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بوعنق: فيتامني “د” 

م�شكلة عاملية
       بدور املالكي من مدينة عي�سى 

�أك���دت وكيل وز�رة �ل�سح���ة عائ�سة بوعنق، �أن 

نق�س فيتامني “د” يعترب م�سكلة عاملية.

وذكرت �أن مليار �سخ�س حول �لعامل يعانون من 

نق����س �لفيتامني. و�و�سحت �أن �لدر��سات �ملحلية 

و�خلليجية �رجع���ت �لنق�س �لو��س���ع للفيتامني يف 

�ملنطق���ة ب�سبب منط �حلي���اة �حلايل وقلة 

�لتعر�س لل�سم�س باأوقات كافية.

نيوي����ورك -  �أ ف ب: �أف����اد دبلوما�سيون 

ب����اأن جمل�س �الأمن �ل����دويل �سي�س����وت، �ليوم 

�لثالثاء، على م�رصوع قر�ر قد يفر�س عقوبات 

عل����ى �لنظ����ام �ل�س����وري ال�ستخد�م����ه �أ�سلح����ة 

كيميائية.

وكان����ت رو�سيا توعدت با�ستخد�م �لفيتو 

�س����د م�����رصوع �لق����ر�ر، لتك����ون بذل����ك �مل����رة 

�ل�سابع����ة �لت����ي تلجاأ فيه����ا مو�سك����و �إىل حق 

�لنق�س حلماي����ة حليفتها دم�سق. ومن �ملقرر 

�أن تعقد جل�س����ة �لت�سويت عند �ل�ساعة 7:30 

م�ساًء بالتوقيت �ملحلي للبحرين.

ويفر�����س م�����رصوع �لق����ر�ر حظ����ر�ً لل�سف����ر 

وجتمي����د�ً الأ�س����ول 11 �سوري����اً، باالإ�سافة �إىل 

10 موؤ�س�س����ات مرتبط����ة بهجم����ات كيميائية 
خالل �حلرب �لتي تدخل �ل�سهر �ملقبل 

عامها �ل�سابع.

العاهل يهنئ رئي�س الوزراءت�شجيع اال�شتثمار يف الزراعة
مبنا�سبة زواج ال�سيخ خليفة بن را�سد�سموه يجري مباحثات مع اأمري قطر اليوم... رئي�س الوزراء:

�ملنامة - بنا: وّجه رئي�س �لوزر�ء �ساحب �ل�سمو �مللكي 

�الأم���ري خليفة بن �سلم���ان �آل خليفة باال�ستم���ر�ر يف ت�سجيع  

�ال�ستثم���ار يف �لقط���اع �لزر�ع���ي. وكان �سم���وه ق���د تر�أ�س، 

وبح�سور ويل �لعهد نائب �لقائد �الأعلى �لنائب �الأول لرئي�س 

جمل����س �لوزر�ء �ساحب �ل�سمو �مللكي �الأمري �سلمان بن حمد 

�آل خليف���ة �جلل�سة �العتيادي���ة �الأ�سبوعية ملجل����س �لوزر�ء، 

بق����رص �لق�سيبية �سب���اح �أم�س. وو�فق جمل����س �لوزر�ء على 

تعديل �لالئحة �لتنفيذية لقانون �لك�سف عن �لذمة �ملالية. 

�إىل ذلك، يغ���ادر �ساحب �ل�سمو �مللكي رئي�س �لوزر�ء �أر�س 

�لوط���ن �سب���اح �ليوم، متوجًه���ا �إىل دولة قط���ر �ل�سقيقة يف 

زي���ارة �أخوية، تلبي���ة لدعوة تلقاه���ا �سموه م���ن �أخيه �الأمري 

�لو�ل���د حم���د بن خليفة �آل ث���اين. ويلتقي �سم���وه يف �لزيارة 

�أخي���ه �أمري دولة قطر �ل�سقيقة �ساح���ب �ل�سمو �ل�سيخ متيم 

بن حمد �آل ثاين وعدًد� من كبار �مل�سوؤولني يف �لدولة، حيث 

يجري �سموه مباحثات تتناول �سبل تعزيز �لعالقات 

�الأخوية بني �لبلدين و�ل�سعبني �ل�سقيقني.

�ملنام���ة - بنا: �رصف عاهل �لبالد �ساحب �جلاللة �مللك 

حمد بن عي�سى �آل خليفة، وويل �لعهد نائب �لقائد �الأعلى 

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

�الأم���ري �سلمان بن حمد �آل خليفة، حفل زو�ج �ل�سيخ خليفة 

بن ر��س���د �آل خليفة، حفيد رئي�س �ل���وزر�ء �ساحب �ل�سمو 

�مللك���ي �الأم���ري خليفة بن �سلم���ان �آل خليف���ة، م�ساء �أم�س 

بق�رص �ساحب �ل�سمو �مللكي رئي�س �لوزر�ء يف �لرفاع.

كم���ا ح�رص �حلفل �الأجن���ال �لكر�م وكبار �أف���ر�د �لعائلة 

�ملالكة �لكرمية وكبار �ل�سيوف و�ملدعوون.

وقدم جاللة �ملل���ك �لتهاين و�لتربي���كات �إىل �ساحب 

�ل�سمو �مللكي رئي�س �لوزر�ء، و�إىل �ل�سيخ ر��سد بن خليفة 

�آل خليفة وكيل وز�رة �لد�خلية ل�سوؤون �جلن�سية و�جلو�ز�ت 

و�القام���ة، و�إىل �ل�سي���خ خليفة ب���ن ر��س���د �آل خليفة بهذ� 

�لزو�ج �ملبارك �مليمون، متمنًيا جاللته لل�سيخ خليفة حياة 

زوجية �سعيدة مقرونة بالرفاه و�لبنني.

 

       املحرر االقت�سادي، بنا من املنامة

ك�س���ف حماف���ظ م����رصف �لبحري���ن �ملركزي 

ر�سي���د �ملعر�ج ع���ن ��ستمر�ر �حلكوم���ة يف �تخاذ 

مزي���د م���ن �الإج���ر�ء�ت �لر�مي���ة لتقلي����س �لعجز 

باملو�زنة.

ولفت يف ت�رصيح���ات �سحافي���ة على هام�س 

م�ساركت���ه باأعمال �ملنتدى �مل���ايل لدول جمل�س 

�لتعاون �خلليج���ي )يوروم���وين 2017( بن�سخته 

�ل�ساد�س���ة �أم����س �ملعر�ج �إىل �أن���ه مت قطع �سوط 

كبري يف هذ� �ل�ساأن خالل �لعام �ملا�سي من خالل 

تخفي�س �الإنفاق وزيادة م�سادر �لتمويل.

�لبحري���ن  مبق���دور  كان  كلم���ا  �أن���ه  وب���نينَّ 

تخفي�س �لعجز باملو�زنة، كلما قلت �الحتياجات 

�لتمويلي���ة، موؤكًد� مو��سلة �لعمل �سمن �لقانون 

�ل���ذي �سم���ح باالقرت�����س ب�سق���ف 10 مليار�ت 

دينار. وعن فر�س قيم���ة �ل�رصيبة �مل�سافة على 

�لبن���وك ودور �مل����رصف �ملركزي، ق���ال �ملعر�ج 

�إن���ه حاملا تت�س���ح �ل�سورة وتظه���ر كل �ملعايري 

و�ملكون���ات �ملطلوبة �سيكون للم�رصف �ملركزي 

دور.

و�أ�ساف �أن فر�س �ل�رصيب���ة على �لبنوك من 

عدمه �سيتم �تخاذ �لقر�ر فيه بعد در��سة 

�لقانون �لذي يحكم هذه �ل�رصيبة.

املعراج: اإجراءات جديدة لتقلي�س عجز املوازنة

• �الأهلي يحلق �إىل نهائي بطولة �الأندية �لعربية للكرة �لطائرة	

خريجون فقدوا وظائفهم ب�شبب “الرتبية” دول اخلليج: مع البحرين �شد االإرهاب

نا�س���د عدد من خريجي �سه���ادة �لبكالوريو�س 

م���ن تخ�س�س���ات تربوي���ة خمتلف���ة ع���رب “�لب���الد” 

رئي����س �ل���وزر�ء �ساح���ب �ل�سم���و �مللك���ي �الأم���ري 

خليفة بن �سلم���ان �آل خليفة لت�سكينهم يف وظائف 

ب���وز�رة �لرتبية و�لتعلي���م، بعد تر�جع �ل���وز�رة عن 

تعيينه���م من بعد �إكمال �إج���ر�ء�ت �لتوظيف معهم 

و��ستقالته���م م���ن �أعماله���م يف موؤ�س�س���ات �لقطاع 

�خلا����س ح�س���ب �ال�سرت�ط���ات �ملعم���ول به���ا لدى 

ديو�ن �خلدمة �ملدنية. و�أ�سار �خلريجون يف حديثهم 

ل�”�لبالد” �إىل �أنهم �نتظ���رو� �أكرث من 6 �أ�سهر على 

�أمل ��ستدعائهم للبدء يف �أعمالهم ولكن �أبلغو� باأنه 

لن يتم توظيفهم ويج���ب �أن يعاودو� تقدمي طلب 

توظي���ف جديد. وقال ع���دد منه���م “�إن بقاءنا دون 

عمل الأكرث م���ن 7 �أ�سهر �أره���ق كاهلنا، حيث يعول 

�لكثري من���ا �أطف���االً، وفقدن���ا وظائفن���ا يف �لقطاع 

�خلا����س �إذ قام���ت �جله���ات �لتي كنا نعم���ل فيها 

بتوظيف كو�در �أخرى عقب ��ستقالتنا وال 

توجد �سو�غر الإعادتنا للعمل”.

�لريا�س - بنا: ��ستنكر �الأمني �لعام لدول 

جمل�س �لتعاون �خلليج���ي عبد�للطيف �لزياين 

حادث �لتفج���ري �لذي ��ستهدف �سي���ارة �أمنية 

�أم����س �الأول، و�أدى �إىل �إ�ساب���ة ع���دد من رجال 

�الأمن بجروح بليغة.

وو�سف �لزياين ح���ادث �لتفجري باأنه عمل 

�إرهاب���ي جب���ان يتناف���ى م���ع �لقي���م و�ملبادئ 

�الأخالقي���ة و�الإن�ساني���ة كاف���ة، ويعرِّ����س حياة 

رج���ال �الأم���ن للخطر، معربا ع���ن ثقته يف قدرة 

�الأجه���زة �الأمنية ب���وز�رة �لد�خلي���ة على ك�سف 

ومنفذي���ه  �الإرهاب���ي  �لعم���ل  ه���ذ�  مالب�س���ات 

و�جله���ات �ملحر�س���ة �لتي ت�سع���ى �إىل زعزعة 

�الأمن و�ال�ستقر�ر يف مملكة �لبحرين، وتعري�س 

حياة �الآمنني للخطر.

 و�أع���رب �الأم���ني �لعام ع���ن ت�سامن دول 

جمل�س �لتع���اون مع مملك���ة �لبحرين يف كل ما 

تتخذه م���ن �إج���ر�ء�ت �أمنية للحف���اظ على �أمن 

و�سالم���ة مو�طنيه���ا و�ملقيمني عل���ى �أر�سها 

ومكافح���ة �لتنظيم���ات �الإرهابي���ة، مع���رّب� عن 

11متنياته للم�سابني بال�سفاء �لعاجل.

18• )غيتي(	 �حلرب يف �سوريا ال تز�ل حت�سد مزيد� من �أرو�ح �ملدنيني 

“االأمن” ي�شوت على معاقبة النظام ال�شوري اليوم

22

�سافية  اأرباح  دوالر  مليون   13.80
لـ“االإثمار القاب�سة”

اإ�سدار احلكم على عي�سى قا�سم 

واآخرين يف 14 مار�س املقبل

مليون   56.4 والكويت” يحقق  “البحرين 
دينار اأرباًحا عائدة للم�ساهمني
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• •�سمو رئي�س �لوزر�ء يرت�أ�س، وبح�سور �سمو يل �لعهد، جل�سة جمل�س �لوزر�ء	 جاللة �مللك و�سمو ويل �لعهد ي�رصفان حفل زو�ج حفيد �سمو رئي�س �لوزر�ء	

مروة خمي�س
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امللك وويل العهد يح�رضان حفل زواج حفيد رئي�س الوزراء

رئي�س الوزراء ي�شتقبل املهنئني بزواج ال�شيخ خليفة بن را�شد

املنام���ة - بن���ا: �رشف عاهل الب���الد �شاحب 

اجلالل���ة امللك حمد بن عي�ش���ى اآل خليفة، وويل 

العهد نائب القائد االأعلى النائب االأول لرئي�س 

جمل����س ال���وزراء �شاحب ال�شم���و امللكي االأمري 

�شلم���ان بن حم���د اآل خليفة، حف���ل زواج ال�شيخ 

خليفة بن را�شد اآل خليفة، حفيد رئي�س الوزراء 

�شاحب ال�شمو امللكي االأمري خليفة بن �شلمان 

اآل خليف���ة، وذل���ك م�ش���اء اأم�س بق����رش �شاحب 

ال�شمو امللكي رئي�س الوزراء يف الرفاع.

كم���ا ح����رش احلف���ل االأجن���ال الك���رام وكبار 

اأفراد العائلة املالك���ة الكرمية وكبار ال�شيوف 

واملدعوون.

وق���دم جاللة املل���ك الته���اين والتربيكات 

اإىل �شاح���ب ال�شمو امللكي رئي�س الوزراء، واإىل 

ال�شيخ را�شد بن خليف���ة اآل خليفة وكيل وزارة 

الداخلية ل�شوؤون اجلن�شية واجلوازات واالقامة، 

واإىل ال�شي���خ خليف���ة بن را�ش���د اآل خليفة بهذا 

ال���زواج املبارك امليمون، متمنًيا جاللته لل�شيخ 

خليف���ة حي���اة زوجية �شعي���دة مقرون���ة بالرفاه 

والبنني.

واأع���رب �شاح���ب ال�شم���و امللك���ي رئي����س 

الوزراء ع���ن خال�س ال�شك���ر والتقدير ل�شاحب 

اجلالل���ة امللك عل���ى ته���اين جاللت���ه وم�شاعره 

الطيبة النبيلة، �شائال املوىل عز وجل اأن يحفظ 

جاللة امللك ويرعاه وي���دمي على جاللته موفور 

ال�شحة وال�شعادة.

املنام���ة - بن���ا: ا�شتقب���ل رئي����س ال���وزراء 

�شاحب ال�شمو امللكي االأمري خليفة بن �شلمان 

اآل خليف���ة ، بق����رش �شم���وه بالرفاع م�ش���اء اأم�س 

ع���ددا من كب���ار افراد العائل���ة املالكة الكرمية 

الذين رفع���وا ل�شم���وه الته���اين مبنا�شبة زواج 

ال�شي���خ خليف���ة بن را�ش���د اآل خليف���ة، متمنني 

لل�شيخ خليفة بن را�ش���د اآل خليفة حياة زوجية 

ملوؤها ال�شعادة.

كما ا�شتقبل �شاحب ال�شمو امللكي رئي�س 

ال���وزراء الوفود اخلليجية املهنئة بزواج ال�شيخ 

خليف���ة بن را�شد اآل خليف���ة، اإذ ا�شتقبل �شموه 

وفد دولة االم���ارات العربية املتحدة يتقدمهم 

نائ���ب رئي�س جمل����س ال���وزراء وزي���ر الداخلية 

بدول���ة االإم���ارات العربي���ة املتح���دة ال�شقيقة 

الفري���ق �شمو ال�شيخ �شيف ب���ن زايد اآل نهيان 

ووزي���ر الثقافة وتنمية املعرف���ة ال�شيخ نهيان 

ب���ن مب���ارك اآل نهي���ان ووف���د دول���ة الكوي���ت 

ال�شقيق���ة يتقدمهم ال�شيخ دعيج فهد ال�شباح 

وال�شيخ طالل م�شعل ال�شباح.

واأع���رب �شاح���ب ال�شم���و امللك���ي رئي����س 

الوزراء ع���ن �شكره وتقدي���ره للوفود اخلليجية 

املهنئ���ة على م�شاعرهم الطيب���ة والتي تعك�س 

عم���ق ومتان���ة العالقات التي ترب���ط دولهم مع 

مملكة البحرين.

• �شمو رئي�س الوزراء م�شتقبالً كبار اأفراد العائلة املالكة	

امللك يهنئ رئي�س 

الدومينيكان بذكرى 

اال�شتقالل 

املنام���ة - بن���ا: بعث عاه���ل البالد 

�شاحب اجلالل���ة امللك حمد ب���ن عي�شى 

رئي����س  اإىل  برقي���ة تهنئ���ة  اآل خليف���ة 

جمهوري���ة دوميني���كان دانيل���و ميدينا، 

وذل���ك مبنا�شبة ذك���رى ا�شتقالل بالده، 

اأع���رب جاللت���ه فيها عن اأطي���ب تهانيه 

ومتنياته له مبوف���ور ال�شحة وال�شعادة 

بهذه املنا�شبة الوطنية.
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اجابمر أضبر ولفارة أذعل وأربح جعائج أضئر
 عثا السام، إجاماع بالمجغث طظ الةعائج الصغمئ طع برظاطب داظات السقم 
لطاعشغر الثي غصثم طةمعسئ أضئر طظ الةعائج المثعطئ. طع ضض 50 د.ب 

تسابمرعا، جاتخض سطى شرخئ لطفعز بةعائج الثاظئ الضئرى وعغ سئارة 
سظ 3 شطض راصغئ شغ طظطصئ الرشاع، با�ضاشئ إلى السثغث طظ الةعائج 
الظصثغئ الحعرغئ الصّغمئ الاغ تخض صغماعا أضبر طظ 677,000 

دوقر أطرغضغ. ضما غمضظك أغدًا طداسفئ شرخك شغ الفعز سظث 
ا�جابمار لفارات أذعل، تغث جغاط طضاشأتك بفرخئ إضاشغئ لطثخعل 

شغ الستإ سظ ضض حعر إضاشغ تتافر شغه بمئطس إجابمارك. 
إظعا رؤغئ جثغثة لطاعشغر!

تصثم بططئك الغعم!
تفدض بجغارة أتث شروسظا

أو اتخض بمرضج خثطئ السمقء سطى 005500 17.

17 005500 | alsalambahrain.com خاضع وطرخص ضمخرف تةجئئ إجقطغ طظ صئض طخرف الئترغظ المرضجي 

Instagram

*تطئص الحروط وافتضام.

تابسظا سطى

رئي�س الوزراء: م�شاعر الوفود اخلليجية تعك�س عمق العالقات

• �سمو رئي�س الوزراء م�ستقبالً الوفود اخلليجية	

�شمو ال�شيخ علي بن خليفة يف مقدمة م�شتقبلي وزير الداخلية الإماراتي
املنامة - بنا: كان نائ���ب رئي�س جمل�س الوزراء 

�سم���و ال�سي���خ علي بن خليف���ة اآل خليف���ة يف مقدمة 

م�ستقبلي نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية 

بدولة االم���ارات العربية املتح���دة ال�سقيقة الفريق 

�سم���و ال�سيخ �سيف بن زاي���د اآل نهيان لدى و�سوله 

اىل الب���الد م�ساء اأم�س. كم���ا كان يف اال�ستقبال وزير 

الداخلي���ة الفريق الركن ال�سي���خ را�سد بن عبداهلل اآل 

خليفة، ووزير �سوؤون الدف���اع الفريق الركن يو�سف 

اجلالهم���ة و�سفري دول���ة االمارات العربي���ة املتحدة 

ال�سقيقة لدى مملكة البحرين عبدالر�سا اخلوري.

ه���ذا وكان �سمو نائب رئي����س جمل�س الوزراء يف 

مقدم���ة مودع���ي نائب رئي����س جمل�س ال���وزراء وزير 

الداخلية بدولة االم���ارات العربية املتحدة ال�سقيقة 

ل���دى مغادرته البالد م�ساء اأم����س، كما كان يف الوداع 

وزي���ر الداخلي���ة ووزي���ر �س���وؤون الدف���اع وال�سف���ري 

االإماراتي لدى اململكة.

املنامة - بنا: و�س���ل اىل البالد م�ساء اأم�س 

وزي���ر الثقافة وتنمية املعرف���ة بدولة االمارات 

العربي���ة املتح���دة ال�سقيقة ال�سي���خ نهيان بن 

مبارك اآل نهيان.

وكان يف مقدمة م�ستقبليه ال�سيخ حممد بن 

را�سد اآل خليفة.

ال�شيخ حممد بن را�شد 
يف مقدمة م�شتقبلي 

وزير الثقافة الإماراتي
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املنامة - بن���ا: يتوّجه ويل العهد 

نائ���ب القائد الأعل���ى النائ���ب الأول 

لرئي�س جمل�س الوزراء �ساحب ال�سمو 

امللك���ي الأم���ر �سلم���ان بن حم���د اآل 

خليف���ة اإىل دولة الكويت ال�سقيقة يف 

زيارة ر�سمية يوم غد الثالثاء، يلتقي 

خاللها القيادة الكويتية، حيث يجري 

مباحث���ات تتعلق بالعالق���ات الأخوية 

املتميزة بني مملك���ة البحرين ودولة 

الكوي���ت ال�سقيق���ة، وذل���ك يف اإط���ار 

حر�س البلدين ال�سقيقني على تعزيز 

عالقات التعاون وتنميتها يف خمتلف 

م�ساحلهم���ا  يخ���دم  مب���ا  املج���الت 

امل�سرتكة.

ويل العهد 

يتوّجه للكويت 

يف زيارة ر�سمية

املنام���ة - بن���ا: ا�ستقب���ل رئي����س الوزراء 

�ساحب ال�سمو امللكي الأمر خليفة بن �سلمان 

اآل خليف���ة، ويل العه���د نائ���ب القائ���د الأعلى 

النائ���ب الأول لرئي�س جمل�س ال���وزراء �ساحب 

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

وذلك بق����ر الق�سيبي���ة �سباح اأم����س. وخالل 

اللق���اء، اأ�س���اد �سموهم���ا بالأه���داف الإن�سانية 

النبيل���ة جلائ���زة اليون�سك���و- املل���ك حمد بن 

عي�س���ى اآل خليف���ة ل�ستخ���دام تكنولوجي���ات 

املعلوم���ات والت�س���الت يف جم���ال التعلي���م 

لدوره���ا يف ت�سجيع املبادرات الدولية الهادفة 

اإىل الرتق���اء بالتعلي���م وجودت���ه ون����ر قيم���ه 

ال�سامي���ة، وهناأ �ساحب ال�سم���و امللكي رئي�س 

ال���وزراء و�ساح���ب ال�سم���و امللك���ي ويل العهد 

الفائزين باجلائزة يف ن�سختها الثامنة.

وا�ستعر����س �سموهما خالل اللق���اء اأي�ًسا، 

التط���ورات وامل�ستج���دات الإقليمية والدولية، 

حي���ث اأكد �سموهم���ا اأن اأي تق���ارب خليجي مع 

ال���دول والكت���ل القت�سادي���ة يف العامل ي�سب 

يف م�سلح���ة املنطق���ة وتنميته���ا القت�سادية، 

واأن ا�ستم���رار الزي���ارات عل���ى م�ست���وى كب���ار 

امل�سوؤول���ني بني اجلانبني يفت���ح املجال اأمام 

تعاون اأك���ر فعالية يعزز القدرة على التعامل 

مع التطورات القت�سادية العاملية. 

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

ال�سم���و امللكي الأمر خليفة بن �سلمان اآل خليفة، 

وبح�س���ور ويل العهد نائب القائ���د الأعلى النائب 

الأول لرئي����س جمل����س ال���وزراء �ساح���ب ال�سم���و 

امللك���ي الأمر �سلمان بن حم���د اآل خليفة اجلل�سة 

العتيادي���ة الأ�سبوعي���ة ملجل����س ال���وزراء، وذلك 

بق����ر الق�سيبية �سب���اح اأم�س، وق���د اأدىل الأمني 

الع���ام ملجل�س الوزراء يا�ر بن عي�سى النا�ر عقب 

اجلل�سة بالت�ريح التايل:

اأحاط �ساح���ب ال�سمو امللكي رئي����س الوزراء 

املجل����س بالزيارة الأخوية التي �سيقوم بها �سموه 

اإىل دولة قط���ر ال�سقيقة بدعوة م���ن اأخيه �ساحب 

ال�سم���و الأم���ر الوالد ال�سي���خ حمد ب���ن خليفة اآل 

ث���اين، ويلتقي �سموه خاللها باأمر دولة قطر اأخيه 

�ساحب ال�سم���و ال�سيخ متيم بن 

حمد اآل ث���اين، وقد اأ�ساد جمل�س 

ال���وزراء بالعالق���ات التاريخي���ة 

الوثيقة الت���ي تربط بني مملكة 

البحري���ن ودول���ة قط���ر، موؤكًدا 

املجل�س اأهمية ه���ذه الزيارة يف 

توثيق عرى التع���اون البحريني 

القطري وتب���ادل وجهات النظر 

ته���م  الت���ي  املو�سوع���ات  يف 

والتطورات  ال�سقيقني  البلدين 

الت���ي ت�سهدها املنطقة ملا فيه 

خر و�سالح البلدين و�سعبيهما 

ال�سقيقني.  

كم���ا اأح���اط �ساح���ب ال�سم���و امللك���ي رئي�س 

ال���وزراء املجل�س بالزيارة الر�سمي���ة التي �سيقوم 

به���ا اإىل دولة الكوي���ت ال�سقيقة �ساح���ب ال�سمو 

امللك���ي ويل العهد نائ���ب القائد الأعل���ى النائب 

الأول لرئي����س جمل�س الوزراء، حي���ث اأ�ساد جمل�س 

ال���وزراء بالعالق���ات الأخوية الوطي���دة التي تربط 

ب���ني البلدين ال�سقيقني وم�س���ار التعاون الثنائي 

بينهم���ا وما ي�سهده هذا التع���اون من تطور ومناء 

مب���ا ي�س���ب يف م�سلح���ة البلدين وخ���ر �سعبيهما 

ال�سقيقني.

ويف ه���ذا ال�س���دد، فق���د اأكد جمل����س الوزراء 

اأن مث���ل ه���ذه الزي���ارات املتبادل���ة ب���ني القادة 

وكبار امل�سوؤولني ت�س���ب يف �سالح تعزيز م�سرة 

دول جمل����س التعاون ودورها يف زي���ادة التن�سيق 

ملواجهة التحديات واملتغرات يف املنطقة.

بع���د ذلك، نّوه �ساح���ب ال�سمو امللكي رئي�س 

الوزراء باأهمية املبادرات الوطنية يف تنمية القطاع 

الزراعي ووّجه �سم���وه بال�ستمرار يف ت�سجيع اإقامة 

املعار����س التي ت�س���وق املنت���ج الزراعي الوطني 

وتربزه وت�سجع عل���ى ال�ستثمار 

م�سي���ًدا  الزراع���ي،  القط���اع  يف 

املجل�س يف هذا اخل�سو�س بدور 

معر�س البحرين الدويل للحدائق 

الذي اأقيم حتت الرعاية ال�سامية 

لعاه���ل الب���الد �ساح���ب اجلاللة 

امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة، 

وافتتحت���ه قرينة جالل���ة امللك، 

رئي�س���ة املجل�س الأعل���ى للمراأة 

�ساحب���ة ال�سمو امللك���ي الأمرة 

�سبيكة بنت اإبراهيم اآل خليفة.

 بعده���ا، نظر جمل�س الوزراء 

عل���ى  املدرج���ة  املذك���رات  يف 

جدول اأعماله، حيث اتخ���ذ ب�ساأنها من القرارات ما 

يلي:

 اأولً: بحث جمل�س الوزراء م�روع قرار بتحديد 

امل�ساريع التنموية املعفاة من ال�رائب “الر�سوم 

اجلمركي���ة” والذي مت اإعداده يف �س���وء قرار جلنة 

جمل����س  ل���دول  والقت�س���ادي  امل���ايل  التع���اون 

التع���اون ل���دول اخللي���ج العربية، وق���رر املجل�س 

اإحالت���ه اإىل اللجنة التن�سيقي���ة، وذلك بعد الطالع 

على التو�سية املرفوعة له���ذا الغر�س من اللجنة 

الوزاري���ة لل�س���وؤون املالية و�سب���ط الإنفاق التي 

عر�سه���ا نائب رئي�س جمل�س الوزراء رئي�س اللجنة 

املذكورة.

 ثانًي���ا: بحث جمل����س الوزراء تو�سي���ة اللجنة 

الوزاري���ة لالإعم���ار والبنية التحتي���ة بتعديل ن�س 

ال�س���ادر  البلدي���ات  قان���ون  م���ن   )20( امل���ادة 

باملر�س���وم رق���م )35( ل�سن���ة 2001، وذل���ك يف 

اإطار احلر�س عل���ى مراجعة اإجراءات واآليات العمل 

اخلدمي���ة مب���ا ي�سم���ن ان�سيابية و�سال�س���ة تنفيذ 

امل�ساري���ع والربام���ج احلكومية، وكل���ف املجل�س 

بدرا�س���ة  القانوني���ة  لل�س���وؤون  الوزاري���ة  اللجن���ة 

التو�سية اأعاله. 

 ثالًث���ا: واف���ق جمل�س ال���وزراء عل���ى املذكرة 

املرفوع���ة م���ن وزارة العدل وال�س���وؤون الإ�سالمية 

والأوقاف حول تعديل الالئح���ة التنفيذية لقانون 

الك�سف ع���ن الذمة املالية، وقّرر املجل�س يف �سوء 

ما تق���دم املوافقة عل���ى م�روع مر�س���وم بتعديل 

بع�س اأحكام الالئحة التنفيذية للقانون رقم )32( 

ل�سن���ة 2010 ب�س���اأن الك�س���ف عن الذم���ة املالية 

ال�سادر باملر�سوم رقم )82( ل�سنة 2012م.

رابًع���ا: وافق جمل�س ال���وزراء على م�روع قرار 

يحدد فئ���ات الر�سوم عل���ى الرتاخي�س واخلدمات 

اجلمركي���ة الت���ي تقدمها �سوؤون اجلم���ارك، وذلك 

يف �سوء املذكرة املرفوعة لهذا الغر�س من وزير 

الداخلية وتو�سية اللجنة الوزارية لل�سوؤون املالية 

و�سبط الإنفاق بخ�سو�سها. 

 خام�ًس���ا: بح���ث جمل�س الوزراء م����روع مذكرة 

تفاهم ب���ني وزارات وهيئات الأوق���اف وال�سوؤون 

الإ�سالمي���ة والدينية بدول جمل����س التعاون لدول 

اخللي���ج العربية يف جمال الأوق���اف، وقّرر املجل�س 

اإحالتها اإىل اللجن���ة الوزارية لل�س���وؤون القانونية، 

وذل���ك بعد العر�س الذي قدم���ه بخ�سو�سها وزير 

العدل وال�سوؤون الإ�سالمية والأوقاف. 

 �ساد�ًس���ا: واف���ق جمل����س ال���وزراء على طلب 

وزارة الأ�سغ���ال و�س���وؤون البلدي���ات والتخطي���ط 

العم���راين حول بع����س ال�ستم���الكات لغر�س حجز 

م�سار اأنب���وب النفط اجلديد AB Pipeline الذي 

يربط مملكة البحرين باململكة العربية ال�سعودية.

 �سابًع���ا: واف���ق جمل����س الوزراء عل���ى مذكرة 

تفاه���م يف جم���ال اخلدم���ة املدني���ة ب���ني مملك���ة 

البحري���ن وجمهورية تركيا، وفو����س وزير املالية 

بالتوقيع نيابة ع���ن حكومة مملكة البحرين، وذلك 

بع���د ا�ستكمال درا�سة جوانبها القانونية يف اللجنة 

الوزارية لل�سوؤون القانونية. 

•  �سمو رئي�س الوزراء م�ستقبالً �سمو ويل العهد اأم�س	

فعالية اأك���ر  ت��ع��اون  اأم���ام  امل��ج��ال  يفتح  امل�����س��وؤول��ني  ك��ب��ار  ب��ني  ال��زي��ارات  ا�ستمرار 

“التن�سيقية” اإىل  “اجلمارك”  من  املعفاة  امل�ساريع  بتحديد  اخلليجي  القرار  اإحالة  الوزراء:  جمل�س 

اأي تقارب خليجي مع الدول ي�صب يف م�صلحة املنطقة

ت�صويق املنتج الزراعي الوطني واال�صتثمار يف القطاع

�سموهما ي�ستعر�سان التطورات وامل�ستجدات... رئي�س الوزراء وويل العهد:

جمل�س الوزراء ي�سيد بالعالقات الوثيقة مع الكويت وقطر... رئي�س الوزراء يوّجه:

• �سمو رئي�س الوزراء يرتاأ�س، وبح�سور �سمو يل العهد، جل�سة جمل�س الوزراء	

•  يا�ر النا�ر	
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مسجل و مرخص كبنك تجزئة تقليدي من قبل مصرف البحرين المركزي

بي ام اي بنك ش.م. ب. )مقفلة(

قائمة التدفقات النقدية
20162015

ألف دينار بحرينيألف دينار بحريني

(61,793)(84,497)صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية
33,29289,089صافي النقد من األنشطة االستثمارية                                       

(734)(1,752)صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية
26,562(52,957))النقص( الزيادة في النقد وما في حكمه

127,429100,867النقد وما في حكمه في بداية السنة

74,472127,429النقد وما في حكمه في نهاية السنة
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القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 
قائمة المركز المالي

20162015
ألف دينار بحرينيألف دينار بحريني

الموجودات

125,363 42,957 نقد وأرصدة لدى بنوك والمصرف المركزي
31,450 9,309 صكوك حكومية

9,419 36,852 مرابحة مستحقة القبض من بنوك 
11,804 323 صكوك الشركة 

32,759 23,090 قروض وسلف قيد التحويل 
100,000 92,429 مرابحات 
84,521 83,427 مضاربات

61,982 55,718 إجارة منتهية بالتمليك
575 567 مشاركات

2,017 2,017 استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة
2,469 3,030 استثمار في شركة زميلة

632   - استثمار في مشروع مشترك
3,500 1,967 ممتلكات ومعدات

5,7742,751 موجودات أخرى

357,460469,242 مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق حاملي حسابات االستثمار وحقوق المالك

المطلوبات

91,634 46,058 مرابحات ووكاالت مستحقة الدفع لبنوك
161,689 98,796 وكاالت مستحقة الدفع لغير البنوك

104,649 105,566 حسابات جارية 
15,455 15,078 مطلوبات أخرى

265,498373,427 مجموع المطلوبات

28,06729,819 حقوق حاملي حسابات االستثمار

293,565403,246 مجموع المطلوبات وحقوق حاملي حسابات االستثمار

حقوق المالك 
58,53058,530 رأس المال

5,3657,466 احتياطيات

63,89565,996 مجموع حقوق المالك 

357,460469,242 مجموع المطلوبات وحقوق حاملي حسابات االستثمار وحقوق المالك

قائمة الدخل
20162015

ألف دينار بحرينيألف دينار بحريني

15,28613,921دخل من عقود التمويل

6421,824دخل من الصكوك 

2,505   - مكسب من بيع استثمارات وصكوك

4,584 - دخل الفوائد على قروض وسلف قيد التحويل
3,186   - دخل الفوائد على استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة

محسوم منها:
(190)(618)ربح مدفوع على مرابحات ووكاالت مستحقة  لبنوك 

(7,151)(2,641)ربح مدفوع على وكاالت مستحقة لغير البنوك
(38)(39)ربح متعلق بحقوق حاملي حسابات االستثمار

12,63018,641

 6  341 دخل أرباح أسهم 

 3,637  3,456 دخل الرسوم والعموالت ودخل آخر - صافي 

525629مكاسب صرف العمالت األجنبية 

16,95222,913مجموع الدخل التشغيلي 

4,6635,557تكلفة الموظفين

1,1651,700تكلفة الممتلكات والمعدات 

1,8402,056استهالك

3,2163,485مصروفات تشغيلية أخرى

10,88412,798مجموع المصروفات التشغيلية

6,06810,115صافي الربح قبل المخصصات ونتائج الشركة الزميلة والمشروع المشترك 

(78)563حصة البنك من ربح )خسارة( شركة زميلة ومشروع مشترك 

(2,569)(9,092)مخصص التمويل واالستثمار - صافي

7,468(2,461)صافي )الخسارة( الربح للسنة

قائمة الدخل الشامل

20162015

ألف دينار بحرينيألف دينار بحريني

7,468(2,461)صافي )الخسارة( الربح للسنة 

 دخل )الخسارة( الشاملة األخرى التي سيعاد تصنيفها لقائمة الدخل
في الفترات الالحقة:

(2,017)363مكسب غير محقق معاد تصنيفه في قائمة الدخل عند استبعاد استثمارات متاحة للبيع 

(363)(7)خسارة غير محققة من استثمارات متاحة للبيع

(267)4فروق صرف من تحويل استثمار في شركة زميلة

صافي الدخل )الخسارة( الشاملة األخرى للسنة التي سيعاد تصنيفها لقائمة الدخل في 
(2,647)360الفترات الالحقة

4,821(2,101)مجموع )الخسارة( الدخل الشاملة للسنة

المالية المدققة والتي تم إصدار تقرير بها دون تحفظ من قبل شركة إرنست ويونغ كما تم  هذه القوائم تم تلخيصها من القوائم 
اعتماد إصدار هذه القوائم المالية من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 26 فبراير 2017.

يوسف تقي

رئيس مجلس اإلدارة

د.أنور السادة

عضو مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي

قائمة التغيرات في حقوق المالك
20162015

ألف دينار بحرينيألف دينار بحريني

65,99661,175الرصيد كما في 1 يناير

7,468(2,461)صافي )الخسارة( الربح للسنة

(2,647)360دخل )الخسارة( الشاملة اآلخرى للسنة

4,821(2,101)مجموع )الخسارة( الدخل الشامل للسنة

63,89565,996الرصيد في 31 ديسمبر
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جهود كبرية من رئي�س الوزراء لتنمية القطاع الزراعي

مناق�شة التعاون العديل مع بريطانيا

يف برقية بعثتها اإىل �سموه... الأمرية �سبيكة:

يف لقاء الوزير مع القا�سي بيرت غرو�س

املنام����ة - بن����ا: تلق����ى رئي�س ال����وزراء �ساحب 

ال�سم����و امللكي الم����ري خليفة بن �سلم����ان اآل خليفة 

برقي����ة م����ن قرينة العاه����ل رئي�سة املجل�����س الأعلى 

للمب����ادرة  ال�ست�س����اري  املجل�����س  رئي�س����ة  للم����راأة 

الوطني����ة لتنمي����ة القط����اع الزراعي �ساحب����ة ال�سمو 

امللك����ي الأمرية �سبيكة بنت ابراهيم اآل خليفة، هذا 

ن�سها:

�ساحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان 

اآل خليفة حفظكم اهلل 

رئي�س جمل�س الوزراء املوقر 

تابعن����ا بكث����ري من التقدي����ر والمتن����ان ت�رصيح 

�سموكم الكرمي خ����ال اجتماع جمل�س الوزراء املوقر 

برئا�ستك����م الكرمية، عن اأهمية ال����دور الذي تتوله 

املبادرات الوطني����ة يف جمال تنمية القطاع الزراعي 

التي نت�رصف مبتابعة اأعمالها، بتكليف �سام من لدن 

�سي����دي �ساحب اجلالة عاه����ل الباد املفدى حفظه 

اهلل ورع����اه، وياأتي من ب����ن اأه����م ن�ساطاتها تنظيم 

معر�����س البحرين ال����دويل للحدائق ب�س����كل �سنوي، 

لإلقاء ال�سوء على تطور ال�ساأن الزراعي واأوجه دعمه 

على امل�ستوين العاملي والوطني.

كم����ا ن�ستذكر هن����ا وبكل الفخر جه����ود اأجدادنا 

الك����رام، يف و�س����ع اللبن����ات الوىل لأ�س�����س التنمية 

الزراعي����ة يف مملكة البحرين وم����ا تبع ذلك من رعاية 

م�ستم����رة لوال����د اجلميع املغفور له ب����اذن اهلل تعاىل 

ال�سي����خ عي�سى بن �سلم����ان اآل خليف����ة التي مهدت 

الطري����ق ملوا�سل����ة تلك اجله����ود امل�سني����ة والبناء 

عليه����ا، م�سيدي����ن به����ذا اخل�سو�����س مب����ا تولون����ه 

�سموك����م م����ن جهود كب����رية ومتابعة حثيث����ة لتنمية 

القطاع الزراعي وحر�سكم على ان ت�سهد اأعماله كل 

الت�سهيات املمكنة ومبا يجعل من التنمية الزراعية 

مبملك����ة البحري����ن جم����ال واع����دا من جم����الت تنمية 

القت�ساد الوطني واأحد حمركاته الفاعلة.

ويف اخلت����ام، نك����رر �سكرنا وتقديرن����ا ل�سموكم 

موؤكدي����ن حر�سن����ا الدائ����م ب����اأن تعم����ل املب����ادرات 

الوطنية التنموية يف اطار م����ن ال�رصاكة الفاعلة ومبا 

يدعم وي�ساند حتقيق الروؤية امللكية ال�سامية لقائد 

م�سرية اخلري والرخاء .

التقدي����ر  فائ����ق  بقب����ول  �سموك����م  وتف�سل����وا 

والمتنان.

�سبيكة بنت ابراهيم اآل خليفة 

رئي�سة املجل�س الأعلى للمراأة 

رئي�سة املجل�س ال�ست�ساري للمبادرات الوطنية 

لتنمية القطاع الزراعي

املنامة - بنا: ا�ستقبل وزير العدل وال�سوؤون 

الإ�سامي���ة والأوق���اف ال�سي���خ خال���د ب���ن علي اآل 

خليف���ة، مبكتبه اأم�س، قا�س���ي حمكمة ال�ستئناف 

يف اإجنل���رتا وويل���ز ال�س���ري بيرت غرو����س، بح�سور 

ال�سفري الربيطاين ل���دى مملكة البحرين �ساميون 

مارتن.

وا�ستعر����س اللق���اء اآفاق التع���اون يف جمال 

تطوير الأجه���زة العدلية، و�سبل الرتقاء امل�ستمر 

بكفاءة العمل القانوين وفاعلية الأداء العديل.

كم���ا تن���اول الجتماع عدًدا م���ن املو�سوعات 

املتعلق���ة مبب���داأ اإر�س���اء حك���م القان���ون وتطوير 

التع���اون ب���ن وزارة الع���دل واملجل����س الأعل���ى 

للق�س���اء، مبا ي�سه���م يف حتدي���ث اأ�ساليب العمل 

والإ����رصاع من وت���رية الإجن���از وتقلي���ل الإجراءات 

وحت�سن جودة اخلدمات القانونية. 

ا�شتعرا�س عالقات ال�شداقة مع هولندا

معر�س الطاقة ال�شم�شية �شبتمرب املقبل

ا�شتعرا�س تطوير العالقات مع باك�شتان

املنامة - بنا: ا�ستقبل القائد العام لقوة 

دف���اع البحرين امل�سري الرك���ن ال�سيخ خليفة 

بن اأحم���د اآل خليفة يف مكتبه بالقيادة العامة 

�سب���اح اأم�س، امللح���ق الع�سك���ري الهولندي 

املعتم���د ل���دى اململكة واملقي���م يف اأبوظبي 

بالإم���ارات العربية املتحدة ال�سقيقة املقدم 

.Antonio Tas بحري اأنطونيو تا�س

وخ���ال اللق���اء، رّح���ب القائ���د الع���ام 

لق���وة دفاع البحري���ن بامللح���ق الع�سكرٍي 

عاق���ات  مع���ه  وا�ستعر����س  الهولن���دي 

ال�سداق���ة والتعاون القائم���ة بن البلدين 

ال�سديقن و�سب���ل تعزيزه���ا، اإ�سافة اإىل 

بحث عدد م���ن املو�سوعات ذات الهتمام 

امل�سرتك.

املنام���ة - بن���ا: ا�ستقب���ل وزي���ر �سوؤون 

الكهرب���اء وامل���اء عبداحل�سن م���ريزا مبكتبه 

وفًدا من �رصكة بوابة العرب للمعار�س.

الوزي���ر  رّح���ب  اللق���اء،  بداي���ة  ويف 

باحل�س���ور وا�ستمع منه���م اإىل ال�ستعدادات 

والتح�س���ريات ملعر����س )STEEB( للطاقة 

ال�سم�سي���ة الت���ي تن���وي �رصكة بواب���ة العرب 

اإقامته يف مملك���ة البحرين يف �سبتمرب القادم 

من العام اجل���اري، حتت رعاي���ة وزير �سوؤون 

الكهرب���اء وامل���اء مبرك���ز البحري���ن ال���دويل 

ا لأحدث  للمعار����س. �سي�سمل املعر�س عر�سً

معدات الطاق���ة املتج���ددة باأنواعها و�سوف 

ي�ستقط���ب امل�ستثمرين وال����رصكات املحلية 

املج���ال،  ه���ذا  يف  واملهتم���ن  والعاملي���ة 

و�سيكون فر�سة كب���رية للتوا�سل مع �سناع 

الق���رار وخ���رباء الأعم���ال يف جم���الت الطاقة 

املتج���ددة. �سي�ساحب املعر����س اأي�ًسا عدد 

من ور�س العمل املتخ�س�سة التي ت�سعى اإىل 

تطوير مفاهيم وتقنيات الطاقات املتجددة 

لدى املخت�سن. 

املنام���ة- بن���ا: ا�ستقب���ل م�ست�سار جالة 

امللك ل�س���وؤون الإع���ام نبيل احلم���ر مبكتبه 

يف ق����رص الق�سيبي���ة اأم�س، �سف���ري جمهورية 

باك�ستان الإ�سامية جافيد مالك.

امل�ست�س���ار  رّح���ب  اللق���اء،  بداي���ة  ويف 

بال�سفري الباك�ستاين، م�سيًدا بجهوده يف دعم 

وتنمية اأوا�رص العاقات الثنائية بن البلدين 

ال�سديق���ن من خ���ال تاأدي���ة مهامه ك�سفري 

معتمد لدى اململكة، كما متَّ خال ال�ستقبال 

مناق�س���ة وا�ستعرا�س عدد م���ن املو�سوعات 

ذات الهتم���ام امل�سرتك خا�س���ة فيما يتعلق 

باملجال الإعامي و�سبل تطويرها.

• •�سمو رئي�س الوزراء	 �سمو الأمرية �سبيكة بنت ابراهيم 	
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مليار �شخ�ص يعانون من نق�ص فيتامني “د” حول العامل
“ال�سحة” تد�سن حملة لتغيري ال�سلوكيات احلياتية... بوعنق:

بدور املالكي من مدينة عي�شى 

اأكدت وكي���ل وزارة ال�سحة عائ�سة بوعنق، 

اأن نق�ص فيتام���ن “د” يعترب م�سكلة عاملية، 

م�سرية اإىل اأن مليار �سخ�ص حول العامل يعانون 

م���ن ه���ذه امل�سكل���ة، مو�سح���ة اأن الدرا�س���ات 

املحلي���ة واخلليجي���ة ارجع���ت النق����ص الوا�سع 

للفيتامن يف املنطق���ة اإىل منط احلياة احلايل 

وقلة التعر�ص لل�سم�ص باوقات كافية.

واأ�س���ارت بوعن���ق اإىل اأن درا�س���ة حملي���ة 

اجريت يف اأبريل 2012 و�سملت 4 م�ست�سفيات 

عام���ة و4 خا�س���ة به���دف حتديد م���دى انت�سار 

نق����ص فيتام���ن “د” وعوام���ل اخلط���ر ب���ن 

االأمهات واأطفالهن حديثي الوالدة، ك�سفت اأن 

ن�سب���ة النق�ص تبلغ 80 % ب���ن احلوامل و 60 

% ب���ن الرجال البالغن و90 % بن االأطفال 
الر�سع.

وا�ستعر�ست بوعنق، خ���ال تد�سن وزارة 

ال�سح���ة حملة توعوي���ة اأم�ص ح���ول الوقاية من 

ال���وزارة لتعزي���ز  “د”، دور  نق����ص فيتام���ن 

اجلان���ب الوقائ���ي للح���د م���ن االإ�ساب���ة به���ذا 

املر�ص من خال تدعي���م االأغذية مثل الطحن 

باملغذي���ات الدقيق���ة ومنه���ا فيتام���ن “د”، 

وتنفي���ذ حم���ات التوعي���ة حول ط���رق الوقاية 

م���ن النق�ص، وباعتم���اد عدد م���ن ال�سلوكيات 

احلياتي���ة الوقائية �سم���ن تعزي���ز امل�سوؤولية 

الذاتي���ة بال�سحة ب���ن اجلميع، ومنه���ا احلملة 

التوعوية التي يتم تنفذها الوزارة بال�رشاكة مع 

•عدد من اجلهات احلكومية والقطاعات االهلية.  خال تد�سن احلملة التوعوية	

النق�ص بني الأطفالالغاوي: احلملة ت�شتمر 6 اأ�شهر وتغطي املناطق كافة الهندي: 90 % 
ذكرت القائ���م باأعمال مدي���ر اإدارة 

تعزي���ز ال�سحة عبري الغ���اوي، اأن احلملة 

التي تنظمها ال���وزارة �ست�ستمر ل�مدة 6 

اأ�سهر، م�س���رية اإىل وجود حاجة جمتمعية 

للتوعي���ة بحج���م واأبع���اد م�سكل���ة نق�ص 

املمك���ن  م���ن  والت���ي  “د”،  فيتام���ن 

م���ن  بع���دد  والوقاي���ة منه���ا  تفاديه���ا 

ال�سلوكي���ات احلياتي���ة، يف ظ���ل وج���ود 

درا�سات بحرينية واأخرى خليجية، توؤكد 

انت�س���ار ظاه���رة نق�ص ه���ذا الفيتامن 

بن خمتلف الفئات العمرية وخا�سة الن�ساء واالأطفال.

واأ�س���ارت الغاوي اإىل اأن احلمل���ة جاءت بعد اأن كرث 

احلديث حول اأهمية هذا الفيتامن يف مواقع التوا�سل 

االجتماع���ي، مو�سحة اأن ا�ستط���اع راأي الكرتوين اأجرته 

االإدارة موؤخ���را و�سارك���ت في���ه 1465 عين���ة، بن قلة 

وعي املجتمع حول ه���ذا املو�سوع، واأنه 

عل���ى الرغم م���ن اأدراك اجلمي���ع باأهمية 

هذا الفيتام���ن، اإال ان الغالبية ترى اأنه 

م�سكل���ة تخ����ص الن�س���اء واالأطفال فقط 

. واأو�سح���ت اأن تو�سي���ات االإ�ستط���اع 

الطبية ذك���رت اأن 93 % ت���رى انه على 

اجلمي���ع اأن يجري فح����ص “د”، واأن 85 

% م���ن العينات ت���درك اأهمية التعر�ص 
لل�سم�ص كم�سدر اأ�سا�ص للح�سول عليه، 

واأن 86 % م���ن امل�سارك���ن مل يتعرفوا 

على االوق���ات املنا�سب���ة للتعر�ص لل�سم����ص، بينما مل 

يتعرف 38 % م���ن امل�ساركن على امل�سادر الغذائية 

للفيتام���ن، موؤكدة ان لكل هذه اال�سباب جاءت احلملة 

التوعوية ال�سحي���ة التثقيفية يف جميع مناطق البحرين 

لرفع الوعي ال�سحي حول فيتامن “د”.

اأو�سحت ب�رشى الهندي رئي�ص 

فريق احلملة التوعوية لفيتامن 

“د” والت���ي اأطل���ق عليها عنوان 
“فيتام���ن دال تعرف عليه”،  ل� 
“الباد” اأن جهود الوزارة حثيثة 
يف االنتب���اه له���ذا النق����ص ب���ن 

عم���وم املواطن���ن واملقيم���ن، 

فف���ي العام املا�س���ي كان هناك 

زي���ارات ال�ست�سارين م���ع اإدارة 

ال�سحة العامة بوزارة ال�سحة من 

اأجل درا�سة ال�سبل املنا�سبة لتدعيم الطحن 

باملغذيات الدقيقة والفيتامينات، مبينة اأن 

هذه تعد اإحدى ا�سرتاتيجيات حت�سن الو�سع 

الغذائي لل�سكان، خا�سة عندما ي�سكل نق�ص 

بع����ص املغذي���ات الدقيق���ة والفيتامين���ات 

م�سكلة �سحية عامة 

بادرت  الهن���دي:  واأ�ساف���ت 

اإدارة تعزي���ز ال�سح���ة م�سك���ورة 

بتنظيم هذه احلمل���ة والتوا�سل 

مع خمتل���ف القطاعات احلكومية 

واخلا�سة من اأجل حتقيق اأهداف 

احلملة.

مث���ل  يف  ي�سعدن���ا  وقال���ت: 

ه���ذا اليوم اأن ند�س���ن االنطاقة 

الك���ربى لهذه احلمل���ة التوعوية 

التي تاأتي �سمن الكثري من احلمات ال�سحية 

والتوعوية الت���ي تتبناها اإدارة تعزيز ال�سحة 

ووزارة ال�سحة عموم���ا من اأجل �سحة و�سامة 

املواطن���ن واملقيم���ن عل���ى ه���ذه االأر�ص 

احلبيبة.

• •عبري الغاوي	  ب�رشى الهندي	

تطورات اإيجابية يف الإعالم بف�شل اجلهود املخل�شة للرميحي
اأعرب عن اإعجابه بالطفرة يف الربامج التلفزيونية واالإذاعية... العرادي: 

املنام���ة - بن���ا: اأك���د وزير �س���وؤون االإعام 

عل���ي الرميحي الت���زام ال���وزارة الدائم بتوطيد 

اأوا�رش ال�رشاكة والتع���اون مع ال�سلطة الت�رشيعية 

بغرفتيها يف تر�سيخ االأمن واال�ستقرار وتعزيز 

املكت�سب���ات التنموية واحل�ساري���ة املتوا�سلة 

والدميقراطي���ة  االإ�ساحي���ة  امل�س���رية  خ���ال 

الرائدة لعاهل الباد.

واأ�سار الوزير، خال ا�ستقباله اأم�ص النائب 

االأول لرئي�ص جمل�ص النواب علي العرادي، اإىل 

احلر�ص على تغطية اجلل�س���ات النيابية وبيان 

اجله���ود الربملاني���ة يف الت�رشي���ع والرقابة على 

اأعم���ال ال�سلط���ة التنفيذية، مبا يخ���دم برنامج 

عم���ل احلكوم���ة، ويدع���م امل�ساري���ع التنموي���ة 

بالتوافق مع الروؤية االقت�سادية 2030م.

وم���ن جانب���ه، اأ�س���اد الع���رادي بالتطورات 

االإيجابية التي ي�سهدها قطاع االإعام البحريني 

بف�س���ل اجله���ود الوطني���ة املخل�س���ة للوزي���ر 

الرميح���ي وكاف���ة من�سوبي ال���وزارة يف تر�سيخ 

الهوية الوطنية ون�رش قي���م الت�سامح بن جميع 

مكون���ات املجتم���ع، واإب���راز حقيق���ة االإجنازات 

ال�سيا�سية واالقت�سادي���ة واحلقوقية مبا يرفع 

ا�س���م اململك���ة عالًي���ا يف املحاف���ل االإقليمي���ة 

والدولية.

واأع���رب الع���رادي ع���ن اإعجاب���ه بامل�ساريع 

االإن�سائية اجلديدة والطفرة النوعية يف الربامج 

التلفزيوني���ة واالإذاعية من خال اال�ستديوهات 

اجلديدة والب���ث التقني ع���ايل الدقة، وتقدمي 

ر�سالة اإعامي���ة هادفة مب�ساركة كوادر اإعامية 

�ساب���ة وموهوب���ة، تتمي���ز باجل���راأة يف الط���رح 

االإعام���ي، والتن���اول امل�س���وؤول واملو�سوع���ي 

للق�سايا الوطنية.

وثم���ن ظه���ور االإع���ام الر�سم���ي ب�س���ورة 

ح�سارية غري م�سبوقة تعك�ص حقيقة االإجنازات 

البحرينية الرائدة يف جماالت االإ�ساح ال�سيا�سي 

الهائل���ة يف  والتط���ور االقت�س���ادي والطف���رة 

تكنولوجيا املعلومات واالت�ساالت.

ويف ختام املقابلة، تقدم الرميحي بال�سكر 

والتقدي���ر اإىل النائ���ب االأول لرئي����ص جمل����ص 

الن���واب عل���ي العرادي عل���ى زيارت���ه، وحر�سه 

عل���ى تعزيز التع���اون والتن�سيق امل�سرتك بن 

وزارة �سوؤون االإعام واملجل�ص النيابي يف خدمة 

الوط���ن ورعاي���ة م�سالح املواطن���ن، وتطوير 

االإعام الوطني ت�رشيعًي���ا ومهنًيا وتقنًيا، ورفع 

قدرات���ه على توعي���ة املواطن���ن والفاعلية يف 

•التاأثري على ال�ساحة اخلارجية. وزير �سوؤون االإعام م�ستقباً النائب االأول لرئي�ص جمل�ص النواب	

الكتل���ة  اأ�س���ادت  بن���ا:   - املنام���ة 

الوطنية مبجل�ص النواب بالطفرة النوعية 

والتقني���ة املتمي���زة يف االإع���ام الوطني 

بجمي���ع و�سائل���ه املق���روءة وامل�سموع���ة 

واملرئية وااللكرتونية، ودوره امل�سوؤول 

يف حماي���ة االأمن القوم���ي وتعزيز الوحدة 

االإجن���ازات  م�س���رية  ودع���م  الوطني���ة 

ال�سيا�سي���ة واالقت�سادي���ة واالجتماعي���ة 

املحققة خ���ال العه���د االإ�ساحي الزاهر 

لعاهل الب���اد �ساحب اجلالة امللك حمد 

بن عي�سى اآل خليفة.

الوطني���ة مبجل����ص  الكتل���ة  وثمن���ت 

الن���واب، الروؤية االإعامي���ة الوطنية وزير 

�سوؤون االإعام علي الرميحي يف النهو�ص 

باالإع���ام البحرين���ي بكف���اءة واإخا����ص، 

وحتقي���ق اإجن���ازات ملمو�س���ة يف تطوي���ر 

الربامج التليفزيوني���ة واالإذاعية اعتماًدا 

على الكوادر االإعامي���ة والفنية الوطنية 

بن�سب���ة بحرن���ة ت�س���ل اإىل 97 % وتعزيز 

احلري���ات االإعامي���ة امل�سوؤولة وحتديث 

البنية التحتية لاإع���ام واإن�ساء م�رشوعات 

جدي���دة مث���ل مرك���ز االت�س���ال الوطني، 

مبا يواكب اأح���دث امل�ستجدات يف قطاع 

االت�ساالت وتكنولوجيا املعلومات.

واأعربت عن اإعجابها بالهوية اجلديدة 

لتلفزي���ون البحرين والتي د�سنها رئي�ص 

ال���وزراء �ساح���ب ال�سم���و امللك���ي االأمري 

خليف���ة بن �سلم���ان اآل خليف���ة، من خال 

ا�ستديوه���ات متطورة وب���ث عايل الدقة 

واإف�ساح املجال اأمام وجوه اإعامية كفوؤة 

ومبدع���ة جتم���ع ب���ن اخل���ربة وال�سباب، 

مم���ا اأع���اد لل�سا�س���ة البحريني���ة رونقها 

وجاذبيته���ا يف ا�ستقط���اب امل�ساهدي���ن 

من خ���ال �سورة ح�ساري���ة تعك�ص الوجه 

اإعام���ي  وحمت���وى  للمملك���ة،  امل����رشق 

بن���اء يناق����ص الق�سايا الوطني���ة ويعرب 

ب�س���دق  املواطن���ن  اهتمام���ات  ع���ن 

ومو�سوعي���ة، ويلتزم بتعميق روح االألفة 

الوطني���ة ب���ن جمي���ع مكون���ات املجتمع 

البحريني.

واأكدت الكتلة الوطنية حر�ص جمل�ص 

الن���واب عل���ى تدعي���م االإع���ام الوطن���ي 

ور�سالت���ه يف �سي���اق م���ن املو�سوعي���ة 

وال�سفافي���ة مبا يخدم امل�سلح���ة العامة 

للوط���ن واملواطن���ن، باعتب���اره �رشي���ًكا 

اأ�سا�سًيا وحمورًيا يف م�سرية الدميقراطية 

والتنمية ال�ساملة، م�سيدة بتعاون ديوان 

اخلدمة املدنية م���ع وزارة �سوؤون االإعام 

يف ت�سك���ن املوظف���ن عل���ى الهي���كل 

اجلدي���د، داعي���ة اإىل مزي���د م���ن التعاون 

والتن�سي���ق يف م�ساندة الك���وادر الوطنية 

وحتفيزه���ا مبا يراع���ي خ�سو�سية العمل 

االإعام���ي عل���ى م���دار ال�ساع���ة ويف قلب 

االأح���داث الوطنية، ال�سيم���ا فيما يتعلق 

مبخ�س�سات العمل االإ�سايف.

املجل����ص  حر����ص  اإىل  ونوه���ت 

النيابي على تعزي���ز التعاون مع ال�سلطة 

التنفيذية يف حتديث وتطوير الت�رشيعات 

ال�سحافية واالإعامي���ة، موؤكدة اأن م�رشوع 

قان���ون ال�سحاف���ة واالإع���ام االلكرتوين 

الذي اأعدت���ه وزارة �س���وؤون االإعام وبعد 

الت�س���اور م���ع املجتم���ع امل���دين �سيكون 

حم���ل درا�سة واهتمام مبج���رد اإحالته من 

احلكوم���ة اإىل الربملان، �سعًي���ا نحو اإقرار 

قان���ون جديد يع���زز احلري���ات االإعامية 

ويحم���ي حقوق ال�سحفي���ن واالإعامين 

واملجتم���ع البحرين���ي على ح���د �سواء يف 

اإطار احلفاظ على الوحدة الوطنية واالأمن 

القوم���ي واح���رتام االآداب العامة والقيم 

الدينية واالجتماعية والثقافية.

ورحب���ت الكتل���ة الوطني���ة يف خت���ام 

ت�رشيحها باملب���ادرات البحرينية الرائدة 

على ال�ساحة االإعامية اخلليجية والعربية 

والت���ي تعك�ص مت�س���ك اململكة بهويتها 

اإىل  وانتمائه���ا  واحل�ساري���ة  الثقافي���ة 

املنظوم���ة اخلليجي���ة والوط���ن العرب���ي 

الكب���ري، م�سي���دة باحل�ص القوم���ي لوزير 

االإعام يف رعايت���ه لبث اإذاعة هنا اخلليج 

العربي، وم�رشوعاته ل���دى تروؤ�سه جمل�ص 

وزراء االإع���ام العرب ملكافح���ة التطرف 

والعن���ف وت�سحي���ح مظاه���ر االنفات يف 

الف�سائي���ات العربية، وحظ���ر اأي قنوات 

مث���رية للفتن���ة الطائفي���ة اأو الكراهي���ة 

اأو حمر�س���ة عل���ى العن���ف واالإرهاب، مبا 

يرتق���ي بدور االإعام يف حماية االأمن ون�رش 

ال�سام االإقليمي والدويل.

يذك���ر اأن الكتل���ة الوطني���ة مبجل����ص 

الن���واب تتكون م���ن عبدالرحمن بوجميد 

وعل���ي بوفر�سن واأحم���د قراطه وابراهيم 

احلمادي وحممد االحمد وحممد اجلودر.

يوؤكـــد ح�ص الرميحــي القومـــي بـــــث “اخلليــــج العربي” 
طفرة نوعية باالإعام الوطني يف العهد االإ�ساحي... “الوطنية”:
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جتتمع باملدار�س امل�شاركة جلنة تقييم “جائزة الأمري خليفة” 

12 طالبا يفوزون مبقاعد جمل�س طلبة “الأهلية”

ا�ستعداداً لبدء زيارات التقييم مطلع مار�س املقبل 

العايل اأ�ساد بروح املناف�سة ال�رشيفة بني املرت�سحني

املنام���ة - بن���ا: اجتمع���ت جلن���ة تقيي���م الن�سخة 

اجلدي���دة م���ن “جائزة �ساح���ب ال�سمو امللك���ي الأمري 

خليفة بن �سلمان اآل خليفة للتميز يف الأداء التعليمي” 

م���ع مديرات املدار�س امل�ساركة يف اجلائزة، والتي مت 

اختياره���ا بعد نيلها تقدير ممت���از وفق معايري هيئة 

جودة التعليم والتدريب يف اآخر نتائج مراجعاتها لأداء 

املدار�س احلكومية، وذلك ا�ستعداداً لنطالق زيارات 

التقييم امليدانية يف الأ�سب���وع الأول من �سهر مار�س 

2017.  ويف بداي���ة الجتم���اع، مت تعري���ف القيادات 
املدر�سي���ة بالإطار العام للجائ���زة، والذي يرتكز على 

4 جم���الت تربوي���ة رئي�سة وهي القي���ادة املدر�سية، 
عملي���ات التعليم والتعلم، البيئة املدر�سية، الأن�سطة 

املدر�سي���ة. كم���ا مت تق���دمي �رشح تف�سيل���ي ملعايري 

تقييم تلك املجالت، وبعدها مت ا�ستعرا�س الأهداف 

الرتبوي���ة للجائزة، ول�سيما التعرف على مدى حتقيق 

اأه���داف �سيا�س���ة التعليم يف مملك���ة البحرين، حتديد 

نق���اط الق���وة باملدار����س واجلوانب الت���ي حتتاج اإىل 

تطوي���ر، اإ�ساف���ًة اإىل حتفي���ز املدار����س عل���ى الرقي 

مب�ستويات اجناز طلبتها.

املنام���ة - اجلامعة الأهلية: اأعل���ن م�ساعد عميد 

�سوؤون الطلبة باجلامع���ة الأهلية حممد م�سطفى عن 

فوز 12 طالبا وطالبة بع�سوية جمل�س طلبة اجلامعة 

للعام 2017، منوها بنج���اح العملية النتخابية التي 

جرت يف يوم 23 من فرباي���ر2017، وروح املناف�سة 

ال�رشيفة بني الطلبة املرت�سحني.

وذكر ب���اأن 6 طالب فازوا مبقاع���د كلية العلوم 

الإداري���ة واملالي���ة، وه���م: ف���واز م�سخ����س، ون���وال 

الطاهر، واأبو بكر علي، واأدهم ال�سرباوي، ولوؤي علي 

مبارك، و�سيد حممود باقر.

اأم���ا كلي���ة العلوم الطبي���ة وال�سحي���ة، فقد فاز 

بتمثيل طلبتها، طالب���ان، وهما: طالل جالف، وجمعة 

عي�س���ى. فيم���ا ف���از بتمثي���ل كلي���ة الآداب والعلوم 

والرتبي���ة، علي احلداد وحممد ح�سن، وكذلك طالبان 

ميث���الن كلية تكنولوجي���ا املعلومات، هم���ا: �سلمان 

حمم���ود وح�س���ن حمم���د. فيما ظف���ر مبقع���دي كلية 

الهند�سة، كل من: ح�سن عبداجلليل واأن�س املرباطي.

وكان رئي�س اجلامعة من�سور العايل مبعية نائب 

الرئي����س لل�س���وؤون الأكادميية بكر ح�س���ن، قد قاموا 

بجولة تفقدوا خاللها اأجواء املناف�سة الطالبية و�سري 

العملي���ة النتخابية، والتقى رئي����س اجلامعة خاللها 

عددا من الطلبة املر�سحني والناخبني. 

واأ�س���اد بال���روح الوطني���ة الت���ي ات�سم���ت به���ا 

املناف�س���ة النتخابي���ة، ومب���ا اأ�سفته ذك���رى ميثاق 

العم���ل الوطني م���ن اأج���واء انتخابية طيب���ة، والتزام 

جمي���ع املر�سح���ني باأنظم���ة ولوائح اجلامع���ة طوال 

ف���رتة النتخابات، مبدي���ا �سكره جلمي���ع املر�سحني 

ب���ال ا�ستثناء. واأكد م�ساعد عميد �سوؤون الطلبة حممد 

م�سطف���ى اأن اإدارة اجلامع���ة حري�س���ة تاأكي���د هوية 

مملك���ة البحري���ن الدميقراطي���ة عرب تفعي���ل اأدوات 

امل�رشوع الإ�سالحي الذي اأر�ساه جاللة امللك، مو�سحا 

اأن اجلامعة نفذت عددا من اخلطوات لتهيئة الطلبة 

املر�سح���ني وم�ساعدته���م عل���ى تنظي���م حمالته���م 

النتخابي���ة، م�س���ريا اإىل اأن ه���ذه احلم���الت �سه���دت 

اأج���واء من التع���اون واملناف�سة ال�رشيف���ة بني الطلبة 

املتناف�س���ني. ويه���دف جمل����س طلب���ة اجلامع���ة اإىل 

امل�ساهم���ة يف تفعيل الن�س���اط الطالبي باجلامعة من 

خالل تنظيم خمتلف الن�ساطات الطالبية يف امليادين 

العلمية، الثقافية، الجتماعي���ة، الريا�سية والفنية، 

وتوثيق اأوا�رش التع���اون بني الطلبة وحتفيزهم على 

العمل اجلماع���ي، اإ�سافة اإىل متابع���ة ق�سايا الطلبة 

والتن�سيق مع اإدارة اجلامعة حلل امل�سكالت التي قد 

تعرت�س م�سريتهم الأكادميية. 

• جانب من الجتماع	

النعيمي يفتتح املعر�س ال�شابع للمهن الهند�شية 

املنام���ة - بنا: افتت���ح وزير الرتبية 

والتعلي���م ماجد النعيم���ي اأم�س معر�س 

امله���ن الهند�سي���ة يف دورت���ه ال�سابعة، 

املهند�س���ني  جمعي���ة  تنظم���ه  وال���ذي 

البحرينية مبقرها باجلفري، وي�ستمر حتى 

يوم غٍد، مب�ساركة العديد من موؤ�س�سات 

�س���وق العم���ل احلكومي���ة واخلا�سة، اإىل 

جان���ب جامع���ة البحرين، وذل���ك لتزويد 

طلبة املرحلة الثانوية مبعلومات �ساملة 

���ا، واطالعهم  ع���ن 13 تخ�س�ًسا هند�سيًّ

عل���ى جتارب طلب���ة جامعيني وموظفني 

يف هذا املجال.

وبه���ذا ال�س���دد، اأ�س���ار الوزي���ر اإىل 

اجلهود التي بذلتها الوزارة ول تزال يف 

تطوي���ر قطاع التعلي���م الفني واملهني، 

عن طري���ق ا�ستح���داث نظ���ام “التلمذة 

املهنية” باملرحل���ة الثانوية، وهو نظام 

تعليم���ي مط���ور يتي���ح للطلب���ة فر�سة 

اللتح���اق بتخ�س�س���ات فني���ة ومهني���ة 

متنوع���ة، ا�ستحدثتها ال���وزارة بالتعاون 

اأب���رز بي���وت اخل���ربة العاملي���ة يف  م���ع 

ه���ذا املج���ال، وترتبط يف العدي���د منها 

اجلامعي���ة،  الهند�سي���ة  بالتخ�س�س���ات 

ف�سالً عن تلبيتها ب�سكل عام ملتطلبات 

�سوق العمل.

كم���ا لف���ت اإىل تع���اون ال���وزارة مع 

منظمة “اليون�سكو” على �سعيد تطوير 

مناه���ج التعليم الفني واملهني، اإ�سافًة 

اإىل اإن�س���اء مرك���ز التميز مبعه���د ال�سيخ 

خليفة بن �سلم���ان للتكنولوجيا، والذي 

يحظ���ى كذل���ك باإ����رشاف ه���ذه املنظمة 

الدولي���ة، ويق���وم بدور موؤث���ر يف توفري 

التدري���ب التخ�س�س���ي ملنت�سبي قطاع 

التعلي���م الفن���ي واملهن���ي حمليًّا وعلى 

م�ستوى دول املنطقة.

جمعي���ة  رئي����س  اأك���د  جانب���ه،  م���ن 

املهند�س���ني البحرينية م�سعود جهرمي 

اأن تنظي���م هذا املعر����س ياأتي يف اإطار 

امل�سوؤولية الجتماعية للجمعية، ويندرج 

�سمن جهودها لالرتقاء مبهنة الهند�سة 

ب�سكل عام وتعري���ف اجلمهور البحريني 

بها.

واأو�سح���ت بدورها، رئي�س���ة اللجنة 

املنظمة هدى �سلطان اأن املعر�س يعّد 

فر�س���ة جيدة لعر����س كل التخ�س�سات 

الهند�سية يف مكان واحد لطلبة املدار�س 

وموؤ�س�سات التعليم العايل.

اأبواب���ه  املعر����س  ويفت���ح  ه���ذا، 

للجمه���ور م���ن ال�ساعة التا�سع���ة �سباًحا 

وحت���ى الواح���دة ظه���ًرا، وم���ن الرابع���ة 

ع����رًشا وحت���ى ال�سابعة م�س���اًء، للح�سول 

عل���ى معلومات �ساملة ع���ن تخ�س�سات: 

هند�سة الآلت الدقيق���ة ونظم التحكم، 

املدني���ة،  الهند�س���ة  البيئ���ة،  هند�س���ة 

هند�س���ة احلا�س���وب، هند�س���ة النف���ط، 

الهند�سة امليكانيكية، هند�سة امل�ساحة، 

هند�سة الطريان، الهند�سة الكيميائية، 

الهند�س���ة  املعماري���ة،  الهند�س���ة 

الإلكرتوني���ة،  الهند�س���ة  الكهربائي���ة، 

هند�س���ة م�سح الكمي���ات، كما تقام على 

هام�س املعر�س حما�رشات تعريفية عن 

قطاع الهند�سة.

تاأهيل ال�شباب ليكونوا اخليار الأف�شل بعد التخرج
“اإجناز البحرين” تنظم لقاءها ال�سنوي مع املدار�س واجلامعات... ال�سيخة ح�سة بنت خليفة:

املنامة -بن���ا: نظمت موؤ�س�سة اإجن���از البحرين 

لقاءه���ا ال�سن���وي م���ع املدار�س واجلامع���ات بنادي 

)بابكو( اأم�س مبنا�سبة احتفائها بالتعاون امل�ستمر 

بني املوؤ�س�سة ووزارة الرتبية والتعليم.

“اإجن���از  ل����  التنفي���ذي  الرئي����س  وا�ستهل���ت 

البحري���ن” �سم���و ال�سيخ���ة ح�س���ة بن���ت خليف���ة اآل 

خليف���ة اللقاء بكلم���ة اأ�سادت فيه���ا بالدعم الكبري 

ال���ذي حظيت به املوؤ�س�سة منذ تاأ�سي�سها من جانب 

وزارة الرتبية والتعليم، معربة عن خال�س تقديرها 

للمجهود اجلبار الذي يبذله الرتبويون وامل�سوؤولون 

يف املدار����س.  واأو�سح���ت اأنه وعلى م���دار 12 �سنة 

من���ذ التاأ�سي�س حققت املوؤ�س�س���ة اإجنازات متميزة 

يف مبداأ ال�رشاكة الذي تبنت���ه منذ البدايات؛ من اأجل 

تاأهيل ال�سباب ليكونوا اخليار الأف�سل بعد التخرج 

والنخ���راط يف جم���ال العمل بالتع���اون وال�رشاكة مع 

قطاعات وموؤ�س�سات اململكة كافة.

وخالل اللقاء، مت تكرمي الرتبويني امل�ساركني 

يف “اإجن���از البحري���ن”، اإذ مت تك���رمي �سم���و ال�سيخة 

ح�سة بن���ت خليفة اآل خليفة، ومديرة اإدارة التعليم 

اخلا����س- وزارة الرتبي���ة والتعلي���م اأح���الم العامر، 

واأع�ساء جمل�س اإدارة “اإجناز البحرين”.

كم���ا مت توزي���ع �سه���ادات �سك���ر وتقدير على 

واجلامع���ات  واملدار����س  امل�سارك���ني  املن�سق���ني 

املتميزة يف تنفيذ برامج “اإجناز البحرين”.

• �سمو ال�سيخة ح�سة بنت خليفة تكرم امل�ساركني يف تنفيذ برامج “اإجناز البحرين”	
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�إنتاج 3 ماليني زهرة و250 �سجرة �سنوًيا

بلدية �ملحرق حتتفي باملتقاعدين و�ملتميزين

“بلدية �جلنوبية”: 400 �سكوى يف 2016 

“�لإ�سكان” قطعت �أ�سو�ًطا يف مدينة �رشق �حلد

�ملخططات �لتف�سيلية للمحافظات مل مت�س �أر��سي �لإ�سكان

توجيهات رئي�س �لوزر�ء توؤكد قربه من �ملو�طن

9700 معاملة قدمها مركز �لت�سال للمو�طنني يف يناير  

�إجناز 98 % من م�رشوع عراد... و”�شماهيج على و�شك االنتهاء

ا على رئي�س جمل�س بلدي اجلنوبية... “البلديات”: 
ً
تعقيب

اأ�شاد بتوجيهات �شموه ب�شاأن احلديقة املعلقة... اآل �شنان: 

31.30 % ن�شبة اال�شتف�شار عن تاأخر ت�شليم الطلب... “االإ�شكان”:  

املنام���ة -بنا: اأك���د وزير االإ�ش���كان با�شم احلمر 

اأنَّ م�شاريع وزارة االإ�ش���كان ت�شهد تقدًما ملحوًظا يف 

ن�شب االإجناز، م�شرًيا اإىل اأن م�شاريع حمافظة املحرق 

التي تنفذها الوزارة يف الوقت احلايل و�شلت لن�شٍب 

متقدم���ة كم����رشوع عراد ال���ذي ي�شم اأك���ر من 350 

وحدة �شكنية اأُجنزت بن�شبة 98 %، وم�رشوع �شماهيج 

الذي يوفر اأكر من 160 وحدة �شكنية �شارفت على 

االنتهاء، وم�رشوع الب�شيت���ن ذو ال� 21 وحدة حققت 

ن�شبا عالي���ة، وم�رشوع و�شط املح���رق الذي ي�شم 48 

�شقة �شكينة بلغت نحو 55 %.

جاء ذلك لدى ا�شتقب���ال مبكتبه بديوان الوزارة 

ع�ش���و جمل����س النُّ���واب مبحافظ���ة املح���رق اإبراهيم 

احلمادي، حيث تباحث الطرفان يف جُممل م�شتجدات 

العمل االإ�شكاين وخطط الوزارة خالل املرحلة املقبلة 

كنية. يف توزيع الوحدات ال�شَّ

واطل���ع وزي���ر االإ�ش���كان النائب احلم���ادي على 

م�شتج���دات العمل مب�شاريع ال���وزارة كافة ومبختلف 

حمافظ���ات اململك���ة، وحتدي���ًدا مبحافظ���ة املحرق، 

ُم�ش���رًيا اإىل مدين���ة �رشق احل���د التي قطع���ت الوزارة 

اأ�شواًط���ا كب���رية يف اأعم���ال تل���ك املدين���ة، لت�شه���د 

ن�ش���ب االإجناز بها ت�شارع يف جمي���ع مراحلها واالأعمال 

االإن�شائي���ة املختلفة، والتي �شتغط���ي بدورها ن�شبة 

لبات االإ�شكانية القدمية. كبرية من الطَّ

املنامة - وزارة االأ�شغال و�شوؤون البلديات والتخطيط 

العم���راين:  باالإ�ش���ارة اإىل ت�رشي���ح رئي�س املجل����س البلدي 

لبلدية املنطق���ة اجلنوبية اأحمد االأن�شاري حول املخططات 

التف�شيلية للمحافظ���ات، اأو�شحت وزارة االأ�شغال و�شوؤون 

البلديات والتخطيط العمراين التايل:

 حر�ش���ت ال���وزارة عل���ى اإجن���از املخط���ط الهيكل���ي 

اال�شرتاتيج���ي ململكة البحري���ن والذي �ش���كل نقلة نوعية 

مل�ش���ار التخطي���ط يف البالد مب���ا يتيحه ذلك م���ن �شفافية 

يف ا�شتخدام���ات االأرا�شي م���ع مراعاة االحتياج���ات احلالية 

وامل�شتقبلي���ة وم���ا تبع���ه ذل���ك م���ن اإجن���از املخطط���ات 

التف�شيلية التي راعت خ�شو�شيات املناطق واملحافظات.

وبخ�شو�س م���ا تطرق له رئي�س جمل�س بلدي املنطقة 

اجلنوبي���ة اأحمد االأن�شاري م���ن غياب االأرا�ش���ي اال�شكانية 

يف املخط���ط التف�شيل���ي للمحافظة اجلنوبي���ة، فاإننا نبن 

لرئي�س املجل����س اأن املخططات التف�شيلي���ة للمحافظات 

والت���ي مت اإقراره���ا موؤخرا مل مت�س باأي �ش���كل من االأ�شكال 

االأرا�ش���ي املخ�ش�ش���ة لالإ�ش���كان اأو الت���ي تع���ود ملكيتها 

ل���وزارة االإ�ش���كان، اإذ اأن ه���ذه االأرا�شي بق���ت ح�شب ما هو 

خمطط لها من م�شاريع حالية وم�شتقبلية. 

اجتم���ع وزير االأ�شغ���ال و�شوؤون البلدي���ات والتخطيط 

العم���راين موؤخرا مع رئي�س املجل�س البل���دي للجنوبية اأحمد 

االأن�ش���اري ومت خ���الل اللق���اء مناق�ش���ة عدد م���ن الق�شايا 

اخلدمي���ة وم���ن بينه���ا املخط���ط التف�شيل���ي للمحافظ���ة 

اجلنوبية حيث مت االي�شاح اأن االأرا�شي اال�شكانية مل مت�س، 

وامل�شاري���ع اال�شكانية املخططة قائم���ة �شمن املخططات 

التف�شيلية. 

�شب���ق اأن عر�ش���ت االإدارة العام���ة للتخطيط العمراين 

املخطط التف�شيل���ي للمحافظة اجلنوبية يف اجتماع عام مع 

رئي����س واأع�شاء املجل����س ومت اال�شتم���اع ملالحظاتهم كما 

اأر�ش���ل املخط���ط التف�شيل���ي بخطاب ر�شم���ي اإىل املجل�س 

البلدي الإبداء اأي مالحظات على املخطط. 

اأخ���ذت االإدارة العامة بالكث���ري من املالحظات الواردة 

من قب���ل املجل����س البل���دي للمنطق���ة اجلنوبي���ة يف اللقاء 

ال���ذي مت مع االأع�ش���اء ومت تعديل املخط���ط بناء على هذه 

املالحظات ومنها فك الدمج عن العقارات املجمدة وكذلك 

حتدي���د ال�شواح���ل العام���ة يف املحافظ���ة وم���ن بينها بالج 

اجلزائ���ر ال���ذي مت تخ�شي�س 95 يف املئة من���ه ك�شاحل عام 

اإىل جان���ب �شواح���ل ع�شكر والدور وحتى اأج���زاء من �شواحل 

امل�رشوعات اخلا�شة.

تنفي���ذاً الأحكام البن���د )ن( من امل���ادة 19 من قانون 

البلدي���ات ال�ش���ادر باملر�ش���وم بقان���ون رق���م 35 ل�شن���ة 

2001 باال�شرتاك مع اجله���ات املخت�شة يف درا�شة وو�شع 
العمراني���ة، وامل�شارك���ة يف درا�ش���ة �ش���وؤون  املخطط���ات 

العم���ران وفق���ا الأحكام امل���ادة 12 م���ن الالئح���ة التنفيية 

للقانون يف الوقت الذي يل���زم فيه القانون الوزارة باتخاذ 

االإج���راءات الالزم���ة لناحية حتدي���د ا�شتخدام���ات االأرا�شي 

واعتم���اد املخطط���ات العام���ة الت���ي تعك����س االحتياج���ات 

احلالية وامل�شتقبلية باال�شرت�ش���اد باآراء املجال�س البلدية، 

فقد قامت االإدارة العام���ة للتخطيط العمراين باال�شرت�شاد 

ب���اآراء املجال�س البلدي���ة ح�شب ما مت اإي�شاح���ه �شلفاً، علما 

باأن اعتم���اد هذه املخطط���ات حمدد قانونا ممث���ال بالوزير 

املخت����س وفق���ا الأح���كام امل���ادة 6 م���ن قان���ون التخطيط 

العمراين ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم 2 ل�شنة 1994. 

اجلدي���ر بالذك���ر اأن اإق���رار املخطط���ات التف�شيلي���ة 

�شيع���زز من ال�شفافي���ة يف ا�شتخدام���ات االأرا�شي مبختلف 

اأنواعها مبا �شيتيحه ذلك للجميع يف داخل البحرين وخارجها 

من التعرف على اخلطط والربامج التنموية ب�شكل ي�شهم يف 

تطوير البيئة اال�شتثمارية ودعم االقت�شاد الوطني وتاأكيد 

النه���ج املتكام���ل للتطور العم���راين يف ظل العه���د الزاهر 

جلاللة امللك.

 كم���ا اأن املخططات التف�شيلية للمحافظات �شت�شهم 

يف تنويع م�شادر االقت�ش���اد وخلق بيئة مالئمة لال�شتثمار، 

وذل���ك مل���ا يحتوي���ه املخطط م���ن ت�شنيف���ات وحتديدات 

�شت�ش���كل م�شتقبل التطور العمراين واالقت�شادي للبالد يف 

الفرتة املقبلة وخ�شو�شا لناحية ت�شنيف جميع االأرا�شي. 

واملخطط التف�شيلي اأخذ يف عن االعتبار اأي�شا �شبكة 

الط���رق الرئي�شية وربطه���ا ببع�شها البع����س وامتداداتها 

امل�شتقبلي���ة ومب���ا ين�شج���م م���ع النه�ش���ة ال�شامل���ة الت���ي 

ت�شهدها البالد يف �شتى املجاالت.

املحرق - جمل�س املح���رق البلدي: اأ�شاد رئي�س 

جمل����س املح���رق البلدي حممد اآل �شن���ان بتوجيهات 

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

ب���ن �شلم���ان اآل خليف���ة بتاأهي���ل و�شيان���ة احلديقة 

املعلق���ة االأوىل يف املح���رق. واأ�ش���ار اآل �شنان اإىل اأن 

هذه التوجيه���ات تثبت اأن �شمو رئي�س الوزراء حا�رش 

وقري���ب وملت�شق باملواطنن ويعل���م باحتياجاتهم 

الدقيق���ة واهتماماته���م وما يتعل���ق ببيئتهم و�شبل 

رفاهيته���م، ناهيك عن توفري �شب���ل االأمن واحلماية 

للمجتمعات اأوالً وللممتلكات العامة.

واأ�شاف: “لقد مل�س �شموه اهتمام االأهايل مبثل 

ه���ذه الق�شية التي لها اأبع���اد عميقة ال تتوقف عند 

حدود ال�شيانة والرتفي���ه، وا�شت�شعر اخلطر املحدق 

باالأه���ايل ب�شبب عدم وجود حرا�شة، متجاوباً بكرم مع 

نداءات جمل�س املح���رق البلدي ب�رشورة امل�شارعة يف 

اإيجاد احللول الالزمة ملعاجلة هذه امل�شكلة، فما كان 

اإال اأن تف�ش���ل باإ�شدار اأوامره ال�شديدة احلا�شمة باأن 

تعود لهذه احلديقة هيبتها و�شمعتها الطيبة”.

وذك���ر رئي�س املجل�س اأن ه���ذه املبادرة الطيبة 

م���ن �شموه لي�ش���ت االأوىل ولي�شت االأخ���رية، ف�شموه 

مواك���ب لكل ما يطرحه اأه���ايل املحرق عرب جمل�شهم 

املنتخب �شعبياً، وال تخلو جل�شات جمل�س الوزراء من 

موا�شي���ع تناق�س وتطرح يف قاع���ة املجل�س البلدي، 

ليتوج �شموه هذه اجلهود مبتابعته احلثيثة وحر�شه 

���ا ويف  اأن يحظ���ى املواطن���ون يف املح���رق خ�شو�شً

اململكة عموماً باأف�شل اخلدمات احلكومية.

املنام����ة- بن����ا: قال����ت وزارة االإ�ش����كان اإنَّ 

اإجم����ايل ع����دد املعام����الت الت����ي قدمه����ا مرك����ز 

االت�شال الوطن����ي خلدمة املواطنن بلغت اأكر 

م����ن 9700 معامل����ة يف يناي����ر املا�ش����ي بن�شب����ة 

ا�شتجابة 96 %.

واأ�شاف����ت اأن اأغرا�����س االت�ش����االت ج����اءت 

متنوعة لت�ش����ل ن�شبة اال�شتف�شار ح����ول التَّقدم 

خلدمٍة اإ�شكانية جديدة 68.51 %، وبلغت ن�شبة 

لب  املكامل����ات الواردة ح����ول تاأخر ت�شلي����م الطَّ

االإ�ش����كاين 31.30 % م����ن اإجم����ايل املكامل����اِت 

ال����واردة، وبلغت ع����دد ال�ش����كاوى املقدمة عرب 

مركز االت�شال 11 �شك����وى فقط لتقدر ن�شبتها 

ب� 0.18 %.

ابع لوزارِة  واأ�شاف����ت اأنَّ مركز االت�ش����ال التَّ

ر  االإ�شكان ا�شتطاع خدمة العمالء بن�شبِة جناٍح تقدَّ

ب����� 96 % ومبعدل انتظ����ار 17 ثانية فقط، على 

اأن يت����م متابعة 1.43 % حالة م����ن ِقبل االأق�شام 

م����ن  اال�شتف�ش����ارات  املعني����ة، وح����ول طبيع����ة 

ات�ش����االِت املواطنن ج����اءت اأغلبها لال�شتف�شار 

لب االإ�شكاين لتبلغ اأكر من 1000  ع����ن حالة الطَّ

مكامل����ة، ونح����و 800 مكامل����ة تتعل����ق مبعاي����ري 

ا�شتحقاق اخلدماِت االإ�شكانية، تليها املكاملات 

الواردة عن برنامج “مزايا” لتبلغ ما يقارب 700 

مكاملة.

وفيم����ا يتعل����ق بحج����ز املواعي����د، اأو�شحت 

االإ�ش����كان اأنه����ا قام����ت بحج����ز 521 موع����ًدا بناًء 

عل����ى طل����ب املواطن����ن منها 192 موع����دا؛ من 

اأج����ل تق����دمي طل����ب اإ�ش����كاين جدي����د، ملراجعة 

مرك����ز خدم����ات الزبائن مبق����ر ال����وزارة الرئي�س 

بالدبلوما�شية، و181 موعًدا مبقر بنك االإ�شكان 

يف دانات املدينة، يليها 39 موعد طلب اإ�شكاين 

جدي����دا ملراجعة فرع خدم����ات الزَّبائن مبقر بنك 

االإ�شكان يف ب����رج املوؤي����د، و23 موعدا للحمالت 

التفتي�شي����ة، اإ�شاف����ة اإىل 55 للتق����دم بربنامج 

“مزايا” مبق����ر الوزارة الرئي�����س بالدبلوما�شية، 
و52 مبقر بنك االإ�شكان يف برج املوؤيد.

مواطًن����ا   553 اأنَّ  االإح�ش����اءات  ن����ت  وبيَّ

توا�شلوا مع الوزارة وطرحوا ا�شتف�شاراتهم لها 

 Live( ع����رب خدمة املحادث����ة الكتابية املبا�����رشة

Chat( مبوق����ع ال����وزارة االإلك����رتوين مبتو�شط 
ا�شتجابة 9 دقائق يف يناير املا�شي، م�شريًة اإىل 

اأنَّ ا�شتخدام هذه اخلدمة يف تزايٍد م�شتمر.

• وزير االإ�شكان م�شتقبالً النائب اإبراهيم احلمادي	

و�ش���وؤون  االأ�شغ���ال  وزارة   - املنام���ة 

البلدي���ات والتخطي���ط العم���راين: اأك���د وزير 

والتخطي���ط  البلدي���ات  و�ش���وؤون  االأ�شغ���ال 

العم���راين  ع�شام خلف �شع���ي الوزارة لزيادة 

امل�شاحات اخل�رشاء م���ن خالل اإنتاج 3 مالين 

م���ن الزهور املو�شمية و250 األف من خمتلف 

اأنواع االأ�شجار وال�شجريات �شنويا، حيث تزرع 

يف م�شاري���ع ال���وزارة اإىل جان���ب ا�شتخدامه���ا 

يف جتمي���ل و�شيان���ة الزراع���ة التجميلي���ة يف 

ال�شوارع العامة وعدد من املواقع.

واأو�ش���ح  خلف اأن ت�شجي���ع الزراعة وبناء 

القدرات الوطنية يف جم���ال التنمية الزراعية 

ودع���م �شغ���ار املزارع���ن ياأت���ي م���ن �شمن 

اأولوي���ات ال���وزارة، وذلك من خ���الل الربامج 

الت���ي  اال�شتثماري���ة  والفر����س  التدريبي���ة 

تتيحها �شوؤون الزراعة للمواطنن والراغبن 

يف االنخراط يف هذا املجال.

واأ�شاد خلف بدعم قرينة العاهل �شاحبة 

ال�شمو امللكي االأمرية �شبيكة بنت اإبراهيم اآل 

خليفة رئي�ش���ة املجل�س اال�شت�شاري للمبادرة 

الوطني���ة للتنمي���ة الزراعي���ة، وجهوده���ا يف 

ت�شجيع القطاع الزراعي؛ كونه اأحد القطاعات 

التنموية الرائدة يف مملكة البحرين.

جاء ذلك مبنا�شبة اإح���راز وزارة االأ�شغال 

العم���راين  والتخطي���ط  البلدي���ات  و�ش���وؤون 

املرك���ز االأول يف معر����س البحري���ن ال���دويل 

للحدائق �شمن اجلوائز ال�شنوية للم�شاركن 

التي مت اإعالنها يف ختام املعر�س، وذلك عن 

اأف�شل جناح توع���وي للموؤ�ش�شات احلكومية، 

حي���ث بلغ���ت جمم���وع نقاطه���ا )432( درجة 

جلن���ة  تقيي���م  اإىل  ا�شتن���ادا   )500( م���ن 

التحكيم، والتي حتتوي على عدد من اخلرباء 

واملخت�شن يف جمال التنمية الزراعية.

حت���ت  املح���رق:  بلدي���ة   - الب�شيت���ن 

البلدي���ات  ال���وزارة ل�ش���وؤون  رعاي���ة وكي���ل 

البلدي���ات  و�ش���وؤون  االأ�شغ���ال  ب���وزارة 

والتخطيط العمراين نبي���ل اأبو الفتح، نظمت 

���ا ملوظفيها  بلدي���ة املح���رق، حف���اًل تكرمييًّ

املتقاعدين واملتميزين واجلهات املتعاونة 

مع البلدي���ة من خمتلف القطاع���ات، بح�شور 

القائ���م باأعم���ال مدي���ر ع���ام بلدي���ة املحرق 

عبداهلل عبداللطي���ف، وعدد من اأع�شاء جمل�س 

املح���رق البلدي، وم���دراء وروؤ�ش���اء االإدارات 

واالأق�شام بالبلدية. 

ووّجه القائم باأعمال املدير العام �شكره 

وتقدي���ره للموظف���ن املتقاعدي���ن على ما 

قدموه من عطاء وبذلوه من جهود جبارة اأتت 

بنتائج مبهرة على قطاع البلديات واخلدمات 

يف حمافظة املحرق، واأو�شلت مملكة البحرين 

اإىل هذا امل�شتوى العايل من التطور والنماء.

ت�شب���ق  اأم���ورا  هن���اك  اأن  واأو�ش���ح 

النج���اح وت�شاحب���ه وت�شتمر مع���ه، منها بذل 

الت�شحي���ات، والتن���ازل عن الكث���ري من راحة 

البال والبدن واالأهل واالأقارب، وكلما ارتقى 

االإن�ش���ان ومتي���ز ازدادت ه���ذه الت�شحي���ات 

وامل�شوؤولي���ات وهوؤالء ه���م موظفون البلدية 

املتميزين.

من جانبه، األقى املوظف املتقاعد اأحمد 

املري كلم���ة باالإنابة عن زمالئ���ه املتقاعدين 

توّجه فيها باأ�شدِق مع���اين الثناء للجميع ملا 

مل�ُش���وه خالل م�ش���رية عمله���م يف البلدية من 

تع���اوٍن مثمٍر اأجنزوا خالله الكثرَي من التطويِر 

يف بيئٍة اأخوي���ٍة ترجمْت اأروَع مع���اين التعاوِن 

والتوا�ش���ل واأثمرْت عن���ه العديَد من املنافع 

الت���ي �شاهم���ت يف تنمي���ِة وتطوي���ر مملكتنا 

الغالية البحرين.

ويف نهاية احلفل الكرمي، �شّلم اأبو الفتح 

ال�شه���ادات والهداي���ا التقديري���ة للمكرمن 

والتقاط �شور تذكارية جتمعهم باحل�شور.

املنام���ة - بنا: تلق���ت بلدية املنطقة 

اجلنوبي���ة ح���وايل 400 �شك���وى يف الفرتة 

من يناي���ر حتى دي�شم���رب 2016م، وردت 

للبلدي���ة م���ن خ���الل االإذاع���ة وال�شحاف���ة 

املحلية، ومن مواقع التوا�شل االجتماعي، 

لغالبيته���ا  احلل���ول  اإيج���اد  مت  حي���ث 

بالتوا�ش���ل مع اأ�شح���اب املالحظات والرد 

عليهم.

العام���ة  العالق���ات  رئي����س  وقال���ت 

واالإعالم ببلدي���ة املنطق���ة اجلنوبية غادة 

اأبوالفت���ح “البلدي���ة اأول���ت اهتماًما كبرًيا 

بتلقي جميع املالحظ���ات وال�شكاوى حيث 

يت���م حتويلها ف���ور تلقيها عل���ى االأق�شام 

املخت�شة بغر����س اإيجاد احلل���ول العاجلة 

لها”.

واأو�شح���ت اأن اأغلب ال�ش���كاوى كانت 

تخ����س ق�ش���م متابع���ة خدم���ات النظاف���ة 

وق�شم الرقابة والتفتي�س وتراخي�س البناء 

باإدارة اخلدمات الفنية، الفتة اإىل حت�شن 

اآلي���ة العم���ل من خ���الل وج���ود املوظفن 

املخت�شن با�شت���الم ال�شكاوي وتوثيقها 

ال�ش���كاوي  لتلق���ي  الوطن���ي  النظ���ام  يف 

احلل���ول  واإيج���اد  ومتابعته���ا  )توا�ش���ل( 

الالزم���ة لها، واإ�شع���ار اأ�شحابها عن طريق 

الر�شائل االلكرتونية بو�شع ال�شكاوي.

العالق���ات  ق�ش���م  “اأن  واأو�شح���ت 

العامة واالإعالم يلت���زم با�شتالم ال�شكاوي 

واملالحظات ف���وًرا، وحتدي���د حالتها واإذا 

ما كانت اعتيادية اأو عاجلة، ويتم اإدخالها 

لل�ش���كاوي  الوطن���ي املوح���د  النظ���ام  يف 

)توا�شل(، وحتويلها اإىل الق�شم املخت�س 

بالبلدية، حتى يتم ا�شت���الم الرد ومعاجلة 

ال�شك���وى ب�شكل فوري، كما يتم التوا�شل 

الدائ���م م���ع اأ�شح���اب املالحظ���ات �ش���واء 

املواطن���ن اأو اأ�شدق���اء االإذاع���ة الحت���واء 

امل�ش���كالت واملقرتحات الت���ي ترد منهم، 

واأخذه���ا بعن االعتب���ار حي���ث اأن البلدية 

ال تاأل���وا جهًدا يف تق���دمي اأف�شل اخلدمات 

للمواطن واملقيم على حد �شواء”.

املواطن���ن واملقيمن  ودعت عموم 

يف املنطق���ة اجلنوبي���ة اإىل التوا�ش���ل م���ع 

ق�شم العالقات العامة واالإعالم الإي�شال اأية 

مالحظ���ات اأو �ش���كاوي اأو مقرتحات، حيث 

�شتحظ���ى باالهتم���ام و�شتو�ش���ع يف عن 

االعتب���ار و�شيتعامل معه���ا باأق�شى �رشعة، 

وذلك على االأرقام التالية: الهاتف الثابت 

لل�شكاوي: )17761327( واخلط ال�شاخن 

رقم: )39641880( اأو بدالة البلدية على 

الرقم: 17986000.

• حممد اآل �شنان	

• ع�شام خلف	

•  غادة اأبوالفتح	



الثالثاء 28 فبراير 2017  
 غرة جمادى اآلخرة 1438

العدد 3059  9 local@albiladpress.comبالدنا
البحرين تراأ�ض اللجنة الثقافية العامة بالريا�ض

ح�ساب “بنا” على “تويرت” يتخطى 300 األف متابع 

الدفاع املدين ينّظم دورة ال�سالمة والإخالء 

“تاء ال�سباب” من اأكرث التجارب الثقافّية متيًزا 

تغري اإيجابي حيال امل�ساركة ال�سيا�سية للمراأة 

حمافظ اجلنوبية يطلع على برامج “مًعا”

الأعمال الإرهابية تلفظ اأنفا�سها الأخرية

 بنت حممد:
ّ
�شكرت اللجنة املنظمة للمهرجان... مي

يف ندوة “التوا�شل واالنتخابات النيابية” بتجمع الوحدة... العتيبي: 

30 در�شا جديدا للف�شل الدرا�شي الثاين

تفجريا “الدرة وال�شاخورة” حمرمان بجميع االأديان... ال�شفري ال�شعودي:

املنامة - بنا: ا�شتمراراً الحت�شان اإبداعات 

ال�شب���اب وجهوده���م يف اإثراء احل���راك الثقايف، 

التقت رئي�ش���ة هيئة البحري���ن للثقافة واالآثار 

ال�شيخة م���ّي بنت حممد اآل خليفة يوم اخلمي�س 

املا�شي بوفد من اللجن���ة التنظيمية ملهرجان 

“تاء ال�شباب” تراأ�شه اإيلي فلوطي و�شم عدداً 
من اأع�شاء هيئة املكت���ب واللجنة اال�شت�شارية 

للمهرج���ان. وخالل اللقاء ت�شّلم���ت ال�شيخة مي 

بن���ت حمم���د الهدّية الت���ي عمل ال�شب���اب على 

�شنعها، باإ�رشاف م�شت�شار التاء اأحمد اإمام والتي 

حمل���ت الرق���م 8، تعبرياً ع���ن الن�شخ���ة الثامنة 

للمهرجان ه���ذا الع���ام. وتوّجه���ت بال�شكر اإىل 

اأع�ش���اء اللجن���ة التنظيمّية و�شب���اب املهرجان 

عل���ى ما قّدموه خالل مو�شم 2017م، موؤكدة اأن 

مهرج���ان التاء واحد من اأكرث التجارب الثقافّية 

ال�شبابّية اأهمّية ومتي���ًزا والذي اقيم هذا العام 

بدعم من “متكني”.

ومّت خالل اللقاء مناق�شة اإطالق اجلزء الثامن 

م���ن �شل�شلة “كتب اأطياف”، والذي وقع اختيار 

�شخ�شيته هذا العام على املعمارّية الراحلة زها 

حديد، ملا لها م���ن اإ�شهامات ملحوظة يف جمال 

تخ�ّش�شه���ا، عل���ى اأن ُيعلن ع���ن موعد تد�شني 

الكت���اب قريبا.  كم���ا مّت مناق�شة اأه���م االأفكار 

املطروح���ة للن�شخ���ة القادم���ة م���ن املهرجان، 

والثيمة العاّمة التي متثلها التاءات الثالث كل 

عام، وانعكا�شها على امل�ش���ار العام لفعاليات 

الت���اء، حيث �شيتزامن املهرج���ان مع احتفاالت 

اختيار املحّرق عا�شمة للثقافة االإ�شالمّية للعام 

2018م.
ومن���ذ اجتماعات���ه املبدئّي���ة يف اأغ�شط����س 

2016م، مّت اعتماد نقل فرتة اإقامة املهرجان 
ليد�ّشن ن�شخته يف احتفالّية “ما نامت املنامة” 

�شم���ن احتف���االت اأعي���اد الوط���ن، واأن ينطلق 

فرباي���ر،  يف  ون�شاط���ه  بفعاليات���ه  املهرج���ان 

وليتزامن ذلك مع ذكرى ميثاق العمل الوطني، 

فيكون التاء بني عامني وعيدين للوطن.

املنامة – معه���د البحرين للتنمي���ة ال�شيا�شية: 

اأك���دت نائ���ب رئي����س جمل�س اأمن���اء معه���د البحرين 

للتنمي���ة ال�شيا�شية م���ي العتيبي اأهمي���ة امل�شاركة 

ال�شيا�شية للم���راأة يف تعزيز ما حققته من مكت�شبات 

واالإ�شهام ب�شكل فاعل يف دفع امل�شرية الدميقراطية 

والتنموي���ة. وذكرت اأن البحرين قطعت �شوًطا كبرًيا 

يف تهيئ���ة ومتك���ني امل���راأة وكفال���ة كاف���ة احلقوق 

ال�شيا�شية التي ت�شمن حتقيق امل�شاركة ال�شيا�شية 

الفاعل���ة للم���راأة؛ الفتة اإىل حدوث تغ���ري ملمو�س يف 

الثقافة املجتمعية حي���ال م�شاركة املراأة بالنظر اإىل 

م���ا حققته هذه امل�شارك���ة يف جماالت العمل الوطني 

املتنوعة من دور واإ�شهام يف نه�شة املجتمع؛ ال�شيما 

من خالل دورها يف ال�شلطة الت�رشيعية بغرفتيها.

ج���اء ذلك خ���الل ن���دوة للعتيب���ي، ا�شت�شافتها 

جمعي���ة جتمع الوح���دة الوطني���ة م�شاء اأم����س االأول؛ 

ملناق�ش���ة كتابه���ا ال���ذي حم���ل عن���وان “التوا�ش���ل 

واالنتخابات النيابية”، وذلك و�شمن برناجمه الرامي 

لت�شجيع املراأة على امل�شاركة ال�شيا�شية.

ويف بداية الن���دوة، اأ�شاد ممثل���و اجلمعية وعلى 

راأ�شه���م رئي�شها عبد اللطيف املحم���ود، باإ�شهامات 

العتيب���ي البحثي���ة القيم���ة يف ر�شد وحتلي���ل احلياة 

ال�شيا�شية يف البحرين ال�شيم���ا االنتخابات، منوهني 

العم���ل  اإىل دور املعه���د يف دف���ع م�ش���رية  كذل���ك 

الدميقراطي يف اململك���ة؛ وترجمة لالأهداف ال�شامية 

للم����رشوع االإ�شالحي جلاللة املل���ك؛ من خالل جهوده 

املتوا�شل���ة يف اإعداد موؤهلني لالنخ���راط يف العملية 

ال�شيا�شي���ة وتعزيز امل�شارك���ة ال�شيا�شية لدى كافة 

فئ���ات املجتمع. وتطرقت العتيب���ي خالل الندوة اإىل 

احلدي���ث حول االآثار املرتتبة عل���ى ا�شتخدام منوذج 

التوا�ش���ل يف احلمالت االنتخابي���ة، ودوره يف قرارات 

االق���رتاع يف االنتخاب���ات النيابية خالل ع���ام 2005، 

وحتى ب���دء التح�شري لالنتخاب���ات الربملانية يف عام 

2006؛ حي���ث اأك���دت اأن التوا�ش���ل يعت���رب ن�شاًطا 
���ا عمليًّا تت���م درا�شته عل���ى اأ�شا�س املعايري  تكتيكيًّ

االجتماعية والثقافي���ة )املناخ االجتماعي(، والقدرة 

على التفكري باأ�شل���وب ا�شرتاتيجي ممنهج، والعمل 

عل���ى تنظي���م حم���الت انتخابي���ة عالي���ة اجل���ودة من 

االأركان االأ�شا�شية الأعلى مراتب العملية االنتخابية.

املنامة - بنا: زار حمافظ اجلنوبية، رئي�س جلنة 

مكافح���ة العنف واالدم���ان “معاً” ال�شي���خ عبداهلل بن 

را�ش���د اآل خليفة مبنى اإدارة برنام���ج مكافحة العنف 

واالإدم���ان مبنطقة العوايل؛ به���دف االطالع على اآخر 

ا�شتع���دادات وبرامج العمل املعدة مع بداية انطالقة 

الف�ش���ل الدرا�شي الثاين لل�شن���ة الدرا�شية 2016-

2017. ويف بداي���ة الزيارة، قدم مدير ادارة الوقاية 
م���ن اجلرمية، مدير برنامج “مع���اً” علي اأميني عر�شاً 

مرئي���اً تطرق خالل���ه لالإجن���ازات كافة الت���ي حققها 

الربنام���ج يف الف�ش���ل الدرا�ش���ي االأول م���ن ال�شن���ة 

الدرا�شي���ة، ومت اأي�ش���ا عر����س الدرا�ش���ة التحليلية 

للظواه���ر ال�شلبية التي مت التعام���ل معها من جانب 

منفذي الربنامج و�شبل مواجهتها، واالإ�شرتاتيجيات 

املعتمدة؛ للوقاية منها عرب تكثيف العمل التعاوين 

ب���ني ال����رشكاء االأ�شا�شي���ني م���ن االإدارة املدر�شي���ة 

واأولياء االأمور، كما تناول العر�س الدرو�س اجلديدة 

البالغة 30 در�شاً ملختلف املراحل الدرا�شية، والتي 

مت اعتمادها م���ن جانب املجل�س االأكادميي للمنظمة 

الدولي���ة ملكافحة العن���ف واالإدمان م���ن اأجل زيادة 

الفعالية الوقائية يف مدار�س اململكة. 

واأ�ش���اد حماف���ظ اجلنوبي���ة يف نهاي���ة الزي���ارة 

بالدور الفاعل الذي توؤدية منهجية الربنامج وجهود 

العاملني؛ لن�رش وتر�شيخ قي���م ومبادى الوقاية ونبذ 

العنف واالإدم���ان مبختلف طرقه لدى طلبة املدار�س 

موجه���اً بالوق���ت نف�شه على ����رشورة توثيق ق�ش�س 

النجاح واأبرزها لل���راأي العام، اإىل جانب تعزيز اآليات 

قيا����س االأداء واملوؤ����رشات الت���ي ميك���ن م���ن خاللها 

قيا�س تاأثري الربنامج على املجتمع. 

املنامة- بن���ا: اأدان �شفري خ���ادم احلرمني 

ال�رشيف���ني ل���دى البحرين عبداهلل ب���ن عبدامللك 

اآل ال�شي���خ العم���ل االإرهابي ال���ذي تعر�شت له 

حافلة لنق���ل ال�رشطة عل���ى �شارع ال���درة اأم�س، 

واأ�شفر عن اإ�شابة 5 من االأفراد.

واأك���د ال�شفري يف بيان �شحفي اأن “االأعمال 

االإرهابية اخلبيثة والتفجري االإرهابي الذي وقع 

يف منطقة )ال�شاخورة( يف وقت �شابق، وجنم عن 

ا�شته���داف دورية ال�رشطة اأال هو دليل وا�شح ال 

يقبل ال�شك باأن ه���ذه االأعمال التخريبية تلفظ 

اأنفا�شه���ا االأخرية بالقتل وترهيب النا�س الذي 

ال يقبله عقل اأو دين وهو املحرم بجميع االأديان 

ال�شماوية واالأعراف الدولية”. وقال “اإن املراد 

بهذه التفجريات هو تفتيت املجتمع البحريني 

واخل���روج على والة االأمر، ون�رش الفتنة والف�شاد، 

وانع���دام االأم���ن واالأم���ان وه���وؤالء اأ�شخا����س ال 

يعلمون مبا يفعلون���ه، ومت التغرير بهم ب�شبب 

جهلهم”. واأردف ال�شفري “ما نراه هو اأن مملكة 

البحري���ن �شام���دة وت�رشب بيد م���ن حديد على 

كل م���ن ت�شول ل���ه نف�شه ولو ملج���رد التفكري 

يف فع���ل ه���ذه االأعم���ال التخريبي���ة التي مت�س 

�شعب البحري���ن العزيز بجميع اأطياف���ه واأبنائه 

واملقيم���ني عل���ى اأر�ش���ه، ونح���ن يف اململك���ة 

العربية ال�شعودي���ة جنًبا اإىل جنب دوًما للغالية 

وال�شقيق���ة مملك���ة البحري���ن، داعًي���ا امل���وىل 

�شبحان���ه وتع���اىل “اأن م���ن اأرد بنا ����رشًّا اأ�شغله 

بنف�شه ورد كيده بنحره واحفظ اأوطاننا من كل 

�شوء”.

• رئي�شة هيئة البحرين للثقافة واالآثار م�شتقبلة وفدا من اللجنة التنظيمية ملهرجان “تاء ال�شباب”	

• جانب من الزيارة	

• ال�شيخة مي العتيبي متحدثة يف الندوة	

• عبداهلل بن عبدامللك اآل ال�شيخ	

املنام���ة - بن���ا: ي�ش���ارك وفٌد من 

هيئة البحرين للثقافة واالآثار برئا�شة 

مدي���رة الثقاف���ة والفن���ون ال�شيخ���ة 

هال بنت حمم���د اآل خليف���ة يف اجتماع 

اللجنة الثقافي���ة العامة لدول جمل�س 

التعاون، وذلك يف الفرتة من 26-27 

فرباير اجل���اري بالعا�شمة ال�شعودية 

الريا�س.

وتراأ�ش���ت ال�شيخة ه���ال اآل خليفة 

االجتماع ال�46 للجنة الثقافية بح�شور 

مديري وممثلي الثقافة بدول جمل�س 

التعاون اخلليجي، حيث نوق�شت اأهم 

القرارات ال�شادرة عن االجتماع االأخري 

لوزراء الثقافة، كم���ا مت اإقرار مقرتح 

مملكة البحرين ب�شاأن اإقامة املهرجان 

امل�رشح���ي االأول لدول جمل�س التعاون 

ومهرج���ان الفن���ون املو�شيقية خالل 

العام اجلاري باملنامة.

ومت خ���الل االجتم���اع الوقوف عند 

مقرتح دم���ج الئحتي ملتق���ى الرتاث 

ومهرجان الفنون املو�شيقية، اإ�شافة 

اإىل اإعادة �شياغة الالئحتني على نحٍو 

يع���زز قيمة الرتاث غري املادي ويربز 

اأهميته. 

واختتم االجتماع بعد تقدمي عدٍد 

من املقرتحات حول اآلي���ة اإنتاج عمٍل 

فني ي�شلط ال�شوء على مفهوم تعزيز 

الهوي���ة الوطنية اخلليجي���ة، ويعك�س 

عم���ق العالقات االأخوي���ة بني عوا�شم 

اخلليج ال�شت.

املنامة - بنا: قال رئي�س 

االإعالم االإلك���رتوين يف وكالة 

عبدالرحي���م  البحري���ن  اأنب���اء 

جناحي اإن ح�شاب وكالة اأنباء 

البحري���ن على توي���رت جتاوز 

حاجز ال���� 300 األف متابع من 

خمتلف دول العامل مبا يجعله 

االأك���رث  االإعالم���ي  احل�ش���اب 

انت�ش���اًرا ومتابع���ة يف مملكة 

البحري���ن، فيم���ا حتظى بقية 

احل�شاب���ات االخبارية التابعة 

بن�شي���ب كبري من  للوكال���ة 

املتابعني واملهتمني اأي�ًشا.

�شبك���ة  وقام���ت 

بتوثيق  العاملية  االن�شتقرام 

ح�ش���اب وكال���ة اأنباء البحري���ن على �شبكة 

التوا�ش���ل االجتماع���ي “ان�شتق���رام” مب���ا 

يعك����س اأهمي���ة احل�ش���اب واإ�شافت���ه اإىل 

قائمة احل�شابات العاملية املوثوقة.

من جانبه���ا، اأكدت م�شت�شار التن�شيق 

واملتابع���ة بوكال���ة اأنب���اء البحري���ن نتاليا 

جم���ال اأن اخلطوة ج���اءت لتعزز م�شداقية 

وانت�ش���ار ح�شاب���ات الوكال���ة عل���ى مواقع 

التوا�ش���ل االجتماعي، كما تاأت���ي يف اإطار 

جهود الوكال���ة ملواجهة بع�س املحاوالت 

الت���ي تعر�شت له���ا موؤخًرا عق���ب انتحال 

ح�شابه���ا عل���ى بع����س مواق���ع التوا�ش���ل 

االجتماع���ي، والتدلي�س عل���ى متابعيها يف 

املواقع االإلكرتونية بغر�س بث �شائعات 

ومعلوم���ات زائف���ة با�شمه���ا، �شيم���ا بعد 

تخطي عدد املتابعني حاجز 

ال���� 95 األف متاب���ع، معتربة 

اأن هذا احل�شور الالفت على 

�شب���كات مواق���ع التوا�ش���ل 

االجتماع���ي يع���ّزز من مكانة 

موّث���ق  كح�ش���اب  الوكال���ة 

ومعتم���د، ويزيد م���ن رقعة 

م���ن  العدي���د  انت�شاره���ا يف 

ال���راأي العام بداخل  اأو�شاط 

اململكة وخارجها.

اأن  جناح���ي  واأردف 

الوكال���ة وح�شاباته���ا عل���ى 

مواق���ع التوا�شل االجتماعي 

املختلف���ة حتظ���ى بن�شيب 

كبري م���ن االهتم���ام، وذلك 

الإدراكنا باأهمية تزاي���د االإقبال واالعتماد 

عل���ى اأدوات االإع���الم اجلدي���د ودورها يف 

الو�ش���ول اإىل اأك���رب قاع���دة ممكن���ة م���ن 

اجلماه���ري، لذلك مل يك���ن غريًبا اأن يحظى 

موقع الوكال���ة بهذه املوثوقي���ة الكبرية 

لالأخبار،  رئي�ش���ي  واالعتمادي���ة كم�ش���در 

خا�شة عن اململكة.

وتاب���ع بالنظ���ر اإىل كثاف���ة متابعيها، 

حيث تع���د الوكال���ة اأكرث م�ش���در اإعالمي 

متابع يف البحرين حاليًّا، خا�شة على �شبكة 

“توي���رت”، فاإن “بنا” بفرقها املتخ�ش�شة 
احل�ش���ول  اأج���ل  م���ن  داأب  ب���كل  تعم���ل 

عل���ى �ش���ارات الت�شدي���ق والتحق���ق لكل 

واأبرزها  االأخ���رى،  االإلكرتونية  ح�شاباته���ا 

ح�شاباتها على تويرت مبختلف اللغات.

مدر�ش���ة  يف  ب���داأت  بن���ا:   - املنام���ة 

االأوىل يف  ال���دورة  اأعم���ال  امل���دين،  الدف���اع 

ال�شالم���ة واالإخالء للع���ام 2017، وذلك �شمن 

�شل�شل���ة ال���دورات الت���ي �شتعقد عل���ى مدار 

الع���ام ملن�شوبي ق���وة دف���اع البحرين وملدة 

اأ�شبوع���ني، وي�ش���ارك فيه���ا حما����رشون من 

جهات خمت�شة يف ق�شم االأمن وال�شالمة ب�رشكة 

غاز البحري���ن الوطنية، هيئة الكهرباء واملاء، 

وزارة العمل.

واأو�ش���ح اآم���ر مدر�ش���ة الدف���اع املدين، 

اأن���ه انطالًقا م���ن توجيه���ات وزي���ر الداخلية 

ومتابعة رئي����س االأمن الع���ام، باأهمية توفري 

البيئة االآمنة لكافة �رشائح املجتمع وقطاعاته 

املختلف���ة مبا من �شاأنه احلف���اظ على �شالمة 

االأرواح واملمتل���كات، فقد مّت التن�شيق لعقد 

ه���ذه ال���دورة الأهميتها يف بناء ف���رق معاونة 

للدف���اع املدين للقي���ام بواجباته���ا من خالل 

اال�شتجاب���ة االأولية وال�رشيع���ة يف حال حدوث 

اأي طارئ.

واأ�ش���اف اأن ه���ذه ال���دورة، ته���دف اإىل 

حتقي���ق مفه���وم الدف���اع امل���دين ال�شام���ل، 

االأمر الذي ينعك����س اإيجاًبا يف املحافظة على 

مقدرات الوطن ومنجزاته.

اإىل  التدريب���ي،  الربنام���ج  ويه���دف 

اخلا�ش���ة  باملفاهي���م  امل�شارك���ني  تعري���ف 

بكيمي���اء احلري���ق وا�شرتاط���ات ال�شالم���ة يف 

املب���اين واملن�شاآت واأهمي���ة معدات وو�شائل 

االإطفاء واالإنذار وكيفي���ة اإعداد خطط االإخالء 

واالإج���راءات العامة الواج���ب اتخاذها يف حال 

ح���دوث اأي ط���ارئ، باالإ�شاف���ة اإىل التع���رف 

على خماط���ر الكهرباء والغاز املنزيل واملواد 

اخلطرة واالإجراءات الوقائية ال�شحيحة وطرق 

العملي���ة  التماري���ن  اإىل  باالإ�شاف���ة  االإخ���الء، 

اخلا�شة بعمليات االإخالء. 

كم���ا ياأتي الربنام���ج التدريب���ي يف اإطار 

خط���ة ال���دورات ال�شنوي���ة ملدر�ش���ة الدف���اع 

املدين، والتي تهدف اإىل رفع م�شتوى الوعي 

الوقائ���ي ون�رش اأمور ال�شالمة والتعريف بكافة 

املخاط���ر واأ�شالي���ب الوقاي���ة منه���ا بالطرق 

العلمية والعملية ال�شحيحة.

• ال�شيخة هال بنت حممد	

• عبدالرحيم جناحي	

• نتاليا جمال	
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اإ�سدار احلكم على عي�سى قا�سم واآخرين يف 14 مار�س املقبل

15 عاًما واإ�ضقاط اجلن�ضية مُلدانني باالن�ضمام لـ “�رسايا املختار”

“�لنيابة” طالبت بتطبيق �أق�صى عقوبة

معاقبة �آخر بال�صجن 3 �صنو�ت وتربئة متهمني �آخرين

�خل����رم،  عبد�لرحم���ن  �ملحام���ي  طال���ب 

و�ملنت���دب م���ن جان���ب وز�رة �لع���دل للمته���م 

�لثاين بق�صي���ة عي�صى قا�صم ومتهمني �آخرين، 

يف حني مل ميثل �أي من �ملتهمني، برب�ءة موكله 

مما ن�صب �إليه؛ وذل���ك بناًء على تناق�ض �أقو�ل 

�صاهد �الإثب���ات بالق�صية، والنتفاء ركن جرمية 

غ�ص���ل �الأم���و�ل، و�صيوع �التهام فيه���ا، �إ�صافًة 

لعدم وجود �أية �أدلة �صد موكله.

كم���ا �لتم�ض م���ن �ملحكم���ة �حتياطًيا وقف 

�ص���ر �لدعوى، حل���ني تقدمي طع���ن د�صتوري؛ 

للنظر يف عدم د�صتورية �لقانون رقم 21 ل�صنة 

2013 ب�صاأن تنظيم جمع �ملال للأغر��ض �لعامة.
�لق�صي���ة  يف  �ملتهم���ني  �أن  �إىل  ي�ص���ار 

يحاكم���ون على �عتبار �رتكابه���م جرميتي جمع 

�الأم���و�ل بغر ترخي����ض وغ�صل �الأم���و�ل باإجر�ء 

عملي���ات �صحب و�إي���د�ع وتوزيع لتل���ك �الأمو�ل 

و����ر�ء؛ الإخف���اء م�صدرها والإ�صف���اء �مل�روعية 

عليه���ا عل���ى خ���لف �حلقيق���ة، ح�ص���ب م���ا جاء 

باتهامات �لنيابة �لعامة.

من جهته���ا، تقدم���ت �لنياب���ة �لعامة قبل 

�إغلق ب���اب �ملر�فع���ة مبر�فعته���ا يف �لدعوى، 

و�لت���ي طالبت يف �آخرها تطبي���ق �أق�صى عقوبة 

و�ردة يف �لقانون بحق �ملتهمني.

وحجزت �ملحكمة �لك���ربى �جلنائية �لر�بعة 

�لظه���ر�ين،  عل���ي خليف���ة  �لقا�ص���ي  برئا�ص���ة 

وع�صوي���ة كل من �لقا�صي���ني �أ�صامة �ل�صاذيل، 

وو�ئ���ل �إبر�هي���م، و�أمانة ����ر �أحم���د �ل�صليمان، 

�لدع���وى الإ�صد�ر حكمها يف �لق�صية بجل�صة 14 

مار�ض �ملقبل.

وكان���ت �ملحكم���ة ��صتلم���ت م���ن م����رف 

�لبحري���ن �ملرك���زي يف جل�ص���ة �صابق���ة، تقريًر� 

مكوًنا م���ن 10 �صفح���ات و9 م�صتند�ت مرفقة 

مع���ه، كانت طلبته من �مل����رف، حول عمليات 

�ل�صح���ب و�الإي���د�ع �خلا�صة بح�صاب���ات “عي�صى 

قا�صم” لدى �أحد �لبنوك، و�لذي �أر�صل للمحكمة 

حتلي���ًل مالًي���ا مف�صلً ب�ص���اأن تل���ك �حل�صابات 

�الأربعة �لتي ميلكها قا�صم، كما �صّلمت بدورها 

حمام���ي �ملته���م �لث���اين ن�صخ���ًة م���ن �لتقري���ر 

�ملذكور.

وتب���ني للمحكمة من خ���لل �لتقرير �مل�صار 

�إليه، تو�ري���خ فتح ح�صاب���ات “عي�صى قا�صم”، 

و�لت���ي مت �لتحف���ظ عليه���ا يف وق���ت �صاب���ق، 

و�أرقامها، و�ملخّول بالتوقيع فيها.

وثب���ت بع���د �إجر�ء عملي���ة �لتحلي���ل �ملايل 

لتلك �حل�صابات لبيان جملة �ملبالغ �ملودعة يف 

ح�صاب���ات قا�صم، ح�صب م���ا طلبته �ملحكمة من 

�مل����رف، �أن قا�ص���م ميتل���ك 4 ح�صابات بنكية 

لدى �أحد �لبنوك -و�لذي متت ت�صفيته يف وقت 

�صاب���ق- و�أن جملة �ملبال���غ �لتي مت �إيد�عها يف 

تلك �حل�صابات خلل فرتة �لفح�ض �لتي �أجر�ها 

�مل�رف، قد بلغت 5.328.801.070 ديناًر�.

وجاء يف �لتقرير �أن �إجمايل �ملبالغ �مل�صحوبة 

1.961.461.070 دينار�.
يف ح���ني مت �لتحفظ على مبل���غ �إجمايل من 

�ملبالغ �ملتبقية وقدره 3367301 دينار.

كم���ا �أثب���ت �لتقري���ر �أن �ملته���م �لثاين يف 

�لق�صي���ة ق���د �أج���رى عملي���ات �صحب جل���زء من 

�الأم���و�ل �مل�صحوبة من تل���ك �حل�صابات �خلا�صة 

بعي�صى قا�صم، و�لتي بل���غ مقد�رها 576.840 

ديناًر� بو��صطة �صي���كات، �أرفقت �صوًر� لها يف 

تقرير �مل�رف.

ويذك���ر �أن �لنياب���ة �لعام���ة �أحال���ت عي�صى 

قا�صم و�الآخري���ن للمحاكمة بعد �أن �أ�صندت لهم 

�أنهم يف غ�صون �لف���رتة من �لعام 2009 وحتى 

�لع���ام 2016، �أوالً: �كت�صب���و� وح���ازو� �ملبال���غ 

�ملالي���ة �ملبينة بالتحقيق���ات و�أخفو� طبيعتها 

وم�صدره���ا ومكانها مع علمه���م باأنها متح�ّصلة 

م���ن جرمية جمع �الأمو�ل م���ن دون ترخي�ض، باأن 

�أجرو� عليها عمليات �صحب و�إيد�ع و�ر�ء وتوزيع 

يف م���ا من �صاأنه �إظه���ار �أن م�صدرها م�روع على 

خلف �حلقيق���ة، ثانًيا: جمعو� �أم���و�الً للأغر��ض 

�لعامة دون �حل�صول على ترخي�ض وذلك �لنحو 

�ملبني يف �لتحقيقات.

مر�فعته����ا  يف  �لعام����ة  �لنياب����ة  طالب����ت 

بجرميت����ي جمع �الأمو�ل بغ����ر ترخي�ض وغ�صل 

عل����ى  �لعقوب����ة  �أق�ص����ى  بتوقي����ع  �الأم����و�ل 

�ملتهمني.

وقال����ت �لنيابة يف مر�فعته����ا: كان �الأمل 

و�لرج����اء �أن يع����ود �ملته����م �الأول �إىل ر�ص����ده 

فيعل����م �أن����ه يعي�ض يف دول����ة ��صتن����ت قانوناً 

يلت����زم �لكافة باتباعه، فيطيعه وال يخرج على 

�أحكامه. ولكن �أّنى ملن طغى وتكرب و�أدعى �أنه 

خط �أحمر �أن يحرتم �لقانون مثل باقي �لب�ر.

و�أمل����ت �أن يعترب �ملتهم �لوحدة �لوطنية 

لل�صع����ب �لبحرين����ي هي �خل����ط �الأحم����ر �لذي 

يحر�ض عليه ويتبن����اه، ال �أن تكون ق�صمة هذ� 

�ل�صعب �إىل ف�صطاطني هي قبلة دعوته وغاية 

ما يتمناه.

وت�صاءلت: “�أمل يطرق �صمعه �أن �عت�صمو� 

بحب����ل �هلل وال تفرق����و� �أم����ر� م����ن �هلل يف �لقر�آن 

حفظه وتله، �أينعم �ل�صعب باالأمن و�الأمان �إن 

بث����ت فيه �لفرق����ة وخا�صمه �الحت����اد وجافاه، 

�أيج����دي �لبحرين نفع����ا �أن ينع����ت نف�صه خطاً 

�أحمر حتى ولو و�فقن����اه، �أم �أن ما يجديها حقا 

حلم����ة ن�صيج �صعبها وتعاي�ص����ه ب�صلم و�حتاده 

�أن ح�ض عليه يف دعو�ه؟”.

و�أ�صافت: خاب �الأمل و�صاع �لرجاء، فاأنى 

ملن �أدعى �أنه منت�ص����ب �إىل �لدعوة �إىل مكارم 

�الأخلق �أن يفهم حقيقة �القتد�ء بنبيه �صاحب 

�خلل����ق �لعظيم فيطبق منهجه ويعلم �أن طاعة 

�أوىل �الأم����ر من طاع����ة �هلل ور�صوله و�أ�صا�ض من 

�أ�ص�ض مكارم �الأخلق. 

وتابع����ت: �أّن����ى ل�صاحب �خل����ط �الأحمر �أن 

يتو��صع وين�صاع �إىل �لقانون �لذي ال ير�صى 

�إال باملتبع����ني الأحكامه، �أم����ا �خلارجون عليها 

ف�ص����وف يطارده����م �إىل �أن يخ�صعهم الأحكامه 

ويقت�ض منهم وينزل بهم عقابه.

وذك����رت �أن �ملعلومات وردت �إىل حر��ض 

�لوط����ن �أن �ملته����م �الأول فتح مكتب����ا ��صماه 

�لبي����ان يق����وم م����ن خلله بجم����ع �مل����ال دون 

ترخي�ض ثم قام باإجر�ء عمليات �صحب و�إيد�ع 

وت�رف����ات عليه����ا حتى يخف����ي م�صدرها غر 

�مل�����روع لت�صبح كاأمو�ل نظيفة يت�رف فيها 

كيف ي�ص����اء، وقد ��صتع����ان يف تنفيذ م�روعه 

�الإجر�مي باملتهمني �لثاين و�لثالث. 

وقال����ت �لنياب����ة: هك����ذ� �أظه����رت حقيقة 

�ملتهم����ني �أنه����م مارق����ون، خرق����و� �لقان����ون 

و��صتباحوه ومل يقيمو� ل����ه وزنا، و��صتغلو� ما 

جمعو� من �الأمو�ل كما �صاءو� حتى بلغ �إجر�مهم 

م����د�ه فمولو� منه �خلارجني عل����ى �لقانون بل 

مول����و� به �الإرهابيني حتى يظلو� على خطوهم 

�مل�صوؤوم �صائرين.

و�أ�صافت: الأن حر������ض �لوطن �ل�صاهرين 

و�أن  تن����ام،  وال  �أعينه����م  تغف����ل  �أال  �ق�صم����و� 

تك����ون عند ظ����ن �لوط����ن فيه����م، فج����دو� يف 

�إج����ر�ء �لتحريات و�إذ �أكدت م����ا ورد �إليهم من 

معلوم����ات تقدم����و� �إىل �لنياب����ة �لعامة لطلب 

�الإذن بتفتي�����ض مكت����ب �ملذك����ور، و�إذ� �أذنت 

�لنيابة ف�رعان ما فت�صوه فعرثو� على �لعديد 

م����ن �مل�صتن����د�ت �لت����ي تثب����ت �أن �ملتهمني 

جمع����و� �أمو�ال طائل����ة دون ترخي�ض من �جلهة 

�ملخت�ص����ة ج����اوز م����ا �أمك����ن ح�ره منه����ا مبلغ 

5.313.414 دينار�، كم����ا �أثبتت �مل�صتند�ت 
�أوج����ه �أخ����رى للت�����رف فيه����ا فاأثبت����ت �أنهم 

��صتخدموه����ا لدعم �أ�����ر �الإرهابيني �خلارجني 

على �لقانون.

و�أكدت، ل�صنا نطلق هذه �التهامات رجما 

بالغي����ب �أو دون �أدل����ة و�إمن����ا ��صتقيناه����ا من 

جماع �لتحقيق����ات �لتي �أجريناه����ا يف �لدعوى 

�ملاثل����ة و�لت����ي قطع����ت يف يقينن����ا ب�صحة ما 

ن�صبن����اه �إىل �ملتهم����ني وجئنا �لي����وم نطرحها 

ب�صاحتك����م �ملقد�ص����ة تلك �الأدل����ة و�ثقني �أن 

حكمك����م �لعادل �صيدفع عن����ا غائلة �ملتهمني 

�لذي����ن تدثرو� بثي����اب �لهدى ف����اإذ� بالقلوب 

على �لوطن قا�صية، �ت�صحت بال�صو�د فاأدمت 

�الأكباد و�أوغلت يف �جلرمية فلم يبقو� ل�صدق 

�أقو�لهم من باقية. فقد �صهد �صباط �لو�قعة 

�لثلثة �أن حترياتهم دل����ت على قيام �ملتهم 

�الأول م����ن خلل مكت����ب �لبيان �ل����ذي �فتتحه 

بجم����ع �أم����و�ل �خلم�����ض م�صتعين����ا باملتهمني 

�لثاين و�لثالث ثم يق����وم باإيد�ع �ملبالغ �لتي 

مت حت�صيلها جمز�أة.

و�ص���ددت عل���ى �أن �حل���د �ل���ذي يوج���ب 

�الإف�ص���اح ع���ن م�صدره���ا ث���م ي�صح���ب منه���ا 

ليمنحه���ا �إىل عدة جمعي���ات ومر�كز و�أ�صخا�ض 

من �ملحكوم عليهم يف جر�ئم جنائية ولغرهم 

د�خ���ل �لب���لد وخارجه���ا ويحتفظ بق���در منها 

لنف�صه وقد ��صتعمل هذ� �جلزء يف �ر�ء عقارين 

حل�صاب���ه و�صجلهم���ا با�صمه �أحدهم���ا يف كر�نة 

و�الآخر يف �أبو�صيبع. كما �أيدت هذه �ل�صهاد�ت 

ب�صهادة مدي���ر �إد�رة �ل�ص���وؤون �لدينية بوز�رة 

�لع���دل �لذي �صه���د باأن���ه طبقا لقان���ون جمع 

�الأم���و�ل فاإن���ه يتع���ني قبل جم���ع �الأم���و�ل �أن 

يح�صل م���ن يريد جمعه���ا عل���ى ترخي�ض و�أن 

�ملتهم���ني مل يح�صو� على مثل هذ� �لرتخي�ض 

و�أن جمع �ملال على هذ� �لنحو خمالف للقانون.

و�أ�صاف���ت: �صهد �صاحب���ا �لعقارين �أنهما 

باعا للمته���م �الأول �لعقارين �ململوكني لهما 

�الأول يف كر�نة مببل���غ 500 �ألف دينار و�لثاين 

يف �أبو�صيب���ع مببل���غ 85 �ألف دين���ار و�صجلهما 

با�صمه. وثبت من عقدي �لبيع �مل�صجلني قيام 

�ملته���م �الأول عي�ص���ى �أحمد قا�ص���م ب�ر�ئهما 

وق���د �أقر �ملتهم���ان �لثاين و�لثال���ث مبا ن�صبا 

�إليهما من �تهام و�أن �ملتهم ��صرتى �لعقارين 

�صالف���ي �لذكر من �أمو�ل �خلم����ض و�أنهما كان 

يعاونانه يف جمع هذه �الأمو�ل.

و�ختتم���ت مر�فعتها بالق���ول: يوؤكد ذلك 

�أي�ص���ا ما �أ�صف���ر عن���ه تفتي�ض مكت���ب �لبيان 

ب���ه  يعم���ل  و�ل���ذي  �الأول  باملته���م  �خلا����ض 

�ملتهم���ان �لث���اين و�لثال���ث حي���ث مت �صب���ط 

�أنه���م  تثب���ت  �لت���ي  �الأر�ص���دة  م���ن  �لعدي���د 

يت�صلمون �أمو�ل �خلم�ض و�أن ذلك ظل م�صتمر� 

من �صن���ة 2009 حتى تاريخ �ل�صبط، كما ثبت 

من تفري���غ �الأجه���زة �اللكرتوني���ة �مل�صبوطة 

باملكت���ب �حتو�وؤه���ا �صور �إي�ص���االت مماثلة. 

وثب���ت م���ن �لتحقيق���ات �أن �إجم���ايل �ملبال���غ 

�لنقدية �لتي �أمكن ح�رها مما جمعه �ملتهمني 

مبلغ 5.313.414 دينار�.

�أ�صقطت �ملحكمة �لكربى �جلنائية �لر�بعة 

�جلن�صي���ة �لبحريني���ة ع���ن متهم���ني �أد�نتهم���ا 

بحيازة �أ�صلحة وذخائرها عيار 6 ملم و�الن�صمام 

�إىل جماعة “�ر�يا �ملخت���ار” �الإرهابية، وق�صت 

مبعاقب���ة �ملته���م �الأول يف �لق�صي���ة بال�صج���ن 

مل���دة 15 عاًم���ا وب�صجن �الآخر مل���دة 7 �صنو�ت. 

عل���ي  �لقا�ص���ي  برئا�ص���ة  وعاقب���ت �ملحكم���ة 

خليفة �لظه���ر�ين، وع�صوية كل من �لقا�صيني 

�أ�صام���ة �ل�ص���اذيل، وو�ئ���ل �إبر�هي���م و�أمان���ة �ر 

�أحم���د �ل�صليمان، متهًما ثالًث���ا بال�صجن ملدة 3 

�صنو�ت، كما �أمرت مب�صادرة �مل�صبوطات.

فيما بر�أت متهمني �آخرين مما ن�صب �إليهما 

من �تهامات م�صابهة؛ وذلك لعدم كفاية �الأدلة 

�صدهما الإد�نتهما بالو�قعة.

وقال���ت �ملحكم���ة يف حيثي���ات حكمه���ا �إن 

�ملتهَم���ني �لث���اين و�لر�ب���ع و�خلام����ض �أنكرو� 

�ن�صمامهم���ا للجماع���ة، �مل�صن���د �إليه���م بالبند 

�أوالً م���ن تهم���ة �الن�صم���ام للجماع���ة �الإرهابية، 

فقد خل���ت �عرت�ف���ات �الأول و�لثالث مما يفيد 

�ن�صمام �ملتهمني �لثلث���ة للجماعة �الإرهابية، 

كما �أنه ال يوج���د يف �الأور�ق ما يفيد �ن�صمامهم 

لها.

و�أكدت �أنه ب�صاأن م���ا وجهته �لنيابة �لعامة 

للمتهم���ني �الأول و�لث���اين م���ن تهم���ة �حل���رق 

�جلنائ���ي، فل���م يثبت ب���االأور�ق وج���ود بلغات 

ب�صاأن حرق خطوط �ت�صاالت، وال تعّول �ملحكمة 

على �عرت�فهم���ا يف هذ� �ل�ص���اأن. وت�صر وقائع 

�لق�صي���ة ح�صب ما جاء بحكم �ملحكمة �إىل �لعام 

جماع���ة  �إىل  �الأول  �ملته���م  �ن�ص���م  �إذ   ،2014
�ر�يا �ملخت���ار �الإرهابية، و�لت���ي تتبنى �أهد�ًفا 

���ا �إرهابية، تتمث���ل يف �إحد�ث تفجر�ت  و�أغر��صً

و�إ�صعال حر�ئ���ق، و�لتعدي على رج���ال �ل�رطة 

بغر����ض �لث���اأر من �لنظ���ام و�الإ����ر�ر باقت�صاد 

�لبلد.

و�أ�صاف���ت �أن �ملته���م �الأول كان يتو��صل 

مع �جلماعة �ملذكورة عن طريق موقع �لتو��صل 

�الجتماع���ي “توي���رت” حت���ت ��صم م�صتع���ار “يا 

�أ�ص���د �هلل �لغال���ب”، �إذ تو��صل م���ع قياد�ت يف 

�لتنظي���م، و�لذين طلبو� منه �لقي���ام بعمليات 

حل�صاب �جلماعة.

وتابع���ت، �أن���ه ب���د�أ يف ��صت���لم �أم���و�ل من 

�جلماع���ة ل����ر�ء �أدو�ت ت�صتخ���دم يف �لعمليات 

�الإرهابي���ة، كما �أخرب �ملتهم �لثال���ث باأنه يتبع 

�ر�ي���ا �ملخت���ار، وطلب من���ه �الأخ���ر �الن�صمام 

للجماعة فعر����ض �الأمر على �لقي���اد�ت، و�لتي 

و�فق���ت على ذلك بع���د �أن طلب���ت بيانات عنه 

وعلم���ت �أن���ه لي����ض مطلوًب���ا �أمنًيا، وب���دء� معا 

علميات ��صتلم �أمو�ل من �جلماعة و�ر�ء �أدو�ت 

ت�صتخ���دم يف �لعملي���ات �الإرهابي���ة بن���اًء عل���ى 

تكليف من �جلماعة.

و�أو�صحت �أنه يف تلك �الأثناء تو��صل �ملتهم 

�خلام����ض مع �ملته���م �الأول، و�ل���ذي �أبلغه باأنه 

عل���ى علم بتبعيته للجماع���ة، وطلب منه توفر 

طلقات )6 ملم( من �لتنظيم، فتو��صل مع �أحد 

�لقي���اد�ت �لذي طلب منه �صوؤ�ل���ه عما �إذ� كان 

ميتل���ك �صلًحا، فاأكد له ذل���ك، وبالفعل قامت 

�جلماع���ة بتوفر ع���دد 5 طلق���ات، وطلبو� من 

�ملتهم �الأول و�لثالث �لتوجه الأخذها من مكان 

مع���ني يف منطقة �لنويدر�ت، و�للذين �أو�صلها 

للمتهم �خلام�ض.

و�أ�ص���ارت �ملحكم���ة �إىل �أن �أح���د قي���اد�ت 

�لتنظي���م طلب من �ملته���م �الأول توفر مكان 

لتخزي���ن �الأدو�ت، فاأخ���ربه بوج���ود غرفة على 

�صط���ح منزله، فاأر�صده عل���ى موقع �ملو�د �لتي 

كانت خمباأة مبقربة مبنطقة بني جمرة، فذهب 

�الأول و��صتخرجها ث���م خّزنها يف �لغرفة ب�صطح 

منزله.

ولفتت �إىل �أن �لتحريات دلت على �ملخزن، 

فت���م ��صت�صد�ر �إذن من �لنيابة ل�صبط �ملتهم، 

�إذ �ُصبط بحوزته على 3 هو�تف وكمبيوتر “الب 

ت���وب” و�أكيا����ض بها م�صح���وق �أبي����ض و�أخرى 

به���ا م�صح���وق �أ�ص���ود و�أكيا�ض ك���ر�ت معدنية 

وطفايات حري���ق و�أظرف م�صيل للدموع و�أخرى 

ل�صلح �ل�صوزن.

وثب���ت بتحلي���ل �مل���و�د �مل�صبوط���ة �أنه���ا 

“نرتو�صيلول���وز – بوتا�صي���وم – بروكلور�ت 
– ن���رت�ت”، وكله���ا م���و�د ت�صتخ���دم يف عم���ل 

�ملتفجر�ت.

وج���اء يف �حلك���م �أي�ًصا �أن���ه بتفريغ حمتوى 

ح�صاب���ات  ر�ص���د  مت  �مل�صبوط���ة  �لهو�ت���ف 

با�ص���م “�ر�يا �ملخت���ار” و”ع�صائ���ب �ملقاومة 

�لبحر�نية”، تت�صمن ن�صائح وتعليمات للحرب 

وكيفي���ة �لعمل م���ع خليا جهادي���ة وتكتيكات 

فن���ون قتال �لع�صاب���ات، �إ�صافة �إىل ملف حول 

كيفي���ة �لتخطيط لعم���ل �إرهابي ُع���رث عليه يف 

جهاز �لكمبيوتر.

وبالتحقي���ق مع �ملته���م �الأول �عرتف �أنه 

�ن�صم بالفع���ل للجماع���ة �الإرهابية عن طريق 

�لتو��صل مع قادته���ا، ومنهم �صاحب ح�صاب 

�لع�صك���ري ل�ر�يا �ملخت���ار”، و�لذي  “�الإعلم 
تو��ص���ل مع���ه ع���رب هات���ف “�لبلك ب���ري”، 

وطلب منه �صاحب ح�ص���اب “�لوعد �ل�صادق” 

��صتلم �أمو�ل من منطقة بني جمرة، حيث عرث 

على 500 ريال �صع���ودي خمباأة يف عد�د مياه 

بدورة مياه �أحد م�صجد �ملنطقة �مل�صار �إليها، 

و�لت���ي ��صرتى به���ا �صموع وتركه���ا يف منزل 

مهجور مبنطقة �لعكر ح�صب تعليمات قياد�ت 

�لتنظيم، ثم ��صتلم يف مرًة �أخرى مبلًغا مقد�ره 

40 دين���اًر� ��صرتى بها ك���ر�ت حديدية، فيما 
�ع���رتف �ملته���م �لثال���ث مب�صمون م���ا قرره 

�الأول.

وقالت �ملحكمة �إن���ه ثبت لديها يقيًنا �أن 

�ملتهمني جميًعا يف غ�صون �الأعو�م من 2014 

وحتى 2016، �ن�صمو� و�آخرون جمهولون على 

خ���لف �أحكام �لقانون �إىل جماعة �لغر�ض منها 

�لدعوة لتعطيل �أح���كام �لد�صتور و�لقو�نني، 

ومن���ع موؤ�ص�صات �لدولة و�صلطاتها �لعامة من 

ممار�ص���ة �أعمالها و�الإ����ر�ر بالوحدة �لوطنية، 

وكان �الإره���اب م���ن و�صائله���ا لتحقي���ق هذه 

�الأغر��ض مع علمهم باأغر��صها �الإرهابية، باأن 

قام �ملته���م �الأول بتجني���د �ملتهمني �لثاين 

و�لثال���ث لهذه �جلماع���ة، وحتدي���د �أن�صطتها 

وق���ام  �ل�رط���ة،  ��صته���د�ف  يف  وخططه���ا 

�ملتهم���ون مبد عنا�ره���ا بامل���و�د و�الأدو�ت 

�للزمة لذلك؛ بغر�ض �إ�صاعة �لفو�صى و�إثارة 

�لفنت، و�إ�صعاف مقومات �لدولة و�إ�صقاطها.

وثب���ت �أن �ملته���م �الأول ح���از و�أح���رز مو�د 

متفج���رة بغ���ر ت�ري���ح م���ن وزي���ر �لد�خلي���ة 

بق�ص���د ��صتخد�مها يف ن�صاط يخل باالأمن �لعام 

و�لنظام؛ وذلك تنفيًذ� لغر�ٍض �إرهابي.

كما ثبت �أي�ًصا �أن �ملتهمني �الأول و�لثالث 

و�خلام����ض، ح���ازو� و�أح���رزو� ذخائ���ر م���ن دون 

ترخي����ض من وزي���ر �لد�خلي���ة تنفي���ًذ� لغر�ٍض 

�إرهابي.

ف�ص���ًل ع���ن �أن �ملتهم���ني �الأول و�لث���اين 

�أ�صعل حريق عمًد� يف منق���والت تنفيًذ� لغر�ٍض 

�إرهابي.

عبا�س اإبراهيم

“النيابة”: ثبت جمع املتهمني اأمواال طائلة دون ترخي�س
كان �الأمل �أن يعود �ملتهم �الأول �إىل ر�صده
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“الكونفدرالية” احل�صن املنيع لإجها�ض املخططات الإقليمية
مبادر�ت �مللك �أخرجت �لبحرين من �لأزمات... �ل�سيخ �سلطان �آل حثلني لـ “$”: 

قال �أمري قبيلة �لعجمان يف دولة �لكويت �ل�سيخ 

�سلطـــان بن �سلمان �آل حثلـــني �إن “�لتقارير �ملب�رشة 

عن حـــرب �ليمن توؤكـــد �أن �نتهاء ف�ســـول �ملعارك 

ودحـــر �مللي�سيات �لنقالبية هـــي م�ساألة وقت لي�س 

�إل”.

و�أ�ساف بن حثلني يف لقـــاء �أجرته معه “�لبالد” 

مبقـــر �إقامته بلنـــدن �أن “من يعرف خـــادم �حلرمني 

�ل�رشيفني �مللـــك �سلمان بن عبد�لعزيـــز كما �أعرف، 

�سيدرك متاًما �أن هـــذ� �لرجل �ل�ستثنائي لي�س ممن 

يرت�جع عن قناعاته �أو مبادئه �أو قر�ر�ته قيد �أمنلة”.

وفيمـــا يخ�ـــس �مللف �لإيـــر�ين، قـــال “جتاربنا 

�ل�سابقـــة و�ملوؤ�سفة مع �جلمهوريـــة �لإير�نية، توؤكد 

�ـــرشورة عدم �خلو�ـــس معها باأي مفاو�ســـات مقبلة، 

ل تقـــوم علـــى �سمانـــات وتعهـــد�ت دوليـــة، يكون 

�لالعبون �لكبار طرًفا رئي�سيًّا بها”.  وفيما يلي ن�س 

�للقاء.

 بداي��ة، هل لك أن توجز للق��راء تاريخ العالقات 
األخوية الوطيدة ما بين األس��رة الحاكمة في 

البحرين، وآل حثلين عبر التاريخ؟

- هـــي عالقة مميزة وتاريخية ترجع جذورها �إىل 

�لعام 1861، وبعد �إحدى �ملعارك.. �نتقل ر�كان بن 

حثلني وعدد من �أفـــر�د قبيلة �لعجمان �إىل �لبحرين، 

و�أقـــام بها لقر�بة �لثمان �سنـــو�ت، يف �سيافة �لأ�رشة 

�حلاكمة من �أبناء �آل خليفة �لكر�م.

ومنذ ذلك �لتاريـــخ، توّطدت �لعالقة ما بني �آل 

خليفة و�آل حثلني حتى �ليوم، وهي عالقة تقوم على 

�لتو��سل و�لود و�لتقدير، و�لأخوة �ملتبادلة.

ولقد ت�سارعت هذه �لعالقة �لأخوية �ل�ستثنائية 

يف �لعهد �لإ�سالحي مللك �لبحرين حمد بن عي�سى �آل 

خليفة، و�لـــذي �أ�سهمت مبادر�ت جاللته �ل�سجاعة يف 

ملِّ �ل�سمـــل �لوطني لأبناء بالده، وبخروج �لبحرين من 

�أزماتهـــا �ملفتعلة، لت�ست�ـــرشف �ململكة حقبة جديدة 

ز�هية من �لبناء و�لنه�سة �ل�ساملة.  

لألزم��ات  الكوي��ت  أمي��ر  سياس��ة  تق��رأ  كي��ف 
السياسية التي عصفت بالكويت في األعوام 
تش��هدها  الت��ي  للتداعي��ات  وأيًض��ا  األخي��رة، 

المنطقة الخليجية بين الحين واآلخر؟

- حكمـــة �سمـــو �لأمـــري ومبو�قـــف كثـــرية عرب 

تاريخـــه �ل�سيا�ســـي �لكبـــري، جنحت بـــاأن حتول دون 

وقـــوع وت�ساعد وترية �لكثري من �لأزمات �ل�سيا�سية 

�لد�خليـــة يف �لكويـــت، و�لتي جـــاء �ل�ســـو�د �لأعظم 

منها كمخرجـــات للحر�ك �لدميقر�طي �لتي تتميز به 

�لكويـــت ول تز�ل عن دول �أخـــرى كثرية يف �ملنطقة 

�لعربية.

وحكمـــة �سموه مل تكن قط حم�ســـورة بجغر�فية 

�لوطن، بل هي حكمة عابرة للحدود، تعك�س �هتمامه 

�لأبـــوي بوحدة وج�سارة �جل�ســـد �خلليجي، و�ل�سري به 

�إىل �لثبـــات و�ل�ستقـــر�ر، و�لناأي عـــن �أي تهديد�ت 

�أو حتديـــات ميكـــن �أن حتـــدث �رشًخا و�حـــًد� يف هذه 

�ملنظومة �لأخوية �لتاريخية.

و�ملكانـــة �لإقليميـــة و�لعامليـــة �لتـــي تبو�أهـــا 

�سموه، جـــاءت كر�فد طبيعي لهـــذه �حلكمة، ولهذه 

�ملو�قـــف، ولهـــذ� �حل�ســـور �لكبـــري �لـــذي ل يت�سع 

�ملـــكان ل�رشده، وعليه، فهي مو�قف متثل �ليوم �إرًثا 

ـــا للكويت، ول�سعـــب �لكويت، بـــل ل�سعوب  ح�ساريًّ

�خلليج كلها. 

س��بق وأن أكدت بتصريحات سابقة عن الحاجة 
الملح��ة إل��ى الكونفدرالي��ة الخليجي��ة تجاوًزا 
ألي ظ��روف، ه��ل ترى بأن الوق��ت مالئم لذلك 

اآلن؟

- بد�يـــة، يل �أن �أ�ســـري باأنـــه لي�س مـــن م�سلحة 

�لنظام �لدويل �أن ترى �لكونفدر�لية �خلليجية �لنور 

وعلـــى �أي م�ستـــوى كان، وعليـــه فهناك �أيـــاد خفية 

و�سغوطات غري معلنه ت�سعى لإجها�س هذ� �مل�رشوع 

�لنه�ســـوي، ومنع دول �خلليـــج �أن تتكامل يف تكتل 

قـــوي جامع، �سيحولها �إىل رقـــم �سعب على م�ستوى 

�لإقليم و�لعامل.

لـــذ�، فمن �ملهم �أن ت�سعى دول جمل�س �لتعاون 

�خلليجي �إىل �أن تتخطى �خلالف بوجهات �لنظر، و�أن 

جتمع �سفوفها، وحتتكم يف كل �لإمكانيات و�ملو�رد 

�ملتاحة لديها، لت�سكيـــل كونفدر�لية خليجية قوية 

جامعـــة، تبـــد�أ بجي�س موحـــد، ووز�رة خارجية موحدة، 

و�سوق �قت�سادية م�سرتكة وو�عدة.

�لكونفدر�ليـــة �خلليجية �ستخلق لدول �ملجل�س 

�لعـــامل،  م�ستـــوى  علـــى  لهـــا  �مل�ستحقـــة  �ملكانـــة 

و�ستجعل �سوتنـــا م�سموًعا، ومهاًبا، و�ستف�سل وطاأة 

�ل�سغوطـــات �خلارجيـــة �لتـــي ت�ستفـــرد بالدويالت 

وتتدخل ب�سوؤونها وب�سيا�ستهـــا �لد�خلية، بل وحتى 

يف �أحكامها �لق�سائية.

�لتفكـــري  �أولويـــات  بتحويـــل  �ست�سهـــم  كمـــا 

�مل�ستقبلي يف دول �خلليـــج، لت�سبح منظومة فاعلة 

يف �لنظام �لعاملي، ومب�ساركة �أبناء �خلليج �أنف�سهم. 

ال��ذي  الرئي��س  المطل��ب  الخليج��ي”  “األم��ن 
ينش��ده أبن��اء الخلي��ج، وحديث الس��اعة لهم، 
كيف تقرأ خارطة المتغيرات األمنية بالمنطقة 

اليوم؟

وملـــف  م�ســـرتك،  م�ســـري  �خلليجـــي  �لأمـــن   -

��سرت�تيجي يت�سدر كل �لق�سايـــا د�ئًما، و�ل�سو�هد 

�لتـــي نر�ها �ليـــوم توؤكد �أن معيـــار �لتحالف �لدويل 

قـــد �نق�سى ليحل مكانه معيار �مل�سالح �لدولية ول 

غريها.

ولذلك، فال ميكن لنا �لآن �أن نعتمد جمدًد� على 

�لآخريـــن يف حتقيق �لأمـــن لنا، �لأمـــن م�ساألة ذ�تيه، 

ودول �خلليـــج ت�سري �ليوم بثبـــات نحو حتقيق هذه 

�لروؤية �لو�عدة و�لطموحة.

وكلنـــا ر�أينا باإعجاب وتقديـــر كبريين خمرجات 

�لتمريـــن �خلليجي �لأمنـــي �مل�سرتك �لـــذي عقد يف 

�لبحريـــن �سهر نوفمرب �ملا�سي، و�لـــذي �أظهر مدى 

�ملهـــار�ت �لقتاليـــة و�لأمنيـــة و�للوج�ستيـــة �لتـــي 

و�سلـــت �ليهـــا �لأجهـــزة �لأمنيـــة �خلليجيـــة، و�لتي 

تعك�س كفاءة �أبنائنا، وحكمة قادتنا ورعايتهم لهذه 

�ملحافل.

  

إيران الجارة، ماذا بعد؟ 

- �إيـــر�ن و�قع مفرو�ـــس �سئنـــا �أم �أبينا، ولكن 

ـــا مبا�ـــرًش� ل�ستقر�ر  �سيا�ستهـــا �حلاليـــة متثل حتديًّ

�ملنظومـــة �خلليجيـــة نف�سهـــا، وتقوي�ـــس لـــرو�ت 

�لر�ميـــة لرفـــع  �ملنطقـــة، وللجهـــود �لقت�ساديـــة 

م�ستوى �ملعي�سة و�لكر�مـــة للمو�طن �خلليجي، وهو 

ما مل ن�سمح به �أبًد�. 

�إن �لتدخـــل يف �ســـوؤون �لـــدول �لأخـــرى، هو من 

�مل�سلمـــات لل�سيا�سة �خلارجية �لإير�نية، كما توؤكده 

�ملـــادة )153( مـــن �لد�ستور �لإيـــر�ين و�لتي ن�ست 

�رش�حة على ت�سدير �لثورة، ون�رشة �مل�ست�سعفني.

وبال�سياق، كان �لت�رشيح �لأخري لوزير �خلارجية 

�ل�سعودي عادل �جلبري يف �أملانيا حا�سًما وناطًقا لكل 

�سعوب �ملنطقة �ملكلومة مـــن �ل�سيا�سات �لإير�نية 

�لعد�ئية، وبر�أيي فـــاإن �أي حماولت �إير�نية لتزييف 

هذه �حلقائق وطم�سها لن يجدي نفًعا.

�إن جتاربنـــا �ل�سابقة و�ملوؤ�سفـــة مع �جلمهورية 

�لإير�نيـــة، توؤكـــد �ـــرشورة عـــدم �خلو�س معهـــا باأي 

مفاو�سات مقبلـــة، ل تقوم على �سمانات وتعهد�ت 

دوليـــة، �سمانات يكون �لالعبون �لكبار طرًفا رئي�ًسا 

وفاعـــاًل بها، وعامل �سغط مبا�ـــرًش� �إذ� ما �أخلت �إير�ن 

بوعودها، وهو �لأمر �ملتوقع.

هن��اك من ي��رى أن االنفت��اح السياس��ي لدول 
م��ن  للعدي��د  الرئي��س  المس��بب  الخلي��ج، 
الصراع��ات السياس��ية الداخلي��ة، وما يش��وب 
بعض المكونات من تجاذب طائفي .. ما رأيك؟

- مل يكـــن �لنفتـــاح �ل�سيا�ســـي لـــدول �خلليج 

�إل جـــزء من �حلركات �لإ�سالحيـــة �لتي يقودها قادة 

وبنـــاء  �ل�سلبيـــات،  �ملنطقـــة ملعاجلـــة  وحكومـــات 

�مل�ستقبل على �لإيجابيات �لتي حققتها �ملجتمعات 

�خلليجيـــة خالل عقود مـــن �حل�ســـارة و�لزدهار، مع 

�لتاأكيـــد علـــى �أحقية �ل�سعـــوب يف ممار�ســـة �لعمل 

�ل�سيا�سي �لوطني بكافة رو�فده.

وعرب هذ� �لنفتاح عن فل�سفة �حلكم يف �لعقود 

�لقادمة، وكان �نفتاًحا �سيا�سيًّا �سديد �لإيجابية قبل 

جميء ما �سمـــي بـ”�لربيع �لعربي” بع�رشة �أعو�م وجاء 

تعبرًي� للعقالنيـــة �لوطنية و�ل�سيا�سية لهذ� �لوطن، 

ول �أعتقـــد �إن �لنفتـــاح �ل�سيا�سي هـــو �ل�سبب فيما 

�سهدته �لبحرين من �رش�ع طائفي.

�لد�خليـــة  �لأطـــر�ف  بع�ـــس  ��ستغلـــت  نعـــم 

و�خلارجيـــة �لإقليمية و�لدولية هـــذ� �لنفتاح للعبث 

بالأمن و�ل�ستقر�ر و��ستغالله ملنافعهم وم�ساحلهم 

�لطائفيـــة �ل�سيقـــة، ولكنـــه وبنهاية �ملطـــاف �أبناء 

�خلليج هو �لأعلم مب�ساحلهم. 

كيف تستشرف مستقبل “عاصفة الحزم” بعد 
انج��الء أكثر م��ن عامين من المع��ارك الطاحنة 

مع المليشيات االنقالبية على الشرعية؟

- عا�سفــــة �حلــــزم ما�سية يف طريقهــــا للنجاح 

ولتطهري �ليمن من �مليل�سيات �لإرهابية وجماعات 

�ملخلوع �سالح و�لتــــي قدمت م�ساحلها �ل�سخ�سية 

و�لفئويــــة دون م�سالــــح �ل�سعــــب �ليمني �ملغلوب 

على �أمره.

و�ملعــــارك �لد�ئرة �ليوم باأرجاء �لقطر �ليمني، 

لن تكــــون �أبدية �أو د�ئمة، ومــــا ن�سمعه ونتابعه من 

�أخبار وتقارير، توؤكد �أن �نتهاء �حلرب بات و�سيًكا، 

و�أن �مل�ساألة هي م�ساألة وقت لي�س �إل.

ويل �أن �أ�ســــري ب�سيــــاق حديثــــي، بــــاأن �مل�ســــار 

�لوطني �ليمني، بات �أكر �إ�رش�ًر� لتحقيق �لنت�سار، 

ولول �لتالحم �لوطني و�ل�سعبي لكانت �ليمن بحالة 

يوؤ�ســــف لها من �لقتتال �لعرقــــي و�لطائفي، لكن 

�لتالحم �لوطني خلف �ل�رشعية �لوطنية و�لد�ستورية 

حال دون ذلك. 

م��ا ال��ذي تري��د أن يعرف��ه الن��اس ع��ن خ��ادم 
ب��ن  س��لمان  المل��ك  الش��ريفين  الحرمي��ن 

عبدالعزيز؟ 

- مــــن يعرف خــــادم �حلرمــــني �ل�رشيفني �مللك 

�سلمــــان بــــن عبد�لعزيز كمــــا �أعرف، �سيــــدرك متاًما 

�أن هــــذ� �لرجــــل �ل�ستثنائي لي�س ممــــن يرت�جع عن 

قناعاته �أو مبادئه �أو قر�ر�ته قيد �أمنلة، حتى تتحقق 

نتائجها كاملة.

�لطيبــــة  باأفعالــــه  عبد�لعزيــــز  بــــن  �سلمــــان 

و�ل�سجاعة و�ملعلنة �أ�سحى �ليوم �حل�سن �حل�سني 

لالأمتني �لعربية و�لإ�سالمية، و�لقائد �لأول و�ملوجه 

و�ملعلم.

ونحن نعلم -كما غرينا- مبو�قف �ل�سعودية مع 

جري�نهــــا و�أ�سقائها، ومــــع �مل�ست�سعفني يف �لعامل، 

فهي �ل�سباقة دوًما يف �لبناء وفعل �خلري و�لت�سجيع 

عليه، و�لإرث �لتاريخي بذلك كبري، �سعب �حل�رش.

• �ل�سيخ �سلطان �آل حثلني	

اإبراهيم النهام

ل مفاو�سات مع �إير�ن دون �سمانات وتعهد�ت دولية

حكمة �أمري �لكويت تخطت �جلغر�فية و�أ�سبحت عابرة للحدود

الوحدة الخليجية ليست من مصلحة النظام الدولي

ال يمكن أن نعتمد على اآلخرين لتحقيق أمن دولنا

خادم الحرميـــن ال يتراجــــع عن مبادئــــه أو قراراتـــه

�سهـــادة  خريجـــي  مـــن  عـــدد  نا�ســـد 

تربويـــة  تخ�س�ســـات  مـــن  �لبكالوريو�ـــس 

خمتلفة عرب “�لبـــالد” رئي�س �لوزر�ء �ساحب 

�ل�سمـــو �مللكي �لأمري خليفة بـــن �سلمان �آل 

خليفـــة لت�سكينهم يف وظائف بوز�رة �لرتبية 

و�لتعليـــم، بعد تر�جع �لـــوز�رة عن تعيينهم 

مـــن بعد �إكمـــال �إجـــر�ء�ت �لتوظيـــف معهم 

و��ستقالتهـــم مـــن �أعمالهـــم يف موؤ�س�ســـات 

�لقطـــاع �خلا�س، وذلك ح�ســـب �ل�سرت�طات 

�ملعمول بها لدى ديو�ن �خلدمة �ملدنية.

ويف حديثهم لـ”�لبالد”، �أ�سار �خلريجون 

�إىل �أن �لـــوز�رة فتحـــت بـــاب �لتوظيـــف يف 

�لتقدم ل�سغـــل وظيفة يف �سلك �لتدري�س يف 

يونيو من �لعام �ملا�سي لبع�س �لتخ�س�سات 

�لتي بحاجة �ملد�ر�س لها.

وذكـــرو� “بعـــد �إعـــالن �لـــوز�رة قدمنـــا 

�أور�قنـــا �لر�سمية ل�سد حاجتنا، وبتت �لوز�رة 

يف طلباتنا و�أخ�سعتنا لالمتحان �لتحريري”.

و�أ�سافو�: “بعد قبـــول طلبات توظيفنا 

يف �سلك �لتدري�س لوظيفة )معلم( و�جتيازنا 

�لمتحـــان بنجـــاح، تو��سلـــت �لـــوز�رة معنـــا 

لإكمال جميـــع �لإجـــر�ء�ت �لر�سمية للتعيني 

ح�ســـب �ل�ـــرشوط �ملعمـــول بها لـــدى ديو�ن 

�خلدمـــة �ملدنية ل�سغـــل هـــذه �لوظيفة من 

�أخذ �لب�سمـــات و�لنتهاء من �لفح�س �لطبي 

وتوقيـــع �لعقود بح�ســـب �لأنظمة و�لقو�نني 

�ملتبعة للوز�رة”.

وبينو� “بعد �إكمـــال �لإجر�ء�ت، ��ستقلنا 

من وظائفنا يف �لقطاع �خلا�س للبدء بالعمل 

يف �لوز�رة يف حال طلبنا للبدء يف �لعمل”.

و�أ�سارو� “�نتظرنا �أكر من 6 �أ�سهر على 

�أمـــل �أن يتـــم ��ستدعاوؤنـــا للبـــدء يف �أعمالنا، 

ولكن �أبلغنا باأنه لن نوظف، و�أن علينا نعاود 

تقدمي طلب توظيف جديد”.

التزامات مادية
ويف حديثهـــم لل�سحيفة، قال عدد منهم: 

“�إن بقاءنـــا دون عمل �أكر من 7 �أ�سهر �أرهق 
كاهلنا، حيـــث يعول �لكثري منـــا �أطفالً، و�إن 

وظائفنـــا يف �لقطـــاع �خلا�ـــس فقدناهـــا، �إذ 

وظفـــت �جلهات �لتي كنا نعمـــل فيها كو�در 

�أخـــرى عقـــب ��ستقالتنـــا ول توجـــد �سو�غـــر 

لإعادتنا للعمل”.

و�أ�سافو�: “م�سى علـــى تخرجنا �أكر من 

9 �سنـــو�ت و�أن نـــور �لأمـــل لإكمـــال �إجر�ء�ت 
توظيفنـــا �نقطع طـــو�ل �نتظارنـــا يف �لأ�سهر 

�ملا�سية”.

و�أردفـــو�: علـــى �لرغم مـــن �إخبـــار وز�رة 

�لرتبيـــة بحاجتهم لنا، �ل �أنهـــا قامت باإكمال 

توظيف �آخريـــن يف �لوقت �لذي كنا فيه على 

�نتظار لأمل �لت�سال بنا.

�لد�خليـــة  �إد�رة  �إىل  “توجهنـــا  ولفتـــو� 

لأخـــذ عينات من �لب�سمـــات و�لفح�س �لطبي 

�ملعتـــاد، و�إعادة �لتاأكد مـــن جميع �لإجر�ء�ت 

�لر�سمية �لتي �أنهيناها”.

وقالـــو�: “�أعـــاد بع�سنا تقـــدمي �لمتحان 

�لتحريري ل�سغل وظيفـــة يف �سلك �لتدري�س، 

وكانو� من بني مئـــات �لعاطلني، فيما كانت 

نتائجنـــا متميـــزة يف �مل�سابقـــة �لتوظيفيـــة 

�ملا�سية”.

االختيار للتعيين
و�أ�ســـارو� �إىل �أن �لـــوز�رة ذكرت �أننا 

كنا مرت�سحني فقط للتوظيف، و�أن هناك 

فرقا بـــني �لختيار للتعيـــني و�لتعيني 

جمموعـــة  �ختيـــار  مت  �إنـــه  �إذ  �لفعلـــي، 

مـــن �لذين تنطبـــق عليهم �ـــرشوط �سغل 

وظيفة معلـــم، و�أن �إجر�ء �لفح�س �لطبي 

��ستكمال  و�لب�سمـــات يعتـــرب كمرحلـــة 

للتعيني فقط ولي�س تعيينا فعليا، و�أن 

�لتعيـــني �لفعلي يكـــون باختيار �أف�سل 

�ملرت�سحني.

�ل�سنـــو�ت  طـــو�ل  �أنـــه  وعلقـــو�:” 

�ملا�سية مل يو�جـــه �ملتقدمون لوظائف 

�سلك �لتدري�س �ختالفا باختيار للتعيني 

�إذ �إن ��سرت�طـــات  و�لتعيـــني �لفعلـــي، 

�لب�رشيـــة  �ملـــو�رد  ح�ســـب  �لتقـــدمي 

بالوز�رة �أن يكـــون عاطال عن �لعمل و�أن 

��ستقالتهم عن �أعمالهم لي�ست بالإجابة 

�لكافية من �لوز�رة باأن هناك نوعني من 

�لتعيني”.

خريجون ينا�صدون رئي�ض الوزراء توظيفهم يف “الرتبية”
�لوز�رة تر�جعت عن توظيفنا بعد ��ستقالتنا من “�خلا�س” منذ 7 �أ�سهر

• �سورة من �لر�سالة �لن�سية �لو�ردة من وز�رة �لرتبية 	

و�لتعليم لإكمال �جر�ء �لتوظيف

مروة خمي�ض



متديد موعد تنفيذ م�رشوع 

“�لقطار �خلليجي” �إىل 2021 
�لريا����ض - �أرق���ام: قال���ت جمل���ة “مي���د” نق���ا عن 

م�سادر له���ا، �إنه مت متدي���د �ملوعد �مل�سته���دف لإمتام 

م�رشوع �ل�سكك �حلديدية �خلليجي “�لقطار �خلليجي” من 

�لعام 2018 �إىل �لعام 2021.

و�أو�سح���ت م�سادر �ملجل���ة �أن م�ساألة �لتمويل متثل 

�ملعوق �لرئي����ض �لوحيد �لذي يعوق تنفيذ م�رشوع �سبكة 

�ل�س���كك �حلديدي���ة �خلليجي���ة. و�أ�س���ارت �إىل �أن �مل�رشوع 

�سيت���م تنفيذه وفق���اً لربنام���ج �ل�رش�كة ب���ني �لقطاعني 

�لعام و�خلا�ض )PPP(، مبينة �أن وز�رة �لنقل �ل�سعودية 

�ستتوىل زمام �لقيادة يف �مل�رشوع.

70 مليون دينار لأذونات �خلز�نة �حلكومية 
�ملنام���ة - �مل����رشف �ملركزي: �أعلن م����رشف �لبحرين �ملرك���زي باأنه مت تغطية 

�لإ�سد�ر رقم1640 من �أذونات �خلز�نة �حلكومية �لأ�سبوعية �لتي ي�سدرها �مل�رشف 

�ملركزي نيابة عن �حلكومة.

تبل���غ قيمة ه���ذ� �لإ�سد�ر 70 مليون دينار لفرتة ��ستحق���اق 91 يوماً تبد�أ يف 1 

مار����ض 2017 وتنته���ي يف 31 مايو 2017، كما بلغ مع���دل �سعر �لفائدة على هذه 

�لأذون���ات 2.24 % مقارنة ب�سع���ر �لفائدة لاأذونات لاإ�س���د�ر �ل�سابق بتاريخ 15 

فرب�ير2017، حيث بلغ 2.23 %. 

وقد بلغ معدل �سعر �خل�سم 99.437 %، ومت قبول �أقل �سعر للم�ساركة بو�قع 

99.428 % علماً باأنه قد مت تغطية �لإ�سد�ر بن�سبة 175 %.
كما بلغ �لر�سيد �لقائم لأذونات �خلز�نة مع هذ� �لإ�سد�ر ما قيمته 1.785 مليار 

دينار.
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�ملنام���ة - �رشك���ة �لإثم���ار �لقاب�س���ة: �أعلن���ت 

�رشك���ة �لإثمار �لقاب�س���ة )�سابقا بن���ك �لإثمار( عن 

ت�سجيل �سايف ربح بلغ 13.80 مليون دولر لل�سنة 

�ملنتهي���ة يف 31 دي�سم���رب 2016، مقارن���ة ب�سايف 

خ�سارة بلغ���ت 46.40 ملي���ون دولر �لعام 2015. 

وكان �س���ايف �لربح �خلا�ض مب�ساهمي �لبنك لل�سنة 

�ملنتهي���ة يف 31 دي�سم���رب 2016 ق���د بل���غ 3.28 

مايني دولر، مقارنة ب�سايف خ�سارة بلغت 60.80 

مليون دولر �سجلت يف �لعام 2015.

وق���د ت�سمن���ت �لنتائج �ملالي���ة للعام 2016 

�س���ايف خ�سارة لفرتة �لثاثة �أ�سهر �ملنتهية يف 31 

دي�سم���رب 2016 بلغت 2.93 ملي���ون دولر مقارنة 

ب�سايف خ�سارة بلغ���ت 57.79 مليون دولر �سجلت 

يف �لف���رتة نف�سها من �لع���ام 2015. وكانت �سايف 

�خل�س���ارة �خلا�سة مب�ساهمي �لبن���ك لفرتة �لأ�سهر 

�لثاثة �ملنتهي���ة يف 31 دي�سمرب 2016 قد بلغت 

3.23 ماي���ني دولر مقارنة ب�س���ايف خ�سارة بلغت 
62.90 ملي���ون دولر �سجلت للف���رتة نف�سها من 

�لعام 2015.

�رشح بذلك رئي�ض جمل����ض �إد�رة �لإثمار �لأمري 

عمرو �لفي�سل يف �أعق���اب مر�جعة ومو�فقة جمل�ض 

�لإد�رة على �لنتائج �ملالية �ملوحدة لاإثمار لل�سنة 

�ملالية �ملنتهية يف 31 دي�سمرب 2016.

وق���ال “�إن �لإثمار قد ع���اد �إىل حتقيق �لأرباح 

يف �لع���ام 2016، ويو��سل حتقي���ق منو م�ستقر يف 

�أعماله �مل�رشفية �لأ�سا�سية. وذلك ينعك�ض ب�سكل 

و��سح على �سايف دخل �لإثمار قبل خ�سم �ل�رش�ئب 

�خلارجية، و�لذي بل���غ 36.74 مليون دولر  لل�سنة 

�ملنتهية يف 31 دي�سمرب 2016، �أي بزيادة ن�سبتها 

315 % م���ع تغري كامل من �س���ايف خ�سارة �سجلها 
يف �لع���ام 2015 وبلغ���ت 17.07 مليون دولر قبل 

خ�سم �ل�رش�ئب �خلارجية”.   

و�أ�س���اف “�إن ذل���ك يعود �إىل ح���د كبري نتيجة 

�لتح�س���ن �مل�ستم���ر يف منتج���ات وخدم���ات �لإثمار 

م���ع بقاء �لتكالي���ف و�لنفقات حت���ت �ل�سيطرة، �إذ 

�إن �إجم���ايل نفقات �ل�سنة �ملالي���ة �ملنتهية يف 31 

دي�سم���رب 2016 قد بل���غ 192.10 ملي���ون دولر، 

حيث �رتفع ب�سكل طفيف ع���ن �إجمايل نفقات بلغ 

190.41 ملي���ون دولر  �سج���ل يف �لع���ام 2015، 
وذلك على �لرغ���م من مو��سلة �لتو�سع يف عمليات 

�لتجزئ���ة �مل�رشفي���ة لاإثم���ار يف كل م���ن �لبحري���ن 

وباك�ست���ان، ويف �لو�قع مت �فتتاح 75 فرعاً جديد�ً 

�لعام 2016 يف باك�ستان”. 

و�أ�س���اف �إن نتائ���ج �لع���ام 2016 لإثم���ار هي 

خ���ري دليل على �جلهود �ملبذول���ة يف �لرتكيز على 

تطوير �لأعمال �مل�رشفي���ة �لأ�سا�سية للبنك. ونحن 

على ثقة باأن���ه بعد ��ستكمال عملية �إعادة �لتنظيم 

وب���دء عمل �لهيكل �جلديد للمجموعة �لعام �جلاري 

�سنحقق مزيد�ً من �لنمو”.  من جهته، �أ�سار �لرئي�ض 

�لتنفيذي لاإثمار �أحم���د عبد�لرحيم �إىل �أن �لنتائج 

�ملالي���ة للعام 2016 توؤكد باأن جهود �لإثمار �لتي 

يبذلها لنمو �أعماله �لأ�سا�سية يف �لتجزئة �مل�رشفية 

توؤتي ثماره���ا، وقال �إن �لهي���كل �جلديد �سيوؤدي 

�إىل �ل�ستف���ادة م���ن فر����ض �لنمو �جلدي���دة �لتي 

�ستعود بالنفع على �مل�ساهمني. 

و�أ�س���اف عبد�لرحي���م “ي����رشين �أن �أعل���ن ب���اأن 

�لأد�ء �مل���ايل لإثمار يف �لع���ام 2016 ي�سري �إىل �أن 

�جلهود �ملبذولة على �أعمالنا �مل�رشفية �لأ�سا�سية 

توؤت���ي ثمارها ب�سكل و��س���ح. وقد حققت جمالت 

�لعمل �لأ�سا�سية للتمويل وود�ئع �لعماء وحمفظة 

�حل�سابات �ل�ستثمارية �ملطلقة منو�ً جيد�ً مما �أدى 

�إىل �رتف���اع �إجمايل �لأ�سول لي�سبح 8.34 مليار�ت 

دولر كم���ا يف 31 دي�سمرب 2016، �أي زيادة بن�سبة 

2.5 % بع���د �أن كان 8.14 مليار�ت دولر كما 31 
دي�سمرب 2015”. 

كما ق���ال عبد�لرحيم: “�أعل���ن عن منو حمفظة 

ح�ساب���ات عم���اء �لإثم���ار. ويت�سح ذل���ك جلياً من 

خال منو حمفظة �حل�سابات �ل�ستثمارية �ملطلقة، 

و�لتي بلغت 2.77 مليار دولر، كما يف 31 دي�سمرب 

2016، �أي بزيادة ن�سبتها %15.5 مقارنة ب� 2.40 
مليار دولر، كما يف 31 دي�سمرب 2015”.

وقال عبد�لرحيم “�رتفعت حقوق �مل�ساهمني 

لت�سل �إىل 427.4 مليون دولر كما يف 31 دي�سمرب 

2016، �أي بزيادة قدرها 3.2 % من 414.2 مليون 
دولر كما يف 31 دي�سمرب 2015”.

وق���د �أع���رب عبد�لرحيم عن �سك���ره وتقديره 

�ل�سناع���ة  ووز�رة  �ملرك���زي  �لبحري���ن  مل����رشف 

و�لتج���ارة و�ل�سياح���ة وبور�سة �لبحري���ن وبور�سة 

�لكويت على توجيهاتهم ودعمهم �ملتو��سل.

الهيكل اجلديد �سيحقق اإ�سرتاتيجيته طويلة الأمد للنمو
13.80 مليون دولر �أرباح �سافية ل�“�لإثمار �لقاب�سة”... عبد�لرحيم:

• •عمرو �لفي�سل	 �أحمد عبد�لرحيم	

البور�سـة توافق على تاأ�سي�س البحرين للمقا�سة
بر�أ�ض مال �سادر ومدفوع بقيمة 6 مايني دينار 

�ملنامة - بور�سة �لبحرين: عقد جمل�ض �إد�رة 

بور�س���ة �لبحري���ن �جتماع���ه �لثاين للع���ام 2017 

برئا�سة رئي�ض جمل�ض �لإد�رة عبد�لكرمي بوجريي. 

وناق�ض �ملجل����ض �ملو�سوعات �ملدرجة على 

جدول �لأعمال، فاطلع عل���ى جممل تطور�ت �سري 

�لعم���ل يف �لبور�س���ة، حي���ث مت مناق�س���ة تقري���ر 

م�ست���وى �لإجناز للخط���ة �لت�سغيلية للعام 2016، 

و�ل���ذي قدمه �لرئي�ض �لتنفيذي �ل�سيخ خليفة بن 

�إبر�هي���م �آل خليفة وتناول �أه���م �إجناز�ت بور�سة 

�لبحري���ن للعام �ملا�سي، و�ل���ذي مت خاله �إطاق 

�سوق �أذون���ات �خلزينة يف �لبور�س���ة، و�لذي نتج 

عنه���اإ در�ج 42 �إ�س���د�ر لأذون���ات �خلزينة بقيمة 

�إجمالي���ة بلغ���ت 2.82 ملي���ار دين���ار. بالإ�ساف���ة 

�إىل ��ستح���د�ث �س���وق ل�سناديق عه���د �ل�ستثمار 

�لعقارية )REIT(، و�لذي نتج عنه �إدر�ج وحد�ت 

عهدة بن���ك �لإ�سكان �لعقارية، ع���اوة على �إدر�ج 

4 �إ�سد�ر�ت ل�سن���د�ت بقيمة �إجمالية بلغت 871 
مليون دينار. 

بالإ�ساف���ة �إىل ذلك، مت تطبيق دليل �سناعة 

�ل�س���وق، وبالت���ايل �عتم���اد �رشكة و�ح���دة ك�سانع 

�سوق يف �لبور�سة و�سدور مو�فقة نهائية لعتماد 

�رشكة �أخرى. كما وت�سمنت �إجناز�ت �لبور�سة خال 

�لعام �ملا�سي تد�سني �ملوقع �للكرتوين �جلديد 

للبور�سة ليمثل من�س���ة تفاعلية متكاملة �حللول 

جلميع عم���اء �لبور�سة. عاوة على جناح �لبور�سة 

�أ�سه���م جمي���ع �ل����رشكات �مل�ساهم���ة  يف حتوي���ل 

�لإلك���رتوين  �لقي���د  �إىل  �لبور�س���ة  يف  �ملدرج���ة 

و�إيد�عه���ا يف جه���از �لإيد�ع �ملرك���زي، �لأمر �لذي 

�ساه���م يف رفع موؤ�س�سة توما����ض مور�ي لت�سنيف 

�لبور�س���ة يف جم���ال تق���دمي خدم���ات �لت�سويات 

و�لإي���د�ع و�حلفظ �ملركزي �إىل “-AA” مع نظرة 

م�ستقبلية �إيجابية من “-A” مع نظرة م�ستقبلية 

م�ستقرة.

�لت���ي  بالإجن���از�ت  �لإد�رة  جمل����ض  و�أ�س���اد 

حققته���ا �لبور�سة يف �لعام 2016، مثمنا �جلهود 

�لدءوبة �لتي بذلها موظفو �لبور�سة خال �لعام.

وو�فق �ملجل����ض �أثناء �جتماع���ه على مقرتح 

جمل���د قو�ع���د �لإدر�ج، و�ل���ذي يت�سم���ن تو�سيع 

�ساحيات �لبور�س���ة �لت�رشيعي���ة و�لرقابية فيما 

ذ�ت  و�جلو�ن���ب  و�لإف�س���اح  �لإدر�ج  يف  يتعل���ق 

�لعاق���ة بحماية �مل�ستثمرين و�لتز�مات م�سدري 

�لأور�ق �ملالية؛ لتفعي���ل دور �لبور�سة كمنظمة 

ذ�ت رقابة ذ�تية.

كم���ا �أ�س���در �ملجل����ض ق���ر�ر�ً باإن�س���اء �رشكة 

�لبحري���ن للمقا�س���ة )Bahrain Clear( بر�أ�ض 

م���ال �س���ادر بقيم���ة 5 مايني دين���ار ور�أ�ض مال 

مدف���وع بقيمة ملي���ون دينار مع تر�سي���ح �أع�ساء 

ملجل�ض �إد�رة �ل�رشكة و�لإد�رة �لتنفيذية لها، على 

�أن متار�ض �ل�رشكة ن�ساطه���ا فيما يتعلق بت�سوية 

وتقا�ض و�إي���د�ع �لأور�ق �ملالية و�حلافظ �لأمني 

ل�سج���ات �مل�ساهم���ني وخدمات �أخ���رى لل�رشكات 

و�مل�ستثمرين و�لأطر�ف ذ�ت �لعاقة.

و�طل���ع �ملجل�ض على عر����ض مللخ�ض �خلطة 

�لإ�سرت�تيجي���ة 2016-2020 و�تخ���ذو� ب�ساأنه���ا 

�لقر�ر�ت �ملنا�سبة لتتاءم مع توجهات �لبور�سة 

يف �ملرحلة �لقادمة.

و�أقر �ملجل�ض يف �جتماع���ه �ملذكور �لبيانات 

�ملالي���ة �خلتامي���ة للبور�س���ة، وكما ه���ي بتاريخ 

31 دي�سم���رب 2016 كم���ا و�ف���ق �ملجل����ض عل���ى 
رف���ع تو�سي���ة للم�ساه���م باإعادة تعي���ني مدقق 

�حل�سابات.

�أد�ء  تقيي���م  مناق�س���ة  �لجتم���اع  �أثن���اء  ومت 

�لبور�س���ة للعام 2016، وتقرير �حلوكمة �خلا�ض 

بالبور�سة للعام 2016. 

�لتقاري���ر  �جتماع���ه  يف  �ملجل����ض  وناق����ض 

و�لتو�سي���ات �ملرفوع���ة من جان���ب جلان جمل�ض 

�لإد�رة و�تخذ ب�ساأنها �لقر�ر�ت �ملنا�سبة.

اأمل احلامد من املنامة

�أعل���ن �لرئي����ض �لتنفيذي لبور�س���ة �لبحرين 

�ل�سيخ خليف���ة بن �إبر�هيم �آل خليف���ة زيادة ن�سبة 

�لت���د�ول يف بور�س���ة �لبحرين بن�سب���ة 490 % منذ 

بد�ية �لعام �جلاري، وه���ذه �لن�سبة مل حتدث �إل يف 

�لعام 2005.

و�أو�س���ح �ل�سي���خ خليف���ة ب���ن �إبر�هي���م على 

هام����ض �فتت���اح موؤمتر يورومني �أم����ض �لإثنني �أن 

�لقف���زة �لنوعية يف ن�سبة �لتد�ول يف �لبور�سة بعد 

�لنتائ���ج �ملالية �لإيجابية لل����رشكات، �إذ �إن �لكثري 

من �ملحللني توقعو� �أن تو�جه �لكثري من �ل�رشكات 

حتدي���ات، �إل �أن �لعديد من �ل����رشكات عك�ست هذ� 

�لتح���دي، وكانت نتائج���ه �إيجابية مم���ا �أعاد ن�سب 

�لتد�ول يف �ل�س���وق، م�سيًفا �أن “�لنتائج �لإيجابية 

لل����رشكات تدل على جناح �قت�سادنا و�أي�ًسا �رتباط 

هذه �ل�رشكات يف �لأ�سو�ق �خلليجية، فامل�ستثمرين 

يف �لبحري���ن ي�س���كل �لبحريني���ون 50 %، و50 % 

���ا م���ن �لكوي���ت  م�ستثم���رون خليجي���ون وخ�سو�سً

بن�سبة تتجاوز 20 %، وقد �أثر �لن�ساط �لذي ح�سل 

يف �لكويت على �لتد�ول �لذي ح�سل يف �لبحرين”.

وذكر �ل�سيخ خليفة ب���ن �إبر�هيم �أن �لبور�سة 

ب�سدد �إطاق �سوق �لبحرين �ل�ستثمارية لل�رشكات 

�لت���ي تتطلع �إىل �لنم���و دون �لنظر لر�أ����ض مالها، 

ولهذ� متت �مل�سارك���ة يف موؤمتر يورومني؛ بهدف 

�إظهار فو�ئد هذ� �ل�سوق، و�لبور�سة منذ تكوينها 

�سوق مفتوحة �أم���ام �جلمي���ع وبا�ستطاعة �لأجانب 

�لتملك حتى ن�سبة 100 %، و�سرتكز �سوق �لبحرين 

�ل�ستثمارية على �لبحرين، ومن ثم �سيكون هنالك 

توجه �إقليمي وعاملي.

و�أو�سح �أن �ل�سوق �ل�ستثمارية �سيتم �إطاقه 

يف نهاي���ة �سهر مار�ض �ملقبل، و�سيتم حتديد عدد 

�ل����رشكات �ملدرجة بناء على �ملعاي���ري �لتي �سيتم 

�عتماده���ا، مبيًنا �أن �ملعايري �سيت���م على �سوئها 

حتدي���د �إدر�ج �ل�رشكات �أقل م���ن معايري �لطرح يف 

�ل�س���وق �لرئي�سة، �إذ �إن تكلف���ة �لطرح ز�دت خال 

�لعقد �ملا�سي من ن�سبة 8 % من ر�أ�ض مال �ل�رشكة 

��ست�ساري���ني  �إىل  �ستذه���ب   %  12 �إىل  لت�س���ل 

�آخري���ن يف عملي���ة �لط���رح، ولذلك ف���اإن �ل�رشكات 

عندما تفك���ر يف �لطرح يكون لعملي���ة تخارج �أكرث 

من فر�سة ��ستثمارية لهم.

و�أ�س���ار �إىل �أن �لبور�س���ة �هتم���ت يف �س���وق 

�لبحري���ن �ل�ستثماري���ة بتخفي����ض �لتكلف���ة على 

�ل�رشك���ة، وت�سهي���ل عملي���ة ط���رح �لأ�سه���م �لت���ي 

ت�ستغ���رق عامني يف �ل�س���وق �لرئي�سة �إىل فرتة 30 

يوًما يف �ل�س���وق �ل�ستثمارية، ومت تقليل �لتكلفة 

عن طريق تعيني و�سطاء يف بور�سة �لبحرين �لذي 

يق���وم بدور �لكثري من �ل�رشكات �لتي كانت موزعة 

على �أطر�ف عديدة يف �ل�سوق �لرئي�سة.

وع���ن �ل�سناديق �لعقارية، قال �ل�سيخ خليفة 

ب���ن �إبر�هيم “ندر����ض طلبات ل�سنادي���ق ��ستثمار 

عقاري���ة يتم �إدر�جه���ا يف �لبور�سة، وه���ذ� �لتوجه 

يف �لأ�س���و�ق �لإقليمي���ة، ونتوق���ع �إدر�ج �أك���رث من 

�سندوقني يف �لبور�سة خال �لعام �جلاري”.

ويف �سوؤ�ل���ه ع���ن �إط���اق �ل�س���وق �ملو�زية يف 

�ل�سعودية، �أو�سح �أن �ل�سوق �ملو�زية يف �ل�سعودية 

تعترب مكملة لل�سوق يف �لبحرين، وتختلف �رشوطها 

ع���ن �ل����رشوط يف �لبحري���ن، كما �أنه يه���دف ملرحلة 

�أخرى من �ل�رشكات، وكل �سوق لها خ�سائ�سها.

ولف���ت �إىل �لو�س���ول �إىل مر�ح���ل متقدمة يف 

هيكلة فت���ح �ملجال �م���ام �ل�ستثم���ار يف �لبحرين 

و�ل�سعودي���ة، وقد �ساه���م �لتفاق �ل���ذي �تخذ يف 

�لزي���ارة �لأخ���رية ل�سم���و ويل �لعه���د لإط���اق هذ� 

�لتع���اون يف �لقريب �لعاج���ل، وي�ستطيع �لو�سيط 

�ل�سعودي �لتد�ول مبا�رشة يف بور�سة �لبحرين دون 

�حلاجة لتو�جد �مل�ستثمر �ل�سعودي، وبالعك�ض.

• عبد�لكرمي بوجريي	

زيـادة ن�سبـة التـداول فـي “البـور�سـة” %490
�إطاق �سوق �لبحرين �ل�ستثمارية بحلول مار�ض �ملقبل

• �ل�سيخ خليفة بن �إبر�هيم	
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اتفاقية نقل جوي بني البحرين وكوريا اجلنوبية

”BNP Paribas“ وزير املالية يبحث تو�سيع عمليات

ال�رشكات العائلية تدعو لالن�سمام للجان العاملة

8 اآلف خبري نفطي يناق�سون تقلبات الأ�سواق يف “ميو�س”

“جيبك” تن�سئ م�سنًعا لإنتاج “اليوريا فورمالدهايد” 

م�سارف البحرين: ت�رشيع اإجراءات “ال�سيكات املرجتعة”

يعقد 6 مار�س برعاية رئي�س الوزراء

بقيمة 8.8 ماليني دوالر 

متثل 80 % من القرو�ض املتعرثة على الأفراد

املنام����ة - مي��ض: يبداأ معر�����ض وم�ؤمتر ال�رشق 

الأو�سط للنف����ط والغاز التا�سع ع�رش )مي��ض 2017( 

يف الفرتة من 6 - 9 مار�ض املقبل برعاية كرمية من 

رئي�ض ال�زراء �ساحب ال�سم����� امللكي الأمري خليفة 

ب����ن �سلم����ان اآل خليف����ة، وتنظمه جمعي����ة مهند�سي 

العربي����ة،  اإدارة املعار�����ض  اإم  ب����ي  وي�����  الب����رتول 

وي�ا�سل مي��ض ه����ذا العام ك�نه اأكرب واأهم منتدى 

مل�ساركة املعارف واخل����ربات يف جمال ال�ستك�ساف 

والإنتاج يف املنطقة.

ويت�قع التقاء اأكرث م���ن  اآلف8 من املخت�سني 

يف جم���ال النف���ط والغ���از يف مرك���ز البحري���ن الدويل 

للمعار����ض وامل�ؤمترات؛ ملناق�سة و�سياغة م�ستقبل 

�سناعة النف���ط والغاز يف املنطق���ة يف فرتة امل�ؤمتر 

واملعر�ض امل�ازي.

وق���ال كب���ري مهند�سي الب���رتول ب�رشك���ة اأرامك� 

ال�سع�دي���ة نبي���ل العفال���ق “يحتف���ي الع���ام 2017 

بالن�سخة الع�رشين ملي�����ض وال�ستفادة من 38 عاما 

من النج���اح وت��سيع التفاعالت ب���ني قادة ال�سناعة 

وق���ادة التكن�ل�جي���ا احلديث���ة، وكل ه���ذا يف قل���ب 

منطقة تق�د العامل يف اإمدادات الطاقة”.

فيم���ا ق���ال الرئي�ض امل�س���ارك لربنام���ج م�ؤمتر 

مي�����ض ماي���كل بيطار “يق����م امل�سغل����ن و�رشكات 

اخلدم���ات بتحديد الفر�ض لب���ذل املزيد يف ظل هذه 

ال�سع�بات م���ن خالل التف����ق الت�سغيلي مع تقييم 

النتائ���ج املالي���ة ل�ستثماراتهم الكب���رية. �سيعك�ض 

ه���ذا امل�ؤمت���ر اأهمية تط�ي���ر ال�سناع���ة، و�سيتناول 

ذل���ك من وجهات نظر عديدة من خالل حلقات نقا�ض 

مع ق���ادة ال�سناعة الذين مت���ت دع�تهم والعرو�ض 

واملناق�سات املفت�حة التي �ستقدم خالل امل�ؤمتر”. 

وبعد رقما قيا�سيا يف عدد اأوراق العمل املقدمة، 

مت قب����ل اأكرث من 270 ورقة عمل �ستقدم خالل 50 

جل�س���ة فنية تغط���ي م�ا�سيع تغط���ي امل�ست�دعات 

والإنت���اج واملرافق وال�ستك�س���اف والتقييم واحلفر 

وامل�رشوع���ات املنج���زة، واإدارة امل�ساري���ع، وامل�ارد 

الب�رشي���ة، ومناذج الأعمال وال�سح���ة وال�سالمة والأمن 

والبيئة.  

وبالت����ازي م���ع امل�ؤمت���ر �سيق���ام معر�ض ملدة 

ثالث���ة اأيام ملنتجات وخدمات النفط والغاز من 7-9 

مار�ض. و�سي�سم اأكرث من 200 �رشكة عار�سة من 25 

دولة، ويغطي املعر�ض جميع جمالت �سناعة املنبع. 

مبا يف ذلك ال�ستك�س���اف والتط�ير والإنتاج والنقل 

ومعاجلة النفط والغاز الطبيعي.

كما ت�سم قائمة العار�سني الأ�سا�سيني �رشكات 

النفط والغ���از ال�طني���ة ملجل�ض التع���اون اخلليجي 

- الذي���ن �سي�سارك����ن جنب���ا اإىل جنب م���ع ال�رشكات 

اخلدم���ات  �سناع���ة  وعمالق���ة  الدولي���ة،  العمالق���ة 

وامل�ردي���ن املتخ�س�سني امل�ستقل���ني وامل�زعني 

من خمتلف اأنحاء العامل.

ويق�ل مدير املبيع���ات والت�س�يق ب�رشكة اإدارة 

املعار����ض العربي���ة ي� بي اإم ف����زي ال�سهابي “منذ 

بدايته العام 1979، لعب مي��ض دورا مهما يف تط�ير 

ونق���ل تكن�ل�جي���ات التنقي���ب والإنت���اج يف منطقة 

ال����رشق الأو�سط. و�سم ه���ذا احل���دث العاملي بنجاح 

الآلف من املتخ�س�سني يف هذا القطاع لالطالع على 

كل جدي���د يف هذه ال�سناع���ة، واإقامة عالقات جتارية 

وتبادل اخلربات وتعزي���ز التكن�ل�جيات احلديثة يف 

واحدة من اأغزر املناطق الهيدروكرب�نية يف العامل”.

�سرته - جيبك: وقّعت �رشكة اخلليج ل�سناعة 

البرتوكيماويات )جيبك( عقًدا بقيمة 8.8 ماليني 

دولر لت�سيي���د م�سنع متطّ�ر لإنتاج ماّدة الي�ريا 

ف�رمالدهايد، وذلك مع ال�رشكة اليابانّية العاملّية 

املحدودة، وذلك �سمن خط���ط ال�رشكة الت��سعّية 

املق���ررة خ���الل الع���ام اجل���اري 2017، وتلبي���ة 

لالإحتياجات ال�سرتاتيجية مل�سانع ال�رشكة. 

وق���د ق���ام بت�قي���ع العق���د رئي����ض ال�رشكة 

عبدالرحم���ن ج�اهري ونظريه ي�جي تانكا، وذلك 

بح�س�ر اأع�س���اء الإدارة التنفيذية ونائب رئي�ض 

نقاب���ة عم���ال جيب���ك وع���دد م���ن امل�س�ؤولني يف 

ال�رشكتني.

وق���ال ج�اه���ري اإن ت�قي���ع ه���ذه التفاقّية 

املهم���ة م���ع ال�رشك���ة الياباني���ة املعروف���ة ياأتي 

ا�ستجاب���ة لت�جيه���ات جمل����ض الإدارة، وتنفيًذا 

الت��سعّية  الداعمة للم�ساري���ع  ل�سرتاتيجياته���ا 

التي م���ن �ساأنها زيادة اإنت���اج ال�رشكة وم�ساعفة 

اأرباحه���ا، م�س���دًدا عل���ى الأهمّي���ة الكب���رية التي 

ينط����ي عليه���ا م����رشوع ال�رشك���ة اجلدي���د لإنتاج 

تاأم���ني  يف  �سي�سه���م  ك�ن���ه  الف�رمالدهاي���د 

احتياج���ات م�سان���ع ال�رشك���ة م���ن امل����اد اخل���ام 

وامل�اد الكيميائية ال�رشورية والداخلة يف عملية 

الت�سني���ع الرئي�سي���ة. وح����ل طبيع���ة امل����رشوع 

اجلدي���د قال ج�اه���ري اإن���ه �س�ف يت���م مب�جب 

العقد ال���ذي مّت ت�قيع���ه ت�سييد م�سن���ع لإنتاج 

م���ادة الي�رياف�رمالدهايد، وهي م���ادة �رشورّية 

ورئي�سّي���ة يف عملي���ة اإنت���اج وت�سني���ع حبيب���ات 

الي�ري���ا، م��سًح���ا اأن �رشك���ة اخللي���ج ل�سناع���ة 

احل���ايل  ال�ق���ت  يف  تق����م  البرتوكيماوي���ات 

با�سترياد هذه املادة من اخلارج.

واأو�س���ح يف ه���ذا الإط���ار اأن م�سن���ع الي�ريا 

ف�رمالدهاي���د �س����ف يك����ن ل���ه عل���ى امل���دى 

القري���ب مردود اإيجاب���ي من عدة ج�ان���ب، اإذ اإنه 

على ال�سعيد امل���ادي �سيك�ن ت�سغيله منخف�ض 

التكلفة، وذل���ك لت�ّفر املادة اللقيم لإنتاج مادة 

الي�رياف�رمالدهايد واملتمثلة يف مادتي حمل�ل 

الي�ريا وامليثان�ل، الأمر الذي �سي�ؤّدي اإىل �سعر 

ت�سغيل���ي اأقل بكثري، مقارن���ة بال�رشكات املنتجة 

للي�رياف�رمالدهاي���د والت���ي ل متتل���ك امل���ادة 

اللقيم.

املنام����ة - جمعي����ة م�س����ارف البحري����ن: عقدت 

جمعي����ة م�س����ارف البحري����ن اجتماع����ا بحث����ت خالل����ه 

اخلط�ات الإجرائية؛ ل��سع ت�س�����ر لت�رشيع اإجراءات 

التعاط����ي م����ع ما ي�سم����ى ب����� “ال�سي����كات املرجتعة 

Returned Checks”، والت����ي بات����ت متث����ل نح� 
80 % م����ن القرو�����ض املتعرثة عل����ى الأفراد جتاه 
البن�ك، خ�س��سا واأن اإجراءات التعامل مع “ال�سيك 

املرجتع” ت�ستغرق حاليا م����ن ثالثة اإىل اأربعة اأ�سهر 

من املرا�سالت ب����ني البنك ومركز ال�رشط����ة والنيابة 

العامة.

وق����ال الرئي�����ض التنفي����ذي للجمعي����ة وحي����د 

القا�سم اإن هذا الجتماع ه� الثاين من ن�عه ملتابعة 

م��سع “ال�سي����كات املرجتعة”، وقد ح�رشه عدد من 

املعني����ني يف م�ؤ�س�سات مالي����ة وم�رشفية بحرينية؛ 

به����دف مناق�س����ة خمتلف الأف����كار و�سم����اع وجهات 

النظر. 

واأ�س����ار اإىل اأن����ه يجري العم����ل الآن على �سياغة 

ت�س�ر نهائي حلل م�سكلة ال�سيكات املرجتعة.

واأو�س����ح  القا�سم اأن اجلمعي����ة �ستقعد اجتماعا 

اآخ����ر يجري خالله عر�ض ذلك الت�س�ر على املعنيني 

يف البن�����ك وامل�ؤ�س�سات امل�رشفي����ة؛ بغية تاليف اأية 

ن�اق�ض اأو اأوجه ق�س�����ر، ولفت اإىل اأن هذا الت�س�ر 

�سريف����ع اإىل اأع�س����اء جمل�����ض اإدارة اجلمعي����ة للنظر 

فيها وتقييم����ه وتعديله اإن تطلب الأمر، وذلك قبل 

رفعه مل�رشف البحرين املركزي.

واأكد القا�سم يف هذا ال�سدد اأن م�رشف البحرين 

املرك����زي برئا�س����ة ر�سي����د املع����راج ل يدخ����ر جهدا 

يف ت�ف����ري كل م����ا يل����زم من دع����م لعم����ل امل�سارف 

وامل�ؤ�س�سات املالية يف البحري����ن، م�سيدا بالتعاون 

القائ����م ب����ني اجلمعية وامل�����رشف يف كل م����ا يتعلق 

بق�سايا القطاع امل�رشيف.

احل�ساب����ات  اإدارة  رئي�����ض  ق����ال  جانب����ه،  م����ن 

اخلا�س����ة والتح�سيل ل����دى بنك الإثم����ار �سعيد بدر 

اإن امل�سارك����ني يف الجتماع اتفق�����ا على البحث عن 

ح����ل مل�سكل����ة ال�سي����كات املرجتع����ة ع����رب ا�ستخدام 

التكن�ل�جيا من خ����الل اإيجاد نظام م�ؤمتت تت�سارك 

في����ه جمي����ع البن�����ك، ويك�����ن متاحا للجه����ات ذات 

ال�سل����ة باجله����ات املرجتع����ة مث����ل مرك����ز ال�رشط����ة 

والنيابة العامة، وه� ما ي�رشع الإجراءات اإىل اأبعد حد.

امل�ا�س���الت  وزارة   - املنام���ة 

ال����زارة  وكي���ل  وق���ع  والت�س���الت: 

لل�س�ؤون الطريان املدين حممد الكعبي، 

بالأح���رف الأوىل عل���ى اتفاقية خدمات 

النق���ل اجل����ي ب���ني مملك���ة البحري���ن 

وجمه�رية ك�ريا اجلن�بية كما وقع عن 

اجلانب الك�ري �سفري جمه�رية ك�ريا 

لدى مملكة البحرين ه� بارك.

و�رشح الكعبي باأن ه���ذه التفاقية 

�ستعمل على تعزيز العالقات املتميزة 

ال�سديق���ني،  البلدي���ن  ترب���ط  الت���ي 

و�ست�سج���ع ����رشكات الط���ريان التابع���ة 

للبلدي���ن عل���ى فت���ح خط����ط ط���ريان 

مبا����رشة؛ لت�ف���ري خدم���ات نق���ل ج�ي 

نق���ل  ت�سهي���ل  يف  ت�سه���م  متمي���زة 

امل�سافري���ن م���ن دون ت�ق���ف، وتعمل 

عل���ى تعزي���ز احلرك���ة التجاري���ة فيم���ا 

بينهم. 

ومن جانبه، ن�ه ال�سفري على اأهمية 

التفاقي���ة وتاأثريها على تق�ية روابط 

ال�سداقة بني جمه�رية ك�ريا اجلن�بية 

ومملكة البحرين، وعن الآمال املعق�دة 

على ه���ذه التفاقية يف ت�سجيع �رشكات 

الطريان التابعة للبلدين يف ال�ستفادة 

منه���ا مب���ا يخ���دم البلدي���ن وال�سعبني 

ال�سديقني. 

املنام����ة - وزارة املالي����ة: اجتمع 

وزي����ر املالية ال�سي����خ اأحمد بن حممد 

اآل خليف����ة ي�م اأم�����ض الإثنني رئي�ض 

جمل�����ض اإدارة املجم�ع����ة امل�رشفي����ة 

BNP Par -“  للفرن�سية العاملي����ة

bas” ج����ان ليمي����ري وال�فد املرافق 
ال����ذي �س����م ع����دداً م����ن امل�س�ؤولني 

باملجم�ع����ة ومبقره����ا الإقليمي على 

الأو�س����ط  ال�����رشق  منطق����ة  م�ست�����ى 

واإفريقيا الكائن يف مملكة البحرين.

مت خ����الل املقابل����ة بح����ث اأوج����ه 

وامل�رشفي����ة  املالي����ة  الأن�سط����ة 

 BNP“ وال�ستثماري����ة التي يبا�رشها

Paribas” يف البحري����ن عرب �سن�ات 
عدي����دة، و�سب����ل دعم ه����ذه الأن�سطة 

وت��سي����ع نطاقه����ا مب����ا يع����زز م����ن 

ال����دور احلي�����ي للمجم�ع����ة كاإح����دى 

امل�ؤ�س�سات املالي����ة الرائدة العاملة 

يف اململكة. كم����ا مت ا�ستعرا�ض عدد 

من امل��س�عات ذات ال�سلة بال�ساأن 

امل����ايل وامل�����رشيف وال��س����ع الراهن 

لالقت�ساد العاملي. 

البحريني���ة  -اجلمعي���ة  املنام���ة 

لل�رشكات العائلية: عقد جمل�ض اإدارة 

اجلمعية البحرينية لل�رشكات العائلية 

اجتماعه الثاين خالل الدورة النتخابية 

اجلديدة برئا�سة خالد كان�.

وق���ال خال���د كان���� اإن الجتم���اع 

ناق����ض ع���ددا من امل�ا�سي���ع املهمة 

اأن�سط���ة  ا�ستعرا����ض  مقدمته���ا  ويف 

اجلمعية واخلط����ات التي اتخذت يف 

الفرتة املا�سية، يف مقدمتها احللقة 

اجلمعي���ة  نظمته���ا  الت���ي  احل�اري���ة 

بتاري���خ 17 يناير 2017 ح�ل ق�سايا 

ت�سليم اإدارة ال�رشك���ة من جانب الآباء 

اإىل الأبن���اء ولق���ت ح�س����را وجناح���ا 

كبريي���ن، اإىل جانب متابع���ة مناق�سة 

واإق���رار ت�سكي���ل اللج���ان وبراجمها، 

ع���الوة عل���ى الأن�سط���ة والفعالي���ات 

القادم���ة يف جم���ال تنظي���م الدورات 

الإعالمية  الن�رشات  واإ�سدار  التدريبية 

املعني���ة  البحثي���ة  الأوراق  واإ�س���دار 

البحري���ن  يف  العائلي���ة  بال����رشكات 

وفكرة تنظيم م�ؤمتر �سن�ي لل�رشكات 

العائلي���ة يف البحري���ن، وم����رشوع عمل 

جائزة �سن�ية با�سم اجلمعية لت�سجيع 

البت���كار  عل���ى  العائلي���ة  ال����رشكات 

والتف�ق يف جمالت عملها، اإىل جانب 

التع���اون م���ع ع���دد م���ن امل�ؤ�س�سات 

املهني���ة والأكادميية لدعم ن�ساطات 

اجلمعية. 

كم���ا اأق���ر جمل����ض الإدارة كذلك 

مقرتح عق���د لقاء مفت�ح م���ع اأع�ساء 

اجلمعية لعر�ض اإ�سرتاتيجية اجلمعية 

وبرامج عملها القادمة واحل�س�ل على 

مقرتحاتهم وت�س�راتهم ب�ساأنها.  

واختت���م كان���� ت�رشيح���ه بدع����ة 

اأع�ساء اجلمعية للتفاعل وتقدمي كل 

الدع���م للجمعي���ة، خ�س��سا من خالل 

امل�سارك���ة يف ع�س�ي���ة اللج���ان التي 

�سكلتها اجلمعية.

• خالد كان�	

• تبادل التفاقية	

• ح�س�ر الجتماع 	
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املعراج: اإجراءات جديدة لتقلي�ص عجز املوازنة
تقدمي اأوراق بنك امل�ستقبل للمحكمة وحماية حقوق امل�ساهمني يف البنك

املحرر االقت�صادي، بنا من املنامة

ك�س���ف حماف���ظ م����رف البحري���ن املرك���زي 

ر�سي���د املعراج عن تق���دمي اأوراق بنك امل�ستقبل 

للمحكمة؛ من اأجل الت�سفية النهائية الإجبارية مع 

حماية حقوق امل�ساهمني يف البنك.

وع���ن فر����ض قيم���ة ال�ريب���ة امل�سافة على 

البن���وك ودور امل����رف املرك���زي، ق���ال املعراج 

اإن���ه حاملا تت�س���ح ال�سورة وتظه���ر كل املعايري 

واملكونات املطلوبة �سيك���ون للم�رف املركزي 

دور، واأن فر�سه���ا عل���ى البنوك م���ن عدمه �سيتم 

اتخ���اذ القرار فيه بعد درا�سة القانون الذي يحكم 

هذه ال�ريبة.

واأك���د املع���راج يف ت�ريح���ات �سحافية على 

هام����ض م�ساركت���ه باأعمال املنت���دى املايل لدول 

جمل����ض التع���اون اخلليج���ي )يوروم���وين 2017( 

بن�سخته ال�ساد�سة �سب���اح اأم�ض الإثنني، ا�ستمرار 

احلكوم���ة يف اتخ���اذ مزيد م���ن الإج���راءات الرامية 

لتقلي����ض العجز باملوازن���ة، لفتا اإىل اأنه مت قطع 

�سوط كبري يف هذا ال�ساأن خالل العام املا�سي من 

خالل تخفي�ض الإنفاق وزيادة م�سادر التمويل.

وبنينَّ املع���راج اأنه كلما كان مبقدور البحرين 

تخفي�ض العج���ز باملوازنة، كلما قلت الحتياجات 

التمويلية، موؤكًدا موا�سل���ة العمل �سمن القانون 

الذي �سمح بالقرتا�ض ب�سقف 10 مليارات دينار.

وذك���ر املع���راج اأن البحري���ن كان���ت �سباق���ة 

منذ �سن���وات يف ت�سجيع امل�س���ارف والبنوك على 

الندم���اج؛ بغية اإط���الق موؤ�س�س���ات ذات كيانات 

كبرية وبروؤو����ض اأموال كب���رية ملقابلة التغري يف 

التنظي���م الرقاب���ي وطبيعة الأ�س���واق التي تعمل 

بها، منوه���ا اإىل اأن ال�سوق املحلي���ة �سهدت اأكرث 

م���ن عملي���ة دمج بني بن���وك اإ�سالمي���ة يف قطاعي 

التجزئة واجلملة.

واأك���د املعراج اأن م�ستوى ربحية البنوك عاٍل، 

وم�ست���وى قاعدة راأ����ض املال عاٍل، كم���ا اأن كافة 

املتطلبات الرقابية املطلوبة من القطاع امل�ريف 

على م�ستوى عاٍل اأي�ًسا.

واأ�س���اد املع���راج باملو�سوع���ات التي حفلها 

املوؤمت���ر هذا العام الذي تن���اول خمتلف اجلوانب 

الت���ي توؤثر عل���ى القت�س���اد مب�سارك���ة نخبة من 

املحا�ري���ن وه���و يعك����ض الهتم���ام الدائ���ر يف 

���ا اأن يف ال�سنت���ني  املنطق���ة والبحري���ن خ�سو�سً

املا�سيت���ني بع���د تراج���ع اأ�سعار النف���ط ظهرت 

العديد من الأفكار ال�سلبية حول اقت�ساد املنطقة 

والبحري���ن، ولكن يف حقيقة الأمر اأن النمو ا�ستمر، 

وبلغ 3.5 % رغم كل الظروف، وهو معدل معقول 

جًدا يف هذه الظروف.

بتن���وع  تتمت���ع  البحري���ن  اإن مملك���ة  وق���ال 

اقت�س���ادي، واأن اقت�سادها ل يعتمد على القطاع 

النفطي، وه���و جزء من ال�سيا�س���ات التي اتبعتها 

احلكومة عرب ال�سنوات الطويلة املا�سية.

وح���ول الت�سنيف الئتماين، ق���ال املعراج اإن 

“الت�سني���ف الئتم���اين له متطلب���ات معينة يجب 
الأخ���ذ فيها ونح���ن الآن نعمل عل���ى حت�سني هذه 

املوؤ����رات ومعاجلة العجز يف امليزانية والتخفيف 

من م�ستوى الدي���ن العام وهي موؤ����رات رئي�سة، 

ويف اجلان���ب الآخ���ر هنالك اأمور مهم���ة لبد من اأن 

ندع���م اإيجابياته���ا مث���ل التن���وع القت�س���ادي يف 

القط���اع غ���ري النفط���ي، وه���ي موؤ����رات توؤخذ يف 

الت�سنيف الئتماين”.

واأو�سح “لدينا وكالتان للت�سنيف الئتماين 

نعم���ل معهم���ا، وهما �ستان���درد اند ب���ور وفيت�ض 

ونعق���د معهما لقاءات م�ستم���رة �سمن الت�سنيف 

ال�سنوي لهما، ويتم التوا�سل معهما”.

وح���ول رف���ع الفائ���دة امل�ستم���ر م���ن جان���ب 

الفيدرال الأمريكي، ق���ال اإن “اأهم �سيا�سة لدينا 

هي ثب���ات �سع���ر ال�رف م���ع ال���دولر الأمريكي، 

وله���ذا ف���اإن اأي ارتفاع���ات يف ال���دولر تنعك����ض 

علين���ا اإيجاًبا يف حال النخفا����ض، اإ�سافة اإىل اأنها 

تنعك�ض علين���ا يف حال الرتفاع، موؤك���ًدا ا�ستمرار 

�سيا�سة مواكبة رف���ع الفائدة من جانب الفيدرال 

الأمريك���ي”. وفيما يتعلق باآخ���ر تطورات الحتاد 

النقدي اخلليجي، قال املعراج اإنه يتم اتخاذ حالًيا 

خط���وات عملية عل���ى م�ستوى اجله���از التنفيذي 

يف الريا����ض؛ ل�ستك�ساف املراح���ل الفنية للعملة 

اخلليجي���ة املوح���دة، م�سيًف���ا: “نح���ن ما�س���ون 

بخطوات عملية ملعاجل���ة املتطلبات الفنية كافة 

يف هذا ال�ساأن”.

وق���د انطلق���ت �سباح اأم����ض الإثن���ني اأعمال 

املنت���دى  ي فندق فور �سيزون���ز، وذلك بح�سور 

اأك���رث م���ن 800 �سخ�سي���ة رفيع���ة امل�ست���وى من 

احلكومي���ني،  وامل�سوؤول���ني  املالي���ني،  اخل���رباء 

وقي���ادات الأعم���ال، وو�سائل الإع���الم من خمتلف 

اأنحاء املنطقة.

وا�ستمع احل�سور لروؤية املتحدثني العامليني 

فران�سي�ض فوكويام���ا املوؤلف واملعلق ال�سيا�سي 

ال�سهري عاملياً وخب���ري امل�ستقبل، وكذلك اللورد 

اأدي���ر ترين���ر رئي����ض معه���د الفك���ر القت�سادي 

اجلدي���د، واللذي���ن قدما بع����ض ال���روؤى العاملية 

للمناق�سات التالية. 

و�سهد الي���وم الأول من املنتدى اأي�ساً جل�سة 

مفتوح���ة يف القاع���ة الك���ربى مع حماف���ظ م�رف 

البحرين املركزي، ر�سيد املعراج، وحظي �سيوف 

املنت���دى بفر�سة فري���دة لطرح الأ�سئل���ة ب�سكل 

مبا����ر ملحافظ امل����رف، يف اأحد اأب���رز املحطات 

التي اأ�سبح���ت تقليًدا را�سًخا يف املنتدى ال�سنوي 

لدول جمل�ض التعاون اخلليجي.

باملقاب���الت  اأعمال���ه  الأول  الي���وم  واختت���م 

الرئي�سة مع اثنني من اأب���رز الروؤ�ساء التنفيذيني 

للبنوك، وهم���ا الرئي�ض التنفيذي ملجموعة البنك 

الأهلي املتحد ع���ادل اللبان، والرئي�ض التنفيذي 

ملجموعة “امل�رف” با�سل جمال.

• جانب من الفعالية	

• ت�صوير: اأمين يعقوبر�سيد املعراج	

“تنمية ال�صادرات” يرى النور هذا ال�صيف

البحرين �صت�صتمر يف االقرتا�ص حتى ا�صتقرار االأو�صاع

ا... الرميحي:
ً
الإعالن عن تفا�سيل حمفظة ال�100 مليون دينار قريب

م�ساع للح�سول على م�سدر بديل للنفط ... بوجريي: 

املحرر االقت�صادي من املنامة

التنمي����ة  ملجل�����ض  التنفي����ذي  الرئي�����ض  اأك����د 

القت�سادية خال����د الرميحي اأن حمفظة ال� 100 مليون 

دولر الت����ي اأعل����ن عنه����ا موؤخ����ًرا، �سيت����م الك�سف عن 

مزي����د من تفا�سيلها، كال�ستثم����ارات مبا يتما�سي مع 

التوجيهات يف الأيام القليلة املقبلة.

وع����ن مركز تنمية ال�س����ادرات، اأو�سح اأن امل�روع 

ل ي����زال حت����ت الدرا�سة، وم����ن املقّرر اأن يت����م الإعالن 

عن����ه قب����ل ال�سي����ف، واأن درا�س����ة امل�����روع تت����م بني 

بن����ك البحرين للتنمي����ة وجمل�ض التنمي����ة القت�سادية 

ال�����ركات  مل�ساع����دة  املرك����ز  ويه����دف  و)متك����ني(، 

للو�س����ول اإىل اأ�س����واق خارجي����ة �س����واء ع����رب تق����دمي 

ال�ست�س����ارات اأو تق����دمي ال�سمان����ات مل�ساعدتها على 

الت�سدير اخلارجي.

كما اأو�سح اأن الطموحات اأن نرى �ركة ا�ستثمارية 

تركز عل����ى التكنولوجي����ا املالي����ة FinTech، موؤكًدا 

دعمه لل�����ركات من اأج����ل اتخاذها البحري����ن مقرًّا لها، 

وم����ن �سم����ن اخلطط ل����دى جمل�����ض التنمي����ة يف العام 

املقب����ل اإيج����اد �سن����دوق لال�ستثم����ار يف التكنولوجيا 

املالية ويكون مقره البحرين.

واأ�س����اف: “نح����ن الآن بانتظ����ار �ريب����ة القيم����ة 

امل�سافة وهي خطوة حكيمة؛ لأنها �ريبة تفر�ض على 

ال�سته����الك ولي�ض املدخول و�ستعف����ى بع�ض ال�سلع، 

مثل: الأدوية وبع�ض الأغذية من ال�ريبة”. 

وذك����ر اأن التحدي احل����ايل للحكومات هو تقلي�ض 

العجز يف امليزانية يف حني يتم اإعادة الهيكلة.

ولفت اإىل اأن كل حكوم����ات اخلليج ت�سري بتنفيذ 

هذه اخلطوات ولي�ست البحرين هي ال�ستثناء. كما مت 

يف الفرتة املا�سية ف����اإن البحرين اأعادت توجيه الدعم 

لتقلي����ل امل�روف����ات وهنال����ك بع�����ض الر�س����وم التي 

ا�ستحدثت لتغطية كلفة اخلدمات.

ووا�س����ل: ت�سارك البحرين باق����ي دول اخلليج يف 

اإدخ����ال �ريبة القيمة امل�ساف����ة يف العام 2018. وتعد 

ه����ذه اخلطوات �س����وف ت�ساعد احلكوم����ات للتاأقلم مع 

تراج����ع اأ�سع����ار النف����ط. واأكد وج����ود ال�سيول����ة اجليدة 

ل����دى امل�سارف والبن����وك، معرًبا عن �سك����ره للحكومة 

وامل�����رف املركزي على القوان����ني واملتابعة احلثيثة 

لالأو�ساع القت�سادية واملالية.

ا عل����ى �س����وؤال ع����ن ج����ذب ال�ستثم����ارات اإىل  وردًّ

البحري����ن، اأكد الرميحي م�ساعفة حجم ال�ستثمارات يف 

الع����ام املا�سي 2016 التي بلغ����ت 280 مليون دولر 

بعد اأن كانت 140 مليون دولر يف العام 2015.

واأك����د اأن ن�سب����ة 30 % م����ن ه����ذه ال�ستثم����ارات 

تعود مل�ستثمري����ن بحرينيني، ولهذا نحن ل نركز على 

ال�ستثمار الأجنبي ب����ل لدينا اهتمام خا�ض بامل�ستثمر 

ا بت�سجيع  البحرين����ي. واأ�س����اف اأن لدينا اهتماًم����ا خا�سًّ

ري����ادة الأعم����ال وال�ستثمار يف املوؤ�س�س����ات ال�سغرية 

واملتو�سطة، واأثبتت ه����ذه املوؤ�س�سات يف دول العامل 

اأنه����ا تخل����ق وظائف ولدين����ا تعاون وتن�سي����ق كاملني 

مع وزارة ال�سناعة والتج����ارة وال�سياحة لت�سجيع وترية 

النمو يف هذه ال�ركات.

وق����ال: �سنعلن قريًب����ا بالتن�سيق م����ع الوزارة عن 

خطوات مل�ساع����دة املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة، 

وكوين اأتراأ�ض بنك البحرين للتنمية �سنفعل دور البنك 

مل�ساعدة تقدمي التمويل.

• الرميحي متحدثا يف املنتدى	

ت���������وّق���������ع 

ال�����رئ�����ي�����������ض 

ال����ت����ن����ف����ي����ذي 

جلمعية م�سارف 

وحيد  البحرين 

اإ�سهار  القا�سم 

احتاد امل�سارف 

اخلليجية ر�سميًّا 

يف غ�سون ال�سهر املقبل.

لل�سحافيني  القا�سم  واأو���س��ح 

ع��ل��ى ه��ام�����ض م��وؤمت��ر ي��وروم��ن��ي اأن 

الحت����اد اخل��ل��ي��ج��ي ه��ي م���ب���ادرة من 

امل�سارف  عمل  لتو�سعة  اجلمعية 

دول  اأن  ا  خ�سو�سً اخلليج،  دول  يف 

اخل��ل��ي��ج ت��واج��ه ن��ف�����ض ال��ت��ح��دي��ات، 

م�سرًيا  املنطقة،  يف  موحدة  والبنوك 

متت  الحتاد  تاأ�سي�ض  اقرتاح  اأن  اإىل 

املوافقة عليه ومت التفاق باإ�سداره 

م��ن الإم������ارات ب��ع��د احل�����س��ول على 

الإمارات  وقد ح�سلت  اأولية،  موافقة 

عن  الإع���الن  و�سيتم  املوافقة  على 

الحتاد واأهدافه قريًبا.

اإحدى مبادرات  اأن  القا�سم  وذكر 

هي  الحت��اد  تاأ�سي�ض  قبل  اجلمعية 

لفئة  خليجي  جلهاز  نظام  ت�سميم 

لتتمكن  اخلا�سة  الحتياجات  ذوي 

والتوا�سل  التفاهم  ال�ريحة من  هذه 

النظام �سوف  اأن  البنوك، م�سيًفا  مع 

يتم طرحه قريًبا، وقد اأخذت اجلمعية 

جميع  تزويد  م�سوؤولية  عاتقها  على 

والعامل  اخلليج  يف  العاملة  البنوك 

الحتياجات  ل��ذوي  اجلديد  بالنظام 

تبني  بنك  اأي  وبا�ستطاعة  اخلا�سة، 

هذا النظام، متوقًعا تطبيق النظام يف 

غ�سون 3 اأ�سهر.

�ستجتمع  اجلمعية  اأن  اإىل  واأ�سار 

املقبل،  الأ�سبوع  يف  اخلليج  دول  مع 

اجلمعية  من  ا�ستباقية  مبادرة  وهذه 

لت�سبح اأحد م�ساريع الحتاد حتى قبل 

اإ�سهاره ر�سميًّا.

اإ�سهار احتاد امل�سارف 

اخلليجية ال�سهر املقبل

• وحيد القا�سم	

املحرر االقت�صادي من املنامة

البحري����ن  بور�س����ة  اإدارة  جمل�����ض  رئي�����ض  ق����ال 

عبدالك����رمي بوج����ريي اإن البحري����ن �س����وف ت�ستم����ر يف 

القرتا�����ض حت����ى ت�ستق����ر الأو�س����اع واحل�س����ول على 

م�سادر دخ����ل اأخرى تعّو�ض الفق����دان الذي ح�سل من 

تراجع اأ�سعار النفط.

واأ�س����ار اإىل اأن وج����ود بلدان خليجي����ة لديها ن�سبة 

الدي����ن اأرف����ع مما ه����ي علي����ه يف البحري����ن، واأن امللجاأ 

الوحيد هو ال�ستدانة لتغطية عجز امل�روفات املهمة، 

واأن الأ�سواق املحلية ل ت�ستوعب تغطية احلاجة، ولهذا 

فاإن التوّجه اإىل الأ�س����واق اخلارجية لتغطية احلاجة اأمر 

جي����د، وذلك من اأجل جذب التموي����الت اخلارجية ومنح 

البنوك املحلية الفر�س����ة ل�ستخدام فوائ�سها املالية 

لتن�سيط ومتويل القت�ساد املحلي. 

وح����ول موؤمت����ر يورومني، ق����ال بوج����ريي اإن هذه 

املوؤمت����رات تبح����ث اأو�س����اع القت�س����اد يف املنطق����ة 

����ا اأن احل�س����ور له����ذا العام يو�س����ح الهتمام  خ�سو�سً

املتزايد بالأو�ساع القت�سادية غري امل�ستقرة، ولكننا 

نعتق����د اأنن����ا تعدين����ا اأ�س����واأ الأي����ام وبداأن����ا نتاأقلم مع 

الأو�س����اع والتفكري يف حلول لتقوية القت�ساد وتنمية 

املجتمع.

وع����ن ن�سب النم����و يف القطاع امل�����ريف يف الفرتة 

املقبلة، توّقع بوجريي اأن تراوح ن�سب النمو يف القطاع 

حمله����ا يف الفرتة املقبل����ة واأل ت�سهد تغ����ريات جذرية 

ب�سبب ا�ستق����رار الو�سع القت�سادي يف البلد، اإذ لي�ض 

هنال����ك منو كبري اأو انخفا�ض كب����ري، و�سرياوح القطاع 

امل�����ريف يف حمله و�سيواجه حتدي����ات كبرية من ناحية 

ج����ودة الأ�سول، ورمب����ا تفقد بع�ض ال�����ركات القدرة 

عل����ى حتم����ل الو�سع لف����رتة اأطول وبالت����ايل يحتاجون 

لزيادة املخ�س�س����ات وبالأخ�ض لل�ركات التي مل يكن 

يتوقع لها اأن تواجه م�س����اكل اأو هزات، واأعتقد ب�سكل 

عام �سرياوح القطاع امل�ريف على حمله.

وراأى اأن البنوك ال�ستثمارية لديها فر�سة اأف�سل 

لأن عمله����م يعتمد عل����ى ا�ستثم����ارات متنوعة يف دول 

العامل مم����ا قد �سيوؤدي اإىل انتعا�����ض لديهم لأن هناك 

طلًبا كبرًيا على قنوات ال�ستثمار املختلفة.

واأ�س����ار اإىل اأن بع�����ض البن����وك اأعلن����ت نتائجه����ا 

املالي����ة بتحقيق ن�سب من����و يف نتائجها املالية ترتاوح 

ما بني 3 و5 %.
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�����ش����ات����ر: ت���خ���ط���ي���ط ل���ت���اأ����ش���ي�������س م���ك���ت���ب ا����ش���ت���ث���م���اري م�������ش���رك يف ل���ن���دن

“�لبحرين و�لكويت” يحقق 56.4 مليون دينار �أرباًحا عائدة للم�ساهمني
بزيادة ن�شبتها 6 % يف 2016

املنام���ة - بن���ك البحرين والكوي���ت: اأعلن 

بن���ك البحرين والكويت م�شاء اأم�س، عن حتقيق 

ربح �شاف مق���داره 56.4 ملي���ون دينار عائدة 

للم�شاهم���ن لل�شنة املنتهي���ة يف 31 دي�شمرب 

2016، وه���و اأعل���ى بن�شب���ة 6 % باملقارنة مع 
الع���ام املا�ش���ي )53،2 مليون دين���ار يف العام 

2015(، وبعائ���د مق���داره 49 فل�ًش���ا لل�شه���م 
مقاب���ل 50 فل�ًشا يف الع���ام 2015، وراجع واأقر 

جمل�س اإدارة البن���ك النتائج املالية يف اجتماعه 

الذي عقده اأم�س. ويف �شوء ذلك، اأو�شى جمل�س 

الإدارة بتوزي���ع اأرباح نقدية مبق���دار 30 فل�ًشا 

لل�شه���م الواحد بع���د موافقة م����رف البحرين 

املركزي واأع�شاء اجلمعية العمومية

وتعليًق���ا عل���ى اأداء البن���ك، اأع���رب جمل�س 

الإدارة ع���ن ر�شاه عن النتائج املالية كون عام 

2016 الع���ام الأول من ال���دورة ال�شراتيجية 
للثالث���ة اأع���وام م���ن 2016 اإىل 2018، واأنه يف 

غاي���ة الر�ش���ا بالتق���دم الذي حتق���ق من حيث 

النتائج ومن حيث ال�شتعداد للم�شتقبل. 

التركيز على القطاعات المحققة 
لمزيد من األرباح 

وارتفعت اإي���رادات الت�شغيل بن�شبة 10،2 

% لت�ش���ل اإىل 133،5 ملي���ون دين���ار مقاب���ل 
121،1 مليون دينار يف ال�شنة ال�شابقة، ويعود 
ال�شب���ب يف ذل���ك اأ�شا�ًشا اإىل من���و ن�شبته 18،1 

% يف �ش���ايف دخ���ل الفائدة لي�ش���ل اإىل 85،8 
ملي���ون دينار )مقاب���ل 72،7 ملي���ون دينار يف 

الع���ام 2015(، حيث قام البن���ك باإعادة هيكلة 

ميزانيته على امل�شتوى ال�شراتيجي بالركيز 

عل���ى القطاع���ات املحقق���ة ملزيد م���ن الأرباح 

كاخلدمات امل�رفية لالأفراد، وخف�س املخاطر 

ذات الربحية املتدنية وال�شيطرة على تكاليف 

التمويل ب�شكل منا�شب.

وعالوة عل���ى ذلك، ف���اإن اأداء البنك القوي 

يف ال�شتثم���ارات ال�شراتيجي���ة �شاهم يف منو 

اإيرادات الت�شغيل، حي���ث ارتفعت ح�شة البنك 

م���ن الأرب���اح يف ال����ركات التابع���ة وامل�شاريع 

امل�شرك���ة بن�شب���ة 29،7 %، م���ن 4،2 ملي���ون 

دين���ار يف الع���ام 2015 اإىل 5،5 مالي���ن دينار 

يف نهاية العام 2016. وبلغت الإيرادات الأخرى 

)الر�ش���وم والعم���ولت والقط���ع الأجنبي ودخل 

ال�شتثم���ار( للع���ام 2016 مبل���غ 42،2 مليون 

دين���ار، مقاب���ل 44،2 ملي���ون دين���ار يف العام 

.2015
وارتفعت تكاليف الت�شغيل ارتفاًعا معتدلً 

بن�شبت���ه 6،6 % لل�شن���ة املنتهي���ة يف دي�شمرب 

2016. وبالرغ���م م���ن ذل���ك، حت�شن���ت ن�شب���ة 
التكالي���ف اإىل الدخل لت�شب���ح 39،8 % مقابل 

41،1 % يف الع���ام 2015، مم���ا يوؤكد بو�شوح 
ق���درة البن���ك عل���ى �شب���ط نفق���ات الت�شغيل 

وحتقيق منو جيد يف نواحي الإيرادات.

وبل���غ الدخل ال�شام���ل الأخر للع���ام 2016 

مبل���غ 67،6 مليون دينار مقاب���ل 20،1 مليون 

دينار نهاي���ة العام 2015. وج���اءت الزيادة يف 

اإجمايل الدخ���ل ال�شامل ب�ش���كل رئي�شي ب�شبب 

التح�ش���ن الكب���ر يف القيم���ة العادلة ل���الأوراق 

املالية ال�شتثمارية.

وبالن�شبة لالأ�شه���ر الثالثة املنتهية يف 31 

دي�شم���رب 2016، حقق البنك ربًح���ا �شافًيا بلغ 

13،2 ملي���ون دينار، مقابل 13،0 مليون دينار 
حققه���ا البنك خ���الل الفرة املماثل���ة يف العام 

2015. وبل���غ اإجم���ايل الإيرادات خ���الل الفرة 
املذكورة �شابًق���ا 32،6 مليون دين���ار )مقابل 

31،7 ملي���ون دين���ار يف العام 2015(، يف حن 
بلغ اإجمايل نفقات الت�شغيل 14،7 مليون دينار 

)مقاب���ل 13،4 مليون دين���ار يف العام 2015(. 

وبلغ �شايف احتياجات التخ�شي�س للربع الأخر 

من العام 2016 مبلغ 4،2 مالين دينار )مقابل 

5،2 مالين دينار يف العام 2015(.
 

التوسع جغرافيـا
ويف تعلي���ق ل���ه على ه���ذه النتائ���ج، �رح 

الرئي����س التنفي���ذي للبنك ريا����س �شاتر: لقد 

متكن البنك جم���دًدا من حتقيق اأرباح قيا�شية، 

اخلط���ة  تنفي���ذ  يف  ملح���وظ  تق���دم  وحتقي���ق 

ال�شراتيجية اجلديدة. 

واأ�شاف: اأ�شبحنا اأق���رب اإىل عمالئنا حمليًّا 

باإ�شاف���ة ف���رع جدي���د يف احلد وا�شتب���دال فرع 

م�شف���اة النف���ط بف���رع اأك���رب ويف موق���ع اأكرث 

مالءمة يف منطقة �شند وتقدمي حلول اإلكرونية 

مبتك���رة عرب الهات���ف اجلوال. وعل���ى ال�شعيد 

الدويل، عملن���ا على التو�شع جغرافيًّا يف اأعمالنا 

بافتتاح مكت���ب متثيلي يف اجلمهورية الركية 

يقع يف مكان بارز و�شط مدينة اإ�شطنبول، فيما 

نخطط لتاأ�شي�س مكت���ب ا�شتثماري م�شرك يف 

لن���دن، وق���د قطعنا �شوًط���ا متقدًم���ا يف مرحلة 

التنفيذ. 

وم���ن جه���ة اأخ���رى، اأ�ش�ش���ت �رك���ة اإنفيتا 

التابعة للبن���ك معهًدا للتدريب، وذلك لتقدمي 

خدمات التدريب اخلا�شة باملوؤ�ش�شات والأفراد 

عرب برامج تدريب عاملية معتمدة.

ويف نهاي���ة الع���ام 2016، بلغ���ت ميزاني���ة 

البنك 3702،6 مليون دين���ار، مقابل 3646،4 

مليون دينار يف نهاية دي�شمرب 2015. 

وبلغت حمفظة القرو����س 1767،1 مليون 

يف  دين���ار   ملي���ون   1764،8 )مقاب���ل  دين���ار 

دي�شمرب 2015(. 

وارتفعت حمفظة ال�شتثم���ار يف ال�شندات 

قلي���اًل بن�شب���ة 1،3 % لت�شب���ح 768،1 مليون 

دين���ار، مقاب���ل 758،1 مليون دين���ار يف العام 

 .2015
ويوا�ش���ل البن���ك املحافظة عل���ى م�شتوى 

عال م���ن الأ�ش���ول ال�شائل���ة املوؤلف���ة من نقد 

واأر�ش���دة لدى بن���وك مركزية واأذون���ات خزانة 

وم�شتحق���ات من بنوك وموؤ�ش�شات مالية اأخرى، 

بقيم���ة 1034،4 ملي���ون دين���ار، اأي م���ا يعادل 

ن�شب���ة 27،9 % م���ن اإجم���ايل الأ�ش���ول )مقابل 

1005،9 مالي���ن دينار، اأي ما يعادل 27،6 % 
يف دي�شمرب 2015(.

وبلغ���ت ودائ���ع العم���الء 2493،7 ملي���ون 

دين���ار، مقابل 2642،9 ملي���ون دينار يف نهاية 

للغاي���ة  مريح���ة  ن�شب���ة  م���ع   ،2015 دي�شم���رب 

للقرو����س اإىل ودائ���ع العمالء بلغ���ت 70،9 % 

)مقابل 66،8 % يف دي�شمرب 2015(.

واأ�شدر البنك بنج���اح ال�شندات امل�شتدامة 

)تع���د جزًءا من امل�شتوى الأول من راأ�س املال( 

احلائزة عل���ى اجلوائز، مما رفع راأ�س مال البنك 

مبقدار 86،1 ملي���ون دينار، ومّكنه من حتقيق 

مرك���ز متويلي ق���وي وثابت وق���ادر على دعم 

مبادراته ال�شراتيجية، يف الوقت الذي ي�شمن 

في���ه ا�شتيف���اء املتطلب���ات الراأ�شمالية، ح�شب 

اتفاق “بازل 3”.

ونتيج���ة لالإ�ش���دار والنم���و يف الأرب���اح يف 

ال�شنة، بلغت حقوق امل�شاهمن 472،4 مليون 

دين���ار يف نهاي���ة دي�شم���رب 2016، وه���و اأعلى 

بن�شب���ة 31،5 %، مم���ا قلل احلاج���ة لالقرا�س 

وانعك�س ب�شكل اإيجابي عل���ى ن�شبة مالءة راأ�س 

املال التي ا�شتمرت اأعلى بكثر من املتطلبات 

الرقابية.

• مراد علي مراد	 • ريا�س  �شاتر	

“�ألو�ين” �إلى م�سقط لدعم �لعالقات مع ر�ئد�ت �لأعمال
�لبحريني �إلى 13.33 ديناًر� للغر�م  �رتفاع “�لذهب” 

ا�شتراد حلى وجموهرات ب�15.4 مليون دينار خالل يناير

ارتفع �شعر الذهب عيار 21 قراًطا 

13.33 دين����اًرا  اإىل  بال�ش����وق املحلي����ة 

خ����الل تعامالت اأم�����س الإثن����ن، مقابل 

12.84 ديناًرا للغرام يف يناير املا�شي، 
بزيادة ن�شبتها 3.8 %.

اإىل ذلك، ارتف����ع �شعر الذهب عيار 

24 قراًط����ا اإىل 15.24 دين����اًرا للغرام 
خ����الل تعام����الت اأم�����س الثن����ن مقابل 

14.68 دين����اًرا يف 22 يناي����ر، بزي����ادة 
بلغ����ت ن�شبته����ا 3.8 %، وفًق����ا ملوقع 

اأ�شعار الذهب يف البحرين اليوم.

وب����داأت اأ�شعار الذهب ترتفع مطلع 

الع����ام اجلاري، وبداأ غ����رام الذهب عيار 

21 قراًطا الإثن����ن املا�شي ب�13.13 
دين����اًرا للغرام، وانخف�����س ن�شبيًّا اليوم 

التايل م�شجالً 13.11 ديناًرا، اإل اأنه رجع 

ل�شعره 13.13 ديناًرا يف اليوم الثالث، 

وارتف����ع اخلمي�����س وو�ش����ل اإىل 13.26 

ديناًرا، ووا�شل ارتفاعه و�شجل 13.34 

ديناًرا يوم اجلمع����ة وا�شتقر على نف�س 

ال�شع����ر ي����وم ال�شب����ت، اإل اأن����ه انخف�س 

ا غ����ر ملحوظ الأحد اإىل 13.33  انخفا�شً

ديناًرا.

وفيم����ا يتعل����ق بالذهب عي����ار 24 

قراًطا، فق����د مّر بنف�س املرحلة تقريًبا 

الثن����ن  للغ����رام  دين����اًرا   15 و�شج����ل 

املا�ش����ي، وهب����ط يف الي����وم التايل عند 

14.98 دين����اًرا، وارتف����ع الأربعاء حيث 
للغ����رام،  دين����اًرا   15.01 اإىل  و�ش����ل 

ووا�شل ارتفاعه يف اليوم التايل وو�شل 

عن����د 15.15 دين����اًرا للغ����رام، وارتف����ع 

جم����دًدا اجلمع����ة م�شج����الً 15.24 ديناًرا 

للغ����رام، وا�شتق����ر عل����ى نف�����س ال�شعر 

يومي ال�شبت والأحد.

وزادت اأ�شعار كيل����و الذهب حمليًّا 

 14،676 مقاب����ل  دين����اًرا  اإىل 15،238 

ديناًرا يناير املا�ش����ي، بارتفاع مقداره 

3.8 %، فيما زادت اأ�شعار كيلو الذهب 
عامليًّا بن�شبة 3.85 % و�شجل 40،431 

دولًرا اأم�س الإثنن مقابل 38.93 األف 

دولًرا يناير املا�شي.

وارتف����ع �شع����ر اأوقي����ة الذه����ب اإىل 

473.92 ديناًرا مقابل 456.43 ديناًرا 
ن�شبته����ا  بزي����ادة  املا�ش����ي  يناي����ر  يف 

3.83 %، فيم����ا و�شل �شعرها العاملي 
ب�����1211  مقارن����ة  دولًرا   1،257 اإىل 

دولًرا اأواخ����ر يناي����ر املا�ش����ي، علًما اأن 

جني����ه الذهب و�شل �شعره����ا حملًيا اإىل 

102.74 دينار  106.67 دنانر مقابل 
ا 283.02  يف يناير 2017 و�شجل عامليًّ

دولًرا مقاب����ل 272.58 دولًرا ال�شه����ر 

املا�شي.

واأو�شحت بيان����ات �شوؤون اجلمارك 

احلل����ي  اأن  املا�ش����ي  يناي����ر  ل�شه����ر 

واملجوه����رات واأجزاءها من ذهب جاءت 

يف املرتب����ة الثاني����ة يف قائم����ة اأهم 50 

�شلعة غر نفطية يتم ا�شترادها ل�شهر 

يناي����ر حيث بلغ����ت قيمته����ا 15 مليوًنا 

و392 األًف����ا و105 دنان����ر، فيما جاءت 

ال�شبائ����ك الذهبية باملرتب����ة ال�شاد�شة 

حي����ث بلغ����ت قيمتها 9 مالي����ن و394 

األًف����ا و367 ديناًرا، ي�ش����ار اإىل اأن اإنتاج 

الذهب بلغ 7.5 اأطن����ان مراجًعا بن�شبة 

12 % خالل العام 2016، فيما تراجعت 
مبيعات اجلملة للذهب البحريني بن�شبة 

40 % خ����الل الع����ام املا�ش����ي ب�شب����ب 
هبوط اأ�شعار النفط.

املنام����ة - مرك����ز ف����اروق املوؤي����د 

ال�شغ����رة  املوؤ�ش�ش����ات  لتنمي����ة 

واملتو�شط����ة: حتت رعاية “مركز فاروق 

املوؤي����د لتنمي����ة املوؤ�ش�ش����ات ال�شغرة 

البحرين لتنمية  واملتو�شطة” وجمعي����ة 

واملتو�شط����ة،  ال�شغ����رة  املوؤ�ش�ش����ات 

تق����وم “جلن����ة األ����واين البحري����ن”، وهي 

اإح����دى اللج����ان املنبثق����ة ع����ن اجلمعية 

بزيارة اإىل �شلطنة ُعم����ان ال�شقيقة اأول 

مار�س املقبل وملدة 4 اأيام.

ف����اروق  مرك����ز  رئي�����س  وق����ال 

املوؤي����د لتنمي����ة املوؤ�ش�ش����ات ال�شغرة 

واملتو�شط����ة اأحم����د ال�شل����وم اأن الزيارة 

هدفها دعم العالقات الثنائية مع قطاع 

واملتو�شط����ة  ال�شغ����رة  املوؤ�ش�ش����ات 

يف �شلطن����ة عم����ان خ�شو�ش����ا املراك����ز 

والهيئ����ات التي تدع����م ن�ش����اط املراأة، 

)جمل�����س  اإط����الق  مت  اأن����ه  اإىل  م�ش����را 

األواين اخللي����ج لريادة الأعمال( يف وقت 

�شابق من �شه����ر فرباير اجلاري، وي�شم 

املجل�����س حالي����ا مملكة البحري����ن ودولة 

الكويت.

واأك����د ال�شل����وم اأن الوف����د �شي�شم 

تقريب����ا نح����و 10 م����ن اأع�ش����اء اللجن����ة 

برئا�شته، وع�شوي����ة رئي�س جلنة األواين 

البحرين عمار عواجي.

ويهدف “جمل�س األواين اخلليج” - 

وال����ذي اأ�ش�س يف اإط����ار تنفيذ تو�شيات 

ملتقى األواين الإقليمي الرابع الذي عقد 

يف البحري����ن موؤخرا - اإىل اإىل خلق �شبكة 

للتوا�ش����ل بن رواد الأعمال اخلليجين 

وم�شاريعهم، وم�شاعدة احلكومات على 

ر�شم ال�شيا�شات الداعمة لرواد الأعمال، 

وتطوي����ر بيئ����ة امل�روع����ات ال�شغ����رة 

واملتو�شط����ة، ون�ر ثقاف����ة العمل احلر، 

اخلليجي����ة  العم����ل  منظوم����ة  وتطوي����ر 

فيم����ا يخ�����س رواد الأعم����ال والبت����كار، 

والتعري����ف ب����رواد الأعم����ال اخلليجين 

على امل�شتوى العاملي.

وق����ال ال�شل����وم اإن املرك����ز ال����ذي 

يراأ�ش����ه “فخري����ا” رجل الأعم����ال فاروق 

املوؤيد يدع����م كل الأن�شطة التي ت�شب 

يف �شال����ح دع����م املوؤ�ش�ش����ات ال�شغرة 

حملي����ا  و�شعه����ا  وتقوي����ة  البحريني����ة 

وخليجي����ا، ومن ه����ذا املنطلق مل يردد 

يف رعاي����ة ه����ذه الزي����ارة التن�شيقية مع 

الأ�شقاء يف �شلطنة عمان.

ظ����ل  يف  اأن����ه  ال�شل����وم  واأك����د 

التحدي����ات القت�شادية الراهنة، و�شعي 

احلكوم����ات يف دول اخللي����ج العربي اإىل 

تنوي����ع م�ش����ادر الدخ����ل، يتوج����ب دعم 

املوؤ�ش�شات ال�شغرة واملتو�شطة ورفع 

م�شاهمته����ا يف الن����اجت الوطن����ي، وك����ذا 

توثيق الروابط والعالقات بن �شيدات 

الأعم����ال اخلليجي����ات عموم����ا، ورائدات 

الأعمال خ�شو�شا، م�شيدا يف هذا ال�شدد 

بالدع����م ال�شخ����ي الذي يقدم����ه الرئي�س 

الفخ����ري للمركز من منطلق اإميانه بدور 

املوؤ�ش�شات ال�شغرة يف تطوير وتنمية 

القت�شاد الوطني.

وت�شم����ل الزي����ارة لق����اءات عدة مع 

�شاحب����ات الأعم����ال يف �شلطن����ة عم����ان؛ 

ملناق�شة الن�شم����ام اإىل )جمل�س األواين 

وكذل����ك  الأعم����ال(،  لري����ادة  اخللي����ج 

اجتماعات مع م�ش����وؤويل املركز الوطني 

لالأعم����ال يف م�شق����ط، ومرك����ز “الزبر” 

لريادة الأعم����ال، ومكتب الأمم املتحدة 

يف �شلطن����ة عم����ان، واإح����دى اجلمعي����ات 

اقت�شادي����ا  امل����راأة  بدع����م  املعني����ة 

واجتماعيا.

القي����ادات  جلن����ة  اأن  اإىل  ي�ش����ار 

الن�شيط����ة؛ م����ن اأج����ل النهو�����س بالدور 

الأدن����ى  ال�����رق  يف  للم����راأة  القي����ادي 

البحري����ن” تعم����ل يف اململكة  “األ����واين 
ب�شفته����ا جلن����ة م�شتقلة �شم����ن جمعية 

البحري����ن لتنمي����ة املوؤ�ش�شات ال�شغرة 

الف����رة  خ����الل  وقام����ت  واملتو�شط����ة، 

املا�شي����ة بالعديد م����ن الفعاليات ذات 

ال�شلة من بينها ملتقى األواين الإقليمي 

ال�شنوي ال����ذي عقدت الن�شخ����ة الرابعة 

منه موؤخرا، وم�روع “انطلقي مع التجارة 

“رواد كافيه”  الإلكروني����ة”، وم�����روع 

وغرها.

زينب �لعكري

• اأحمد ال�شلوم	 • فاروق املوؤيد	

ًّ



Majestic Cars

تنازل عن احملل التجاري قيد 3-11239 االسم التجاري ورشة العودة 
لتصليح الثالجات واملكيفات

تقدم إلينا السيد جاسم عبد اهلل عبد اهلل عاشير بطلب حتويل 
احملالت التجارية التالية الى السيد /علي عبد اهلل فارع علي

فعلى كل من لديه اعتراض التقدم الى االدارة خالل خمسة عشر 
يوما من تاريخ نشر االعالن مرفقا به ما يعزز اعتراضه

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
تاريخ الطلب :26/02/2017
CR2017-35637 إعالن رقم

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

رقم القيد

8-27399

مجمع

205

شارع  

503

التاريخ 23/2/2017
وزارة الصناعة والتجارة - ادارة السجل التجاري

CR34835-2017 اعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

تقدم الينا السيد املعلن ادناه بطلب اسم جتاري فعلى كل من لديه اي اعتراض 
قانوني التقدم الى االدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ نشر االعالن بكتاب 

يعززبه اعتراضه
اسم التاجر :سلمان علي السيسي البوعينني

االسم التجاري احلالي :سما احملرق إلكسسوارات الهواتف ومستلزماتها
االسم التجاري اجلديد :سما احملرق فون

النشاط :جتارة وبيع معدات املعلومات واالتصاالت بالتجزئة

بناية 

0

محل 

94أ

CR6846-2017 :اعالن 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 نشر هذا االعالن بكتاب مرفقا به مايعزز 

اعتراضه

اسم التاجر :غاده علي ابراهيم خضير

االسم التجاري املطلوب  االسم التجاري احلاليرقم القيد

ثني كفتيرياكافتريا تاز الشاي1-48798

التاريخ :23/02/2017
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

 ادارة السجل التجاري
CR34858-2017 : اعالن 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 نشر االعالن ما يعزز اعتراضه

اسم التاجر :لطيفه علي محمد البوعينني

االسم التجاري املطلوب  االسم التجاري احلاليرقم القيد

مزيون فون انترناشونالاي فيس للتجارة47295-10
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الفاضل املكرم /يوسف اسماعيل مظفر احملترم
حتية طيبة وبعد ..

استنادا الى الدعوى املستعجلة رقم 2/1017/2016/01 املرفوعة من املدعي نضال سعيد السلمان وغيره من وكيلهم احملامي علي العريبي ضد املدعي 
عليها كاترين بينشرد وغيره

نفيدكم بان احملكمة حكمت وفي املادة مستعجلة بفرض احلراسة القضائية على انشطة شركة مطابخ ريك كونتري وتعيينكم حارسا قضائيا منفردا 
عليها بتولي اداراتها االدارة احلسنة وفي الغرض الذي اعدت من اجله وحتصيل ريعا واعداد تقرير شامل ومفصل عن االدارة كل ثالثة اشهر واضافت 

املصاريف الى جانب احلراسة

وزارة العدل والشئون االسالمية - ادارة احملاكم
رقم الدعوى :01/206/01017/2
CS3000715122 : رقم الكتاب

التاريخ :23-05-1438
املوافق :20-02-2017

احملكمة :االمور املستعجلة 1
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غزة/قلنديا ـ وكاالت: 

 ¤EG iOCG É‡ ÚæK’G ¢ùeCG IõZ ‘ äGQÉ¨dG ø```e á∏°ù∏°S âæ°T á«∏«FGöSE’G äGôFÉ£dG ¿EG Oƒ¡°T ∫É```b

 á≤£æe ‘ á«æ«£°ù∏ØdG »°VGQC’G øe ≥∏WCG ñhQÉ°U •ƒ≤°S Ö≤Y ∂dPh ¢UÉî°TCG 4 øY π≤j ’ Ée áHÉ°UEG

 ôjóJ »àdG ¢SÉªM ácô◊ »ªàæJ ™bGƒe 5 âªLÉg ¬JGôFÉW ¿EG »∏«FGöSE’G ¢û«÷G ∫Ébh .π«FGöSEG Üƒ```æéH

 …CG ø∏©J ⁄h .IQÉŸG øe á©HQC’G ÚHÉ°üŸG ¿CG Oƒ¡°ûdG ±É°VCGh .»NhQÉ°üdG Ωƒé¡dG ⋲∏Y GOQ IõZ ´É£b

 ÉªY á«dhDƒ°ùŸG ¢SÉªM πª– É¡fEG π«FGöSEG âdÉbh .»NhQÉ°üdG Ωƒé¡dG øY É¡à«dhDƒ°ùe QƒØdG ⋲∏Y á```¡L

 óæY ÚæK’G ¢ùeCG »∏«FGöS’G ¢```û«÷G ¢UÉ°UôH á«æ«£°ù∏a âÑ«°UG ,ô```NBG ÖfÉL øe .´É£≤dG ‘ çó```ëj

 á«∏«FGöS’G áWöûdG âæ∏YG ÉªÑ°ùM ,á```∏àëŸG á«Hô¨dG áØ°†dG ‘ ¢Só≤dG áæjóe ¤G …ODƒŸG Éjóæ∏b õ```LÉM

 øe ájƒg É¡jódh ôª©dG øe äÉ```«æ«KÓãdG ‘ IGôŸG ¿G ¿É«H ‘ áWöûdG º°SÉH áKóëàŸG â```dÉbh .¿É```«H ‘

 ºgƒëf âeó≤J” É¡fG ¤G IÒ°ûe “ö```UÉæ©dG ÜÉ«JQG QÉKG πμ°ûH É¡àÑ«≤M Égó«H πª–” â```fÉc ,¢```Só≤dG

.“Égó««– ⋲Yóà°SG Ée ∞bƒàdÉH ºgôeGhG â°†aQh international@albiladpress.comiinternatiionall@l@ lalbiladddpress.coml llb l d
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واشنطن ـ أ ف ب: 

 ¢ùeCG Ö```eGôJ ódÉfhO ¢```ù«FôdG ó```Yh

 á```«fGõ«e ‘ “á```«îjQÉJ” IOÉ```jõH Ú```æK’G

 ΩÉμ```M ¬```FÉ≤d ∫Ó```N »```cÒe’G ¢```û«÷G

.¢†«H’G â«ÑdG ‘ äÉj’ƒdG

 á```«fGõ«ŸG  √ò```g”  Ö```eGôJ  ∫É```bh

 øeG ⋲```∏Y ®ÉØ◊ÉH …ó```Yh ø```ª°V »```JÉJ

 øª°†àà°S”  É```¡fG Gó```cDƒe ,“Ú```«cÒe’G

.“»YÉaódG ¥ÉØf’G ‘ á«îjQÉJ IOÉjR

 ¥QÉØHh ,É«dÉM ƒg »cÒe’G ¢û«÷Gh

 áØ∏c Ìc’Gh ⁄É©dG ‘ ¢```û«L iƒbG ,ÒÑc

 ≠∏ÑJh .⁄É©dG AÉëfG ™«ªL ‘ óYGƒb ∂∏Áh

 Éª«a Q’hO QÉ«∏e 600 á```jƒæ°ùdG ¬à«fGõ«e

 ‘ …ó```æL  ¿ƒ```«∏e  1,3  ¬```aƒØ°U º```°†J

.á«∏©ØdG áeóÿG

 IOÉ```≤dG  QÉ```Ñc  ø```e  Oó```Y  ¿Éch

 ¢```Sô¨fƒμdG  Ú```«cÒe’G  Ú```jôμ°ù©dG

 IóëàŸG äÉ```j’ƒdG ¢```û«L ¿G ø```e GhQò```M

 ‘ ¢ü≤fh ¬```JGõ«¡Œ ‘ Ωó```b øe ÊÉ```©j

.¬àjRƒ¡L ∞©°†j É‡ ¬ªbGƒWh ¬∏jƒ“

الجزائر ـ أ ف ب: 

 ÚæK’G ¢```ùeCG ¢```ûYGO º```«¶æJ ø```∏YG

 ¬à£ÑMG …QÉ```ëàfG Ωƒ```ég øY ¬à«dhDƒ```°ùe

 ìôL øY ôØ```°SG óM’G á```jôFGõ÷G á```WöûdG

 øμ“” ¿É«H ‘ º```«¶æàdG ∫Ébh .Ú```«WöT

 øe »∏Y ø```°ù◊G ƒ```HG …OÉ¡```°ûà°S’G ñ’G

 ájôFGõ÷G áWöû∏d 13ôØîŸG ¤G ∫ƒ°UƒdG

 áæ«£æ°ù≤H Iô£æ≤dG ÜÉH á≤£æe ‘ IóJôŸG

.“√óæY áîîØŸG ¬àÑ«≤M ÒéØJh

 øY äôØ°SG á«∏ª©dG ¿G ¿É```«ÑdG OQhGh

.“øjóJôŸG øe OóY áHÉ°UGh ∑Óg”
 AÉ°ùe âæ∏YG ájôFGõ÷G áWöûdG âfÉch

 ΩÉeCG ÉjQÉëàfG Éeƒég §ÑMCG É«WöT ¿G óM’G

 ¥öûH áæ«£æ°ùb á```æjóe ‘ á```Wöû∏d õ```côe

 ∞°SÉf ΩGõ```M ⋲∏Y QÉædG ¬bÓWEÉH ,ô```FGõ÷G

 ∫ó©dG ôjRh ó```cGh .…QÉëàfG ¬```jóJôj ¿Éc

 ájôFGõ÷G áYGPÓd í```jöüJ ‘ ìƒd Ö«£dG

 ájƒg ⋲```∏Y ±ô```©àdG á```«∏ªY” ¿G Ú```æK’G

 õcôe ⋲∏Y …QÉëàf’G Ωƒé¡dG ádhÉfi òØæe

“ájQÉL ,áæ«£æ°ù≤H áWöû∏d

دكا ـ أ ف ب: 

 øjòdG É```¨æ«ghôdG ¿ƒÄLÓdG ¢```Vô©J

 ¤G  É```eQƒH  ‘  äGRhÉ```éàdG  ø```e  Ghô```a

 π```àbh  ÜÉ```°üàZG  äÉ```«∏ª©d  ,¢```TOÓ¨æH

 Éªc »eQƒÑdG ¢û«÷G …ójG ⋲∏Y “»```°ûMh”
 â≤àdG IóëàŸG ·’G ‘ á```dhDƒ°ùe äô```cP

 ‘h .á```ª∏°ùŸG á```«∏b’G √ò```g ø```e GOGô```aG

 ¢TOÓ¨æÑd ΩÉjG 4 â```bô¨à°SG IQÉjR ΩÉàN

 IóaƒŸG ‹ »¨fÉj äÈàYG º¡à≤àdG å«M

 ¿G É```eQƒH ¤G Ió```ëàŸG ·Ó```d  á```°UÉÿG

 ¿ƒÄLÓdG É¡d ¢Vô©àj »àdG ∞```æ©dG ∫ÉªYG

 ø¶J âfÉc É‡ “GQÉ°ûàfG ÌcG” É¨æ«ghôdG

 äÉjGhôdG πc” ¿É«H ‘ â```dÉbh .¿’G ⋲àM

.“AÉæãà°SG ¿hóH á«°ûMh É¡à©ª°S »àdG

 á∏ªM QGôªà°SÉH IóëàŸG ·’G øjóJh

 “á«é¡æŸGh á```ªª©ŸG”  á```©°SGƒdG  ™```ª≤dG

 äOGh É¨æ«ghôdG ó°V ¢û«÷G É¡æ°ûj »àdG

 á«fÉ°ùf’G ó°V ºFGôLh “»æJG Ò¡£J” ¤G

.“íLQ’G ⋲∏Y”

بروكسل ـ أ ف ب: 
 ÚæK’G ¢ùeCG »```HhQh’G OÉ–’G ⋲æÑJ

 á«dÉª°ûdG É```jQƒc ó```°V Ió```jóL äÉ```Hƒ≤Y

 ø```e’G ¢```ù∏› É```¡°Vôa Ò```HGóJ º```LÎJ

 ájhƒædG É¡HQÉéàd ≠fÉj ≠```fƒ«H ⋲∏Y ‹hódG

.á«à°ù«dÉH ïjQGƒ°U É¡bÓW’h

 »```HhQh’G  OÉ```–’G  ¢```ù∏›  ∫É```bh

 ‘ (AÉ°†Y’G ∫hó```dG º°†J »```àdG áÄ«¡dG)

 ⋲∏Y GOƒ```«b πª°ûJ äÉ```Hƒ≤©dG ¿G” ¿É```«H

 øe “ójó◊Gh …ô```é◊G º```ëØdG äÉ```≤Ø°U

.á«dÉª°ûdG ÉjQƒc

 GQGôb º```LÎJ »àdG äGAGô```L’G √ò```gh

 π```ª°ûJ 2016 È```ªaƒf ¤G Oƒ```©j É```«dhO

 ¢```SÉëædG OGÒ```à°SG ⋲```∏Y Gô```¶M” É```°†jG

.ó∏ÑdG Gòg øe “∂fõdGh á°†ØdGh πμ«ædGh

 äÉ«Mhôe ôjó°üJ ô¶M É°†jG πª°ûJh

 á```«dÉª°ûdG  É```jQƒc  ¤G  ø```Ø°Sh  Ió```jóL

 »YÉ£b ⋲∏Y á°VhôØŸG Oƒ«≤dG ójó°ûJ“h

 äÉHƒ≤©dG ¤hG â```fÉch .“π```≤ædGh ∫É```ŸG

 ÉjQƒc ⋲∏Y »HhQh’G OÉ–’G É¡°Vôa »àdG

.2006 øe GQÉÑàYG â°Vôa á«dÉª°ûdG

 IOÉjõH ó©j ÖeGôJ

 ¢û«÷G á«fGõ«e ‘ “á«îjQÉJ”

 É keƒég ⋲æÑàj “¢ûYGO”
ôFGõ÷G áWöT ¬à£ÑMCG

 ∞æ©dG øjóJ IóëàŸG ·C’G

 É¨æ«ghôdG ó°V “»°ûMƒdG”

 Oó°ûj »HhQhC’G OÉ–’G

á«dÉª°ûdG ÉjQƒc ⋲∏Y ¬JÉHƒ≤Y

““á«dhódG á«FÉæ÷G”” `d ¬àdÉMEG Öéj ÉjQƒ°S ‘ ™°VƒdG :ÉHhQhCG
ÖdOEG ∞jQ ⋲∏Y »°ShQ ∞°ü≤H Ó«àb 13

 π```°UGƒ«°S  »```HhQhC’G  OÉ```–’G  ¿G  ±É```°VCGh  

 ¿hO πeÉμdG ÊÉ```°ùfE’G ∫ƒ```°UƒdG πLCG ø```e Iƒ```YódG

 áÑ°SÉfi Ö```fÉL ¤G É```jQƒ°S ‘ Ú```LÉàëª∏d á```bÉYEG

 ¿É°ùf’G ¥ƒ```≤M äÉcÉ¡àfG ™```«ªL øY Ú```dhDƒ°ùŸG

.ÊÉ°ùfE’G ‹hódG ¿ƒfÉ≤dGh

 áÑdÉ£ŸG ‘ ∂dòc ô```ªà°ù«°S OÉ–’G ¿G ô```cPh

 Ió```ëàŸG  ·C’G  ø```e  á```°VƒØŸG  á```æé∏dG  ∫ƒ```°UƒH

 ¤G ÉjQƒ°S ‘ ¿É°ùf’G ¥ƒ≤M äÉcÉ¡àfG ‘ ≥«≤ëà∏d

.ábÉYG ¿hO ádhódG AGõLCG ™«ªL

 ¿CÉH ¬fÉÁG ¤G ¥É«°ùdG Gò```g ‘ ¢ù∏éŸG QÉ°TCGh

 á«FÉæ÷G áªμëŸG ¤G ¬àdÉMEG Öéj ÉjQƒ°S ‘ ™°VƒdG

 ¤G ‹hó```dG øe’G ¢ù∏› ¬```JƒYO GOó```› á```«dhódG

.¥É«°ùdG Gòg ‘ ∑ô– PÉîJG

 »```°ShQ ∞```°üb ‘ É```«fóe 13 π```àb ,É```«fGó«e

 ÉjQƒ°S ‘ ‹É```ª°ûdG ÖdOEG ∞```jôH ÉëjQCG Ió```∏H ⋲```∏Y

 ΩÉ¶ædG äGƒ```b âaó¡à°SG É```ªæ«H ,Ú```æK’G ìÉ```Ñ°U

 ∞FGò≤H »Hƒæ÷G ÖdOEG ∞jôH ∂«μ°S Ió∏H …Qƒ°ùdG

.á«©aóŸG

 ÊóŸG ´ÉaódG ‹hDƒ°ùe óMCG ,º°TÉg óªfi ∫Ébh

 É¡fCG ó≤à©oj Iô```FÉW ¿EG ,∫ƒ°VÉfC’G á```dÉcƒd ÉëjQCG ‘

 ≥WÉæe äÉæ«°üëà∏d ábQÉN πHÉæ≤H âØ°üb ,á«°ShQ

 áKÓãd πeÉc ÒeóJ ¤EG iOCG Ée ,ÉëjQCG IóH ‘ á«æμ°S

.∫ÉØWCGh AÉ°ùf º¡æ«H É«fóe 13 πà≤eh , m¿ÉÑe

 ∫É°ûàfG ø```e Êó```ŸG ´É```aódG ≥```jôa ø```μ“h

 ó©H Éª¡dõæe ΩÉcQ â– øe IÉ«◊G ó«b ⋲∏Y Ú∏ØW

 ¿ƒdGõj ’ É°üî°T ÚKÓK ¿CG º°TÉg ±É°VCGh .√ÒeóJ

.¢VÉ≤fC’G â–

 á∏FÉY åãL Êó```ŸG ´ÉaódG ¥ôa â∏°ûàfG É```ªc

 ‘ ôeO …ò```dG É¡dõæe ¢```VÉ≤fCG â```– øe É```¡∏ªcCÉH

.…ƒ÷G ∞°ü≤dG

 ⋲∏Y »```eÓYE’G Ö```∏M õ```côe ∫É```b ,¬à¡L ø```e

 ‘ IõcôªàŸG ΩÉ¶ædG äGƒ```b ¿EG ∑ƒÑ°ù«ØH ¬```àëØ°U

 ÖdOEG ∞jôH ∂```«μ°S Ió∏H âaó¡à°SG ¿É```©e áæjóe

 ⋲Ø°ûà°ùe π q£©J É```ªc .á«©aóŸG ∞FGò≤H »Hƒæ÷G

 ¬aGó¡à°SG ô```KEG Ö```∏M ∞jôH Qnƒ``` nM Ió```∏H ‘ ió```¡dG

.»ZGôa ñhQÉ°üH

 øjôNBG Ö«°UEGh ¢üî°T πàb ,π°üàe ¥É```«°S ‘

 ÉehO áæjóe ⋲```∏Y ⁄ÉHÉf πHÉæ≤H á```«°ShQ äGQÉ```Z ‘

 Éªæ«H ∂dP »JCÉj .≥```°ûeO ∞jQ ‘ á«böûdG á```Wƒ¨dÉH

.äGQÉZ ¢ùªÿ »Hô¨dG Ö∏M ∞jQ ¢Vqô©J

 á```KÓãdG  ΩÉ```jC’G  ‘ Gƒ```∏àb É```°üî°T 47  ¿Éch

 ,Ö```dOEGh á```«böûdG á```Wƒ¨dGh ¢```üªM ‘ á```«°VÉŸG

 Iójó÷G ádƒ÷G ¥Ó```£fG ™e ó«©°üàdG Gò```g øeGõJh

.∞«æL ‘ äÉ°VhÉØŸG øe

 •(»à«Z)  Ú«fóŸG ìGhQCG øe Gójõe ó°ü– ∫GõJ ’ ÉjQƒ°S ‘ Üô◊G

عواصم ـ وكاالت:

 IóëàŸG  ·C’G  äÉÄ«¡d  äÉ«dÉ©ØH  ¬àcQÉ°ûe  ∫Ó`̀N  øjó«°S  ¬`̀fG  Ú`̀æ`̀K’G  ¢`̀ù`̀eCG  »```̀HhQhC’G  OÉ``̀–’G  ∫É`̀b
 ÊÉ°ùfE’G ‹hódG ¿ƒfÉ≤dGh ¿É°ùf’G ¥ƒ≤◊ “¥É£ædG á©°SGhh áª«NƒdGh á«é¡æŸGh á∏°UGƒàŸG”  äÉcÉ¡àf’G

 OÉ–’G AGQRh ¢ù∏› √ÉæÑJ ôjô≤J ‘ ∂dP AÉL .¬FÉØMh ≥°ûeO ΩÉ¶f á°UÉN ÉjQƒ°S ‘ ±GôWC’G ™«ªL øe
 ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M ∫ƒM IóëàŸG  ·C’G  äÉjóàæÃ É¡àcQÉ°ûe  ∫ÓN á«HhQhC’G  á∏àμdG  äÉjƒdhCG  ¿CÉ°ûH  »`̀HhQh’G
 ‘ ÊÉ°ùfE’G ™°VƒdGh ¿É°ùf’G ¥ƒ≤◊ “áª«NƒdG” ´É°Vh’G ¿G ¿É«H ‘ ¢ù∏éŸG ∫Ébh .…QÉ÷G ΩÉ©dG ∫ÓN

.IóëàŸG ·CÓd á©HÉàdG ¿É°ùf’G ¥ƒ≤M äÉÄ«g ÖfÉL øe “π°UGƒàŸG πeÉμdG √ÉÑàf’G ≥ëà°ùJ” ÉjQƒ°S

“ΩÉ¶ædG á«é«JGÎ°SG” äÉeGõàd’G øe Ühô¡dG :¢VQÉ©e

 أبوظبي ـ سكاي نيوز عربية:

 á°VQÉ©ª∏d …QÉ°ûà°S’G óaƒdG ƒ```°†Y ∫Éb 

 ΩÉ¶ædG áé«JGÎ°SG ¿EG ,¿É°†eQ óªMCG ,ájQƒ°ùdG

 ΩóY »```g ,4 ∞```«æL äÉ```°VhÉØe ‘ …Qƒ```°ùdG

 Ühô¡dG ÈY á«°SÉ«°ùdG ∫ƒ```∏◊G ¤EG ∫ƒ°UƒdG

 AÉ≤d ‘ ¿É```°†eQ í°VhCGh .äÉ```bÉ≤ëà°S’G ø```e

 äÉ°VhÉØe ¢ûeÉg ⋲∏Y á«HôY Rƒ```«f …Éμ°S ™e

 á°SÉ«°S ™Ñàj ΩÉ¶ædG ¿G í```°VGƒdG øe “:∞«æL

.“äÉeGõàd’Gh äÉbÉ≤ëà°S’G øe Ühô¡dG

 ™e á«HÉéjEÉH πeÉ©àJ á```°VQÉ©ŸG ¿EG ∫Ébh

 ÉÄ«°T Ωó≤j ’ ΩÉ¶ædG øμd ,ìô£J »àdG ¥GQhC’G

.»°SÉ«°S πM ¤EG ∫ƒ°UƒdG ójôj ’ ƒ¡a

 GAÉ≤d …ôé«°S ¢```VQÉ©ŸG óaƒdG ¿G ôcPh

 ∞bƒe ∫hÉæà«°Sh ¢```ShôdG Ú«°SÉeƒ∏HódG ™e

 ,∞«æL ‘ ΩÉ```¶ædG ⋲∏Y §```¨°†dG øe ƒ```μ°Sƒe

 äÉ```°VhÉØª∏d É```«∏©dG á```Ä«¡dG ¿CG ¤EG GÒ```°ûe

 …O ¿ÉaÉà°S ‹hódG çƒ©Ñª∏d Iô```còe Ωó≤à°S

 ájƒdhC’G ¿CG ⋲```∏Y ¿É```°†eQ Oó°Th .GQƒ```à°ù«e

 á«Ø«c ⋲∏Y ¢VhÉØàdG »g á°VQÉ©ª∏d áÑ°ùædÉH

 π«MôH âHÉãdG É¡Øbƒe ™e »°SÉ«°ùdG ∫É```≤àf’G

.iôNCG äÉØ∏e …CG íàa πÑb ,ó°SC’G QÉ°ûH

C

ÊÊ EE ‹‹hh ƒƒ hh ¥¥ƒƒ ¥¥ hhhh «« ƒƒ hh ««éé¡¡ hh ƒƒ ¡¡·· HH ¥¥ƒƒ «« ÖÖ LL øø ππ ƒƒ ππ ÑÑ ≥≥ jjQQƒƒ

 الموصل ـ وكاالت:

 ¬fCG »```bGô©dG ¢```û«÷G ø```∏YCG 

 ™HGôdG ö```ù÷G ⋲∏Y ¬Jô£«°S §```°ùH

 ,Ú```æK’G ¢```ùeCG ,π```°UƒŸG Üô```Z

 á«bGô©dG äGƒ```≤dG â```∏°UGh É```ªæ«H

 óæY ¢```SÉªàdG §```N ¤EG á```cÎ°ûŸG

 π```MÉ°ùdG  §```°Sh  á```°SG qhódG  »```M

 á≤£æŸG »gh ,π°UƒŸG ‘ øÁC’G

 ÊÉÑª∏d »æeC’G ™```HôŸG º°†J »àdG

.á«eƒμ◊G

 öù÷G IOÉ```©à°SG  ¿CÉ```°T ø```eh

 äGõ```jõ©àdG  Ö```∏L  ‘ ó```YÉ°ùJ  ¿CG

 ÖfÉ÷G ø```e ¢```û«é∏d äGOGó```eE’Gh

 çóëàŸG ∫Ébh .»Hô¨dG Ö```fÉ÷G ‘ Úæ°üëàŸG “¢ûYGO” º«¶æJ öUÉæY ⋲```∏Y §¨°†dG ójõj Ée ,áæjóŸG ø```e »```böûdG

 äQôM ,ájOÉ–’G á```Wöû∏d á©HÉàdG ™jöùdG OôdG äÉ```©£b” ¿EG ,∫ƒ°SQ ⋲«ëj ó```«ª©dG ,ácÎ°ûŸG äGƒ≤dG IOÉ```«b º```°SÉH

 öù÷G íÑ°UCG Gò```¡Hh (π°UƒŸG ÜôZ) øÁC’G π```MÉ°ù∏d ⋲æª«dG á¡÷G øe ™HGôdG ö```ù÷G ⋲∏Y äô£«°Sh ,≥```°Sƒ÷G »```M

 ÜƒæL ‘ ¿GÒ£dG »M IOÉ```©à°SG ÚæK’G ìÉÑ°U âæ∏YCG ób ,á«bGô©dG äGƒ```≤dG âfÉch .“ÚàØ°†dG øe ¬```«∏Y kGô```£«°ùe

 “iƒæ«f Éj ¿ƒeOÉb” äÉ«∏ªY ó```FÉb ∫Ébh .¿ƒeCÉŸG »M ó©H “¢ûYGO” øe Qôëoj »æμ°S »M ÊÉ```K ƒgh ,π°UƒŸG Üô```Z

 hó©dG ó«ÑμJ ó©H ÊÉÑŸG ¥ƒa »bGô©dG º∏©dG â```©aQh ¿GÒ£dG »M äQôM ™jöùdG OôdGh ájOÉ–’G á```WöûdG äGƒ```b” ¿EG

 . ¢ûYGO á°†Ñb øe ¿GÒ£dGh ≥°Sƒ÷G »«M IOÉ©à°SG ájOÉ–’G áWöûdG óFÉb ø∏YCG ,√QhóH .“äGó©ŸGh ìGhQC’ÉH ôFÉ°ùN

 á«àæª°SE’G õLGƒ◊G ÒeóJ ó©H QhÉfi IóY øe π°UƒŸG ÜôZ ÜƒæL ‘ ™jöùdG OôdGh ájOÉ–’G áWöûdG äGƒb â```eó≤Jh

.á«°ù«FôdG ´QGƒ°ûdG πNGóe óæY “¢ûYGO” º«¶æJ É¡©°Vh »àdG

 áëaÉμe Qƒfi óFÉb ø∏YCGh .π°UƒŸG ÜôZ ‘ Qƒ°üæŸG »M ΩÉëàbG ¢ùeG á«bGô©dG äGƒ≤dG äCGóH ,π°üàe ¥É«°S ‘h

 º«¶æJ öUÉæY øe Iójó°T áehÉ≤e §°Sh Qƒ```°üæŸG »M ‘ RÉ¡÷G äGƒb Ωó≤J …óYÉ°ùdG ÜÉgƒdGóÑY ≥```jôØdG ÜÉ```gQE’G

 á°ùeÉÿG ábôØdGh áÑîædG ôjhÉ¨e äGƒb” ¿CG ájOÉ–’G áWöû∏d »eÓYE’G ÖàμŸG øe ∫hDƒ°ùe ø∏YCG ,¬à¡L øe .“¢ûYGO”
 »æeC’G ™HôŸG º°†j …òdGh ,“π°UƒŸG ‘ øÁC’G πMÉ°ùdG §°Sh á°SGhódG »M ™e ¢SÉªàdG §N ¤EG π°üJ ájOÉ–G áWöT

.¢ûYGO øe »æμ°ùdG ¿GÒ£dG »M IOÉ©à°SG ó©H ∂dPh ,á«eƒμ◊G ÊÉÑª∏d
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á°†eÉZ …ódGh IÉah ÜÉÑ°SCG :ÊÉéæ°ùaQ áæHG

 ¢ù«FôdG áæHG ,ÊÉéæ°ùaQ áªWÉa âæ∏YCG

 ¢ü«î°ûJ ¢ù∏› ¢```ù«FQh ≥Ñ°SC’G ÊGô```jE’G

 »```ª°TÉg È```cCG ÊGô```jE’G ΩÉ```¶ædG á```ë∏°üe

 ,»°VÉŸG ôjÉæj 8 ‘ ‘ƒJ …òdG ,ÊÉéæ°ùaQ

 IÉah ÜÉ```Ñ°SCG ¿CG ,É```eÉY 83 õ```gÉf ôªY ø```Y

.“á°†eÉZ” âdGRÉe ÉgódGh

 ¿CG âæ∏YCG á```«fGôjE’G á```eƒμ◊G â```fÉch

 ,áÄLÉØe á```«Ñ∏b áHƒf ô```KEG ‘ƒJ ÊÉ```éæ°ùaQ

 ™e á```∏HÉ≤e ‘ â```dÉb á```ªWÉa ¬```àæHG ø```μd

 ¿EG ,ó```MC’G Ωƒj á```«fGôjE’G “É```æ°ùjEG” á```dÉch

 á≤«bO øμJ ⁄” ÉgódGh Gƒ°üëa øjòdG AÉÑWC’G ø```e OóYh áë°üdG ôjRh äÉ```ëjöüJ

 É¡àe qób »àdG ádOC’G” ¿EG ÊÉéæ°ùaQ áªWÉa âdÉbh .ÉgÒÑ©J óM ⋲∏Y ,“á°†bÉæàeh

 á©æ≤e â°ù«d ,ÊÉéæ°ùaQ »```ª°TÉg ÉgódGh IÉah ÜÉÑ°SCG øY AÉÑWC’G ø```e áYƒª›

 ™°VƒH ¿Éc” ÉgódGh ¿CG ⋲```∏Y äOó°T Éªc .“Éæjód Iô```aGƒàŸG ≥FÉ≤ë∏d á```ØdÉflh

 ‘ º«≤e Ωö†fl ÊGôjEG Ö```«ÑW πÑb øe ¬°üëa ” óbh ,¬JÉah π```Ñb ó«L »```ë°U

.“IóëàŸG äÉj’ƒdG

 ∫ÉªàMG øY ,π```NGódG ‘ á°VQÉ©ŸG AGö†ÿG á```cô◊G QÉ°üfCG ¢†©H çó```ëàjh

 ⋲∏YC’G ó°TôŸG ™e GôNDƒe ¬JÉaÓN óYÉ°üJ ÖÑ°ùH “É```«Lƒdƒ«H” ÊÉéæ°ùaQ ∫É«àZG

.»ÄæeÉN »∏Y

 ¬Jƒe ¢ù«dh ÊÉéæ°ùaQ ∫É«àZG ⋲∏Y π«dóà∏d øFGôb IóY øY A’Dƒg çó```ëàjh

 ácô◊G IOÉb øe Üô≤ŸG ,ΩR ˆG ìhQ »```Øë°üdG ¬H ìöU Ée É¡æe ,ájQó°U á```ëHòH

 ÊÉéæ°ùaQ” ¿CG ⋲YOG å«M ,á«°SQÉØdÉH á≤WÉædG “ÉcÒeCG äƒ°U” áYGPE’ ,AGö†ÿG

.“∂°Tƒc ™ªéÃ á°VÉjô∏d ÖgP ÚM íÑ°ùŸG ‘ AÉŸG â– ¬≤æN ”

 •ÊÉéæ°ùaQ áªWÉa

 •(Ü CG)     áØ«æY äÉcÉÑà°TG §°Sh π°UƒŸG »HôZ É¡eó≤J π°UGƒJ á«bGô©dG äGƒ≤dG
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دور الثقافة في 
محاربة ا�رهاب

 ,ÜÉ```gQE’Gh á```aÉ≤ãdG Ú```H »```bÓJ ’

 QÉμ```aCGh  ÜGOBGh  ¿ƒ```æa  ø```e  á```aÉ≤ãdÉa

 º«bh π```ã oeh á```Ø°ù∏ah º```«∏©Jh á```«HôJh

 »g á«HÉéjEG á«©ªà› äGó```≤à©eh ΩÓYEGh

 ≥°SÉæàJ á«∏≤Yh á```«aô©e IhôK É```¡∏ªéÃ

 É¡Ø«XƒJh ,¬```°SÉ°ùMEGh ¿É°ùfE’G ìhQ ™```e

 á```é¡ÑdGh  IÉ```«◊G  ∞```«°†oj  ™```ªàéŸG  ‘

 áeC’G IÉ«M ¢```ùμ©J áaÉ≤ãdÉa ,IOÉ```©°ùdGh

 øY »≤«≤M Ò```Ñ©J »gh ,É```¡Ñ©°T IÉ```«Mh

 º¡à«°üî°T øe CGõ```éàj ’ AõLh ,º¡JÉLÉM

 ø```e á```«dÉN »```¡a ,á```«æWƒdG º```¡àjƒgh

 »æWƒdG ÉgôgƒLh ,á```«ØFÉ£dGh Ö°ü©àdG

.âHÉK

 ƒ¡a ,áaÉ≤ã∏d á```«aÉæe ádÉM ÜÉ```gQE’G

 á«°SÉ«°ùdG äÉeRCÓd ÖÑ°ù oe ,™ªàéª∏d ôeó oe

 ,QGô≤à°S’Gh øeCÓd ¢†«≤fh ,ájOÉ°üàb’Gh

 ¬Ñgòeh OGó```Ñà°S’G ¬æjOh πà≤dG ¬```àjƒg

 ™ªàéŸGh ¿É°ùfE’G ÒeóJ ¬```fójOh ,Ωó¡dG

 ¿ƒJCG ‘ º¡æ«H É kbôØ oe ,¢SÉædG IÉ«M G kOó¡ oe

 ¬aGógCG »≤à∏Jh ,äÉ```«ØFÉ£dGh äÉYGöüdG

 ÉfOÓÑd ájOÉ©oŸG ∫hódG QhöT ™e ¬©aGhOh

 áaÉ≤ãdÉHh ,É```¡JÉjÉZh á«Hô©dG  É```fQÉ£bCGh

 ÜQÉ```ëf ¿CG ™```«£à°ùf á```«bGôdG ¿ƒ```æØdGh

 ìô£H ∂dPh πjƒ£dG ióŸG ⋲∏Y ÜÉgQE’G

 ÜÉgQE’G á```jô©J ™«£à°ùj ‘É```≤K ÜÉ```£N

.¬JÉYÉªL í°†Øjh ¬aGógCGh √QÉμaCGh

 ÉfQÉ£bCG É¡«dEG â∏°Uh »àdG á```dÉ◊G ¿EG

 ∞æ©dGh …ô```μØdG ™```LGÎdG ø```e á```«Hô©dG

 á```eƒ¶æª∏d  É``` kMÓ°UEG  Ö```∏£àJ  »```ØFÉ£dG

 áKGó◊G ≥aCG ΩÉeCG ÜGƒHC’G íàah á«aÉ≤ãdG

 ⋲```àMh  .‘ô```©ŸG  Ωó```≤àdGh  á```«aÉ≤ãdG

 ¿CG óH’ ÜÉgQE’G áHQÉ ofi áaÉ≤ãdG ™«£à°ùJ

 ôμa ‘ πeÉμà oe ‘É```≤K ¬LƒJ ∑Éæg ¿ƒμj

 ’h ,á«æjódGh ájƒHÎdGh á```«fóŸG áaÉ≤ãdG

 ΩÉªàg’G hCG äÉ```aÉ≤ãdG √òg áFõŒ ø```μÁ

 IOÉYEG Ö∏£àj Gògh ,iôNC’G ¿hO ÉgGóMEÉH

 Aõ÷G çÉãàLGh »```æjódG ÜÉ```£ÿG á∏μ«g

.¬æe »ØFÉ£dG

 ™```ªà› …CG ‘ ∞```æ©dGh ±ô```£àdG ¿EG

 ¬«àÄØH »æjódG ÜÉ£ÿG OƒLh ™e óYÉ°üàj

 ™e ∞s«μàj ÜÉgQE’Éa ,ìÓ°UEÓd ¢†bÉæoŸG

.¬àjƒg øjódG ó≤Øjh ,äÉ°†bÉæàdG √òg

 ÜÉgQE’Gh á```aÉ≤ãdG Ú```H á```bÓ©dG ¿EG

 IÉ«◊G ≥```jôW á```aÉ≤ãdÉa ,OÉ```°†J á```bÓY

. ΩÓ¶dGh äƒŸG ≥jôW ÜÉgQE’Gh QƒædGh
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ومضة قلم

 ÜÓ£dG ⋲```̀∏Y AGóàY’G á```̀«°†b

 QƒeC’G AÉ«dhC’ ábQDƒe á```̀dCÉ°ùe âJÉH

 á```̀«HÎdG  IQGRh  ‘  Ú```̀dhDƒ°ùŸGh

 ‘  IQô```̀μàe  Iô```̀gÉX  .º```̀«∏©àdGh

 É```̀fó¡°T PEG ,¢```̀SQGóŸG ø```̀e Oó```̀Y

 ¢```̀Vô©J Ò```̀°üb »```̀æeR ±ô```̀X ‘

 ,¬ª∏©e ø```̀e ìqÈ```̀e Üö†d Ö```̀dÉW

 ióMEG ø```̀e Iƒ°ù≤dG ≠```̀dÉH ï```̀«HƒJh

 â©f óM ¤EG É```̀¡JÉÑdÉ£d äÉª∏©ŸG

 ¤hC’G á©bGƒdG  .AÉ```̀Ñ¨dÉH äÉÑdÉ£dG

 ÜÉÑ°SC’Gh á```̀«FGóàH’G á```̀∏MôŸG ‘

 øe äGAGôLE’G .¿B’G ⋲```̀àM ádƒ¡›

 πãªàJ IQGRƒdÉH á```̀«fƒfÉ≤dG IQGOE’G

 á«°†≤dG äÉ```̀°ùHÓe øY å```̀ëÑdG ‘

 É¡«∏Y ¢üæj »àdG äGAGõ÷G PÉîJ’

 áëFÓdGh á```̀«fóŸG á```̀eóÿG ¿ƒfÉb

 .ájò«ØæàdG

 πμ```̀°ûH ó```̀cDƒJ á```̀«HÎdG IQGRh

 …ó```̀©àdG ∫Éμ```̀°TCG ™```̀«ªL q¿CG º```̀FGO

 hCG É```̀jó°ùLh É```̀«¶Ød áÑ∏£dG ⋲```̀∏Y

 ÒcòJ ºàjh ÉeÉ“ á```̀Yƒæ‡ É«°ùØf

 ôeC’G Gò```̀¡H ¿Gó«ŸG ‘ Ú```̀∏eÉ©dG

 äGAGô```̀LEG ø```̀e ¬«∏Y Ö```̀JÎj É```̀eh

 ¢Vƒaôe Üö†dG q¿CG É```̀ªc ,á«fƒfÉb

 QƒeC’G AÉ«dhCG .ÜÉ```̀Ñ°SC’G âfÉc É```̀jCG

 ºà«d πØ£dG ájÉªM õcôe ¤EG GhCÉ÷

 áeÉ©dG áHÉ«ædG ¤EG á«°†≤dG πjƒ–

 ” ƒd ⋲àM √Gô› ≥«≤ëàdG ò```̀NCÉjh

 .É¡æY ∫RÉæàdG

 CÉé∏j GPÉŸ ∫DhÉ```̀°ùàdG Éæ≤M øe

 πFÉ°SƒdG CGƒ°SCG ¤EG ÚHôŸG ¢```̀†©H

 º¡fÉμeEÉH …òdG âbƒdG ‘ ájƒHÎdG

 ,º¡eÉeCG áMÉàe iôNCG äGQÉ«îH òNC’G

 ¿CG á°ûgódG ⋲```̀∏Y å©Ñj …qò```̀dG ÉeCG

 8 √ôªY ió©àj ’ Ö```̀dÉW ¢Vô©àj

 QÉKBG øe ¬cÎj Éeh Üö†∏d äGƒæ°S

 ⋲∏Y qø°ùdG Gòg ‘ ºg øŸ á```̀«°ùØf

 .IÉ«◊G ióe »°ùØædG º¡∏Ñ≤à°ùe

 ’  »```̀àdG  iô```̀NC’G  á```̀©bGƒdG

 AÉ«dhCG ¿É```̀°ùd ⋲```̀∏Yh á```̀HGôZ π```̀≤J

 ¢SQGóŸG ió```̀MEÉH äÉÑdÉ£dG Qƒ```̀eCG

 âHCGO É```̀eóæY äÉ```̀æÑ∏d á```̀«FGóàH’G

 §```̀jöT ™```̀°VƒH äÉ```̀ª∏©ŸG ió```̀MEG

 ∫Ó```̀N ÜÉ```̀àμdG ó```̀«°TÉfC’ π```̀é°ùe

 É¡ÑLGƒH Ωƒ≤J ¿CG ø```̀e ’óH á°ü◊G

 á```̀ª∏©ŸG  äQò```̀Mh  ,»```̀ª«∏©àdG

 iƒ```̀μ°T  Ëó```̀≤J  ø```̀e  É```̀¡JÉÑdÉW

 AÉ¨°UE’ÉH AÉØàc’G ø¡«∏Yh Égó°V

 ihÉμ°T øeób äÉ```̀¡eC’G .§```̀jöû∏d

 êGQOCG âÑgP É```̀¡æμd áª∏©ŸG ó```̀°V

 ô```̀jRh  ¿ó```̀°TÉf  É```̀góæY  ,ìÉ```̀jôdG

 ¬«LƒJh πNóàdG º«∏©àdGh á```̀«HÎdG

 AGôLE’G PÉ```̀îJÉH á```̀°üàîŸG IQGOE’G

 .Ö°SÉæŸG

 áª∏©ŸG ™LGÎJ ¿CG øY kÉ°VƒYh

 â°SQÉeh äÉÑdÉ£dG ôLR ‘ âæ©eCG

 ¬```̀ØJC’  äÉ```̀Hƒ≤Y  ¢```̀†©ÑdG  ≥```̀ëH

 ¬```̀«LƒJ ¤EG äó```̀ªY π```̀H ÜÉ```̀Ñ°SC’G

 .!ºFÉà°Th áÄjòH äÉª∏ch äƒ©f

معلمون في 
قفص االتهام 

      اآلراء الواردة في «منطلقات» تعبر عن أصحابها وال تلزم «               »

أسامة الماجد
Osama.almajed
@albiladpress.com

سوالف

 »Yój øe ∞bƒe á```bóH Ö°ùëf ¿CG Öéj

 ⋲≤ÑJ Ée ¬©eh »°SÉ«°S §°TÉf hCG »bƒ≤M ¬fCG

 ájƒÑ©àdG êhCG â°TÉY á```«°SÉ«°S äÉ«©ªL øe

 »HÉgQE’G çOÉ◊G ájÉ¨∏a ,âdGRÉeh á«ØFÉ£dG

 ôØ°SCGh  ∫hC’G ¢```ùeCG Ωƒj ™```bh …òdG ¿É```Ñ÷G

 ⋲∏Y ÒéØàd á```WöT π≤f á∏aÉM ¢```Vô©J øY

 ¤G iOCGh ™æ°üdG á```«∏fi á∏Ñæ≤H IQódG ´QÉ°T

 GhQó°üj ⁄ áWöûdG ∫ÉLQ øe OGôaCG 5 á```HÉ°UEG

 ,á«HÉgQE’G ∫ÉªYC’G ∂∏J ô```μæà°ùj GóMGh ÉfÉ«H

 »àdG Iójó÷G äGQƒ£àdG π```gÉŒ ¿hóª©àjh

 OÉ°†e √ÉŒÉH ¿ƒ```°ûÁh áMÉ°ùdG ⋲∏Y äCGô```W

 .øWƒ∏d

 ΩRÓŸG Ö```LGƒdG ó«¡°T ó```dGh ¬Lh ó```≤d

 “øWƒdG” á∏«eõdG È```Y …OÉª◊G ΩÉ```°ûg ∫hCG

 :ÓFÉb AÓª©dGh Ú```«©LôdG ∂ÄdhCG ¤EG ¬```eÓc

 ¥ƒ≤M ÚcÉcO ∞```jR âØ°ûc á```KOÉ◊G ¿EG”
 QÉ«àdG äÉ```«©ªL IOÉ≤H ⋲ª°ùj É```eh ¿É```°ùfE’G

 ºgOÉ«Mh º```¡à«aÉØ°T Ωó```Yh »WGô≤ÁódG

 É°Uƒ°üN ,»ØFÉ£dG º¡aÉØ£°UGh º¡à«©ÑJh

 ‘ øjõ©ŸGh Ú©«°ûŸG áeó≤e ‘ GƒfÉc º¡fCG

 øª°V GƒfƒμJ ⁄ GPÉŸ ,ÚμdÉ¡dG Ú«HÉgQE’G

 GhóaGƒJ ø```jòdG øjõ©ŸGh Ú```©«°ûŸG ±’BG

 ⋲∏Y π«dO ÈcCG Gòg ¢ù«dCG ?AGõ©dG ΩÉjCG Éæ«∏Y

 ºμaÉØ£°UGh ºμà«©ÑJh º```cRÉ«ëfGh ºμHòc

.“?»ØFÉ£dG

 º```¡d á```bÓY ’ A’Dƒ```g ...ΩÉ```°ûg É```HCG É```j

 ,á«eó≤àdG hCG á«WGô≤ÁódG á```«æWƒdG iƒ≤dÉH

 áÁô÷G ºgÒª°V π```Ñb ábõJôeh AÓªY É```‰EG

 ájƒg ¢```ùªW á```dhÉfih ÜÉ```gQE’Gh π```à≤dGh

 QGógEGh ,á£jôÿG ø```Y É¡àdGREGh áØFÉWh ó```∏H

 A’Dƒg .AÉ```jôHCG Ú```æWGƒeh ø```eCG ∫ÉLQ AÉ```eO

 º¡àMÉàLG Ú«HÉgQEÓd AGõ©dÉH Gƒeó≤J øjòdG

 º```¡JÉ«Möùe ∫ƒ```°üah ¿ƒ```YÉ£dÉc á```fÉ«ÿG

 á∏bôY ádhÉfih AGó```àY’Gh ∞«jõàdÉH á```Ä«∏e

 º«ª°üàdG Gògh ,á«WGô≤ÁódG ÉæàHôŒ Qƒ£J

 ™```«é°ûJh Ú```«HÉgQE’G  ™```e  ±ƒ```bƒdG  ⋲```∏Y

 äGQÉ```jõdG ∫OÉ```ÑJh º```¡©e á```∏eÉ©dG π```àμdG

 IPÉ```°ûdG  º```¡ØbGƒe  ó```cDƒj  “Ö```«LGƒŸGh”
 ój ‘ ôé◊G ™```£≤H ¬Ñ°TCG º```¡a ,º```¡à«©ÑJh

 ¿hO á```YÉWh É©ª°S ¬```d ¿ƒ```dƒ≤jh »```ÑæLC’G

 .ßØ–

 ΩÎëj ⁄ “¢Uƒ∏Ÿ” »```WGô≤ÁódG Gòg

 ‘ ÖcQh ,A»°T πc ´ÉHh ™ªàéŸG ’h øWƒdG

 ¿ƒjOÉ°üàbGh AÉ```ÑWCGh ¿ƒeÉfi áHô©dG ¢ùØf

 øY ¿ƒ©aGój Gƒ```dGRÉeh Gƒ```fÉc ¿ƒ```«aÉë°Uh

 π```ª©dG AÉ```£Z â```– á```«HÉgQE’G äÉ```HÉ°ü©dG

 ¤É©àJh á```Mƒ°†Øe Ö«dÉ°SCGh ≠```«°U ≥ahh

 øeCG π```LQ …CG ¢```Vô©àj É```eóæY º```¡JÉμë°V

 ⁄ ¬Lh º¡d ≥```Ñj ⁄ .IQòb á```«HÉgQEG á```«∏ª©d

 ,áaƒ°ûμe âëÑ°UCG º¡JÉcôM øμdh ¬H GƒLôîj

 “¢```SÉ°ùMEG IQPh ΩO á```jƒ°T º```góæY ƒ```dh”
 ¿ƒ«≤«≤M ¿ƒ«æWh ∑É```æ¡a ,áMÉ°ùdG GƒcÎd

 í«ë°üdG √É```Œ’G ‘ Ò°ùdG Ò```Z ¿ƒ```aô©j ’

  AGóYC’G ¬LƒH ¿ƒ```Ø≤jh ,¿ÉWhC’G »æÑj …ò```dG

.IQÉ°TE’ÉH º¡Øj ÇQÉ≤dGh Ú°üHÎŸGh

يا أبا هشام... هؤالء ال عالقة لهم 
بالتيار الديمقراطي بل عمالء

 ¿CÉ```°ûH É```«∏©dG äÉ```¡÷G Ú```H AGQB’G ±Ó```àNG

 ô```eCG ,Ú```bÉ©ª∏d á```jÉYôdG »```àYÉ°ùd Ú```≤ëà°ùŸG

 »YGôJ áØ°üæe äGQGô```≤d ∫ƒ°UƒdG π```eCÉfh Oƒ```ªfi

.¬àjÉYôH Ωƒ≤j øe hCG ¥É©ŸG ±hôXh äÉLÉ«àMG

 hCG ∞XƒŸG í```æÁ) ¬```fCG ⋲∏Y ¢```üæj ¿ƒ```fÉ≤dG

 øe kÉbÉ©e ⋲Yôj …ò```dG hCG ábÉYE’G …hP øe π```eÉ©dG

 IOÉ¡°ûH â```Ñãj ø‡ ,¤hC’G á```LQódG ø```e ¬```FÉHôbCG

 ájÉYôd º¡àLÉM á°üàîŸG á«Ñ£dG áæé∏dG øY IQOÉ°U

 ∂dPh ,ôLC’G »àYƒaóe kÉ q«eƒj áMGQ »àYÉ°S ,á```°UÉN

 øe QGôb É¡H Qó°üj »àdG §HGƒ°†dGh •höû∏d k É```≤ah

 IQô≤ŸG áMGôdG »àYÉ°S ÚH ™ª÷G Rƒéj ’h ,ôjRƒdG

 áYÉ°VôdG hCG ájÉYôdG äÉYÉ°Sh ¿ƒfÉ≤dG Gòg ÖLƒÃ

.(iôNC’G äGQGô≤dGh ÚfGƒ≤dG ‘ IQô≤ŸG áMGôdG hCG

 øjó«Øà°ùŸG Iô```FGO ™```«°SƒJ ∫ƒM ±Ó```àN’G

 óªà©J IOófi §```HGƒ°V ‘ åëÑdGh ,É```¡≤««°†J hCG

 ôeCG ,ÚàYÉ°ù∏d ¬```LÉ«àMG ióeh ¥É```©ŸG ádÉM ⋲∏Y

 É¡YGƒfCGh ábÉYE’G äÉLQO ±ÓàN’ ,á«ªgC’G á```jÉZ ‘

 ádÉM πμd á«ë°üdGh ájOÉŸGh á«°û«©ŸG ±hô```¶dGh

.…QhódG º««≤àdG á«ªgCG ™e

 IOófi ¿ƒ```μJ ¿CG óH’ á```«ª«¶æàdG äGQGô```≤dG

 »```YGôJh  Ö```YÓà∏d  k’É```›  ∑Î```J  ’h  ,á```Ø°üæeh

 á```«Ñ£dG  ô```jQÉ≤àdG  ≥```ah  á```dÉM  πc  á```«°Uƒ°üN
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يرفــع فريقــا املنامــة واملحــرق وترية 
التحضــري واإلعداد لنهــايئ كأس جاللة 
الحــايل  الريــايض  للموســم  امللــك 
2016/2017، والذي ســيقام الخميس 
2 مــارس املقبل عىل اســتاد البحرين 

الوطني.
ومن املؤمل أن يدخل الطرفان معسكرًا 
داخليٍّا؛ متهيًدا لإلعداد والرتكيز بشــكل 

كامل عىل النهايئ الكبري.

في الجفير

شــاءت الصــدف أن يقيــم الطرفــان 
املعسكر الداخيل يف منطقة الجفري، إذ 
إن املنامة سيعسكر يف فندق K القريب 
من مقره وملعب تدريباته، وهو األمر 
الذي يساعد عىل سهولة تنقل الالعبني 

بني مقر السكن والتدريبات.
أما املحرق، فإنه اختــار فندق الخليج 
يف الجفري أيًضا، وهو باملناســبة املكان 
نفسه الذي عسكر فيه الفريق تحضريًا 
ملباراة نصف النهايئ يف املسابقة، والتي 

تخطى فيها الرفاع بهدف دون رد.

نسيان الدوري

من املؤكد أن الطرفني نسيا اللقاء الذي 
جمعهام الســبت املايض عىل االســتاد 
الوطنــي ضمــن الجولــة 12 للدوري، 
والذي فاز فيه املحرق بهدف دون رد.

الرتكيز بشكل كبري اآلن عىل نهايئ ”أغىل 
الكــؤوس“، إذ يســعى الطرفان لطي 

صفحة املبــاراة املاضيــة ووضع كامل 
الرتكيز عــىل اللقاء املهم، خصوًصا وأن 
ا  الفارق بينهام يف الدوري بســيط جدٍّ
(نقطــة واحدة) من جهــة، ومن جهة 
أخــرى فإن إمكانيــة التعويض وحصد 
مزيد من النقــاط مازالت متاحة لهام 
مع تبقي 7 جوالت عىل ختام الدوري، 

خاصة مع رصاعهام عىل املركز األول.

تصحيح وتدارك

بال شــك، فــإن الجهازيــن الفنيني يف 
الفريقــني ســيعمالن عــىل تصحيــح 
األخطاء التي وقع فيها الالعبون خالل 

مواجهة الدوري يوم السبت.
اللقاء املقبل يختلف متاًما عن مواجهة 
الــدوري، إذ إن التعويــض لــن يكون 
متاًحــا، والفريق األكرث تركيــزًا واألقل 

أخطاًء سيكون ظافرًا باللقب األغىل.

استمرار وراحة

من جهة أخرى، واصل الفريق املنامي 
اليومــني  خــالل  تدريباتــه  سلســلة 
املاضيــني، إذ تــدرب الفريــق بقيادة 
املدرب الوطني خالد تاج يومي األحد 

واإلثنني رافًضا الراحة.
أمــا املحــرق بقيــادة املــدرب األملاين 
جاسربت، فقد تدرّب األحد املايض، قبل 
أن مينح الفريق يوم أمس فرتة راحة، إذ 

مل تشهد أي تدريب للفريق.

تدريب رئيسي

ومــن املؤمــل أن يخــوض الطرفــان 
تدريبهــام الرئيــيس مســاء اليــوم، إذ 
سريكز املنامة واملحرق عىل الخطة التي 
ســتلعب املبــاراة النهائية، يف حني من 
املتوقــع أن يكون تدريب يوم األربعاء 

خفيًفا؛ كونه قبل 24 ساعة من املباراة.

اجتماع تنسيقي

إىل ذلــك، من املؤمــل أن يعقد اتحاد 
الكرة يف 12.30 من ظهر الغد اجتامًعا 
النهائية يف  تنســيقيٍّا لطــريف املبــاراة 
مقره بالرفاع، وذلك بحضور الجهازين 

اإلداريني يف الناديني.
وســيتم خــالل االجتــامع التأكيد عىل 
جميع األمور اإلدارية املرتبطة باملباراة 
النهائية، عالوة عىل التأكيد عىل أماكن 
جلوس جامهري الفريقــني، إذ حّددت 
املدرجات ميني املنصة لجامهري املنامة، 

فيام يسار املنصة لجامهري املحرق.
كام سيشهد االجتامع توزيع البطاقات 
النهائيــة  املبــاراة  بدخــول  الخاصــة 
للطرفني، عالوة عىل التعرف عىل ســري 

عملية التتويج بعد نهاية املباراة.

قّدمــت ســفريات ”بيــت الســفر“ رعايتها 
ملســابقة كأس جاللة امللك للموسم الريايض 
إىل  بذلــك  لتنضــم  2017-2016؛  الحــايل 

مجموعة رعاة ”أغىل الكؤوس“.
وقال رئيس مجلــس إدارة االتحاد البحريني 
لكرة القدم الشــيخ عيل بن خليفة بن أحمد 
آل خليفــة إن إقبــال مختلف الرشكات عىل 
دعــم كأس امللــك يأيت إمياًنا منهــا باألهمية 
الكــربى التي تكتســيها البطولــة يف نفوس 

الرياضيني.
وأشــار إىل أن دعم بيت السفر لبطولة كأس 
امللــك خصوًصــا وللفعاليات التــي ينظمها 
اتحاد الكــرة مازال متواصًال بالشــكل الذي 

يؤكد عمق العالقة القوية بني الطرفني.
ومّثن عيل بــن خليفة الدعم املقدم من قبل 
بيت السفر، مشريًا إىل أن جهود املدير العام 
للرشكة حمد أمني هــي محل تقدير، خاصة 
يف حرصه الكبري عىل التعاون البناء واإليجايب 
مع اتحاد الكرة؛ إلنجاح الفعاليات املنضوية 
تحت مظلتــه. وأشــار إىل أن االتحــاد بابه 
مفتــوح ملزيد من الرشاكات البنــاءة، والتي 
تهدف يف املقــام األول إىل خدمة قطاع كرة 
القدم خصوًصــا، والرياضــة البحرينية عىل 
وجه العمــوم. من جهته، قــال املدير العام 
لســفريات ”بيت الســفر“، حمــد أمني إن 
الرشكــة تفخر وتعتز بدعمها ملســابقة كأس 

امللك. وأشــار إىل أن بيت السفر حريص عىل 
الدوام لتقديم كافة أشــكال الدعم والرعاية 
للمسابقة التي تحمل اسم الريايض األول يف 
اململكة حرضة صاحب الجاللة امللك املفدى.

وأوضــح أن بيت الســفر بتقدميــه للرعاية 
الخاصــة بأغــىل الكــؤوس يؤمــن بأهمية 
املسابقة، وبأهمية دعم الرياضة والرياضيني، 
خاصة وأن كرة القدم تعترب اللعبة الشــعبية 

األوىل.
وأشــاد يف ختام حديثه بالجهود التي يبذلها 
اتحاد الكرة برئاسة الشــيخ عيل بن خليفة، 
مثنًيا عىل الدور الكبري الذي يقوم به االتحاد 

سنويٍّا من أجل إنجاح ”أغىل الكؤوس“.

المنامة والمحرق يعسكران ويرفعان وتيرة التحضير

بيت السفر يقّدم رعايته 8غلى الكؤوس

غًدا االجتماع التنسيقي لنهائي كأس الملك

أمين يشيد بجهود علي بن خليفة

أحمد مهدي

حمد أمين
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تفتتح اليوم الثالثاء الجولة الرابعة 
من الدور الســدايس لــدوري زين 
الدرجة األوىل لكرة الســلة، وذلك 
عــرب إقامــة لقاءيــن، إذ يلتقي يف 
األول املحرق مع النجمة يف الساعة 
السادسة مساًء، تليها مبارشة مباراة 
املنامة والحالة عند الســاعة 7:45 
مســاًء، وتقام املباراتان عىل صالة 

اتحاد اللعبة بأم الحصم.

تأكيد التأهل

يف املواجهــة األوىل، يضغــط فريق 
املحرق باتجــاه الفوز الذي يضمن 
لــه التأهــل إىل املربــع الذهبــي 
بعيًدا عن الحسابات األخرى، وهو 
قــادر عىل نيــل مبتغــاه خصوًصا 
بعــد النتيجة املئويــة التي حققها 
الجولة املاضية عىل حساب الحالة، 
ومن هنا فإن أداء األحمر ســيكون 
لضامن  الهجومية  بالنزعة  مصبوًغا 

الســيطرة عىل املباراة مبكرًا تفادًيا 
إلحراج منافسه وإبطال أي مفاجئة 

يحرضها له.
ويدخــل املحــرق اللقــاء يف املركز 
الثــاين برصيد 5 نقــاط جمعها من 

فوزين وخسارة واحدة.
يف املقابــل، يبحث فريــق النجمة 

عن تــذوق طعم االنتصار األول له 
يف املرحلة السداسية، وتحقيق فوٍز 
ينتشــله من املركز األخري ويحافظ 
به عىل حظوظه الصعبة، إذ ستكون 

املباراة مبثابة الفرصة األخرية له.
ويعــي جيــًدا النجامويــة صعوبة 
املبــاراة التي لن يرضــوا بأقل من 

الفــوز، ما يدفعهم للعــب بتوازن 
من خالل تشييد جدار دفاعي أمام 
الهجوميــة وتضييق  املحــرق  قوة 
املســاحات عــىل مفاتيــح لعــب 

الفريق.
ويدخــل ”الرهيــب“ املبــاراة ويف 
رصيــده 3 نقــاط مــن 3 هزائــم 

وضعته يف قاع الرتتيب.
 

مواصلة الصدارة

ويف املواجهــة الثانية هذا املســاء، 
يرمي حامل اللقــب فريق املنامة 

لتأكيد صدارته مع تربعه حاليٍّا عىل 
قمة ترتيب الدور السدايس برصيد 

6 نقاط.
منتشــًيا  املباراة  املنامــة  ويخوض 
بفوزه عىل األهيل وانتزاعه الصدارة 
يف الجولــة املاضيــة، وهــو يريــد 
اســتغالل روح العبيــه العالية من 
أجل تحقيق انتصار جديد يكفل له 

االستمرار يف القمة.
وكان املنامة قد قطع بطاقة العبور 
األوىل للمربــع الذهبــي بتحقيقه 

لثالثة انتصارات متتالية.
أّما فريق الحالة الذي يحتل املركز 
الخامــس برصيــد 4 نقــاط، فقد 
قّدم مســتويات ونتائج جيدة قبل 
ســقوطه املدّوي أمــام املحرق يف 
مباراته األخرية، وهو يأمل يف مسح 
الصــورة الباهتة التي كان عليها يف 
املبــاراة املاضية واســتعادة توازنه 

عىل حساب املتصدر.

المحرق يواجه النجمة.. والمنامة يلتقي الحالة
في افتتاح الجولة الرابعة لـ“سداسي زين“

فريق النجمة لكرة السلة فريق المحرق لكرة السلة

مممممممحمد الدرازي
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نن يي ههججوو زز بب ججببوو قق رريي ييبب بب ننيفيفيف بب وو ييرر نن ييي رر مممبب زز نن يي ررييققرر بب لل ييي ررققييييرر بب ىلىل

وّجه رئيس مجلس إدارة االتحاد البحريني لكرة القدم الشيخ عيل بن خليفة بن أحمد آل خليفة، بدخول 
الجامهري باملجان يف املباراة النهائية لكأس جاللة امللك املفدى للموسم الريايض 2016/2017 والتي ستقام يوم 

الخميس املوافق 2 مارس 2017 بني فريقي املنامة واملحرق.
وبهذه املناسبة، أكد الشيخ عيل بن خليفة أن الجامهري تعترب العامل األهم بإعطاء املباراة النهائية رونًقا مختلًفا 

بحضورها الفعال وإعطاء الالعبني دفعة معنوية عالية لتقديم أفضل املستويات والخروج مبستوى فني مرتفع، 
مشرياً إىل أن الحضور الجامهريي الكبري سيعكس املكانة العالية التي متتاز بها بطولة كأس جاللة امللك املفدى 

حفظه الله ورعاه بعد أن كان النجاح الجامهري حليفها طوال النسخ السابقة.
وأوضح الشيخ عيل بن خليفة أن االتحاد حريص عىل تقديم كامل الدعم للجامهري الوفية من أجل الحضور 

ومساندة الفريقني إضافة إىل الجامهري املحايدة، مبيًنا أن الحضور الكثيف سيعطي برهان بالنجاح الكبري الذي تشهده البطولة.

أكد فريق سرتة تأهله إىل املربع 
الفيض لدوري زين الدرجة األوىل لكرة 

السلة، بفوزه الصعب عىل حساب 
مدينة عيىس، بنتيجة (68/62)، يف 
املواجهة التي جمعتهام يوم أمس، 

ضمن منافسات الجولة الرابعة للدور 
الخاميس.

ومنح فوز سرتة أمس بطاقة التأهل 
الثانية إىل فريق البحرين، وذلك قبل 

جولة واحدة عن إنتهاء الدور الخاميس، 
قاطًعا الطريق عن فرق مدينة عيىس 

واالتحاد وسامهيج يف اإلبقاء عىل 
آمالهم باملنافسة، إذ سينتهي موسمها 

مع نهاية الجولة القادمة (األخرية) 
للدور، وسيتم تحديد مراكزهم من 

9 إىل 11. وهذا هو الفوز الرابع عىل 
التوايل لسرتة، إذ رفع رصيده إىل 8 

نقاط يف الصدارة، يف حني تلقى مدينة 

عيىس خسارته الثانية مقابل انتصار 
واحد وبات رصيده إىل 4 نقاط يف املركز 

الثالث. وجاءت املباراة يف مجملها 
متقاربة وصعبة للطرفني، إذ استطاع 

”البحارة“ التقدم يف الربع األول 19/17، 
قبل أن يأخذ املدينة األفضلية يف الربع 

الثاين الذي أنهاه لصالحه 31/30.
وفرض سرتة سيطرته عىل اللقاء مع 
الربع الثالث الذي حسمه لصالحه 

48/45، ثم حافظ عىل تقدمه حتى 
نهاية املباراة 68/62.

ويف املواجهة الثانية أمس، حقق فريق 
االتحاد انتصاره األول يف الدور الخاميس، 

إثر تغلبه عىل سامهيج بنتيجة 
(92/76). ورفع االتحاد رصيده إىل 4 

نقاط يف املركز الرابع، يف حني تلقى 
سامهيج الخسارة الثالثة وظل يف آخر 

الرتتيب برصيد 3 نقاط.

سترة يهزم المدينة ويرافق البحرين إلى ”فضي السلة“دخول الجماهير مجاًنا في النهائي
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منذ أن أعلن رئيس االتحاد البحريني لكرة 
السلة سمو الشيخ عيىس بن عيل آل خليفة 

عن إطالق كأس خليفة بن سلامن لكرة 
السلة، اهتزت جدران نادي املحرق وتحركت 

مشاعرها، مل تعد مجرد حوائط إسمنتية 
صامتة، فزوايا هذا النادي كلها تعرف قيمة 

مجد هذا الوطن، خزائن البطوالت يف البيت 
العود باتت تنادي باسم كأس القائد الهامم، 

تريد أن تتزين بهذه البطولة الجديدة.
كيف ال، وأم املدن هي من علمتنا عشق 

خليفة، إنهم يعشقون هذا الرجل العظيم، 
كقصة عشق من ألف ليلة وليلة.

كل يشء يف النادي القديم تحرّك، حالة من 
االستنفار القصوى عىل كافة األصعدة، طوارئ 

24 ساعة إلنجاز هذه املهمة، الكل يعمل 
حسب موقعه، فريق كرة السلة يجب أن 

يحقق كأس خليفة بأي مثن كان.
نجح الذيب يف الوصول للمباراة النهائية 

للبطولة بجدارة، تبقت مباراة واحدة عن 
الخلود يف التاريخ.

ورغم التأخر يف النتيجة أمام منافس مجتهد 
ليس بالسهل، لكن حبهم للقائد خليفة فوق 

كل يشء، هذا ما جعلهم يعودون للمباراة 
ويقلبون الطاولة أمام النويدرات، ثم يعتلون 

املنصة الستالم أغىل الكؤوس!
نعم.. التاريخ الذي كتبه أبناء تلك الجزيرة 
التي حقق ناديها كل البطوالت باسم رئيس 

ل أنهم أول  الوزراء يف مختلف األلعاب، يسجِّ
من فعلوها يف الكرة الطائرة، والقدم، وهذه 

املرة يف كرة السلة.
هذه الحالة من الصعب أن نجدها يف ناد آخر، 

اإلرادة مفردة من السهل التحدث عنها لكن 
ليس الجميع من يعمل بهذه الصفة.

نادي املحرق يقّدم درًسا لكل األندية الرياضية 
يف الرغبة والروح والقتال، وزرع ثقافة الفوز 
فقط لدى الالعبني، هذه الثقافة التي تجعل 
الالعب يقاتل للفوز فقط ويرفض الخسارة 

هي وصفة النجاح ألي فريق.
كذلك اإلشادة مطلوبة التحاد السلة الجديد 

عىل النقلة النوعية التي تحققت يف فرتة زمنية 
وجيزة عىل مستوى املسابقات واملنتخب األول 

الذي حقق برونزية البطولة العربية، وهذا 
بفضل الكفاءة التي يتمتع بها سمو الشيخ 

عيىس بن عيل بن خليفة آل خليفة الذي أثبت 
أن القيادات الشابة أهل للثقة متى ما حصلت 
عىل الفرصة، وسموه مثاالً حيٍّا للطاقات الشابة 

التي تزخر بها البحرين.

همسة 

هنا صفحة جديدة بيضاء.. أمد فيها يدي 
ملصافحة الجميع.

عشق.. ألف ليلة وليلة!

أحمد جعفر 

حدث وتعليق 

ر 

@ahmjaf 

ahmed.ali
@albiladpress.com

علي بن خليفة

من لقاء سترة ومدينة عيسى      (تصوير: رسول الحجيري)

اتحــاد الكرة - املركــز اإلعالمي: قال 
والتســويق  االتصــال  إدارة  مديــر 
باالتحــاد البحرينــي لكــرة القــدم 
محمد القــويت إن االتحاد أنهى كافة 
اإلجراءات املتعلقة بتوجيه الدعوات 
الرســمية للمبــاراة النهائيــة لكأس 
جاللة امللك، والتي ســتجمع فريقي 
املنامــة واملحــرق يــوم الخميس 2 
مارس املقبــل عىل اســتاد البحرين 

الوطني.
وأوضــح القــويت أن االتحــاد ووفًقا 
لتوجيهــات الرئيس الشــيخ عيل بن 
خليفــة بن أحمــد آل خليفة حرص 
عىل اإلعداد بشــكل مبكــر للفعالية 
االتصــال  إدارة  أن  مبيًنــا  الكبــرية، 
والتســويق قامت بدورها يف توجيه 
الدعوات الرســمية لكبــار الضيوف 
الذين سيرشفون حفل النهايئ الكبري، 

باإلضافة إىل الوزراء وأعضاء مجليس 
الشــورى والنواب، عالوة عىل أعضاء 

اللجنة األوملبية البحرينية.
ولفــت إىل أن االتحــاد وّجه دعوات 
مختلفة ملجموعة رعاة مسابقة أغىل 
الكؤوس يف هذا املوسم، باإلضافة إىل 
مختلــف الــرشكاء والداعمني، عالوة 
عــىل األندية املنضويــة تحت مظلة 

االتحاد واالتحادات الرياضية.

وبــنّي أنه تقديرًا مــن االتحاد للدور 
البارز لقدامــى الالعبني، فإنه حرص 
عىل توجيه دعوات رســمية لقدامى 
الالعبني لحضور املباراة النهائية أيًضا.

مــن جهة أخرى، أوضــح مدير إدارة 
االتصــال والتســويق أن الرتتيبــات 
الخاصــة باملنصة الرســمية للمباراة 
النهائية قد اكتملت، وذلك تناسًبا مع 
مكانة الحدث، ومتاشًيا مع التجهيزات 

املتعلقــة بها، والتي ستشــهد تتويج 
بطل الكأس للعام الحايل.

وقال أيًضا: ”تم تشــكيل فرق خاصة 
للترشيفات واالستقبال، إذ تم اختيار 
أعضائهــا بنــاًء عىل مــا يتمتعون به 
مــن خربة يف هذا املجال، وقدرة عىل 
إخراج الشــكل التنظيمــي مبا يليق 
باســم ومكانــة بطولــة كأس جاللة 

امللك“.

القوتي: فرق عمل خاصة للمنصة

محمد القوتي

اكتســح فريق باربار نظريه توبيل بفارق 
12 هــدف وبنتيجة (22/34)، يف املباراة 
التــي أقيمــت أمــس االثنني لحســاب 
الجولة الختامية من الدورة السداســية 

لدوري أندية الدرجة األوىل لكرة اليد.
ويعتــرب ما قدمه باربار يوم أمس ما هو 
إال إعــداد وتحضري لقدراتــه وإمكاناته 
ملباراته املقبلة أمام فريق األهيل ”حامل 
اللقــب“ يــوم الجمعة املقبــل، كونه مل 
أدىن صعوبــة يف عبــور محطــة توبيل، 
بعدما اســتطاع إنهاء املباراة بشكل عام 
عرب الشــوط األول الذي انتهى  لصالحه 
بفارق 10 أهداف مع إضاعة فرص عدة 
(6/16)، وبذلــك حصد البنفســج ثالث 
نقــاط فيام توبــيل هي نقطــة حصيلة 

الخسارة التي تكبدها. 

البداية والنهاية بربارية

حقق العبوا املدرب حســني عيىس بداية 
قويــة وموفقــة للغايــة بعدمــا فرضوا 
سيطرتهم املطلقة عىل مجريات الشوط 
برمته، بفضل تألق حارســه عيىس خلف 
الــذي تألق بصــد الكرات بشــكل بارز 
وملــف، وأيضــاً للدفاع الحصــني الذي 
قاده جعفر عبدالقــادر ومحمد حبيب 
ومحمــد عــامر وعبدالله عيل وحســن 
عــيل ومحمــود عبدالقــادر، وأمثر ذلك 
عــن قطع الكرات وإيقاف هجوم توبيل 
بشــكل كبري، وترجمت ذلك إىل هجوم 
رسيــع وفعــال يف تســجيل األهــداف 
بالفاســت ملحمود عبدالقادر الذي تألق 
يف ذلــك، وأيضــاً للهجــوم املنظم الذي 
تنوع بــني التصويب البعيــد واالخرتاق 

لجعفر عبدالقادر ومحمد حبيب وعيل 
عبدالقــادر قبــل أن يجلس عــىل دكة 
البدالء، وأيضــاً لجعفر عبــاس يف مركز 
الدائرة، هذه السواعد استطاع أن تأخذ 
التقدم بالنتيجة 0/4 و0/8 و2/13 حتى 

أنهى الشوط لصالحه.
يف الجهة األخرى، فتوبيل فاجئ الجميع 
للصــورة املهــزوزة التــي ظهــر عليهــا 
والتــي عجلت مبدربه ســيدعيل فالحي 
بطلب وقت مســتقطع مرتان يف ظرف 
12 دقيقــة، كــون الفريق مل يســتطيع 
هز شــباك خصمه إال بعــد الدقيقة 13 
ووقع يف أخطاء كثرية بالشــقني الدفاعي 
والهجومي رغم اجتهادات أحمد موىس 

ومحمود عيل وحسني الغزال وزمالئهم.
ويف الشــوط الثاين، واصل مدرب باربار 

حسني عيىس عىل النهج نفسه من حيث 
القــوة الدفاعية ورسعــة االرتداد ونجح 
فيــام هو عليه يف ظل وجود الحارســان 
عيىس خلف وقاســم الشــويخ ووجود 
محمــود عبدالقــادر الذي اســتغل كل 
الفــرص الهجوميــة ووصــل للهدف 13 
بعــد ميض 11 دقيقة من عمر الشــوط 
الثاين، ويف النصف األخــري عمد املدرب 
للزج بالعنارص الشــابه الستكامل اللقاء. 
ويف املقابل اســتطاع توبــيل أن يتنفس 
تهديفيــاً بعدمــا نوع مصــادر هجومه 
ولكنه ســقط يف أخطاء التمرير وغياب 
الرتكيــز ونيل العبيــه عقوبــة االيقاف 
بشكل متتايل ليجد الفريق نفسه خارساً 
بنتيجة قاســية. أدار اللقاء طاقم مكون 

من حسني املوت وعيل الشمروخ.

بأداء عاٍل.. باربار يكتسح توبلي بفارق 1212 هدف هدف
فرض سيطرته وجهز نفسه لـ ”حامل اللقب“

من لقاء باربار وتوبلي أمس

علي مجيد

البالد سبورت: حقق فريق 
النجمة فوزاً مستحقاً يف أوىل 

مشواره بالدورة السداسية لكرة 
اليد وذلك عىل حساب فريق 

أم الحصم بنتيجة (25/28) يف 
املباراة التي أقيمت بينهام يوم 

أمس.
واستطاع النجمة أن ينهي 

الشوط األول متقدماً بفارق 
7 أهداف وبنتيجة (8/15)، 

وبذلك حصد نقاط الفوز الثالث 
فيام نقطة هي حصيلة أم 

الحصم بهذه الخسارة.

النجمة يتقدم

وعودة للقاء، بداية الشوط 
األول شهد تكافئ تام يف أداء 

العبي الفريقني عىل الصعيدين 

الدفاعي والهجومي وتصدي 
حارسيهام محمد عبدالحسني 

للنجمة وتيسري محسن ألم 
الحصم للكرات. النجمة أخذ 
األسبقية يف التقدم بالنتيجة 

2/4 عرب الجناح عيل فريد 
(هدفني) واخرتاق عيل عيد 

و“فاست“ محمود الونة، فيام 
أحمد عيل وعيل املال سجال 

هديف أم الحصم. تحقق التعادل 
عند الدقيقة 12 (6/6) وصام 

الفريقان حتى الدقيقة 19 
وسط إضاعة الكرات والوقوع 

يف أخطاء كثرية باإلضافة لتصدي 
الحارسان، لينجح بعدها النجمة 

من التسجيل وتوسيع الفارق 
شيئاً فيشء لصالحه رسعة الونة 

واخرتاقات بابور مع انضامم 
بالل بشام وكميل محفوظ الذي 

ابتسم له الحظ يف التسجيل 
عند الدقيقة 23 لتصل النتيجة 

حينها 6/11. قبل ذلك طلب 

مدرب أم الحصم الشاذيل وقت 
مستقطع لتصحيح األخطاء 

وخصوصاً الهجومية ولكن دون 

جدوى يف ظل غياب الرتكيز 
لالعبه خالد دليم وسعود 
عبدالرحمن واصطدامهم 

بدفاعات وحارس النجمة، ليزيد 
األخري غلته باألهداف وينهي 

الشوط لصالحه 8/15.

النجمة يفوز

بعدما نجح عيل عبدالرب 
تسجيل هدف أم الحصم التاسع 

وايقاف زميله عيىس مشاخيل، 
أخذ النجمة بتوسيع الفارق عرب 

سواعد عيل عيد الذي أحرز 
األهداف متتالياً لتصل النتيجة 

19/9. مدرب النجمة حينها 
طلب وقت مستقطع ولكن أم 
الحصم استطاع تسجيل ثالثة 

أهداف عرب خالد دليم وأحمد 

عيل (هدفني) 12/19 ويلعب 
بدفاع متقدم عىل العبي النجمة 

الذين صاموا عن التسجيل 
وسط وجود بابور عىل دكة 
االحتياط، ليتحصل حارسه 

محمد عبدالحسني والعبه عيل 
عيد عىل عقوبة االيقاف يف 

آن واحد. استطاع أم الحصم 
تقليص الفارق عند النتيجة 

14/20 و18/23، ليتدخل مدرب 
النجمة مرة أخرى بطلب وقت 
مستقطع، وينجح حينها العبيه 

من عودة الفارق عرب الونة الذي 
برز بالفاست الرسيع وعيل عيد 
باالخرتاق 19/27 لتميض املباراة 

نحو دقائقها األخرية وينتهي 
الشوط تدريجياً بتقليص أم 

الحصم للفارق عرب بروز أحمد 
عيل وعيل املال 25/28.

من لقاء النجمة وأم الحصم (تصوير: عبدالرسول الحجيري)

بتألق عبدالحسين وعيد والونة.. النجمة يكسب أم الحصمبتألق عبدالحسين وعيد والونة.. النجمة يكسب أم الحصم



أسقط األهيل طائرة الريان القطري 
)بط��ل الخلي��ج( يف املنام��ة بثالثة 
أش��واط نظيف��ة وتأهل “النس��ور” 
إىل نه��ايئ بطول��ة األندي��ة العربية 
الخامس��ة والثالثني للك��رة الطائرة 
التي س��تختتم اليوم ملالقاة الجيش 
القطري يف املواجه��ة النهائية التي 
س��تقام الس��اعة 7 مس��اء، بين��ا 
س��يلتقي الريان القطري مع السالم 
الع��اين يف مب��اراة تحديد املركزين 

الثالث والرابع الساعة 4 مساء.
ويدخ��ل األهيل مواجه��ة اليوم يف 
النهايئ املرتقب أمام الجيش القطري 
به��دف تكرار اإلنج��از العريب الذي 
حقق��ه يف النس��خة الثالثة والثالثني 

التي استضافتها مرص عام 2015.
وق��دم األهيل أداءاً رائع��اً للغاية يف 
املواجه��ة الت��ي جمع��ت الفريقني 
أم��س ضم��ن ال��دور قب��ل النهايئ 
متس��لحاً بدعم جاه��ره ومحبيه 
الذين مألوا مدرجات صالة االتحاد 
الطائ��رة بحضور  للكرة  البحرين��ي 
رس��مي كبر يتقدمه األم��ني العام 
املس��اعد للمجلس األعىل للش��باب 
والرياض��ة، األم��ني الع��ام للجن��ة 
األوملبي��ة البحريني��ة عبدالرحم��ن 
إدارة  مجل��س  وعض��و  عس��كر، 
اللجنة األوملبية الش��يخة حياة بنت 
ورئي��س  خليف��ة،  آل  عبدالعزي��ز 

االتحاد الش��يخ عيل ب��ن محمد آل 
خليف��ة والوكيل املس��اعد لش��ئون 

الشباب والرياضة خالد الحاج.
وانته��ت األش��واط الثالث��ة لصالح 
 ،25/20  ،25/17  ،25/23 األه��يل 
ويدين األهيل بالفضل لتألق النجم 
محمد عنان الذي تألق بشكل الفت 
وكان أكرث مسجل للنقاط يف املباراة، 
كا برز عيل مرهون ومرزا عبدالله 
والصريف وعيل حبيب وعباس أحمد 

وعيىس عبدالوهاب والفيس.
وكسب األهيل الش��وط األول بقوة 
االرس��االت التي هزت الكرة األوىل 

الق��وة  إىل  باإلضاف��ة  للرياني��ني، 
الهجومية، حي��ث كان محمد عنان 

املس��جل األكرب للنقاط من الهجوم 
مبركز 2 ومر من حوائط الريان بكل 

س��هولة، بينا عاىن الفريق القطري 
م��ن األخط��اء الهجومي��ة وتضييع 

االرساالت وعدم الفاعلية الهجومية 
وارتكب الالعب دوشان العديد من 
األخطاء التي كلفت فريقه الخسارة 

لينتهي الشوط 25/23.
يف الشوط الثاين واصل األهيل عرضه 
املميز بتوجيه االرساالت نحو فاضل 
عب��اس والذي أث��ر ع��ىل انطالقته 
الهجومية بش��كل واضح، كا واصل 
عنان الصغ��ر هوايت��ه املعتادة يف 
الرضب الس��احق دون قدرة حوائط 
الري��ان ع��ىل اصطياده ك��ا نجح 
يف تنفي��ذ بعض الك��رات الرسيعة، 
أم��ا الريان فقد واص��ل منح الهدايا 
املجاني��ة لألهيل من خ��الل تضييع 
الهجومي��ة  واألخط��اء  االرس��االت 

ليذذهب الشوط لألهيل 25/17.
وتواصل الرتاجع الرياين يف الش��وط 
الث��اين بص��ورة كبرة، بينا اس��تمر 
األهيل يف تفوقه عىل كافة املستويات 
وأخ��رج فاض��ل عباس م��ن أجواء 
املب��اراة بالضغط عليه باإلرس��االت 
ما أجرب امل��درب عىل إخراجه، كا 
برز عيل مرهون يف تخليص الكرات 
الهجومية وقدم الفريق فاصال رائعا 
الدفاعي والهجومي  عىل املس��توى 

لينتهي الشوط 25/20.
أدار اللق��اء الحكام الع��اين األول 
مهن��ا الريامي والحكم الثاين اللبناين 

بسام الجميل.

عنان “الصغير” يقضي على الريان القطري “بطل الخليج”
األهلي يحلق إلى نهائي بطولة األندية العربية للكرة الطائرة

“النس��ر األصف��ر” يالق��ي الجي��ش القط��ري الي��وم وعين��ه عل��ى اللقب
وقفة مش��رفة لعس��كر وحياة بن��ت عبدالعزي��ز ورئيس االتح��اد والحاج

محمد عنان نجم المباراة بال منازع رئيس االتحاد يهنئ الالعبين

حسن علي

الجماهير لبت نداء الوطن الالعبون يحيون الجماهير بعد الفوز
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أفراح وأهازيج في غرفة المالبس
تحولت غرفة املالبس بعد نهاية املباراة إىل صالة 
أفراح بعدما احتفل الالعبون بطريقتهم الخاصة 

عىل أنغام األهازيج والشيالت الجميلة التي 
رددها نائب رئيس الرابطة نواف هيات وأفراد 

رابطته، كا حرص عبدالرحمن عسكر والشيخة 
حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة والشيخ عيل بن 
محمد آل خليفة وخالد الحاج بتهنئة الالعبني يف 

غرفة املالبس واإلشادة مبستوياتهم عندما ألقى كال 
دعم رسمي للفريق وتهنئة الالعبين داخل غرفة المالبسمنهم كلمة.

فوز مستحق للريان القطري

حقق الريان القطري فوزاً مستحقاً عىل السالم العاين بثالثة أشواط 
نظيفة )25/23، 25/15، 25/21( ليحلق إىل املباراة النهائية.

وفرض الريان القطري )بطل الخليج( سيطرته عىل مجريات املباراة 
بفضل قوته الهجومية الضاربة املكونة من “جاكوب” و “بوجان” 
و “ عار سكوالر” ضاريب األطراف، باإلضافة إىل قوة حوائط الصد 

التي نصبها “دافيد”، وكان الستقبال الكرة األوىل دور كبر يف توزيع 
األلعاب الهجومية بصورة متميزة. وقدم السالم العاين مستوى جيد 
وبرز املحرتف البحريني محمد يعقوب الذي كان الخيار األول لصانع 

األلعاب، إال أن فارق اإلمكانات الفنية رجح كفة الريان القطري.
أدار اللقاء طاقم حكام مكون من الحكم األول السعودي عبدالعزيز 

الرميحي ومواطنه أمني الطريفي.

 فرحة الجيش القطري بالفوز

الكواري:
 البطولة ناجحة والمنافسة قوية

المعمري:
النهائي كان طموحنا

عرب رئيس االتحاد القطري للكرة 
الطائرة عيل غانم الكواري عن 
سعادته الكبرة بتأهل الجيش 

القطري إىل املباراة النهائية لبطولة 
األندية العربية، مشيداً باألداء 

ايل قدمه الفريق طوال منافسات 
البطولة.

وقال الكواري بعد مباراة الجيش 
القطري والسالم العاين “ الفريق مل يقرص وقدم 

مستويات تصاعدية ونأمل أن يتطور أدائه يف النهايئ 
كا أمتنى بأن ينجح الريان يف التأهل كذلك”.

وأشاد الكواري بالتنظيم الناجح للبطولة وقوة 
املنافسة، مضيفا “ البطولة ناجحة بجميع املقاييس 

خصوصا يف ظل املنافسة القوية وباألخص يف 
املجموعة الثالثة القوية والتي مل يحسم املتأهلون 

عنها إال يف الجولة األخرة..”.
ولدى سؤاله عن الفريق الذي يتمنى فوزه عندما 

يتأهل الفريقان القطريان قال بدبلوماسية “ سأجتمع 
مع الفريقني وأطالبها بالتمثيل املرشف..”.

عرب مدرب السالم العاين جال املعمري 
عن رضاه التام من األداء الذي قدمه فريقه، 

معترباً وصول الفريق إىل الدور قبل النهايئ 
يعترب إنجاز بحذ ذاته لكن الطموح كان أكرب 

من ذلك.
وأكد املعمري أن الريان القطري حامل 

لقب الخليج فريق كبر ويتفوق عىل فريقه 
من النواحي البدنية والفنية وبالتايل فإن 

الخسارة تعترب منطقية. وأضاف املعمري “ لقد قدمنا مستويات 
جيدة ووصولنا إىل النهايئ أمر يبعث عىل الفخر، إال أننا كنا نتطلع 
لبلوغ املباراة النهائية، فلقد بدأنا التحضر مبكراً وأقمنا معسكرات 

تدريبية بهدف تحقيق نتائج إيجابية يف البطولة العربية، وأمامنا اآلن 
استحقاق آخر يتمثل يف بطولة األندية الخليجية السادسة والثالثون 
التي ستحتضنها الدوحة ونتمنى التعويض وتحقيق نتائج أكرث متيزا”.
وأشاد املعمري باألداء الذي قدمه املحرتف البحريني محمد يعقوب 
مضيفاً “ هنيئاً للكرة الطائرة البحرينية هذا الالعب املتميز يف لعبه 
وأخالقه، لقد كان خياراً جيداً بالنسبة لنا وحقق اإلضافة املنشودة 

وانسجم مع الالعبني رسيعاً ونشكره عىل املستوى الرائع الذي 
قدمه..”.

علي غانم الكواري جمال المعمري



بلغ��ت تحض��رات االتح��اد املليك 
القدرة مرحلة  للفروسية وسباقات 
متقدمة النطالقة كأس جاللة امللك 
املفدى للقدرة والذي سينطلق يوم 
السبت مبش��اركة كبرة من الفريق 
املليك واإلسطبالت املحلية وفرسان 
دولة اإلم��ارات العربي��ة املتحدة، 
حي��ث ش��ارفت التحض��رات عىل 
االنتهاء م��ع اقرتاب موع��د إقامة 

السباق األغىل يف هذا املوسم.
وبهذه املناسبة، أكد رئيس االتحاد 
املليك للفروس��ية وسباقات القدرة 
س��مو الش��يخ فيصل بن راشد آل 
خليفة أن س��باق كأس جاللة امللك 
املف��دى سيس��هم يف بل��ورة حركة 
قوية يف سباقات القدرة نظرًا إلقامة 

الناشئني،  مس��توى  عىل  مسابقات 
ع��الوة عىل دوره يف توس��يع آفاق 
ونط��اق التنافس ب��ني العموم من 
اإلسطبالت، مضيًفا سموه  مختلف 
أن السباق لن يكن سهاًل، فالجميع 
استعد بشكل جيد وقوي للمشاركة 
يف ه��ذا الس��باق ال��ذي س��يكون 
مفتوًحا ع��ىل جميع االحتامالت يف 
تحقي��ق املراكز األوىل يف الس��باق 

وهو الحق املرشوع للجميع.
وأوضح سموه أن سباق كأس جاللة 
امللك يتطلب توافًقا وانسجاًما كاماًل 
باعتبارهام  والج��واد  الف��ارس  بني 
فريًق��ا واحًدا، وعليهام التعامل مع 
وترة الس��باق عىل نحو ميكن من 
إكامل املنافسة التي متتد ملسافات 

شاقة، وبأرسع وقت ممكن مشرًا 
إىل أن الس��باق يف ه��ذا املوس��م 
سيشهد منافسات قوية من جميع 
الفرسان املش��اركني الذين يدركون 
أهمية الف��وز بلقب أغىل الكؤوس 
يف ظ��ل املنافس��ة املرشوع��ة من 
قبل جميع الفرسان وحرصهم عىل 

تحقيق املراكز األوىل يف السباق.
التام��ة  ثقت��ه  إىل  س��موه  ون��ّوه 
بقدرات فرسان اإلسطبالت املحلية 
والفريق املليك عىل تحقيق النتائج 
اإليجابية واملتميزة يف هذا السباق 
الغايل واملثر والقوي، مؤكًدا التطور 
الالفت الذي حققه فرسان مملكة 
املاضي��ة  الس��نوات  يف  البحري��ن 
يف مختل��ف املش��اركات املحلي��ة 

والخارجي��ة والتي أك��د من خاللها 
الفرس��ان قدرته��م عىل منافس��ة 
أق��وى فرس��ان الع��امل، وذلك بعد 
الخربة الكبرة التي اكتس��بوها بعد 
املش��اركات اإليجابي��ة الناجحة يف 
البط��والت الخارجية واملنافس��ات 

املحلية.
وأشار س��موه إىل أن هذه البطولة 
القوي��ة والتي ستش��هد مش��اركة 
أقوى الفرسان واإلسطبالت املحلية 
م��ن أجل الف��وز بأغ��ىل األلقاب، 
الرغبة  واإلسطبالت  الفرق  وتعطي 
الحقيقية والطموح القوي من أجل 
الفوز باملراكز األوىل والصعود عىل 
املس��توى  التتويج، مؤكًدا  منصات 
الكبر الذي بلغته القدرة البحرينية 

بفض��ل الدع��م الكب��ر واالهتامم 
املتواص��ل من قبل الف��ارس األول 
يف اململك��ة صاح��ب الجاللة امللك 

املفدى حفظه الله ورعاه.
 ورّحب س��موه بجميع الفرس��ان 
والفارسات املشاركات يف منافسات 
ه��ذه البطولة من داخ��ل مملكة 
البحرين وفرس��ان دول��ة اإلمارات 
العربي��ة املتحدة الت��ي يتوقع لها 
الكثر، متمنيًّا س��موه كل التوفيق 
بهذا  املش��اركني  الفرس��ان  لجميع 
املوسم، مشرًا إىل أن مشاركة نخبة 
الفرس��ان يف اململكة تؤكد السمعة 
الت��ي تتمتع به��ا بطوالت  الطيبة 
القدرة التي تنظم يف اململكة وعىل 
رأس��ها بطولة كأس جاللة امللك، إذ 
إن هذه املش��اركة القوية س��تزيد 

من قوة البطولة وإثارتها.

فيصل بن راشد: التنافس سيكون قويا بين الفرسان
رحب بالمشاركين في كأس الملك للقدرة

تغطية       المكتب اإلعالمي
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سمو الشيخ فيصل بن راشد

ت��رأس رئي��س مجل��س إدارة االتحاد 
البحريني لكرة القدم الش��يخ عيل بن 
خليفة بن أحم��د آل خليفة اجتامًعا 
التحضرات  ع��ىل  لالطالع  تحضريًّ��ا؛ 
املتعلقة بانعق��اد الجمعية العمومية 
لالتحاد، وانتخاب��ات املجلس الجديد 
لل��دورة املمتدة حت��ى 2020، والتي 
ُحّدد لها أن تقام يوم 15 مارس املقبل.
وش��هد االجتامع حضور: نائب رئيس 
االتحاد عيل البوعينني، مستشار رئيس 
االتح��اد عب��اس العايل، األم��ني العام 
حسن إسامعيل، األمني العام املساعد 
إبراهي��م البوعينني، مدير إدارة تقنية 
املعلومات ولي��د الخياط، مدير إدارة 
االتص��ال والتس��ويق محم��د القويت، 
وعضوي املرك��ز اإلعالمي ع��يل مراد 

وأحمد مهدي.
وخ��الل االجت��امع اطلع الش��يخ عيل 
بن خليف��ة عىل التحض��رات األولية 

النعق��اد الجمعية العمومية وانتخاب 
املجلس الجديد لالتحاد.

ونّوه رئيس االتحاد بأهمية االستعداد 
الجمعي��ة  النعق��اد  مث��ايل  بش��كل 
العمومي��ة، مش��رًا إىل أن م��ا تحقق 
املاضي��ة  األرب��ع  الس��نوات  خ��الل 
يجب أن يتّوج مبجه��ودات مثالية يف 
الجمعي��ة العمومي��ة تعك��س حرص 
االتح��اد الكب��ر ع��ىل خدم��ة الكرة 

البحرينية بالش��كل الذي يتامىش مع 
رؤية القيادة الرش��يدة، ورؤية ممثل 
جاللة امللك لألعامل الخرية وش��ؤون 
الشباب رئيس املجلس األعىل للشباب 
والرياض��ة رئي��س اللجن��ة األوملبي��ة 
البحريني��ة س��مو الش��يخ ن��ارص بن 
حم��د آل خليفة. وش��ّدد عىل أهمية 
مضاعفة العمل خالل املرحلة املقبلة، 
خاصة مع ب��دء العد التن��ازيل لقرب 

انعق��اد الجمعية العمومي��ة وإجراء 
االنتخاب��ات. ولف��ت إىل أن االتح��اد 
حريص عىل إخراج الجمعية العمومية 
بالش��كل التنظيمي الذي يليق مبكانة 
عمل املجلس خالل الدورة الس��ابقة، 
مثنًيا عىل التعاون الكبر الذي قامت 
ب��ه األندي��ة املنضوية تح��ت مظلة 

االتحاد خالل الفرتة السابقة.
واس��تمع رئيس اتحاد الكرة إىل رشح 
مفّصل عن تفاصيل وأجندة االجتامع 
ال��ذي سيش��هد العدي��د م��ن البنود 
املختلفة، عالوة عىل إجراء االنتخابات 

للدورة الجديدة يف نهاية االجتامع.
كام اطل��ع عىل رشيط “فيديو” خاص 
مبس��رة إنجازات االتحاد خالل األربع 
س��نوات املاضية، والذي سيعرض عىل 
هام��ش الجمعية العمومي��ة كتقرير 
رئيس اتحاد الك��رة للدورة االنتخابية 

املنتهية.

ظفر فريق مركز ش��باب الديه بكأس 
وميدالي��ات املرك��ز األول لك��رة اليد 
يف خت��ام منافس��ات مهرج��ان 98.4 
لأللعاب الشاطئية الذي نظمته وزارة 
شؤون الشباب والرياضة بالتعاون مع 

ديار املحرق ومرايس البحرين.
وتّوج مدير إدارة املراكز الشبابية نوار 
املطوع أبطال مس��ابقة اليد، وحصل 
فريق مركز ش��باب الدي��ه عىل كأس 
بفوزه  الذهبية  وامليدالي��ات  البطولة 
ع��ىل مركز ش��باب املحرق بش��وطني 
مقابل شوط واحد ليلجأ الفريقان إىل 

رميات الرتجيح.
وكان مركز ش��باب الدي��ه قد تخطى 
مركز ش��باب كرزكان يف نصف النهايئ 
وفاز عليه بشوطني مقابل شوط واحد 

بالرتجيح أيًض��ا، فيام صعد إىل النهايئ 

مركز شباب املحرق بتغلبه عىل مركز 

ش��باب املحرق النموذجي بش��وطني 

دون مقاب��ل. ويف مب��اراة املركزي��ن 

الثالث والرابع اس��تطاع مركز ش��باب 

املركز  التتوي��ج مبيدالي��ات  ك��رزكان 

الثالث بتغلبه عىل مركز شباب املحرق 
النموذجي بشوطني دون مقابل.

ويف املب��اراة النهائي��ة، مل ي��رتك مركز 
ش��باب املحرق املجال إىل مركز شباب 
ا  الديه باللعب حسبام يريد بل كان ندًّ
قويًّ��ا له، وفاز بالش��وط األول واضًعا 
منافس��ه يف قل��ق، لكن��ه مل يصمد يف 
الش��وط الثاين وخرسه بفارق كبر من 

األهداف بلغ أربعة عرش هدًفا.
ويف رميات الرتجيح واصل الديه تألقه 
وحسم املباراة بخمسة أهداف مقابل 
ثالثة، مؤكًدا جدارته بالتتويج بالكأس، 
وش��هدت املباراة بروز آدم النش��يط 
ومحمد القمر ومحمد ميك وحس��ني 
ميك من الديه، فيام تألق من املحرق 

حسني مدن ومحمد عبدالهادي.

“فيلم” توثيقي إلنجازات الدورة المنتهية

رئيس اتحاد الكرة يطلع على تحضيرات “العمومية”

الديه يظفر بلقب اليد في 98.4 الشاطئية

عبيد يشارك في “طبية السيارات”

اتحاد الكرة       المركز اإلعالمي

ضاحية السيف       وزارة شؤون الشباب والرياضة

الصخير        االتحاد البحريني للسيارات

جانب من االجتماع

المطوع يقدم كأس اليد إلى حسين مكي

منتخب السباحة يشارك في 
“خليجي 14”

وليد وعبداللـه يحكمان 
بآسيوية الشواطئ

مدينة عيىس – االتحاد البحريني 
للسباحة: يغادر صباح اليوم منتخبنا 
الوطني للسباحة، وذلك للمشاركة يف 

البطولة الرابعة عرشة للسباحة للمجرى 
القصر لدول مجلس التعاون لدول 

الخليج العربية والتي تقام منافساتها 
مبجمع خليفة للرياضات املائية 

بالعاصمة القطرية الدوحة يف الفرتة من 
1 وحتى 4 من شهر مارس.

ويرتأس الوفد البحريني نائب رئيس االتحاد البحريني للسباحة 
خالد ربيعه الدورسي، طارق جمعه سامل عضو اللجنة الفنية، 

سمر إبراهيم املطوع مدير الفريق، الكسندر كاربالوي مدرب 
الفريق األول، أليك كلوفش مدرب األشبال، ظاعن يوسف 
العامر مدرب الناشئني، يوسف إبراهيم اختصايص العالج 

الطبيعي، السباحني يف فئة العموم خالد عبدالله عيل بابا، 
فرحان صالح فرج، فرج صالح فرج وماكيتا شارابوي، فئة 15 + 
17 سنة والعموم عبدالعزيز عبدالله دراج، فئة 15 + 17 سنة 
السباحني سند عبدالله إبراهيم وعبدالله عيىس أحمد، فئة 13 

+ 14 سنة السباحني عمر عبدالله عمر، عيل صادق العلوي، 
خالد جابر الرويعي، سعود صالح محمد، عيل عبدالله دراج 

وعبدالله خالد جامل الذي سيشارك يف مسابقات فئة العموم 
أيًضا، فئة 11 + 12 سنة السباحني سلامن حبيب، نارص محمد 
القويت، أحمد عبدالنبي عبدالله، محمد عبدالله إبراهيم وريان 

رازي أمني، فئة 10 سنوات السباحني عبدالله بدر العسومي، 
نارص وائل الصالح، فارس سهيل تهامي، أحمد سهيل محمد 

وعمر عبدالله إبراهيم.

اتحاد الكرة - املركز اإلعالمي: غادر الحكامن الدوليان لكرة 
القدم الشاطئية وليد محمود وعبدالله قاسم إىل ماليزيا؛ 

للمشاركة يف إدارة مباريات نهائيات كأس آسيا للكرة الشاطئية، 
والتي ستقام خالل الفرتة 4 وحتى 11 مارس املقبل.

وقال مدير إدارة الحكام باتحاد الكرة، جاسم محمود إن 
تكليف االتحاد اآلسيوي للحكمني يأيت كتأكيد عىل املكانة 

املتميزة التي يحتلها التحكيم البحريني يف جميع الجوانب، 
مشرًا إىل أن الحكمني يعدان ضمن قامئة النخبة اآلسيوية للعام 

الحايل للعبة الكرة الشاطئية.
ولفت إىل أن الحكمني سيشاركان بدًءا من يوم غد )األربعاء( 
يف ورشة عمل سيقيمها االتحاد اآلسيوي لكرة القدم للحكام 

الذين سيشاركون يف إدارة مباريات البطولة.
وقال إن الورشة سيتخللها إجراء اختبارات اللياقة البدنية، 

باإلضافة إىل محارضات متنوعة ومكثفة يف النواحي القانونية 
والتنظيمية املتعلقة باللعبة.

ومتنى محمود يف ختام حديثه التوفيق للحكمني وليد وعبدالله 
يف مهمتها اآلسيوية القادمة، مشرًا إىل أنهام قادران عىل 

ترشيف التحكيم البحريني مبا يعكس صورته املميزة يف جميع 
األوساط القارية أو الدولية.

خالد الدوسري

وليد محمود وعبداهلل قاسم

شارك رئيس الفريق الطبي البحريني 
التاب��ع لالتحاد البحريني للس��يارات 
عض��و اللجنة الطبي��ة الدولية التابعة 
لالتحاد الدويل للس��يارات أمجد عبيد 
يف االجتامع األول للجنة الطبية لرياضة 
الس��يارات، والذي عق��د مبقر االتحاد 
ال��دويل للس��يارات FIA بالعاصم��ة 
الفرنس��ية باريس يوم السبت املايض، 

وهو أول اجتامع لهذا املوسم.
وقد متت مناقش��ة العديد من األمور 
املتعلق��ة بط��ب رياض��ة الس��يارات 
والتعدي��الت عىل القوان��ني، وقد قام 
عبي��د بتقدي��م ورقة عمل ودراس��ة 
حول التغطية الطبية لجميع سباقات 
الكارتن��غ العاملي��ة، كام ق��ام بتقييم 
الفرق الطبية يف جميع حلبات السباق 

املع��رتف بها من قب��ل االتحاد الدويل 
للس��يارات ولجن��ة الكارتن��غ الدولية 
CIK، كام تم تقدي��م عدة تعديالت 
ح��ول عمل الف��رق الطبي��ة يف هذه 
الس��باقات، وتم إقرار تش��كيل لجنة 
لدراسة جميع التصويبات والتعديالت 
يف القوانني ولوائح سباقات الكارتنغ يف 

جميع الدول املشاركة يف السباقات.
أمجد عبيد 
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كأس إيطاليا

دوري ابطال آسيا

الدوري االسباني

كأس المانيا

ذهاب نصف النهائي

الجولة  25 

ربع النهائي

ري��ال مدريد  يس��عى  )وكاالت(: 
إىل مواصل��ة صحوت��ه والحف��اظ 
عىل الص��دارة عندما يس��تضيف 
الس باملاس، بينام يطمح برشلونة 
خ��ال  باملط��اردة  لاس��تمرار 
خيخ��ون  س��بورتينغ  اس��تضافته 
الخامس��ة  الجول��ة  يف  األربع��اء 

والعرشين من الدوري اإلسباين
وع��اد الن��ادي املل��ي اىل س��كة 
االنتص��ارات بع��د خس��ارته أمام 
األربع��اء  فالنس��يا 1-2  مضيف��ه 
امل��ايض يف مباراة مؤجل��ة، وذلك 
عندما قلب تخلفه صفر2- إىل فوز 

2-3 عىل مضيفه فياريال األحد.
واس��تعاد النادي املل��ي الصدارة 
التي كان برشلونة قد انتزعها منه 
مؤقتاً بف��وزه عىل مضيفه اتلتيكو 
مدري��د 1-2، ليبق��ى الفارق بني 
نقطة  والكاتالوين  املل��ي  الناديني 
واح��دة مع مب��اراة مؤجلة لألول 

ضد سلتا فيغو.
ومرة أخرى ميلك برش��لونة فرصة 
مثين��ة للضغط عىل ري��ال مدريد 
وانتزاع الص��دارة منه كونه يلعب 
أمام س��بورتينغ  قبل��ه بس��اعتني 
خيخون ال��ذي يص��ارع من أجل 
البق��اء حيث يحت��ل املركز الثامن 

عرش.
ويب��دو النادي الكاتالوين مرش��حاً 
فوق العادة لكسب النقاط الثاث 

والبق��اء قريباً من غرمي��ه، وذلك 
للفوارق الكبرية بينه وبني خصمه 
ال��ذي حقق الف��وز 4 مرات فقط 

حتى اآلن.
لويس  امل��درب  العب��و  ويطم��ح 
إنري��ي إىل مواصل��ة االنتصارات 
والبق��اء ع��ىل مقرب��ة م��ن ريال 
مدريد يف انتظار أّي تعرث القتناص 
الريادة وإنعاش اآلمال يف الحفاظ 
عىل اللقب، كام أّن مباراة األربعاء 
له��م  بالنس��بة  س��تكون فرص��ة 
لتصحيح األخط��اء قبل مواجهتني 
س��اخنتني عىل أرضهم ضد س��لتا 
فيغو الس��بت املقب��ل يف الدوري، 
وباري��س س��ان جرم��ان الفرنيس 
األربع��اء املقب��ل يف إي��اب الدور 
مثن النهايئ ملس��ابقة دوري أبطال 

أوروبا.
م��ن جهت��ه، مل يك��ن ف��وز ريال 
مدريد عىل فياريال س��هًا وأشاد 

الفرنيس زيدان مدرب ريال مدريد 
لاعبيه  القوية  بالع��ودة  الفرنيس 
وقل��ب النتيج��ة، وق��ال “أظهرنا 
ش��خصيتنا القوية لتحويل تخلفنا 
“التغيريات التي  إىل فوز”، مضيفاً 
قمنا بها كانت مهمة جداً ومكنتنا 
من قل��ب النتيجة” يف إش��ارة إىل 
إرشاك إيسكو وألفارو موراتا مكان 
الربازييل كاسيمريو والفرنيس كريم 

بنزمية.
ويع��ود النادي املل��ي إىل ملعبه 
بعد مباراتني خارج القواعد، وهو 
يعّول عىل جامهريه لتعميق جراح 
الس بامل��اس ال��ذي من��ي بأرب��ع 
هزائم متتالية، قبل أن يحل ضيفاً 
عىل ايبار الس��بت ضمن املرحلة 

السادسة والعرشين.
ويلعب ريال مدريد، الذي ينافس 
ع��ىل جبهت��ني )ال��دوري ودوري 
أبطال أوروبا(، تحت ضغط شديد 

منذ خسارته أمام فالنسيا وبالتايل 
فهو يدرك أهمية الفوز يف س��عيه 
إىل الحفاظ ع��ىل الصدارة وإحراز 
اللق��ب الغائب ع��ن خزائنه منذ 

عام 2012.
ويداف��ع إش��بيلية الثال��ث ع��ن 
حظوظه يف املنافس��ة عىل اللقب 
عندم��ا يس��تضيف أتلتي��ك بلباو 

الثامن الخميس املقبل.
ويتخلف إش��بيلية بفارق 3 نقاط 
عن الن��ادي املل��ي ونقطتني عن 
برش��لونة، وس��يعول ع��ىل عاميل 
الفوز  لتحقيق  والجمه��ور  األرض 
الرابع عىل التوايل والس��ابع عرش 

هذا املوسم.
وميل��ك ري��ال سوس��ييداد فرصة 
انت��زاع املرك��ز الراب��ع املؤهل إىل 
ال��دور التمهيدي ملس��ابقة دوري 
أبطال أوروبا م��ن أتلتيكو مدريد 
عندم��ا يس��تضيف إيبار الس��ابع 

الثاثاء يف افتتاح املرحلة.
ويتخلف ريال سوس��ييداد بنقطة 
واحدة عن أتلتيك��و مدريد الذي 
يح��ل ضيف��اً ع��ىل ديبورتيف��و ال 
الثاثاء  الخميس. ويلعب  كورونيا 
ملقة م��ع بيتيس، وفالنس��يا مع 

ليغانيس.
مع  أوساس��ونا  األربعاء  ويلتق��ي 
فياريال، وسلتا فيغو مع إسبانيول، 

وغرناطة مع آالفيس.

)وكاالت(: يسعى يوفنتوس حامل 
اللقب يف النس��ختني األخريتني إىل 
قطع شوط كبري نحو بلوغ املباراة 
النهائية الثالثة عىل التوايل عندما 
يستضيف نابويل يف ذهاب الدور 
نصف النهايئ لكأس ايطاليا يف كرة 

القدم.
ويلتق��ي قطبا العاصمة التس��يو 
وروم��ا يف دريب ناري األربعاء عىل 
امللعب األوملبي يف روما يف مباراة 

نصف النهايئ الثانية.
يف  “يوفنت��وس”  ملع��ب  ع��ىل 
تورينو، س��يحاول فريق “السيدة 
العج��وز” ال��ذي ت��وج باللق��ب 
عىل حس��اب ميان والتس��يو يف 
املوسمني األخريين، تأكيد سيطرته 
عىل املس��ابقة وتفوقه الكبري هذا 

املوسم.
ويس��ري يوفنت��وس بخط��ى ثابتة 
نحو لقب جديد يف الدوري حيث 
يتص��در بفارق 7 نقاط أمام روما، 
وخطا خطوة كبرية نحو بلوغ ربع 
نهايئ مسابقة دوري أبطال أوروبا 
بفوزه الثمني ع��ىل مضيفه بورتو 
الربتغ��ايل -2صف��ر يف ذهاب مثن 

النهايئ.
وأّكد مدرب يوفنتوس ماسيميليانو 
أليغ��ري أهمي��ة مب��اراة الثاثاء 

بالنس��بة إىل الفريق��ني “خصوصاً 
لن��ا ألننا نلعب ع��ىل أرضنا وأمام 
جامهرين��ا”، مضيفاً “نابويل فريق 
ق��وي ولن يك��ون خصاًم س��هًا، 
ولك��ن نح��ن مطالب��ون بتحقيق 
الفوز لتأم��ني تأهلن��ا إىل املباراة 

النهائية”.
وغالب��اً م��ا ترت��دي املواجهة بني 
يوفنت��وس ونابويل نكه��ة مميزة 
خصوصاً بعد تطور مستوى األخري 
ومنافس��ته  األخ��رية  األع��وام  يف 
وه��ام  اللق��ب،  ع��ىل  بجدي��ة 
س��يلتقيان للم��رة الثاني��ة ه��ذا 
املوسم عىل هذا امللعب بعد أوىل 
يف ال��دوري يف 29 ترشين األول/

أكتوبر حسمها يوفنتوس 2-1.
وسجل أحد الهدفني مهاجم نابويل 

السابق الدويل األرجنتيني غونزالو 
هيغواي��ن الذي س��تكون األنظار 
شاخصة نحوه مجدداً بعدما أدى 
دوراً اساس��ياً يف تط��ور مس��توى 

نابويل.
لك��ن هيغواين ل��ن يكون الخطر 
الوحيد أم��ام دفاع نابويل، ففريق 
“الس��يدة العج��وز” ميل��ك م��ن 
األس��لحة ما يكفي لفك تكتل أي 
خط دف��اع بينها الك��روايت ماريو 
باولو  واألرجنتيني  ماندزوكيت��ش 

ديباال.
يف املقابل، يدخل ناب��ويل املباراة 
مهزوزة عقب خسارته  مبعنويات 
املفاجئ��ة عىل أرضه أم��ام أتاالنتا 
الس��بت،  ال��دوري  يف  صف��ر2- 
يرف��ع  ف��وز  انت��زاع  وس��يحاول 

معنويات��ه قبل مباراتني مصرييتني 
أمام مضيفه روما الس��بت املقبل 
يف ال��دوري وضيفه ري��ال مدريد 
اإلسباين الثاثاء املقبل يف إياب مثن 

نهايئ املسابقة القارية العريقة.
ويحمل يوفنت��وس الرقم القيايس 
يف عدد األلقاب يف املسابقة )11( 

مقابل 5 ألقاب لنابويل.
وع��ىل امللعب األوملب��ي يف روما، 
سيحاول التس��يو فك عقدة جاره 
الذي مل يف��ز علي��ه يف املباريات 
الس��بع األخ��رية بينه��ام، وخرس 
أمام��ه 5 م��رات بينه��ا املباريات 

األربع األخرية.
ويعود الفوز األخري لاتس��يو عىل 
روما إىل نهايئ املسابقة يف 26 أيار/
ماي��و 2013 عندم��ا ظفر باللقب 

السادس واألخري له فيها.
وتكت��يس املس��ابقة أهمية كبرية 
بالنسبة إىل التسيو ألنها قد تكون 
طريقه الوحيد نحو املش��اركة يف 
الدوري األورويب املوسم املقبل يف 
ظل املنافسة القوية التي يواجهها 

عىل املركز املؤهلة إىل املسابقة.
يف املقاب��ل، يطم��ح روم��ا للقبه 
الع��ارش يف ال��كأس واألول من��ذ 

.2008

إثارة أسبانيا مستمرة 

مواجهتان من العيار الثقيل 
جابياديني المبهر 

معاناة جوتزه

)وكاالت(: بدأ ساوثهامبتون، تضميد جراحه، اليوم اإلثنني، بعد خسارته 
بصعوبة نهايئ كأس رابطة األندية اإلنجليزية، أمام مانشسرت يونايتد، لكنه 

استمد بعض العزاء، بعدما أثبت مانولو جابياديني مجدًدا أنه ماكينة 
أهداف. وسجل املهاجم اإليطايل، املنضم من نابويل، الشهر املايض، هدفني 

يف مباراة قوية بإستاد وميبيل، أمس األحد ليتعادل لساوثهامبتون، لكن 
زالتان إبراهيموفيتش، أحرز هدًفا، بينام كانت املباراة متجهة لوقت 

إضايف.
ويحق لجابياديني، القول بأنه غري محظوظ إذ أنه حرم من تسجيل 

ثاثية، يف مباراته األوىل، عىل إستاد وميبيل بعدما أظهرت اإلعادة 
التلفزيونية، أن هدفه الذي ألغاه الحكم، يف الدقيقة )15(، بداعي التسلل 

كان صحيًحا. وأثنى كلود بويل، مدرب ساوثهامبتون عىل العبه الجديد، 
ل 3 أهداف، وكان الاعب األفضل يف النهايئ”. وقال املدرب الفرنيس: “سجَّ

وأضاف: “كان أفضل من إبراهيموفيتش. كاهام يعرف أهمية تسجيل 
األهداف. سجل )جابياديني( 5 أهداف يف 3 مباريات.. وبالطبع من 

املفرتض أن تكون ستة.. إنه أمر رائع بالنسبة له وللفريق”.
ومل يكن بويل الوحيد الذي يثني عىل الاعب البالغ عمره 25 عاًما، إذ 

أعرب جوزيه مورينيو، مدرب مانشسرت يونايتد عن إعجابه بجابياديني، 
إذ وصف هدفه الثاين بأنه “رائع”.

)وكاالت(: أعلن نادي بوروسيا دورمتوند األملاين لكرة القدم، أمس اإلثنني، 
أن ماريو جوتزه، الفائز مع املنتخب األملاين بكأس العامل 2014 ، سيواصل 

الغياب عن صفوف دورمتوند نظرًا الستمرار معاناته من “اضطرابات 
يف التمثيل الغذايئ”. وعاىن جوتزه، 24 عاًما، من مشكات عضلية خال 

املوسم، ويرى نادي دورمتوند أن األطباء توصلوا أخريًا للسبب الكامن وراء 
املشكلة. وقال مايكل زورك، مدير الكرة ببوروسيا دورمتوند يف ترصيحات 
ملوقع النادي عىل اإلنرتنت “نحن سعداء بالكشف اآلن عن أسباب معاناة 
ماريو )جوتزه(، وواثقون من أن إمكانياته االستثنائية ستضيف إىل الفريق 

مبجرد تعافيه وعودته”. وأضاف: “ماريو سيحظى بالدعم الكامل من 
الجميع يف النادي طوال مرحلة تعافيه.” وعاد جوتزه إىل دورمتوند من 

جديد، قادما من بايرن ميونيخ ، يف الصيف ولكنه سجل هدفا واحدا 
فقط خال 11 مباراة بالدوري.

بايرن يستقبل شالكه 
)وكاالت(: تربز مواجهة بايرن ميونيخ 

حامل اللقب وضيفه شالكه األربعاء يف 
الدور ربع النهايئ ملسابقة كأس أملانيا يف 

كرة القدم.
والتقى الفريقان مرتني هذا املوسم 

يف الدوري، ففاز بايرن ميونيخ بثنائية 
نظيفة ذهاباً، وتعادال 1-1 يف ميونيخ يف 

لقاء العودة.
لكن الفريق البافاري يشكل عقدة 

لنادي شالكه فهو مل يخرس أمامه منذ 
أذار/مارس 2011 يف الدور نصف النهايئ 

ملسابقة الكأس.
وما يرفع حظوظ الفريق البافاري فوزه 

الساحق عىل ضيفه هامبورغ -8صفر 
السبت املايض يف الدوري املحيل 

بفضل ثاثية “هاتريك” لهدافه الدويل 
البولندي روبرت ليفاندوفسي وثنائية 

للبديل الفرنيس كينغسيل كومان. وحذر 
مدرب بايرن ميونيخ اإليطايل كارلو 

أنشيلويت العبيه من اإلفراط يف الثقة 
وطالبهم بتكرار نفس املستوى الذي 
أظهروه أمام هامبورغ والتي كانت 

املباراة األلف ملدرب ميان وتشليس 
اإلنكليزي وريال مدريد اإلسباين سابقاً.

وقال أنشيلويت: “قدمنا مباراة كبرية 
أمام هامبورغ، طالبت من العبي 

فريقي تقديم مباراة جيدة مبناسبة 
مبارايت األلف، ولكنني مل أكن أتوقع ما 
قدموه، لعبوا بطريقة جيدة للغاية وأنا 
سعيد جداً، أحب رؤية نفس املستوى 
يف املباراة املقبلة وكذلك نفس الروح 

املعنوية”.
وبعدما عاىن الفريق البافاري يف تحقيق 

االنتصارات منذ مطلع العام الحايل، 

رضبت ماكينته الهجومية أمام أرسنال 
االنكليزي يف ذهاب مثن نهايئ مسابقة 

دوري أبطال أوروبا، ثم سحقت 
هامبورغ، بيد أن شالكه لن يكون 

لقمة سائغة يف ظل سعيه إىل مقعد يف 
مسابقة الدوري األورويب املوسم املقبل.

ويحتل شالكه املركز الثاين عرش يف 
الدوري برصيد 27 نقطة بفارق نصف 

العدد تقريباً من النقاط عن بايرن 
ميونيخ املتصدر )53 نقطة(.

وميني شالكه النفس بتكرار أدائه امام 
الفريق البافاري مطلع الشهر الحايل 
لتجريده من اللقب وفك عقدة 14 
مباراة دون أي فوز )11 خسارة و3 

تعادالت(. ويسعى بوروسيا دورمتوند 
وصيف بطل املسابقة إىل وقف مغامرة 
شبورتفروندي لوته من الدرجة الثالثة 

عندما يحل ضيفاً عليه اليوم الثاثاء.
ويلعب الثاثاء أيضاً آينرتاخت 

فرانكفورت مع ضيفه أرمينيا بيليفيلد 

من الدرجة الثانية يف مباراة سهلة 
نسبياً ألصحاب األرض. ويلتقي األربعاء 

هامبورغ مع بوروسيا مونشنغادباخ 

يف مباراة سيحاول فيها األخري استغال 
املعنويات املهزوزة ملضيفه ملواصلة 

مشواره يف املسابقة.
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“البحرين الوطني” يكرم الموظفين القدامى
ح�رض الرئي����س التنفيذي لبن���ك البحرين 

حف���ل  دوران  كري�شت���وف  ج���ان-  الوطن���ي 

التكرمي الذي نظمه البنك بفندق داون تاون 

روتان���ا الكائ���ن باملنام���ة؛ لتك���رمي عدد من 

موظفيه ممن اأنه���وا �شنوات اخلدمة الطويلة 

م���ع البنك امتدت م���ا ب���ن 10 اإىل 35 عاماً، 

حي���ث مت تق���دمي �شه���ادات وجوائ���ز خا�شة 

لهم؛ تقديراً خلدمته���م الطويلة وامل�شتمرة 

لدى البنك.

وتقدم جان- كري�شتوف دوران بالنيابة 

عن رئي����س واأع�ش���اء جمل����س االإدارة بجزيل 

ال�شك���ر واالمتن���ان اإىل جمي���ع املكرمن على 

دورهم البارز يف تقدم البنك وتطور خدماته، 

منوه���اً عل���ى دور منت�شب���ي بن���ك البحري���ن 

الوطن���ي الب���ارز مم���ا اأ�شه���م يف حتقيق هذا 

النجاح واأ�ش���اد بتفانيهم والتزامهم واأدائهم 

املتمي���ز خالل �شنوات خدمتهم الطويلة لدى 

البنك. 

عل���ى  احلا�شل���ن  املكرم���ن  قائم���ة 

�شهادات تقديرية تكرمياً لهم على خدمتهم 

الطويل���ة لدى البنك، والذي يبلغ عددهم 23 

موظفاً وموظفة.

35 �شنة: ريا�س نا�رض عبدالرحيم النا�رض، 
وجعف���ر �شعي���د عبدعل���ي املن�ش���ور، واأحمد 

حمم���د ن���ور، عبدالغف���ور العبا�ش���ي، و�شياء 

جعفر اأحمد احلمد.

30 �شنة: حممد عبا�س حممد حميا.
25 �شنة: ريا�س يو�شف اأحمد علي.

20 �شن���ة: عبدال�شهي���د اأحم���د من�ش���ور 
املدحوب، وعادل عبدالر�شا ح�شن العبيديل. 

15 �شن���ة: يو�شف را�ش���د �شقر القوتي، 
وزهري حممود يو�ش���ف حممد، وح�شن يو�شف 

�شلم���ان  زي���د  و�شلم���ان  �شهاب���ي،  �شلم���ان 

عبداهلل، وعارف �شلم���ان �شالم �شامل، وفاروق 

عبداهلل عبداحل�شن خلف. 

10 �شن���وات: ه���دى جا�ش���م عل���ي النب 
جا�شم، وحمم���د اأحمد من�شور ال�شواد، وكرمي 

لطف���ي حممود االأ�شدي، وفاطم���ة عبدالعزيز 

عي�ش���ى حم�شن، وعقيل اإبراهي���م علي ح�شن، 

وحمم���د �شم���ري جعف���ر ال�شف���ار، واأميتاف���ا 

بهومي���ك، ودان���ة عي�ش���ى عب���داهلل عا�ش���ري، 

وكوزبيليل حممد �شادق.

األميرة سبيكة تزور جناح بابكو بمعرض الحدائق

“أيادي” تطلق مهرجان المأكوالت “ستريت”

اأعرب���ت �رضك���ة نف���ط البحري���ن )بابك���و( عن 

عظي���م �شكره���ا وامتنانه���ا لقرينة جالل���ة امللك 

رئي�ش���ة املجل����س االأعلى للم���راأة �شاحب���ة ال�شمو 

امللك���ي االأمرية �شبيك���ة بنت اإبراهي���م اآل خليفة 

مبنا�شب���ة تف�ش���ل �شموها بزي���ارة جن���اح ال�رضكة 

�شم���ن فعاليات معر�س البحرين الدويل للحدائق 

2017، وال���ذي اأقي���م يف الف���رتة م���ن 22 اإىل 26 
فرباي���ر 2017 مبركز البحري���ن الدويل للمعار�س 

واملوؤمترات. 

واأعربت �رضكة بابكو عن جل فخرها واعتزازها 

بزيارة �شموها جلناح ال�رضكة يف املعر�س، واإ�شادة 

�شموه���ا باإ�شهام���ات ال�رضك���ة يف دع���م امل�ش���رية 

اخل�رضاء يف ربوع مملكة البحرين. 

ي�شار اإىل اأن �رضكة بابكو كانت �شمن اجلهات 

الرئي�ش���ة امل�شاهمة يف تل���ك املنا�شب���ة ال�شنوية 

التي تق���ام برعاية عاهل الب���الد جاللة امللك حمد 

ب���ن عي�ش���ى اآل خليفة، وبدعم م���ن �شاحبة ال�شمو 

امللكي االأمرية �شبيكة بنت اإبراهيم اآل خليفة. 

وخ���الل زيارة �شموه���ا جناح ال�رضك���ة، كان يف 

ا�شتقبال �شموها وزير النفط رئي�س جمل�س اإدارة 

�رضكة بابك���و ال�شيخ حممد بن خليف���ة بن اأحمد اآل 

خليف���ة، حيث قدم ل�شموها هدي���ة تذكارية بهذه 

املنا�شب���ة.  لقد ت�شم���ن جناح بابكو ركن���اً خا�شاً 

�شل���ط ال�شوء عل���ى خمتلف الزراع���ات املحلية يف 

مملك���ة البحرين.  ي�ش���ار اإىل اأن معر����س البحرين 

الدويل للحدائ���ق يعد واحداً من اأك���رب الفعاليات 

التي يتم تنظميها على م�شتوى مملكة البحرين يف 

جمال احلدائق والزهور، ويندرج �شمن الفعاليات 

التجاري���ة والتعليمي���ة الت���ي توفر نطاق���اً وا�شعاً 

يف تب���ادل اخل���ربات واملعارف يف جم���ال احلدائق 

والزهور والبيئة اخل�رضاء.

اأطلقت جمعي���ة اأيادي االإغاثية، جمعية اإن�شانية، 

دولية، يقودها ال�شباب، وتق���وم بخدمة املجتمعات 

االإفريف���ي،  ال����رضق والق���رن  املت����رضرة يف منطق���ة 

مهرجانها ال�شن���وي الثاين للماأك���والت، “�شرتيت”، 

عل���ى �شاط���ئ مرا�ش���ي يف مرا�شي البحري���ن- م�رضوع 

متميز مطل على واجهة بحرية ويقع يف ديار املحرق. 

و�شيقام مهرج���ان املاأكوالت يف الهواء الطلق يومي 

اجلمعة 3 مار�س وال�شبت 4 مار�س 2017 من ال�شاعة 

2 بع���د الظه���ر حت���ى 10 م�ش���اًء. وينطل���ق مهرجان 
“�شرتي���ت” للماأكوالت يف عام���ه الثاين على التوايل 
بع���د اأن حق���ق جناحاً باه���راً العام املا�ش���ي بح�شور 

اأكرث م���ن 4،500 زائر. و�شيق���دم املهرجان، والذي 

�شي�شت�شي���ف هذا العام اأكرث م���ن 27 مطعماً متميزاً 

م���ن اأنح���اء اململك���ة، جمموع���ة متنوعة م���ن خيارات 

الطع���ام ال�شهية التي تر�شي جمي���ع االأذواق، ف�شالً 

عن خمتلف االأن�شطة اخلا�شة باالأطفال وجمموعة من 

العرو����س املحلي���ة والدولية وامل�شابق���ات املبا�رضة 

على امل�رضح. وقالت رئي�شة اإدارة الفعاليات بجمعية 

اأي���ادي االإغاثي���ة ن�رضين املع���اودة “ي�شعدن���ا اإقامة 

مهرج���ان “�شرتي���ت” يف عامه الثاين عل���ى التوايل، 

والذي ي�شم جمموعة اأكرب من املطاعم الإر�شاء جميع 

االأذواق، وع���دداً اأك���رب م���ن املواهب الواع���دة التي 

�شتوؤدي عرو�شاً مبا�رضة على خ�شبة امل�رضح. 

ف�ش���اًل ع���ن اأن مهرج���ان “�شرتيت” ه���ذا العام 

�شيق���دم املن�ش���ة املثالي���ة جلميع حمب���ي الريا�شة 

لي�شتمتع���وا مبجموع���ة م���ن اجلل�ش���ات والتمرينات 

الفريدة من نوعها.

من جانبه، �رضح املدير الع���ام ل�رضكة اإيجل هيلز 

البحري���ن داني���ال هاموند “اإن مهرج���ان �شرتيت هو 

مب���ادرة جمتمعي���ة متمي���زة تنفذه���ا جمعي���ة اأيادي 

االإغاثي���ة، وي�رضنا اأن ندع���م هذا املهرج���ان ال�شنوي 

يف عامه الثاين. ويع���د مرا�شي البحرين موقعاً مثالياً 

الإقامة املهرجان، حيث تع���د واجهتنا املائية موقعاً 

الأول �شاحة دائمة ل�شاحنات الطعام يف البحرين. 

 طلبة “الوسام” يّطلعون على العمل في “أسري”

 موظفو “فيرست موتورز” في ورشة عمل تدريبية 

ا�شتقبل���ت �رضكة “اأ�رضي”، الرائدة يف 

بناء وت�شلي���ح ال�شفن واأب���راج احلفر يف 

اخلليج العربي جمموعة من طلبة مدر�شة 

الو�ش���ام الدولي���ة يف زي���ارة ا�شتطالعية 

ملنطقة العمل ب�رضكة اأ�رضي. 

وق���ام الطلب���ة وعدده���م 29 طالب���اً 

بزي���ارة موق���ع العم���ل يف ال�رضك���ة، حيث 

�شاه���دوا فيديو عن ال�رضك���ة، ثم اأتيحت 

له���م فر�شة طرح االأ�شئل���ة والرد عليها. 

وبعد ذلك، قاموا بجولة مبرافق ال�رضكة. 

وتاأت���ي الزيارة يف اإط���ار امل�شوؤولية 

تب���ادل  اإىل  ته���دف  الت���ي  االجتماعي���ة 

املعرف���ة و�رضع���ة فه���م دور ال�رضك���ة يف 

ال�شناعة واملجتمع.

اأقام���ت �رضكة فري�شت موت���ورز، الوكيل 

وامل���وزع احل����رضي ل�شي���ارات هيون���داي يف 

مملكة البحرين، ور�شة عمل تدريبية من �رضكة 

هيون���داي لعدد من موظفيها وذلك مبعر�س 

فري�شت موتورز يف �شرتة.

ومت اإقام���ة ور�ش���ة العمل باإ����رضاف مدير 

تنمي���ة ال���وكالء يف �رضك���ة هيون���داي ال����رضق 

االأو�شط و�شمال اإفريقيا رامي اأحمد، بح�شور 

19 ع�شواً من اأع�شاء فريق فري�شت موتورز. 
وح�شل موظف���و ال�رضكة على تدريبات �شاملة 

ومكثفة حول مو�شوعات مهمة عدة ت�شمنت 

كيفي���ة اتب���اع االإج���راءات اجلدي���دة للبي���ع، 

وتطبي���ق جترب���ة جدي���دة للوكي���ل وللعالمة 

التجاري���ة وخططه���ا االإ�شرتاتيجي���ة، اإ�شافة 

اإىل اإيج���اد ط���رق جديدة لتعزي���ز ثقة العمالء 

بالعالمة وزيادة قاعدتها اجلماهريية. 

واح���د  لي���وم  العم���ل  ور�ش���ة  واأقيم���ت 

وقدمت �شل�شلة من املحا�رضات العملية التي 

منح���ت موظف���ي فري�شت موت���ورز الفر�شة؛ 

لال�شتف���ادة م���ن تطبي���ق اأمثل���ة حي���ة عل���ى 

النظريات املطروحة.

و����رضح املدي���ر الع���ام ل�رضك���ة فري�شت 

موت���ورز اإح�ش���ان �شي�شت���ي، قائ���اًل: “نحن يف 

�رضكة فري�شت موتورز نثمن اأهمية اال�شتثمار 

بتنمية مهارات موظفينا؛ كونهم اأكرث موارد 

ال�رضكة اأهمية. وكذلك نرى يف التدريب عامال 

موؤثرا رئي�شا يف تطوي���ر وتنمية االأفراد، وهو 

م���ا ن�شجع علي���ه فري���ق عملن���ا لالن�شمام يف 

ال���دورات التدريبية وور�ش���ات العمل القيمة 

كه���ذه. واأقيمت ور�شة العمل التدريبية التي 

اأ����رضف عليه���ا رامي اأحم���د، مب�شارك���ة جميع 

موظفي مكتب اال�شتقبال، واأع�شاء من فريق 

ق�ش���م املبيع���ات، وا�شت�شاري���ي اخلدم���ات، 

وق�ش���م اإدارة عالق���ات العم���الء. وق���ام رامي 

بت�شلي���ط ال�شوء ح���ول ال���دور الرئي�س الذي 

يوؤدي���ه اإملام العم���الء باأبرز ما ميي���ز العالمة 

التجاري���ة وفعاليتها بتعزي���ز عالقتهم معها 

م���ن جوان���ب ع���دة. وطامل���ا اأولين���ا يف �رضكة 

فري�شت موتورز االهتمام مب�شاركة موظفينا 

مملك���ة  داخ���ل  عم���ل  وور�ش���ات  دورات  يف 

البحري���ن وخارجها مما ي�شه���م بتح�شن اأداء 

ال�رضك���ة، ومنح عمالئن���ا اأف�شل اخلدمات على 

االإطالق”.

ويت���وىل  اأحم���د، والذي ي�شغ���ل من�شب 

مدير تنمية ال���وكالء يف �رضكة هيونداي ال�رضق 

االأو�شط و�شمال اإفريقيا، مهام تنظيم واإقامة 

الربام���ج التدريبي���ة والن���دوات بلغ���ات عدة 

ملوزع���ي ووكالء عالم���ة هيون���داي يف منطقة 

ال����رضق االأو�ش���ط و�شم���ال اإفريقي���ا؛ لتعزيز 

اأدائه���م و�شمان جودة اخلدم���ات التي متنح 

العمالء جتربة ا�شتثنائية على الدوام.

إعداد: هبة محسن
الثالثاء 28 فبراير 2017  
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 انطالق معــــرض نيــــو لــــوك 25 مايـــــو  
تنظ���م موؤ�ش�ش���ة “فري�ش���ت تارج���ت” يف 

الف���رتة م���ن 25 اإىل 27 ماي���و 2017 معر�س 

“ نيو ل���وك New Look expo”، وذلك يف 
مركز البحرين الدويل للمعار�س واملوؤمترات 

القاع���ه )2(، مب�شارك���ة وا�شع���ة م���ن جان���ب 

الت���ي  وال����رضكات  امل���اركات  م���ن  العدي���د 

تعر����س خمتلف املنتج���ات العاملية يف جمال 

االأزياء واملجوه���رات واملن�شوجات واالأحذية، 

واالإك�ش�ش���وارات  التجمي���ل  م�شتح����رضات 

والعطور.

�رضح بذلك الرئي�س التنفيذي واخلبري يف 

�ش���وؤون تنظيم املعار����س ملوؤ�ش�شة فري�شت 

تارج���ت يو�شف داود، م�ش���ريا اإىل اأن معر�س 

“ نيو ل���وك” �شيمث���ل مفاج���اأة للجمهور من 
حيث طبيعة املنتجات املعرو�شة التي تلبي 

خمتل���ف االأذواق وحج���م ونوعي���ة املنتج���ات 

واملاركات العار�شة. 

كم���ا اأ�ش���ار اإىل اأن املعر����س ه���ذا العام 

�شيقام عل���ى م�شاح���ة وا�شع���ة ومب�شاركة ما 

يزيد عن50 �رضكة عار�شة من مملكة البحرين، 

وكما �شي�شتقطب 20 األف زائر.

واأك���د اأن موؤ�ش�ش���ة “فري�ش���ت تارج���ت” 

اأ�شبح���ت متتلك خ���ربة وا�شعة عل���ى �شعيد 

تنظيم املعار����س املتخ�ش�ش���ة بف�شل ثقة 

اجلمه���ور والعار�ش���ن، واأنه���ا �شتعم���ل من 

خ���الل “ نيو لوك” على تقدمي توليفة ع�رضية 

ومتجددة من املنتجات والعرو�س الت�شويقية 

يف جمال االأزي���اء واالأناقة والتجميل. ونوه اإىل 

حر�س املوؤ�ش�شة على تقدمي كل ما هو جديد 

يف جم���ال املعار����س ملا لذلك م���ن اأهمية يف 

تعزي���ز منو االقت�ش���اد الوطني عل���ى �شعيد 

اال�شتثماري وال�شياحي يف مملكة البحرين.

• يو�شف داود	
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 RƒØj ¢üî°T ô```¨°UCG íÑ°ü«d ;(É```eÉY 32) π```jRÉ°ûJ

.êGôNE’G áÄa ‘ QÉμ°ShC’G IõFÉéH

»ÑæLC’G º∏«ØdG

 RÉØa …OÉgôa ô¨°UCG ÊGôjEÓd “™FÉÑdG” º∏«a ÉeCG

 ô¨°UCG ¬Lôfl ™```WÉbh ,»ÑæLCG º```∏«a π°†aCG Iõ```FÉéH

 QGôb ⋲∏Y ÉLÉéàMG õFGƒ÷G √òg ™jRƒJ πØM …OÉgôa

 ¢†©H »æWGƒe ™æe ÖeôJ ódÉfhO »cÒeC’G ¢```ù«FôdG

.IóëàŸG äÉj’ƒdG ∫ƒNO øe ∫hódG

 ™```ªàéŸG ‘ ±ö```ûdGh QCÉ```ãdG º```∏«ØdG ∫hÉ```æàjh

 ô¨°UCG ¬LôîŸ ≥Ñ°Sh ,åjóM êGhR QÉ```WEG ‘ ÊGôjE’G

 º∏«a øY 2012 ΩÉY QÉμ°ShC’G IõFÉL ∫Éf ¿CG …OÉgôa

.“∫É°üØfG”
 IõFÉéH “É«HƒJhR” ácôëàŸG Ωƒ°SôdG º∏«a RÉah

 º```∏«ØdG ∫hÉ```æàjh ,á```côëàe Ωƒ```°SQ º```∏«a π```°†aCG

 ÖfQC’ ájó«eƒc á```°üb ∫ÓN øe õ«ëàdG ±É```°ûμà°SG

.áWöûdG ¤EG º°†æj

 äÉ```gƒjOƒà°SCG” ¬```àéàfCG …ò```dG º```∏«ØdG ¿Éch

 óMCG ÊõjO âdGƒd á©HÉàdG ácôëàŸG Ωƒ°Sô∏d “ÊõjO

 ≥≤M å«M ,ΩÉ©dG ‘ ôcGòàdG ∑ÉÑ°T ‘ ΩÓaC’G π°†aCG

.⁄É©dG AÉëfCG ‘ Q’hO QÉ«∏e ⋲∏Y ójõJ äGOGôjEG

 á«ÁOÉcC’G õ```FGƒéH øjõFÉØ∏d á```∏eÉμdG áªFÉ≤dG

 É¡àî°ùf ‘ (QÉμ```°ShCG) ¿ƒæØdGh Ωƒ```∏©∏d á```«μjôeC’G

:ÚfÉªãdGh á©°SÉàdG

.“âj’ ¿ƒe” :º∏«a π°†aCG IõFÉL

 ” º∏«a øY ∫RÉ°ûJ ¿É«eGO :êôfl π°†aCG Iõ```FÉL

.“óf’ ’ ’

 ‘ ÉgQhO øY ¿ƒà°S É```ÁEG :á∏ã‡ π°†aCG Iõ```FÉL

.“óf’ ’ ’” º∏«a

 ‘ √QhO øY ∂«∏aCG »°ù«c :πã‡ π°†aCG Iõ```FÉL

.“»°S GP …ÉH Î°ù°ûfÉe” º∏«a

 øY »∏Y ’É°TôgÉe :óYÉ°ùe πã‡ π```°†aCG IõFÉL

.“âj’ ¿ƒe” º∏«a ‘ √QhO

 øY õ«ØjO ’ƒ«a :IóYÉ°ùe á```∏ã‡ π°†aCG IõFÉL

.“úùæ«a” º∏«a ‘ ÉgQhO

 GP” ÊGôjE’G º∏«ØdG :»```ÑæLCG º∏«a π°†aCG IõFÉL

.“¿Éeõ∏«°S

 :πjƒW á```côëàe Ωƒ```°SQ º```∏«a π```°†aCG Iõ```FÉL

.“É«HƒJhR”
 …ÉH Î°ù°ûfÉe” :⋲∏°UCG ƒ```jQÉæ«°S π°†aCG IõFÉL

.“»°S GP

.“âj’ ¿ƒe ” :¢ùÑà≤e ƒjQÉæ«°S π°†aCG IõFÉL

 :Ò°üb á```côëàe Ωƒ```°SQ º∏«a π```°†aCG Iõ```FÉL

.“È«H”
.“óf’ ’ ’ ” : »FÉªæ«°S ôjƒ°üJ π°†aCG IõFÉL

.“∑ƒH π‚ÉL GP” :ájöüH äGôKDƒe π°†aCG IõFÉL

.“êójQ ƒ°ùcÉg” :êÉàfƒe π°†aCG IõFÉL

“óf’ ’ ’” :ájôjƒ°üJ ⋲≤«°Sƒe π°†aCG IõFÉL

 øe “RQÉà°S ±hCG »```à«°S” :á«æZCG π°†aCG Iõ```FÉL

.“óf’ ’ ’” º∏«a

.“∫ÉØjQBG” :»Jƒ°U êÉ°ùμe π°†aCG IõFÉL

.“êójQ ƒ°ùcÉg” :»Jƒ°U êõe π°†aCG IõFÉL

 ∂```«à°SÉàfÉa” :AÉ```jRCG º```«ª°üJ π```°†aCG Iõ```FÉL

.“ΩR óæjÉa ƒJ ôjh ófBG ¢ùà°ù«H

 :¬«L hCG” :π```jƒW »≤FÉKh º```∏«a π°†aCG Iõ```FÉL

.“ÉμjôeCG ¿EG ó«e

 âjGh GP” :Ò°üb »```≤FÉKh º∏«a π°†aCG Iõ```FÉL

. “¢ùàª∏«g

.“»μfGóæjÉe” :Ò°üb »FGhQ º∏«a π°†aCG

 :ô```©°T  ∞```«Ø°üJh  êÉ```«cÉe  π```°†aCG  Iõ```FÉL

.“OGƒμ°S ójÉ°ùjƒ°S”

 ÊÉãdG áaÉ≤ãdG ™«HQ ¿ÉLô¡e »JCÉj

 øjôëÑdG áÄ«g AÉØàMG º°Sƒe øª°V öûY

 øjôëÑdG áμ∏‡ çGÎH QÉKB’Gh á```aÉ≤ã∏d

 “âμM ¿EG É```fQÉKBG” QÉ©°T â– …ô```KC’G

 ¿ÉLô¡ŸG ≥```∏£æj Éªc ,2017 ΩÉ```©∏d

 ,»Hô©dG á```MÉ«°ùdG Ωƒ```j ™e ø```eGõàdÉH

 áeÉæŸG âfÉc Ú```M √OÉªàYG ” …ò```dG

 ,2013 ΩÉ©dG á«Hô©dG áMÉ«°ù∏d káª°UÉY

 ádÉMôdG ó```dƒe iôcP ±OÉ```°üj …òdGh

 á©HÉàe ø```μÁh .áWƒ£H ø```HG »```Hô©dG

:‹ÉàdG ƒëædG ⋲∏Y ¿ÉLô¡ŸG äÉ«dÉ©a

 »æ«àæLQC’G ∑Ò°ùdG ¿Éæa ¢VôY*

 ¬```JÉcôMh  »```gÉμØdG  ∫hhô```Z  QÉ```ZOEG

 4h 3h 2 ΩÉjCG ´QÉ°ûdG ìöùŸ á«fGƒ∏¡ÑdG

(á«fÉ› ÜCG ÜƒH á«dÉ©a) .¢SQÉe

 …ô≤ædG ¢übôdG ôë°ùH Gƒ©àªà°SG*

 2 ,á«aÉ≤ãdG ádÉ°üdG !…QƒàcÉa ÜÉJ ™e

 øcÉeC’Gh ÊÉ```› ∫ƒNódG) .¢```SQÉe 3h

.)IOhófi

 ¤EG  á```∏MQ”  ∫É```ØWC’G  ¢```VôY*

 ,¢```SQÉe 2‐3‐4 ,“¢```SGƒ◊G Ö```cƒc

 18 ôcGòàdG ´É```ÑJ) .Ú```éjôÿG …OÉ```f

.(kAÉ°ùe 12 áYÉ°ùdG ôjGÈa

 âbh”  »æØdG  ¢```Vô©ŸG ìÉààaG*

 ìQÉÑdG QGO ‘ ¢SQÉe 7 Ωƒj “™```£≤à°ùe

.á«∏«μ°ûàdG ¿ƒæØ∏d

 ∫É```à≤dG  ¿ƒ```æa  Ωó```bCG  ¢```VôY*

 9 ,á≤«°T á«JÉHhôcCG á```≤jô£H ájóæ¡dG

.¢SQÉe ‐10‐11
 óLÉe ÚfÉæØdG πØëH Gƒ```©àªà°SG*

 10 Ωƒ```j »```eÉ°ûdG ó```«dhh ¢```Sóæ¡ŸG

 áYÉ°ùdG ôjGÈa 18 ôcGòàdG ´ÉÑJ !¢SQÉe

.kAÉ°ùe 12
 ¢SQÉa ™e »Hô©dG ô©°ûdG á```«°ùeCG*

 ‐ô©°ûdG â```«H ‘ ¢```SQÉe 13º```«cGƒj

 ÊÉ› ∫ƒ```NódG) .¢```†jô©dG º```«gGôHEG

(IOhófi øcÉeC’Gh

 ´QÉ°ûdG ìöùe “ô``` qμ°ùdG »Ñ°üdG“*

 .øjôëÑdG á©∏b ™bƒe ∞ëàe ‘ ∫ÉØWCÓd

 ÜCG Üƒ```H á```«dÉ©a) .¢```SQÉe 17h 16
(á«fÉ›

 17 Ωƒj ∫Éªc ôªY Üô£ŸG πØM*

 ôcGòàdG ´ÉÑJ ,øjôëÑdG è«∏N ‘ ¢```SQÉe

.kAÉ°ùe12 áYÉ°ùdG ôjGÈa 18
 ábôah ø```jôZ »```°ù∏«°ûJ π```ØM*

 ádÉ°üdG ‘ á```«μjôeC’G ö†NC’G ´hö```ûŸG

 ∫ƒNódG) .¢```SQÉe 17 Ωƒ```j á```«aÉ≤ãdG

.(IOhófi øcÉeC’Gh ÊÉ›

 ÜƒÑëŸG »æjôëÑdG ¿É```æØdG πØM*

 Ωƒj IÒ¡°ûdG RÉ› ábôah ójhR ó```ªfi

 ∫ƒNódG) .øjôëÑdG è«∏N ‘ ¢SQÉe 18
(ÊÉ›

 ‘  “õ```«°ùjôJ”  ∑Ò```°S  ¢```VôY*

 .¢SQÉe 23‐24‐25 ,ø```jôëÑdG è```«∏N

 12 áYÉ°ùdG ô```jGÈa 18 ôcGòàdG ´É```ÑJ)

(kAÉ°ùe12 :

 ™e »JQƒa »```H ƒ```j ábôa π```ØM*

 Ωƒj ƒJÒa »μ«eh hÎ°SBGh πÑeÉc »∏Y

 ôjGÈa 27 ôcGòàdG ´É```ÑJ) .¢```SQÉe 31
(kAÉ°ùe12 : 12 áYÉ°ùdG

 Rƒ```∏ÑdGh  RÉ```÷G  á```ª‚  π```ØM*

 õcôe ‘ ¢```SQÉe 31 ,»```Ñ°ù«∏«L É```fGO

.Úàfƒa’

 »μ«°ùμŸG QÉ```à«÷G ±RÉY πØM*

 πjôHCG 6 Ωƒ```j ÉjÒàæjQ ƒ```cÉH Ò```¡°ûdG

 ÊÉ› ∫ƒNódG) .á```«aÉ≤ãdG á```dÉ°üdG ‘

.(IOhófi øcÉeC’Gh

 ájÉμM ,∞```dCG” ∫ÉØWC’G á```«Möùe*

 …OÉ```f  ,π```jôHCG  6‐7‐8  ,”  á```jÉμMh

 ôjGÈa 27 ô```cGòàdG ´ÉÑJ) .Ú```éjôÿG

.(AÉ°ùe12 : 12 áYÉ°ùdG

 ¤EG  á```∏MQ”  ∫É```ØWC’G  ¢```VôY*

 ,¢```SQÉe 2‐3‐4 ,“¢```SGƒ◊G Ö```cƒc

 18 ôcGòàdG ´É```ÑJ) .Ú```éjôÿG …OÉ```f

.(AÉ°ùe12:12 áYÉ°ùdG ôjGÈa

أبرز فعاليات مهرجان ربيع الثقافة  

تدشين فيلم ”علي الشرقاوي...نهر المحبة“ تدشين فيلم ”علي الشرقاوي...نهر المحبة“ 
وسط حشد كبير اكتظ به مركز كانووسط حشد كبير اكتظ به مركز كانو

 ∂fƒ°üZ ⋲```∏Y »```°û“ ió```f IÒ```£b É```fCG”
 ∂fƒ«Y áaQ ø```e ÉfCG... ôNCÉàJ »```ëÑ°U Éj ¢```û«d...

.“ö†NG ™«HQ ¢ùHÉj §ëb πc »∏NG

 ‘É≤ãdG ƒfÉc õ```côe ¢TÉY ∫hC’G ¢```ùeCG Ωƒjh

 πØM ‘ ∂```dPh áÑëŸÉH í```ØWh ö```†NC’G ™```«HôdG

 “áÑëŸG ô```¡f... …hÉböûdG ⋲```∏Y” º∏«a Ú```°TóJ

 øeh ,…öShódG º«gGôHEG ¿ÉæØdG OGóYEGh ∞«dCÉJ øe

 Qƒ°†M §°Sh ,…öShódG óªfi ¬æHCG êÉàfƒeh êGôNEG

.AÉHOC’Gh ÚfÉæØdG øe ÒÑc

 ⋲```∏Y ô```YÉ°ûdG á```jDhQ º```∏«ØdG ¢```Vô©à°SGh

 ¿É°ùfE’Gh IÉ```«◊Gh Ö◊Gh ô```©°ûdG ‘ …hÉ```böûdG

 √ò```«eÓJ  äGOÉ```¡°T  ¤EG  á```aÉ°VEG  ,Oƒ```LƒdGh

 QhòH º```¡«a ¢SôZ ø```jòdG ¬```«Ñfih ¬```FÉbó°UCGh

 äGòdG ≥«≤– πLG øe ∫É°†ædGh ìƒª£dGh Ö```◊G

 º∏«ØdG Ωó```b Éªc , ø```Wƒ∏d AÉ```aƒdGh ¢```UÓNE’Gh

 »àdG á«ØWÉ©dGh á```«æWƒdG √óFÉ°üb ø```e ójó©dG

 ï«°ûdG ódÉN ø```ë∏ŸGh ÒÑμdG ¿É```æØdG É¡H ⋲```æ¨J

 ™«ª÷G ¿ÉgPCG ‘ á≤dÉY ∫GõJ ’ IódÉN ¿ÉZCG »```gh

.É¡LQÉNh øjôëÑdG πNGO øe

 ´É£à°SG …öShódG óªfi ÜÉ°ûdG º∏«ØdG êôfl

 »àdG äÉ«°üî°ûdG ¥É```ªYCG ¤EG ∫õ```æj ¿CG ¬°SÉªëH

 ÚH á©FGQ á```Ø«dƒJ ™```æ°Uh º```∏«ØdG ‘ â```Kó–

 IOÉŸG ø```e QÉ```gRC’G ⋲```∏MCG ∞```£àbGh ó```gÉ°ûŸG

.¬d äôaƒJ »àdG á«Ø«°TQC’G

 øY º```∏«ØdG Ö```JÉμd “OÓ```ÑdG“`d ∫GDƒ```°S ‘h

 º∏«ØdG Gò```g RÉ```‚EG ‘ É```góLh »```àdG á```Hƒ©°üdG

 ΩÓYCG ø```e º```∏Y ø```Y çó```ëàj …ò```dG »```≤FÉKƒdG

 º∏«ØdG Gòg ‘ π«ª÷G” ¿CG …öShódG ócCG øjôëÑdG

 äÉ«fÉμeEG ¿CG ™«ª÷G ±ô©j É```ªμa , áHƒ©°üdG ƒg

 ¿EÉa ∫É◊G á©«Ñ£Hh IOhófi áMÉ°ùdG ‘ ÚfÉæØdG

 πãe IÒÑc áeÉb øY çóëàj º∏«a πª©H ÒμØàdG

 øe óH’ …hÉ```böûdG ⋲∏Y Ò```ÑμdG øjôëÑdG ô```YÉ°T

  É¡dÓN øe ™«£à°ùàd ’hCG á```jOÉe äÉ«fÉμeEG ôaƒJ

 πμ°ûH º```∏«ØdG êô```îJ »```àdG Iõ```¡LC’G ô```aƒJ ¿CG

 øμÁh IOƒ÷G ø```e ∫ÉY iƒà°ùe ⋲```∏Yh ‘GÎMG

 ,á«dhódG äÉfÉLô¡ŸG ÈcCG ‘ ¬H ácQÉ°ûŸG É°†jCG

 ∂∏J ⋲∏Y π°üëf ⁄ á```MGöU πμH ÉgƒbGh É```ææμdh

 º∏«ØdG RÉ```‚G Éæ©£à°SG ∂dP º```ZQh äÉ```«fÉμeE’G

 ¬«ah …hÉ```böûdG »∏Y ÉfPÉà°SC’ á```jóg √É```æeóbh

 ƒYójh ∂Ñëj ™«ª÷G ¿CÉH Ö∏≤dG øe á©HÉf πFÉ°SQ

.“áeÓ°ùdGh áë°üdÉH ∂d

 ácQÉ°ûª∏d á```«f ∑Éæg â```fÉc GPEG Ée ¿CÉ```°ûHh

 GPEG” …öShódG OQ äÉ```fÉLô¡ŸG ó```MG ‘ º```∏«ØdÉH

 ∑QÉ°ûæ°S É```æfCG ócDƒŸG ø```ªa ,á```°UôØdG â```ëæ°S

 .“…hÉböûdG ⋲∏Y ôjó≤dG ÉfôYÉ°ûH ⁄É©dG ±ô©æ°Sh

tariq_albahhar

”نصيحة“ فيلم وجلسة حوارية مع عباس الموسوي 
 ÚfÉæØdG øe á«fÉªK ∫ƒ≤j GPÉe “áë«°üf”
 º∏«ØdG ¿GƒæY ? øØdG øY ÜÉÑ°û∏d Ú```«ŸÉ©dG

 áMÉ°ùe É```¡ª«≤J »```àdG á```jQGƒ◊G á```°ù∏÷G h

 ,…ƒ°SƒŸG ¢SÉÑY ¿ÉæØdG ™e ¿ƒæØ∏d “≥°ûe”
 AÉ°ùe ø```e á©HÉ°ùdG á```YÉ°ùdG ΩÉ```“ ‘ ∂```dPh

 .2017 ¢SQÉe 13 ÚæK’G

 ÌcCG Ú```H øe ó©j …ƒ```°SƒŸG ¿CG ô```còj

 IOôØŸ …ó«∏≤àdG ⋲```æ©ª∏d kGRhÉŒ Ú```fÉæØdG

 å«M øe ∂```dòH k É```¨dÉH ,»```∏«μ°ûàdG ¿É```æØdG

 ´hö```ûe ¿Éc ,±GÎ```M’G iƒ```à°ùe ∫É```¨à°T’G

 RôHCG Ú```H øe 1991 ΩÉ```Y ‘ ΩÓ°ùdGh ø```ØdG

 ¿ÉæØdG ój ⋲```∏Y º°SôdG øa º∏©J .¬```JÉYhöûe

 á°SGQO ™HÉJh ,ô```bÉH óªMCG QƒàcódG »```æjôëÑdG

 IôgÉ≤dG á```©eÉL ‘ ≥```M’ â```bh ‘ ¿ƒ```æØdG

 ¿ÉæØ∏d »```YÉÑ£f’G Üƒ```∏°SÓd Üò‚G å```«M

 ÒeCG ¿B’G ⋲```àM √Èà©j …òdG ,Ö```ZGQ …È°U

 .ÚeÉ°SôdG

 ¥ƒ°S øe É°SÉ°SCG ¬æa ¿ÉæØdG óªà°SG óbh

 iô≤dGh á```eÉæŸG »MGƒ°Vh Ëó```≤dG á```eÉæŸG

 á«fGôª©dG äGÒ```¨à∏d Gô```¶fh ,É```¡H á£«ëŸG

 º```¶©e äô```KófG ø```jôëÑdG ‘ â```KóM »```àdG

 á```jö†◊G  ≥```WÉæŸG  ‘ á```«©«Ñ£dG  ô```XÉæŸG

 ógÉ°ûŸÉH ¬JÉMƒd â```¶ØàMG óbh ,á```«ØjôdGh

 öVÉ◊G §Hôd á```jQhö†dG á«dÉª÷Gh á```«dÉ«ÿG

 äÉMƒ∏dG √ò```g Èà©J ™bGƒdG ‘h .»```°VÉŸÉH

 ‘ ¿ÉæØdG Rô```HCG å«M øjôëÑ∏d á```«æWh Ihô```K

 á«©«Ñ£dG ¿Gƒ```dC’G ôë°S á```jójôéàdG ¬```JÉMƒd

.á©«Ñ£dG ∫ÉªLh »æØdG ¬YGóHEGh

 • AÉØ«g áfÉæØdG â£YCG 

 êôîª∏d á«dhCG á≤aGƒe »Ñgh

 ⋲©°ùj …òdG »eÉ°S óªfi

 áØ«°†`c ácQÉ°ûŸÉH É¡YÉæbE’

 ôeÉJ ¿ÉæØdG º∏«ØH ±öT

 ⋲∏Y íÑ°üJ” ójó÷G »æ°ùM

.“ÒN

BUZZ 
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óLÉŸG áeÉ°SCG

 •óYÉ°ùe πã‡ π°†aG

 • á«fGôjE’G á«cÒeC’G á°Sóæ¡ŸG

 º∏°ùàJ …QÉ°üfCG ¬°TƒfG π°UC’G

…OÉgôa ô¨°UCG øY IõFÉ÷G

 • IõFÉLh ¿ƒà°S ÉÁEG

á∏ã‡ π°†aCG

 • º∏°ùàJ “AÉ°†«ÑdG PƒÿG” º∏«a áéàæe

 º∏«a π°†aCG áÄa øY QÉμ°ShC’G IõFÉL

 Ò°üb »≤FÉKh

 • á∏ã‡ π°†aCG IõFÉL

 ’ƒ«a áªéæ∏d IóYÉ°ùe

õ«ØjO

 • »°ù«c

 IõFÉLh ∂«∏aCG

πã‡ π°†aCG

…Òé◊G ∫ƒ°SQ ôjƒ°üJ 
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فقط يف دبي.. برغر مغطى بالذهب ب�سعر 230 درهًما
اإذا اأردت ت���ذوق برغ���ر مغط���ى مب�صح���وق 

الذهب، فما عليك اإل التوجه اإىل “مهرجان دبي 

للماأكولت”، حيث ابتكرت حافلة “ذا رودري” 

الربيطاني���ة ال�صه���رة و�صفة الربغ���ر ال�صهية 

الت���ي ت�صم اأفخر املكون���ات الطازجة واأطلقت 

عليها ا�صم “برغ خليفة”.

اإذاً، فق���د دخل الذهب اإىل عامل الربغر، كما 

ميكنك تناولها اأمام برج خليفة، فهذا بال�صبط 

م���ا ابتكرت���ه حافل���ة املاأك���ولت اللندني���ة “ذا 

رودري”.

برغر عم���الق مك�صو بذهب عيار 24 قراطاً 

يحمل ا�صم “ب���رغ خليف���ة” امل�صتوحاة من برج 

خليف���ة يف دب���ي، وهو املبن���ى الأعل���ى ارتفاعاً 

يف الع���امل. فداخل العربة يت���م التح�صر لطبق 

ميزج ب���ن اأفخ���ر املنتجات الغذائي���ة من حلم 

الواغيو وكبد البط ومايوني���ز الزعفران الفاخر 

وكات�صاب التوت الأ�صود.

ويتاأّل���ف الربغ���ر م���ن 5 فطائ���ر م���ن حلم 

الواغي���و الفاخ���ر، وه���و مغط���ى ب�رشائ���ح م���ن 

الذهب، اإ�صافة اإىل كبد الوز احلالل وا�صتخدام 

املنتج���ات املحلي���ة م���ع ا�صتخ���دام املنكهات 

املو�صمية الطازجة. كميات حمدودة �صتقدمها 

ه���ذه احلافلة �صم���ن فعالي���ات “مهرجان دبي 

للماأكولت”، لكن هذه الفخامة �صيقابلها �صعر 

ي�ص���ل اإىل 230 درهماً، اأي ما يعادل 63 دولراً 

مقاب���ل اأن يتمتع حمب���و الأطعمة بتن���اول برغر 

فريد و�صط اإمارة دبي.

حك��م “تاريخي” ينهي 

لقب “اللقيط” باملغرب

يف �صابق���ة �صهدته���ا حماكم املغرب، 

اأ�ص���در قا����س يف املحكم���ة البتدائي���ة بطنجة 

حكما ب�صاأن اإثبات ن�صب طفلة لأبيها من “زواج 

غر �رشع���ي”، وفقا ملا ذك���رت تقارير اإعالمية 

اأم����س الإثنن. واأ�صدرت املحكم���ة البتدائية، 

بطنج���ة حكم���ا ق�صائيا اأق���ر مبداأ ح���ق الطفل 

املول���ود خارج اإط���ار ال���زواج يف انت�صابه لأبيه 

البيولوجي، وح���ق الأم يف التعوي�س عن ال�رشر 

ال���ذي حلقها م���ن ج���راء اإجناب ن���اجت عن هذه 

العالقة، وعللت املحكمة قرارها بن�صو�س من 

اتفاقات دولي���ة ومن الد�صت���ور. وظلت ن�صبة 

املولود خارج اإط���ار الزواج ال�رشعي لأبيه مطلبا 

رفعت���ه عدد من احل���ركات الن�صائي���ة ل�صنوات 

طويلة، غر اأن اأو�صاطا اجتماعية كانت ترف�س 

ذلك، بحجة اخلوف من اختالط الأن�صاب.

يطعن نف�سه مقابل 

يوم غياب عن العمل!

يج���د املوظف���ون اأ�صباب���ا كث���رة لع���دم 

الذه���اب اإىل العمل ولو ليوم واحد، وقد يعتمد 

اأولئك اأفكارا طريف���ة وغريبة ت�صل حتى اإيذاء 

النف�س اأحيانا.

فقد �صعر، ما�صارو ميورا، البالغ من العمر 

54 عام���ا من مدينة “كا�صوج���اي” يف حمافظة 
اآيت�ص���ي الياباني���ة، بالإحباط، م���ا دفعه لطعن 

نف�صه يف منطقة ال���ورك، يف حمام مبحطة مرتو 

الأنف���اق “Nagoya Municipal”، يف حدود 

ال�صاع���ة ال�صابع���ة �صباح���ا م���ن ي���وم الأربع���اء 

املوافق ل� 22 فرباير.

وتوجه مي���ورا بعد ذل���ك اإىل مركز ال�رشطة 

القري���ب من حمطة امل���رتو وتقدم ببالغ كاذب 

قائال اإن “رجال جمهول طعنه من اخللف”.

وبينما كان ينتظر خ�صوع���ه للعالج بداأت 

ال�رشط���ة بالتحقيق معه ب�ص���اأن احلادثة، اإىل اأن 

اع���رتف مي���ورا بكذبت���ه واأنه اأق���دم على طعن 

نف�صه للتغيب عن العمل.

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

األخيرة
مواقيت 
الصالة

الطق�س املتوقع اليوم 

�صيكون معتدًل وبارداً 

ورطًبا ن�صبيا خالل الليل.

الرياح �صمالية غربية من 8 اإىل 13 عقدة، 

ولكنها متقلبة الإجتاه من 3 اإىل 8 عقد 

خالل الليل.

ارتفاع موج البحر من قدم اإىل قدمن. 

درجة احلرارة العظمى 24 درجة مئوية، وال�صغرى 13 

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

ب�������و ع�����ل�����ي ي�������ا راي�����������ة امل������ج������د ال���ع���ظ���ي���م

زع����ي����م اأط�������ل�������ق  �������ص������ّي������دي  ع���������زك  دام 

امل�����ع�����ج�����زات ع������ق������ود  اّل  ت�����������ص�����وغ  م�������ا 

ال����ن����ع����ي����م اّل  مت���������د  م���������ا  مي������������ٍن  يف 

ق����ال����ه����ا ال�����ل�����ي غ�����ا������س غ�����ب�����ات ال����ب����ح����ور

م�����ن ك����ت����ب ا�����ص����م����ك ع����ل����ى م�����ن ال�������ص���دمي  

اأوال اأّم��������������ة  ف�����خ�����ر  ي�������ا  خ����ل����ي����ف����ة  ي�������ا 

ف����رح����ت����ك ع����ّم����ت ع����ل����ى ال�������ص���ع���ب ال����ك����رمي

ن�������ص���ي���ت   م�������ا  خ����ل����ي����ف����ة  ي�������ا  ح�����ف�����ي�����دك  يف 

اأن��������ظ��������م الأف�������������������راح ب��������ال��������ود احل����م����ي����م

ب�������اق�������ة اإل����������ه����������ام وت����������ف����������ّرد ج����ل����ن����ار

م������ن م�����ع�����اين ت������زدح������م و������ص�����ط ال�������ص���م���ي���م

ل���ل�������ص���ح���اب      خ����ل����ي����ف����ة  را��������ص�������د  ول���������د  يف 

اأن����������ر اآي������������ات ال������ف������رح وّي����������ا ال���ن�������ص���ي���م

ي������ا ع�������ص���ى م���������ربوك ي������ا اأغ������ل������ى ال�����رج�����ال

ع�����ر������س ����ص���ي���خ امل�����رج�����ل�����ة ن��������ور ال���ع���ت���ي���م

ي������ا ع�������ص���ى ف�����ال�����ه ع����ل����ى ط��������ول ال�����زم�����ان    

ل������زمي دامي  امُل������ع������ت������م������د  ل���������الأم���������ر 

ال����ف����احت����ن    �����ص����ل����ي����ل  را��������ص�������د  ول���������د  ذا 

�����ص����اح����ب ال�����وق�����ف�����ات وال�������������راي احل���ك���ي���م

ي��غ��ي��ب م������ا  ورا��������ص�������د  را�������ص������د  ول��������د  ذا 

ع�������ن �����ص����م����و امل������ج������د وامل������������د ال���ع���م���ي���م

ج����ي����ت اأب�����������ارك ب���ال���ق�������ص���ي���د وب���احل�������ص���ور

ف�����رح�����ة ال�����ل�����ي م������ا ي�����ه�����اب�����ون اخل�������ص���ي���م

والح���������������رتام   ال�����ف�����خ�����ر  اجم�������������اد  ذروة 

م������ن ل����ه����م غ����ّن����ي����ت ب����ال���������ص����وت ال���رخ���ي���م

ي�������ا م������ق������ام ال��������وال��������د ال���������ص����ه����م الأم���������ر

دم��������ت ق�����ائ�����دن�����ا الأ��������ص�������م امل�������ص���ت���ق���ي���م   

وامل�����ن�����ج�����زات ال�������ف�������رح  اّل  جت�����ي�����ب  م�������ا 

حت�������ت ظ�������ل ال�����ع�����اه�����ل ال������ف������ذ ال���ه���م���ي���م  

م�������ن دي�����������ار حم�����������ّرق ل����ق���������رش ال�������ص���خ���ر

اأك������ت������ب الأ�������ص������ع������ار ل������ن اب��������ن ال����ع����دمي     

ي�������ا خ����ل����ي����ف����ة ي�������ا ف�����خ�����ر ه���������ذا ال������وج������ود

ال���ب���ه���ي���م     ال����ل����ي����ل  ت���������ص����وي  ع����������ّزك  دام 

الأول�������������ن        وم�������ع�������ج�������زات  ������ص�����ف�����ات  يف 

حت����ف����ظ ال����ب����ح����ري����ن وامل������ج������د ال�������ص���م���ي���م

ق���ال���ه���ا ال����ل����ي ق������ال ل���ل�������ص���ي���ف ال�����ص��ق��ي��ل

ب�������ال�������رف�������اه وب�����ال�����ب�����ن�����ن وب����ال����ن����ع����ي����م  

م������زون ف����ا�����ص����ت  م������ا  م���������ربوك  ن����ع����م  اإي 

ي������ا ح���ف���ي���د امُل�����ل�����ه�����م ال���������ص����ق����ر ال����ع����دمي  

ق���ال���ه���ا )�����ص����ل����م����ان( ي�����ا ����ص���ي���خ ال�������ص���ب���اب

ال���ع���ظ���ي���م امل������ج������د  حت�����ف�����ظ  ع�����������ّزك  دام 

قصيدة مهداة إلى مقام رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي

 األمير خليفة بن سلمان آل خليفة

راية المجد

بمناسبة زواج حفيده األمجد األكرم
 الشيخ خليفة بن راشد بن خليفة بن حمد آل خليفة حفظه اهلل، 

سائلين اهلل العلي العظيم أن يجعله زواجًا سعيدًا، مباركًا، ميمونًا

شاعركم: سلمان بن حمد بن علي آل خليفة

السنة التاسعة - العدد 3059 

الثالثاء
28 فبراير 2017 
 غرة جمادى اآلخرة 1438

•  رق�صة ال�صامبا خالل املهرجان ال�صنوي ال�صهر الذي حتت�صنه املدنية الربازيلية �صاو باولو.	

• املمثلة �صارليز ثرون خالل م�صاركتها يف حفل توزيع جوائز اأكادميية فنون وعلوم ال�صينما “اأو�صكار” مبدينة 	

لو�س اأجنلي�س الأمركية.

اأوراق �سحف قابلة للزراعة يف اليابان
تنت����رش باليابان فكرة مبتكرة جلع���ل ال�صناعات الورقية غر �صارة بالبيئة عرب ا�صتخدام 

اأوراق قابل���ة للزراع���ة، حي���ث ُت�صتنَبُت اأن���واٌع خمتلفة من الزه���ور والنباتات، وب���داأت اإحدى 

ال�صحف الياباني���ة بالفعل ا�صتخدام هذه الأوراق. ولقيت جهود هذه ال�صحيفة ترحيبا كبرا 

داخل الياب���ان لتغير ال�صورة ال�صلبية عن اأن ال�صناعات الورقية ويف مقدمتها ال�صحف هي 

ال�صبب الرئي�س لتناق�س اخل�رشة يف كوكب الأر�س. 

وحت���اول �صحيفة “ماينت�ش���ي” اليابانية تغير تلك ال�ص���ورة النمطية من خالل جهودها 

لن�رش الوعي ب�رشورة حماية البيئة، والتاأكيد على اأن اأوراقها �صديقة للبيئة.

دماغك قد يقتلك ب�سبب ال�سكر
ك�ص���ف علم���اء اأن �صكر الفروكتوز ل يدخ���ل اجل�صم عن طريق ا�صته���الك ع�صر الفواكه 

والب�صكوي���ت وال�صوكولت���ه فح�صب، واإمنا يق���وم الدماغ باإنتاج م�صتويات من���ه اأي�صا، ما قد 

ي�صكل قاتال بطيئا للدماغ الب�رشي. ويقول اخلرباء اإن الدماغ يحول اإمدادات الطاقة اخلا�صة به 

اإىل الفروكتوز، املعروف باآثاره املميتة على اجل�صم، وفقا لهذه الدرا�صة الأوىل من نوعها.

وهذا ما يدعم الراأي القائل باأن الذين يتناولون الوجبات الغذائية الثقيلة، من املاأكولت 

ال�رشيعة، هم الأكر تعر�صا خلطر الإ�صابة مبر�س ال�صكري واأمرا�س القلب وال�صمنة.

وق���ام الباحث���ون من جامعة “يي���ل”، بفح�س اأدمغ���ة 8 اأ�صخا�س اأ�صحاء كان���وا قد تلقوا 

اجللوك���وز ع���رب “الق�صط���رة الوريدي���ة”، وبالعتم���اد على نوع خا����س م���ن الت�صوير، متكن 

الباحث���ون من قيا����س تركيزات ال�صك���ر يف اأدمغتهم، وبع���د 10 دقائق فق���ط لحظوا زيادة 

م�صتوي���ات اجللوك���وز يف الدم���اغ، وفقا ملا ذكره تقري���ر موقع “ليف �صين����س”، وبعد مهلة 

ق�صرة اكت�صفوا م�صتويات اأعلى من الفروكتوز يف الدماغ اأي�صا.
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