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وا�سنطن ا�ستخدمت 
اليورانيوم املن�سب ب�سوريا

و��سنطـــنـ  وكاالت: �عرتفت �لواليات �ملتحدة 

با�ستخد�مها �آالفا مـــن قذ�ئف �ليور�نيوم �ملن�سب 

يف طلعتـــني جويتني نفذتهما عام 2015 يف �سوريا 

ل�ـــرصب ناقالت نفط بريـــة م�سفحة تابعـــة لتنظيم 

د�ع�س. 

وقال �ملتحدث با�ســـم وز�رة �لدفاع �الأمريكية 

)�لبنتاغون( �لر�ئد جو�ـــس جاك “�أ�ستطيع 

�أن �أوؤكد ��ستخد�م �ليور�نيوم �ملن�سب.

ت�سريع اإجراءات النقطة الواحدة باجل�سرم�ست�سفى جامعي ب�سعة 288 �سريًرا
بحثا م�سارات التعاون الأمني... ويل العهد ونظريه ال�سعودي:رئي�س الوزراء بارك بدء املرحلة الأوىل ملدينة امللك عبداهلل الطبية

�ملنامـــة - بنا: بارك رئي�س �لـــوزر�ء �ساحب �ل�سمو �مللكي 

�الأمـــري خليفـــة بن �سلمـــان �آل خليفـــة �ملخططـــات �لتف�سيلية 

�ملمهدة للبدء يف �ملرحلـــة �الأوىل من تنفيذ م�رصوع مدينة �مللك 

عبد�هلل بن عبد�لعزيز �لطبية بكلفة 100 مليون دينار.

وتتكـــون �ملرحلة �الأوىل من م�ست�سفى طبـــي جامعي ب�سعة 

288 �رصيـــًر�. و�سيوفـــر �مل�رصوع عند �كتمالـــه ما يزيد عن 1200 

وظيفة يف خمتلف �ملجاالت �لطبية و�الإد�رية.

و�أ�ساد �سموه بامل�رصوع �لذي يحمل ��سًما غالًيا ومعنى �سامًيا 

وهدًفـــا نبيالً يعك�ـــس مكانـــة �لبحرين يف قلوب ملـــوك �ململكة 

�لعربيـــة �ل�سعوديـــة، ويرتجـــم �لتعـــاون �لبحرينـــي �ل�سعـــودي 

�لنموذجـــي، ويبني �الإيثـــار �ملتبـــادل بينهما يف �خلري 

و�لذي ال يح�سل �إال بني �أ�سقاء.

�لريا�ـــس - بنـــا: عقـــدت م�ســـاء �أم�ـــس بق�رص �مللـــك �سعود 

بالريا�س جل�سة �ملباحثات �لر�سمية بني ويل �لعهد نائب �لقائد 

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

�الأمـــري �سلمان بن حمد �آل خليفـــة و�أخيه ويل �لعهد، نائب رئي�س 

جمل�س �لوزر�ء، وزير �لد�خلية �ساحب �ل�سمو �مللكي �الأمري حممد 

بن نايف بن عبد �لعزيز �آل �سعود.

وناق�ـــس �جلانبـــان ت�سهيـــل �جـــر�ء�ت �جلمـــارك و�جلو�ز�ت 

خ�سو�سا على منفذ ج�رص �مللك فهد، �إذ مت توجيه �جلهات �ملعنية 

بالبلديـــن ب�رصعة ��ستكمـــال �الإجر�ء�ت �ملتبقيـــة لتنفيذ �لنقطة 

�لو�حـــدة بـــني �ململكتـــني. كما مت بحـــث �سبل تعزيـــز م�سار�ت 

�لتعاون �الأمني �لقائـــم بني �لبلدين خ�سو�سا فيما 

يتعلق مبكافحة �لتطرف وحماربة �الإرهاب.

 

قال وزيـــر �سوؤون جمل�ســـي �ل�سورى 

و�لنـــو�ب غامن �لبوعينني �إن �إجمايل عدد 

�ملوظفني غـــري �لبحرينيني لغاية نهاية 

�ل�سنـــة �ملا�سية ال يتجـــاوز ن�سبة 17 % 

مـــن �إجمـــايل �لقـــوى �لعاملـــة يف �خلدمة 

�ملدنية.

و�أ�ساف رد� على �سوؤ�ل برملاين للنائب 

جالل �ملحفوظ، ح�سلت “�لبالد” على ن�سخة 

منه، �أن كلفة ��ستقد�م وت�سغيل �ملوظفني 

غـــري �لبحرينيـــني للعـــام 2016 يف �جلهات 

�حلكومية �خلا�سعـــة للخدمة �ملدنية �لذين 

مت توظيفهـــم وعددهـــم 173 موظفـــا مـــا 

جمموعـــه 223 �ألفـــا و334 دينـــار� �سهريا. 

وذكـــر �أن �إجمـــايل عدد �ملوظفـــني �الأجانب 

للفرتة من 2011 ولغاية 2016 يبلغ 4248 

موظفـــا. و�لبوعينـــني �لوزيـــر �مل�ساءل عن 

ديو�ن �خلدمة �أمام �لربملان. و�إجابة �لديو�ن 

علـــى �ســـوؤ�ل �ملحفـــوظ موقعة من 

رئي�س �لديو�ن �أحمد �لز�يد.

% ن�سبة املوظفني الأجانب باحلكومة  17

 1563 حادثا منذ هطول الأمطار

توقـع ت�ساقـط مزيـد مـن الأمطـار

خمالفة  جمعيات  �سد  اإجراءات  “العدل”: 

وفاة �سفري الإمارات لدى اأفغان�ستان

�أعلـــن مديـــر �إد�رة �لثقافة �ملروريـــة �أ�سامة 

حممـــد بحر �أن عدد �حلـــو�دث �ملرورية منذ بد�ية 

هطول �الأمطار يوم �جلمعة �ملا�سي حتى �ل�ساعة 

�لثالثـــة من فجر يوم �الأربعاء بلغت 1563 حادثا، 

نتج عنها حالتا وفاة.

و�أو�ســـح �أنـــه منـــذ هطـــول �الأمطـــار بلغـــت 

�حلـــو�دث �ليوميـــة 250 حادثا وقـــد �سجلت 10 

�إ�سابـــات 8 منها بليغة وحالتا وفـــاة منذ هطول 

�الأمطـــار حلـــد �الآن، م�ســـرًي� �إىل �أن ن�سبـــة عـــدد 

�حلـــو�دث منخف�ســـة مقارنـــة بوجـــود 653 �ألـــف 

مركبـــة يف �لبـــالد باالإ�سافـــة �إىل دخـــول 20 �ألف 

مركبة عرب ج�رص �مللك فهد يومًيا.

وذكـــر �أنه يف حـــال ��ستمر�ر هطـــول �الأمطار 

تقل ن�سبة �حلـــو�دث تدريجًيا؛ الأن معدالت �رصعة 

�ل�سائقني تقل ن�سبًيـــا يوًما بعد يوم يف 

حال ��ستمر�ر هطول �الأمطار.

�ملنامة- بنا: �أفادت �إد�رة �الأر�ساد �جلوية 

بـــوز�رة �ملو��سالت و�الت�ســـاالت �أن حالة عدم 

�ال�ستقـــر�ر يف �لتاأثـــري علـــى مملكـــة �لبحريـــن 

�ست�ستمـــر، وما ز�لـــت �الأجو�ء مو�تيـــة لت�ساقط 

مزيـــد من �الأمطار، وقد تكـــون م�سحوبة بالرعد 

و�لهبـــات �لقويـــة �حيانـــا حتـــى م�ســـاء �جلمعة 

�ملقبل.

هطـــول  كميـــة  �أن  �إىل  �الد�رة  و�أ�ســـارت 

�المطار منـــذ بد�ية �سهر فرب�يـــر �جلاري وحتى 

ظهـــرية �أم�ـــس بلغت 36 ملم يف مطـــار �لبحرين 

�لدويل، و41 ملم يف �ملناطق �لغربية.

وتوقعـــت �الإد�رة �أن تبـــد�أ هبـــوب �لريـــاح 

�ل�سماليـــة �لغربيـــة يف وقت متاأخـــر من �جلمعة 

�ملقبل، وتكون �رصعتها مـــن معتدلة �إىل ن�سطة 

�ل�رصعة وت�ســـل �إىل قوية �ل�رصعة يوم �ل�سبت مع 

�أجو�ء باردة وغائمة جزئيا.

�ملنامة - بنا: �أكـــد مكتب �سوؤون �جلمعيات 

�ل�سيا�سيـــة بوز�رة �لعـــدل و�ل�ســـوؤون �الإ�سالمية 

و�الأوقـــاف �أن �لت�رصيحـــات �ل�ســـادرة عـــن بع�س 

�جلمعيـــات �ل�سيا�سيـــة با�ستغالل ذكـــرى ميثاق 

�لعمـــل �لوطنـــي �ملجيـــدة يف 14 فرب�يـــر، تعـــد 

خروًجـــا علـــى �لثو�بـــت و�لقيم �جلامعـــة مليثاق 

�لعمـــل �لوطنـــي، و�لتي حاولت عربهـــا ��ستدعاء 

ظـــروف ومناذج خارجية تهـــّدد �الأمن و�ال�ستقر�ر 

و�ملكت�سبـــات �لوطنية. وقال مكتـــب �جلمعيات 

هـــذه  مو�قـــف  �إن  لـــه،  بيـــان  يف  �ل�سيا�سيـــة 

�جلمعيـــات ت�سمنـــت تكـــر�ر مو�قفهـــا �لد�عمـــة 

خللـــق بيئة حا�سنـــة للعنف و�الإرهـــاب، من خالل 

و�ســـع �الأعمـــال �الإرهابيـــة و�لتخريبيـــة يف �سياق 

عناويـــن �أخرى تهدف للتغطيـــة على �ملجموعات 

�الإرهابيـــة و�أعمـــال �لعنـــف �لتي ت�ستهـــدف �أمن 

�لوطـــن و�ملو�طن و�ملقيمني �الآمنـــني. ونّبه �إىل 

�أن �لـــوز�رة �ستبا�ـــرص �تخـــاذ �الإجـــر�ء�ت 

�لقانونية حيال هذه �ملخالفات.

دبـــي- وكاالت: تـــويف �سفـــري �الإمـــار�ت يف 

�أفغان�ستـــان، جمعة حممد عبـــد�هلل �لكعبي، �سباح 

�الأربعـــاء، متاأثـــر�ً بجـــر�ح �أ�سيـــب بهـــا يف هجوم 

�إرهابـــي يـــوم 10 ينايـــر. ونعـــت وز�رة �ســـوؤون 

�لرئا�ســـة �الإمار�تيـــة �ل�سفري. وقالـــت �لوز�رة يف 

بيانها: “ببالغ �حلزن و�الأ�سى ننعى �سهيد �لوطن 

و�لو�جب �البن �لبـــار جمعة حممد عبد�هلل 

�لكعبي.
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ترامب يعد باتفاق �سالم “عظيم” يف ال�سرق الأو�سط
و��سنطن - وكاالت: قال �لرئي�س �الأمريكي، 

دونالـــد تر�مـــب، �إنه �سيعمـــل جاهـــد�ً للتو�سل 

�إىل “�تفـــاق �ســـالم عظيـــم فعال” بـــني �إ�رص�ئيل 

و�لفل�سطينيني.

وقـــال �لرئي�س �الأمريكـــي يف موؤمتر �سحايف 

مع رئي�س �لـــوزر�ء �الإ�رص�ئيلي، بنيامني نتنياهو، 

يف �لبيـــت �الأبي�ـــس، �إن علـــى �لطرفـــني تقدمي 

تنـــازالت. كمـــا طلب مـــن �سيفـــه “�المتناع عن 

�ال�ستيطان لبع�س �لوقت”.

وب�ساأن حل �ل�ـــرص�ع �لفل�سطيني �الإ�رص�ئيلي، 

قـــال تر�مـــب �إن علـــى �لطرفـــني �لتو�ســـل �إىل 

�تفاق ير�سي كليهما عرب مفاو�سات مبا�رصة.

ويف رده علـــى �سوؤ�ل عن مـــدى �لتز�مه بحل 

�لدولتـــني، �أجاب: “�ساأقبـــل باحلل �لذي ير�سى 

به �لطرفان”.

ووجـــه للرئي�ـــس تر�مـــب �سوؤ�ل حـــول وعده 

�النتخابـــي بنقـــل �ل�سفـــارة �الأمريكيـــة مـــن تل 

�أبيـــب �إىل �لقد�ـــس، فـــكان رده بعيـــد� جد� عن 

تاأكيد�ته �أثناء �حلملة �النتخابية، �إذ قال. “�أرغب 

يف جت�سيـــد ذلك، ونحن ندر�ـــس �الأمر بقوة. نحن 

ندر�س ذلـــك بعناية فائقة، �سدقـــوين. و�سوف 

نرى ما �سيحدث” يف �ل�رصق �الأو�سط.

اأرباح  �سايف  دينار  مليون   16.133
2016 اخلليج” يف  “فنادق 

اإطـالق مهرجـان ربيـع الثقـافـة 

بقلعـة البحـريـن

تخفيف عقوبة 5 ُمداِنني بـ “ائتالف 14 

فرباير”

املحرق يواجه الأهلي.. واحلد اأمام
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وظائف �الأجانب يف �حلكومةرا�شد الغائب

جمموع �ملوظفني�ملجال �لوظيفي

3082وظائف تعليمية
232وظائف هند�سية

540وظائف طبية
83وظائف ��ست�سارية

311وظائف فنية

علوي املو�شوي

• �لرئي�س �الأمريكي يف موؤمتر �سحايف مع رئي�س �لوزر�ء �الإ�رص�ئيلي يف �لبيت �الأبي�س )فر�ن�س بر�س(	

• �سمو ويل �لعهد يف لقاء مع �سمو �الأمري حممد بن نايف	 • �سمو رئي�س �لوزر�ء ي�ستمع �إىل �رصح م�رصوع مدينة �مللك عبد�هلل بن عبد�لعزيز �لطبية 	
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العاهل: حر�ص م�ستمر على توطيد العالقات مع بريطانيا

“الدفاع” لن تاألو جهدا يف دعم الريا�سة الع�سكرية

امليثاق نقلة نوعية مّكنت البحرين من التميز اإقليميا ودوليا

جائزة ال�سنابل ملوؤ�س�سات الأيتام بدول التعاون 27 مار�ص 

خدمة للم�شالح امل�شرتكة

“امللكية اخلا�شة” فازت بكاأ�س امللك 2017... القائد العام:

هناأ القيادة الر�شيدة بالذكرى الوطنية... ال�شفري ال�شعودي: 

تكرم االأعمال االإن�شانية الرائدة

املنام���ة - بنا: ا�شتقبل عاهل الب���الد �شاحب اجلاللة امللك حمد بن 

عي�شى اآل خليفة، يف ق����ر ال�شافرية اأم�س، اإيرل وكونتي�شة كارنارفون 

وكونت وكونتي�شة بولزا مبنا�شبة زيارتهم للمملكة.

ورحب جاللة امللك ب�شي���وف البالد، موؤكدا حر�س اململكة امل�شتمر 

عل���ى توطيد وتر�شيخ عالقاتها العريقة م���ع اململكة املتحدة مبا يخدم 

امل�شال���ح امل�شرتكة ويع���ود باخلري واملنفعة عل���ى البلدين وال�شعبني 

ال�شديقني وما تتميز ب���ه هذه العالقات الرا�شخة والتي متتد الأكرث من 

200 عام.
و�شاهد �شاحب اجلاللة امللك، وايرل وكونتي�شة كارنارفون وكونت 

وكونتي�ش���ة بولزا، عر�شاً للخيل العربية البحرينية االأ�شيلة والتي تتميز 

بعراقتها وجودتها.

وعرب ال�شيوف عن اإعجابه���م مبا �شاهدوه من عر�س للخيل العربية 

البحريني���ة االأ�شيلة التي تتميز بجمالها وجودته���ا، م�شيدين باالهتمام 

الذي توليه مملكة البحرين للخيل العربية اال�شيلة.

جرت حتت رعاي���ة عاهل الب���الد القائد االأعلى 

�شاح���ب اجلالل���ة امللك حم���د بن عي�ش���ى اآل خليفة 

بطول���ة كاأ����س �شاحب اجلالل���ة ملك الب���الد القائد 

االأعل���ى. واأن���اب جاللت���ه القائ���د العام لق���وة دفاع 

البحري���ن امل�شري الركن ال�شيخ خليف���ة بن اأحمد اآل 

خليف���ة حل�شور البطول���ة، وا�شتملت على امل�شابقة 

اخلتامية لل�شاحي���ة الع�شكرية لل�شباط /5 م�شافة 

)4 كل���م( والرماية ال�شنوي���ة ومناف�شات �شد احلبل 

الع�شكري���ة للوح���دات للع���ام 2017، وذلك �شباح 

اأم����س مبي���دان الرماي���ة االإلك���رتوين، وتاأت���ي هذه 

الفعالي���ة بالتزامن مع الذك���رى التا�شعة واالأربعني 

على تاأ�شي�س قوة دفاع البحرين.

وفازت القوة اخلا�ش���ة امللكية بكاأ�س �شاحب 

اجلالل���ة عاهل الب���الد القائد االأعلى الع���ام 2017، 

يف حني ج���اءت نتائج م�شابق���ة ال�شاحية الع�شكرية 

لل�شباط/5 مل�شافة )4 كم( على امل�شتوى الفردي 

بف���وز النقي���ب مب���ارك حم���د ال�شليطي م���ن القوة 

اخلا�ش���ة امللكية باملركز االأول، فيما حل يف املركز 

الث���اين النقي���ب حممد مب���ارك احلمدان م���ن القوة 

اخلا�ش���ة امللكية، واأحت���ل املركز الثال���ث النقيب 

عواد علي مفرح من وحدة هند�شة امليدان امللكي.

وعل���ى م�شتوى الف���رق حققت الق���وة اخلا�شة 

امللكية املرك���ز االأول، وجاء يف املركز الثاين �شالح 

البحري���ة امللك���ي البحرين���ي، ويف املرك���ز الثال���ث 

احلر�س امللكي.

اإ�شق���اط ال�شح���ون بامل�شد����س  ويف م�شابق���ة 

لل�شب���اط مل�شاف���ة )20 مرتا( ف���از احلر�س امللكي 

ال�شح���ون  اإ�شق���اط  م�شابق���ة  ويف  االأول،  باملرك���ز 

بالر�شا�س اأم.ب���ي5 مل�شافة )40 مرتا( فقد حققت 

القوة اخلا�شة امللكية املركز االأول، ويف مناف�شات 

اإ�شق���اط ال�شح���ون بالبندقية مل�شاف���ة )200 مرت( 

فقد اأحرز املركز االأول القوة اخلا�شة امللكية.

وح�شل���ت ال�رط���ة الع�شكري���ة امللكي���ة عل���ى 

املركز االأول يف م�شابقة اأ�شقاط ال�شحون لالإناث. 

وحق���ق الدفاع اجلوي امللك���ي املركز االأول يف 

م�شابقة امل�شد����س ) الدقة ( لل�شباط على م�شتوى 

الفرق. وحققت القوة اخلا�شة امللكية املركز االأول 

يف م�شابق���ة البندقي���ة م16 )الدق���ة( م�شافة 200 

م���رت على م�شتوى الف���رق، اأم���ا يف مناف�شات بطولة 

�ش���د احلبل الع�شكرية للوح���دات فقد حققت القوة 

اخلا�شة امللكية املركز االأول .

وبهذه املنا�شبة ثم���ن القائد العام لقوة دفاع 

البحري���ن جهود القائم���ني على تنظي���م مناف�شات 

بطولة �شاح���ب اجلاللة عاهل الب���الد القائد االأعلى 

لل�شاحية الع�شكرية لل�شباط / 5 مل�شاف�ة )4 كلم( 

والرماي���ة ال�شنوي���ة وبطولة �شد احلب���ل الع�شكرية 

للوحدات، و�شكرهم على ح�ش���ن االإعداد والتنظيم، 

مهنئ���اً معالي���ه جمي���ع امل�شارك���ني عل���ى النتائ���ج 

املتمي���زة التي ظه���روا فيها خ���الل مناف�شات هذه 

البطولة.

واأك���د القائ���د العام اأن قوة دف���اع البحرين لن 

تاأل���و جه���داً يف دع���م الريا�ش���ة الع�شكري���ة و�شبل 

تطويرها، م�شيف���اً اأن عجلة التطوير يف هذا املجال 

احليوي م�شتمرة.

هذا وب���داأ االحتفال بعزف �ش���الم القائد العام 

لق���وة دف���اع البحري���ن، بعده���ا مت ت���الوة اآيات من 

الذكر احلكيم، ثم األق���ى اأمني �ر االحتاد الريا�شي 

الع�شكري العميد الركن بحري نعمان را�شد احل�شن 

كلمة بهذه املنا�شبة رحب فيها بالقائد العام لقوة 

دف���اع البحري���ن، م�شيداً بالدع���م الكب���ري والرعاية 

احلثيث���ة التي تلقاها الريا�ش���ة الع�شكرية من قبل 

القي���ادة الر�شي���دة ومتابعة امل�شئول���ني بالقيادة 

العام���ة لقوة دفاع البحرين، وعل���ى راأ�شهم �شاحب 

املعايل القائد العام لقوة دفاع البحرين.

ويف خت���ام احلفل وزع القائ���د العام لقوة دفاع 

البحري���ن، امليدالي���ات واجلوائ���ز التقديري���ة على 

الوح���دات الفائزة يف بطول���ة ال�شاحي���ة الع�شكرية 

وم�شابق���ات الرماي���ة ال�شنوي���ة، وت�شلي���م كوؤو����س 

املراك���ز االأوىل لقادة االأ�شلح���ة والوحدات الفائزة، 

حيث اأع���رب معاليه عن تقديره جلميع امل�شاركني، 

متمني���اً للجمي���ع التوفي���ق والنجاح ف���ى البطوالت 

املقبلة.

ح����ر البطول���ة االأمني الع���ام ملجل����س الدفاع 

االأعل���ى الفريق الركن ال�شيخ دعي���ج بن �شلمان اآل 

خليف���ة، ووزير �شوؤون الدفاع الفريق الركن يو�شف 

ب���ن اأحمد اجلالهمة الفريق الرك���ن يو�شف بن اأحمد 

اجلالهم���ة، ورئي����س هيئ���ة االأركان الفري���ق الركن 

ذياب ب���ن �شق���ر النعيمي رئي����س هيئ���ة االأركان، 

ومدي���ر ديوان القي���ادة العامة الل���واء الركن ح�شن 

حممد �شع���د، واملفت�س العام الل���واء الركن عبداهلل 

ح�ش���ن النعيمي، وع���دد من كبار �شب���اط قوة دفاع 

البحرين.

املنام���ة - بنا: رف���ع �شفري اململك���ة العربية 

ال�شعودي���ة ل���دى مملك���ة البحري���ن عب���داهلل ب���ن 

عبدامللك اآل ال�شيخ با�شمه وا�شم اأع�شاء ال�شفارة 

ال�شعودية اأ�شمى اآيات التهاين والتربيكات لعاهل 

الب���الد �شاحب اجلالل���ة امللك حمد ب���ن عي�شى اآل 

خليفة، واإىل رئي�س الوزراء �شاحب ال�شمو امللكي 

االأمري خليف���ة بن �شلمان اآل خليف���ة، وويل العهد 

نائب القائد االأعل���ى النائب االأول لرئي�س الوزراء 

�شاح���ب ال�شمو امللكي االأم���ري �شلمان بن حمد اآل 

خليفة، واإىل �شعب مملكة البحرين احلبيب.

واأك���د ال�شفري اأن الذكرى ال���� 16 للت�شويت 

على ميث���اق العم���ل الوطني هو ي���وم م�شهود يف 

تاري���خ مملكة البحري���ن، جتلت فيه اأجم���ل واأروع 

�ش���ور احل���ب وال���والء وق���وة الرتاب���ط واللحم���ة 

والت�ش���دي الأي تغريات اأيدلوجي���ة ت�شتنزف حب 

ال�شعب الكرمي لوطن���ه وقيادته الر�شيدة بقيادة 

جالل���ة املل���ك، اإن اإجم���اع كلم���ة �شع���ب البحرين 

ال�شقيق���ة بااللتف���اف ح���ول قيادت���ه باملوافق���ة 

عل���ى امليث���اق العم���ل الوطني حقق نقل���ة نوعية 

وتاريخي���ة للبحري���ن مكنته���ا من التمي���ز اإقليميًّا 

���ا باعتباره خطوة متقدمة ومميزة يف م�شرية  ودوليًّ

التحدي���ث ال�شيا�ش���ي، م���ع تر�شي���خ املوؤ�ش�شات 

الد�شتورية مبا يلبي التطلعات واالآمال نحو مزيد 

من التق���دم والتط���ور والرقي احل�ش���اري يف ظل 

االإجن���ازات املحققة على خمتلف ال�شعد التنموية 

واالقت�شادية والثقافية.

واأ�شار ال�شفري اإىل اأن البحرين اأ�شبحت منارًة 

م�شع���ة ينظر اإليه���ا من قبل املراقب���ني على اإنها 

من���وذج يحتذى به، وه���ذا اإن دّل فاإن���ه يدل على 

حكم���ة جاللة امللك وروؤيته الثاقب���ة يف احلاجة اإىل 

ميث���اق عمل وطني ير�شم م�شارات للعمل الوطني 

اأن اململك���ة بتاريخه���ا العري���ق كان���ت حا�شن���ة 

حل�ش���ارات يف املا�ش���ي، ولها ق�ش���ب ال�شبق يف 

الع�ر احلديث وبب�شاط���ة التعامل وحرية التعبري 

ب���ني احلاك���م واملحك���وم ال���ذي ير�شخ���ه د�شتور 

مملكة البحرين ال�شقيقة”.

املنامة - بنا: ا�شتقبل رئي�س جهاز امل�شاحة 

والت�شجيل العقاري، والرئي����س الفخري جلمعية 

ال�شنابل لرعاية االأيتام ال�شيخ �شلمان بن عبداهلل 

ب���ن حمد اآل خليف���ة مبكتبه �شب���اح اأم�س، رئي�س 

جمل����س اإدارة اجلمعي���ة ال�شيخ عدن���ان القطان، 

ويو�شف العماري، ويو�شف عقاب اأع�شاء جمل�س 

االإدارة، حي���ث قدم���وا اإليه الربام���ج وامل�شاريع 

امل�شتقبلية للجمعية، وما مت االتفاق عليه ب�شاأن 

“حفل جائ���زة ال�شناب���ل للم�شوؤولي���ة املجتمعية 
ملوؤ�ش�شات رعاية االأيتام ب���دول جمل�س التعاون 

اخلليجي 2017” والذي ح���ّدد له يوم 27 مار�س 

2017. واجلائزة تكرم االأعمال االإن�شانية الرائدة 
يف جم���ال رعاي���ة االأيت���ام، واجلدي���ر بالذك���ر اأن 

اجلائزة يف ن�شختها االأخ���رية فاز بها عاهل البالد 

�شاحب اجلاللة امللك حمد ب���ن عي�شى اآل خليفة 

عن فئة ال�شخ�شية القيادية الفخرية.

واأثنى الرئي����س الفخري للجمعية على ما مت 

اإعداده واإجن���ازه من اأجل اإجن���اح اجلائزة واحلفل 

اخلا����س بتوزيع اجلوائز، �شاك���ًرا ال�شيخ القطان 

وجمي���ع االأع�ش���اء والعامل���ني يف اجلمعي���ة عل���ى 

جهوده���م، واإخال�شهم ال�شادق وما يقدمونه من 

اأعمال ان�شانية عظيمة.

• جاللة امللك م�شتقبال اإيرل وكونتي�شة كارنارفون وكونت وكونتي�شة بولزا	

• القائد العام يكرم الفائزين	

• ال�شفري ال�شعودي 	

• ال�شيخ �شلمان بن عبداهلل ملتقياً ال�شيخ عدنان القطان، ويو�شف العماري، ويو�شف عقاب	

املنام���ة - بن���ا: تلق���ى عاه���ل الب���الد 

�شاح���ب اجلاللة املل���ك حمد ب���ن عي�شى اآل 

خليف���ة برقية تهنئ���ة من رئي����س املحكمة 

را�ش���د  ب���ن  خليف���ة  ال�شي���خ  الد�شتوري���ة 

ب���ن عب���داهلل اآل خليف���ة مبنا�شب���ة الذك���رى 

ال�شاد�شة ع�رة الإقرار ميثاق العمل الوطني، 

وفيما يلي ن�س الربقية:

 ح����رة �شاحب اجلالل���ة امللك حمد بن 

عي�ش���ى اآل خليف���ة حفظ���ه اهلل ورع���اه عاهل 

البالد املفدى

ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،

اإنه لي�رفني اأن اأرفع اإىل مقام جاللتكم 

ال�شام���ي حفظك���م اهلل اأ�شمى اآي���ات التهاين 

والتربي���كات مبنا�شب���ة الذك���رى ال�شاد�شة 

ع�رة مليثاق العمل الوطني الذي اأر�شيتموه 

جاللتك���م واأجمع عليه �شعبك���م الويف لتنعم 

البحري���ن بحي���اة دميقراطية اآمن���ة اأ�شا�شها 

�شيادة واح���رتام القان���ون يف عهد جاللتكم 

الزاهر حفظكم اهلل.

يحف���ظ  اأن  وج���ّل  ع���ّز  امل���وىل  داعًي���ا 

جاللتك���م ويرعاك���م واأن ي�ش���ّدد على طريق 

اخل���ري خطاك���م، اإن���ه �شميع جمي���ب. ودمتم 

جاللتكم بحفظ اهلل �شاملني منعمني،،

رئي�س املحكمة الد�شتورية

خليفة بن را�شد بن عبداهلل اآل خليفة

تلق���ى رئي�س ال���وزراء �شاح���ب ال�شمو 

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

برقية �شكر جوابية من امل�شت�شارة االأملانية 

ا على برقية �شموه  اجنيال مريكل، وذل���ك ردًّ

املعزية يف �شحايا ح���ادث الده�س االإرهابي 

ال���ذي ا�شته���دف �شوًق���ا الأعي���اد امليالد يف 

مدين���ة برل���ني بجمهورية املاني���ا االحتادية 

وال���ذي اأدى اإىل مقت���ل واإ�شاب���ة الع����رات 

م���ن املدنيني االأبرياء. وع���رّبت امل�شت�شارة 

االأملانية عن خال�س �شكرها وتقديرها ل�شمو 

رئي�س ال���وزراء على م�شاعر �شم���وه النبيلة، 

متمني���ة ل�شم���وه دوام ال�شح���ة وال�شع���ادة 

وململكة البحرين مزيًدا من التقدم والتطور.

فعالي���ات  �شم���ن 

االإعالم���ي  املجل����س 

ال�شحفي���ني  جلمعي���ة 

ت�شت�شي���ف  البحريني���ة، 

اجلمعية مبقرها باجلفري 

رئي����س جمل����س ال�شورى 

عل���ي  ال�شال���ح، وذل���ك 

عند ال�شاعة الثامنة من م�شاء يوم 22 فرباير 

اجل���اري، يف حوار ح���ول الق�شاي���ا التي تهم 

الوطن واملواطنني. وي�ر جمعية ال�شحفيني 

دع���وة جمي���ع ال�شحفي���ني واالإعالمي���ني من 

االإعالم املرئي واملقروء حل�شور هذه الندوة، 

كما اأن الدعوة مفتوحة الأ�شدقاء اجلمعية.  

املنامة - بنا: اأٌقيم بقوة دفاع البحرين 

والتدري���ب  االإع���داد  ف���رتة  انته���اء  حف���ل 

باإح���دى  املتدرب���ني  الع�شك���ري ملجموع���ة 

وحدات قوة دفاع البحرين اأم�س.

وب���داأ احلف���ل بت���الوة اآيات م���ن الذكر 

احلكيم، بعدها األقي���ت كلمة ترحيبية بهذه 

املنا�شبة، ُقدم من خاللها �رح موجز عن اأهم 

الربام���ج ومراحل �شري التدريب���ات النظرية 

والتطبيقات العملية الت���ي ا�شتملت عليها 

فرتة االإعداد والتدريب.

املنامة - بن����ا: ا�شتقبل رئي�س املوؤ�ش�شة 

الوطنية حلقوق االإن�ش����ان عبدالعزيز اأبل وفًدا 

����ا برئا�ش����ة مدي����ر الربنام����ج االإقليمي  �شوي�ريًّ

لل�رق االأو�ش����ط بالوكال����ة ال�شوي�رية للتنمية 

والتع����اون با�ش����كال ران�س، بح�ش����ور عدد من 

اأع�شاء جمل�س املفو�شني. وا�شتعر�س رئي�س 

املوؤ�ش�ش����ة الوطنية م����ع ران�س، اأط����ر التعاون 

والتن�شي����ق ب����ني اجلانب����ني يف جم����ال حق����وق 

االإن�شان، خا�شة يف ما يتعلق مبوا�شيع العمالة 

املهاجرة، ودور املوؤ�ش�شة يف التعامل معها.

العاهل يتلقى تهنئة رئي�س 

املحكمة الد�شتورية    

رئي�س الوزراء يتلقى �شكر 

امل�شت�شارة االأملانية  

رئي�س ال�شورى يف 

�شيافة املجل�س االإعالمي 

انتهاء االإعداد الع�شكري 

ملتدربني بقوة الدفاع 

اأبل يبحث التعاون مع 

الوكالة ال�شوي�رية للتنمية 

• علي  ال�شالح	
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والإداري���ة الطبية  باملجالت  وظيفة   1200 ويوفر  دينار  مليون   100 امل�رشوع  تكلفة 

رئي�س الوزراء يبارك خمططات املرحلة الأولى ملدينة امللك عبداهلل الطبية
�سموه ي�سيد بالنهج الرا�سخ الذي اتبعته القيادة ال�سعودية يف دعم البحرين  

املنام���ة - بن���ا: اأ�ساد رئي����س ال���وزراء �ساحب 

ال�سمو امللك���ي الأمري خليفة بن �سلم���ان اآل خليفة، 

لدى اطالع �سموه على املخط���ط التف�سيلي مل�رشوع 

مدينة املل���ك عبداهلل بن عبدالعزي���ز الطبية، بالنهج 

الرا�س���خ ال���ذي اتبعته القي���ادة ال�سعودي���ة يف دعم 

مملكة البحرين منذ عهد امللك املوؤ�س�س عبدالعزيز 

بن عبدالرحمن اآل �سع���ود طيب اهلل ثراه، و�سولً اإىل 

عاه���ل اململكة العربي���ة ال�سعودي���ة ال�سقيقة خادم 

احلرم���ني ال�رشيفني امللك �سلمان ب���ن عبدالعزيز اآل 

�سع���ود، م�سي���ًدا �سموه مب�رشوع مدين���ة امللك عبداهلل 

بن عبدالعزيز الطبية الذي يحمل ا�سًما غالًيا ومعنى 

�سامًيا وهدًفا نبي���اًل يعك�س مكانة البحرين يف قلوب 

ملوك اململكة العربي���ة ال�سعودية، ويرتجم التعاون 

البحرين���ي ال�سع���ودي النموذج���ي، ويب���ني الإيث���ار 

املتب���ادل بينهما يف اخلري وال���ذي ل يح�سل اإل بني 

الأ�سقاء.

وكان �ساح���ب ال�سم���و امللك���ي رئي����س الوزراء 

ا�ستقب���ل �سب���اح اأم����س، بق����رش الق�سيبي���ة، وزي���ر 

الرتبي���ة والتعلي���م رئي�س جمل����س التعلي���م العايل 

ماج���د النعيمي، ورئي�س جامع���ة اخلليج العربي خالد 

العوهلي.

وقّدم رئي�س جامعة اخلليج العربي �رشًحا مف�سالً 

ح���ول م����رشوع مدينة املل���ك عب���داهلل ب���ن عبدالعزيز 

الطبي���ة ال���ذي يتب���ع جامع���ة اخلليج العرب���ي والذي 

يق���ام عل���ى اأر�س مب�ساح���ة مليون مرت مرب���ع وهبها 

عاهل الب���الد �ساحب اجلاللة امللك حم���د بن عي�سى 

اآل خليفة.

واطلع �سموه على املخططات التف�سيلية لهذا 

امل�رشوع التعليمي والعالجي ال�سخم، كما اطلع �سموه 

م���ن خالل عر����س م�سور عل���ى الت�س���ورات اخلا�سة 

ب���كل مرحلة من مراح���ل امل�رشوع ال���ذي �سيتكون يف 

مرحلت���ه الأوىل م���ن م�ست�سف���ى طبي جامع���ي ب�سعة 

288 �رشي���ًرا، و11 غرفة عملي���ات، ومبنى للعيادات 
الطبي���ة، واآخر للخدم���ات الطبية، اإ�ساف���ة اإىل مراكز 

متيز تتبع امل�ست�سفى متخ�س�سة يف اأبحاث الأمرا�س 

ال�سائ���دة ب���دول اخللي���ج العربي���ة مث���ل ال�رشط���ان 

وال�سك���ري وال�سمنة، وقد ُروع���ي يف ت�سميم املدينة 

الطبي���ة اأن تك���ون مبقايي�س عالي���ة وعاملية خلدمة 

مملك���ة البحرين ودول جمل�س التع���اون، حيث �سّدد 

�سموه على اأهمية اأن يكون امل�رشوع بامل�ستوى الذي 

يلي���ق با�سم املل���ك عبداهلل بن عبدالعزي���ز اآل �سعود 

طي���ب اهلل ثراه وامتداًدا ملا قدم���ه رحمه اهلل يف خدمة 

الب�رشية والإن�سانية.

وب���ارك �ساحب ال�سم���و امللكي رئي����س الوزراء 

املخطط���ات التف�سيلية املمهدة للب���دء يف املرحلة 

الأوىل م���ن مراحل تنفيذ م����رشوع مدينة امللك عبداهلل 

بن عبدالعزيز الطبية بكلفة 100 مليون دينار، فيما 

�سيوف���ر امل����رشوع عن���د اكتماله ما يزي���د عن 1200 

وظيفة يف خمتلف املج���الت الطبية والإدارية، واأكد 

�سموه يف ه���ذا ال�سدد اأن م�رشوع مدينة امللك عبداهلل 

بن عبدالعزيز الطبية اإح���دى العالمات الفارقة التي 

ٌت���رز القيم العالي���ة لل�رشح النموذج���ي الذي متثله 

العالقات البحرينية ال�سعودية.

واأعرب �ساحب ال�سمو امللكي رئي�س الوزراء عن 

العتزاز ب���اأن حتت�سن مملكة البحري���ن هذا امل�رشوع 

التعليم���ي العالج���ي ال�سخم ال���ذي �سيك���ون داعًما 

لرام���ج احلكوم���ة يف الرتق���اء بالأ�سالي���ب العالجية 

ا�ستناًدا اإىل قاعدة تعليمية وبحثية متطورة.

كما اأعرب �ساحب ال�سمو امللكي رئي�س الوزراء 

ع���ن جم �سكره وامتنانه للمملك���ة العربية ال�سعودية 

ال�سقيقة عل���ى ما توايل بذله من اأج���ل دعم واإ�سناد 

مملكة البحرين يف خمتلف املجالت.

وق���د اأع���رب كل م���ن وزي���ر الرتبي���ة والتعليم 

رئي�س جمل�س التعليم العايل، ورئي�س جامعة اخلليج 

العربي ع���ن �سكرهم���ا وتقديرهما ل�ساح���ب ال�سمو 

امللك���ي رئي����س الوزراء عل���ى دعم �سم���وه واإ�سناده 

مل����رشوع مدينة املل���ك عبداهلل ب���ن عبدالعزيز الطبية 

والذي يعد اإحدى ال�سور امل�رشقة للدعم الذي حتظى 

ب���ه م�ساري���ع التع���اون الثنائي بني مملك���ة البحرين 

واململك���ة العربي���ة ال�سعودية م���ن احلكومة برئا�سة 

�ساحب ال�سمو امللكي رئي����س الوزراء بالإ�سافة اإىل 

اأنه���ا جت�ّسد دعم �سم���وه لالرتقاء مب�س���رية التعليم 

ومنها التعليم الطبي اجلامعي.

• �سمو رئي�س الوزراء م�ستقبالً وزير الرتبية والتعليم ورئي�س جامعة اخلليج العربي	
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 øH óªM ∂∏ŸG ádÓ÷G ÖMÉ°U øjôëÑdG áμ∏‡

 á«Hô©dG áμ∏ªŸG ∂∏e ¬«NCGh ,áØ«∏N ∫BG ⋲°ù«Y

 ÚØjöûdG Úeô◊G ΩOÉN á≤«≤°ûdG ájOƒ©°ùdG

 Oƒ©```°S ∫BG õ```jõ©dGóÑY ø```H ¿Éª∏```°S ∂```∏ŸG

 Rõ```©j É```e πc ƒ```ëf Iôªà```°ùŸG É```ª¡JÉ©∏£Jh

 ‘ Ú≤«≤°ûdG øjó∏ÑdG ÚH πeÉμàdGh ¿hÉ©àdG

.áaÉc ä’ÉéŸG

 Éª¡MÉ«JQG ¿É```ÑfÉ÷G ió```HCG ,á```°ù∏÷G ‘h

 ‘ √RÉ‚G ” Éeh »```FÉæãdG ¿hÉ©àdG äGQÉ```°ùŸ

 »àdG iDhôdG ó°ùL …òdGh á«```°VÉŸG äGƒæ```°ùdG

.äÉjƒà°ùŸG áaÉc ⋲∏Y øjó∏ÑdG Óc É¡d ™∏£àj

 ójõe ≥«≤– ⋲```∏Y πª©dG á```«ªgCG Gó```cCGh

 äÉ«dBG OÉéjG ∫ÓN øe ¿hÉ©àdGh π°UGƒàdG øe

 äÉjƒà```°ùe ¤G ¿hÉ©àdG Gòg IQƒ∏H ‘ º¡```°ùJ

.⋲∏YCG

 ¿hÉ©àdG å```ëH á```°ù∏÷G ∫Ó```N ” É```ªch

 äGAGô```LG  π«¡```°ùJ  IOÉ```jRh  …OÉ```°üàb’G

 IOÉ```jR ⋲```∏Y ¥É```ØJ’G ” PEG  ,øjôªãà```°ùŸG

 øe ÚjOƒ©°ùdG øjôªãà°ùŸG äGAGôLG π«¡°ùJ

 ôªãà```°ùª∏d ¢üàfl ≥jôah Öàμe íàa ∫Ó```N

 áYÉæ```°üdGh IQÉ```éàdG IQGRh ió```d …Oƒ©```°ùdG

 äÉeóÿG ô```aƒj øjôëÑdG á```μ∏ªÃ áMÉ«```°ùdGh

 á```≤∏©àŸG  äGAGô```L’G  ∫Éªμà```°SGh  á```eRÓdG

 áeóN ∫ÓN øe ájQÉéàdG á£```°ûfC’G á```°SQÉªÃ

 á«à```°ùLƒd äÓ«¡```°ùJ ÖfÉéH ™jöùdG QÉ```°ùŸG

.iôNCG á«fhÎμdEGh

 ´É£≤dG ¬Ñ©∏j …òdG QhódG á«ªgCG GócCG Éªc

 ójõe íæe ∫ÓN øe QhódG Gòg º```̀YOh ¢UÉÿG

 ÉÃ ájQÉéàdGh ájOÉ```̀°üàb’G äÓ«¡```̀°ùàdG øe

 ¬JGQOÉÑeh ´É£≤dG Gò¡d …QƒëŸG Qhó```̀dG Rõ©j

.Ú≤«≤°ûdG øjó∏ÑdG Óc ‘ ájQÉªãà°S’G

 π«¡°ùJ á°ûbÉæe kÉ°†jCG äôL á```̀°ù∏÷G ‘h

 ⋲∏Y É```̀°Uƒ°üN äGRGƒ÷Gh ∑QÉª÷G äGAGôLG

 äÉ¡÷G ¬«LƒJ ” å«M ó¡a ∂∏ŸG öùL òØæe

 äGAGôLE’G ∫Éªμà```̀°SG áYöùH øjó∏ÑdÉH á«æ©ŸG

 Ú```̀H  Ió```̀MGƒdG  á```̀£≤ædG  ò```̀«Øæàd  á```̀«≤ÑàŸG

 øjôëÑdG áμ∏‡h ájOƒ©```̀°ùdG á«Hô©dG áμ∏ªŸG

 äÉæMÉ```̀°ûdG Qƒ```̀ÑY á```̀«∏ªY π«¡```̀°ùJ IOÉ```̀jRh

.ó¡a ∂∏ŸG öùL ÈY ácô◊G á«HÉ«°ùfG õjõ©àd

 É```̀ª¡MÉ«JQG  ø```̀Y  ¿É```̀ÑfÉ÷G  Üô```̀YCG  É```̀ªc

 π```̀°üàj Éª«a øjó∏ÑdG Ú```̀H »æeC’G ¿hÉ```̀©à∏d

 á«ª«∏b’G Oƒ```̀¡÷G ºYOh ÜÉ```̀gQE’G á¡LGƒÃ

 çÉ```̀ãàLGh ¬```̀àëaÉμe ¤EG á```̀«eGôdG á```̀«dhódGh

 õjõ©J πÑ```̀°S å```̀ëH ” É```̀ªc ¬```̀©HÉæeh √ô```̀μa

 øjó∏ÑdG ÚH ºFÉ≤dG »æeC’G ¿hÉ©àdG äGQÉ°ùe

 ±ô£àdG á```̀ëaÉμÃ ≥```̀∏©àj É```̀ª«a É```̀°Uƒ°üN

.ÜÉgQE’G áHQÉfih

øjôaÉ°ùŸG QƒÑY π¡°ùJøjôaÉ°ùŸG QƒÑY π¡°ùJ “ “IóMGƒdG á£≤ædGIóMGƒdG á£≤ædG”” :»égƒμdG  :»égƒμdG 
 ó¡a ∂∏ŸG öùéH IóMGƒdG á£≤ædG ≥«Ñ£J äGAGôLEG AÉ¡fEÉH G kQƒa AóÑdG ó¡a ∂∏ŸG öùéH IóMGƒdG á£≤ædG ≥«Ñ£J äGAGôLEG AÉ¡fEÉH G kQƒa AóÑdG

 :¿É≤ØàJ ájOƒ©°ùdGh øjôëÑdG ...á«é«∏ÿG áª≤dG ‘ IOÉ≤dG äÉ«°UƒJ ò«Øæàd πªY á£N :¿É≤ØàJ ájOƒ©°ùdGh øjôëÑdG ...á«é«∏ÿG áª≤dG ‘ IOÉ≤dG äÉ«°UƒJ ò«Øæàd πªY á£N

 äÉãMÉÑŸG á°ù∏L èFÉàæd á©HÉàe :ÉæH ‐ áeÉæŸG

 ⋲∏YC’G óFÉ≤dG Ö```FÉf ó¡©dG ‹h Ú```H äôL »```àdG

 ÖMÉ```°U AGQRƒdG ¢```ù∏› ¢```ù«Fôd ∫hC’G Ö```FÉædG

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

 ,AGQRƒdG ¢```ù∏› ¢ù«FQ ÖFÉf ,ó```¡©dG ‹h ¬«NCGh

 ájOƒ©```°ùdG á```«Hô©dG á```μ∏ªŸÉH ,á```«∏NGódG ô```jRh

 ∞jÉf ø```H óªfi ÒeC’G »```μ∏ŸG ƒª```°ùdG ÖMÉ```°U

 äÉ¡«Lƒàd Gò```«ØæJh ,Oƒ©```°S ∫BG õjõ©dG ó```ÑY øH

 äGAGô```LE’G  ∫Éªμà```°SG  á```YöùH  ƒª```°ùdG  ÜÉë```°UCG

 ∂∏ŸG öùL ⋲∏Y ,IóMGƒdG á£≤ædG ò«Øæàd á«≤ÑàŸG

 á«Hô©dG á```μ∏ªŸGh ø```jôëÑdG á```μ∏‡ Ú```H ,ó```¡a

 ÚH »≤«°ùæJ ´ÉªàLG ¢ùeCG AÉ°ùe ó≤Y ,ájOƒ©```°ùdG

 ôjóeh Ú≤«≤```°ûdG øjó∏ÑdG ‘ ∑QÉª÷G ‹hDƒ```°ùe

 øe √ö†M ,…Oƒ©```°ùdG ÖfÉ÷G øe äGRGƒ```÷G ΩÉY

 óªMCG ï«```°ûdG ∑QÉª÷G ¢ù«FQ »```æjôëÑdG Ö```fÉ÷G

 ôjóŸG …Oƒ©```°ùdG ÖfÉ÷G øeh áØ«∏N ∫BG óªM øH

 ,⋲«ë«dG ¿Éª«∏°S AGƒ∏dG ájOƒ©°ùdG äGRGƒé∏d ΩÉ©dG

.ÊÉÑ≤◊G óªMCG ájOƒ©°ùdG ∑QÉª÷G ΩÉY ôjóeh

 GQƒa AóÑdG ⋲∏Y ´É```ªàL’G ‘ ¿ÉÑfÉ÷G ≥```ØJGh

 ∫ƒNódG á£≤f ≥«Ñ£àd á«≤ÑàŸG äGAGôLE’G AÉ```¡fEÉH

 ¤EG ±ó¡j …ò```dG ó¡a ∂∏ŸG ö```ùL ⋲∏Y Ió```MGƒdG

 πLCG äÉeóÿG á```≤£æe ‘ Qƒ```Ñ©dG •É≤f QÉ```°üàNG

 ácôM π«¡```°ùàdh øjôaÉ```°ùŸG ⋲∏Y âbƒdG ÒaƒJ

 á«còdG äÉHGƒÑdG äÉ«æ≤J ≥«Ñ£J å```ëHh ,ºgQƒÑY

.øjôaÉ°ùª∏d

 ò«Øæàd πªY á£N ™°Vh ⋲∏Y ´ÉªàL’G ‘ ”h

 ¿hÉ©àdG ¢```ù∏› ∫hO áªb ‘ IOÉ```≤dG äÉ«```°UƒJ

 òaÉæŸG ôjƒ£àH ¢üîj Éª«a á«Hô©dG è«∏ÿG ∫hód

.äÉæMÉ°ûdG ácô◊ áÑ°ùædÉH ájÈdG

 øe GOóY »≤«°ùæàdG ´ÉªàL’G ¢Vô©à°SG Éªc

 ÚH ∑QÉª÷G ¿hDƒ°ûH ábÓ©dG äGP äÉYƒ```°VƒŸG

 ÉÃ »côª÷G πª©dG Ò°ù«Jh Ú≤«≤°ûdG øjó∏ÑdG

 ÖfÉL ¤EG ,Ió©°UC’G áaÉc ⋲∏Y ¬àeóN ‘ Ö```°üj

 öùL ÈY ∑QÉ```ª÷Gh äGRGƒ÷G äGAGôLEG π«¡```°ùJ

 øFÉÑμ∏d á«HÉ©«à°S’G IQó≤dG IOÉjRh ,ó¡a ∂∏ŸG

.ÚÑfÉ÷G ÚH ∑QÉª÷Gh äGRGƒ÷G äGQÉ°ùeh

 ÚH ¿hÉ©àdG ¿CG »≤«```°ùæàdG ´ÉªàL’G ó```cCGh

 ƒg ä’ÉéŸG ∞```∏àfl ‘ ájOƒ©```°ùdGh ø```jôëÑdG

 ájƒdhCG ¬```dh ,ôªà```°ùe QÉgORG ¬«ah »é«JGÎ```°SG

 ƒ```ªæj ∑QÉ```ª÷G ´É```£b ¿CGh ,√õ```jõ©àd iƒ```°üb

 …òdG …OÉ```°üàb’G ñÉæŸG πX ‘ IÒÑc IQƒ```°üH

 ‘ Ö```°üjh ,Ú≤«≤```°ûdG øjó∏ÑdG IOÉ«b ¬```Jôah

 Óμd 2030 ájOÉ```°üàb’G ájDhôdG ±GógCG ≥```«≤–

.øjó∏ÑdG

 »```égƒμdG ⋲```°ù«Y Ö```FÉædG OÉ```°TCG

 »```àdG Iô```ªãŸGh á```ª¡ŸG äÉ```ãMÉÑŸÉH

 ⋲∏YC’G óFÉ≤dG Ö```FÉf ó¡©dG ‹h ÉgGôLCG

 AGQRƒdG ¢```ù∏› ¢```ù«Fôd ∫hC’G Ö```FÉædG

 ¿Éª∏°S ÒeC’G »μ∏ŸG ƒª```°ùdG ÖMÉ```°U

 ,ó```¡©dG ‹h ™```e á```Ø«∏N ∫BG ó```ªM ø```H

 ô```jRh ,AGQRƒ```dG ¢```ù∏› ¢```ù«FQ Ö```FÉf

 ájOƒ©```°ùdG á«Hô©dG áμ∏ªŸÉH ,á«∏NGódG

 ÒeC’G »μ∏ŸG ƒª°ùdG ÖMÉ```°U á≤«≤°ûdG

 ∫BG õ```jõ©dG ó```ÑY ø```H ∞jÉf ø```H ó```ªfi

 á```YöùH Éªgƒª```°S äÉ```¡«LƒJh ,Oƒ©```°S

 ò«Øæàd á«≤ÑàŸG äGAGô```LE’G ∫Éªμà```°SG

 ∂```∏ŸG ö```ùL ⋲```∏Y ,Ió```MGƒdG á```£≤ædG

 ÒãμdG ôaƒ«```°S Ée øjó∏ÑdG Ú```H ,ó¡a

 ácôM øe π¡```°ùjh ó¡÷Gh âbƒdG ø```e

 Ú°ù– ‘ º¡```°ùjh øjôaÉ```°ùŸG QƒÑY

. º¡«dEG áeó≤ŸG äÉeóÿG

 Iƒ£ÿG √ò```g ¿CG »```égƒμdG ó```cCGh

 ácÎ°ûŸG IOGQE’G ó°ùŒ á«é«JGÎ```°S’G

 §«°ûæJ øe ójõe ‘ Ú≤«≤°ûdG øjó∏Ñ∏d

 á£```°ûfC’G  ™```jƒæJh  á```jQÉéàdG  á```cô◊G

 á```cô◊G ä’ó```©e ™```aQh ájOÉ```°üàb’G

 øjó∏ÑdG ¿É```ÁEG øe É kbÓ£fG ,á«MÉ«```°ùdG

 ácÎ°ûŸG Ö°SÉμŸGh IÒãμdG ™aÉæŸÉH

 √òg ø```e Éª¡«Ñ©```°T ⋲∏Y Oƒ```©J »```àdG

. ÚæWGƒŸG ⋲∏Y á«∏«¡°ùàdG äGƒ£ÿG

 ∑GQOEG  ∑É```æg”  :»```égƒμdG  ∫É```bh

 ø```jó∏ÑdG ‹hDƒ```°ùe Ö```fÉL ø```e ≥```«ªY

 ∑QÉ```ª÷G  ´É```£b  á```ª«≤H  Ú≤«≤```°ûdG

 äGRGƒ```÷G äGAGô```LEG Ò```°ù«J IQhö```Vh

 á«ªgCÉHh OÉ```°üàb’G ºYO ‘ ∑QÉ```ª÷Gh

 ∂∏ŸG ö```ùéH Ió```MGƒdG á```£≤ædG ´hö```ûe

 á«∏ªY π«¡```°ùJ ±ó```¡H ∂```dPh ,ó```¡a

 AÉ```≤JQ’Gh  ,ö```ù÷G  …OÉ```JôŸ  ôØ```°ùdG

 §«```°ûæJ Oƒ¡L º```Yój É```Ã äÉ```eóÿÉH

.“øjó∏ÑdG ‘ ájOÉ°üàb’G á«ªæàdG

 •»égƒμdG ⋲°ù«Y ÖFÉædG

 ∑Î`̀°`̀û`̀ŸG  π`̀ª`̀©`̀dGh  ¿hÉ`̀ ©`̀ à`̀ dG  õ`̀jõ`̀©`̀Jh  Isƒ`````̀NC’G  iô``̀Y  ≥`̀«`̀Kƒ`̀J  ‘ º¡°ùà°S  IQÉ``̀ jõ``̀ dG

 ¢ù∏éŸG  ∫hO  Ú`̀H  §``̀HGÎ``̀dGh  π`̀eÉ`̀μ`̀à`̀dG  áë∏°üe  ‘  Ö°üJ  ™`̀jQÉ`̀°`̀û`̀e  ¥Ó```̀WE’  ™∏£àf

⁄É©ŸG áë°VGh äÉ«é«JGÎ°SEGh iDhôd É≤ah πeÉμàdGh AÉæÑdG IÒ°ùe õjõ©J⁄É©ŸG áë°VGh äÉ«é«JGÎ°SEGh iDhôd É≤ah πeÉμàdGh AÉæÑdG IÒ°ùe õjõ©J
 :ó¡©dG ‹h ...¢VÉjôdG ¬dƒ°Uh iód √ƒª°S »∏Ñ≤à°ùe áeó≤e ‘ ∞jÉf øH óªfi ÒeC’G :ó¡©dG ‹h ...¢VÉjôdG ¬dƒ°Uh iód √ƒª°S »∏Ñ≤à°ùe áeó≤e ‘ ∞jÉf øH óªfi ÒeC’G

 Ö```FÉf ó```¡©dG ‹h π```°Uh :É```æH ‐ ¢```VÉjôdG

 ¢```ù∏› ¢```ù«Fôd ∫hC’G Ö```FÉædG ⋲```∏YC’G ó```FÉ≤dG

 øH ¿Éª∏°S ÒeC’G »μ∏ŸG ƒª```°ùdG ÖMÉ°U AGQRƒdG

 ájOƒ©```°ùdG á«Hô©dG áμ∏ªŸG ¤EG á```Ø«∏N ∫BG ó```ªM

 »≤à∏j á«ª```°SQ IQÉjR ‘ ¢ùeCG ô¡X kGôH á≤«≤```°ûdG

 …ô```éjh  ájOƒ©```°ùdG  IOÉ```«≤dÉH  É```¡dÓN  √ƒª```°S

 ÚH áî```°SGôdG ájƒNC’G äÉbÓ©dG ∫hÉæàJ äÉãMÉÑe

 »FÉæãdG ¿hÉ©àdG ô```WCG ºYOh Ú≤«≤```°ûdG øjó∏ÑdG

 πª› ¢VGô©à°SG ¤EG áaÉ°VEG ,ä’ÉéŸG ⋲à```°T ‘

 ™°Vƒe ÉjÉ```°†≤dGh á«dhódGh á«ª«∏bE’G äGQƒ£àdG

 .Ú≤«≤°ûdG øjó∏ÑdG ΩÉªàgG

 ¢VÉjôdG á```æjóe ¤EG √ƒª```°S ∫ƒ```°Uh ió```dh

 ôjRh AGQRƒdG ¢ù∏› ¢ù«FQ ÖFÉf ó```¡©dG ‹h ¿Éc

 ÒeC’G »μ∏ŸG ƒª°ùdG ÖMÉ°U …Oƒ©°ùdG á«∏NGódG

 áeó≤e ‘ Oƒ©°S ∫BG õjõ©dGóÑY øH ∞jÉf øH óªfi

.√ƒª°S »∏Ñ≤à°ùe

 ó¡©dG ‹h »μ∏ŸG ƒª```°ùdG ÖMÉ```°U ≥aGôjh

 ¢ù∏› ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ⋲∏YC’G óFÉ≤dG Ö```FÉf

 ∫ÉªYCÓd ∂```∏ŸG ádÓL π```ã‡ º```°†j óah AGQRƒdG

 ⋲∏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 óªM øH öUÉf ï«```°ûdG ƒª```°S á«æjôëÑdG

 óªfi ï«°ûdG ƒª```°S AGQRƒdG ¢ù∏› ¢ù«FQ ÖFÉfh

 QÉÑch AGQRƒ```dG ø```e OóYh á```Ø«∏N ∫BG ∑QÉ```Ñe ø```H

.ÚdhDƒ°ùŸG

 ¿Éª∏°S ÒeC’G »μ∏ŸG ƒª```°ùdG ÖMÉ°U ¤OCGh

 ¢VÉjôdG ¤EG √ƒª°S ∫ƒ°Uh iód áØ«∏N ∫BG óªM øH

:‹ÉàdG íjöüàdÉH á«ª°SôdG ¬JQÉjR π¡à°ùe ‘

 á«Hô©dG áμ∏ªŸG …ó∏H IQÉjõH ΩƒbCG ¿CG Êöùj

 É©«ªL Éæ°SƒØf ‘ É¡d »àdG á≤«≤```°ûdG ájOƒ©```°ùdG

 áμ∏‡ ¬H ⋲```¶– Ée ⋲∏Yh ,á```Ñfih IÒÑc á```fÉμe

 äÓ```°üdG äócCG IófÉ```°ùeh º```YO ø```e ø```jôëÑdG

 AÉ```HB’G É¡î«```°SôJ ⋲```∏Y π```ªY »```àdG á```«îjQÉàdG

 áμ∏ªŸG ∞bGƒe ¬JGP âbƒdÉH øjQó≤eh OGóLC’Gh

 ÉæàeCG ÉjÉ```°†b ∞```∏àfl √ÉŒ á```aöûŸG á≤«≤```°ûdG

.á«eÓ°SE’Gh á«Hô©dG

 á«Hô©dG á```μ∏ªŸG á≤«≤```°û∏d IQÉjõdG √òg ¿EG

 ⋲∏Y kÉ©«ªL É```æ∏ªY ÉŸ QGôªà```°SG »g ájOƒ©```°ùdG

 ∫ÓN õ«ªàŸG »```FÉæãdG ¿hÉ```©àdG QÉWEG ‘ √RÉ```‚EG

 áª¡e äÉÑ°ùàμe ‘ Qƒ∏ÑJ …òdGh ,á«°VÉŸG IÎØdG

 âªgÉ°S Ú≤«≤°ûdG ÚÑ©```°ûdGh øjó∏Ñ∏d ájƒ«Mh

.É¡«dEG ⋲©°ùf »àdG èFÉàædG ≥«≤– ‘ RQÉH πμ°ûH

 ∑Î°ûŸG ≥«°ùæàdGh πª©dG á∏```°UGƒe Êöùjh

 ,AGQRƒ```dG ¢ù∏› ¢```ù«FQ Ö```FÉf ,ó```¡©dG ‹h ™```e

 ƒª```°ùdG ÖMÉ```°U »NCG …Oƒ©```°ùdG á«∏NGódG ô```jRh

 ∫BG õjõ©dGóÑY ø```H ∞jÉf øH óªfi ÒeC’G »```μ∏ŸG

 ¢ù«Fôd ÊÉãdG Ö```FÉædG ó¡©dG ‹h ‹hh ,Oƒ©```°S

 »NCG …Oƒ©```°ùdG ´É```aódG ô```jRh AGQRƒ```dG ¢```ù∏›

 ¿Éª∏°S øH óªfi ÒeC’G »μ∏ŸG ƒª```°ùdG ÖMÉ```°U

 áª¡e iôNCG á```∏Môe ‘ ,Oƒ©```°S ∫BG õjõ©dGóÑY ø```H

 º¡∏à°ùj …Oƒ©```°ùdG »æjôëÑdG ¿hÉ©àdG IÒ```°ùÃ

 OÓÑdG πgÉ©d á«eÉ°ùdGh Iójó°ùdG äÉ¡«LƒàdG ºNR

 ,áØ«∏N ∫BG ⋲°ù«Y øH óªM ∂∏ŸG ádÓ÷G ÖMÉ```°U

 ΩOÉN ¬«NCG ájOƒ©```°ùdG á```«Hô©dG áμ∏ªŸG π```gÉYh

 õjõ©dGóÑY øH ¿Éª∏```°S ∂∏ŸG ÚØjöûdG Úeô◊G

 É≤ah πeÉμàdGh AÉæÑdG IÒ°ùe õjõ©J ƒëf Oƒ©°S ∫BG

.⁄É©ŸG áë°VGh äÉ«é«JGÎ°SEGh iDhôd

 »g ÉæJGOÉ```°üàb’ á∏YÉa ábÓ£fG çGó```MEG ¿EG

 Óμd ájOÉ```°üàb’G iDhôdG Aƒ```°V ‘ Ωƒ«dG á≤≤ëàe

 á«eÉæàe á«ªgCGh ÉªNR òNCÉJ äCGóH »àdGh ,øjó∏ÑdG

 ÉŸ ájƒªæàdG è```eGÈdG ∞∏àfl ‘ Ió```jGõàe á```≤Kh

 äÉ«é«JGÎ°SEGh ÇOÉÑeh ¢ù```°SCG øe ¬«dEG óæà```°ùJ

 ƒªædG IÒ```Jh IOÉ```jR ƒëf á```ª¡e IQhö```V πμ```°ûJ

 ídÉ```°üd  ¬àeGóà```°SGh  ¬```YƒæJh  …OÉ```°üàb’G
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47 حادث وفاة يف 2016 وبانخفا�ض 40 % عن 2015
اإجناز مليوين معاملة يف العام... املدير العام للمرور:

اأعلن املدير العام للإدارة العامة للمرور ال�شيخ 

عبدالرحم���ن ب���ن عبدالوه���اب اآل خليف���ة اأن حوادث 

الوفيات املروري���ة يف العام 2016 بلغت 47 حادث 

وفاة، مقارنة ب� 76 حادث وفاة يف 2015، مو�شًحا اأن 

اأعداد الوفيات انخف�شت بن�شبة 40.48 % يف العام 

2016 مقارنة بالعام 2015.
واأرج���ع املدير العام ال�شب���ب النخفا�ض حوادث 

الوفي���ات يف 2016 لتطبي���ق قانون امل���رور اجلديد 

واالأنظم���ة الذكية لر�ش���د خمالف���ات ال�رسعة وجتاوز 

التوعي���ة  وحم���لت  وم�شاري���ع  ال�شوئي���ة  االإ�ش���ارة 

املرورية. واأ�ش���ار اإىل اأن ن�شبة الوفيات 3.51 اأفراد 

ل���كل 100 األ���ف ن�شم���ة، وه���ي ن�شبة متقدم���ة على 

م�شت���وى ال�رسق االأو�شط قيا�ًشا ب����  6.39 اأفراد لكل 

100 األف ن�شمة يف 2015.
جاء ذلك خ���لل املوؤمتر ال�شح���ايف الذي عقدته 

االإدارة العامة للمرور �شباح اأم�ض مببنى اإدارة املرور 

يف مدينة عي�شى.

معامالت 
وك�شف اأن جمموع معام���لت االإدارة خلل العام 

2016 زاد ع���ن ملي���وين معامل���ة، بينم���ا بل���غ عدد 
املركب���ات يف 2016 نحو 653 األف مركبة بزيادة 41 

األفا و462 مركبة مقارنة ب� 2015.

اأما فيم���ا يتعلق باإجنازات معاملت رخ�ض تعلم 

القي���ادة، فقد بلغت يف 2016 نحو 899 األف معاملة 

مبا جمموعة 3 مليني و953 األفا و483 معاملة خلل 

5 �شنوات.
واأ�ش���اف: “و�ش���ل ع���دد املتقدم���ني المتحان 

ال�شياق���ة يف 2016 نح���و 96 األ���ف لي�ش���ل املجموع 

الكل���ي خلم�ض �شن���وات الأكرث م���ن 392 األف متقدم 

للمتح���ان. وذكر ال�شي���خ عبدالرحمن بن عبدالوهاب 

اآل خليف���ة اأن روؤي���ة االإدارة العام���ة للم���رور ت�ش���ب 

يف ط���رق اأك���رث �شلم���ة، وم�شتخدم���ني اأك���رث وعي، 

وخدمات مي�رسة للجميع. و�شدد على اأن االإدارة تعمل 

لتحقي���ق اأه���داف اإ�شرتاتيجية تتمثل رف���ع م�شتوى 

ال�شلم���ة على الطريق، ورف���ع درجة وعي م�شتخدمي 

الطريق بال�شلمة املرورية، وتطوير املوارد الب�رسية 

�شحي���ح  تطبي���ق  و�شم���ان  املروري���ة،  واخلدم���ات 

للقانون.

االستغناء  
وذك���ر اأن “املرور” ا�شتغنت عن الدفع النقدي 

الدف���ع  منظوم���ة  تطوي���ر  بع���د  معاملته���ا  كل  يف 

االإلكرتوين؛ بهدف تقدمي اأف�شل اخلدمات املتقدمة 

على خمتلف امل�شتويات، وو�شائل الدفع اإلكرتونية 

بالدف���ع بالبطاق���ات االئتماني���ة اأو امل�رسفي���ة، اأم���ا 

املراجع���ون الذين يف�شل���ون دفع الر�ش���وم مبا�رسة 

ميكنه���م ا�شتخ���دام جه���از الدف���ع اجلدي���د، والذي 

وفرت���ه االإدارة العام���ة للمرور يف خمتل���ف االأق�شام، 

كم���ا اأن جميع اخلدم���ات املروري���ة اأ�شبحت متوفرة 

يف الفرتتني ال�شباحي���ة وامل�شائية يف مركز املحرق 

االأمن���ي من تلك املعاملت التي يقدمها هذا املجمع 

اإم���كان جتدي���د رخ����ض ال�شياق���ة واإ�ش���دار رخ����ض 

ال�شياقة الدولي���ة وجتديدها واإ�شدار �شهادات بدل 

فاق���د كذلك اإمكان ت�شجي���ل املركبات اجلديدة اأول 

مرة واإ�شدار �شهادات بدل فاقد لها وكذلك حتويل 

ملكية املركب���ات. وميكن للمراجعني اال�شتفادة من 

هذه اخلدم���ات املروري���ة املقدمة للجمه���ور ل�رسعة 

اإجناز معاملتهم وخ�شو�شاً لقاطني حمافظة املحرق 

واملناطق القريب���ة، كما ميكن مبا�رسة احلوادث يف 8 

فروع تابعة للإدارة.

واأ�ش���اف املدير الع���ام للإدارة العام���ة للمرور: 

احل���ادث  باإي�ش���ال  جدي���دة  خدم���ة  اإط���لق  “مت 
واملخالف���ات اإلكرتونياً اإىل ����رسكات التاأمني بعد اأن 

مت الرب���ط ه���ذه ال�رسكات، وم���ن �شاأن ه���ذه اخلطوة 

اأن تخت����رس مراحل من العمل وتوف���ر الوقت واجلهد 

التاأم���ني واملراجع���ني ويف  االإدارة و����رسكات  عل���ى 

املرحلة القادمة �شيتم تزويد �رسكات التاأمني تقرير 

احل���ادث، كما مت تفعيل خدم���ات الر�شائل الن�شية، 

ويتطل���ب تفعيل املفتاح الذك���ي يف موقع احلكومة 

االإلكرتونية بتحديث البيانات �شمن خدمات االإدارة 

العامة للمرور”.

التوعية  
و�رسح باأن التوعية املرورية تنق�شم اإىل م�شاريع 

�شنوي���ة وحم���لت مروري���ة ط���وال الع���ام بالتعاون 

م���ع خمتلف اجله���ات املعنية، ومنه���ا وزارة الرتبية 

والتعليم عل���ى راأ�ض القائمة؛ نظراً للهتمام الوا�شع 

بتوعية الطلب باملراحل الدرا�شية املختلفة.

واأ�ش���ار اإىل اأن التوعية املرورية ت�شتخدم جميع 

و�شائل االإع���لم املقروة واملرئي وال�شمعي وقنوات 

التوا�شل االجتماعي، كم���ا اأن املحا�رسات التفاعلية 

ك�رست حاجز مع اجلمهور.

 مواكبة  
ولف���ت املدير الع���ام للإدارة العام���ة للمرور اأن 

التوعي���ة املروري���ة تواجهه���ا حتدي���ات ع���دة لذلك 

مت احلر����ض عل���ى �شمله���ا مبختل���ف اللغ���ات منها 

العربي���ة واالإجنليزية والهندية بلهجتني خمتلفتني، 

كم���ا تت�شم���ن ع���ددا م���ن الكتيب���ات لغ���ة االأوردو؛ 

به���دف و�ش���ول الر�شالة اإىل اأك���ر �رسيحة ممكنة من 

املقيمني، ويوج���د يف اإدارة الثقافة املرورية فريق 

متخ�ش����ض لو�شع اخلطط واإقام���ة احلملت وتفعيل 

امل�شاريع بلغات اأجنبية.

وعلى �شعي���د اآخر، ك�شف املدي���ر العام للمرور 

املدير العام للإدارة العامة للمرور اأن االإدارة تعكف 

على تطبيق نظام ر�شد خمالفات املربع االأ�شفر عر 

الكامريات.

واأف���اد اأنه يجب على جمي���ع ال�شواق اأال يتوقفوا 

يف املرب���ع االأ�شفر الذي يتو�شط االإ�شارات املرورية 

ال�شوئية، م�شرًيا اإىل اأن هذه املنطقة يجب اأن تكون 

فارغ���ة حت���ى، واإن كانت االإ�ش���ارة ت�ش���ري اإىل اللون 

االأخ�رس.

الشراكة 
واأك���د اأن ال�رساك���ة املجتمعي���ة عم���ود اأ�شا�ش���ي 

للعم���ل يف وزارة الداخلي���ة عموما، ونح���ن يف االإدارة 

العام���ة للمرور نهت���م يف هذا اجلانب، فل���وال تعاون 

املجتم���ع وال���وزارات والقط���اع اخلا����ض ومنظمات 

املجتمع املدين، فل���ن يتحقق اأي هدف من االأهداف 

املو�شوع���ة ل�شلمة املجتمع م���ن احلوادث املرورية 

وتقليل املخالفات املرورية واحلد منها.

كامريات لر�شد خمالفات 

“املربع االأ�شفر” يف مار�ض

“املرور” ت�شتغني عن 
الدفع النقدي ب�شكل تام

اإطلق احلادث االإلكرتوين 

واملخالفات االإلكرتونية

تفعيل خدمات الر�شائل 

الن�شية و�رسورة حتديث 

املعلومات

���ا 
ً
����ش���ن���وي ت���������زداد  �����ش����ي����ارة  األ��������ف  و41  امل���م���ل���ك���ة  يف  م���رك���ب���ة  األ��������ف   653

علوي املو�سوي

جممع البحرين ي�سارك يف املهرجان

“مودا مول” يقدم اأرقى امل�سممني 

“الإمناء” ي�ست�سيف “اجلولف امل�سغرة”

“حقق اأمنيتك” يف جممع “التنني” مع “البحرين تت�سوق”

“احللبة” جتلب احلما�ض والت�سويق ملدينة املهرجان

“�شجرة االأماين” م�شتمرة طوال فرتة املهرجان

بيع تذاكر “الفورموال 1” �شمن احلملة الرتويجية

اأعلن���ت مدين���ة التن���ني، م�شاركته���ا يف الن�شخة 

الثالث���ة م���ن مهرج���ان “البحرين تت�ش���وق”، احلدث 

االأ�شخ���م على م�شتوى اململك���ة وامل�شتمر لغاية 18 

فراير 2017. 

و�شم���ن م�شاركته يق���دم جممع مدين���ة التنني 

لل���زوار جمموع���ة من ور����ض “فن طي ال���ورق” التي 

متنح ال�شغار والكبار فر�شة تعلم تقنيات ومهارات 

فن طي ال���ورق الياباين، وابت���كار اأ�شكال وت�شاميم 

جديدة مميزة.

كذل���ك ت�شتمر فعالي���ة “�شجرة االأم���اين” طوال 

فرتة اإقام���ة املهرجان. وميك���ن للمت�شوقني الذين 

يبل���غ جمم���وع م�شرتياته���م 20 دينارا فم���ا فوق يف 

مدين���ة التنني م���ن الدخ���ول يف ال�شح���ب االأ�شبوعي 

وحتقي���ق اأمنيتهم املقدم���ة من اأح���د متاجر املجمع 

ب�رسط اأن ال تتجاوز قيمتها 170 دينارا.   

ومبوج���ب ال�رساك���ة، �شيح�ش���ل مت�شوقو املجمع 

على 3 نقاط يف النظام االإلكرتوين لوالء املت�شوقني 

مقاب���ل كل دين���ار بحريني عن���د اإنفاقه���م مبلغ 10 

دنان���ري بحريني���ة اأو اأك���رث ل���دى متاج���ر اأو مطاع���م 

املجمع ومرافقه املختلفة. وكلما زاد جمموع النقاط 

التي يجمعه���ا املت�شوقون يف النظ���ام كلما ازدادت 

فر�شهم للفوز بجوائ���ز قيمة يف �شحوبات املهرجان 

االأ�شبوعية.

 Chinamex ل�رسك���ة  الع���ام  املدي���ر  وق���ال 

البحري���ن، ال�رسك���ة امل�شغلة ملدينة التن���ني، باتريك 

جين���ج �ش���وا: “تعت���ز مدين���ة التن���ني بامل�شاركة يف 

الن�شخ���ة الثالثة من املهرجان، والتي تن�شط قطاعي 

ال�شياح���ة والتجزئة. وي�شعدن���ا اغتنام هذا املهرجان 

الإظه���ار الفنون ال�شينية التقليدي���ة، واإ�رساك الزوار 

واملت�شوق���ني يف هذه االأن�شط���ة التفاعلية على مدى 

ثلث���ني يوًم���ا، كما نرح���ب باجلميع لزي���ارة املدينة 

واال�شتمتاع بتجربة الت�شوق الفريدة التي تقدمها”.

“البحري���ن  م���ن جانب���ه، ق���ال مدي���ر مهرج���ان 

تت�شوق”، يو�شف اخلان: “ي�شعدنا اهتمام املجمعات 

التجارية املختلف���ة بامل�شاركة يف مهرجان “البحرين 

تت�ش���وق”، ونثم���ن م�شاركة مدينة التن���ني يف ن�شخة 

هذا العام، حيث ت�شتعر�ض للزوار من خارج اململكة 

قط���اع التجزئة املتن���وع يف البحري���ن واال�شتمتاع يف 

الوقت ذاته بالفعاليات امل�شاحبة ودخول �شحوبات 

اجلوائز”.

اأعلنت، حلبة البحرين الدولية، موطن ريا�شة 

ال�شي����ارات يف ال�رسق االأو�ش����ط، عن االن�شمام اإىل 

الن�شخة الثالثة من مهرجان “البحرين تت�شوق”، 

احل����دث االأ�شخم على م�شتوى اململكة، ب�شفتها 

�رسي����ًكا لفعالي����ات “مدينة املهرج����ان” املقامة 

بخليج البحرين.

ومبوج����ب ال�رساك����ة، مت ن�ش����ب من�ش����ة بيع 

تذاكر �شب����اق جائ����زة البحرين الك����رى لطريان 

اخللي����ج 2017 )الفورم����وال 1(، �شم����ن احلمل����ة 

الرتويجي����ة للعرو�����ض املبك����رة للتذاك����ر، حيث 

�شيح�ش����ل زوار املدينة عل����ى خ�شم يبلغ 15 % 

م����ن قيم����ة التذاك����ر، باالإ�شاف����ة اإىل 4 نقاط يف 

نظام ال����والء االإلك����رتوين للمهرج����ان مقابل كل 

دينار ينفقونه، والذي يخولهم لدخول �شحوبات 

اجلوائز االأ�شبوعي����ة اخلا�شة مبهرجان “البحرين 

تت�شوق”. 

و�شتق����ام يف املن�شة اخلا�شة بحلبة البحرين 

الدولي����ة جمموع����ة م����ن الفعالي����ات واالأن�شط����ة 

املقدم����ة للأطفال باالإ�شاف����ة اإىل ركن التلوين، 

كم����ا �شيحظ����ى زوار مدين����ة املهرج����ان بفر�شة 

خو�����ض التحدي����ات م����ن خ����لل جترب����ة �شيارات 

املح����اكاة الت����ي توفره����ا املن�ش����ة، و�شيح�شل 

الفائ����زون يف التحدي اليومي عل����ى جائزة قيمة 

من احللبة.

ويف معر�����ض تعليق����ه عل����ى امل�شاركة، قال 

املدي����ر التنفي����ذي لل�ش����وؤون التجاري����ة �رسي����ف 

“ي�رسن����ا  الدولي����ة:  البحري����ن  بحلب����ة  امله����دي 

امل�شارك����ة يف مهرجان البحري����ن تت�شوق وندعو 

يف  وامل�شارك����ة  املهرج����ان  حل�ش����ور  اجلمي����ع 

الفعالي����ات التي نقدمه����ا يف من�شة بيع التذاكر 

التابع����ة للحلبة. وندعو اجلمي����ع للم�شارعة ب�رساء 

تذاك����ر �شباق جائزة البحري����ن الكرى للفورموال 

وان، واغتن����ام ه����ذا التخفي�ض �شم����ن العرو�ض 

املبكرة”.

م����ن جانبه، ق����ال مدي����ر مهرج����ان “البحرين 

تت�ش����وق”، يو�ش����ف اخل����ان: “نثمن �رساك����ة حلبة 

البحري����ن الدولية مع مدينة املهرج����ان  بكونها 

اأح����د اأهم املعامل الريا�شية على م�شتوى االإقليم 

والعامل، وتر�شخ هذه ال�رساكة من مكانة املهرجان 

“البحرين تت�شوق” كحدث وطني بارز ي�شتقطب 
املت�شوقني من داخل البحرين وخارجها، ونتمنى 

اأن يتجدد هذا التعاون يف االأعوام املقبلة”.

�ش���ارك جمم���ع البحري���ن يف الن�شخة 

الثالثة من مهرجان “البحرين تت�شوق”. 

ومبوج���ب ه���ذه  ال�رساك���ة، �شيح�شل 

مت�شوق���و املجمع على 3 نقاط يف النظام 

االإلكرتوين ل���والء املت�شوقني مقابل كل 

دين���ار بحريني عن���د اإنفاقه���م مبلغ 10 

دنان���ري اأو اأك���رث ل���دى متاج���ر اأو مطاعم 

املجم���ع ومرافقه املختلف���ة.  وكلما زاد 

جمموع النقاط التي يجمعها املت�شوقون 

يف النظام كلم���ا ازدادت فر�شهم للفوز 

بجوائ���ز قيم���ة يف �شحوب���ات املهرج���ان 

االأ�شبوعية.

ومبنا�شبة م�شاركته ي�شت�شيف جممع 

البحري���ن طوال ف���رتة اإقام���ة املهرجان 

فعالية “غرف���ة الهروب”، التي �شتختر 

ذكاء املت�شوق���ني واأ�شدقائه���م جلم���ع 

االأدل���ة وحل االألغاز لله���روب من الغرفة 

املقفلة، تقام الفعالي���ة من ال�شاعة 10 

�شباًحا وحتى ال�شاعة 11 م�شاًء على مدار 

30 يوًما.
امل�شارك���ة،  عل���ى  تعليق���ه  ويف 

ق���ال مدي���ر جمم���ع البحري���ن اأبهي�شيك 

�رسيفا�شتافا: “يف اإطار �شعينا الأن نكون 

املجم���ع العائل���ي االأب���رز عل���ى م�شتوى 

اململكة نهتم يف دعم املبادرات املحلية 

طوال العام واإحياء املنا�شبات ال�شنوية”.

اأعل���ن جممع مودا م���ول، عن م�شاركته يف 

الن�شخة الثالثة من مهرجان البحرين للت�شوق 

“البحرين تت�شوق”.  وي�شم جممع مودا مول 
متاجر الأرقى امل�شممني العامليني من االأزياء 

واملجوه���رات، و�شيتمك���ن مت�شوق���و املجمع 

م���ن الت�شجي���ل يف النظ���ام االلك���رتوين لوالء 

املت�شوق���ني عند انفاقهم 10 دنانري اأو اأكرث 

يف ف���رتة املهرجان من الدخول يف ال�شحوبات 

اال�شبوعي���ة عل���ى 12 �شي���ارة باالإ�شاف���ة اإىل 

احل�ش���ول على بطاقات “ام�ش���ح واربح” عند 

اإنفاقهم 50 دينارا اأو اأكرث.

ويف معر����ض تعليق���ه عل���ى امل�شارك���ة، 

ق���ال املدير الع���ام ملركز البحري���ن التجاري 

كرت�شل���و:  كلف���ن  م���ول  وم���ودا  العامل���ي 

“ت�شعدنا امل�شارك���ة يف الن�شخة اجلديدة من 
مهرج���ان “البحري���ن تت�شوق”، بكون���ه اإحدى 

اأه���م املبادرات لتعزيز القط���اع ال�شياحي يف 

اململكة”.

ان�شم جممع االإمناء الكائن يف منطقة 

الرف���اع اإىل الن�شخة الثالث���ة من مهرجان 

“البحري���ن تت�شوق”. ومبوج���ب ال�رساكة، 
�شيح�شل مت�شوق���و املجمع على 3 نقاط 

يف النظام االإلك���رتوين لوالء املت�شوقني 

مقابل كل دينار عن���د اإنفاقهم مبلغ 10 

دنان���ري اأو اأك���رث ل���دى متاج���ر اأو مطاعم 

املجمع ومرافقه املختلفة. 

الت���ي  النق���اط  زاد جمم���وع  وكلم���ا 

يجمعه���ا املت�شوق���ون يف النظ���ام كلم���ا 

ازدادت فر�شه���م للف���وز بجوائ���ز قيمة 

االأ�شبوعي���ة.  املهرج���ان  �شحوب���ات  يف 

وي�شت�شي���ف جممع االإمناء “حلبة اجلولف 

امل�شغ���رة”، الت���ي متن���ح جمي���ع اأف���راد 

باللع���ب  اال�شتمت���اع  فر�ش���ة  العائل���ة 

وت�شجي���ل اأك���ر ع���دد م���ن النق���اط من 

خ���لل جتاوز العوائ���ق املختلفة يف اأجواء 

تناف�شية مرح���ة. وتق���ام الفعالية يومًيا 

طوال فرتة اإقام���ة املهرجان من ال�شاعة 

4 وحتى 10 م�شاًء.
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ن�سبة املوظفني االأجانب باحلكومة ال تتجاوز 17 %
ا على املحفوظ: 223 األف دينار �سهريا كلفة اجلدد خالل عام... وزير املجل�سني ردًّ

قال وزير �سوؤون جمل�س���ي ال�سورى والنواب 

غ���امن البوعينني اإن اإجمايل ع���دد املوظفني غري 

البحرينيني لغاية نهاية ال�سنة املا�سية ال يتجاوز 

ن�سب���ة 17 % من اإجمايل القوى العاملة يف اخلدمة 

املدنية.

واأ�س���اف ردا عل���ى �س���وؤال برمل���اين للنائب 

ج���الل املحف���وظ، ح�سل���ت “البالد” عل���ى ن�سخة 

منه، اإن كلف���ة ا�ستقدام وت�سغيل املوظفني غري 

البحريني���ني للعام 2016 يف اجله���ات احلكومية 

اخلا�سع���ة للخدمة املدنية الذي���ن مت توظيفهم 

وعددهم 173 موظفا ما جمموعه 223 األفا و334 

دينارا �سهريا.

وذك���ر اأن اإجمايل ع���دد املوظف���ني االأجانب 

للف���رة م���ن 2011 ولغاي���ة 2016 يبل���غ 4248 

موظف���ا. والبوعينني الوزي���ر امل�ساءل عن ديوان 

اخلدمة اأمام الربملان. واإجابة الديوان على �سوؤال 

املحفوظ موقعة من رئي�س الديوان اأحمد الزايد.

وفيم���ا ياأت���ي اأبرز ما ورد م���ن اأ�سئلة النائب 

واإجابة الزايد:

ترشيد اإلنفاق
- ك���م يبل���غ الع���دد االإجم���ايل للموظف���ني 

والهيئ���ات  ال���وزارات  يف  العامل���ني  االأجان���ب 

احلكومية اخلا�سعة لديوان اخلدمة املدنية؟

غ���ري  املوظف���ني  ع���دد  اإجم���ايل  يبل���غ   -

البحريني���ني لغاي���ة نهاية ال�سن���ة املا�سية وفقا 

لنظ���ام املعلومات االإدارية للموارد الب�رشية مبا ال 

يتج���اوز ن�سبة 17 % من اإجمايل القوى العاملة يف 

اخلدمة املدنية، وذلك بع���د اإدخال بيانات جميع 

موظف���ي الهيئ���ات احلكومي���ة احلالي���ني لنظام 

املعلوم���ات االإدارية للم���وارد الب�رشية مبن فيهم 

املوظفون غ���ري البحرينيني الذين مت توظيفهم 

يف الهيئ���ات قب���ل �سمهم حت���ت مظل���ة اخلدمة 

املدني���ة، االأمر الذي ترتب علي���ه تغري اإح�ساءات 

املوظفني.

بعد �س���دور ق���رارات الر�سي���د يف االإنفاق، 

ق���ام املخت�سون بدي���وان اخلدم���ة بتقييم عقود 

ا�ستخ���دام الق���وى العامل���ة املربمة ب���ني بع�س 

اجله���ات احلكومية وال����رشكات يف االأم���ور الفنية 

التي حتتاج خ���ربات وتخ�س�سات دقيقة، وتبني 

باأنه يف ح���ال مت التعاقد املبا�رش م���ع االأفراد بدال 

م���ن التعاقد م���ن خالل ال����رشكات �سيت���م توفري 

م���ا يتج���اوز ن�سف مبال���غ العقود املربم���ة حاليا 

م���ع ال�رشكات؛ ل���ذا مت التعاقد املبا����رش مع بع�س 

االأفراد بعد التاأكد من عدم وجود مر�سح بحريني 

موؤهل اأوال تر�سيدا لالإنفاق.

تناقص مستمر

- ك���م ع���دد املوظف���ني االأجان���ب الذين مت 

تعيينه���م خ���الل االأع���وام 2011 – 2016 بعقود 

دائمة اأو موؤقتة؟

اإن جمي���ع املوظف���ني غ���ري البحريني���ني   -

يعملون بعقود موؤقتة، حي���ث اإن اأ�سا�س توظيف 

غ���ري البحرين���ي كم���ا �سبق بيان���ه يك���ون لتعذر 

احل�س���ول على املر�س���ح البحرين���ي اأو للح�سول 

على معارف اأو مهارات اأو خربات نادرة، وبح�سب 

القان���ون، ف���اإن املواطن البحرين���ي وحده ي�سغل 

الوظائف ال�ساغرة بنظام العمل الدائم.

ويتم درا�سة جتدي���د التعاقد مع املوظفني 

غ���ري البحريني���ني بع���د انق�س���اء ف���رة تعاقده؛ 

للوق���وف على اأ�سباب جتدي���د العقد والتاأكد من 

خطة بحرنة الوظيفة الت���ي ي�سغلها يف حال توفر 

املر�سح البحريني املوؤهل ل�سغل الوظيفة.

ويبل���غ جمم���وع التوظيف���ات اجلدي���دة لغري 

البحريني���ني خالل ال�سنوات 2011 ولغاية 2016 

م���ا ياأت���ي: 2011 )792 موظف���ا(، 2012 )736 

موظف���ا(، 2013 )1212 موظف���ا(، 2014 )742 

 173( 2016 2015 )593 موظف���ا(،  موظف���ا(، 

موظفا(، وباإجمايل 4248 موظفا.

لغ���ري  التوظيف���ات  جمم���وع  م���ن  ويالح���ظ 

البحريني���ني التناق����س امل�ستم���ر الأعدادهم من 

�سنة الأخرى.

كلفة األجنبي
وت�سغي���ل  ا�ستق���دام  تكلف���ة  تبل���غ  ك���م   -

موظفني اأجانب يف هذه الوظائف؟

- بلغت كلفة ا�ستقدام وت�سغيل املوظفني 

اجله���ات  يف   2016 للع���ام  البحريني���ني  غ���ري 

احلكومي���ة اخلا�سع���ة للخدمة املدني���ة الذين مت 

توظيفهم وعددهم 173 موظفا ما جمموعه 223 

األفا و334 دينارا �سهريا.

التأكد قبل التوظيف
- م���ا هي االإج���راءات الت���ي قام به���ا ديوان 

اخلدم���ة للتاأكد من عدم وج���ود بحرينيني ل�سغل 

الوظائف ال�ساغرة قبل توظيف االأجانب؟

- اأك���دت اأح���كام قان���ون واأنظم���ة اخلدم���ة 

املدني���ة باأن ال يتم توظيف غ���ري البحرينيني، اإال 

يف ح���ال تعذر احل�سول على املر�سح البحريني اأو 

للح�سول على معارف اأو مهارات اأو خربات نادرة.

كما يت���م االلتزام بتعليمات اخلدمة املدنية، 

والتي تن�س على اأال يتم االإعالن يف اخلارج اإال بعد 

ن�رش اإعالن يف ال�سحف املحلية اأو باال�ستعانة مبركز 

معلومات الوظائف بديوان اخلدمة املدنية.

إدارة اإلحالل
- هل لدى احلكومة خطة اإحالل البحرينيني 

حمل االأجانب يف وظائفهم بالوزارات والهيئات 

احلكومية؟

- يق���وم ديوان اخلدمة بالعمل على م�رشوع 

اإدارة االإح���الل، والذي مبوجبه �سيتم التاأكد من 

وج���ود �سف ثان من القي���ادات واملوظفني يف 

كل الوظائف املف�سلي���ة يف اجلهات اخلا�سعة 

للخدمة املدنية واإع���داد خطة متكاملة لتحقيق 

ذلك.

4248 موظف أجنبي جديد بالحكومة في 6 سنوات

مجموع التوظيفاتالسنة
2011 792
2012 736
2013 1212
2014 742
2015 593
2016 174

4248المجموع

 تعاقد مبا�رش مع االأفراد 

بدال من �رشكات التوظيف

جميع املوظفني غري 

البحرينيني يعملون 

بعقود موؤقتة

792 موظفا يف 2011 
و1212 يف 2014 و173 

يف 2016

• •غامن البوعينني	 • جالل املحفوظ	 اأحمد الزايد	

را�سد الغائب

ن�سبة االأجانب قفزت من 10 % يف 2011 اإلى 17 %
انتق���د النائب جالل املحفوظ عدم تقدمي 

وزير �س���وؤون جمل�سي ال�س���ورى والنواب غامن 

�سوؤال���ه  عل���ى  تف�سيلي���ة  اإجاب���ة  البوعين���ني 

الربملاين لديوان اخلدم���ة املدنية ب�ساأن عدد 

املوظف���ني االأجان���ب العامل���ني يف ال���وزارات 

والهيئات احلكومية اخلا�سعة للديوان.

وق���ال املحف���وظ ل���� “الب���الد” اإن االإجابة 

افتقرت تف�سيال حول مواقع توظيف االأجانب 

يف اجلهاز احلكومي؛ من اأجل الوقوف على اأبرز 

املواقع التي يتعني العمل على توطينها وفق 

خط���ة مدرو�سة ب���ني وزارة الربي���ة والتعليم، 

ووزارة العم���ل والتنمي���ة االجتماعية، وخمتلف 

اجلهات الر�سمية املعنية ب�سوق العمل.

وذك���ر اأن اإجاب���ة رئا�س���ة دي���وان اخلدمة 

د ارتفاع ن�سبة املوظفني االأجانب  املدنية توؤكِّ

يف القط���اع احلكومي، اإذ كان���ت ن�سبة االأجانب 

14 % م���ن اإجمايل ع���دد املوظفني باحلكومة 
والي���وم قفزت الن�سب���ة اإىل 17 %، وهذا موؤ�رش 

خطري ويجب الوق���وف عنده وكبح جماح تزايد 

الن�سبة.

واأك���د اأن ن�سبة املوظف���ني االأجانب بلغت 

يف   %  14 وبلغ���ت   ،2011 الع���ام  يف   %  10
2015، واليوم و�سلت اإىل 17 %.

ولف���ت اإىل اأن كلف���ة ا�ستق���دام وت�سغيل 

املوظفني غ���ري البحرينيني بالع���ام املا�سي 

اأّي  األف���ا و334 دين���ارا �سهري���ا،   223 تبل���غ 

بح�سبة ريا�سية ب�سيطة، فاإن متو�سط املوظف 

االأجنبي الواحد تبلغ 1290 دينارا �سهريا، وهو 

مبلغ كبري، ويج���ب توجيهه ل�سال���ح املواطن 

اأوال.

1290 دينارا �سهريا متو�سط كلفة العامل... املحفوظ ل� “$”:

حميدان يبحث خطوات اإ�سهار جمعية املرخ التعاونية 

بلدية املحرق توّزع 4600 كي�س قمامة اليوم 

رئي�س الوزراء قريب من كل منتج للوطن وداعم له

تتلقى اأكرث من 300 بالغ ل�سفط مياه االأمطار بلدية “اجلنوبية” 

املعار�س املهمة من اأهم االآليات الرويجية... حممد نور �سلطان:

وفرت �سهاريج للعمل يف خمتلف املناطق

اأ�س���اد رج���ل االأعمال حممد نور �سلط���ان بالدعم 

الكبري من لدن رئي�س الوزراء �ساحب ال�سمو امللكي 

االأم���ري خليفة ب���ن �سلمان اآل خليف���ة، وحر�س �سموه 

على الدف���ع بال�سناعة الوطنية وال���ذي جت�سد اأخرًيا 

يف تف�سل �سم���وه بافتتاح معر�س اخلليج لل�سناعة، 

م���ا يعك�س ت�سجيع  �سموه الدائ���م  لل�سناعة وتوفري 

اف�س���ل االأجواء لدفعها نحو االأمام لتكون �سنًدا قويا 

لالقت�ساد الوطني.

واأكد �سلطان اأن هذه الرعاية لي�ست بغريبة على 

�سم���و رئي�س ال���وزراء، اإذ عودنا �سم���وه على العناية 

الكب���رية ب���كل ما في���ه �سال���ح الوطن وخ���ري اأبنائه، 

كم���ا عودن���ا على ب���ذل كل اجله���ود واإجن���از خمتلف 

املبادرات وتقدمي الت�سهيالت التي من �ساأنها دعم 

اال�ستثمارات الوطنية وجذب اال�ستثمارات اخلارجية.

وق���ال: “اإن الرعاية الكرمية ل�سمو االأمري خليفة 

بن �سلم���ان اآل خليفة حلفل افتت���اح معر�س اخلليج 

لل�سناعة 2017، الذي نظمته �رشكة الهالل للمعار�س 

واملوؤمت���رات عل���ى م���دى 3 اأي���ام يف مرك���ز البحرين 

الدويل للمعار����س واملوؤمترات، وقيام �سموه بجولة 

يف جميع اأرجاء املعر�س واالطالع على ما ي�ستمل عليه 

من منتجات هو ر�سالة باأن �سموه قريب من كل منتج 

للوطن وداعم ل���ه وم�سجع لعمله كي يرتقي ويح�سن 

من اأدائه ويطور م���ن خمرجاته مبا يعود بالنفع على 

املوؤ�س�س���ات ال�سناعي���ة وعل���ى الوط���ن واملواط���ن 

اأي�ًس���ا”. واأ�س���اف: “اإن مثل ه���ذه املعار�س املهمة 

تعد م���ن اأهم االآلي���ات الرويجية ملنتجن���ا الوطني، 

ولها اآث���ار  نافعة على اقت�سادن���ا الوطني، كما اأنها 

توؤك���د اأن اململكة  متتلك م���ن املقومات ما ميكنها 

م���ن االنط���الق ب�سناعتها الوطنية عل���ى ال�سعيدين 

االقليمي والعاملي.

الرف����اع – بلدية اجلنوبي����ة: ذكرت بلدية 

املنطق����ة اجلنوبية باأنها وف����رت جمموعة من 

ال�سهاري����ج ل�سفط مي����اه االأمطار من خمتلف 

املناط����ق، وحتدي����داً ال�س����وارع الداخلي����ة يف 

االأحي����اء ال�سكنية، من بدء هطول اأمطار اخلري 

على مملكة البحرين يوم اخلمي�س املا�سي.

واأ�س����ارت اإىل اأنها تلق����ت نحو 311 بالغا 

من املواطن����ني تتعلق مبواقع جتمع االأمطار، 

حيث مت التعامل معها ب�سورة فورية باإر�سال 

�سهاري����ج لالأماك����ن االأك����ر ت�����رشراً، وذل����ك 

بالتعاون مع �سوؤون االأ�سغال بوزارة االأ�سغال 

و�سوؤون البلديات والتخطيط العمراين.

ونوه���ت اإىل اأنها عل���ى توا�سل وتن�سيق 

م���ع اأع�ساء املجل����س البلدي لر�س���د مناطق 

اأوالً  املي���اه  ل�سف���ط  االأمط���ار  مي���اه  جتم���ع 

ب���اأول، م�س���ريًة اإىل اأنه���ا تتابع جه���ود ق�سم 

متابعة النظافة يف ه���ذا اجلانب، حيث يقوم 

املفت�س���ون بجوالت ميداني���ة والتوا�سل مع 

اجلهة املعني���ة الإر�س���ال ال�سهاريج يف اأ�رشع 

وقت ممكن.

واأو�سح���ت البلدي���ة اأن���ه مت���ت تغطي���ة 

مناط���ق الرف���اع ومدين���ة عي�س���ى واحلجيات 

والبحري والزالق والنويدرات، وال يزال العمل 

جارياً لتغطية خمتل���ف املناطق، وخ�سو�ساً 

مع توا�سل هطول االأمطار.

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

والتنمي���ة االجتماعية جميل حمي���دان، رئي�س 

جمل����س اإدارة جمعي���ة امل���رخ اخلريي���ة نا�رش 

العل���وي، وع���ددا م���ن اأع�س���اء جمل����س اإدارة 

اجلمعية، اأم����س االأول، حيث مت بحث خطوات 

اإ�سه���ار جمعية امل���رخ التعاوني���ة وعددا من 

امل�سائ���ل املتعلقة بجه���ود اجلمعية اخلريية 

يف القرية.

وخ���الل اللقاء، مت ا�ستعرا����س ن�ساطات 

اجلمعية املتنوعة، اأحدها تقدمي امل�ساعدات 

ي�سع���ى  حي���ث  تنموي���ة،  واأخ���رى  اخلريي���ة، 

اأع�س���اء اجلمعية من خالله���ا اإىل متكني االأ�رش 

املعوزة اقت�سادياً. وق���د مت تاأ�سي�س م�رشوع 

تنموي للح���وم املثلجة مب�سارك���ة 14 �سيدة 

من �سي���دات قرية املرخ، عرب م����رشوع خطوة 

للم�رشوع���ات املنزلية، ف�س���اًل عن العديد من 

االأن�سطة االأخرى والطموح بالتو�سع فيها.

وبهذه املنا�سبة، اأ�س���اد حميدان بجهود 

جمعية املرخ اخلريي���ة، واأن�سطتها املختلفة، 

موؤكداً دعم وزارة العمل والتنمية االجتماعية 

الكامل جله���ود موؤ�س�س���ات املجتمع املدين، 

وفق االأنظمة والقوانني املعمول بها، منوهاً 

بال�سي���دات العام���الت �سم���ن م����رشوع خطوة 

للم�رشوعات املنزلي���ة وقدرتهن على االإنتاج 

املن���زيل واالعتم���اد عل���ى ال���ذات، واأهمي���ة 

اال�ستمراري���ة والتو�سع والتطوي���ر مب�ساعدة 

مرك���ز االبت���كار والت�سمي���م التاب���ع لربنامج 

خطوة للم�رشوعات املنزلية.

الب�سيت����ني - بلدية املح����رق: باالإ�سارة 

اإىل م����ا مت تداول����ه ب�س����اأن وج����ود 120 األف 

كي�س يف خم����زن بلدية املح����رق مل يتم البدء 

بتوزيعها، توؤك����د البلدية اأنها ملتزمة بجميع 

االإج����راءات والقوان����ني املعمول بها يف �رشف 

اأكيا�����س القمامة مل�ستحقيه����ا، وتخ�سع تلك 

الكمي����ة ملجموع����ة م����ن االإج����راءات االإداري����ة 

الإدراجه����ا يف نظ����ام ت�سل����م اأكيا�����س القمامة 

للم�سركني.

واأكدت البلدية اأنها وفرت 4600 رزمة 

م����ن اأكيا�س القمامة، وبن����اء على ذلك �سيتم 

الب����دء بتوزيعه����ا الي����وم )اخلمي�����س( ب�سكل 

موؤق����ت حلني االنتهاء من اإجراءات املناق�سة 

اخلا�سة بتوفري تلك االأكيا�س للم�ستفيدين.

حمرر ال�سوؤون املحلية

حمرر ال�سوؤون املحلية

• حممد نور �سلطان	
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 áeRÓdG äGAGôLE’G PÉ```îJG ‘ OOÎJ ød IQGRƒ```dG ¿CG

 Ωƒ°SôŸG ΩÉμ```MC’ É k≤ÑW áØdÉîŸG á```°SQóŸG ó°V

 äÉ°ù°SDƒŸG ¿CÉ°ûH Ω1998 áæ°ùd 25 ºbQ ¿ƒfÉ≤H

 ájQGRƒdG äGQGô≤dGh á°UÉÿG á«ÑjQóàdGh á«ª«∏©àdG

 ‘ á°SQóŸG QGôªà°SG ∫ÉM ‘ ,¬d G kò«ØæJ IQOÉ°üdG

 ⋲∏Y É kXÉØM ∂dPh ,É¡«dEG QÉ°ûŸG áØdÉîŸG ÜÉμJQG

.áÑ∏£dG AÉæHC’G ídÉ°üe

 •øªMôdGóÑY øH ΩÉ°ûg ï«°ûdG

á«°SÉ«°S äÉ«©ªL äÉØdÉfl ∫É«M á«fƒfÉb äGAGôLEGá«°SÉ«°S äÉ«©ªL äÉØdÉfl ∫É«M á«fƒfÉb äGAGôLEG
 : :““∫ó©dG∫ó©dG”” ...¥Éã«ŸG iôcP ‘ ...¥Éã«ŸG iôcP ‘ “ “áeRC’GáeRC’G”” áª∏c ójOôJ äôμæà°SG áª∏c ójOôJ äôμæà°SG

 äÉ«©ª÷G ¿hDƒ```°T Ö```àμe ócCG :É```æH ‐ á```eÉæŸG

 á```«eÓ°SE’G  ¿hDƒ```°ûdGh  ∫ó```©dG  IQGRƒ```H  á```«°SÉ«°ùdG

 ¢```†©H  ø```Y  IQOÉ```°üdG  äÉ```ëjöüàdG  ¿CG  ±É```bhC’Gh

 πª©dG ¥Éã«e iôcP ∫Ó¨à°SÉH á«°SÉ«°ùdG äÉ«©ª÷G

 ⋲∏Y É kLhôN ó```©J ,ô```jGÈa 14 ‘ Ió```«éŸG »```æWƒdG

 ,»æWƒdG π```ª©dG ¥Éã«Ÿ á```©eÉ÷G º```«≤dGh â```HGƒãdG

 á«LQÉN êPÉ‰h ±hôX AÉYóà°SG ÉgÈY âdhÉM »àdGh

.á«æWƒdG äÉÑ°ùàμŸGh QGô≤à°S’Gh øeC’G O qó¡J

 ,¬d ¿É«H ‘ á«°SÉ«°ùdG äÉ```«©ª÷G Öàμe ∫É```bh

 É¡ØbGƒe QGôμJ â```æª°†J äÉ«©ª÷G √òg ∞```bGƒe ¿EG

 øe ,ÜÉgQE’Gh ∞```æ©∏d áæ°VÉM á```Ä«H ≥∏ÿ á```ªYGódG

 ¥É«°S ‘ á«ÑjôîàdGh á```«HÉgQE’G ∫ÉªYC’G ™```°Vh ∫ÓN

 äÉYƒªéŸG ⋲```∏Y á```«£¨à∏d ±ó```¡J iôNCG ø```jhÉæY

 øWƒdG øeCG ±ó¡à°ùJ »àdG ∞æ©dG ∫É```ªYCGh á«HÉgQE’G

.ÚæeB’G Úª«≤ŸGh øWGƒŸGh

 √òg âHCGO »```àdG “á```eRC’G” í```∏£°üe ¿CG ó```cCGh

 ¢ùμ©j É‰EG ,É¡JÉ«HOCG øª°V √ójOôJ ⋲∏Y äÉ```«©ª÷G

 áé«àf ,äÉ«©ª÷G √òg É¡°û«©J »àdG “ΩRCÉ```àdG ádÉM”
 ‘ »æWƒdG π```ª©dG ÇOÉ```Ñeh á```«YöûdG ø```Y É```¡LhôN

 IQôμàŸG É¡JÉbÉØNEGh ,ájQƒà°SódG äÉ```°ù°SDƒŸG QÉWEG

 ,á«æWƒdG äÉbÉ≤ëà°S’G √É```Œ É¡JÉÑLGh øY É¡«∏îJh

 á«ØFÉW äÉ```¡L IóæLCG Ωó```îjh ≥```HÉ£àj É```Ã ∂dPh

 ÖLƒÃ É¡∏M ” óbh ∞æ©dG ⋲∏Y ¢†jôëàdÉH âæjOoG

.á«FÉ°†b ΩÉμMCG

 á«°SÉ«°ùdG äÉ```«©ª÷G ¿hDƒ```°T Ö```àμe â```Ødh

 √òg øe π```©Œ Iô```ªà°ùŸG äÉ```ØdÉîŸG √ò```g ¿CG ¤EG

 π```ª©dG äÉ```eƒ≤Ÿ »```∏c ƒ```ëæH Ió```bÉa äÉ```«©ª÷G

 ÉgQhOh QGô≤à°S’G ójó¡J ióeh ,´höûŸG »°SÉ«°ùdG

 »°SÉ«°ùdGh »```WGô≤ÁódG πª©dG AGƒ```LCÉH QGö```VE’G ‘

 ¿hDƒ°ûdGh ∫ó©dG IQGRh ¿CG ¤EG ¬qÑfh .√Qƒ£J äGQÉ°ùeh

 äÉ```ØdÉîŸG √ò```g Aƒ```°V ‘h ±É```bhC’Gh á```«eÓ°SE’G

 äGAGôLE’G PÉîJG IöTÉÑÃ Ωƒ≤à°S IQô```μàŸG áª«°ù÷G

.äÉØdÉîŸG √òg ∫É«M á«fƒfÉ≤dG

ºcÉfi

““ôjGÈa ôjGÈa 1414 ±ÓàFG ±ÓàFG”” `H ÚpfGó oe  `H ÚpfGó oe 55 áHƒ≤Y ∞«ØîJ áHƒ≤Y ∞«ØîJ
¢ù«μæ°ùdG »∏Y ≥ëH iƒYódG AÉ°†≤fÉH âªμM Éª«a¢ù«μæ°ùdG »∏Y ≥ëH iƒYódG AÉ°†≤fÉH âªμM Éª«a

 á°SÉFôH á«FÉæ÷G É«∏©dG ±ÉæÄà°S’G áªμfi äójCG

 öS áfÉeCGh á```̀Ø«∏N ∫BG »∏Y øH óªfi ï```̀«°ûdG »```̀°VÉ≤dG

 ¿GóoŸ äGƒæ°S 10 Ió```̀Ÿ øé°ùdÉH É kªμM ,ˆGóÑY »```̀LÉf

 ∞«ØîàH â```̀ªμM Éª«a ,“ôjGÈa 14 ±Ó```̀àFG” á```̀«∏îH

 §≤a äGƒæ°S 3 Ió```̀Ÿ º¡æé°ùH ÚØfCÉà°ùe 5 á```̀Hƒ≤Y

.É¡H º¡«∏Y ΩƒμëŸG äGƒæ°S 5 øe k’óH

 ÚfGóoŸG óMCG ±ÉæÄà°SG ∫ƒ```̀Ñb Ωó©H â°†b Éªc

 πÑb ¬©aôd ∂```̀dPh ;á«°†≤dÉH É```̀ kª¡àe 50 π```̀°UCG ø```̀e

 ∞fCÉà°ùŸG ¿CG É```̀¡ªμM äÉ```̀«ã«M ‘ äô```̀cP PEG ,¬```̀fGhCG

 ,áLQO ∫hCG áªμfi πÑb ø```̀e É k«HÉ«Z ¬«∏Y É```̀ keƒμfi ¿Éc

 äGƒæ°S 10 IóŸ ¬æé°ùH »°VÉ≤dG º```̀μ◊G ⋲∏Y ø©Wh

 ΩÉeCG ¬à°VQÉ©e ô```̀¶æd óYƒe ójó– ”h ,á```̀°VQÉ©ŸÉH

 á°VQÉ©ª∏d ¬Áó≤àd ‹ÉàdG Ωƒ«dG ‘ ¬fCG ’EG ,á```̀LQO ∫hCG

 ,áLQO ∫hCG áªμfi ºμM ⋲∏Y ±ÉæÄà°S’ÉH G kOó› ø©W

 π©L É‡ ,¬à°VQÉ©e ‘ ó©H π°üØJ ⁄ É¡fCG øe ºZôdÉH

.¬fGhCG πÑb ¬©aôd ∫hGóà∏d πHÉb ÒZ ¬aÉæÄà°SG

 â```̀°†b á```̀«aÉæÄà°S’G á```̀ªμëŸG ¿CG ø```̀Y kÓ```̀°†a

 »```̀∏Y ó```̀°V á```̀YƒaôŸG á```̀«FÉæ÷G iƒ```̀YódG AÉ```̀°†≤fÉH

 5 øé°ùdÉH ¬```̀«∏Y ΩƒμëŸGh ,¢ù«μæ°ùdG ó```̀«¡°ûdGóÑY

 ÜÉ£N OhQh ¤EG Gkô¶f ;¬JÉaƒd ,á«°†≤dG √ò¡H äGƒæ°S

 ô¡°ûdG ¬≤ëH ΩGóYE’G ºμM ò«ØæJ ” ¬fCG ó«Øj áªμëª∏d

.»°VÉŸG

 29 ‘ â```̀°†b á```̀LQO ∫hCG á```̀ªμfi ¿CG ¤EG QÉ```̀°ûj

 øé°ùdÉH á«°†≤dG ‘ É kª¡àe 16 áÑbÉ©Ã ,2013 ¢SQÉe

 ,áaCGôdG ø```̀e §°ù≤H º¡JòNCG ¿CG ó```̀©H ,á```̀æ°S 15 Ió```̀Ÿ

 ,äGƒæ°S 10 Ió```̀Ÿ øé°ùdÉH øjôNBG Ú```̀ª¡àe á©HQC’h

 5 Ió```̀Ÿ ø```̀é°ùdÉH Ú```̀≤ÑàŸG Ú```̀KÓãdG Ú```̀ª¡àª∏dh

.º«¶æàdG ‘ Ió«MƒdG ICGôe’G º¡æª°V øe äGƒæ°S

 Úª¡àe 10 øe ÌcCG º°†J âfÉc á«°†≤dG ¿CG Éªc

 Ú```̀ª¡àŸG ø```̀e ó```̀jó©dGh ,á```̀μ∏ªŸG êQÉ```̀N Ú```̀ª«≤e

 Qhó°U â```̀bh ⋲àM º¡«∏Y ¢```̀†Ñ≤dG º```̀àj ⁄ Ú```̀HQÉg

.âbƒdG ∂dòH ºμ◊G

 É¡à°ü∏îà°SG É```̀ªÑ°ùM iƒYódG á```̀©bGh π```̀°üëàJh

 ¢ù«°SCÉàH 16 ¤EG 1 ø```̀e Úª¡àŸG ΩÉ«b ‘ á```̀ªμëŸG

 ¤EG ±ó```̀¡j “ô```̀jGÈa 14 ±Ó```̀àFÉH” ⋲```̀ª°ùe ∞```̀dÉ–

 √ôbCG …òdG »°SÉ°SC’G É¡eÉ¶fh ádhódG Qƒà°SO π```̀«£©J

 ÜÉμJQGh OÓÑdÉH ⋲°VƒØdG á```̀YÉ°TEG ≥jôW øY Ö©°ûdG

.(...) ∞æ©dG ºFGôL

 πc ºgh πNGódG ‘ á```̀YÉª÷G IOÉ«b ø```̀jƒμJ ”h

 ,14 ,9 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ¤ƒJ Éªæ«H 2 ,1 Úª¡àŸG øe

 ,4 ,3 ,1 ¿ƒª¡àŸG É¡d ôahh ,êQÉÿG ‘ IOÉ```̀«≤dG 16
 ¿ƒª¡àŸG ΩÉbh ‹ÉŸG ºYódG 34 ,31 ,17 ,16 ,6 ,5
 øeh ¿GôjEG á```̀jQƒ¡ªL ™e ô```̀HÉîàdGh »```̀©°ùdÉH 5 ,4 ,3
 ó°V á«FGóY ∫ÉªYCG ÜÉμ```̀JQG ó°ü≤H É¡àë∏°üŸ π```̀ª©j

 ó°Tôe ™```̀e äGAÉ≤dh äÉ```̀YÉªàLG ó```̀≤Y ÈY ;ø```̀jôëÑdG

 ⋲∏Y º¡YÓWGh …QƒãdG ¢Sô◊Gh »```̀ÄæeÉN »∏Y IQƒãdG

.äÉ¡«LƒàdGh äÉª«∏©àdG »≤∏Jh á«∏NGódG ´É°VhC’G

 π°üëj Ée ⋲```̀∏Y áYÉª÷G πjƒ“ ⋲```̀∏Y Ghó```̀ªàYGh

 »∏Y Öàμe ≥jôW øY ¿GôjEG øe É¡FÉ°†YCG ¢†©H ¬«∏Y

.äÉYÈJ øe √É≤∏àJ Éeh »ÄæeÉN

 øjƒμJ ” á```̀YÉª÷G äÉ££fl ò```̀«ØæJ QÉ```̀WEG ‘h

 Ö¨°ûdG ∫ÉªYCÉH ΩÉ«≤∏d á≤£æe πc ‘ πª©∏d äÉYƒª›

 ƒgh áYÉª÷G ±ó```̀g ≥```̀«≤– ¤EG k’ƒ```̀°Uh Ö```̀jôîàdGh

 äÉjô◊G ⋲∏Y AGóàY’Gh Ú```̀fGƒ≤dGh Qƒà°SódG π«£©J

.á°UÉÿGh áeÉ©dG ¥ƒ≤◊Gh

 ‘ á```̀«ÑjôîàdG á```̀YƒªéŸG 17 º```̀¡àŸG ¢```̀SCGÎa

 »æH áYƒª› 32 º```̀¡àŸG ¢```̀SCGôJh ¢```̀ùHÉæ°S á```̀≤£æe

 ΩÉbh ,IÎ```̀°S ‘ iôNCG á```̀Yƒª› 36 º```̀¡àŸGh ,Iô```̀ªL

 Ö```̀jQóà∏d ö```̀UÉæ©dG ó```̀«æéàH 43 ,40 ,1 ¿ƒ```̀ª¡àŸG

 öUÉæY ±GöTEÉH ¿GôjEG á```̀jQƒ¡ªLh ¥Gô©dG ‘ …ôμ°ù©dG

.ÊGôjE’G …QƒãdG ¢Sô◊G øe

 ∫Éª©à°SG ⋲```̀∏Y Úª¡àŸG øe OóY Ö```̀jQóJ ”h

 ,…QƒãdG ¢Sôë∏d á©HÉJ äGôμ°ù©e ‘ É¡YGƒfCÉH áë∏°SC’G

 OóY ¤ƒJ É```̀ªc ,43 ,15 ,12 ,9 ,1 ¿ƒ```̀ª¡àŸG º```̀gh

 äÉjóàæŸG OGó```̀YEÉH »eÓYE’G Ö```̀fÉ÷G Ú```̀ª¡àŸG øe

.É¡d ó«°ûëàdGh É¡æY ¿ÓYE’Gh äÉ«dÉ©ØdG ≥«°ùæJh

 ±ÎYG PEG ,Úª¡àŸG äÉ```̀aGÎYG ºμ◊G ‘ ôcPh

 ‘ …OÉ«b ¬fCG áeÉ©dG áHÉ«ædG äÉ≤«≤ëàH ∫hC’G º```̀¡àŸG

 ™Ñàj »àdGh ,á```̀∏ëæŸG “πeCG” »eÓ°SE’G π```̀ª©dG á«©ªL

 á∏ã‡ ∞æ©dG ∫Éª©à°SG ⋲æÑàJ á«©Lôe É¡JOÉ«b ¢†©H

 »jOÉ«b ¿CGh ,»```̀°SQóŸG …OÉg ¢```̀SOÉ°ùdG º```̀¡àŸG ‘

 QGôMCGh »eÓ°SE’G π```̀ª©dG QÉ«Jh ≥```̀M ácôM” äÉcô```̀◊G

 ±ÓàFG” º¡æ«H Éª«a Gƒ```̀fƒc “¢UÓN ácôMh ø```̀jôëÑdG

.“ôjGÈa 14
 »°ù°SDƒe óMCG ƒg ÊÉãdG º¡àŸG ¿CG ºμ◊G ‘ AÉLh

 »àdG äGQÉ«àdGh äÉcô```̀◊G ó«MƒàH ΩÉ```̀b PEG ,±Ó```̀àF’G

 ôjGÈa 14 ôFGôM É```̀¡æª°V øeh (QGhódG) ΩÉjCG äô```̀¡X

 14 QÉ°üfCGh ô```̀jGÈa 14 AÉ```̀ª∏Yh ôjGÈa 14 ÜÉ```̀Ñ°Th

.ôjGÈa 14 ±ÓàFG â– º¡∏c º¡à«ª°ùJ ”h ,ôjGÈa

 á«∏ÿG ‘ Ió«MƒdG ICGô```̀e’G ¿CG ¤EG º```̀μ◊G QÉ°TCGh

 ‘ É```̀gôjƒ°üJh äÉ```̀«dÉ©ØdG ≥```̀«°ùæàH Ωƒ```̀≤J â```̀fÉc

 Ωƒ≤Jh á«FÉ°ùædG áYƒªéŸG ¢SCGÎJh ≥```̀WÉæŸG ∞∏àfl

.á«eÓYE’G á«£¨àdÉH

 á«ÑjôîàdG äÉ```̀YƒªéŸG AÉ°†YCG óMCG ±Î```̀YG Éª«a

 IRƒM ¤EG Gƒ```̀¡LƒJh ¥Gô```̀©dG ‘ Únª¡àÃ ⋲```̀≤àdG ¬```̀fCG

 ,»bGôY ƒgh “»∏Y ƒHCG ó«°S” ````̀H Gƒ≤àdGh ÚjRGÒ°ûdG

 ¿Éch ,á```̀jôμ°ù©dG äÉ```̀ÑjQóàdG ø```̀Y º```̀gÈNCG …ò```̀dGh

 ¿CG ∂dP ó©H ±ô```̀Yh ,º¡ÑjQóàH Ωƒ≤j …òdG ƒ```̀g ó«°S

 ¢SOÉ°ùdG º¡àª∏d ¿ƒ```̀©HÉJ äÉHGƒÑdG ⋲∏Y ø```̀jOƒLƒŸG

 ¿ƒeƒ≤j ø```̀jòdG ÉeCGh ,¿ƒ```̀jRGÒ°T ºgh (»```̀°SQóŸG)

.Qó°üdG Qóà≤e ¿ƒ©Ñà«a º¡ÑjQóàH

 Öjô¡J ºà«°S ¬```̀fCG ºgÈNCG É```̀ªgóMCG ¿CG ±É```̀°VCGh

 ¿GôjEG ¤EG ¥Gô```̀©dG ≥```̀jôW øY Gkô```̀H áë∏°SC’G ø```̀e Oó```̀Y

 á≤£æe ‘ É¡æjõîJ ºà«°Sh øjôëÑ∏d ô```̀ëÑdG ÈY É¡æeh

 É¡æjõîJh É```̀¡ª∏°ùJ ⋲∏Y Ωƒ```̀≤j ±ƒ°Sh Iõ```̀¡e IÎ°S

.18 º¡àŸG

 Qó°üe »g äÉYÈàdG ≥```̀jOÉæ°U ¿CG ôNBG ±Î```̀YGh

.äGÒ°ùŸG ‘ ∫GƒeC’G ™«ªŒ ºàj PEG ,‹ÉŸG ºYódG

º«gGôHEG ¢SÉÑY 
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روجر بويس
)التايمز(

عل���ى اإدارة الرئي�س الأمريكي 

اأن حت���ول دون  ترام���ب  دونال���د 

متكني اإي���ران من اخلروج منت�رصة 

يف اأي من احل���روب، التي ت�شتعل 

يف منطقة ال�رصق الأو�شط.

تعامل الرئي����س الأمريكي مع 

اإيران �شيكون مهم���ا جدا ملعرفة 

ل����إدارة  ميك���ن  م���دى  اأي  اإىل 

اجلدي���دة اأن تفر����س هيبته���ا يف 

املنطقة، فهل �شيثبت ترامب اأنه 

رئي�س ق���ادر على اتخ���اذ قرارات 

تقليدية و�شيا�شية حقيقية بهذا 

ال�شاأن؟

للوقت فق���ط، جتد  ومراع���اة 

الإدارة الأمريكية نف�شها م�شطرة 

حاليا للتم�ش���ك ب�شيا�شة الرئي�س 

ال�شباق ب���اراك اأوباما جتاه اإيران، 

فيم���ا يتعل���ق باح���رام التف���اق 

النووي ال���ذي تو�شل اإليه الغرب 

م���ع طه���ران، بالرغم مم���ا جاء من 

ت�رصيح���ات ترام���ب اأثن���اء حملت���ه 

النتخابية، ع���ن نيته التن�شل من 

ذلك التفاق.

الأول من التفاق  امل�شتفي���د 

الث���وري  احلر����س  ه���و  املذك���ور 

الإيراين واحلكومة، ولي�س الإن�شان 

فالنظ���ام  الب�شي���ط،  الإي���راين 

الإي���راين، ه���و م���ن ي�شتفي���د من 

تعايف القت�شاد والعملة الإيرانية، 

اإذ  العقوب���ات،  نتيج���ة لتخفي���ف 

ي�شاع���د ذل���ك طه���ران يف اإبق���اء 

الأ�شد  دعمه���ا متوا�ش���� لنظ���ام 

يف �شوري���ا، وح���زب اهلل يف لبن���ان 

و�شوري���ا، وغريه���ا م���ن امل�شالح 

ال�شيا�شية الإيرانية الأخرى.

اأم���ا الغ���رب، فبات غ���ري قادر 

حتى على توجي���ه التهام لإيران، 

غ����س  بعملي���ات  تق���وم  باأنه���ا 

للتن�ش���ل م���ن بنود التف���اق، بل 

اإن تلك ال���دول هي التي اأ�شبحت 

�شجين���ة ذل���ك التف���اق، ولي�شت 

اإيران.

ونتيجة لذلك، من املتوقع اأن 

تزي���د اإدارة ترامب م���ن مراقبتها 

للربنام���ج النووي الإيراين وبرامج 

الت�شلح، ل�شيما اإط�ق ال�شواريخ 

البال�شتية، وه���ذا ميكن اأن يوؤدي 

به���ا اإىل اعتب���ار احلر����س الثوري 

الإي���راين منظم���ة اإرهابي���ة ب�شكل 

ر�شمي.

إيران االختبار الصعب 
لسياسة ترامب الخارجية

كن���ُت �شغ���رياً يف املرحل���ة الإعدادي���ة عندما 

وط���اأُت بقدمي زجاج���ة مك�شورة مل����رصوب غازي، 

فاأحدث���ت الزجاج���ة جرحاً عميق���اً يف قدمي الي�رصى 

ا�شط���ّر والدي – رحم���ه اهلل - على اإثره اأن ينقلني 

للم�شت�شف���ى لأخ�ش���ع لأول “عملي���ة” يف حيات���ي 

وكانت خياطة القدم. يف اليوم التايل كنت اأ�شاهد 

برناجم���اً على التلفزيون لأطف���ال يجرون مرحني، 

فنظ���رت اإىل قدمي – ب�شكل تراجي���دي – لأحّدث 

نف�ش���ي: هل يا ترى �شاأمتكن من اجلري مرة اأخرى 

مثلهم؟!

اأتذك���ر ه���ذه احلادث���ة العاب���رة كلم���ا طالب 

اأحده���م الآخري���ن اأن ي�شع���وا اأنف�شه���م مكانه، اأو 

يّدعي اأنه ي�شع نف�شه مكان الآخرين، لأنني اأعتقد 

اأن النُّ���درة من النا����س هم من ميكنه���م الن�ش�خ 

عن اللحظة الراهن���ة التي يعي�شونه���ا ليتقّم�شوا 

اأدواراً غريه���ا، وي�شعروا ب�شع���ور الآخرين ليقّدروا 

الأمل اأو ال����رصر اأو احل���زن الذي ي�شعر ب���ه الآخر، اأو 

حتى رمبا مقدار ال�شع���ادة، فعندما ي�شاب الفرد 

منا بال�شداع ال�شدي���د ول ت�شعفه امل�شّكنات، قد 

ل يج���دي نفع���اً اأن ياأت���ي متحاذق ليذّك���ره بعدد 

الأيام ال�شعيدة التي عا�شها من دون اأمل ال�شداع، 

اإذ رمبا ياأخ���ذ املتاأمل يف تلك اللحظة اأول ما ت�شل 

اإليه يداه لريمي به �شاحب هذه الفذلكات، كما ل 

ميكن اأن ي�شرجع املتخم �شعور اجلائع، ول ي�شعر 

الربدان بحرارة �شم�س ال�شيف، وهكذا.

الأم���ر نف�شه ينطبق اأي�ش���اً على التفّهم الذي 

نطلب���ه ونطال���ب به، فغالب���اً ل يطل���ب التفهم اإل 

م���ن هو يف املوق���ع الأدن���ى والأ�شع���ف لأنه يريد 

من الط���رف الآخر اأن ي�شعر ب�شع���وره فيما لو كان 

ه���و يف مكانه، األن يت�رصف نف����س ت�رصفات من هو 

عل���ى الطرف الآخر؟ ل���و �شعر اإن�ش���ان، اأنه مظلوم، 

�شع نف�ش���ك مكانه، ماذا كن���ت �شتفعل؟ لو �شعر 

اأي اإن�شان اأن وجوده مه���دد وكيانه واأمنه واأ�رصته، 

�ش���واء اأكان ه���ذا ال�شعور حقيقي���اً اأم وهماً، كيف 

�شيت�رصف اخلائف الوِجل؟ 

بع�س م���ن م�شاكلن���ا وم�شاكل الب����رص عموماً، 

ع���دم القدرة على اخ���راق هذا احلاج���ز ال�شعوري 

يف اللحظ���ة ذاته���ا، يف اللحظ���ة التي يق���وم فيها 

بارت���كاب م���ا ميك���ن اأن ي�ش���يء للط���رف الآخر اأو 

ي�شع���ده اأو يريح���ه اأو يغ�شب���ه: م���اذا ل���و كنت اأنا 

مكانه؟ ماذا ع�ش���اه اأن يكون �شعوري حينها؟ اإنها 

حلظ���ة حا�شم���ة وفارقة، ق���د ل ميك���ن للكثري اأن 

يديروا ه���ذه العملي���ة احل�شابية عل���ى ب�شاطتها، 

بال�رصعة املطلوبة حتى يكّف الفرد منا عن امل�شي 

يف اإمت���ام ما بداأه، اأو رمبا يوا�شل ما كان قد بداأه، 

ق���د يتوقف الإن�شان عن حتقيق ال�شعادة ل�آخرين 

لأنه مل يت�شور ما الذي ميكن اأن يخلفه من �شعور، 

ولك���ن الأمر ل ي�شت���وي اإن ت�شبب له���م بالتعا�شة 

واحلزن وال�شيق والهوان، اإذ غالباً ما جند لأنف�شنا 

العذر على �شعفه وتهاوي���ه، وغالباً ل نناق�شه مع 

اأنف�شنا، ملاذا فعلنا ما فعلنا؟!.
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سوالف

�شبق اأن مهد تلفزيون البحرين الظهور 

اآخ���ر  اإىل موق���ع  ب�ش���كل مغاي���ر والنتق���ال 

يناق�س عقول الأجي���ال اجلديدة ويف الوقت 

نف�شه يحافظ على الأ�شالة ول ميكن لأحد اأن 

ينك���ر الروؤية املتكامل���ة للم�شوؤولني وتعدد 

وتن���وع الربام���ج الت���ي يقدمه���ا التلفزيون 

واخل���روج عن الإط���ار القدمي، ولك���ن هناك 

بع�س امل�حظ���ات مت ت�شجيله���ا بعد خروج 

التلفزيون بحلته اجلديدة نتمنى اأن جند لها 

تعليقا ولو ب�شورة جزئية.

بالربام���ج  تتعل���ق  الأوىل  امل�حظ���ة 

الكثرية التي قدمها التلفزيون “ال�شيا�شية 

والريا�شي���ة والثقافي���ة والجتماعية وبقية 

ال�ئح���ة” الت���ي م���ن املوؤكد �رصف���ت عليها 

مبالغ ل ي�شتهان بها، هل تعادل م�رصوفاتها 

املردود، مبعن���ى هل هن���اك )اإن كم( لهذه 

الباق���ة املنوع���ة م���ن الربام���ج ون���وع م���ن 

التخطي���ط اأم �شتك���ون مث���ل الع���ادة برامج 

تعاين م���ن حرمان املردود امل���ايل و�شتخرج 

ع���ن قواعد واأ�ش���ول املحا�شب���ة، اإذ ل ميكن 

اأن ي����رصف التلفزيون على برامج ل حتقق له 

اأي م���ردود، فكل هذه الربام���ج يفر�س اأن 

تعمل وفق نظام املردود باأية طريقة كانت 

ا�شتجاب���ة للتطور امل�شتم���ر يف الف�شائيات 

الت���ي بات���ت حت���دد اأ�ش�س وقواع���د ومراحل 

تقدمي الربامج وفق الربحية واملردود. 

امل�حظ���ة الثانية، ه���ل �شيبق���ى اإنتاج 

تلفزي���ون البحري���ن عل���ى الربام���ج املحلية 

فقط و�شيبتعد عن التفاعل الأعمق والأو�شع 

م���ع الآخرين، ف���اإذا كنا ن�شع���ى اىل التطوير 

والتغي���ري ف�بد اأن ناأخذ يف العتبار النفتاح 

على نوافذ اأخرى. 

امل�حظ���ة الثالثة، من املع���روف اأن من 

اأهم عوامل ت�شجي���ع وتن�شيط ال�شاحة الفنية 

اإنت���اج الأعمال الدرامية التي م���ن �شاأنها اأن 

تزيد من عم���ل الفنان البحريني، فهل هناك 

ني���ة لإنت���اج “ولو عم���ل درامي واح���د” هذه 

ال�شن���ة؟ ل نريد املقارنة م���ع بقية القنوات 

اخلليجي���ة ولك���ن ال���ذي اأعرف���ه اأن الأعمال 

الراثي���ة الأخ���رية الت���ي قدمه���ا التلفزيون 

حققت ن�شبة م�شاه���دة عالية ولها ح�شورها 

ال�ف���ت يف البي���ت اخلليج���ي وم���ن ال�شهل 

ت�شويقه���ا، فالدراما ورق���ة رابحة دائما ومن 

املمك���ن حتقيق اأكرب ا�شتفادة منها، ل نريد 

اأن متتد امل�شكلة اأبع���د مما نحن عليه اليوم 

اأي ننتج عم� دراميا هذه ال�شنة وثم نتوقف 

�شنوات ونعود بعدها، فهذا الأمر لي�س هينا 

بل اإنه اأمر ج�شيم!

واآخ���ر امل�حظ���ات، هناك قاع���دة تقول 

“يت�شافر العمل وراأ�س املال معا على اإنتاج 
ال�شلع التي تباع يف الأ�شواق”، ال�شوؤال... هل 

الكوادر الت���ي تقدم بع�س الربامج احلوارية 

والجتماعية ال�شاخرة ك���وادر متخ�ش�شة، اأم 

“الفطنة” هي الت���ي اأو�شلتها اىل ذلك؟ ول 
جمال ل�إفا�ش���ة يف هذه النقطة ولكننا ننقل 

راأي ال�شارع.

أربع مالحظات 
لتلفزيون البحرين

 د. طارق 
آل شيخان 
tariq
@cogir.org

ما وراء الحقيقة

يعت���رب الأم���ن الداخل���ي م���ن 

الأ�ش�س التي تقوم عليها الدولة 

املتح�رصة، ول ميكن لأية دولة اأن 

تتقدم وتتطور وتعي�س ازدهارا، 

�ش���واء �شيا�شي���ا اأو اقت�شاديا اأو 

اجتماعي���ا اأو تكنولوجيا، من دون 

اأن يعي����س املجتم���ع يف حالة من 

ال�شتق���رار وال�شكين���ة، ويف ظل 

قانون يحدد مرتكزات هذا الأمن 

الذي يحفظ حياة املواطن من اأي 

تهديد، �شواء التهديد ال�شخ�شي 

اأو م���ن قبل جماعة اأو فئة، حتاول 

اأجندته���ا عل���ى املجتمع  فر����س 

بالقوة. 

ال���دول الغربية  اإىل  والناظ���ر 

�شيج���د كي���ف اأنه���ا تطب���ق ذلك 

يف  اأب���دا  تت�شاه���ل  ول  الأم���ر، 

حماي���ة اأمنه���ا، وقان���ون ترام���ب 

بحظ���ر دخول مواطن���ي �شبع دول 

اإ�ش�مية، منه���ا دول راعية فعليا 

اإي���ران، وتعهده  مث���ل  ل�إره���اب 

مبوا�شلة العم���ل على تنفيذ هذا 

الق���رار بالرغ���م من ق���رار حمكمة 

دلي���ل  الحتادي���ة،  ال�شتئن���اف 

عل���ى عم���ل القي���ادات والإدارات 

العليا الغربية عل���ى حماية اأمنها 

الداخلي.

ونح���ن كخليجيني نوؤمن اأي�شا 

به���ذا املب���داأ، ونعت���رب اأن ق�شية 

الأمن ق�شية ل ميكن الت�شاهل بها 

اأبدا، ول ميكن ال�شماح مطلقا باأن 

يقوم �شخ����س اأو فئة ما بعمليات 

بلطجة �شد خمتلف �رصائح املجتمع 

اخلليج���ي، ورفع مطالب���ات كاذبة 

تتخذ من دكاكني حقوق الإن�شان 

وحري���ة التعب���ري املزيف���ة �شتارا 

ملمار�ش���ة ال�ش���رزاق والظه���ور 

الإع�م���ي والدين���ي واملجتمع���ي 

�شا�شاني���ة  اأجن���دات  وحتقي���ق 

بخليجنا العربي.

قام���ت  الت���ي  والعملي���ات 

الأم���ن  اأجه���زة  به���ا  وتق���وم 

اخلليجية، فيم���ا يتعلق مبطاردة 

وحما�رصة اأ�شح���اب الفكر ال�شال 

والتكف���ريي، من عنا����رص القاعدة 

وداع�س وح���زب اهلل وعم�ء اإيران، 

ر�شال���ة لهوؤلء ب���اأن املوت والزج 

بال�شج���ون  النهاي���ة احلتمية لكل 

الدين���ي  ال�ش���ذوذ  م���ن ميار����س 

والفكري والعمالة والإرهاب �شد 

املجتمع.

الأمني���ة  الإجن���ازات  وتاأت���ي 

الأخ���رية الت���ي �شطرته���ا اأجه���زة 

الأمن البحريني���ة �شد الإرهابيني 

لإي���ران،  اأنف�شه���م  باع���وا  مم���ن 

وحاول���وا العبث والإ����رصار بالأمن 

وال�شتقرار الذي ينعم به املجتمع 

البحرين���ي، كدلي���ل عل���ى �شع���ي 

احلكومة البحرينية يف اإبقاء اأر�س 

دملون، واحة اأم���ن واأمان لكل من 

يعي�س على اأر�شها. 

األمن الداخلي 
الخليجي

ل توج���د دولة ت�شتخف مبب���ادئ حقوق 

الإن�ش���ان كما احلال مع اإيران ونظام امل�يل 

الذي كم���ا يبدو جتاوز كل احلدود املاألوفة 

من حيث عدم اكراثه باأية معايري ول�شيما 

يف جم���ال تنفيذ اأح���كام الإع���دام بالأحداث 

حي���ث ياأت���ي يف املرتب���ة الأوىل عامليا، كما 

اأنه م�شه���ور بق�شاوت���ه وعداوت���ه املفرطة 

جتاه الن�شاء وخ�شو�شا لو طالنب بحقوقهن 

اأو مار�شن دورهن يف املج���الت ال�شيا�شية 

والفكري���ة والجتماعية، حيث يت�شدى هذا 

النظام لهن مبنتهى الق�شوة والعنف.

انتفا�ش���ة ع���ام 2009، مبثاب���ة جرح ل 

يندمل يف ج�شد نظ���ام امل�يل حيث يعي�س 

هواج����س النتفا�ش���ة ككوابي����س ترعبه���م 

ب�شورة م�شتمرة، وهم ل يكفون عن م�حقة 

ومط���اردة و�شجن وتعذي���ب كل من �شارك 

فيها من دون اأن يع���ريوا اأي اهتمام لل�شن 

واجلن�س اأو اأي اأم���ر اآخر، لكن تركيزهم كما 

ظه���ر من خ�ل ت�رصفاتهم حلد الآن هو على 

الن�ش���اء ال�ئ���ي �شاركن و�شاهم���ن يف تلك 

النتفا�ش���ة التي كادت تطيح بالنظام لول 

الدور الأمريكي امل�شبوه الذي �شاند النظام 

واأدار ظهره لل�شعب الإيراين، والأنباء تنقل 

با�شتمرار تقارير ع���ن املمار�شات القمعية 

التع�شفي���ة ال�اإن�شاني���ة له���ذا النظام بحق 

الن�شاء.

دع���وة جلنة امل���راأة يف املجل�س الوطني 

للمقاوم���ة الإيرانية عموم الهيئات الدولية 

املعنية بحقوق الإن�شان واجلهات املدافعة 

عن حقوق املراأة ونا�شط���ي حقوق الإن�شان 

الإن�ش���ان  حلق���وق  ال�شام���ي  واملفو����س 

واملق���ررة اخلا�شة ل�أمم املتح���دة املعنية 

بو�ش���ع حقوق الإن�ش���ان يف اإي���ران واملقرر 

اخلا�س ل�عتق���الت التع�شفي���ة اإىل اتخاذ 

عم���ل �رصي���ع وموؤث���ر ل�إف���راج ع���ن ال�شيدة 

�شهناز اأكمل���ي من اأمهات �شهداء انتفا�شة 

2009، من���وذج ومثال حي عل���ى ما ذكرناه 
اآنف���ا، اإذ ب���ادر ج����وزة وزارة الأم���ن لنظام 

امل����يل يف يوم 25 يناير 2017 اىل اقتحام 

منزله���ا ال�شخ�ش���ي ونقلوه���ا اإىل زنزانات 

انفرادي���ة اإىل العن���رب 209 يف �شجن اإيفني 

الرهيب.

ه���ذه ال�شي���دة ه���ي اأم م�شطفى كرمي 

بيغ���ي 26 عام���ا ال���ذي ا�شت�شه���د يوم 27 

دي�شم���رب 2009 يف طه���ران بر�شا����س حي 

اأطلق���ه اأف���راد احلر����س الث���وري للنظ���ام، 

وع���رت عائلت���ه بعد اأ�شبوع���ني من البحث 

امل�شتم���ر على جثت���ه يف الط���ب العديل يف 

كهري���زك، وخ����ل هذه املدة كان���ت وزارة 

املخابرات تهددها با�شتمرار، وبعد العثور 

على جث���ة م�شطف���ى منع عنا����رص خمابرات 

النظام دفنه يف طهران واأجربوا عائلته على 

دفنه يف ق�ش���اء خارج طهران ب���دون اإقامة 

مرا�شيم الفاحتة وح�شور اأقاربه.

ال���دويل - ل�شيم���ا منظم���ة  املجتم���ع 

الأمم املتح���دة واملنظمات املعنية بحقوق 

الإن�شان - مدعو لكي ميار�س دوره احليوي 

من اأجل و�شع حد لهذه اجلرمية ال�ان�شانية 

واإجبار النظام على اإط�ق �رصاح امل�شجونني. 

“احلوار”.

فالح هادي الجنابيسجون الماللي قصة ال نهاية لها

ghassan.shihaby
@gmail.com غسان الشهابيضع نفسك مكاني

   ذرائع



فائ�ض املوازنة الرتكية 

11.4 مليار لرية

اأنق���رة - رويرتز: قال وزي���ر املالية الرتكي ناجي 

اإقبال ام����س اإن امليزانية الرتكية �ضجلت فائ�ضا قدره 

11.4 ملي���ار ل���رية )3.13 مليار دوالر( يف يناير. وذكر 
اإقب���ال اأن الفائ�س االأويل بل���غ 18 مليار لرية يف يناير. 

وع���ن اإنف���اق امليزاني���ة يف ال�ضهر املا�ضي ق���ال وزير 

املالية اإنه جاء متوافقا مع اأهداف نهاية العام بارتفاعه 

11.3 % عل���ى اأ�ضا����س �ضن���وي. واأ�ض���اف اأن اإيرادات 
امليزانية �ضواء ال�رضيبي���ة اأو غري ال�رضيبية �ضجلت اأداء 

قويا اإذ ارتفعت 25.8 % اإىل 58.8 مليار لرية.

“املهند�ضني” ت�ضتعر�س حتديات االأنفاق

اجلف���ري - جمعي���ة املهند�ض���ني البحرينية: ت�ض���ارك جمعية املهند�ض���ني البحريني���ة يف فعاليات 

امللتقى الهند�ضي اخلليجي الع�رضين واجتماع املجل�س االأعلى لالحتاد الهند�ضي اخلليجي املقرر عقده 

يف الفرتة من 21 اإىل 22 فرباير اجلاري يف مدينة دبي بدولة االإمارات العربية املتحدة.

يرتاأ����س وف���د اجلمعية الر�ضم���ي رئي�ضها م�ضعود الهرم���ي، ي�ضم الوفد مدير جلن���ة املوؤمترات يف 

اجلمعية جميل العلوي ومدير مركز التدريب اأمين حممد نا�رض، يف حني ترافق الوفد مديرة جلنة االإعالم 

والعالقات العامة رمي اإبراهيم خلفان، ومدير جلنة �ضوؤون الع�ضوية واملهنة مهدي طاهر اجلالوي.

ومن املقرر اأن يتم خالل فعاليات امللتقى تكرمي اأثنني من رواد العمل الهند�ضي البحريني وهما 

عبد االإمام ال�ضماك، وفائق جمعة منديل.

ويراف���ق الوفد �ضيد ب���در علوي من وزارة االأ�ضغ���ال الذي �ضيقدم ورقة عم���ل بعنوان “نظرة على 

جتربة البحرين يف بناء االأنفاق”، اإذ �ضي�ضلط ال�ضوء من خالل هذه الورقة على التحديات الرئي�ضية التي 

تواجه املهند�ضني للقيام مبثل هذه امل�ضاريع وحتقيق االأهداف املرجوة منها.

  للتوا�ضل:  )ق�ضم االقت�ضاد: 17111419(              ق�ضم االإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )اال�ضرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434(
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اقتصاد

لق���اء ه���ذا الأ�س���بوع يف زاوي���ة “ر�أي �ر�ؤي���ة “م���ع 

رئي����س جمعي���ة البحرين لتنمي���ة املوؤ�س�س���ات ال�سغرية 

واملتو�سط���ة اأحمد ال�سلوم، وال���ذي يوؤمن اأن جناح اإدارة 

الأعمال ارتب���ط الآن مبدى ال�ستخدام ال�سحيح لتقنية 

الت�س���الت احلديثة التي دعمت ما توارثها من اأ�ساليب 

اإدارية. وكان هذا اللقاء: 

ما االأ�ضاليب االإدراية التي توارثتموها عن 

اجليل ال�ضابق؟

تعلمت من االأه���ل اأ�ضا�ضيات هي يف غاية 

االأهمي���ة للعمل التج���اري، وهي اأم���ور نحر�س 

على ال�ضري فيه���ا وتطبيقها وهي اأن “الذمم” 

الت���ي علين���ا واإلين���ا يج���ب االنتهاء منه���ا اأوال 

ب���اأول؛ وذلك حت���ى ميكن االن�ضغ���ال باالأعمال 

والرتكي���ز فيها، كما يجب التعامل مع االآخرين 

بح�ض���ب راأ�س املال ال���ذي متتلكه، ولهذا فاإنه 

يف اجلانب���ني هناك اطمئنان وراحه وذلك لعدم 

وج���ود دي���ون مرتاكم���ة، اأو لك اأم���وال مل يتم 

حت�ضيله���ا، اأما املعادلة الثالثة يف هذا ال�ضاأن، 

والتي تعلمتها هي اأن راأ�س املال الذي متتلكه 

البد م���ن توزيعه يف ا�ضتثم���ارات خمتلفة حتى 

تبع���د اأية تاأثريات لالأزمات التي تقع بحيث اإن 

هذا القطاع الذي تاأثر �ضيعو�س عنه قطاع اآخر 

منتع�س وهكذا. 

اإن من ال�رضوري تق�ضيم اال�ضتثمارات؛ حتى 

ميكن البعد عن املخاط���ر يف العقار، وال�ضيولة، 

والتج���ارة، بحي���ث يت���م تق�ضي���م راأ����س امل���ال 

بينهم���ا، ويدع���م كل قط���اع اإذا م���ا تعر�س اإىل 

خماطر الك�ضاد وتراجع النمو. 

3 اأم���ور اأ�ضا�ضي���ة “العق���ار + ال�ضيول���ة + 
التج���ارة” هي التي حتقق اال�ضتق���رار التجاري، 

وم���ن االأ�ضاليب االإدارية الت���ي تعلمتها يف اأثناء 

االأزمات، وهو ا�ضتمرار اال�ضتثمار املحافظ. 

كيف تنظ���ر اإىل امل�ضتجدات واملتغريات يف 

االأ�ضاليب االإدارية، وكي���ف هي روؤيتكم للتعامل 

معها؟

 اإن االإدارة يف الوق���ت احل���ايل اأ�ضبحت اإدارة 

التقني���ات  ا�ضتخ���دام  واإن  تكنولوجي���ة،  تقني���ة 

احلديث���ة يف اإدارة االأعم���ال وامل�رضوع���ات �ضتوفر 

الكث���ري من اجله���ود والطاق���ات، حت���ى يف اإدارة 

املن�ض���اآت واملوؤ�ض�ض���ات، و�ضهل���ت التعامل مع 

االأعم���ال اأين ما تواج���دت، اإذ اإن تقنية االإنرتنت، 

واالت�ض���االت اأ�ضبحت توف���ر االت�ضاالت ب�ضهولة 

وي����رض م���ع العمالء كاف���ة، وهناك و�ضائ���ل عديدة 

ميك���ن اال�ضتف���ادة منها، وه���ي و�ضائ���ل تتطور 

با�ضتم���رار، اإذ توج���د حالي���ا و�ضائ���ل التوا�ض���ل 

االجتماعي املختلفة البد اللج���وء اإىل ا�ضتخدامها 

يف ت�ضهيل االأعمال. 

اإن االآب���اء واالأج���داد عل���ى الرغ���م م���ن ع���دم 

امتالكه���م و�ضائ���ل االت�ضاالت احلالي���ة، اإال اأنهم 

حقق���وا جناحات كب���رية يف اأعماله���م، فكيف االآن 

وقد اأ�ضبح���ت كل و�ضائل االت�ض���االت املختلفة 

متوف���رة ومتاح���ة بي����رض، ومنحت ووف���رت فر�ضا 

كب���رية الإدارة االأعم���ال حتى لو كن���ت يف اقا�ضي 

الع���امل، اإذ ب�ضغط���ة ب�ضيطة عل���ى زر عند الرغبة 

يف ال����رضاء اأو البي���ع ملعرفة اأ�ضع���ار ال�ضوق، وكل 

ميك���ن  واال�ضتثماري���ة  التجاري���ة  املعلوم���ات 

احل�ضول عليها يف ثوان معدودات. 

ال�ضحيح���ة  والتقني���ة  االإدارة  ا�ضتخ���دام  اإن 

ب�ضكل متوزان �ضيوؤدي اإىل منو م�ضتمر يف االأرباح  

وا�ضتقرار يف االأعمال.

ما جتاربكم يف هذا ال�ضدد؟

بالتاأكي���د ا�ضتخدم يف اأعمايل اخلا�ضة مبجال 

املطاعم واملقاهي التي امتلكها تقنية املحا�ضبة 

الدخ���ول عليه���ا  الف���روع كاف���ة، وا�ضتطي���ع  يف 

ومعرف���ة امل�ضرتيات التي حتقق���ت، واملعامالت 

التي اأجنزت، وع���دد الزبائن املتواجدين وغريها 

م���ن املعلوم���ات، يف حني اأن���ه يف ال�ضابق البد من 

و�ض���ع موظف يحوز على الثقة، والبد من التواجد 

الدائ���م واملتابعة، يف حني اأنه االآن ميكن التواجد 

24 �ضاعة، واملتابعة الدقيقه واإذا ما ح�ضل �ضيء 
غري �ضحيح ميكن معرفته عرب التقنيات.

براأيكم ما طرق التطوير االإداري؟

اإن االإدارة االآن ميك���ن تطويره���ا بالتقني���ة 

املتوف���رة واملوج���ودة، ومنها تقني���ة املحا�ضبة 

واملراقبة وهي تقنيات مهمة البد من ا�ضتخدامها 

يف اإدارة االأعم���ال، كم���ا الب���د من وج���ود ح�ضابات 

مدون���ة ومكتوبة ملعرفة اأو�ض���اع العمل وتطوره. 

اإن برام���ج املحا�ضب���ة احلالي���ة ميك���ن بوا�ضطتها 

معرفة اأو�ضاع املبيعات يف ثوان، كما يقابل ذلك 

االإمكان���ات الب�رضي���ة املوؤهلة وامللم���ة بكل تطور 

تقني وقادرة على ا�ضتخدام التكنولوجيا.

إعداد: المحرر االقتصادي

السلوم: براءة الذمة تجاه اآلخرين
مبعث الطمأنينة

جهة ا�ست�سارية لتطوير اأنظمة العزل احلراري يف املباين اأخبار ال�سوق
درا�ضة التاأثري االقت�ضادي ل� “طريان اخلليج” على البحرين.. “املناق�ضات”:

املناق�ض���ات  جمل����س  يفت���ح  اأن  املق���رر  م���ن 

واملزايدات يف جل�ضت���ه االأ�ضبوعية التي تعقد اليوم 

اخلمي����س نحو 27 مناق�ضة عامة وحمدودة، تابعة اإىل 

11 جهة حكومية. ووفًقا الأحدث بيانات من�ضورة على 
موق���ع املجل�س، ف���اإن اأبرز املناق�ض���ات التي �ضيتم 

النظ���ر فيه���ا ث���الث تابعة لهيئ���ة الكهرب���اء واملاء، 

اأوله���ا لتعي���ني جه���ة ا�ضت�ضاري���ة لدرا�ض���ة وتطوير 

اللوائح واالأنظمة اخلا�ضة بتطبيق العزل احلراري يف 

مباين مملكة البحري���ن، والثانية من اأجل تعيني جهة 

ا�ضت�ضاري���ة الإعداد درا�ضة جدوى لتطبيق الئحة فنية 

خا�ضة بتو�ضيل االألواح “الفوفولتية” وقيا�س اأثرها 

على ال�ضبكة الكهربائية يف مملكة البحرين وفق مبداأ 

احل�ضاب ال�ضايف، واالأخرية من اأجل العطاءات املالية 

لت�ضغي���ل مركز ات�ض���االت اإدارة عالقة العمالء بهيئة 

الكهرباء.

4 مناقصات لـ “المخازن 
المركزية”

الإدارة  مناق�ض���ات   4 يف  املجل����س  و�ضينظ���ر 

املخ���ازن املركزية، اأولها لتزوي���د قطع غيار ملحطة 

الرفاع الإنتاج الكهرباء، والثانية من اأجل توفري قطع 

غي���ار ملحط���ة الرفاع الإنت���اج الكهرب���اء، واملناق�ضة 

نق���ل  الإدارة  كهربائ���ي  مو�ض���ل  لتوف���ري  الثالث���ة 

الكهرباء، واالأخرية من اأجل توفري عدادات ذكية.

وينظ���ر املجل����س يف 4 مناق�ض���ات ل�رضك���ة نفط 

البحرين )بابك���و(، اأولها ل�رضاء قط���ع غيار وملحقات 

ميت�ض���و، والثاني���ة من اأج���ل �رضاء ديريت���ور لت�ضخني 

املاء، واملناق�ضة الثالثة لتوفري خدمات رجال االأمن 

لدائ���رة االأم���ن يف ال�رضك���ة، واالأخرية من اأج���ل اأعمال 

الت�ضليح والتحديث امليكانيكية.

كما ينظر املجل�س يف 3 مناق�ضات ل�رضكة تطوير 

للبرتول، اأولها لتوفري خدمات االإن�ضاءات وال�ضيانة 

ال�ضاملة للنفط والغاز، والثانية من اأجل �رضاء اأنابيب، 

واالأخرية ل�رضاء �ضمامات يدوية.

بث الفعاليات الرياضية
وكذل���ك ينظر املجل����س يف 3 مناق�ضات لوزارة 

�ض���وؤون االإع���الم، اأوله���ا مل����رضوع ا�ضتب���دال اإ�ض���اءة 

اأ�ضتودي���و االإنت���اج التلفزيوين رق���م 1، والثانية من 

اأجل توفري خدمات التغطية اخلارجية لبث الفعاليات 

الريا�ضية، واالأخرية ل�رضاء وتركيب اأنظمة جرافيك�س 

)VizRT( لعربات النقل اخلارجي.

ويفت���ح املجل����س مناق�ضت���ني ل�رضك���ة ط���ريان 

اخلليج، اأولها لتزويد اأحب���ار الطابعات وقطع الغيار 

اال�ضتهالكي���ة، والثاني���ة م���ن اأج���ل درا�ض���ة التاأثري 

االقت�ضادي لطريان اخلليج على مملكة البحرين.

وينظر املجل����س يف مناق�ضتني لوزارة االأ�ضغال 

و�ضوؤون البلديات والتخطيط العمراين، اأولها لتوفري 

اخلدم���ات اال�ضت�ضاري���ة لت�ضميم م����رضوع جتديد دار 

ال�ضياف���ة يف اجلف���ري، والثاني���ة م���ن اأج���ل املقاولة 

الزمني���ة الإعم���ال ال�ضيان���ة املدني���ة وامليكانيكي���ة 

والكهربائية )2017 - 2018(.

تذاكر سفر المدرسين
كما يفتح املجل����س مناق�ضتني لهيئة البحرين 

مناول���ني  لتزوي���د  اأوله���ا  واملعار����س،  لل�ضياح���ة 

ومنظفني الإدارات الهيئة، والثانية من اأجل فعاليات 

الت�ضويق 2017.

وكذل���ك ينظر املجل����س يف مناق�ضت���ني لوزارة 

الرتبي���ة والتعلي���م، اأولها لتجهيز خمت���ربات علمية 

)اأجه���زة واأدوات( للم�ضاري���ع االإن�ضائي���ة اجلدي���دة، 

والثاني���ة من اأج���ل توف���ري تذاكر �ضف���ر املدر�ضني 

خلط���ي تون�س واملغ���رب للعام الدرا�ض���ي 2017 - 

.2018
للمحكم���ة  مناق�ض���ة  يف  النظ���ر  اإىل  اإ�ضاف���ة 

للموظف���ني  �ضح���ي  تاأم���ني  لتوف���ري  الد�ضتوري���ة 

وعائالته���م، ومناق�ضة لبنك االإ�ضكان من اأجل توفري 

تغطي���ة تاأمينية ملحفظة التموي���ل اخلا�ضة بربنامج 

“مزايا”.

• عدد املناق�ضات التي �ضيتم فتحها لكل جهة	

“االأهلي املتحد”: زيادة راأ�س مال البنك

اأعلنت بور�ضة البحرين عن زيادة راأ�س مال البنك االأهلي املتحد والناجتة 

ع����ن اإ�ضدار 24577157 �ضهم����ا، والتي قد �ضبق واأن متت املوافقة عليها يف 

اجتماع اجلمعي����ة العامة غري العادية، والتي عق����دت بتاريخ 31 مار�س 2015 

وذلك ابتداًء من اليوم اخلمي�س.

ووفًق����ا للبي����ان املن�ضور على موق����ع البور�ضة اأم�س االأربع����اء، فاإن اإجمايل 

االأ�ضهم ال�ضادرة واملدفوعة �ضيتم زيادتها اليوم اخلمي�س من 6845289120 

�ضهما لت�ضل اإىل 6869866277 �ضهما.

كم����ا �ضيتم رفع اإجم����ايل راأ�س امل����ال م����ن 1711322280.00 دوالرا اإىل 

1717466569.25 دوالرا.
علًما باأن �ضعر اإقفال �ضهم البنك االأهلي املتحد يف البور�ضة اأم�س االأربعاء 

هو 0.740 دوالر.

“االأ�ضواق احلرة”: �ضفقة ل�رضاء 40 األف �ضهم

اأمت م�ضاه����م رئي�����س �ضفق����ة ل�رضاء 40 األ����ف �ضهم من اأ�ضه����م �رضكة جممع 

البحرين لالأ�ضواق احلرة بقيمة اإجمالية مقدارها 32.2 األف دينار.

وتع����ود تفا�ضيل ال�ضفقة التي متت يوم اأم�����س االأربعاء اإىل قيام يو�ضف 

عب����داهلل اأمني ب�����رضاء 40 األف �ضهم، ب�ضعر 805 فلو�����س لل�ضهم الواحد وبقيمة 

اإجمالية تبلغ 32.2 األف دينار.

واأ�ضبحت ملكية امل�ضاهم يف اأ�ضهم ال�رضكة بعد تنفيذ ال�ضفقة 7636845 

.DUTYF ضهما ما يعادل 5.904 % من راأ�س مال�

وكان امل�ضتثمروي����ن يف البور�ض����ة قد تداولوا اأم�����س 4.52 ماليني �ضهم، 

بقيمة اإجمالية قدرها 1.22 مليون دينار، مت تنفيذها من خالل 97 �ضفقة.

وبلغ����ت قيمة �رضكة جممع البحرين لالأ�ضواق احلرة املتداولة 128.90 األف 

دين����ار، اأي ما ن�ضبت����ه 10.61 % من اإجمايل قيمة االأ�ضه����م املتداولة، وبكمية 

قدرها 160 األف �ضهم، مت تنفيذها من خالل 4 �ضفقات.

م�ضاهم يتداول 120 األف �ضهم من “االأ�ضواق احلرة”

اأجرى اأح����د  االأ�ضخا�س الرئي�ضيني يف �رضكة جمم����ع البحرين لال�ضواق احلرة 

�ضفقة لبيع 120 األف �ضهم بقيمة اإجمالية بلغت 96 األف دينار.

وتع����ود تفا�ضي����ل ال�ضفق����ة التي متت ي����وم اخلمي�س املا�ض����ي اإىل قيام 

م�ضاه����م رئي�����س يف ال�رضكة ببي����ع 120 األف �ضهم ب�ضع����ر     0.800 دينار لل�ضهم 

الواحد.

وت����داول امل�ضتثم����رون يف البور�ضة يوم اخلمي�س املا�ض����ي 3.28 ماليني 

�ضه����م ، بقيمة اإجمالية قدرها 620.87 األف دين����ار، مت تنفيذها من خالل 67 

�ضفقة، حيث ركز امل�ضتثمرون تعامالتهم على اأ�ضهم قطاع البنوك التجارية، 

والت����ي بلغت قيمة اأ�ضهمه املتداولة 325.83 األف دينار، اأي ما ن�ضبته 52 % 

م����ن القيمة االإجمالية للتداول وبكمية قدرها 1.67 مليون �ضهم، مت تنفيذها 

من خالل 44 �ضفقة.

وبلغت قيمة �رضكة جممع البحرين لالأ�ضواق احلرة املتداولة 96 األف دينار، 

اأي م����ا ن�ضبت����ه 15.46 % من اإجمايل قيمة االأ�ضه����م املتداولة، وبكمية قدرها 

120 األف �ضهم، مت تنفيذها من خالل �ضفقة واحدة.

اأمل احلامد

إعداد: المحرر االقتصادي

اإدراج اخلدمات ال�سياحية باحلكومة الإلكرتونية

املنام���ة - هيئة البحري���ن لل�ضياحة واملعار�س: اجتمع الرئي����س التنفيذي لهيئة البحرين 

لل�ضياح���ة واملعار����س ال�ضيخ خالد بن حم���ود اآل خليفة مبكتبه �ضباح اأم����س االأربعاء مع نائب 

الرئي����س التنفيذي لهيئة املعلومات واحلكومة االإلكرتوني���ة زكريا اخلاجة وعدد من م�ضوؤويل 

الهيئة.

وق���د ركز االجتماع على التع���اون يف اإدراج اخلدمات ال�ضياحية الت���ي تت�ضمن نظام الربط 

االإلك���رتوين للمن�ضاآت الفندقية ونظام الت�ضنيف ال�ضياحي وخدمة رزنامة الفعاليات يف مملكة 

.)Bahrain.bh( البحرين على موقع احلكومة االلكرتونية

وخ���الل االجتماع اأ�ض���اد الرئي�س التنفيذي للهيئة باجلهود الت���ي تبذلها هيئة املعلومات 

واحلكومة االإلكرتونية يف تطوير العمل احلكومي االإلكرتوين.

وم���ن جانبه، تقدم اخلاج���ة اإىل الرئي�س التنفي���ذي للهيئة بخال�س ال�ضك���ر والتقدير على 

تعاونه الدائم مع الهيئة ودعمه لها للقيام بدورها.
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16.133 مليون دينار �صايف اأرباح “فنادق اخلليج” يف 2016
جمل�س �لإد�رة �أو�صى بتوزيع �أرباح 25 و10 % �أ�سهم منحة

�ملنام���ة - جمموع���ة فن���ادق �خللي���ج: �أعلن���ت 

جمموعة فنادق �خلليج �ملالكة لفندق �خلليج و�رشكة 

�لبحرين لل�صياح���ة، �لتي مت �ل�صتحو�ذ عليها حديثا 

وتدي���ر �ملجموعة فن���دق “The K Hotel” وفندق 

�أ�ص���د�ل جل���ف �إن ومنتجع �و�ص���ن برد�ي�س يف زجنبار 

�ل���ذي متتل���ك �ملجموعة ح�ص���ة من �أ�صهم���ه وفندق 

�أجنح���ة �خلليج - �أم���و�ج، عن نتائجه���ا �ملالية للعام 

2016، �إذ حققت ربحا �صافيا موحد� قدره 16.133 
مليون دينار.

وذك���ر رئي����س جمل����س �إد�رة �ملجموع���ة فاروق 

�ملوؤي���د �أن �لع���ام 2016 كان عام���اً �صعب���اً للغاي���ة 

خ�صو�ص���ا م���ع تز�ي���د ع���دد �لغ���رف �ملعرو�ص���ة يف 

�ململك���ة، وعل���ى �لرغ���م م���ن �ملناف�ص���ة �ملتز�ي���دة 

متكن���ت �ملجموع���ة م���ن حتقي���ق �إي���ر�د�ت ت�صغيل 

�إجمالية بلغت 36.377 مليون دينار و�صايف ربح بلغ 

16.133 مليون دينار بعد دمج نتائج �رشكة �لبحرين 
لل�صياحة لنتائج �ملجموعة و�ملت�صمنة لأرباح موؤقتة 

بلغت 6.126 ماليني دينار بحريني.

وعن نتائج �ملجموع���ة �مل�صتقلة )دون �لنتائج 

�ملالي���ة ل�رشكة �لبحرين لل�صياح���ة(، لل�صنة �ملنتهية 

يف 31 دي�صم���ر 2016 �أعل���ن �ملوؤي���د �أن �ملجموعة 

حقق���ت �إي���ر�د�ت �إجمالي���ة بلغ���ت 33.134 ملي���ون 

دين���ار )�لنتائج �ملعلنة ه���ي 36.377 مليون دينار 

يطرح منه���ا 3.243 مالي���ني دينار وه���ي عبارة عن 

نتائج �رشكة �لبحري���ن لل�صياحة عن �لفرتة من يونيو 

�إىل دي�صم���ر 2016( مقارن���ة م���ع 32.370 ملي���ون 

دين���ار للفرتة نف�صها من �لعام 2015 بزيادة قدرها 

763.512 دينار� بحرينيا مبا يعادل 2.36 %.
 وبلغ���ت �أرباح �ملجموع���ة 9.134 ماليني دينار 

بحرين���ي للف���رتة �ملنتهي���ة يف 31 دي�صم���ر 2016 

)�لنتائ���ج �ملعلنة هي 16.133 ملي���ون دينار يطرح 

منه���ا نتائ���ج �رشك���ة �لبحري���ن لل�صياح���ة و�لبالغ���ة 

873.231 دين���ار� للف���رتة م���ن يوني���و �إىل دي�صمر 
2016 و6.126 مالي���ني دينار وهي عبارة عن �أرباح 
موؤقت���ة ملرة و�حدة( مقارنة مع 9.197 ماليني دينار 

للفرتة نف�صها من �لعام 2015، �إذ �نخف�صت �لأرباح 

بن�صبة 0.69 % ومبا قيمته 63.281 دينار�.

وبلغ �إجمايل �إير�د�ت �لت�صغيل 10.322 ماليني 

دينار يف �لربع �لأخري من �لعام 2016 و�صايف �لأرباح 

3.785 ماليني دينار بحريني، وذلك بعد دمج نتائج 
�ملجموع���ة مع نتائ���ج �رشكة �لبحري���ن لل�صياحة، �لتي 

تت�صم���ن �أرباح���ا موؤقتة مل���رة و�حدة بلغ���ت 1.159 

مليون دينار بحريني.

وع���ن نتائج �ملجموعة �مل�صتقل���ة لفرتة �لثالثة 

�أ�صه���ر من �أكتوبر �إىل دي�صم���ر 2016، �أعلن �ملوؤيد 

�أن �ملجموع���ة متكنت م���ن حتقيق �إجم���ايل �إير�د�ت 

ت�صغيلي���ة بلغ���ت 8.802 مالي���ني دين���ار مقارنة مع 

7.817 مالي���ني دين���ار يف �لفرتة م���ن �لعام 2015 

بزي���ادة قدرها 984.432 دين���ار� مبا يعادل 12.59 

.%
وبل���غ �صايف �لأرباح �مل�صتقل���ة للمجموعة للربع 

�لأخري من �ل�صنة 1.988 مليون دينار بحريني مقارنة 

م���ع 1.409 ملي���ون دين���ار لنف�س �لفرتة م���ن �لعام 

2015، �أي بزي���ادة قدرها 578.571 دينار� وبن�صبة 
بلغت 41.05 %.

�لنتائ���ج  �إىل  ��صتن���اد�ً  �أن���ه  �ملوؤي���د  و�أ�ص���اف 

يف  �مل�صاهم���ني  �لإد�رة  جمل����س  �أو�ص���ى  �ملعلن���ة، 

�جتماع���ه �ملنعقد يف 15 فر�ير 2017 بتوزيع �أرباح 

نقدية ن�صبتها 25 % بو�قع 25 فل�صاً لل�صهم �لو�حد 

م���ن ر�أ�س �ملال �ملدفوع و10 % �أ�صهم منحة )�صهم 

و�حد عن كل 10 �أ�صهم مملوكة(.

وع���ن ��صرت�تيجي���ة �ملجموعة للتو�ص���ع، و�لتي 

ت�صمل �إ�صافة فنادق جديدة لقائمة �أعمال �ملجموعة 

و�لتو�صع يف �صوق �ملطاعم �مل�صتقلة، �أكد �ملوؤيد �أن 

�ملجموعة �رشعت يف تنفيذ �لإج���ر�ء�ت �لالزمة لإن�صاء 

فندقها �جلديد من فئة �خلم�س جنوم )فندق �خلليج 

بيزي�س باي دب���ي( �لذي يقع على بعد 1.5 كيلومرت 

من ب���رج خليف���ة ودبي م���ول، ومن �ملوؤم���ل �كتمال 

�لعمل به يف نهاية 2019.

ومبنا�صبة تقاعد �لرئي����س �لتنفيذي للمجموعة 

عقيل رئي�س، �أعرب رئي�س جمل�س �لإد�رة عن �صكره 

وتقدي���ره �إىل رئي����س �ل���ذي ق���اد �ملجموع���ة بنجاح 

وتفان حت���ى نهاية �لعام 2016، وكان له دور فاعل 

يف تطوي���ر ومن���و �ملجموعة، كم���ا �أثنى عل���ى �لإد�رة 

�لتنفيذية لتفانيهم و�ل�صتمر�ريف تقدمي م�صتويات 

ممتازة من �خلدمة وتنوع �أن�صطة �ملجموعة.

و�إ�صاف���ة �إىل ت�رشيحات �ملوؤي���د، �أعرب �لرئي�س 

�لتنفي���ذي للمجموع���ة جرفيل���د جون���ز ع���ن �رتياحه 

للنتائج �ملعلنة مع �لأخ���ذ يف �لعتبار ظروف �ل�صوق 

�ل�صائدة غري �ملو�تية.

كم���ا �أف�ص���ح ع���ن بع����س م�صاري���ع �ملجموع���ة 

�مل�صتقبلي���ة كدخ���ول �ملجموع���ة �ص���وق �ملطاع���م 

�مل�صتقل���ة عر ����رش�ء قطع���ة بل���وك 338 يف منطقة 

�لعدلي���ة �ل�صياحي���ة لتطويره���ا �إىل وح���دة متعددة 

�ملطاع���م و�مل�رشوع يف مر�ح���ل �لت�صمي���م �لنهائية، 

و��صتم���ر�ر �لعم���ل يف �إن�صاء م����رشوع �ل�صقق �لفندقة 

يف �جلفري �ل���ذي يت�صمن 108 وحد�ت ومن �ملتوقع 

�كتماله بد�ية �لعام 2018.

و�أع���رب جون���ز ع���ن تقدي���ره لإد�رة وموظف���ي 

وح���د�ت �ملجموع���ة؛ لعمله���م �جلاد وعل���ى �جلهود 

�ملبذولة �لت���ي �صاهمت يف حتقيق ه���ذه �لنتائج يف 

�لأوق���ات �ل�صعبة، موؤكد� �أن جناح �أي �رشكة يعود �إىل 

قاعدة عمالئها، �صاك���ر�ً كذلك زبائن �ملجموعة على 

دعمهم �ملتو��صل.

• •فاروق �ملوؤيد	 جرفيلد جونز	

صالح
 آل نشوان

�إن �لت�صرت غالبا م���ا يوجد ب�صكل هرمي 

�أو تر�كم���ي يف �لقط���اع �خلا����س �خلليج���ي، 

مبعن���ى �أن �صاحب �ل�صج���ل �لتجاري يفر�س 

على مدير �لن�صاط دفع مبلغ مقطوع له، ويف 

�ملقابل يقوم مدير �لن�صاط با�صتخد�م نف�س 

�لأ�صل���وب م���ع من ه���م دونه وهك���ذ� بحيث 

تكونت لدين���ا مناذج عمل قائمة و�صائدة يف 

كل �لقطاع���ات �خلا�صة تقريباً مقلوبة ر�أ�صاً 

عل���ى عقب، �لعامل فيه���ا هو من يدفع لرب 

عمله �أو رئي�صه.

وي���زد�د �لطني بل���ة عندما يك���ون هذ� 

�لعام���ل �مل�صكني حتت كفال���ة �صخ�س �آخر 

من جتار �لتاأ�ص���ري�ت �لذين يجلبون �لعمالة 

�لو�فدة بعقود عمل وهمية لدولنا �خلليجية 

كعمالة �صائبة وغري ماهرة ويلزمونهم بدفع 

مبالغ �صهرية مقطوعة لهم.

فف���ي ه���ذه �حلال���ة ي�صط���ر مث���ل هذ� 

�لو�ف���د لدفع �لإت���اوة لكفيله من جهة وملن 

ي�صغله من جهة �أخرى، ويرغب طبعاً يف نف�س 

�لوقت �أن يجني بع�س �ملال لنف�صه.

و�أترك �ملجال هن���ا خليالكم �لو��صع يف 

ت�صور ما قد يلجاأ �إليه �صخ�س كهذ� ل ميلك 

بديهيات �ملهنة �لتي يعمل بها من و�صائل 

غري م�رشوعة وخط���رية جد�ً خلف�س �لتكاليف 

يف و�ص���ع مماثل؛ وذل���ك ل�صمان �ص���د�د ما 

عليه من �لتز�مات وجني بع�س �أو �لكثري من 

�ملال.

وهن���ا ب���دوري �أت�ص���اءل: �أي���ن حكومات 

دولن���ا �خلليجي���ة ووز�ر�ت �لعم���ل به���ا مما 

يحدث؟ وم���اذ� يحتاجون �أكرث مم���ا هو حالنا 

�لي���وم حت���ى ي�رشب���و� بي���ٍد من حدي���د على 

كل �لأي���دي �لت���ي عاث���ت وتعي���ث ف�ص���اد�ً 

باقت�صادن���ا وطال���ت حتى �أمنن���ا و�صالمتنا؟ 

وليدركو� �أن كل ما �صّنوه من قو�نني و�أنظمة 

مل ت���وؤت ثمارها بل عل���ى �لعك�س قادتنا �إىل 

�لأ�صو�أ؟ وكيف نرتج���ى من �أبنائنا �أن يعملو� 

بقطاع خا����س متهرئ وفا�ص���ل كهذ� ينخره 

�لت�صرت ويعي�س عالة على �ملجتمع و�لإنفاق 

�حلكوم���ي ويقودن���ا لالإفال����س بينم���ا ينعم 

�لآخرون بخري�ت �أوطاننا ب�صببه؟

ختاماً، �حللول موج���ودة ومقدور عليها 

رغ���م �صعوبة جترعها يف حال كان و�صعنا ما 

يز�ل على م�صتوى “�مل�صيبة”.

�أما يف حال �أنن���ا نعي�س و�صع “�مل�صيبة 

�أعظ���م” ف���ال حول لن���ا ول قوة �إل ب���اهلل دوماً 

و�أبد�ً.

خبري م�رصيف وحملل اقت�صادي

إن كنتم ال تدرون 
فتلك مصيبة )2-2(

“ديار املحرق”: “�صارات” ي�صري على اأكمل وجه 

ال�صناعات ال�صغرية واملتو�صطة يف معر�ض كانتون

لقاءات ثنائية مع وفد جتاري رو�صي االثنني

��صتكمال �إن�صاء �صبكة �ل�رشف وت�صييد 14 حمطة كهرباء 

لقاء ب�صاأن “�لتوعية �لأمنية للم�صانع”... �لغرفة:

ي�صم قطاعات �أعمال متعددة وفر�صا و�عدة لال�صتثمار

�ملنام���ة - دي���ار �ملح���رق: �أعلنت �رشك���ة ديار 

�ملح���رق، �إحدى �أك���ر �رشكات �لتطوي���ر �لعقاري يف 

مملك���ة �لبحرين، ع���ن �صري �أعم���ال �لبني���ة �لتحتية 

للمرحلة �لثانية من م����رشوع �صار�ت بوترية منتظمة 

ح�صب �جلدول �لزمني �ملعد لها. 

وذكرت �رشكة دي���ار �ملحرق �أنه قد مت �لنتهاء 

من �إن�صاء �صبكة �ل�رشف �ل�صحي وت�صييد 14 حمطة 

كهرب���اء فرعية جه���د 11 كيلو فول���ت �ملخ�ص�صة 

مل����رشوع �ص���ار�ت �ل�صكن���ي، وت�صلميه���ا �إىل هيئ���ة 

�لكهرب���اء و�ملاء. ويج���ري �لعمل حالي���اً على �صبكة 

�ملياه �ل�صاحلة لل�رشب ومتديد �صبكة �لكهرباء.

كما يجري �لعم���ل حالياً على بناء �صبكة �لطرق 

�لتابعة للموقع وفقا للمخطط �لرئي�س للم�رشوع. 

و����رشح �لرئي�س �لتنفيذي ماه���ر �ل�صاعر قائالً: 

“�إن���ه ملن دو�عي �رشورن���ا �أن ن�صهد هذه �ملرحلة يف 
تاريخ ديار �ملحرق فهي تعد �إجناَز� �آخر ي�صاف �إىل 

�صج���ل �إجناز�تن���ا يف �إن�صاء �مل�صاري���ع �لر�ئدة، حيث 

تت�صح معامل �لروؤية �ملثالية �ملتكاملة ملدينة ديار 

�ملح���رق �أك���رث فاأكرث. ن���رى مل�رشوع �ص���ار�ت �أهمية 

ك���رى وذلك بف�صل موقع���ه �ل�صرت�تيجي �ملجاور 

للمدخل �لرئي�صي لديار �ملحرق. كما يتمتع �مل�رشوع 

مب�صاح���ة ��صتيعابي���ة رحب���ة ت�صمل جمي���ع مقومات 

�حلياة �لع�رشية �لتي تلبي جميع �حتياجات �ل�صكان 

و�ل���زو�ر على حد �صو�ء، مما ي�صه���م بتعزيز �لن�صيج 

�ملجتمع���ي و�لتاآل���ف ب���ني قاطن���ي دي���ار �ملحرق. 

ولذل���ك، ي�صع���دين �أن �أعل���ن ب���كل بفخر ع���ن �صري 

�لعم���ل يف م�رشوع �صار�ت �ل�صكن���ي على قدم و�صاق 

وفق���ا للجدول �لزمن���ي �ملو�صوع. ونح���ن ملتزمون 

با�صتكم���ال �لعم���ل يف �ملوعد �ملح���دد يف منت�صف 

2017، و�صمن �مليز�ني���ة �ملخ�ص�صة له حيث يعد 
ذلك �إجناز�ً كب���ري�ً لنا نظر�ً لرتف���اع تكاليف �إن�صاء 

م�صاريع بهذه �ل�صخامة”.

و�أ�ص���اف قائالً: “و�أود �أن �أنته���ز هذه �لفر�صة 

لأعر عن تقديري لكل ع�صو من �أع�صاء �إد�رة �رشكة 

دي���ار �ملحرق و�لعاملني لديها وذلك لعملهم �جلاد 

و�لتز�مه���م �لكام���ل و�لذي �أو�صلنا له���ذه �ملرحلة. 

وم���ع ق���رب موع���د �لنته���اء م���ن م����رشوع �ص���ار�ت، 

تظهر خ�صائ����س ومز�يا �مل�رشوع جلي���اً. ونتطلع يف 

�مل�صتقب���ل �لقريب ل�صتقبال جميع مو�طني مملكة 

�لبحري���ن يف هذ� �مل����رشوع �ل�صكني �ملمي���ز بكل ما 

يوفره من مر�فق وو�صائل ر�حة”.

�ملثالي���ة  �ل�صك���ن  منطق���ة  �ص���ار�ت  وتعت���ر 

�ملتكامل���ة حي���ث توف���ر كاف���ة و�صائ���ل و�إمكانات 

�حلي���اة  مبفاهي���م  ل�صكانه���ا  �لر�قي���ة  �ملعي�ص���ة 

�لع�رشي���ة، وتق���ع �صار�ت يف موق���ع متميز يف و�جهة 

�ملدخل �لرئي�صي مل�رشوع ديار �ملحرق، بالقرب من 

جام���ع �ل�صيخ عي�صى بن �صلم���ان �آل خليفة، وغريها 

من �ملر�فق �خلدماتية �ملتكاملة.

وعن���د �كتماله���ا، �صتتو�فر يف �ص���ار�ت �صبكة 

خا�صة متكاملة من �لطرق وج�صور �مل�صاة، وم�صار�ت 

خا�ص���ة بالدر�ج���ات، ومناطق عبور قريب���ة ومريحة 

و�آمن���ة، تتيح �إمكانية �لو�ص���ول �ل�رشيع و�ل�صهل �ىل 

�ل�صاط���ئ و�ىل خمتل���ف �ملناط���ق �لأخ���رى، وتتمتع 

كذل���ك مب�صتوى �صكن عايل �جل���ودة يتمركز و�صط 

م�صطح���ات طبيعية خ�رش�ء يرتب���ط بحديقة مركزية، 

كما وتوفر �ملد�ر�س و�ملر�ف���ق �خلدمية �ملتكاملة 

�لت���ي تتمي���ز بها ديار �ملح���رق �صكناً مثالي���اً لالأ�رش 

�ل�صابة و�لنا�صئة، ولكبار �ل�صن على حد �صو�ء.

�ل�صناب����س - بيت �لتجار: ناق�صت جلنة �لقطاع 

�ل�صناع���ي بغرف���ة جت���ارة و�صناع���ة �لبحرين خالل 

�جتماعه���ا برئا�صة �لنائ���ب �لثاين لرئي����س �لغرفة 

�ملو�صوع���ات  م���ن  ع���دد�ً  �لكوهج���ي  عبد�حلمي���د 

�ملهم���ة يف �صبي���ل �لرتق���اء بالقط���اع �ل�صناعي يف 

مملك���ة �لبحرين نظ���ر� لالهتمام �لكب���ري �لذي �أبد�ه 

�مل�صارك���ون يف ملتقى �ل�صتثمار مع �ل�صني و�لذي 

نظمت���ه �للجنة موؤخ���ر�، و�أهمه���ا �لنظ���ر يف �إمكانية 

يف  و�ملتو�صط���ة  �ل�صغ���رية  �ل�صناع���ات  م�صارك���ة 

�ملعر�س �لعاملي معر�س كانتون “معر�س �ل�صني 

�لتج���اري لال�صتري�د و �لت�صدير” م���ن �جل �لرتقاء 

بال�صناع���ات �ملحلية وترويجها يف هذه �لنوعية من 

�ملحافل �لدولية لدعم �لقت�صاد �لوطني.

كم���ا مت خ���الل �لجتم���اع �لتاأكيد عل���ى �رشورة 

�ملتابع���ة م���ع �للجن���ة �ل�صناعي���ة بغرف���ة �ملنطقة 

�ل�رشقي���ة باململك���ة �لعربي���ة �ل�صعودي���ة �ل�صقيقة 

لرتتي���ب زي���ارة ميد�نية خ���الل �لف���رتة �ملقبلة من 

�لعام �جل���اري 2017 من �أجل خل���ق فر�س �رش�كات 

جتارية بني �ل�صناعيني يف �ململكتني �ل�صقيقتني 

�ل�صغ���رية  �ملوؤ�ص�ص���ات  قط���اع  يف  وبالأخ����س 

و�ملتو�صطة. 

و�أك���د �لكوهج���ي ع���زم �للجن���ة تنظي���م لق���اء 

لل�صناعي���ني ح���ول “�لتوعي���ة �لأمني���ة للم�صان���ع” 

بالتعاون م���ع �لإد�رة �لعامة للدف���اع �ملدين بوز�رة 

م�صي���د�ً  �لق���ادم،  مار����س  �صه���ر  خ���الل  �لد�خلي���ة 

بتجاوب �لقطاع �خلا�س �لبحريني ورجال و�صيد�ت 

�لأعم���ال، و�صف���ري مملك���ة �لبحرين ل���دى جمهورية 

�ل�صني �ل�صعبي���ة �أنور �لعب���د�هلل، و�مللحق �لتجاري 

�ل�صيني، ورئي�س جامعة �ململكة يو�صف عبد�لغفار 

مب�صاركته���م �لإيجابي���ة يف ملتق���ى �ل�صتثم���ار مع 

جمهوري���ة �ل�صني �ل�صعبي���ة و�لذي نظمت���ه �للجنة 

موؤخر�ً، م�ص���ري�ً �إىل �أن �لعالقات �لبحرينية �ل�صينية 

قد �صهدت تطور� ملحوظاً خالل �ل�صنو�ت �ملا�صية 

بف�ص���ل �لعالق���ات �ملتمي���زة ب���ني ق���ادة �لبلدين 

�ل�صديق���ني.  كما بح���ث �لجتماع �أهمي���ة �لرتتيب 

لعق���د �جتم���اع تن�صيقي مع �ملجل����س �لأعلى للبيئة 

ملتابعة �ملو�صوعات �لت���ي مت مناق�صتها يف �للقاء 

�ملفتوح �ل���ذي نظمته �للجنة مع �ملجل�س يف �أكتوبر 

2016، �إىل جان���ب �قرت�ح زي���ارة عدٍد من �مل�صانع 
خ���الل �لعام �جلاري، وزيارة �ملنطق���ة �ل�صناعية يف 

مدينة �حلد للتعرف على �مل�صتجد�ت.

�ل�صناب����س - بي���ت �لتج���ار: ت�صت�صي���ف قاع���ة 

�ملجل�س يف متام �ل�صاعة 11:00 �صباحاً حتى 12:30 

ظهر�ً يوم �لثنني �ملو�فق 20 فر�ير 2017 لقاء�ٍت 

ثنائية مع وفٍد جتاري رو�صي ي�صم ممثلني عن جهات 

حكومية وخا�ص���ة بجمهورية رو�صيا �لحتادية وخر�ء 

�قت�صادي���ني وكب���ار رج���ال �لأعم���ال و�مل�صتثمرين 

�لرو����س يف جمالت وقطاعات �أعم���ال متعددة، حيث 

ي�ص���م �لوفد ممثلني ع���ن كرى �ل����رشكات �لرو�صية 

يف جمال تطوي���ر �لأفالم، �لطاق���ة، �لتقنيات �لطبية 

و�ملع���د�ت، �لعق���ار�ت و�لبن���اء و�لت�صيي���د، �لنف���ط 

و�لغ���از، �لت�صالت وتقنية �ملعلوم���ات، �ل�صناعات 

�لنووية، �ملعادن. وتهدف �لزيارة �إىل �ل�صتفادة من 

�لفر����س �ل�صتثمارية �ملتاح���ة يف �لبحرين ورو�صيا، 

وبحث �صبل تن�صيط �لعالقات �لتجارية و�لقت�صادية 

بني �لقطاع �خلا�س يف �لبلدين �ل�صديقني، و�لطالع 

على مناخ وفر����س �ل�صتثمار �ملتو�فرة يف �جلانبني 

من �أجل �إقامة عالقات جتارية مع رو�صيا و��صتك�صاف 

مزيٍد من �آفاق �لتعاون �مل�صرتك يف خمتلف �ملجالت. 

ووجه���ت غرفة جتارة و�صناع���ة �لبحرين دعوتها �إىل 

جمي���ع �لتج���ار و�أ�صح���اب �لأعم���ال وممثل���ي خمتلف 

قطاعات �لأعم���ال للقاء �لوف���د �لرو�صي �لذي متثل 

زيارته فر�صة جيدة للتعري���ف بالإمكانات و�لفر�س 

�ل�صتثماري���ة و�لقت�صادية �ملتاحة لت�صجيع �لتبادل 

�لتجاري وعقد �رش�كات و�عدة يف كافة �ملجالت.

• خالل �لجتماع	

• ماهر �ل�صاعر 	
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رقم القيد

53427-09

شقة 

284

مبنى

0

شارع / طريق / ممر 

3431

العنوان

311

التاريخ 2017/2/12
إدارة السجل التجاري

CR2017-27440 إعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

قانوني  اعتراض  اي  لديه  من  كل  فعلى  جتاري  اسم  بطلب  ادناه  املعلن  السيد  الينا  تقدم 
التقدم الى االدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ االعالن بكتاب مرفقا به مايعزز اعتراضه

اسم التاجر :منيرة علي يوسف سلمان
االسم التجاري احلالي : تنجيدات منيرة

االسم التجاري اجلديد :صالون منيرة
التجميل  وانواع  الشعر  تصفيف   – االخرى  التجميل  وانواع  الشعر  تصفيف   : النشاط 

االخرى – رجالي

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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 òæe ôjôëàdG áMÉ```°S ‘ ¿hô```gÉ¶àŸG ™```ªàLGh

 äÉHÉîàf’G ¿ƒfÉb ìÓ°UEÉH Ú```ÑdÉ£e âÑ°ùdG ìÉÑ°U

 ,πÑ≤ŸG ÈªàÑ°S ‘ äÉ¶aÉëŸG ¢ùdÉ› ´GÎbG πÑb

 ¢UÉ°UôdGh RÉ```¨dG πHÉæ≤H ø```eC’G äGƒ```b º```¡bôØàd

.»WÉ£ŸG

 ¬æY πã‡ √É```≤dCG ¿É«H ‘ ∫É```b ,Qó```°üdG ¿Éch

 áHGƒH øe ÜGÎ```b’G ºàÄ```°T GPEG” ,ôjôëàdG áMÉ```°S ‘

 øŸ É¡YÉª°SEGh º```μÑdÉ£e äÉÑKE’ AGö†ÿG á```≤£æŸG

 ⋲àM É¡fƒfÉbh á«°VƒØŸG Ò«¨àH QGƒ°SC’G πNGO ºg

.∂dP “ºμ∏a Ωƒ«dG Gòg ¢ùª°T ÜhôZ

 Égô≤e ™≤j »àdG ,äÉHÉîàf’G á«°VƒØe âÑdÉWh

 …OÉÑ©dG Qó«M AGQRƒ```dG ¢ù«FQ ,AGö†ÿG á```≤£æŸG ‘

 IöTÉÑe äGójó¡àd º¡°Vô©J ó```©H É¡«ØXƒe ájÉªëH

 á°UÉÿG äÉ```«≤«°ùæàdG ‹hDƒ```°ùe ¢```†©H π```Ñb ø```e

.É¡dƒb ≥ah ,IôgÉ¶àdÉH

 á«HÉîàf’G áæé∏dG AÉ```°†YCG ¿CG ‘ Qó°üdG ∂```°ûjh

 …Qƒ```f ≥```HÉ°ùdG AGQRƒ```dG ¢```ù«FQ ¬```Áô¨d ¿ƒ```dGƒe

 á°SÉFQ ¤ƒJ …òdG ,¿GôjEG AÉØ∏M Üô```bCG óMCG »μdÉŸG

 OÉ°ùØdG ºbÉØJ ¥Gô©dG É¡dÓN ó¡°T äGƒæ°ùd AGQRƒdG

.¢ûYGO º«¶æJ á°†Ñ≤H äÉ¶aÉfi •ƒ≤°Sh

 ¿EG »bGô©dG AGQRƒ```dG ¢```ù«FQ ∫É```b ,¬```ÑfÉL øe

 ‘ ÊGôjE’Gh »```cÒeC’G º```YódG ¤EG á```LÉëH ¥Gô```©dG

 √ô“Dƒe ‘ …OÉÑ©dG ÉYOh .¢```ûYGO º«¶æJ ó°V ¬HôM

 IóëàŸG äÉj’ƒdGh ¿GôjEG øe Óc »YƒÑ°SC’G ‘Éë°üdG

 ⋲∏Y Oó°Th ,¥Gô©dG øY Gó```«©H Éª¡JÉaÓN º°ùM ¤EG

 πNóàdG ™æŸ á```fÉ°ü◊G »g Ú```«bGô©dG Ió```Mh” ¿CG

.“ø£æ°TGhh ¿Gô¡W ÚH AGó©dG Éæ°üîj ’h »LQÉÿG

 Iójó÷G á«cÒeC’G IQGOE’G ¿CG …OÉÑ©dG í°VhCGh

 …òdG »ØJÉ¡dG ∫É°üJ’G ‘ ¥Gô©∏d É¡JófÉ°ùe äócCG

.GôNDƒe ÖeôJ ódÉfhO ¢ù«FôdG ¬©e √GôLCG

 ∞JÉg ∫É°üJG ‘ GOóL ÖeGôJh …OÉ```Ñ©dG ¿Éch

 á∏jƒW ácGöûH É```ª¡eGõàdG ó```«cCÉJ ΩÉjCG πÑb É```ª¡æ«H

 ÚH »é«JGÎ°SE’G QÉWE’G á«bÉØJG ¢SÉ°SCG ⋲∏Y óeC’G

.¥Gô©dGh IóëàŸG äÉj’ƒdG

(17111434 :¢ùcÉØdG  ‐ 17111432 ÖàμŸG : ™jRƒàdGh äÉcGÎ°T’G)              (17580939 :¢ùcÉa  ‐  39615645  ‐  32224492 :∫É≤ædG , 17111508 ‐ 17111501 :ÖàμŸG) : äÉfÓYE’G º°ùb              (17111482 :á«dhódG ¿hDƒ°ûdG º°ùb)  :π°UGƒà∏d       

¬MGôéH kGôKCÉàe ¿Éà°ùfÉ¨aCG ‘ äGQÉeE’G ÒØ°S IÉah

دبي- وكاالت: 
 É¡H Ö«°UCG ìGôéH kGôKCÉàe ,AÉ©HQC’G ìÉ```Ñ°U ,»Ñ©μdG ˆGóÑY óªfi á©ªL ,¿Éà°ùfÉ¨aCG ‘ äGQÉeE’G ÒØ°S ‘ƒ```J

 ≠dÉÑH” :É¡fÉ«H ‘ IQGRƒdG âdÉbh .ÒØ°ùdG á«JGQÉeE’G á°SÉFôdG ¿hDƒ°T IQGRh â©fh .ôjÉæj 10 Ωƒj »HÉgQEG Ωƒég ‘

 IôgÉ£dG ¬MhQ Ωób …òdG ,»```Ñ©μdG ˆGóÑY óªfi á©ªL QÉÑdG øH’G ÖLGƒdGh ø```WƒdG ó«¡°T ⋲©æf ⋲°SC’Gh ¿õ```◊G

 QGO ‘ »HÉgQEG AGó```àY’ Gƒ°Vô©J ób Ú«JGQÉeE’G Ú«°SÉeƒ∏HódG ø```e áYƒª›h ÒØ°ùdG ¿Éch .“á```«fÉ°ùfE’G π```LC’

 á«ª«∏©àdGh á«fÉ°ùfE’G ™jQÉ°ûŸG ò«ØæàH ÚØ∏μŸG äGQÉeE’G AÉæHCG øe áÑîf πà≤e ¬æY º‚ ,QÉgóæb ‹Gƒd áaÉ«°†dG

 áª¡e ‘ âJCG »°VÉŸG ô¡°ûdG QÉ```góæb ¤EG »JGQÉeE’G ÒØ°ùdG IQÉjR âfÉch .¿É```à°ùfÉ¨aCG ájQƒ¡ªL ‘ á```jƒªæàdGh

 ∫BG ójGR øH áØ«∏N QGód ¢SÉ°SC’G ôéM ™°Vh â∏ª°T ,ÊÉ¨aC’G Ö©°ûdG ºYód äGQÉeE’G ádhO èeÉfôH øª°V ,á«fÉ°ùfEG

 Qƒ°†ëH ,äGQÉeE’G ádhO á≤Øf ⋲∏Y á«°SGQódG íæª∏d ¿GOQÉc á```©eÉL ™e á«bÉØJG ⋲∏Y ™«bƒàdGh ,áj’ƒdG ‘ ¿É```«¡f

 áª°UÉ©dG ‘ »æØdG º«∏©à∏d ¿É«¡f ∫BG ójGR øH áØ«∏N ó¡©Ÿ kÉ°†jCG ¢SÉ°SC’G ôéM ¬©°Vh ⋲∏Y IhÓY QÉ```góæb ‹Gh

.á«ª°SôdG ádÉcƒdG ≥ah ,á«fÉ°ùfE’G ∫ÉªYCÓd ¿É«¡f ∫BG ójGR øH áØ«∏N á°ù°SDƒe øe πjƒªàH ,∫ƒHÉc
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الدوحة ـ قنا:

 ï```«°ûdG ô```£b á```dhO Ò```eCG ó```≤Y 

 AÉ©HQ’G ¢```ùeG ÊÉK ∫BG óªM ø```H º«“

 ¢ù«FôdG ™e áMhódG ‘ äÉãMÉÑe á°ù∏L

.¿ÉZhOQCG Ö«W ÖLQ »cÎdG

 äÉ```bÓ©dG äÉ```ãMÉÑŸG â```dhÉæJh

 á∏«ØμdG πÑ°ùdGh øjó∏ÑdG ÚH á«FÉæãdG

 ,ä’ÉéŸG ⋲à°T ‘ Égõjõ©Jh É¡ªYóH

 ÚÑ©°ûdGh øjó∏ÑdG ídÉ°üe ≥≤ëj ÉÃ

 ádÉch äô```cP É```e ≥```ah ,Ú```≤«≤°ûdG

.(Éæb) ájô£≤dG AÉÑfC’G

 ô¶ædG äÉ```¡Lh ¿ÉÑfÉ÷G ∫OÉ```ÑJh

 ÉjQƒ°Sh Ú£°ù∏a ‘ ´É```°VhC’G ¿CÉ°ûH

 OóY ∫ƒM QhÉ°ûàdG iô```L Éªc ,øª«dGh

 äGP á«dhódGh á«ª«∏bE’G ÉjÉ°†≤dG øe

.∑Î°ûŸG ΩÉªàg’G

 AÉKÓãdG π°Uh ób ¿É```ZhOQCG ¿Éch

 ádƒL QÉWEG ‘ á```jô£≤dG á```ª°UÉ©dG ¤EG

 ÚH ¿hÉ©àdG õjõ©J ±ó¡à°ùJ á«é«∏N

.»é«∏ÿG ¿hÉ©àdG ¢ù∏› ∫hOh É«côJ

بيشاور ـ أ ف ب: 

 ø```e  á```∏°ù∏°S ‘ ¢```UÉî°TG  6  π```à ob

 ¢ùeCG ¿É```à°ùcÉH ‘ á```jQÉëàf’G äÉ```ªé¡dG

 áLƒe ó©H ÚæWGƒŸG ≥∏b QÉKCG Ée ,AÉ©HQC’G

 AGóàY’G ™bhh .´ƒ```Ñ°SC’G Gòg äGÒ```éØàdG

 ¿CG áWöûdG äOÉaCG å«M QhÉ```°û«H ‘ ÒNC’G

 á∏aÉM º```LÉg ájQÉf á```LGQO ⋲∏Y É```jQÉëàfG

 ¥ƒ°S ‘ √Qhôe ∫ÓN É«°VÉb π≤J IÒ```¨°U

 áWöûdG ‘ ∫hDƒ```°ùŸG ó```cCGh .AÉ«MC’G ó```MCG

 Éeƒég ¿Éc” ¬fCG ¢SôH ¢ùfGôØd ¿ÉN OÉé°S

 GƒÑ«°UCG ¢UÉî°TCG 5 ¿CG ÉØ«°†e ,“É```jQÉëàfG

 πàb É```ª«a »°VÉ≤dG º```¡«a ø```Ã ìhô```éH

 ó©H Ωƒé¡dG Gò```g »JCÉjh .á```∏aÉ◊G ≥FÉ°S

 AÉ©HQC’G ìÉ```Ñ°U ÚæKG ÚjQÉëàfG ΩÉ```ëàbG

 á≤£æŸG ‘ ó```fÉªgƒe ‘ É```«eƒμM É```©ª›

 πà≤e ¤G iOCG É```e ,¿Éà°ùcÉH ø```e á«∏Ñ≤dG

 É≤M’ áWöûdG âdÉbh .7 ìôLh ¢UÉî°TCG 5
 ¬JöUÉM ÉeóæY ¬°ùØf ôéa ÉãdÉK ÉjQÉëàfG ¿G

 ‘ IOQÉ£e á```«∏ªY ∫Ó```N á«æe’G äGƒ```≤dG

 Úeƒj ó©H AÉ©HQ’G Ωƒég »JCÉjh .á≤£æŸG

 á©WÉ≤e áª°UÉY Qƒ```g’ ‘ ΩGO ÒéØJ ø```e

.äGöû©dG ìôLh Ó«àb 13 ó°üM ÜÉéæÑdG

برلين ـ أ ف ب: 

 AÉ©HQ’G ¢ùeCG á«fÉŸC’G áWöûdG âªgGO

 ídÉ°üd º¡°ù°ùéàH ¬```Ñà°ûj áªFCG 4 ∫RÉ```æe

 Ö```«W Ö```LQ »```cÎdG ¢```ù«FôdG á```eƒμM

.¿ƒdhDƒ°ùe ôcP Ée Ö°ùëH ,¿ÉZhOQCG

 ¢ù°ùéàdÉH ¿ƒ```ª¡àe á©HQC’G á```ªFC’Gh

 ˆG í```àa »```eÓ°S’G á```«YGódG ´É```ÑJCG ⋲```∏Y

 á«dhDƒ°ùe ¿É```ZhOQG ¬```∏ªëj …ò```dG ø```dƒZ

.√ó°V π°TÉØdG ƒ«dƒj ÜÓ≤fG

 äÉ«∏ªY ó©H ¿ƒeÉ©dG ¿ƒYóŸG ∫É```bh

 ´ÉÑJCG øY äÉeƒ∏©e Gƒ∏≤f áªFC’G ¿G º```gódG

 á«cÎdG á«∏°üæ≤dG ∫ÓN øe ∑GôJC’G ødƒZ

 ¿hDƒ°ûdG á```jôjóe ¤G É```«fƒdƒc á```æjóe ‘

.á«cÎdG á«æjódG

 ¢û«àØàdG äÉ«∏ªY ±óg” ¿CG GƒaÉ°VGh

 ∫ƒM ádOC’G øe ójõe øY åëÑdG ƒ```g Ωƒ«dG

 ‘ “Úª¡àŸG ⋲∏Y òNDƒJ »àdG äÉWÉ°ûædG

.É«fÉŸG ÜôZ ‘ Úà©WÉ≤e

 …QÉ```ÑN’G “π```¨«Ñ°T”  ™```bƒe ô```cPh

 ¤G  ¿ƒ```ªàæj  á```ªF’G  ¿CG  ÊhÎ```μd’G

 É¡«∏Y ô```£«°ùJ áª¶æe »```gh ,“Ö```«àjO”
 hG óé°ùe 900 ¤GƒM ¿hDƒ°T ôjóJh Iô```≤fCG

.É«fÉŸCG ‘ á«æjO áYÉªL

 äGAGôLG ¿É```ZhOQCG á```eƒμM äò```îJGh

 ¬fG »Øæj …òdG ødƒZ QÉ```°üfCG ó°V Iójó°T

.ÜÓ≤f’G ádhÉfi AGQh ¿Éc

موسكو ـ ار تي:  
 á≤WÉædG ,É```ahQÉNGR É```jQÉe â```Øf

 ¿CG ,á```«°ShôdG á```«LQÉÿG IQGRh º```°SÉH

 É```«fGôchCG  ¤EG  Ωô```≤dG  IOÉ```YEG  ¿ƒ```μJ

 ,∫Éμ°TC’G ø```e πμ```°T …CÉ```H á```Mhô£e

 ⋲∏îàJ ød É```«°ShQ ¿CG ⋲```∏Y äOó°Th

 .É¡«°VGQCG øe AõL …CG øY

 Égô“Dƒe ∫ÓN ,É```ahQÉNGR âdÉbh

 ,AÉ©HQC’G ¢```ùeCG ,»YƒÑ°SC’G »```Øë°üdG

 º°SÉH çó```ëàª∏d äÉëjöüJ ⋲```∏Y GOQ

 ¢ù«FôdG ¿CG É```gOÉØe ,¢†«HC’G â```«ÑdG

 øe ô¶àæj Ö```eGôJ ódÉfhO »```μjôeC’G

 :É«fGôchCG ¤EG Ωô```≤dG ó«©J ¿CG É```«°ShQ

 Ωô≤dG .óMC’ É```æ«°VGQCG »£©f ’ É```æfEG”
 .“»°ShôdG OÉ–’G »°VGQCG øe AõL »g

 â∏NO Ωô≤dG IôjõL ¬Ñ°T ¿CG ôcòj

 ΩÉ©dG ‘ á«à«aƒ°ùdG É«fGôchCG ΩGƒb ¤EG

 »à«aƒ°ùdG º«YõdG QGôb áé«àf ,1954
 .∫óé∏d ÒãŸG ±ƒ«°ThôN Éà«μ«f

 ,2014  ΩÉ```©dG  ø```e  ¢```SQÉe  ‘h

 ‘ á£∏°ùdG ⋲```∏Y ÜÓ≤f’G ´ƒ```bh ó©H

 øe á≤MÉ°ùdG á«Ñ∏ZC’G â```Jƒ°U ,∞««c

 ,»Ñ©°T AÉàØà°SG ∫Ó```N ,Ωô≤dG ¿Éμ°S

 ΩGƒb ¤EG á```jõ÷G ¬Ñ°T IOƒ```Y ídÉ°üd

 .É«°ShQ

 ‘ ΩÉ```ª°†f’G  á```«∏ªY  â```∏ªàcGh

.¬°ùØf ΩÉ©dG øe πjôHCG

واشنطن ـ وكاالت:
 Ió```ëàŸG  äÉ```j’ƒdG  â```aÎYG

 ∞```FGòb  ø```e  É```a’BG  É```¡eGóîà°SÉH

 Ú```à©∏W  ‘  Ö```°†æŸG  Ωƒ```«fGQƒ«dG

 ‘  2015  ΩÉ```Y  É```ª¡JòØf  Ú```àjƒL

 á```jôH §```Øf äÓ```bÉf Üö```†d É```jQƒ°S

.¢ûYGO º«¶æàd á©HÉJ áëØ°üe

 IQGRh  º```°SÉH  çó```ëàŸG  ∫É```bh

 óFGôdG (¿ƒZÉàæÑdG) á```«cÒeC’G ´ÉaódG

 ó```cDhCG  ¿CG  ™```«£à°SCG”  ∑É```L  ¢```TƒL

 ,Ö```°†æŸG  Ωƒ```«fGQƒ«dG  ΩGó```îà°SG

 Ωóîà°SG »cÒeC’G ¢û«÷G ¿CG ÉØ«°†e

 äÓbÉf ó°V á```Øjòb ±’BG 5 øe Ì```cCG

 »à¶aÉëÃ ¢ûYGód áëØ°üe ájôH §Øf

 ∫Éª°T) á```μ°ù◊Gh (¥öT) Qhõ```dG ôjO

 ¿CG  ¤EG  çó```ëàŸG  QÉ```°TCGh  .(¥ö```T

 Ωƒ«fGQƒ«dG ∞```FGòb ΩGó```îà°SG QGô```b

 AÉL ¢ûYGO ó```°V ÉjQƒ°S ‘ Ö```°†æŸG

 ájôμ°ù©dG äÉ```¡÷G º««≤J ⋲```∏Y AÉæH

 ∑GQÉH »cÒeC’G ¢ù«Fô∏d ´ƒLôdG ¿hO

.É¡àbh ÉeÉHhCG

عمان ـ اف ب:
 “OhóM ÓH AÉ```ÑWCG” áª¶æe â```dÉb

 ,»æÁ í```jôL ∞```dCG 55 â```÷ÉY É```¡fEG

 ióe ⋲∏Y ÊÉ©j ø```ª«dG ¿CG â```aÉ°VCGh

 ÇQÉW ÊÉ°ùfEG ™°Vh äÓjh øe ÚeÉY

.¬æe ÒÑc AõL ‘ »Fôe ÒZh ôeóeh

 ‘ áª¶æŸG á```ã©H ¢```ù«FQ ∫É```bh

 AÉ©HQC’G ¢```ùeG‐ ∂æ«∏°ù«H ƒ```L øª«dG

 á```ª°UÉ©dG ‘ »```Øë°U ô```“Dƒe ∫Ó```N

 ø```‡ ±’BG 10  ¿EG  ‐¿É``` qªY á```«fOQC’G

 øe ºg êÓ```©dG áª¶æŸG º```¡d â```eób

 ,øª«dG »```HôZ Üƒ```æL õ```©J á```¶aÉfi

 ¢û«÷G ÚH ∑QÉ```©e É¡«a QhóJ »```àdG

 ,á¡L øe á«Ñ©°ûdG áehÉ≤ŸGh »```æWƒdG

 ¢```ù«FôdG  äGƒ```bh Ú```«Kƒ◊G Ú```Hh

 á¡L øe ídÉ°U ˆG ó```ÑY »∏Y ´ƒ∏îŸG

 ¿ƒ©aój ¿Éμ```°ùdG ¿CG ±É°VCGh .iô```NCG

 πàb …òdG ´Gõ```ædG Gòg ‘ É¶gÉH É```æªK

 hCG Gƒ```Ñ«°UCG hCG ¢```UÉî°TC’G ±’BG ¬```«a

 øjòdG ÚjÓŸG ¤G á```aÉ°VEG ,Gƒgƒ°ûJ

.ájQhö†dG äGóYÉ°ùª∏d áLÉëH ºg

تونس ـ د ب أ: 
 á«°ùfƒàdG á```eƒμ◊G ¢ù«FQ ø```∏YCG

 ,ôjGÈa 15 AÉ©HQC’G ,ó```gÉ°ûdG ∞°Sƒj

.OÓÑdG ‘ ÇQGƒ£dG ádÉM ™aQ Üôb øY

 “∂««FGRƒe” ƒjOGôd ógÉ°ûdG ∫Ébh

 º```à«°S OÓ```ÑdG ‘ ÇQGƒ```£dG á```dÉM ¿EG

.ô¡°TCG áKÓK ó©H É¡©aQ

 ÇQGƒ```£dG á```dÉM ¿Ó```YEG ” ó```bh

 ôKEG 2015 È```ªaƒf 24 Ωƒ```j ¢```ùfƒàH

 øeCÓd á∏aÉM ±ó¡à°SG …ò```dG ÒéØàdG

 ‘ ¢ùeÉÿG ó```ªfi ´QÉ```°ûH »```°SÉFôdG

.¢ùfƒJ áª°UÉ©dG

 ø```e 12 IÉ```«ëH Ò```éØàdG iOhCGh

 Ö«°UCG Éª«a ,»```°SÉFôdG øeC’G ö```UÉæY

 ,Ú«fóe 4 º```¡æ«H ø```e ,¿hô```NBG 20
 ÉgQÉéØfG á```YÉ°S á∏aÉ◊G âfÉc É```ªæ«H

 øeC’G ö```UÉæY ™«ªŒ á£≤æH á```Øbƒàe

.»°SÉFôdG

 ô£b ÒeCG »≤à∏j ¿ÉZhOQCG

á«é«∏ÿG ¬àdƒL ΩÉàN ‘

باكستان

ألمانيا

روسيا

 á∏°ù∏°S ‘ ⋲∏àb 6
 ájQÉëàfG äÉªég

 áªFCG ∫RÉæe áªgGóe

 ∑GôJCG óLÉ°ùe

 ødh Éæ°VQCG Ωô≤dG

G kóHCG É¡æY ⋲∏îàf

 É¡eGóîà°SÉH ô≤J ø£æ°TGh

ÉjQƒ°ùH Ö°†æŸG Ωƒ«fGQƒ«dG

 Éæ÷ÉY :“OhóM ÓH AÉÑWCG”
»æÁ íjôL ∞dCG 55

 ‘ ÇQGƒ£dG ádÉM ™aQ

ô¡°TCG 3 ó©H ¢ùfƒJ

الخميس 16 فبراير 2017  
19 جمادى األولى 1438

العدد 3047 
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ÚàdhódG πM OÉ©Ñà°SG øe Qòëj ¢ùjÒJƒZ

““áØ«î°SáØ«î°S”” ádCÉ°ùŸG GkÈà©e É«°ShQ ™e §HGhQ …CG »Øæj ÖeGôJ ádCÉ°ùŸG GkÈà©e É«°ShQ ™e §HGhQ …CG »Øæj ÖeGôJ

á«dÉ≤àf’G á«∏ª©dG ‘ ó°SCÓd ¿Éμe ’ :äÉ°VhÉØª∏d É«∏©dG áÄ«¡dG

““ôjôëàdGôjôëàdG”” äÉLÉéàMG ó©H “ “Qó°üdGQó°üdG”” ‘ ΩGO Ωƒég

 ø£æ°TGh ∞bGƒe ⋲∏Y Ö°VÉZ »æ«£°ù∏a π©a OQ

“º«ë÷G ÜGƒHCG” øe Qòëj GQƒà°ù«e …Oh ..Ωƒ«dG ≥∏£æJ ÉfÉà°SCG äÉKOÉfi

¿Gô¡Wh ø£æ°TGh ºYód áLÉëH ¥Gô©dG :…OÉÑ©dG

 Oƒ≤Y ió```e ⋲∏Y π```◊G Gò```g πμ```°T ¿CG ó```©Hh

 ‹hódG ™ªàéª∏dh ΩÓ```°ùdG äÉ°VhÉØe πμd á```«©Lôe

 ∫Éb §°ShC’G ¥ö```ûdG ‘ ΩÓ°ùdG ≥```«≤– »```YÉ°ùe ‘

 Ö∏W‐ AÉKÓãdG Ωƒj ¢†«HC’G â«ÑdG ‘ ÒÑc ∫hDƒ°ùe

 ød á«cÒeC’G IQGOE’G ¿EG ‐¬```ª°SG ø```Y ∞°ûμdG ΩóY

 π◊ ¥ÉØJG …CG •hö```T AÓeEG ¤EG Ωƒ```«dG ó©H ⋲```©°ùJ

 ¿Éaô£dG ¬«dEG π°Uƒàj ¥ÉØJG …CG º```Yóà°S πH ´GõædG

.øμj ÉjCG

 ¢ù«FôdG ó```©à°ùj É```ªæ«H í```jöüàdG Gò```g AÉ```Lh

 AGQRƒdG ¢ù«FQ ∫É```Ñ≤à°S’ ÖeGôJ ódÉfhO »```cÒeC’G

 ∫hCG ‘ ≥M’ âbh ‘ ƒ```gÉ«æàf ÚeÉ«æH »```∏«FGöSE’G

 â«ÑdG ¤EG ∫hC’G ∫ƒ```°Uh ò```æe É```ª¡æ«H ™ªéj AÉ```≤d

.»°VÉŸG ôjÉæj 20 ‘ ¢†«HC’G

 â«ÑdG ∞bƒe ⋲```∏Y Ió```ëH ¿ƒ```«æ«£°ù∏ØdG OQh

 á«cÒeC’G äGQGOE’G äÉeGõàdG ™e ¢VQÉ©àŸG ¢†«HC’G

 ,»```∏«FGöSE’G »```æ«£°ù∏ØdG ´Gõ```ædG ø```e á```ÑbÉ©àŸG

 ôjôëàdG áª¶æŸ á```jò«ØæàdG áæé∏dG Iƒ```°†Y âdÉbh

 √òg” ¿EG AÉ©HQC’G ¢```ùeG …hGöûY ¿ÉæM á```«æ«£°ù∏ØdG

 .“ΩÓ°ùdG á«°†b ΩóîJ ’h ádhDƒ°ùe á°SÉ«°S â°ù«d

 áaÉë°üdG á```dÉcƒd áKóëàe …hGö```ûY â```aÉ°VCGh

 ⋲©°ùJ” Ió```jó÷G á```«cÒeC’G IQGOE’G ¿CG á```«°ùfôØdG

.“±ô£àŸG »eƒμ◊G ƒgÉ«æàf ±ÓàFG AÉ°VQEG ¤EG

 áª¶æŸ á```jò«ØæàdG áæé∏dG ö```S ÚeCG Oó```f Éªc

 ¢```ùeG  äÉ```≤jôY  Ö```FÉ°U  á```«æ«£°ù∏ØdG  ô```jôëàdG

 ø```e á```ë°VGhh á```ã«ãM ä’hÉ```fi“`H É```¡Ø°Uh É```Ã

 áeÉbEG Iôμa AÉ¨dEGh ÚàdhódG πM øaód Ú«∏«FGöSE’G

 É¡àª°UÉYh 1967 ΩÉ```Y OhóM ≥ah Ú£°ù∏a ádhO

 ™```«°SƒJh äGAÓ```eE’G ∫Ó```N ø```e á```«böûdG ¢```Só≤dG

 ¿CG äÉ≤jôY È```àYGh .“¢VQC’G á```böSh ¿É```£«à°S’G

 á«WGô≤ÁO ádhO ƒg ÚàdhódG π◊ ó«MƒdG πjóÑdG”
 Ú```«ë«°ùª∏d ,™```«ªé∏d á```jhÉ°ùàe ¥ƒ```≤Mh Ió```MGh

 ¢SÉªM º°SÉH ≥WÉædG ó≤àfGh .“Oƒ¡«dGh Úª∏°ùŸGh

 Gó«cCÉJ √È```àYGh ,»cÒeC’G ∞bƒŸG Ωƒ```gôH …Rƒa

 ¿CG ⋲∏Yh ,ºgh ƒg ΩÓ°ùdG á«∏ªY ⋲ª°ùJ Ée ¿CG ⋲∏Y”

 ¿ÉcQCG â«ÑãJ ¬aóg ´OÉfl QhO ƒg »cÒeC’G Qhó```dG

 Ö©°ûdG ¥ƒ```≤M πc ¢ùªW ™```e Êƒ«¡°üdG ¿É```«μdG

.“É¡à«Ø°üJ hCG »æ«£°ù∏ØdG

 »cÒeC’G ∞bƒŸG π«FGöSEG âØ≤∏J ,πHÉ≤ŸG ‘

 º°V ¤EG Ú```∏ØjQ ÚahDhQ É¡°ù«FQ É```YOh ,ó```jó÷G

 í```æeh ,π```eÉc πμ```°ûH π```«FGöSE’ á```«Hô¨dG á```Ø°†dG

.á«∏«FGöSE’G áæWGƒŸG Ú«æ«£°ù∏ØdG É¡fÉμ°S

 ⋲∏Y ¬fEG á```«°ùfôØdG á```aÉë°üdG á```dÉch ∫ƒ```≤Jh

 ∞bƒe ø```Y ó```©H ø```∏©j ⁄ Ö```eGôJ ¿CG ø```e º```ZôdG

 øY ¬```Ñ«°üæJ ó```©H È```Y ¬```fEÉa ´Gõ```ædG ø```e í```°VGh

 ¬fEG ¬dƒ≤H ¬aÓ°SCG πc ∞```bGƒe ™e ¢VQÉ©àJ ∞```bGƒe

 øe á«cÒeC’G IQÉ```Ø°ùdG π```≤æH “ájóL πμH” ô```μØj

 ¿É£«à°S’G QÉ```ÑàYG ¢†aQh ,¢Só≤dG ¤EG Ö```«HCG π```J

 É≤FÉY á∏àëŸG á«æ«£°ù∏ØdG »°VGQC’G ‘ »```∏«FGöSE’G

 ™°SƒàdG ¿CG ¬°ùØf âbƒdG ‘ ÈàYG ¿EGh ,ΩÓ°ùdG ΩÉeCG

.ΩÓ°ùdG Ωóîj ’ ÊÉ£«à°S’G

واشنطن ـ أ ف ب: 

 ¢ùeCG ÖeGôJ ó```dÉfhO »cÒe’G ¢```ù«FôdG ⋲```Øf

 ádÉ≤à°SG ó```©H É«°ShQ ™e §HGhQ …G Oƒ```Lh AÉ```©HQ’G

 Ú∏a πμ```jÉe »```eƒ≤dG ø```e’G ¿hDƒ```°ûd √QÉ```°ûà°ùe

 ,ƒμ°Sƒe ™e ¬JÉbÓY ¢Uƒ°üîH ÜòμdÉH º¡JG …ò```dG

.“áØ«î°S” á«°†≤dG √òg ¿G GÈà©e

 √òg ¿G Î```jƒJ ⋲```∏Y AÉ```©HQ’G Ö```eGôJ ≥```∏Yh

 É¡fG ,áØ«î°S É```«°ShQ ™e §```HGhQ OƒLƒH” á```dÉ°ùŸG

 »àdG IÒãμdG AÉ```£N’G ⋲∏Y á«£¨à∏d ádhÉfi Oô```›

.“¿ƒàæ«∏c …QÓ«¡d IöSÉÿG á∏ª◊G É¡àÑμJQG

 á«ØJÉ¡dG ¬JÉŸÉμe ÖÑ°ùH äÉeÉ¡JG Ú∏a ¬LGhh

 ÖeGôJ ‹ƒJ πÑb ø£æ°TGh ‘ »```°ShôdG ÒØ°ùdG ™e

 ∂jÉe »cÒe’G ¢ù«FôdG ÖFÉf ¬```ZÓHG ΩóYh ,¬eÉ¡e

.áKOÉëŸG ¿ƒª°†e πμH ¢ùæH

 ΩÓY’G πFÉ°Sh” ¿G »cÒe’G ¢ù«FôdG ±É°VGh

 ™e É¡HGƒ°U ó```≤ØJ á```ÄWÉN äÉeƒ∏©e ™```«°ûJ »```àdG

 πμ°ûH GÒ°ûe “⋲```ªY’G Égó≤Mh IôeGDƒŸG äÉ```jô¶f

 »H ¿G ¢SG ΩG“h “¿G ¿G »```°S” »```àμÑ°T ¤G ¢```UÉN

.“Éª¡JógÉ°ûe π«ëà°ùj” Úà∏dG “»°S

.á¶aÉëŸG “¢ùcƒa” áμÑ°T πHÉ≤ŸG ‘ CÉægh

 äGQÉ```Ñîà°S’G Iõ```¡LG É```°†jG Ö```eGôJ º```¡àjh

 Gòg ‘ äÉeƒ∏©e ÖjöùJ ‘ âªgÉ°S É¡fÉH á«cÒe’G

 ádÉch ¤G ΩÉ¡J’G ™HÉ°UG öTÉÑe πμ°ûH ¬```Lhh ∞∏ŸG

.‹GQóØdG äÉ≤«≤ëàdG Öàμeh »eƒ≤dG øe’G

 ¤G »YöT ÒZ πμ°ûH â«£YG äÉeƒ∏©e” ∫Ébh

 πÑb øe â°SƒH ø£æ°TGhh á```Ä«°ùdG õÁÉJ ∑Qƒjƒ«f

 Öàμeh »eƒ≤dG øe’G á```dÉch) äGQÉÑîà°S’G Iõ¡LG

.“(‹GQóØdG äÉ≤«≤ëàdG

 ‘Éë°U »cÒe’G ¢```ù«FôdG CÉ```æg ,π```HÉ≤ŸG ‘h

 »eƒ≤dG øe’G á```dÉch ⋲∏Y” ¬fG Öàc ¬```f’ ÆÈeƒ∏H

 ‘  Ó```Nóàj  ’G  ‹GQó```ØdG  äÉ```≤«≤ëàdG  Ö```àμeh

.“Éæà°SÉ«°S

 ∞bh Ú```eƒj ò```æe ¢```†«H’G â```«ÑdG ∫hÉ```ëjh

 øμd Ú∏a πμjÉe ádÉ≤à°SG É¡àKóMG »àdG áØ°UÉ©dG

 á≤HÉ°ùdG äÉ```bÓ©dG ∫ƒM á```ªFÉb ∫GõJ ’ ä’DhÉ```°ùJ

.É«°ShQh ÖeGôJ ≥jôa ÚH á«∏Ñ≤à°ùŸGh

 ÖeGôJ IôFGO ‘ á«°SÉ°SG á«°üî°T Ú∏a ¿Éch

 RôHG óMG ¿Éc É```ªc á```«LQÉÿG ¿hDƒ```°ûdG ‘ á```Hô≤ŸG

.á«HÉîàf’G ¬à∏ªM õFÉcQ

 äÉ°VhÉØª∏d É«∏©dG áÄ«¡dG âæ∏YCG ,É¡ÑfÉL ø```e 

 AGôLEÉH Ö```ZôJ É¡fCG ¢```VÉjôdG ô```“Dƒe øY á```≤ãÑæŸG

 á£∏°ùdG ∫É≤àfG ¿CÉ°ûH ≥°ûeO ™e IöTÉÑe äÉ```°VhÉØe

.á∏Ñ≤ŸG ∞«æL äÉãMÉÑe ∫ÓN

 áÄ«¡dG º°SÉH çó```ëàŸG ,§∏°ùŸG ⁄É```°S ∫Ébh

 ,IöTÉÑe äÉ°VhÉØe AGôLEG Oƒf” :äÉ°VhÉØª∏d É«∏©dG

 Ö©°ûdG IÉ```fÉ©Ÿ ó```M ™°Vhh ,â```bƒdG Ö```°ùc Oƒ```f

 QÉ°ûH …Qƒ°ùdG ¢ù«Fô∏d ¿Éμe ’ ¬fCG GócDƒe ,“…Qƒ°ùdG

.á£∏°ùdG ∫É≤àfG á«∏ªY ‘ ó°SC’G

 äÉ°VhÉØª∏d É«∏©dG áÄ«¡dG ¿CG §∏°ùŸG ±É°VCGh

 ÉgDhGôLEG ™eõŸG ∞«æL äÉ°VhÉØe IóæLCG ó©H ≥∏àJ ⁄

.‹É◊G ôjGÈa 23 Ωƒj

 ¥Ó£fG á«°ûY »```JCÉJ GQƒà°ù«e …O äÉ```ëjöüJh

 ¿É```à°ùNGRÉc á```ª°UÉY ‘ Ió```jóL äÉ```KOÉfi á```dƒL

 ájÉYôH ,áeƒμ◊Gh ájQƒ°ùdG á```°VQÉ©ŸG ÚH ÉfÉà°SCG

 ⋲∏Y á∏YÉØdG ∫hódG øe »gh ,É«°ShQh É«côJh ¿GôjEG

.…Qƒ°ùdG ´GõædG ‘ ¢VQC’G

 á«côJ á«°ShQ ájÉYôH …ôŒ É```fÉà°SCG äÉãMÉÑeh

 »```àdG ø```£æ°TGƒd QhO …CG OÉ```©Ñà°SG ó```©H ,á```«fGôjG

 äÉbÉØJ’ ÚæeÉ°†dG Ú```aô£dG ƒμ°Sƒe ™e â∏μ°T

 äÉ°VhÉØŸG ä’ƒ÷ äó```¡e »àdG á≤HÉ°ùdG áfó¡dG

.∞«æL ‘ ´GõædG ‘ôW ÚH

 É¡æe ÌcCG á```jôμ°ùY É```fÉà°SCG äÉãMÉÑe hó```ÑJh

 ∞bh ¥ÉØJG â«ÑãJ ¤EG É°SÉ°SCG ±ó¡J PEG ,á```«°SÉ«°S

 πãÁ »°SÉ«°S óah Qƒ```°†ëH ,OÓÑdG ‘ QÉædG ¥Ó```WEG

 áë∏°ùŸG á°VQÉ©ŸG π```ãÁ ôNBGh ájQƒ°ùdG á```eƒμ◊G

 Ëó≤J ⋲∏Y á«°SÉ«°ùdG á°VQÉ©ŸG QhO öüà≤j É```ª«a

 øe äGƒæ°S 6 ¤Gƒ```M ó©H ∂dP »JCÉjh .IQÉ```°ûà°S’G

 âeó£°UGh π°ûØdÉH äAÉH IóY á«°SÉeƒ∏HO äGQOÉÑe

 ,ó°SC’G QÉ°ûH …Qƒ```°ùdG ¢ù«FôdG Ò```°üe ⋲∏Y ±ÓîH

 ∞«æL ‘ Iôªãe ÒZ äÉ°VhÉØe ä’ƒL çÓK É```gôNBG

.2016 ‘

 ΩÓ°S äÉ```KOÉëŸ äÉ```KOÉëŸG √ò```g ó¡ªà°Sh

 23 ‘ …ô```Œ ¿CG Qô≤ŸG ø```e ÉjQƒ°S ∫ƒ```M Ió```jóL

 QÉWEG ‘ ,∞```«æL ‘ Ió```ëàŸG ·C’G á```jÉYôH ô```jGÈa

 ájƒ°ùJ ¤EG π```°Uƒà∏d á```dhòÑŸG á```«dhódG Oƒ```¡÷G

.™HÉ°ùdG ¬eÉY AóH øe ÜÎ≤j …òdG ´Gõæ∏d á«°SÉ«°S

 áfÉà°SCG ‘ äÉKOÉëŸG GQƒà°ù«e …O ö```†ëj ødh

 Ée Ö°ùM ,¢UÉî°TCG á```°ùªN øe É≤jôa π```°SÒ°S πH

.∞jöT GQÉj ,‹hódG çƒ©ÑŸG º°SÉH áKóëàŸG âdÉb

 •.IôgÉ≤dG ‘ ‘Éë°U ô“Dƒe ∫ÓN ¢ùjÒJƒZ

 •á£∏°ùdG º«∏°ùJ ∫ƒM ≥°ûeO ™e IöTÉÑe äÉãMÉÑe AGôLEG Oƒf :ájQƒ°ùdG á°VQÉ©ŸG

 •(RÎjhQ) §≤°ùe áª°UÉ©dÉH º∏©dG öüb ‘ ÊÉMhQ ™e ™ªàLG ¢SƒHÉb ¿É£∏°ùdG

 •OGó¨H ‘ Qó°üdG áæjóe ÜöV ÒéØJ ¿Éμe ‘ ¿ƒ©ªéàj ¿ƒ«bGôY

عواصم ـ وكاالت: 

 áeÉbEG πM øY »∏îàdG øe AÉ©HQ’G ¢ùeCG ¢ùjÒJƒZ ƒ«fƒ£fCG IóëàŸG ·CÓd ΩÉ©dG ÚeC’G QòM

 .“πjóH πM” óLƒj ’ ¬fEG ∫Ébh ,Ú«∏«FGô°SE’Gh Ú«æ«£°ù∏ØdG ÚH ´Gô°üdG AÉ¡fE’ ÚàdhódG

 ∂°ùªàdG  øY ø£æ°TGh  É¡«a  â∏îJ  á«cÒeCG  äÉëjô°üJ  á«æ«£°ù∏ØdG  á£∏°ùdG  âÑé°T  Éª«ah

 º°V ¤EG Ú∏ØjQ ÚahDhQ »∏«FGô°SE’G ¢ù«FôdG ÉYO ΩÓ°S ¥ÉØJG ¤EG π°Uƒà∏d ¢SÉ°SCÉc ÚàdhódG πëH

 …ô°üŸG  á«LQÉÿG  ôjRh  ™e  IôgÉ≤dG  ‘  ó≤Y  »Øë°U  ô“Dƒe  AÉæKCGh  .π«FGô°SE’  á«Hô¨dG  áØ°†dG

 ¢ùjÒJƒZ »‡C’G ∫hDƒ°ùŸG ∫Éb »°ù«°ùdG ìÉàØdG óÑY …ô°üŸG ¢ù«FôdG ™e AÉ≤d Ö≤Y …ôμ°T íeÉ°S

 ¿CG  Öéjh  ,ÚàdhódG  AÉ°ûfEG  πM iƒ°S  Ú«∏«FGô°SE’Gh  Ú«æ«£°ù∏ØdG  ÚH  πjóH  πM ∑Éæg  ¢ù«d”
.“π◊G Gòg ≈∏Y ®ÉØë∏d ¬H ΩÉ«≤dG øμÁ Ée πμH Ωƒ≤f

عواصم ـ وكاالت:
 ∫ÓN  ,OÉ©àH’G  ¿CG  øe  ,GQƒà°ù«e  …O  ¿ÉaÉà°S  ,ÉjQƒ°ùd  ¢UÉÿG  IóëàŸG  ·C’G  çƒ©Ñe  Qò`̀M

 ,2254 ‹hódG QGô≤dG É¡«dEG óæà°SG »àdG á«°ù«FôdG çÓãdG •É≤ædG øY ,∞«æL ‘ áÑ≤JôŸG äÉKOÉëŸG

 ∫ÉªYCG  ∫hóL ¿EG  ‹hódG  çƒ©ÑŸG  ∫Éb  ,ÉehQ  á«dÉ£jE’G  áª°UÉ©dG  øeh .“º«ë÷G ÜGƒHCG”  íàØ«°S

 øeC’G  ¢ù∏› QGô≤H  Ωõà∏«°S  ,πÑ≤ŸG  ´ƒÑ°SC’G  ∞«æL ‘ CGóÑJ  ¿CG  Qô≤ŸG  ájQƒ°ùdG  ΩÓ°ùdG  äÉKOÉfi

 •É≤f 3 ¤EG óæà°SG QGô≤dG ¿CG ±É°VCGh .√Ò«¨J ºàj ødh ´Gô°üdG AÉ¡fE’ ±ó¡j …òdG 2254 ‹hódG

 ·C’G ±Gô°TEG â– äÉHÉîàfG AGôLEGh ójóL Qƒà°SO ≈∏Y ¥ÉØJ’Gh ºμ◊G ¢ù°SCG ™°Vh »gh ,á«°ù«FQ

.“º«ë÷G ÜGƒHCG íàØæ°S ’EGh √Ò¨f ødh ∫ÉªYC’G ∫hóL ƒg Gòg” Ú«Øë°ü∏d ∫ƒ≤j ¿CG πÑb ,IóëàŸG

بغداد ـ وكاالت:

 Ωƒég  ‘  ìhôéH  ¿hô``̀NBG  50  Ö«°UCGh  Gƒ∏àb  π`̀bC’G  ≈∏Y  É k°üî°T  15  ¿CG  á«æeCG  QOÉ°üe  äô`̀cP

.AÉ©HQC’G ¢ùeCG ,OGó¨H á«bGô©dG áª°UÉ©dÉH Qó°üdG áæjóe ‘ …QÉëàfG

 áMÉ°S ‘ …QÉëàfG ÉgOƒ≤j IQÉ«°S á£°SGƒH »HÉgQEG AGóàYG” :OGó¨H äÉ«∏ªY º°SÉH ≥WÉædG ∫Ébh

.¢UÉî°TC’G äGô°ûY áHÉ°UEGh πà≤e øY ôØ°SCG É‡ ,“OGó¨H ‘ ¿Gôgh

 ‘ Qó°üdG ióà≤e QÉ°üfC’ IôgÉ¶e ≥jôØJ ∫ÓN ¢UÉî°TCG πà≤e ≈∏Y ΩÉjCG ó©H Ωƒé¡dG »JCÉjh

 ,âdÉb áWô°ûdG ‘ QOÉ°üe âfÉch .á«bGô©dG áª°UÉ©dG §°Sh ,AGô°†ÿG á≤£æŸG Üôb ôjôëàdG áMÉ°S

 ,ôjôëàdG áMÉ°S ‘ øjôgÉ¶àe ≥jôØJ ∫ÓN äGô°û©dG Ö«°UCGh Gƒ∏àb ¢UÉî°TCG 7 ¿EG ,»°VÉŸG âÑ°ùdG

 .äÉLÉéàM’G ¤EG ÉYO …òdG Qó°üdG QÉ°üfCG øe º¡à«ÑdÉZh

C C “

C

  ááMMÉÉ°°SS  ‘‘  ……QQÉÉëëààffGG  ÉÉggOOƒƒ≤≤jj  IIQQÉÉ««°°SS  áá££°°SSGGƒƒHH  »»HHÉÉggQQEGG  AAGGóóààYYGG   ::OOGGóó¨̈HH  ääÉÉ««∏∏ªªYY  ºº°°SSÉÉHH  ≥≥WWÉÉææddGG  ∫∫ÉÉbbhh  ..ääÉÉLLÉÉééààMM’’GG  ¤¤EGG  ÉÉYYOO  ……òòddGG  QQóó°°üüddGG  QQÉÉ°°üüffGG  øøee  ºº¡¡àà««ÑÑddÉÉZZhh

C

øø øø hh ¡¡«« «« ÒÒ jjôô «« «« ÑÑéé «« hhππ ≈≈ HH ΩΩ «« øø ÁÁ ππ HH ΩΩƒƒ

 á≤£æŸG ÉjÉ°†b ¿ÉãëÑj ÊÉMhQh ¢SƒHÉb ¿É£∏°ùdG á≤£æŸG ÉjÉ°†b ¿ÉãëÑj ÊÉMhQh ¢SƒHÉb ¿É£∏°ùdG
á`̀«`̀fGô`̀jE’G  á«é«∏ÿG  äÉ`̀bÓ`̀©`̀dG  ‘  ´ó`̀°`̀ü`̀dG  ÜCGQ  ä’hÉ```̀fi  É°ûbÉfá`̀«`̀fGô`̀jE’G  á«é«∏ÿG  äÉ`̀bÓ`̀©`̀dG  ‘  ´ó`̀°`̀ü`̀dG  ÜCGQ  ä’hÉ```̀fi  É°ûbÉf

عواصم ـ وكاالت: 
 ó«©°S øH ¢```SƒHÉb ¿ÉªY ¿É```£∏°S åëH

 AÉ©HQC’G ¢ùeG ÊÉMhQ ø°ùM ÊGôjE’G ¢ù«FôdGh

 ∞∏ŸÉH á≤∏©àŸG ÉjÉ°†≤dG øe GOóY §≤°ùe ‘

 ,»æª«dGh …Qƒ°ùdG ÚØ∏ŸGh ÊGôjE’G …hƒædG

 ÜCGôd á«fÉª©dG ä’hÉ```ëŸG åëH ¤EG á```aÉ°VEG

.á«fGôjE’G á«é«∏ÿG äÉbÓ©dG ‘ ´ó°üdG

 (¢SQÉa) á«fGôjE’G AÉ```ÑfC’G ádÉch âdÉbh 

 â```dhÉæJ  Ú```ª«YõdG  Ú```H  äÉ```ãMÉÑŸG  ¿EG

 ºgCGh É```gõjõ©J π```Ñ°Sh á```«FÉæãdG äÉ```bÓ©dG

.á«dhódGh á«ª«∏bE’G ÉjÉ°†≤dG

 ™«aQ É«°SÉ«°S Góah ¿CG ádÉcƒdG äôcPh 

 ¢UÉÿG ´É```£≤dG ø```Y Ú```∏ã‡h iƒ```à°ùŸG

 ó©Jh ,á```«é«∏ÿG ¬àdƒL ‘ ÊÉ```MhQ ≥```aGôj

 ádƒ÷G ‘ ¤hC’G á```£ëŸG »g ¿ÉªY á```æ£∏°S

 ¤EG ≥M’ âbh ‘ ÊÉMhQ Oƒ```≤à°S á«é«∏ÿG

.âjƒμdG

 ÊGô```jE’G ¢```ù«Fô∏d IQÉ```jR ô```NBG Oƒ```©Jh

 É```ªæ«H ,2014 ¢```SQÉe ¤EG ¿É```ªY á```æ£∏°ùd

 ¢ù£°ùZCG ‘ ¿Gô```¡W ¢SƒHÉb ¿É```£∏°ùdG QGR

 .2013
 ¤EG ÊGô```jE’G ¢ù«FôdG á```dƒL Ö```°ùàμJh

 âbh ‘ »JCÉJ É¡fƒc É¡à«ªgCG âjƒμdGh ¿Éª oY

 äÉbÓ©dG ìÓ°UE’ GOƒ```¡L ¿Gó∏ÑdG ¬«a ∫òÑj

.¿Gô¡Wh è«∏ÿG ∫hO ÚH

 Å«¡J ÊÉMhQ IQÉjR ¿CG ¿ƒ```ÑbGôe iôjh 

 OGOõJ ÊGôjEG »é«∏N QGƒ```M ¥Ó£f’ ¢SÉ°SC’G

 áÑ¡à∏ŸG ´É°VhC’G πX ‘ ¬«dEG Úaô£dG áLÉM

 ájGóH πμ°ûJ ¿CÉH äÉ©bƒJ §°Sh ,á≤£æŸG ‘

.ÚÑfÉ÷G ÚH äÉbÓ©dG ‘ áLGôØf’

 لندن ـ العربية نت: 
 ™ªàéŸGh Ú```Ø≤ãŸGh Ú«°SÉ«°ùdG AÉ```£°ûædG ø```e ±’BG ÖdÉW

 ‘ çÓãdG äÉ```£∏°ùdG ø```e áMƒàØe á```dÉ°SQ ∫Ó```N ÊGô```jE’G Êó```ŸG

 …ƒ°Sƒe Ú```°ùM Òe ,AGö†ÿG á```cô◊G AÉªYR ø```Y êGôaE’G ,º```gOÓH

 áeÉbE’G â– ¿ƒ©Ñ≤j øjòdG »Hhôc …ó```¡eh OQƒægQ AGôgR ¬àLhRh

.á«Ñ©°ûdG äÉLÉéàM’G ´’ófG ôKEG 2009 ΩÉY òæe ájÈ÷G

 á°VQÉ©e äÉLÉéàMGh ÖdÉ£e ¤EG á```dÉ°SôdG ‘ ¿ƒ©bƒŸG QÉ°TCGh

 ¤EG ájÉ¡ædÉH …ODƒ```«°S É¡d π```M OÉéjEG Ωó```Y ¿CG øe GhQò```M ,á```JƒÑμe

 ‘ ÜÉ£≤à°S’G ƒ```ëf ¬LƒàdGh áeƒμ◊Gh Ö```©°ûdG ÚH Iƒ¡dG ´É```°ùJG

.ºgÒÑ©J Ö°ùM .OÓÑdG

 áª∏c” ™bƒe Ö```°ùM ºgOóY π°Uh ø```jòdG ¿ƒ©bƒŸG ±É```°VCGh

 ¢üî°T ∞dCG 20 ¤EG ,…ƒ```°Sƒe Ú°ùM Òe ¢```VQÉ©ŸG øe “Ö```jô≤dG

 ó≤Øjh ÜÉÑ°ûdG iód •ÉÑMEG ¤EG …ODƒ«°S OÓ```ÑdG ‘ ‹É◊G ™°VƒdG ¿CG

.OÓÑdG ‘ áé¡ÑdGh πeC’Gh äGhÌdG

 2009 ΩÉY äÉLÉéàMG ⋲```∏àb ¢†©H öSCG ¿CG á```ª∏c ™bƒe Ö```àch

 â– ∂dP ó©H π```àb …òdG »à°û¡H QÉ```à°Sh ,»HGôYEG ÜGô```¡°S É```¡æe

 »àdG ádÉ°SôdG »```©bƒe ÚH øe âfÉc »```HGô¡°S ¿Éμ°TGh Ö```jò©àdG

.»YÉªàL’G π°UGƒàdG ™bGƒe ‘ ¥ƒÑ°ùe ÒZ πμ°ûH äöûàfG

 º¡dÉ≤àYG ” ¿CGh ≥```Ñ°S ¿hRQÉH ¿ƒ°VQÉ©e á```dÉ°SôdG ™bh É```ªc

 »∏Y ó°TôŸG IôeC’ á```©°VÉÿG á«æeC’G äÉ£∏°ùdG ój ⋲∏Y º```¡Ñjò©Jh

 »jÉÑWÉÑW áfÉëjQh …óªfi ¢ùLôfh IOGR êÉJ ⋲Ø£°üe πãe »ÄæeÉN

 øª¡Hh ÊÉ```à°SÉH Oƒ```©°ùeh õ«Nôë°S »```°ù«Yh »```ª«ª°U ¿Gƒ```j�h

 »æeƒe ˆGó```ÑYh Êóe ó«©°S ,Üƒ```≤©j »```æH Ó«Lh »```jƒeCG …ó```ªMCG

 øe GÒÑc Gõ«M äòNCG »àdG ádÉ°SôdG öûf øe Ωƒj ó©Hh .hô∏c ájó¡eh

 ó°TôŸG áHÉéà°SG ióe ∫ƒM »YÉªàL’G π```°UGƒàdG ™bGƒe ‘ ¢TÉ≤ædG

 ,ÊGôjE’G ¿É```ŸÈdG ‘ ÖFÉædG ™```bƒJ ,Ú©bƒŸG Ö```dÉ£Ÿ »```ÄæeÉN

 AGôgR ¬àLhRh …ƒ°Sƒe Ú°ùMÒe ø```Y QÉ°ü◊G ∂a »bOÉ°U Oƒªfi

 CGóÑà°S »àdG á«fGôjE’G “RhQƒ```f” OÉ«YCG πÑb »Hhôc …ó```¡eh OQƒægQ

 ¬àëØ°U ÈY GócDƒe ,π«°UÉØJ …CG AÉ£YEG ¿hO ,πÑ≤ŸG ¢SQÉe 20 ‘

 áªμëŸG ¿PEG ¿hO OGôaC’G ⋲∏Y ájÈ÷G áeÉbE’G ¢Vôa” ¿CG Î```jƒJ ‘

 …ôØ©L ¢SÉÑY ,¿Gô¡W áª°UÉ©dG ΩÉY »Yóe OQh .“Qƒà°SódG ¢VQÉ©j

 QÉ°ü◊G” ¿EG ÓFÉb »bOÉ°U ÖFÉædG íjöüJ ⋲```∏Y É©jöS …OÉHBG âdhO

 äÉ¡÷G øe Òãc ¬«a â∏NóJ »æWh QGôb ƒg (áKÓãdG AÉªYõdG ó```°V)

 áeÉbE’G ¿CG ⋲∏Y Gó«cCÉJ √QÉÑàYG øμÁ …òdG íjöüàdG ƒgh “.á°üàîŸG

 ôªà°ùà°S OQƒægQ AGôgRh …ƒ°Sƒe Ú°ùM Òeh »Hhôc ó°V á```jÈ÷G

.º¡æY êGôaEÓd á«dhódGh á«∏NGódG äÉÑdÉ£ŸG ºZQ

 »Hhôch …ƒ°Sƒe ádÉM ‘ çóëj ⁄ Ò«¨J …CG ¿CG áª∏c ™bƒe öûfh

 6 òæe ájÈ÷G á```eÉbE’G â– ¿ƒdGõj ’ º```¡fCGh ¿B’G ⋲```àM OQƒ```ægQh

 ¿CGh âfÎfEG ’h ∞JGƒg ÓH êQÉÿG ™e π°UGƒàdG øe Úehôfi ,ΩGƒ```YCG

.á«æeC’G äGƒ≤dG ΩÉeCG ´ƒÑ°SC’G ‘ áYÉ°S iƒ°S ºgôJ ⁄ º¡∏FGƒY

 •höT á©HQCG ™```°Vh ób »```ÄæeÉN »```∏Y ÊGô```jE’G ó```°TôŸG ¿Éch

 É¡ªgCG »Hhôch OQƒægQh …ƒ°Sƒe Ú°VQÉ©ŸG ø```Y “QÉ°ü◊G ∂a“`d

 ‘ ÉgÉ≤∏WCG »àdG á«eÓ°SE’G ájQƒ¡ª÷G ΩÉ¶f ó°V Éª¡JÉeÉ¡JG Ö```ë°S

.2009 ΩÉY á«°SÉFôdG äÉHÉîàf’G ÜÉ≤YCG

 OGƒL ‹ƒ°UC’G Ö```FÉædG π≤f Ée Ö°ùM ÊÉ```ãdG »ÄæeÉN •öT É```eCG

 •öûdG ÉeCG .“á«eÓ°SE’G IQƒ```ãdG AGóYCG ™e Ohó◊G Ú«©J” ƒg »```Áôc

 ‘ ó°TôŸG √Oóëa áKÓãdG Ú```°VQÉ©ŸG øY êGôaEÓd ™HGôdGh å```dÉãdG

 ó°V √ÉÑμJQG Ée ÖÑ°ùH áÑbÉ©ª∏d OGó©à°S’G“h “ôFÉ°ùÿG ¢```†jƒ©J”
.“á«eÓ°SE’G IQƒãdG

هل تندلع ثورة في إيران بسبب كروبي وموسوي قريباً؟

 ,IóëàŸG äÉj’ƒ∏d ƒgÉ«æàf ÚeÉ«æH »∏«FGöSE’G AGQRƒdG ¢ù«FQ ÉgCGóH »àdG IQÉjõdG á«cÒeCG ∞ë°U âdhÉæJ 

 ,ÖeGôJ ódÉfhO »cÒeC’G ¢```ù«FôdG ™e ¬FÉ≤d øe ¬≤≤ëj ¿CG »∏«FGöSE’G ∫hDƒ```°ùª∏d øμÁ ÉªY É```¡°†©H ∫AÉ```°ùJh
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حسن علي

تفتتح اليوم منافســات الجولة 11 
لدوري ”فيفا“ ألندية الدرجة األوىل 
لكرة القدم، وذلــك بإقامة لقاءين 
عىل استاد مدينة خليفة الرياضية.

يلعــب املحــرق مــع األهــيل يف 
”كالسيكو“ الكرة البحرينية عند 6 
مســاء، فيام يلتقي الحد مع الرفاع 

الرشقي عند 8.15 مساء.
يف املواجهة األوىل، يســعى املحرق 
لتجــاوز آثــار الخســارة يف الجولة 

املاضية أمام املالكية (2-1).
أما األهيل، فيأمل هو اآلخر بالعودة 
إىل طريــق االنتصــارات، خصوصا 
أنه بدأ القســم الثاين بالتعادل مع 

الرفاع الرشقي (1-1).
املحــرق يدخل املواجهة منتعشــا 
بتأهله لنهايئ كأس جاللة امللك عىل 
حســاب الرفاع، إذ سيرضب موعدا 
كبــريا مــع املنامة يف نهــايئ ”أغىل 
الكؤوس“ يوم 2 مــارس املقبل، إذ 
إن فوزه اليوم سيجعله متصدرا ولو 

بشكل مؤقت.
بدوره، األهيل لديــه رغبة محفزة 
كبــرية للظفــر بنقــاط املواجهــة، 
وتعويض خسارة القسم األول أمام 
املحرق الــذي تفوق ذهابا بهدفني 
مقابــل واحــد، والتقــدم إىل فرق 

املقدمة أكرث.

ويــرشف عــىل تدريــب املحــرق 
فيام  جاســربت،  األملــاين  املــدرب 
يــرشف فنيــا عىل األهــيل املدرب 

املرصي محمد عبدالعظيم.
ميلك املحرق 18 نقطة بالتســاوي 
مــع الوصيف املالكيــة، فيام ميلك 

األهيل 14 نقطة يف املركز الرابع.
يعول املحرق عىل مجموعة مميزة 
من الالعبني املحليني أمثال الحارس 
ســيد محمــد جعفــر، إســامعيل 
عيل،  عبدالوهــاب  عبداللطيــف، 
محمد الحردان، وليد الحيام، جامل 
راشــد، إضافة إىل املحرتفني: ساملو، 

أحمد ديب، نيلسون وفيلبينهو.
أمــا األهــيل، فيعتمــد هــو اآلخر 

عىل مجموعة مميــزة من الالعبني 
املحليني يتقدمهــم الحارس الخبري 
أحمــد مشــيمع، والالعبني: ســيد 
مهدي باقر، مهدي طرادة، جاســم 
الشــيخ، عــيل العصفــور وضيــاء 
ســلامن، عــالوة عــىل املحرتفــني: 
ألســفيك، محمــد األمــني، محمد 

دعاس وفويف.
لقاءات الفريقني ذات طابع خاص 
ســواء عىل املســتطيل األخرض، أو 
حتى عــىل املدرجات بني جمهوري 
الناديــني، إذ من املتوقع أن يحظى 
اللقــاء بحضور جامهريي كبري عىل 

غرار لقائهام يف القسم األول.

غيابات عديدة

تشهد مواجهة اليوم غيابات عديدة 
يف صفــوف الفريقــني، إذ ســيفتقد 
املحــرق لخدمات اثنــني من العبيه 
األساســيني يف خــط الدفــاع، حيث 
ســيغيب القائد حســني بابــا؛ نظرا 
إلصابته حديثــا يف نصف نهايئ كأس 
امللــك، فيام ســيغيب املدافع األمين 
محمد البنــاء؛ إليقافــه 3 مباريات 
بعد تشابكه مع العب الرفاع محمد 

الرميحي.
أما األهيل، فســيغيب عنــه املدافع 
الدويل األشول أحمد جمعة؛ بسبب 
عبدالله  املهاجــم  اإلصابــة، وكذلك 

جناحي الــذي أجرى عملية جراحية 
حديثا يف عينه.

الحد والشرقي

يف املواجهة الثانية اليوم، ستكون ذات 
طابع خاص للمدرب عيىس السعدون، 
والــذي أرشف يف القســم األول عىل 
تدريــب الحــد، لكنــه حاليــا يتوىل 
القيــادة الفنية للرفــاع الرشقي بعد 

استقالته من تدريب الفريق األزرق.
مواجهة بطابع فني وطني، إذ يرشف 
املدرب محمد الشــمالن عىل تدريب 

الحداويني.
ميلــك الحــد (13) نقطــة يف املركــز 
الســادس، فيام ميلك الرفــاع الرشقي 

(9) نقاط يف املركز الثامن.
الحد يســعى لتحقيق فــوز ثان عىل 
التوايل يف القســم الثاين بعدما تخطى 
الحالــة بصعوبــة (0-1) يف الجولــة 
املاضية؛ للتقدم إىل األمام عىل ســلم 
الرتتيب وتصحيح وضعــه بعد األداء 

السلبي يف القسم األول.
أمــا الرشقــي، ففــي حــال تحقيقه 
الفــوز اليوم، فــإن مركزه لــن يتغري، 
لكنــه ســيكون دافعــا معنويــا قويا 
للفريــق للميض قدما نحــو تصحيح 
وضعه بعــد األداء الهزيل الذي ظهر 
عليــه يف مرحلــة الذهــاب، خصوصا 
مع قربــه حاليا عن منطقــة الهبوط 
بفارق نقطتني عــن صاحبي املركزين 

األخريين.
يعول الحد عىل العبيه املحليني كسيد 
محمــد عدنان، عبدالوهــاب املالود، 
العبيديل  إبراهيــم  بوغــامر،  أحمــد 
والحــارس عبــاس أحمــد، إضافة إىل 
املحرتفــني: دايــو وأوتــيش ومحمــد 

الداوود وأوروك.
أمــا الرشقــي، فيعتمــد عــىل تواجد 
املحليــني كفيصــل بودهوم، ســامي 
الحســيني، عبداللــه يوســف، عباس 
عيــاد والحــارس محمــود العجيمي، 
واملحرتفــني: خالــد هــامين، مايكون، 

جواو ومدير عبدالرب.

المحرق يواجه ا�هلي.. والحد أمام الرفاع الشرقي
”الكالسيكو“ يفتتح الجولة 11 لدوري ”فيفا“ الكروي

أحمد مهدي

يف إطار اهتاممها بدعم 
القطاع الريايض والشبايب 
يف اململكة، وحرصها عىل 
الوفاء مبسؤولياتها تجاه 
تنمية املجتمع املحيل، 

وضمن جهودها الرامية 
لتعزيز الرشاكة الحيوية 

للقطاع الخاص، قّدمت رشكة 
ممتلكات رعايتها السخية 
ملسابقة كأس جاللة امللك 

لكرة القدم للموسم الريايض 
2016/2017؛ لتكون راعيا 
ذهبيا لـ ”أغىل الكؤوس“.

وأعرب رئيس مجلس إدارة 
االتحاد البحريني لكرة القدم 

الشيخ عيل بن خليفة بن 
أحمد آل خليفة عن بالغ 

شكره وامتنانه للبادرة 
الكرمية التي قدمتها 

رشكة ممتلكات 
عرب تقدميها 

الرعاية لهذه 
البطولة الغالية.
وقال إن الرشكة 

اعتادت عىل 
تقديم الدعم 

ملختلف الفعاليات 
التي ينظمها 

االتحاد 

البحريني لكرة القدم.
ونوه إىل أن الرعاية ستسسهم 

يف إنجاح نهايئ الكأس 
وإظهاره بالصورة املرشفة التي 

تتناسب مع مكانة وأهمية 
هذه املناسبة الرياضية املهمة 

التي ينتظرها عشاق كرة 
القدم يف اململكة خصوصا، 

والرياضيون عموما، إذ تحمل 
اسم الريايض األول يف اململكة 

حرضة صاحب الجاللة امللك.
وقال إن دعم ممتلكات 

للرياضة يظهر جليٍّا يف تعاونها 
وتواصلها مع مختلف الجهات 

الرياضية، ومن بينها االتحاد 
البحريني لكرة القدم، معتربًا 
أن مساهمة الرشكة يف رعاية 
بطولة بحجم كأس جاللة 

امللك هو مبثابة فخر 
للجميع؛ نظرًا 
لالسم الكبري 
الذي تحمله 
البطولة عىل 

قلوب البحرينيني 
جميًعا.

من جانبه، قال 
الرئيس التنفيذي لرشكة 

ممتلكات، 
محمود 

الكوهجي، إن الرشكة تحرص 
باستمرار عىل تشجيع 

االتحادات واألندية الرياضية 
وتقديم الدعم املناسب 
للمسابقات الرياضية مبا 

يساعدها عىل إقامتها 
وتنظيمها بالوجه الالئق 

بسمعة الرياضة يف اململكة.
وأضاف: ”لهذه املسابقات 

دور كبري يف صقل املواهب 
الرياضية التي يتمتع بها 

شباب الوطن“.
وقال إن الرشكة تعرب عن 
فخرها واعتزازها الكبريين 
بالرشاكة مع اتحاد الكرة 

برئاسة الشيخ عيل بن خليفة 
بن أحمد آل خليفة.

وأوضح أن رياضة كرة القدم 

هي اللعبة الشعبية األوىل 
يف العامل، وتحظى مبتابعة 
جامهريية تتجاوز حدود 

الزمان واملكان سواء يف 
البحرين أو خارجها.

وشدد عىل إميان الرشكة 
بأهمية الرشاكة الحقيقية 

التي تهدف بالدرجة األوىل 
إىل رفعة وازدهار الرياضة 

البحرينية وترشيف اململكة.
ووجه الكوهجي الدعوة 
إىل رشائح القطاع الخاص 
كافة للتعاون مع األندية 

واالتحادات الرياضية؛ لدعم 
الشباب الريايض، ومنحهم 

الفرصة إلبراز مواهبهم وما 
يتمتعون به من إمكانات 

واعدة يف هذا الشأن.

علي بن خليفة: الشركة اعتادت تقديم الدعم لفعاليات االتحاد

الكوهجي: شراكة حقيقية الزدهار الرياضة البحرينية

ي م يم ر ي بن ي
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     اتحاد الكرة            المركز ا3عالمي

محمود الكوهجي الشيخ علي بن خليفة

السنة التاسعة - العدد 3047 

الخميس
16 فبراير 2017 

19 جمادى األولى 1438

sports@albiladpress.comsports@albilalb l
سبورت
16

ثأر األهيل لنفســه وألحق هزمية 
قاســية بالنجمــة بثالثة أشــواط 
نظيفة يف املواجهة التي جمعتهام 
مســاء أمس عىل صالــة االتحاد 
الطائرة مبدينة  للكــرة  البحريني 
عيىس الرياضية ضمن منافســات 
الجولــة التاســعة من مســابقة 
”النســور“  ليســتعيد  الــدوري 
هيبتهم ويلحقوا بالنجمة خسارة 

مذلة.
وانتهــت األشــواط الثالثة لصالح 
 25/12  ،25/22  ،25/21 األهــيل 
بــإدارة طاقــم التحكيــم الدويل 
املكون مــن األول محمد منصور 

والثاين عبدالله حبيب.
وقدم النجمة أسوأ عروضه عندما 
ارتكــب العديــد مــن األخطــاء 
عىل مســتوى تضييع االرســاالت 
والهجــوم وملس الشــبك ليهدي 
منافســه العديد من النقاط عىل 
طبــق من ذهــب، بينــام أحكم 
األهــيل قبضتــه بالتفــوق عــىل 
الصد  وحوائط  الهجوم  مســتوى 
والتغطيــة الدفاعية واإلرســاالت 
القوية وشكل البديل أمني محمد 

أحد األوراق الرابحة مبركز 2.
وبهذا الفوز رفــع األهيل رصيده 
إىل 19 نقطــة يف املركــز الثالث، 
بينــام توقف رصيــد النجمة 21 
مــع داركليب  نقطــة متســاوياً 
الذي ســيلتقي أمام النبيه صالح 
وســتكون الفرصــة متاحــة أمام 

لينفرد بصدارة الرتتيب.
يف الشوط األول قدم األهيل أداءاً 
هجومياً قوياً باالعتامد عىل ابناء 
عنــان والدومينيــيك الفيس كام 
برزت حوائط الصد بشــكل جيد 
األمر الــذي منح األهيل األفضلية 
عىل مدار الشوط ليتقدم 18/13 
مســتفيداً مــن أخطــاء النجمة 

الهجومية وتضييع االرساالت.
وتراجــع أداء األهيل بعدما حقق 
ليقلــص   19/13 مريحــاً  فارقــا 
النجمــة الفــارق 19/17، إال أن 
تفوق النسور استمر يف ظل تعدد 
والتغطية  الهجوميــة  الخيــارات 
الدفاعيــة الجيــدة التي منحتهم 

الفوز بنتيجة 25/21.
الثاين شــهد تغيــرياً يف  الشــوط 
تشــكيلة األهــيل بدخــول أمني 
محمد بدال من محمد عنان وهو 
ما شــكل اضافية جيدة عىل أداء 

الفريق.
وعىل الرغم مــن البداية الجيدة 
بفضــل   8/5 بتقدمــه  للنجمــة 
تألق محرتفه ليلســون يف الهجوم 
استطاع األهيل أن يفرض سيطرته 
الدفاعيــة  بالتغطيــة  مجــددا 
والفاعلية الهجومية لضاربيه نارص 
عنان والفيس ومريزا عبدالله مع 
كرثة أخطاء النجمة عىل مســتوى 
الهجوم واالرســال ليتقدم األهيل 
23/19، إال أن النجمــة اســتطاع 
ايقافه عنــد النقطــة 23 وقلص 
الفــارق 23/22 قبــل أن يتمكن 
األهــيل من العــودة بكــرة قوة 
من الفيــس أهدى فريقه النقطة 
24 ثــم رضبة هجوميــة ناجحة 
من أمــني محمد لينهي الشــوط 

.25/22
يف الشــوط الثالــث قىض األهيل 
عــىل النجمة متامــاً وتفوق عليه 
منــذ البدايــة 7/1، وتفنن العبو 
األهيل بتنفيذ الرضبات الهجومية 
مــن جميــع املراكــز، وأحــرزوا 
العديــد من االرســاالت املبارشة 
وســط أداء مخيب للنجمة الذي 
قــدم أســوأ عروضه عــىل كافة 
املســتويات ليتلقى هزمية قاسية 
وبســهولة كبرية وبفــارق كبري يف 

الشوط الثالث 25/12.
األخــرى، خيــب  املواجهــة  ويف 
املحــرق آمال جامهــريه ومحبيه 
بعدما ســقط أمام النرص بسهولة 
بثالثة أشواط نظيفة يف املواجهة 
التي جمعت الطرفني مساء أمس 
ضمن منافسات املرحلة التاسعة.

وأنهــى النرص املواجهــة بنتيجة 
وأدار   ،25/18  ،25/16  ،25/15
املباراة طاقم تحكيم دويل مكون 
مــن األول جعفر املعلــم والثاين 

محمد عباس.
وبهذا الفــوز نجح النرص يف الثأر 
من خســارته أمــام املحــرق يف 
القســم األول بنتيجــة 3/1 ورفع 
رصيــده إىل 17 نقطــة يف املركز 
الرابع، بينام تجمد رصيد املحرق 
عنــد 15 نقطة ليرتاجع إىل املركز 

الخامس.
ومل يقدم املحرق املستوى املؤمل 
منه رغم فوزه يف املواجهة األخرية 
أمام النجمة، وخيب آمال رابطته 
التي حرضت ملآزرته، بينام استعاد 
النرص الثقة يف نفســه واســتعاد 
توازنــه ليحقق فوزا هــو بأمس 

الحاجة إليه.

مباريات اليوم

تســتكمل اليوم منافسات الجولة 
التاســعة بإقامــة لقاءيــن، األول 
األخــري  البســيتني  بــني  يجمــع 
(نقطتني) واتحاد الريف السادس 
مســاء،   6 الســاعة  نقــاط)   5)
والثانية بني النبيه صالح السادس 
(نقطتــني) وداركليب (21 نقطة) 
الســاعة 7:30 مســاء، وذلك عىل 
صالــة االتحــاد البحرينــي للكرة 

الطائرة مبدينة عيىس الرياضية.

ـــــجـــــرح الـــنـــجـــمـــة ــــب الـــــنـــــســـــور ت ــــال ــــخ م
المحرق يخيب آمال جماهيره بدوري الطائرة

لقاء المحرق والنصر

لقاء االهلي والنجمة

أ أل أ
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تفتتح اليوم دورة اإلعالم املريئ 
والتلفزيوين والتنسيق اإلعالمي 
التــي تنظمهــا لجنــة اإلعالم 
الخليجية  والجامعــة  الريايض 
من 16 لغاية 18 فرباير الجاري 
بفندق غولدن توليب مبشاركة 
نحــو 90 إعالمياً مــن مملكة 
الــدول  ومختلــف  البحريــن 

العربية.
ويتضمن برنامج االفتتاح ابتداء 
من الســاعة 3 ظهراً، محارضة 
للظهور  العــام  املظهر  بعنوان 
لســايل  والتلفزيوين  اإلعالمــي 
األســعد يعقبها اسرتاحة، عىل 
أن تنطلق فيــام بعد محارضة 
كتابة التقارير والكتابة للصورة 
للطفي الزعبي من 5:00 حتى 
6:20 مســاء، تعقبها اســرتاحة 
ثم بدء املحارضة الثالثة بعنوان 
املراسل امليداين لوفا صوقار من 

6:30 لغاية 8 مساء.
ويســتمر برنامج الــدورة يوم 
غد الجمعة ابتداء من الساعة 
عــن  مبحــارضة  عــرصاً   3:00
واملتحدث  اإلعالمي  التنســيق 
ثم  األســعد  لســايل  الرســمي 
تنطلــق  أن  عــىل  اســرتاحة، 
املحارضة الثانية اإلعالم الجديد 
االجتامعي  التواصل  ووســائل 
مــن 4:45 حتى 6:15 مســاء، 
يعقبهــا اســرتاحة قصــرية ثم 
محارضة عن التقديم اإلخباري 
للطفي الزعبي من 6:30 حتى 

8 مساء.
للــدورة  الثالــث  اليــوم  ويف 
(السبت) تبدأ املحارضة األوىل 
الفيلــم  مهــارات يف  بعنــوان 
الطوالبــة  ألحمــد  الوثائقــي 
مــن 10 حتــى 11:15 صباحا، 
مناقشــة  يتبعها  اســرتاحة  ثم 

مفتوحة، عىل أن تنطلق الفرتة 
التقديم  املسائية مبحارضة عن 
للطفي  واإلخبــاري  الحــواري 
الزعبي من 3 حتى 4:30 مساء، 
ثم اسرتاحة يعقبها محارضة عن 
التقديم الحواري الربامجي لوفا 
صوقــار مــن 4:45 حتى 6:15 

مســاء، يعقبهــا اســرتاحة، ثم 
الحواري  التقديم  محارضة عن 
االجتامعي لســايل األسعد من 
6:30 حتــى 8 مســاء عىل أن 
تختتم الــدورة فيام بعد ويتم 

تسليم الشهادات للمشاركني.
اإلعــالم  لجنــة  واســتكملت 
الخليجية  والجامعــة  الريايض 
كافة الرتتيبات الالزمة النطالق 
الــدورة، والتي شــهدت إقباال 
بهدف  التســجيل؛  عــىل  كبرياً 
االســتفادة من محتوى الدورة 
وخــربة املحارضين املعتمدين، 
والذيــن يتمتعون بخربة مهنية 

كبرية يف مجال اإلعالم عموما.
وتــأيت هــذه الــدورة تنفيــذا 
لربنامج لجنــة اإلعالم الريايض 
للعــام 2017 ويف إطار التعاون 
املشــرتك بني اللجنة والجامعة 

الخليجية.

بدعوة من األمني العام للجنة التنظيمية أللعاب القوى مبجلس التعاون لدول الخليج العربية يغادر البالد اليوم 
املحارض الدويل واإلداري الفنى باالتحاد الدويل واآلسيوي أللعاب القوى مدير اتحاد دول غرب آسيا أللعاب القوى 

عيل ياسني حسني متوجها إىل مدينة ديب بدولة اإلمارات العربية املتحدة وذلك للحضور واإلرشاف الفني عىل 
فعاليات البطولة 27 الخرتاق الضاحية للرجال والشباب، والبطولة 16 للناشئني التي ستقام يف مدينة الشارقة بدولة 

اإلمارات يوم الجمعة املوافق 17 فرباير الجاري. 
يأيت هذا التكليف للمحارض الدويل عيل ياسني بصفته إداريا فنيا قاريا ATO، وإشارة لقرار اللجنة التنظيمية 
أللعاب القوى بدول مجلس التعاون الخليجي برضورة مشاركة اإلداريني الفنيني يف بطوالت مجلس التعاون 

الخليجي. 
وسوف يحرض عيل ياسني اليوم الخميس االجتامع الفنى الذي سيعقد ملدريب وإداريي الدول املشاركة؛ ملناقشة األمور الفنية املتعلقة 

بالبطولة كافة.

وصل نادي السويحيل الليبي فجر 
أمس إىل أرض اململكة؛ للمشاركة 

يف بطولة األندية العربية الخامسة 
والثالثني للكرة الطائرة التي 

تحتضنها البحرين من 17 لغاية 
28 فرباير الجاري، حيث كان 

يف استقبال الوفد لدى وصوله 
مطار البحرين الدويل رئيس لجنة 
االستقبال واملراسم جالل املختار 

وعدد من أعضاء اللجنة.
ويعترب نادي السويحيل الليبي 
أول الوفود العربية وصوال إىل 
اململكة، عىل أن يصل يوم غد 
الجمعة كل من نادي املجمع 

الجزائري ونادي الريان القطري 
ونادي االتحاد الليبي، بينام سيصل 

يوم السبت املقبل كل من أندية 
تنورين اللبناين، السيب العامين، 

السالم العامين، الشعلة اليمني، 
بينام ستصل بقية الوفود تباعا حتى 

موعد انطالق املنافسات الفعلية 
بتاريخ 20 فرباير.

وأسفرت قرعة البطولة عن 
التايل، املجموعة األوىل: الشعلة 

اليمني، السويحيل الليبي، الجيش 
القطري، املجموعة الثانية: جباليا 

الفلسطيني، الوحدة السعودي، 

السيب العامين، املجموعة الثالثة 
فريق النادي األهيل ممثل البحرين، 

األهيل السعودي، تنورين اللبناين، 
املجمع الجزائري، املجموعة الرابعة 

االتحاد الليبي، السالم العامين، 
الريان القطري.

يذكر أن النجم الساحيل التونيس 
هو حامل لقب النسخة املاضية 

.2016

6بتنظيم من لجنة ا6عالم الرياضي والجامعة الخليجية
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منتخب الكرة الشاطئية يواجه 
عمان ودّيًا مرتين

اتحاد الكرة - املركز اإلعالمي: 
يستعد منتخبنا الوطني لكرة 

القدم الشاطئية لخوض لقاءين 
وديني أمام نظريه العامين، وذلك 
يومي الجمعة والسبت املوافقني 

17 و18 فرباير الجاري، وذلك عىل 
امللعب الرميل التابع التحاد الكرة 

يف الرفاع.
ويأيت اللقاءان الوديان ضمن برنامج إعداد املنتخب؛ 

تحضريًا للمشاركة يف كأس آسيا التي ستقام يف العاصمة 
املاليزية ”كواالملبور“ خالل شهر مارس املقبل، واملؤهلة 

إىل نهائيات كأس العامل 2017 التي ستستضيفها جزر 
الباهاماس.

وسيختتم منتخبنا تحضرياته اإلعدادية اليوم (الخميس) 
تحت قيادة املدرب الربتغايل أمليدا، ومساعده الوطني 

محمود الغاوي.
وأكد مدير املنتخب الشيخ عبدالله بن خليفة آل 
خليفة جاهزية املنتخب لخوض اللقاءين الوديني.

وأشار إىل أن اللقاءين يعدان فرصة مناسبة للجهاز 
الفني للمنتخب؛ للوقوف عىل املستويات الفنية لالعبني 

قبيل املغادرة لالستحقاق اآلسيوي املهم.
وأشاد باالنضباط الكبري الذي أبداه الالعبون يف الحصص 

التدريبية املحلية، باإلضافة إىل اللقاءين الوديني 
اللذين خاضهام املنتخب الشهر املايض يف الدوحة أمام 

املنتخب القطري، إذ انتهى األول بفوز منتخبنا، فيام 
خرس اللقاء الثاين.

وأوضح أن برنامج إعداد املنتخب يسري كام وضعه 
الجهاز الفني، متمنيٍّا أن يحقق الالعبون الفائدة الفنية 

املرجوة من اللقاءين الوديني أمام منتخب عامن.
يشار إىل أن منتخبنا وقع يف املجموعة األوىل للتصفيات 

اآلسيوية، والتي تضم إىل جانبه: ماليزيا، أفغانستان، 
إيران والصني.

وتضم قامئة منتخبنا حاليٍّا الالعبني: سيد محمد سبت، 
أحمد عبدالرسول، صالح الدورسي، محمد عاشور، 

سلامن سليم، أيوب نصيب، راشد جامل، ثاين الدورسي، 
نايف الجاسم، صادق مرهون، هشام يوسف، نواز 

عبدالستار، عباس فاضل، عبدالله عبداللطيف، محمد 
عبدالله، يوسف صالح وعبدالله املاليك.

”البحرين ميريدا“ ثالثا في طواف عمان
استطاع متسابق الفريق البحرين مرييدا للدراجات الهوائية سوين 

كولربييل أن يأيت من الخلف بعد تعرض أحد إطارات دراجته لثقب 
ليخطف املركز الثالث يف ختام املرحلة األوىل لطواف عامن الثامن. 

وانطلقت هذه املرحلة من الطواف من ساحل السوادي، مروراً 
بالرستاق والنخل، فيام اختتمت يف حديقة النسيم. ومع انطالقة 

الجولة، استطاع خمسة دراجون أن ينفصلوا عن املجموعة وقد عملوا 
بكل جهدهم بأن يجعلوا املسافة بينهم وبني الدراجني اآلخرين 3:30 

دقائق، ولكن مع تبقي 9 كلم، تم اللحاق بهم. ويف سيناريو مشابه 
لذلك الذي تعرض له يف ديب، تعرض سوين لثقب يف إطار دراجته، وقد 
قام زميله يف الفريق فينغ مبنحه إطاره، فيام قام أغنويل وبويل بانتظاره 

حتى يدفعونه مرة أخرى للمقدمة. واستطاعوا جميعاً أن يصلوا 
للمقدمة مع تبقي 4 كلم. وحقق سوين يف نهاية السباق املستحيل 
بحلوله باملركز الثالث. وقال أغنويل بعد السباق: ”لقد كانت جولة 

مجنونة، ولكننا عملنا جاهدين“، يف الوقت الذي علق املدير الريايض 
للفريق فيليبي مادويت بالقول: ”لقد كان يوم غريب، مع تبقي 30 

كلم من السباق تعرض إطار عجلة سيارتنا لثقب، ولذلك كان علينا أن 
نستبدله. وإضافة لذلك، تعرض سوين الذي كان يقود فريقنا لثقب يف 
إطار دراجته، وهذا كان مصدر فزع لنا، ولكن هذا هو الحال يف عامل 
الدراجات، ولكنه استطاع يف النهاية أن يفوز باملركز الثالث، أنا فخور 

مبدى تعاون الفريق، لقد ساعد كل واحد منهم اآلخر“. 

من السباق

عبدا% بن خليفة

علي ياسين

فريق ا(هلي فريق المحرق

فريق السويحلي الليبي



أنعش فريق الحالة آماله يف املنافسة 
عىل املربع الذهبي لدوري زين لكرة 
الس��لة، بعد أن خطف ف��وزًا مثريًا يف 
الش��وط اإلضايف من أم��ام النويدرات 
بنتيج��ة )84/77(، يف املواجه��ة التي 
جمعتهام ي��وم أمس، ضم��ن الجولة 

الثانية للدور السدايس.
وهذا هو الفوز األول للفريق الربتقايل 
إذ رفع رصيده إىل 3 نقاط، فيام تلقى 
النويدرات الخسارة الثانية عىل التوايل 

وتعقدت حظوظه.
وجاءت املب��اراة يف مجملها متكافئة 
ومثرية، إذ تقدم النويدرات عرب الربع 
األول، ث��م أخ��ذ الحاالوية األس��بقية 
خالل الثاين، قبل أن تتعادل النتيجة يف 
الفرتتني الثالث��ة والرابعة، لتذهب إىل 

الشوط اإلضايف الذي ابتسم للحالة.
وأخ��ذ الحال��ة األفضلي��ة يف النصف 
األول للف��رتة األوىل ال��ذي تقدم فيها 
8/4، قبل أن يعود النويدرات ويقلب 
النتيج��ة 11/10، وحافظ عىل تقدمه 

مع نهاية الفرتة 18/16.
وعاد الحال��ة مع بداي��ة الربع الثاين 
وعادل النتيجة ثم تقدم 20/18، قبل 
أن يع��ود النويدرات ويس��رتد التقدم 
23/20، ليس��تمر الفريق��ان بعده��ا 
يف تب��ادل النق��اط والتق��دم، يف ظل 
اعتامد األزرق ع��ىل التصويب الثاليث 

املوف��ق، يف حني اعتمد الحاالوية عىل 
االخرتاقات من تحت الحلق.

وكانت األخطاء الشخصية سمة الفرتة 
التي اس��تغلها الحالة وأنهى الش��وط 

األول متقدًما 37/33.
وسجل الحالة مع بداية الربع الثالث 
نقطتني فقط ثم توقف عن التسجيل 
مل��دة 4 دقائ��ق، األمر ال��ذي أعطى 
النوي��درات تقلي��ص الف��ارق لس��لة 

واح��دة قب��ل أن يتقدم م��ن جديد 
41/39 بواس��طة تأل��ق محرتفه إليك 

وحسن مدن.
ومل يتمك��ن النويدرات م��ن الحفاظ 
عىل تقدم��ه 50/42، إذ عادل الحالة 

النتيجة مع نهاية الفرتة 52/52. 
ويف الفرتة الرابعة، اس��تمر س��يناريو 
التس��جيل والتقدم املتبادل، إذ تقدم 
أن  قب��ل   55/52 أوال  النوي��درات 

يخطف الحال��ة النتيجة مع منتصف 
الربع 64/61.

وتوال��ت األفضلية للحال��ة حتى آخر 
الثواين، حتى ج��رّت ثالثية من جواد 
عبدالله املباراة لشوط إضايف 77/77.

واش��تدت اإلث��ارة يف الرب��ع اإلضايف، 
إذ قل��ب النوي��درات النتيج��ة وأخذ 
األس��بقية حت��ى آخر دقيق��ة بنتيجة 
88/82، لينتفض الربتقايل ويس��جل 7 

نقاط بواسطة حسن قرايش حسم بها 
املواجهة بفارق نقطة واحدة.

أدار اللق��اء طاقم مك��ون من محمد 
السلم وعادل وغلوم ويونس جناحي، 
والقى احتجاج��ات كبرية من الطرفني 
عىل الكثري من القرارات الغري صائبة، 
الس��يام تلك التي أجهض��ت مجهود 
النوي��درات بع��دم احتس��اب خط��أ 
رصيح عىل مح��رتف الحالة كاديم يف 

الثانية األخرية للربع اإلضايف.
ويف املواجه��ة الثاني��ة أم��س، التحق 
األه��ي بفري��ق املنام��ة يف ص��دارة 
الدور السدايس، بعد فوزه الكبري عىل 

حساب النجمة بنتيجة )99/75(.
ورفع األهي رصي��ده إىل 4 نقاط من 
انتصارين، فيام تلقى النجمة خسارته 

الثانية وبات رصيده إىل نقطتني.
وقّدمت النسور األهالوية عرًضا كبريًا، 
إذ تقدم��وا يف الربع األول 28/21، ثم 
رفعوا الفارق يف الثاين 55/37، وواصلوا 
تفوقه يف الفرتة الثالثة 75/54، قبل أن 

يحسموا املباراة ب�99/75.

مؤجلة الخماسي اليوم 

تق��ام عند الس��ابعة من مس��اء اليوم 
املب��اراة املؤجل��ة بني س��رتة واالتحاد، 
ضمن الجولة الثانية من الدور الخاميس 

لبطولة الدوري.
ويس��عى “البحارة” الي��وم إىل تحقيق 
انتصاره��م الث��اين ومش��اركة ص��دارة 
البحري��ن ع��رب تخطي أحد املنافس��ني 
املبارشي��ن، يف ح��ني يتطل��ع االتح��اد 
الس��تعادة نغم��ة االنتص��ار؛ من أجل 
الحفاظ عىل حظوظه يف املنافسة عىل 

املربع الذهبي.

مل يجد فريق األهي أية صعوبة تذكر يف 
كس��ب نقاط توبي بعدما تغلب عليه 
بف��ارق 13 هدف وبنتيج��ة )22/35(، 
فيام س��امهيج حقق ف��وزه االول عرب 
انتص��اره عىل الدي��ر بنتيجة )25/30(، 
وذل��ك يف املباراتني اللت��ني أقيمتا يوم 
أم��س لحس��اب الجولة الع��ارشة من 
ال��دور التمهيدي لدوري أندية الدرجة 

األوىل لكرة اليد.
وكان األهي قد أنهى الحصة األوىل من 
املواجه��ة بالتقدم بف��ارق 10 أهداف 
وبنتيجة )10/20(، وبذلك احتل األصفر 
املركز الثاين يف سلم الرتتيب برصيد 24 
نقط��ة في��ام أصبح توب��ي رصيده 18 
نقطة، م��ع العل��م أن الفريقان تأهال 

لس��دايس الكب��ار. ويف اللق��اء اآلخ��ر 
انتهى الش��وط األول لسامهيج بنتيجة 
س��امهيج  وص��ل  وبذل��ك   ،)12/15(
برصيده إىل 12 نقطة والدير 13 نقطة 

والفريقان فشال يف التأهل مع الكبار.
وعودة للقاء األول، فرض العبو املدرب 
ب��در م��ريزا س��يطرتهم املطلق��ة منذ 
الدقيقة 8 بعدما توسعوا بالفارق شيئاً 
ف��يء 2/5 حت��ى 3/11  إىل أن أنهى 
الشوط بفارق 10 أهداف بفضل تألق 
حارس��ه صالح عبدالجليل الذي تصدى 
للكثري من األه��داف وللقوة الدفاعية 
بوجود عي حسني وحسن السامهيجي 
ومه��دي م��دن وس��يد أحم��د فائق، 
وترجموا صد وقط��ع الكرات بالهجوم 

الرسي��ع والذي برز فيه مهدي س��عد 
بالتس��جيل املميز، وحت��ى عىل صعيد 
الهج��وم املنظم متكن األهي من فرض 
نفس��ه وتش��كيل عدة ألع��اب وأحرز 

األهداف.
ويف الجهة األخرى، توبي فقد السيطرة 
متاماً من��ذ الدقائق األوىل والذي وضح 
في��ه معانات��ه الهجومية يف التس��جيل 
وأيضاً يف التفكك الدفاعي أمام طوفان 
األهي مع غياب التوفيق لحارسه عي 
الطويل. مدربه سيدعي فالحي أجرى 
عدة تغي��ريات يف صفوفه بغية تفعيل 
حيوت��ه وب��رز يف ذلك العبه الش��اب 

حسني الغزال.
الث��اين، خ��اض األه��ي  الش��وط  ويف 

املواجهة بتشكيلة ثانية بدخول محمد 
املقايب وصادق عي ومحمد مدن وعي 

امل��والين والح��ارس عبدالله ريض وعي 
ابراهيم، وم��درب توبي هو اآلخر زج 

بعن��ارص مخالفة، وبدا الش��وط الثاين 
كحص��ة تدريبي��ة لتطبي��ق النواح��ي 
الفني��ة للفريقني، في��ام النتيجة بقيت 
عىل حالها م��ن حيث األفضلية لألهي 

والفارق الكبري.

مباريات اليوم

لحس��اب الجولة نفس��ها تق��ام اليوم 
ثالث مباري��ات، يلتقي يف األوىل فريق 
أم الحص��م )17 نقط��ة( م��ع بارب��ار 
)21نقطة( عند الس��اعة 5.30 مس��اًء، 
تليها مب��ارشة لق��اء يجم��ع التضامن 
)12 نقط��ة( مع النجمة )27 نقطة( يف 
الس��اعة 7، عىل أن تختت��م املواجهات 
بلقاء يجم��ع االتف��اق )18نقطة( مع 

الشباب )13 نقطة( الساعة 8.30.

الحالة ينعش آماله بتخطي النويدرات في “سداسي زين”

األهلي يكسب نقاط توبلي بسهولة وسماهيج ينتصر

األهلي يشارك المنامة في الصدارة

في الجولة العاشرة لتمهيدي اليد

محمد الدرازي

علي مجيد
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أكد نائب رئيس االتحاد البحريني 
لكرة الطاولة عي املادح بأن االتحاد 

مل يصدر قراراً نهائياَ لحسم نتيجة 
مباراة سار والبحرين يف ختام الدور 
التمهيدي لدوري العموم، والتي مل 

يحرض خاللها نادي البحرين بطاقات 
العبيه.

وأضاف املادح يف ترصيح خاص ل� 
“البالد سبورت” أن مجلس إدارة 

االتحاد برئاسة الشيخة حياة بنت 
عبدالعزيز آل خليفة اجتمع؛ ملناقشة 

املوضوع، لكنه فضل الرتيث وعدم 
اتخاذ قرار نهايئ، وارتأى تحويل 

املوضوع للجنتي الحكام واملسابقات 
عىل أن يتسلم مجلس اإلدارة تقرير 

خاص من كل لجنة مشفوعا بالنصوص 
واللوائح التي تطبق يف مثل هذه 

الحالة، ومن ثم سيتم اتخاذ القرار 
النهايئ.

ولدى سؤال “البالد سبورت” للامدح 
عن سبب عدم إصدار بطاقات بدل 
فاقد لالعبي البحرين أثناء املباراة، 

قال إن طلب إصدار بدل فاقد 
لبطاقات الالعبني يجب أن يكون 

عن طريق خطاب رسمي من النادي 
يسبق املباراة، وليس أثناء املواجهة، 
وهو النظام املعمول به يف االتحاد، 
ال أن يتم اإلصدار يف وقت املباراة 

نفسها، وإال لكان األمر أشبه بالفوىض، 
خصوصاً وأن مباراة سار والبحرين 

كانت يف يوم عطلة رسمية، وسبق لنا 
أن أرسلنا تعميام لألندية األعضاء كافة 

برضورة إخطار االتحاد عند فقدان 
بطاقات الالعبني عرب خطاب رسمي.

وقال نائب رئيس االتحاد بأن إصدار 
بدل فاقد يتم يف حال فقدان البطاقات 
وليس نسيانها، مضيفاً “مازالت األمور 

غري واضحة، فمدرب البحرين يقول 

إنه نيس البطاقات يف املنزل، وبعد 

ذلك ذكر لنا الجهاز اإلداري بأن 

البطاقات مفقودة، وهو تضارب يف 

األقوال يستدعي منا التحقيق ودراسة 

املوضوع من جميع الجوانب وعدم 

اتخاذ قرار مستعجل..”. وأوضح املادح 

بأنه يف حال عدم إحضار الفريق 

بطاقات العبيه يعترب منسحباً وعليه، 

فإنه يعد خارساً، والفريق املنسحب أو 

املتخلف عن املباراة يعترب مهزوماً وال 

يحصل عىل أي نقطة، فالفائز يف كرة 

الطاولة يحصل عىل نقطتني والخارس 

نقطة يف حال إقامة املباراة، ويف حال 

عدم إقامتها بسبب االنسحاب أو 

التخلف ال يحصل عىل أي نقطة؛ ألن 

الخارس مل يلعب املباراة، ومع ذلك 

فإننا مل نصدر قراراً نهائياً رسمياً بهذا 

الخصوص وقررنا الرتيث ودراسة 

املوضوع من جميع الجوانب.
وأفاد املادح بأنها ليست املرة األوىل 

التي تحصل فيها تلك الحادثة، حيث 
سبق وأن استفاد نادي البحرين نفسه 
من عدم إحضار أحد األندية لبطاقاته 

ليفوز بنقطتني دون خوض املباراة، كام 
أشار بأن لجنة املسابقات سبق وأن 
اجتمعت مع األندية لتعديل بعض 

اللوائح وأبدت الرغبة يف تعديل ذلك 
البند الذي ينص عىل خسارة الفريق 
الذي ال يحرض بطاقات العبيه اثناء 
املباراة، إال أن األندية قررت اإلبقاء 
عليه، ومن ضمنهم نادي البحرين. 

وأوضح املادح بأنه كان موجوداً أثناء 
الحادثة، لكنه مل يتدخل يف ظل وجود 

اللجان املختصة يف االتحاد ممثلة 
يف لجنة الحكام واملسابقات، كام أن 
اللوائح واألنظمة هي من تفصل يف 

مثل تلك القضايا.

المادح: نس��يان بطاقات الالعبين يكلف الفريق الخسارة 
بانتظار حسم نتيجة لقاء البحرين وسار 

حسن علي

شعار نادي البحرينشعار نادي سارعلي المادح

من لقاء األهلي وتوبلي أمس

من لقاء الحالة والنويدرات من لقاء األهلي والنجمة ) تصوير: رسول الحجيري(



رح��ب ممث��ل جالل��ة املل��ك لألعامل 
الخريية وشؤون الشباب رئيس املجلس 
األعىل للشباب والرياضة رئيس اللجنة 
الش��يخ  س��مو  البحريني��ة  األوملبي��ة 
نارص بن حم��د آل خليفة باإلجراءات 
اإلعالمية التي اتخذت لنقل سباق كأس 
حرضة صاح��ب الجاللة امللك حمد بن 
عيىس آل خليفة العاهل املفدى حفظه 
الله ورع��اه للقدرة عىل الهواء مبارشة، 
وذلك عرب التعاون املشرتك بني القنوات 
الرياضي��ة لكل من ياس وديب ريس��نج 
والرياضية البحرينية، مش��يًدا س��موه 

بالتعاون ال��ذي يصب يف صالح القدرة 
مبنطقتنا. 

هذا، ويواصل االتحاد املليك للفروسية 
وس��باقات الق��درة تحضريات��ه الجادة 
النطالق��ة كأس جالل��ة املل��ك املفدى 
للقدرة والذي س��ينطلق يوم الس��بت 
مبش��اركة كب��رية م��ن الفري��ق املليك 
واإلس��طبالت املحلية، حيث ش��ارفت 
التحضريات ع��ىل االنتهاء م��ع اقرتاب 
موعد إقامة الس��باق األغىل يف موسم 

القدرة.
ويتابع الرئي��س الفخري لالتحاد املليك 

للفروس��ية وس��باقات الق��درة س��مو 
الش��يخ نارص بن حمد بش��كل مبارش 
التحض��ريات واالس��تعدادات لبطول��ة 
كأس جاللة امللك للقدرة وقال س��موه 
يف ترصيح له بهذه املناس��بة “إن كأس 
جالل��ة امللك يتطلب اإلع��داد  الكبرية 
نظرًا ملشاركة نخبة من أفضل الفرسان 
والفارس��ات ع��ىل مس��توى املحيل، ملا 
تحمل��ه البطول��ة من قيم��ة كبرية، إذ 
يكفي أنها تحمل اس��م حرضة صاحب 
الجاللة امللك املفدى م��ا يجعل الفوز 
باللقب حافزًا كبريًا لجميع املشاركني”.

وتابع س��موه: “اللجنة املنظمة تعمل 
جاه��دة عىل خروج الس��باق بالصورة 
كاف��ة  املتطلب��ات  وتوف��ري  الالئق��ة، 
للمش��اركني، ك��ام تطال��ب الفرس��ان 
والفارس��ات بااللتزام بالرشوط الخاصة 
بالس��باق والحرص ع��ىل تقديم أفضل 
املس��تويات الت��ي تحق��ق التنافس��ية 
العالية يف البطولة التي تعترب األقوى”.

وأكم��ل س��موه “يف إط��ار تطلعاتن��ا 
للح��دث، يس��عدنا الرتحي��ب بجميع 
املنافس��ني م��ن البحرين م��ع متنياتنا 
لهم بيوم تنافيس حافل، وس��باق آمن 

يثبت التطور الكبري الذي باتت تعيشه 
القدرة البحرينية والتي وصلت بفضل 
العمل املتواصل وبروح الفريق الواحد 
من قبل مختل��ف أركان رياضة القدرة 

البحرينية”.
وأض��اف س��موه “أن��ا عىل ثق��ة تامة 
بق��درات فرس��ان اإلس��طبالت املحلية 
والفريق املل��يك عىل تحقي��ق النتائج 
اإليجابي��ة واملتمي��زة يف هذا الس��باق 
الغايل واملثري والقوي، ونأمل منافس��ة 
قوية وممي��زة ونتوقعها صعبة يف هذا 

السباق املهم والكبري”.

اإلث��ارة تقت��رب م��ع كأس جالل��ة المل��ك للقدرة  
ناصر بن حمد يرحب باإلجراءات اإلعالمية 

تغطية          المكتب اإلعالمي
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سمو الشيخ ناصر بن حمد

أقي��م تح��ت رعاي��ة رئي��س الحرس 
الوطني الفريق الركن س��مو الش��يخ 
محمد بن عيىس آل خليفة، وبحضور 
مدي��ر أركان الح��رس الوطن��ي اللواء 
الركن الش��يخ عبدالعزيز بن س��عود 
آل خليفة الفعالي��ات الختامية لليوم 
الريايض الثامن عىل االس��تاد الريايض 
ملعسكر الحرس الوطني، وذلك صباح 

األربعاء املوافق 15 فرباير 2017.
ولدى وصول رئي��س الحرس الوطني 
الفريق الركن س��مو الشيخ محمد بن 
عي��ىس آل خليفة إىل موق��ع الحفل، 
ويرافقه مدي��ر أركان الحرس الوطني 
الل��واء الرك��ن الش��يخ عبدالعزيز بن 
س��عود آل خليفة، كان يف االس��تقبال 
كبار ضب��اط الحرس الوطني من قادة 

الوحدات ورؤساء الشعب.
تضمن اليوم الريايض املباراة الختامية 
عىل كأس سمو رئيس الحرس الوطني 
لكرة الق��دم بعد أن تأه��ل للمباراة 
العمليات  النهائي��ة فريق��ي وح��دة 

الخاصة ووحدة اإلسناد االداري، حيث 
انته��ت املب��اراة بفوز فري��ق وحدة 
العملي��ات الخاص��ة بنتيج��ة )2/0( 

لتتوج بكأس البطولة.
كام تضم��ن الي��وم الري��ايض الثامن 
العسكري لوحدات  املاراثون  سباقات 
الحرس الوطني ملس��افة 42 كيلومرتا، 
والذي بدأ يف الس��اعة السابعة صباحا 

من معس��كر الحرس الوطن��ي، مروراً 
ب��دوار الع��وايل، ث��م منطق��ة حفرية 
وش��ارع املل��ك حمد وش��ارع العمر، 
وانتهى أمام املنصة الرئيس��ة الس��تاد 
الحرس الوطني الريايض ليكون فريق 
وحدة العملي��ات الخاصة أول الفرق 
الت��ي تقطع مس��افة املاراثون وتتوج 

بكأس البطولة.

ويف الختام، تفضل سمو رئيس الحرس 
البطولة،  ك��ؤوس  بتس��ليم  الوطن��ي 
والثاين،  األول  للمركزي��ن  وامليداليات 
منوهاً س��موه بالحفاظ ع��ىل تنظيم 
مث��ل ه��ذه البط��والت والس��باقات 
الرياضي��ة ألفراد الح��رس الوطني ملا 
له��ا م��ن أه��داف تعزز م��ن خاللها 
ثقاف��ة الصح��ة العامة، والس��عي إىل 
جع��ل الرياضة جزءاً م��ن حياة الفرد 
اليومية، والتي تسهم يف تفعيل العمل 

الجامعي بني أفراد الحرس الوطني.
وأعرب رئيس الحرس الوطني الفريق 
الركن سمو الش��يخ محمد بن عيىس 
آل خليف��ة عن تهاني��ه ألفراد الحرس 
العرشين  الذك��رى  مبناس��بة  الوطني 
لتأسيس الحرس الوطني، وعن تقديره 
واعت��زازه البالغ بجه��ود جميع أفراد 
بواجبهم  الوطني وقيامه��م  الح��رس 
الس��امي لخدمة عاه��ل البالد جاللة 
املل��ك حمد ب��ن عي��ىس آل خليفة، 
وخدمة وطننا الغايل ومواطنيه الكرام.

يف إطار فعالي��ات مؤمتر املنظمة 
العاملي��ة للخيل العربي��ة األصيلة 
ال��ذي يق��ام تحت رعاي��ة ملكية 
س��امية م��ن ل��دن عاه��ل البالد 
صاح��ب الجاللة املل��ك حمد بن 
عي��ىس آل خليف��ة، تواصلت عىل 
مي��دان قري��ة البحري��ن الدولية 
للقدرة منافس��ات بطولة املغفور 
له بإذن الله تعاىل الش��يخ فيصل 
بن حمد آل خليفة لجامل الخيل 

العربية األصيلة. 
وشهد منافس��ات البطولة حضور 
نائ��ب رئي��س اللجن��ة املنظم��ة 
العليا ملؤمت��ر “WAHO”، رئيس 
االتحاد املليك البحريني للفروسية 
وس��باقات القدرة س��مو الش��يخ 
فيص��ل ب��ن راش��د آل خليف��ة، 
املنظم��ة  رئي��س  إىل  باإلضاف��ة 
العاملي��ة للخيل العربي��ة األصيلة 
بيرت بوند، وعدد من أعضاء اللجنة 
وأعض��اء  للمنظم��ة  التنفيذي��ة 
الجمعي��ة العمومي��ة م��ن وفود 

الدول املشاركة. 
وت��ّوج س��مو الش��يخ فيصل بن 
راش��د آل خليف��ة برفق��ة رئيس 
منظم��ة ال���”WAHO” الجي��اد 
واملهور الفائزة من جميع الفئات 
املشاركة، حيث كان التنافس عىل 
أش��ده من قب��ل الجي��اد واملربني 
وماليك االسطبالت والخيل العربية 
من داخل وخارج مملكة البحرين.
وكانت نتائج املنافس��ات يف الفرتة 
املس��ائية م��ن الي��وم األول عىل 

النحو التايل:
مس��ابقة املهرات فئة 3 س��نوات: 
املرك��ز األول ذهب للمه��رة ليانا 
الن��وادر  الس��طبالت  اململوك��ة 
العربية وحص��دت 92.13 نقطة، 
بين��ام احتل��ت امله��رة واليس��يا 
اوكس اململوكة السطبالت أوراسيا 
املركز الث��اين برصيد 91.88 نقطة، 
ا م��ن النقاط  وبفارق بس��يط جدًّ
جاءت امله��رة األفراح للاملك عيل 
عبدالل��ه العايل يف املرك��ز الثالث 

برصيد 91.50 نقطة. 
أما يف مس��ابقة األفراس من عمر 
6-4 س��نوات فقد خطفت الفرس 
لس��يد جعفر  اململوك��ة  بريديت��ا 
املهي��ي املرك��ز األول عن جدارة 
واستحقاق عندما جمعت 92.50 
نقطة، واحتلت الفرس فوريلوكس 
جواه��ر للامل��ك عبدالل��ه أحمد 

ش��اهني املركز الثاين 91.63 نقطة، 
فيام ذهب املرك��ز الثالث الفرس 
أم الرشيزة للاملك حمد الهاجري 

برصيد 91.38 نقطة. 
ويف مسابقة االفراس من عمر 7-9 
س��نوات، جاءت يف املرك��ز األول 
اململوكة  الثمين��ة  ب��رشى  الفرس 
للمل��ك عبدالل��ه ب��ن عبدالعزيز 
آل س��عود برصي��د 90.75 نقطة، 
واحتل��ت الف��رس جي��س مينت 
للاملك س��يد محمد عباس برصيد 
90.63 نقطة، يف حني ذهب املركز 
الثالث إىل الفرس أجا أنيكا للاملك 
 90.13 برصي��د  تهيف��ة  يوس��ف 

نقطة. 
ويف مس��ابقة األف��راس عمر فوق 
ال���10 س��نوات، احتل��ت الفرس 
كشرية اململوكة السطبالت أوراسيا 
املرك��ز األول برصيد 91.50 نقطة، 

ويف املرك��ز الث��اين ج��اءت الفرس 
كتان��ا با برصي��د 90.88 نقطة، يف 
حني ذهب املرك��ز الثالث للفرس 
سالس��ل اململوك��ة للس��يد فضل 
عب��اس الجم��ري برصي��د 90.63 

نقطة. 
أم��ا يف مس��ابقة بطل��ة األبط��ال 
للمه��رات، فق��د خطف��ت املهرة 
مس��تورة العقي��د للامل��ك حمد 
الهاجري املرك��ز األول عن جدارة 
املركز  بينام ذه��ب  واس��تحقاق، 
الثاين ألمالية الخوالد للاملك خالد 
مبارك، يف حني ج��اءت املهرة أبها 
الحمد للاملك للش��يخ حمد خالد 

الصباح يف املركز الثالث.
ويف مسابقة بطلة األبطال للمهرات 
فوق الس��نتني فقد ف��ازت املهرة 
عليا األمري للاملك عالء عبدالجبار 
حامد باملرك��ز األول، بينام ذهب 
املركز الثاين للمهرة واليسيا أوكس 
أوراس��يا،  الس��طبالت  اململوك��ة 
وجاءت املهرة سّناء املعود للاملك 

سيد املهيي يف املركز الثالث. 
ويف مس��ابقة بطل��ة االبطال لفئة 
االف��راس، خطفت الف��رس بريديتا 
اململوك��ة لس��يد جعف��ر املهيي 
املركز األول عن جدارة واستحقاق، 
فوريلوك��س  الف��رس  واحتل��ت 
جواه��ر للامل��ك عبدالل��ه أحمد 
الث��اين، واحتلت  ش��اهني املرك��ز 
اململوكة السطبالت  الفرس كشرية 

أوراسيا املركز الثالث. 

“العمليات الخاصة” بطال لكرة القدم والماراثون العسكري

ضمن فعاليات مؤتمر المنظمة العالمية للخيل العربية األصيلة

محمد بن عيسى يرعى ختام اليوم الرياضي الثامن

تتويج الفائزين في بطولة فيصل بن حمد لجمال الخيل
تغطية           اللجنة اإلعالمية 

سمو الشيخ محمد بن عيسى متوجا الفائزين

من تتويج الفائزين

“جناحي” ترعى مهرجان نجم 
المستقبل للتنس 

“البحرين للتنس” يحتفي 
بذكرى الميثاق الوطني

يقام وتحت رعاية مجموعة جناحي 
االستثامرية القابضة مهرجان نجم املستقبل 
للتنس األريض يف االتحاد البحريني للتنس- 

مدينة عيىس عىل مالعب بوليتكنيك، 
ويرشف عليه املدرب عبدالرحمن رشيف. 

يهدف القامئون عىل املهرجان  تعليم 
وتثقيف األطفال وتشجيعهم عيل مامرسة 

التنس واالرتقاء بأدائهم الفني والبدين، 
تنطلق فعاليات املهرجان وليوم واحد يف 25 فرباير الجاري، ويشارك يف 
املهرجان الفئات العمرية 8 سنوات )أوالد وبنات( و10 سنوات )أوالد 

وفتيات(.
ويكون نظام البطولة عىل نحو  تقسيم الالعبني عيل مجموعات )4 
العبني لكل مجموعة(، األول والثاين يتأهالن إىل املجموعة الذهبية، 

بينام الثالث والرابع يتأهالن إىل املجموعة الفضية. 
ترتيب الالعبني يحتسب بعدد مجموع األشواط الفائز بها، وليس عدد 

املباريات ونظام املباريات نحو الفائز ب� 5 أشواط  من 9.
وتبدأ فاعليات وفق برنامجا معد مسبقا يبدأ من الثالثة مساًء، 
ويشتمل عىل محارضات لالعبني وفرتة إحامء، ثم بدء املباريات 

وتوزيع الجوائز )كؤوس عىل جميع املشاركني، كأس أحسن رضبة 
أمامية، كأس أحسن رضبة خلفية, كأس أحسن إرسال، كأس أحسن 

أداء، كأس الالعب املحارب، كأس أحسن أخالق رياضية(.
وللتسجيل تتوفر استامرات التسجيل يف االتحاد البحريني للتنس- 

مدينة عيىس ونادي البحريني للتنس.
وبهذه املناسبة، قال رئيس مجموعة جناحي االستثامرية القابضة رشاد 
جناحي نحن سعداء لرعاية هذا املهرجان، وذلك يأيت إميانا من جميع 
القامئني عىل املجموعة؛ لتوفري اإلمكانات كافة؛ من أجل إنجاح اللعبة 
والعمل لدعم ولتحقيق املزيد من االهتامم بالرباعم واإلشبال املهتمني 
التنس، وتحفيزهم عىل مواصلة مامرسة اللعبة، ودعا جناحي القطاع 

الخاص باملساهمة يف دعم الالعبني واملهتمني باألنشطة الرياضية يف 
القطاعات الرياضية كافة.

حرص عدد كبري من أعضاء وضيوف نادي البحرين للتنس عىل 
الحضور واملشاركة يف الفعاليات التى أقامها النادي احتفاال بذكرى 

مرور 16 عاما عىل التصويت عىل ميثاق العمل الوطني بنسبة 98,4 
%، والذي تم يف 14 فرباير 2001، حيث مل متنع األمطار التى هطلت 

بغزارة طوال اليوم أعضاء النادي من الحضور والتعبري عن فرحتهم 
بهذه املناسبة الغالية، ورغبة منهم يف إنجاح الفعاليات تطوع عدد 

من األعضاء باملساعدة يف إزاحة مياه األمطار من املالعب وتجهيزها 
للمباريات، ويف ختام اليوم رفع رئيس النادي خميس املقلة أسمى 
أيات التهاين والتربيكات إىل القيادة الرشيدة وإىل شعب البحرين 

مبناسبة ذكرى مرور 16 عاما عىل ميثاق العمل الوطني، مؤكدا أن 
هذه الوثيقة اإلصالحية الشاملة متثل عالمة مضيئة يف تاريخ البحرين 

وضعت األساس ململكة دستورية حديثة، وانطالقة لنهضة شاملة 
يقودها عاهل البالد جاللة امللك حمد بن عيىس آل خليفة وحكومتنا 
الرشيدة. وقد أعرب املقلة عن سعادته بتفاعل أعضاء وضيوف النادي 
مع هذه املناسبة الغالية، حيث حرص الجميع عىل الحضور واملشاركة 

والتعبري عن فرحتهم، وقد تقدم املشاركون كل من الرئيس السابق 
ملجلس الشورى فيصل املوسوي، والرئيس السابق لنادي البحرين 

للتنس يوسف حيدر، ورئيس مجموعة جناحي االستثامرية القابضة 
رشاد جناحي.

رشاد جناحي

المشاركون في الحفل
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)وكاالت(: أك��د لويس إنرييك، مدرب 
برشلونة، عقب س��قوطه املدوي أمام 
باريس س��ان جريم��ان برباعية نظيفة 
يف ذه��اب مثن نه��ايئ دوري األبطال، 
أن “الليلة كانت كارثية، واملنافس كان 

أفضل”.
إال أن إنرييك ش��دد، ع��ى الرغم من 
الخسارة، يف ترصيحات عقب املباراة، 
عى أن هن��اك أمل “ضعيف” للعودة 
يف النتيجة، خالل مواجهة اإلياب عى 
ملع��ب الكامب نو، يف 8 من الش��هر 

املقبل.
وقال إنرييك: “ال أعتقد أنه من الصعب 
توضيح ما حدث. املنافس كان أفضل 
منا منذ البداية، منذ الهجامت األوىل. 
لقد تفوق علينا يف الضغط، ومل نتمكن 
من الخروج بالك��رة من مناطقنا. لقد 

كانوا أفضل بالكرة وبدونها”.
وأش��ار مدرب الفري��ق الكتالوين، إىل 
أنهم انتزعوا الس��يطرة م��ن الفريق 
البارييس، ملدة 15 دقيقة يف الش��وط 
األول، لكنه��م مل يتمكن��وا م��ن خلق 

فرص واضحة.
ورأى أن لقطة إه��دار أندره جوميز، 
للفرص��ة األخطر للفريق يف الش��وط 
األول عندما كان��وا متأخرين بهدف، 

ساهمت يف تغيري مجريات اللقاء.
وأك��د “فقدن��ا كثري م��ن املواجهات 

الثنائي��ة وكثري م��ن التفاصيل الهامة. 
س��ان جريمان قدم أفضل مستوى له 
باإلضافة إىل املس��توى الضعيف الذي 

ظهرنا به”.
وأض��اف “التأهل ب��ات صعًبا للغاية، 
لكن تبقى مب��اراة أخرى عى ملعب 
آخر، ويف ظروف أخرى. مل أفقد األمل 
يف إمكانية تعويض الخس��ارة. ملاذا ال 

نحلم بقدرتنا عى فعل هذا األمر؟”.
ك��ام حمل إنرييك، نفس��ه مس��ئولية 
هذه الخس��ارة، وليس الالعبني: “لدي 

ثق��ة كاملة يف الالعب��ني، وعيل تحمل 
مس��ئوليتي عندم��ا ال تس��ري األم��ور 

بشكل جيد”.
وبه��ذه الخس��ارة الكب��رية، يحت��اج 
البلوجران��ا ملعج��زة خ��الل مواجهة 
ملع��ب  س��يحتضنها  الت��ي  اإلي��اب 
“الكامب نو” يوم 8 من الشهر املقبل، 
حي��ث يتعني علي��ه الفوز بخمس��ة 
أه��داف نظيفة من أج��ل بلوغ دور 

الثامنية.
وتعد هذه هي الهزمية األكرب للفريق 

الكتال��وين يف نس��خة الع��ام الح��ايل، 
الثانية له بعد مباراة مانشسرت سيتي 
اإلنجلي��زي، وأيًض��ا يف تاريخ لقاءات 

الفريقني يف هذه البطولة.
ومل يتذوق رفق��اء األرجنتيني ليونيل 
مييس، طعم الخس��ارة بهذه النتيجة 
الكب��رية منذ س��قوطهم أم��ام بايرن 
ميونيخ يف ذهاب نصف نهايئ نس��خة 
“-2012 2013” ع��ى ملعب “أليانز 
أرينا” قبل أن يواصل الفريق البافاري 

مشواره ويتوج باللقب. 

)وكاالت(: اكتف��ى بروس��يا دورمتوند بالندم 
ع��ى إهدار العديد من الفرص الس��هلة بعد 
الخس��ارة -1صفر أمام بنفيكا يف ذهاب دور 
16 بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم الثالثاء.

وتس��ابق العب��و الفري��ق األمل��اين يف إهدار 
الفرص وأضاع الهداف بيري إميريك أوباميانج 
انفرادي��ن مبرمى الح��ارس إيدرس��ون الذي 
أنقذ أيض��ا ركلة جزاء م��ن املهاجم الجابوين 
قبل مرور س��اعة من اللعب. ولن يكون أمام 
دورمتون��د - الذي أح��رز 21 هدف��ا يف دور 
املجموعات - س��وى لوم نفس��ه بعدما خرس 
بهدف س��جله كوستاس ميرتوجلو يف الدقيقة 
48 لكن أندريه ش��ورله العب دورمتوند أكد 
أن بوس��ع فريقه التعويض يف لقاء اإلياب يف 

الثامن من مارس/ آذار.
وقال شورله الذي ش��ارك كبديل ألوباميانج: 
“أعتق��د أننا لعبنا بش��كل أفض��ل خاصة يف 

الشوط األول س��نحت لنا الفرص األكرث. كان 
ينبغ��ي أن نحقق الفوز خاص��ة مع حصولنا 
ع��ى ركلة ج��زاء.” وأضاف: “يتبق��ى مباراة 
إياب وسنظهر أننا كنا بوضوح الطرف األفضل 
وس��نتأهل. اقرتبنا متاما م��ن املرمى ومل تكن 
األمور عى ما يرام. تحدث مثل هذه األمور.”

ونف��ذ أوباميانج ركلة الج��زاء يف الدقيقة 58 
بعدما ظهر بشكل متواضع حتى هذا الوقت 
من اللقاء وذهبت الكرة مبارشة إىل إيدرسون.
وق��ال توم��اس توخي��ل م��درب دورمتوند: 
“أوباميان��ج ليس جاهزا متاما بعد املش��اركة 
يف كأس األمم اإلفريقية ولغة جس��ده مل تكن 
تش��ري إىل أن بوس��عه الظهور بش��كل أفضل 
بعد ركلة الجزاء.” واستضافت الجابون كأس 
األمم بني 14 يناير كانون الثاين والخامس من 
فرباير ش��باط وخرج أصحاب األرض من دور 

املجموعات.

)وكاالت(: مل يتلق نادي 
برشلونة األسباين منذ وقت 

طويل موجة انتقادات 
رشسة بعد خسارته إلحدى 

املباريات، كتلك، التي 
تلقاها يوم األربعاء من 
الصحافة اإلسبانية، عى 
خلفية هزميته برباعية 

نظيفة يف مباراة الذهاب يف 
بطولة دوري أبطال أوروبا. 

وقالت صحيفة “املوندو” 
األسبانية: “برشلونة مات يف 
باريس”، كام أشارت إىل أن 
لويس انرييك، املدير الفني 

للفريق الكتالوين، يعترب أحد 
األسباب الرئيسية وراء هذه 

الهزمية الثقيلة.
وأضافت: “املدرب 

املتغطرس دمر هوية 
برشلونة، بعيدا عن الهزائم، 

حامقته أمام باريس سان 
جريمان ليست مقبولة، ما 

يجب أن يقلق برشلونة 
بشأنه هو اإلساءة، التي 

يتسبب فيها ملاضيه 
ولكينونته”.

ووصفت صحيفة “البايس” 
فريق برشلونة ب� “الكاريث، 

وأكدت أنه كان تائها ومل 
يبد أي رد فعل خالل 

املباراة، التي أقيمت عى 
ملعب “حديقة األمراء”، 
معقل الفريق البارييس.

ومن جانبها، قالت صحيفة 
“بانجوارديا”: “تراجع 

مستوى برشلونة كان قاتال، 
لقد كان ذليال وضعيفا يف 

الهجوم والدفاع “.
ونال لويس انرييك القسط 
األوفر من انتقادات وسائل 

اإلعالم األسبانية، وخاصة 
بسبب ردود فعله عقب 

املباراة، عندما صب غضبه 
عى أحد اإلعالميني التابعني 
لقناة “يت يف 3” التليفزيونية 

الكتالونية، بسبب قول 
األخري له أنه مل يشعر 

بوجود أي تغيري يف طريقة 
أداء برشلونة يف الشوط 

الثاين عنها يف الشوط األول.
وقال انرييك، ردا عى 

اإلعالمي املذكور: “يبدو 
أنك مل تر املباراة جيدا، 

لقد حدث تغيري يف خطة 
اللعب، ولكن كان بإمكاننا 

أن نقف عى أيدينا ويحدث 
األمر ذاته أيضا، أكرر، إذا 
كنتم تبحثون عن مسؤول 

عن الهزمية فهو أنا، ال 
تبحثوا عن أشياء أخرى”.

ليلـــة كارثيـــة

حسرة دورتموند 

صحف إسبانيا تهين برشلونـة الخليفي: أمسية مذهلة  
)وكاالت(: هنأ القطري نارص الخليفي، رئيس 

نادي باريس سان جريمان الفرنيس، العبيه 
عى “املباراة املذهلة” أمام برشلونة.

وأشار إىل أن “األمر مذهل للجميع، للنادي، 
ولالعبني، وللمدرب، وللطاقم الفني. إنها 

مباراة رائعة. كنا نؤمن بهذا األمر”.
وأكد الرئيس أنه ما زالت تتبقى مباراة 

اإلياب يف غضون 3 أسابيع، والفريق عليه أن 
يكون مستعًدا لها.

وبهذه الخسارة الكبرية، يحتاج البلوجرانا 
ملعجزة خالل مواجهة اإلياب التي 

سيحتضنها ملعب “الكامب نو” يوم 8 من 
الشهر املقبل، حيث يتعني عليه الفوز بخمسة أهداف نظيفة، من أجل بلوغ دور 

الثامنية.
ومل يكن مبقدور أنخيل دي ماريا، وإدينسون كافاين، االحتفال بعيد ميالدهام 

بطريقة أفضل من تألقهام مع فريقهام باريس سان جريمان، أمام برشلونة الثالثاء، 
بذهاب مثن نهايئ دوري األبطال.

وسجل الالعبان، 3 أهداف يف املباراة، التي انتهت لصالح الفريق البارييس برباعية 
نظيفة.

وافتتح دي ماريا، الذي أكمل عامه ال�29، التسجيل لصالح باريس سان جريمان 
)18( من ركلة حرة من خارج منطقة الجزاء، نفذها برباعة من فوق الحائط 

البرشي، لتسكن الكرة شباك تريشتيجن، حارس برشلونة.
وبعد الهدف، الذي سجله دراكسلر، أحرز األرجنتيني هدفه الثاين يف املباراة )55(، 

عندما استلم الكرة يف ملعب الخصم وتوغل بني اثنني من مدافعي برشلونة ثم سدد 
بيرساه يف الزاوية العليا ملرمى الفريق الكتالوين.

ومن أجل أن يكتمل حفل الفريق البارييس، انضم كافاين )30 عاًما( ملهرجان 
األهداف، وسجل هدفه الوحيد يف املباراة يف الدقيقة )72(، بعدما تلقى متريرة 

حاسمة من زميله توماس ميونري، قبل أن يسدد بقوة يف شباك تريشتيجن.
واكتملت فرحة باريس سان جريمان، بفضل أعياد ميالد نجميه الكبريين واألهداف 
الغزيرة، التي أمطر بها شباك منافسه، والتي مهدت له الطريق ليضع قدًما يف دور 

الثامنية من البطولة األوروبية.

الكمار- ليون

سلتا- شاختار

بلباو- ابويل

م يونايتد- سانت ايتيان

غالدباخ- فيورنتينا

غينت- توتنهام

ل وارسو- اياكس

باوك- شالكه
فياريال- روما
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دي ماريا

انقالب منتظر       
)وكاالت(: يبدو أن حقبة لويس إنرييك يف برشلونة 

قاربت عى كلمة النهاية، خاصة بعد السقوط املرّوع 
للفريق الكتالوين أمام باريس سان جريمان الفرنيس. 
وأبرزت صحيفة “سبورت” الكتالونية تفاقم األوضاع 

بني إنرييك والعبي برشلونة منذ فرتة سابقة عى نكسة 
باريس، حيث بدأ نجوم الفريق يفقدون الثقة يف 

املدرب، ويشعرون أنه ال يستطيع تجاوز األزمات التي 
يواجهها البلوجرانا.

 El Partidazo ونقلت الصحيفة عن تقرير أذاعه راديو
de COPE قوله: يشعر العبو برشلونة أن إنرييك عاجز 
عن تعديل أوضاع الفريق يف ظل املواقف الصعبة التي 

يواجهها منذ بداية املوسم، واألهم من ذلك أنهم يؤمنون 
بأن إنرييك سريحل عن برشلونة بنهاية املوسم الجاري.

وتابع التقرير بقوله “خيبة األمل التي يشعر بها 
الالعبون تجاه إنرييك تضاعفت عقب الهزمية املدوية 
أمام باريس سان جريمان، ولكن هذا الشعور بدأ منذ 
فرتة طويلة. ويبدو أن هناك الكثري من نجوم الفريق 

يشعرون باإلحباط إزاء أحوال البارسا، وال يرون أن 
إنرييك قادر عى إيجاد حلول واضحة إلصالح املوقف 
الحرج الذي يواجهه الفريق يف الليجا ودوري أبطال 
أوروبا، بغض النظر عن وصول الفريق لنهايئ كأس 

امللك”. وأشارت سبورت إىل أن التوقعات كلها تصب 
منذ فرتة إىل رحيل إنرييك عن برشلونة بنهاية املوسم 

الجاري، وأن مساعده خوان أونزوي هو أقوى املرشحني 
لخالفته

هجوم مارادونا
)وكاالت(: أكد أسطورة كرة القدم األرجنتينية السابق، 
دييجو أرماندو مارادونا، الذي يوجد يف مدريد لحضور 

مباراة ريال مدريد ونابويل بدوري أبطال أوروبا، ونرشت 
وسائل إعالم أن الرشطة توجهت إىل الفندق الذي يقيم 

به إثر بالغ بوقوع جدال قوي بينه وبني رفيقته، عى 
أنه “ال توجد أي شكوى مرفوعة” ضده. وكتب مارادونا 

عى صفحته مبوقع )فيسبوك( االجتامعي: “أريد أن أقول 
للجميع أنني يف مدريد استمتع مع عائلتي يف انتظار 
مشاهدة مباراة نابويل بدوري األبطال )مساء أمس(، 
تواصل املحامي مع السلطات اإلسبانية وال يوجد أي 
بالغ ومل يستطع أن يوضح له أحد سبب هذا العرض 

اإلعالمي”. وكانت عنارص الرشطة اإلسبانية املختصة قد 
 Eurostars“ توجهت صباح أمس األربعاء إىل فندق
Mirasierra Suite” بالعاصمة مدريد، عقب تلقيها 

بالغ بوقوع “جدال قوي” مزعوم بني مارادونا ورفيقته 
بالفندق. وتحققت وسائل اإلعالم من أنه بعد وصول 

الرشطة، ال يعاين مارادونا ورفيقته من أي إصابات 
ورفض كالهام تقديم شكوى بالواقعة وعليه انسحبت 

العنارص األمنية.



وتاأكي���داً عل���ى موهب���ة �صّن���اع الأف���ام 

اأفامهم  امل�صارك���ن باملهرج���ان، ح�ص���دت 

املعرو�ص���ة خال دورت���ه املن�رصم���ة 9 جوائز 

“غول���دن غل���وب”، و 9 جوائز “بافت���ا” فيما 
تلقت 30 تر�صيحاً جلوائز “اأو�صكار”.

كم���ا من���ح “مهرج���ان دب���ي ال�صينمائ���ي 

ال���دويل” يف دورت���ه ال�13، جائزت���ه املرموقة 

“تك���رمي اإجن���ازات الفنان���ن” اإىل ثاث���ة من 
املمث���ل  وه���م  العاملي���ة،  ال�صينم���ا  عمالق���ة 

جاك�ص���ون  �صاموي���ل  العري���ق  الأمريك���ي 

واملوؤل���ف  ري���كا،  الهندي���ة  والأ�صط���ورة 

املو�صيقي اللبن���اين الفرن�ص���ي غربيال يارد 

ال�صينمائي���ة  لإ�صهاماته���م  تقدي���راً  وذل���ك 

املذهلة.

وق���ال رئي�س “مهرجان دب���ي ال�صينمائي 

ال���دويل” عب���د احلميد جمع���ة، عق���ب ت�صلمه 

موؤخراً “جائزة مهرجان التمّيز العربي الدويل” 

تقدي���راً لإ�صهاماته لل�صينم���ا العربية: “كانت 

دورة مهرج���ان دبي ال�صينمائ���ي ال�13 مذهلة 

بكاف���ة املقايي����س، و�صه���دت اأف���ام عاملية 

م���ن 55 دولة، ناطقة باأكرث م���ن 44 لغة، من 

خمتلف الثقافات ووجه���ات النظر، ويجب اأن 

ن�صي���د بتكات���ف املجتمع واجلمه���ور ودعمهم 

املتوا�صل طوال ف���رة املهرجان، مبا يج�صد 

فع���ًا روح املهرج���ان ال���ذي يحتف���ي بتن���وع 

الثقاف���ات واكت�صاف الت�صاب���ه العميق بينها 

من خال فن ال�صينما”.

و�صه���دت ال���دورة ال� 13 برنام���ج جديداً 

DI F“  أأف���ام الواق���ع الفرا�صي بعن���وان

Ferent Reality”، وال���ذي هدف اإىل توفري 
من�ص���ة جديدة لزائ���ري املهرج���ان مل�صاهدة 

الأف���ام ببعد جدي���د والتعرف عل���ى اإمكانات 

تكنولوجي���ا الواق���ع الفرا�ص���ي، م���ن خ���ال 

“�صينم���ا دو للواق���ع الفرا�ص���ي” املدعومة 
من “�صام�صوجن اخلليج لاإلكرونيات”، وهي 

التجرب���ة الأوىل من نوعه���ا يف املنطقة وتوؤكد 

ري���ادة املهرج���ان يف تقدمي اأح���دث تقنيات 

ال�صينما يف العامل العربي.

وبال�رصاكة مع “�صكري���ن اإنرنا�صيونال”، 

اأطلق املهرجان مبادرة “جنوم الغد” لت�صليط 

ال�صاب���ة  الدولي���ة عل���ى املواه���ب  الأ�ص���واء 

الواعدة يف منطقة ال����رصق الأو�صط، وت�صمنت 

القائم���ة الفتتاحي���ة لاختي���ارات: املخرج���ة 

اللبناني���ة مونيا عقل، املمثلة التون�صية مرمي 

الفرج���اين، املخ���رج الأردين اأجم���د الر�صي���د، 

املمثل ال�ص���وري �صام���ر اإ�صماعي���ل واملخرج 

املغربي عاء الدين اجليم.

ورّحب “�صوق دبي ال�صينمائي”، املن�صة 

الرائ���دة يف �صناع���ة ال�صينما العربي���ة ومركز 

اأعمال املهرجان باأك���رث من 4000 من ممثلي 

ال�صناعة وو�صائل الإع���ام و�صّناع الأفام من 

62 دولة، بهدف اجلمع بن املتخ�ص�صن يف 
القطاع والطاب وو�صائل الإعام حتت �صقف 

واح���د لتبادل املعرف���ة والتوا�ص���ل وت�صليط 

ال�صوء على �صناعة ال�صينما يف املنطقة.

و�صه���د ن�صاط “�صوق دب���ي ال�صينمائي” 

جل�صات حوارية مع قادة ال�صناعة مثل �صرييل 

اإيزاك����س وعا�ص���ف كابادي���ا ولين���ي  ب���وون 

اأبراهام�ص���ون والذي���ن ت�صارك���وا روؤاهم خال 

جل�صات املنتدى، فيم���ا اأ�رصت جل�صات احلوار 

املفتوحة م���ع رم���وز ال�صينما مث���ل �صامويل 

جاك�ص���ون. وعاد “ملتقى دبي ال�صينمائي” يف 

الوقت نف�صه لتقدمي فر�س ال�رصاكة وم�صاعدة 

�صانعي ال�صينما يف املنطقة لإي�صال اأعمالهم 

اإىل ال�صا�صة الف�صية، ومنح اجلوائز النقدية.

و�صهد امللتق���ى 231 اجتماعاً على مدى 

ثاث���ة اأيام بح�صور اأكرث من 1470 م�صاركاً يف 

جل�صاته. اىل جانب امللتقى، حقق “نادي دبي 

للم�صتثمري���ن”، الذي انطلق هذا العام، جناحاً 

ملحوظ���اً حي���ث اأت���اح الفر����س للم�صتثمرين 

م���ن املنطقة للتعّرف عل���ى اأ�صا�صيات متويل 

الأفام مع خرباء ُمعرف بهم دولياً وخمت�صن 

من جميع اأنحاء العامل. 

ودع���م برنام���ج ما بع���د الإنت���اج “اإجناز” 

م���ن “مهرجان دب���ي ال�صينمائ���ي الدويل” 11 

عماً بالإ�صاف���ة اإىل 9 اأفام ق�صرية مل�صاعدة 

م�صاريعه���م  لإنه���اء  الإقليمي���ة  املواه���ب 

وعر�صها اأمام اجلمهور. ومنذ اإطاق الربنامج 

ا�صتفاد اأكرث م���ن 140 فيلماً من الدعم الذي 

يقدمه “اإجناز”.

وتعزي���زاً للعاقة الوطي���دة مع “مهرجان 

كان ال�صينمائي”، قدم ت���ريي فرميو، املدير 

الفني ل�مهرج���ان كان ومدير “معهد لوميري” 

يف مدين���ة لي���ون الفرن�صي���ة، عر�ص���اً جلمهور 

املهرج���ان بعنوان “لوميري! اخراع ال�صينما”، 

حي���ث قدم���ت جمموع���ة خمت���ارة م���ن الأفام 

الق�ص���رية لاأخوي���ن لومي���ري، و�ص���ّكل ه���ذا 

العر�س حمّطة لاحتفاء بتاريخ ال�صينما، الذي 

يعود لأكرث من 120 عاماً. 

ورّح���ب املهرج���ان خال دورت���ه مبمثلي 

يف  الأجنبي���ة  لل�صحاف���ة  هولي���وود  الرابط���ة 

لو����س اأجنلو�س، وخال الي���وم اخلتامي ك�صف 

بجوائ���ز  الفائزي���ن  اأ�صم���اء  ع���ن  املهرج���ان 

“املهر”، يف حفل اأُقيم يف م�رصح مدينة جمريا، 
حي���ث ح���ازت جمموع���ة وا�صع���ة م���ن الأف���ام 

امل�صتحقة على جوائز مرموقة. 

اخلتامي����ة  الليل����ة  حما�����س  وتوا�ص����ل 

ال�صا�ص����ة  انتق����ل �صح����ر  للمهرج����ان، حي����ث 

الف�صي����ة اإىل ال�صج����ادة احلم����راء، مب�صارك����ة 

ح����رب  ق�ص����ة  وان:  “روج  فيل����م  جن����وم 

النج����وم” للمخ����رج ال�صهري غاري����ث اإدواردز، 

ان�صم����وا  الذي����ن  املحبوب����ة  وال�صخ�صي����ات 

اإىل النج����وم املحلي����ن والع����رب والعاملين 

عل����ى عرو�س ال�صجادة احلم����راء، فيما ارتدى 

اجلمه����ور املتحّم�����س ماب�����س �صخ�صياته����م 

املف�صل����ة لفيلم “حرب النج����وم”، ما اأ�صفى 

مزيداً م����ن الإثارة على اأحداث الليلة. واختتم 

رئي�����س املهرج����ان قائاً: “�ص����وف ن�صتمر يف 

ب����ذل جهودنا م����ع ال�����رصكاء لتعزي����ز الأعمال 

ونح����ن  والإقليمي����ة.  املحلي����ة  ال�صينمائي����ة 

نتطل����ع قدماً اإىل الرحيب من جديد بجماهري 

املهرج����ان لاحتف����اء بالق�ص�����س املمي����زة، 

والإجن����ازات ال�صينمائية واملواهب الإقليمية 

والدولي����ة يف دورة املهرج����ان ال�14 يف وقت 

لحق من هذا العام”. 

اأتيحت قائمة من الأغاين التي 

غناها مغن���ي البوب الأمريكي 

برن����س يف بداية حياته على 

مواقع بث املو�صيقى على 

الإنرن���ت ي���وم الأحد بعد 

عل���ى وفاته  ع���ام تقريبا 

وقالت �رصكة ورانر برو�س 

اإنها تعت���زم اإطاق األبومن 

جديدي���ن لربن�س عل���ى جميع 

من�صات البث يف يونيو املقبل.

وقالت ال�رصكة يف بيان اإن اأغاين برن�س 

وم���ن بينها اأغاين األبوم )برب���ل رين( الذي يحمل 

توقيعه كان �صيتم اإطاقهما تزامنا مع حفل توزيع جوائز جرامي 

يوم الأحد حيث اقيم تكرمي خا�س لربن�س.

قررت الديف���ا الكندية 

�صيلن دي���ون م�صاعدة 

يف  �صيتف���اين  غوي���ن 

من  اجلديد  املو�ص���م 

املو�صيقي  الربنامج 

 The Voice العاملي

الذي يفر�س اأن يبداأ 

 NBC بثه عل���ى قن���اة 

الأمريكية يف 27 فرباير.

����رصت الكثري من الإ�صاعات 

ح���ول ان�صمام دي���ون اإىل املو�صم الثاين ع�رص م���ن الربنامج، ومل 

يكن اخلرب موؤك���داً متاماً اإىل اأن اأعلنت ديون بنف�صها ان�صمامها 

اإىل فري���ق الربنام���ج من خ���ال تغري���دة لها عل���ى توير قالت 

فيه���ا: "ي�رصيّن كثرياً اإعان ان�صمام���ي اإىل فريق غوين ب�صفتي 

."The Voice م�صت�صارة لغوين �صتيفاين يف برنامج

عودة برنس 

THE VOICE

جوائز

ح�رصت النجمة مونيكا بيلوت�صي العر�س الأول لأوبرا La Traviata يف اإ�صبانيا.

مونيكا البالغة من العمر 53 عاما بدت فائقة اجلمال واجلاذبية.

وقال���ت موني���كا ردا عل���ى �صوؤال اأح���د امل�صورين: كيف حتافظ���ن على ر�صاقتك وجمال���ك رغم اأنك 

تخطيت اخلم�صن؟

فقالت: الأمر ب�صيط، واخت�رصه لك يف كلمة واحدة: ا�صحك.. حتى وانت حزين!
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اإعداد: طارق البحار

كاريشما: شقيقتي محترفة! 

كيم تفصح عن أسرارها 

رمب���ا يكون فيل���م Hidden Figures تفاوؤلي���اً وترفيهياً 

ج���داً، لكنه اأذكى من اأن يطم�س احلقيقة ب�صاأن العاقات العرقية 

يف الوليات املتحدة ما�صياً وحا�رصاً.

ل تتعان���ق الن�ص���اء ال�ص���وداوات وزمياته���ن البي�صاوات يف 

 Hidden وكال���ة "نا�صا" يف فيل���م الدرام���ا الكوميدي اجلدي���د

Figures )�صخ�صي���ات خفي���ة(، اإنها ظاهرة مفاجئ���ة لأنه فيلم 
هولي���وودي ت���دور اأحداثه يف منطقة اجلن���وب العن�رصية يف بداية 

ال�صتينيات. األ يهدف ه���ذا القطاع اإىل اإقناعنا اأن م�صاكلنا كلها 

اأ�صبحت جزءاً من املا�صي؟

يروي الفيلم ق�صة ثاث ن�صاء مميزات توؤدي اأدوارهن ثاث 

ممث���ات ممي���زات اأي�صاً. جت�ص���د تاراجي ب. هان�ص���ون �صخ�صية 

كاثري���ن جون�صون، طفلة عبقرية يف الريا�صيات تكرب كي ت�صبح 

حما�صب���ة عادية تعمل يف م���دار جون غلن ح���ول كوكب الأر�س. 

وتق���وم اأوكتافي���ا �صبن�رص ب���دور دوروثي فوغان، م�رصف���ة راتبها 

�صئي���ل تتعل���م طريقة ا�صتعمال اأح���دث اأداة يف وكال���ة "نا�صا": 

"احلا�ص���وب"! اأم���ا ال�صخ�صي���ة اجلاحم���ة التي ت����رصق الأ�صواء يف 
الفيلم، فه���ي مغنية البوب جانيل موناي ب���دور ماري جاك�صون، 

وهي حت���ارب يف املحكمة لرتياد مدر�صة ليلي���ة خا�صة بالبي�س 

وت�ص���ق طريقها كي ت�صبح اأول مهند�صة طريان �صوداء يف وكالة 

"نا�صا".

Hi F  إإنه���ا جمموعة لمعة م���ن املمثات ويعطيه���ن فيلم

den Figures )م���ن اإخراج ثيودور ملفي الذي كتب ال�صيناريو 
املتق���ن مع األي�صون �رصودر( كل فر�صة ممكنة للتاألق، وتبدو كل 

ق�صة اأ�صب���ه بفيلم بحد ذاته وت�صمل حلظ���ات من احل�رصة )تعمل 

جون�صون يف مكتٍب يقت�رص على النا�س البي�س حيث تبقى اأكواب 

القهوة منف�صلة لكن مت�صاوي���ة( وحلظات من النت�صار )خطاب 

جاك�صون اأمام قا�ٍس حمل���ي يف خليٍط متقن من ال�صخط الأخاقي 

والتمل���ق اجلنوبي(. اأما كيفن كو�صترن ب���دور رب عمل جون�صون 

املتطلب وغلن باول بدور جون غلن الراحل، في�صجان ح�صوراً 

خج���ولً يف مع�صكر ال�صخ�صي���ات البي�صاء. ي�صم���ح الفيلم ب�صكل 

اأ�صا�صي للن�صاء باأداء دور البطولة يف ق�ص�صهن )الفيلم مقتب�س 

من كتاب مارغو يل �صيريل غري اخليايل.

ي�صم���ل فيل���م Hidden Figures ح���واراً ق�ص���رياً ُيغل���ف 

طريقت���ه الذكي���ة وال�صل�صة يف تق���دمي ر�صالته. تق���ول ربة عمل 

فوغان التي توؤدي دورها كري�صتن دان�صت باأ�صلوب بارد: "رغم 

كل م���ا تظنينه، لي�س لدي �صيء �صدكم!". اإنه الكام الذي نقوله 

جميع���اً لتجنب و�صم���ة العن�رصية تزامناً م���ع ال�صتمتاع مبنافعها 

كاف���ة. لكن يقدم ج���واب فوغ���ان اأف�صل عب���ارة يف الفيلم حن 

تقول: "اأعرف اأنك مقتنعة مبا تقولينه على الأرجح".

“دبي السينمائي” يحتفي بعام آخر من النجاحات

نالت النجمة العاملية 

بيون�صي���ه ن�صيب الأ�صد 

ب�5 جوائز دفعة  بفوزها 

 NAACP واح���دة م���ن 

Image Awards الت���ي 
مت توزيعه���ا، اأم�س ال�صبت، 

بكاليفورنيا، وهي جائزة اأف�صل 

فنان���ة وجائزة اأف�ص���ل اأغنية م�صركة 

ع���ن Freedom الت���ي قدمته���ا اإىل جانب كندريك لم���ار ونالت 

ه���ذه الأغنية جائزة اأف�صل اأغنية معا�رصة وجائزة اأف�صل كليب عن 

اأغنية " Formation "" كما فاز األبومها "Lemonade" باأف�صل 

.just jared األبوم، ح�صبما جاء مبوقع

 Entertainer of the وفاز النجم دوي���ن جون�صون بجائزة

 .Year

اأ�ص���ادت املمثلة الهندي���ة كاري�صما 

كابور مبهارات الأموم���ة لدى �صقيقتها 

ال�صغرى املمثلة كارينا كابور.

وقالت كاري�صما اإن �صقيقتها تقوم 

مبهام الأم مثل املحرفات.

وكان���ت كارين���ا وزوجه���ا املمث���ل 

�صي���ف علي خان ق���د ا�صتقب���ا طفلهما 

تيم���ور  الأول 

عل���ي خان 

 20 يف 

دي�صمرب املا�صي.

ونقل���ت و�صائ���ل اإع���ام هندية عن 

كاري�صما الق���ول "كارينا حمرفة، فهي 

توؤدي مهام الأم ب�صورة رائعة". 

ويذكر اأن اأناقة ماب�س كارينا اأثناء 

احلم���ل كانت حم���ور حدي���ث و�صائل 

الإعام، وقالت كاري�صم���ا "كارينا كانت 

ترت���دي م���ا يحل���و له���ا، فه���ذا ج���زء من 

�صخ�صيتها". 

واأ�صاف���ت كاري�صم���ا "عندما اأجنبت 

اأطفايل مل تك���ن هناك و�صائ���ل توا�صل 

اجتماعي، فلم يكن اأحد يرى ما اأرتديه". 

ك�صفت كيم كاردا�صيان، عن حقائ���ق تتعلق ب�صخ�صيتها رمبا تف�صح عنها 

لأول مرة.

قال���ت “كي���م” اإنها تريد اأن يع���رف جمهورها كل �صيء عنه���ا، خا�صة اأنها 

تقدم برناجما على تليفزيون الواقع ير�صد تفا�صيل حياتها اليومية.

م���ن احلقائق الت���ي ك�صفت عنها كيم كادرا�صي���ان، اأنها كانت ت�صتخدم 

الغ�س يف اجتياز المتحانات باملدر�صة.

وتعر�ص���ت لل���ركل وهي �صغرية من م���درب التن�س ال���ذي طردها من 

املع�صك���ر، بعدما �صبطه���ا وهي تقّبل �صب���ي يف اأحد املخيم���ات. واأكدت 

“كاردا�صيان” اأنها تع�صق الغرف ال�صاخنة، وتكره التكييف، وتكره الورق 
املق���وي، ول تتناول امل�رصوبات ال�صاخنة داخ���ل الأكواب امل�صنوعة من 

الورق. وكذلك تكره الكزبرة، واخلردل، والفلفل، واجلنب.

اعرف���ت “كاردا�صي���ان” اأن النا����س ت�ص���اب بالرع���ب منها وهي 

نائمة، لأنها تنام وعيناها مفتوحتن قليا!

Hidden Figures ال يطمس الحقيقة

يف  زي��ادة  م�سجاًل   13 الـــ  دورتــه  على  الدويل” ال�ستار  ال�سينمائي  “دبي  اأ�ــســدل 

احل�سور جتاوزت 60 األفاً، وت�سجيل اأكرث من 4 اآالف و�سيلة اإعالمية ومتخ�س�سي 

ال�سناعة والتفاعل املجتمعي من جميع اأنحاء العامل، ابتهاجاً واحتفاًء بثمانية اأيام 

من الت�سويق والتميز ال�سينمائي.

واأعلنت اإدارة املهرجان عن موعد الدورة الـ 14 التي �ستنعقد خالل الفرتة من 

يف  املهرجان  وا�ستقطب  جمريا.  مدينة  املهرجان،  مقر  يف  املقبل،  دي�سمرب   6-13
دورة العام 2016 الئحة طويلة من االأفالم، بلغت 156 فيلماً من 55 دولة، وا�ستملت 

قائمة االأفالم املعرو�سة على 57 فيلماً يف عر�ض اأول عاملي ودويل، و73 فيلما يعر�ض 

اأول  للمرة االأوىل يف منطقة ال�سرق االأو�سط و�سمال اإفريقيا، و12 فيلماً يف عر�ض 

يف منطقة ال�سرق االأو�سط، و9 اأفالم يف عر�ض اأول يف منطقة دول جمل�ض التعاون 

اخلليجي.
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 á≤HÉ°ùeh ,á«≤FÉKƒdG ΩÓaC’G á≤HÉ°ùeh ,á«FGhôdG

 ” IõFÉLh ,ƒjQÉæ«°ùdG á```≤HÉ°ùeh ,áÑ∏£dG ΩÓ```aCG

 π°†aG” IõFÉL ¤EG áaÉ°VE’ÉH ,“ájOƒ©°S áæjóe

 É¡ëæe º```à«°Sh ,á```cQÉ°ûŸG ΩÓ```aCÓd “Î```°SƒH

.¿ÉLô¡ŸG Qƒ¡ªL âjƒ°üJ èFÉàæd k É≤ÑW

 ¿ÉæØdG øe Óc É°†jG º«μëàdG ‘ ∑QÉ```°ûjh

 ,ájOƒ©°ùdG ø```e ,á```æé∏dG ¢ù«FQ ,ô```WÉe ó```ªMCG

 ,‘Gô```ZƒJƒØdG  ô```jƒ°üàdG  Ωó```îà°ùjh  Ö```«ÑW

 ádÉªà°SG π```LCG øe á«FGOC’G ¿ƒ```æØdGh ,ΩÓaC’Gh

 ,ÊÉæμdG ó«éŸGóÑY .ájÒÑ©àdG á«æØdG ±GógC’G

 ,Ú°S IÉæ≤d …ò«ØæàdG ô```jóŸG ,ájOƒ©°ùdG øe

 »Fôe iƒàfi ™```fÉ°Uh ƒjQÉæ«°S ÖJÉch π```ã‡

 Qƒ```°üe ,ÊGõ```ª¡dG ¢```VƒYh ,â```fÎfE’G ⋲```∏Y

 ÖJÉc ,Iƒ∏◊G ΩÉ°ùMh ΩÓaCG êôflh ‘GôZƒJƒa

 øe ,ÂÉ```¨dG Ωƒ```‚h ,á```jOƒ©°ùdG ø```e êô```flh

 êGôNE’G ‘ Òà°ùLÉe ,IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G

 ,á«FÉªæ«°S áLôfl ,OÉ```¡ØdG óægh ,»FÉªæ«°ùdG

 áªWÉah ,â```jƒμdG ø```e π```ã‡ ,Ú```eCG ó```dÉNh

 ¿ÉLô¡e ‘ ∫hCG ¿É```Lô¡e ≥°ùæe πª©J ,∂Höûe

 óªfih πØ£∏d ‹hó```dG »```FÉªæ«°ùdG á```bQÉ°ûdG

 ÖJÉch ó```≤ædGh á```ZÓÑdG ‘ √GQƒ```àcO ,Ò```°ûÑdG

.ƒjQÉæ«°S

 Gòg  ..Òî∏d  áÑfih  áŸÉ°ùeh  áFOÉg  É`̀fCG

 áªWÉa  á«æjôëÑdG  áfÉæØdG  ¬æY  âØ°ûc  É`̀e

 ⋲∏Y kÉ«dÉM ∞μ©J »àdG ,º«MôdGóÑY

 π°ù∏°ùŸG ‘ ÉgógÉ°ûe ôjƒ°üJ

 ójó÷G  »YÉªàL’G  »eGQódG

 IócDƒe  ,“±ƒbƒdG  ´ƒæ‡”
 ÉjÉ°†b ∫hÉæàj πª©dG ¿CG

 á`̀£`̀«`̀°`̀ù`̀H á``«``YÉ``ª``à``LG

 ó«©H  ƒgh  ,ájÉ¨∏d

 øY ó``©``Ñ``dG π``̀ c

 “ ø°ûc C’ G ”
 Ö``î``°``ü``dGh

 ,»```̀eGQó```̀dG

 …ò````````̀dG

 Ü CG O

 ¬«∏Y

 ,á≤HÉ°ùdG  ∫É`̀ª`̀YC’G  øe  Òãc  ‘  ¿hógÉ°ûŸG

 ’h IóMGh á∏FÉY ∫ƒM QhóJ ¬KGóMCG ¿CG k É°Uƒ°üN

 …òdG  ÜC’G  ¬æμ°ùj  ,ó`̀MGh  â«H  QGƒ°SCG  ió©àJ

 √DhÉæHCGh  ⋲JƒŸG  π≤f  IQÉ«°ùd  k É≤FÉ°S  πª©j

 ºμM  ¬dõæe  ⋲∏Y  ¢VôØj  …ò`̀dGh  ,á°ùªÿG

.IÉ«◊G ™e πeÉ©à∏d Iójó°ûdG áWÉ°ùÑdG

 øY ÜÉ```≤ædG â```MGRCG  º```«MôdGóÑYh

 áë°Vƒe ,Ió```jó÷G É¡à«°üî°T í```eÓe

 »gh ,“±É```ØY” QhO ó°ùŒ É```¡fCG

 á```ŸÉ°ùŸG ‐ AÉ```æHC’G á```dÉN ‐

 :â```dÉbh  ,Ò```î∏d  á```ÑëŸGh

 π```ª©dG  ‘  …QhO”
 ,k É£«°ùHh kÉFOÉg ¿ƒμ«°S

 á«Yƒf ø```e ¢```ù«d ƒ```gh

 π```ª–  »```````àdG  QGhOC’G

 ó````≤©dG ø````````e Ò```ãμdG

 ¿CG É```ª«°S ’ ,QGö```SC’Gh

 è```°ùf  »```àdG  á```°ü≤dG

 øY »μ– …Qó```æμdG ó```ªfi ÖJÉμdG É```¡Wƒ«N

 ±hô¶d ¢Vô©àJ ,á£«°ùH IöSC’ á«eƒ«dG IÉ«◊G

 .“∞bƒŸG Éjó«eƒc øe ƒ∏îJ ’ IójóY

 É```¡àMôa ø```Y ¬```JGP â```bƒdG ‘ äÈ```Yh

 º°†j …òdG ,πª©dG Gò```g ‘ ácQÉ°ûŸÉH áeQÉ©dG

 óªM ,ÚeCG ó```dÉN º¡æe ,Ú```fÉæØdG øe á```Ñcƒc

 ⋲∏«d ,ôØ°U óªfi ,…hÉ°ù◊G º«gGôHEG ,ÊÉ```ª©dG

 ¬LGôNEG ¤ƒ```àj ÚM ‘ ,¿ÉÑ°üdG iDhQh ˆGó```ÑY

.»∏©dG »∏Y »æjôëÑdG

 …Gô```∏d  É```¡ãjóM  ¥É```«°S  ‘  â```àØdh

 ÚHh É¡æ«H ó```jó°ûdG ºZÉæàdG ¤EG á```«àjƒμdG

 k É«FÉæK k É©e Óμ°T øjò∏dG ,Ú```eCG ódÉN ¿ÉæØdG

 á«fƒjõØ∏àdG ∫É```ªYC’G øe ó```jó©dG ‘ kÉ```ëLÉf

 “øμdh ÖM” »∏°ù∏°ùe QGôZ ⋲∏Y ,á```«°VÉŸG

 ¬H »≤à∏J ¿CG π```Ñb ,“»```æZCG É```¡Jƒe ⋲```∏Y“h

 øμdh ,“±ƒbƒdG ´ƒ```æ‡” π°ù∏°ùe ‘ kGÒNCG

 ,IOhófi ógÉ°ûe ‘ ¿É```«≤à∏«°S IôŸG √ò```g

.É¡eÓμd kÉ≤ah

 •»∏YƒH óªfi êôîŸG

 ø```̀jôëÑdG á```̀Ä«g »```̀Øà– É```̀¡JOÉ©c

 äÉ```̀Ñ°SÉæŸG ∞```̀∏àîÃ QÉ```̀KB’Gh á```̀aÉ≤ã∏d

 äÉ```̀«dÉ©a á```̀eÉbEG ≥```̀jôW ø```̀Y á```̀«æWƒdG

 º«gÉØe ï```̀°SôJ á«æah á```̀«aÉ≤K è```̀eGôHh

 áÄ«¡dG âeÉbCG ∂```̀dòdh ,A’ƒdGh á```̀æWGƒŸG

 “¥É```̀ã«ŸG â```̀HGƒK” …ƒ```̀æ°ùdG É```̀¡dÉØàMG

 áμ∏ªŸ »```̀æWƒdG ¥Éã«ŸG Ωƒ```̀j á```̀Ñ°SÉæÃ

 14 á≤aGƒŸG AÉKÓãdG ¢```̀ùeCG Ωƒj øjôëÑdG

 óªfi ábôa ¬dÓN â```̀eób ,2017 ôjGÈa

 á«FÉæZ äÓ```̀°Uh á«≤«°SƒŸG ¢```̀SQÉa ø```̀H

 ádÉ°üdG ‘ π«°UC’G »```̀æjôëÑdG Üô£dG øe

.á«aÉ≤ãdG

 ºgCG øe ¢SQÉa øH óªfi ábôa ó```̀©Jh

 á«FÉæZ É kfGƒdCG Ωó≤J »àdG á«æjôëÑdG ¥ôØdG

 ,»∏ëŸG »```̀æØdG çhQƒ```̀ŸG ⋲æZ ¢```̀ùμ©J

 Ú«≤«°Sƒeh ÚHô£e øe ábôØdG ¿ƒμàJh

 øjòdG á«Ñ©°ûdG ¥ô```̀ØdG ÊÉ```̀æa øe áÑîfh

.õ«“ πμH á«KGÎdG ¿ƒæØdG Gƒ°SQÉe

 ‘ É```̀¡JÓØM ¤hCG á```̀bôØdG â```̀eóbh

 á«Hô©dG ⋲```̀≤«°SƒŸG ¿É```̀Lô¡e äÉ```̀«dÉ©a

 ,2001 ƒ«fƒj 14 ïjQÉàH ¢ùjQÉÑH ÊÉ```̀ãdG

 É```̀‡ Ò```̀ÑμdG ìÉ```̀éædG É```̀¡àcQÉ°ûŸ ¿Éch

.™°ShCG ¥É£f ⋲∏Y ÉgQÉ°ûàfG ‘ º¡°SCG

 øe áØ∏àfl kÉ```̀fGƒdCG á```̀bôØdG …ODƒ```̀Jh

 áà°ùÑdGh äƒ```̀°üdG »gh á«KGÎdG ¿ƒ```̀æØdG

 á«KGÎdG ÊÉ```̀ZC’G øe É```̀gÒZh …QÉ```̀ªÿGh

 á```̀fÉμe äƒ```̀°üdG ø```̀Ød ¿CG ’EG ,á```̀«æjôëÑdG

.ábôØdG iód á°UÉN

 ø```̀e ó```̀jó©dG ‘ á```̀bôØdG â```̀cQÉ°Th

 ⋲∏Y á```̀«aÉ≤ãdG  π```̀aÉëŸGh äÉ```̀fÉLô¡ŸG

 ∞∏àfl ‘ »LQÉÿGh »∏ëŸG ø```̀jó«©°üdG

 ¥ö```̀ûdGh  É```̀«°SBGh  ÉcÒ```̀eCGh  É```̀HhQhCG  ∫hO

 á°UôØdG RGôHE’ ábôØdG ⋲```̀©°ùJh ,§°ShC’G

 ™∏£àJ Éªc ,É¡FÉ°†YCG øe »æ¨e øe ÌcC’

 ƒgh ábôØdG êQÉN øe ÚfÉæa ™e ¿hÉ©à∏d

.É¡JÓØM øe ójó©dG ‘ ¬àeób Ée

 ¿ÉªμdG ä’BG ⋲∏Y ÚaRÉY º°†J É```̀ªc

 Oƒ```̀©dGh  ƒ```̀∏∏«°ûdGh  …É```̀ædGh  ¿ƒ```̀fÉ≤dGh

 áØ∏àîŸG á«YÉ≤jE’G ä’B’G ¤EG á```̀aÉ°VE’ÉH

.√ÒZh πÑ£dGh QÉ£dGh ¢SGhôŸÉc

QÉëÑdG ¥QÉW

بدعٍم من مؤسسات القطاع الخاص 

عبر أمسية أحيتها فرقة محمد بن فارسعبر أمسية أحيتها فرقة محمد بن فارس
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مبادرة ”مسرح“ تستعرض نشأة 
المسرح البحريني

 ÜÉÑ°ûdG AÉ```J ¿ÉLô¡e á```£°ûfCG øª°V ,ìö```ùe IQOÉÑe º```¶æJ

 óæY ¢ù«ªÿG Ωƒ«dG ,“»æjôëÑdG ìö```ùŸG IO’h” á«dÉ©a ,ø```eÉãdG

.¿ƒæØdG õcôÃ kAÉ°ùe 6 áYÉ°ùdG

 »°VÉŸG ¤EG á```«æeR á∏MQ ‘ Qƒ```¡ª÷G á```«dÉ©ØdG ò```NCÉà°Sh

 Ωó≤J å```«M ,π«°UC’G »```æjôëÑdG ìö```ùŸG øa äÉ```jôcP §```°Sh

 äÉeƒ∏©ŸGh Qƒ```°üdG øe áYƒª› ¢Vô©à°ùj É```°Vô©e IQOÉ```ÑŸG

 áμ∏‡ ‘ »```MöùŸG •É°ûædG á```jGóH øe CGóÑjh ,»```æeR §N ≥```ah

 á«MöùŸG ∫ÉªYC’ÉH A»```∏ŸG öVÉ◊G øeõdG ¤EG k’ƒ```°Uh ,ø```jôëÑdG

.á«æjôëÑdG

 øØdG á«ªgCÉH ÜÉ```Ñ°ûdG ∞jô©J ⋲∏Y á«dÉ©ØdG õ```cÎ°Sh Éªc

.¿ƒæØdG øe ´ƒædG Gòg OGhôHh ,»MöùŸG

 ìöùŸG IO’h ∫ƒM kÉª∏«a á«dÉ©ØdG ¢Vô©à°S ,áHôéà∏d AGôKEGh

 .Iô¨°üe Éªæ«°S ÈY è«∏ÿGh øjôëÑdG ‘

 ºYóH ΩÉ≤j …òdG ,øeÉãdG ÜÉÑ°ûdG AÉJ ¿ÉLô¡e πªY ≥aGƒàjh

 QÉKB’Gh áaÉ≤ã∏d ø```jôëÑdG áÄ«g QÉ©°T ™```e ,Úμ“ á°ù°SDƒe ø```e

 äGQOÉÑe ™Ñ°S ΩÉ©dG Gòg º```°†jh “âμM ¿EG ÉfQÉKBG” 2017 ΩÉ```©d

.ÊƒeQÉgh IÉ«M ,ìöùe ,∂«æμJ ,IhÉØM ,¢ûjGQO ,CGô≤f Éæ∏c :»gh

 PÉà°SC’G ¬°ù°SCG ,‘É≤K »HÉÑ°T ´höûe  ÜÉÑ°ûdG AÉJ  ¿CG ôcòjh

 á«æah á«HOCGh á«aÉ≤K ™jQÉ°ûŸ ¬```«æÑJ ÈY »μæÑdG óªfi πMGôdG

 óMGh ´höûe ‘ É¡›Oh ,»æjôëÑdG ÜÉÑ°ûdG ™«eÉ› iód áYƒæàe

 É¡Ø«°†j »àdG ájQGôªà°S’G ¤EG õ```eô∏d “ÜÉÑ°ûdG AÉJ” º°SG πªM

 .ΩÓμdG ⋲∏Y AÉàdG ±ôM

 • ,óædƒH áª«∏M âdÉb 

 ø∏©à°S …òdG Ωƒ«dG ¿EG

 ¿ƒμà°S É¡dGõàYG ¬«a

 ,É¡à«eƒ‚ áªb ‘

 π°†ØJ É¡fCG IócDƒe

 Qƒ¡ª÷G Égôcòàj ¿CG

 π°†aCG ‘ »gh É kªFGO

.ÉgQƒ°U

BUZZ 

tt ii llbb hh @@@ llbibill ddlllbbb hhh @ lllbbb lll dddمسافاتمسافات

 ¢ù∏›h QÉ```KB’Gh áaÉ≤ã∏d ø```jôëÑdG á```Ä«g äó≤Y

 AÉ©HQC’G ¢ùeCG Ωƒj kÉ«aÉë°U kGô“Dƒe ájOÉ°üàb’G á«ªæàdG

 ¿ÉLô¡e ¥Ó```WE’ ∂dPh ,øjôëÑdG á```©∏b ™bƒe ∞```ëàÃ

 óàÁ …òdGh ,Iö```ûY á«fÉãdG ¬```àî°ùf ‘ á```aÉ≤ãdG ™```«HQ

 øe ájÉYQh ºYóH 2017 πjôHCG ¤EG ôjGÈa øe øjô¡°ûd

 äGQÉØ°S øe OóY áªgÉ°ùeh ,¢UÉÿG ´É£≤dG äÉ°ù°SDƒe

 .øjôëÑdG áμ∏‡ iód ∫hódG

 øª°V öûY ÊÉ```ãdG áaÉ≤ãdG ™```«HQ ¿ÉLô¡e »```JCÉjh

 çGÎH QÉKB’Gh á```aÉ≤ã∏d øjôëÑdG á```Ä«g AÉØàMG º```°Sƒe

 “âμM ¿EG ÉfQÉKBG” QÉ```©°T â– …ôKC’G ø```jôëÑdG áμ∏‡

 Ωƒj ™e øeGõàdÉH ¿É```Lô¡ŸG ≥```∏£æj Éªc ,2017ΩÉ```©d

 áeÉæŸG âfÉc ÚM √OÉªàYG ” …òdG ,»Hô©dG á```MÉ«°ùdG

 ±OÉ°üj …òdGh ,2013 ΩÉ©dG á«Hô©dG áMÉ«°ù∏d káª°UÉY

 ΩÉ≤jh .á```Wƒ£H ø```HG »```Hô©dG á```dÉMôdG ó```dƒe iô```cP

 QÉKB’Gh áaÉ≤ã∏d ø```jôëÑdG áÄ«g øe º«¶æàH ¿É```Lô¡ŸG

 õcôe ™e ¿hÉ```©àdÉHh ,á```jOÉ°üàb’G á```«ªæàdG ¢```ù∏›h

 ,çƒëÑdGh áaÉ≤ã∏d áØ«∏N ∫BG óªfi øH º```«gGôHEG ï«°ûdG

 ¥GhôdG áMÉ°ùeh ,á```«∏«μ°ûàdG ¿ƒæØ∏d ìQÉ```ÑdG ¢Vô©eh

.Úàfƒa’ õcôeh ¿ƒæØ∏d

 øe á«ÑgP ájÉYôH ΩÉ©dG Gòg ¿ÉLô¡ŸG ⋲¶ëjh Éªc

 áYƒª›h ,…hGƒg ácöTh ,»æWƒdG øjôëÑdG ∂æH øe πc

 á«°†ØdG á```jÉYôdG ÖfÉL ¤EG ,á```«dÉŸG “¢ûJEG ±EG »```L”
 øjôëÑdG Ωƒ«æŸCG ácöT ,øjôëÑdG QÉ£e ácöT øe áeó≤ŸG

 ,“∫EG ¢ûJEG …O” ácöTh ,âjƒμdGh øjôëÑdG ∂æHh ,“ÉÑdCG”
 ó¡©e πÑb øe Ωó≤ŸG ºYódGh ,øjôëÑdG Iô◊G ¥ƒ°ùdGh

 ,á«dÉŸGh á«aöüŸG äÉ°SGQó∏d øjôëÑdG

 ,â```«à°ùØfCG  á```cöTh

 IQÉéà∏d øjôëÑdG ácöTh RÉ¨dGh §Øæ∏d á«æWƒdG áÄ«¡dGh

 äÉ¡é∏d º¡ŸG Qhó```dG ¤EG áaÉ°VE’ÉH á«dhódG á```MÓŸGh

 ,á«fÉHÉ«dG IQÉØ°ùdGh ,á«dÉ£jE’G IQÉØ°ùdÉc á«°SÉeƒ∏HódG

 ìÉ‚EG ‘ á«μ«°ùμŸG IQÉ```Ø°ùdGh ,á«cÒeC’G IQÉ```Ø°ùdGh

.¿ÉLô¡ŸG äÉ«dÉ©a ∞∏àfl

 øjôëÑdG á```Ä«g á°ù«FQ âMöU ,á```Ñ°SÉæŸG √ò```¡Hh

 áØ«∏N ∫BG ó```ªfi â```æH »e á```î«°ûdG QÉ```KB’Gh á```aÉ≤ã∏d

 ‘ √QÉ°üàNG É```æ©°ùj ’ É```‡ ,¬```eó≤æd Ò```ãμdG É```æjód”
 øe áaÉ≤ãdG Qƒ```¡ªéH ÉfDhÉ≤d Oó```éàj Gòd ,óMGh mº```°Sƒe

 ºgCG øe áYƒæàe ábÉH Ωó≤j …ò```dG ,¿ÉLô¡ŸG Gòg ∫ÓN

 ö†ëà°ùjh ,á```«∏ëŸGh á«ŸÉ©dG äÉ«dÉ©ØdGh ¢```Vhô©dG

 Ωƒ«dG Gòg ‘h ,á```«aÉ≤ãdG äÉ«°üî°ûdGh AÉ```ª°SC’G Rô```HCG

 ÈμJ Éæà≤K âdGR’h ,AÉ£©dG øe É keÉY 12 QhôÃ »Øàëf

 É keÉ“ ∑Qóf ÉæfC’h ,á«HÉéjE’G É```¡JÉ©ÑJh áaÉ≤ãdG IQó≤H

 »μ– »c ÉæJÉ©ªà› ‘ ìô```ØdG ¬```©æ°üj ¿CG øμÁ É```e

 Éæàjƒg ¿ƒ```μj ¿CG ôîØf ï```jQÉJh ìÉ‚ ¢```ü°üb É```fQÉKBG

 IQÉ°†M á```bGô©d IQƒ°U ⋲```¡HCÉH êhôJ »```àdG á```«≤«≤◊G

 á«ªæàdG ¢ù∏éŸ ôμ°ûdÉH ¬Lƒàf” âaÉ°VCGh “ø```jôëÑdG

 ∑Gô◊G á```«ªgCÉH øeDƒj ∂```jöûc á```jOÉ°üàb’G

 äÉ```©ªàéŸÉH  ¢```Vƒ¡ædG  ‘  √QhOh  ‘É```≤ãdG

 äÉ```¡÷G πc” äô```μ°T É```ªc ,“É```gOÉ°üàbGh

 È```Y  ,ó```cDƒJ  »```àdG  äGQÉ```Ø°ùdGh  á```°UÉÿG

 ,áaÉ≤ãdG ™«HQ ¿ÉLô¡e ‘ á∏YÉØdG É¡àcQÉ°ûe

 ∑Gô◊G ‘ »```YƒædG ÉgQƒ°†M ⋲```∏Y É```¡°UôM

 .“»æjôëÑdG ‘É≤ãdG

 ¢ù∏éŸ …ò```«ØæàdG ¢```ù«FôdG ìö```U ¬```ÑfÉL ø```e

 ó°ùL” : kÓ```FÉb »```ë«eôdG ó```dÉN á```jOÉ°üàb’G á```«ªæàdG

 Iõ«‡ áHôŒh á```ëLÉf IÒ°ùe á```aÉ≤ãdG ™```«HQ ¿ÉLô¡e

 É¡à«ªæJh áaÉ≤ãdG ‘ ¢```UÉÿG ´É£≤dG QÉªãà°SG Oƒ```¡÷

 ÒcGƒH òæe ⁄É©dG äÉaÉ≤K ⋲```∏Y øjôëÑdG ìÉàØfG RÈàd

 áMÉ«°ùdG ´É£≤d ÉæªYO √É```ŒG ‘ ∂dP Ö°üjh ,ïjQÉàdG

 á«°ùaÉæàdG Iõ«ŸG äGP äÉYÉ£≤dG RôHCG óMCG Èà©j …òdG

 kGƒ‰ â≤≤M »àdG ájOÉ°üàb’G á```«ªæàdG ¢ù∏› á£N ‘

 ójó©dG â≤∏Nh Qƒ£à∏d IÒ```Ñc äÉfÉμeEÉH õ«ªàJh kGó«L

.“»∏ëŸG ¥ƒ°ùdG ‘ ∞FÉXƒdG øe

 óæY ™«HôdG ∞bƒàj øØdGh áaÉ≤ãdGh QÉKB’G ÚH Éeh

 ∫ÓN øe Qƒ¡ª÷G É```¡«a πÑ≤à°ùj á«FÉæãà°SG äÉ```£fi

 á°ü≤d õ«ªŸG »MöùŸG ¢Vô©dÉH GkAóH ,IôMÉ°S mäÉ```«°ùeCG

 ÎæY Gô```HhCG” ‘ ô¡°TC’G »```FÉæãdG â```©ªL »```àdG Ö```◊G

 øjôëÑdG ìöùÃ ô```jGÈa 25 âÑ°ùdG Ωƒj ∂dPh “á```∏ÑYh

 ¿ƒæØdG äÉYGóHEG π```ªLCG √ƒ¡H ø```°†àëj …òdG ,»```æWƒdG

 ¿ƒæØ∏d …ƒæ°ùdG øjôëÑdG ¢Vô©e ‘ ácQÉ°ûŸG ájöüÑdG
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 ábôØdG πØMh »Ñ°ù«∏«L É```fGO ájõ«∏‚E’G Rƒ∏ÑdG á```«æ¨e
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 øe lπc ∑QÉ°ûj »Hô©dG ⁄É©dG ‘ AÉæ¨dG Ωƒ‚ ø```eh

 áaÉ°VEG »eÉ°ûdG ó«dh ¿É```æØdGh ¢Sóæ¡ŸG óLÉe ¿ÉæØdG

 ¿ÉæØdG πØMh ∫Éªc ôªY »```æ«£°ù∏ØdG ¿ÉæØdG πØM ¤EG

 ójhR óªfi” Ú```àbôØdG πØMh ¿É```bQR QÉ°ûH …Qƒ```°ùdG

 å«M èeÉfÈdG ‘ È```cC’G Ö```«°üædG á```∏FÉ©∏dh .RÉ```›h

 ¥ôa É¡eó≤J á«ŸÉY m¢Vhô©H ´Éàªà°S’G ™«ªé∏d øμÁ

 CGóÑJh ,ø```jôëÑdG ≥WÉæe øe mOó```Y ‘ kIöTÉÑe á```«aGÎMG

 ¢VôYh , “á```«YÉ≤jE’G õ∏μfhCG ±hô```¨dG ábôa” ¢```Vô©H
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.“ájÉμMh ájÉμM

 ÚH á```aÉ°ùŸG á```aÉ≤ãdG ™```«HQ ¿É```Lô¡e Üô```≤jh
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 á≤«°T äGöVÉfi á∏°ù∏°S Ωó≤j å«M ,⁄É©dGh á```≤£æŸG
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 ÚØ≤ãŸG øe OóY É¡eó≤j ,çƒ```ëÑdGh áaÉ≤ã∏d á```Ø«∏N

 »Øë°üdGh »eÓYE’Éc á«HOC’Gh á«eÓYE’G äÉ```«°üî°ûdGh

 á«°ùfƒàdG á```aÉ≤ãdG IôjRh ,¿É```jöûdG OhhGO …Oƒ```©°ùdG

 ÊÉæÑ∏dG QôëŸGh ÖJÉμdG ,∑QÉÑe É«fƒ°S áfÉæØdG á≤HÉ°ùdG

 ,OQÉÑeƒd Ò«H.O »```°ùfôØdG QÉKB’G ⁄ÉY ,º«cGƒj ¢```SQÉa

 ,ó«ØjO Gƒ```°TƒL ,¿É«∏«°Tôe É```fÉØjEG á«fÉæÑ∏dG á```ÑJÉμdG

 ,ÊóŸG ˆGóÑY.O ,ƒ°ù«°ùH ÜÉ```¡jEG »æ«£°ù∏ØdG ôYÉ°ûdG

 ôjóe GkÒNCGh ,¬W Ió```FGQ á«æ«£°ù∏ØdG áHÉàμdGh á```fÉæØdG

 ‹hódG ó¡©ŸÉH è```«∏ÿG øeCGh §°ShC’G ¥ö```ûdG è```eÉfôH

 …öüŸG Ö```JÉμdG ¿ó```æd ‘ á```«é«JGÎ°S’G äÉ```°SGQó∏d

.…óæa ¿ƒeCÉe »cÒeC’G

 ∫ÓN QÉ```KB’Gh á```aÉ≤ã∏d ø```jôëÑdG á```Ä«g í```ààØJh

 á«àëàdG á«æÑdG ™jQÉ°ûe øe G kOóY áaÉ≤ãdG ™«HQ ¿ÉLô¡e

 ,»böûdG ´ÉaôdÉH IOƒ©dG ´ÉaôdG QGó```c áª¡ŸG á«aÉ≤ãdG

 OóY ⋲∏Y Aƒ°†dG §∏°ùJ Éªc ,¥ôëŸÉH á«Ø«∏ÿG áÑàμŸG

 å«M ¢ù«ªÿG óé°ùªc »îjQÉàdG ó©ÑdG äGP ™bGƒŸG øe

 á«eÓ°SE’G QÉKB’G ô“Dƒe ∫Ó```N ¬àª«b ¢VGô©à°SG ºà«°S

.øjôëÑdG ÜÉH á≤£æeh ,»æWƒdG øjôëÑdG ∞ëàÃ

 çGÎ```dG ⋲```∏Y õ```«cÎdG ‘ ¿É```Lô¡ŸG º```gÉ°ùjh

 äƒ°üdG øa ⋲```∏Y õ«cÎdG ÈY …OÉ```ŸG ÒZ »```æjôëÑdG

 ábôØd á```«YƒÑ°SCG äÓØM ∫Ó```N øe »```Ñ©°ûdG Üô```£dGh

.¥ôëŸG QGóH …ôéØdG øa äÉ«°ùeCGh ,¢SQÉa øH óªfi

óLÉŸG áeÉ°SCG
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علماء يحذرون من تهديد كويكبات للأر�ض
يعتزم الباحث���ون مبنا�صبة اليوم العاملي للكويكبات يف الثالثني من يونيو املقبل لفت 

الأنظ���ار اإىل الأخطار القادمة من الف�صاء الت���ي ميكن اأن تهدد �صكان الأر�س؛ ب�صبب احتمال 

�صقوط الكويكبات على كوكبنا.

وتعت���ر الكويكبات مبثاب���ة “منجم ذهب بالن�صب���ة للعلماء”، حيث “تب���وح” لهم باأ�رشار 

النظ���ام ال�صم�صي وتاريخ���ه وديناميكيته وفقا لرائد الف�صاء الأمريك���ي ال�صابق اإد لو رئي�س 

موؤ�ص�صة “بي 612” التي تهدف للم�صاهمة يف حماية الأر�س من اآثار الكويكبات.

ورغ���م كنز املعلومات الذي قد متنحه الكويكبات للعلم���اء لكنها من ناحية اأخرى ت�صكل 

خطرا يهدد احلياة على الأر����س، وي�صعى العلماء بوا�صطة اليوم العاملي للكويكبات لتوعية 

الراأي العام و�صناع القرار ال�صيا�صي ب�صاأن هذا اخلطر النادر الذي رمبا اأ�صبح كارثيا.

وكانت اجلمعية العامة لالأمم املتحدة اأعلنت العام املا�صي يوم الثالثني من يونيو يوما 

عامليا للكويكبات يف التاريخ نف�صه الذي �صقط فيه اأكر كويكب ي�صيب الأر�س يف تاريخها 

احلدي���ث، وكان ذلك يوم الثالثني من يوني���و 1908، عندما �صقط الكويكب - ح�صبما يرجح 

العلم���اء - يف منطقة توجنو�صا يف �صيبرييا وخل���ف دمارا وا�صعا يف م�صاحة نحو األفي كيلومرت 

مربع وجعلها غري قابلة تقريبا للحياة الب�رشية.

الهند تطلق 104 اأقمار ا�صطناعية

بعد “املريخ 2117”.. الإمارات تطلق اأول قمر نانومرتي للف�صاء
بعد يوم على اإعالنه���ا عن م�رشوع “املريخ 

2117”، اأطلق���ت الإمارات بنجاح “نايف - 1” 
وهو اأول قمر �صناعي “نانومرتي” اإماراتي اىل 

الف�ص���اء اخلارجي، ح�صبما قال���ت وكالة الأنباء 

الإمارتي���ة اأم����س الأربع���اء. واأ�ص���ارت الوكالة 

اإىل اأن “مرك���ز حمم���د ب���ن را�ص���د للف�صاء” و 

“اجلامع���ة الأمريكي���ة يف ال�صارقة” اأعلنا جناح 

اإطالق “نايف - 1” عن���د ال�صاعة 7:58 �صباحا 

ح�صب التوقيت املحلي لدولة الإمارات العربية 

املتحدة.

وكان نائ���ب رئي�س الدول���ة رئي�س جمل�س 

ال���وزراء حاك���م دب���ي ال�صي���خ حممد ب���ن را�صد 

اآل مكت���وم، وويل عه���د اأبوظبي نائ���ب القائد 

الأعلى للق���وات امل�صلحة ال�صيخ حممد بن زايد 

اآل نهي���ان، اأعلنا م����رشوع “املريخ 2117”، يوم 

الثالث���اء. ويف ختام القمة العاملي���ة للحكومات 

الت���ي �ص���ارك فيه���ا وف���ود م���ن 138 حكومة، 

اأعلن���ت الإمارات دخولها ب�صكل ر�صمي لل�صباق 

العلمي العامل���ي لإي�صال الب�رش للكوكب الأحمر 

بالعقود املقبلة من خالل امل�رشوع. و “يت�صمن 

امل����رشوع برناجما وطني���ا لإعداد ك���وادر علمية 

بحثية تخ�ص�صي���ة اإماراتية يف جمال ا�صتك�صاف 

الكوك���ب الأحم���ر”، ح�صبم���ا قالت وكال���ة اأنباء 

الإمارات. واأ�صاف���ت اأن امل�رشوع “ي�صتهدف يف 

مراحل���ه النهائية بناء اأول م�صتوطنة ب�رشية على 

املريخ يف مئة عام ع���ر قيادة حتالفات علمية 

بحثي���ة دولية؛ لت�رشيع العمل على احللم الب�رشي 

القدمي يف الو�صول لكواكب اأخرى”.

علماء: اجلوع ي�صاهم 

يف اإطالة العمر

اأك����د باحثون من جامع����ة “بريغهم يونغ” 

الأمريكية اأن اجل����وع والتخفيف من ال�صعرات 

احلرارية ي�صاهم يف اإطالة العمر.

النتائ����ج  تل����ك  اإىل  الباحث����ون  وتو�ص����ل 

بع����د قيامهم بتج����ارب مطولة عل����ى الفئران 

املخري����ة، ويف التج����ارب ق�صم العلم����اء تلك 

الفئران اإىل جمموعت����ني، الأوىل مت اإخ�صاعها 

لنظ����ام غذائ����ي معني يعتم����د عل����ى التقليل 

من كمي����ات الطعام وال�صع����رات احلرارية، اأما 

املجموعة الأخرى فتم اإطعامها ب�صكل طبيعي.

واأك����د العلماء اأنه����م راقب����وا يف التجارب 

احلال����ة ال�صحي����ة لتلك الفئ����ران، وتب����ني اأن 

لف����رتات  عا�ص����ت  الأوىل  املجموع����ة  فئ����ران 

اأطول من تلك التي عا�صتها فئران املجموعة 

الثانية، وبع����د معاينة جثث الفئ����ران امليتة، 

تب����ني اأي�صا اأن ن�صب����ة الريبو�صومات اختلفت 

بني اأج�صام الفئران من املجموعتني.

ووفق����ا للعلم����اء، ف����اإن اخت����الف كميات 

مكون����ات  اخت����الف  اإىل  اأدى  الطع����ام 

الريبو�صوم����ات يف اأج�صام تل����ك الفئران، الأمر 

ال����ذي اأثر على مع����دل انق�ص����ام خالياها، فقد 

لوح����ظ اأن انق�صام اخلاليا عن����د الفئران التي 

تناول����ت كمي����ات اأ�صغ����ر من الغ����ذاء انخف�س 

ال�صيخوخ����ة  مع����دل  اأن  اأي   ،%  25 مبق����دار 

انخف�س اأي�صا.

الأمطار تعطل 

الدرا�صة يف ال�صعودية

ُعّلقت الدرا�صة يف حمافظة �رشاة عبيدة 

مبنطق���ة ع�صري جن���وب غ���رب ال�صعودية؛ 

وذل���ك ب�صب���ب الأمط���ار الغزي���رة و�ص���وء 

الأحوال اجلوية، ح�صبما قالت وكالة الأنباء 

ال�صعودية “وا�س”.

واأو�صح���ت الوكال���ة اأن جلنة الطوارئ 

بتعليم حمافظة �رشاة عبيدة اأقرت “تعليق 

الدرا�ص���ة اأم�س الأربع���اء يف جميع مدار�س 

التعلي���م الع���ام )بن���ني وبن���ات( التابعة 

لالإدارة التعليمية باملحافظة”.

التقني���ة  الكلي���ة  اإدارة  علق���ت  كم���ا 

باأبه���ا التدريب “يف الكلي���ة التقنية باأبها 

وفرعيها بح���ي املوظفني وحمافظة رجال 

اأمل���ع”، ح�صبما نقل���ت “وا�س” ع���ن مدير 

العالقات العامة والإعالم اإبراهيم مرفت.

وقال مرف���ت اإن “التعليق جاء ب�صبب 

احلال���ة املطرية امل�صتم���رة على املنطقة 

مطري���ة  بحال���ة  الأج���واء  وتاأث���ر  بغ���زارة، 

وعوا�صف رعدية، وم���ا و�صل من اإنذارات 

مبكرة من الأر�صاد بهذا ال�صاأن”.
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األخيرة
مواقيت 
الصالة

الف�ص���اء  وكال���ة  اأعلن���ت 

اأنه���ا  الأربع���اء  اأم����س  الهندي���ة 

اأطلق���ت بنج���اح اأكرث م���ن 104 

اأقم���ار ا�صطناعي���ة متناهي���ة يف 

ال�صغ���ر اإىل م���دار الأر����س على 

منت �صاروخ واحد.

اأن  الوكال���ة  واأو�صح���ت 

املتناهية  ال�صطناعي���ة  الأقمار 

يف ال�صغ���ر، التي يبل���غ وزن كل 

اإىل  انطلق���ت  كغ���م،   10 منه���ا 

امل���دار على منت مركب���ة اإطالق 

الأقم���ار ال�صناعي���ة القطبية يف 

جنوبي الهند، وفق وكالة “اأ�صو�صيتد بر�س”.

ويك�رش ه���ذا الإجناز الرقم القيا�صي الذي �صجلته رو�صي���ا باإر�صال 37 قمرا ا�صطناعيا يف 

عملية اإطالق واحدة يف العام 2014. وتتبع الأقمار ال�صطناعية املتناهية ال�صغر �رشكات عدة 

يف الوليات املتحدة، والإمارات العربية املتحدة وهولندا وكازاخ�صتان.

وغ���ّرد رئي�س ال���وزراء الهندي ناريندرا م���ودي على “تويرت” قائال “الإجن���از الرائع الذي 

حققت���ه منظم���ة اأبحاث الف�ص���اء الهندية هو حلظ���ة فخر اأخ���رى ملجتمعنا العلم���ي الف�صائي 

ولالأم���ة”. وت�صع���ى الهند اإىل احتالل م���كان يف �صوق اإطالق الأقم���ار ال�صطناعية اإىل الف�صاء، 

وو�صع���ت بنج���اح اأقمارا ا�صطناعيا خفيف���ة يف املدار بال�صنوات الأخ���رية، وتتطلع اإىل اإر�صال 

رواد اإىل الف�صاء.

 Social
media

اإيفانكا ترامب تك�صر 
القاعدة وجتل�ض على 

كر�صي الرئا�صة

اأث���ارت اإيفان���كا ترام���ب - من جديد - جدل كب���ريا بعد ن�رشها �ص���ورة لها وهي 

جتل����س على كر�ص���ي الرئا�صة يف املكتب البي�صاوي ويظه���ر بجانبها والدها دونالد 

ترامب، ورئي�س الوزراء الكندي جا�صنت ترودو.

وبات الأمر مثريا لالهتمام، اإذ ل يفرت�س من اأحد اأن يجل�س على كر�صي املكتب 

البي�ص���اوي �صوى الرئي����س الأمريكي نف�صه، لتكون ابنة ترام���ب اأول �صخ�س يجل�س 

على هذا الكر�صي يف اأول ظهور لها �صمن جل�صة �صيا�صية يف البيت الأبي�س، الثنني 

13 فراي���ر، حيث التقت رئي����س الوزراء الكندي ترودو، بح�ص���ور والدها؛ من اأجل 
مناق�صة “قوة العمل” اجلديدة، لتعزيز دور املراأة يف جمال الأعمال التجارية.

وغردت اإيفانكا ترامب على ال�صورة التي ن�رشتها اأثناء الجتماع، قائلة “مناق�صة 

رائعة مع اثنني من قادة العامل حول اأهمية وجود املراأة على هذه الطاولة”.

واأث���ارت ال�ص���ورة نقا�صا ح���ادا على مواق���ع التوا�صل الجتماع���ي، حيث و�صف 

البع�س هذه اخلطوة باأنها “غري حمرتمة”، اأو “غري لئقة”، بينما اأ�صاد البع�س الآخر 

بها.

وعلق اأحد املتابعني على ال�صورة بالقول “الأمر بحاجة اإىل خبري اآداب عامة، فال 

اأح���د يجل�س على ذلك الكر�صي با�صتثناء الرئي�س الأمريكي”، وكتب اآخر “كيم جونغ 

اإيفانكا 2020”، يف اإ�صارة اإىل زعيم كوريا ال�صمالية الدكتاتوري.

واأ�ص���ار عدد من امل�صتخدمني اإىل اأن ابنة الرئي�س الأمريكي لي�س لها مكان على 

طاولة احلوار ال�صيا�صي مع الزعماء الأجانب، حيث يوجد العديد من الن�صاء املوؤهالت 

الأخري���ات لهذا املكان. ولكن رحب اآخرون بفكرة جلو����س اإيفانكا يف يوم من الأيام 

على كر�صي املكتب البي�صاوي.

الطق�س غري م�صتقر 

مع ت�صاقط اأمطار قد 

تكون رعدية اأحيانا.

الرياح جنوبية �رشقية من 8 اإىل 13 عقدة، 

وت�صل من 15 اإىل 20 عقدة مع هّبات قد 

ت�صل اإىل 35 عقدة اأحياًنا.

ارتفاع موج البحر من قدم اإىل 3 اأقدام قرب ال�صواحل، ومن 3 

اإىل 5 اأقدام يف عر�س البحر وت�صل اإىل 8 اأقدام اأثناء الهبات.

درجة احلرارة العظمى 21، وال�صغرى 16 درجة مئوية.

الطقس المتوقع لمملكة البحرين
إدارة الرصاد الجوية

www.bahrainweather.gov.bh
Tel: 17323073 - 17321175

  - جميع الحقوق محفوظة لدارة إلرصاد الجوية    
  وزارة المواصلت و التصالت © 2011 

الطقس المتوقع للثلثة أيام القادمة  

السبت الجمعة الخميس
43º 33º 40º 32º 39º 32º

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 15 الى 10ولكنها عموما شمالية من 
عقدة احيانا خلل النهار.

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 10ولكنها عموما شمالية شرقية من 

 عقدة احيانا.15الى 

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 15 الى 10ولكنها عموما شرقية من 

عقدة احيانا.

الطقس لهذا اليوم
الربعاء

27/07/2016

40º 32º
الطقس

 حار ورطب ولكنه مغبر احيانا مع بعض
السحب.

الرياح
  عقدة12 الى 07عموما شمالية شرقية من 

  عقدة احيانا خلل17 الى 12وتصل من 
النهار.

تحذير
ليوجد.

درجات الحرارة "الشرق الوسط"

13 KT

16 KT

17 KT

17 KT

صنعاء
22º 18º

عمان
35º 21º

الدوحة
36º 33º

أبوظبي
38º 32º

بيروت
28º 23º

مسقط
32º 27º

القاهرة
38º 21º

بغداد
46º 29º

الكويت
44º 35º

05:02ص شروق الشمس

06:26م غروب الشمس

11:54م بزوغ القمر

12:14م أفول القمر

10:44ص أعلى مد ≈⇑

05:08م أدنى جزر ≈⇓

المنامة

الرياض
43º 31º

 من قدم الى قدمين عند السواحل
  اقدام في عرض4 الى 2ومن 

البحر.

حالة الطقس ارتفاع الموج
@albiladpress @albiladpress @albiladnews

• على طريق متعرج يوؤدي اإىل منطقة مقابر بالعا�صمة امل�رشية القاهرة، تزين 	

ر�صوم كارتونية لفاأر باأذنني م�صتديرتني وعينني خ�رشاوين، واجهات املحال وجدران 

الأ�رشحة، حيث يعي�س اآلف امل�رشيني بني �صواهد القبور.

• عار�صة ترتدي زيا م�صنوًعا من نباتات حية من ت�صميم الكولومبية لينا ِبنزون بعر�س اأزياء ملجموعة 	

“بيو فا�صن” )BioFashion( يف كولومبيا )فران�س بر�س(
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