دوره���ا الرقاب���ي والت�رشيعي، من 

منطل���ق التزامه���ا الد�شت���وري االأ�شي���ل يف خدمة 

الوطن واملواطنني، وتعزيز مفاهيم الدميقراطية 

النابعة من ثقافتنا وقيمنا الوطنية العريقة. 

ج���اء ذلك لدى ا�شتقب���ال جاللة امللك يف ق�رش 

ال�شخ���ري اأم����س رئي�س جمل�س الن���واب اأحمد املال 

ورئي����س جمل����س ال�ش���ورى علي ال�شال���ح ونائبي 

الرئي�ش���ني واأع�ش���اء جلن���ة ال���رد عل���ى اخلطاب 

امللكي يف جمل�ش���ي ال�شورى والن���واب، اإذ رفعوا 

اإىل جاللت���ه رد املجل�ش���ني على اخلط���اب امللكي 

ال�شامي الذي تف�شل به جاللة امللك بافتتاح دور 

االنعقاد الثالث من الف�شل الت�رشيعي الرابع. 

واأثن���اء اللقاء، اأعرب جالل���ة امللك عن �شكره 

وتقديره ملجل�شي ال�شورى والنواب على دورهما 

وم�شاهماتهم���ا امل�شتمرة يف خدمة م�شرية التنمية 

ال�شامل���ة وتعزي���ز الوح���دة الوطني���ة والدفاع عن 

ق�شايا الوطن والتوافق بني اجلميع عرب الت�شاور 

والتن�شي���ق املثم���ر وتبن���ي ق�شاي���ا املواطن���ني 

وتلبية احتياجاتهم وتطوير القوانني والت�رشيعات 

الت���ي توؤكد اأن مملك���ة البحرين هي دولة القانون 

واملوؤ�ش�شات، موؤكدا جاللته اأهمية موا�شلة العمل 

ملزيد من التع���اون املثمر والبناء بني ال�شلطات، 

لتحقيق املزيد من االإجنازات والتقدم والرخاء ملا 

فيه خري البحرين و�شعبها. 

واأثن���ى جاللت���ه على م���ا ت�شمن���ه رد جمل�شي 

ال�ش���ورى والن���واب من مقرتح���ات واأف���كار بناءة 

الدميقراطي���ة  العملي���ة  االأداء وتعزي���ز  لتطوي���ر 

ملوا�شلة م�شرية الوطن املباركة. 

واأكد جاللة املل���ك اأن مملكة البحرين ما�شية 

يف م�شريته���ا التنموي���ة الرائ���دة م���ن اأج���ل رفاه 

وخ���ري اأبنائه���ا واالأجيال القادمة، كم���ا �شتوا�شل 

نهجه���ا للحفاظ على ثوابته���ا وركائزها القائمة، 

و�شون احلريات واحرتام كل االأديان والثقافات، 

و�شتبقى وطن الو�شطية واالعتدال املنفتح على 

العامل بجميع ثقافاته واأديانه ومعتقداته. 

كم���ا جرى اأثن���اء اللقاء التط���رق اإىل الق�شايا 

الت���ي ته���م ال�ش���اأن الوطن���ي، و�شب���ل االرتق���اء 

بالعمل املوؤ�ش�ش���ي وتطويره و�شوال اإىل االأهداف 

والتطلع���ات املن�ش���ودة، منوه���ا العاه���ل باأهمية 

ت�شافر جه���ود اجلمي���ع ملواجه���ة متطلبات هذه 

املرحل���ة وما تفر�شه م���ن حتديات، يف ظل ما متر 

ب���ه املنطقة من ظروف اأمنية واقت�شادية دقيقة، 

معرب���ا جاللته ع���ن متنياته للجمي���ع كل التوفيق 

يف حتم���ل هذه امل�شوؤولي���ة الوطنية خدمة للوطن 

واملواطن. 

• جاللة امللك م�شتقبال رئي�شي جمل�شي النواب وال�شورى	

لمزيد من التعاون المثمر 
والبّناء بين السلطات

البحرين وطن الوسطية 
واالعتدال المنفتح على العالم

تعزيز مفاهيم 
الديمقراطية النابعة من 
ثقافتنا وقيمنا الوطنية

صون الحريات واحترام 
كل األديان والثقافات 

ظروف أمنية واقتصادية 
دقيقة تتطلب تضافر الجهود

“النواب” يوؤكد اأهمية التوجيهات امللكية لنبذ الفرقة والتطرفت�سديد امللك على قيم الت�سامح والتعاي�ش انت�سار لـ “الإن�سان”

جتاوز املعوقات القت�سادية بالتن�سيق مع احلكومة 

اإطراء العاهل على دور “ال�شلطتني” حافز ملوا�شلة العمل وحدة ال�شعب كفيلة باإ�شقاط االأطماع والتهديدات... ال�شورى:

�شن�شع ن�شب اأعيننا م�شلحة املواطن اأوال... املال:

وج���اء يف رد جمل����س ال�ش���ورى على اخلط���اب امللكي 

ال�شامي: 

- يع���رب جمل�س ال�شورى عن عمي���ق �شكره وامتنانه 

الإ�ش���ادة عاهل البالد �شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى 

اآل خليفة بدور ال�شلطة الت�رشيعية. 

- يعترب املجل�س ب���اأن ت�شديد �شاحب اجلاللة امللك 

عل���ى قي���م الت�شامح والتعاي����س، هو اختي���ار لنهج يجعل 

االإن�ش���ان حم���ور اأي م����رشوع ومنته���ى اأية تنمي���ة يف ف�شاء 

البحرين الروحي والثقايف والتاريخي. 

عب���ارات  اأن  اإىل  رده  ال�ش���ورى يف  اأ�ش���ار جمل����س   -

جاللت���ه التي حتدثت ع���ن “انت�شار الوح���دة على الفرقة، 

واملواطن���ة عل���ى التبعي���ة، واالإ�ش���الح والت�شام���ح عل���ى 

التخري���ب والتطرف، والبحرين وط���ن اجلميع، ت�شان فيه 

الكرامة، وحتفظ في���ه ال�شعائر” ال تزال ت�رشي يف االأعماق، 

وت�شع بالنور ال�شاطع يف االآفاق، و�شتظل البحرين العربية 

االإ�شالمي���ة بقيادة جالل���ة امللك وطًنا للجمي���ع ميثل قيم 

الت�شام���ح باأجل���ى �شورها، وت�شقط اأم���ام وحدة �شعبه كل 

االأطم���اع والتهديدات الأمن وا�شتق���رار البحرين وحميطها 

يف اخلليج العربي. 

- اأ�ش���ار رد املجل����س اإىل اأن م���ا ي�شه���ده الع���امل يف 

املرحل���ة الراهنة من و�شع اقت�ش���ادي ا�شتثنائي يتطلب 

منا جميًعا اأن جن���د حلوالً �رشيعة وم�شتدامة للمحافظة على 

مكت�شباتنا االقت�شادية. 

- يتفق جمل�س ال�شورى مع اإ�شادة جاللة امللك ب�شاأن 

م���ا قامت به احلكومة م���ن املحافظة عل���ى م�شتوى مالئم 

م���ن النمو االقت�ش���ادي، وذلك بتقدمي حل���ول اقت�شادية 

تتما�ش���ى مع املتغ���ريات العاملية، ومعتم���دة على تنويع 

م�شادر الدخل. 

- يعرب جمل�س ال�شورى ع���ن خال�س �شكره وامتنانه 

لرئي����س ال���وزراء �شاح���ب ال�شم���و امللكي االأم���ري خليفة 

ب���ن �شلم���ان اآل خليفة، ولويل العهد نائ���ب القائد االأعلى 

النائ���ب االأول لرئي����س جمل����س ال���وزراء �شاح���ب ال�شم���و 

امللك���ي االأمري �شلم���ان بن حمد اآل خليف���ة، على ما يبذله 

�شموهما من جهد كبري، وعمل ا�شتثنائي متوا�شل لتنفيذ 

برنام���ج عمل طموح يلب���ي كثرًيا من التطلع���ات، ويحقق 

املزي���د من اأه���داف التنمية امل�شتدام���ة يف جمال التعليم 

وال�شحة واخلدمات االجتماعية. 

- يثم���ن املجل����س يف رده دور احلكوم���ة يف جم���ال 

االإ�ش���كان، وحر�شه���ا عل���ى تنفي���ذ امل�شاري���ع االإ�شكانية 

الكب���رية املتمثلة يف بناء امل���دن التي اأ�شبحت عمال منجًزا 

عل���ى اأر����س الواق���ع، متطلًعا املجل����س اإىل �رشع���ة وترية 

تق���دمي هذه اخلدمات لتطال اأك���رب �رشيحة من املواطنني 

يف اأ�رشع وقت. 

- ي�شي���د املجل����س مب���ا تف�ش���ل به جالل���ة امللك من 

اإ�ش���ادة باالأي���ادي والكف���اءات البحريني���ة الت���ي �شاهمت 

يف جمي���ع جم���االت البناء الوطن���ي، خ�شو�ش���ا يف املحافل 

الريا�شية الدولية التي ُرفع فيها ا�شم البحرين عالًيا. 

- ي�شاط���ر املجل�س جاللة املل���ك التقدير مل�شاهمات 

القي���ادات الوطني���ة، ال�شبابي���ة والريا�شي���ة، وم�شاعيها 

املخل�ش���ة يف اإي�شال �شورة البحري���ن املتح�رشة وامل�رشقة 

للع���امل، كوطن حا�شن لقيم الت�شام���ح والتعاي�س، وداعم 

للحوار بني االأديان والثقافات. 

- يوؤكد املجل�س دعمه ملا تف�شل به جاللة امللك من 

تقدير لعط���اء املراأة البحرينية ورعاية جاللته لها للحفاظ 

على تكافوؤ ح�شورها وا�شتدامة عطائها. 

- يقدر املجل�س عالًيا اإجنازات املجل�س االأعلى للمراأة 

بقي���ادة قرين���ة العاه���ل �شاحب���ة ال�شمو امللك���ي االأمرية 

�شبيك���ة بنت اإبراهيم اآل خليف���ة، مهنئني �شموها واملراأة 

البحرينية مبرور 15 عاًما منذ تاأ�شي�شكم للمجل�س. 

- يوؤك���د املجل����س اأن الق�شي���ة الفل�شطينية �شتظل 

ق�شي���ة الع���رب االأوىل يف الوجدان حت���ى الو�شول اإىل حل 

يكفل لل�شعب الفل�شطيني حقوقه امل�رشوعة واإقامة دولته 

امل�شتقلة وعا�شمتها القد�س ال�رشيف. 

العربي���ة  االأر����س  وح���دة  م���ع  املجل����س  يق���ف   -

ال�شوري���ة واإنهاء اأزمته���ا امل�شتفحل���ة، وحتقيق تطلعات 

ال�شع���ب ال�شوري ال�شقي���ق يف االأمن واال�شتق���رار واإر�شاء 

الدميقراطي���ة واحلري���ة، وحمارب���ة االإره���اب والتدخ���الت 

اخلارجية، وا�شتعادة �شوري���ا لدورها الريادي واحل�شاري 

وب�شورة خا�شة يف حميطها العربي. 

- ي�شاطر املجل�س جاللة امللك فخره واعتزازه بجهود 

رجاالتن���ا املخل�شني البوا�شل يف ق���وة دفاع البحرين على 

ا واح���ًدا مع اإخوانهم �شم���ن قوات التحالف  وقوفه���م �شفًّ

العربي للدف���اع عن ال�رشعية يف اليمن ووح���دة ترابه وعزة 

اأهل���ه، حتت قي���ادة الق���وات امل�شلحة باململك���ة العربية 

ال�شعودي���ة ال�شقيقة، وعلى جهوده���م النبيلة يف عمليات 

االإغاثة االإن�شانية. 

- يق���ف املجل����س م���ع جاللة املل���ك يف االلت���زام مع 

التحال���ف العرب���ي حت���ى ا�شتع���ادة ال�رشعي���ة عل���ى جميع 

التدخ���الت اخلارجي���ة غ���ري  اليمني���ة، ووق���ف  االأرا�ش���ي 

امل�رشوع���ة، ورفع املعاناة عن ال�شع���ب اليمني، وا�شتعادة 

اأمن���ه وا�شتقراره بتقدمي الغايل والنفي����س؛ لينعم اليمن 

ال�شقيق باحلرية واالأمن واالزدهار. 

- يقف املجل�س مع توجه جاللة امللك يف دعم اجلهود 

الدولية يف حماربة االإرهاب والتطرف. 

- يعاه���د جمل����س ال�ش���ورى جالل���ة امللك ب���اأن يظل 

متم�شكا مبواقفه ال�شلبة ومبادراته االإيجابية يف الرد على 

االدع���اءات املغر�ش���ة، ومواجهة التدخ���الت غري امل�رشوعة 

وتفنيد املغالطات املتكررة واملتعمدة يف حق البحرين. 

- يتقدم املجل�س بال�شك���ر والثناء ملنت�شبي احلر�س 

الوطن���ي، ووزارة الداخلي���ة، وجه���از االأم���ن الوطن���ي؛ ملا 

يبذلونه من جهود كبرية يف �شبيل ا�شتقرار الوطن وحفظ 

اأمنه، وه���ي جهود تعك�س التط���ور امل�شتمر الذي ت�شهده 

هذه االأجهزة وما يتمتع به رجاالتها من روح وطنية عالية. 

- نعاهد �شاحب اجلاللة على اأن نعمل على تعزيز قيم 

العم���ل ال�شيا�شي القائم على مب���ادئ امليثاق والد�شتور 

واحرتام �شيادة القانون، وا�شتقالل القرار الوطني؛ لتظل 

مملكة البحري���ن منرب خري وحمبة و�شالم للعامل من حولها، 

ولتكون اأمنوذًجا ناجًحا يف االإ�شالح الوطني والدميقراطي. 

كم���ا ج���اء يف رد جمل����س الن���واب عل���ى 

اخلطاب امللكي ال�شامي: 

واأّك���د رد جمل����س النواب عل���ى اخلطاب 

امللكي ال�شامي على م���ا جاء به من م�شامني 

غايتها رفع���ة الوطن وا�شتق���راره وازدهاره، 

وعل���ى اأهمي���ة التوجيهات امللكي���ة ال�شامية 

ب�ش���اأن تر�شي���خ مب���داأ الوح���دة الوطنية ونبذ 

الفرقة والطائفية والتط���رف واالإرهاب بكل 

اأ�شكال���ه، وممار�شة النواب ال���دور الت�رشيعي 

واالهتمام ال���الزم للت�رشيعات التي ت�شاهم يف 

جتفي���ف منابع االإرهاب، وتعزي���ز دور مملكة 

البحري���ن يف مكافحته كونه���ا ع�شواً فاعالً يف 

التحالف���ات الدولي���ة كافة الرامي���ة للق�شاء 

على االإرهاب. 

كما ج���اء يف رد جمل�س الن���واب اأن اإطراء 

جالل���ة املل���ك على ال���دور ال���ذي ي�شطلع به 

جمل�ش���ا ال�ش���ورى والن���واب يعد حاف���زا قويا 

جلميع اأع�ش���اء ال�شلطة الت�رشيعي���ة ملوا�شلة 

العمل واالإجناز، وتعزي���ز املبادرات االإيجابية 

يف الرد عل���ى االدعاءات املغر�ش���ة ومواجهة 

التدخالت غري امل�رشوع���ة وتفنيد املغالطات 

املتكررة واملتعمدة �شد مملكة البحرين. 

عل���ى  رده  يف  الن���واب  جمل����س  واأ�ش���ار 

م���ا ج���اء يف اخلطاب امللك���ي ال�شام���ي ب�شاأن 

واملرحل���ة  الع���امل  يف  االقت�ش���ادي  الو�ش���ع 

اال�شتثنائي���ة التي مير به���ا، اإىل اأن هذا االأمر 

يتطل���ب من اجلمي���ع ال�شعي الدائ���م والعمل 

اجل���اد لتن�شي���ط االقت�ش���اد، واحلف���اظ على 

م�شتوى من���و اقت�شادي مالئ���م يف البالد، مع 

االإ�ش���ادة باالإج���راءات والتداب���ري التي قامت 

وتق���وم بها احلكومة للحف���اظ على امل�شتوى 

تلبي���ة  ت�شتطي���ع  حت���ى  لالقت�ش���اد،  الع���ام 

حاجات املواطن���ني االقت�شادية واالجتماعية 

واملعي�شي���ة واالإ�شكاني���ة املختلف، مع �شعي 

جمل����س الن���واب ال�شتخدام خمتل���ف االأدوات 

الت�رشيعي���ة والرقابية املختلفة الداعمة خللق 

بيئ���ة اقت�شادي���ة مثلى وجاذب���ة لال�شتثمار، 

و�شاعي���ة لتنوي���ع م�ش���ادر الدخ���ل وتن�شيط 

االقت�شاد الوطني. 

واأ�ش���اد جمل����س الن���واب يف معر�س رده 

على اخلطاب امللك���ي ال�شامي بالدور الكبري 

الذي يقوم به رئي�س ال���وزراء �شاحب ال�شمو 

امللك���ي االأمري خليفة بن �شلم���ان اآل خليفة، 

وامل�شاندة احلثيثة من لدن ويل العهد نائب 

القائ���د االأعلى النائ���ب االأول لرئي�س جمل�س 

الوزراء �شاح���ب ال�شمو امللكي االأمري �شلمان 

بن حمد اآل خليفة، م���ن جهود ت�شب جمملها 

يف ال�شالح العام للوطن واملواطنني.

وبه���ذه املنا�شب���ة، رفع رئي����س جمل�س 

الن���واب اأحم���د امل���ال اأ�شم���ى اآي���ات التهاين 

وعظيم االمتنان ملقام عاه���ل البالد �شاحب 

اجلالل���ة املل���ك حم���د ب���ن عي�ش���ى اآل خليفة 

ال�شتقبال جاللت���ه اأع�شاء ال�شلطة الت�رشيعية، 

الذي���ن رفع���وا جلاللت���ه رد جمل�ش���ي النواب 

وال�ش���ورى عل���ى اخلط���اب امللك���ي ال�شامي 

ال���ذي تف�شل به جالل���ة املل���ك بافتتاح دور 

االنعقاد الثالث من الف�شل الت�رشيعي الرابع.  

وثّمن رئي�س جمل�س الن���واب الرعاية الكبرية 

الت���ي يوليها جاللت���ه لدعم م�ش���رية ال�شلطة 

الت�رشيعي���ة، وتوجيه���ات جاللت���ه امل�شتم���رة 

والت���ي توؤك���د اإ����رشاك ال�شلط���ة الت�رشيعية يف 

الق���رارات كاف���ة الت���ي ته���م �شال���ح الوطن 

واملواطنني، ومبا يحقق تعزيز مبداأ التوافق 

بني ال�شلطتني الت�رشيعية والتنفيذية، م�شرياً 

اإىل اأن توجيه���ات جاللت���ه االأخ���رية بالتوافق 

بني ال�شلطت���ني عند بح���ث امليزانية العامة 

للدولة، ومراع���اة م�شلحة املواطن، خ�شو�شا 

ذوي الدخ���ل املتو�شط واملح���دود، هي خري 

دلي���ل على حر����س جاللته يف دع���م امل�شرية 

التنموية التي ت�شهدها اململكة.  واأكد رئي�س 

جمل�س النواب ما حتظى به ال�شلطة الت�رشيعية 

من تعاون فاعل م���ع احلكومة برئا�شة رئي�س 

الوزراء �شاحب ال�شم���و امللكي االأمري خليفة 

بن �شلم���ان اآل خليفة، وُم�شان���دة ويل العهد 

نائ���ب القائد االأعل���ى النائ���ب االأول لرئي�س 

جمل�س الوزراء �شاح���ب ال�شمو امللكي االأمري 

�شلم���ان بن حمد اآل خليفة، الفت���اً اإىل اأن هذا 

التعاون الدائم �شاهم يف تعزيز م�شرية العمل 

امل�شرتك والتن�شيق االإيجابي بني ال�شلطتني 

الت�رشيعية والتنفيذي���ة، ومبا يحقق االأهداف 

الوطني���ة التي اأ�ش�شه���ا امل����رشوع االإ�شالحي 

جلالل���ة امللك.  واأ�شاف رئي�س جمل�س النواب 

اأن ال�شلط���ة الت�رشيعي���ة ت���درك وتتفهم حجم 

التحدي���ات االأمنية واالقت�شادية اال�شتثنائية 

التي مت���ر بها البالد، وم���دى احلاجة الوطنية 

لوح���دة الكلم���ة وال�شف والتالح���م والتعاون 

لتج���اوز املعوق���ات كافة؛ من اأج���ل البحرين 

وم�شتقبل���ه الزاهر، واأنه���ا �شتعمل بالتن�شيق 

مع احلكومة م���ن اأجل جتاوز ه���ذه املعوقات 

واخل���روج منه���ا حتقيق���اً للم�شلح���ة العامة، 

وا�شعني ن�شب االأعني على تنفيذ توجيهات 

جاللته وجعل املواطن حمور التنمية واأ�شا�س 

التق���دم واالزده���ار.  واأو�ش���ح رئي�س جمل�س 

النواب اأن املجل�س النيابي ا�شتطاع بالعامني 

املا�شي���ني بف�ش���ل دع���م توجيه���ات جاللة 

املل���ك، والتع���اون امل�ش���رتك م���ع احلكومة، 

اأن يحق���ق العديد من االإجن���ازات الربملانية، 

واأبرزه���ا اإق���رار برنامج احلكوم���ة، واإحالة 78 

مو�شوع���اً للحكوم���ة، و20 مقرتح���اً بقانون، 

و260 مقرتح���اً برغب���ة، كم���ا بح���ث املجل�س 

النياب���ي 28 مر�شوم���اً، واقرتاح���ني بتعديل 

بع�س اأح���كام الد�شتور، وق���دم 173 �شوؤاالً، 

وقام بت�شكيل 5 جلان حتقيق؛ وذلك تفعيال 

لل���دور الت�رشيع���ي والرقابي ال���ذي يتمتع به 

جمل����س الن���واب. ويف خت���ام ت�رشيح���ه، اأعرب 

رئي����س جمل����س الن���واب بالنيابة ع���ن جميع 

اأع�شاء ال�شلطة الت�رشيعية بغرفتيه، عن �شكره 

وتقدي���ره ال�شتقب���ال جاللت���ه وحر�ش���ه على 

اال�شتم���اع الآراء ومقرتح���ات اأع�ش���اء ال�شلطة 

الت�رشيعي���ة، م�شرياً اإىل اأن م���ا جاء يف اخلطاب 

امللك���ي ال�شام���ي م���ن حم���اور رئي�ش���ة ر�شم 

عناوي���ن املرحل���ة املقبلة، وو�ش���ع اأولويات 

عمل لل�شلط���ة الت�رشيعي���ة ال�شتكمال م�شرية 

البناء واالزدهار حت���ت راية القيادة الر�شيدة 

خدم���ًة للوط���ن واملواطنني، معاه���داً جاللته 

على ا�شتمرار العم���ل واالإجناز؛ من اأجل رفعة 

مملك���ة البحرين.  واأ�ش���اف “نت�رشف باأن نرفع 

جلاللتكم تقرير ع���ن مركز البحرين للتدريب 

الربمل���اين، تنفيذاً لتوجيه���ات جاللتكم لن�رش 

الثقاف���ة الربملانية واإبراز االإجنازات للم�رشوع 

االإ�شالحي، حي���ث اأقمنا ما يق���ارب 90 دورة 

تدريبي���ة للن���واب، وموظفي االأمان���ة العامة، 

وموظفي االأمانات العامة للمجال�س اخلليجية، 

وبل���غ عدده���م 600 م�ش���ارك، ونفتخ���ر باأننا 

اأول م���ن اأطل���ق مق���رر )امل����رشوع االإ�شالحي( 

لتدري�شه يف املركز”.
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 ÖMÉ°U OÓÑdG πgÉY ⋲≤∏J :ÉæH ‐áeÉæŸG

 ,áØ«∏N ∫BG ⋲```°ù«Y ø```H ó```ªM ∂∏ŸG á```dÓ÷G

 ádhO ¢```ù«FQ ¬«NCG ø```e á«HGƒL ôμ```°T á```«bôH

 ÖMÉ°U á≤«≤```°ûdG IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G

 ,¿É«¡f ∫BG ó```jGR ø```H áØ«∏N ï«```°ûdG ƒª```°ùdG

 √ƒª```°ùd ájõ©ŸG ¬àdÓL á«bôH ⋲∏Y GOQ ∂dPh

 ,QGôHC’G äGQÉeE’G AÉæHCG øe áÑîf OÉ¡```°ûà°SG ‘

 ™jQÉ```°ûŸG ò«ØæàH Ú```Ø∏μe Gƒ```fÉc ø```jòdGh

 ájQƒ¡ªL ‘ ájƒªæàdGh á«ª«∏©àdGh á«fÉ°ùfE’G

 Ò```éØàdG  ‘  º```¡Ñëf  Gƒ```°†bh  ,¿Éà```°ùfÉ¨aCG

 QÉgóæb ß```aÉfi ô≤Ã ™```bh …òdG »```HÉgQE’G

 ádhO ¢```ù«FQ ƒª```°S Üô```YGh .¿Éà```°ùfÉ¨aCG ‘

 øY ¬```à«bôH ‘ Ió```ëàŸG á```«Hô©dG äGQÉ```e’G

 ⋲∏Y ∂∏ŸG á```dÓ÷ √ôjó≤Jh √ôμ```°T ¢```üdÉN

 ¬àdÓ÷ É«æªàe á∏«ÑædG ájƒN’G ¬àdÓL ôYÉ```°ûe

.IOÉ©°ùdGh áë°üdG Qƒaƒe

 ÊÉ¡àdG ¥ó```°UCG Úæ«YƒÑdG á∏«Ñb â©aQ

 ƒª°ùdG ÖMÉ°U AGQRƒdG ¢ù«FQ ¤EG äÉ«cÈàdGh

 áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏```°S øH áØ«∏N Ò```eC’G »```μ∏ŸG

 ï«°ûdG ƒª°S AGQRƒdG ¢ù∏› ¢ù«FQ ÖFÉf ¤EGh

 ƒª°S êGhR áÑ°SÉæÃ ;áØ«∏N ∫BG  áØ«∏N øH »∏Y

 ,áØ«∏N ∫BG áØ«∏N ø```H »∏Y øH áØ«∏N ï«```°ûdG

 áØ«∏N ∫BG »∏Y øH áØ«∏N ï«°ûdG ƒª°ùd á«ªæàe

 õY ¤ƒŸG á«YGO ,IOÉ©°ùdG √Dƒ∏e Éfƒª«e ÉLGhR

 ΩGôμdG áØ«∏N ∫BG ⋲```∏Y ìGôaC’G Ëój ¿CG πLh

 ÖMÉ°U OÓÑdG πgÉ©d áª«μ◊G IOÉ«≤dG πX ‘

.áØ«∏N ∫BG ⋲°ù«Y øH óªM ∂∏ŸG ádÓ÷G

 ô```̀jRh πÑ≤à```̀°SG :É```̀æH ‐ á```̀eÉæŸG

 ˆGóÑY ø```̀H ó```̀°TGQ ï«```̀°ûdG á«∏NGódG

 ÒØ```̀°S  ,¢```̀ùeCG  ìÉÑ```̀°U  ,á```̀Ø«∏N  ∫BG

 øjôëÑdG áμ∏‡ iód IóëàŸG áμ∏ªŸG

.øJQÉe ¿ƒÁÉ°S

 ¢VGô©à```̀°SG  AÉ```̀≤∏dG  ∫Ó```̀N  ”h

 Ú```̀H  á```̀ªFÉ≤dG  á```̀«FÉæãdG  äÉ```̀bÓ©dG

 OóY å```̀ëHh ,Ú≤jó```̀°üdG ø```̀jó∏ÑdG

 ΩÉ```̀ªàg’G  äGP  äÉYƒ```̀°VƒŸG  ø```̀e

.∑Î°ûŸG

 Iƒ≤d ΩÉ©dG óFÉ≤dG Qó```°UCG :ÉæH ‐á```eÉæŸG

 áØ«∏N ï«```°ûdG øcôdG Ò```°ûŸG øjôëÑdG ´ÉaO

 øe 2900 á```«bÎH √ôeCG áØ«∏N ∫BG ó```ªMCG ø```H

 øe OGôaC’Gh ∞```°üdG •ÉÑ°V øe Újôμ```°ù©dG

 øª```°V ,øjôëÑdG ´ÉaO Iƒ```≤H ÖJôdG ∞```∏àfl

 ´ÉaO Iƒb ¢ù«°SCÉJ iôcòH áμ∏ªŸG ä’ÉØàMG

 ±OÉ```°üj …òdG Ú©HQC’Gh á©```°SÉàdG øjôëÑdG

 ¬æe kGôjó≤J ,ΩÉY πc ø```e ôjGÈa øe ¢ùeÉÿG

 ´ÉaO Iƒ```≤H º¡àeóN äGƒæ```°ùdh º```gOƒ¡÷

 ÖMÉ```°U OÓÑdG πgÉY ¢UôM ó```cCGh .ø```jôëÑdG

 óFÉ≤d áØ«∏N ∫BG ⋲°ù«Y øH óªM ∂∏ŸG ádÓ÷G

 Ëó≤J IQhö†H á«eÉ```°ùdG ¬JÉ¡«LƒJh ⋲```∏YC’G

 á«æWƒdG óYGƒ```°ùdG √ò¡d ºYódGh ôjó≤àdG πc

 A’Dƒg É¡dòH »àdG Oƒ¡÷ÉH kGó«°ûe ,á```°ü∏îŸG

 øWƒ∏d IÒÑc äÉ```eóN º¡dòHh Újôμ```°ù©dG

.äÉbhC’Gh ±hô¶dG ∞∏àfl ‘ ¬æY OhòdGh

 â“ øjòdG Újôμ°ù©∏d Ò°ûŸG ⋲æ“h 

 ⋲∏Y º¡ãMh ìÉéædGh ≥«aƒàdG ΩGhO º¡à«bôJ

 πª©∏d ∫òÑdG ø```e ójõŸÉH IôHÉãŸGh ÊÉ```ØàdG

.≥«≤ëàd äÉbÉ£dG ó°ûMh ó¡÷G áØYÉ°†eh

 áÄ«g ¢ù«FQ ¢```SCGôJ :É```æH ‐ áeÉæŸG

 ô≤```°U øH ÜÉjP øcôdG ≥```jôØdG ¿ÉcQC’G

 ácÎ°ûŸG á«æeC’G áæé∏dG ´ÉªàLG »ª«©ædG

 ´ÉaO Iƒ≤d áeÉ©dG IOÉ«≤dÉH ¢ùeCG ìÉÑ```°U

 πÑ°ùdG åëH ´ÉªàL’G ∫ÓN ”h ,øjôëÑdG

 ¬fCÉ°T øe …òdG ¿hÉ©àdG ôjƒ£àH á∏«ØμdG

 Iõ¡LC’G ÚH ¿hÉ©àdGh ≥«```°ùæàdG ájƒ≤J

 ¬«a ÉŸ á```μ∏ªŸÉH á```«æeC’Gh ájôμ```°ù©dG

 ö†M .ÚæWGƒŸGh ø```WƒdG ídÉ```°Uh ÒN

 øcôdG AGƒ```∏dG ΩÉ©dG ¢```ûàØŸG ´É```ªàL’G

 ∑QÉª÷G ¢ù«FQh »ª«©ædG ø```°ùM ˆGóÑY

 óYÉ°ùeh ,áØ«∏N ∫BG óªM øH óªMCG ï«°ûdG

 øjƒªàdGh OGó```eEÓd ¿ÉcQC’G áÄ«g ¢ù«FQ

 ,ˆG ∫Ée óªMCG ∞°Sƒj …ôëH øcôdG AGƒ∏dG

 »æjôëÑdG »```μ∏ŸG ájôëÑdG ìÓ```°S óFÉbh

 øH áØ«∏N ï«```°ûdG …ô```ëH øcôdG AGƒ```∏dG

 •ÉÑ°†dG QÉÑc øe OóYh áØ«∏N ∫BG ˆGóÑY

 .á«æ©ŸG äÉ¡÷ÉH ÚdhDƒ°ùŸGh

 ¿ÉcQC’G áÄ«g ¢ù«FQ íààaG :ÉæH ‐ áeÉæŸG

 IQhO ,»ª«©ædG ô≤°U øH ÜÉjP øcôdG ≥jôØdG

 “á«°SOÉ≤dG ájöS” 13 ºbQ •ÉÑ```°†dG »ë°Tôe

 ,2017 ôjGÈa 2 ¢ù«ªÿG Ωƒ«dG ìÉÑ°U ∂dPh

 CGóHh  .á```«μ∏ŸG ájôμ```°ù©dG ⋲```°ù«Y á```«∏c ‘

 ,º«μ◊G ôcòdG øe Iô```£Y äÉjBG IhÓàH πØ◊G

 á«μ∏ŸG ájôμ°ù©dG ⋲```°ù«Y á«∏c ôeBG ⋲≤dCG ºK

 kGó«°ûe ,¿ÉcQC’G áÄ«g ¢ù«FôH É¡«a ÖMQ áª∏c

 ¬JófÉ°ùeh ¬ªYOh IQhódG √òg ìÉààaG ¬àjÉYôH

 ¢ù«FQ ⋲≤dCG ºK  .á«∏μdG èeGôHh á£°ûfCG áaÉμd

 É¡«a ÈY áÑ```°SÉæŸG √ò¡H áª∏c ¿ÉcQC’G áÄ«g

 ¬ª```°†J ÉŸ RGõ```àY’Gh ô```îØdÉH √Qƒ©```°T ø```Y

 •ÉÑ```°†dG øe á«æWh QOGƒ```c øe IQhódG √ò```g

 äÉ```¡«Lƒà∏d  kGò```«ØæJ  ∂```dPh  ,Úë```°TôŸG

 ∂∏ŸG ádÓ÷G ÖMÉ```°U OÓÑdG πgÉ©d á«eÉ```°ùdG

  .⋲∏YC’G ó```FÉ≤dG á```Ø«∏N ∫BG ⋲```°ù«Y ø```H ó```ªM

 •ÉÑ```°†dG Úë```°TôŸG ¬àª∏c ΩÉ```àN ‘ É```YOh

 á```∏«ÑædG  ájôμ```°ù©dG  ¥Ó```NC’ÉH  »```∏ëàdG  ¤EG

 Éæª«bh ∞«æ◊G »eÓ°SE’G ÉææjO øe Ióªà°ùŸG

 kGóæL ôîa πμHh GƒëÑ```°ü«d á∏«```°UC’G á«Hô©dG

 ìÉààa’G ö†M .ø```jôëÑdG áμ∏ªŸ kGôNPh ≥```ë∏d

 ájöûÑdG iƒ≤∏d ¿ÉcQC’G á```Ä«g ¢ù«FQ óYÉ```°ùe

 áØ«∏N ∫BG ó°TGQ øH »∏Y ï«```°ûdG øcôdG AGƒ∏dG

 AGƒ∏dG äÉ«∏ª©∏d ¿ÉcQC’G áÄ«g ¢ù«FQ óYÉ°ùeh

 ÖjQóàdG ôjóeh ádÉ°†ØdG º«gGôHEG ÂÉZ øcôdG

.ó©°ùdG ó°TGQ ìÓ°U øcôdG ó«ª©dG …ôμ°ù©dG

 •Úæ«YƒÑdG ∞«£∏dGóÑY
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تد�سني الأ�سبوع اخلليجي للتوعية بال�رسطان بالـ “الآرجان فيلج”
�لوزير خلف �فتتح م�رشوع �لـ “�إيكو�آرت” لل�شباب

�ملنامة- جمعية �لبحرين ملكافحة �ل�رشطان: 

�ل�رشطـــان  ملكافحـــة  �لبحريـــن  جمعيـــة  د�شنـــت 

�لأ�شبوع �خلليجي للتوعيـــة بال�رشطان م�شاء �أم�س 

�خلمي�س يف قرية �لأرجان “�لآرجان فيلج”.

 ح�ـــرش تد�شـــن �لفعاليـــة وزيـــر �لأ�شغـــال 

و�شـــوؤون �لبلديـــات و�لتخطيط �لعمـــر�ين ع�شام 

خلف وعدد من م�شـــوؤويل وز�رة �ل�شغال و�شوؤون 

�لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين، منهم وكيل وز�رة 

�لأ�شغـــال �أحمد �خليـــاط ووكيل �لبلديـــات نبيل 

�بـــو �لفتح، ومدير عام بلديـــة �ملنطقة �ل�شمالية 

يو�شـــف �لغتم، و�ملديـــرون �لعامـــون للبلديات 

وروؤ�شـــاء  و�ل�شـــورى  �لنـــو�ب  جمل�ـــس  و�أع�شـــاء 

و�أع�شاء �ملجال�س �لبلدية.

�نطلقـــت فعاليات �لأرجـــان مب�شاركة كبرية 

مـــن قبل وز�رة �لأ�شغال عـــر تنظيمها مع جمعية 

�لبحرين ملكافحة �ل�رشطان بر�مج عدة.

 وتو�فد عدد كبري من �ملو�طنن و�ملقيمن 

منـــذ �ل�شاعة �لر�بعـــة ع�رش� حل�شـــور �لفعاليات، 

�إىل جانـــب م�شاركـــة عـــدد مـــن فنـــاين �لبحريـــن 

�لذين قدمو� جمموعة من لوحاتهم دعما ملر�شى 

�ل�رشطان، وُنظم مز�د علني على �أكرث من 20 لوحة 

فنية و40 قطعة �نتيك.

م�ـــرشوع  خلـــف  �لوزيـــر  د�شـــن  جانبـــه،  مـــن 

“�لإيكـــو�آرت” وهو م�ـــرشوع تقوم عليـــه جمموعة 
من �ل�شباب �لبحرينـــي عر تدوير �لأثاث �ملنزيل 

و�ملخلفات وحتويلها �ىل قطع فنية و�أثاث عالية 

�جلـــودة، بدعم من بلدية �ملنطقة �ل�شمالية حيث 

تعود عو�ئد هذ� �مل�رشوع لدعم مر�شى �ل�رشطان 

وقـــدم �لأطفـــال و�لكبـــار دعمهـــم من خالل 

ر�شوماتهـــم يف �ملر�شـــم �حلر، وختمـــت �لفعالية 

بندوة حو�رية �أقامتها �جلمعية للجمهور للتوعية 

مبخاطـــر هـــذ� �ملر�ـــس وطـــرق �لوقايـــة منهـــا 

�شـــارك فيها عدد ممن �أ�شيبـــو� مبر�س �ل�رشطان 

وم�شت�شـــارون �شحيـــون لتبيـــان �أ�شبـــاب وطرق 

�لعالج و�لوقاية من مر�س �ل�رشطان .

مـــن جهتـــه، �أ�شـــاد رئي�ـــس جمعيـــة �لبحرين 

ملكافحـــة �ل�رشطـــان عبد�لرحمـــن فخـــرو بالدعـــم 

�لـــذي تلقته �جلمعية يف �أ�شبوع �خلليجي ملر�شى 

و�شـــوؤون  �لأ�شغـــال  وز�رة  قبـــل  مـــن  �ل�رشطـــان 

�لبلديـــات و�لتخطيـــط �لعمـــر�ين، وعلـــى ر�أ�شها 

�لوزير ع�شام خلف �لذي �أبدى كامل �لدعم لهذه 

�لفعاليـــة �لن�شانيـــة وت�شخري كافـــة �لإمكانيات 

لإجناحها 

وقـــال فخرو “�إن �جلمعية تبذل جهود�ً كبرية  

بالتعاون مع �جلمعيـــات �لأهلية �لعاملة يف جمال 

مكافحـــة �ل�رشطان و�ملن�شوية حتت مظلة �لحتاد 

جمل�ـــس  دول  يف  �ل�رشطـــان  ملكافحـــة  �خلليجـــي 

�لتعـــاون �خلليجـــي ومب�شاركة �ملركـــز �خلليجي 

ملكافحة �ل�رشطان”.

وتابـــع �أن “�حل�شور �لكبـــري يف فعالية �ليوم 

وتنوع �مل�شاركات دليل كبري على وعي �ملجتمع 

�لبحريني باأهميـــة دعم مر�شى �ل�رشطـــان و�ي�شاً 

معرفة طرق �لوقاية”. 

و�كد �أن �لدر��شـــات و�لدلئل �لعلمية ت�شري 

�إىل �أن 40 % مـــن �أمر��س �ل�رشطان ميكن �لوقاية 

منهـــا باإتبـــاع منط حيـــاة �شحي وعـــاد�ت غذ�ئية 

�شحيـــة وممار�شة �لن�شـــاط �لريا�شي و�ملحافظة 

علـــى �لوزن �ل�شحـــي، يف حـــن �إن 40 % �لأخرى 

ميكـــن �شفاوؤهـــا �إذ� مـــا مت ت�شخي�شهـــا مبكـــر�ً، 

وخ�شعت للعالج �ملنا�شب يف حينه.

ويعتـــر تثقيـــف �ملجتمـــع بعو�مـــل �لأخطار 

�ملوؤدية لالإ�شابـــة مبر�س �ل�رشطـــان �أحد �لركائز 

�جلوهرية �لتي تعتمد عليها بر�مج �ملكافحة من 

�ل�رشطان”. 

• وزير �لأ�شغال لدى �فتتاحه �لأ�شبوع �خلليجي للتوعية بال�رشطان  و م�رشوع “�لإيكو�آرت”	

ا�ستعرا�ض التعاون مبجال النفط مع اليابان

“موؤمتر املياه بدول التعاون” ينطلق اأواخر مار�ض

اإغالق مقهى �سي�سة يف املنامة بال�سمع الأحمر

القوار�ض تخرج من فتحات جماٍر غري مغطاة

�ملدير مل يلتزم باإز�لة �ملخالفات رغم �إنذ�ره

“�ملكافحة” و “�لدر��شات” يفت�شان �ملخبز بعد تد�ول �لفيديو... “�ل�شحة”:

�ملنامـــة - بنـــا: قال �لقائـــم باأعمال م�رشف 

جمموعة مكافحة �لتدخن و�لتبغ باإد�رة �ل�شحة 

�لعامـــة ح�شن �لري�ـــس �إن وز�رة �ل�شحة نفذت 

�إجر�ء وقـــر�ر غلق �إد�ري لأحـــد مقاهي �ل�شي�شة 

بال�شمع �لأحمر يف حمافظة �لعا�شمة.

وك�شـــف �لري�ـــس عـــن �أن ماأمـــور �ل�شبـــط 

�لق�شائـــي �لتابـــع ملجموعة مكافحـــة �لتدخن 

و�لتبـــغ قام باأكرث من زيارة تفتي�شية للمقهى، 

ور�شد فيه عـــدد� من �ملخالفات �ل�شحية وهي 

مز�ولـــة ن�شـــاط �ل�شي�شـــة دون ترخي�ـــس وعدم 

تخ�شي�ـــس منطقـــة لغـــري �ملدخنـــن وت�شييد 

غرفة حت�شري �ل�شي�شة من مادة قابلة لال�شتعال 

)�خل�شب(.

وتابـــع: وعليه مت �إنذ�ر مدير �ملقهى لإز�لة 

�ملخالفـــات �ملر�شـــودة �إل �ن �لأخـــري مل يلتزم 

بهذ� �لإنذ�ر فتم رفع هذه �ملخالفات �إىل مدير 

�إد�رة �ل�شحة �لعامة �لتي �أ�شدرت بدورها قر�ر 

�لغلق �لد�ري طبقاً للبند رقم 2 من �ملادة رقم 

77 مـــن �لقانون رقم )3( ل�شنـــة 1975 ب�شاأن 
�ل�شحة �لعامـــة وتعديالته، و�لـــذي مت تنفيذه 

لحقـــا بغلق �أبو�ب �ملقهـــى بال�شمع �لأحمر من 

قبل ماأموري �ل�شبـــط �لق�شائي باإد�رة �ل�شحة 

�لعامة.

وفتـــح حم�رش جمـــع �ل�شتـــدلل �أثبتت فيه 

�ملخالفـــات �ملر�شـــودة، كمـــا ��شتدعـــي مدير 

�ملقهـــى �إىل مبنى �إد�رة �ل�شحـــة �لعامة و�شئل 

عن �ملخالفات �ملن�شوبة �إليه، وُثبتت �أقو�له يف 

حم�رش �شبط ق�شائـــي متهيد� لإحالة �مللف �إىل 

�لنيابة �لعامة.

وقـــال �إن �ملو�د �لقانونيـــة �ملنظمة لعمل 

مقاهـــي �ل�شي�شة )�ملادة رقـــم 10 من �لقانون 

رقـــم 8 ل�شنـــة 2009 ب�شاأن مكافحـــة �لتدخن 

و�ملـــادة رقـــم 73 مـــن �لقانـــون رقـــم 3 ل�شنة 

1975 ب�شـــاأن �ل�شحة �لعامـــة وتعديالته( تلزم 
كل مـــن يرغب يف مز�ولة ن�شاط تقدمي �ل�شي�شة 

�حل�شـــول علـــى �لرت�خي�ـــس �لالزمة مـــن وز�رة 

�ل�شحـــة وباقي �جلهات �لر�شمية �ملخت�شة بعد 

�لتاأكـــد من ��شتيفاء �ل�شرت�طات �ل�شحية ذ�ت 

�لعالقة بهذ� �لن�شاط.

تناقلتـــه  مـــا  علـــى  رد�  بنـــا:   - �ملنامـــة 

و�شائل �لتو��شل �لجتماعـــي لفيديو تظهر به 

جمموعـــة من �لفئر�ن بالقرب مـــن �أحد �ملخابز، 

�أفـــادت وز�رة �ل�شحـــة �أنها تابعـــت �ملو�شوع 

بـــكل �هتمـــام، وقامـــت �إد�رة �ل�شحـــة �لعامـــة 

بناًء علـــى توجيهات �لوكيـــل �مل�شاعد ل�شوؤون 

�مل�شت�شفيات و�لقائم باأعمال �لوكيل �مل�شاعد 

للرعايـــة �لأوليـــة و�ل�شحة �لعامـــة وليد �ملانع، 

ومبتابعة حثيثة من مديرة �إد�رة �ل�شحة �لعامة 

مرمي �لهاجري، توجه فريق من جمموعة مكافحة 

�لقو�ر�س، وفريق �آخر مـــن جمموعة �لدر��شات 

�إىل مكان �ملخبز.

و�أفـــادت �لهاجـــري بـــاأن كال مـــن جمموعة 

مكافحة �لقو�ر�ـــس، وجمموعة �لدر��شات قامتا 

بزيارة �ملخبـــز وتفتي�شه تفتي�شـــا دقيقا، ومت 

حتريـــر حم�ـــرش باملخالفـــات بعد معاينـــة جميع 

�جلو�نـــب �ل�شحيـــة �ملتعلقـــة بنظافـــة �ملكان 

ونظافـــة  �مل�شتخدمـــة  و�لأدو�ت  و�لأجهـــزة 

�لعاملن فيه. 

ومتت معاجلة �ملنطقـــة �ملحيطة، و�ت�شح 

باملعاينـــة وجـــود فتحـــات جمـــاٍر غـــري مغطاة، 

و�لتـــي تخرج منهـــا �لقو�ر�س، كمـــا يوجد ممر 

يف�شل بن �ملبنى �لذي يوجد به �ملخبز و�شور 

�ملدر�شة �لقريبة منـــه، وهذ� �ملمر فائ�س مباء 

�ملجـــاري ومت �إيجـــاد تو�لـــد لريقـــات بعو�س 

�لكيولك�ـــس. و�شيتـــم متابعـــة ذلك مـــع وز�رة 

�لبلديـــات لت�شحيـــح هـــذه �مل�شـــاكل ومتابعة 

تنفيذها.

وطالبـــت وز�رة �ل�شحـــة �شاحـــب �ملخبـــز 

و�شعـــه  وتعديـــل  �ملخالفـــات  جميـــع  باإز�لـــة 

حـــالً، �إذ �شتقـــوم بزيـــار�ت �أخـــرى؛ للتاأكد من 

�للتـــز�م بال�شرت�طـــات �ل�شحيـــة �لالزمة �لتي 

ت�شمن �شحة و�شالمـــة �ملنتج �لغذ�ئي �ملقدم 

للم�شتهلكن. 

• خالل �لتفتي�س	

�ملنامـــة - بنـــا: ��شتقبـــل وزيـــر �لنفط، 

�ل�شيخ حممد بن خليفة بن �أحمد �آل خليفة، يف 

مكتبه �لأربعاء �ملا�شي �ل�شفري �لياباين لدى 

مبملكة �لبحرين كيو�شي �أ�شاكو.

 وخـــالل �للقاء، رحـــب �لوزيـــر بال�شفري 

�لعالقـــات  معـــه  ـــا  م�شتعر�شً �ليابـــاين، 

�لتجاريـــة و�لقت�شادية �لتـــي تربط �لبلدين 

�ل�شديقن، و�ل�شبل �لكفيلـــة بتعزيز �آليات 

�لتعـــاون �لقائمة بينهمـــا، بالأخ�س يف جمال 

�لنفط و�لغاز، �إذ تويل �لهيئة �لوطنية للنفط 

و�لغـــاز �لتعاون مع �ليابان �هتماماً خا�شاً ملا 

لهـــذ� �لتعـــاون من تاريـــخ طويـــل �إذ �إن �أول 

�شحنة نفـــط كانت على �لناقلـــة �إل �شيجندو 

�لتي �أبحرت من �لبحرين متوجهة �إىل �ليابان 

عام 1934. من جانبه، �أعرب �ل�شفري �لياباين 

عن تقديره ملا لقيه من ترحيب، موؤكد�ً متانة 

وعمق �لعالقـــات �لتجارية و�لقت�شادية بن 

�لبحريـــن و�ليابـــان، متمنياً ململكـــة �لبحرين 

و�لهيئـــة �لوطنيـــة للنفط و�لغـــاز مزيد�ً من 

�لتقدم و�لزدهار.

�ملنامـــة- بنـــا: ��شتقبـــل وزيـــر �شوؤون 

�لكهرباء و�ملاء عبد�حل�شـــن مريز�، مبكتبه، 

رئي�س جمعية علوم وتقنية �ملياه عبد�لرحمن 

�ملحمـــود مـــن دولة قطـــر �ل�شقيقـــة، وعدد� 

مـــن �ع�شـــاء �جلمعية بح�شور نائـــب �لرئي�س 

�لتنفيذي للتوزيعـــات وخدمات �مل�شرتكن 

بهيئة �لكهرباء و�ملاء عدنان فخرو.

ويف بد�يـــة �للقـــاء �طلـــع �لوزيـــر علـــى 

�أن�شطـــة وبر�مـــج �جلمعيـــة �ملتخ�ش�شـــة يف 

�مليـــاه ورغبتهم يف تنظيـــم موؤمترهم �لثاين 

ع�ـــرش يف مملكـــة �لبحريـــن �أو�خـــر مار�س حتت 

�شعار “�مليـــاه يف دول جمل�س �لتعاون.. نحو 

��شرت�تيجيات متكاملة”، ويعتر هذ� �ملوؤمتر 

مبثابـــة ملتقى للمناق�شـــة �لعلمية �ملفتوحة 

وتبـــادل �لآر�ء و�خلر�ت بـــن �ملتخ�ش�شن 

و�شناع �لقر�ر حول �ل�شرت�تيجيات �ملتكاملة 

و�لقت�شاديـــة  �لت�رشيعيـــة  و�لعتبـــار�ت 

و�لبيئية.

و�أ�شـــاد �لوزيـــر بـــدور �جلمعيـــة موؤكد� 

��شتعـــد�د �لهيئـــة للتعاون معهـــا للم�شاركة 

يف �أعمـــال �للجنة �لتنظيميـــة للموؤمتر �لثاين 

ع�ـــرش للمياه يف �شبيل �جناحه وحتقيق �أهد�فه 

�ملن�شودة.

من جانبه، تقدم رئي�س و�ع�شاء �جلمعية 

ب�شكرهـــم وتقديرهـــم للوزيـــر و�مل�شئولن 

بهيئة �لكهرباء و�ملاء علـــى دعمهم لأن�شطة 

وبر�مـــج �جلمعية و��شتعد�دهـــم لتقدمي كل 

�لعون لتنظيم موؤمترهـــم يف مملكة �لبحرين، 

موؤكديـــن تعاونهـــم �لد�ئـــم مـــع �لهيئـــة يف 

جميع �لمـــور ذ�ت �لهتمام �مل�شرتك و�أهمها 

�حلفاظ على �ملو�رد �ملائية وح�شن ��شتخد�م 

�ملياه.
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بحث تنفيذ املراكز الريا�ضية للفتيات 

“ال�ضحة” تعلن عن �ضاعات العمل باليوم الريا�ضي

 دواء “اأوجمنتني” اآمن وال ي�ضكل خطًرا على ال�ضحة

اليوم الريا�ضي يدعم خطط الت�ضدي للأمرا�ض املزمنة

جائزة امللك ت�ضمن احلياة ال�ضحية وت�ضجع الرفاه

“الرتبية” تدرب معلمي الريا�ضيات على حل امل�ضكلت 

م�صيدا بتوجيهات رئي�س الوزراء... رئي�س “الأعلى لل�صحة”: 

اأكدت اأهمية دور ال�صباب لتحقيق الأهداف الأممية... ال�صالح: 

ا�صتعدادا لالمتحانات الوطنية لطلبة املرحلة الثانوية

املنام���ة - املجل�س الأعلى لل�صحة: اأ�صاد رئي�س 

املجل����س الأعلى لل�صحة الفريق طبيب ال�صيخ حممد 

ب���ن عبداهلل اآل خليف���ة بالتوجيه الك���رمي ال�صادر من 

لدن رئي����س الوزراء �صاح���ب ال�صم���و امللكي الأمري 

خليفة بن �صلمان اآل خليفة احتفاًء باليوم الريا�صي 

الوطن���ي ململكة البحرين وجت�صي���داً لأهدافه، اإذ اأمر 

�صاح���ب ال�صمو امللكي رئي�س ال���وزراء باأن يخ�ص�س 

يف يوم الثالثاء 7 فرباير اجلاري الذي ي�صادف اليوم 

الريا�صي الوطني ململك���ة البحرين ن�صف يوم عمل 

للن�ص���اط الريا�ص���ي. وبه���ذه املنا�صبة، اأك���د رئي�س 

املجل����س الأعلى لل�صحة اأّن توجيهات �صاحب ال�صمو 

رئي�س ال���وزراء بتخ�صي�س الي���وم الريا�صي ململكة 

البحرين تن�صج���م مع مبادئ وبرام���ج اخلطة الوطنية 

لل�صح���ة، اإذ تاأتي يف �ص���دارة الأولوي���ات ال�صتثمار 

يف الوقاي���ة وتعزيز احلياة ال�صحي���ة عرب العديد من 

الأه���داف الرئي�ص���ة ومن بينه���ا و�ص���ع ا�صرتاتيجية 

وطني���ة لل�صحة الوقائية وحتقي���ق �رشاكة فاعلة بني 

جمي���ع القطاع���ات ذات �صلة للوقاية م���ن الأمرا�س 

وو�ص���ع ا�صرتاتيجيات وخطط عم���ل وطنية لتح�صني 

النظ���م الغذائي���ة وت�صجي���ع الن�صاط الب���دين وتعزيز 

اأمناط احلياة ال�صحية يف املدار�س.

واأ�ص���ار اإىل اأن اخلطة الوطنية لل�صحة )2016 - 

2025( ت�صل���ط ال�صوء على نحو بارز على ال�صتثمار 
يف الوقاي���ة وتعزيز اأمناط احلي���اة ال�صحية، وتثقيف 

وت�صجيع الفرد لتحمل م�صوؤولية احلفاظ على �صحته. 

واأو�ص���ح اأن جمتم���ع مملكة البحري���ن بحاجة اإىل 

ه���ذه املب���ادرات املهم���ة، اإذ تواج���ه البحرين عبء 

انت�صار الأمرا�س املزمنة، فقد ارتفعت ن�صبة انت�صار 

ال�صك���ري 13.5 % وال�صمن���ة ب���ني البالغني مبعدل 

36.3 %؛ ب�صبب نوع الغذاء وقلة الن�صاط البدين. 
فح�ص���ب الإح�ص���اءات ال�صحي���ة ل�صن���ة 2014، 

ت�صبب���ت الأمرا����س املزمن���ة يف 67 % م���ن الوفيات 

يف البحرين، مما يتطل���ب ت�صافر اجلهود املجتمعية 

للوقاية من م�صببات تلك الأمرا�س.

املنام���ة - بن���ا: اأ�صادت وزي���رة ال�صح���ة فائقة 

ال�صال���ح مببادرة عاهل الب���الد �صاحب اجلاللة امللك 

حم���د بن عي�ص���ى اآل خليف���ة باإطالق مملك���ة البحرين 

جلائ���زة امللك حمد لتمكني ال�صب���اب لتحقيق اأهداف 

التنمية امل�صتدامة، م�صرية اإىل اجلهود التي يقودها 

�صاحب اجلالل���ة امللك لت�صبح البحري���ن حمط اأنظار 

العامل لتمكني ال�صباب لتحقيق هذه الأهداف.  

واأك���دت ال�صالح الدور الفاعل لل�صباب من خالل 

ط���رح اأف���كار جديدة و�صباق���ة من اأج���ل الو�صول اإىل 

الأه���داف العاملي���ة للتنمي���ة امل�صتدام���ة، معربة عن 

ت�صجيعها التام لهذه الفئة التي منحت الثقة العالية 

والت���ي �صتقود وحتقق التنمية، برغبتها ال�صادقة يف 

ال�رشاك���ة والتنمية.  وبينت اأن هناك 17 هدفا للتنمية 

امل�صتدام���ة والت���ي اعتمدها قادة الع���امل يف �صبتمرب 

2015م يف قم���ة اأممي���ة تاريخي���ة. وم���ن �صمن تلك 

الأهداف الهدف الثالث املتعلق بال�صحة حيث يوؤكد 

هذا الهدف اأهمي���ة �صمان احلي���اة ال�صحية وت�صجيع 

الرف���اه للجميع م���ن كل الأعمار. وبينت م���ا جاء فيها 

من التزام ل�رشورة اتخاذ خطوات وا�صعة النطاق جتاه 

زيادة العم���ر املتوقع وخف�س حالت الإ�صابة ببع�س 

الأمرا����س املرتبط���ة بوفي���ات الأطف���ال والأمه���ات 

وحتقي���ق تقدم جوه���ري يف زي���ادة اإمكانية احل�صول 

على املياه النظيفة وال�رشف ال�صحي، وخف�س حالت 

الإ�صاب���ة باملالري���ا، وال�ص���ل و�صلل الأطف���ال، واحلد 

من انت�صار فريو�س نق����س املناعة الب�رشية “الإيدز”، 

م�ص���رية اإىل احلاجة لبذل املزي���د من اجلهود للق�صاء 

ب�ص���كل كام���ل عل���ى جمموعة وا�صع���ة م���ن الأمرا�س 

ومعاجلة الكثري من �صتى امل�صائل ال�صحية. 

والتعلي���م:  الرتبي���ة  وزارة   - عي�ص���ى  مديني���ة 

اأك���د القائم باأعمال وكي���ل الوزارة ل�ص���وؤون التعليم 

واملناهج فوزي اجل���ودر اأن الوزارة يف اإطار تنفيذها 

مل����رشوع حت�ص���ني اأداء املدار����س ويف �ص���وء تفعي���ل 

تو�صي���ات الدرا�ص���ة املقارن���ة لنتائ���ج المتحان���ات 

الوطني���ة و�صعيه���ا اإىل الرتق���اء مب�صت���وى خمرجات 

المتحان���ات  يف  الطلب���ة  ب���اأداء  والرتق���اء  التعلي���م 

الوطنية، بذل���ت منذ العام الدرا�صي 2015 - 2016 

جهودا يف التوعية باأهمية هذه المتحانات وما تقدمه 

من موؤ�رشات لال�صتفادة منها يف تطوير التعليم.

واأو�صح اجلودر اأن الوزارة و�صعت خطة متكاملة 

للف���رتة م���ن 2015 لغاية 2017 تتابعه���ا فرق عمل 

يف املدار����س، كما مت ت�صكيل جلن���ة برئا�صة الوكيل 

امل�صاعد للمناهج والإ����رشاف الرتبوي بهدف الرتقاء 

مب�صتوى اأداء الطلبة يف المتحانات الوطنية.

واأ�ص���اف: اأع���دت اختب���ارات جتريبي���ة حتاك���ي 

المتحان���ات الوطنية كن���وع من التهيئ���ة والتدريب 

للمعلم���ني والطلب���ة، اإ�صاف���ة اإىل التف���اق مع هيئة 

ج���ودة التعلي���م والتدريب عل���ى احت�ص���اب ن�صبة من 

نتائ���ج المتحانات الوطنية �صم���ن املعدل الرتاكمي 

للطلب���ة مبا يحفزهم على الهتم���ام بها بجدية كافية 

م���ع مراعاة التدرج يف ذل���ك ان�صجاماً مع قرار املجل�س 

الأعلى لتطوير التعليم والتدريب.

من جهته���ا، اأك���دت الوكيل امل�صاع���د للمناهج 

والإ�رشاف الرتبوي اأنه مت تفعيل هذا الدليل وتوزيعه 

على املعلم���ني من خ���الل الربنام���ج التدريبي الذي 

نفذت���ه ال���وزارة يف 4 مراك���ز تدريبية عل���ى م�صتوى 

املدار�س الثانوية وكيفية ال�صتفادة منه يف تدريب 

الطلب���ة، اإ�صاف���ة اإىل متك���ني املعلم���ني م���ن دم���ج 

مه���ارات حل امل�صكالت �صم���ن املوقف التعليمي يف 

�ص���وء منهجية وا�صحة، مبا ينعك�س على حت�صني اأداء 

الطلب���ة يف المتحان���ات الوطنية ويف ح���ل امل�صكالت 

عموما.

•  ال�صيخ حممد بن عبداهلل	

•  وزيرة ال�صحة	

الرتبي���ة  وزي���ر  بح���ث  بن���ا:   - املنام���ة 

والتعلي���م ماجد النعيمي، م���ع ع�صو املجل�س 

الأعل���ى لل�صباب والريا�صة ال�صيخة حياة بنت 

عبدالعزيز اآل خليفة، والأمني العام للمجل�س 

الأعلى لل�صباب والريا�صة عبدالرحمن ع�صكر، 

ومدي���ر اإدارة التخطي���ط يف الأمان���ة العام���ة 

للمجل����س الأعل���ى لل�صب���اب والريا�صة را�صد 

الزي���اين، اتخ���اذ اخلط���وات الالزم���ة لتنفيذ 

م�رشوع املراكز الريا�صية للفتيات يف عدد من 

املدار����س يف املحافظات با�صتخدام عدد من 

�صالت املدار�س لتنفيذ الأن�صطة الريا�صية 

املوجهة للفتيات.

وج���اء ذلك تنفي���ذاً للق���رار ال�صادر عن 

املجل�س الأعلى لل�صباب والريا�صة بالجتماع 

ال���ذي عقد موؤخراً برئا�ص���ة ممثل جاللة امللك 

لالأعم���ال اخلريي���ة و�ص���وؤون ال�صب���اب رئي�س 

املجل����س الأعل���ى لل�صب���اب والريا�صة رئي�س 

اللجن���ة الأوملبية البحرينية �صمو ال�صيخ نا�رش 

بن حم���د اآل خليف���ة، ب�ص���اأن م����رشوع املراكز 

الريا�صي���ة للفتي���ات يف عدد م���ن املدار�س 

يف حمافظ���ات اململك���ة. واأك���د الوزير حر�س 

الوزارة واهتمامها على اإجناح امل�رشوع. 

املنام���ة - بن���ا: اأف���ادت وزارة ال�صح���ة، 

يف �ص���وء توجيه���ات رئي����س ال���وزراء �صاحب 

ال�صم���و امللكي الأم���ري خليفة ب���ن �صلمان اآل 

خليف���ة بتخ�صي����س يوم البحري���ن الريا�صي، 

ع���ن اأن جمم���ع ال�صلماني���ة الطب���ي �صيعم���ل 

كاملعتاد بالن�صب���ة للمر�صى املنومني، بينما 

�صتلغى العيادات اخلارجية والتن�صيق لإعطاء 

املر�صى مواعيد اأخرى، اأما بالن�صبة للعيادات 

اخلا�صة ف�صتعمل كاملعتاد مثل عيادة الأورام 

وعيادة غ�صي���ل الكلى. و�صتكون مواعيد عمل 

املراكز ال�صحي���ة يوم الثالثاء م���ن ال�صاعة 7 

�صباحاً حتى ال�صاعة 10 �صباحاً بكل من مركز 

البحرين الوطني بعراد وبنك البحرين الوطني 

بالدير وبنك البحرين والكويت باحلد وال�صيخ 

�صلم���ان وحال���ة بوماه���ر واب���ن �صين���ا ومركز 

احل���ورة ال�صح���ي ومركز �صب���اح ال�صامل وبالد 

الق���دمي ومدين���ة عي�ص���ى وجدحف����س وعايل 

والبديع وعي���ادة البدي���ع ال�صاحلية والكويت 

ومدين���ة حم���د والرف���اع ال�رشقي ومرك���ز اأحمد 

علي كان���و وعيادة جو وع�صك���ر ومركز الزلق 

ال�صحي. ببينما �صتك���ون �صاعات العمل على 

م���دار ال�صاعة بكل من مرك���ز املحرق ال�صمايل 

ومرك���ز حم���د كان���و بالرف���اع ومرك���ز يو�صف 

عبدالرحم���ن اإجننري. ويف مرك���ز النعيم ومركز 

حمم���د جا�صم كان���و )دوار 17( ومركز ال�صيخ 

جاب���ر ال�صباح ومركز �ص���رتة ال�صحي �صتكون 

�صاع���ات العمل من ال�صاع���ة 7 �صباحاً حتى 2 

ظه���راً ويف الف���رتة امل�صائية م���ن 4 حتى 12 

م�صاء، بينما يف مركز الرازي ال�صحي ف�صتكون 

من 7 �صباحاً حتى 7 م�صاء.

املنامة - الهيئة الوطنية لتنظيم املهن 

واخلدمات ال�صحي����ة: اأفادت الهيئة الوطنية 

لتنظي����م امله����ن واخلدم����ات ال�صحي����ة اأن ما 

يتم تداوله عرب و�صائل التوا�صل الجتماعي 

م����ن اأن دواء “اوجمنتني” “خطر على ال�صحة 

وغري منا�ص����ب لالطفال” غ����ري �صحيح جملة 

وتف�صيال ول ي�صتند اىل اي معلومات علمية. 

واأك����دت الهيئ����ة اأّن ه����ذا الن����وع م����ن الدواء 

مرخ�����س من الهيئة - وبح�ص����ب الأعمار التي 

ي�رشف لها وبح�صب اجلرع����ة والوزن- �صليم 

واآمن متاماً وخال من اأي حتذيرات طبية.

واأك����دت الهيئ����ة اأن ما يت����م تداوله من 

خ����الل و�صائ����ل التوا�ص����ل الجتماع����ي ع����ن 

ال�صن����ف الدوائ����ي املذك����ور غ����ري �صحي����ح، 

وتوؤكد الهيئة جمدداً ب�رشورة ا�صتقاء الخبار 

م����ن م�ص����ادر موث����وق منها ولي�����س من خالل 

التداول عرب “الوات�صاب” اأو مواقع التوا�صل 

الجتماعي.

مراعاة اأ�ضحاب املحال ال�ضغرية بو�ضع اأقل ر�ضم عليهم 
“$” تن�رش رد وزير التجارة على �صوؤال النائب املعريف:

قال وزي���ر ال�صناع���ة والتج���ارة وال�صياحة زايد 

الزي���اين اإن ال���وزارة راع���ت اأ�صحاب امل���ال واحلرف 

ال�صغرية بو�صع اأقل ر�صم عليهم ملزاولة اأن�صطتهم، 

وذل���ك من بع���د ق���رار ف�ص���ل ال�صجل التج���اري عن 

الأن�صطة التجارية.

واأو�ص���ح الزياين ردا على �ص���وؤال للنائب حممد 

املع���ريف، وح�صل���ت “الب���الد” عل���ى ن�صخة من���ه، اأن 

ال���وزارة و�صعت ر�صم���ا خمتلفا للم�صاري���ع الكبرية 

كامل�صان���ع وامل�صاري���ع العقاري���ة والإن�صائية كون 

طبيعته���ا تفرت����س اأن يك���ون حجم ال����رشكات التي 

تزاولها كبري.

وذك���ر الوزي���ر اأن م���ن ب���ني املعاي���ري التي مت 

اعتمادها يف حتديد فئ���ات الر�صوم اخلا�صة مبزاولة 

الأن�صطة التجارية، املقارن���ة بني الر�صوم املقرتحة 

ومقدار الر�ص���وم املفرو�صة يف دول جمل�س التعاون 

اخلليجي، واأن تغطي الر�صوم تكلفة اخلدمة املقدمة 

من قبل الوزارة �صواء عند الت�صجيل اأو بعد الت�صجيل.

وفيما ياأتي اأب���رز اأ�صئلة النائب معريف واإجابات 

الوزير الزياين:

  

ارتفاع المرتبة
التج��اري  الس��جل  فص��ل  م��ررات  م��ا   *

عن األنشطة التجارية للرشكة؟

- هن���اك مربرات ع���دة دع���ت ال���وزارة للقيام 

بذلك، وهي:

1. الف�ص���ل ب���ني ال�صج���ل التج���اري والأن�صطة 
التجاري���ة جزء م���ن العملية ال�صامل���ة التي قامت بها 

ال���وزارة فيما يتعلق باإ�صالح وحتديث عملية اإ�صدار 

ال�صج���الت، والت���ي اأدت اإىل �رشعة اإ�ص���دار ال�صجالت 

ال���ذي اأدى اإىل حت�ص���ني الت�صنيف ال���دويل للبحرين 

م���ن قب���ل البن���ك ال���دويل، اإذ كان���ت البحرين حتتل 

فيه املرتبة 142 يف الع���ام 2016، واأ�صبحت حتتل 

املرتب���ة 73 يف الع���ام 2017، مم���ا �صيك���ون له دور 

اإيجابي يف جذب الكثري من ال�صتثمارات للبحرين.

2. يعطي الف�صل بني ال�صجل التجاري والأن�صطة 
التجاري���ة الوقت الكايف جلمي���ع امل�صتثمرين للقيام 

بدرا�صة البيئة ال�صتثمارية والتجارية بالبحرين.

3. يتيح الف�صل بني ال�صجل والأن�صطة ل�صاحب 
ال�صجل القيام بالأعم���ال التاأ�صي�صية كفتح احل�صاب 

البنك���ي وا�صتئج���ار مق���ر ال�رشك���ة وتوظي���ف عمالة 

بحرينية.

ال�صج���ل والأن�صط���ة  ب���ني  4. ي�صم���ح الف�ص���ل 
لأ�صحاب امل�صاريع الكبرية والتي ي�صتغرق اإن�صاوؤها 

وقتا من الزمن كامل�صان���ع وامل�صت�صفيات وغريها، 

احل�ص���ول على �صف���ة قانونية بالف���رتة املمتدة من 

ح�صولها على املوافقة املبدئية حتى ح�صولها على 

املوافقة النهائية من اجلهات املخت�صة.

  

معايير الرسوم
اعتامده��ا  ت��م  الت��ي  املعاي��ر  م��ا   *

الخاص��ة  الرس��وم  فئ��ات  تحدي��د  يف 

مبزاولة األنشطة التجارية؟

- هن���اك معاي���ري مت الأخ���ذ به���ا لتحديد فئات 

الر�ص���م، وه���ي: املقارن���ة ب���ني الر�ص���وم املقرتحة 

ومقدار الر�ص���وم املفرو�صة يف دول جمل�س التعاون 

اخلليجي، وحتديد الر�صوم بالنظر لالأن�صطة التجارية 

بح�صب طبيعتها وحجم العمل بها.

ومن ب���ني املعاي���ري اأن تغطي الر�ص���وم تكلفة 

اخلدمة املقدمة من قبل الوزارة �صواء عند الت�صجيل 

اأو بعد الت�صجيل.

  

راعت الفروقات
حج��م  ب��ن  الفروق��ات  أخ��ذ  ت��م  ه��ل   *

بع��ن  نفس��ه  للنش��اط  املزاول��ة  ال��رشكات 

االعتبار؟

- اأود اأفادتك���م ب���اأن الوزارة راع���ت الفروقات 

وذلك من خالل طبيعة الأن�صط���ة وت�صنيفها بح�صب 

حج���م الأعم���ال املتوق���ع مزاولته���ا، اإذ مت مراع���اة 

اأ�صحاب املحال واحلرف ال�صغرية ومت �صمهم �صمن 

الأعم���ال ال�صغرية ومت و�صع اأق���ل ر�صم على مزاولة 

هذه الأن�صطة.

اأم���ا امل�صاريع الكب���رية كامل�صان���ع وامل�صاريع 

العقارية والإن�صائية فقد مت و�صع ر�صم لها يختلف 

ع���ن غريها؛ ك���ون طبيعتها تفرت����س اأن يكون حجم 

ال����رشكات التي تزاوله���ا كبريا، وهك���ذا فيما يتعلق 

بباقي الأن�صطة التجارية الأخرى.

• •وزير التجارة	  النائب حممد املعريف	

 ر�صم خمتلف للم�صاريع را�ضد الغائب

الكبرية كامل�صانع 

وامل�صاريع العقارية 

من بني معايري حتديد 

الر�صوم مقارنتها مع 

بقية دول اخلليج

الر�صوم لتغطية   

تكلفة اخلدمة املقدمة 

من الوزارة 

يرفع  ت�صني��ف 

البحرين من البنك 

الدويل

من املرتبة 142 يف 

العام 2016 اإىل 73 

بالعام احلايل
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 ô¨°üdG ò```æe CÉ°ûæJ á«JGP á```«dhDƒ°ùe »```g

 Ö¡J »```àdG ¢```ùØædG IQGô```b ‘ ô```≤à°ùàd

 ¢VQCG ø```Y ™```aGóàd Ò```NCÉJ hCG AÉ```LQ ¿hO

 â°ùØæJh É¡FÉe ø```e âHöTh É```¡àæ°†àMG

 .É¡FGƒg øe

 ⋲```ª°SCG  ‘  á```jôμ°ù©dG  »```g  ∂```∏J

 πª©dG »```¡a ,ÉgQƒ°U ⋲```bQCGh É```¡«fÉ©e

 ™«ª÷G ¬Øæc â– ¢û«©j …òdG ¢Só≤ŸG

.¿ÉæÄªWGh ¿ÉeCÉH

 É```eƒ∏Y  á```jôμ°ù©dG  â```fÉc  GPEGh

 äÉ«∏μdG ó```YÉ≤e ⋲```∏Y ¢```SQóJ á```jô¶f

 ¢ShQO ™bGƒdG ‘ É```¡fEÉa äÉ```«ÁOÉcC’Gh

 øe ∫ÉŸGh ¢ùØædG ¢UÉNQEG ºLÎJ á«∏ªY

.øWƒdG πLCG

 ƒg Gògh ...á≤◊G ájôμ°ù©dG »g √òg

 òæe á«aƒdG ó```YGƒ°ùdG ¬àæH …ò```dG ìöüdG

 πªàμe Ωƒ«dG √Gô```f …òdGh â°†e Oƒ```≤Y

.kGOóYh IóY ¿ÉcQC’G

 k É«æWh kGõeQ ´ÉaódG Iƒb â```ë°VCG ó≤d

 ,¿É©e øe äÉª∏μdG ¬∏ª– Ée πμH kÉflÉ°T

 äÉjóëàdG á¡LGƒŸ kÉªéM ÈcCG âëÑ°UCGh

 á```ÑcGƒŸ  á```eAÓeh  kGOGó```©à°SG  Ì```cCGh

.äGÒ¨àdG

 Ö∏£àj øWƒdG øY ´É```aódG ¿Éc GPEGh

 »g ájöûÑdG Iƒ```≤dG ¿EÉa ,k ÉÑjQóJh kÉ```MÓ°S

 ..´ÉaódG ‘ ∫hC’G ö```üæ©dG ó```©J iô```NC’G

 ±óg ±ÎëŸG π```JÉ≤ŸG …ó```æ÷G AÉæÑa

 á```°ù°SDƒe  πc  á```«é«JGÎ°SG  ‘  ¢```SÉ°SCG

 É¡«Ñ°ùàæe OGó```YEG ¤EG ⋲```©°ùJ á```jôμ°ùY

 ‹É```à≤dGh  »```°ùØædGh  Êó```ÑdG  OGó```YC’G

 ÖfÉ÷G Gòg ôªãà°SG ó≤a ¬«∏Yh ..πãeC’G

 ∂dPh ;QÉ```ªãà°SG Ò```N ´É```aódG Iƒ```b ‘

 ⋲```∏Y ⋲```≤∏ŸG Qhó```dG á```eÉ°ùL ó```«cCÉàd

 πª–h áfÉeC’G ß```ØM ‘ π```JÉ≤ŸG ≥```JÉY

 ß```ØMh ø```WƒdG ø```Y Ohò```dG á```«dhDƒ°ùe

 .¬dÓ≤à°SGh ¬JOÉ«°S

 ¿ƒ°ü∏îŸG ∫É```LôdG âÑKCG π```HÉ≤ŸÉH

 ø```jOÉ«e ∞```∏àfl ‘ á```YGÈdGh IAÉ```ØμdG

 IQGó```÷G  ∂```dòch  …ô```μ°ù©dG  π```ª©dG

 GƒfÉch øWƒdG øY ´ÉaódG ‘ ¥É≤ëà°S’Gh

.ø¶dG ø°ùM óæYh á«dhDƒ°ùŸG Qó≤H kÉªFGO

 ´ÉaO Iƒ```b Ωƒ```«H ø```WƒdG ó```©°ù«∏a

 ‘ ø```ªμJ  É```æJƒ≤a ...ó```«∏àdG  ø```jôëÑdG

 .¬«ª– Iƒb øWƒ∏dh øWƒdG

 ∑QÉÑe óªfi Ö«≤ædG 

 Ò°TÉÑJ øWƒdG ≥```aCG ‘ âM’ ¿EG É```e

 âfÉHh ’EG ,á```«àØdG ¬```Jƒ≤d ∫hC’G Aƒ```°†dG

 RÉ‚E’ â```dƒ– »àdG Iô```μØdG π```«°UÉØJ

 ¬JóªYCG á```YÉæ°Uh √Ò```HóJ ø°ùM »```æWh

 ,º«μ◊G ô```μØdG Éæd í```°Vƒ«d ,√õ```FÉcQh

 óFÉb ôμa ,≥aóàj ∫GR Ée …òdG ìƒª£dGh

 øe óaôj kGò```«ª∏J ¿Éc ¿CG ò```æe ∞μY òa

 á«Hô◊G õ```fƒe á«∏μH ájôμ°ù©dG Ωƒ```∏©dG

 á«æWƒdG á°ù°SDƒŸG AÉæH ⋲∏Y É«fÉ£jôH ‘

 ÖMÉ°U Iö†M …ó«°S ôμa ƒg .ájôμ°ù©dG

 óFÉ≤dG ió```ØŸG OÓ```ÑdG π```gÉY á```dÓ÷G

 .ˆG √ójCG ⋲∏YC’G

 Qƒ∏Ñààd “ô```jGÈa øe ¢ùeÉÿG” AÉ```L

 äGƒ```£îH ,QÉμ```aC’G ≥```≤ëàJh ,Oƒ```¡÷G

 ,“ø```WƒdG  Ö```M”  º```gQÉ©°T  ,á```°ShQóe

 .¿hôNB’G ⋲¡àfG å«M øe CGóÑj º¡MƒªWh

 äôª°Th ,AÉ```æÑdG IÒ°ùe â```≤∏£fG ∂dòH

 É¡æ«M É¡dÉLQ ¿Éμ```a ,á«æWƒdG ó```YGƒ°ùdG

 ⋲àM AÉ```aƒ∏d IQƒ°Uh ,AÉ```£©∏d É```LPƒ‰

 .É¡à«°U ´GPh ,É¡fÉ«æH ™ØJQG

 ,É¡Jôμah IÒ```°ùŸG ∂∏àd ™```ÑààŸGh

 ⋲∏Y öüà≤J Iôμa øμJ ⁄ É¡fCG ≥ëH Ωõéj

 Iôμa Égóéj πH ,Ö°ùëa á«YÉaO Iƒb AÉæH

 ,IOó©àe äGRÉ```‚EG ÉgQƒ£°S Ú```H πª–

 ‘ á```°SQóe ΩÉ```jC’G ‹Gƒ```J ™```e â```ë°VCG

 IÎa ó©Ña ,AÉ£©dGh Qƒ```£àdGh ¢UÓNE’G

 ‘ ¢ù«°SCÉàdG á```∏Môe øe Ió«©ÑH â```°ù«d

 ,»°VÉŸG ¿ô≤dG ø```e äÉæ«à°ùdG äÉjÉ¡f

 ¿ƒμàd ôjƒ£àdGh ™```°SƒàdG á∏Môe äAÉ```L

 …ô```μ°ù©dG ¿hÉ```©àdG”  É```gõFÉcQ ió```MEG

.“»ª«∏bE’G

 òæe øjôëÑdG ´É```aO Iƒb âæeBG ,º```©f

 ≥«°ùæàdGh ¿hÉ```©àdG á«ªgCÉH ô```μÑe âbh

 §```«ëŸG  ‘  É```gAÉ≤°TCG  ™```e  …ô```μ°ù©dG

 øjôëÑdG ´ÉaO Iƒb âcQOCG PEG ,»```ª«∏bE’G

 áeó≤àŸG á```ë∏°ùŸG äGƒ```≤dG ¿CG É```¡æ«M

 AÉ```æH  ‘  É```gOƒ¡L  â```î°SQ  á```≤jô©dGh

 É¡FÉ≤°TCG ™e ájôμ°ùY á```«≤«°ùæJ äÉbÓY

 äÓàμàd º```°†æJ â```MGQh ,É```¡FÉbó°UCGh

 Qƒ£àd ,á«dhódGh á```«ª«∏bE’G á```jôμ°ù©dG

 ,É¡àHÓ°U ø```e ójõJh ,É```¡JÉeƒ¶æe ø```e

 âÄ°ûfCG »àdG IOƒ°ûæŸG É¡aGógCG ≥```≤ëàd

 ΩÉeCG Ió```«àY á```jƒb ∞≤àdh ,É```¡∏LCG ø```e

 »```àdG á```©jöùdG äGÒ```¨àŸGh ä’ƒ```ëàdG

 .Ú◊G ∂dP òæe ™ªLCG ⁄É©dÉH ∞°ü©J

 ∫ÉÑ◊G ˆGóÑY óªfi Ö«≤ædG 

 Gò```g ¢```ù«°SCÉàd 49 iô```còdG »```JCÉJ

 ø```e  Ò```ãμdG  §```°Sh  ï```eÉ°ûdG  ìö```üdG

 äGQƒ```£àdGh  äÉ```eÉ¡°SE’Gh  äGRÉ```‚E’G

 âªgÉ°S »```àdG á```«LƒdƒæμàdGh á```jöûÑdG

 √òg ¿CGh ,á```«dÉà≤dG á```eƒ¶æŸG »```bQ ‘

 ´ÉaódG Iƒ```b É¡Jó¡°T »```àdG äGQƒ```£àdG

 IOÉ«≤dG ΩÉ```ªàgGh ájÉYQh π°†ØH äAÉ```L

 Ée ¤EG áaÉ°VEG ,ΩÉ```©dG óFÉ≤dGh Ió```«°TôdG

 Iƒb OGôaCGh ∞°U •É```Ñ°Vh •ÉÑ°V ¬dòÑj

.´ÉaódG

 ¤EG ⋲©°ùj ™```«æŸG ø°ü◊G Gòg ¿EGh

 øeC’G ⋲∏Y á¶aÉëŸGh øWƒdG øY ´ÉaódG

 IófÉ°ùeh ,¬«°VGQCG  IOÉ«°Sh ,QGô≤à°S’Gh

 ‘ »æWƒdG ¢```Sô◊Gh ΩÉ©dG øeC’G äGƒ```b

 ‘ IófÉ°ùŸGh ,ΩÉ```¶ædG ⋲```∏Y á```¶aÉëŸG

 ¿hÉ©àdGh çQGƒ```μdGh ÇQGƒ```£dG  ä’É```M

 QÉWEG ‘ á```≤jó°üdG ∫hódG ™```e ∑Î°ûŸG

 ájÉª◊ á```«dhódGh  á«FÉæãdG  äÉ```«bÉØJ’G

.á«ª«∏bE’G Ohó◊G

 ´ÉaO Iƒb º«¶æJ ø```e ±ó¡dG ¿Éμa

 IõgÉLh á«fóe äGƒb øjƒμJ ƒg øjôëÑdG

 ∞∏àfl ÚH ácÎ°ûe äÉ«∏ªY ájCG ò«Øæàd

 á```jƒ÷Gh  á```jôëÑdGh  á```jÈdG  ±ƒ```æ°üdG

 ¬JGQó≤eh øWƒdG äÉ```Ñ°ùàμe øY ´Éaó∏d

 äGƒb ™```e ¿hÉ©àdG ¤EG á```aÉ°VE’ÉH Gò```g

 AÉ°SQEG ‘ á```≤jó°üdGh á```≤«≤°ûdG ∫hó```dG

.»ª«∏bE’G QGô≤à°S’Gh ΩÓ°ùdG

 QhO ICGôª∏d ¿EÉ```a ∂dP ¤EG áaÉ°VE’ÉH

 â≤≤M PEG ,…ô```μ°ù©dG ∂```∏°ùdG ‘ Ò```Ñc

 πLôdG É¡àcQÉ°ûÃ äGRÉ```‚E’G øe ÒãμdG

.¬JÉÑ°ùàμe ájÉªMh øWƒdG øY OhòdG ‘

óªfi ó©°S ióg ∫hCG ΩRÓŸG 

 øjôëÑdG ´É```̀aO Iƒ```̀b ¿CG ∂```̀°T ’

 Gƒ‰ ácQÉÑŸG É¡JÒ```̀°ùe ÈY â≤≤M

 ⋲∏Y ¿ƒμàd ;É¡àë∏°SCG ™«ªL ‘ GÒÑc

 ´ÉaódGh ®É```̀Øë∏d OGó©à```̀°S’G á```̀ÑgCG

 äGõéæŸGh ¬àeÓ°Sh øWƒdG øeCG ⋲∏Y

 ÊÉ°ùfEG Qhó```̀H âeÉb Éªc ,ájQÉ°†◊G

 á«KÉZE’Gh á«fÉ°ùfE’G ∫É```̀ªYC’G ‘ π«Ñf

 .øWƒdG OhóM êQÉN

 ¬Jô¶æH ∂```̀∏ŸG ádÓL ´É```̀£à°SGh

 ™°†j ¿CG ¬```̀JÈN ™bGh ø```̀eh á```̀ÑbÉãdG

 ⋲∏Y IQó```̀≤dG ‘ ¢```̀ù«°SCÉàdG á```̀Ø°ù∏a

 π```̀°UGƒàŸGh  ô```̀ªà°ùŸG  ô```̀jƒ£àdG

 ìÓ°ùdG ⁄É```̀Y ‘ ó```̀jóL πc á```̀ÑcGƒeh

  .»```̀LƒdƒæμJh  »```̀ª∏Y  Ωó```̀≤J  ø```̀eh

 ÜÉàc ‘ É```̀«∏L ô```̀eC’G Gò```̀g í```̀°†àjh

 :∫Éb PEG “∫hC’G Aƒ°†dG” ∂∏ŸG á```̀dÓL

 ÉgOGóYEÉH ˆG É```̀fôeCG »àdG Iƒ```̀≤dG ¿EG”
 Qƒ£àdG ⋲```̀∏Y IQOÉb ¿ƒ```̀μJ ¿CG Öéj

 äÉÑ∏£àe Ö```̀cGƒàd Iôªà°ùe IQƒ```̀°üH

 É°SÉ°SCG óªà©J âëÑ°UCG »àdGh ,öü©dG

 ,»LƒdƒæμàdGh »```̀ª∏©dG Ωó≤àdG ⋲∏Y

 Ö```̀côH  ¥É```̀ë∏dG  ø```̀μÁ  º```̀∏©dÉÑa

 áëàØàŸG IÒædG ∫ƒ≤©dÉHh ,IQÉ°†◊G

 ø```̀μÁ π```̀°UGƒàŸG OÉ```̀÷G π```̀ª©dÉHh

 ¢```̀SƒØædÉHh ,Ö```̀côdG Gò```̀g Iô```̀jÉ°ùe

 óYGƒ°ùdÉHh É```̀¡æWhh É¡HôH á```̀æeDƒŸG

 ’ áë∏°ùŸG Iƒ≤dG AÉ```̀æH øμÁ ájƒ≤dG

 ´Éaó∏d É‰EGh ,ø```̀jôNB’G ⋲∏Y AGóàY’G

.øjóà©ŸG OQh øWƒdG øY

 ø```̀μJ ⁄ ¢```̀ù«°SCÉàdG  IÒ```̀°ùe ¿EG

 É```̀¡æμdh IQƒ```̀°ù«e hCG á```̀∏¡°S á```̀«∏ªY

 ⋲∏Y â°ù°SCG á```̀«éjQóJ á«∏ªY â```̀fÉc

 ⁄É©ŸG áë°VGh á```̀jDhQh áÑ∏°U óYGƒb

.á∏eÉμàeh

 ácQÉÑŸG iô```̀còdG √ò```̀g »```̀JCÉJh

 Iƒ```̀b  ∫É```̀LôH  õ```̀à©fh  ô```̀îØf  ø```̀ëfh

 ´hQCG Ghô```̀£°S øjòdG ø```̀jôëÑdG ´ÉaO

 ‘ AGóØdGh á```̀«ë°†àdG Qƒ°U ⋲```̀ª°SCGh

 øY Ohò```̀dÉH áeGôμdGh Iõ```̀©dG π```̀«Ñ°S

 ∫hódG ÖfÉL ¤EG ácQÉ°ûŸGh ,ø```̀WƒdG

 IOÉ«≤H »Hô©dG ∞dÉëàdG ‘ á≤«≤°ûdG

 ,á≤«≤°ûdG ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áμ∏ªŸG

 øª«dG ájQƒ¡ªéH á```̀«YöûdG â«ÑãJ ‘

 äGóYÉ°ùŸG ∫ƒ°Uh ÚeCÉJh á≤«≤°ûdG

 ôîØfh .≥«≤°ûdG É```̀¡Ñ©°ûd á```̀«fÉ°ùfE’G

 äÉ¡ÑLh äÉMÉ°S ‘ Gƒ```̀dGR Ée øjòdÉH

 º¡JÉÑLGƒH ¿ƒ```̀eƒ≤jh ∑Éæg ∫É```̀à≤dG

 .ΩGóbEGh áYÉé°T πμH ,º¡H áWÉæŸG

Úæ«YƒÑdG óªfi óªMCG øcôdG Ωó≤ŸG

 É```¡∏gÉŒ  ø```μÁ  ’  äGRÉ```‚EG

 IOÉ```«≤∏d  á```ÑbÉK  iDhQh  äÉ```©∏£Jh

 iƒà°ùŸG ⋲∏Y á¶aÉëŸG ‘ Ió«°TôdG

 ‘GÎMG iƒ```à°ùe Ëó≤Jh Ωó```≤àŸG

 äÉ```YÉ£≤dGh äGó```MƒdGh Ö```FÉàμ∏d

 Ohò∏d OGó©à°S’G á```ÑgCG ⋲∏Y ¿ƒμàd

 .¬LÉ«°Sh ¬YQOh øWƒdG ÜGôJ øY

 ÉgOQGƒe ⋲∏Y ´ÉaódG Iƒb óªà©J

 áWƒæŸG É```¡dÉªYCG RÉ‚EG ‘ á```jöûÑdG

 á```«dÉà≤dG äÉ```ÑLGƒdÉH Ωƒ```≤àd É```¡H

 äÉ```fƒ©ŸG  Ëó```≤Jh  á```«KÉZE’Gh

 ≥«≤°ûdG »æª«dG Ö```©°û∏d á«fÉ°ùfE’G

 ºYOh π```eC’G IOÉ```YEG á```«∏ªY ø```ª°V

 ø```ª°V  ≥```«≤°ûdG  ø```ª«∏d  á```«YöûdG

 ÖMÉ°U Iö†◊ á«eÉ°ùdG äÉ¡«LƒàdG

 ⋲∏YC’G óFÉ≤dG ióØŸG ∂∏ŸG ádÓ÷G

 .√ôªY óeCGh ˆG ¬¶ØM

 Iô```ªà°ùŸG  äGQÉ```jõdG  äAÉ```Lh

 ∂∏ŸG  á```dÓ÷G  Ö```MÉ°üd á```«eÉ°ùdG

 ;á```eÉ©dG  IOÉ```«≤∏d ⋲```∏YC’G  ó```FÉ≤dG

 á```jÉæ©dGh ΩÉ```ªàg’G º```¶Y ó```cDƒàd

 π```Ø¨f ’h ,ø```jôëÑdG ´É```aO Iƒ```≤H

 øjQÉªàdGh ô```ªà°ùŸG Ö```jQóàdG øY

 ájƒ÷Gh ájÈdG äGƒ```≤∏d ácÎ°ûŸG

 ∫hO ™```e ´É```aódG Iƒ```≤H á```jôëÑdGh

 øª°V óàeG …ò```dG ¿hÉ```©àdG ¢ù∏›

 á```∏eÉμàe  á```jôμ°ùY  á```«é«JGÎ°SG

 …C’ k É```©«æe kGó°S ¿ƒ```μàd ;Ió```Mƒeh

 øjôªàdG É¡æª°V ø```e ¿Éch ,¿GhóY

 (17  ö```ùL)  ∑Î```°ûŸG  »```FÉæãdG

 »μ∏ŸG á```jôëÑdG  ìÓ```°S á```cQÉ°ûÃ

 ™HÉàdG  »böûdG  ∫ƒ£°SC’Gh »æjôëÑdG

 á«Hô©dG á```μ∏ªŸÉH ájôëÑdG äGƒ```≤∏d

 π°Uh …ò```dG ,á≤«≤°ûdG á```jOƒ©°ùdG

 ø```eCÓd  Ωó```≤àe  ‹É```àb  iƒ```à°ùŸ

 √É```«ŸG ⋲```∏Y á```¶aÉëŸGh …ô```ëÑdG

.QGô≤à°S’Gh øeC’Gh á«ª«∏bE’G

 ìÓ°S á```cQÉ°ûe â```fÉc kÉ```°†jCGh

 øjôªàdG ‘ »```æjôëÑdG »μ∏ŸG ƒ÷G

 (2016 Iô```jõ÷G ô≤°U) ∑Î```°ûŸG

 ‘ »é«∏ÿG ¿hÉ```©àdG ¢ù∏› ∫hó```d

 Ió```ëàŸG á```«Hô©dG äGQÉ```eE’G á```dhO

 äGQÉ¡ŸG ™```aQh äGÈ```ÿG ∫OÉ```Ñàd

 á```jƒ÷G  äÉ```«∏ª©dG  ‘  á```jôμ°ù©dG

 Iƒ≤dG ácQÉ°ûe ∂```dòch ,á```cÎ°ûŸG

 øe áYƒª› ™```e á```«μ∏ŸG á```°UÉÿG

 áë∏°ùŸG äGƒ≤dÉH á```°UÉÿG äGƒ≤dG

 ∑Î```°ûŸG  ø```jôªàdG  ‘  á```jöüŸG

 …ò```dG (2016 ó```«dƒdG ø```H ó```dÉN)

 π≤°üd ø```jôëÑdG ´ÉaO Iƒ```b ¬JòØf

 á°UÉÿG äGƒ≤∏d ájOÉ«≤dG äGÈ```ÿG

 ™e ∑Î```°ûŸG »```YÉaódG π```ª©dG ‘

 øeCG ⋲∏Y ®ÉØë∏d á≤«≤°ûdG äGƒ```≤dG

.á≤£æŸG QGô≤à°SGh

 ájó≤ØàdG äGQÉ```jõdG äAÉ```L Éªc

 äGó```Mhh á```ë∏°SC’  ΩÉ```©dG  ó```FÉ≤∏d

 ¬«dÉ©e ΩÉ```ªàgG ócDƒàd ´ÉaódG Iƒ```b

 á«dÉà≤dG ájRƒ¡÷G ™aQ ⋲∏Y ¬°UôMh

 IQhöVh OGó©à°S’G áLQOh ájQGOE’Gh

 Ö```jQóàdGh ô```jƒ£àdG ƒ```ëf »```©°ùdG

 .¬©bƒe ‘ πc äGóMƒdG √òg ∫ÉLôd

 º«¶æJ ΩÉ```©dG Gò```g ‘ ô```¶àæjh

 …òdG ÈcC’G ƒ```gh Ö≤JôŸG çó```◊G

 ƒ```gh  ø```jôëÑdG  á```μ∏‡  ¬```æ°†à–

 ´Éaó∏d ø```jôëÑdG ô```“Dƒeh ¢```Vô©e

 óFÉ≤dG ∂∏ŸG á```dÓL á```jÉYôH 2017
 á©°SGh ájDhQ ⋲∏Y ∫ój Gògh ⋲```∏YC’G

 ‹hO ¢Vô©e ∫hC’ IQƒ```£àe Iƒ```≤d

.á≤£æŸG ‘ ´Éaó∏d πeÉ°T

 ‘ øjôëÑdG áμ∏‡ ô¶àæJ kÉ°†jCGh

 Gójôa É«ÑW ÉKóM ΩÉ©dG Gòg øe ƒjÉe

 πeÉμàe õcôe ìÉ```ààaG ™e ¬Yƒf ø```e

 ⋲Ø°ûà°ùÃ á«fÉWöùdG ΩGQhC’G êÓ©d

 30 á```Ø∏μH »```©eÉ÷G ó```ªM ∂```∏ŸG

.QÉæjO ¿ƒ«∏e

 ¥ƒW øH óªfi óªMCG øcôdG óFGôdG

 πc ø```e  ô```jGÈa ô```¡°T  ø```e  ¢```ùeÉÿG

 ,á«dÉ¨dG É```æàμ∏ªŸ É```°UÉN É```eƒj Èà©j ΩÉ```Y

 ΩÉY πμ°ûH ÚæWGƒª∏d ô```îah RGõàYG Qó°üeh

 ∂dPh ,¢UÉN πμ°ûH ´É```aódG Iƒb »Hƒ°ùæŸh

 »àdG áª«¶©dG äGRÉ```‚E’G øe ÒãμdÉH kAÉØàMG

 º¶YCGh ⋲```ª°SCG â– êQó```æJ »àdGh É```¡à≤≤M

 øY OhòdGh á```μ∏ªŸG øY ´ÉaódG »```gh áª¡e

 ´É```aO Iƒ```b â```≤≤M .É```¡«æWGƒeh É```¡«°VGQCG

 É```¡°ù«°SCÉJ ò```æe kGOƒ```¡°ûe kGQƒ```£J ø```jôëÑdG

 á°ù°SDƒŸG √ò```g ¿É«μd øgGôdG âbƒdG á```jÉ¨d

 π°†ØH ∂dPh ,ïeÉ°ûdG ìö```üdG Gògh á≤jô©dG

 áª«μ◊G ájDhôdG º```K øeh ¤É©Jh ¬```fÉëÑ°S ˆG

 ¬H â«¶M …òdG ΩÉªàg’Gh ájÉYôdGh á```ÑbÉãdGh

.⋲∏YC’G óFÉ≤dG OÓÑdG πgÉY ¿ód øe

 áé«àf ôgÉÑdG ìÉéædG Gòg èFÉàf ¿CG ∂°T ’

 §«£îàdGh ájôμ°ù©dG IOÉ«≤dGh ódÉÿG Qhó∏d

 Ò°ûŸG ´É```aódG Iƒ≤d ΩÉ©dG ó```FÉ≤∏d º```«∏°ùdG

 áØ«∏N ∫BG ó```ªMCG ø```H á```Ø«∏N ï```«°ûdG ø```côdG

 áª¶fC’G çóMCG Ö```cGƒàd ´ÉaódG Iƒ≤d ¬```ªYOh

 .áãjó◊G ¢Tƒ«÷G ™e øeGõàŸG Qƒ£àdGh

 ¿EG RGõ```àYGh ∫ÓLEG πμ```H É```¡dƒbCG k É```eÉàN

 ÉgQGhOCG á```jOCÉàd á∏gDƒe ø```jôëÑdG ´É```aO Iƒb

 á«dÉàb IAÉØch á«aGÎMEG πμH áª¡ŸG á«æWƒdG

 ÉæfÉWhCG §«ëj É```e ºZQ √öSCÉH ⁄É©dG IOÉ```¡°ûH

 É°û«L ∂```∏‰ ÉæfCGh Ú```©eÉ£dG äGô```eGDƒe ø```e

.GQƒ£àeh Éjƒb

»YÉæŸG ÜÉgƒdGóÑY óªfi øcôdG óFGôdG 

á`≤£æŸG ‘ É¡JÓ«ãe »gÉ°†Jh ájô```````````````````````°üY Iƒb âëÑ°UCG øjôëÑdG ´ÉaO Iƒbá`≤£æŸG ‘ É¡JÓ«ãe »gÉ°†Jh ájô```````````````````````°üY Iƒb âëÑ°UCG øjôëÑdG ´ÉaO Iƒb

ô``°UÉ©ŸG ø``jôëÑdG ï``jQÉJ »``a áaqô``````````````°ûe áª°üH IRQÉÑdG ájQÉ°†◊G ábÓ£f’Gô``°UÉ©ŸG ø``jôëÑdG ï``jQÉJ »``a áaqô``````````````°ûe áª°üH IRQÉÑdG ájQÉ°†◊G ábÓ£f’G

:á«æWh äÉ«dÉ©a ...º«KCG óà©e πμd É©«æe Éæ°üM áàHÉK ⋲£îH â≤∏£fG:á«æWh äÉ«dÉ©a ...º«KCG óà©e πμd É©«æe Éæ°üM áàHÉK ⋲£îH â≤∏£fG

•ÉÑ°†f’G º«b π«©ØJ ‘ ÉLPƒ‰h iòàëj ’Éãe âë°VCG ´ÉaódG Iƒb•ÉÑ°†f’G º«b π«©ØJ ‘ ÉLPƒ‰h iòàëj ’Éãe âë°VCG ´ÉaódG Iƒb

 äÉ```«dÉ©a äÈ```Y :´É```aódG Iƒ```b ‐ ´É```aôdG

 ,ôjGÈa øe ¢ùeÉÿG iô```còH Égôîa øY á```«æWh

 ádÓ÷G Ö```MÉ°üd …OÉ```«≤dG ô```μØdÉH É```gRGõàYGh

 ºK ˆG π°†ØH …òdG ,⋲∏YC’G ó```FÉ≤dG OÓÑdG πgÉY

 Iƒb äóZ ¬àdÓL á```©HÉàeh á«eÉ°ùdG ¬```JÉ¡«LƒàH

 äGƒ≤dG ÌcCG »gÉ°†J ájöüY Iƒb øjôëÑdG ´ÉaO

 ÖM É¡«a êõ```àÁ ,á≤£æŸG ‘ kÉeó≤J á```ë∏°ùŸG

 Ωƒ«dG äQÉ```°U ⋲àM ,¬```JOÉ«≤d A’ƒ```dGh ø```WƒdG

 ≥ëj GRÉ‚EGh ,»æWƒdG ìÉéædG êPÉ‰ øe kÉ```LPƒ‰

 .QGôªà°SÉH ¬H QÉîàa’G ∫É«LCÓd

 äÉ«dÉ©ØdG øe OóY ÈY ´Ó£à°S’G Gòg ‘h

 ¢ù«°SCÉJ iôcP áÑ°SÉæÃ ºgôYÉ°ûe øY á```«æWƒdG

 ...Ú©HQC’Gh á©°SÉàdG øjôëÑdG ´ÉaO Iƒb

مناسبة خالدةمناسبة خالدة
 äÉjBG ⋲```ª°SCG …ö```ShódG ó```ªM ÖFÉædG ™```aQ

 ¤EGh ,áª«μ◊G IOÉ«≤dG ¤EG äÉμjÈàdGh ÊÉ¡àdG

 øcôdG Ò°ûŸG øjôëÑdG ´ÉaO Iƒ≤d ΩÉ©dG ó```FÉ≤dG

 »Ñ°ùàæe ™«ªLh áØ«∏N ∫BG óªMCG øH áØ«∏N ï«°ûdG

 ‘ƒdG øjôëÑdG áμ∏‡ Ö©°Th øjôëÑdG ´ÉaO Iƒb

.áÑ°SÉæŸG √ò¡H

 ´ÉaO Iƒ```b ¬```«dEG â```∏°Uh É```e ¿EG” ±É```°VCGh

 á«dÉàb á```jRƒ¡Lh õ```«ªàe Qƒ```£J ø```e ø```jôëÑdG

 ¤EG áaÉ°VE’ÉH ,ø```≤àe …ôμ°ùY ÖjQóJh á```©«aQ

 »àdG á∏«∏÷G äÉ```eóÿGh á```«æWƒdG äÉ```«ë°†àdG

 ájöüY Iƒb É¡æe π©L øWƒdG á```jÉªM ‘ É¡eó≤J

 CGƒÑàJ ¿CG âYÉ£à°SGh ,k É```«ŸÉY É¡JÓ«ãe »gÉ°†J

 á≤ãdGh ÜÉéYE’G ⋲∏Y ⋲¶– ¿CGh á```bƒeôe áfÉμe

 .»ª«∏bE’G ΩÓ°ùdGh øeC’G AÉ°SQEG ‘

ذكرى مضيئةذكرى مضيئة
 IôFGódG …ó∏H ¢```ù∏› ƒ°†Y ócCG ,¬ÑfÉL ø```e

 ¿CG …öShódG ˆGóÑY á«dÉª°ûdG á¶aÉëŸÉH áãdÉãdG

 ïjQÉàdG ‘ áÄ«°†e áeÓY πãÁ ´ÉaódG Iƒb Ωƒ```j

 á```Ñ°SÉæŸG √ò```¡a ,õ```jõ©dG É```ææWƒd …ô```μ°ù©dG

 AÉ£©dÉH á```∏aÉM ∫Gõ```J ’ É```æHƒ∏b ⋲```∏Y á```«dÉ¨dG

 ÉæJÉÑ°ùàμŸ ájÉªM π°UGƒàŸG AÉæÑdGh ¢UÓNE’Gh

 »àdG äGRÉ‚E’G º¶Y ⋲∏Y »æãf É```æ∏ch ,á«æWƒdG

 .±hô¶dG ∞∏àfl ‘ áë∏°ùŸG ÉæJGƒb É¡à≤≤M

 øjôëÑdG ´ÉaO Iƒb Ωƒj ⋲ë°VCG ó≤d” ±É°VCGh

 ΩÉY πc øe ôjGÈa ø```e ¢ùeÉÿG ±OÉ°üj …ò```dG

 AÉæHCG äÉMƒªW ¬dÓN äó°ùŒ kGódÉN kÉ```«æWh kGõeQ

.“Ωó≤àdGh QGô≤à°S’Gh øeC’G º«YóJ ‘ øWƒdG

 áª«μ◊G É```æJOÉ«b â```©°Vh ó```≤d” :™```HÉJh

 øjôëÑdG ´É```aO Iƒb ôjƒ£J Iô```μa É¡≤JÉY ⋲```∏Y

 çóMCÉH π```ãeC’G õ«¡éàdG É```gõ«¡Œh É```gOGóYEGh

 ÖjQóJ ‘ kGó¡L ƒdCÉJ ’ »¡a ,ájôμ°ù©dG áë∏°SC’G

 äÉ«∏μdGh äÉ©eÉ÷G ¤EG º```¡KÉ©àHGh É```¡«Ñ°ùàæe

 »ª«∏©àdG ºgGƒà°ùÃ »bôdG π```LCG øe ájôμ°ù©dG

 äÉ°SGQódG ¬«dEG â∏°UƒJ Ée çóMCG ⋲∏Y …ôμØdGh

.“á«ª∏©dGh ájôμ°ù©dG ä’ÉéŸG ∞∏àfl ‘

مجد باهر مجد باهر 
 AÉÑfCG ádÉcƒd ΩÉ©dG ôjóŸG ∫ÉªYCÉH ºFÉ≤dG ∫Éb

 ä’Éch OÉ```–G ¢ù«Fôd ∫hC’G Ö```FÉædG ø```jôëÑdG

 Iƒb πØà–” ¿É```ª«∏°S ó```æ¡e á```«Hô©dG AÉ```ÑfC’G

 É¡°ù«°SCÉJ ⋲```∏Y k ÉeÉY 49 Qhô```Ã øjôëÑdG ´É```aO

 ≥∏£fG áî°SGQ ó```YGƒb ⋲∏Y kÉªFÉb kÉ```flÉ°T kÉMöU

 ‹GƒM ∫ÓN á≤≤fi á```jƒb áÁõYh áàHÉK ⋲```£îH

 øe IÒ°üb Ióe »gh ‐ ¿É```eõdG øe ó≤Y ∞°üf

 å«M ,⋲gÉ°†J ’ áªî°V äGRÉ```‚EG ‐ øeõdG ôªY

 ´ÉaódG ‘ â```∏ã“ IÒÑc äÉ```«dhDƒ°ùe â```ª∏°ùJ

 áfÉ«°Uh ¬```dÓ≤à°SG ⋲```∏Y ®ÉØ◊Gh ø```WƒdG øY

 ÖLGƒc √QÉ```gORGh ¬```eó≤J á```jÉYQh ¬```JÉÑ°ùàμe

 ø```jôëÑdG AÉ```æHCG ™```«ªL ¢```Uôëj ±ö```ûe »```æWh

 øe πc á¡LGƒe ‘ ¬H ¢Vƒ¡ædG ⋲∏Y Ú```°ü∏îŸG

 ¬JÒ°ùe ¢VGÎYG hCG ø```WƒdÉH ¢```SÉ°ùŸG ∫hÉëj

.»bôdGh Ωó≤àdG ƒëf ácQÉÑŸG

 º∏M ÊOhGô```j ÉfCGh ô```¨°üdG òæe” :π```°UGhh

 ÚH â«HôJ å«M ,á```jôμ°ù©dG ∂∏°S ‘ ∫ƒ```NódG

 º¡©e ≥ëàdG ¿CG ∫hC’G »ªg ¿Éch ,ájôμ°ùY IöSCG

 QGóbC’G äAÉ°T øμdh ,á```«dÉ¨dG øjôëÑdG áeóN ‘

 …òdG ΩÓ```YE’G ìÓ°S ‘ ø```μdh É```jóæL ¿ƒ```cCG ¿CG

 ¿É°ùfE’G ¬```H Ωóîj É```ª¡e ÉMÓ°S ô```NB’G ƒg ó```©j

 Üô```Mh äÉ```jó– π```X ‘ ¬```æY ™```aGójh ¬```æWh

 øe π«æ∏d ⋲©°ùJh á```≤£æŸG ‘ ∞°ü©J á«eÓYEG

 ⋲à°T ‘ øjôëÑdG áμ∏‡ É¡≤≤– »àdG äGõéæŸG

.“ä’ÉéŸG

 ìÉéædG ‘ kÉLPƒ‰ ´ÉaódG Iƒb π¶à°S” ócCGh

 øe É¡H â```«¶M »àdG IÒ```ÑμdG ájÉYôdG π```°†ØH

 É¡°ù«°SCÉJ ‘ π°†ØdG ¬d ¿Éc …ò```dG ∂∏ŸG ádÓL

 É¡Ñ°ùàcG Ió```jóY äGÈ```Nh á```«ª∏Y á```jDhQ ≥```ah

 ⋲bQCG ‘ ájôμ°ù©dG Ωƒ```∏©dG ¬à°SGQO øe ¬```àdÓL

 â«¶M Éªc .á```«cÒeC’Gh á«fÉ£jÈdG äÉ```©eÉ÷G

.“Ió«°TôdG áeƒμ◊G øe ºYódÉH ´ÉaódG Iƒb

 ,ΩÉªàg’Gh á```jÉYôdG √ò```g π```X ‘” :™```HÉJh

 Ò°ûŸG ´É```aódG Iƒ```≤d ΩÉ```©dG ó```FÉ≤dG IOÉ```«≤Hh

 âëÑ°UCG áØ«∏N ∫BG óªMCG øH áØ«∏N ï«°ûdG øcôdG

 ájRƒ¡÷G ø```e á«dÉY á```LQO ⋲```∏Y ´É```aódG Iƒ```b

 k’Éãe âë°VCGh ,á```jôμ°ù©dG IAÉ```ØμdGh á```«dÉà≤dG

 IQGOE’Gh •É```Ñ°†f’G º«b π```«©ØJ ‘ ¬H iò```àëj

 ∞∏àfl ‘ kGOô```£°†e kGƒ```‰ â≤≤Mh ,á```gGõædGh

.ájôëÑdGh ájƒ÷Gh ájÈdG É¡àë∏°SCG

 ‘ ´ÉaódG Iƒb ¢```ù«°SCÉJ ó¡°T Éªc” :∫É```bh

 k É«dhO áHƒ©°üdG ⋲```¡àæe ‘ É kahôX 1968 ΩÉ©dG

 ïjQÉàdG ¿EÉ```a ,É```¡°ù«°SCÉJ â```Yóà°SG k É```«ª«∏bEGh

 á≤£æŸG ó¡°ûJ å```«M ,ΩÉjC’G √òg ¬```°ùØf ó«©j

 AGóYCÓd »```YGóJh Ió```≤©e äÉ```eRCGh äÉ```HGô£°VG

 ÒZ á≤jô£H á```«eÓ°SE’Gh á«Hô©dG É```æfÉWhCG ⋲∏Y

 É kªFGO ´É```aódG Iƒ```b âYÉ£à°SG ó```bh ,á```bƒÑ°ùe

 ó°V É k«bGh É``` kYQO ∞≤J ¿CG ±hô¶dG ∞```∏àfl ‘h

 QGô```≤à°SGh ø```eCG ±ó```¡à°ùJ »```àdG äGô```eGDƒŸG

 øeCG ±Gó¡à°S’ ádhÉfi …CG ó°V É k°†jCGh á```μ∏ªŸG

 á≤«≤°ûdG »é«∏ÿG ¿hÉ```©àdG ¢ù∏› ∫hO øe …CG

 √ò¡H É```¡d ï```jQÉàdG ó```¡°ûjh á```«Hô©dG ∫hó```dGh

.“IódÉÿG QGhOC’G

سجل حافلسجل حافل
 »æWƒdG Ö```îàæŸG ÜQó```e ∫Éb ,¬```ÑfÉL øe

 :hóÑY õjõ©dGóÑY Ωó≤dG Iôμd ÜÉÑ°û∏d ±Î```ëŸG

 øe ôjGÈa 5 ‘ øjôëÑdG ´É```aO Iƒb πØà–

 á«æWh áÑ°SÉæe »gh ,É¡°ù«°SCÉJ iôcòH ΩÉ```Y πc

.øjôëÑdG áμ∏‡ Ö©°T ¢SƒØf ‘ ¢UÉN ™bh É¡d

 É¡°ù«°SCÉJ òæe ø```jôëÑdG ´ÉaO Iƒb â«¶Mh

 πgÉY ¿ód ø```e ájÉYôdGh ΩÉ```ªàg’G øe Ò```ãμdÉH

 óªM ∂∏ŸG ádÓ÷G ÖMÉ°U ⋲∏YC’G ó```FÉ≤dG OÓÑdG

 ÖMÉ°U AGQRƒ```dG ¢ù«FQh ,áØ«∏N ∫BG ⋲```°ù«Y ø```H

 ∫BG ¿É```ª∏°S øH á```Ø«∏N Ò```eC’G »```μ∏ŸG ƒ```ª°ùdG

 ÖFÉædG ⋲∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG ‹hh ,á```Ø«∏N

 ƒª°ùdG Ö```MÉ°U AGQRƒ```dG ¢```ù∏› ¢```ù«Fôd ∫hC’G

 .áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ÒeC’G »μ∏ŸG

 äGõØb ø```jôëÑdG ´É```aO Iƒ```b â```≤≤M É```ªc

 ájôμ°ù©dG ä’É```éŸG ∞∏àfl ‘ á```«Yƒfh IÒÑc

 ÌcCG â```ëÑ°UCGh ,á```aÉc á```ë∏°ùŸG É```¡JÉYÉ£≤Hh

 ó©H ¿ƒμ«d ;É```¡eÉ¡e AGOC’ ájRƒ¡Lh kGOGó```©à°SG

 k É```æ°üM AÉ```«ahC’G É```gDhÉæHCG ¤É```©Jh ¬```fÉëÑ°S ˆG

 …CG øe ‹É```¨dG øWƒdG ø```eCG øY ´É```aó∏d k É```©«æe

 .»LQÉNh »∏NGO ¿GhóY hCG ójó¡J

انطالقة حضارية مشرفة انطالقة حضارية مشرفة 
 É¡àMôa øY …Qƒ°üæŸG ˆGó```ÑY IQƒf äÈY

 á«dÉ¨dG É```æàμ∏‡ πØà–” :âdÉbh Iƒ```≤dG Ωƒ«H

 É¡°ù«°SCÉJ ” »àdG ´ÉaódG Iƒb ¢ù«°SCÉJ iô```còH

 ƒª°ùdG Ö```MÉ°U ˆG ¿PEÉ```H ¬d Qƒ```Ø¨ŸG ó```¡Y ‘

 ˆG Ö«W á```Ø«∏N ∫BG ¿Éª∏°S ø```H ⋲°ù«Y ï```«°ûdG

 IRQÉÑdG á```jQÉ°†◊G ábÓ£f’G √ò```g ó©Jh ,√Gô```K

 òæeh ,öUÉ©ŸG øjôëÑdG ï```jQÉJ ‘ áaöûe áª°üH

 ≥«≤ëàd ´É```aódG Iƒb ⋲```©°ùJ ¤hC’G äGƒ```æ°ùdG

 ™°Vhh áμ∏ªŸG QGô```≤à°SG ⋲∏Y ®É```Ø◊Gh ø```eC’G

.“ájôjƒ£àdG á«ªæàdG á£N øª°V äÉ«é«JGÎ°S’G

 ¢SƒØf ‘ ÒÑc ôKCG É¡d »àdG áÑ°SÉæŸG √ò¡Hh

 øjôëÑdG »```Øà– ÉgQhóH »```àdGh ,Ú```«æjôëÑdG

 øjòdG π°SGƒÑdG Oƒ```æ÷G Oƒ```¡éH ÉÑ©°Th IOÉ```«b

 »àdGh ,áμ∏ªŸG AÉLQCG ¥ƒ£j É©«æe ÉMöU ¿hó©j

 ºgQGöUEGh º¡àÁõY Iƒ≤H ∞bGƒŸG º¡d äó¡°T

 ¿ƒfÉ≤dG IOÉ```«°Sh ΩÉ```¶ædG ⋲```∏Y á```¶aÉëŸG ‘

 ∫ÓN øe áμ∏ªŸG QGô```≤à°SGh øeCG ⋲∏Y ®ÉØ◊Gh

 äGƒ≤dG ™e º¡àªgÉ°ùªc IOƒ```¡°ûŸG º¡JÉª°üH

 QÉWEG ø```ª°V ¿hÉ```©àdG ¢ù∏› ∫hó```d á```ë∏°ùŸG

 áÁôμdG º¡JófÉ°ùeh ∑Î°ûŸG ´É```aódG á«bÉØJG

 ,äÉeRC’Gh çQGƒ```μdG ä’ÉM ‘ á```μ∏ªŸG Iõ¡LC’

.‹hódG øeC’Gh ÜÉgQE’G áëaÉμe ‘ º¡àcQÉ°ûeh

خطوات نحو الرقي واالزدهار خطوات نحو الرقي واالزدهار 
 ™```e”  :∫É```b  »```°Tƒ∏ÑdG  º```°SÉL  Ú```gÉ°T

 É¡à°†¡f ´É```°ùJGh ,…QÉ```°†◊G ø```jôëÑdG Qƒ```£J

 Iƒ```b  AÉ```°ûfEG  AÉ```L  ,á```«YÉªàL’Gh  á```jOÉ°üàb’G

 á«æWƒdG ±GógC’G ≥≤ëj ¢SÉ°SCG Ö∏£ªc ´É```aódG

 ÖcGƒj Qƒ£àe å```jóM ™ªà› AÉ```æH ‘ á```«eÉ°ùdG

 øe áî°SGQ ºFÉYO ⋲∏Y Ωƒ≤jh ,öü©dG äÉ```Ñ∏£àe

 øe ójõe ¤EG ∫ƒ```°UƒdG πLCG øe ;á©æŸGh Iƒ```≤dG

 πÑ≤à°ùŸG áμ∏ªª∏d QÉ```gOR’Gh Ωó≤àdGh á©aôdG

.“¥öûŸG ôgGõdG

 ,øjôëÑdG ´ÉaO ¢ùª°T âböTCG Ωƒ```«dG Gòg ‘

 äQÉ°Sh ,ÉgõYh É```gó› ‘ kÉª«¶Y kÉfCÉ°T â```¨∏Hh

 »```bôdG  êQGó```e  ƒ```ëf  á```àHÉKh  á```ã«ãM  ⋲```£îH

 ájôμ°ù©dG äGõéæŸG øe É¡d ≥≤–h ,QÉ```gOR’Gh

.áeó≤àŸG ¢Tƒ«÷G ±É°üe ‘ É¡∏©L Ée

 k Éë°VGh kGó«cCÉJ ¬```°ùØf âbƒdG ‘ âfÉc É```ªc

 ájÉªM ⋲∏Y QGöUE’Gh Iƒ≤dG ÊÉ©Ÿ kÉæ«H k Éî«°SôJh

 ΩÉ«≤dG ⋲```∏Y IQOÉb Iƒ```b ∑ÓàeÉH ø```WƒdG ø```eCG

 á«æWƒdG ¬JÉÑ°ùàμe á```jÉªM ‘ ¢Só≤ŸG É¡ÑLGƒH

 .¬H §«– »àdG QÉ£NC’G AQOh √OhóM áeÓ°Sh

حفظ السالم واألمن في البحرينحفظ السالم واألمن في البحرين
 ¢ù«°SCÉJ iôcP Ωƒj ó©oj :âdÉb πæjR ¿ÉÁEG

 ∑QÉ°T Oô```a πμ```d kGó«Y ø```jôëÑdG ´É```aO Iƒ```b

 Ωƒ«dG »```gÉ°†J »àdG á```«àØdG Iƒ```≤dG ‘ Ωó```Nh

 õ«¡éàdGh OGóYE’G å«M øe áeó≤àŸG ¢```Tƒ«÷G

 Iƒb ¢ù«°SCÉJ iôcP º```éëH áÑ°SÉæe ¿CG ∂°T ’”
 øe πc É¡æμj IÒ```Ñc m¿É©e É¡d ø```jôëÑdG ´É```aO

 ,áeÉY IQƒ°üH á```Ñ«£dG ¢VQC’G √òg ⋲∏Y ¢```û«©j

 ´ÉaO Iƒ≤a ,¢Uƒ°üÿG ¬Lh ⋲```∏Y Ú«°VÉjôdGh

 á«æWƒdG IÒ```°ùª∏d º```YGO ÒN È```à©J ø```jôëÑdG

 äÉ¡÷G πFGhCG øe kIóMGhh ,áμ∏ªŸG ‘ á«°VÉjôdG

 .“É¡d á©é°ûŸG

 Qhó```dG ⋲```∏Y ¿É```æKG ∞```∏àîj ’” :±É```°VCGh

 ºYO ‘ ´É```aódG Iƒ```b ¬H º```à¡J …ò```dG õ```«ªàŸG

 ï°V ⋲∏Y â```∏ªY å```«M ,á```«æjôëÑdG á```°VÉjôdG

 ÖYÓŸG ¤EG á```«°VÉjôdG äGAÉ```ØμdGh äGQÉ```¡ŸG

 ÒaƒJh ,º¡d áaÉc ÜÉ©°üdG π«dòJh ,á«æjôëÑdG

 ójó©∏d á«ŸÉ©dG ¢ù«jÉ≤ŸG äGP á«àëàdG á«æÑdG

 äÉÑîàæª∏d ÉgÒî°ùJh ,á```«°VÉjôdG ÜÉ©dC’G ø```e

 øY ∂«gÉf ,É```¡«∏Y äÉÑjQóàdG á```eÉbE’ á«æWƒdG

 ájQGOE’G á«∏ª©dG ô```jóJ »àdG ájQGOE’G äGAÉ```ØμdG

.“áμ∏ªŸG ‘ ájófC’Gh äÉÑîàæŸG πL ‘

صرح شامخصرح شامخ
 øe ´ƒ£ŸG »```∏Y ⋲æe á«aÉë°üdG â```Kó–

 ´ÉaódG Iƒb ¿CG ¤EG IÒ```°ûe ,“øWƒdG” á```Ø«ë°U

 áμ∏ªŸ »```LQÉÿG ø```eC’G õ```jõ©àd ï```eÉ°T ìö```U

 ∫hO øeCG áeƒ¶æe øe GAõ```L ó©J »àdGh øjôëÑdG

.»Hô©dG è«∏ÿG

 á≤jô©dG ájôμ°ù©dG Iƒ≤dG √òg ¿EG” âaÉ°VCGh

 ™«æe »YÉaO ø°üëc 1968 ΩÉ©dG âÄ°ûfCG »```àdG

 øe ÒãμdG ‘ É```gOƒLh âàÑKCG ,º«KCG óà©e πμ```d

 ,è«∏ÿG ÜôM ∫ÓN á°UÉîH á«îjQÉàdG äÉ£ëŸG

 É¡JGRÉ‚EG kGôîa Éæ«Øμjh ,iôNCG ìÉ‚ á°üb »gh

 πeC’G IOÉYEGh Ωõ◊G áØ°UÉY »à«∏ªY ‘ IÒ```ÑμdG

 É```gOƒæL É```¡eób »```àdG á```æ«ªãdG äÉ```«ë°†àdGh

 ⋲```°ùæf ’ É```ªc ,QGô```HC’G É```¡FGó¡°Th π```°SGƒÑdG

 ,á«©ªàéŸG ácGöûdG õ```jõ©J ‘ IÒÑμdG ÉgOƒ¡L

 ΩÉàjC’G ºYO ∫ÓN øe »æWƒdG πaÉμàdG ≥«≤–h

 É¡JÉeóN ‘ ájƒdhC’G º¡ëæeh É¡«Ñ°ùàæe AÉæHCG øe

 .áaÉc É¡JÉÑ°ùàμeh

مواقف مشرفةمواقف مشرفة
 õ```côe ø```e ó```«©°S Ú```°ùM ™```jòŸG È```Yh

 øe ¢ùeÉÿG” :kÓFÉb ø```jôëÑdG ¿ƒjõØ∏àH QÉÑNC’G

 ÊÉ©ŸG øe ÒãμdG π```ª– IódÉN iôcP ô```jGÈa

 ¬∏gCGh ¬æeCG »ª–h øWƒdG øY OhòJ Iƒb Oƒ```LƒH

 »àdG iôcòdG Ωƒ«dG Gòg ≥aGƒj å«M ,√QÉgORGh

 ´ÉaO Iƒb Ωƒj ƒgh øeõdG äÉëØ°U øe ⋲ë“ ’

 É¡dÓN â≤∏£fG iôcP ,ó«éŸG Égó«Yh øjôëÑdG

 øe áYƒªéÃ á∏ãªàe á```«àØdG ÉæJƒb ™```FÓW ¤hCG

 √ò¡d ΩÉª°†f’G ±ö```T GƒdÉf ø```jòdG OÓÑdG AÉ```æHCG

 ádƒLôdG øjOÉ«e ‘ ï°SGQ ¿ÉÁEGh áHÓ°üH Iƒ≤dG

 óéŸG äÉ```jGQ º¡aÉàcCG ⋲```∏Y Gƒ∏ªë«d ±ö```ûdGh

.“ábÉØN á«dÉY á«ë°†àdGh áYÉé°ûdGh

 ó```¡©dG  ‘  AÉ```æÑdG  π```°UGƒàj”  :±É```°VCGh

 áflÉ°ûdG á```©∏≤dG √òg ‘ OÓ```ÑdG πgÉ©d ô```gGõdG

 ï«°ûdG ƒ```ª°ùdG ÖMÉ°U ¬d Qƒ```Ø¨ŸG ⋲£N ⋲```∏Y

 √GôK ˆG Ö```«W ‐ áØ«∏N ∫BG ¿É```ª∏°S øH ⋲```°ù«Y

 ájÉYQ øY Éeƒj Ió```«°TôdG IOÉ«≤dG πØ¨J º```∏a ‐

 ´GƒfCG çó```MCÉH É```gójhõàH ø```jôëÑdG ´É```aO Iƒb

 öUÉæY πc ÒaƒJh ôªà°ùŸG ÖjQóàdGh á```ë∏°SC’G

 É°û«L É```¡æe π©L É```‡ ,É```¡«Ñ°ùàæŸ QGô```≤à°S’G

 ⋲¶ëjh •ÉÑ°†f’Gh ÊÉ```ØàdÉH πãŸG ¬```H Üö†oj

.á«ŸÉY á©ª°ùH

فخر واعتزازفخر واعتزاز
 IQGOE’Gh IOÉ```«≤dG ∫É› ‘ ÒÑÿG ∫É```b Éªc

 QhôÃ ´ÉaódG Iƒ```b πØà–” :»côYƒÑdG »```eÉ°S

 á«æWh áÑ°SÉæe »```gh É¡°ù«°SCÉJ ⋲```∏Y k ÉeÉY 49
 ‘ ∂dòch É¡«Ñ°ùàæe ¢SƒØf ‘ ¢```UÉN ™bh É¡d

 A»∏e Ωƒ«dG Gòg ¿EG ,»æjôëH øWGƒe πc ¢```SƒØf

 πªLCG ó°ùéj Ωƒj ƒ¡a IÈ©ŸG ÊÉ©ŸG øe ÒãμH

 iôcòdG É```¡fCG »Øîf ’h ,ø```Wƒ∏d A’ƒ```dG ÊÉ©e

 ∫ƒ– ≥```«≤– É¡dÓN ø```e ” »```àdG á```ª«¶©dG

 ájôμ°ù©dG Iójó÷G äÉeƒ¶æŸG ∫ÉNOEG ‘ »Yƒf

 π≤°U ‘ ΩÉªàg’G ™e Ö```jQóàdG á«Yƒf ôjƒ£Jh

 ‘ âªgÉ°S É```gQhóH »àdGh …ô```μ°ù©dG ö```üæ©dG

 .“á«dÉà≤dG É¡àeƒ¶æÃ AÉ≤JQ’G

 â°†àbG øjôëÑdG ´ÉaO Iƒb” ¿CG ¤EG QÉ```°TCGh

 §£N ™°VƒH ø```jƒμàdG á```jGóH ò```æe É```¡JÉjƒdhCG

 öVÉ◊G ÖcGƒJ á```jôjƒ£J áª¶fCGh á```«é«JGÎ°SG

 OÓÑdG πgÉY …ó```«°S øe áÑbÉK Iô```¶æH õ```«ªàŸG

 ó```ªM ∂```∏ŸG á```dÓ÷G Ö```MÉ°U ⋲```∏YC’G ó```FÉ≤dG

 äÉ```«°†à≤ŸG ™```«ªL ‘ á```Ø«∏N ∫BG ⋲```°ù«Y ø```H

.“äÉ°ü°üîàdGh

 ™e É¡H áWÉæŸG äÉÑLGƒdG ‘ ádÉ©ØdG ácQÉ°ûŸGh

.á≤jó°üdGh á≤«≤°ûdG äGƒ≤dG

 Ωƒ°SôÃ 1968 ΩÉ```©dG ‘ É¡°ù«°SCÉJ òæªa

 Iƒb AÉ```æÑd á```dhódG Oƒ```¡L äô```aÉ°†J …Ò```eCG

 ⋲àM ,É¡eÉ¡e ‘ á```fRGƒàeh á°ùfÉéàe á```cÎ°ûe

 ´Éaó∏d k É©«æe kÉMöU øjôëÑdG ´ÉaO Iƒb âëÑ°UCG

 ¬æeCG ⋲```∏Y á```¶aÉëŸGh ¬```àjÉªMh ø```WƒdG ø```Y

 å«M ,¬«°VGQCG á```eÓ°Sh ¬JOÉ«°Sh ¬```dÓ≤à°SGh

 ,É¡àë∏°SCG ∞```∏àfl ‘ kGOô```£°†e kGƒ```‰ â≤≤M

 ∫ÓN øe ø```WGƒŸG áeóÿ É```gOƒ¡L äó```àeGh

 QhóH â```eÉb Éªc ,ó```jGõàŸG …ƒ```ªæàdG É```gQhO

 ∫ÉªYC’G ‘ á```cQÉ°ûŸÉH k É```«dhO º«¶Y ÊÉ```°ùfEG

.⁄É©dGh á≤£æŸG ‘ á«KÉZE’Gh á«fÉ°ùfE’G

 …òdG •ÉÑ°†f’Gh ,AGOC’G ‘ Égõ«ªàd kGô```¶fh

 ,É¡«Hƒ°ùæŸ ΩGó```bE’Gh á```dÉ°ùÑdGh ,¬```H ™```àªàJ

 â∏°Uh É```eh ,ábódG ⋲```¡àæÃ ΩÉ¡ŸG ò```«ØæJh

 ,ájôμ°ùY IAÉ```Øch á```«dÉàb á```jRƒ¡L øe ¬```«dEG

 QÉîàaGh ƒgR Qó°üe ´É```aódG Iƒb âë°VCG ó```≤a

 ÜÉéYEG Qó°üeh ÚæWGƒŸGh Ió«°TôdG IOÉ```«≤dG

 ¬```H  iò```àëj  k’É```ãeh  ‹hOh »```HôYh  »```é«∏N

 IQGOE’Gh •É```Ñ°†f’G º```«b π«©ØJ ‘ kÉ```LPƒ‰h

 .ágGõædGh

 øe Ée πc ⋲∏Y øjôëÑdG ´ÉaO Iƒb ¢Uô–h

 ÖcGƒ«d ;…ôμ°ù©dG ÖjQóàdÉH ¢```Vƒ¡ædG ¬fCÉ°T

 É¡JGóMh ⋲```à°T ‘ á∏eÉ°ûdG å```jóëàdG IÒ```°ùe

 á«dÉà≤dG É```¡JGõ«¡Œh ,É```¡JGó©eh É```¡àë∏°SCGh

 »```ª∏©dG  §```«£îàdG  ⋲```∏Y  á```ªFÉ≤dG  á```jQGOE’G

 ´ÉaódG Iƒb ¿EÉa ≥∏£æŸG Gòg øeh ,¢```ShQóŸG

 äÉ```fÉμeE’G ∞```∏àfl Ò```aƒJ ‘ kGó```¡L ƒ```dCÉJ ’

 á£ÿG ìÉ‚h ò«ØæJ ⋲∏Y óYÉ°ùJ »```àdG ájOÉŸG

 á«ÑjQóàdG á```°SÉ«°ùdG ò«ØæJ º```àjh ,á```«ÑjQóàdG

 πcÉ«¡dG á```Yƒª› ∫Ó```N øe ´É```aódG Iƒ```b ‘

.áØ∏àîŸG á«ÑjQóàdG äÉ°ù°SDƒŸGh á«ª«¶æàdG

 π©Œ ¿CG IQGó```L πμH ´ÉaódG Iƒ```≤d ≥ëjh

 kGôjó≤J ¬```H »Øàëf kGó```«Y ôjGÈa ø```e ¢ùeÉÿG

 áÑ°SÉæŸ É```¡fEGh ,á```Ñ©°üdG ¬JÉª¡Ÿh ¬```àfÉμŸ

 πé°SCG ¿CG ,¢ü∏fl øWGƒe πc Ö∏b ⋲∏Y IõjõY

 äÉμ```jÈàdGh ÊÉ```eC’G ⋲```∏MCGh ÊÉ```¡àdG π```ªLCG

 ’h ,º¡H ôîàØfh õà©f øjòdG É¡«Hƒ°ùæe ™```«ª÷

 º¡MGhQCG Gƒeób øjòdG ∫É£HC’G ÉfAGó¡°T ⋲°ùæf

 ¿CG πLh õY ˆG øe Ú```LGQ ,‹É¨dG øWƒdG Gò¡d

.º¡∏Ñ≤àj

الحصن المنيع للوطنالحصن المنيع للوطن
 :≠jÉ°üdG ó```ªMCG ∞```°Sƒj ∫É```b ,¬à¡L ø```eh

 ´QódG â```fÉc É¡°ù«°SCÉJ ò```æeh ´É```aódG Iƒ```b ¿EG

 øjóFÉμdG ó```«c øe ø```WƒdG á```jÉª◊ á```jP’ƒØdG

 ˆG ¿PEÉ```H ∂```dòc π```¶à°Sh ,ø```jQOÉ¨dG Qó```Zh

 ¬°ùØf IQGôb ‘ ∑Qó```j ™«ª÷G ¿CG ºZQh ,¤É```©J

 ‹É◊G ™bGƒdG ¿CG ’EG ,á```ë°VGƒdG á```≤«≤◊G √ò```g

 π©L ób äÉjóëàdGh äÉeRC’Gh ôWÉîŸÉH A»∏ŸG

 áμ∏ªŸG ø```eC’ ºgCGh ⋲∏YCGh È```cCG Iƒ≤dG á```fÉμe

 á«eÓ°SE’Gh á```«Hô©dG á```eC’Gh ¿hÉ```©àdG ¢ù∏›h

.É¡àeôH

 áª°üH ¬d äÉ```H øjôëÑdG ´ÉaO Iƒb º```°SG ¿CG

 kGô¶f ;‹É◊G ö```ü©dG ‘ óMCG Égôμæj ’ á```«îjQÉJ

 IÒÑc äÉ«ë°†Jh Oƒ```¡L øe É¡J’ÉLQ ¬dòH É```Ÿ

 øY ´É```aó∏dh ¬JÉÑ°ùàμeh ø```WƒdG ø```Y Ohò```∏d

.á≤«≤°ûdG á«Hô©dG ∫hódG

 áaöûŸG áëØ°üdG ∂∏Jh πé°ùdG Gòg ¿EG ∫Ébh

 iƒà°ùŸG ⋲∏Y ïjQÉàdG Öàc Égôcòà°S IôgGõdGh

 É¡«a π°†ØdG Ö```°ùæà°Sh ,»```ª«∏bE’Gh »```∏ëŸG

 É¡à«é«JGÎ°SG ™```°VGhh Iƒ```≤dG ∂```∏J ¢```ù°SDƒŸ

.⋲∏YC’G óFÉ≤dG OÓÑdG πgÉY

 ±ÓàF’G ¿CÉ```H ∞```«æ◊G É```ææjO É```fôeCG É```ªc

 »Øa ,áμ∏ªŸG á```jÉª◊ »```æWh ÖLGh OÉ```–’Gh

 ⋲∏Y Qƒ```«Z …óæL ¬```∏NGóH ¢```û«©j ø```WGƒe πc

 ìöüdG Gòg Ö°ùàæeh …ó```æ÷G ∞«μa √OÓH iôK

 ,áÑ«£dG ¢VQC’G √ò```¡d ¬MhQ ióa …òdG ó```«éŸG

 kÉÁôμJ »æjôëH πc Qó°U ‘ ÉeÉ°Sh ó©j …ò```dGh

.¬jODƒj …òdG »æWƒdG ¬ÑLGƒd k ÉeGÎMGh

 •…öShódG óªM

 •¿Éª«∏°S óæ¡e 

 •»côYƒÑdG »eÉ°S

 •´ƒ£ŸG ⋲æe
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تاأييد �سجن بائع الذهب املغ�سو�ش 10 �سنوات

تخفيف عقوبة �سيدة �رشبت �رشطية

خف�ش عقوبة مدانني بقنبلة وهمية اإلى 3 �سنوات

خ�رش اال�ستئناف لعدم مثوله اأمام املحكمة

اإحالة �رشكات ترمي االأنقا�ش يف ال�سواحل اإلى “النيابة”

تعديل عقوبة حارق دورية حتر�ش م�سجدا

اإبعاد �رشطي تعاطى املخدرات يف “جو”

حمكوم 7 �سنوات بق�سية ال�رشوع يف قتل “�سيكورتي”

بلدية املحرق اأوقفت �سجلها التجاري... م�سدر لـ “$”:

من 15 اإىل 10 �سنوات

حاول االنتحار بعد الف�سيحة

ق�ســــت حمكمــــة اال�ستئنــــاف العليــــا اجلنائية 

برئا�ســــة القا�سي ال�سيخ حممد بــــن علي اآل خليفة 

واأمانة �رش ناجي عبداهلل، باعتبار معار�سة ا�ستئنافية 

مُلدان و18 متهًما اآخرين بال�رشوع يف قتل حار�س اأمن 

مكتب بريد �ســــرة، والذي اأ�سيب بحروق يف رجليه 

نتيجــــة اإلقائهــــم العبــــوات احلارقــــة )املولوتوف( 

ناحيــــة قوات حفــــظ النظام، كاأن مل تكــــن؛ لرف�سه 

احل�سور اأمام املحكمة يف نظر معار�سته على احلكم 

الغيابــــي ال�سادر بحقــــه بال�سجن ملــــدة 7 �سنوات. 

وت�سري التفا�سيل اإىل ورود بالغ من اإدارة املباحث 

واالأدلــــة اجلنائية للنيابة العامــــة، مفاده اأنه بحوايل 

ال�ساعــــه 8:30 م�ســــاء يوم الواقعــــة، قامت جمموعة 

مــــن االأ�سخا�س بالتجمهر ورمــــوا الزجاجات احلارقة 

“املولوتوف” على قوات حفظ النظام وعلى حار�س 
االأمــــن مبكتب بريد �سرة، حيث مت التعامل معهم، 

واأ�سيــــب خــــالل ذلك احلار�س بحــــروق يف رجليه من 

جراء رمــــي الزجاجات احلارقــــة “املولوتوف” عليه، 

فتم نقلــــه اإىل امل�ست�سفى. ودلــــت التحريات التي 

اأجراها املــــالزم على اأن كالً مــــن املتهمني �ساركوا 

يف ارتكاب الواقعة، وعليه اأ�سدر اأمر ب�سبطهم بناء 

على قانــــون حماية املجتمع من االأعمــــال االإرهابية، 

اإذ قــــام اأحد املتهمــــني املقبو�س عليهــــم باإر�ساد 

اأفــــراد ال�رشطة اإىل مكان اإخفــــاء االأدوات امل�ستعملة 

يف اأعمال ال�سغــــب، فتم �سبط جمموعة من العبوات 

وقناعــــني  والطفايــــات،  “املولوتــــوف”  احلارقــــة 

ي�ستخدمون يف اأعمــــال ال�سغب. وقالت املحكمة اإنه 

ثبــــت لديهــــا اأن املتهمــــني جميًعــــا يف 26 �سبتمرب 

2014، اأوالً: �رشعــــوا واآخــــرون جمهولــــون يف قتــــل 

حار�ــــس االأمــــن املجني عليه مــــع �سبق االإ�ــــرشار باأن 

بيتــــوا النية وعقدوا العــــزم على ا�ستخــــدام العنف 

ب�ستى و�سائله واحتــــدت اإرادتهم على ذلك واأعدوا 

لهــــذا الغر�س عبــــوات حارقة وخرجــــوا يف اجتاهات 

عــــدة واألقــــوا العبــــوات احلارقة علــــى دورية �رشطة 

وغرفة حار�س االأمن، متوقعني من ذلك اإزهاق روح 

اأي مــــن املتواجدين يف املــــكان وقابلني املخاطرة 

بحــــدوث هذه النتيجة فنجم عن ذلك اإ�سابة املجني 

عليــــه �سالف الذكر باالإ�سابــــات املو�سوفة بتقرير 

الطبيــــب ال�رشعي وخــــاب اأثر اجلرميــــة ل�سبب خارج 

عن اإرادتهم وهــــو اإ�سعافه ونقله للعالج وكان ذلك 

تنفيذاً لغر�س اإرهابي.

ثانيــــاً: ا�سركوا واآخــــرون جمهولون يف جتمهر 

موؤلف مــــن اأكرث من 5 اأ�سخا�س الغر�س منه االإخالل 

باالأمــــن العام وارتكاب اجلرائم م�ستخدمني يف ذلك 

العنف لتحقيــــق الغاية التي اجتمعوا من اأجلها حال 

كــــون املتهمني من 3 وحتــــى 5 و9 و13 و14 و16 

و19 عائدين.

ثالثاً: حــــازوا واأحرزوا عبــــوات قابلة لال�ستعال 

النا�ــــس  حيــــاة  تعري�ــــس  يف  ا�ستخدامهــــا  بق�ســــد 

واأموالهــــم للخطر حال كــــون املتهمني من 3 وحتى 

5 و9 و13 و14 و16 و19 عائديــــن. وكانت حمكمة 
اأول درجــــة ق�ست يف وقــــت �سابق ب�سجن 19 متهًما 

- تــــراوح اأعمارهــــم ما بــــني 17 و32 عامــــاً - بعد 

اإدانتهم يف الواقعة املذكورة؛ وذلك ملدة 15 عاًما 

لـــــ 16 متهًما منهم، وبال�سجن ملــــدة 10 �سنوات لـ 

3 متهمــــني، واأمــــرت مب�سادرة املــــواد امل�سبوطة 
بحوزتهــــم. وبعد ا�ستئناف عدد 14 متهًما منهم مت 

تخفيف عقوباتهــــم، واكتفت املحكمة مبعاقبة كل 

منهم بال�سجن ما بني 5 و7 �سنوات فقط.

قال م�سدر لـ “البـــالد” اإن بلدية املحرق قامت 

باإجـــراءات جديـــدة يف خمالفـــة ال�ـــرشكات التي تقوم 

برمـــي االأنقا�س علـــى ال�سواحل مبحافظـــة املحرق، 

وذلـــك عرب التن�سيق مع اجلهـــات املعنية عن طريق 

اإيقاف ال�سجالت التجارية لها.

وبني امل�سدر اأن البلدية قامت برفع عدد كبري 

من املخالفات اإىل النيابـــة العامة؛ التخاذ االإجراءات 

القانونية حيالها.

واأكـــد امل�سدر اأن هذا االإجراء ياأتي �سمن جهود 

بلدية املحرق يف احلد من جتـــاوزات بع�س ال�رشكات 

التي ال تقوم بت�سحيـــح اأو�ساعها والتقيد باالأنظمة 

واال�سراطات البلدية.

واأ�ســـار اإىل اأن بلدية املحـــرق ووفق منظومتها 

الرقابيـــة ت�رشع حالياً على تركيـــز مهامها يف الرقابة 

علـــى ال�سواحـــل العامـــة والتاأكـــد من مـــدى مطابقة 

اال�سراطات البلدية يف عملية ردم االأرا�سي. 

وبـــني اأن املخالف يقـــوم بتوقيع تعهـــد الإزالة 

االأنقا�س املرمية، ويف حال جتاهلها يتم اتخاذ جميع 

االإجراءات القانونية حيال املخالف.

وذكـــر اأن الكثـــري من �سواحـــل حمافظة املحرق 

تتعر�ـــس لرمي االأنقا�س واملخلفـــات البنائية فيها 

مما ي�سوه مظهر ال�ساحل.

واأكمـــل بـــاأن املفت�ســـني يف البلديـــة يقومـــون 

بتطبيق جميع االأنظمة والقوانـــني البلدية املتعلقة 

حلماية ال�سواحل من اأعمال الدفن اأو رمي االأنقا�س.

حكمـــت حمكمـــة اال�ستئنـــاف العليـــا اجلنائيـــة 

برئا�ســـة القا�ســـي ال�سيـــخ حممد بن علـــي اآل خليفة 

واأمانـــة �رش ناجي عبداهلل، بتعديـــل عقوبة م�ستاأنف من 

ال�سجـــن 15 �سنـــة واكتفـــت ب�سجنه ملـــدة 10 �سنني 

فقط؛ وذلـــك الإدانته ومتهمني اآخرين باإ�سعال حريق 

يف دورية اأمنية تابعة لوزارة الداخلية لغر�ٍس اإرهابي 

اأثنـــاء تاأديـــة اأفرادهـــا لواجـــب حرا�ســـة امل�سلني يف 

م�سجد الغدير مبنطقة �سند، واأيدت تغرميه واالآخرين 

اأكرث من 17 األف دينار قيمة الدورية املحروقة.

االإرهابيـــة  اجلرائـــم  نيابـــة  رئي�ـــس  اأن  ويذكـــر 

املحامي العام اأحمد احلمادي �رشح يف وقت �سابق باأن 

املحكمة الكربى اجلنائية الرابعة اأ�سدرت حكًما على 

3 متهمـــني يف واقعة اإ�سعال حريق يف مركبة مملوكة 
لـــوزارة الداخليـــة مـــن �ساأنـــه تعري�س حيـــاة النا�س 

واأمنهم للخطـــر تنفيًذا لغر�ٍس اإرهابـــي؛ مبعاقبتهم 

جميًعـــا بال�سجن ملدة 15 �سنـــة واإلزامهم مت�سامنني 

بدفع قيمة مبلغ 17.172.840 فل�سا قيمة التلفيات 

باملركبة واململوكة لوزارة الداخلية. 

وتعـــود تفا�سيـــل الواقعـــة اإىل اأنـــه بتاريخ 14 

اأغ�سط�س 2015 اأثناء ما كان اأفراد ال�رشطة متواجدين 

على واجب عملهم بالقرب من م�سجد الغدير مبنطقة 

�سنـــد مـــن اأجل حرا�ســـة امل�سلـــني املوؤديـــن ل�سالة 

اجلمعـــة، ح�رش اجلناة ملثمي الوجـــه، حيث قام اأحدهم 

ب�سكب مـــادة على الدورية االأمنية وقـــام االآخر برمي 

�سعلـــة مـــن النار عليهـــا، فـــاأدى ذلـــك اإىل احراقها 

بالكامل. وعلى اإثر تلك الواقعة قامت اإدارة املباحث 

اجلنائية باإجراء التحريات اجلدية واملكثفة وتو�سلت 

اإىل املتهمـــني املذكوريـــن ومت القب�س عليهم وفق 

االإجـــراءات القانونية وعر�سهم علـــى النيابة العامة. 

وا�ستنـــدت النيابـــة العامـــة يف التدليـــل علـــى ثبوت 

اجلرميـــة يف حقهـــم اإىل االأدلـــة القوليـــة منها �سهود 

االإثبـــات واالأدلـــة الفنيـــة منهـــا تقاريـــر اإدارة االأدلة 

اجلنائية وال�سور الفوتوغرافية اخلا�سة بالواقعة.

رف�ســــت حمكمــــة اال�ستئنــــاف العليــــا اجلنائية 

برئا�ســــة القا�ســــي ال�سيخ حممد بن علــــي اآل خليفة 

واأمانة �ــــرش ناجي عبــــداهلل، ا�ستئنايف �رشطــــي اآ�سيوي 

ونزيــــل يف اإدارة االإ�ســــالح والتاأهيــــل “�سجــــن جو”، 

واأيــــدت معاقبتهما بال�سجن ملدة 3 �سنوات وبحب�س 

النزيل ملدة 6 اأ�سهر اإ�سافية؛ وذلك الإدانة ال�رشطي 

بتهريــــب هواتف نقالة للنزيــــل مقابل ح�سوله على 

كمية من املوؤثر العقلي “ال�سبو”.

كما اأيدت املحكمة تغرمي كل منهما مبلغ 100 

دينــــار، ومب�ســــادرة امل�سبوطات، ف�ســــالً عن اإبعاد 

ال�رشطي املحكــــوم عليه عن البالد نهائًيا بعد تنفيذ 

العقوبة املق�سي بها.

وتعــــود التفا�سيــــل ح�ســــب حكــــم املحكمة اإىل 

اأنه امل�ستاأنف الثــــاين “النزيل” �ساح يف عنرب اإدارة 

االإ�ســــالح والتاأهيــــل، وقــــال اإن ال�رشطــــي يتعاطــــى 

املخــــدرات، والــــذي �سوهــــد بالفعــــل يف حالــــة غري 

طبيعيــــة، عندهــــا �سحــــب ال�رشطــــي �سالحــــه حمــــاوالً 

االنتحار، اإذ اأطلق على نف�سه طلقه بالقرب من فكه، 

اإال اأنــــه متــــت مداركته بالعــــالج الالزم بعــــد اأن نقله 

ال�رشطة املتواجدون على الواجب اإىل عيادة االإدارة.

وقال ال�رشطي اإنه خــــدم يف وزارة الداخلية ملدة 

ت�سل اإىل 12 عاًما، وقبل حوايل 4 اأ�سهر من الواقعة 

مت نقلــــه الإدارة االإ�سالح والتاأهيل “�سجن جو”، ويف 

تلــــك الفــــرة الحــــظ اأن النزيل )امل�ستاأنــــف الثاين( 

دائًمــــا يف حالــــة ن�ســــاط ومتب�سم دون بقيــــة النزالء، 

ف�ساأله عن حالــــه “الرايق” فاأجابه النزيل اأن ال�سبب 

هو تعاطيه للمخدرات.

واأ�ســــاف اأنه عــــاد و�ساألــــه عن كيفيــــة ح�سوله 

على املخــــدرات، فاأجابه اأن لديــــه م�سادره اخلا�سة 

وال ميكنــــه االإف�ساح عنها، واإن كان يريد منه توفري 

جرعــــات لــــه فــــاإن عليــــه تهريــــب هواتــــف نقاله له 

لداخــــل االإدارة، وبالفعل جلــــب بعد يومني هاتفني 

وو�سعهمــــا يف دورة امليــــاه بعيــــادة االإدارة، حلــــني 

ا�ستالمــــه للمــــواد املوؤثــــرة عقلًيــــا التــــي طلبها من 

النزيل.

وقرر اأنه ملا التقــــى بالنزيل �ساأله املذكور عن 

الهواتــــف التي طلبها، لكنه اأ�ــــرش على ح�سوله على 

“ال�سبــــو” اأوالً، وا�ستلــــم منــــه تلك املــــادة املوؤثرة 

عقلًيا، اإال اأنه تراجع عن ت�سليمه تلك الهواتف؛ خوًفا 

من انف�ساح اأمره.

وتابــــع اأنــــه تناول ذلــــك املوؤثــــر بوا�سطة حقنة 

ت�سلمها مــــن النزيل يف اأحــــد امل�ساجد قيــــد االإن�ساء 

بالقرب من اإدارة االإ�سالح والتاأهيل، واأح�س ب�سعور 

الن�سوة جراء تعاطي تلك املادة وعاد ملكان عمله.

واأردف اأن النزيــــل مل يقبل مبــــا ح�سل من عدم 

تنفيذه لوعده وغ�سب عليه، لذلك ف�سحه علًنا اأمام 

باقي اأفراد ال�رشطة والنزالء اأنه متعاط للمخدرات.

وعــــرث اأفــــراد ال�رشطة علــــى الهاتفــــني يف دورة 

املياه اخلا�سة بعيادة اإدارة االإ�سالح والتاأهيل.

وثبــــت بتحليــــل عينــــة اإدرار ال�رشطــــي تعاطيــــه 

للموؤثر العقلي امليثامفيتامني “ال�سبو”.

واأدانــــت املحكمــــة امل�ستاأنفني بــــاأن ال�رشطي، 

اأوالً: حــــال كونه نائب عريف بــــوزارة الداخلية، قبل 

لنف�ســــه عطيــــة ب�سكل مبا�ــــرش من امل�ستاأنــــف الثاين 

وذلك لالإخالل بواجبات وظيفتــــه، ثانياً: ا�سرك مع 

امل�ستاأنــــف الثاين يف ارتكاب جرميــــة الر�سوة وذلك 

بطريقي االتفاق وامل�ساعدة.

حكمـــت حمكمـــة اال�ستئنـــاف العليا 

ال�سيـــخ  القا�ســـي  برئا�ســـة  اجلنائيـــة 

حممـــد بـــن علـــي اآل خليفـــة واأمانـــة �رش 

ناجـــي عبـــداهلل، برف�س ا�ستئنـــاف �ساب 

اآ�سيوي )33 عاًمـــا( وبتاأييد �سجنه ملدة 

10 �سنـــوات؛ وذلـــك الإدانته يف واقعتي 
احتيال منف�سلتني لبيعه ذهبا مغ�سو�سا 

على حملني، وا�ستعماله جواز �سفر مزور 

يف الدخـــول للمملكة، كما اأيدت م�سادرة 

امل�سبوطـــات واإبعـــاده نهائًيا عن البالد 

عقب تنفيذ العقوبة املق�سي بها بحقه.

وت�ســـري التفا�سيـــل اإىل اأن املتهـــم 

جلب معـــه اأثنـــاء قدومه للمملكـــة كمية 

مـــن امل�سوغـــات الذهبيـــة املغ�سو�ســـة 

بطريقة متقنـــة )اأ�ساور وقالئد واأطقم(، 

كلها مطليـــة بطبقة رقيقـــة من الذهب 

احلقيقي، والباقـــي م�سنوع من النحا�س 

ومعـــادن رخي�سة، ولدقـــة الغ�س يف تلك 

امل�سوغـــات متكـــن من بيعهـــا اإىل عدد 

مـــن حمـــالت املجوهـــرات والذهـــب، يف 

حني ا�ستبدل بع�سها مب�سوغات ذهبية 

اأخرى، ومل يتم اكت�ساف حالة الغ�س التي 

وقع فيها القائمون على تلك املحالت اإال 

عندما اأر�سل بع�سهم ما قاموا ب�رشائه منه 

اإىل ور�س ال�سهـــر، اإذ تفاجاأوا باأن ن�سبة 

الذهب يف مكوناتها �سئيلة للغاية، فيما 

كانت ن�سبة النحا�ـــس ومعادن اأخرى هي 

العظمـــى، مما جعـــل كال منهـــم ي�رشع يف 

تقدمي بالغ �سد امل�ستاأنف.

ومبراجعة اأ�رشطـــة كامريات املراقبة 

االأمنية لهذه املحالت، مت احل�سول على 

�ســـور وا�سحة عـــدة للم�ستاأنف، وكذلك 

�ســـورة مـــن بيانات جـــواز ال�سفـــر الذي 

يحمله، والتـــي بوا�سطتهـــا مت التو�سل 

اإىل مكان اإقامته والقب�س عليه.

وبفح�ـــس جـــواز امل�ستاأنـــف تبـــني 

اأنـــه دخـــل البـــالد بطريقة غـــري م�رشوعة 

با�ستخدام جواز �سفر م�سطنع يحمل ا�سم 

�سخ�س اآخر قام بو�سع �سورته ال�سخ�سية 

عليـــه وح�ســـل بوا�سطتـــه علـــى تاأ�سرية 

�سياحيـــة لدخول اململكـــة ا�ستمرت مدة 

اأ�سبوعـــني حتـــى حلظـــة القب�ـــس عليه. 

وثبـــت للمحكمـــة اأن امل�ستاأنـــف بتاريخ 

12 �سبتمـــرب 2014، اأوالً: ا�ســـرك مـــع 
اآخـــر جمهـــول يف تقليد دمغـــات الذهب 

الذهـــب  الر�سميـــة وا�ستعمـــل دمغـــات 

املقّلـــدة مع علمه بتقليدهـــا باأن قدمها 

للعامل مبحل املجوهرات املجني عليه.

ثانًيـــا: ا�ســـرك بطريقـــي االتفـــاق 

وامل�ساعـــدة مع اآخر جمهـــول يف ارتكاب 

تزويـــر مبحـــرر خا�ـــس وهـــو جـــواز �سفر 

اآ�سيوية  املن�سوب �ســـدوره جلمهوريـــة 

باإحدى الطرق القانونية وهي اال�سطناع 

بـــاأن اأمده بالبيانـــات الالزمـــة وال�سورة 

الفوتوغرافية على غرار ال�سحيح وو�سع 

بـــه اأختامـــا مـــزورة وبا�ستعمالـــه كمحرر 

�سحيح.

ثالًثا: ا�ستعمل املحـــرر املزور فيما 

زور من اأجله مع علمه بتزويره.

رابًعـــا: تو�ســـل اإىل اال�ستيـــالء على 

امل�سوغـــات الذهبيـــة اململوكة للمجني 

باال�ستعانـــة  املجوهـــرات  حمـــل  عليـــه 

للعامـــل  قـــدم  بـــاأن  احتياليـــة  بطـــرق 

ذهـــب  دمغـــات  امل�سوغـــات  مبحـــل 

مقلَّـــدة واإي�سال يثبت �سحتهـــا مطابًقا 

ملوا�سفاتهـــا ف�ســـاًل عـــن اإثبـــات هوية 

لـــه مـــزورة ليتو�سل من خـــالل ذلك اإىل 

اال�ستيالء على م�سوغات ذهبية اأ�سلية.

العليا  اال�ستئنـــاف  عّدلـــت حمكمـــة 

اجلنائية برئا�ســـة القا�سي ال�سيخ حممد 

بـــن علـــي اآل خليفـــة واأمانـــة �ـــرش ناجـــي 

عبـــداهلل، عقوبـــة �سيـــدة تعمـــل مدر�سًة 

يف اإحـــدى املدار�ـــس، اإىل احلب�ـــس ملـــدة 

�سنتني؛ الإدانتها باالعتداء بال�رشب على 

�رشطية.

جمـــال  يف  اإنـــه  املحكمـــة  وقالـــت 

تقديرهـــا للعقوبة فاإنها تـــرى تعديلها 

واالكتفـــاء بحب�سهـــا ملـــدة �سنتني فقط 

بدالً من ال�سجن ملدة 3 �سنوات.

يف  الق�سيـــة  تفا�سيـــل  وتتمثـــل 

ورود عـــدة بالغات من قبـــل اأولياء اأمور 

عدد مـــن االأطفال باإحـــدى املدار�س عن 

تعر�سهم لل�سب وال�ستـــم وال�رشب على 

يد امل�ستاأنفـــة، وبناًء على تلك البالغات 

توجهت دوريـــة من ال�رشطة الن�سائية اإىل 

املدر�سة الإلقاء القب�س على امل�ستاأنفة.

فح�ـــرشت ال�رشطيـــة املجنـــي عليهـــا 

وعّرفـــت عن نف�سها لل�سيـــدة، واأخربتها 

بوجود اأمـــر قب�س بحقها، لـــورد بالغات 

عـــدة مـــن قبـــل اأوليـــاء االأمـــور �سدها، 

فرف�ســـت املذكـــورة مرافقتهـــا ملركز 

ح�ـــرشت  اإنهـــا  لهـــا  وقالـــت  ال�رشطـــة، 

اإىل  مدر�ستـــه  مـــن  ابنهـــا  ال�سطحـــاب 

املنزل.

للم�ستاأنفـــة  ال�رشطيـــة  فاأبـــدت 

ا�ستعدادهـــا ملرافقتهـــا داخل املدر�سة 

ال�سطحـــاب ابنها، لكـــن االأخرية رف�ست 

وقامت ب�ستمها و�رشبها، مل تكتف بذلك 

بل اأنها وحتى بعد و�سع القيد احلديدي 

“الهفكري” بيدها اأخذت ت�رشب ال�رشطية 
بـــه على وجههـــا، وعليه قدمـــت املجني 

عليها بالًغا �سدها بالواقعة املذكورة.

وثبت للمحكمة اأن امل�ستاأنفة اعتدت 

على �سالمة ج�سم ال�رشطية املجني عليها 

بال�رشب اأثناء وب�سبب تاأديتها لوظيفتها 

ومل يـــوؤِد فعـــل االعتـــداء اإىل مر�سها اأو 

عجزها عـــن القيام باأعمالهـــا ال�سخ�سية 

مدة تزيد عن 20 يوًما.

العليــــا  اال�ستئنــــاف  حمكمــــة  خففــــت 

اجلنائيــــة برئا�ســــة القا�ســــي ال�سيــــخ حممد 

بن علــــي اآل خليفة واأمانة �ــــرش ناجي عبداهلل، 

عقوبــــة 3 م�ستاأنفني من اأ�ســــل 4 متهمني، 

ُمدانني جميًعا بو�سع هيكل حماكي الأ�سكال 

املتفجرات “قنبلة وهمية”، مبنطقة ال�سهلة 

بالقــــرب مــــن اأحــــد امل�ساجــــد ومبنــــى اإحدى 

اجلامعــــات اخلا�ســــة، واكتفــــت ب�سجــــن كل 

منهم ملدة 3 �سنوات فقط بدالً من 5 �سنني. 

وذكرت املحكمة اأن وقائع الق�سية تتح�سل 

يف حتري�س املتهم الرابع للم�ستاأنف الثالث 

على و�سع هيكل حماك الأ�سكال املتفجرات 

)قنبلــــة وهمية( على ال�ســــارع العام بالقرب 

من م�سجد ال�سيخ عزيز يف منطقة ال�سهلة.

ونفــــاذاً لذلك اتفــــق امل�ستاأنف الثالث 

واأح�ــــرش  والثــــاين  االأول  امل�ستاأنفــــني  مــــع 

اإليهما الهيــــكل املحاكي الذي اأعّده، وتوجه 

امل�ستاأنفــــون الثالثة ملــــكان الواقعة واألقوا 

العبــــوات امل�ستعلة “املولوتــــوف”؛ الإيقاف 

ال�سيــــارات علــــى ال�ســــارع، ومن ثــــم �سعوا 

الهيــــكل وفــــّروا مــــن املنطقة قبــــل و�سول 

ال�رشطة.

واأ�سافــــت اأنــــه بح�ســــور قــــوات حفــــظ 

النظــــام للموقع، ده�ست املركبــــة امل�سلحة 

)املدرعــــة( الهيكل، والذي تبــــني اأنه ج�سم 

وهمي غري منفجر، وفتحت الطريق للمارة.

وعــــن طريــــق التحريــــات مت التو�ســــل 

لهويــــة عــــدد مــــن امل�ساركــــني يف ارتــــكاب 

الواقعة، والتي دلت على ا�سراك املتهمني 

االأربعة واآخرين جمهولني.

واأثناء التحقيق مبعرفــــة النيابة العامة 

اعرف امل�ستاأنفون االأول والثاين والثالث، 

اإذ قــــرر االأول اأنــــه ُعر�ــــس عليــــه امل�ساركــــة 

مــــع الباقــــني يف العمليــــة، مبيًنــــا اأنــــه ركب 

مــــع املتهَمني الثــــاين والثالــــث يف ال�سيارة 

وذهبــــوا ملوقــــع الواقعة بالقــــرب من اإحدى 

اجلامعات اخلا�سة.

الهيــــكل  تنــــاول  ثــــم  وهنــــاك تلثمــــوا 

املحاكــــي منهــــم، يف حــــني األقــــى االآخــــرون 

واملجهولــــون عبــــوات “املولوتــــوف”؛ ملنع 

ال�سيــــارات من املــــرور يف ال�سارع حلني زرع 

الهيكل املحاكي فيه.

وثبــــت للمحكمــــة اأن امل�ستاأنفــــني مــــن 

االأول وحتــــى الثالــــث بتاريــــخ 7 اأغ�سط�ــــس 

،2015
1. و�سعــــوا واآخرون جمهولون يف مكان 
عــــام هيــــكال حماكيــــا الأ�ســــكال املتفجرات 

والتــــي حتمــــل علــــى االعتقاد باأنهــــا كذلك، 

تنفيًذا لغر�ٍس اإرهابي.

2. �سنعوا وحازوا واأحرزوا عبوات قابلة 
ا�ستخدامها  “مولوتوف” بق�ســــد  لال�ستعال 

يف تعري�ــــس حياة النا�ــــس واالأمــــوال العامة 

واخلا�سة للخطر.

يف حني كان اتهام املتهم الرابع يتمثل 

يف اأنه ا�ســــرك بطريق التحري�ــــس باالتفاق 

وامل�ساعــــدة مع املتهمني الثالثة يف ارتكاب 

اجلرمية مو�سوع االتهام يف البند اأوالً.

عبا�ش اإبراهيم

مروة خمي�ش
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دور اإلعالم الوطني
يف  كب���ر  دور  الوطن���ي  لاإع���ام 

املجتم���ع على جمي���ع الأ�سع���دة، ال�سيا�سية 

احلقوقي���ة  والجتماعي���ة،  والقت�سادي���ة 

واملهني���ة، الرتبوي���ة والعلمي���ة والثقافية، 

ويف دع���م الكث���ر م���ن الق�ساي���ا املحلي���ة 

والقومي���ة والدولية. والإع���ام احلقيقي هو 

�ساح قاط���ع ُيوجه �سد اأع���داء الباد الذين 

ي�ستخدم���ون ذات ال�ساح ب�س���كل ُمكثف يف 

حماتهم املغر�سة يف الداخل واخلارج، وهو 

من عنا����ر ال�سرتاتيجية الوطنية للت�سدي 

لاأخطار والتحديات امُلحيطة ببادنا. 

م���ن بني مهم���ات الإع���ام الوطني نقل 

الأحداث والأخبار، وكذلك العمل على غر�س 

الثقافة الوطنية باملعلومة ال�سحيحة واخلرب 

اليقني، والرد على الإ�ساعات التي تتعر�س 

للبحري���ن ومكت�سباته���ا وقيادتها و�سعبها. 

كم���ا تنطلق م�سوؤوليات الإع���ام الوطني يف 

حمارب���ة وت�سحيح ال�سلوكيات واملمار�سات 

ال�سلبية والدخيلة عل���ى املجتمع البحريني، 

وحتقي���ق جمتم���ع قائم على قي���م التعاي�س 

والت�سام���ح والع���رتاف بالآخ���ر. اإن الربامج 

الإعامي���ة الوطني���ة ذات تاأث���ر جمتمع���ي 

ب���ارز، وتهدف اإىل تعزي���ز الهوية البحرينية 

الأ�سيل���ة وموروثه���ا ال�سعب���ي واحل�س���اري 

ب���كل ما حتمله من مب���ادئ وعادات وتقاليد 

ومواطن���ة، والرتقاء باملعرف���ة كون الإعام 

اأداة للتوا�سل البن���اء. وبهذا التوا�سل فاإن 

لاإع���ام الوطن���ي قدرته عل���ى التاأثر على 

املجتم���ع وتزوي���ده باملعلوم���ات امُلتعلقة 

بتاريخ���ه وب���اده وقوانينه���ا ومكت�سباتها، 

والدف���اع عنه���ا، وتعمي���ق الوع���ي الإن�ساين 

باأهمية اأمن و�سيادة الباد، والت�سدي الدائم 

للت�سليل الإعامي من خال اإظهار احلقائق. 

وما اأكد عليه �ساح���ب ال�سمو امللكي الأمر 

خليف���ة بن �سلمان اآل خليف���ة رئي�س الوزراء 

املوق���ر يف اأح���د لقاءات���ه حفظ���ه اهلل ورع���اه 

)اأن حتديات املرحلة الراهنة تتطلب اإعاًما 

ميتلك زمام امُلبادرة وامَلقدرة على التطور 

الر�سال���ة  مب�سام���ني  لارتق���اء  امُل�ستم���ر 

الإعامي���ة لكي تك���ون فعالة وق���ادرة على 

الو�س���ول اإىل اأهدافه���ا وغاياتها يف اإي�ساح 

وتبيان احلقائق وتنوير الراأي العام، وتفنيد 

ما ُي�ساق من مغالطات ت�ستهدف النتقا�س 

من واقع احلريات والنه�سة احل�سارية التي 

تعي�سها مملكة البحري���ن(. اإن دعم القيادة 

الر�سي���دة الذي يحظى ب���ه الإعام البحريني 

مينحه طاقة اإ�سافي���ة يف اأداء دوره الوطني 

وم�ساحة وا�سعة لر�سالته الوطنية.

عبدعلي الغسرة
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فالح هادي الجنابي

ط���وال الأعوام املا�سي���ة من العمر 

غر املديد لنظ���ام املايل الغارق حتى 

اأذنيه يف عمليات الف�ساد املختلفة وعلى 

جمي���ع الأ�سعدة، كان ال�سع���ب الإيراين 

والع���امل عل���ى ال���دوام عل���ى موع���د مع 

ف�سائح الف�س���اد املتتالية لهذا النظام 

التي اأثبت���ت بكل و�سوح حقيقة تطابق 

القول املعروف )حاميه���ا حراميها( مع 

ق���ادة وم�س���وؤويل هذا النظ���ام الذين مل 

يكف���وا للحظة واحدة ع���ن �سلب ونهب 

الإيراين. ال�سع���ب  واإمكاني���ات   ث���روات 

ف�سيح���ة باب���ك زجن���اين املدوي���ة التي 

ال���دولرات  م���ن  امللي���ارات  ابتلع���ت 

م���ن اأم���وال ال�سع���ب الإي���راين مل تك���ن 

الف�سيح���ة املدوية بع���د اأن ثبت قبلها 

عملي���ات  يف  رف�سنج���اين  اب���ن  ت���ورط 

ف�س���اد، وكذلك ت���ورط العديد من قادة 

وم�س���وؤويل احلر�س الث���وري يف عمليات 

ف�ساد وا�سع���ة النطاق، جاء املا روحاين 

وه���و يحمل �سع���ار الإ�س���اح والعتدال 

ال�سع���ب  ووع���د  الف�س���اد،  وحمارب���ة 

مبحارب���ة الف�س���اد والق�س���اء عليه، غر 

اأن املث���ر لل�سخري���ة وال�ستهزاء هو ما 

تناقلت���ه الأنب���اء عن عزم نظ���ام املايل 

حماكمة ح�سني فريدون �سقيق الرئي�س 

ح�س���ن روح���اين، وكذلك اب���ن م�ساعدته 

مع�سوم���ة ابتكار، بته���م ف�ساد، وهو ما 

يوؤك���د اأن �سع���ار حماربة الف�س���اد الذي 

رفع���ه روح���اين مل يكن اأك���ر م�سداقية 

والعت���دال! الإ�س���اح  �سع���اري   م���ن 

احلديث ع���ن عملي���ات الف�س���اد ونهب 

اأموال ال�سعب الإيراين من جانب النظام، 

ه���و يف احلقيق���ة حديث طوي���ل يحتاج 

الكث���ر م���ن الوقت م���ن اأج���ل ت�سليط 

الأ�سواء على خمتل���ف جوانبه، خ�سو�سا 

اأن مر�س���د النظام امل���ا خامنئي لوحده 

يجل����س عل���ى امرباطورية مالي���ة تقدر 

باأك���ر م���ن 95 ملي���ار دولر يف الوقت 

الذي يت�سور فيه ال�سعب الإيراين جوعا 

وبوؤ�س���ا، كم���ا اأن جهاز احلر����س الثوري 

القمعي اأي�سا يكاد ي�ستحوذ على معظم 

اإمكاني���ات ومق���درات الب���اد ويت�رف 

وكاأن اإي���ران بطوله���ا وعر�سه���ا جمرد 

اإقطاعي���ة لقادة وم�س���وؤويل هذا اجلهاز 

املعروف بف�ساده، لذل���ك فاإن احلديث 

ع���ن الف�س���اد يف�س���ي يف النهاي���ة ع���ن 

احلديث عن النظام كله من قمة راأ�سه اىل 

اأخم�س اأقدميه، بل اإن النظام باخت�سار 

 �سدي���د عبارة ع���ن �سبكة ف�س���اد وقمع.

دع���وات اإ�سق���اط هذا النظ���ام وتغيره 

التي رفعتها املقاوم���ة الإيرانية طوال 

اأكر من ثاثة عقود ون�سف، مل ترفعها 

اعتباط���ا، اإمنا بناء على ما عاناه ويعانيه 

ال�سعب الإيراين على الدوام على يد هذا 

النظام، واإن الف�س���اد امل�ست�ري يف هذا 

النظام الذي مل يرتك جمال حتى للبيئة 

الإيراني���ة التي طاله���ا، مر�س ل ميكن 

اأب���دا عاج���ه اإل با�ستئ�س���ال النظام من 

خال اإ�سقاطه. »احلوار املتمدن«.

نظام غارق
  في الفساد

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

أسامة الماجد
Osama.almajed
@albiladpress.com

سوالف

تغرات وتط���ورات كثرة ح�سلت يف 

جمتمعاتن���ا العربي���ة منذ ان���دلع اأكذوبة 

حم���اولت  اأبرزه���ا  العرب���ي”،  “اخل���راب 
وا�سحة لنهيار الثقافة العربية وتاأ�سي�س 

ثقافة جدي���دة واآيديولوجيا تبعد العرب 

عن ريادته���م وعن “الل�س���ان املقد�س” 

واإحال ثقاف���ات رجعي���ة باأ�سكالها حتى 

اأ�سبح���ت ثقاف���ة الأم���ة باأ�ره���ا يف خطر، 

ويج���ب اأن نلتف���ت اإىل ه���ذا النعط���اف 

اخلطر ملعاجل���ة امل�ساألة قبل اأن ينجحوا 

يف املهمة املتمثلة يف بناء وت�سييد ثقافة 

خادعة، اقت�ساديا واجتماعيا وفكريا.

اأن  العربي���ة  للثقاف���ة  يري���دون 

تت�سدع والغري���ب يف الأمر اأن الكثر من 

املفكرين واملثقفني يعي�سون الغربة يف 

هذه اللحظ���ة التاريخية احلا�سمة وكاأنهم 

لي�س���وا ج���زءا رئي�سي���ا يف امل�ساأل���ة، واأن 

�سي���ف املوؤامرة لن مي�س رق���اب اجلميع 

دون ا�ستثناء، وهذا يبدو جليا يف انح�سار 

الأن�سط���ة الثقافي���ة املوؤث���رة يف دولن���ا 

العربي���ة وتراجع اأرق���ام التاألي���ف اأو كما 

يقال بداأت اجل���رذان والقطط تدب فوق 

اأرف���ف مكتبات املثقف���ني العرب و�ساع 

اجلمي���ع يف وح���ل ال�سيا�س���ة وكاأن هناك 

حماولة ل�سنع عقل جديد لاإن�سان العربي 

ينتقل ب���ه من املقدمة اإىل الوراء ويجعله 

يعي�س �سائر اأ�سكال التخلف والنحطاط. 

الثقاف���ة العربي���ة تتعر����س لهجم���ة 

�ر�سة من القوى الطائفية احلاقدة التي 

ت�سع���ى لتدمر كل ما ه���و وطني وقومي 

وعربي، لذلك علينا اأن نحرك راأ�س احلربة 

واأن تكون الثقافة موجهة كال�سد املنيع 

�س���د كل من يري���د للمجتمع���ات العربية 

ال���زوال واغتي���ال ثقافتنا ونه���ب فكرنا 

الأ�سيل.

لنع���د قلي���ا اإىل املا�س���ي ونتذك���ر، 

كي���ف اأ�سه���م املثقف���ون الع���رب ب���دور 

كب���ر يف توعية ال�سعوب العربية بحقيقة 

ودور  ال�سهيوني���ة  وطبيع���ة  اإ�رائي���ل 

ال�ستعم���ار يف وجوده���ا، واملثق���ف الآن 

مطال���ب باملث���ل، فها ه���و التاريخ يعيد 

نف�س���ه يف �سورة اأخرى، وه���ي �سورة لن 

تكون اأكر عنفا مما كانت.

يف ه���ذه املرحل���ة املثق���ف العرب���ي 

راأ����س املال ويفرت����س اأن يقوم باملهام 

املطلوبة على اأكمل وجه وباأعلى درجات 

الكم���ال، فالثقافة العربي���ة تواجه اليوم 

معرك���ة ل ميكن ت�سورها تدار باحرتافية 

وتقف خلفها اأجهزة اإعام ودول تدفعها 

دفعا هائ���ا لكي ت�ستم���ر املعركة ونحن 

نبقى هك���ذا، نعي����س التبعي���ة والتقليد 

الأعم���ى ول ن�سع���ر مب�سكلتن���ا اخلا�س���ة. 

عل���ى  املفكري���ن واملثقف���ني العرب اأن 

ل ي�س���روا يف املمر امل���وؤدي اإىل احت�سار 

الثقافة العربية.

الطريق إلى احتضار 
الثقافة العربية!

فاتن 
حمزة
fatin.hamza@
gmail.com

 ب��ب��ال��غ احل����زن والأ����س���ى ودع��ت 

امل��ازم  ال�سهيد  اأي��ام،  قبل  البحرين 

احل��م��ادي،  حم��م��د  ح�سن  ه�����س��ام  اأول 

منطقة  يف  ن���اري  بطلق  ق��ت��ل  ال���ذي 

مقربة  �ساحة  وغ�ست   القدمي،  الباد 

احلنينية ونواحيها بامل�ساركني �سعياً 

يف  اجل��ن��ان.  اإىل  ال�سهيد  ل��زف  منهم 

يتجلى  امل�رفة  امل��واق��ف  ه��ذه  مثل 

رجال  والثناء،  التقدير  ي�ستحق  من 

ذه��ب��ت دم���اوؤه���م م���ن اأج����ل ال��وط��ن 

م�سحني  ون�����رت��ه،  واأم���ان���ه  واأم���ن���ه 

هم  و�سموخه،  لعزته  ف��داء  باأرواحهم 

يكونوا  اأن  بجدارة  ي�ستحقون  الذين 

والع���ت���زاز. وال��ف��خ��ر  للتمجيد   اأه����ا 

ا�سمه  وحفر  الوطن،  �سهيد  رحل  لقد 

مع من �سبقه على الذهب، رحل تاركاً 

ملواقفه  ال��وط��ن��ي��ة  يف  در���س��ا  خلفه 

�سمعة  ت��ارك��اً  رح��ل  كما  وت�سحياته، 

طيبة حتكي عن دماثة خلقه وتوا�سعه 

وحبه لاآخرين. ا�ستطاعت اأيادي الغدر 

اأنها  اإل  احلمادي،  ال�سهيد  تطول  اأن 

�سفا  اأمثاله  يقف  وطن  من  تنال  لن 

واأبنائه. اأهله  و�سامة  حلمايته   واحدا 

على  ال��وط��ن  ينت�ر  بت�سحياتهم 

والتبعية،  الذل  لقد رف�سوا  الإرهاب، 

دماء تفجرت غ�سباُ يف وجه املعتدين 

على الأر�س، فقط لأجل اأن يحيا ونحيا 

بثمن اأرواحهم. 

ي��ت��ف��اخ��رون ب��ع��اره��م واإج��رام��ه��م 

م�ردين  تائهني  ويهزمون،  لننت�ر 

ه��ارب��ني م��ن ال��ع��دال��ة، ق��ب��ل��وا ال��ذل 

وال��ت��ب��ع��ي��ة ح��ت��ى اأ���س��ب��ح��وا ب��ا اأم���ان 

م�����س��رون  ���س��ب��اب  م�����س��ت��ق��ب��ل.  ول 

لأوام���ر  ي�ستجيبون  حيث  ك��الإم��ع��ة، 

يتنعمون  ق�����ادة  الإره��������اب،  ق�����ادة 

يف دي���اره���م ب��ي��ن��م��ا ي��ق��ع ه�����وؤلء - 

اأعمالهم. �ر  يف   - اأدمغتهم   مغ�سولة 

خبث  تك�سف  اأن  دم���اوؤك  ا�ستطاعت 

ن���واي���اه���م، م��ع��ري��ة م���ا ي��ك��ب��ت��ون من 

���س��دة جبنهم  م���ن  وك���راه���ي���ة،  ح��ق��د 

جن���ده���م حم��ت��ف��ل��ني م���ب���ارك���ني، اأم���ا 

اجل��ه��ات احل��ق��وق��ي��ة ف��ا ح��ي��اة ملن 

بحق  اإدان����ة  ول  ا�ستنكار  ل  ت��ن��ادي، 

 م���ن اأه������در دم����ه ظ��ل��م��اً وب��ه��ت��ان��اً.

لن  اهلل  وب��اإذن  اجلميع  يطال  القانون 

ت�سيع الدماء هدراً، �سنبقى يف انتظار 

غليلنا  ال��ق�����س��ا���س  خ��رب  يطفئ  اأن 

على  واأع��ان  دبر  يحا�سب كل من  واأن 

ارتكاب هذه اجلرمية الب�سعة.

قلناها و�سنعاود تكرارها، �سيوفنا 

�ست�سداأ يف اأغمادها اإن مل ُت�سل، يجب 

منلك  اإليها،  احلاجة  حني  ُت�سهر  اأن 

غر  يتبق  ومل  ال�ساح  ومن��ل��ك  احل��ق 

 تطبيق �رع اهلل بتنفيذ ق�سا�س عادل.

يتغمده  اأن  القدير  العلي  اهلل  ن�ساأل 

جناته  ف�سيح  وي�سكنه  رحمته  بوا�سع 

وال�سلوان،  ال�سرب  اأهله وذويه  ويلهم 

واإنا هلل واإنا اإليه راجعون.

سيوفنا ستصدأ إن 
 ظلت في أغمادها

رؤية مغايرة

tariq
@cogir.org  محاصرة حزب اهلل

اإننا كخليجي���ني وقيادات تعمل مبنظمات 

املجتمع املدين، واإعاميني ومفكرين موؤمنني 

مبب���ادئ الوح���دة اخلليجية، لنا احل���ق يف اإبداء 

العديد من الت�س���اوؤلت اخلا�سة باأمن املجتمع 

اخلليجي، ولنا احلق يف احل�سول على الإجابات 

الوافية من الإخ���وة امل�سوؤولني بكل �سفافية، 

فحماي���ة اجلبه���ة الداخلي���ة اخلليجي���ة و�سعب 

اخللي���ج لي�س���ت فق���ط م�سوؤولي���ة ال�سلط���ات 

وبه���ذه  م�سوؤوليتن���ا جميع���ا  ب���ل  اخلليجي���ة، 

الأوقات الع�سيبة بال���ذات، فالعامل من حولنا 

ينتظر الفر�سة لانق�سا����س علينا، خ�سو�سا 

م���ع �سعف املنظوم���ة العربي���ة القومية. لهذا 

ولأن الأمن م�سوؤوليتنا جميعا، فكما يجب على 

ال�سلطات اخلليجية اجلهر بال�سوت عاليا �سد 

كل م���ن يريد امل�سا�س بالأم���ن اخلليجي، فاإن 

عل���ى موؤ�س�ساتن���ا املدنية اخلليجي���ة الوقوف 

�سفا واحدا واجلهر اأي�سا ب���اأن الأمن اخلليجي 

هو �سيد اأجنداتنا وفل�سفاتنا.

اخلليجي���ة  ال�سلط���ات  موؤخ���را  واأعلن���ت 

الأمني���ة يف كل من الدول ال�ست، بدء املواجهة 

الأمني���ة وال�سيا�سي���ة م���ع ح���زب اهلل، اأم���ا ع���ن 

اأوىل ه���ذه الإج���راءات ح�س���ب متابعاتنا، فهي 

قي���ام الأجه���زة الأمنية بدول اخللي���ج، باإعداد 

ك�سوف وقوائم للبنانيني ومن جن�سيات عربية 

واإيراني���ة وعراقية وميني���ة، ي�ستبه بانتمائهم 

حل���زب اهلل، اأو على الأق���ل تعاطفهم ودعمهم 

للحزب، متهيدا لتخ���اذ اإجراءات عقابية ترمي 

اإىل حما����رة م�سالح احل���زب يف دول اخلليج، 

وقط���ع الطريق عل���ى اأية مغامرة ق���د يرتكبها 

احل���زب، م���ن خ���ال حتري���ك خاي���اه النائم���ة 

املتواجدة على الأر�س اخلليجية، ومنهم هوؤلء 

امل�ستب���ه بانتمائهم للح���زب والذين يديرون 

م�سال���ح جتاري���ة وت�سويقي���ة خا�س���ة للحزب 

بدول اخلليج.

ولك���ن يبقى ت�س���اوؤل مه���م لن���ا كمجتمع 

خليج���ي هو: ما دورنا اأي�س���ا ك�رائح باملجتمع 

اخلليج���ي اأي م���ا دور الإعامي���ني واملفكرين 

وق���ادة العم���ل ال�سيا�سي الوح���دوي اخلليجي 

والدع���اة والوجه���اء يف الت�س���دي ل���كل حزب 

اإرهاب���ي ول���كل عماء اإي���ران م���ن املت�سرتين 

بدكاك���ني ما ت�سم���ى بحقوق الإن�س���ان وحرية 

التعب���ر؟ اأعتقد اأننا كلن���ا �ركاء يف و�سع يدنا 

بيد ال�سلطات الأمنية للت�سدي لإيران وداع�س 

والقاعدة واحل�سد ال�سعبي.

د. طارق آل شيخان

ما وراء الحقيقة



اإنتاج الهند من ال�سكر 

يرتاجع لأدنى م�ستوياته 

الريا�ض - ارق���ام: يتجه اإنت���اج ال�سكر لدى الهند 

-ثاين اأكرب منتج له يف العامل- لالنخفا�ض ب�سكل كبري 

بع���د اإغالق عدد م���ن امل�سان���ع يف بع����ض املقاطعات 

ب�سبب تراجع اإمدادات ق�سب ال�سكر بفعل اجلفاف.

ومن املتوق���ع اأن ي�سل اإجمايل الإنتاج خالل ال�سنة 

الت���ي ب���داأت يف الأول من اأكتوب���ر اإىل 20.4 مليون طن 

م���رتي، وفق���اً مل�س���ح اأجرت���ه “بلومبريج” �سم���ل جتارا 

وحمللني. و�سيكون ذلك هو اأدنى م�ستوى لإنتاج الهند 

من ال�سكر يف �سبع �سنوات واأقل 9.35 % من تقديرات 

احلكومة، التي قد ت�سطر ل�سترياد 1.7 مليون طن.

بنك اإجنلرتا يثبت معدل الفائدة عند 0.25 %

الريا����ض - اأرق���ام: قرر بن���ك اإجنلرتا خالل اجتماع���ه ام�ض اخلمي�ض، تثبي���ت معدل الفائدة 

الرئي�س���ي عند م�ستواه القيا�س���ي املنخف�ض 0.25 %، كما قرر الإبقاء على برنامج �رشاء الأ�سول 

كما هو دون تغيري، لكنه عدل توقعاته القت�سادية للمرة الثانية منذ ا�ستفتاء ان�سحاب بريطانيا 

من الحتاد الأوروبي.

وت���رى جلن���ة ال�سيا�سة النقدية الآن اأن الناجت املحلي الإجمايل �سينمو بن�سبة 2 % هذا العام 

ارتفاع���اً من توقعاتها ال�سابق���ة يف نوفرب والتي بلغت 1.4 %، وج���اء تعديل التوقعات مدعوماً 

ببيانات النمو القوية خالل الربع الأخري.

ويتوق���ع بنك اإجنل���رتا بلوغ متو�سط الت�سخم 2.7 % هذا العام عل���ى اأن يرتاجع قلي���الً اإل��ى 

2.6 % خالل العام القادم ثم اإىل 2.4 % خالل العام 2019.
كما يتوقع اأي�ساً اأن يوؤثر منو الأ�سعار على امل�ستهلكني لكن اأقل مما كان يعتقد يف ال�سابق، 

ومن املتوقع اأن يرتفع اإنفاق الأ�رش 2 % هذا العام من التقدير ال�سابق البالغ 1.25 %.
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6 جمادى األول 1438

2.7 ملي���ون دينار لبناء 81 وح���دة �سكنية يف البحري
افتتاح 24 مناق�سة باإجمايل 115 عطاء

فت���ح جمل�ض املناق�سات واملزايدات يف جل�سته 

عام���ة  مناق�س���ة،   24 اخلمي����ض  اأم����ض  الأ�سبوعي���ة 

وحمدودة، تابعة اإىل 11 جهة حكومية.

واأظه���رت اأح���دث بيان���ات ن����رشت عل���ى موق���ع 

املجل����ض  اأن اأب���رز املناق�س���ات الت���ي مت فتحها يف 

اجلل�سة ه���ي لوزارة الإ�سكان  لبناء 81 وحدة �سكنية 

م���ن نوع D11 يف موق���ع 302 مبجمع 937 يف البحري 

)مقاول���ة ‘A’( تقدم لها 17 عط���اء، اأ�سغرها بقيمة 

تتجاوز 2.754 ملي���ون دينار يف حني اأكربها بقيمة 

تقدر بنحو 3.266 ماليني دينار.

وبل���غ اإجم���ايل العط���اءات املقدم���ة 115 عطاء، 

وكان جمم���وع اأ�سغر العطاءات املقدمة للمناق�سات 

نحو 6.61 ماليني دينار، ومت تعليق عطاءين . 

أنابيب من النحاس والنيكل
وفت���ح املجل����ض 7 مناق�س���ات لإدارة املخ���ازن 

املركزية، اأولها لتوفري اأنابيب من �سبائك )النحا�ض 

/ الني���كل( ملحط���ة �سرتة لإنت���اج الكهرب���اء واملاء 

تق���دم لها عط���اءان مت تعليق اأحده���ا واأ�سغر عطاء 

بقيم���ة 4.6 مالي���ني دولر ما يع���ادل 1.739 مليون 

دين���ار واأكربها بقيمة 2.237 مليون دينار، والثانية 

من اأجل توفري كاب���الت اأر�سية تقدم لها 6 عطاءات 

اأ�سغرها بقيمة 819 األف دينار واأكربها بقيمة 882 

األف دينار، والثالثة لتوفري حمولت كهربائية تقدم 

لها 3 عطاءات اأ�سغرها بقيمة 144.375 األف دينار، 

واملناق�س���ة الرابعة لتوفري م���واد كيميائية ملحطة 

راأ�ض اأبو جرجور تقدم لها 5 عطاءات اأ�سغرها بقيمة 

35.7 األ���ف دين���ار، واملناق�س���ة اخلام�س���ة لتزوي���د 
م���واد كيميائية ملحط���ة راأ�ض اأبو جرج���ور تقدم لها 

3 عط���اءات اأ�سغره���ا بقيم���ة 46.413 األ���ف دينار، 
وال�ساد�س���ة من اأج���ل تزويد لوائ���ح كهربائية تقدم 

لها 7 عط���اءات اأ�سغرها بقيم���ة 37.45 األف دينار، 

والأخرية لتوفري ث���اين اأك�سيد الكربون ملحطة راأ�ض 

اأبو جرجور تقدم لها عطاء واحد بقيمة 70 األف دينار.

3 مناقصات للكهرباء
وفت���ح املجل����ض 3 مناق�سات لهيئ���ة الكهرباء 

وامل���اء، اأولها لإن�ساء مظالت للمول���دات الكهربائية 

ومواقف ال�سي���ارات التابع���ة لإدارة توزيع الكهرباء 

يف الرف���اع تق���دم له���ا 9 عط���اءات اأ�سغره���ا بقيمة 

39.9 األ���ف دينار، والثانية م���ن اأجل الدعوة لتاأهيل 
 )DI PIPES CLASS C( م�سنعي اأنابي���ب املياه

امل�ستخدم���ة باإدارة توزيع املياه تقدم لها 11 عطاء 

دون الإف�ساح عن قيم���ة اأي عطاء منها، واملناق�سة 

الأخ���رية لرتقي���ة POS30 لنظ���ام DCS يف الرفاع 

تقدم لها عطاء واحد بقيمة 214.38 األف دينار.

كم���ا فت���ح املجل����ض 3 مناق�س���ات ل�رشكة نفط 

البحري���ن )بابكو(، اأولها لتوفري دلي���ل تقنية وحدة 

الت�سغي���ل تقدم لها عطاء واحد بقيمة 24 األف دولر 

ما يعادل 9.072 اآلف دينار، والثانية من اأجل تزويد 

قط���ع غيار ل�سواغط ثوما�سني تقدم لها عطاء واحد 

دون الإف�ساح عن قيمته، واملناق�سة الأخرية لتوفري 

خدم���ات مكافحة احل����رشات يف املناط���ق الت�سغيلية 

لل�رشكة ومنطقة عوايل تقدم لها 6 عطاءات اأ�سغرها 

بقيمة 62.708 األف دينار.

توريد 2000 طن علف دجاج بياض
ونظ���ر املجل����ض يف مناق�ستني لل�رشك���ة العامة 

للدواج���ن، اأوله���ا من اأج���ل توري���د 2000 طن علف 

دج���اج بيا����ض بن�سب���ة 17 % تقدم له���ا 3 عطاءات 

اأ�سغره���ا بقيم���ة 2.66 ملي���ون دره���م اإمارات���ي ما 

يعادل 273.171 األف دينار، والثانية لتوريد اأعالف 

�سي�سان بيا�سة تقدم لها عطاءان اأ�سغرهما بقيمة 

153.793 األ���ف درهم اإماراتي م���ا يعادل 15.793 
األف دينار.

ل���وزارة  وكذل���ك فت���ح املجل����ض مناق�ست���ني 

ال�سحة، اأوله���ا لتزويد اأم�س���ال ولقاحات تقدم لها 

6 عطاءات اأ�سغرها بقيم���ة 2،160 ديناًرا، والثانية 
م���ن اأج���ل تزويد اأجه���زة طبية تقدم له���ا 6 عطاءات 

اأ�سغرها بقيمة 73.924 األف دينار.

كما نظر املجل����ض يف مناق�ستني ل�رشكة طريان 

اخلليج، اأوله���ا من اأجل ال�ستعان���ة مب�سادر خارجية 

لفح�ض اجلدارة اجلوية تقدم لها 3 عطاءات اأ�سغرها 

بقيم���ة 345.3 األف دولر ما يع���ادل 130.523 األف 

دين���ار، والثاني���ة لتقدمي اخلدم���ات الأمنية يف مطار 

القاه���رة الدويل تقدم لها 3 عطاءات دون الإف�ساح 

عن قيمة اأي عطاء منها.

صيانة مرافق معرض الطيران
اإ�سافة اإىل فتح املجل�ض مناق�سة واحدة جلهات 

عدة، وهي: مناق�سة لوزارة املوا�سالت والت�سالت 

من اأج���ل تقدمي خدم���ات ال�سيانة ملراف���ق معر�ض 

البحري���ن الدويل للط���ريان بقاع���دة ال�سخري اجلوية 

تقدم لها عط���اءان اأ�سغرها بقيمة 63.8 األف دينار، 

ومناق�س���ة ل���وزارة الداخلية لتوفري م���واد خمتربية 

ومطبوع���ات لل���وزارة تقدم له���ا عط���اءان اأ�سغرها 

بقيمة 18.45 دين���اًرا، ومناق�س���ة ملجل�ض ال�سورى 

م���ن اأجل تاأجري 9 �سيارات )�سي���ارة واحدة اإ�ستي�سن 

واجن “2000 �سي �سي”، و�سيارتني حوايل “1800 

�سي �سي”، و6 �سي���ارات “2400 �سي �سي”( تقدم 

له���ا 6 عطاءات اأ�سغرها بقيمة 54.336 األف دينار، 

ومناق�س���ة لهيئ���ة البحري���ن لل�سياح���ة واملعار����ض 

لتق���دمي خدم���ات تاأج���ري ال�سي���ارات تق���دم له���ا 7 

عطاءات اأ�سغرها بقيمة 28.584 األف دينار.

أقل عطاء بالدينار الشركة العدد النوع وصف المناقصة الجهة
70,000.00 Yateem Oxygen Co. W.L.L 1 عامة ثاني أكسيد الكربون لمحطة رأس أبو جرجور

المخازن 
المركزية

35,700.00 Wellflow Gulf Trading W.L.L 5 عامة مواد كيميائية لمحطة رأس أبو جرجور
46,413.64 Al Bakali General Trading 3 عامة مواد كيميائية لمحطة رأس أبو جرجور

144,375.00 Khayber Trading CO W.L.L 3 عامة محوالت كهربائية
819,000.00 Y K Al Moayyed & Sons 6 عامة كابالت أرضية
37,450.00 Khayber Trading CO W.L.L 7 عامة لوائح كهربائية

4,601,617.68 دوالرًا AlRawaby Trading Company 2 محدودة أنابيب من سبائك )نحاس / نيكل( لمحطة سترة إلنتاج 
الكهرباء والماء

153,793 درهم إماراتي Unipex Dairy Product 2 محدودة توريد أعالف صيصان بياضة الشركة العامة 
2,660,000 درهم إماراتيللدواجن Gulf Feed Mill 3 محدودة توريد 2000 طن علف دجاج بياض بنسبة 17 %

24,000 دوالر KBC Process Technology Limited 1 محدودة توفير دليل تقنية وحدة التشغيل

بابكو
0.00 Howden Thomassen Middle East 1 محدودة قطع غيار لضواغط ثوماسين

62,708.00 Singapore Cleaning Services 6 عامة توفير خدمات مكافحة الحشرات في المناطق التشغيلية 
للشركة ومنطقة عوالي

345,300 دوالر Derichebourg Atis Aeronautique 3 محدودة االستعانة بمصادر خارجية لفحص الجدارة الجوية
طيران الخليج

0.00 - 5 محدودة الخدمات األمنية في مطار القاهرة الدولي

54,336.00 National Motor Company W.L.L 6 عامة
تأجير 9 سيارات )سيارة واحدة إستيشن واجن “2000 سي 

سي”، وسيارتين حوالي “1800 سي سي”، و6 سيارات “2400 
سي سي”(

مجلس الشورى

28,584.00 National Motor Company W.L.L 7 عامة خدمات تأجير السيارات هيئة السياحة 
والمعارض

39,900.00  Transmarket Advirtising Co. / Al Dhaen
Contracting & Trading W.L.L 9 عامة إنشاء مظالت للمولدات الكهربائية ومواقف السيارات 

التابعة إلدارة توزيع الكهرباء في الرفاع
الكهرباء 

0.00والماء - 11 عامة  DI PIPES CLASS C دعوة لتأهيل مصنعي أنابيب المياه
المستخدمة بإدارة توزيع المياه

214,380.00 ABB Technologies W.L.L 1 محدودة ترقية POS30 لنظام DCS في الرفاع

2,754,000.00 Aseeri Constructions 17 عامة أعمال بناء 81 وحدة سكنية من نوع D11 في موقع 302 
)’A‘ بمجمع 937 في البحير )مقاولة وزارة اإلسكان

18.45 Kavalani & Sons 2 عامة توفير مواد مختبرية ومطبوعات للوزارة وزارة الداخلية
2,160.00 Gulf Pharmacy & General Store 6 عامة تزويد أمصال ولقاحات

وزارة الصحة
73,924.00 Backbone Medical Equpments 6 عامة تزويد أجهزة طبية

63,800.00 CITYNOEN MIDDLE EAST W.L.L 2 محدودة خدمات الصيانة لمرافق معرض البحرين الدولي للطيران 
بقاعدة الصخير الجوية

المواصالت 
واالتصاالت

اأمل احلامد

“بتلكو” تلغي خدمة الر�سائل الن�سية “الثابتة” تدريجًيا

اأ�سعار الغذاء ترتفع لأعلى م�ستوى 

اختتام ور�سة عمل م�رشوعات امل�سوؤولية امل�ستدامة
خلق �رشاكة جمتمعية بدعم القطاع اخلا�ض

املنام���ة - اجلمعية البحريني���ة للم�سوؤولية 

البحريني���ة  اجلمعي���ة  اختتم���ت  الجتماعي���ة: 

للم�سوؤولية الجتماعية ور�سة عمل اإدارة التعرف 

عل���ى اأهمية وم�رشوع���ات امل�سوؤولية الجتماعية 

والت���ي اأقيمت يف فندق الدومني قدمها رئي�ض 

جمل����ض الدارة للجمعي���ة البحرينية للم�سوؤولية 

الجتماعي���ة خال���د القع���ود بح�س���ور غفري من 

الأع�س���اء واملهتمني يف ه���ذا املجال من مملكة 

البحرين وال�سعودية، والكويت والأردن. 

العدي���د  العم���ل  ور�س���ة  وا�ستعر�س���ت 

م���ن املح���اور املهمة مث���ل التعري���ف مبفهوم 

امل�سوؤولية الجتماعية والف���رق بينها واخلدمة 

املجتمعي���ة وكذل���ك درا�س���ة اإقام���ة م�ساري���ع 

التنمية امل�ستدام���ة واأهميتها لتطوير املجتمع 

وذلك عن طريق خلق �رشاكة جمتمعية بدعم من 

القطاع اخلا�ض.

واأو�سح رئي�ض جمل�ض الدارة اأن »الور�سة 

امل�سوؤولي���ة  وتط���ور  ن�س���اأة  اىل  تطرق���ت 

املجتمعي���ة يف الفكر الغرب���ي وكيف يجب ان 

نطورها يف املجتمع املحلي«.

كما تناولت التاأ�سي���ل الإ�سالمي ملفهوم 

امل�سوؤولية املجتمعي���ة واهمية دورها يف دعم 

الثقافة والبيئة والقت�ساد واملجتمع.

الهملة - بتلكو: اأعلنت "بتلكو" اإلغائها 

التدريجي خلدمة الر�سائل الن�سية الق�سرية 

للخطوط الثابتة املقدم���ة لزبائنها يف �سبكة 

الهواتف الثابتة، حيث مل تعد خدمة الر�سائل 

الن�سي���ة الق�سرية عل���ى اخلط���وط الأر�سية 

تلق���ى اإقب���الً ب�سب���ب النتق���ال اإىل خدم���ات 

الت�سال املتنقلة وتزاي���د ا�ستخدام و�سائل 

التوا�س���ل الجتماعي. فيم���ا �ست�ستمر بتلكو 

تقدميها خلدمة الر�سائ���ل الن�سية الق�سرية 

للموبايل، والت���ي تلقى اإقبالً كبرًيا من خالل 

باقات املوبايل القّيم���ة مّت ت�سميم وتطوير 

اخلدم���ات واحلل���ول الت���ي تقدمه���ا بتلك���و 

با�ستخدام اأحدث التقنيات ملواكبة ال�رشكات 

الت�س���الت.  جم���ال  يف  الرائ���دة  العاملي���ة 

وبف�س���ل خدم���ة الإنرتن���ت فائ���ق ال�رشعة من 

بتلك���و وخدم���ات املوباي���ل ذات املوثوقية 

العالي���ة، �سيتمكن جميع العم���الء من الأفراد 

واملوؤ�س�س���ات من احل�سول عل���ى العديد من 

قن���وات الت�س���ال الت���ي تلب���ي احتياجاتهم. 

�سيتم التخل�ض تدريجًيا من خدمات الر�سائل 

الن�سي���ة الق�سرية للخط���وط الأر�سية ابتداًء 

من )منت�سف �سهر مار�ض 2017(. 

الف���او - رويرتز: قالت منظم���ة الأغذية 

والزراعة التابعة ل���الأمم املتحدة )فاو(، ام�ض 

اخلمي�ض، اإن اأ�سع���ار الغذاء العاملية ارتفعت 

يف يناي���ر املا�سي لأعل���ى م�ستوياتها يف نحو 

عام���ني مدفوع���ة بزي���ادة يف اأ�سع���ار ال�سكر 

واأ�سعار ت�سدير احلبوب والزيوت النباتية.

و�سجل موؤ����رش فاو لأ�سع���ار الغذاء، الذي 

يقي�ض التغ���ريات ال�سهرية ل�سلة من احلبوب 

والزيوت النباتية ومنتج���ات الألبان واللحوم 

وال�سكر، متو�سطاً بلغ 173.8 نقطة يف يناير.

• على هام�ض الور�سة	
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الكوي���ت - بيتك: قال رئي����س جمل�س الإدارة 

يف بيت التموي���ل الكويتي “بيت���ك” حمد املرزوق 

اإن “بيت���ك” حق���ق �سايف ارب���اح للم�ساهمني للعام 

2016 قدره���ا 165.2 مليون دينار كويتي مقارنة 
مببل���غ 145.8 مليون دينار كويت���ي للعام ال�سابق 

بن�سبة منو مقدارها 13.3 %.

وبلغت ايرادات التمويل 717.9 مليون دينار 

كويتي بزيادة قدره���ا 13.5 % عن ما يقابلها من 

الع���ام ال�سابق بعد عدم جتمي���ع �رشكة الفكو وذلك 

لإيقاف جتميعها بنهاية عام 2015.

بلغ �سايف اإي���رادات الت�سغي���ل 364.7 مليون 

دينار كويت���ي لع���ام 2016، وبا�ستبع���اد اإيرادات 

ال�ستثم���ار ذات الطبيع���ة غ���ر املتك���ررة فقد منا 

�سايف اإي���رادات الت�سغيل بن�سبة قدرها 8.2 % عن 

ما يقابلها من العام ال�سابق.

 2016 ع���ام  ع���ن  ال�سه���م  ربحي���ة  وبلغ���ت 

ماقيمت���ه32.01 فل�سا مقارنة ب���� 28.27 فل�سا عن 

عام 2015 وبن�سبة زيادة 13.2 %.

تر�سي���د  يف  الإدارة  خلط���ة  ا�ستكم���ال  اأي�س���ا 

النفق���ات، فق���د انخف�س���ت اجم���ايل امل�رشوف���ات 

الت�سغيلي���ة للعام الثاين على التوايل ومببلغ 35.5 

ملي���ون دينار كويت���ي بن�سبة انخفا����س 11 % عن 

الع���ام ال�سابق، والت���ي قد انخف�س���ت مببلغ 31.5 

ملي���ون دينار كويتي وبن�سبة انخفا�س 8 % يف عام 

2015 عن عام 2014.
وقال امل���رزوق يف ت�رشيح �سح���ايف ان الرباح 

توؤك���د جن���اح ا�سرتاتيجي���ة” بيتك” وخطط���ه التي 

و�سعها جمل����س الدارة لل�سنوات الثالث املا�سية، 

والتزم بتطبيقها، حتى حققت اهدافها الرئي�سية، 

وحافظن���ا عل���ى م�س���ادر الق���وة من خ���الل حتليل 

املخاطر املحتملة، ليكون ع���ام 2016 عام التعايف 

والنط���الق عل���ى ا�س����س ت�سم���ن ال�ستدام���ة ف���ى 

النمو والربحي���ة، وال�سالبة يف مواجه���ة التحديات، 

وتعزي���ز جودة اخلدمة و�سيا�س���ة املخاطر واللتزام 

بالتعليمات وال�سواب���ط الرقابية، مع الرتكيز على 

تق���دمي العوائ���د املجزي���ة للم�ساهم���ني والعم���الء 

امل�ستثمري���ن مبع���دلت تناف�سي���ة وب�س���كل دائم 

ومت���وازن، خا�س���ة بع���د و�س���ع البنك عل���ى م�ساره 

ال�سحيح الوا�سح وفق ن�ساطه الأ�سا�سي، وا�سبحت 

الي���رادات الت�سغيلية من العمال امل�رشفية ت�سكل 

جانبا رئي�سيا يف امليزانية. 

وق���ال امل���رزوق ان “بيتك” ا�ستط���اع بنهاية 

العام 2016 اغالق معظ���م واأهم امللفات املعلقة، 

وم���ن ابرزه���ا مل���ف املديوني���ات املتع���رة، فقد 

�سه���دت نهاي���ة ع���ام 2016 انخفا�س���ا يف معدلت 

املحفظ���ة  لإجم���ايل  بالن�سب���ة  املتع���رة  الدي���ون 

املمكن���ة  الو�سائ���ل  كل  با�ستخ���دام  الئتماني���ة، 

لتحقيق ذل���ك، وجنح “بيت���ك” يف هيكلة املحفظة 

ال�ستثماري���ة وف���ق اف�سل املعاي���ر للحفاظ على 

جودة ال�سول، وحتقيق الربحية امل�ستدامة، م�سرا 

اىل ان اع���ادة ترتي���ب املحفظ���ة العقاري���ة خ���الل 

الفرتة املا�سية �ساهم يف جتنيب ال�سول العقارية 

ما مي���ر بال�سوق العقاري حاليا، كم���ا بادر “بيتك” 

ايل معاجل���ة مل���ف ال����رشكات التابع���ة والزميلة اما 

بالتخارج اجلزئي اأو الكلي، اأو بالدمج بني ال�رشكات 

ذات الن�سط���ة املت�سابهة، اأو اعادة هيكلة وتطوير 

�رشكات اخ���رى باعتبارها اذرع ا�ستثمارية، لفتا اإىل 

ق�ساي���ا تنظيمي���ة واجرائية مت اجنازه���ا مثل ملف 

اع���ادة الهيكلة وترتيب الهي���كل التنظيمي ليالئم 

امل�ستجدات مع حتديد العالقة بني بنوك املجموعة 

و�سيا�س���ة الجور واملزاي���ا وو�سع قواع���د النفاق 

الر�سي���د، واعتم���اد مركزي���ة العملي���ات و ميكن���ة 

النظمة والهتمام بقيا�س وتقييم الداء.

وا�س���ار اىل ان “بيتك” ا�سبح لعب���ا رئي�ًسا يف 

�س���وق ال�سك���وك العاملي م���ن خ���الل امل�ساركة او 

ترتي���ب العديد من الإ�سدارات الكربى يف ال�سواق 

العاملي���ة والقليمية، وبلغ حج���م تداولت جمموعة 

“بيت���ك” يف �سوق ال�سكوك نحو 11.4 مليار دولر 
يف عام 2016، كما ي�سارك” بيتك” فى متويل عجز 

املوازنة م���ن خ���الل ادوات الدي���ن احلكومية التي 

ي�سدره���ا بن���ك الكوي���ت املركزي، وتعت���رب ح�سة 

“بيتك” الكرب بني البنوك الإ�سالمية، كما يوا�سل 
“بيتك” ابت���كار منتجات وخدمات مناف�سة، وتعزيز 
احل�س���ة ال�سوقية، وو�سع الأهمي���ة املطلقة خلدمة 

العمي���ل، وال�ستم���رار يف تطوير الق���درات الب�رشية 

خا�س���ة م���ن العن����رش الوطني ال���ذي يولي���ه اهمية 

كربى من حيث ال�ستقط���اب والتدريب والتاأهيل، 

لإعداد اأجيال من القيادي���ني القادرين على حتمل 

امل�سوؤولية، موؤكدا ان التقييم اليجابي من وكالت 

الت�سنيف العاملية الك���ربى واجلوائز املهمة التي 

ح�سدها “ بيتك” خالل العام املا�سي توؤكد �سالمة 

الداء والنجاح يف حتقيق الهداف. 

واك���د امل���رزوق ان جمموع���ة “بيت���ك” حتقق 

بنجاح اهدافها املو�سوع���ة ح�سب ظروف ال�سواق 

الت���ي تعمل بها، حي���ث يتخذ كل بنك م���ن البنوك 

العاملة يف تركي���ا وماليزيا وال�سعودي���ة والبحرين 

واملانيا، م�سار عمل ينا�سب طبيعة كل �سوق �سمن 

ال�سرتاتيجية العامة ل� “بيتك” مما يك�سب وحدات 

املجموع���ة مرونة لال�ستفادة م���ن اأي تطور ايجابي، 

معرب���ا عن تطلع���ه اىل مزيد من تنمي���ة اعمال هذه 

الوحدات ب�سكل او�سع خ���الل الفرتة املقبلة، حيث 

يعترب التنوع يف ال�سواق ميزة وم�سدرا للقوة.

165.2 مليـــون دينـــار كــويتــي �أربــاح م�ســـاهمـــي “بيتــك”
بزيادة 13.3 % عن 2015... املرزوق:

• حمد املرزوق	

ت�سليم �ملرحلة �لأولى من “فيالمار” يف 2018
750 مليون دولر كلفة امل�رشوع الإجمالية... اخلان: 

�أمل �حلامد من �ملنامة

قال ع�س���و جمل����س الإدارة التنفيذي ب�رشكة 

اخلليج القاب�سة ال�رشكة املطورة مل�رشوع فيالمار 

يف البحرين ، ماجد اخلان اأم�س اخلمي�س اإن ال�رشكة 

حقق���ت تط���وًرا ملمو�ًسا فيم���ا يتعل���ق بالأعمال 

الإن�سائية يف م�رشوع “فيالمار” بعد توقيع اتفاقية 

اإع���ادة هيكلة ال�سك���وك النهائية ب���ني جمموعة 

GFH املالي���ة )راعي امل����رشوع(، وبنك الراجحي 
)ممول امل�رشوع(، و�رشكة اخلليج القاب�سة كمالك 

للم�رشوع يف الرابع من دي�سمرب 2016. 

واأ�س���اف اخل���ان اأن توقي���ع اتفاقي���ة اإعادة 

هيكلة ال�سكوك النهائية من اأجل جتديد القر�س 

واإع���ادة جدولته ملدة 6 �سنوات حتى ميكن البدء 

ا اأن  يف تنفيذ الأعمال الإن�سائية للم�رشوع، خ�سو�سً

القر����س كان م�ستحقا للت�سدي���د، مبيًنا اأن اإعادة 

جدولة القر�س متت دون احت�ساب مبالغ اإ�سافية 

لإع���ادة اجلدول���ة، ول���ن يت���م حتمي���ل امل�ساريع 

تكاليف اأخرى.

وتابع اخلان باأن تكلف���ة امل�رشوع ل تزال كما 

هي )750 ملي���ون دولر(، ومل ت�سهد اأي تغير، 

وم�ساحة املوق���ع الذي يتم ت�سيي���ده يف امل�رشوع 

210 اآلف مرت مربع، كما اأن تاريخ ت�سليم املرحلة 
الأوىل م���ن امل����رشوع ل ي���زال على موع���ده وفًقا 

للخطة الأ�سلية، التي من املقرر اأن ت�ستغرق 24 

�سهًرا، مبيًن���ا اأن هذه املرحل���ة �ست�سمل النتهاء 

م���ن الأعمال الإن�سائي���ة، والت�سطيب���ات الداخلية 

واخلارجي���ة ل���كل م���ن ال���ربج “ب” وامل�ساح���ات 

اأن اإجن���از املرحل���ة الأوىل  امل�سرتك���ة، مو�سًح���ا 

�سيمك���ن ال�رشك���ة من ت�سليم ال���ربج “ب” للمالك 

احلاليني، ف�سال عن حتقيق اإجناز رئي�س.

وعن موعد ب���دء املرحلة الثانية من امل�رشوع، 

امل����رشوع  م���ن  الأوىل  املرحل���ة  اإن  اخل���ان  ق���ال 

�ستنته���ي يف الن�س���ف الث���اين من الع���ام 2018، 

وهي اأقل من 24 �سهًرا املقررة لتنفيذ امل�رشوع، 

على اأن تبداأ املرحلة الثانية من م�رشوع فيالمار يف 

الن�سف الثاين من العام 2018.

وفيما يتعلق بال�سقق التي مت بيعها اأو�سح 

اخل���ان اأنه مت بي���ع 170 �سقة من اإجم���ايل العدد 

البال���غ 994 وحدة، منها نحو 500 غرفة للفندق، 

ففي الربج A يوجد 170 �سقة، وبالربج B هناك 

220 �سقة، اأما الربج C فيت�سمن نحو 468 �سقة 
وجن���اح و�سقة فندقية وغرفة. واإن امل�سرتين من 

البحري���ن ي�سكلون نح���و 50 % والبقية خليجيون 

واأجانب قاطنون يف دول اخلليج. 

وق���ال اخلان اإن الدرا�سات تت���م حاليا لإجراء 

ا اأن هذه  تعديالت على ت�ساميم ال�سقق، خ�سو�سً

الت�سامي���م و�سعت قبل 10 اأع���وام، وتغر حجم 

الأ�رش وطبيعة امل�سرتين.

وعن ال�سقق اجلديدة، ق���ال اخلان اإنه �سيتم 

طرحه���ا للبيع بعد نح���و 5 اإىل 6 اأ�سهر من العمل 

يف بناء امل�رشوع، و�ستكون الأ�سعار موازية لأ�سعار 

ال�سوق، ويتم ا�سته���داف الأ�سواق اخلليجية لبيع 

���ا ال�سعودي منه���ا؛ لوجود رغبة  ال�سقق خ�سو�سً

ل���دى ن�سب���ة كب���رة م���ن الأجان���ب القاطنني يف 

البحرين وال�سعودية ل�رشاء هذه الوحدات.

ويف رد على التفا�سيل الإن�سائية للم�رشوع، 

قال اخلان اإن املقاول بداأ يف تركيب امل�سدات 

اخل�سبية لالأ�سطح اخلر�سانية مع اإزالة امل�سدات 

اخل�سبية لالأ�سط���ح اخلر�سانية التي مت النتهاء 

منه���ا للطاب���ق الثالث لفل���ل ال�رشف���ة، كما مت 

النتهاء من اأعم���ال الطابوق وامل�ساح يف الربج 

“ب” يف طوابق خمتارة، ومت النتهاء اأي�سا من 
الأعم���ال املتعلقة باأب���واب امل�ساعد وتركيبها 

يف الربج “ب”، اإ�ساف���ة اإىل اأعمال اأخرى ت�سمل 

ت�سطي���ب مفا�سل الزج���اج مب���ادة ال�سيلكون، 

لفًتا اإىل اأن اإنتاج الألواح الزجاجية �سهد تقدما 

كب���را يف م�سنع احلمد لالأملني���وم يف البحرين، 

و�سمل اإر�س���ال وتركيب وحت�س���ر الألواح من 

امل�سنع اإىل موق���ع “فيالمار”، وبالتايل �سمان 

النته���اء من اأعم���ال تركيب الزج���اج يف الوقت 

املح���دد، م�سرا اإىل اأن���ه مت النتهاء من 95 % 

م���ن اأعمال تركي���ب الأل���واح الزجاجية يف الربج 

“ب”.

• اخلان متحدثا لالإعالميني	 • الأعمال الإن�سائية قائمة يف م�رشوع فيالمار	

�رشيف مل يتقدم طيلة ع�سويته بدعم �أ�سحاب �لأعمال �ملتعرثين
نفت ادعاءات الع�سو امل�ستقيل جملة وتف�سيالً... “الغرفة”:

ال�سناب�����س - بي����ت التجار: نف����ت غرفة جتارة 

و�سناعة البحرين جمل����ة وتف�سيالً الدعاءات التي 

وردت يف خط����اب ال�ستقال����ة ال����ذي ن�����رشه عثمان 

�رشي����ف معربة ع����ن اأ�سفها مل����ا ورد يف اخلطاب من 

مغالط����ات وتربي����رات غ����ر �سحيح����ة، م�س����رة يف 

الوق����ت نف�سه اإىل اأنه����ا ل ت�ستغرب اأب����دا توقيت 

تق����دمي ال�ستقالة ال����ذي يتزامن مع ق����رب نهاية 

الدورة احلالية ملجل�س الإدارة، ف�سالً عن الجتماع 

املقبل للجمعية العمومية العادية.

واأك����دت الغرفة اأنه����ا اإذ تتقبل وبرحابة �سدر 

جمي����ع النتق����ادات البن����اءة مت����ى ما ج����اءت �سمن 

القنوات ال�سحيحة لأع�ساء جمل�س الإدارة، ولكنها 

يف الوقت نف�سه حتتفظ بحقها يف الرد على ما يثار 

يف ال�سحافة من قبل البع�س من ادعاءات مغر�سة 

تهدف اإىل ت�سوي�س الراأي العام وت�سويه احلقائق، 

ومتتل����ك م����ن الوثائ����ق والرباهني م����ا يغنيها عن 

الدخ����ول يف مهات����رات ل طائ����ل منه����ا، و�س����وف 

تطرحها عل����ى الراأي الع����ام يف الوق����ت املنا�سب، 

موؤك����دة باأنه����ا على وع����ي بالدواف����ع واملنطلقات 

واملربرات احلقيقي����ة وال�سخ�سية التي تقف وراء 

مث����ل هذه الأم����ور، لفت����ة اإىل اأن اأي خلل اأو ق�سور 

- اإن وج����د - يف اأداء اأي موؤ�س�س����ة ه����و لي�����س وليد 

اللحظ����ة وال�ساع����ة، ول ميك����ن حّله ع����رب البيانات 

ال�سحافي����ة، ولكنها ومن ب����اب امل�سوؤولية الأدبية 

ت����ود اأن تو�س����ح بع�س الدع����اءات التي وردت يف 

خطاب الع�سو امل�ستقيل.

وت�ساءل����ت  الغرف����ة ع����ن �سب����ب ع����دم تقدم  

الع�سو امل�ستقيل طوال فرتة ع�سويته يف جمل�س 

الإدارة يف ال����دورة احلالي����ة “28” )من����ذ فرباي����ر 

2014 ولغاي����ة 1 فرباي����ر 2017( بط����رح اأي م����ن 
املالحظ����ات والنقاط الت����ي وردت يف خطابه خالل 

اجتماعات جمل�����س الإدارة؟ وملاذا مل يرفع ب�ساأنها 

اية مذكرات للمجل�س؟ علماً انه كان ي�سغل من�سب 

الرج����ل الثاين يف الغرفة “النائ����ب الأول للرئي�س” 

خالل الفرتة من 2014 ولغاية �سهر مار�س 2016.

وقال����ت “ ملاذا مل يتق����دم الع�سو امل�ستقيل 

طيلة ف����رتة ع�سويته يف جمل�����س الإدارة بطرح اأي 

مو�سوع يتعلق بدعم اأ�سحاب الأعمال املتعرين؟ 

ومل����اذا مل يقدم اأي اقرتاح����ات اأو ت�سورات تدعم 

القط����اع اخلا�س ب�س����اأن الر�س����وم املفرو�سة عليه 

كم����ا يدع����ي يف خطاب����ه؟  وال�سوؤال امله����م يف هذا 

اخل�سو�س هو ماذا فعل الع�سو امل�ستقيل كنائب 

اأول للرئي�س وم����ن ثم ع�سو جمل�س اإدارة يف و�سع 

حل لق�سية التجار املتعرين؟ اأو ملواجهة الر�سوم 

املفرو�س����ة؟ وما هي م�ساهماته يف الغرفة؟ وملاذا 

مل يربز هذا الطرح من جانبه اإلّ يف البيان ال�سحايف 

خلطاب ال�ستقالة؟”.

وا�سارت اىل ان ما يدعي����ه الع�سو امل�ستقيل 

بخ�سو�����س “بدع����ة التدوير” للمكت����ب التنفيذي، 

فاإن الغرفة لديها ما يثبت باأن الع�سو امل�ستقيل 

قد طلب بنف�سه خالل الجتماع ال�ستثنائي ملجل�س 

الإدارة والذي عقد بتاريخ 31 يناير 2016 اللجوء 

اإىل ال����راأي القانوين لهيئة الإفت����اء والت�رشيع ب�ساأن 

تدوير منا�سب املكتب التنفيذي، وهو بنف�سه من 

�رشّح باأن هيئة الإفت����اء والت�رشيع هي جهة قانونية 

ور�سمي����ة يت����م اللج����وء اإليها يف ح����ال اخلالف حول 

����ا اأن الغرفة  تف�س����ر ن�سو�س القان����ون، خ�سو�سً

حت����ت اإ�����رشاف وزارة ال�سناع����ة والتج����ارة بح�س����ب 

القانون ال�سادر املر�س����وم بقانون رقم 48 ل�سنة 

2012! وبناًء عل����ى طلب الع�سو امل�ستقيل حدث 
التدوي����ر بح�سب الآلّي����ة التي طالب به����ا!! فكيف 

اأ�سبح ذلك الأمر بدعة الآن؟

واو�سح����ت ان����ه بخ�سو�����س تعي����ني الرئي�س 

التنفي����ذي اجلدي����د للغرف����ة وم����ا ذك����ره الع�س����و 

امل�ستقي����ل باأن����ه ق����د مت دون الت����زام بالقواع����د 

والقوان����ني، ف����ال يخفى عل����ى اجلميع ب����اأن الع�سو 

امل�ستقي����ل كان حا�����رشا الجتم����اع الأخ����ر ملجل�س 

الإدارة وال����ذي مت في����ه اتخاذ ق����رار التعيني، ومل 

يتقدم باأي مالحظات تتعلق بطريقة التعيني كما 

يدعي يف خطابه، بل اأنه مل يرف�س اأثناء الت�سويت 

على التعيني!! ويف هذا اخل�سو�س ل ين�سى الع�سو 

امل�ستقيل باأن ع�سو جمل�س الإدارة “القريب” من 

الرئي�����س التنفيذي مل يكن ع�س����وا يف اللجنة التي 

�سّكلها جمل�����س الإدارة لختيار الرئي�س التنفيذي 

اجلدي����د للغرف����ة! ف�س����الً ع����ن اأّن����ه مل ي�س����ارك يف 

الت�سويت على التعيني منعا لت�سارب امل�سالح.

ولك����ن ت�سارب امل�سال����ح احلقيقي قد حدث 

فعلياً اثناء تويل الع�سو امل�ستقيل من�سب الأمني 

امل����ايل، ويف نف�����س الوقت توىل من�س����ب الرئي�س 

التنفي����ذي بالوكال����ة وملدة جت����اوزت 10 �سهور، 

وه����و ما يعترب �سب����ق تاريخي مل يح����دث يف تاريخ 

الغرف����ة منذ اأكر من 75 عاًم����ا، ومل يح�سل يف اأي 

موؤ�س�سة مرموقة.

ويف اخلت����ام ج����ددت الغرف����ة تاأكيده����ا باأنها 

حتتف����ظ بحقه����ا يف الرد على اأية حم����اولت تهدف 

اإىل ت�سويه �سورتها اأم����ام ال�سارع التجاري، اأو ن�رش 

اأية معلومات غر دقيق����ة، وحتتفظ بحقها باتخاذ 

جمي����ع الإج����راءات القانوني����ة ل�سم����ان ذل����ك، كما 

لفت����ت اإىل اأن جمل�س اإدارتها �سوف يبت يف خطاب 

ال�ستقالة الذي تقدم به �رشيف يف اجتماعه املقبل 

بح�س����ب امل����ادة “28” من قانون الغرف����ة ال�سادر 

مبر�س����وم بقانون رقم 48 ل�سنة 2012، معربة عن 

اأملها اأن يت����م طرح املوا�سي����ع املتعلقة بالغرفة 

بكل دقة ومهنية، دون ت�سويه للحقائق والوقائع، 

لأنها �ستكون م�سطرة لل����رد بالوثائق والرباهني 

على جميع الدعاءات غر ال�سحيحة.

جني���ف- اياتا: اأ�س���در الحتاد الدويل 

للنق���ل اجلوي “ايات���ا” بياناته حول اأ�سواق 

ال�سح���ن اجلوي العاملي���ة، والت���ي اأظهرت 

ارتفاع���اً يف الطل���ب عل���ى ال�سح���ن )بالطن 

الكيلوم���رتي لل�سح���ن FTK( خ���الل ع���ام 

بنتائ���ج  مقارن���ة   %  3.8 مبع���ّدل   ،2016
العام ال�ساب���ق 2015. ويعترب هذا الرتفاع 

�سعف متو�س���ط معدل النم���و العام �سمن 

القط���اع وال���ذي و�سل���ت ن�سبت���ه اإىل 2 % 

خالل ال�سنوات اخلم����س املا�سية، اأما �سعة 

الكيلومرتية املتوافرة )بالأطن���ان  ال�سحن 

AFTKs( فقد �سجلت منواً بن�سبة 5.3 % 
خالل 2016.

كما �سه���دت جميع املناطق، با�ستثناء 

اأمري���كا الالتيني���ة، من���واً اإيجابي���اً يف قطاع 

ال�سح���ن اجلوي يف الع���ام 2016، بعد بداية 

�سعيف���ة للعام ذاته، حي���ث انتع�ست ن�سب 

عمليات ال�سحن اجلوي خالل الن�سف الثاين 

من العام، و�ساهمت �سحنات ال�سيليكون يف 

هذا املو�سم الق���وي والنمو الالفت م�سجلة 

حت���ولً يف طلب���ات الت�سدير ومن���و حقيقي 

يف الطلب يف وقت لح���ق، كما اأن التوقيت 

املبك���ر لل�سن���ة القمرية اجلدي���دة يف يناير 

2017 كان له دور يف دفع النمو يف الطلب 
مل�ستويات اأعلى خالل �سهر دي�سمرب.

“ال�سحن اجلوي” يختتم 
2016 مبالمح اإيجابية

ت�سوير: خليل �إبر�هيم
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تقدم إلينا السيد املعلن أدناه بطلب اسم جتاري فعلى كل من لديه أي اعتراض 
قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا 

به مايعزز اعتراضه

اسم التاجر :محمد صالح علي حسن سلمان
االسم التجاري احلالي :راية املوهوب لتخليص املعامالت

االسم التجاري اجلديد :راية املوهب للتنظيفات
قيد رقم 100321-4

وزارة الصناعة والتجارة
إدارة السجل التجاري

CR2017/19212 إعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

تقدم إلى مركز البحرين للمستثمرين بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة شركة 
ابكس ستيل للمقاوالت ش.ش.و وملالكها محمد محمود محمد شيخ واملسجلة 
حتت قيد رقم 99690 بطلب حتويل الشركة من شركة الشخص الواحد إلى شركة 

ذات مسؤولية محدودة برأسمال وقدره 30.000 ثالثون ألف دينار بحريني وذاك بادخال 
رجيش رامكريشنا جاترفدي كشريك معه في السجل

فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة املذكورة خالل مدة أقصاها 
خمسة عشر يوم عمل من تاريخ نشر هذا اإلعالن .

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
التاريخ :2017 يناير 25

إدارة التسجيل
بشان حتويل شركة الشخص الواحد إلى الشركة ذات مسئولية 

محدودة

يعلن مركز البحرين للمستثمرين بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد 
تقدم إليها السيد /محمد فاضل مبارك عبد اهلل املالك للمؤسسة الفردية 

املسمى محمد فاضل مبارك ألنشطة اخلبرة االستشارية واحلاسوبية وإدارة املرافق 
احلاسوبية واملسجلة حتت القيد رقم 101637طالبني تغيير الوضع القانوني من 

مؤسسة فردية إلى شركة تضامن
برأس مال وقدره ألف دينار بحريني 1000 دينار بحريني

فعلى من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى مركز البحرين للمستثمرين مشفوعا 
باملستندات املؤيدة واملبررة لذلك خالل مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ 

نشر هذا اإلعالن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
مركز البحرين للمستثمرين
إعالن رقم 000 لسنة 2017

بشان حتويل مؤسسة فردية إلى شركة تضامن

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدمت إليها 
مؤسسة كونساسيما للتنظيف العام للمباني واململوكة إلى /كونساسيما 

اوفانيا يدرو فرنيس واملسجلة مبوجب القيد رقم 105605 طالبني حتويل الشكل 
القانوني للمؤسسة الى شركة تضامن برأسمال وقدره 1000دينار بحريني ليصبح 

مسماها:
شركة كونساسيما للتنظيف العام للمباني تضامن لصاحبتها كونساسيما 

اوفانيا يدرو وشركائها
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه الى مركز البحرين للمستثمرين 

مشفوعا باملستندات املؤيدة واملبررة لالعتراض خالل مدة اقصاها خمسة عشر 
يوما من تاريخ نشر هذا االعالن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم )....( لسنة 2017
بشان حتويل مؤسسة فردية إلى شركة تضامن

على الراغبني يف احل�سول على الوظيفة اإر�سال ال�سرية الذاتية
Recruitment@albiladpress.com  :على الإمييل التايل

ملزيد من املعلومات ميكنكم التوا�سل على: 17111444

اإعالن توظيف
حم�سل ديون للعمل يف جريدة يومية

1- اإجادة اللغتني العربية والجنليزية
2- رخ�سة �سياقة

 يحدد بعد املقابلة

الوظيفة:

�رشوط الوظيفة:

الراتب:

رقم القيد

4-72029

محل 

836د

مبنى

0

شارع / طريق / ممر 

415

العنوان

704

التاريخ 16/1/2017
وزارة الصناعة والتجارة - إدارة السجل التجاري

CR2017-11119 إعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

إي اعتراض  أدناه بطلب اسم جتاري فعلى كل من لديه  املعلن  ألينا السيد  تقدم 
قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا 

به مايعزز اعتراضه
اسم التاجر :حسني مهدي عبد الهادي رجب

االسم التجاري احلالي :مطعم البوابة الفائقة
االسم التجاري اجلديد: أسواق البوابة الفائقة

النشاط :جتارة وبيع صابون ومنظفات - جتارة وبيع األغذية واملشروبات -جتارة وبيع 
القرطاسية وأدوات وأجهزة الفنون واحلرف اليدوية واألدوات املكتبية واملهنية
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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        

“⋲°†e âbh …CG øe iƒbCG” øª«dG ‘ IóYÉ≤dG    

دبي - أ ف ب:

 âbh …CG øe iƒbCG” IóYÉ≤dG º«¶æàd »æª«dG ´ôØdG ¿CG ¢ù«ªÿG ¢ùeCG á«dhódG äÉeRC’G áYƒª› äÈ```àYG

 äOCGh “»∏ëŸG ¥É«°ùdG â∏gÉŒ” »àdG ÖeGôJ IQGOEG É¡H ôeCÉJ á«cÒeCG á«∏ªY ∫hCG ¥É«°ùdG ‘ Ió≤àæe ,“⋲°†e

 âë°VhCG ,“™°SƒàdG QƒW ‘ IóYÉb :øª«dG ‘ IóYÉ≤dG” ¿Gƒæ©H ôjô≤J ‘h .“Ú«fóŸG ÚH IÒÑc ôFÉ°ùN” ¤EG

 “Üô©dG IôjõL ‘ OÉ¡÷G IóYÉb” º«¶æJ OÉØà°SG ∞«c ⁄É©dG ∫ƒM äÉYGõædG π∏– »àdG á∏≤à°ùŸG áYƒªéŸG

 äÉ°SÉμàf’G ºZQh .2014 ΩÉ©dG ò```æe øª«dG ‘ Iô©à°ùŸG Üô◊Gh ⋲°VƒØdG øe “¢ûYGO” º```«¶æJ ¬```°ùaÉæeh

 ,á«eÉæàe (á«æjO) á«ØFÉWh ,ádhó∏d QÉ«¡fG áÄ«H §°Sh ôgOõj” øª«dG ‘ IóYÉ≤dG º«¶æJ ¿EÉa ,¬H â≤◊ »àdG

 áYƒª› ócDƒJh .á°SGQódG Ö°ùëH ,“áªbÉØàŸG á```jOÉ°üàb’G Üô◊Gh á«æeC’G äÉZGôØdGh ,äÉØdÉëàdG Ò```«¨Jh

 ≥WÉæŸG ‘ ºμ◊G õjõ©Jh ,“»```°SÉ°SC’G ´GõædG AÉ¡fEG Öéj ,¬LƒàdG √òg Ö∏b π```LCG øe” ¬fCG á«dhódG äÉ```eRC’G

.“á«∏ëŸG äÉ£∏°ùdG ™e ≥«°ùæàdÉHh π≤©àH” ájôμ°ù©dG πFÉ°SƒdG ΩGóîà°SGh ô£î∏d á°Vô©ŸG international@albiladpress.comiinternatiionall@l@ lalbiladddpress.coml llb l d
العالمالعالم
14

الرياض - واس:

 IQGRh º°SÉH »æeC’G çóëàŸG ø∏YCG

 ,¢ù«ªÿG ¢ùeCG ,á```jOƒ©°ùdG á```«∏NGódG

 ¿GÒ```æH  …ó```æL  “OÉ```¡°ûà°SG”  ø```Y

 ¿GRÉL á≤£æe ‘ Ú«Kƒ◊G øjOôªàŸG

 äôcP Ée ≥```ah ,øª«dG ™e á```jOhó◊G

.“¢SGh” ájOƒ©°ùdG AÉÑfC’G ádÉch

 ™bh çOÉ◊G ¿CG ádÉcƒdG âë°VhCGh

 øe ∞°üædGh á```°SOÉ°ùdG áYÉ°ùdG ó```æY

 ióMEG â°Vô©J Ú```M ,AÉ©HQC’G ìÉÑ°U

 á≤£æÃ áeó≤àŸG á```jOhó◊G •É≤ædG

 ∞«ãc QÉf ¥ÓWEÉH ±Gó```¡à°SÓd ¿GRÉL

.Ú«Kƒ◊G øe Ohó◊G ÈY »FGƒ°ûYh

 ∞```bƒŸG  ¿CG  çó```ëàŸG  ô```cPh

 QÉædG ¥ÓWEG QOÉ°üe ⋲∏Y OôdG ⋲°†àbG

 äGƒ≤dG Ió```fÉ°ùÃ Iô£«°ùdGh π```ãŸÉH

 ¥ÓWEG ∫OÉ```ÑJ øY è```àf óbh ,á```jÈdG

 ¢```SôëH ∞```jô©dG OÉ```¡°ûà°SG” QÉ```ædG

.“…Qõfi ø°ùM ⋲°Sƒe óªfi Ohó◊G

واشنطن - بترا: 

 ó```dÉfhO »```cÒeC’G ¢```ù«FôdG ⋲```≤àdG

 ÊOQC’G π```gÉ©dG ,¢ù«ªÿG ¢```ùeCG ,Ö```eGôJ

 ¤EG π```°Uh …òdG ,ÊÉ```ãdG ˆGó```ÑY ∂```∏ŸG

 IQÉ```jR  ‘  »```°VÉŸG  Ú```æK’G  ø```£æ°TGh

 áKóëàe äOÉaCG ÉªÑ°ùM ,IóY ÉeÉjCG ¥ô¨à°ùJ

 øe ≥HÉ°S âbh ‘h .¢†«HC’G â«ÑdG º°SÉH

 ƒgh ‐ ˆGóÑY ∂```∏ŸG ¢ûbÉf ´ƒÑ°SC’G Gò```g

 IQGOE’G ™e äÉKOÉfi ó≤©j »HôY º«YR ∫hCG

 º«¶æJ ó°V Üô◊G ‐ Ió```jó÷G á«cÒeC’G

 iôNCG ÉjÉ°†bh ájQƒ°ùdG áeRC’Gh “¢```ûYGO”
.¢ùæH ∂jÉe »cÒeC’G ¢ù«FôdG ÖFÉf ™e

 á```«fQOC’G  AÉ```ÑfC’G  á```dÉch  äô```cPh

 ¥ô£J ˆGó```ÑY ∂∏ŸG ¿CG (GÎ```H) á«ª°SôdG

 ¤EG á```«cÒeC’G IQÉ```Ø°ùdG π```≤f ´ƒ```°VƒŸ

 ÖbGƒ©dG º```««≤J IQhöV” ócCGh .¢```Só≤dG

 áMÉ°ùdG ⋲∏Y Ö°†Z øe ∂dP ¬ÑÑ°ùj ób Éeh

 Éeh ,á```«eÓ°SE’Gh á```«Hô©dGh á```«æ«£°ù∏ØdG

 ÚàdhódG πM ⋲∏Y ôWÉfl øe ∂dP ¬∏μ°ûj

 õjõ©àd ¿ƒ```«HÉgQE’G É```¡eóîà°ùj á```©jQPh

.“º¡ØbGƒe

رام اهللا - سكاي نيوز: 

 ôéa »∏«FGöSE’G ∫ÓàM’G ¢û«L π≤àYG

 ºgO äÓªM ‘ É```«æ«£°ù∏a 21 ,¢```ù«ªÿG

 áØ°†dG ‘ Ió```Y äÉ```ª«flh É```fóe â```∏ª°T

 π°SGôe OÉ```aCG Ée ≥```ah ,á```∏àëŸG á```«Hô¨dG

.ˆG ΩGQ ‘ “á«HôY Rƒ«f …Éμ°S”
 º```«fl  ‘  ä’É```≤àY’G  äõ```côJh

 ø∏YCG PEG ,º```◊ â«H Üôb Ú```ÄLÓd IójÉY

 º¡fEG ∫Éb ,É«æ«£°ù∏a 12 ∫É```≤àYG ¢û«÷G

 ‘ º```¡àcQÉ°ûe á```«Ø∏N ⋲```∏Y ¿ƒ```Hƒ∏£e

.á«∏«FGöSEG ±GógCG ó°V äÉ«∏ªYh äÉWÉ°ûf

 Ú```Hƒ∏£ŸG á```«≤H ¢```û«÷G π```≤àYGh

 ,á```Ø°†dG  »```HƒæL  π```«∏ÿG  á```¶aÉfi  ‘

 QOÉ```°üe â```dÉbh .É```¡«böT ¢```SÉHƒW ‘h

 iöSCG Ú∏≤à©ŸG Ú```H øe ¿EG á```«æ«£°ù∏a

 á```«æ«£°ù∏a äÉ```«£©e ó```«ØJh .ø```jQôfi

 øe Ì```cCG π```≤àYG »```∏«FGöSE’G ¢```û«÷G ¿CG

 á«Hô¨dG áØ°†dG AÉ```ëfCG ‘ »æ«£°ù∏a 500
.ΩöüæŸG ôjÉæj ô¡°ûH ¢Só≤dGh

الجزائر - اف ب: 

 ™HGôdG ,ájôFGõ÷G á°SÉFôdG äOóM

 äÉHÉîàf’G AGô```LE’ Gó```Yƒe ƒ```jÉe ø```e

 ôNBG øe äGƒæ°S 5 ƒëf ó©H ,á«©jöûàdG

.OÓÑdG É¡Jó¡°T á«©jöûJ äÉHÉîàfG

 É≤ÑW” :¿É«H ‘ á```°SÉFôdG âdÉbh

 ,äÉHÉîàf’G ¿ƒfÉbh Qƒà°SódG ΩÉμ```MC’

 õjõ©dGóÑY á```jQƒ¡ª÷G ¢```ù«FQ ™```bh

 Ωƒ```°Sôe ,¢```ù«ªÿG ¢```ùeCG á```≤«∏ØJƒH

 ÜÉîàf’ ,á```ÑNÉædG á```Ä«¡dG AÉ```Yóà°SG

 Ωƒj »æWƒdG »Ñ©°ûdG ¢ù∏éŸG AÉ```°†YCG

 É```e ≥```ah ,“2017 ƒ```jÉe 4 ¢```ù«ªÿG

.á«ª°SôdG AÉÑfC’G ádÉch äôcP

 ‘ á«©jöûàdG äÉ```HÉîàf’G …ôŒh

 É¡«a ºàj ,äGƒæ°S ¢```ùªN πc ôFGõ÷G

 »æWƒdG »Ñ©°ûdG ¢ù∏éŸG ÜGƒf QÉ«àNG

 ºFGƒb ⋲∏Y öTÉÑŸG ´GÎb’ÉH 462 ````dG

.Ú∏≤à°ùŸG hCG ÜGõMC’G

 á«©jöûJ  äÉ```HÉîàfG  ô```NBG  äô```Lh

 ÜõM É```¡H RÉ```ah ,2012 ƒ```jÉe 10 ‘

 ¬°SCGôj …ò```dG »æWƒdG ô```jôëàdG á¡ÑL

.(øjóYÉ≤e 208) á≤«∏ØJƒH

 …óæL OÉ¡°ûà°SG

á«KƒM ¿GÒæH …Oƒ©°S

 πgÉ©dG »≤à∏j ÖeGôJ

ø£æ°TGh ‘ ÊOQC’G

 21 π≤à©j ∫ÓàM’G

áØ°†dG ‘ É«æ«£°ù∏a

 óYƒe Oó– ôFGõ÷G

á«©jöûàdG äÉHÉîàf’G

ìÓ°ùdÉH Ú«Kƒë∏d ¿GôjEG OGóeEG ó°V èà– äGQÉeE’G
“øª«dG ∫GõfEG” ‘ Ú«fóe •ƒ≤°ùH ô≤J ø£æ°TGh

 øeC’G ¢ù∏› QGô```b ¿CG ¤EG »°Vƒ©dG QÉ```°TCGh

 ,ÖfÉ÷G Gòg ‘ í°VGh øª«dG ¿CÉ```°ûH 2216 ºbQ

 ¬```æª°V ø```eh ÊGô```jE’G ìÓ```°ùdG ¿EÉ```a ‹É```àdÉHh

 ∞dÉëàdG äGƒb âeÉb »àdG QÉ«W ¿hóH äGôFÉ£dG

 áëjöU áØdÉfl ó©j kGôNDƒe É```¡aGó¡à°SÉH »Hô©dG

.á∏°üdG äGP á«dhódG äGQGô≤∏d

 ≥«°ùæàdÉH á«æª«dG á```«YöûdG äGƒ≤dG âfÉch

 á∏eÉ©dG á«JGQÉeE’G ájƒ÷G äGƒ≤dG ™e π```°UGƒàdGh

 IôFÉW äô```eO ,ø```ª«dG ‘ »```Hô©dG ∞```dÉëàdG ‘

 ÈY ÉîŸG á```æjóe ‘ QÉ«W ÓH á```«fGôjEG á```jôμ°ùY

.»°VÉŸG âÑ°ùdG Ωƒj ¢VQCG ƒL ñhQÉ°U

 ájõcôŸG IOÉ```«≤dG äô```bCG ,ô```NBG ÖfÉL ø```e

 ¿CÉH ¿É«H ‘ §°ShC’G ¥öûdG ‘ á«cÒeC’G äGƒ≤∏d

 ‘ IóYÉ≤dG º«¶æJ ó°V á```°UÉÿG É¡JGƒ≤d á«∏ªY

 πà≤e øY “í```LQC’G ⋲∏Y” äôØ°SCG ó```MC’G øª«dG

 ¢ùfGôa äOQhCG É```ªÑ°ùM ,∫ÉØWCG º¡æ«H ,Ú```«fóe

.¢SôH

 …ó```æL É```¡«a π```àb »```àdG á```«∏ª©dG ó```©Hh

 GöüæY 41 πà≤e ¤EG »æÁ Qó°üe QÉ°TCG ,»cÒeCG

 8h AÉ°ùf 8 ¤EG á```aÉ°VE’ÉH ,Ió```YÉ≤dG º«¶æJ ø```e

.∫ÉØWCG

 ¬fCG á«cÒeC’G á```jõcôŸG IOÉ«≤dG â```ë°VhCGh

 GƒÑ«°UCG Ú∏ªàëŸG Ú«fóŸG ÉjÉë°†dG ¿CG hóÑj”
 Oƒæé∏d º```YO äÉ«Mhôe hCG äGô```FÉW “äÉ```≤∏£H

.¢VQC’G ⋲∏Y ¿ƒ∏JÉ≤j GƒfÉc øjòdG Ú«cÒeC’G

 ,ó«æY hó```Y ó```°V” ¿ƒ```∏JÉ≤j A’Dƒ```g ¿Éch

.¿É«ÑdG Ö°ùëH “AÉ°ùf º¡æ«H

 á```«cÒeC’G á```°UÉÿG äGƒ```≤dG ¿CG  ±É```°VCGh

 øe ∂dP ‘ É```Ã ,äÉ¡÷G πc ø```e â```aó¡à°SG”
.“¿ÉÑe hCG ∫RÉæe

 á«cÒeC’G IOÉ```«≤dG º°SÉH çó```ëàŸG ∫É```bh

 IôjõL ‘ IóYÉ≤dG” ¿EG ¢```SÉeƒJ ¿ƒL π«fƒdƒμdG

 AÉØNEG ÈY Ö```Yôeh ï°SGQ ó«∏≤J É```¡jód Üô```©dG

 ,É¡JGôμ°ù©eh É¡JÉ«∏ªY ≥WÉæe ‘ ∫ÉØWCGh AÉ°ùf

.“AÉjôHC’G ìGhQC’ É¡∏gÉŒ QGôªà°SÉH ô¡¶J

 áëaÉμe QÉWEG ‘ ¤hC’G âfÉc á«∏ª©dG √ò```gh

.ôjÉæj 20 ‘ á°SÉFôdG ÖeGôJ º∏°ùJ òæe ÜÉgQE’G

 ºàj á«∏ª©∏d OGóYE’G ¿CG ócCG ¿ƒZÉàæÑdG ø```μd

 ó¡Y ‘ ¢†«HC’G â«ÑdG á≤aGƒÃ á∏jƒW IÎa òæe

 .ÉeÉHhCG ∑GQÉH

 •AÉ°†«ÑdG á¶aÉfi ‘ á«Ñ©°ûdG áehÉ≤ª∏d ÚdGƒŸG ôFÉ°û©dG »ë∏°ùe QÉ°ûàfG øe ÖfÉL

عواصم - وكاالت:

 ¢ùeCG  ,»ÑXƒHCG  ‘  á`̀«`̀fGô`̀jE’G  IQÉØ°ùdG  ∫ÉªYCÉH  ºFÉ≤dG  á`̀«`̀JGQÉ`̀eE’G  á«LQÉÿG  IQGRh  âYóà°SG
 äÉ«°û«∏«Ÿ áë∏°SCG ,áYhô°ûe ÒZ á≤jô£H ,¿GôjEG ójhõJ” ∫ƒM êÉéàMG Iôcòe ¬àª∏°Sh ,¢ù«ªÿG
 á«LQÉÿG ôjRh óYÉ°ùe ¿CG ,á«JGQÉeE’G AÉÑfC’G ádÉch äôcPh .“øª«dG ‘ á«Yô°ûdG ≈∏Y ÜÓ≤f’G

 IQÉØ°ùdG ∫ÉªYCÉH ºFÉ≤dG º∏°S” »°Vƒ©dG º«MôdGóÑY á«fƒfÉ≤dG ¿hDƒ°û∏d ¿hDƒ°û∏d ‹hódG ¿hÉ©àdGh
 äÉ«°û«∏«Ÿ áë∏°SCG ,áYhô°ûe ÒZ á≤jô£H ,¿GôjEG ójhõJ ∫ƒM êÉéàM’G Iôcòe »ÑXƒHCG ‘ á«fGôjE’G
 Éeh ∂dP ô¶– »àdG  áeõ∏ŸG  ø`̀eC’G  ¢ù∏› äGQGô≤d  kÉcÉ¡àfG  ,øª«dG  ‘ á«Yô°ûdG  ≈∏Y ÜÓ≤f’G
 è«LCÉJ øe ∂dP ¬«dEG  …ODƒj Éeh ,øª«dG IOÉ«°Sh á«dhódG á«Yô°ûdG ≈∏Y AGóàYG øe ∂dP ¬æª°†àj

“.¬«a ´Gô°üdG

CC ”

 áá««LLQQÉÉÿÿGG ôôjjRRhh óóYYÉÉ°°ùùee ¿¿GG ,,áá««JJGGQQÉÉeeE’’GG AAÉÉÑÑff’’GG ááddÉÉcchh ääôôccPPhh .. øøªª««ddGG ‘‘ áá««YYôô°°ûûddGG ≈≈∏∏YY ÜÜÓÓ≤≤ff’’G..¬¬««aa ´́GGôô°°üüddGG

عواصم - وكاالت: 

 ‘  á```«LQÉÿG  IQGRh  â```æ∏YCG

 ¿CG  ,¢```ù«ªÿG  ¢```ùeCG  ,¿É```à°ùNGRÉc

 ‘ åëÑà°S É```«côJh ¿GôjEGh É```«°ShQ

 ∞bh ≥«Ñ£J ôjGÈa 6 Ωƒ```j áfÉà°SCG

.ÉjQƒ°S ‘ QÉædG ¥ÓWEG

 …ò```dG  á```fÉà°SCG  ´É```ªàLG  ¿Éch

 á```jQƒ°ùdG  á```eƒμ◊G  …ó```ah  º```°V

 ,çÓãdG ∫hódG ájÉYôH ,á```°VQÉ©ŸGh

 ¤EG »°VÉŸG ´ƒ```Ñ°SC’G ⋲```°†aCG ó```b

 ∞bh áÑbGôŸ “á```«KÓK” á«dBG AÉ```°ûfEG

 ò«ØæàdG õ«M πNO …òdG QÉædG ¥Ó```WEG

 .»°VÉŸG Èª°ùjO ‘

 ‘ôW »≤à∏j ¿CG ¢VÎØŸG øeh

 ,…QÉ÷G ôjGÈa 20 ‘ GOó› ´GõædG

 â– ∞«æL ‘ Iô```ŸG √ò```g ø```μdh

 ¤EG Ió```ëàŸG ·C’G çƒ```©Ñe á```jÉYQ

.GQƒà°ù«e …O ¿ÉØ«à°S ,ÉjQƒ°S

 ‘ á«Hô©dG  á```YƒªéŸG äô```LCGh

 çƒ©ÑŸG ™e äÉãMÉÑe IóëàŸG ·C’G

 …O ¿É```Ø«à°S É```jQƒ°S ¤EG ‹hó```dG

 ⋲∏Y √ó«cCÉJ É```¡«a âæ∏YCG GQƒà°ù«e

 É```jQƒ°S ‘ á```«dÉ≤àf’G á```«∏ª©dG ¿CG

 ø```ª°†àJ ,π```MGôe 3  ⋲```∏Y º```àà°S

.Qƒà°SOh á«dÉ≤àfG áeƒμM π«μ°ûJ

 á«ªgCG GQƒ```à°ù«e …O ó```cCG É```ªc

 ‘ á«Hô©dG ∫hó```dG á```©eÉL á```cQÉ°ûe

 kGÒ°ûe ,ÉjQƒ°S ∫ƒM ∞«æL äÉãMÉÑe

 ¤EG  á```jDhôdG  √ò```¡H Ω qó```≤J ¬```fCG  ¤EG

.øeC’G ¢ù∏›

 ÉjQƒ°S”  :GQƒ```à°ù«e …O ∫É```bh

 ¬«∏Yh ,»```Hô©dG ⁄É©dG ‘ ™```≤j ló```∏H

 Qƒ°†M ¿Éμ```Ã IQhö```†dG ø```e ¬```fEÉa

 ‘ á«Hô©dG ∫hó```dG á©eÉL ácQÉ°ûeh

.“∞«æL äÉ°VhÉØe

 á```«dÉààe  π```©a  OhOQ  â```fÉch

 â```éàf  ó```b  á```jQƒ°ùdG  á```°VQÉ©ª∏d

 »```‡C’G çƒ```©ÑŸG äÉ```ëjöüJ ó```©H

 GQƒà°ù«e …O ¿É```Ø«à°S É```jQƒ°S ¤EG

 ó```ah π```«μ°ûJ ¤EG ô```£°†«°S ¬```fCÉH

 IQó```b  Ωó```Y  ∫É```M  ‘  á```°VQÉ©ª∏d

 á```«ª°ùJ ⋲```∏Y á```«dÉ◊G á```°VQÉ©ŸG

.∞«æL ¤EG Égóah AÉ°†YCG

 ó```ah º```°SÉH çó```ëàŸG ó```cCGh

 ¤EG á```ë∏°ùŸG á```jQƒ°ùdG á```°VQÉ©ŸG

 ójR ƒHCG á```eÉ°SCG ÉfÉà°SCG äÉ```°VhÉØe

 GQÉª°ùe ¿ƒμj ¿CG πÑ≤j ød óaƒdG ¿CG

 äÉ°VhÉØª∏d É«∏©dG áÄ«¡dG ¢û©f ‘

.É¡μ«μØàH πÑ≤j ødh

 π«μ°ûJ ¿CG ó```jR ƒ```HCG ±É```°VCGh

 ¿ÉØà°S ,ÉjQƒ°S ¤EG »‡C’G çƒ©ÑŸG

 ¿hO äÉ°VhÉØe óaƒd GQƒà°ù«e …O

 á∏ãªŸG äÉ°VhÉØª∏d É```«∏©dG áÄ«¡dG

 ¤EG π°Uƒj ød ájQƒ°ùdG á```°VQÉ©ª∏d

 ‘ ´GöüdG ôªY ‘ ó```ª«°S É‰EGh ,π```M

.ÉjQƒ°S

 É```«∏©dG  á```Ä«¡dG  äó```cCG  É```ªc

 ΩGó```bEG  É```¡°†aQ  äÉ```°VhÉØª∏d

 óah π```«μ°ûJ ⋲```∏Y Ió```ëàŸG ·C’G

 ¿É```«H  È```Y  ∂```dPh  ,á```°VQÉ©ŸG

 QÉàîJ ¿CG øμÁ ’ ¬```fCG ¬«a âë°VhCG

 ÚjQƒ°S Ú```∏ã‡ á```«LQÉN ±Gô```WCG

 É¡fCG ⋲```∏Y kIOó```°ûe ,äÉ```KOÉëŸG ‘

 ∞«æL äÉ°VhÉØe äGƒ```YO πÑ≤J ød

 á£∏°ùdG ∫É≤àfG øª°†J ⁄ ¿EG á∏Ñ≤ŸG

.OÓÑdG ‘ á«dÉ≤àfG áÄ«¡d

 ⁄É°S” ````d äÉ```ëjöüJ äQÉ```KCGh

 áÄ«¡∏d »ª°SôdG çóëàŸG “§∏°ùŸG

 OhOQ ájQƒ°ùdG äÉ```°VhÉØª∏d É«∏©dG

 hCG äÉ```fÉ«ÑdG È```Y ø```μJ ⁄ π```©ØdG

 ,Ö```°ùëa  á```«fƒjõØ∏àdG  äGAÉ```≤∏dG

 π```°UGƒàdG ™```bGƒe ¤EG â```∏°Uh π```H

 ÜÉéM ¢```VÉjQ Oô```Z PEG ,»```YÉªàL’G

 ºgCG ¿CÉH “ÎjƒJ” ⋲∏Y áÄ«¡dG ≥°ùæe

 GQƒà°ù«e …O ¬H π¨°ûæj ¿CG Ö```éj Ée

 ¿CGh ,äÉ°VhÉØª∏d IóæLCG ójó– ƒ```g

 ájQƒ°ùdG á```°VQÉ©ŸG ó```ah ó```jó–

.¬°UÉ°üàNG øe ¢ù«d

 ΩÉ©dG Ú```eC’G Qò```M ,¬à¡L ø```e

 ¢ùjÒJƒZ ƒ```«fƒàfCG Ió```ëàŸG ·CÓd

 øe ,ÉjQƒ°S ¤EG ¬```Kƒ©Ñe QGô```Z ⋲∏Y

 á°VQÉ©ŸG óah »∏ã‡ ójó– ¿ÉμeEG

 áÑ≤JôŸG äÉ°VhÉØŸG ¤EG á```jQƒ°ùdG

 ⁄ ∫ÉM ‘ ,ô```jGÈa øe ø```jöû©dG ‘

.∂dP øe IÒNC’G øμªàJ

دي ميستورا يتحدث عن مرحلة انتقالية من 3 مراحل 
رعاة أستانة يبحثون وقف إطالق النار في سوريا

السنة التاسعة - العدد 3034 

الجمعة
3 فبراير 2017 

6 جمادى األول 1438

 •»°VÉŸG ôjÉæj 24 ‘ áfÉà°SCG äÉYÉªàLG ΩÉàÿ á«Ø«°TQCG

تركيا تعلن قتل 
العشرات من ”داعش“ 

شمالي سوريا

أنقرة - رويترز:

 ,¢ù«ªÿG ,»cÎdG ¢û«÷G ø∏YCG

 ,“¢```ûYGO” ø```e É```ë∏°ùe 51 π```à≤e

 á```«∏ªY  QÉ```WEG  ‘  ,É```jQƒ°S  ‹É```ª°T

 »JCÉjh .á```jôμ°ù©dG “äGô```ØdG ´QO”
 øe äGöû©dG π```àb øY É«côJ ¿Ó```YEG

 äÉHƒ©°U §°Sh ,“¢ûYGO” …Oó°ûàe

 ,ÜÉÑdG áæjóe ⋲∏Y É¡Jô£«°S ¬```LGƒJ

 Ú```dhDƒ°ùŸG  ™```bƒJ  ø```e  º```ZôdÉÑa

 á```«°VÉŸG  ™```«HÉ°SC’ÉH  ∑Gô```JC’G

 í∏J ⁄ ,áæjóŸG ⋲∏Y É©jöS Iô£«°ùdG

 .á«∏ª©∏d áë°VGh ájÉ¡f …CG ≥```aC’G ‘

 ,“äGô```ØdG  ´QO”  á```«∏ªY  â```≤≤Mh

 »cÎdG ¢```û«÷G É¡«a º```Yój »```àdG

 á«dGƒe á```°VQÉ©e á```jQƒ°S π```FÉ°üa

 ,»°VÉŸG ¢ù£°ùZCG ‘ ÉMÉ‚ ,Iô≤fC’

 OôW ø```e äGƒ≤dG ∂```∏J â```æμ“ PEG

 ,IóY ájOhóM ¿óe ø```e øjOó°ûàŸG

.¢ù∏HGôL É¡æ«H øe



 ájôb øe IóY äGOÉ```¡°T áª¶æŸG äOöSh

 É```¡dÉLQ ¢```Vô©J PEG ,π```°UƒŸG Üô```Z IQGõ```f

 πÑb øe »```Ø°ù©J RÉéàMGh ∫É```≤àYG äÉ```«∏ª©d

.ó°û◊G äÉ«°û«∏«e

 á```«bGô©dG  äGƒ```≤dG  â```æ°T  ,∂```dP  ¤EG

 É```Ø°üb ,¢```ù«ªÿG ô```éa ,‹hó```dG ∞```dÉëàdGh

 ÖfÉ÷G ⋲```∏Y áØãμe á```jƒL äGQÉ```Zh É```«©aóe

 ó¡“ Iƒ£N ‘ ,π```°UƒŸG áæjóe ø```e »```Hô¨dG

.ÉjqôH ÖfÉ÷G Gòg ΩÉëàb’

 IQƒ°üH »bGô©dG ¢û«÷G á«©aóe âØ°übh

 ,π°UƒŸG á```æjóe øe »Hô¨dG Ö```fÉ÷G á```Øãμe

 ±ó¡à°SGh ,“¢```ûYGO” Iô£«°ùd ™```°†îj …òdG

.º¡©bGƒeh “¢ûYGO” »ë∏°ùe πbÉ©e ∞°ü≤dG

 á«HôM äGôFÉW äQÉZCG ,∂dP ™e øeGõàdÉHh

 πμ°ûH ‹hódG ∞```dÉëà∏d á©HÉJ iôNCGh á```«bGôY

 ÖfÉ÷G ‘ “¢```ûYGO” äÉæ«°ü– ⋲```∏Y ∞```ãμe

.¬JGP

 Úeƒ«dG ‘ â≤dCG á«bGô©dG äGƒ≤dG âfÉch

 »Hô¨dG Ö```fÉ÷G ⋲```∏Y äGQƒ```°ûæe Ú```«°VÉŸG

 ¤EG ∑É```æg ÚæWGƒŸG É```¡«a â```YO ,á```æjóª∏d

 º«¶æàdG á°†Ñb øe ôjôëàdG á«∏ª©d OGó©à°S’G

.»HÉgQE’G

 Gòg »bGô©dG ¢û«÷G ‘ QOÉ```°üe âKó–h

 áë∏°ùŸG äÓ```«μ°ûàdG ∫Éªμà°SG ø```Y ´ƒÑ°SC’G

 »Hô¨dG ÖfÉ÷G ΩÉ```ëàb’ áeRÓdG äGÒ```°†ëàdG

 øe ô```eGhC’G QÉ```¶àfG ‘ »```gh ,π```°UƒŸG ø```e

.É«∏©dG IOÉ«≤dG

 ÚMRÉædG øe ±’B’G OÉY ,ô```NBG ó«©°U ⋲∏Y

 ¿Éμ∏jRh »eÉ°ûdG ø```°ùMh QRÉÿG äÉª«fl ø```e

 øe á```«böûdG á```Ø°†dG AÉ```«MCG ‘ º```¡≤WÉæe ¤EG

 k É«éjQóJ É```¡«dEG IÉ```«◊G IOƒ```Y ó©H π```°UƒŸG

.Iôªà°ùe á°ùcÉ©ŸG ìhõædG áLƒe âdGR’h

 ø```e º```YóH »```bGô©dG ¢```û«÷G â```≤∏WCGh

 á«∏ªY »```°VÉŸG ôHƒàcCG ‘ ‹hó```dG ∞```dÉëàdG

 ™e øμ“h ,“¢```ûYGO” øe á```æjóŸG IOÉ```©à°SG

 »böûdG É¡ÑfÉL ôjô– ø```e …QÉ÷G ôjÉæj ájÉ¡f

.§≤a

أنقرة - اف ب:

 ,á```«cÎdG  äÉ```£∏°ùdG  äQó```°UCG

 177 ∫É```≤àYÉH Ió```jóL ô```eGhCG ,¢```ù«ªÿG

 á∏ªM ∂```dòH ™°Sƒàd ,á```WöûdG OGô```aCG ø```e

 º¡ª¡àJ øe ó°V É¡JCGóH »àdG ä’É```≤àY’G

 á∏°TÉØdG ÜÓ```≤f’G ádhÉfi ‘ á```cQÉ°ûŸÉH

 ΩÓYEG π```FÉ°Sh äô```cPh .2016 ƒ```«dƒj ‘

 ∫É≤àY’ ⋲©°ùJ äÉ£∏°ùdG ¿CG á«∏fi á«côJ

 ‘ √ÉÑà°TÓd ,Éª«∏bEG 25 ø```e º¡H ¬Ñà°ûŸG

 á«còdG ∞JGƒ¡dG ⋲∏Y É≤«Ñ£J º¡eGóîà°SG

 áμÑ°T áeƒμ◊G âª¡JGh .“∑ƒ∏jÉH” ⋲ª°ùj

 äÉj’ƒdG ‘ º```«≤ŸG »```cÎdG ¢```VQÉ©ŸG

 .ÜÓ≤f’G ÒHóàH ,ø```dƒZ ˆG íàa IóëàŸG

 AÉæKCG ∑ƒ∏jÉH âeóîà°SG ¬àμÑ°T ¿EG ∫ƒ≤Jh

.ÜÓ≤f’G ádhÉfi

 áj’h ‘ ¢```û«©j …òdG ,ø```dƒZ ⋲Øfh

 ⋲Øæe ‘ IóëàŸG äÉ```j’ƒdG ‘ É«fÉØ∏°ùæH

 äÉ```eÉ¡J’G ,1999 ΩÉ```©dG ò```æe …QÉ```«àNG

.ÜÓ≤f’G ádhÉfi ¿GOCGh

 ,ÜÓ≤f’G ádhÉfi â∏J á«æeCG á∏ªM ‘h

 ‘ ¢üî°T ∞dCG 40 ƒëf øé°ùH É«côJ äôeCG

 πª©dG øY âØbhCG Éªc ,º¡àªcÉfi QÉ¶àfG

 øjôNBG ÉØdCG 125 ⋲```∏Y ƒHôj Ée â```∏°üa hCG

.á«fóŸG ôFGhódGh AÉ°†≤dGh ¢û«÷G øe

واشنطن - أ ف ب:

 áŸÉμŸG “â°SƒH ø£æ°TGh” âØ°Uh

 »cÒeC’G ¢ù«FôdG É```gGôLCG »àdG á```«ØJÉ¡dG

 ¢ù«FQ ™```e âÑ°ùdG Ωƒ```j Ö```eGôJ ó```dÉfhO

 ∫ƒ```ÑfQƒJ  ⁄ƒ```μdÉe  ‹GÎ```°SC’G  AGQRƒ```dG

 º«YR ™e Ö```eGÎd áŸÉμe “CGƒ```°SCG” É```¡fCÉH

 ¿CÉ```°ûH  ¿É```æK’G  ∞```∏àNG  å```«M  ,»```ÑæLCG

 ÉªY áØ«ë°üdG âØ°ûch .Ú```ÄLÓdG á«°†b

 ÖeGÎd á«ØJÉg á```ŸÉμe CGƒ°SCÉH É```¡àØ°Uh

 PEG ,¬```Ñ°üæe ¬«dƒJ ò```æe »ÑæLCG º```«YR ™```e

 …òdG ∫ƒÑfQƒJ ™e áŸÉμŸG Ö```eGôJ öüàNG

 ΩGõ```àdÉH äGó```«cCÉJ ⋲```∏Y ∫ƒ```°ü◊G OGQCG

 ¢ù«FôdG IQGOEG ™```e ΩôHCG ¥ÉØJÉH ø```£æ°TGh

 øe äÉÄŸG ∫ÉÑ≤à°S’ ÉeÉHhCG ∑GQÉH ≥HÉ°ùdG

.É«dGÎ°SCG ‘ Aƒé∏dG »ÑdÉW

 ¥ÉØJ’G ∞°Uh Ö```eGôJ ¿CG â```aÉ°VCGh

 É```«dGÎ°SCG º```¡JGh “¥É```ØJG CGƒ```°SCG ¬```fCÉH”
 ø£°SƒH Ωƒég …òØæe” ô```jó°üJ ádhÉëÃ

 ¿CG Qô≤ŸG øe ¿Éc ¬fCG âë°VhCGh ,“πÑ≤ŸG

 øμd áYÉ°S Ió```Ÿ Éª¡æ«H áKOÉëŸG ¿ƒ```μJ

 ∫hÉM ÉeóæY á≤«bO 25 ó©H ÉgÉ¡fCG ÖeGôJ

 πãe iôNCG äÉYƒ°Vƒe ‘ åjó◊G ∫ƒÑfQƒJ

.ÉjQƒ°S

 ÖeGôJ Öàc ,á«°VÉŸG πÑb á∏«∏dG ‘h

 IQGOEG â≤aGh ?¿ƒbó°üJ πg” ÎjƒJ ⋲∏Y

 øjôLÉ¡ŸG øe ±’BG ∫ÉÑ≤à°SG ⋲```∏Y ÉeÉHhCG

 ?GPÉ```Ÿ .É```«dGÎ°SCG  ø```e  Ú```«YöûdG  Ò```Z

.“»Ñ¨dG ¥ÉØJ’G Gòg ¢SQOCÉ°S

كييف - ا ف ب:

 hÎ```«H  ÊGô```chC’G  ¢```ù«FôdG  Üô```YCG

 AGôLEG ¬eõY øY ¢ù«ªÿG ¢ùeCG ,ƒμæ«°ThQƒH

 √OÓH ΩÉª°†fG ∫ƒ```M ΩÉY »Ñ©°T AÉ```àØà°SG

 á∏HÉ≤e ‘ ƒ```μæ«°ThQƒH ∫Ébh .ƒ```JÉædG ¤EG

 “â```°SƒÑæ«ZQƒe Ò```æ«dôH” á```Ø«ë°U ™```e

 øe % 16  ⋲æÑJ ΩGƒYCG 4 π```Ñb” :á«fÉŸC’G

 .ƒJÉædG ‘ OÓÑdG ájƒ°†Y Iôμa Ú«fGôchC’G

 …CGQ òNCG s»```∏Y ¢ù«Fôc É```fCGh .% 54 ¿B’Gh

 AÉàØà°SG AGô```LEÉH ΩƒbCÉ°S QÉÑàY’ÉH »```Ñ©°T

 ‘h .ƒJÉæ∏d ΩÉ```ª°†f’G ∫ƒ```M ΩÉ```Y »Ñ©°T

 ∫òHCÉ°S ,á```≤aGƒŸÉH Ö©°ûdG äƒ```°U ∫É```M

 ájƒ°†©dG ⋲∏Y ∫ƒ```°üë∏d …ó¡L iQÉ°üb

.“»°ù∏WC’G ∫Éª°T ∞∏M ‘

 iôLCG ób ÊGô```chC’G ¿É```ŸÈdG ¿Éch 

 äÓjó©J 2014 ΩÉ```©dG ø```e È```ª°ùjO ‘

 ™e ±ÓMCG ∫ƒ```NóH OÓÑ∏d í```ª°ùJ á«fƒfÉb

.RÉ«ëf’G ΩóY áØ°U ´õæJh á«ÑæLCG ∫hO

 ,OÓÑ∏d  Iójó÷G ájôμ°ù©dG  Ió«≤©dGh

 πª©Jh ,ƒJÉædG ƒëf ¬LƒàdG ™e ¢```VQÉ©àJ ’

 åjó– ⋲∏Y á«fGôchC’G á```ë∏°ùŸG äGƒ≤dG

 iƒà°ùŸG ⋲```∏Y πeÉμdÉH ΩAÓ```ààd É```¡°ùØf

 ‘ É¡JGÒ¶f ™e IAÉØμdGh »æ≤àdGh »æ¡ŸG

.∞∏◊G ájGQ â– ájƒ°†æŸG ¿Gó∏ÑdG

تركيا

الواليات المتحدة

أوكرانيا

 ∫É≤àYÉH IójóL ôeGhCG

 áWöT ∫ÉLQ

 ÖeGÎd áŸÉμe CGƒ°SCG

»ÑæLCG º«YR ™e

 AÉàØà°SG AGôLEG

“ƒJÉædG” ¤EG ΩÉª°†fÓd
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QÉ«¡f’G øe “ “áã«ÑÿG ¿GôjEG”” ò≤fCG ÉeÉHhCG :ÖeGôJ

…öù≤dG AÉØNE’ÉH ó°û◊G äÉ«°û«∏«Ÿ IójóL äÉeÉ¡JG ..¥Gô©dG

¿Gô¡W ⋲∏Y äÉHƒ≤Y ¢VôØd »cÒeC’G ¢Sô¨fƒμdÉH ´höûe

…ÈdG πZƒà∏d Gó«¡“ π°Uƒª∏d »Hô¨dG ÖfÉ÷G ⋲∏Y ∞°üb

 ÊGôjE’G …hƒædG ¥ÉØJ’G ÖeGôJ ó≤àfGh

.∫É©a ÒZh ∞«©°V ¬fCÉH ¬Ø°Uhh GQGôe

 …òdG Ió```̀ëàŸG ·C’G QGô```̀b Ö```̀LƒÃh

 “áÑdÉ£e” ¿GôjEG ¿EÉa ,…hƒædG ¥É```̀ØJ’G ôbCG

 áà«°ù«dÉÑdG ïjQGƒ°üdG ôjƒ£J øY ´Éæàe’ÉH

 á```̀jhƒf á```̀ë∏°SCG ¥Ó```̀WEG ¤EG ±ó```̀¡J »```̀àdG

.äGƒæ°S ÊÉªK ¤EG π°üJ IÎØd

 »cÒeC’G ¢Sô¨fƒμdG ‘ AÉ°†YCG Ωó≤Jh

 IójóL äÉ```̀Hƒ≤Y ¢```̀VôØd QGô```̀b ´hö```̀ûÃ

 ïjQGƒ°üdG èeÉfôH á«Ø∏N ⋲```̀∏Y ¿GôjEG ó°V

 ∑É¡àfGh ÜÉgQE’G ¿Gô¡W ºYOh á«à°ùdÉÑdG

.¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M

 øe AÉ°†YCG 4 QGô```̀≤dG ´hö```̀ûÃ Ωó```̀≤Jh

 ≥```̀jôØdG  ¿ƒ```̀°SCGÎj  …Qƒ```̀¡ª÷G  Üõ```̀◊G

 ‘  á```̀«∏«FGöSE’G  ¿hDƒ```̀°ûdÉH  ¢```̀UÉÿG

 Î```̀«Hh  ,ø```̀jó∏jR  ‹  :º```̀gh  ¢```̀Sô¨fƒμdG

.¿hÈª«d ÆGOh ,¢ùf’ OQÉfƒ«dh ,º«μ°ShQ

 ¬àëØ°U ⋲```̀∏Y º```̀«μ°ShQ Ö```̀àc ó```̀bh

 ™ªàéŸG øe ôî°ùJ ¿GôjEG ¿EG” :á«fhÎμdE’G

 ,»NhQÉ°üdG É```̀¡›ÉfôH π```̀°UGƒJ ,‹hó```̀dG

 ,¿É°ùfE’G ¥ƒ```̀≤M ∂¡àæJh ,ÜÉgQE’G ºYóJ

 á```̀aƒàμe ⋲```̀≤ÑJ ø```̀d Ió```̀ëàŸG äÉ```̀j’ƒdG

.“…ójC’G

 ¢Vôa” ¤EG QGô≤dG ´höûe ¢```̀üf ƒYójh

 ,ÊGôjE’G …Qƒ```̀ãdG ¢```̀Sô◊G ⋲∏Y äÉ```̀Hƒ≤Y

 ;“(ôjG ¿ÉgÉe) á```̀«fGôjE’G ¿GÒ£dG á```̀cöTh

 …QƒãdG ¢Sô◊G IóYÉ°ùÃ ¬Ø°Uh Ée ÖÑ°ùH

.“∫Éààb’Gh ÜÉgQE’G öûf ‘” ÊGôjE’G

 ¤EG ´hö```̀ûŸG É```̀YO ∂```̀dP ¤EG á```̀aÉ°VEGh

 ,äÉ«°üî°T ó```̀°V IójóL äÉHƒ≤Y ¢```̀Vôa

 ïjQGƒ°üdG è```̀eÉfôH ô```̀jƒ£J ⋲```̀∏Y π```̀ª©J

.ÊGôjE’G á«à°ùdÉÑdG

 ⋲∏Y äó```̀≤àfG ób ø```̀£æ°TGh â```̀fÉch

 »μ«f IóëàŸG ·C’G iód É¡JÒØ°S ¿É°ùd

 »à°ùdÉH ñhQÉ```̀°üd ¿Gô```̀jEG QÉ```̀ÑàNG »```̀∏jÉg

 ∂dP äÈ```̀àYGh ,»°VÉŸG ó```̀MC’G ¬```̀à≤∏WCG

.“ÉeÉ“ É°Vƒaôe”
 á°ù∏L ôKEG Ú«aÉë°ü∏d »```̀∏jÉg âdÉbh

 :»°VÉŸG AÉ```̀KÓãdG ,øeC’G ¢```̀ù∏éŸ á≤∏¨e

 ÉNhQÉ°U äÈ```̀àNG ¿GôjEG ¿CG É```̀fócCG ó```̀≤d”
.“»°VÉŸG óMC’G Ωƒj ióŸG §°Sƒàe

 IóëàŸG äÉj’ƒdG” ¿EG É°†jCG âdÉb Éªc

 .øjó«dG ‘ƒàμe ⋲≤Ñf ød .áLPÉ°S â```̀°ù«d

 ⋲∏Y ¿ƒeRÉY ø```̀ëf .º¡àÑ°SÉfi Ö```̀∏£æ°S

.“ôeC’G Gò¡H áàÑdG πÑ≤f ød ÉæfCG º¡eÉ¡aEG

 •á£∏°ùdG ∫É≤àfG º°SGôe AÉæKCG ÉeÉHhCGh ÖeGôJ

 •.π°UƒŸG ‘ “¢ûYGO” `d ™bGƒe ∞°ü≤J á«bGôY á«©aóe

واشنطن - وكاالت:

 ¬Ø∏°S IQGOEG ¿EG ÓFÉb ,¢ù«ªÿG ¢ùeCG ,¿GôjEG ™e …hƒædG ¥ÉØJÓd √OÉ≤àfG »cÒeC’G ¢ù«FôdG Qôc
 ,»cÒeC’G ¢ù«FôdG í°VhCGh .“QÉ«¡f’G ÉØ°T ≈∏Y âfÉc” »àdG ¿Gô¡£d IÉéædG ¥ƒW â≤dCG ÉeÉHhCG ∑GQÉH
 É¡d â≤dCGh IóëàŸG äÉj’ƒdG äAÉL ≈àM QÉ«¡f’G ÉØ°T ≈∏Y âfÉc”  ¿GôjEG  ¿CG  ,ÎjƒJ ≈∏Y Iójô¨J ‘

 Gƒfƒμj ¿CG º¡«∏Y ¿Éc” Ú«fGôjE’G ¿EG ÖeGôJ ∫Ébh.“Q’hO QÉ«∏e 150 :¥ÉØJG πμ°T ‘ IÉéædG ¥ƒ£H
 É«ª°SQ Gôjò– âª∏°S √OÓH ¿CG ócCGh .“!º¡©e IóëàŸG äÉj’ƒdG ¬àeôHCG …òdG ™jôŸG ¥ÉØJÓd Úæà‡
 ≈∏Y OôdG á«Ø«c åëÑJ É¡fEG ,AÉ©HQC’G ,¬JQGOEG âdÉb ¿CG ó©H ,É«à°ù«dÉH ÉNhQÉ°U É¡bÓWEG ÖÑ°ùH ¿GôjE’
 »àdGh Ú∏a πμjÉe »eƒ≤dG øeC’G QÉ°ûà°ùe É¡H ¤OCG »àdG äÉ≤«∏©àdG OOôj ÖeGôJ ¿Éch.áHôéàdG √òg

.“áã«ÑÿG ¿Gô¡W äÉaô°üJ ≈∏Y ºFÓe πμ°ûH OôdG ‘ ÉeÉHhCG IQGOEG â∏°ûa” :É¡«a ∫Éb

عواصم - وكاالت: 

 õcGôe  ‘  π°UƒŸG  øe  ¿ƒHô¡j  ∫É`̀LQ  RÉéàMÉH  ó°û◊G  äÉ«°û«∏«e  ¢ûJhh  ¢ùàjGQ  øeƒ«g  âª¡JG
 ≥«bóàdÉH  äÉ«°û«∏«ŸG  Ωƒ≤J  å«M  ,»`̀LQÉ`̀ÿG  ⁄É©dÉH  º¡dÉ°üJG  É¡∏NGO  ™£≤æj  ,áæ∏© oe  Ò`̀Z  RÉéàMG
 »Ø°ù©àdG RÉéàM’G πª°ûJ »àdG äÉcÉ¡àfÓd º¡°Vô©Jh “¢ûYGO” ™e º¡WQƒàH ¬Ñà°ûŸG ∫ÉLô∏d »æeC’G

 ‘ ≥«bóàdG äÉ«∏ª©H §≤a á«ª°SôdG á«æeC’G Iõ¡LC’G ΩÉ«≤H á«dhódG áª¶æŸG âÑdÉWh.…ô°ù≤dG AÉØNE’Gh
 ÖLƒÃ ádƒØμŸG º¡bƒ≤M øjõéàëŸG íæe ¤EG áaÉ°VEG ,Ú«LQÉÿG ÚÑbGôª∏d áMÉà oeh áahô©e õcGôe
 ,¬Ø«bƒJ øe áYÉ°S 48  ±ôX ‘ ¢VÉb ΩÉeCG  õéàfi …CG ∫ƒãe ¿Éª°V ™e ,»bGô©dGh ‹hódG ÚfƒfÉ≤dG
 ¿CGh º¡æcÉeCÉH øjõéàëŸG ‹ÉgCG áaô©e ¿Éª°V äÉ£∏°ùdG ≈∏Y ¿CG âaÉ°VCG Éªc.»bGô©dG ¿ƒfÉ≤∏d k’ÉãàeG

.“¢ûYGO” øe π°UƒŸG OGOÎ°SG á«∏ªY øe Aõéc ,øjõéàëŸG Oó©H á°UÉÿG äÉeƒ∏©ŸG kÉæ∏Y ∞°ûμJ

¥Gô©dG ‘ ÌcCG ™°SƒàJ ¿GôjEG

دبي - العربية نت:

 ó```̀dÉfhO »```̀cÒeC’G ¢```̀ù«FôdG ö```̀ûf 

 π°UGƒàdG ™```̀bƒe ⋲∏Y Ió```̀jô¨J Ö```̀eGôJ

 É```̀¡«a  ó```̀≤àfG  “Î```̀jƒJ”  »```̀YÉªàL’G

 »àdGh ,¿GôjEG É¡eóîà°ùJ »àdG á≤jô£dG

 ,¥Gô©dG ‘ ÌcCÉa ÌcCG ™```̀°SƒàJ É¡∏©Œ

.IóëàŸG äÉj’ƒdG äGAGôLEG øe ºZôdÉH

 k É©jöS ™°SƒàJ ¿GôjEG” :ÖeGôJ OqôZh

 ¿CG ó```̀©H ⋲àM ¥Gô```̀©dG ‘ Ì```̀cCÉa Ì```̀cCG

 äÉfƒ«dôJ 3 Ió```̀ëàŸG äÉj’ƒdG äOó```̀H

.“á∏jƒW IÎa òæe ∂dÉæg Q’hO

 ó≤à©j ¬```̀fCG k É```̀≤HÉ°S Ö```̀eGôJ ìö```̀Uh

 á≤£æe ‘ øeC’Gh ΩÓ°ùdG ≥«≤– ¿ÉμeEÉH

 äÉbhC’G øe ºZôdG ⋲∏Y ,§°ShC’G ¥öûdG

.á≤£æŸG É¡H ô“ »àdG áÑ«°ü©dG

 πchCG ób »```̀cÒeC’G ¢```̀ù«FôdG ¿Éch

 §°ShC’G ¥öûdG ∞∏e ™e »```̀WÉ©àdG áª¡e

 ójQÉL ¬```̀àæHG êhRh »```̀°üî°ûdG ¬```̀∏ãªÃ

 kÉ£«°Sh Ô```̀°Tƒc qÚ```̀Y å«M .Ô```̀°Tƒc

 ¥ö```̀ûdG ‘ ΩÓ```̀°S ¥É```̀ØJG ¤EG π```̀°Uƒà∏d

.§°ShC’G

C C

Cشش ” “

 »Ø°ù©àdG RÉéàM’G πª°ûJ »àdG äÉcÉ¡àfÓd º¡°Vô©Jh ¢ûYGO  ™e º¡WQƒàH ¬Ñà°ûŸG ∫ÉLô∏d »æe’¢ûYGO  øe π°UƒŸG OGOÎ°SG á«∏ªY øe Aõéc ,øjõéàëŸG Oó©H á°UÉÿG äÉeƒ∏©ŸG Éæ∏Y ∞°ûμJ

¡¡ hh jj ƒƒ LL ≈≈ QQ ««¡¡ ≈≈ ¿¿ ôôjjEE ¿¿ ÎÎjjƒƒ ≈≈ jjôô ‘‘««ÑÑ ¿¿ ôô¡¡ ôô ≈≈ ºº ππ HH ôô ‘‘ HHhh QQ EE ¡¡«« ∫∫

 ,√ó¡Y ÖeGôJ ódÉfhO ¢```ù«FôdG IQGOEG ájGóH ™```e IÒNC’G á«fGôjE’G á«cÒeC’G äGQƒ```£àdG á«cÒeCG ∞```ë°U â```dhÉæJ

 ô¡°TCG ÖeôJ ¿EG âdÉbh ,ájRGõØà°SG á```côM ÉcÒeCG É¡JÈàYG »à°ùdÉH ñhQÉ°U ⋲∏Y á```HôŒ ¿GôjEG AGôLEG Ö≤Y É```°Uƒ°üN

 ¬Ø«°S ô¡°TCG Ée ¿ÉYöS ÖeGôJ ¢ù«FôdG ¿EG õ```ÁÉJ ¢Sƒ∏‚CG ¢Sƒd áØ«ë°U âdÉb ó≤a .QƒØdG ⋲∏Y ¿GôjEG ¬```Lh ‘ ¬```Ø«°S

 áHôŒ ¿Gô¡W AGôLEG ÜÉ```≤YCG ‘ Éª«°S’ ,IOhó©e ΩÉ```jCG iƒ°S √OÓH ‘ QƒeC’G ΩÉ```eR ¬«dƒJ ⋲∏Y ¢†Á ⁄h ¿Gô```jEG ¬```LƒH

 áHôéàdG »°VÉŸG AÉ©HQC’G ¿GOCG Ú∏a πμjÉe »eƒ≤dG ø```eCÓd ÖeGôJ QÉ°ûà°ùe ¿CG âë°VhCGh .ójóL »à°ùdÉH ñQÉ°U ⋲```∏Y

 ¬fCGh ,øª«dG ‘ »Kƒ◊G á```YÉªL ¤EG ¬eó≤J …òdG ¿Gô¡W ºYOh á```jOƒ©°S áæ«Ø°S ⋲∏Y AGóàY’Gh á```«fGôjE’G á```«NhQÉ°üdG

 πμ°ûH OôdG ‘ â∏°ûa ÉeÉHhCG ∑GQÉ```H ≥HÉ°ùdG ¢ù«FôdG IQGOEG ¿CG Ú∏a ±É°VCGh .á```jRGõØà°S’ÉH á«fGôjE’G Iƒ£ÿG ∞```°Uh

 Qòëj ¬fCGh ,∫É```©a ÒZh ∞«©°V ¬fCÉH ¿Gô```jEG ™e …hƒædG ¥ÉØJ’G ∞```°Uhh “ájPDƒŸG” á«fGôjE’G ∫É```©aC’G ⋲```∏Y Ö```°SÉæe

 øY ÖeGôJ IQGOEG ‘ Ú```dhDƒ°ùŸG QÉÑc ó```MCG âdCÉ°S É¡fCG ¤EG á```Ø«ë°üdG äQÉ°TCGh .QƒØdG ⋲```∏Yh »ª°SQ πμ```°ûH ¿Gô```¡W

 ójó¡àdG »æãà°ùj ¿CG GQGôe ¢†aQ ∫hDƒ°ùŸG Gòg øμd ,¿GôjEG ¬LƒH »eƒ≤dG øeCÓd √QÉ°ûà°ùe ¬≤∏WCG …òdG ôjòëàdG iƒëa

.iôNC’G äGQÉ«ÿG ÚH øe …ôμ°ù©dG

¿GôjEG ¬Lh ‘ ¬Ø«°S ô¡°ûj ÖeGôJ



ااااالبالد سبورت

نيابــة عن رئيــس الــوزراء صاحب 
الســمو امللــيك األمــري خليفــة بن 
ســلامن آل خليفــة، تــّوج رئيــس 
االتحاد البحريني لكرة الســلة سمو 
الشــيخ عيــىس بن عيل بــن خليفة 
آل خليفــة، فريــق املحــرق بطــال 
لــكأس األمــري خليفة بن ســلامن، 
عقب فوزه عــىل النويدرات بنتيجة 
(73/58)، يف املبــاراة النهائيــة التي 
جرت بينهام أمس عىل صالة مدينة 
خليفة الرياضية مبدينة عيىس وسط 
حضور عــدد من املســؤولني وكبار 
الريــايض  الشــأن  يف  الشــخصيات 

البحريني.
وعقــب اللقاء، قام ســمو الشــيخ 
عيىس بن عيل بتتويج املحرق بكأس 
البطولــة وتقليد الفريق بامليداليات 
الذهبيــة ومكافأة ماليــة بقيمة 10 
آالف دينــار، فيام تقلــد النويدرات 
بامليداليات الفضيــة ومكافأة مالية 

بقيمة 5 آالف دينــار للمركز الثاين، 
وقبــل ذلك قــام بتكريــم أصحاب 

الجوائز الفردية، وطاقم التحكيم.
وجاءت املباراة دون املستوى املتوقع 
من الفريقني، كون اللقاء شهد الكثري 
من األخطاء والتصويبات العشوائية 
فضــًال عن الضغط النفيس والذهني 
الــذي أثــر عــىل املســتوى العام. 
فالنويدرات أخذ األفضلية بالتسجيل 
يف البدايــة وتحديًدا بالفرتتني األوىل 
والثانيــة، ولكن يف الفرتتــني الثالثة 
والرابعــة قلب املحرق األمور رأًســا 
عىل عقب ونجــح يف تحويل تأخره 
إىل تقدم وحســم اللقاء يف النهاية؛ 
بفضــل الخربة التي رجحت كفته يف 

الفرتة الحاسمة.
أداء متكافئ

بدأ النويدرات املبــاراة بقوة وظهر 
بوضوح أنه األفضل عىل املســتويني 

الهجومي والدفاعي، يف ظل استغالل 
العبيه معظم فرص التســجيل التي 
توفرت لهــم، يف حني كانــت بداية 
املحرق ضعيفــة، ودخل بثقة كبرية، 
كام أن تحركات محرتفه كاديم كانت 

ثقيلة تحت الحلق.
فبعد مرور أول خمــس دقائق من 
عمــر الفرتة نجــح يف التقدم بفارق 
11 نقــاط وبنتيجــة 17/6، بفضــل 
هدوئــه وتركيزه الكبــري، ثم واصل 
األزرق تقدمه، مســتغال عدم قدرة 
العبي املحرق عىل اســتغالل الفرص 
التي أتيحت لهم؛ بسبب االستعجال 

والتصويب غري املركز.
دخــول  الفــرتة  نهايــة  وشــهدت 
املحرقــاوي عيل عباس الذي نشــط 
الجبهــة الهجومية لفريقــه وافتتح 
نقاطــه بثالثية قلصــت الفارق إىل 
19/11، إذ تسّيد التهديف مسجال 5 
نقاط متتالية قلــص بها الفارق مع 

نهاية الفرتة إىل 21/14.
وشــهدت الفرتة الثانية عودة قوية 
لفريق املحرق الذي نجح يف تعديل 
الكفــة عــرب ثالثيــة أحمد حســن 
21/21، ليســجل بعدهــا أول حالة 
تقــدم يف املباراة بســلة عيل عباس 

.23/23
التســجيل  بعدها  الفريقان  وتبادل 
والتقدم يف النتيجة، ووقع الفريقان 
يف العديــد من األخطــاء الدفاعية، 
اســتغلها املحرق لريفــع الفارق إىل 
27/23، وتدخل عىل إثر ذلك مدرب 
املستطع؛  الوقت  بطلب  النويدرات 
إلعادة ترتيب أوراق الفريق، ومتكن 
من معادلة النتيجة يف 3 مناســبات 
أن يخطــف  قبــل  آخرهــا 31/31 

التقدم 32/31.
ومنح ســوء ترصف دفاع النويدرات 
يف الثــواين األخــرية املحــرق فرصة 
التقــدم؛ ليتمكن األخري مــن إنهاء 

الفرتة لصالحه 32/33.
المحرق أفضل

نفســها  بالتشــكيلة  الفريقان  وبدأ 
التي دشنا بها املباراة، لكن سيناريو 
الفــرتة  يف  تواصــل  األول  الشــوط 
الثالثــة، واســتمر مسلســل فقــد 
الكرات وإضاعة الفرص السهلة من 

الجانبني.
وتأخر النويدرات ألكرث من 4 دقائق 
يف افتتاح نقاطه، كام وقع العبوه يف 
الكثري من األخطاء الشــخصية التي 
ســمحت للمحرق برفع الفارق إىل 
38/32، إال أّنه عاد وقلصه إىل ســلة 

واحدة مع منتصف الربع 38/36.
لتشتعل  التسجيل  الفريقان  وواصل 
اإلثــارة يف الثــواين األخــرية بعد أن 
متكن النويدرات من تقليص الفارق 
النتيجــة بقيــادة  وكاد أن يعــادل 
محرتفه إليك، إال أن املحرق نجح يف 

الحفاظ عىل تقدمه مع نهاية الفرتة 
.48/43

وبســط فريــق املحــرق هيمنتــه 
املطلقــة عىل املبــاراة منــذ بداية 
الفــرتة الرابعة والحاســمة، بعد أن 
وســع الفارق إىل 14 نقطــة بواقع 
57/43، أشعل بها فرحة الفوز مبكرًا 

يف املدرجات الحمراء.
ومنح الفارق الكبري للمحرق أريحية 
يف النصــف األخري من الفرتة، ومتكن 
من مواصلــة تقدمه عىل الرغم من 
محاوالت العبي النويدرات الخجولة 
للعودة للمبــاراة، لكن األحمر كان 
األفضل عىل مســتوى الفرتة بشكل 
تــام ومتكــن يف النهاية من حســم 
املبــاراة لصالحه بفــارق 15 نقطة 

وبنتيجة (73/58).
أدار اللقــاء طاقم تحكيم مكون من 
حســن أحمد ومحمد السلم وعادل 

غلوم.

المحـــرق قالهــــا.. كأس خليفــــــ
نيابة عن رئيس الوزراء... سمو الشيخ عيسى بن علي توج البطل 

سمو الشيخ عيسى بن علي متوجا المحرق بالكأس (تصوير: عبدالرسول الحجيري - خليل إبراهيم)

آ
      مممعلي مجيد        محمد الدرازي

sports@albiladpress.comsports@albilalb l
سبورت
16

بفوز فريق املحرق يوم أمس بكأس خليفة بن سلامن لكرة السلة يف نسختها األوىل التي حملت اسم 
رئيس الوزراء صاحب السمو املليك األمري خليفة بن سلامن آل خليفة، وصل رصيده يف عدد الفوز بهذه 

الكأس إىل 8 بطوالت.
ويعترب املحرق متخصصا بالدرجة األوىل يف الفوز بالنسخ األوىل من البطوالت التي تحمل أسامء القيادة.

الجدير ذكره، أن نادي املنامة هو صاحب الرقم القيايس يف عدد مرات تحقيق لقب مسابقة الكأس بـ18 
مرة آخرها املوسم املايض، فيام يأيت النادي األهيل باملرتبة الثانية بـ11 مرة آخرها موسم 1995 - 1996.

ويف املرتبة الثالثة يأيت نادي املحرق بـ8 بطوالت آخرها قبل موسمني 2013 - 2014، يليه نادي الحالة بـ3 
ألقاب وآخرها كان موسم 1994 - 1995، وأخريا سرتة بلقب واحد حققه مبوسم 2006 - 2007.

الكأس الثامنة في خزينة عراد
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حسن أفضل العب وهداف
توج العب املحرق أحمد حسن بجائزتني يوم أمس، األوىل عن أفضل 

العب يف بطولة كأس خليفة بن سلامن، واألخرى أفضل هداف يف املباراة 
بتسجيله 27 نقطة.

رئيس االتحاد ُيستقبل بالورود
استقبل رئيس االتحاد البحريني لكرة السلة سمو الشيخ عيىس بن عيل آل 

خليفة بباقات الورود من جانب الفريقني قبل انطالق اللقاء.
من جهة املحرق، قدم العبه أحمد حسن باقة ورد إىل سموه، كام قام 

العب النويدرات حسني حسن باألمر نفسه.

بدر بطل الثالثيات
توج العب املحرق بدر عبدالله بجائزة أفضل مصوب للثالثيات، إذ 

متكن من تسجيل 10 رميات ثالثية يف مجمل بطولة كأس خليفة بن 
سلامن. أحمد حسن متوجا بالجائزة الفردية

المحرق والنويدرات يقدمان الورد لسمو الشيخ عيسى بن علي

أفضل هداف ثالثيات



سموه مكرمًا شركة بن هندي

        الرفاع         المكتب ا�عالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة

ـــــة بن سلمان مالها إال رجالهـاالمحـــرق قالهــــا.. كأس خليفــــــــــة بن سلمان مالها إال رجالهـا
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هنأ النائب األول لرئيس املجلس 
األعىل للشباب والرياضة رئيس 

االتحاد البحريني أللعاب القوى 
سمو الشيخ خالد بن حمد آل 
خليفة، رئيس وأعضاء مجلس 
ومنتسبي إدارة نادي املحرق 

الريايض والثقايف؛ مبناسبة تحقيق 
الفريق األول بالنادي لقب كأس 

خليفة بن سلامن لكرة السلة.

وأضاف سموه أن الكتيبة 
املحرقاوية استحقت الفوز 

وبجدارة بهذا اللقب، بعد أن 
نجحت يف تقديم مستوى متميز، 

وأن الفريقني قدما أداء مميزا 
باملسابقة، خصوصا أنها تحمل 

اسام غاليا عىل الجميع وهو اسم 
رئيس الوزراء صاحب السمو املليك 
األمري خليفة بن سلامن آل خليفة، 

الداعم للقطاع الشبايب والريايض 
يف جميع املجاالت والرياضات.

وأشاد سمو الشيخ خالد بن حمد 
باملستوى الفني الكبري الذي 

ظهر به فريق املحرق يف هذه 
املواجهة، واألداء املميز الذي 

قدمه الالعبون الذين استطاعوا 
تحقيق هذا االنتصار، مام يعكس 
الجهود املتميزة التي تبذلها إدارة 

نادي املحرق برئاسة الشيخ أحمد 
بن عيل آل خليفة، لدعم الفريق 

وتهيئة الظروف املثالية له لتحقيق 
هذه النتيجة املرشفة.

وأشاد سموه بالجهود التي بذلها 
الجهاز الفني واإلداري والالعبون 

يف هذه املسابقة التي تكللت 
مبعانقة الكأس. كام أشاد سموه 
بأداء فريق النويدرات يف املباراة 

التي قدم فيها مستوى رائعا 
وممتعا يليق بالنهايئ.

ومثن سموه الدور الكبري الذي 
يقوم االتحاد البحريني لكرة السلة 
برئاسة سمو الشيخ عيىس بن عيل 

بن خليفة آل خليفة يف تنظيم 
هذه املسابقة، التي عكست 

اهتامم وحرص االتحاد عىل رفع 
املستوى العام للمسابقات.

خالد بن حمــــد يهنـــئ المحـــرق بإحــــرازه اللقـــــب 

الصالـــة تتزيــن براعــي الحفــل جمهور المحرق كبير وسعيد

زينت صورة راعي الحفل رئيس الوزراء صاحب السمو 
املليك األمري خليفة بن سلامن آل خليفة، مختلف أنحاء 

الصالة التي استضافت نهايئ ”أغىل الكؤوس“، ومن 
ضمنها لوحة خلفية كبرية تحمل صورة سموه، التقط 

أمامها الالعبون الصور التذكارية.
كام ظهرت صالة مدينة خليفة يف أبهى صورة، ونالت 

إعجاب الحضور، مع إضافة اإلنارة امللونة يف سقف 
الصالة بجانب األغاين واملوسيقى، فضًال عن روعة التنظيم 
اللوجتيس الذي أخرج النهايئ بصورة زاهية مل تحدث من 

قبل يف مالعب السلة البحرينية.

شهدت مباراة األمس حضوراً جامهريياً كبريًا من أنصار الناديني 
خصوصاً املحرقاوية؛ الذين مألوا غالبية مدرجات الصالة.

وحرصت جامهري الفريقني عىل التوافد مبكرًا، حيث امتألت الصالة 
قبل نصف ساعة من انطالق املباراة، وأخذت الجامهري تحيي العبي 

فريقها أثناء فرتة اإلحامء ودخولهم أرضية الصالة قبيل انطالق املباراة، 
وظلت تآزر فريقها طوال أشواط املباراة.

وكان للجامهري دور فاعل يف سري مجريات املباراة، والتأثري عىل نتيجة 
املباراة، بتشجيع منقطع النظري عىل امتداد دقائق املباراة األربعني.

وكام هي عادة الجامهري، فقد جرت بينهام مباراة أخرى تدور رحاها 
عىل املدرجات بعد تحد كبري إلثبات قدراتهم وإيصال صوتهم لالعبني 

عىل حساب جامهري الفريق اآلخر.
وكانت جامهري املحرق الغفرية قد حرصت عىل البقاء يف مقاعدها 

حتى موعد مراسم التتويج عقب انتهاء املباراة النهائية مبارشة، 
واالحتفال مع الالعبني والتقاط الصور التذكارية.

سمو الشيخ خالد بن حمد 

دخول مميز لالعبين
شهد نهايئ كأس خليفة بن سلامن دخوًال مميزًا لالعبي الفريقني ألرض 

امللعب، عىل طريقة دوري املحرتفني األمرييك (NBA)، إذ دخل العب من 
كل فريق وسط ترحيب كبري من جامهري كل نادي، ولعبت اإلضاءة دوراً 

كبرياً يف إبراز جاملية تقديم الالعبني قبل املباراة.

تكريم الشركات الراعية
كرم رئيس االتحاد البحريني لكرة السلة سمو الشيخ عيىس بن عيل آل 

خليفة عقب نهاية اللقاء، الرشكات الراعية يف بطولة كأس خليفة بن 
سلامن، وهي ”زين البحرين“ لالتصاالت، ”ألبا“، ”بن هندي“ للسيارات، 

”بابكو“، ”KFH“، رشكة ”بيكو“، ”جيز كافيه“، و ”كوكا كوال“.

السحب على جوائز الجمهور
أجرى اتحاد كرة السلة سحبا عىل الجوائز، وهي جائزتان نقديتان 

تبلغ كل منهام 100 دينار مقدمة من مطعم ”جيز كافيه“، وجائزتان 
أخريان عبارة عن هواتف نقالة من رشكة زين لالتصاالت إضافة 

للجائزة الكربى وهي  سيارة ”كيا“ من رشكة بن هندي.

جانب من عملية السحبلحظة دخول الالعبين

استعراض رائع لمهارات السلة

استمتعت جامهري كرة السلة البحرينية بفاصل متنوع 
ملهارات هذه اللعبة املثرية، والتي قدمها فريق ”دنكج 

ديفيلز“ العاملي عىل هامش املباراة النهائية.
هذه الحركات البهلوانية نالت إعجاب عدد كبري من 

الجمهور الذي حرص عىل حضور املباراة.
وقام الفريق باستعراض رهيب لكرة السلة بأسلوب 
القفز الحر عىل ”الرتامبولني“، إىل جانب التمريرات 

وتقاذف الكرات بني الالعبني وغزل الكرات عىل أطراف 
أصابعهم بطريقة استثنائية وتصويبات صعبة.

ويعترب فريق ”دانكيج ديفيلز“ من الفرق االستعراضية 
العاملية التي تجمع بني اللعب واملرسح والكوميديا، 
بشكل مميز وبتناسق كبري، كام تعترب هذه العروض 
التي يقدمونها األكرث تسلية للجميع من أي رياضات 

أخرى.



الكروية  الحيوية ملالعبن��ا  تع��ود 
اليوم )الجمعة(، وذلك عرب انطالق 
منافسات القسم الثاين من دوري 
“فيفا” ألندية الدرجة األوىل لكرة 

القدم.
وبحس��ب الج��دول الص��ادر من 
اتحاد الكرة، فإن مباريات الجولة 
العارشة ستلعب عىل مدار 3 أيام.

ويلعب اليوم املحرق مع املالكية 
عن��د 4.45 ع��را، في��ا يلعب 
األهيل مع الرف��اع الرشقي عند 7 
مس��اء. وكال اللقاءين عىل اس��تاد 

مدينة خليفة الرياضية.
ويش��ر ترتيب الدوري إىل التايل: 
صدارة للمحرق برصيد 18 نقطة، 
يلي��ه املنام��ة يف الوصاف��ة ب� 17 
نقطة، املالكي��ة 15 نقطة، الرفاع 
واأله��يل 13 نقط��ة، النجمة 12، 
الحد 10، الرفاع الرشقي 8، الحالة 

7، والبحري��ن يف املركز األخر ب� 6 
نقاط فقط.

الي��وم، يس��عى  اللق��اء األول  يف 
رائد الرتتيب إىل مواصلة مش��واره 
الناجح والحف��اظ عىل موقعه يف 
الصدارة، لكن ذلك لن يكون أمرا 

سهال عىل اإلطالق.
املحرق الذي خرس لقاء وحيدا يف 
القس��م األول وكان أمام املالكية، 
سيجد نفس��ه اليوم مضطرا لبدء 
مش��وار القس��م الثاين أمام ذات 
الفري��ق ال��ذي يتس��لح بروح��ه 

العالية.
لكن لقاء القس��م األول مبعطيات 
مختلفة عن الي��وم لكال الجانبني، 
خصوص��ا املح��رق ال��ذي يدخل 
بث��وب فن��ي جدي��د بع��د إقالة 
الك��روايت رادان م��ن رأس اله��رم 

التدريبي للفريق.

املحرق يرشف ع��ىل تدريبه حاليا 
امل��درب األمل��اين جاس��ربت، فيا 
ي��درب املالكية امل��درب الوطني 

أحمد صالح الدخيل.
ويعول جاس��ربت ع��ىل مجموعة 
جي��دة م��ن الالعب��ني املحلي��ني 
أمثال س��يد محمد جعفر، محمد 
البناء، عبدالوهاب عيل، إساعيل 
عبداللطيف، عبدالله عبدو، عالوة 
عىل تواج��د املحرتف��ني فيلبينهو، 
س��املو، باإلضاف��ة إىل الجديدي��ن 
األردين أحم��د دي��ب والهولندي 

نيلسون.
ب��دوره املالكية، ال��ذي )إن فاز( 
اليوم سيتصدر الرتتيب، فإنه يعول 
عىل س��يد عيل عيىس، سيد هاشم 
عدنان، جاسم محمد، سيد محمد 
عباس، والحارس عبدالكريم فردان 
باإلضاف��ة إىل املح��رتف الس��وري 

املمي��ز إرساء عام��ر، ع��الوة عىل 
تواجد املحرتف اآلخر جي جي.

ويتوقع أن يش��هد اللقاء تنافس��ا 
قوي��ا ب��ني الجانب��ني، خصوصا ملا 
للقاء من أهمية كربى يف مش��وار 

الصدارة ورصاع املقدمة.
يف اللقاء الثاين، س��تكون املواجهة 
قوية ومتكافئة أيضا بني الطرفني.

ويش��رتك الجانبان يف أنها يلعبان 
القسم الثاين مبدرب جديد، حيث 
أق��ال األه��يل امل��درب التون��ي 
فتح��ي العبي��دي وع��ني املري 
محم��د عبدالعظيم بدي��ال، فيا 
املغريب  امل��درب  الرشق��ي  أق��ال 
هشام جدران وعني الوطني عيىس 

السعدون بديال.

لقاء يتوقع له الكثر فنيا، خصوصا 
يف ظل الرغب��ة بالتقدم إىل األمام 
بالنس��بة األهيل، أو باالبتعاد عن 
منطق��ة الخطر بالنس��بة للرشقي 
الذي مل يقدم املأمول من جاهره 

خالل النصف األول.
يعول األهيل ع��ىل الحارس أحمد 
والالعبني كسيد مهدي  مش��يمع، 
باق��ر، ع��يل العصف��ور، مه��دي 
ط��رادة، جاس��م الش��يخ وضي��اء 
سلان، واملحرتفني: محمد دعاس، 
البوسني ألسيفيك، العاجي محمد 

األمني والتوغويل فويف.
أم��ا الرشقي فيعتم��د عىل فيصل 
بودهوم، سامي الحسيني، عبدالله 
يوس��ف، عباس عياد، واملحرتفني: 
ج��واو، مدير عبدال��رب، مايكون 

وخالد هاين.

الصدارة بين المحرق والمالكية.. واألهلي يالقي الشرقي
ان��ط��اق ال��ق��س��م ال��ث��ان��ي ل����دوري “ف��ي��ف��ا” ال��ك��روي

أحمد مهدي
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يسعى داركليب الوصيف )15 نقطة( 
لتحقيق فوزه الس��ادس عندما يلتقي 
النر الثالث )11 نقط��ة( يف افتتاح 
منافس��ات الجولة الس��ابعة واألخرة 
للك��رة  األوىل  الدرج��ة  دوري  م��ن 
الطائرة الس��اعة السادسة من مساء 
الي��وم الجمعة، بين��ا يتطلع األهيل 
الراب��ع )10 نقاط( لتف��ادي مفاجأة 
اتح��اد الري��ف الس��ادس )5 نقاط( 
حني يتقابالن الساعة 7:30 عىل صالة 

االتحاد مبدينة عيىس الرياضية.

املواجهة األوىل س��تكون بني اثنني من 
أبرز ف��رق الدوري املح��يل وأقطاب 
اللعب��ة حيث يتطلع داركليب بقيادة 
مدربه الربازييل كارلوس إلنهاء القسم 
ع��ىل  بأق��ل األرضار معتم��داً  األول 
نجمي��ه األب��رز محم��ود عبدالواحد 
ومحمد يعقوب الب��ارزان يف تخليص 
الكرات الهجومية من األطراف وخربة 
صان��ع ألعابه محمود حس��ن وبقية 

الالعبني.
أم��ا النر فإن��ه يطم��ح يف تعويض 

خس��ارته األخرة م��ن النجمة، حيث 
يعول املدرب حس��ن عيل عىل فاضل 
عباس وصبي��ح إبراهي��م يف تخليص 
الك��رات الهجومية وتنظي��م حوائط 
الصد بالنس��بة لحس��ني عيل خليفة 
وعبدالجبار واملحرتف الكويب أوسميل.
وع��ىل الطرف اآلخر فإن األهيل الذي 
تلقى ثالث هزائم موجعة يف القس��م 
األول يأم��ل يف تج��اوز عقب��ة اتحاد 
الري��ف حي��ث متيل الكف��ة لصالحه 
يف ظل ف��ارق املس��توى واإلمكانات، 

ويعول املدرب رض��ا عيل عىل العبي 
الخ��ربة عيل الص��ريف ومحمد ونارص 
عنان واملحرتف الفيس وباقي الالعبني.
أما اتحاد الريف فإن��ه يريد مواصلة 
عروض��ه الجيدة والتي ع��ززت آماله 
يف البقاء بدوري الدرجة األوىل حيث 
يق��ود الفريق املدرب محمد حس��ن 
بوروي��س ال��ذي كان العبا س��ابقاً يف 
النادي األهيل معتم��دا عىل إبراهيم 
العرادي والربازي��يل دوغالس وصالح 

مهدي واملعد أحمد عبدالحسني.

املنامة - االتحاد العريب للكرة 
الطائرة: اعتمد االتحاد العريب 

للكرة الطائرة شعار بطولة 
األندية العربية الخامسة 

والثالثني للكرة الطائرة والتي 
ستحتضنها مملكة البحرين خالل 

الفرتة من 17 فرباير لغاية 1 
مارس املقبل.

جاء ذلك خالل اجتاع اللجنة 
املنظمة الثاين برئاسة مدير 

البطولة، األمني العام املساعد 
لالتحاد العريب فراس الحلواجي 
وبحضور رؤساء اللجان العاملة 

كافة يف البطولة.
واطلع مدير البطولة فراس 

الحلواجي خالل االجتاع عىل 

أساء أعضاء اللجان العاملة 
وخطط وبرامج جميع اللجان 

بهدف التحضر واإلعداد 
لالستحقاق العريب، حيث تم 

مناقشة املالعب املعتمدة 
للتدريبات واملالعب الرئيسية 
وفندق البطولة وهي فندق 

السفر، وفندق رويال فينسيا 
للوفود املشاركة باإلضافة إىل 

فندق ايبيس ألعضاء لجنة 
االحتكام كا تم مناقشة كافة 

احتياجات ومتطلبات لجنة 
املالعب التي عرضها عيل السيد 

رئيس اللجنة.
وأطلع الحلواجي عىل خطة 

اللجنة اإلعالمية برئاسة حسن 

عيل الرامية إىل إبراز الحدث 
العريب يف كافة املنصات اإلعالمية 
املتاحة بالتعاون مع كافة وسائل 
اإلعالم املحلية، كا قدم منسق 

لجنة الحكام راشد جابر كافة 
احتياجات ومتطلبات الحكام، 
فيا عرض رئيس لجنة السكن 
واملواصالت حسني حاد خطة 

العمل، فيا قدم رئيس لجنة 
االستقبال واملراسم الكؤوس 

وامليداليات التي تم اختيارها 
بصورة مبدئية وخطة استقبال 
الضيوف مبطار البحرين الدويل.

فيا استعرض رئيس لجنة 
العالقات العامة واملرافقني محمد 
الفردان أساء املرافقني الذين تم 
اختيارهم ملرافقة الوفود العربية، 

أما رئيس اللجنة املالية حبيب 
محمد فإنه قدم رشحا مبسطاً 

عن امليزانية املتاحة، فيا تحدث 
رئيس لجنة السكرتارية عادل 
البناء عن الجهود التي قامت 
بها اللجنة يف تصميم الشعار 

والبطاقات التعريفية.

الجولة األخيرة لدوري الطائرة

داركليب يواجه النصر ... واألهلي يلتقي اتحاد الريف 

اعتماد شعار “عربية أندية الطائرة” الـ 35

حسن علي

أقوى الجياد تتنافس على 
كؤوس ولي العهد 

الصخر- نادي الفروسية وسباق الخيل: تحت رعاية ويل العهد 
نائب القائد األعىل النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب 

السمو املليك األمر سلان بن حمد آل خليفة ينظم نادي راشد 
للفروسية وسباق الخيل يف الثالثة من عر اليوم )الجمعة( 

مهرجان سباق الخيل عىل كأس صاحب السمو املليك ويل العهد 
والذي سيقام بنادي راشد للفروسية مبنطقة الرفة بالصخر. 
وأكمل نادي راشد للفروسية استعداداته التنظيمية إلقامة 

املهرجان العائيل الرتفيهي الذي سيقام عىل هامش السباق، إذ 
ستبدأ فعاليات املهرجان اعتبارا من الواحدة من ظهر اليوم 
وتشتمل عىل فعاليات متنوعة يف منطقة الفعاليات بالنادي 
وتستقطب الكبار والصغار من املواطنني واملقيمني لحضور 

املهرجان الذي ستكون فيه الدعوة عامة أمام الجمهور للحضور 
واالستمتاع مبشاهدة املهرجان وكذلك متابعة اإلثارة يف منافسات 

السباق. 
وستبدأ اإلثارة من الشوط األول الذي سيقام عىل كأس الهيئة 

العليا للفرسان املتمرنني لجياد الدرجة األوىل “ مستورد “ مسافة 
1200 مرت مستقيم والجائزة 2000 دينار ومبشاركة 11 جواداً. 

الشوط الثاين يقام عىل أوكس البحرين “ برعاية مزرعة املزدهر 
“ لجياد الدرجة األوىل “ النتاج محيل “ مسافة 1800 مرت 

والجائزة 6000 دينار ومبشاركة 5 جياد.
الشوط الثالث يقام عىل كأس ويل العهد نائب القائد األعىل 

النائب األول لرئيس الوزراء صاحب السمو املليك األمر سلان 
بن حمد آل خليفة واملخصص لجياد الدرجة األوىل من خيل 

البحرين العربية األصيلة “ الواهو “ مسافة 1400 مرت والجائزة 
5000 دينار ومبشاركة 5 جياد. 

الشوط الرابع يقام عىل كأس ويل العهد نائب القائد األعىل 
النائب األول لرئيس الوزراء صاحب السمو املليك األمر سلان 

بن حمد آل خليفة واملخصص لجياد الدرجة األوىل “ النتاج 
محيل “ مسافة 2000 مرت والجائزة 15000 دينار ومبشاركة 7 

جياد. 
وستتجه األنظار صوب الشوط الخامس واألخر الذي سيقام 
عىل كأس ويل العهد نائب القائد األعىل النائب األول لرئيس 

الوزراء صاحب السمو املليك األمر سلان بن حمد آل خليفة 
واملخصص لجياد الدرجة األوىل “ مستورد “ مسافة 2000 مرت 

والجائزة 15000 دينار ومبشاركة 16 جواداً. 

اتحاد السلة - املركز اإلعالمي:
استقبل رئيس االتحاد البحريني لكرة 

السلة سمو الشيخ عيىس بن عيل 
بن خليفة آل خليفة رئيس االتحاد 

اآلسيوي لكرة السلة الشيخ سعود بن 
عيل آل ثاين يف إطار زيارته للمملكة.

ورحب سمو الشيخ عيىس بن عيل 
آل خليفة بنظره اآلسيوي مشيدا 
بالدور الذي يلعبه االتحاد القاري 

بتطوير اللعبة والوصول بها إىل أعىل 
املستويات، مشرا سموه إىل جهود 

الشيخ سعود وحرصه عىل الرقي 
بالسلة اآلسيوية.

وتبادل سمو الشيخ عيىس بن 
عيل مع الشيخ سعود العديد من 

املقرتحات واملواضيع ذات االهتام 
املشرتك، حيث تطرق سموه للجهود 

التي يبذلها االتحاد البحريني لكرة 
السلة يف سبيل تعزيز تواجده العريب 

واآلسيوي واإلقليمي.
وأكد سموه خالل اللقاء أن االتحاد 
البحريني لكرة السلة يدعم جهود 

نظره اآلسيوي يف كل ما يتعلق 
بتطوير اللعبة وتفعيل املسابقات 

والعمل عىل إيجاد األرضية الخصبة 
للرقي باللعبة يف القارة اآلسيوية.

من جانبه عرب الشيخ سعود بن عيل 
آل ثاين عن تفاؤله بالرؤية التي 

يحملها سمو الشيخ عيىس بن عيل 
آل خليفة لتطوير السلة البحرينية، 
مؤكدا أن مبادرات سموه امللموسة 

تشكل انطالقة قوية لالتحاد نحو 
تحقيق العديد من املنجزات 

والطموحات املنشودة.
وأضاف “نحن يف االتحاد اآلسيوي 

نقدر هذه الخطوات وندعمها، 
وسندعم هذه التوجهات التي تتناغم 
مع رؤيتنا أيضا وتشكل هدفا مشرتكا 

سمو الشيخ عيسى بن علي مستقباًل الشيخ سعود بن علينسعى إىل تحقيقه”.

ـــي بـــالـــلـــعـــبـــة فــــي الــــقــــارة ـــرق ـــل ــــة ل ــــرامــــي نــــدعــــم الــــجــــهــــود ال
استقبل نظيره اآلسيوي... سمو الشيخ عيسى بن علي:



البحرينية  اللجن��ة األوملبي��ة  تواص��ل 
التحضري واإلعداد لتنظيم يوم البحرين 
الري��ايض الذي س��يقام ي��وم الثالثاء 7 
فرباير الجاري مبش��اركة عامة املواطنني 
واملقيم��ني ع��ى أرض اململكة؛ بهدف 
ترس��يخ مفه��وم الرياض��ة املجتمعية 
وجعله��ا أس��لوب حياة مبا يس��هم يف 
تعزيز الصحة العامة يف املجتمع وبناء 

املواطن البحريني بدنيا وذهنياً.
وأعدت ال��وزارات والهيئات الحكومية 
واالتحادات الرياضية كافة سلسلة من 
احتفاال  الرياضية  والربام��ج  الفعاليات 
به��ذه املناس��بة يف مختلف محافظات 
اململك��ة األربعة إلتاح��ة الفرصة امام 
أكرب رشيحة من الناس للمشاركة فيها، 

وفيام ييل بعض األنشطة :
- وزارة ش��ؤون اإلعالم: ستنظم مبجمع 
الوزارة مجموعة من األلعاب الشعبية 
والرتويحية مثل كرة الطاولة، مس��ابقة 
ألفضل تصوير ورس��م، مسابقة ألفضل 
لوحة تنس��يقية تضم ص��ور أبطال من 
أصحاب اإلنجازات الرياضية، مس��ابقة 
ألفضل وجبة صحي��ة وذلك ابتداء من 

الساعة 9 حتى 11:30 صباحاً.
- ق��وة دف��اع البحرين: مس��ابقات يف 
الجري وامليش ملس��افة 4 كم، ومسابقة 
يف كرة القدم وكرة السلة والكرة الطائرة 
وبطولة التجديف ومسابقة شد الحبل 

من الساعة 7 حتى 10 صباحاً.
تنظي��م  والتعلي��م:  الرتبي��ة  وزارة   -
م��ن  ومجموع��ة  للم��يش  مهرج��ان 
األنش��طة الرياضية املتفرقة مبش��اركة 
موظفي الوزارة واملدارس مببنى الوزارة 
وجميع املدارس ابتداء من الس��اعة 8 

صباحاً.
- وزارة العم��ل والتنمي��ة االجتامعية: 
الش��عبية  لأللع��اب  دوري  إقام��ة 
والذهنية، ماراثون للميش، ورشة عمل 
عن التغذية الصحية، وإقامة ركن خاص 
لخدم��ات املراك��ز الصحي��ة الرياضية 
وذلك بأماكن متفرقة من مباين الوزارة 
مثل املراكز االجتامعية وأندية األطفال 
والناش��ئة، الجمعي��ات األهلية، املراكز 
التأهيلية الخاص��ة باإلعاقة ابتداء من 

الساعة 9 صباحاً.
- وزارة األش��غال وش��ؤون البلدي��ات 
والتخطي��ط العم��راين: ك��رة الطاول��ة 
والريش��ة والبوت��يش وألع��اب القوى 
واأللع��اب الجامعية وكرة الس��لة عى 
وذوي  لألس��وياء  املتحرك��ة  الك��رايس 

اإلعاقة عى صالة اتحاد ذوي اإلعاقة.
- االتح��اد البحرين��ي للك��رة الطائرة: 
نش��اط للم��يش ومباري��ات يف الك��رة 
الطائ��رة وتحدي��ات فردي��ة يف اللعبة 
بصالة االتح��اد مبدينة عيىس الرياضية 
لجمي��ع األعامر من الس��اعة 4 حتى 6 

مساء.
- االتح��اد البحريني للريش��ة الطائرة 
واإلسكواش: أنشطة متفرقة يف اللعبتني 
للعموم والش��باب والناش��ئني والرباعم 
ع��ى صالة االتح��اد البحرين��ي لذوي 

اإلعاقة من الساعة 4 حتى 8 مساء.
- االتحاد البحريني لكرة القدم: بطولة 
لل��ركالت الرتجيحي��ة لفوق 45 س��نة 
لألندي��ة وبط��والت ترفيهي��ة للعموم 
عى املالعب الخارجية وستاد البحرين 

الوطني من الساعة 5 حتى 9 مساء.
- االتحاد البحريني للس��باحة: سباحة 
حرة ومجموعة متفرقة من األنشطة يف 
رياضة الس��باحة مبسبح االتحاد مبدينة 
خليفة الرياضية من الساعة 4:30 حتى 

6:30 لفئة العموم والشباب والناشئني 
والرباعم.

- االتحاد البحريني للدراجات الهوائية: 
جولة سباق بالدراجات الهوائية ملسافة 
20 كم، و2.5 ك��م، لجميع الهواة لفئة 
البحرين  بحلب��ة  والناش��ئني  األش��بال 

الدولية من الساعة 9 حتى 2 ظهرا.
- االتح��اد البحرين��ي ل��ذوي اإلعاقة: 
مس��ابقة يف كرة القدم، العاب القوى، 
رفع األثقال والبوت��يش والكرة الطائرة 
م��ن جل��وس وك��رة الطاول��ة لجميع 

األعامر عى صالة االتحاد.
البحرين��ي للتن��س: إقامة  - االتح��اد 
مسابقات وفقرات ترفيهية ومسابقات 
يف الجري وامليش مبشاركة أولياء األمور 
لكاف��ة الفئ��ات عى مالع��ب االتحاد 
بجامعة بولتكنيك من 10 صباحا حتى 

5 مساء.
- االتحاد البحريني للبلياردو والسنوكر: 
برنام��ج مس��ابقات مبش��اركة مدارس 
وامل��دارس  والتعلي��م  الرتبي��ة  وزارة 
الخاصة لجميع األع��امر مببنى االتحاد 
يف الرفاع من 10 صباحا حتى 6 مساء.

- االتح��اد البحرين��ي أللع��اب القوى: 
مسابقات أللعاب القوى داخل املضامر 
للفئة من 8 س��نوات حتى 18 سنة وما 
فوق باس��تاد البحري��ن الوطني ابتداء 

من الساعة 3:30 ظهرا.

أنش��طة متنوع��ة في ي��وم البحري��ن الرياضي
“األولمبية” تواصل التحضير للفعالية

ضاحية السيف            اللجنة األولمبية
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يس��تعد منتخبن��ا الوطن��ي لكرة 
قدم الصاالت “الفوتس��ال” تحت 
20 عام��ا للمش��اركة يف نهائيات 
كأس آس��يا تحت 20 عاما، والتي 
س��تحتضنها تايلند خالل الفرتة 9 

وحتى 21 مايو املقبل.
وقال عضو مجل��س إدارة االتحاد 
ورئيس لجنة الشواطئ والصاالت، 
عارف املناعي إن البطولة اعتمدت 
رس��ميا ضم��ن أجن��دة االتح��اد 
اآلسيوي لكرة القدم، مشريا إىل أن 
منتخبنا سيش��ارك يف البطولة مع 

23 منتخبا آخر.
وأض��اف: “ت��م تحدي��د الدول��ة 
املس��تضيفة للمس��ابقة، يف وقت 
مل يحدد حت��ى اآلن املوعد املقرر 

إلجراء مراسم القرعة”.
ولفت إىل أن هذه املشاركة تعترب 
األوىل ملنتخ��ب الص��االت تح��ت 
20 عام��ا يف مش��اركة خارجي��ة، 

مبينا أن املنتخب يس��عى للظهور 
مبستويات إيجابية خالل املنافسة 

اآلسيوية.
وأوضح أن املنتخب دشن اإلعداد 
لالس��تحقاق  اس��تعدادا  مبك��را 
اآلسيوي، إذ بدأ الحصص التدريبية 

منذ يوليو 2016، وذلك عى صالة 
اتحاد كرة اليد يف أم الحصم.

وق��ال إن الجه��از الفني املرشف 
عى املنتخ��ب يتكون من املدرب 
الربتغ��ايل جواو أمليدا، ومس��اعده 
باإلضافة  املرزوقي،  الوطني عادل 

إىل الجه��از الفن��ي املتك��ون من 
م��رشف املنتخ��ب س��ريين قمرب، 
مدير املنتخ��ب رائد بابا واإلداري 

مصباح الكعبي.
س��يواصل  املنتخ��ب  أن  وذك��ر 
إع��داده خالل الف��رتة املقبلة إىل 
موع��د البطولة؛ به��دف الوصول 

للجاهزية الفنية املثالية.
الت��ي  املنتخب��ات  أن  إىل  يش��ار 
للمش��اركة  رس��ميا  اعتم��دت 
اليابان،  برون��اي،  هي:البحري��ن، 
إيران،  الس��عودية،  لبن��ان،  قطر، 
تركامنس��تان،  الص��ني،  ماليزي��ا، 
الع��راق،  تايالن��د،  أوزبكس��تان، 
اإلمارات،  قريغزس��تان،  أس��رتاليا، 
مينامار،  الرشقي��ة،  تيمور  فيتنام، 
تايبي��ه،  الص��ني  كون��ج،  هون��ج 
س��نغافورة  طاجيكس��تان، 

وأفغانستان.

تقام في تايلند مايو المقبل

منتخب الصاالت تحت 20 يشارك في كأس آسيا
اتحاد الكرة          المركز اإلعالمي

منتخبنا للصاالت تحت 20 عاما

انطالق الجولة السابعة 
لدوري اليد

علي مجيد

تنطلق اليوم الجمعة منافسات 
الجولة السابعة من الدور 

التمهيدي لدوري أندية الدرجة 
األوىل لكرة اليد بإقامة مباراتني، 
يلتقي يف األوىل فريق سامهيج 
)5 نقاط( مع نظريه توبيل )9 

نقاط( يف متام الساعة 5.30 
مساًء تليها مبارشة لقاء يجمع فريقي البحرين )11 نقطة( 

وباربار )15 نقطة( وذلك عى صالة اتحاد اللعبة بأم الحصم.
فاللقاء األول يشوبه الغموض من حيث حضور فريق سامهيج 

للمباراة من عدمها يف ظل التوتر واالضطراب الحاصل بني 
مجموعة من الالعبني ومجلس إدارة ناديهم، وبغض النظر عن 
ذلك فإن توبيل مرشح الجتياز هذه املحطة والوصول للنقطة 
12 التي تعزز من موقفه يف املنافسة األمامية، فيام سامهيج 
الذي تكبد الخسارة يف 5 مناسبات متتالية فهو الزال يبحث 

عن طعم االنتصار األول.
ويف اللقاء اآلخر، ورغم قوة الكفة الرببارية من حيث وجود 

العنارص الفنية املميزة والرتشيحات التي تصب لصالحه للفوز، 
إال أنه قد يصطدم اليوم بحيوية “غزالن” البحرين الذي يؤدون 

مستويات قوية ونتائج إيجابية جيدة حتى اآلن. 

تعويذة اليوم الرياضي

... و“البلياردو والسنوك�ر” يشارك
الرفاع - اتحاد البلياردو والسنوكر: أشاد 

رئيس االتحاد البحريني للبلياردو والسنوكر 
سعيد اليامين بالتوجيه الصادر من رئيس 

الوزراء صاحب السمو املليك األمري خليفة 
بن سلامن آل خليفة أن يخصص يوم الثالثاء 

7 فرباير 2017 يوماً رياضياً وطنياً ململكة 
البحرين.

وأعرب اليامين عن إعجابه بتخصيص نصف 
يوم عمل للنشاطات الرياضية يف الوزارات والهيئات الحكومية 

ما يتيح للموظفني املشاركة يف الفعالية الرياضية وتحقيق الهدف 
من هذا اليوم رياضياً وصحياً واجتامعياً، مشيدا بالدعم املستمر 
والتشجيع الذي يقدمه سمو رئيس الوزراء للرياضة والرياضيني، 

مشريا اىل أن قرار سموه من شأنه تحفيز املواطنني واملقيمني 
عى االنخراط يف الفعاليات املتعددة التي ستقام يف مختلف 

محافظات البحرين ما يعزز مفهوم الرياضة والوعي بأهميتها يف 
حياة الفرد واملجتمع.

وقال اليامين ان اتحاد البلياردو والسنوكر سيحتفل بهذا اليوم 
الريايض الوطني مبقر االتحاد يف منطقة الرفاع حيث سيفتح 

ابوابه لجميع الراغبني يف املشاركة من بحرينيني ومقيمني ابتداء 
من الساعة 10 صباحا وحتى 5 مساء يوم 7 فرباير.

واضاف ان االتحاد خصص 8 طاوالت بلياردو مجانية خالل الفرتة 
املذكورة مبتابعة املدرب الفيلبيني فينانكو تانيو حيث سيرشف 
عى تدريب املشاركني وتعليمهم أساسيات اللعبة وتشجيعهم 

عى مامرسة هذه الرياضة املسلية يف اجواء ودية جميلة.
ودعا اليامين جميع الراغبني باالنخراط يف هذه الفعالية التي 
ستجعلهم يتعرفون عى فنون البلياردو وتدفعهم ملامرستها 

بشكل مستمر مبا يساهم بإيجابية عى صحتهم العامة.

سعيد اليماني

ش��هد ممثل جاللة امللك لألعامل 
الخريية وش��ؤون الش��باب رئيس 
والرياضة  للشباب  األعى  املجلس 
رئيس اللجن��ة األوملبية البحرينية 
س��مو الش��يخ نارص بن حمد آل 
خليفة مسابقة “مزاين السلقان”، 
الت��ي أقيم��ت بقري��ة البحري��ن 
العاملي��ة للق��درة، وذل��ك ضمن 
البحري��ن  مس��ابقة  منافس��ات 
للصقور والصي��د التي تقام تحت 
رعاية س��موه، وتستمر منافساتها 

حتى 18 فرباير الجاري. 
وتابع سمو الشيخ نارص بن حمد 
آل خليفة املسابقة، والتي حرضها 
نج��ل صاحب الس��مو املليك ويل 
العه��د س��مو الش��يخ محمد بن 
سلامن بن حمد آل خليفة، ونائب 

رئي��س املجل��س األع��ى للبيئ��ة 
رئي��س االتحاد املليك للفروس��ية 
وس��باقات القدرة س��مو الش��يخ 
فيصل بن راشد آل خليفة، وعدد 
من أفراد العائل��ة املالكة الكرمية 
وعشاق ومحبي الرياضات الرتاثية 
مبملكة البحرين ومن دول مجلس 

التعاون الخليجي.
والتقى س��مو الش��يخ ن��ارص بن 
حمد باملش��اركني وتب��ادل معهم 
الحديث حول منافسات املسابقة، 
الواسعة  وأشاد سموه باملش��اركة 
من قب��ل املالك وأصحاب الصقور 
والتي شهدتها النسخة الثالثة من 
مسابقة البحرين للصقور والصيد، 
والتي شهدت منافس��ة قوية بني 
املتس��ابقني وأظهرت مس��تويات 

كب��رية س��اهمت يف إب��راز ه��ذا 
الحدث. 

وأكد س��موه أن الجهود مستمرة 
يف رعاية ودعم امل��الك وأصحاب 

الصق��ور مب��ا ينعكس ع��ى رفع 
وال��ذي  وإمكاناته��م،  قدراته��م 

يس��هم يف تطور املس��توى العام 
للرياضات الرتاثية، مضيفا س��موه 
أن ذل��ك يأيت تنفي��ذا للتوجيهات 
امللكي��ة من ل��دن عاه��ل البالد 
للمحافظة عى املوروثات العريقة 
التابعة من تراثنا الوطني األصيل. 
وتوقع س��مو الش��يخ ن��ارص بن 
حمد آل خليفة أن يشهد األسبوع 
وال��ذي  للمس��ابقة،  الخام��س 
س��يقام عى كأس سموه، منافسة 
قوي��ة من قبل املتس��ابقني الذين 
مبس��تويات  للظه��ور  سيس��عون 
متميزة ينافس��ون بها عى تحقيق 
املراك��ز األوىل، متمنيا س��موه يف 
التوفيق والنجاح  الوقت ذاته كل 
م��ن  تبق��ى  في��ام  للمش��اركني 

منافسات املسابقة.

ناصر بن حمد يؤكد مواصلة الحفاظ على الموروثات العريقة
سموه يش��هد “مزاين الس��لقان” بحضور محمد بن س��لمان وفيصل بن راشد

ناصر بن حمد يشهد “مزاين السلقان”
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)وكاالت(: أشادت الصحف املرصية 
الص��ادرة أم��س الخمي��س، بتأهل 
منتخب الفراعن��ة للدور النهايئ يف 
كأس األم��م اإلفريقي��ة لكرة القدم 
واملقامة حاليا بالجابون، فيام حظي 
عص��ام الحرضي، ح��ارس املنتخب 

املخرضم، باالهتامم األكرب.
وف��ازت مرص ع��ى بوركينا فاس��و 
األربع��اء 3-4 بركالت الرتجيح، بعد 
انته��اء الوقت��ن األص��ي واإلضايف 
بالتع��ادل به��دف ل��كل فريق يف 

الدور قبل النهايئ للبطولة.
واهتمت معظ��م عناوين الصحف 
ب��أداء الح��رضي بع��د نجاح��ه يف 
التصدي الثنتن من ركالت الرتجيح 
الخمس التي سددها العبو بوركينا 
فاس��و لحس��م النتيجة، إضافة إىل 
إنقاذه شباك مرماه من عدة فرصة 

خطرية أخرى.
وتحت عنوان “الحرضي يقود مرص 
لنهايئ كأس األمم اإلفريقية”، قالت 
صحيف��ة “األهرام” ع��ى صفحتها 
األوىل إن “الح��ارس العم��الق قاد 
املنتخب الوطن��ي إىل نهايئ بطولة 
األم��م اإلفريقية بعد أن ابتس��مت 

ركالت الرتجيح للمنتخب”.
وأضافت “وجه الرئيس عبد الفتاح 
السييس، رئيس الجمهورية، التهنئة 
لالعب��ي املنتخ��ب ع��ى أدائه��م 

البطويل طيلة مباريات البطولة”.
ذك��رت  داخلي��ة،  صفح��ة  ويف 
الس��مراء  األمرية  “كأس  “األهرام”، 
تغ��ازل مرص، الس��د الع��ايل نجم 
املب��اراة األول، ولعن��ة اإلصاب��ات 

تطارد املنتخب يف النهايئ”.

ويف صفحته��ا األوىل، قالت صحيفة 
“املساء” يف العنوان الرئييس “دقوا 
الطبول، قهرنا الخيول.. السد العايل 

خى الزغاريد تاليل”.
“األخب��ار”  صحيف��ة  ورص��دت 
احتف��االت املرصي��ن الت��ي غزت 
الش��وارع قائلة “الس��د العايل فرح 
ش��عبنا الغايل.. أع��الم مرص ترفرف 
القاه��رة احتف��اال بفوز  بش��وارع 

املنتخب”.
ونقلت صحيفة “األهرام املس��ايئ” 
األرجنتين��ي  م��رص  م��درب  ع��ن 
هيكت��ور كوبر قول��ه عقب املباراة 
“أعظم انتصار يف حيايت، ونفيس يف 

الكأس”.
وأف��ردت الصحيفة صفح��ة كاملة 
لحارس مرمى م��رص املخرضم )44 

عاما( ووصفته بأنه “أسطورة”.”.
م��ن جهته، ألق��ى الربتغ��ايل باولو 
دواريت املدير الفني ملنتخب بوركينا 
فاسو لكرة القدم باللوم عى الحكم 
ديدهيوماالنج يف خسارة  السنغايل 

فريقه أمام املنتخب املرصي.
أمام  البوركين��ي  املنتخ��ب  وخرس 
نظريه املرصي بركالت الرتجيح 3 / 4 
مس��اء أمس األربعاء بعد تعادلهام 
1 / 1 يف الوقت��ن األص��ي واإلضايف 
ملباراتهام باملربع الذهبي للبطولة.

وش��ق املنتخ��ب امل��رصي طريقه 
إىل املب��اراة النهائي��ة فيام يخوض 
منتخ��ب بوركين��ا مب��اراة تحديد 

املركز الثالث.
وأش��ار دواريت إىل أن الحكم ساهم 
يف خروج فريقه من املربع الذهبي 

لعدم احتسابه رضبة جزاء للفريق 
إثر ملس��ة ي��د عى أح��د مدافعي 

املنتخب املرصي.
ترصيح��ات  يف  دواريت،  وأوض��ح 
إعالمية بعد املباراة، “ش��خص ما مل 
يرغ��ب يف فوز بوركينا فاس��و. إنها 

الحقيقة”.
وأض��اف: “ال أري��د التعلي��ق عى 
التحكيم ولكنني مضطر لقول هذا. 
الجميع ش��اهده يف الش��وط األول 
عندما قط��ع املدافع املرصي الكرة 

بيده يف منطقة الجزاء”.
ورغ��م ه��ذا، ح��رص دواريت عى 
توجيه الش��كر إىل العبيه مش��يدا 
ب��األداء الق��وي خالل املب��اراة كام 
هنأ املنتخب امل��رصي عى التأهل 

للنهايئ.

)وكاالت(: أعرب دييجو سيميوين، 
املدير الفني ألتلتيكو مدريد، عن 
س��عادته بأداء العبيه خالل أمام 
برش��لونة يف ذهاب نصف نهايئ 
كأس امللك رغم الخسارة )1-2(، 

السيام يف الشوط الثاين.
األرجنتيني خالل  املدرب  ورصح 
املؤمت��ر الصحف��ي بع��د اللق��اء 
“اقرتبنا يف الشوط الثاين كثريا من 
صورة الفريق الذي نعرفه دامئا”.

وأضاف: “بدايته��م كانت أفضل 
ولعبوا خلف العبي الوسط ومن 
هنا جاء الهدف األول. ثم جاءت 
الرائع��ة ملي��يس والتي  اللقط��ة 
قضت عى آمالنا يف تقديم شوط 

أول جيد”.
وقي��م ال�”تش��ولو” أداء فريق��ه 
خالل النصف الثاين قائال: “تحدثنا 
بن الشوطن ومتكنا خالل الشوط 
الث��اين م��ن االقرتاب م��ن صورة 
الفريق الذي نعرفه دامئا. سنخرج 
بانطباع إيجايب والعودة بعد هذا 

املوقف الصعب”.
وأوضح: “بالطب��ع كان للحديث 
داخل غ��رف املالبس أث��ر كبري. 
أشعر بس��عادة كبرية بعد األداء 

ال��ذي قدمناه يف الش��وط الثاين 
وأمتنى أن نقدم نفس املس��توى 
خالل مواجهة الس��بت املقبل يف 

الليجا” أمام ليجانيس”.
فريق��ه خالل  وح��ول حظ��وظ 
املقبل  األس��بوع  اإلي��اب  مباراة 
عى ملع��ب “كامب ن��و”، قال: 
“دامئا كام كن��ت أقول إن بطولة 
الكأس مثرية. س��واء كانت األمور 

النقي��ض.  أو ع��ى  يف صالح��ك 
عندما تبدو األم��ر منتهية، يتغري 

املوقف”.
وتابع: “إذا انتهى الش��وط الثاين 
بتع��ادل، مل يكن ليغري من األمور 
ش��يئا. ال أعلم نسبة حظوظنا يف 
التأهل، ولكن ليس هناك شك يف 

أننا سنخوضها بكل إمكانياتنا”.
وخ��الل مب��اراة اإلي��اب، يكفي 

بنتيج��ة  الخ��روج  البالوجران��ا 
التع��ادل الس��لبي أو اإليجايب أو 
حت��ى الخس��ارة )0-1( من أجل 
التواجد يف النهايئ للموسم الثالث 

عى التوايل.
رج��ال  يحت��اج  املقاب��ل،  يف 
األرجنتيني دييجو سيميوين الفوز 
بفارق هدفن م��ن أجل اقتناص 

بطاقة العبور للمباراة النهائية. 

الحضــــــــري بطــــــل مصـــــــــر

سيميوني يتمسك باألمل

رابطة األندية تواصل الضغط

غضب مورينيو

جوارديــــــوال يوجـــــه رسالــــــــة لكونتــــــي

)وكاالت(: قدم األملاين كارل هاينزرومنيجه، رئيس رابطة األندية 
األوروبية، مقرتحا جديدا لالتحاد الدويل لكرة القدم “فيفا” بتقليص عدد 
مرات التوقفات للمباريات الدولية إىل مرتن، بدال من 4 مرات يف املوسم 

الواحد.
وقال رومنيجه، املدير التنفيذي لبايرن ميونيخ األملاين، يف ترصيحات 

لصحيفة “بيلد” األملانية، “يف الوقت الحايل توجد 4 فرتات توقف 
للمباريات الودية الدولية وللمباريات التأهيلية، من األفضل أن تقام هذه 

املباريات خالل فرتتن أكرث طوال”.
ويرى الالعب األملاين السابق أن جدول املباريات الدولية يهتم فقط 

مبصلحة املنتخبات الوطنية، وأنه يجب تعديله.
وأضاف رومنيجه قائال “أمتنى أن يتناقش الفيفا معنا حول جدول 

املواعيد، هذا سيشكل أمرا حاسام يف عالقتنا يف املستقبل، ورغم كل 
يشء أثق يف تحسن األمور، ألين يف الحقيقة تجمعني عالقات طيبة مع 

جيانييإنفانتينو)رئيس الفيفا)“.
وتنتهي مدة االتفاق بن رابطة األندية األوروبية والفيفا حول تنازل 

الفرق عن العبيها لصالح املنتخبات الوطنية يف 2022، ما يعني انقضاء 
االتفاقية قبل مونديال 2026، الذي يشهد ألول مرة مشاركة 48 دولة.

وتوجد 4 فرتات يف موسم 2017-2016 لتجمع املنتخبات الوطنية لخوض 
املباريات الدولية، ما يستوجب عى األندية التخي عن العبيها يف هذه 

الفرتات: نهاية أغسطس/ آب، ويف أكتوبر/ ترشين األول، ونوفمرب/ ترشين 
الثاين، ومارس/ آذار.

وتعترب بطولة كأس القارات املقبلة، التي ستقام يف روسيا يف يونيو/ 
حزيران املقبل، مشكلة مؤرقة أخرى بالنسبة لرابطة األندية األوروبية.
واختتم رومنيجه قائال “عى حد علمي، بطولة كأس القارات يف روسيا 

ستكون األخرية وبعد ذلك ستلغى”.

)وكاالت(: مل يكن جوزيه مورينيو سعيدا عى اإلطالق بعد فشل فريقه 
مانشسرت يونايتد يف تحقيق الفوز عى هال سيتي يف أولد ترافورد يف 

الدوري اإلنجليزي املمتاز لكرة القدم وانسحب من إحدى املقابالت وزعم 
يف أخرى أنه يلقى معاملة مختلفة عن بقية املدربن يف البطولة.

ومل تكن هذه املرة األوىل التي ينهي فيها مورينيو رسيعا مؤمترا صحفيا 
بعد مباراة بينام ظهرت أثار اإلحباط عليه عقب تعادل فريقه بدون 

أهداف مع الفريق الذي دخل املباراة وهو يتذيل الرتتيب ليبتعد يونايتد 
بفارق أربع نقاط عن املراكز املؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

وعندما سألته هيئة اإلذاعة الربيطانية )يب.يب.يس( عن األخطاء يف املباراة 
قال مورينيو: “مل نسجل. وإذا مل تسجل فمن املستحيل أن تفوز.”

وعرب مورينيو عن غضبه من أداء وقرارات الحكم مايك جونز.
وأضاف: “كنا بحاجة للعب لوقت أطول. اعتقد أنه إذا لعبنا ملدة ترتاوح 

ما بن 35 و40 دقيقة يف املجمل عى مدار الشوطن فهذا وقت طويل 
للغاية.” وتابع: “هال سيتي حاول معرفة إىل أي حد ميكنه الذهاب. 
الطريقة التي ترصف بها الفريق. حاول معرفة ما الذي سيسمح به 

الحكم. حصل املنافس عى إجابة وسمح له املدرب مبا أراد القيام به.”
وشدد املدرب الربتغايل الذي يحتل فريقه املركز السادس يف أوىل مواسمه 

مع الفريق عى أنه ال يحمل أي انتقادات لخطط مواطنه ماركو سيلفا 
مدرب هال. وقال “هال ينافس عى النجاة من الهبوط. كل نقطة مبثابة 

الذهب بالنسبة له.”
وأجاب مورينيو عندما سأله أحد الصحفين ما الذي كان عى الحكم 

فعله “إذا كنت ال تعرف كرة القدم فليس عليك حمل هذا امليكروفون يف 
يدك.” ثم رحل عن املؤمتر الصحفي.

)وكاالت(: استبعد اإلسباين بيب 

جوارديوال، املدير الفني ملانشسرت 

سيتي، إمكانية فوز فريقه 

بالدوري اإلنجليزي املمتاز لكرة 

القدم، نظرا لفارق النقاط الكبري 

مع تشيليس متصدر البطولة.

وجاءت ترصيحات جوارديوال 

هذه يف مؤمتر صحفي عقب 

الفوز عى وست هام يونايتد 

برباعية نظيفة يف الجولة ال�23 

من، لريفع فريق السيتيزنس 

رصيده إىل 46 نقطة يف املركز 

الخامس، بفارق 10 نقاط عن 

تشيليس.

وقال جوارديوال، ردا عى سؤاله 

حول إمكانية منافسة تشيليس 

عى اللقب، “ال أعتقد )يف 

إمكانية اللحاق بتشيليس(. من 

الخطأ التفكري يف تشيليس عندما 

يكون الفارق 10 نقاط. عليك أن 

تفكر يف الفوز باملباريات”.

وأضاف “بدأنا املوسم بشكل 

جيد للغاية، لكننا تراجعنا بعد 

ذلك. يجب تحقيق سلسلة 

انتصارات من أجل التأهل 

للتشامبيونز ليج، واملكافحة 

حتى النهاية”.

وعن مدرب البلوز، اإليطايل 

أنطونيو كونتي، الذي حرض 

مباراة مانشسرت سيتي أمام 
وست هام يونايتد يف ملعب 

“لندن األوليمبي”، قال 
جوارديوال “ال يجب عليه أن 

يقلق بسبب ما شاهده يف 

املباراة. يتفوق علينا بعرش 

نقاط. خسارة الدوري تعتمد 

عى تشيليس”.

وتابع “فقط تشيليس ميكنه 

خسارة البطولة. يجب مشاهدة 

املباريات التي خرسها يف آخر 

16 لقاء. لن يخرسوا 4 أو 5 

مباريات من املتبقية يف املوسم. 

ولكن كل يشء ممكن يف كرة 

القدم. يجب علينا أن نحاول 

الفوز مببارياتنا”.

وأضاف “بعد ذلك سيكون من 

األفضل أن يخرس خصومنا. ال 

نفكر يف أشياء كبرية اآلن، ألن 

الفارق كبري للغاية”.

ديبورتيفو- بيتيس

هامبورغ- ليفركوزن

ميتز- مرسيليا
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الجمعة 3 فبراير

الدوري االسباني

الدوري األلماني

الدوري الفرنسي

الجولة 21

الجولة 19

الجولة 23

توتي يرفض االعتزال
)وكاالت(: رفض فرانشيسكو تويت قائد 

نادي روما اإليطايل التسليم بفكرة 
اعتزاله نهاية املوسم الحايل مع نهاية 

عقده مع ناديه مؤكداً أنه مل يتخذ 
قراره بعد ويحاول االستمتاع بتلك 

األشهر قبل انتهاء املوسم وتفكريه يف 
األمر. وقاد تويت األربعاء روما للدور 
نصف النهايئ من كأس إيطاليا بعد 
إحرازه هدفا يف الوقت القاتل أمام 

تشيزينا يف املباراة التي انتهت بفوز 
الذئاب بنتيجة 2-1.

وقال تويت يف ترصيحات تلفزيونية 
لشبكة )راي(: “الفوز عى تشيزينا كان 
مهاًم للغاية والوصول للدور قبل النهايئ 

يف بطولة الكأس”.
وأضاف تويت: “اآلن ينتظرنا ديريب 

صعب أمام التسيو، وسنحاول أن نرتك 
انطباعاً مميزاً يف تلك البطولة”.



ق�ش���اء وق���ت طوي���ل �أم���ام �شا�ش���ة �لكمبيوتر �أو 

�لتلفزيون، ق���د يكون ممتع���اً ومريحاً يف معظم 

�لأحيان، لك���ن لي�س بعدم���ا ك�شفت در��شة 

حديثة عن �لعالقة بني �جللو�س ل�شاعات 

طويلة من �لنهار وخطر �لإ�شابة مبر�س 

�ل�رسطان.

وقارن �لباحث���ون نتائج در��شتهم 

بنتائ���ج 43 در��ش���ة �أخرى، ث���م �أجمعو� 

عل���ى خال�ش���ة مفاده���ا �أن �لأ�شخا����س 

�لذين مي�شون �شاع���ات �أطول من �ليوم 

وه���م جال�ش���ون ت���زد�د خماط���ر �إ�شاباتهم 

باأن���و�ع حمددة من �ل�رسطان بن�شبة %66 مقارنة 

به���وؤلء �لذي���ن ل ي�شتق���رون يف �أماكنه���م ويتعمدون 

�حلرك���ة با�شتمر�ر. كما �أظهرت �لدر��شة �لتي ن�رسته���ا جملة “�ملعهد �لوطني لل�رسطان 

�لت���امي �لأمريكية” وجود عالق���ة وثيقة بني �جللو�س لوقت طويل و�إ�شابة نحو 70 �ألف 

مري�س باأنو�ع خمتلفة من �ل�رسطان.

 سرطان

 كنز الصحة 

 ل ت�شري معظم �لآلم و�لأوجاع �إلى م�شكلة 
خط���رية، ولكن من �ل����روري �أل تتجاهل 
بع�شها، ��شت�ر �لطبيب �إن كنت تعاين �أياً 

من �لأعر��ض �لتالية:

1 ضعف في الذراعين والساقين:

�لذر�ع���ني،  يف  خ���در  �أو  ب�شع���ف  �شع���رت  �إذ� 

و�ل�شاق���ني، �أو �لوجه، فقد ي�شّكل ه���ذ� �لأمر �إ�شارة 

�إىل �شكت���ة دماغية، خ�شو�ش���اً �إذ� كان �خلدر يف �أحد 

جانبي �جل�شم.

كذل���ك، �إن عجزت عن �حلفاظ عل���ى تو�زنك، �أو 

�شع���رت بدو�ر، �أو و�جه���ت �شعوبة يف �مل�شي، ت�شري 

هذه �لأعر��س �إىل �حتمال تعر�شك ل�شكتة دماغية.

�طل���ب �مل�شاع���دة ب�رسع���ة �إن عج���زت فج���اأة عن 

�لروؤي���ة جي���د�ً، �أو �أُ�شب���ت ب�ش���د�ع �ألي���م، �أو �شعرت 

بت�شو����س �لذه���ن، �أو و�جه���ت �شعوب���ة يف �لكالم �أو 

�لفهم. يذك���ر �لطبيب �ملقيم جاكوب تيتلبوم: “�إن 

�كُت�شف���ت �ل�شكت���ة �لدماغي���ة باكر�ً، فم���ن �ملمكن 

عك�س تاأثري�تها”.

2 ألم الصدر:

عندم���ا تعاين �أمل �ل�شدر، م���ن �لأف�شل �أن تكون 

حري�شاً لئال تندم لحقاً. “من �ل�رسوري �أن يخ�شع �أي 

�أمل يف �ل�شدر، خ�شو�شاً �إذ� تر�فق مع تعرق، و�شغط، 

و�شي���ق نف�س، وغثيان، لتقييم �خت�شا�شي طبي يف 

�حل���ال”، ح�شبما يوؤكد �لدكت���ور �شيلبي �أغارو�ل من 

“�ملجموعة �لطبية �لو�حدة” يف �لعا�شمة و��شنطن.
ي�شّكل �أمل �ل�ش���در �أو �ل�شعور ب�شغط يف �ل�شدر 

�إ�ش���ارة �إىل مر����س �لقل���ب �أو نوب���ة قلبي���ة �أحيان���اً، 

خ�شو�ش���اً �إن كان ينتاب���ك عندما متار����س �جلهد �أو 

تكون ن�شطاً. لكنه ي�شري �أي�شاً �إىل ��شطر�بات �أخرى 

ل دخل لها بالقلب. عل���ى �شبيل �ملثال، رمبا يكون 

عار�ش���اً حلالت خطرية �أخرى، من بينها حتّرك جلطة 

دموية يف �لرئة، وفق تيتلبوم.

�إذ�ً، �إن �شع���رت ب�شي���ق �أو ثقل يف �ل�شدر، ود�م 

�ل�شعور �أكرث من ب�شع دقائق �أو �ختفى ثم عاود 

�لظهور، فاطلب �مل�شاعدة ول حتاول 

�أن تتحمله �إىل �أن يزول.

3 مض��ض وألم في 
الجه��ة الخلفي��ة م��ن 

أسفل الساق:

�أعر��س  �أح���د  �إن���ه 

�لإ�شابة بجلطة دموية 

يف �ل�ش���اق. ُتدعى هذه 

�حلالة �لتخرث �لوريدي 

�لعمي���ق. تظه���ر �أحياناً 

ف���رة  جلو�ش���ك  بع���د 

طويل���ة، خ�شو�شاً �إن كنت 

�أو  ت�شاف���ر م�شاف���ات طويل���ة 

يف  �لبق���اء  وط���ال  مري�ش���اً  كن���ت 

�ل�رسير.

�إذ� كن���ت تعاين فعالً جلطة دموي���ة، ي�شتّد �لأمل 

عندما تقف �أو مت�شي. كذلك تالحظ تورماً يف �ل�شاق، 

ف�ش���اًل عن �أنها حتمر، وتزد�د م�ش�شاً، وت�شبح �أكرث 

�نتفاخاً من �ل�شاق �لأخرى.

م���ن �لطبيع���ي �أن ت�شع���ر ببع����س �مل�ش�س يف 

�ل�شاق���ني بع���د �لتمرن. ولك���ن �إن لحظ���ت �حمر�ر�ً 

و�شع���رت بح���ر�رة يف مو�شع �لت���ورم و�لأمل، فات�شل 

بطبيبك.

4 دم في البول:

لل���دم يف �لبول �أ�شباب ع���دة. �إن لحظت وجوده 

و�شع���رت باأمل �شدي���د يف خا�رستك �أو ظه���رك، فاإنك 

تع���اين عل���ى �لأرج���ح ح�شى �لكل���ى. تتاأل���ف ح�شاة 

�لكلي���ة م���ن بل���ورة �شغ���رية م���ن �لأم���الح و�لأمالح 

�ملعدني���ة تتكّون يف �لكلية وتنتقل عرب �لقناة �لتي 

حتمل �لبول.

ُيخ�شع���ك �لطبيب ل�شورة بالأ�شع���ة �ل�شينية �أو 

�ملوجات ما فوق �ل�شوتية بغية �لتحقق 

م���ن �حل�ش���ى، معتم���د�ً عل���ى 

مقد�ر �شئيل من �لأ�شعة 

بهدف �إعد�د �شور عن 

بنى د�خ���ل �جل�شم. 

�لت�شوي���ر  �أم���ا 

م���ا  باملوج���ات 

�ل�شوتية  فوق 

�ل�شور  فيقّدم 

ه  د عتم���ا با

�ملوجات  عل���ى 

�ل�شوتية.

مي���ّر �أكرب جزء 

من ح�شى �لكلى عرب 

�جل�شم عندما نتبّول. �إل 

�أن هذه �لعملية موؤمل���ة جد�ً. وُي�شطر �لطبيب �أحياناً 

�إىل �إز�لة �حل�شى بو��شطة �جلر�حة.

�أم���ا �إذ� لحظ���ت دماً يف �لب���ول و�نتابت���ك حاجة 

ملح���ة ومتكررة �إىل �لتبول، �أو �زد�دت وترية دخولك 

�حلم���ام، �أو متلكك �شعور بحريق م���وؤمل عند �لتبول، 

فتعاين على �لأرجح عدوى حادة يف �ملثانة �أو �لكلية.

5 الصفير:

م���ن �ل����رسوري معاجل���ة �مل�ش���اكل �لتنف�شية يف 

�حل���ال. �إذ� كن���ت تع���اين �ل�شفري )�شمع���ت �شوت 

�شفري عند �لتنف�س(، فزر �لطبيب.

 “م���ن دون تقييم �رسيع، ت���زد�د عملية �لتنف�س 

�شعوب���ة. ول �ش���ك يف �أن عو�ق���ب ��شط���ر�ب مماثل 

تك���ون كارثي���ة �أن مل ُيقّيم وُيعالج ب�رسع���ة”، ح�شبما 

ي�شدد �أغارو�ل.

رمب���ا يعود هذ� �ل�شفري �إىل �لرب���و، �أو مر�س يف 

�لرئة، �أو ح�شا�شية حادة، �أو �لتعر�س ملو�د كيماوية. 

ي�شتطيع �لطبيب �أن يحّدد �لأ�شباب وطريقة �لعالج. 

على �شبيل �ملثال، �إن كنت تعاين ربو�ً �أرجياً، ير�شم 

متخ�ش����س يف �حل�شا�شيات �أو �أمر��س �لرئة لك خطة 

ت�شاعدك يف �لتحكم يف �ملر�س و�حلد من نوباته.

كذل���ك رمب���ا يع���ود �ل�شف���ري �إىل ذ�ت �لرئة �أو 

�لتهاب �ل�شعب �لهو�ئية. 

6 أفكار انتحارية:

�إن كن���ت ت�شع���ر بالياأ�س و�ل�شي���ق �أو تظّن �أنك 

فقدت كل �شبب ملو��شل���ة �لعي�س، فاطلب �لعون. 

ي�شاع���دك �لتح���دث �إىل �خت�شا�ش���ي يف تخطي هذه 

�لأزم���ة. �ق�شد غرفة �لطو�رئ يف م�شت�شفى �أو عيادة 

عام���ة يف م�شت�شف���ى لالأمر�����س �لنف�شي���ة. وهك���ذ� 

يتح���دث �إليك طبيب �أو �خت�شا�ش���ي طبي، ويحافظ 

على حياتك، وي�شاعدك يف �جتياز �لأوقات �لع�شيبة.

و�لأذن  �لأن���ف  طبي���ب  ق���ال 

و�حلنجرة، ر�ي���ر لينو�س بيك، �إن بحة 

�ل�شوت ت�شتدع���ي ��شت�شارة �لطبيب 

يف ح���ال ��شتمر�ره���ا لأكرث م���ن ثالثة 

�أ�شابيع؛ حيث �إنها تنذر حينئذ مبر�س 

خط���ر، مثل �رسط���ان �حلنج���رة، و�لذي 

ميكن عالج���ه جي���د�ً، �إذ� مت ت�شخي�شه 

مبكر�ً.

و�لأذن  �لأن���ف  طبي���ب  وق���ال 

و�حلنج���رة، مي�شائي���ل دي���غ، �إن بح���ة 

�ل�شوت غالباً ما تكون ظاهرة م�شاحبة 

لنزل���ة �ل���ربد �أو ق���د ترج���ع �إىل �إجهاد 

�لأحبال �ل�شوتي���ة، بعد �لغناء يف حفل 

مو�شيقي مثالً، �أو بعد ت�شجيع �لفريق 

�لريا�ش���ي �ملحب���ب للقل���ب بحما����س 

�شدي���د. وم���ن �مله���م �أي�ش���اً �لتنف�س 

ع���رب �لأنف ولي�س عرب �لفم؛ حيث يتم 

بذلك فلرة �لهو�ء وتدفئته وترطيبه.

خل�شت در��شة حديثة �إىل �أن تناول �لفلفل �لأحمر 

�حل���ار بانتظام يقلل م���ن ن�شبة �لوفي���ات، خا�شة تلك 

�ملرتبطة باأمر��س �لقل���ب و�ل�شكتات �لدماغية، 

مبقد�ر 13%.

ورغ���م �أن �لفلفل �حلار وكذل���ك �لتو�بل 

�حل���ارة مثل �ل���كاري كان���ت ت�شتخ���دم منذ 

عق���ود لعالج �لكثري م���ن �لأمر��س، �إل �أن 

هذه �لدر��شة �لت���ي �أجر�ها باحثون من 

جامعة فريمونت �لأمريكية ركزت على 

فائدته يف خف�س معدل �لوفيات جر�ء 

�لأمر��س �خلطرية.

�لدر��ش���ة  خ���الل  �لباحث���ون  وق���ام 

�لت���ي ن����رست نتائجه���ا �شحيف���ة “ديل���ي 

مي���ل”، بفح����س �لع���اد�ت �لغذ�ئي���ة ل�16 

�أل���ف �أمريكي مت���ت متابعتهم عل���ى مد�ر 23 

عام���اً، تويف خاللها 4946 �شخ�ش���اً، وكان جمموع 

�لوفيات ب���ني �مل�شاركني �لذين تناولو� �لفلفل �حلار 

20.6 % مقارنة ب� 33.6 % لأولئك �لذين مل يتناولو� 
�لأطعمة �حلارة، �أي بفارق 13%.

كم���ا تبني للباحث���ني باإ�رس�ف �لدكت���ور بنجامني 

ليتن���ربج �أن �لأ�شخا�س �لذين تناول���و� �لفلفل �حلار 

ب���دو� �أ�شغ���ر �شناً م���ن نظر�ئهم �لذي���ن مل يعتادو� 

تناوله �شمن نظامهم �لغذ�ئي.

ويعتقد �لباحث���ون �أن م���ادة �لكاب�شي�شني 

وهي �ملك���ون �لرئي�شي للفلف���ل �حلار تلعب 

دور�ً كب���ري�ً يف حماربة �لأمر�����س �ل�رسطانية، 

و�مل�شاعدة يف تخفيف �لوزن.

�شمع �لأذن مفيد كما يوؤكد �لأطباء، حتى �إن �لقدماء منهم 

كان���و� ي�شعونه عل���ى �جل���ر�ح كمرهم مهدئ، يف ح���ني �عتقد 

�آخ���رون �أن مذ�قه يجب �أن ُي�شتخدم كاأد�ة ت�شخي�س، كما كتب 

�أح���د �لأطباء ذ�ت مرة �أن نكهة �حل���الوة فيه ت�شري �إىل �قر�ب 

�لوف���اة. حتى �لي���وم، ما ز�ل �لأطباء يعتربون ه���ذ� �ل�شمع �أهم 

�شابون طبيعي لأنه يحمل خاليا �جللد �مليتة و�ل�شو�ئب بعيد�ً 

عن قنو�ت �ل�شمع. ل متنع �خل�شائ�س �لعجيبة �لتي يتمتع بها 

�شم���ع �لأذن، �أو �ل�شمالخ كما يدعوه �لعلم���اء، �لنا�س من بذل 

جمهود م�شاعف للتخّل�س منه، فال تبدو لهم �أي �أد�ة �أكرث حدة 

من �أن يقحموها يف �أذنهم لتحقيق هذه �لغاية.

�أج���اب �لدكتور ديفيد يون���غ، طبي���ب �أذن و�أنف وحنجرة 

م���ن عيادة �لأذن و�لع���ني يف ما�شات�شو�شت�س، عندما �شئل عن 

�لطر�ئق �لتي يحاول مر�شاه من خاللها �إز�لة �شمع �لأذن: “قل 

كل ما يخطر يف بالك: دبو�س �ل�شعر �أو قلم �لر�شا�س �أو �حلرب، 

حت���ى �إن بع�س عّم���ال �لبناء ي�شتخدم م�شم���ار�ً بلطف. �شمعت 

ب�شتى �لأ�شاليب و�لو�شائل”.

�إن كن���ت تفّك���ر يف تنظي���ف د�خ���ل �أذنك، �ش���و�ء بطريقة 

لطيف���ة �أو غريها، تقّدم لك �لتوجيهات �ملر�َجعة �لتي �أعدتها 

�لأكادميية �لأمريكية لطب �لأذن و�حلنجرة �لن�شية �لتالية: ل 

تقم بذل���ك، ول حتى بالقطن �ملخ�ش�س ل���الأذن، مهما بد� لك 

ناعماً وغري موؤٍذ.

ه���ذه �لن�شيحة لي�ش���ت جديدة. يف �لع���ام 1901، ن�شحت 

�إز�ل���ة �ل�شم���الخ  “عن���د  جمل���ة Medical Brief �ل�شهري���ة: 

�ملر�ك���م، يجب �حلّد من ��شتعم���ال �لأدو�ت قدر �لإمكان لأن 

�مل�شاب���ري، و�ملالقط، و�خلطاطيف توؤدي غالب���اً �إىل �أذى بالغ، 

خ�شو�شاً يف يد �شخ�س غري حمرف”.

وت�شّدد �لن�شائح �لطبية على هذه �لنقطة منذ زمن، حتى 

�أن �لنا����س �شارو� يعلمون �لي���وم �أن من �ملفر�س �أل يقحمو� 

�أي ج�شم غريب يف �أذنهم.

وميكنن���ا ��شتنتاج ذل���ك من �خلجل �لذي يق���ر به مر�شى 

يون���غ باأ�شاليبه���م �لغريب���ة للتخل����س من �شم���ع �لأذن. تكمن 

�مل�شكل���ة يف �أنهم ل يكف���ون عن �أ�شاليبهم ه���ذه رغم علمهم 

بخطورتها.

ت�ش���ري �لتوجيه���ات �جلدي���دة �إىل در��ش���ة بعن���و�ن “ماذ� 

يقح���م �لعامل���ون �ملحرفون يف جمال �ل�شح���ة يف �مل�شت�شفى 

�لتعليم���ي يف جامعة جو�س يف �أذنه���م”، �أظهرت �أن 90 % من 

�لطاق���م �مل�ش���ارك من ه���ذ� �ملرك���ز �لطبي ينظف���ون قنو�ت 

�آذ�نهم باأ�شياء مثل �أعو�د �لثقاب و�لقطن �ملخ�ش�س لالأذن.

 الفلفل.. لعمر مديد بال أمراض

 الرمان 
ذك���رت جملة “فرويندين” �لأملانية، �أن “ثمار �لرمان تعّد مفتاحاً 

لل�شح���ة و�جلم���ال، حيث �إنه���ا غنية مبركب���ات �لنبات 

�لثانوية، �لت���ي ت�شاعد على منو �خلاليا وحتفز 

جتددها، وت�شه���م يف تقوية جهاز �ملناعة، 

و�لتمت���ع بب�رسة جميلة”. كم���ا تزخر ثمار 

�لرم���ان بفيتامينات B و�حلديد، وهي 

عنا�رس تتمتع باأهمية كبرية لبناء �لدم.

من ناحية �أخ���رى، �أ�شارت �ملجلة 

�ملعني���ة بال�شح���ة و�جلم���ال �إىل �أن���ه 

�لرم���ان  ثم���ار  �إىل  �لتع���رف  “ميك���ن 
�لطازج���ة، من خ���الل �لق����رسة ذ�ت �للون 

�ل�شاط���ع و�لالم���ع، �لتي ل تتج���ه �إىل �لد�خل 

عن���د �ل�شغ���ط عليه���ا”. ويف درجة ح���ر�رة �لغرفة 

ميكن �لحتفاظ بثمار �لرمان ملدة �أ�شبوعني �إىل ثالثة �أ�شابيع، يف حني ميكن �لحتفاظ 

به���ا لأ�شهر ع���دة يف درج �خل�رس�و�ت بالثالجة، ف�ش���اًل عن �إمكانية جتمي���د ثمار �لرمان 

لالحتفاظ بها طازجة، ملا ي�شل �إىل �شتة �أ�شهر.

�أك���د �ل�شليب �لأخ�رس �لأملاين �أن �لألياف 

�لغذ�ئية تعد كنز�ً ثميناً للتمتع بال�شحة 

و�لر�شاقة، حيث �إنها ت�شهم يف تن�شيط 

وتنظي���م حركة �لأمع���اء، وتعمل على 

م���ن  �مُلغذي���ة  �مل���و�د  �مت�شا����س 

�لطعام. كم���ا متالأ �لألي���اف �ملعدة 

فتمن���ح �لإن�ش���ان �ل�شع���ور بال�شبع، 

ما ي�شاع���د يف �حلفاظ على �لر�شاقة. 

وبالإ�شاف���ة �إىل ذلك ت�شه���م �لألياف 

�لغذ�ئي���ة يف خف�س ن�شب���ة �لكول�شرول 

وت�شاع���د عل���ى �لتحك���م يف ن�شب���ة �ل�شكر يف 

�ل���دم، عالوة على �أنها تعم���ل على ربط �ملو�د غري 

�ملرغ���وب يف وجوده���ا باجلهاز �له�شم���ي وت�رسيفها مع �لرب�ز ب�ش���كل �رسيع من ناحية 

�أخ���رى. وللتمت���ع بالفو�ئد �ل�شحية لالألياف �لغذ�ئية، يو�ش���ى بتناول كمية ل تقل عن 

30 غر�م���اً منها يومياً. وياأتي على ر�أ�س �لأطعمة �لغنية بالألياف �لغذ�ئية كل من بذر 
�لكتان ونخالة �لقمح، �إذ يحتوي كل 100 غر�م منهما على 36 �أو 43 غر�ماً من �لألياف 

�لغذ�ئية.

 دع شمع أذنيك وشأنه!

    وج���دت در��شة طبي���ة حديثة �أن حبوب منع �حلمل ل تقل���ل من �لرغبة �جلن�شية 

ل���دى �ملر�أة، على �لرغم من �لعتقاد �ل�شائع �لذي يعترب �نها تخفف من رغبة �ملر�أة 

�جلن�شية.

تقل���ق �لعدي���د م���ن �لن�شاء م���ن �نخفا����س �لد�فع �جلن�ش���ي لديهن عن���د �لبدء 

با�شتخد�م حبوب منع �حلمل، لكن �لأبحاث �جلديدة ك�شفت �لعك�س.
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�إعد�د: طارق �لبحار

 استمرار البحة 3 أسابيع مؤشر خطرالسر!

 6 أعراض... ال تتجاهلها!
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 ≥aGôŸG ºgG øe GóMGh ó©j …òdG

 á«dÉ¨dG Éæàjƒc ‘ ÉgRÉ‚EG ” »àdG

 É«aÉ≤Kh ÉjQÉ°†M É```ª∏©e í```Ñ°UCGh

 .á≤£æŸG ‘ É«¡«aôJh É```«MÉ«°Sh

 ¥ÓWEG ºà«°S ¬```fG ¿Éªã©dG ô```cPh

 á«FÉªæ«°ùdG ¢Vhô©dG øe áYƒª›

 á¡LƒŸGh ¿ÉLô¡ŸG ¢```ûeÉg ⋲∏Y

 É```î«°SôJ  ,π```Ø£dGh  á```∏FÉ©∏d

 ¿ÉLô¡ŸG º«bh ±GógC’ Gõjõ©Jh

 á«YÉªàL’G π```FÉ°SôdG Ëó```≤J ‘

 ¿ƒ```μà°Sh  á```aOÉ¡dG  á```«aÉ≤ãdGh

 äÉ```«dÉ©ØdGh  ¢```Vhô©dG  √ò```g

 ™bƒe Ö°ùëH ™«ª÷G ΩÉeCG áMƒàØe

.ÊhÎμd’G Iójô÷G

 IQhó```dG  ¿G  ¿É```ªã©dG  Ú```Hh

 ó```©j …ò```dG ¿É```Lô¡ª∏d á```«fÉãdG

 ¿ƒμà°S “á```«ŸÉ©dG ⋲∏Y á```HGƒH”
 ¿CG ¤G GÒ```°ûe ,á«FGhôdG ΩÓ```aCÓd

 ¿É```Lô¡ŸG á```eÉbE’ äGÒ```°†ëàdG

 È```ª°ùjO ™```∏£e ò```æe â```≤∏£fG

 ó```jó©dG  ≥```«≤–  ”h  »```°VÉŸG

 ó```«©°U  ⋲```∏Y  äGRÉ```‚’G  ø```e

 π«μ°ûJh äÉcQÉ```°ûŸG ∫É```Ñ≤à°SG

 äGƒYódG  á```«LƒJh º«μëàdG  áæ÷

 äÉ«°üî°ûdG ºgG øe õ«ªàe Oó©d

 Oó```Y  É```¡æ«H  ø```e  á```«FÉªæ«°ùdG

 á«Hô©dG É```ªæ«°ùdG Ωƒ```‚ øe RQÉH

 ÚLôîŸG ø```e Oó```©d á```aÉ°V’ÉH

 OÉ```≤f º```gG É```°†jCGh Ú```éàæŸGh

 ¿ƒ∏ãÁ øjòdGh á«ŸÉ©dG Éªæ«°ùdG

 á©°SGh á«ŸÉY äÉYƒÑ£eh ÉØë°U

.QÉ°ûàf’G

250 فيلًما في ”الكويت السينمائي“ 
يقام بمركز جابر الثقافي... العثمان:

BUZZ 
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 •¿Éªã©dG ˆGóÑY

QÉëÑdG ¥QÉW

…Òé◊G ∫ƒ°SQ :ôjƒ°üJ
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 ‘ ∂à©ª°S ¬```jƒ°ûJ º¡°†©H ∫hÉëj

kGQòM øμa πª©dG

 ∂jöûdG ÚHh ∂æ«H á```bÓ©dG ‘ ôJƒJ

ºFÉ°ûàe ∂fC’

 »ë°üdG ΩÉ©£dG ⋲∏Y õ```côJ ¿CG ∫hÉM

äGhö†ÿGh ¬cGƒØdGh

 k É«∏c ¿õ◊G AGƒLCG øY ó©àÑJ ¿CG ∫hÉM

 øμeCG GPEG

 ‘ ∂```∏NO ™```e ¿RGƒ```àJ ’ äÉ```≤ØædG

Ö©°U Gògh ,πª©dG

 ™e á∏μ°ûe á```dhÉ£dG ⋲```∏Y ™°†J ó```b

 á¡LGƒŸG ∂æe Ö∏£àJ ∂jöûdG

 ¿ƒμj ób ájó∏L Iô```Ø£H â```Ñ°UCG GPEG

 QÉ◊G ñÉæŸG ÖÑ°ùdG

 ’ âfCÉa á≤«≤◊ÉH ∂jöûdG ¬LGh

¬æY OÉ©àH’G ™«£à°ùJ

 ∂`̀à`̀°`̀VÉ`̀jQ  á``̀°``̀SQÉ``̀‡ ‘ ô`̀ª`̀ à`̀ °`̀SG

 Ö©∏J ¿CG ∫hÉMh á∏°†ØŸG

 ∂```àMôa  ∂```fƒcQÉ°ûj  AÓ```eõdG  ´O

äÉÑ°SÉæŸG ióMEÉH

 ∂°UôMh ∑ô¡°S áé«àf íLÉf ´hö```ûe

 Iƒ£N πc ⋲∏Y

 ¿CG ø```e Ì```cCG ∂```H ∂```jöûdG ΩÉ```ªàgG

∂d »ë°†j ƒ¡a ,∞°Uƒj

الحمل:

األسد:

القوس:

الجوزاء:

الميزان:

الدلو: 

الحوت:

الثور: 

العذراء: 

الجدي:

السرطان:

العقرب: 

)) )) ))

”الدار الصغيرة“ تقيم حفلها السنوي اليوم”الدار الصغيرة“ تقيم حفلها السنوي اليوم
تكرم مدير التلفزيون تكرم مدير التلفزيون 

 á«Ñ©°ûdG ¿ƒæØ∏d IÒ```¨°üdG QGódG º«≤J

 ≥aGƒŸG á```©ª÷G Ωƒ```«dG »```böûdG ´É```aôdÉH

 ‘ öûY …OÉ```◊G …ƒæ°ùdG É```¡∏ØM ô```jGÈa 3
 ⋲∏Y ÉjôLh ,Ò```î°üdÉH “¿õ«°S Qƒa” º```«fl

 ´GóHE’G Rƒ```eQh ÚfÉæØdG Ëô```μJ ‘ IOÉ```©dG

 Ωôμà°S …ƒæ°ùdG ™ªéàdG Gò```g ‘ øjôëÑdG ‘

 ∞°Sƒj øjôëÑdG ¿ƒjõØ∏J ôjóe øe πc QGódG

 Éªc ,á©ªL ó```ªMCG ¿ÉæØdGh π```«YÉª°SEG ó```ªfi

 ábôa øe ∫É```ØLƒH Üƒ≤©j ¿ÉæØdG í```æª«°S

 øH óªfi Iõ```FÉL á```«Ñ©°ûdG ¿ƒ```æØ∏d ‹Ó```b

 πØ◊G π∏îàj ±ƒ```°Sh ,ï«°ûdG ∞```«£∏dGóÑY

 .áYƒæe á«Ñ©°T á«FÉæZ äGô≤a

 ∫É```b “OÓ```ÑdG” ````d ¢```UÉN í```jöüJ ‘h

 QGódG” IQGOEG ¢ù∏› ƒ°†Y ï«°ûdG óªM ¿ÉæØdG

 ÚYóÑŸG Ú```fÉæØdG ËôμJ ¿EG “IÒ```¨°üdG

 ¬«∏Y Ò°ùJ è```¡f ƒg áMÉ°ùdG ‘ ø```jôKDƒŸGh

 ⋲∏Y á¶aÉëŸÉa ,π```jƒW â```bh ò```æe QGó```dG

 ‘ áÑ©°U á```ª¡e âëÑ°UCG á«Ñ©°ûdG ¿ƒ```æØdG

 Éææμdh ±hô¶dG ±ÓàNGh IÉ«◊G ´QÉ```°ùJ πX

 ¬Lh ⋲∏Y “IÒ¨°üdG QGódG” ‘h ø```jôëÑdG ‘

 á¶aÉëŸG ⋲```∏Y øjógÉL πª©f ¢```Uƒ°üÿG

 ºYódG Ëó≤Jh á«Ñ©°ûdG Éæfƒæah ÉæKGôJ ⋲∏Y

 ∂```∏àH º```à¡ŸG ÜÉ```Ñ°ûdG πμ```d Ió```fÉ°ùŸGh

 .“¿ƒæØdG

 π```Ø◊G  π```∏îà«°S”  ï```«°ûdG  ±É```°VCGh

 “Ö◊G ¥O” á```°übQ π```ãe á```«Ñ©°T äGô```≤a

 ,…Qƒ°TÉ©dG øah ,´É```aôdG á≤£æÃ IÒ¡°ûdG

 å«M ,á«Ñ©°ûdG ¿ƒ```æØdG ∞```∏àflh ,√ƒ«∏dGh

 »àdG ¿ƒæØdG ∞```∏àfl QGódG ÜÉÑ°T Ωó```≤«°S

 ⋲æ“h ,öVÉ◊G Qƒ```¡ª÷G ∂°T ÓH Ö```é©à°S

 ÒÑμdG »Ñ©°ûdG πØ◊G Gòg ¿ƒμj ¿CG ï```«°ûdG

.“Iójó÷G áæ°ù∏d ÒN á–Éa ƒg

 •óªfi ∞°Sƒj

 •…ƒæ°ùdG QGódG πØM øe

 •…ÒLƒH øªMôdGóÑY •á«MöùŸG Î°SƒH

 ¿Gƒæ©H π«≤Y QOÉ≤dGóÑY »```FGhôdGh ¢UÉ≤∏d IójóL ¢Uƒ°üf öûædGh á```aÉ≤ã∏d QÉμaCG QGO øY kÉÑjôb Qó```°üj

.2017 ôjGÈa ô¡°T ∫ÓN á«∏ëŸG äÉÑàμŸG ‘ ôaGƒàJ ¿G ™bƒàŸG øeh (Qƒ∏ÑdG á∏«d)

 ∫ÉªYCG IóY ¬d äQó°U å«M è```«∏ÿGh øjôëÑdG ‘ á«KGó◊G áHôéàdG OGhQ π«L ø```e π«≤Y QOÉ≤dGóÑY ó```©jh

 òæe á«YGóHE’G ¬dÉªYCG öûf øY πjƒW ∞bƒJ ó©H π«≤Y `d Iójó÷G ¢Uƒ°üædG »```JCÉJ  .OôØàdGh IôjÉ¨ŸÉH äõ```«“

 .(»JóFÉe ⋲∏Y kÉÑFP öûY ÉæKG) ¿GƒæY πª– ¿Éà°üb øe áYƒª› Qó°UCG å«M ,2006 ΩÉ©dG

 AGƒLC’G ∂∏J ,™æàªŸG π¡°ùdG Üƒ∏°SCG ‘ á«ÑFGô¨dÉH áeƒ°SƒŸG ¬FGƒLCG øY kGÒãc ¢Uƒ°üædG √òg ∞∏àîJ ’h

.∫ƒeCÉŸGh ≥£æŸG ó°V áØcÉæe øe ôWÉÿG ¬H ¢ùé¡j Ée πc øY ádAÉ°ùŸGh ∫GDƒ°ù∏d k É©aO Éæ©aóJ Ée k ÉÑdÉZ »àdG

 óªfi QƒàcódG á```ªLôJ øe ájõ«∏‚EÓd Ú```àªLÎe ÚàjGhQ k É```°†jG ÖJÉμ∏d Qó```°ü«°S ¬fCG ô```còdÉH ô```jó÷G

.ô¡°ûdG Gòg øe ≥M’ âbh ‘ ÜÉàμdGh AÉHOC’G IöSCG ™e ácÎ°ûŸG QGódG äGQGó°UEG øª°V »YGõÿG

 ∞°üf ‘ ÖjôZ A»°ûH ô©°TCG É```fCGh »eƒf øe oäƒë°U …QOCG ’ ô¡°T hCG øjô¡°T πÑb” :á```YƒªéŸG AGƒLCG ø```e

 …Éæ«Yh ,º∏μJCG É```eóæY Úª«dG á```«MÉf ±ôëæj »¡Lh IBGô```ŸG ‘ oâjCGQ ÚM ’EG ¬```ÑàfCG ⁄ »ææμd ,ö```ùjC’G »```¡Lh

 π∏°ûdÉH lÜÉ°üe »æfG ∫Éb Ö«Ñ£dG ¿CG º¡ŸG ,Éª¡«a â∏NO ájPDƒe Iô©°T ¿CG ƒd Éªc ,∑Éæg ¤EG Éæg øe ¿ÉcôëàJ

.“™HÉ°ùdG Ö°ü©dG ƒg Ée ±ôYCG ’ ÉfCGh ,™HÉ°ùdG Ö°ü©dG ‘

”ليلة البلور“ جديد عبدالقادر”ليلة البلور“ جديد عبدالقادر

tariq_albahhar

 مســرح البيــادر يقـــدم 
”الحقـــائـب“

 ¢ù«ªÿG Ωƒ```j QOÉ«ÑdG ìö```ùe ¢Vô©j

 øjôëÑdG ádÉ°U ⋲```∏Y ôjGÈa 16 ≥```aGƒŸG

 ∞«dCÉJ øe “Ö```FÉ≤◊G” á«Möùe á```«aÉ≤ãdG

 ø```ªMôdGóÑY êGô```NEGh  ô```HÉL  á```ª©f  QÉ```ªY

 ø°ùM óªfih ô≤°U óªfi π«ã“h …ÒLƒH

 ⋲≤«°SƒŸGh ,ôª◊G ˆGó```ÑYh …QõdG ó¡ah

 ø°ùM »∏©d ¢```ùμaGô÷Gh ÊGRÉb ∞```°Sƒ«d

 IAÉ°VEGh º°SÉb õjõ©dGóÑY AÉjRC’Gh …ÒLƒH

 á≤jó°U á```fÉæØdG êÉ«μeh …ô```μÑdG ˆGóÑY

 ¿É```°†eQ  Qƒ```μjódG  ò```«ØæJh  …QÉ```°üfC’G

.Qƒ¡ªé∏d ÊÉ› ∫ƒNódG ¿ƒμ«°Sh ∞°Sƒj

 É¡eób á«Möùe ô```NBG ¿CG ôcòdÉH Qó```éj

 “77 ±É£àNG” á```«Möùe âfÉc “QOÉ```«ÑdG”
 êGôNEGh ô```≤°üdG ∫ÉªL ¿É```æØdG ∞«dCÉJ ø```e

 ¿É```Lô¡e ‘ ∑QÉ```°T É```ªc ,ô```gƒL ∫OÉ```Y

 ƒgh ‐ πØ£dG ìöùŸ ‹hódG “¢ù«dƒHÉ«f”
 øWƒdG ‘ ÉgÈcCGh äÉ```fÉLô¡ŸG ¥ôYCG øe

 Ö©∏J ∫Éμ°TC’G) á«MöùÃ ∂dPh ‐ »Hô©dG

 ¿ÉæØdG êGô```NEGh ∞```«dCÉJ øe »```gh ,(»©e

.º°SÉL óªMCG

 • øjOÉf áfÉæØdG äöTÉH 

 ôjƒ°üJ ÉÑjôb º«‚ Ö«°ùf

 ¿Gƒæ©H ójóL »eGQO π°ù∏°ùe

 ¬°VôY Qô≤ŸG øeh ,áÑ«¡dG

.πÑ≤ŸG ¿É°†eQ ô¡°T ‘
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 ”لمحات في
 التصوير الياباني“

 á```̀μ∏‡ ió```̀d  á```̀«fÉHÉ«dG IQÉ```̀Ø°ùdG º```̀¶æJ

 áaÉ≤ã∏d øjôëÑdG á```̀Ä«g ™e ¿hÉ```̀©àdÉH øjôëÑdG

 ‹hódG ¢Vô©ŸG ¿ÉHÉ«dG á°ù°SDƒe ºYóHh QÉKB’Gh

 ‘Gô```̀ZƒJƒØdG ô```̀jƒ°üàdG ‘ äÉ```̀ëŸ” π```̀≤æàŸG

 “öVÉ◊G ¤EG 1970 á```̀æ°S øe öUÉ©ŸG ÊÉ```̀HÉ«dG

 Ωƒj AÉ°ùe øe 7 áYÉ°ùdG ΩÉ```̀“ ‘ íààØj …òdGh

 áYÉb ‘ 2017 ôjGÈa 5 ≥aGƒŸG πÑ≤ŸG ó```̀MC’G

.»æWƒdG øjôëÑdG ∞ëàe ⋲æÑÃ ¿ƒæØdG

 4  ¤EG  ⋲```̀àM ó```̀àªŸG ¢```̀Vô©ŸG ∫hÉ```̀æàjh

 áYƒæàŸG á«aGôZƒJƒØdG Ö«dÉ°SC’G 2017 ¢SQÉe

 ⋲àMh äÉæ«©Ñ°ùdG ò```̀æe ¿ÉHÉ«dG ‘ äRô```̀H »àdG

 IQƒ°U 76 `d ¬°VôY ∫ÓN øe ∂dPh ,Ωƒ«dG Gò```̀g

.ÉfÉæa 23 ácQÉ°ûÃ

 õ```̀côj ,Ú```̀ª°ùb ¤EG  ¢```̀Vô©ŸG º```̀°ù≤æjh

 ¿GƒæY â– º¡YƒæàH ™ªàéŸG OGôaCG ⋲∏Y ∫hC’G

 ¢Vô©«a ÊÉ```̀ãdG º°ù≤dG É```̀eCG “Ò¨àe ™```̀ªà›”
 ó```̀gÉ°ûe »```̀cÉ– “IÒ```̀¨àe á```̀«©«ÑW ô```̀XÉæe”
 Gòg ¿CG ô```̀còj .»```̀MGƒ°†dGh ¿ó```̀ŸGh á```̀©«Ñ£dG

 ìöùe ¿É```̀°†àMG ™e ø```̀eGõàdÉH ΩÉ```̀≤j ¢```̀Vô©ŸG

 …ƒæ°ùdG ø```̀jôëÑdG ¢```̀Vô©Ÿ »æWƒdG ø```̀jôëÑdG

 17 ⋲àM ôªà°ùj …òdGh 43 á«∏«μ°ûàdG ¿ƒ```̀æØ∏d

 ¿ÉæØdG ¢```̀Vô©e ¤EG á```̀aÉ°VE’ÉH ,2017 ¢```̀SQÉe

 óàªŸGh “QGƒM ’ ...É kªªμe” ƒLÉM ΩGô¡H »ŸÉ©dG

.¿ƒæØdG õcôÃ πÑ≤ŸG ôjGÈa 19 ⋲àM

äÉaÉ°ùe Qôfi 

óLÉŸG áeÉ°SCG 



IQGOE’G ¢ù∏› ¢ù«FQ á∏©°ûdG »ÑædGóÑYôjôëàdG ¢ù«FQ …OôŸG ¢ùfDƒeôjôëàdG ôjóe ΩÉªg øÁCG
abdulnabi.alshoala@albiladpress.commoanes.almardi@albiladpress.comayman.hamam@albiladpress.com

 ™jRƒàdGh öûædGh áaÉë°ü∏d OÓÑdG QGO øY Qó°üJ
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الفجر: 05:00
الظهر: 11:52 
العصر: 02:59

المغرب: 05:22
العشاء: 06:52

¥Qh áÑ©d ‘ ¿É°ùfE’G ≈∏Y ôJƒ«Ñªμ∏d »îjQÉJ QÉ°üàfG
 ⋲∏Y ôJƒ«ÑªμdG Ö∏¨J É```eó©H ,∑Qƒjƒ«f áj’h ‘ É«îjQÉJ GRÉ```‚EG »YÉæ°üdG AÉcòdG Rô```MCG

 É¡«a ¥ƒØàj áÑ©d ôNBG »gh ,“ôcƒÑdG” áÑ©°üdGh á©FÉ°ûdG ¥QƒdG áÑ©d ‘ ¤hC’G Iôª∏d ¿É°ùfE’G

.ádB’G ⋲∏Y …öûÑdG π≤©dG

 ¢UGôbCG “¿ƒ∏«e »¨«fQÉc” á©eÉL ¬àªª```°U …òdG ÊhÎμdE’G “¢SƒJGÈ«d” èeÉfôH ™ªLh

 ádƒ£H øª°V ,⁄É©dG ‘ ôcƒÑdG »ÑY’ ô¡eCG øe á©HQCG ΩÉeCG ,Q’hO ¿ƒ```«∏e 1.7 øe ÌcCÉH Ö```©d

 øjó≤©dÉH öûÑdG ⋲∏Y »```YÉæ°üdG AÉcòdG RÉah .É«ØdOÓ«a áæjóe ‘ ,É```eƒj 20 äôªà°SG ô```cƒH

 QÉ°üàfG á«ªgCG øμd ,ÉªgÒZh áÁó≤dG “ƒL” áÑ©d ‘ GôNDƒe öüàfGh ,„ô£°ûdG ‘ Ú```«°VÉŸG

 ,…öûÑdG ∑ƒ∏°ùdÉH DƒÑæàdG áHƒ©°Uh á°übÉædG äÉ```eƒ∏©ŸG ⋲∏Y áÑ©∏dG OÉªàYG ‘ øªμj ô```cƒÑdG

 ôJƒ«ÑªμdG Ωƒ```∏Y PÉà°SCG ,⁄ƒgófÉ°S ¢```SÉeƒJ ≥∏Yh .ä’B’G ⋲```∏Y á«°üY â∏X ó≤a ∂```dòdh

 áLQO ⋲∏Y ∫ƒ°üë∏d ⋲```©°ùj ÖdÉW ƒgh ¿hGôH Ωƒ```YÉf ™e ¢SƒJGÈ«d ºª°U …ò```dG á```©eÉ÷ÉH

 Aƒ°V ‘ »é«JGÎ°S’G êÉàæà°S’G ⋲∏Y »YÉæ°üdG AÉcòdG äGQób π°†aCG äRhÉ```Œ” √GQƒàcódG

 ábôØàe AÉëfCG ‘ äÉcö```T RƒØdG ™```é°Th .“öûÑdG π°†aCG ó```æY É¡à∏«ãe á```°übÉædG äÉ```eƒ∏©ŸG

 â∏≤f Ée ≥ah ,äÓμ°ûŸG π```M π«Ñ°S ‘ ¢SƒJGÈ«d ΩÉ¶f ⋲∏Y ∫ƒ°üë∏d »```©°ù∏d ⁄É©dG ø```e

 äÉeƒ∏©ŸG ¬«a ¿ƒμJ ∞bƒe …CG ‘ ¬eGóîà°SG øμÁ ¢SƒJGÈ«d ¿CG” ⁄ƒgófÉ°S ôcPh .RÎjhQ

 êÓ©dGh ÊhÎμdE’G øeC’Gh ájôμ°ù©dG á«é«JGÎ°S’Gh ∫ÉªYC’G äÉ°VhÉØe ∂dP ‘ ÉÃ ,á°übÉf

.“»Ñ£dG

ójóL ΩƒÑdCÉH 100 `dG á©ª°ûdG ÅØ£J “äGƒ≤dG ábƒ°û©e”

»`````Hô©dG è```«∏ÿG á```≤£æe ≈```∏Y Ö``¡J Oô``H á``Lƒe
 ájƒ÷G OÉ```°UQCÓd »æWƒdG õ```côŸG ∫Éb

 GQÉ£eCG ¿EG ,¢```ù«ªÿG ,äGQÉeE’G ‘ ∫R’õ```dGh

 ,ádhódG ≥```WÉæe ¢†©H ‘ π£¡à°S á```Ø«ØN

 ¿CG ájOƒ©°ùdG OÉ```°UQC’G áÄ«g äô```cP Éª«a

 Iójó°T á«FGƒg á∏àμH ôKCÉàà°S áμ∏ªŸG AGƒLCG

.πÑ≤ŸG óMC’G ⋲àMh Ωƒ«dG øe kGAóH IOhÈdG

 á≤£æŸG ¿EÉa ,á«JGQÉeE’G áÄ«¡dG Ö°ùëHh

 á°UÉN á```bôØàe QÉ```£eCG ∫ƒ£g ó```¡°ûJ ó```b

 »eƒj ,á«dÉª°ûdG ≥```WÉæŸGh πMGƒ°ùdG ⋲```∏Y

.á©ª÷Gh ¢ù«ªÿG

 Ióªéàe QÉ```£eCG π£¡J ¿CG ó```©Ñà°ùJ ⁄h

 ™```e  IGRGƒ```e  ,á```«∏Ñ÷G  äÉ```©ØJôŸG  ⋲```∏Y

 π°üJ IQGô◊G äÉ```LQO ‘ ®ƒë∏e ¢```VÉØîfG

.á«∏Ñ÷G äÉ©ØJôŸG ⋲∏Y ôØ°U øe πbCG ¤EG

 á«HôZ á«dÉª°T ìÉ```jQ Ö¡J ¿CG Ö```≤Jôjh

 ,áHôJC’Gh ∫É```eô∏d IÒ```ãe ájƒb ¤EG á```£°ûf

 ójó°T ¤EG É```Hô£°†e ô```ëÑdG ¿ƒμ«°S É```ª«a

 AÉÑfCG á```dÉch â```∏≤f É```e ≥```ah ,ÜGô```£°V’G

.“ΩGh” äGQÉeE’G

 á```eÉ©dG á```Ä«¡dG äOQhCG ,É```¡à«MÉf ø```e

 ,á```jOƒ©°ùdG ‘ á```Ä«ÑdG á```jÉªMh OÉ```°UQCÓd

 Ée ™LGÎà°S iô```¨°üdG IQGô```◊G äÉ```LQO ¿CG

 ∫Éª°T ‘ á```jƒÄe äÉ```LQO ‐6 ¤EG ‐3 Ú```H

.áμ∏ªŸG

 ádhO πc ‘ OÉ```°UQC’G É```àÄ«g â```°UhCGh

 »NƒJ ¤EG ¿Éμ```°ùdG ,á```jOƒ©°ùdGh äGQÉ```eE’G

 √ó```¡°û«°S …ò```dG Ò```¨àdG π```X ‘ ,Qò```◊G

 .¢ù≤£dG

 á«ØN Ωƒª°S ..ôjò–
á©jô°ùdG äÉÑLƒdG áØ∏ZCG ‘

 äÉÑLƒ∏d á```«ë°üdG QGö```VC’G ¿CG hó```Ñj

 πH ,¬JGP ΩÉ```©£dG ⋲∏Y öüà≤J ’ á```©jöùdG

 ∞°ûc PEG ,äÉ```ÑLƒdG √òg áØ∏ZCG ¤EG ó```à“

 OGƒe ⋲∏Y …ƒà– É¡fCG øY ¿ƒ«cÒeCG AÉª∏Y

 ‘ ∞©°Vh ¿ÉWöùdG ¤EG …ODƒ```J ób ,áeÉ°S

.áHƒ°üÿG

 ¿ƒãMÉH ÉgóYCG áãjóM á°SGQO äô¡XCGh

 ,IóëàŸG äÉj’ƒdG »HôZ GOÉØ«f á```j’h øe

 ∂dòch á«bQƒdG ¢ShDƒμdGh ≥```jOÉæ°üdG ¿CG

 ∞dh π≤f ‘ É¡©«ªL á```eóîà°ùŸG ,¥QƒdG

.IQÉ°V OGƒe …ƒà– áª©WC’G

 ábQh 400 ø```e áæ«Y ¿ƒãMÉÑdG π```∏Mh

 Éª©£e 27 É```¡eóîà°ùj Iƒ```ÑYh ¥hóæ°Uh

 ,OÓÑdG AÉ```ëfCG ™«ªL ‘ á```©jöùdG äÉ```ÑLƒ∏d

 äGƒÑ©dG ∞°üf øe Üô≤j Ée É```¡fCG GhóLƒa

 ∞```∏d  Ωó```îà°ùŸG  ¥Qƒ```dG  ø```e  %  20h

.áeÉ°S OGƒe É¡H ôFÉ£°ûdG

 á```«μ«°ùμŸG  á```ª©WC’G  â```fÉch

 √ò¡d É°Vô©J Ì```cC’G õ```ÑÿGh äÉ```jƒ∏◊Gh

 »àdG á°SGQódG Ö```°ùëH ,áeÉ°ùdG äÉ```ÑcôŸG

 É```«LƒdƒæμàdGh Ωƒ```∏©∏d á```jQhO ‘ äö```ûf

 Ée ≥```ah ,Ió```ëàŸG äÉ```j’ƒdG ‘ á```«Ä«ÑdG

 .á«fÉ£jÈdG “π«e »∏jO” áØ«ë°U äô```cP

 ,“≥∏≤e” ¬fCÉH ôeC’G Gòg ¿ƒãMÉÑdG ∞```°Uhh

 ∫ÉØWCG áKÓK πc ÚH øe ÓØW ¿CG É```ª«°S’

 ≥ah ,É«eƒj á```©jöùdG äÉÑLƒdG ¿ƒ```dhÉæàj

 ⋲∏Y Iô```£«°ùdG õ```cGôe äÉfÉ«H Ò```°ûJ É```e

.OÓÑdG ‘ É¡æe ájÉbƒdGh ¢VGôeC’G

 á∏FÉg áeGôZ ..É«fÉŸCG
∫õæŸG áaô°ûH ÚNóà∏d

 á«fÉŸC’G áª°UÉ©dG ‘ ¢```û«©J ICGôeG ¬LGƒJ

 áeGôZ ™aO hCG ,ô```¡°TCG 6 øé°ùdG á```Hƒ≤Y ÚdôH

 ÚNóàdÉH âeÉb ∫ÉM ,Q’hO ∞```dCG 270 ÉgQób

.AÉ°ùe áæeÉãdG áYÉ°ùdG ó©H É¡dõæe áaöT ⋲∏Y

 òæe ÚdôH ‘ É¡à≤°T ‘ ,±EG ÉJhCG ,¢û«©Jh

 ÚNóJ IOÉ```Y É¡jód ¿CG hó```Ñjh ,2008 ΩÉ```©dG

 ¤EG iOCG É‡ ,É¡dõæe áaöT ⋲```∏Y AÉ°ùe ôFÉé°ùdG

 »àdG π«°SQÉe â```©aQh .É```¡fGÒL óMCG êÉ```YõfG

 ÖÑ°ùH ;á«FÉ°†b iƒYO ,ÉJhCG á≤°T ¥ƒa ¢û«©J

 .É¡à≤°T ¤EG á```éYõŸG ¿É```NódG áëFGQ ∫ƒ```°Uh

 øe IÒÑc á«ªc QÉ```°ûàfG ⋲∏Y iƒμ°ûdG ¢```üæJh

 ÜƒÑg ÖÑ°ùH ;π«°SQÉe ∫õæe ‘ ôFÉé°ùdG ¿ÉNO

 á«fÉŸC’G áØ«ë°ü∏d É≤ah ,IOÉY á«Hô¨dG ìÉjôdG

 ‘ á«Fõ÷G áªμëŸG ò```NCÉJ ⁄ ,∂dP ™```eh .B.Z
 ÉªμM É¡«∏Y â```°Vôah ,ÉJhCG ∫Gƒ```bCÉH ÆÈæà°ûj

 É¡à≤°T áaöT ⋲∏Y ÚNóàdG øe É¡©æÃ »°†≤j

 á°SOÉ°ùdG ⋲```àMh AÉ```°ùe áæeÉãdG á```YÉ°ùdG Ú```H

 ¬LGƒà°S ,º```μ◊G ≥```Ñ£oJ ⁄ ∫É```M ‘h  .É```MÉÑ°U

 á«dÉe áeGôZ ¢```VôØH »°†≤J á«°SÉb äÉ```Hƒ≤Y

.ô¡°TCG 6 Ióe øé°ùdG hCG ,Q’hO ∞dCG 270 ÉgQób

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

 á«fÉ£jÈdG  á«æ¨ŸG  πØà–

 áÄŸG É```gOÓ«e ó```«©H Úd GÒ```a

 ΩƒÑdCG QGó```°UEÉH π```Ñ≤ŸG ô```¡°ûdG

 É¡d á```«μ«°SÓc äÉ```«æZCG º```°†j

 π°üj ø```e ∫hCG É¡∏©éj ó```b É```‡

 ‘ á«≤«°SƒŸG äÉeƒÑdC’G ºFGƒ≤d

.áÄŸG ôªY ‘ É«fÉ£jôH

 »```àdG  á```«æ¨ŸG Qó```°üà°Sh

 Úd GÒa) ¿Gƒæ©H É```¡eƒÑdCG “äGƒ≤dG ábƒ°û©e” hCG (äQÉ```¡àjƒ°S úSQƒa) º```°SG É¡«∏Y ≥```∏£j

 Qô≤ŸG øe “≠```æ«∏«°S” h “ÚZCG â«e π```jh” πãe ÉMÉ‚ â```≤≤M äÉ```«æZCG ø```ª°†à«°Sh (100
 ÉgOÓ«e ó«Y πÑb …CG ¢```SQÉe 17 Ωƒj ΩƒÑdC’G Qhó```°U ¿ƒμ«°Sh .IójóL GÎ```°ùcQhCÉH É```¡JOÉYEG

 ô©°TCG” ¿É«H ‘ á«fÉãdG á«ŸÉ©dG Üô◊G AÉæKCG äô```¡à°TG »àdG Úd âdÉbh .ΩÉjCG áKÓãH …ƒ```ÄŸG

 äGƒæ°ùdG øe ÒãμdG É¡«∏Y ôe »àdG ÊÉZC’G ∂∏àH ¿ƒ©àªà°ùj GƒdGR Ée ¢SÉædG ¿C’ ;É≤M ™°VGƒàdÉH

 ™FGôdG øeh ,á«æ¨ªc »∏ªY iƒ```°S …ODhCG øcCG ⁄ A»°T πc ºZQ .øeõdG ∂dP ô```YÉ°ûe ¿ƒ```°û«©jh

.“ÉeÉ“ IójóL á≤jô£H ájÉ¨∏d π«ªL πμ°ûH áeó≤e GOó› »JÉ«æZCG ™ª°SCG ¿CG ‹ áÑ°ùædÉH GóL

 ¿ƒHQÉëj GƒfÉc øjòdG AÉØ∏◊Gh É«fÉ£jôH Oƒæ÷ πeCÓd GõeQ Úd âëÑ°UCG É¡«fÉZCG á£°SGƒHh

.É¡d ÉÁôμJ 1975 ‘ Ió«°S Ö≤d ⋲∏Y â∏°üMh ájRÉædG É«fÉŸCG

 π°üj IÉ«◊G ó«b ⋲∏Y ¿Éæa ÈcCG Úd âëÑ°UCG ÉeÉY 92 ø°S ‘ âfÉc É```eóæY 2009 ‘h

 É¡d áÁób äÉ«æZCG QGó°UEG IOÉYEG øª°†J ΩƒÑdCG ™e ∂dPh ,É«fÉ£jôH ‘ ∫hC’G õcôŸG ¤EG ¬```eƒÑdCG

.“Úd GÒa ±hCG â°ùH …Òa GP :ÚZCG â«e πjh” º°SG â–

 äÉæ«©HQCG øe ÜƒÑdG ÊÉZCG ‘ ÉgQGƒ°ûe óàeG »àdG Ió«MƒdG áfÉæØdG ∂dòc ΩƒÑdC’G É```¡∏©Lh

.øjöû©dGh …OÉ◊G ¿ô≤dG ¤EG øjöû©dG ¿ô≤dG

 Social
media

 500 “∑ƒÑ°ù«a” Ëô¨J
ábô°S á«°†≤H Q’hO ¿ƒ«∏e

 ™aóH “∑ƒÑ°ù«a” `d á©HÉàdG “¢Sƒ«∏«chCG” ácöT ,á«cÒeCG áªμfi â```̀fGOCG

 á«μ∏ŸG ¥ƒ≤M ∑É¡àfÉH á≤∏©àe á```̀«°†b ‘ ,Q’hO ¿ƒ«∏e 500 ÉgQób á```̀eGôZ

.ájôμØdG

 “¢Sƒ«∏«chCG” â```̀ª¡JG »àdG ,“¢ùcÉe »```̀æjR” ácöT IóFÉØd ºμ◊G AÉ```̀Lh

 ∫Ó¨à°SGh ,É```̀¡d á©HÉàdG ´GÎ```̀N’G äGAGôH ió```̀MEG ∫Ó¨à°SÉH ≥```̀HÉ°S â```̀bh ‘

 ºμ◊G “∑ƒÑ°ù«a” ⋲≤∏Jh .“»°S »H ¿EG …EG” â∏≤f Ée ≥ah ,ájQÉéàdG ÉgQGöSCG

 É«Lƒ∏æμàdG ôjóe Ö°üæe π¨°ûj …òdG ,∑QÉe ¿ƒL ¬Ø«XƒJ Ö```̀Ñ°ùH »FÉ°†≤dG

 É≤HÉ°S πªY ¬fCG É```̀ª∏Y ,»°VGÎa’G ™bGƒdG äGQÉ¶æd “¢```̀Sƒ«∏«chCG” ¬```̀àcöT ‘

 ¤EG ºμ◊G öûj ⁄h .ƒ```̀jó«ØdG ÜÉ©dCG ‘ á°üàîŸG “¢ùcÉe »```̀æjR” ácöT ió```̀d

 á≤∏©àe á«°†≤dÉa ,ájôμØdG ¥ƒ≤◊G ∑É¡àfG ‘ É¡°ùØf ∑ƒÑ°ù«a ácöT •Qƒ```̀J

 2014 áæ°S “¥QRC’G OQÉ```̀ŸG” É```̀gGÎ°TG »àdG ácöûdG ‘ ∞```̀«XƒàdÉH É```̀°SÉ°SCG

 ∑ƒÑ°ù«a á```̀cöT ‘ äÉ«∏ª©dG Iô```̀jóe âHôYCG ,É```̀¡à«MÉf ø```̀e .Q’hO …QÉ```̀«∏Ã

 IócDƒe ,»FÉ°†≤dG ºμ◊G öUÉæY ¢†©H AGREG É¡∏eCG áÑ«N ø```̀Y ,ÆôHófÉ°S ‹Ò°T

.¢SÉ°ùμJ áj’h ‘ áªμfi øY QOÉ°üdG ºμ◊G ±ÉæÄà°SG ácöûdG ΩõY

 ¬æμdh ,È¨eh OQÉH Ωƒ«dG ¢ù≤£dG

 óYÉ°üJ ™e ÉfÉ«MCG É«FõL ºFÉZ

.≥WÉæŸG ¢†©H ‘ áHôJC’G

 π°üJh ,Ió≤Y 27 ¤EG 22 øe á«HôZ á«dÉª°T ìÉjôdG

 ìÉjQ øe ôjò–h .ÉfÉ«MCG Ió≤Y 35 ¤EG 30 øe

.Qò◊Gh á£«◊G òNCG ⋲Lôj .Iójó°T á«HôZ á«dÉª°T

 ,πMGƒ°ùdG Üôb ΩGóbCG 4 ¤EG Úeób øe êƒŸG ´ÉØJQG

.ôëÑdG ¢VôY ‘ ΩGóbCG 8 ¤EG 5 øeh

.ájƒÄe áLQO 8 iô¨°üdGh 14 ⋲ª¶©dG IQGô◊G áLQO
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حالة الطقس
@albiladpress @albiladpress @albiladnews

¬«°ùfƒ«H πªM ø∏©J ájó«∏≤J ÒZ IQƒ°U

السنة التاسعة - العدد 3034 

الجمعة
3 فبراير 2017 
6 جمادى األول 1438

 ¿ÓYEG ó©H ,“ÎjƒJ” ™bƒe ⋲∏Y ™°SGh ΩÉªàgÉH ,¬«°ùfƒ«H ,á«cÒeC’G AÉæ¨dG áª‚ äôKCÉà°SG

 ÎjƒJ ⋲∏Y ájó«∏≤J ÒZ IQƒ°üH É¡∏ªM øY ¬«°ùfƒ«H âæ∏YCGh .…R …ÉL É¡LhR øe ,ΩCGƒàH É¡∏ªM

.¢Shô©dG ìôW ¬Ñ°ûj AÉ£¨H É¡°SCGQ á«£¨eh É¡æ£H ⋲∏Y Égój á©°VGh Égô¡¶J

 ∞°üf ƒëf ¤EG ,»YÉªàL’G π°UGƒàdG ™bƒe ‘ ¬«°ùfƒ«H πªM ∫ƒM äGójô¨àdG OóY π°Uhh

 ¿CG ´É£à°SG ,¬«°ùfƒ«H πªM ¿CG ,¿hô```NÉ°S ¿hOô¨e iCGQh .§≤a á≤«bO 45 ¿ƒ°†Z ‘ ,¿ƒ```«∏e

 É©°SGh ’óL äQÉKCG äGQGôb òîJG …òdG ,ÖeGôJ ódÉfhO »```cÒeC’G ¢ù«FôdG øe AGƒ°VC’G ∞```£îj

 ÉªgòîàJ »c Ió```Y AÉª°SCG ,¬«°ùfƒ«H ⋲∏Y ¿ƒ```©HÉàe ìÎbGh .IÒNC’G ™«HÉ°SC’G ∫Ó```N ,OÓ```ÑdÉH

 ∫ƒ≤dÉH á°UÉÿG É```¡à≤jôW ⋲∏Y áªéædG ,ºYÉ£e á```∏°ù∏°S äCÉæg Éª«a ,Ú```eOÉ≤dG ø```jOƒdƒª∏d

.“πcCÓd Éà°ù«d Éª¡a ,AÉLQ øμd ,¿ôØdG ‘ ¿Éàμ©c ¬«°ùfƒ«H iód”

 • ΩÉ¡æJƒJ äGQÉ£b á£fi ‘ IOƒLƒe âfÉc »àdG AÉ°ùØ«°ùØdG º«eôJ IOÉYEG 

á£ëŸG ¿GQóL øe É k©Hôe GkÎe 950 »£¨J »àdGh ,¿óæd á«fÉ£jÈdG áª°UÉ©dÉH
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