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عبا�س اإبراهيم

“عي�سى بن �سلمان”... 
جامع وجامعة 

�لبالد: حمرر �ل�س���وؤون �ملحلية: ُيعترب جامع 
�ملغف���ور له ب���اإذن �هلل تعالى �ل�س���يخ عي�س���ى 
بن �س���لمان �آل خليفة بدي���ار �ملحرق مبحافظة 

�ملحرق حتفة معمارية بحرينية.
ويتميز �جلامع �الأحدث يف �لبحرين بهند�سة 
معماري���ة جميل���ة، وت�س���ميم لرو�ق���ه وقاعاته 

يتمث���ل يف �الختيار �ملتنا�س���ب لالألو�ن 
و�لديكور�ت �لد�خلية باالألو�ن �جلذ�بة.

تعزيز ال�سراكة مع البحرين يف التنمية وال�سالم
 يف ر�سالة تلقاها رئي�س الوزراء... بان كي مون:

�ملنام���ة - بن���ا: تلقى رئي�س �لوزر�ء �س���احب �ل�س���مو �مللكي �الأمري خليفة بن �س���لمان 
�آل خليف���ة ر�س���الة م���ن �الأمني �لعام لالأمم �ملتح���دة “بان كي مون”، �أعرب فيها عن �س���كره 
�لعمي���ق ململكة �لبحرين عل���ى �رص�كتها �لوثيقة مع �الأمم �ملتحدة �أثناء فرتة توليه من�س���به 
�لتي قاربت �لع�رص �س���نو�ت، معرًبا عن تطلعه �إلى ��س���تمر�ر هذه �ل�رص�كة مع �ملنظمة �لدولية 

و�أمينها �لعام �جلديد �أنطونيو غوتريي�س.
وق���ال �إن �إحدى �أهم �الأولويات �الأ�سا�س���ية �لتي ياأمل يف �أن حتظ���ى بزخم كبري بالفرتة 
�ملقبلة، هي �لعمل على �تخاذ مزيد من �لتد�بري و�الإجر�ء�ت �لتي تعزز من �جلهود �مل�سرتكة 

على �سعيد �لتنمية �مل�ستد�مة وق�سايا �ل�سالم و�الأمن وحقوق �الإن�سان. 
و�أ�س���ار يف ر�س���الته �إلى �أن �تفاقية باري�س ب�س���اأن تغري �ملناخ وجدول �الأعمال �خلا�س 
بربنام���ج �لتنمية �مل�س���تد�مة للع���ام 2030 تعد�ن م���ن �أبرز �جلهود �مل�س���رتكة بني مملكة 
�لبحرين و�الأمم �ملتحدة، موؤكد� �أن �لنجاح يف �لو�سول �إلى م�ستوى يحقق �لطموحات يتطلب 
م���ن �جلانبني متابع���ة عملية تنفيذ هذه �التفاقات بنف�س �لقدر م���ن �حلما�س و�جلدية �لتي 

جرت بها �ملفاو�سات و�لتي كانت يف �الأ�سا�س �سببا يف �إبر�زهما �إلى حيز �لوجود.

خادم احلرمني يوافق على رفع اأعداد احلجاج

2016 يف  العقاري  التداول  دينار  مليار   1.38
�ملنامة - بنا: �أعلن ق�سم �لعالقات 
�مل�س���احة  بجه���از  و�الإع���الم  �لعام���ة 
�أن حج���م  �لعق���اري ع���ن  و�لت�س���جيل 
�لتد�ول �لعقاري خالل �لعام �ملا�سي 
 )1٫038٫600٫035( بل���غ   2016
مليون���ا  وثالث���ني  وثماني���ة  ملي���ار 
و�ستمئة �ألف وخم�سة وثالثني دينار�.

وق���ال �إن حجم �لت���د�ول �لعقاري 
للربع �لر�بع و�الأخري من �لعام �ملا�سي 

بلغ )251٫772٫009( دنانري.
ي�س���ار �إلى �أنه للع���ام �لثالث على 
�لتو�يل يتجاوز حجم �لتد�ول �لعقاري 
يف مملك���ة �لبحري���ن مع���دل �مللي���ار 

دينار.

�لريا����س - و�����س: و�ف���ق عاه���ل 
خ���ادم  �ل�س���عودية  �لعربي���ة  �ململك���ة 
�حلرم���ني �ل�رصيفني �مللك �س���لمان بن 
عبد�لعزيز �آل �س���عود على رفع �لطاقة 
�ال�س���تيعابية للحجاج مبو�س���م حج هذ� 
�أع���د�د  ورف���ع  هج���ري،   1438 �لع���ام 
�حلج���اج من �لد�خل و�خل���ارج مبا يتفق 
و�ل�س���و�بط �ملنظم���ة لذل���ك، ومتكني 
�أع���د�د  رف���ع  م���ن  �الإ�س���المية  �ل���دول 
حجاجه���ا هذ� �لع���ام، وتقدمي �خلدمات 
و�لت�س���هيالت ل�س���يوف �لرحم���ن كافة 

مب���ا ميكنه���م م���ن �أد�ء ن�س���كهم بي����رص 
و�طمئنان.

ونقلت وكالة �الأنباء �ل�س���عودية عن 
وزير �حلج و�لعمرة حمد بننت قوله �أثناء 
��س���تقباله �أم�س روؤ�س���اء وفود �حلج يف 
�لدول �لعربية و�الإ�سالمية بجدة �إن ويل 
�لعه���د رئي�س جلنة �حل���ج �لعليا �الأمري 
حممد ب���ن نايف بن عبد�لعزي���ز �أكد يف 
توجيهاته تو�سيع �لفر�س لر�غبي �حلج 
م���ن خمتلف �لدول �الإ�س���المية ب�س���كل 

تدريجي.

 

�ملنامة - بنا: مبنا�سبة �سدور �ملر�سوم 
بع����س  بتعدي���ل   2017 ل�س���نة   )1( رق���م 
�أحكام �ملر�س���وم رق���م )14( ل�س���نة 2002 
باإن�س���اء جه���از �الأم���ن �لوطني، و�ل���ذي منح 
�ص���باط و�صباط ال�ص���ف واأفراد جهاز الأمن 
�لوطني �س���فة ماأموري �ل�س���بط �لق�سائي، 
����رصح �ملحامي �لع���ام �الأول �أحم���د �لدو�رصي 
�الأم���ن  جه���از  منت�س���بي  �خت�سا�س���ات  �أن 
�لوطني مببا�رصة �ل�س���بطية �لق�س���ائية من 
قب�س وتوقيف �ستقت�رص فقط على �جلر�ئم 
�الإرهابي���ة دون غريه���ا وفق���اً ملا ت�س���منه 
�ملر�س���وم، وذل���ك خلط���ورة ه���ذه �جلر�ئ���م 

وما ت�س���تلزمه من مو�جه���ة �رصيعة لتقوي�س 
خمططاته���ا و�إيق���اف �آثارها وجم���ع �أدلتها 

و�سبط �جلناة. 
و�لتوقي���ف يف  �لقب����س  �إج���ر�ء�ت  �أم���ا 
�جلر�ئم �الأخرى ف�ستظل يف �خت�سا�س وز�رة 
�لد�خلي���ة، وم���ن ث���م �إذ� ك�س���فت معلومات 
جهاز �الأم���ن �لوطني عن جر�ئم �أخرى بخالف 
�جلر�ئم �الإرهابية ف�ستتم �إحالتها �إلى وز�رة 
�لد�خلية التخاذ �س���وؤونها ب�سددها، �إذ ن�س 
�ملر�س���وم رقم )1( ل�سنة 2017 �رص�حة على 
�أنه فيما عد� �جلر�ئم �الإرهابية يحيل �جلهاز 
�حلاالت �لتي ت�ستدعي �لقب�س �أو �لتوقيف 
�الإج���ر�ء�ت  التخ���اذ  �لد�خلي���ة  وز�رة  �إل���ى 

�لقانونية �ملقررة ب�ساأنها.

خلطورتها وتطلبها مواجهة �سريعة

با�ستخدام اأ�سلحة اأمريكية واإيرانية ورو�سية... “العفو الدولية”:

منح “الأمن الوطني” �سالحية ال�سبط يف اجلرائم الإرهابية

• �سيار�ت حمرتقة بعد �نفجار مفخخة خارج مبنى حمكمة يف �إزمري، تركيا )رويرتز(	

الزياين: 80 % ن�سبة اإ�سغال املناطق ال�سناعية  اإيداع 5 ماليني يف ح�ساب قا�سم اأثناء فح�ص “امل�سرف”
زينب العكري من احلد

�أكد وزير �ل�س���ناعة و�لتجارة و�ل�سياحة 
ز�يد �لزياين �أن ن�س���بة �الإ�س���غال يف �ملناطق 

�ل�سناعية تفوق 80 %.
و�أو�س���ح �لوزير يف ت�رصيح لل�سحافيني 
عل���ى هام����س تو�س���عة �رصك���ة �أجيليت���ي �أن 
�ملنطقة �ل�سناعية يف �رصق �سرتة ماز�لت يف 
مرحلة �لدفان حتى �الآن وحتتاج عامني على 
�الأق���ل حتى �النتهاء منه���ا، ومن �ملتوقع �أن 

يتم �النتهاء منها يف �لعام 2019.

و�أ�س���اف �أن �لوز�رة تدير حاليا �ملناطق 
�ل�س���ناعية �ملوجودة، و�أ�س���درت ت�رصيعات 
جدي���دة يف �لع���ام 2015 الإع���ادة ت�س���نيف 
�ملناطق �ل�س���ناعية وفق �الأن�س���طة �ملقامة 
عليها، وعلى فئ���ات �إيجار جديدة باملناطق 
�ل�س���ناعية، و�إعد�د �س���ياغة موح���دة لعقود 
تاأجري �لق�س���ائم �ل�س���ناعية تتيح ��س���تعادة 
�لق�سيمة حال خمالفتها لالأن�سطة �أو �لتخلف 
عن �ل�سد�د و�سوء ��ستغاللها �أو تاأجريها من 

�لباطن.

��ستلمت يوم �أم�س �ملحكمة �لكربى 
�جلنائية �لر�بعة برئا�س���ة �لقا�سي علي 
�لظهر�ين، وع�سوية كل من �لقا�سيني 
�أ�س���امة �ل�ساذيل، وو�ئل �إبر�هيم، و�أمانة 
�رص �أحمد �ل�س���ليمان، تقري���ًر� من م�رصف 
�لبحرين �ملركزي حول عمليات �ل�سحب 
“عي�س���ى  و�الإيد�ع �خلا�س���ة بح�س���ابات 

قا�سم” لدى �أحد �لبنوك.

وثب���ت بع���د �إج���ر�ء عملي���ة �لتحليل 
�مل���ايل لتل���ك �حل�س���ابات لبي���ان جملة 
�ملبال���غ �ملودع���ة فيها، ح�س���بما طلبته 
�ملحكمة من �مل�رصف، �أن قا�س���م ميتلك 
4 ح�س���ابات بنكي���ة لدى �أح���د �لبنوك - 
متت ت�س���فيتها يف وقت �س���ابق - و�أن 
جمل���ة �ملبالغ �لت���ي مت �إيد�عها يف تلك 
�حل�س���ابات �أثن���اء ف���رتة �لفح����س �لتي 
�أجر�ها �مل�رصف بلغت 5.328.801.070 
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• مقاتل عر�قي يجهز �أ�سلحة يف عربة ع�سكرية خالل معركة مع مقاتلي د�ع�س �رصقي �ملو�سل )رويرتز(	

احل�سد ال�سعبي يرتكـب “جرائـم” انتقاميـة
عو��س���م � وكاالت: ذك���رت منظم���ة �لعف���و �لدولية 
)�من�ستي( يف تقرير ن�رص �خلمي�س، �أن ميلي�سيات �حل�سد 
�ل�س���عبي ترتك���ب جر�ئم �نتقامي���ة يف �لعر�ق باأ�س���لحة 
تاأتي من 16 دولة، من بينها �لواليات �ملتحدة ورو�سيا 
و�إير�ن. وقالت �ملنظمة يف تقريرها �لذي دعا هذه �لدول 
�إلى فر�س رقابة �سارمة على �لت�سليح �إن “�مليلي�سيات 
�سبه �لع�سكرية، �لتي ت�سم �أغلبية �سيعية، وتعمل حتت 
مظلة �حل�سد �ل�سعبي، قامت بعمليات �إعد�م خارج نطاق 

�لق�ساء، وتعذيب و�ختطاف �آالف �لرجال و�لفتيان. 
وو��س���لت ��س���تعمال طي���ف و��س���ع م���ن �الأ�س���لحة 
و�لذخائر يف �رتكاب �نتهاكات خطرية حلقوق �الإن�س���ان 
و�نتهاكات للقانون �لدويل �الإن�ساين، مبا يف ذلك جر�ئم 

ح���رب، �أو يف ت�س���هيل �رتكابه���ا، دومن���ا �أدنى 
14خ�سية من �لعقاب”.

15

حتى العدالة مل ت�سلم من الإرهاب

• �سمو رئي�س �لوزر�ء	

• �أحمد �لدو�رصي	

مطار البحرين �سمن اأف�سل 10 

مطارات يف العامل

 ثقافة الرتاث هي كل ما اأفرزه املا�سي

 يف اأم�سية باأ�سرة الأدباء

الإرهابيني  على  يت�سرت  من  “الداخلية”: 
ف�سيكون حتت طائلة القانون وامل�ساءلة

الأحمر يواجه اجلزائر بتطلعات

 بلوغ املربع الذهبي

اقتصاد البالد

مسافات البالد

بالدنا

البالد سبورت
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����س���م���ان �ل����ت����ع����اون م����ع �الأم�����م 
�مل����ت����ح����دة ب���������ذ�ت �حل���م���ا����س
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خ���ط���اك ال�������ر ي���اوج���ه ال�����ش��ه��ام��ه
وع�����ش��اه��ا ت��ك��ون ل��ك اأج���ر وع���وايف

و���ش��الم��ه ع��ز  يف  تعي�س  وع�����ش��اك 
ع��ل��ى م���ر ال���زم���ن وان�����ت م��ت��ع��ايف

الكرامه راع���ي  ي��ا  الطيب  خليفة 
اليف ين�شاك  م��ن  الطيب  ي�شوف 

الفهامه رم��ز  ي��ا  وع�شت  �شلمت 
�شايف ودوم  م��دي��د  ع��م��رك  ج��ع��ل 

ك���رام���ات���ك ت����رى ����ش���ارت ع��الم��ه
وج�������ودك ذخ�����ر ل�����ش��ن��ٍن ع��ج��ايف

ت���ع���ز ال�������ش���ي���ف وت����ب����دد ظ��الم��ه
وج���زي���ل امل����د م���ا ف��ي��ه اخ��ت��اليف

ع��ط��وف ال��ق��ل��ب ي��ا رم���ز ال��زع��ام��ه
وح��ك��ي��م ال�����راي م���ا ي���وج���د خ��اليف

وم�����ا م��ث��ل��ك �����ش����دوق يف ك��الم��ه
ول����ه ن���ظ���رات م���ا ع��ن��ه��ا ان��ع��ط��ايف

م��ق��ام��ه رف����ي����ع يف  م���ث���ل���ك  وم������ا 
خ��ل��ي��ف��ه ع�����ش��ت ل��ل��ن��ا���س ام��ت��ع��ايف

واق���ب���ل ن��ف��ح��ة ال�����ش��ع��ر و���ش��الم��ه
وع������ذر ك�����ان ق�������ررّ ف���ي���ك ق���ايف

قصيدة مهداة إلى مقام رئيس الوزراء 
صاحب السمو الملكي

 األمير خليفة بن سلمان آل خليفة

خليفة الطيب يا راعي الكرامه

جاسم محمد سبت

حتديد فئات الر�سوم اخلا�سة باملهن الهند�سية

“التن�سيقية” تبحث تطوير اآليات تنفيذ العقود التجارية

بدء الت�سجيل مللتقى الربيع ال�سنوي للأطفال

امل�سري يقف على اجلاهزية القتالية والإدارية لقوة الدفاع 

اإقامـــة املزيـــد مـــن امل�ساريـــع الثقافيـــة مـــع مـاليزيـــا

قرار �شادر عن رئي�س الوزراء

برئا�شة ويل العهد

برعاية �شمو ال�شيخ عي�شى بن علي 

تفقد اأحدى وحداتها

ال�شيخة مي تنوه بدور ال�شفري املاليزي

املنامة - بنا: �ش���در عن رئي�س الوزراء 
�ش���احب ال�ش���مو امللك���ي االأم���ري خليفة بن 
�شلمان اآل خليفة قرار رقم )2( ل�شنة 2017 
ب�ش���اأن الر�ش���وم اخلا�ش���ة مبزاول���ة امله���ن 

الهند�شية. وجاء يف املادة االأولى من القرار 
دد فئات الر�ش���وم اخلا�ش���ة مبزاولة  اأن���ه تحُ
املهن الهند�شية على النحو الوارد باجلدول 
املحُرفق لهذا القرار. ون�ش���ت املادة الثانية 

على اأن يحُلغى القرار رقم )19( ل�شنة 1983 
ب�ش���اأن تدي���د ر�ش���وم الرتخي����س مبزاولة 
املهن الهند�ش���ية اأو بفتح مكتب هند�ش���ي 
ور�ش���وم التجديد.وج���اء يف امل���ادة الثالث���ة 

م���ن القرار اأن على وزير االأ�ش���غال و�ش���وؤون 
البلدي���ات والتخطيط العم���راين تنفيذ هذا 
الق���رار، ويحُعمل به من الي���وم التايل لتاريخ 

ن�ره يف اجلريدة الر�شمية.

املنامة-بن���ا: اأعلن���ت جمعي���ة الكلمة 
الطيبة، عن بدء مرحلة الت�ش���جيل مللتقى 
الربيع ال�ش���نوي ال�ش���ابع لالأطفال، والذي 
تنظم���ه برعاي���ة رئي�ش���ها الفخري �ش���مو 
خليف���ة،  اآل  عل���ي  ب���ن  عي�ش���ى  ال�ش���يخ 
مب�ش���اركة دول جمل����س التعاون اخلليجي 
واجلمهورية اليمنية، يف الفرتة 25 – 27 

يناير 2017.
املنظم���ة  اللجن���ة  رئي����س  وق���ال 
مللتقى الربيع ال�ش���ابع يو�شف جناحي اإن 
امللتقى �شي�ش���م 70 م�شاركاً يف املرحلة 
اأن  متوقع���اً  عام���اً،   12  -  10 العمري���ة 
ت�شهد عملية الت�ش���جيل اإقباالً كبرياً على 
العدد املخ�ش����س للم�شاركن من مملكة 
البحرين، وذلك بعد اأن اكت�ش���ب امللتقى 
خالل االأعوام ال�ش���تة ال�شابقة �شمعة طيبة 
يف �أو�س���اط �لفئة �مل�س���تهدفة من �أولياء 

االأمور.

من جانبه، ك�ش���ف جناحي اأن اجلمعية 
مرحلة الت�ش���جيل تتوا�ش���ل يف الفرتة من 
-5 15 يناير اجل���اري، وباإمكان الراغبن 

يف امل�ش���اركة بامللتق���ى، احل�ش���ور اإل���ى 
اجلمعية اأو االت�ش���ال هاتفياً للت�شجيل يف 
امللتقى، م���ع اأولياء اأمورهم، كا�ش���فاً اأن 
فعالي���ات امللتق���ى �شت�ش���مل الكثري من 
املفاجاآت مبنا�ش���بة مرور �شتة اأعوام على 
انطالق امللتقى، ومن اأهمها احتفال حا�شد 
بهذه املنا�شبة. واأ�شاف جناحي اأن اللجنة 
املنظم���ة اجتمع���ت مع اللج���ان التطوعية 
لالأطف���ال،  الربي���ع  ملتق���ى  يف  العامل���ة 
لتوزيع املهام وو�ش���ع كاف���ة الرتتيبات 
الكفيلة بنجاحه وتقي���ق اأهدافه، منوهاً 
اأن تنظيم امللتقى يعك�س مفهوم ال�راكة 
املجتمعية من حيث التن�ش���يق مع �ركات 
القط���اع اخلا�س واملوؤ�ش�ش���ات احلكومية 

واالأهلية وال�شبابية مبملكة البحرين.
ودعا جناحي الرتبوين واأولياء االأمور 
اإلى االإ�راع بت�ش���جيل االأ�ش���ماء عرب هاتف 
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موؤك���داً اأن جمعية الكلمة الطيبة، ت�ش���عى 
اإلى اإخراج الن�ش���خة ال�ش���ابعة من امللتقى 
وفعاليات���ه ب�ش���ورة مبه���رة، ت�ش���هم يف 
تعزيز مفاهيم العمل التطوعي واالإيجابية 
وال���والء واالنتماء ل���دى اأطفالن���ا مبملكة 
البحرين و�شائر الدول اخلليجية ال�شقيقة.
فعالي���ات  جمي���ع  اأن  اإل���ى  ي�ش���ار 
امللتقى، تق���ام تت �ش���عار: “باللعب.. 
نتعل���م احلي���اة”، ويعتم���د برناجم���ه على 
و�ش���يلة وحي���دة هي اللعب، وم���ن خاللها 
يتعل���م االأطف���ال امل�ش���اركون املهارات 
التي تعينهم على فه���م ومواجهة احلياة 
وتقي���ق اأهدافه���م وتطلعاتهم، �ش���عياً 
منا اإل���ى امل�ش���اهمة يف اإع���داد جيل واعد 
ق���ادر عل���ى االعتماد عل���ى ذات���ه وخدمة 
جمتمعه وحماية وطنه والذود عنه باإميانه 
وعقيدت���ه املبني���ة على القي���م واملبادئ 

االأ�شيلة.

الرف���اع - القي���ادة العامة لقوة 
دف���اع البحري���ن: قام القائ���د العام 
لقوة دفاع البحرين امل�ش���ري الركن 
ال�ش���يخ خليفة بن اأحم���د اآل خليفة 
اأم�س بزيارة تفقدية الإحدى وحدات 

قوة الدفاع. 
وكان يف ا�شتقباله قائد الوحدة 
وع���دد م���ن �ل�س���باط، حي���ث �طلع 
عل���ى م�ش���توى اجلاهزي���ة القتالية 
واالإداري���ة، كم���ا وق���ف على �ش���ري 
اإج���راءات العمل واملهام والواجبات 
الت���ي تق���وم به���ا الوح���دة يف اإطار 
واجبها الوطني داخل وخارج البالد.

واأثنى القائد الع���ام لقوة دفاع 

املعنوي���ة  ال���روح  عل���ى  البحري���ن 
العالية ملنت�ش���بي هذه الوحدة وما 
حقق���وه من جناح على امل�ش���تويات 
كافة، وحثهم عل���ى بذل املزيد من 
اجلهد لالرتقاء والنهو�س بكفاءات 
الوحدة القتالي���ة واالطمئنان دائماً 
عل���ى جاهزيته���م على النح���و الذي 
ي�شهم يف �شقل قدراتهم وتطويرها 
ورفع م�شتواهم امليداين، كما قدم 
لهم ن�ش���ائحه وتوجيهاته احلثيثة، 
واأن يظه���روا دائماً مب�ش���توى كبري 
م���ن املهنية والكف���اءة خالل تنفيذ 
وتطبي���ق كل م���ا ي���وكل اإليهم من 
واجبات حلفظ االأمن واال�شتقرار يف 

اململكة.
و�ش���دد القائد العام لقوة دفاع 
البحري���ن عل���ى اعت���زازه باجله���ود 
الطيبة التي يبذلها جميع منت�ش���بي 
ق���وة دف���اع البحري���ن يف النهو�س 
بواجبه���م الوطن���ي املقد�س يف ظل 
القي���ادة احلكيم���ة لعاه���ل الب���الد 
القائد االأعلى، موؤكداً اأن “قوة دفاع 
البحري���ن �ش���تبقى احل�ش���ن املنيع 
و�ش���مام االأم���ان ململكتن���ا الغالية 
وال���درع الواقي ال���ذي يحمي حدود 
الوط���ن وي�ش���من �ش���المة اأرا�ش���يه 
وتوفر االأمن الالزم للتقدم والتنمية 

واالزدهار”.

للثقافة  البحرين  املنامة-هيئة 
ا�ش���تقبلت رئي�ش���ة هيئة  واالآث���ار: 
البحري���ن للثقاف���ة واالآثار ال�ش���يخة 
م���ي بن���ت حمم���د اآل خليف���ة اأم����س 
اأحمد عبدال�شمد؛  ال�شفري املاليزي 
وذلك مبنا�ش���بة انتهاء ف���رتة عمله 
الدبلوما�شي �ش���فرياً ملاليزيا لدى 
ال�ش���يخة  واأثنت  البحري���ن.  مملك���ة 
مي على جه���ود ال�ش���فري املاليزي 

واهتمام���ه بتعزيز العالقات والعمل 
ومملك���ة  ب���الده  ب���ن  امل�ش���رتك 
البحرين، كما اأ�ش���ادت ال�ش���يخة مي 
مب�شتوى التعاون القائم بن هيئة 
البحرين للثقافة واالآثار وال�ش���فارة 
املاليزي���ة ل���دى اململك���ة، وال���ذي 
اأ�شفر خالل ال�ش���نوات املا�شية عن 
جمموعة م���ن الفعالي���ات الثقافية 
كاالأ�ش���بوع الثقايف املاليزي وغريه 

من الفعاليات.
م���ن جانب���ه، توج���ه عبدال�ش���مد 
بال�ش���كر لل�ش���يخة مي، مثمناً جهود 
هيئ���ة الثقافة الب���ارزة يف التعريف 
بح�شارة البحرين وتاريخها، ودورها 
كبوابة عبور وتبادل ثقايف بن دول 
و�ش���عوب العامل، كما دعا ال�ش���فري 
املاليزي ال�ش���يخة مي لزيارة مواقع 

الرتاث االإن�شاين مباليزيا.

العه���د  ويل  تراأ����س 
االأعل���ى  القائ���د  نائ���ب 
لرئي����س  االأول  النائ���ب 
جمل����س ال���وزراء �ش���احب 
االأم���ري  امللك���ي  ال�ش���مو 
�شلمان بن حمد اآل خليفة 
التن�شيقية  اللجنة  اجتماع 
اأم����س، وناق�ش���ت اللجن���ة 
بح�ش���ب م���ا نحُ�ر بح�ش���اب 
“توي���رت”  عل���ى  �ش���موه 
تنفي���ذ  اآلي���ات  تطوي���ر 
التجاري���ة وخطة  العق���ود 
البحري���ن  غرف���ة  تطوي���ر 

•للمنازعات التجارية. �شمو ويل العهد مرتئ�شا اجتماع “اللجنة التن�شيقية”	

• �شمو ال�شيخ عي�شى بن علي اآل خليفة	

• “القائد العام” متفقًدا اإحدى وحدات قوة الدفاع	
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”ISTE“ البحرين مركًزا تدريبًيا خليجًيا ملعايري

اأمتنا مع الق�سية الفل�سطينية ونرف�ض التطبيع

مبوجب مذكرة تفاهم بني “الرتبية” ومكتب الرتبية العربي 

“التجمع” ينظم ندوة “مقاومة التطبيع مع اإ�رسائيل”... امل�شاركون: 

مدين���ة عي�ش���ى - وزارة الرتبي���ة والتعليم: مت 
اعتم���اد املرك���ز الإقليم���ي لتكنولوجي���ا املعلومات 
والت�ش���ال مركزاً تدريبي���اً ملكتب الرتبي���ة العربي 
ل���دول اخللي���ج، لتنفيذ الربام���ج التدريبي���ة للدول 
الأع�ش���اء يف جم���ال املعايري العاملي���ة يف تكنولوجيا 

.”ISTE“ املعلومات
جاء ذلك يف مذكرة تفاه���م وقعها وزير الرتبية 
والتعلي���م ماج���د النعيم���ي، واملدير الع���ام ملكتب 
الرتبية العربي لدول اخلليج على القرين، اأثناء حفل 
تخري���ج منت�ش���بي وزارات الرتبي���ة والتعليم بالدول 
الأع�ش���اء يف املكتب من برنام���ج “تدريب املدربني 
عل���ى معاي���ري تكنولوجي���ا التعلي���م”، وال���ذي نظمه 
املكتب بالتعاون م���ع اجلمعية الدولية للتكنولوجيا 
الإقليم���ي  واملرك���ز   ،”ISTE“ التعلي���م  يف جم���ال 

لتكنولوجيا املعلومات والت�شال.
واأك���د الوزير اأن الإمكان���ات التقنية والتدريبية 
املتطورة التي يوفرها املركز الإقليمي، الذي يعمل 
يف البحرين بالتعاون مع “اليون�ش���كو”، �ش���تعزز من 
الدور املهم الذي يلعبه مكتب الرتبية العربي لدول 
اخللي���ج يف تنفيذ الربام���ج التدريبية على م�ش���توى 
دول جمل�س التعاون، اإلى جانب جمهورية اليمن، كما 
�ش���تعزز ال�رساكة امل�ش���تدامة بني البحرين واملكتب 
من اجله���ود املبذولة لتوف���ري التدريب عال اجلودة 
للمعلمني والإداريني والخت�شا�شيني على ال�شعيد 
املحل���ي، وفق���اً للمعاي���ري العاملي���ة يف تكنولوجي���ا 

املعلومات. 
واأ�ش���اف اأن م���ا ن�ش���ت علي���ه مذك���رة التفاهم 
ياأت���ي تعزيزاً للدور الكبري الذي ي�ش���طلع به املركز 
الإقليم���ي منذ اإن�ش���ائه يف تدريب منت�ش���بي امليدان 
الرتب���وي يف البحرين، وغريها من الدول، كونه مركزاً 
اإقليمي���اً معتم���داً يف جم���ال تكنولوجي���ا املعلومات، 
م�شرياً اإلى اأن البحرين حققت اإجنازات متميزة اأخرى 
يف جم���ال تعزيز ا�ش���تخدام التكنولوجي���ا يف التعليم 
�ش���واًء على ال�ش���عيد املحل���ي اأو ال���دويل، بدعم من 
قي���ادة بلدنا العزيز، ومن اأبرزها: جتديد اليون�ش���كو 
جلائزة اليون�شكو - امللك حمد ل�شتخدام تكنولوجيا 
املعلوم���ات والت�ش���ال يف التعلي���م، وذل���ك للدورة 
الثامنة، ا�ش���تناداً اإلى ما حققته اجلائزة من جناحات 
كبرية يف ت�ش���جيع ا�ش���تخدام املنظوم���ة الإلكرتونية 

على امل�شتوى الدويل. 
من جهته، اأ�ش���اد الق���رين بالدعم ال���ذي يحظى 
به مكتب الرتبية العربي ل���دول اخلليج من البحرين 
ممثلًة ب���وزارة الرتبي���ة والتعليم، موؤك���داً اأن مذكرة 

التفاهم �شت�ش���كل نقل���ة نوعية جله���ود املكتب يف 
تنفي���ذ الربام���ج التدريبية، مب���ا يع���ود بالنفع على 
ميدان الرتبية والتعليم يف الدول الأع�ش���اء، م�ش���رياً 
اإلى اأن املكتب حري�س على ال�ش���تفادة من التجربة 
املتمي���زة للبحري���ن يف تعزي���ز التعل���م الإلك���رتوين 
وا�ش���تخدام التكنولوجي���ا الرقمي���ة يف املوؤ�ش�ش���ات 

املدر�شية مبختلف مراحلها التعليمية. 
م���ن جانب���ه، اأك���د م�شت�ش���ار اجلمعي���ة الدولي���ة 
للتكنولوجيا يف جمال التعليم “ISTE” توين برانبريغ 
اأن مذكرة التفاه���م تاأتي تاأكيداً ملا حققته البحرين 
من تط���ور ملمو�س يف جمال التعليم الإلكرتوين، واأن 
الربام���ج التدريبية اخلليجية التي �ش���تنفذ بناًء على 
هذه املذكرة، �شتكون وفقاً للمعايري العاملية التي 

تطبقه���ا اجلمعي���ة الدولي���ة، والتي ترتب���ط بالطلبة 
واملعلمني والقيادات املدر�ش���ية، اإذ ت�شمل معايري 
الطلبة: الإب���داع، والطالقة املعلوماتي���ة، واملواطنة 
الرقمية، اأما معايري املعلمني فت�ش���مل: حتفيز تعلم 
الطلبة واإبداعهم، وتقدمي اأمنوذج للتعليم يف الع�رس 
الرقمي، فيما ت�ش���مل معايري القيادات املدر�ش���ية: 
ثقافة التعلم يف الع�رس الرقمي، والتميز يف املمار�شة 
املهنية، لفتاً اإلى منح خريجي هذه الربامج رخ�ش���اً 
دولية يف جمال التدريب على ا�شتخدام التكنولوجيا 

يف التعليم.
ث���م ق���ام الوزي���ر والق���رين بتوزي���ع �ش���هادات 
التقدي���ر ورخ�س التدري���ب املعتمدة عل���ى خريجي 

الربنامج التدريبي من الرتبويني اخلليجيني.

املح���رق - جتمع الوح���دة الوطني���ة: اأقام جتمع 
الوح���دة الوطنية ن���دوة بعن���وان “مقاوم���ة التطبيع 
م���ع اإ�رسائي���ل”، على خلفية زي���ارة الوف���د اليهودي 
للبحرين، حتدث فيها كل من �ش���فري دولة فل�شطني 
طه عبدالقادر وممثل جمعية مقاومة التطبيع غ�ش���ان 
�رسح���ان، وممث���ل جمعي���ة منا�رسة فل�ش���طني ه�ش���ام 
ال�ش���اتر والباحث ع�شو ائتالف �ش���باب الفاحت را�شد 

اجلا�شم.
و�ش���هدت الن���دوة ح�ش���وراً نوعي���اً من اأع�ش���اء 
جمل�شي النواب وال�شورى وممثلني ملختلف الأطياف 
ال�شيا�ش���ية واملجتمعية وقي���ادات جمعيات املجتمع 

املدين املختلفة.
وقل���ل �ش���فري فل�ش���طني يف كلمت���ه م���ن تاأثري 
العربي���ة  املقاطع���ة  لك����رس  املعزول���ة  املح���اولت 
واإقام���ة اأ�ش���كال خمتلفة م���ن التطبيع وق���ال “نحن 
مطمئنون باأن اأمتنا العربية والإ�ش���المية مع الق�شية 
الفل�شطينية قلبا وقالبا” مو�شحاً اأن م�شكلة الكيان 
ال�ش���هيوين اأنه ظ���ل يحاول خلق واق���ع تعاي�س بني 

اجلالد وال�شحية ليكونوا �شوياً لكنه ف�شل يف ذلك.
وجدد ال�ش���فري الدع���وة للعرب بزيارة ال�ش���فة 
الغربي���ة وقال “اإن الع���دو ال�رسائيلي ل يعترب زيارة 
ال�ش���عب الفل�شطيني عرب ال�شفة الغربية تطبيعاً بل 
التطبي���ع هو الدخول عرب تل اأبيب”، واأ�ش���اف “نحن 

نريدكم اأن تزورا ال�شجني ولي�س ال�شجان”.
م���ن جانب���ه، ق���ال �رسح���ان “اإن رف�س ال�ش���عب 
البحرين���ي لتوجهات التطبيع هو م�ش���هد تاأريخي مل 
نره من قبل”، مطالباً مبحا�ش���بة من �ش���مح بدخولهم 
اإلى بالدنا، واأو�شح اأن اإغالق مكتب املقاطعة ت�شبب 
يف دخول وت�رسب بع�س ب�شائع اإ�رسائيل اإلى اأ�شواقنا 

وقد ظللنا نر�شدها ونحتج على ذلك.
وبدوره قال �ش���اتر “لن ي�ش���تطيع اأحد اأن يك�رس 
مقاوم���ة التطبي���ع وم����رسوع اإ�رسائيل فا�ش���ل ونعول 
كثرياً على املواقف ال�ش���عبية” واأ�ش���اف “ل�شك اأن 
وجود م�شاكل يف دول الطوق اأدى اإلى نق�شان الدعم 
للق�ش���ية الفل�ش���طينية وهذا �ش���يء طبيعي لكننا ل 

نريد للق�شية الفل�شطينية اأن تكون معزولة”. 
كما اأكد م�شت�ش���ار رئي�س جتمع الوحدة الوطنية 
عبداهلل احلويحي قوة الرهان على املوقف ال�ش���عبي 

وع���دم قدرة الكي���ان ال�ش���هيوين على ك�رس �ش���خرة 
املقاوم���ة واملقاطع���ة العربي���ة، وق���ال “لق���د ظنوا 
اأننا ن�ش���ينا فل�ش���طني لكن �ش���عب البحرين الأ�شيل 
ل ين�ش���ى فل�ش���طني فهي الق�ش���ية الأم ولن ن�شيع 
كل هذه ال�ش���نوات من ن�شال ال�ش���عب الفل�شطيني 
البط���ل”. وق���دم اجلا�ش���م عر�ش���اً تاريخي���ا ملواقف 
ال�ش���عب البحرين���ي التاريخي���ة يف منا�رسة الق�ش���ية 
الفل�ش���طينية من���ذ الع���ام 1948 وامت���دح املوق���ف 
ال�ش���عبي يف رف����س زيارة الوف���د اليه���ودي للبالد، 

وق���ال “ن���ود تنبي���ه ه���ذا اجليل ب���اأن ال�ش���عار الذي 
ردده الفل�ش���طينني م���ن رام اهلل للبحرين - �ش���عب 
واحد ل �ش���عبني - لي����س ا�ش���تهالكا فالبحرين هي 
العم���ق العربي والإ�ش���المي”. وجدد ممث���ل اجلمعية 
الإ�ش���المية موق���ف اجلمعي���ة يف رف����س كل اأ�ش���كال 
التع���اون والتعامل والتطبيع مع الكيان ال�ش���هيوين 
املغت�شب املجرم، وقال “ل تزيدنا حماولة الخرتاق 
ه���ذه اإل جتديًدا جلذوة املقاطع���ة والرف�س للكيان 

ال�شهيوين والتعامل معه”.

•  جانب من توقيع مذكرة التفاهم	

�رشكتان تبديان رغبة لال�ستثمار بالكهرباء حملًيا 

تعميم العتماد الأكادميي على “التعليم العايل”

ا�ستيفاء ال�رشيبة اجلمركية على التبغ 100 %

املنامة - بنا: ا�ش���تقبل وزير �شوؤون 
م���ريزا  عبداحل�ش���ني  وامل���اء  الكهرب���اء 
مبكتبه وفداً رفيع امل�ش���توى من �رسكتي 
القاب�ش���ة  و”لم���ار”   Power China
يتقدمهم كل من Wu Wenhao، وهو 
رئي�س �رسكة Power China ورئي�ش���ة 

�رسكة لمار القاب�شة لينا نور الدين.
الوزي���ر  رح���ب  اللق���اء،  بداي���ة  ويف 
فر����س  ا�ش���تعرا�س  ومت  باحل�ش���ور، 
وجمالت ال�ش���تثمار يف قط���اع الكهرباء 
واملاء والطاقة املتجددة، م�شيداً بجهود 
ال�رسكت���ني ودورهما الب���ارز يف عدد كبري 

من املجالت املختلفة خ�شو�شا جمالت 
الكهرباء واملاء.

وجرى خالل اللقاء اطالع الوزير على 
رغبته���م يف ال�ش���تثمار يف جمال حمطات 
تولي���د الكهرباء، ويف هذا ال�ش���دد، اأكد 
الوزي���ر اأن هيئة الكهرب���اء واملاء ترحب 
اآف���اق  امل�ش���اريع وتفت���ح  ه���ذه  مبث���ل 
ال�شتثمار لل�رسكات واملوؤ�ش�شات املحلية 
والعاملية يف جم���الت الكهرباء واملاء يف 
مملكة البحرين مب���ا يواكب النمو الكبري 
يف الطلب عل���ى خدمات الكهرباء واملاء؛ 

لتلبية الحتياجات امل�شتقبلية.

املنامة -بنا: التقى الأمني العام 
ملجل�����س التعلي����م الع����ايل عبدالغني 
ال�ش����ويخ روؤ�شاء موؤ�ش�ش����ات التعليم 
العايل اخلا�شة، يف مقر الأمانة العامة 
مببنى وزارة الرتبية والتعليم مبدينة 
عي�ش����ى، وذل����ك ا�ش����تكمالً للقاءات 
�ش����ابقة؛ �ش����عياً نحو تعزيز العالقات 
وبناء ج�ش����ور التوا�ش����ل ب����ني الأمانة 
العامة وموؤ�ش�ش����ات التعلي����م العايل 

اخلا�شة.
امله����ام  ال�ش����ويخ  وا�ش����تعر�س 
الع����ايل  التعلي����م  امل�ش����ندة لقط����اع 
يف برنام����ج عم����ل احلكوم����ة؛ لتحقيق 
التعلي����م  بقط����اع  الرتق����اء  مب����ادرة 
الع����ايل والبح����ث العلمي، موؤك����داً اأن 
جمل�����س التعلي����م الع����ايل ي����ويل جل 
اهتمام����ه لبناء ثقافة الت�ش����اركية مع 
موؤ�ش�ش����ات التعليم العايل اخلا�ش����ة 
لتنفيذ ه����ذه الأولوي����ات احلكومية، 

وحتقيق روؤية الإ�شرتاتيجية الوطنية 
للتعليم العايل بجعل البحرين مركزاً 

اإقليمياً للتعليم العايل.
واأو�ش����ح اأن التطبي����ق التجريبي 
الأكادمي����ي  العتم����اد  لنظ����ام 
املوؤ�ش�ش����ي ق����د مت النته����اء منه يف 
ثالث موؤ�ش�ش����ات تعليم عال حكومية 
وخا�ش����ة، واأن العم����ل ج����ار لتعميمه 
الع����ايل  التعلي����م  موؤ�ش�ش����ات  عل����ى 
كافة؛ لتح�شني ممار�شاتها والرتقاء 
مبخرجاته����ا، موؤكداً اأن املوافقة على 
زي����ادة املخ�ش�����س ال�ش����نوي للبحث 
العلمي يف موازنة موؤ�ش�شات التعليم 
العايل بحيث اأ�ش����بح 3 % من جممل 
اإيراداتها، جاءت كر�ش����الة من جمل�س 
التعلي����م الع����ايل؛ للتاأكيد على قيام 
اجلامعات بدورها احلقيقي؛ لتح�شني 
موؤ�رس البحث العلمي للمملكة، وخدمة 

القت�شاد الوطني.

الداخلي����ة:  وزارة   - املنام����ة 
اأك����دت �ش����وؤون اجلم����ارك يف رده����ا 
عل����ى “الب����الد” اأن ال�رسيبة اجلمركية 
ت�ش����توفى على منتجات التبغ بح�شب 
م����ا ورد بنظ����ام “قان����ون” اجلم����ارك 
التع����اون  جمل�����س  ل����دول  املوح����د 
ولئحت����ه التنفيذية واتفاقية القيمة 
اجلمركي����ة، مع التنوي����ه اإلى اأنه لي�س 
هناك فر�����س ل�رسائب جديدة يف هذا 
املج����ال، ولي�����س من ح����ق اأحد فر�س 
�رسائب بناًء على كون الب�شاعة رائجة 
اأم ل، واأ�ش����ارت اإل����ى اأنه مت تق�ش����يم 
الر�ش����وم اجلمركي����ة اإلى ثالث����ة اأنواع 
وه����ي ر�ش����وم قيمية والت����ي تفر�س 
على الب�شاعة بن�شبة مئوية اأو ر�شوم 
نوعية والتي تفر�س على خ�ش����ائ�س 
الب�شاعة نف�ش����ها كوزنها اأو عددها، 
ور�ش����وم مركبة وهي التي جتمع بني 
النوعني وتفر�س عادًة على الب�شائع 
ذات الر�شوم املرتفعة كالتبغ بدول 

جمل�س التعاون.
 واأكدت �ش����وؤون اجلمارك اأنه يتم 
حالياً ا�شتيفاء ال�رسيبة اجلمركية على 
املع�ش����ل بن�ش����بة 100 % �شواء على 
الفات����ورة اأو على ال����وزن، اأيهما اأكرث 
وذلك حماية لالإيراد العام باعتبار اأن 
ال�رسيبة حمددة قانونياً والقيمة هي 

التي يتم الختالف ب�شاأنه.
واأو�ش����حت اأن الالئحة التنفيذية 
لنظ����ام “قان����ون” اجلم����ارك املوحد 

ن�ش����ت على اأ�ش�����س حمددة للتثمني 
موظ����ف  به����ا  يلت����زم  اجلمرك����ي 
اجلمارك عند حتديد قيمة الب�ش����اعة 
امل�شتوردة تتدرج من قيمة ال�شفقة 
لب�شاعة  ال�شفقة  امل�شتوردة وقيمة 
مطابق����ة، قيم����ة ال�ش����فقة لب�ش����اعة 
ال�ش����تدللية،  والقيم����ة  مماثل����ة، 
الطريقة  واأخرياً  املح�ش����وبة  والقيمة 

املرنة.
 و�ش����ددت �ش����وؤون اجلمارك على 
اأن م����ن ب����اب حماي����ة الإي����راد الع����ام 
وبالتن�ش����يق مع جم����ارك دول جمل�س 
للطريق����ة  قي����م  بو�ش����ع  التع����اون 
ال�ش����تدللية وهي الطريق����ة الرابعة 
�ش����من ط����رق التثمني تك����ون ملزمة 
جلميع املوظفني يف حالة عدم اإمكان 
حتدي����د القيم����ة اجلمركي����ة للط����رق 
الث����الث الأول����ى، وم����ن ث����م ل توج����د 
اأي����ة مزاجي����ة يف التطبيق، واأ�ش����افت 
بالإ�ش����افة  اجلمارك  �ش����وؤون  “تقوم 
اإلى ا�شتيفاء ال�رسيبة اجلمركية اأي�شاً 
ال�رسيبة اخلا�ش����ة على منتجات التبغ 
ول يوجد ما ي�شمى بال�رسيبة املحلية 

التي وردت �شمن املادة املن�شورة.
وكان ال�ش����حيفة ق����د ن�����رست يف 
3 يناي����ر  ال�ش����ادر بتاري����خ  عدده����ا 
“مزاجي����ة  عن����وان  حت����ت   2017
اجلمارك، تتحكم يف ن�ش����بة ال�رسائب” 
وذلك ا�شتنادا اإلى �شكوى اأحد وكالء 

ا�شترياد املع�شل وم�شتقات التبغ.

• جانب من ندوة جتمع الوحدة الوطنية	



الق�ض���يبية - جمل����س الن���واب: اأدان رئي�س كتلة 
التواف���ق الوطن���ي نائ���ب رئي�س جلنة املواف���ق العامة 
والبيئة النائب حم�ض���ن البكري العملية الإرهابية التي 
ا�ضتهدفت مركز الإ�ضالح والتاأهيل بجو والتي اأ�ضفرت 
ع���ن ا�ضت�ض���هاد ال�رشط���ي عبدال�ض���الم اليافع���ي وه���و 

يت�ضدى بب�ضالة للعنا�رش الإرهابية.
ونع���ى البك���ري ال�ض���هيد اليافعي رافعاً اأ�ض���دق 
التع���ازي لأهل ال�ض���هيد ولأبن���اء الوطن كافة، �ض���ائاًل 
ل�ض���هيدنا الفردو����س الأعل���ى، وق���ال “نعزي اأنف�ض���نا 
وجمي���ع منت�ض���بي وزارة الداخلي���ة، تغم���د اهلل الفقيد 
بوا�ض���ع رحمته واأ�ضكنه ف�ضيح جناته واألهم اأهله وذويه 

ال�ضرب وال�ضلوان، واإنا هلل واإنا اإليه راجعون”.
و�ضدد النائب باأن �ض���عب البحرين بجميع اأطيافه 
ومذاهبه يقف �ضفاً واحداً يف مواجهة الإرهاب والإجرام 
والعملي���ات التخريبية التي تقوده���ا ثلة من املارقني 
واخلارجني عن القانون وبدعم وتاأييد من قوى خارجية 

يف املنطقة والعامل.

وب���نينّ اأن مثل ه���ذه الأعمال لن تزيد ال�ض���عب اإل 
اإ�رشاراً ومطالبة بتوقيف كل املحر�ض���ني على الإرهاب 
الذي���ن مازال���وا طلقاء ون���زع هالة القد�ض���ية عنهم فال 

يوجد يف البحرين من هو اأعلى من القانون.

وذك���ر البك���ري اأن الفئة ال�ض���الة الت���ي انتهجت 
طريق العمليات الإرهابية �ض���د اأبن���اء البحرين واأفراد 
الداخلية خ�ضو�ض���اً اتخذت من �ض���عارات �ض���حق رجال 
ال�رشطة والأمن منهاجاً وو�ض���يلة للو�ضول اإلى مكا�ضب 

�ضيا�ضية �ضيقة.
وطالب النائب احلكوم���ة ممثلة يف وزارة الداخلية 
واأجهزة الق�ضاء باتخاذ اأق�ضى التدابري الأمنية لالإطاحة 
الإرهابي���ة اجلبان���ة واملخطط���ني  مبرتكب���ي العملي���ة 
والداعني لها وتوقيع اأق�ض���ى العقوبات بحقهم، لردع 

كل من ت�ضول له نف�ضه التعدي على البحرين واأهلها.
وج���دد البكري املطالبة بتفعي���ل قانون الإرهاب، 
فه���و احل���ل الأمث���ل وال���رادع احلقيق���ي لالإرهابي���ني 
وداعميه���م. وذك���ر اأن كتل���ة التوافق الوطني ب�ض���دد 
درا�ض���ة مقرتحات م�ض���اندة لوزارة الداخلي���ة واأفرادها 
البوا�ضل ومتعلقة بت�ضديد احلرا�ضة على مراكز الإ�ضالح 
والتاأهيل وكذلك توفري و�ضائل حماية وت�ضليح لأفراد 

ال�رشطة ل�ضيما من يعملون يف مواقع مهمة.

الرو�ض����ية  البحريني����ة  ال�ض����داقة  جمعي����ة  اأكمل����ت 
ا�ض����تعداداتها ل�ض����تقبال وفد �ض����ياحي رو�ضي �ضي�ضل 
البالد غدا )ال�ضبت(، �ضمن الرحالت ال�ضياحية التي تنظم 
ع����ن طريق البواخر ال�ض����ياحة، وذلك لالط����الع على معامل 
البحرين احل�ضارية ونه�ضتها العمرانية احلديثة والتمتع 

باأجوائها اللطيفة والت�ضوق يف املجمعات التجارية.
واأو�ض����ح رئي�س اجلمعية نبيل الع�ضومي اأن اجلمعية 
و�ض����عت برناجًم����ا متكاملة يغط����ي فرتة تواج����د الوفد، 
الذي ي�ض����م 70 �ضخ�ض����ا من خمتلف املناط����ق والأقاليم 
واملقاطعات الرو�ض����ية، يف البحرين والتي ت�ض����تمر ملدة 
7 �ض����اعات حي����ث �ض����يقوم بزي����ارة مرك����ز اأحم����د الفاحت 

الإ�ض����المي، قلعة البحرين، ج�رش امللك فهد، حلبة البحرين 
الدولية، وباب البحرين.

واأ�ض����ار اإلى اأن جمعية ال�ض����داقة البحرينية الرو�ضية 
�ض����وف توا�ض����ل جهوده����ا لتنفي����ذ العديد م����ن الربامج 
والأن�ض����طة املختلفة يف اإطار �ضعيها لتعزيز العالقة بني 
مملكة البحرين وجمهورية رو�ضيا الحتادية ال�ضديقة يف 
خمتلف املجالت حيث ت�ضعى للرتويج اإلى تنظيم رحالت 
�ض����ياحية منتظمة اإل����ى اململكة ملدة اأ�ض����بوع اأو 10 اأيام 
وف����ق برنامج متكام����ل، كما تعمل عل����ى تنظيم لقاء بني 
رج����ال الأعمال البحريني����ني والرو�س يف مار�����س اأو اأبريل 
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تعزيز التعاون الع�سكري مع باك�ستان

تفعيل قانون الإرهاب لردع الإرهابيني وداعميهم

وفد �سياحي رو�سي يزور البحرين غًدا

�ضمو ال�ضيخ حممد بن عي�ضى يلتقي “رئي�س الأركان الباك�ضتاين”

“التوافق الوطني” تدعو لت�ضليح ال�رشطة باملواقع املهمة... البكري: 

بالتن�ضيق مع جمعية ال�ضداقة البحرينية الرو�ضية

املنام���ة - بنا: التقى رئي����س احلر�س الوطني الفريق 
الركن �ض���مو ال�ضيخ حممد بن عي�ضى اآل خليفة خالل زيارته 
احلالية اإلى باك�ض���تان مع رئي�س هيئة الأركان امل�ض���رتكة 
للق���وات امل�ض���لحة الباك�ض���تانية الفري���ق اأول رك���ن زبري 
حممود حيات، وذلك برئا�ض���ة الأركان امل�ض���رتكة يف مدينة 

روالبندي .
ورح���ب رئي�س هيئة الأركان امل�ض���رتكة الباك�ض���تاين 
بزيارة �ض���موه الى باك�ض���تان والتي تاأت���ي يف اإطار تطوير 
وتنمية العالقات الع�ضكرية بني مملكة البحرين وباك�ضتان.

وبهذه املنا�ض���بة تقدم �ض���مو رئي�س احلر�س الوطني 
بالتهنئة اإلى الفريق اأول ركن زبري حممود حيات مبنا�ضبة 

توليه ملن�ض���ب رئي�س هيئ���ة الأركان امل�ض���رتكة للقوات 
امل�ضلحة الباك�ضتانية، كما اأ�ضاد بجهود اجلي�س الباك�ضتاين 
يف دعم الأمن وال�ضتقرار الإقليمي وحمارية الإرهاب متمنياً 

جلمهورية باك�ضتان الإ�ضالمية دوام التقدم والزدهار.
وبح���ث اجلانب���ان خ���الل اللقاء ع���دداً من الأم���ور ذات 
الهتمام امل�ضرتك ل�ض���يما الأمور املتعلقة باأمن املنطقة 
والتحالف الإ�ض���المي ملحاربة الإرهاب، كما مت ا�ض���تعرا�س 
عالقات التعاون وال�ض���داقة القائمة ب���ني مملكة البحرين 
وباك�ض���تان وما ت�ض���هده من تط���ور وتفاه���م على خمتلف 
الأ�ضعدة خ�ضو�ضاً العالقات الع�ضكرية والتعاون امل�ضرتك 

يف هذا املجال.
• رئي�س احلر�س الوطني	

• حم�ضن البكري	

• نبيل الع�ضومي	

تبادل املعلومات ال�ستخبارية مع اإ�سالم اأباد

زيادة يف معدلت درجة حرارة دي�سمرب

“اإدارة اأعمال” جامعة البحرين تعرِّف الطلبة اجلدد باأنظمتها

املنامة - بن���ا: التقى رئي�س احلر�س 
الوطني الفريق الركن �ضمو ال�ضيخ حممد 
بن عي�ضى اآل خليفة خالل زيارته احلالية 
اإلى باك�ض���تان - م���ع الفريق نويد خمتار 
مدير عام جهاز ال�ض���تخبارات الع�ضكري 
الباك�ض���تاين امل�ض���رتك يف مكتبه با�ضالم 

اأباد.
ا�ض���تعرا�س  املقابل���ة  خ���الل  ومت 
عالق���ات التع���اون وال�ض���داقة القائم���ة 
ب���ني مملك���ة البحري���ن وباك�ض���تان وم���ا 
ت�ض���هده م���ن تط���ور ومناء عل���ى خمتلف 
الأ�ضعدة وخا�ض���ة ما يتعلق يف التن�ضيق 
والتعاون يف املجالت الع�ضكرية وتبادل 

املعلومات ال�ضتخبارية.

ورحب مدير ال�ضتخبارات الباك�ضتاين 
بزيارة �ضموه اإلى باك�ض���تان وما ت�ضهده 
العالق���ات الثنائية من تط���ور وتنمية يف 

ظل قيادة البلدين ال�ضديقني.
وتقدم �ض���مو رئي�س احلر�س الوطني 
خمت���ار  نوي���د  الفري���ق  اإل���ى  بالتهنئ���ة 
مبنا�ض���بة تعيين���ه يف من�ض���ب مدير عام 
جهاز ال�ضتخبارات الع�ضكري الباك�ضتاين 
امل�ض���رتك، واأ�ض���اد �ض���موه مب���ا حققت���ه 
القوات امل�ض���لحة الباك�ضتانية واأجهزتها 
وتط���ور يف جم���ال حمارب���ة  تق���دم  م���ن 
الإرهاب ل�ضمان اأمن وا�ضتقرار املنطقة 
متمني���اً جلمهورية باك�ض���تان الإ�ض���المية 

دوام التقدم والزدهار.

املنامة – بنا: ذكرت اإدارة الأر�ض���اد 
اجلوية بوزارة املوا�ض���الت والت�ضالت 
يف تقريره���ا ال�ض���هري اأن حال���ة الطق�س 
ل�ض���هر دي�ضمرب 2016 كان حاًرا بالن�ضبة 
اإلى درجات احلرارة مع انخفا�س يف كمية 
الأمطار ون�ضب الرطوبة مقارنة باملعدل 

العام. 
وقد بلغ املتو�ضط ال�ضهري لدرجات 
احل���رارة 20.5 م وذل���ك بزي���ادة قدرها 
لأ�ض���هر  الع���ام  باملع���دل  1.3، قيا�ض���اً 

دي�ضمرب. 
وبل���غ املتو�ض���ط ال�ض���هري لدرجات 

احلرارة العظمى 23.6 م. 
كما بلغت اأعلى درجة حرارة 30.0 م، 
والتي �ضجلت بتاريخ 2 دي�ضمرب يف مطار 

البحرين الدويل.
اأم���ا املتو�ض���ط ال�ض���هري لدرج���ات 
احلرارة ال�ضغرى، فقد كان17.7 م، وقد 

بلغت اأدنى درجة حرارة ل�ض���هر دي�ضمرب 
13.8 م بتاري���خ 11 دي�ض���مرب يف مط���ار 
البحرين الدويل. ولكن مت ت�ضجيل 11.7 
م بتاريخ 11 دي�ض���مرب ب�ج�رش امللك فهد 

وبتاريخ 13 دي�ضمرب يف درة البحرين.
ال�ض���هري للرطوبة  وبلغ املتو�ض���ط 
الن�ض���بية يف �ضهر دي�ض���مرب70 %، وبلغ 
املتو�ض���ط ال�ض���هري للرطوبة الن�ض���بية 
العظمى 82 %. وبلغ املتو�ضط ال�ضهري 
للرطوب���ة الن�ض���بية ال�ض���غرى يف �ض���هر 

دي�ضمرب 53 %.
ومل ي�ض���جل �ضهر دي�ضمرب اأي هطول 

لالأمطار.
علماً باأن املتو�ضط ال�ضهري للهطول 
لأ�ض���هر دي�ض���مرب يبلغ 10.9 ملم، حيث 
�ض���جلت اأعلى كمية هطول على الطالق 
لأ�ض���هر دي�ض���مرب يف 2006، حيث بلغت 

119.6 ملم. 

ال�ض���خري – جامعة البحرين:  جامعة 
البحرين الأ�ضاتذة اجلدد باأنظمة اجلامعة 
واإ�ض���رتاتيجيتها،  وروؤيتها  وقوانينها، 
ومتطلبات العتمادية املمنوحة للكلية 
م���ن الهيئ���ة العاملية لعتم���اد كليات 

.)AACSB(اإدارة الأعمال
ج���اء ذلك خالل يوم تهيئة اأع�ض���اء 
هيئة التدري�س املن�ض���مني اإلى الكلية 
حديث���اً، ال���ذي نظم���ه مكت���ب �ض���مان 
اإدارة  كلي���ة  يف  والعتمادي���ة  اجل���ودة 

الأعمال باجلامعة موؤخراً.
يف  الأعم���ال  اإدارة  كلي���ة  وكان���ت 
جامعة البحرين ان�ض���مت ر�ضمياً اإلى ما 
ن�ض���بته 5 % من كلي���ات اإدارة الأعمال 
يف العامل، بح�ض���ولها عل���ى العتمادية 

الدولية يف العام املا�ضي 2016م.
وحا����رش يف ي���وم التهيئ���ة كل م���ن 
الكلي���ة  يف  املحا�ض���بة  ق�ض���م  رئي����س 
عبداملح�ضن الد�ض���وقي، ورئي�س جلنة 
للج���ودة والعتمادي���ة حمم���د  الكلي���ة 
ف���اروق، ومدير مكتب �ض���مان اجلودة 
والعتمادية بكلي���ة اإدارة الأعمال حامت 

امل�رشي.
وتنظم كلية اإدارة الأعمال �ض���نوياً 
يوماً للتهيئة لأع�ض���اء هيئة التدري�س 
الذين ين�ضمون حديثاً اإلى الكلية التي 
تع���د اإحدى اأكرب كليات جامعة البحرين 
من حيث عدد الطلبة، وواحدة من خم�س 
كليات تاأ�ض�ض���ت عليها جامعة البحرين 

يف 1986.

واأ�ض���ارا خالل لقائهما مبجموعة من املوظفني 
بقاعة مكتب النائب املحفوظ اأم�س، اإلى اأن ال�رشكة 
ويف اآخر قراراتها هددت بف�ض���ل كل موظف يراجع 
الإدارة به���دف املطالب���ة مب�ض���تحقاته. ولفت���ا اإلى 
اأن ال�رشكة ومنذ �ض���هر اإبريل املا�ض���ي توقفت عن 
�ضداد ا�ضرتاكات التاأمينات الجتماعية للموظفني، 
بعد اأن تاأكد املوظفون من الأمر، اإ�ض���افة اإلى عدم 

�رشف م�ضتحقات الوقت الإ�ضايف منذ ذلك ال�ضهر.
وتطرق املحفوظ اإلى احلديث عن اإبرام ال�رشكة 
مع ع���دد من املوظف���ني لعقود خمالف���ة للقانون، 
حي���ث تت�ض���من ه���ذه العق���ود اإل���زام املوظف���ني 
الراغب���ني بال�ض���تقالة قبل انتهاء ف���رتة التدريب 
بدف���ع مبل���غ ي�ض���ل ال���ى 14 األ���ف دينار، اإ�ض���افة 

اإل���ى حتديد مدة 3 اأ�ض���هر كاأق�ض���ى ف���رتة لقبول 
ال�ض���تقالة بدل عما ين����س عليه قان���ون العمل يف 

القطاع الأهلي وهو �ضهر واحد.
واأ�ض���اف اأن اإدارة ال�رشك���ة يف الوق���ت ال���ذي 
تدعي في���ه عدم امتالكها لأي مردود مايل، ل تزال 

م�ضتمرة يف بيع اآلف الأطنان من ال�ضكر. 
الن���واب  جمل����س  يف  اأنه���م  النائ���ب  وب���ني 
�ض���يعملون على النظر يف قان���ون العمل يف القطاع 
الأهل���ي، واإج���راء التعدي���الت علي���ه مبا ي�ض���ب يف 
م�ض���لحة العامل البحريني وحمايته �ضد الإجراءات 

التع�ضفية.
وقال اإنه �ض���يتم ال�ض���عي لعمل جلنة م�ضرتكة 
خ���الل الأ�ض���بوع املقب���ل ب���ني الن���واب واحت���ادي 

النقاب���ات، اإ�ض���افة اإل���ى وزارة العم���ل والتنمي���ة 
الجتماعي���ة للنظ���ر يف ق�ض���ية ه���وؤلء املوظف���ني 

واإيجاد احللول املن�ضفة لهم.

إيقاف اإلنتاج
وتبني يف املناق�ض���ات التي دارت يف اللقاء اأن 
ال�رشك���ة يف الوقت احلا�رش ت�ض���در م���ا يقارب 250 
ط���ن يومي���ا من ال�ض���كر، م���ن اإجم���ايل املخزون يف 
ال�رشكة منذ اإيقاف الإنتاج يف امل�ض���نع يف �ض���بتمرب 
املا�ض���ي والبالغ البالغ 28 األف طن، واأن املتبقي 
على انتهاء املخزون حوايل �ضهر من الآن، حيث اأن 

الكمية املتبقية منه تبلغ نحو 12 األف طن.
وبلغ���ت جمم���وع دي���ون ال�رشكة ح���وايل 93.5 

مليون دولر.
ووفقا لالإح�ض����ائيات التي مت التطرق لها يف 
اللق����اء فاإن ن�ض����بة البحرينيني العامل����ني بال�رشكة 
يبل����غ حوايل 13 % م����ن جمموع املوظف����ني، واأن 
اأغلبيتهم من حملة ال�ض����هادات اجلامعية، والذين 
يبلغ متو�ضط رواتبهم 500 دينار، يف الوقت الذي 
يتم ا�ضتثناوؤهم فيه من الوظائف العليا بال�رشكة.

سداد األقساط
وحت����دث املوظفون عن مطالب����ة البنوك لهم 
ب�س����داد الأق�س�����ط املت�أخرة مع الفوائ����د املرتتبة 
على تاأخريها، اإ�ضافة اإلى اإنذار عدد منهم ب�ضحب 
�ض����ياراتهم املرهون����ة لبع�س البن����وك لعدم دفع 

الأق�س�ط.
واأ�ضاروا اإلى معاناتهم ب�ضبب عدم مقدرتهم 
على تاأدي����ة التزاماتهم ال�ضخ�ض����ية والعائلية، يف 
الوق����ت الذي �ض����حبت فيه ال�رشكة عنه����م التاأمني 

ال�ضحي، على الرغم من عدم انتهاء �ضالحيته.
وذكر املوظفون اأن اأقدم دفعة من املوظفني 
تعود اإلى العام 2013 حيث بداأ الإنتاج يف ال�رشكة، 

و�ضاهموا طوال تلك الفرتة يف تطوير العمل بها.
وخل�س املوظفون مطالبهم يف دفع رواتبهم 
وم�ض����تحقات العم����ل الإ�ض����ايف، ومعرف����ة م�ض����ري 
ال�رشكة وم�ض����ريهم كعمال، اإ�ض����افة اإل����ى طلبهم 
احلماية م����ن وزارة العمل يف قبال اأي اإجراءات غري 

قانونية تتخذ �ضدهم.

حمياتهم مهددون بالف�سل وعلى “العمل”  موظفو “العربية لل�سكر” 
ال�رشكة اأوقفت ت�ضديد ا�ضرتاكات التاأمني منذ 6 اأ�ضهر... املحفوظ واآل رحمة:

• جانب من لقاء املوظفني بالنائبني كاظم واآل رحمة	

ب��ال�����رشك��ة امل��ت��ب��ق��ي  ال�����ض��ك��ر  خم������زون  ط����ن  األ������ف   12
اإب������������رام ع�����ق�����ود غ�����ري ق����ان����ون����ي����ة م�����ع امل����ت����درب����ني
ال�������رشك���ة دي��������ون  اإج������م������ايل  دولر  م���ل���ي���ون   93.5

�سيد علي املحافظة

حم��ل كل من النائب جالل املحفوظ والنائ��ب غازي اآل رحمة وزارة العمل والتنمية االجتماعية، و�صركة اأ�صول التابعة لهيئة التاأمينات 

االجتماعية امل�ص��اهمة بن�ص��بة 10 % من اأ�ص��هم ال�ص��ركة العربية لل�ص��كر، م�صوؤولية مبا�ص��رة حل م�صكلة عدم �صرف ال�ص��ركة لرواتب 40 

موظفا بحرينيا بها منذ 3 اأ�صهر.
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تكرمي الفائزين مب�سابقة “فنون اخلطابة حول ال�سالم” 
برعاية وكيل اخلارجية

برعاي���ة وكي���ل وزارة اخلارجية لل�ش����ؤون 
الدولية ال�ش���يخ عب���داهلل بن اأحم���د اآل خليفة، 
نظم مركز الأمم املتحدة لالإعالم لبلدان اخلليج 
العرب���ي، بالتع���اون مع ن���ادي ل�ين���ز العرين 
احتف���ال تك���رمي الفائزي���ن مب�ش���ابقة فن����ن 
اخلطاب���ة ح����ل ال�ش���الم والتنمية امل�ش���تدامة 

مبقر بيت الأمم املتحدة.
و�شارك يف امل�شابقة اأكرث من 100 �شخ�ص 
من دول اخلليج العربي والأردن، وتاأهل اأربعة 
منه���م للدور النهائ���ي، تقدم�ا ب���اأداء خطابي 

مميز تركز ح�ل ال�شالم يف العامل العربي.
واأ�شدل �شتار الحتفال بف�ز اأن�ر حاميم بن 
�ش���ليم من الإمارات باملركز الأول، ويف املركز 
الث���اين عبداهلل �ش���ياله م���ن الأردن، وباملركز 

الثالث رحاب الدو�رسي من ال�شع�دية. 
وقال ال�ش���يخ عبداهلل “قبل �ش���ن�ات عدة 
وبينما كنت بالطائرة اأق���راأ كتابا، تعرفت من 
خالله ولأول مرة على )ت��شتما�شرتز( فبحثت 
عنها ووج���دت اأن لها اأكرث من 40 فرعا اأحدها 

بالبحرين”.
واأ�شاف “حر�ش���ت على زيارتها وتعرفت 
على اأن�ش���طتها، واأعجبت برباجمها وان�شممت 
اإلى روادها، وتعرفت م���ن خاللها على الكثري 
وتعلم���ت خ�ش��ش���ا تنمي���ة مه���ارات الف���رد 

اخلطابية وال�شتفادة من خربات الآخرين”. 
وقال “هذه الن�عية من امل�شابقات بالغة 
الأهمي���ة خ�ش��ش���ا م���ع ارتباطه���ا مب��ش����ع 
ال�ش���الم الذي يتزامن مع روؤي���ة الأمم املتحدة 

ال�شم�لية، وه� ما ن�شجع عليه”.
خديج���ة  امل�ش���اركة  قال���ت  الأثن���اء،  يف 
يف  امل�ش���اركة  اإن  “الب���الد”  ل����  الكبي�ش���ي 

امل�شابقات اخلطابية التي تتحدث عن ال�شالم 
تنمي فينا روح الإن�شانية التي يحتاج كل فرد 
اأن يبح���ث عنه���ا يف داخله لي�ش���تطيع اأن يبني 

هذه الأر�ص وي�شعى يف اإعمارها.
واأ�ش���افت “اأدع� ال�ش���باب كاف���ة اإلى اأن 
يدخل����ا يف مع���رتك الأم�ر املرتبطة بال�ش���الم 

العاملي لي�ش���تطيع�ا اإدراك الأم�ر وامل�اقف 
الت���ي حتدث يف ك�كبنا، وي�ش���ع�ن اإلى ترميم 

ما مت تدمريه”.

اإبراهيم النهام

ا�شت�ش���اف بي���ت الأم���م املتحدة حديًث���ا ندوة 
ح�اري���ة مفت�ح���ة ح����ل )تقري���ر ال�ش���باب العربي 
للتنمي���ة الب�رسي���ة للع���ام 2016( مب�ش���اركة رئي�ص 
جمعية ال�شحفيني م�ؤن�ص املردي، وجمع من ممثلي 
اجلمعيات ال�ش���بابية ال�طنية، بالإ�ش���افة ل�ش���يف 
الن���دوة الرئي����ص من�ش���ق التقاري���ر مبكت���ب الأمم 
املتحدة الإمنائي بني�ي�رك عادل عبداللطيف )عرب 

�شكايب(. 
ورح���ب مدير مرك���ز الأم���م املتح���دة الإعالمي 
لبل���دان اخلليج العربي �ش���مري الدرابيع باحل�ش����ر 
م�ؤكداً اأهمية اجل�ش���مني ال�ش���حايف وال�شبابي يف بث 
الر�شائل املتعلقة بالتنمية وال�شباب، وبناء فكرهم 

بال�شكل ال�شحيح. 
وق���ال املن�ش���ق املقي���م لالأمم املتح���دة اأمني 
�رسق���اوي اإن “تقري���ر تنمية ال�ش���باب العربي يكتب 
عن طريق خرباء عرب م���ن دول عدة، بهدف حتليل 
التحدي���ات والفر����ص اخلا�ش���ة بالتنمي���ة الب�رسية، 
والتقرير الذي �ش���در يف 4 دي�شمرب 2016 ركز على 

متكني ال�شباب”. 
واأ�ش���اف “من خالل م�شاهداتي ال�شخ�شية فاإن 
للبحرين �ش���اأنا وا�ش���عا بهذا اجلانب، خ�ش��ش���اً مع 
الربامج املطروحة من قبل وزارة ال�شباب و)متكني( 
واملجل����ص الأعلى للمراأة، وكذل���ك التجربة الفريدة 

)مدينة ال�شباب(”.
 وبدوره، قال املردي يف مداخلة “حر�شت على 

ح�ش����ر الندوة، والت���ي �ش���يقدمها عبداللطيف من 
ني�ي����رك، وعندما ق���راأت –ب�اقع الأم���ر- التقرير 
املذك����ر، تفاج���اأت من ه�ل الأرق���ام املرتفعة عن 
تراجع التنمية ال�شبابية يف ال�طن العربي ب�شبب �شح 
التعليم وتزايد احلروب وال�شطرابات ال�شيا�شية”. 
وتابع “هناك ن�ع من التحدي بتمكني ال�ش���باب 
يف التعلي���م وال�ش���كن والعمل، ونحن حم�ش���ن�ن يف 
مملك���ة البحرين، ولكننا يج���ب اأن نحتاط للأمر، وان 
نتدار�ش���ه، وان تك����ن هناك متابع���ة واهتمام لهذا 

الأمر، يف الفرتة احلالية وامل�شتقبلية”.
 من جهته، ثمن �شيف الندوة الرئي�ص م�شاركة 
جمعي���ة ال�ش���حافيني، ودور بيت الأم���م املتحدة يف 

متابع���ة التقارير املهمة اخلا�ش���ة بتنمية ال�ش���باب 
العربي، م�ش���يفاً “ال�ش���حة والتعليم من اأ�شا�شيات 
التنمي���ة الب�رسية، وعلي���ه مت الهتم���ام باإطالق مثل 
ه���ذه التقارير، والتي ل يتم اإعدادها من قبل خرباء 
م���ن الأم���م املتحدة فق���ط، بل م���ن كل دول العامل، 
الباحث���ني والأكادميي���ني،  م���ن  ومب�ش���اركة ف���رق 
م���ع وج�د جلن���ة ا�شت�ش���ارية من الباحثني م���ن اأبناء 

املنطقة ملراجعة هذه التقارير”.
وب���ني عبداللطي���ف اأن “التقري���ر الراه���ن ه� 
ال�ش���اد�ص على امل�ش���ت�ى الإقليم���ي ويحت�ي على 
الأول كان  التقري���ر  اأن  رئي�ش���ة، علم���اً  ج�ان���ب   6
يف الع���ام 2001، وعلي���ه، فم���ن الأهمي���ة التعر�ص 

جل�ان���ب متعددة تك�ن اأبعد من ال�ش���حة والتعليم، 
كامل�ش���اركة وتنمية امل���راأة، ولقد وجدن���ا اأن كلمة 
)الإن�ش���انية( ت�ش���في �ش���بغة اأكرث دقة باعتبار اأن 

الإن�شان ه� املك�ن الرئي�ص هنا”. 
واأف���اد ب�ش���ياق حديث���ه اأن الق�ش���ية املهم���ة 
التي ركز علي���ه التقرير هي كيف لهذا ال�ش���تثمار 
اأن يعك����ص عل���ى ال�اقع التنم�ي لل�ش���باب العربي، 
ومع وج����د اختالفات يف م�ش���ت�ى التعليم والرعاية 
ال�ش���حية لكل فئة عن الأخرى نظراً لختالف الرقعة 
اجلغرافي���ة وظروفها القائمة، والتي يك�ن لها دور 
متف���اوت يف متك���ني املجتمع���ات نف�ش���ها، ولي�ص 
ال�ش���باب فقط والتي يهتم التقرير باأن تك�ن كتلة 

بناء ومتكني باملجتمعات العربية”. 
 وي���رى عبداللطي���ف اأن م���ن الأهمي���ة معرف���ة 
الأ�ش���باب الت���ي تدف���ع املجم�عات ال�ش���بابية التي 
ت�شتخدم العنف ك��ش���يلة للتعبري عن نف�شها، وعن 
راأيه���ا، وعن م���اذا تريد؟ مزي���داً “عل���ى احلك�مات 
مع جه���ات اأخرى خمتلف���ة اأن حتاول فه���م حيثيات 

وتفا�شيل ذلك”.
 وفيم���ا يخ����ص النم����ذج التنم����ي باملنطقة 
العربية قال “ن�شهد ذلك ب��ش�ح يف منطقة اخلليج 
العرب���ي حتديداً، ومن خالل العمل على النتقال من 
مفه�م الرعاية الكاملة اإلى التفاعل امل�ش���رتك بني 

احلك�مة واأطراف اأخرى كالقطاع اخلا�ص”.

حتديـــات وا�سعـــة حتـــول دون متكيـــن ال�سبـــاب العربــي
يف ندوة بيت الأمم املتحدة “تنمية ال�شباب العربي”... املردي: 

حمرر ال�سوؤون املحلية

ت�سوير- عبدالر�سول احلجريي 

دور اإيرانـــي خبيــــث يف زعزعــة 
الأمـــــــن العربـــــــي

من يت�سرت على الإرهابيني ف�سيكون 
حتت طائلة القانون وامل�ساءلة

نائب رئي�ص الربملان العربي: �شكرت امل�اطنني واملقيمني على تعاونهم... “الداخلية”:

الق�ش����يبية - جمل�ص الن�����اب: اأدان 
نائ����ب رئي�����ص الربمل����ان العرب����ي عادل 
الع�ش�مي العمل الإرهابي الذي تعر�شت 
له مملكة البحرين من هج�م م�ش����لح على 
مركز الإ�شالح والتاأهيل ب�زارة الداخلية 
البحرينية، والذي اأدى اإلى ا�شت�شهاد اأحد 
رجال الأمن وه����روب عدد من الإرهابيني 
املحك�����م عليه����م يف ق�ش����ايا اإرهابي����ة، 
م�ش����دداً رف�ش����ه لكل الأعم����ال الإرهابية 
التي تهدد اأمن وا�شتقرار مملكة البحرين، 
وم�ؤكداً حق الأجهزة الأمنية البحرينية يف 
اتخاذ ما تراه منا�شباً من اإجراءات للحفاظ 

على الأرواح واملمتل����كات وفر�ص الأمن 
يف رب�ع البحرين.

واأع����رب الع�ش�����مي ع����ن ا�ش����تنكاره 
العم����ل  له����ذا  املطل����ق  و�ش����جبه  الت����ام 
الإرهاب����ي، م�ؤك����داً مبا يتمتع ب����ه اجلهاز 
الأمن����ي يف مملك����ة البحرين م����ن اإمكانات 
وم�ارد متكن����ه من م�اجهة الإرهاب وكل 
الأعمال واملخطط����ات التي تنال من اأمن 
وا�ش����تقرار اململكة، وم�ش����يداً باجلاهزية 
والق����درة العالية التي تتمت����ع بها وزارة 
البحريني����ة والأجهزة والإدارات  الداخلية 

التابعة لها كافة.

واأ�ش����ار اإل����ى وج����ود ت����ورط للنظام 
الإي����راين يف هذا الهج�����م الإرهابي الذي 
وق����ع يف البحري����ن، م�ش����رياً اأن ت�رسيحات 
الإيراني����ني  امل�ش�����ؤولني  م����ن  ع����دد 
وم�قفه����م الداع����م لهذه الإعم����ال ت�ؤكد 
الن�ايا اخلبيثة للنظام الإيراين يف زعزعة 

الأمن على م�شت�ى ال�طن العربي. 
واأك����د الع�ش�����مي ثقت����ه التام����ة يف 
ال�ش����لطات الأمنية والق�شاء البحريني يف 
�رسعة القب�ص على الإرهابيني وت�شليمهم 
للعدال����ة؛ لياأخ����ذوا جزاءهم ع����ن فعلهم 

الإرهابي.

امل����ن����ام����ة-وزارة ال��داخ��ل��ي��ة: 
�شكرها  عن  الداخلية  وزارة  تعرب 
الذي  الإيجابي  للتعاون  وتقديرها 
ي��ب��دي��ه امل���اط��ن���ن وامل��ق��ي��م���ن، 
التفتي�ش  ون��ق��اط  ال��دوري��ات  م��ع 
امل��ن��ت�����رسة م���ن اأج�����ل ح��م��اي��ت��ه��م 
وكذلك  الأمني،  ال�شتقرار  واإ�شاعة 
قدم�ها  التي  القيمة  املعل�مات 
و�شاعدت يف اأعمال البحث والتحري 
وجمع الأدلة التي تق�م بها الأجهزة 
الأمنية ب�شاأن العمل الإرهابي، الذي 
تعر�ص له مركز الإ�شالح والتاأهيل 

من  الأول  “الأحد”  �شباح  )ج�(  يف 
يناير 2017 حيث يتم تنفيذ خطة 
انت�شار وت�اجد اأمني مكثف يف رب�ع 

البالد من اأجل حفظ الأمن. 
ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  تهيب  واإذ 
م�ا�شلة  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل  ب��اجل��م��ي��ع، 
املجتمعية،  ال�رساكة  مبداأ  تفعيل 
ب��اع��ت��ب��ار ذل����ك م�����ش��ل��ح��ة وط��ن��ي��ة 
م�����ش��رتك��ة، ف��اإن��ه��ا ت��دع��� ك��ل من 
�شبط  يف  ت�شاعد  معل�مات  لديه 
والعنا�رس  ال��ه��ارب��ني  املحك�مني 
مب�شاعدتهم  قامت  التي  الإرهابية 

الإ����رساع  والتنفيذ،  التخطيط  يف 
م�����ش��ك���راً ب��الت�����ش��ال ع��ل��ى 999 
 80008008 ال�����ش��اخ��ن  اخل���ط  اأو 
م��ع ال��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى ���ش��م��ان �رسية 
تقديرنا  عن  معربني  املعل�مات، 
لهذه املبادرات امل�شاندة للجه�د 
الأمنية، مع التن�يه يف ال�قت ذاته، 
اأي من  اأن كل من يت�شرت على  اإلى 
ف�شيقع  الإره��اب��ي��ة،  العنا�رس  ه��ذه 
وامل�شاءلة  ال��ق��ان���ن  طائلة  حت��ت 
اجلنائية، حفظ اهلل البحرين وحماها 

من كل �ش�ء.
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ا�ست�سدار املوظف “�سجالت” من حمظورات “قانون اخلدمة”

خماوف من م�ساعفة تاأجري �سجالت املوظفني

�سي�ؤثر على فر�ص البحرينيني للعمل بالقطاع اخلا�ص... الزايد:

اأكد رئي�س ديوان اخلدمة املدنية اأحمد الزايد اأن ال�س��ماح للموظفني بامتالك �س��جالت 

جتارية ي�س��طدم مب��ا اأماله قانون اخلدم��ة املدنية على املوظف العام من واجبات، وا�س��تند 

2010 التي  الزاي��د لن���س امل��ادة رق��م 21 م��ن قان��ون اخلدمة املدني��ة ال�س��ادر يف الع��ام 

تن�س على “اأنه يجب على املوظف اأن يوؤدي العمل بنف�س��ه بدقة ونزاهة، واأن يحافظ على 

اأ�س��رار وكرامة وظيفته واجلهة التي ينتمي اإليه��ا، ويحظر عليه خمالفة القوانني واللوائح 

والقرارات والتعليمات املعمول بها”. 

ووا�س���ل “ح�س���ب القان�ن ال يج�ز للم�ظف اأن 
يزاول بنف�س���ه اأو عن طريق امل���راث ال�رشعي اأو عن 
طري���ق الهبة م���ن اأحد اأقارب���ه حتى الدرج���ة الرابعة 

ب�رشط عدم مزاولته اأي عمل بتلك ال�رشكة”.
واأ�ساف: “يج�ز للم�ظف اأن ي�ؤدي اأعماال للغر 
برات���ب اأو مكافاأة اأو م���ن دونها يف غر اأوقات العمل 
الر�سمية �رشيطة اأال تتعار�ص تلك االأعمال مع طبيعة 
عمل���ه اأو تنال من كرامته اأو كرامة ال�ظيفة اأو اجلهة 

التي ينتمي اإليها”.

حظر التجارة
وق���ال الزايد “اإن االأنظم���ة ال�ظيفية احلك�مية 
اهتمت بحماية ال�ظيف���ة العامة باأن يتفرغ امل�ظف 
للقيام باأعمال وظيفته احلك�مية، والعمل االآخر الذي 
ميار�س���ه يف القطاع االأهلي، وه� االأمر الذي �سي�ؤدي 

لالإخالل مب�ست�ى اأدائه يف ال�ظيفة احلك�مية”.
وتابع “االأمر الذي �س���ي�ؤثر على اأهداف ور�سالة 

ال�ظيفة العامة، اإ�س���افة اإل���ى اأن جمع امل�ظف بني 
عمل���ه احلك�مي والعمل يف القطاع اخلا�ص �س���ي�ؤدي 
اإل���ى ع���دم ان�س���باطه يف ال���دوام احلك�م���ي، حي���ث 
�س���يتكرر تاأخره عن الدوام اأو خروجه خالله الن�سغاله 

باإجراءات عمله اخلا�ص”.
ووا�س���ل “كما �س���ي�ؤدي ذلك اإل���ى التاأثر على 
فر����ص العم���ل يف القط���اع اخلا����ص للم�اطنني غر 
امل�ظف���ني؛ م���ن اأجل ذل���ك، فقد من���ع امل�ظف من 
ممار�س���ة بع�ص االأن�س���طة يف القطاع اخلا�ص و�سمح 
ل���ه بالعم���ل يف بع�ص االأن�س���طة االأخ���رى انطالقا من 
تاأثري اأو عدم تاأثري هذا الن�ش���اط اأو ذلك على العمل 
احلك�مي اأو على فر�ص العمل للم�اطنني االآخرين”.

واأو�س���ح “حظ���ر قان����ن اخلدمة املدني���ة على 
امل�ظفني بالدولة ممار�س���ة بع����ص االأعمال اإطالقا، 
اأو امل�س���اربة يف  االأعم���ال التجاري���ة  مث���ل مزاول���ة 
الب�ر�س���ات، ومثل تلك املحظ����رات مما ميتنع على 
امل�ظ���ف اإتيان���ه يف جميع احل���االت، ف���ال يعفيه من 

ه���ذا ال�اج���ب اأو يقيله م���ن م�س����ؤولياته اإذن اجلهة 
االإداري���ة اأو ترخي����ص ال�زير املخت����ص ذلك اأن هذا 
االإذن اأو الرتخي�ص ين�س���ب على غر حمل، فال يدفع 

امل�س�ؤولية اأو يعفي من العقاب”.
 

تضارب المصالح 
واأو�س���ح رئي����ص دي����ان اخلدم���ة املدني���ة اأنه 
“يجب على املوظف االمتناع عن القيام باأي ن�ش���اط 
من �س���اأنه اأن ي�ؤدي اإلى ت�س���ارب حقيقي اأو ظاهري 
اأو حمتم���ل بني امل�ظف ال�سخ�س���ية م���ن جهة وبني 

م�س����ؤولياته ومهام���ه ال�ظيفي���ة م���ن جه���ة اأخرى”.  
ووا�س���ل “اإلى جانب تفادي اإقام���ة عالقة وثيقة مع 
اأفراد اأو م�ؤ�س�س���ات تعتمد م�س���احلها ب�سكل اأ�سا�ص 
عل���ى قرارات���ه اأو قررات اجله���ة احلك�مي���ة التابعة 
ل���ه”.  وتابع “اإلى جانب احلر����ص وااللتزام عند اأداء 
مه���ام ال�ظيفة العامة اأو ال�س���ل�ك خارج اإطار العمل 
الر�س���مي على حتقيق امل�س���لحة العامة فيما يتعلق 

بالن�احي املالية واملحافظة على املال العام”. 
 

األعمال المسموحة 
واأ�س���ار الزايد اإلى االأعمال التي �سمح للم�ظف 
مبمار�س���تها باالإ�س���افة ل�ظيفت���ه احلك�مية، حيث 
يج����ز للم�ظ���ف اأن ي����ؤدي اأعم���اال للغ���ر براتب اأو 
مكاأف���اة اأو من دونها يف غر اأوقات العمل الر�س���مية 
�رشيطة اإال تتعار�ص تل���ك االأعمال مع طبيعة عمله اأو 
تنال م���ن كرامت���ه اأو كرامة ال�ظيفي���ة اأو جهة التي 
ينتمي اإليها. واأ�ساف “كما يج�ز للم�ظف اأن يت�لى 
اأعم���ال الق�امة اأو ال��س���اية اأو ال�كالة عن الغائبني 
اأو امل�ساعدة الق�سائية اإذا كان امل�سم�ل بال��ساية 
اأو الق�امة اأو الغائب اأو املعني له م�س���اعدا ق�سائيا 
مم���ن تربطهم به �س���لة قربى اأو ن�س���ب حتى الدرجة 
الرابع���ة”. وتابع “ويج�ز للم�ظ���ف اأن يت�لى اأعمال 
احلرا�س���ة على االأم�ال التي يك�ن �رشيكا اأو �س���احب 
م�سلحة فيها اأو ممل�كة ملن تربطهم به �سلة قربى 

اأو ن�سب حتى الدرجة الرابعة”.

راأى رئي�ص غرفة جتارة و�س���ناعة البحرين 
يف  للم�ظف���ني  ال�س���ماح  اأن  امل�ؤي���د  خال���د 
القطاع���ني، العام واخلا�ص، بامتالك �س���جالت 
جتاري���ة �س���ي�ؤدي مل�س���اعفة عملي���ة تاأج���ر 
ال�س���جالت التجاري���ة؛ االأم���ر ال���ذي ي����ؤدي يف 
النهاية اإلى االإ�رشار باالقت�ساد املحلي وزيادة 

انت�سار العمالة ال�سائبة.
واأ�س���اف “يجب اإبعاد ال�ظيفة العامة عن 
اأي���ة حماذير قد ت�ؤث���ر عليها وعل���ى نزاهتها؛ 
االأمر الذي قد ي�سمح بتداخل كبر يف امل�سالح 

مبا ي�ؤدي خللخة الكثر من االأو�ساع القان�نية 
التي ق���د تنتج عن ا�س���تغالل ال�ظيفة العامة 

امل�سانة مب�جب الد�ست�ر”.
 

 العامل والمنافسة
وتاب���ع “املادة رقم 58 من قان�ن اخلدمة 
املدني���ة تن�ص على اأنه ال يج�ز للم�ظف العام 
اأن ي���زاول بنف�س���ه اأو ع���ن طري���ق اآخرين �رشاء 
عق���ارات اأو منق�الت مم���ا تطرحه ال�س���لطات 
الق�س���ائية اأو االإداري���ة للبي���ع اإذا كان ذل���ك 

يت�س���ل باأعم���ال وظيفته اأو مزاول���ة اأي اأعمال 
جتاري���ة، واأن يك����ن ع�س����ا يف جمل����ص اإدارة 
اأي �رشك���ة م�س���اهمة دون اإذن م���ن ال�س���لطات 
املخت�س���ة، واأن يك�ن له اأية م�سلحة يف اأعمال 
اأو مناق�س���ات تت�س���ل باأعم���ال  اأو مق���اوالت 
وظيف���ة اأو اأن ي�س���تاأجر اأرا�س���ي اأو عق���ارات 
بق�س���د ا�س���تغاللها اإذا كان لهذا اال�س���تغالل 
�س���لة بعمله”. ووا�س���ل: “اإن قان�ن العمل يف 
القطاع االأهلي يحظ���ر على العامل الَعَمل لدى 
الغر �س�اء كان باأجر اأو من دونه بغر م�افقة 

�س���احب العمل وتعار�س���ه اأي�س���ا م���ع ما ن�ص 
علي���ه البند 9 من املادة 73 م���ن هذا القان�ن 
التي ت�جب على العامل عدم مناف�س���ة �ساحب 
العمل حت���ى بعد انتهاء عق���د العمل بينهما”. 
وتابع “اأن م�ظف���ي القطاعني العام واخلا�ص 
ي�س���م�ن ن�س���بة كبرة م���ن العم���ال االأجانب، 
وبالتايل فان منح حق احل�س����ل على ال�س���جل 
التجاري لن يقت����رش على امل�اطنني العاملني 
يف القطاعني العام واخلا�ص، بل �سيمتد حكما 

اإلى العمال االأجانب يف هذين القطاعني”.

• اأحمد الزايد	

•  خالد امل�ؤيد	

يج�ز للم�ظف 
العمل خارج   

اأوقات الدوام 

يجب اأن يتفرغ 
امل�ظف لعمله 

احلك�مي

التفرغ للعمل 
االأهلي يخل باأداء 

امل�ظف احلك�مي 

اجلمع بني ال�ظيفة 
وال�سجالت يخلق 

عدم االن�شباط

ليلى مال اهلل

قد ميتد ا�ست�سدارها الأجانب يعمل�ن باحلك�مة... امل�ؤيد: 

م�ساع م�ستمرة لتعزيز العالقات بني البلدين

“�سوق الب�سطة 5” ينطلق اليوم باأ�سبوعه الثالث

10 % انخفا�ض ال�سكاوى الواردة لـ “الأ�سغال”

لدى ا�ستقباله ال�سفرة امل�رشية... الزياين:

ي�ستمر حتى 11 فرباير

نتيجة مل�ساريع ال�زارة

والتج���ارة  ال�س���ناعة  وزارة  ال�س���ناب�ص- 
وال�س���ياحة: ا�س���تقبل وزي���ر ال�س���ناعة والتج���ارة 
وال�س���ياحة زاي���د الزي���اين مبكتب���ه �س���باح اأم����ص 
�سفرة جمه�رية م�رش العربية لدى مملكة البحرين 
�س���هى اإبراهيم رفعت. ويف معر�ص ا�ستعرا�س���هم 
للعالق���ات الثنائية امل�س���رتكة الت���ي تربط مملكة 
البحرين وجمه�رية م�رش، وال�س���بل الكفيلة بتعزيز 
اآليات التعاون بينهما يف كافة املجاالت وباالأخ�ص 
املجاالت االقت�س���ادية واال�س���تثمارية وال�سياحية، 
اأع���رب وزي���ر ال�س���ناعة والتج���ارة وال�س���ياحة عن 
اإ�س���ادته باجله����د احلثيثة التي تبذلها ال�س���فرة 

امل�رشي���ة يف مملك���ة البحرين، و�س���عيها امل�س���تمر 
لتعزيز العالقات الثنائية بال�س���كل الذي ي�سب يف 

�سالح �سعبي البلدين.
والتج���ارة  ال�س���ناعة  وزارة  حر����ص  واأك���د 
وال�س���ياحة عل���ى تق���دمي كل م���ا من �س���اأنه تق�ية 

العالقات امل�سرتكة وتط�يرها.
كم���ا لفت اإلى اأهمية الزي���ارات املتبادلة بني 
اأقط���اب القط���اع اخلا����ص يف كال البلدي���ن لالآخ���ر 
والت�س���جيع امل�س���تمر من ل���دن قيادت���ي البلدين 
ال�س���تحداث امل�رشوعات امل�سرتكة وتط�ير القائمة 

منها مبا يحقق االأهداف امل�سرتكة.

ع����ايل - املحافظ���ة اجلن�بي���ة: تنطل���ق الي�م 
اجلمعة وعلى مدار ي�مني متتاليني فعاليات االأ�سب�ع 
الثالث من �س�ق الب�سطة 5 يف حلبة البحرين الدولية. 
و�ستت�سمن فعاليات هذا االأ�سب�ع اإقامة امل�سابقات 
واجل�ائز لالأطفال مع �سخ�سية )ب�عق�ف(، اإلى جانب 

م�س���اركة فرقة اللي�ة التي �ستج�ب اأركان الب�سطة. 
و�س���هد االأ�س���ب�عان املا�س���يان ح�س����راً جماهرياً 
غف���راً م���ن العائ���الت وامل�اطن���ني واملقيمني من 
داخ���ل وخ���ارج البحري���ن، وي�س���هد �س����ق الب�س���طة 
ه���ذا العام زي���ادة امل�س���احة املقررة له ع���ن دوراته 

م���ن ال�س���ن�ات املا�س���ية، حي���ث هدف���ت املحافظة 
اجلن�بي���ة اإل���ى تهيئة االأج����اء العائلي���ة الرتفيهية 
م���ن خالل زي���ادة االألعاب املخ�س�س���ة لالأطفال، اإلى 
جانب تخ�سي�ص ركن با�س���م )الداع��ص( وه� عبارة 
ع���ن بيت رعب ي�س���تمل على ال�سخ�س���يات اخلرافية 

القدمية التي ر�س���خت يف الذاك���رة البحرينية والتي 
اأ�س���بحت ق�س�س���اً وحزاوي حتكى لالأطفال يف وقتنا 
احلا�رش، اإل���ى تن�يع الفعاليات واالألعاب امل�س���احبة 
ذات الطبيعة الرتاثية وال�س���عبية التي تعك�ص عراقة 

واأ�سالة املجتمع البحريني.

املنام���ة – وزارة االأ�س���غال و�س����ؤون البلديات 
والتخطي���ط العم���راين: ����رشح مدي���ر اإدارة ت�س���غيل 
و�س���يانة ال�رشف ال�س���حي ب�زارة االأ�س���غال و�س�ؤون 
البلدي���ات والتخطيط العمراين �س����قي املنديل اأن 
ع���دد البالغ���ات الت���ي وردت اإلى ال����زارة عرب مركز 
تلق���ي البالغات وال�س���كاوى خالل الرب���ع الثالث من 
الع���ام اجل���اري بلغ���ت 3424 بالغ���ا، اأي بانخفا����ص 

بن�سبة 10 % مقارنة ب� 3803 بالغاً خالل الربع االأول 
من العام اجلاري.

واأ�س���ار املنديل اإلى اأن ه���ذا االنخفا�ص يف عدد 
البالغات جاء نتيجة لقيام ال�زارة بعدد من م�س���اريع 
ال�رشف ال�س���حي التي هدفت الى احلد من م�س���اكل 
�س���بكة ال�رشف ال�س���حي من �س���منها قي���ام ال�زارة 
بتاأهيل ال�س���بكات القدمي���ة واإن�س���اء حمطة املحرق 

لل�رشف ال�س���حي وكذلك مقاوالت ت�س���غيل و�سيانة 
ال����رشف ال�س���حي ومنه���ا تنظي���ف �س���بكات ال�رشف 
ال�سحي ب�ا�سطة �س���هاريج ال�سغط العايل ومقاولة 
�س���يانة املحطات الفرعية والرئي�سة ومقاولة ت�فر 
امل�سخات املتحركة وكذلك مقاولة ت�فر �سهاريج 

ل�سفط مياه ال�رشف ال�سحي للحاالت الطارئة.
واأبلغ اأن حمافظة العا�س���مة �سهدت اأعلى ن�سبة 

من البالغات و�س���لت اإل���ى 1221 بالغاً متت معاجلة 
1221 منه���ا، تلتها حمافظة اجلن�بية ب� 927 بالغاً، 
ومت���ت معاجلة 927 بالغاً، وم���ن ثم حمافظة املحرق 
ب���� 680 بالغاً حيث متت معاجل���ة 680 منها، واأخراً 
املحافظ���ة ال�س���مالية بعدد 596 بالغ���اً متت معاجلة 
596 بالغ���اً، م�ؤكداً اأن معظ���م البالغات يتم التعامل 

معها والرد عليها خالل �ساعة من تلقي البالغ.

املنام���ة - بن���ا: اأقام���ت االإدارة العامة 
للدفاع امل���دين، وبالتعاون مع اإدارة �رشطة 
املجتمع واإدارة احلرا�سات، حما�رشة ت�ع�ية 
للجاليات االأجنبية، ح�ل ال�س���المة باملنزل 

وال�سكن امل�سرتك وو�سائل التدفئة.
ت�س���منت املحا�رشة، �رشحاً ح�ل اأ�سباب 
احلري���ق، ومنه���ا االإهم���ال وحتمي���ل التيار 
الكهربائ���ي اأكرث م���ن طاقته اأو الت�س���ليك 
اخلاط���ئ للت��س���يالت الكهربائية وتراكم 
الزي�ت وال�سح�م على مراوح �سفط اله�اء 
وعدم �سيانة �سخانات املياه ب�سكل دوري.

مدينة عي�س���ى - وزارة العمل والتنمية 
االجتماعي���ة: اأنهت وزارة العم���ل والتنمية 
االجتماعي���ة ا�س���تعداداتها الإي���داع مبال���غ 
التع�ي�س���ات عن رف���ع الدعم ع���ن اللح�م 
ال���ذي ت�رشف���ه احلك�م���ة كل ثالثة اأ�س���هر 
للم�اطن���ني  امل�رشفي���ة  احل�س���ابات  يف 
امل�س���تفيدين، وذل���ك يف بداي���ة االأ�س���ب�ع 
املقبل عن اأ�س���هر )يناي���ر، فرباير، مار�ص 

.)2017
و�س���يتم اإي���داع املبال���غ يف ح�س���ابات 
امل�اطنني ي�مي ال�س���بت واالأحد املقبلني 
)7 و8 يناي���ر اجل���اري(، علم���اً ب���اأن اإجمايل 
عدد االأ�رش امل�س���تفيدة من مبلغ التع�ي�ص 
يف هذه الدفعة يبل���غ 149 األفاً و485 اأ�رشة 

بحرينية.
وت�رشف التع�ي�س���ات بق���در 5 دنانر 
لل���زوج، و3.5 دنان���ر الأي فرد م���ن االأ�رشة 
يتجاوز عمره ال�15 عاماً، مبن فيهم الزوجة، 
وي�رشف مبلغ 2.5 دينار لكل فرد يقل عمره 
عن 15 عاماً �سمن االآليات اجلديدة لت�جيه 

دعم اللح�م ل�سالح امل�اطنني.

تنظيم حما�رشة للجاليات 
عن ال�سالمة باملنزل

�رشف تع�ي�سات 
اللح�م ال�سبت واالأحد



الجمعة 6 يناير 2017  
8 ربيع الثاني 1438

العدد 3006  7 local@albiladpress.comريبورتاج

عيسى بن سلمان... جامع وجامعة للمعارف 
... عدسة “البالد”:     دار العبادة األحدث تستوعب أكثر من 1000 مصلٍّ

 ُيعترب جامع �ملغفور له باإذن �هلل تعالى �ل�س����يخ عي�س����ى بن �سلمان �آل خليفة بديار 
�ملحرق مبحافظة �ملحرق حتفة معمارية بحرينية.

ويتمي����ز �جلام����ع �لأح����دث يف �لبحرين بهند�س����ة معماري����ة جميلة، وت�س����ميم لرو�قه 
وقاعاته، تتمثل يف �لختيار �ملتنا�سب للألو�ن و�لديكور�ت �لد�خلية بالألو�ن �جلذ�بة.

وجالت عد�س����ة “�لب����لد” يف �أرجاء �جلامع �لذي يقع �س����من �ملخط����ط �لرئي�س لديار 
�ملحرق و�لو�قع على م�ساحة قدرها 19238 مرت�ً مربعاً.

و��س����توحي ت�س����ميم �جلامع من فن �لعمارة �لعربية �لإ�سلمية �لأ�س����يلة، مبا يجعله 
�رصح����اً معمارياً فاخر�ً تتو�س����طه قبة مزينة بالزخارف و�لإنارة ومئذنة �س����اخمة بطول 45 

مرت�ً.
وي�س����توعب �جلامع �أعد�د�ً غفرية من �مل�س����لني تف����وق �ألف م�س����ٍل، ويتميز �جلامع 
مبوقع ��سرت�تيجي لقربه من �ملدخل �لرئي�س لديار �ملحرق، مما يجعله متاحاً للم�سلني 

�ملقيمني يف ديار �ملحرق وكل �لزو�ر من �ملناطق �ملجاورة على حد �سو�ء.
وي�س����م �جلامع بني جنباته �أي�س����اً مر�كز �جتماعية تابعة له، وتقع �سمن نطاق �أركان 
�جلام����ع مر�كز لتدري�س �لتعاليم و�ملبادئ �لإ�س����لمية �ل�س����محاء، وفيها ف�س����ول حديثة 

�لتجهيز، وقاعة متعددة �ل�ستخد�مات لي�ستفيد منها �سكان �ملنطقة.
وكان رئي�س جمل�س �أمناء وقف عي�س����ى بن �س����لمان �لتعليمي �خلريي، �س����مو �ل�سيخ 
عي�سى بن �سلمان بن حمد �آل خليفة قد �فتتح �جلامع يف يوم �جلمعة 23 دي�سمرب 2016.

ال�����ب�����ح�����ري�����ن ف���������ي  األح�����������������دث  ال�������ج�������ام�������ع   -
م��ت��ر أل������ف   19.2 ق����دره����ا  م���س���اح���ة  ع���ل���ى  ي���ق���ع   -
اإلسالمية العربية  العمارة  فن  من  تصميمه  استوحي   -
ب����ال����زخ����ارف واإلن��������ارة  ق���ب���ة م���زي���ن���ة  ت���ت���وس���ط���ه   -

حمرر ال�ش�ؤون املحلية

ي
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- المئذنة الشامخة بطول 45 متًرا
- فصول حديثة التجهيز وقاعة 

متعددة االستخدامات
- يتميز بقربه من المدخل 

الرئيسي لديار المحرق
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الإجنازات الوطنية تتحقق بتكاتف اجلهود
�شارك يف “اأحبك يا البحرين”... العمران: 

الزجن - جمل�س اأمانة العا�شمة: �شارك نائب 
رئي�����س جمل�����س اأمانة العا�ش����مة م����ازن العمران 
بحفل افتتاح مهرجان “اأحبك يا البحرين 2016” 
مبتن����زه ع����ذاري ال����ذي نظم����ه املرك����ز ال����دويل 
اخلليج����ي الذي اأقيم يف الفرتة من 29 دي�ش����مرب 
حتى 31 دي�شمرب 2016؛ مبنا�شبة اليوم الوطني 

املجيد ململكة البحرين.
وتخلل احلفل العديد من الربامج والأن�شطة 
الرتفيهي����ة الت����ي ته����دف اإل����ى تنمية ال�ش����عور 
واحل�س الوطني لدى املواطنني واإتاحة الفر�شة 
له����م بالتعبري عن ه����ذه الفرحة عرب امل�ش����اركة 

مبثل هذه الفعاليات.
واأثناء احلف����ل كان ملجل�س اأمانة العا�ش����مة 
كلمة األقاها نائب رئي�س املجل�س مازن العمران 
اأكد فيها روح النتم����اء ململكتنا احلبيبة والولء 
لقيادتن����ا، لفت����اً اإل����ى اأن الإجن����ازات الوطنية ل 
ميكن اأن تتحقق اإل بالعمل امل�ش����رتك والتعاون 

البناء.
وق����ال اإن العمل البلدي هو بادرة الإ�ش����اح 

الت����ي قادها جالة امللك لإميانه ونظرته الثاقبة 
باأهمية اخلدمات وتطوير مناطق اململكة، العمل 
البل����دي اأمان����ة يحملها كل من يعي�����س على هذه 
الأر�����س الطيبة، فم�ش����وؤوليتنا اأن نعمل على ن�رش 
ثقاف����ة الوع����ي باأهمي����ة البيئة واحلف����اظ عليها 

واملحافظة على املرافق العامة مبظهر ح�شاري 
العاملي����ة  به����ا مل�ش����اف  لننه�����س  لعا�ش����متنا 
الراقية، ل ميكن اأن ن�شل اإلى ذلك اإلى بالتعاون 
والتكات����ف وت�ش����افر اجلهود بني املوؤ�ش�ش����ات 

الر�شمية وموؤ�ش�شات املجتمع املدين.

• جانب من حفل الفتتاح	

تو�سعة خمرج ومدخل �سوق جممع 1216 مبدينة حمد

اجلنبية- املجل�س البلدي ال�ش���مايل: 
اأف���اد رئي����س املجل�س البل���دي للمنطقة 
ال�ش���مالية ممث���ل الدائ���رة احلادية ع�رشة 
حممد بوحمود باأن ال�شوق الكائنة مبجمع 
�ش���يتم   22 دوار  حم���د  مبدين���ة   1216
تو�ش���عة مدخله���ا وخمرجه���ا حت���ى يفي 

بان�شياب احلركة املرورية.
جاء ذل���ك يف الجتماع الذي عقده مع 
الوكيل امل�ش���اعد للطرق بالإنابة بوزراة 
الأ�ش���غال و�ش���وؤون البلديات والتخطيط 
م���ن  وع���دد  العل���وي  ب���در  العم���راين 

املخت�شني باإدارة الطرق اأم�س اخلمي�س 
مبق���ر وزارة الأ�ش���غال؛ للنظ���ر يف تاأخري 
تنفي���ذ م����رشوع تو�ش���عة خم���رج ومدخل 
املحات التجارية بال�شوق الواقع مبجمع 

.1216
واأو�شح بوحمود اأن هذه ال�شوق تعد 
من الأ�شواق احليوية باملجمع واملنطقة؛ 
نظ���راً لحتوائه���ا عل���ى ع���دد املح���ات 
التجاري���ة املتنوعة التي تخ���دم الأهايل، 
وتق���ع بجانب عدد من اخلدم���ات الأخرى 

كاملدار�س.

“جملــ�س العـا�سمــــة” يـ�ســـارك فــي تنظيــف مقـبــرة “الـحــورة”
لت�شجيع املرتادين على ا�شتخدام اأكيا�س القمامة

ال���زجن - جمل����س اأمانة العا�ش���مة: �ش���ارك 
جمل����س اأمان���ة العا�ش���مة يف فعالي���ة تنظي���ف 
مقربة احلورة التي نظمها اأهايل فريق اخلطب 
باملنامة اجلمعة املا�ش���ي، اإذ �شارك عدد كبري 
من الأهايل واملرتادون يف حملة التنظيف التي 

�شملت املقربة بالكامل.
م���ن جهت���ه، ق���ال رئي����س جمل����س اأمان���ة 
العا�ش���مة حممد اخلزاعي “وفر املجل�س الدعم 
املطل���وب لهذه احلملة �ش���واء بتوف���ري اأدوات 
التنظيف اأو عرب امل�ش���اركة يف حملة التنظيف، 
ومت التن�ش���يق ب���ني املجل�س واأمانة العا�ش���مة 
و�رشك���ة اخللي���ج للتنظيف���ات الت���ي �ش���اهمت 
بتوفري اأكيا����س املخلفات واحلاويات والعمال 
الذين قاموا بنقل احلاوي���ات واملخلفات التي 

مت جمعها من خال امل�شاركني يف الفعالية”.

واأك���د اخلزاع���ي اأن املب���ادرة الت���ي ق���ام 
به���ا الأه���ايل تاأتي لت�ش���جيع مرت���ادي املقربة 
ل�ش���تخدام اأكيا����س القمام���ة واحلف���اظ عل���ى 
نظافته���ا م���ن املخلف���ات، وحر����س القائمون 
على احلمل���ة على حث املرتادي���ن على متابعة 

التنظيف”.
واأ�ش���اف “مت التفاق على اإزالة املخلفات 
القدمي���ة يف املنطق���ة الواقعة خل���ف املنطقة 
و�ش���يقوم جمل����س الأمان���ة بعمل ال���ازم لإزالة 
املخلفات قريباً، كم���ا مت التفاق على خماطبة 
اإدارة الأوق���اف اجلعفرية على تقليم الأ�ش���جار 
باملقربة، اإ�ش���افة اإلى و�ش���ع عدد من الأعمدة 
حوايل املنطقة لو�ش���ع الأكيا�س عليها وكذلك 
توف���ري ع���دد م���ن احلاوي���ات لرم���ي الأكيا�س 

•واملخلفات فيها”. جانب من الفاعلية التي نظمها اأهال فريج اخلطب	

ا�ش���تلمت ي���وم اأم����س املحكم���ة الكربى 
القا�ش���ي عل���ي  برئا�ش���ة  الرابع���ة  اجلنائي���ة 
الظهراين، وع�شوية كل من القا�شيني اأ�شامة 
ال�ش���اذيل، ووائ���ل اإبراهي���م، واأمانة ����رش اأحمد 
ال�ش���ليمان، تقري���ًرا مكوًن���ا من 10 �ش���فحات 
و9 م�ش���تندات مرفق���ة مع���ه، كان���ت طلبت���ه 
من م����رشف البحري���ن املركزي ح���ول عمليات 
ال�ش���حب والإيداع اخلا�ش���ة بح�شابات “عي�شى 
قا�ش���م” ل���دى اأح���د البن���وك، والذي اأر�ش���ل 
للمحكم���ة حتلي���ًا مالًي���ا مف�ش���ًا ب�ش���اأن تلك 
احل�ش���ابات الأربعة التي ميلكها قا�ش���م، كما 
�ش���ّلمت بدورها حمامي املتهم الثاين ن�ش���خًة 

من التقرير املذكور.
وتبني للمحكمة من خال التقرير امل�ش���ار 
اإليه، تواريخ فتح ح�ش���ابات “عي�شى قا�شم”، 
والت���ي مت التحف���ظ عليه���ا يف وقت �ش���ابق، 

واأرقامها، واملخّول بالتوقيع فيها.
التحلي���ل  عملي���ة  اإج���راء  بع���د  وثب���ت 
امل���ايل لتلك احل�ش���ابات لبيان جمل���ة املبالغ 
املودعة يف ح�ش���ابات قا�ش���م، ح�شب ما طلبته 
املحكم���ة م���ن امل����رشف، اأن قا�ش���م ميتلك 4 
ح�ش���ابات بنكي���ة لدى اأح���د البن���وك -والذي 
مت���ت ت�ش���فيته يف وق���ت �ش���ابق- واأن جملة 
املبال���غ الت���ي مت اإيداعها يف تلك احل�ش���ابات 
خ���ال ف���رتة الفح�س الت���ي اأجراه���ا امل�رشف، 
ق���د بلغ���ت 5.328.801.070 دينار )خم�ش���ة 

األًف���ا  وع����رشون  وثماني���ة  وثاثمئ���ة  ماي���ني 
وثمامنئ���ة ودين���ار واح���د و�ش���بعون فل�ًش���ا(. 
وجاء يف التقرير اأن اإجمايل املبالغ امل�ش���حوبة 
1.961.461.070 دين���ار )مليون وت�ش���عمئة 
وواحد و�ش���تون األًفا واأربعمئة وواحد و�شتون 
ديناًرا و�ش���بعون فل�ًش���ا(. يف حني مت التحفظ 
على مبلغ اإجمايل م���ن املبالغ املتبقية وقدره 
3367301 دين���ار )ثاث���ة ماي���ني وثاثمائة 

و�شبعة و�شتون األًفا وثاثمائة وواحد دينار(.
كم���ا اأثب���ت التقرير اأن املته���م الثاين يف 
الق�ش���ية قد اأج���رى عمليات �ش���حب جلزء من 
الأموال امل�شحوبة من تلك احل�شابات اخلا�شة 
بعي�شى قا�شم، والتي بلغ مقدارها 576.840 
األًف���ا  و�ش���بعون  و�ش���تة  )خم�ش���مئة  دين���اًرا 

وثمامنئة واأربعون ديناًرا( بوا�ش���طة �شيكات، 
اأرفقت �شوًرا لها يف تقرير امل�رشف.

وبع���د النظ���ر يف التقرير املذك���ور قررت 
قا�ش���م  عي�ش���ى  حماكم���ة  تاأجي���ل  املحكم���ة 
والآخرين حتى جل�شة 30 يناير اجلاري؛ وذلك 
لتق���دمي املرافع���ة اخلتامي���ة من قب���ل دفاع 
املتهم الثاين. وكان���ت املحكمة قد طلبت يف 
اجلل�ش���ة ال�شابقة من م�رشف البحرين املركزي 
بع���د اأن اطلعت عل���ى امل�ش���بوطات التي مت 
حتريزه���ا من مكت���ب البيان اخلا�س بعي�ش���ى 
قا�ش���م، والت���ي كانت عب���ارة ع���ن العديد من 
الك�ش���وفات والأر�ش���دة واأجه���زة ع���د املبالغ 
والأخت���ام ودفاتر اأر�ش���دة ا�ش���تام واإيداعات 
البنوك وغريها، الإذن له بالطاع على ح�شاب 

“عي�ش���ى قا�ش���م” باأحد البنوك؛ لبي���ان اأرقام 
تل���ك احل�ش���ابات وتاري���خ فتحه���ا واملخ���ّول 
التحلي���ل  عملي���ة  واإج���راء  فيه���ا،  بالتوقي���ع 
املايل لتلك احل�ش���ابات، لبي���ان جملة املبالغ 
املودعة يف ح�ش���ابات املتهم، وبيان ت�شل�شل 
عمليات ال�ش���حب والإيداع وقيمة وتاريخ تلك 
العملي���ات، وعما اإذا كان اأًيا من املتهمني قد 
ق���ام ب���اأٍي من تل���ك العمليات م���ن عدمه، ويف 
احلالة الأولى، بيان تل���ك العمليات وتاريخها 
حتدي���ًدا، وكذا بي���ان جملة املبال���غ املتبقية 
به���ذه احل�ش���ابات واملتحفظ عليه���ا، على اأن 
توافى املحكم���ة بتقرير فني مف�ّش���ل بذلك، 
كما �رشحت للدفاع عن املتهم الثاين ب�ش���ورة 

من التقرير عند اإيداعه.

رف�شت املحكمة الكربى اجلنائية الثالثة 
القا�شي  برئا�ش���ة  ال�ش���تئنافية”  “ب�شفتها 
ال�ش���يخ را�ش���د بن اأحمد اآل خليفة، وع�ش���وية 
كل م���ن القا�ش���يني اأمي���ن مه���ران، وولي���د 
العازمي، واأمانة �رش مبارك العنرب، ا�شتئنافات 
ثاثة رج���ال دين ُمدانني بتجمهر غري مرخ�س 
يف منطقة ال���دراز بالقرب من منزل “عي�ش���ى 
قا�ش���م” امل�شقطة عنه جن�ش���يته البحرينية يف 
وقت �ش���ابق، واأيدت معاقبتهم باحلب�س ملدة 

�شنة واحدة فقط.
يف  قال���ت  درج���ة  اأول  حمكم���ة  وكان���ت 
حكمه���ا اإنه ثبت لديها اأن املتهمني من رجال 
الدي���ن الثاثة قد �ش���اركوا يف جتمهر بتاريخ 
16/7/2016 م���ع اآخري���ن جمهول���ني يقدر 

عدده���م بنحو 170 �شخ�ًش���ا؛ وذل���ك لغر�س 
كان  باًغ���ا  اأن  واأو�ش���حت  بالأم���ن.  الإخ���ال 
ق���د ورد ملركز ال�رشط���ة، ت�ش���من اأن جتمهًرا 
ملجموعة من الأ�شخا�س اخلارجني عن القانون 
خرجوا يف م�ش���رية غري خمطر عنها، كما هتفوا 
بعبارات �شيا�شية بالقرب من م�شكن “عي�شى 
قا�ش���م”، والذي كانوا يحملون �شوًرا له، واأن 
عدد يقدر بنحو 170 �شخ�ًش���ا. واأ�ش���افت اأن 
املتجمهري���ن ت�ش���ببوا يف اإعاق���ة حركة املرور 

وتعطيل م�شالح العباد يف منطقة الدراز.
ودل���ت حتريات �ش���ابط برتب���ة “نقيب” 
مبديرية اأمن املنطقة ال�شمالية، اأن املتهمني 
كان���وا يف مقدم���ة ذل���ك التجمه���ر، وهم رجال 
دين مكانهم منرب امل�ش���اجد ل ال�ش���وارع، مما 

يعد اإخالً بالأمن العام، وبث الذعر يف نفو�س 
املواطنني واملقيمني.

وثب���ت من خال قر�س مدمج يحتوي على 
ت�ش���جيل فيدي���و و�ش���ور فوتوغرافية، تظهر 

املتهمني مبقدمة ذلك التجمهر.
وبين���ت املحكم���ة اأن املتهم���ني اجتمعوا 
لغاية غ���ري م�رشوع���ة؛ وذلك ملجابه���ة الدولة 
وال�ش���غط عليه���ا يف ق���رار اتخذت���ه ب�ش���حب 
جن�ش���ية املدعو “عي�ش���ى قا�ش���م”، ولتعطيل 
تنفي���ذ القوان���ني واللوائح املعم���ول بها يف 
الدول���ة، والتاأثري عل���ى ال�ش���لطات العامة يف 
اأعمالها، وكان حرًيا بهم ولوج طريق الق�شاء 
يف الطعن عليه، وانتظار ما يق�شي به الق�شاء 

يف هذا الطعن.

 حماكم

“امل�رصف”:  املتهم الثاين �سحب اأكرث من ن�سف مليون
30 يناير اجلاري املرافعة اخلتامية بق�شية عي�شى قا�شم

عبا�س اإبراهيم

جتديد حب�س نبيل رجب 15 يوًما
ُج���دد ي���وم اأم�س حب�س نبي���ل رجب على ذمة الق�ش���ية املتهم فيه���ا ببث واإذاعة اأخب���ار وبيانات 
واإ�ش���اعات كاذبة ومغر�ش���ة حول اأو�ش���اع اململكة الداخلية، وذلك ملدة 15يوًما تبداأ من نهاية حب�شه 
ال�ش���ابق عل���ى اأن يراعى ل���ه التجديد يف امليعاد القان���وين. يذكر اأن رئي�س النيابة حممد �ش���اح �رشّح 
بتاريخ 28/12/2016، باأن املحكمة الكربى اجلنائية قد نظرت ق�ش���ية، متهم فيها اأحد الأ�شخا�س 
لرتكابه جناية اإذاعة اأخبار و�ش���ائعات كاذبة ومغر�ش���ة وبث دعايات مثرية يف زمن حرب من �ش���اأنها 
اإحلاق ال�رشر بالعمليات احلربية التي تخو�ش���ها القوات امل�ش���لحة البحرينية واإ�شعاف اجللد يف الأمة، 
ف�شاً عن اإهانة عدد من الدول علًنا، وكذلك هيئة نظامية وطنية، وهي اجلرائم املوؤثمة باملواد 133، 

215، 216 من قانون العقوبات.
 وقررت املحكمة تاأجيل املحاكمة جلل�ش���ة 23/1/2017 املقبل لتقدمي بع�س امل�ش���تندات من 
النيابة العامة مع اإخاء �شبيل املتهم مع منعه من ال�شفر. هذا وبني رئي�س النيابة باأن املتهم املذكور 
�ش���بق واأن مت ا�ش���تجوابه على ذمة ق�ش���ية اأخرى من اإدارة مكافحة اجلرائم الإلكرتونية عن قيامه ببث 
واإذاعة اأخبار وبيانات واإ�ش���اعات كاذبة ومغر�ش���ة حول الأو�ش���اع الداخلية للمملكة، والتي من �شاأنها 
الني���ل من هيبتها واعتبارها، وكان ذلك يف ح�ش���ور حمام���ني وواجهته بالأدلة القائمة �ش���ده واأمرت 
بحب�ش���ه احتياطًي���ا على ذمة التحقيق، وق���د مت وقف حب�س املتهم بتلك الق�ش���ية بعد اأن مت تقدميه 
للمحاكمة يف الق�ش���ية الأولى حمبو�ًش���ا حلني النتهاء من اإجراءات تلك املحاكمة، والتي تقرر الإفراج 
عن���ه فيه���ا بتاريخ اليوم، وعليه فاإنه �شي�ش���تمر حب�س املتهم على ذمة الق�ش���ية املنظورة يف النيابة 

العامة حلني النتهاء من اإجراءات التحقيق فيها.

جتمهروا بالقرب من منزل “قا�سم” حب�س 3 “�سيوخ” 
لتاأكيد اأن مكانهم املنابر ولي�س ال�شوارع
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�إرهابية  جمموعة  نفذت  �أي���ام  قبل 
ه��ج��وم��اً م�����س��ل��ح��اً ب��ا���س��ت��خ��د�م ب��ن��ادق 
مركز  على  وم�سد�سات  �أوتوماتيكية 
عن  �أ�سفر  )ج��و(،  يف  و�لتاأهيل  �لإ�سالح 
�سيف  عبد�ل�سالم  �ل�رشطي  ��ست�سهاد 
متو�سطة  باإ�سابة  �آخ��ر  و�إ���س��اب��ة  �أح��م��د 
�لإرهابية،  للعنا�رش  �لت�سدي  �أثناء  وذلك 
 10 عدد  ه��روب  عن  �حل��ادث  �أ�سفر  كما 
�إره��اب��ي��ة. ق�سايا  يف  �مل��ح��ك��وم��ن   م��ن 
ظ��اه��رة ه����روب �مل�����س��اج��ن م��ن �سجن 
“جو” لي�ست �لأولى، فقد تكررت م�سبقاً 
يف  و�لتمرد  و�لفو�سى  �ل�سغب  �أع��م��ال 
�ملرة  هذه  هروب  مييز  ما  لكن  �ل�سجن، 
يف  ملحوظا  وت��ط��ور�  تن�سيقا  هناك  �أن 
�أ�سلحة  ��ستخدمو�  �إرهابيون  �لع��ت��د�ء، 
و��ستهدفو�  وم�سد�سات  �أوتوماتيكية 
�إرهابية مدعومة من قبل  �أعمال  �ل�رشطة. 

�لتدخل يف  �لتي ماز�لت ت�رش على  �إير�ن 
�ل�سوؤون �لد�خلية ململكة �لبحرين، �إير�ن 
متع�سبة  �سيعية  جماعات  لتهييج  تنفخ 
مر�دها! لها  حتقق  طائفية  فتنة   خللق 

منهج  در����س��ة  م��ن  لب���د  م����ر�ر�ً  قلناها 
�لتعامل مع هوؤلء، رغم ما و�سلنا �إليه من 
تقدم يف مو�جهة �لآخر، ماز�لو� ين�سبون 
�مل��ح��اولت  بن�سوة  متفاخرين  �لأف��خ��اخ 
وجود  يوؤكد  تكر�ر  تنجح،  ك��ادت  �لتي 
وتطبيق  �ل�����س��و�ب��ط  و���س��ع  يف  ث��غ��ر�ت 
 قانون �سارم يبد�أ بالق�سا�ص من �لقتلة. 
ل ميكن �لت�سفيق لل�سيطرة على �لو�سع 
طاملا �أن �أرو�حا دفعت �لثمن، يجب منع 
�لأم���ر م��ن وق��وع��ه �ب��ت��د�ء، ك��ي ل نحتاج 
لت�سديد  نحتاج  جديدة،  بدماء  للت�سحية 
للمق�رشين،  فعلية  وحما�سبة  �حلر��سة 
بن  ر��سد  �ل�سيخ  عن  م��وؤخ��ر�ً  �سدر  وم��ا 

بوقف  �لد�خلية  وزير  خليفة  �آل  عبد�هلل 
م�سوؤولن عن �لعمل و�إحالتهم للتحقيق 
قد  �جل���ادة  فاملحا�سبات  �سليم،  ق��ر�ر 
 تقلل م�ستقبال تكر�ر مثل هذه �حلو�دث. 
ل خ��ي��ار غ���ر ت��ط��ب��ي��ق �ل��ق��ان��ون ح��ي��ال 
ك���ل م���ذن���ب، ع��ل��ي��ن��ا �ج��ت��ث��اث �أ���س��ب��اب 
ه�����ذه �حل��������و�دث م����ن ج�����ذوره�����ا، ل��ن 
�إنها  و�لإد�ن�����ة،  �ل�سجب  كلمات  تنفع 
و�حل��زم.  �لقوة  تتطلب  رجعية   عقليات 
كثفت  �ل��ت��ي  �لأم��ن��ي��ة  �لأج���ه���زة  ن�سكر 
جهودها يف �لبحث و�لتحري للقب�ص على 
�لعنا�رش �لإرهابية �ملتورطة و�ملحكومن 
�ل��ه��ارب��ن، ر�ج��ن �مل��ول��ى ع��ز وج��ل �أن 
يحفظ رجال �لأمن و�لبحرين من �رشورهم، 
عبد�ل�سالم  �ل��و�ج��ب  �سهيد  يرحم  و�أن 
�أهله  ويلهم  رحمته  ب��و����س��ع  �ليافعي 

وذويه �ل�سرب و�ل�سلو�ن على فر�قه .
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بال رتوش

زم��������ن »�ل��������و�ت�����������������س��������اب«  يف 
�أن��ن��ا  ي��ب��دو  ومو�قع �لتناحر �لجتماعي 
هي  معروفة  حقيقة  تاأكيد  �إل��ى  �سن�سطر 
�نت�سار  ��ستمر�ر  ومع  له،  لون  ل  �لكذب  �أن 
�لأب��ي�����ص  مثل �لكذب  �مل��خ��ادع��ة  �لأل�����و�ن 
و�لأ�سود و�لأ�سفر و�آخرها �لكذب �لربتقايل، 
�لنهاية  يف  �أن��ه  مدوية  نعلنها  �أن  لنا  لب��د 
مهما  �لأك���اذي���ب  ك��ل  و�أن  ك��ذب��ا،  ي�سمى 
تبقى  �لكاذبن  عيون  يف  �ألو�نها  �ختلفت 
نعرف  ل  متو�رثة  �جتماعية  بقاعدة  حمكومة 
بالتحديد من �أطلقها لكن مفادها �أن “حبل 
و�ألو�نه  �لكذب  حديثنا عن  �لكذب ق�سر”، 
على  جعلها  ت�ستحق  ومنا�سبة  منا�سبة،  له 
ر�سائل  �نت�رشت  رت��و���ص،  ب��ال  �ل�����رشح  م��ائ��دة 
وب��ه��ت��ان��ا  ظ��ل��م��ا  م��وق��ع��ة  على �لو�ت�ساب 
جمل�ص  تطالب  �ملحرق  �أه��ايل  وزور� با�سم 
�لعريق بو�سع �سو�بط على �سيوفه  �لدوي 
م��ن �مل��ح��ا���رشي��ن و�ل��ك��ف��اء�ت �ل��ت��ي حر�ص 
على  �لدوي  �إبر�هيم  �لعم  و�ساحبه  �ملجل�ص 
منحهم �رشف �لزمان و�ملكان كاأدو�ت تنوير 
كان  �لأكاذيب  باخت�سا�سه،  كل  وتثقيف، 
�لربتقالية  �جلمعية  �أع�ساء  �أح��د  م�سدرها 
�لحت�سار  تقاوم  �لتي  نف�سها  �جلمعية  نعم 
�أ���رش�ر�  ي�سبب  عبثي  م�رشوع  يف  بالن�سهار 
للعباد و�لبالد، نعم �جلمعية �لربتقالية �لتي 
من كرث تقلبها يف �ملو�قف و�ملنطلقات مل 
نعد نعرف لها لونا ول طعما ول ر�ئحة وعلى 
�لر�سائل  ه��ذه  �لرحمة،  موؤ�س�سيها  �أرو�ح 
�لكاذبة �أطلقنا عليها �لربتقالية لأن مطلقها 
لكن  �ل��ربت��ق��ال��ي��ة،  �جلمعية  ق��ي��اد�ت  م��ن 
�ملحا�رشة  ح�رش  �أن  وبعد  �ملحذر  �أن  �لغريب 
له  يكن  مل  �لعرب  حممد  �لبحريني  للمفكر 
�ملحا�رش،  قاله  مل��ا  خمالف  ر�أي  �أو  موقف 
كان  �لت��ه��ام  �إن  بالقول  �كتفى  �أن���ه  غ��ر 
��ستباقيا خوفا من �نحر�ف بو�سلة �ملجل�ص، 
وغريب �لدعاء باحلر�ص على �ملجل�ص وترك 
جمعية هي باأم�ص �حلاجة للحر�ص و�لإنعا�ص 
�ملجل�ص  �أ�سحاب  �عرت��ص  وعند  و�لعالج، 
حق  ومنحه  �ملتحاملة  طريقته  وعلى  عليه 
باعتذ�ر  �ملحرق �كتفى  �أهل  �حلديث با�سم 
دبلوما�سي وتو�رى عن �لأنظار كالعادة، هذه 
�ملتعمد  �لت�سليل  مقد�ر  تو�سح  �حلادثة 
�جلمعيات �ملوؤدجلة �سد  تنتهجه  �ل���ذي 
عام  ر�أي  ل�سناعة  حماولة  يف  �لنا�ص  عامة 
نخرب  �أن  من  لنا  لب��د  وهنا  للو�قع،  مغاير 
�أ���س��ح��اب �لأج����ن����د�ت ع��ل��ى �خ��ت��الف��ه��ا �أن 
تظاهر وتكّلف وت�سّنع وتخلُّق  �ل��ك��ذب 
يتفاخرون  من  كمحاولة  وتزييف،  و�دع���اء 
قد  �ل��دي��ن  يكون  بينما  بال�ستهالك مثال، 
اأحللللاط بللهللم، اأو يلللّدعلللون الللكللرم مللن خللال 
ولئمهم، بينما ل يوؤدون �حلقوق لأ�سحابها، 
و�لأق��رب��ن،  �لأه��ل  على  مبالهم  يبخلون  �أو 
�لذين  �مل��ن��اف��ق��ن،  فعل  ك��ذل��ك  و�ل��ك��ذب 
ي��ظ��ه��رون خ����الف م���ا ي��ب��ط��ن��ون، وي��ب��دون 
ويتملقون  �لبغ�ساء،  له  يكنون  ملن  �ل��ودَّ 
�رشر  �أو خوفاً من  ملنفعة،  ويد�هنون، �سعياً 

�أو فو�ت م�سلحة. 

تغريدة
�ل�سدق و�حد.. و�لكذب �ألو�ن و�أ�سناف 
فلون  �مل��ر�ق��ب��ن  عند  �أم���ا  �ل��ك��اذب��ن  عند 

�لكذب �أ�سود كوجوه �أ�سحابه .

أكاذيب برتقالية 

اآلراء الواردة في »منطلقات« تعبر عن أصحابها وال تلزم »               «

أسامة الماجد
Osama.almajed
@albiladpress.com

سوالف

كاجلب���ل،  �س���اخمة  �لبحري���ن  �س���تبقى 
و�س���يعي�ص �أهله���ا يف وئ���ام و�س���الم مهم���ا 
فعلت �إي���ر�ن ومرتزقتها وطابورها �خلام�ص 
�لذي يزيد هذه �لأيام م���ن جرعة �لفرت�ء�ت 
و�لأكاذي���ب و�لدع���اء�ت �لت���ي يطلقه���ا يف 
خمتل���ف و�س���ائل �لتو��س���ل �لجتماع���ي من 
�أجل خدم���ة �لأهد�ف �لإير�نية. �مل�س���حك يف 
مو�س���وع من “ي�س���د �لظهر” يف �إير�ن �أنه مل 
يج���رب نكهة �مل���كان و�أحو�له هن���اك ويرى 
�أح���و�ل �ل�س���عب �ل���ذي مت ط���رده حت���ى من 
�ملقاب���ر لأن���ه ل ميلك مكان���ا “مث���ل �لب�رش” 
لي�س���كن فيه حي���ث يعي�ص �أك���رث �لإير�نين 
�أو�س���اعا بائ�س���ة �جتماعيا وماديا يف جمتمع 

قاعدته االنحطاط واأ�شبه باخلرائب اململوءة 
بالعفاريت. 

فك���ر  ه���و  �إي���ر�ن  يف  يوج���د  م���ا  كل 
رجع���ي وطري���ق و��س���ع لالإيغ���ال يف �خليانة 
و�خل���روج من �لنور �إل���ى �لظالم وكره �لعرب 
و�مل�س���لمن ودول �خلليج على نحو �س���افر 
ومك�س���وف من���ذ �أقدم �لع�س���ور وهن���ا يبلغ 
�ل�س���وؤ�ل ذروته، ملاذ� حتبون �إير�ن �إلى هذه 
�لدرج���ة وتد�فعون عنها ب���كل ما �أوتيتم من 
ق���وة؟ مل���اذ� تر�س���مون حياتك���م بالإرهاب 
و�خليانة وتريدون �لعبور �إلى �ل�سفة �لأخرى 
حي���ث �مل���اليل و�أر�س���هم �ملزيف���ة �لعفن���ة 
وحد�ئ���ق �مل���وت و�لفقر و�جل���ذ�م؟ غبي من 

يو�س���د باب �لبحرين �لذهب���ي ويرك�ص نحو 
باب م���اليل طهر�ن �ملليء بالطحالب ولغات 
�حلز�ن���ى و�جلياع و�ملحروم���ن و�مل�رشدين، 
وذقونك���م  �س���و�ربكم  عل���ى  �سي�س���حكون 
و�ستعي�س���ون على نار موق���دة ولي�ص يف بلد 

مثل بقية بلد�ن �لأر�ص. 
يف �إي���ر�ن ل���ن ت�س���معو� �س���وى حكاي���ة 
�لأمو�ت وديار �لغربة �ل�س���فر�ء، وكرث هناك 
يعر�سون ج�سدهم للبيع كي يتمكنو� من �رش�ء 
كفن لهم و�أنتم تد�فعون بحما�سة عن �إير�ن 
وتكر�س���ون كل مو�هبكم يف �س���بيلها، �إذ� ما 
�لذي مينعكم من �لذهاب �ليها بدل �لعي�ص 
هنا “بوجهن” و�أقنعة وم�رشحيات على طول 

�لطريق؟ �ل�س���فر للعي�ص يف �إير�ن ل يتطلب 
جهد� كبر� بل �أ�س���هل مما تت�سورون، فاإذ� 
كان���ت �لبحري���ن ل تعجبك���م فاذهب���و� �إل���ى 
�لأفعى و�ل�سيطان هناك ليمنحكم من جمده 
�لز�ئف. يا �س���بحان �هلل... هن���اك من يتمنى 
�لعي�ص على ه���ذه �لأر�ص وهن���اك من ياأتي 
من مكان بعيد �إلى حقولها �خل�رش�ء و�سعبها 
�لطي���ب و�أنت���م تعي�س���ون �جلهال���ة و�لغباء 
وتد�فعون ع���ن �إير�ن وحكومته���ا وتخونون 

�لبلد يف �للغة و�لإيقاع و�ل�سوت.
 ح���ن �أق���ر�أ خيانتك���م للبحري���ن �أقولها 
بكل �س���دق و�أمان���ة �أنتم م�س���لوبو� �لإر�دة.. 

تنتظرون ول تتحركون �ل باأمر من �إير�ن.

من “يشد الظهر” في إيران عليه أن 
يجرب نكهة العيش هناك

م���ن �ملوؤ�س���ف حق���ا �أن ن�س���اهد ظاه���رة 
�لتدخ���ن ت�س���تفحل �أم���ام �ملد�ر�ص ويت�س���ع 
مد�ها بن �لط���الب دون معاجلة جذرية لهذه 
�لآف���ة �خلط���رة �لت���ي ته���دد �س���حة �أج�س���ام 
بن���اة �مل�س���تقبل وعماده، و�ملقلق �نت�س���ارها 
ب���ن �لفئ���ات �لعمرية �ل�س���غرة م���ن طالب 
�لإعد�دية و�لبتد�ئية، فم�س���و�ر �لتدخن كما 
ه���و معروف يب���د�أ يف �أغل���ب �لأحيان ب�س���جارة 
يف �ملد�ر����ص ل�س���يما يف ظل مب���ادرة �لطالب 
بالت���ربع بال�س���جائر لزمالئهم من ب���اب �لكرم 
و�لرجول���ة، ومم���ا يوؤك���د ه���ذ� هو �أن���ك عندما 
ت�س���األ غالبية �ملدخنن عن بد�ية م�س���و�رهم 

مع �لتدخن �س���تجد جو�به���م مقرونا باملرحلة 
�لتعليمية �أو بال�س���ف �لذي كان���و� فيه حينما 
بد�أو� ممار�سة �لتدخن. ول ميكن باأي حال من 
�لأحو�ل حتميل �ملد�ر�ص �مل�سوؤولية �ملطلقة 
يف تنامي ظاه���رة �لتدخن عند �لطالب، حيث 
�إن جميع �ملد�ر�ص بال ��س���تثناء متنع ممار�س���ة 
�لتدخن بد�خلها بل �إن عقوبة من يتم �سبطه 
ت�س���ل �إلى حد �لإيقاف ملدة ف�سل كامل ومع 
ه���ذ� هناك �خرت�قات حتدث هنا وهناك، حيث 
�إن �لط���الب يدخن���ون يف �خلفاء خ�سو�س���ا يف 
دور�ت �ملي���اه، ويتجاهرون بها خارج �أ�س���و�ر 
�ملدر�س���ة �أمام م���ر�أى �جلميع، وم���ن �لطبيعي 

تناق���ل هذه �لع���ادة بن �لط���الب، لذلك فاإن 
تدخ���ل �ملدر�س���ة يف �س���اأن مكافح���ة �لتدخن 
ل���ه بال���غ �لأثر يف ع���الج ه���ذه �لظاه���رة �لتي 
تخل���ف ور�ءها �آثار� مدم���رة، حيث �إن �لدرو�ص 
و�لرب�مج �لتوعوية لو قدمت ب�س���كل و��س���ح 
لطلبة �ملرحلة �لبتد�ئي���ة لكان لها دور كبر 
يف مكافح���ة ه���ذه �لظاهرة و�س���تظل �آثار هذه 
�لدرو�ص و�لرب�م���ج باقية ور��س���خة يف �أذهان 
�لطلب���ة. و�س���اأتناول دور �لتعلي���م يف مكافحة 
تت�س���من  �أن  لب���د  �أول �ملناه���ج:  �لتدخ���ن. 
جمي���ع مو�د �حللق���ة �لثانية در�س���ا و�حد� على 
�لأقل يتن���اول �أ�رش�ر �لتدخ���ن. ثانيا �لرب�مج 

�لتوعوي���ة يف �لإذ�عة �ملدر�س���ية وتفعيل دور 
�ملر�س���د �ل�س���حي يف عمل ندو�ت وحما�رش�ت 
علمية ي�س���ارك فيها �لأطباء و�لطالب و�أولياء 
االأمور. ثالثا اجلدية يف تطبيق الئحة االن�شباط 
�لطالبي �س���د �لطالب �ملدخن���ن د�خل �حلرم 
�لته���اون معهم، فل���و مت  وع���دم  �ملدر�س���ي 
�لهتم���ام بهذه �لأم���ور �لتوعوي���ة يف �ملرحلة 
�لبتد�ئية �س���يتقل�ص عدد �ملدخنن ب�س���كل 
�ملر�س���ى  ع���دد  �أي�س���ا  و�س���يتقل�ص  كب���ر 
�مل�س���ابن بالأمر�����ص �لناجمة ع���ن �لتدخن 
يف �مل�س���تقبل و�سين�س���اأ جيل �س���حي خال من 

�لأمر��ص �لتي ي�سببها �لتدخن.

أحمد عمران اآلفة التي تهدد طالب المدارس 

�لوفد �ليهودي �لذي ز�ر �لبحرين 
موؤخر� و�أثار �س���جة كبرة لدى �جلميع 
و�ل�س���ناعة  �لتج���ارة  غرف���ة  وجع���ل 
�لبحريني���ة تنف���ي �أية �س���لة له���ا به، 
ت���رك �لكثر من �لأ�س���ئلة بدون �إجابة 
حت���ى ه���ذه �للحظ���ة. وقب���ل �أن ندون 
هذه �لأ�س���ئلة، لب���د �أن نبن �أن هناك 
فرقا بن �ليهودي وبن �ل�س���هيوين 
�ل���ذي ي���ربر �حت���الل �لأر����ص وت�رشيد 
�لفل�س���طيني، فلي�ص  �ل�س���عب  �أبن���اء 
كل يه���ودي �س���هيونيا، ولي����ص كل 
يه���ودي معاديا لنا، خ�سو�س���ا ونحن 
�أهل �لبحرين �أكرث �ل�س���عوب ت�س���احما 
م���ع كل �لأدي���ان وكل �ملذ�هب. وهذ� 
�لت�س���امح �لبحريني يعرف���ه ويتحدث 
�ملقيم���ون  �ليه���ود  �إخو�نن���ا  عن���ه 
بالبحرين منذ �س���نو�ت طويلة، �لذين 
مل يرتكو� �لبحرين لأي مكان �آخر، هذ� 
تنوي���ه و�جب يف �لبد�ية، فنحن ل�س���نا 
متع�س���بن �س���د �أي دين �س���و�ء كان 

دينا �سماويا �أو غر ذلك.
وبناء على ذلك يكون لنا �حلق يف 
طرح بع�ص �لأ�س���ئلة �ملهمة بالن�سبة 
لنا، و�س���وؤ�لنا �لأول هو: هل �أتى هوؤلء 
�لنا�ص بدع���وة من �أحد �أو ك�س���ائحن 
لزي���ارة �لبحري���ن؟ �إذ� كانو� �س���ياحا، 
فالأم���ر يختلف، �أما �إذ� كان���و� قد �أتو� 
بدعوة �أو بتن�سيق مع �أية جهة، فيكون 
لنا �س���وؤ�ل �آخ���ر، فهل مت���ت دعوتهم 
و�س���فتهم  كم���ا  جت���ار�  ب�س���فتهم 
غرفة �ل�س���ناعة و�لتجارة وغرها؟ �أم 
مت���ت دعوتهم و�لتعام���ل معهم على 
�أنهم �س���يء �آخ���ر؟ وهل ه���م يحملون 
�جلن�س���ية �لأمركية �أم �لإ�رش�ئيلية �أم 
�جلن�س���يتن معا؟ وهناك �أ�سئلة �أخرى 
ندونها بن���اء على تقرير �أذ�عته �لقناة 
�لإ�رش�ئيل���ي:  بالتلفزي���ون  �لعا����رشة 
ه���ل ق���ام �أع�س���اء �لوف���د يف �لبحرين 
ب���اأد�ء �لرق�س���ة �ملع���روف باأنها ذ�ت 
»طاب���ع يهودي دين���ي متطرف«، و�أن 
م�س���هد �لرق�ص و�لغن���اء �لذي قام به 
�ليهود يف من���زل �أحد �لتجار بالبحرين 
ت�س���من كلمات تتغنى ببن���اء »�لبيت 
�مل�س���جد  �أنقا����ص  عل���ى  �ملقد����ص« 
�لأق�س���ى؟ وهل كان �لوفد مكونا من 
حاخام���ات ينتمون �إلى حرك���ة )حباد( 
�ملتطرف���ة ول يوجد بينه���م جتار كما 

زعمت �لقناة؟
كل هذه �لأ�سئلة حتتاج �إلى �إجابة 
�رشيع���ة وحم���ددة حت���ى تتوق���ف هذه 
�ل�س���جة �لتي �أثرت و�لتي ��ستغلتها 
�لقناة �لإ�رش�ئيلية لكي تدق �أ�س���افن 
معينة بن �سفوف �ل�سعب �لبحريني 
�لبحريني���ة  �لعالق���ات  �أن  وتزع���م 

�لإ�رش�ئيلية موجودة وعميقة.

 وفد أميركي... أم 
وفد إسرائيلي؟

بثينة
خليفة قاسم

B7747
@hotmail.com

زبدة القول

fatin.hamza@gmail.com فاتن حمزة في انتظار القصاص

رؤية مغايرة



ال�سني ت�ستثمر 360 مليار 
دوالر يف الطاقة املتجددة 

بك���ني - روي���رز: قال���ت الوكال���ة الوطني���ة 
للطاقة اأم�س اخلمي�س اإن ال�س���ني �ست�س���تثمر 2.5 
تريليون يوان )360 مليار دوالر( يف توليد الطاقة 
املتجددة ب���ني عامي 2016 و2020 فيما ي�س���عى 
اأك���ر �س���وق للطاق���ة يف الع���امل لتقلي����س توليد 

الكهرباء با�ستخدام الفحم.
واأ�سافت الوكالة يف وثيقة حتدد فيها خطتها 
لتطوير قط���اع الطاقة يف البالد خالل فرة خم�س���ة 
اأعوام اأن هذا اال�ستثمار �سيوفر اأكرث من 13 مليون 

فر�سة عمل يف القطاع.

اللرية الركية تهبط اإلى م�ستوى قيا�سي 
ا�س����طنبول - روي����رز: تراجعت اللرية الركية اإلى م�س����توى قيا�س����ي جديد مع رهان 
امل�ستثمرين على امتناع البنك املركزي عن رفع اأ�سعار الفائدة بفعل ال�سغوط ال�سيا�سية 

التي يخ�سع لها.
وانخف�س����ت العمل����ة الرتكية اأمام الدوالر بن�س����بة 1.1 % اإل����ى 3.6111 لريات، بعدما 

الم�ست 3.6401 لرية، وهو اأدنى م�ستوى لها على االإطالق.
جاء ذلك يف ظل �س����عف البيانات االقت�س����ادية ال�س����ادرة يف تركي����ا وانكما�ش الناجت 
املحلي االإجمايل خالل الربع الثالث اإلى جانب زيادة املخاطر االأمنية، تزامناً مع ال�س����غوط 
ال�سيا�س����ية الت����ي يقودها الرئي�ش “رجب طي����ب اأردوغان” على البن����ك املركزي خلف�ش 

الفائدة.
وج����دد “اأردوغ����ان” دعوته للبنوك ال�س����يما احلكومي����ة منها االأربعاء، خلف�ش اأ�س����عار 

الفائدة، كما طالب االأتراك ببيع النقد االأجنبي الذي يف حوزتهم لدعم العملة املحلية.

  للتوا�سل:  )ق�سم االقت�ساد: 17111419(              ق�سم االإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )اال�سرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434(
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“اخلليج الدويل” يفو�ض بنوًكا لرتتيب �سندات دولية
مطار البحرين �سمن اأف�سل ع�رشة مطارات يف العامل

الكويت: ال �رشائب على املديني الق�سري واملتو�سط

حقق التزاًما بن�سبة 85% يف املواعيد

املحرق - وزارة املوا�س���الت واالت�ساالت: 
مت اختيار مطار البحرين الدويل �س���من اأف�سل 
ع�رشة مطارات يف العامل التزاماً يف مواعيد االقالع 
 UK Airlines“ والو�س���ول من قبل موؤ�س�سة
Analysis OAG”، حيث حقق املطار التزاماً 

يف مواعيد االقالع والهبوط  بن�سبة 85 %.
وج���اء مط���ار البحرين الدويل �س���من قائمة 
املط���ارات الع�رشة الدولي���ة، والتي خلت من اأي 

مطارات خليجية.
وي�س���مل تقرير موؤ�س�س���ة OAG ا�ستنتاجاً 
لتحلي���ل 54 مليون رحلة مت���ت يف العام 2016 
وق���د احتل مطار برمنجه���ام باململكة  املتحدة 
املرتبة االأولى بن�س���بة الت���زام 91 %، واملركز 
الثاين ملطار اأو�س���اكا بالياب���ان والثالث ملطار 

بنما�سيتي.

دب���ي - العربية.نت: ق���ال وزير املالية 
الكويت���ي، اأن�ش ال�س���الح، اإن �رشيبة القيمة 
م���ن  ال����رشكات  دخ���ل  و�رشيب���ة  امل�س���افة 
ال�رشائب املقرتحة، ولن يتم التطرق اإليهما 
يف املدى الق�س���ري اأو املتو�سط، رغم اأنهما 
�سمن خطط احلكومة لالإ�سالح االقت�سادي.

واأك����د ال�س����الح، يف ت�رشيح����ات نقلتها 
و�س����ائل االإع����الم الكويتي����ة، اأن ال�رشائ����ب 
موجودة يف اخلطط احلكومية، لكن احلكومة 
ّع، ومل يتم تقدمي  مل تتكل����م عنها ومل ُت�����رشرَ
م�رشوع قانون يف �س����اأنها، الفتاً اإلى اأنه »قد 
تكون هن����اك اتفاقيات م����ع دول املنطقة 

الأن����واع معينة م����ن ال�رشائب، مث����ل اقرتاح 
فر�ش �رشيبة على االأعمال التجارية«.

ي�س����ار اإل����ى اأن دول جمل�����ش التع����اون 
اخلليج����ي تعت����زم فر�����ش �رشيب����ة القيم����ة 
الع����ام  % يف مطل����ع   5 امل�س����افة بن�س����بة 

املقبل.

• املطار اخلليجي الوحيد يف القائمة	

دبي - رويرز: قالت م�سادر مطلعة 
لرويرتز االأربع���اء اإن بنك اخلليج الدويل 
ومقره البحرين اختار �ستة بنوك لرتتيب 
اإ�سدار و�سيك ل�سندات مقومة بالدوالر.

اإ�س���دار  اأن  امل�س���ادر  وذك���رت 
ال�س���ندات �س���يكون باحلج���م القيا�س���ي 
الذي ال يقل عادة عن 500 مليون دوالر 

وقد يتم اإطالقه يف نهاية يناير.
واأ�س���افت اأن بن���وك �س���يتي جروب 
واإت�ش.اإ�ش.بي.�س���ي وجيه.ب���ي مورج���ان 
الوطن���ي  اأبوظب���ي  وبن���ك  وميزوه���و 
و�س���تاندرد ت�س���ارترد تتول���ى ترتي���ب 
االإ�س���دار. واأ�س���ار اأحد امل�س���ادر اإلى اأن 
جيه.بي مورجان وبن���ك اأبوظبي الوطني 

�سيتوليان تن�سيق ال�سفقة.
ومل يت�سن على الفور احل�سول على 

تعقيب من بنك اخلليج الدويل.
وم���ن املرجح اأن يك���ون بنك اخلليج 
الدويل من اأول البنوك يف جمل�ش التعاون 
اخلليجي التي ت�س���در �سندات دولية يف 
2017 مب���ا ميهد الطري���ق اأمام عدد من 
البنوك االإقليمية لدخول اأ�س���واق الدين 
لتعوي����ش اأثر هبوط اأ�س���عار النفط على 
�سيولتها واالمتثال للمعايري التنظيمية 
الدولية اخلا�س���ة مبع���دالت كفاية راأ�ش 

املال.
يف  طل���ب  البحرين���ي  البن���ك  وكان 
نوفم���ر  املا�س���ي تق���دمي مقرتح���ات 
الإ�س���دار ال�س���ندات وفق���ا مل���ا ذكرت���ه 

رويرز.
ول���دى بنك اخلليج الدويل �س���ندات 
دولي���ة قائمة بقيم���ة 500 مليون دوالر 
الأجل خم�ش �س���نوات ت�ستحق يف دي�سمر 
وجي.اآي.ب���ي  باركلي���ز  وتول���ى   .2017
كابيتال -اململوك بالكامل لبنك اخلليج 
الدويل- وجيه.بي مورجان وبنك اأبوظبي 
الوطني و�سو�س���يتيه جرنال و�س���تاندرد 
ت�سارترد ترتيب اإ�سدار ال�سندات يف عام 

.2012
وميلك �سندوق اال�ستثمارات العامة 
ال�س���عودي 97.22 % م���ن بن���ك اخلليج 
الدويل احلا�سل على ت�سنيف Baa1 من 

موديز وA- من فيت�ش.

1.2 مليـــون دينــــار الإدارة املعــار�ض فـــــي 2017
افتتاح 15 مناق�سة ومزايدة باإجمايل 48 عطاء

فتح جمل�ش املناق�س���ات واملزايدات اأم�ش 
اخلمي�ش يف جل�س���ته االأ�س���بوعية 15 مناق�س���ة 
ومزاي���دة، عام���ة وحمدودة تابع���ة اإلى 9 جهات 

حكومية.
ووفًق���ا للبيانات، ف���اإن اأبرز املناق�س���ات 
التي فتحها املجل�ش يف جل�س���ته اأم�ش مناق�سة 
لهيئ���ة البحرين لل�س���ياحة واملعار����س الإدارة 
املعار����س خ���الل 2017، تق���دم له���ا عطاءان 
اأ�س���غرهما بقيمة تتج���اوز 1.188 مليون دينار 

واالآخر بقيمة 1.72 مليون دينار.
 48 املقدم���ة  العط���اءات  اإجم���ايل  وبل���غ 
عطاء، وكان جمموع اأ�س���غر العطاءات املقدمة 
للمناق�س���ات نح���و 2.46 ملي���ون دين���ار، ومت 

تعليق عطائني تابعني اإلى جهتني.

6 مناقصات لـ “المخازن المركزية”
وفت���ح املجل����ش 6 مناق�س���ات تابع���ة اإلى 
اإدارة املخ���ازن املركزي���ة، اأوله���ا لتوفري جهاز 
ل�سبكة معلومات اأمتار املياه الذكية تقدم لها 
عطاءان اأ�س���غرهما 29.725 األ���ف دينار واالآخر 
بقيمة 95 األف دين���ار، والثانية من اأجل توفري 
قواطع كهربائية تقدم لها عطاءان اأ�س���غرهما 
 23.65 األ���ف دين���ار واالآخ���ر بقيم���ة   19.216
األ���ف دين���ار، والثالث���ة لتوفري فتح���ات تهوية 
كهربائية تقدم لها 5 عطاءات اأ�س���غرها بقيمة 
54.802 األ���ف دين���ار واأكره���ا بقيمة 75.15 
األف دينار، واملناق�س���ة الرابعة من اأجل توفري 
كابالت اأر�س���ية تقدم لها 8 عطاءات اأ�س���غرها 
بقيم���ة 17.75 األ���ف دينار، واخلام�س���ة لتوفري 
مو�سالت كهربائية ومواد كهربائية تقدم لها 
3 عطاءات اأ�س���غرها بقيمة 70.31 األف دينار، 
واملناق�س���ة االأخرية لتوفري قواط���ع كهربائية 
تقدم لها عطاء واحد بقيمة 28.65 األف دينار.

 “طيران الخليج”: بيع وإعادة 
إيجار 5 طائرات

ونظر املجل�ش يف مناق�ستني ل�رشكة طريان 
اخللي���ج، اأولها لبيع واإعادة اإيجار 5 طائرات من 

ط���راز بوينغ 787 تقدم له���ا 3 عطاءات مل يتم 
االإف�س���اح عن قيم���ة اأي منه���ا ومت تعليق اأحد 
هذه العط���اءات، والثانية من اأجل الدعم الفني 
الطائرات و�س���يانة اخل���ط يف مطار االأمري نايف 
بن عبدالعزيز االإقليمي يف الق�س���يم تقدم لها 
عط���اء واحد بقيم���ة 250 دوالر ما يعادل 94.5 

دينارا.

إنشاء فيلتين في جزر حوار
اإ�س���افة اإل���ى فت���ح مناق�س���ة واحدة 

جله���ات ع���دة، وه���ي: مناق�س���ة ل�رشك���ة 
اأج���ل  تطوي���ر املنطق���ة اجلنوبي���ة م���ن 
اإن�س���اء فيلت���ني يف جزر ح���وار تقدم لها 
4 عط���اءات اأ�س���غرها بقيم���ة 620 األف 
دينار واأكرها بقيمة تتجاوز 1.7 مليون 
دين���ار، ومناق�س���ة ل�رشكة نف���ط البحرين 
“بابكو” لتوقيع اتفاقية تزويد مبحامل 
املح���ركات وحلق���ات منع ت����رشب الزيت 
وحلق���ات عازلة على �س���كل دائري ملدة 
5 �س���نوات تقدم لها عطاءان مت تعليق 
اأحدهم���ا واأ�س���غر عطاء بقيم���ة 65.729 

األف دين���ار ومل يتم االإف�س���اح عن قيمة 
العطاء االآخر.

قواطع كهربائية 
كما فتح املجل�ش مناق�سة لهيئة الكهرباء 
واملاء لتزويد األواح قواطع كهربائية ذات جهد 
11 كيل���و فولت تقدم لها عطاءان اأ�س���غرهما 
بقيمة 193.998 األف دينار، ومناق�س���ة لهيئة 
تنظيم �س���وق العمل من اأجل التجديد ال�سنوي 
التفاقية توفري ال�س���يانة والدعم الفني تقدم 

له���ا عطاء واح���د بقيم���ة 104.02 األ���ف دينار، 
ومناق�س���ة لوزارة الربي���ة والتعلي���م من اأجل 
توف���ري اأجه���زة تقني���ة املعلوم���ات ملدار����ش 
ال���وزارة تق���دم له���ا 11 عطاء اأ�س���غرها بقيمة 
63.377 األف دينار واأكرها بقيمة 757.469 

األف دينار.
وكذل���ك، فت���ح مزاي���دة ل���وزارة االأ�س���غال 
العم���راين  والتخطي���ط  البلدي���ات  و�س���وؤون 
)البلديات( ال�س���تثمار واإدارة مزاد ال�س���يارات 
امل�س���تعملة تق���دم له���ا عط���اء واح���د ومل يتم 

االإف�ساح عن قيمته.

أقل عطاء اأمل احلامد
بالدينار الشركة العدد النوع وصف المناقصة الجهة

29,725.00 Jadawel Trading & Contracting EST 2 عامة جهاز لشبكة معلومات أمتار المياه الذكية

المخازن المركزية

19,216.50 The Future Shop Company 2 عامة قواطع كهربائية

54,802.50 Jamar Trading Co W.L.L 5 عامة فتحات تهوية كهربائية

17,750.00 Ahmed Baeed Electrical W.L.L 8 عامة كابالت أرضية

70,310.00 Euroturbine SPC 3 عامة موصالت كهربائية ومواد كهربائية

28,650.00 Ameeri Stores 1 عامة قواطع كهربائية

620,000.00 Sun Middle East Contracting Co SPC 4 عامة إنشاء فيلتين في جزر حوار شركة تطوير 
المنطقة الجنوبية

65,729.56 Al Kuwaiti Industrial Solutions 2 محدودة اتفاقية تزويد بمحامل المحركات وحلقات منع تسرب الزيت 
وحلقات عازلة على شكل دائري لمدة 5 سنوات بابكو

94.50 Saudia Aerospace Engineering Industries 1 محدودة الدعم الفني للطائرات وصيانة الخط في مطار األمير نايف بن 
عبدالعزيز اإلقليمي في القصيم طيران الخليج

0.00 - 3 محدودة بيع وإعادة إيجار 5 طائرات من طراز بوينغ 787

1,188,344.00 Pico International Bahrain 2 عامة إدارة المعارض خالل 2017 هيئة السياحة 
والمعارض

193,998.00 Maskati Commercial Services BSC 2 محدودة تزويد ألواح قواطع كهربائية ذات جهد 11 كيلو فولت الكهرباء والماء

104,020.46 Bahrain Business Machines 1 محدودة التجديد السنوي التفاقية توفير الصيانة والدعم الفني هيئة تنظيم سوق 
العمل

0.00 Capital Transport Est 1 عامة مزايدة استثمار وإدارة مزاد السيارات المستعملة األشغال والبلديات

63,377.00 Almoayyed Commercial Services 11 عامة توفير أجهزة تقنية المعلومات لمدارس الوزارة التربية والتعليم
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الزيانـي: 80 % ن�صبــة اإ�صغـال املناطــق ال�صنـاعيـة
“�سناعية �سرتة” جاهزة بحلول 2019

زينب العكري من احلد

اأك���د وزير ال�س���ناعة والتجارة وال�س���ياحة 
زاي���د الزياين اأن ن�س���بة الإ�س���غال يف املناطق 

ال�سناعية يفوق 80 %.
واأو�س���ح الوزي���ر يف ت�رصيح لل�س���حافيني 
على هام�ش تو�سعة �رصكة اأجيليتي اأن املنطقة 
ال�س���ناعية يف ����رصق �س���رتة مازال���ت يف مرحلة 
الدف���ان حت���ى الآن وحتتاج م���دة عامني على 
الأقل حتى النتهاء منها، ومن املتوقع اأن يتم 

النتهاء منها يف العام 2019.
واأ�س���اف اأن ال���وزارة تدي���ر حاليا املناطق 
ال�س���ناعية املوج���ودة، واأ�س���درت ت�رصيع���ات 
ت�س���نيف  لإع���ادة   2015 الع���ام  يف  جدي���دة 

املناط���ق ال�س���ناعية وف���ق الأن�س���طة املقامة 
عليه���ا، وعلى فئ���ات اإيجار جدي���دة باملناطق 
ال�سناعية، واإعداد �سياغة موحدة لعقود تاأجري 
الق�س���ائم ال�سناعية تتيح ا�س���تعادة الق�سيمة 
حال خمالفتها للأن�سطة اأو التخلف عن ال�سداد 

و�سوء ا�ستغللها اأو تاأجريها من الباطن.
ولفت اإل���ى اأن الوزارة ب���داأت مرحلة ح�رص 
املوجود وتنظيف الأرا�سي امل�ستغلة ا�ستغلل 
خاطئا، وبذل���ك قللت ع���دد املخالفات لأكرث 
م���ن الثلثني، موؤك���دا تراجع ع���دد املخالفات 
م���ن 270 اإل���ى نحو 70 خمالف���ة حالًيا وتهدف 
ال���وزارة اإل���ى اإنهائه���ا بالكام���ل خ���لل العام 

اجلاري 2017.
واأ�سار اإلى اأنه مت جتديد كثري من العقود 

الت���ي كان���ت منتهي���ة ال�س���لحية ومت تنظيم 
املنطق���ة وتنقيحه���ا ب�س���ورة اأك���ر؛ به���دف 
و�س���ول الطاقة ال�س���تيعابية اإلى 100 % من 
املناطق ال�س���ناعية املوجودة، وم���ن املوؤمل 
اأن ت�س���اعد منطقة �رصق �سرتة لفتح �سناعات 

جديدة.
القط���اع  ال�س���تثمار يف  قيم���ة  اأن  يذك���ر 
ال�س���ناعي زاد اإل���ى 8 مليارات دين���ار بنهاية 
العام 2015، وبلغ عدد امل�س���انع يف املناطق 
ال�س���ناعية التابعة للحكومة نحو 750 م�س���نع 
تقريب���ا، فيما بلغ ع���دد الرتاخي����ش النهائية 
للم�س���اريع ال�س���ناعية خلل الن�سف الأول من 
2016 نح���و 92 ترخي�ش بقيمة 1.360 مليار 

دينار )ما يعادل 3.6 مليارات دولر(. • الزياين متحدثا لل�سحافيني	

ت�صوير: ر�صول احلجريي

دول اخلليج تنفق 150 مليار دوالر على التعليم

الدوالر يهبط من اأعلى م�صتوى يف 14 عاًما 

املوؤ�صــر العــام ينخفـ�ض 1.26 نقطـة

القطاع العام عاجز عن ا�ستيعاب خريجي املدار�ش واجلامعات

مع ارتفاع اليوان

1.3 مليون دينار اإجمايل الأ�سهم املتداولة

الدمام - احتاد الغ���رف: اأكد الأمني العام 
لحت���اد غ���رف دول جمل����ش التع���اون التعاون 
اخلليجي عبدالرح���ني نقي اأهمية البحث بعمق 
ع���ن التحدي���ات التي تواج���ه نوعي���ة وكيفية 
التعلي���م بدول جمل�ش التع���اون اخلليجي على 
فت عليه  الرغم م���ن الأموال الطائلة الت���ي �رصرُ
ط���وال العقود املا�س���ية، حيث تب���ني الأرقام 
اأن دول املجل�ش تنفق �س���نويا ما يقارب 150 
ملي���ار دولر عل���ى التعليم، ومع ت�س���ارع النمو 
ال�س���كاين يف دول جمل����ش التع���اون اخلليجي، 
وال���ذي بل���غ ع���دد �س���كانها الذين ه���م دون 
الثلثني �س���نة من عمرهم ن�س���بة ال� 60 % من 

جممل ال�سكان.
واأو�سح اأن القطاع العام مل يعد قادرا كما 
يف ال�س���ابق على ا�س���تيعاب خريجي املدار�ش 
واجلامعات كال�سابق، الأمر الذي اأ�سبح ي�سّكل 
حتديا اقت�س���اديا وتربوي���ا واجتماعيا يف هذه 
الدول، حيث تبني الدرا�س���ات اأنه من املتوقع 
اأن ينمو اإجمايل الطلب يف دول جمل�ش التعاون 
اخلليج���ي مبعدل �س���نوي تراكمي بن�س���بة 1.8 
% لي�س���ل يف العام 2020 اإلى 11.3 مليوًنا، 
وتاأخ���ذ اململك���ة العربي���ة ال�س���عودية اأعل���ى 
ح�س���ة بن�س���بة )75 %( من حي���ث اإجمايل عدد 

الطلب يف قطاع التعليم لدى جمل�ش التعاون 
اخلليجي؛ نظرا لقاعدتها ال�سكانية ال�سخمة. 

جاء ذل���ك خ���لل املوؤمتر ال�س���حفي الذي 
التع���اون  جمل����ش  دول  غ���رف  احت���اد  نظم���ه 
اخلليج���ي اأم����ش الأربع���اء بالتعاون م���ع غرفة 
ج���دة مبقر غرفة ج���دة، حول موؤمت���ر ومعر�ش 
اخللي���ج للتعليم ال�س���اد�ش املقرر عقده خلل 
22 و23 م���ن فراي���ر 2017 بجامع���ة الأعمال 
والتكنولوجي���ا مبدينة ج���دة باململكة العربية 

ال�سعودية.

واأ�س���ار الأمني العام املكل���ف بغرفة جدة 
ح�س���ن دحلل خلل املوؤمتر اإلى اأهمية التعليم 
يف ت�س���كيل عق���ول اجلي���ل اجلدي���د وتوجي���ه 
اهتماماته، حيث يحفزه على الإلهام والبتكار، 
فهو الذي ير�س���ي القواع���د املتينة للنطلق 
نح���و جمتمع املعرفة، قائلً “فاإذا ما ا�س���تطاع 
اأن يك���ون املنت���ج الأول للمعرف���ة، ف���اإن هذا 
يرُعدرُّ موؤ�رصًا لتح�س���ني التعلي���م، ولبد اأن تلعب 
املوؤ�س�س���ات التعليمية يف دول اخلليج العربي 
دوراً مهماً لدفع عجلة التنمية من خلل تخريج 
اأجيال واعية بق�سايا وطنها وقادرة على حمل 
امل�سوؤولية؛ لذا ل نبالغ اإن قلنا اإن التحّول نحو 
جمتم���ع املعرفة يج���ب اأن ينطلق من اإ�س���لح 

النظام التعليمي على وجه اخل�سو�ش”.
واأ�س���ار اإلى اأهمي���ة املوؤمتر الذي ت�س���عد 
اململكة العربية ال�سعودية با�ست�سافته فر�سة 
للقاء ق���ادة التعليم العايل واأ�س���حاب اخلرة 
واملعرف���ة ع���ر حلق���ات نقا����ش متخ�س�س���ة، 
ف�سل عن توفريه فر�سا وافرة للتوا�سل بني 
املخت�سني واإجراء املناق�سات عر �سل�سلة من 
امل�س���اورات اجلانبية وعر التوا�س���ل املبا�رص، 
مب�س���اركة ع���دد من ال���دول العربي���ة وممثلي 

الهيئات واملوؤ�س�سات احلكومية.

طوكي���و - روي���رتز: هبط ال���دولر مبتعدا 
عن اأعلى م�س���توى يف 14 عاما مقابل �س���لة من 
العم���لت الرئي�س���ة اأم�ش اخلمي����ش يف الوقت 
الذي �س���اد في���ه القل���ق ب���ني املتعاملني يف 
ال�س���وق من الهبوط احلاد الذي �سجلته العملة 

الأمريكية اأمام اليوان ال�سيني.
و�س���جل الي���وان ارتفاع���ا حادا عل���ى مدار 
اأعل���ي م�س���توى  يوم���ني متتالي���ني لي�س���جل 
يف نح���و �س���هرين وي�س���ع امل�س���اربني الذين 
راهنوا على انخفا�ش العملة ال�س���ينية ب�سبب 
التدفقات الراأ�س���مالية اخلارجة من ال�سني يف 
موقف �س���عب.  واأثرت النخفا�س���ات الكبرية 
غ���ري املتوقع���ة لل���دولر مقابل الي���وان على 

قيم���ة الدولر مقابل عملت رئي�س���ة مثل الني 
واليورو يف الوقت الذي �سارع فيه املتعاملون 
اإلى خف����ش رهاناتهم على العمل���ة الأمريكية 

مقابل تلك العملت اأي�سا.
 وانخف����ش موؤ�رص الدولر مقابل �س���لة من 
�س���ت عملت رئي�س���ية اإلى 101.86 وهو اأدين 
م�ستوى يف ثلثة اأ�سابيع بعد يومني من بلوغه 
اأعلى م�س���توى يف 14 عاما عن���د 103.82 يوم 
الثلث���اء ح���ني تلق���ي دعما م���ن ق���راءة قوية 
مل�سح خا�ش بقطاع ال�س���ناعات التحويلية يف 

الوليات املتحدة.
التعام���لت  يف   %  0.7 الي���ورو  وارتف���ع 
الآ�سيوية اإلى 1.0563 دولر ليوا�سل تعافيه 

م���ن اأدنى م�س���توي يف 14 عاما البالغ 1.0340 
والذي لم�سه يوم الثلثاء.

 وهبط اليوان خ���لل التداولت بنحو واحد 
% اإل���ى 116.08 ي���ن لكنه متكن م���ن البقاء 
فوق م�ستوى 116.05 املنخف�ش الذي �سجله 

يف الثلثني من دي�سمر.
وياأتي تراجع الدولر اأي�سا يف الوقت الذي 
اجته فيه امل�ستثمرون جلني الأرباح بعد موجة 
ارتفاع دامت �سهرين عقب فوز دونالد ترامب 

بانتخابات الرئا�سة الأمريكية.
 وارتف���ع اليوان ال�س���يني اأك���رث من واحد 
% اإل���ى 6.7989 مقابل ال���دولر يف تعاملت 

الأ�سواق اخلارجية. 

املنامة - بور�سة البحرين: اأقفل “موؤ�رص 
البحرين العام” اأم�ش اخلمي�ش عند م�س���توى 
1،206.40 بانخفا����ش ق���دره 1.26 نقط���ة 

مقارنة باإقفاله يوم الأربعاء.
وق���د بلغ اإجم���ايل كمي���ة الأوراق املالية 
املتداول���ة يوم اأم�ش يف “بور�س���ة البحرين” 
12.19 مليون �س���هم ووحدة، بقيمة اإجمالية 

قدرها 1.36 مليون دينار.
“بور�س���ة  يف  امل�س���تثمرون  وت���داول 
البحرين” 11.99 مليون �سهم، بقيمة قدرها 
1.34 ملي���ون دين���ار مت تنفيذه���ا من خلل 
142 �سفقة، وركز امل�ستثمرون تعاملتهم 
على اأ�س���هم قطاع البن���وك التجارية، والذي 
بلغت قيمة اأ�س���همه املتداولة 1.26 مليون 
دين���ار، اأي م���ا ن�س���بته 92.64 % من القيمة 

الإجمالية ل���لأوراق املالية املتداولة وبكمية 
قدرها 11.58 مليون �سهم، مت تنفيذها من 

خلل 112 �سفقة.
وجاء امل�رصف اخلليجي التجاري يف املركز 
الأول، اإذ بلغ���ت قيم���ة اأ�س���همه املتداول���ة 
784.46 األ���ف دينار، اأي ما ن�س���بته 57.88 
% م���ن القيم���ة الإجمالي���ة ل���لأوراق املالية 
املتداول���ة وبكمي���ة قدره���ا 9.38 ملي���ني 

�سهم، مت تنفيدها من خلل 87 �سفقة.
اأما املرك���ز الثاين، ف���كان للبنك الأهلي 
املتحد بقيم���ة قدره���ا 428.42 األف دينار، 
اأي ما ن�س���بته 31.61 % من القيمة الإجمالية 
ل���لأوراق املالي���ة املتداولة وبكمي���ة قدرها 
1.77 ملي���ون �س���هم، مت تنفيذها من خلل 

10 �سفقات.

ثم ج���اء م����رصف ال�س���لم بقيم���ة قدرها 
31.52 األف دينار، اأي ما ن�سبته 2.33 % من 
القيمة الإجمالية ل���لأوراق املالية املتداولة 
وبكمي���ة قدره���ا 297.50 األ���ف �س���هم، مت 

تنفيذها من خلل 9 �سفقات.
وقد مت يوم اأم�ش تداول اأ�سهم 14 �رصكة، 
ارتفعت اأ�س���عار اأ�س���هم 5 ����رصكات، يف حني 
انخف�ست اأ�سعار اأ�سهم 5 �رصكات، وحافظت 
بقية ال�رصكات على اأ�سعار اإقفالتها ال�سابقة.

وح���دات  عل���ى  ����رصكات   7 اإب���رام  ومت 
ال�سناديق ال�ستثمارية العقارية املدرجة يف 
بور�سة البحرين بقيمة قدرها 20 األفا و125 
دين���ارا، اأي ما ن�س���بته 1.48 % م���ن القيمة 
الإجمالية للأوراق املالية املتداولة، يف حني 

بلغت الكمية قدرها 200 األف وحدة.

بهزاد من اأوائل احلا�صلني على “�صجلي”

“طريان اخلليج” ت�صتعد لت�صغيل رحالت �صرييالنكا 

“دبي” تلقي القب�ض على م�صتثمر اأموال هارب

ال�س���ناعة  وزارة   - ال�س���يف  �س���احية 
والتجارة وال�سياحة: ا�س���تقبل وزير ال�سناعة 
والتج���ارة وال�س���ياحة زاي���د الزي���اين يف مركز 
البحرين للم�س���تثمرين �س���باح اأم�ش اخلمي�ش 
حم���د بهزاد، والذي يعد من اأوائل املواطنني 
الذين ح�س���لوا على ترخي�ش ممار�سة العمل 
التجاري حتت فئة “�س���جلي” ملمار�سة ن�ساط 
البط���ولت  لتنظي���م  والتن�س���يق  التدري���ب 

الريا�سية للمدار�ش واجلامعات وال�رصكات.
ويف معر����ش تهنئة الوزي���ر لبهزاد على 
ه���ذه املب���ادرة الطموحة الت���ي تعك�ش تطلع 
الأن�س���طة  ل�س���تحداث  البحرين���ي  ال�س���باب 
التجاري���ة ودخول قطاع الأعم���ال بكل جدارة 
وثقة، اأكد وزير ال�سناعة والتجارة وال�سياحة 
�س���عي احلكوم���ة املوق���رة ممثل���ة يف وزارة 
ال�سناعة والتجارة وال�سياحة يف دعم وت�سجيع 
واإعطائه���م  للأف���راد  ال�س���غرية  امل�س���اريع 

ال�س���فة القانونية ملزاولة اأعمالها وتب�س���يط 
اإجراء تاأ�سي�ش من�ساآتهم التجارية دون احلاجة 

لعنوان مكتب اأو مقر.
كم���ا ميّك���ن “�س���جلي” �س���احب العمل 
لإب���رام العق���ود مع ال����ركات التي ت�س���رط 

وجود �سجل جتاري.
وي�س���رط الرخي�ص “�سجلي” اأن يكون 
ول  اجلن�س���ية،  بحرين���ي  الرتخي����ش  طال���ب 
يك���ون طالب مالكاً ملوؤ�س�س���ة جتارية فردية 
اأو �رصكة �س���خ�ش واحد، اأواأن يك���ون مديراً اأو 
ع�س���وا يف اأي �رصكة جتارية، ولكنه يرُ�سمح ملن 
ه���و م�س���اهماً يف �ركة ب�رط األ يك���ون مديراً 
اأو ع�س���واُ فيها، واأن يزاول الن�ساط التجاري 
من خلل �س���كل موؤ�س�سة جتارية فردية فقط 
م���ع توفري عنوان مرا�س���لة دائ���م. كما ل يحق 
ل�س���احب ال�سجل التجاري “�سجلي” احل�سول 

على ت�ساريح جللب عمالة اأجنبية. 

املح���رق - ط���ريان اخللي���ج: اأعلنت 
طريان اخلليج - الناقلة الوطنية ململكة 
البحرين - ع���ن بداأ الع���د التنازيل ملدة 
14 يوم���اً على ت�س���غيل رحلته���ا الأولى 
ملط���ار باندرانايكا الدويل يف العا�س���مة 
ال�رصيلنكي���ة كوملبو، والتي �س���وف تبداأ 
رح���لت   5 بواق���ع   2017 يناي���ر   19 يف 

اأ�سبوعية.
وق���ال الرئي����ش التنفي���ذي لطريان 
اخلليج ماهر امل�س���لم "يف�سلنا 14 يوماً 

ع���ن موعد ب���دء رح���لت ط���ريان اخلليج 
املبا����رصة ال���ى اأحدث وجهاته���ا كوملبو، 
الأمر الذي من �س���اأنه اأن يعزز �سبكتنا يف 
اآ�سيا، وي�سعنا فى موقع اف�سل لتقدمي 
خدماتن���ا ومنتجاتنا ال���ى قاعدة اكر من 
عملئنا على امتداد ال�سبكة. كما ي�سعدنا 
التعاون مع وكيل املبيعات العام ل�رصكة 
طريان اخلليج يف كوملبو �رصكة "ماك اأير" 
لتقدمي اأف�سل حلول ال�سفر واحتياجات 

امل�سافرين". 

الريا�ش - اأرق���ام: األقت �رصطة دبي 
القب�ش على م�س���تثمر هندي اجلن�س���ية، 
توقف عن �رصف الأرباح ل� 7 اآلف م�ستثمر 

لديه منذ �سهر يوليو املا�سي واختفى.
واأو�س���ح مدير مركز �رصطة الر�س���اء 
ماجد ال�سويدي– ح�سبما اأوردت �سحيفة 
"اخللي���ج" اأن���ه كان ق���د ورد ب���لغ  اإل���ى 
ال�رصطة يفيد باأن املتهم مطالب ب�س���داد 
اأكرث من مليار دولر دفعها له ال�س���حايا، 
لفت���اً اإلى اأن كل م�س���تثمر كان يدفع ما 
ب���ني 20 و25 األف دولر �س���هرياً، وكان 

املتهم يدفع اأرب���اح ترتاوح ما بني 100 
و120 % مم���ا جع���ل البع����ش يفتح���ون 

ح�سابات عدة لديه. 
واأ�س���ار اإل���ى اأن املته���م مل يرد على 
املكاملات الهاتفية لأ�س���حاب البلغات، 
م�س���يفاً اأن اأ�س���حاب البلغ���ات توجهوا 
اإلى مق���ر ال�رصكة يف مدين���ة دبي للإعلم، 

فوجدوها مغلقة.
واأ�س���اف اأنه ل ميكن ح����رص البلغات 
املقدم���ة �س���ده، م�س���رياً اإل���ى اأن هناك 

بلغات ل تزال ترد جلهات التحقيق.

• عبدالرحيم نقي	
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رقم القيد

55070-1

محل 

8

مبنى

2176

شارع / طريق / ممر 

2644

العنوان

226

التاريخ  : 03/01/2017
إدارة السجل التجاري

CR 2017 -943 إعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

أي  لديه  من  كل  فعلى  جتاري،  اسم  بطلب   أدناه  املعلن  السيد  إلينا  تقدم 
تاريخ اإلعالن  يوما من  اإلدارة خالل خمسة عشر  إلى  التقدم  إعتراض قانوني 

بكتاب مرفقا به مايعزز اعتراضه:
 اسم التاجر :  عائشةصالح يعقوب غريب

االسم التجاري احلالي: تن نت
االسم التجاري اجلديد: رواشن غاليري

 النشاط: أنشطة الطباعة والنقش األخرى / الطباعة / مقاهي/كبائن انترنت

تقدم إلينا املعلن أدناه : عبداهلل محمد عبداهلل بهلول  بطلب حتويل  احملل 
التجاري التالي: إلى السيدة / فاطمة صالح أحمد اخلاجة

اإلدارة خالل خمسة  إلى  التقدم  قانوني  اعتراض  أي  لديه  من  فعلى كل   
عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به مايعزز اعتراضه.

التاريخ : 03/01/2017
CR 2017 -1476 إعالن رقم
تنازل - عن احملل التجاري

االسم التجاري

ورشة فلورا للنجارة

رقم القيد

33457-1

بهلول ملقاوالت التنظيفات33457-3

التاريخ 26/12/2016
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
إعالن بشأن  تغيير إسم جتاري

تقدم  إلى  مركز إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة شركة 
االميان صنع املنتجات املعدنية اإلنشائية طالبني تغيير اسم الشركة 

للسجل  رقم 1-108153
 من :  االميان صنع املنتجات املعدنية اإلنشائية

Al Eyman Manufacture of Structural Metal Products
إلى: اير كير اتش في ايه سي املعادن برودكتس ذ م م

AIR CARE HVAC METAL PRODUCTS WLL
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة املذكورة خالل مدة 

أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.
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(17111434 :¢ùcÉØdG  - 17111432 ÖàμŸG : ™jRƒàdGh äÉcGÎ°T’G)              (17580939 :¢ùcÉa  -  39615645  -  32224492 :∫É≤ædG , 17111508 - 17111501 :ÖàμŸG) : äÉfÓYE’G º°ùb              (17111482 :á«dhódG ¿hDƒ°ûdG º°ùb)  :π°UGƒà∏d        

»Kƒ◊G äÉ«°û«∏«e ±ƒØ°U ‘ »∏Ñb Oô“

دبي ـ العربية.نت: 

 AÉ©æ°U áª°UÉ©dG »böT ∫Éª°T º¡f á¡ÑL É¡Jó¡°T á«HÓ≤f’G äÉ«°û«∏«ŸG ±ƒØ°U ‘ IójóY äGQÉ«¡fG
 øe kÓJÉ≤e 70 øe ÌcCG ÜÉë°ùfG ÉgôNBG ,É¡JóÑμJ »àdG IÒÑμdG ájöûÑdG ôFÉ°ùÿG áé«àf ,á«°VÉŸG ΩÉjC’G ∫ÓN
 ÜÉë°ùf’G ¿CG äócCG á«∏Ñb QOÉ°üe .áÄLÉØe IQƒ°üH äÉ¡LGƒŸG ≥WÉæe øe ó°TÉ◊ á©HÉàdG äÉª«°ü©dG á∏«Ñb
 øe áfÉ«î∏d ÉgOƒ≤j ¿Éc »àdG áYƒªéŸG ¢```Vô©J ôKEG ,…QÉ°ûÑdG »∏Y ,ï«°ûdG »∏Ñ≤dG º«YõdG πà≤e ó```©H AÉ```L
 .á¡Ñ÷G ‘ kGQóZ ¬∏à≤H »Kƒ◊G äÉ«°û«∏«e öUÉæY πFÉÑ≤dG ∫ÉLQ º¡JGh ,Ú```«Kƒ◊G øjOôªàŸG »∏JÉ≤e π```Ñb
 ,¿GôªY áæjóe •ƒ≤°S π```«Ñb Ú«Kƒ◊G ™e âØdÉ– »àdG ,ó°TÉM π```FÉÑb RôHCG øe Èà©J äÉ```ª«°ü©dG á```∏«Ñb
 øe äÉª«°ü©dG á∏«Ñb »∏JÉ≤e ÜÉë°ùfG GhÈàYG ¿ƒÑbGôe .AÉ©æ°U áª°UÉ©dG •É≤°SEG ‘ É¡dÉLQ ¢†©H ∑QÉ°Th
 AÉ©æ°U ¥ƒW πFÉÑb ¢†©H ¢†aQ ™```e øeGõàdÉH ,á«HÓ≤f’G äÉ«°û«∏«ŸG ≈∏Y »∏Ñb Oô“ ∫hCG ∫É```à≤dG á```¡ÑL

.äÉ«°û«∏«ŸG ±ƒØ°U ‘ ∫Éà≤∏d É¡FÉæHCG øe ójõÃ êõdGh ,É¡«°VGQCG ≈∏Y ∫Éà≤dÉH äÉ«°û«∏«ª∏d ìÉª°ùdG international@albiladpress.comiinternatiionall@l@ lalbiladddpress.coml llb l d
العالمالعالم
14

واشنطن ـ رويترز: 

 á```«cÒeC’G  á```«LQÉÿG  IQGRh  â```dÉb
 IóYÉ≤dG º```«¶æàd πMGôdG º«YõdG π```‚ ¿EG
 IóYÉ≤dG º«¶æàH ÉjOÉ«bh ¿O’ ø```H áeÉ°SCG
 á```ªFÉ≤dG ≈```dEG É```Ø«°VCG Üô```©dG Iô```jõL ‘
 ¢ùeG ÜÉgQE’G áëaÉμŸ AGOƒ°ùdG á«μjôeC’G
 ÚæWGƒŸG ≈∏Y ô```¶– Iƒ£N ‘ ¢ù«ªÿG
 ájQÉŒ äÓeÉ©J ‘ ∫ƒ```NódG Ú```«μjôeC’G
 áfGõÿGh á«LQÉÿG É```JQGRh âdÉbh .É```ª¡©e
 ¿O’ øH Iõ```ªM ¿CG GOó```M ób É```fÉc É```ª¡fEG
 âdÉbh .¿É«ŸÉY ¿É«HÉgQEG É```æÑdG º«gGôHEGh
 IóYÉ≤∏d ‹É◊G º«YõdG ¿EG á«LQÉÿG IQGRh
 É¡ª«YR π```‚ ¿CG ø```∏YCG …ô```gGƒ¶dG ø```ÁCG

.º«¶æàdÉH ƒ°†Y πMGôdG
 ÉæÑdG º```«gGôHEG ¿CG IQGRƒ```dG â```aÉ°VCGh
 Üô```©dG  Iô```jõL  ‘  Ió```YÉ≤dÉH  …OÉ```«≤dG
 Ωób áYÉª÷ÉH øeC’G ∫hDƒ°ùe πª©j …ò```dGh
 IóYÉ≤dG IOÉ≤d »æeC’Gh …ôμ°ù©dG ¬«LƒàdG
 äÉ```j’ƒdG  äó```°UQh .Üô```©dG  Iô```jõL ‘
 ‹ój øŸ ICÉaÉμe Q’hO ÚjÓe 5 IóëàŸG
 .¬«∏Y ¢†Ñ≤dG AÉ≤dEG ≈dEG »°†ØJ äÉeƒ∏©Ã

بنغازي ـ سكاي نيوز العربية:

 ,¢```̀ù«ªÿG  ¢```̀ùeCG  QOÉ```̀°üe  äOÉ```̀aCG
 ±ô£àŸG ¢ûYGO º«¶æJ öUÉæY ÜÉ```̀ë°ùfÉH
 ,…RÉ¨æH »```̀HôZ ∫Éª°T IOƒØæb Qƒ```̀fi øe
 á«bGƒædG ≥```̀jôWh á°ùjQOƒH ≥```̀WÉæe ≈```̀dEG
 ™e áØ«æY äÉ```̀¡LGƒe óY ∂```̀dPh .¥ƒ∏°Sh
 äÉ¡LGƒŸG äOCGh .»Ñ«∏dG »æWƒdG ¢û«÷G
 ¢û«÷G øe ÉjóæL 13 π```̀à≤e ≈dEG áØ«æ©dG
 Ωóîà°SGh .øeC’G öUÉæYh »```̀Ñ«∏dG »æWƒdG
 Ú```̀JQÉ«°S  IOƒ```̀Øæb  Qƒ```̀fi  ‘  ¢```̀ûYGO
 ,ÉHôZ êhô```̀î∏d ¬```̀d ô‡ í```̀àØd Ú```̀àîîØe
 ¿É```̀jQÉëàfG ∫hÉ```̀M ∂```̀dP ™```̀e ø```̀eGõàdÉHh
 êhôî∏d ô‡ íàa á```̀Ø°SÉf áeõMCG ¿ÉjóJôj
 √ÉŒÉH …RÉ¨æH §°Sh …ô```̀HÉ°üdG Qƒfi øe
 º```̀¡d ió```̀°üàj ¿CG π```̀Ñb É```̀HôZ …QGƒ```̀¡dG
 πÑb Éª¡∏à≤jh »```̀Ñ«∏dG »```̀æWƒdG ¢```̀û«÷G
 äôcP É¡ÑfÉL ø```̀e .Éª¡«°ùØf É```̀ªgÒéØJ
 iQƒ°T ¢ù∏›“`d á```̀©HÉJ á«eÓYEG QOÉ```̀°üe
 IóYÉ≤dG º```̀«¶æàd ™```̀HÉàdG “…RÉ```̀¨æH QGƒ```̀K
 …Qƒfi øe ô```̀a øeh QGôØdG ∫hÉ```̀M øe ¿CG
 ¢ûYGód ¿ƒªàæj “…ôHÉ°üdG“h ” IOƒØæb”
 É¡©bGƒe ‘ ∫GõJ’ “IóYÉ≤dG” ö```̀UÉæY ¿CGh

.≥WÉæŸG √òg πNGO

القاهرة ـ رويترز: 

 ¢ùeG ájöüŸG á```«∏NGódG IQGRh â```dÉb
 ¬H É```¡Ñà°ûe â```∏àb á```WöûdG ¿EG ¢```ù«ªÿG
 áªgGóe ‘ ø```jôNBG á```KÓK ≈```∏Y â```°†Ñbh
 á£≤f ±ó```¡à°SG á```∏Ñæ≤H Ωƒé¡H π```°üàJ
 øY ôØ°SCGh »°VÉŸG ô¡°ûdG á«æeCG ¢```û«àØJ

.áWöûdG ∫ÉLQ øe áà°S πà≤e
 äÌY É¡fCG ¿É«H ‘ IQGRƒdG âaÉ°VCGh
 áªgGóŸG ∫ÓN ¢Só°ùe ≈∏Y π«à≤dG IRƒëH
 »àdG “QÉchC’G” ø```e GOó```Y â```∏ª°T »```àdG

.Ωƒé¡dG hòØæe É¡eóîà°SG
 ¢VƒÑ≤ŸG á```KÓãdG ó```MCG ¿CG äô```cPh
 π«∏dG ƒ```HCG ó```ªMCG ó```ªfi ≈```Yójh º```¡«∏Y
 ≈∏Y ¬JRƒëH ÌYh Ωƒé¡dG ò«ØæJ ‘ ∑QÉ°T

.áYƒæàe ôFÉNPh áë∏°SCG
 ™£≤e »ª°SôdG ¿ƒ```jõØ∏àdG ¢```VôYh
 IƒÑ©dG ´QõH ±Î©j ƒgh π«∏dG ƒHC’ ƒjó«a
 á«æeC’G ¢```û«àØàdG á```£≤f Üôb á```Ø°SÉædG
  .Èª°ùjO øe ™°SÉàdG ‘ Iõ«÷G á¶aÉëÃ

القدس المحتلة ـ رويترز: 

 ¢```ùeG  á```«∏«FGöSE’G  á```WöûdG  â```dÉb
 áª¡àH Ú```°üî°T â∏≤àYG É```¡fEG ¢```ù«ªÿG
 π°UGƒàdG ™bGƒe ÈY ∞æ©dG ≈∏Y ¢†jôëàdG
 Újôμ°ùY IÉ```°†b áKÓK ó```°V »```YÉªàL’G

.»æ«£°ù∏a ºLÉ¡e πà≤H ÉjóæL GƒfGOCG
 QhDƒ```dEG  …ó```æ÷G  á```ªμëŸG  â```fGOCGh
 IóY ¬d ¿hójDƒe ø°TOh (É```eÉY 20) ÉjQGõY
 ¢ù«FôdG Ú```YGO ∑ƒÑ°ù«a ≈```∏Y äÉ```ëØ°U
 ¢ù«FQ É```YO Éªc .¬```æY ƒ```Ø©∏d »```∏«FGöSE’G
 ÈY ƒgÉ«æàf Ú```eÉ«æH »∏«FGöSE’G AGQRƒ```dG
 âÑÑ°ùJh .É```jQGõY øY ƒØ©dG ≈```dEG ¬àëØ°U

 .π«FGöSEG πNGO ΩÉ°ù≤fG ‘ á«°†≤dG √òg
 á«∏«FGöSEG  á```jôμ°ùY á```ªμfi â```fÉch
 ‘ ,AÉ©HQC’G ,É```jQGõY Qƒ∏jEG …ó```æ÷G âfGOCG
 ≈∏Y ΩóbCG ¬fCG ºZQ ,óª©dG ÒZ πà≤dG á```ª¡J
 óÑY íjô÷G »```æ«£°ù∏ØdG ÜÉ°ûdG á```«Ø°üJ
 áæjóe ‘ Ióª©àe IQƒ```°üH ∞jöûdG ìÉ```àØdG
 ¢SQÉe ‘ á```«Hô¨dG áØ°†dG »```HƒæL π«∏ÿG

.2016

 ¿O’ øH IõªM :ø£æ°TGh
ÜÉgQE’G áëF’ ≈∏Y

 “¢ûYGO” `d ΩGO ÜÉë°ùfG
…RÉ¨æH ‘ ≥WÉæe øe

 ¢†Ñ≤dGh ¬H ¬Ñà°ûe πà≤e
öüe ‘ 3 ≈∏Y

 Ú°üî°T π≤à©J π«FGöSEG
É kjóæL GƒfGOCG IÉ°†b GOóg

á«fGôjEGh á«cÒeCG áë∏°SCÉH “ “ºFGôL”” ÖμJôj »Ñ©°ûdG ó°û◊G :á«dhódG “ “ƒØ©dG””
π°UƒŸG ¥öT øe % 70 OGOÎ°SG ócDƒj ÜÉgQE’G áëaÉμe RÉ¡L ¢ù«FQ

 ¢```̀†Z :¥Gô```̀©dG” ¬```̀fGƒæYh ô```̀jô≤àdG ±É```̀°VCGh
 ¿CG “»Ñ©°ûdG ó°û◊G äÉ«°û«∏«e í«∏°ùJ øY ±ô£dG
 áë∏°SCG ≈∏Y É¡JÉfhõfl …ƒà–” äÉ```̀«°û«∏«ŸG √òg
 É¡«a ÉÃ ,kGó∏H 16 øY π≤j ’ Ée ‘ áYƒæ°üe ôFÉNPh
 áª¶fCGh ïjQGƒ°Uh áØ«ØN á```̀ë∏°SCGh IÒ¨°U áë∏°SCG
 á```̀«HhQhCGh á```̀«æ«°U á```̀ëØ°üe äÉ```̀Ñcôeh á```̀«©aóe

.“á«cÒeCGh á«°ShQh á«fGôjEGh á«bGôYh
 ¿CG ≈```̀∏Y á```̀«bƒ≤◊G á```̀ª¶æŸG ô```̀jô≤J Oó```̀°Th
 áLÉM ‘ á```̀«bGô©dG äÉ£∏°ùdGh IOhõ```̀ŸG á```̀dhódG”
 äÉ«∏ªY ≈∏Y á```̀eGöU ÌcCG §HGƒ°V ≥```̀«Ñ£àd á°SÉe
 ¿hO ádƒ∏«ë∏d É```̀göûfh É```̀¡æjõîJh á```̀ë∏°SC’G π```̀≤f
 äÉcÉ¡àfG ´ƒbh ™æeh ,áë∏°ùŸG äÉYÉªé∏d ÉgójhõJ

.“¿É°ùfE’G ¥ƒ≤◊ áª«°ùL
 ƒ«fƒj òæe ¬```̀fCG Égôjô≤J ‘ áeõ¶æŸG äó```̀cCGh
 êQÉN »Ñ©°ûdG ó°û◊G äÉ«°û«∏«e â```̀eóYCG” ,2014
 ,´höûe Ò```̀Z ƒëf ≈```̀∏Y â```̀∏àb hCG ,AÉ```̀°†≤dG ¥É```̀£f
 iôLh .¿É«Ñ°üdGh ∫ÉLôdG ±’BG â```̀Ø£àNGh âHòYh
 øe hCG ,º¡∏ªY øcÉeCG hCG º¡Jƒ«H øe ÉjÉë°†dG OÉ«àbG
 õLGƒëH ºgQhôe iód hCG ,É«∏NGO ÚMRÉædG äÉ```̀ª«fl
 ≈∏Y ÌYh .iô```̀NCG áeÉY ø```̀cÉeCG ø```̀e hCG ,¢```̀û«àØàdG
 º¡æe ±’B’G ∫Gõ```̀j ’ Éªæ«H .≈∏àb É```̀≤M’ k º```̀¡°†©H

 ô¡°TCGh ™```̀«HÉ°SCG Qhô```̀e ºZQ ,øjOƒ≤ØŸG OGó```̀Y ‘
 äÉ°ù°SDƒe” ¿CG âaÉ°VGh .“º¡aÉ£àNG ≈∏Y äGƒæ°Sh
 ójhõJ äÉ«∏ªY â```̀dƒe hCG äOhR á```̀«bGô©dG á```̀dhódG
 äôL Éªæ«H ;áë∏°SC’ÉH »```̀Ñ©°ûdG ó°û◊G äÉ«°û«∏«e
 IöTÉÑe á≤aGƒÃ É¡«dEG áë∏°SCÓd iô```̀NCG π≤f äÉ«∏ªY
 Ωƒ≤jh .“á«bGô©dG äÉ```̀£∏°ùdG ÖfÉL øe á«æª°V hCG
 áë∏°SC’G AGö```̀ûH É°†jCG äÉ```̀«°û«∏«ŸG AÉ```̀°†YCG ¢†©H
 IQƒ°üH ájöùdG ,á°UÉÿG äÉcöûdG øe ájOôa IQƒ°üH
 ,âfÎfE’G á```̀μÑ°T ≥jôW øY ∂dP ‘ É```̀Ã ,á```̀«°ù«FQ

.ôjô≤àdG Ö°ùëH
 ≈∏Y “»Ñ©°ûdG ó```̀°û◊G” äÉ«°û«∏«e π```̀°ü–h
 ÉeEG ,¿GôjEG øe IöTÉÑe ÉgôFÉNPh É¡àë∏°SCG øe §°ùb

.äÉ©«Ñe á¨«°U ‘ hCG ÉjGóg πμ°T ≈∏Y
 ácÎ°ûŸG äÉ«∏ª©dG óFÉb ∫É```̀b ,ôNBG ÖfÉL øe
 äOÉ©à°SG á«bGô©dG äGƒ```̀≤dG ¿EG RÎ```̀jhôd »bGô©dG
 …ójCG ø```̀e π```̀°UƒŸG ¥ö```̀T ø```̀e á```̀ÄŸG ‘ 70 ƒ```̀ëf
 áØ°V ≈dEG π°üJ ¿CG ™```̀bƒàŸG øeh ¢ûYGO »```̀∏JÉ≤e
 ΩÉjC’G ‘ á```̀æjóŸG …ô```̀£°T Ú```̀H π```̀°UÉØdG ô```̀¡ædG

.áeOÉ≤dG
 »JÉ¨°T Ö```̀dÉW ø```̀côdG ∫hC’G ≥```̀jôØdG ∫É```̀bh
 á∏ª◊G Qó°üàj …òdG ÜÉgQE’G áëaÉμe RÉ¡L ¢```̀ù«FQ

 ¿EG á«dÉª°ûdG á```̀æjóŸG OGOÎ```̀°SG ±ó```̀¡à°ùJ »```̀àdG
 ≥«≤– ‘ äGƒ```̀≤dG óYÉ°ùj áæjóŸG ¿Éμ```̀°S ¿hÉ©J

.º«¶æàdG á¡LGƒe ‘ Ωó≤J
 â– áæjóŸG ø```̀e »```̀Hô¨dG ô```̀£°ûdG ∫Gõ```̀j ’h
 øe πJÉ≤J »àdG ¢```̀ûYGO º«¶æàd á∏eÉμdG Iô```̀£«°ùdG
 ΩGóîà°SÉH ∂```̀dPh É```̀¡∏bÉ©e È```̀cCÉH åÑ°ûàdG π```̀LCG
 óM ≈∏Y “äÉÄŸÉH” ájQÉëàfG äGÒ```̀éØJh á°UÉæ≤dG

.ÜÉgQE’G áëaÉμe RÉ¡L ¢ù«FQ ∫ƒb
 100 É¡eGƒb Iƒb π°UƒŸG Ωƒ```̀ég ‘ ∑QÉ°ûjh
 äGƒbh á«bGô©dG á«eƒμ◊G äGƒ≤dG øe πJÉ≤e ∞```̀dCG
 »Ñ©°ûdG ó°û◊G π```̀FÉ°üa »∏JÉ≤eh á```̀jOôμdG øeC’G
 Ωƒé¡dG ó```̀©jh .á©«°ûdG Ú```̀∏JÉ≤ŸG ø```̀e º```̀¡Ñ∏ZCGh
 »μjôeC’G ìÉ«àL’G òæe ¥Gô©dG ‘ QhóJ ácô©e ÈcCG

.2003 ΩÉY ¥Gô©∏d

 •(RÎjhQ) π°UƒŸG »böT ¥Éã«ŸG »M ‘ ¢ûYGO »ë∏°ùe ™e ∂Ñà°ûJ á«bGô©dG ™jöùdG OôdG äGƒb øe OGôaCG

 •(RÎjhQ) ÉjQƒ°S ∫Éª°T »YGôdG Ió∏H ‘ á°VQÉ©ŸG øe ¿ƒ∏JÉ≤e

عواصم ـ وكاالت: 

 »Ñ©°ûdG ó°û◊G äÉ«°û«∏«e ¿CG ,¢ù«ªÿG ô°ûf ôjô≤J ‘ (»à°ùæeG) á«dhódG ƒØ©dG áª¶æe äôcP

.¿GôjEGh É«°ShQh IóëàŸG äÉj’ƒdG É¡æ«H øe ,ádhO 16 øe »JCÉJ áë∏°SCÉH ¥Gô©dG ‘ ºFGôL ÖμJôJ

 ¿EG  í«∏°ùàdG  ≈∏Y áeQÉ°U áHÉbQ  ¢Vôa ¤EG  ∫hó`̀dG  √òg ÉYO  …ò`̀dG  Égôjô≤J  ‘ áª¶æŸG  âdÉbh

 âeÉb ,»Ñ©°ûdG ó°û◊G á∏¶e â– πª©Jh ,á«©«°T á«Ñ∏ZCG º°†J »àdG ,ájôμ°ù©dG ¬Ñ°T äÉ«°û«∏«ŸG”
 ∫Éª©à°SG â∏°UGhh .¿É«àØdGh ∫ÉLôdG ±’BG ±É£àNGh Öjò©Jh ,AÉ°†≤dG ¥É£f êQÉN ΩGóYEG äÉ«∏ª©H

 ¿ƒfÉ≤∏d äÉcÉ¡àfGh ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤◊ IÒ£N äÉcÉ¡àfG ÜÉμJQG ‘ ôFÉNòdGh áë∏°SC’G øe ™°SGh ∞«W

.“ÜÉ≤©dG øe á«°ûN ≈fOCG É‰hO ,É¡HÉμJQG π«¡°ùJ ‘ hCG ,ÜôM ºFGôL ∂dP ‘ ÉÃ ,ÊÉ°ùfE’G ‹hódG

OGó¨H ‘ ÉjƒeO GÒéØJ ≈æÑàj “¢ûYGO”
بغداد ـ رويترز

 ¿ƒØ©°ùeh á```«bGô©dG á```WöûdG â```dÉb
 Gƒ∏àb ¢```UÉî°TCG á```à°S øY π```≤j ’ É```e ¿EG
 Ò```éØJ ‘ ¢```ù«ªÿG ¢```ùeG 15 Ö```«°UCGh
 ¢ûYGO ø∏YCG OGó```¨H ¥öûH áeƒ¨∏e IQÉ```«°S

.¬æY á«dhDƒ°ùŸG
 º«¶æà∏d á©HÉàdG ¥ÉªYCG ádÉch âæ∏YCGh
 øY âfÎfE’G ≈∏Y É¡©bƒe ≈```∏Y Oó°ûàŸG

 ™ªŒ ‘ áfƒcôe á```îîØe IQÉ«°S ÒéØJ”
.“OGó¨H »böT …ó«Ñ©dG á≤£æÃ á©«°û∏d

 OGó¨H É```¡Jó¡°T äÉ```ªég â```≤gRCGh
 º```«¶æàdG  ø```∏YCGh-  »```°VÉŸG  ´ƒ```Ñ°SC’G
 ìGhQCG -É¡°†©H øY á«dhDƒ°ùŸG Oó```°ûàŸG
 ∞æ©dG óYÉ°üJ ™```e É°üî°T 60 ø```e Ì```cCG
 øe áeƒYóe á```«bGôY äGƒ```b ∫hÉ– É```ª«a
 øe øjOó°ûàŸG Oô```W IóëàŸG äÉ```j’ƒdG

.á«dÉª°ûdG π°UƒŸG áæjóe

””

E í« ≈ Q H Q ¢ ô ¤E ∫h … ôjô ‘ hÜ ø « ≈ h ¡H Q π«¡ ‘ h Üô º ôL ‘ Ã Ê E ‹h

““iOôH ΩƒégiOôH Ωƒég”” ∞bƒd øeC’G ¢ù∏› ƒYóJ ájQƒ°ùdG á°VQÉ©ŸG ∞bƒd øeC’G ¢ù∏› ƒYóJ ájQƒ°ùdG á°VQÉ©ŸG
á`̀fó`̀¡`̀dG  á``̀fÉ``̀à``̀°``̀SCG  äÉ```̀KOÉ```̀fi  Rõ``̀©``̀J  ¿CG  π``̀ eCÉ``̀ j  GQƒ`̀ à`̀ °`̀ ù`̀ «`̀e  …Oá`̀fó`̀¡`̀dG  á``̀fÉ``̀à``̀°``̀SCG  äÉ```̀KOÉ```̀fi  Rõ``̀©``̀J  ¿CG  π``̀ eCÉ``̀ j  GQƒ`̀ à`̀ °`̀ ù`̀ «`̀e  …O

عواصم ـ وكاالت: 

 á°VQÉ©ŸGh IQƒãdG iƒ≤d »æWƒdG ±ÓàF’G ÉYO
 ‹hódG ø```eC’G ¢```ù∏› ,¢```ù«ªÿG ¢```ùeCG ,á```jQƒ°ùdG
 πNóàdG ≈dEG ,QÉædG ¥ÓWEG ∞bƒd áæeÉ°†dG ±Gô```WC’Gh
 É°Uƒ°üN É¡FÉØ∏Mh á«eƒμ◊G äGƒ≤dG Ωƒég ∞```bƒd
 πμ```°ûH ≥```°ûeO Üô```b iOô```H …OGh á```≤£æe ≈```∏Y

.“…Qƒa”
 á«eƒμ◊G äGƒ```≤dG ¿É```«H ‘ ±Ó```àF’G º```¡JGh
 Üô◊G º```FGôLh äÉ```bhôÿG” ÜÉμ```JQÉH É```gAÉØ∏Mh
 ¢ù∏›” É«YGO ,“iOô```H …OGh á≤£æe ‘ É```°Uƒ°üN
 kGQƒa äÉªé¡dG ∞bh ≈dEG á```æeÉ°†dG ±GôWC’Gh øeC’G

.“º¡àÑbÉ©eh äÉbhôÿG »ÑμJôe áfGOEGh
 QGôb »æÑJ” ≈```∏Y øeC’G ¢ù∏› ±ÓàF’G å```Mh
 øe á«ÑæLC’G äÉ```«°û«∏«ŸG ™```«ªL êhô```îH Ö```dÉ£j
 ∞bƒàdÉH ±GôWC’G ™«ªL ΩGõ```dEGh ,QƒØdG ≈∏Y ÉjQƒ°S
.“É¡d ÊƒfÉb hCG »°SÉ«°S AÉ£Z ÒaƒJ hCG É¡ªYO øY

 òæe É```jQƒ°S ‘ á```«°ù«FôdG äÉ```¡Ñ÷G ó```¡°ûJh
 QÉædG ¥ÓWE’ ÉØbh »```°VÉŸG ¢ù«ªÿG π«d ∞```°üàæe
 ‘ ,»côJ »°ShQ ¥É```ØJG ÖLƒÃ ¬«dEG π```°UƒàdG ”
 ƒμ°Sƒe áμjöT âfÉc »àdG ø£æ°TGƒd QhO …CG ÜÉ```«Z

.óª°üJ ⁄ á≤HÉ°S ¿óg ‘
 ,iOô```H …OGh á```≤£æe ≈```∏Y á```fó¡dG ö```ùJ ⁄h
 ¥ƒ≤◊ …Qƒ```°ùdG ó```°UôŸG Ö°ùëH ó```¡°ûJ »```àdGh

 ÚH ,Èª°ùjO 20 ò```æe Iô```ªà°ùe ∑QÉ©e ,¿É```°ùfE’G
 á¡L øe ˆG ÜõM øe Ú∏JÉ≤eh á```«eƒμ◊G äGƒ≤dG
 á¡ÑL) ΩÉ```°ûdG íàa á¡ÑLh á```°VQÉ©ŸG π```FÉ°üØdGh

.iôNCG á¡L øe (É≤HÉ°S IöüædG

 ∫hC’G ƒgh ,QÉædG ¥ÓWEG ∞bh ¥É```ØJG »æãà°ùjh
 äÉª«¶æàdG »°ù«FQ πμ°ûH ,»cÒeCG QhO …CG ÜÉ```«¨H
 ,¢ûYGO º```«¶æJ É°Uƒ°üNh ,“á```«HÉgQEG” á```Øæ°üŸG
 á¡ÑL É°†jCG »```æãà°ùj ¬fEG ≥°ûeOh ƒ```μ°Sƒe ∫ƒ```≤Jh

.á°VQÉ©ŸG πFÉ°üØdG ¬«ØæJ …òdG ôeC’G ,ΩÉ°ûdG íàa
 ºeC’G çƒ```©Ñe GQƒ```à°ù«e …O ¿É```aÉà°S ∫É```bh
 ¿EG ¢ù«ªÿG ¢```ùeG É```jQƒ°S ≈```dEG ¢```UÉÿG Ió```ëàŸG
 Égó≤©d Ò```°†ëàdG …ô```éj »àdG ΩÓ```°ùdG äÉ```KOÉfi
 á```ª°UÉY á```fÉà°SCG ‘ ô```¡°ûdG Gò```g ≥```M’ â```bh ‘
 ∞bh õjõ©J É```¡aóg ¿ƒμj ¿CG »```¨Ñæj ¿É```à°ùNGRÉb
 É¡ªYóJ ™°ShCG äÉ```°VhÉØŸ ó«¡ªàdGh QÉ```ædG ¥ÓWEG

.•ÉÑ°T ôjGÈa ‘ IóëàŸG ºeC’G
 GQƒ```à°ù«e …O QÉ```°ûà°ùe ó```fÓéjEG ¿É```j ∫É```bh
 ‘ Éà£°SƒJ É«°ShQh É```«côJ ¿EG á«fÉ°ùfE’G ¿hDƒ```°û∏d
 πª©dÉH ÉJó¡©Jh Èª°ùjO 30 ‘ ∫Éà≤dG ∞bh ¥ÉØJG
 π«°Uƒàd áKÉZE’G äÉª¶æe ΩÉeCG ∫ÉéŸG íàa πLCG øe

.ÉjQƒ°S AÉëfCG ‘ äGOGóeE’G
 ≈∏Y ¬fCG ø```e ¬∏eCG áÑ«N ø```Y ÈY ófÓéjEG ø```μd
 óM ≈dEG ∂°SÉªàe” QÉ```ædG ¥ÓWEG ∞bh ¿CG ø```e ºZôdG
 ºeCÓd á©HÉàdG äGóYÉ°ùŸG πaGƒb â©æ oe ó≤a “ó«©H
 Gòg É©bƒe 21 øe á°ùªN ≈dEG ∫ƒ°UƒdG øe Ió```ëàŸG

.IÉªMh ¢üªMh ≥°ûeO ∞jQ ‘ ™bGƒe É¡æe ô¡°ûdG
 É«eGO ÉYGõf 2011 ¢```SQÉe òæe ÉjQƒ°S ó```¡°ûJh
 QÉeóHh ¢üî°T ±’BG 310 ø```e ÌcCG π```à≤Ã ÖÑ°ùJ
 øe ÌcCG ó```jöûJh ìhõ```fh á«àëàdG ≈```æÑdG ‘ π```FÉg

.É¡LQÉNh OÓÑdG πNGO ¿Éμ°ùdG ∞°üf
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 ä’É◊G OóY ™ØJQG ó≤a ,áÄ«¡dG ΩÉbQCG Ö°ùëHh
 ∫ÓN ÜÉgQE’Gh äÉª¶æŸG √òg πªY ÚH §HôJ »àdG
 ÉªbQ ó©j Ée ƒgh ,ádÉM 630 ≈dEG 243 øe äGƒæ°S 3

.É«°SÉ«b
 “±Gô¨«∏J …Góæ°U” áØ«ë°üd ¢Shôcƒ°T ∫Ébh
 áÄ«¡dG ™e ¿hÉ```©àJ ¿CG ájÒÿG äÉ```ª¶æŸG ≈∏Y ¿EG
 É¡∏ªY øY äÉ¡Ñ°ûdG πjõJ »μd á«dÉ©a ÌcCG πμ```°ûH
 CÉ£ÿG …ójC’G ‘ äÉYÈàdG ™≤J ¿CG ÖæéàJh á¡L øe

.iôNCG á¡L øe
 ,ÜÉgQE’G á```ëaÉμe ¿hDƒ```°T ‘ Ò```ÑÿG ∫ƒ```≤jh
 ø°ùM ¿EG “á```«HôY Rƒ```«f …Éμ°S“`d ,±ö```TCG π```°†aCG
 äÉª¶æŸG øe ÒãμdÉa ¬dÉØZEG ø```μÁ ’ πeÉY á«ædG
 É¡«a øjòaÉf Ú∏eÉY øμdh ,á```Ñ«W á«æH πª©J Óãe
 á«HÉgQE’G äÉ```ª«¶æàdÉH á```bÓY ≈```∏Y ¿ƒ```fƒμj ó```b

.¢ûYGOh IóYÉ≤dÉc
 QÉà°S »g ájÒÿG äÉ```«©ª÷G ¿CG ±öTCG ÈàYGh
 ¬dÓN øe πª©∏d á«HÉgQE’G äÉª«¶æàdG ∫hÉ– ó```jóL
 óLÉ°ùŸG QÉà°S â– ájGóÑdG ‘ πª©J âfÉc ¿CG ó```©H

.¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M äÉª¶æeh á«∏gC’G äÉ«©ª÷Gh

 »```g â```JÉH á```jÒÿG äÉ```«©ª÷G ¿CG ±É```°VCGh
 óLÉ°ùŸG ¿C’ ,¿B’G ÜÉgQEÓd áÑ°ùædÉH ójó÷G ≥jô£dG
 áÑbGôe â```– äQÉ°U ¿É```°ùfE’G ¥ƒ```≤M äÉ```ª¶æeh

.á«fÉ£jÈdG áeƒμ◊G
 πãÁ Gòg ¿CG ø```e á«fÉ£jÈdG áWöûdG ≈```°ûîJh

 á«HÉgQE’G äÉª¶æŸG IöUÉfi ∫É«M ÉgOƒ¡÷ ÉbGÎNG
 :ÜÉgQE’G áëaÉμe ¿hDƒ°T ‘ ÒÑÿG ∫Ébh .É¡∏jƒ“h
 áWöûdG ≈©°ùJ QGóL ‘ IójóL Iô¨K √òg âfÉc GPEG”
 á«HÉgQE’G äÉª«¶æàdG á¡LGƒe ‘ É¡FÉæÑd á«fÉ£jÈdG
 Éæg É¡JÉªég ø°ûd ≈©°ùJh OÓÑdG êQÉ```N πª©J »àdG

 ó«MƒdG π```«Ñ°ùdG ¿EÉa ,á```«fÉ£jÈdG »```°VGQC’G ≈```∏Y
 √òg πª©d ÉMƒ°Vh Ì```cCG ÒjÉ©e ƒg É¡©e π```eÉ©à∏d
 áª°SÉM á```°SÉ«°S ø```Y Ó°†a É```¡∏jƒ“h äÉ```ª¶æŸG
 hCG Öjôb ø```e ÜÉ```gQE’ÉH ¬```àbÓY âÑãj ø```e ∫É```«M

.“ó«©H

كراتشي ـ رويترز: 

 ¿EG  á```«fÉà°ùcÉÑdG  á```WöûdG  â```dÉb
 ¥ÓWEG ‘ ¢```ù«ªÿG ¢ùeG äCGóH ¿É```à°ùcÉH
 øe AGôLEG ÊÉK ‘ Éjóæg GOÉ«°U 218 ìGöS
 ∞«ØîJ ∫ÉªàM’ ó¡Á Ée ô¡°T ∫ÓN ¬Yƒf
 ¿hOÉ«°üdG ¿Éch .Ú```JQÉ÷G Ú```H ôJƒàdG
 â```¡Lhh ΩÉ```Y ø```e Ì```cCG π```Ñb Gƒ```∏≤àYG
 á«ª«∏bE’G √É```«ŸG ≈dEG ∫ƒ```NódG º¡J º```¡d
 É¡«∏Y ´RÉ```æàe á≤£æe ó```æY á```«fÉà°ùcÉÑdG
 πHÉ≤ŸG ‘ óæ¡dG õ```éà–h .Üô©dG ôëH ‘
 πeCÉJh ¬JGP ÖÑ°ù∏d Ú«fÉà°ùcÉH øjOÉ«°U
 ≥∏£Jh πãŸÉH óæ¡dG OôJ ¿CG ‘ ¿É```à°ùcÉH
 ‘ »WöûdG ø```°ùM ≈```∏Y ∫É```bh  .º```¡MGöS
 ¿hOÉ«°üdG õ```éàëj å«M »```°ûJGôc AÉ```æ«e
 øe ôeGhCG ≈∏Y AÉæH º¡MGöS ¥ÓWEG …ô```éj”
 äÉbÓ©dG äQƒgóJh “.ájOÉ–’G áeƒμ◊G
 äCGóH ¿CG ò```æe ÚàjhƒædG Ú```JQÉ÷G Ú```H
 á°VQÉ©ŸG ≈∏Y á∏ªM ájóæ¡dG øeC’G äGƒb
 ƒ«dƒj ‘ Ò```ª°ûc øe …ó```æ¡dG ô```£°ûdG ‘
 º¡æY êôØŸG øjOÉ«°üdG óMCG ∫É```bh .Rƒ“
 äGQÉLƒL áj’h øe ƒgh- ¢û«∏eÉc ≈Yójh
 IOÉ©°ùH ô```©°TCG” Ú```«Øë°ü∏d -ó```æ¡dG ‘
 »```FÉ≤°TCGh »```eC’ Oƒ```YCÉ°S »```æfC’ á```¨dÉH

 .“»FÉæHCGh »JÉ≤«≤°Th

مانيال ـ رويترز: 

 äGƒb ¿EG Ú```Ñ∏ØdG á```WöT óFÉb ∫É```b
 ºYóJ áë∏°ùe á```YÉªL º```«YR â∏àb ø```eC’G
 ∑ÉÑà°TG ∫Ó```N Oó```°ûàŸG ¢```ûYGO º```«¶æJ

.»eÉ≤àfG OQ øe GQòfi ¢ù«ªÿG ¢ùeG
 ô“Dƒe ∫ÓN É°ShQ Ó```jO ódÉfhQ ∫Ébh
 óªfi áYÉª÷G óFÉb πà≤e ¿Ó```YE’ »Øë°U
 ‘ Éæë‚ ÉæfCG Ió```°ûH ó≤àYCG” ó```«› ôØ©L
 áaÓÿG QÉ°üfCG áYÉª÷ …ô≤ØdG Oƒª©dG öùc
 AÉ°†YCG øe áKÓK ¿CG ±É°VCGh .“Ú```Ñ∏ØdG ‘
 á```«∏ªY ‘ Gƒ```∏≤àYG IOó```°ûàŸG á```YÉª÷G
 á«°VÉŸG á```∏«∏dG ∞```°üàæe ó```©H á```Wöû∏d
 ÊÉ‚GQÉ°S º«∏bEG ‘ ™```éàæe πNGO π```«∏≤H
 ó«› ¿EG É°ShQ Ó```jO ∫Ébh .OÓÑdG Üƒ```æéH
 ‘ ¬H ±hô©ŸG ¢```ûYGO º«¶æJ º«YR ƒ```g”
 Üƒ∏£ŸG” ¿Éc ¬fCG ÉØ«°†e ,“á≤£æŸG √òg
 Ö```Ñ°ùH OÓ```ÑdG Üƒ```æL ‘ “∫hC’G »```æeC’G
 …óª©dG ¥GôME’G øe GAóH º```FGôL ‘ ¬WQƒJ
 ò«ØæJ ≈dEG ’ƒ```°Uhh πà≤dGh äÉμ```∏àªª∏d
 Úà«bóæH á```WöûdG äQOÉ°Uh .äGÒ```éØJ
 âfÉc -16ΩEG äÉ≤∏W ¿õNh ájhój á∏Ñæbh

.øjôNB’G áKÓãdGh ó«› IRƒëH
 É```¡à©jÉÑe â```æ∏YCG á```YÉª÷G â```fÉch
 äÉYÉªLh äÉ```£∏°ùdG É```¡ª¡àJh .¢```ûYGód
 ÜGô£°V’G øY á«dhDƒ°ùŸÉH iôNCG IÒ¨°U

.äGƒæ°S IóY òæe ÚÑ∏ØdG ÜƒæL ‘

سيدني ـ رويترز: 

 ¢ùeG É```¡Ø°SCG ø```Y É```«dGÎ°SG äÈ```Y
 πeÉ°T ≥```«≤– AGôLEÉH äó```Yhh ¢```ù«ªÿG
 É¡«∏Y ÌY “áÄ«°ùe” á«ª«∏©J OGƒ```e ¿CÉ°ûH
 É‡ É«dGÎ°SG Üô```Z ‘ á```jôμ°ùY Ió```YÉ≤H
 äÉbÓ©dG ≥```«∏©J ≈```dEG É```«°ù«fhófEG ™```aO
 É¡Hƒ°ûj »```àdG Ú```JQÉ÷G Ú```H á```«YÉaódG
 É«°ù«fhófEG äó```cCGh .ôNB’ ÚM øe ô```JƒàdG
 …ôμ°ù©dG ¿hÉ```©àdG â```≤∏Y É¡fCG AÉ```©HQC’G
 ¿Éc QGô```b ƒgh Èª°ùjO ‘ É```«dGÎ°SG ™```e
 √òîJG ¢û«÷G ¿CG á```jGóÑdG ‘ ó≤à©ŸG ø```e
 ƒcƒL »°ù«fhófE’G ¢```ù«FôdG øμd .GOôØæe
 ≥«∏©àH ¿PE’G ≈£YCG ¬fEG ¢ùeG ∫Éb hOhójh
 ´ÉaódG ô```jRh ø```e Ö∏W ¬```fEGh äÉ```bÓ©dG
 ´ƒæàJh .ôeC’G ‘ ≥```«≤ëàdG ¢û«÷G ó```FÉbh
 GAóH ø```jó∏ÑdG Ú```H á```jôμ°ù©dG á```£°ûfC’G
 ÜÉgQE’G á```ëaÉμe ∫É```› ‘ ¿hÉ```©àdG øe
 äÉbÓ©dG äôJƒJh .Ohó◊G ájÉªëH AÉ¡àfGh
 ΩGƒYC’G ‘ GÒÑfÉch ÉJôcÉL ÚH ájôμ°ù©dG
 É```«dGÎ°SG  â```ØbhCGh  á```«°VÉŸG  á```∏«∏≤dG
 äGƒ≤dG ™```e ácÎ°ûe á```jôμ°ùY äÉ```ÑjQóJ
 º°SÉH ±ô©J »```àdG á«°ù«fhófE’G á```°UÉÿG
 IóMƒdG ÜÉμJQÉH äÉeÉ¡JG ó©H ¢Sƒ°SÉHƒc
 1999 ΩÉY á```«böûdG Qƒª«J ‘ äÉcÉ```¡àfG

.∫Ó≤à°SÓd ó©à°ùJ âfÉc Éªæ«H

باكستان 

الفلبين

أستراليا 

 218 ìGöS ¥ÓWEG AóH
É kjóæg G kOÉ«°U

 ™jÉH áYÉªL óFÉb πà≤e
∑ÉÑà°TG ∫ÓN “¢ûYGO”

 IAÉ°SEÓd ∞°SCÉJ Êó«°S
»°ù«fhófE’G ¢û«÷G ≈dEG

الجمعة 6 يناير 2017  
8 ربيع الثاني 1438

العدد 3006 
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ÊÉà°SOôμdG •QƒJ í«LôJh ÒeREG ‘ ÒéØàH ≈∏àb

ÜÉgQE’ÉH ájÒÿG äÉ«©ª÷G ábÓY øe á«fÉ£jôH ±hÉfl

“ÈcCG Ωƒég” `d ¿É££îj ÉfÉc AGóàY’G GòØæe

 á```ªμfi ‘ ™```bh QÉ```éØf’G ¿CG ≈```dEG QÉ```°TCGh
 IÉ°†≤∏d á```°ü°üfl áHGƒH ‘ Gó```jó–h áæjóŸÉH
 ΩÉëàbG ¿É°üî°T ∫hÉM ÉeóæY ÚeÉ©dG ÚYóŸGh
 øe »WöT É```ª¡ØbhCÉa IQÉ«°S Ï```e ≈∏Y ≈```æÑŸG
 BGóHh ÉgGôéah IQÉ«°ùdG øe ÓLÎa ¢û«àØàdG π```LCG
 »WöT πà≤e ø```Y ôØ°SCG Ée ƒgh ,QÉ```ædG ¥Ó```WEG ‘
 ¢UÉî°TCG á```à°S á```HÉ°UEGh á```ªμëŸG ‘ ∞```Xƒeh
 »àdG øeC’G äGƒb πNóJ ∂dP ÓJh .ìhôéH ø```jôNBG
 É¡JRƒëH äÌYh Ωƒé¡dG …òØæe πàb øe âæμ“
 Ωƒé¡dG ÖÑ°ùJh .ájhój π```HÉæbh Úà«bóæH ≈∏Y
 »ØXƒŸ ÉØ«ãc ÉLhôN ó¡°ûJ á¶◊ ‘ ™bh …òdG
 ≈æÑÃ QGöVCG ´ƒbh ‘ ,ΩGhódG ájÉ¡f ™```e áªμëŸG

.É¡£«fi ‘h áªμëŸG
 AGQRƒdG ¢```ù«FQ ÖFÉf ¥É```æjÉb »°ùjh ∫É```bh
 ¬d §«£îàdG º```àj ¿Éc È```cCG Éeƒég ¿EG »```cÎdG
 ÌY »àdG áë∏°SC’G á«ªc ≈```dEG GOÉæà°SG hóÑj Éª«a
 áæjóe ‘ áeƒ¨∏e IQÉ«°ùH Ò```éØJ ™bƒe ‘ É¡«∏Y

.ÒeREG
 âãH äÉëjöüJ ‘ Ú«Øë°ü∏d ¥ÉæjÉb ∫Ébh
 áë∏°SC’Gh äGõ```«¡éàdG ≈```∏Y AÉ```æH” AGƒ¡dG ≈```∏Y
 ¿CG Éæª∏Y É```¡£Ñ°V ” »àdG IÒ```NòdGh π```HÉæ≤dGh

.“§«£îàdG ó«b ¿Éc É©°ûH ÓªY
 ºcÉ◊G ¬æY ∫Éb …òdG- Ωƒ```é¡dG ¿CG ±É°VCGh
 -√hòØf OGôcCG Ú```ë∏°ùe  ¿CG ó≤à©j ¬```fEG »∏ëŸG
 ÉjQƒ°S ‘ »cÎdG …ô```μ°ù©dG πNóàdG ∞bƒj ø```d

 .¥Gô©dGh
 Ωƒég øe á∏«∏b ΩÉjCG ó©H QÉéØf’G Gòg »JCÉj
 ,áæ°ùdG ¢SCGQ á∏«d ∫ƒÑæ£°SEG ‘ »```∏«d ≈¡∏e ≈∏Y
 ,ìhôéH äGö```ûY Ö«°UCGh Ó```«àb 39 ¬```«a §≤°S
.Ωƒé¡dG ∂dP ¢ûYGO º«¶æJ ≈æÑJh ,ÖfÉLCG º¡æ«H
 òØæe øY åëÑdG á«cÎdG äÉ£∏°ùdG π°UGƒJh
 á«bôY øe ¿ƒ```μj ¿CG íLôJh ,∫ƒ```Ñæ£°SEG Ωƒ```ég

 .Qƒ¨jE’G
 ÉÑjQóJ ≈≤∏J” ¬```fCÉH πLôdG ¥É```æjÉb ∞°Uhh
 .GOôØæe Ωƒé¡dG òØf á«∏N ‘ ƒ```°†Y ¬fCGh “É°UÉN
 êQÉN ¬Hhôg ∫ÉªàMG OÉ©Ñà°SG ΩóY ºZQ ¬fEG ∫É```bh
 á«æeC’G äÉ«∏ª©dG …ODƒ```J ¿CG íLQC’G ¿CG ’EG OÓ```ÑdG

.¬«dEG ∫ƒ°UƒdG ≈dEG É«côJ πNGO
 ÈÿG ¿ƒjõØ∏J ™```e á∏HÉ≤e ‘ ¥ÉæjÉb ∫É```bh

 ” Éªc øeC’G äGƒb É¡JOóM »HÉgQE’G á```jƒg ¿EG”
 ¿CG ≈dEG GÒ```°ûe “á∏ªàëŸG √OƒLh ø```cÉeCG ójó–

.âØ°ûc É°†jCG ¬JÓ°U
 á```«ª°SôdG ∫ƒ```°VÉfC’G AÉ```ÑfCG á```dÉch â```dÉbh
 ±GôWCG ≈∏Y Ió```∏H ‘ áªgGóe äò```Øf á```WöûdG ¿EG
 øe GOó```Y â```∏≤àYGh ¢```ù«ªÿG ô```éa ∫ƒ```Ñæ£°SG

.Ωƒé¡dÉH á∏°U ≈∏Y º¡fCÉH ¬Ñà°ûŸG
 áHƒë°üe ÜÉ```gQE’G áëaÉμe áWöT â```ªgGOh
 É«æμ°S É©ª› á```°UÉN äGƒbh ∑QódG øe äGƒ```≤H
 »HôZ á©bGƒdG á```«∏MÉ°ùdG É```°TÉH º```«∏°S Ió```∏H ‘
 OGôaCG Oƒ```Lh øY áeƒ∏©e »```≤∏J ó©H ∫ƒ```Ñæ£°SG

.∫ƒÑæ£°SG Ωƒég òØæe GhóYÉ°S ÉÃQ ¬∏NGO
 Úªàæe ¿EG á```«∏fi á«eÓYEG ô```jQÉ≤J â```dÉbh

.Ú∏≤à©ŸG ÚH øe GƒfÉc Qƒ¨jƒ∏d
 ¿CG GhôcP á«eÓYEG ôjQÉ≤Jh »æeCG Qó°üe ¿Éch
 ∫hódG ióMEG »æWGƒe øe í∏°ùŸG ¿CG ó≤à©ŸG øe

.É«°SBG §°Sh ‘
 ‘ É«∏«d ≈```¡∏e º```ëàbG ¬```H ¬```Ñà°ûŸG ¿Éch
 QÉædG íàa å«M óMC’G ìÉÑ°U øe ≈dhC’G äÉYÉ°ùdG
 ≈àM äƒ°U πHÉæ≤H »≤∏j ¿Éch á```«dBG á«bóæH øe
 ºK äÉ≤∏£dÉH ìÓ°ùdG Aπ```e IOÉYEÉH ¬°ùØæd íª°ùj

 øjòdG Ú```HÉ°üŸG ≈```∏Y QÉ```ædG ¥Ó```WEG π```°UGƒj
.¢VQC’G ≈∏Y Gƒ£≤°S

 ¢```UÉî°TC’G Oó```Y Qƒ```ØdG ≈```∏Y í```°†àj ⁄h

 ¢ùeG É°TÉH º```«∏°S Ió∏H ‘ º```¡dÉ≤àYG ” ø```jòdG
 òæe ¬fCÉH AÉ```©HQC’G äOÉ```aCG á«eÓYEG ô```jQÉ≤J ø```μd
.πbC’G ≈∏Y É°üî°T 36 ∫É≤àYG ” Ωƒé¡dG ´ƒbh

 •(RÎjhQ) ÒeREG ‘ áªμfi ≈æÑe êQÉN QÉéØf’G ™bƒe ‘ »YöûdG Ö£dG AGÈN

 •∞«°TQCG - á«fÉ£jÈdG áWöûdG øe ¿GöüæY

اسطنبول ـ رويترز: 

 âæμ“ âbh ‘ ,É«côJ »HôZ Ò`̀eREG  áæjóe ‘ QÉéØfÉH ¢ùeG »Wô°T ÉªgóMCG  ¿Ó«àb §≤°S

 ∫Éª©dG ÜõM øe ô°UÉæY ±ƒbh á«∏ëŸG äÉ£∏°ùdG íLôJh ,á«∏ª©dG …òØæe πàb øe øeC’G äGƒb

.á«∏ª©dG AGQh Qƒ¶ëŸG ÊÉà°SOôμdG

 ∫ƒM ¤hC’G äÉjôëàdGh äÉ≤«≤ëàdG ¿EG  ,áéjEG  ôëH ≈∏Y á∏£ŸG ,ÒeREG  áæjóe ßaÉfi ∫Ébh

 áª¶æe Iô≤fCG  ¬Øæ°üJ …òdG  ÊÉà°SOôμdG  ∫Éª©dG  ÜõM •QƒJ á«°Vôa í«LôJ ¤EG  ƒYóJ Ωƒé¡dG

.á«HÉgQEG

لندن ـ سكاي نيوز: 

 ¤EG ÖgòJ ’ ájÒÿG äÉ«©ª÷G ∫GƒeCG ¿CG øe É«fÉ£jÈH IÒNC’G áfhB’G ‘ äGôjò– âdÉ©J

 äÉª¶æe øY ƒjó«a ™£≤e Üƒ«Jƒ«dG ≈∏Y Ghô°ûf Ú«fÉ£jôH Ú£°TÉf ¿CG ≈àM ,áë«ë°üdG É¡à¡Lh

.ÜÉgQE’G πjƒªàd É¡dGƒeCG Ωóîà°ùJ iôNCG ∫hOh IóëàŸG áμ∏ªŸG ‘ á«fÉ°ùfEG

 ,É¡d ájÒÿG äÉª¶æŸG ≈∏Y áaô°ûŸG áÄ«¡dG ΩÉª°†fÉH GÒÑc ÉªNR äGôjòëàdG √òg âÑ°ùàcGh

 …ÒÿG πª©dG ¬LGƒj …òdG â«ªŸGh ÈcC’G ô£ÿG ƒg Oó°ûàdG ¿CG ¢Shôcƒ°T ΩÉ«dh É¡°ù«FQ ∫Éb PEG

.É«dÉM

Ú«côJ Ú£HÉ°†d IÉ«◊G ióe øé°ùdG
 §```ÑJôe º```μM ∫hCG ‘  :RÎ```jhQ ` Iô```≤fCG
 ‘ â©bh »```àdG á```∏°TÉØdG ÜÓ```≤f’G á```dhÉëÃ
 ¢ùeCG á«côJ á```ªμfi â°†b ,»```°VÉŸG ƒ```«dƒj
 ¢û«÷G ‘ øjÒÑc Ú```£HÉ°V øé°ùH ¢ù«ªÿG
 Ú£HÉ°V ¿CG á```ªμëŸG äóLhh .IÉ```«◊G ió```e
 øjóFÉ≤c πª©dÉH ÉØ∏c ,ôé«eh π«fƒdƒc áÑJôH
 ÖLQ ¢ù«FôdÉH á©eõŸG áMÉWE’G ó©H Ú«ª«∏bEG
 Éª¡fCÉH áªμëŸG É```ª¡àØ°Uhh ,¿ÉZhOQCG Ö```«W
 ˆG íàa øjódG πLQ É¡°SCGôj áμÑ°T ‘ ¿Gƒ°†Y

.ødƒZ
 ¿CG ¢ù«ªÿG ¢ùeG á«eÓYEG ôjQÉ≤J äOÉaCGh
 ≥ëH ∫É≤àYG äGô```còe Qó°UCG »cÎdG AÉ```YO’G

 áμÑ°ûd ºYódG Ëó≤àH Gƒª¡JG ∫ÉªYCG πLQ 380
 º¡àŸGh Ió```ëàŸG äÉj’ƒdG ‘ º```«≤ŸG ødƒZ

.ƒ«dƒj ‘ ÜÓ≤fG ádhÉfi ÒHóàH
 á```«ª°SôdG  ∫ƒ```°VÉfC’G  á```dÉch  äô```cPh
 ¢û«àØJ ôeGhCG É```°†jCG Qó°UCG AÉYO’G ¿CG AÉ```ÑfCÓd
 ødƒc »Øæjh .º```¡H ¬Ñà°ûŸG ÖJÉμeh ∫RÉ```æŸ
 »àdG ÜÓ≤f’G ádhÉfi ‘ ¬```Yƒ∏°†H äÉeÉ¡J’G

 .É°üî°T 240 øe ÌcCG É¡«a πàb
 ÉªμM áªμfi É¡«a Qó```°üJ Iôe ∫hCG √ògh
 15 AÉ°ùe äCGó```H »àdG ÜÓ≤f’G ádhÉfi ¿CÉ```°ûH
 øY äô```Ø°SCGh ,ìÉ```Ñ°üdG ‘ â```≤ë o°Sh ƒ```«dƒj

.É°üî°T 250 ƒëf πà≤e

C C

 √OÓH IQÉØ°S π≤f ÖeGôJ ódÉfhO ÖîàæŸG »cÒeC’G ¢ù«FôdG ΩõY ∑ófEG øJQÉe π«FGöSEG iód ≥HÉ°ùdG »cÒeC’G ÒØ°ùdG ∞°Uh
 Ée ∂dPh ,»eÓ°SE’Gh »Hô©dG ⁄É©dGh Ú«æ«£°ù∏ØdG ÚH Ö```°†¨dG QÉéØfG ≈dEG …ODƒ«°S …òdG ™«¶ØdG »KQÉμdG ôeC’ÉH ¢Só≤dG ≈```dEG
 ¥öûdG ‘ ΩÓ°ù∏d ≥HÉ°ùdG »```cÒeC’G çƒ©ÑŸG- ∑ófEG QÉ°TCGh .’hCG ¢```Só≤dG ™°Vƒd πëH CGóÑJ äÉ```°VhÉØe ±ÉæÄà°SG ™```e ø```eGõàj ⁄
 øY √OÓH ´ÉæàeÉH ÉeÉHhCG ∑GQÉH ¬àj’h á«¡àæŸG »cÒeC’G ¢ù«FôdG QGôb ≈dEG á«cÒeC’G õÁÉJ ∑Qƒjƒ«f áØ«ë°üH ∫É≤e ‘ -§°ShC’G

.á∏àëŸG á«æ«£°ù∏ØdG »°VGQC’G ‘ »∏«FGöSE’G ¿É£«à°S’G ¿CÉ°ûH ‹hódG øeC’G ¢ù∏› ‘ âjƒ°üàdG
 ‘ QƒeC’G ΩÉeR ‹ƒàd ó©à°ùj …òdG ÖeGôJ IóæLCG ≈```∏Y »æ«£°ù∏ØdG »∏«FGöSE’G ´GöüdG ¢VôØj Iƒ£ÿG √ò¡H É```eÉHhCG ¿EG ∫É```bh
 ÉbÉØJG” ∂dP GÈà©e ,Ú«æ«£°ù∏ØdGh Ú«∏«FGöSE’G ÚH ΩÓ°ùdG ∫ÓMEG ‘ ¬àÑZQ GQGôe ø∏YCG ÖeGôJ ¿CG ±É°VCGh ,Ió```ëàŸG äÉ```j’ƒdG
 IQÉØ°ùdG π≤f ≈∏Y öUCG GPEG ∂dPh ,ΩÓ°ùdG á«∏ªY á∏bô©H ¬°ùØf Ö```eGôJ Ωƒ≤j ¿CG íLôŸG øe ¬fEG ∫ƒ≤dÉH ∑ófEG ∑Qó```à°SGh .“É```«FÉ¡f
 ,º«°ù≤à∏d á∏HÉ≤dG ÒZ IóMƒŸG É¡àª°UÉY É¡fCG ≈∏Y ¢```Só≤dG ≈dEG ô¶æJ π«FGöSEG ¿CG ±É°VCGh ,¢Só≤dG ≈dEG Ö«HCG πJ ø```e á```«cÒeC’G

 ¢Só≤dG øe »böûdG ∞°üædG ≈dEG IóëàŸG äÉj’ƒdG ¬«a ÉÃ ⁄É©dG º¶©e ô¶æj Éªæ«H
.á∏àfi á«æ«£°ù∏a ¢VQCG É¡fCG ≈∏Y á«böûdG ¢Só≤dG hCG

?ΩÓ°ùdG Ö∏éj πg ¢Só≤∏d á«cÒeC’G IQÉØ°ùdG π≤f



خســارة  أول  املحــرق  ألحــق 
بالنرص يف املباراة التي جمعتهام 
مســاء أمس ضمن ختام الجولة 
الثانيــة لــدوري الدرجة األوىل 
للكرة الطائرة عىل صالة االتحاد 
بعدمــا هزمــه بثالثة أشــواط 
مقابل شوط ليحرز املحرق أول 
فــوز ويجمع يف رصيده 3 نقاط 
بينام توقف رصيد النرص عند 3 

نقاط.
املباراة 25/14،  اشواط  وانتهت 
22/25، 25/23، 25/19 بــإدارة 
طاقم تحكيــم دويل مكون من 
األول عبداللــه حبيــب والثاين 

محمد عباس.
املباراة استمرار غياب  وشهدت 
حسن ضاحي عن النرص بداعي 
اإلصابــة فيــام شــارك املحرتف 
مــرة،  ألول  أوســميل  الكــويب 
واســتحق املحرق الفــوز لتوفر 
الحلــول الهجوميــة واســتقرار 
الكرة األوىل والتغطية الدفاعية.

املحــرق متكــن يف الفــوز من 
قــوة  بفضــل  األول  الشــوط 
اإلرســاالت التــي هــزت الكرة 
األوىل لدى النرص ليتقدم بفارق 
كبري 11/1، وقد تعرض محرتف 
بينام  لإلصابة  ”أوسميل“  النرص 
الهجومية  واصل املحرق قوتــه 

ليفوز 25/14.
ويف الشوط الثاين استعاد النرص 
عافيتــه بدخــول املعــد عيىس 
عبــاس لتغيــري مجــرى اللعب 
وتوزيع األدوار الهجومية بشكل 
جيد عىل صبيح ابراهيم املتميز 
والنجــم  واوســميل  هجوميــا 

الواعــد حســن القيــم وســط 
سلســلة من األخطاء الهجومية 
لــدى املحرق ليذهب الشــوط 

لألزرق 25/22.
ومل يرشك النرص محرتفه اوسميل 
يف الشــوط الثالث وزج املدرب 
التكافأ سيد  بعيل سلطان وكان 
املوقــف بــني الفريقــني حتى 
كان  حيــث   21/21 النتيجــة 
املحرق األكرث قدرة عىل تخليص 
الكرات الهجومية وبرز الســيد 
عيل محمد الذي أنهى الشــوط 
قوية  ســاحقة  برضبة  الثالــث 

أهدته النقطة 25/23.
تقهقر النرص يف الشــوط الرابع 
وســلم الرايــة البيضاء بســبب 
الهجومية وســوء  األخطاء  كرثة 
االستقبال مقابل أداء متميز من 
املحــرق كان بطله الســيد عيل 
محمد بــال منــزاع بعدما تألق 
يف الرضب الســاحق من مركز4 
لينتهي الشوط لصالحه 25/19.

أذاق  الثانيــة،  املواجهــة  ويف 
النجمــة منافســه األهيل مرارة 
الخســارة األوىل عندمــا تغلب 
عليــه بثالثــة أشــواط مقابــل 
شوط، لريفع رصيده إىل 6 نقاط 
بينام تجمد رصيد األهيل عند 3 

نقاط.
وانتهت األشواط األربعة كالتايل: 
 25/14 ،25/23 ،25/27 ،25/23
بــإدارة طاقم التحكيــم الدويل 
املكــون من األول ســيد جعفر 

حسني والثاين محمد منصور.
ليلسون  الربازييل  وقاد املحرتف 
النجمة إىل فــوز عريض بفضل 

بــروزه يف الهجوم مــن مركز 2 
و4 وعدم قــدرة حوائط األهيل 
عىل ايقــاف رضباتــه لتصويبه 
من فــوق حوائط الصد بجانب 

ارساالته القوية.
ومتكن األهيل من العودة يف يف 
الشوط الثاين بفضل نارص عنان 
املتألق يف الهجوم ومتيز الفريق 
بحوائط الصد وتخفيف أو صد 
كــرات ليلســون باإلضافــة إىل 
ظهور محمــد عنان من مركز 2 
وبــروز الفيس يف بعض الفرتات 
مــع أخطاء النجمــة الذي فرط 
يف الفوز بالشــوط رغم تقدمه 

.24/23
ورغــم البداية الجيــدة لألهيل 
يف الشــوط الثالث وتقدمه 5-1 
ثم 7-11 االن ان النجمه أوقفه 
عند النقطة 11 بفضل ارساالت 
حســن جعفر املركــزة وحوائط 
الصــد ليحرز النجمــة التعادل 
12-12 ثــم 20-20، حتى انهت 
رضبــة يوســف خالد الشــوط 

.25/23
وظهر األهيل يف الشــوط الرابع 
بــأداء متواضــع وأصيب نارص 
عنــان بالرنفــزة مام اســتدعى 
بأمني محمد،  املدرب الستبداله 
حيث عاىن الفريــق من أخطاء 
تضييع االرســاالت واالســتقبال 
والكرات الهجومية الطائشة مع 
مســتوى  نجاموية عىل  صحوة 
والدفاع  واإلرســاالت  الهجــوم 
مع تألق الفت لجاســم النبهان 
ويســوف خالد واملحرتف ليفوز 

بالشوط واملباراة 25/14.

المحرق يهزم النصر وا�هلي ينهار أمام النجمة
دوري الكرة الطائرة

أ أ
      حسن علي            تصوير (أيمن يعقوب)

شهدت لقاءات األمس بني الفرق 
األربعة النرص واملحرق واألهيل 

والنجمة الحضور األكرب يف مسابقة 
دوري الدرجة األوىل منذ انطالقتها 

حتى اآلن، حيث تواجدت أعداد 
كبرية من مشجعي نادي النرص 
خصوصاً ملآزرة فريقهم وشكلوا 

الحضور األكرب بتفاعلهم عرب 
استخدام الطبول ومكربات الصوت 

وسط تواجد أعداد قليلة من 
مشجعي املحرق.

ويف املواجهة الثانية بني النجمة 
واألهيل شهد اللقاء تزايد أعداد 
مشجعي الفريقني الذين جلس 

معظمهم يف الجهة املقابلة للمنصة 
الرئيسية والبعض اآلخر عىل ميينها.

سجل محرتف النجمة 
الربازييل ليلسون اسمه 

كأحد أبرز املحرتفني بالدوري 
حتى اآلن يف ظل املستويات 

الرفيعة التي قدمها وباألخص 
يف مواجهة األمس التي كان 
بطلها مع عدم التقليل من 

دور باقي زمالئه الالعبني 
وباألخص النبهان، حيث برز 

ليلسون يف الهجوم وشكل قوة 
ضاربة من مركزي 2 و4 وكان 

العالمة الفارقة يف صفوف 
الفريق ومفتاح الفوز الرئييس 

ومل تصد عليه إال حوايل 7 
كرات فقط بعدما شكل 

ازعاجا كبريا لحوائط األهيل 
التي استطاع أن يصوب كراته 

من فوقها يف مرات عديدة، 
كام أن ارساله كان ذو فعالية 

كبرية وهو ما يعطيه التميز 
ويجعله أحد أبرز املحرتفني يف 

الدوري.

الحضور الجماهيري ا�كبر في الدوريالحضور الجماهيري ا�كبر في الدوري

ليلسون يخطف ا�نظارليلسون يخطف ا�نظار
جماهيرة جيدة حضرت مواجهات ا�مس

sports@albiladpress.comsports@albilalb l
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هنئ الرئيس السابق لنادي البحرين للتنس عبد اللطيف العوجان رئيس نادي البحرين 
للتنس خميس املقلة، مبناسبة فوز نادي البحرين للتنس باملركز الثاين بجائزة امتياز األندية 

الوطنية للعام 2016، والتي تم تدشني نسختها األوىل يوم 27 ديسمرب 2016.
وأكد الرئيس األسبق لنادي البحرين للتنس بأن هذه الجائزة هي مثرة جهود سنوات طويلة 
من العمل املخلص والدءوب من أبناء هذا النادي العريق، وتعد أيضا تتويجا للدور الكبري 

الذي يقوم به النادي يف نرش وتطوير لعبة التنس عىل مدى أكرث من 4 عقود من الزمن، 
وتقديرا لعطاء إدارات النادي املتعاقبة، والتي ساهمت يف التطوير الشامل الذى شهده 

النادي من حيث املرافق الحديثة واملالعب ذات املواصفات الدولية، واألنشطة املحلية والعاملية املتعددة التي 
يقيمها النادي بصفة دورية، حيث كان لنادي البحرين للتنس دور كبري يف االنتقال بالتنس البحريني من املحلية 

إىل العاملية.

العوجان يهنئ بجائزة امتياز ا�ندية الوطنية 

dpress.s cocomddda
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علي بن محمد.. ظاهرة فريدة 
في المالعب

النصر.. 
”المصائب ال تأتي فرادى“

ميثل رئيس االتحاد البحريني 
للكرة الطائرة الشيخ عيل 

بن محمد آل خليفة ظاهرة 
رمبا تكون فريدة من نوعها 
يف املالعب، فهو يحرص عىل 

متابعة معظم مباريات دوري 
الدرجة األوىل عرب حضوره 
امليداين يف الصالة ومتابعة 

املباريات وتبادل األحاديث 
الودية مع جميع منتسبي 
اللعبة من العبني ومدربني 

وحكام وصحفيني بعيدا عن 
الربوتوكوالت الرسمية، حيث 

يقيض الشيخ عيل بن محمد حوايل ثالث إىل أربع ساعات يف الصالة 
اثناء املباريات وهو ما جعله قريباً ومحبوبا من الجميع لتواضعه 

وتواجده امليداين الدائم لتلمس احتياجات وهموم ارسة الكرة الطائرة 
ومتابعة الدوري عن قرب وعدم االكتفاء برشف املنصب.

املصائب ال تأيت فرادى.. هذا ما يعيشه فريق النرص بقيادة املدرب 
الوطني حسن عيل، حيث افتقد الفريق جهود نجمه األبرز فاضل 

عباس منذ انطالقة الدوري بسبب تعرضه لإليقاف خمس مباريات، 
كام فقد النرص جهود الدويل حسن ضاحي بسبب اإلصابة يف عضالت 

البطن وغاب يف املواجهتني املاضيتني، وبعد تسجيل املحرتف الكويب 
أوسميل مؤخراً ومشاركته أمس أمام املحرق يبدو أن األخري تعرض 

لإلصابة يف الكتف حالت دون قدرته عىل تقديم األداء املطلوب منه، 
وهو ما أدى إىل خسارة الفريق امام املحرق.

الشيخ علي بن محمد

السنة التاسعة - العدد 3006 
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البرازيلي ليلسون



يخــوض منتخبنا الوطني لقاء حاســام 
ضد نظريه الجزائري بالساعة الخامسة 
مــن مســاء اليــوم - حســب توقيت 
البحريــن - من أجــل تحديد املنتخب 
املتأهل للدور قبل النهايئ من البطولة 
العربية الثانية والعرشين لكرة الســلة 
للرجــال املقامــة حاليــا يف العاصمــة 
املرصية - القاهرة، ويف ســياق الجولة 
ذاتها يالقي املنتخب الســعودي نظريه 

اإلمارايت بالساعة السابعة مساء.
ويدخــل منتخبنا أجواء هــذه املباراة 
وهــو ال يــزال يعيش نشــوة االنتصار 
األخــري عىل املنتخب ذاتــه - الجزائر - 
يف ختام الــدور التمهيدي من البطولة، 
حيث يحرص رجال ”األحمر البحريني“ 
عىل تكرار النتيجة ذاتها من أجل التأهل 
للمرحلة املهمة يف طريق املنافسة عىل 
البطولة العربية، ويف ظل الرغبة الجادة 
يف مواصلة املشــوار اإليجايب للمنتخب 
الذي ظهر عليهــا يف الجوالت املاضية. 
وسيعمل املدير الفني ملنتخبنا الوطني 
ســلامن رمضان عــىل وضــع الخطط 
الفنية الكفيلة بتحقيــق هذه النتيجة 
اإليجابية من خالل دراسة كافة األجواء 
التي صاحبت لقاءات منتخبنا الوطني 
يف الــدور التمهيــدي، ومحاولة تجاوز 
األخطاء الدفاعية و الهجومية، والعمل 
عىل تعزيــز الجوانب الفنية للمنتخب 
مبا يخدم مســريته التنافســية يف هذه 
البطولــة، حيث دخــل املنتخب أجواء 
للمســتويات  تقدميه  بعــد  املنافســة 

الطيبة طوال الفرتة املاضية.
وحرص املــدرب ســلامن رمضان عىل 
مراجعــة كل اللقــاءات التــي خاضها 

املنتخــب بالدور التمهيــدي من أجل 
دراسة الوضعية الفنية لالعبني والسعي 
إىل خلــق خطــط فنيــة تتناســب مع 
املرحلــة املقبلة، كام إنه شــدد خالل 
حديثــه مع الالعبني عــىل أهمية أن ال 
يرتد الفوز األخري عــىل الجزائر بصورة 
عكســية عىل اللقاء األهــم اليوم، وأن 

يركزوا عىل هذه املباراة جيدا.
وخــاض املنتخب الوطني مســاء أمس 
مجمــع  ملعــب  يف  خفيفــا  تدريبــا 
الصــاالت الرياضيــة باســتاد القاهرة 
الدويل اســتعدادا لهــذه املواجهة، كام 
قام املــدرب ســلامن رمضــان بعرض 
فيديو اللقاء األخري أمام الجزائر ورشح 
األخطــاء التــي وقع بهــا الالعبون من 
أجــل تفاديهــا يف لقاء اليــوم، كام تم 
مناقشــة اإلسرتاتيجية التي سوف يسري 

عليها املنتخب يف هذه الجولة.
وعمل الجهازيــن الفني واإلداري عىل 
اســتعدادا  النفســية لالعبني  التهيئــة 
لهذه املبــاراة، وإخــراج املنتخب من 
أجــواء اللقاء األخري ســعيا إىل تحقيق 
وبعيدا  املطلوبــة،  املســتويات  أفضل 
عــن الضغوطات، حيــث أن املنتخب 
الجزائري ســيكون هو اآلخر مســتعدا 
للقاء وبصورة أكرب عن الجولة املاضية.
 استعداد ورغبة بالفوز

وقد عرب العبــو منتخبنــا الوطني عن 
استعدادهم التام لهذه املباراة، مؤكدين 
رغبتهــم الجــادة يف الخــروج بنتيجة 
ايجابية ومستوى مرشف، وأعرب العبو 
املنتخب عــن تقديرهم البالغ الهتامم 
ومتابعة سمو الشيخ عيىس بن عيل آل 

خليفــة رئيس االتحــاد البحريني لكرة 
السلة باملنتخب، مؤكدين أن مكاملات 
ســموه املتواصلة وحرصه عىل محادثة 
كل فرد من الوفــد يثلج الصدر ويرفع 
املعنويــات، وإن املنتخــب يتطلع إىل 
رد الدين لســموه عــرب تحقيق أفضل 

النتائج و الظهور املرشف يف البطولة.
 وقال الالعب أحمد عزيز إن لقاء اليوم 
ســيكون مختلفــا عن اللقاء الســابق، 

لكــون املنتخب الجزائــري يطمح هو 
اآلخــر للتأهل للدور قبــل النهايئ من 
البطولة، وســيعمل عىل تعزيز جهوده 
لتحقيــق هــذه الغاية، مشــريا إىل أن 
الوطني ســيبذلون  املنتخــب  العبــي 
مجهــودا مضاعفا لتحقيــق الفوز من 
أجل الوصــول إىل جولة متقدمة بهذه 
البطولــة. وأضاف ”نرى أنــه باإلمكان 
تحقيق نتائج ايجابية يف هذه البطولة، 

وبالتــايل لن ندخــر جهــدا يف تقديم 
املســتويات الرفيعة وبذل أقىس جهد 
لتحقيق ذلك، ولدينــا اإلمكانية الفنية 
بفضل وجود مجموعة منسجمة وذات 
حامس عال وروح مرتفعة، ولن نخيب 
ظــن الجامهري البحرينيــة بنا يف هذه 
املواجهــة“. بدوره أكد الالعب حســن 
نوروز اســتعداده التام لهــذه املباراة، 
مؤكدا أنه ســيبذل جهــدا مضاعفا مع 

بقيــة زمالئه من أجــل الفوز والخروج 
باملســتوى املرشف من هــذه املباراة، 
مشريا إىل إمكانية املنتخب تكرار الفوز 
عىل الجزائر والتأهل للدور قبل النهايئ 
من هــذه البطولة. واسرتســل بالقول 
”ســوف نركــز عــىل تجــاوز األخطاء 
التــي وقعنا بها، وســنعمل عىل تعزيز 
الجوانب اإليجابية يف اللقاء لكونه مهام 
للغايــة وال يحتمل الخســارة التي من 
شــأنها أن تؤدي بنا إىل خارج املنافسة، 
فاملنتخب يتطلــع إىل بلوغ الدور قبل 

النهايئ ومواصلة املشوار بإيجابية“.
القصير: مستوى مشرف

أكد نائب رئيس االتحاد البحريني لكرة 
الســلة رئيس البعثة البحرينية يف مرص 
نارص القصــري أن منتخبنا الوطني قدم 
مســتوى مــرشف حتى هــذه اللحظة 
يف البطولــة العربية، مشــريا إىل الجهد 
الذي قدمه الجهازين الفني و اإلداري 
واملجهــود البدين العــايل لالعبني الذي 
يعكــس مدى جاهزيتهــم واإلمكانات 

الفنية العالية التي ميتلكونها.
وقــال القصري إنــه راض متاما عن هذا 
املســتوى يف البطولة عــىل الرغم من 
الظروف التي أحاطت بهذه املشــاركة، 
معربــا عــن ثقتــه البالغــة باملنتخب 
الوطني وبإمكانية مواصلة مشوار هذه 
البطولة بإيجابية، مشيدا بالدعم الذي 
يتلقاه املنتخب من قبل رئيس مجلس 
اإلدارة ســمو الشيخ عيىس بن عيل آل 
خليفــة، مؤكــدا أن دعم ســموه كان 
مصدرا الرتفــاع الروح املعنوية لالعبني 

ولجميع أفراد البعثة.

قال املدرب الوطني عيىس الســعدون 
إن نــادي الرفــاع الرشقــي يعترب بيته 
الثــاين. جاء ذلك يف حديثــه لـ ”البالد 
ســبورت“ بعــد تعيينه رســميا أمس 

كمدرب للفريق الكروي األول.
ولفت إىل أنه رفض عرضا كبريا من ناد 
كبري طلب االستفادة من خدماته عىل 
اإلدارة الفنيــة خالل املوســم الجاري 
الــذي كان فيه مدربا للحــد، قبل أن 
يتقدم باستقالته للحداويني، مشريا إىل 
أن اعتــذاره لعرض النــادي الكبري كان 
بسبب رغبته يف املواصلة مع الحد قبل 

تغري الظروف املحيطة.
وأشار السعدون إىل أن القبول باملهمة 
مع الرشقــي من جديــد مل يكن قرارا 
صعبا، مبينا أن ذلــك يعود إىل قيادته 

للفريق يف أعوام ماضية.
وقال إنــه حقق العديد من اإلنجازات 
مع الرفاع الرشقي يف مواســم ماضية، 
عــالوة عــىل متيــز عالقته مــع رئيس 
وأعضاء إدارة النادي، وهو األمر الذي 
ســاهم كثريا يف قبوله املهمة. وأضاف: 
”الرشقي يعترب بيتي الثاين الذي قضيت 
فيه أيامــا عديدة حملــت الذكريات 
الجميلــة وعالقتي بــاإلدارة ومعرفتي 
بالفريق ستسهل من مأمورية العمل“.
محترفان ومحليون

وحول أوىل الخطوات التي سيقوم بها 

مع تســلمه املهمة الجديد لـ ”الليث 
األبيــض“، قــال الســعدون إنه أوىص 
بالتعاقد مع محرتفني أحدهام يف خط 
الدفاع واآلخــر يف الهجوم، وذلك وفقا 
لرؤيتــه الفنية الحتياجــات الفريق ملا 

تبقى من املوسم الجاري.
اســتغنت  النــادي  ”إدارة  وأضــاف: 
وفــق تقرير املدرب الســابق هشــام 
جدران عن املحرتفني العاجي كوليبايل 
والســوداين أحمد الباشا. نسعى لضم 
محرتفني عىل مستوى راق؛ للمساهمة 

يف تصحيح الوضع للفريق“.
وتابــع: ”غياب قائد الفريــق عبدالله 
الهزاع يحتم تواجد محرتف مبستويات 
مميــزة يف الخط الخلفــي، وهو األمر 
الــذي بــدأت العمــل عليــه اإلدارة 

الرشقاوية“.
وعىل مستوى الالعبني املحليني، أوضح 
الســعدون أن إدارة الرشقــي رصدت 
بعــض الالعبــني؛ للتعاقــد معهم عىل 

سبيل اإلعارة.
وأشــار إىل أن كل ما سيجري يف الفرتة 
املقبلة سيكون بناء عىل تقرير املدرب 
الســابق للفريق جــدران، عالوة عىل 
رؤيتــه الفنيــة املتعلقة بســري العمل 

املقبل.
عرض وحيد

وفيــام إذا فاضــل يف العــروض بعد 

اســتقالته مــن تدريــب الحــد إثر 
الخســارة من املنامــة (0-5) يف ربع 
نهــايئ كأس جاللــة امللــك، أوضــح 
املــدرب الوطني يف معــرض إجابته 
أن عرض الرفاع الرشقي كان الوحيد. 
وبــنيَّ أنــه درس العرض مــن جميع 
إليجابياته  بإسهاب  وتطرق  النواحي، 
وســلبياته، قبل أن يستقر عىل خيار 
املوافقــة. وأضاف: ”عالقتي مع إدارة 
الرفاع  الرشقي مميزة. أشكر مجلس 
اإلدارة برئاســة الشيخ نارص بن خالد 
آل خليفة، وأمتنى أن أكون عند حسن 

هذه الثقة التي أوليت يل“.
أوضــاع  لتعديــل  ”سأســعى  وزاد: 
الفريق، نحتــل اآلن املرتبــة الثامنة 
عىل مســتوى الئحــة دوري ”فيفا“، 
لكننا قادرون عىل التصحيح والتقدم 

لألمام“.
لست ضحية

ورفــض الســعدون القول إنــه كان 
ضحيــة يف نادي الحــد، خصوصا مع 
ابتعاد عدد مــن الالعبني، إضافة إىل 

رئيس النادي أحمد املسلم.
وقــال: ”النتائــج هي مــن تحكمني 
كمــدرب للفريــق. مل نوفــق للنتائج 
الجيــدة، رغم تقدمينا مباريات جيدة 
”الظــروف  وأضــاف:  غالبهــا“.  يف 
الصعبة التي صاحبت مسرية الفريق 

ساهمت يف ذلك. رحيل الالعبني سيد 
محمد عدنان ومحمد الرميحي مثاال 

عىل ذلك“.
وتابع: ”ابتعاد الرئيس الذهبي أحمد 
املســلم ســاهم كثريا يف تراجع أداء 
الفريــق، خصوصا أنــه الداعم األول 

للفريق يف نواح مختلفة“.
املســتقبلية  رؤيتــه  أن  إىل  وأشــار 
لوضع الفريق بعد الخســارة يف كأس 
امللك حتمت عليه تقديم االســتقالة 

واالبتعاد عن الفريق.
ثقة مشكورة

وأكــد أن الثقــة التي أوليــت له من 
قبــل إدارة الحد لقيادة الفريق تعترب 
خطوة مشــكورة. وقال: ”أشكر إدارة 
نادي الحــد ويف مقدمتهم عىل وجه 
التعيــني عضو مجلــس اإلدارة رئيس 
جهاز الكرة أســامة املاليك“. وأضاف: 
”اإلدارة تعاونــت معي بشــكل كبري، 
وكام هــو الحــال من قبــل الفنيني، 
لكــن النتائج يف نهاية األمر مل تكن يف 

مستوى الطموح“.
والجامهــري  املتتبعــني  أن  وأوضــح 
ينظرون لنتائــج الفريق بغض النظر 
عن أمور أخرى. وتابع مفصال: ”الحد 
حقــق إنجــازات كبرية مــع املدرب 
سلامن رشيدة. كان لزاما عىل خليفته 
أن يقود الفريق للطموح ذاتها، لكن 

شــاءت الظروف أن تكون معاكسة، 
وهو األمر الذي تأثر به الحد كثريا“.

وقــال: ”أعتقــد أن وضعيــة الفريق 
ســتكون محرجــة مســتقبال يف حال 
عدم تقديم الدعم الالزم، خصوصا أن 
الفريق ظهر بصورة مميزة يف املواسم 

القليلة املاضية“.
شرف وعدم التقاء

وحــول املحصلة النهائية للتجربة مع 
الحداويني، قال السعدون إنها محطة 
جيدة رغم تقديم االســتقالة. وتابع: 
”تدريــب الحد كانت محطة تعلمت 
منها الكثــري. أعتقد أنني قضيت فرتة 
جيدة اســتطعت فيها التتويج بلقب 

الســوبر مع الفريق، وهــو أمر بحد 
ذاته يعد رشفا كبريا يسجل يف رصيدي 

الشخيص وسجالت النادي أيضا“.
وقــال أيضا: ”وضعت آماال كبرية عىل 
تواجــد الرئيس أحمد املســلم خالل 
فرتة تواجدي، لكــن يف النهاية يبقى 

ابتعاده قرارا شخصيا“.
وأضاف: ”هــذا االبتعاد أثر بشــكل 
كبري عىل الفريق. خالل فرتة تواجدي 
مع الحــد مل ألتــق الرئيس املســلم 
حتى بعد التتويج بلقب الســوبر، إذ 
تواصلــت شــخصيا معه عــن طريق 
مواقــع التواصــل االجتامعي، وأمتنى 

التوفيق للحد يف قادم املشوار“.

ا;حمر يواجه الجزائر بتطلعات بلوغ المربع الذهبي

عــدت لبيتــي الثانــي.. ورفضــت عرض نــاد كبير

ــة“ ــل ــس ـــن ”عـــربـــيـــة ال ـــي الـــجـــولـــة الــحــاســمــة م ف

الــســعــدون:  ــي...  ــرق ــش ال لــلــرفــاع  ًــا  ــدرب م تعيينه  بعد 

سنضم 
محترفين أحدهما 

مدافع وا*خر 
مهاجم للتصحيح

الحد محطة 
جيدة.. ولم ألتق 

”المسلم“ بتاتًا
أأ

أ
القاهرة                 أمير البقالي

أحمد مهدي
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ناصر القصير

عيسى السعدون

منتخبنا يتطلع إلى تجاوز الجزائر مجددا

المشاركون بالدورات التدريبية

منتخبنا الوطني لكرة السلة

أناب رئيس األمن العام اللواء طارق 
الحسن، نائب رئيس األمن العميد 
خليفة بن أحمد آل خليفة العام 

لحضور حفل توزيع الشهادات 
عىل املشاركني يف عدد من الدورات 

التدريبية التي أقامها االتحاد الريايض 
لألمن العام بالعام 2016.

وأشار نائب رئيس األمن العام إىل أن 
االهتامم بتطوير الكوادر البرشية كان 

وعىل الدوام موضع عناية واهتامم 
وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ 

راشد بن عبدالله آل خليفة من خالل 
توجيهاته السديدة للميض قدما يف 

برنامج التطوير والتحديث وتوفري كل 
اإلمكانات املادية والقدرات البرشية 
للوصول إىل أعىل املستويات، منوهاً 

يف الوقت ذاته إىل املتابعة الحثيثة من 
قبل رئيس األمن العام.

وأشاد باملستوى التدريبي املتميز الذي 
تلقاه املشاركون يف الدورات، معرباً 

عن شكره وتقديره للقامئني عىل هذه 
الدورات. 

وألقى رئيس فرع اللياقة البدنية 
باالتحاد كلمة أشار فيها إىل أن االتحاد 
الريايض لألمن العام دأب عىل تنظيم 
الدورات وورش العمل ملا لها من دور 

فعال يف تطوير أداء األفراد والعمل عىل 

زيادة إنتاجيتهم ومدهم باملعلومات 
واملعرفة لتطوير مختلف قدراتهم، 
منوهاً إىل أنه تم وضع برامج وفق 

معايري وأسس علمية مدروسة يف مجال 
اختبارات اللياقة البدنية والدورات 

التدريبية واملسابقات الرياضية.
ويف نهاية الحفل، قام نائب رئيس األمن 
العام بتوزيع الشهادات عىل الخريجني.

االتحاد الرياضي يكرِّم المشاركين بالدورات التدريبية



تحت رعاية محافظ املحافظة الجنوبية 
الش��يخ عبدالله بن راش��د آل خليفة، 
ينظم نادي راش��د للفروس��ية وسباق 
الخي��ل يف الثانية من بع��د ظهر اليوم 
الجمعة الس��باق العارش لهذا املوس��م 
وال��ذي س��يقام ع��ى محاف��ظ كأس 
محاف��ظ املحافظة الجنوبي��ة وكؤوس 
رشك��ة أملني��وم البحرين “ألب��ا” وكأس 
مرصف السالم وذلك عى مضامر سباق 

النادي مبنطقة الرفة بالصخري.
ال��ذي س��يقام للجياد  الش��وط األول 
املبتدئات “نتاج محيل” ملس��افة 1600 
مرت والجائزة 1500 دينار ومبش��اركة 7 
جياد ستس��عى لتحقي��ق فوزها األول 
مع أفضلية للفرس “اتزان” ملك س��مو 
الش��يخ محمد بن عبدالل��ه بن عيىس 
آل خليف��ة وبقيادة الربتو س��انا والذي 
يتفوق ع��ى جياد الش��وط من حيث 
عدد املش��اركات أو النتائج حيث سبق 
للفرس تحقيق املركزين الثاين والثالث 

عدة مرات.
ويقام الشوط الثاين عى كأس رشكة ألبا 
لجياد الدرجة الرابعة واملبتدئات “نتاج 

مح��يل” مس��افة 1200 م��رت والجائزة 
جي��اد،   10 ومبش��اركة  دين��ار   2500
ويحيط الغموض بالشوط نظراً ملشاركة 
مجموعة من الجياد الجديدة والبعض 
اآلخر من املبتدئات التي خاضت سباقاً 
واح��داً فيام س��تكون األفضلية لصالح 
الف��رس “غم��رة” ملك س��مو الش��يخ 
حمد ب��ن عبدالله بن عيىس آل خليفة 
وبقي��ادة الربت��و س��انا والت��ي ظهرت 
بصورة جيدة يف مشاركتها األخرية هذا 
املوسم وحققت فيها الفوز ومنافستها 
الف��رس “بلوز غيتار” إلس��طبالت أتش 
أن��د آر وبقي��ادة جيمي كوي��ن والتي 
ج��اءت رابع��ة يف مش��اركتها األوىل يف 

السباق السادس.
ويقام الشوط الثالث عى كأس محافظ 
الدرجات  الجنوبية لجي��اد  املحافظ��ة 
الثالث��ة والرابعة املبتدئ��ات من خيل 
البحري��ن العربي��ة األصيل��ة “الواهو” 
ملس��افة 1000 مرت مس��تقيم والجائزة 
3000 دين��ار ومبش��اركة 7 جياد ويربز 
 ”1649 “ملولش��ان  الحص��ان  منه��ا 
إلسطبل الوس��مية وبقيادة الربتو سانا 

عى ضوء أفضليته من حيث الجاهزية 
املوس��م  مش��اركات  خ��اض  بعدم��ا 
الح��ايل وحقق خالله��ا نتائج متقدمة، 
باإلضافة اىل الفرس “الحمدانية 1508” 
إلس��طبل س��افرة وبقيادة بريت دويل 
والحص��ان “مصن��ان 1552” إلس��طبل 
الجرسة وبقيادة عيل س��مري عى ضوء 
يف  املتقدم��ة  ونتائجه��ام  مس��تواهام 
املوسم املايض ولكن ذلك سيعتمد عى 
مدى جاهزيتهام اليوم يف مش��اركتهام 

األوىل هذا املوسم.
في��ام يقام الش��وط الراب��ع عى كأس 
رشك��ة املني��وم البحرين “ألب��ا” لجياد 
الثالث��ة والرابعة واملبتدئات  الدرجات 
“نت��اج مح��يل” مس��افة 2200 م��رت 
والجائزة 2500 دينار ومبشاركة 7 جياد 
حيث ينتظر أن يش��هد منافس��ة قوية 
نظ��راً ملش��اركة عدد من الجي��اد التي 
برزته بصورة جيدة وحققت انتصارات 
ونتائ��ج متقدم��ة خ��الل مش��اركاتها 

السابقة.
أم��ا الش��وط الخام��س فس��يقام عى 
كأس رشك��ة أملني��وم البحري��ن “ألبا” 
التوازن “مس��تورد” مس��افة  لس��باق 
1000 م��رت مس��تقيم والجائ��زة 2000 
دينار ومبشاركة كبرية بلغت 15 جواداً 
ويتوق��ع أن تنعك��س ع��ى مجريات 
املنافس��ة املثرية يف الش��وط باإلضافة 
اىل تقارب املس��تويات وتكافؤ األوزان 
والنتائ��ج املتفاوتة الت��ي حققتها هذه 

الجياد يف مشاركاتها السابقة األمر الذي 
س��يجعل املنافس��ة مفتوحة ومتكافئة 

بني مجموعة من الجياد.
وسيقام الش��وط الس��ادس عى كأس 
رشكة املني��وم البحرين “ألبا” لس��باق 
التوازن “مستورد” مس��افة 2400 مرت 
والجائ��زة 3000 دينار ومبش��اركة 10 
جي��اد، وينتظر أن يكون من األش��واط 
القوية يف س��باق اليوم نظراً ملش��اركة 

مجموعة من الجياد القوية.
وأخريًا يقام الش��وط السابع عى كأس 
مرصف الس��الم لجي��اد الفئ��ة الثانية 
“مس��تورد” مسافة 1600 مرت والجائزة 
جي��اد،   8 ومبش��اركة  دين��ار   5000
وسيكون الشوط قمة س��باق اليوم يف 
ظل مشاركة مجموعة من نخبة الجياد 
القوية يف املض��امر البحريني والقادمة 
بس��معة م��ن الس��باقات الخارجي��ة 
وحققت انتصارات ومراكز متقدمة يف 
السباقات البحرينية منذ املوسم املايض 
وسيكون الشوط “بروفة” لهذه الجياد 
قبل كأس سمو ويل العهد املرتقب يف 3 

فرباير املقبل.

تحت رعاي��ة رئيس االتح��اد املليك 
القدرة سمو  للفروس��ية وس��باقات 
الش��يخ فيصل بن راش��د آل خليفة 
ينظ��م االتح��اد املل��يك البحرين��ي 
بطولة  القدرة  وس��باقات  للفروسية 
االتحاد املل��يك لقفز الحواجز، والتي 
س��تقام اليوم “الجمعة” عى ميدان 

االتحاد الريايض العسكري.
وس��تنطلق أوىل املس��ابقات بفئ��ة 
ن��وع  األول  املس��توى  الناش��ئني 
املس��ابقة، الجدول A - جولة عادية 
مع جولة متايز ضد الزمن للمتعادلني 
عى املرك��ز األول وبارتفاع الحواجز: 
95-85 سم، رسعة املسلك 300 مرت/
دقيق��ة، ثم مس��ابقة فئة الناش��ئني 
املس��ابقة،  ن��وع  الث��اين  املس��توى 
الجدول A - مس��ابقة عى مرحلتني 
وبارتف��اع   Special Two Phases
س��م، رسع��ة   105  95- الحواج��ز: 
تليه��ا  مرت/دقيق��ة   300 املس��لك 
مس��ابقة فئ��ة املتقدمني املس��توى 
 A األول ن��وع املس��ابقة، الج��دول
 Special مس��ابقة عى مرحلت��ني -
Two Phases وبارتف��اع الحواج��ز: 
-100 110 س��م، رسعة املسلك 350 
مس��ابقة  بعدها  ومن  مرت/دقيق��ة، 
فئ��ة املتقدمني املس��توى الثاين نوع 
املسابقة، الجدول A - مسابقة رسعة 

مبارشة ضد الزمن وبارتفاع الحواجز:  
-115 125 س��م، رسعة املسلك 350 
مرت/دقيق��ة، ث��م املس��ابقة الكربى 
فئة املتقدمني املس��توى الثالث نوع 
املس��ابقة، الجدول A - جولة عادية 
مع جولة متايز ضد الزمن للمتعادلني 
عى املرك��ز األول وبارتفاع الحواجز: 
-130 140 س��م، رسعة املسلك 350 

مرت/دقيقة.

داد اهلل: المسالك جاهزة

أك��د محمد دادالله مصمم مس��لك 
املس��ابقات أنه عمل ع��ى تصميم 
املس��لك وفق قوانني االتحاد الدويل؛ 
األمر ال��ذي يعطى الفرس��ان طابعا 
تنافس��يا كبريا، وهو ما نس��عى إليه 
من أج��ل إظهار الفرس��ان قدراتهم 
الحقيقية، وإيجاد نوع من التنافس 
ب��ني الجمي��ع، وأش��ار أن البطول��ة 
الحواجز  قفز  س��تعطي مس��ابقات 
تنافس��ا وإثارة متميزة ستس��هم يف 
تطوير املس��توى الفني لرياضة قفز 
أن  مؤك��دا  اململك��ة،  يف  الحواج��ز 
البطولة س��تكون قوية م��ن الناحية 
الفنية؛ نظرا للمستويات التي قدمها 
الفرسان يف البطوالت املاضية، والتي 

أبرزت قوة املنافسة بينهم.

الدوسري: التنافس عنوان 
البطولة

وقال الفارس باس��ل ال��دورسي إنه 
س��يحرص ع��ى املش��اركة يف هذه 
البطول��ة؛ به��دف املنافس��ة ع��ى 
اللقب،  واملحافظة عى  املس��ابقات 
وإنه عى اس��تعداد تام للمش��اركة 
بق��وة يف البطول��ة لتحقي��ق ه��ذا 
الهدف، مؤكدا أن املنافس��ة ستكون 
صعب��ة وقوي��ة؛ نظرا لوج��ود عدد 
كبري من الفرسان الجيدين القادرين 
عى املنافس��ة، األمر الذي سيعطي 
البطول��ة طابعا تنافس��يا قويا، وأكد 
أهمي��ة هذه البطولة التي ستش��هد 

منافس��ة قوية بني جميع الفرس��ان، 
خصوص��ا وأن هناك نخبة من أبطال 
البحرين سيشاركون فيها، مام يجعل 

التكهن بهوية البطل امرأ صعبا.

حسين داداهلل: استمرار 
للمنافسة

أكد الفارس حسني دادالله أن البطولة 
ستكون قوية ومثرية من قبل جميع 
الفرس��ان املش��اركني يف املس��ابقة، 
وأوض��ح أن الفرس��ان يطمحون إىل 
املشاركة الفعالة والقوية يف البطولة، 
قوي��ة  مش��اركة  ستش��هد  والت��ي 
م��ن نخبة فرس��ان البحري��ن الذين 

سيتنافس��ون ع��ى لق��ب البطولة، 
وأكد أن البطولة تعد فرصة حقيقية 
للفرس��ان؛ من أجل املنافسة القوية 
املميزي��ن والبارزين،  الفرس��ان  مع 
والذين سيحرصون عى تقديم أفضل 
املس��تويات أمال يف الظف��ر بإحدى 
بطوالت املوس��م الذي ارتفعت فيه 
وترية املنافسة بشكل ملحوظ، مشريا 
إىل أنه سيسعى إىل تحقيق التنافس 

عى ألقاب املسابقات.

فرج: التنافس واإلثارة

وم��ن جانب��ه، ق��ال الف��ارس صابر 
سلامن فرج إن املنافسة عى اللقب 

يف البطولة هو الهدف الذي سيسعى 
إلي��ه، وإن��ه س��يقدم سيس��عى إىل 
تقديم أفضل مس��توياته يف البطولة، 
أم��ال يف الوصول إىل الهدف خصوصا 
وأن البطولة س��تكون قوية، والدليل 
عى ذلك االس��تعداد الجيد للفرسان 
الذي��ن حرصوا ع��ى التحضري الجيد 
للوصول إىل الجاهزية التامة لخوض 
منافس��ات البطول��ة م��ا س��يجعلها 
قوية جدا، مش��ريا إىل أن املنافس��ة 
ستحتدم بني الفرس��ان جميعا؛ نظرا 
للمستوى املهاري البارز الذي يتمتع 

به الجميع.

الرميحي: المنافسة قوية جدا

ومن جانب��ه، أكد الف��ارس معيوف 
الرميح��ي أن اس��تعداداته انته��ت 
للبطولة، وكانت بش��كل متميز من 
خ��الل التدريب��ات الج��ادة اليومية 
الت��ي أجراها، أمال يف املنافس��ة عى 
الق��اب املس��ابقات الت��ي تعد من 
البط��والت املهم��ة، وأنه س��يدخل 
منافسات البطولة بشكل جدي كبري، 
لكن الوصول إىل هذا املراكز لن يكن 
بالس��هل يف ظل وجود فرسان ذوي 
خربة عالية يف مج��ال قفز الحواجز، 
لكنه سيبذل قصارى جهده من أجل 

الوصول إىل الهدف.
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عقدت لجنة الحكام باالتحاد 
البحريني لكرة السلة اجتامعا 
مع مسؤويل األجهزة واملدربني 

باألندية األعضاء يف مقر االتحاد 
مبنطقة أم الحصم من أجل رشح 

املفاهيم السليمة التي تنص عليها 
قوانني اللعبة، حيث رحب األمني 

العام باالتحاد عبداإلله عبدالغفار 
بالحضور يف هذه الجلسة املهمة 
ونقل لهم تحيات رئيس مجلس 

اإلدارة سمو الشيخ عيىس بن عيل 
بن خليفة آل خليفة، وأبلغهم 

اهتامم ومتابعة سموه بشؤون 
الدوري ومن ضمنها جانب 

التحكيم، واملستجدات الطارئة، 
مؤكدا أن مثل هذه االجتامعات 

من شأنها أن تقرب وجهات النظر 
بني املسؤولني عن اللعبة واملدربني 

باألندية مع أصحاب الشأن يف 
اتحاد السلة.

وأشاد عبدالغفار مبتابعة واهتامم 
سمو الشيخ عيىس بن عيل آل 

خليفة بكل ما يتعلق باللعبة من 
مفاهيم ومستجدات، مؤكدا أن 

ذلك يدلل عى حرص سموه البالغ 
عى تطوير اللعبة و التواصل مع 

مختلف اللجان، مشريا إىل أن 
توجيهات سموه ذات قيمة عالية 

ومقدرة لجميع منتسبي اللعبة.
ثم ألقى رئيس لجنة الحكام 

طارق العريب كلمته الخاصة بهذا 
االجتامع مرحبا بكافة الحضور، ثم 

قام الحكم فاضل غلوم املراقب 
الدويل عضو لجنة الحكام باالتحاد 
برشح املفاهيم السليمة وإيضاح 

كافة األمور املتعلقة باللعبة، 

كام رشح العديد من السياسات 

املتبعة، مؤكدا أن لجنة الحكام 

تتطلع دامئا لتعاون األندية ملا فيه 

صالح اللعبة يف مملكة البحرين.

وخالل االجتامع دارت العديد 

من النقاشات املهمة بني مندويب 

األندية من جهة و لجنة الحكام 

من جهة األخرى حيث خرج 

االجتامع بالعديد من النتائج 

اإليجابية، خصوصا يف ظل النقاش 

جانب من االجتماعالهادف الذي شهدته الجلسة.

ل��ج��ن��ة ح��ك��ام ال��س��ل��ة ت��ج��ت��م��ع ب��م��س��ؤول��ي األن��دي��ة 
اتحاد السلة          المركز اإلعالمي



تحت رعاي��ة ممثل جاللة امللك 
لألعامل الخريية وشؤون الشباب 
للش��باب  املجلس األعىل  رئيس 
والرياضة رئيس اللجنة األوملبية 
البحرينية سمو الشيخ نارص بن 
حمد آل خليف��ة، تنطلق اليوم 
“الجمعة” منافس��ات النس��خة 
الثالثة ملسابقة البحرين للصقور 
والصي��د، مبنطق��ة “الصبخ��ه” 
املحاذية لقرية البحرين الدولية 
للق��درة، وذل��ك بالتع��اون مع 
مؤسس��ة نارص بن حمد، والتي 
تس��تمر منافس��اتها حت��ى يوم 
السبت املوافق 18 فرباير املقبل. 
وأكد سمو الشيخ نارص بن حمد 
آل خليفة أن إقامة املسابقة تأيت 
الح��رص واالهتامم  من منطلق 
ع��ىل ترجمة ل��رؤى وتوجيهات 
عاه��ل الب��الد ح��رة صاحب 
الجالل��ة امللك حم��د بن عيىس 
آل خليفة الهادفة للحفاظ عىل 
الرتاث البحريني األصيل وتعزيز 
القّيم واملوروثات لدى الش��باب 
البحرين��ي، مضيف��ا س��موه أن 
الريايض  التجم��ع  إطالق ه��ذا 
الرتايث يسهم يف تحقيق األهداف 
التي رسمها سموه، ومن أبرزها 
ترس��يخ مبادئ ال��رتاث الوطني 
الرتاثية، مشريا  الرياضات  ودعم 
س��موه إىل أن الجهود ستتواصل 
يف سبيل النهوض بهذه الرياضات 

الرتاثية.
وأشاد سمو الشيخ نارص بن حمد 
آل خليفة باملش��اركة الواس��عة 
الصقور  امل��الك وأصح��اب  من 
البحرينيني ومن األش��قاء بدول 
مجل��س التعاون ب��دول الخليج 
العربية، والذي��ن بادروا برسعة 
التسجيل واملش��اركة فور إعالن 
إقامة املسابقة، مؤكدا سموه أن 
هذا اإلقبال الكبري يعكس مدى 
حرصه��م واهتاممهم عىل دعم 
هذا  وإنجاح  الرتاثية  املسابقات 
الرتايث، مش��ريا  الريايض  التجمع 
س��موه إىل أن الحدث يش��كل 
مستويات  لتطور  حقيقيا  داعام 
امل��الك وأصح��اب الصق��ور مبا 
يسهم بارتقاء الرياضات الرتاثية، 
متوقعا س��موه أن تش��هد هذه 
النس��خة من املس��ابقة تنافسا 
قوي��ا، معربا س��موه يف الوقت 
لجمي��ع  متنيات��ه  ع��ن  ذات��ه 
املتس��ابقني بالتوفي��ق والنجاح 
خالل منافسات املسابقة، موجها 
س��موه يف الوقت ذاته الش��كر 
والتقدير للس��يد خليفة القعود 
رئي��س اللجن��ة العلي��ا املنظمة 
وجميع رؤس��اء وأعضاء اللجان 
العامل��ة عىل الجه��ود املبذولة 
لإلع��داد والتحض��ري إلقامة هذا 

الحدث. 
وقد اعتمد سمو الشيخ نارص بن 
حمد آل خليفة بهذه النس��خة 
من املس��ابقة البحرين للصقور 
والصي��د إدراج ث��الث رياضات 
تراثي��ة، حي��ث اعتمد س��موه 
س��باق مزاين اإلبل، ومس��ابقة 
القناص الصغري والشوط الصقار 

الصغري.
وعش��اق  محب��ي  وس��يكون 
الرياض��ات الرتاثي��ة عىل موعد 
مع 7 أس��ابيع حافلة بالتشويق 

واإلثارة والندية بني املشاركني يف 
املسابقة. 

فسيشهد األس��بوع األول إقامة 
س��مو  كأس  ع��ىل  املنافس��ات 
الش��يخ فيص��ل ب��ن خال��د آل 
خليفة وس��مو الش��يخ عبدالله 
بن خال��د آل خليف��ة يف الفرتة 
-6 7 يناي��ر، حيث س��يقام يوم 
الجمع��ة مس��ابقة “الج��ريات” 
ومهد السلوقي، فيام سيقام يوم 
السبت مس��ابقة “دعو شاهني” 

و”دعو حر” وسباق الخيل. 
وستقام منافسات األسبوع الثاين 
عىل كأس سمو الشيخ حمد بن 
نارص آل خليفة وس��مو الش��يخ 
محم��د بن ن��ارص آل خليفة يف 
الفرتة -13 14 يناير، حيث سيقام 
يوم الجمعة مسابقة “الجريات” 
ومهد السلوقي، فيام سيقام يوم 
السبت مس��ابقة “دعو شاهني” 

و”دعو حر” وسباق الخيل. 
األس��بوع  منافس��ات  وس��تقام 
الثالث عىل كأس س��مو الش��يخ 
فيص��ل بن راش��د آل خليفة يف 
الف��رتة -19 21 يناي��ر، حي��ث 
س��يقام يوم الخميس مس��ابقة 
القن��اص الصغري، وس��يقام يوم 
الجمع��ة مس��ابقة “الج��ريات” 

ومهد الس��لوقي، وس��يقام يوم 
السبت مس��ابقة “دعو شاهني” 
و”دع��و ح��ر” وس��باق الخيل 

ومسابقة القناص الصغري. 
وستقام منافسات األسبوع الرابع 
عىل كأس سمو الشيخ خالد بن 
حمد آل خليفة يف الفرتة -26 28 
يناير، حيث سيقام يوم الخميس 
مسابقة القناص الصغري، وسيقام 
يوم الجمعة مسابقة “الجريات” 
ومس��ابقة  الس��لوقي  ومه��د 
القن��اص الصغري، وس��يقام يوم 
السبت مس��ابقة “دعو شاهني” 
و”دع��و ح��ر” وس��باق الخيل 

ومسابقة القناص الصغري. 
الخام��س  األس��بوع  وسيش��هد 
إقام��ة املنافس��ات ع��ىل كأس 
سمو الش��يخ نارص بن حمد آل 
خليف��ة يف الف��رتة 31 يناير- 4 
فرباير، حيث سيقام يوم الثالثاء 
مس��ابقة مزاين اإلبل، وس��يقام 
ي��وم األربعاء مزاين الس��لوقي 
بالقرية العاملية للقدرة، وسيقام 
القناص  يوم الخميس مس��ابقة 
الصغري وش��وط الصقار الصغري، 
وس��يثام يوم الجمعة مس��ابقة 
الس��لوقي  ومه��د  “الج��ريات” 
الصغ��ري،  القن��اص  ومس��ابقة 

وس��يقام يوم الس��بت مسابقة 
“دع��و ش��اهني” و”دع��و حر” 
وسباق الخيل ومسابقة القناص 

الصغري. 
السادس يف  وس��يقام األس��بوع 
وال��ذي  فرباي��ر   11  9- الف��رتة 
مسابقة  نهائيات  إقامة  سيشهد 

القناص الصغري. 
وق��د ت��م تخصيص منافس��ات 
األسبوع السابع عىل كأس سمو 
الشيخ نارص بن حمد آل خليفة 
وس��مو الش��يخ خالد بن حمد 
آل خليفة للمش��اركني من دول 
مجل��س التعاون ل��دول الخليج 
العربي��ة، حيث تق��ام يف الفرتة 
-15 18 فرباير، حيث سيقام يوم 
“الجريات”،  األربع��اء مس��ابقة 
وسيقام يوم الخميس مسابقتي 
“دع��و ش��اهني” و”دع��و حر”، 
وس��يقام ي��وم الجمعة ش��وط 
يوم  ال��دويل وس��يقام  النخب��ة 

السبت مزايني الصقور.
 

الدوسري: الموقع جاهز

أنه��ت اللجن��ة املنظم��ة كافة 
الرتتيبات واالس��تعدادات إلقامة 
املس��ابقة، حيث عقدت اللجنة 
اجتامعها األخ��ري مبوقع انطالق 
لالطمئنان  وذل��ك  املنافس��ات، 
املوق��ع الحتضان  جاهزية  عىل 

هذا الحدث. 
ج��اء ذل��ك ع��ىل لس��ان عضو 
اللجنة املنظم��ة جرب الدورسي، 
ال��ذي ق��ال: “لق��د ت��م تهيئة 
لخ��وض  للمش��اركني  األج��واء 
املنافس��ات، الت��ي تس��عى من 
خالله��ا اللجنة إلبرازها بالصورة 
التي تت��امىش وتطلعات س��مو 
الش��يخ ن��ارص ب��ن حم��د آل 
للمحافظ��ة  الهادف��ة  خليف��ة 

ع��ىل الرتاث الوطن��ي من خالل 
الرتاثية. حيث  الرياض��ات  دعم 
تش��هد هذه النس��خة مشاركة 
واس��عة م��ن امل��الك وأصحاب 
الصقور البحرينيني ومن األشقاء 
تج��اوزت  وال��ذي  الخليجي��ني 

مشاركتهم العدد املتوقع”. 
ووجه الدورسي الشكر والتقدير 
إىل سمو الش��يخ نارص بن حمد 
آل خليفة عىل التوجيه الستمرار 
إقامة هذه املسابقة التي تدعم 
املالك أصحاب  تطور مستويات 
الصق��ور والرياض��ات الرتاثي��ة، 
موجها شكره لسمو الشيخ خالد 
بن حم��د آل خليفة عىل دعمه 
الرياضات، شاكرا  بتلك  للنهوض 
ومقدرا دعم سمو الشيخ فيصل 
بن راش��د آل خليفة له يف هذا 

التجمع الريايض الرتايث.
 

الصالحي: خطة إعالمية 
متكاملة

أك��د مدي��ر املكت��ب اإلعالمي 
لسمو الشيخ نارص بن حمد آل 
خليف��ة ومركز املعلومات رئيس 
اللجنة اإلعالمية توفيق الصالحي 
ملس��ابقة  الثالث��ة  بالنس��خة 
البحري��ن للصق��ور والصيد، أن 
اللجن��ة وضعت خط��ة إعالمية 
متكاملة تتواف��ق مع توجيهات 
س��مو الش��يخ نارص ب��ن حمد 
آل خليف��ة ممث��ل جاللة امللك 
لألعامل الخريية وشؤون الشباب 
للش��باب  املجلس األعىل  رئيس 
والرياضة رئيس اللجنة االوملبية 
البحرينية، إلب��راز وإنجاح هذا 
الح��دث مب��ا يحق��ق األهداف 
التي رس��مها سموه والتي ترتكز 
ع��ىل تعزيز القي��م واملوروثات 
األصيل��ة م��ن تراثن��ا البحريني 

العريق ودع��م املالك وأصحاب 
بالرياضات  واالرتق��اء  الصق��ور 
الخط��ة  أن  مضيف��ا  الرتاثي��ة، 
اإلعالمي��ة تتضمن النقل املبارش 
البحرين  قناة  عرب  للمنافس��ات 
الصح��راء،  وقن��اة  الرياضي��ة 
وتقديم الرسالة اليومية املصورة، 
تحلي��ي  اس��تيديو  وتخصي��ص 
مصاحب له��ذا النقل، والتغطية 
الصحافية للمنافس��ات، وإعداد 
كتي��ب تعريف��ي خ��اص بهذه 
النس��خة وكذل��ك التغطية عرب 

مواقع التواصل االجتامعي.
 

نقل مباشر واستيديو 
تحليلي

ستحظى املس��ابقة بنقل مبارش 
ملنافس��اتها عىل قن��اة البحرين 
الرياضية، وذل��ك بإرشاف إدارة 
تلفزي��ون البحري��ن واملتمثل��ة 
باملخ��رج إبراهي��م فري��د قمرب 
ومتابعة وتنسيق جربان الخاجة 

وطاقم فني متكامل.
الصحراء  قن��اة  وس��تقوم  ك��ام 
فعالي��ات  بنق��ل  الس��عودية 

وأحداث هذه النسخة. 
لقن��اة  الفن��ي  الطاق��م  وكان 
البحري��ن بالتعاون م��ع اللجنة 
املنظمة قد قاما بتحديد املواقع 
املخصص��ة لتصوير الس��باقات، 
كام حددا املوقع الخاص بسيارة 
النقل املبارش، والتي س��تتواجد 
أي��ام  الح��دث ط��وال  مبوق��ع 

املسابقة. 
هذا، وس��يصاحب النقل املبارش 
للمنافس��ات االستيديو التحليي 
م��ن موق��ع الح��دث، وال��ذي 
س��يديره اإلعالمي والشاعر نادر 

بن جخري.

ن����اص����ر ب�����ن ح����م����د: ن����ق����در ال���م���ش���ارك���ة 
ال���واس���ع���ة ون���ت���وق���ع م��ن��اف��س��ة ق��وي��ة

انطالق النسخة الثالثة لمسابقة “الصيد والصقور” اليوم

وال���ت���ح���دي وال���ت���ش���وي���ق  ب������اإلث������ارة  ح���اف���ل���ة  أس����اب����ي����ع   7
إق���ب���ال ب��ح��ري��ن��ي وخ��ل��ي��ج��ي ك��ب��ي��ر ل��ل��م��ش��ارك��ة ف���ي ال��ح��دث
تغطية           المكتب اإلعالمي
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جبر الدوسريتوفيق الصالحي
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)روي��رز(: قلل أنطوني��و كونتي 
م��درب تش��يليس م��ن أهمي��ة 
الخس��ارة -2صفر أم��ام توتنهام 
هوتسبري التي حرمته من تحقيق 
رقم قي��ايس يوم األربعاء وأكد أن 
العبيه يجب أن يبدأوا من جديد 
س��عيهم إلح��راز لق��ب الدوري 

اإلنجليزي املمتاز لكرة القدم.
وبدد هدف��ان برضبتي رأس من 
دي��ي آيل يف اس��تاد وايت هارت 
لني آمال تشيليس يف تحقيق فوزه 
ال�14 عىل التوايل يف الدوري وهو 
ما كان س��يصبح رقام قياس��يا يف 

موسم واحد.
من جانبه قال اإليطايل كونتي إن 
الهزمية مختلفة متاما عن الخسارة 
-3صف��ر ض��د أرس��نال ي��وم 24 
سبتمرب/ أيلول والتي أصبح فريقه 

ال ميكن إيقافه من بعدها.
وأبلغ كونتي الصحفيني: “نش��عر 
بخيبة أم��ل لكننا يجب أن نكون 
س��عداء أيض��ا ألن تحقي��ق 13 
ف��وزا متتاليا يف هذا الدوري ليس 

سهال.”

الهزمية  “لك��ن ه��ذه  وأض��اف: 
مختلف��ة عن تلك التي حدثت يف 
سبتمرب ألننا اآلن خرسنا املباراة.. 
لكنن��ا أظهرنا أننا فريق، لكن ضد 

أرسنال مل نظهر كفريق”.
بثامين  س��يتقدم  تش��يليس  وكان 
نق��اط ع��ىل أق��رب مالحقيه يف 
الص��دارة إذا انت��ر ألول مرة يف 
واي��ت هارت لني منذ 2012 لكن 
بينام يعد ف��ارق النقاط الخمس 
عن ليفربول مريح��ا فإن كونتي 
أكد أن س��باق اللقب أصبح اآلن 

مفتوحا عىل مراعيه.
وارتق��ى توتنهام للمرك��ز الثالث 
متأخرا بس��بع نقاط عن الصدارة 
ويتق��دم بف��ارق األه��داف عىل 
مانشسر سيتي بينام يأيت أرسنال 
خلفهام بنقطة واحدة ومانشسر 

يونايتد بنقطتني أخريني.
وأكمل كونتي: “اليوم خرسنا أمام 
فريق جي��د.. فريق قوي حقا وال 
يج��ب أن ننىس أن��ه نافس عىل 
اللقب املوسم املايض. إنه يتحسن 
وهو واحد من ستة فرق تستطيع 

الفوز بالدوري.”
وتابع: “نحن يف ص��دارة الرتيب 
ألنن��ا بذلن��ا الكثري م��ن الجهد.. 
لك��ن بالتأكي��د هذا ال��دوري يف 
غاي��ة الصعوبة ويجب أن نواصل 
الهزمية ميكن  والتحس��ن.  العمل 
أن تحدث ضد توتنهام.. اآلن من 

املهم أن نبدأ من جديد.”
وكان لدى فريق كونتي أقوى دفاع 
يف الدوري حت��ى هزمية األربعاء 
بين��ام تلقت ش��باك توتنهام اآلن 
أقل عدد من األهداف يف الدوري 

وهو 14 يف 20 مباراة.
وق��ال كونتي: “األمر غريب علينا 
أن نس��تقبل هذه األهداف ألننا 
نداف��ع جيدا.. وج��اء الهدفان يف 
لحظات حاسمة. يف نهاية الشوط 
األول وبداية الثاين بعدما أهدرنا 
فرصا للتس��جيل.. لكن هذا ميكن 

أن يحدث.
واختت��م تريحات��ه: “األولوي��ة 
عندي هي الفوز مجددا. التدريب 
ال يتغري سواء انترت أو خرست. 

يجب أن نواصل العمل.” 

)رويرز(: وصف ماوريسيوبوكيتينو، 
املدي��ر الفني لتوتنهام هوتس��بري، 
فوز فريقه -2صفر عىل تش��يليس 
متصدر ال��دوري اإلنجليزي املمتاز 
لك��رة الق��دم بأنه “كب��ري”، بعدما 
حافظ عىل سجله يف عدم الخسارة 
عىل أرض��ه ضد أحد منافس��يه يف 
لن��دن من��ذ توليه قي��ادة الفريق. 
وف��از امل��درب األرجنتين��ي، الذي 
سقط فريقه يف املراحل األخرية من 
املوس��م املايض عندما كان ينافس 
عىل إحراز لقب��ه األول يف الدوري 
منذ ع��ام 1961، يف مثاين مباريات، 
وتعادل يف أربع من بني 12 مواجهة 
قم��ة ضد مناف��س لندين باس��تاد 
وايت ه��ارت لني، لك��ن االنتصار 

األخري رمبا كان األكرث روعة.
وق��ال بوكيتينو، ال��ذي كان مهتام 
بف��رص فريق��ه يف املنافس��ة عىل 
اللق��ب أك��رث م��ن إنهاء مس��رية 
انتصار  “إنه  تش��يليس،  انتصارات 
كب��ري.. 3 نقاط يف غاي��ة األهمية 
ص��دارة  يف  الف��ارق  لتقلي��ص 

الرتيب”.

وأض��اف “كان��ت مب��اراة صعبة 
للغاية، كنا نواجه واحدا من أفضل 
الفرق يف أوروبا لذا قيمة االنتصار 

كبرية”.
وتاب��ع “يجعلن��ا الف��وز يف غاية 
الفخر وأظهرنا شخصية وتنافسية. 
إنها خط��وة لألم��ام للفريق ومن 
املهم االستمرار. كرة القدم تتعلق 

باإلميان”.
بوس��عنا  أن  “أظهرن��ا  وواص��ل 
املنافس��ة ع��ىل األلق��اب الكبرية. 
نحن يف موقف جيد، تش��يليس يف 

موقف جيد جدا، لكننا نقاتل من 
أجل الحصول عىل نقاط وتقليص 

الفارق مع الفرق التي تسبقنا”.
وف��از توتنه��ام اآلن يف 5 مباريات 
متتالي��ة، ولدي��ه أفض��ل دفاع يف 
ال��دوري، وفوق كل ذلك ديي آيل 
لالعب  مس��توى  أفض��ل  صاحب 

خط وسط يف إنجلرا حاليا.
وس��جل الالعب البال��غ عمره 20 
عاما هدف��ني يف كل من مباريات 
توتنه��ام الث��الث األخرية وس��بعة 
أهداف يف آخ��ر 4 مباريات. وقال 

بوكيتين��و “يظهر مه��ارات رائعة 
أم��ام املرم��ى. إن��ه الع��ب رائع 
وميتلك القدرة ع��ىل التطور. كان 

رائعا اليوم مرة أخرى”.
وبين��ام قلل بوكيتين��و من أهمية 
الحديث ح��ول الثأر بعدما عوض 
ليتعادل  -2صفر  تأخره  تش��يليس 
2-2 باستادس��تامفورد بري��دج يف 
مايو/ آيار وهي نتيجة أنهت آمال 
توتنهام يف اللحاق بالبطل ليس��ر 
س��يتي، قال آيل إن ه��ذا االنتصار 
عىل وجه الخصوص يبعث شعورا 

بالرضا.
وأوضح آيل يف إشارة إىل ما تسمى 
معركة س��تامفورد بري��دج عندما 
حصل تس��عة العبني من توتنهام 
ع��ىل إنذارات، “هن��اك تاريخ بني 
الفريق��ني بع��د املوس��م امل��ايض 
وأعتقد أننا أردنا إيقاف مسريتهم 

مثلام فعلوا معنا”.
وأضاف “نحن س��عداء بالبقاء يف 
املنافس��ة ومواصلة حصد النقاط. 
ل��ن نبال��غ.. هن��اك مج��ال دامئا 

للتحسن”.

)رويرز(: يش��هد ال��دور الثالث 
يف كأس االتح��اد االنجليزي لكرة 
القدم دامئا العديد من األس��امء 
غ��ري املألوف��ة فم��ن املتوقع أن 
يصل مدربو أندية الدوري املمتاز 
ألبعد م��دى يف تش��كيالتهم من 
أج��ل إرشاك العب��ني صاعدين أو 

آخرين من الصف الثاين.
وس��تكون املواجه��ة األوىل ب��ني 
وس��ت هام يونايتد ومانشس��ر 
سيتي الذي سيتعرف مدربه بيب 
جواردي��وال عىل مس��ابقة الكأس 
اإلنجليزية الشهرية اليوم الجمعة.
وكان مزاج املدرب اإلس��باين حادا 
بعد فوز س��يتي 1-2 عىل بريني 
يوم االثنني وأش��ار عابس��ا إىل أن 
نهاي��ة مس��ريته التدريبية تقرب 
وهو م��ا س��يضفي تركي��زا عىل 
حالته بعد مب��اراة الجمعة مياثل 

االهتامم بالنتيجة.
ومع اس��تمرار س��يتي يف س��باق 
املنافس��ة ع��ىل لق��ب ال��دوري 
وتأهل��ه ألدوار خروج املهزوم يف 
دوري األبط��ال فم��ن املتوقع أن 
يجري جواردي��وال تغيريات كبرية 
ضد مناف��س ميتلك تاريخا طويال 

يف كأس االتحاد اإلنجليزي.
ومل الش��مل أمر معت��اد يف هذه 

املرحلة من املس��ابقة وس��يعود 
يابس��تام م��درب ريدين��ج )إىل 
مانشسر يونايتد( وسام آالردايس 
)إىل  ب��االس  كريس��تال  م��درب 
بولت��ون وان��درارز( ومارتن آلني 
م��درب ايس��تي )إىل برنتفورد( 
وهي أندي��ة لديه��م بها صالت 

قوية.
وس��يعود س��تام - قل��ب الدفاع 
يونايت��د  تش��كيلة  يف  األس��ايس 
الفائزة بالثالثية عام 1999 - ألول 
مرة يف مباراة رس��مية إىل النادي 
بع��د 16 عام��ا م��ن إبالغه عن 
أليكس فريجسون  املدرب  طريق 
يف محط��ة وقود بأن مس��ريته يف 
اس��تاد أولد ترافورد انتهت وهي 
نهاية قاس��ية حتى مبقاييس كرة 

القدم.
وقال س��تام مدرب ريدينج الذي 
يحت��ل فريق��ه املرك��ز الثالث يف 
دوري الدرج��ة الثانية اإلنجليزي 
“س��تكون أجواء رائعة لكن اآلن 
نح��ن بحاج��ة ألن نفعل ش��يئا 

ضدهم أيضا.”
وفاز يونايتد عىل كريستال باالس 
1-2 به��دف يف الوق��ت اإلضايف 
س��جله جييس لينج��ارد يف نهايئ 
املوسم املايض ومنذ ذلك الوقت 

رحل مدرب��ا الفريقني وبدأ عهد 
جديد.

ويع��ود آالردايس م��درب باالس 
إىل بولتون حيث اس��تمتع بثامين 
س��نوات ناجح��ة بين��ام يضمن 
آلني م��درب ايس��تي اس��تقباال 
حارا عندم��ا يقود فريقه املنتمي 
لدوري الهواة ضد ناديه الس��ابق 
باس��تاد جريفني بارك حيث هدد 
يوما م��ا بالس��باحة يف نهر تيمز 
إذا فاز برنتفورد مبباراة إعادة يف 

كأس االتحاد االنجليزي.
وهذا املوس��م أقل الفرق تصنيفا 
هو س��توربريدج الذي يلعب يف 
الدوري املمتاز للمنطقة الشاملية 
- وهي الدرجة الس��ابعة يف كرة 

الق��دم االنجليزي��ة - وس��يواجه 
ويكومبوان��درارز م��ن الدرج��ة 

الرابعة.
م��ن  بليموثأرجاي��ل  وس��يتطلع 
الدرجة الرابع��ة إىل مفاجأة أكرب 
يوم األحد يف ليفربول يف مواجهة 
إح��دى ملح��ات كأس  ستش��هد 

االتحاد اإلنجليزي املألوفة.
ويف الجان��ب اآلخر م��ن منطقة 
مرسيس��ايد يلتق��ي إيفرتون مع 
ليسر س��يتي يف واحدة من أكرث 
مواجهات ه��ذا الدور إثارة بينام 
إند  ن��ورث  بريس��تون  يخ��وض 
وأرسنال - اللذان فازا فيام بينهام 
بالكأس القدمية الش��هرية 14 مرة 
- أول مواجهة رسمية منذ 1999.

متص��در  تش��يليس  وس��يتطلع 
ال��دوري املمتاز - ال��ذي انتهت 
مس��رية انتصارات��ه يف 13 مباراة 
أمام  -2صف��ر  بالهزمية  متتالي��ة 
توتنهام هوتسبري - إىل التعويض 
عىل أرض��ه ضد بيرب��ره يونايتد 

املنتمي للدرجة الثالثة.
ويلتقي توتنهام وأستون فيال يوم 
األحد بينام ستكون آخر مباريات 
ال��دور الثال��ث ي��وم اإلثنني بني 
كمربيدج يونايت��د وليدز يونايتد 

الفائز باللقب عام 1972. 

تشيلسي يبدأ من جديد 

بوكيتينو يحلق باالنتصار “الكبير”

بداية سهلة للكبار

كونتي 

ديلي آلي 

ستام 

وعد زيدان 

)وكاالت(: أكد زين الدين زيدان املدير الفني لنادي 
ريال مدريد أنه لن مينح كريستيانو رونالدو نجم املليك 

مزيًدا من الراحة رغم العرض الجيد للفريق املليك 
بفوزه عىل إشبيلية بثالثية نظيفة يف كأس ملك إسبانيا، 

بدون النجم الربتغايل.
وقال زيدان يف مؤمتر صحفي أبرزته صحيفة "آس" 

اإلسبانية إن رونالدو سيكون متواجًدا يف مباراة غرناطة 
يوم السبت املقبل يف الدوري، مضيًفا: "ال داع للقلق، 

لن يحصل رونالدو عىل مزيًدا من الراحة".
وأشاد "زيزو" بأداء العبيه يف مباراة إشبيلية، مشريًا إىل 

أنهم قدموا أداًء مثالًيا خالل أول 45 دقيقة، نجحوا 
خاللها يف إحراز 3 أهداف، مشدًدا عىل أهمية تحقيق 
الفوز بشباك نظيفة، ألن الريال مل يحسم التأهل لدور 

الثامنية يف الكأس، وتنتظره مواجهة صعبة للغاية يف 
اإلياب مبلعب إشبيلية.

وقال املدير الفني لريال مدريد: "تسجيل 3 أهداف 
يف إشبيلية ليس أمرًا سهاًل، كام أثبتنا متيزنا يف إحراز 
األهداف من الركالت الثابتة، وأن بعض الالعبني أكرث 
أهمية مثل رونالدو، ولكن األهم أن الفريق يحتاج 

كل العب، من أجل الفوز باأللقاب، خاصة أن الفريق 
سيخوض 20 مباراة يف 70 يوًما".

كام أثنى زين الدين زيدان عىل أداء خاميرسودريجيز، 
مبدًيا سعادته بتسجيل الكولومبي هدفني يف مرمى 
إشبيلية، وأداء املهام املطلوبة منه حتى استبداله، 
وكذلك الحال بالنسبة ملوراتاوأسينسيو، وذلك رغم 

عودة املرينجي من فرة الراحة.
وأتم زيدان حديثه، مؤكًدا أنه ال يهتم بتعزيز الرقم 
القيايس بعدم الخسارة يف 38 مباراة متتالية، بقدر 
تركيزه عىل إعداد الفريق جيًدا للفوز يف كل مباراة.

فرحة العبي ريال مدريد

سامباولي يرفض االستسالم
)وكاالت(: قال خورخي سامباويل املدير الفني لنادي 

إشبيلية، إن فريقه سيلعب بنوايا مختلفة يف مباراة اإلياب، 
وإن فريقه سوف يحاول الحصول عىل أفضل نتيجة ممكنة 

يف معقل إشبيلية "سانشيز بيزخوان".
وأضاف سامباويل يف تريحات أبرزتها صحيفة "أس" 

اإلسبانية عقب املباراة: "سوف نحاول أن نفعل كل ما 
لدينا ونلعب بنوايا مختلفة، لدينا خيارات وسوف نقاتل 

من أجلها حتى النهاية، األمور سوف تكون صعبة لكننا لن 
نتوقف عن املحاولة".

وأضاف: "مل أندهش من الضغط الذي قام به الفريق املليك، 
لكنني فوجئت أننا مل نستطع أن نستغل ثالث فرص واضحة، 
ما حدث اليوم أول مرة يحدث لنا، لقد حاولنا لكننا مل نكن 

قادرين عىل فعل أكرث من ذلك".
وتابع :"لقد شعرنا عدة مرات باإلرهاق، لقد رأيت الفريق 
يريد العودة للمنافسة كام يف العام املايض، وهذه واحدة 

من التحديات التي تواجهنا".
وعن ضم املهاجم فارجاس، أكمل: "أنا أعرف فارجاس جيًدا 

لكن ال يوجد لدينا أي مكان لالعب من خارج االتحاد 
األورويب، اليوم الحديث عن النتيجة، وأرى أن ريال مدريد 

كان متفوًقا وأحرز 3 أهداف".
واختتم املدرب الحديث عن التحكيم وقال: "عادة أنا ال 
أخوض يف هذه القضايا وال أعلق عىل التحكيم، أنا لست 

مؤهاًل للحديث عن هذا األمر".



القطط تشكل تهديًدا على حياة اإلنسان

هذا ما تفعله األطعمة المقلية بالدماغ!

النظر  بغ�ض  الوزن  اإنقا�ض  اأن حمية  تعلم  هل 
غري  كيلوغرامات  تك�سبك  اأن  ميكن  نوعها  ع��ن 

مرغوب فيها؟
هذا ما اأكدته عاملة الأع�ساب والكاتبة، �ساندرا 
اأكرث  اأ�سباب جتعل اجل�سم  اأمودت، مو�سحة ثمانية 
كانت  �سواء  الوزن،  اإنقا�ض  حمية  اتباع  اأثناء  بدانة 
هذه احلمية اأتكنز، باليو، المتناع عن الكربوهيدرات 
ووفق  ال�سموم.  من  اجل�سم  تنقية  حمية  حتى  اأو 
الثامنية  الأ���س��ب��اب  فهذه  ميل”  “ديلي  �سحيفة 

تتلخ�ض يف الآتي:
1 - �شعور العقل بالتجويع

فكرة  هو  غذائي  نظام  اتباع  اأن  نعتقد  بينما 
جيدة، اإل اأن اأدمغتنا يف بع�ض الأحيان ل تتفق معنا 
وكاأننا  ينعك�ض على ت�رصفاتنا  الذي  الأمر  ذلك،  يف 
املر�سى  م��ن  جمموعة  فبمراقبة  جم��اع��ة.  �سحايا 
اأجريت  درا���س��ة  يف  ال��وزن  اإنقا�ض  حلمية  خ�سعوا 
غري  ال��وزن  ا�ستعادوا  اأنهم  تبني  روكفلر،  بجامعة 
اأنهم  املرغوب فيه مبجرد عودتهم ملنازلهم، كما 
عن  ناجتة  وف�سيولوجية  نف�سية  اآث���ار  م��ن  ع��ان��وا 
اإلى  بالإ�سافة  هذا  احلمية،  اأثناء  باجلوع  ال�سعور 

حتول الطعام اإلى هاج�ض بالن�سبة لهم.
2 - التوتر

التقيد بح�ساب ال�سعرات احلرارية والبحث عن 
نف�ض  يف  ولذيذة  الكربوهيدرات  منخف�سة  اأطعمة 
للتوتر  م��ث��رية  جت��رب��ة  يف  ال�سخ�ض  ي�سع  ال��وق��ت 
والإجهاد، الأمر الذي يرفع من اإنتاج هرمون التوتر 

يف اجل�سم والذي يوؤدي اإلى زيادة الوزن.
اأجراها  حديثة  درا�سة  ك�سفت  ذل��ك،  ولتاأكيد 
روتيناً  يتبعون  الذين  الأ�سخا�ض  اأن  للنف�ض  علماء 
هم  للطعام  تناولهم  عواقب  يف  ويفكرون  غذائياً 
ي�ستجيبون  الذين  اأولئك  من  لل�سمنة  عر�سة  اأكرث 
عند  الطعام  يتناولون  اأي  اأج�سامهم  لإ���س��ارات 

ال�سعور باجلوع فقط.
3 - الأفكار ال�شيطانية

الأم��ر  يتعلق  عندما  كبرياً  دوراً  الدماغ  يلعب 
ما  وهو  للطاقة،  اجل�سم  وافتقار  الغذائية  باحلمية 
احلجم  تناول  يف  احلمية  اأثناء  البع�ض  تفكري  يف�رص 

العائلي من رقائق البطاطا على �سبيل املثال.
يقل  احلمية  ات��ب��اع  اأث��ن��اء  ال���وزن  ف��ق��دان  فمع 
هرمون الليبتني، والذي يعرف اأي�ساً با�سم هرمون 
عن  امل�����س��وؤول  وه��و  ال�سمنة  ه��رم��ون  اأو  ال��ده��ون 

تعريف الدماغ بكمية الطاقة املخزونة 
ب��اجل�����س��م ل��ل��ت��ق��ل��ي��ل من 
امل���واد  وج��اذب��ي��ة  قيمة 
الأمر  املغرية،  الغذائية 
متبعي  م��ن  يجعل  ال��ذي 

فري�سة  الغذائية  ل�����ه�����ذه احلميات 
الأنواع من الأطعمة، ما ينعك�ض �سلباً بزيادة يف 

الوزن.

4 - عدم فقدان الوزن
رغم اتباع اأنواع خمتلفة من حميات اإنقا�ض الوزن، 
اإل اأن البع�ض يف�سلون يف التخل�ض من الكيلوغرامات 
الطعام  ا�سطرابات  عالج  برنامج  اأكد  حيث  الزائدة، 
%95 من الأنظمة الغذائية  اأن  الأمريكي مونت نيدو 
اإمكانية  اإل���ى  اإ���س��اف��ة  ال����وزن،  اإن��ق��ا���ض  يف  تف�سل 
ا�ستعادة الوزن يف غ�سون �سنوات قليلة حال التمكن 
طويلة  درا�سة   15 اأي�ساً  واأك��دت  منه.  التخل�ض  من 
املدى اأن متبعي احلمية اأكرث عر�سة لل�سمنة من غري 

امللتزمني باأية اأنظمة غذائية.
5 - عملية الأي�ض

مع التقدم بالعمر تقل عملية الأي�ض اأو التمثيل 
فيتطلب  الدهون،  حرق  وبالتايل  باجل�سم  الغذائي 
فقدان الوزن املزيد من ممار�سة الريا�سة، هذا ف�سالً 

عن اأن الدماغ يلعب دوراً كبرياً يف هذا ال�ساأن.
يحارب  ال���وزن  ف��ق��دان  يف  اجل�سم  ي��ب��داأ  فعندما 
الأمر  اجل�سم،  ا�ستقرار  على  احلفاظ  اأجل  من  الدماغ 

الذي يقلل من القدرة على حرق الدهون اأي�ساً.
6 - قوة الإرادة

غذائي  نظام  اتباع  اأن  النا�ض  من  كثري  يعتقد 
هو معركة بني قوة الإرادة والإغ��راء، لكن الأمر قد 
يكون اأكرب من ذلك، فاللتزام بنظام غذائي ثابت 
اأقل من احتياجات اجل�سم  ل�سنوات وتناول كميات 

يوؤدي اإلى نتيجة عك�سية.
املكافاآت  نظام  واعتماد  احلمية  ك�رص  فاإن  لذا 
للج�سم يعترب من اأجنح الأ�ساليب يف اإنقا�ض الوزن 
احلرارية  ال�سعرات  من  التخل�ض  على  يعمل  حيث 

الزائدة باجل�سم.
7 - ال�شعرات احلرارية والعالمات التجارية

للمنتجات  احلرارية  ال�سعرات  الهتمام مبعرفة 
اأثبتت  حيث  الأحيان،  معظم  يف  جمدياً  اأم��راً  يعد  ل 
اإلى  يلجاأون  الأغذية  منتجي  بع�ض  اأن  الدرا�سات 
احلرارية”  ال�سعرات  ك�”منخف�ض  ع��ب��ارات  كتابة 
اأثناء  البدانة  جلذب امل�ستهلكني فقط، وهذا يربر 

اتباع احلمية.
8 - تدوير الوزن ولي�ض فقدانه

احلياة  م��دى  م�����رصوع  ال���وزن يعد  احل��ف��اظ على 
يف  االن��خ��راط  فبعد  النا�س،  من  لكثري  بالن�سبة 
غري  ال����وزن  ي�ستعيدون  ق��ا���س��ي��ة  حمية 
املرغوب فيه جمدداً اأو على الأقل جزءاً 
من  ف��الأه��م  ل��ذا  منه، 
الوزن،  اإنقا�ض 
قول  ح��د  على 
هو  اأم��������ودت، 
كيفية  معرفة 
امل���ح���اف���ظ���ة ع��ل��ى 
ال�����وزن اجل���دي���د وع����دم ا���س��ت��ع��ادة 

الكيلوغرامات غري املرغوب فيها.

حذر طبيب الأطف���ال الأملاين هانز 
يورغن نينتفي�ض من اأن نوم الر�س���يع 
يف فرا����ض والديه يه���دد حياته؛ حيث 
ق���د تت�س���بب احل���رارة املنبعث���ة م���ن 
اأج�س���ام الوالدي���ن يف �س���خونة ج�س���مه 
ب�سكل مفرط، مما يرفع بدوره من خطر 

تعر�سه للموت املفاجئ.
ولتجنب هذا اخلطر، ينبغي اأن ينام 

الر�سيع يف �رصير خا�ض به.
ويف بع�ض الأحي���ان يحدث اأن ينام 
الر�س���يع يف فرا�ض والديه، على �سبيل 
املثال عندما تنع�ض الأم اأثناء اإر�س���اع 
الطفل، ويف هذه احلالة ينبغي اأن يخلو 
ال�رصي���ر عل���ى اأقل تقدير من الو�س���ائد 
والأغطي���ة املنزلق���ة؛ لأنه���ا قد تغطي 

وجه الر�سيع وتعر�سه خلطر الختناق.

قالت خبرية التغذية الفرن�سية ل�ستيفان تيتار، اإن ثمار 
الك�ستناء )اأبوفروة( تعد م�سدرا غنيا للطاقة للريا�سيني يف 
ف�سل ال�س���تاء، حيث اإنها غنية بال�سكريات، بن�سبة 355 %، 
وفيتامني “ب” املكافح لالإرهاق، اإ�س���افة اإلى ن�س���ب عالية 
م���ن احلديد الت���ي حتتاجه املراأة بكميات وف���رية، اإلى جانب 
كميات قيا�س���ية من عن�رص البوتا�سيوم املهم لتجنب تقل�ض 
الع�سالت وال�سغوط، حيث يكفي جرعة واحدة من مائة جرام 

يوميا لتغطية %15 من الحتياجات اليومية لالإن�سان.
واأ�س���افت خبرية التغذية الفرن�س���ية اأن ثمار الك�س���تناء 
تتميز ب�سعراتها احلرارية املرتفعة لت�سل �سعف البطاط�ض، 
وامل���وز، حيث اأن 100 جرام منها تعطى 180 �س���عرا حراريا، 
م�س���رية اإل���ى اأنه يف�س���ل خلطها م���ع امل����رصوم واخل�رصاوات 
الطازج���ة اأو املطه���وة لتقليل ال�س���عرات احلرارية املرتفعة 

املتناولة.

قدم تقرير ن�رصه املوقع الإلكرتوين ملجلة “فورب�ض” 
الأمريكية، 5 قرارات يجب اتباعها مع اأول يوم من ال�سنة 

اجلديدة، ومن �سمنها الآتي:
1.ممار�شة التمارين الريا�شية:

واح���دة من اأك���رب الأخطاء التي يتبعه���ا البع�ض هي 
حتديد 4 اأيام يف الأ�س���بوع ملمار�سة ريا�سة �ساقة، لكن 
م���ن الطرق الأكرث فاعلية هو اأن تبداأ بامل�س���ي اأو ركوب 
الدراجات بدل من قيادة ال�سيارة، �سعود ال�سلم بدل من 

امل�سعد، واتبع خطوات بطيئة بدل من ال�رصيعة.
2. احل�شول على املزيد من النوم:

لأن الن���وم ه���و ج���زء ل يتجزاأ ل���الأداء الأمث���ل للعقل 
واجل�سم، وهذا لي�س فقط للحفاظ على الن�ساط واليقظة، 
لك���ن مين���ع زي���ادة ال���وزن والكتئ���اب والقل���ق، فم���ن 
ال����رصوري احلفاظ على قلبك والع�س���الت واملفا�س���ل، 
وللنوم ب�س���كل كاٍف يجب اأن تتب���ع قاعدة من خالل اأخذ 
حم���ام داف���ئ قبل الن���وم ب�س���كل يومي واإيق���اف جميع 
ال�سا�س���ات ملدة �س���اعتني قب���ل النوم وبق���اء املوبايل 
بعي���دا اأو قراءة بع�ض الأ�س���ياء قبل النوم، فهذا يجعلك 

ت�س���عر بالنوم ب�سكل �رصيع ويجب النوم على الأقل من 8 
اإلى 9 �ساعات.

3. قِو عالقتك بالطبيعة وان�شى التكنولوجيا:
ويكون ذلك من خالل ترك املوبايل اأو الكمبيوتر يف 
املنزل، وامل�س���ي يف احلديقة وق�س���اء بع�ض الوقت مع 
�س���ديق، لإعادة الت�سال مع النا�ض والأماكن، لأخذ راحة 

من الأجهزة اللكرتونية.
4.احلد من ال�شعرات احلرارية الزائدة يف 

اجل�شم:
كالبتع���اد ع���ن تن���اول الأطعمة امل�س���نعة وجتنب 
الأطعمة الغنية بالدهون التي توؤدي اإلى تراكم الدهون 

يف اجل�سم وتزيد من الكول�سرتول ال�سيئ يف الدم.
5.التوقف عن التدخني:

الإق���الع عن التدخني هو واحد من اأف�س���ل القرارات 
التي ميكن اأن تتخذها يف عام 2017، فت�س���ري البيانات 
اإلى اأن الأ�سخا�ض الذين يقلعون عن التدخني قبل �سن 
ال�40 من العمر لديهم فر�س���ة اأك���رب على العي�ض اأطول 

ويقل خطر املوت ب�سكل اأكرب. 
الكستناء ليست ونيًسا فقط في الشتاء!

الُجبن لحماية صحتك
يف درا�س���ة لقيت ترحيباً وا�سعاً، اكت�سف باحثون من جامعة 

كوبنهاغن اأن التهام اجلنب جيٌد لقلوبنا، بح�س���ب 
.indy100 موقع

وطل���ب الباحثون م���ن 139 بالغاً 
اأن ي�س���اركوا يف درا�سة لأكل اجلنب 
كان  اإذ  اأ�س���بوعاً،   12 ا�س���تمّرت 
ثل���ث املجموع���ة ي���اأكل 80 غراماً 
من اجل���نب العادي عايل الد�س���م، 
وثلٌث اآخر ياأكل 80 غراماً من جنب 

قليل الد�س���م يومياً. اأما املجموعة 
الثالثة فلم ُي�س���مح له���ا باأكل اجلنب 

عل���ى الإطالق، ب���ل اأكلت ب���دلً من ذلك 
90 غرام���اً م���ن اخلبز واملرب���ى. املفاجاأة اأن 

الباحث���ني مل يج���دوا اأي تغرّي يف املجموعة التي تلتهم اجلنب عايل الد�س���م من 
حيث م�س���تويات الكولي�س���رتول ذي الربوت���ني الدهني منخف����ض الكثافة، اأو 

مقا�ض الو�سط، اأو �سغط الدم، بل يف واقع الأمر حت�سنت �سحتهم.

الربيطاني���ة،   METRO �س���حيفة  قال���ت 
الأمريك���ي  املرك���ز  يف  اخت�سا�س���يني  اإن 
لل�س���يطرة على الأمرا�ض اكت�س���فوا اأن 
مت�سيد القطط قد يوؤدي اإلى اأمرا�ض 

قاتلة لالإن�سان.
 ”Rt“ وبح�س���ب ما ذك���ر موقع
فقد تو�س���ل الخت�سا�سيون لتلك 
النتائ���ج بع���د متابعته���م ملر����ض 
ممي���ت لالإن�س���ان، تع���ّد القطط اأحد 

احليوانات التي ت�ساهم بانت�ساره.
وذك���ر اخل���رباء اأن اخلدو����ض التي 
قد ترتكها القطط على ج�س���م الإن�سان قد 
ت�سبب انت�سار عدوى تلك احلمى املميتة امل�سماة 
ب�” حمى القطط”، كما ن�س���حوا بغ�س���ل اليدين جيدا بع���د التعامل مع القطط 

للتخفيف من اإمكانية الإ�سابة بالعدوى.

الوزن  ل�سبط  طريق  عن  تبحث  كنت  اإذا 
تنتابك  التي  اجل��وع  نوبات  يف  والتحكم 

ابتعد عن اأكل املقايل. 
حتتوي كل اأنواع الأطعمة املقلية 
واجلنب والزبدة على دهون م�سبعة، 
وقد بينت درا�سة اإيطالية جديدة اأن 
على  يوؤثر �سلباً  الدهون  تناول هذه 

هيبوثالمو�ض  ي�سّمى  الدماغ  من  جزء 
يقوم ب�سبط ال�سهية.

ل����ذا، ي����وؤدي ت��ن��اول وج��ب��ات غنية 
بالدهون امل�سبعة اإلى اإ�سعاف قدرة الدماغ 

على التحكم يف العادات الغذائية بعد ذلك. وهي 
الدرا�سات  وال�ُسمنة. كانت  البدانة  اأو من  زائد  اأ�سا�سية لدى من يعانون من وزن  �سمة 
ال�سابقة قد اهتمت بتاأثري الدهون امل�سبعة على عملية التمثيل الغذائي، ومل تتم درا�سة 
تاأثريها. واأظهرت النتائج اأن اآليات عمل الدماغ ت�سطرب فيما يخ�ض التحكم يف ال�سهية 
بعد اتباع نظام غذائي غني بالدهون امل�سبعة، ويلعب ذلك دوراً هاماً يف زيادة ال�سمنة 
الدهون  من  واحلد  ال�سديقة  الدهون  من  املزيد  تناول  الدرا�سة  واقرتحت  والبدانة. 

امل�سبعة ل�سبط الوزن.

في 2017.. 5 قرارات عليك اتباعها لصحة جيدة

    ك�س���فت درا�س���ة علمية اأجريت يف الوليات املتحدة، اأن تناول بع�ض الأدوية امل�س���ادة لالكتئاب 
لف���رتة طويلة، رمبا يوؤدي اإلى اإ�س���عاف العظ���ام. ولحظ العلماء منذ فرتة طويلة، اأن الأ�س���خا�ض الذين 
يتناولون اأدوية م�س���ادة لالكتئاب، حتتوي على مواد تعرف با�س���م “مثبطات ا�س���رتداد ال�سريوتينني 
النتقائية”، يكونون اأكرث عر�سة لالإ�سابة بك�سور، ولكن مل يكن من الوا�سح ما اإذا كانت هذه الظاهرة 

مرتبطة بالأدوية التي يتناولونها، اأو ب�سبب تاأثري مر�ض الكتئاب نف�سه يف اجل�سم.

لة
ام

 ش
ية

ياس
 س

ية
وم

ي

الجمعة 6 يناير 2017  
8 ربيع الثاني 1438

العدد 3006 

21عيادة tariq.albahar@albiladpress.com

اإعداد: طارق البحار

نوم الرضيع في فراش والديه.. خطر!

لهذه األسباب.. الحمية تجعلك أكثر بدانة!
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 π```°ù∏°ùe ádƒ£H ≈∏Y Éæ«LhQ áfÉæØdG äóbÉ©J
 ,“ÜÉ¡dO ô```Øc” ójó÷G ∞```jöûdG ∞```°Sƒj ¿ÉæØdG
 ¥ÉÑ```°ùdG øª```°V ¢```Vô©j ¿CG Qô```≤ŸG ø```e …ò```dG

.2017 ΩÉ©d ÊÉ°†eôdG
 ájÉ¨∏d ábƒ```°ûàeh á```°ùªëàe” Éæ«LhQ â```dÉbh

 á```°SóYh ,∞jöûdG ∞```°Sƒj ¿ÉæØdG ΩÉ```eCG ±ƒ```bƒ∏d
 k ÉeÉ“ ∞∏àfl π```ª©dÉa ,∫Ó```L QOÉf óªMCG êô```îŸG
 QhódGh ,πÑb ø```e É¡àeób »àdG ∫ÉªYC’G á```aÉc øY
 QÉ¶fC’G ∞£î«```°S πª©dG ¿CG iQCGh ,™«ªé∏d ICÉLÉØe

.“ËôμdG ¿É°†eQ ô¡°T ∫ÓN ¬°VôY ÚM وم
ّنج

م ال
غرا

ست
ان

 áHô≤e QOÉ°üe äócCG
 á«ŸÉ©dG áªéædG øe

 ¿CG ‹ƒL Éæ«∏‚CG
 â°ù«d áªéædG

 ∫ƒ°üM øe áÑ°VÉZ
 á∏°UÉ◊G á∏ãªŸG

 QÉμ°ShC’G ≈∏Y
 ôjófÉμ«a É«°ù«dCG

 á«°üî°T ≈∏Y
!“âahôcGQ’”

السياحـة فـي البحريـن.. شبابيـة بامتيـاز
 á≤jô£H áeÉæŸG á```æjóe ‘ ≥WÉæŸG ´ƒ```æàJ
 äÓFÉ©dG Ö```°SÉæJ ≥WÉæŸG √òg ¢†©Ña ,á©FGQ
 ÌcCG ø```μdh ,∫É```ªYC’G ∫É```LQ Ö```°SÉæJ iô```NCGh
 ≥WÉæŸG ∂```∏J »g QGhõ∏d ÉHÉ£≤à```°SG ≥```WÉæŸG
 áæjóe â```∏©L »àdGh ,ÜÉÑ```°ûdG Ö```°SÉæJ »```àdG
 ,2015 ‘ »```Hô©dG ÜÉÑ```°û∏d káª```°UÉY á```eÉæŸG

 :⁄É©ŸG √òg ¢†©Ñd á©jöS ádƒL √ògh

الشباب
 ,ÜÉÑ°ûdG ´QÉ```°Th ¢VQÉ©ŸG ´QÉ```°T ,ÒØ÷G
 É¡æY åëÑj »```àdG ≥WÉæŸGh øcÉeC’G »```g √òg
 øe Aõ```L »```gh ,ø```jôëÑdG ‘ ÜÉ```°ûdG íFÉ```°ùdG
 ∫hCG äóZ »```àdG Iõ«ªŸG áæjóŸG √ò```g á```Ñ«côJ
 ≥WÉæŸG √òg RÉà“h ,»Hô©dG ÜÉÑ```°û∏d áª°UÉY
 ºYÉ£ŸG øe ÒÑc Oó©d É¡ª```°†H ¢UÉN πμ```°ûH
 ™àªàJ »àdGh ô¡°ù∏d Ió©oŸG øcÉeC’Gh »gÉ≤ŸGh
 kIhÓY ,ôNBG ¿Éμe ‘ É```¡fhóŒ ’ á«HÉÑ```°T AGƒLCÉH
 »àdGh ∑Éæ og Iö```ûàæŸG á«MÉ«```°ùdG ⁄É©ŸG ≈```∏Y
 .áeÉæŸG IQÉ```jR øe É kª¡e GkAõ```L É¡JQÉjR πμ```°ûoJ
 á©```°SGh á∏«μ```°ûàH ≥WÉæŸG √ò```g ™```àªàJ É```ªc
 QÉ©```°SC’G ∞∏àîoÃ áaÉ«```°†dG QhOh ¥OÉæØdG øe

.´GƒfC’Gh

المجمعات
 ájQÉéàdG äÉ©ªéŸG øe ójó©dG áeÉæŸG º°†J
 áHôŒ ¬gOGhôd äÉ©ªéŸG √òg Ωó≤Jh ,iÈμdG
 á©àŸGh á«gÉaôdGh ¥ƒ°ùàdG ‘ É¡Yƒf øe Iójôa
 äÉ©ªéŸG √òg ™≤Jh ,óMGh ∞≤°S â– ìôŸGh
 øe ó```jó©dG º```°†Jh á```eÉæŸG á```æjóe Ö```∏b ‘

 ∫hCG ≈dEG áaÉ```°VE’ÉH á«ŸÉ©dG ájQÉéàdG äÓ```ëŸG
 Éªc ,á≤£æŸG ‘ á```«∏NGO á«FÉe ÜÉ```©dCG á```≤jóM
 Éªæ«°ù∏d á°UÉÿG äÉ©ªéŸG ÈcCG É¡ª¶©e º°†J
 IÒÑc ÜÉ©dCG ä’É°U É```°†jCG º°†Jh øjôëÑdG ‘
 äÉ©ªéŸG √ò```g …ƒà–h ÜÉÑ```°ûdGh ∫É```ØWCÓd
 »gÉ≤ŸGh ºYÉ£ŸG ø```e ójó©dG ≈∏Y ÌcCG ≈∏Y
 IOó©àe á«ŸÉY äGQÉ«N Ëó```≤J É¡dÓN øe ºàj

.ÉgQGhõd

قلعة عراد
 OGôY á```©∏b õ«ªàJ ,ø```jôëÑdG ´Ó```b »bÉÑc
 AGOCG øe É```¡æμÁ …òdG »```LPƒªædG É¡ª«ª```°üàH
 ,AGóYC’G ó°V ™«æe ø°üëc âbƒdG ∑GP ‘ É¡ÑLGh
 áaô©Ÿ QÉKB’G AÉª∏Y πÑb øe ÉªFÉb åëÑdG ∫GR’h
 É¡fCÉH Éª∏Y ,ójóëàdÉH á©∏≤dG √òg ó««°ûJ ïjQÉJ

.öûY ¢ùeÉÿG ¿ô≤∏d É¡îjQÉJ ‘ Oƒ©J
 øjôëÑdG QÉ£e øe áÑjô≤dG OGôY á©∏b õ«ªàJh
. kÓ«d ¬JQÉfEÉH ∫Éàîj …òdG Égô¶æe áYhôH ‹hódG

ÜÉÑ°ûdG áª°UÉY áeÉæŸG áæjóe

باب البحرين
 …õcôŸG ∫ÉªYC’G »M ‘ ø```jôëÑdG ÜÉH ™≤j
 å«M ,1940 ΩÉ©dG ≈dEG ¬îjQÉJ ™Lôjh á```eÉæŸÉH
 …ƒëjh ,∑Gò```fBG √ó««```°ûàH ¿ƒ```«fÉ£jÈdG ΩÉ```b
 áμ∏ªŸG ‘ á«eƒμ◊G Ö```JÉμŸG øe GOóY Ωƒ«dG

.áMÉ«°ùdG IQGOEG É¡æ«H øe

سوق المنامة
 áª°UÉ©dG Ö∏b ‘ ájƒ«◊G ¥Gƒ°SC’G óMCG »g
 äÓëŸG º```°†Jh øjôëÑdG ÜÉ```H ø```e Üô```≤dÉHh

.óMGh ¿Éμe ‘ áãjó◊Gh á«Ñ©°ûdG
 äÉ```éàæŸG AÉ```æàbG Ö```– â```æc ¿EÉ```a
 Ò```°ùdG ’EG ∂«∏Y Éªa ,áãjó◊G hCG á«Ñ©```°ûdG
 É¡«a óŒ PEG ,á≤«```°†dG á```eÉæŸG á```bRCG ‘
 á°ûªbC’G ,á«æjôëÑdG äGQÉ¡ÑdG øe ∑É¨àÑe
 äÉjƒ∏◊G ,áØ∏àîŸG ájó«∏≤àdG ¢ùHÓŸGh

 ájQÉcòàdG ÉjGó¡dG øe ójó©dGh ,äGöùμŸGh
.Ö– øŸ É¡eó≤àd

سوق الذهب
 ,ÒãμdG »æ©J Ö```gòdG ¥ƒ```°ùd óMGh IQÉjR
 IOƒ÷G hP ÖgòdG óŒ ¿CG óMCG ≈```∏Y ∞îj Óa
 Dƒ```dDƒ∏dG  hCG  (É```WGÒb  21  hCG  18)  á```«dÉ©dG
 ¬JhÉ≤æH ôLÉàŸG øjõj √ó```Œ …òdG »æjôëÑdG

 ¥ƒ```°ùdG √òg ‘ √óŒ ∂```dP πch ,¬```dÉªLh
.áeÉæŸG áª°UÉ©dG ‘ áæFÉμdG ÖgòdG

…ÒdÉL ¢û≤f ≈¡≤e
 ≈¡≤e øY IQÉ```ÑY ƒg ,…Ò```dÉL ¢û≤f
 ∫ÉªYCGh äÉMƒd ¢Vô©H RÉàÁ ‘É```≤Kh »æa

 §```°Sh ∂Jƒ¡b p¢ùàMG ,øØdGh ÜOC’G OGhô```d
 AGƒLC’G √ò```¡H ™àªà```°SGh á«HOCGh á```«æa ∫É```ªYCG

.á«FÉæãà°S’G

معرض الرواق
 áeÉæŸG á```æjóe ‘ ¢```Vô©ŸG Gò```g πμ```°ûj
 ójôØdG …QÉ```ª©ŸG ø```ØdG ≈∏Y õ```côJ á«```°VQCG
 ™jQÉ```°ûe ∫ÓN øe É¡dƒM Éeh á«dó©dG á≤£æŸ
 á```«æØdG π```ª©dG äÉ```°TQhh ácÎ```°ûŸG ø```ØdG
 ΩÓ```aC’G ¢```VhôYh á«≤«```°SƒŸG äÉ«```°ùeC’Gh
 ‘  á```MƒàØŸG  äÉMÉ```°ùŸG  ‘  ΩÉ```≤J  »```àdG
 øa ≈∏Y á```«dÉ©ØdG õcôJh .¥Ghô```dG ¢```Vô©e
 ∫ÉªYC’G ™```jRƒJ ‘ ‘Gô```ZƒJƒØdG ôjƒ```°üàdG
 ¢Vô©e AÉëfCG ‘ áeó≤ŸG ™jQÉ°ûŸGh á«æØdG
 …òdG »æØdG ¢```Vô©ŸG øY kÓ```°†a ,¥Ghô```dG
 πjƒ– ≈```dEG ≈©```°ùf .¥GhôdG π```NGO º¶æj
 á«æa äÉ°üæe ≈dEG áeÉ©dG äÉMÉ```°ùŸG ∂∏J
 ádOÉÑàŸG á«æØdG äGÈÿÉH É¡£HQh á£°ûf
 ójóéàdÉH íª```°ùj …òdG ìƒàØŸG QGƒ◊Gh
 á```«fÉμeEGh  á```«eƒ«dG  IÉ```«ë∏d  »```YGóHE’G
 äÉjƒ¡∏d IójóL º«gÉØeh ¥ô```W OÉªàYG

.IöUÉ©ŸG

 áYƒª› ™æ°U ‘ ôØ©L øÁCG »æjôëÑdG ¿ÉæØdG ´óHCG
 É¡∏«μ```°ûJ ” »àdG »gh ,»Hô©dG §```ÿG äÉjQGóL ø```e
 õ«cÎdG ¿Éch É```ªc ,É¡Yƒf øe Iójôa á«aôNR •É```‰CÉH
 äÉfƒμe Ú```H ÒÑμdG ≥```°SÉæàdGh ¿Gƒ```dC’G ö```üæY ≈```∏Y
 ≥ëà```°ùJ ∫ÉªYC’G √òg ¿CÉH iô```f ÉfÓ©L Ée Éªg á```Mƒ∏dG

.AÉæãdG
 »Hô©dG §ÿG äÉjQGóL ™æ```°U ‘ ôØ©L øÁCG ´Gó```HEG
 øÁCG áaÉ```°†à°SÉH ¿ƒæØdG ¢VQÉ©e ø```e ójó©dG âeÉb
 Úªà¡ŸGh Ú```fÉæØdG ≈∏Y á```«æØdG ¬JÉjQGóL ¢```Vô©d

.øØdG øe ´ƒædG Gò¡H
 ÈY á«æØdG ¬dÉªYCG ôNBG øÁCG ó«```°S ¿ÉæØdG ∑QÉ```°ûj

.“aymanjaafar” ΩGô¨à°ùfG ‘ ¢UÉÿG ¬HÉ°ùM

إبداع البحريني أيمن جعفر في 
صنع جداريات الخط العربي
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 ∫òÑJ ’ ∂æμd ,Iõ«‡ áÑgƒÃ ™```àªàJ
 .Iƒ£N ≥≤ëàd ó¡L …CG

 Ω qób ƒ¡a ,∂jöûdG ™```e É«fÉfCG ø```μJ ’
.∑OÉ©°SEG π«Ñ°S ‘ IÒÑc äÉ«ë°†J

 ≈°ùæJ ’h ∂∏ªYh ∂©jQÉ```°ûÃ ºàgG
.áMGôdG øe É£°ùb òNCÉJ ¿CG

 ,Ö©àdGh ó¡÷G ∂d ÖÑ°ùJ ΩƒædG áq∏b
 .øjQÉªàdÉH ∂dP ¢Vqƒ©J ¿G ∫hÉëa

 ôKCG ∑É```æg ¿ƒ```μj ÉÃôa GQò```M ø```c
.¢UÉî°TC’G ¢†©H OƒLƒd »Ñ∏°S

 ºà¡J ¿CG Ö```éj »àdG QƒeC’G ºgCG ø```e
.Ö«Ñ£dG IQÉ°ûà°SG »g É¡H

 ∑ÒZ ≈∏Y óªà©J ’h πeC’G ó```≤ØJ ’
.ÒμØàdG ‘ ∂àbÉW π¨à°SGh

 Ö∏b ìÉàØe Éªg ¥ó°üdGh áMGöüdG
 .ó«Øà°ùJ ¿CG ∫hÉëa ,∂jöûdG

 ¢ùμ©æj π```ª©dG ‘ •ôØŸG ∂```aGöSEG
.»ë°üdG ∂©°Vh ≈∏Y kÉÑ∏°S

 ‘ Ée á∏μ```°ûe ¬LGƒJ É```Ãôa ó©à```°SG
.∂JöSCG §«fi

 ób Gò¡a ,QƒeC’G ≥Ñà°ùJ ¿G ∫hÉ– ’
.AÉ£NC’G ÜÉμJQ’ ∂©aój

 ºgô¶f á¡LƒH ∑ƒ©æ≤j ¿CG ¿ƒdhÉëj
 .º¡æY ó©àHÉa
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 ثقافة التراث هي كل ما أفرزه الماضي في أمسية بأسرة ا�دباء ثقافة التراث هي كل ما أفرزه الماضي في أمسية بأسرة ا�دباء
 çGÎdG á```̀aÉ≤K ¿CG ≈```̀∏Y º```̀‚ ó```̀°TGQ ó```̀cCG 
 Ö©```̀°U QÉÑàNGh ∂fi ΩÉ```̀eCG á```̀«é«∏ÿG É```̀ædhO ‘
 ¢ù```̀°SC’G ≈```̀∏Y OÉ```̀ªàY’G ™```̀«ª÷G ø```̀e Ö```̀∏£àj
 ø```̀Y ∫õ```̀©Ã Qƒ```̀eCÓd á«Yƒ```̀°VƒŸGh á```̀«aô©ŸG
 ÉÃQ äGQGô```̀b ≈dG É```̀æ©aóJ ób »```̀àdG ∞```̀WGƒ©dG
 πNGO É¡à«æH ï«```̀°SôJ øe ’óH áaÉ≤ãdG √òg ö†J
 »∏fi …ó«∏≤J ƒg Ée ÚH π°üØdGh ,äÉ©ªàéŸG
 äÉ©ªàéŸG √òg ≈∏Y ÇQÉ```̀Wh óaGh ƒg Ée ÚHh
 π«÷G ΩÉeCG QƒeCÓd á«≤«≤◊G IQƒ°üdG »∏éæJ »c
 ¬Øjô©J ¢Vô©e ‘h ,áeOÉ≤dG ∫É```̀«LC’Gh öUÉ©ŸG
 Ée πc É```̀¡fCG ≈∏Y º```̀‚ í```̀°VhCG çGÎdG á```̀aÉ≤ãd
 ’h ,á©aÉfh IQÉ°V ,äGRGôaEG øe »```̀°VÉŸG √RôaCG
 ÉæJGó≤à©eh Éæμ∏```̀°ùe ‘ ∫É©ØdG ÉgôKCG É¡d ∫Gõ```̀j
 Éªc ,IÉ```̀«◊G ≈dEG É```̀æJô¶fh Éæà```̀°û«©e Üƒ∏```̀°SCGh
 IƒØ```̀°Uh ÚeóbC’G íFGôb ¬àØ∏N Ée ´ƒª› É¡fCG
 ¿ƒæah ¢û«Y §‰h øah º∏Yh ôμa øe ±Ó°SC’G
 ,¬æe IOÉaE’G ‹É```̀◊G É¡∏«÷ ø```̀μÁ É‡ IQÉ```̀°†M
 äÓμ```̀°ûe øe ¬LGƒj Ée πM ≈∏Y ¬H áfÉ©à```̀°S’Gh

.äÉjó–h
 »àdG á```̀«aÉ≤ãdG á«```̀°ùeC’G ∫Ó```̀N ∂dP AÉ```̀Lh
 ÜÉàμdGh AÉHOC’G IöSCÉH á```̀«aÉ≤ãdG áæé∏dG É¡àeÉbCG

 AÉHOC’G IöSCG ¢ù«FQ ÖFÉf É```̀¡eóbh IöSC’G ô≤e ‘
 ‘ çGÎdG áaÉ≤K” ¿Gƒ```̀æ©H º‚ ó```̀°TGQ ÜÉàμdGh
 çGÎdG äGAÉYGóà```̀°SG ÚH »Hô©dG è```̀«∏ÿG ∫hO
 ≈°ù«Y á«```̀°ùeC’G QGOCGh “IöUÉ©ŸG ¬JÉbÉ≤ë```̀°SGh

 ¢SÉμ©fG »g çGÎdG áaÉ≤K ¿CG º‚ iôjh ,¢Sôég
 êÉàf »gh ;ó∏H hCG áeCG …C’ …QÉ```̀°†◊G iƒà```̀°ùª∏d
 »YÉªàL’G ¬∏YÉØJh ,¬æjOh ,¬KGÎd ¿É°ùfE’G º¡a
 ≈∏Y ¬îjQÉJ π```̀MGôe øe á```̀∏Môe πc ‘ …OÉ```̀ŸGh

 Gòg øª°†àjh ,áYƒªéŸG ó«©°Uh OôØdG ó«©```̀°U
 äGhOCGh á```̀jôμah á«MhQ kGOÉ```̀©HCGh öUÉæY œÉ```̀ædG
 ±öüàdG ±GôYCGh ó«dÉ≤àdGh º«≤dG πª°ûjh á«æ≤J
 áYƒæàe k’Éμ°TCGh ÜOC’Gh ,¿ƒæØdGh IÉ«◊G •É‰CGh

 .´GóHE’G øe
 ∫É≤àf’G :ÓFÉb »YÉªàL’G Ò¨àdG ≈dEG QÉ°TCGh
 á«∏ª©dG ≈∏Y ôKDƒj k’É≤àfG iôNCG ∫ÉM ≈dG ∫ÉM øe
 ≈∏Y ôKDƒj hCG qÒ¨àdG ™°Vƒe á«æÑdG É¡H Ωƒ≤J »àdG
 ó«cCÉàdG »¨Ñæj ¬fEÉa Éæg øeh ,k É©e á«æÑdGh á«∏ª©dG
 AÉ«°TC’G πYÉØJ á∏«°üM ƒg qÒ¨àdG ¿CG á≤«≤M ≈∏Y
 ójó```̀°ûdG ó«≤©àdÉH º```̀°ùàj …òdG πYÉØàdG ∂```̀dP
 ∞«°†jh .√Ò°ùØJ ¿CÉ°T ‘ AGQB’G âØ∏àNG Gò¡dh
 ÒÑμdG »YÉªàL’G qÒ```̀¨àdG Gò¡d ∑ôfi º```̀gCG ¿EG”
 ‘ §ØædG ±É```̀°ûàcG ƒg »Hô©dG è```̀«∏ÿG ∫hO ‘
 kGÒKCÉJ çóMCG É```̀‡ á≤£æŸG ‘ áHQÉ≤àe äGƒæ```̀°S
 ƒªædGh π```̀ª©dG ¥ô```̀Wh IÉ«◊G §```̀‰ ‘ kÉë```̀°VGh
 ‘ ájQòL äGÒ«¨J øe ¬ÑMÉ```̀°U Éeh …OÉ°üàb’G

 .“ΩÉ©dG ∑ƒ∏°ùdGh á«YÉªàL’G IÉ«◊G
 Ò```̀«¨àdG  ≈```̀dEG  äGÒ```̀«¨àdG  º```̀‚  º```̀°ù≤jh
 ¢Vô©à```̀°ùjh  ,»```̀éjQóàdG  Ò```̀«¨àdGh  Å```̀LÉØŸG
 GAóH è«∏ÿG ∫hO ‘ »YÉªàL’G Ò«¨àdG äGAÉ°†a

 áÄ«ÑdG äÉfƒμe ¬àKóMCG É```̀eh »Ä«ÑdG AÉ```̀°†ØdG øe
 øe ¬«a É```̀eh ‘Gô```̀ZƒÁódG AÉ```̀°†ØdG ,á```̀«©«Ñ£dG
 AÉ°†ØdG ,á≤£æŸG ≈∏Y äCGôW á«fÉμ```̀°S ä’ƒ–
 áãjó◊G äÉ```̀«æ≤àdG ¬```̀àKóMCG É```̀e πμ```̀H »```̀æ≤àdG
 »```̀°SÉ«°ùdG AÉ```̀°†ØdG ,äGÒKCÉJ ø```̀e IQƒ```̀£àŸGh
 á```̀©ªàéŸG  äGÒ```̀KCÉàdGh  »```̀ŸÉ©dG  AÉ```̀°†ØdGh
 ¿ƒæØdGh á```̀jó«∏≤àdG äÉYÉæ```̀°üdGh ±ô```̀◊G ≈∏Y
 πé°Sh ,»Ñ©°ûdG çhQƒŸGh á«Ñ©°ûdG äÉjÉμ◊Gh
 äGQÈe OƒLƒd Gô```̀¶f AÉ≤ÑdG ¢```̀ùLÉg º‚ ó```̀°TGQ
 É¡KGôJ øY Ö«≤æà∏d »```̀Hô©dG è«∏ÿG ∫hO ™aóJ

.¬JÉYGóHEG Rƒæc øY ∞°ûμdG
 ádÉ```̀°UC’G ¿CG ≈∏Y ó«cCÉàdG ≈dEG º```̀‚ ¢ü∏Nh
 ,¢†«≤f ‘ôW ≈∏Y É°ù«d Úeƒ¡Øªc IöUÉ©ŸGh
 ,∞∏àfl ±ógh ∞∏àfl ‘ô```̀©e ™Ñf Éª¡æe πμ∏a
 OƒLh ’h á```̀«aÉ≤ãdG ≈```̀æÑdG ‘ ¿Ó```̀eÉμàe É```̀ª¡a
 ød çGÎdG áaÉ≤K ¿CGh ,ô```̀NB’G ¿hO ø```̀e ÉªgóMC’
 ,Ú«YöûdG É¡HÉë°UCG øY á∏ØZ ‘ ôªà```̀°ùJh ƒªæJ
 hCG É```̀¡H ΩÉ```̀ªàg’Gh çGÎ```̀c’G Ωó```̀Y π```̀X ‘ hCG
 IöUÉ©ŸG IÉ```̀«◊G äÉ```̀«ã«M ‘ É```̀¡æY ∫É¨```̀°ûf’G
 ≈∏Y á«KQÉc ¿ƒμà°S áé«àædÉa ,É¡JÉbÉ≤ëà```̀°SGh

.áeOÉ≤dG ∫É«LC’G

 ¿É```̀æØdGh êô```̀îŸG ó```̀jóL ø```̀e Oƒ```̀©j
 √Qƒ```̀¡ªL ≈```̀dEG ¿É```̀Ø∏N º```̀«gGôHEG ´ó```̀ÑŸG
 á«Möùe Ëó```̀≤J ∫ÓN øe ∂```̀dPh ¬«Ñfih
 øjódG Qƒf ∞«dCÉJ ø```̀e “ìÉàØŸG “¿Gƒæ©H
 ¿ÉØ∏N º«gGôHEG êGôNEGh OGóYEGh »ª```̀°TÉ¡dG
 øe πc π«ã“h …QGƒ```̀°üdG ìöùe êÉ```̀àfEGh
 òæeh …ó«©```̀°ùdG ô```̀ªYh »∏YóÑY Ú```̀°ùM
 ,ÚgÉ```̀°T óªfi êôîŸG óYÉ```̀°ùeh ÖjôZ
 ÊÉ```̀ãdG ∞```̀°üædG ‘ π```̀ª©dG ¢Vô©«```̀°Sh
 øjôëÑdG ádÉ```̀°U ≈∏Y …QÉ```̀÷G ô¡```̀°ûdG øe

.á«aÉ≤ãdG
 ¬d ¿ÉØ∏N ¿É```̀æØdG ¿CG ô```̀còdÉH Qó```̀éj
 á«ÑjôéàdG á```̀«MöùŸG ∫ÉªYC’G ø```̀e ÒãμdG
 ìö```̀ùe »```̀°ù°SDƒe ó```̀MCG È```̀à©jh É```̀gÒZh

 ‘ É¡d öüM ’ äÉeÉ¡```̀°SEG ¬```̀dh …QGƒ```̀°üdG
 ≈```̀∏Y É```̀¡JÉ«Möùe ø```̀eh á```̀«æØdG áMÉ```̀°ùdG
 áæ°S “πFÉØàŸG “...öü◊G ’ ∫ÉãŸG π«Ñ°S
 2000 ΩÉ©dG “∫ƒ≤©ŸG” á«Möùeh ,2001

 “ΩOÉ≤dG” á«Möùeh “ógÉ```̀°ûdG” á```̀«Möùeh
 á```̀«Möùeh  “7  º```̀bQ  ´QÉ```̀°T”  á```̀«Möùeh
 “Éæg ¢ù«d ø```̀eõdG ” á«Möùeh “á```̀∏¶æM”

.“ô£ŸG π£¡j ⁄ ICÉéa” á«Möùeh

 ∞∏ÿG óªMCG »FÉªæ«```°ùdG êôîŸG ø```∏YCG
 á```dhO πãª«```°S è```«àY ó```jó÷G ¬```ª∏«a ¿CG
 ‘ ΩÉ≤«```°S »FÉªæ«```°S ´ƒÑ```°SCG ‘ â```jƒμdG
 ≈dEG Éàa’ ,…QÉ```÷G ´ƒÑ```°SC’G ∫ÓN IôgÉ≤dG
 øª°V ôLÉæ¡dG Éªæ«°S ‘ ¿ƒμ«°S ¬°VôY ¿CG
 ∫ÓN á«Hô©dG Éªæ«```°ùdG ¥ÉaBG ΩÓ```aCG ´ƒÑ```°SCG
 `dG IQhódG ‘ IõFÉØdG ΩÓaCÓd áãdÉãdG IQhódG
 ,‹hódG »FÉªæ«```°ùdG IôgÉ≤dG ¿ÉLô¡Ÿ 38
 áHÉ≤fh Üô©dG ÚfÉæØdG OÉ–G ™e ¿hÉ```©àdÉH

.á«∏«ãªàdG ø¡ŸG
 ‘ ∑QÉ```°T ób è```«àY º```∏«a ¿CG ô```còj
 È```ªaƒf  ‘ ¿É```Lô¡ª∏d  á≤HÉ```°ùdG  IQhó```dG
 á«FÉªæ«```°ùdG  ácQÉ```°ûŸG  »```gh  ,»```°VÉŸG
 ádhO π«ã“ ‘ ∞∏ÿG óªMCG êôîª∏d á«fÉãdG
 ó©H »FÉªæ«°ùdG IôgÉ≤dG ¿ÉLô¡e ‘ âjƒμdG

.»é«aQ ¿Éc º∏«ØH 2014 ΩÉ©dG ¬àcQÉ°ûe

 ìÓ```°U ,∫OÉY AÉØ«g ádƒ£H è«àY º∏«a
 ,¢UÉØ≤dG ø°ùëŸGóÑY ,»μjÈdG ódÉN ,ÓŸG
 ,á```ªMQƒH  Üô```©j  ∞```«dCÉJ  ,Qhó```æ¨dG  Qƒ```f

.êhô©dG π©°ûe ≈≤«°Sƒe

 عتيج في القاهرة عتيج في القاهرةإبراهيم خلفان يعود بمفتاح الصواريإبراهيم خلفان يعود بمفتاح الصواري

tariq_albahhar

لماذا يرفض ريدلي سكوت أفالم ا�بطال الخارقين؟
 ÚbQÉÿG ∫É```̀£HC’G ΩÓaCG ìÉ```̀‚ øe º```̀ZôdÉH
 ,ôcGòàdG ∑ÉÑ```̀°T ‘ á«dÉY äGOGô```̀jE’ É¡≤«≤–h
 Ohƒ«dƒg ‘ ∫hC’G ∞```̀°üdG Ωƒ‚ º¶©e ¿CG ≈àM
 ≈dEG á«æØdG º¡JÒ```̀°ùe ø```̀e äGÎa ‘ ¿ƒ```̀Äé∏j
 êôîŸG ¿CG ’EG ,ΩÓ```̀aC’G øe á«YƒædG √òg Ëó```̀≤J
 √ò```̀g √É```̀Œ ô```̀jÉ¨e …CGQ ¬```̀jód äƒμ```̀°S ‹ó```̀jQ

.ΩÓaC’G øe á«YƒædG
 digital````̀d äÉëjöüJ ‘ äƒμ```̀°S í```̀°VhCGh
 ≈Yƒf â```̀°ù«d ÚbQÉÿG ∫É£HC’G ΩÓ```̀aCG” ,Spy
 âLôNCG ¿CG ‹ ≥Ñ°ùj ⁄ ÖÑ```̀°ùdG Gò¡d ,π```̀°†ØŸG
 ¿CG Iôe øe ÌcCG ≈```̀∏Y ¢VôY ó≤dh ,É¡æe G kó```̀MGh
 »ææμdh ΩÓaC’G øe á«YƒædG √òg øY É kª∏«a ™æ°UCG
.“á«≤«≤◊G ÒZ É¡KGóMCG hCG É¡à°üb ‘ ¥ó°UCG ’

 Blade á«Yƒf ø```̀e ΩÓaCG âeób” :É kØ«```̀°†e
 ¢ü°ü≤dG ΩÓaCG øe áÑjôb ó©J »gh ,Runner
 á```̀°üb ≥∏îJ ¿CG ∂```̀æμÁh ,á```̀bQÉÿG IQƒ```̀°üŸG
 ÒZ ⁄É©dG Gòg ‘ “¿ÉeôHƒ```̀°S” hCG “¿É```̀“ÉH” `d
 á```̀°üb πªëj ¬àeób Ée ¿CG ¥ôØdG øμd ,»≤«≤◊G

.“á°üb ¿ƒμ∏àÁ ’ º¡∏ãe ¢ù«dh Ió«L
 §≤a √ôμj ’ äƒμ```̀°S ‹ójQ ¿CG hó```̀Ñj øμd
 ¬```̀jód É```̀ k°†jCG ø```̀μdh á```̀bQÉÿG ∫É```̀£HC’G ΩÓ```̀aCG
 PEG ,ΩÉY ¬LƒH Éªæ«```̀°ùdG ™```̀°Vh ≈∏Y äÉ```̀°VGÎYG
 ¿CG ójQCG ,á```̀jÉ¨∏d áÄ«```̀°S k É«dÉM Éªæ«```̀°ùdG” :∫É```̀b
 ôKDƒj ’CG ≈```̀æ“CGh ,Ió```̀«L ΩÓaCG Ëó```̀≤J π```̀°UGhCG
 ΩÓaCG Ωó≤f Éªæ«```̀°S ´Éæ```̀°üc Éæ«∏Y ΩÉ©dG ñÉæŸG

.“á«cP

 • ≈∏«d áfÉæØdG â∏ØàMG 
 ó«©H ,ôjÉæj 4 ïjQÉàH …ƒ∏Y

 ,Ú°ùªÿGh ¢ùeÉÿG ÉgOÓ«e
 Ωƒ«dG Gòg πãe ‘ äódh ó≤a

 …öüe ÜCG øe 1962 ΩÉ©dG
.á«fÉfƒj ΩCGh

السنة التاسعة - العدد 3006 

الجمعة
6 يناير 2017 

8 ربيع الثاني 1438

óLÉŸG áeÉ°SCG 

 •áeCG …C’ …QÉ°†◊G iƒà°ùª∏d ¢SÉμ©fG »g çGÎdG áaÉ≤K ¿CG

 • ¿ÉØ∏N º«gGôHEG • á«MöùŸG Î°SƒH
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ت�صدر عن دار البالد لل�صحافة والن�رش والتوزيع 
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تطبع يف موؤ�ص�صة الأيام للن�رش
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جري�ن �لطرق �ملزدحمة �أكرث عر�ضة للزهامير

حتديد م�ضدر موجات ف�ضائية غام�ضة

نب���ه باحث���ون يف كندا اإلى اأن من يعي�ص���ون 
قرب ط���رق مزدحم���ة ترتفع خماطر اإ�ص���ابتهم 
باخل���رف مقارنة مبن ي�ص���كنون بعيدا عن زحمة 

املرور.
جمل���ة  يف  ن����رشت  درا�ص���ة،  وتو�ص���لت 
“لن�ص���يت” الطبي���ة، اإلى اأن من يعي�ص���ون يف 
نطاق ي�ص���ل اإل���ى 50  مرتا من ط���رق مزدحمة، 
تزداد احتمالت اإ�ص���ابتهم باخلرف، بن�صبة 0.7  
% عمن يعي�ص���ون على بعد اأكرث من 300  مرت 

من الطرق املزدحمة.
وتول���ى خب���ر ال�ص���حة البيئي���ة واملهنية 

يف موؤ�ص�ص���ة “اأونتاريو لل�ص���حة العام���ة”، راي 
كوب����س، اإع���داد الدرا�ص���ة مع زمالء م���ن معهد 

العلوم الإكلينيكية التقوميية يف كندا.
واأو�ص���ح كوب�س “ميك���ن اأن تدخل ملوثات 
اله���واء اإلى جم���رى الدم وتوؤدي اإل���ى اللتهاب 
الذي يرتبط باأمرا�س القلب والأوعية الدموية، 

ورمبا حالت اأخرى مثل ال�صكري.
وتورد الدرا�ص���ة، اأن ملوث���ات الهواء التي 
ميك���ن اأن ت�ص���ل اإلى املخ عرب جم���رى الدم قد 
ت�صبب م�صكالت ع�صبية، وفق ما نقلت رويرتز.
وينج���م اخل���رف ع���ن اأمرا����س امل���خ التي 

توؤدي اإلى تلف خالي���ا املخ وتوؤثر على الذاكرة 
والتفك���ر وال�ص���لوك والق���درة على ممار�ص���ة 

الأن�صطة اليومية.
وت�ص���ر اأرقام منظمة ال�صحة العاملية، اإلى 
اأن عدد امل�صابني باخلرف يف 2015 بلغ 47.5 
ملي���ون، وقد يرتف���ع ب�رشعة مع زيادة متو�ص���ط 

العمر وعدد كبار ال�صن.
ويعد املر�س الذي ل يرجى �ص���فاوؤه، �صببا 
رئي�صيا يف العجز وفقدان القدرة على العتماد 
عل���ى الذات، فيما بداأت بع�س الدول املتقدمة 

تتجاوز اأمرا�س القلب ك�صبب للوفاة.

منذ عقد م�ص���ى، ر�صدت حمطات ف�صائية 
ومرا�ص���د فلكية عمالقة موجات راديو غام�صة 
تبني اأنها قادمة من اأعماق الف�ص���اء ال�ص���حيق، 

ح�صب ما ذكر تقرير علمي ن�رش الأربعاء.
ولأول م���رة منذ ذل���ك الوقت، جن���ح علماء 
الفلك يف تتبع م�صدر موجات الراديو الغام�صة، 
ومتكنوا من حتديد م�صدر “الدفقات الراديوية 
ال�رشيعة” )FRB( عام 2016 بوا�ص���طة مر�صد 

فلكي يف نيومك�صيكو.
ون�رش العلماء اأخرا نتائج بحوثهم يف دورية 

“نيت����رش”، ورجح���وا اأن م�ص���در ه���ذه املوجات 
الراديوية هو جم���رة قزمة تبعد عن الأر�س نحو 

3 مليارات �صنة �صوئية.
وبح�ص���ب العلماء، فاإن الدفقات الراديوية 
ال�رشيع���ة تنبع���ث عل���ى �ص���كل وم�ص���ة ب�رشع���ة 
متناهي���ة، وميكنه���ا اأن تنتج طاق���ة باأجزاء من 
الثانية تعادل ما تنتجه ال�ص���م�س خالل اأكرث من 
10 اآلف ع���ام. غ���ر اأن الكت�ص���اف اجلديد لن 
يقف���ل باب النقا�س حول �ص���بب هذه الدفقات 
الراديوية ال�رشيعة، لكنه �صيعجل بتقلي�س عدد 

النظريات حولها.
ي�ص���ار اإلى اأن���ه منذ العام 2007 مت ر�ص���د 
18 دفق���ة راديوي���ة �رشيعة، لك���ن واحدة فقط 
مت ر�صدها بوا�صطة مر�ص���د اآري�صبو يف بويرتو 
ريكو عام 2012، واأطلق عليها ا�ص���م “الدفقة 
الراديوي���ة ال�رشيع���ة 121102”، وتكررت اأكرث 
م���ن مرة. وحفز هذا الأمر فري���ق العلماء بقيادة 
الفلك���ي يف جامعة كورنيل �ص���امي ت�ص���اترجي 
لال�ص���تعداد ل�ص���تقبالها يف حال تك���ررت مرة 

اأخرى، وهو ما ح�صل بالفعل.

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

األخيرة
مواقيت 
الصالة

الطق�س املتوقع اليوم 
�صيكون باردا ن�صبيا مع بع�س 

ال�صحب وت�صاعد الأتربة.

الري���اح �ص���مالية غربي���ة م���ن 15 اإلى 20 
عق���دة، وت�ص���ل م���ن 22 اإل���ى 27 عق���دة 

احيانا.

ارتفاع موج البحر من قدم اإلى 3 اأقدام قرب ال�ص���واحل، 
وم���ن 4 اإل���ى 7 اأق���دام يف عر����س البحر. درج���ة احلرارة 

العظمى 20 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

• �صباب يلتقطون �صورا على طول ج�رش كايناغ يف �صنغافورة )رويرتز(	

والن������ف������ط������ار ال������ب������ّي������ن������ة  رب  ب�����������ص�����م 
ع����������امل امل������ك������ن������ون واأ��������������������رشار ال����ب����ح����ار

ال���ك���ب���ر  ال�����ب�����ي�����ت  �����ص����م����ع����ة  خ����ل����ي����ف����ة  يف 
ال���ن���ه���ار ����ص���م�������س  يف  الأب��������ي��������ات  اأك������ت������ب 

اأوال جت�����ع�����ل  ب�����وع�����ل�����ي  ع������������ّزك  دام 
مم�����ل�����ك�����ة جم��������د وت����������ط����������ّور وازده����������������ار

ق����ال����ه����ا ال�����ل�����ي ي������ا خ���ل���ي���ف���ة م������ا ن�������ص���اك
م������ن زم��������ن ي������ا ������ص�����ّي�����دي ك�����ّن�����ا ����ص���غ���ار

اأم�������ر اأغ�������ل�������ى  ي�������ا  ن����غ����ل����ي����ك  ن�����ع�����م  اإي 
ي�������ا �����ص����ل����ي����ل ال������ع������ز واأجم���������������اد ال����ك����ب����ار

م�����ن ف�������ص���ل رب�������ي ع����ل����ى اأر�����������س اخل����ل����ود
ي��������وم اأط�������ال�������ع م������ن مي������ني وم��������ن ي�������ص���ار

اأذك���������������رك ب������اخل������ر ي�������ا ������ص�����ي ال����ع����ي����ون
ي�������ا اأم�����������ر ال����ت���������ص����ح����ي����ة والن�����ت�����������ص�����ار

����ص���ف���اك  ويف  ر��������ص�������اك  يف  اهلل  ع������زن������ا 
ي������ا �����ص����ح����اب اجل�����������ود، ي������ا رم��������ز ال�����وق�����ار

ف�������دوت�������ك ي�������ا �������ص������ّي������دي م���������ال وب����ن����ني
م��������ن رف�������������اع ال�������ع�������ز حل�������������دود امل�����ط�����ار

�����ص����وب ق���������رشك �����ص����ّي����دي ط������ار ال��ق�����ص��ي��د
ي���ح���م���ل ا������ص�����ع�����ار ال������ف������رح ب����ع����د ان���ت���ظ���ار

ال���ع���ظ���ي���م  ال�������ص���ع���ب  وال���������د  ي�����ا  ن����ع����م  اإي 
امل���������دار رب  �������ص������ّي������دي  ي�������ا  ي����ح����ف����ظ����ك 

قصيدة مهداة إلى مقام رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي

 األمير خليفة بن سلمان آل خليفة

البيت الكبير

بمناسبة الفحوصات التي أجريت لسموه وتكللت بالنجاح

علي بن خليفة بن سلمان بن دعيج آل خليفة

السنة التاسعة - العدد 3006 

الجمعة
6 يناير 2017 
8 ربيع الثاني 1438

حار�س �لق�ضر كاد يقتل �مللكة

ق���ررت ملكة بريطاني���ا اليزابيث الثاني���ة التجول داخل حديقة ق����رش باكنغهام يف الليل 
بعدما اأ�صابها الأرق، وخالل ذلك ملحها اأحد احلرا�س اأثناء دوريته يف املحيط الداخلي للق�رش.
وذك���رت �ص���حيفة الندبندن���ت اأن احلار�س اعتقد اأن م���ا ملحه، يف ال�ص���اعة الثالثة فجًرا 
بالتوقيت املحلي، هو �ص���خ�س جمهول ت�ص���لل اإلى داخل احلديقة “لغاية يف نف�س يعقوب”، 
و�رشخ به “قف.. من هناك؟”، وانده�س ب�ص���دة حينما ات�ص���ح له اأن املخالف املت�صلل لي�س اإل 

- امللكة اليزابيث الثانية.
فقال احلار�س:” ياللهول، يا �ص���احبة اجلاللة، كدت اأن اأطلق النار عليكم”. وبعد اأن عاد 
احلار�س اإلى ر�ص���ده، واأدرك اأنه متادى، ظن اأن امللكة �ص���توبخه على �ص���لوكه الفظ، ولكنها 
اأكدت له اأن احلق يقع عليها، وهي من يتحمل م�ص���وؤولية ما جرى وقالت:” كل �ص���يء على ما 
يرام. يف املرة القادمة �صاأت�ص���ل م�ص���بقا لكي ل ت�ص���طر اإلى اإطالق النار جتاهي”. ومل حتدد 
ال�ص���حيفة وقت وقوع احلادثة بال�ص���بط، ولكنها اأ�ص���ارت اإلى اأن الأمر وقع يف الوقت الذي 
يبدي فيه كافة الربيطانيني الهتمام والقلق جتاه �ص���المة امللكة اليزابيث الثانية، البالغة 

من العمر 90 عاما، خا�صة واأنها مل تظهر على املالأ منذ اأ�صبوعني تقريبا ب�صبب املر�س.

ر�ضائل بخط �لأمرية ديانا للبيع يف مز�د
عر�ص���ت �صل�ص���لة من الر�ص���ائل الق�ص���رة املكتوبة بخط يد الأمرة الربيطانية الراحلة 

ديانا للبيع يف مزاد اأم�س اخلمي�س.
وتتح���دث الأم���رة يف اإحدى الر�ص���ائل عن اأن ابنها الأ�ص���غر الأمر ه���اري كان يعاين من 

متاعب يف املدر�صة.
و�ص���تباع الر�ص���ائل ال�ص���ت يف مزاد بدار ت�ص���يفنز يف كمربدج وكتبتها الأمرة ديانا اإلى 

�صريل ديكمان الذي كان ي�صغل من�صب كبر اخلدم يف ق�رش بكنغهام لأكرث من 50 عاماً.
ومن املقتنيات الأخرى التي �صتعر�صها اأ�رشة ديكمان ر�صائل وبطاقات و�صور من اأفراد 
اآخرين من العائلة املالكة بينهم الأمر ت�ص���ارلز والأمرة مارغريت وامللكة اإليزابيث وزوجها 

الأمر فيليب.
ومن املتوقع اأن تباع املجموعة باأكملها بنحو 15 األف جنيه اإ�صرتليني )18500 دولر(.

• امللكة اإليزابيث الثانية	
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