
رقم الت�سجيل   ISSN 1985-8566ثمن �لن�سخة: �ل�سعودية: رياالن - �لكويت: 200 فل�س - �الإمار�ت : درهمان - قطر: رياالن - عمان : 200 بي�سة - م�رص : جنيهان - �الأردن : 200 فل�س - لبنان 1000 لرية - �ململكة �ملتحدة : جنيه ��سرتليني - �لواليات �ملتحدة: دوالر�ن - �أوروبا : 2 يورو

  www.albiladpress.come-mail: local@albiladpress.com

س
فل

  2
00

 - 
حة

صف
 2

8

السنة التاسعة - العدد 3045 

الثالثاء
14 فبراير 2017 

17 جمادى األولى 1438

علوي املو�سوي وبنا

اتفاقية جتـارة حـرة بيـن اخلليـج وتركيـا
العاهل ورئي�س الوزراء بحثا مع اأردوغان تعزيز التعاون واإيجاد ت�سويات دائمة للأزمات

ال�شريبة امل�شافة ت�شمل 60 األف �شركة اأك�شاك بر�شوم بلدية للباعة اجلائلني
نادر الغامن من املنامة 

قال مدير �ل�رص�ئب وخدمات �ل�رصكات 

يف �رصكة كي بي �م جي فخرو علي �ملحرو�س 

�إن هناك نحو 100 �ألف �سجل جتاري متثل 

خمتلف �ل�رصكات و�ملوؤ�س�سات يف �لبحرين.

و�أ�س���اف �أن ما بني 55 �ألفاً و60 �ألف 

�رصكة عليها �ال�ستعد�د وجتهيز �أو�ساعها 

لتطبي���ق �رصيبة �لقيمة �مل�س���افة، كما �أن 

تلك �ل�رصكات �مل�سثناة من �لدفع ال يعني 

�إعفاءها من �ل�رصيبة.

ت�س���مل  ل���ن  �ل�رصيب���ة  �أن  و�أك���د 

و�الأدوي���ة  �الأ�سا�س���ية  �لغذ�ئي���ة  �ل�س���لع 

و�مل�س���تلزمات �لطبية �ملتفق عليها بني 

دول �ملجل����س، ولك���ن �أي مدخالت لل�رصكة 

نف�سها �سيفر�س عليها �ل�رصيبة.

وعن ت�س���ديد ه���ذه �ل�رصيب���ة، قال �إن 

�ل����رصكات �ست�س���ددها م���ن �أول ي���وم يتم 

تطبيقه���ا، وبالت���ايل عليها ت�س���ديد هذه 

�ل�رصيب���ة ع���ر �إق���ر�ر �رصيبي تو�س���ح فيه 

تفا�سيل �ملبالغ �مل�ستح�سلة .

�أف�س���ح رئي�س �للجنة �لفنية مبجل�س 

بلدي �ل�س���مالية علي �ل�س���ويخ ل� “�لبالد” 

عن تو�فق �أع�س���اء �للجنة مع مقرتح قدمه 

ممثل���و �جله���از �لتنفي���ذي يف �جتماعهم، 

مبعاي���ري  �أك�س���اك  بتخ�س���ي�س  يق�س���ي 

ومو��سفات معينة بر�س���وم بلدية عليها، 

وحتديد مو�قع منا�سبة لها؛ بهدف تنظيم 

عمل �لباعة �جلائلني يف �ملحافظة.

وقال �إن �الجتماع �لذي ح�رصه ممثلون 

ع���ن �جله���از �لتنفي���ذي وهيئ���ة تنظي���م 

�س���وق �لعمل، ومديرية �رصط���ة �ملحافظة 

ع���ن  �حلدي���ث  �إىل  تط���رق  �ل�س���مالية، 

�ملعوق���ات �لتي تو�جه �الأجهزة �لتنفيذية 

يف �لتعام���ل مع ظاهرت���ي �لباعة �جلائلني 

و�لعمالة �ل�سائبة يف �ملحافظة. ولفت �إىل 

�أن ممثل���ي �جلهاز �لتنفي���ذي �أكدو� وقف 

تر�خي�س �لباعة �جلائلني ب�س���كل ر�س���مي 
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يف مثل ه���ذ� �ليوم قب���ل 16 عاًما، و�س���عت �لبحرين 

حجر �الأ�س���ا�س مل�رصوع �إ�سالحي �سامل، �أطلقه عاهل �لبالد 

�س���احب �جلاللة �مللك حمد بن عي�سى �آل خليفة، و�سارك 

يف كتاب���ة تفا�س���يله �ل�س���عب �لبحرين���ي ب���اإر�دة وطنية 

�س���ادقة و�إجماع �س���عبي غري م�س���بوق، لت�س���طر �لبحرين 

ملحمة تاريخية جت�سدت يف ميثاق �لعمل �لوطني.  

ه���ذه �جله���ود �ملخل�س���ة ر�س���مت خريط���ة �لطري���ق 

مل�سرية �لنه�سة و�لتقدم وحددت �لوجهة �لتي يريد �أبناء 

ه���ذه �الأر�س �لطيبة �لذهاب �إليها و�س���والً �إىل �الإ�س���الح 

�ل�س���امل، فكان �مليثاق �إيذ�ناً النط���الق �لقيادة �حلكيمة 

و�ل�س���عب �لويف يف هذه �مل�س���رية �ملبارك���ة متخطني كل 

�لتحدي���ات و�لعقبات يف �س���بيل �الرتقاء بالبحرين لتكون 

مملكة د�ستورية ع�رصية ومنوذًجا ر�ئًد� للتطور و�الإ�سالح 

ا للت�سامح و�لتعاي�س. و�أر�سً

هذ� �الإجناز �لعظيم و�سع قو�عد ر��سخة و�أ�س�ًسا متينة 

لالإ�سالح �ل�سيا�سي و�لد�س���توري وتر�سيخ دولة �لقانون 

و�ملوؤ�س�س���ات وفق روؤية �لقي���ادة �لر�س���يدة و�إر�دة حرة 

ل�س���عب و�ع ق���رر �لتم�س���ك بوطنيته، و�ل�س���عي �إىل رفعة 

بلده، و��ستكمال م�سرية �الآباء و�الأجد�د وقيمهم �الأ�سيلة 

�لتي �سكلت عماد �لوحدة �لوطنية و�أمن و�سالمة �ملجتمع 

عر �الأجيال.

�اللتفاف �ل�س���عبي �لذي ن�س���هده �لي���وم حول ميثاق 

�لعم���ل �لوطن���ي يوؤكد وح���دة �ل�س���ف �لوطن���ي وتكامل 

مكونات���ه و�أركان���ه، ويقظ���ة �ل�س���عب للظ���روف �لدقيقة 

�لت���ي حتيط بالوطن، وت�س���ديه بج�س���ارة ملحاوالت قوى 

�ل����رص �لتدخ���ل يف �س���وؤون �لبالد به���دف �لنيل م���ن �أمنها 

و��ستقر�رها و��ستالب خري�تها.

ه���ذه �ل���روح �لوطني���ة �جلامع���ة تتجلى يف �لتم�س���ك 

باخليار �لدميقر�طي و�لوحدة �لوطنية يف مو�جهة �لتطرف 

و�الإرهاب و�لتدخالت �خلارجية، وحماية �ملنجز�ت �ملحققة 

يف ظ���ل دول���ة وطنية مدنية حديثة ي�س���ودها �ال�س���تقر�ر 

�ل�سيا�س���ي و�الأمن���ي و�لرخ���اء �القت�س���ادي و�الجتماعي، 

لتق���دم �لبحرين �إىل �لعامل منوذًجا يحت���ذى به يف �لتحول 

�لدميقر�طي �لقائم على قو�عد د�س���تورية ر��سخة خطت 

باأيادي �أبنائها �ملخل�سني.

كلمة “                “

• �سمو رئي�س �لوزر�ء يعقد �جتماًعا مع �لرئي�س �لرتكي بح�سور �سمو ويل �لعهد	 • جاللة �مللك يزور �لرئي�س �لرتكي يف مقر �إقامته	

ز�ر عاهل �لبالد �س���احب �جلاللة �مللك حمد بن عي�س���ى �آل 

خليف���ة �أم�س رئي����س �جلمهورية �لرتكية �ل�س���قيقة رجب طيب 

�أردوغان يف مبقر �إقامته.

�لر�هن���ة  �الإقليمي���ة  �لتحدي���ات  بح���ث  �الجتم���اع، مت  ويف 

و�لفر����س �ملمكنة للتغلب عل���ى كل ما يعرت����س طريق �الأمن 

و�ال�س���تقر�ر ويحول دون �إر�س���اء �ل�س���الم يف �ملنطقة و�الآليات 

�لتي من �س���اأنها �إيج���اد حلول عادلة وت�س���ويات د�ئمة لالأزمات 

�لتي حتدق بدول �ملنطقة، وتوؤثر على م�س���تقبل �س���عوبها مبا 

يدعم �أمن ووحدة و�س���المة هذه �لدول، وي�سمن لهذه �ل�سعوب 

�لتنمية و�لرخاء. 

وعقد رئي�س �لوزر�ء �س���احب �ل�س���مو �مللكي �الأمري خليفة 

بن �س���لمان �آل خليفة �جتماعاً مع �لرئي�س �لرتكي، بح�سور ويل 

�لعهد نائ���ب �لقائد �الأعلى �لنائب �الأول لرئي�س جمل�س �لوزر�ء 

�ساحب �ل�سمو �مللكي �الأمري �سلمان بن حمد �آل خليفة �أم�س. 

و�تفقا �جلانب���ان على �رصورة �لدفع بعجلة �لتعاون �لرتكي 

�خلليج���ي من خالل �الجتماعات �ال�س���رت�تيجية بني دول جمل�س 

�لتع���اون و�جلمهوري���ة �لرتكي���ة لتطوير �لعمل �مل�س���رتك بني 

�جلانبني وزيادة �لتن�س���يق بينهما و�رصعة �لو�سول �إىل �تفاقية 

جتارة حرة بني دول جمل�س �لتعاون وتركيا.

و�أعل���ن رئي�س �جلمهورية �لرتكية رج���ب طيب �أردوغان يف 

كلمت���ه بالندوة �لتي نظمه���ا �ملعهد �لدويل لل�س���الم يف �ل�رصق 

�الأو�س���ط و�س���مال �إفريقيا وجوب �لت�س���دي للقومية �لفار�سية 

يف �لع���ر�ق و�س���وريا، موؤك���ًد� �أن بالده تقف م���ع مملكة �لبحرين 

يف حماربته���ا لالإره���اب وم�س���اعي حتقيق �الأمن 

و�الأمان.
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م�شاعفة اليقظة لدحر الأعمال الإرهابية
�سموه وّجه لت�سويق ال�سناعات الوطنية... رئي�س الوزراء:

�ملنام���ة - بنا: وجه رئي�س �لوزر�ء �س���احب �ل�س���مو �مللكي 

�الأمري خليفة بن �س���لمان �آل خليفة �إىل م�س���اعفة �ليقظة و�الأمن 

�ال�س���تباقي وتكثيف �لبح���ث و�لتحري و�ملر�قب���ة لدحر و�إحباط 

�الأعمال �الإرهابية و�الإجر�مية كافة.

ج���اء ذلك ل���دى تروؤ�س �س���موه، وبح�س���ور ويل �لعهد نائب 

�لقائد �الأعلى �لنائب �الأول لرئي�س جمل�س �لوزر�ء �ساحب �ل�سمو 

�مللك���ي �الأمري �س���لمان بن حم���د �آل خليفة، �جلل�س���ة �العتيادية 

�الأ�سبوعية ملجل�س �لوزر�ء، بق�رص �لق�سيبية �سباح �أم�س. 

ويف �الجتماع، وجه �س���احب �ل�س���مو �مللكي رئي����س �لوزر�ء 

با�س���تمر�ر �لعم���ل على ترويج �ل�س���ناعات �لوطنية وت�س���ويقها 

و��س���تقطاب �ال�س���تثمار�ت �ملحلية و�الأجنبية وت�سجيع 

�ملوؤ�س�سات �ل�سغرية و�ملتو�سطة يف هذ� �لقطاع.
4• �سمو رئي�س �لوزر�ء مرتئ�سا وبح�سور �سمو ويل �لعهد جل�سة �لوزر�ء �أم�س	

تهنئ بذكرى امليثاق
ترفع �سحيفة “�لبالد” �أ�سمى �آيات �لتهاين و�لتريكات 

�إىل مقام عاهل �لبالد �س���احب �جلاللة �مللك حمد بن عي�سى 

�آل خليف���ة، ورئي����س �لوزر�ء �س���احب �ل�س���مو �مللكي �الأمري 

خليفة بن �سلمان �آل خليفة، وويل �لعهد نائب �لقائد �الأعلى 

�لنائب �الأول لرئي�س جمل�س �لوزر�ء �س���احب �ل�سمو �مللكي 

�الأمري �سلمان بن حمد �آل خليفة، و�إىل �سعب �لبحرين �لكرمي 

مبنا�س���بة �لذكرى �ل�ساد�س���ة ع����رص مليثاق �لعم���ل �لوطني، 

د�عي���ة �هلل �أن يعي���د هذه �ملنا�س���بة على �لقيادة �لر�س���يدة 

و�سعب �لبحرين باليمن و�خلري و�لركات.

العاهل ي�سدق االتفاقية 

العربية ملكافحة الف�ساد

�ملنام����ة- بنا: �س����دق عاهل �لبالد �س����احب �جلاللة 

�ملل����ك حمد بن عي�س����ى �آل خليفة، فاأ�س����در قانون رقم 

)6( ل�س����نة 2017 بالت�س����ديق على �التفاقي����ة �لعربية 

ملكافحة �لف�ساد. ون�ست �ملادة �الأوىل من �لقانون على 

�أنه “�س����ودق عل����ى �التفاقية �لعربية ملكافحة �لف�س����اد 

�ملوقع����ة يف مدين����ة �لقاهرة بتاري����خ 15 /1/ 1432ه� 

�ملو�ف����ق 21/ 12/ 2010، و�ملر�فق����ة له����ذ� �لقانون. 

وجاء يف �مل����ادة �لثانية �أن “على رئي�����س جمل�س �لوزر�ء 

و�لوزر�ء كل فيما يخ�س����ه تنفيذ هذ� �لقانون، ويعمل به 

من �ليوم �لتايل لتاريخ ن�رصه يف �جلريدة �لر�سمية”.

�سيدعلي املحافظة
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اأَن��ا َوه��ا  ِب��احَل��ِن��ِن  َقلِبي  َف��ا���ضَ  َق��د 

ُمعِلنا َق��ل��ِب��ي  ِب��َو���ش��ِط  َي���ُج���وُل  ��ا  َع��َمّ

َه�����َذا احَل���ِن���ُن ِل���َي���وِم ِم���ي���َث���اِق ال���َه���َوى

َف���ِب���ِه اب���َت���َدت َوَت���َرع���َرَع���ت اآَم��اُل��ن��ا

َي����ُه����زُّن ال����َرِّب����ي����ِع  اإِىل  احَل����ِن����َن  اإَِنّ 

َف��ال��َي��وَم اأَزَه������َر ِب����ال����وُُروِد َرِب��ي��ُع��َن��ا

ُد ال���َع���ه���َد ال����ِذي �������دِّ ِب�����َك َي����ا َرِب����ي����ُع ُنَ

ِب���االأَم�������ِض َب��اَي��ع��َن��ا َع��َل��ي��ِه َم��ِل��ي��َك��ن��ا

���������َق َب���ي���َع���ًة َي�������وٌم ِب������ِه امِل����ي����َث����اُق َوَثّ

���ِل���ي���ِك���َن���ا ِب����َوَف����اِئ����ن����ا َوَواَلِئ������َن������ا مِلَ

��ةٌ ِف ِم���ث���ِل َه����ذا ال���َي���وِم َق���اَم���ت َن��ه�����شَ

ِميَثاُقنا ِب��َن��اِئ��ه��ا  ���ا����َض  اأَ����شَ ���ى  اأَر����شَ

�����اِدٍق ��������بٍّ ������شَ ِم����ي����َث����اُق����َن����ا َع����ق����ٌد حِلُ

َط����َرَف����اُه َق��ل��ُب َم��ِل��ي��ِك��َن��ا َوُق��لُ��وُب��ن��ا

��ع��ٍب ُم��ِل�����ٍض َع���ْق���ُد امَل���َح���بَّ���ِة َب����َن ���شَ

َوَم��ِل��ي��ِك��ِه، َف��َع��ل��ى ال���َوَف���اِء َت��َراَه��ن��ا

َف����َك����اأَّن����ا َه�����ذا ال������َزَّم������اِن َط������َوى ِب��ن��ا

ُع���م���َراً َوَك�����اَن احُل����بُّ ِف��ي��ِه َرِف��ي��ُق��ن��ا

��ِل��ي��َد َع���ِن ال��َه��َوى ل ال���َزَّم���َن ال��َتّ َل��و َت�����ش��اأَ

ِنيَعَنا �شَ َك���اَن  احُل���َبّ  اإَنّ  ��َي��ُق��وُل  ���شَ

َوِب�������������اأََنّ ِم����ي����َث����اَق����اً ِب����َخ����طِّ َم��ِل��ي��ِك��ن��ا

َب�����َداأَ ال���َرِّب���ي���ُع ِب���ِه َواأَزَه�������َر ِم���ن ُهنا

�����هُ َوِب�����������اأَنّ َب����ح����َري����َن امَل����َح����َبّ����ِة اأَر������شُ

��ي احُل����بُّ حَل����َن َوَف��اِئ��ن��ا ِف��ي��ه��ا ُي��َغ��نِّ

َف������رَتَى َرِب���ي���َع ال���َك���وَن ُي���ع���َرُف َوق���ُت���هُ

ِبالَهَنا ِب����اَلِدي  ي��ا  اح��ِت��َف��اِل��ِك  َوق���َت 

َه������ذا ال����َه����َن����اءُ َي����ُع����مُّ ُك�������َلّ ِب�����اَلِدَن�����ا

��ح��ِر ف وج��َداِن��ن��ا َوَل�����هُ َك��ِف��ع��ِل ال�����شِّ

���َل ِب���ال���َه���َن���اِء ِل�����َش��ع��ِب��ِه َح����َم����ٌد َت���َف�������شَّ

َف��َق��د ا���ش��َت��َق��اَم��ت ف ُرَب�����اُه َح��َي��اُت��َن��ا

َي����َزْل َوَل  ال����ِب����الَد  اأَع����َط����ى  َف���َل���َط���امَل���ا 

�َشَماِئَنا ِبَو�شِط  �َشاِطَعًة  م�ِض  َكال�شَّ

ال��ُع��ال ف  ����َف����رَُّد  ال����َتّ اإاَلّ  اأََب�������ى  َم����ِل����ٌك 

َم�شَكَنا ��اَرت  ���شَ ال��َع��ل��َي��اءُ  َل���هُ  َح��َم��ٌد 

��ج��ِدِه��م ِبَ امُل���لُ���وُك  اف��َت��َخ��َر  اإِذا  َح���َم���ٌد 

َنا َتيُمّ َع��َل��وَت  َق��د  َم��ن  ي��ا  َذَك�����رُوَك 

��اُل��ُك��م َوِف���َع���اُل���ُك���م َم���َث���ٌل َل��ُه��م َف��ِخ�����شَ

��اُل َك��اَن��ت َدي��َدَن��ا  ي��ا َم��ن َل���هُ االأَف�����شَ

���َح���اَب���ةٌ ����شَ اأََلَّ  َع���َط�������ٌض  اإِذا  َم����ِل����ٌك 

َنا اأَر�شَ َف���رَتِوي  ُت�شِقي  َفي�ِشها  ِم��ن 

َم���ل���َج���اأٌ ِة  �����َدّ ������شِ ُك������لِّ  ِف  َل���ن���ا  َح����َم����ٌد 

��َم��اَن��ةُ اأَم��ِن��َن��ا َف����اَلأَن����َت ي��ا َح���َم���ٌد ���شَ

َواِلأََن�������������َت ي����ا َح����َم����ٌد َم���ِل���ي���ٌك ُم���ل���َه���ٌم

اأَج��ِل��َن��ا ِم��ن  ِبَف�شِلِه  ��ِف��ي�����َض  ال��َنّ َب���َذَل 

َب���َن���ى ِف���ي���َم���ا  ِب������َن������اَءُه  َت���������َروَن  اأََوال 

َلنا َب��َن��ى  ��اُم  ُي�����شَ ال  َك���ِرمَي���اً  َوَط���ن���اً 

��ُك��م ِف ِم��ث��ِل َه����ذا ال���َي���وِم َب��ع��َد ُج��لُ��و���شِ

َق��د َك���اَن، يا َم��ِل��َك ال��ُق��لُ��وِب، ِل��َق��اوؤَُن��ا

َت��خ��ُط��ُب ُح��بَّ��َن��ا ��ي��ِف،  ِب��ال�����َشّ اَل   ، ِب����احُل����ِبّ

َوامَل��ه��رُ ِم��ن��َك ال��َق��ل��ُب َك���اَن َع��َط��اَءَن��ا

����ش���لُ���هُ َف���َق���د ارَت����َق����ى َم����ِل����ٌك َك�������ِرمٌي اأَ

َنا كَّ َتَ ِح���َن  ��ا���ِض  ال��َنّ ُق��لُ��وَب  َوَغ����َزى 

َف����َل����َك ال����ُق����لُ����وُب َم�����َن�����اِزٌل َم���ع���ُم���وَرٌة

��ن��ا ���ب���ِج���ي���ِل ُك�����لٌّ ُد���شِّ ِب����احُل����بِّ َوال���َتّ

��ًة ���ا ال��نُّ��ُف��و���َض َرِخ��ي�����شَ َح���َم���ٌد َف���ُخ���ذ ِم���َنّ

ِب����ال����رُّوِح ُن�����وِف ِل��ل��َم��ِل��ي��ِك ُن����ُذوَرَن����ا

��َم��ا ��ع��ٌب اأََح�����َبّ�����َك ي���ا َم��ِل��ي��َك��اً َق����د ���شَ ���شَ

��ع��ُب َج���اَه���َر ِب���ال���َوالِء َواأَع��َل��َن��ا َوال�����َشّ

خ������ال�������ضٌ ِب����َع����ه����ِدَك َق����د َب����َدا ُح�����بٌّ َواإِ

َع��ه��ُدَن��ا اإاَلّ  ِب���اخَل���ِر،   ، َع��ه��ُدُك��م  َم���ا 

����اأُن ال����ِب����الِد َواأَه���ِل���َه���ا َف���ِب���ُك���م َع�����اَل �����شَ

ُع���ِرَف���ت ِب��ُك��م َب����َن امَل����ال َب��ح��َري��نُ��َن��ا

َن����ا ���ل���َم���اَن َم���ن���َب���ُع ِع����زِّ اأَن�����ُت�����م اأََب��������ا ����شَ

َف���َغ���َدت َرِب���ي���َع���اً َداِئ����َم����اً اأَوَق���اُت���َن���ا

��ل��َم��اَن، اأَن�����َت َغ��َر���ش��َت��هُ ب�����ا ���شَ ��اً ،اأَ َغ��ر���شَ

��وَن��هُ، َح���َم���ٌد، َوَل����و ِب��ِدَم��اِئ��َن��ا ��َن�����شُ ���شَ

قصيدة مهداة إلى عاهل البالد صاحب الجاللة

الملك حمد بن عيسى آل خليفة

“حمدٌ َفخذ منا النُفوسَ رخيصًة”

بمناسبة الذكرى السادسة عشرة لميثاق العمل الوطني

الدكتور عبداهلل بن أحمد منصور آل رضي

تركيا ت�شّيد جامعا كبريا يف البحرين

نعتز بزيارة قائد اإ�شالمي كبري وحليف اإ�شرتاتيجي للبحرين 

العاهل واأردوغان: ت�شويات دائمة لالأزمات

تفتح املجال وا�شًعا لالرتقاء بجاالت التعاون والتن�شيق... رئي�ض الوزراء:

املنام���ة - بنا: قام عاهل البالد �ش���احب 

اجلاللة امللك حمد بن عي�ش���ى اآل خليفة اأم�ض 

بزي���ارة لرئي�ض اجلمهورية الرتكية ال�ش���قيقة 

رجب طيب اأردوغان ف بقر اإقامته.

ومت ف االجتم���اع، بح���ث امل�ش���ار املتميز 

للعالق���ات االأخوي���ة الت���ي تربط ب���ن مملكة 

البحرين واجلمهورية الرتكية ال�شقيقة و�شبل 

دفعها لالأمام والو�ش���ول به���ا ملرحلة جديدة 

واأك���ر تقدم���ا من التع���اون البن���اء واالإيجابي 

بن البلدين ال�شقيقن والذي ي�شتند لدعائم 

قوي���ة ورواب���ط تاريخي���ة وثقافية و�ش���داقة 

امل�ش���الح  ويحق���ق  �ش���املة  وروؤى  ممت���دة 

امل�ش���رتكة وينعك����ض اإيجاًب���ا عل���ى املنطقة 

باأ�رسها.

اأن  وف ه���ذا االإط���ار، مت االتف���اق عل���ى 

تق���وم اجلمهوري���ة الرتكية باإر�ش���ال وفد من 

املهند�شن واملعمارين اإىل مملكة البحرين 

لبناء جامع كبر يج�شد ويعك�ض االإرث الثقاف 

واحل�شاري االإ�شالمي اجلميل ف تركيا.

كم���ا مت التباحث عن التحديات االإقليمية 

الراهنة والفر�ض املمكنة للتغلب على كل ما 

يعرت�ض طريق االأمن واال�شتقرار ويحول دون 

اإر�ش���اء ال�ش���الم ف املنطقة واالآليات التي من 

�ش���اأنها اإيجاد حل���ول عادلة وت�ش���ويات دائمة 

لالأزم���ات التي حت���دق بدول املنطق���ة وتوؤثر 

على م�شتقبل �ش���عوبها با يدعم اأمن ووحدة 

و�ش���المة هذه الدول وي�ش���من لهذه ال�شعوب 

التنمية والرخاء.

بعد ذلك، ا�ش���طحب ملك البالد �ش���احب 

اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة، رئي�ض 

اجلمهوري���ة الرتكية رجب طي���ب اأردوغان ف 

موك���ب ر�ش���مي اىل مط���ار البحري���ن الدويل، 

حي���ث كان جالل���ة املل���ك ف مقدم���ة مودعي 

الرئي�ض الرتكي ل���دى مغادرته البالد ف ختام 

زيارت���ه ململكة البحري���ن بدعوة ر�ش���مية من 

جاللة امللك، اإذ اأجرى فيها مباحثات مع جاللة 

امللك، تركزت عل���ى تعزيز العالقات الثنائية 

والتطورات االقليمية والدولية.

كما كان ف الوداع رئي�ض الوزراء �شاحب 

ال�ش���مو امللكي االأم���ر خليفة بن �ش���لمان اآل 

خليفة وويل العهد نائب القائد االأعلى النائب 

االأول لرئي�ض جمل�ض الوزراء �ش���احب ال�ش���مو 

امللكي االأمر �شلمان بن حمد اآل خليفة.

املنام���ة - بنا: ا�ش���تقبل رئي����ض الوزراء 

�شاحب ال�شمو امللكي االأمر خليفة بن �شلمان 

اآل خليف���ة، رئي�ض جمهورية تركيا ال�ش���قيقة 

رجب طيب اأردوغان، بح�شور ويل العهد نائب 

القائ���د االأعل���ى النائ���ب االأول لرئي�ض جمل�ض 

الوزراء �شاحب ال�ش���مو امللكي االأمر �شلمان 

بن حمد اآل خليفة م�شاء اأم�ض بق�رس الق�شيبية.

وخالل اللقاء، جّدد �شاحب ال�شمو امللكي 

رئي����ض ال���وزراء الرتحي���ب بزي���ارة الرئي����ض 

الرتك���ي اإىل بل���ده الث���ان مملك���ة البحري���ن، 

موؤكدا �ش���موه اأن اململكة تعت���ز بهذه الزيارة 

من قائد اإ�شالمي كبر لبلد حليف اإ�شرتاتيجي 

للبحري���ن ومواقف���ه ال ُتن�ش���ى جت���اه اململكة 

و�ش���عبها، الفت���ا �ش���موه اإىل اأن ه���ذه الزيارة 

�ش���تكون داعمة للعالقات العريقة التي جتمع 

البلدين و�شتفتح املجال وا�شعا اأمام االرتقاء 

بجاالت التع���اون والتن�ش���يق لتطال متلف 

االأ�شعدة.

ون���وه �ش���احب ال�ش���مو امللك���ي رئي����ض 

الوزراء باملكان���ة التاريخية ل���دى اجلمهورية 

الرتكي���ة ال�ش���قيقة لدى العرب وامل�ش���لمن، 

وم���ا تثله من نوذج متقدم لدولة اإ�ش���المية 

متح�رسة ومتطورة ف متلف املجاالت، منوها 

�ش���موه با يجمع البلدين امل�شلمن من اأوا�رس 

تقارب وت���الق تاريخي وثق���اف يفتح املجال 

وا�ش���ًعا اأمام دعم وتطوي���ر العالقات الثنائية 

على متلف االأ�شعدة.

واأ�ش���اد �ش���احب ال�ش���مو امللك���ي رئي�ض 

ال���وزراء بالتجرب���ة الرتكية الت���ي تُعد نوذًجا 

يجب اأن يقتدى ف املزج بن التقدم واالأ�شالة 

والرتاث، الفتا �ش���موه اإىل اأن النموذج الرتكي 

يعت���ر مث���اال يحت���ذى ف االإ�ش���الم املعت���دل 

القائم على الو�ش���طية، جُمّددا �شموه التاأكيد 

عل���ى اأهمية الزي���ارة التي يقوم به���ا الرئي�ض 

الرتك���ي عل���ى ال�ش���عيد الثنائ���ي، وف فت���ح 

جماالت جديدة للتعاون الرتكي اخلليجي.

واأق���ام �ش���احب ال�ش���مو امللك���ي رئي�ض 

ال���وزراء ماأدبة غداء تكرمًي���ا للرئي�ض الرتكي 

بح�ش���ور �ش���احب ال�ش���مو امللكي ويل العهد 

نائ���ب القائ���د االأعل���ى النائ���ب االأول لرئي�ض 

جمل����ض ال���وزراء، كما ح����رس املاأدب���ة عدد من 

اأفراد العائل���ة املالكة الكرمية وعدد من كبار 

امل�ش���وؤولن باململك���ة و�ش���فراء دول جمل�ض 

التعاون لدى مملكة البحرين.

• جاللة امللك يزور الرئي�ض الرتكي بقر اإقامته	

• �شمو رئي�ض الوزراء م�شتقبالً الرئي�ض الرتكي بح�شور �شمو ويل العهد	

• جاللة امللك و�شمو رئي�ض الوزراء ف وداع اأردوغان	
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مجلس الرئيس... 
زيارة أردوغان

بالبارح���ة،  الليل���ة  اأ�ش���به  م���ا 

اال�ش���تقبال  حف���ل  كان  باالأم����س 

الذي اأقامه رئي�س الوزراء �شاحب 

ال�ش���مو امللكي االأم���ر خليفة بن 

اهلل  حفظ���ه  خليف���ة  اآل  �ش���لمان 

تطاب���ق  كان  وباالأم����س  ورع���اه، 

املواقف يعرب بج���اء عن االحرتام 

املتب���ادل ب���ن قائدي���ن لعب���ت 

احلكمة دوراً كبراً يف تو�ش���يحهما 

باأو�شمة اجلدارة، التي اأ�شار اإليها 

اأردوغان يف زيارات �ش���ابقة ب�شاأن 

الرئي�س خليفة بن �شلمان، والتي 

تلتق���ي مع تل���ك الت���ي حتلى بها 

الرئي�س الرتكي يف اإف�شال حماولة 

االنقاب التي تعر�شت لها تركيا 

قب���ل �ش���هور. �ش���حيح اأن مملكة 

البحرين بف�شل القيادة الر�شيدة 

متكنت من الناأي ب�ش���فينة الوطن 

ع���ن ال����رور واملخاط���ر وفداح���ة 

التحديات، لكن ال�ش���حيح اأي�ًش���ا 

اأن الت�ش���ابه بن البلدين يف عاج 

واأن  وا�ش���حاً،  كان  املع�ش���ات 

اأ�ش���بح مثاً  التعاط���ي الر�ش���ن 

يحت���ذى من اأج���ل اخلروج ب�ش���ام 

م���ن عنق زجاجة احل���االت الطارئة 

واالمتحان���ات ال�ش���عبة الت���ي متر 

بها كل بلد.

حتقي���ق  يف  جنح���ت  تركي���ا 

باأق���ل  للتنمي���ة  مث���ايل  اأمن���وذج 

ومملك���ة  واالإمكان���ات،  امل���وارد 

البحري���ن متكنت من بل���وغ نف�س 

اله���دف من���ذ �ش���بعينيات القرن 

املا�شي وحتى االآن.

زيارة الرئي�س الرتكي ململكة 

البحرين جاءت يف املقدمة �ش���من 

اخللي���ج،  منطق���ة  يف  ل���ه  جول���ة 

حي���ث جن���ح الطرف���ان يف توقي���ع 

املج���االت  يف  بروتوك���والت 

التعليمي���ة وال�ش���حية والتجارية، 

والنتائ���ج كانت ُمبه���رة من حيث 

الت���ي  واملواق���ف  االتفاقي���ات 

جت���اه  املنام���ة  اإع���ان  ت�ش���منها 

الق�شايا االإقليمية والدولية.

ف�ش���له  واأ�ش���كر  اهلل  واأحم���د 

اأنني كنت م���ن املت�رفن بدعوة 

الغ���داء التي اأقامها �ش���مو رئي�س 

الوزراء لفخام���ة الرئي�س الرتكي، 

يوم اأم����س، والتي ملح���ت خالها 

تل���ك املحبة وال���ود الت���ي يكنها 

الرئي����س الرتكي ل�ش���مو الرئي�س 

تل���ك  اإىل  باالإ�ش���افة  الوال���د 

امل�ش���احة العري�ش���ة م���ن التفهم 

والتوافق بن البلدين ال�شقيقن 

والقيادتن احلكيمتن.

لق���د تذكرت يف ذل���ك احلفل 

للرئي����س  ال�ش���هرة  الكلم���ة 

اأردوغ���ان، خ���ال الزي���ارة االأخرة 

التي قام بها عاهل الباد املفدى 

�ش���احب اجلال���ة املل���ك حمد بن 

عي�ش���ى اآل خليفة حفظه اهلل ورعاه 

اأردوغ���ان الرئي�س  عندما و�ش���ف 

الوال���د باحلكي���م يف التعاط���ي مع 

الق�ش���ايا ال�ش���ائكة، ذل���ك يف حد 

ذاته يب�ر بتعاون م�شتقبلي اأوثق 

وتفه���م قي���ادي اأعمق وتن�ش���يق 

حميم���ي اأرق���ى ب���ن القيادت���ن 

وال�شعبن ال�شقيقن.

بقلم: الدكتور عبداهلل الحواج

ت�رسيع اتفاقية التجارة احلرة بني اخلليج وتركيا
�شموه بحث تعزيز التعاون مع اأردوغان بح�شور ويل العهد... رئي�س الوزراء:

املنامة - بنا: قام رئي�س الوزراء �شاحب 

ال�ش���مو امللك���ي االأمر خليفة بن �ش���لمان اآل 

خليف���ة، وويل العه���د نائ���ب القائ���د االأعلى 

النائب االأول لرئي�س جمل�س الوزراء �ش���احب 

ال�شمو امللكي االأمر �شلمان بن حمد اآل خليفة 

�ش���باح اأم����س بزي���ارة اإىل رئي����س اجلمهورية 

الرتكية ال�شقيقة رجب طيب اأردوغان وذلك 

مبقر اإقامته.

وعق���د �ش���احب ال�ش���مو امللك���ي رئي�س 

الرتك���ي،  الرئي����س  م���ع  اجتماع���اً  ال���وزراء 

بح�ش���ور �ش���احب ال�ش���مو امللكي ويل العهد 

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

جمل����س الوزراء، حيث اأك���د اجلانبان اأن متانة 

الرتكية وخ�شو�ش���يتها  البحرينية  العاقات 

تفتح املجال وا�ش���عاً اأمام االرتقاء بالتعاون 

الثنائي.

الكفيل���ة  ال�ش���بل  اجلانب���ان  وناق����س 

بتعزي���ز تعاون البلدين �شيا�ش���ياً وع�ش���كرياً 

واتف���ق  وجتاري���اً،  وثقافي���اً  واقت�ش���ادياً 

اجلانبان على �رورة الدفع بالتعاون يف اآفاق 

جدي���دة كتكنولوجي���ا املعلوم���ات والتعليم 

الزراعي���ة  وال�ش���ناعة  وال�ش���ياحة  وال�ش���حة 

وال�ش���ناعات الع�ش���كرية ويف جمال الت�شييد 

واالإ�ش���كان  االإ�ش���امية  وال�ش���رفة  والبن���اء 

والطاق���ة، كم���ا اتفق���ا عل���ى ����رورة الدفع 

بعجل���ة التع���اون الرتكي اخلليج���ي من خال 

االجتماع���ات اال�ش���رتاتيجية بن دول جمل�س 

التع���اون واجلمهورية الرتكية لتطوير العمل 

امل�ش���رتك بن اجلانب���ن وزيادة التن�ش���يق 

بينهما و�رع���ة الو�ش���ول اإىل اتفاقية جتارة 

حرة ب���ن دول جمل�س التعاون وتركيا، بينما 

اتفق اجلانبان على زيادة التعاون والتن�شيق 

بينهما على �شعيد منظمة التعاون االإ�شامي 

لزيادة اآفاق التعاون التجاري واالقت�ش���ادي 

بن الدول االإ�شامية.

كم���ا اأكد �ش���احب ال�ش���مو امللكي رئي�س 

الوزراء و�ش���احب ال�ش���مو امللكي ويل العهد 

�رورة متابع���ة وتفعيل م���ا مت االتفاق عليه 

الب���اد  اإىل  الرتك���ي  الرئي����س  زي���ارة  خ���ال 

ومباحثات���ه م���ع جالة املل���ك و�ش���موهما من 

خال جلنة التعاون امل�ش���رتكة ب���ن البلدين 

وتبادل الزيارات بن الوفود الر�شمية ورجال 

االأعمال.

اإىل ذلك، اأعرب �ش���احب ال�ش���مو امللكي 

رئي����س ال���وزراء ع���ن االعت���زاز باأن ي�ش���تهل 

الرئي����س الرتكي زيارت���ه اإىل املنطقة بزيارة 

مملكة البحرين رئي�شة الدورة احلالية ملجل�س 

التع���اون لدول اخللي���ج العربية مم���ا يعك�س 

خ�شو�ش���ية وق���وة العاق���ات ب���ن البلدين، 

موؤكداً �ش���موه اأهمية الزي���ارة يف ظل الظروف 

الت���ي  واالأمني���ة  واالقت�ش���ادية  ال�شيا�ش���ية 

متر به���ا املنطق���ة والتي جتعل م���ن ال�راكة 

اخلليجي���ة الرتكية قوة للعرب وامل�ش���لمن، 

خا�ش���ة يف ظل الثقل ال�شيا�ش���ي والع�شكري 

واالقت�ش���ادي الرتكي وتاأثره على املواقف 

ال�شيا�ش���ية  االأهمي���ة  جان���ب  اإىل  الدولي���ة 

واالقت�ش���ادية لدول جمل�س التعاون اإقليمياً 

وعاملي���اً. من جانب���ه، اأعرب الرئي����س الرتكي 

عن �ش���عادته و����روره بزي���ارة البحري���ن التي 

له���ا موقفاً ال ين�ش���ى يف دعم تركي���ا ونظامها 

خا�شة بعد املحاولة االنقابية الفا�شلة، مقدراً 

عالياً للبحرين هذه الوقفة واأن رئا�ش���ة مملكة 

البحري���ن لل���دورة احلالي���ة ملجل����س التع���اون 

اخلليجي تعطي طابعاً واأهمية خا�ش���ة لزيارته 

ويج���ب اأن يكون التعاون بن البحرين وتركيا 

من�ش���جماً مع امل�ش���توى املتطور الذي و�شلت 

اإليه العاقات الثنائية بن البلدين.

• �شمو رئي�س الوزراء و�شمو ويل العهد يزوران الرئي�س الرتكي مبقر اإقامته	

اأردوغ���ان: التع���اون يج���ب اأن يكون من�ش���جماً مع امل�ش���توى املتط���ور للعاقات
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“امليثاق” �سيظل ذكرى خالدة وباعثا ملزيد من التقدم يف م�سرية العمل الوطني
�سموهما ينوهان بالإجنازات التي حققتها الروؤى احلكيمة للعاهل... رئي�س الوزراء وويل العهد:

املنامة - بنا: ا�س���تقبل رئي�س الوزراء 

�س���احب ال�س���مو امللك���ي الأم���ر خليف���ة 

ب���ن �س���لمان اآل خليف���ة، ويل العهد نائب 

القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س 

ال���وزراء �س���احب ال�س���مو امللك���ي الأمر 

�س���لمان ب���ن حم���د اآل خليفة �س���باح اأم�س 

بق�رص الق�سيبية. 

واأثناء اللقاء، نوه �س���موهما مبا حتقق 

من اإجنازات بف�سل الروؤى احلكيمة لعاهل 

الب���الد �س���احب اجلالل���ة املل���ك حم���د بن 

عي�س���ى اآل خليف���ة، والت���ي طالت خمتلف 

امليادين والأ�سعدة، موؤكدين �سموهما اأن 

ما حتقق على ال�سعيد التنموي واحلقوقي 

وال�سيا�سي يدفع اجلميع للمزيد من العمل 

لبلوغ اأق�س���ى طموح���ات احلكومة من اأجل 

ازدهار الوطن وخر �سعبه. 

ال�س���مو امللك���ي  وا�س���تذكر �س���احب 

رئي�س الوزراء، و�س���احب ال�س���مو امللكي 

ويل العه���د النائ���ب الأول لرئي�س جمل�س 

ال���وزراء ذكرى ميثاق العم���ل الوطني وما 

�س���كلته من ملحمة �س���عبية يف ال�س���تجابة 

لإرادة ملكي���ة جعل���ت املواط���ن يف قل���ب 

العملي���ة  يف  اأ�سا�س���ا  و�رصي���كا  التنمي���ة 

ال�سيا�س���ية، موؤكدين �س���موهما اأن ميثاق 

العم���ل الوطن���ي �س���يظل ذك���رى خال���دة 

و�سي�ستمر عطاوؤه والقيم التي انطلق بها 

ومن اأجلها عنا�رص باعثة ملزيد من التقدم 

•يف م�سرة العمل الوطني. �سمو رئي�س الوزراء م�ستقبالً �سمو ويل العهد	

تروي���ج ال�س���ناعات الوطني���ة وت�س���ويقها وا�س���تقطاب ال�س���تثمارات املحلي���ة والأجنبية 

امليثاق ج�سد وحدة �سعب البحرين والتفافه حول قيادته
�سموه يرفع التهاين والتربيكات لعاهل البالد باملنا�سبة الوطنية الغالية... رئي�س الوزراء:

املنامة - بنا: تراأ�س رئي�س الوزراء �ساحب 

ال�س���مو امللك���ي الأمر خليف���ة بن �س���لمان اآل 

خليفة، وبح�سور ويل العهد نائب القائد الأعلى 

النائ���ب الأول لرئي����س جمل�س الوزراء �س���احب 

ال�سمو امللكي الأمر �سلمان بن حمد اآل خليفة، 

اجلل�س���ة العتيادية الأ�سبوعية ملجل�س الوزراء، 

وذل���ك بق�رص الق�س���يبية �س���باح اأم����س. واأدىل 

الأمني الع���ام ملجل�س الوزراء يا�رص النا�رص عقب 

اجلل�سة بالت�رصيح التايل:

 يف الذكرى ال�ساد�س���ة ع�رصة مليثاق العمل 

الوطن���ي رفع �س���احب ال�س���مو امللك���ي رئي�س 

الوزراء اإىل عاهل البالد �س���احب اجلاللة امللك 

حم���د ب���ن عي�س���ى اآل خليف���ة خال����س التهاين 

والتربي���كات بهذه املنا�س���بة الوطنية الغالية، 

موؤك���داً اأن ميث���اق العمل الوطني خل���ق منهجاً 

تطويري���اً، ووف���ر مناخ���اً دميقراطي���اً، ور�س���خ 

ن�س���اطاً حقوقي���اً، واأ�س���حى عنوان���اً للم�س���رة 

الوطنية الع�رصية التي اختطها �س���احب اجلاللة 

امللك، منوهاً �س���موه باأن ميثاق العمل الوطني 

قد ج�س���د وحدة �س���عب البحرين والتفافه حول 

قيادت���ه ودعم���ه لتطلعاته���ا نح���و امل�س���تقبل 

امل�رصق.

 بعده���ا، اأ�س���اد �س���احب ال�س���مو امللك���ي 

رئي�س ال���وزراء بزيارة رئي����س جمهورية تركيا 

ال�س���قيقة رج���ب طيب اردوغ���ان ومباحثاته مع 

�س���احب اجلاللة املل���ك وبالتفاقيات املربمة 

ب���ني البلدين خالل هذه الزيارة، ونوه �س���احب 

ال�س���مو امللك���ي رئي�س ال���وزراء باأهمي���ة زيارة 

الرئي����س الرتك���ي اأهداف���اً وتوقيت���اً ونتائج���اً 

على ال�س���عيدين الثنائ���ي واخلليجي، واأن هذه 

الزيارة تد�س���ن ا�س���رتاتيجية بحريني���ة تركية 

م�سرتكة للتعاون �سيا�سياً واقت�سادياً ودفاعياً 

ويف املجالت الأخرى. 

 اإىل ذلك، فقد نوه �س���احب ال�سمو امللكي 

رئي�س الوزراء بانعق���اد املوؤمتر الدويل للخيل 

العربية برعاية ملكية �س���امية مبملكة البحرين 

ال���ذي تن�س���جم اأهداف���ه وخمرجات���ه م���ع جهود 

البحري���ن يف احلف���اظ عل���ى  وغاي���ات مملك���ة 

ال�س���اللت الأ�س���يلة للخيل العربية والتي تعد 

مملك���ة البحرين اأح���د اأهم مواطنها امل�س���هورة 

عاملياً.  

بعدها، وجه �س���احب ال�سمو امللكي رئي�س 

الوزراء با�ستمرار العمل على ترويج ال�سناعات 

الوطنية وت�س���ويقها وا�ستقطاب ال�ستثمارات 

املوؤ�س�س���ات  وت�س���جيع  والأجنبي���ة  املحلي���ة 

ال�س���غرة واملتو�س���طة يف هذا القط���اع، مثنياً 

�س���موه على دور املعار�س يف دعم هذا التوجه 

ومنه���ا معر�س اخلليج لل�س���ناعة الذي �س���مله 

�ساحب ال�س���مو امللكي رئي�س الوزراء برعايته 

الكرمية موؤخراً. 

بعد ذلك، هناأ �ساحب ال�سمو امللكي رئي�س 

ال���وزراء، قرينة جالل���ة امللك رئي�س���ة املجل�س 

الأعل���ى للمراأة �س���احبة ال�س���مو امللكي الأمرة 

�س���بيكة بنت اإبراهيم اآل خليف���ة مبنحها قالدة 

املراأة العربية من جامعة الدول العربية تقديراً 

مل�ساهمتها يف دعم احلراك املوؤ�س�سي لنهو�س 

املراأة العربية، كما رحب �سموه باختيار املنامة 

عا�سمة للمراأة العربية للعام 2017 مما يعك�س 

ال�س���بق ال���ذي حققته مملك���ة البحري���ن يف بناء 

قدرات املراأة يف املجالت املختلفة.

 بعد ذل���ك، اأثنى �س���احب ال�س���مو امللكي 

الأمني���ة  الأجه���زة  دور  عل���ى  ال���وزراء  رئي����س 

وكفاءته���ا العالية ومبا يتحلى ب���ه اأفرادها من 

اإق���دام و�س���جاعة لتاأمني الأمن وال�س���تقرار يف 

رب���وع الوط���ن، ونوه �س���موه بالتن�س���يق العايل 

ب���ني الأجهزة الأمنية ل���دوره يف جناح العمليات 

الأمني���ة النوعي���ة التي حتققت موؤخراً، واأ�س���اد 

�سموه باملواقف الوطنية والداعمة للمواطنني، 

ووجه �ساحب ال�سمو امللكي رئي�س الوزراء اإىل 

م�س���اعفة اليقظة والأمن ال�س���تباقي وتكثيف 

البحث والتحري واملراقبة لدحر واإحباط الأعمال 

الإرهابية والإجرامية كافة.  

بعدها، تابع �س���احب ال�سمو امللكي رئي�س 

ال���وزراء تغطي���ة احتياج���ات املواطن���ني م���ن 

اخلدمات الطبية والأدوية يف املرافق ال�س���حية 

احلكومية كافة، موجهاً �سموه باتخاذ الإجراءات 

كافة التي ت�سمن ح�سول املواطن على العالج 

ب�رصع���ة ودون اإبطاء و�س���د اأي نق�س اإن وجد يف 

اأي من الأق�س���ام مبا فيها ق�سم الطوارئ مبجمع 

ال�سلمانية الطبي وتفادي تاأثر اخلدمة ال�سحية 

املقدمة فيه لأي �س���بب وبخا�س���ة �رصعة معاينة 

املر�سى وتوفر الأدوية لهم.

 من جهة اأخرى، وجه �ساحب ال�سمو امللكي 

رئي�س الوزراء اإىل ا�س���تمرار العمل ل�ستقطاب 

ال����رصكات وت�س���جيع ال�س���تثمارات الأجنبية من 

خالل احلوافز والت�س���هيالت لتوف���ر مزيداً من 

فر�س العم���ل للبحريني���ني، فتطوي���ر العمالة 

البحريني���ة وتنمي���ة قدراتها هو هدف اأ�س���ا�س 

للحكومة، واأن م�ساركة هذه العمالة مبا متتلكه 

م���ن ق���درات تاأهيلي���ة ميث���ل قيم���ة م�س���افة 

للم�س���اريع ال�س���تثمارية، فاحلكومة ت�ستقطب 

هذه امل�ساريع؛ من اأجل خلق فر�س عمل جديدة 

اأمام مواطنيها. 

بعده���ا نظر املجل�س يف املذكرات املدرجة 

على جدول اأعماله، واتخذ ب�ساأنها ما يلي:

 اأولً: اطلع املجل����س على جمالت التعاون 

ال�س���قيقة،  تركي���ا  جمهوري���ة  م���ع  املقرتح���ة 

والتي �س���يتم بحثها يف الجتم���اع املقبل للجنة 

البحرينية الرتكية امل�س���رتكة، والتي ت�س���تمل 

عل���ى جم���الت التج���ارة البيني���ة والتع���اون يف 

املج���ال املايل وامل����رصيف، والتع���اون يف جمال 

الإ�سكان والبنية الأ�سا�س���ية، ويف جمال العلوم 

والتكنولوجيا وال�سناعات، ويف جمال ال�رصكات 

ال�سغرة واملتو�سطة، ويف املجالت ال�سياحية 

والتعليمية وال�سحة وال�سباب والريا�سة، ومن 

املقرر اأن يعقد هذا الجتماع بالفرتة من 2 - 3 

مار�س املقبل يف اأنقرة، وذلك من خالل املذكرة 

املرفوعة لهذا الغر�س من وزير املالية.

 ثانياً: بحث جمل�س الوزراء ان�س���مام مملكة 

البحرين خلم�س���ة اتفاقي���ات ومعاهدات دولية 

وذل���ك التزاماً من مملكة البحرين جتاه املجتمع 

ال���دويل؛ لكونها اإحدى الدول امل�س���تفيدة من 

العديد م���ن اخلدم���ات املرتبطة با�ستك�س���اف 

الف�س���اء اخلارج���ي وح�س���ن ا�س���تغالله، وه���ذه 

التفاقيات واملعاهدات هي معاهدة الف�س���اء 

اخلارجي، واتفاق اإنقاذ املالحني الف�س���ائيني 

واإعادته���م، واتفاقية امل�س���وؤولية الدولية عن 

الأ����رصار الت���ي حتدثه���ا الأج�س���ام الف�س���ائية، 

واتفاقية ت�س���جيل الأج�سام املطلقة يف الف�ساء 

اخلارجي، والتفاق املنظم لأن�سطة الدول على 

�س���طح القمر والأجرام ال�س���ماوية الأخرى، وقرر 

املجل�س اإحالة املذكرة املرفوعة لهذا الغر�س 

من وزير �سوؤون الدفاع الوزير املعني بالإ�رصاف 

والرقاب���ة على الهيئة الوطنية لعلوم الف�س���اء 

اإىل اللجنة الوزارية لل�سوؤون القانونية.

• •�سمو رئي�س الوزراء	 �سمو ويل العهد	

• �سمو رئي�س الوزراء يرتاأ�س جل�سة جمل�س الوزراء بح�سور �سمو ويل العهد	

م�ساعفة اليقظة 

والأمن ال�ستباقي 

لدحر واإحباط الأعمال 

الإرهابية والإجرامية 

كافة 

اتخاذ اإجراءات   

ت�سمن ح�سول 

املواطن على العالج 

ب�رصعة ودون اإبطاء 

احلكومة ت�ستقطب 

امل�ساريع ال�سثمارية 

من اأجل خلق 

فر�س عمل جديدة 

ملواطنيها

زيارة اردوغان تد�سن 

ا�سرتاتيجية م�سرتكة 

للتعاون �سيا�سيا 

واقت�ساديا ودفاعيا

جمل�س الوزراء يطلع 

على جمالت التعاون 

التي �ستبحثها اللجنة 

امل�سرتكة مع تركيا 
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القيادة تتبادل التهاين بذكرى ميثاق العمل الوطني
املنامة - بنا: تلقى عاهل البالد �س���احب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى 

اآل خليف���ة برقي���ة تهنئة م���ن رئي�س الوزراء �س���احب ال�س���مو امللكي الأمري 

خليفة بن �س���لمان اآل خليفة؛ مبنا�سبة الذكرى ال�ساد�سة ع�رشة لإقرار ميثاق 

العمل الوطني هذا ن�سها:

ح�رشة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة حفظه اهلل ورعاه

ملك مملكة البحرين املفدى...

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته وبعد...

ي���ن ع���ن اأخل����س التهاين  فاإن���ه لي�رشن���ا اأن نكت���ب اإىل جاللتك���م معبرّ

والتبيكات مبنا�س���بة احتفال البالد بالذكرى ال�ساد�س���ة ع�رشة لإقرار ميثاق 

العم���ل الوطني، والذي ج���اء تعبرياً حكيماً عن روؤي���ة جاللتكم يف نهج العمل 

الوطني مل�س���رية اخلري والزدهار، حتقيقاً لآمال وتطلعات �س���عب البحرين 

املخل�س.

اإن مملك���ة البحرين وبف�س���ل روؤية جاللتكم الثاقبة وحكمكم الر�س���يد، 

قد خط���ت خطوات تاريخية مميزة، وحققت يف عهدك���م امليمون املزيد من 

الإجنازات واملكت�س���بات التي يفخر ويعتز بها �سعبكم النبيل املعطاء. واإنه 

لي�س���عدنا يف هذه املنا�س���بة الوطنية املجيدة اأن نوؤكد على موا�س���لة العمل 

ب���كل العزمية والإرادة لتحقي���ق تطلعاتكم نحو املزيد م���ن التقدم والنماء، 

لندعو امل���وىل عز وجل اأن يحفظكم بعنايته وي�س���ملكم بتوفيقه واأن يحقق 

عل���ى اأيديك���م ويف ظل قيادتكم احلكيمة ما ي�س���بو اإليه �س���عبكم من تقدم 

ورفعة وازدهار، اإنه �سميع جميب.

ودمتم يف رعايته �ساملني.

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته...

خليفة بن �سلمان اآل خليفة- رئي�س الوزراء

هذا وبعث جاللة امللك برقية �س���كر جوابية اإىل �ساحب ال�سمو امللكي 

رئي�س الوزراء هذا ن�سها:

�س���احب ال�س���مو امللكي العم العزيز الأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة 

حفظه اهلل 

رئي�س الوزراء...

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته وبعد...

ب���كل العت���زاز والتقدير تلقينا برقية �س���موكم املهنئ���ة لنا بالذكرى 

ال�ساد�سة ع�رشة مليثاق العمل الوطني.

واإننا ن�س���تقبل هذه الذكرى، ونحن بحمد اهلل �س���ائرون بكل ثقة وثبات 

يف حتقيق ما يتطلع اإليه �سعبنا العزيز من موا�سلة اإجناز م�رشوعنا احل�ساري 

الذي ب�رش به ميثاق العمل الوطني.

واإنن���ا نق���در الدور الكبري الذي نه�س���تم به �س���موكم يف ه���ذا الطموح 

وملوا�س���لة بناء الدولة على اأ�سلم الأ�س�س واأثبتها، حتقيقاً لتطلعات مملكة 

البحري���ن يف املزيد من احلري���ة والدميقراطية والتنمية القت�س���ادية، وكل 

ذلك مرفود بخبة �س���موكم العميقة التي كانت دائماً مو�سع اعتزازنا. واإننا 

اإذ نبعث اإىل �س���موكم باأطيب التحيات واأ�س���دق التمنيات مبوفور ال�س���حة 

والعافي���ة لرنج���و م���ن اهلل عز وج���ل اأن يحفظ �س���موكم ويوفقك���م ملا يحبه 

وير�ساه.

واهلل يحفظكم ويرعاكم، ودمتم �ساملني. 

حمد بن عي�سى اآل خليفة - ملك مملكة البحرين

 وتلق���ى جاللة امللك برقية تهنئة من ويل العه���د نائب القائد الأعلى 

النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن 

حمد اآل خليفة مبنا�سبة الذكرى ال�ساد�سة ع�رشة لإقرار ميثاق العمل الوطني 

هذا ن�سها:

�س���يدي ح�رشة �س���احب اجلاللة الوالد العزيز امللك حمد بن عي�س���ى اآل 

خليفة

ملك مملكة البحرين املفدى حفظه اهلل ورعاه

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته...

اأرفع جلاللتكم خال�س التهاين والتبيكات مبنا�سبة الحتفال بالذكرى 

ال�ساد�س���ة ع����رشة للت�س���ويت على ميث���اق العم���ل الوطني، هذه املنا�س���بة 

د ملرحلة جديدة من التاأ�س���ي�س للمزيد  ُثل ف�س���اًل هاماً َمهرّ الوطني���ة التي َتْ

من املكت�س���بات الوطنية يف تاريخ اململكة املعا����رش بقيادتكم حفظكم اهلل 

ورعاكم، مما ُي�ساف اإىل ال�سجل امل�رشق خلطى البناء والتقدم التي �سهدتها 

اململكة على مر الأجيال.

�سيدي �ساحب اجلاللة...

اإن القيم الوطنية التي قمتم جاللتكم برت�س���يخها �سمن ميثاق العمل 

الوطن���ي حتمل م�س���امني �س���امية تنري امل�س���رية الوطنية التي توا�س���لون 

جاللتك���م قيادتها بنه���ج جامع وروؤى واعية وعزم ل يلني ل�س���ون م�س���لحة 

الوطن العليا وال�ستمرار يف التقدم نحو م�ستقبل ي�سارك اأبناء الوطن جميعاً 

يف ت�س���كيل مالحمه الواع���دة باإخال�س وم�س���وؤولية وروح الإ����رشار والتحدي، 

ليظل الوطن قوياً وعزيزاً ويتوا�س���ل فيه حتقيق الإجنازات واملكت�س���بات. 

واإنني يا �س���يدي �س���احب اجلاللة لأعاهد جاللتكم حفظك���م اهلل ورعاكم على 

خدم���ة توجيه���ات جاللتكم لتنفي���ذ روؤاكم ال�س���ديدة خلري مملك���ة البحرين 

و�س���عبها العزيز يف ظل قيادتكم احلكيمة، �س���ائالً املوىل عز وجل اأن يحفظ 

جاللتكم ويدمي عليكم موفور ال�س���حة وال�س���عادة ملوا�س���لة م�س���رية النماء 

والعط���اء التي تقودونها جاللتكم بكل حكم���ة واقتدار من اأجل خري وازدهار 

مملكتنا العزيزة.

ودمتم �سيدي بعون اهلل �ساملني موفقني...

ابنكم املخل�س

�سلمان بن حمد اآل خليفة

ويل العهد نائب القائد الأعلى - النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء

 وبعث عاهل البالد برقية �س���كر جوابية اإىل �ساحب ال�سمو امللكي ويل 

العه���د نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء هذا ن�س���ها: 

�س���احب ال�سمو امللكي ابننا العزيز الأمري �س���لمان بن حمد اآل خليفة حفظه 

اهلل 

ويل العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته وبعد...

ب���كل العت���زاز تلقينا برقية �س���موكم املهنئة لنا بالذكرى ال�ساد�س���ة 

ع�رشة مليثاق

العمل الوطني.

واإننا اإذ ن�س���تح�رش هذه الذكرى ن�سعر بعميق ما اأجنزنا يف طريق احلرية 

والدميقراطي���ة، والنم���و القت�س���ادي والجتماع���ي وال�سيا�س���ي، م���ن اأجل 

م�س���تقبل وطنن���ا العزيز الذي نتطل���ع جميعاً اإىل حتقيق املزي���د من املنعة 

والق���وة التي ب����رش بها ميثاق العمل الوطني، والتي جتلت يف ال�س���رتاتيجية 

القت�سادية 2030.

اإنن���ا بحمد اهلل نعت���ز مبا اأجنزنا، ونثق باأنف�س���نا للمزيد م���ن الإجنازات، 

ولتك���ون مملكة البحرين النموذج الأرق���ى يف التعامل مع التحديات، وجتاوز 

ال�سعاب وحتقيق الآمال التي يتطلع اإليها �سعبنا العزيز.

اإننا نوؤكد بكل التقدير دور �س���موكم يف موا�س���لة منو وازدهار مملكتنا 

لنتمنى ل�سموكم ال�سحة والعافية.

حفظكم اهلل ورعاكم، ودمتم �ساملني. 

والدكم

حمد بن عي�سى اآل خليفة - ملك مملكة البحرين 

كما تلقى �ساحب اجلاللة امللك برقية تهنئة من قرينة العاهل رئي�سة 

املجل�س الأعلى للمراأة �س���احبة ال�س���مو امللكي الأمرية �سبيكة بنت اإبراهيم 

اآل خليفة مبنا�س���بة الذكرى ال�ساد�سة ع�رشة لإقرار ميثاق العمل الوطني هذا 

ن�سها:

�سيدي ح�رشة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة

حفظكم اهلل ورعاكم ملك مملكة البحرين املفدى

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته...

ي�س���عدنا يا �س���احب اجلاللة اأن نرفع اإىل مقام جاللتكم ال�سامي اأخل�س 

التهاين والتبيكات مبنا�سبة الذكرى ال�ساد�سة ع�رشة مليثاق العمل الوطني 

املب���ارك، الركي���زة الأ�س���ا�س مل�رشوع جاللتكم الإ�س���الحي الذي ج�س���د روؤية 

غري م�س���بوقة لنه�س���ة وطن باأكمله ورخاء اأبنائه، لن�س���هد بعون اهلل وف�سل 

قيادتكم الفذة، انطالقة واثقة و�س���لبة مل�سرية البحرين احلديثة نحو وجهة 

اخلري والزدهار.

�س���احب اجلالل���ة... يف هذه املنا�س���بة الوطنية مبعانيه���ا العزيزة على 

قلوبن���ا جميعا، نود اأن جن���دد التاأكيد على دور ومكانة امل���راأة البحرينية يف 

ت�س���كيل مالمح امل�س���تقبل امل����رشق لوطننا الغايل، ولعلها فر�س���ة طيبة اأن 

تاأت���ي ذكرى ميث���اق العمل الوطن���ي لهذا الع���ام تزامنا مع اختي���ار “مدينة 

املنام���ة” عا�س���مة للم���راأة العربية، وباإجماع عربي يف اإ�س���ارة اإىل امل�س���توى 

الرفيع واملتقدم للمراأة البحرينية وم�سرية �رشاكتها العريقة، والتي تاأتي يف 

�س���ياق احتفالت مملكة البحرين املئوي���ة يف العديد من املجالت التنموية، 

كالتعليم والق�ساء والنظام البلدي والعمل ال�رشطي.

ويحدون���ا الفخر الي���وم، ويف عهد جاللتك���م الزاخر باخل���ري والنماء، اأن 

تتجاوز املراأة البحرينية بقدرتها وعطائها مراحل الرعاية والتمكني، لت�سل 

اإىل م�س���توى جديد م���ن العطاء املتكافئ واملكمل لدور �س���قيقها الرجل يف 

بناء حا�رش وم�ستقبل وطنها.

مثمن���ني على ال���دوام دعم جاللتكم وم�س���اندتكم الدائم���ة لكل ما من 

�س���اأنه اأن يجعل مملكة البحرين النموذج امل�رشف على �س���عيد نهو�س املراأة 

وم�ساهمتها يف تقدم وا�ستقرار وطنها وحفظ اأمنه ورخائه.

حفظكم اهلل ذخرا و�س���ندا واأدام على البالد نعمة الأمن والزدهار يف ظل 

قيادة جاللتكم، ودمتم يف حفظه �ساملني...

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

قرينتكم/ �س���بيكة بن���ت اإبراهيم اآل خليفة - رئي�س���ة املجل�س الأعلى 

للمراأة

وبع���ث �س���احب اجلاللة عاه���ل البالد برقية �س���كر جوابية اإىل �س���احبة 

ال�سمو امللكي قرينة العاهل رئي�سة املجل�س الأعلى للمراأة هذا ن�سها:

�س���احبة ال�س���مو امللكي قرينتنا الأمرية �سبيكة بنت اإبراهيم اآل خليفة 

حفظها اهلل

رئي�سة املجل�س الأعلى للمراأة

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته وبعد...

ب���كل التقدي���ر والعتزاز تلقينا برقية �س���موكم لن���ا للتهنئة بالذكرى 

ال�ساد�سة ع�رشة مليثاق العمل الوطني.

واإنن���ا نحم���د اهلل عل���ى م���ا حققن���اه م���ن جن���اح يف بن���اء دول���ة البحرين 

احلديث���ة، وما مت اإجنازه يف طريق احلرية والدميقراطية والتنمية الجتماعية 

والقت�س���ادية، ولقد كان ل�س���موكم الدور الكبري يف ذلك من خالل قيادتكم 

للم���راأة البحرينية، وما نه�س���ت به من اأجل جمتمع متما�س���ك، ناٍم حتقق فيه 

للمراأة الإجنازات البارزة بقيادة �سموكم. 

حفظ اهلل �سموكم واأدام عليكم نعمة ال�سحة والعافية، ودمتم �ساملني. 

حمد بن عي�سى اآل خليفة - ملك مملكة البحرين

وتلقى �س���احب ال�س���مو امللكي رئي����س الوزراء برقي���ة تهنئة من ويل 

العه���د نائ���ب القائد الأعلى النائ���ب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء مبنا�س���بة 

الذكرى ال�ساد�سة ع�رشة لإقرار ميثاق العمل الوطني هذا ن�سها:

�س���احب ال�س���مو امللكي العم العزيز الوالد الأمري خليفة بن �سلمان اآل 

خليفة

رئي�س جمل�س الوزراء حفظه اهلل ورعاه

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته...

مبنا�س���بة الذك���رى ال�ساد�س���ة ع�رشة مليث���اق العمل الوطن���ي اأرفع اإىل 

�س���موكم الكرمي خال�س التهاين والتبيكات، هذه املنا�س���بة الوطنية التي 

جعلها ح�رشة �س���احب اجلالل���ة امللك حمد بن عي�س���ى اآل خليفة عاهل البالد 

املفدى حفظه اهلل ورعاه عنواناً لأ�س����س التقدم، والتي توا�س���لون �س���موكم 

اإ�س���هامكم املوؤثر لتحقيق اأهدافها ال�س���امية �س���من امل�سرية الوطنية التي 

يقوده���ا جالل���ة املل���ك املف���دى نحو املزي���د من املنج���زات واملكت�س���بات 

للوط���ن واأبنائه. يف هذه الذك���رى الوطنية يتجدد فيه���ا التطلع نحو املزيد 

من العمل لبلوغ الأهداف املبتغاة التي ت�س���ب يف �س���الح الوطن واملواطن 

مم���ا يحظ���ى بكافة اأوجه الرعاي���ة والدعم من جاللة املل���ك املفدى وتوالون 

�سموكم اجلهود الدوؤوبة يف قيادة دفة العمل احلكومي لبلورة هذه الأهداف 

والتوجهات وتعزيز مردودها على خمتلف اأوجه التنمية.

ختاماً اأ�س���األ اهلل العلي القدير اأن يعيد هذه املنا�س���بة الوطنية الغالية 

على �س���موكم واأنتم تنعمون مبوفور ال�س���حة والعافية وال�سعادة ملوا�سلة 

عطائكم اخلريرّ يف ظل القيادة احلكيمة حل�رشة �س���احب اجلاللة امللك الوالد 

حفظه اهلل ورعاه.

ودمتم بعون اهلل �ساملني موفقني...

ابنكم

�سلمان بن حمد اآل خليفة - ويل العهد نائب القائد الأعلى

النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء

وبعث �س���احب ال�س���مو امللكي رئي�س الوزراء برقية تهنئة اإىل �ساحب 

ال�س���مو امللكي ويل العهد نائب القائ���د الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س 

الوزراء، هذا ن�سها:

�س���احب ال�س���مو امللكي البن العزيز الأمري �س���لمان بن حمد اآل خليفة 

حفظه اهلل

ويل العهد نائب القائد الأعلى

النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته وبعد...

فلق���د اطلعن���ا بالتقدي���ر على برقي���ة �س���موكم الكرمي���ة املهنئة لنا 

مبنا�سبة الحتفال بالذكرى ال�ساد�سة ع�رشة لإقرار ميثاق العمل الوطني.

وان���ه ملن دواعي �رشورنا يف هذه املنا�س���بة الوطني���ة العزيزة اأن نعرب 

عن �س���كرنا ملا ت�س���منته برقية �س���موكم من م�س���اعر وطنية نبيلة نعتز بها 

كثرياً، معبين عن خال�س تقديرنا ملا تبذلونه �سموكم من جهد خمل�س وما 

تقدمونه من عطاء وطني اإ�س���هاما فيما ن�سعى اإليه جميعا من نه�سة وتقدم 

ومن���اء لبلدن���ا العزيز، داعني املوىل عز وجل اأن يحفظكم �س���موكم وي�س���بغ 

عليكم موفور ال�سحة وال�سعادة.

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته...

خليفة بن �سلمان اآل خليفة - رئي�س الوزراء

بيان التغريات يف حقوق امللكية املوحد املرحلي 
لل�ستة اأ�سهر املنتهية يف 3١ دي�سمرب ٢٠١٦ )مراجعة(                                                                                         باآلف الدولرات الأمريكية

البيـانات املاليـة املرحلية املوحــــدة
لل�ستة اأ�سهر املنتهية يف 3١ دي�سمرب ٢٠١٦

بيان املركز املايل املوحد املرحلي  
كما يف 3١ دي�سمرب  ٢٠١٦ )مراجعة(                   باآلف الدولرات الأمريكية

ا�ستخرجت من القوائم املالية املرحلية التي متت مراجعتها من قبل ارن�ست و يونغ
والتي �سادق عليها جمل�س الإدارة يف 8 فرباير ٢٠١7

عبدالفتاح املعريف
رئي�س جمل�س الإدارة

عبداللطيف حممد جناحي
ع�ضو جمل�س الإدارة

والرئي�س التنفيذي

بيان التدفقات النقدية املوحد املرحلي
لل�ستة اأ�سهر املنتهية يف 3١ دي�سمرب ٢٠١٦ )مراجعة(                 باآلف الدولرات الأمريكية

بيان الدخل املوحد املرحلي
لل�ستة اأ�سهر املنتهية يف 3١ دي�سمرب ٢٠١٦ )مراجعة(                باآلف الدولرات الأمريكية

مرخ�س كم�سرف قطاع جملة اإ�سالمي من قبل م�سرف البحرين املركزي،

 للثالثة اأ�سهر املنتهية يف
3١ دي�سمرب

 لل�ستة اأ�سهر املنتهية يف
3١ دي�سمرب

201٦٢٠١٥201٦٢٠١٥

الدخل

٦873٫4481٫3734٫3١7ايرادات اخلدمات امل�سرفية الإ�ستثمارية - �سايف

8١7-2ايرادات التمويل

-129-129اأرباح اأ�سهم

9٦1١٫48٠1٫٦٦5١٫88٠اإيرادات الإيجار واإيرادات اأخرى

1٫7794٫٩٢83٫175٦٫٢١4جمموع الدخل

خ�سائر اأخرى

خ�سائر القيمة العادلة من ا�ستثمارات مدرجة 

   بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو
)٥٫337()15٫340()٥٫٢4١()14٫851(    اخل�سارة - �سايف

)13٫072()3١3()12٫1٦5(877

امل�سروفات 

1٫548١٫٥١١3٫0953٫١77تكاليف املوظفني 

135١١٠205٢٢8م�ساريف ال�سفر و تطوير الأعمال

403٢٠٥٦383٢٥اأتعاب قانونية ومهنية 

1٫349٢٠42٫4733٥4تكاليف التمويل 

100١١٩217٢37الإ�ستهالك 

1٫059٦٦72٫002١٫١٩8م�سروفات اأخرى 

4٫594٢٫8١٦8٫٦30٥٫٥١٩جمموع امل�سروفات 

 اخل�سارة قبل خم�س�سات الإ�سمحالل و ح�سة
  املجموعة من خ�سارة �سركات

)4٫٦4٢()20٫795()3٫١٢٩()17٫٦٦٦(  زميلة وم�سروع م�سرتك

خم�س�سات الإ�سمحالل
١٫٢٥٠)1٫591(١٫٢٥٠)1٫591( )حمت�سبة( / حمررة - �سايف

ح�سة املجموعة من خ�سارة �سركات زميلة وم�سروع 
)٢٦٩()180()١٢7()40(  م�سرتك - �سايف

)3٫٦٦١()22٫5٦٦()٢٫٠٠٦()19٫297(اخل�سارة قبل مكافاأة جمل�س الإدارة

)3٦٥(-)3٦٥(-مكافاأة جمل�س الإدارة ل�سنة ٢٠١٥

)4٫٠٢٦()22٫5٦٦()٢٫37١()19٫297(�سايف اخل�سارة للفرتة

راأ�س
املال

اأ�سهم غري م�ستحقة 
مبوجب خطة ملكية

اأ�سهم املوظفني
احتياطي

قانوين

احتياطي
القيمة العادلة 

لال�ستثمارات

احتياطي
حتويل العمالت

الأجنبية
اأرباح

املجموعم�ستبقاة

٢8٫٥٦٢٢٢4٫٢٩4)١٢7(-٥٫8٥٩-١٩٠٫٠٠٠الر�سيد يف ١ يوليو ٢٠١٦
)٢٢٫٥٦٦()٢٢٫٥٦٦(-----�سايف اخل�سارة للفرتة

فرق حتويل العملة الأجنبية من ال�ستثمار
)١7(-)١7(----  يف �سركة زميلة

�سايف التغري يف القيمة العادلة
7٥--7٥---  لالإ�ستثمارات املتوفرة للبيع

5٫99٦201٫78٦)144(5٫85975-190٫000الر�سيد كما يف 31 دي�سمرب 201٦

34٫7١١٢١٩٫4٦7)١7٥(-4٫٩3١)١٠٫٠٠٠(١٩٠٫٠٠٠الر�سيد يف ١ يوليو ٢٠١٥
)4٫٠٢٦()4٫٠٢٦(-----�سايف اخل�سارة للفرتة

)4٫٥٠٠()4٫٥٠٠(-----اأرباح اأ�سهم لعام ٢٠١٥
-)١٠٫٠٠٠(---١٠٫٠٠٠-اإلغاء كلي خلطة ملكية اأ�سهم املوظفني واإ�سدار اأ�سهم منحة

١١-١١----فرق حتويل العملة الأجنبية من ال�ستثمار يف �سركة زميلة
�سايف التغري يف القيمة العادلة

)٢4(--)٢4(---  لالإ�ستثمارات املتوفرة للبيع
1٦٫185210٫928)1٦4()24(4٫931-190٫000الر�سيد كما يف 31 دي�سمرب 2015

31 دي�سمرب 201٦

)مراجعة(

3٠ يونيو ٢٠١٦

)مدققة(
املوجودات

9٫1478٫٢8٢اأر�سدة و اإيداعات لدى البنوك

172٫302١88٫٢٥٥اإ�ستثمارات

اإ�ستثمارات يف �سركات زميلة وم�سروع م�سرتك 

27٫054٢8٫٠4٦   حمت�سبة مبوجب طريقة احلقوق

37٫35٦4٠٫٩٩3متويل املرابحة لل�سركات امل�ستثمر فيها

35٫81238٫٠3٠مبالغ م�ستحقة القب�س

1٫05٦4٫٢3١متويل ل�سركات امل�ساريع

23٫851١8٫٠3٠موجودات اأخرى

8٫2408٫434عقارات ومعدات 

314٫818334٫3٠١جمموع املوجودات 

املطلوبات

101٫453١٠١٫734متويالت اإ�سالمية م�ستحقة الدفع

3٫7823٫74٦م�ستحقات املوظفني 

7٫7974٫٥٢7مطلوبات اأخرى

113٫032١١٠٫٠٠7جمموع املطلوبات

احلقوق

190٫000١٩٠٫٠٠٠راأ�س املال

5٫859٥٫8٥٩اإحتياطي قانوين

-75اإحتياطي القيمة العادلة لالإ�ستثمارات 

)١٢7()144(احتياطي حتويل العمالت الأجنبية

5٫99٦٢8٫٥٦٢اأرباح م�ستبقاة

201٫78٦٢٢4٫٢٩4جمموع احلقوق

314٫818334٫3٠١جمموع املطلوبات واحلقوق

بنود غري مدرجة يف بيان املركز املايل

3٫5243٫7٥٦حقوق اأ�سحاب ح�سابات ال�ستثمار

201٦٢٠١٥

الأن�سطة الت�سغيلية

)4٫٠٢٦()22٫5٦٦(�سايف اخل�سارة للفرتة
تعديالت للبنود غري النقدية:

احل�سة من خ�سائر �سركات زميلة و م�سروع م�سرتك

180٢٦٩  حم�سوبة بطريقة حقوق امللكية
)١٫٢٥٠(1٫591خم�س�سات الإ�سمحالل

خ�سائر القيمة العادلة من ا�ستثمارات مدرجة 

15٫340٥٫337  بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�سارة - �سايف
217٢37الإ�ستهالك 

 فرق حتويل العملة الأجنبية من ال�ستثمار يف
)١١(-�سركة زميلة
-)129(اأرباح اأ�سهم

)اخل�سارة( الأرباح الت�سغيلية قبل التغريات يف 
٥٥٦)5٫3٦7(املوجودات واملطلوبات الت�سغيلية

التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�سغيلية:

)٦٫١8٥()٦2(ا�ستثمارات
اإ�ستثمارات يف �سركات زميلة وم�سروع م�سرتك 

812٢4   حمت�سبة مبوجب طريقة احلقوق
1٫3778٠٠مبالغ م�ستحقة القب�س

)3٫٠٥٢(3٫175متويل �سركات امل�ساريع 
)١٫٦4٥()5٫821(موجودات اأخرى

)373(3٦م�ستحقات املوظفني
3٫270٢٫٥٠7مطلوبات اأخرى

)7٫3٦8()2٫580(�سايف النقد امل�ستخدم يف الأن�سطة الت�سغيلية

الأن�سطة ال�ستثمارية

-129اأرباح اأ�سهم م�ستلمة
)4٠٠(-ا�ستثمارات متوفرة للبيع - �سايف

)3٦()23(عقارات ومعدات - �سايف

)43٦(10٦�سايف النقد من )امل�ستخدم يف( الأن�سطة ال�ستثمارية
الأن�سطة التمويلية

-3٫٦37متويل املرابحة لل�سركات امل�ستثمر فيها
١٥٫٢٠7)281(متويالت ا�سالمية

3٫35٦١٥٫٢٠7�سايف النقد من الأن�سطة التمويلية

)٢4()17(تعديالت حتويل العملة الأجنبية

8٦57٫37٩�سايف الزيادة يف النقد وما يف حكمه

8٫282٢٫7٢4النقد وما يف حكمه يف بداية الفرتة

9٫147١٠٫١٠3النقد وما يف حكمه يف نهاية الفرتة

النقد وما يف حكمه كما يف بيان املركز املايل

8٫٦20٩٫٩77اأر�سدة لدى البنوك
527١٢٦اإيداعات لدى موؤ�س�سات مالية 

9٫147١٠٫١٠3
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املجموعة العربية للت�أمني )�ش.م.ب.(
)�صركة اإع�دة ت�أمني مرخ�صة من قبل م�صرف البحرين املركزي(

تو�صية بتوزيع اأرب�ح

للت�أمني  العربية  املجموعة  اإدارة  جمل�س  قرر 
فرباير   13 املوؤرخ  الأخري  اإجتم�عه  يف  )�س.م.ب.( 
العمومية  اجلمعية  اإجتم�ع  اإلى  تو�صية  رفع   ،2017
الع�دية املقرر عقده يف 20 م�ر�س 2017 للموافقة على 
توزيع اأرب�ح نقدية بن�صبة 5٪ مب� يع�دل 9.901.609 
على  الواحد(  لل�صهم  �صنت   5 )بواقع  اأمريكي  دولر 
�صجالت  يف  اأ�صم�وؤهم  امل�صجلة  امل�ص�همني  ال�ص�دة 

امل�ص�همني بت�ريخ اإنعق�د اجلمعية الع�مة

www.arig.net

للمزيد من املعلوم�ت الرج�ء زي�رة موقع ال�صركة

املال: فخورون مبا حتقق... وال�صالح: نقلة نوعية بالعمل الوطني
القيادة تتبادل التهاين مع رئي�سي “النواب” و“ال�شورى”

املنامة - بنا: تلقى عاهل البالد �س���احب اجلاللة امللك 

حم���د بن عي�س���ى اآل خليفة برقي���ة تهنئة م���ن رئي�س جمل�س 

الن���واب اأحمداملال؛ مبنا�س���بة الذكرى ال�ساد�س���ة ع�رشة لإقرار 

ميثاق العمل الوطني هذا ن�سها:

ح�رشة �س���احب اجلاللة امللك حمد بن عي�س���ى اآل خليفة 

ملك مملكة البحرين املفدى حفظة اهلل ورعاه

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته وبعد...

ي�رشفن���ي اأن اأرف���ع اإىل مق���ام جاللتكم خال����س التهاين 

والتربي���كات مبنا�س���بة الحتف���ال بالذكرى ال�ساد�س���ة ع�رشة 

للت�س���ويت عل���ى ميثاق العم���ل الوطني، وال���ذي يعد وثيقة 

متكامل���ة لالإ�س���الح والتحديث وم���راآة �س���ادقة تعك�س روؤية 

جاللتك���م الثاقبة التي جعلت نه�س���ة مملكتنا الغالية ت�س���ر 

بخط���ى ثابتة نحو التق���دم والرخاء، واإذ نع���رب جلاللتكم عن 

فخرنا واعتزازنا مبا حتقق لوطننا العزيز يف ظل ما اأ�س����س له 

امليثاق من اإر�ساء لدعائم احلرية والعدل وامل�ساواة و�سيادة 

القان���ون، فاإنن���ا نعاه���د جاللتك���م حفظكم اهلل عل���ى اأن نظل 

اأوفياء للنهج الذي اأ�س�س���تموه عرب ما جاءت به اأ�س�س ومبادئ 

امليث���اق، داعي���ا امل���وىل عز وج���ل اأن يعي���د هذه املنا�س���بة 

ال�س���عيدة عل���ى جاللتكم باخل���ر والربكات، وعل���ى مملكتنا 

العزي���زة مبزيد من التقدم والزده���ار يف ظل قيادة جاللتكم 

احلكيمة، �س���ائلني اهلل اأن ينعم على جاللتكم مبوفور ال�س���حة 

وال�سعادة، وااأن ي�سدد على طريق اخلر خطاكم.

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته...

اأحمد بن اإبراهيم را�سد املال

رئي�س جمل�س النواب

 وبعث �س���احب اجلاللة عاهل البالد برقية �سكر جوابية 

اإىل رئي�س جمل�س النواب، هذا ن�سها:

معايل الأخ الكرمي اأحمد بن اإبراهيم املال املحرتم رئي�س 

جمل�س النواب

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته...

تلقين���ا بكل العت���زاز برقيتك���م املهنئة لن���ا بالذكرى 

ال�ساد�س���ة ع�رشة مليث���اق العمل الوطن���ي، واإننا اإذ ن�س���تح�رش 

ه���ذه الذكرى الت���ي هي انبثاق م�رشوعنا احل�س���اري، لن�س���عر 

باعتزاز عميق، حيث اأكملنا بناء دولة املوؤ�س�سات الد�ستورية 

والقانوني���ة ونعده���ا مرتك���زات ململك���ة البحري���ن العزيزة، 

ونتطل���ع دائم���ا اإىل اإجناز كل طموح���ات اأبناء �س���عبنا الغايل 

بت�س���افر جهود اجلميع. و�س���نبقى فخورين بامل�ساركة التي 

تتبناه���ا الفعالي���ات الت�رشيعي���ة من اأجل تق���دم وازدهار هذا 

الوط���ن العزي���ز، واإمنا الروح املخل�س���ة التي تنت���ج عنها كل 

الروؤى ال�س���ادقة املوؤمنة بامل�س���تقبل، هي مو�س���ع تقديرنا 

واعتزازنا.

وفقك���م اهلل وزمالءك���م اإىل كل م���ا في���ه خ���ر مملك���ة 

البحرين، ودمتم �ساملني.

حمد بن عي�سى اآل خليفة

ملك مملكة البحرين

وتلق���ى رئي�س الوزراء �س���احب ال�س���مو امللك���ي الأمر 

خليفة بن �س���لمان اآل خليفة برقي���ة تهنئة من رئي�س جمل�س 

النواب مبنا�س���بة الذكرى ال�ساد�سة ع�رشة لإقرار ميثاق العمل 

الوطني هذا ن�سها:

�س���احب ال�س���مو امللك���ي الأم���ر خليفة بن �س���لمان اآل 

خليفة

رئي�س الوزراء حفظه اهلل ورعاه

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، وبعد... 

يطي���ب يل اأن اأتق���دم اإىل �س���موكم بخال����س الته���اين 

والتربي���كات مبنا�س���بة الحتف���ال بالذكرى ال�ساد�س���ة ع�رشة 

للت�س���ويت عل���ى ميثاق العم���ل الوطني، وال���ذي يعد وثيقة 

متكاملة لالإ�س���الح والتحديث واإجنازاً حيا باعثاً للمجد والفخر 

ونقطة م�سيئة يف م�سرة تقدم وازدهار مملكتنا الغالية نحو 

امل�س���تقبل الواعد لأبنائها، داعني املويل ع���ز وجل اأن يعيد 

هذه املنا�سبة ال�سعيدة على �سموكم باخلر والربكات، وعلى 

مملكتن���ا العزيزة مبزيد من التقدم والزدهار يف ظل القيادة 

احلكيم���ة حل�رشة �س���احب اجلالل���ة امللك حمد بن عي�س���ى اآل 

خليف���ة عاهل الب���الد املفدى حفظ���ه اهلل ورعاه، �س���ائلني اهلل 

اأن ينعم على �سموكم مبوفور ال�سحة وال�سعادة ن وان ي�سدد 

على طريق اخلر خطاكم.

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته...

اأحمد بن اإبراهيم را�سد املال

رئي�س جمل�س النواب

 وبعث �ساحب ال�سمو امللكي رئي�س الوزراء برقية �سكر 

جوابية اإىل رئي�س جمل�س النواب، هذا ن�سها:

معايل ال�سيد اأحمد بن اإبراهيم را�سد املال املحرتم

رئي�س جمل�س النواب

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته وبعد...

 فلقد تلقين���ا مبزيد التقدير برقي���ة معاليكم الكرمية 

املهنئة لنا مبنا�س���بة الذكرى ال�ساد�س���ة ع�رشة مليثاق العمل 

الوطني. واإننا اإذ نعرب لكم عن �س���كرنا وتقديرنا مل�ساعركم 

الوطني���ة النبيلة التي نعت���ز بها كثراً، لنتمن���ى لكم موفور 

ال�سحة وال�سعادة ودوام التوفيق وال�سداد فيما توالون بذله 

من جهود خمل�س���ة اإ�سهاماً فيما ن�سعى اإليه جميعاً من نه�سة 

وتقدم للوطن الغايل.

 وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته...

خليفة بن �سلمان اآل خليفة

رئي�س الوزراء

وتلق���ى ويل العهد نائ���ب القائد الأعل���ى النائب الأول 

لرئي�س جمل�س الوزراء �س���احب ال�س���مو امللكي الأمر �سلمان 

ب���ن حم���د اآل خليفة برقية تهنئ���ة من رئي�س جمل����س النواب 

مبنا�سبة الذكرى ال�ساد�سة ع�رشة لإقرار ميثاق العمل الوطني 

هذا ن�سها:

�ساحب ال�سمو امللكي الأمر �سلمان بن حمد اآل خليفة

ويل العه���د نائب القائ���د الأعلى النائ���ب الأول لرئي�س 

جمل�س الوزراء حفظه اهلل ورعاه

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته وبعد...

يطي���ب يل اأن اأتق���دم اإىل �س���موكم بخال����س الته���اين 

والتربي���كات مبنا�س���بة الحتف���ال بالذكرى ال�ساد�س���ة ع�رشة 

للت�س���ويت عل���ى ميثاق العم���ل الوطني، وال���ذي يعد وثيقة 

متكاملة لالإ�س���الح والتحديث واإجنازاً حياً باعثاً للمجد والفخر 

وانطالقة واعدة يف م�س���رة تقدم وازده���ار مملكتنا الغالية، 

داعني املوىل عز وجل اأن يعيد هذه املنا�س���بة ال�سعيدة على 

�س���موكم باخلر والربكات، وعلى مملكتنا العزيزة مبزيد من 

التق���دم والزدهار يف ظ���ل القيادة احلكيمة حل�رشة �س���احب 

اجلاللة امللك حمد بن عي�س���ى اآل خليفة عاهل البالد املفدى 

حفظه اهلل ورعاه، �س���ائلني اهلل اأن ينعم على �س���موكم مبوفور 

ال�سحة وال�سعادة، وان ي�سدد على طريق اخلر خطاكم.

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته...

اأحمد بن اإبراهيم را�سد املال

رئي�س جمل�س النواب

 وبعث �س���احب ال�س���مو امللكي ويل العهد نائب القائد 

الأعل���ى النائ���ب الأول لرئي����س جمل����س الوزراء برقية �س���كر 

جوابية اإىل املال، هذا ن�سها:

معايل ال�سيد اأحمد بن اإبراهيم را�سد املال حفظه اهلل

رئي�س جمل�س النواب

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته...

تلقي���ت ببالغ ال�س���كر وعظيم المتن���ان برقية معاليكم 

الكرمية املهنئة مبنا�سبة الذكرى ال�ساد�سة ع�رشة للت�سويت 

عل���ى ميثاق العمل الوطني وما ت�س���منته من م�س���اعر وطنية 

�سادقة، واإذ اأكرر �س���كري ملعاليكم، داعياً اهلل العلي القدير 

اأن يوفقنا جميعاً خلدمة هذا الوطن العزيز ورفعته وازدهاره 

يف ظل القيادة احلكيمة ل�س���يدي ح�رشة �ساحب اجلاللة الوالد 

امللك حمد بن عي�س���ى اآل خليفة مل���ك مملكة البحرين حفظه 

اهلل ورعاه اإنه �سميع جميب...

ودمتم �ساملني موفقني.

�سلمان بن حمد اآل خليفة 

ويل العه���د نائب القائ���د الأعلى النائ���ب الأول لرئي�س 

جمل�س الوزراء.

كم���ا تلقى عاهل البالد �س���احب اجلالل���ة امللك حمد بن 

عي�سى ال خليفة برقية تهنئة من رئي�س جمل�س ال�سورى علي 

ال�سالح مبنا�سبة الذكرى ال�ساد�سة ع�رشة لإقرار ميثاق العمل 

الوطني هذا ن�سها: 

ح�رشة �س���احب اجلاللة امللك حمد بن عي�س���ى اآل خليفة 

حفظه اهلل ورعاه ملك مملكة البحرين املفدى

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،

يطي���ب يل اأن ارف���ع اإىل مقام جاللتكم ال�س���امي خال�س 

التهاين واأطيب التربيكات ملنا�سبة حلول الذكرى ال�ساد�سة 

ع�رشة للت�سويت على ميثاق العمل الوطني.

ي���ا �س���احب اجلالل���ة اإن هذه الذك���رى اأحدثت بال �س���ك 

نقلة نوعية يف م�س���رة العمل الوطني، كما اأكدت مدى تالحم 

ال�س���عب البحريني ووحدته بكافة اأطيافه وطوائفه، والتفافه 

حول قيادتكم احلكيمة �س���ائالً املوىل ع���ّز وجّل اأن يعيد على 

جاللتك���م وعلى وطننا الغايل وال�س���عب الك���رمي باملزيد من 

التق���دم والزدهار والنماء والرخاء. حفظ اهلل جاللتكم ومتعكم 

مبوفور ال�سحة وال�سعادة وطول العمر واأبقاكم ذخًرا للمملكة 

الت���ي تق���ودون م�س���رتها ونه�س���تها املباركة ب���كل حكمة 

واقتدار. وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

علي بن �سالح ال�سالح

رئي�س جمل�س ال�سورى

وبعث �س���احب اجلاللة عاهل البالد برقية �س���كر جوابية 

اإىل رئي�س جمل�س ال�سورى، هذا ن�سها:

مع���ايل الأخ الك���رمي علي بن �س���الح ال�س���الح املحرتم 

رئي�س جمل�س ال�سورى

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،

تلقين���ا ببال���غ العت���زاز برقي���ة معاليك���م املهنئ���ة لنا 

بالذك���رى ال�ساد�س���ة ع�رشة مليث���اق العمل الوطن���ي، واإننا اإذ 

ن�س���كر معاليكم وزمالءكم على الدور الوطني الذي نه�س���تم 

وتنه�س���ون ب���ه، لنتطل���ع اإىل اأن نحق���ق يف قاب���ل الأي���ام كل 

طموح���ات �س���عبنا يف �س���بيل حي���اة ح���رة دميقراطي���ة ناجحة 

واقت�س���اد معافى. اإننا نفخر بالدور البناء الذي ات�سم به عمل 

جمل�س ال�سورى، بكل اإخال�س وخربات نا�سجة.

كم���ا نقدر لك���م دورك���م الوطني م���ع زمالئكم اأع�س���اء 

جمل�س ال�سورى واإ�سهاماتكم يف منجزات هذا الوطن.

حفظكم اهلل ودمتم �ساملني

حمد بن عي�سى اآل خليفة ملك مملكة البحرين

وتلق���ى رئي�س الوزراء �س���احب ال�س���مو امللك���ي الأمر 

خليفة بن �س���لمان اآل خليفة برقي���ة تهنئة من رئي�س جمل�س 

ال�سورى علي ال�سالح مبنا�سبة الذكرى ال�ساد�سة ع�رشة لإقرار 

ميثاق العمل الوطني هذا ن�سها:

�س���احب ال�س���مو امللك���ي الأم���ر خليفة بن �س���لمان اآل 

خليفة حفظه اهلل ورعاه

رئي�س الوزراء املوقر

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،

يطيب يل اأن اأرفع اإىل مقام �سموكم الكرمي اأ�سمى اآيات 

التهاين واطيب التربيكات ملنا�سبة حلول الذكرى ال�ساد�سة 

ع�رشة للت�سويت على ميثاق العمل الوطني.

ي���ا �س���احب ال�س���مو، اإن الذك���رى املجي���دة ق���د عّززت 

م�س���رة العمل الوطني يف مملكة البحرين، واأ�سهمت يف تالحم 

املجتم���ع البحريني، والتفاف���ه حول قيادت���ه احلكيمة، داعًيا 

املويل العلي القدير اأن يعيد هذه املنا�سبة الوطنية العزيزة 

واأمثاله���ا باخل���ر والعزة على وطنن���ا الغايل وعلى ال�س���عب 

الكرمي باملزيد من التقدم والزدهار والرخاء. 

حفظكم اهلل ومتع �س���موكم مبوفور ال�س���حة وال�س���عادة، 

واأبقاكم ذخًرا للمملكة الغالية و�سعبها الكرمي.

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،

 علي بن �سالح ال�سالح رئي�س جمل�س ال�سورى

 وقد بعث �س���احب ال�سمو امللكي رئي�س جمل�س الوزراء 

برقية �سكر جوابية اإىل رئي�س جمل�س ال�سورى، هذا ن�سها:

 معايل ال�سيد علي بن �سالح ال�سالح املحرتم

رئي�س جمل�س ال�سورى

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته وبعد،،،

فلق���د تلقينا مبزي���د التقدير برقي���ة معاليكم الكرمية 

املهنئة لنا مبنا�س���بة الذكرى ال�ساد�س���ة ع�رشة مليثاق العمل 

الوطني. واإننا اإذ نعرب لكم عن �س���كرنا وتقديرنا مل�ساعركم 

الوطني���ة النبيلة التي نعت���ز بها كثًرا، لنتمن���ى لكم موفور 

ال�سحة وال�سعادة ودوام التوفيق وال�سداد فيما توالون بذله 

من جهود خمل�س���ة اإ�سهاًما فيما ن�سعى اإليه جميًعا من نه�سة 

وتقدم للوطن الغايل.

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،

خليفة بن �سلمان اآل خليفة رئي�س الوزراء

وتلق���ى ويل العهد نائ���ب القائد الأعل���ى النائب الأول 

لرئي�س جمل�س الوزراء �س���احب ال�س���مو امللكي الأمر �سلمان 

ب���ن حمد اآل خليف���ة برقية تهنئة من رئي�س جمل�س ال�س���ورى 

علي ال�س���الح مبنا�س���بة الذكرى ال�ساد�سة ع�رشة لإقرار ميثاق 

العمل الوطني هذا ن�سها:

�س���احب ال�سمو امللكي الأمر �سلمان بن حمد اآل خليفة 

حفظه اهلل ورعاه

ويل العه���د نائب القائ���د الأعلى النائ���ب الأول لرئي�س 

جمل�س الوزراء

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،،

ي�س���عدين وي�رشفن���ي اأن اأرفع اإىل مقام �س���موكم الكرمي 

اأ�س���مى اآي���ات الته���اين واأطيب التربي���كات ملنا�س���بة حلول 

الذكرى ال�ساد�سة ع�رشة للت�سويت على ميثاق العمل الوطني.

يا �ساحب ال�سمو، اإن هذه الذكرى املجيدة قد �ساهمت 

يف تعزيز م�س���رة العمل الوطني مبملكة البحرين، كما اأكدت 

تالح���م املجتمع البحرين���ي، والتفافه ح���ول قيادته احلكيمة، 

�س���ائالً املوىل العلي القدير اأن يعيد هذه املنا�س���بة الوطنية 

العزيزة واأمثالها باخلر والعزة على �س���موكم، وعلى ال�سعب 

الكرمي باملزيد من التقدم والزدهار والرخاء.

حفظكم اهلل ومّتع �س���موكم مبوفور ال�س���حة وال�س���عادة، 

واأبقاكم ذخًرا للمملكة الغالية و�سعبها الكرمي.

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،،

 علي بن �سالح ال�سالح رئي�س جمل�س ال�سورى

وق���د بعث �س���احب ال�س���مو امللك���ي ويل العه���د نائب 

القائ���د الأعل���ى النائ���ب الأول لرئي�س جمل�س ال���وزراء برقية 

�سكر جوابية اإىل رئي�س ال�سورى، هذا ن�سها:

معايل ال�س���يد علي بن �سالح ال�س���الح حفظه اهلل رئي�س 

جمل�س ال�سورى

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،،

تلقي���ت ببالغ ال�س���كر وعظيم المتن���ان برقية معاليكم 

الكرمية املهنئة مبنا�سبة الذكرى ال�ساد�سة ع�رشة للت�سويت 

عل���ى ميثاق العمل الوطني وما ت�س���منته من م�س���اعر وطنية 

�سادقة، واإذ اأكرر �س���كري ملعاليكم، داعًيا اهلل العلي القدير 

اأن يوفقنا جميًعا خلدمة هذا الوطن العزيز ورفعته وازدهاره 

يف ظل القيادة احلكيمة ل�س���يدي ح�رشة �ساحب اجلاللة الوالد 

امللك حمد بن عي�س���ى اآل خليفة مل���ك مملكة البحرين حفظه 

اهلل ورعاه اإنه �سميع جميب.

ودمتم �ساملني موفقني،،،

�سلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد نائب القائد الأعلى 

النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء.

 رئي�س هيئة الأركان  مهنّئا امللك:

امليثاق اإجناز عظيم اأدخل البحرين بعهد النه�صة 

يف برقية تهنئة مبنا�سبة ذكرى امليثاق

االأمني العام ملجل�س الدفاع االأعلى  يجدد الوالء للملك

املنامة - بنا: تلقى عاهل البالد �ساحب اجلاللة 

امللك حم���د بن عي�س���ى اآل خليفة برقي���ة تهنئة من 

رئي�س هيئة الأركان الفريق الركن ذياب بن �س���قر 

النعيمي مبنا�س���بة الذكرى ال�ساد�س���ة ع����رشة لإقرار 

ميثاق العمل الوطني هذا ن�سها:

�س���يدي ح����رشة �س���احب اجلاللة املل���ك حمد بن 

عي�س���ى اآل خليفة عاهل البالد املفدى القائد الأعلى 

حفظه اهلل ورعاه

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته...

ال�س���امي  اأرف���ع ملق���ام جاللتك���م  اأن  ي�رشفن���ي 

اأ�س���مى اآيات التهاين والتربيكات مبنا�س���بة الذكرى 

ال�ساد�س���ة ع�رشة مليثاق العم���ل الوطني، هذا الإجناز 

العظي���م الذي جع���ل مملكتن���ا الغالية تدخ���ل عهدا 

جدي���دا م���ن النه�س���ة والع���زة وحتقي���ق املزيد من 

الإجنازات الطيبة والغاي���ات النبيلة التي يتطلع لها 

ال�سعب الأ�سيل املحب لل�سالم.

�س���يدي اأن هذا امليثاق الذي ي�ستند على اأ�س�س 

الدميقراطية وحتقيق متطلبات ال�سعب جاء مرتجما 

للم�رشوع الوطني الذي و�س���عتموه جاللتكم، واإننا يا 

�س���احب اجلاللة اإذ ن�س���تقبل هذه الذك���رى الوطنية 

ب���كل فخر واعت���زاز م�س���تلهمني هذه املنا�س���بة من 

قي���م ومع���ادن نبيلة لتك���ون دليال ومر�س���دا لتعزيز 

اللحمة الوطنية و�ست�سل هذه املنا�سبة ركيزة لعقد 

اجتماع���ي جديد م���ن العهد امليمون، وم���ا كان ذلك 

ليت���م لو ل ف�س���ل اهلل تع���اىل وتوفيق���ه ورعايته ثم 

توجيهاتك���م الدوؤوبة، معتزين مب���ا حققته بلدنا من 

تطورات ومكا�س���ب تاريخية ت�سيف الكثر يف �سجل 

ملحمته���ا الوطني���ة ومرحلة من مراحل نه�س���ة وعزة 

مملكة البحرين.

�سائال املوىل عز وجل اأن يحفظ جاللتكم ويبارك 

يف عمرك���م ويحيطكم بعنايته وتوفيقه، واأن يعيدها 

عليكم واأنتم تنعمون مبوفور ال�سحة وال�سعادة، واأن 

ينع���م على مملكتنا احلبيبة مبزيد من التطور والأمن 

والرخاء واأن يحفظها منارا وذخرا جلميع اأبنائها.

ودمتم �سيدي بعون اهلل �ساملني غامنني.

الفريق الركن

رئي�س هيئة الأركان

ذياب بن �سقر النعيمي 

املنامة - بنا: تلقى عاهل البالد �ساحب اجلاللة امللك 

حمد بن عي�س���ى اآل خليف���ة برقية تهنئة م���ن الأمني العام 

ملجل����س الدف���اع الأعلى الفري���ق الركن ال�س���يخ دعيج بن 

�س���لمان اآل خليفة مبنا�س���بة الذكرى ال�ساد�سة ع�رشة لإقرار 

ميثاق العمل الوطني هذا ن�سها:

�سيدي ح�رشة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل 

خليفة حفظه اهلل ورعاه ملك مملكة البحرين..

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته...

ي�رشفني وي�س���عدين اأن اأرفع اإىل مقام جاللتكم الكرمي 

حفظك���م اهلل ورعاكم اأ�س���مى اآي���ات الته���اين والتربيكات 

مبنا�س���بة الذكرى ال�ساد�س���ة ع�رشة مليثاق العمل الوطني، 

داعي���ا اهلل عز وج���ل اأن يعيده على جاللتك���م وانتم تنعمون 

مبوفور ال�سحة والهناء وطول العمر.

اإن هذه املنا�سبة الوطنية متثل اأ�سدق معاين الرتابط 

والتوا�س���ل والتالحم بني قيادتكم حفظكم اهلل و�س���عبكم 

الويف يف كل ما حتقق خالل امل�س���رة املباركة من اإجنازات 

عدي���دة ومكت�س���بات نوعي���ة و�س���عت مملك���ة البحرين يف 

م�س���اف الدول املتقدمة، ومنوذجا تنمويا رائدا يحتذى به 

يف خمتلف املجالت.

ول ي�س���عني يف هذا الي���وم الأغر املب���ارك اإل اأن اأجدد 

واأن  اهلل،  حفظك���م  جلاللتك���م  والطاع���ة  والوف���اء  ال���ولء 

اأب���ذل الغايل والنفي�س وق�س���ارى اجلهد يف �س���بيل تنفيذ 

توجيهاتكم ال�س���امية يف كل ما يعزز ململكة البحرين الأمن 

وال�ستقرار، ودعم م�سرة الإ�سالح والدميقراطية، �سارعا 

اإىل املوىل عز وجل اأن يحفظ جاللتكم وي�س���دد على طريق 

اخلر خطاكم ويدمي على جاللتكم اأثواب ال�سحة والعافية 

لقي���ادة مملك���ة البحري���ن ملزي���د م���ن الرخاء وال�س���تقرار 

والنماء، اأنه �سميع جميب.

ودمتم جاللتكم بعناية اهلل تعاىل �ساملني موفقني...

وكل عام وجاللتكم بخر.

الفريق الركن

الأمني العام ملجل�س الدفاع الأعلى

دعيج بن �سلمان اآل خليفة 

املنامة- بنا: تلقى عاهل البالد �ساحب اجلاللة امللك 

حمد بن عي�س���ى اآل خليفة برقيات تهنئة مبنا�سبة الذكرى 

ال�ساد�س���ة ع�رشة لإق���رار ميثاق العمل الوطن���ي من الوزراء 

وكب���ار امل�س���وؤولني يف اململكة واملواطن���ني، اأعربوا فيها 

عن خال�س تهانيهم و�س���ادق تربيكاتهم بهذه املنا�س���بة 

الوطني���ة العزي���زة، معربي���ن ع���ن اعتزازه���م مب���ا حققته 

مملك���ة البحري���ن من اإجنازات بف�س���ل امل�رشوع الإ�س���الحي 

جلاللة املل���ك، والذي عزز من مركز و�س���معة البحرين على 

امل�س���تويني الإقليمي والدويل وجعلها مو�س���ع اإ�سادة من 

جميع الدول واملنظمات.

كما اأك���دوا يف برقياتهم اأن الت�س���ويت على امليثاق 

كان منا�سبة تاريخية اأر�ست دعائم التطور والتقدم القائم 

عل���ى احلرية والدميقراطية ململكة البحرين وتعزيز مبادئ 

العدال���ة يف ظ���ل الد�س���تور والنظ���ام والقانون، �س���ائلني 

املوىل عز وجل اأن يعيد على جاللته هذه املنا�سبة الوطنية 

العزي���زة باخلر والع���زة، وعلى وطننا الغ���ايل باملزيد من 

التقدم والزدهار. كما تلقى رئي�س الوزراء �س���احب ال�سمو 

امللك���ي الأمر خليفة بن �س���لمان اآل خليفة برقيات تهنئة 

م���ن ال���وزراء وكبار امل�س���وؤولني يف اململك���ة واملواطنني؛ 

مبنا�س���بة الذك���رى ال�ساد�س���ة ع����رشة لإقرار ميث���اق العمل 

ظ���ل  يف  حتق���ق  مب���ا  برقياته���م  يف  واأ�س���ادوا  الوطن���ي. 

امليثاق من مكا�س���ب واإجنازات وطنية وذلك على �س���عيد 

احلريات والعدل وامل�س���اواة، وتعزيز اأ�س�س دولة القانون 

واملوؤ�س�س���ات، والذي انعك�س ب�س���كل وا�س���ع على خمتلف 

مناحي احلياة يف اململكة.موؤكدين دعم �سمو رئي�س الوزراء 

وجهوده الكب���رة لكل ما فيه خر وطننا الغايل، داعني اهلل 

تعاىل اأن ينعم على �س���موه بدوام ال�س���حة وال�سعادة، واأن 

ي�سدد على طريق اخلر خطاه.

وتلقى ويل العهد نائب القائ���د الأعلى النائب الأول 

لرئي����س جمل����س ال���وزراء �س���احب ال�س���مو امللك���ي الأمر 

�س���لمان بن حمد اآل خليفة برقيات تهنئة من الوزراء وكبار 

امل�س���وؤولني يف اململك���ة واملواطن���ني مبنا�س���بة الذكرى 

ال�ساد�س���ة ع�رشة لإق���رار امليثاق. عربوا فيه���ا عن فخرهم 

واعتزازهم مببادئ ميثاق العمل الوطني الذي ميثل مرحلة 

مهمة يف م�سرة العمل الوطني ويعك�س مدى التحام ووحدة 

ال�س���عب البحريني بكل اأطيافه ويعد اإجنازا وجت�س���يدا حيا 

للمج���د والفخر وامل�س���ار الذي ت�س���ر عليه نه�س���ة وتقدم 

وازدهار اململكة نحو امل�س���تقبل الواعد لأبنائها. موؤكدين 

دعم �س���موه وجهوده الكبرة ملا في���ه تقدم ورفعة مملكة 

البحرين، داعني املوىل عز وجل اأن يدمي على �س���موه نعمة 

ال�س���حة والعافية وعلى مملكتنا الغالية مزيدا من التقدم 

والنماء.

القيادة تتلقى برقيات التهاين من الوزراء وكبار امل�سوؤولني
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حرم �لرئي�س �لرتكي تتفقد عدة م�شاريع�أردوغان يبدي �إعجابه مبقتنيات مركز �لفاحت وبيت �لقر�آن 

• �لرئي�س �لرتكي لدى زيارته بيت �لقر�آن	

رئي����س �جلمهوري���ة  ز�ر  بن���ا:  �ملنام���ة - 

�لرتكية �ل�ش���قيقة رجب طي���ب �أردوغان مركز 

�لفاحت �لإ�شالمي ير�فقه وزير �خلارجية رئي�س 

بعثة �ل�رشف �ل�ش���يخ خالد بن �أحمد بن حممد �آل 

خليفة، وكان يف ��ش���تقباله وزير �لعدل �ل�شيخ 

خال���د ب���ن عل���ي �آل خليف���ة، ووكيل �ل�ش���وؤون 

�لإ�ش���المية فريد �ملفتاح، وحمافظ �لعا�ش���مة 

�ل�شيخ ه�شام بن عبد�لرحمن �آل خليفة. 

وق���د �أدى �لرئي����س �لرتكي مع �حل�ش���ور 

�ش���الة �لع�رش جماعة مبركز �لفاحت �لإ�ش���المي، 

وبعد ذل���ك �طلع عل���ى ما يحتوي���ه �ملركز من 

�أق�ش���ام مث���ل �جلامع ومرك���ز حتفي���ظ �لقر�آن 

�لكرمي و�ملكتبة �لإ�شالمية.

بعد ذلك، ق���ام �أردوغان بزي���ارة �إىل بيت 

�لق���ر�آن ير�فق���ه وزي���ر �خلارجي���ة، حي���ث كان 

وحماف���ظ  كان���و  عبد�للطي���ف  �ل�ش���تقبال  يف 

�لعا�ش���مة، و�طلع على ما يحتوي���ه هذ� �ل�رشح 

�لإ�ش���المي م���ن قاع���ات و�أق�ش���ام خمتلفة من 

مكتبة ومتحف، و��ش���تمع �ش���يف �لبالد �لكرمي 

�إىل �رشح م���ن كانو حول �لهدف م���ن �إقامة هذ� 

�ل����رشح و�لعناي���ة بكت���اب �هلل تع���اىل وتدري�س 

علومه. 

و�أع���رب �لرئي����س �لرتكي ع���ن �إعجابه مبا 

�ش���اهده يف مركز �أحمد �لفاحت �لإ�شالمي وبيت 

�لقر�آن باعتبارهما من �أهم �ملعامل �لإ�شالمية يف 

مملكة �لبحرين، متمنيًّا للقائمني عليهما دو�م 

�لتوفيق. 

لح��ت��و�ئ��ه��م  دولر  م���ل���ي���ار   25 و����رشف���ن���ا  ب���رتك���ي���ا  �����ش����وري  لج�����ئ  م���ل���ي���ون   2.8  

�أردوغـان: يـجـب �لـتـ�شـدي للـقـومـيـة �لـفــار�شــيــة
�أكد �أن تركيا تقف بجانب �لبحرين يف مكافحة �لإرهاب

علوي �ملو�شوي من خليج �لبحرين

�أعل���ن رئي����س �جلمهورية �لرتكي���ة رجب طيب 

�ردوغ���ان وج���وب �لت�ش���دي للقومية �لفار�ش���ية يف 

�لعر�ق و�ش���وريا، موؤكًد� رف�ش���ه لتوجه���ات �لبع�س 

لتق�شيم �شوريا و�لعر�ق.

و�أك���د �لرئي�س �أن بالده تقف مع مملكة �لبحرين 

يف حماربتها لالإرهاب وم�شاعي حتقيق �لأمن و�لأمان.

جاء ذل���ك يف كلمته بالندوة �لتي نظمها �ملعهد 

�لدويل لل�ش���الم يف لل�رشق �لأو�ش���ط و�شمال �إفريقيا، 

�لت���ي ناق�س فيه���ا “روؤي���ة تركيا لل�ش���الم يف �ل�رشق 

�لأو�شط”.

و�أ�ش���اد �ردوغان بالدور �لر�ش���مي �لبحريني يف 

دع���م تركيا يف حماولة �لنقالب �لفا�ش���لة �لتي متت 

يف منت�شف �شهر يوليو 2016.

وقال يف مطلع كلمته “�أنا �شعيد باملنا�شبة �لتي 

�أقوم بها حالًيا بزيارة لوؤلوؤة �خلليج �لبحرين و�أتقدم 

بجزيل �ل�ش���كر �إىل مملكة �لبحرين و�أخي جاللة �مللك 

حم���د ب���ن عي�ش���ى �آل خليفة، لق���د حظي���ت باحرت�م 

و��شتقبال كبريين”.

ولف���ت �إىل �أن م���ا يجمع تركي���ا بالبحرين عالقة 

قوية، متمنًي���ا �أن يعم �خلري و�لأمن و�لأمان للبحرين 

و�لزده���ار و�ل�ش���تقر�ر، م�ش���رًي� �إىل �أن تركيا تقف 

جلانب �لبحرين يف مكافحة �لإرهاب.

وب���ني �أن “�لبحرين من �أكرب �لدول �لتي دعمت 

ا يف فرتة �لنقالب،  تركيا ملكافحة �لإرهاب خ�شو�شً

�إذ كان �ل�شعب �لبحريني و�قفا معنا يتابع �لتطور�ت 

�لتي ��شتمرت حتى �ل�ش���اعة �خلام�شة �شباًحا، وكان 

ه���ذ� �ل�ش���عب �ل���ويف يطلب م���ن �هلل �لع���ون و�ملدد 

بالتوفيق لنا”.

وتابع “قام �أخي جاللة �مللك �أبو �شلمان بزيارتنا 

بعد �أن �نق�ش���ت �ملحنة، و�أنا �أ�ش���كر جاللته و�أ�ش���كر 

�ش���عب �لبحرين �لذي وق���ف �أم���ام �هلل يف تلك �لليلة 

بالت����رشع لنا حتى نتخل�س من �ملحنة �لتي �أملت بنا، 

وب���اإذن �هلل ي�ش���تمر �لدع���م بيننا وعالقتن���ا �إىل مزيد 

من �لتطور على جميع �لأ�ش���عدة ول�ش���يما �ل�شعيد 

�ل�شناعي و�لع�شكري و�لتجاري و�لثقايف”.

وذكر �أن زيارته للبحرين دليل على قوة �لعالقة 

بني �لبلدين تلك �لعالقة �لتي قطعت �ش���وًطا كبرًي� 

جًد� يف �لتقارب. 

وقال �ردوغان “نح���ن نعي�س يف �رش�عات كبرية 

ومدم���رة، وم���ن �لو�جب �لوقوف بثب���ات من �أجل حل 

م�ش���اكل �ملنطقة وحتقي���ق �لأمن و�ل�ش���تقر�ر، فال 

وطن لنا غري �أوطاننا، لذلك ل ميكن �أن نتهاون �أمام 

هذه �ملرحل���ة �حلرجة �لت���ي ت�ش���تدعي �لعمل �جلاد 

و�ملخل�س”.

و�أ�ش���ار �ردوغان �إىل �أن �لعامل �لإ�ش���المي �ليوم 

مير مبخا�س ع�ش���ري و�ختبار �ش���عب، فبع���د �أن كان 

مقر�ً ومنبعاً لل�ش���الم يف �لعامل، �أ�ش���بح �ليوم يقرتن 

باحلروب و�لدمار و�لقتل و�لت�رشيد؛ فاأطفال �شوريا 

مل يعد با�شتطاعتهم روؤية �ألو�ن �ل�شماء �لزرقاء بعد 

�أن �متالأت �شماوؤهم بالطائر�ت و�لرب�ميل �ملتفجرة، 

وحتولت �ش���وريا من �أحد �أهم �ملر�كز �حل�شارية �إىل 

خر�ب ودموع ودماء”.

و�أ�ش���اف “تل���ك �لأماكن �حل�ش���ارية �أ�ش���بحت 

تخ�ش���ع لت�ش���ميم جديد عماده �لدماء �لتي ت�ش���يل 

من �لأبرياء، ولالأ�ش���ف �أ�ش���بح �مل�ش���لمون مت�شتتني 

بالتفري���ق و�لتمزيق �لطائفي حي���ث يلحقون �ل�رشر 

ببع�شهم بع�ش���ا، وهذ� لالأ�ش���ف حّول مناطق كثرية 

مناطق �آمنة �إىل مناطق حروب ومعاناة”.

و�أ�ش���ار �إىل �أن “�لع���امل دخ���ل يف حال���ة من عدم 

�ملب���الة، وثم���ة دول يج���ب �أن تتحم���ل �مل�ش���وؤولية 

�إل �أنه���ا تكتفي بدموع �لتما�ش���يح”، مت�ش���ائال: “ما 

�جله���ود �لتي بذلت لوق���ف �لدماء؟ لالأ�ش���ف ل جند 

�أجوبة مطمئنة على هذه �لأ�شئلة”.

وتاب���ع “يجب �أل نكتف���ي باملحافظة على �لأمن 

و�لأم���ان ببلد�ننا فق���ط، �إذ �آن �لأو�ن للتوحد و�لعمل 

�مل�شرتك يف �لعامل �لإ�شالمي، فلي�س من �ملعقول �أن 

هن���اك دولة تركز على رفاهيتها �لذ�تية، يف حني �أن 

دولة جماورة لها تو�جه �أمًلا وعدم ��ش���تقر�ر ومعاناة 

كبرية”.

الشأن السوري
ويف �ل�ش���اأن �ل�شوري �أ�ش���ار �لرئي�س �لرتكي �إىل 

�أن �حل���دود بني �لبلدين ت�ش���ل �إىل 911 كيلومرت�، 

ولهذ� فاإن تاأثري �لأحد�ث يف �ش���وريا كبري وو��ش���ح 

على �لد�خل �لرتكي، لذلك عملت تركيا على �لقيام 

مببادر�ت؛ من �أجل حل �لأزمة �ل�ش���ورية، كذلك �لأمر 

يف �لع���ر�ق، فالتط���ور�ت يف هات���ني �لدولت���ني قيد 

�ملتابعة من قب���ل تركيا؛ لأنها ته���دد �أمن �ملنطقة 

و�لعامل �أجمع.

وذكر “نحن قدمنا �لكث���ري من �أجل وقف �إطالق 

�لنار يف �ش���وريا ونريد �أن تكون �شوريا موحدة ت�شم 

كل �ملكون���ات ويف هذ� �لإطار تاأت���ي مبادر�تنا على 

�ل�شعيد �لدويل عرب عملية �أطلقنا عليها درع �لفر�ت 

وقمنا مبحاربة �ملنظمات �لإرهابية، بد�أنا من حدودنا 

ودخلن���ا جر�بل�س و�لر�عي و�لآن نري���د تطهري �لباب 

من �لإرهاب وبعدها نريد �لتوجه للرقة ومنبج”.

و�أردف قائال “حررنا 2000 كيلو مرت، و�أ�شبحت 

هذه �ملنطقة �ش���احة �آمن���ة ونريده���ا �أن تكون �أكرث 

�أمان تنعم بالأمن و�لأمل، ونريد �أن ن�ش���ل �إىل 5000 

كيل���و مرت مرب���ع، ولتحقيق ه���ذه �لإجن���از�ت قدمنا 

�ش���هد�ء وت�شحيات ج�ش���ام، لكننا وهلل �حلمد ق�شينا 

على 3000 من عنا�رش )د�ع�س(”.

عالق���ة  له���م  لي����س  “)د�ع����س(  �أن  �إىل  ون���وه 

بالإ�شالم بل هي منظمة �إرهابية قامت بقتل �لأبرياء 

و�لأطفال و�لن�ش���اء، ونريد �أن نق���ول �إنه ل ميكن �أن 

ن�شف �مل�شلمني و�لإ�شالم بالإرهاب”.

و�أو�ش���ح “�إنن���ا جميًعا م�ش���لمون، �أي ننتمي �إىل 

�لدين �لإ�ش���المي ومن عهد �لر�ش���ول )�س( �إىل �لآن 

نحن ممثلون لالأمن و�لأمان و�ل�ش���لم ول ميكن ل�شق 

�لإرهاب بالإ�ش���الم، كانت �ش���فة �لر�ش���ول )�لأمني( 

ول �أحد كان ي�ش���ك يف �أمنه و�لآن ثمة من يريد ل�شق 

�لإرهاب بالإ�شالم”.

و��شرت�ش���ل قائ���ال “ل ميك���ن �أن يك���ون هنالك 

م�ش���تقبل لالإرهابي���ني يف �ش���وريا، و�أي منطق���ة يف 

�لعامل، نحن نعمل حالًيا يف �شوريا من �أجل تخ�شي�س 

مناطق �آمنة خالية من �لإرهاب وفيها حظر للطري�ن، 

وقلت ه���ذ� �لأمر لالأمريكان وق���و�ت �لتحالف ولكن 

مل جند منهم �آذ�ن �ش���اغية، يجب بعد تاأ�ش���ي�س هذه 

�ملنطقة �أن نوؤ�ش����س جي�ش���ا وقو�ت �أمن حلماية هذه 

�ملنطقة وم�شاعينا م�شتمرة يف هذ� �لأمر”.

و�أ�شار �إىل �أنه طرح م�ش���األة �ملنطقة �لآمنة على 

تر�م���ب، وقال ل���ه نحن نريد م�ش���اريع بن���اء يف هذه 

�ملناط���ق لإي���و�ء �لالجئني، ودول �خللي���ج تقع على 

عاتقها م�ش���وؤولية كبرية نحو دع���م عمليات �لبناء يف 

هذه �ملنطقة �إذ� متت.

ونا�ش���د �ردوغان دول جمل�س �لتعاون �خلليجي 

حتم���ل �مل�ش���وؤولية، موؤكًد� �أنه يف ح���ال تخلي �أي من 

�ل���دول عن حتمل هذه �مل�ش���وؤولية �ش���يكون هنالك 

مزيد من �لهجرة و�ملزيد من �مل�شاهد �ملوؤملة.

وقال “نحن نتاأمل للم�شاهد �لتي نر�ها يف �شوريا 

وتلك �لتي تخ�س �ملهجرين وموتهم على �ل�شو�حل، 

�إن �لأ�ش���د جم���رم قات���ل قت���ل نح���و مليون �ش���خ�س 

بالدبابات و�لنار وبر�ميل �ملوت �لتي تن�ش���ب فوق 

روؤو����س �لأبري���اء م���ن �ل�ش���ماء، ول يز�ل م�ش���تمر� يف 

جرميته، و�لر�ش���ا عن �لظل���م هو ظلم بعين���ه �إما �أن 

نتدخل بيدنا �أو بل�شاننا �أو بقلوبنا”.

وك�ش���ف �ردوغان عن �أن “تركيا ت�شت�شيف 2.8 

مليون لجئ �شوري و300 �ألف لجئ عر�قي، و�أنفقنا 

حل���د �لآن 25 ملي���ار دولر عل���ى ه���وؤلء، و�لحت���اد 

�لأوروب���ي قال �إنه �شي�ش���اعدنا بدعم ق���دره 2 مليار 

دولر �إل �أنه دفع حل���د �لآن 725 مليون دولر فقط، 

وت�شلمنا �أي�ًشا 550 مليون دولر من �لأمم �ملتحدة، 

ونح���ن جند �ش���عوبة يف تغطية ه���ذه �لنفقات ولكن 

ل���ن نتوق���ف يف �إي���و�ء هوؤلء، ب���ل �ش���نقوم بتجني�س 

بع�شهم”.

القضية الفلسطينية
�أم���ا م���ا يخ����س �لق�ش���ية �لفل�ش���طينية فاأك���د 

�لرئي����س �ردوغان �أن هذه �لق�ش���ية �أ�ش���بحت جرحا 

عميقا يف قلوبنا، مو�ش���ًحا �أن �لفل�شطينيني �أ�شبحو� 

م�رشدين من دون وطن ياأويهم، وهذ� �أمر غري مقبول.

و�أك���د �أن تركي���ا �ش���وف تتح���رك ب���كل �لجتاه 

وباإمكاناتها كافة للوقوف مع �لفل�ش���طينيني ودعم 

ق�ش���يتهم �ملحقة، م�ش���رًي� �إىل �أن تركيا ت�شعى �إىل 

تاأ�ش���ي�س دولة فل�شطني وعا�شمتها �لقد�س، وقلت 

ذلك لأوباما وتر�مب.

ون���وه �إىل �أن فل�ش���طني يج���ب �أل تك���ون م�رشًحا 

جل���رح قلوب �مل�ش���لمني، و�أن �لأعمال �لت�ش���عيدية 

يف فل�ش���طني ت�شاهم يف ت�ش���عيد �لتوتر، و�أن عملية 

�ل�ش���تيطان مد�نة ويجب �أل ت�ش���تمر م���ن �أجل �إحالل 

�ل�شالم يف �ملنطقة.

وق���ال “بد�أنا بتطوير عالقاتنا مع �إ�رش�ئيل وكان 

ه���ذ� �لتطوي���ر م�رشوط���ا، ونحن به���ذ� �لأم���ر نريد �أن 

ن�شاهم يف حل �لق�شية �لفل�شطينية، وبد�أنا فعال، �إذ 

�أر�ش���لت �ش���فينتان حمملتان بامل�شاعد�ت �ملختلفة 

�إىل غزة، ونحو على و�شك �لنتهاء من بناء م�شت�شفى 

�ل�شد�قة يف غزة ويت�شع �إىل 200 �رشير”.

الموضوع الليبي
وعن �ملو�ش���وع �لليبي، �أك���د �لرئي�س �ردوغان 

�أن “�لتفاقية �ل�شيا�ش���ية �لتي وقعت يف 2015 هي 

فر�ش���ة �ش���انحة لفتح فر�ش���ة جديدة حلل �لأزمة يف 

ليبيا، ونتمنى �أن يحلو� م�شاكلهم يف �إطار �شلمي”.

اليمن
وبخ�شو�س �ليمن قال “نريد �أن تعطى �لفر�شة 

لتاأ�ش���ي�س نظام د�شتوري يف �ليمن، ولكن لالأ�شف ما 

م���ن ق�ش���ية مت�س �ملنطق���ة �إل جند فيه���ا �لإرهاب، 

و�ليمن ي���ر�د له جهود دولية وذل���ك بتجفيف منابع 

�لإرهاب وحماربته، ونحن يف تركيا �أي�ًشا خرجت علينا 

منظم���ة �إرهابية جديدة وهي منظمة قولن �لإرهابية 

�لتي كانت �ل�ش���بب يف ��شت�شهاد 240 مو�طنا تركيا 

يف حماولة �لنقالب �لفا�شلة”.

ووج���ه �لرئي�س �ل�ش���كر �إىل �لبحرين يف وقوفها 

مع تركيا ملحاربة �لإرهاب �لقولين.

ولف���ت �إىل وج���وب حمارب���ة جمي���ع �ملنظم���ات 

�لإرهابي���ة دون �لتفرق���ة م���ن دونه���ا وعدم ل�ش���ق 

�لإرهاب بالإ�شالم من قبل بعد �لدول، م�شرًي� �إىل �أنه 

لبد من تطوير �شيا�شات �ش���املة على �أ�شا�س �لأمن 

و�لأمان و�ل�شتقر�ر يف �ملنطقة.

و�أ�ش���ار �إىل �أن هناك من يخطط لتق�شيم �شوريا 

و�لع���ر�ق وهنال���ك م���ن يخط���ط وي�ش���ع �ملخططات 

و�خلطو�ت من �أجل ذلك، موؤكًد� وجوب �لوقوف �أمام 

هذه �لدعو�ت و�لت�شدي لها.

• �لرئي�س �لرتكي يلقي كلمته يف �لندوة	

�لرف����اع - �ملجل�����س �لأعل����ى 

للمر�أة: قامت ح����رم فخامة رئي�س 

�ل�ش����يدة  �لرتكي����ة  �جلمهوري����ة 

�أمين����ة �أردوغان و�لوف����د �ملر�فق 

لها، ير�فقها رئي�ش����ة بعثة �ل�رشف 

�لأم����ني �لع����ام للمجل�����س �لأعل����ى 

للمر�أة هالة �لأن�ش����اري ب�شل�ش����لة 

�مل�ش����اريع  م����ن  لع����دد  زي����ار�ت 

�إط����ار  يف  �ل�ش����ياحية  و�ملر�ف����ق 

زيارتها ململكة �لبحرين 

�لرئي�����س  ح����رم  و��ش����تهلت 

�لرتك����ي جولته����ا بزي����ارة ملركز 

فخ����رو  يو�ش����ف  ب����ن  عب����د�هلل 

�لجتماعي مبدينة عي�ش����ى، حيث 

�أطلع����ت ع����ن كثب عل����ى خدمات 

وبر�م����ج �ملركز �ملوجه����ة جلميع 

فئ����ات �ملجتم����ع وبالأخ�����س فئة 

�مل�ش����نني كاخلدمات �لجتماعية، 

و�لإر�ش����اد �لأ�����رشي، وبر�مج تنمية 

�لأ�����رشة، وبر�م����ج تنمي����ة �لأطفال 

و�لنا�شئة. 

�أمينة  كم����ا قام����ت �ل�ش����يدة 

م����ز�رع  �إىل  بزي����ارة  �أردوغ����ان 

�مل�ش����اريع  �أح����د  وه����ي  �جلزي����رة 

�لفائزة بجائ����زة �مللك  �لزر�عي����ة 

حمد لتنمية �لقطاع �لزر�عي �لتي 

مت �طالقه����ا عل����ى هام�س معر�س 

�ل����دويل للحد�ئ����ق عام  �لبحري����ن 

2012 يف �ل����دورة �لأوىل للجائزة 
بجائ����زة �أف�ش����ل منت����ج زر�عي يف 

مملك����ة �لبحري����ن. وكذل����ك زيارة 

�ىل بي����ت �لق����ر�آن و�طلع����ت على 

ما يحتوي����ه من خمطوطات قر�آنية 

متميزة، 

ويف ختام �جلولة، قامت حرم 

�لرئي�����س �لرتكي بجولة يف �ش����وق 

�ملنامة �لقدمي �ل����ذي يزيد عمره 

ع����ن 80 عام����اً حي����ث �طلعت عن 

كث����ب على �ش����وق ب����اب �لبحرين 

عل����ى  �حلديث����ة  و�لتطوي����ر�ت 

و�حل����رف  �لتقليدي����ة  �مل�ش����اريع 

و�ملح����الت  �لبحريني����ة  �لرت�ثي����ة 

�لتجارية �لوطنية �لعريقة. 

• حرم فخامة �لرئي�س �لرتكي يف جولة ب�شوق �ملنامة	
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 :¿Éμ°SE’G ôjRh ...ábƒeôe áfÉμe πà– øjôëÑdG â∏©L á«MÓ°UE’G áHôéàdG

 :á«LQÉÿG ôjRh óYÉ°ùe ...IóFGôdG á«bƒ≤◊Gh á«WGô≤ÁódG äGRÉ‚E’ÉH OÉ°TCG

 ¿hDƒ```°ûdGh ∫ó©dG ôjRh ócCG :ÉæH ‐ áeÉæŸG

 ∫BG »∏Y øH ódÉN ï«```°ûdG ±ÉbhC’Gh á«eÓ```°SE’G

 ï«```°SôJ ‘ »æWƒdG πª©dG ¥Éã«e QhO ,áØ«∏N

 óYGƒb AÉ```°SQEGh ¿ƒfÉ≤dGh äÉ```°ù°SDƒŸG á```dhO

.ôªà°ùŸG ìÓ°UE’G

 ÊÉ¡àdG äÉ```jBG ⋲ª```°SCG ∫ó©dG ôjRh ™```aQh

 ádÓ÷G ÖMÉ```°U OÓÑdG πgÉY ¤EG äÉμ```jÈàdGh

 ¢ù«FQh ,á```Ø«∏N ∫BG ⋲```°ù«Y ø```H ó```ªM ∂```∏ŸG

 áØ«∏N ÒeC’G »μ∏ŸG ƒª```°ùdG ÖMÉ```°U AGQRƒdG

 óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG ‹hh ,áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH

 AGQRƒdG ¢```ù∏› ¢ù«Fôd ∫hC’G Ö```FÉædG ⋲```∏YC’G

 óªM øH ¿Éª∏°S ÒeC’G »μ∏ŸG ƒª```°ùdG ÖMÉ°U

 øjôëÑdG Ö©```°T AÉ```æHCG ™```«ªL ¤EGh ,á```Ø«∏N ∫BG

 IöûY á```°SOÉ°ùdG iôcòdÉH ∫ÉØàM’G áÑ```°SÉæÃ

.»æWƒdG πª©dG ¥Éã«e ⋲∏Y âjƒ°üà∏d

 »Ñ©```°ûdG ±ÉØàd’G ¿G ∫ó©dG ô```jRh ∫Ébh

 âjƒ°üàdGh »MÓ°UE’G ´höûŸG ∫ƒM »îjQÉàdG

 IOGQE’G ó```°ùL ,»```æWƒdG π```ª©dG ¥É```ã«e ⋲```∏Y

 AÉæÑdG ‘ …ƒ```≤dG Ωõ```©dGh á```°üdÉÿG á```«æWƒdG

 á«îjQÉJ á```bÓ£fG ∂```dP πμ```°û«d ,åjóëàdGh

 ø```e Ò```ãμdG â```≤≤M á```jöüY á```°†¡f á```jGóÑd

 á«```°SÉ«°ùdG  ä’É```éŸG  ™```«ªL  ‘  äGõ```éæŸG

.á«bƒ≤◊Gh á«YÉªàL’Gh ájOÉ°üàb’Gh

 êPƒ‰ øe øjôëÑdG áμ∏‡ ¬àeób ÉÃ √ƒfh

 á«WGô≤ÁódG á```°SQÉªŸG Qƒ```£J ‘ ¬H iò```àëj

 ìÓ```°UE’G  π```ØμJ  áæ«```°UQ  ó```YGƒ≤d  É```≤ah

 äÉ°ù°SDƒŸG øª°V »æWƒdG QGƒ◊Gh ,ôªà```°ùŸG

.ájQƒà°SódG

 á«eÓ```°SE’G ¿hDƒ```°ûdGh ∫ó©dG ô```jRh ócCGh

 Éeób á«```°VÉe ø```jôëÑdG á```μ∏‡ ¿CG ±É```bhC’Gh

 IOÉ«```°S CGóÑe ¿ƒ```°Uh ,äÉÑ```°ùàμŸG ájÉªM ‘

 áeGóà°ùŸG á«ªæàdG äÉÑ∏£àe ≥«≤–h ,¿ƒfÉ≤dG

.2030 ájOÉ°üàb’G ájDhôdG Aƒ°V ‘ á∏eÉ°ûdGh

 ¢ù«FQ ΩÓYE’G ¿hDƒ```°T ôjRh ócCG :ÉæH ‐ áeÉæŸG

 »∏Y á«°SÉ«°ùdG á«ªæà∏d øjôëÑdG ó¡©e AÉæeCG ¢ù∏›

 IOGQEÉH »æWƒdG π```ª©dG ¥Éã«e Ú```°TóJ ¿CG »ë«eôdG

 á«îjQÉJ ábÓ£fG πμ```°T »æWh ´ÉªLEGh áÑbÉK á«μ∏e

 »°SÉ«°ùdG ìÓ```°UE’G ≥jôW ⋲∏Y á«æWƒdG IÒ```°ùª∏d

.äÉ°ù°SDƒŸGh ¿ƒfÉ≤dG ádhO ï«°SôJh …Qƒà°SódGh

 á«æWƒdG ìhô```dÉH √RGõ```àYG øY ô```jRƒdG Üô```YCGh

 ´höûŸG ∫ƒ```M ±ÉØàd’G ‘ äó```°ùŒ »àdG á©eÉ÷G

 ácQÉ```°ûŸGh ,∂```∏ŸG á```dÓ÷G ÖMÉ```°üd »MÓ```°UE’G

 QÉ«ÿÉH ∂```°ùªàdGh á«```°SÉ«°ùdG IÉ«◊G ‘ á```«HÉéjE’G

 ±ô£àdG á¡LGƒe ‘ á«æWƒdG Ió```MƒdGh »WGô≤ÁódG

 Oƒ¡÷G ôaÉ```°†Jh ,á«LQÉÿG äÓNóàdGh ÜÉ```gQE’Gh

 ádhO πX ‘ á≤≤ëŸG äGõ```éæŸG ájÉªM ‘ á```«æWƒdG

 »°SÉ«°ùdG QGô≤à°S’G ÉgOƒ```°ùj áãjóM á«fóe á«æWh

 ‘  »```YÉªàL’Gh  …OÉ```°üàb’G  AÉ```NôdGh  »```æeC’Gh

 áHôŒ ÈY ,çÓ```ãdG äÉ£∏```°ùdG ÚH π```°üØdG QÉ```WEG

 õjõ©Jh ,iQƒ°ûdGh ÜGƒædG »```°ù∏éŸ á∏YÉa á«fÉŸôH

 áªμëŸG AÉ```°ûfEGh á«FÉ```°†≤dG á£∏```°ùdG á«dÓ≤à```°SG

.ájQGOE’Gh á«dÉŸG áHÉbôdG ¿GƒjOh ájQƒà°SódG

 ‘ ¬H iòàëj É kLPƒ‰ âeób øjôëÑdG ¿CG ±É°VCGh

 ,áî°SGQ ájQƒà°SO óYGƒb ⋲∏Y »WGô≤ÁódG ∫ƒëàdG

 ¿ƒfÉ≤dG IOÉ«```°S πX ‘ ,á```°üdÉN á«æWh óYGƒ```°ùHh

 »°SÉ«°ùdG πª©dG ‘ ¬JÉjôMh ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M ájÉªMh

 ™«ª÷ á«æjódG ôFÉ©°ûdG á°SQÉ‡h …CGôdG øY ÒÑ©àdGh

 äÉ```°ù°SDƒŸG AÉ```°ûfEGh ,Oƒ«b ÓH ÖgGòŸGh ¿É```jOC’G

 á«æWƒdG á```°ù°SDƒŸG πãe äÉjô◊Gh ¥ƒ≤ë∏d áªYGódG

 IQGRƒH äÉª∏¶à∏d áeÉ©dG áfÉeC’Gh ,¿É```°ùfE’G ¥ƒ≤◊

 ,øjõéàëŸGh AÉæé°ùdG ¥ƒ≤M á«```°VƒØeh ,á«∏NGódG

 øY kÓ°†a ,áeÉ©dG áHÉ«ædÉH á°UÉÿG ≥«≤ëàdG IóMhh

 ¢ù∏éŸG QhO ÖfÉL ¤EG ,ÊóŸG ™ªàéŸG äÉ```°ù°SDƒe

 áÑMÉ°U á°SÉFôH 2001 ‘ ¬FÉ°ûfEG òæe ICGôª∏d ⋲∏YC’G

 ∫BG º«gGôHEG â```æH áμ«Ñ```°S IÒeC’G »```μ∏ŸG ƒª```°ùdG

 ‘ Iõ«ªàŸG √Oƒ```¡Lh ,∂∏ŸG á```dÓL áæjôb á```Ø«∏N

 ⋲à°T ‘ IQGóéH É¡àcQÉ```°ûeh ICGôŸG Qƒ```°†M õjõ©J

 πμ```°ûHh ájOÉ```°üàb’Gh á«```°SÉ«°ùdG IÉ«◊G »```MÉæe

 á£∏```°ùdG óYÉ≤e øe % 15 É¡bÉ≤ëà```°SG ÈY π```YÉa

 øe % 9h ,iQƒ```°ûdGh ÜGƒædG É¡«àaô¨H á```«©jöûàdG

 ´É£≤dÉH Ú∏eÉ©dG øe % 52h ,á«FÉ```°†≤dG á£∏°ùdG

.¢UÉÿG ´É£≤dG ‘ % 32h »eƒμ◊G

 ÜÉÑ```̀°ûdG  ¿hDƒ```̀°T  IQGRh  ‐  ∞«```̀°ùdG  á«MÉ```̀°V

 á°VÉjôdGh ÜÉÑ```̀°ûdG ¿hDƒ```̀°T ôjRh ócCG :á```̀°VÉjôdGh

 øY ÈY »æWƒdG π```̀ª©dG ¥É```̀ã«e ¿CG QOƒ÷G ΩÉ```̀°ûg

 »Yh ióe ¢ùμYh IOÉ«≤∏d áÑbÉãdG ájDhôdG ÚeÉ°†e

 ,á«WGô≤ÁódGh ájôμØdG ¬àaÉ≤Kh ¬é°†fh øWGƒŸG

 ïjQÉJ ‘ áÄ«```̀°†e á```̀eÓY √QGô```̀bEG ø```̀e π©éj É```̀‡

 ø```̀jôëÑdG  ¬Jó¡```̀°T  É```̀e  ¿CG  ¤EG  GÒ```̀°ûe  ,á```̀μ∏ªŸG

 ∫ƒ– á£≤f ó```̀©j ¥É```̀ã«ŸG ⋲∏Y âjƒ```̀°üàdG ó```̀©H

 ´höûŸG ¥Ó£fG ™e áaÉc äÉjƒà```̀°ùŸG ⋲∏Y Qƒ£Jh

 πμ```̀°T …òdGh ,∂```̀∏ŸG á```̀dÓ÷ ó```̀FGôdG »MÓ```̀°UE’G

 åjó◊G É¡îjQÉJ IÒ```̀°ùe ‘ á«ªgCG ÌcC’G π```̀°üØdG

.Ió©°UC’G ™«ªL ⋲∏Y ÉgQÉgORGh É¡eó≤J ‘h

 á```̀«æWƒdG áÑ```̀°SÉæŸG √ò```̀g ¿CG QOƒ```̀÷G ó```̀cCGh

 πªLCG ‘ƒ```̀dG øjôëÑdG Ö©```̀°T É¡«a πé```̀°S Ió«éŸG

 Ió```̀jóL IÒ```̀°ùŸ ∂```̀dòH k É```̀NQDƒe ,º```̀MÓàdG Qƒ```̀°U

 âjƒ```̀°üàdG ÈY á«dÉ¨dG Éæàμ∏‡ ïjQÉJ øe áböûeh

 á©«Hh ó¡©∏d á```̀≤«Kh áHÉãÃ ¿ƒ```̀μ«d ¥Éã«ŸG ⋲```̀∏Y

 ¢ù```̀°SDƒj ójóL »YÉªàLG ó```̀≤©d Iõ```̀«cQh ó```̀jóéà∏d

 ôgGõdG ó¡©dG ‘ πeÉ```̀°ûdG »æWƒdG åjóëà∏d ôWDƒjh

.∂∏ŸG ádÓ÷

 ‘ π```̀°UÉØdG »îjQÉàdG Ωƒ«dG Gòg ¿CG ±É```̀°VCGh

 ôîØ∏d kGQó```̀°üeh á∏©```̀°T ⋲≤Ñ«```̀°S øjôëÑdG ï```̀jQÉJ

 øe ¬≤≤M É```̀eh …QÉ```̀°†◊G ´höûŸG Gò¡H RGõ```̀àY’Gh

 ádhO ¢ùjôμJ ó«©°U ⋲∏Y IÒÑc á«æWh äÉÑ```̀°ùàμe

 á«WGô≤ÁódG ÇOÉÑe õjõ©Jh ¿ƒfÉ≤dGh äÉ°ù°SDƒŸG

 á£fi ó©J ¥É```̀ã«ŸG iôcP ¤EG kGÒ```̀°ûe ,á```̀«≤«≤◊G

 »æWƒdG πª©dG IOGQEG QÉcòà°SGh ΩÉ¡∏à°S’ á«°SÉ°SCG

 øe áböûŸG á```̀∏MôŸG ∂```̀∏J É¡Jó```̀°ùL »àdG ™```̀eÉ÷G

.ó«éŸG »æWƒdG ïjQÉàdG

 ÜÉÑ```̀°ûdG ¿hDƒ```̀°T IQGRh ¿CG ¤EG QOƒ```̀÷G √ƒ```̀fh

 ∂∏ŸG ádÓL á```̀jDhQ áªLôJ ⋲```̀∏Y â```̀∏ªY á```̀°VÉjôdGh

 Ëó≤J ÈY ¥Éã«ŸG É¡H AÉL »àdG âHGƒãdGh º«≤dGh

 á¡LƒŸG Iõ```̀«ªàŸG èeGÈdG ø```̀e á∏eÉμàe á```̀Yƒª›

 AÉæH ‘ âªgÉ°S »àdG á«```̀°VÉjôdG á«HÉÑ```̀°ûdG ácôë∏d

 õ```̀jõ©Jh á«HÉÑ```̀°ûdG äGQó```̀≤dGh äÉ```̀bÉ£dG á```̀«ªæJh

 Ëó≤Jh IQOÉ```̀ÑŸG ⋲```̀∏Y º¡ãMh ø```̀Wƒ∏d AÉ```̀ªàf’G

 á«dhDƒ```̀°ùª∏d º```̀¡∏ª– ‘ ºgÉ```̀°ùJ »```̀àdG QÉμ```̀aC’G

 ‘ ¬H AÉ≤JQ’Gh øWƒdG AÉæH ‘ º¡≤JÉY ⋲∏Y IÉ≤∏ŸG

 .ä’ÉéŸG ∞∏àfl

 ¥Éã«e ¿EG ôª◊G º°SÉH ¿Éμ°SE’G ôjRh ∫Éb

 ‘ Ió```jóL á```∏MôŸ ¢ù```°SCG »```æWƒdG π```ª©dG

 ,áaÉc äÉjƒà```°ùŸG ⋲∏Yh äÉYÉ£≤dG ∞```∏àfl

 ÈY ,É``` k«dÉM ÉgQÉªK ó```°ü– á```dhódG äCGó```Hh

.á≤≤ëàŸG äÉÑ°ùàμŸG

 »```àdG á«fÉμ```°SE’G äÉÑ```°ùàμŸG ¿CG ó```cCGh

 ,á«```°VÉŸG äGƒæ```°ùdG  QGó```e ⋲```∏Y â```≤≤–

 »æWƒdG π```ª©dG ¥Éã«e QGô```bEG ò```æe kGó```jó–h

 IOÉ```«≤dG á```jDhQ ió```e ó```cDƒJ ,2002 ΩÉ```©dÉH

 á«fÉμ```°SE’G äÉLÉ«àM’G ÒaƒJ ⋲∏Y áeƒμ◊Gh

 á«YÉªàL’G äÉeóÿG RôHCG óMCÉc ,øjó«Øà°ùª∏d

 ,ÚæWGƒª∏d ÉgÒaƒJ ⋲∏Y ádhódG ¢Uô– »àdG

 øμ```°ùdG  ∞```∏e  √ó¡```°ûj  É```e  s¿CG  ¤EG  É``` kàa’

 QÉªK ióMEG ó©j á«```°VÉŸG ΩGƒYC’ÉH »YÉªàL’G

 ¬æª°†J Éeh ,∂∏ŸG ádÓ÷ »MÓ```°UE’G ´höûŸG

 á«YÉªàLG ±Gó```gCG øe »æWƒdG π```ª©dG ¥Éã«e

 ¤EG QGôªà```°SÉH IQGRƒ```dG ⋲©```°ùJ ájOÉ```°üàbGh

 ¢SÉ```°SC’G ±ó¡dG ≥«≤– πLCG øe É¡H AGóàb’G

 øWGƒª∏d Ëô```μdG ¢û«©dG πÑ```°S ÒaƒJ ƒ```gh

 IOÉ«≤dG ¬H ¬```LƒJ Ée É kªFGO …òdGh ,»```æjôëÑdG

.áeƒμ◊Gh

 ¥Éã«e ¬```æY ôØ```°SCG É```e ôª◊G ø``` sªK É```ªc

 äÉ```°ù°SDƒŸG QGhOCG ójó– øe »æWƒdG πª©dG

 ≥«```°ùæJh  ,á```«eóÿGh  á```jó∏ÑdGh  á```«©jöûàdG

 ,äÉYÉ£≤dG ™«ªL á```eóÿ º¡æ«H Éª«a QGhOC’G

 øjôëÑdG â∏©L á«MÓ```°UE’G áHôéàdG ¿CG G kócDƒe

 á«dhódG Ió©```°UC’G ⋲∏Y ábƒeôe áfÉμe π```à–

 Égó°ü– »àdG õFGƒ÷G É¡ªLÎJh ,á«ª«∏bE’Gh

 ⋲```∏Yh  äÉ```YÉ£≤dG  ∞```∏àfl  ‘  á```μ∏ªŸG

.áaÉc äÉjƒà°ùŸG

 ¿CG …öShódG ˆGóÑY á«LQÉÿG ôjRh óYÉ```°ùe ócCG

 πgÉY øe IQOÉ```ÑÃ »æWƒdG πª©dG ¥É```ã«e Ú```°TóJ

 ∫BG ⋲```°ù«Y øH óªM ∂```∏ŸG ádÓ÷G ÖMÉ```°U OÓ```ÑdG

 »æjôëÑdG Ö©```°ûdG øe % 98.4 á```≤aGƒeh ,á```Ø«∏N

 G kó¡Y πμ```°T 2001 ôjGÈa 14 ‘ ¬```JÉfƒμe ™```«ªéH

 ‘ á«Yƒf á∏≤fh ,åjó◊G ø```jôëÑdG ïjQÉJ ‘ G kójóL

 áæWGƒŸG ¥ƒ≤M ⋲```∏Y áªFÉ≤dG á«WGô≤ÁódG IÉ```«◊G

.ÚæWGƒŸG ™«ªL ÚH ¢UôØdG DƒaÉμJh ádGó©dGh

 á```«WGô≤ÁódG äGRÉ```‚E’ÉH …ö```ShódG OÉ```°TCGh

 Gòg QGô```bEG ò```æe á∏```°UGƒàŸG Ió```FGôdG á```«bƒ≤◊Gh

 ´höûŸG ó```YGƒb ⋲```°SQCG …ò```dGh »```æWƒdG ¥É```ã«ŸG

 ∂```∏ŸG  á```dÓ÷  πeÉ```°ûdG  …QÉ```°†◊Gh  »MÓ```°UE’G

 ájQƒà```°SO á```«μ∏e ¤EG ∫ƒ```ëàdG QÉ```WEG ‘ ,ió```ØŸG

 ,Ú°ù∏› øe á«©jöûJ á£∏```°S OƒLƒH õ«ªàJ ájöüY

 ¢ù∏› ƒ```gh á¡jõfh Iô```M äÉHÉîàfG È```Y É```ªgóMCG

 ,¢UÉ°üàN’Gh IÈÿG …hP øe Ú©e ôNB’Gh ,ÜGƒædG

 ágGõædÉH õ```«ªàj …ôμ```°ùYh »YöTh Êó```e AÉ```°†bh

 ájQƒà```°SódG á```ªμëŸG AÉ```°ûfEG ™```e ,á«dÓ≤à```°S’Gh

 áHÉbôdG ôaGƒJh ,á```eÉ©dG áHÉ«ædGh 2002 ΩÉY É```«∏©dG

 ¿GƒjO á£°SGƒH ájò«ØæàdG á£∏°ùdG ⋲∏Y á«aÉØ°ûdGh

 äÉ«©ª÷G øjƒμJ ájôMh ,ájQGOE’Gh á«dÉŸG á```HÉbôdG

 á«æ¡ŸGh á«```°SÉ«°ùdGh á«aÉ≤ãdGh á«ª∏©dGh á«∏gC’G

 áYhöûe ±Gó```gC’h á```«æWh ¢ù```°SCG ⋲∏Y á```«HÉ≤ædGh

.á«ª∏°S πFÉ°SƒHh

 Ö```°SÉμŸG  ø```e  ó```jó©dG  ≥```«≤–  ¤EG  √ƒ```fh

 ájƒ«◊G ÉjÉ```°†≤dÉH á≤∏©àŸG á«fƒfÉ≤dGh á«©jöûàdG

 »æWƒdG ¥Éã«ŸG QGôbEG òæe ,ÚæWGƒª∏d á«ªgC’G äGP

 º```«b ⋲```∏Y É```ªgó«cCÉJh ájQƒà```°SódG äÓ```jó©àdGh

 ∫hDƒ```°ùŸG »WGô≤ÁódG πª©dG ‘ áî```°SGQ ÇOÉ```Ñeh

.¿ƒfÉ≤dGh IGhÉ°ùŸGh ∫ó©dG IOÉ«°S ó«cCÉàH

 ‘ øjôëÑdG á```̀μ∏‡ â≤≤M :É```̀æH ‐ á‰ÉŸG

 äGRÉ‚EG OÓÑdG π```̀gÉ©d ¿ƒª«ŸGh ôgGõdG ó```̀¡©dG

 á«```̀°SÉ«°S  äÉÑ```̀°ùàμeh  á```̀«YÉªàLGh  á```̀jƒªæJ

 á```̀fÉμe CGƒ```̀ÑàJ ø```̀jôëÑdG â```̀∏©L ,á```̀«WGô≤ÁOh

 ∫hódG øe ójó©dG Ú```̀H ábƒeôe á«dhOh á«ŸÉY

 .áeó≤àŸG

 ¥Éã«e ⋲∏Y »îjQÉàdG »Ñ©°ûdG ´ÉªLE’G AÉLh

 A’ƒdG Qƒ```̀°U ≥ªYCG ⋲∏Y kGó«cCÉJ »```̀æWƒdG πª©dG

 ÚH »æWƒdG ºMÓàdG ióe ó°ùéj …òdG ≥aGƒàdGh

 ‘ IOƒ°ûæŸG ±GógC’G ≥«≤ëàd ¬JOÉ«bh Ö©°ûdG

 k ÉbGöTEG Ì```̀cCG πÑ≤à```̀°ùe ƒëf áÑbÉãdG iDhô```̀dG πX

 áÄ«°†e áeÓY πμ°ûj ¬fCG Éªc ,É¡Ñ©°Th øjôëÑ∏d

 áμ∏‡ πÑ≤à°ùeh öVÉM âª°SQ á∏eÉμàe á≤«Khh

 ádhó∏d á«°SÉ°SCG äÉeƒ≤eh ÇOÉÑe ≥ah øjôëÑdG

 ájQƒà```̀°SódG äGQƒ£àdG QÉ```̀WEG øª```̀°V ™ªàéŸGh

 äÉMƒªWh äÉ```̀©∏£J »Ñ∏J »```̀àdG á«```̀°ù°SDƒŸGh

 ‘  Ö```̀°üj  É```̀Ãh  »```̀æjôëÑdG  ™```̀ªàéŸG  OGô```̀aCG

 ádGó©dG É¡àeó≤e ‘h á```̀eOÉ≤dG ∫É«LC’G ídÉ```̀°U

 .»ª∏°ùdG ¢ûjÉ©àdGh á«aÉØ°ûdGh IGhÉ°ùŸGh

 á```aôZ  â```©aQ

 áYÉæ```°Uh  IQÉ```Œ

 ¢```üdÉN  ø```jôëÑdG

 äÉμjÈàdGh ÊÉ```¡àdG

 Ö©```°ûdh  IOÉ```«≤∏d

 áÑ```°SÉæÃ  ø```jôëÑdG

 á```°SOÉ°ùdG  iô```còdG

 ¥Éã«e  QGô```bE’  Iö```ûY

.»æWƒdG πª©dG

 ¬à≤≤M ÉÃ ójDƒŸG ódÉN áaô¨dG ¢ù«FQ OÉ°TCGh

 øe ¬æY ≥ãÑfG É```eh ¥Éã«ŸG Gòg π```°†ØH øjôëÑdG

 øe â©Ñf äÉMÓ°UEGh ájôjƒ£Jh ájQÉ°†M ™jQÉ°ûe

 ¥Éã«ŸG ¿Éc PEG ,OÓ```ÑdG πgÉ©d á«ãjóëàdG á```jDhôdG

 áμæMh áªμëH ¬```fEG ∫Ébh ,É```gQÉªK ióMEG »```æWƒdG

 áàHÉK ⋲£îH π```°UGƒJ øjôëÑdG ¿EÉ```a ∂∏ŸG á```dÓL

 Ò°ùdGh á∏eÉ°ûdG á°†¡ædG IÒ```°ùe áë°VGh ájDhôHh

.Iö†ëàŸG Üƒ©°ûdGh áeó≤àŸG ∫hódG ÖcQ ¤EG

 ™```ªàéŸGh “á```aô¨dG” RGõ```àYG ø```Y Üô```YCGh

 »```àdG äÉÑ```°ùàμŸGh äGRÉ```‚E’G º```éëH …QÉ```éàdG

 âjƒ°üàdÉH »Ñ©°ûdG ´ÉªLE’G òæe øjôëÑdG É¡à≤≤M

 ó¡÷G π°†ØH ;áaÉc Ió©```°UC’G ⋲∏Y ¥Éã«ŸG ⋲∏Y

 Ö©°ûdGh IOÉ«≤dG ÚH ∞dBÉàdGh ∑Î°ûŸG »æWƒdG

.ÚæWGƒŸGh øWƒdG áë∏°üe ¬«a ÉŸ

 ≥```°ùæŸG  ∫É```b

 äÉ```¶aÉëª∏d  ΩÉ```©dG

 :π```°VÉØdG  ∑QÉ```Ñe

 π```ª©dG  ¥É```ã«e  ¿EG”
 IódÉN  áª°üH  »æWƒdG

 ø```jôëÑdG  ï```jQÉJ  ‘

 ¿CG  Éæd  ≥ëjh åjó◊G

 øe ≥≤– É```Ã ô```îØf

 ΩÉb ,áaöûe äGRÉ```‚EG

 ,áaÉc Ió©°UC’Gh äÉjƒà°ùŸG ⋲∏Y ¥Éã«ŸG É¡«∏Y

 §fih ,ÓeÉμàe É```jƒªæJ É«MÓ```°UEG ÉYhöûe ó©j PEG

 å«M ,⁄É©dG ∫hO ™```«ªL πÑb øe ôjó≤Jh ÜÉ```éYEG

.“ä’ÉéŸG πc ‘ á«ªæàdG óYGƒb ⋲°SQCG

 ΩÉY πc ø```e ô```jGÈa 14 Ωƒ```j” ¿CG ±É```°VCGh

 ≥aGƒàdG iôcP ƒ```¡a ,øjôëÑdG ‘ áÄ«```°†e á£fi

 á©«ÑdG ójóŒh A’ƒdG iôcPh IOÉ«≤dG ™e »Ñ©°ûdG

 ‘h ,á```«YƒædG á«MÓ```°UE’G äGRÉ```‚E’Gh IOÉ```«≤∏d

 ÉæJÉ©∏£J ø```Y Üô©f ¿CG ’EG Éæ©```°ùj ’ ΩÉ≤ŸG Gò```g

 äGRÉ```‚’G ø```e ó```jõŸG ≥```«≤– ƒ```ëf É```æJÉ«æeCGh

 Ée πc øªãfh Qó```≤fh ôμ```°ûfh á«YƒædGh Iõ«ªàŸG

 ¥Éã«e É¡«∏Y Ωƒ≤j ¢ù```°SCGh ÇOÉÑe øe ”h ≥≤–

.“»æWƒdG πª©dG

 å```MÉÑdG  ìö```U

 ¿CÉ```H  á```Ø«∏N  ìƒ```f

 Ú```æWGƒŸG  •É```ÑJQG

 º```¡aÉ«WCG  ∞```∏àîÃ

 πª©dG ¥Éã«e iô```còH

 ÒÑc á«æWƒdG »æWƒdG

 á```dOÉÑàŸG  √Oƒ```¡Yh

 kÉ```©bGh  âëÑ```°UCG

 øe Ωƒj πc ¢```SQÉÁ

 ádhódG äÉ```°ù°SDƒe È```Y ΩƒμëŸGh º```cÉ◊G π```Ñb

.OÓÑdG πgÉY ÉgóYGƒb ⋲°SQCG »àdG ájöü©dG

 äGõéæŸÉH √ôîa øY á```Ø«∏N åMÉÑdG ÈYh

 ó¡Y ‘ â```≤≤– »àdG Iö```UÉ©ŸGh á```«îjQÉàdG

 ´ÉªLEGh ºμ◊G ó```«dÉ≤e ¬«dƒJ òæe ∂∏ŸG á```dÓL

 »æWƒdG π```ª©dG ¥É```ã«e ⋲∏Y ø```jôëÑdG Ö©```°T

.% 98.4 áÑ°ùæH

 »```æWƒdG  π```ª©dG  ¥É```ã«e  Ωƒ```j  ¿EG”  ∫É```bh

 πgÉY äGQOÉÑe πch ,É```æHƒ∏b ⋲∏Y IõjõY áÑ```°SÉæe

 Éæ«a ¢û«©J á```«îjQÉàdG á«æWƒdG ¬```ØbGƒeh OÓ```ÑdG

 πgÉ©dG ⋲£N πch Ωƒj πc A’ƒdGh Ö◊G É¡dOÉÑfh

 á©WÉ°S É¡Ñ©```°Th øjôëÑ∏d π°†aCG πÑ≤à```°ùe ƒëf

 .“¢ùª°ûdÉc

 ≥ªY ¥Éã«ŸG :“áë°üdG”
IOÉ«≤dGh Ö©°ûdG ÚH A’ƒdG

 π°UGƒJ øjôëÑdG :ójDƒŸG

á∏eÉ°ûdG á°†¡ædG IÒ°ùe

 IódÉN áª°üH :π°VÉØdG

»Ñ©°ûdG ≥aGƒà∏d iôcPh

 ¥Éã«ŸG Oƒ¡Y :áØ«∏N ìƒf

ájöü©dG ádhódÉH ¢SQÉ“

 •ójDƒŸG ódÉN

 •π°VÉØdG ∑QÉÑe

 •áØ«∏N ìƒf

 •»∏Y øH ódÉN ï«°ûdG 

 •»ë«eôdG »∏Y

 •QOƒ÷G ΩÉ°ûg

 •ôª◊G º°SÉH

 •…öShódG ˆGóÑY
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»bôdGh Ωó≤àdG øe ójõe ≥«≤ëàd Oƒ¡÷G áØYÉ°†e»bôdGh Ωó≤àdG øe ójõe ≥«≤ëàd Oƒ¡÷G áØYÉ°†e

øjôëÑdG ïjQÉJ ‘ IóFGQ ∫ƒ– á£≤f ¥Éã«ŸGøjôëÑdG ïjQÉJ ‘ IóFGQ ∫ƒ– á£≤f ¥Éã«ŸG

IOÉ«≤dG ™e Ö©°ûdG AÉ≤àdG á£≤f ¥Éã«ŸGIOÉ«≤dG ™e Ö©°ûdG AÉ≤àdG á£≤f ¥Éã«ŸG

IOÉ«≤dG ∞∏N »Ñ©°ûdG ±ÉØ£°U’Gh ¥Éã«ŸÉH ∂°ùªàdG øY πjóH ’IOÉ«≤dG ∞∏N »Ñ©°ûdG ±ÉØ£°U’Gh ¥Éã«ŸÉH ∂°ùªàdG øY πjóH ’

A’ƒdG ójóŒh ºª¡dG òë°ûd áÑ°SÉæe ¥Éã«ŸGA’ƒdG ójóŒh ºª¡dG òë°ûd áÑ°SÉæe ¥Éã«ŸG

:“¥Éã«ŸG” ...16 `dG iôcòdG áÑ°SÉæÃ Iójó÷G á∏ëH É¡©bƒe âæ°TóJ á«©ª÷G

 :óªM øH ódÉN ...á«æWƒdG áÑ°SÉæŸÉH IOÉ«≤dG CÉæg √ƒª°S

:»égƒμdG ...áægGôdG ±hô¶dG π¶H ÌcCG Éæ©ªéj ¿CG ⋲æªàf

:¿É£∏°S Qƒf óªfi ...á«WGô≤ÁódGh ájƒªæàdG IÒ°ùŸG ∫Éªμà°S’ π«Ñ°S

:ºà¨dG ...Ö©°ûdG ádÉ°UCG ócDƒj »æWƒdG ±ÉØàd’G 

 É```¡fCG »```æWƒdG π```ª©dG ¥É```ã«e á```«©ªL â```æ∏YCG

 ⋲∏Y Iójó÷G ¬```à∏ëH ÊhÎμdE’G É```¡©bƒe ø```°Tóà°S

 ¤EG »©°ùdG QÉWEG ‘ ,(AÉKÓãdG) Ωƒ«dG âfÎfE’G áμÑ°T

 º¡°ùj ÉÃ É¡à£°ûfCG øY á∏eÉ°T á«eÓYEG áeóN Ëó≤J

 ∫ÉéŸG ‘ ¬H Ωƒ≤J …òdG …ƒ«◊G QhódÉH ∞```jô©àdG ‘

.»°SÉ«°ùdG

 á«©ªé∏d ΩÉ```©dG ÚeC’G ô```cP ,áÑ```°SÉæŸG √ò¡Hh

 ™bƒe øY IQÉ```ÑY ójó÷G ™```bƒŸG ¿CG ¢ûjhQO ó```ªfi

 Qƒ¡ª÷G ¤EG á```«©ª÷G Iò```aÉf ó©j ƒ```gh »```JÉeƒ∏©e

 á«©ª÷ÉH ≥∏©àj Ée πμd kÉbƒKƒeh kÉ q«ª```°SQ kGQó```°üeh

 á£```°ûfCGh äÉ«dÉ©ah QÉÑNCG øe â```fÎfE’G áμÑ```°T ⋲∏Y

 á∏ªμe á≤∏M ™bƒŸG Gòg πμ```°û«dh ,ÉgÒZh äÉeóNh

 »YÉªàL’G π°UGƒàdG äÉμÑ°T ⋲∏Y á«©ª÷G äÉëØ°üd

.“ÎjƒJ” h “ΩGô¨à°ùfG” h “∑ƒÑ°ù«a”
 Ú```°TóJ óYƒe äQÉàNG á«©ª÷G IQGOEG ¿CG ó```cCGh

 ™e øeGõàj â```«bƒJ ‘ ÊhÎ```μdE’G á```«©ª÷G ™```bƒe

 IöûY á```°SOÉ°ùdG iôcòdG áÑ```°SÉæÃ OÓÑdG ä’É```ØàMG

 øH óªM ∂∏ŸG ádÓ÷G ÖMÉ°U OÓÑdG πgÉY Ú```°Tóàd

 AÉL …òdGh ,»æWƒdG πª©dG ¥Éã«e ,áØ«∏N ∫BG ⋲```°ù«Y

 IÉ«◊G ƒëf º¡JÉ©∏£Jh øjôëÑdG AÉæHCG IOGQEG øY kGÈ©e

 AÉàØà```°SG ÈYh ,»æWh ≥aGƒJ ÈY á```æeB’Gh áÁôμdG

 ,á≤◊G á«WGô≤ÁódG Qƒ°U øe á«gGR IQƒ°U ‘ »Ñ©°T

 πeÉ°T »MÓ°UEG ´höûe πX ‘ % 98.4 â¨∏H áÑ°ùæHh

 »æWƒdG π```ª©dG äGQÉ```°ùe ójóëàd π```eÉμàe è```¡æeh

 É°SÉ°SCG ÉæcQ πμ°û«dh ,πÑ≤à°ùŸGh öVÉ◊G ‘ ¬bÉaBGh

 .¿ƒfÉ≤dGh äÉ°ù°SDƒŸG ádhO AÉæÑd á«æWƒdG âHGƒãdG ‘

 ájƒb ábÓ£fG πμ```°T ¥Éã«ŸG ¿CG ¤EG ¢```ûjhQO √ƒ```fh

 ⋲àM ,»æjôëÑdG ™```ªàéŸG É¡```°û«©j Ió```jóL á```∏MôŸ

 ΩGÎM’Gh ôjó≤àdG ™```°Vƒe øjôëÑdG áμ∏‡ âëÑ```°UCG

 π°†ØH ;‹hódGh »∏ëŸG ™ªàéŸG πÑb øe ÜÉéYE’Gh

 áfÉμe õjõ©àd IOÉ```«≤dG É¡àdhCG »àdG IÒÑμdG Oƒ```¡÷G

 äÉjƒà```°ùŸG ™«ªL ⋲∏Y ⁄É```©dG ∫hO Ú```H ø```jôëÑdG

 ¿CG ¤EG k Éàa’ ,á«YÉªàL’Gh ájOÉ```°üàb’Gh á«```°SÉ«°ùdG

 √ò«ØæJ ” É```e º««≤àd áØbh πμ```°ûJ áÑ```°SÉæŸG √òg

 Ωó≤àdG ø```e ó```jõŸG ≥```«≤ëàd Oƒ```¡÷G áØYÉ```°†eh

.AÉ£©ŸG ó∏ÑdG Gò¡d QÉgOR’Gh »bôdGh

 ⋲∏YC’G ¢```̀ù∏éŸG ¢ù«Fôd ∫hC’G Ö```̀FÉædG ™```̀aQ

 »```̀æjôëÑdG OÉ```̀–’G ¢```̀ù«FQ ,á```̀°VÉjôdGh ÜÉÑ```̀°û∏d

 ,áØ«∏N ∫BG óªM øH ódÉN ï«°ûdG ƒª°S iƒ≤dG ÜÉ©dC’

 OÓÑdG πgÉY ¤EG äÉμjÈàdGh ÊÉ¡àdG äÉjBG ⋲ª```̀°SCG

 ,áØ«∏N ∫BG ⋲```̀°ù«Y øH óªM ∂∏ŸG ádÓ÷G ÖMÉ```̀°U

 ÒeC’G »μ∏ŸG ƒª```̀°ùdG ÖMÉ```̀°U AGQRƒdG ¢ù«FQ ¤EGh

 ÖFÉf ó¡©dG ‹h ¤EGh ,áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH áØ«∏N

 AGQRƒdG ¢ù∏› ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ⋲∏YC’G óFÉ≤dG

 ∫BG óªM øH ¿Éª∏```̀°S ÒeC’G »μ∏ŸG ƒª°ùdG ÖMÉ```̀°U

 QGôbE’ Iö```̀ûY á```̀°SOÉ°ùdG iôcòdG áÑ```̀°SÉæÃ ,áØ«∏N

 .»æWƒdG πª©dG ¥Éã«e

 IQƒ°üdG øY È©J iôcòdG √òg ¿CG √ƒª°S ócCGh

 Ö©```̀°ûdGh Ió«```̀°TôdG IOÉ```̀«≤dG º```̀MÓàd á```̀«≤«≤◊G

 ƒ```̀ëf ≥```̀jô£dG á```̀WQÉN äOó```̀M »```̀àdG ,»```̀æjôëÑdG

 π```̀°†ØH ¿ƒfÉ≤dGh äÉ```̀°ù°SDƒŸG ádhO ¤EG ∫É≤àf’G

 OÓÑdG πgÉ©d á«eÉ°ùdG á«μ∏ŸG ájDhôdG ¬àæª```̀°†J Ée

 98.4 ó```̀°üM …òdGh ,¬àdÓ÷ »MÓ```̀°UE’G ´höûŸÉH

 ,óFGôdG ´höûŸG Gòg ⋲∏Y Ö©```̀°ûdG âjƒ°üJ øe %
 áμ∏‡ ïjQÉJ ‘ »```̀Yƒf ∫qƒ– á£≤f íÑ```̀°UCG …òdGh

 Iõ«ªàŸG äGõéæŸG øe ójõe ≥«≤– ƒ```̀ëf øjôëÑdG

 ÜÉÑ```̀°ûdG ´É```̀£≤H Éª«```̀°S’ ä’É```̀éŸG ∞```̀∏àfl ‘

 .á°VÉjôdGh

 π¶à```̀°S” :óªM øH ódÉN ï«```̀°ûdG ƒª```̀°S ∫Ébh

 ôcòà°ùf ÉeóæY ™«ª÷G ¿ÉgPCG ‘ áî```̀°SGQ IQƒ```̀°üdG

 â```̀°ùμY »àdGh ,»æWƒdG πª©dG ¥Éã«e iô```̀cP É©e

 ,Ö©°ûdGh IOÉ«≤dG ÚH á«æWƒdG áªë∏dG Qƒ°U πªLCG

 ,øjôëÑdG ï```̀jQÉàH á```̀böûe áëØ```̀°U ƒëf ∫É```̀≤àfÓd

 …òdGh ¥É```̀ã«ŸG ⋲```̀∏Y »îjQÉàdG âjƒ```̀°üàdG È```̀Y

 √òg QÉ«àNÉH Ö©°ûdG IOGQEG øY í```̀°VGh πμ```̀°ûH ÈY

 ÖMÉ```̀°U OÓÑdG πgÉ©d A’h á≤«Kh ¿ƒμàd ,á≤«KƒdG

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

 ÉfGƒæY ∫Gõj ’h ¿Éc …òdG ,¥É```̀ã«ŸG ∫ÓN øe Ωób

 ÉÃ É¡JÉYÉ£b ™«ªL ‘ áμ∏ªŸG Ωó≤Jh õ«ªàd GRQÉH

.“»°VÉjôdGh »HÉÑ°ûdG ´É£≤dG É¡«a

 ÜÉÑ°ûdG ´É£b ¿CG ¬«a ∂```̀°T’ É‡” :±É```̀°VCGh

 ,OÓÑdG πgÉ©d ô```̀gGõdG ó¡©dG ‘ ó¡```̀°T á```̀°VÉjôdGh

 á«é«JGÎ```̀°SE’G  π```̀°†ØH  áë```̀°VGh  á```̀«Yƒf  á```̀∏≤f

 ∫ÉªYCÓd ∂∏ŸG ádÓL πã‡ É¡ª°SQ »àdG ájôjƒ£àdG

 ⋲∏YC’G ¢ù∏éŸG ¢ù«FQ ,ÜÉÑ```̀°ûdG ¿hDƒ°Th ájÒÿG

 á```̀«ÑŸhC’G á```̀æé∏dG  ¢```̀ù«FQ ,á```̀°VÉjôdGh ÜÉÑ```̀°û∏d

 ,áØ«∏N ∫BG ó```̀ªM øH öUÉf ï«```̀°ûdG ƒª```̀°S á«æjôëÑdG

 Gò¡H ¢Vƒ¡æ∏d Ió«°TôdG IOÉ«≤dG äÉ¡«LƒJ áªLÎd

 øe á©°SGh ácQÉ```̀°ûe ó¡```̀°ûj …òdG …ƒ«◊G ´É£≤dG

 âfÉc ó≤a .Ú```̀°ùæ÷G øe »æjôëÑdG ÜÉÑ```̀°ûdG πÑb

 äGQó≤dG á```̀«ªæJ ‘ π```̀°†ØdG á«é«JGÎ```̀°SE’G √ò¡d

 á«æWƒdGh A’ƒdG CGóÑe õjõ©Jh á«HÉÑ```̀°ûdG äÉbÉ£dGh

 ‘ ºgÉ```̀°S É‡ ,QÉμ```̀àH’Gh ´Gó```̀HE’G ƒ```̀ëf º```̀¡©aOh

 ó```̀jó©dG á```̀«æjôëÑdG äÉ```̀ÑîàæŸGh ¥ô```̀ØdG ≥```̀«≤–

 iƒà```̀°ùe ⋲∏Y áaöûŸG äGRÉ```̀‚E’Gh è```̀FÉàædG ø```̀e

 áfÉμe ø```̀e Rõ```̀Y …ò```̀dGh ,á```̀«LQÉÿG äÉcQÉ```̀°ûŸG

.“á«dhódG áWQÉÿG ⋲∏Y øjôëÑdG

 iôcP ¿CG ⋲```̀∏Y »égƒμdG ⋲```̀°ù«Y ÖFÉædG Oó```̀°T

 »g ôjGÈa 14 Ωƒ```̀j »```̀æWƒdG π```̀ª©dG ¥É```̀ã«e QGô```̀bEG

 ⋲°ùæJ ’ á«îjQÉJ á£ëÃ ôcòJh ,áª¡e á«æWh áÑ°SÉæe

 øjôëÑdG Ö©```̀°T Ú```̀H ≥«KƒdG º```̀MÓàdG ió```̀e ¢```̀ùμ©J

 ¬aÉØàdGh É¡H ¬μ```̀°ù“h áª«μ◊G ¬JOÉ«b ™e π«```̀°UC’G

 OÓÑdG IÒ```̀°ùeh ïjQÉJ ‘ É```̀gQhóH ±GÎ```̀Y’Gh É```̀¡dƒM

.ÉgQƒ£J πMGôe ™«ªLh

 ™HGôdG ‘ iôcòdG √òg ¿EG” ¢ùeCG ¬d ¿É«H ‘ ∫Ébh

 IQƒØëŸG á«îjQÉàdG äÉ¶ë∏dG ºgCG øe ΩÉY πc øe öûY

 á«°VQC’Gh ¢SÉ°SC’G âfÉc å«M ,»æjôëH πc ¿GóLh ‘

 ó©H áμ∏ªŸG ¬Jó¡°T ÉŸ áªFGódG ™aódG Iƒbh áÑ∏```̀°üdG

 É©«ªL Éæ©ªŒ »```̀àdG á£≤ædG ¿ƒ```̀μJ ¿CG ⋲æ“CGh ,∂```̀dP

 â– äGQÉ«àdGh äÉ```̀¡LƒàdGh ÜQÉ```̀°ûŸG ±ÓàNG ⋲∏Y

.“™eÉL »æWh ∞≤°S

 ¬fCG ⋲```̀∏Y ¥Éã«ª∏d ô```̀¶fG ‹ áÑ```̀°ùædÉH” ±É```̀°VCGh

 Gòg ⋲∏Yh ,∞bƒàj ¿CG Öéj ’ Oóéàe π```̀°UGƒàe ´höûe

 ,ójóéàdGh ôjƒ£àdG øe ójõŸG ô¶àfG Ée ÉªFGO ¢SÉ°SC’G

 ¿CG ’ ôjƒ£àdG π```̀LCG øe AÉL ∂∏ŸG á```̀dÓL ´hö```̀ûe ¿EG PEG

 AÉL ´höûŸG ¿CG ¤EG QÉ```̀°TCGh .“áæ«©e OhóM óæY ∞bƒàf

 ó¨dG äÉÑ∏£àeh ö```̀ü©dG äÉ«£©e ™```̀e ∑GòfBG É```̀≤aGƒàe

 ™eÉ÷G »æWƒdG ¥É```̀ã«ŸG ¿Éμa ,Ö©```̀°ûdG äÉ```̀LÉ«àMGh

 á©«aôdG áfÉμŸG ¤EG OÓÑdÉH òNCÉj …òdGh ø```̀WƒdG AÉæHC’

 ⋲∏Y QOÉbh ∞«μàdG ⋲```̀∏Y QOÉb ¬fC’ ;á≤FÓdG á```̀dõæŸGh

.áaÉc ±hô¶dG ‘ AÉ£©dGh ójóéàdG

 ¿Éc »æWƒdG π```̀ª©dG ¥Éã«e ¿CG »```̀égƒμdG ó```̀cCGh

 äÉfƒμe ™```̀«ª÷ á```̀°ù«FôdG AÉ```̀≤àd’G á```̀£≤f π¶«```̀°Sh

 ∂```̀°ù“h ¬«∏Y ™ªLCG …òdG »æjôëÑdG Ö©```̀°ûdG ±É«WCGh

 ,¬aGógCG ≥```̀«≤– ⋲∏Y πª©jh ¬FOÉÑÃ ó```̀°TÎ°ùjh ¬```̀H

 Ékæ```̀°VÉM π¶«```̀°S ¥Éã«ŸG Gòg ¿CÉH ™«ª÷G ø```̀e É```̀ kfÉÁEG

 ÉgQhO ¢SQÉªàd á```̀«æWƒdG äGAÉ```̀ØμdGh äGQó```̀≤dG πμd

 ä’ÉéŸG ‘ á«ªæàdGh AÉæÑdG IÒ°ùe ‘ Égó¡éH º¡°ùJh

.á«aÉ≤ãdGh ,ájOÉ°üàb’Gh á«YÉªàL’Gh á«°SÉ«°ùdG

 »æjôëÑdG Ö©```̀°ûdG AÉæHCG ¿ qhO ó≤d” :ÓFÉb ±OQCGh

 ïjQÉJ ‘ áÄ«°†e áëØ°U »æWƒdG πª©dG ¥Éã«e QGôbEÉH

 πª©dG ≥jôW º¡FÉæHC’h º¡d A»```̀°†J π¶à```̀°Sh ,OÓÑdG

 ójõŸ É k°SGÈf ¿ƒμà°Sh ,ójó```̀°ûdG ¢UÓNE’Gh ÜhDhódG

.á∏LB’Gh á∏LÉ©dG äÉÑ°ùàμŸGh á∏FÉ¡dG äGõéæŸG øe

 ∫ƒ```̀M ±É```̀ØàdÓd á```̀LÉëH Ωƒ```̀«dG É```̀æfCG ¤EG â```̀Ødh

 É```̀°Uƒ°üN ⋲```̀°†e âbh …CG øe ÌcCG ™```̀eÉ÷G ´hö```̀ûŸG

 É«```̀°SÉ«°S á≤£æŸG É```̀¡H ô“ »```̀àdG ±hô```̀¶dG √ò```̀g ‘

 ‘ âfÉc É```̀ªc É```̀æJóMh ø```̀μà∏a ,É```̀«æeCGh ÉjOÉ```̀°üàbGh

.¥Éã«ŸG ⋲∏Y âjƒ°üàdG

 ¢üdÉN ¿É£∏```°S Qƒf óªfi ∫ÉªYC’G πLQ ™aQ

 ÖMÉ```°U OÓÑdG πgÉY ¤EG äÉμ```jÈàdGh ÊÉ```¡àdG

 ¢ù«FQh ,áØ«∏N ∫BG ⋲```°ù«Y øH óªM ∂∏ŸG ádÓ÷G

 øH áØ«∏N ÒeC’G »μ∏ŸG ƒª```°ùdG ÖMÉ```°U AGQRƒdG

 ⋲∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG ‹hh ,áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S

 ÖMÉ```°U AGQRƒdG ¢```ù∏› ¢```ù«Fôd ∫hC’G Ö```FÉædG

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

 ¥Éã«e iôcP áÑ°SÉæÃ ‘ƒdG øjôëÑdG Ö©```°T ¤EGh

 RGõàYGh ôîa π```fi π¶à```°S »àdGh »æWƒdG πª©dG

 äGõéæe øe √ƒ°ùŸ ÉŸ »æjôëÑdG Ö©°ûdG AÉæHCG πc

.¥Éã«ŸG Gòg êÉàf äÉÑ°ùàμe øe √ƒ°ûjÉYh

 ¥Éã«ŸG ¿CG ,¢```ùeCG ¿É```«H ‘ ¿É£∏```°S ó```cCGh

 OÓÑdG ‘ á```«WGô≤ÁódG IÒ```°ùŸG ™```aO »```æWƒdG

 ⋲∏Y √QGöUEGh »æjôëÑdG Ö©°ûdG »Yh πX ‘ Éª«°S’

 á∏°UGƒŸ ¬àeƒμM ™e ¿hÉ©àdGh ¬JOÉ«b ácQÉ```°ûe

 øμe Éªc ,äÉHƒ©```°üdGh äÉjóëàdG ºZQ ¬JÒ```°ùe

 ¥ƒ≤M õjõ©J ‘ É```gOƒ¡L á∏```°UGƒe øe á```μ∏ªŸG

 ¢ù«°SCÉàd AGƒLC’G CÉ«gh ,á```°SQÉ‡h Gkôμa ¿É```°ùfE’G

 QGhOC’G ∞∏àîÃ Ωƒ≤j §```°ûfh πYÉa Êóe ™ªà›

 á«aÉ≤ãdGh á«°SÉ«°ùdGh ájOÉ```°üàb’Gh á«YÉªàL’G

.»æWƒdG √QhO ï«°SôJh

 âμ°ù“ …òdG ≥aGƒàdGh QGƒ◊G è¡æH OÉ```°TCGh

 ÇOÉÑe ø```Y GkÈ©e ¬```fƒc Ió«```°TôdG IOÉ```«≤dG ¬```H

 ‘ IOÉ```«≤dG á```ÑZôd G kó```°ù›h ,»```æWƒdG ¥É```ã«ŸG

 äGƒ£ÿG ‘ √Gƒbh Ö©°ûdG äÉfƒμe ∞∏àfl ∑GöTEG

.OÓÑdG Égó¡°ûJ »àdG ájôjƒ£àdGh á«ãjóëàdG

 π¶«```°S{ :∫ƒ```≤dÉH ¬```fÉ«H ¿É£∏```°S  º```àNh

 á∏°UGƒeh ∫Éªμà°S’ π«Ñ°ùdG ƒg »æWƒdG ¥Éã«ŸG

 É¡°û«©J »àdG á«WGô≤ÁódGh ájƒªæàdG IÒ```°ùŸG

 ¥Éã«ŸG è¡æH ∂```°ùªàdG øY π```jóH Óa ,á```μ∏ªŸG

 ±ÉØ£```°U’Gh  »```æWƒdG  ∞```JÉμàdÉH  ΩGõ```àd’Gh

 É```æàeƒμMh á```ª«μ◊G  É```æJOÉ«b  ∞```∏N  »Ñ©```°ûdG

.Ió«°TôdG

 ájó∏H ΩÉY ô```̀jóe ∫Éb :á«dÉª```̀°ûdG á≤£æŸG á```̀jó∏H

 ájƒæ°ùdG iôcòdG ¿EG ºà¨dG ∞```̀°Sƒj á«dÉª```̀°ûdG á≤£æŸG

 ºª¡dG òë°ûd áª¡e áÑ```̀°SÉæe »g »æWƒdG πª©dG ¥Éã«Ÿ

 ‘ áª«μ◊G á«```̀°SÉ«°ùdG IOÉ«≤∏d A’ƒdGh ó¡©dG ójóŒh

.OÓÑdG

 »æWƒdG ±ÉØàd’G ¿CG ,¢```̀ùeCG ¿É«H ‘ º```̀à¨dG ócCGh

 äGAÉàØà°S’G iƒà```̀°ùe ⋲∏Y GóL á«dÉY áÑ```̀°ùf ≠∏H …òdG

 Gòg ádÉ```̀°UCG á≤«≤M ócDƒj % 98.4 á```̀¨dÉÑdGh ⁄É```̀©dG ‘

 ´höûŸG Oƒ```̀≤J ⋲```̀àdG ¬JOÉ«b ™```̀e ¬```̀eÉëàdGh Ö©```̀°ûdG

.á«ªæàdGh AÉæÑdG ‘ áeó≤àe πMGôe ¤G »æWƒdG

 IOÉ«≤dG ó¡Y ‘ ¬≤«≤– ” Ée ¿EG” º```̀à¨dG ±OQCGh

 øjôëÑdG áμ∏‡ øe π©L Ió©°UC’G ™«ªL ⋲∏Y Ió«```̀°TôdG

 ⋲∏Y GógÉ```̀°T É¡«a á«ªæàdG â```̀JÉHh ,¿É```̀eCGh øeCG á```̀MGh

.“Ió«°TôdG ¬JOÉ«b áªμMh , Ö©°ûdG Gòg ádÉ°UCG

 ó©H ≥∏£fG ¿CG òæeh …ó```̀∏ÑdG πª©dG ¿CG ¤G QÉ```̀°TCGh 

 ,áª¡e äGƒ£N ⋲£N …ó∏ÑdG πª©dG ¥Éã«e ⋲∏Y ™«bƒàdG

.“√öSCÉH ⁄É©dG iƒà°ùe ⋲∏Y Éeó≤àe ÉLPƒ‰ Ωóbh

 Ωƒ«dG …ó```̀∏ÑdG πª©dG á```̀eƒ¶æe ¿EG” º```̀à¨dG ∫É```̀bh

 É¡°ùμ©J ,áàHÉK á«é«JGÎ°SEGh ,áë°VGh ájDhQ ≥ah Ò°ùJ

 áμ∏‡ ájDhQ ≥ah πª©Jh ,áeGóà```̀°ùŸG á«ªæàdG äGöTDƒe

 √ÉaQ iƒà°ùe øe ¬«dEG ƒÑ°üf Ée ≥≤ëàd 2030 øjôëÑdG

.“ÚæWGƒŸG ìƒªW ≥≤ëj

 A’ƒ```̀dGh ó```̀¡©dG ó```̀jóéàH ¬```̀ëjöüJ º```̀à¨dG º```̀àNh

 óéH πª©dGh ,ø```̀jôëÑdG áμ∏‡ ‘ á«```̀°SÉ«°ùdG IOÉ```̀«≤∏d

 »àdG á```̀«æWƒdG äÉÑ```̀°ùàμŸG ⋲```̀∏Y ®É```̀Øë∏d OÉ```̀¡àLGh

 øe Ö©°ûdG ºMÓJh á«°SÉ«°ùdG IOÉ«≤dG π°†ØH â≤≤–

.“iÈμdG á«æWƒdG ±GógC’G ≥«≤– πLCG

 ájƒæ```°ùdG iôcòdG ΩÉjC’G √òg Éæ«∏Y π```¡J

 ,á«YôdGh º```cÉ◊G ÚH AÉ```aƒdGh ó¡©dG á```©«Ñd

 …òdG »```æWƒdG π```ª©dG ¥É```ã«e OÓ```«e iô```cP

 ádÓ÷G ÖMÉ```°U ¬fÉ«æH ⋲∏YCGh √óYGƒb ⋲```°SQCG

 ˆG ¬¶ØM á```Ø«∏N ∫BG ⋲```°ù«Y ø```H óªM ∂```∏ŸG

 Éæe Gó¡Y ,ó```YƒdGh ó```¡©dG ¥Éã«e ¬```fEG ,√É```YQh

 ,ÉæFÉeóH øjôëÑdG »ªëfh ÉæJGQó≤e ¿ƒ```°üf ¿CG

 Éææ«H É```ª«a ∑Î```°ûŸG πª©dG IÒ```°ùe Rõ```©fh

 ⋲∏Y πª©f ¿CG Éæ«∏Y GóYh ,ΩÉμëch ÚæWGƒªc

 ™aGófh ,ájô◊Gh á«WGô≤ÁódG óYGƒb á«```°SôJ

  ÚæWGƒe kÉªFGO ó```¡©dG ⋲∏Y ¿ƒμf ⋲```àM É¡æY

.Éæμ«∏eh ÉfOÓÑd AÉ«ahCG øjQƒîa

 øe kGójõe á«dÉ¨dG É```æàμ∏‡ äó¡```°T óbh 

 »æWƒdG »YƒdG öûf ‘ ÖMQCG ≥aCG ƒëf ¥Ó£f’G

 ,Ö«bôdG ¢```ü≤e øe ±ƒN ¿hO á```«ëjQCG πμ```H

 í```jôŒ ¿hO ô```NB’G …CGô```dGh …CGô```dG ΩGÎ```MGh

 ®ƒë∏ŸG Qƒ£àdG k É°†jCGh ,áeƒ°üÿG ‘ ¿É©eEGh

 ’ ádÓ÷G ÖMÉ```°U Éj ÉæfEG .¿É```°ùfE’G ¥ƒ```≤M ‘

 ó«```°ûf ¿CG ’EG Ió«éŸG iôcòdG √òg ‘ Éæ©```°ùj

 q»bQh Ωó≤J øe ¿ƒª«ŸG ºcó¡Y ‘ ≥≤– ÉÃ

 ÉgóYGƒb ⋲°SQCG »àdG IÉ«◊G ä’É› ∞∏àfl ‘

 ,ºμàdÓ÷ á```ÑbÉãdG Iô¶ædGh Òæà```°ùŸG ôμØdG

 ≥KGƒdG äGƒ```£N ôgGõdG ∑ó```¡Y ‘ É k©e ƒ```£îf

 ƒÑ```°üj Ée ≥«≤– π«Ñ```°S ‘ ¬«fÉeCGh ¬```JGQó≤H

                 .AÉNQh Ωó≤Jh õY øe øWGƒŸG ¬«dEG

 â“ »àdG äGRÉ```‚E’G øY çóëàf É```eóæY

 ‘ Éæ©°ùj ’ »æWƒdG πª©dG ¥Éã«e Qó```°UCG òæe

 áHôéàdG øe AGó```àHG ,É¡«```°üëf ¿CG ∫É≤ŸG Gòg

 π```ª©dÉH  kGQhô```eh  ,á```ãjó◊G  á```«WGô≤ÁódG

 Ió©°UC’h äÉjƒà°ùŸG ∞∏àfl ⋲∏Yh ,»æWƒdG

 π«Ñ```°S ‘ ∫òH Ée ⋲∏Y ∫ój kÉflÉ```°T k ÉMöU ó‚

    .á«dÉ¨dG Éæàμ∏‡ Qƒ£Jh ƒ‰

 ¬°UôMh ,∂∏ŸG ádÓ÷ á«eÉ°ùdG ájÉYôdG ¿EG 

 ¿Éc »æWƒdG πª©dG ¥É```ã«e OƒæH ≥«≤– ⋲```∏Y

 ‘ IƒLôŸG á«dÉãŸG ≥```«≤– ƒëf kÉª¡e Gõ```aÉM

 Éæàbh ‘ ¬«dEG Éæ∏```°Uh Ée ôjƒ£Jh RÉ‚EG π«Ñ```°S

 ∫ÉªμdG ¤EG π°üf ¿CG π¡```°ùdG øe ¢ù«d ,öVÉ◊G

 ⋲©°ùf ¿CG øμªŸG øe øμdh ,»æWƒdG πª©dG ‘

 óH’ ,¿É«©∏d í```°VGhh õ«‡ Qó```b ≥```«≤– ¤EG

 RGõàYGh ô```îa πμH É```°†jCG ôcòà```°ùfh ôcòf ¿CG

 ƒª°ùdG ÖMÉ°U ÉgOƒ≤j »àdG ácQÉÑŸG IÒ°ùŸG

 áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏```°S ø```H áØ«∏N ÒeC’G »```μ∏ŸG

 ∫É```WGh ˆG ¬```¶ØM ,ô```bƒŸG AGQRƒ```dG ¢```ù«FQ

 »```bôdGh ƒ```ªædG ≥```«≤– π«Ñ```°S ‘ ,√ô```ªY ‘

 ∂dòch ,á```«dÉ¨dG Éæàμ∏‡ πÑ≤à```°ùeh ö```VÉ◊

 ÒeC’G »μ∏ŸG ƒª```°ùdG ÖMÉ```°U ÜÉÑ```°ûdG óFÉb

 ÚeC’G ó¡©dG ‹h á```Ø«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏```°S

 …òdG ,AGQRƒ```dG ¢ù∏› ¢```ù«Fôd ∫hC’G Ö```FÉædG

 ÖMÉ°U äÉ«```°UƒJ ò«ØæJ ⋲∏Y ¬```°ùØæH ±öûj

 ,√É```YQh ˆG ¬```¶ØM ,ió```ØŸG ∂```∏ŸG á```dÓ÷G

 øe ójõŸG ⋲```æªàf ,2030 ø```jôëÑdG á```jDhQ ‘

 óFÉb á```jGQ â– QÉgOR’Gh »```bôdGh Ωó```≤àdG

 ,ió```ØŸG ∂```∏ŸG á```dÓ÷G ÖMÉ```°U ÉæJÒ```°ùe

 ΩÉ≤ŸG ¤EG Ωó≤àf Ió«©```°ùdG áÑ```°SÉæŸG √ò¡Hh

 ⋲°ù«Y øH óªM ∂∏ŸG ádÓ÷G ÖMÉ°üd »eÉ°ùdG

 ÒeC’G »μ∏ŸG ƒª°ùdG ÖMÉ```°U ¤Gh ,áØ«∏N ∫BG

 AGQRƒdG ¢```ù«FQ áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏```°S ø```H áØ«∏N

 ÖMÉ```°U  ¤Gh  ,√ô```ªY  ‘  ˆG  ∫É```WCG  ô```bƒŸG

 ∫BG ó```ªM øH ¿Éª∏```°S Ò```eC’G »```μ∏ŸG ƒª```°ùdG

 øjôëÑdG Ö©°T ¤EGh ,ÚeC’G ó¡©dG ‹h áØ«∏N

 √ò¡H äÉμjÈàdGh ÊÉ¡àdG äÉjBG ⋲ª```°SCG ‘ƒdG

.ÉæHƒ∏b ⋲∏Y Iõjõ©dG á«æWƒdG áÑ°SÉæŸG

 πμH á```«dÉ¨dG É```æàμ∏‡ ⋲```∏Y ˆG É```gOÉYCG

.QÉgORGh Ωó≤J

 حنان بنت سيف بن عربيحنان بنت سيف بن عربي

 ¥Éã«e iôcP ¿EG á«æWƒdG IóMƒdG ™ªŒ ∫Éb

 »àdG á«îjQÉàdG áÑ```̀°SÉæŸG »```̀g »æWƒdG π```̀ª©dG

 á≤«Kh ⋲∏Y ¬JOÉ«≤d øjôëÑdG Ö©°T á©«Ñd ≥KƒJ

 ¥Ó£fG á∏MôŸ â°ù°SCG ±GógC’Gh iDhôdG á∏eÉμàe

 ¿É°ùfE’G iƒà°ùe ⋲∏Y IÒÑc ájQÉ```̀°†M á```̀°†¡fh

 .ø```̀WƒdG √É```̀Œ ¬```̀JÉÑLGhh ¬```̀bƒ≤Mh »```̀æjôëÑdG

 á«Ñ©```̀°ûdG Oƒ¡÷G ôaÉ```̀°†J á«ªgCG ™ªéàdG ó```̀cCGh

 »æWƒdG πª©dG ¥Éã«e OƒæH π«©Øàd á«ª```̀°SôdGh

 ¢SÉ```̀°SC’G ™LôŸG ƒg √QÉ```̀ÑàYÉH É```̀¡H ∂```̀°ùªàdGh

 πMGôŸG ™«ªL ‘ á```̀«ªæàdGh ôjƒ£àdGh ™```̀jöûà∏d

 ájOÉ```̀°üàb’G äÉjóëàdGh ±hô```̀¶dG πc â```̀–h

 á«æWƒdG äÉÑ```̀°ùàμŸG ⋲∏Y ÉXÉØM ,á«YÉªàL’Gh

 äGRÉ‚EG øe ¥Éã«ŸG Qhó```̀°U ó©H â≤≤– »àdG

 á«```̀°SÉ«°Sh  á```̀«HÉ«fh  á```̀«fƒfÉbh  ájQƒà```̀°SO

 ¥ƒ≤Mh äÉjô◊G á```̀jÉªM ó«©```̀°U ⋲∏Y á«bƒ≤Mh

 áYÉæe õ```̀jõ©Jh QGô≤à```̀°S’G ≥```̀«≤–h ¿É```̀°ùfE’G

 ÏØdG ∫É©°TEG ä’hÉfi ó```̀°V »æjôëÑdG ™ªàéŸG

 äÉfƒμe Ú```̀H AÉNE’Gh íeÉ```̀°ùàdG ø```̀°üM ÜöVh

 ÇOÉÑe ⋲```̀∏Y áfiÉ```̀°ùàŸGh á```̀°ûjÉ©àŸG ø```̀WƒdG

.äÉÑLGƒdGh ¥ƒ≤◊G ‘ IGhÉ°ùŸGh ádGó©dG

 πª©dG ¥Éã«e iôcP

ó«éŸG »æWƒdG

 ¤EG ƒYój “á«æWƒdG IóMƒdG”
äÉÑ°ùàμŸG ⋲∏Y ®ÉØ◊G

 •¢ûjhQO óªfi

 •»égƒμdG ⋲°ù«Y

 •ºà¨dG ∞°Sƒj

 •¿É£∏°S Qƒf óªfi

 •óªM øH ódÉN ï«°ûdG ƒª°S



املنامة - بن���ا: التقى وزير العم���ل والتنمية 

االجتماعي���ة جميل حميدان، ع�ض���و جمل�س النواب 

عل���ي العطي�س، اأم����س مبكتبه، وبحث معه �ض���بل 

ال�ض���لطتني  ب���ني  امل�ض���رك  التع���اون  تعزي���ز 

جم���االت  يخ���دم  مب���ا  والتنفيذي���ة،  الت�رشيعي���ة 

وم�ض���اريع العم���ل والتنمية االجتماعي���ة وتقدمي 

اأف�ضل اخلدمات للمواطنني.

ومت خ���ال اللق���اء ا�ض���تعرا�س جه���ود وزارة 

العمل والتنمية االجتماعي���ة ومبادراتها الهادفة 

اإىل تاأهي���ل واإدماج الكوادر الوطنية يف من�ض���اآت 

القط���اع اخلا�س، ف�ض���ًا ع���ن االرتقاء مب�ض���توى 

الرعاية واخلدم���ات االجتماعية املتنوعة املقدمة 

ملختل���ف فئات املجتمع. كم���ا مت بحث االإجراءات 

االإداري���ة والفنية املتعلقة باإعادة ت�ض���غيل مركز 

ج���د حف����س االجتماع���ي، يف اأ����رشع وق���ت ممكن، 

وكذل���ك بن���اء ن���اٍد اجتماعي نه���اري للوالدين يف 

مبنى املركز خال هذا العام.

الثالثاء 14 فبراير 2017  
17 جمادى األولى 1438
10local@albiladpress.comالعدد 3045  بالدنا

وزير الديوان امللكي ينّوه بالعالقات مع اليمن

ا ا ذكيًّ تكرمي �سعود بهزاد الخرتاعه عازالً �سم�سيًّ

ا “اخلارجية” تدين اإطالق كوريا �ساروًخا بالي�ستيًّ

ا�ستعرا�ض ال�سداقة القائمة مع حلف ال�سمال االأطل�سي 

امل�سري ي�سيد بالتعاون الع�سكري مع تركيا

“رايات” للمنح الدرا�سية ي�رشح منهجية التوظيف

اإطالق ا�سم امللك على م�سابقة دولية للقراآن يف مو�سكو

م�ضتقبا رئي�س االأركان خلو�ضي اآكار

خال ور�ضة للطلبة بعنوان “رحلة البحث عن عمل” 

تقديرا لدور جالته يف خدمة االإ�ضام وامل�ضلمني... ال�ضيخ راوي عني الدين:

املنام���ة - بن���ا: اجتم���ع القائد العام لق���وة دفاع 

البحري���ن امل�ض���ر الركن ال�ض���يخ خليفة ب���ن اأحمد اآل 

خليفة م���ع رئي����س هيئ���ة االأركان بالقوات امل�ض���لحة 

 Hulusi Akar الركي���ة الفري���ق اأول خلو�ض���ي اآكار

والوفد املرافق، بح�ض���ور وزير �ضوؤون الدفاع الفريق 

الركن يو�ضف بن اأحمد اجلاهمة، ورئي�س هيئة االأركان 

الفريق الركن ذياب بن �ض���قر النعيمي، وذلك �ضباح 

اأم�س االإثنني، يف فندق فور�ض���يزونز.  وخال االجتماع 

رح���ب القائد العام لقوة دف���اع البحرين برئي�س هيئة 

االأركان بالقوات امل�ض���لحة الركي���ة والوفد املرافق، 

واأ�ض���اد بعاقات ال�ضداقة املتميزة التي تربط مملكة 

البحرين واجلمهورية الركية، كما نوه بالتعاون القائم 

بني البلدين ال�ض���ديقني يف �ضتى املجاالت، ومنها ما 

يتعل���ق بالتعاون يف جمال ال�ض���ناعة الع�ض���كرية، ومبا 

يطور ويعزز العمل امل�ض���رك فيم���ا بينهما، ويف ختام 

اللق���اء جرى تب���ادل الهدايا التذكاري���ة بني اجلانبني. 

ح�رش االجتماع م�ض���اعد رئي����س هيئ���ة االأركان لاإمداد 

والتموي���ن اللواء الركن بحري يو�ض���ف اأحم���د مال اهلل، 

وقائد �ض���اح اجلو امللكي البحريني اللواء الركن طيار 

ال�ض���يخ حم���د بن عب���داهلل اآل خليف���ة، ومدي���ر التعاون 

الع�ض���كري اللواء الركن بحري حممد ها�ض���م ال�ض���ادة، 

وقائد �ض���اح البحرية امللكي البحرين���ي اللواء الركن 

بحري ال�ضيخ خليفة بن عبداهلل اآل خليفة.

املنام���ة - بن���ا: عقد برنام���ج “راي���ات” للمنح 

الدرا�ض���ية التابع ملوؤ�ض�ض���ة امل���رة اخلليفية لقاءه 

ال�ض���هري مع الطلبة يوم 11 فراير اجلاري، يف قاعة 

املجل����س ببي���ت التجار، وا�ض���تمل على ور�ض���ة عمل 

بعن���وان “رحلة البح���ث عن عمل” قدمها ا�ضت�ض���اري 

عاقات املجتمع من “متكني” حممد علي.

و�ض���عت الور�ضة اإىل و�ض���ع الطلبة على امل�ضار 

ال�ض���حيح يف رحلة البحث عن وظيفتهم امل�ضتقبلية 

من خال منحهم االأدوات واال�ض���راتيجيات ومنهجية 

منظم���ة، وذلك بالتواف���ق مع اأه���داف برنامج رايات 

للمن���ح الدرا�ض���ية ال�ض���اعي اإىل متك���ني الطلبة من 

حتقيق التمي���ز والو�ض���ول اإىل طموحاتهم من خال 

�رشاكت���ه م���ع القطاعني احلكوم���ي واخلا����س. و�رشح 

ا�ضت�ض���اري عاق���ات املجتمع للطلب���ة كيفية البحث 

ع���ن عمل بطريقة تفاعلية �ض���يقة و�ض���حت منهجية 

التوظيف لدى املوؤ�ض�ض���ات. ف�ض���ًا عن ذلك حتدث 

للطلبة ع���ن كيفية اإعداد �ض���ر ذاتية تلف���ت انتباه 

م�ض���وؤولو التوظي���ف، اإىل جان���ب تعريفه���م باأهمية 

الت�ضلح باأدوات البحث املنا�ضبة للبحث عن ال�ضواغر 

الوظيفية املثلى. وتعليًقا على ور�ض���ة العمل قالت 

رئي�ض���ة جمل����س اأمناء “موؤ�ض�ض���ة امل���رة اخلليفية” 

�ض���مو ال�ض���يخة زين بنت خالد بن عب���داهلل اآل خليفة: 

“ن�ض���كر متكني عل���ى اهتمامها املتوا�ض���ل يف دعم 
مبادرات موؤ�ض�ضتنا وبراجمها، و�ضيوؤدي هذا التعاون 

والتن�ض���يق بني املوؤ�ض�ضات القطاعات املختلفة من 

اأهم م�ض���اعي املوؤ�ض�ضة لتحقيق اأثر وا�ضح وملمو�س 

يف املجتم���ع”. يذك���ر اأن موؤ�ض�ض���ة امل���ّرة اخلليفية 

طرح���ت برنامج راي���ات للمنح الع���ام 2011 ليكون 

برناجًما �ض���اماً ومتكاماً ي�ض���اهم يف جم���ال التعليم 

وتنمي���ة امله���ارات ال�ضخ�ض���ية لل�ض���باب البحريني، 

حي���ث يوف���ر الرنام���ج الفر�ض���ة للطلب���ة لالتحاق 

باإح���دى اجلامع���ات املعتم���دة يف مملك���ة البحري���ن، 

وتزوي���د الطاب باملعرف���ة وامله���ارات واأخاقيات 

العمل، وت�ضجيع الطلبة على التفوق من خال تقدمي 

احلوافز املالية بناًء على التح�ضيل العلمي، وتر�ضيخ 

مفاهي���م املواطنة وال���والء وامل�ض���وؤولية االجتماعية 

جت���اه الوطن، وذل���ك من خال العديد م���ن الدورات 

وور����س العمل املتنوع���ة والتي من �ض���اأنها اأن تعزز 

فر�ضهم يف النجاح. وت�ضعى موؤ�ض�ضة املّرة اخلليفية 

عر ه���ذا الرنامج اإىل بن���اء �رشاكة عم���ل اإيجابية مع 

الوزارات واجلهات احلكومية، واملوؤ�ض�ضات التجارية 

لتوف���ر فر�س تدري���ب لطلبة برنام���ج رايات للمنح 

الدرا�ض���ية، حيث ت�ض���اعد هذه الفر����س على تزويد 

الط���اب بخرات عملي���ة مثم���رة يف القطاعني العام 

واخلا�س، كما ت�ض���من لهم االندم���اج يف اأجواء العمل 

بعد ا�ضتكمال درا�ضتهم اجلامعية.

املنام���ة - بنا: ا�ض���تقبل رئي�س جمل�س �ض���ورى 

املفتني لرو�ض���يا ورئي�س االإدارة الدينية مل�ض���لمي 

رو�ضيا االحتادية ال�ضيخ راوي عني الدين، يف اجلامع 

االإ�ض���امي الكب���ر مبو�ض���كو، �ض���فر البحرين لدى 

رو�ضيا االحتادية اأحمد ال�ضاعاتي.

واأثن���اء اللق���اء، ذكر املفت���ي اأنه �ض���يتم اإطاق 

ا�ض���م عاهل الب���اد �ض���احب اجلالة املل���ك حمد بن 

عي�ض���ى اآل خليفة على الدورة الثامنة ع�رشة مل�ضابقة 

القراآن الكرمي التي �ض���ينظمها املجل�س يف العا�ضمة 

الرو�ضية مو�ض���كو يف �ضهر �ضبتمر املقبل بدعم من 

وزارة اخلارجي���ة الرو�ض���ية وحكومة مدينة مو�ض���كو، 

منوهاً باأن هذا القرار ياأتي تقديراً للدور الكبر الذي 

يطلع به جالة امللك يف خدمة االإ�ض���ام وامل�ض���لمني 

والعناية يف حفظ ون�رش كتاب اهلل عز وجل.

واأ�ض���اد ال�ض���يخ راوي مببادرات جالة امللك يف 

تعظي���م قيم الدين االإ�ض���امي احلني���ف املتمّثلة يف 

الت�ض���امح ونه���ج االعتدال ونبذ التع�ض���ب واإ�ض���اعة 

املحبة وال�ضام والتعاي�س االإن�ضاين.

من جهته، اأعرب ال�ض���فر ال�ض���اعاتي عن �ضكره 

ملبادرة جمل�س املفتني يف رو�ضيا باإطاق ا�ضم جالة 

امللك على الدورة املقبلة مل�ض���ابقة القراآن الكرمي، 

موؤكداً اأن ذلك �ض���يعزز العاقات الطيبة التي تربط 

بني امل�ض���لمني يف رو�ض���يا االحتادي���ة واإخوانهم يف 

مملكة البحرين.

• ال�ضيخ خليفة بن اأحمد م�ضتقباً رئي�س هيئة االأركان بالقوات امل�ضلحة الركية	

• خال الور�ضة	

• وزير العمل م�ضتقبا النائب العطي�س	

• ال�ضاعاتي م�ضتقباً ال�ضيخ راوي عني الدين	

املنام����ة - بن����ا: ا�ض����تقبل وزير 

الدي����وان امللك����ي ال�ض����يخ خالد بن 

اأحم����د ال خليف����ة مبكتب����ه بالديوان 

امللك����ي اأم�س عل����ي االأحمدي، وذلك 

مبنا�ض����بة تعيينه �ض����فًرا جلمهورية 

اليمن ال�ضقيقة لدى اململكة.

وخال اللقاء، رّحب وزير الديوان 

امللكي بال�ض����فر اليمني، متمنيًّا له 

دوام التوفيق والنجاح يف مهام عمله 

الدبلوما�ض����ي اجلدي����د، مبا ي�ض����هم 

يف دع����م وتعزيز العاق����ات الثنائية 

االأخوية الوطيدة التي تربط البلدين 

وال�ض����عبني ال�ض����قيقني، م�ضيًدا مبا 

ت�ض����هده ه����ذه العاقات م����ن تقدم 

وتطور يف كافة املجاالت لكل ما فيه 

خر و�ضالح ال�ضعبني ال�ضقيقني.

املنامة - بنا: ا�ضتقبل وكيل وزارة 

الداخلية ل�ض���وؤون اجلن�ضية واجلوازات 

واالإقامة ال�ض���يخ را�ض���د ب���ن خليفة اآل 

خليف���ة، رئي����س ق�ض���م تطوي���ر النظم 

ب�ضوؤون اجلن�ض���ية واجلوازات واالإقامة 

�ض���عود بهزاد، مبنا�ض���بة ح�ضوله على 

امليدالية الف�ضية يف املعر�س الدويل 

التا�ضع لاخراعات يف ال�رشق االأو�ضط، 

والذي ُعق���د يف دولة الكويت ال�ض���هر 

املا�ضي.

وهناأ الوكيل، رئي�س ق�ض���م تطوير 

النظم على االإجناز الذي حققه، والذي 

ُيع���ّد اإجن���اًزا ململك���ة البحري���ن ككل، 

موؤك���ًدا دعم���ه للمب���ادرات ال�ض���بابية 

القائمة على االإبداع واالبتكار يف كافة 

املجاالت.

وم���ن جهت���ه، اأع���رب به���زاد ع���ن 

�ض���كره وتقديره لهذا التكرمي، مثمًنا 

دع���م الوكيل جله���وده وجه���ود كافة 

املوظفني.

جدير بالذكر اأن رئي�س ق�ضم تطوير 

النظ���م، �ض���ارك يف املعر����س بجه���از 

ع���ازل �ضم�ض���ي اآيل ذك���ي للمركبات، 

يق���وم بفتح وغل���ق العازل ال�ضم�ض���ي 

���ا وفق طبيع���ة البيئة التي  اأتوماتيكيًّ

حتيط ب���ه معتمًدا على امل�ضت�ض���عرات 

املثبتة عليه، حيث يتم التحكم به عن 

طريق الرجمة امل�ضبقة بناًء على طلب 

���ا عن طريق  �ض���احب املركبة اأو يدويًّ

املفاتيح االإلكرونية.

وزارة  اأدان����ت  بن����ا:   - املنام����ة 

خارجية مملكة البحرين ب�ضدة اإطاق 

الدميقراطي����ة  كوري����ا  جمهوري����ة 

ال�ضعبية �ض����اروًخا بالي�ضتيًّا، موؤكدة 

اأن هذه اخلط����وة اال�ض����تفزازية تعد 

االأم����ن  جمل�����س  لق����رارات  انته����اًكا 

وتعك�����س  ال�ض����لة،  ذات  ال����دويل 

جتاهاً وا�ض����ًحا من كوريا ال�ضمالية 

اللتزاماته����ا واإ�رشاره����ا عل����ى ع����دم 

التجاوب مع م�ضاعي املجتمع الدويل 

الرامي����ة اإىل احلف����اظ عل����ى ال�ض����ام 

و�ضمان اال�ضتقرار.

واأك����دت وزارة اخلارجي����ة اأهمية 

التزام جمهورية كوريا الدميقراطية 

ال�ض����عبية بق����رارات جمل�����س االأم����ن، 

والتوقف عن كافة املمار�ضات التي 

م����ن �ض����اأنها اإث����ارة التوت����ر وتهديد 

االأم����ن وال�ض����لم، وتطال����ب ب�����رشورة 

تقيد جميع دول العامل مبعاهدة منع 

االنت�ض����ار النووي، واإ�����رشاف الوكالة 

الدولي����ة للطاقة الذري����ة على جميع 

الرامج واالأن�ضطة النووية.

املنام���ة - بنا: تراأ����س املفت�س 

الل���واء  العام���ة  القي���ادة  الع���ام يف 

الركن عبداهلل ح�ض���ن النعيمي �ضباح 

اأم����س، االجتماع املنعقد مع وفد من 

حل���ف ال�ض���مال االأطل�ض���ي )الناتو( 

برئا�ضة م�ضاعد رئي�س هيئة االأركان 

للتع���اون وال�رشاك���ة يف قي���ادة حلف 

ال�ض���مال االأطل�ض���ي )الناتو( العميد 

KLOOS بح�ض���ور م�ض���اعد رئي�س 
الل���واء  للعملي���ات  االأركان  هيئ���ة 

الركن غامن اإبراهيم الف�ضالة، وعدد 

من كبار ال�ضباط.

ورح���ب املفت����س الع���ام بوف���د 

االأطل�ض���ي  ال�ض���مال  واأع�ض���اء حلف 

االجتم���اع  خ���ال  وج���رى  )النات���و(، 

التع���اون  عاق���ات  ا�ض���تعرا�س 

وال�ض���داقة القائم���ة و�ض���بل تعزيز 

التن�ض���يق امل�ض���رك، كما مت بحث 

عدد م���ن املوا�ض���يع ذات االهتمام 

امل�ضرك.

القائد العام ي�سيد بالعالقات الطيبة مع “الناتو”
املنامة - بنا: ا�ض���تقبل القائد العام لقوة دفاع البحرين امل�ض���ر الركن ال�ض���يخ خليفة 

بن اأحمد اآل خليفة يف مكتبه بالقيادة العامة اأم�س وفدا من حلف ال�ض���مال االأطل�ضي )الناتو( 

برئا�ض���ة م�ض���اعد رئي�س هيئة االأركان للتعاون وال�رشاكة يف قيادة حلف ال�ض���مال االأطل�ض���ي 

.KLOOS الناتو( العميد(

وخ���ال االجتماع رحب القائد العام لقوة دفاع البحرين مب�ض���اعد رئي����س هيئة االأركان 

للتع���اون وال�رشاك���ة يف قيادة حلف ال�ض���مال االأطل�ض���ي )النات���و( والوفد املرافق، م�ض���يداً 

بالعاقات الطيبة واملتميزة التي تربط مملكة البحرين مع حلف )الناتو(.

ح�رش االجتماع اللواء الركن عبداهلل ح�ضن النعيمي.

وبناء ناد للوالدين  اإعادة ت�سغيل “جدحف�ض االجتماعي” 
وزير العمل بحث مع العطي�س تعزيز التعاون بني ال�ضلطتني



الثالثاء 14 فبراير 2017  
17 جمادى األولى 1438

العدد 3045  11 local@albiladpress.comبالدنا

انطالق معر�ض “احلدائق امل�شغرة” 22 فرباير مب�شاركة 200 عار�ض

تخ�شي�ض اأك�شاك بر�شوم بلدية للباعة اجلائلني

حتت رعاية عاهل البالد ودعم الأمرية �سبيكة لن�سخته احلادية ع�رشة

اإزالة 165 فر�سة يف 3 اأ�سهر

بدور املالكي من مركز اأر�ض املعار�ض 

اأعلن����ت الأمني العام للمب����ادرة الوطنية لتنمية 

القطاع الزراعي ال�سيخة مرام بنت عي�سى اآل خليفة 

اأنه برعاية عاهل البالد �ساحب اجلاللة امللك حمد بن 

عي�سى اآل خليفة، ودعم رئي�سة املجل�س ال�ست�ساري 

للمب����ادرة الوطنية لتنمية القطاع �س����احبة ال�س����مو 

امللك����ي الأمرية �س����بيكة بن����ت اإبراهي����م اآل خليفة، 

�س����يتم افتت����اح معر�����س البحرين ال����دويل للحدائق 

يف ن�س����خته احلادي����ة ع�����رشة حت����ت �س����عار “احلدائق 

امل�سغرة” يوم 22 فرباير اجلاري، �سيكون مفتوًحا 

للجمهور الكرمي يف الفرتة 23 - 26 فرباير 2017، 

يف مركز البحرين الدويل للموؤمترات واملعار�س من 

ال�ساعة العا�رشة �سباًحا وحتى ال�ساعة التا�سعة م�ساء.

ورفعت ال�س����يخة مرام بنت عي�سى، خالل موؤمتر 

�س����حايف عقدته اأم�س، كل ال�سكر والتقدير ل�ساحبة 

ال�س����مو امللكي الأمرية �س����بيكة لرعايته����ا الكرمية 

للمعر�س وافتتاحه �سنويا منذ انطالقه، موؤكدة على 

اجلهود الوا�س����حة ل�سموها يف دعم التنمية الزراعية 

بالبحرين.

وردا على �س����وؤال ل����� “البالد”، حول امل�س����اريع 

الزراعية البحرينية التي انطلقت منذ قيام املعر�س 

وحتى الآن، اأو�سحت ال�سيخة مرام، اأن املعر�س كان 

احلا�سنة للعديد من امل�س����اريع البحرينية، مكتفية 

بذكر م�رشوع����ني بحرينيني ول����دت فكرتهما قبل 4 

�س����نوات م����ن املعر�س وهم����ا مزارع اجلزي����رة )وهو 

م�����رشوع وطني بح����ت لإنت����اج اخل�����رشوات والأغنام(، 

والثاين كان “البيت ال�سعيد” لإنتاج الزهور وتزويد 

ال�سوق املحلي باملنتجات.

واأكدت ال�س����يخة م����رام اأن املعر�س يحر�س يف 

انطالقته احلالية وال�س����ابقة، على اأن ي�س����كل رافدا 

للتعلي����م والتوعي����ة والتدريب والهتم����ام بالبيئة، 

ويف ن�س����خته احلالية �سي�ساعد اجلميع على ا�ستغالل 

اأ�س����يق الماكن لإن�س����اء حديقة م�س����غرة، �س����واء يف 

البيت اأو بالعمل، �س����واء اأكانت على ال�س����طح، اأو يف 

البلكونة، وهو من�س����ة بحرينية للرتويج الزراعي يف 

خمتلف اجلوانب.  

ال����دويل  البحري����ن  معر�����س  اأن  اإىل  واأ�س����ارت 

للحدائ����ق، ال����ذي تنظمه املب����ادرة الوطني����ة لتنمية 

القطاع الزراع����ي، يعد  من املعار�س املتخ�س�س����ة 

يف جم����ال الب�س����تنة والزراع����ة وه����و احل����دث املهم 

ال����ذي ينتظره الكثري م����ن حمبي الزراع����ة، اذ يقدم 

الكث����ري من اخلدمات والتقني����ات واملعلومات التي 

ت�س����هم يف تنمية مهارات ومع����ارف املهتمني بهذا 

القطاع احليوي، وعادة ما ي�س����تقطب املعر�س كبار 

ال�سخ�سيات واملهند�سني املعماريني واملهند�سني 

ال�ست�ساريني وامل�ستثمرين واملطورين واملهنيني 

من خمتلف القطاعات بالإ�س����افة اإىل الهواة وحمبي 

الزراعة وطلبة املدار�س واجلامعات.

وقالت ال�س����يخة مرام “خالل معر�س هذا العام، 

اإنه �س����يتم ا�س����تعرا�س احدث التجارب والبتكارات 

الت����ي ت�س����هم يف ا�س����تغالل امل�س����احات  الزراعي����ة 

املح����دودة يف الزراع����ة، حيث اأ�س����بح م����ن ال�رشورة 

اأن يت����م تطوي����ر النظمة واحلل����ول الزراعية من اجل 

حتقيق التنمية الزراعية وا�ستدامتها يف اململكة”.

واأو�سحت، اأن جامعة البحرين �ستتوىل ت�سميم 

ال�س����عار اخلا�����س مبعر�����س ه����ذا الع����ام “احلدائق 

امل�س����غرة” م����ن خ����الل عر�����س اأف����كار ل�س����تغالل 

امل�ساحات ال�س����غرية واملحدودة يف ت�سميم واإن�ساء 

احلدائق امل�س����غرة بطرق علمية مدرو�س����ة �س����هلة 

التطبيق، حيث مت تخ�س����ي�س م�ساحة من املعر�س 

لعر�����س �س����ور واقعي����ة لبي����وت ومباين م����ن البيئة 

املحلية مع ت�ساميم مبتكرة لكيفية زراعتها باأنواع 

م����ن النبات����ات والزه����ور التي تتنا�س����ب مع �س����غر 

امل�س����احة وتتحم����ل ح����رارة املن����اخ، م�س����يفة “لقد 

خ�س�ست م�س����احة اأخرى لعر�س حلول واأفكار عملية 

لت�سميم امل�ساحات ال�سغرية يف املنازل وال�رشفات 

والأ�سطح وامل�ساحات اخلارجية ال�سغرية مع الرتكيز 

على اإب����راز اأثرها الإيجاب����ي يف تنقية اجلو واحلد من 

التلوث بالإ�س����افة اىل جتميل هذه امل�ساحات �سواء 

بنباتات الزينة او النباتات املنتجة التي توفر بع�سا 

من الحتياجات الغذائية لأ�سحابها”.

وبين����ت اأن����ه �سي�س����ارك يف ن�س����خة ه����ذا الع����ام 

اأك����ر م����ن 200 عار�س����اً بت�س����اميمهم ومنتجاتهم 

وتقنياته����م وابتكاراتهم على م�س����احة تبلغ 7000 

م����رت مربع، و�س����يكون الركن التج����اري يف قاعة رقم 

1 و�سي�سم العديد من ال�رشكات وامل�ساتل الزراعية 
لت�سويق املنتجات املختلفة مثل الزهور وال�ستالت 

احلدائ����ق،  واأث����اث  والأ�س�����س  الزراعي����ة  والدوات 

ومع����دات الإ�س����اءة وكاف����ة املنتج����ات واخلدم����ات 

الزراعية، اما القاعة رقم 2 ف�ست�سم الركن التوعوي 

وال����ذي يت�س����من كل م����ن املوؤ�س�س����ات الر�س����مية 

والتعليمي����ة وموؤ�س�س����ات املجتمع امل����دين، لعر�س 

برام����ج التوعية والتثقيف واخلدم����ات التي تقدمها 

ه����ذه اجله����ات بالإ�س����افة اىل عر�����س البت����كارات 

والبداعات وامل�س����اريع الزراعية. اأما ركن الت�سميم 

يف نف�س القاعة فقد مت تخ�سي�س����ه للم�ساركني من 

القطاعني اخلا�س والعام لعر�س احلدائق املتطورة 

والعرو�����س املبتك����رة يف جمال تن�س����يق وت�س����ميم 

احلدائق.

واأو�سحت الأمني العام اأن املعر�س �سي�ستقطب 

عدًدا م����ن ال�رشكات م����ن خمتلف دول الع����امل، حيث 

�س����يقومون باإث����راء اجنحته����م باأح����دث البت����كارات 

وتطبيقاته����ا  الزراعي����ة  والتقني����ات  والت�س����اميم 

وعر�س جتاربهم الناجحة يف هذا املجال، بالإ�س����افة 

اىل عر�س ا�ست�س����اراتهم وخدماتهم ومنتجاتهما اإىل 

جان����ب عدد من ال�����رشكات الزراعية من دول اقليمية 

وعربي����ة مثل ال�س����عودية والإمارات و�س����لطنة عمان 

ولبنان و�سورية واملغرب.

وبينت اأنه خالل فعالية هذا العام، �سيحت�س����ن 

جناح �س����وق املزارعني يف معر�����س البحرين الدويل 

للحدائ����ق 14 مزارعاً بحرينياً، من اأ�س����ل 21 مزارًعا، 

مم����ن مت اختياره����م بالقرع����ة لعر�����س منتجاته����م 

املحلية املتنوعة واملتميزة وذلك بهدف الت�سويق 

�سي�س����مل  كم����ا  للجمه����ور.  البحريني����ة  للمنتج����ات 

املعر�����س جن����اح “حديق����ة خال�س����ي” حيث �س����يتم 

تق����دمي العدي����د م����ن الأن�س����طة الهادف����ة والألعاب 

وور�س العم����ل الزراعية التوعي����ة والتعليمي والتي 

تهدف من خالل����ه اإىل ن�رش التوعية بالثقافة الزراعية 

بني الطفال.

وك�س����فت ال�س����يخة مرام اأنه، ولأول مرة، �سيتم 

عر�����س حديق����ة ح�س����ية م�س����ممة خ�سو�س����اَ ل����ذوي 

الحتياجات اخلا�س����ة، حيث تركز على عر�س فر�س 

ح�س����ية فردي����ة وجمتمعة من خ����الل تن����وع النباتات 

والع�ساب العطرية ذات رائحة زكية والوان خمتلفة 

وبع�س����ها �س����الح لالأكل مبذاق خمتلف����ة، وعرو�س 

مياه م�سممة لإ�سفاء اأ�سوات تبعث على ال�سرتخاء 

وتتيح فر�س����ة للم�س املاء بالإ�س����افة اإىل من�س����ات 

مل�����س ت�س����هم جمتمع����ة يف التاأث����ري عل����ى احلوا�����س 

اخلم�س. و�س����يتم نق����ل احلديقة احل�س����ية اإىل مركز 

عالية للتدخل املبكر بعد انتهاء املعر�س.

وقدمت ال�س����يخة مرام �س����كرها وتقديرها لكل 

الرع����اة وامل�س����اهمني باملعر�����س، موؤك����دة اأن هذه 

الرعاي����ة القيم����ة لها اأبل����غ الأثر يف اإجن����اح املعر�س 

وحتقي����ق اأهداف����ه م����ن خ����الل ن�����رش الوع����ي الزراعي 

وال�سعي نحو تنمية وا�س����تدامة هذا القطاع اأحليوي 

مو�س����لة �س����كرها لالإع����الم ومندوبي����ه، موؤك����دة اأنه 

الداعم الرئي�س يف الرتويج للمعر�س وفعالياته منذ 

انطالقه وحتى اليوم. 

من جانبها، رفعت رئي�س����ة نادي احلدائق زهراء 

عبداملل����ك، ج����ل ال�س����كر والتقدي����ر جلالل����ة امللك، 

وقرينت����ه �س����احبة ال�س����مو امللكي الأمرية �س����بيكة 

بن����ت اإيراهيم اآل خليفة لدعمه����م املتوا�س للنادي 

واأن�س����طته، وقال����ت اإن الن����ادي انتهى م����ن حتكيم 

احلدائق املدر�س����ية وحدائق املنازل، بينما �سيجري 

ت�س����فيات م�س����ابقات الطلبة اليوم يف مقر النادي، 

ولكن النتائج �ستعلن مع بدء املعر�س.

اأف�س���ح رئي����س اللجن���ة الفني���ة مبجل����س بلدي 

ال�سمالية علي ال�سويخ ل� “البالد” عن توافق اأع�ساء 

اللجن���ة مع مق���رتح قدمه ممثل���و اجله���از التنفيذي 

خالل اجتماعهم، يق�سي بتخ�سي�س اأك�ساك مبعايري 

وموا�س���فات معينة بر�س���وم بلدي���ة عليها، وحتديد 

مواق���ع منا�س���بة له���ا؛ به���دف تنظي���م عم���ل الباعة 

اجلائلني يف املحافظة.

وقال اإن الجتماع الذي ح�رشه ممثلون عن اجلهاز 

التنفي���ذي وهيئ���ة تنظيم �س���وق العم���ل، ومديرية 

�رشطة املحافظة ال�س���مالية، تط���رق اإىل احلديث عن 

املعوقات التي تواجه الأجهزة التنفيذية يف التعامل 

م���ع ظاهرتي الباع���ة اجلائلني والعمالة ال�س���ائبة يف 

املحافظ���ة. ولف���ت اإىل اأن ممثلي اجله���از التنفيذي 

اأكدوا وقف تراخي�س الباعة اجلائلني ب�س���كل ر�سمي 

من���ذ منت�س���ف الع���ام 2014، واأ�س���اروا اإىل تعام���ل 

البلدية مع 341 خمالفة، واإزالة 165 فر�س���ة، وذلك 

يف الفرتة من �سبتمرب اإىل دي�سمرب العام املا�سي.

وذكر اأن اأعمال الر�سد والتفتي�س التي نظمتها 

البلدية يف هذا املجال بينت اأن الباعة اجلائلة اأغلبها 

م���ن الأجانب والعمال���ة ال�س���ائبة، اأو البحرينيني من 

اأه���ايل القري���ة، حيث قام���ت البلدية بالتن�س���يق مع 

اجلهات ذات العالقة بالتعامل مع املخالفني.

وتاب���ع اأن املجل�س نبه على وجود حلقة مفقودة 

تتعلق بانت�سار الباعة اجلائلني يف الفرتة امل�سائية، 

حيث ب���ني ممثلو البلدية اأن ال�س���كاوى التي تردهم 

لي�س���ت مقت����رشة على الباع���ة اجلائل���ني، واإمنا على 

العمالة ال�سائبة اجلائلة، والتي اأكر �سلعها فا�سدة، 

واأخذ البائع الأجنبي يجول بعربة متنقلة داخل الأحياء 

ال�سكنية وعلى الطرقات.

الطاقة االستيعابية
واأ�س���ار اإىل حدي���ث ممث���ل هيئة تنظيم �س���وق 

العمل عن امل�س���كالت التي تواجههم يف هذا الإطار، 

من حيث عدم وجود طاقة ا�س���تيعابية حلجز العمالة 

ال�س���ائبة، اإ�س���افة اإىل تكف���ل الهيئ���ة بدف���ع تذاكر 

العمالة ال�سائبة والغرامات املرتتبة عليها.

وق���ال اإن الهيئ���ة اأك���دت اأن العمال���ة ال�س���ائبة 

املنت����رشة يف ال�س���وارع يت���م التن�س���يق م���ع اجلهات 

املعنية ذات العالقة ل�سبطها، حيث اأنها لي�ست من 

الهيئة ب�سكل مبا�رش، واإمنا يتم التن�سيق ب�ساأنهم مع 

وزارة الداخلية، اإ�سافة اإىل اإدارة الهجرة واجلوازات، 

باعتبار اأنهم اجلهات املعنية بالأمر.

وذك���ر اأن الهيئ���ة ك�س���فت عن تنفيذه���ا اأكر 

م���ن 36 حملة تفتي�س���ية العام املا�س���ي يف خمتلف 

املناط���ق، ومت ر�س���د الكثري م���ن العمالة ال�س���ائبة 

واتخاذ الإجراء الالزم ب�ساأنها.

ون���وه باتفاقهم مع مقرتح الهيئة بتخ�س���ي�س 

يومني يف الأ�س���بوع، لعمل حمالت تفتي�س���ية لر�سد 

الباعة اجلائلني، بالتن�سيق مع اجلهات ذات العالقة. 

واأ�سار اإىل حديث ممثل مديرية �رشطة ال�سمالية 

ح���ول الإجراءات التي تق���وم به���ا وزارة الداخلية يف 

هذا ال�س���اأن، واملتمثلة ب�سبط العامل غري النظامي، 

وحتويله اإىل هيئة تنظيم �سوق العمل.

وبني اأن ممث���ل املديرية راأى اأنه من املفرت�س 

اأن العمال���ة ال�س���ائبة تدخ���ل من �س���من اخت�س���ا�س 

البلدي���ة املخت�س���ة، بحي���ث يت���م توفري مفت�س���ني 

بنوبات عمل، وذلك بالتن�س���يق م���ع اجلهات املعنية 

ذات العالقة كل ح�سب اخت�سا�سه.

• خالل املوؤمتر ال�سحايف	

تعاون بني اخلريية امللكية والتخ�ش�شي للعيون  ال�شالح تبحث التعاون ال�شحي مع م�شتثمرين هنود

املنامة- وزارة ال�س���حة: ا�س���تقبلت وزيرة 

ال�س���حة فائق���ة ال�س���الح اأم�س �س���يدة الأعمال 

اأح���الم جناحي برفقة عدد من امل�س���تثمرين من 

م�ست�س���فيات “اأبوّلو ت�س���يناي” يف الهند وذلك 

بهدف بحث اأوجه التعاون بني اجلانبني.

اخل���ربات  اأه���م  عل���ى  الوزي���رة  واطلع���ت 

واخلدمات ال�س���حية التي تقدمها م�ست�سفيات 

“اأبول���و ت�س���يناي” ع���رب فروعه���ا يف خمتل���ف 
مناط���ق الهن���د و�رشيالن���كا وماليزي���ا واأفريقيا 

و�سلطنة عمان، وذلك يف جمال العالج والربامج 

الطبي���ة،  املعلوم���ات  وتقني���ة  التدريبي���ة، 

والكفاءات الهندية التي ميكن ال�ستفادة منها 

�سمن برنامج الطبيب الزائر.

واأكدت ال�س���الح دع���م ال���وزارة لتطلعات 

امل�ستثمرين بافتتاح فرع مل�ست�سفيات “اأبولو 

ت�س���يناي” يف البحري���ن موؤك���دة اأن ال�س���تثمار 

يف القط���اع اخلا�س يع���د من امللف���ات املهمة 

والأ�سا�س���ية التي تركز عليها احلكومة م�س���رية 

اإىل اأهمية بحث ودرا�سة اإقامة مثل هذا امل�رشوع 

مع رئي�س املجل�س الأعلى لل�سحة للوقوف على 

اأف�سل ال�سبل لتحقيقه.

• وزيرة ال�سحة م�ستقبلة اأحالم جناحي	

املوؤ�س�س���ة  وقع���ت  بن���ا:   - املنام���ة 

اخلريية امللكية اتفاقي���ة تعاون يف جمال 

الرعاية ال�سحية لالأيتام والأرامل مع مركز 

اخلليج التخ�س�سي للعيون.

وقع التفاقية الأمني العام للموؤ�س�سة 

اخلريية امللكية م�س���طفى ال�سيد، ومدير 

اخللي���ج  ملرك���ز  والتطوي���ر  العملي���ات 

التخ�س�س���ي اأحمد الرا�سد بح�سور كال من 

القائم باأعم���ال مدير اإدارة خدمات العمالء 

ح�س���ن مراد ومدي���ر اإدارة تنمي���ة املوارد 

اخلريية واملن�سق العام لل�سوؤون احلكومية 

والر�س���مية ال�س���يخ عل���ي ب���ن خليف���ة اآل 

خليف���ة، ومدي���ر اإدارة التخطيط والتطوير 

حممد الفالح، والقائم باأعمال رئي�س ق�سم 

الرعاية التعليمية وال�سحية عواطف علي.

ت�س���منت هذه التفاقي���ة تقدمي عدد 

من ال�ست�س���ارات املجاني���ة للعيون لالأ�رش 

املنت�سبة للموؤ�س�سة، وتبني عملية جراحية 

لل�ساد )القرنية(، وعملية جراحية لل�سبكية 

ال�سكرية.

���ا من املوؤ�س�س���ة عل���ى توفري  وحر�سً

والهتم���ام  املنا�س���بة  ال�س���حية  الرعاي���ة 

ب�س���حة الأ����رش املكفولة فاإنها ت�س���عى اإىل 

توقيع عدة اتفاقي���ات تعاون مع عدد من 

والعي���ادات اخلا�س���ة من  امل�ست�س���فيات 

اأجل توفري العالج الالزم لأ�رشها وت�س���هيل 

اإجراءات الفح�س وحجز املواعيد والهتمام 

باجلانب ال�سحي لهم.

اأغلب الباعة من 

الأجانب والعمالة 

ال�سائبة

“�سوق العمل” نظمت 
اأكر من 36 حملة 

تفتي�سية يف 2016

�شيدعلي املحافظة

• علي ال�سويخ	

ت�شوير: عبد الر�شول احلجريي 
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اأكرث من 8 ماليني م�سافر عربوا املطار يف 2016 
الإيقاع براكب �رشق 40 األف درهم على منت الطائرة... ال�رشطة:

املنام���ة - بنا: اأك���د مدير مديري���ة �رشطة مطار 

البحري���ن ال���دويل العقي���د عبدالعزي���ز عبدالرحم���ن 

الدو�رشي اأن عدد امل�س���افرين امل�ستخدمني للمطار، 

بل���غ 8117870 م�س���افرا بالع���ام 2016، منوها اإىل 

توجيهات وزير الداخلية ومتابعة رئي�س الأمن العام 

بتوفري جميع اخلدمات الأمنية املتميزة للم�سافرين 

�س���من املعايري الرفيع���ة امل�س���توى، وتطبيق تلك 

الإج���راءات الأمني���ة مبا يتما�س���ى مع الإ�س���راتيجية 

الأمنية املعمول بها يف الوزارة.

واأ�ساف اأن املديرية تعمل وب�سكل م�ستمر على 

تقدمي اأف�سل اخلدمات للم�س���افرين، عرب التن�سيق 

امل�ستمر مع اجلهات العاملة باملطار ل�سمان احلركة 

الن�س���يابية وعدم ح�س���ول اأي معوقات للم�سافرين، 

خ�سو�س���ا يف موا�سم ال�س���فر، عرب تطبيق الإجراءات 

الأمنية والنظام والقانون.

لقاءات دورية
واأو�س���ح اأن مديري���ة �رشطة املطار حري�س���ة 

عل���ى عق���د اللق���اءات والجتماع���ات الدورية مع 

املط���ار؛  بت�س���غيل  الخت�س���ا�س  ذات  اجله���ات 

وذلك للتح�س���ري امل�سبق ل�س���تقبال امل�سافرين 

والعابرين ل�س���مان جودة اخلدمات والت�سهيالت 

املقدمة، ع���رب تنظي���م حركة املركب���ات وتاأمني 

املواق���ف العام���ة و�س���ول اإىل مبن���ى املغ���ادرة 

والطائ���رة، وم�س���اعدة امل�س���افرين فيم���ا يتعلق 

بالبالغات اخلا�سة باملفقودات والأ�سياء املعثور 

عليها وتلقي البالغات اأو اأي اإ�سكالية قد يتعر�س 

لها امل�سافر، مع الأخذ بالعتبار احلالت الإن�سانية 

التي ت�ستدعي ت�سهيل الإجراءات؛ نظرا حلالتهم 

ال�سحية مثل م�س���افري ذوي الحتياجات اخلا�سة 

وم�س���تخدمي �سيارة الإ�س���عاف للو�سول من واىل 

الطائرة.

التصدي للجريمة
واأ�س���ار العقي���د الدو����رشي اإىل اأن �رشطة املطار، 

تعم���ل على مدار 24 �س���اعة يف النقاط الأمنية مببنى 

املطار واملرافق التابع���ة له؛ من اأجل حتقيق الغاية 

املرج���وة وه���ي الت�س���دي للجرمي���ة ومن���ع وقوعها 

والإب���الغ الف���وري يف ح���الت ال�س���تباه، كما ت�س���هم 

�رشطة خدمة املجتمع يف تقدمي امل�س���اعدة والإر�ساد 

املغ���ادرة  بواب���ات  اإىل  واإر�س���ادهم  للم�س���افرين 

والو�س���ول، ومكاتب خدمات امل�س���افرين املتنوعة 

مببنى املطار.

تنظيم المرور
واأ�س���اف اأن وحدة امل���رور امللحق���ة باملديرية 

تعمل على تنظي���م احلركة املرورية مبنطقة مغادرة 

وو�س���ول امل�س���افرين والط���رق املوؤدي���ة اإىل مبنى 

املط���ار، اإ�س���افة اإىل مواقف ال�س���يارات العامة، كما 

ت�س���طلع مببا�رشة احل���وادث املروري���ة التي قد تقع 

مبنطقة الخت�س���ا�س؛ نظراً لأهمية �سال�س���ة احلركة 

املروري���ة بالطرق املوؤدية اإىل مبن���ى املطار وتلقي 

البالغ���ات املقدم���ة م���ن امل�س���افرين واإحالته���ا اإىل 

مكتب البحث والتحري باملديرية.

واأ�ساد مدير مديرية �رشطة مطار البحرين الدويل 

بتعاون امل�سافرين مع رجال الأمن باملطار من حيث 

التقي���د بالأنظم���ة والقوان���ني املعمول به���ا دولياً، 

والت���ي تهدف اإىل حتقيق اأمن امل�س���افر و�س���المته، 

اإذ اأ�س���بح امل�س���افر يعلم بالأمور والأنظمة املعمول 

بها يف املطارات كعدم و�سع الأدوات غري امل�سموح 

بها يف احلقائب؛ نظراً خلطورتها على �سالمة الركاب 

والطائرة والتقيد بال�س���راطات املو�س���وعة حلمل 

ال�س���وائل واملواد الهالمية يف احلقائب امل�س���حوبة 

على منت الطائرة.

تدريب المنتسبين
واأك���د العقي���د الدو����رشي اأنه متا�س���ياً م���ع مبداأ 

التع���اون امل�س���رك ب���ني اإدارات وزارة الداخلية يف 

�س���بيل زيادة كف���اءة وخربات منت�س���بيها املكلفني 

بتاأم���ني قط���اع الطريان امل���دين مبملك���ة البحرين، 

تقوم املديرية باإحلاق منت�سبيها بالدورات الداخلية 

الإدارية وامليدانية التي من �س���اأنها رفع م�ستويات 

ال���كادر الب����رشي وتدريب���ه عل���ى املبادئ والأ�س����س 

ال�س���حيحة واملطلوب���ة يف جم���ال تاأم���ني املطارات 

الدولية. 

تأهيل الشرطة النسائية
اإىل التع���اون والتن�س���يق م���ع �س���وؤون  واأ�س���ار 

الط���ريان امل���دين ع���رب اإحل���اق ال�س���باط والأف���راد 

وال�رشطة الن�س���ائية باأكادميي���ة اخلليج للطريان؛ من 

اأجل امل�س���اركة بالدورات املعتم���دة من قبل منظمة 

الط���ريان املدين ال���دويل )اليكاو( مب���ا يتوافق مع 

القوان���ني والتفاقات املحلية والدولية يف التدريب 

مبجال اأمن الطريان املدين.

واإ�س���افة اإىل ذل���ك ف���اإن التماري���ن امليداني���ة 

امل�س���ركة مبختل���ف اأنواعه���ا له���ا دور يف اختب���ار 

اجلهوزية الأمنية لال�ستجابة ملختلف حالت الطوارئ 

التي تقع مبنطقة الخت�س���ا�س والعمل على تطوير 

الإج���راءات مب���ا يتنا�س���ب م���ع م�س���تجدات الأحداث 

ومتطلبات تاأمني قطاع الطريان املدين.

االشتباه بأحد الركاب
 وحول اأبرز الق�س���ايا التي مت �س���بطها، اأ�س���ار 

مدي���ر مديري���ة �رشطة مط���ار البحرين ال���دويل اإىل اأن 

املديري���ة ت�س���لمت بالغا م���ن قبل م�س���يفة باإحدى 

����رشكات الط���ريان، مفاده ا�س���تباهها باأح���د الركاب 

ع���رب حتركاته وفتح���ه خمزن احلقائ���ب، وعلى الفور 

توجه���ت ال�رشط���ة اإىل م���نت الطائرة، ووج���دت لدى 

امل�سافر مبلغا ماليا )40 األف درهم(.

وعل���ى اإثر ذلك متت مرافقته اإىل مكتب ال�رشطة 

وحتريز املبلغ واإخط���ار �رشكة الطريان، وبعد مرور 4 

اأيام ح�رش م�س���افر عربي اإىل املديري���ة واأبلغ اأنه كان 

قادما م���ن اإحدى ال���دول اخلليجية، وو�س���ع حقيبته 

املحمولة مبخ���زن احلقائ���ب املوجود اأعل���ى مقعده 

وبها ظرف يحتوي على مبلغ 40 األف درهم. 

وقب���ل مغادرته الطائرة ق���ام بالتاأكد من وجود 

املبلغ امل���ايل عن طريق مل�س الظرف دون معاينته، 

وذل���ك بعد طلب امل�س���يفة التاأكد م���ن املمتلكات 

اخلا�س���ة بحقائبه���م قبل املغ���ادرة، ومن ث���م غادر 

بالطائ���رة متجه���اً اإىل موطن���ه، وعن���د و�س���وله اإىل 

وجهت���ه ق���ام بفت���ح الظرف وتب���ني اأنه يوج���د مبلغ 

وق���دره 30 دولرا مق�س���مة عل���ى 30 ورق���ة نقدية، 

مبعنى اأنه مت ا�ستبدال املبلغ من قبل �سخ�س اآخر.

وعلي���ه قام���ت مديري���ة �رشطة املط���ار بتوقيف 

املتهم واإخطار النيابة العامة بذلك وت�س���ليم املبلغ 

ل�ساحبه.

تحذير المسافرين
واأو�س���ح: دائم���ا ما نح���ذر من و�س���ع الأموال اأو 

املقتنيات الثمينة يف احلقائب املو�س���وعة باملخزن 

العلوي بالطائرة؛ نظراً ل�س���تخدام اخلزائن من قبل 

ركاب اآخري���ن على نف����س الرحلة اجلوي���ة، وقد يتم 

العب���ث به���ا عن طري���ق اخلط���اأ، كما يج���ب اللتزام 

بالتعليم���ات الأمنية فيما يخ�س ا�س���تخدام الأجهزة 

الإلكرونية واإتباع توجيه���ات قائد الطائرة وطاقم 

ال�س���يافة، م�س���ريا اإىل اأن املديري���ة ترح���ب بال���رد 

عل���ى اأي ا�ستف�س���ار اأو تلقي البالغ���ات على الهاتف 

17321604، 17321605 اأو ع���ن طريق احل�س���ور 
�سخ�سيا.

•  العقيد عبدالعزيز عبدالرحمن	

حماكم

رفـ�ض طعـن �سـاب “عـ�ّض” �رشطًيـا

تخفيف عقوبة 5 ُمدانني مبحاولة تفجري

ُمدان باالن�سمام جلماعة اإرهابية يتخلف عن ح�سور ا�ستئنافه

اإلــزام �ســركــة بــدفـــع 19 األــف ديـنـــار

خططت لغتيال قيادات يف “الداخلية” وتعطيل حركة الطريان

ل�سالح موظف عربي ا�ستقال من وظيفته

نظ���ًرا لع���دم ح�س���ور ُم�س���تاأنف ُم���دان مع 8 

متهمني اآخرين بتاأ�س���ي�س جماعة على خالف اأحكام 

القانون تنفيًذا لغر�ٍس اإرهابي، وان�س���مامهم اإىل 

تل���ك اجلماعة وامل�س���اركة يف اأعماله���ا، واملحكوم 

عليه بال�س���جن ملدة 10 �س���نوات، ق�س���ت حمكمة 

ال�س���تئناف العلي���ا اجلنائي���ة باعتبار معار�س���ته 

ال�س���تئنافية كاأن مل تك���ن. وكان���ت حمكم���ة اأول 

درجة ق�سة مبعاقبة املتهمني الت�سعة يف الق�سية 

بال�س���جن ملدة ت�سل اإىل 15 عاًما للمتهمني الأول 

والث���اين ولبقي���ة املتهم���ني بال�س���جن مل���دة 10 

�سنوات، وم�سادرة �سيارة وباقي امل�سبوطات.

وت�س���ري تفا�س���يل الواقع���ة، ح�س���ب م���ا ورد 

يف حك���م حمكم���ة اأول درج���ة، اإىل اأن املتهم الأول 

“رج���ل دين” ويف فرة الثمانينات، انتقل لالإقامة 
يف اإي���ران لإمتام درا�س���ته الدينية، ولكنه ان�س���م 

هن���اك اإىل ما ي�س���مى “اجلبهة الإ�س���المية لتحرير 

البحري���ن”، والتي هدفها اإ�س���قاط احلكم بالعنف، 

وُحِظر ب�سبب ذلك دخوله اإىل اململكة.

بي���د اأنه �س���در عفو ملك���ي يف الع���ام 2001 

وعاد للبحرين، واأ�س���بح ميتلك وعائلته موؤ�س�س���ة 

عقارات، وعمل مر�س���ًدا حلملة يف منطقة القطيف 

يف اململك���ة العربية ال�س���عودية، وب���داأ يردد من 

جديد على اإيران حتى العام 2011، حيث ا�س���تقر 

بالبحرين.

وبداأ ي�س���تغل اأحداث 14 فرباير 2011، حيث 

قام بالتنقل بني اخليام ويعطي حما�رشات ويكّون 

�س���داقات، ولن�س���اط املتهم الثاين املتوا�سل يف 

اأحداث وم�س���ريات منطقة �س���رة “مهزة” ولعلمه 

“اأي املته���م الأول” ب���اأن للمته���م الث���اين نف���وذ 
يف ه���ذه املنطقة واأن ل���ه اأعوان ي�س���اعدونه، وقع 

اختياره عليه. فالتقى الأول باملتهم الثاين مرات 

ع���دة مبنزل املتهم التا�س���ع، اإذ اأقنعه بتاأ�س���ي�س 

جماعة املعار�سة العنيفة يف البحرين لزعزعة نظام 

احلكم ولب�س���ط نفوذهم على البالد، م�س���تهدفني 

النظام الجتماعي والقت�سادي لتحقيق ذلك.

ويف �س���بيل ذل���ك اأعط���اه مبل���غ 900 دين���ار 

عل���ى دفعتني م�س���اعدة منه لعائ���الت املعتقلني 

املحتاج���ني والعاطلني عن العمل، وا�س���تطاعا اأن 

ي�سّما كال من املتهمني من الثالث وحتى التا�سع.

واتفقوا على خمططات لعمليات عنف لالإ�رشار 

باقت�س���اد اململك���ة، والقي���ام بعملي���ات تفج���ري 

م�س���تهدفني وزارة الداخلي���ة )القلعة( ومع�س���كر 

قوات حفظ النظام ب�س���ارع البديع، وتعطيل حركة 

الطريان عن طريق اإطالق نحو 200 منطاد �س���غري 

ح���ول املطار، وقطع الطرق املوؤدية للمطار وحرق 

اإطارات.

كم���ا اتفقوا كذل���ك على التخطي���ط لعمليات 

بالق���رب من م���كان اإقام���ة دورة “كاأ����س اخلليج” 

ع���ن طريق غل���ق الط���رق املوؤدية ملدين���ة خليفة 

الريا�س���ية، وو�س���ع عبوات نا�س���فة ي���وم افتتاح 

البطول���ة، اإ�س���افة اإىل تخطيطه���م لغتيال بع�س 

ال�سخ�سيات القيادية يف وزارة الداخلية.

األزم���ت املحكم���ة الك���ربى العمالية برئا�س���ة 

القا�س���ي عبدالعزي���ز اجلابري، واأمان���ة �رش حممود 

الوادياين، �رشكة خليجي���ة اأن تدفع  قرابة 19 األف 

دينار ل�س���الح موظف من جن�س���ية عربي���ة، والذي 

كان يعمل لدى ال�رشكة يف فرعها مبملكة البحرين.

كما األزمتها اأن ت�س���لم للمدعي تذكرة �س���فر 

واحدة دون اأفراد اأ�رشته، وكذلك �سهادة خدمة.

فيما األزمت املدع���ي وال�رشكة املدعى عليها 

باملنا�س���ب م���ن امل�رشوفات وباملقا�س���ة ب�س���اأن 

مقابل اأتعاب املحاماة، ورف�س���ت ما عدا ذلك من 

طلبات.

وقال���ت املحكم���ة اإن املدع���ي اأق���ام دع���واه 

مطالب���ا يف ختامها اإلزام ال�رشك���ة اأن توؤدي له مبلًغا 

تعوي�س���ًيا عن الف�س���ل التع�س���في، وبدل اإخطار، 

وبدل اإجازة �س���نوية، وراتب �س���هر مار�س 2014، 

ومكاف���اة نهاي���ة اخلدمة، وب���دل تذكرة �س���فر له 

ولأف���راد اأ�رشته ح�س���ب عق���د العمل، وب���دل عالج، 

و�سهادة نهاية خدمة.

واأو�س���ح املدع���ي اأنه مبوجب عق���د عمل غري 

حمدد امل���دة التحق بالعمل ل���دى ال�رشكة بوظيفة 

مدير مبيعات، لقاء راتب �سهري قدره يعادل نحو 

2500 دينار، وبتاريخ 30 مار�س 2014 توقف عن 
العمل ب�س���بب امتناع ال�رشكة عن �س���داد اأجر �سهر 

مار�س لعام 2014، ومل توؤد له م�ستحقاته.

وقال���ت املحكم���ة يف حيثيات حكمه���ا اإنه ملا 

كان الثابت للمحكمة اأن راتب املدعي الأ�سا�س���ي 

ح�س���بما يبني م���ن عقد العم���ل هو 25 األ���ف ريال 

�س���عودي، واأن املدعي يتقا�س���ى بدل موا�سالت 

بواق���ع 5000 ريال �س���عودي، وبدل �س���كن بواقع 

9000 ريال �سعودي، واإذ خلت اأوراق الدعوى من 
ثمة دليل على �س���داد املدعى عليها لأجر املدعي 

عن راتب �س���هر مار����س 2014، الأمر الذي تنتهي 

معه املحكمة اإىل ان�س���غال ذم���ة ال�رشكة باأجر راتب 

ه���ذا ال�س���هر، بواق���ع مبلغ وق���دره 39 األ���ف ريال 

�س���عودي، تل���زم ال�رشك���ة املدع���ى عليه���ا باأدائه 

للمدعي.

واأ�س���افت اأما عن طلب اإل���زام املدعى عليها 

باأن ت���وؤدي للمدع���ي مكافاأة نهاي���ة اخلدمة، فاإنه 

واإذ كان���ت مدة خدمته التي ا�س���تمرت 5 اأعوام و8 

اأ�س���هر، في�س���تحق مكافاأة عن 125،8 يوًما تقريًبا 

بواقع وقدره 108 اآلف و167 ريالً �س���عودًيا، مت 

احت�س���ابها على راتب �س���هري اأ�سا�س���ي قدره 25 

األف ريال �سعودي، وكانت املدعى عليها مل تقدم 

ما يثبت �س���دادها مكاف���اأة نهاية اخلدمة للمدعي، 

مما تق�سي معه املحكمة باإلزام املدعى عليها باأن 

ت���وؤدي للمدعي مبلغ وقدره 108 اآلف و167 ريالً 

�سعودًيا.

وحي���ث اإنه عن طلب ب���دل الإجازة ال�س���نوية، 

فاإنه ملا كان املدعي ي�س���تحق بدل اإجازة �س���نوية 

عن اآخر �سنتني وك�سور ال�سنة الثالثة، بواقع 49،9 

يوًما تقريًبا، مبا يعادل مبلغ وقدره 41 األف و583 

ريالً �سعودًيا، وكانت املدعى عليها هي املكلفة 

بعبء اإثبات ا�س���تنفاد املدعي لر�سيد اإجازاته اأو 

تقا�س���يه مقابلها النقدي، وهو ما خلت منه اأوراق 

الدعوى، مما تق�س���ي معه املحكمة باإلزام املدعى 

عليه���ا باملبل���غ املذك���ور اأو م���ا يعادل���ه بالدينار 

البحريني.

رف�ست حمكمة ال�ستئناف العليا اجلنائية 

برئا�س����ة القا�س����ي ال�س����يخ حمم����د ب����ن علي اآل 

خليف����ة، واأمان����ة �����رش ناج����ي عب����داهلل، النظ����ر يف 

” و�����رشب �رشطًي����ا يف  ا�س����تئناف �س����اب “ع�����سّ

مركز �رشطة املعار�س “ق�س����م املرور”، حمكوم 

عليه بال�سجن ملدة 3 �س����نوات؛ وذلك لتقريره 

بال�س����تئناف عل����ى حكم����ه بعد ف����وات امليعاد 

القانوين.

وتعود تفا�سيل الواقعة اإىل اأن امل�ستاأنف 

“23 عاًم����ا” اعتدى على �س����المة ج�س����م �رشطي 
امل����رور املجن����ي علي����ه اأثن����اء وب�س����بب تاأديته 

وظيفته بق�سم املرور يف مركز �رشطة املعار�س.

ملرك����ز  ا�س����تدعي  ق����د  امل�س����تاأنف  وكان 

ال�رشطة ب�سبب ارتكابه خمالفة الوقوف اخلاطئ، 

اإل اأنه حاول مغادرة املركز ب�س����يارته رغم عدم 

امتالكه اإثبات هويته لت�سجيل املخالفة، وتبني 

اأن ال�س����يارة غ����ري موؤمن����ة، بالرغ����م م����ن اأنه مت 

تكليف �س����ديقه -احلا�رش مع����ه للمركز- بجلب 

ما يثبت هوية امل�ستاأنف.

فم����ا كان م����ن املجن����ي علي����ه اإل اأن حل����ق 

بامُلدان الذي يحمل 6 اأ�س����بقيات؛ وذلك ملنعه 

من اله����رب و�س����حب مفت����اح �س����يارته قبل اأن 

يتحرك بها، فنزل امل�ستاأنف من ال�سيارة وتوجه 

ناحية ال�رشطي الذي كان قد ركب �سيارة اجلاين 

م����ن جهة الراكب، واأم�س����ك به من يده و�س����حبه 

بالقوة اإىل خارج ال�سيارة وقام بلف يده.

ا،  وعلى اإثر ذلك �س����قط املجني عليه اأر�سً

وق����ام امل�س����تاأنف ب����� “َع�س” ي����د املجني عليه 

التي كان مي�سك بها الأخري مفتاح �سيارته.

وقال����ت حمكم����ة اأول درج����ة يف حكمه����ا اإنه 

ثبت لديها يقيًنا وعلى �س����كل قاطع اأن اجلاين 

يف 1 اأغ�س����ط�س 2014، اعتدى على �سالمة ج�سم 

ع�سو من قوات الأمن العام وذلك اأثناء وب�سبب 

تاأديته وظيفته.

اكتفت حمكمة ال�ستئناف العليا اجلنائية 

برئا�س����ة القا�س����ي ال�س����يخ حممد ب����ن علي اآل 

خليف����ة، واأمان����ة �رش ناج����ي عب����داهلل، مبعاقبة 3 

ُم�س����تاأنفني بال�س����جن مل����دة 10 �س����نني ب����دلً 

ع����ن 15 عاًم����ا؛ لإدانتهم ب����زرع عب����وة مفرقعة 

مل تنفجر، بداخ����ل اإط����ارات، واإحراقها مبنطقة 

النويدرات.

كم����ا عّدلت اأي�ًس����ا عقوبة ُمداَن����ني اآخرين 

معه����م �س����اركا يف الواقع����ة ذاته����ا، وجعل����ت 

ا  عقوبتهما ال�س����جن ملدة 5 �سنوات فقط عو�سً

عن ال�سجن 10 �سنوات املحكوم عليهما بها. 

وذك����رت املحكمة اأن الواقعة تتح�س����ل يف 

قيام جمموعة من اخلارجني على القانون بقطع 

الطري����ق يف منطق����ة النويدرات، حي����ث اأ�رشموا 

الن����ار يف عدد م����ن الإط����ارات، فتوجهت قوات 

حفظ النظام اإىل املوقع، و�ساهدوا وجود عبوة 

مفرقعة حملية ال�س����نع و�سط الإطارات، لكنها 

مل تنفجر.

فت����م التعام����ل م����ع العب����وة وتفجريها من 

جانب رجال ال�رشطة، وباإجراء التحريات املكثفة 

حول اجلناة مرتكبي الواقعة، مت التو�س����ل اإىل 

ا�سراك امل�س����تاأنفني اخلم�س����ة يف الواقعة مع 

اآخرين جمهولني.

واأر�سد امل�ستاأنف الأول حال القب�س عليه 

ال�رشط����ة على منزل مهج����ور يف النويدرات، كان 

يتم ا�س����تغالله يف تخزين املواد امل�ستخدمة يف 

اأعم����ال ال�س����غب، وقد عرثت ال�رشط����ة فيه على 

طلقات م�سنعة حملًيا ومواد مفرقعة، وعبوات 

“مولوتوف” وهواتف.
واع����رف امل�س����تاأنف الأول يف التحقيقات 

اأنه ا�س����رك يف الواقعة مع بقية امل�س����تاأنفني، 

مبيًن����ا اأن����ه عادة ما ي�س����ارك يف اأعمال ال�س����غب 

مرتني اأ�سبوعًيا.

وقالت املحكم����ة يف حكمها اإنه ثبت لديها 

يقيًنا اأن امل�س����تاأنفني الأول والرابع واخلام�س، 

اإح����داث  يف  جمهول����ون  واآخ����رون  �رشع����وا  اأولً: 

تفج����ري مبنطق����ة النوي����درات باأن قام����وا بزرع 

عب����وة مفرقع����ة وتفجريه����ا بوا�س����طة ال�رشطة؛ 

بهدف ترويع الآمنني تنفي����ًذا لغر�ٍس اإرهابي، 

ثانًي����ا: �رشع����وا يف ا�س����تعمال العب����وة املفرقعة 

عمًدا ا�ستعمالً من �س����اأنه تعري�س حياة النا�س 

للخطر.

يف حني اأدانت امل�ستاأنفني الثاين والثالث 

باأنهم ا�س����ركوا بطريقي التفاق وامل�س����اعدة 

مع باقي املتهمني يف ارتكاب اجلرائم مو�سوع 

التهامات ال�سابقة باأن احتدت اإرادتهما معهم 

يف ارتكابها، فوقعت هذه اجلرائم تنفيًذا لهذا 

التفاق وتلك امل�ساعدة.

 عبا�ض اإبراهيم
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  رؤية مغايرة

وزارة  ك�ش���فت  اأي���ام  قب���ل 

الداخلي���ة، ع���ن قيامه���ا باإحباط 

عملي���ة تهريب مطلوب���ن اأمنيا 

اإىل اإيران عرب البحر، وكان ق�ش���م 

منهم قد فر م���ن مركز التوقيف 

ال�شهر املا�شي. 

ي�شجر البع�ض ويتذمر عندما 

ن�شري باأ�ش���ابع االتهام اإىل اإيران 

يف كل ما يحدث يف البحرين، وها 

هي الوقائع توؤكد يوما بعد يوم 

والدعم  والرتاب���ط  ال�ش���لة  حجم 

اإي���ران  االإره���اب  ب���ن حا�ش���نة 

وعمالئها.

هكذا تك���ون دول���ة القانون 

و�ش���دة  ح���زم  واملوؤ�ش�ش���ات، 

و�رامة وال����رب بيد من حديد، 

هك���ذا ينال اأعداء الوطن جزاءهم 

واجتثاث���ا  للعدال���ة  حتقيق���اً 

لالإره���اب من جذوره، م�ش���خرين 

وكل  البوا�ش���ل  اأمنن���ا  رج���ال 

اإمكاناتن���ا وكفاءاتن���ا يف حتقيق 

مقدم���ن  واال�ش���تقرار،  االأم���ن 

ت�ش���تجيب  اأمني���ة  �ش���مانات 

لالأزمات وتتما�شى مع الظروف.

اال�ش���تمرار يف احل���زم وع���دم 

الرتاخ���ي والتهاون مع اخلارجن 

عن القانون احلل االأمثل ملكافحة 

االإره���اب، مقدمن املذنبن اإىل 

العدالة مطبقن الق�شا�ض على 

قتلة االأبرياء، باإذن اهلل لن تكون 

اأرا�شينا مرتعا خ�شبا للطامعن 

اإن ا�ش���تمرينا يف اإظهار مقدرتنا 

وحرفيتنا و�رن���ا على هذا النحو 

من ال�ش���دة واجلراأة يف الت�شدي 

واملواجهة.

الت���ي  التوجيه���ات  بف�ش���ل 

متنح االأجهزة االأمنية �ش���الحيات 

وم�ش���احة دفاعي���ة اأك���رب كلل���ت 

العمليات االأمنية موؤخراً بالنجاح، 

يف  واملتغ���ريات  فالظ���روف 

ال�ش���احة جتربن���ا عل���ى ت�ش���ديد 

العقوبات واتخاذ اأ�شلوب �شارم 

مغاي���ر يف التعام���ل م���ع االإرهاب 

وعمالء اإيران حفاظاً على الوطن 

و�شالمة اجلميع.

والتقدي���ر  ال�ش���كر  كل 

لالأجه���زة االأمنية وعلى راأ�ش���هم 

وزير الداخلية على ت�ش���حياتهم 

ال���دوؤوب  وعمله���م  وجهوده���م 

يف تعق���ب اجلرمي���ة واملجرمن، 

اأمنن���ا  رج���ال �ش���اهرون حلف���ظ 

وا�شتقرار الوطن بعزمية وثبات 

ملحاربة كل من ي�ش���عى الإ�ش���اعة 

الفو�شى واإثارة الفتنة وانتهاك 

احلقوق. اللهم احفظهم وثبتهم 

وان�رهم و�شدد رميهم.

تحية من القلب 
للعيون الساهرة

حقوق وواجبات 
البحرينيين في ميثاق 
العمل الوطني )2(
كما اأن للبحريني حقوقا يف بالده، اأي�ًشا عليه 

واجبات جتاهها، وه���ي معادلة وطنية متوافقة، 

حتوي الكثري من معاين ُح���ب االأر�ض واملواطنة 

واالنتم���اء اإليه���ا. فبجان���ب احلقوق امل�ش���رتكة 

للبحريني���ن هن���اك واجبات م�ش���رتكة لهم جتاه 

بالدهم، هذه الواجبات التي اأقرها ميثاق العمل 

الوطن���ي منح���ت امل�ش���اواة للبحريني���ن يف كل 

�ش���يء، يف الفر����ض والتنمي���ة مبا ُيحق���ق معنى 

املواطن���ة، فلق���د ُقدر لنا اأن نن�ش���اأ يف هذا البلد 

وننتمي اإليه، فه���و لنا جميًعا، يحمينا ويوؤمن لنا 

االأمن واال�شتقرار، وعلينا اأن نتحمل واجبنا نحوه 

وع���بء م�ش���وؤوليتنا جتاه���ه، فهو عه���د وميثاق 

املواطنة جتاه البحرين.

وم���ن ب���ن الواجبات الت���ي اأقره���ا امليثاق 

عل���ى البحريني���ن جت���اه بالدهم الواج���ب االأول 

واالأهم وهو ال���والء للبحري���ن وقيادتها، ويعني 

ذلك اأن يك���ن البحريني لبالده في�ش���ا ال نهائيا 

م���ن م�ش���اعر احُل���ب، واأن تك���ون جمي���ع اأعمال���ه 

حتق���ق امل�ش���لحة للبحري���ن، واأن ال يخونه���ا وال 

َيهجره���ا، وال يتحال���ف م���ع اأعدائه���ا اأو يق���وم 

بت�ش���ويه �ش���ورتها، واأن يعمل جاهًدا لتطويرها 

وحماية مكا�شبها و�شيانة خرياتها والدفاع عنها 

والت�ش���حية من اأجله���ا وافتدائها بال���روح، واأن 

يكون ُمل�ًش���ا يف وظيفت���ه واأن يوؤديه���ا باأمانة 

واإتقان، فاالأمم تتقدم بجهد اأبنائها واإخال�شهم 

وبدونهم تهمد وت�ش���عف. اأي�شا اأن يحافظ على 

ممتلكات بالده ومرافقها، لتبقى نظيفة جميلة، 

فهي ُمل���ك للجمي���ع واملحافظة عليه���ا جزء من 

االنتم���اء والوف���اء للبحري���ن، واأن يتح���دث بلغة 

ب���الده ويقراأ تاريخها واأن يتع���رف على عاداتها 

وتقاليدها واآثارها وتراثها ويحفظها من التلف 

وال�ش���ياع، واأن يك���ون مواطًنا را�ش���ًدا ُمل�ًش���ا، 

ُمتم�ش���ًكا بالوحدة الوطني���ة، ُملتزًما بال�ش���يادة 

الوطنية وعدم اإثارة الفنت والقالقل، والت�شدي 

بحزم وح�ش���م ملحاوالت اإيذاء البحري���ن اأو النيل 

منه���ا. واأن يح���ارب التع�ش���ب والطائفي���ة، واأن 

يكون مت�ش���احًما مع االآخ���ر ومتعاي�ًش���ا معه، واأن 

يجته���د يف التح�ش���يل العلمي وزي���ادة املعرفة 

والتنمية الثقافية وتطوي���ر البحث العلمي، واأن 

يحر�ض عل���ى حماربة الف�ش���اد لتحقيق التكافل 

والت�ش���امن االجتماعي يف البحري���ن، واأن يتقيد 

باالأنظم���ة والقوانن ال�شيا�ش���ية واالقت�ش���ادية 

واالجتماعية واملدنية.

اإن هذه الواجبات وغريها م�ش���وؤولية وطنية 

كب���رية يتحمله���ا البحرينيون، وُه���م اأهل لذلك، 

وبالدن���ا اليوم ُم�ش���تهدفة من الداخ���ل واخلارج، 

فمن واجبنا اأن نقف ب�ش���ف قيادتنا ال�شيا�ش���ية 

لندافع عن البحرين ُمتم�شكن بوحدتنا الوطنية 

وميثاقن���ا الوطن���ي وتربي���ة اأبنائن���ا عل���ى ُحب 

البحرين وقيادتها و�ش���عبها. حف���ظ اهلل البحرين 

وقيادتها و�شعبها، وكل عام واأنتم بخري.
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ومضة قلم

مل يكن اأمرا مفاجئا فوز خم�شة 

البحري���ن باخرتاع���ات  اأبن���اء  م���ن 

متميزة يف املعر�ض الدويل بدولة 

الكويت، فطوال �شنوات و�شبابنا 

وجدارته���م  متيزه���م  يوؤك���دون 

يف كل ميادي���ن االإب���داع العلم���ي 

والتقني، غري اأّن االأهم اأّن اأ�شحاب 

ال�ش���ورة  �ش���ححوا  االخرتاع���ات 

املطبوع���ة يف اأذه���ان الكثري باأننا 

اأمة تعي����ض اجلهل وال موطئ قدم 

لنا بن االأمم، وهذا لعمري منتهى 

الظلم وغاية اال�شتخفاف مبا يزخر 

به وطننا من مواهب وطاقات. 

مم���ا يوؤ�ش���ف ل���ه حقيق���ة اأنه 

بالرغم مما حققته بلداننا العربية 

واخلليجية من تق���دم اإالّ اأّن هناك 

م���ن داأب عل���ى و�ش���منا باجله���ل 

والتخل���ف! �ش���حيح اأن���ه ال ميك���ن 

مقارن���ة ما حتقق م���ن منجزات مبا 

هو يف الغرب و�ش���حيح اأي�ش���ا اأننا 

ملنتج���ات  م�ش���تهلكن  ن���زال  ال 

الغ���رب وال����رق مع���ا اإالّ اأن الّذي 

يجب االعرتاف ب���ه اأّن لدينا عقوال 

ت�ش���اهي ما لدى دول العامل وقد 

تفوقها، ول�ش���نا ب�ش���دد الك�شف 

عن العلم���اء واملخرتع���ن العرب 

مم���ن طبع���وا ب�ش���ماتهم يف غ���ري 

جمال علمي وتكنولوجي وانتزعوا 

اإعجاب العامل. 

ق���د يت�ش���اءل البع����ض حمقاً: 

اإّن عّل���ة  العل���ة؟  اإذا تكم���ن  اأي���ن 

تاأخرن���ا لي�ش���ت بحاج���ة اىل عن���اء 

كب���ري ملعرفتها، بب�ش���اطة تتمثل 

يف قلة االهتم���ام بالبحث العلمّي. 

اإّن ن�ش���بة م���ا تنفق���ه موؤ�ش�ش���اتنا 

يف ط���ول الع���امل العربي وعر�ش���ه 

عل���ى البح���ث العلمّي مجل���ة اإذا 

علمن���ا اأّن اإ�رائيل وحدها بلغ حجم 

اإنفاقها 17 �ش���عف اإنفاق العرب 

جمتمع���ن، اأال يجدر بن���ا بعد هذه 

نت�ش���اءل  اأن  املفزع���ة  احلقيق���ة 

اأي���ن ه���و موقعن���ا كع���رب عل���ى 

خارط���ة االخرتاعات العاملية؟ هذا 

بالتاأكيد يتطلب من امل�ش���وؤولن 

الع���رب عل���ى اخت���الف مواقعه���م 

�رورة معاجلة ه���ذا اخللل الفادح 

برك���ب  اللح���اق  اأن  يدرك���وا  واأن 

باحت�ش���ان  اإالّ  مي���ر  ال  التق���دم 

وال  العربية  والطاق���ات  الكفاءات 

يتحق���ق ه���ذا اإال بر�ش���د موازنات 

�ش���خية للبح���ث العلم���ي، واإذا كنا 

نتطلع اإىل حجز موقع لنا بن االأمم 

ف���ال منا����ض م���ن تغي���ري املناهج 

واإر�شاء طرق تعليم حديثة تواكب 

الع�ر. 

ويبقى اأن نت�ش���اءل يف اخلتام 

هل هن���اك جهة تتبن���ى اخرتاعات 

الت���ي  وه���ي   - ال�ش���باب  ه���وؤالء 

اأده�ش���ت العامل - اأم اأّن م�شريها 

يف االأدراج كالع���ادة؟ يب���دو اأّنه���ا 

م�ش���وؤولية تقع على عاتق اجلميع 

م���ن هيئات ر�ش���مية وموؤ�ش�ش���ات 

املجتمع وال يجب التخّلي عنها.

شبابنا المخترعون 
أين يذهبون؟

اآلراء الواردة في »منطلقات« تعبر عن أصحابها وال تلزم »               «

أسامة الماجد
Osama.almajed
@albiladpress.com

سوالف

اأتق���دم اإىل مق���ام �ش���يدي �ش���احب 

اجلاللة امللك حمد بن عي�ش���ى اآل خليفة 

عاه���ل الب���الد املفدى حفظ���ه اهلل ورعاه، 

واإىل مقام �شيدي �شاحب ال�شمو امللكي 

االأمري خليفة بن �شلمان اآل خليفة رئي�ض 

ال���وزراء املوق���ر حفظه اهلل ورع���اه، واإىل 

مق���ام �ش���يدي �ش���احب ال�ش���مو امللكي 

االأم���ري �ش���لمان ب���ن حم���د اآل خليفة ويل 

العهد نائ���ب القائد االأعلى النائب االأول 

لرئي�ض جمل�ض الوزراء مبنا�ش���بة الذكرى 

ال�شاد�ش���ة ع�رة مليث���اق العمل الوطني، 

هذا اليوم التاريخي يف امل�شرية املباركة 

ومطبوع عل���ى جبهة الزمن ومر�ش���وم يف 

االآفاق. 

الي���وم هو 14 فرباي���ر، ذكرى ميثاق 

العم���ل الوطني، حيث تزرع االأ�ش���واء يف 

كل ال���دروب والفرح���ة تتجل���ى كالب���در 

يف ه���ذا الوط���ن العزيز املل���يء بينابيع 

اجلمال واالأ�ش���الة واخل���ري وكنوز الروعة 

واالنت�شار. ميثاق العمل الوطني نه�شة 

يف  مازلن���ا  املراف���ق  جمي���ع  يف  بنائي���ة 

طريقها الذي لن تكون له نهاية، قفزات 

ومنجزات وبرامج للمجد والعزة واالزدهار 

والتميز، وكلها �ش���فحات مفتوحة ماثلة 

للعيان وال حتتاج اىل برهان. 

14 فرباير كان يوم انطالق البحرين 
الع�ري���ة حي���ث التغي���ريات العميقة يف 

م�ش���مار احلياة ال�شيا�شية واالقت�شادية 

واالجتماعية، و�رعان ما برزت االإجنازات 

الت���ي حتققت على يد اأبن���اء هذا الوطن 

العزيز يف �شتى القطاعات رغم حماوالت 

واجله���ود  امل�ش���رية  تعطي���ل  البع����ض 

الوطنية املخل�شة. اإن هذا اليوم املبارك 

يحمل �ش���مة مميزة من الوفاء واالإخال�ض 

ومتا�ش���ك املجتمع وااللتفاف حول قائد 

امل�ش���رية �ش���يدي جاللة املل���ك املفدى 

الع���امل  اأذه���ل  ال���ذي  رع���اه  اهلل  حفظ���ه 

واملنطق���ة مب�روع���ه االإ�ش���الحي وخدمة 

اأبنائ���ه املواطن���ن وحتقي���ق الرفاهي���ة 

والكفاي���ة واالزده���ار، كان يوم���ا عظيما 

يف حياتنا حي���ث نرثنا “بذرة” االإ�ش���الح 

والتقدم واالنطالقة نحو امل�ش���تقبل وها 

هي مت���د جذورها يف ترب���ة الوطن، حيث 

جعلتنا يف ال�ش���ف االأمامي دائما ون�ش���ري 

نحو النجاح دون تعرث.

والأع���داء البحرين الذين �ش���يحاولون 

عل���ى  حق���دا  بذيله���م”  “اللع���ب  عبث���ا 

بذك���رى  الكب���ري  ال�ش���عبي  االحتف���ال 

ميث���اق العم���ل الوطن���ي، اأق���ول له���م: 

�شتحرتق اأعينكم مبظاهر الفرح وال�رور 

والبهجة و�ش���تعلقون احل���زن يف رقابكم 

و�شت�شمعون خطوات املوت تدنو منكم، 

والعق���وا  بينك���م  فيم���ا  االأمل  تقا�ش���موا 

جراحك���م، ف���� 14 فرباير هو ي���وم الفرح 

الوطني، يوم الع���زة والوفاء الأروع واأنبل 

واأعظم وطن.. البحرين.

14 فبراير... الفرحة تتجلى 
كالبدر في هذا الوطن

ميتل���ك نظ���ام امل���اليل يف اإي���ران، طرقا 

م���ن نوعه���ا يف تنفي���ذ �شيا�ش���اته  فري���دة 

واأجندات���ه ومططاته املختلفة �ش���واء داخل 

اإي���ران اأو يف دول املنطق���ة، حي���ث اإن املهم 

له���ذا النظ���ام اأن يحق���ق غايات���ه واأهدافه، 

ولذل���ك مين���ح لنف�ش���ه كام���ل احل���ق يف اأن 

ي�شتخدم اأية و�شيلة اأو اأ�شلوب من اأجل ذلك.

ه���ذا النظ���ام ومن اأج���ل اإث���ارة حالة من 

عدم اال�ش���تقرار اأي���ام كان اجلي�ض االأمريكي 

متواجدا يف العراق، قام بتدبري حادثة تفجري 

مرق���دي االإمام���ن الع�ش���كرين يف �ش���امراء 

الت���ي اأكدها قائد اجلي����ض االأمريكي وقتئذ 

يف العراق، مثلما اأنه ا�شتخدام حماية املراقد 

املقد�شة يف �ش���وريا والعراق من اأجل جتنيد 

املرتزقة من متلف اأنحاء العامل واإر�ش���الهم 

اإىل هذي���ن البلدي���ن، كم���ا اأن���ه كان يق���وم 

بتنفيذ عملي���ات اإرهابية داخل اإيران ويتهم 

منظمة جماهدي خلق بذلك من اأجل ت�ش���ويه 

�شمعتها الأهداف وغايات مبيتة.

عملي���ات االغتي���االت املت�شل�ش���لة التي 

قام به���ا النظام يف العقد االأخ���ري من القرن 

املا�شي وا�ش���تهدف من خاللها املعار�شن 

من الفنانن واملثقفن والنخب ال�شيا�شية 

واالجتماعية زعم بعد ذلك اأن هناك م�ش���وؤوال 

يف وزارة االأم���ن قام بذلك من تلقاء نف�ش���ه! 

وكذلك ر�ض االأ�ش���يد على الن�شاء اأو طعنهن 

ث���م تربير تلك اجلرائم باأن �ش���ابا متال قام 

بذلك علما اأن اجلرائ���م تلك جرت يف طهران 

واأ�شفهان وكرمان�ش���اه وغريها، ولذلك فاإن 

كل �ش���يء ميك���ن توقع���ه م���ن ه���ذا النظام 

امليكافيل���ي م���ن قم���ة راأ�ش���ه اىل اأخم����ض 

قدميه.

يف الوق���ت ال���ذي يع���اين في���ه ال�ش���عب 

االأو�ش���اع  م���ن  �رائح���ه  االإي���راين مبختل���ف 

املعي�شية ال�ش���عبة، فاإن النظام وعو�شا عن 

حت�ش���ن اأو�ش���اع اأبناء ال�ش���عب  )خ�شو�شا 

بع���د اإبرام االتفاق النووي(، فاإن هذا النظام 

يبادر اىل تطوير قدراته ال�شاروخية وي�رف 

اأموال وثروات ال�ش���عب االإي���راين على تعزيز 

وتقوي���ة اأجهزت���ه القمعي���ة وعل���ى راأ�ش���ها 

احلر����ض الثوري املكروه من جانب ال�ش���عب 

االإي���راين و�ش���عوب املنطق���ة ذل���ك اأن دوره 

كان دائما ي�ش���ري باجتاه زرع املوت والرعب 

والدمار اأينما حل، حيث يركز على الت�شعيد 

واإبراز الع�شالت وا�شتعرا�ض القوة، رغم اأنه 

وعند اأول حتذير جدي له يبادر فورا كعادته 

دائم���ا اإىل االنبطاح والر�ش���وخ اإىل املطالب 

الدولية. “احلوار”.

فالح هادي الجنابيمخططات مختلفة واغتياالت متسلسلة



53 �ألف دينار �صفقات 
�أ�صهم “�لبحرين �لإ�صالمي”

 

�لبالد - �ملحرر �لقت�ص���ادي: �أعل���ن بنك �لبحرين 

�لإ�ص���المي تنفيذ 3 �ص���فقات ل�رش�ء 410,509 �أ�ص���هم 

م���ن �أ�ص���هم �خلزين���ة بالبن���ك، بقيم���ة �إجمالي���ة تبل���غ 

53,366.17 دينار�.
و�أو�ص���ح �لبنك تفا�ص���يل �ص���فقات �ل�رش�ء، �إذ مت 

تنفيذ �ص���فقة ل�رش�ء 350 �ألف �صهم من �أ�صهم �خلزينة 

ب�ص���عر 0.130    دينار لل�صهم �لو�حد وذلك يوم �لإثنني 

�ملا�ص���ي، كما مت تنفيذ �ص���فقة ي���وم �لثالث���اء ل�رش�ء 

25 �ألف �ص���هم من �أ�صهم �خلزينة ب�صعر 0.130    دينار 
لل�صهم �لو�حد.    

تغطية �إ�صد�ر�ت �أذونات �خلز�نة �حلكومية

�ملنطقة �لدبلوما�صية - م�رشف �لبحرين �ملركزي: �أعلن م�رشف �لبحرين �ملركزي �أنه 

مت تغطية �لإ�ص����د�ر رقم 9163 من �ذونات �خلز�نة �حلكومية �لأ�صبوعية �لتي ي�صدرها 

�مل�رشف �ملركزي نيابة عن �حلكومة.

تبلغ قيمة هذ� �لإ�صد�ر 70 مليون دينار لفرتة ��صتحقاق 91 يوماً تبد�أ يف 15 فرب�ير 

�جل����اري وتنته����ي يف 17 مايو �ملقبل، كما بلغ معدل �ص����عر �لفائ����دة على هذه �لذونات 

32,2 % مقارنة ب�ص����عر �لفائدة لالأذونات لالإ�ص����د�ر �ل�ص����ابق بتاريخ 08 فرب�ير 2017 
حيث بلغ 2,20 %. 

وق����د بلغ معدل �ص����عر �خل�ص����م 99,441 % ومت قبول �أقل �ص����عر للم�ص����اركة بو�قع 

99,419 % علماً باأنه قد مت تغطية �لإ�صد�ر بن�صبة 100 %.
كما بلغ �لر�ص����يد �لقائم لأذونات �خلز�نة مع هذ� �لإ�ص����د�ر م����ا قيمته 1,785 مليار 

دينار.
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اقتصاد
�ضمـول 60 األـف �رضكـة يف قـرار ال�رضيبـة امل�ضافـة

�ملحرو�س: �لأ�صعار �صت�صهد �رتفاعا ي�صل �إىل 3 %

نادر الغامن من املنامة

قال مدي����ر �ل�رش�ئب وخدم����ات �ل�رشكات 

يف �رشك����ة كي بي �م جي فخرو علي �ملحرو�س 

�إن هن����اك نحو 100 �ألف �ص����جل جتاري متثل 

خمتل����ف �ل�رشكات و�ملوؤ�ص�ص����ات يف �لبحرين، 

و�إن ه����ذه �ل�رشكات تبلغ ما ب����ني 55 �ألف �إىل 

60 �أل����ف �رشك����ة عليه����ا �ل�ص����تعد�د وجتهيز 
�أو�ص����اعها لتطبيق �رشيبة �لقيمة �مل�ص����افة، 

كم����ا �أن تلك �ل�رشكات �مل�ص����ثناة من �لدفع ل 

يعني �إعفاءها من �ل�رشيبة، �إذ �إن �ل�رشيبة لن 

ت�صمل �ل�ص����لع �لغذ�ئية �لأ�صا�ص����ية و�لأدوية 

و�مل�ص����تلزمات �لطبي����ة �ملتف����ق عليها بني 

دول �ملجل�����س، ولك����ن �أي مدخ����الت لل�رشك����ة 

نف�ص����ها �ص����يفر�س عليه����ا �ل�رشيب����ة، فعلى 

�ص����بيل �ملثال �ملحل �ل����ذي يبيع �خل�رش�و�ت 

و�لفو�ك����ه، ويدف����ع �ليج����ار م����ن �ملمكن �أن 

يكون على هذ� �لإيجار �رشيبة. 

وعن ت�صديد هذه �ل�رشيبة، قال �إن �ل�رشكات 

�صت�صددها من �أول يوم يتم تطبيقها، وبالتايل 

عليها ت�ص���ديد هذه �ل�رشيبة ع���رب �إقر�ر �رشيبي 

يو�ص���ح فيها تفا�ص���يل �ملبالغ �مل�صتح�ص���لة 

م���ن �ل�رشيبة كاف���ة، و�مل�ص���رتيات �لتي فر�س 

عليه���ا �ل�رشيبة وقد يكون هناك ح�ص���اب بنكي 

موح���د بحيث تدفع �ل�رش�ئ���ب كافة �لتي عليها 

�ل�رش�ئ���ب له���ذ� �حل�ص���اب، و�ص���تتوىل �رشكات 

�ملحا�ص���بة �لتي تقدم خدمات �ل�رش�ئب، ومنها 

�لتدقيق.

وذكر �أن ه���ذه �لإير�د�ت �ص���تخفف �لعبء 

بع�س �ل�ص���يء على �مليز�نيات، و�صت�ص���اهم يف 

تنوع �إير�د�ت �لبلد�ن �خلليجية.

التهرب الضريبي 
�لت���ي  و�خلدم���ات  �ل�ص���لع  �أن  �إىل  و�أ�ص���ار 

�ص���يفر�س عليه���ا �ل�رشيب���ة �صت�ص���هد �رتفاعا 

يف �أ�ص���عارها، و�أن �مل�ص���تهلك �لنهائي هو من 

�ص���يتحمل ه���ذه �ل�رشيب���ة �ص���و�ء كان ف���رد� �أم 

موؤ�ص�ص���ة و�رشكة، ولكن يف نهاية �لأمر �صتكون 

�ل�رشيحه �لأكرب هي من �مل�صتهلكني. 

وع���ن �لت�ص���خم، �أ�ص���ار �ملحرو����س �إىل �أن 

ن�صب ومعدلت �لت�صخم لبد، و�أن ترتفع، وقد 

ت�صل هذ� �لن�صبة �إىل 3 %. 

ورد� عل���ى �ص���وؤ�ل ح���ول �حلاج���ة لقان���ون 

�لته���رب �ل�رشيبي �أو�ص���ح �أن �لإط���ار �لقانوين 

لبد و�أن يحتوي على �جلزء �خلا�س بالتهرب. 

الشركات ليست جاهزة اآلن 
وقال �ملحرو�س �إن �ل�رشكات و�ملوؤ�ص�ص���ات 

متام���ا  جاه���زة  لي�ص���ت  �لبحري���ن  يف  �لي���وم 

لتطبي���ق ه���ذه �ل�رشيب���ة، �إذ �إن �ل����رشكات �لآن 

تنتظر �ص���دور�لقانون، و�لالئحة �ملنظمة لكل 

تفا�صيل تطبيق هذه �ل�رشيبة، و�إن توفر �لإطار 

�لقان���وين �أمر يف غاية �لأهمي���ة، �إذ �إنه من دون 

وج���ود ه���ذ� �لإط���ار �صيت�ص���بب ذل���ك يف وجود 

ثغر�ت يف �لتطبيق.

�لقيم���ة  �رشيب���ة  �أن  �ملحرو����س  و�أو�ص���ح 

�مل�صافة هي عبارة عن �رشيبة تفر�س على بيع 

�ل�صلع و�خلدمات من �أي تاجر، و�أن م�صمى �لقيمة 

�مل�صافة حتتوي على بع�س )�خلديعة( يف هذ� 

�ل�ص���اأن؛ لأن �مل�صمى �لأف�صل هي �ل�رشيبة على 

�ل�صلع و�خلدمات، مثلما هي موجودة يف �لعديد 

من �لدول مثل �لهند، و�صنغافورة، و�أ�صرت�ليا، 

وه���ي �ل�رشيبة نف�ص���ها، ولكن لدينا �لت�ص���مية 

�ختلفت. �أما م�ص���طلح �لقيمة �مل�صافة، فنحن 

يف �لبحرين لي�ص���ت لدينا قيمة م�صافة، �إذ يتم 

��ص���تري�د �لب�ص���اعة ثم يتم و�صع �ص���عر �لربح 

و�ل�صعر �لنهائي”. 

وحول ت�رشيحات وكيل وز�رة �ملالية بدولة 

�لإمار�ت ب�ص���اأن تطبيق �رشيبة �لقيمة �مل�صافة 

يف �لإم���ار�ت �عتبار� م���ن �أول يناير 2018، ذكر 

�ملحرو����س �أن هذ� مط���روح يف �لإم���ار�ت، و�أنه 

بح�صب �ملعلومات �ملتو�فرة، فاإن هناك �تفاقا 

خليجي���ا عل���ى �ل�رشيب���ة، �إذ �إن �لإط���ار �خلا�س 

بال�رشيبة �صيكون موحد� بني �لبلد�ن �خلليجية، 

ولكن موعد �لتطبيق �ص���يختلف، �إذ �إن �لبحرين 

وح�ص���ب �لت�رشيحات �لتي متت من جانب وكيل 

وز�رة �ملالي���ة، فاإن �ملوعد هو منت�ص���ف �لعام 

�ملقبل. 

وكان وزير �ملالية �ل�صيخ �أحمد بن حممد �آل 

خليفة قد وقع يف �لأول من فرب�ير �جلاري على 

�لتفاقية �ملوح���دة ل�رشيبة �لقيمة �مل�ص���افة، 

و�لتفاقية �ملوحدة لل�رشيب���ة �لنتقائية لدول 

�لبحري���ن �ص���تقوم م  و�إن  �لتع���اون.   جمل����س 

بتطبيق �لتفاقيتني بعد �لنتهاء من ��صتكمال 

�لإجر�ء�ت �لد�ص���تورية و�لقانوني���ة كافة وبعد 

�إ�ص���د�ر �لت�رشيعات �لالزمة من جانب �ل�ص���لطة 

�لت�رشيعية.

ورد� عل���ى �ص���وؤ�ل ح���ول م���دى ��ص���تعد�د 

�ل����رشكات و�ملوؤ�ص�ص���ات يف �لبحري���ن لتطبي���ق 

�رشيب���ة �لقيم���ة �مل�ص���افة، �أو�ص���ح �ملحرو�س 

“ل ميك���ن �إط���الق �لأحكام يف ه���ذ� �لوقت عن 
م���دى �ل�ص���تعد�د �لكامل للقط���اع �لتجاري يف 

�ململكة لتطبيق ه���ذه �ل�رشيبة، ولكن �ل�رشكات 

و�ملوؤ�ص�ص���ات بد�أت ت�صتعد يف جتهيز وتوفيق 

�أو��صاعها مبا يتالءم مع تطبيق �ل�رشيبة”. 

و�أو�ص���ح �أن �ل�رشكات يف �لبحرين يف �لوقت 

�حلايل غري مهيئة وغري م�ص���تعد متاما لتطبيق 

�ل�رشيب���ة على �لرغم من �أن �لبنية �لتحتية لهذه 

�ل����رشكات جاه���زة؛ نظ���ر� �إىل �أن �لنظم���ة �لتي 

تتبعه���ا �ل�رشكات هي �أنظم���ة عاملية تتطبق يف 

نح���و 180 دولة تطبق �ل�رشيبة، ولكن لبد على 

�ل����رشكات �أن ت�ص���ري بخطو�ت �أو�ص���ع و�أ�رشع قد 

تكون جاهزة بنهاية �لعام �جلاري. 

وح���ول �لإي���ر�د�ت �ملتوقع���ة �أن جتنى من 

�ل�رشيبة، �أ�ص���ار �ملحرو�س �إىل �ص���عوبة حتديد 

وذك���ر رق���م مع���ني يف ه���ذ� �ل�ص���اأن يف �لوقت 

�حلايل. 

• �ملحرو�س متحدًثا ل� “$”	

2.65 مليون �ضهم و�ضك تداوالت امل�ضتثمرين

“طريان اخلليج” تزيد مزايا برنامج “الوالء”

ت�ضفية اأعمال 43 �رضكة بـ 6.8 ماليني دينار

“املوا�ضالت” تد�ضن موقعها االإلكرتوين اجلديد

�صطب فرع ل�رشكة بريطانية مالءتها 20 �ألفا... “�مل�صتثمرين”:

بت�صميم ع�رشي حديث يعك�س روؤية �لوز�رة

�أعلن مركز �لبحرين للم�ص���تثمرين �لتابع لوز�رة 

�ل�ص���ناعة و�لتج���ارة و�ل�ص���ياحة ت�ص���فية �أعمال 43 

�رشك���ة تعم���ل يف �أن�ص���طة متنوع���ة، تقدم���ت بطل���ب 

�خل���روج طوًع���ا من �ل�ص���وق �ملحل���ي، وفًق���ا لأحكام 

قانون �ل�رشكات �لتجارية �ل�صادر باملر�صوم بقانون 

رقم 21 ل�ص���نة 2001. ووفًقا للبيانات �ملن�صورة يف 

�جلريدة �لر�صمية �ل�صادرة خالل يناير �ملا�صي، فاإن 

�إجم���ايل روؤو�س �أم���و�ل �ل�رشكات �لتي طلبت �ص���طب 

قيدها طوًعا من �ل�ص���وق ي�ص���ل �إىل 6 ماليني و682 

�ألفا و560 دينار� يف �ل�صهر �ملا�صي.

وبالرج���وع �إىل �ل����رشكات �مل�ص���طوبة فقد �أعلن 

�ملركز عن �إ�صهار �نتهاء �أعمال ت�صفية �أكرب روؤو�س 

 4,365,660 بل���غ  �إذ  ل�رشك���ة برتوجين���ري�  �لأم���و�ل 

دينار�، وتليها �رشكة بيال في�ص���تا �لقاب�صة بر�أ�صمال 

بلغ 623,500 دينار.

و�أو�ص���حت بيانات مركز �مل�صتثمرين �ملن�صورة 

يف �جلريدة �لر�ص���مية عن �إ�صهار ت�صفية فرع �ل�رشكة 

�لربيطاني���ة )مار�س �ل�رشق �لأو�ص���ط – ليمتد( �لتي 

تن�ص���ط يف م�ص���اعدة للتاأم���ني متوي���ل �ملعا�ص���ات 

�لتقاعدي���ة و��صت�ص���ار�ت �لتام���ني وكان���ت �ملالءة 

�ملالية لل�رشكة تبلغ 20 �ألف دينار.

و�أظهرت �لبيانات �ص���طب �رشك���ة و�حدة بقيمة 

500 �ألف دينار وهي �رشكة �لوكرة �لعقارية، فيما مت 
�صطب �رشكتان بر�أ�ص���مال 250 �ألف دينار لكل منها 

وه���م: �رشكة بي بي دي 2 �لعقاري���ة، و�رشكة �إت�س �آي 

تو. فيما �ص���طب �ملركز 6 �رشكات بر�أ�صمال 50 �ألف 

دينار لكل منها وهم، �رشكة تي�ص���ينت ميدل �إي�ص���ت 

كون�ص���التنت�س، �رشكة ها�ص���مية �ل�ص���يد للمقاولت، 

�رشكة �لآفاق للو�صاطة �لدولية، �رشكة �أر�س �مل�صتقبل 

للمقاولت، �رشكة بيتل للمقاولت، و�رشكة جورجتاون 

�ل�صت�ص���ارية، و�ص���طب �رشك���ة و�حدة بر�أ�ص���مال 30 

�أل���ف دينار وه���ي �رشكة نور �ملنى للمق���اولت. فيما 

مت ت�ص���فية 15 �رشك���ة ذ�ت ر�أ�ص���مال 20 �ألف دينار 

لكل منه���ا وهم: �رشك���ة بريفورمن����س بروكيورمنت 

ميدل �إي�ص���ت، �رشكة جنمة �لعف���اف لرتكيبات �لبناء، 

�رشك���ة �ل�رشقي لي���ن لأحو��س �ل�ص���باحة، �رشكة �حلجر 

�ملتكامل للبناء، �رشكة رمي �لعفاف لال�صتري�د، �رشكة 

�إم �إل �إ����س �أ�صو�ص���ييت�س، �رشكة �إي���ه �آر جي للتجارة، 

�رشكة روتني للمقاولت �مليكانيكية، �رشكة �ل�صخرة 

�لبي�ص���اء، �رشكة �لناجي للمق���اولت، �رشكة جنم �لبدر 

للمق���اولت، �رشك���ة بن���در �ل�ص���يف �لقاب�ص���ة، �رشكة 

فورتني �ص���تارز للمقاولت، �رشك���ة جايا�رشي بوتيك، 

و�رشكة ب�صت كو�ليتي للمقاولت. و�أظهرت �لبيانات 

�ص���طب قي���د 6 �رشكات م�ص���نفة بر�أ�ص���مال 10 �آلف 

دين���ار لكل منها وه���م: �رشكة ثل���وج �لتجارية، �رشكة 

جنم �مليم للتغليف، �رشكة عا�ص���وري لل�صيانة، �رشكة 

رمي �لأم���ل للمظالت، �رشكة �لد�نة �لقاب�ص���ة، و�رشكة 

�لنجمة �لذهبية للمقاولت، فيما مت �صطب 9 �رشكات 

بروؤو�س �أمو�ل خمتلفة.

و�لت�ص���الت:  �ملو��ص���الت  وز�رة   - �ملنام���ة 

�ملوق���ع  و�لت�ص���الت  �ملو��ص���الت  وز�رة  د�ص���نت 

�لإلكرتوين �لر�صمي �جلديد للوز�رة عرب �لنرتنت.

وياأتي تد�صني �ملوقع �متد�د�ً لروؤية �لوز�رة يف 

تعزيز �لتعاون وتوفري خدمات �لكرتونية �لتي تفيد 

�ملو�طن���ني و�لعمالء و�لتي تدعم �ص���عي �لوز�رة �ىل 

تطبيق �أرقى معايري �لكف���اءة يف عملياتها و�لتاأكيد 

عل���ى حر�ص���ها لتفعي���ل �مل�ص���اركة و�لتو��ص���ل مع 

�ملو�طن���ني ومو�كب���ة تطور تكنولوجيا �لت�ص���ال يف 

هذ� �لع�رش.

و�رشح���ت مدي���ر �لعالق���ات �لعام���ة و�لت�ص���ويق 

بالوز�رة مي�ص���ون �ص���بكار قائلة “�إن �ملوقع �جلديد 

�ملو��ص���الت   – �ل���وز�رة  قطاع���ات  جمي���ع  ي�ص���م 

و�لت�ص���الت و�لربي���د - ويتمي���ز بت�ص���ميم ع�رشي 

حدي���ث يعك�س روؤي���ة و�أه���د�ف �ل���وز�رة و�هتمامها 

و�خلدم���ات  �ملعلوم���ات  �إتاح���ة  عل���ى  وحر�ص���ها 

�لإلكرتوني���ة ملت�ص���فحي �ملوق���ع للو�ص���ول �إليه���ا 

ب�صهولة وي�رش”.

ونوه���ت �إىل �أن �ملوق���ع �جلدي���د يع���د مبثاب���ة 

ناف���ذة �إخباري���ة لل���وز�رة تب���ث م���ن خالل���ه �لأخب���ار 

و�لفعالي���ات ملختلف �لقطاع���ات و�لإد�ر�ت �لتابعة 

للوز�رة وكنقطة تو��ص���ل �أ�صا�ص���ية وذلك بتوظيف 

�أدو�ت �لتو��ص���ل �حلديث���ة، و�ص���وف تق���وم �لوز�رة 

بتطوير �ملوقع ب�ص���كل متكامل و�لعمل على حتديثه 

و�إ�ص���افة معلوم���ات مرتبط���ة بالقطاعات �خلا�ص���ة 

بها ب�ص���كل دوري”.  كما �أ�ص���افت “�أمتنى �أن يخدم 

�ملوق���ع �ملجتمع بال�ص���كل �ل���ذي يلب���ي تطلعاتهم، 

حي���ث �إنه ميث���ل �لتط���ور للجه���ود �لت���ي نبذلها يف 

تطوير و�ص���ائل وتطبيقات ذكي���ة لالرتقاء بخدمات 

�ملنظوم���ة �للكرتوني���ة، مب���ا يوفر �لوق���ت و�جلهد 

خلدمة �ملتعاملني ب�صكل �أف�صل”.

و�لت�ص���ويق  �لعام���ة  �لعالق���ات  �إد�رة  وقام���ت 

بالوز�رة بت�ص���ميم �ملوقع �جلدي���د وتطويره و�إعادة 

هيكل���ة جمي���ع �أق�ص���امه وت�ص���نيفها وتبويبه���ا بعد 

در��ص���ة م�صتفي�ص���ة ق���ام بها فريق �لعم���ل �خلا�س 

بتطوير ت�ص���ميم وحمتوي���ات �ملوق���ع و�ملكون من 

�إد�رة نظ���م �ملعلوم���ات و�لإد�ر�ت ذ�ت �ل�ص���لة يف 

�لوز�رة، و�لتي �أ�ص���فرت عن ت�صمني �ملوقع للعديد 

م���ن �ملعلوم���ات �لت���ي ميك���ن للمو�ط���ن و�لز�ئر �أن 

ي�صتفيد منها وتب�صيط �خلدمات �ملقّدمة لهم، ومبا 

ميكنهم من �حل�صول عليها باأقل عدد من �خلطو�ت 

وخ���الل �أق�رش وقت ممكن ويعزز م�ص���رية �لوز�رة نحو 

�لرتقاء بخدماتها �إىل �أعلى م�صتويات �جلودة.

كما ي�ص���مل �ملوقع �ص���الت ملو�ق���ع �لكرتونية 

تخ����س �لوز�رة و�رشكائه���ا و�لتي من �ص���منها موقع 

بري���د �لبحري���ن �ل���ذي مت تد�ص���ينه حديث���اً وموق���ع 

�لأر�ص���اد �جلوية ومعر�س �لبحرين �لدويل للطري�ن، 

وج���د�ول رحالت �لقدوم و�ملغادرة، وي�ص���مل �ي�ص���ا 

�أخب���ار �ل���وز�رة �لعام���ة وم���ا حتتوي���ه م���ن فعاليات 

وموؤمتر�ت وندو�ت وم�ص���اريع م�ص���تقبلية وم�صاريع 

قيد �لتنفيذ و�ح�صائيات.

�أقف���ل  �لبحري���ن:  بور�ص���ة   - �ملنام���ة 

“موؤ����رش �لبحري���ن �لع���ام” يوم �أم����س �لثنني 
عن���د م�ص���توى 1,307.81 نقط���ة بانخفا�س 

قدره 1.50 نقطة ما ن�ص���بته %0.11 مقارنة 

باإقفاله يوم �أم�س �لأول )�لأحد(.

وق���د بلغ �إجم���ايل كمي���ة �لأور�ق �ملالية 

�ملتد�ولة ي���وم �أم�س يف “بور�ص���ة �لبحرين” 

2.65 مليون �ص���هم و�ص���ك، بقيم���ة �إجمالية 
قدره���ا 794.6 �ألف دين���ار، مت تنفيذها من 

خالل 63 �صفقة.

تداول األسهم
“بور�ص���ة  يف  �مل�ص���تثمرون  ت���د�ول 

�لبحرين” 2.27 مليون �ص���هم، بقيمة قدرها 

419.45 �ألف دينار مت تنفيذها من خالل 60 
�ص���فقة، وركز �مل�ص���تثمرون تعامالتهم على 

�أ�ص���هم قطاع �لبنوك �لتجاري���ة و�لذي بلغت 

قيمة �أ�ص���همه �ملتد�ولة 316.67 �ألف دينار 

�أي ما ن�ص���بته 39.85 % من �لقيمة �لإجمالية 

ل���الأور�ق �ملالي���ة �ملتد�ولة وبكمي���ة قدرها 

1.94 ملي���ون �ص���هم ، مت تنفيذه���ا من خالل 
43 �صفقة.

أداء الشركات
جاء �لبنك �لأهلي �ملتحد يف �ملركز �لأول 

�إذ بلغ���ت قيمة �أ�ص���همه �ملتد�ول���ة 140.22 

�ألف دينار، �أي ما ن�صبته %17.65 من �لقيمة 

�لإجمالية ل���الأور�ق �ملالية �ملتد�ولة، وبكمية 

قدرها 514.54 �ألف �ص���هم، مت تنفيذها من 

خالل 15 �صفقات.

�أما �ملركز �لثاين فكان للم�رشف �خلليجي 

�لتج���اري بقيم���ة قدرها 49.69 �أل���ف دينار، 

�أي ما ن�ص���بته %6.25 من �لقيم���ة �لإجمالية 

ل���الأور�ق �ملالي���ة �ملتد�ولة وبكمي���ة قدرها 

554.60 �ألف �صهم، مت تنفيذها من خالل 16 
�ص���فقة. ثم جاء م�رشف �ل�ص���الم بقيمة قدرها 

47.86 �ألف دينار، �أي ما ن�صبته %6.02 من 
�لقيمة �لإجمالية ل���الأور�ق �ملالية �ملتد�ولة، 

وبكمية قدرها 420 �ألف �ص���هم، مت تنفيذها 

من خالل 6 �صفقات.

وق���د مت ي���وم �أم�س ت���د�ول �أ�ص���هم 12 

�رشكة، �رتفعت �أ�صعار �أ�صهم �رشكتني، يف حني 

�نخف�صت �أ�ص���عار �أ�صهم 5 �رشكات، وحافظت 

بقية �ل�رشكات على �أ�صعار �إقفالتها �ل�صابقة.

تداول الصكوك اإلسالمية
مت �إب���ر�م 3 �ص���فقات عل���ى �ل�ص���كوك 

�لإ�صالمية �ملدرجة يف بور�صة �لبحرين بقيمة 

قدرها 375 �ألفا و 115 دينار� �أي ما ن�ص���بته 

ل���الأور�ق  �لإجمالي���ة  �لقيم���ة  م���ن   47.21%
�ملالي���ة �ملتد�ولة وبكمية قدره���ا 377 �ألف 

�صك.

�ملح���رق - ط���ري�ن �خللي���ج: �أعلن���ت 

طري�ن �خللي���ج – �لناقلة �لوطنية ململكة 

�لبحري���ن – �أم�س �لثنني ع���ن �رش�كتها مع 

موقع"�أج���ود� بوينت ميك����س"– �أحد �أ�رشع 

مو�ق���ع حجز �لفنادق �لإلكرتونية �نت�ص���ار�ً 

– من خالل برنامج �لناقلة للولء "فالكون 
فالير"؛ حيث �ص���يتمكن �أع�ص���اء �لربنامج 

عرب هذ� �لتعاون من ك�ص���ب �لأميال يف كل 

م���رة يحجزون فيها با�ص���تخد�م �أجود� على 

.agoda.com ملوقع �لإلكرتوين�

و�صت�ص���هد ه���ذه �ل�رش�ك���ة ��ص���تفادة 

�أع�ص���اء برنامج طري�ن �خللي���ج للولء من 

خدمات �أجود� �لعاملية حلجز �لفنادق، مما 

�صيمنحهم فر�صة �حلجز يف �أكرث من مليون 

عق���ار حول �لعامل، وك�ص���ب �لأميال مع كل 

حجز يقومون به على �ملوقع. 

ورحب رئي�س �لقطاع �لتجاري بطري�ن 

�خللي���ج �أحمد جناحي به���ذ� �لتعاون، قائالً 

"ي�صعدنا �لتعاون مع "�أجود�"– �أحد �أ�صهر 
�ملو�ق���ع �لإلكرتوني���ة حلج���ز �لفن���ادق يف 

�آ�صيا – وتو�ص���يع نطاق �خلدمات و�ملز�يا 

�لتي يح�ص���ل عليها �أع�صاء برنامج طري�ن 

�خلليج للولء "فالكون فالير" مما يجعلهم 

يحظ���ون بتجرب���ة �ص���فر جمزي���ة. نتطل���ع 

للعم���ل مع �أجود� ولبد�ية عالقة مثمرة بني 

�رشكتينا." 

زينب العكري

ت�ضوير: اأمين يعقوب 
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تعزيـز عالقـات ال�صــراكـة االقت�صـاديـة مـع تركيــا

ارتفاع اإيرادات “بي اأم اأم اآي” اإلى 25.6 مليون دينار

م�شيًدا بنتائج زيارة اأردوغان للبحرين... امل�ؤيد:

ت�زيع اأرباح نقدية ب�اقع 50 % 

ال�ش���ناب�س - بي���ت التج���ار: اأع���رب رئي����س 

غرفة جتارة و�ش���ناعة البحرين خال���د امل�ؤيد عن 

اعت���زازه باجله�د التي تبذله���ا القيادة احلكيمة 

ممثلة بعاهل البالد �ش���احب اجلالل���ة امللك حمد 

بن عي�ش���ى اآل خليف���ة يف تط�ي���ر عالقات مملكة 

البحرين باجلمه�رية الرتكية ال�ش���ديقة، م�شيداً 

يف هذا ال�ش���دد بالنتائج املهمة التي متخ�ش���ت 

عنها زيارة الرئي�س الرتكي رجب طيب اأردوغان، 

والقم���ة البحرينية الرتكية، وق���ال ان نتائج هذه 

الزيارة ال �ش���ك بانها �ش����ف تنعك�س ايجاباً على 

تط�ي���ر العالقات االقت�ش���ادية واالرتق���اء بحجم 

التج���ارة البينية، خا�ش���ة فيم���ا يتعل���ق باالإعفاء 

املتب���ادل من ر�ش����م التاأ�ش���رة حلاملي ج�ازات 

ال�ش���فر العادي���ة، والتع���اون يف جم���ال التعلي���م 

العايل، والرتبية والتعليم، وال�شناعة الع�شكرية.

واأ�ش���اف امل�ؤي���د اأن غرف���ة جتارة و�ش���ناعة 

البحري���ن اإذ ترح���ب بالنتائج االإيجابية ال�ا�ش���عة 

الت���ي متخ�ش���ت عنه���ا ه���ذه الزي���ارة التاريخية 

وت�ؤك���د �ش���عيها لتفعي���ل جميع م���ا تخللته هذه 

الزي���ارة م���ن بن����د وت��ش���يات يف اإقامة ج�ش����ر 

الت�ا�ش���ل بني القطاع اخلا�س البحريني ونظره 

الرتكي، بالت�افق مع ت�جهات قادة البلدين ومبا 

يتنا�ش���ب وحجم الفر����س اال�ش���تثمارية املتاحة 

يف اجلانب���ني، كما �ش����ف ت�ش���تثمر تل���ك النتائج 

االإيجابية للدفع بالعالقات بني فعاليات القطاع 

اخلا�س يف البلدين، ال�ش���يما على �ش���عيد جمل�س 

االأعمال امل�ش���رتك امل�شكل بني غرفتي البلدين، 

م���ن خالل طرح املزيد من امل�ش���اريع وبحث اأوجه 

القائم���ة الإقام���ة �رشاك���ة  بالعالق���ات  النه�����س 

ا�شرتاتيجية يلعب القطاع اخلا�س الدور الرئي�س 

فيها.

وقد ن�ه رئي�س الغرفة اإىل اأن زيارة الرئي�س 

الرتك���ي للبحرين تت�ج �شل�ش���لة التط�رات التي 

�ش���هدتها العالقات بني البلدين، حيث تكت�شب 

الزي���ارة اأهمية خا�ش���ة الأك���ر من �ش���بب، اأبرزها 

اأنه���ا تع���د الثاني���ة للرئي����س اأردوغ���ان للبحرين 

بع���د الزي���ارة االأوىل لفخامت���ه يف ن�فمرب 2005، 

كم���ا تاأتي اأي�ش���اً يف م�ش���تهل اأول ج�ل���ة خليجية 

للرئي�س الرتكي منذ ت�ليه الرئا�ش���ة، حيث �شبق 

اأن ق���ام بزي���ارات ل���دول خليجية منف���ردة، فيما 

يق�م ه���ذه املرة بج�لة خليجية يف وقت ت�ش���هد 

فيه العالقات الرتكية اخلليجية نقلة ن�عية على 

خمتلف االأ�شعدة مما �شي�شهم يف تعزيز العالقات 

اخلليجية الرتكية ب�ش���كل ع���ام، ومنظمة التعاون 

االإ�شالمي، كما تعد هذه الزيارة هي الثانية خالل 

6 �ش���ه�ر بع���د القمة الت���ي جمعت عاه���ل البالد 
املف���دى بالرئي����س الرتك���ي خالل زي���ارة جاللته 

لرتكيا يف اأغ�شط�س املا�شي.

املنامة - ب���ي اأم اأم اآي: اأعلنت جمم�عة 

بي اأم اأم اآي )املعروفة �ش���ابقاً با�شم �رشكة 

البحري���ن للمالح���ة والتج���ارة الدولي���ة( عن 

حتقي���ق اأداء مايل وت�ش���غيلي ق�يني خالل 

ال�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2016.

ا�شتهلت بي اأم اأم اآي العام 2016 بثقة 

ودفع كبر بعد النج���اح البارز الذي حققته 

خالل �ش���نة 6201. فخالل الرب���ع االأخر من 

ع���ام 2016، ارتفع���ت اإي���رادات املجم�عة 

م���ن 22.9 ملي�ن دينار )يف الربع االأخر من 

2015( اإىل 25.6 ملي�ن دينار حمققة ربحاً 
�ش���افياً وقدره 2.6 ملي�ن دينار، مقارنة ِب� 

2.6 ملي����ن دينار يف الربع ذات���ه من العام 
.2015

 96،5 اإجم���ايل دخ���ل املبيع���ات  وبل���غ 

ملي�ن دين���ار متزامناً مع انخفا�س يف الربح 

الت�ش���غيلي من 10.3 ملي�ن دينار يف العام 

الع���ام  دين���اريف  ملي����ن   6.9 اإىل   2015
2016. ه���ذا، وق���د حقق���ت املجم�عة ربحاً 

�شن�يا �شافياً وقدره 9.4 ماليني دينار.

وكان الع���ام 2016 م���ن االأع�ام املهمة 

بالن�ش���بة ملجم�عة بي اأم اأم اآي، وقد تزامن 

ذل���ك م���ع اال�ش���تثمار امل�ش���تمر يف البني���ة 

التحتية وتط�ير نظم العمل واجل�دة وذلك 

من خالل املب���ادرات العديدة التي اتخذتها 

ال�رشك���ة خ���الل الع���ام مب���ا يف ذل���ك افتتاح 

اأ�ش�اق االأ�رشة يف مملكة البحرين.

اأعم���ال  �ش���هدت  اأخ���رى،  ناحي���ة  وم���ن 

ت�زي���ع  واأعم���ال  اإفريقي���ا  يف  املجم�ع���ة 

امل����اد الغذائي���ة اأداء جيداً، حيث �ش���هدت 

اأ�ش����اق االأ�رشة من�اً جيداً يف مملكة البحرين 

ارتفاع���اً  امل�رشوب���ات  مبيع���ات  وارتفع���ت 

ملح�ظاً عن ال�ش���نة ال�ش���ابقة. وقد جاء ذلك 

نتيجة جله�د تط�ير االأعمال وحت�شني طرق 

الت�زيع والبيع.

وتعليق���اً على اأداء ال�ش���نة، �رشح رئي�س 

جمل����س اإدارة املجم�ع���ة عب���داهلل ب�هن���دي 

قائ���اًل: “ي����رشين الق����ل ب���اأن ب���ي اأم اأم اآي 

متكن���ت مرة اأخرى من حتقي���ق نتائج مالية 

ق�ية يف جميع فروعها. وقد وا�ش���لنا عملنا 

خ���الل الع���ام 2016 م���ن مرك���ز ق����ة وثقة 

يق�م على ميزانية ق�ية واحتياطات نقدية 

�ش���ليمة متكن املجم�عة من امل�ش���ي قدماً 

يف حتقي���ق اأهدافها وت�قعات م�ش���اهميها 

الكرام رغم ال�ش���ع�بات االقت�ش���ادية التي 

متر بها املنطقة والعامل نتيجة اال�شطرابات 

ال�شيا�شية وانخفا�س �شعر النفط”.

اأما الرئي�س واملدير التنفيذي غ�ردون 

ب�ي���ل، فقد �ش���دد عل���ى اأهمي���ة التخطيط 

اآي يف  اأم  اأم  ب���ي  اال�ش���رتاتيجي ملجم�ع���ة 

م���ن  الرغ���م  “عل���ى  وق���ال:   ،2016 �ش���نة 

عدم اال�ش���تقرار ال�شيا�ش���ي واالقت�ش���ادي 

والتط�رات ال�ش���لبية على خمتلف االأ�شعدة 

يف املنطقة والعامل، اإنني �ش���عيد باأن بي اأم 

اأم اآي ق���د برهنت مرة اأخ���رى على مرونة يف 

االأداء االإ�ش���رتاتيجي والعملياتي مما مكنها 

من امل�ش���ي قدماً يف حتقيق اأهدافها للعام  

.”2016
االثن���ني  ي����م  املنعق���دة  جل�ش���ته  يف 

امل�اف���ق 13 فرباي���ر 2017، ق���رر جمل����س 

االإدارة رفع ت��ش���ية اإىل اجلمعية العم�مية 

العادية لل�رشكة بت�زي���ع اأرباح نقدية ب�اقع 

50 % م���ن راأ�س املال املدف�ع )خم�ش����ن 
فل�شاً لل�شهم ال�احد، تقتطع من الت�زيعات 

20 فل�ش���اً لل�ش���هم والت���ي وزع���ت كاأرباح 
مرحلي���ة خالل الع���ام 2016(. تخ�ش���ع هذه 

الت��شية مل�افقة اجلهات املخت�شة.

• خالد امل�ؤيد	

ت�صدير 50 األف طن مرتي من اليوريا

“االأهلي املتحد”: �صفقة لبيع 870٫449 �صهًما

اإجناز جديد ل�“جيبك”

تداول 4.03 ماليني �شهم

�ش���رتة - جيبك: اإجناز قيا�ش���ي اآخر ي�ش���اف اإىل 

�شجل اإجنازات �رشكة اخلليج ل�شناعة البرتوكيماويات 

وذل���ك يف اأعق���اب جناح ال�رشكة يف حتميل �ش���حنة من 

حبيبات الي�ريا والتي بلغت 50 األف طن مرتي على 

.”INCE TOKYO“ منت ال�شفينة ال�شخمة

وُتعترب هذه ال�ش���حنة التي مت حتميلها من خالل 

الر�شيف البحري التابع لل�رشكة واملخ�ش�س لت�شدير 

الي�ري���ا يف جزي���رة �ش���رتة، هي االأكرب عل���ى االإطالق 

من���ذ �ش���هر ي�ني���� 2012 حي���ث مت حتميله���ا الأحد 

عمالء ال�رشكة يف ال�ش����دان وذلك بتاريخ 13 دي�شمرب 

املن�رشم لي�شجل هذا الي�م عالمة فارقة وم�شيئة يف 

�شجل ال�رشكة احلافل.

وبهذه املنا�ش���بة، اأعرب ع�ش���� جمل����س االإدارة 

املنتدب ابراهيم امل�شيطر عن بالغ �شكره وتقديره 

لرئي�س واأع�شاء جمل�س االإدارة على دعمهم امل�شتمر 

وت�جيهاتهم ال�شديدة لل�رشكة. 

كما قدم ال�ش���كر كذلك للقائم���ني على ال�رشكة 

ال�ش���ع�دية لل�شناعات االأ�شا�ش���ية “�شابك”، و�رشكة 

�ش���ناعة الكيماويات البرتولية بدول���ة الك�يت، ملا 

تق����م به هات���ني ال�رشكتني امل�ش���اهمتني من جه�د 

كبرة لت�ش����يق منتج���ات ال�رشكة يف جميع االأ�ش����اق 

ح�ل العامل. كما خ�س بال�ش���كر جميع م�ظفي ال�رشكة 

عل���ى كاف���ة جه�دهم املبذول���ة والتي اأ�ش���فرت عن 

حتقي���ق اإجنازات الفتة خالل الع���ام املن�رشم 2016، 

م�ؤك���داً ب���اأن التعاون ب���ني االإدارة وفري���ق العمل يف 

تطبي���ق اخلطط امل��ش����عة قد اأ�ش���هم يف ان�ش���ابية 

العمل وحتقي���ق مثل هذه االأرقام القيا�ش���ية، معرباً 

ع���ن اأمله اأن ي�ش���تمر العامل�ن بال�رشكة يف م�ش���اعفة 

االأداء الأن���ه ال يزال اأمام ال�رشكة الكثر من الطم�حات 

والتطلع���ات الت���ي ينتظ���ر اجلمي���ع حتقيقه���ا خالل 

العام احلايل 2017 وذلك كي ت�شتمر م�شرة ال�رشكة 

ب�ش�رتها املت�شاعدة.

م���ن جانبه، اأو�ش���ح رئي����س ال�رشك���ة عبدالرحمن 

ج�اهري اأن جيبك تق�م بت�شدير حبيبات الي�ريا اإىل 

جميع االأ�ش�اق العاملية، خ�ش��شاً ال�ش�ق الربازيلي، 

يليه ال�ش����ق االأمركي، م�ش���راً يف هذا ال�ش���دد اإىل 

اأن ه���ذه االأ�ش����اق على وجه التحدي���د تتمتع باأهمية 

اإ�شرتاتيجية لدى جميع املنتجني مع وج�د املناف�شة 

ال�ش���ديدة. واأ�ش���اف رئي����س ال�رشك���ة اإىل اأن م���ا مت 

ت�ش���ديره اإىل الربازيل خالل الع���ام 2016 بلغ اأكر 

م���ن 348 األف طن مرتي، وهي ُتعترب اأكرب كمية يتم 

ت�ش���ديرها اإىل ه���ذا ال�ش����ق منذ ب���دء االإنتاج، حيث 

بلغت ن�ش���بة ح�ش���ة الربازي���ل من �ش���ادرات ال�رشكة 

من حبيبات الي�ريا 49 %، بينما بلغت ن�ش���بة ح�ش���ة 

ال�اليات املتحدة االأمركية ح�ايل 19 %.

واأ�ش���ار ج�اه���ري اإىل اأن ال�رشكة ق���د متكنت من 

احلفاظ على �شهادة )AQIS( من الدرجة االأوىل من 

احلك�مة االأ�شرتالية عندما مت اإعادة التقييم من قبل 

جهة تدقيق م�ش���تقلة يف ع���ام 2016. وتعك�س هذه 

ال�ش���هادة مدى كف���اءة وج�دة االأنظم���ة التي تتبعها 

ال�رشكة فيم���ا يتعلق بعمليات اإنتاج وتخزين ومناولة 

منت���ج الي�ريا وامل�ش���ت�ى الع���ايل يف كيفية احلفاظ 

عل���ى �ش���المة وج�دة ه���ذا املنتج، االأمر ال���ذي يتيح 

لل�رشكة احل�ش����ل على ت�ش���هيالت ومتي���ز يف تفريغ 

�ش���حنات الي�ري���ا لدى و�ش����لها اىل اأ�ش���رتاليا مما 

يع�د بالنفع على امل�شت�رد.

الب���الد - املح���رر االقت�ش���ادي: اأج���رى اأح���د 

االأ�ش���خا�س الرئي�ش���يني بالبنك االأهل���ي املتحد 

�ش���فقة لبي���ع 870،449 �ش���هما بقيم���ة اإجمالية 

بلغت 622،371.04 دوالرا.

تفا�ش���يل  البحري���ن  ب�ر�ش���ة  واأو�ش���حت 

ال�شفقة التي متت ي�م االأحد لبيع ال�شهم ال�احد 

ب�شعر 0.715 دوالرا.

ي����م  الب�ر�ش���ة  يف  امل�ش���تثمرون  وت���داول 

االأحد 4.03 ماليني �ش���هم، بقيمة اإجمالية قدرها 

955.23 األ���ف دينار، مت تنفيذه���ا من خالل 39 
�شفقة، حيث ركز امل�ش���تثمرون تعامالتهم على 

اأ�ش���هم قط���اع البن����ك التجاري���ة، والت���ي بلغت 

قيمة اأ�ش���همه املتداول���ة 676.59 األف دينار، اأي 

ما ن�ش���بته 71 % من القيم���ة االإجمالية للتداول، 

وبكمي���ة قدرها 2.61 ملي�ن �ش���هم، مت تنفيذها 

من خالل 24 �شفقة.

وبلغ���ت قيمة اأ�ش���هم البنك االأهل���ي املتحد 

املتداول���ة 665.80 األ���ف دين���ار، اأي ما ن�ش���بته 

69.70 % م���ن اإجمايل قيمة االأ�ش���هم املتداولة، 
وبكمي���ة قدرها 2.47 ملي�ن �ش���هم، مت تنفيذها 

من خالل 18 �شفقة.

“الغرفة االأمريكية” ت�صت�صيف منتدى ال�رشق االأو�صط 

غرف���ة  اأعلن���ت  فينم���ارك:    – املنام���ة 

التج���ارة االأمركية يف البحرين ا�شت�ش���افتها 

للمنتدى ال�ش���ن�ي للمجل����س االإقليمي لغرفة 

التجارة االأمركية يف ال�رشق االأو�ش���ط و�شمال 

اإفريقي���ا يف البحري���ن ي�م���ي 15 و16 مار�س 

املقبل خالل م�ؤمتر �شحايف عقد ي�م اأم�س.

وق���ال رئي�س غرف���ة التج���ارة االأمركية 

بالبحرين قي�س الزعب���ي "الأكر من 12 عاما، 

متي���ز املنتدى يف ا�ش���تقطاب ق���ادة االأعمال 

وامل�ؤ�ش�ش���ات واملمثل���ني احلك�ميني خللق 

فر�س ل����رشاكات جديدة، وت��ش���ع االأ�ش����اق 

والنم���� التج���اري ب�ش���كل ع���ام. لق���د عملت 

غرف���ة التج���ارة االأمركي���ة يف البحري���ن بجد 

ل�شمان م�ا�شلة البناء الفعال على النجاحات 

ال�ش���ابقة للمنتدى واملن�شة املهمة التي مت 

اإن�ش���اوؤها، وذلك من خالل العمل عن كثب مع 

امل�ؤ�ش�شات الرئي�شية يف البحرين اإ�شافة اإىل 

الزمالء يف غرف التجارة االأمركية ح�ل ال�رشق 

االأو�شط".

كما اأع���رب عن اعت���زازه وفخ���ره باإعداد 

برنامج متميز للمنتدى املزمع اإقامته يف �شهر 

مار�س، والذي �ش���يمكن ال�رشكات امل�ش���اركة 

من حتقيق اأهدافها التجارية والنم�. 

ويه���دف املنت���دى اإىل تعزي���ز الت��ش���ع 

التج���اري واال�ش���تثمار ب���ني اأ�ش����اق ال����رشق 

االأو�شط و�شمال اإفريقيا وال�اليات املتحدة، 

وياأتي حتت عن�ان  "امل�ؤ�ش�ش���ات ال�ش���غرة 

واملت��شطة: اإطالق الطاقات االقت�شادية يف 

منطقة ال�رشق االأو�شط و�شمال اإفريقيا".  

و�ش���ركز املنت���دى على تق���دمي نتائج 

ت�ش���مل  امل�ش���اركة،  لل����رشكات  ملم��ش���ة 

م�ش���اعدتهم يف الت�ا�ش���ل مبا�رشة مع ال�رشكاء 

املحتمل���ني، وامل�ش���تثمرين، والعمالء، ورفع 

هذا امل�شت�ى اإىل اال�شتثمار والتجارة الدولية 

واالنخ���راط يف االأعم���ال من خالل �شل�ش���لة من 

النقا�شات اال�شرتاتيجية املكثفة، واللقاءات 

التجارية وور�س العمل. 

ويحظ���ى املنتدى – الذي يلقي ال�ش����ء 

على االقت�ش���اد البحريني – بدعم من جمل�س 

التنمية االقت�شادية ك�رشيك ا�شرتاتيجي، اإىل 

جانب متكني، وغرفة جتارة و�شناعة البحرين، 

ووزارة التج���ارة وال�ش���ناعة وال�ش���ياحة. كما 

يتع���اون يف تنظيم احلدث وجعله ناجحا غرفة 

التجارة يف ال�اليات املتحدة، واالأمانة العامة 

لغرفة منطقة ال�رشق االأو�شط و�شمال اإفريقيا 

يف غرفة التجارة االأمركية يف م�رش.

ويحظ���ى املنت���دى باهتم���ام الف���ت من 

ال�ف����د رفيعة امل�ش���ت�ى من ق���ادة االأعمال 

و�ش���ناع القرار وال�شيا�شات، حيث ي�شتقطب 

ي�ش���م�ن  م�ش���ارك   300 ح����ايل  املنت���دى 

ممثل���ني م���ن حك�م���ات ال�الي���ات املتح���دة 

وال�رشق االأو�شط، وم�ؤ�ش�شات التم�يل متعدد 

االأط���راف الت���ي تدع���م تط����ر امل�ؤ�ش�ش���ات 

ال�شغرة واملت��شطة يف املنطقة، اإ�شافة اإىل 

الالعبني االأ�شا�ش���يني يف �ش���احة امل�ؤ�ش�شات 

االأعم���ال.  وري���ادة  واملت��ش���طة  ال�ش���غرة 

و�شي�ش���تفيد امل�ش���ارك�ن م���ن �شل�ش���لة من 

النقا�شات رفيعة امل�ش���ت�ى، والتعليق على 

الفر����س واال�ش���رتاتيجيات الفعال���ة لتط�ير 

االأعمال والتي �ش���يقدمها املنتدى، اإ�ش���افة 

اإىل تناول عدد من امل�ا�ش���يع الرئي�شة مثل: 

امل�ؤ�ش�ش���ات ال�ش���غرة واملت��شطة كمحرك 

ال����رشق  يف  االقت�ش���ادية  للتنمي���ة  اأ�شا�ش���ي 

االأو�شط و�شمال اإفريقيا، النظام االإيك�ل�جي 

للم�ؤ�ش�ش���ات ال�ش���غرة واملت��ش���طة )نظرة 

عل���ى التقني���ات املزدهرة(، فر����س مت�يل 

امل�ؤ�ش�ش���ات ال�شغرة واملت��ش���طة وبرامج 

دعم ال�شادرات.

• عبداهلل ب�هندي 	

 ت�صوير خليل اإبراهيم

• �شادرات الي�ريا ح�شب املنطقة للعام 2016	
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الحد - مملكة البحرين من: ٧:٠٠ ص - ١١:٠٠ مساًء
معتمد �جراء فحوصات ما قبل التوظيف
٤٨ ٤٨ ٤٦ ١٧وفحوصات جلب خادمات المنازل الطبية

A Venture of  VKL Holdings & AL NAMAL GROUP 

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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املدعية: املصرف اخلليجي التجاري
وكيل املدعي: احملامي / جميلة علي سلمان أحمد

املدعى عليه: رادا كليم ميخائيل
العنوان: مجهول

صفة الدعوى: ديـون
لذا تعلن احملكمة الكبرى املدنية الغرفة السابعة للمدعى عليه املذكور أعاله باحلضور 

بنفسه أو بوكيل عنه جللسة 12/3/2017، الساعة العاشرة صباحاً.
رئيس احملكمة الكبرى املدنية السابعة

وزارة العدل والشؤون اإلسالمية
إدارة احملاكم - احملكمة الكبرى املدنية الغرفة السابعة

رقم الكتاب: CS3000697048  -  رقم الدعوى: 02/2016/16610/1
التاريخ: 05-02-2017

تبليغ باحلضور

املدعية: شركة ابراهيم خليل كانو
وكيل املدعي: احملامي / جميلة علي سلمان أحمد نصيف

املدعى عليه: مؤسسة رشاني العاملية لاللكترونيات
العنوان: مجهول

صفة الدعوى: ديـون
لذا تعلن احملكمة الكبرى املدنية الغرفة الثالثة للمدعى عليه املذكور أعاله باحلضور 

بنفسه أو بوكيل عنه جللسة 14/3/2017.
رئيس احملكمة الكبرى املدنية الثالثة

وزارة العدل والشؤون اإلسالمية
إدارة احملاكم - احملكمة الكبرى املدنية الغرفة الثالثة

رقم الكتاب: CS3000695828  -  رقم الدعوى: 02/2016/15391/3
التاريخ: 02-02-2017

تبليغ باحلضور

املدعية: بيت التمويل الوطني
وكيل املدعي: احملامي / جميلة علي سلمان
املدعى عليه: ماي ليتيل فيلينج اكتيفيتيز

العنوان: مجهول
صفة الدعوى: ديـون

لذا تعلن احملكمة الكبرى املدنية الغرفة السابعة للمدعى عليه املذكور أعاله باحلضور 
بنفسه أو بوكيل عنه جللسة 1/3/2017، الساعة العاشرة صباحاً.

رئيس احملكمة الكبرى املدنية السابعة

وزارة العدل والشؤون اإلسالمية
إدارة احملاكم - احملكمة الكبرى املدنية الغرفة السابعة

رقم الكتاب: CS3000696191  -  رقم الدعوى: 02/2016/13971/6
التاريخ: 02-02-2017

تبليغ باحلضور

املدعية: شركة عقارات اخلليج األولى
وكيل املدعي: احملامي / جميلة علي سلمان

املدعى عليه: علي إبراهيم علي إبراهيم حسن
صفة الدعوى: اجرة وقدرها 3،000،000 مع الرسوم واملصاريف

لذا تعلن جلنة املنازعات االيجارية املدعى عليه بأنه اذا لم يحضر أو يعني وكيال عنه باحلضور 
جللسة 1/3/2017 فانها سوف تسيير اللجنة في اجراءات الدعوى فليعلم.

رئيس جلنة املنازعات اإليجارية

وزارة العدل والشؤون اإلسالمية
إدارة احملاكم

رقم الكتاب: CS3000696191  -  رقم الدعوى: 25/2016/1462/9
التاريخ: 09-02-2017

جلنة فض املنازعات االيجارية

املدعية: املصرف اخلليجي التجاري
وكيل املدعي: احملامي / جميلة علي سلمان أحمد

املدعى عليه: عصام محمد عبداهلل البلوشي
العنوان: مجهول

صفة الدعوى: ديـون
لذا تعلن احملكمة الكبرى املدنية الغرفة الثامنة للمدعى عليه املذكور أعاله باحلضور 

بنفسه أو بوكيل عنه جللسة 5/3/2017.
رئيس احملكمة الكبرى املدنية الثامنة

وزارة العدل والشؤون اإلسالمية
إدارة احملاكم - احملكمة الكبرى املدنية الثامنة

رقم الكتاب: CS3000698835  -  رقم الدعوى: 25/2016/16844/9
التاريخ: 06-02-2017

تبليغ باحلضور

املستأنف / نادر حسن محمود حسني، العنوان: بواسطة مكتب 
احملامية / جميلة علي سلمان أحمد ضد املستأنف عليها األولى: 
شركة البحرين للتسهيالت التجارية، العنوان: بواسطة مكتب 

احملامي / السيد هاشم الوداعي، املستأنف ضده الثاني: رامي 
علي محمود الهجان، العنوان: شقة 11 - مبنى 93 - طريق 2503 - 

القضيبية 325.
طلبات االستئناف: أوالً: بقبول اإلستئناف شكالً إلستيفائه كافة 

الشروط واإلشتراطات الشكلية. ثانياً: احلكم بإلغاء احلكم اإلبتدائي 
والقضاء مجددا برفض الدعوى بحالتها خللوها من املستندات. ثالثاً: 
إلغاء احلكم فيما قضى به من إلزام املستأنف بأداء الفائدة التأخيرية 
والقضاء مجدداً برفضها. رابعاً: على سبيل اإلحتياط الكلي احلكم 

وقبل الفصل في املوضوع بندب خبير محاسبي لإلطالع على الدفاتر 
واملستندات ملعرفة ما إذا قام املستأنف واملستأنف ضده الثاني بسداد 

مبالغ من عدمه وفي احلالة األولى حتديد اصل الدين وحتديد املبالغ 
املدفوعة واملتبقية وثانياً مدة اتفاقية الفوائد احملتسبة مع الفوائد 

القانونية احملددة من قبل املصرف املركزي من عدمه وفي احلالة الثانية 
إعادة احتساب الفوائد لتتوافق مع السعر احملدد من قبل املصرف. 

خامساً: وفي جميع األحوال إلزام املستأنف ضدهما بأتعاب احملاماة 
والرسوم القضائية عن درجتي التقاضي.

لذا تعلن احملكمة املستأنف ضده الثاني بأن يحضر شخصياً أو يحضر 
من ميثله قانونياً جلسة 9/03/2017 وإال ستسير احملكمة في حقه 

حضورياً، ليعلم.
رئيس محكمة االستئناف العليا املدنية - الدائرة الثالثة

وزارة العدل والشؤون اإلسالمية - إدارة احملاكم
CS3000700861 :رقم الكتاب
رقم الدعوى: 2/2016/01454/9

التاريخ: 07-02-2017
احملكمة: االستئناف العليا املدنية 3

تبليغ باحلضور
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أمستردام ـ رويترز: 
 ¢ûJhh ¢ùàjGQ øeƒ«g áª¶æe âª¡JG

 ΩGó```îà°SÉH  á```jQƒ°ùdG  á```eƒμ◊G  äGƒ```b

 â```fÉc  ≥```WÉæe  ‘  á```jhÉª«μdG  á```ë∏°SC’G

 ∫ÓN Ö∏M ‘ á```°VQÉ©ŸG É```¡«∏Y ô```£«°ùJ

 áæjóŸG ⋲∏Y Iô```£«°ùdG IOÉ©à°S’ ∑QÉ©e

 áª¶æŸG â```dÉbh .»```°VÉŸG ΩÉ```©dG ô```NGhCG

 ‘ É¡d Gô```≤e ø```£æ°TGh ø```e ò```îàJ »```àdG

 äGô```FÉW ¿EG Ú```æK’G ¢```ùeCG ö```ûf ô```jô≤J

 πHÉæb â≤dCG áeƒμë∏d á©HÉàdG Î```Hƒμ«∏¡dG

 ¿ÉªK ‘ Ö∏ëH á```«æμ°S ≥WÉæe ‘” Qƒ```∏c

 Èªaƒf 17 Ú```H π```bC’G ⋲```∏Y äÉ```Ñ°SÉæe

 Éªæ«H ∂dP »```JCÉj   “.2016 È```ª°ùjO 13h

 øY ájhÉª«μdG áë∏°SC’G ô¶M áª¶æe âHôYCG

 äGöûY” π«é°ùJ ó```©H “ójó°ûdG É```¡≤∏b”
 ⋲∏Y ájƒL äGQÉ```Z ôKEG “¥É```æàN’G ä’É```M

 ‘ ¢```ûYGO º```«¶æJ ¬```«∏Y ô```£«°ùj ´É```£b

 ¿É«H OÉaCGh .ÉjQƒ°S §```°SƒH IÉªM á¶aÉfi

 á≤∏©àŸG äGAÉ```YO’G” ¿CÉH áª¶æŸG √ò```¡d

 á```≤£æe ‘ á```jhÉª«c á```ë∏°SCG ΩGó```îà°SÉH

 É```jQƒ°S ‘ IÉ```ªM á```¶aÉfi ‘ äÉ```HÒ≤Y

 »g ,ΩÓYE’G πFÉ°Sh GÒNCG É¡à∏bÉæJ »àdGh

.“ójó°ûdG ≥∏≤∏d IÉYóe

دبي - قناة العربية: 
 øY á```«dhódG ƒ```Ø©dG á```ª¶æe äÈ```Y

 á«°ùfƒàdG äÉ£∏°ùdG ΩGóîà°SG ∫É«M É¡≤∏b

 ôjô≤àd É≤ah ,á«°SÉb É```¡JÈàYG Ö«dÉ°SC’

 ¢Vôa ¤EG IQÉ°TEG ‘h .ÚæK’G ¢ùeCG Qó```°U

 »àdG á```«æeC’G äGAGô```LE’Gh ÇQGƒ```£dG ∫ÉM

 äGAGó```àYG ÜÉ```≤YCG ‘ ,¢```ùfƒJ É```¡JòîJG

 ΩÉY ôNGhCG OÓ```ÑdG É```¡d â```°Vô©J á```«HÉgQEG

 ‘  á```«dhódG  ƒ```Ø©dG  â```Kó–h  .2015
 ¿É°ùfE’G ¥ƒ```≤◊ äÉcÉ¡àfG ø```Y Égôjô≤J

 ä’É≤àYGh ,ÇQGƒ```£dG ádÉM ¢Vôa π```X ‘

 Oƒ«bh ,ôeCG ¿hO øe äÉªgGóeh ,á```«Ø°ù©J

 äÉ≤jÉ°†eh ,º¡H ¬```Ñà°ûŸG äÉcô– ⋲∏Y

 á«dhódG ƒØ©dG áª¶æe â```dÉbh .º¡FÉHôbC’

 ¿É°ùf’G ¥ƒ≤M äÉcÉ¡àfG” ∫ƒM ô```jô≤J ‘

 ∫ÓN ø```e ¬```fEG ,“ÇQGƒ```£dG ∫É```M π```X ‘

 Ú```fGƒb ¤G ó```jGõàe πμ```°T ‘ Aƒ```é∏dG”
 ,“áÁó≤dG á«°ûMƒdG Ö```«dÉ°S’Gh ÇQGƒ£dG

 …òdG Ωó≤àdG ô```£N ‘” ™°†J ¢ùfƒJ ¿EÉ```a

.2011 IQƒK òæe “RôMG

دبي – العربية.نت:
 AÉ```æé°S 4 ¿CG QÉ```ÑfC’G á```WöT äOÉ```aCG

 ,¢ûYGO º```«¶æJ ‘ ö```UÉæY º```g ,ø```jô£N

 ,…OÉeôdG ‘ áWöûdG ¿ƒé°S óMCG øe Gƒ```Hôg

 AÉ```æé°ùdG  ó```MCG  ¬```LGƒjh  .Ú```æK’G  ¢```ùeCG

 ‘ Ghôa ó```bh ,ΩGóYE’ÉH k É```ªμM Ú```HQÉ¡dG

 á```WöûdG â```ëàa É```ªæ«H ,á```°†eÉZ ±hô```X

 äóYÉ°S »àdG äÉ¡÷G á```aô©Ÿ äÉ≤«≤–

 øé°ùdG øe Ühô¡dG ‘ ¢ûYGO øe öUÉæY 4
 áæé∏dG ƒ°†Y ∞```°ûch .Ú°üëàdG ó```jó°ûdG

 ™LGQ QÉ```ÑfC’G á¶aÉfi ¢```ù∏› ‘ á```«æeC’G

 ‘ øé°ùdG ø```e Ghô```a á```©HQC’G ¿CG äÉcô```H

.…OÉeôdG ∫Éª°T øeÉãdG AGƒ∏dG

 â```æμ“ á```«æeC’G Iõ```¡LC’G ¿CG ô```còj

 á©°VÉÿG ≥```WÉæŸG ôjô– äÉ```«∏ªY ∫ÓN

 ∫É≤àYG ø```e “¢```ûYGO” º```«¶æJ Iô```£«°ùd

.±ô£àŸG º«¶æàdG öUÉæY øe äÉÄŸG

تل أبيب ـ رويترز: 
 »```∏«FGöSE’G AGQRƒ```dG ¢```ù«FQ ¢```ü∏“

 ⋲```∏Y  á```HÉLE’G  ø```e  ƒ```gÉ«æàf  Ú```eÉ«æH

 áeÉbEG ó```jDƒj ∫Gõ```j ’ π```g ¿CÉ```°ûH ∫GDƒ```°S

 ¤EG ¬¡LƒJ ™```e ∂```dPh á```«æ«£°ù∏a á```dhO

 ∫hCG ‘ Ú```æK’G ¢ùeCG Ió```ëàŸG äÉ```j’ƒdG

 ÖeGôJ ódÉfhO ¢ù«FôdG Rƒ```a òæe ¬d IQÉjR

 ƒgÉ«æàf π```îàj ⁄h .á«μjôeC’G á```°SÉFôdÉH

 ádhO áeÉbE’ •höûŸG √ó«jCÉJ øY §b É```æ∏Y

 ¬æ∏YCG …òdGh πÑ≤à°ùŸG ‘ Ú```«æ«£°ù∏Ø∏d

 Ú```«æ«£°ù∏ØdG ø```μd 2009 ‘ Iô```e ∫hC’

 ËóY í```Ñ°UCG ΩGõ```àd’G Gò```g ¿EG ¿ƒ```dƒ≤j

 äÉæWƒà°ùŸG AÉæH QGôªà°SG Ö```Ñ°ùH áª«≤dG

.á∏àëŸG »°VGQC’G ⋲∏Y á«∏«FGöSE’G

 ¤EG ƒgÉ«æàf ô```Ø°S øe äÉYÉ°S π```Ñbh

 OÉ©∏L ΩÉ```©dG øeC’G ô```jRh ≠```∏HCG ø```£æ°TGh

 AÉ```°†YCG ™```«ªL” ¿CG ¢```û«÷G ƒ```jOGQ ¿GOQEG

 ¢ù«FQ ∫hC’G ΩÉ```≤ŸG ‘h »æeC’G ¢```ù∏éŸG

“.á«æ«£°ù∏ØdG ádhódG ¿ƒ°VQÉ©j AGQRƒdG

 Ωƒj ô¨°üŸG AGQRƒ```dG ¢ù∏› ™ªàLGh

 ‘ ÖeGôJh ƒ```gÉ«æàf ´É```ªàLG π```Ñb ó```MC’G

.AÉ©HQC’G GóZ ¢†«HC’G â«ÑdG

 πHÉæb â≤dCG ó°SC’G äGƒb

Ö∏M ¿Éμ°S ⋲∏Y Qƒ∏μdG

 ä’É≤àYG :“ƒØ©dG”
¢ùfƒJ ‘ á«Ø°ù©J äÉªgGóeh

 4 Ühôg ..…OÉeôdG

“¢ûYGO” øe AÉæé°S

 Ωõà∏e ÒZ ƒgÉ«æàf

ÚàdhódG πëH

áfÉà°SCG ‘ ájQƒ°ùdG á°VQÉ©ŸG ácQÉ°ûe ¿CÉ°ûH ∑ƒμ°T
É¡©e AÉæé°ùdG ∫OÉÑàd Ió©à°ùe ≥°ûeO

 çó```– á```°VQÉ©ŸÉH ¿É```K ∫hDƒ```°ùe ±É```°VCGh

 OGôaCG á```©°†H ¿CG ¬àjƒg ø```Y ∞°ûμdG Ωó```Y á```£jöT

 ‘ Ωó≤J RGôMEG á```£jöT ¿hö†ëj ób á°VQÉ©ŸG ø```e

 ød (¬∏ªcCÉH) ó```aƒdG” ±É°VCGh  .Ú∏Ñ≤ŸG Ú```eƒ«dG

 á°VQÉ©ŸGh á```eƒμ◊G ø```e ¿Góah ö†Mh .“Ö```gòj

 .»°VÉŸG ô```¡°ûdG á```fÉà°SCG ‘ ö```TÉÑe Ò```Z É```YÉªàLG

 »àdG ∞«æL äÉãMÉÑe π«Ñb áfÉà°SCG ´ÉªàLG »JCÉ«°Sh

  .IóëàŸG ·C’G ájÉYôH ôjGÈa 20 ‘ ó≤©J

 ájQƒ°S ΩÓ```YEG πFÉ°Sh â```dÉb ,ô```NBG ÖfÉL ø```e

 ÉgOGó©à°SG äóHCG áeƒμ◊G ¿EG ,ÚæK’G ¢ùeCG ,á«ª°SQ

 äÉYÉªL ió```d øjõéàëÃ É```¡jód AÉ```æé°S á```dOÉÑŸ

 ájQƒ°ùdG AÉÑfC’G ádÉch â∏≤fh  .áë∏°ùŸG á```°VQÉ©ŸG

 áeƒμM ó```cDƒJ” :¬dƒb »```ª°SQ Qó°üe ø```Y (É```fÉ°S)

 OGó©à°SG ⋲```∏Y É¡fCG ájQƒ°ùdG á```«Hô©dG á```jQƒ¡ª÷G

 ádhòÑŸG Oƒ¡÷G QÉ```WEG ‘ á°UÉNh ôªà°ùe πμ```°ûHh

 É¡jód Úfƒé°ùe á```dOÉÑŸ ,πÑ≤ŸG ÉfÉà°SCG ´É```ªàL’

 AÉ°ùfh ’ÉLQ á«HÉgQE’G äÉYƒªéŸG ió```d ÚØ£àîÃ

.“Újôμ°ùYh Ú«fóe ’ÉØWCGh

 ⋲∏Y “á«HÉgQE’G äÉYÉª÷G” º°SG ≥°ûeO ≥∏£Jh

.ÉMÓ°S πª– »àdG á°VQÉ©ŸG πFÉ°üa ™«ªL

 áeÓ°Sh IÉ«M á```«ªgCG” ¤EG ∂dP Qó```°üŸG GõYh

 »```°VGQC’G ⋲```∏Y ¿Éc É```ªæjCG …Qƒ```°S ∞```£àfl πc

 πc ⋲```∏Y á```jQƒ°ùdG á```dhódG ¢```UôM“h ,“á```jQƒ°ùdG

.“¿Éμe …CG ‘ ∞£àfl øWGƒe

 ,¿Éà°ùNGRÉc ‘ á«LQÉÿG IQGRh âdÉb â```Ñ°ùdGh

 ájQƒ°ùdG á```eƒμ◊G …ó```aƒd äGƒ```YO â```¡Lh É```¡fEG

 á```eRC’G  ¿CÉ```°ûH  äÉ```YÉªàLG  Qƒ```°†◊ ,á```°VQÉ©ŸGh

.ôjGÈa 16 h 15 ‘ áfÉà°SCG áª°UÉ©dG ‘ ájQƒ°ùdG

 •.2017 ôjÉæj 23 ‘ áfÉà°SCG äÉãMÉÑe øe ÖfÉL

عواصم ـ وكاالت: 

 É«°ShQ É¡ªYóJ »àdG äÉKOÉëŸG ô°†ëà°S âfÉc GPEG Éª«a ,ÚæK’G ¢ùeCG ,ájQƒ°ùdG á°VQÉ©ŸG âμμ°T

 πeÉμdG ΩGõàd’G ≈∏Y ≥°ûeO áeƒμM πªM øY ¢ùYÉ≤àdÉH ƒμ°Sƒe áª¡àe ,´ƒÑ°SC’G Gòg ¿Éà°ùNGRÉc ‘

 áeƒμM âdÉbh .AÉæé°S ìGô°S ¥ÓWEG πãe á«ædG ø°ù◊ QOGƒÑH ΩÉ«≤dG hCG QÉædG ¥ÓWEG ∞bƒd ¥ÉØJÉH

 ó≤©«°S …òdG ´ÉªàL’G Qƒ°†◊ á°VQÉ©ŸGh áeƒμ◊G óaƒd IƒYódG â¡Lh É¡fEG âÑ°ùdG Ωƒj ¿Éà°ùNGRÉc

 :ô◊G …Qƒ°ùdG ¢û«÷G ‘ …ôμ°ù©dG óFÉ≤dG OƒÑ©dG óªfi ∫Ébh   .áfÉà°SCG ‘ ôjGÈa 16h 15 »eƒj

.“äÉcÉ¡àf’G √òg ∞bƒd ¬H óYh Ée  òØæj  ⁄  »°ShôdG  ±ô£dGh  áfó¡dG  ‘  äÉbhôN  ∑Éæg  âfÉc”

“¢ûYGO” ájÉ¡æd »°†Øj ÉjQƒ°ùH »°SÉ«°ùdG π◊G :¢ùjÒJƒZ

دبي ـ العربية.نت: 

 IóëàŸG ·CÓ```d ΩÉ```©dG Ú```eC’G ∫É```b 

 ¿EG ,Ú```æK’G ¢ùeCG ,¢```ùjÒJƒZ ƒ```«fƒ£fG

 ájÉ¡æd »°†Øj ÉjQƒ°S ‘ »°SÉ«°ùdG π```◊G

 ídÉ°üe ¿CG ⋲∏Y kGOó°ûe ,“¢ûYGO” º«¶æJ

.á≤£æŸG ∫hO ⋲∏Y ôKDƒJ ’ ¿CG Öéj ¿GôjEG

 øe “çó◊G” IÉæb ™e ¢UÉN AÉ≤d ‘h

 ájÉ¡f iô```j ’ ¬fCG ¢ùjÒJƒZ ø```∏YCG ,»```HO

 ΩÉ°ù≤fG ¿CG É```ªc ,Ú```ÄLÓdG áeRC’ á```Ñjôb

 …ó°üàdG ‘ ¬à«∏YÉa §```ÑMCG øeC’G ¢```ù∏›

.á«ŸÉ©dG äÉeRCÓd

 ‘ çóM É```e ¿CG ¢```ùjÒJƒZ ±É```°VCGh

 ¿CG ócCGh ,É```jQƒ°S Ö```Ñ°ùH ¿Éc π```°UƒŸG

 äGQÉÑàN’G Ö```©°UCG øe »g ÉjQƒ°S á```eRCG

 OƒLh ΩóY ¿CG É```ªc ,Ió```ëàŸG ·C’G ΩÉ```eCG

 OƒLh ºYój ÉjQƒ°S ‘ πeÉ°T »°SÉ«°S πM

.“¢ûYGO”
 á°VQÉ©ŸG ´ÉªàLÉH ¬dDhÉØJ øY ÜôYCGh

 ó```ah  π```«μ°ûàd  ¢```VÉjôdG  ‘  á```jQƒ°ùdG

 …Qƒ°ùdG Ö```©°ûdG ¿CG kGó```cDƒe ,¢```VhÉØàdG

.k É°SƒHÉc ÊÉ©j

CC

ππ ΩΩ õõ ≈≈ ≥≥ ƒƒ ππ øø ¢¢ HH ƒƒ ƒƒ ¡¡ ´́ƒƒÑÑ RR ‘‘¡¡ ƒƒ HH hh jj ⁄⁄ »» hhôô ôô hh ¡¡ ‘‘ hhôô

دبي – العربية.نت:

 á«æeCG äGójó°ûJ á«fGôjE’G äÉ£∏°ùdG â°Vôa 

 º«∏bEG ÜƒæL á«MÓØdG á```æjóe ⋲∏Y ΩÉjCG áKÓK òæe

 á°ûFÉW á°UÉ°UôH »HôY ÜÉ°T πà≤e Ö≤Y ,RGƒgC’G

 ,ÚHƒ∏£e É¡JOQÉ£e ió```d øeC’G äGƒb É```¡à≤∏WCG

 πeÉ©àdÉHh çOÉ```◊ÉH äOó```f äÉLÉéàMG â```©ªbh

.Üô©dG ÚæWGƒŸG ™e äÉ£∏°ù∏d »æeC’G

 ,»Hô©dG øWGƒŸG ¢```SCGQ á°UÉ°UQ â```bÎNGh

 ‘ á«MÓØdG á```æjóe ¿Éμ°S øe ,¢```û«ÑZƒÑdG ø°ùM

 á©ª÷G Ωƒ```j öüY øe á```°SOÉ°ùdG á```YÉ°ùdG ‹Gƒ```M

 â≤∏WCG ÉeóæY ´QÉ°ûdG øe ôÁ ¿Éc å«M ,»°VÉŸG

 iód »FGƒ°ûY πμ```°ûH QÉædG »∏NGódG ø```eC’G äGƒb

.áæjóŸG §°Sh ÚHƒ∏£e É¡JOQÉ£e

 øWGƒŸG ¢Vô©J ,á«∏ëŸG ô```jQÉ≤àdG Ö°ùëHh

 πÑb ø```e ö```TÉÑŸG ¢```UÉ°Uô∏d ¢```û«ÑZƒÑdG ø```°ùM

 áLGQO »ÑcGQ OQÉ```£J âfÉc »àdG ø```eC’G äGQÉ«°S

.∞bƒàdG QGòfE’ Éeõà∏j ⁄ Éª¡fC’ ájQÉf

 »FGƒ°ûY πμ```°ûH QÉ```ædG íàØH §```HÉ°V ΩÉ```bh

 …OƒÑ©dG öùL øe Üô≤dÉH á```LGQódG »ÑcGQ áHÉ°UE’

 ¢û«ÑZƒÑdG ø```°ùM Ö«°UCG å```«M ,ô```ªàdG ¥ƒ```°S ‘

 ,QƒØdG ⋲∏Y kÓ«àb ¬JOQCG ,¢SCGôdG ‘ IöTÉÑe á```≤∏£H

.ìhôéH áLGQódG ÉÑcGQ Ö«°UCG Éªæ«H

 IÒ°ûY â```ªLÉg ,â```Ñ°ùdG‐á©ª÷G π```«d ‘h

 áWöûdGh »```∏NGódG ø```eC’G äGƒb äGô```≤e π```«à≤dG

 á°UÉN äGƒb ∫Gõ```fEG ¤EG iOCG Ée …Qƒ```ãdG ¢Sô◊Gh

 ¥ƒW ¢VôØH âeÉbh á```æjóŸG ´QGƒ°T ‘ äö```ûàfG

.»æeCG

 øe ÒÑc OóYh π«à≤dG Iö```SCG â©ªŒ ,∂dòc

 êÉéàMÓd á«MÓØdG áæjóe §°Sh Üô©dG ÚæWGƒŸG

 ¬∏≤fh ¬jhP ¤EG º```¡æHG ¿ÉªãL º```«∏°ùJ ΩóY ⋲```∏Y

 IôgÉ¶e çhó```M ¿hO á```dƒ∏«ë∏d ,º```b á```æjóe ¤EG

.¬©««°ûJ AÉæKCG

 ñƒ«°T ø```e kGOó```Y äÉ```£∏°ùdG â```∏≤àYG É```ªc

 Ö```¨°ûdG IQÉ```KEÉH º```¡eÉ¡J’ ¢```û«ÑZƒÑdG IÒ```°ûY

 ¢Sô◊Gh áWöûdGh øeC’G äGô```≤e º¡FÉæHCG ΩÉëàbGh

.…QƒãdG

 ¿É°ùfE’G ¥ƒ```≤M á```ª¶æe âfGO ,É```¡à¡L ø```e

 »FGƒ°û©dG πà≤dG QGôªà°SÉH ¬```àØ°Uh Ée ájRGƒgC’G

 øeC’G äGƒ```b ¢UÉ°UôH Ú```jRGƒgC’G Ú```æWGƒª∏d

 ádGó©dG ¤EG IÉ```æ÷G Ëó```≤àH â```ÑdÉWh ,á```WöûdGh

 ±Gó¡à°SÉH äGƒ```≤dG √òg ó```j ¥ÓWE’ óM ™```°Vhh

.á°UÉÿG hCG áeÉ©dG øcÉeC’G ‘ ÚæWGƒŸG

 á∏KÉ‡ áKOÉM ådÉK √òg ¿EG á```ª¶æŸG âdÉbh

 øeC’G äGƒb â∏àb å«M ,RGƒgC’G º```«∏bEG ‘ QôμàJ

 øe ≠∏ÑJ á«HôY á∏ØW ,2016 Èªaƒf ‘ á```«fGôjE’G

 ⋲∏Y QÉædG ¥Ó```WEG ió```d ∂dPh ,äGƒ```æ°S 3 ô```ª©dG

 É¡JódGhh ÉgódGh ™```e É¡∏≤J âfÉc »```àdG IQÉ«°ùdG

.RGƒgC’G áæjóe ÜôZ ,…ƒ∏Y »ëH ¢û«àØJ á£≤f ‘

 äÉÄŸG ô```gÉ¶J ,2015 È```ªaƒf ‘ ,∂```dòc

 ø°ùdG ¿hO …RGƒ```gCG »```HôY π```ØW π```à≤e Ö```≤Y

 17 ôª©dG øe ≠∏Ñjh ,‹ÓL »∏Y ⋲Yój ,á```«fƒfÉ≤dG

 É¡àªgGóe ó©H á```«fGôjE’G áWöûdG ¢```UÉ°UôH ,k ÉeÉY

.RGƒgC’G áæjóÃ á°†¡ædG »M ‘ á«Ñ©°T kÉbƒ°S

تشديدات أمنية عقب مقتل عربي باألهواز

 •.á«MÓØdG ‘ á«æeCG äGójó°ûJ



 ,¿ƒgóŸG º«gGôHEG øY ádÉcƒdG â∏≤fh

 øe Üô≤ŸG »```°SÉ«°ùdG π∏ëŸGh Ö```JÉμdG

 IójóL AÉ```eO ï```°V” ¿CG “¢```SÉªM” á```côM

 á```cô◊G äÉ```°SÉ«°S ¢```†©H ‘ ô```KDƒj ó```b

 äÉØ∏ŸG ø```e Òãc ‘ ájƒ«M É```¡ëæªà°Sh

 ∞∏eh á«æ«£°ù∏ØdG á◊É°üŸG ∞∏e ÉgRôHCG

 É«côJh ¿GôjEG É°Uƒ°üNh ∫hódG ™e ábÓ©dG

.“öüeh

 äÉHÉîàf’G è```FÉàf ¿CG π```∏ëŸG iô```jh

 ™e ≥ªYCG äÉ```bÓY ΩÉeCG ≥```jô£dG í```àØà°S

 õjõ©J” É```°†jCG ™```bƒJh .…ö```üŸG Ö```fÉ÷G

 ¿ƒμàd ,“∫ÓàM’G ™```e ∑ÉÑà°T’G á```ZÉ«°üd

 “áÄjôL äGQGôb PÉîJG” ⋲∏Y IQOÉb ácô◊G

 á¡LGƒŸG √É```ŒG ‘ AGƒ```°S ,π«FGöSEG √É```Œ

 ¿EG ¢ùeG QOÉ```°üŸG â```dÉbh .“á```Fó¡àdG hCG

 k ÉÑFÉf íÑ°UCG á«◊G π«∏N ácô◊G ‘ Ö```FÉædG

.¿GôjEG øe Üô≤ŸG ,QGƒæ°ù∏d

 ÈªàÑ°S ‘ IóëàŸG äÉj’ƒdG âLQOCGh

 AGOƒ°ùdG É¡àëF’ ⋲∏Y QGƒæ°ùdG º°SG 2015
 Ö```fÉL  ¤EG  ,“Ú```«dhódG  Ú```«HÉgQEÓd”

.¢SÉªM ácôM øe øjôNBG ÚæKG ÚjOÉ«b

 πªëjh ,1962 ΩÉ```Y QGƒ```æ°ùdG ó```dhh

 ¢ù«°SCÉàH ΩÉbh ,á```«Hô©dG á¨∏dG ‘ IOÉ¡°T

 RÉ¡÷G á```HÉãÃ ó```©j …òdG “ó```›” RÉ```¡L

 øjódG õY ÖFÉàc ,…ôμ°ù©dG ìÉæé∏d »æeC’G

 ΩÉY QGƒæ°ùdG π```«FGöSEG â∏≤àYGh .ΩÉ```°ù≤dG

 øé°ùdÉH ΩÉμMCG á©HQCG ¬«∏Y äQó°Uh 1988
 ‘ 2011 ôHƒàcCG ‘ ¬MGöS ≥∏WCGh .ó```HDƒŸG

 iöSC’G øe ±’BG ø```Y êGôaEÓd ¥É```ØJG QÉWEG

 »∏«FGöSE’G …óæ÷G π```HÉ≤e Ú«æ«£°ù∏ØdG

 ¬JõéàMG …òdG §«dÉ°T OÉ```©∏L »°ùfôØdG ‐

.´É£≤dG ‘ äGƒæ°S ¢ùªÿ ¢SÉªM

 ,IõZ ⋲∏Y IÒNC’G Üô```◊G ÜÉ≤YCG ‘h

 AGOCG äÉbÉØNEG ‘ äÉ≤«≤ëàdG QGƒ```æ°ùdG OÉb

 ádÉbEG ¤EG äOCG »àdGh ,á«fGó«ŸG äGOÉ«≤dG

.äGOÉ«≤dG øe OóY

روما ـ أ ف ب: 

 ¢```ùeCG  á```«dÉ£jE’G  á```eƒμ◊G  äÈ```Y

 Ò°üe ¿CÉ°ûH “≠```dÉÑdG” É¡≤∏b øY ÚæK’G

 ƒëf òæe ¿Gô¡W ‘ π≤à©e ÊGôjEG »ÁOÉcCG

 »FÉ°†b ºμM Qhó```°üH ôjQÉ≤J ó```«ØJ ΩÉY

.¢ù°ùéàdG áª¡àH ¬eGóYEÉH

 ¿CG á«dÉ£jEG á```«eÓYEG ôjQÉ≤J äô```cPh

 É°VQ óªMCG â```∏≤àYG á```«fGôjE’G äÉ```£∏°ùdG

 ¿Î```°ùjEG” á```©eÉL ‘ π```ªY …ò```dG ‹Ó```L

 2012 »eÉY Ú```H á«dÉ£jE’G “»```àfƒª««H

 Qƒ°†◊ ¿Gô¡W ‘ √ó```LGƒJ AÉ```æKCG 2015h

 IQGRh  â```MöUh  .π```jôHCG  25  ‘  ô```“Dƒe

 âcôM” É¡fCG ¿É```«H ‘ á«dÉ£jE’G á«LQÉÿG

 á«fGôjE’G äÉ£∏°ùdG ™```e É¡J’É°üJG äGƒæb

 Ò°üe ¿CÉ°ûH “≠dÉÑdG É```¡≤∏b ⋲∏Y ó«cCÉà∏d

 .É```eÉY 45 ô```ª©dG ø```e ≠```dÉÑdG »```ÁOÉcC’G

 ¬```JGAÉØμH á```«dÉ£j’G á```«LQÉÿG â```gƒfh

 ¿Éμe øY äÉeƒ∏©Ã âÑdÉWh ,á«ÁOÉcC’G

 ¿CG á«eÓYEG ô```jQÉ≤J íLôJ …ò```dG ,√RÉéàMG

 â```«°üdG A»```°S Ú```ØjEG ø```é°S ‘ ¿ƒ```μj

 .“¬à∏FÉY ¤EG ¬JOÉYEÉH ´Gö```SE’G” ¤EG âYOh

 ójƒ°ùdG ‘ ¢û«©J »àdG ‹ÓL áLhR âdÉbh

 ÓjO Ò```jQƒc” á```Ø«ë°üd É```ª¡«∏ØW ™```e

 ΩGóYE’G áHƒ≤Y” ¬```LGƒj É¡LhR ¿EG “GÒ```°S

 …CG Qó°üj ⁄h .“Ihó```Y ∫hO ™```e ¿hÉ©à∏d

.¬à«°†b ¿CÉ°ûH ÊGôjE’G ÖfÉ÷G øe ≥«∏©J

الهور ـ أ ف ب: 

 Ö«°UGh πb’G ⋲∏Y ¢UÉî°TG 10 πàb

 øe ó°ûM §°Sh …ƒb QÉéØfG ‘ ¿hô```NG 60
 Ö°ùëH ,¿Éà°ùcÉH ¥öT Qƒg’ ‘ ÚéàëŸG

 QGô≤à°S’G Oó```¡j É```e ,¿ƒdhDƒ°ùe ó```cG É```e

 â≤∏ZGh .ÜÉ```éæÑdG º«∏bG ¿ó```e iÈ```c ‘

 “OhQ ∫ƒ```e” ´QÉ```°T ‘ á```≤£æŸG á```WöûdG

 ø```e IQÉ```ŸG ô```ah ,á```æjóŸG ‘ »```°ù«FôdG

 Éªæ«H ,¿É```K QÉéØfG ´ƒ```bh á«°ûN ¿Éμ```ŸG

 Qƒ°U á```«∏ëŸG ΩÓ```Y’G π```FÉ°Sh â```°VôY

 PÉ≤f’G äÉ```«∏ªY ∫hDƒ°ùe ∫É```bh .⋲Mô÷G

 πb’G ⋲∏Y ¢UÉî°TG 10 ¿G RÉ```ægÉ°T É```ÑjO

 øjôNG 60 Ö```«°UG Éªc ÒéØàdG ‘ Gƒ```∏àb

 ’G  ,á```æjóŸG  äÉ```«Ø°ûà°ùe  ¤G  Gƒ```∏≤fh

 √òg ó```cDƒJ ⁄ äÉ```«Ø°ûà°ùŸG QOÉ```°üe ¿G

 äÉÄe ¿Éc É```ªæ«H çOÉ◊G ™```bhh .ΩÉbQ’G

 Üôb ójóL ¿ƒfÉb ⋲∏Y ¿ƒéàëj ádOÉ«°üdG

 ÉfGQ ìöU Ée Ö°ùëH ,ÜÉéæÑdG º«∏bG ¿ÉŸôH

 ±É°VGh .»```∏ëŸG ∫ó```©dG ôjRh ˆG AÉ```æ°S

.“⋲Mô÷G øe ójó©dG ´ƒbh øe ⋲°ûîf”
 GQƒa É¡à«dhDƒ°ùe á```¡L …G ø```∏©J ⁄h

 ¢ùØf ¿G ’G ,Ú```æK’G ¢```ùeCG Ò```éØJ ø```Y

 ∫hDƒ°ùŸG ¿Éà°ùcÉH ¿É```ÑdÉW øe π«°üØdG

 GôNDƒe ó```YƒJ í```°üØdG ó```«Y Ò```éØJ ø```Y

.äGAGóàYG ÜÉμJQG á∏°UGƒÃ

أبوظبي ـ سكاي نيوز عربية:
 É```¡fEG  QÉ```‰É«e  ‘  á```eƒμ◊G  â```dÉb

 âÑμJQG áWöûdG â```fÉc GPEG Éª«a ≥```≤ëà°S

 ,É```¨æ«ghôdG Ú```ª∏°ùŸG ≥```ëH äÉcÉ```¡àfG

 ºYGõe ‘ ô¶ædÉH ¿ƒdhDƒ°ùe ó```¡©J ¿CG ó©H

 á«∏bC’G ø```e OGôaCG ó```°V ™```FÉ¶a ÜÉμ```JQG

.OÓÑdG ‘ áª∏°ùŸG

 ™HÉàdG ¿É```°ùfE’G ¥ƒ```≤M Öàμe ∫Ébh

 ¿EG ,ô¡°ûdG Gò```g ôjô≤J ‘ Ió```ëàŸG ·CÓd

 πàb ºFGôL âÑμJQG QÉ‰É«e ‘ øeC’G äGƒb

 É¡fCG “GóL íLôŸG øe” ,ÜÉ°üàZGh á«YÉªL

 ,á«fÉ°ùfE’G ó```°V ºFGô÷G ó```M ¤EG â```∏°Uh

.»bô©dG Ò¡£àdG óM ÉÃQh

 äÉcÉ¡àfG ºYGõe πc QÉ‰É«e äôμfCGh

 »àdG ÚNGQ áj’h ‘ ÉÑjô≤J ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M

 ,É¨æ«ghôdG á«∏bCG ø```e ÒãμdG É¡«a ¢û«©j

 …ôŒ Úë∏°ùŸG áëaÉμŸ á∏ªM ¿EG ∫ƒ≤Jh

 ‘ áWöûdG OGôaCG ø```e 9 πàb ¿CG òæe ∑Éæg

 ™e Ohó◊G Üôb á«æeCG ™bGƒe ⋲∏Y äÉªég

.ôHƒàcCG øe ™°SÉàdG ‘ ¢TOÓ¨æH

 »```°VÉŸG  ´ƒ```Ñ°SC’G  ¢```û«÷G  ∫É```bh

 ºYGõe ‘ ≥```«≤ëà∏d É≤jôa πμ```°û«°S ¬```fEG

 IQGRh äòMh ™FÉ¶Ød øeC’G äGƒb ÜÉμJQG

 ´ƒ```Ñ°SC’G ™```∏£e ¢```û«÷G hò```M á```«∏NGódG

.áWöûdG ™e ≥«≤ëàdÉH ó¡©àH

إيطاليا 

باكستان

ميانمار 

 Ò°üe ¿CÉ°ûH ≥∏b

¿GôjEG ¬à∏≤àYG »ÁOÉcCG

 äGöûY ™bƒj QÉéØfG

Qƒg’ ‘ ÉjÉë°†dG

 “äÉcÉ¡àfG” ‘ ≥«≤ëàdG

É¨æ«ghôdG ≥ëH

الثالثاء 14 فبراير 2017  
17 جمادى األولى 1438

العدد 3045 
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ÊÉæÑ∏dG ¢û«÷G äGQób ºYód Ió©à°ùe öüe :»°ù«°ùdG

IõZ ‘ ácô◊G ≈∏Y ¿hô£«°ùj “ “¢SÉªM¢SÉªM”” Qƒ≤°U Qƒ≤°U

 á°SÉFôdG ¬«dƒJ òæe ¤hC’G Iôª∏d IôgÉ≤dG ‘ ¿ƒY

 »°SÉ«°ùdG Öàμª∏d É k°ù«FQ QGƒæ°ùdG ⋲«ëj ÜÉîàfG

 ±ƒ```bh IQhö```V ⋲```∏Y É```æ≤ØJG” ±É```°VCGh

 å«M ÜÉ```gQE’G ô```WÉfl ó°V É```©e Ú```àdhódG

 ºYód ö```üe OGó```©à°SG ø```Y ¬```àeÉîØd â```HôYCG

 ¬Jõ¡LCG ∞```∏àflh ÊÉ```æÑ∏dG ¢```û«÷G äGQó```b

“.á«æeC’G

 É```jQƒ°S ‘ ´Gö```üdG  AGô```L ¿É```æÑd  ô```KCÉJh

 É```gòØf  »```àdG  äÉ```ªé¡dG  ¢```†©Ñd  ¢```Vô©Jh

 πJÉ≤j Éªc .Ohó```◊G ÈY Gƒ```∏∏°ùJ ¿hOó```°ûàe

 ÉªYO ÉjQƒ°S ‘ ÊÉ```æÑ∏dG ˆG Üõ```M øe ö```UÉæY

.ó°SC’G QÉ°ûH …Qƒ°ùdG ¢ù«Fô∏d

 1.5 ¿EG É°†jCG ¿ƒ«fÉæÑd ¿ƒdhDƒ°ùe ∫ƒ```≤jh

.¿ÉæÑd ‘ ¿ƒ°û«©j …Qƒ°S ÅL’ ¿ƒ«∏e

 É°ù«FQ ¿ƒ```Y ÊÉæÑ∏dG ¿É```ŸÈdG Ö```îàfGh

 øe Gô¡°T 29 É```«¡æe ôHƒàcCG ô```NGhCG ‘ OÓ```Ñ∏d

.»°SÉFôdG ÆGôØdG

 ájQƒà°SódG Úª«dG AGOCG ó```©H ¿ƒY ó¡©Jh

 “á∏©à°ûŸG ¿GÒ```ædG” øY G kó«©H √OÓ```H AÉ≤HEÉH

 …Qƒ°ùdG ´Göü∏d πM …CG ¿EG ∫É```bh .á≤£æŸG ‘

 ÚjQƒ°ùdG Ú```ÄLÓdG IOƒ```Y øª°†j ¿CG Ö```éj

 ⋲∏Y AÉ°†≤∏d É°†jCG ö```üe íaÉμJh    .¿É```æÑd ‘

 á«eÓ°SE’G ádhódG º```«¶æàd ÚdGƒe øjOó°ûàe

.AÉæ«°S IôjõL ¬Ñ°T ∫Éª°T ‘ ¿ƒ£°ûæj

 ™```e »```Øë°üdG ô```“DƒŸG ‘ ¿ƒ```Y ∫É```bh

 ...Éæjó∏Ñd ¢UÓN ’” ¬fEG ÚæK’G Ωƒj »°ù«°ùdG

 πeÉμdG øeÉ°†àdÉH ’EG »HÉgQE’G ΩGôLE’G Gòg øe

 ∫Gó```àY’G ö```üe” ¿CG ±É```°VCGh .“¬```à¡LGƒe ‘

 PÉ```≤fEG IQOÉ```Ñe ¥Ó```WEG É```¡æμÁ ...ìÉ```àØf’Gh

 ácÎ°ûe á«é«JGÎ°SEG ™°Vh ⋲```∏Y Ωƒ≤J á«HôY

 É```æ°VQCG ‘ Üö```†j …ò```dG ÜÉ```gQE’G á```HQÉëŸ

 ∫ƒ∏◊G OÉ```éjEG ⋲∏Y πª©dGh É```æ∏gCG í```«Ñà°ùjh

 »Hô©dG øWƒdG ‘ á```ë∏ŸG äÉeRÓd á«°SÉ«°ùdG

 »°ù«°ùdG ¿ƒ```Y ÉYOh .“É```jQƒ°S ‘ ¢```üNC’ÉHh

 ¢ù«FôdG πÑbh ¿É```æÑ∏d á«ª°SQ IQÉjõH ΩÉ```«≤∏d

.ÉÑjôb ähÒH IQÉjõH ó¡©Jh IƒYódG …öüŸG

 •±öûdG ¢SôM ¿É°Vô©à°ùj ¿ƒY π«°û«eh »°ù«°ùdG ìÉàØdGóÑY ¿É°ù«FôdG

 •á«æg π«YÉª°SEG É këaÉ°üe QGƒæ°ùdG ⋲«ëj

القاهرة ـ رويترز: 

 ¢û«÷G äGQób ºYód Ió©à°ùe √OÓH ¿EG ÚæK’G ¢ùeCG »°ù«°ùdG ìÉàØdGóÑY …ô°üŸG ¢ù«FôdG ∫Éb

.ÜÉgQE’G áëaÉμŸ øjó∏ÑdG ¿hÉ©J QÉWEG ‘ á«æeC’G ¬Jõ¡LCG ∞∏àflh ÊÉæÑ∏dG

 IôgÉ≤dG  Qhõ`̀j  …ò`̀dG  ¿ƒY ∫É°û«e ÊÉæÑ∏dG  ¢ù«FôdÉH  ¬©ªL »Øë°U ô“Dƒe ∫ÓN ∂dP AÉL

.ôHƒàcCG ‘ ¿ÉæÑ∏d É°ù«FQ ¬HÉîàfG òæe ¤hC’G Iôª∏d

.ÊÉæÑ∏dG ¢û«é∏d √OÓH ¬eó≤J ób …òdG ºYódG ´ƒf »°ù«°ùdG í°Vƒj ⁄h

 º¡J  »àdG  á«dhódGh  á«ª«∏bE’G  ÉjÉ°†≤dG  øe  ójó©dG  ¤EG  ÉæJÉãMÉÑe  âbô£J”  »°ù«°ùdG  ∫Ébh

 É¡æe  ≈fÉ©j  »àdG  ÚÄLÓdG  á``̀eRCGh  ájQƒ°ùdG  á``̀eRC’Gh  ÜÉ``̀gQE’G  áëaÉμe  É¡àeó≤e  ‘h  øjó∏ÑdG

.“¿ÉæÑd

غزة – اف ب: 
 ,¢SÉªM  ácô◊  …ôμ°ù©dG  ìÉæ÷G  »°ù°SDƒe  ó`̀MCG  ,QGƒæ°ùdG  ≈«ëj  …ôμ°ù©dG  …OÉ«≤dG  ÖîàfG

 QOÉ°üe äôcP  Ée  Ö°ùëH  ,á«æg π«YÉª°SE’  kÉØ∏N IõZ ´É£b ‘ ácôë∏d  »°SÉ«°ùdG  Öàμª∏d  kÉ°ù«FQ

.ÚæK’G ¢ùeCG ¢SôH ¢ùfGôa ádÉcƒd ¢SÉªM ácôM øe áHô≤e

 .á«∏NGO äÉHÉîàfG á«∏ªY ô¡°TCG òæe äGƒæ°S 10 òæe ´É£≤dG ≈∏Y ô£«°ùJ »àdG ácô◊G Oƒ≤Jh

.á«∏«FGô°SE’G ¿ƒé°ùdG ‘ ≥HÉ°S π≤à©e QGƒæ°ùdG ≈«ëjh

 ÖàμŸG  ¢ù«FQ πfi ∫ƒ∏ë∏d kÉ¶M Ì`̀cC’G  ƒg á«æg ¿EG  ´É£≤dG  ‘ äGQƒ£à∏d  ¿ƒ©HÉàe ∫ƒ≤jh

 ¿CG “¢SÉªM” øe áHô≤e QOÉ°üe øY “É©e” ádÉch â∏≤fh.π©°ûe ódÉN ¢SÉªM ácô◊ »°SÉ«°ùdG

 QGƒæ°ùdG ≈«ëj ÜÉîàfG ¤EG â°†aCGh ,â¡àfG ób IõZ áMÉ°S ‘ ¢SÉªM ácô◊ á«∏NGódG äÉHÉîàf’G

.¬d ÉÑFÉf á«◊G π«∏Nh ,IõZ ‘ ácôë∏d »°SÉ«°ùdG Öàμª∏d É°ù«FQ

سيول ـ أ ف ب: 
 Ωƒ«dG ô```éa ÉFQÉW É```YÉªàLG ‹hó```dG ø```eC’G ¢```ù∏› ó```≤©j

 áëLÉf áHôŒ ø```Y á«dÉª°ûdG É```jQƒc ¿ÓYEG á```«Ø∏N ⋲∏Y AÉ```KÓãdG

 »μjôeC’G ¢ù«Fô∏d ó```– áHÉãÃ Èà©J ójóL »à°ù«dÉH ñhQÉ```°üd

 ¿Gƒ°†©dG ,É«°ShQh Ú°üdG âª°†fG óbh .ÖeGôJ ódÉfhO ójó÷G

 áHôéàdG √ò¡d á«dhódG äÉ```fGOE’G ¤EG ,øeC’G ¢ù∏› ‘ ¿É```ªFGódG

 Ωƒj OÓÑdG Üô```Z ‘ ≠fƒ°Sƒc á```æjóe Üôb â```“ »àdG IÒ```NC’G

 ¬MÉ«JQG” øY ¿hCG ≠fƒL º«c ‹Éª°ûdG …QƒμdG º«YõdG ÈYh .óMC’G

 ájQƒμdG AÉ```ÑfC’G ádÉch äOÉ```aCG Éª«a ,áHôéàdG ìÉ```éæd “ó```jó°ûdG

 ójó°T ìÉ«JQG ø```Y” ÈY ¿hCG ≠fƒL º«c ¿CG á```«ª°SôdG á```«dÉª°ûdG

 OÓÑdG äGQó```b Rõ©J …hƒf Ωƒé¡d iô```NCG ájƒb á∏«°Sh ∑Ó```àe’

.“á©FGôdG

 Æ ä 22,00 á```YÉ°ùdG óæY ‹hódG øeC’G ¢```ù∏› ™```ªàé«°Sh

.á«Hƒæ÷G ÉjQƒch ¿ÉHÉ«dGh IóëàŸG äÉj’ƒdG øe Ö∏£H

 ñhQÉ```°üdG ¿EG  á```«Hƒæ÷G á```jQƒμdG ´É```aódG IQGRh â```dÉbh

 ÉjQƒc Üô```Z ‘ ájƒL Ió```YÉb øe óMC’G ≥```∏WCG ió```ŸG §```°Sƒàe

 §≤°ùj ¿CG πÑb ¥öûdG √ÉŒÉH Îeƒ∏«c 500 ƒëf ™£bh á«dÉª°ûdG

.»böûdG ôëÑdG ¿ƒ«dÉª°ûdG ¿ƒjQƒμdG ¬«ª°ùj …òdG ¿ÉHÉ«dG ôëH ‘

 á¶◊ ñhQÉ°ü∏d ógÉ°ûe ‹É```ª°ûdG …QƒμdG ¿ƒjõØ∏àdG åHh

.¬bÓWEG

 ájCG ≠fÉj ≠fƒ«H ⋲∏Yô¶– IóëàŸG ·C’G äGQGô```b ¿CG ôcòjh

 áHôŒ ∫hCG òæeh .»à°ù«dÉÑdG hCG …hƒædG èeÉfÈdÉH á£ÑJôe á£°ûfCG

 äÉHƒ≤Y øeC’G ¢```ù∏› ¢Vôa ,2006 ‘ á«dÉª°T á```jQƒc ájhƒf

 ¬JÉMƒªW ø```Y ¬«æãj ¿CG ¿hó```H ø```μd ΩÉ¶ædG ⋲```∏Y äGôe â```°S

.ájhƒædG

 ≠fƒ«H áHôŒ åëÑj øeC’G ¢ù∏›

á«NhQÉ°üdG ≠fÉj

C C

..áá««∏∏NNGGOO ääÉÉHHÉÉîîààffGG áá««∏∏ªªYY ôô¡¡°°TTGG òòææee ääGGƒƒææ°°SS 1100 òòææee ´́ÉÉ££≤≤ddGG ≈≈∏∏YY ôô££««°°ùùJJ »»ààddGG ááccôô◊◊GG OOƒƒ≤≤JJhh..¬¬dd ÉÉÑÑFFÉÉff áá««◊◊GG ππ««∏∏NNhh ,,IIõõZZ ‘‘ ááccôôëë∏∏dd »»°°SSÉÉ««°°ùùddGG ÖÖààμμªª∏∏dd ÉÉ°°ùù««FFQQ

CC

C

ôô QQhhõõjj …… ¿¿ƒƒ ∫∫ «« ÊÊ ÑÑ ¢¢ «« ôô HH LL »» ôô ƒƒ ∫∫ LL¿¿ ÑÑ

 QÉ°ûà°ùÃ ®ÉØàM’G ¬```̀«∏Y ¿Éc GPEG Ée É«dÉM ¢SQój ¢†«HC’G â```̀«ÑdG ¿CG ∫ÉfQƒL â```̀jÎ°S ∫hh á```̀Ø«ë°U äOQh

 ¢ù«FôdG º∏°ùJ π```̀Ñb ¢ShQ ÚdhDƒ°ùÃ ¬```̀J’É°üJG ⋲∏Y äÉLÉéàM’G §```̀°Sh ¬Ñ°üæÃ Ú```̀∏a πμjÉe »```̀eƒ≤dG ø```̀eC’G

 ¢†«HC’G â«ÑdÉH ¬FÓeR ™«ª÷ QòàYG Ú∏a ¿EG ¬dƒb ∫hDƒ°ùe Qó°üe ¤EG âÑ°ùfh .¬```̀Ñ°üæe ÖeGôJ ódÉfhO »```̀cÒeC’G

.¢ù«FôdG ÖFÉf ¢ùæH ∂jÉÃ ¬àbÓY ‘ ÉNöT âKóMCG »àdG á©bGƒdG ¿CÉ°ûH
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علي مجيد

تفتتــح اليوم الثالثاء الجولة الثانية من 
الدور الســدايس لــدوري زين الدرجة 
األوىل لكرة الســلة، بإقامــة لقاء واحد 
مــن الوزن الثقيل ســيجمع بني حامل 
اللقب املنامة وبطــل كأس خليفة بن 
ســلامن املحرق، وذلك عند السادســة 
والنصف مساًء، عىل صالة اتحاد اللعبة 

بأم الحصم.
وتســتكمل مباريات الجولــة يوم غد 
بلقاءيــن، يجمــع األول الحالــة مــع 
النويدرات، والثاين بني األهيل والنجمة.

ويتصــدر قامئة ترتيب ســدايس الكبار 
مناصفًة فــرق املنامة واملحرق واألهيل 
برصيد نقطتني، فيام يــأيت الحالة رابًعا 
والنويدرات خامًســا والنجمة سادًســا 

برصيد نقطة واحدة لكل منهم.
عودة للمواجهــة الجامهريية املرتقبة، 
فإنهــا تحمــل ذكريات كثــرية لالعبي 
الفريقــني منــذ لقــاءي الــدور نصف 
النهايئ لبطولة كأس خليفة بن سلامن، 

والتي حسمهام املحرق بنتيجة 2/0.  
وســتكون مواجهة اليوم مختلفة متاًما، 
إذ ينظر الفريقان بأهمية كبرية لنتيجة 
قواهام  بكامــل  املبــاراة وســيدفعان 
باتجــاه تحقيقه؛ يك يقرتبا من الوصول 
إىل املربع الذهبي ومواصلة املسري نحو 

تحقيق اللقب.

رد االعتبار

يأمــل املنامة يف تحقيق الفوز باملباراة، 
ورد اعتبــاره بالثــأر مــن الهزمية التي 
تلقاها يف بطولة كأس خليفة بن سلامن 

وحرمته من االحتفاظ بقلب الكأس.
وكان ”الزعيــم“ قد اســتهل مشــواره 
يف الدور الســدايس بفــوز باهت عىل 
النجمة يف الجولة املاضية، وهو يهدف 
إىل أن يبقــى نســقه يف تصاعــد حتى 

يضمن الفوز يف مباراة اليوم.
وسيتبنى الفريق خيار اللعب الهجومي 
املركــز والدفاعــي املســتميت يف ظل 
امتالكه لكوكبة من نجوم اللعبة بوجود 
أحمــد عزيــز ويونس كويــد ومحمد 

قربان وميثم جميل والرصيب نيكولوز، 
الذين يشــكلون منظومة عمل دفاعية 
وهجومية متحركــة ذات فاعلية عالية 

ا. جدٍّ
تكرار االنتصار

وعىل الطرف اآلخر، ســيحاول املحرق 
تكــرار انتصاره وتحقيــق الفوز الثالث 
عــىل التوايل عىل املنامة هذا املوســم، 
وإلحاق به الهزمية األوىل يف منافسات 

الدوري.
ويتطلــع ”الذيب“ إىل مواصلة توهجه 
وانطالقتــه القويــة يف ســدايس الكبار 
وتحقيق االنتصار الثاين بعد الفوز عىل 

النويدرات يف الجولة األوىل املاضية.
ويعّول املحرق كثريًا عىل قدرات أحمد 
حســن يف صناعــة اللعــب، واملحرتف 
كاديم كولبي تحت الحلق، رغم الرقابة 
املتوقعــة عليهــام من قبــل دفاعات 
املنامــة، التي ســتحاول قــدر اإلمكان 
الحد من خطورتهام، إىل جانب تواجد 
”الخربة“ محمد حســن، وبدر جاسم، 

والورقة الفّعالة عيل عباس.
وتبــدو املبــاراة صعبــة وقويــة بــني 
الطرفني، وكالهام يعرف مدى أهميتها 
أو مــدى أهميــة تحقيق الفــوز فيه 
باعتباره ميثل خطوة بالغة األهمية عىل 

صعيد الرصاع نحو املربع الذهبي.

نكهة صربية

ميتلــك كال الفريقني مدربــني يتمتعان 
بالكثري من الخربات والكفاءة، إذ يحتدم 
”الرصاع التكتييك“ مجدًدا بني  الرصبيني 
مدرب املحرق إيفان جريميك، ومدرب 
املنامــة دراغــان راكا إليجــاد الحلول 

لقيادة فريقيهام لتحقيق الفوز . 
مدرب املحــرق جريميك أثبت أكرث من 
مرة أنه يتمتع بدهاء وحنكة كبريين يف 
عامل التدريب، إذ عىل الرغم من الفرتة 
القصرية منذ توليه مهمة التدريب، إال 
أنه نجــح يف إحداث تغيري كبري يف أداء 
الفريــق وحقق العالمــة الكاملة حتى 
اآلن بخمســة انتصــارات مــن خمس 

مباريات.
والقول نفســه ينســحب نحــو مدرب 
املنامة راكا الذي يعد من أكرث املدربني 
خربة نظرًا لتاريخــه يف قيادة عدد من 
الفرق الرصبية، إال أنه اصطدم بظروف 
قاســية مل تخدمه يف مســتهل مشواره، 
وســتكون الفرصــة أمامه اليــوم يف رد 
اعتباره وإثبات كفاءته، وغري ذلك فإنه 

سيكون عرضة ملقصلة اإلقالة.
فهل ســينجح راكا من إلحاق الخسارة 
األوىل مبواطنــه جريميك، أم ســيواصل 
بالثالثــة  ويســقطه  تفوقــه  األخــري 

القاضية؟

البالد سبورت: انفرد فريق البحرين 
بصدارة الدور الخاميس لدوري زين 

الدرجة األوىل لكرة السلة، بعد فوزه 
الصعب واملثري عىل حساب مدينة 

عيىس، بنتيجة (67/65)، يف املواجهة 
التي جمعتهام مساء أمس، عىل صالة 

اتحاد السلة بأم الحصم، يف إطار 
الجولة الثانية للدور.

وهذا هو الفوز الثاين عىل التوايل 
للبحرين يف الخاميس، إذ رفع رصيده 

إىل 4 نقاط منفرًدا بصدارة الرتتيب، 
فيام أخفق مدينة عيىس من تحقيق 

االنتصار يف ظهوره األول وخرج بنطقة 
الخسارة.

وغلب عىل اللقاء األداء الدفاعي 
من الفريقني يف ظل كرثة األخطاء 

الهجومية وحاالت فقدان الكرة، األمر 
الذي أثر عىل املستوى الفني للمباراة، 
التي اختار املدربان أن تكون تكتيكة 

بحتة يف ظل الرغبة الشديدة منهام يف 

تحقيق االنتصار.
وسيطر البحرين عىل مجريات اللقاء 
بدًءا من منتصف الربع األول بعد أن 

حول تأخره 10/6 إىل فوز يف نهاية 
الفرتة 17/14.

وواصل البحرين تفوقه عىل مستوى 
النتيجة فحسم الربع الثاين بنتيجة 
36/28، قبل أن ينهي الفرتة الثالثة 

متقدًما بـ52/45.
واشتدت اإلثارة يف الربع األخري، إذ 

متكن املدينة من تعديل النتيجة 
يف مناسبتني مع آخر دقيقة 63/63 

و65/65، لكّن البحرين نجح يف حسم 
النتيجة مستغال خطأ يف آخر 4 ثواِن 

ترجمه عيل جليل لنقطتني بنجاح ومنح 
فريقه الفوز 67/65.

و تسبب عطب فني يف الساعة 
اإللكرتونية للصالة يف تأجيل املباراة 

األوىل بني االتحاد وسرتة حتى إشعار 
آخر.

مواجهة قوية بين المنامة والمحرق في ”سداسي زين“

ـــــــزال“ يـــصـــطـــاد الـــمـــديـــنـــة  ـــــــغ ”ال
ـــي الـــســـلـــة“ ـــاس ـــم ــــ“خ ـــي الـــســـلـــة“ويـــنـــفـــرد ب ـــاس ـــم ــــ“خ ويـــنـــفـــرد ب

بين رغبتي رد االعتبار وتكرار االنتصار

فيما تأجلت مباراة االتحاد وسترة

مممممممحمد الدرازي

زاد منتخبنا الوطني لكرة الطاولة 
غلة امليداليــات امللونة يف بطولة 
غرب آســيا التــي اختتمت أمس 
االثنني، يف مدينة العقبة األردنية، 
بعــد أن حقــق امليدالية الفضية 
يف مســابقة الفردي عرب الالعب 
ســيدمرتىض حســني وامليداليــة 
الربونزيــة يف الفردي عرب الالعب 

يوسف البوفالسة.
وارتفــع حصاد منتخبات الطاولة 
إىل 5 ميداليات، إذ حقق راشــد 
ســند ذهبيــة الفــردي للرجال، 
ومنتخب الرجال برونزية الفرق، 
ومنتخب األشبال برونزية الفرق، 
إضافــة إىل فضيــة ســيدمرتىض 
يوســف  وبرونزيــة  حســني 

البوفالسة.
البوفالسة  ومتكن الالعب يوسف 
من الفــوز يف امليدالية البورنزية 
يف فردي الرجال بعد األداء القوي 
الــذي قدمه يف املبــاراة، فيام مل 
يتمكن الالعب سيدمرتىض حسني 
مــن الفــوز يف املبــاراة النهائية 

واكتفى بامليدالية الفضية.
وخرج الالعب محمد هاشم من 
دور الـ 32، وخروج سلامن محمد 
وسيدحســني مجيد مــن دور الـ 
16 إضافة إىل خروج الالعب عيل 

عباس من دور الثامنية.
من جانبــه، أعرب رئيــس بعثة 
منتخبــات الطاولة عضو مجلس 
إدارة االتحاد السيدجعفر هادي 

عن بالغ سعادته بهذه اإلنجازات 
التــي حققهــا العبــو منتخبات 

الطاولــة، مشــريًا إىل أن الجميع 
لترشيف  قصــارى جهــده  بذل 
مملكة البحرين يف هذه البطولة 
القويــة التي نافــس فيها الكثري 
من الالعبــني املميزيــن، مقدًما 

التهاين لالعبني.
هــادي  الســيدجعفر  وأشــاد 
بالجهــود الكبــرية التــي بذلتها 
رئيســة االتحــاد البحريني لكرة 
بنت  حيــاة  الشــيخة  الطاولــة 
عبدالعزيز آل خليفة، مشــريًا إىل 
أن دعمهــا ومتابعتها املســتمرة 
هــذه  تحقيــق  عــن  أمثــرت 
اإلنجازات، مقدًما جزيل الشــكر 
والتقديــر ألعضاء مجلس اإلدارة 
عىل متابعتهم اليومية مع البعثة.

في بطولة غرب آسيا

55 ميداليات ملونة حصيلة منتخبــات الطاولــة 
       الرفاع            اتحاد الطاولة

جانب من التتويج
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علم «البالد سبورت» من مصادر مطلعة أن أحد أندية محافظة العاصمة «متورط» بسبب الفرتة الزمنية املتبقية 
التي وضعها مدرب أحد ألعابه الجامعية لرحيله عن الفريق وذلك خطاب استقالته التي قدمها ملجلس اإلدارة!
وبحسب املصدر، أن املدرب نفسه عاود الكرة بتقديم استقالته لإلدارة نفسها بعدما شعر بوجود «تخبطات» 
إدارية وتدخالت من داخل وخارج النادي فيام يقوم به من أمور فنية لالعبي فريقه. فاملدرب قدم استقالته 

الثانية وال تتعدى الفرتة الزمنية 30 يوًما، حتى يستطيع النادي نفسه البحث عن مدرب آخر يتوىل فيه قيادة 
الفريق ملا تبقى من منافسات املوسم الجاري.

وأشارت املصادر إىل أن النادي ورغم نفوذه يف الشأن الريايض إال أنه يعيش حالة عصيبة للحصول 
عىل مدرب لشغر هذا املكان وخصوًصا يف الوقت الحايل الذي يعترب من أصعب األوقات ألن كافة 

املسابقات يف الدول املجاورة «شغالة»!

«ورطــــــــة» بأحــــد أنديـــــة ”العاصمـــــة“!
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نادي البحرين للتنس يقيم 
بطولة الزوجي

جرًيا عىل عادة نادي البحرين 
للتنس يف التفاعل مع كافة 
املناسبات الوطنية ململكتنا 
الغالية، يقيم النادي اليوم 

”الثالثاء“ بطولة امليثاق 
الوطني يف التنس، وذلك احتفاالً 

بذكرى مرور 16 عاًما عىل التصويت 
عىل ميثاق العمل الوطني بنسبة 98,4 %، والذي تم يف 14 فرباير 

.2001
وقد دعا رئيس لجنة النشاط الريايض خالد ناس جميع أعضاء 

النادي وأصدقائهم من العبي التنس للحضور واملشاركة، موضًحا أن 
اللجنة املنظمة سوف تقوم بسحب قرعة البطولة يف متام الساعة 
الخامسة والنصف من مساء اليوم وبدء املباريات مبارشة، والتي 

ستقام عىل ثالث مراحل، وبعدها يقام حفل شاي، وأوضح ناس أن 
نادي البحرين للتنس يحرص دامئًا عىل إتاحة الفرصة أمام الجميع 

للتعبري عن فرحتهم باملشاركة يف كل املناسبات الوطنية، مشريًا 
إىل أن النادي استقبل حتى اآلن أكرث من 20 طلًبا للمشاركة، ومن 

املتوقع أن يتضاعف هذا العدد قبل انطالق املباريات.

ددد

امل املتبقية 
إلدارة!
طات» 
الته 

قيادة 

فريق المحرق لكرة السلة فريق المنامة لكرة السلة

من لقاء البحرين والمدينة (تصوير: رسول الحجيري)



        مدينة عيسى             وزارة التربية والتعليم

يدشــن منتخبنا الوطنــي لكرة القدم 
التصفيــات  يف  مشــواره  للســيدات 
املؤهلــة إىل كأس آســيا 2018، بلقاء 
منتخــب األردن يــوم 3 مــن أبريــل 

املقبل.
ويلعب منتخبنــا يف املجموعة األوىل 
التي ستقام مبارياتها يف طاجيكستان، 

وبالتحديد يف العاصمة (دوشنبه).
وســتكون املواجهــة األوىل لـ“أحمــر 
السيدات“ يف التصفيات أمام منتخب 
ســيحتضن  والــذي  القــوي،  األردن 
البطولة اآلسيوية باملناسبة أيًضا خالل 
الفــرتة 7 وحتى 22 أبريــل من العام 

املقبل.
وســيخوض منتخبنا املواجهــة الثانية 
منتخــب  أمــام  التصفيــات  يف  لــه 
طاجيكســتان يوم 5 مــن أبريل، عىل 

أن يلعــب اللقــاء الثالث يــوم 7 من 
ذات الشهر، يف حني سيواجه منتخب 
الفلبني يوم 10 من الشهر نفسه، فيام 
يختتــم املباريــات يــوم 12 مبواجهة 

املنتخب العراقي.

فــإن  التصفيــات،  نظــام  وبحســب 
أبطــال املجموعات األربــع يتأهلون 
لينضمــوا  اآلســيوية؛  النهائيــات  إىل 
إىل أصحــاب املراكــز الثالثــة األوىل 
يف البطولــة الســابقة وهــم: اليابان 

والصني  ”الوصيف“  أسرتاليا  ”البطل“، 
صاحبــة املركــز الثالث، عــالوة عىل 

املنتخب األردين املستضيف.
وإذا ما حل املنتخب األردين يف صدارة 
مجموعاتنا، فــإن صاحب املركز الثاين 

سيكون متأهًال للنهائيات اآلسيوية.
ويواصل منتخب الســيدات يف األيام 
الحاليــة تدريباته تحت قيادة املدرب 
الوطنــي خالــد الحربان، ومســاعده 

محمد عدنان.
إىل  الســيدات“  ”أحمــر  ويهــدف 
االستعداد بشكل مثايل قبيل الدخول 

يف غامر التصفيات اآلسيوية.
وكان املنتخب قد خاض لقاءين وديني 
الشــهر املايض، وأقيام عــىل املالعب 
الخارجية التابعة التحاد الكرة، وانتهى 

اللقاءان بفوز منتخبنا حينها.

بمواجهة المنتخب ا�ردني في طاجيكستان

سيدات الكرة يدشّن التصفيات ا�سيوية 33 أبريل أبريل
أحمد مهدي

لقطة لمنتخب السيدات

أكــد مديــر الفريــق األول للكــرة 
الطائرة بالنادي األهيل عيىس حسن 
بــأن فريقه لــن يخوض معســكرا 
لخوض منافسات  داخليا؛ استعداداً 
الخامســة  العربية  األندية  بطولــة 
والثالثــني التي ســتحتضنها اململكة 
يف الفرتة من 17 ولغاية 28 الشــهر 

الجاري.
ووقــع األهــيل ممثــل اململكة يف 
البطولة العربيــة باملجموعة الثالثة 
التي تضم كال من املجمع الجزائري، 

تنورين اللبناين، األهيل السعودي.
وأضاف حســن لـ ”البالد ســبورت“ 
بأنه نظراً للفرتة الضيقة التي تفصل 
الفريــق عــن البطولة لــن يتمكن 

الفريق من خوض معســكر داخيل، 
الفريــق مواجهة  حيث ســيخوض 
قويــة أمــام النجمة يــوم األربعاء 
املقبــل 15 فرباير الجــاري عىل أن 
مينح الالعبني راحــة يف اليوم التايل، 
ومن ثــم ينتظــم الفريــق مبارشة 
بفندق البطولة ابتداء من تاريخ 17 
أو 18 فرباير ســيتخللها سلسلة من 

التدريبات االعتيادية.
وأكد حسن جاهزية الفريق لخوض 
االســتحقاق العريب، مؤكــداً أهمية 
الفــوز عــىل النجمــة يف املواجهة 
األخــرية مبســابقة الــدوري املحيل 
لتشــكل دافعاً معنوياً لالعبني قبل 

الدخول يف البطولة العربية.
وكان النجمــة فــاز عــىل األهيل يف 
القســم األول بثالثة أشواط مقابل 

شوط.
وأضاف بــأن الجهاز الفني واإلداري 

حريــص كل الحــرص عــىل إدخال 
الالعبــني يف أجــواء البطولــة ورفع 

املســتوى  لتقديــم  معنوياتهــم 
الذي يليق بســمعة الكــرة الطائرة 
البحرينيــة عمومــا وكــرة الطائرة 
األهالوية خصوصا، وأن األهيل سبق 
وأن توج بلقب البطولة يف النســخة 

التي أقيمت مبرص العام 2015.
ولدى ســؤالنا إياه عن مدى إمكان 
التعاقد مع العــب محرتف بجانب 
البطولــة  يف  الفيــس  الدومينيــيك 
العربية وفقا لنظــام البطولة الذي 
يســمح بالتاقد مع العبني محرتفني 
اثنــني، أوضح حســن بــأن الفكرة 
مازالت قيد الدراسة واألمر عائد إىل 
رؤية الجهاز الفنــي بقيادة املدرب 

الوطني رضا عيل.

حسن: التعاقد مع محترف أجنبي قيد الدراسة
لتدعيم طائرة ا�هلي في البطولة

أل أ
حسن علي

الثالثاء 14 فبراير 2017  
17 جمادى األولى 1438
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عيسى حسن

ظهر منتخبنا املدريس لكرة القدم 
للصغار (مواليد 2004) بصورة 

رائعة، وواصل متيزه يف بطولة قناة ج 
القطرية التابعة لباقة قنوات (يب إن 
سبورت)، وتأهل للدور قبل النهايئ 

بعد فوزه أمس عىل منتخب الربازيل 
بهدف دون مقابل أحرزه القائد سيد 
محمود عيىس املوسوي عند الدقيقة 

19، أي قبل نهاية الشوط األول 

بدقيقة واحدة.
وسيلتقي منتخب املدارس يف نصف 

النهايئ اليوم الثلثاء مع نظريه منتخب 
املغرب عند الساعة التاسعة صباحاً 

يف مباراة ستكون منقولة عرب قناة ج 
عىل الهواء مبارشًة.

وتحظى هذه املشاركة باهتامم 
بالغ من وزير الرتبية والتعليم 

ماجد النعيمي الذي يحرص دامئاً 

عىل التواجد البحريني يف مثل هذه 
الفعاليات الخارجية التي تصقل 

املواهب، وتساهم يف رفع مستوى 
االنتامء واملواطنة لهذا البلد الغايل.

وعودة ملباراة األمس، فقد ظهر فيها 
منتخبنا بصورة مميزة وواصل إبداعه 
يف البطولة، ومتكن من السيطرة عىل 
الشوط األول وأحرز هدف الفوز يف 
نهايته، ثم ذاد الالعبون يف الشوط 

الثاين عن تقدمهم بقتالية كبرية 
وفازوا يف النهاية ليتأهلوا ملالقاة 

املنتخب املغريب اليوم، ويف حال الفوز 
سيصعد منتخبنا للمباراة النهائية التي 

ستقام غداً األربعاء مع الفائز من 
املباراة األخرى بني الكويت وفرنسا، 
وحصل الحارس املتألق عيل حسني 
عاشور عىل جائزة أفضل العب يف 

مباراة األمس.

منتخبنــــــــا المدرســــي يتأهــــــل لنصــــف نهائــــي كـــأس ج

ا@نصاري يشارك في مؤتمر 
المديرين الفنيين ا�سيوي

اتحاد الكرة- املركز اإلعالمي: غادر مساء 
أمس األول مدير إدارة العمليات الفنية 

باتحاد الكرة عابد األنصاري إىل العاصمة 
املاليزية ”كواالملبور“؛ للمشاركة يف مؤمتر 

املديرين الفنيني لالتحادات الوطنية 
املندرجة تحت مظلة االتحاد اآلسيوي 

لكرة القدم. ويقام املؤمتر بدءا من اليوم 
(الثلثاء)، وحتى الخميس املقبل املوافق 

16 فرباير الجاري. وسيكون برنامج املؤمتر حافال بالعديد من الربامج، 
إذ سيشتمل اليوم عىل لقاء ترحيبي، إضافة عرض تقدميي لتطوير 

كرة القدم يف القارة اآلسيوية، وذلك من إعداد اإلدارة الفنية لالتحاد 
اآلسيوي لكرة القدم. وسيكون برنامج اليوم الثاين حافال أيضا وذلك 
عرب التطرق إىل موضوع اتفاقات التدريب، ومنتدى التطوير الفني 
لالتحاد اآلسيوي لكرة القدم، إضافة إىل جلسات نقاشية للمديرين 

الفنيني اآلسيويني، والتطرق ملخطط الشباب اآلسيوي، إضافة إىل جلسة 
ملناقشة وسائل تطوير العمل الفني.

أما برنامج اليوم األخري، فسيشتمل عىل حلقات نقاشية للتطوير الفني 
يف االتحاد اآلسيوي، إضافة إىل استعراض خربات االتحاد األورويب 

لكرة القدم، عالوة عىل مراجعة ما تم مناقشته خالل املؤمتر يف األيام 
الثالثة.

عابد ا�نصاري

علي عاشور يتسلم جائزة أفضل العب

فريق ا�هلي للكرة الطائرة

املنامة – االتحاد العريب للكرة الطائرة: 
أكد محمد الفردان رئيس لجنة 

العالقات العامة واملرافقني ببطولة 
األندية العربية الخامسة والثالثني 

للكرة الطائرة التي ستحتضنها مملكة 
البحرين من 17 لغاية 28 فرباير 

الجاري استعداد لجنته للقيام مبهام 
العمل املنوطة بها يف سبيل راحة 

جميع الوفود العربية املشاركة.
وأضاف الفردان أن لجنة العالقات 

العامة واملرافقني تضم إىل جانبه 
13 عضوا سريافقون األندية الثالثة 

عرش املشاركة يف البطولة سواء 
مبقر سكنهم أو الصاالت الرياضية، 

والعمل عىل تقديم الخدمات 
والتسهيالت الالزمة للوفود العربية 
كافة مبا يضمن توفري سبل الراحة 

لهم كافة، وتلبية احتياجاتهم كافة 
لتأمني الظروف املثالية ملشاركتهم 

وإبراز الوجه املرشق عن كرم الضيافة 
وحفاوة االستقبال التي يتمتع بها 

الشعب البحريني الحريص عىل القيام 
بواجبات الضيافة ومساعدة الوفود 

من الدول الشقيقة.

وذكر الفردان بأن اللجنة 
املنظمة قامت بإرسال 

خطابات التفريغ 
ملعظم أعضاء اللجنة 
ومازال العمل جاريا 

عىل تفريغ البقية لتوزيع 
املرافقني عىل جميع األندية 

العربية املشاركة، مشرياً إىل أن 
األعضاء الذين تم اختيارهم هم 

ممن ميتلكون الخربة يف مجال مرافقة 
الوفود الرياضية سواء عىل مستوى 

الكرة الطائرة أو باقي األلعاب 

الرياضية، حيث شارك 
الكثري منهم يف بطوالت 

رياضية استضافتها 
مملكة البحرين 

ولديهم القدرة والدراية 
الكاملة يف التعامل مع 

األندية واملنتخبات، الفتا 
النظر يف الوقت ذاته إىل أن االتحاد 

البحريني للكرة الطائرة يسعى 
لتأهيل هؤالء لالستعانة بهم كمرافقني 

يف بطولة العامل للناشئني تحت 19 
عاما التي ستحتضنها مملكة البحرين 

بشهر أغسطس املقبل.
وأوضح الفردان بأن لجنة العالقات 
العامة واملرافقني لن يقترص عملها 
عىل مرافقة الوفود العربية، حيث 

إن اللجنة ستساهم يف ترتيب وتهيئة 
املنصة الرئيسة يف الصالة الرئيسة 

باتحاد الكرة الطائرة والصالة األخرى 
باتحاد كرة الطاولة، مؤكداً حرص 

لجنته بأن تكون أحد اللجان الفاعلة 
يف تنظيم الحدث العريب بكل متيز 

واقتدار مبا يكفل إخراج البطولة 
بأفضل صورة ممكنة.

الفردان: تخصيص الفردان: تخصيص 1313 مرافقًا لBندية في ”عربيــة الطائـرة“ مرافقًا لBندية في ”عربيــة الطائـرة“

محمد الفردان

اتحاد الكرة - املركز اإلعالمي: 
ترأس نائب رئيس اتحاد الكرة عيل 

البوعينني اجتامًعا مشرتًكا جمع لجنة 
املسابقات باالتحاد، مع لجنة تطوير 

العمل الفني، والتي شكلت حديًثا 
بقرار من مجلس اإلدارة.

وشهد االجتامع حضور عضو مجلس 
إدارة االتحاد رئيس لجنة املسابقات 

عبدالرضا حقيقي، واألمني العام 

لالتحاد حسن إسامعيل، واألمني 
العام املساعد إبراهيم البوعينني، 

ومدرب املنتخب األول مريوسالف 
سكوب، باإلضافة إىل أعضاء اللجنتني.
وخالل االجتامع، رّحب نائب رئيس 

اتحاد الكرة عيل البوعينني بالحضور، 
وأشاد بالعمل الكبري الذي قامت 
به لجنة تطوير العمل الفني منذ 

تشكيلها الشهر املايض؛ بهدف 

تقديم تصورات ومقرتحات تطويرية 
لشكل املسابقات التي ينظمها 

االتحاد.
وناقش الحضور التوصيات التي 

قدمتها لجنة تطوير العمل الفني، 
والتي شملت جوانب مختلفة 

للمسابقات املندرجة تحت مظلة 
االتحاد.

وبحث الحضور جدوى التوصيات 

التي قدمت من قبل أعضاء 
لجنة التطوير، كام متت مناقشة 

التفاصيل املتعلقة بجميع التوصيات 
املطروحة عىل طاولة االتحاد، 

والتي تشمل نواح مختلفة متعلقة 
بسري املسابقات وعالقتها مع عمل 

املنتخبات الوطنية أيًضا.
وأكد نائب رئيس اتحاد الكرة أن 

التوصيات التي قدمتها اللجنة عىل 

طاولة املسؤولني باالتحاد ستوضع 
تحت قيد الدراسة يف الفرتة القليلة 

املقبلة، إذ ستتم عملية تقييم شاملة 
لجميع املقرتحات والتوصيات مبا 
يضمن نجاح املسابقات الكروية.

ولفت إىل التعاون الكبري الذي أبدته 
اللجنة يف تقديم توصياتها عىل نحو 
رسيع؛ ملنح االتحاد الفرصة للوصول 

إىل صيغ نهائية حول آلية تطوير 

املسابقات الكروية، وذلك بالشكل 
الذي يضمن نجاحها خالل الفرتة 

املقبلة.
يشار إىل أن لجنة تطوير العمل 

الفني يرتأسها املدرب الوطني فهد 
املخرق، وتضم يف عضويتها املدربني: 

خضري عبدالنبي، خالد تاج، بدر 
خليل وفارس الدورسي، واإلعالمي 

أحمد مهدي.

”تطوير العمــل الفني“ تعرض توصياتها على ”المســابقات“”تطوير العمــل الفني“ تعرض توصياتها على ”المســابقات“



وّج��ه ممث��ل جالل��ة املل��ك لألعامل 
الخريية وشؤون الشباب رئيس املجلس 
األعىل للشباب والرياضة رئيس اللجنة 
األوملبية البحرينية س��مو الشيخ نارص 
ب��ن حمد آل خليف��ة اإلدارة التنفيذية 
باللجنة األوملبية إلعداد دراسة متكاملة 
حول إمكان خصخصة بعض الخدمات 
التي تقدمها اللجن��ة وتفعيل الجانب 
االس��تثامري يف املج��ال الريايض، عىل 
أن تق��دم هذه الدراس��ة لعرضها عىل 

اجتامع املجلس املقبل.
ك��ام وج��ه س��موه إىل تش��كيل لجنة 
برئاس��ة عض��و مجل��س اإلدارة عيىس 
أنش��طة وفعاليات  لتس��ويق  الرفاعي 
اللجنة؛ بغرض تحس��ن مصادر الدخل 

للجنة األوملبية. 
جاء ذلك لدى ترؤس س��موه االجتامع 
االعتيادي ملجلس إدارة اللجنة األوملبية 
البحريني��ة املنعقد ي��وم أمس بحضور 

أعضاء املجلس. 
وكان سموه قد استهل االجتامع بتهنئة 
القي��ادة وع��ىل رأس��ها عاه��ل البالد 
صاحب الجالل��ة امللك حمد بن عيىس 
آل خليفة والحكومة وش��عب البحرين 
ال��ويف؛ مبناس��بة ذكرى ميث��اق العمل 

الوطن��ي، داعيا املوىل عز وجل أن ميتع 
البحرين بدوام األمن واألمان وأن ينعم 
عليه��ا باملزيد من التق��دم والرخاء يف 

هذا العهد امليمون.
وأشاد سموه مبا تقدمه القيادة من دعم 
ومساندة وتش��جيع للقطاعن الشبايب 
والريايض م��ام كان له األثر اإليجايب يف 
تحقيق العديد من اإلنجازات الرياضية 
عىل م��دار تاري��خ الحرك��ة الرياضية 
البحريني��ة، ولع��ل أبرزها م��ا تحقق 
يف الع��ام املنرصم 2016 م��ن إنجازات 
أوملبية وعاملي��ة تاريخية يفخر بها كل 

بحريني. 
وأشار س��موه إىل النجاح الالفت الذي 
حقق��ه الي��وم الري��ايض الوطني الذي 
جسد وعي املجتمع البحريني بأهمية 
الرياضة يف الحياة اليومية، والتي متثلت 
يف املش��اركة الواس��عة م��ن مختل��ف 
محققن  البحرين��ي،  املجتم��ع  رشائح 
بذلك أحد أهم األهداف املنشودة من 
تنظيم هذا اليوم الريايض، معربا سموه 
عن اعتزازه بالكوادر الوطنية التي كان 
لها اليد الطوىل يف نجاح هذا املهرجان 

الريايض الكبري. 
وبهذه املناسبة، أعرب سمو الشيخ نارص 

بن حمد آل خليفة عن شكره وتقديره 
إىل رئيس الوزراء صاحب السمو املليك 
األمري خليفة بن سلامن آل خليفة عىل 
دعم سموه للقطاعن الشبايب والريايض 
عموما واليوم الريايض الوطني خصوصا 
عرب القرار الحكوم��ي القايض بتقليص 
س��اعات ال��دوام الرس��مي يف جمي��ع 
وزارات ومؤسس��ات القط��اع العام إىل 
النصف، األمر الذي أفس��ح املجال أمام 
العاملن يف هذا القطاع للمش��اركة يف 
فعاليات هذا اليوم وأس��هم مس��اهمة 

كبرية يف نجاح هذا املهرجان الريايض. 
كام قدم س��موه الش��كر والتقدير إىل 
جمي��ع رشكات ومؤسس��ات القط��اع 
الخ��اص التي س��اندت فعالي��ات هذا 
املهرجان، معربا س��موه ع��ن اعتزازه 

بهذه الرشاكة اإليجابية.
وأش��اد س��موه بالتغطي��ة اإلعالمي��ة 
املتميزة لهذا اليوم الوطني يف مختلف 
وس��ائل اإلعالم الداخلي��ة والخارجية، 
موجها سموه خالص الشكر إىل كل من 

ساهم يف هذه التغطية املتميزة. 

إىل  املجتمع��ون  انتق��ل  ذل��ك  بع��د 
مناقش��ة البنود املدرج��ة عىل جدول 
أع��امل االجت��امع، والت��ي تطرقت إىل 
الجوانب اإلداري��ة واملالية والتنظيمية 
والخارجي��ة  الداخلي��ة  واملش��اركات 
ال��دورات  يف  الوطني��ة  للمنتخب��ات 
املجمعة التي تقام تحت مظلة اللجنة 
األوملبية، إذ تقرر املش��اركة يف الدورة 
الخامسة لرياضة املرأة الخليجية التي 
ستستضيفها الدوحة الشهر املقبل، وتم 
تكليف مريم مريزا مبهمة مدير البعثة 

لهذه الدورة. 
ك��ام تقرر املش��اركة يف دورة التضامن 
اإلس��المي التي س��تقام يف مدينة باكو 
باذربيج��ان بش��هر ماي��و املقبل وتم 
تكليف محمد عبدالعزيز مبهمة مدير 

البعثة لهذه املشاركة. 
موازن��ات  اعت��امد  باالجت��امع  وت��م 
االتحادات الرياضية للعام الحايل 2017 
وتحديد الخامس عرش من أبريل املقبل 
موع��دا النعق��اد الجمعي��ة العمومية 
للجن��ة األوملبية البحرينية، عىل أن يتم 
بعد ذلك تحديد موعد انعقاد املنتدى 
الرياضية  االتحادات  لرؤس��اء  الريايض 

املحلية. 
واس��تعرض املجتمع��ون التقارير التي 
تق��دم بها األم��ن الع��ام عبدالرحمن 
عس��كر ومن بينها تقري��ر حول الئحة 
مكافحة املنش��طات وآخر حول الئحة 
األمن والسالمة إضافة إىل تقرير خاص 
بتعديل الئحة شؤون العاملن باللجنة 
التقريري��ن الفني واإلداري  إىل جانب 
ملشاركة بعثة مملكة البحرين يف دورة 
األلعاب األوملبية الصيفية التي أقيمت 
يف ري��ودي جان��ريو الربازيلي��ة الع��ام 

املنرصم. 

ناصر بن حمد يترأس اجتماعا اعتياديا للجنة األولمبية 
وّجه لدراسة خصخصة بعض خدماتها

المشاركة في دورتين.. و15 أبريل الجمعية العمومية

جانب من اجتماع مجلس إدارة اللجنة األولمبية

ضاحية السيف             اللجنة األولمبية البحرينية

وّج��ه ممث��ل جالل��ة املل��ك لألع��امل 
الخريية وشؤون الشباب رئيس املجلس 
األعىل للش��باب والرياضة رئيس اللجنة 
األوملبية البحرينية س��مو الش��يخ نارص 
بن حم��د آل خليفة، اللجن��ة املنظمة 
العلي��ا إىل رضورة اإلعداد األمثل إلقامة 
مس��ابقة كأس س��موه وس��مو الشيخ 
خال��د بن حمد آل خليفة لألش��قاء من 
دول مجل��س التع��اون ب��دول الخليج 
العربي��ة، والتي من املق��ّرر أن تنطلق 
يوم غد األربعاء وتستمر فعالياتها حتى 
يوم الس��بت املقبل، وذل��ك مبا يحقق 
األه��داف والتطلعات املرجوة لس��موه 
من هذا الحدث، يف رعاية ودعم املالك 
وأصح��اب الصق��ور م��ن دول املنطقة 
وتعزيز ثقافة الرياضات الرتاثية لديهم 
مبا يس��هم يف اس��تمراريتها واملحافظة 

عليها.
وقد أشاد سمو الشيخ نارص بن حمد آل 
خليفة باملش��اركة الكبرية التي شهدتها 
مسابقة مزاين اإلبل للمالك من مملكة 
البحرين، والتي انعكست بشكل واضح 
ع��ىل إبرازه��ا وإنج��اح ه��ذا الحدث 
الريايض الرتايث، مهنًئا س��موه الفائزين 

باملراكز األوىل يف هذه املسابقة ومتمنيًّا 
يف الوق��ت ذات��ه كل التوفي��ق لبقي��ة 
املتسابقن يف املشاركات القادمة. هذا، 
وأقيمت منافسات مسابقة مزاين اإلبل 
والت��ي تأيت ضم��ن فعاليات األس��بوع 
الخامس من مس��ابقة البحرين للصقور 
والصي��د الذي يق��ام عىل كأس س��مو 
الشيخ نارص بن حمد آل خليفة، وذلك 
املس��ابقة مبنطق��ة “الصبخة”  مبوق��ع 
املحاذية لقرية البحرين العاملية للقدرة.
وقد ش��هدت املس��ابقة حض��ور نائب 
رئي��س املجلس األع��ىل للبيئ��ة رئيس 
وس��باقات  للفروس��ية  املليك  االتح��اد 

القدرة س��مو الشيخ فيصل بن راشد آل 
خليفة، وع��دد من أفراد العائلة املالكة 
الكرمي��ة وجمهور من محبي وعش��اق 
الرياضات الرتاثية. وقد تابع سمو الشيخ 
فيص��ل بن راش��د آل خليفة املس��ابقة 
يرافق��ه خليف��ة القعود رئي��س اللجنة 
العليا املنظمة للنس��خة الثالثة ملسابقة 
البحري��ن للصقور والصي��د، حيث تّوج 
س��موه الفائزين باملراكز األوىل بشوط 
التميز، وش��وط الحيل ألصحاب السمو 
الشيوخ، وش��وط القايا وجذع ألصحاب 
الس��مو الشيوخ، وشوط الشعب للحيل 
وشوط الش��عب للقايا والحقايق. وقد 

أسفرت نتائج شوط التميز عن فوز سمو 
الشيخ نارص بن حمد آل خليفة باملركز 
األول، فيام حل ثانًيا الش��يخ خليفة بن 
خال��د آل خليف��ة. فيام أس��فرت نتائج 
ش��وط الحيل ألصحاب السمو الشيوخ 
عن فوز س��مو الش��يخ فيصل بن راشد 
آل خليفة باملركز األول، وحل ثانًيا سمو 
الش��يخ فيصل بن خالد آل خليفة، فيام 
حل ثالثا سمو الش��يخ محمد بن نارص 
آل خليفة. ويف ش��وط القياي��ا والجذع 
ألصحاب الس��مو الش��يوخ، فاز س��مو 
الشيخ خالد بن حمد آل خليفة باملركز 
األول، فيام حل ثانًيا س��مو الشيخ حمد 
بن نارص آل خليفة، بينام حل ثالًثا سمو 
الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة. ويف 
شوط الشعب “الحيل”، فاز أحمد سعد 
النعيمي باملركز األول، يليه محمد عامر 
الع��امري باملركز الثاين وعبدالله س��عد 
سامل النعيمي باملركز الثالث، ويف شوط 
الش��عب “القايا وحقاي��ق”، فاز أحمد 
س��عد مبارك النعيم��ي باملرك��ز األول 
يليه راش��د ذياب الرميحي باملركز الثاين 
وأحمد معيوف الرميحي باملركز الثالث.

ناصر بن حمد يوّجه لإلعداد لشوط الخليجيين

تتويج الفائزين في شوط التميز بمسابقة “الصقور”
تغطية              المكتب اإلعالمي

جانب من تتويج الفائزين
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أسبوع لعودة المدافع 
األهالوي أحمد جمعة

أحمد مهدي

يواصل العب منتخبنا الوطني 

األول لكرة القدم والنادي األهيل 

أحمد جمعة عملية التأهيل من 

اإلصابة التي لحقت به حديًثا، خالل 

مشاركته مع املنتخب العسكري يف 

بطولة العامل التي احتضنتها سلطنة عامن الشهر املايض.

ومن املؤمل أن يستكمل املدافع األشول عالجه خالل 

األسبوع الجاري، عىل أن يكون بعدها جاهزًا ملرافقة 

ومتثيل ناديه خالل ما تبقى من منافسات املوسم الريايض 

الحايل 2016/2017، باإلضافة إىل املنتخب الوطني.

وكان جمعة قد تعرض إلصابة مبكرة يف الشوط األول 

من أول لقاء للمنتخب العسكري يف بطولة العامل أمام 

منتخب فرنسا، وخرج حينها متأثرًا بإصابته؛ ليبتعد عن 

“األحمر” فيام تبقى من مشوار البطولة.

وأبعدت اإلصابة الالعب طوال الفرتة املاضية، إذ مل 

يشارك مع فريقه خالل الجولة ال� 10 أمام الرفاع الرشقي 

التي انتهت )1-1(، فيام سيغيب عن الجولة ال� 11 أمام 

املحرق يوم الخميس املقبل 16 فرباير الجاري، عىل أن 

تكون عودته مع الفريق األصفر يوم 25 الجاري ضمن 

الجولة ال� 12 أمام فريق الحد.

ويعترب جمعة من املدافعن الشباب البارزين، وعودته بال 

شك ستمثل إضافة سواء لناديه أو املنتخب الوطني.

أحمد جمعة

اجتمع املنسق اإلداري للجنة شؤون 
التدريب واملدربن اختصايص 

التدريب بقسم التدريب والتطوير 
الريايض التابع للجنة األوملبية 

البحرينية عيل أحمد حافظ مع 
أعضاء مجلس إدارة االتحاد البحريني 
للتنس والجهاز الفني، ومدير االتحاد 
محمد النجار مساء أمس األول؛ من 

أجل بحث آلية وضع لجنة من جانب 
االتحاد معنية بشؤون التدريب 

واملدربن.
واستعرض حافظ مع مجلس إدارة 
اتحاد التنس والجهاز الفني الئحة 

هذه اللجنة وأطلعهم عىل حيثياتها 
وتفاصيلها ومهامها وأهدافها، حيث 

تهدف هذه اللجنة إىل تنظيم عمل 
املدربن وفق الالئحة املوحدة 

واملعتمدة من جانب اللجنة األوملبية 
البحرينية، ووضع ضوابط ترتقي 
بالعمل التدريبي وتؤمن الرعاية 

والحامية ملنتسبي هذا القطاع العام 
يف املنظومة الرياضية.

وتحظى هذه اللجنة بدعم كامل 
من جانب اللجنة األوملبية البحرينية 

لتمكينها من القيام باملهام املنوطة 
بها عىل الوجه األكمل؛ من أجل 

االرتقاء بعملية التدريب واملدربن 
خصوصاً أن مملكة البحرين تزخر 
بالعديد من املدربن الوطنين ذي 

الكفاءة والقدرة واإلمكانات العالية 

وتحاوزت حدود الوطن. وتناقش 
الطرفان حول آلية التنسيق فيام 

بن لجنة شؤون التدريب واملدربن 
وسبل التعاون فيام بينهام؛ من أجل 

تحقيق األهداف املنشودة، حيث 
رحب أمن رس االتحاد البحريني 

للتنس فؤاد الرويعي، ومحمد 
سلامن عضو مجلس اإلدارة مدير 
املنتخبات الوطنية، واملدير الفني 

باالتحاد املدرب الوطني القدير 
عصام عبدالعال بهذه املبادرة وهذه 

الخطوة التي تنصب يف مصلحة 
الجانب التدريبي واملدرب الوطني، 

وأكدوا استعدادهم التام للتعاون مع 
ممثيل اللجنة مسؤوليها، ومعربن 

عن ثقتهم التامة بنجاح هذا املرشوع 
الذي اعتربوه مرشوع وطني مهم 

يأيت ضمن توجهات اللجنة األوملبية 
البحرينية واملجلس األعىل للشباب 

والرياضة ويساهم يف االرتقاء بعمل 

املدربن والجانب التدريبي؛ من أجل 
رفع مستوى اللعبة عموماً.

وأشاد الرويعي بالجهود التي تبذلها 
اللجنة األوملبية البحرينية وعىل رأسها 

ممثل جاللة امللك لألعامل الخريية 

وشؤون الشباب رئيس املجلس األعىل 
للشباب والرياضة رئيس اللجنة 

األوملبية البحرينية سمو الشيخ نارص 
بن حمد آل خليفة واألمن العام 

عبدالرحمن عسكر ومنتسبي لجنة 
شؤون التدريب واملدربن، موضحاً أن 
رئيس مجلس إدارة االتحاد البحريني 
للتنس سمو الشيخ أحمد بن محمد 

بن سلامن آل خليفة يوجه دامئاً 
للتعاون املستمر والبناء مع اللجنة 
األوملبية البحرينية والسري يف النهج 
الذي تضعه، والذي من شأنه رفع 
مستوى الرياضة البحرينية عموماً 

ورياضة التنس خصوصاً، ومثن زيارة 
املنسق اإلداري للجنة عيل أحمد.

جانب من الزيارة

التنس ات��ح��اد  ت���زور  وال��م��درب��ي��ن  ال��ت��دري��ب  ش���ؤون  لجنة 
مدينة عيسى             اتحاد التنس



مش��راً س��موه إىل أن النج��اح الذي 
حققت��ه اس��تضافة مملك��ة البحرين 
مؤمت��ر الواهو هو إنج��از آخر يضاف 
لإلنج��ازات الكب��رة الت��ي نحققه��ا 
ع��ى صعي��د اس��تضافة املؤمت��رات 
واالجتامع��ات الت��ي تعك��س مكانة 
مملك��ة البحري��ن وق��درة الك��وادر 
الوطنية الّشابة عى تنظيم املؤمترات 

عى هذا املستوى املتميز.
وأك��د س��مو الش��يخ عيىس ب��أن ما 
ش��هده مؤمت��ر الواهو من مش��اركة 
دولي��ة واس��عة وم��ا ارتب��ط به من 
أنش��طة مصاحب��ة نحو إب��راز جامل 
الخي��ل العربي��ة الق��ى ص��دى طيبا 
لدى املش��اركني كافة يف املؤمتر، الفتا 
س��موه إىل ما تولي��ه مملكة البحرين 
من اهتامم بالخي��ل العربية األصيلة 
والحفاظ عى نقاء دمائها وتسلس��ل 
مرابطها هي موضع إشادة من الواهو 
خصوص��ا وأن البحري��ن تعت��ر م��ن 
الدول الرائدة يف التعاون مع املنظمة 

ودعم دورها.
مش��يداً ب��دور رئيس املنظم��ة “بيرت 
بوند”، وجميع أعضاء اللجنة التنفيذية 
والجمعية العمومية يف االرتقاء بعمل 
املنظم��ة خ��ال  الس��نوات األخرة، 
والتي ش��هدت طفرة كبرة للغاية من 
خال حزمة الرامج واألنش��طة التي 

تقيمها الدول األعضاء س��نوياً، مؤكداً 
سموه مخرجات مؤمتر الواهو مبملكة 
البحرين، والتي من شانها أن تساهم 
يف إرس��اء القواع��د األساس��ية لعمل 
املنظ��امت والهيئ��ات املحلي��ة التي 
تعنى بالخيل العربية، مجدداً س��موه 
دعم مملكة البحرين للجهود الكبرة 
الت��ي تبذله��ا “WAHO” يف س��بيل 
الحفاظ عى س��الة الجي��اد العربية 

حول العامل.
وتوج��ه س��موه يف خت��ام ترصيح��ه 
بالش��كر للجن��ة املنظم��ة واللج��ان 
املؤمت��ر  يف  واملتطوع��ني  والعامل��ني 
العامل��ي للخي��ل العربي��ة االصيل��ة، 
واإلس��هام  الفاعل يف نجاح االستضافة 
الثاني��ة للمؤمت��ر العامل��ي للواهو يف 
تاريخ مملك��ة البحرين. ومل��ا بذلوه 
جميع��ا  من جهود مخلصة عكس��ت 
الص��ورة املرشق��ة ع��ن الوطن خال 

تنظيم الحدث الدويل املهم. 

اليوم بطولة جمال الخيل 
العربية األصيلة 

وعى صعيد آخر، تنطلق اليوم بطولة 
املغفور له بإذن الله تعاىل سمو الشيخ 
فيص��ل بن حم��د آل خليفة ملهرجان 
الخيل العربية األصيلة، وتستمر حتى 

يوم غد عى ميدان الفروسية يف قرية 
البحرين الدولي��ة للقدرة بتنظيم من 
االتحاد املل��ي البحريني للفروس��ية 

وسباقات القدرة. 
وتقام البطولة وف��ق املعاير الدولية 
ملس��ابقات ج��امل الخي��ل العربي��ة 
األصيل��ة، وتتك��ون من فئ��ات عدة 
للخي��ل العربية املس��جلة رس��مياً يف 
 ”WAHO“ سجات املنظمة العاملية
مكت��ب  جان��ب  م��ن  واملعتم��دة 
اإلس��طبات امللكي��ة لرتبي��ة الخي��ل 
العربي��ة يف مملك��ة البحرين، وذلك 
وفق قوانني وأحكام املنظمة األوروبية 
لعروض الخي��ل )إيكاهو( مبا يف ذلك 
م��ن ال��رشوط الرس��مية البيطري��ة 

للمنظمة. 
وتم تش��كيل اللجنة املنظم��ة العليا 
للبطول��ة التي يرأس��ها رئيس االتحاد 
امللي البحريني للفروس��ية وسباقات 
القدرة سمو الش��يخ فيصل بن راشد 
آل خليف��ة، وتضم يف عضويتها رئيس 
أحم��د  امللكي��ة خال��د  اإلس��طبات 
حس��ن، وأمني ال��ر الع��ام لاتحاد 
املل��ي للفروس��ية وس��باقات القدرة 
غالب مختار العلوي، ورئيس��اً للجنة 
اإلعامي��ة توفيق الصالحي، والش��يخ 

أحمد بن عيىس أمينا ماليا.
ك��ام تض��م اللجن��ة املنظم��ة رئيس 

لجنة ضيافة أصحاب الس��مو حس��ني 
جاسم السكران، ومدير االتحاد امللي 
البحريني للفروس��ية وسباقات الخيل 
حيدر الزعبي، إضافة إللياس إبراهيم، 

ومحمود محمد فرج أعضاء. 
وت��م اعتامد حكام البطولة التي تضم 
ريناتاشييلر من سويرا، وعبدالرؤوف 
أبو الحس��ن عب��اس م��ن جمهورية 
عبدالعزيز  العربي��ة، وس��فيان  مرص 
طه م��ن اململكة األردنية الهاش��مية، 
من جمهورية  الس��ينا  وجارولس��اف 
التش��يك، وجدين ريسل من هولندا، 
إضاف��ة إىل اعت��امد الطاق��م الطب��ي 
الذي يضم ميلو كنابو، وأحمد ضيف 

)مساعداً( من البحرين. 

عروض للخيل العربية 

استضافت إسطبات املغفور له بإذن 
الله تعاىل صاحب السمو امللي األمر 
محمد بن سلامن آل خليفة طيب الله 
ثراه، حفل اس��تعراض الجياد العربية 
األصيلة الذي أقيم يف إطار الفعاليات 
للمؤمت��ر، وحرضه س��مو  املصاحب��ة 
الش��يخ س��لامن بن حمد بن محمد 
آل خليفة، وس��مو الشيخ سلطان بن 
محمد بن س��لامن آل خليفة، وسمو 
الش��يخ نادر بن محمد بن سلامن آل 

خليفة، وس��مو الشيخ نوح بن محمد 
بن س��لامن آل خليفة، وسمو الشيخ 
عيل بن محمد بن س��لامن آل خليفة، 
إضافة لرئيس املنظمة العاملية للخيل 
العربي��ة األصيلة بيرت بوند، وعدد من 

أعضاء اللجنة املنظمة. 
وألقى سمو الش��يخ سلامن بن حمد 
بن محمد آل خليف��ة كلمة يف بداية 
الحفل، رح��ب فيها برئي��س وأعضاء 
اللجنة املنظمة العاملية للخيل العربية 
األصيلة، مش��يداً بجهودهم الكبرة يف 
االرتقاء بعمل املنظمة والتكاتف؛ من 
أج��ل حامية الخي��ل العربية األصيلة 
حول العامل، معتراً أن هذه الخطوات 
ساهمت إىل حد كبر يف حفظ اإلنتاج 

والسالة يف كتب األنس��اب الرسمية 
املعتمدة. 

وت��م خال الحف��ل اس��تعراض عدد 
من الجي��اد العربية االصيلة والنادرة، 
والتي تضمها اإلسطبات، حيث توجد 
يف اإلسطبات س��الة أصيلة معروفة 

األنساب.

دعم صحي 

وحرصت وزارة الصحة عى املش��اركة 
والتعاون مع جه��ود اللجنة املنظمة 
العلي��ا إلنجاح املؤمت��ر، حيث وفرت 
الوزارة س��يارة إس��عاف ط��وال أيام 
انعق��اد املؤمتر يف مق��ر إقامة الوفود 
يف  التواج��د  إىل  إضاف��ة  املش��اركة، 
الفعاليات كافة التي تم تنظيمها سواء 
خال الزيارات السياحية أو إىل مواقع 

الخيل العربية األصيلة يف البحرين. 
ويعكس ه��ذا التعاون ح��رص وزارة 
الصحة عى املشاركة يف إنجاح املؤمتر، 
وذل��ك تنفي��ذاً لل��رؤى والطموحات 
بتحقيق النجاح املنش��ود الس��يام أن 
الح��دث يقام تح��ت رعاي��ة ملكية 
سامية واهتامم رسمي كبر، وجسدت 
ال��وزارة ذلك من خال تعاونها الكبر 
بتوف��ر األطق��م واملع��دات الطبي��ة 

الخاصة. 
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الشيخة هال بنت محمد
خالد حسن

سمو الشيخ عيسى بن سلمان

رفع رئيس اللجنة العليا املنظمة للمؤمتر العاملي للخيل العربية )WAHO( س��مو الش��يخ عيىس بن سلامن بن حمد آل خليفة أسمى آيات الشكر والتقدير إىل عاهل البالد صاحب 
الجالل��ة املل��ك حم��د بن عيىس آل خليفة عىل ما حظي به املؤمتر م��ن رعاية كرمية من لدن جاللته، وهو ما يؤكد اهتامم جاللته الكبري بأه��داف هذه املنظمة الدولية التي تعنى 

بالخيل العربية األصيلة.
ونوه سموه بالدعم الذي  لقيه املؤمتر العاملي للخيل العربية من ويل العهد نائب القائد األعىل النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو املليك األمري سلامن بن حمد آل 
خليفة، وحضور س��موه افتتاح املؤمتر وما مثله ذلك من تقدير لجهود املنظمة الدولية للخيل العربية األصيلة، وما أكده س��موه من اهتامم بالخيل؛ كونها جزءا من الثقافة والهوية 

التاريخية ململكة البحرين، وإرث مميز اكتسبت به مملكة البحرين شهرة عاملية واسعة.

بدعوة من رئيس هيئة الثقافة 
واآلثار الشيخة مي بنت محمد 

آل خليفة، ويف إطار فعاليات 
الرتويج السياحي ململكة 

البحرين، واستغال العدد الكبر 
املشارك من مختلف دول العامل 
يف املؤمتر العاملي للخيل العربية 

االصيلة، والذي يقام تحت 
رعاية ملكية سامية، استضافت 
الهيئة ممثيل الوفود يف متحف 
البحرين الوطني، حيث اطلع 

املشاركون عى ما يضمه 
املتحف من عراقة بحرينية 

أصيلة، إضافة إىل معرفة الكثر 
من املعامل الرتاثية والثقافية التي 

ميثلها املتحف يف البحرين. 

وكانت مديرة الثقافة والفنون 
بهيئة البحرين للثقافة واآلثار 

الشيخة ها بنت محمد آل 
خليفة يف مقدمة مستقبيل 

الضيوف، حيث رحبت بهم يف 
بلدهم الثاين مملكة البحرين، 

مشيدة بجهودهم املميزة التي 
ظهرت جلياً يف املؤمتر العاملي 

للخيل العربية األصيلة، وتجول 
بعدها املشاركون يف أرجاء 

املتحف؛ للتعرف عى أبرز ما 
يضمه من أركان سياحية، حيث 

ميتلك مجموعة غنية من التحف 
األثرية القدمية يف البحرين 
املكتسبة منذ العام 1988 

وتغطي 6000 عام من تاريخ 

البحرين. 
كام يضم املتحف ثاث قاعات 

مكرسة لعلم اآلثار وحضارة 
دملون القدمية، وقاعات أخرى 
تصور الثقافة ومنط الحياة يف 

املايض ما قبل الثورة الصناعية 
األخرة يف البحرين، والقت 

استحسان وإعجاب كبر من 
جانب املشاركني يف املؤمتر. 

واستمع املشاركون إىل رشح 
تفصييل من جانب القامئني 

عى املتحف عن أهم القاعات 
التي يضمها مثل قاعة التاريخ 
الطبيعي التي تركز عى البيئة 

الطبيعية من البحرين، وتحتوي 
هذه القاعة تحتوي عى عينات 

من النباتات والحيوانات يف 
البحرين، إضافة إىل رشح عن 
املعروضات يف قسم التاريخ 

القديم، والقبور الحقيقية التي 
تم نقلها من موقعها يف الصحراء 

وإعادة تجميعها يف املتحف، 
واستعراض اللوحة التي تصور 
مشهدا من ملحمة جلجامش 
الذي يشار إىل البحرين باسم 

دملون الجنة.
والتقط املشاركون صوراً تذكارية 

مع بعض املخطوطات القرآنية 
القدمية وعلم الفلك والوثائق 

والرسائل التاريخية يف قاعة 
الوثائق واملخطوطات. 

يذكر أن املبنى األصيل يحتوي 
عى تسع صاالت عرض رئيسة 

وقاعة تعليمية ومحل لبيع 
الهدايا وكافتريا، إضافة إىل 

املكاتب اإلدارية واملخترات 
واملستودعات لحفظ املقتنيات. 

المـتـحــــــــــــــــف الوطـنـــــــــــــــي 

جهود مميزة  
متيز رئيس االسطبات 
امللكية، املنسق العام 

ملؤمتر املنظمة العاملية 
للخيل العربية األصيلة 

خالد أحمد حسن طوال 
أيام انعقاد املؤمتر، حيث 

بذل جهوداً كبراً وعى 
مدار الساعة يف قيادة 

عملية التنظيم للحدث 
الدويل املهم، وحرص 

عى التواجد يف جميع 
الفعاليات التي أقامتها 

اللجنة املنظمة للمؤمتر. 
وحظي خالد أحمد حسن 

بإشادة كبرة من جانب 
رئيس املنظمة العاملية 

بيرت بوند، وعدد كبر من 
أعضاء اللجنة التنفيذية 

والجمعية العمومية، 
وعكس الصورة املميزة 

عن الكفاءات البحرينية 
الوطنية، كام شارك 

بفاعلية يف االجتامعات 
الكثرة التي شهدتها أيام 
املؤمتر بصفته ممثًا عن 

مملكة البحرين. 

ـــــن ســــلــــمــــان يــــرفــــع تـــقـــديـــر  ـــى ب ـــس ـــي ع
ــــادة  ــــقــــي ال إلـــــــى   “WAHO“ ـــــــــرة  أس

مؤكًدا دعم البحرين للمنظمة العالمية 

تغطية            اللجنة اإلعالمية

من عرض الخيل العربي



وّج��ه ممثل جاللة املل��ك لألعامل الخريية 
وش��ؤون الش��باب رئيس املجل��س األعىل 
للش��باب والرياضة رئيس اللجنة األوملبية 
البحرينية الرئيس الفخ��ري لالتحاد املليك 
للفروس��ية وس��باقات القدرة سمو الشيخ 
نارص بن حمد آل خليفة االتحاد إىل اإلعداد 
واالستعداد إلقامة سباق كأس عاهل البالد 
صاحب الجاللة املل��ك حمد بن عيىس آل 
خليفة لس��باق القدرة، الذي س��يقام يوم 
السبت 18 فرباير الجاري يف قرية البحرين 

الدولية للقدرة.
ومع ب��دء العد التنازيل النط��الق البطولة، 
أكد قائد الفريق املليك للقدرة سمو الشيخ 
ن��ارص بن حم��د آل خليفة أن منافس��ات 
وسباقات بطولة كأس جاللة امللك ستحقق 
األهداف املنش��ودة بتحقيق أفضل وأقوى 
النتائ��ج والظهور باملس��توى الفني املأمول 
الذي يليق بنجوم وأبطال مملكة البحرين 
يف مختلف البطوالت واملنافس��ات الدولية 

والعاملية.
ورصح سموه مبناس��بة قرب انطالقة أغىل 
الكؤوس بأن هذا الس��باق ميثل أحد املعامل 
البارزة يف خارطة سباقات القدرة يف املوسم 
البحريني، ويش��هد دامئاً مواجهات ساخنة 
بني املنافسني ويرتفع فيه سقف التوقعات 
بشكل مثري يف صفوف الجمهور والحضور، 
والسيام أنه يحظى برعاية ومتابعة من قبل 

عاهل البالد الفارس األول. 
وأضاف س��موه أن هذا السباق عند النظر 
إليه يف س��ياق الربامج والس��باقات املمتدة 
ط��وال املوس��م البحريني يس��هم يف بلورة 
حرك��ة قوية عىل مس��توى القاع��دة لهذه 
الرياضة؛ نظرا إلقامة مسابقات عىل مستوى 
الناش��ئني، عالوة عىل دوره يف توسيع آفاق 
ونط��اق التنافس ب��ني العموم من مختلف 

االس��طبالت، مؤكداً أن س��باق جاللة امللك 
يتطلب توافقاً وانس��جاماً كاماًل بني الفارس 
والجواد باعتباره��ام فريقاً واحداً، وعليهام 
التعامل مع وترية الس��باق عىل نحو ميكن 
م��ن إكامل املنافس��ة التي متتد ملس��افات 

شاقة، وبأرسع وقت ممكن. 
وع��ن ق��راءة س��موه للس��باق وتوقعاته 
للمس��توى الذي س��يظهر عليه الفرس��ان 
املشاركني يف البطولة قال سموه إن السباق 
لن يكون س��هال، فالجميع اس��تعد بشكل 
جيد وقوي للمشاركة يف هذا السباق الذي 
س��يكون مفتوحا عىل جميع االحتامالت يف 
تحقيق املراكز األوىل يف السباق، وهو الحق 

املرشوع للجميع.
وأوضح س��موه أن الس��باق يف هذا املوسم 
سيشهد منافسات قوية من جميع الفرسان 
املش��اركني الذي��ن يدركون أهمي��ة الفوز 
بلق��ب أغ��ىل الك��ؤوس يف ظل املنافس��ة 
املرشوعة من قبل جميع الفرسان وحرصهم 

عىل تحقيق املراكز األوىل يف السباق.
البطول��ة  ه��ذه  أن  إىل  س��موه  وأش��ار 
القوية ستش��هد مش��اركة أقوى الفرس��ان 

واإلس��طبالت املحلية من أجل الفوز بأغىل 
األلقاب، وتعطي الفرق واإلسطبالت الرغبة 
الحقيقي��ة والطموح القوي؛ من أجل الفوز 
باملراك��ز األوىل والصع��ود ع��ىل منص��ات 
التتويج مؤكدا املس��توى الكبري الذي بلغته 
الق��درة البحريني��ة بفضل الدع��م الكبري 
واالهت��امم املتواصل من قبل الفارس األول 

جاللة امللك.
وأكد س��موه ثقته التامة بقدرات فرس��ان 
اإلس��طبالت املحلي��ة والفري��ق املليك عىل 
تحقي��ق النتائ��ج اإليجابي��ة واملتمي��زة يف 
هذا الس��باق الغايل واملثري والقوي، مؤكدا 
التطور الالفت الذي حققه فرسان البحرين 
يف السنوات املاضية يف مختلف املشاركات 
املحلية والخارجية، والتي أثبت من خاللها 
فرسان البحرين قدرتهم عىل منافسة أقوى 
فرس��ان الع��امل، وذلك بعد الخ��ربة الكبرية 
التي اكتس��بوها بعد املش��اركات اإليجابية 
الناجحة يف البطوالت الخارجية واملنافسات 

املحلية.
وأش��اد س��موه بالجه��ود التي يق��وم بها 
االتحاد املليك للفروس��ية وسباقات القدرة 

برئاس��ة س��مو الش��يخ فيصل بن راشد آل 
خليفة يف سبيل إنجاح منافسات وبطوالت 
املوس��م عرب توف��ري كل الدع��م واالهتامم، 
مؤك��دا أن حرص االتحاد املليك للفروس��ية 
وس��باقات القدرة عىل إنج��اح كأس جاللة 
امللك للقدرة؛ والتي حققت إنجازات باهرة 

بفضل الرعاية امللكية السامية.
ورحب س��موه بجميع الفرس��ان املشاركني 
يف منافس��ات هذه البطولة التي يتوقع لها 
الكث��ري، متمنيا س��موه كل التوفيق لجميع 
الفرسان املش��اركني بهذا املوسم، مشريا إىل 
أن مشاركة نخبة الفرسان يف اململكة تؤكد 
الس��معة الطيبة التي تتمت��ع بها بطوالت 
القدرة التي تنظم يف اململكة وعىل رأس��ها 
بطول��ة كأس جالل��ة املل��ك، إذ إن ه��ذه 
املش��اركة القوية س��تزيد من قوة البطولة 

وإثارتها.
  

فيصل بن راشد: النجاح تنظيميا 
وفنيا

وأك��د رئي��س االتح��اد املليك للفروس��ية 
وس��باقات القدرة سمو الش��يخ فيصل بن 
راشد آل خليفة أهمية وقوة سباقات كأس 
جالل��ة امللك للقدرة، ال��ذي يعد من أقوى 
وأه��م البطوالت يف املوس��م ملا يحمله من 
اس��م غال عىل الجميع باعتبار جاللة امللك 
الفارس األول والداعم األكرب واألبرز لرياضة 
القدرة يف اململكة، الت��ي حققت إنجازات 
كبرية عىل املس��توى العاملي، مؤكدا حرص 
االتحاد املليك للفروس��ية وسباقات القدرة 
عىل توفري املناخات املناسبة إلنجاح السباق 
والخروج باأله��داف الفنية الذي وجد من 
أجلها يف تطوير رياضة القدرة يف اململكة. 

أكد الرئيس التنفيذي ملنظمة خالد بن 
 KHK حم��د لفنون القت��ال املختلطة
MMA محم��د ش��اهد أن املنظم��ة 
ستنظم بطولة القتال الشجاع بالتزامن 
مع النس��خة الرابع��ة لبطول��ة العامل 
للهواة، وذلك يف اليوم الذي يسبق نهايئ 
الح��دث العاملي، مضيًف��ا أن املنظمة 
تسعى من خالل ذلك لتعريف االتحاد 
 BRAVE ال��دويل للعب��ة عن بطول��ة
والرتوي��ج له��ا، واملس��اهمة يف إنجاح 

منافسات البطولة.
جاء ذلك خالل املؤمتر الصحفي الخاص 
الذي أقيم تحت رعاية كرمية من سمو 
الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب 
األول لرئيس املجلس األعىل للش��باب 
والرياض��ة الرئي��س الفخ��ري لالتحاد 
املختلطة  القت��ال  لفن��ون  البحرين��ي 
مؤس��س منظمة خالد بن حمد لفنون 

القتال املختلطةKHK MMA، والذي 
تم اإلعالن خالله عن استضافة مملكة 
البحرين للنس��خة الرابع��ة من بطولة 
الع��امل لفنون القت��ال املختلطة للهواة 

التي ستقام شهر نوفمرب القادم.  

وقال ش��اهد: “س��عيد كثريًا باستضافة 
البحرين للبطولة الرابعة للهواة والتي 
تق��ام ألول م��رة عىل مس��توى القارة 
اآلس��يوية وتحديًدا يف الرشق األوسط، 
فالبحرين أصبحت اليوم هي أنس��ب 

م��كان إلقامة هذه البطول��ة ملا تتميز 
به م��ن موقع جغرايف يتوس��ط العامل، 
وكذل��ك إمكانيات كبرية تحقق النجاح 
املطل��وب”، مضيًفا أن ه��ذه البطولة 
هي مث��رة الجه��ود التي بذلها س��مو 
الش��يخ خالد بن حم��د آل خليفة يف 
تعزيز ثقافة ه��ذه الرياضة باملنطقة، 
ودعمه��ا لتكون البحري��ن إحدى أبرز 
ال��دول املتطورة عامليًّ��ا يف مجال هذه 

الرياضة.
وأكد ش��اهد خالل املؤمتر الصحفي إن 
بطولة BRAVE التي س��تقام مبملكة 
البحرين يف نوفمرب س��تكون هي األكرب 
من حيث القيمة العالية للنزاالت التي 
ستش��هدها، ليتزامن توقيت إقامة كال 
الفعاليت��ني، حي��ث ستش��هد اململكة 
أسبوع حافل وميلء باإلثارة، هو األكرب 

عىل هذا املستوى يف املنطقة. 

أكد أن السباق يحمل اسم الداعم األكبر لرياضة القدرة 

أسبوع حافل في نوفمبر لرياضة “فنون القتال”

ناصــــر بـــن حمــد: “أغلــى الكـــؤوس” 
يمثـــــل أحــــد المعالـــم البـــارزة 

شاهد: BRAVE تتزامن مع الحدث العالمي

تغطية             المكتب اإلعالمي

الرفاع            المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة

سمو الشيخ ناصر بن حمد

من سباقات القدرة

محمد شاهد
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تعود اليوم عجلة دوري أبطال أوروبا 
للدوران مجدداً بعد أن توقفت لقرابة 

شهرين كاملني عندما انتهى دورها األول 
)املجموعات( دون تسجيل أي مفاجآت 
كبرية، حيث تأهل للدور الثمن النهايئ 

جميع األندية الكبرية، والتي غالباً ما 
تكون مرشحة للمنافسة عىل لقب الكأس 

ذات األذنني يف نهاية املطاف، بيد أنه 
ميكن اعتبار عدم تصدر بعض الفرق 

الكبرية ملجموعاتها يف الدور األول هي 
مبثابة املفاجآت يف هذه البطولة حتى 

اآلن!

وكام يعلم الجميع أن فارق األفضلية 
دامئاً ما تصب لصالح الفرق املتصدرة 

للمجموعات عن نظريتها الوصيفة، 
فاملتصدر للمجموعة ميتلك ميزة اللعب 

عىل أرضه إياباً، وهنا يكمن جوهر 
األفضلية التي نتحدث عنها؛ ألن نتيجة 

لقاء اإلياب هي التي يتم فيها حسم 
التأهل من عدمه للدور القادم، ومن 

هذا املنطلق، ستنتظر بعض الفرق 
الكبرية مهامت ستكون محفوفة باملخاطر 
خصوصاً إذا ما عجزت عن تحقيق نتيجة 

مطمئنة يف لقاء الذهاب!

حامل اللقب ريال مدريد رمبا يكون أكرث 
فريق من الفرق املرشحة للقب التي 

قد تعاين كثرياً وتذوق األمرّين، ومن غري 
املستبعد إطالقاً أن يكون “املليك” يف 

خطر اإلقصاء املبكر من البطولة للمرة 
األوىل منذ سنوات طويلة، فمواجهة 

فريق بحجم نابويل ليس باألمر الهنّي عىل 
االطالق خصوصاً إذا ما صادفت مواجهته 
يف األدوار الحاسمة وعندما تكون مواجهة 

اإلياب تحديداً يف معقل السان باولو 
املرعب جداً، فنابويل يعترب واحداً من 

أكرث األندية يف العامل التي يصعب قهرها 
يف معقلها، حيث يستمد الفريق الجنويب 
كل قواه من جامهريه التي دامئاً ما تكون 
متوهجة خصوصاً أمام الكبار! لذلك عىل 

املرينغي أن يعي جيداً أهمية الخروج 
من لقاء الذهاب الذي سيقام يف البرينابيو 
بنتيجة مريحة بعض اليشء، وإال سيكون 

يف وضٍع ال يحسد عليه يف لقاء اإلياب وأنا 
أعني هنا تحديداً أهمية الفوز بفارق من 
األهداف وليس تحقيق الفوز فقط، علاًم 
أن الفريقني ميران مبرحلة متناقضة بعض 

اليشء، فالريال تراجع مستواه قلياًل يف 
املباريات األخرية، وأصبح يفوز بال إقناع 

كام كان، يف الوقت الذي شهد أداء نابويل 
تصاعداً تدريجياً بعد كل مرحلة يقضيها!

بايرن ميونيخ من املفرتض أن يكون 
بالوضع الخانق نفسه لريال مدريد عندما 

يلعب لقاء اإلياب خارج ملعبه، بيد أن 
اإلرسنال لن تكون مواجهته يف ميدانه 

بخطورة مواجهة نابويل نفسها عىل أرضه، 
لذلك لن تكون مهمة العمالق البافاري 

بتلك الصعوبة حتى لو مل يحقق املطلوب 
يف معقل اليانز ارينا، فأرسنال عودنا 

دامئاً أن يكون الحلقة األضعف يف غالب 
مواجهاته أمام الفرق الكبرية خصوصاً يف 

األدوار اإلقصائية، كام أن البايرن نفسه قد 
أخرج األرسنال من البطولة يف مناسبات 

كثرية يف السنوات األخرية!

أما بقية الكبار املرشحني للقب مثل 
برشلونة ويوفنتوس واألتليتكو، فال يبدو 
أنهم سيعانون كثرياً يف هذا الدور بفضل 

أنهم ميلكون أفضلية اللعب إياباً عىل 
أرضهم رغم أن طبيعة دوري األبطال ال 

تعرتف مطلقاً بهذه املعطيات!

عموماً، الحديث عن مواجهات دور 
ال� 16 ستحتاج سطورا كثرية، بيد أن 

النقطة األخرية التي يجب أن ننوه لها، 
أن دوري األبطال هذا املوسم ال يرتكز 

عىل ثوابت واضحة بعد انقضاء املرحلة 
األوىل منه، فجميع الفرق الكبرية تقريباً 

مل تقدم املستويات الالفتة التي تشفع 
لها باملراهنة عليها بإمكان إحراز اللقب، 
وبالتايل ستبقى كل االحتامالت مفتوحة 

عىل مرصاعيها، وال ميكن استبعاد أي 
فريق من الستة عرش املتأهلني للفوز 

بلقب البطولة رغم تفاوت قوتها، إال إذا 
كان لبعض الفرق رأي مغاير رمبا يثبتونه 

يف هذه املرحلة!

دوري األبطال
علي العيناتي

نبض العالم

alaynati82
@gmail.com
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الجائزة الكبرى بلغت 25 ألف دينار

77 فائـًزا لسحـب شهـر فبـرايـر فـي جوائز “البركات”

“السيـارات األوروبيـة” تحصـد التقـديـر ألدائهـا المتميـز 

اأعلن بنك الربكة االإ�ش���المي اأ�ش���ماء 

الفائزين باجلوائز ال�ش���هرية حل�ش���اب 

الربكات ل�ش���حب �ش���هر فرباير 2017، 

اإذ فاز باجلائزة النقدية االأوىل وقدرها 

25،000 دينار يو�شف عبداهلل، كما فاز 
بجائ���زة الراتب ال�ش���هري وقدره 555 

دينارا ملدة عام كامل ال�ش���يد عي�ش���ى 

فكري وذلك يف ال�ش���حب الذي جرى يف 

فرع جممع اجلالرييا بالزجن.

كم���ا مت ال�ش���حب عل���ى العديد من 

اجلوائ���ز النقدية القيم���ة ليبلغ اإجمايل 

عدد الفائزين اإىل 77 فائزا.

ومت ال�ش���حب حتت اإ�رشاف وتدقيق 

م�ش���وؤولني م���ن بنك الربكة االإ�ش���المي 

واملدقق���ني الداخلي���ني واخلارجي���ني 

وزارة  من���دوب  اإىل  باالإ�ش���افة  للبن���ك 

ال�شناعة والتجارة وال�شياحة.

و����رشح الرئي�س التنفيذي وع�ش���و 

جمل�س االإدارة حمم���د املطاوعة “ي�رشنا 

اأن نعل���ن الفائزين لهذا ال�ش���هر الذين 

بل���غ عدده���م 77 فائ���زا م���ع ت�ش���اعد 

القيمة النقدية للجائزة االأوىل.

وهذا يدل على النهج الذي اتبعناه 

يف تو�ش���يع قاع���دة الفائزين ب�ش���ورة 

�شهرية وبنف�س الوقت زيادة عوائدهم 

النقدية من احل�ش���اب، وذلك ا�ش���تجابة 

م���ع  اجلمه���ور  م���ن  الكب���ري  للتفاع���ل 

احل�ش���اب وتنامي قاعدة عمالئه لكونه 

يحم���ل العدي���د م���ن املزاي���ا الفريدة، 

وبنف����س الوقت فه���و يجمع بني منافع 

تتطل���ع  الت���ي  واال�ش���تثمار  التوف���ري 

لتحقيقها �رشائح عري�ش���ة م���ن االأفراد 

وال�رشكات”.

اجلدير بالذكر ان ح�شاب “الربكات” 

يتمي���ز يف عامه الثالث بجوائز �ش���هرية 

كربى مت�شاعدة �شهرياً تبداأ من 5000 

دينار لت�شل حتى اجلائزة الكربى وهي 

200 األ���ف دينار نقداً، هذا باالإ�ش���افة 
للجوائز ال�ش���هرية االأخرى والتي ت�شمل 

راتب �ش���هري بقيمة 555 دينار ل�ش���نة 

كامل���ة واملزي���د م���ن اجلوائ���ز النقدية 

االأخرى.

ح�ش���دت �رشك���ة ال�ش���يارات االأوروبي���ة، 

رولز-روي�س  ل�ش���يارات  احل����رشي  الوكي���ل 

موت���ور كارز يف مملك���ة البحري���ن، التقدي���ر 

ع���ن اأدائها املمت���از خالل ع���ام 2016 وقد 

ُترج���م ذل���ك يف فوزه���ا بخم����س جوائز خالل 

حف���ل رولز-روي����س موت���ور كارز ال�ش���نوي 

للوكالء االإقليميني ملنطقة ال�رشق االأو�ش���ط 

واإفريقيا، والذي اأٌقيم موؤخراً يف دبي.

وح�شل مدير عالمة رولز-روي�س موتور 

كارز �ش���الح ال�ش���يد، على جائزة اأف�شل اأداء 

يف املبيع���ات مقاب���ل الهدف لع���ام، والتي 

ا�ش���تحقها نتيج���ة لتحقي���ق مبيعات تخطت 

اإىل  اإ�ش���افة  حم���دداً،  كان  ال���ذي  اله���دف 

جائزة اأف�ش���ل منو يف املبيعات على �شعيد 

�شيارات رولز-روي�س اململوكة �شابقاً. 

ح���از  اجلائزت���ني،  هات���ني  جان���ب  واإىل 

ال�ش���يد عل���ى �ش���هادة يف التميز ع���ن اأدائه 

املتفوق يف اإدارة �شوؤون العالمة. 

وم���ن جهته���ا ح�ش���لت فاطمة ح�ش���ني 

على جائزة التمي���ز يف املبيعات فيما متكن 

نيكوال�س كابريال من احل�ش���ول على جائزة 

التمي���ز يف مبيع���ات خدم���ات ما بع���د البيع 

وم�ش���اهمتهم بالت���ايل يف النجاح امل�ش���تمر 

الذي يحققه الوكيل احل�رشي.

وق���ال املدي���ر العام ب���ول ييت����س “اإنه 

ل�رشف لنا اأن نحظى بهذا التقدير القيم بني 

زمالئنا االإقليميني. وقد جاءت هذه اجلوائز 

نتيجة لتفانينا املتوا�شل و�شعينا امل�شتمر 

جت���اه حتقيق التميز عرب خمتل���ف اأوجه هذه 

العالمة الفارهة يف اململكة”.

واأ�ش���اف “ال �ش���ك يف اأن ه���ذا التقدي���ر 

�رشك���ة  الي���وم  ت�ش���هده  ال���ذي  االإقليم���ي 

ال�ش���يارات االأوروبي���ة ه���و ترجم���ة اللتزامنا 

جتاه حتقيق نتائج ا�ش���تثنائية عرب خمتلف 

جماالت اأعمالنا ل�ش���الح رولز-روي�س موتور 

كارز، وجتدر االإ�شارة اإىل اأن �رشكة ال�شيارات 

االأوروبي���ة ق���د حقق���ت بداية ممت���ازة لعام 

2017، ونتطل���ع قدم���اً لتتويج �ش���نة اأخرى 
واعدة بالنجاح”.

السهو يخترع جهاًزا تفاعلًيا لمرضى السكري

 MIT 79 فريًقا يتأهلون لنهائيات مسابقة منتدى
بينها 3 من البحرين 

ح�ش���ل طال���ب التمري����س يف الكلي���ة امللكي���ة 

للجراح���ني يف اإيرلندا- جامع���ة البحرين الطبية اأمين 

ال�ش���هو، على امليدالية الف�شية يف املعر�س الدويل 

التا�ش���ع لالخرتاعات يف منطقة ال�رشق االأو�شط، الذي 

اأقي���م يف الكوي���ت يف وقت �ش���ابق من هذا ال�ش���هر، 

وذلك على جهوده يف اخ���رتاع جهاز تعليمي تفاعلي 

ملر�شى ال�شكري. 

وكان اأمي���ن البال���غ م���ن العمر 21 عام���اً والذي 

يدر�س حاليا يف الف�ش���ل الدرا�ش���ي االأخري يف برنامج 

بكالوريو�س التمري�س الذي ي�ش���تغرق اأربع �شنوات 

قد اختري من قبل وزارة �ش���وؤون ال�ش���باب والريا�شة 

البحري���ن يف  م���ن مملك���ة  �ش���من خم�ش���ة ممثل���ني 

للم�ش���اركة تلك الفعالية، والت���ي اأقيمت يف النادي 

العلم���ي الكويتي حت���ت رعاية اأمري دول���ة الكويت.  

ومت تنظي���م الفعالي���ة بالتعاون م���ع معر�س جنيف 

الدويل لالخرتاعات الذي يعت���رب من اأكرب املعار�س 

املتخ�ش�ش���ة يف جم���ال االخرتاع���ات يف العامل. وقدم 

ح���وايل 245 خمرتع���اً من 36 دول���ة 195 اخرتاعاً يف 

املعر�س الذي ا�ش���تمر ملدة خم�ش���ة اأيام. ويف اليوم 

االأخ���ري للمعر����س ح�ش���ل م����رشوع اأمي���ن امليدالي���ة 

الف�ش���ية يف فئة االخرتاعات الطبية. وا�شتلهم اأمين 

اخرتاعه الذي يحمل ا�شم DM Guidance )الدليل 

االإر�ش���ادي ملر�س ال�ش���كري(، من عمله م���ع الوحدة 

املتنقلة لل�ش���كري يف الكلية امللكي���ة للجراحني يف 

اإيرلندا-جامعة البحرين الطبي���ة، والتي تعمل كجزء 

من املنهج الدرا�ش���ي يف كلية التمري�س والقبالة يف 

اجلامعة.

اأعل���ن منت���دى MIT لريادة االأعم���ال يف العامل 

العرب���ي ع���ن اأ�ش���ماء الف���رق ال���� 79 الت���ي تاأهل���ت 

لنهائي م�ش���ابقة MIT الأف�ش���ل ال����رشكات العربية 

النا�ش���ئة بن�ش���ختها العا����رشة، بال�رشاكة م���ع “جمتمع 

جميل” املوؤ�ش�ش���ة االجتماعية التي تدير العديد من 

املب���ادرات من اأجل اإحداث تغيري اإيجابي يف املجتمع 

وحتقيق اال�شتدامة االقت�ش���ادية، وجمموعة “زين”، 

وم���ع ال�رشي���ك اال�ش���رتاتيجي له���ذا العام موؤ�ش�ش���ة 

“متكني”. هذا وقد ا�شت�ش���افت �رشكة زين البحرين 
لق���اًء تفاعلًيا لفريق منت���دى MIT لريادة االأعمال 

الزائر، وذلك من اأجل تثقي���ف جمتمع ريادة االأعمال 

البحريني ب�شاأن امل�شابقة.

و�شت�ش���ارك ثالثة ف���رق من مملك���ة البحرين يف 

نهائيات امل�ش���ابقة، وهي: اأكالتي يف م�شار ال�رشكات 

النا�ش���ئة، و�رشك���ة ال���راوي ميدي���ا يف م�ش���ار الريادة 

االجتماعية، واأبولو جرين يف م�ش���ار االأفكار. و�شُيعقد 

مع�ش���كر تدريبي للفرق املتاأهل���ة يف مملكة البحرين 

قبيل الفعالي���ة، كما اأنه من املق���رر اأن يقام نهائي 

امل�ش���ابقة اأي�ًشا يف مملكة البحرين بتاريخ 27 اأبريل 

.2017
ولقد �شهدت هذه الن�ش���خة من امل�شابقة اإقبااًل 

غرَي م�ش���بوق من ناحية عدد الطلبات امل�شجلة والتي 

بلغ عددها 8272 طلب ا�شرتاك، بزيادة ن�شبتها 39 

% عن العام املا�شي. 

من جهته توجه الرئي�س التنفيذي ملجموعة زين 

�ش���كوت جيجينهامير بالتهنئة اإىل الف���رق املتاأهلة 

وق���ال: “نح���ن متحم�ش���ون ل�رشاكتن���ا به���ذا احل���دث 

ال�ش���نوي الذي يرمي اإىل اإلهام فئة رواد االأعمال من 

ال�ش���باب العربي، كما اأنتهز الفر�شة الأهنئ القّيمني 

على هذا امل�رشوع لو�شولهم اإىل الن�شخة العا�رشة منذ 

اإطالقه.”

وبهذه املنا�شبة عرب الرئي�س التنفيذي لتمكني 

اإبراهيم جناحي عن اعتزازه بدعم هذه امل�شابقة قائاًل 

“نحر����س يف متكني على دعم جميع املبادرات التي 
تعنى بدعم رواد االأعمال وم�شاعدتهم على النهو�س 

مب�شاريعهم املبتكرة يف جميع القطاعات احليوية”.

CIO100 جاسم حاجي يحصل على جائزة

“تومسون رويترز” بطاًل لقطاع األعمال

التكنولوج���ي  والباح���ث  اخلب���ري  ح�ش���ل 

والتنفيذي البحريني جا�ش���م حاجي، على جائزة 

Alib CIO100 الت���ي قدمه���ا دان هو من -
ba Cloud MEA. ومت تنظي���م ه���ذا احلفل 
من قب���ل اأخبار الكمبيوتر ال�رشق االأو�ش���ط التي 

تكرم اأف�ش���ل املديري���ن التنفيذيني يف تقنية 

املعلوم���ات يف املنطق���ة. وه���ذه ه���ي ال�ش���نة 

ال�شاد�ش���ة عل���ى الت���وايل اإىل حاج���ي يف الفوز 

به���ذه اجلائ���زة، االأمر ال���ذي يجعل���ه التنفيذي 

الوحي���د يف مملك���ة البحري���ن وال�رشق االأو�ش���ط 

لتحقي���ق ذلك، واأول م���رة يف تاريخ هذا احلفل 

الفور بجائزة �ش���ت مرات على التوايل من قبل 

ال�ش���خ�س ذات���ه.  هذه اجلوائز تاأت���ي بعد فرتة 

طويل���ة من االإجن���ازات والعمل م���ن قبل حاجي 

التي اأثرت على املجال التكنولوجي وطورته يف 

مملكة البحرين ومنطقة ال�رشق االأو�شط باأكمله.

فاز فريق “توم�ش���ون رويرتز” يف اجلولة 

النهائي���ة للن�ش���خة اخلام�ش���ة من املناف�ش���ة 

ال�ش���نوية لقط���اع االأعم���ال، والت���ي اأقيم���ت 

FinMark Commun -  تتنظيم من �رشكة

cations يف الفرتة من 5 – 9 فرباير اجلاري 
يف التو�شعة اجلديدة مبجمع ال�شيف التجاري، 

تزامنا مع مهرجان البحرين تت�شوق.

و�ش���هدت املناف�ش���ة النهائية مناف�ش���ة 

بني الفرق التي احتلت املركز االأول والثاين 

توم�ش���ون  وه���ي:  ال�ش���ابقة،  االأم�ش���يات  يف 

رويرتز، بنك البحري���ن والكويت، �رشكة مطار 

البحري���ن، ن���ادي االإع���الم االجتماع���ي، رواد، 

كريدي ماك�س، التكافل الدولية، وتاآزر.

وتب���ارت الف���رق يف جمموعت���ني، فيم���ا 

تاأه���ل الفريق���ان الفائزان م���ن املجموعتني 

للجولة التي توجت الفريق الفائز باملناف�شة 

ال�ش���نوية لقطاع االأعمال وفاز اأع�ش���اء فريق 

“توم�ش���ون رويرتز” مببلغ ق���دره األف دينار 
بحرين���ي، فيم���ا ح�ش���ل اأع�ش���اء فري���ق بنك 

البحري���ن والكوي���ت وال���ذي احت���ل املرك���ز 

الثاين على تذاكر �ش���فر مقدمة من �شفريات 

داداباي. وج���اء يف املركز الثالث فريق �رشكة 

مطار البحرين، فيما احتل املركز الرابع نادي 

االإعالم االجتماعي.

إعداد: القسم االقتصادي
الثالثاء 14 فبراير 2017  
17 جمادى األولى 1438
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 ∫ÓN kÉjƒæ```°S äGó«```°ùdGh äÉ```«àØdG ¤EG

 ’ƒcƒ°ûdG øe kÉÑ∏Y øª```°†àJh øjÉàædÉØdG

 !¥hó°üdG ø¡≤jó°U Èà©j …òdG

 ÌcCG ¿ƒ«cÒeC’G ¥É```°û©dG ±öüj ‐

 äÉjƒ∏◊G AGöûd k Éjƒæ```°S Q’hO ¿ƒ«∏e øe

 ,áÑ```°SÉæŸG  √ò```g  ‘  ∞```«£∏dG  ¢```ùæé∏d

 ó```©H  ICGô```ŸG  Ö```∏≤d  ≥```jôW  Üô```bCÉa

 .iƒ∏◊G »g äGôgƒéŸG

 ∫É```LôdG  ø```e  %  73  …Î```°ûj  ‐

 Ö◊G õeQ É¡fC’ AGôª◊G kÉ°Uƒ°üN ,OhQƒdG

 .AÉ£©dGh

 ÚHRÉ©dGh ¥É°û©dG øe % 15 ´ÉàÑj ‐

 É```eEG  ø```jÉàædÉØdG  ‘  º¡```°ùØfC’  OhQƒ```dG

 .É¡d º¡≤°û©d hCG º¡°ùØfCG IÉ°SGƒŸ

 100 øe Ì```cCG ⁄É©dG ∫ƒ```M ´É```Ñ oJ ‐

 øe ΩÉjCG á```KÓK πÑb AGô```ªM IOQh ¿ƒ```«∏e

 áéàæŸG ∫hó```dG Ì```cCG ø```eh ,áÑ```°SÉæŸG

 .Éjõ«dÉeh Góædƒg ôcòf OhQƒ∏d

 äÉbÉ£H AÉ°ùædG øe % 85 …Î°ûj ‐

 É```¡«a ø```ã©Ñjh ⁄É```©dG ∫ƒ```M Ió```jÉ©ŸG

 .á«eGôZ πFÉ°SQ

 ∫ƒM k’ÉªL øjÉàædÉØdG øcÉeCG ÌcCG ‐

 …òdG óæ¡dG ‘ “π```fi êÉJ” ö```üb ⁄É©dG

 ¬eóbh “¿É¡égÉ```°T”  Qƒ```WGÈeE’G √É```æH

 .¬ÑM øY kGÒÑ©J ¬àLhõd

 äÉfGƒ«◊G ÜÉë°UCG øe % 3 Ωó≤oj ‐

 ‘ º¡JÉfGƒ«◊ ÉjGó¡dG ⁄É```©dG ‘ áØ«dC’G

.øjÉàædÉØdG

فنانون: ازدهار الفن تزامن مع عهد ”الميثاق الوطني“فنانون: ازدهار الفن تزامن مع عهد ”الميثاق الوطني“

حقـــائـــق حقـــائـــق 
عــن الفـالنتـــايــن عــن الفـالنتـــايــن 

88حـــول العــالـــمحـــول العــالـــم
 ¬JÉLQOh ¬JÉ≤ÑW ±ÓàNG ⋲∏Y øØdG ôgORG ó≤d

 ‘ âYôYôJh π```H »æWƒdG π```ª©dG ¥É```ã«e ó```¡Y ‘

 ‘ â∏≤à°SGh âÑ°T ⋲àM ⋲°ü– ’ ÖgGƒe ¬fÉ°†MCG

.¬àjÉYQ â–h ¬dÓX

 πYÉ```°ûe πªMh ó```jóL ¬```LƒH ô```¡X ìö```ùŸÉa

 ∫GhCG ¿ÉLô¡e πãe ájQhódG äÉfÉLô¡ŸG øe ÒãμdG

 ¿ÉLô¡eh »```MöùŸG ∞```jôdG ¿É```Lô¡eh ,»```MöùŸG

 ƒª```°S ¿É```Lô¡eh …QGƒ```°üdG ¿É```Lô¡eh ¢```ûeÉé∏L

 øe ÉgÒZh ,»HÉÑ°ûdG ìöùª∏d óªM øH ódÉN ï«```°ûdG

 áfÉμŸÉH ≥«∏J »àdG á«MöùŸG äÉ«dÉ©ØdGh á£°ûfC’G

 ábÓ£f’G ó¡e Èà©j …òdGh “¿ƒæØdG ƒHC’” á«bGôdG

 ≥≤– ÉÃ Gôîa Å∏à‰ Ωƒ«dG øëæa .¿Éæah º‚ …C’

.»æWƒdG πª©dG ¥Éã«e ó¡Y ‘ »æjôëÑdG ìöùª∏d

 ó≤a á«FÉªæ«```°ùdG äÉfÉLô¡ŸGh á£```°ûfC’G É```eCG

 º```°ùJGh ¥Éã«ŸG ó¡Y ‘ »≤«≤◊G ¥Ó£f’G âaôY

 ó```°üMh ájƒ«◊Gh •É```°ûædÉH »FÉªæ«```°ùdG ∑Gô```◊G

 õ```FGƒ÷G ø```e Ò```ãμdG ¿ƒ```«æjôëÑdG ¿ƒ«FÉªæ«```°ùdG

 øeh ,á```«dhódG á«FÉªæ«```°ùdG π```aÉëŸG ∞```∏àfl ‘

 ó¡Y ‘ ¤h’G É¡eGóbG â©```°Vh »àdG äÉfÉLô¡ŸG

 …òdG ÜÉÑ```°ûdG ΩÓaC’ …QGƒ```°üdG ¿ÉLô¡e ¥Éã«ŸG

 ΩÓaCG ¿ÉLô¡e ∂dòch 2007h 2005 »eÉY ‘ ó≤Y

 ‘ ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M ΩÓaCG ¿ÉLô¡eh ,á«æWƒdG IóMƒdG

 É¡ª¶æJ »àdG äÉ«dÉ©ØdG øe ójó©dGh 2008 ΩÉ```©dG

 á«≤H ™e πãŸÉH ôeC’Gh ,á«HÉÑ```°ûdG õcGôŸGh ájóf’G

 áªLÎdGh á```°ü≤dÉc ¬YhôØH ÜOC’G π```ãe á```ªFÉ≤dG

 á```«æØdG äGQGó```°UE’G äOGORGh ,ó```≤ædGh á```jGhôdGh

 öûf QhO âëàah ∞«dCÉàdG ¥ƒ°S ¢û©àfGh á«aÉ≤ãdGh

 .ÜÉàμdG ¢VQÉ©e âYƒæJh

 AGôKEG ‘ ºgÉ```°S »æWƒdG πª©dG ¥Éã«e ó¡Y ¿G

 ÓeÉY ¿Éch øjôëÑdG ‘ ‘É```≤ãdGh …ôμØdG •É```°ûædG

 .äGƒ°UC’G Oó©Jh áaÉ≤ãdG ƒ‰h Qƒ£J ‘ É«°SÉ°SCG

 OóY AGQCG “OÓÑdG” ¢Vô©à```°ùJ ôjô≤àdG Gò```g ‘

:á«dÉ¨dG áÑ°SÉæŸG √òg øY ÚfÉæØdG øe

ا“ ا“”المسرح توهج نشاطً ”المسرح توهج نشاطً
 ‘ á```fÉæØdG â```dÉb áÑ```°SÉæŸG √ò```g ø```Y

 ÊÉ¡àdG äÉ```jBG ⋲ª```°SCG ™aQCG :…hÉ```böûdG »```∏Y

 ÖMÉ```°U OÓ```ÑdG π```gÉY ΩÉ```≤Ÿ äÉμ```jÈàdGh

 ¤EGh áØ«∏N ∫BG ⋲```°ù«Y øH óªM ∂∏ŸG ádÓ÷G

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

 ó¡©dG ‹h ¤EGh á```Ø«∏N ∫BG ¿Éª∏```°S øH áØ«∏N

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

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

 ∫ƒ∏M áÑ```°SÉæÃ ,áØ«∏N ∫BG ó```ªM ø```H ¿Éª∏```°S

 ¥Éã«e ⋲∏Y »Ñ©```°ûdG ´ÉªLÓd Iô£©dG iôcòdG

.»æWƒdG πª©dG

 É¡ÑfGƒL ∞∏àîÃ ¿ƒæØdG øY åjó◊G óæYh

 ¥Éã«e ºgÉ```°S ó≤d ∂```°T ÓÑa ¥Éã«ŸG ó¡Y ‘

 ‘É≤ãdGh »æØdG ∑Gô◊G ºYO ‘ »æWƒdG πª©dG

 ègƒJ ìöùŸÉa ,∂dòH á≤∏©àŸG á£°ûfC’G πch

 É°†jCGh á«MöùŸG äÉfÉLô¡ŸG äOGORGh ÉWÉ°ûf

 .õFGƒ÷G øe ÒãμdG »æjôëÑdG ¿ÉæØdG ó°üM

”التميز طال كل المجاالت“”التميز طال كل المجاالت“
 áÑ```̀°SÉæÃ :…óæe ó¡a ¿ÉæØdG ∫É```̀b √QhóHh

 »æWƒdG πª©dG ¥É```̀ã«Ÿ ájƒæ```̀°ùdG iôcòdG ∫ƒ∏M

 Ée ⋲∏Y IOÉ```̀«≤∏d äÉμjÈàdG äÉ```̀jBG ⋲ª```̀°SCG ™aQG

 √òg ∫ÓN á```̀aöûe äGRÉ‚G øe á```̀μ∏ªŸG ¬```̀à≤≤M

 õ«ªàdG ∫ÉW ó≤a ,Ió©°UC’G áaÉc ⋲∏Y äGƒæ```̀°ùdG

 …òdG »```̀æØdG ∫É```̀éŸG É```̀¡«a É```̀Ã ä’É```̀éŸG πc

 ¬JòaÉf â©```̀°ùJGh ¥Éã«ŸG ó¡Y ‘ GÒãc ¢û©àfG

 ¤EG »æjôëÑdG ´ó```̀ÑŸGh ¿ÉæØdG äƒ```̀°U π```̀°Uhh

 .⁄É©dG OhóM ⋲°übCG

 ´hö```̀ûŸÉH á```̀≤«≤M ô```̀îØf ø```̀jôëÑdG ‘ É```̀æfEG

 ôªà°ùJ ±ƒ°Sh ióØŸG ∂∏ŸG ádÓ÷ »MÓ```̀°UE’G

 ójõŸG ¤EGh QÉgOR’Gh Ωó≤àdG ‘ øjôëÑdG áμ∏‡

 .ìÉéædG øe

”مناسبة عزيزة وغالية“”مناسبة عزيزة وغالية“
 äÉjBG ⋲ª```°SCG ó```«dh ˆGóÑY ¿É```æØdG ™```aQ É```ªc

 ÖMÉ```°U OÓ```ÑdG π```gÉY ¤EG äÉμ```jÈàdGh ÊÉ```¡àdG

 ¤EGh á```Ø«∏N ∫BG ⋲```°ù«Y ø```H óªM ∂```∏ŸG á```dÓ÷G

 áØ«∏N ÒeC’G »μ∏ŸG ƒª°ùdG ÖMÉ°U AGQRƒdG ¢ù«FQ

 óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG ‹h ¤EGh áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏```°S øH

 ÖMÉ°U AGQRƒdG ¢ù∏› ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ⋲∏YC’G

 áØ«∏N ∫BG ó```ªM øH ¿Éª∏```°S ÒeC’G »μ∏ŸG ƒª```°ùdG

 áÑ°SÉæe »gh »æWƒdG πª©dG ¥Éã«e iôcP áÑ°SÉæÃ

.ÚfÉæØc ÉæHƒ∏b ⋲∏Y á«dÉZh IõjõY

”نفخر بما تحقق لنا ”نفخر بما تحقق لنا 
في عهد الميثاق“في عهد الميثاق“

 áμ∏‡ ¿CG âë°VhCG âÑ°S AÉª«```°T áfÉæØdG

 ¥Éã«e ó¡Y ‘ IójóL á∏Môe â∏NO ø```jôëÑdG

 »àdG á«dÉ¨dG áÑ```°SÉæŸG »gh »æWƒdG πª©dG

 øμÁ ’h ,ΩÉY πc É¡FÉ«MEÉH øWGƒŸG ó©```°ùj

 IÒãμdG Ö```°SÉμŸGh Qƒ```£àdG ø```Y çóëàdG

 πª©dG ¥Éã«e ó¡Y ‘ ¿ƒ```æØ∏d â≤≤– »àdG

 ∂∏J øY çóëàdÉa ,á∏«∏b ô£°SG ÈY »æWƒdG

 øëæa ,È```cCG áMÉ```°ùe ¤EG êÉàëj Ö```°SÉμŸG

 ¥Éã«ŸG ó¡Y ‘ Éæd ≥≤– ÉÃ ôîØf øØdG πgCG

 ¢ù«°SCÉJ ‘ πãªàŸGh »ª∏M ¿G Gôîa Éæ«Øμjh

 ó¡©dG Gò```g ‘ ≥≤– “ø```jóLGƒàe” á```«©ªL

 ´QR ¤G á«©ª÷G ¿CG ±hô©e ƒ```g Éªch ôgGõdG

 ¿hO ∫òÑdGh AÉ```£©dGh Ö```◊Gh ÒÿG ÊÉ```©e

 ∂dPh ;â```bƒdÉH á«ë```°†àdGh πHÉ≤e QÉ```¶àfG

.™ªàéŸG ‘ áLÉM ÌcC’G äÉÄØdG OÉ©°SE’

 •âÑ°S AÉª«°Th …hÉböûdG ‘

tariq_albahhar

 حقائــق غريبــة عــن عيــد الحـــب
 Ωƒ```j  ¿CG  AÉ```°ùædG  iô```J  Ú```M  ‘

 ,Ö◊ÉH AÉ```ØàMÓd Ωƒj ƒ```g “ø```jÉàædÉØdG”
 á£```°SGƒH á∏©àØe áÑ```°SÉæe ∫ÉLôdG √Èà©j

 ‘ ,äÉÑ```°SÉæŸG ähô```ch OhQƒdG ™fÉ```°üe

 ÚH Ée ¿Éμe ‘ ô≤à```°ùJ á≤«≤◊G ¿CG Ú```M

 ≥FÉ≤◊Gh äÉ«FÉ°üME’G ¢†©H ó‚ ÚjCGôdG

 ƒg ôjGÈa 14 Ωƒj ¿CG âÑãJ »àdG áØjô£dG

 ±ƒ°S Éª¡e Ωƒ«dG Gòg π©éj Éeh ,º¡e Ωƒj

 .∂à°ûgO Òãj

1-1- النساء يصرفن نصف ما يصرفه  النساء يصرفن نصف ما يصرفه 
الرجال في الفالنتاينالرجال في الفالنتاين

 á```̀ª«b  ø```̀e  ºî```̀°†J  ICGô```̀ŸG  ¿G  º```̀ZQ

 πμ```̀°ûj ’ ¬```̀H É```̀¡eGõàdG ¿CG ’EG ,ø```̀jÉàædÉØdG

 ôeC’G ≥∏©àj ÉeóæY π```̀LôdG ΩGõàdG ∞```̀°üf ’EG

 ΩÉ```̀©dG äÉ«FÉ```̀°üMEG â```̀àÑKCG ó```̀≤a ,∫É```̀ŸÉH

 ∫É```̀LôdG ¬```̀≤ØfCG É```̀e §```̀°Sƒàe ¿CG »```̀°VÉŸG

 ΩÉ```̀©dG  ø```̀jÉàædÉØdG  Ωƒ```̀j  ‘  ¿ƒ```̀«cÒeC’G

 Ú```̀M  ‘  GQ’hO  185  ∫OÉ```̀© oj  »```̀°VÉŸG

 ⁄ á```̀«cÒeC’G ⋲```̀ãfC’G äÉjÎ```̀°ûe §```̀°Sƒàe

.§≤a GQ’hO 85 ó©àj

2-2- الماليين يشترون الهدايا  الماليين يشترون الهدايا 
لحيواناتهم األليفة في الفالنتاينلحيواناتهم األليفة في الفالنتاين

 ¢üîj øjÉàædÉØdG ¿CG ó```̀≤à©j øe ∑Éæg

 ,á«eGôZ äÉbÓY º°†N ‘ øjòdG A’Dƒg §≤a

 Öë∏d ¿ƒLÉàëj øe ÜGõ```̀©dG øe ∑Éæg øμd

 Gò¡d ,Ö```̀°SÉæŸG ∂jöûdG ¿hó≤àØj º¡æμdh

 º```̀¡JÉfGƒ«◊ É```̀jGó¡dG  AGö```̀T  ¤EG  ¿ƒ```̀¡éàj

 ¿G äÉ«FÉ```̀°üME’G  âØ```̀°ûc ó```̀bh ,á```̀Ø«dC’G

 ÉjGóg AGöûH Ωƒ```̀≤j ¢üî```̀°T ÚjÓe 9 ∑Éæg

.øjÉàædÉØdG ‘ áØ«dC’G º¡JÉfGƒ«◊

3-3- النساء ال يحتجن الرجال دائما خالل  النساء ال يحتجن الرجال دائما خالل 
الفالنتاينالفالنتاين

 øe 15% ¿CG ±ô```̀©J ÉeóæY ¢```̀ûgóæJ ’

 OhQh äÉ```̀bÉH ∫É```̀°SQEÉH øª≤j äÉ```̀«cÒeC’G

 äÓ«eR ΩÉeCG ¬LƒdG AÉe ßØ◊ ø¡```̀°ùØfCG ¤EG

 .πª©dG

 • AÉØ°U áfÉæØdG äõY 

 É¡HÉ«Z ÜÉÑ°SCG ÊÉªbQ

 á«æØdG áMÉ°ùdG øY

 πª◊G ±hôX ¤EG GôNDƒe

 ¿CG IócDƒe ,IO’ƒdGh

.É¡æe QGô≤H ¿Éc É¡HÉ«Z

BUZZ 

tt ii lllbbb hhh @@@ lllbbibilll dddllbb hh llbb ll ddمسافاتمسافات
ورود وطقوس وباقات رومانسية

óLÉŸG áeÉ°SCG

 •ó«dh ˆGóÑY •…óæe ó¡a

 ÉjGôe" AÉæ°ù◊G áªéædG ∫ƒ≤J

 øe øjÉàædÉØdG Ωƒj ¿EG "…QÉc

 ¬∏ª– ÉŸ É¡JÉ«M ΩÉjCG πªLCG

 ⁄É©dG ∫ƒM ÖMh ÊÉ©e øe

 »àdG äÉÑ∏≤àdGh çQGƒμdG §°Sh

.´É≤ÑdG πc ‘ É«eƒj Égó¡°ûf

 ⋲∏Y ¢Uô– É¡fCG âaÉ°VCGh

 ™£b ™«ªL ‘ ôªMC’G ¿ƒ∏dG AGóJQG

.Ωƒ«dG Gòg ‘ É¡°ùHÓe
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Qhôe áØdÉfl ÖÑ°ùH á«eƒªY á∏aÉM ¥ôëj
 áª```°UÉ©dG ‘ ájƒ«◊G ≥WÉæŸG ÌcCG øe IóMGh ‘ É¡μ∏Á á```«eƒªY π≤f á∏aÉM ÊOQCG ≥FÉ```°S ¥ô```MCG

.¿É«Y Oƒ¡°T Ö°ùëH ¬≤ëH Ò°S áØdÉfl π«é°ùàH Qhôe »WöT ΩÉ«b ó©H ∂dPh ,¿ÉªY á«fOQC’G

 øe á«fÉãdG »g áKOÉM ‘ ,É¡æe ÜÉcôdG πeÉc ∫hõf Ö≤Y á∏aÉ◊G ‘ QÉædG ∫É©°TEG ¤EG ≥FÉ°ùdG óªYh

 áØdÉfl ⋲∏Y ¬dƒ°üM ôKEG ‘ á°UÉÿG ¬àÑcôe ¥GôMEG ⋲∏Y ôNBG ≥FÉ°S ΩóbCG ¿CG ó©H ∂dPh ,¿OQC’G ‘ É¡Yƒf

.“õÁÉJ ¿OQC’G” ™bƒe π≤f Ée ≥ah ,É°†jCG Ò°S

 ÚæK’G ¢ùeCG ìÉÑ°U áÑcôŸG ¥ôMCG á∏aÉ◊G ÖMÉ°U ¿EG ¿OQC’ÉH »æeC’G ΩÓYE’G IQGOEG âdÉb ,É¡ÑfÉL øe

 QGhO øe Üô≤dÉH á```£°Sƒàe á«eƒªY á∏aÉM ±É≤jEÉH â```eÉb Ò°ùdG IQGOEG ¿CG âaÉ°VCGh .Ò```°S áØdÉfl ô```KEG

 ÖLƒÃ πª©j ¬fCG ÚÑJ É¡æe ócCÉà∏d ¢ü«NGÎdGh á«JƒÑãdG ¬bGQhCG RGôHEG ≥FÉ°ùdG øe É¡Ñ∏W óæYh ,í∏jƒ°U

 Ée ≥ah ,ô¡°TCG áà°S ⋲```∏Y ójõj ÉÃ ¢ü«NÎdG á«¡àæe iôNC’G »```g áÑcôŸG ¿CG ÚÑJ Éªc ,m¬```àæe í```jöüJ

 Öμ°S ºK Ò°ùdG ∫ÉLQ ⋲∏Y ∫hÉ£Jh ,áÑcôŸG õéM ¢†aQ ≥FÉ°ùdG ¿CÉH IQGOE’G äOÉaCGh .GÎH ádÉch äôcP

.ÉgÒÑ©J ≥ah ,É¡«a QÉædG π©°TCGh áÑcôŸG ⋲∏Y á«dhÎH IOÉe

“∞«°ù«fƒj”  `d  AGôØ°S  çóMCG  Újô°üe ÚfÉæa  3

¿ƒeBG ï`æY äƒ`J Iô`Ñ≤Ã “¿ô`≤dG ±É`°ûàcG” º`∏M »`«ë oj ó`jóL í`°ùe
 ∂∏ŸG Èb ¢```Vƒª¨dG ∞æàμj á```∏jƒW IÎ```a òæe

 Ú«dÉ£jE’G ÚãMÉÑdG øe É k≤jôa øμd ,¿ƒeBG ïæY äƒ```J

 IójóL Rƒæc øY ∞°ûμdGh ¢Vƒª¨dG Gòg ádGREG ‘ πeCÉj

 øeh .»```°VQC’G ¥GÎ```N’G QGOGQ ΩGó```îà°SÉH ,á```∏ªàfi

 …OGh IÈ≤e ‘ á```jöS áaôZ øY åëÑdG IOÉ```YEG Qô≤ŸG

 Ωƒ≤«°S å«M ,ô¡°ûdG Gò```g øe ≥M’ âbh ‘ ∑ƒ```∏ŸG

 í°ùÃ ƒ```æjQƒJ ‘ ∂```«æμà«dƒÑdG á```©eÉL ø```e ≥```jôa

 Ωóîà°ùJ ±ƒ°Sh .¬H á£«ëŸG á≤£æŸGh øaódG ™```bƒe

 ¤EG õJôgÉ¨«e 200 ø```e äGOOÎH QGOGQ á```ª¶fCG áKÓK

 32 ¤EG π```°üj ≥ª©H á```≤£æŸG í```°ùŸ õ```JôgÉ¨«Z 2
 ájöùdG áaô¨dG ø```Y ∞°ûμdG ‘ ÓeCG ,(QÉàeCG 10) É```eób

 ,¿ƒeBG ïæY äƒJ IÈ≤e π```NGO ÉgOƒLh ¢VÎØj »àdG

 ´höûŸG ôjóe ∫É```bh .πNGódG ‘ á∏ªàfi Rƒ```æc á```jCG hCG

 √ó‚ ób Ée …Qó```j øe” »∏∏«°ûJQƒH ƒ```μfGôa åMÉÑdG

 ¿ƒμ«°S” É```Ø«°†e ,“¢```VQC’G ¥É```ªYCG í```°ù‰ ø```ëfh

 øμj ⁄ ¿EG Ió```Y ΩÉjC’ ôªà°ù«°Sh É```≤«bO É«ª∏Y Ó```ªY

 ±ÉæÄà°S’ á```£N øe Aõ```L Iƒ£ÿG √ò```gh .“™```«HÉ°SC’

 ,¿ƒeBG ï```æY äƒJ ∂∏ŸG AÉ```NÎ°SG á```aôZ øY å```ëÑdG

 öüe »JCÉj ≥jôa ådÉK ójó÷G åëÑdG ≥jôa ¿ƒ```μ«°Sh

 ,IOƒ≤ØŸG áaô¨dG øY å```ëÑ∏d Ú«°VÉŸG ÚeÉ©dG ‘

 ⋲YOG ,2015 Ω’ÉY ‘h .ΩÉY 3300 ÉgôªY ≠∏Ñj »```àdG

 ∑Éæg ¿CG ,õØjQ ¢```S’ƒμ«f ÊÉ£jÈdG äÉjöüŸG ⁄É```Y

 Éªc ,»à«JôØf áμ∏ŸG äÉ```aQ ⋲∏Y …ƒà– ájöS á```aôZ

 ¿CG »WÉeódG ìhó‡ ≥HÉ°ùdG …öüŸG QÉKB’G ⁄ÉY í°VhCG

 á«dÉª°ûdG ¿GQó÷G ⋲∏Y IOƒLƒŸG äÉeÓ©dGh ¢ThóÿG

 É¡«∏Y ÌY »àdG ∂```∏àd âa’ πμ°ûH á∏KÉ‡ á```«Hô¨dGh

 É‡ ,äƒJ ∂∏ŸG IÈ```≤e πNóe ⋲∏Y “ô```JQÉc OQGƒ```g”
 á«fƒYôØdG IÈ≤ŸG πNGO á```≤∏¨e ±ôZ áªK ¿CÉH »Mƒj

 ’ÉªàMG ∑É```æg ¿CG ¤EG QÉ```°TCGh ,ó```©H ∞°ûàμJ ⁄ É```ÃQ

 ‘ ¿Éà«Øfl ¿ÉàaôZ ∑É```æg ¿ƒμJ ¿CÉH % 90 á```Ñ°ùæH

 Gòg ¿CÉH 2016 ΩÉ©dG ‘ ìöU ºK ,¿ƒeBG ïæY äƒJ Èb

.“¿ô≤dG ±É°ûàcG ¿ƒμj ób” ±É°ûàc’G

 øe AÉ«à°SG ..¿OQC’G
“∂àLhR ≥∏W” á∏ªM

 ¿OQC’G ‘ ΩÉ```©dG AÉàaE’G Iô```FGO äQó```°UCG

 ,“∂Jôe ≥∏W” á∏ªM øe ôjòëàdÉH »°†≤j ÉfÉ«H

 π°UGƒàdG ™bGƒe ⋲∏Y ¿ƒ```£°TÉf É¡≤∏WCG »àdGh

 äÓ```ªM  ¥Ó```£fG  ™```e  ø```eGõàdÉH  »```YÉªàL’G

.ÊOQC’G ´QÉ°ûdG ‘ á©WÉ≤ŸG

 ´É°ûj Ée ¿EG ΩÉ```©dG AÉàaE’G Iô```FGO â```dÉbh 

 ¢ù«d ,¥Ó£dG ¢üîJ á∏ªM øe ¢SÉædG ¢†©H óæY

 É‡ ,ICGôŸGh IöSC’ÉH AGõ¡à°SGh QÉ```à¡à°SG iƒ°S

 ¿É«ÑdG ¢üf ‘ AÉ```Lh .ΩÓ°SE’G ó°UÉ≤e ∞```dÉîj

 ⋲∏Y ¤É```©Jh ¬```fÉëÑ°S ˆG ø```e á```ª©f êGhõ```dG”
 ôμ°ûdG ≥ëà°ùJ ,AÉ«dhC’Gh AÉ«ÑfC’G áæ°Sh ,√OÉÑY

 ¿ƒμŸG ƒ¡a ;¿Gô```μædGh Oƒë÷G ’ ,¿É```æàe’Gh

 ‘ á«°SÉ°SC’G á```æÑ∏dGh ,á```◊É°üdG Iö```SCÓd ∫hC’G

 ±É°VCGh .“É```¡é«°ùf ΩÉ“h äÉ```©ªàéŸG ìÓ°U

 Ée ¿CG ¤EG ΩÉ```©dG AÉ```àaE’G IôFGO ¬```ÑæJ” ¿É```«ÑdG

 ¢üîJ á```∏ªM ø```e ¢```SÉædG ¢```†©H ó```æY ´É```°ûj

 AGõ¡à°SGh GQÉ```à¡à°SG iƒ```°S â```°ù«d ,¥Ó```£dG

 ó°UÉ≤Ÿ ∞```dÉfl ôeCG Gò```gh ,ICGô```ŸGh Iö```SC’ÉH

 É¡àjÉªMh IöSC’G á```fÉ«°üH äAÉL »àdG ΩÓ```°SE’G

.“¢û«Wh åÑY πc øY

 ¢ù«d á∏ª◊G √ò```g πãe” ¿CG ¿É```«ÑdG ôcPh

 OÉÑ©dG ídÉ°üe ‘ Ö```°üj …QÉ°†M ó°ü≤e É```¡d

 ∫É¨°TEGh ,≥```«KƒdG êGhõdG §```HGôH åÑ©dG iƒ```°S

 ‘ πãªàJ »àdG á```ª¡ŸG ºgÉjÉ°†b ø```Y ¢SÉædG

.“πª©dGh º∏©dGh á«ªæàdGh AÉæÑdG

 É¡fƒé°S ∫ƒ– Góædƒg
ÚÄLÓd ∫õf ¤EG áZQÉØdG

 ,⁄É©dG ∫ƒM ¿Gó∏ÑdG ø```e Òãc ¢ùμY ⋲∏Y

 Ée ,AÉ```æé°ùdG ¢```ü≤f ‘ á```∏μ°ûe Gó```ædƒg ó```Œ

 Ió```«Øe äÉ```eGóîà°SG ø```Y å```ëÑ∏d É```gô£°VG

.áZQÉØdG ¿ƒé°ù∏d

 É«fÉ£jôHh Éμ«é∏H πãe ∫hO ÊÉ```©J Éªæ«Hh

 Ójhõæah IóëàŸG äÉj’ƒdGh É«dÉ£jEGh »àjÉgh

 É°†FÉa Gó```ædƒg ¬LGƒJ ,¿ƒ```é°ùdG ®É¶àcG ø```e

 É¡©aO É```‡ ,áeóîà°ùŸG Ò```Z äÉ```fGõfõdG ø```e

 Éªc ,èjhÔdGh Éμ«é∏Ñd É¡fƒé°S ¢```†©H ÒLCÉàd

 õcGôe ¤EG á≤HÉ°S ¿ƒé°S 10 ƒ```ëf É°†jCG âdqƒM

 ∫ó©dG IQGRh ô```jQÉ≤J Ò°ûJh .Aƒ```é∏dG »```ÑdÉ£d

 ,áZQÉa ájóædƒ¡dG ¿ƒ```é°ùdG å∏K ‹GƒM ¿CG ¤EG

 ä’ó©e ‘ πgòŸG ¢VÉØîf’G ¤EG ∂dP Oƒ©jh

 Ó°†a ,Ú«°VÉŸG øjó≤©dG ióe ⋲∏Y áÁô÷G

 CÉé∏J »àdGh ,OÓÑdG É¡é¡àæJ »àdG ÚfGƒ≤dG øY

.øé°ùdG øe ’óH π«gCÉàdG IOÉYEG ¤EG

 Góædƒg ‘ á```∏é°ùŸG º```FGô÷G â```°ü∏≤Jh

 ,á«°VÉŸG ™```°ùàdG äGƒæ°ùdG ∫Ó```N ™HôdG ƒ```ëæH

 PEG ,OÓÑdG ‘ »```æWƒdG AÉ```°üME’G ÖàμŸ É```≤ah

 ±’BG 3 ¤EG á```ZQÉØdG ø```jRÉfõdG Oó```Y π```°ü«°S
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¿Éà°ùcÉH ‘ “Ö◊G ó«Y” `H ∫ÉØàM’G ô¶M
 ∞dÉîJ É¡fEG ¬dƒ≤H ,OÉHCG ΩÓ°SEG áª°UÉ©dG ‘ Ö◊G Ωƒj ä’ÉØàMG ô¶ëH GQGôb ÊÉà°ùcÉH ¢VÉb Qó°UCG

 ¢SÉªàdG ‘ ÚæK’GG ¢```ùeCG π°üa »°VÉ≤dG ¿EG ,í```dÉ°U RÉ«f »FÉ°†≤dG ∫hDƒ```°ùŸG ∫Ébh .ø```jódG º```«dÉ©J

 á¡÷G ¤EG π°SQCG ôeC’G ¿CG ídÉ°U ±É°VCGh .OÉHCG ΩÓ°SEG ‘ áÑ°SÉæŸG √ò¡H áeÉ©dG ä’ÉØàM’G ô¶ëH ÖdÉ£j

 AGƒ°S (ÚàfÓØdG) Ö◊G Ωƒ«d èjhôJ …CG ⋲```∏Y º«à©àdG ¿Éª°†d ;ΩÓYE’G πFÉ°Sh º«¶æJ øY á```«dhDƒ°ùŸG

.á¡÷G √òg øe ≥«∏©J ⋲∏Y ∫ƒ°ü◊G QƒØdG ⋲∏Y ø°ùàj ⁄h .á«fhÎμdE’G hCG áYƒÑ£ŸG ΩÓYE’G πFÉ°Sh ‘

 ÚjÓe IóYÉ°ùeh á```jÉYôd (∞«°ù«fƒj) á```dƒØ£∏d IóëàŸG ·C’G á```ª¶æe ⋲©°ùe QÉ```WEG ‘

 ;ÂÉZ Òª°S É«fOh »cR ⋲æeh »ª∏M ó```ªMCG ÚjöüŸG ÚfÉæØdG äQÉàNG ,⁄É©dG ∫ƒM ∫É```ØWC’G

 ΩƒéædG øe á∏jƒW áªFÉ≤H …öüŸG »KÓãdG ≥◊h .É¡aGógCG ºYód É¡FGôØ°S áªFÉb ¤EG Gƒª°†æ«d

 ôgÉ°ùdG ºXÉc »bGô©dG »æ¨ŸG º¡æeh ,§°ShC’G ¥öûdG ‘ áª¶æŸG º¡©e âfhÉ©J øjòdG Üô©dG

.π«HÉb Oƒªfi …öüŸG πãªŸGh ΩôéY »°ùfÉf á«fÉæÑ∏dG á«æ¨ŸGh

 AÉ°ùe Oó÷G AGôØ°ùdG Ö«°üæJ πØëH áª∏c ‘ ¢ùjÉe ƒfhôH öüe ‘ ∞«°ùfƒ«dG πã‡ ∫É```bh

 ∫É£HCG ∂dòc º¡æμd ø```jQƒ¡°ûe ÚfÉæa §≤a Gƒ°ù«d ⋲æeh É```«fOh »ª∏M ¿EG” IôgÉ≤dÉH ó```MC’G

 ºgh É¡àeóÿ º¡à«Ñ©°T ¿ƒØXƒjh º¡àbƒH ¿ƒYƒ£àjh ∫ÉØWC’G ÉjÉ°†b ™e ∞¨°ûH ¿ƒ```∏eÉ©àj

 Oó÷G AGôØ°ùdG Ö«°üæJ AÉLh .“ÉjÉ°†≤dG √ò¡H »YƒdG öûf ‘ ∞«°ùfƒj Oƒ¡÷ πªμe AõL ∂dòH

 »ª∏M ∫Ébh .1946 ‘ á```«dhódG áª¶æŸG ¢```ù«°SCÉJ ⋲∏Y ÉeÉY 70 Qhô```e á```Ñ°SÉæÃ ∞```«°ùfƒ«∏d

 »eÉª°†fÉH ó«©°S É```fCG” πØ◊ÉH ¬àª∏c ‘ ‐ ∫ÉØWCG á```KÓK É¡æe ¬dh »cR ⋲æe ø```e êhõ```àŸG ‐

 ¤EG Ò«¨J çGó```MEG ‘ ºgÉ°ùj GôKDƒe É```Jƒ°U ¿ƒcCG ¿CG ⋲```∏Y …ó¡L πμH π```ªYCÉ°Sh ∞```«°ù«fƒ«d

.1952 òæe öüe ‘ É¡WÉ°ûf äCGóHh Éª«∏bEGh Gó∏H 190 ƒëf ‘ ∞«°ù«fƒj πª©Jh .“π°†aC’G

 Social
media

 ÒØ°ùdG ∫É«àZG IQƒ°U
 RƒØJ É«cÎH »°ShôdG

á«dhO IõFÉéH

 Iô≤fCG ‘ »°ShôdG Ò```Ø°ùdG ∫ÉàZG …òdG »cÎdG »```Wöû∏d â£≤àdG áeOÉ°U IQƒ°U äRÉ```a

 ódQhh” IõFÉéH ,Ö°†¨dG Ió°T øe ¬¡Lh íeÓe äƒàdG Éª«a ¬©Ñ°UEG ™aôjh ¬°Só°ùe ô¡°ûj ƒgh

 .ÚæK’G ¢ùeCG ¤hC’G “ƒJƒa ¢SôH

 “¢SôH óà«°Tƒ°SCG” ádÉch Qƒ°üe ,»°ù«∏«HRhCG ¿ÉgôH áYÉé°ûH º«μëàdG áæ÷ AÉ°†YCG OÉ°TCGh

 ≥∏£j ,ÉeÉY 22 ôª©dG øe ≠dÉÑdG »cÎdG »WöûdG ,¢SÉàæ«àdCG äÒe Oƒdƒe Éª«a ¬fÉμe ΩR’ …òdG

 AÉæKCG ,“Ö∏M Gƒ°ùæJ ’“h “ÈcCG ˆG” ∞à¡j ƒgh ±ƒdQÉc ¬jQófCG Ò```Ø°ùdG ⋲∏Y äÉ°UÉ°UQ ™```°ùJ

 ¿ÉæKG ,õFGƒéH øjQƒ°üe 3 RÉ```a ,¬JGP ¥É«°ùdG ‘h .Iô≤fCG ‘ á«°ShôdG Qƒ```°ü∏d ¢Vô©e ìÉ```ààaG

 ájƒ≤dG ¬JQƒ°U øY »```°ù∏«HRhCG çó–h .ÉjQƒ°S ‘ »eGódG ´Gõ```ædÉH á≤∏©àŸG Éª¡dÉªYC’ º```¡æe

 â©ª°S »àdG á¶ë∏dG øe” Éë°Vƒe ,IógÉ°ûe ¿ƒ«∏e 18`H â«¶Mh ⁄É©dG AÉëfCG ‘ äöûàfG »àdG

 ΩÉ«≤dG »∏Y ¿CG â```aôY” ™HÉJh .“ájóLh á«îjQÉJ á¶◊ ¿ƒ```μà°S É¡fCG âaôY ,äÉ≤∏£dG É```¡«a

 ‘ º«μëàdG áæ÷ äôbCGh .“»```°ùØf PÉ≤fE’ Üô¡dÉH ´GöSE’G §≤a »```ææμÁ ’ ,‘Éë°üc .»```∏ª©H

 ΩÉ©dG õFÉa QÉ```«àNG ‘ áÑ©°U âfÉc É¡àª¡e ¿CG ΩGOÎ```°ùeCG ‘ “ƒ```Jƒa ¢SôH ódQhh” á```°ù°SDƒe

.Gó∏H 125 øe GQƒ°üe 5034 É¡eób IQƒ°U 80400 øe ÌcCG øe 2017

 ô≤à°ùe ÒZ ¢ù≤£dG

 ¿ƒμJ ób QÉ£eG ™e

.kÉfÉ«MG ájóYQ

 øe π°üJh ó≤Y 10 ¤EG 5 øe á«böT á«HƒæL ìÉjôdG

 ΩÉY ¬LƒH á«dÉª°T ¤EG ∫ƒëàJ ºK Ió≤Y 18 ¤EG 13
.ÉfÉ«MG Ió≤Y 35 ¤EG π°üJ äÉÑg ™e ≥M’ âbh ‘

 øeh πMGƒ°ùdG Üôb Úeób ¤EG Ωób øe ôëÑdG êƒe ´ÉØJQG

 .ôëÑdG ¢VôY ‘ ΩGóbG 8 ¤EG ™ØJôj óbh ΩGóbG 4 ¤EG Úeób

.ájƒÄe áLQO 15 iô¨°üdGh ,áLQO 21 ⋲ª¶©dG IQGô◊G áLQO
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حالة الطقس
@albiladpress @albiladpress @albiladnews

“ôîàØJh πeÉM” ..»eGôZ πØM π©°ûJ ¬«°ùfƒ«H

 ,»eGôZ õFGƒL π```ØM ìöùe É```gOƒ©°U iód RGõàYÉH π```eÉ◊G É¡æ£H ¬```«°ùfƒ«H ÜƒÑdG á```ª‚ â```ÑYGO

 ,ÚeCGƒJ OÓ```«e QÉ¶àfG ‘ É¡fCG É```eƒj 12 πÑb Å```LÉØŸG É¡fÓYEG ò```æe É¡d Qƒ```¡X ∫hCG ‘h .ó```MC’G AÉ```°ùe

 (ähQO ±ƒd) á«ØWÉ©dG á```°übGôdG ÊÉZC’G øe Ééjõe âæZh É```aÉØ°T É©e’ É«ÑgP ÉHƒK ¬```«°ùfƒ«H äó```JQG

 øY äÉ«æZCG º°†j …òdGh »eGôZ Iõ```FÉéH RƒØ∏d ¬ë«°TôJ ” …òdG (ó«fƒª«d) ΩƒÑdCG ø```e (õ```∏°SÉcófÉ°S)h

 á«fÉªK Qó°üàJ »gh õFGƒ÷G ™jRƒJ πØM ¤EG ¬«°ùfƒ«H âÑgPh .áfÉ«ÿGh ¥ô©dGh Ú°ùæ÷G ÚH IGhÉ°ùŸG

 AÉ°ùædG ™«ªL ¿CG í«°VƒJ ΩƒÑdC’G Gòg AGQh øe ±ó¡dG ¿EG âdÉbh ,ÚJôμÑe ÚJõFÉéH äRÉah äÉ```ë«°TôJ

.“äGQOÉbh äÉ«cPh äÓ«ªL” øμj ¿CG øμÁ
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