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السنة التاسعة - العدد 3044 

االثنين
13 فبراير 2017 

16 جمادى األولى 1438

زحمة اأمام “الرتبية” ل�شغل وظيفة “معلم”

الأمطار مياه  ل�شفط  ا�شتعدادت  “الأ�شغال”: 

فتح���ت وز�رة �لرتبية و�لتعلي���م �أبو�ب 

�أم���ام  �أم����س  �ملر�جع���ن  ��ستقب���ال  مرك���ز 

�ملتقدمن ل�سغ���ل وظائف �سلك �لتدري�س، 

�ملبدئي���ة  �حتياجاته���ا  �س���وء  يف  وذل���ك 

�لدر��س���ي  �لع���ام  ال�ستقب���ال  و��ستع���د�د�ً 

�ملقب���ل 2017/2018م. و�سجل���ت عد�س���ة 

“�لب���اد” تز�ح���م �خلريج���ن و�خلريجات يف 
قاعة �النتظ���ار بوز�رة �لرتبي���ة و�لتعليم يف 

�ل�ساع���ات �الأوىل، �إذ جتاوزت �أرقام �النتظار 

300 رقم.

�ملنام���ة - وز�رة �الأ�سغال و�سوؤون 

�لبلدي���ات و�لتخطيط �لعم���ر�ين: وّجه 

�لبلدي���ات  و�س���وؤون  �الأ�سغ���ال  وزي���ر 

خل���ف  �لعم���ر�ين ع�س���ام  و�لتخطي���ط 

�أع�س���اء فري���ق جلن���ة ط���و�رئ �الأمطار 

�ملكون من �سوؤون �الأ�سغال و�لبلديات 

ف�ساً عن �لبلدي���ات �الأربع �إىل �لنزول 

�لطرق���ات  عل���ى  للك�س���ف  ���ا  ميد�نيًّ

�لد�خلية و�الأحياء  و�ل�سو�رع و�ملناطق 

�ل�سكنية.

و�أمر �لوزير باإعطاء �الأولوية لنقاط جتمع 

مياه �الأمطار �الأك����ر ت�رصًر� و�لتي حددت يف 

فرتة �الأمطار �لتي �سهدتها �ململكة 

نهاية �لعام �ملا�سي.
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للدولة حق اإ�شقاط جن�شية “املع�شكر” ببلد اآخر
الكواري يف حوار مع “$”:
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وزير الداخلية: ما�شون يف اإ�شرتاتيجية التطوير الأمنية

دينـــار  مــاليــني   8.4 “الإ�سـالمـي” يحقـق 
اأرباًحا �ســـافيـــة يف 2016

وللحبيــب  ي�شتــريـــك  مــــن  ورد  “يــا 
يهــديـــك” يف الفـالنتـــايـــن!

اآ�شيـــوي ي�شتــولـــي علــى 45 األــف دينـــار 

مـــن 135 اآخـــريـــن

توبلــي واأم احل�شــم يتعـادالن ويتاأهـــالن 

معًا ل�شــدا�شــي كبـــار اليـــد

اقتصاد البالد

مسافات البالد

بالدنا

البالد سبورت

13

22

11

21

لة
ام

 ش
ية

اس
سي

ة 
مي

يو

العـاهـل: مـوقــف �شلــب مــع االإرهــاب املمنهــج... واأردوغــان: معكـم يف ال�شــراء وال�شــراء

تعــاون يف الت�شليـح وبنـاء ج�شــر امللك حمـد
قمة بحرينية تركية تثمر 4 اتفاقيات

�ملنامة - بن���ا: �أجرى عاهل �لب���اد �ساحب �جلالة 

�مللك حم���د بن عي�س���ى �آل خليفة مباحث���ات مع رئي�س 

جمهورية تركي���ا �ل�سقيقة رجب طيب �أردوغان بقاعدة 

�ل�سخ���ري �جلوية �أم�س، بح�سور رئي����س �لوزر�ء �ساحب 

�ل�سمو �مللكي �الأمري خليفة بن �سلمان �آل خليفة، وويل 

�لعهد نائب �لقائد �الأعلى �لنائب �الأول لرئي�س جمل�س 

�لوزر�ء �ساحب �ل�سمو �مللكي �الأمري �سلمان بن حمد �آل 

خليفة. 

وق���ال جالة �مللك، يف كلمة له، �إن �ملنطقة ت�سهد 

�إرهاب���ا ممنهج���ا وهجم���ات مغر�س���ة ت�سته���دف بناءنا 

�حل�ساري، ولن جتد من جانبنا �إال �سابة �ملوقف.

و�أ�ساف جالته: �إن بلدنا يتطلع �إىل تعزيز �لتعاون 

�لع�سك���ري م���ع جمهورية تركي���ا �ل�سقيق���ة يف خمتلف 

�ملجاالت كرب�مج �لتدريب وم�سرتيات �ل�ساح.

ويف �ل�ساأن �القت�س���ادي، قال جالته: نود �لت�ساور 

يف خط���و�ت �التف���اق على بناء ج�رص �ملل���ك حمد بتمويل 

م���ن �لقط���اع �خلا����س، باالتفاق م���ع �ململك���ة �لعربية 

�ل�سعودية. 

�إىل ذل���ك، ق���ال �لرئي����س �لرتكي يف كلم���ة له: �إن 

�الأخوة �لرتكية �لبحريني���ة �ستتو��سل و�ستعزز لتغطي 

جذوره���ا كل �ملجاالت �الأخ���رى �أي�ًسا. و�أ�س���اف: “لقد 

وقفت���م �إىل جانبن���ا يف �أ�سع���ب �أيامن���ا و�سغلت���م مكانا 

عزيز� يف قلوبنا”.

�تفاقي���ات   4 توقي���ع  ع���ن  �ملباحث���ات  و�أثم���رت 

ومذك���ر�ت تفاه���م يف جم���االت �ل�سناع���ة �لع�سكري���ة، 

و�الإعف���اء �ملتب���ادل من ر�س���وم �لتاأ�سرية، 

و�لتعاون يف جمال �لتعليم �لعايل للتعاون. 

• جالة �مللك يعقد جل�سة مباحثات مع �لرئي�س �لرتكي بح�سور �سمو رئي�س �لوزر�ء و�سمو ويل �لعهد	

املن�شبطة احلرية  على  “امليثاق” ين�ص 
ر�شالة ن�شية اإىل املنفذ لهم احلكم قريًبا

ل حماكم متخ�ش�شة لق�شايا الإرهاب 

ن�شمح بح�شور القنا�شل للمحاكم

 ت�سوير: ر�سول احلجرييتوجه لزيادة عدد املحاكم اجلنائية

نحو شراكة استراتيجية نموذجية
�لقم���ة �لتي عقدها عاهل �لباد �ساحب �جلالة �مللك حمد بن عي�سى �آل خليفة، 

ورئي�س جمهوري���ة تركيا �ل�سقيقة رجب طيب �أردوغان تعك�س �أر�دة �سيا�سية قوية 

لتوطي���د �لعاقات �الأخوية ومو��سلة بناء �رص�ك���ة ��سرت�تيجية منوذجية بن �لبلدين 

و�سع �لعاهل �أ�س�سها لدى زيارته تركيا �أغ�سط�س �ملا�سي.

�لقي���ادة �لبحرينية �لر�سيدة حتر�ُس د�ئًما على تن�سي���ق �ملو�قف و�لروؤى حول 

ا مع بلد �سقيق وموؤثر وذي دور  �لتط���ور�ت �جلارية كافة �إقليمي���ا ودولًيا، وخ�سو�سً

حموري مهم يف �ملنطقة كرتكيا.

�لتقدي���ر و�الح���رت�م �ملتبادالن هم���ا �لعنو�ن �مل�س���رتك للعاق���ة �الأخوية بن 

قيادت���ي �لبلدين، وهو ما �أكده جالة �مللك حن �أعرب عن تقديره ملو�قف �لرئي�س 

�لرتكي �لد�عمة للبحري���ن، وخ�سو�ساً يف ظل ما تو�جهه �ملنطقة، من �إرهاب ممنهج 

وهجمات مغر�سة ت�ستهدف بناءها �حل�ساري.

وعل���ى ق���دم �مل�ساو�ة، تق���در �لقيادة �لرتكية �ل���دور �ملهم �ل���ذي ت�سطلع به 

�ململك���ة لتعزيز �أم���ن و��ستقر�ر �ملنطقة، �إذ حر�س �لرئي����س �لرتكي على �أن تكون 

�لبحرين وجهته �الأوىل جلولة خليجية ي�سعى من خالها �إىل تعزيز �لعاقات �خلليجية 

�لرتكية، مبا ي�سهم يف حل �الأزمات �لتي متوج باملنطقة.

وق���د وج���ه جالة �ملل���ك ر�سالة بليغ���ة مبنحه �لرئي����س �لرتكي �أرف���ع و�سام يف 

�لبحري���ن تقديًر� ملو�قفه �لنبيلة جتاه �ململكة، وج���اء رد �ل�سيف �لعزيز تاريخًيا �إذ 

قال “�ساأحتفظ بهذه �مليد�لية د�ئًما، حيث لها مكانة مرموقة يف تاريخنا �مل�سرتك”.

كما مل ين�َس �لرئي�س �لرتكي موق���ف �لبحرين �لد�عم لل�سعب �لرتكي وحكومته 

يف مو�جه���ة حماولة �النق���اب �لفا�سلة، وق���ال “وقفتم �إىل جانبن���ا يف �أ�سعب �أيامنا 

و�سغلت���م مكانا عزي���ز� يف قلوبنا.. تركي���ا �ستو��سل �لوق���وف �إىل جانب �لبحرين يف 

�ل�رص�ء و �ل�رص�ء”.

كلمة “                    “

تنفيًذا لتوجيهات رئي�س الوزراء ...“اخلارجية”: 

توا�شلنا مع اجلهات الرتكية بخ�شو�ص البحريني املفقود 
�ملنام���ة - بنا: تنفيًذ� لتوجيه���ات رئي�س �لوزر�ء �ساحب �ل�سم���و �مللكي �الأمري خليفة بن 

�سلمان �آل خليفة، �أكدت وز�رة �خلارجية �أنها تو��سل م�ساعيها وتكثف جهودها ملعرفة م�سري 

�أحد �ملو�طنن �لبحرينين و�ملفقود منذ �أيام باجلمهورية �لرتكية، و�أن هذ� �ملو�سوع يحظى 

باهتمام بالغ من قبل �لوز�رة.

كم���ا �أك���دت وز�رة �خلارجية �أنها ف���ور �إباغها بفقد�ن �الت�سال باملو�ط���ن، كلفت �سفارة 

مملكة �لبحرين لدى �جلمهورية �لرتكية بالبحث عن هذ� �حلادث وظروفه وماب�ساته.

كما با�رصت �لتو��سل مع كل �الأطر�ف �ملعنية و�لتن�سيق مع �ل�سلطات �لرتكية ملتابعة كل 

تطور�ت هذه �لق�سية، موؤكدة �أنها على تو��سل م�ستمر مع و�لد �ملو�طن ويتم �إطاعه على �أية 

معلومة ر�سمية حول هذ� �ملو�سوع.

�ملنام���ة - بن���ا: �أك���د وزي���ر �لد�خلي���ة �ل�سي���خ 

ر��سد ب���ن عبد�هلل �آل خليفة �مل�س���ي قدما يف تنفيذ 

�إ�سرت�تيجي���ة �لتطوير و�لتحدي���ث بجميع �لقطاعات 

و�الأجه���زة �الأمني���ة، مب���ا يزيد م���ن قدر�ته���ا يف �أد�ء 

�لو�جبات �ملنوطة به���ا. و�أ�سار �لوزير يف هذ� �ل�ساأن 

�إىل منظومة خفر �ل�سو�حل و��ستكمال م�رصوع �ل�سياج 

�الأمني و�ل���ر�د�ر�ت �لبحرية �ملتقدم���ة و�لكامري�ت 

و�لنقاط �ملتقدمة خلفر �ل�سو�حل، ودورها يف حماية 

�ل�سو�حل و�ملياه �الإقليمية وتوفري بيئة بحرية �آمنة 

وتاأمن �ملن�ساآت �حليوية.

وكان وزي���ر �لد�خلي���ة ق���د د�سن، �سب���اح �أم�س 

بقيادة خفر �ل�سو�حل يف قاع���دة بندر �لد�ر، �سفينة 

�الإن���ز�ل )�ساف���رة 1( وه���ي �سفين���ة نق���ل تتمت���ع 

باإمكانات نوعي���ة يف �أعمال �لبحث و�الإنقاذ ومكافحة 

�حلري���ق، ودخل���ت �خلدم���ة �سم���ن �خلطة 

�الإ�سرت�تيجية لتطوير خفر �ل�سو�حل.

مروة خمي�س

3 2

5• وزير �لد�خلية يد�سن �سفينة �الإنز�ل )�سافرة 1(	



2local@albiladpress.com بالدنا االثنين 13 فبراير 2017  
16 جمادى األولى 1438
العدد 3044 

(17111434 :¢ùcÉØdG  ‐ 17111432 ÖàμŸG : ™jRƒàdGh äÉcGÎ°T’G)              (17580939 :¢ùcÉa  ‐  39615645  ‐  32224492 :∫É≤ædG , 17111508 ‐ 17111501 :ÖàμŸG) : äÉfÓYE’G º°ùb              (17111444 :äÉ≤«≤ëàdGh QÉÑNC’G º°ùb)  :π°UGƒà∏d             

3 االثنين 13 فبراير 2017  بالدنا
16 جمادى األولى 1438

العدد 3044 
11111111111111

local@albiladpress.com

…QÉ```°†◊G É`````fAÉæH ±ó````¡à°ùj É` ké¡æ‡ É``````````````` kHÉ`gQEG ó````````¡°ûJ á```````≤£æŸG :π`````gÉ`©dG…QÉ```°†◊G É`````fAÉæH ±ó````¡à°ùj É` ké¡æ‡ É``````````````` kHÉ`gQEG ó````````¡°ûJ á```````≤£æŸG :π`````gÉ`©dG
äGÒ°TCÉàdG øe AÉØYE’Gh º«∏©àdGh ájôμ°ù©dG áYÉæ°üdG ‘ äÉbÉØJG äGÒ°TCÉàdG øe AÉØYE’Gh º«∏©àdGh ájôμ°ù©dG áYÉæ°üdG ‘ äÉbÉØJG 44 ôªãJ á«côJ á«æjôëH äÉãMÉÑe ôªãJ á«côJ á«æjôëH äÉãMÉÑe

 ádÓ÷G ÖMÉ```°U OÓÑdG πgÉY ¿Éc :ÉæH ‐ áeÉæŸG

 »∏Ñ≤à°ùe áeó≤e ‘ áØ«∏N ∫BG ⋲```°ù«Y øH óªM ∂∏ŸG

 ¿ÉZhOQCG Ö«W ÖLQ á≤«≤°ûdG É«côJ ájQƒ¡ªL ¢ù«FQ

 áμ∏ªŸ IQÉjR ‘ ¢ùeCG AÉ```°ùe OÓÑdG ¤EG ¬dƒ```°Uh iód

 .∂∏ŸG ádÓL øe á«ª°SQ IƒYóH øjôëÑdG

 ÖMÉ```°U AGQRƒdG ¢ù«FQ ∫ÉÑ≤à```°S’G ‘ ¿Éc Éªc

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

 ∫hC’G Ö```FÉædG ⋲```∏YC’G ó```FÉ≤dG Ö```FÉf ó```¡©dG ‹hh

 ÒeC’G »μ∏ŸG ƒª°ùdG ÖMÉ```°U AGQRƒdG ¢ù∏› ¢ù«Fôd

 IÒ°üb áMGÎ```°SG ó©Hh  .áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏```°S

 ,ájƒ÷G Òî```°üdG IóYÉ≤H iÈμdG äÉØjöûàdG á```YÉ≤H

 ,ËôμdG OÓ```ÑdG ∞«°Vh ∂```∏ŸG ádÓL Ö```cƒe ¬```LƒJ

 ,Òî°üdG öüb ¤G á```WöûdG ádÉ«N øe áÑcƒc ¬```≤aGôJ

 ,á«ª°SQ ∫ÉÑ≤à°SG º```°SGôe »cÎdG ¢ù«Fô∏d äô```L PEG

 …Qƒ¡ª÷G Ú```eÓ°ùdG á«≤«°SƒŸG á```bôØdG â```aõYh

.»æjôëÑdG »μ∏ŸGh »cÎdG

 Ö«W ÖLQ ¢```ù«FôdGh ∂```∏ŸG ádÓL ó```≤ØJ º```K

 .Éª¡à«ëàd ∞£°UG …òdG ±öûdG ¢SôM ¿ÉZhOQCG

 ¢ù«FQh ∂∏ŸG á```dÓ÷G ÖMÉ°U ó≤Y ,∂```dP ó©H

 ƒª°ùdG Ö```MÉ°U Qƒ°†ëH ,É```YÉªàLG É```«côJ á```jQƒ¡ªL

 ‹h »μ∏ŸG ƒª°ùdG Ö```MÉ°Uh AGQRƒdG ¢ù«FQ »μ∏ŸG

 ¢ù«Fôd ∫hC’G Ö```FÉædG ⋲```∏YC’G óFÉ≤dG Ö```FÉf ó```¡©dG

 ¢VGô©à°SG ” PEG ,ø```jó∏ÑdG …óahh ,AGQRƒdG ¢```ù∏›

 ø```jó∏ÑdG Ú```H á```ªFÉ≤dG á```«FÉæãdG äÉ```bÓ©dG ¬```LhG

.∑Î°ûŸG ΩÉªàg’G äGP ÉjÉ°†≤dGh Ú≤«≤°ûdG

 :É¡«a ∫Éb ,áª∏c ∂∏ŸG ádÓL ⋲≤dCGh

 ‘ GkõjõY É kNCGh É kØ«°V ¢ù«FôdG áeÉîa ºμH Ö```Môf

 πc É¡Ñ©°T º```μd øμj »àdG ø```jôëÑdG áμ∏‡ º```có∏H

 ÉæJGQÉjR RGõàY’G πμH øjôcòà°ùe ,á```ÑëŸGh ôjó≤àdG

 ,(2016h 2011h 2008) ≥«≤°ûdG ºcó∏H ¤EG çÓãdG

 »àdGh ,(2005 Èªaƒf) øjôëÑdG á```μ∏ªŸ ºμJQÉjRh

 QhÉ°ûàdGh ºμH AÉ≤àdÓd ká```Ñ«Wh káæ«ªK É k°Uôa â∏μ°T

 Éæ«Ñ©°Th É```æjó∏H Ú```H äÉ```bÓ©dÉH â```©aOh º```μ©e

 áÑ°SÉæŸG √ò```g ‘ ócDƒfh ,áÑMQh á```eó≤àe ¥É```aBG ¤EG

 ºμàeƒμ◊h ºμd ΩÉàdG ÉæªYO Oó‚ ¿CG ,Éæ«∏Y Iõjõ©dG

 äGAGôLGh Ωó≤àdGh á«ªæàdG äGƒ```£N πc ‘ Ió«°TôdG

.á«cÎdG ájQƒ¡ª÷G ‘ QGô≤à°S’Gh øeC’G õjõ©J

 √ó¡°ûJ Ée ¥É«°S ‘ áÁôμdG ºμJQÉjR »JCÉJ Éªc

 Úàeh Ö«W •É```°ûf øe »FÉæãdG É```æfhÉ©J äGQÉ```°ùe

 ácGöûd ¢ù°SDƒj πμ°ûHh ,á```jƒ«M ájƒªæJ äÉYÉ£b ‘

 ≥ªY É¡«æ«Y Ö```°üf ™```°†J á```«LPƒ‰ á```«é«JGÎ°SG

 ÉfóMƒjh Éæ©ªéj É```Ã RGõàY’Gh ,á«îjQÉàdG É```æJÉbÓY

 ∫OÉÑàŸG ΩGÎ```M’G ⋲```∏Y á```ªFÉb Iƒ```NCG ö```UGhCG ø```e

.OÉ÷G ¿hÉ©àdGh

 áªYGódG ºμØbGƒe ,¢```ù«FôdG »NCG ,ºμd øjQó≤e

 √ó```¡°ûJ É```e π```X ‘ kÉ```°Uƒ°üNh ø```jôëÑdG á```μ∏ªŸ

 á°Vô¨e äÉ```ªégh è```¡æ‡ ÜÉ```gQEG ø```e ,á```≤£æŸG

 ,ÉæÑfÉL øe óŒ ød »àdGh ,…QÉ°†◊G ÉfAÉæH ±ó¡à°ùJ

 ºFGódG Ωõ©dGh QGöUE’Gh ∞bƒŸG áHÓ°U ’EG ,ˆG ¿ƒ```©H

 á«YGódGh Iö```†ëàŸG á```«fÉ°ùfE’G É```æª«b ájÉªM ⋲```∏Y

.AÉæÑdGh ádGó©dGh øeC’Gh ΩÓ°ù∏d

 ‘ QhÉ°ûàdG Oƒf ,…OÉ°üàb’G ¿hÉ©àdG ∫É› ‘h

 øe πjƒªàH óªM ∂∏ŸG öùL AÉæH ⋲∏Y ¥ÉØJ’G äGƒ£N

 á«Hô©dG áμ∏ªŸG ™e ¥ÉØJ’ÉH ∂dPh ,¢UÉÿG ´É```£≤dG

 ájQÉéàdG ä’ÉéŸG ‘ ¿hÉ```©àdG øjócDƒe ,ájOƒ©°ùdG

 á```«dÉŸG  äÉ```°ù°SDƒŸG  ≥```jôW  ø```Y  á```jQÉªãà°S’Gh

 ¢Vô©e á```eÉbEG å```ëH ∂```dòch ,É```gÒZh á```«eÓ°SE’G

 ‘ ÚÑfÉ÷G ø```e ∫ÉªYC’G ∫É```Lôd πeÉ°T …QÉ```ªãà°SG

 êhôj ,äÉ```YÉ£≤dG ™«ªL á```cQÉ°ûÃ øjôëÑdG á```μ∏‡

.øjó∏ÑdG ‘ ájQÉªãà°S’G ¢UôØ∏d

 …ôμ°ù©dG ¿hÉ```©àdG õjõ©J ¤EG ™∏£àj É```fó∏H ¿EG

 èeGÈc ä’É```éŸG ∞∏àfl ‘ ≥```«≤°ûdG º```có∏H ™```e

.ìÓ°ùdG äÉjÎ°ûeh ÖjQóàdG

 ,Ú≤«≤°ûdG É```æjó∏H Ú```H Qƒ```eC’G ¢```†©H √ò```g

 á©°SGh ä’É```›h IÒãc GQƒ```eCG ∑É```æg ¿CG ¿ƒ```ª∏©Jh

 ºμàeÉîØd iôNCG kIôe øjQó≤eh øjôcÉ°T ,Éæjó∏H ÚH

 .áeÉbE’G Ö```«W ºμd Úæªàe ,IQÉ```jõdG √ò```¡H ΩÉ«≤dG

.¬JÉcôHh ˆG áªMQh ºμ«∏Y ΩÓ°ùdGh

 ∫Éb áª∏c ¿ÉZhOQCG Ö```«W ÖLQ ¢ù«FôdG ⋲≤dCGh

 :É¡«a

 ,ÚeÎëŸG IOÉ```°ùdG ,¿É```ª∏°SƒHCG õ```jõ©dG »```NCG

 ójQCGh ΩGÎMGh áÑfi πμ```H ºμ««MCG .øjóaƒdG AÉ```°†YCG

 ¿EG .øjôëÑdG áμ∏‡ IQÉjõH ≥«ª©dG …Qhö```S πé°SCG ¿CG

 ºFÉ≤dG ¿hÉ```©à∏d IÒÑc ÉbÉaG í```àØà°S IQÉjõdG √ò```g

.á«cÎdG ájQƒ¡ª÷Gh øjôëÑdG áμ∏‡ Éæjó∏H ÚH

 âæc ÉeóæY Ω2005 ΩÉ```Y ø```jôëÑdG äQR »```æfG

 ∫ÓN ºμàdÓL É```æØ°†à°SGh ,AGQRƒ```dG ¢ù∏éŸ É°ù«FQ

 äÉ«bÉØJG IóY Éfó≤Y å«M »°VÉŸG ¢```ù£°ùZCG ô¡°T

 äÉ«bÉØJG ⋲∏Y ™```bƒæ°S IQÉjõdG √òg ∫Ó```Nh Ωƒ«dGh

 ÚH ¿hÉ```©àdGh äÉ```bÓ©dG ô```jƒ£J É```¡aóg Ió```jóL

 »FÉæãdG ¿hÉ©à∏d IÒ```Ñc á«ªgCG »£YCG ÉfCGh ,ø```jó∏ÑdG

.¬«∏Y ¥ÉØJ’G ” ÉÃ øjó∏ÑdG ÚH

 ÖLQ ¢ù«FôdGh ∂```∏ŸG á```dÓL ó```≤Y ,∂dP ó```©H

 ÖMÉ°U ⋲≤dCG PEG ,á```«ª°SQ äÉ```ãMÉÑe ¿ÉZhOQCG Ö```«W

:áª∏c ∂∏ŸG ádÓ÷G

º«MôdG øªMôdG ˆG º°ùH

,á≤«≤°ûdG á«cÎdG ájQƒ¡ª÷G ¢ù«FQ ñC’G áeÉîa

,ƒª°ùdG ÜÉë°UCG

 ,ΩGôμdG Éæaƒ«°V

,,¬JÉcôHh ˆG áªMQh ºμ«∏Y ΩÓ°ùdG

 ºμH »≤à∏f ¿CG ÉfRGõàYGh ÉfQhöS »YGhO øŸ ¬```fEG

 ,øjôëÑdG á```μ∏‡ ,ÊÉãdG º```có∏H áaÉ«°V ‘ kGOó```›

 ÉŸ ,ºμeó≤Ã ó©°ùjh ΩGhódG ⋲```∏Y ºμH ÖMôj …òdG

 áHÓ°U ócDƒJ á q«∏L m¿É©e øe áfƒª«ŸG ºμJQÉjR ¬∏ª–

 Éæ◊É°üe »eÉæJh ,ÉæJÉ¡LƒJ äÉÑKh ,ájƒNC’G ÉæJÉbÓY

 Éæjó∏H ⋲```∏Y ÒÿGh ™```ØædÉH Oƒ```©j ÉÃ ,á```cÎ°ûŸG

.øjõjõ©dG Éæ«Ñ©°Th

,,¢ù«FôdG áeÉîa

 AÉæH ‘ IóFGôdG ºμJGQOÉÑeh áã«ã◊G ºcOƒ¡L ¿EG

 Ωó≤àdGh ΩÓ```°ù∏d á«YÉ°ùdG á```«cÎdG ádhódG êPƒ```‰

 ÜÉéYEGh ô```jó≤J πfi »```¡d ,∫Gó```àY’Gh í```eÉ°ùàdGh

 áÑ°ùædÉH iÈc á«ªgCG øe ∂dP ¬∏μ°ûj É```e ¤EG ô¶ædÉH

 √ó‚h ΩGhódG ⋲```∏Y ¬d ⋲©°ùf Ée ™e ¬eÉé°ùf’h ,É```æd

 ìƒ°Vhh ø```jôëÑdG áμ∏‡ QGô```≤à°SG ß```ØM ‘ kÉ```ÑÑ°S

 É«côJ ‘ ∫É◊G ƒg É```ªc ,É¡ØbGƒeh É¡JÉbÓY äÉ```ÑKh

 .á≤«≤°ûdG

 øY kGÒ```Ñ©Jh ,áÑ«£dG á```Ñ°SÉæŸG √ò```¡H É```föùjh

 áμ∏‡ ºμd É```¡æμJ »àdG ¿Éaô©dGh ¿É```æàe’G ôYÉ°ûe

 áª¶©dG ÖMÉ°U ΩÉ°Sh º```có∏≤f ¿CG ,É¡∏gCGh øjôëÑdG

 ƒgh ,√Gô```K ˆG Ö«W á```Ø«∏N ∫BG ¿É```ª∏°S øH ⋲```°ù«Y

 kGRGõàYGh kGôjó≤J ,øjôëÑdG áμ∏‡ ‘ íæÁ ΩÉ°Sh ™aQCG

 á©aQh áeóN ‘ á∏«ÑædG ºμØbGƒeh á∏«∏÷G ºcOƒ¡éH

 ºμdh .á«fÉ°ùfE’G ÉæJÉÑ°ùàμe á```jÉªMh á«eÓ°SE’G ÉæàeCG

 ,ÉæJƒYO á```«Ñ∏àd ¿ÉæàeGh ô```μ°T πc ,ΩÉàÿG ‘ ,É```æe

.AGõYG k Éaƒ«°V ºμ≤aGQ øe ™«ªéHh ºμH kÓ¡°Sh kÓgCÉa

,,¬JÉcôHh ˆG áªMQh ºμ«∏Y ΩÓ°ùdGh

 Ö«W ÖLQ ¢```ù«FôdG á```dÓ÷G ÖMÉ°U ó```∏b º```K

 áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH ⋲```°ù«Y ï«°ûdG ΩÉ°Sh ¿ÉZhOQCG

 äÉbÓ©dG õjõ©J ‘ √Qhód Gôjó≤J IRÉàªŸG áLQódG øe

.á«cÎdG á«æjôëÑdG

 :á∏KÉ‡ áª∏c »cÎdG ¢ù«FôdG ⋲≤dCG ,∂dP ó©H

º«MôdG øªMôdG ˆG º°ùH

¿Éª∏°S ƒHCG õjõ©dG »NCG 

AGõYC’G »JƒNEG

 á```ÑëŸG π```eÉμHh á```«Ñ∏≤dG …ô```YÉ°ûÃ º```μ««MCG

 É¡H ºàªb »```àdG á«ª°SôdG IQÉ```jõdG ∫Ó```N ΩGÎ```M’Gh

 ºàØbh ó≤d ,»```°VÉŸG ¢ù£°ùZCG ô¡°T ‘ É```fOÓH ¤EG

 ‘ GõjõY ÉfÉμe ºà∏¨°Th ÉæeÉjCG Ö```©°UCG ‘ ÉæÑfÉL ¤EG

.ÉæHƒ∏b

 ™e á≤jó°üdG ¢```VQC’G √òg Ωƒ```«dG QhRG ÉfCG É```gh

 ⋲°ù«Y ï«°ûdG ΩÉ°SƒH ÉæfƒaöûJ ºàfCGh ,»æ≤aGôj óah

 ‘ áª°ShC’G ⋲ª°SCG »```g å«M ,áØ«∏N ∫BG ¿É```ª∏°S øH

.øjôëÑdG

 »àdhO ÚH IƒNCÓd õeôc ΩÉ°SƒdG Gòg º∏à°SG ÊEG

.»æjôëÑdGh »cÎdG ÚÑ©°ûdG IƒNCGh øjôëÑdGh É«côJ

 ÉæJƒNEG ø```e π©éj ¿CG π```Lh õ```Y ˆG ¤EG ´ö```†JCGh

.ÉªFGO ÉæfhÉ©J øeh á«bÉH IƒNCG ÉæàbGó°Uh

 IOGQE’G ¢ùØf ájDhQ AGôL IÒÑc IOÉ©°ùH ô©°TCG ÊEG

 ⋲∏°U) ∫ƒ°SôdG OÉaCG Éª∏ãeh É```°†jCG ºμjód áÁõ©dGh

 ¿EÉa ∞jöûdG …ƒ```ÑædG å```jó◊G ‘ ( º```∏°Sh ¬```«∏Y ˆG

.¢Uƒ°UôŸG ¿É«æÑdÉc IƒNEG Úª∏°ùŸG

 á```«cÎdG  Iƒ```NC’G  π```°UGƒàà°S  ˆG  AÉ```°T  ¿EG

 ä’ÉéŸG áaÉc ÉgQhòL »```£¨àd Rõ©à°Sh á```«æjôëÑdG

.É°†jCG iôNC’G

 øjôëÑdG ÖfÉL ¤EG ±ƒbƒdG π°UGƒà°S É```«côJ ¿EG

.AGö†dGh AGöùdG ‘

 QGô≤à°SG πLCG ø```e É©e πª©æ°S ÉæfCÉH øeDhCG »```æfEG

.É¡∏Ñ≤à°ùeh É¡æeCGh Éæà≤£æe

 ⋲∏Y ôμ°ûdÉH ºμ«dEG Ωó≤JCG áÑ«£dG ôYÉ°ûŸG √ò¡H

 ∫ÉÑ≤à°S’G ø°ùMh áaÉ«°†dG Ωôc øe Éæd √ƒªàjóHCG Ée

.øjôëÑdG ‘ IƒNE’G ™«ª÷ »eGÎMG ≥FÉa øY ÜôYCGh

 áfÉμe É¡d å«M É kªFGO á«dGó«ŸG √ò¡H ßØàMCÉ°S

.∑Î°ûŸG ÉæîjQÉJ ‘ ábƒeôe

.ÉæfƒY ‘ ¿ƒμj ˆGh ÒîH ºàeO

 ádÓ÷G ÖMÉ°U OÓÑdG ∂∏e Qƒ°†ëHh ∂dP Ö```≤Y

 ájQƒ¡ªL ¢ù«FQh á```Ø«∏N ∫BG ⋲°ù«Y ø```H óªM ∂∏ŸG

 OóY ⋲∏Y ™«bƒàdG iôL ,¿ÉZhOQCG Ö«W ÖLQ É```«côJ

 .øjó∏ÑdG ÚH ºgÉØàdG äGôcòeh äÉ«bÉØJ’G øe

 

 øjôëÑdG á```μ∏‡ áeƒμM Ú```H ºgÉØJ Iô```còe ‐

 ∫OÉÑàŸG AÉØYE’G ∫ƒ```M á«cÎdG ájQƒ¡ª÷G áeƒμMh

.ájOÉ©dG ôØ°ùdG äGRGƒL »∏eÉ◊ IÒ°TCÉàdG Ωƒ°SQ øe

 øcôdG ≥jôØdG á```«∏NGódG ôjRh :øjôëÑdG á```μ∏‡

.áØ«∏N ∫BG ˆGóÑY øH ó°TGQ ï«°ûdG

 ¢ThÉ°ûJ Oƒdƒe á«LQÉÿG ôjRh :É«côJ ájQƒ¡ªL

.ƒ∏ZhCG

 ‘ º«∏©àdGh á«HÎdG IQGRh ÚH ºgÉØJ Iôcòe ‐

 ájQƒ¡ªL ‘ ‹É©dG º«∏©àdG ¢ù∏›h øjôëÑdG áμ∏‡

.‹É©dG º«∏©àdG ∫É› ‘ ¿hÉ©àdG ¿CÉ°ûH É«côJ

 óLÉe º«∏©àdGh á```«HÎdG ôjRh :ø```jôëÑdG áμ∏‡

.»ª«©ædG

.»éμ«jR OÉ¡f OÉ°üàb’G ôjRh :É«côJ ájQƒ¡ªL

 á```μ∏‡ á```eƒμM Ú```H …ò```«ØæàdG è```eÉfÈdG ‐

 ‘ ¿hÉ©à∏d á```«cÎdG ájQƒ¡ª÷G á```eƒμMh ø```jôëÑdG

.2017/2019 º«∏©àdGh á«HÎdG ∫É›

 óLÉe º«∏©àdGh á```«HÎdG ôjRh :ø```jôëÑdG áμ∏‡

.»ª«©ædG

 äAGôH »cÎdG á```bÉ£dG ôjRh :É```«côJ ájQƒ¡ªL

.¥È«dG

 øjôëÑdG á```μ∏‡ áeƒμM Ú```H ºgÉØJ Iô```còe ‐

 ∫É```› ‘ ¿hÉ```©à∏d á```«cÎdG á```jQƒ¡ª÷G á```eƒμMh

.ájôμ°ù©dG áYÉæ°üdG

 AGƒ∏dG ´É```aódG ¿hDƒ```°T ôjRh :ø```jôëÑdG á```μ∏‡

.áªgÓ÷G ∞°Sƒj øcôdG

 …ôμa »æWƒdG ´É```aódG ôjRh :É```«côJ ájQƒ¡ªL

.≥°ûjEG

 ™«bƒàdG »cÎdG ¢```ù«FôdGh ∂∏ŸG ádÓL ∑QÉ```Hh

 πμ°ûà°S »àdGh ºgÉØàdG äGôcòeh äÉ«bÉØJ’G ⋲∏Y

 ¿hÉ©àdG IÒ```°ùe õ```jõ©àd  Ió```jóL á```bÓ£fG á```£≤f

.äÉjƒà°ùŸG πc  ⋲∏Y »cÎdG »æjôëÑdG

 k ÉÁôμJ AÉ°ûY áHOCÉe ∂∏ŸG ádÓ÷G ÖMÉ°U ΩÉbCGh

 óaƒdGh ¿ÉZhOQCG Ö«W ÖLQ »cÎdG ¢ù«FôdG áeÉîØd

.≥aGôŸG

 á°Uôa »cÎdG ¢ù«FôdG AÉ```≤∏dG ¿EG ¬àdÓL ∫Ébh

 äÉbÓY QÉ```°ùe øY QÉμaC’G ∫OÉ```ÑJh QhÉ°ûà∏d á```Ñ«W

 Ió©°UC’G ∞```∏àfl ⋲∏Y á```«eÉæàŸG á```jƒNC’G É```æjó∏H

 ⋲∏Y É¡JóFÉa º```©J ÖMQCG ¥É```aBG ¤EG É¡H ∫ƒ```°UƒdGh

.Ú≤«≤°ûdG ÚÑ©°ûdGh øjó∏ÑdG

 Iôªãeh IAÉæH äÉãMÉÑe É```æjôLCG :¬àdÓL ±É°VCGh

 ‘ ∂dPh ¿É```ZhOQCG Ö«W ÖLQ ¢```ù«FôdG áeÉîa ™```e

 ∫ƒM øjó∏ÑdG Ú```H iDhôdGh ∞```bGƒŸG ≥«°ùæJ QÉ```WEG

 ‘ Éª«°S’ É k«dhOh É```«ª«∏bEG ájQÉ÷G äGQƒ£àdG á```aÉc

 øjó∏Ñ∏d ÉŸh ,á≤£æŸG Égó¡°ûJ »```àdG ±hô¶dG πX

.á≤£æŸG QGô≤à°SGh øeCG õjõ©J ‘ º¡e QhO øe

 »```bô∏d á```jƒ≤dG á```ÑZôdG äÉ```ãMÉÑŸG â```°ùμYh

 ,ácÎ°ûŸG É```æ◊É°üe Rõ©j É```Ã ájƒNC’G äÉ```bÓ©dÉH

 πëH á∏«ØμdG π```Ñ°ùdG ¤EG π```°Uƒà∏d OÉ÷G »```©°ùdGh

 ‘ ¿ƒμàd á≤£æŸÉH êƒ“ »àdG äÉeRC’Gh äÓμ°ûŸG

.GQGô≤à°SG ÌcCGh iƒbCG ™°Vh

 ºéM ¿CG á```eÉJ á```YÉæb É```æjód ¿CG ¬```àdÓL ó```cCGh

 äÉjóëàdG áeÉ°ùLh Éæ«Ñ©°ûd Égójôf »àdG äÉMƒª£dG

 qô“ »àdG äGÒ```¨àdG áYöSh É```æà≤£æÃ ¥ó```– »àdG

 á```«FÉæãdG äÉ```bÓ©dG á```«ªæJ É```æ«∏Y Ö```LƒJ É```æŸÉ©H

 ™«ªL ÚH ¿hÉ```©àdG õjõ©Jh Oƒ¡÷G áaÉc ô```aÉ°†Jh

 …Qƒfi QhO hPh ôKDƒeh ≥«≤°T ó∏H ™e á°UÉNh ∫hódG

 ßØ– á∏MôŸ ∫ƒ```°Uƒ∏d ,É«cÎc á```≤£æŸG ‘ ΩÉ```g

 É¡àeÓ°Sh É```¡JóMh á```≤£æŸG ∫hO ™```ª÷h É```ædhód

.AÉNôdGh á«ªæàdÉH É¡Hƒ©°T É¡«a º©æJh

 √RGõ```àYG ≠```dÉH ø```Y á```dÓ÷G Ö```MÉ°U Üô```YCGh

 …òdG á«cÎdG á```jQƒ¡ª÷G ¢ù«FQ IQÉ```jõH ¬JOÉ©°Sh

 IQÉjR ‘ ø```jôëÑdG á```μ∏‡ ⋲∏Y Gkõ```jõY É kØ«°V π```ëj

 áμ∏‡ ÚH §Hôj ÉŸ á°UÉN á```«ªgCG Ö°ùàμJ áfƒª«e

 ájƒb äÉ```bÓY øe á```«cÎdG á```jQƒ¡ª÷Gh ø```jôëÑdG

 ácÎ°ûe IOGQEG ø```e ¿Gó```∏ÑdG ¬μ∏àÁ É```Ÿh ,á```î°SGQ

.äÉbÓ©∏d ™°ShCG ≥aCG íàah ¿hÉ©àdG ä’É› ™«°Sƒàd

 á«LQÉÿG ôjRh á```°SÉFôH ±öûdG á```ã©H â∏μ°ûJh

.áØ«∏N ∫BG óªfi øH óªMCG øH ódÉN ï«°ûdG

تأسيس شراكة إستراتيجية نموذجية تضع 
نصب عينيها عمق عالقاتنا التاريخية

موقف صلب وإصرار وعزم على حماية قيمنا 
ا0نسانية المتحضرة

التشاور في بناء جسر الملك حمد بتمويل من 
”الخاص“ وباالتفاق مع السعودية

إقامة معرض استثماري شامل لرجال اAعمال 
من الجانبين

وقفتم معنا في أصعب أيامنا وشغلتم 
مكاًنا عزيًزا في قلوبنا

لوسام عيسى بن سلمان الرفيع مكانة 
مرموقة في تاريخنا المشترك

تركيـــــــــا مـــــــع البحريــــــــن في الســـــراء 
والضــــــــــــــراء

سنعمل مًعا من أجل استقرار منطقتنا وأمنها 
ومستقبلها

Aأ أ ً
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 ƒª°ùdG á```ÑMÉ°U ICGô```ª∏d ⋲```∏YC’G ¢```ù∏éŸG

 º```«gGôHEG â```æH á```μ«Ñ°S IÒ```eC’G »```μ∏ŸG

 á°VhôdG ö```ü≤H ,¢```ùeCG AÉ```°ùe ,á```Ø«∏N ∫BG

 ¢ù«FQ áeÉîa ΩôM ¿ÉZhOQCG áæ«eCG Ió```«°ùdG

 .É¡d ≥aGôŸG óaƒdGh á«cÎdG ájQƒ¡ª÷G

 »μ∏ŸG ƒ```ª°ùdG á```ÑMÉ°U â```ÑMQ óbh

 ‘ áeÉbE’G Ö«W É¡d á«æªàe OÓÑdG áØ«°†H

 áμ∏ªŸG ™ªéj ÉÃ kIó«°ûe ,øjôëÑdG áμ∏‡

 ájƒb äÉ```bÓY øe á```«cÎdG á```jQƒ¡ª÷Gh
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من اأبرز اأهداف 

املركز تقدمي 

ال�شت�شارات الأ�رسية

فعاليات للتوعية 

املجتمعية بنبذ 

العنف �ضد املراأة 

اإطالق برامج لدعم 

الأ�رس البحرينية

16 األف ديـنار دعًما ملركـز يتيـم للإر�سـاد الأ�سـري
اإ�ضادة بالتربع ال�ضخي من �ضمو ال�ضيخة ثاجبة بنت �ضلمان... الكوهجي لـ “$”:

نظم مركـــز عائ�ضة يتيم لالإر�ضـــاد الأ�رسي، 

التابـــع جلمعية نه�ضـــة فتاة البحريـــن، فطورا 

خرييا اأم�س مبطعم يف �ضاحية ال�ضيف.

و�ضهـــدت الفعاليـــة ح�ضور �ضمـــو ال�ضيخة 

ثاجبـــة بنـــت �ضلمـــان بن حمـــد اآل خليفـــة حرم 

رئي�ـــس جهـــاز امل�ضاحـــة والت�ضجيـــل العقاري 

ال�ضيخ �ضلمان بن عبداهلل اآل خليفة.

وقالـــت رئي�ضة جلنـــة املتطوعـــات مبركز 

عائ�ضة يتيم لالإر�ضـــاد الأ�رسي جناة الكوهجي لـ 

“البالد” اإن املركز ينظم فعالية قهوة ال�ضباح 
�ضهريا، والهدف مـــن الفعالية جمع التربعات، 

ل�ضالح اأعمال املركز.

و�ضكـــرت الكوهجـــي ح�ضـــور ورعاية �ضمو 

ال�ضيخـــة ثاجبة بنت �ضلمان بـــن حمد اآل خليفة 

لفعالية املركز. ولفتت اإىل اأن �ضموها معروفة 

بيدهـــا ال�ضخيـــة وعطائهـــا بال حـــدود مل�ضاريع 

املركز املتنوعة.

واأ�ضـــارت اإىل اأن �ضمو ال�ضيخـــة ثاجبة بنت 

عت مببلغ 16 األف  �ضلمان بن حمد اآل خليفة تربرّ

دينار ل�ضالح املركز.

واأكـــدت اأن جميـــع ح�ضيلـــة ريـــع الدخـــول 

للفطـــور، والتربعات بفعاليـــة الفطور اخلريي 

�ضتنفق ل�ضالح اأن�ضطة املركز.

وذكـــرت اأن اأبـــرز اأهـــداف املركـــز تقدمي 

الأ�ـــرسي،  الإر�ضـــاد  مبوا�ضيـــع  ال�ضت�ضـــارات 

والتوعيـــة املجتمعية لنبذ العنـــف �ضد املراأة، 

واإطالق برامج لدعم الأ�رس البحرينية.

ونبهـــت حل�ضـــول املركـــز علـــى تربعـــات 

�ضنويـــة من بنوك و�ـــرسكات وطنيـــة بالإ�ضافة 

•للدعم ال�ضنوي من عائلة يتيم. خالل الفطور اخلريي اأم�س	

ر�سول احلجريي

 ت�سوير ر�سول احلجريي 

ت�سكيل اللجان التحكيمية جلائزة يو�سف كانو 
امليثاق �سفينة البحرين نحو التقدم والتنمية 

اأر�ضى لفتح دميقراطي ومنهج وطني جديد... �ضارخ الدو�رسي: 

رفــــع رجل الأعمــــال �ضارخ الدو�ــــرسي خال�س 

التهــــاين والتربيــــكات اإىل عاهل البــــالد �ضاحب 

اجلاللة امللك حمد بن عي�ضى اآل خليفة، ولرئي�س 

الوزراء �ضاحب ال�ضمــــو امللكي الأمري خليفة بن 

�ضلمــــان اآل خليفــــة، ولويل العهد نائــــب القائد 

الأعلــــى النائــــب الأول لرئي�ــــس جمل�ــــس الوزراء 

�ضاحــــب ال�ضمــــو امللكي الأمري �ضلمــــان بن حمد 

اآل خليفــــة واإىل �ضعــــب البحرين الــــويف مبنا�ضبة 

ذكــــرى ميثاق العمل الوطني والــــذي كان بداية 

ملرحلة زاخرة من العطــــاءات ومليئة بالإجنازات 

على امل�ضتويات كافة.

واأكــــد يف بيــــان لــــه اأم�ــــس اأن عاهــــل البــــالد 

ا�ضتطــــاع اأن يجعل من هــــذا اليوم عيــــًدا وطنًيا 

جميــــًدا، ففي مثل هــــذا اليوم مــــن العام 2001 

التنمــــوي  والدفــــع  الدميقراطــــي  الفتــــح  كان 

مب�ضاركــــة جمــــوع ال�ضعــــب البحريني الــــذي اآمن 

بروؤيــــة جاللتــــه لالنتقــــال ملرحلــــة جديــــدة مــــن 

الإجنازات واملكت�ضبات، وعامرة بالعمل الوطني 

اجلاد وحافلــــة مبظاهر التالحــــم والتعا�ضد بني 

جميع اأفــــراد وخمتلف مكونات هذا الوطن لينال 

ما ي�ضتحقه من مكانة لئقة ويتبواأ ما ي�ضبو اإليه 

اأبناوؤه من منزلة رفيعة بني الأمم واملجتمعات.

وقال الدو�رسي “اإن يوم الرابع ع�رس من �ضهر 

فربايــــر من كل عام يطل على اململكة بذكريات 

�ضتظل باقيــــة ومكت�ضبات زاهرة اأ�ضاءت �ضم�س 

اململكة على امتداد هذه الأعوام و�ضتظل �ضعاًعا 

�ضاطًعــــا مل�ضتقبل م�ــــرسق وغد مزدهــــر؛ بف�ضل 

هــــذا النهــــج احلكيم الــــذي يتبعه عاهــــل البالد، 

وحر�ــــس جاللته على امل�ضاركة ال�ضعبية، فكانت 

النتائج املبهرة التي تتحقق على الأر�س يف ظل 

هــــذا الأ�ضلوب الــــذي خلق بوتقــــة وطنية رائعة 

مــــن طموحــــات وروؤى عاهل البالد مــــع تطلعات 

واحتياجات ال�ضعــــب البحريني، وهذا هو ال�رس يف 

جناح امليثاق الوطني يف توليد اإجنازات متتالية 

عامــــا بعد عام، ملا يتميز به من تكيف مع الواقع 

املعا�ــــس ولأنــــه خــــري من يعــــرب عــــن امل�ضتقبل 

املاأمول، فكان دائم العطاء وافر الرثاء”.

وختــــم الدو�رسي بيانه بالقول “اإن ما حتققه 

اململكــــة مــــن اإجنــــازات متواليــــة بف�ضــــل تلــــك 

التالحمية بني القيادة وال�ضعب ي�ضهد بعبقرية 

جاللــــة امللــــك، �ضاحب فكــــرة وم�ــــرسوع امليثاق 

الوطني، هذا املنهج الوطني اجلديد، الذي كان 

و�ضيظــــل مبثابة �ضفينــــة البحرين نحــــو التقدم 

والتنميــــة ب�ضــــكل اإبداعــــي واأ�ضلــــوب ح�ضــــاري 

يثبت تفرد البحرين علــــى ال�ضعيدين الإقليمي 

والدويل”.

• �ضارخ الدو�رسي	

اأعـــرب رئي�ـــس جمل�ـــس الأمنـــاء جلائـــزة 

يو�ضـــف بـــن اأحمـــد كانـــو، خالد حممـــد كانو 

عـــن �ضعادتـــه وارتياحه ل�ضري اأعمـــال اللجان 

التحكيمية مل�ضابقات الدورة التا�ضعة، التي 

مت ت�ضكيلها من الكفاءات الوطنية والعربية 

املتخ�ض�ضة، والتي متثـــل املجالت التالية: 

القت�ضاد، ريـــادة الأعمال، الأفالم الق�ضرية، 

الفـــن الت�ضكيلـــي، والبحـــث العلمـــي. واأكد 

خالد كانو اأهميـــة التنوع يف طرح امل�ضابقات 

وفقـــاً للروؤية اجلديدة للجائزة، والذي يحظى 

بتقدير واهتمام ومتابعـــة الهيئات الوطنية 

واخلليجية والعربية. واأعرب كذلك عن �رسوره 

ل�ضـــدور العـــدد الثالـــث ع�رس لـ “جملـــة كانو 

الثقافيـــة”، والـــذي ي�ضـــكل اإ�ضافـــة جديدة 

�ضمن �ضل�ضلة الإ�ضدارات الثقافية للجائزة.

وا�ضتمل العدد اجلديـــد من املجلة على 

مو�ضوعـــات ودرا�ضـــات علميـــة واقت�ضادية 

واأدبية وق�ضايـــا اأخرى تت�ضدرهـــا افتتاحية 

الوجيـــه  وفـــاة  ذكـــرى  التحريـــر يف  رئي�ـــس 

اهلل(  )رحمـــه  كانـــو  جا�ضـــم  بـــن  عبدالعزيـــز 

الرئي�س ال�ضابق للجائزة. 

كما ت�ضمن العدد جمموعة من املقالت 

بالإ�ضافة  الأدبية  والدرا�ضات وامل�ضـــاركات 

اإىل زاويـــة اإ�ضـــاءات التـــي متثل اآخـــر الأخبار 

والفعاليات التـــي نظمتها اجلائزة يف الفرتة 

الأخرية.

ويف ختام ت�رسيحه، اأ�ضـــاد رئي�س جمل�س 

الأمناء خالد حممد كانو باملو�ضوعات والآراء 

والق�ضايـــا التـــي �ضملهـــا هذا العـــدد واأثنى 

على جهـــود اإدارة املجلـــة واختيارها املوفق 

للمو�ضوعات ومتنى لهم املزيد من التوفيق 

والنجاح.

• خالد كانو	

اإجنازات العرب وامل�سلمني قدمًيا قادت قطار احل�سارة
دعا اإىل �رساكة جمتمعية اأكرب يف دعم البحث العلمي... احلواج:

املنامــــة - اجلامعــــة الأهليــــة: انطلقــــت اأم�ــــس 

فعاليات املوؤمتر ال�ضنوي الثامن لطلبة الدكتوراه، 

مب�ضاركــــة لفيف من الأكادمييــــني واملخت�ضني من 

اجلامعــــة الأهلية، وجامعة برونيــــل لندن الربيطانية 

اإىل جانــــب طلبــــة برنامــــج الدكتــــوراه، و14 باحثــــا 

باأوراق بحثية.

واأكــــد راعــــي املوؤمتر عبــــداهلل احلــــواج يف كلمة 

الفتتاح اأهمية البحث العلمي يف البحرين واملنطقة، 

مبديا ثقته بقدرة الدار�ضني والباحثني البحرينيني 

واخلليجيني على امل�ضاهمة الفعالة يف م�ضرية العلم 

واملعرفــــة، ل على م�ضتوى اخلليــــج وال�رسق الأو�ضط 

وح�ضب، واإمنا على م�ضتوى العامل اأجمع.

وقال احلــــواج اإن اجلامعة الأهلية وبف�ضل دعم 

ورعايــــة القيــــادة وتعاون جمل�ــــس التعليــــم العايل 

ا�ضتطاعــــت اأن حتقــــق النجــــاح املن�ضــــود لربنامــــج 

الدكتــــوراه امل�ضرتك مــــع جامعة برونيــــل لندن، اإذ 

خرجت 45 باحثــــا بدرجة الدكتــــوراه ي�ضغلون اأرقى 

املواقع القيادية يف العديد من الوزارات وال�رسكات 

واملوؤ�ض�ضــــات، يف مملكــــة البحريــــن ودول جمل�ــــس 

التعاون اخلليجي.

واأو�ضــــح اأن العائــــد الوحيــــد للجامعــــة الأهلية 

يف  ال�ضتثمــــار  هــــو  الدكتــــوراه  برنامــــج  وراء  مــــن 

البحــــث العلمي، وهــــي م�ضوؤولية وطنيــــة يف مفهوم 

وا�ضرتاتيجيــــات اجلامعــــة الأهليــــة، لذلــــك اعتنــــت 

اجلامعــــة بــــاأن يكون اأكــــرث من 50 % مــــن الباحثني 

امللتحقــــني بالربنامج من البحرينيــــني، واأن يكون 

اأكرث مــــن 50 % من الن�ضاء، واأن ي�ضتوعب الربنامج 

جميــــع الراغبني من اأبنــــاء دول جمل�ــــس التعاون يف 

ا�ضتكمــــال درا�ضاتهــــم العليا يف مرحلــــة الدكتوراه 

عرب هــــذا الربنامج الذي حظي باإ�ضــــادة لي�س حمليا 

فقــــط واإمنا اإقليميــــا وعامليا؛ باعتبــــاره نقلة مهمة 

يف جمــــال البحث العلمــــي. واأ�ضــــاف “حقيقة ولي�س 

من باب املجاملــــة اأثمر هذا الربنامج طوال عقد من 

الزمــــان بحوثــــا ودرا�ضــــات تقدم حلــــول للعديد من 

الق�ضايا وامل�ضكالت املحلية والإقليمية والعاملية، 

وهو الهدف املن�ضــــود منه. فلي�س هناك اأكرث خدمة 

لالإن�ضانيــــة وامل�ضتقبــــل وحياة الإن�ضــــان من البحث 

العلمي”.

ونــــوه اإىل اأن املوؤمتر يف ن�ضختــــه الثامنة يوؤكد 

اأولويــــة البحث العلمــــي يف ا�ضرتاتيجيــــات اجلامعة 

الأهلية، م�ضــــريا اإىل اأن اجلامعة تتجاوز فيما ت�رسفه 

يف جمال البحث العلمــــي الن�ضبة املقررة من جمل�س 

التعليــــم العــــايل والبالغة 3 % من �ضــــايف دخل كل 

موؤ�ض�ضة مــــن موؤ�ض�ضات التعليم العــــايل، وهو جناز 

تفتخر به اجلامعة ومنت�ضبوها.

ودعــــا احلــــواج يف كلمتــــه اإىل �رساكــــة جمتمعية 

اأكرب يف دعم البحث العلمــــي يف اململكة، مذكرا باأن 

الجنــــازات احل�ضاريــــة للعــــرب وامل�ضلمــــني قدميا 

كانــــت تقــــود قطار احل�ضــــارة الإن�ضانيــــة حني كان 

الهتمام بالبحث العلمي منت�رسا بني العلماء والنخب 

يف تلك احلقبة التاريخية.

اإىل ذلــــك، اأكــــد رئي�س اجلامعــــة من�ضور العايل 

جنــــاح “الأهليــــة” وباحثيها يف اجنــــاز اأكرث من 100 

بحــــث علمي ر�ضني يف العام 2016، وح�ضولها على 

املرتبة الثانيــــة بعد جامعة البحرين يف جمال البحث 

العلمي ا�ضتنادا ملوؤ�رسات اأداء دولية.

واأو�ضــــح اأن �ــــرس تقــــدم املجتمعات هــــو البحث 

العلمــــي، واأن اجلامعــــة الأهليــــة يف �ضبيــــل تعزيــــز 

هذا اجلانب لــــدى اأ�ضاتذتها وطالبهــــا �ضكلت جلنة 

خمت�ضــــة بكلية الدرا�ضات العليــــا والبحوث لدرا�ضة 

طلبــــات دعم البحــــوث التي يتقــــدم بهــــا الأ�ضاتذة 

والطلبــــة؛ لتقديــــر اأهميتهــــا ومردودهــــا الإيجابــــي 

على املجتمع، واتخاذ قــــرار الدعم لها ب�ضكل علمي 

ومدرو�س.

وقــــدم جيمز نولز من جامعة برونيل لندن ورقة 

حــــول فن ر�ضــــم خرائط البحــــوث العلميــــة الناجحة، 

حتدث فيها حــــول ن�ضــــاأة البحث العلمــــي وتاريخه، 

وتطــــوره يف القــــرن الع�رسيــــن، ليمثل هــــذا امليدان 

الرافعــــة الرئي�ضــــة للتطــــور والتنميــــة والزدهار يف 

خمتلف العلوم واملجالت الإنتاجية واملعرفية.

• خالل املوؤمتر ال�ضنوي الثامن لطلبة الدكتوراه باجلامعة الأهلية	



اأق���ام �سف���ر تون�س ل���دى مملك���ة البحرين 

حمم���د ب���ن يو�س���ف م�س���اء اخلمي����س املن�رصم 9 

فرباير اجل���اري، حفل ع�س���اء يف منزله على �رصف 

ال�ساع���ر البحريني قا�سم حداد؛ مبنا�سبة ح�سوله 

على جائزة “اأبو القا�سم ال�سابي للإبداع الأدبي”، 

الت���ي عادت ه���ذه ال�سن���ة اإىل ال�ساح���ة الثقافية 

التون�سية بعد غياب منذ العام 2011.

ح����رص حف���ل الع�س���اء النائ���ب الأول ملجل�س 

ال�س���ورى جم���ال فخ���رو، ورئي����س مرك���ز ال�سيخ 

عي�س���ى الثق���ايف ال�سي���خ خال���د ب���ن خليف���ة اآل 

خليف���ة، ورئي�س اأ�رصة الأدباء البحرينيني اإبراهيم 

بوهندي، ورئي�س حترير �سحفية “البلد” رئي�س 

جمعي���ة ال�سحفي���ني موؤن�س امل���ردي، اإىل جانب 

عدد من الإعلميني وال�سفراء العرب.

 ويف ه���ذا ال�س���دد، األقى ال�سف���ر التون�سي 

كلم���ة هناأ فيه���ا ال�ساعر قا�سم ح���داد والبحرين 

بالف���وز به���ذه اجلائ���زة العريق���ة وذات الرمزية 

الأدبي���ة الكبرة، معربا ع���ن ارتياحه ملا ت�سهده 

احلرك���ة الثقافية يف البحرين م���ن ازدهار، وذلك 

بدعم من عاهل البلد �ساحب اجلللة امللك حمد 

بن عي�س���ى اآل خليف���ة، ومن القي���ادة البحرينية 

جمتمعة.

ب���دوره، ع���رب ال�ساعر حداد ع���ن اعتزازه بهذ 

الفوز، معرًبا عن �سكره لل�سفارة التون�سية لهذه 

اللفتة الكرمية، مبدي���ا ا�ستعداده لزيارة تون�س 

يف الأ�سابيع املقبلة. 

ي�س���ار اإىل اأن 111 عمل تناف�ست على جائزة 

“اأب���و القا�س���م ال�سابي للإب���داع الأدبي” من 13 

دولة عربية، وكانت من ن�سيب حداد )68 عاما( 

ع���ن ديوانه “اأيه���ا الفحم ي���ا �سي���دي” ال�سادر 

بالعام 2015 ع���ن دار “م�سعى للن�رص والتوزيع”، 

ت�سل���م اجلائزة نياب���ة عنه ال�سف���ر البحريني يف 

تون�س.

وحتمل اجلائزة ا�س���م “اأبو القا�سم ال�سابي” 

وه���و من اأه���م واأ�سه���ر �سعراء تون����س، ومينحها 

البن���ك التون�س���ي حت���ت اإ����رصاف وزارة ال�س���وؤون 

الثقافي���ة، وته���دف اجلائزة اإىل تك���رمي الأعمال 

الأدبية للمبدعني التون�سيني والعرب.
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مترين �أمني م�سرتك مبيناء خليفة بن �سلمان  وزير �لد�خلية يد�سن �سفينة �لإنز�ل “�سافرة 1”

�لبحرين تتميز بالنفتاح وترف�ض �لتطرف بكل �أ�سكاله

م�سيًدا بالعملية النوعية خلفر ال�سواحل باإلقاء القب�س على الفارين

مبنا�سبة ذكرى ميثاق العمل الوطني... ال�سفر املغربي:

املنامة - بنا: قام وزي���ر الداخلية ال�سيخ را�سد 

ب���ن عب���داهلل اآل خليف���ة، �سب���اح اأم����س بقي���ادة خفر 

ال�سواح���ل يف قاع���دة بندر ال���دار، بتد�س���ني �سفينة 

الإن���زال )�ساف���رة 1( وه���ي �سفين���ة نق���ل تتمت���ع 

باإمكانات نوعية يف اأعم���ال البحث والإنقاذ ومكافحة 

احلريق، ودخل���ت اخلدمة �سمن اخلطة الإ�سرتاتيجية 

لتطوير خفر ال�سواحل.

 وكان يف ا�ستقب���ال الوزي���ر ل���دى و�سوله نائب 

وزي���ر الداخلية الفريق ع���ادل بن خليف���ة الفا�سل، 

ورئي����س الأمن الع���ام اللواء طارق احل�س���ن، ورئي�س 

جمل����س اإدارة ال�رصكة العربية لبن���اء واإ�سلح ال�سفن 

)اأ����رصي( ال�سيخ دعيج بن �سلم���ان اآل خليفة، ووكيل 

وزارة الداخلية ال�سيخ نا�رص بن عبدالرحمن اآل خليفة، 

وقائد خفر ال�سواحل العميد علء �سيادي. 

 واألق���ى قائد خف���ر ال�سواحل كلم���ة اأعرب فيها 

عن �سك���ره وتقديره لقيام وزي���ر الداخلية بتد�سني 

�سفين���ة الإنزال )�سافرة(، م�سيدا بدعمه لقيادة خفر 

ال�سواح���ل من حي���ث جتهيزها بالق���وارب واملعدات 

احلديث���ة واإع���داد وتدريب الك���وادر الب�رصية القادرة 

عل���ى اإجن���از املهام املطلوب���ة بكل كف���اءة واقتدار، 

منوها اإىل اأن خف���ر ال�سواحل اأ�سبحت وبحمد اهلل قوة 

ممي���زة وحمرتفة وقادرة على ب�س���ط النظام وتنفيذ 

القانون يف املياه الإقليمية ململكة البحرين.

واأثن���اء حفل التد�سني، اطل���ع الوزير على فيلم 

ت�سجيلي ق�سر، ت�سمن مراحل امل�رصوع الذي نفذته 

�رصك���ة “اأ�رصي” بالتعاون مع خفر ال�سواحل، يف ظل ما 

تتمتع به ال�رصكة من اإمكانات وخربات وطنية متميزة 

يف اإ�س���لح و�سيان���ة ال�سف���ن، وا�ستغ���رق العمل 15 

�سه���راً، كما ت�سم���ن العر�س ما متثل���ه ال�سفينة من 

اإمكان���ات اأمنية عالي���ة، مبا يعزز جه���ود قيادة خفر 

ال�سواحل يف ال�سيطرة واملراقبة.

بع���د ذلك، مت التوجه اإىل ر�سي���ف الزوارق لبدء 

مرا�س���م التد�س���ني، حي���ث ق���ام الوزير برف���ع العلم 

عل���ى ال�سفينة. وبه���ذه املنا�سبة، اأع���رب الوزير عن 

�سكره وتقدي���ره للعاملني يف قيادة خف���ر ال�سواحل 

م���ن �سباط و�سب���اط �سف واأفراد، وم���ا يتمتعون به 

م���ن جهوزية وا�ستع���داد على مدار ال�ساع���ة، م�سيدا 

بجهودهم وبالتعاون والتن�سي���ق مع الأجهزة الأمنية 

الأخرى، يف اإحباط حماولة تهريب عدد من املطلوبني 

يف ق�ساي���ا اإرهابية بتاريخ 9 فرباي���ر اجلاري، منوها 

و�رصع���ة  والح���رتايف  املهن���ي  التعام���ل  اأهمي���ة  اإىل 

التحرك والتن�سيق، مبا ي�سمن �سبط الأمن وال�سلمة 

العامة وتقدمي اأف�س���ل اخلدمات الأمنية للمواطنني 

واملقيمني يف جميع اأنحاء البلد.

ويف �سي���اق مت�سل، اأك���د الوزي���ر امل�سي قدما 

يف تنفي���ذ اإ�سرتاتيجي���ة التطوي���ر والتحديث بجميع 

القطاع���ات والأجهزة الأمنية، مب���ا يزيد من قدراتها 

يف اأداء الواجبات املنوطة به���ا، منوها يف هذا ال�ساأن 

اإىل منظومة خفر ال�سواحل وا�ستكمال م�رصوع ال�سياج 

الأمن���ي وال���رادارات البحرية املتقدم���ة والكامرات 

والنقاط املتقدمة خلفر ال�سواحل، ودورها يف حماية 

ال�سواح���ل واملي���اه الإقليمي���ة وتوفر بيئ���ة بحرية 

اآمنة وتاأمني املن�س���اآت احليوية، ويف هذا الإطار يتم 

العمل على تزويد خفر ال�سواحل باأحدث املنظومات 

التكنولوجية والتدريبية، ف�س���ل عن تطوير من�ساآته 

مبا يتفق مع احتياجاتها احلالية وامل�ستقبلية.

بعد ذلك، مت تكرمي اأع�ساء فريق اإدارة امل�رصوع، 

وطاقم �سفينة “�سافرة 1” بالإ�سافة اإىل املتميزين 

املتفانني يف اأداء الواجب وكذلك القوة امل�ساركة يف 

العملية الأمنية الأخرة، تلى ذلك عر�س للت�سكيلت 

البحرية ومرور الزوارق؛ لأداء التحية.

املنامة - بنا: اأكد �سفر اململكة املغربية 

اأحم���د خطاب���ي اأن احتف���ال مملك���ة البحري���ن 

بذكرى �سدور ميث���اق العمل الوطني، تاأكيد 

ق���وي للإجم���اع ال�سعب���ي احلا�س���ل على هذه 

الوثيق���ة املرجعية، وامل�سي يف بلورة الإرادة 

امللكي���ة الهادفة ملوا�سل���ة وتعميق م�سرة 

بناء دولة القانون وحتقيق التنمية ال�ساملة.

اأنب���اء  لوكال���ة  خطاب���ي  ال�سف���ر  وق���ال 

البحري���ن “بن���ا” اإن امليث���اق الوطن���ي الذي 

عر�س عل���ى ال�ستفتاء، ومتت املوافقة عليه 

بن�سب���ة 98.4 % بن�سب���ة م�ساركة بلغت 90.3 

%، ه���و جت�سي���د ل�ستمراري���ة روح التلح���م 
وجتديد لعهد البيعة.

واأكد اأن مملك���ة البحرين قطعت خطوات 

واثق���ة على درب حتقيق امل����رصوع الإ�سلحي 

لعاه���ل البلد �ساحب اجللل���ة امللك حمد بن 

عي�س���ى اآل خليفة، وبدعم م���ن رئي�س الوزراء 

�ساح���ب ال�سم���و امللك���ي الأم���ر خليف���ة بن 

�سلم���ان اآل خليفة، وويل العه���د نائب القائد 

الأعل���ى النائب الأول لرئي����س جمل�س الوزراء 

�ساح���ب ال�سمو امللكي الأمر �سلمان بن حمد 

اآل خليفة.

واأ�س���اف خطابي اأن���ه ومنذ قي���ام الدولة 

البحريني���ة احلديث���ة يف عه���د املوؤ�س�س اأحمد 

الفاحت، ككيان عربي اإ�سلمي، بالعام 1783، 

ظل���ت البحرين، بعيدا عن اأي نزعة انكما�سية، 

وفية لعراقة هويته���ا كف�ساء جذاب للتلقح 

الثقايف وتعددي���ة الأجنا�س والأديان، م�سهمة 

يف ن�رص قي���م التعاي����س والنفتاح عل���ى الآخر 

ورف�س التطرف بكل اأ�سكاله.

واأو�س���ح اأن النفتاح اأ�سب���ح من ال�سمات 

املمي���زة ململكة البحري���ن، وذلك منذ الإعلن 

ع���ن ا�ستقللها ال�سيا�سي يف عهد املغفور له 

ال�سيخ عي�سى ب���ن �سلمان اآل خليفة يف مطلع 

�سبعينات الق���رن املا�سي، والذي تر�سخ من 

خلل مب���ادئ ميث���اق العمل الوطن���ي، وتعزز 

ب���دوره بفل�سفة وقواع���د د�ست���ور البلد، يف 

اجت���اه توطي���د دعائ���م البن���اء الدميقراط���ي 

وتثبيت حقوق الإن�سان يف ان�سجام مع الثوابت 

الوطنية وم�ستلزمات النظام العام.

واأ�س���ار اإىل اأن امليثاق الوطني ن�س على 

اعتم���اد القت�س���اد احل���ر وت�سجي���ع املبادرة 

اخلا�سة وتنويع الن�ساط القت�سادي وتي�سر 

تدفق روؤو�س الأموال وال�ستثمارات، وا�سفا 

ذل���ك بالتوج���ه ال�سرتاتيج���ي ال���ذي �س���كل 

اأر�سية لروؤية 2030 الطموحة.

واأع���رب ال�سف���ر يف خت���ام ت�رصيح���ه عن 

تطلعه ملزي���د من املكت�سب���ات املوؤ�س�ساتية 

والإجنازات التنموية ململكة البحرين، لتثبيت 

دعائ���م جمتم���ع مرتاب���ط ومتما�س���ك واآم���ن، 

والنخ���راط الفع���ال يف حميطيه���ا اخلليج���ي 

والعربي يف نطاق �سيا�ستها اخلارجية القائمة 

على الت���زان وعلقات ح�سن اجل���وار وحماية 

�سي���ادة وا�ستقلل الدول و�سلمتها الرتابية، 

وتكري����س اإ�سهامه���ا الدويل البن���اء يف خدمة 

التقارب بني احل�سارات والثقافات.

• وزير الداخلية خلل تد�سني ال�سفينة	

املنامة - بنا: حتت رعاية �سوؤون 

املوان����ئ وامللح����ة البحري����ة ب����وزارة 

عق����د  والت�س����الت،  املوا�س����لت 

يف وق����ت �ساب����ق مبين����اء خليف����ة بن 

�سلمان متري����ن اأمني م�سرتك، وذلك 

مب�ساركة من ال�رصكة امل�سغلة للميناء 

)APM TERMINALS(، وع����دد 

من اجلهات الأمنية ب����وزارة الداخلية 

متمثل����ة يف مديري����ة �رصط����ة املوانئ 

البحري����ة و�س����وؤون اجلم����ارك وع����دد 

م����ن القطاعات الأمني����ة ذات العلقة 

مبملكة البحرين.

يف  امل�سارك����ة  اجله����ات  قام����ت 

يف  تطبيق����ات  بتنفي����ذ  التمري����ن 

طريقة التعام����ل مع احلالت الطارئة 

والتهدي����د الأمني يف املوانئ، والذي 

ال�ستع����داد وال�ستجابة  اإىل  يه����دف 

واإح����كام  الكف����اءة  برف����ع  للح����دث 

ال�سيط����رة يف التعام����ل م����ع احلالت 

الأمنية، وتعزيز  الطارئة واحل����وادث 

للم�سلح����ة  حماي����ة  الأمن����ي  الوع����ي 

العامة.

 وياأت����ي هذا التمري����ن امل�سرتك 

للتاأك����د م����ن الت����زام جمي����ع اجلهات 

اخلط����ط  با�ستيع����اب  امل�سارك����ة 

والإجراءات الأمني����ة، واإعداد منهجية 

الت����ي  الأمني����ة  التقييم����ات  لإج����راء 

تكفل اإيج����اد خطط واإج����راءات تتيح 

الأمني����ة  للم�ستوي����ات  ال�ستجاب����ة 

توف����ر  اإىل  بالإ�ساف����ة  املتغ����رة، 

و�سائل تكف����ل رفع م�ست����وى الإنذار 

وال�ستجاب����ة للتهدي����دات واحلوادث 

الأمنية.

 وركز هذا النوع من التمارين على 

اإك�ساب امل�ساركني املزيد من اخلربة 

امليداني����ة والق����درة عل����ى التخطيط 

واإدارة احل����الت الطارئ����ة بالتع����اون 

مع القطاع����ات الأمنية املختلفة ذات 

تاأكي����ًدا مل�ساع����ي  العلق����ة، وذل����ك 

البحرية  �س����وؤون املوان����ئ وامللح����ة 

والت�س����الت  املوا�س����لت  ب����وزارة 

لتطوير الأداء وتعزيز القدرة الأمنية 

و�سولً للمعاير الدولية املطلوبة يف 

جمال اأمن املوانئ.

لبيبة فار�ض

• اأحمد خطابي	

�ل�سفيــر �لتـون�ســـي يحتفـــي بال�ســاعــر قــا�ســـم حــــد�د
لفوزه بجائزة “اأبو القا�سم ال�سابي للإبداع الأدبي” 

• ال�سفر التون�سي يقيم حفل ع�ساء تكرمًيا لل�ساعر قا�سم حداد	
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اخلريجون يتزاحمون يف “الرتبية” ل�شغل وظيفة “معلم”
الوزارة ا�ستثنت خريجات نظم املعلومات وعلم النف�س... عد�سة “$”:

فتح���ت وزارة الرتبي���ة والتعلي���م اأب���واب مركز 

ا�ستقب���ال املراجعني اأم�س اأم���ام املتقدمني ل�سغل 

وظائف �سلك التدري����س، وذلك يف �سوء احتياجاتها 

املبدئي���ة وا�ستع���داداً ال�ستقب���ال الع���ام الدرا�سي 

الق���ادم 2018/2017م. و�سجلت عد�س���ة “البالد” 

تزاح���م اخلريج���ني واخلريج���ات يف قاع���ة االنتظ���ار 

ب���وزارة الرتبية والتعليم يف ال�ساع���ات االأوىل، حيث 

و�سل���ت اأرق���ام االنتظار اإىل اأكرث م���ن 300 �سخ�س، 

فيما خ�س�ست الوزارة ي���وم اأم�س للتقدمي لل�سواغر 

يف تخ�س����س الرتبي���ة الريا�سية، والرتبي���ة االأ�رسية، 

والعل���وم والفيزي���اء، والكيمي���اء واالأحي���اء، وال���ذي 

�سي�ستمر اإىل اليوم )االثنني(.

وق���ال املتقدمون بطلب���ات التوظي���ف اإن اآلية 

التق���دمي لهذه ال�سنة �سارت ب�سكل جيد، وذلك على 

الرغ���م م���ن وجود الكثري م���ن الراغب���ني يف التقدمي 

لل�سواغ���ر، اإذ اإن ف���رتة االنتظ���ار كانت غ���ري طويلة 

ومنظم���ة. وبين���وا اأن هن���اك جلن���ة تنظيمي���ة قامت 

با�ستقبالهم اأمام مرك���ز ا�ستقبال املراجعني وذلك 

الإعطائه���م رقًم���ا لالنتظ���ار، وم���لء ا�ستم���ارة طلب 

توظيف ل�سغل وظيفة معلم للعام الدرا�سي املقبل.

واأ�سار اخلريجون اإىل اأن الوزارة مل تقبل ا�ستالم 

بع�س اال�ستمارات وذلك لعدم ا�ستكمال امل�ستندات 

املطلوبة، والتي �سبق اأن نوه���ت الوزارة يف اإعالنها 

عن ع���دم قبول اأي طلب توظيف مل ي�ستكمل تقدمي 

امل�ستندات املطلوبة اأو غري م�ستوفى ال�رسوط.

وقال���وا: “ناأمل اأن يت���م توظيفنا ل�س���د �سواغر 

التوظي���ف بال���وزارة، وذل���ك ع���ن طري���ق التوظيف 

املبدئ���ي خلريج���ي ال�سنوات الفائت���ة، والتي م�سى 

عليها اأكرث من 9 �سنوات”.

واأردف���وا اأن الكث���ري من اخلريج���ني على قائمة 

انتظ���ار التوظيف منذ �سنوات طويل���ة، ولكن وزارة 

الرتبي���ة والتعلي���م تق���وم بقب���ول فئة قليل���ة جداً، 

ا يف تخ�س�س الريا�سة. خ�سو�سً

وق���د خ�س�ست وزارة الرتبية والتعليم التقدمي 

للوظائ���ف ال�ساغرة خالل 8 اأي���ام، وكانت قد عممت 

عن حاجتها املبدئية اإىل معلمني يف 18 تخ�س�ًسا.

ال شواغر
ومن جهة اأخ���رى، ر�سدت “الب���الد” العديد من 

اخلريجات مم���ن ا�ستثن���ت وزارة الرتبي���ة والتعليم 

االإع���الن ع���ن تخ�س�ساته���ن وه���و تخ�س����س نظ���م 

املعلوم���ات، وعلم النف�س الرتب���وي تخ�س�س فرعي 

فئات خا�سة.

واأ����رسن اإىل اأن دي���وان اخلدم���ة املدنية توقفت 

عن االإعالن عن تل���ك التخ�س�سات منذ �سنوات، وقد 

ا�ستثن���وا تخ�س�ساتن���ا الأك���رث من 4 �سن���وات، بحجة 

وجود اكتفاء.

واأردف���ن: “اأن وجودنا يف الوزارة لنوؤكد اإمكانية 

للتق���دمي يف وظائ���ف تخ�س�ساتن���ا  فت���ح املج���ال 

امل�ستثن���اة عن فتح الب���اب للتوظيف فيها، الفتني 

اإىل اأن �سن���وات تخرجه���م و�سل���ت اإىل اأك���رث م���ن 8 

�سنوات، واأن توظيفهن اأ�سبح حلًما”.

المؤهالت التربوية
اأعلن���ت  والتعلي���م  الرتبي���ة  وزارة  اأن  ويذك���ر 

عن فت���ح باب التوظي���ف يف الفرتة م���ن 12 اإىل 22 

فرباي���ر اجل���اري، وت�سم���ن االإعالن طلب���ات توظيف 

ل�سغ���ل �سواغ���ر  18 تخ�س�ًس���ا بحاجة ال���وزارة لها، 

والتي �سملت على اللغة العربية والرتبية االإ�سالمية، 

والعل���وم،  والريا�سي���ات،  االإجنليزي���ة،  واللغ���ة 

والكيمياء، واحلا�سب االآيل، واالجتماعيات، والرتبية 

الريا�سية، ونظام الف�سل، والرتبية االأ�رسية والرتبية 

املو�سيقي���ة، واللغ���ة الفرن�سي���ة، والزراع���ة، وذلك 

لفئتي الذكور واالإناث.

ونوه���ت “الرتبية” باأنه مل يت���م قبول الطلبات 

الناق�س���ة اأو غري امل�ستوفاة ال����رسوط، وقد ا�ستثنت 

م���ن ذلك م���ن لديه اإف���ادة توق���ع تخرج م���ن جامعة 

البحرين للف�سل الدرا�سي الثاين من العام الدرا�سي 

احلايل 2016\2017م.

ولفت���ت الوزارة باأنه �سيتم تقييم التخ�س�سات 

بن���اء عل���ى احلاج���ة الفعلي���ة وامليزاني���ات املتاحة، 

و�ستعط���ى االأولوي���ة يف التعي���ني للحا�سل���ني على 

املوؤهالت الرتبوية.

• الع�رسات ينتظرون اأدوارهم لتقدمي ا�ستمارة التوظيف بقاعة وزارة الرتبية والتعليم	 • اللجنة التنظيمية من حرا�س االأمن يقومون بتوزيع اأرقام االنتظار	

النعيمي ي�شتقبل �شفرينا لدى اليابان

حميدان يعر�ض للخاجة خطط توظيف البحرينيني

22 مبادرة للطاقة و6 للمتجددة

ا تطلع على نظام االعتماد الوطني 21 م�شت�شفى خا�شً

درا�شة اإلغاء ال�شمان املايل ال�شتقدام العامالت الهنديات 

التنفيذ يف مايو املقبل

جلب العمالة املاهرة الأ�سحاب العمل... العب�سي: 

املنام���ة - بن���ا: عق���دت الهيئ���ة الوطني���ة 

لتنظي���م امله���ن واخلدم���ات ال�سحي���ة بح�س���ور 

21 م�ست�سف���ى خا�سا ور�س���ة متهيدية؛ لتعريف 
امل�ست�سفيات اخلا�سة بربنامج االعتماد الوطني 

للموؤ�س�سات ال�سحية اخلا�سة، وذلك حتت رعاية 

رئي�س املجل�س االأعل���ى لل�سحة ال�سيخ حممد بن 

عب���داهلل اآل خليفة وبرعاية م���ن “متكني”.واألقت 

الرئي�س التنفيذي للهيئ���ة مرمي اجلالهمة كلمة 

نيابة عن رئي�س املجل����س االأعلى قالت فيها اإنه 

وفق���ا ملنظمة ال�سحة العاملي���ة )WHO(، فاإن 

االعتم���اد ميك���ن اأن يكون النه���ج الوحيد االأكرث 

اأهمية لتح�س���ني خدمات الرعاي���ة ال�سحية، وهو 

لي����س غاي���ة يف ح���د ذاته، ب���ل و�سيل���ة لتح�سني 

اجلودة.

وا�ستط���ردت اجلالهمة ب���اأن الهيئ���ة �ستبداأ 

التنفيذ يف مايو 2017 جلميع امل�ست�سفيات. 

ح����رس الور�س���ة 110 م�سارك���ني م���ن ممثلي 

امل�ست�سفي���ات اخلا�سة ميثلون وظائف الروؤ�ساء 

التنفيذي���ني ب���كل م�ست�سف���ى وروؤ�س���اء االأطباء 

والتمري�س وال�سيدلة وم�سوؤويل اجلودة.

املنامة - بن���ا: اأعلنت هيئة تنظيم �سوق العمل 

عن تو�سله���ا اإىل اتفاق مبدئي م���ع جمهورية الهند 

لدرا�س���ة اإلغ���اء ال�سمان املايل ال�ستق���دام العامالت 

املنزليات اإىل البحرين والذي تفر�سه حاليًّا ال�سفارة 

الهندي���ة يف اململك���ة، اإىل جانب و�سع اآلي���ة النتقاء 

العمالة املاهرة واملدربة وتوفريها الأ�سحاب العمل 

البحرينيني. جاء ذلك، خ���الل املباحثات التي اأجراها 

الرئي�س التنفيذي لهيئة تنظيم �سوق العمل رئي�س 

اللجنة الوطنية ملكافحة االجت���ار باالأ�سخا�س اأ�سامة  

العب�سي يف جمهورية الهند بدعوة ر�سمية من اجلانب 

الهندي، �سملت عدًدا من امل�سوؤولني ويف مقدمتهم 

Dr. Vijay K -  ززير الدول���ة لل�سوؤون اخلارجي���ة

 Dnyaneshwar ووكي���ل ال���وزارة ،mar Singh
Malay، والوكالء امل�ساعدون، وذلك بح�سور �سفري 

مملكة البحرين يف جمهورية الهند طارق بن دينه. 

وا�س���ار العب�س���ي اإىل التو�س���ل ملجموع���ة م���ن 

العمال���ة  ا�ستق���دام  االتفاقي���ات لت�سهي���ل عملي���ة 

الهندي���ة ع���ن طري���ق الرب���ط االإلك���رتوين، لت�رسي���ع 

وت�سهي���ل ت�سجي���ل اأ�سح���اب االأعم���ال الراغب���ني يف 

اال�ستقدام من الهند.

• خالل املباحثات	

• جانب من الور�سة	

الرتبي����ة  وزارة   - عي�س����ى  مدين����ة 

والتعلي����م: ا�ستقبل وزي����ر الرتبية والتعليم 

ماج����د النعيم����ي مبكتب����ه بدي����وان ال����وزارة 

مبدين����ة عي�سى �سفري مملك����ة البحرين لدى 

الياب����ان خليل ح�س����ن، واأطلعه خ����الل اللقاء 

عل����ى م�ساري����ع ال����وزارة التطويرية يف جمال 

التمكني الرقم����ي والتعلي����م الفني وجهود 

“الرتبي����ة” يف التع����اون م����ع بي����وت اخلربة 

العاملية بهدف االرتق����اء مبخرجات التعليم 

يف مملك����ة البحرين، م�سي����ًدا النعيمي بالدور 

الكب����ري الذي يقوم به ال�سف����ري يف مد ج�سور 

يف  ال�سديق����ني  البلدي����ن  ب����ني  التع����اون 

املجاالت التعليمية. 

�س����وؤون  اإدارة  مدي����رة  اللق����اء  ح�����رس 

املنظمات واللجان بوزارة الرتبية والتعليم 

كفاية العنزور. 

املنام���ة  - بن���ا: التق���ى وزي���ر العم���ل 

والتنمي���ة االجتماعي���ة رئي����س جمل����س اإدارة 

هيئ���ة تنظي���م �س���وق العمل جمي���ل حميدان 

ع�سو جمل����س النواب اأ�سام���ة اخلاجة مبكتبه 

بال���وزارة، وبحث معه فر����س تعزيز التعاون 

مبا يلب���ي احتياجات املواطن���ني واملعنيني 

باخلدمات املتنوعة التي تقدمها الوزارة.

ومت خ���الل اللق���اء ا�ستعرا����س م�ساع���ي 

وزارة العمل والتنمية االجتماعية ومبادراتها 

امل�ستم���رة لتوف���ري فر����س العم���ل النوعية 

لل�سب���اب الباح���ث ع���ن عم���ل واإدماجه���م يف 

من�س���اآت القط���اع اخلا����س، وكذل���ك اجلهود 

املبذولة يف اإط���ار اإعداد الكف���اءات الوطنية 

وتطوي���ر قدراتها املهني���ة، وحت�سني اأدائها 

الوظيف���ي، و�سم���ان بيئ���ة العم���ل املحفزة 

القط���اع  وموؤ�س�س���ات  ب����رسكات  واملنتج���ة 

اخلا����س، اإىل جانب توفري احلماي���ة والرعاية 

االجتماعية ملختلف فئات املجتمع، من خالل 

املراك���ز التابعة لل���وزارة يف جميع حمافظات 

مملكة البحرين.

املنام���ة - بن���ا: تراأ����س وزي���ر �س���وؤون 

الكهرب���اء واملاء عبداحل�سني م���ريزا االجتماع 

االأول للجن���ة الوطني���ة ملتابع���ة تنفيذ خطة 

كفاءة الطاقة وخطة الطاقة املتجددة �سباح 

اأم�س، بح�سور املن�سق املقيم لالأمم املتحدة 

واملمث���ل املقي���م لربنام���ج االأمم املتح���دة 

االإمنائ���ي اأمني ال�رسق���اوي واملدير التنفيذي 

لوحدة الطاق���ة امل�ستدامة جه���ان املرباطي 

واأع�س���اء اللجنة املكونة م���ن وزارات وجهات 

حكومي���ة ذات عالق���ة، والتي حدده���ا القرار 

ال�س���ادر   2017 ال���وزاري رق���م )1( ل�سن���ة 

من الوزي���ر بت�سكيل اأع�س���اء اللجنة وحتديد 

مهامها.

الوطني���ة  اخلط���ة  اأن  بالذك���ر  اجلدي���ر   

لكف���اءة الطاق���ة ت�ستم���ل عل���ى 22 مب���ادرة 

)م����رسوع(. بينم���ا ت�ستم���ل اخلط���ة الوطني���ة 

للطاقة املتجددة على 6 مبادرات.

واأك���د الوزير يف االجتم���اع اأهمية اعتماد 

الن�س���ب واالأه���داف الوطنية لكف���اءة الطاقة 

والطاقة املتجددة.

مروة خمي�ض

املخالفات الع�شوائية تهّدد �شالمة ومتانة البناء
يجب و�سع قدرة الوحدات على التحمل يف االعتبار... احلمر:

املنامة - بنا: اأكد وزير االإ�سكان با�سم  احلمر اأن 

وزارة االإ�سكان واأثناء ت�سييد الوحدات ال�سكنية ت�سع 

ت�سامي���م هند�سية تتيح التو�سع يف الوحدة ال�سكنية 

م���ن ِقب���ل املنتف���ع، ولك���ن ِوْف���ق �سواب���ط و�رسوط 

هند�سية، وبع���د ا�ستيفاء االإجراءات القانونية، مبا ال 

يوؤثر على متانة وجودة الوحدة، ويحافظ على الطابع 

اجلمايل لها ب�سكل خا�س وللم�رسوع ب�سكٍل عام.

ويف ه���ذا ال�س���دد، اأ�س���ار اإىل قي���ام ع���دد م���ن 

املنتفعني بارتكاب خمالفات ج�سيمة الإن�ساء طوابق 

اإ�سافي���ة للوح���دات ال�سكنية بطريق���ٍة غري مدرو�سة 

دون الو�س���ع يف االعتبار ق���درة حتمل الوحدة، ف�سالً 

ع���ن ال�سغ���ط ال���ذي يت�سب���ب ب���ه ت�سيي���د املرافق 

اجلديدة على قدرة حتم���ل البنية التحتية والكهرباء 

وال����رسف ال�سحي عل���ى اال�ستيع���اب، وبالتايل يوؤثر 

ذلك على اأ�سا�س ومتانة الوحدات ال�سكنية االأخرى.

جاء ذلك، خالل لقائه م�سوؤويل الوزارة املعنيني 

مع روؤ�ساء واأع�ساء املجال�س البلدية واأمانة العا�سمة 

�سباح ام�س االأحد، ملناق�س���ة ظاهرة خمالفات البناء 

يف عدد من املناطق االإ�سكانية.

• جانب من اللقاء	



“امليثاق” عقـد اجتماعـي بيـن احلاكـم واملحكـوم
املعاودة ملتزم ببنود وافق عليها ورف�ضها فيه

ا�ضته���ل جمل����س ال�ض���ورى جل�ضت���ه بت���اوة بي���ان 

مبنا�ضب���ة حلول الذك���رى ال�ضنوية لا�ضتفت���اء ال�ضعبي 

على ميث���اق العمل الوطني. واأع���رب املجل�س عن فخره 

واعت���زازه مب���ا حتق���ق م���ن اإجن���ازات وطني���ة يف العهد 

الزاه���ر لعاهل الب���اد منذ اإقرار ميث���اق العمل الوطني، 

ليوؤك���د اأن م�ضرية العمل الوطن���ي �ضتتوا�ضل اإجنازاتها 

على اأ�ض����س متينة قوامها العدل، وامل�ض���اواة، والإرادة 

القوي���ة، والتعاون الوثيق بني ال�ضلطات، وتعزيز الأمن 

والأم���ان، والتنمية امل�ضتدامة يف املج���الت الجتماعية 

والقت�ضادية وال�ضيا�ضية.

وبع���د تاوة البيان، قال ال�ض���وري خمي�س الرميحي 

اإن �ضع���ب البحري���ن �ضّوت بن�ضبة كب���رية على امليثاق، 

ونح�ض���د اليوم م���ا ُغِر�َس قبل 16 �ضن���ة. وهناأ الرميحي 

القي���ادة وال�ضعب مبنا�ضب���ة ذكرى امليث���اق. واأ�ضاف: 

�ضع���ب البحرين ط���وال تاريخه عا����س ويعي�س على هذا 

احل���ب. وحتدث ال�ضوري ج���واد بوح�ضني عن اأن امليثاق 

وثيق���ة مهمة ت�ضمن���ت مب���ادئ واأفكارا نوعي���ة حّدثت 

�ضلط���ات الدول���ة. وذك���ر اأن الغالبي���ة ال�ضعبية �ضوتت 

على امليثاق، وهو عقد اجتماعي بني احلاكم واملحكوم. 

وراأى اأن البحري���ن ما�ضي���ة يف جتربته���ا الدميقراطي���ة 

الإ�ضاحي���ة. واأكد ال�ضوري ع���ادل املعاودة اأنه يف بداية 

الت�ضوي���ت على امليث���اق كنُت مبجل����س ي�ضم جمموعة 

تيارات وج���رى حديث ع���ن املجل�ضني، وقل���ُت ب�ضوت 

املواطن اإن م���ن اأميز ما جاء به امليث���اق التحول لنظام 

املجل�ضني.

واأ�ضاف: �ضوَُّت عل���ى امليثاق واألتزم به، يف البنود 

الت���ي اأوافق عليه���ا، والت���ي ل اأوافق عليه���ا، ول يجب 

اأن تك���ون انتقائية اأو مزاجية. واأ�ض���اد مبتانة القت�ضاد 

العامل���ي بالرغم من الهزات العاملي���ة وتوا�ضع املوارد 

الوطني���ة. وانتقد من يتبع اأجن���دة تخريبية ت�رض بالباد. 

وق���ال: امليث���اق ج���اء ب�ضفح���ة جدي���دة طموح���ة يجب 

ا�ضتغاله���ا، واأعداء الباد يف�ض���دون كل منا�ضبة علينا، 

ولكنها ُتك�رَض اأمام �ضخرة وحدة الوطن.

جلسة 
الشورى
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•  ال�ضوري ال�ضيخ جواد بوح�ضنينِّ 	

اأثناء جل�ضة اأم�س

• خمي�س الرميحي	

ال م�سجونني بحرينيني يف رو�سيا
زرع اأكرث من جنني للمراأة حتت �سن 35 �سنة

الإجها�س القانوين حتى ال�ضهر الثالث... و�رضحان يتحدى

عب���ور هادئ �ضهده نظر ت�رضي���ع ينظم ا�ضتخدام 

التقنيات الطبي���ة امل�ضاعدة على التلقيح ال�ضناعي 

والإخ�ض���اب ع���دا نقا�ض���ات ب�ض���اأن بع����س امل���واد 

املحوري���ة، واأبرزها مادة تت�ضم���ن املحظورات على 

املوؤ�ض�ض���ة ال�ضحية اأو الطبي���ب ال�ضت�ضاري يف علم 

الأجن���ة. وقب���ل الت�ضوي���ت، ذك���رت النائ���ب الثاين 

للرئا�ض���ة جميل���ة �ضلم���ان اأن ل�ضن امل���راأة دورا عند 

زرع الأجنة؛ وذلك للحفاظ عل���ى �ضحتها و�ضامتها، 

واأنه���ا ل تتفق مع تو�ضية جلنة ال�ض���وؤون الت�رضيعية 

باملجل�س، والتي �ضجلت وجود �ضبهة عدم د�ضتورية 

ب�ضاأن حتديد �ضن املراأة عند زرع الأجنة.

وقال���ت اإن امل���ادة ل تبي���ح ممار�ض���ات خمالفة 

لل�رضيعة الإ�ضامية.

واملادة التي تتح���دث عنها �ضلمان هي عن زرع 

اأكرث من جن���ني يف رحم الزوجة حت���ت �ضن 35 �ضنة، 

ج���واز زرع 3 اأجنة كحد اأق�ض���ى للزوجة فوق �ضن 35 

�ضنة، وذلك اعتباًرا من يوم الزرع للمحاولة الواحدة.

واأو�ضحت الرئي�ض���ة التنفيذية للهيئة الوطنية 

لتنظي���م امله���ن واخلدم���ات ال�ضحية )نه���را( مرمي 

اجلاهم���ة اأن زراع���ة 3 اأجن���ة ينت���ج عنه���ا 3 توائ���م 

وه���و عدد مقب���ول، ولكن قد يج���ري زرع اأكرث من 3، 

و�ضهدن���ا ه���ذه احلالت، مم���ا قد يت�ضب���ب يف نزيف، 

وبالتايل فاإن الت�رضيع ي�ضمن احلد الآمن.

وحتدث���ت ا�ضت�ضاري���ة اأمرا�س الن�ض���اء والولدة 

بامل�ضت�ضف���ى الع�ضكري العقيد طبي���ب موزة را�ضد 

اأحمد عن اأن حتديد �ضن املراأة جاء كنتيجة لنخفا�س 

ع���دد البوي�ضات م���ع زيادة عم���ر امل���راأة وانخفا�س 

ح���الت التخ�ضيب. ولف���ت ال�ضوري اأحم���د العري�س 

اإىل اأن الخت���زال اإجها����س، والإجها����س ُمّرم وفقا 

لل�رضيعة والقان���ون، وداعيا لإلغ���اء الكلمة، وان �ضن 

الإجها����س املباح قانونيا عند ال�ضهور الثاثة الأوىل 

بعد ت�ضخي����س حالة اجلنني وبعد اأخ���ذ راأي اجلهات 

املخت�ضة.

وا�ضتف�رض ال�ضوري فوؤاد احلاجي عن عمر اجلنني 

عند تقرير الخت���زال. واأو�ضح مقرر الت�رضيع ال�ضوري 

�ضعي���د اليم���اين اأن الخت���زال مظ���ور، ولك���ن جرى 

تقييد حالت الختزال، والإجها�س غري وارد.

وحت���دى ال�ض���وري من�ض���ور �رضح���ان اأن يت�ضمن 

الت�رضيع اأي مادة خمالف���ة لل�رضيعة الإ�ضامية، مطالبا 

بتحدي���د مو�ض���ع اأي خمالفة، واأن���ه م�ضتعد للتفنيد؛ 

لأن���ه وزمائه باللجنة املخت�ض���ة اطلعوا على جتارب 

عربي���ة واإ�ضامي���ة تدع���م موقفه���م، ومطالبا بوقف 

يطالب���ون  �ضوري���ون  وكان  ذل���ك.  ب�ض���اأن  اجل���دل 

با�ضتطاع راأي املجل�س الأعلى لل�ضوؤون الإ�ضامية يف 

مواد تف�ضيلية بالت�رضيع.

اأقر جمل����س ال�ضورى م����رضوع قانون 

بالت�ضدي���ق على اتفاقية ب���ني البحرين 

ورو�ضي���ا ب�ض���اأن نق���ل املحك���وم عليهم 

بعقوبات �ضالبة للحرية.

ال�ضوري  الت�ضويت، حت���دث  وقب���ل 

ف���وؤاد احلاجي عن اأن ه���ذه التفاقية مع 

دول���ة ذات تاأث���ري ونفوذ ت�ض���وغ القرار 

العامل���ي له���ا اأهمية يف ظ���ل املتغريات 

ال�ض���وري  وق���ال  املت�ضارع���ة.  الدولي���ة 

اأحم���د احل���داد اإن لهذه التفاقي���ة مزايا 

كثرية، م�ضتف�رضا ع���ن وجود حالت لنقل 

مكوم���ني ب���ني البلدي���ن من���ذ توقي���ع 

التفاقية حتى اليوم.

وا�ضتف����رض ال�ضوري نوار املحمود عن 

مدى انطب���اق التفاقية يف حالت ت�ضليم 

املتهمني طوعي���ا، واأجابه مندوب وزارة 

اخلارجية بانطباقها.

وبين���ت ال�ضوري���ة �ضو�ض���ن تق���وي 

اأنها تتطلع م���ن احلكومة لدرا�ضة توقيع 

اتفاقي���ات مع البلدان الت���ي يوجد فيها 

بحريني���ون مكومون مث���ل تايلند لنقل 

املحكوم عليه���م لبادهم واإم���كان لقاء 

اأهلهم.

ولفت رئي�س جلنة ال�ضوؤون اخلارجية 

والدف���اع والأمن ال�ضوري���ة خالد امل�ضلم 

اإىل ع���دم وجود ح���الت لنق���ل املحكوم 

عليهم. 

وحتدث امل�ضت�ض���ار القانوين بوزارة 

اخلارجي���ة اإبراهيم بدوي ع���ن اأن ت�ضليم 

املجرمني حتكم���ه قواعد اأخرى بالقانون 

البحريني، وه���ذه التفاقية ل ت�رضي على 

ت�ضليم املجرمني واإمنا بت�ضليم املحكوم 

عليهم بحكم بات يف بلد الإدانة.

واأ�ض���اف: ل توج���د ح���الت “لنق���ل 

رو�ضي���ا”،  يف  بحريني���ني  مكوم���ني 

وتعق���د التفاقي���ات بني البل���دان على 

�ضبي���ل الحتي���اط، ويف حال ع���دم وجود 

التفاقي���ات ف���اإن ت�ضلي���م املحكوم���ني 

ي�ضب���ح خا�ضعا للعاق���ات الثنائية بني 

البلدين.

المال والبنون
تعوي�ض موت االأجنة بالدنانري الذهبية

20 منه تعادل 1000 دينار بحريني

ا�ضتوقف���ت مرافع���ة ال�ض���وري ال�ضي���خ ج���واد 

بوح�ض���ني ب�ض���اأن حتدي���د مبال���غ دية م���وت اجلنني 

عن���د خطاأ زراعة الأجنة بقي���ة ال�ضوريني، وذلك لدى 

مناق�ضة قوننة ا�ضتخدام التقنيات الطبية للزراعة.

وت���ا بوح�ضني قائم���ة مببالغ الدي���ة وفقا لآراء 

�رضعية ا�ضتقاها من م�ضادر دينية )مرفق اجلدول(.

ولفت اإىل اأن ال�رضيعة الإ�ضامية قّررت احت�ضاب 

دية لاإن�ضان بح�ضب املراحل التي مير بها.

واقرتح اإن�ضاء هيئة �رضعية من املخت�ضني ترجع 

اإليها املراكز ال�ضحي���ة اأو امل�ضت�ضفيات التي تقوم 

باإجراء عمليات ا�ضتخدام التقنيات الطبية امل�ضاعدة 

للتلقي���ح والإخ�ض���اب اأو مراجع���ة املجل����س الأعلى 

لل�ضوؤون الإ�ضامية قبل اإجراء العملية ملعرفة الراأي 

ال�رضع���ي. وب���ني ال�ضوري اأحم���د العري����س اأن الدية 

لي�س لرتكاب جرمي���ة، واأن الدية تعوي�س عن خطاأ، 

واأنه مل ي�ضمع بالأ�ضع���ار التي تاها زميله بوح�ضنّي. 

وعّق���ب بوح�ضني باأن مبالغ الدي���ة بالدينار الذهبي، 

وهو الدينار ال�رضعي، ولي�س بعملة الدينار املعروفة 

حالي���ا، واخلا�ضع���ة لتقل���ب اخت���اف �ضع���ر �رضفها. 

واأو�ضح: 20 دينارا ذهب تعادل األف دينار اأو اأكرث.

دية موت اجلنني بالدينار الذهبي را�سد الغائب

�ضعر ال�رضف التقريبيالدية بدينار الذهباحلالة

5000 دينار100 دينارجنني تام اخللقة مل تلجه الروح
4000 دينار80 ديناراجنني عظم

3000 دينار60 ديناراجنني م�ضغة
2000 دينار40 ديناراجنني علقة

1000 دينار20 ديناراجنني نطفة 

• عبدالوهاب املن�ضور ومن�ضور �رضحان	

• •العقيد طبيب موزة را�ضد	 اأحمد العري�س	
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“درا�سات” يبحث تبادل اخلربات مع كوريا اجلنوبية

“الربملاين العربي” يو�سي بتحقيق الوحدة الت�رشيعية 

جراح عظام م�رشي يجري 8 عمليات لأطفال بال�سلمانية

“بيب” يطلق حزمة من خدمات التقييم والإر�ساد 

“املزارعني” ي�سهد اأكرب ن�سبة مبيعات هذا الأ�سبوع 

ال�سلطة املخت�سة ت�سع �سوابط ح�سور وان�رشاف الوظائف العليا

“الهالل الأحمر” يدعم مراكز رعاية الأمومة يف بنغالدي�ش

“البحرين” ت�سارك يف مهرجان اجلنادرّية 

ا 17 األف زائر
ً
م�ستقطب

ديوان اخلدمة املدنية رًدا على ما ن�رش يف “$”:

امتناًنا من �سعب البحرين خلدمات العمال البنغال يف اململكة

مبعر�ض بهيئة روزنامة للمواقع الأثرية والرتاثية

املنام���ة - بنا: وا�س���ل �س���وق املزارعني الذي 

تنظم���ه وكالة الزراع���ة وال���روة البحري���ة فعالياته 

الأ�سبوعي���ة لن�سخت���ه اخلام�س���ة و�س���ط اإقب���ال كبري 

م���ن زوار ال�سوق، حي���ث �سهد الأ�سب���وع احلادي ع�رش 

ح�سور ما يقرب من 17 األف زائر من خمتلف مناطق 

اململكة وخارجها م���ن الأ�سقاء بدول جمل�ض التعاون 

ل���دول اخللي���ج العربي���ة، وذل���ك وفًق���ا لإح�سائيات 

اللجنة املنظمة.

و�سه���د �سوق املزارعني البحرينيني املخ�س�ض 

لعر����ض املنتج���ات الزراعي���ة املحلية اإقب���الً كبرًيا 

من قب���ل امل�ستهلكني على ����رشاء املنتجات املحلية 

بكمي���ات كب���رية والت���ي �ساهمت يف تعزيزه���ا ن�سبة 

الأ�سع���ار املتو�سط���ة للمنتج���ات الزراعي���ة املحلية 

املعرو�س���ة، بالإ�سافة اإىل م�ساحب���ة ال�سوق للعديد 

م���ن الفعالي���ات الت�سويقي���ة والفني���ة الت���ي لق���ت 

ا�ستح�سان خمتلف الزائرين.

وقد حققت مبيع���ات املنتج���ات الزراعية لهذا 

الأ�سب���وع اأعل���ى ن�سبة مبيع���ات منذ انط���اق الن�سخة 

اخلام�س���ة وه���و الأم���ر ال���ذي اأدى ب���دوره اإىل ارتياح 

كبري ب���ني املزارع���ني العار�س���ني ملنتجاتهما جراء 

حجم مبيعاتهم املرتفع���ة لهذا الأ�سبوع، كما دفعت 

ن�سب���ة الأ�سع���ار املتو�سط���ة العديد م���ن املواطنني 

اخل����رشوات  م���ن  م�ستلزماته���م  ل����رشاء  واملقيم���ني 

بكميات كبرية.

م���ن جانبه، �رشح وكيل الزراع���ة والروة البحرية 

ال�سي���خ خليف���ة ب���ن عي�س���ى اآل خليف���ة اأن �س���وق 

املزارع���ني ي�سه���د ه���ذا الع���ام تنوًعا كب���رًيا، فيما 

يتم طرح���ه من املنتج���ات الزراعي���ة املحلية خا�سة 

يف ظ���ل الت�سهي���ات الت���ي نفذته���ا وكال���ة الزراعة 

والروة البحرية من اأج���ل تذليل كافة العقبات اأمام 

املزارعني.

م�سيًفا اأن وكالة الزراعة والروة البحرية ت�سع 

على عاتقها الدعم الكامل للمزارع البحريني وتوفري 

اأف�س���ل اخلدم���ات التي حتق���ق له جن���اح م�رشوعاته، 

ودعم اإنتاجي���ة املحا�سيل الزراعي���ة وتوفري اأف�سل 

الآلي���ات لت�سويقه���ا وحتقي���ق م�ستوى م���ن الإنتاج 

الثابت وامل�ستقر.

جتدر الإ�س���ارة اإىل اأن فعاليات ال�سوق م�ستمرة 

كل ي���وم �سب���ت م���ن كل اأ�سب���وع لغاية �سه���ر اأبريل 

املقبل، حيث يفت���ح اأبوابه اأمام الزوار من ال�ساعة 8 

�سباًحا حتى 12 ظه���ًرا مب�ساركة 34 مزارًعا بحرينيًّا 

يقومون بعر�ض منتجاتهم الزراعية من اخل�رشاوات.

اأو�س���ح دي���وان اخلدم���ة املدني���ة اأن ت�رشيعات 

اخلدم���ة املدنية نظمت نظ���ام احل�س���ور والن�رشاف 

للوظائ���ف العليا من خ���ال منح ال�سلط���ة املخت�سة 

باجله���ة احلكومية و�سع الج���راءات اخلا�سة حل�سور 

وان�رشاف هذه الفئة من الوظائف.

غ�س���ان  الكات���ب  ا�ستف�س���ار  اإىل  وبالإ�س���ارة 

ال�سهاب���ي يف مقال���ه ب�سحيف���ة “الب���اد” يف عددها 

ال�س���ادر بتاريخ 26 يناي���ر 2017م بعنوان “يا اأيها 

الدي���وان اأفتن���ا فيم���ا نحن في���ه خمتلف���ون”، افاد 

الدي���وان باأن املادة رقم )34( بن���د )1( من الائحة 

التنفيذية لقان���ون اخلدمة املدنية ال�سادرة بالقرار 

رقم 51 ل�سنة 2012 ن�ست “اأنه من �سمن الواجبات 

الأخ���رى التي يج���ب على املوظ���ف الع���ام مراعاتها 

هي اأن يخ�س�ض وق���ت العمل الر�سمي لأداء واجبات 

وظيفت���ه وع���دم الغي���اب ع���ن العمل واخل���روج من 

اماكن العمل املخ�س�سة له بدون ت�رشيح من رئي�سه 

املبا����رش، وعلي���ه اإباغ رئي�س���ه املبا����رش يف حالة عدم 

متكن���ه احل�سور اىل العمل قبل ب���دء الدوام الر�سمي 

بوقت كاف، اإىل جانب تعليمات اخلدمة املدنية رقم 

5 ل�سن���ة 2013 ب�ساأن نظام احل�س���ور والن�رشاف يف 
اجلهات احلكومية التي نظمت ت�ساريح اخلروج اأثناء 

الدوام الر�سمي من خ���ال و�سع الإجراءات والتدابري 

الكفيلة ملعاجلة حالت التاأخري يف احل�سور واخلروج 

اأثن���اء العمل والن�رشاف املبكر، لتحقيق مبداأ العدالة 

وامل�ساواة بني اجلميع”.

ووفق���اً مل���ا تق���دم ف���اإن ال�سلط���ة املخت�س���ة 

منح���ت الت�رشي���ح لا�ستئذان وقت ال���دوام الر�سمي 

للم�س���وؤول املبا����رش عل���ى املوظف فهو ال���ذي يقدر 

اإمكاني���ة ال�سم���اح للموظ���ف باخل���روج خ���ال وق���ت 

الدوام الر�سمي تلبية للطل���ب اأو العذر الذي يقدمه 

لاأعم���ال ال�سخ�سي���ة الهامة التي يتع���ذر تاأجيلها اأو 

رف�ض طلب املوظف بحكم الوظيفة والدراية التامة 

لطبيعة العمل والظرف الذي به املوظف حينها، ويف 

هذا ال�سدد، ن�س���ري اإىل اإن ت�رشيعات اخلدمة املدنية 

نظمت نظام احل�سور والن�رشاف للوظائف العليا من 

خ���ال منح ال�سلطة املخت�سة باجلهة احلكومية و�سع 

الج���راءات اخلا�سة حل�سور وان����رشاف هذه الفئة من 

الوظائ���ف، وفيما يتعل���ق بح�سور املوؤمت���رات فاإن 

ذل���ك يعترب م���ن امله���ام الر�سمية الت���ي يكلف بها 

املوظفون، ويكون ذلك وفقاً لل�سوابط املن�سو�ض 

عليها يف الائح���ة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية 

والتعليمات املنظمة لذلك.

اأعلن���ت جمعية اله���ال الأحم���ر البحريني عزمها 

دع���م اأعمال اإعادة بناء و�سيان���ة وت�سغيل اأحد مراكز 

رعاية الأمومة والطفولة يف بنغادي�ض، وذلك كم�رشوع 

طم���وح يهدف لدع���م اأكرب عدد ممكن م���ن اأ�سل 54 

مرك���ًزا تنت�رش على م�ساح���ة بنغادي�ض وتوفر خدمات 

رعاي���ة الأموم���ة والطفول���ة جل���زء كبري م���ن ال�سكان 

الذي���ن يفوق عدده���م ال� 160 ملي���ون ن�سمة ويرزح 

اأكر من 20 % منهم حت���ت خط الفقر، ويتعر�سون 

دائًما لكوارث طبيعية تتمثل اأغلبها بالفي�سانات.

ج����اء ذلك، خ����ال زيارة ق����ام بها الأم����ني العام 

لله����ال الأحمر البحريني فوزي اأمني، يرافقه رئي�ض 

جلن����ة ال�سباب يف اجلمعية علي كاظ����م اإىل جمهورية 

بنغادي�����ض، اطل����ع خالها عن قرب عل����ى احتياجات 

تل����ك املراك����ز ال�سحي����ة، وبحث م����ع اله����ال الأحمر 

البنغايل الطرق املثلى لدعمها.

واأو�س����ح اأم����ني اأن احلال����ة ال�سيئ����ة التي تعمل 

بها املراكز ال�سحي����ة يف بنغادي�ض ت�ستدعي تدخل 

اإنق����اذي �رشي����ع، خا�س����ة واأن املركز لي�����ض اأكر من 

حجرتني بدائيتني بتجهيزات طبية و�سحية ب�سيطة 

ا، و�سقف يت�رشّب منه امل����اء عندما ي�ستد املطر،  ج����دًّ

دة(  وطاقمه ي�سم 3 اأ�سخا�ض فق����ط هم قابلة )ُمولِّ

وم�ساِع����دة وحار�ض، ويتم ت�سغي����ل تلك املراكز من 

خال الر�سوم الرمزية من املراجعني والتي متكنهم 

من تغطية تكاليف معا�سات العاملني.

وق����ال “اإن الرتكي����ز الأ�سا�س����ي يف دع����م تل����ك 

املراك����ز ال�سحي����ة ه����و التوج����ه نح����و دع����م العائلة 

البنغالية �سحيًّا، والأم والطفل على وجه اخل�سو�ض، 

�سيم����ا واأن مع����دل املواليد يف بنغادي�����ض من اأكرب 

املعدلت على م�ستوى العامل”.

واأ�س����اف “نري����د من خ����ال ذلك اأي�ًس����ا اإي�سال 

ر�سال����ة �سكر وامتنان من �سع����ب البحرين اإىل �سعب 

بنغادي�ض الذي يعمل اأبناوؤه يف البحرين كي يعيلوا 

اأ�رشه����م يف باده����م”، وتابع “اجلالي����ة البنغالية هي 

الثاني����ة م����ن حي����ث الع����دد بع����د اجلالي����ة الهندية، 

واأفراده����ا يعمل����ون يف قط����اع الإن�س����اءات ب�س����كل 

رئي�����ض، وهم بذل����ك ي�ساهمون يف نه�س����ة البحرين 

القت�سادي����ة، وكذل����ك يعتن����ون باأ�رشن����ا واأطفالن����ا 

باإخا�����ض عرب عملهم يف بيوتنا، ونح����ن نريد اأن نرد 

�سيًئ����ا من ما قدموه لن����ا، واأن نخفف عليهم غربتهم 

عندم����ا يعلم����ون ب�سعينا لدع����م اأ�رشه����م يف بادهم، 

ونع����ّزز من �سعورهم بالأم����ان والولء جلهات عملهم 

وللبحرين ب�سورة عامة”.

واأعرب اأمني عن اأمل الهال الأحمر البحريني اأن 

تبادر �رشكات املق����اولت الكربى يف البحرين والتي 

توظف اأكرب عدد من العم����ال البنغال اإىل امل�ساهمة 

يف ه����ذا امل�����رشوع الذي �سيك����ون له م����ردود اإيجابي 

على نف�سي����ة العاملني وزيادة ولئه����م لأعمال هذه 

ال�رشكات ويعك�ض الوجه احل�ساري ململكة البحرين.

املنامة- هيئة البحرين للثقافة والآثار: ت�سارك 

مملك���ة البحرين ممثل���ة عرب هيئة البحري���ن للثقافة 

والآث���ار يف املهرج���ان الوطن���ي لل���رتاث والثقاف���ة 

اجلنادري���ة يف دورت���ه الواحدة والثاث���ني بالعا�سمة 

الريا����ض باململكة العربي���ة ال�سعودية، والذي يقام 

برعاية خ���ادم احلرمني ال�رشيفني املل���ك �سلمان بن 

عبدالعزيز اآل �سعود، وميتد حتى 17 فرباير اجلاري.

تت�سم���ن م�ساركة البحرين عل���ى معر�ض بهيئة 

روزنامة للمواقع الأثرية والرتاثية يف مملكة البحرين، 

وال���ذي ياأت���ي بالتزامن م���ع تد�سني هيئ���ة البحرين 

للثقافة والآث���ار ل�سنة 2017 لتحمل عن���وان “اآثارنا 

اإن حكت”، ويت�سمن املعر����ض اأي�ًسا �سوًرا للفنانة 

حن���ان اآل خليف���ة والت���ي تربز م���ن خاله���ا املواقع 

الرتاثية والأثري���ة يف اململكة مبا ي�سلط ال�سوء على 

اأهمية الإرث الإن�ساين يف اململكة.

وتاأت���ي م�سارك���ة البحرين هذا الع���ام بدعم من 

�رشكة “فيف���ا” لات�س���الت، وت�سلط هيئ���ة الثقافة 

ال�سوء خال م�ساركتها على احلراك الثقايف والفني، 

���ا للفنان  حي���ث يقيم جن���اح مملك���ة البحرين معر�سً

وامل�س���ور عب���داهلل اخلان بعن���وان “م���ا وراء اللوحة” 

والذي يحكي ع���ن جمموعة فنانات خل���ف لوحاتهن، 

مبا يع���ّزز قيمة واأهمي���ة املراأة يف املج���ال الإبداعي 

والثق���ايف. وياأتي هذا املعر����ض بالتزامن مع تكرمي 

مهرجان اجلنادري���ة لهذا العام للفنان���ة الت�سكيلية 

ال�سعودي���ة �سفي���ة ب���ن زقر، وذل���ك تقدي���ًرا لفنها 

ودورها يف حفظ الرتاث ال�سعودي. 

يذك���ر اأن مهرجان اجلنادرية لل���رتاث والثقافة 

يعد من اأهم املنا�سبات الوطنية التي حتاكي التاريخ 

ال�سع���ودي، حي���ث يت�سم���ن العديد م���ن الفعاليات 

والأن�سط���ة الت���ي تت�سمن ال���رتاث ال�سعب���ي و�سباق 

الهج���ن والعرو�ض الفلكلوري���ة والفنية واملعار�ض 

الت�سكيلية وامل�رشحية واحلرف اليدوية وغريها.

املنام���ة - “درا�س���ات”: ا�ستقبل رئي�ض 

اأمن���اء مرك���ز البحري���ن للدرا�س���ات  جمل����ض 

ال�سرتاتيجي���ة والدولية والطاقة “درا�سات” 

ال�سي���خ عب���داهلل ب���ن اأحم���د اآل خليف���ة مبق���ر 

املرك���ز، �سف���ري جمهوري���ة كوري���ا اجلنوبية 

لدى مملك���ة البحرين بارك ه���و، يرافقه وفد 

من معه���د �س���وؤون ال����رشق الأو�س���ط بجامعة 

“مايونقجي” الكورية، برئا�سة مدير املعهد 
جونغ-وا يل، ونخبة من كبار الباحثني فيه.

مرك���ز  اأمن���اء  جمل����ض  رئي����ض  ورح���ب 

“درا�س���ات” خال اللق���اء بال�سف���ري الكوري 
والوف���د املراف���ق، حي���ث جري بح���ث فر�ض 

واآف���اق التع���اون وتبادل اخل���ربات يف جمال 

الدرا�سات ال�سرتاتيجي���ة والدولية والطاقة 

ب���ني اجلانبني، بالإ�سافة اإىل تبادل الزيارات 

واإقامة الأن�سطة والربامج امل�سرتكة. 

كما تن���اول اللقاء اأي�ًس���ا مناق�سة اأهمية 

يف  ال�سرتاتيجي���ة  البحثي���ة  املراك���ز  دور 

اإدارة التحدي���ات التي تواج���ه ال�رشق الأو�سط 

���ا منطق���ة اخللي���ج، ودع���م عملي���ة  وخ�سو�سً

�سناع���ة القرار. وا�ستعر�ض ال�سيخ عبداهلل بن 

اأحم���د اآل خليفة مع الوفد الزائ���ر اأبرز مراحل 

امل����رشوع الإ�ساحي ال�سامل حل����رشة �ساحب 

اجلال���ة املل���ك، وم���ا حققت���ه البحري���ن م���ن 

م�ستوي���ات متقدمة عامليًّا يف خمتلف جمالت 

التنمية امل�ستدامة. 

الق�سيبي���ة - جمل�ض الن���واب: اختتمت 

يف مبنى الربملان اللبن���اين اجتماعات الدورة 

احلادي���ة والع�رشين للجن���ة التنفيذية لاحتاد 

الربملاين العربي التي عقدت يف بريوت خال 

الفرتة م���ن 9 اإىل 12 فرباي���ر احلايل، وذلك 

مب�سارك���ة كل اأع�س���اء اللجن���ة التنفيذية يف 

الحتاد الربملاين العربي النائب حممد مياد 

والنائب جمال داود.

و�س���در ع���ن الجتم���اع تو�سي���ات بعقد 

املوؤمت���ر الق���ادم لاحت���اد يف الرب���اط خ���ال 

الن�س���ف الث���اين من مار����ض الق���ادم وو�سع 

م���ن  لع���دد  قانوني���ة  ا�سرت�سادي���ة  من���اذج 

املوا�سي���ع الت���ي ممك���ن اأن حتق���ق الوحدة 

الت�رشيعية يف الوطن العربي واأهمها ما يتعلق 

الإلكرتوني���ة  الإره���اب واجلرائ���م  مبكافح���ة 

والبيئة واملراأة والطفل ومكافحة املخدرات.

وقال النائ���ب جمال داود ع�س���و اللجنة 

العرب���ي  الربمل���اين  الحت���اد  يف  التنفيذي���ة 

اإن املرحل���ة املقبل���ة �ست�سه���د املزي���د م���ن 

التط���ورات ال�سيا�سي���ة يف الوطن العربي مما 

يتطل���ب مواقف عربية موح���دة، حيث دفعت 

اللجنة اإىل اأهمية ما تقوم به اللجنة القانونية 

يف الحتاد للنظر يف الت�رشيعات التي ممكن اأن 

نحقق الأهداف على ال�سعيد العربي ككل.

املنام���ة - وزارة ال�سح���ة: ا�ست�ساف���ت 

وزارة ال�سح���ة خ���ال �سه���ر فرباي���ر اجل���اري 

ولأول مرة، ا�ست�س���اري جراحة عظام الأطفال 

من جمهورية م����رش العربية يحيى نور الدين، 

وهو م���ن الكف���اءات امل�سهود له���ا بخربتها 

وباعه���ا الطويل يف ع���اج اإ�سابات وم�سكات 

العظام لدى الأطف���ال.  وكان الطبيب الزائر 

ق���د قام خال زيارته مبعاينة 15 حالة واأجرى 

ما يقارب 8 عمليات جراحية لأطفال م�سابني 

بخل���ع يف مف�سل الورك وق���د تكللت جميعها 

بالنج���اح. كما وق���دم حما����رشات علمية لنحو 

30 طبيًب���ا م���ن اأطب���اء ق�سم العظ���ام مبجمع 
ال�سلمانية الطبي وتناول���ت هذه املحا�رشات 

مو�سوع خلع مف�سل الورك الولدي وهدفت 

اإىل يف تعزيز خربات ومهارات الأطباء وتبادل 

اآخر امل�ستجدات العلمية.

�ساحية ال�سي���ف - معهد الإدارة العامة: 

����رشح املدير العام ملعهد الإدارة العامة رائد 

�سم����ض اأن خدم���ات التقيي���م والإر�ساد التي 

يقدمه���ا املعهد �سمن اآلي���ات اإ�سرتاتيجيته 

لاأع���وام 2018-2016، ته���دف اإىل متكني 

القي���ادات احلكومية والأف���راد واملوؤ�س�سات 

لرف���ع  وطاقاته���ا  قدراته���ا  ا�ستثم���ار  م���ن 

الإنتاجية وتطوير الأداء املوؤ�س�سي للم�ساهمة 

امل�ستدام���ة  التنمي���ة  عملي���ات  بفاعلي���ة يف 

ململك���ة البحري���ن. واأ�س���اف ب���ن �سم����ض اأن 

خدمات التقييم والإر�س���اد تاأتي انطاًقا من 

اأهمي���ة اإيج���اد تكامل يف عملي���ة تطوير الأداء 

احلكومي من خال تطوير القيادات احلكومية 

والأفراد، م�سرًيا اإىل اأن خدمات التقييم التي 

يقدمه���ا املعه���د تعتمد على ط���رح اأ�ساليب 

مبتكرة وفق منهجية علمية دولية تقوم على 

قيا�ض امله���ارات ال�سخ�سية واكت�ساف نقاط 

الق���وة وجم���الت التح�سني مع ك���ربى بيوت 

اخلربة يف ه���ذا التخ�س�ض الدقيق، وذلك من 

اأج���ل العمل على ا�ستثماره���ا لرفع املهارات 

الإدارية والقيادية.

• رائد �سم�ض	
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هنالك اتهامات مستمرة لمملكة 
البحرين فيما يخص إسقاط الجنسيات، 
وهو موضوع تعتاش عليه المنظمات 

الحقوقية المسيسة، وتصفه بالسابقة 
خليجيًا، ما رأيك؟

- نعتز ب����اأن ق�ضاءنا قدمي، وق����دم الق�ضاء يف 

البحرين يرجع للتاأ�ضي�س الأول للدولة العام 1783، 

وبالت����ايل انتظ����م به����ذا التاأ�ضي�س املجتم����ع نف�ضه، 

وحت����ى نفه����م قيمة ذلك، يج����ب اأن نفه����م املحيط 

العاملي بالبحرين حينه����ا، ففي العام 1775 كانت 

الث����ورة الأمريكي����ة، وبالع����ام 1789 كان����ت الثورة 

الفرن�ضية، وبالعام 1774 اأ�ضدر “منت�ضيكو” كتاب 

روح القوانني، والذي به الف�ضل بني ال�ضلطات.

وعليه ومن خ����ال هذه املعطيات كان تاأ�ضي�س 

الدول����ة، وال����ذي ج����اء و�ض����ط اندم����اج لل�ضلطت����ني 

ويف  احلاك����م،  ب�ضخ�����س  والتنفيذي����ة  الت�رشيعي����ة 

ذل����ك احل����ني كان للبحرين �ضلط����ة م�ضتقلة متمثلة 

بالقا�ض����ي ال�رشع����ي، ف����كان احلاكم يتح����رك وعلى 

مينيه القا�ضي ال�رشعي، وعليه كان الق�ضاء م�ضتقاً 

ب�ضخ�س �ضي����خ الدين الذي كان يف�ض����ل بالق�ضايا 

ال�رشعية، ويقدم بع�س ال�ضت�ضارات الإ�ضامية، ويف 

ذل����ك الو�ض����ع، كان للبحري����ن هوية الدول����ة بعد اأن 

تكونت عنا�رشها.

واجلن�ضية هي اإحدى الأ�ض�س لتكون اأحد عنا�رش 

الدولة وهو ال�ضعب، فهي عاقة ثاثية ما بني الدولة 

وال�ضخ�����س والعاقة القانونية التي تنظم ذلك، ويف 

القان����ون الدويل اأعطيت الدولة حرية تكوين قانون 

اجلن�ضية، مل تدخل بذلك القوانني الدولية بال�ضورة 

القوية، وبالتايل كان للدولة حرية تنظيم القوانني 

اخلا�ض����ة باجلن�ضية والتي تقوم عل����ى الولء، وعلى 

احلفاظ على اأمن املجتمع نف�ضه.

فبالت����ايل، يح����ق للدول����ة اأن حتدد م����ن ينتمي 

اإليه����ا؛ لأنه����ا عاقة �ضخ�ضي����ة بني الف����رد وبينها، 

ف����اإذا اأخل الفرد بولئ����ه، اأو اأ�ض����اء لتكوين املجتمع 

وان�ضباط����ه وتنا�ضقه، ت�ضتطيع الدولة اأن تتخذ هذا 

الإجراء.

اأ�ضف اأنه حني يكون ولء الفرد لدولة اأخرى، اأو 

ينخ����رط يف ع�ضكرها، اأو ينتق����ل من البلد وي�ضكن يف 

بل����د اآخر، يحق للدولة اإ�ضق����اط جن�ضيته، وهو قانون 

متبع بكل دول العامل، ومع تطور الزمن بداأت تظهر 

بع�����س البوادر لتقييد هذا الإجراء، ولكنه مل ي�ضحب 

�ضاحية الدولة.

كيف تقرأ اللبس المتعلق بالحريات في 
البحرين، والذي يكثر اللغط فيه؟

- امليثاق كفل كل احلقوق واحلريات، واحلرية 

يج����ب اأن تكون من�ضبطة، وع����دم الن�ضباط باحلرية 

ه����ي الفو�ض����ى بعينها، واحلق����وق يج����ب اأن تكون 

بح����دود؛ لأنه����ا ح����ني تكون بخ����اف ذل����ك �ضتكون 

انتهاكاً �ضارخاً حلقوق الآخرين.

وُذكر مبقدمة امليثاق �رشاحة اأن “كل احلركات 

الت����ي �ضبقت امليثاق تعترب ح����ركات وطنية” وهي 

قيم����ة كبرية يج����ب اأن يعيه����ا كل �ضيا�ض����ي، قيمة 

تب����داأ حني وقف جالة امللك بكل �ضموخ وقال “هذا 

ميثاق����ي ل�ضعبي” وهي قيم عظيم����ة مل تاأت وليدة 

اللحظة، بل جاءت امتداداً حلكم عريق بداأ منذ العام 

1783 وظلت قيمة ترتاكم وترتاكم، مروراً بد�ضتور 
1973 فامليث����اق، وما �ضاحبه من بعد من تعديات 

د�ضتورية.

هل هنالك توجه إلنشاء محاكم خاصة 
لإلرهاب ولمن يمجده؟

- هنالك توج���ه لزيادة ع���دد املحاكم اجلنائية 

لت�ض���ري وترية املقا�ضاة، وو�ضعنا اأمام ن�ضب اأعيننا 

ت�رشي���ع اإجراءات الق�ضايا الإرهابي���ة وعدم تعطيلها، 

وميزنا ه���ذه الق�ضاي���ا دون الأخرى، م���ع توفري كل 

اإمكان���ات املحاكم���ة العادل���ة للمتقا�ض���ي، ب���ل اإنه 

م�ضم���وح لبع����س قنا�ضل الدول���ة الأجنبي���ة ح�ضور 

اجلل�ض���ات؛ لأن املب���داأ باأن املحاكم عام���ة ومفتوحة 

للجميع وعلنية، وهو مبداأ اأ�ضيل باملحاكم البحرينية، 

ول تكون �رشية اإل لظروف خا�ضة، وتقررها املحكمة، 

كما اأن لي�س لدينا ما نخافه اأو نخفيه.

لماذا يتأخر الفصل ببعض القضايا 
لسنوات دون أسباب واضحة، على الرغم 

من أن القانون قد نص صراحة على 
الفصل بالقضايا في زمنية محددة؟

- ه���ذا �ضحي���ح، وعلي���ه ج���اءت ال�ضرتاتيجي���ة 

اجلديدة؛ لكي ت�رشع من وترية حركة الق�ضايا. 

وهل ينطبق الحال ذاته على القضايا 
التجارية واالستثمارية؟ 

- فيما يخ�س اجلانب���ني التجاري وال�ضتثماري 

بداأن���ا باخلط���وط ال�ضاخن���ة وعدده���ا 3، خ���ط �ضاخن 

خا����س بالق�ضاي���ا البنكي���ة وال�ضتثماري���ة التي بها 

ط���رف بنكي م���ن مبلغ 500 األ���ف فما ف���وق، وعليه 

مترر الق�ضايا ب�رشعة حتى التمييز، وب�رشط األ تتعطل 

هنالك اأي�ضاً؛ لأنه لن يكون مقبولً.

وخ���ط �ضاخ���ن للج���ان الإيج���ارات، وح���ني مترر 

الق�ضي���ة يج���ب اأن تتاب���ع يف ال�ضتئن���اف واأن تنجز 

ب�رشع���ة، واخلط ال�ضاخ���ن الثالث للمحاك���م التجارية، 

فحني تنج���ز الق�ضية يف املحاك���م التجارية يجب اأن 

تنتق���ل ب�رشعة مرورا بال�ضتئن���اف وو�ضولً للتمييز، 

دون تعطيل للم�ضالح.

وماذا عن الشرع؟

- ل يوجد لدينا تراكم �ضديد باملحاكم ال�رشعية.

بالتوازي، هنالك تأخير ملحوظ بتنفيذ 
األحكام الصادرة لمصلحة المنفذ لهم، 

ما مقترحاتكم بهذا الشأن؟

- مت حتوي���ل جمي���ع التعام���ات املرتبطة بهذا 

ال�ضاأن اإلكرتونياً، وعليه لن يكون هناك اأي معامات 

ورقي���ة تذك���ر، كم���ا اأن التبليغ �ضيك���ون عما قريب 

اإلكرتوني���ا، وب���داأ العمل بالربنامج ب�ض���كل جتريبي، 

و�ضيكون هناك �رشيحة كبرية من امل�ضتفيدين بهذه 

اخلدمة قريباَ، ومنهم التجار، و�ضيتم ذلك عن طريق 

الر�ضالة الن�ضية، كم���ا هو مطبق بالتنفيذ حالياً، اإذا 

ما قبل الطلب اأو رف�س، وما هو الطلب.

هل هنالك جديد فيما يخص مشروع 
قضاة المستقبل؟

- ال�ضتعان���ة بق�ض���اة امل�ضتقب���ل ه���ي وف���ق 

احلاج���ة، ومت تدري���ب ع���دد منه���م بالفع���ل، وبزخم 

عال من التدريب، وينعك����س اأداوؤهم اليوم بو�ضوح 

وباإيجابي���ة عالية عل���ى م�ضتوى الق�ض���اء، كما اأخذنا 

�رشيح���ة من النيابة وهم يتدرب���ون حالياً و�ضيدخلون 

ال�ضلك الق�ضائي يف مار�س املقبل.

كم يبلغ عدد أعضاء السلطة 
القضائية؟

- ع���دد الق�ض���اة م���ن الذك���ور 160، منهم 96 

قا�ضي���ا بحريني���ا، و64 غري بحريني، وم���ن الإناث 9 

قا�ضيات كلهن بحرينيات، اأما اأع�ضاء النيابة العامة 

فمن املذك���ور 52 بحرينيا و5 غ���ري بحرينيني، ومن 

الإناث 5 بحرينيات. 

ما خطط القضاء لدعم المستثمر 
األجنبي، وبما يصب في خدمة 

االقتصاد الوطني في ظل التعديالت 
الشديدة بقانون الشركات التجارية؟

- يج���ب اأن يكون التاجر مطمئناً، ولن يطمئن 

اإل اإذا تيق���ن باأن هناك ق�ض���اء م�ضتجيب لطلباته، 

وب���اأن ركيزت���ه اأن يك���ون �ضليما، نزيه���ا، حمايدا، 

وم�ضتق���ا، ه���ذه القي���م ح���ني نر�ضخه���ا ونوؤكدها 

باملجتمع فاإنها تنعك�س مبا����رشة على التاجر، ولذا 

اأن�ضاأن���ا منذ �ضت���ة اأ�ضهر حماكم جتاري���ة لها ميزة 

خا�ض���ة بتكوينها، ولها اإج���راءات خمتلفة عن بقية 

املحاكم.

فالتاج���ر حني يلجاأ للق�ضاء، ي�ضمن اأن ينتهي 

النظر يف ق�ضيت���ه بال�رشعة التي تواكب العمليتني 

التجارية وال�ضتثمارية.

هل هناك توجه لديكم إلنشاء 
محاكم تختص بالشؤون البلدية 

والخدمية المستعجلة، خصوصًا مع 
تزايد الطلبات بهذا األمر؟

- ق�ضاياه���ا بواق���ع الأم���ر متوزع���ة م���ا ب���ني 

التعوي�ض���ات والنزاعات الفردي���ة، ولكننا ل ننظر 

جلزئية بعينه���ا بقدر ما نركز عل���ى الق�ضاء نف�ضه 

ب�ضفة عامة، وهذه احلركة م���ع ال�ضتقرار �ضتكون 

الأمور م�ضتتبة.

بماذا يوصيك رموز القيادة السياسية 
دومًا؟

- جالة املل���ك يوؤكد دوماً ا�ضتقالية الق�ضاء 

ونزاهت���ه وحياديت���ه، وه���ذه القيم الث���اث هي ما 

توؤك���د فقهي���اً ب���كل الق�ضاي���ا، ولذل���ك ومن���ذ اأن 

�رشفني جالة امللك به���ذه الثقة، ا�ضتقلينا مبا�رشة 

على امل�ضتويات الإداري���ة واملالية، ل نتبع ديوان 

اخلدم���ة ول وزارة املالي���ة، وبالت���ايل ف���كل اأم���ور 

الق�ضاء يهت���م بها املجل�س الأعل���ى للق�ضاء الذي 

�رشفني جالته باأن اأكون م�ضوؤولً عنه.

كما يوؤكد �ضم���و رئي�س ال���وزراء الجتاه ذاته، 

و�ضم���و ويل العهد اأي�ضاً الذي يتاب���ع هذه العملية 

اأو  بالق�ض���اء  نتدخ���ل  ونح���ن ل  ب�ض���كل م�ضتم���ر، 

باإجراءات���ه، واإمنا ن�ضري الق�ضاء، ولدرجة اأننا اأن�ضاأنا 

مكتب���ا للمتقا�ض���ني تق���وم عليه كف���اءات موؤهلة 

ت�ضتقبل اجلميع، وتوجهه ح���ول طبيعة الإجراءات، 

وه���و ما خلق نوع���ا من الطفرة بخدم���ة املتقا�ضي 

بعد اأن كان ي�ضيع بال�ضابق يف اأورقة املحاكم.

ما الذي تؤكدونه دوما للقضاة؟

- نر�ض���خ فيهم دوماً اأن كرام���ة املواطن هي 

املقدم���ة، فح���ني ي�ض���ل املواط���ن للق�ض���اء فهو 

احلائط الأخري بالن�ضبة له، وكان �ضوؤال جالة امللك 

املركزي: كيف يخلق الق�ضاء يف املجتمع ثقته فيه

• رئي�س املجل�س الأعلى للق�ضاء متحدًثا ل� “$”	

والء الفرد لبلد اآخر اأو انخراطـه بالع�سكـرة 
يكفـل للدولــة حــق �إ�سقــاط جن�سيتــه

ين�س  امليثاق 

على اأن احلرية 

يجب اأن تكون 

م���ن�������ض���ب���ط���ة 

واحل�������ق�������وق 

ب��������ح��������دود... 

ال��������ك��������واري

:”$“ ل����� 

ن�ضم���ح بح�ض���ور القنا�ض���ل جلل�ض���ات املحاك���م لأن���ه لي����س لدين���ا م���ا نخاف���ه اأو نخفيه

باجلن�ضي���ة اخلا�ض���ة  القوان���ني  تنظي���م  حري���ة  لل���دول  كفل���ت  الدولي���ة  القوان���ني 

يحق للدولة اأن 

حتدد من ينتمي 

اإليها لأنها عاقة 

�ضخ�ضية بني 

الفرد وبينها

التبليغ بر�ضالة 

ن�ضية لتنفيذ 

الأحكام ال�ضادرة 

مل�ضلحة املنفذ 

لهم قريبا

ل حماكم 

متخ�ض�ضة لق�ضايا 

الإرهاب.. وتوجه 

لزيادة عدد 

املحاكم اجلنائية

�إبر�هيم �لنهام

قال رئي�س �ملجل�س �لأعلى للق�صاء �صامل �لكو�ري �إن للدولة �حلق باأن حتدد من ينتمي �إليها؛ لأنها عالقة �صخ�صية 

بني �لفرد وبينها، فاإذ� �أخل �لفرد بولئه، �أو �أ�صاء لتكوين �ملجتمع و�ن�صباطه وتنا�صقه، ت�صتطيع �لدولة �أن تتخذ قر�ر 

�إ�صقاط �جلن�صية بحق من تر�ه، م�صيفًا �أن “�لقو�نني �لدولية كفلت للدول حرية تنظيم �لقو�نني �خلا�صة باجلن�صية”.

و�أو�ص��ح �لك��و�ري يف ح��و�ر �أجرت��ه معه “�لب��الد” �أن �حلرية يج��ب �أن تك��ون من�صبطة، وعدم �لن�صب��اط بها هي 

�لفو�ص��ى بعينه��ا، كم��ا �أن �حلقوق يج��ب �أن تكون بح��دود؛ لأنها حني تكون خالف ذل��ك �صتكون �نته��اكًا �صارخًا حلقوق 

�لآخرين.

ونف��ى �لك��و�ري �أي توجه لتخ�صي�س حماكم خا�صة بالإرهاب، م�صيفًا “هناك توجه لزيادة عدد �ملحاكم �جلنائية 

لت�صيري وترية �ملقا�صاة، وو�صعنا ن�صب �أعيننا ت�صريع �إجر�ء�ت �لق�صايا �لإرهابية وعدم تعطيلها”.

وفيما يخ�س �لتاأخري بتنفيذ �لأحكام �ل�صادرة مل�صلحة �ملنفذ لهم قال “مت حتويل جميع �لتعامالت �ملرتبطة بهذ� 

�ل�صاأن �إلكرتونيًا، وعليه لن يكون هنالك �أي معامالت ورقية تذكر، كما �أن �لتبليغ �صيكون عما قريب �إلكرتونيا”. وفيما 

يلي ن�س �للقاء.

ت�سوير: ر�سول �حلجريي
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حمطة جماٍر باملعامري... و“كوبري األبا” قيد التنفيذ
حتويل تقاطع “غاز البحرين” اإىل ج�شور علوية... وزير الأ�شغال:

قال وزير الأ�شغ���ال والبلديات والتخطيط 

العم���راين ع�شام خل���ف اإن ال���وزارة تتعاون مع 

وزارة الإ�ش���كان يف تنفيذ حمط���ة ملعاجلة مياه 

ال�رصف ال�شحي )املج���اري( باملدينة ال�شمالية 

خلدمتها واملناطق املجاورة.

واأ�شاف: ب���داأت التح�شريات لإن�شاء حمطة 

اأخ���رى خلدم���ة املحافظ���ة اجلنوبي���ة وعدد من 

املناطق ال�شناعية لحتواء تدفقاتها.

ووا�ش���ل: انته���ت ال���وزارة وبالتع���اون مع 

وزارة التج���ارة وال�شناع���ة م���ن اإن�ش���اء حمط���ة 

املعام���ري ال�شناعية، يف حني اأن حمطة األبا قيد 

التنفيذ حاليا.

وحت���دث درا�شة حاليا لتحوي���ل تقاطع غاز 

البحري���ن اإىل تقاط���ع  بج�شور علوي���ة. وذكر اأن 

امل�شاريع الإ�شرتاتيجية لتطوير الطرق مل تتاأثر 

بالأزمات القت�شادية، واأن تطوير �شبكة الطرق 

مرتب���ط  بالن�شاط القت�شادي للمملكة، يف حني 

اأنها حققت خف�شا يف عدد الوفيات على �شبكة 

الطرق  يف 2016.

 

تطوير الطرق 
وقال وزير الأ�شغال والبلديات والتخطيط 

العمراين ع�ش���ام خلف، يف مقابل���ة تلفزيونية، 

اإن “حكوم���ة البحرين انتهجت الطريقة العلمية 

يف حتدي���د امل�شاري���ع الإ�شرتاتيجي���ة منذ عهد 

ال�شتقالل خ�شو�شا فيما يتعلق مبجال تطوير 

الطرق”.

بع���د  اطل���ع عليه���ا  “اأول درا�ش���ة  وتاب���ع 

ان�شمام���ي اإىل ال���وزارة كانت م���ن جانب �رصكة 

ا�شت�شاري���ة دامنركية يف من�ش���ف ال�شبعينات، 

ه���ذه الدرا�ش���ة تناول���ت تطوير �شبك���ة الطرق 

والتنبوؤ بحركة املرور يف تلك الفرتة”.

ووا�ش���ل “كان من اأهم خمرج���ات الدرا�شة 

تخطي���ط وبناء الطرق الدائرية، وبدا تنفيذ هي 

التو�شي���ات بدًءا م���ن �شارع املل���ك في�شل يف 

1975، تاله اإن�شاء �شارع الفاحت و�شارع خليفة 
الكب���ري و�ش���ارع الغو�ص، وكانت ه���ذه البداية 

لتطوير �شبكة الطرق الإ�شرتاتيجية. 

 

األنموذج المروري
واأ�ش���اف “ا�شتم���رت ال���وزارة بتوجيه���ات 

م���ن احلكومة به���ذا النهج العلم���ي املتمثل يف 

الأمنوذج املروري، وهو منوذج ريا�شي يتعلق 

بالتنب���وؤ بحركة امل���رور احلالي���ة وامل�شتقبلية، 

ومن خالله معرفة عدد ال�شكان ومعرفة الن�شاط 

العمراين واملروري يف البلد ل� 10 �شنوات اأو20 

�شن���ة من �شن���ة القيا�ص، مثل ه���ذه الدرا�شات 

تعتم���د على التطور العم���راين والقت�شادي يف 

البلد.

وتاب���ع “يف بداية الثمانينات، بداأنا بدرا�شة 

وانته���ت بو�ش���ع برنامج ع����رصي ل�شبكة الطرق 

واأخرى ل���� 20 �شنة، ومن خمرجاته���ا اإن�شاء ج�رص 

خليفة بن �شلمان بني جزيرتي املحرق واملنامة 

وطرق اأخرى. 

وق���ال “تق���وم ال���وزارة باإع���ادة حتدي���ث 

درا�شات الأمنوذج املروري كل 8 �شنوات على 

�شوء املتغ���ريات كزيادة ع���دد ال�شكان وعدد 

املركب���ات والن�ش���اط القت�ش���ادي وامل�شاريع 

التو�شي���ات  اأم���ا  والعمراني���ة.  القت�شادي���ة 

املحدثة، فتكون لع�رص اأو لع�رصين �شنة قادمة”.

 

تحديث الدراسات
وب����نينَّ “ه����ذه الدرا�ش����ات يج����ب اأن تك����ون 

اإن مدخالته����ا وخمرجاته����ا  ديناميكي����ة، حي����ث 

متغ����رية، ومت حتدي����ث الدرا�ش����ة يف منت�ش����ف 

الت�شعينات، ومت حتديثه����ا مرة اأخرى يف 2003 

حاليا، نحن يف طور حتديث هذه الدرا�شة”.

واأو�ش����ح “كل حتدي����ث ينتج عن����ه عدد من 

هذه امل�شاريع، فعلى �شبي����ل املثال يف من�شف 

الت�شعين����ات مت اإن�ش����اء �شارع ال�شي����خ خليفة بن 

�شلمان الذي ميتد م����ن املنامة اإىل �شارع الزلق 

اليوم ه����و ع�شب احلركة املروية يف البحرين مع 

�شارع ال�شيخ عي�شى بن �شلمان”.

واأكد  “اأن حركة املرور بني جزيرتي املحرق 

واملنامة يف منت�شف الت�شعينات كانت ل تتعدى 

70 األ����ف مركبة. اأم����ا الي����وم،  فو�شلت احلركة 

املروية بينهما اإىل 280 األف مركبة يوميا”.

المشاريع الجديدة
واأو�ش���ح “يج���ب اأن نرب���ط تطوي���ر �شبكة 

الطرق بالن�شاط القت�ش���ادي ململكة البحرين، 

فاقت�شادنا مرتب���ط ب�شورة رئي�شة مع اململكة 

العربي���ة ال�شعودية، وكان م���ن �شمن مبادرات 

جمل�ص التنمية القت�شادي���ة اأن تعطى احلركة 

املروية بني البحرين وال�شعودية الأولية”.

وتاب���ع “قام���ت احلكوم���ة ممثلة بال���وزارة 

بتنفيذ هذه املب���ادرة، فاأعطيت الأولية لإعادة 

اإن�ش���اء تقاط���ع خارط���ة البحري���ن وحتويله اإىل  

اإ�شارة �شوئي���ة وتقاطع علوي، اأي�شا تقاطع اأم 

احل�شم ذو طاق���ة ال�شتيعابية الب�شيطة حتول 

اإىل تقاط���ع ذي ثالث���ة م�شتوي���ات، ف�ش���ال عن 

تطوير تقاطع ميناء �شلمان”.

واأك���د “�شن�شتكم���ل م�شتقبال ه���ذا التوجه 

بتحوي���ل تقاطع ج�رص ال�شي���خ خليفة بن �شلمان 

وتقاطع احلو����ص اجلاف؛ لتك���ون احلركة بني 

ج����رص املل���ك حم���د ومين���اء �شلمان ح���رة تخدم 

حرك���ة التنقل يف البلد من جهة، وتدعم اجلانب 

القت�شادي واللوجي�شتي من جهة اأخرى”.

 

مراقبة الطرق 
ي���دار  تقاطع���ا   323 هن���اك  اأن  واأك���د 

بالإ�شارات ال�شوئية على �شبكة الطرق، وهناك 

حاجة لربط ه���ذه الإ�شارات؛ لتقلي���ل الزدحام  

والتعطي���ل، مو�شحا اأن البحري���ن اعتمدت منذ 

نهاية الثمانينات نظام �شكوت لربط الإ�شارات 

ال�شوئي���ة م���ع بع�شها خلل���ق ان�شيابية احلركة 

بالطرق”.

وب���نينَّ “من خالل ق�ش���م مراقب���ة الإ�شارات 

بال���وزارة يت���م مراقب���ة اأي خل���ل يف الإ�ش���ارات 

ال�شوئي���ة بالتن�شيق م���ع الإدارة العامة للمرور 

لتدارك اأي خلل واإ�شالحه”. 

وق���ال “اإن بع����ص التقاطع���ات ت�شل اإىل 

طاقته���ا ال�شتيعابي���ة الت���ي ل ميك���ن بعدها 

اأن ت�شتم���ر كاإ�ش���ارة �شوئية لتعطين���ا الفكرة 

بتحويلها من اإ�شارة �شوئية اإىل تقاطع بج�شور 

علوية اأو اأنفاق لتخفي�ص حجم التعطيل”.

وتابع “م���ن خالل مراقبة حج���م املرور يتم  

تعديل توقيت اإ�شارة املرور لتخفيف الزدحام، 

فهناك جم�شات يف ال�ش���وارع تعطي الإ�شارة يف 

حال زي���ادة اأو نق�شان يف حرك���ة املرور نهدف 

بها تقليل التعطيل لأق�شى درجة ممكنة.

 

غاز البحرين
واأك���د “اأن تقاط���ع غ���از البحري���ن ه���و اأحد 

التقاطع���ات املزدحمة حالي���ا يف مدينة عي�شى، 

وهن���اك بدائل عدة للتعامل مع احلركة املروية 

خ�شو�شا اأنه يدار باإ�شارة مرورية، اإل اأن الطاقة 

ال�شتيعابية له اأقل من حجم املرور”.

وتاب���ع “نح���اول اأن ن�ش���ل اإىل بدائل عدة؛ 

لتقلي���ل التعطي���ل عل���ى ه���ذا التقاط���ع الذي 

ي�شبب ازدحاما مروريا ي�شل اإىل اجل�رص ال�شمايل 

و�شارع �شيخ عي�شى بن �شلمان”.

وقال “هن���اك درا�شة حاليا لتحويل تقاطع 

غاز البحري���ن اإىل تقاطع  بج�شورعلوية، لكن يف 

فرتة النتقالية عملي���ة التطوير الفعلية هناك 

حاجة اإىل حلول اآنية؛ لتقليل التعطيل وطوابري 

ال�شي���ارات باختي���ار احلل الأقل كلف���ة والأكرث 

فاعلية”.

 

الجسور 
واأكد “نركز على البديل الأف�شل من ناحية 

خدم���ة احلركة املروية. اأما ن���وع اجل�رص، فيعتمد 

على الكلفة والناحية اجلمالية والعوامل الأخرى، 

لكن الرتكيز بدرج���ة اأوىل هو على كفاءة اجل�رص 

وعدد امل�شارات وامل�شتويات فيه”.

وتاب���ع “اجل�ش���ور كاأي مرف���ق لي�ص املهم 

بن���اءه، بل الأهم التفك���ري يف عمليتي الت�شغيل 

وال�شيان���ة للمحافظ���ة على م�شت���وى الأداء من 

ناحية والدميومة من ناحية اأخرى”.

 

األزمة االقتصادية 
الإ�شرتاتيجي���ة  “امل�شاري���ع  خل���ف  واأك���د 

لتطوير الطرق مل تتاأثر بالأزمات القت�شادية، 

ومل تتوق���ف ط���وال هذه الف���رتة، واأن احلكومة 

تعطيها اأولوية اأهمية ق�شوى، وهناك م�شاريع 

�شخم���ة مت تنفيذه���ا كتقاط���ع مدين���ة عي�شى  

والأنف���اق التي تخدم مدينة حم���د اأي�شا، ف�شال 

عن ال�ش���وارع الرئي�شة يف جنوب البحرين، ولول 

ه���ذه امل�شاري���ع ل�شهدنا اختناق���ات مرورية يف 

هذه املناطق”.

واأ�ش���ار “اإىل اأن يف جعب���ة ال���وزارة الي���وم 

عدد م���ن امل�شاريع بع�شها قيد التنفيذ والآخر 

يف قي���د املناق�ش���ة وم�شاري���ع اأخ���رى يف قي���د 

الت�شامي���م متوقعا تغري الط���رق يف البلد خالل 

ال�شنوات اخلم�ص املقبلة اإىل الأف�شل”.

 

ألبا والنويدرات 
وقال اإن تقاطع���ي دواري األبا والنويدرات 

ينف���ذ حالي���ا مبنح���ة م���ن دول الكوي���ت �شمن 

برنامج عم���ل التمويل اخلليجي بتكلفة تقدر ب� 

42 ملي���ون دينار تقريبا، واإن امل�رصوع طرح يف 
مناق�ش���ة عامة ر�ش���ت على �رصكة عب���داهلل نا�ص 

للمقاولت.

وب���نينَّ “اأن التقاط���ع يحم���ل 3 م�شتويات، 

فامل�شت���وى الأر�شي يعم���ل باإ�ش���ارة �شوئية، 

وهن���اك ج�رص ميت���د من �ش���ارع املل���ك حمد اإىل 

�ش���ارع ال�شتقالل لت�شيري احلرك���ة من ال�شمال 

اإىل اجلن���وب وامل�شت���وى الثال���ث لنقل احلركة 

املروري���ة من �شارع جابر الأحمد ال�شباح باجتاه 

األبا و�شارع امللك حمد”.

وب���نينَّ “اأن العم���ل احل���ايل �شبقت���ه مرحلة 

تهيئ���ة �شمل���ت التحوي���الت املروي���ة، واإبعاد 

خط���وط اخلدمات عن جمال احلف���ر الذي ي�شل 

اإىل ع�رصين مرتا حتت الأر�ص خ�شو�شا حتويالت 

خطوط الكهرباء وامل���اء، والتي ت�شتغرق وقتا، 

خ�شو�شا واأن املنطق���ة ت�شمل حمطة الكهرباء 

والكثري من خط���وط الكهرباء عالية اجلهد متال 

املنطقة”.

واأو�شح “اأن هذا التقاطع لن يخدم احلركة 

املروي���ة الي���وم فق���ط، ب���ل �شيخ���دم احلرك���ة 

املروية املتولدة يوما ما عن تنفيذ ج�رص املحبة 

بني قطر والبحري���ن، وال�شتع���داد ل�شتيعاب 

احلركة املرورية امل�شتقبلية.

 

رصد المخالفات
وبنينَّ خل���ف “اأن بناء الط���رق والتقاطعات 

هو اخلط���وة الأوىل. اأما واخلط���وة الثانية، فهو 

املحافظ���ة عليه���ا لالأجيال القادم���ة، واحلفاظ 

عل���ى م�شتوى ال�شالمة عليه���ا، مو�شحا اأن هذه 

الإمكان���ات و�شعت خلدمة املواط���ن واملقيم، 

فهن���اك واجب وطني عل���ى كل مواطن احلفاظ 

على هذه املكت�شبات”.

وتب���ع “اأه���م دور ه���و اح���رتام القانون يف 

ال�شتخ���دام املرف���ق، وهن���اك جه���ود مبذول���ة 

م���ع الإدارة العامة للم���رور لر�ش���د املخالفات 

للحيلول���ة دون الختناق���ات املروي���ة، ولر�شد 

�شلوكي���ات البع����ص كالوقوف اخلاط���ئ اأو يف 

جم���ال الروؤي���ة اأو ال�شغال الط���رق ب�شورة غري 

�شحيحة وا�شتغالل الأر�شف���ة لعر�ص الب�شائع 

وغريها.

احلواج���ز  و�ش���ع  اإىل  “ن�شط���ر  ووا�ش���ل 

املعدنية والبال�شتيكية لل�شالمة، وملنع العبور 

الع�شوائ���ي ونتيجة لهذه اجلهود ب���ني الإدارة 

العام���ة للم���رور والأ�شغ���ال واجله���ات الأخرى 

و�شلن���ا اإىل خف����ص عدد الوفي���ات على �شبكة 

الطرق يف 2016.

 

الصرف الصحي 
ل  ال�شح���ي  ال����رصف  قط���اع  “اإن  وق���ال 

يق���ل اأهمية ع���ن قط���اع الط���رق، واإن البحرين 

اأعطت ه���ذا اجلان���ب الأولوية، فمن���ذ منت�شف 

ال�شبعين���ات اأقيمت الدرا�ش���ات لتطوير �شبكة 

ال����رصف ال�شحي، وكانت البداي���ة احلقيقة منذ 

بداية الثمانينات.

ال�ش���كان  م���ن   %  90 “اأن  خل���ف  واأك���د 

يتمتعون بخدمة ال�رصف ال�شحي، وهذه الن�شبة 

من اأعلى الن�شب يف العامل، واأن احلكومة هيئت 

الإمكانات املالية والفنية لتحقيق هذه الن�شبة.

وتابع “اأن م�رصوع ال�رصف ال�شحي هو م�رصوع 

دائ���م، ول���ه انعكا�ش���ات �شحية وبيئي���ة دائمة 

على مدار ال�شن���ة، ومن الطبيعي اأن يعطى هذا 

املرف���ق الأولوي���ة، وهذا ما قامت ب���ه احلكومة 

ممثلة يف الوزارة”.

 

محطات المعالجة 
واأف���اد “بداأن���ا مبحط���ة معاجل���ة مركزي���ة 

يف توبل���ي، وت�شله���ا 310 اآلف م���رت مكع���ب 

م���ن املياه للمعاجل���ة تقوم مبعاجلته���ا ثانويا 

وثالثي���ا، وتنتج املحط���ة 150 األف مرت مكعب 

يومي���ا، وت�شتخ���دم املي���اه املعال���ج يف اأعمال 

جتمي���ل ال�ش���وارع العامة، ويف امل���زارع لبع�ص 

املحا�شيل غري الورقية. 

واأو�شح “اأن الوزارة ابتعدت عن املركزية 

يف ه���ذا املج���ال، حي���ث كان���ت كل التدفقات 

ت�ش���ل اإىل حمط���ة توبل���ي اإل فقام���ت الوزارة 

مب�رصوع بناء وت�شغي���ل اأول حمطة �رصف خلدمة 

جزي���رة املح���رق، وهي عل���ى درج���ة عالية من 

التكنولوجيا، وبداأ العمل فيها يف 2014، وهي 

ت�شتقبل اليوم 75 األ���ف مرت مكعب من املياه  

للمعاجلة، ومت ا�شتخدام تقنية الأنفاق فيها”.

وتاب���ع “تق���وم ال���وزارة حالي���ا وبالتعاون 

م���ع وزارة الإ�ش���كان يف تنفي���ذ حمط���ة اأخ���رى 

واملناط���ق  خلدمته���ا  ال�شمالي���ة  املدين���ة  يف 

املجاورة، وب���داأت التح�ش���ريات لإن�شاء حمطة 

اأخ���رى خلدمة املحافظ���ة اجلنوبي���ة، وعدد من 

املناط���ق ال�شناعي���ة لحت���واء تدفقاتها، كما 

انته���ت ال���وزارة وبالتعاون م���ع وزارة التجارة 

وال�شناعة من اإن�شاء حمطة املعامري ال�شناعية، 

يف حني اأن حمطة األبا قيد التنفيذ حاليا. 

 

تصريف األمطار 
وقال الوزي���ر “اإن مو�شم الأمط���ار ب�شيط، 

وهناك اأولوي���ات للوزارة واحلكوم���ة، مو�شحا 

اأن ه���ذه م�شكل���ة ت�رصي���ف مي���اه الأمط���ار مل 

تك���ن موج���ودة قبل 20 عاما؛ لوج���ود م�شارف 

طبيعية �شابقا ك���وادي ال�شيل ومنطقة الرفاع 

املفتوحة، موؤكدا اأن احلرك���ة العمرانية حتمت 

ال�شتف���ادة من ه���ذه املناط���ق، فتحولت اإىل 

مناطق �شكنية.

م���ن  بع���دد  قام���ت  ال���وزارة  “اأن  واأك���د 

املب���ادرات وامل�شاريع مع املجال����ص البلدية؛ 

لتحدي���د املواق���ع الأك���رث ت����رصرا عل���ى م���دى  

ال�شن���وات املا�شية، ومت حتدي���د 1000 موقع 

لتجم���ع الأمط���ار، ومت التعام���ل مع���ه بطريقة 

• م�شخة ت�رصيف اأمطار جنوب �رصق املعامري	

• وزير الأ�شغال	

تطــويــــر شبكــــــة الطـــــــرق 
قلل معدل الوفيات

323 تقـــاطـًعا يــــدار 
باإلشــــــــــارات الضوئيـــــــــــة 

 تحديــــــــــد 1000 موقـــــــع 
لتجمع األمطـــــار 

���ا
ً
ي���وم���ي وامل�����ح�����رق  امل����ن����ام����ة  ب�����ني  امل���������رور  ح����رك����ة  م����ع����دل  �����ش����ي����ارة  األ�������ف   280

ال����ت����ط����وي����ر ق����������ادم ل����ت����ق����اط����ع ج���������رص ال���������ش����ي����خ خ���ل���ي���ف���ة واحل�������و��������ص اجل������اف
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ليلى مال اهلل
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“الأ�صـغـال” تـوّجـه لـر�صــد اأمـاكــن تـجـمـع الأمـطـار
اإجراءات فورية ل�شفط املياه

املنامة – وزارة الأ�شغال و�شوؤون البلديات 

والتخطي���ط العم���راين: وّج���ه وزي���ر الأ�شغ���ال 

و�شوؤون البلدي���ات والتخطيط العمراين ع�شام 

خلف اأع�شاء فريق جلنة طوارئ الأمطار املكون 

م���ن �ش���وؤون الأ�شغ���ال والبلدي���ات ف�ش���ًا عن 

البلدي���ات الأرب���ع اإىل الن���زول ميدانيًّا للك�شف 

على الطرق���ات وال�شوارع واملناط���ق الداخلية 

والأحياء ال�شكنية وال�شتعداد لأي طارئ ل�شفط 

مي���اه الأمط���ار الت���ي ق���د تتجمع خ���ال الفرتة 

احلالي���ة نتيجة ت�شاق���ط الأمط���ار واتخاذ كافة 

ال�شتعدادات الازمة حلل اأية م�شاكل قد تنتج 

جراء ت�شاقط مياه الأمطار.

ودعا خلف طاقم جلنة طوارئ مياه الأمطار 

برئا�ش���ة وكيل �ش���وؤون الأ�شغ���ال اأحمد اخلياط 

بالإ�شاف���ة ملدير عام اأمان���ة العا�شمة واملدراء 

العام���ن للبلديات اإىل اتخاذ كافة الحتياطات 

الازمة ل�شفط اأية مياه قد تتجمع وتعطل حركة 

ال�شري خ���ال ت�شاقط مي���اه الأمط���ار يف الفرتة 

احلالية نتيج���ة موجة الربد الت���ي تتعر�ض لها 

املنطقة واحتمالي���ة ت�شاقط مياه الأمطار خال 

اليام القادمة.

واأو�ش���ح الوزير اأن طاقم �ش���وؤون الأ�شغال 

�شيكون على عاتقه توف���ري ال�شهاريج الازمة 

ل�شف���ط مياه الأمط���ار على ال�ش���وارع الرئي�شية 

ل�شم���ان ان�شيابية احلرك���ة املرورية اأثناء فرتة 

هطول الأمطار، فيم���ا �شيكون طاقم مهند�شي 

�ش���وؤون البلديات على اأهب���ة ال�شتعداد ل�شفط 

مي���اه الأمط���ار يف املناط���ق الداخلي���ة والأحياء 

ال�شكنية ع���رب ال�شهاريج املتوفرة، و�شت�شتلم 

وزارة الأ�شغ���ال و�شوؤون البلدي���ات والتخطيط 

العمراين الباغات ب�شكل مبا�رش من قبل جمل�ض 

اأمانة العا�شمة واملجال�ض البلدية.

ويف ال�شي���اق ذات���ه، وّجه الوزي���ر املعنين 

باإعط���اء الأولوي���ة لنقاط جتم���ع مي���اه الأمطار 

الأك���ر ت����رشًرا والتي مت حتديده���ا خال فرتة 

الأمط���ار التي �شهدته���ا اململكة نهاي���ة العام 

املا�ش���ي واتخاذ الإجراءات الفورية عند هطول 

الأمط���ار لتفادي اأي���ة اأ�رشار تنج���م عن تعطيل 

حركة ال�ش���ري يف ال�ش���وارع الرئي�شية واملناطق 

الداخلية.

حماكم

اآ�صيوي ي�صتويل على 45 األف دينار من 135 اآخرين

تاأييد �إ�سقاط جن�سية 5 م�صتاأنفني ومعاقبتهم باملوؤبد

ا توظيفهم يف “طريان اخلليج” 
ً
مدعي

تخابروا مع اإيران وا�شتوردوا اأ�شلحة ومتفجرات

م���ددت املحكم���ة الك���ربى اجلنائي���ة الرابع���ة 

برئا�ش���ة القا�شي علي خليف���ة الظهراين وع�شوية 

كل من القا�شي���ن اأ�شامة ال�شاذيل ووائل اإبراهيم 

واأمان���ة ����رش اأحم���د ال�شليم���ان، احلب����ض الحتياطي 

ل�ش���اب اآ�شي���وي )29 عاًم���ا - عاطل ع���ن العمل(، 

مته���م بال�شتياء عل���ى 45 األف دين���ار من هنود، 

و�شل عددهم ح�شب اأح���د املجني عليهم اإىل 135 

�شخ�ًش���ا، مدعًيا اأنه مدير اإدارة التوظيف يف طريان 

اخلليج وقادر على توظيفهم؛ وذلك ملدة 15 يوًما 

تب���داأ م���ن نهاية حب�ش���ه ال�شابق عل���ى اأن يراعى له 

التجدي���د يف امليعاد القان���وين. وت�شري املعلومات 

اإىل اأن 5 م���ن املجني عليه���م كانوا قد اأبلغوا اإدارة 

مكافحة اجلرائم القت�شادية �شد املتهم و�شخ�ض 

اآخ���ر )هرب خارج الباد(، باأنهم���ا ا�شتوليا على 45 

األف دينار من اأموالهم واأموال اأقربائهم.

وقال املجني عليه الأول - الذي ح�رش للمملكة 

خ�شي�ًش���ا لتق���دمي الب���اغ �ش���د املته���م والثاين 

اله���ارب - اإن املذكوري���ن قب���ل ح���وايل 5 اأ�شه���ر 

حت�ّش���ا منه ومن ح���وايل 135 �شخ�ش���ا )منهم 15 

�شخ�ًش���ا متواجدون يف البحري���ن والبقية يف الهند( 

على ما ي�شل ل�45 األف دينار.

واأ�شاف اأن �شبب ت�شليمهم تلك الأموال، على 

دفعات، هو اأن املتهم الهارب ادعى له اأن املتهم 

امل�شبوط يعمل يف “طريان اخلليج”، ب�شفته مدير 

التوظي���ف فيها، اإذ التقوا ب���ه حينها واأكد لهم اأنه 

يحم���ل تلك ال�شفة، وكان يرت���دي حينها “فانيلة” 

عليها �شعار ال�رشكة ذاتها.

واأو�ش���ح اأن املته���م وعده���م بتوظيفه���م يف 

ال�رشك���ة ب�رشط اأن يدفعوا مبل���غ 600 دينار عن كل 

ف���رد يري���د الوظيف���ة، كما اأن���ه يريد منه���م عمالً 

اإ�شافين، �شيقوم بتوفري الوظيفة لهم وبرواتب 

جي���دة وعمل جيد، مم���ا دفعهم اإىل اإب���اغ اأقاربهم 

يف الهن���د ممن يرغ���ب بالعم���ل يف اململك���ة، حتى 

و�ش���ل عدده���م جميًعا اإىل 135 �شخ�ش���ا، دفع كل 

واحد منهم للمته���م والآخر اله���ارب اأموالً ترتاوح 

ب���ن 300 و600 دينار. واأفاد اأن عدًدا من املجني 

عليه���م تلقوا ات�ش���الت تفيد اأن���ه مت قبولهم يف 

الوظيفة بال�رشكة، واأن عليهم النتظار حلن حتديد 

موع���د للمقابلة، مما �شج���ع 14 �شخ�ًشا اآخرين على 

دفع تل���ك املبالغ طمًع���ا بالوظيف���ة، ومت ت�شليمه 

مبل���غ 2100 دينار دفعة واحدة من عدد منهم، اإىل 

اأن انقطعت اأخب���ار املتهم الثاين، واكت�شفوا اأنهما 

حمتالن. لكن املتهم امل�شبوط اأنكر ما ن�شب اإليه، 

وذك���ر اأنه مل يت�شلم اأي اأموال من اأحد لنف�شه، واإمنا 

ل�شاحب �رشكة املقاولت التي كان يعمل فيها مع 

عدد من املجني عليهم حتت كفالة اأحد الأ�شخا�ض 

البحرينين، ومل يوهم اأحًدا باإيجاد فر�شة عمل له.

واأ�ش���ار اإىل اأن الأ�شخا����ض املبلِّغن يختلقون 

علي���ه ذلك الته���ام، كما اأنهم ت�شبب���وا له مب�شاكل 

كثرية، مبيًنا اأنه لو ا�شتلم بالفعل تلك الأموال ملا 

كان هذا حاله، ف�ش���ًا عن اأنه لو ميلك فر�شة عمل 

لكان هو اأوىل بها منهم، اإذ اإنه عاطل عن العمل.

ه���ذا ويواج���ه املته���م تهم���ة ال�شتي���اء على 

الأموال اململوكة للمجن���ي عليهم با�شتخدام طرق 

احتيالية.

عّدل���ت حمكم���ة ال�شتئن���اف العلي���ا اجلنائية 

برئا�ش���ة القا�شي ال�شيخ حممد ب���ن علي اآل خليفة 

واأمان���ة ����رش ناج���ي عبداهلل، حكًم���ا باملوؤب���د كان قد 

�ش���در على ُمدان بالتخابر م���ع اإيران والتدرب على 

الأ�شلح���ة ل���دى احلر�ض الث���وري، ف�ش���ًا عن جلب 

كمية كبرية م���ن املتفج���رات والأ�شلحة عن طريق 

البحر ل�شالح اجلماعة الإرهابية التي اأن�شاأوها لهذا 

الغر�ض، واكتفت مبعاقبته بال�شجن ملدة 15 عاًما 

عما اأ�شند اإليه.

ورف�شت ا�شتئنافات خم�شة ُمدانن اآخرين يف 

ذات الق�شية، واأيدت معاقبتهم بال�شجن املوؤبد.

كما اأيدت املحكمة اإ�شقاط اجلن�شية البحرينية 

عن امل�شتاأنفن جميًعا ومب�ش���ادرة امل�شبوطات، 

يف حن مل ي�شتاأنف متهم���ان اآخران احلكم ال�شادر 

بحقها والقا�شي مبعاقبتهما بال�شجن 15 عاًما.

واأ�ش���ارت حمكمة اأول درجة يف حيثيات حكمها 

اإىل اأنها اأخ���ذت املتهم الأول بق�شط من الراأفة مبا 

ت�شمح به املادة 72 من قانون العقوبات.

وح���ول الق�شي���ة ����رشح عق���ب �ش���دور احلكم 

رئي����ض نياب���ة اجلرائ���م الإرهابي���ة املحام���ي العام 

اأحمد احلم���ادي، اأن تفا�شيلها تعود اإىل ورود باغ 

م���ن الإدارة العامة للمباحث اجلنائي���ة عن ت�شكيل 

جمموع���ة اإرهابي���ة داخ���ل مملك���ة البحري���ن تتوىل 

تهري���ب الأ�شلح���ة واملتفج���رات عن طري���ق البحر 

ل�شتخدامها يف عمليات اإرهابية داخل اململكة.

وتلقت تلك املجموعة تدريبات ع�شكرية على 

ا�شتخدام الأ�شلح���ة واملتفجرات وكيفية ا�شتخدام 

الق���وارب؛ لتهريبه���ا ع���ن طريق البح���ر يف كتائب 

احلر�ض الثوري بجمهورية اإيران.

واأ�ش���اف اأن اأحد املتهمن متك���ن من ال�شعي 

م���ع جمهورية اإي���ران وتخابر مع اأحد مم���ن يعملون 

مل�شلحته���ا للقي���ام باأعم���ال عدائية �ش���د مملكة 

البحرين.

وبتاري���خ 15 يولي���و 2015 متكنت ال�شلطات 

م���ن القب����ض عل���ى املتهم���ن وف���ق الإج���راءات 

القانونية، وعر�شهم عل���ى النيابة العامة، واإ�شدار 

اإذن �شبط واإح�شار بحق باقي املتهمن.

وا�شتن���دت النياب���ة العام���ة يف التدلي���ل على 

ثب���وت الته���م يف حقه���م اإىل الأدل���ة القولية منها 

�شه���ود الإثب���ات واعرتاف���ات املتهم���ن والأدل���ة 

الفنية ومقطع ت�شوي���ري لواقعة �شبط املتهمن 

يف عر�ض البحر والدللة الت�شويرية.

ومت اإحال���ة املتهم���ن جميًع���ا منه���م خم�ش���ة 

متهمون حمبو�ش���ون اإىل املحكمة الكربى اجلنائية 

الرابع���ة، وتداول���ت الق�شي���ة بجل�ش���ات املحكم���ة 

بح�شور حمامي���ي املتهمن ومكنته���م من الدفاع 

واإب���داء الدف���وع القانوني���ة ووف���رت له���م جمي���ع 

ال�شمان���ات القانوني���ة، وق�ش���ت بحكمه���ا �شالف 

البيان.

واأدان���ت املحكمة املتهمن اأنه���م يف غ�شون 

العام 2013 اإىل 2015:

اأولً: املته���م الأول: تخاب���ر م���ع دول���ة اأجنبية 

)اإيران( ومع اأحد ممن يعملون مل�شلحتها )متوفى( 

للقيام باأعمال عدائية �شد مملكة البحرين.

ثانًي���ا: املتهم���ان الأول والث���اين: تدرب���ا على 

ا�شتعمال الأ�شلحة واملفرقعات يف اأحد املع�شكرات 

باإيران.

ثالًثا: املتهمون من الأول وحتى اخلام�ض:

1. ان�شم���وا اإىل جماع���ة و�شارك���وا يف اأعمالها 
وهم على علم باأغرا�شها الإرهابية.

2. ا�شتوردوا اأ�شلحة نارية وذخرية ومفرقعات 
عن طريق البحر.

ناري���ة وذخ���رية  اأ�شلح���ة  واأح���رزوا  ح���ازوا   .3
ومفرقعات.

رابًع���ا: املته���م ال�شاد����ض: اأ�ش����ض اجلماع���ة 

الإرهابية.

خام�ًش���ا: املتهم���ان ال�شابع والثام���ن: ا�شرتكا 

واآخر متوفى بطرق التحري�ض والتفاق وامل�شاعدة 

م���ع املته���م الأول والث���اين يف ارت���كاب اجلرمي���ة 

مو�ش���وع الته���م ال�شابق���ة و�شاعدوهم���ا بت�شهيل 

توا�شلهم���ا م���ع �شخ����ض يف اإي���ران لإمت���ام اأعمال 

التدري���ب الع�شك���ري و�شه���ا �رشاءهم���ا القارب���ن 

امل�شتخدمن يف تهريب الأ�شلحة واملفرقعات.

واجلدي���ر ذك���ره اأن بع���د تفتي����ض احلقائ���ب 

امل�شبوط���ة بح���وزة املتهم���ن، مت العث���ور عل���ى 

كميات كبرية م���ن املتفج���رات والأ�شلحة، وكانت 

عبارة ع���ن، ع���دد 49 �شاعًقا جتارًي���ا، عدد 1245 

ك���رة معدني���ة ر�شا�شي���ة الل���ون، ع���دد 8 بن���ادق 

كا�شينك���وف مع طلق���ات بلغ عدده���ا 539 طلقة 

عيار mm 7.62، و32 خمزن بندقية مما ت�شتعمل 

ل�شاح الكا�شينكوف.

وع���روا اأي�ًش���ا عل���ى 51.4 كيلوغرام���ا م���ن 

العجين���ة البي�شاء ملتفج���ر C4-RDX، وهي من 

املتفج���رات الع�شكرية �شديدة النفجار وذات قوة 

تدمريي���ة، اإذ اإن �رشعته���ا النفجارية تعادل 8040 

مرتا يف الثانية، والتي تعد من املفرقعات ا�شتناًدا 

اإىل الق���رار الوزاري رقم 23 ل�شن���ة 1985 ال�شادر 

ع���ن وزي���ر الداخلية بتحديد امل���واد التي تعترب يف 

حكم املفرقعات.

 عبا�س �إبر�هيم

ُمد�ن باحلرق يعرت�س وال ميثل �أمام �ملحكمة

تاأييد معاقبة متجمهرين اأحرقوا �صيارة “خليجية”

مر�فعة ُمد�نني بخلية “د�ع�س” 29 مار�س

حكم���ت املحكمة الك���ربى اجلنائية الرابعة 

الظه���راين  خليف���ة  عل���ي  القا�ش���ي  برئا�ش���ة 

وع�شوي���ة كل م���ن القا�شين اأ�شام���ة ال�شاذيل 

ووائ���ل اإبراهي���م واأمان���ة ����رش اأحم���د ال�شليمان، 

باعتب���ار معار�ش���ة مته���م، كاأن مل تك���ن نظًرا، 

لع���دم مثوله اأم���ام املحكمة؛ وذل���ك لإدانته مع 

7 متهم���ن اآخري���ن باحلب����ض مل���دة 3 �شنوات 
بالتجمهر واحلرق اجلنائي مبنطقة �شماهيج.

وتتح�ش���ل وقائع الق�شية يف ورود باغ اإىل 

مركز �رشط���ة �شماهي���ج م�شمون���ه ورود ر�شالة 

ل�شلكي���ة من غرفة العمليات ب���وزارة الداخلية، 

تفيد قي���ام جمموعة من املخرب���ن واخلارجن 

عل���ى القان���ون يبل���غ عدده���م 15 �شخ�ًشا، قد 

خرجوا عل���ى �شارع رقم 17 مبنطق���ة �شماهيج، 

واأ�شعل���وا حريًق���ا يف منق���ولت واأغلق���وا حركة 

ال�شري يف ال�شارع.

على اإثر ذلك توجه عدد من اأفراد قوة حفظ 

النظ���ام املتمركزة باملنطق���ة اإىل موقع الباغ، 

وقام���ت بالتعامل مع املتجمهرين،والذين ردوا 

على ذل���ك التعام���ل باإلقاء احلج���ارة والعبوات 

امل�شتعلة “املولوتوف” ناحية اأفراد ال�رشطة.

وبع���د اأن متكن���ت القوات م���ن تفريقهم، 

متكن اأفراد الق���وة من القب�ض على 9 متهمن 

تبن اأن اأحدهم حدث.

وثب���ت للمحكم���ة اأن املتهم���ن الثماني���ة 

بتاري���خ 24 اأبري���ل 2014، اأولً: اأ�شعل���وا واآخر 

حدث واآخ���رون جمهولون حريًق���ا يف املنقولت 

كان م���ن �شاأنه تعري�ض حي���اة النا�ض واأموالهم 

للخط���ر، ثانًي���ا: ا�شرتك���وا واآخر ح���دث واآخرون 

جمهول���ون يف جتمه���ر موؤل���ف م���ن اأك���ر من 5 

اأ�شخا����ض الغر����ض منه الإخ���ال بالأم���ن العام 

وتعري����ض حياة النا�ض والأم���وال للخطر، ثالًثا: 

ح���ازوا واأحرزوا عبوات قابل���ة لا�شتعال بق�شد 

ا�شتخدامها يف تعري�ض حياة النا�ض للخطر.

رف�شت حمكمة ال�شتئناف العليا اجلنائية 

برئا�ش���ة القا�ش���ي ال�شي���خ حمم���د ب���ن علي اآل 

خليف���ة واأمان���ة ����رش ناج���ي عب���داهلل، ا�شتئن���ايفيَ 

���ن باحلرق اجلنائي ل�شيارة مملوكة ل�رشكة  ُمدانيَ

خليجية يف جتمهر اعت���دوا فيه ب� “املولوتوف” 

ال�رشط���ة املتمركزي���ن باملدخ���ل  اأف���راد  عل���ى 

الرئي�ض ملنطق���ة �شرتة؛ وذلك لتقدميهما بعد 

ف���وات امليعاد القانوين، يف حن ق�شت بتاأييد 

معاقبة 9 م�شتاأنفن اآخرين من اأ�شل 14 متهًما 

بالق�شي���ة، بال�شجن ملدة 10 �شنوات عما اأ�شند 

اإليهم ب���ذات التهم. وتتح�ش���ل وقائع الق�شية 

يف اأن اأف���راد ال�رشط���ة تفاجاأوا بهج���وم جمموعة 

املتجمهري���ن يقدر عددهم بحوايل 70 �شخ�ًشا، 

على اأف���راد ال�رشط���ة املتمركزين عن���د الإ�شارة 

ال�شوئية بجوار املدخل الرئي�ض ملنطقة �شرتة، 

حي���ث األق���وا ناحيته���م عب���وات “املولوتوف” 

والأ�شي���اخ احلديدي���ة واحلج���ارة، مم���ا ت�شب���ب 

بتلفي���ات يف �شي���ارة تابع���ة لإح���دى ال����رشكات 

اخلليجي���ة ج���راء ا�شتع���ال النار فيه���ا من تلك 

“املولوتوف���ات”، اإذ األقى املتجمهرون عبوات 
“املولوت���وف” بكثافة مما ت�شب���ب بك�رش زجاج 
الناف���ذة اخللفية لل�شي���ارة، واح���رتاق �شقفها 

الداخل���ي ف�شاً عم���ا ت�شببوا بها م���ن اأ�رشار من 

اخل���ارج. وبعد اأن متكن اأفراد ال�رشطة من العمل 

على تفريقهم لذ اجلناة بالفرار من املوقع.

وتو�شل���ت التحريات الت���ي اأجراها �شابط 

البحث والتحري امل�شوؤول، اإىل هوية 6 متهمن 

م�شارك���ن يف الواقع���ة، والذي���ن اأق���روا عق���ب 

القب�ض عليه���م با�شرتاكهم مع بقية املتهمن 

الأربعة ع�رش يف ارتكاب الواقعة.

واع���رتف املته���م الأول اأنه تلق���ى ر�شالًة 

م���ن املتهم ال�شاب���ع، تفيد بوج���ود جتمع قرب 

اأح���د املاآمت يف منطق���ة اخلارجية ب�شرتة؛ بهدف 

مهاجم���ة قوات حفظ النظ���ام، فتوجه اإىل هناك 

و�شاهد قرابة 70 �شخ�ًشا تعّرف من بينهم على 

ثمانية من املتهمن.

اأجلت حمكم���ة ال�شتئن���اف العليا اجلنائية 

برئا�شة القا�شي ال�شيخ حممد بن علي اآل خليفة 

واأمان���ة �رش ناج���ي عبداهلل، النظ���ر يف ا�شتئناف 8 

م���ن اأ�ش���ل 24 متهًما، م���ن املحكومن بق�شية 

ت�شكي���ل ف���رع لتنظي���م “داع����ض” الإرهابي يف 

اململكة، حتى جل�ش���ة 29 مار�ض املقبل؛ وذلك 

لتقدمي املرافعة.

ي�ش���ار اإىل اأن املحكم���ة الك���ربى اجلنائي���ة 

الأوىل اأدانت املتهمن بت�شكيل فرع “داع�ض” 

على خ���اف اأح���كام القانون، وحكم���ت مبعاقبة 

املته���م الأول، القي���ادي بالتنظي���م واملنظ���ر 

ال�رشع���ي له، بال�شج���ن املوؤبد وب�شج���ن الباقن 

مل���دة 15 عاًما، عما اأ�شند اإليه���م من اتهامات، 

واأمرت مب�شادرة امل�شبوطات.

كم���ا اأ�شقطت، اجلن�شية ع���ن 13 من اأ�شل 

24 متهًما، والذين ترتاوح اأعمارهم ما بن 16 

و42 عاًما، منهم 16 متهًما هاربون خارج الباد، 

يف ح���ن اأُ�شقطت اجلن�شي���ة يف وقت �شابق عن 

11 متهًما مبر�شوم ملكي.
ويتب���ن م���ن اأوراق الق�شية اأن���ه مت اإن�شاء 

الف���رع التاب���ع للتنظي���م ع���ن طري���ق و�شائ���ل 

التوا�ش���ل الجتماع���ي ب���ن القي���ادي وباق���ي 

املتهم���ن، ومتك���ن العدي���د منهم م���ن ال�شفر 

اإىل �شوري���ا للتدرب على الأ�شلح���ة والقتال مع 

التنظيم.

كان���وا  املذكوري���ن  املتهم���ن  اأن  كم���ا 

يخطط���ون للقيام بعملي���ات انتحاري���ة يف دور 

العبادة بينه���ا اأحد امل�شاجد الكب���رية يف الباد 

والتي تقام فيها �ش���اة اجلمعة، وكّفروا نظام 

اإ�شقاط���ه  اإىل  احلك���م يف اململك���ة ويهدف���ون 

بالق���وة، ع���رب ا�شرتاكهم يف عملي���ات ع�شكرية 

اإرهابية وتهيئتهم للقيام مبثلها داخل الباد.



“ال�سعودية للأ�سماك” ت�سجل 
376 مليون ريال خ�سائر

الريا����ض - اأرق���ام: اأعلن���ت ال�رشك���ة 

خ�سائرها  بلوغ  للأ�سماك”عن  “ال�سعودية 
املرتاكم���ة حتى نهاية يناي���ر 2017، نحو 

376.24 مليون ريال اأي ما يعادل 70.28 
% من راأ�سمالها.

وارتفعت اخل�سائ���ر املرتاكمة لل�رشكة 

بع���د اأن �سجل���ت خ�سائر اإ�سافي���ة قدرها 

2.76 ملي���ون ري���ال خ���لل �سه���ر يناي���ر 
املا�سي.

قطر القاب�سة ت�ستثمر 250 مليون دوالر يف “اأرثفيدا”

الدوح���ة - اأرثفيدا: يف اأعقاب اإعلن احلكومة الهندي���ة اإدراج االإ�سكان مي�سور التكلفة يف فئة م�ساريع 

البن���ى التحتي���ة ، اأعلنت �رشك���ة اأرثفيدا َفن���د ماناجمنت برايفت ليميت���د اأن �رشكة قط���ر القاب�سة تعهدت 

با�ستثم���ار 250 مليون دوالر يف �سندوقها اخلا�ض بتمويل اإ�سكان ذوي الدخل املنخف�ض واملتو�سط )اإل 

اإم اآي(، والذي يتوقع عائداً ا�ستثمارياً داخلياً ترتاوح ن�سبته بني 18 و%21.

وتتمثل جاذبية اال�ستثمار يف وحدات اإ�سكان ذوي الدخل املنخف�ض واملتو�سط )اإل اإم اآي( يف الهند يف 

توفريه لفر�ض كبرية لتنمية اال�ستثمارات.

و�س���وف توا�س���ل �رشكة اأرثفي���دا َفند ماناجمنت برايف���ت ليميتد )اإيه في���ه اإف اإم( اال�ستفادة من هذا 

النجاح من خلل طرح املزيد من االأدوات التمويلية املماثلة.

وتتمتع ال�رشكة ب�سجل اأداء قوي يف هذا املجال ومكانة مرموقة يف اإدارة مثل هذه

وق���دَّرت ال�رشكة اأن الهند حتتاج اإىل بناء 19 مليون وح���دة �سكنية لذوي الدخل املنخف�ض واملتو�سط 

بحلول عام 2022 يف مدن الدرجة االأوىل والثانية والثالثة، ما �سوف يحتاج ال�ستثمار تريليون دوالر.
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اقتصاد

“الغرفة” تناق�ش ا�شتقالة �رشيف نهاية ال�شهر

بيت التجار: انطالق الربنامج االحرتايف لت�شميم املجوهرات اليوم

قال الرئي�ض التنفيذي لغرفة جتارة 

و�سناع���ة البحرين خالد الرويحي، اإنه من 

املتوق���ع اأن يعقد اجتم���اع جمل�ض اإدارة 

الغرف���ة اأواخ���ر ال�سه���ر اجل���اري و�سيتم 

خلل���ه مناق�س���ة ا�ستقالة ع�س���و جمل�ض 

االإدارة عثمان �رشيف.

الع�س���و  ا�ستدع���اء  اأن  واأو�س���ح 

جمل����ض  لع�سوي���ة  الث���اين  االحتياط���ي 

االإدارة �سيت���م بعد ظهور نتيجة االجتماع 

وموافقة االأع�ساء عل���ى ا�ستقالة �رشيف، 

اإال اأن���ه اأكد احتم���ال تغي���ري راأي الع�سو 

امل�ستقيل.

وكان ع�س���و جمل����ض اإدارة الغرف���ة 

عثمان �رشي���ف الري�ض قد قدم ا�ستقالته 

مطلع فرباير اجلاري بعد اأن قدمها نبيل 

كان���و وقب���ل جمل����ض االإدارة اال�ستقالة، 

وق���د مت تنفيذ قوانني ولوائ���ح الغرفة 

املنظم���ة ملث���ل ه���ذه االأم���ور با�ستدعاء 

خل���ود القطان الع�س���و االحتياطي االأول 

لع�سوي���ة جمل����ض االإدارة فيما تبقى من 

عمر الدورة احلالية  للمجل�ض.

ال�سناب����ض - بي���ت التج���ار: ينطلق 

الي���وم االثنني بقاع���ة )ال���رواد( ببيت 

التج���ار، “الربنامج االح���رتايف لت�سميم 

املجوهرات واحُللي” والذي تنظمه جلنة 

اللوؤل���وؤ والذه���ب واملجوه���رات بغرفة 

جتارة و�سناعة البحري���ن برئا�سة ع�سو 

جمل����ض االإدارة دميا احل���داد وبالتعاون 

HRD – An -  عع املعه���د العامل���ي

 werp institute of Gemology
ومق���ره يف تركيا، وذلك عل���ى مدى 11 

يوم���اً اعتباراً من اليوم لغاية 23 فرباير 

اجلاري.

وذك���رت دمي���ا احل���داد اأن تنظي���م  

الربنام���ج ياأت���ي يف �سي���اق الفعالي���ات 

املتوا�سل���ة للجن���ة والت���ي ت�سته���دف 

تدريب ومتكني رواد قطاع املجوهرات 

يف اململك���ة للرتق���اء ب�سياغة اجلواهر، 

برنام���ج  تق���دم  ال���دورة  اأن  مو�سح���ة 

اأ�سح���اب  لتدري���ب  متكام���ل  اح���رتايف 

متاج���ر املجوه���رات اأو العاملني يف هذا 

املجوه���رات،  ت�سمي���م  عل���ى  املج���ال 

حيث �سيت���درب امل�سارك���ني فيه على 

اأ�سا�سي���ات ت�سميم من���اذج خمتلفة من 

املجوه���رات واالأملا�ض وعملي���ة االنتاج 

ور�س���م  املجوه���رات  ط���لء  وتقني���ات 

ت�سامي���م املجوهرات ور�س���م الهياكل 

للقطع الثمينة و�سوالً للحرتافية.

واأعربت احل���داد عن ترحيبها بكافة 

التدريب���ي،  الربنام���ج  يف  امل�سارك���ني 

متمني���ًة حتقي���ق اال�ستف���ادة الق�سوى 

من ه���ذا الربنامج ومبا ي���وؤدي يف نهاية 

�سياغ���ة  مهن���ة  تطوي���ر  اإىل  املط���اف 

الذهب واملجوهرات يف مملكة البحرين، 

بتاري���خ  تتمي���ز  اململك���ة  واأن  خا�س���ة 

وجت���ارة  ا�ستخ���راج  جم���ال  يف  عري���ق 

اللوؤل���وؤ، وحتت�سن اأه���م معر�ض �سنوي 

للمجوه���رات يف ال�رشق االأو�س���ط، مبينة 

اأن جلنة واللوؤل���وؤ والذهب واملجوهرات 

بالغرفة قد اأخذت عل���ى عاتقها حتفيز 

جمموعة م���ن املهتمني ب�سياغة الذهب 

حت���ى  بيده���م  واالأخ���ذ  واملجوه���رات 

ي�سبحوا م�سممني حمرتفني للم�ساهمة 

يف ارتقاء القطاع يف اململكة.

• خالد الرويحي	

• دميا احلداد	

10.1 ماليني دوالر عوائد “اإنوف�شت”

فر�ش ا�شتثمارية �شناعية يف مدينة راأ�ش اخلري

تو�سية بتوزيع اأرباح نقدية ب� 7 %

يف جمال ال�سناعات التعدينية... “الغرفة”:

املنام����ة - جمموع����ة اإنوف�س����ت: اأعلن����ت جمموع����ة 

اإنوف�س����ت عن نتائجه����ا املالية لل�سن����ة املنتهية يف 31 

دي�سم����رب 2016، حي����ث حقق����ت املجموعة �س����ايف ربح 

خا�ض مب�ساهمني ال�رشكة االأم وقدره 10.1 مليون دوالر 

مقارن����ة مع �س����ايف خ�سارة قدره����ا 48.1 ملي����ون دوالر 

بنهاي����ة ع����ام 2015. وقد بل����غ �سايف الربح ع����ن الثلثة 

اأ�سه����ر االأخرية من ع����ام 2016 0.9 مليون دوالر مقارنة 

ب�س����ايف خ�سارة قدره����ا 45.5 ملي����ون دوالر عن الفرتة 

نف�سها من عام 2015.

وم����ن اأب����رز املوؤ�رشات املالي����ة بنهاية ع����ام 2016 

زي����ادة بن�سب����ة 788 % يف االي����رادات الت�سغيلية حيث 

بلغ����ت 16 ملي����ون دوالر مقارن����ة ب� 1.8 ملي����ون دوالر 

بنهاية عام2015، كما انخف�ست امل�ساريف الت�سغيلية 

بن�سب����ة 23 % حيث بلغت 8.5 ملي����ون دوالر مقارنًة ب� 

11.1 مليون دوالر بنهاية عام 2015.
كما انخف�س����ت اجمايل اال�سول جزئي����اً بن�سبة 4.7 

% اىل 263 ملي����ون دوالر مقارنًة ب� 276 مليون دوالر 
بنهاية عام 2015، بينم����ا انخف�ست اجمايل املطلوبات 

 144 بن�سب����ة 13.2 % اىل 125 ملي����ون دوالر مقاب����ل 

مليون دوالر يف نهاية عام 2015.

وقد بلغ العائد على حقوق امل�ساهمني ن�سبة 8 % 

تقريباً ون�سبة ال�سيول����ة 15 % بينما بلغت ن�سبة كفاءة 

راأ�ض املال 19 % فوق احلد االأدنى املطلوب من اجلهة 

الرقابية.

وعلي����ه فقد بلغ �سايف الربح لل�سهم الواحد بنهاية 

ع����ام 2016 مبلغ 3.55 �سنتاًً، مقارن����ة مع �سايف خ�سارة 

لل�سهم الواحد بلغت 16.88 �سنتاً بنهاية عام 2015.

وبني رئي�ض جمل�ض االإدارة خالد ال�سنعو�سي اإن ما 

حققت����ه املجموعة جاء نتيجة لتنفي����ذ بنود ا�سرتاتيجية 

اإنوف�س����ت للثلث �سنوات 2016 - 2018 والتي ُخطت 

وح����ددت اأهدافها بعناية وكان����ت اأوىل نتائجها العودة 

ايل الربحي����ة خلل ع����ام 2016، حيث جنح����ت املجموعة 

م����ن حتقيق ارباح مرحلية ب�سكل مت�سق ومتوا�سل خلل 

الع����ام وذلك بع����د حتقي����ق تخارجات ناجح����ة من بع�ض 

االخ����رى  اال�ستثم����ارات  اداء  وحت�س����ني  اال�ستثم����ارات، 

وامل�ساري����ع القائم����ة، باال�ساف����ة اىل اإدارة امل�ساريف 

الت�سغيلي����ة بفاعلي����ة، وتخفي�����ض م�ساري����ف التمويل 

واإع����ادة هيكلتها حيث انخف�ست التكلفة بن�سبة 74 % 

بينم����ا انخف�ست التمويلت البنكي����ة بن�سبة 31 %. كما 

حققت املجموعة زي����ادة يف االيرادات من خلل ن�ساطها 

يف قط����اع املقاوالت واالإن�ساء عن طري����ق �رشكة تامكون 

للمقاوالت اململوكة بالكامل للمجموعة. 

وب����ني ال�سنعو�سي ب����اأن جمل�����ض االدارة قد اأو�سى 

للجمعي����ة العامة العادية بتوزيع اأرب����اح نقدية بن�سبة 7 

% عل����ى امل�ساهمني بعد احل�سول على موافقة م�رشف 
البحرين املركزي ووزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة.

ومن جانبه بني الرئي�ض التنفيذي مراد الرم�سان، 

باأن التحول اىل الربحية بعد �سنوات �سعبة يعترب اجنازاً 

مهم ومنعطف����اً تاريخياً يف م�س����رية اإنوف�ست، وقد كان 

لدعم جمل�����ض االإدارة واجلهود امل�ساعفة لفريق العمل 

على م�ست����وى املجموعة من اأهم اال�سباب التي �ساهمت 

يف حتقيق هذا االجناز.

م���ن ناحية اأخرى اأكد الرم�سان ب���اأن املجموعة �سوف 

ت�سع���ى اىل املحافظ���ة على ه���ذا االأداء االيجابي وتعزيزه 

خلل عام 2017 وذلك من خلل موا�سلة اجلهود يف حت�سني 

اأداء املحفظة اال�ستثمارية وحتقيق تخارجات ناجحة اأخرى 

م���ن بع����ض اال�ستثمارات واال�س���ول العقاري���ة، وخمارجة 

امل�ستثمري���ن وت�سفية بع����ض ال�سنادي���ق اال�ستثمارية 

بهدف تخفي�ض حجم االأ�سول حتت االدارة والرتكيز على 

اال�ستثم���ارات املبا�رشة. كما �سوف ت�سع���ى املجموعة اىل 

تعزي���ز اأدائها يف قط���اع االن�ساءات واملق���اوالت من خلل 

�رشك���ة “تامكون” للمقاوالت اململوكة للمجموعة وال�سعي 

للح�س���ول على م�ساريع اإ�سكاني���ة اإ�سافية من خلل وزارة 

اال�سكان بعد اأن جنحت ال�رشكة يف تنفيذ م�ساريع ا�سكانية 

وحكومية خمتلفة يف مملكة البحرين.

اأما بالن�سبة لل�ستثم����ارات اجلديدة ف�سوف نهدف 

خ����لل العام احل����ايل لدرا�س����ة وتهياأت بع�����ض الفر�ض 

اال�ستثماري����ة يف قطاع����ات حم����لت التجزئ����ة واملطاعم 

باال�ساف����ة اىل قطاع����ات التعلي����م وال�سح����ة وذل����ك يف 

ا�سواق جديدة يف املنطقة.

“الفاالنتاين” يرفع �شعر الورود 100 % والطلب يقفز لـ 500 %
مبيعات اجلملة تتجاوز 100 األف حبة

يحتفل العامل غدا الثلثاء 14 فرباير بعيد احلب 

)الفاالنتاين( ويعرب البحرينيون عن م�ساعرهم خلل 

هذا اليوم، وخلل ال�سنوات مل يقت�رش هذا اليوم على 

الع�س���اق بل اأ�سب���ح يوًما للتعبري ع���ن احلب للعائلة 

ككل.

واأو�س���ح ع���دد من باع���ة ال���ورود يف اململكة اأن 

الطل���ب يرتف���ع يف ه���ذا التاري���خ بن�سب���ة ت�سل اإىل 

500 % رغ���م ارتفاع �سعر ال���ورد خلل هذا املو�سم 
واملوا�س���م االأخ���رى بن�سب���ة 100 %، اإال اأن الطل���ب 

يزداد وتباع جميع الكميات.

وقال مالك حملت بيع اجلملة “روالندا للزهور”، 

اأحمد ملك، مبيعات الورود خلل العام اجلاري فاقت 

التوقعات لدرجة نفاد الكميات جميعها.

تحسن المبيعات 15 % 
واأ�س���اف اأن املبيع���ات حت�سن���ت خ���لل 2017 

بن�سب���ة 15 % متوقًع���ا اأن يكون ي���وم املنا�سبة هو 

ال�سب���ب اإذ كان خ���لل الع���ام املا�سي بع���د االإجازة 

االأ�سبوعي���ة مبا����رشة وا�ستغلها البع����ض يف الذهاب 

ا عن اإهداء الهدايا والورود. للمطاعم عو�سً

وتوقع مل���ك اأن يفوق عدد الورود املباعة 100 

األف وردة، مبيًنا اأنهم متعاقدون مع املزارع ل�سمان 

عدم زيادة االأ�سع���ار يف اأوقات املنا�سبات، الفًتا اإىل 

اأن هن���اك �سغوًطا على ال�سحن اجلوي مما ي�سطرهم 

لرفع االأ�سعار.

مبيعات التجزئة تتجاوز 500 %
واأ�س���ار اإىل اأن االأ�سع���ار خلل ه���ذا العام زادت 

بن�سب���ة ت���رتاوح ب���ني 10 اإىل 20 % وجميعها تكون 

عبًئا على التاجر وال يتحمله���ا امل�ستهلك، موؤكًدا اأن 

ق�سم بي���ع التجزئة يف املحل ت�ساعفت الطلبات فيه 

وتفوق حاجز 500 % مقارنة باالأيام العادية.

واأو�س���ح اأن املح���ل يعمل خلل ه���ذه املنا�سبة 

24 �ساع���ة للح���اق بتلبية كافة الطلب���ات خلل هذه 
املنا�سب���ة الت���ي يحتفل فيه���ا اجلمي���ع اأزواج واأبناء 

واأحب���ة، الفًتا اإىل اأن الروز اجلوري هو النوع املف�سل 

للبحريني���ني خلل ه���ذه املنا�سب���ة، اإذ يعت���رب رمًزا 

للعيد ويتم ا�ستريادها من اأمريكا اجلنوبية وهولندا 

و�رشق اآ�سيا وغريها.

مضاعفة كميات الورود 200 %
م���ن جانبه���ا، قال���ت �ساحب���ة حم���ل “اك�سوج���ر 

فلورز”، مرمي الزي���اين، اإن االإقبال على �رشاء الورود 

جت���اوز 100 %، اإذ اإن املنا�سب���ة غ���ري حمتكرة على 

الع�س���اق فقط ب���ل هي منا�سبة للعائل���ة للتعبري عن 

حب االأخ الأخته واالبن الأمه.

واأ�سافت الزي���اين اأنه ا�ستعداًدا لهذه املنا�سبة 

فقد مت م�ساعفة كميات الورود 200 % رغم ارتفاع 

االأ�سعار من املزارع و�رشكات الت�سدير وترتاوح ن�سبة 

الزي���ادة ب���ني 100 و150 %، ويتم ا�سترياد الورود 

من هولندا واالإكوادور وكولومبيا وكينيا وغريها من 

بلدان، مبينة اأن جتار التجزئ���ة يعتمدون على الربح 

القليل يف اأوقات املنا�سبات حفاًظا على الزبون.

واأو�سح���ت اأنها بداأت خطوة جدي���دة للبيع عرب 

االإنرتن���ت من���ذ ح���وايل عام���ني، وبذلك تك���ون اأول 

حم���ل بي���ع ورود يبيع باق���ات ال���ورود وال�سوكوالتة 

عرب املوقع االإلكرتوين م���ع تو�سيل جماين وباأ�سعار 

خا�سة ومنا�سبة.

بدوره���ا، قال���ت �ساحبة حم���ل “دي�سكاليد�ض” 

لل�سوكوالت���ة وال���ورود اإن عي���د احل���ب عي���د عاملي 

ويحتف���ل فيه النا�ض م���ن كل اأنحاء الع���امل، وغالبية 

املحتفل���ني يتجه���ون ل�رشاء ال���ورود فيزي���د حينها 

الطلب عل���ى العر�ض، ما يت�سبب يف رفع اأ�سعاره من 

قبل امل�سدرين.

ا  واأو�سحت اأن الطلب على الورود يرتاجع �سنويًّ

من���ذ الع���ام 2008 وقبله���ا كنا نبيع كمي���ات كبرية 

م���ن الورد يف عيد احلب، لدرجة اإنن���ا ا�سطررنا ل�رشاء 

ال���ورود بال�سعر العادي وبيعه���ا بنف�ض ال�سعر تلبية 

الحتياجاتهم.

واأ�ساف���ت اأن ن�سب���ة االإقبال حت���ى االآن و�سلت 

اإىل 40 % مقارنة باالأيام العادية ويتم البيع بزيادة 

25 %، مبينة اأن حملها يعتمد على طلبات الفنادق 
الت���ي مازالت متخوفة حت���ى االآن وعدم التاأكيد على 

الكمي���ات املطلوبة حتى االآن، وقالت اأخاف اأن اأقوم 

ب�رشاء كمية كبرية ال اأ�ستطيع بيعها.

• ابتدعت حملت بيع الورد مناذج متبكرة للمنا�سبة	

• •خالد ال�سنعو�سي	 مراد الرم�سان	

ال�سناب�����ض - بي����ت التج����ار: ق����ام وف����د بحرين����ي 

ا�ستثماري برئا�سة ع�سو املكتب التنفيذي بغرفة جتارة 

و�سناعة البحرين نائب رئي�ض اجلانب البحريني مبجل�ض 

االأعم����ال البحرين����ي ال�سع����ودي امل�س����رتك عبداحلكي����م 

ال�سم����ري بزي����ارة موؤخ����راً اإىل منطقة مدين����ة راأ�ض اخلري 

ال�سناعي����ة باململك����ة العربية ال�سعودي����ة وذلك بهدف 

االط����لع والتعرف عن كثب على اال�ستثم����ارات القائمة 

والفر�����ض اال�ستثماري����ة املتاح����ة خا�س����ة يف املج����االت 

ال�سناعية والتنموية واخلدمي����ة، حيث ت�سمنت الزيارة 

القي����ام بجولة ميدانية يف اأرج����اء املدينة وزيارة كل من 

مين����اء راأ�ض اخل����ري و�رشكة مع����ادن للفو�سف����ات واأخرى 

للأملنيوم.

يف  امل�سوؤول����ني  م����ن  ع����دد  الوف����د  التق����ى  كم����ا 

الهيئ����ة امللكي����ة مبنطق����ة اجلبيل من قط����اع التخطيط 

اال�سرتاتيجي وتطوير اال�ستثمار، حيث مت التعرف على 

اأبرز الفر�����ض اال�ستثمارية، كم����ا مت االجتماع مب�سوؤويل 

�رشكتي معادن للفو�سفات وللأملنيوم، حيث اطلع الوفد 

على عر�ض مرئي حول ن�ساط ال�رشكتني واملنتجات التي 

تنتجه����ا، اإىل جانب التعرف عل����ى امل�رشوعات التو�سعية 

التي تخطط لها ال�رشكتان وجماالت التعاون املتاحة.

واأ�س����اد ال�سم����ري بالفر�����ض اال�ستثماري����ة املتاحة 

يف منطق����ة راأ�ض اخلري ال�سناعي����ة، وقال يف هذا ال�سدد 

“اإن هذه ال�سناع����ة فخر لنا جميعا كخليجيني و�سنقوم 
بدرا�س����ة جمي����ع الفر�����ض اال�ستثماري����ة ال�سناعي����ة يف 

مدين����ة راأ�����ض اخل����ري”، م�سيفاً اأن ه����ذه الزي����ارة تاأتي 

�سم����ن عدة زي����ارات مرتبة حتت مظلة جمل�����ض االأعمال 

البحرين����ي ال�سعودي امل�س����رتك والتي تهدف اإىل تنمية 

وتعزيز التع����اون التجاري واال�ستثماري بني اململكتني 

ال�سقيقت����ني، والعمل على زيادة حج����م التجارة البينية 

بني البحرين وال�سعودية.

زينب العكري

املحرر االقت�شادي
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“�لإ�صالمي” يحقق 8.4 ماليني دينار �أرباًحا �صافية يف 2016
فخرو: البنك متّكن من احلفاظ على امليزانية رغم التحديات االقت�صادية 

املنطق���ة الدبلوما�صي���ة - بن���ك البحري���ن 

االإ�صالم���ي: اأعلن بن���ك البحري���ن االإ�صالمي عن 

حتقيق���ه ربًحا �صافًي���ا بلغ 8.4 مالي���ن دينار 

لل�صنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2016، مقارنة 

مع رب���ح �صاف بل���غ 11.2 مليون دين���ار للعام 

املا�ص���ي، اأي بانخفا����ض ق���دره 25 %. كم���ا 

�صج���ل البنك خالل الربع االأخ���ر من عام 2016 

ربًح���ا �صافًيا بلغ 4.1 مالي���ن دينار مقارنة مع 

رب���ح �صاف بلغ 2.6 مليون دينار لنف�ض الفرتة 

م���ن العام املا�صي، اأي بزي���ادة قدرها واأو�صح 

رئي�ض جمل�ض االإدارة ع�صام فخرو اأنه يف ال�صنة 

املالية املنتهي���ة يف 31 دي�سمرب 2016 �صجل 

البن���ك دخ���اًل ت�صغيليًّا بل���غ 41.7 مليون دينار 

مقارنة مع 41.7 مليون دينار يف العام املا�صي. 

وبن اأن جمل����ض االإدارة قد قّرر اأخذ �صايف 

خم�ص�صات انخفا�ض القيمة خالل ال�صنة مببلغ 

وقدره 9.7 مالين دين���ار مقارنة مع 9 مالين 

دينار يف العام املا�صي.

13.1 مليون دينار الدخل التشغيلي
وبّن فخ���رو اأن جمموع الدخ���ل الت�صغيلي 

للرب���ع االأخ���ر م���ن ع���ام 2016 قد بل���غ 13.1 

ملي���ون دينار مقارن���ة م���ع 10.3 مالين دينار 

لنف�ض الفرتة من العام املا�صي، كما بلغ �صايف 

املخ�ص�صات 3.8 مالين دينار للربع االأخر من 

عام 2016، مقارنة مع 1.7 مليون دينار لنف�ض 

الفرتة من العام املا�ص���ي، وبلغ الربح ال�صايف 

4.1 مالين دينار مقارنة مع 2.6 مليون دينار 
لنف�ض الفرتة من العام املا�صي.

واأعل���ن رئي�ض جمل����ض االإدارة عن ت�صديق 

املجل����ض على البيان���ات املالية للبن���ك لل�صنة 

املالية املنتهي���ة يف 31 دي�سمرب 2016، حيث 

اأع���رب املجل�ض ع���ن ر�ص���اه بالنتائ���ج املالية 

للبن���ك الت���ي تو�ص���ح ا�صتم���رار حت�ص���ن االأداء 

املايل للبنك وم�صتويات التقدم يف خطة العمل 

خالل العام. 

وق���ال فخرو اإنه عل���ى الرغم م���ن االأو�صاع 

ال�صعب���ة الت���ي متر به���ا املنطق���ة والتحديات 

االقت�صادي���ة التي تواجهه���ا ال�صوق امل�رصفية 

ب�صكل عام، فق���د متكن البنك من احلفاظ على 

ميزاني���ة ومع���دالت �صيولة جيدة خ���الل العام، 

م�ص���ًرا اإىل اأن اإدارة البن���ك م���ا زال���ت م�صتمرة 

يف اتب���اع �صيا�صة العمل احل���ذرة واملحافظة يف 

خمتلف املعام���الت والتموي���الت التي يقدمها 

البنك.

تحسن ملحوظ 
واأو�ص���ح فخ���رو اأن ع���ام 2016 ق���د �صهد 

حت�صًن���ا ملمو�ًصا يف العديد م���ن جماالت العمل 

يف البنك من اأبرزها اإطالق البنك ال�صرتاتيجيته 

“اإ�رصاق-الع���ودة اإىل االأ�صا�صي���ات”  الداخلي���ة 

والت���ي ته���دف اإىل تطوي���ر العم���ل يف البن���ك 

وتنمي���ة ق���درات املوظف���ن مب���ا يتما�صى مع 

تطلع���ات امل�صاهم���ن والزبائ���ن يف اآن واح���د. 

اإ�صاف���ة اإىل قيام البنك بتعزي���ز جودة عمليات 

اإدارة املخاط���ر ودع���م اإط���ار عم���ل احلوكم���ة، 

واالهتمام بجانب تدري���ب وتطوير املوظفن، 

ف�صالً ع���ن اال�صتفادة من التكنولوجيا احلديثة 

ل�صمان تقدمي خدمات م�رصفية مي�رصة للزبائن.

من جهته، اأ�ص���اد الرئي�ض التنفيذي للبنك 

ح�ص���ان ج���رار بالنتائ���ج اجلي���دة الت���ي حققها 

التح�ص���ن يف و�صع���ه  والت���ي عك�ص���ت  البن���ك 

املايل، مو�صًحا اأن البنك يعتمد على االإيرادات 

والر�صوم م���ن التمويالت واالأن�صط���ة الرئي�صية 

والتي متثل 99 % من جمموع الدخل، باالإ�صافة 

قاع���دة  تو�صع���ة  يف  امل�صتم���رة  اجله���ود  اإىل 

الزبائ���ن وذلك �صمن اإطار اخلط���ط التطويرية 

التي تبناها البنك مطلع العام املا�صي.

اأن  اإىل  التنفي���ذي  الرئي����ض  اأ�ص���ار  كم���ا 

التموي���الت االإ�صالمية ق���د زادت بن�صبة 13 %، 

باالإ�صاف���ة اإىل زيادة ح�صابات ا�صتثمار الزبائن 

بن�صب���ة 9 % عن ع���ام 2015، كما زادت تكلفة 

الودائ���ع ع���ن الع���ام املا�ص���ي بن�صب���ة 46 %، 

موؤكًدا اأن البنك يتمتع مبوؤ�رص �صيولة جيد يقف 

عن���د 12.2 % ومعدل كفاية راأ����ض املال يبلغ 

20.7 %، ويرج���ع ذل���ك اإىل نتيج���ة لل�صيا�صة 
احلكيمة الت���ي ينتهجها البنك، والتطور الناجت 

من امل�صي قدًما يف تنفي���ذ ا�صرتاتيجية البنك 

الت���ي  االأ�صا�صي���ات”،  اإىل  الع���ودة  “اإ����رصاق، 
اأطلقها البنك مطلع الع���ام املا�صي وت�صمنت 

خم�ض ركائز اأ�صا�صية تتمث���ل يف: اإعادة تنظيم 

وت�صكي���ل املرك���ز امل���ايل للبن���ك، وتب�صي���ط 

وحت�ص���ن العمليات امل�رصفي���ة، والرتكيز على 

نظام االأمتتة، واال�صتثمار يف املوظفن وتنمية 

مواهبهم وقدراته���م، ف�صال عن حتقيق التميز 

من خالل تقدمي خدمات راقية للزبائن.

المحافظة على المكانة 
واأو�صح ح�صان اأنه على الرغم من انخفا�ض 

اأ�صع���ار النفط وم���ا ترتب عليها م���ن تاأثرات 

طال���ت خمتلف القطاعات يف العامل، اإ�صافة اإىل 

الظروف ال�صعبة يف املنطقة وحدة املناف�صة يف 

ال�ص���وق، اإال اأن البنك ا�صتط���اع اأن يحافظ على 

مكانت���ه من خ���الل اال�صتمرار يف ط���رح منتجات 

متنوعة وتقدمي خدمات م�رصفية متطورة تلبي 

احتياجات الزبائن وتطلعاتهم.

واأ�صاف ج���رار اأن البنك م���ازال م�صتمرًّا يف 

التخل����ض من االأ�صول غ���ر املنتجة وتخفي�ض 

الت�صهي���الت املتع���رة وذل���ك يف اإط���ار تعزيز 

عمليات اإدارة اأ�صول���ه باأف�صل اال�صرتاتيجيات 

املمكنة. 

اإىل ذل���ك، نّوه جرار بالتقدم االإيجابي الذي 

حققه البن���ك يف تر�صيخ مركزه املايل من خالل 

اإعادة النظر يف منهجه املتبع يف اإدارة املخاطر، 

وذلك عرب تعزيز حوكمة املخاطر ودعم �صيا�صة 

املخ�ص�ص���ات و�صم���ان غر�ض ثقاف���ة املخاطر 

ال�صحيحة يف البنك.

• •ع�صام فخرو	  ح�صان جرار	

برعاية �لزياين... 200 م�صارك مب�ؤمتر �لإتقان �أبريل �ملقبل 
“ي�روم�ين” ت�صت�صيف كبار �خلرب�ء �لعامليني و�لإقليميني 

تناق�ض �صبل متويل دول اخلليج 

اأعلن���ت  يوروم���وين:  موؤمت���رات   - املنام���ة 

التنمي���ة  وجمل����ض  يوروم���وين”  “موؤمت���رات 
االقت�صادية البحريني اأم�ض االأحد عن اأ�صماء كبار 

اخلرباء العاملين واالإقليمي���ن الذين �صيلقون 

كلم���ات رئي�ص���ة اأم���ام احل�ص���ور خ���الل فعاليات 

املنت���دى املايل ال�صاد�ض ل���دول جمل�ض التعاون 

اخلليج���ي ال���ذي �صيعقد يوم���ي 27 و28 فرباير 

2017 يف املنام���ة، والذي من املتوقع اأن يح�رصه 
اأكر 600 �صخ�صية ب���ارزة ملناق�صة �صبل متويل 

دول اخلليج مل�صتقبلها.

وتت����رصف “موؤمت���رات يوروم���وين” وجمل����ض 

التنمي���ة االقت�صادي���ة يف البحري���ن باالإع���الن عن 

م�صارك���ة وزير املالية البحرين���ي ال�صيخ اأحمد بن 

حممد اآل خليفة كمتح���دث رئي�صي اأمام املنتدى 

للمرة االأوىل.

و�صيحظ���ى �صيوف املنت���دى بفر�صة فريدة 

حل�ص���ور جل�ص���ة مفتوح���ة يف القاع���ة الكربى مع 

حمافظ م�رصف البحرين املركزي، ر�صيد املعراج، 

يف اأحد اأبرز املحطات التي اأ�صبحت تقليًدا را�صًخا 

لهذا املنتدى ال�صنوي.

وت�صم���ل جمموع���ة املتحدث���ن الالمعن يف 

املنت���دى اأي�ًص���ا فران�صي����ض فوكويام���ا املعلق 

ال�صيا�ص���ي ال�صه���ر عاملي���اً وخب���ر امل�صتقبل، 

وموؤلف كت���اب “نهاية التاريخ واالإن�صان االأخر”، 

وكذل���ك اللورد اأدي���ر ترنر رئي����ض معهد الفكر 

االقت�ص���ادي اجلدي���د والرئي����ض ال�صاب���ق لهيئة 

الرقابة املالية يف اململكة املتحدة.

و�صي�صتم���ع ح�ص���ور املنت���دى اإىل حتلي���الت 

وروؤى �صخ�صيت���ن من كبار الروؤ�صاء التنفيذين 

الرئي����ض  هم���ا:  املنطق���ة  يف  الرائ���دة  للبن���وك 

التنفي���ذي للبن���ك االأهلي املتحد، ع���ادل اللبان، 

والرئي�ض التنفيذي ملجموعة بنك قطر االإ�صالمي 

با�ص���ل جمال.  ويتاب���ع املنتدى اأعمال���ه يف اليوم 

الث���اين لي�صه���د لقاءي���ن رئي�ص���ن م���ع الرئي�ض 

التنفي���ذي ل�رصك���ة “ممتل���كات” حمم���ود ها�ص���م 

القهوج���ي، وكري����ض �صكي���ر املوؤل���ف ومعل���ق 

تقنيات التمويل املعروف. 

وقالت رئي�ض “موؤمت���رات يوروموين” ال�رصق 

االأو�ص���ط واإفريقيا فيكتوريا بيه���ن: “تزامًنا مع 

�صعي دول جمل�ض التعاون اخلليجي نحو احلد من 

اعتمادها على عائ���دات النفط، واجتاهها لتنويع 

م�ص���ادر دخلها، يعم���ل الق���ادة يف املنطقة على 

تهيئة �صبل جديدة لتنمية املنطقة م�صتقبال”. 

وا�ص���اف “يف خ�صم ه���ذه املرحلة احل�صا�صة، 

نفخ���ر با�صت�صاف���ة ه���ذه املجموع���ة الرفيعة من 

املتحدث���ن للم�صارك���ة يف النقا�ص���ات اجلاري���ة 

العرو����ض  اأن  ونث���ق  وجتاربه���م.  بخرباته���م 

التقدميية واملقاب���الت وحلقات النقا�ض املهمة 

التي �صي�صهدها املنتدى �صتقدم للح�صور الروؤى 

واالأفكار الت���ي ت�صاعدهم يف اإيج���اد حلول عملية 

للتحديات الراهنة التي يواجهوها”.

يقام موؤمتر االإتقان 2017 بتنظيم 

 Expressions Marketing رصك���ة�

الف���رتة  يف   Communications
م���ن 5 و 6 اأبريل يف فندق الدبلومات 

رادي�ص���ون بل���و البحرين، حت���ت رعاية 

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

زايد الزياين.

�صيق���ام موؤمتر االتق���ان على مدى 

يومن، ويتاألف م���ن جل�صات وحلقات 

نقا�صي���ة وور����ض عمل يقدمه���ا نخبة 

م���ن كب���ار اال�صت�صاري���ن واملهنين 

الدولي���ن واملحلي���ن يف جمال تنمية 

املوارد الب�رصية. 

كما يق���ام املوؤمتر ب�رصاكة معرفية 

The KPI Inst -  عع املعهد الدويل

tute للمرة االأوىل يف البحرين، وبدعم 
 The من املعه���د االأمريك���ي العاملي

American Institute of Busi-
جان���ب  اإىل   ،ness Psychology
اخلربات االقليمي���ة واملحلية من نخبة 

املتحدثن والداعمن للموؤمتر. 

من املتوقع اأن ي�صتقطب املوؤمتر 

م���ا يرب���و عل���ى 200 م�ص���ارك، حي���ث 

وتغطي���ة  باهتم���ام  املوؤمت���ر  يحظ���ى 

و�صائل االإعالم جلل�صاته غنية املحتوى 

ومتحدثي���ه البارزين. �صيكون املوؤمتر 

مبثاب���ة من�ص���ة يلتق���ي فيه���ا ق���ادة 

االأعم���ال لاللتق���اء وتفاع���ل وتب���ادل 

اخل���ربات لتطوي���ر م�صاريعه���م، ومنو 

ايراداته���م، وزي���ادة والء موظفيه���م 

وحت�ص���ن اأداء واإنتاجي���ة موؤ�ص�صاتهم 

لتحقيق املزيد من النجاح.

اأ�صي���ل املهند����ض ع���ن  وعلق���ت 

اقامة املوؤمتر قائل���ة: “تبلورت فكرة 

موؤمت���ر االإتق���ان 2017 نظ���را ملا متر 

ب���ه دول املنطقة من عوام���ل التغير 

و�صح امل���وارد، فلم تع���د املوؤ�ص�صات 

بحاج���ة اإىل املزيد من القادة، اأو مزيداً 

م���ن التحفيز؛ بل بحاج���ة اإىل موظفن 

�صغفن بعملهم، واأكفاء، ومهرة”. 

واأ�صاف���ت “ت�صه���د دول املنطقة 

منوا قويا من جه���ة، وتواجه التغرات 

العاملي���ة وتتاأثر بالق�صاي���ا االإقليمية 

عل���ى  يوؤث���ر  مم���ا  اأخ���رى  جه���ة  م���ن 

اقت�صادياتها واأداء موؤ�ص�صاتها ب�صكل 

ع���ام. اإن و�ص���ع ا�صرتاتيجي���ة �صليمة 

ال����رصكات  اأداء  عل���ى تطوي���ر  ترتك���ز 

والكفاءة �صتعمل على موازنة عمليات 

ال�رصكات واالإنتاجية”.

•  اللورد اأدير ترنر	

•  ا�صيل املهند�ض 	

• فران�صي�ض فوكوياما	 • خالد الرميحي	

“كي بي �إم جي” تطلق خدمة �حلل�ل �ملحا�صبية 
لدعم املوؤ�ص�صات ال�صغرة واملتو�صطة 

املنام���ة - �رصك���ة كي ب���ي اإم ج���ي: اأعلنت 

اأم����ض االأحد كي بي اإم ج���ي يف البحرين - �رصكة 

التدقي���ق وال�رصائب واال�صت�ص���ارات - يف اإطار 

جهوده���ا ومبادراته���ا امل�صتم���رة ادع���م من���و 

املوؤ�ص�ص���ات ال�صغ���رة واملتو�صط���ة، اإط���الق 

خدمة احللول املحا�صبية للموؤ�ص�صات. 

توظف هذه اخلدمة اجلدي���دة التكنولوجيا 

املتقدم���ة الت���ي تتوف���ر يف الهوات���ف الذكية 

اإىل  لتق���دم  اللوحي���ة،  احلا�ص���وب  واأجه���زة 

املوؤ�ص�صات قدرة اإدارة ال�صوؤون املالية باأب�صط 

طريقة ممكنة وباأ�صعار تناف�صية.

ال�صغرة واملتو�صطة  املوؤ�ص�صات  ت�صاهم 

بح�صة كبرة يف عجلة االقت�صاد وذلك عرب حجم 

ال�صادرات، واال�صتثمارات الراأ�صمالية، وفر�ض 

التوظي���ف التي تولدها. لذل���ك، �صيكون لدعم 

هذا القطاع احليوي اأثراً اإيجابياً هاماً على قطاع 

االأعمال واالقت�صاد املحلي. 

خدم���ات  ق�ص���م  ورئي����ض  ال�رصي���ك  وق���ال 

يف  ج���ي  اإم  ب���ي  ك���ي  �رصك���ة  يف  املوؤ�ص�ص���ات 

البحري���ن هاري����ض جوبين���اث “ن���درك يف �رصكة 

ك���ي ب���ي اإم ج���ي يف البحرين ال�صعوب���ات التي 

تواجهها املوؤ�ص�ص���ات املحلية. ويف ظل احلاجة 

التط���ورات  لكاف���ة  امل�صتم���رة  املواكب���ة  اإىل 

القيم���ة  �رصيب���ة  وا�صتح���داث  االقت�صادي���ة 

امل�صافة ونظراً للتعقيدات املتزايدة يف اأنظمة 

ال�صوق، يتعن على رواد االأعمال الرتكيز على 

كفاءة اأن�صطتهم الت�صغيلية وحت�صينها ل�صمان 

تناف�صيتهم ولالزدهار ب�رصكاتهم.”

عند اختيار رواد االأعمال احللول املحا�صبية 

للموؤ�ص�ص���ات، ل���ن يكونوا بحاجة له���در الوقت 

اأو امل���وارد عل���ى اإدارة االإي�ص���االت والفواتر، 

فم���ا عليه���م �ص���وى التق���اط �ص���ورة لفواتر 

واأر�صدة امل�صاريف با�صتخدام الهاتف الذكي 

اأو احلا�ص���وب اللوحي واإر�صاله���ا اإىل املحا�صب 

املخت����ض يف �رصك���ة كي بي اإم جي ع���رب البوابة 

املحا�صبي���ة  باحلل���ول  اخلا�ص���ة  االإلكرتوني���ة 

ل�ص���ب  الوق���ت  مينحه���م  م���ا  للموؤ�ص�ص���ات، 

تركيزهم على مزاولة اأعمالهم.

جوبين���اث  ي�صي���ف   ، ال�صي���اق  ه���ذا  ويف 

معلق���اً: “اإن التحلي باملرون���ة والثقة يف كافة 

االأن�صط���ة املالي���ة م�صاأل���ة ت���زود املوؤ�ص�ص���ات 

مبي���زات تناف�صي���ة، وذل���ك عرب جعله���ا قادرة 

على التكيف واتخاذ الق���رارات ب�صورة �رصيعة، 

وتطبيق اال�صرتاتيجيات املعتمدة من دون اأي 

تعقيدات”.

اإىل ذل���ك، �صي�صتفي���د العم���الء م���ن ه���ذه 

البوابة االإلكرتونية التي ميكنهم عربها االطالع 

على اأحدث املعلومات اخلا�صة باأدائهم املايل، 

والتدفقات النقدية، واالإيرادات والتكاليف يف 

الوقت الذي يرغبون ب���ه، ما ميكنهم من اتخاذ 

ق���رارات مبني���ة عل���ى اأ�ص�ض �صليم���ة والت�رصف 

بال�صورة املنا�صبة عند احلاجة. • هاري�ض جوبيناث	
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زيادة ال�سياح اخلليجيني الى لوزان %20 

م�ساٍع لتعزيز قدرات املوؤ�س�سات املالية الإ�سالمية

ت�سديد حماية املناف�سة يف مواجهة �رشكات طريان خليجية

تنويه 

دول اخلليج تريد تطبيق ال�رشيبة امل�سافة يف يناير 2018
ب�اقع 5 % ... م�س�ؤول اإماراتي: 

اإذا فر�ست ال�رضيبة امل�سافة مبعدل قدره 5 %... الغارد: 

دب���ي - روي���رز: ق���ال م�س����ؤول م���ايل اإماراتي 

كب���ر اأم�س االأحد، اإن �سناع ال�سيا�سات بدول جمل�س 

التع���اون اخلليج���ي ال�س���ت يطمح�ن اإىل ب���دء العمل 

ب�رضيب���ة القيمة امل�سافة بن�سبة 5 % يف مطلع العام 

القادم رغم العقبات االإدارية والفنية.

ويخطط جمل�س التعاون منذ فرة ط�يلة لتبني 

ال�رضيب���ة يف 2018 م���ن اأجل زي���ادة االإي���رادات غر 

النفطية، لك���ن االقت�سادي���ني وامل�س�ؤولني ببع�س 

وا يف اأحادي���ث خا�سة ع���ن ت�سككهم يف  ال���دول ع����رّ

اإمكانية تطبيقها ب�سكل متزامن يف كل دول املجل�س 

ال�اقع���ة حتت �سغ����ط مالية ج���راء انخفا�س اأ�سعار 

النفط.

يرج���ع ذل���ك اإىل تعقي���دات اإقام���ة بني���ة حتتية 

اإدارية لتح�سي���ل ال�رضيبة و�سع�بة تدريب ال�رضكات 

على اأدائها يف منطقة ال تفر�س �رضائب تذكر.

لك���ن وكي���ل وزارة املالي���ة االإماراتي���ة ي�ن����س 

اخل����ري ق���ال اإن حك�م���ات دول املجل����س تخط���ط 

لتبنيها مبكًرا ويف اآن واحد.

وق���ال يف مقابل���ة م�سرك���ة مع روي���رز وزاوية 

وهي �رضك���ة �سقيقة لت�م�س�ن روي���رز “بحل�ل اأول 

يناير 2018 ن�ستهدف تبني �رضيبة للقيمة امل�سافة 

بن�سبة 5 % يف اأنحاء جمل�س التعاون”.

واالأع�س���اء االآخ���رون باملجل����س ه���م ال�سع�دية 

والك�يت وقطر و�سلطنة عمان والبحرين.

ا عل���ى �س�ؤال اإن كان���ت بع�س القطاعات يف  وردًّ

االإمارات العربية املتحدة قد تعفى من ال�رضيبة للحد 

م���ن اأي اآثار �سلبي���ة على االقت�ساد ق���ال اخل�ري اإن 

احلك�مة ت�سته���دف تطبيق ن�سبة 5 % ب�سكل �سامل 

لكن اأجزاء من بع����س القطاعات - التعليم والرعاية 

ال�سحي���ة والطاق���ة املتج���ددة واملي���اه و�سناع���ات 

الف�س���اء والنق���ل والتكن�ل�جيا - ق���د حت�سل على 

معاملة خا�سة.

واأ�ساف “قد تك�ن هن���اك جماالت... لكن حاليًّا 

نحن ك�زارة مالي���ة ال ن�ستهدف اإعفاءات قد تت�سبب 

يف بع�س التهرب واالرتباك”.

ع اأن تبلغ ح�سيلة  وقال اخل�ري اإن احلك�مة تت�قرّ

ال�رضيبة ح�ايل 12 مليار درهم )3.3 مليارات دوالر( 

يف ال�سن���ة االأوىل. وتظهر البيان���ات الر�سمية اأن ذلك 

�سيع���ادل نح� 0.9 % م���ن الناجت املحل���ي االإجمايل 

االإماراتي البالغ 371 مليار دوالر يف 2015.

و�سته���دف ال�سلط���ات م���ن البداي���ة لت�سجي���ل 

ال����رضكات التي تزي���د اإيراداتها ال�سن�ي���ة على 100 

األف دوالر ل�س���داد ال�رضيبة وتت�قع امتثال 95 % اأو 

اأكرث من ال�رضكات يف املرحلة االأولية.

وق���ال اخل����ري اإن ح�سيل���ة ال�رضيبة ق���د تزيد 

تدريجيًّا م���ع من� االقت�ساد لك���ن احلك�مة ال تدر�س 

% ول���ن ترفعه���ا يف  ���ا زيادته���ا ف����ق ال���� 5  حاليًّ

امل�ستقب���ل اإال بع���د درا�س���ة اقت�سادي���ة واجتماعية 

�ساملة.

 قانون الدين
بغية ت��سيع نطاق خيارات جمع التم�يل تعكف 

االإم���ارات عل���ى قان����ن للدي���ن �سي�سم���ح للحك�مة 

االحتادية ال االإمارات ال�سبع منفردة فح�سب باإ�سدار 

�سندات �سيادية.

وق���ال اخل�ري اإن ال�سلطات اأرادت �سن القان�ن 

نهاية العام املا�س���ي لكن م�سائل غر حمددة داخل 

ال����زارة حالت دون ذل���ك. وقال “كلم���ا اأ�رضعنا كان 

ذلك اأف�سل”.

و�ستهدف احلك�مة ف�ر اإقرار القان�ن اإىل البدء 

يف اإ�س���دار الدي����ن خ���ال �ستة اأ�سهر لك���ن م�ست�ى 

العج���ز املح���دود يعن���ي اأن���ه ل���ن ي�ستخ���دم لتم�يل 

امليزانية. وقال اإن���ه �سي�ستخدم بدالً من ذلك الإدارة 

ال�سي�لة يف النظام امل����رضيف جنًبا اإىل جنب مع البنك 

املركزي.

اأب�ظب���ي: ق���ال مدير امل�ساري���ع ملنطقة 

بهيئ���ة  اخلليج���ي  التع���اون  جمل����س  دول 

ل����زان لل�سياح���ة والر ل�زر اإن ع���دد ال�سياح 

اخلليجيني اىل مدينة ل�زان ال�س�ي�رضية �سجل 

ارتفاع���اً بن�سبة %20 الع���ام املا�سي مقارنة 

بعام 2015. 

وذكر يف بي���ان �سح���ايف مبنا�سبة اجل�لة 

الت���ي ق���ام �سم���ن وف���د �س�ي����رضي اىل دولة 

االمارات وال�سع�دية وقطر والبحرين اال�سب�ع 

اجلاري ان عدد ال�سياح ال�سع�ديني اىل ل�زان 

�سجل ارتفاعاً بن�سبة 40 % العام املا�سي.

واو�سح انه مت خال ه���ذه اجل�لة ت�قيع 

العديد م���ن اتفاقيات التعاون وابرام العق�د 

مع ع�رضات وكاالت ال�سياحة وال�سفر يف الدول 

اخلليجي���ة التي ق���ام بزيارتها �سم���ن ال�فد 

ال�سياحي ال�س�ي�رضي.

وت�قع ان ترتفع معدالت الزوار من دول 

جمل����س التع���اون اخلليجي هذا الع���ام بن�سبة 

%25 هذا العام نظراً للت��سع يف بناء الفنادق 
وال�سق���ق الفندقي���ة ب�سكل ينا�س���ب ال�سياح 

اخلليجي���ني.  وق���ال اإن هيئ���ة �سياح���ة ل�زان 

قررت بدء برامج الفعاليات والرفيه مل��سم 

ال�سي���ف القادم ب���دءاً من ي�ني���� حتى نهاية 

�سبتم� 2017. 

ت�ستع���د  ل����زان  مدين���ة  ان  اىل  وا�س���ار 

الط���اق اك���رث م���ن 450 فعالي���ة ترفيهي���ة 

مبنا�سب���ة عط���ات ال�سيف خ���ال تلك الفرة 

التاح���ة الفر�س���ة للعائ���ات لق�س���اء اجم���ل 

العط���ات.  واو�س���ح ان ا�سخ���م اك�اري�م يف 

الق���ارة االوروبي���ة �سيت���م افتتاح���ه يف ل�زان 

خال �سهر ي�ني���� 2017 وي�سكل معلم حتف 

االوملب���ي امام بح���رة ل�زان ومتح���ف �ساريل 

�سابل���ن قرب ل����زان اف�سل االماك���ن لق�ساء 

العطات ال�سيفية. 

وذك���ر ان فندق” رويال �ساف�ي ل�زان “ 

الذي افتتح حديثا يف ل����زان جاهز ال�ستقبال 

196 غرف���ة  وي�س���م  اخلليجي���ني  ال�سي����ف 

وجناحا فاخرا ول�بي ملكي و�سال�ن لل�سيجار 

ون���ادي �سحي �سب���ا على م�ساح���ة 1500 مرا 

مربعا. 

وح����ل عدد الفن���ادق يف املدينة قال ان 

ل�زان ت�س���م حاليا 67 فندق���ا و3900 غرفة 

فندقية اخري يف حني ت�سل معدالت اال�سغال 

�سن�يا ايل 86 %.  

وب���ني ان االح�سائي���ات ت��س���ح ارتفاع 

ع���دد ال�سياح اخلليجيني حيث ينفق امل�اطن 

اخلليجي عم�ما 530 فرنكا �س�ي�رضيا يف الي�م 

ال�اح���د وبهذا يحت���ل م�اطن���� دول املجل�س 

املرتب���ة االأوىل م���ن حي���ث م�ست����ى االنف���اق 

الي�مي على م�ست�ى �سياح العامل. 

للبن����ك  الع���ام  املجل����س   - املنام���ة 

اأعل���ن  االإ�سامي���ة:  وامل�ؤ�س�س���ات املالي���ة 

وامل�ؤ�س�س���ات  للبن����ك  الع���ام  املجل����س 

الر�سمي���ة  املظل���ة  االإ�سامي���ة،  املالي���ة 

للم�ؤ�س�س���ات املالي���ة االإ�سامي���ة واملعهد 

التاب���ع  والتدري���ب  للبح����ث  االإ�سام���ي 

ملجم�عة البن���ك االإ�سامي للتنمي���ة، اأنهما 

يب���داآن ه���ذا الع���ام م���ع ا�ستم���رار �سل�سلة 

اجتماع���ات مدراء العملي���ات واال�ستثمار يف 

امل�ؤ�س�سات املالية االإ�سامية حتت عن�ان: 

حتديات  االإ�سامية،  املالية  “اال�ستثمارات 
واآف���اق” وذل���ك بتاري���خ 22 - 23 مار����س 

املقبل يف املنامة.

م���ن  و�سيجم���ع ه���ذا االجتم���اع ع���دداً 

مدي���ري العملي���ات واال�ستثم���ار، وروؤ�س���اء 

اإدارة االأ�س�ل والرثوات، وغرهم من ذوي 

االهتمامات اجل�ان���ب املتعلقة باال�ستثمار 

يف امل�ؤ�س�س���ات املالي���ة االإ�سامية يف عدة 

مناط���ق رئي�سي���ة وه���ي: ال����رضق االأو�سط، 

دول جمل����س التع���اون اخلليج���ي وجن����ب 

�رضق اآ�سيا، وجن�ب اآ�سي���ا، واآ�سيا ال��سطى 

الك����ى(،  ال�سح���راء  )جن����ب  واإفريقي���ا 

واأوروب���ا ملناق�س���ة �سب���ل وا�سراتيجي���ات 

تط�ير ومن� اال�ستثمار للم�ؤ�س�سات املالية 

االإ�سامية. 

روؤ�س���اء  اإىل جم���ع  االجتم���اع  ويه���دف 

اال�ستثمار يف امل�ؤ�س�سات املالية االإ�سامية 

لتب���ادل وجه���ات النظ���ر واخل����ات ح����ل 

كيفي���ة تعزيز ق���درات امل�ؤ�س�سات املالية 

االإ�سامي���ة، كم���ا يهدف اإىل ت�ف���ر من�سة 

ب���ني خ����اء  م�سرك���ة لتب���ادل اخل����ات 

ال�سناع���ة وامل���دراء التنفيذي���ني يف جمال 

ا�سراتيجيات اال�ستثمار االإ�سامي يف فئات 

االأ�س����ل والقطاع���ات املختلف���ة، ويهدف 

اأي�سا ملناق�سة �سبل التكيف مع املعامات 

التجاري���ة التي تتما�سى مع ع�امل املخاطر 

وعلى وج���ه اخل�س��س املعام���ات املالية 

املف�سلة م���ن اأ�سحاب ح�سابات اال�ستثمار، 

مث���ل تاأ�سي�س قاعدة ح�ساب���ات ا�ستثمارية 

بني امل�ؤ�س�سات املالية االإ�سامية.

 و����رضح املدير العام للمعهد االإ�سامي 

للبح����ث والتدري���ب حممد عزم���ي عمر، يف 

تعلي���ق خا�س عل���ى االجتم���اع: “�ستناق�س 

جل�س���ات االجتم���اع م��س�ع تعزي���ز قدرات 

امل�ؤ�س�س���ات املالي���ة االإ�سامي���ة يف ع���دة 

جماالت رئي�سي���ة منها: اخلدمات امل�رضفية 

املعا����رضة، والتقنيات الفني���ة لا�ستثمار، 

يف  املبا����رض  اال�ستثم���ار  وا�سراتيجي���ات 

اإدم���اج  وكذل���ك  املختلف���ة،  القطاع���ات 

اال�ستدام���ة يف اإط���ار اال�ستثم���ار. املعه���د 

االإ�سام���ي للبح����ث والتدري���ب واملجل�س 

الع���ام يت�قع���ان اأن ينت���ج ه���ذا االجتم���اع 

ع���ن مناق�سات مثم���رة ح����ل اال�ستثمار يف 

امل�ؤ�س�سات املالية االإ�سامية”.

بروك�سل - روي���رز: ت�ستعد املف��سية 

االأوروبي���ة الإع���ادة تنظيم قان����ن ي�سمح لها 

بفر�س ر�س�م على �رضكات الطران من خارج 

االحتاد االأوروبي اأو تعليق حق�قها يف تنظيم 

رح���ات اإذا م���ا خل�ست اإىل اأن تل���ك ال�رضكات 

ت�رض مب�سال���ح نظراتها االأوروبية، يف ال�قت 

ملجابه���ة  املف��سي���ة  في���ه  ت�سع���ى  ال���ذي 

املناف�سة املتنامية من جانب �رضكات الطران 

اأن  مق���رح  م�س����دة  واأظه���رت  اخلليجي���ة. 

املف��سية ت�سعى ل�سمان املناف�سة العادلة 

بني �رضكات الط���ران داخل االحتاد االأوروبي 

من خال الت�س���دي للممار�سات التجارية غر 

العادل���ة من جانب �رضكات الط���ران االأجنبية 

وحك�ماته���ا، والت���ي ال ميك���ن معاجلتها من 

خال اتفاقات ال�سماوات املفت�حة.

وت�سمل تلك املمار�سات الدعم احلك�مي 

غر القان�ين اأو املعاملة التف�سيلية.

وم���ن املرج���ح اأن ُيحدث ذل���ك املقرح 

ت�ت���رات بني �رضكات الطران االأوروبية التي 

ت�رضرت جراء تنامي املناف�سة يف جمال رحات 

الطران مل�سافات ط�يل���ة، وحت�ل تدفقات 

حركة امل���رور �سطر اآ�سيا و����رضكات الطران 

الثاثة االأك� يف ال�رضق االأو�سط.

القطري���ة  اجل�ي���ة  اخلط����ط  وواجه���ت 

وطران االإمارات واالحتاد للطران اتهامات 

بتلق���ي دع���م حك�م���ي غ���ر قان����ين، وه���ي 

اتهامات تنكرها �رضكات الطران الثاث.

وتعر�ست املف��سية ل�سغ�ط كبرة من 

فرن�س���ا واأملانيا و�رضكتي الطران يف البلدين 

اخلط�ط اجل�ي���ة الفرن�سية ول�فتهانزا لعمل 

املزي���د؛ من اأج���ل الت�س���دي للتح���دي الذي 

متثله �رضكات الطران اخلليجية.

وب���داأت ل�فتهانزا التع���اون مع االحتاد 

للط���ران التي تتخذ من اأب�ظب���ي مقرا، لكن 

ق�سية املناف�سة غر العادلة مل تهداأ، اإذ كرر 

الرئي�س التنفيذي لل�رضكة االأملانية كار�سنت 

للدع���م  رف�س���ه  املا�س���ي  االأ�سب����ع  �سب����ر 

احلك�مي خال ت�قيع اتفاق مع االحتاد.

وق���ال �سب����ر خ���ال م�ؤمت���ر �سحفي يف 

اأب�ظبي “لي����س �رضا اأن ل�فتهانزا ظلت دائما 

وال تزال تعار�س الدعم احلك�مي”.

و�سيحل م����رضوع القان�ن حم���ل القان�ن 

احلايل الذي ج���رى و�سعه يف 2004 ملكافحة 

ممار�س���ات الت�سع���ر غر العادل���ة من جانب 

�رضكات طران اأمركية فيما يتعلق بالرحات 

العابرة للمحيط االأطل�سي. لكن ذلك القان�ن 

مل ي�ستخدم اأبدا وينظر اإليه على نطاق وا�سع 

على اأنه غر فعال.

ن����رض يف ع���دد ي����م اأم����س االأح���د اأن 

جمم�عة ط���ال اأب�غزالة ا�ستح�ذت على 

�رضكة ي�نيفر�س���ال رولينج )ي�ين رول(، 

وال�سحيح ه� جمم�عة اأب�غزالة.

• ي�ن�س اخل�ري	

أرقام ومؤشراتأرقام ومؤشرات

اأظه���رت البيانات املحدث���ة مل�ؤ�س�سة 

يف  املتخ�س�س���ة   )SWF Institute(

درا�سة ا�ستثمارات احلك�مات وال�سناديق 

ل�سه���ر  له���ا  تقري���ر  اآخ���ر  يف  ال�سيادي���ة، 

دي�سم���� املا�س���ي، اأن �سن���دوق االأ�س�ل 

االأجنبية مل�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سع�دي 

“�ساما” تراجع للمركز اخلام�س عامليا بنح� 
576.3 ملي���ار دوالر مقارن���ة بنح� 598.4 
ملي���ار دوالر بنهاية الرب���ع الثالث 2016. 

كما حاف���ظ �سندوق اال�ستثم���ارات العامة 

بال�سع�دية على مرك���زه ال�13 �سمن اأك� 

ال�سناديق ال�سيادية يف العامل بقيمة 160 

مليار دوالر بنهاية الربع الرابع 2016.

�سن���دوق  حاف���ظ  للبيان���ات  ووفق���ا 

التقاع���د احلك�مي الرنويجي على  املرتبة 

االأوىل كاأك���� �سندوق �سي���ادي يف العامل، 

بحجم اأ�س�ل تقدر بنح� 885 مليار دوالر، 

تاه �رضكة ال�سني لا�ستثمار بحجم اأ�س�ل 

بلغت بنهاي���ة دي�سم� املا�س���ي  813.8 

مليار دوالر. وجاء جهاز اأب�ظبي لا�ستثمار 

يف املرتب���ة الثالث���ة خ���ال نف����س الفرة، 

والتي بلغت قيمة اأ�س�له فيها 792 مليار 

دوالر.

وتقدم���ت الهيئ���ة العام���ة لا�ستثمار 

الك�يتية اإىل  املرتبة الرابعة ب�592 مليار 

دوالر، وجه���از قطر لا�ستثم���ار يف املرتبة 

التا�سع���ة مب�ج����دات قدره���ا 335 مليار 

دوالر.

وبح�س���ب التقري���ر فق���د بل���غ اإجمايل 

م�ج����دات ال�سنادي���ق ال�سيادي���ة بنهاية 

الربع الرابع 2016 ح����ايل 7.42 تريلي�ن 

دوالر بزيادة طفيفة قدرها %0.4، مقارنة 

بالربع الذي �سبقه حيث بلغت اآنذاك 7.39 

تريلي�ن دوالر.

و�سيط���رت ال�سع�دية على 9.9 % من 

اإجمايل الرثوات ال�سيادية يف العامل وه� ما 

يعادل 736.3 مليار دوالر، فيما �سيطرت 

االإمارات على %17 من الرثوات ال�سيادية 

يف العامل ومبا يعادل 1262.7 مليار دوالر.

أكبر الصناديق السيادية: النرويج” األول و”أبوظبي” ثالًثا 
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)مليار دوالر(
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التغير مقارنة بالربع 
 الثالث 2016
)مليار دوالر(
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)22.1(

---

الصندوق السيادي

 صندوق التقاعد الحكومي
)Government Pension Fund - global(

 شركة الصين لالستثمار
)China Investment Corporation(

جهاز أبوظبي لالستثمار
)Abu Dhabi Investment Authority(

الهيئة العامة لالستثمار
Kuwait Investment authority

األصول األجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي )ساما(
)SAMA Foreign Holdings(

شركة سيف لالستثمار
)SAFE Investment Company(

تعبئة اإيرادات بن�سبة 2% من اإجمايل الناجت اخلليجي
دب���ي - املنت���دى الث���اين للمالي���ة العام���ة: 

قالت مدير ع���ام �سندوق النقد الدويل كري�ستني 

الغ���ارد اإنه ميك���ن ل�رضيبة القيم���ة امل�سافة التي 

تعت���زم دول اخلليج تطبيقها يف عام 2018 تعبئة 

اإي���رادات تراوح بني 1% و2% من اإجمايل الناجت 

املحلي، اذا مت فر�س ه���ذه ال�رضيبة مبعدل قدره 

.% 5
واأ�س���ارت اإىل اأن���ه من �س���اأن حتدي���ث البنية 

التحتي���ة لتكن�ل�جي���ا املعل�م���ات، مثلم���ا يجري 

حالي���ا يف ال�سع�دي���ة وغره���ا م���ن البل���دان، اأن 

ي�سم���ح بتي�سر قيام املكلفني بتقدمي االإقرارات 

ال�رضيبية ودفع ال�رضائب.

واأ�ساف���ت  اأن���ه �سيرت���ب عل���ى ذل���ك اأي�سا 

حت�سني ق���درة التحقق م���ن االمتث���ال با�ستخدام 

بيان���ات االأط���راف الثاث���ة. ومن جان���ب اآخر قالت 

الغارد، اإن �سندوق النقد يت�قع انتعا�س الن�ساط 

االقت�س���ادي العامل���ي ه���ذا الع���ام، ويف خمتل���ف 

االقت�س���ادات املتقدمة وال�ساعدة عل���ى ال�س�اء، 

وذلك بعد �سن�ات عديدة من النم� ال�سعيف.

وبين���ت اأن ذل���ك ال يعن���ي اأن ال�سائق���ة ق���د 

انته���ت، حيث اإن اأ�سعار النفط املنخف�سة �ستظل 

ت�ؤث���ر على النم� ومن ثم على االإيرادات احلك�مية 

اأي�س���ا، م�سيفة اأن���ه على الرغم من زي���ادة اأ�سعار 

النفط يف االآونة االأخ���رة، فاإن ال�سندوق ال يت�قع 

ع�دتها اإىل امل�ست�ي���ات التي �سهدناها قبل عام 

.2014• كري�ستني الغارد	
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حقوق وواجبات البحرينيين 
في ميثاق العمل الوطني )1(

جتربت���ان يف ال�سن���ة املن�رصمة لن���ا فيهما عربة لو 

ابتعدنا عن امل�سهد بع����س ال�سيء، بدالً من االنغما�س 

في���ه. �الأوىل �ال�ستفتاء �لربيط���اين �لذي قاد �إىل خروج 

بريطانيا م���ن �الحتاد �الأوروبي، و�لثاني���ة ما قاد جانباً 

من �الأمريكني ليختارو� دونالد تر�مب رئي�ساً لهم، ويف 

�الأمرين هناك �لكث���ري من �لقو��سم �مل�سرتكة �لتي مت 

طرحها يف هذه �مل�ساحة ت�ساوقاً مع ما يجري يف �ل�ساحة 

�لدولية من حر�ك وحو�ر�ت يف هذه �لوقائع �لتي تعترب 

م�ستجدة على �ل�ساحة �لدولية.

لقد قيل ما قيل يف م�ساألة �سعود �لتيار �ليميني 

يف �ل���دول �الأوروبية، نتيجة خم���اوف – مربرة ال �سك – 

م���ن تنامي �لتيار�ت �الإ�سالمي���ة، لي�ست �ل�سلمية منها، 

ولك���ن �لعنفية. ومع غري قليل م���ن �ل�سكوك باأن هناك 

�ف���رت�ء�ت و�فتئ���ات عل���ى �مل�سلمني، وهن���اك �لكثري 

م���ن �الأقاويل يف �ساأن بع����ض �لعمليات �لتي وقعت يف 

�ل�سن���و�ت �لقليلة �ملا�سية، من وجود �الأور�ق �لثبوتية 

�سليم���ة يف موقع �جلرمي���ة بينما �حلر�ئق ق���د �لتهمت 

كل �س���يء، ومع ذلك ف���اإن �لق�س����ض �خلالية من هذه 

�ل�سك���وك تكفي لتبّث �لرعب يف جمتمع يرى جانب منه 

�أن ذنب���ه �لوحيد �أنه �آوى �إليه خائفني فاّرين من �لرعب 

و�مل���وت و�ملالحقة، ليلتقط���و� �أنفا�سهم ث���م ينقلبو� 

عليه!

�إال �أن و�ح���د�ً م���ن �أه���م �لقو��س���م �مل�سرتكة بني 

�حلالت���ني )�لربيطاني���ة و�الأمريكي���ة(، ورمب���ا بع����ض 

�حل���االت �الأخ���رى يف �أوروبا �أي�س���اً، ذ�ك �ل���ذي يتعلق 

بلقم���ة �لعي�ض وفر����ض �لوظائ���ف �الآن وم�ستقبالً، فال 

�أح���د ينكر ف�س���ل �لعمالة �لرتكية عل���ى �أملانيا ما بعد 

�حل���رب �لعاملي���ة �لثانية، ولك���ن وجود ك���رة تركية، 

باالإ�ساف���ة �إىل مئ���ات �الآالف من �لنازح���ني �ل�سوريني، 

يعن���ي �أن فر�ض �لوظائف �ستنح����ر. �سحيح �أن �أوروبا 

عموم���ا دخلت مرحل���ة �سيخوخة �ملجتمع من���ذ �أكر من 

عقدي���ن، ولكنها ال تز�ل تع���اين �لبطالة كم���ا تعانيها 

�لكث���ري من دول �لع���امل، ووجود �لعمال���ة �لرخي�سة يف 

�لكث���ري من �لوظائ���ف �سيقلل فر����ض �حل�سول عليها 

من �أبناء �لبالد �لذين �عت���ادو� منطاً معيناً من �لعي�ض، 

وه���ذ� �سيجّرهم �إم���ا �إىل �لتخلي عن �لوظائ���ف �لدنيا، 

�أو �لر�س���وخ للرو�تب �الأقل و�المتي���از�ت �الأ�سعف الأن 

�ملناف�سة قوية.

�الأم���ر نف�س���ه دغ���دغ به تر�م���ب عو�ط���ف �لناخب 

�الأمريك���ي عندم���ا �رّح ببن���اء جد�ر ع���ازل على �حلدود 

�ملك�سيكي���ة، ال الأم���ر �الأمن هذه �مل���رة، ولكن من �أجل 

�حلد من تدفق �لب�سائع و�الأيدي �لعاملة �لرخي�سة.

�الأم���ر نف�س���ه، ل���و نظرن���ا �إىل جمتمعاتن���ا، فاإنن���ا 

�أي�س���اً ننزعج من ه���ذ� �لتدفق �لذي ال ي���رتك �أي فر�غ 

يف �ملجتمع �إال و�سّده، ليمث���ل �حلل لعزوف �ملو�طنني 

عن طائف���ة كبرية من �الأعمال، وي�رّح���ون �أنهم لي�سو� 

)جن�سي���ة معينة( لك���ي يعملو� ه���ذه �الأعم���ال، و�سيئاً 

ف�سيئاً ت�سيق خيار�ت �الأعمال �لتي “تليق” باملو�طن، 

لي�سك���و م���ن �ملناف�سة �ل�ر�س���ة م���ن دون �أن يدنو من 

مو�س���ع �ل�سكوى، �أو يجروؤ على �ملز�حمة �لعك�سية حتى 

يكون جدير�ً مبلء �لفر�غات �سغريها وكبريها.

�إن �ملجتمع���ات لتخ���اف �فتق���اد �الأم���ن و�للقمة، 

و�الأم���ر�ن قد تاأت���ي بهما �ملوجات �لب�ري���ة �لتي تغرق 

�لب���الد م���ن دون فر�س���ة للتب���ادل �لثق���ايف �لطبيعي، 

و�ال�ستيع���اب �لطبيعي، ومن دون �لنظ���ر �إذ� ما كانت 

�لبالد قادرة على تذويب “�لقادم” يف “�لقائم” ب�سكل 

تدريج���ي وطبيعي، ما عد� ذلك، فيمك���ن تفهم �ت�ساع 

قاع���دة �ليمني �الأوروبي و�رتفاع �سوته، �الأمر �ملر�سح 

ٌد يف �أمنه ولقمة  للح���دوث يف �أي جمتمع ي���رى �أنه مه���دَّ

عي�سه.

عبدعلي الغسرة

االثنين 13 فبراير 2017  
16 جمادى األولى 1438
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سوالف

�إذ� كنا نريد �لبدء مبرحلة عمل و��سعة 

يف �لت�سدي للظو�هر �ل�سلبية يف �ملجتمع 

يفرت�ض �أن ال نكتفي بقفزة و�حدة، و�إمنا 

عدة قفز�ت عل���ى كل �الأ�سعدة، وموؤخر� 

مت���ت مناق�سة ظاه���رة �لباع���ة �جلائلني 

و�حلد من �نت�ساره���ا، حيث عقدت هيئة 

تنظيم �سوق �لعمل �جتماعا تن�سيقيا مع 

عدد من �جلهات �حلكومية ملناق�سة هذه 

�مل�ساألة وبحث �حللول �ملتعلقة مبعاجلة 

ظاهرة �لباعة �جلائلني، وهي ظاهرة كما 

جاء يف خرب �الجتم���اع تت�سبب يف جمموعة 

و�لتهدي���د�ت  �ل�سلبي���ة  �لظو�ه���ر  م���ن 

�الجتماعية و�ل�سحية نتيجة بيع �الأطعمة 

�ملخزن���ة و�ملعرو�س���ة يف ظ���روف غ���ري 

معتم���دة، �إىل جان���ب �الزدح���ام �ملروري 

�لناجت عن �فرت��ض ه���وؤالء �لباعة �لطرق 

وعرقلة حركة �ل�سري. 

�أوىل �حلقائ���ق �لت���ي يج���ب �لتاأكيد 

عليها �أن ظاهرة �لباعة �جلائلني م�سكلة 

�أزلي���ة يف معظ���م بل���د�ن �لع���امل ولهوؤالء 

�لباع���ة ح�س���ور و��س���ع حت���ى يف �أرق���ى 

�لتجارية بو�سفهم  �الأ�سو�ق و�ملجمعات 

قوة فاعل���ة �سئنا �أم �أبين���ا م�ستندة على 

عدد كبري من �مل�ستهلكني، ولعل �لنقطة 

�الأهم يف كل هذ� هو �أن �لكثري من �لباعة 

�جلائل���ني و�أنا �أحتدث ع���ن “�لبحرينيني 

فقط” يعتم���دون يف رزقهم ورزق �الأ�رة 

على تلك “�لفر�سة �أو لبياعة”، �إذ ميكننا 

�ال�ستنت���اج �أن هناك بيوت���ا مفتوحة من 

ه���ذه �لفر�س���ات ولي����ض بو�سع �أح���د �أن 

ينكر �ليوم ه���ذ� �لو�قع، وبنظرة و�قعية 

ومو�سوعي���ة نري���د معرف���ة �الآلي���ة �لتي 

�سيتم �تخاذها مع هوؤالء �لنا�ض، وما هي 

�ل�سمانات �لتي �ستبعدهم عن �لوقوع يف 

حفر �ملجهول مع �أهاليهم؟ 

�ل���ذي �ساأطرحه  �لث���اين  و�ل�س���وؤ�ل 

لي����ض بك���ر�، لك���ن الب���د م���ن طرح���ه 

ومعاجلت���ه، �مل�سكلة برمته���ا ومكتوبة 

باأحرف كبرية تتعلق بالعمالة �الآ�سيوية 

�لت���ي تنت����ر يف كل بقعة م���ن �لبحرين 

وتبي���ع كل �سنف ونوع م���ن �لب�سائع، 

لق���د ز�حم���ت ه���ذه �لعمال���ة �ملو�طن 

�س���يء  كل  من���ه  و�سحب���ت  �لب�سي���ط 

وت�سي���دت و�حتك���رت بع����ض �ملناطق 

ومن يريد  و�لعربان���ات”،  “بالفر�سات 
�لتاأك���د عليه �لذه���اب �إىل �سارع �لعالء 

�حل�رمي يف �ملنام���ة، �سيخيل �إليه �أنه 

يف �أحد �س���و�رع بومباي �أو نيودلهي، ما 

�أريد قوله دون مبالغة �أو مز�يدة... هل 

�لت�س���دي لهذه �مل�سكلة  با�ستطاعتنا 

متعددة �ملجاالت خ�سو�سا �أننا �سمحنا 

له���ا �أن تفر�ض نف�سها باإحلاح على كل 

جان���ب من جو�ن���ب �حلياة؟ ه���ل هناك 

خط���ط طويل���ة �الأجل وتطبي���ق برنامج 

عمل متكامل �أم جم���رد مرحلة وتنتهي 

كما هو �ملعهود يف �ل�سابق؟.

“الباعة الجائلون... مشكلة 
أزلية في كل دول العالم”!

�إ�س���د�ر ميث���اق �لعمل �لوطن���ي �لبد�ي���ة �الأوىل 

للم����روع �الإ�سالحي جلاللة �مللك حمد ب���ن عي�سى �آل 

خليفة عاهل �لبالد �ملف���دى، و�مليثاق �لذي �سدر يف 

ثل منظومة متكاملة من �حلقوق  14 فرب�ير 2002م ميمُ
و�لو�جب���ات �لتي متتع بها �الإن�س���ان �لبحريني. وكفل 

و�سم���ن متت���ع �لبحرينيني به���ذه �حلق���وق وقيامهم 

بو�جباته���م �لوطنية د�ستور مملك���ة �لبحرين �ل�سادر 

يف 2002م وتعديالته �لالحق���ة. فهذه �حلقوق تعترب 

م���ن �ملقوم���ات �الأ�سا�سية للدول���ة و�ملجتمع ووثقها 

�مليث���اق يف ن�سو�س���ه، وه���ذه �حلق���وق و�لو�جب���ات 

تتو�ف���ق م���ع �التفاقي���ات �لدولية و�لعربي���ة حلقوق 

�الإن�سان، وهي حقوق غري قابلة للت�رف وال تتجز�أ. 

وحق���وق �لبحريني وفًقا مليث���اق �لعمل هي �أوال 

حقوق �سيا�سي���ة حتمي �الأفر�د م���ن �نتهاكات �لغري، 

وتوؤك���د قدرة �لبحريني���ني على �مل�سارك���ة يف �ل�ساأن 

�لع���ام دون �أي متيي���ز �أو تفرقة، كالعد�ل���ة و�إجر�ء�ت 

�لق�ساء و�ملحاكمة �لعادلة و�حلق بالرت�سح و�النتخاب 

و�إن�س���اء �جلمعي���ات �ل�سيا�سية و�ملهني���ة و�حلقوقية 

وحرية �لر�أي و�لتعبري و�لن����ر، وحق ممار�سة �ل�سعائر 

�لدينية، و�له���دف من هذه �حلق���وق حماية �مل�سلحة 

�لعامة للدولة و�ملو�طنني، و�أنها تاأكيد على م�ساركة 

�لبحرين���ي يف �سياغ���ة �لق���ر�ر �لوطن���ي، ومتثل حلقة 

�ت�س���ال �أ�سا�سية بني �لبحرين���ي وقيادته �ل�سيا�سية، 

وم���ن �أجل حتقيق �أه���د�ف �مل����روع �الإ�سالحي جلاللة 

�ملل���ك. ثانًيا: حق���وق �القت�سادية، حي���ث �أقر ميثاق 

�لعمل �لوطني جمموعة من �حلقوق �القت�سادية �لتي 

يتمت���ع بها �لبحريني، وه���ي تتو�فق �إجماالً مع ما �أقره 

�الإعالن �لعاملي حلقوق �الإن�سان، وتندرج �سمن حقوق 

�الإن�سان، ومن بينها �حلق يف �لعمل وت�سكيل �لنقابات 

�ملهنية و�الن�سمام �إليه���ا، و�سمان �مللكية �خلا�سة، 

وتوف���ري �لغ���ذ�ء ومعاجل���ة �لبطالة و�لفق���ر و�حلرمان 

�ملمُ�ست���د�م  �لتح�س���ني  عل���ى  و�لعم���ل  �ملجتمع���ي، 

للم�ست���وى �ملعي�سي للبحرينيني، و�سد جميع �الأ�ر�ر 

�القت�سادي���ة ع���ن �ملجتم���ع. ثالًثا: حق���وق �جتماعية 

وثقافي���ة، حيث �حتوى ميثاق �لعمل على جمموعة من 

�حلق���وق �الجتماعية و�لثقافية �لتي تهدف �إىل حماية 

�الإن�س���ان �لبحريني و�أ�رت���ه، و�لتمتع بظروف معي�سية 

�سحية و�لوقاية م���ن �الأمر��ض، وحماي���ة �الأطفال من 

�ال�ستغ���الل �القت�س���ادي و�الجتماع���ي، و�سم���ان حق 

�لتعلي���م باإلز�ميته يف �ل�سن���و�ت �الأوىل و�مل�ساهمة يف 

�حلياة �لثقافية.

و�سعت �لقي���ادة �ل�سيا�سي���ة و�حلكومة �ملوقرة 

�إىل جع���ل ه���ذه �حلق���وق حقيق���ة ملمو�س���ة ووفرتها 

ل�سة عل���ى �حرت�مها  للجمي���ع دون متيي���ز، وعملت خممُ

وعدم �نتهاكها، و�سن �لقو�نني و�لت�ريعات و�إ�سد�ر 

�الإجر�ء�ت �الإد�رية حلمايته���ا وتطويرها نحو �الأف�سل 

مبا يمُحقق لنا �خلري و�لفالح. كل عام وبالدنا وقيادتنا 

و�سعبنا �لبحريني بخري.

عادل عيسى  
المرزوق

�اللتق����اء،  �لع����رب  �عت����اد  �لق����دم  من����ذ 

م�ستعر�س����ني �أمور �حلياة �لت����ي تهمهم و�أحياناً 

يطرح����ون �أبيات �ل�سع����ر �لتي ت�س����ف �أحو�لهم 

لك����ي تتطور م����ع �لوق����ت �إىل ديو�ني����ات عامرة 

بال����ود و�الأ�سال����ة �لت����ي تو�رثناه����ا ع����رب عقود 

و�أجيال من �حلكم����اء يف جمال�سهم وديو�نياتهم 

و�خلليج����ي. �لعرب����ي  �ملجتم����ع  �أث����رت   �لت����ي 

�إن ه����ذه �للق����اء�ت �لت����ي �عتادها �أه����ل �خلليج 

متاأ�سلة يف �لوج����د�ن �لعربي �الأ�سيل �لذي �آتى 

�أث����ره بني خمتل����ف �لطبق����ات و�لتي����ار�ت �لتي 

�ت�سع����ت للجمي����ع لتبادل وجه����ات �لنظر ب�سكل 

�سب����ق ف�س����اء�ت �الإع����الم و�مليدي����ا يف ع�رن����ا 

�حلدي����ث، ومل ي�ستط����ع تط����ور �الإع����الم �ملرئي 

�للق����اء�ت. ه����ذه  عل����ى  �لق�س����اء  �مل�سم����وع   �أو 

وحظي����ت ب�رف ح�س����ور ديو�نية �سف����ارة خادم 

�ملنام����ة،  يف  �هلل  حفظ����ه  �ل�ريف����ني  �حلرم����ني 

و�اللتق����اء بال�سف����ري عب����د�هلل ب����ن عبد�ملل����ك �آل 

�ل�سي����خ، وكان����ت �لديو�ني����ة عام����رة ب�سيوفها 

معربة عن كرم �ل�سفري وحكمته �لتي ت�ستمد من 

�إميان����ه ب�سيا�سة خادم �حلرمني �ل�ريفني �مللك 

�سلمان بن عبد�لعزيز لكي تعم �الألفة و�حلفاوة 

�لت����ي تت�ساركه����ا �ل�سعوب �لعربي����ة وخ�سو�سا 

�الرتب����اط �لوثي����ق �ل����ذي ال ينك����ره عاق����ل بني 

 �ململك����ة �لعربي����ة �ل�سعودية ومملك����ة �لبحرين.

كم����ا �أن �لع����امل �لعرب����ي كل����ه يف قل����ب �ململكة 

و�أن �ململك����ة يف وج����د�ن  �ل�سعودي����ة  �لعربي����ة 

كل عرب����ي. وجت����د �لديو�ني����ة تع����رب ع����ن ه����ذ� 

�لو�قع مب����ا حتتويه من �هتمام باأط����ر�ح و�أفر�ح 

�لع����امل �لعرب����ي كاف����ة، فتج����د �لدبلوما�سي����ني 

 يناق�س����ون و�لتجار ياأملون و�لوجه����اء ينظرون.

�إن ه����ذه �لنخبة م����ن �ل�سخ�سيات ت����درك �أهمية 

�أن تك����ون �ملو�ق����ف �ملبد�أي����ة ر��سخ����ة حي����ال 

كل �لق�ساي����ا �لت����ي ت�س����كل هموًم����ا م�سرتك����ة 

وم�سريي����ة، بي����د �أن طرحه����ا وتب����ادل �الأف����كار 

و�الآر�ء حوله����ا، ينحن����ي يف �جتاه رحاب����ة �ل�سدر 

وتقب����ل �ل����ر�أي و�ل����ر�أي �الآخر، وهن����ا يجد بع�ض 

�الإخ����وة يف ح�س����ور ديو�ني����ة �ل�سف����ارة د�فًع����ا 

رئي�سًي����ا بالن�سب����ة لهم لزيادة �أو������ر �لعالقات 

 و�حلف����اظ عل����ى ع����ادة �أ�سيل����ة توؤت����ي ثمارها.

يف جانب من حديثه مع بع�ض �لرو�د، كان �ل�سفري 

ا على �سعيد �هتمامه  يتابع �أمور� كثرية خ�سو�سً

بال�سوؤ�ل ع����ن �أحو�لهم بل �ل�سوؤ�ل عمن مل يح�ر 

مم����ن �عتاد ح�سورهم لري�سل لهم �ل�سالم، حتى 

بالن�سب����ة للمعامالت �لتي ت����رد �إىل �ل�سفارة من 

جانب �ملو�طنني و�ملقيمني، فاإنك جتد �هتمام 

�ل�سف����ري لالطمئن����ان عل����ى �سري �الأم����ور بحر�ض 

�سديد يعرب ع����ن ��ستعد�ده للقيام بالو�جب من 

 جانب����ه ومن جانب �الإخ����وة �لعاملني يف �ل�سفارة.

وه����ذه  �حل�س����ور  به����ذ�  نعت����ز  �أن  بن����ا  جدي����ر 

�ل�سخ�سي����ات وه����ذه �ل����روح �خلليجي����ة �لعربية 

�لطيب����ة، �سحيح �أن هناك �لعدي����د من �مللفات 

و�لق�ساي����ا �ل�ساخن����ة �لت����ي يحملها �لف����رد منا، 

وتبًع����ا له����ا نحت����اج �لتو��س����ل و�ال�ستم����اع �إىل 

�الآر�ء ووجهات �لنظ����ر �ملخل�سة، غري �أن ملتقى 

كديو�ني����ة �سف����ارة خ����ادم �حلرم����ني �ل�ريفني، 

كفيل باأن يبعث �لتفاوؤل و�العتز�ز و�مل�سي يف 

طريق �مل�ستقبل بتاأكيد ق����وة �ل�سف ومو�جهة 

�لتحدي����ات و�إبع����اد كل �حلو�جز �لت����ي قد تلقي 

ظاللها �لثقيلة،  

في ديوانية السفارة 
السعودية... الروح العربية

بثينة
خليفة قاسم
B7747
@hotmail.com

زبدة القول

�ل�سحايا  مئ���ات  �نفجار�ت تخلف 

�الأبرياء يف �لعر�ق و�سوريا، �نفجار�ت 

�إعد�م���ات  �ليم���ن،  يف  و�قتت���ال 

متك���ررة  يف �إي���ر�ن، فو�س���ى عارم���ة 

يف ليبي���ا، �أنفلون���ز� �خلنازي���ر ت�رب 

�لع���امل، وال ج���دوى م���ن �حلدي���ث عن 

كونه���ا خرجت من معام���ل �ملخابر�ت 

�الأمريكي���ة عمد�ً �أو عل���ى �سبيل �خلطاأ 

�أو مل تخرج منها، فاملهم �أنها موجودة 

ومنت�رة، ومن قبلها �أنفلونز� �لطيور، 

وم���ن بعده���ا �لطاعون �ل���ذي ظهر يف 

ليبيا و�لكولري� �لتي ظهرت يف �ليمن، 

وتكتم���ل �ل�سورة �لب�سعة للعامل �لذي 

نعي�ض فيه بوج���ود مليار جائع يف هذ� 

�لعامل ح�سب �أرقام �الأمم �ملتحدة. 

م�ساحة �لقب���ح و�لب�ساعة يف �لعامل 

�أ�سبح���ت �أو�س���ع بكث���ري م���ن م�ساحة 

�جلمال، فما �أتع����ض �إن�سان هذ� �لع�ر 

�ل���ذي يتعر�ض يومياً لهذ� �ل�سالل من 

�ملعلومات عرب و�سائ���ل �الإعالم �لتي 

حولت ليل �لنا�ض �إىل كو�بي�ض. 

ال �سبيل �أم���ام �الإن�سان �لعادي �إال 

�أن يفعل كما يفعل ممار�سو “�ليوغا”، 

يتنف�ض بعمق ويخ���رتع لنف�سه �سور�ً 

جميل���ة يعي�سه���ا للحظ���ات هروباً من 

و�قعه �الأليم.

وعلى �لكتاب وو�سائل �الإعالم �أن 

ميار�سو� نف�ض �ل�س���يء فيما يقومون 

بعر�س���ه على عقول �لنا����ض كل يوم. 

والب���د �أن يقدمو� للنا����ض ��سرت�حات 

معينة يبعدون فيها �لنا�ض عن ب�ساعة 

�لع���امل. �أوباما دغ���دغ م�ساعرنا، وننت 

ياهوووووه �أطفاأ كل م�سابيح �الأمل!

فم���اذ� بو�سع �لكت���اب �أن يكتبو� 

�الآن ع���ن ق�سي���ة لو ق���در لالإن�سان �أن 

ين���ام ملدة �ست���ني عاماً �أخ���رى كتلك 

�لت���ي منناه���ا نح���ن �لع���رب كم���ا نام 

�أهل �لكه���ف، ف�سن�ستيقظ على نف�ض 

ن�ر�ت �الأخبار �لتي تربز �لقادة �لذين 

يبحث���ون عملية �ل�س���الم وي�سعون �إىل 

�إقامة �لدولة �لفل�سطينية وعا�سمتها 

�لقد�ض �ل�ريف! 

�لكات���ب �لكب���ري �أني����ض من�سور، 

هرب م���ن تل���ك �ل�س���ورة مبكوناتها 

�لب�سع���ة ووج���د لنف�س���ه فك���رة جيدة 

يكتب عنها، فكت���ب عن رحيل �لرجل 

�ل���ذي �أ�سع���د �ملالي���ني دون �أن ياأبه 

�أح���د  يق���ف  �أن  �أح���د، ودون  لرحيل���ه 

دقيق���ة حد�د على رحيله، �إنه �لدكتور 

“فر�سغ���وت” �لذي �خ���رتع �لفياجر�، 
ذل���ك �ل���دو�ء �ل�سحري �ل���ذي رفع من 

�س���اأن مالي���ني �لرج���ال. �ألي����ض م���ن 

�الأف�س���ل للكتاب �أن ياأخ���ذو� �لنا�ض، 

ول���و على ف���رت�ت، �إىل �س���ور وعو�مل 

�أف�سل ومو�سوعات ت�سعرهم بالر�حة 

و�الأم���ن بدالً م���ن �لكو�بي����ض �ليومية 

�لتي ت�س���ب فوق روؤو�سهم على مد�ر 

�ل�ساعة!.

كوابيس يومية تصب 
فوق رؤوسهم!

ghassan.shihaby
@gmail.com

مجتمعات الماء 
غسان الشهابيوالطحين

   ذرائع



Majestic Cars

تعلن ادارة السجل في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بانه قد تقدم الينا شركة جنوة 
لالنشاء ش.ش.و ملالكها محمد رضى احمد محمد مبوجب املقدم بتاريخ 2017/2/8

فقد قرر املالك تصفية الشركة اختياريا وتعيني نفسه السيد /محمد رضى احمد محمد 
مصفي للشركة

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

باملستندات الالزمة خالل 30 يوما من تاريخ نشر هذا االعالن وذلك على العنوان التالي : 
السيد :محمد رضى احمد محمد

تلفون 33500672

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
اعالن بحل وتصفية شركة

شركة جنوة لالنشاء ش.ش.و ملالكها محمد رضى احمد محمد
جتاري رقم 1-87626

تعلن ادارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بانه تقدم اليه مؤسسة الرؤية 
الواضحة لتركيب وجتميع لوحات االعالنات واملسجلة حتت قيد رقم 91526-1 طالبني حتويل 

الشكل القانوني للمؤسسة الفردية الى شركة تضامن ليصبح اسم الرؤية الواضحة 
لتركيب وجتميع لوحات االعالنات تضامن الصحابها حميده محمد حماد خليفة حماد 

وشركاؤها بدخول السيد عبد اهلل بن حمد بن محمد التركي بنسبة %50 والسيد يوسف 
بن عبد اهلل بن عيسى الصقر بنسبة %40 براسمال وقدره 1000 الف دينار بحريني

فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم الى االدارة املذكورة خالل مدة اقصاها خمسة 
عشر يوما من تاريخ نشر هذا االعالن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

اعالن رقم 000 لسنة 2017
بشان حتويل مؤسسة فردية بجميع فروعها الى شركة تضامن

الحد – مملكة البحرين أوقات عمل مركز الشرق ا�وسط الطبي
٧:٠٠ صباح�– ١١:٠٠ مساًء

•
•
•
•
•

•

•

•

•

•

•
•
•
•

االيورفيدا

 تجربة
 صحية

مضمونة

التدليك التجديدي
عالجات التحكم با�جهاد

الرعاية الصحية بعد الوالدة
العناية بالعين

جمال المرأة والمزيد

العالجات المتخصصة عالجات كيرال التقليدية

 تتوفر عالجات االيورفيدا والسدها في مركز
:الشرق ا�وسط الطبي ل�مراض التالية

الروماتيزم
التهاب المفاصل
الصداع النصفي
ا�صابات الرياضية
داء الفقار

التهاب الجيوب
 تيّبس الكتف

آالم الظهر
ارتفاع ضغط الدم

لإليجار
فيال جديدة في سند

منطقة هادئة وموقع ممتاز قريب من كافة اخلدمات. تتكون 
5حمامات، صالة، غرفة مجلس،  4غرف نوم،  من طابقني، 
مطبخ، غرفة خادمة مع حمام خاص، حوش كبير، كراج 
لسيارتني يعمل بالرميوت كنترول، انتركوم كاميرا. اإليجار 

الشهري 800 دينار قابل للتفاوض للجادين
)غير شامل الكهرباء واملاء والبلدية (

للتواصل ت:39203115
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أبوظبي - سكاي نيوز عربية: 

 ºYód »Hô©dG ∞dÉëàdG äÓJÉ≤e äôeO

 ìÓ°ù∏d Éfõfl ,óMC’G ¢ùeCG ,øª«dÉH á«YöûdG

 è°Tƒe á≤£æe ‘ »Kƒ◊G äÉ«°û«∏«Ÿ ™HÉJ

.Iójó◊G á¶aÉëÃ áNƒÿG ájôjóÃ

 ¥QGhR ∞dÉëàdG äÓJÉ≤e âaó¡à°SGh

 áë∏°SCGh ¿ƒ«KƒM ¿ƒë∏°ùe É¡æàe ⋲∏Y ¿Éc

 á```¶aÉëŸÉH á```«ë∏dG á```jôjóe π```MGƒ°S ‘

 ¥QGhõ```dG ÒeóJ ø```Y ô```Ø°SCG É```‡ ,É```¡JGP

.É¡æàe ⋲∏Y GƒfÉc øe ™«ªL πà≤eh

 iôNCG äGQÉ```Z 8 äÓ```JÉ≤ŸG â```æ°Th

 »àjôjóe ‘ øjOôªàŸG ™bGƒe âaó¡à°SG

 ÒeóJ ¤EG áaÉ°VE’ÉH ,»```ª¡jQódGh áNƒÿG

 iôNCGh Iójó◊G QÉ£e ‘ ájôμ°ùY äÉÑcôe

.∞«∏°üdG á≤£æe ‘

 ìôLh É k«KƒM 14 πàb ,ô```NBG Qƒ£J ‘h

 á«YöûdG äGƒ```b ™```e äÉ```¡LGƒe ‘ ø```jôNBG

 â```aó¡à°SG »```Hô©dG ∞```dÉëà∏d äGQÉ```Zh

.õ©J á¶aÉfi »HôZ Ú«HÓ≤f’G äÉ©ªŒ

القدس المحتلة ـ رويترز: 

 ájQGRƒdG á«∏«FGöSE’G á```æé∏dG âbOÉ°U

 ¿ƒfÉb ´höûe ⋲∏Y ™jöûàdG ¿hDƒ°ûH á°UÉÿG

 ¿GPB’G ™æÁ PEG ,Ió```jó÷G ¬```à¨«°üH ¿GPB’G

 ¿GPBG) π```«∏dG ø```e IOófi äÉ```YÉ°S ∫Ó```N

 ´höûe ìô```£j ¿CG ô```¶àæŸG øeh .(ô```éØdG

 IAGô≤dÉH  â```°ù«æμdG  â```jƒ°üàd ¿ƒ```fÉ≤dG

 PEG ,ó```©H Oó```ëj ⁄ â```bh ‘ á```jó«¡ªàdG

 øY ∞∏àîjh ∞Øfl ó```jó÷G ¿ƒfÉ≤dG ó©j

.¿GPB’G πc â©æe »àdG ¤hC’G áZÉ«°üdG

 ƒ°†Y ¿CG á```«eÓYEG QOÉ```°üe äô```cPh

 â«ÑdG” ÜõM øe ,∞Lƒj »Jƒe ,â°ù«æμdG

 ó```«aGO  ,â```°ù«æμdG  ƒ```°†Yh  “…Oƒ```¡«dG

 øe Éªg “Oƒ```μ«∏dG” Üõ```M ø```e ,¿ƒ```£«H

 iôL …òdG ,¿ƒ```fÉ≤dG Gò```g ´höûÃ É```eó≤J

 ÜGõMCG á≤aGƒÃ â```ªgÉ°S äÓjó©J ¬```«∏Y

 äÓ```jó©àdG â```∏ª°Th .¬```«∏Y Ú```æjóàŸG

 ´hö```ûe ø```e “â```Ñ°ùdG  IQÉ```Ø°U”  êGô```NEG

 …òdGh ¿GPB’G äƒ°U ⋲∏Y â≤HCGh ,¿ƒfÉ≤dG

.IOófi äÉYÉ°S ‘ ¬©æe ójó– iôL

طرابلس ـ اف ب: 

 »æWƒdG ¢û«÷G º°SÉH çóëàŸG ∫Éb

 ¢ùeCG ,…QÉ```̀ª°ùŸG óªMCG ó```̀«≤©dG ,»```̀Ñ«∏dG

 6 âæ°T ƒ```̀÷G ìÓ°S äÓ```̀JÉ≤e ¿EG ,ó```̀MC’G

 ‘ Ió```̀YÉ≤dG º```̀«¶æJ ⋲```̀∏Y á```̀jƒL äGQÉ```̀Z

 .±ƒf’ ¢SCGQ »HƒæM ∑hÈŸG π≤M §«fi

 ìGhQC’G ‘ IÒÑc ôFÉ°ùN” ´ƒ```̀bh ¤EG É kàa’

 ÉgóYGƒ≤d äÓ```̀JÉ≤ŸG äOÉYh äGó```̀©ŸGh

.“áŸÉ°S

 øY á«∏ªfi ΩÓ```̀YEG π```̀FÉ°Sh â```̀∏≤fh

 ¿EG” :¬dƒb ,»```̀ØæŸG QƒØæe óªfi ó```̀«ª©dG

 ÚgÉ°T 21 ≠```̀«e π«μ°ûJ ø```̀e äGôFÉ£dG

 ⋲∏Y ájƒL äÉ```̀©∏W äòØf 23 ≠```̀«e ö```̀ùfh

 ÜƒæL á```̀«HÉgQE’G äÓ```̀«μ°ûàdG ø```̀e Oó```̀Y

 øY äôØ°SCG ,»£ØædG ∑hÈŸG π≤M ÜôZ

.áë∏°ùe IQÉ«°S 40 øe ÌcCG ÒeóJ

 ¢û«÷G âæ°T ,»```̀°VÉŸG âÑ°ùdG ‘h

 »∏JÉ≤e áaó¡à°ùe äGQÉ```̀Z 9 ƒëf »```̀Ñ«∏dG

.∑hÈŸG π≤M øe Üô≤dÉH ¢ûYGO º«¶æJ

طهران ـ دب أ: 

 QÉ«W ¿hO ø```e Iô```FÉW â```ª£–

 á```æjóe ‘ á```«fGôjE’G á```jôëÑ∏d á```©HÉJ

 ÉªÑ°ùM ,OÓÑdG »HƒæL á«∏MÉ°ùdG ∂°SÉL

.á«ª°SQ ¬Ñ°T AÉÑfCG ádÉch äôcP

 ¢ùeCG ,º«æ°ùJ AÉÑfCG ádÉch äôcPh

 ™bƒe ‘ óYÉ°üJ ÉØ«ãc ÉfÉNO ¿CG ,óMC’G

 »àdG ,∂```°SÉL áæjóe §```°Sh º```£ëàdG

 Îeƒ∏«c 1500 ‹Gƒ```M ó©H ⋲∏Y ™≤J

.¿Gô¡W áª°UÉ©dG »böT ÜƒæL

 øY á```«aÉ°VEG π```«°UÉØJ Oô```J ⁄h

 ∞«°†à°ùJh .IôFÉ£dG º£– äÉ°ùHÓe

 IóYÉ≤dG ,ó«°ü∏d AÉ```æ«e »gh ,∂°SÉL

.¿ÉªY ôëH ⋲∏Y á«fGôjE’G ájôëÑdG

 çOGƒ```M ø```Y ô```jQÉ≤àdG ™```«°ûJh

 á```dƒgCÉŸG  Ò```Z  äGô```FÉ£dG  º```£–

 å«M ,¿GôjEG ‘ á```Ø«ØÿG äGô```FÉ£dGh

 ¿É«MCG ‘ áÄ«°S ájƒ÷G ±hô¶dG ¿ƒμJ

 Ée ÉÑdÉZ áeÓ°ùdG ÒHGóJ ¿CG Éªc ,IÒãc

.É¡∏gÉŒ ºàj

 ™HÉJ ìÓ°ù∏d ¿õfl ÒeóJ

Iójó◊ÉH Ú«Kƒë∏d

 ¿ƒfÉb ´höûe ..π«FGöSEG

“ôéØdG ¿GPCG” ™æŸ

 ∞°ü≤j »Ñ«∏dG ¢û«÷G

±ƒf’ ¢SCGôH “IóYÉ≤dG”

 á«fGôjEG IôFÉW º£–

QÉ«W ¿hO øe

á≤£æŸG ‘ QGô≤à°S’G OÉªY ájOƒ©°ùdG :¢ùjÒJƒZ
ÜÉgQE’G áëaÉμeh É«Ñ«dh ÉjQƒ°S äÉØ∏e ÒÑ÷G ™e åëH

 ÉjQƒ°S ‘ ÜÉgQE’G áÁõg øμÁ ’” ¬fCG ÈàYGh

 ¢ùjÒJƒZ ôμ°T Éªc .“áeRCÓd πeÉ°T »°SÉ«°S πM ÓH

 π«μ°ûJ ‘ “ÚjQƒ°ùdG É¡JóYÉ°ùe ⋲∏Y” ájOƒ©°ùdG

.“4∞«æL ô“Dƒe” ¤EG ájQƒ°ùdG á°VQÉ©ŸG óah

 ¿CG  ¢```̀ùjÒJƒZ  iCGQ  ,π```̀°üàe  ¥É```̀«°S  ‘

 ¿hÉ©J •öT áæμ‡ ¥Gô©dG ‘ á```̀∏eÉ°ûdG á◊É°üŸG”
 ΩGÎM’Gh ¢```̀ûjÉ©àdG ¢```̀SÉ°SCG ⋲∏Y á```̀aÉc ±Gô```̀WC’G

.“∫OÉÑàŸG

 Öéj” ¬fCG ⋲∏Y ¢ùjÒJƒZ Oó°T ,iôNCG á¡L øe

 ÜÉgQE’G §Hôj …ò```̀dG »°†jôëàdG ÜÉ```̀£ÿG áHQÉfi

.“ΩÓ°SE’ÉH

 2030 á```̀jDhQ ìÉ‚ ‘” ¬```̀∏eCG ø```̀Y Üô```̀YCG É```̀ªc

.“ájOƒ©°ùdG ‘ Ò«¨àdG IóæLCGh

 ΩÉ©dG ÚeC’G ™e É```̀æãëH” ÒÑ÷G ∫Éb ¬à¡L ø```̀e

.“ÜÉgQE’G áëaÉμeh É«Ñ«dh ÉjQƒ°S äÉØ∏e

 ábÓY øY Ú«aÉë°üdG ó```̀MCG ∫GDƒ°S ⋲```̀∏Y kGOQh

 :ÒÑ÷G ∫Éb Iójó÷G á«cÒeC’G IQGOE’ÉH ájOƒ©°ùdG

 Iõ«ªàe Ió```̀ëàŸG äÉ```̀j’ƒdÉH á```̀jOƒ©°ùdG á```̀bÓY”
 äÉj’ƒdG ™e ≥Øàf .äÉjóëàdG øe ójó©dG äRhÉŒh

 äÓNóàdG ∞```̀bh ÉgRôHCG Ió```̀Y äÉ```̀Ø∏e ‘ Ió```̀ëàŸG

.“á«fGôjE’G

 IQGOEG ó«©J” ¿CG ÒÑ÷G ™ qbƒJ ,π°üàe ¥É«°S ‘

 Gòg ¿CG kGÈ```̀à©e ,“Éà°SÉL ¿ƒ```̀fÉb ‘ ô¶ædG Ö```̀eGôJ

 ∫É£à°S ¬JÉ©ÑJh »```̀∏NGO »cÒeCG ¿CÉ```̀°T” ¿ƒ```̀fÉ≤dG

 áæ«àŸG ÉæàbÓY” :ÒÑ÷G ™HÉJh .“IóëàŸG äÉj’ƒdG

.“áªL äÉjó– á¡LGƒÃ âªgÉ°S ø£æ°TGh ™e

 ¿CG Ò```̀Ñ÷G í```̀°VhCG ,…Qƒ```̀°ùdG ´ƒ```̀°VƒŸG ‘h

 ájQƒ°ùdG á```̀°VQÉ©ŸG” QGôªà°SÉH º```̀YóJ ájOƒ©°ùdG

 kGOó°ûe ,“‹hó```̀dG ∞dÉëàdG ÈY kÉjôμ°ùY á```̀dóà©ŸG

 ÉeÉg GQhO á```̀dóà©ŸG ájQƒ°ùdG á```̀°VQÉ©ª∏d ¿CG ⋲```̀∏Y

 ¿CG ™bƒJh .“Ió```̀YÉ≤dG“h “¢ûYGO” ⋲```̀∏Y Üô```̀◊G ‘

 ‘ á«dÉ≤àfG á```̀∏MôŸ ∞```̀«æL äÉ```̀°VhÉØe …ODƒ```̀J”
.“ÉjQƒ°S

 ”” ¬fCÉH ÒÑ÷G ô qcòa ,»æª«dG ´ƒ°VƒŸG ‘ ÉeCG

 ⁄h ídÉ°Uh »Kƒ◊G ™```̀e ÉbÉØJG 70 øe ÌcCG ΩGô```̀HEG

 ⋲∏Y âfÉc »```̀Kƒ◊G äÉ«°û«∏«e .É```̀¡æe ÉjCG Ghò```̀Øæj

 âÑ∏W á«æª«dG á```̀«YöûdG .á```̀eƒμ◊G •É```̀≤°SEG ∂°Th

 ·C’G ó```̀YGƒ≤d É```̀≤ah »```̀Hô©dG ∞```̀dÉëàdG Ió```̀YÉ°ùe

 É¡fCÉH kGô```̀ qcòe ,“á«YöûdG PÉ```̀≤fE’ Éæ∏NóJh ,Ió```̀ëàŸG

.“ÜôM ºFGôL âÑμJQGh ∫ÉØWC’G äóæL”
 »‡C’G çƒ©ÑŸG Oƒ¡L πc” ¿CG ÒÑ÷G È```̀àYGh

 kGOó°ûe ,“ídÉ°Uh »Kƒ◊G Ö```̀Ñ°ùH â∏°ûa øª«dG ‘

 Ö©°ûdG IÉfÉ©e AÉ```̀¡fE’ á°SÉe áLÉM ∑Éæg” ¿CG ⋲```̀∏Y

.“øμ‡ âbh ´öSCG ‘ »æª«dG

 á£N ⋲∏Y” πª©j »Hô©dG ∞dÉëàdG ¿CG í```̀°VhCGh

 ¿hÉ©àdG ¢ù∏› ∫hO ¿CG k Éë°Vƒe ,“øª«dG AÉæH IOÉYE’

 :±É°VCGh .øª«dG QÉªYEG IOÉYE’ IÒÑc ≠dÉÑe â°ü°üN

 ..á«Ñ∏°S Ú«HÓ≤f’G ájDhQh á«HÉéjEG øª«∏d É```̀æàjDhQ”
 .“äÉ°VhÉØŸG ÈY á«æª«dG áeRCÓd π◊ ⋲©°ùf øëf

 ßë∏j ⁄ ∞dÉëàdG ¿CG Ò```̀Ñ÷G ócCG ∫GDƒ°S ⋲```̀∏Y kGOQh

.“øª«dG ‘ ájôμ°ù©dG äÉ«∏ª©dG ºYO ‘ ™LGôJ …CG”
 ·CÓd ΩÉ©dG Ú```̀eC’G ∫Éb ,´ƒ°VƒŸG Gò```̀g øYh

 ¤EG óæà°ùj ¿CG Öéj øª«dG ‘ áeRC’G πM” :Ió```̀ëàŸG

 øª«dG ‘ ±GôWC’G ™```̀«ªL ƒYóf .á«dhódG äGQGô```̀≤dG

.“äGóYÉ°ùŸG ∫Ó¨à°SG ΩóY ¤EG

 á```̀≤£æŸG ‘ ¬```̀àdƒL ¿CG ¢```̀ùjÒJƒZ í```̀°VhCGh

 ódh π«YÉª°SG »```̀‡C’G çƒ©ÑŸG Ió```̀YÉ°ùŸ ±ó```̀¡J

 ¿CG ⋲∏Y kGOó```̀°ûe ,øª«dG ‘ ¬àª¡e ‘ ó```̀ªMCG ï```̀«°ûdG

 ‘ …OÉ«Mh »æ¡e π```̀ª©H Ωƒ≤j óªMCG ï«°ûdG ó```̀dh”
.“πeÉμdG »ªYóH ⋲¶ëjh øª«dG

 •(¢SGh) ¢ùjÒJƒZ ¬dÉÑ≤à°SG AÉæKCG …Oƒ©°ùdG á«LQÉÿG ôjRh

دبي ـ العربية.نت: 

 ™e ∑Î°ûe ‘Éë°U ô“Dƒe ‘ óMC’G ¢ùeG ¢ùjÒJƒZ ƒ«fƒ£fG IóëàŸG ·CÓd ΩÉ©dG ÚeC’G ócCG

 ,“á≤£æŸG ‘ QGô≤à°SÓd OÉªY” ájOƒ©°ùdG ¿CG ¢VÉjôdG øe ÒÑ÷G ∫OÉY …Oƒ©°ùdG á«LQÉÿG ôjRh

.“ƒªædGh Ò¨à∏d »©°ù∏d êPƒ‰ »gh QGô≤à°S’G ádhO ájOƒ©°ùdG” ¿CG kÉØ«°†e

 ¿CG kÉë°Vƒe ,“ÜÉgQE’G áëaÉμe ‘ »°SÉ°SCG ájOƒ©°ùdGh IóëàŸG ·C’G ÚH ¿hÉ©àdG” ¿CG ≈∏Y Oó°Th

 á«°SÉ«°ùdG ∫ƒ∏◊G ÜÉ«Z ..ÜÉgQE’G áHQÉfi ‘ AÉ°†YC’G ∫hódG IóYÉ°ùe  ≈∏Y  πª©J  IóëàŸG  ·C’G”
.“ÜÉgQE’G ájò¨J ‘ º¡°ùj IÒãc äÉeRCG ‘

““ ”” C k

‘‘ QQ ôô jj ƒƒ ¢¢ jjôô øø ÒÒÑÑ÷÷ ∫∫ …… ƒƒ ««LLQQ ôôjjRRhhÜÜ QQEE jj ‘‘ ºº¡¡ jj ÒÒ RR ‘‘

بغداد ـ وكاالت:

 π«μ°ûJ óM’G ¢ùeG »```bGô©dG ¿ÉŸÈdG ø∏YCG 

 áHÉéà°SG hó```Ñj Ée ‘ IójóL äÉ```HÉîàfG á```«°VƒØe

 Ió```M  äó```YÉ°üJ  É```ªæ«Hh  .Ú```éàëŸG  Ö```dÉ£Ÿ

 ºcÉ◊G »©«°ûdG ∞dÉëàdG äÉ```fƒμe ÚH äGôJƒàdG

 …òdG‐ á«eÓ°SE’G Iƒ```YódG Üõ```M QòM ,¥Gô```©dG ‘

 á«∏ª©dÉH ¢```SÉ°ùŸG øe ‐»```μdÉŸG …Qƒf ¬```°SCGôj

.á«°SÉ«°ùdG

 áæ÷ ¢ù«FQ ø```Y ∫ƒ```°VÉfC’G á```dÉch â```∏≤fh

 óªfi ï```«°T ΩGQBG »```bGô©dG ¿É```ŸÈdG ‘ AGÈ```ÿG

 á«°VƒØŸ AÉ°†YCG QÉ«àNÉH áØ∏μoŸG ¬àæ÷ ¿CG ¢ùeG

 äÉHÉîàfG á```«°VƒØe π«μ°ûJ äQô```b ,äÉ```HÉîàf’G

.IójóL

 ÚH âÑ°ùdG äÉ```¡LGƒe ⋲```∏àb Oó```Y ™ØJQGh

 á©°ùJ ¤EG á```«bGô©dG øeC’G äGƒ```bh ø```jôgÉ¶àŸG

 º¡ª¶©e ,øjôgÉ¶àŸG øe á«fÉªKh »WöT º```¡æ«H

 ƒëf áHÉ°UEG Ö```fÉL ¤EG ,…Qó```°üdG QÉ«àdG ¿ƒ```©Ñàj

.É°üî°T 320
 ∫hÉ```M  É```eóæY  äÉcÉ```Ñà°T’G  â```©dófGh

 ôjôëàdG áMÉ°S Ú```H §Hôj öùL QƒÑY ¿hô```gÉ¶àŸG

 Iójó°T AGö```†ÿG á≤£æŸGh É¡«a Ghó```°ûàMG »àdG

 ÊÉ```ÑŸG ø```e  ó```jó©dG  º```°†J »```àdG  Ú```°üëàdG

.á«dhódG äÉª¶æŸGh äGQÉØ°ùdGh á«eƒμ◊G

 ¢```UÉ°UôdG  ¥Ó```WE’  ø```eC’G  äGƒ```b  äCÉ```÷h

 øjôgÉ¶àŸG ⋲```∏Y ™```eóŸG RÉ```¨dG πHÉæbh »```◊G

 á«∏ª©dG ìÓ```°UEÉH áÑdÉ£e äGQÉ```©°T Gƒ©aQ ø```jòdG

 ¿ƒfÉb πjó©Jh OÉ°ùØdG ⋲∏Y AÉ°†≤dGh á```«°SÉ«°ùdG

.äÉHÉîàfÓd É«∏©dG á«°VƒØŸG

 AGQRƒdG n¢ù«FQ Ωƒ°ü©e OGDƒa ¢ù«FôdG ÖdÉWh

 ¢ùeCG çGóMCG ¿CÉ```°ûH ≥«≤– íàØH …OÉ```Ñ©dG Qó«M

.⋲MôLh ⋲∏àb •ƒ≤°S ¤EG äOCG »àdG

 øe á«eÓ°SE’G Iƒ```YódG ÜõM Qò```M ,¬à¡L øe

 ¥GôZEG √Éª°S É‡h ,á```«°SÉ«°ùdG á«∏ª©dÉH ¢SÉ°ùŸG

 á```«∏NGO äGô```eGDƒe ∫Ó```N ø```e Ï```ØdG ‘ ¥Gô```©dG

.á«LQÉNh

 AGQRƒdG ¢ù«FQ ¬d ™Ñàj …òdG) Üõ```◊G ÖdÉWh

 Ú«©àH »bGô©dG ¿ÉŸÈdG ¿É«H ‘ (…OÉÑ©dG Qó«M

.äÉHÉîàf’G á«°VƒØŸ OóL AÉ°†YCG

 ÚWôîæŸG Ëó```≤àH á```eƒμ◊G Ö```dÉW É```ªc

 ¤EG ¢ùeCG äGô```gÉ¶e É¡Jó¡°T »```àdG çGó```MC’G ‘

.ádGó©dG

 ∫OÉ```©dG  ≥```«≤ëàdG  IQhö```V  Üõ```◊G  ó```cCGh

 á«æeC’G äGƒ≤dG ÚH çóM Ée ‘ ™jöùdGh π```eÉ°ûdGh

 Gƒ≤∏WCG øjòdG ™eh ,OGó¨H ‘ øjôgÉ¶àŸG ¢†©Hh

.âÑ°ùdG AÉ°ùe AGö†ÿG á≤£æŸG ⋲∏Y ïjQGƒ°üdG

 ‘ AGQRƒ```dG ¢ù«FQ º```Yój ¬```fEG Üõ◊G ∫É```bh

 hCG ,ÏØdG AGQh QGô‚’G ΩóYh ¬```ØbGƒÃ QGôªà°S’G

.á«°SÉ«°ùdG á«∏ª©dÉH ¢SÉ°ùª∏d ìÉª°ùdG

 øe º¡ª¶©eh‐ øjôgÉ¶àŸG πà≤e ⋲∏Y GOQh

 Qó°üdG ióà≤e QÉ«àdG º«YR ∫Éb ‐…Qó°üdG QÉ«àdG

 GóYƒàe ,“ió°S ÖgòJ ød ÉæFGó¡°T AÉeO” ¿É«H ‘

 …Qó°üdG QÉ«àdG ¿CG ¤EG IQÉ```°TE’G Qó```Œ .…ƒb OôH

.¥Gô©dG ‘ ºcÉ◊G ∞dÉëàdG øe AõL

 …òdG “¿ƒ«MÓ°UEG” ∞```dÉ– Oóg ,¬```à¡L øe

 ¥ƒ≤Mh ÒÑ©àdG ájôM øY á```©aGóe äÉª¶æe º°†j

 á«°†b π```jhóJ ¤EG Aƒ```é∏dÉH ¥Gô```©dG ‘ ¿É```°ùfE’G

.âÑ°ùdG IôgÉ¶e ⋲∏Y »bGô©dG øeC’G AGóàYG

 äGôgÉ¶ŸG áeƒμ◊G ™ªb ∞dÉëàdG ó≤àfG Éªc

 á```©eóŸG  π```HÉæ≤dGh  »```◊G  ¢```UÉ°UôdG  ¥Ó```WEÉH

.øjôgÉ¶àŸG Üö†d äGhGô¡dG ΩGóîà°SGh

البرلمان العراقي ينصاع للمحتجين وحزب الدعوة يحذر
 º«YR áHÉ°UEG

 ∞°ü≤H “¢ûYGO”
ºFÉ≤dG ⋲∏Y …ƒL

بغداد ـ آر تي:

 ¢ùeCG á```«bGôY ΩÓYEG π```FÉ°Sh äOÉ```aCG 

 º«YR ¿CÉ```H ,á«æeCG QOÉ```°üe øY Ó≤f ,ó```MC’G

 Ö«°UCG …OGó¨ÑdG ôμH ƒHCG “¢```ûYGO” º«¶æJ

 øe Üô≤dÉH ºFÉ≤dG áæjóe ⋲∏Y …ƒL ∞°ü≤H

.ájQƒ°ùdG Ohó◊G

 áeƒYóe ,á```«bGô©dG äGƒ```≤dG ¢VƒîJh

 ,‹hódG ∞```dÉëàdG äGƒ```b øe …ƒ```L AÉ£¨H

 ÜôZh ∫Éª°T ‘ “¢ûYGO” º«¶æJ ™e ∑QÉ©e

 »àdG á¡÷G ájƒg QOÉ°üŸG ôcòJ ⁄h .OÓÑdG

.…ƒ÷G ∞°ü≤dG äòØf

 π°VÉa »bGô©dG »```æeC’G Ò```ÑÿG ∫Ébh

 “¢ûYGO” º«¶æJ º«YR ¿EG ,óMC’G ,∞«ZQ ƒHCG

 äÉHöV ‘ Ö```«°UCG ób ,…OGó```¨ÑdG ôμH ƒ```HCG

.ájƒL

 á°UÉÿG ¬àëØ°U ⋲∏Y ∞«ZQ ƒHCG ø∏YCGh

 ¿CG ,“∑ƒÑ°ù«a” »YÉªàL’G π°UGƒàdG ™bƒÃ

 áHÉ°UEG ócDƒJ äOQh á```jQÉÑîà°SG äÉ```eƒ∏©e

 âaó¡à°SG ájƒL äÉHöV 3 ∫ÓN …OGó```¨ÑdG

 “äÉ°TÉμY” ≥WÉæe ‘ º```«¶æà∏d äÉYÉªàLG

.“…ó«Ñ©dG“h “ádõdG“h

 ∞°ü≤dG ¿CG ,»```æeC’G Ò```ÑÿG ±É```°VCGh

.ÖfÉLC’G Úë∏°ùŸG äGöûY πà≤e øY ôØ°SCG

 •(RÎjhQ) äÉHÉîàf’G ¿ƒfÉb πjó©Jh OÉ°ùØdG áHQÉfih á«°SÉ«°S äÉMÓ°UEÉH áÑdÉ£ª∏d OGó¨H §°Sh Ghó°ûàMG ±’B’G äGöûY



 »à```°ùdÉH ñhQÉ```°üd ¥ÓWG á```«∏ªY ∫hG √ò```gh

 ÖeGôJ ódÉfhO ÜÉîàfG òæe á«dÉª```°ûdG ÉjQƒc É¡jôŒ

 .»°VÉŸG Èªaƒf ‘ IóëàŸG äÉj’ƒ∏d É°ù«FQ

 á∏£Y »```°†≤j ÖeGôJ ¿Éc É```ªæ«H äAÉ```L ó```bh

 á```j’h ‘ ƒ```Z’ GQÉ```e ‘ √ô```≤e ‘ ´ƒ```Ñ°SC’G á```jÉ¡f

 …òdG »HBG hõæ«°T ÊÉHÉ«dG AGQRƒdG ¢ù«FQ ™e GójQƒ∏a

.IóëàŸG äÉj’ƒ∏d IQÉjõH á©ª÷G òæe Ωƒ≤j

 ¿É«H ‘ á«Hƒæ÷G ájQƒμdG ´ÉaódG IQGRh âdÉbh

 ¿ƒ«¨fÉH IóYÉb ø```e óM’G ôéa ≥∏WG ñhQÉ```°üdG ¿G

 ¤G áàa’ ,á«dÉª°ûdG ÉjQƒc ÜôZ ‘ á```©bGƒdG ájƒ÷G

.¿ÉHÉ«dG ôëH √ÉŒÉH ÉböT ≥∏M ¬fG

 ™£b ñhQÉ°üdG ¿G IQGRƒdG º°SÉH çóëàe ∫É```bh

 .√É«ŸG ‘ §≤°ùj ¿G π```Ñb º∏c 500 áaÉ°ùe É```Ñjô≤J

 »à°ùdÉÑdG ñhQÉ°üdG Gòg ´ƒf Éæ«∏Y ∫GR Ée” ±É```°VGh

.“ábóH

 á```«Hƒæ÷G  á```jQƒμdG  AÉ```Ñf’G  á```dÉch  äô```cPh

 ó≤à©j »Hƒæ÷G …QƒμdG ¢û«÷G ¿G AÉÑf’ (ÜÉ¡fƒj)

 ñhQÉ°U äÈ```àNG ¿ƒ```μJ ó```b á```«dÉª°ûdG É```jQƒc ¿CG

 á«dÉª°ûdG ÉjQƒc âfÉch .ióŸG §```°Sƒàe ¿GOƒ°Sƒe

 ¿GOƒ°Sƒe ïjQGƒ°U ÚJôe 2016 ôHƒàcG ‘ â≤∏WG

.É¡°ùØf ájƒ÷G IóYÉ≤dG øe

 …Qƒc …ôμ°ùY ∫hDƒ°ùe øY â∏≤f ádÉcƒdG ¿G ’G

 ó«©H ñhQÉ°üdG ¿ƒμj ¿G √OÉ©Ñà°SG ∂dP ó©H »HƒæL

 ¬jQGƒ°U ø```Y áæ°ùfi á```î°ùf ¬```fG É```ë°Vƒe ,ió```ŸG

.ióŸG IÒ°üb ≠fhOhQ

 ó©H »HBG ócG ,ÖeGôJ ó©H É¡°ùØf á```°üæŸG ⋲∏Y

 ‹Éª°ûdG …QƒμdG ñhQÉ```°üdG ¥ÓWG á«∏ªY” ¿G ∂```dP

 ÉjQƒc ⋲```∏Y” ¬fG ±É```°VGh .“á```dƒÑ≤e ÒZ IÒ```N’G

 ¢ù∏› äGQGô```b πeÉc πμ°ûH ΩÎ```– ¿CG á```«dÉª°ûdG

.“‹hódG øe’G

 á```eƒμ◊G º```°SÉH ≥```WÉædG ∫É```b ,∂```dP π```Ñbh

 …òdG ñhQÉ```°üdG” ¿G ÉZƒ°S …ó```«¡«°Tƒj á```«fÉHÉ«dG

 Éë°VGh ÉcÉ```¡àfG πμ°ûj á```«dÉª°ûdG É```jQƒc ¬```à≤∏WG

 ∫ƒÑ≤e ÒZ GôeG ó©jh ,∫hódG øe’G ¢ù∏› äGQGô≤d

 ¿ÉHÉ«∏d í```°VGh RGõØà°SG” É```¡fG ±É°VGh .“É```bÓWG

.“á≤£æŸGh

 ¢ùfGôa ádÉcƒd ¢†«H’G â«ÑdG ‘ ∫hDƒ°ùe ∫Ébh

 ™HÉàfh äÉ```eƒ∏©ŸG ∂```∏àH º```∏Y ⋲∏Y ø```ëf” ¢```SôH

 ¢ù«FôdG ™°Vh ” â```fCG ÉØ«°†e ,“Öãc øY ™```°VƒdG

.π°üM Ée IQƒ°U ‘

 ø£æ°TGh ‘ »```YÉaO »```cÒeG ∫hDƒ```°ùe È```Yh

 (™°VƒdG) º```«≤f ø```ëf” ∫Ébh .π```KÉ‡ ∞```bƒe øY

.“ÉÑjôb á«aÉ°VG äÉeƒ∏©e ⋲∏Y π°üëæ°Sh

 ¥ÓWG ¿G á«Hƒæ÷G ájQƒμdG ´ÉaódG IQGRh äCGQh

 »ŸÉ©dG √ÉÑàf’G â```Ød ¤G ±ó¡J” óM’G ñhQÉ```°üdG

 É```¡JGQób ¢```VôY ∫Ó```N ø```e á```«dÉª°ûdG É```jQƒc ¤G

.“ïjQGƒ°üdG ∫É› ‘h ájhƒædG

سيدني ـ أ ف ب: 

 ¿CG á«dGÎ°SG ΩÓ```YG π```FÉ°Sh äô```cP

 øWGƒe ø```e á```«°ùæ÷G â```Ñë°S É```«dGÎ°SG

 ¤EG GOÉ```æà°SG ¢```ûYGO º```«¶æJ ¤EG º```°†fG

 QGôb ∫hCG ‘ ,ÜÉ```gQE’G á```ëaÉμe Ú```fGƒb

 OÓÑdG äÉ```£∏°S √ò```îàJ ´ƒ```ædG Gò```g ø```e

 GP” áØ«ë°U äô```cPh .ôeC’G äó```cCG »```àdG

 âÑë°S äÉ£∏°ùdG ¿G â```Ñ°ùdG “¿É«dGÎ°SG

 ódÉN øe á```«°ùæ÷G ΩÉ©dG Gò```g ájGóH ò```æe

 ÉeóæY 2014 ΩÉY ¬à«°U ´GP …ò```dG ±höT

 ≠dÉÑdG ¬æHG É¡«a ô¡X ÎjƒJ ⋲∏Y GQƒ°U öûf

.ÉYƒ£≤e É°SCGQ πªëj É¡æ«M äGƒæ°S ™Ñ°S

 Iôé¡dG IQGRh º```°SÉH áKóëàe äócCGh

 ¿G ó```MC’G ¢```ùeCG ¢```SôH ¢```ùfGôa á```dÉcƒd

 ¢UÉî°TC’G óMCG á```«°ùæL âÑë°S äÉ£∏°ùdG

 .π«°UÉØàdG øe ójõÃ A’OE’G ¿hO

 GP”  äô```cP  …ò```dG  ±hö```T  ¬```LƒJh

 á«fÉæÑ∏dG á«°ùæ÷G π```ªëj ¬fCG “¿É«dGÎ°SG

.¬à∏FÉY ™e 2013 ΩÉY ÉjQƒ°S ¤EG ,É°†jG

 ¬```àLhR ¿CG ΩÓ```YG π```FÉ°Sh äô```cPh

 Éª«a »°VÉŸG ΩÉ```©dG â«aƒJ Ï∏à«f GQÉ```J

 ¿hóH IôFÉW ∞°ü≤H πàb ±höT ¿G ó≤à©j

.2015 ΩÉY ¥Gô©dG ‘ QÉ«W

موسكو ـ آر تي:

 á«LQÉÿG ôjRh ,±hôa’ »```ZÒ°S ócCG

 AÉ≤d ó≤Y ⋲```∏Y πª©dG QGôªà°SG ,»```°ShôdG

 ÚJƒH ÒÁOÓa »°ShôdG ,Ú°ù«FôdG ÚH

 ±hôa’ íjöU .ÖeGôJ ódÉfhO »```μjôeC’Gh

 “‘ »J ¿EG” IÉ```æb ™e á∏HÉ≤e ‘ AÉ```L ,Gòg

 øY åëÑdÉH ÉfƒØ∏c” :∫Éb å«M ,á«°ShôdG

 ÚdƒÑ≤ŸGh ÚÑ°SÉæŸG â«bƒàdGh ¿ÉμŸG

.“¿CÉ°ûdG Gòg ‘ πª©fh ,ÚÑfÉ÷G Óμd

 Ö```eGôJh Ú```JƒH ¿CG ±hô```a’ ô```cPh

 28 Ωƒj »```ØJÉ¡dG Éª¡dÉ°üJG ∫Ó```N ,ÉãëH

 ÉjÉ°†≤dG øe á©°SGh á∏ªL ,»```°VÉŸG ôjÉæj

 ,¿Gô```jEG  ∫ƒ```M  ™```°VƒdG  É```¡æ«H  ,á```«dhódG

 áë∏°SCG QÉ°ûàfG ádCÉ°ùeh ,á```«dÉª°ûdG ÉjQƒch

 ,ÉjÉ°†≤dG ø```e É```gÒZh ,π```eÉ°ûdG QÉ```eódG

 ó≤Y ‘ Éª¡àÑZQ ø```Y G qÈY É```ª¡fCG É```Ø«°†e

 ÜôYCGh .πLÉ©dG Ö```jô≤dG ‘ »°üî°T AÉ≤d

 ™e √AÉ≤d í```°Vƒj ¿CG ‘ ¬∏eCG ø```Y ±hôa’

 ¿ƒ°Sô∏«J ¢ùμjQ »μjôeC’G á«LQÉÿG ôjRh

 ,(ÖeGôJ ™```e ÚJƒH AÉ≤d) á```dCÉ°ùŸG √ò```g

 ¿ÉcQÉ°û«°S ¿ƒ```°Sô∏«Jh ¬```fCG ¤EG GÒ```°ûe

 ∫hódG áYƒª› á```«LQÉN AGQRh ´É```ªàLG ‘

 ô“Dƒe ‘ ∂dòch (G20) iÈμdG øjöû©dG

 É«fÉŸCG ‘ Éªgó≤Y ™```eõŸG ,øeCÓd ï«fƒ«e

.‹É◊G ô¡°ûdG ‘

برلين ـ أ ب: 

 ≥HÉ°ùdG ÊÉŸC’G á«LQÉÿG ôjRh ÖîàfG

 √Èà©J …òdG ,ô```jÉªæjÉà°T Î```dÉa‐∂fGôa

 »```cÒeC’G ¢```ù«Fô∏d É```°VQÉ©e á```aÉë°üdG

.óMC’G ¢ùeCG OÓÑ∏d É°ù«FQ ,ÖeGôJ ódÉfhO

 ‘ Éjôîa ¢```ù«FôdG Ö```°üæe È```à©jh

 Éª¡a ¿É```ŸÈdGh QÉ°ûà°ùŸG É```eCG ,É```«fÉŸCG

.á£∏°ùdG ¿É«dƒàj ¿Gò∏dG

 á```°ù∏L  ∫Ó```N  ô```jÉª«fÉà°T  Ö```îàfGh

 ÚÑNÉædG QÉ```Ñc øe 1260 º```°†J á```«©ª÷

 »```°ù∏›  ¤G  º```¡ª¶©e  »```ªàæj  ÜGƒ```fh

 ≥WÉæŸGh äÉ©WÉ≤ŸGh ÜGƒ```ædG ,¿ÉŸÈdG

 ™```ªàéŸG  ø```Y  Ú```Hhóæeh  ,á```«fÉŸC’G

 »cGÎ°T’G ¬```HõM) ¬HõM π```eCÉjh .Êó```ŸG

 ¢```Uôa √Rƒ```a Rõ```©j ¿CG (»```WGôbƒÁódG

 ¢ù«FôdG ,õ```àdƒ°T ø```JQÉe Üõ```◊G í```°Tôe

 ¬«YÉ°ùe ‘ ,»```HhQhC’G ¿É```ŸÈ∏d ≥HÉ°ùdG

 .πcÒ```e  Ó```«¨fCG  IQÉ```°ûà°ùŸG  …ó```ëàd

 É```Jƒ°U 931  ⋲```∏Y  ô```jÉªæjÉà°T  π```°üMh

 ≥```aGh ¿CG ó```©H É```Jƒ°U 1239 π```°UCG ø```e

 á```eÉYõH  ¿ƒ```«ë«°ùŸG  ¿ƒ```«WGôbƒÁódG

 É```≤ah .ô```jÉªæjÉà°T  º```YO ⋲```∏Y  πcÒ```e

.¢SôH óà«°Tƒ°SC’

 Gô```jRh  ¿Éc  …ò```dG  ô```jÉªæjÉà°Th

 ∫ÉªLE’ÉH äGƒæ°S ™Ñ°S øe ÌcC’ á«LQÉî∏d

 ⋲```àM  (2013‐2017h  2005‐2009)

 ¢ù«FôdG ∞```∏îj ,»°VÉŸG ô```¡°ûdG á```jÉ¡f

.∑hÉZ º«cGƒj

استراليا 

روسيا

ألمانيا

 πJÉ≤e á«°ùæL Öë°S

“¢ûYGO”`d »ªàæj

 ÚH AÉ≤∏d QÉL πª©dG

ÖeGôJh ÚJƒH

 ¤ƒàj ôjÉªæjÉà°T

 á°SÉFôdG

االثنين 13 فبراير 2017  
16 جمادى األولى 1438

العدد 3044 
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ábôdG ôjô– Ú◊ ôªà°ùà°S “ “äGôØdG ´QO”” á«∏ªY :¿ÉZhOQEG

»à°ùdÉH ñhQÉ°üH ÖeGôJ ¢†Ñf ¢ùŒ á«dÉª°ûdG ÉjQƒc

∞«æL äÉ°VhÉØe ¤EG Égóah AÉ°†YCG AÉª°SCG ø∏©J ájQƒ°ùdG á°VQÉ©ŸG

 ‘ AÉ≤ÑdG …ƒ```æJ ’ á```«cÎdG äGƒ```≤dG ¿EG ∫É```bh

 ¢ûYGO º```«¶æJ øe á```≤£æŸG Ò```¡£J Qƒa É```jQƒ°S

 ÉgÈà©J »```àdG ájOôμdG Ö```©°ûdG á```jÉªM äGó```Mhh

.ájOÉ©e Iƒb É«côJ

 ¿É```°ùfE’G  ¥ƒ```≤◊ …Qƒ```°ùdG  ó```°UôŸG ∫É```bh

 É«fÉ£jôH √ô```≤eh É```jQƒ°S ‘ Üô```◊G ÖbGôj …ò```dG

 á«côJ ájƒL äÉ```Hö†H ÚeƒYóŸG Ú```°VQÉ©ŸG ¿EG

 ÜƒæLh ‹É```ª°T Oó°ûàŸG º«¶æàdG Gƒ```∏JÉb á```Øãμe

.óMC’G ¢ùeCG ÜÉÑdG »HôZ

 âeó≤J á«cÎdG äGƒ```≤dG ¿CG ó°UôŸG ±É```°VCGh

 á∏«∏≤dG ΩÉ```jC’G ‘ Üô¨dG á```¡L øe áæjóŸG Üƒ```°U

 ø```e á```ÄŸÉH Iö```ûY ⋲```∏Y ¿B’G ô```£«°ùJh á```«°VÉŸG

.á«Hô¨dG É¡«MGƒ°V πch É¡àMÉ°ùe

 óM’G ¢ùeCG ájQƒ°ùdG á°VQÉ©ŸG âæ∏YG ,É«°SÉ«°S

 øY Ú∏ã‡ 10 º¡æ«H kGƒ°†Y 21 øe kGóah É¡∏«μ°ûJ

 öüf ±ÓàF’G ƒ```°†Y á°SÉFôH ,ájôμ°ù©dG π```FÉ°üØdG

 áÑ≤JôŸG ∞«æL äÉ```°VhÉØe ‘ ácQÉ°ûª∏d …ô```jô◊G

.‹É◊G ô¡°ûdG øe øjöû©dG ‘

 Ú∏ã‡ ¤h’G Iôª∏d ¢```VhÉØŸG óaƒdG º°†jh

 áHô≤e äÉ«°üî°T º°†J »àdG “ƒμ°Sƒe á```°üæe” øY

 É≤HÉ°S AGQRƒdG ¢ù«FQ Ö```FÉf É¡°SCGQ ⋲∏Y É«°ShQ øe

 “IôgÉ≤dG á°üæe” øY Ú∏ã‡ ∂dòch ,π«ªL …Qób

 ≥HÉ°ùdG çó```ëàŸG É```¡æ«H äÉ«°üî°T º```°†J »```àdG

.»°Só≤e OÉ¡L á«LQÉÿG IQGRh º°SÉH

 IQƒ```ãdG  iƒ```≤d  »```æWƒdG  ±Ó```àF’G”  ö```ûfh

 AÉª°SÉH á```ªFÉb óM’G ¢ùeCG “á```jQƒ°ùdG á```°VQÉ©ŸGh

.óaƒdG AÉ°†YG

 ,“øªMôdG ≥```∏«a” á```∏ãªŸG π```FÉ°üØdG Ú```Hh

 ¿É£∏°ùdG AGƒ```d“h ,≥```°ûeO Üôb »```eÓ°SEG π```«°üa

 ,ÉjQƒ°S ∫Éª°T ‘ §°TÉædGh É«côJ øe Öjô≤dG “OGôe

 Üƒ```æLh ∫É```ª°T ‘ á```dóà©e π```FÉ°üa ¤G á```aÉ°VG

 Éª«°S ’ Pƒ```ØæH ™àªàJ π```FÉ°üa ÜÉ```«Z ‘ ,É```jQƒ°S

 óªfi ¬«jOÉ«b ó```MG ¿Éc …ò```dG “ΩÓ```°S’G ¢```û«L”
.IÒN’G äÉ°VhÉØŸG ‘ Ú°VhÉØŸG ÒÑc ¢Tƒ∏Y

 á∏ãªŸG äÉ°VhÉØª∏d É```«∏©dG áÄ«¡dG â```ÑîàfGh

 ‘ ¬Jöûf ¿É«H ≥```ah á°VQÉ©ŸG ‘ á```©°SGh ±É«WC’

 óaƒ∏d k É```°ù«FQ …ôjô◊G ö```üf ,âÑ°ùdG ôNCÉàe â```bh

 ,»ÑYõdG ó```©°SG ≥°ûæŸG ó```«ª©∏d k É```Ø∏N ¢```VhÉØŸG

.¢Tƒ∏©d ÉØ∏N Ú°VhÉØª∏d kGÒÑc GÈ°U óªfih

 ÉYQO áæjóe ø```e (kÉeÉY 40) …ô```jô◊G Qó```ëàjh

 ¢VGôeC’G ‘ Ò```à°ùLÉe ⋲```∏Y π```°UÉM Ö```«ÑW ƒ```gh

.ájõ«∏μfE’G ø≤àj á«æWÉÑdG

 Gƒ°†Y ¿Éc »```bƒ≤Mh ΩÉ```fi ƒ```¡a GÈ```°U É```eG

 ΩÉ```©dG ∞```«æL äÉ```°VhÉØe ¤G »```æ≤àdG ó```aƒdG ‘

 Üõ◊ …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG Ö```°üæe π¨°ûjh .2014
 ‘ 2014 π```jôHG ‘ ¢```ù°SÉJ …ò```dG “á```jQƒ¡ª÷G”

.∫ƒÑæ£°SG

 á```ªFÉb  ≥```ah  ¢```VhÉØŸG  ó```aƒdG  ß```Øàëjh

 ΩÉ©dG GƒcQÉ°T ø```jòdG ¬FÉ°†YG ø```e Oó©H ,±ÓàF’G

 ÊÉª°†b áª°ùH º¡æ«H ∞«æL äÉ```KOÉfi ‘ »°VÉŸG

.ƒμ«∏Y OGDƒah

 øY kÓã‡ ¢VhÉØŸG óaƒdG ájƒ°†Y ¤G º°†fGh

 πã‡ ¤G áaÉ°V’ÉH ,äÉaôY AÓY “ƒμ°Sƒe á```°üæe”
 ÉcQÉ°ûe ¿Éc …òdG ó«eÉëŸG ódÉN “IôgÉ≤dG á°üæe”

.á∏≤à°ùe áØ°üH É‰G á°VQÉ©ŸG óah ‘ kÉ°SÉ°SG
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مىض عىل إغالق باب الرتشــح 
لرئاسة وعضوية مجلس إدارة 
نادي الشباب أكرث من خمسة 
أشــهر دون انتخــاب مجلس 
إدارة جديد للدورة االنتخابية 
القادمــة التي متتد من 2016 

حتى 2020.
قــد  الشــباب  نــادي  وكان 
فتــح بــاب الرتشــح لرئاســة 
اإلدارة،  مجلــس  وعضويــة 
حيث تقدم ملنصب الرئاســة 
شــاكر عبدالجليل وهو الذي 

بالتزكية، واملرتشحني  ســيفوز 
الالعــب  هــم  للعضويــة 
عبدالجليل  ياســني  الســابق 
شــقيق الرئيس الجديد شاكر 
لإلداري  باإلضافة  عبدالجليل، 
العمريــة لكــرة  الفئــات  يف 
القدم ســيدعلوي املشــقاب، 
وأمني الرس الســابق عبدالله 
الســابقون  واألعضاء  املوالين 
عــيل منصور وكفاح جاســم، 
إىل عضوين مبجلس  باإلضافة 
اإلدارة الحــايل وهــام صادق 

الزميور وعيل السبيعي.
وأعلــن نــادي الشــباب عن 
تأجيل موعد اجتامع الجمعية 
العمومية الذي كان مقررًا له 
أن يقــام بتاريخ 15 ســبتمرب 
دون تحديــد أي موعد جديد 
إلجــراء عمليــة االنتخابــات 
للدورة القادمة، حيث ال يزال 

مريزا أحمد رئيًسا للنادي.
وأعلن مريزا أحمد عدم رغبته 
يف الرتشــح لــدورة انتخابيــة 
جديد األمــر الذي فتح الباب 

لدخول شاكر عبدالجليل.
الشــبابية  الجامهري  ومازالت 
تنتظر انتخــاب مجلس إدارة 
جديد للنادي بعد ميض هذه 
الفــرتة الطويلــة إلدارة كافة 
النادي،  الرياضية يف  األنشطة 
فام هي األســباب التي تحول 
القــدرة عــىل تحديــد  دون 
موعد جديد مــن قبل وزارة 
شئون الشباب والرياضة لعقد 
اجتــامع الجمعيــة العمومية 

وإجراء االنتخابات؟.

ــات! ــاب ــخ ــت نــــادي الـــشـــبـــاب.. 55 أشــهــر بـــال ان
ما هي أسباب التأجيل؟

حسن علي

 نّظم مركز التدريب والتطوير الريايض 
التابع للجنة األوملبية البحرينية دورة 
اإلدارة الرياضيــة التمهيديــة والتــي 
ســتقام خالل الفرتة من 11 لغاية 16 
فرباير الجاري خــالل الفرتة الصباحية 
مبركــز التدريــب والتطويــر الريايض 
بنادي املنامة مبنطقــة الجفري، تنفيًذا 
للخطة السنوية للمركز الرامية إلعداد 
وتأهيل الكــوادر اإلدارية يف الهيئات 

الرياضية.
ويشــارك يف الــدورة 24 دارًســا من 
اإلداريــني الذيــن ميثلــون مختلــف 
االتحادات الرياضيــة وهم اتحاد كرة 
اليد، اتحاد الكــرة الطائرة، اتحاد كرة 

الطاولــة، اتحاد الجمبــاز، اتحاد كرة 
القدم، اتحاد األلعاب الذهنية، اتحاد 
رياضة ذوي اإلعاقة، اتحاد كرة السلة، 

اتحــاد رفع األثقال، اتحاد الســباحة، 
اتحاد الرياضة للجميع.

ويحــارض يف الــدورة كال مــن نبيــل 

طــه يف مواضيــع (الحركــة األوملبية، 
االتحادات الدولية، األلعاب األوملبية، 
املبــادئ والقيم)، محمود الشــيخ يف 
أحمد حافظ  والرياضــة)،  (األخــالق 
(البيئة اإلدارية)، األستاذ محمد لوري 
(اإلعالم)، حسن عبداللطيف (املهارات 
اإلدارية، القيادة، حل النزاعات، إدارة 
املخاطــر، صنع القــرارات األخالقية)، 
نــواف عبدالرحمــن ( اإلدارة املالية، 
نظــم املعلومــات)، رامــي املرباطي 
(الطب الريايض، مكافحة املنشطات).

اختصــايص  الــدورة  ويــرشف عــىل 
الريايض ســعيد  التدريــب والتطوير 

العرادي.

تقام في الفترة من 11 لغاية 16 فبراير الجاري

”التدريب والتطوير“ ينظم دورة ا(دارة الرياضية
ّ
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أشاد مدير الجامعة العربية املفتوحة خلدون عبدالرزاق الرومي بنجاح اللجنة األوملبية البحرينية يف تنظيم يوم 
البحرين الريايض الذي أقيم يوم الثالثاء املايض 7 فرباير الجاري، شاكرًا ومقدًرا دعوة اللجنة األوملبية للجامعة يف 

املشاركة بهذا الحدث الوطني الكبري.
وعّرب الرومي يف خطاب رسمي بعث به إىل األمني العام للجنة األوملبية البحرينية عبدالرحمن صادق عسكر عن 

شكره و تقديره هو وجميع منتسبي الجامعة  العربية املفتوحة مبملكة البحرين، عىل الدعوة التي قدمتها اللجنة 
األوملبية للمشاركة يف هذا اليوم الريايض الوطني، مشيًدا  بدقة التنظيم لهذه الفعالية الرياضية، متمنيٍّا للجنة 

األوملبية البحرينية مزيًدا من التقدم واالزدهار“.
كام أشاد مدير الجامعة العربية املفتوحة بكفاءة أعضاء اللجان العاملة يف يوم البحرين الريايض ملا بذلوه من دور 

ا للجنة األوملبية دوام التقدم لدعم مسرية الشباب والرياضة يف مملكتنا الغالية البحرين. فعال يف التعاون مع أعضاء الجامعة متمنيٍّ

”العربية المفتوحة“ تشيد بنجاح البحرين الرياضي
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الديراوي علي زهير يخضع 
لعملية جراحية

علي مجيد

من املتوقع أن يخضع العب فريق الدير 
األول لكرة اليد لعملية جراحية يف ركبة 
قدمه اليرسى خالل األيام املقبلة بعدما 

غاب عن متثيل فريقه يف غالبية مبارياته 
من الدور التمهيدي لدوري أندية الدرجة 

األوىل.
وبحسب ترصيح زهري ”البالد سبورت“ أنه أصيب خالل لقاء فريقه 

مع توبيل قبل فرتة التوقف التي صاحبت املنافسات بسبب مشاركة 
منتخبنا يف مونديال فرنسا، وبعد التشخيص الطبي ملوضع اإلصابة، 

تبني أنه يعاين من متزق وأيًضا الغضاريف.
وأشار زهري إىل أنه ينتظر أن يحصل عىل إجازة من جهة عمله ليك 

يخضع للعملية الجراحية واملتوقع حدوثها خالل الفرتة املقبلة. مؤكًدا 
يف الوقت نفسه، أن فرتة غيابه لن تطول بعد العملية، كونه سيبارش 
جلسات العالج الطبيعي لتقوية موضع اإلصابة عىل أن يعود مجدًدا 

للمالعب بعدما يتامثل للشفاء متاًما.

علي زهير

خلدون الرومي

تقام اليوم اإلثنني مباراتان ضمن 
منافسات الجولة الثانية للدور 

الخاميس من دوري زين الدرجة 
األوىل لكرة السلة، إذ يلتقي 
االتحاد مع سرتة يف الساعة 

السادسة مساًء، تليها مبارشة 
مباراة مدينة عيىس والبحرين عند 

الساعة 7:45 مساًء، عىل صالة 
اتحاد اللعبة بأم الحصم.

ويغيب فريق سامهيج عن 
مجريات الجولة؛ لخضوعه للراحة 

اإلجبارية وفق نظام املسابقة.
يف املواجهة األوىل، يسعى فريق 

سرتة للتقدم خطوة كبرية نحو 
بلوغ املربع الفيض عرب الفوز 
عىل أحد املنافسني املبارشين، 

إذ يراهن مدربه عيل عبدالغني 
عىل الروح املعنوية العالية داخل 

الفريق التي ارتفعت كثريًا بعد 
تحسن األداء يف املباريات األخرية.

وعىل الجانب اآلخر، يتطلع 
”اإليت“ إىل استعادة توازنه 

والعودة إىل سكة االنتصارات؛ من 
أجل الدخول يف صلب املنافسة 

عىل إحدى بطاقتي املربع، وعدم 
الوقوع يف املحظور مجدًدا، إذ 

يدرك مدربه أحمد حمزة متاًما أن 
التعرث مرة أخرى سيكون مكلًفا.

ويدخل سرتة اللقاء يف املركز األول 
بنقطتني، فيام يأيت االتحاد يف 

املركز الثالث بنقطة واحدة.
وكان ”البحارة“ قد حققوا الفوز 

يف الجولة األوىل املاضية عىل 
حساب سامهيج بنتيجة (91/56)، 

فيام خرس االتحاد أمام البحرين 
بنتيجة (60/58).

ويف املواجهة الثانية اليوم، يبحث 
مدينة عيىس بثوبه الجديد عن 
بداية قوية تظهر تصميمه عىل 

املنافسة برشاسة عىل التأهل.
ويأمل املدينة الذي غرّي جلده 

بعد التعاقد مع األمرييك يل فيرش 
يف تحقيق الفوز؛ سعًيا وراء مراكز 
متقدمة يف الرتتيب العام للدوري.

ويف املقابل، يدخل البحرين 
املباراة منتشًيا بالفوز عىل االتحاد 
يف الجولة املاضية، إذ يعّول مدربه 
عبدالكريم العنزور عىل استغالل 

هذه النشوة يف انتزاع العالمة 
الكاملة.

ويسعى ”الغزال“ اليوم إىل 
مواصلة انطالقته القوية يف 

الدور خاميس بتحقيق الفوز، 
ورد اعتباره لهزميته يف الدور 

التمهيدي.
وميتلك البحرين يف جعبته نقطتني 
وضعته يف املركز الثاين، يف حني ال 
ميتلك مدينة عيىس أّي نقطة، إذ 
يخوض اليوم املباراة األوىل له يف 

الدور الخاميس.

من منافسات الجولة ا�ولى

البحرين  أمـــام  والــمــديــنــة  ســـتـــرة..  ــع  م االتـــحـــاد 
في الجولة الثانية لـ“خماسي زين“

أأ
محمد الدرازي

الكاحل يبعد عيسى 3 أسابيع
البالد سبورت: سيغيب 

العب الفريق األول لكرة 
السلة بنادي سرتة بدر 

عيىس، عن فريقه يف مباراة 
اليوم أمام االتحاد، ضمن 
الجولة الثانية من الدور 

الخاميس لبطولة الدوري، 
وذلك بعد أن تحددت فرتة 

غيابه عن املالعب بسبب 
إصابته األخرية بتمزق يف 

أربطة كاحل القدم. وقال 
عيىس لـ“البالد سبورت“ 

إنه سيغيب عن املالعب لفرتة تصل إىل ثالثة أسابيع أو أقل قليًال، 
وفق مدى االستجابة للعالج وللربنامج التأهييل وتطبيقه بالطريقة 

الصحيحة. وأضاف ”أخضع حاليٍّا لجرعات من العالج والتأهيل بعد 
اإلصابة، وأشعر بتحسن ملحوظ عىل مستوى اإلصابة من فرتة ألخرى“.
وأشار عيىس إىل أنه يبذل جهوًدا كبرية مع اختصايص العالج الطبيعي 

حتى يعود رسيًعا إىل املالعب ويكون جاهزًا يف الفرتة املقبلة من 
الدوري والتي تحمل أهمية كبرية.

وكان بدر عيىس قد أصيب خالل مشاركته مع فريقه يف املباراة املاضية 
أمام سامهيج يف افتتاح الدور الخاميس، وخرج محموالً عىل األكتف 

متأثرًا بإصابة يف الكاحل.

جانب من دورة ا'دارة الرياضية

عيسى بعد ا'صابة



حجــز فريقــا توبــيل وأم الحصم 
مقعدهام رســمياً يف سدايس كبار 
اليــد بعدمــا تعــادال يف املواجهة 
املبارشة بينهام يوم أمس (24/24) 
التاسعة  الجولة  ضمن منافســات 
أندية  لــدوري  التمهيدي  للــدور 

الدرجة األوىل.
وكان توبــيل قاب قوســني أو أدىن 
من تلقي الخســارة يف ظل تخلفه 
بفــارق 3 أهــداف مــع الدقائق 
األخرية إال أنه اســتطاع وبحســن 
تعامل مدربه ســيد عــيل فالحي 
مــن  امليــدان  بأرضيــة  والعبيــه 
إعــادة زمــام األمــور إىل وضعها 
الطبيعي حتى الثانية األخرية التي 
متكــن فيها العبــه مهدي عيل من 
التعــادل الثمني.  تســجيل هدف 
بذلك التعــادل أصبح رصيد توبيل 
وأم الحصــم (17 نقطة) لكالهام 
وضمنــا بذلــك التأهل مــع تبقي 

مباراتني أخريتني لهام.
وعودة للقاء، الشــوط األول اتسم 
بالرسعة مــن كال العبي الفريقني 
يف تســجيل األهداف دون وجود 
نواحــي دفاعية، وســار الفريقني 
بنتيجة متقاربة، وعول أم الحصم 
عــىل كافــة خطوطــه يف ســعود 
عبدالرحمن من التصويب الخلفي 
الدائــرة  يف  مشــاخيل  وعيــىس 
وعيل مهدي يف الجنــاح باإلضافة 
لعــيل املال وخالــد عبدالرحمن يف 

االخرتاقات، ونجح هؤالء يف خلف 
فــرص هجوميــة كثرية وســجلوا 
يأخذون  التــي جعلتهم  األهداف 

أسبقية التقدم.
يف املقابــل توبيل، تحســن أداؤه 
بعد البداية غري الجيدة وخصوصاً 
بعدما تــم الزج بالحــارس جعفر 
عبدالنبي الذي ساعد زمالئه بصد 
الكــرات كحال حــارس أم الحصم 
أحمــد  وأخــذ  تيســري محســن، 
مــوىس عاتق التســجيل لتوبيل يف 
التصويب البعيد واالخرتاق وتنفيذ 
ركالت الجــزاء، مع نــدرة تحريك 
الدائــرة لوائل الشــهايب واألجنحة 

ملحمد املدوب.
الفريقان تعرضا للكثري من عقوبة 
االيقــاف لالعبيهــام وخصوصاً يف 
النص األخري ليتأثر معدل التسجيل 
من كالهام وينتهي الشوط لتوبيل 

.12/13
ويف الشــوط الثاين، مل يتغري الحال 
كثــرياً يف النصــف األول من حيث 
قــرب النتيجــة مع ضيــاع الكثري 
بســبب  الهجومية  الفــرص  مــن 
االســتعجال وغياب الرتكيز، إىل أن 
أخذ أم الحصم التقدم منذ الدقيقة 
18 عرب عيل املال وبعده أحمد عيل 
مستغًال النقص العددي يف توبيل، 
ليزيد أم الحصم غلة الفارق حتى 
3 أهداف 18/21 و19/22 مع آخر 
ثالث دقائــق ليتعرف العباه خالد 

عبدالرحمــن وعيل املــال لعقوبة 
االيقاف ليتمكن توبيل من تسجيل 
األهداف الواحدة تلو األخرى عرب 
الدفاع الضاغط والتسجيل الرسيع 

لينتهي اللقاء بالتعادل.

نتائج أخرى

يف املبــاراة الثانية، خــرج االتفاق 
بنتيجة التعادل مع األهيل ”حامل 
اللقــب“ (21/21)، ليحجز االتفاق 
مقعده رســمياً يف ســدايس الكبار 
بوصول رصيده إىل 18 نقطة، فيام 
األهــيل فأصبح رصيــده 21 نقطة. 
وقدم االتفاق عرضاً قوياً عىل مدار 
شوطي اللقاء برز منه حارسه عيل 
خميــس وجناحه الهداف حســني 
صالح باإلضافة ألكرب املرزوق، فيام 
األهيل ورغم تقدمه بالشوط األول 
12/15 وتقدمــه ايضاً حتى ما قبل 
اللقــاء ببضع دقائــق بالنتيجة، إال 
أنه مل يقدم املســتوى املنتظر منه 
رغــم وجود كافة أســامئه الدولية 

والخربة.
 وِيف اللقــاء األخــري، حقــق فريق 
النجمة عىل نظــريه باربار بنتيجة 
(25/27) بعدمــا انتهــى الشــوط 
وبذلــك   .13/13 بالتعــادل  االول 
اصبح رصيد النجمة 27 فيام باربار 
اصبح رصيده بخســارته االوىل 21 

نقطة.

ــــادالن  ــــع ــــت ي ــــم  ــــص ــــح ال وأم  ــــي  ــــل ــــوب ت
ــد ــي ـــار ال ـــب ـــًا لـــســـداســـي ك ـــع ـــالن م ـــأه ـــت ــدوي ــي ـــار ال ـــب ـــًا لـــســـداســـي ك ـــع ـــالن م ـــأه ـــت وي

االتفاق ينضم إليهما بتعادله مع ا�هلي

ــــار ــــارب ــــب ــــمــــة ا
ولـــــــــــى ب ــــهــــزي ـــق ال ـــح ـــل الـــنـــجـــمـــة ي

من لقاء توبلي وأم الحصم  (تصوير: عبدالرسول الحجيري)

من لقاء ا#هلي واالتفاق

أ
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قفــز داركليب اىل صــدارة دوري 
الطائــرة  للكــرة  األوىل  الدرجــة 
متساويا مع النجمة ب 21 نقطة 
بعدمــا فاز عــىل اتحــاد الريف 
بثالثة اشــواط نظيفة يف املواجهة 
التــي جمعتهام مســاء امس عىل 
صالــة االتحــاد البحرينــي للكرة 
الطائــرة مبدينة عيــىس الرياضية 
ضمن منافســات الجولــة الثامنة 

من القسم الثاين.
الثالثة  وانهى داركليب االشــواط 

بنتيجة 26/28، 18/25، 14/25.
واســتطاع داركليب ان يكرر فوزه 
عــىل اتحاد الريف للمــرة الثانية 
هذا املوسم بعدما تغلب عليه يف 
القسم األول بذات النتيجة (0/3)، 
حيث قــدم العنيــد اداء جامعيا 
منظــام يف ظــل تعــدد الخيارات 
الهجومية لدى الفريق واســتقرار 
الكرة األوىل وتنظيم حوائط الصد 
ليتمكن من تحقيــق ثالث نقاط 
قادته لصدارة الرتتيب مع النجمة، 

بينام ظل اتحاد الريف عىل نقاطه 
الخمس يف املركز السادس.

ويف املواجهة الثانية تخطى النرص 
عقبة النبيه صالح بثالثة اشــواط 
نظيفة لريفع رصيده اىل 14 نقطة 
يف املركــز الخامــس، بينام تجمد 
رصيد النبيه صالح عند نقطتني يف 

املركز السابع.
وانهــى النــرص اشــواط املبــاراة 

بســهولة 14/25، 15/25، 14/25، 
حيث سيطر االزرق عىل مجريات 
املبــاراة بفضــل توفــر الحلــول 

الهجومية لديه وقوة االرساالت.
ويعترب هــذا االنتصار هــو الثاين 
للنرص عىل حســاب النبيه صالح 
بعدما ســبق وان اطاح به بثالثة 
اشــواط مقابل شــوط يف القسم 

األول.

بــدأت منتخبات األثقــال الوطنية 
تدريباتهــا  والســيدات  الرجــال 
بعــد   2017 الريــايض  للموســم 
االجتامع الفني الــذي عقد يف مقر 
االتحاد البحرينــي لرفع األثقال بأم 
الحصــم مع الجهاز الفنــي للفرق، 
حيث متت مناقشة بطوالت املوسم 
وتطلعات مجلس  والدولية  املحلية 
اإلدارة برئاســة الشــيخ عبدالله بن 

راشد آل خليفة.
وســيقوم الجهــاز الفنــي يف الفرتة 
األداء  اختبــارات  املقبلــة  القليلــة 
الحــريك لالعبــني والالعبــات والتي 
تســهم بشــكل إيجــايب يف تطويــر 
مستوى الالعبني، حيث سيتم العمل 
عىل تصحيح املالحظات الفنية لهم.

كام وســتقام اختبارات الحد األقىص 
لرفعــات الخطــف والنــرت، وكذلك 
بعــض التامريــن األساســية مثــل 
وغريها  واألمامي  الخلفي  السكوات 
الختبــار العنــارص وتوزيعهــم عىل 

الفئات الوزنية والعمرية.

كــام ســيتم تخصيــص مســابقات 
مصغــرة لالعبــني الذيــن ينضوون 
تحت مظلة برنامج مملكة البحرين 
الرياضية بهدف  املواهب  الكتشاف 
املســابقات  أجواء  عــىل  تحفيزهم 

والبطوالت.
ويسعى الجهاز الفني بالتنسيق مع 
مجلس إدارة االتحاد البحريني لرفع 
األثقال لالرتقاء بلعبــة رفع األثقال 
أكــرث، وضــم املواهــب والخامات 
وصقل الالعبني والالعبات، والسعي 

لتحقيق املزيد من اإلنجازات املرشفة 
للملكــة يف املشــاركات املختلفة يف 

املحافل الرياضية الخارجية.
حيث كان لنجوم رياضة رفع األثقال 
مــن العبــني والعبــات تواجد قوي 
يف البطــوالت الخارجيــة مبختلــف 
مســتوياتها، وحققــوا العديــد من 
امللونــة،  وامليداليــات  اإلنجــازات 
ويســعى مجلــس اإلدارة لتحقيــق 
املزيــد منهــا يف هذا املوســم الذي 

ينظر إليه بكل إيجابية.

وسط عدد كبري من الالعبني 
املشاركني وأولياء أمورهم، وبحضور 

أعضاء مجلس اإلدارة واللجان 
املنظمة، أعلن رئيس نادي البحرين 
للتنس خميس محمد املقلة افتتاح 

النسخة الثانية والعرشين من بطولة 
BBK املفتوحة لناشئي التنس، 
متمنيٍّا لكل املشاركني التوفيق 

وتحقيق نتائج طيبة، وشكر بنك 

البحرين والكويت ممثًال يف الرئيس 
التنفيذي رياض ساتر عىل مواصلة 

دعم البطولة منذ انطالقها للمرة 
األوىل يف عام 1996 حتى اآلن، 

مؤكًدا أن مشاركة أكرث من 150 العًبا 
والعبة يعد مؤًرشا جيًدا عىل النجاح 
املضطرد الذي تحققه البطولة عاًما 

بعد آخر.
وينظم نادي البحرين للتنس النسخة 

الحالية من البطولة من 11 إىل 21 
فرباير الجاري، وتضم 7 مسابقات 

يف الفردي للناشئني سن 8 و 10 
مشرتك أوالد وبنات، و12 و14 و18 

سنة للناشئني، باإلضافة إىل مسابقتي 
الفردي لآلنسات 14 و18 سنة.

وفور إعالن افتتاح البطولة، انطلقت 
مباريات اليوم األول، وتقام اليوم 
12 مباراة يف تصفيات الفردي 12 

و 14 سنة للناشئني، ويف مسابقتي 
فردي اآلنسات 14 و18 سنة، أهمها 

لقاء املرشح األول الهندي سبارش 
بارما مع املرصي عاصم خالد ولقاء 

عبد الله ناس مع الياباين راكو 
تاكانو ولقاء محمد الشهايب مع 

اإليطايل لوسيانو بيالنيتو، وتقام كافة 
املباريات عىل مالعب نادي البحرين 

للتنس بالجفري.

استعداًدا للموسم الرياضي الجديدالنصر يهزم النبيه صالح بدوري الطائرة

داركليــــــــب يجتــــــــاز ”الريـــــــــف“ داركليــــــــب يجتــــــــاز ”الريـــــــــف“ 
ويتصــــــدر مع النجمــــةويتصــــــدر مع النجمــــة

منتخبـــــــــات رفــــــــع ا6ثقــــــــال منتخبـــــــــات رفــــــــع ا6ثقــــــــال 
تنتظـــم في التدريباتتنتظـــم في التدريبات

انطــــــــالق بطولـــــة BBK المفتوحـــــــــة للتنـــــــس 

أل أ
      أم الحصم           اتحاد رفع ا6ثقالالبالد سبورت

من تدريبات منتخبات رفع ا#ثقال

من لقاء النصر والنبيه صالح

من افتتاح البطولة



حقق فري��ق “الزياين ريس��نق” املركز 
األول يف البطول��ة العربي��ة ل�”ال��دراغ 
ري��س”، والت��ي اختتمت منافس��اتها 
يوم أم��س األول يف العاصمة القطرية 
)الدوح��ة(، وذلك تح��ت تنظيم نادي 

قطر لسباق السيارات.
وش��ارك يف البطولة أك��ر من 30 فريًقا 
ميثلون العديد من ال��دول العربية، يف 

حني جاء منهم 3 فرق بحرينية.
واستطاع فريق “الزياين ريسنق” البقاء 
عىل منص��ة التتويج للع��ام الثاين عىل 
التوايل، إذ س��بق ل��ه التتويج بالبطولة 

العام املايض.
ولعب��ت البطولة عىل مدار 3 أس��ابيع، 

وبواقع 3 جوالت.
وحل فريق “الزياين ريس��نق” يف املركز 
األول خ��ال الجولت��ني األوىل والثانية، 

قبل أن يحت��ل املرتبة الثالثة يف الجولة 
الثالثة، يف حني توج عىل أساس مجموع 
النقاط التي حصل عليها خال الجوالت 
الث��اث؛ ليحافظ بذلك عىل لقبه للمرة 

الثانية.
وس��جل الفريق أرسع توقي��ت بواقع 
4.51 ث��وان، وذلك تح��ت رسعة 162 

ميل يف الساعة.
وتك��ون الفريق من الس��ائق يوس��ف 
الزي��اين، باإلضاف��ة إىل حم��د الزياين، 
محمد بهلول، محمد بشري، عبدالعزيز 
الزياين، أحمد الزياين، س��عود الهاجري 

وإبراهيم الكواري.
وتّوج رئيس نادي قطر للس��يارات فهد 
به��زاد فريق “الزياين ريس��نق” باملركز 

األول.
وق��ال عضو الفريق محم��د بهلول إن 

التتويج بلقب البطولة يأيت مثرة للجهود 

الت��ي بذلها س��ائق وأعض��اء الفريق؛ 

للحف��اظ عىل اللقب للمرة الثانية عىل 

التوايل.
وذكر ل�”الباد سبورت” أن منافسة أكر 
من 20 فريًقا مل يكن أمرًا س��هًا، مشريًا 
إىل عزمي��ة الفري��ق الكب��رية لتحقيق 

أفضل النتائج يف الجوالت الثاث، مبيًنا 
أن الفريق واجه بعض املش��اكل الفنية 
خ��ال الجولة الثالثة الت��ي احتل فيها 
الفريق يف املرك��ز الثالث، لكن نتيجته 

يف الجولت��ني األوىل والثانية مكنته من 
الصعود ملنصة التتويج بفضل مجموع 

النقاط.
وأوض��ح أن مش��اركة الفري��ق للع��ام 
الثاين عىل التوايل جاءت عىل حس��ابهم 
الخ��اص دون وج��ود أي دعم، مش��ريًا 
إىل أن متثيله��م يف البطولة العربية هو 

متثيل ململكة البحرين قبل أي أمر.
ومتن��ى أن يحصل الفري��ق عىل الدعم 
ال��ازم من قبل املس��ؤولني الرياضيني، 
خصوًصا أن الفري��ق أثبت قدرته عىل 

املنافسة وتحقيق املراكز األوىل.
وقال إن الفريق له مش��اركات محلية 
وخارجي��ة متعددة، مبيًن��ا أن الكويت 
قد تحتض��ن يف العام املقبل مس��ابقة 
مش��ابهة، وأن خي��ار املش��اركة في��ه 

سيكون مطروًحا بقوة.

حق��ق الع��ب منتخبنا الوطن��ي لكرة 
الطاولة راش��د س��ند امليدالية الذهبية 
للبحري��ن يف بطول��ة غرب آس��يا لكرة 
الطاول��ة املقام��ة يف مدين��ة العقب��ة 
األردنية ويسدل الستار عىل منافساتها 

اليوم اإلثنني.
وارتف��ع حصاد منتخب��ات الطاولة إىل 
3 ميدالي��ات، ذهبية واحدة إضافة إىل 

ميداليتني برونزيتني للرجال واألشبال.
الطاول��ة  ك��رة  إنج��ازات  وتواصل��ت 
البحريني��ة، إذ كان منتخب الناش��ئني 
حقق امليدالية الذهبية للمرة األوىل يف 
تاريخه يف البطولة العربية التي أقيمت 
يف تونس العام املايض، ليضيف راش��د 
س��ند إنجازًا جديًدا للطاولة البحرينية 

بحصوله عىل ذهبية غرب آسيا.
واستطاع راشد س��ند تحقيق امليدالية 
الذهبي��ة يف منافس��ات الف��ردي بعد 
أن تأل��ق وب��رز بش��كل الف��ت طوال 

مبارياته حتى الوصول للمباراة النهائية 
الت��ي أبدع فيه��ا وتفن��ن وتفوق عىل 
عبدالعزيز العباد بثاثة أشواط مقابل 

شوط.
ومتكن راش��د س��ند م��ن الف��وز عىل 
عبدالعزي��ز بوش��ليبي يف الدور نصف 
النهايئ، ويف املب��اراة النهائية متكن من 
الفوز عىل عبدالعزيز العباد )3/1( بعد 
مباراة مثرية ش��هدت تألًقا كبريًا لاعبنا 

البطل راشد سند.
ورف��ع علم مملك��ة البحري��ن الغالية 
داخ��ل صال��ة البطولة وتقل��د الاعب 
الفذ راشد سند امليدالية الذهبية وكأس 
الفردي بكل جدارة واستحقاق، وكانت 
أجم��ل اللحظ��ات التي عاش��تها بعثة 
منتخبنا الوطني برئاس��ة الس��يدجعفر 
ه��ادي والاعب��ني رؤية عل��م مملكة 

البحرين عالًيا.
وت��وج منتخ��ب الرج��ال ي��وم أمس 

بامليدالية الربونزية.
م��ن جانب��ه، تأل��ق العبن��ا الوطن��ي 
س��يدمرتىض حس��ني يف ال��دور نصف 
النهايئ عىل مس��توى الناش��ئني، ومتكن 
من الفوز عىل الاعب الس��عودي تريك 

)3/2( ليتأهل إىل املباراة النهائية.
وكان منتخب��ا الرجال واألش��بال حققا 

ميداليتني برونزيتني.
وتتك��ون منتخبات الرجال والناش��ئني 
واألش��بال من: راش��د س��ند ويوسف 
حس��ني  وس��يدمرتىض  البوفاس��ة 
وس��يدعيل محم��ود وس��لامن محمد 
عيل وعيل عباس والسيدحس��ني حسن 

ومحمد هاشم.

سند: دعم االتحاد وراء اإلنجاز

أعرب راش��د س��ند عن بالغ سعادته 
بتحقي��ق امليدالي��ة الذهبية ململكة 
البحري��ن، مؤكًدا أن دع��م ومتابعة 
الش��يخة حياة بن��ت عبدالعزيز آل 
خليفة رئيسة االتحاد وأعضاء مجلس 

م��ا  وراء  الوالدي��ن  ودع��اء  االدارة 
تحقق، مش��ريًا إىل أن الوقفة الكبرية 
والتش��جيع أمث��ر عن تحقي��ق هذا 

اإلنجاز.
وأوضح سند أن املنافسة كانت قوية 
طوال املباري��ات خصوًصا يف املباراة 
النهائي��ة أم��ام الاع��ب عبدالعزيز 
العب��اد، مبيًنا أنه ع��ّول عىل العزمية 
واإلرصار ط��وال مباريات��ه إضافة إىل 

تشجيع زمائه الاعبني.
وق��ّدم راش��د س��ند جزيل الش��كر 
والتقدير التح��اد الطاولة عىل دعمه 
املس��تمر للمنتخب والس��عي لتوفري 
أفض��ل الخدم��ات لاعب��ني لتقديم 
أفض��ل املس��تويات، مش��ريًا إىل أنه 
س��يبذل قص��ارى جه��ده يف الف��رة 
املقبلة ملواصلة حصد اإلنجازات التي 
تجعل علم مملك��ة البحرين يرفرف 

عالًيا.

“الزيان��ي ريس��نق” بط��ًا ل�”عربية ال��دراغ ريس”

س��ند يهدي البحرين ميدالية ذهبية في غرب آس��يا

للعام الثاني على التوالي

في إنجاز جديد للطاولة 

أحمد مهدي

الرفاع        اتحاد الطاولة

حافظ ن��ادي الرفاع ع��ىل لقب بطولة 
اخراق الضاحية لفئة العموم ملس��افة 
8 كيلوم��رات بعدما حص��د 12 نقطة 
يف املجم��وع الع��ام يف الس��باق الذي 
أقي��م أمس األول عىل اس��تاد البحرين 
الوطني بتنظي��م من االتحاد البحريني 
أللعاب القوى، لينجح عداؤو الرفاع يف 
املحافظة ع��ىل لقبهم الذي أحرزوه يف 

املوسم املايض بكل جدارة.
وش��هد الس��باق حضور نائ��ب رئيس 
االتحاد محم��د عبداللطيف بن جال 
وعدد من أعضاء مجلس إدارة االتحاد، 
حيث أطل��ق بن جال ش��ارة انطاقة 
العم��وم والناش��ئني بحض��ور  س��باق 
جامهريي جيد العدد من قبل مشجعي 
وأنصار األندية املشاركة وعشاق رياضة 

ألعاب القوى.
وتص��در الرف��اع الرتيب الع��ام ب� 12 
نقطة، يليه البس��يتني ثانًي��ا 30 نقطة، 
الحال��ة ثالثا 57 نقطة، الش��باب رابعا 
70 نقطة، أم الحصم خامًسا 70 نقطة، 

األهيل سادسا 115 نقطة.
وعىل مس��توى الرتي��ب الفردي متكن 
ع��داء الرف��اع املحجوب ال��دازي من 
تحقي��ق املرك��ز األول بعدم��ا أنه��ى 
مس��افة الس��باق، يليه زميله الرفاعي 
أبابكر عبده إسامعيل ثانًيا، ثم زميلهام 
الرفاعي كذلك عبداللطيف آبه حس��ني 
ثالًث��ا وع��داء البس��يتني مع��ايل ت��اور 
رابًعا، وزميله البس��يتيني أحمد جاويد 

إسامعيل خامًسا، وجاء الرفاعي محمد 
أمني سادًسا، وجاء زميله الرفاعي ضياء 
الدين سابًعا وجاء عداء الحالة عاطف 
عوض ثامًنا، بينام حقق عداء أم الحصم 
عبدالله الس��يد عطية املركز التاس��ع، 
وعداء البسيتني عباس إسامعيل عارًشا.

ويف سباق الناشئني ملسافة 4 كيلومرات 
اس��تطاع البس��يتني أن يجرد الرفاع من 
لقبه ويح��رز املرك��ز األول يف الرتيب 
الع��ام بكل ج��دارة بحصول��ه عىل 21 
نقط��ة، وحقق الرفاع املرك��ز الثاين 28 
نقط��ة، وأم الحص��م ثالًث��ا 39 نقطة، 
والبديع رابًعا 84 نقطة، والحالة خامًسا 
89 نقطة، والش��باب سادًسا 99 نقطة، 
واألهيل س��ابًعا 116 نقط��ة، والنجمة 

ثامًنا 161 نقطة.
وعىل مس��توى الرتي��ب الفردي حقق 
عداء البس��يتني حس��ن محمد حس��ن 

املركز األول، وزميله البسيتيني السامين 
ع��يل محمد ثانًي��ا وزميله البس��يتيني 
كذلك عبدالرحمن مبارك ثالًثا، والرفاعي 
هايل ج��امل، وع��داء البديع س��امي 
محمد رساج خامًسا، وعداء أم الحصم 
داني��ال أزهر ج��امل سادًس��ا، وعداء 
الرف��اع عبدالرحم��ن عبدالله س��ابًعا، 
وزميله الرفاع��ي عبدالرحمن محمود، 
وزميله الرفاعي كذلك عيل نزال تاسًعا، 
وع��داء أم الحص��م إبراهي��م عبدالله 
عارًشا. وشارك يف سباق فئة العموم 38 
عداًء بينام شارك يف سباق فئة الناشئني 
47 عداًء، وبعد نهاية السباق قام نائب 
رئيس االتحاد البحريني أللعاب القوى 
بإهداء كأس بطول��ة العموم إىل نادي 
الرفاع، وكأس بطولة الناشئني إىل نادي 
البسيتني وتتويج أصحاب املراكز الثاثة 

األوىل يف الرتيب الفردي بالسباقني.

أكد رئيس اتحاد البحرين للدفاع 
ع��ن النف��س أحم��د عبدالعزيز 
الخي��اط أن االتح��اد حريص عىل 
تهيئ��ة األج��واء املثالي��ة لكاف��ة 
املنتخب��ات الوطني��ة يف ألع��اب 
الدف��اع ع��ن النف��س والح��رص 
عىل توف��ري كامل الدعم، مش��ريًا 
وف��ق  يس��ري  االتح��اد  أن  إىل 
لتطوي��ر  واضح��ة  اس��راتيجية 
املنتخب��ات والحرص ع��ىل متثيل 
مملك��ة البحرين بأفض��ل صورة 
الخارجية، مشيًدا  املش��اركات  يف 
بالجه��ود الكب��رية الت��ي تبذله��ا 
األجهزة الفنية واإلدارية وحرصها 
عىل الس��ري بخط��ى ثابت��ة نحو 
الت��ي وضعها  األه��داف  تحقيق 

مجلس اإلدارة.
ج��اء ذلك، خ��ال الزي��ارة التي 
ق��ام بها أحمد الخي��اط لصالة أم 
نائب  للتايكون��دو برفقة  الحصم 
الرئيس عم��ر عبدالعزيز بوكامل 
وأم��ني الرس العام خالد الحس��ن 
الفني  بالجهازي��ن  فيه��ا  والتقى 
التايكون��دو  واإلداري ملنتخب��ات 
املنتخب��ات  والعب��ات  والعب��ي 

الوطنية للتايكوندو.
واس��تعرض الخياط مع املستشار 
ملنتخب��ات  الفن��ي  واملدي��ر 
التايكون��دو توفيق نويرص الخطة 
الكاملة التي تسري عليها املنتخبات 

قبل املش��اركة يف االس��تحقاقات 
القادمة.

وأكد الخياط أن لعبة التايكوندو 
شهدت طفرة نوعية يف السنوات 
املاضية بفضل التكاتف والتعاون 
من الجمي��ع وحرصهم عىل خلق 
للمنتخب��ات  املثالي��ة  األج��واء 
خصوًص��ا م��ن أعض��اء مجل��س 
اإلدارة ال��ذي يحرصون عىل توفري 
كامل الدع��م وف��ق الرؤية التي 
وضعها مجلس اإلدارة، موضًحا أن 
تعترب خري  التايكون��دو  منتخبات 
س��فراء ململك��ة البحرين يف كافة 
املشاركات بعد أن حققت العديد 

من االنجازات يف الفرة املاضية.
من جانبه، أكد املستش��ار واملدير 
التايكون��دو  ملنتخب��ات  الفن��ي 

توفي��ق نوي��رص أن زي��ارة أحمد 
الخي��اط وعم��ر بوك��امل وخالد 
كب��ريًا  دافًع��ا  تعط��ي  الحس��ن 
لاعبني والاعب��ات لتقديم أفضل 
املس��تويات خال الفرة القادمة، 
مؤك��ًدا أن الجه��از الفني حريص 
عىل السري بخطى ثابتة نحو تطور 

اللعبة.
ومّثن نويرص الدع��م الكبري الذي 
تحظ��ى ب��ه لعب��ة التايكوندو يف 
مملكة البحرين م��ن قبل رئيس 
اتح��اد  إدارة  مجل��س  وأعض��اء 
النفس،  للدف��اع ع��ن  البحري��ن 
مؤك��ًدا أن املنتخب��ات الوطني��ة 
للتايكوندو ستس��عى عىل الدوام 
يف  النتائ��ج  أفض��ل  لتحقي��ق 

املشاركات الخارجية القادمة.

خالل زيارته لمنتخبات التايكوندو.. الخياط: البسيتين خطف بطولة الناشئين

التايكوندو شهد طفرة نوعية في الفترة الماضيةالرفاع يحافظ على لقب اختراق الضاحية
الرفاع          اتحاد البحرين للدفاع عن النفسالرفاع          االتحاد البحريني أللعاب القوى

تتويج الرفاع بكأس بطولة العموم
الخياط خالل زيارته لمنتخبات التايكوندو

جانب من التتويج
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اخُتتمت أعامل الجمعية العمومية 
للمنظم��ة العاملية للخي��ل العربية 
األصيل��ة، التي اس��تضافتها مملكة 
البحري��ن وانطلقت يف الخامس من 
ش��هر فرباي��ر الجاري تح��ت رعاية 
ملكية س��امية من لدن عاهل البالد 
صاح��ب الجالل��ة املل��ك حمد بن 

عيىس آل خليفة.
كام حظي الح��دث بدعم واهتامم 
مبارش من قبل نجل سمو ويل العهد 
نائ��ب رئي��س الهيئة العلي��ا لنادي 
راش��د للفروسية وس��باقات القدرة 
رئيس الجنة العليا املنظمة للمؤمتر 
س��مو الش��يخ عيىس بن سلامن آل 
خليف��ة، ومبش��اركة 41 دول��ة من 
مختل��ف دول الع��امل، حي��ث أقيم 
املؤمت��ر يف املنامة للم��رة الثانية يف 

تاريخ املنظمة الدولية.
وش��هدت أيام انعقاد املؤمتر الكثري 
من االجتامعات التنس��يقية س��واء 
أو  للمنظم��ة  التنفيذي��ة  للجن��ة 
الرس��مية  الجياد  تس��جيل  مكاتب 
يف دول األعض��اء إضاف��ة إىل عرض 
مكث��ف للتقارير الرس��مية املقدمة 
من ممث��ي الوفود املش��اركة، وتم 
أثناء املؤمتر االستامع إىل املقرتحات 

املقدم��ة م��ن بع��ض ال��دول التي 
تهدف إىل حامية ونق��اء دم الخيل 
العربي��ة األصيل��ة وتضاف��ر جهود 
األرسة الدولية يف تعزيز قيم النبيلة 

 .”WAHO“ �ل
وأعلن رئيس املنظمة العاملية للخيل 
العربي��ة األصيلة بيرت بون��د البيان 
الختام��ي للمؤمت��ر، وب��دأ بتقديم 
أس��مى عب��ارات الش��كر والتقدير 
اس��تضافة ه��ذه  للبحري��ن ع��ى 
النس��خة، ومثن عالياً الرعاية امللكية 
بالدور  للحدث، مش��يداً  الس��امية 
الرائ��د والكبري لجالل��ة امللك، عى 
تفضل جاللته بشمول املؤمتر تحت 
رعايته الكرمية، مؤكداً أن هذا األمر 
كان له بالغ األثر يف النجاح املشهود 

الجتامعات الجمعية العمومية. 
ك��ام أش��اد بوند باهت��امم صاحب 
الس��مو املل��ي ويل العه��د، ع��ى 
املؤمتر،  وقائ��ع  وافتتاحه  حض��وره 
مؤك��داً أيضاً دور س��موه الكبري يف 
االهت��امم بالخيل العربي��ة األصيلة 
الناب��ع من األصال��ة البحرينية عى 
م��دار التاري��خ يف ه��ذا الجان��ب، 
وأعرب ع��ن فخره واعت��زاز الكبري 
باهت��امم س��موه ودعم��ه ملس��رية 

املنظم��ة العاملي��ة للخي��ل العربية 
األصيلة. 

وقال بوند يف حديثه أمام الجمعية 
العمومي��ة “ نفخر الي��وم أن تقام 
يف  املؤمت��ر  م��ن  النس��خة  ه��ذه 
العاصمة البحريني��ة املنامة، ونعتز 

كث��رياً بالرعاي��ة الرس��مية امللكي��ة 
للمؤمتر، ونؤكد أن هذا مل يكن لوال 
االهتامم واملتابعة املبارشة من سمو 
الشيخ عيىس بن سلامن آل خليفة، 
وبفضل ذل��ك نجحت WAHO يف 
هذه النسخة من املؤمتر الذي تعول 

عليه املنظمة كثرياً يف حامية مسرية 
الخيل العربية األصيلة حول العامل”.
الي��وم  “نختت��م  بون��د  وأض��اف 
العمومي��ة  الجمعي��ة  اجتامع��ات 
األي��ام  م��دار  فع��ى  للمنظم��ة، 
املاضي��ة قضين��ا وقت��اً جمي��اًل يف 

البحري��ن، وس��ط حفاوة  مملك��ة 
اس��تقبال وكرم ضيافة كبري من قبل 
اللجن��ة املنظم��ة العلي��ا للمؤمتر، 
واملرشفني  العاملة  اللج��ان  وجميع 
واملتطوعني الذين س��اهموا بشكل 
فعال يف تحقيق النجاح املنشود، إذ 
كان مؤمت��ر املنامة 2017 من أنجح 
الفعاليات الدولية التي ترشف عى 

 .WAHO �تنظيمها ال
وأش��ار بوند إىل مخرج��ات املؤمتر، 
الت��ي كان أبرزها قبول طلب الصني 
وكوبا االنضامم إىل املنظمة، ودراسة 
الطلبات األخ��رى املقدمة من دول 
أخ��رى ع��دة، مؤك��داً أن املنظمة 
العاملية للخيل العربية األصيلة تفتح 
ذراعيها للجهود كافة التي تصب يف 
خانة الحفاظ عى املكتسبات التي 
تحقق��ت، ك��ام بني أهمي��ة توحيد 
تلك الجه��ود يف البوتقة الرس��مية 
للمنظم��ة والعم��ل وف��ق القوانني 
واألعراف الرس��مية التي تنص عليها 
الالئحة األساس��ية للمنظمة، معترباً 
أن ه��ذه األم��ور م��ن األخالقيات 
املميزة التي تع��رب عن واقع العمل 
ة للخيل العربية  يف املظلة الرئيس��يّ

األصيلة.

بالرعاي���������ة يش��ي���������د   ”WAHO“ رئي�������س 
ل���ل���م���ؤت���م���ر ال����س����ام����ي����ة  ال���م���ل���ك���ي���ة   

في البيان الختامي.. 

تعزيز القيم النبيلة للمنظمة... وأستراليا تستضيف 2019
تكثيف الجهود لرفع معـدل اإلنتـاج العالمـي السنــوي للخيــل 

بوند يعلن البيان الختامي 

تغطية           اللجنة اإلعالمية
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ويف إطار فعاليات مؤمتر املنظمة 
العاملية للخيل العربية األصيلة، 
أقيم يف االسطبالت امللكية حفل 

استعراض كبري للجياد العربية 
البحرينية بحضور نائب رئيس اللجنة 
املنظمة العليا للمؤمتر رئيس االتحاد 
امللي البحريني للفروسية وسباقات 
القدرة سمو الشيخ فيصل بن راشد 
آل خليفة، ورئيس املنظمة العاملية 

للخيل العربية األصيلة بيرت بوند، 
وعدد من أعضاء اللجنة التنفيذية 

وممثي الوفود املشاركة من مختلف 
دول العامل. وجدد سمو الشيخ فيصل 

بن راشد آل خليفة ترحيبه بجميع 
الوفود املشاركة يف املؤمتر ببلدهم 
الثاين مملكة البحرين، متمنياً لهم 

طيب اإلقامة، مشيداَ يف الوقت 
ذاته بجهود جميع أعضاء الجمعية 

العمومية للمنظمة الدولية، ومؤكداً 
حرص مملكة البحرين عى ترجمة 

رؤى القيادة الرشيدة بتحقيق النجاح 
املنشود للحدث. 

كام نقل سمو الشيخ فيصل بن راشد 

آل خليفة ملمثي الدول املشاركة، 
تحيات نجل سمو ويل العهد سمو 

الشيخ عيىس بن سلامن آل خليفة، 
مؤكداً اهتامم ودعم سموه للجهود 

التي تبذلها WAHO يف سبيل 
ازدهار وتطوير مسرية الخيل العربية 

األصيلة. 

وجرى بالفعالية استعراض الكثري 
من الجياد العربية التي تضمها 

االسطبالت امللكية التي القت 
استحسان الوفود املشاركة، كام تم 
استعراض األنساب األصلية للجياد 

وأهم إنجازاتها التي وأرقام عضويتها 
يف مكاتب تسجيل الجياد الرسمية، 

إضافة إىل أهم املواصفات التي 
تتمتع بها، حيث تضم االسطبالت 

امللكية أبرز أنواع الجياد األصلية التي 
تحظى بشهرة عاملية واسعة حسب 

االعرتاف الرسمي من قبل املتخصصني 
العامليني وخرباء الخيل العربية 
 .WAHO األصيلة يف منظمة

وأقامت اللجنة املنظمة حفل استعراض 
للخيول العربية األصلية مساء أمس 

األولفي فندق الريتز كارلتون عى رشف 
ممثي الوفود املشاركة من 41 دولة.
وجرى عى هامش الحفل استعراض 
موسيقي تضمن بعض األغاين الرتاثية 

البحرينية، مثل “العرض البحري”، وبعض 
التقاليد البحرينية األصيلة يف هذا الجانب، 

كام جرى استعراض للخيول العربية 
البحرينية التي متثل القيمة الحقيقية التي 
تجسدها الخيل يف تاريخ الرتاث البحريني 

األصيل. 
كام ألقى ممثل الوفد الصيني املشارك 

يف املؤمتر كلمة أشاد فيها بكرم الضيافة 

البحرينية، معرباً عن فخر واعتزاز جمهورية 
الصني الشعبية بالجهود التي تبذلها 

املنظمة العاملية لالعتناء بالخيل العربية 

األصيلة حول العامل، ومشيداً بقرار الجمعية 
العمومية الذي تم عى إثره قبول الطلب 

الصيني للدخول يف عضوية املنظمة. 

وتسلم الوفد األسرتايل 

ملف تنظيم النسخة 

املقبلة من املؤمتر العاملي 

للخيل العربية األصيلة 

بعد قرار الجمعية 

العمومية أن تحتضنه 

اسرتاليا، إذ قام املنسق 

العام ورئيس االسطبالت 

امللكية خالد أحمد بتسليم 

علم WAHO إىل رئيس 

املنظمة بيرت بوند، الذي 

أعطاه بدوره إىل رئيس وفد 

اسرتاليا.

استعراض جياد االسطبالت الملكية

أستراليا تتسلم ملف 2019الت������������راث البحرين�������ي

استعراض جياد االسطبالت الملكية

قبول استقالة أنجولد 
كام أعلن بيرت بوند استقالة 

عضو اللجنة التنفيذية 
للمنظمة الربيطاين ديفيد 

أنجولد بعد سنوات طويلة من 
العطاء امتدت ألكرث من 16 
عاماً، ساهم فيها مع زمالئه 
يف اللجنة التنفيذية بإرساء 

القواعد األساسية التي حققت 
معها املنظمة قفزة نوعية كبرية 
سواء من العمل االداري واملايل 

وتنظيم العالقة بني الدول 
األعضاء، مقدماً شكره الوافر 
ألنجولد عى ميرسته الزاهرة 

والعطرة يف املنظمة. 
وتم تعيني كارلوينسكسيس 
بدياًل ألنجولد، إذ تعترب من 

األعضاء املميزين الذين لهم 
باع طويل يف عامل الخيل 

العربية األصيلة، وأعرب أعضاء 
الجمعية العمومية عن ثقتهم 

التامة بأن تتواصل مسرية 
النجاح للجنة التنفيذية عرب 
تكامل األدوار بني األعضاء 

كافة، واستمرار العطاء املميز 
من قبل اللجنة. 

زيادة اإلنتاج 
من جهته، كشف القطري 

سامي البوعينني عضو اللجنة 
التنفيذية عن أن من أبرز 

قرارات املؤمتر كانت ترمي 
لتكثيف الجهود؛ من أجل 

زيادة اإلنتاج العاملي من الخيل 
العربية األصيلة، إذ تقدر األرقام 

الرسمية بإنتاج ما يقارب ال� 
40 ألف رأس من الخيل سنوياً 

حول العامل، وهي حسب 
تقديرات سجالت األنساب 

الرسمية التي تنضوي تحت 
عضوية املنظمة. 

وأشار البوعينني إىل أن اآلمال 
معلقة اآلن عى هذا التوجه 
بعد دخول دول جديدة يف 

عضوية املنظمة مثل جمهورية 
الصني الشعبية، إضافة إىل 

التطور الكبري الذي طرأ عى 
عمل مكاتب السجالت الرسمية 

لألنساب، وإدخال التقنيات 
الحديثة التي تضمن الوصول 

إىل مراحل متقدمة من نقاء دم 
الخيل العربية األصيلة وحاميتها 

من التالعب الجيني. 

تسليم علم “WAHO” إلى رئيس منظمة الخيل العربية

استعراض باألغاني التراثية البحرينية



)وكاالت(: أق��ّر املدي��ر الفن��ي لريال 
مدريد، الفرنيس زي��ن الدين زيدان، 
أن فريق��ه عاىن أم��ام متذيل الرتتيب 
أوساس��ونا عىل ملعب “إل س��ادار”، 
ولكن��ه أع��رب يف الوق��ت ذات��ه عن 
 )1-3( بنتيج��ة  بالف��وز  “س��عادته” 
وتحم��ل “ضغط” اس��تعادة الصدارة 
التي اقتنصها برش��لونة لبضع ساعات 
بفوزه الكاسح عىل أالفيس بسداسية 
نظيف��ة. وأك��د زيدان خ��ال املؤمتر 
الصحف��ي بعد اللقاء “كنت أتوقع أن 
نعاين وه��و ما حدث. كن��ا ندرك أن 
أوساسونا فريق صعب املراس، ولكننا 
متكن��ا يف النهاي��ة من حص��د الثاث 

نقاط، ونحن سعداء بهذا األمر”.
أن  إىل  الفرن��يس  امل��درب  وأش��ار 
ضغ��ط الصدارة س��يازمهم يف جميع 
املباريات، موضحا يف الوقت ذاته أنه 
ال يع��رف إذا ما كان الفريق دفع مثن 
الغياب عن املباريات خال األس��بوع 
املايض بعد تأجيل مباراتهم أمام سيلتا 
فيجو بس��بب س��وء األح��ول الجوية 
مبدينة فيجو. وقال يف هذا الصدد “ال 
أع��رف. لقد تأثرنا بالغي��اب 15 يوما 
ع��ن اللعب. اآلن س��نعود للعب كل 
3 أيام. س��نفكر يف الراح��ة جيدا ويف 
مباراة األربعاء )أم��ام نابويل اإليطايل 

يف دوري األبطال(”.
كام أك��د بأنه “ال يوج��د فارق كبري” 
بني متصدر ومتذيل الرتتيب، وتطرق 
إىل إصابة الربازي��ي دانيلو الذي نقل 
إلحدى مستش��فيات مدينة بامبلونا، 
موضحا أنه��ا عبارة ع��ن “كدمة” يف 
الكاحل، ولكن عليهم االنتظار لنتيجة 

الفحوصات الطبية.
كام أعرب عن حزن��ه لإلصابة البالغة 
الت��ي تعرض له��ا العب أوساس��ونا، 
تان��و بون��ني، بكرس يف قصبة الس��اق 
وش��ظية القدم اليمنى: “نأسف لهذا 
األم��ر بالتأكي��د”. يذك��ر أن الفريق 
املليك اس��تعاد به��ذا االنتصار صدارة 

الليج��ا رسيعا بعد أن اقتنصها الغريم 
التقليدي برش��لونة )48 نقطة( لبضع 

ساعات إثر فوزه الكاسح عىل مضيفه 
أالفيس بسداس��ية نظيفة، بعدما رفع 

رصيده ل�49 نقطة، مع تبقي مباراتني 
مؤجلتني له أمام فالنسيا وسيلتا فيجو. 

)وكاالت(: أشاد األملاين يورجن كلوب، 
م��درب ليفربول، ب��أداء فريقه، أمام 
توتنه��ام، يف قم��ة الجول��ة 25 م��ن 
الربمييريلي��ج، بعد أن حق��ق فريقه، 
الف��وز بهدف��ني نظيف��ني، س��جلهام 

السنغايل ساديو ماين.
واخت��ص كل��وب، العب��ه الربازي��ي 
فريمينيو، باإلش��ادة، قائ��ًا: “إنه قدم 
أداًء ال يصدق”، رغم عدم تس��جيله 

أي أهداف يف املباراة.
وقال كل��وب، يف ترصيح��ات نقلتها 
الربيطانية،  إكسربس”  “ديي  صحيفة 
عق��ب املب��اراة: “األمر ي��دور حول 
الطريقة التي لعبنا بها أمام توتنهام. 

لقد أظهرنا ردة فعل مثالية”.
وأض��اف: “كان أداؤنا الهجومي، رائع 
يف الش��وط األول، ويف الشوط الثاين، 
كان األداء الدفاعي مميزًا. كان ميكننا 
أن نس��جل املزيد من األهداف. كان 
لدينا بعض العروض الفردية املميزة”.
وواص��ل: “ع��ىل املس��توى الب��دين، 
كان هناك مس��توى مميزًا من بعض 
الاعبني مثل هيندرسون، وفاينالدوم، 

وفريمينيو”.
بالاعب  واختت��م حديث��ه، مش��يًدا 

الربازيي فريمينيو، وقال: “يا إلهي. ال 
أعتق��د أنني رأيت أداء مهاجم بدون 

تهديف، أفضل من هذا األداء”.
من جهته، اتهم ماوريس��يو بوكيتينو، 
م��درب توتنه��ام هوتس��بري، العبيه 
باإلخف��اق يف التعام��ل، م��ع ضغط 
املنافسة عىل لقب الدوري اإلنجليزي.
كان الفريق اللندين، محظوًظا بتلقي 
هدف��ني فقط يف الش��وط األول، عىل 
إستاد أنفيلد، لتنتهي مسريته الخالية 

من الهزائم يف 9 مباريات بالدوري.
الطريق��ة الت��ي من��ي به��ا توتنهام 

بالخسارة الثالثة هذا املوسم، هي ما 
أثارت قلق املدرب، إذ بدا أن صاحب 

املركز الثاين، تأثر بالضغوط.
وكان ميكن لتوتنه��ام تقليص الفارق 
إىل 6 نق��اط م��ع تش��يليس، لك��ن 
الخس��ارة دفع��ت بوكيتين��و لإلقرار 

بصعوبة املنافسة عىل اللقب.
وقال بوكيتين��و، الذي أنه��ى فريقه 
املوسم املايض، يف املركز الثاين: “كانوا 
أفض��ل من��ا، وحققوا فوزًا مس��تحًقا 
متاًما. بدأنا املباراة بشكل يسء جًدا”.
وأض��اف “إنه أمر يصع��ب فهمه. أنا 

محبط للغاية من مس��توانا بالشوط 
وصلن��ا  الث��اين  الش��وط  يف  األول. 
ملس��توانا.. لكن الوق��ت كان متأخرًا 
جًدا. كان أداء الفريق بأكمله سيًئا”.

وتابع: “إذا أظهرت مثل مباراة اليوم، 
أن��ك ال تس��تطيع التعامل مع ضغط 
اللعب للفوز بالدوري.. حينها ستكون 
املنافسة عىل لقب الدوري صعبة. يف 
أول 45 دقيقة رأينا فريقا غري مستعد 

للقتال عىل لقب الدوري”.
وم��ع وجود أس��بوعني قب��ل املباراة 
التالية بالدوري ضد س��توك سيتي يف 
لندن، قال بوكيتين��و إن الوقت حان 
للعودة للمنافس��ة عىل إنهاء املوسم 

يف املربع الذهبي.
وقال امل��درب االرجنتين��ي: “العودة 
للواق��ع مهمة يف بعض األحيان. نحن 

بحاجة للعثور عىل طريقة للتغيري”.
وبق��ي توتنه��ام، الذي س��دد مرتني 
فقط عىل املرمى يف مباراة الس��بت، 
ثانًيا ب�50 نقطة بالتساوي مع أرسنال 
غرميه يف شامل لندن، متقدًما بنقطة 
واح��دة ع��ىل ليفربول، ومانشس��رت 
س��يتي، وبنقطت��ني ع��ىل مانشس��رت 

يونايتد.
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زيدان يخشى ضغط الصدارة 

العــــــــــودة ألرض الواقــــــــع 

مـــــــــــأزق برشلونـــــــــــة
)وكاالت(: قالت تقارير صحفية 

إسبانية، إن نادي برشلونة يسعى 

إليجاد حل فيام يتعلق بتدعيم مركز 

الظهري األمين، عقب إصابة العبه 

أليكس فيدال وغيابه حتى نهاية 

املوسم. وتعرض فيدال لإلصابة بخلع 

يف الكاحل خال مباراة برشلونة 

وديبورتيفو أالفيس بالليجا، والتي 

انتهت بفوز كاسح للنادي الكتالوين 

بستة أهداف نظيفة، بعد كرة مشرتكة 

مع ثيو هرينانديز، ليخرج محموالً من 

امللعب.

ووفًقا ملا نرشته صحيفة “سبورت” 

الكتالونية، فإن برشلونة يف إمكانه 

التعاقد مع أي العب لتعزيز مركز 

الظهري األمين إذ رغب، برشط أن يكون 

با عقد.

وأضافت الصحيفة: “إذا أقدم برشلونة 

عىل هذه الخطوة، فهي ستفيده يف 

البطوالت املحلية )الدوري اإلسباين 

وكأس امللك(”.

وتابعت: “لكنها لن تفيده يف أي حال 

من األحوال يف دوري أبطال أوروبا، 

نظرًا ألن قوانني البطولة ال تسمح 

بتعديل قامئة الاعبني املسجلني يف 

حالة اإلصابة”.

وتنتظر برشلونة مواجهة صعبة أمام 

منافسه باريس سان جريمان الفرنيس، 

الثاثاء املقبل، ضمن منافسات ذهاب 

مثن نهايئ دوري أبطال أوروبا.

بينيتيز يغري أرسنال  
)وكاالت(: ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، أن اإلسباين رافاييل بينيتيز، املدير الفني 
لفريق نيوكاسل، من ضمن أبرز املرشحني لخافة آرسني فينجر، يف تدريب آرسنال.

وقالت صحيفة “مريور” اإلنجليزية، إن مدرب ليفربول وريال مدريد السابق، ضمن 
القامئة املخترصة لتدريب الجانرز، حال رحيل فينجر مع نهاية املوسم.

وأضافت الصحيفة: “بينيتيز سيطلب من تريي هرني أسطورة آرسنال، االنضامم إىل 
جهازه الفني”. 

وأوضحت: “بينيتيز هو واحد من أربعة أسامء تم تحديدها من قبل إدارة آرسنال 
لتويل تدريب الفريق خلًفا لفينجر”. وتابعت: “ستكون هذه الخطوة رضبة كبرية 

لنيوكاسل، الذي بات قريًبا من العودة إىل الربمييريليج مجدًدا”. وواصلت: “املدرب 
البالغ من العمر 56 عاًما يف حالة عشق مع نيوكاسل، إال أن تدريب واحد من 

أكرث األندية قوة يف إنجلرتا يعد أمرًا مغرًيا بالتأكيد”. وأردفت: “مع ذلك، بينيتيز 
سينافس كل من توماس توخيل )بوروسيا دورمتوند( ولويس انرييك )برشلونة( 

وليوناردو جارديم )موناكو( لتويل تدريب آرسنال”. وينتهي عقد فينجر مع آرسنال، 
الصيف املقبل، ومن املتوقع رحيله بعد مرور أكرث من 20 عاًما عىل توليه تدريب 

الفريق اللندين، وبالتحديد يف أكتوبر 1996.

دورتموند “كارثي” 
)وكاالت(: انتقد ماركو رويس، نجم بوروسيا دورمتوند، ومنتخب أملانيا، األداء 

الدفاعي لفريقه، خال الخسارة من دارمشتات )1-2( يف الجولة العرشين من 
الدوري األملاين، واصًفا إياه بالكاريث.

وقال رويس، يف ترصيحات ملوقع ناديه الرسمي األحد: “ببساطة مل نلعب جيًدا. 
جميع الاعبني دافعوا بشكل كاريث. دارمشتات سنحت له العديد من الفرص، رغم 

أنهم كانوا فقط يعتمدون عىل الكرات الطويلة”. وتابع صاحب ال�27 عاًما: “يف 
الشوط الثاين مل نلعب جيًدا. ال ميكننا الشكوى من يشء. لسوء الحظ الخسارة هي 

النتيجة العادلة. مل نخض املباراة، كام أراد املدرب. مل نجرؤ عىل التمرير”.

ايبار- غرناطه

التسيو- ميالن

بورنموث- م سيتي
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الدوري االسباني

الدوري اإليطالي

الدوري االنجليزي

الجولة  22

الجولة  24

الجولة  25

1 بيرنلي- تشيلسي 1

2 سوانسي- ليستر  0

0 كروتوني- روما 2

2 انتر- امبولي   0

1 باليرمو- اتاالنتا  3

1 ساسولو- كييفو  3

5 تورينو- بيسكارا  3

1 فياريال- ملقه 1

2 فولفسبورغ- هوفنهايم 1

2 رين- نيس 2

أبرز نتائج األمس

الدوري االنجليزي

الدوري اإليطالي

الدوري االسباني

الدوري األلماني

الدوري الفرنسي

الجولة 25

الجولة 24

الجولة 22

الجولة 20

الجولة 25

ضربة موجعة      
)وكاالت(: أعلن نادي بورمنوث 
املنافس يف الدوري االنجليزي 

املمتاز لكرة القدم، أن حارس مرماه 
أدم فيدريتيش سيغيب عن املاعب 

حتى نهاية املوسم بعد خضوعه 
لعملية جراحية لعاج إصابة يف 

الركبة.
وقال بورمنوث عرب موقعه الرسمي 

عىل االنرتنت إن فيدريتيش وهو 
اسرتايل الجنسية تعرض لإلصابة 

خال تدريبات فريقه.
وشارك فيدريتيش الحارس الثاين 

للنادي خمس مرات خال املوسم 
الحايل.

وقال إيدي هاو مدرب بورمنوث 
قبل املواجهة مع مانشسرت سيتي 

صاحب املركز الخامس اليوم االثنني 
“خسارة جهود أدم هي رضبة 

فعلية لنا.. لكن وبسبب ما نعرفه 
عنه فإنه سيقاتل وسيعمل بكل جد 

للعودة إىل سابق لياقته.”
وتراجع بورمنوث إىل املركز 14 بني 
فرق دوري انجلرتا العرشين بعد 
فشله يف الفوز بأي مباراة خال 

العام الحايل.

كابيلو يحذر       
)وكاالت(: تحدث اإليطايل املخرضم فابيو كابيلو، مدرب ريال مدريد 

السابق، عن مواجهة الفريق املليك ونابويل، يوم األربعاء املقبل، ضمن 
منافسات ذهاب مثن نهايئ دوري أبطال أوروبا.

وحقق ريال مدريد فوزًا صعًبا عىل أوساسونا بثاثية مقابل هدف، يف 
الدوري اإلسباين، بالربوفة األخرية قبل مواجهة البارتنويب.

وقال كابيلو، يف ترصيحات لشبكة “فوكس سبورتس”: إذا ارتكب ريال 
مدريد نفس األخطاء التي وقع فيها أمام أوساسونا خال مواجهة نابويل، 

فإن األخري يف إمكانه أن يكون خرافًيا خال املواجهة”.
وأضاف مدرب ميان ويوفنتوس السابق: “لكن مريتينز ونابويل سيذهبان 

بوضوح إىل املرمى يف كل مرة”.
وأوضح مدرب روسيا وإنجلرتا السابق: “بالطريقة التي يركض بها مريتينز، 

سيضع نفسه يف موقف واحد عىل واحد مع كيلور نافاس )حارس ريال 
مدريد(”.

وتابع: “سريجيو راموس مل يكن يف يومه، حيث ال ميكنك التعرف عليه خال مباراة أوساسونا”.
ويحتل ريال مدريد صدارة الليجا، برصيد 49 نقطة وبفارق نقطة عن برشلونة صاحب املركز الثاين، مع العلم 

أن للفريق املليك مباراتني مؤجلتني.
فيام يحتل نابويل املركز الثاين مؤقًتا برصيد 51 نقطة، بفارق 6 نقاط عن يوفنتوس صاحب الصدارة والذي لعب 

مباراة أقل.

فابيو كابيلو
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للتواصل مع المحررة : 17111509 

“البركة” يطلق خدمات جديدة لذوي االحتياجات 

“ألبا” تقيم ورشة العمل القيادية “الجيل المقبل”

اأعل���ن بنك الربكة االإ�شالمي ع���ن اإطالق خدمات 

اإ�شافي���ة جديدة يف فرعه الرئي����س يف خليج البحرين 

لعمالئه من ذوي االحتياجات اخلا�شة.

وتاأت���ي اخلدمات اجلديدة، بن���اء على توجيهات 

م����رف البحري���ن املرك���زي، امل����رف عل���ى قط���اع 

اخلدم���ات امل�رفي���ة واملالي���ة يف مملك���ة البحرين، 

ت�شم���ل جه���از ����راف اآيل جمه���ز مع برجم���ة �شوتية 

ل�شح���ب النق���ود واال�شتف�شار ع���ن الر�شيد ولتغيري 

الرق���م ال����ري. وكما ق���ام البن���ك بتخ�شي�س مكتب 

خلدم���ة العم���الء ذوي االحتياج���ات اخلا�ش���ة وذل���ك 

ت�شهي���اًل الإجناز معامالتهم امل�رفي���ة ب�شورة �شهلة 

ومرنة.

وتاأت���ي ه���ذه اخلدمات اجلدي���دة من�شجمة متاما 

م���ع ا�شرتاتيجي���ات البن���ك الهادفة لتق���دمي املزيد 

م���ن اخلدمات واملنتجات التي م���ن �شاأنها اأن حتقق 

الر�شا الدائم للعمالء مبختلف فئاتهم واحتياجاتهم، 

وبنف�س الوقت تعزز ال���دور الريادي للبنك يف جمال 

امل�شوؤولية االجتماعية جتاه املجتمع. 

وقال الرئي�س التنفي���ذي وع�شو جمل�س االإدارة 

لبن���ك الربكة االإ�شالمي حممد املطاوع���ة “اإننا كبنك 

رائد يف قطاع ال�شريفة االإ�شالمية، ملتزمون باحلفاظ 

على دورنا الريادي يف املجتم���ع وندرك على الدوام 

م�شئوليتن���ا االجتماعية خلدمة املجتم���ع، ال�شيما اأن 

هذه الفئة من املجتمع يجب اأن حتظى برعاية ودعم 

اجلميع”.

وا�ش���اف “اخرتنا ف���رع البن���ك الرئي�س يف خليج 

البحرين لي�شه���د االنطالقة االأوىل لتق���دمي خدماتنا 

امل�رفي���ة لذوي االحتياجات اخلا�شة، كونه يت�شمن 

املرافق والت�شهي���الت التي من �شاأنها توفري الراحة 

وال�شالم���ة لزبائنن���ا من ه���ذه الفئة، حي���ث �شتليها 

العديد من اخلطوات اجلادة لتو�شيع نطاق اخلدمات 

امل�رفية جلمي���ع �رائح املجتمع، وذل���ك مت�شياً مع 

خطط البن���ك التطويرية يف تلبي���ة احتياجات زبائننا 

الك���رام، حيث مت الب���دء حاليا على تهيئ���ة فرعنا يف 

املحرق لتحقيق الهدف نف�شه”.

ع�شكر - األب���ا: تعقد �ركة اأملنيوم البحرين )األب���ا(، م�شهر االأملنيوم العاملي 

ال���ذي يتخ���ذ من البحرين مق���را له، ور�شة عم���ل ا�شرتاتيجية حتت عن���وان “برنامج 

القيادة للجيل املقبل” للروؤ�شاء التنفيذيني، واملديرين االإداريني، واملديرين يف 

الفرتة من 12 وحتى 13 فرباير اجلاري بنادي األبا وذلك �شمن التزامها جتاه تعزيز 

قدرتها التناف�شية يف ال�شوق.

وي�شتم���ل “برنامج القيادة للجيل املقبل” – الذي �شِمَم من قبل الربوفي�شور 

ال���ذي يلقيه، وهو �شك���وت �شنيل، من كلي���ة داردن العلي���ا الإدارة االأعمال بجامعة 

فريجيني���ا، الواليات املتح���دة االأمريكية – على وحدت���ني درا�شيتني تركزان على 

القي���ادة من خ���الل اإدارة التغيري، والنمو، وتنفي���ذ االإ�شرتاتيجي���ات، واالن�شيابية، 

واإدارة املواهب، وتفعيل خط �شري القيادة بكل ت�شعباته. و�رح الرئي�س التنفيذي 

لل�رك���ة، تيم موري قائ���ال “اإننا يف �ركة األبا ندرك اأهمي���ة تطوير اجليل القادم من 

الق���ادة، وخ�شو�ش���ا مع م�شينا قدم���ا يف م�روع اخل���ط ال�شاد����س للتو�شعة والذي 

�شيجعل من �ركة األبا اأكرب م�شهر اأملنيوم ذو موقع واحد يف العامل فور ت�شغيله”.

“درة البحرين” تقيم مهرجان المشي 

“إنفستكورب”: فوز رحيمي وعادل بجائزة االبتكارات

“مفروشات أحمد شريف” تكرم موظفيها 

“أسري” تشارك في استبدال اسم 
”Liberty Passion“ السفينة

تزامن����اً م����ع احتفالي����ة اململك����ة بي����وم 

درة  �رك����ة  اأقام����ت  الريا�ش����ي،  البحري����ن 

البحري����ن مهرج����ان امل�ش����ي االأول مب�شاركة 

جم����ع م����ن االإدارة التنفيذية وع����دد كبري من 

املوظفني وذلك مبنتجع درة البحرين، حيث 

جتول املوظفون عرب جزر ال�روع.

وع����رب امل�شارك����ون ع����ن �شعادته����م يف 

امل�شارك����ة يف ه����ذه الفعالي����ة خ�شو�شاً انها 

تاأت����ي متزامنة مع احتفالي����ة البحرين بيومها 

الريا�شي، وكذل����ك لدورها الفعال يف اعطاء 

الن�ش����اط واحليوية للج�ش����د واملحافظة على 

ال�شحة العامة.

وبه����ذه املنا�شبة �رح مدي����ر العالقات 

العام����ة واملبيع����ات يا�����ر احلم����ادي “حق����ق 

الي����وم الريا�شي الوطني االأه����داف املرجوة 

احلم����د،  وهلل  اململك����ة  م�شت����وى  عل����ى  من����ه 

وذل����ك حتى ت�شب����ح الريا�شة ج����زءاً من حياة 

املواط����ن البحرين����ي، وتاأت����ي م�شارك����ة درة 

البحرين يف الي����وم الريا�شي الوطني لتاأكيد 

ه����ذه االأهداف وللرتوي����ج ملمار�شة الريا�شة 

من قبل منت�شبي �رك����ة درة البحرين لتكون 

�شلوكاً يومياً”.

الفري���ق  ع���ن  “اإنف�شتك���ورب”  اأعل���ن 

الفائ���ز ب� “جائزة ابت���كارات الطالب” البالغة 

قيمته���ا 25 األ���ف دوالر، وذل���ك خ���الل حفل 

ر�شمي اأُقيم يف جامع���ة البحرين، بح�شور كل 

من رئي����س اجلامعة ريا�س حم���زة، والرئي�س 

“اإنف�شتكورب”  ل���دى  التنفي���ذي امل�ش���ارك 

حمم���د ال�روق���ي، واأع�ش���اء جلن���ة التحكي���م 

اإىل جان���ب الف���رق امل�شارك���ة. �ش���م الفريق 

الفائز الطالبتني من كلي���ة البحرين التقنية 

)بوليتكن���ك البحري���ن( ن���دى رحيم���ي ودنيا 

عادل اللتني تقدمتا مبق���رتح م�روع “خدمة 

تو�شي���ل و�شف���ات جاه���زة للطب���خ”، والتي 

ت�شج���ع عل���ى تن���اول االأطعم���ة ال�شحي���ة من 

م�ش���ادر حملي���ة. ويف كلمت���ه اأم���ام احل�شور، 

اأ�ش���ار ال�روقي اإىل اأهمي���ة التعليم وال�شباب 

كمكون���ني اأ�شا�شي���ني لتط���ور املجتمع���ات، 

وقال: “لطامل���ا اأدرك “اإنف�شتكورب” اأهمية 

متك���ني ال�شب���اب البحرين���ي ودع���م م�ش���رية 

تطوره املهني. فمن واجبنا كموؤ�ش�شة حري�شة 

على النهو�س بامل�شوؤوليات االجتماعية التي 

اأخذتها على عاتقه���ا، اأن نوفر لهذه ال�ريحة 

املحوري���ة من املجتم���ع، التوجي���ه واالإر�شاد، 

و املحفزات وامل�شتلزم���ات ال�رورية كافة؛ 

لي�شبحوا قادة اأعمال مميزين يف امل�شتقبل”.

اأقامت مفرو�شات اأحمد �ريف، اإحدى اأ�شهر 

�ركات االأث���اث الكال�شيكي والع�ري يف مملكة 

البحرين، موؤخراً حفالً ترفيهياً جلميع موظفيها 

يف ق�شم���ي االإنت���اج والتو�شيل وذل���ك تقديراً 

جلهودهم الرائعة وعمله���م املتميز والتزامهم 

واأقيم���ت  املا�ش���ي.   الع���ام  خ���الل  الكام���ل 

االحتفالي���ة الرتفيهية يف امل�شت���ودع الرئي�س 

لل�ركة الواقع يف منطق���ة توبلي. و�رح املدير 

العام يون�س �ريف، قائ���اًل “نحن يف مفرو�شات 

اأحم���د �ري���ف، نوؤمن باأهمية امل�ش���اواة ولطاملا 

حر�شن���ا على غر�شها كمبداأ بني جميع موظفينا 

حيث تعك�س اأهمية كل فرد من موظفي ال�ركة 

ودوره امله���م يف تط���ور ال�ركة. ولذل���ك، فاإننا 

نفخ���ر با�شت�شافتن���ا له���ذا التجم���ع واالحتفال 

باجلهود اجلب���ارة التي بذله���ا موظفي ق�شمي 

االإنت���اج والتو�شي���ل ط���وال ال�شن���ة الفائتة”. 

واأ�ش���اف يون�س بقوله: “اأردن���ا عرب هذا احلفل 

اأن نثمن دور ق�شمي االإنتاج والتو�شيل احليوي 

وامله���م ونعتربه���م اإح���دى الركائ���ز املحورية 

امل�شاهمة يف جناح مفرو�شات اأحمد �ريف.

�شه���د موقع اأ�ري االحتف���ال برفع العلم 

ال�شفين���ة  ا�ش���م  وا�شتب���دال  ت�شلي���م  خ���الل 

“NOCC Arctic” م���ن ناق���الت ال�شف���ن 
 ”Liberty Passion“ اإىل  الرنويجي���ة 

لل�رك���ة االأمريكي���ة ليبريتي البحري���ة، وهي 

واحدة من اأقدم ال�ركات العمالء لدى اأ�ري.

وقام���ت اأ����ري بتحديث ب���دن ال�شفينة 

وح����رت املنا�شبة التي �شه���دت رفع العلم 

االأمريكي املر�شع بالنج���وم وهو يرفع ليحل 

حمل العلم الرنويجي.

و�ش���ارك يف االحتف���ال به���ذه املنا�شب���ة 

وليام كامبل نائب الرئي�س ل�شوؤون العمليات 

يف موؤ�ش�ش���ة ليربت���ي البحري���ة م���ع األي�ش���رت 

Global L -  وون�شي�شيو ممثل مالك �ركة

gistics وقائ���د الكتيب���ة رق���م 831 وقائد 
املدم���رة Squadron Fifty املقدم جيم�س 

اآر. بيكمان االبن، حيث قاموا بتفقد ال�شفينة 

و�شهدوا ق�شم اليمني بوا�شطة وليام كامبل.
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“بتلكو” تطلق إعالن “خلك شابك” لخدمات اإلنترنت
حصد أكثر من مليوني مشاهدة

ح�ش���د �رك���ة بتلك���و امل���زود الرائ���د خلدم���ات 

االت�ش���االت الرقمية يف البحرين، “خل���ك �شابك” اأكرث 

من مليونني م�شاهدة منذ اإطالقه عرب قناتها الر�شمية 

عل���ى موق���ع اليوتي���وب، حي���ث �ش���ارك في���ه فنانون 

بحريني���ون كما ركز عل���ى الرتويج خلدم���ات البيانات 

واالنرتن���ت الت���ي توفرها ال�رك���ة لعمالئه���ا ب�رعات 

فائقة و�شعة حتميل كبرية بكل �شهولة.

البحريني���ة  املو�شيق���ى  عل���ى  االإع���الن  واعتم���د 

االأ�شلية املطعمة بالراب باللغة العربية، يوؤديها اأوت 

ل���و برودك�شن، كما يظه���ر يف االإعالن عدد من م�شاهري 

االإع���الم االجتماعي البحريني���ني، الذين يعتمدون على 

خدمات االإنرتنت ملوا�شلة م�شوارهم و�شهرتهم.

وي�شل���ط االإعالن ال�شوء عل���ى اخلدمات املتعددة 

الت���ي تقدمها بتلك���و لعمالئها والتوا�ش���ل عرب كافة 

عليه���ا  يقب���ل  الت���ي  االجتماع���ي  التوا�ش���ل  مواق���ع 

البحريني���ني ب�ش���كل ع���ام وال�شب���اب ب�ش���كل خا�ش���ة، 

باالإ�شافة للمقيمني والزائرين.

وقالت الرئي�س التنفي���ذي منى الها�شمي: “نحن 

�شعي���دون باأن ن�شارك جناحاتنا م���ع ال�شباب البحريني 

املوه���وب، ال���ذي كان ه���و جوه���ر ه���ذا االإع���الن، كما 

اإن���ه يعك����س احلياة اليومي���ة لل�شب���اب البحريني الذي 

يقبل���ون ب�شكل كبري وم�شتمر عل���ى ا�شتخدام �شبكات 

التوا�شل االجتماعي يف اململكة”. واأ�شافت الها�شمي: 

“نعتمد يف جناحنا على تقدمي اأح�شن خدمات البيانات 
واالإنرتن���ت من خالل تطوي���ر �شبكة ات�ش���االت مفعمة 

باأح���دث التقني���ات من اأج���ل توفري خدم���ة ال ت�شاهى 

لقاع���دة عمالئنا م���ن قطاع االأف���راد واالأعم���ال، وخلق 

اإمكان���ات جدي���دة لهم. فق���د نالت بتلك���و تكرمي من 

موق���ع �رك���ة Speedtest by OOKLA املخت�ش���ة 

يف قيا����س �رع���ة االإنرتن���ت، وذل���ك تقدي���ًرا الأدائه���ا 

اال�شتثنائي لتوفريها اأ�رع خدمة لالإنرتنت املتنقل يف 

مملكة البحرين”.

جسور “VIVA” يستثمر في مدرسة الشيخة حصة للبنات
عبر مشروع إنشاء ملعب كرة قدم 

ا�شتثم���رت VIVA البحرين م���ن خالل برناجمها 

مب����روع  ج�ش���ور،   VIVA االجتماعي���ة  للم�شوؤولي���ة 

اإن�شاء ملعب كرة ق���دم خارجي ملدر�شة ال�شيخة ح�شة 

للبنات، وذلك متا�شي���اً مع جهودها امل�شتمرة لتعزيز 

الثقافة الريا�شية ودعم الكوادر الريا�شية ال�شابة يف 

البحرين.

و�شيتمي���ز املعلب قيد االإن�شاء حالياً مبوا�شفات 

املالع���ب املحرتف���ة، مم���ا �شيفت���ح املج���ال لتدريب 

واإع���داد فري���ق كرة ق���دم للبن���ات ب�ش���ورة متكاملة. 

و�شيتيح امللعب لفريق مدر�شة ال�شيخة ح�شة للبنات 

اأي�شاً فر�شة امل�شاركة يف مباريات مدر�شية وبطوالت 

وطني���ة لكرة الق���دم للفتيات مثل بطول���ة املدار�س 

اخلا�شة لكرة القدم.  

وعل���ق رئي�س عمليات ال�ش���وؤون احلكومية ل�ركة 

VIVA، ال�شي���خ زي���اد بن في�ش���ل اآل خليفة، قائالً: 
“تع���د الثقاف���ة الريا�شية اإحدى املج���االت الرئي�شية 
التي تلت���زم VIVA ج�شور بدعمه���ا، اإذ ن�شعى دوماً 

الإيج���اد اأفكار جديدة ومبتك���رة لت�شجيع املجتمع على 

اال�شتمتاع بحياة �شحي���ة ون�شيطة. وي�شعدنا اأن نقدم 

دعمنا لهذا امل�روع الذي يتما�شى مع التزامنا بتطوير 

املواهب والطاقات ال�شبابية ودعم االأجيال القادمة”. 

وياأت���ي م�روع VIVA ج�ش���ور الإن�شاء ملعب كرة قدم 

للمدر�شة يف اإط���ار نهجها لتعزي���ز الثقافة الريا�شية 

وجهوده���ا لتاأهيل الكف���اءات البحريني���ة يف امليدان 

الريا�شي ومتكني ال�شب���اب من احل�شول على اأف�شل 

الت�شهيالت ملمار�شة خمتلف جماالت الريا�شة.
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 »gÓª∏d á```æjóe ìÉààaG Êõ```jO ácöT Ωõ```à©J

 kÉMÉ‚ ≥```≤M …òdG “QÉ```JÉaCG” º∏«a ø```e IÉMƒà```°ùe

 √ò```g ó««```°ûJ ”h .π```Ñ≤ŸG ƒ```jÉe 27 ‘ kGÒ```Ñc

 äÉfGƒ«ë∏d “Ωhó```éæ«c” á```≤jóM π```NGO á```æjóŸG

 áæjóe ΩÉ≤à```°Sh .á«cÒeC’G GójQƒ∏a áj’h §```°SƒH

 QGhõ∏d í«àà°Shh ,k ÉfGóa 12 áMÉ```°ùe ⋲∏Y »gÓŸG

 äÉ«°üî°Th çGóMCGh ô```jƒ°üJ ™bƒe ôcòJ á```°Uôa

 …óæμdG ¬LôNCG …òdG “QÉJÉaCG” »ª∏©dG ∫É«ÿG º∏«a

 ¬àdƒ£H ‘ ∑QÉ°Th 2009 ΩÉ```©dG ¿hÒeÉc ¢ùª«L

.ÉfGódÉ°S …hRh ÏéæjPQh ΩÉ°S وم
ّنج

م ال
غرا

ست
ان

”يا ورد من يشتريك وللحبيب يهديك“ في الفالنتاين!

 “âfóæHóf’G” áØ«ë°U ¿CG øe ºZôdG ⋲∏Y

 ø∏b ¿óæd AÉ```°ùf ∞°üf ¿CG Gô```NDƒe â```Ø°ûc

 “OQh” ⋲∏Y ø¡dƒ°üM ÖÑ°ùH äÉ£Ñfi ø¡fG

 ó«Y ‘ á```jó¡c

 øjÉàædÉØdG

 ø```e % 70 ¿CG â```æ«Hh ,É```¡d á```«FÉ°üMG ‘

 á```jóg ø```∏°†Øj ø```¡fG ø```∏b ICGô```eG 2000
 ¿ó≤à©j ø```¡æe % 38 ¿EG å```«M ,á```jó«∏≤J

 ¬JÉbÉHh OQƒdG ∫GRÉeh ,∫Éª∏d QGógEG OQƒdG ¿CG

 ø```jôëÑdG ‘ ¤hC’G á```jó¡dG »```g á```Ø∏àîŸG

.á≤£æŸG ∫hO ¢†©Hh

 áμ∏ªŸG ‘ OhQƒ```dG äÓ```fi ´QÉ```°üàJh

 ∂jÎ°ûj øe OQh Éj” ÜÉgƒdGóÑY ¿É◊CG ⋲∏Y

 OhQƒdG ´Gƒ```fCG Ëó≤àH “∂```jó¡j Ö```«Ñë∏dh

 ‘ Ωó```≤J ¿CG ø```μªŸG ø```e »```àdG É```jGó¡dGh

 ∫ÓN ÒÑc ∫ÉÑbE’Éa ,Ö◊G ó«Y hCG øjÉàædÉØdG

 øjÉàædÉØdG Ωƒ```j ≥Ñ°ùJ »àdG áKÓãdG ΩÉ```jC’G

 hCG ÚHƒ£îŸGh äÉ```LhõàŸG äGó```«°ùdG øe

!¬ª°SG ôcP ÒZ øe …ó¡j øe

 á©jöS á```dƒL ∫ÓN QÉ```©°SC’G â```MhGôJh

 AGôª◊G IOQƒ```∏d QÉ```æjO ÚH É```e “OÓ```ÑdG“`d

 ,êGhRC’Gh ¥É q°û©∏d Ò```Ñ©àc ÒfÉfO 300 ¤G

 AGöT ¤EG OhQƒ```dG Ö```fÉéH ¬éàj ø```e ∑É```ægh

 hCG ,Iô``` q£©ŸG ´ƒ```ª°ûdGh ,AGô```ª◊G Üƒ```∏≤dG

 πμ°ûH iƒ∏◊G hCG Ö◊G ó«Y äÉbÉ£H ∫É°SQEG

 »àdG äÓª◊Gh A»```°T πc øe ºZôdÉH Ö```∏b

 »```YÉªàL’G  π```°UGƒàdG  π```FÉ°Sh  ‘ ô```¡¶J

 óMGh Ωƒ```j ƒ```¡a ..Ωƒ```«dG Gò```g á```©WÉ≤Ã

 ÒÑμdG ºμdG §°Sh Ö◊ÉH ∫ÉØàMÓd

 ¬```°û«©j …ò```dG ¿õ```◊G ø```e

.Ωƒ«dG ÉæŸÉY

 øe ójóL Aõ```L ô```jƒ°üJ CGó```Ñ«°S

 ∞dGƒ°S” ¿Gƒ```æ©H “¢```TÉØW” º```∏«a

 ø```e  “»```eGôM  Ú```©HQC’Gh  ¢```TÉØW

 »```æØdG êÉ```àfEÓd QGƒ```M á```cöT êÉ```àfG

 ¿ÓYE’ É«Øë°U Gô```“Dƒe äó≤Y »àdG

AK stu‐ ‘ ÊÉãdG Aõ÷G π«°UÉØJ

 óªMCG ácöûdG ÖMÉ°U Qƒ```°†ëH ,dios
 ø∏YG …òdGh º∏«ØdG Ωƒ‚h »égƒμdG

 øjôëÑdG Ú```H √ôjƒ°üJ É```«ª°SQ ¬«a

 kÉØ∏àfl ¿ƒμ«°S ¬```fCG kGócDƒe ,¢ùfƒJh

 ójó©dG ø```e ∫hC’G º∏«ØdG ø```Y k ÉeÉ“

.á«æØdGh á«FÉªæ«°ùdG »MGƒædG

 º```∏«ØdG  ¿EG  »```égƒμdG  ∫É```bh

 É```Ñjôb ¬```H π```ª©dG CGó```Ñ«°S ó```jó÷G

 ™bGƒe ‘ ´ƒ```Ñ°SCG Ió```Ÿ ô```ªà°ù«°Sh

 Égó©H ø```eh ,ø```jôëÑdG ‘ ô```jƒ°üàdG

 ∫Éªμà°S’ ¢ùfƒJ ¤G ∫É≤àf’G ºà«°S

 ‘ ¬°VôY º```à«°Sh ,É¡«a ô```jƒ°üàdG

 º∏«ØdG á«fGõ«e ¿G ¤EG G kÒ```°ûe ó«©dG

 ,QÉ```æjO ∞```dCG 250 ≠```∏ÑJ á```«Ñjô≤àdG

 É«æjôëH É```fÉæa 12 ¬```àdƒ£ÑH Ωƒ```≤jh

 ±ƒ°S »àdG IÒÑμdG ™«eÉéŸG ±ÓîH

 ,É°†jCG ¢ùfƒJh øjôëÑdG øe ¬H ∑QÉ°ûJ

 Aõ÷G ¢TÉØW ∞dGƒ°S º∏«a ¿G É```æ«Ñe

 iÈμdG áaRÉéŸG á```HÉãÃ ¿Éc ∫hC’G

 ”  ó```bh  ¤hCG  á```«FÉªæ«°S  á```Hôéàc

 GócDƒe ,óæ¡dGh øjôëÑdG ÚH √ôjƒ°üJ

 äÉbƒ©ŸG ¢†©H ø```e ºZôdG ⋲∏Y ¬fCG

 ⋲∏Y ¥É```ØJ’G AÉ```æKG º```¡à∏HÉb »```àdG

 Gkô¶f è«∏ÿG ∫hO ‘ º```∏«ØdG ¢```VôY

 á```HôŒ  »```æjôëÑdG  º```∏«ØdG  ¿CG  ¤EG

 Gƒfƒμj ⁄h º```¡«dEG á```Ñ°ùædÉH Ió```jóL

 ≥≤M ¬fEÉa ,ìÉéædG Gò```g ¬d ¿ƒ©bƒàj

 è«∏ÿG ∫hO á```aÉc ‘ GÒ```Ñc ’É```ÑbEG

 ,ô£b ádhO Qƒ¡ª÷ áÑ°ùædÉH á```°UÉNh

 40 ¤EG â∏°Uh äÉ```©«Ñe ≥≤M å```«M

 Aõ÷G ⋲¶ëj ¿G É```«æªàe ,IôcòJ ∞dCG

 ó¡÷G ¤EG Gkô```¶f ÈcCG ìÉ```éæH ÊÉãdG

 Égó°UQ ” »àdG IÒÑμdG äÉfÉμe’Gh

.º∏«Ø∏d

 πªY ø```e πc »```égƒμdG ô```μ°Th

 ΩÓ```Y’G  ¤G  á```aÉ°VE’ÉH  ,º```∏«ØdG  ‘

 ¿ƒjõØ∏Jh á```aÉë°U ø```e »```æjôëÑdG

 ,»```YÉªàL’G  π```°UGƒàdG  ™```bGƒe  ‘h

 ,ó¡÷G øe ÒãμdG ™«ª÷G ∫ò```H å«M

 »æjôëÑdG ¿ÉæØdG IQób ™«ª÷G ô¡XCGh

 ,¬JGQób ô¡¶jh ¬°ùØf âÑãj ¿G ⋲∏Y

 ±ƒ```°S ÊÉ```ãdG Aõ```÷G ¿G ¤EG QÉ```°TGh

.Éμ«æμJh Ó«ã“h ÉLÉàfEG iƒbCG ¿ƒμj

 êÉàfEG  ø```e  “¢```TÉØW ∞```dGƒ°S”
 óªMCG ∞```«dCÉJ ,»```æØdG êÉàfEÓd QGƒ```M

 ,»égƒμdG ∞°Sƒj êGô```NEG ,»égƒμdG

 ,»ã«eôdG π«∏N ,ô```jô¨dG »∏Y ádƒ£H

 iƒ∏°S ,⋲°ù«Y ó```ªMCG ,â«îH iƒ```∏°S

 Ö```«‚  ,ó```«dh  ˆGó```ÑY  ,¢```TGô÷G

.ºgÒZh IòNGƒædG

”سوالف طفاش وا�ربعين 
حرامي“ في العيد

äÉYƒæe Qôfi

BUZZ 

tt ii llbb hh @@@ llbibill ddlllbbb hhh @ lllbbb lll dddمسافاتمسافات

 ΩÓYE’G π```FÉ°Sh ¢```†©H â```Ø°ûc ΩÓYE’G π```FÉ°Sh ¢```†©H â```Ø°ûc

 ±Ó°S ájQƒ°ùdG á```∏ãªŸG ÜÉë°ùfG øY ±Ó°S ájQƒ°ùdG á```∏ãªŸG ÜÉë°ùfG øY

 π°ù∏°ùe ‘ á```cQÉ°ûŸG øY »```LôNGƒa π°ù∏°ùe ‘ á```cQÉ°ûŸG øY »```LôNGƒa

 ΩGõàdG ΩóY ÖÑ°ùH ΩGõàdG ΩóY ÖÑ°ùH “ “IójÉ©°üdG IôégIójÉ©°üdG Iôég””
 å«M ,ôjƒ°üàdG ó```YƒÃ êÉàfE’G ácöT å«M ,ôjƒ°üàdG ó```YƒÃ êÉàfE’G ácöT

 πÑ≤ŸG ΩÉ©∏d πª©dG ôjƒ°üJ π«LCÉJ ” πÑ≤ŸG ΩÉ©∏d πª©dG ôjƒ°üJ π«LCÉJ ”

.á«LÉàfEG ÜÉÑ°SC’.á«LÉàfEG ÜÉÑ°SC’

QÉëÑdG ¥QÉW

…Òé◊G ∫ƒ°SQ :ôjƒ°üJ

 •º∏«ØdG ≥jôa



السنة التاسعة - العدد 3044 

االثنين
13 فبراير 2017 

16 جمادى األولى 1438

27

(17111434 :¢ùcÉØdG  ‐ 17111432 ÖàμŸG : ™jRƒàdGh äÉcGÎ°T’G)              (17580939 :¢ùcÉa  ‐  39615645  ‐  32224492 :∫É≤ædG , 17111508 ‐ 17111501 :ÖàμŸG) : äÉfÓYE’G º°ùb              (17111479 :äÉYƒæŸG º°ùb)  :π°UGƒà∏d        

 π```ª©dG ‘ á```ª¡e á```«°üî°T π```HÉ≤J

 ∑QÉμaCG É¡d ìöûJ ¿CG ∫hÉM ,Ωƒ«dG

 ó©H ∂```à«aÉY ø```e É``` k°†©H ó```«©à°ùJ

π°UGh ,∂Ñ«ÑW äGOÉ°TQEG ∂≤«Ñ£J

 É kYÉæàbG á°VÉjôdG øY ™æªàdG ‘ ôªà°ùJ

É¡æe IƒLôe IóFÉa ’ ¿CÉH ∂æe

 ∂```éYõj É```e Ωƒ```«dG ∂```aOÉ°üj ó```b

ÜGô£°V’G øe ∫ÉM ‘ ∂«≤Ñjh

 ∑ôjóe ™```e ∂```eÓc ‘ É``` k≤«bO ø```c

 ¬©e ∂°TÉ≤f á≤jôW ‘ Qò◊G ñƒJh

 ÜÉë°UCG ™```e ºFGO π°UGƒJ ⋲```∏Y øc

πª©dG ‘ ¢UÉ°üàN’G

 ∑óYÉ°ùJ Ió```jóL ¢Uôa ø```Y åëÑJ

…OÉŸG ∂dƒNóe IOÉjR ⋲∏Y

 §¨°†J ’h Ö«Ñ◊G ôYÉ°ûe º¡ØJ

 ≥∏≤e ™°VƒH ôÁ ƒ¡a ,ÌcCG ¬«∏Y

 •ƒ```¨°V ø```e Ωƒ```«dG Gò```g ∂```ëjôj

 ájƒ«◊Gh ICGô÷Gh áYÉé°ûdG ∑O qhõjh
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إبراهيم الحربي لـ ”البالد“:

لمسرح أوال بصمته الخاصة في الخليجلمسرح أوال بصمته الخاصة في الخليج
ábQÉ°ûdG øe óLÉŸG áeÉ°SCG

 º«gGôHEG ôjó≤dG »```àjƒμdG ¿ÉæØdG ócCG

 »æjôëÑdG ìö```ùŸG ¿CG “OÓ```ÑdG” ````d »Hô◊G

 ¤G óæà°ùjh √õ```«ªàH ï```jQÉàdG ¥ƒ```a õØ≤j

 öVÉ◊G ‘ É```e ≥ªYCGh »°VÉŸG ‘ É```e IÒ```N

 ∑Éægh π```Ñ≤à°ùŸG ±É```Ø°ûà°SG º```¡∏à°ù«d

 Ò```ãμdG  É```¡æe  É```æª∏©J  á```«æjôëH  AÉ```ª°SCG

 .Ió«Wh IƒNG ábÓY º¡©e »æ£HôJh

 ¿ÉLô¡e ìÉ```ààaG π```ØM ‘ ∂```dP AÉ```L

 ΩÉ```≤j …ò```dG »```é«∏ÿG ìö```ùª∏d á```bQÉ°ûdG

 …QÉ```÷G ô```jGÈa 15 – 9 ø```e IÎ```ØdG ‘

 6 á```cQÉ°ûÃ á```bQÉ°ûdG ‘ á```aÉ≤ãdG ö```ü≤H

 ájOƒ©°ùdGh â```jƒμdG øe á«Möùe ¢```VhôY

 ±É°VGh ,ô£bh äGQÉe’Gh ¿ÉªYh øjôëÑdGh

 ∞```«°†j á```bQÉ°ûdG ¿É```Lô¡e ¿G” »```Hô◊G

 ÉædhO ‘ »MöùŸG ∑Gô```ë∏d á«eó≤J á¨«°U

 øe êôîJ »àdG äÉ```«°UƒàdG πch á«é«∏ÿG

 »é«∏ÿG É```æMöùÃ »≤JÎ°S É```¡fG ó```cDƒŸG

 ∞≤j »àdG á```Ñ∏°üdG Ió```YÉ≤dG Èà©j …ò```dG

 .“¿Éæa πc É¡«∏Y

 ∫GhCG ìö```ùe á```cQÉ°ûe ø```Y ∫GDƒ```°S ‘h

 ¿ÉLô¡ŸG øe á«fÉãdG IQhó```dG ‘ »æjôëÑdG

 ÓH” »```Hô◊G ∫É```b “»```°SGôμdG” á```«MöùÃ

 ‘ ìQÉ°ùŸG ºgG øe ∫GhCG ìöùe Èà©j ∂```°T

 ΩÉ©dG ‘ ¢ù°SCÉJ ìöùŸG Gò¡a ,è«∏ÿG ∫hO

 ¬àª°üH ∫GhCG ìöùŸ ¿G »æ©j Gò```gh 1970
 á«MöùŸG ácô◊G Ωƒ```ªY ‘ ¬MhQh á°UÉÿG

 á```∏jƒ£dG  IÈ```ÿG  ¬```FÉ°†Y’h è```«∏ÿG  ‘

 ∫GhCG π«÷h áaÉ≤ãdG ™eh øØdG ™e áÁó≤dG

 .“∞∏àîŸG ¬Jƒ°U

 á```«MöùÃ  â```jƒμdG  ∑QÉ```°ûJh  Gò```g

 …õæ©dG ⋲```∏Y ∞```«dCÉJ ø```e “äÉ```°SÉμ©fG”
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 á°TQh Ωƒ«dG ¢```ùØf ‘ ΩÉ≤à°S É```ªc ,ó```M’G

 “IöUÉ©ŸG á«MöùŸG áHÉàμdG äÉgÉŒG” øY

 áaÉ°VG ,ÖdÉW ƒ```HG áeÉ°SG É¡«a çóëà«°S

 ó```≤ædG AÉ```H ∞```dCG” ø```Y iô```NG á```°TQh ¤G
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 õjõ©dGóÑY ˆGóÑY …ô```£≤dG ¿ÉæØdG ÉeCG

 ø```e »```æjôëÑdG ìö```ùŸG ¿CG í```°VhCG ó```≤a
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 ƒgh óMGh iõ¨e ‘ É¡©«ªL »```≤à∏J É¡æμdh
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 ΩÉeCG hóÑj É```e ⋲∏Y ÓjƒW óª°üJ ød »```àdGh

 .¿Gôª©dG ∞MR

 …òdG (äGƒ```£N) ÊÉ```ãdG º```∏«ØdG É```eCG

 ‘ ¬≤jôW ⋲∏Y ∫ó```à°ùj ôjöV á°üb »```μëj

 Úà«aÉ◊G ¬```«eób á°ùeÓe ∫Ó```N øe »◊G

 ¥ôW ∞```°UQ ó```©H ø```μdh ,¬```àæjóe ÜGô```J

 ™e ¬```∏°UGƒJ ô```jö†dG Gò```g ó```≤Øj á```æjóŸG

 .É¡àbRG ‘ Iôe ∫hC’ √ƒà«d ¬àæjóe

 »æ©jh ( É«÷Éà°Sƒf ) ÒNC’G º∏«ØdG ÉeG

 º∏«ØdG …hô```j å«M »```°VÉŸG ¤EG Ú```æ◊G

 ¢û«©j ,¢Uƒ¨dG IÎa öUÉY ø°ùe πLQ á°üb

 øe ôëÑdG É¡H §```«ëj ¿G ¢VÎØj Iô```jõL ‘

 QÉ°†ëà°S’ åëH á∏MQ ‘ Ögò«a ¿Éμe πc

 ‘ √QhÉ```L É```ŸÉ£d »```àdG ô```ëÑdG äÉ```jôcP

 ¿Gôª©dG ádBG ¿CG ó```Lh ∞°SCÓd ø```μdh ,√ÉÑ°U

 ¿hO ∫ƒ– á«fGôª©dG IôØ£dÉH ⋲```ª°ùj Ée hCG

 .ôëÑdG ¤EG ¬dƒ°Uh
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النجوم يستعدون لحفالت ”عيد الحب“
 ó```«Y ó```Yƒe ô```jGÈa 14 ÜGÎ```bG ™```e

 AÉ«ME’ »Hô©dG Üô£dG Ωƒ‚ ó©à°ùj ,Ö◊G

 á«ŸÉYh á«HôY áª°UÉY øe ÌcCG ‘ äÓØM

.É¡«∏Y Qƒ¡ª÷G øe ∞«ãc ∫ÉÑbEG §°Sh

 ‘ á«FÉæZ á```∏ØM ÜÉjO hô```ªY »```«ëjh

 Ωó≤j ,¢```ùeÉÿG ™ªéàdG ‘ ¥OÉ```æØdG ó```MCG

 .áãjó◊Gh áÁó≤dG ¬«fÉZCG É¡dÓN

 Qƒ°†◊ á```KÓK kÉ```WhöT ÜÉ```jO Oó```Mh

 ΩóY ,á«ª°SQ ¢```ùHÓe AGó```JQG :»g ¬```à∏ØM

 ΩóY ,k É```eÉY 21 ø```e πbCG º```g ø```e ∫ƒ```NO

.áë∏°SCG hCG äGQófl ∫ƒNóH ìÉª°ùdG

 â©°Vh Éeó©H áeRCG ‘ ™bh ÜÉjO ¿Éch

 ¬à∏ØM Qƒ```°†◊ kÉWhöT á```ª¶æŸG á```cöûdG

 ,á«°VÉŸG “¢SÉª°ùjôμdG” OÉ```«YCG áÑ°SÉæÃ

 á∏Ø◊G ∫ƒ```NO øe äÉÑéëŸG ™```æe É```¡ªgCG

.•öûdG Gòg »¨dCÉa ,Ió°ûH ¬°†aQ Ée ƒgh

 ‘ á∏ØM »```æ°ùM ô```eÉJ »```«ëj √Qhó```H

 »eGQ »«ëj ∂```dòc ,“ï«°ûdG ΩöT ƒ```JQƒH”
 ™ªéàdG ¥OÉæa óMCG ‘ á«FÉæZ á∏ØM …È°U

 ¬JÉ«æZCG ø```e áYƒª› É```¡«a Ωó```≤j ,∫hC’G

 ¬eƒÑdCG äÉ«æZCG ióMEG ¤EG áaÉ°VEG IÒ```¡°ûdG

 ∫ÓN ¥Gƒ°SC’G ‘ ìô```£«°S …òdG “‹É```Z”
 á```∏Ø◊G ‘ ∑QÉ```°û«°Sh ,á```∏Ñ≤ŸG IÎ```ØdG

 Üô£ŸGh »°SƒH á«Ñ©°ûdG áHô£ŸG É¡°ùØf

.ó©°S óªMCG

 ‘ á∏ØM OGDƒ```a ó```ªfi º```éædG »```«ëjh

 ∑QÉ°ûJ ,Ió```jó÷G Iô```gÉ≤dG ¥OÉ```æa ó```MCG

 á°übGôdGh IôgÉW á«Hô¨ŸG á```Hô£ŸG É¡«a

 ƒμ°ùjO” ≥jôah Òæ°Tƒc ’BG á«°VGô©à°S’G

 .“öüe

 á∏ØM Ωó```≤j ôcÉ°T ÊÉ```g AÉæ¨dG Ò```eCG

 hôjÉc” ìö```ùe áÑ°ûN ⋲∏Y á```ªî°V á«FÉæZ

 ¥OÉæa óMCG ‘ iô```NCG á∏ØMh “∫É```Ø«à°ù«a

.ájQóæμ°SE’G

 • áªéædG ó©à°ùJ 

 É¡àdƒ÷ ΩÉ¨fCG áHƒÑëŸG

 ‘ Iójó÷G á«FÉæ¨dG

 ,…QÉ÷G ô¡°ûdG á≤£æŸG

 âjƒμdG Ö«JÎdÉH πª°ûJ

 ‘ øjôëÑdGh äGQÉeE’Gh

 ïjQÉàH IÒÑc á«FÉæZ ¬∏ØM

 ácQÉ°ûÃ ôjGÈa 18
 »ŸÉ©dG IAÉ°VE’G ºª°üe
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ل�ص يخبئ غنيمته يف حديقة منزله
األق���ت ال�رشطة الربيطانية على ل�س دراجات، بعد اكت�صاف كمية هائلة من الدراجات بلغ 

عددها 164 دراجة، خباأها يف احلديقة اخللفية ملنزله، بح�صب �صحيفة “مرتو” الربيطانية.

واعتقلت ال�رشطة الرجل البالغ من العمر 48 عاما، فيما كان يحمل اإحدى الدراجات ويدفع 

الأخ���رى يف ال�ص���ارع، وتبني اأن الدراجتني تطابقان موا�صف���ات م�صجلة لدى ال�رشطة على اأنها 

م�رشوقة.

وقال���ت ال�رشطة اإنها مل تبحث كثريا عن خمب���اأ الل�س، اإذ ا�صتطاعت متييزه؛ ب�صبب وجود 

عدد كبري من الدراجات امل�رشوقة يف فنائه.

وعرثت ال�رشطة على املخباأ يف منزل مبنطقة ليتل مور اأك�صفورد، وت�صتمر التحقيقات مع 

الل����س املعتقل الذي خرج بكفالة حتى 8 ماي���و. وقالت �رشطة اأك�صفورد يف تغريدة “يف حال 

وجدنا دراجتك، �صوف نقوم بالت�صال بك فورا”.

الزوجة الثانية يف اجلزائر.. بني القانون والدين

الفواكه واخل�سراوات الطازجة حت�سـن احلالـة النف�سيـة
اأف���ادت درا�صة حديثة باأن تن���اول الفواكه 

واخل����رشاوات الطازجة بكرثة ميك���ن اأن يح�صن 

احلالة املزاجية والنف�صي���ة لالإن�صان يف غ�صون 

اأ�صبوعني. واأجرى الدرا�صة باحثون يف ق�صم علم 

النف����س بجامعة اأوتاجو يف نيوزيلندا، ون�رشت يف 

دورية )PLOS One( العلمية.

وتاب���ع الباحث���ون 171 من الط���الب الذين 

ت���رتاوح اأعمارهم بني 18 و25 عاما، خ�صعوا يف 

بداية ونهاية الدرا�صة التي ا�صتمرت اأ�صبوعني 

لتقيي���م احلال���ة النف�صي���ة م���ن حي���ث احلال���ة 

املزاجية والدافع واأعرا�س الكتئاب والقلق.

وق�ص���م الباحث���ون امل�صاركني جمموعتني، 

الأوىل تناولت ح�صتني اإ�صافيتني من الفواكه 

واخل����رشاوات الطازجة �صم���ن النظام الغذائي، 

وكان اأبرز مكوناتهما اجل���زر والكيوي والتفاح 

والربتق���ال يومي���ا، بينم���ا تناول���ت املجموعة 

عل���ى  حتت���وي  ل  تقليدي���ة  اأطعم���ة  الأخ���رى 

اخل�رشاوات والفواكه الطازجة.

ووج���د الباحث���ون اأن امل�صارك���ني الذي���ن 

تناول���وا الفواك���ه واخل����رشاوات الطازجة طوال 

الأ�صبوعني يومي���ا، �صهدت حالته���م النف�صية 

حت�صنا ملحوظا، خ�صو�ص���ا فيما يتعلق باحلالة 

املزاجي���ة والنف�صية، وزي���ادة احلافز باملقارنة 

مع املجموعة الأخرى.

وق���ال الباحثون اإن النتائ���ج التي تو�صلوا 

اإليه���ا ت�ص���ري اإىل اأن زي���ادة تن���اول الفواك���ه 

واخل����رشاوات قد توؤدي اإىل مناف���ع �رشيعة فيما 

يتعلق باحلالة النف�صية لالأ�صخا�س.

الن�سور ت�سطاد “الدرونز” 

يف �سماء فرن�سا
يف م�صع���ى جدي���د ملواجه���ة تهدي���د 

الطائرات م���ن دون طي���ار، ت�صعى فرن�صا 

لتدري���ب الن�صور على ا�صطي���اد واإ�صقاط 

تلك الطائرات، اإذ اأكدت م�صادر ع�صكرية 

فرن�صي���ة اأن تل���ك الو�صيل���ة اأف�ص���ل م���ن 

ا�صتخ���دام �ص���الح تقلي���دي، خ�صو�صا يف 

الكب���رية.  واحل�ص���ود  التجمع���ات  اأماك���ن 

وتخ�ص���ع الن�صور للتدريب يف قاعدة جوية 

جن���وب غربي فرن�ص���ا ملواجه���ة خطر غري 

تقلي���دي، يتمث���ل بالطائ���رات ال�صغ���رية 

املوجه���ة ع���ن بع���د، واملعروف���ة با�ص���م 

“درون”. ويقول مدرب الطيور يف اجلي�س 
الفرن�ص���ي جريال���د ما�صوك���و “بعد جتربة 

اأن���واع واأحجام متعددة م���ن الن�صور اخرتنا 

نوعا يدعى الن�رش امللكي”.

واأ�ص���اف “بداأنا بتدريب ن�صور يف عمر 

3 اأ�صابيع، فعندما فق�صت بداأنا باإعطائها 
الطعام داخل درون حتى ظنت اأن الدرون 

هو فري�صة ودربناها على ا�صطيادها”.

ويتعام���ل الن�رش مع ال���درون على اأنها 

فري�صة، ي�صتخدم غريزت���ه ل�صتباق حركة 

الطائ���رة ويلتقطها مبخالب���ه، ثم ي�صعها 

على الأر�س يف مكان خال من اأي �صخ�س.

االبن البكر اأذكى   

من اأ�سقائه االآخرين

وج���د بحث جديد اأن الأطف���ال الأوائل 

يف العائل���ة هم اأك���رث ذكاء م���ن اأ�صقائهم 

الأ�صغر �صنا. وخا�س خ���رباء القت�صاد يف 

جامعة اإدن���ربه، نقا�صا قدميا وخل�صوا اإىل 

اأن املواليد الأوائ���ل يح�صلون على معدل 

اأعلى يف اختبارات الذكاء يف عمر عام واحد 

مقارنة باأ�صقائهم.

وف����رش الباحث���ون ه���ذه النتائ���ج ب���اأن 

الطف���ل الأول يتلقى املزي���د من التحفيز 

العقلي ودع���م تنمية مهارات التفكري من 

والديه يف �صنوات عمره الأوىل.

اأجري���ت  الت���ي  الدرا�ص���ة  وقام���ت 

بال�رشاك���ة ب���ني �رشك���ة “اأناليزي���ز جروب” 

وجامعة �صي���دين، بفح�س بيانات الأطفال 

الأمريكيني التي جمعها املكتب الأمريكي 

لإح�صاءات العمل.

و�صمل���ت هذه الدرا�ص���ة قرابة 5 اآلف 

طفل منذ فرتة م���ا قبل الولدة وحتى 14 

عاما، اإ�صافة اإىل بيانات عن خلفية اأ�رشهم 

تقيي���م  ومت  القت�صادي���ة،  واأو�صاعه���م 

مه���ارات الأطف���ال، كل عام���ني، كالقراءة 

والتعرف على ال�صور واملفردات.

www.albiladpress.come-mail: local@albiladpress.com
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األخيرة
مواقيت 
الصالة

حترق نف�سها بعد اإزالة “ب�سطة” زوجها
اأ�صعل���ت فل�صطينية يف الأربع���ني من عمرها، الأحد، النار يف ج�صده���ا؛ احتجاجا على اإزالة 

ب�صطة ع�صوائية لزوجها وابنها يف مدينة طولكرم �صمال ال�صفة الغربية، بح�صب ال�رشطة.

وق���ال املتحدث با�صم ال�رشطة الفل�صطينية لوؤي زريق���ات لوكالة فران�س بر�س اإن املراأة 

ر�ص���ت نف�صها مبادة م�صتعلة، ومن ثم اأ�صعلت النار يف ج�صدها اأمام مقر ال�رشطة، حيث كانت 

حتتج على اإزالة البلدية ب�صطة زوجها. واأو�صح زريقات “تقوم البلدية مثل باقي البلديات يف 

خمتل���ف مدن ال�صفة الغربية مبداهمة ب�صطات جتارية لبيع اخل�صار اأو اأدوات اأخرى لإزالتها؛ 

لأن غالبيتها تقف يف الطرق الرئي�صة”.

اأث���ار الرتباط بزوجة ثانية جدل قانونيا ودينيا ب���ني جزائريني؛ ب�صبب القانون 

الذي يحظر الزواج اأو التعدد دون اإذن الزوجة الأوىل، وهو ما ل ي�صرتطه الدين.

وح�ص���ب �صحيفة ال����رشوق اجلزائرية، فاإن الرجال يف اجلزائر ب���داأوا يف اللجوء اإىل 

رج���ال دين من اخلارج؛ ل�صوؤاله���م عن �رشعية الزواج من اأخرى دون اإذن الزوجة، وعما 

اإذا كان زواجهم جائزا �رشعا اإذا خالفوا القانون.

وح�ص���ب ال�صحيف���ة، فاإن رجال دي���ن من دول عربية اعت���ادوا الظهور يف قنوات 

ف�صائية فوجئوا بالقانون اجلزائري الذي يحظر الزواج دون اإذن الزوجة.

لكن بع�س هوؤلء املفتني، اكتفوا بفتاوى دينية ذكروا فيها اأن اأركان الزواج ل 

تت�صمن اإذن الزوجة، واأن الزواج �صحيح �رشعا دون اإذنها.

وب���دا اأن اجلزائري���ني اأ�صح���وا يف متاهة بني م���واد القانون والفت���اوى الدينية 

القادمة من اخلارج، يف اأمر يراه البع�س حق �رشعي ل يحق للدولة التدخل فيه.

ومل تذك���ر ال�صحيفة املوقف القانوين اأو العقوبات املرتتبة على خمالفة قانون 

الزواج هذا.

 Social
media

ميالنيا ترامب..     
ظهور اأول خمتلف 

لل�سيدة االأوىل

بعد 3 اأ�صابيع من تويل زوجها دونالد ترامب الرئا�صة الأمريكية، ظهرت ميالنيا 

ترامب لأول مرة ب�صكل علني ك�صيدة الوليات املتحدة الأوىل، عند مرافقتها ل�صيدة 

اليابان الأوىل التي تزور اأمريكا برفقة زوجها.

ويف ه���ذا الظه���ور “غري املاأل���وف” بعد ا�صتقب���ال ترامب رئي����س وزراء اليابان 

وزوجت���ه دونها يف وا�صنطن، ق���ررت ميالنيا اأن تظهر حبها لله���واء الطلق، وغادرت 

بيته���ا يف نيويورك، اإىل فلوريدا، حيث ترافق �صيدة اليابان الأوىل اآكي اآبي يف جولة 

اإىل متحف وحديقة.

واأظه���رت ال�ص���ور “اأناقة” ال�صي���دة الأوىل وهي تراف���ق �صيدة الياب���ان الأوىل 

اآك���ي اآبي يف جولة مبتحف موريكام���ي واحلديقة اليابانية يف مدين���ة ديلراي بيت�س، 

بفلوريدا.

الطق�س غري م�صتقر مع 

ت�صاقط امطار متفرقة قد 

تكون رعدية احياناً.

الرياح جنوبية �رشقية من 12 اإىل 17 

عقدة وت�صل من 20 اإىل 25 عقدة مع 

هبات قد ت�صل اإىل 35 عقدة احياناً.

ارتفاع موج البحر من قدمني اإىل 4 اأقدام قرب ال�صواحل ومن 4 

اإىل 6 اأقدام يف عر�س البحر وي�صل اإىل 8 اأقدام اأثناء الهبات. 

درجة احلرارة العظمى 22 درجة، وال�صغرى 16 درجة مئوية.

الطقس المتوقع لمملكة البحرين
إدارة الرصاد الجوية

www.bahrainweather.gov.bh
Tel: 17323073 - 17321175

  - جميع الحقوق محفوظة لدارة إلرصاد الجوية    
  وزارة المواصلت و التصالت © 2011 

الطقس المتوقع للثلثة أيام القادمة  

السبت الجمعة الخميس
43º 33º 40º 32º 39º 32º

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 15 الى 10ولكنها عموما شمالية من 
عقدة احيانا خلل النهار.

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 10ولكنها عموما شمالية شرقية من 

 عقدة احيانا.15الى 

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 15 الى 10ولكنها عموما شرقية من 

عقدة احيانا.

الطقس لهذا اليوم
الربعاء

27/07/2016

40º 32º
الطقس

 حار ورطب ولكنه مغبر احيانا مع بعض
السحب.

الرياح
  عقدة12 الى 07عموما شمالية شرقية من 

  عقدة احيانا خلل17 الى 12وتصل من 
النهار.

تحذير
ليوجد.

درجات الحرارة "الشرق الوسط"

13 KT

16 KT

17 KT

17 KT

صنعاء
22º 18º

عمان
35º 21º

الدوحة
36º 33º

أبوظبي
38º 32º

بيروت
28º 23º

مسقط
32º 27º

القاهرة
38º 21º

بغداد
46º 29º

الكويت
44º 35º

05:02ص شروق الشمس

06:26م غروب الشمس

11:54م بزوغ القمر

12:14م أفول القمر

10:44ص أعلى مد ≈⇑

05:08م أدنى جزر ≈⇓

المنامة

الرياض
43º 31º

 من قدم الى قدمين عند السواحل
  اقدام في عرض4 الى 2ومن 

البحر.

حالة الطقس ارتفاع الموج
@albiladpress @albiladpress @albiladnews

روبي مهددة باالإيقاف

اأزم���ة كبرية تواجهها الفنانة روب���ي مع املنتج اأحمد ال�صبكي، قد تت�صب���ب يف توقيع عقوبة عليها 

ت�ص���ل اإىل ح���د الإيقاف، بعدما تدخلت نقاب���ة املمثلني يف الأزمة. تفا�صيل الق�ص���ة تعود اإىل م�صل�صل 

“رم�ص���ان ك���رمي” الذي يدخل به اأحمد ال�صبك���ي اإىل عامل الإنتاج الدرامي، وتق���وم ببطولته روبي ومن 
اإخراج �صامح عبدالعزيز وتاأليف اأحمد عبداهلل، وكان مقررا له اأن ينطلق ت�صويره بالأ�صبوع اجلاري، بعد 

النتهاء من التجهيزات اخلا�صة به. لكن اأن روبي اأعلنت عن ان�صحابها من امل�صل�صل ب�صكل مفاجئ من 

دون اإبداء اأ�صباب، ومل تتوا�صل مع اأحد، وفق ما اأكده املنتج اأحمد ال�صبكي، وهو ما علق عليه قائال “ده 

خراب بيوت”. واأو�صح ال�صبكي اأنه تقدم ب�صكوى اإىل نقابة املهن التمثيلية، وينتظر يف الوقت احلايل 

القرار الذي �صتتخذه النقابة جتاه روبي يف حال رف�صت ا�صتكمال تعاقدها مع ال�صبكي، وهو الأمر الذي 

قد ي�صل اإىل حد الإيقاف عن العمل؛ ب�صبب الإخالل بالتعاقد.
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