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مروة خمي�س  

ابراهيم النهام

ال�ضريبة االنتقائية على 93 

�ضلعة بدًءا من الربع الثاين   

ق���ال �الأم���ن �لع���ام الحت���اد �لغ���رف �خلليجية 
عبد�لرحيم نقي �إن �ل�رصيبة �النتقائية �ست�سمل 93 
�سلع���ة، تت�سمن م�رصوبات �لطاق���ة و�لدخان و�سلعا 
كمالي���ة كال�سيار�ت �لفارهة، وغريه���ا.  و�أ�سار �إلى 
�أنه �سيتم تطبيقها تدريجًيا يف دول �خلليج �عتبار� 

من �لربع �لث���اين من �لعام �جلاري، لت�سمل 
دول �ملجل�س كافة مطلع �لعام 2018.

العالقات البحرينية االإماراتية يف مناء دائم
نهيان بن مبارك يهّنئ �صموه بنجاح الفحو�صات الطبية... رئي�س الوزراء:

�ملنامة - بن���ا: ��ستقبل رئي�س �لوزر�ء �ساحب �ل�سمو 
�مللك���ي �الأمري خليفة ب���ن �سلمان �آل خليف���ة بق�رص �سموه 
بالرف���اع �سباح �أم�س، وزير �لثقافة وتنمية �ملعرفة بدولة 
�الإمار�ت �لعربية �ملتحدة �ل�سقيقة �ل�سيخ نهيان بن مبارك 
�آل نهيان، و�لوف���د �ملر�فق، وذلك مبنا�سبة زيارته للبالد 
لتقدمي �لتهنئة ل�سمو رئي�س �لوزر�ء مبنا�سبة �لفحو�سات 
�لطبي���ة �لتي �أجر�ها �سموه موؤخ���ًر� و�لتي تكللت بحمد هلل 
بالنجاح، مبا يعك�س �لنم���وذج �مل�رصق �لذي متثله �لعالقة 
�لوثيق���ة �لتي تربط �لبلدين و�سعبيهم���ا �ل�سقيقن على 

كافة �ل�سعد �الجتماعية و�ل�سيا�سية.
وخ���الل �للق���اء �أك���د �ساح���ب �ل�سمو �مللك���ي رئي�س 
�لوزر�ء �أن �لعالقات �لتي تربط بن مملكة �لبحرين ودولة 
�الإمار�ت �لعربية �ملتحدة �ل�سقيقة ت�سكل منوذًجا متطوًر� 
يف �لعالق���ات ب���ن �لدول، فه���ي عالقة ممت���دة يف تاريخ 
 �ً �لبلدي���ن وتتميز �أنه���ا دوًما يف حالة من���اء و�زدهار ،معبرّ
���ا تكنرّه مملكة �لبحرين حكوم���ة و�سعًبا من حمبة  �سموه عمرّ

وتقدير و�عتز�ز لدول���ة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
�ل�سقيقة وقيادتها �حلكيمة و�سعبها �لويف.

بلدية املحرق تودع 6 اآالف دينار ل�ضركة حرا�ضة... باخلطاأ

بناء 160 �ضقة مب�ضروع “احلجيات” االإ�ضكاين 
�أعل���ن  �الإ�س���كان:  وز�رة   - �ملنام���ة 
�لوكي���ل �مل�ساع���د مل�ساري���ع �الإ�س���كان 
�سام���ي بوه���ز�ع عن بدء بن���اء 160 �سقة 
مب����رصوع �حلجيات �الإ�س���كاين لتبلغ ن�سبة 
�الإجناز باالأعم���ال �الإن�سائية 8 %، م�سرًي� 
�إلى �أنَّ �مل�رصوع ي�سكل �متد�ًد� للوحد�ت 
كني���ة �لو�قع���ة يف �ملنطقة �ملحيطة  �ل�سَّ
�سمن خمطط �مل�رصوع و�لتي بلغت ن�سبة 

�الإجناز بوحد�ته �ل�142 نحو 80 %.
ه �سيتم  وق���ال �لوكيل �مل�ساع���د “�إنَّ

تنفي���ذ �سق���ق �مل����رصوع ِوْف���ق �أف�س���ل 
و�أحدث �ملعايري �ملعمارية  �ملو��سفات 
و�القت�سادية و�لبيئية لتحقق �ال�ستد�مة 
�الجتماعي���ة و�القت�سادي���ة �لتي تت�سدر 
�الأولويات �لع�رصية مبا يحقق �ال�ستقر�ر 
ه م���ن �ملقررّر �أن  و�لر�حة لالأ����رص، وتابع �أنَّ
يت���م ت�سميم عم���ار�ت و�سق���ق �مل�رصوع 
بنموذج �لبن���اء AZ �لذي يوفر م�ساحات 

كب���رية لل�سق���ق تتج���اوز �ل� 200 
مرت مربع.

�أودع���ت بلدي���ة �ملحرق مبل���غ 6 �آالف 
�الأمني���ة  �حلر��س���ة  ل�رصك���ة  دين���ار  و200 
�ل�سابق���ة يف ر�سيدها باخلط���اأ عو�ساً عن 
�رصك���ة �حلر��س���ة �جلدي���دة �مل���ر�د �لدفع 
�إليه���ا، ورف�ست �ل�رصك���ة �الأمنية �لقدمية 
رد �ملبل���غ بحجة وجود مبال���غ متاأخرة على 

�لبلدي���ة. ويف تفا�سي���ل �حلادث���ة، تب���ن 
�أن بلدي���ة �ملح���رق قامت بط���رح مناق�سة 
وتر�سيتها عل���ى �رصكة حر��س���ة لتوكيلها 
مبهم���ات �حلر��سة، بينما تبن عدم توفري 
�ل�رصك���ة لع���دد كاٍف م���ن �لق���وى �لعاملة، 
و��ستدعى �الأمر طل���ب توريد حلر��س �أمن 
لبلدي���ة �ملحرق من �رصكة �أخرى ملدة �سهر 
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�أقامت جمعي���ة �ل�سيادي���ن �ملحرتفن فعالية 
“فرح���ة وط���ن” �حتفاء بنج���اح �لفحو�س���ات �لطبية 
�لت���ي �أجر�ه���ا رئي�س �لوزر�ء �ساح���ب �ل�سمو �مللكي 
�الأمري خليفة ب���ن �سلمان �آل خليف���ة ومغادرة �سموه 
�مل�ست�سفى �سامل���اً معافى. ويف بد�ي���ة �حلفل �ألقى 
�لرئي�س �لفخري جلمعية �ل�سيادين �ملحرتفن كلمة 
قال فيها “نحتفل �ليوم ب�سالمة و�لد �جلميع �ساحب 
�ل�سمو �مللك���ي رئي�س �لوزر�ء وهو �أح���د �أبرز �لقادة 

�لعظماء بفكرهم �لنا�سج وتو��سعهم �جلم 
وتو��سلهم مع �أبناء �ل�سعب”.

احتفاء بنجاح الفحو�صات الطبية

جتمع �ضعبي “حمرقي” يبعث ر�ضائل حمبة خلليفة بن �ضلمان

• جانب من �لفعالية �لتي نظمتها جمعية �ل�سيادين �ملحرتفن	

• من لقاء منتخبنا مع م�رص	

منع خروج ال�ضاحنات يقفز باأ�ضعار اخل�ضار 25 %البحرين الثالثة عربًيا يف االإ�ضابة ب�ضرطان الثدي

جم���ال  يف  و�ملخت�س���ون  �خل���ب�ء  ح���ذر 
�ل�رصط���ان من �خلط���ر �لذي يد�ه���م �لبحرين؛ 
نتيج���ة زي���ادة ح���االت ومع���دالت �الإ�ساب���ة 
ب�رصط���ان �لث���دي، موؤكدي���ن �أن ه���ذه �لن�سب 
بلغت �ل�سعف من �لعام 1989 وحتى 2016، 
م�سددين على �أن �ملر�س ي�سبح قاتال �إذ� مل 
ُتفعل �إج���ر�ء�ت �لك�سف �ملبكر وتقبل عليها 
�ل�سي���د�ت �لالتي ال يعلمن بخطورة هذ� �لد�ء 

ويتجاهلن���ه، و�ل���ذي ق���د ي�سل �إل���ى مر�حل 
متقدمة يعجز �لطب عن �لتغلب عليها. ودعا 
�خل���ب�ء �مل�ساركون يف منتدى �رصطان �لثدي 
�إلى �رصورة وجود قاعدة بيانات م�سرتكة لكل 
ما يخ�س �ملر�س ب���ن جميع �لدول �لعربية، 
و�أ�س���ارو �إل���ى �أن �لدر��س���ات و�الإح�س���اء�ت 
ك�سفت عن �أن �لبحرين حتتل �ملرتبة �لثالثة 
عربي���ا باالإ�سابة ب�رصطان �لث���دي، وذلك بعد 
�الأردن ولبن���ان، وهي �الأك���ر على �مل�ستوى 

�خلليجي.

�أك���د تاجر �خل�س���ار و�لفو�ك���ه ر�سا 
�لب�ستاين �أن من���ع �ل�ساحنات من �خلروج 
م���ن ج����رص �ملل���ك فه���د ت�سب���ب بارتفاع 
�أ�سع���ار �خل�سار بن�سبة ت�سل �إلى 25 %؛ 
ب�سب���ب �سح وقلة �لكمي���ات �ملتوفرة يف 

�ل�سوق.
و�أ�س���اف �أن من���ع خ���روج �ل�ساحنات 
�سبرّ���ب �أزم���ة يف �سوق �خل�س���ار �ملركزي 

مما �أدى الرتفاع �الأ�سعار، مبيًنا �أن �سوق 
�ململكة تعتم���د بن�سبة ت�سل �إلى 75 % 

من �خل�سار �مل�ستوردة من �ل�سعودية.
و�أو�س���ح �أن جميع �خل����رصو�ت طالها 
�لغالء مث���ل �خلي���ار و�خل����س و�لطماطم 
و�لفا�سولي���ا،  و�لباذجن���ان  و�مللف���وف 
الفًت���ا �إلى �أن عدد �ل�ساحنات �ملقبلة من 
�ل�سعودي���ة كان عددها يف �ل�سابق حو�يل 
25 �ساحن���ة يف ح���ن �سجل ي���وم �جلمعة 

�ملا�سي دخول 4 �ساحنات فقط. 511

• �الرهابيان طالل �ل�ساعدي.. وطايع �ل�سيعري	

مقتل اإرهابيني خطريين يف عملية اأمنية �ضعودية
�الأنب����اء  وكال����ة  نقل����ت  روي����رتز:   � دب����ي 
ب����وز�رة  �الأمن����ي  �ملتح����دث  ع����ن  �ل�سعودي����ة 
�لد�خلي����ة قول����ه �إن “�إرهابين خطريين” قتال 
يف عملية �أمنية �سعودية يف �لعا�سمة �لريا�س 

�م�س �ل�سبت.
و�أ�سافت �لوكال����ة �أن رجل �أمن �أ�سيب يف 
�لعملية �لتي نفذت يف ح����ي �ليا�سمن �سمال 

�لريا�س.
وكان����ت �الأجهزة �الأمنية قد توفرت لديها 
معلوم����ات ع����ن تو�ج����د مطلوب����ن خطريي����ن، 
يحملون �أ�سلحة و�أحزم����ة نا�سفة، باأحد �ملنازل 
�سم����ال �لريا�����س ومت حما�����رصة �ملوق����ع م����ن 

�ل�سباح.
وعندم����ا طالبت ق����و�ت �الأم����ن �مل�سلحن 
بت�سلي����م �أنف�سه����م، بادرو� باإط����الق �لنار على 
رج����ال �الأمن، ما ��ستدع����ى �لرد باملثل ومقتل 

�ثنن. ومل ي�سب �أحد من رجال �الأمن.
وذك����رت و�سائ����ل �إعالم �سعودي����ة �أن �أحد 
�الإرهابي����ن �الثن����ن يدعى طاي����ع �ل�سيعري 

وهو مطل����وب �أمني “لدوره �خلطري يف ت�سنيع 
�أحزم����ة نا�سف����ة نفذت به����ا عدد م����ن �جلر�ئم 

14�الإرهابية”.  
16

عي�ضى بن علي ي�ضيد باأداء العبي منتخبنا الوطني

م�ضر من  ال�ضلة” يخ�ضر  “اأحمر 

البحرين حتت�صن ملتقى ال�صرق الأو�صط 

للتاأمني 20 فرباير

ق  يوثِّ فيلم  وغبار”..  ومطر  “ع�صل 
م�صاق الع�ّصالني الإماراتيني 

عقوبة ا�صتخدام “ال�صو�صيل ميديا” 

خالل الدوام ت�صل للف�صل

�صلمان بن اإبراهيم ي�صل زيوريخ وي�صارك 

يف اجتماع “الفيفا”
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• �سمو رئي�س �لوزر�ء م�ستقبال وزير �لثقافة وتنمية �ملعرفة �الإمار�تي	

بدور املالكي
اأمل احلامد

 زينب العكري
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و�شل اإلى البالد �شب���اح اأم�س، وزير الثقافة 
وتنمية املعرفة بدول���ة االإمارات العربية املتحدة 
ال�شقيق���ة ال�شي���خ نهيان ب���ن مب���ارك اآل نهيان، 
والوفد املرافق، وذلك لتق���دمي التهنئة لرئي�س 
الوزراء �شاح���ب ال�شمو امللكي االأم���ر خليفة بن 
�شلم���ان اآل خليف���ة مبنا�شب���ة جن���اح الفحو�شات 
الطبية الت���ي اأجراها �شموه موؤخ���ًرا والتي تكللت 
بالنجاح بف�ش���ل اهلل، وتاأتي ه���ذه الزيارة لتوؤكد 
عم���ق ومتان���ة العالق���ات التي تربط ب���ن مملكة 
البحرين ودولة االإمارات العربية املتحدة ال�شقيقة 

يف كافة املجاالت ال�شيا�شية واالجتماعية.
وكان يف مقدم���ة م�شتقبل���ي وزي���ر الثقاف���ة 
وتنمية املعرفة بدول���ة االإمارات العربية املتحدة 
ال�شقيق���ة ال�شي���خ نهي���ان ب���ن مب���ارك اآل نهيان 
والوفد املرافق باملط���ار ال�شيخ خليفة بن را�شد 
اآل خليف���ة، وال�شي���خ حمم���د بن را�ش���د اآل خليفة، 
و�شمو ال�شيخ خليفة بن علي بن خليفة اآل خليفة، 
و�شمو ال�شيخ عي�شى بن علي بن خليفة اآل خليفة 

وال�شيخ عبداهلل بن را�شد اآل خليفة.

اأحفاد رئي�س الوزراء يف مقدمة م�ستقبلي نهيان بن مبارك

ال���ب���ل���دي���ن مم����ت����دة ويف ح����ال����ة من������اء وازده������������ار دائ���م���ن    ب�����ن  ال����ع����الق����ات 

للعالقات  متقدم  من��وذج  بناء  يف  ال��رائ��د  �شموه  ب��دور  ي�شيد  االإم��ارات��ي  الثقافة  وزي��ر 

مواقف الإمارات امل�رشفة جتاه اململكة يف قلب كل بحريني
نهيان بن مبارك يهّنئ �شموه بنجاح الفحو�شات الطبية... رئي�س الوزراء:

املنام���ة - بن���ا: ا�شتقبل رئي����س الوزراء 
�شاح���ب ال�شم���و امللك���ي االأم���ر خليف���ة بن 
�شلم���ان اآل خليفة بق�رص �شموه بالرفاع �شباح 
اأم�س، وزي���ر الثقافة وتنمي���ة املعرفة بدولة 
االإم���ارات العربية املتح���دة ال�شقيقة ال�شيخ 
نهي���ان بن مبارك اآل نهيان، والوفد املرافق، 
لتق���دمي  للب���الد  زيارت���ه  مبنا�شب���ة  وذل���ك 
التهنئ���ة ل�شمو رئي�س ال���وزراء مبنا�شبة جناح 
الفحو�شات الطبية التي اأجراها �شموه موؤخًرا 
والت���ي تكللت بحمد هلل بالنج���اح، مبا يعك�س 
النم���وذج امل�رصق الذي متثله العالقة الوثيقة 
التي ترب���ط البلدين و�شعبيهم���ا ال�شقيقن 

على كافة ال�شعد االجتماعية وال�شيا�شية.
وخالل اللقاء، اأعرب �شاحب ال�شمو امللكي 
رئي�س ال���وزراء عن االعت���زاز باللفتة االأخوية 
من دولة االإم���ارات العربية املتحدة ال�شقيقة 
بحر����س ال�شيخ نهي���ان بن مب���ارك اآل نهيان 
على تهنئة �شم���وه بنجاح الفحو�شات الطبية 
مما يوؤ�رص على مدى خ�شو�شية العالقات بن 
البلدين ال�شقيق���ن ور�شوخها، موؤكًدا �شموه 
اأن زي���ارة وزير الثقافة وتنمية املعرفة توؤكد 
قوة الرتابط االأخوي البحريني االإماراتي الذي 
انعك����س ايجاًبا يف تقوية التع���اون ال�شيا�شي 

واالقت�شادي بن البلدين.
واأكد �شاحب ال�شمو امللكي رئي�س الوزراء 
اأن العالقات الت���ي تربط بن مملكة البحرين 
ودول���ة االإم���ارات العربية املتح���دة ال�شقيقة 
ت�ش���كل منوذًج���ا متط���وًرا يف العالق���ات بن 
الدول، فهي عالقة ممت���دة يف تاريخ البلدين 
وتتميز اأنها دوًما يف حالة مناء وازدهار، معّبًا 
�شموه عّما تكّنه مملكة البحرين حكومة و�شعًبا 
م���ن حمب���ة وتقدير واعت���زاز لدول���ة االإمارات 
العربية املتحدة ال�شقيقة وقيادتها احلكيمة 
و�شعبها ال���ويف، يف ظل العالقة املتميزة بن 
البلدين وما اأظهرته االإمارات رئي�ًشا وحكومة 

و�شعًبا من مواقف م�رصفة جتاه مملكة البحرين 
�شتظل حا�رصة يف قلب ووجدان كل بحريني.

واأ�ش���اد �شاح���ب ال�شم���و امللك���ي رئي�س 
الوزراء مبا يجمع بن مملك���ة البحرين ودولة 
االإم���ارات العربي���ة املتحدة م���ن اأوا�رص حمبة 
را�شخة حتظى بدع���م من عاهل البالد �شاحب 
اجلالل���ة امللك حم���د ب���ن عي�ش���ى اآل خليفة، 
واأخيه رئي����س دولة االإمارات العربية املتحدة 
ال�شقيق���ة �شاح���ب ال�شمو ال�شي���خ خليفة بن 
زاي���د اآل نهي���ان وباإ�شن���اد حكومتيه���ا عل���ى 
خمتلف ال�شعد يف دعمها وتنميتها واالرتقاء 
مب�شتوياتها مبا ينعك�س ايجابيًّا على البلدين 

و�شعبيهما ال�شقيقن.
وا�شتعر�س �شاحب ال�شمو امللكي رئي�س 
ال���وزراء ووفد دولة االإمارات العربية املتحدة 
ال�شقيق���ة م�شار العالقات التاريخية واالأخوية 
بن البلدين، حي���ث مت التاأكيد على احلر�س 
عل���ى ا�شتمراري���ة ه���ذا الن�ش���ق املتقدم من 
العالق���ات مبا يعّزز التع���اون الثنائي بينهما 

ويدعم منظومة جمل�س التعاون.
وكل���ف �شاح���ب ال�شم���و امللك���ي رئي�س 
املعرف���ة  وتنمي���ة  الثقاف���ة  وزي���ر  ال���وزراء 
بنقل حتيات �شم���وه اإلى القي���ادة االإماراتية 
ومتنيات �شموه للدول���ة ال�شقيقة املزيد من 

التطور والنماء.
من جهت���ه، هناأ ال�شيخ نهي���ان بن مبارك 
اآل نهي���ان، �شاح���ب ال�شم���و امللك���ي رئي�س 
ال���وزراء على جناح الفحو�ش���ات الطبية التي 
اأجراها �شموه موؤخًرا وما �شكلته من فرحة لدى 
�شع���ب البحرين ودول املجل�س مما يعك�س ما 
ي�شكل���ه �شموه م���ن قيمة ومكان���ة عالية لدى 
اجلمي���ع، م�شيًدا ب���دور �شموه الرائ���د يف بناء 
منوذج متقدم للعالقات البحرينية االإماراتية 
ويف تعزي���ز اآف���اق التعاون ب���ن دول جمل�س 

التعاون.

• �شمو رئي�س الوزراء م�شتقبالً ال�شيخ نهيان بن مبارك	

• ال�شيخ خليفة بن را�شد م�شتقبالً وزير الثقافة وتنمية املعرفة بدولة االإمارات	
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مجلس الرئيس... 

إرادة الرئيــس
عدت يا اأمرينا الغايل

وكان العود اأحمًدا
عرفناك بطالً 
واألفناك قبالً 

ج�سوًرا متجدًدا 

فم����ا اأن مّن اهلل عل����ى الرئي�س 
الوال����د بنعم����ة ال�سح����ة والعافية، 
وم����ا اأن خ����رج �سليًم����ا معاًفى من 
اإج����راء بع�����س  بع����د  امل�ست�سف����ى 
الناجحة، حتى  الفحو�سات الطبية 
بادر �سموه مفاجًئا اجلميع برتوؤ�س 
اجتم����اع جمل�����س ال����وزراء الأ�سبوع 
املا�س����ي، وكاأن الأب الغايل يريد 
اأن يطمئن �سعبه على �سحته، واأن 
يقول لهم هاأن����ذا اأحبكم، هاأنذا ما 
زلت معكم، اأرق����ب اأحوالكم، اأدير 
دف����ة امل�سوؤولي����ة بنف�����س التجرد 
ونف�����س التفاين، اأعي�����س همومكم 
واأ�ساركك����م فرًحا بف����رح وعزًّا بعز 

وعرًقا بعرق.
اإن الأم����ة الت����ي ل تتع����ب على 

نف�سها لن تتعب من اأجلها الأمم.
ف����ال يحك جلدك مث����ل ظفرك، 
واأه����ل مك����ة اأدرى ب�سعابها، هكذا 
يفك����ر خليفة بن �سلم����ان، اأمته يف 
حاجة اإليه، وقلب����ه الطاهر احلنون 
ي�ستب�س����ل م����ن اأج����ل اأمت����ه، هكذا 
يت�رصّف الوالد الأبي، وهكذا نتعلم 
منه الدرو�س والعرب، فالعمل حق، 
والعمل واجب، والعمل حياة، لذلك 
كانت خطوات �سمو رئي�س الوزراء 
الأولى تّتجه نح����و مكتبه املهيب، 
نح����و جمل�����س وزرائ����ه يف اجتماعه 
اأحداثه  املهي����اأ ل�ستقبال �سان����ع 
وحامل لوائه، وباين نه�سة الوطن.
وبالفعل كان جمل�����س الوزراء 
املجل�����س  اأع�س����اء  وكان  بخ����ري، 
ال�سم����و واملع����ايل  اأ�سح����اب  م����ن 
وال�سعادة يف غاية الفرح والغبطة 

والنبهار.
ف�سم����و الرئي�����س يب����داأ عمل����ه 
عل����ى الف����ور، يتاب����ع ق�سايا بالده 
من قلب مطب����خ �سناعة الأحداث، 
وم����ن عم����ق امل�ستق����ر مل�س����كالت 
النا�س، فاملواطن يف اأم�سِّ احلاجة 
لرئي�س����ه، وعم����ل الي����وم ل ميكن 
تاأجيل����ه اإل����ى الغ����د، م�سوؤولي����ات 
القادة ل ميكن اإرجاوؤها اإلى حني، 
هي يف قمة الهرم الإداري للدولة، 
والقم����ة برئا�س����ة �سم����وه مل تخذل 
اأب����ًدا مواطنيه����ا، بل اإنه����ا �سباقة 
يف ال����ذود ع����ن اأمنه����م، يف حماي����ة 
ا�ستقراره����م، ويف ت�سكي����ل ف����رق 

عمل ت�سهر على راحتهم.
ذلك كان الأمل، ولذلك اأ�سبح 
املرجت����ى، اأم����الً يف حي����اة كرمي����ة 
وم�ستوى معي�سي لئق، واملرجتى 
من رئي�����س اإذا وع����د اأوف����ى، واإذا 

اأق�سم �سدق، واإذا جتا�رص اأجاد.
اإن����ه خليفة ب����ن �سلم����ان رجل 
ال�سع����اب الق����ادر عل����ى حتقي����ق 
طموحات وطنه، مل يغم�س له جفن 
قبل اأن يطمئن على �سالمة الربوع 
والوديان، ومل يخدع اإلى ا�سرتاحة 
املحارب اإل وكانت الأمة على قلب 
رج����ل واح����د، عزيزة ق����ادرة، قوية 

مثابرة.

بقلم: الدكتور عبداهلل الحواج

اتفاقية لبناء نادي اإبراهيم خليل كانو االجتماعي للوالدين

�سبكار يعلن عن الن�سخة الثانية من “االإعالم االجتماعي للمدربني”

حميدان ي�سيد مببادرات عائلة كانو الإن�سانية يف املجتمع

18 مدرًبا بحرينًيا ي�ستعر�سون جتاربهم يف خمتلف التخ�س�سات

مدين���ة عي�سى - وزارة العم���ل والتنمية 
الجتماعي���ة: وق���ع وزي���ر العم���ل والتنمي���ة 
الجتماعي���ة جميل حمي���دان، ورئي�س جمل�س 
اإدارة موؤ�س�س���ة اإبراهيم خلي���ل كانو، الوجيه 
حممد كان���و، عل���ى اتفاقية م�سرتك���ة تقوم 
مبوجبه���ا موؤ�س�س���ة اإبراهيم كان���و، ببناء ناٍد 
نهاري اجتماعي لرعاية الوالدين يف حمافظة 
املحرق حت���ت م�سمى “ن���ادي اإبراهيم خليل 
كان���و الجتماعي للوالدي���ن”، وذلك بح�سور 
الوجي���ه ف���وؤاد كان���و، وطالل كان���و، ورئي�س 

جمعية البحرين لرعاية الوالدين اأحمد البنا.
وياأت���ي تنفي���ذ م����رصوع “ن���ادي اإبراهيم 
خليل كان���و الجتماعي للوالدي���ن”، يف اإطار 
�سيا�سة وزارة العمل والتنمية الجتماعية يف 
تق���دمي خدمات الرعاية النهارية لهذه الفئة 
يف كاف���ة املحافظات، من خالل اأندية نهارية 
اجتماعية بلغ عدده���ا 9 اأندية، وذلك بهدف 
تقدمي خدم���ات رعائية وجمتمعي���ة و�سحية 
وترفيهي���ة لكب���ار ال�سن بالق���رب من مواقع 

�سكنه���م خ���الل الف���رتة النهاري���ة، وت�سمل 
فحو�سات طبية دوري���ة، ون�ساطات ورحالت 
ترفيهية، وتدري���ب على اإحياء مهارات فنية 
واأعم���ال يدوي���ة، وهي جترب���ة مميزة حققت 
جناًح���ا وتف���رًدا عل���ى امل�ستوي���ني اخلليجي 
والعرب���ي، حت���ى بات���ت منوذًج���ا يحتذى يف 

رعاية فئة كبار ال�سن.
الوزي���ر  اأ�س���اد  املنا�سب���ة،  وبه���ذه 
ملوؤ�س�س���ة  النبيل���ة  اخلريي���ة  بالإ�سهام���ات 
اإبراهي���م كانو، والت���ي تاأتي اإمياًن���ا باأهمية 
ال�رصاكة املجتمعية والدور الإن�ساين النابع من 
منطل���ق الإح�سا�س بامل�سوؤولي���ة الجتماعية، 
مثمًنا يف الوقت ذات���ه عطاءات اأهل البحرين 
اخلريية، ومبادرات الوجهاء ب�سكل خا�س يف 
تقدمي اأف�سل اخلدمات التنموية للمواطنني 
والرتقاء بها، واإر�س���اء مبادئ البذل وتعزيز 
قي���م التكافل الجتماع���ي، مثمًنا كذلك دور 
القطاع اخلا����س امل�ساند للجه���ود الوطنية 
نح���و الرتق���اء باخلدمات املقدم���ة ملختلف 

�رصائح واأفراد املجتمع. من جانبه، اأكد الوجيه 
حممد كانو، اأن موؤ�س�سة اإبراهيم كانو، ت�سعى 
اإل���ى تقدمي كل م���ا ي�سهم يف خدم���ة الوطن 
واملواطنني، من منطلق الواجب والإح�سا�س 
الإن�ساين  وال���دور  املجتمعي���ة  بامل�سوؤولي���ة 
ال���ذي لب���د للقط���اع اخلا����س اأن يق���وم به، 
حتقيًق���ا لأ�س�س ال�رصاك���ة املجتمعية والعمل 
على الرتقاء باخلدمات املقدمة لكافة فئات 
املجتمع وبالأخ�س فئة كبار ال�سن، منّوًها يف 
هذا ال�سي���اق بجهود وزارة العم���ل والتنمية 
الجتماعي���ة وخدماته���ا املمي���زة يف جمالت 
املجتمعي���ة  والتنمي���ة  والتوظي���ف  العم���ل 

والرعاية والتاأهيل.
وتتولى موؤ�س�س���ة اإبراهيم كانو تكاليف 
البن���اء والتاأثي���ث، والتي تبل���غ مليون دينار 
وفًقا للموا�سفات املعتمدة، حيث ي�ستغرق 
بن���اء امل�رصوع 18 �سهًرا، وتت���م اإدارة النادي 
من قب���ل جمعي���ة البحرين لرعاي���ة الوالدين 
باإ����رصاف الوزارة يف اإط���ار ال�رصاكة املجتمعية 

مع القط���اع الأهلي، وه���ي ال�سيا�سة املتبعة 
يف اإدارة معظ���م اأندية الرعاية النهارية لكبار 

ال�سن.
ويق���ام امل����رصوع عل���ى اأر����س مملوك���ة 
للحكوم���ة وبتبعية ل���وزارة العم���ل والتنمية 
الجتماعي���ة بالق���رب م���ن كازين���و املحرق، 
مب�ساح���ة )629( م���رًتا مربًع���ا، حي���ث تبل���غ 
امل�ساحة الإجمالية للبناء حوايل )2000( مرت 
مربع، مت�سمنة اأربع���ة طوابق، ي�سم الطابق 
الأر�سي بهو ال�ستقبال وزاوية لعر�س اأعمال 
رواد النادي، ومنطقت���ي انتظار منف�سلتني 
للرجال والن�س���اء، ومكاتب، وغرفة متري�س، 
اأم���ا الطاب���ق الأول في�سم اأرب���ع ور�س فنية 
ل���كال اجلن�س���ني خم�س�سة لالأعم���ال اليدوية 
ومت  اخلدم���ات،  م���ن  وغريه���ا  واحلرفي���ة، 
تخ�سي����س الطابق الثاين للن�س���اء، والثالث 
للرج���ال، يت�سمن كل منهم���ا غرفة لالألعاب 
الذهني���ة وور�س���ة فني���ة ومكتب���ة و�سال���ة 

ريا�سية وغرف اأخرى للخدمات العامة.

لالإع���الم  العامل���ي  الن���ادي  نظ���م 
جمعي���ة  م���ع  بالتع���اون  الجتماع���ي، 
البحري���ن للتدري���ب وتنمي���ة املوارد 
الب�رصي���ة لق���اء مفتوح���ا �س���ارك في���ه 
خمتل���ف  م���ن  بحريني���ا  مدرب���ا   18
التخ�س�س���ات، وذلك بح�س���ور قرابة 
220 �سخ����س م���ن البحرين واململكة 

العربية ال�سعودية والكويت.
وج���اء اللق���اء يف خت���ام “برنام���ج 
الإع���الم الجتماع���ي للمدربني” على 
مدى الأ�سهر الثالث���ة الفائتة، وكاأول 
برنام���ج من نوع���ه يف ال����رصق الأو�سط 
يهدف اإلى متك���ني املدربني مبخلف 
الخت�سا�س���ات م���ن ا�ستثم���ار مواقع 
واأدوات وميزات الإعالم الجتماعي يف 

التدريب.
اأقيم اللقاء برعاي���ة رئي�س جامعة 
العلوم التطبيقية غ�سان عواد يف مقر 
اجلامع���ة ب�سرتة، وتن���اوب كل مدرب 
م���ن املدربني على عر����س جتربته يف 
جمال التدريب وتقدمي ال�ست�سارات 
يف تخ�س�س���ات خمتلف���ة، م���ن بينه���ا 
التنمية ال�سخ�سي���ة والتطوير الذاتي 
والتحفيز، وال�سحة، واملالية، وقيا�س 
والإع���الم  التدري���ب،  عل���ى  العائ���د 
الجتماع���ي، وغ���ري ذل���ك، و�سارك���وا 
وممار�ساته���م  جتاربه���م  احل�س���ور 

وخرباتهم وق�س�سهم امللهمة. 
الن���ادي العامل���ي  وق���ال رئي����س 
لالإع���الم الجتماع���ي علي �سب���كار، يف 
الفتتاح، اإن برنامج الإعالم الجتماعي 
للمدربني يرقى لأن يكون يف �سدارة 
التي  الربامج وامل�ساريع والفعاليات 

اأقامه���ا الن���ادي على م���دى ال�سنوات 
انط���الق  من���ذ  املا�سي���ة،  اخلم����س 
مبادرات���ه يف البحري���ن الع���ام 2011 

وحتى اليوم.
م���دى  مع���ا  “مل�سن���ا  واأ�س���اف 
فائدة ه���ذه اللقاءات الت���ي ت�سمنها 
الربنام���ج، وجنحن���ا بالفع���ل يف و�سع 
اإمكانات قنوات الإعالم الجتماعي يف 
خدمة العملي���ة التدريبية، وباملقابل، 
ل اأك�س���ف ����رصا اإذا قل���ت اأمامكم اأنني 
عل���ى ال�سعي���د ال�سخ�س���ي ا�ستفدت 
كث���ريا م���ن ه���ذا الربنام���ج. مل اأك���ن 

اأعط���ي م���ا لدي م���ن معلوم���ات فقط 
كم���ا يف معظم برام���ج الن���ادي، واإمنا 
كن���ت ا�ستفيد منك���م اأي�س���ا، واأعود 
اإلى خمط���ط الربنام���ج واأدخ���ل عليه 

تعديالت وتطويرات عديدة”.
ونوه باحلر�س الكب���ري الذي اأبداه 
املدربني على احل�س���ور وال�ستفادة 
م���ن الربنامج، ومبادرتهم اإلى تطبيق 
كل املعلومات واملهارات التي جرى 
تزوديه���م به���ا، موؤكدا ع���زم النادي 
العامل���ي على ت�سخري خرباته يف خدمة 
البحري���ن،  يف  واملدرب���ني  التدري���ب 

وتزويده���م ب���كل م���ا يلزم؛ م���ن اأجل 
تعزي���ز فعاليته���م وقدراته���م عل���ى 

حتقيق اأهداف العملية التدريبية.
واأعل���ن �سبكار عن اإط���الق الن�سخة 
الثانية م���ن برنامج الإعالم الجتماعي 
للمدرب���ني بالفرتة القريب���ة املقبلة، 
ليتحول بذلك اإلى برنامج دائم يجري 
تطويره با�ستمرار ويعود بالنفع على 
جميع مراح���ل العملة التدريبية مبا يف 
ذلك ت�سخي����س احتياجات املتدربني 
الفعلية والتحليل والتقييم واملتابعة 

وقيا�س نتائج التدريب وغريها.

الي����وم  يب����داأ  بن����ا:   - املنام����ة 
الأح����د “معر�����س التوظيف يف قطاع 
وكالت ال�سي����ارات”، ال����ذي تقيمه 
وزارة العم����ل والتنمي����ة الجتماعية 
بن����ادي  مل����دة يومي����ني متتال����ني، 
�سرتة الثقايف والريا�سي يف الفرتة 
ال�سباحي����ة، وذلك مب�ساركة �رصكات 
ال�سي����ارات  ومعار�����س  وكالت 

اأن�سطته����ا  املرتبط����ة  واملن�س����اآت 
التجاري����ة بقطاع ال�سيارات، تعر�س 
�سواغره����ا الوظيفي����ة يف املج����الت 
وميكاني����كا  والإداري����ة  الفني����ة 
وكهرباء ال�سيارات يف قطاع وكالت 
العم����ل  وزارة  ودع����ت  ال�سي����ارات. 
الباحث����ني  الجتماعي����ة  والتنمي����ة 
عن عم����ل م����ن جمي����ع التخ�س�سات 

الدرا�سي����ة مم����ن يرغب����ون يف العمل 
ل����دى قطاع وكالت ال�سي����ارات اإلى 
زيارة املعر�����س وا�ستثمار الفر�س 
الت����ي يوفرها املعر�س،  الوظيفية 
ال�س����ري  اأوراق  معه����م  م�سطحب����ني 
الذاتي����ة، اإذ �سيت����م عم����ل مقابالت 
ممثل����ي  م����ع  للتوظي����ف  مبا�����رصة 
ال�رصكات واملوؤ�س�سات امل�ساركة يف 

املعر�س.
اأي�ساً، فر�سة  وي�سكل املعر�س 
لأ�سح����اب العمل وممثل����ي ال�رصكات 
واملن�س����اآت للتع����رف عل����ى الأيدي 
العامل����ة التي يحتاجونها واختيار ما 
ينا�سبهم من العنا�رص الوطنية، اأثناء 
فرتة املعر�س؛ ل�سد احتياجاتهم يف 

ال�سواغر الوظيفية لدى من�ساآتهم.

• •جانب من توقيع التفاقية	 جم�سم خارجي للنادي	

• امل�ساركون يف اللقاء	

اليوم افتتاح معر�ض التوظيف يف قطاع ال�سيارات
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الأعمال املعرو�شة تبني تطور الفنون الت�شكيلية بالبحرين
مفتتًحا “تراث البحر” لعدد كبري من الفنانني... حمافظة العا�صمة:

حمافظة العا�صمة: افتتح حمافظ 
ه�ص���ام  ال�صي���خ  العا�صم���ة  حمافظ���ة 
ب���ن عبدالرحم���ن اآل خليف���ة املعر�ض 
“تراث  ال�صاد�ض  ال�صن���وي  الت�صكيلي 
البح���ر” الذي ينظمه مركز �صباب راأ�ض 
الرمان الثق���ايف التابع لن���ادي النجمة 
مب�صارك���ة ع���دد كب���ري م���ن الفنانني، 
وذلك �صمن احتفاالت مملكة البحرين 
بالعي���د الوطني املجي���د وعيد جلو�ض 
جاللة املل���ك، حيث كان يف اال�صتقبال 
رئي����ض واأع�ص���اء جمل����ض اإدارة نادي 
النجم���ة ومرك���ز �صب���اب راأ����ض الرمان 
الثق���ايف وبح�ص���ور ع���دد امل�صوؤولني 
والوجه���اء ونائ���ب حماف���ظ العا�صمة 
العا�صم���ة  اأمان���ة  جمل����ض  ورئي����ض 

واملهتمني بالفن. 
واطل���ع املحاف���ظ عل���ى االأعم���ال 
الت���ي ر�صمه���ا  الفني���ة والت�صكيلي���ة 
الفنان���ني  م���ن  ع���دد  و�صّممه���ا 
البحرينيني واملقيم���ني، حيث تبادل 
اأطراف احلدي���ث مع الفنان���ني الذين 
بدورهم قدم���وا �رشًح���ا للمحافظ حول 

اأعمالهم الفنية وكيفية ت�صميمها.
واأبدى حماف���ظ حمافظة العا�صمة 
اإعجاب���ه بتل���ك االأعم���ال الفني���ة التي 
مملك���ة  يف  البح���ري  ال���راث  اأب���رزت 
البحرين، موؤكًدا اأن املحافظة اعتادت 
عل���ى رعاية هذا املعر����ض الت�صكيلي 
الت���وايل،  عل���ى  ال�صاد�ص���ة  لل�صن���ة 
م�صيًف���ا اأن���ه يف كل ع���ام يت���م عر�ض 
اأعم���ال فني���ة جميل���ة باأ�صل���وب جديد 
تبني مدى التطور ال���ذي و�صلت اإليه 
الفنون الت�صكيلية يف مملكة البحرين، 
موجًها �صكره لرئي����ض واأع�صاء اللجنة 

املنظم���ة املتمثل���ة يف ماج���د املاجد، 
ح�ص���ني مي���الد، مهدي اجل���الوي، علي 
ال�صباح، وامل�صاركني واحل�صور لذلك 

املعر�ض املتميز.
م���ن جانب���ه، اأ�ص���اد رئي����ض نادي 
النجم���ة عي�صى القط���ان بدعم ورعاية 
حماف���ظ حمافظ���ة العا�صم���ة ال�صي���خ 
خليف���ة  اآل  عبدالرحم���ن  ب���ن  ه�ص���ام 
واهتمام���ه  الت�صكيل���ي  للمعر����ض 

بال�صباب.
م���ن جانبه���م، اأع���رب امل�صاركون 
عن بالغ �صكرهم وتقديرهم على دعم 

ورعاي���ة حمافظ العا�صمة للمعر�ض يف 
ن�صخت���ه ال�صاد�ص���ة، موؤكدين �صعيهم 
احلثي���ث اإلى اال�صتم���رار يف امل�صاركة 
وتق���دمي االأعم���ال الفني���ة الت�صكيلية 
البحرين���ي  الطاب���ع  وذات  املتج���ددة 
االأ�صيل، وذلك ملا يحمله املعر�ض من 
طابع وطني واجتماعي جميل، متمنني 

للجميع دوام التوفيق والنجاح.
ويف خت���ام املعر����ض، مت ت�صلي���م 
اآل  عبدالرحم���ن  ب���ن  ه�ص���ام  ال�صي���خ 
خليفة هدية تذكارية عبارة عن �صورة 

تذكارية ملبنى باب البحرين.

من������������وذج مي�����ك�����ن ا������ص�����ت�����غ�����الل�����ه مل�������راك�������ز ال��������درا���������ص��������ات واالأب��������ح��������اث

حديقة اجلنبية... �شديقة البيئة الأولى يف البحرين
اعتماد كلي على الطاقة املتجددة

�صمن توج���ه بلدية ال�صمالي���ة نحو تطبيق 
نظام الطاق���ة املتجددة يف ال�صواحل واحلدائق 
العامة، ا�صتطاعت حديق���ة اجلنبية النموذجية 
يف غ�صون عام ت�صغيل نظام الطاقة املتجددة 
فيها، واإثبات قدرة تلك الطاقة على اأن تكون 
البدي���ل االأن�صب مل�ص���ادر الطاق���ة التقليدية 

لت�صغيل كهرباء املرافق العامة.
ويف عر����ض تقدميي للمدي���ر العام لبلدية 
املنطق���ة ال�صمالي���ة يو�صف الغت���م، اأ�صار اإلى 
اأن احلديق���ة ا�صتطاع���ت اأن توف���ر 41 % م���ن 
ا�صتهالكه���ا للكهرباء يف الع���ام 2016 مقارنة 
بالعام 2015، حني كانت تعتمد على امل�صادر 

التقليدية للكهرباء.
ولفت اإلى اأن اختيار حديقة اجلنبية لتجربة 
ه���ذا النظ���ام عليه���ا ج���اء انطالقا م���ن م�صاحة 
احلديق���ة املنا�صبة لتنفيذ امل����رشوع، وارتفاع 
ع���دد مرت���ادي احلديق���ة وامل���ردود االإيجابي 
املتوقع من اجلانب���ني التوعوي واالقت�صادي، 
اإ�صاف���ة اإل���ى عناي���ة واهتمام اأه���ايل املنطقة 

للحديقة عرب جلنة اأ�صدقاء احلدائق االأهلية.
 ويف اإطار تقليل معدل ال�رشف يف الكهرباء 
ق���ال الغتم: مت ا�صتبدال اإنارة الهالوجني ذات 
400 وات يف احلديقة باإنارة )اإل اإي دي( ذات 
250 وات با�صته���الك اأق���ل، اإذ �صاهم ذلك يف 
خف�ض ن�صبة االإنارة يف الكهرباء بحوايل 64 %.
وتطرق اإلى احلديث ع���ن النتائج املرجوة 

من امل����رشوع، والتي متثل���ت يف تقليل نفقات 
الكهرب���اء، وتقليل بناء حمط���ات اإنتاج الطاقة 
الت���ي ت�صدر غ���ازات �ص���ارة بالبيئ���ة، اإ�صافة 
اإل���ى خلق من���وذج حي ميك���ن اال�صتف���ادة منه 

لطلب���ة العل���وم واملدار����ض واجلامع���ات كم���ا 
ميكن تطوي���ره وا�صتغالله ملراك���ز الدرا�صات 

واالأبحاث.
وزارت عد�ص���ة “الب���الد” موق���ع احلديق���ة 

والتقط���ت جمموع���ة م���ن ال�ص���ور ملرافقه���ا 
املتنوعة ذات االأغرا�ض النوعية كتوفري ك�صك 
واألع���اب مهي���اأة ال�صتخدام ل���ذوي االحتياجات 
اخلا�ص���ة، وحاويات املخلفات غ���ري الع�صوية، 

والت���ي يت���م اال�صتف���ادة منه���ا ع���رب تدويرها 
مب�صانع التدوير، اإ�صافة اإلى حتويل املخلفات 
الزراعي���ة اإلى اأثاث حدائق���ي، واعتماد الزراعة 

على ال�صماد الطبيعي.

�شيد علي املحافظة

%  64 اإل������������������ى  االإن�����������������������������ارة  ا���������ص��������ت��������ه��������الك  ان��������خ��������ف��������ا���������ض 
احل����دي����ق����ة يف  ال������ك������ه������رب������اء  ا������ص�����ت�����ه�����الك  م��������ن   %  41 ت������وف������ري 
م�������راف�������ق واأل���������ع���������اب م�����ه�����ي�����اأة ل�����������ذوي االح������ت������ي������اج������ات اخل����ا�����ص����ة
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تعليم عالي
بمنظور عالمي 

كلية العلوم
االدارية والمالية

•    بكالريوس العلوم في نظم
       المعلومات االدارية

•     بكالوريوس العلوم في
       الدراسات الدولية  

•     ماجستير إدارة االعمال

كلية دراسات
الحاسوب

•     بكالوريوس علوم  الحاسوب

كلية الهندسة
•     بكالريوس هندسة

       تقنية المعلومات
•     بكالوريوس علوم

      هندسة الميكاترونكس
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البحرين الثالثة عربًيا يف الإ�صابة ب�رسطان الثدي
اأكرث من 48 % من احلاالت ال يتم التعرف عليها مبكًرا

حذر اخل���راء واملخت�صون يف جمال ال�رسطان من 
اخلطر ال���ذي يداه���م البحرين؛ نتيجة زي���ادة حاالت 
ومعدالت االإ�صابة ب�رسط���ان الثدي، موؤكدين اأن هذه 
الن�صب بلغت ال�صعف من العام 1989 وحتى 2016، 
م�صددين على اأن املر����ض ي�صبح قاتال اإذا مل ُتفعل 
اإج���راءات الك�ص���ف املبك���ر وتقبل عليه���ا ال�صيدات 
الالتي ال يعلمن بخطورة هذا الداء ويتجاهلنه، والذي 
قد ي�صل اإلى مراحل متقدمة يعجز الطب عن التغلب 

عليها.
ودع���ا اخل���راء امل�صارك���ون يف منت���دى �رسطان 
الث���دي اإل���ى �رسورة وج���ود “داتا” م�صرتك���ة لكل ما 
يخ����ض املر����ض ب���ن جميع ال���دول العربي���ة، ويتم 
بوا�صطته���ا تب���ادل اآخ���ر املعلوم���ات واالإح�ص���اءات 
والعالج���ات اخلا�ص���ة، والعمل على بن���اء مركز عربي 
متخ�ص�ض ملتابعة ه���ذا املر�ض، وم�صاعفة اجلهود 

بالك�صف عن حاالت ال�رسطان اجلديدة.
جاء ذل���ك يف منت���دى �رسطان الث���دي الذي عقد 
�صب���اح اأم����ض حت���ت رعاية رئي����ض املجل����ض االأعلى 
لل�صح���ة الفريق طبيب ال�صيخ حمم���د بن عبداهلل اآل 
خليفة، ونظمت���ه جمعية البحرين ل�رسط���ان الثدي يف 

فندق ال�صرياتون.
وتط���رق املنت���دى للمنظ���ور الوطن���ي والدويل 
للك�ص���ف والفح�ض عن �رسطان الث���دي، وحتدث فيه 
رينغا�صوام���ي �صانكاراني���ان م���ن الوكال���ة الدولية 

لبحوث ال�رسطان، ونائب العمي���د ل�صوؤون الدرا�صات 
العليا والبحث العلمي يف جامعة اخلليج العربي رندة 
حمادة، التي تناولت ورقتها “مكافحة �رسطان الثدي 
يف البحري���ن”، وجن���اة اأب���و الفتح م���ن وزارة ال�صحة 
وكان���ت ورقته���ا ح���ول “اإح�ص���اءات �رسط���ان الثدي 
يف اململك���ة”. وا�صتعر�ص���ت حمادة جه���ود البحرين 
يف مكافح���ة �رسطان الث���دي، م�صرية اإل���ى اأن خمتلف 
االإح�ص���اءات التي اأجري���ت على م�صت���وى املهتمن 
ب�رسط���ان الثدي ح���ول الع���امل اأكدت ازدي���اد حاالت 

انت�صار ال�رسطان بجميع اأنواعه ومنها �رسطان الثدي.
واالإح�ص���اءات  الدرا�ص���ات  اأن  اإل���ى  واأ�ص���ارت 

ك�صفت عن اأن البحرين حتت���ل املرتبة الثالثة عربيا 
باالإ�صاب���ة ب�رسط���ان الث���دي ل���دي ال�صي���دات، وذلك 
بع���د االأردن ولبن���ان، وه���ي االأك���رث عل���ى امل�صتوى 
اخلليجي، مو�صحة اأن ن�صبة االإ�صابة بال�رسطان الثدي 
يف البحري���ن و�صلت ح�صب اإح�ص���اء العام 2014 اإلى 
56.6 % لكل مئة األف حالة، وهو اأكرث بال�صعف من 
حاالت االإ�صابة للع���ام 1998، واأن الزيادة باالإ�صابة 
ب�رسطان الثدي لدى الن�ص���اء من كل االأعمار ومن كل 
ال�رسطان���ات تعدت ال���� 20 %، واأن اأك���رث من 48 % 
من ح���االت االإ�صاب���ة ال يت���م التعرف عليه���ا مبكرا، 
بينم���ا ت�صل ن�صب االإ�صابة غ���ري معروفة باأي مرحلة 

من املراحل الت���ي اأ�صيبت ب�رسطان الثدي اإلى 44.4 
%، مبينة اأن ن�صبة احلياة بعد 5 �صنوات من اكت�صاف 
االإ�صاب���ة كان���ت 63 %، م�صيف���ة اأن ن�صب���ة زي���ادة 
انت�ص���ار ح���االت االإ�صابة ب�رسطان الث���دي يف البحرين 

تبلغ 25 %.
وبدوره���ا، قالت اأبو الفتح اإن �رسطان الثدي هو 
االأك���رث انت�صاراً ب���ن االإناث يف مملك���ة البحرين ويف 
اخللي���ج العربي ودول �رسق اأوروب���ا والدول العربية، 
م�ص���رية اإل���ى اأن اأعم���ار امل�صاب���ن تك���ون متقاربة 
بال���دول العربي���ة و����رسق اأوروب���ا، لك���ن تختلف نوع 
االإ�صاب���ة بن ه���ذه ال���دول، م�صرية ان ن���وع �رسطان 

الث���دي املنت�رس متط���ور و�رسيع االنت�ص���ار يف البحرين 
ويت���م فق���ط اكت�ص���اف 12.7 % م���ن احل���االت م���ن 

الفح�ض املبكر. 
واأ�صارت اإلى اأن ارتفاع عدد حاالت االإ�صابة لدى 
الن�ص���اء يف ال�صنوات االأخرية عل���ى الرغم من اجلهود 
الت���ي تقوم به���ا وزارة ال�صح���ة للحد م���ن انت�صاره، 
مبين���ة اأن “ال�صحة” وفرت الفح����ض املبكر يف عدد 
كب���ري من املراك���ز ال�صحي���ة، موؤكدة اأن���ه ومن خالل 
الك�ص���ف املبكر عن �رسطان الث���دي يف بع�ض املراكز 
ال�صحي���ة وجمم���ع ال�صلمانية متك���ن املخت�صون من 
ر�ص���د واكت�صاف العديد من حاالت االإ�صابة يف اأعمار 
ال يتوقع اأن ت�صاب بها ال�صيدات مبثل هذا املر�ض. 
وفى ورقته ك�صف �صانكارانيان عن دور منظمة 
ال�صحة العاملية منذ الع���ام 1965 اإلى اليوم احلايل 
يف ر�صد عدد ح���االت االإ�صابة بال�رسطان جلميع اأنواع 
ال�رسطان���ات حول العامل، موؤك���دا اأن العمل امل�صرتك 
ب���ن منظمة ال�صح���ة العاملية وخمتل���ف دول العامل 
ك�ص���ف عن وج���ود 1.68 ملي���ون حالة جدي���دة حول 
العامل. واأ�صار اإلى �رسورة وجود اإح�صاءات ودرا�صات 
حديث���ة حول املر�ض يف جميع الدول، واأن تقدم هذه 
االإح�ص���اءات اإلى منظم���ة ال�صحة العاملي���ة؛ ملعرفة 
الو�صع ال�صحي للمر�ض يف هذه الدول، والأهمية هذه 
االإح�ص���اءات واال�صرتاتيجيات يف و�صع ا�صرتاجتيات 
منظمة ال�صحة العاملية وخططها للحد من االأمرا�ض، 
ومتابعته���ا، وو�ص���ع الت�ص���ورات الالزمة م���ع الدول 

املعنية للحد من انت�صار املر�ض.

• خالل منتدى �رسطان الثدي	

خالل الدوام ت�صل للف�صل عقوبة ا�صتخدام “ال�صو�صيل ميديا” 
رفع املخالفات بهذا ال�صاأن نادرة... مدير عالقات املوظفن ب�“اخلدمة”:

وعالق����ات  اأداء  اإدارة  مدي����ر  ق����ال 
املوظف����ن بديوان اخلدم����ة املدنية فريد 
عبدالرحم����ن اإن اجل����زاءات الت����ي تقع على 
املوظف����ن، نتيج����ة اإ�صاع����ة الوقت خالل 
الدوام الر�صمي ب�صب����ب االن�صغال بو�صائل 
التوا�ص����ل االجتماعي، ت�ص����ل عقوبتها اإلى 

الف�صل من اخلدمة احلكومية.
واأ�ص����ار عبدالرحمن اإل����ى اأن دور ديوان 
اخلدم����ة املدنية وا�ص����ح يف االإ�����رساف على 
جمي����ع املوظف����ن اخلا�صعن اإل����ى اأحكام 
قانون اخلدمة املدني����ة ال�صادر باملر�صوم 
تق����دمي  خ����الل  م����ن   2010 ل�صن����ة   48
اال�صت�ص����ارات والرقاب����ة عليه����ا، اإذ اإن رفع 
خمالف����ة ا�صتخ����دام الهات����ف النق����ال اأثناء 

العم����ل اأو و�صائ����ل التوا�ص����ل االجتماع����ي 
ت����كاد تك����ون ن����ادرة. واأردف اأن امل�رسّع مل 
يغف����ل عن حما�صبة مرتكب املخالفة، حيث 

ذكر “اأن املوظ����ف احلكومي يجب عليه اأن 
يخ�ص�ض وقت عمله الر�صمي الأداء واجباته 
الوظيفية، وكل موظف يخرج عن مقت�صى 
الواج����ب الوظيف����ي يج����ازى تاأديبيًّا بحيث 
يبداأ اجل����زاء بالتنبيه ال�صف����وي، وميكن اأن 
ي�ص����ل يف مراحل متقدمة اإل����ى الف�صل من 

اجلهة احلكومية”.
ولف����ت اإل����ى اأن جمي����ع هذه اجل����زاءات 
ال تق����وم اإال بع����د عمل حتقي����ق اإداري بن 
املوظ����ف املخالف واإدارة اجلهة احلكومية، 
وم����ع وج����ود جمي����ع ال�صمان����ات القانونية 
الت����ي �رسعه����ا القانون للموظ����ف التي تبداأ 
بح�ص����وره بنف�صه اإل����ى التحقيق ومناق�صته 
يف الواقع����ة املن�صوبة اإلي����ه، وكذلك ميكن 
للموظ����ف اال�صتعان����ة مب����ا ي����راه منا�صًبا يف 

حتقيق الدفاع عن نف�صه.

• فريد عبدالرحمن	

مروة خمي�س  

35 مو�صوًعا قيد الدرا�صة واإقرار 4 م�صاريع ومقرتحات بقانون
اللجنة عقدت 11 اجتماًعا منذ افتتاح دور االنعقاد الثالث.. رئي�ض “املرافق”:

الق�صيبي���ة - جمل����ض النواب: ك�صف 
رئي����ض جلن���ة املراف���ق العام���ة والبيئة 
النائ���ب حم���د الدو����رسي عن وج���ود 35 
مو�صوًع���ا قي���د الدرا�ص���ة ل���دى اللجنة، 
بينها 13 م�رسوًع���ا بقانون، و9 اقرتاحات 
برغب���ة، وق���رار  بقان���ون، و12 مقرتًح���ا 
وحي���د من جمل�ض ال�ص���ورى، فيما انتهت 
اللجن���ة م���ن مناق�صة م�رسوع���ن بقانون، 
واقرتاح���ن بقان���ون، ومق���رتح برغب���ة، 
ومو�ص���وع للمناق�ص���ة العام���ة، فيم���ا مت 
�صحب مقرتح بقانون، ومقرتح برغبة من 

قبل مقدمي املقرتحن.
وق���ال الدو�رسي اإن هن���اك الكثري من 
التحدي���ات التي تواج���ه اللجنة من بينها 
حجم املو�صوعات املحال���ة اإليها، وتاأخر 
بع�ض اجلهات الر�صمية واالأهلية املعنية 
يف تزوي���د اللجنة باآرائه���ا، حيث ترتيث 
اللجنة عند اتخ���اذ قرارها النهائي ب�صاأن 
املو�صوعات حلن احل�ص���ول على كافة 

املرئيات املتعلقة بها.
وب���ّن اأن عم���ل اللج���ان الرملاني���ة 
يحكم���ه الالئحة الداخلية ملجل�ض النواب، 
ف���ال ميكن للجنة رف���ع تقريرها ب�صاأن اأي 
مو�ص���وع ب�صكل ارجت���ايل، فهي حري�صة 
كل احلر�ض على االلت���زام مبواد الالئحة 
الداخلية املتعلقة بهذا ال�صاأن للتو�صل 
لقرارات نهائية قائمة على اأ�ص�ض وقناعة 

وحماية املكت�صبات املقدمة للمواطنن.
واأ�صار اإلى اأنه وبعد مرور 12 اأ�صبوًعا 
ال�صن���وي  االنعق���اد  دور  افتت���اح  عل���ى 
الع���ادي الثالث م���ن الف�ص���ل الت�رسيعي 
الراب���ع، عقدت اللجن���ة “املعنية بدرا�صة 
املو�صوعات املتعلقة باالإ�صكان والريد 
والكهرباء وامل���اء والزراعة واملوا�صالت 
والطرق والبلديات والبيئة” 11 اجتماًعا 
مبعدل اجتماع كل اأ�صبوع وانتهت خاللها 

من اإقرار 6 مو�صوعات.
واأو�ص���ح اأن خطة عم���ل اللجنة تتمثل 
يف درا�ص���ة املو�صوع���ات املحال���ة اإليها 
درا�ص���ة م�صتفي�ص���ة ودقيق���ة لتنته���ي 
بتو�صيات متكن املجل�ض من تكوين راأيه 
يف املو�ص���وع عند مناق�صت���ه يف اجلل�صة، 

وذل���ك عر التباحث ب�صاأنها وقراءة كافة 
املرئي���ات املتعلق���ة به���ا واالجتماع مع 
اجله���ات املعنية بها �ص���واء احلكومية اأو 

�صبه احلكومية اأو االأهلية.
واأ�صاف اأن اللجنة حتر�ض على قراءة 
االآراء املكتوب���ة لتلك اجلهات وتخ�صعها 
للمناق�صة والتحلي���ل لتكون لديها روؤية 
�صاملة للمو�صوع حمل الدرا�صة، وت�صمن 
تقريرها النهائي كل االآراء والتو�صيحات 
الت���ي خل�ص���ت اإليها خ���الل االجتماعات، 
�صكلي���ة  ملراجع���ة  تقاريره���ا  ليخ�ص���ع 
ومو�صوعية وقانونية نهائية دقيقة من 
قبل فريق م�صان���د يتميز بخرة تراكمية 

يف عمل اللجان الرملانية.
ون���ّوه اإلى اأن االجتم���اع القادم للجنة 
ي���وم غ���د )االثن���ن( �صيناق����ض كل من 
م�رسوع قانون التنظيم العقاري، وم�رسوع 
قان���ون ال�رسف ال�صحي، وم����رسوع قانون 
الكهرباء واملاء، وم����رسوع قانون الدفان 
البحري، واق���رتاح بقانون ب�ص���اأن الرثوة 
احليوانية، واقرتاح بقانون ب�صاأن تعديل 
واق���رتاح  العق���اري،  الت�صجي���ل  قان���ون 
بقانون ب�ص���اأن تعديل قان���ون الت�صجيل 
العقاري، واقرتاح برغبة التزام باملعايري 
عن���د تعي���ن اأع�ص���اء اأمان���ة العا�صم���ة، 
واالق���رتاح برغب���ة بفت���ح مناف���ذ بديل���ة 

باجتاه ج�رس االأمري خليفة بن �صلمان.

“اخلريية ال�صعودية - البحرينية” تبحث م�صاريعها امل�صتقبلية
اإدارة اجلمعي���ة اخلريي���ة  عق���د جمل����ض 
اجل���وار(  )ح�ص���ن  البحريني���ة   - ال�صعودي���ة 
اجتماعها الرابع للع���ام 2016 برئا�صة �صفري 
خادم احلرمن ال�رسيفن لدى مملكة البحرين 
رئي����ض جمل����ض اإدارة اجلمعي���ة عب���داهلل ب���ن 
عبدامللك اآل ال�صيخ وح�صور االأع�صاء. واأثناء 
االجتم���اع وج���ه رئي����ض املجل�ض عب���داهلل بن 
عبداملل���ك اآل ال�صيخ ال�صك���ر واالمتنان نيابًة 
ع���ن جمل�ض االإدارة اإلى املترعن املح�صنن 
لترعه���م ودعمهم امل�صتم���ر للجمعية. وقال 
ع�صو جمل�ض االإدارة رئي����ض اللجنة االإعالمية 
باجلمعي���ة جم���ال الياق���وت اإن املجل����ض اأقر 
حم�رس االجتماع ال�صاب���ق واطلع على ما حتقق 
بالع���ام 2016، وناق����ض كذل���ك امل�صتجدات 
التي طراأت يف جدول االأعمال ومنها امل�صاريع 
اخلريي���ة الت���ي نفذتها اجلمعي���ة لغاية الربع 

االأخ���ري م���ن الع���ام 2016، والت���ي �صتنفذها 
الحق���اً. كما اطلع املجل�ض على بيان باحلاالت 
االأ����رس  حل���االت  التقيي���م  واإع���ادة  اجلدي���دة 
املوجودة باجلمعية.  واأ�ص���ار اإلى اأن اجلمعية 
ومن خ���الل جمل����ض االإدارة تق���وم بواجباتها 
اخلريية يف مملكة البحري���ن لتحقيق اأهدافها 
اخلدم���ات  اإي�ص���ال  يف  النبيل���ة  ور�صالته���ا 
املحتاج���ة  ال�صعودي���ة  لالأ����رس  وامل�صاع���دات 
البحري���ن  مبملك���ة  دائم���ة  اإقام���ة  املقيم���ة 
ورعايته���ا ومتابعة اأحواله���م وال�صعي لتلبيه 
احتياجاتهم مبا فيهم املواطنات البحرينيات 
مم���ن �صب���ق له���ن ال���زواج م���ن املواطن���ن 
واملطلق���ات،  االأرام���ل  م���ن  ال�صعودي���ن 
كما تق���وم اجلمعي���ة برعاي���ة االأيت���ام وذوي 
االحتياج���ات اخلا�ص���ة مم���ن تنطب���ق عليهم 

امل�صاعدات و�رسف االإعانات.

بدور املالكي

 ت�صوير ر�صول احلجريي

• حمد الدو�رسي	
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بانوراما ُملهمة للقرية القدمية مبعر�ض املاجد يف ال�شاخورة
 اأكرث من 50 لوحة اأذهلت احل�ضور

رع���ى حماف���ظ ال�ضمالي���ة عل���ي الع�ضفور 
افتتاح معر����ض للفنان البحرين���ي عبدالهادي 

املاجد ب�ضالة مركز �ضباب ال�ضاخورة.
ح�رض الفتتاح النائب الأول لرئي�ض جمل�ض 
الن���واب علي الع���رادي، ورج���ل الأعمال في�ضل 

املحرو�ض واملدعوون واحل�ضور.
ونوه املحاف���ظ الع�ضفور اإل���ى اأن الأعمال 
الفني���ة املعرو�ض���ة امل�ضتوح���اة م���ن املجتمع 
البحريني له���ا اأهمية بارزة؛ كونها حتافظ على 
الهوية الوطنية، وتنقلها اإلى الأجيال مبا فيها 
م���ن ُبعد اإن�ضاين وجمايل وثق���ايف، وقد بدا ذلك 
يف حر����ض الفن���ان املاج���د على توثي���ق معامل 
هوية القرية تاريخًيا وتراثًيا يف لوحاته كر�ضالة 
فنية وثقافية؛ لإحي���اء بانوراما قدمية وملهمة 
كمزارع النخيل، وعيون املاء، واملهن كالغرافة 

ورعاية النخيل واملزروعات.
م���ن جانب���ه، ق���ال رئي����ض مرك���ز �ضب���اب 
ال�ضاخ���ورة علي �ضبت اإن املعر�ض ي�ضتمر حتى 
ي���وم اخلمي����ض 12 يناير اجل���اري بعر�ض اأكرث 
من 50 لوح���ة فنية من الرتاث القروي اجلميل، 

ا رمز القرية، وهي النخلة. خ�ضو�ضً
واأ�ض���اف اأن الفنان املاج���د �ضبق واأن نظم 
معار����ض �ضابقة على �ضال���ة املركز ويف نادي 
العروب���ة، حي���ث يتمت���ع الفن���ان بح����ض مرهف 
واإبداع يف فنون تاريخ القرية القدمي، مبينا اأن 
اللوح���ات املعرو�ضة ح���ازت اإعجاب احلا�رضين، 
وخطف���ت اأنفا�ضه���م مل���ا ت�ضمنت���ه م���ن جمال 
متقن، وحرفية قّل مثيلها ملا تن�ضح بالأ�ضالة 

واحلنني. 
وذك���ر الفن���ان عبدالهادي املاج���د اأن هذا 
املعر�ض هو التا�ضع الذي يحمل مو�ضوع تراث 

القرية البحرينية.

امل�������ع�������ر��������ض ال������ت������ا�������ض������ع ل�����ل�����م�����اج�����د ع���������ن ال�����������������رتاث ال�������ق�������رويحمرر ال�شوؤون املحلية
ل������وح������ات يف  ال�������رتاث�������ي�������ة  ال������ق������ري������ة  ه�������وي�������ة  م�������ع�������امل  ت������وث������ي������ق 

وزيرا ال�شحة والأ�شغال يتفقدان مركز غ�شيل الكلى باجلنوبية“كانو الثقايف” يناق�ض “الر�شا النف�شي بني الفقد والتحقق”
اإجناز 14 % من امل�رضوع وبتمويل ال�ضندوق ال�ضعودي للتنمية

املنام���ة - بنا: زار كل م���ن وزيرة ال�ضحة فائقة 
ال�ضالح ووزير الأ�ضغال و�ضوؤون البلديات والتخطيط 
العم���راين ع�ضام خلف م�رضوع مرك���ز غ�ضيل الكلى يف 
منطقة “احلنينية” بالرفاع، وذلك لالطالع على �ضري 
العم���ل يف اإط���ار اجلهود الت���ي تبذله���ا البحرين من 
اأجل توف���ري م�ضاريع خدمية وتنموي���ة للمواطنني يف 
�ضت���ى القطاعات، وذلك بح�ضور ع�ضو جلنة ال�ضوؤون 
الت�رضيعية والقانونية مبجل�ض النواب خليفة الغامن، 
ورئي����ض املجل�ض البل���دي باملنطق���ة اجلنوبية اأحمد 

الأن�ضاري.
وقال���ت ال�ضال���ح اإن الزي���ارات التفقدية تاأتي 
يف ظ���ل تطلع���ات القي���ادة الر�ضيدة باأهمي���ة تفقد 
اخلدم���ات ال�ضحي���ة املقدم���ة للمواطن���ني وتلم����ض 
احتياجاته���م عل���ى اأر�ض الواقع، وتلبي���ة ما ي�ضبون 
اإلي���ه ب�ض���كل مبا����رض، اإذ ت�ض���ع خدم���ات املواطنني 

وراحتهم على راأ�ض اأولوياتها.
م���ن جهته، قال خلف اإنه مت تر�ضية م�رضوع اإن�ضاء 
مبنى غ�ضي���ل الكلى يف منطق���ة احلنينية باملحافظة 
اجلنوبي���ة التاب���ع ل���وزارة ال�ضح���ة من قب���ل جمل�ض 
املناق�ض���ات واملزاي���دات عل���ى �رضك���ة )اأرادو����ض 
تبل���غ  اإجمالي���ة  بتكلف���ة  وال�ضيان���ة(  للمق���اولت 
6.085.000 دين���ار، م�ضرًيا اإل���ى اأن متويل امل�رضوع 
م���ن ال�ضن���دوق ال�ضع���ودي للتنمي���ة �ضم���ن برنامج 
التنمي���ة اخلليج���ي، لفًت���ا اإل���ى اأنه ب���داأ يف منت�ضف 
يولي���و املا�ضي. ويف بداية الزي���ارة التفقدية، اطلع 
امل�ضوؤول���ون عل���ى �ض���ري العم���ل الإن�ضائ���ي للمركز 
ال���ذي �ضوف يخ���دم مر�ضى غ�ضي���ل الكلى، حيث مت 
ال�ضتم���اع ل�رضح موجز عن امل����رضوع الذي بلغت ن�ضبة 
اإجنازه حتى الآن 14 %. ويتكون امل�رضوع الذي يقام 
على م�ضاحة بناء تبلغ 8،850 مرًتا مربًعا من طابقني 
بطاقة ا�ضتيعابية ت�ض���ل اإلى 60 �رضيًرا مزوًدا بكافة 
اخلدم���ات الطبي���ة الالزمة للغ�ضيل الكل���وي الدموي 

والبريوت���وين، كما اأنه مزود بكاف���ة اخلدمات الطبية 
والإداري���ة امل�ضان���دة، بالإ�ضافة اإل���ى كافة املرافق 
والأعم���ال  وامليكانيكي���ة  الكهربائي���ة  واخلدم���ات 
اخلارجي���ة من مواقف �ضي���ارات تت�ضع ل� 244 �ضيارة 

و�ضور خارجي وعدد من املباين اخلدمية امللحقة.
ويتك���ون الطاب���ق الأر�ضي من �ضال���ة ا�ضتقبال 
ومكتب الت�ضجيل وعدد 6 عيادات خارجية، بالإ�ضافة 
اإل���ى اخلدم���ات الطبي���ة امل�ضان���دة من غ���رف العالج 
وخمت���ر التحاليل الطبي���ة املتخ�ض�ض���ة و�ضيدلية 
وق�ض���م لالأ�ضع���ة وقاع���ات لنتظار املر�ض���ى وغرف 
لطاق���م التمري����ض وخم���زن مركزي. بينم���ا يت�ضمن 
الطابق الأول ثالثة اأجنحة للغ�ضيل الكلوي الريتوين 
والغ�ضيل الدموي وجناح للعزل، بالإ�ضافة اإلى حمطة 
لتنقي���ة ال�ضوائ���ل امل�ضتخدم���ة يف الغ�ضي���ل الكلوي 
وور�ض���ة لإ�ضالح الأجهزة، اإل���ى جانب مكاتب للهيئة 
الإداري���ة واخلدم���ات الإداري���ة امل�ضان���دة واملرافق 
العام���ة ك���دورات املياه وحمط���ة الكهرب���اء الفرعية 
وغرفة للحار�ض و�ض���ور خارجي بالإ�ضافة اإلى توفري 

مواقف لل�ضيارات.

كاف���ة  توف���ري  امل����رضوع  ت�ضمي���م  يف  وروع���ي 
املر�ض���ى  حرك���ة  لتي�ض���ري  الالزم���ة  الت�ضهي���الت 
واملرتددين من ذوي الحتياجات اخلا�ضة، من حيث 
توفري وتخ�ضي����ض مواقف لل�ضي���ارات واملنحدرات 
بالق���رب من كافة املداخل، بالإ�ضافة اإلى تخ�ضي�ض 
م�ضعد قري���ب من املداخل ل�ضم���ان �ضهولة وحركة 
انتق���ال ذوي الحتياج���ات اخلا�ض���ة ع���ر الطواب���ق 
و�ضالمتهم مع توفري دورات املياه القيا�ضية الالزمة 
له���م. اإ�ضاف���ة اإلى ذل���ك مت الأخذ بع���ني العتبار يف 
الت�ضامي���م اأف�ض���ل املمار�ض���ات العاملي���ة للمباين 
اخل�رضاء الت���ي توليه���ا احلكومة الر�ضي���دة والوزارة 

اهتماًما كبرًيا يف كافة امل�ضاريع قيد التنفيذ.
واأكدت الأ�ضغال حر�ضه���ا على تنفيذ مثل هذه 
امل�ضاريع احليوية واخلدمي���ة ب�ضكل متكامل ي�ضمن 
م���ن خالله و�ض���ول املرتددي���ن واملر�ض���ى للمركز، 
وذل���ك بتطوير �ضبكة الطرق املوؤدية ملوقع امل�رضوع 
لت�ضهيل حركة املرور وان�ضيابيتها من خالل تو�ضعة 
�ض���ارع احلنينية املحاذي للم����رضوع لي�ضتوعب حركة 

املرور املتزايدة على هذه املنطقة احليوية.

املنامة - مركز عبدالرحمن كانو الثقايف: 
نظ���م مرك���ز عبدالرحم���ن كانو الثق���ايف يوم 
الثالث���اء املا�ضي حما����رضة بعن���وان “الر�ضا 

النف�ضي بني الفقد والتحقق”.
الن���دوة  الطوا����ض  وا�ضتهل���ت �ضكين���ة 
باإ�ضارته���ا لأهمي���ة الر�ض���ا النف�ضي وطرحها 
جمموع���ة م���ن املح���اور الرئي�ضة منه���ا ما هو 
الر�ض���ا النف�ض���ي، وكي���ف يبحث الف���رد عن 
الر�ضا النف�ضي، وكيف يحققه وما املق�ضود 

به.
ته���اين  اأ�ض���ارت  املحا����رضة  بداي���ة  ويف 
توفيق اإلى �ضعادته���ا بتزامن هذا املو�ضوع 
مع بداية العام اجلدي���د لتوافقه مع الرغبات 
ال�ضخ�ضي���ة لالأفراد بالرغبة يف حتقيق اأهداف 
جديدة فتكون هذه املحا�رضة كدليل يقودنا 
نح���و النجاح يف ذلك م�ضحوبا بر�ضا نف�ضي يف 

هذه ال�ضنة وال�ضنوات املقبلة. 
كم���ا اأو�ضح���ت اأن �ضب���ب اختيارها لهذا 
املو�ض���وع هو متحور جزء كب���ري من م�ضكالت 
الأف���راد بع���دم ال�ضع���ور بالر�ض���ا النف�ض���ي، 
وذل���ك م���ن مالحظاتها املتك���ررة لالأ�ضخا�ض 
الذين تتعام���ل معهم يف خمتلف املجتمعات، 
بالإ�ضافة اإلى اأهمية الر�ضا النف�ضي من حيث 

تقبل احلياة وال�ضتمرار وال�ضتمتاع فيها.
واأو�ضح���ت توفي���ق اأن ال�ضع���ور بالر�ضا 

النف�ض���ي يتمث���ل يف �ضكينة داخلي���ة جتعلنا 
نتقب���ل م���ا ل نح���ب م���ن اأم���ور اأو اأح���داث اأو 
اأ�ضخا����ض برحاب���ة �ض���در و�ضك���ون نف�ض���ي، 
م�ضرية اإلى مدى �ضعوبة ذلك بو�ضفه يعتر 
معادل���ة �ضعبة يف ظل مواجه���ة اأحداث واأمور 
غ���ري مرغوب���ة من الف���رد. كم���ا اأ�ضاف���ت اأن 
ال�ضعور بالر�ضا النف�ض���ي ميكن تعريفه باأنه 
ال�ضع���ور الناجت عن الإميان بعدالة ق�ضاء اهلل 
وق���دره، فكلما زاد الإمي���ان بذلك كلما تقبل 
الف���رد ما يواجهه م���ن اأمور غ���ري مرغوبة من 
اأزمات واأحداث ب�ضكينة داخلية واأنه ال�ضكينة 
الداخلي���ة التي جتعلن���ا نقيم الأم���ور بح�ضب 
اجتاهاتن���ا، وهو يعت���ر خليطا م���ن امل�ضاعر 
الإيجابي���ة م���ن ح���ب وت�ضامح ور�ض���ا و متثل 
ال�ضعادة ج���زء منها فالر�ض���ا النف�ضي يكون 
يف ال����رضاء وال����رضاء ول يقت�رض عل���ى املواقف 

ال�ضعيدة من احلياة. 
بالر�ض���ا  ال�ضع���ور  اأهمي���ة  اأن  واأك���دت 
النف�ض���ي تكمن يف الرغبة بال�ضتمتاع باحلياة 
عل���ى الرغ���م م���ن ال�ضغ���وط الت���ي يواجهها 
الفرد يف حياته وروتين���ه اليومي، فال�ضكينة 
الداخلي���ة متك���ن الف���رد م���ن التمت���ع وروؤية 
اجلم���ال يف حياته والتغا�ضي ع���ن ال�ضلبيات 
التي مي���ر بها فه���ذا ال�ضعور يو�ض���ل الفرد 

للهدوء وال�ضتقرار النف�ضي.

• •فائقة ال�ضالح	 ع�ضام خلف	

 ت�شوير ر�شول احلجريي
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ال���������������رك�������ة ال�������ق�������دمي�������ة رف�������������س������ت ت���������س����ل����ي����م اجل����������دي����������دة امل����ب����ل����غ

بلدية املحرق تودع 6 اآالف دين�ر ل�رشكة حرا�سة... ب�خلط�أ
�ساحب احلق ُيقدم بالًغا �سدها مبركز ال�رطة... م�سادر “$”:

اأودع���ت بلدية املحرق مبلغ 6 اآالف و200 دينار 
ل�ركة احلرا�سة االأمني���ة ال�سابقة يف ر�سيدها عو�ساً 
ع���ن �رك���ة احلرا�س���ة اجلديدة امل���راد الدف���ع اإليها 
باخلط���اأ، ورف�ست ال�ركة االأمني���ة القدمية ا�سرتداد 
املبال���غ املاأخ���وذة م���ن البلدي���ة بحجة وج���ود مبالغ 

متاأخرة على البلدية.
ويف تفا�سي���ل احلادثة، تب���ن اأن بلدية املحرق 
قامت بطرح مناق�س���ة وتر�سيتها على �ركة حرا�سة 
لتوكيله���ا مبهمات احلرا�سة، بينما تبن عدم توفري 
ال�ركة لع���دد كاٍف من الق���وى العامل���ة، وا�ستدعى 
االأم���ر طلب توري���د حلرا�س اأمن لبلدي���ة املحرق من 

�ركة اأخرى ملدة �سهر واحد.
وقال مدير �رك���ة احلرا�سة االأمنية امل�ساندة اإن 
“بلدية املحرق طلبت توفري حرا�س اأمن ل�سهر اأبريل 
2015، ومت تقدمي اخلدمات االأمنية لبلدية املحرق 
وا�ستالمه���م مبل���غ 6 اآالف و200 دينار نظري حرا�س 
االأمن ح�س���ب االتفاقي���ة املربمة بينن���ا وبن بلدية 
املح���رق ل�سهر اأبريل اإل���ى 10 مواق���ع تابعة لبلدية 

املحرق”.
االإداري���ة  اأن م�س���وؤول اخلدم���ات  اإل���ى  واأ�س���ار 
لبلدية املحرق ق���ام باإر�سال خطاب ملدير العمليات 
ابري���ل  �سه���ر  بنهاي���ة  ال�سابق���ة  احلرا�س���ة  ل�رك���ة 
بتمديد االتفاقية ب���ن البلدية وبن �ركتنا؛ وذلك 

لال�ستمرار بتوريد حرا�س االأمن يف جميع مواقع بلدية 
املحرق حتى يوم 31 مايو 2015. 

  

12 ساعة
وب���ننّ اأن �رك���ة احلرا�س���ة قام���ت بتوف���ري 20 
حار����س اأم���ن يف جمي���ع مواق���ع البلدية ل�سه���ر مايو 
يعملون 12�ساعة يف اليوم، م���ع وجود اأيام االإجازات 
والتي ُت�سب على ر�سيده���م كتعوي�سات اإ�سافية 

�سواء مالية اأو اإجازات.
واأ�س���اف “رغم الت���زام ال�ركة ببن���ود االتفاقية 
واملناق�س���ة با�ستمرار توريد حرا����س االأمن يف جميع 
مواق���ع البلدي���ة يف �سه���ر ماي���و 2015 اإال اأن بلدية 
املح���رق دفعت مبلغ 6 اآالف و200 دينار ل�سهر مايو 
نظري تقدمينا للخدم���ات االأمنية للبلدية اإلى ال�ركة 

ال�سابقة للحرا�سة عن طريق اخلطاأ”.
واأ�سار اإلى اأن ال�رك���ة املوكلة للحرا�سة لبلدية 
املح���رق رف�س���ت ا�س���رتداد املبال���غ املدفوعة لها 
باخلطاأ؛ بحجة وجود مبالغ متاأخرة على بلدية املحرق 

نظري خدمات اأمنية قامت بها �سابقاً.
وذك���ر اأن���ه قام بتق���دمي ب���الغ يف مرك���ز �رطة 
املحرق عن ع���دم دفع مبلغ �سهر مايو من قبل �ركة 
احلرا�س���ة املوكلة من قبل بلدي���ة املحرق والتي مت 

الدفع اإليها باخلطاأ.
وب���ن اأنه بعد الب���الغ نكر مدير �رك���ة احلرا�سة 
ا�ست���الم اأي �سي���ك �سادر م���ن بلدي���ة املحرق نظري 
اخلدمات الت���ي قاموا بها عن طريقهم يف �سهر مايو 

.2015
  

رفع بالغ
وطال���ب مدير �ركة احلرا�س���ة االأمنية امل�ساندة 
ع���رب “البالد” بتح�سيل املبالغ املرتاكمة على بلدية 
املحرق نظري تقدميها �ركة احلرا�سة، وذلك بعد اأن 
طالب���ت البلدية بتزويد مركز �رط���ة املحرق الأوراق 
تثب���ت ا�ست���الم ال�ركة املوكل���ة للحرا�س���ة ال�سابقة 
ل�سيك اخلدم���ات االأمنية، وما قامت بتقدميه ال�ركة 
من خدمات اأمنية بالنياب���ة عن ال�ركة املوكلة �سواء 

كتابياً اأو و�سيلة اأخرى لتقدميها لل�رطة.
وعن حيثي���ات االإجراءات بال�رط���ة اأ�سار اإلى اأن 
الب���الغ �سيك���ون مقدًما �س���د بلدية املح���رق ولي�س 

ال�ركة.

• حممد عبداللطيف	

• ن�سخة �سوئية لرغبة بلدية املحرق تر�سية مناق�سة 	
على �ركة احلرا�سة

مروة خمي�س

ك�سفت درا�سة علمية عن انقطاع البحرينين 
عن العمل يف جمال الفالح���ة ب�سبب عدم امتالكهم 
اأو ع���دم توف���ر جم���االت زراعي���ة مالئم���ة  م���زارع 
النخراطه���م فيها، بعد تغ���ري اجتاهات اأغلب مالك 
االأرا�سي وطبيعة احتياجاتهم لالأر�س وموجة متلك 
اأرا�س���ي الفالح���ن من قب���ل بع����س امل�ستثمرين 

املحلين الذين تاأخروا عن ا�ستثمارها.
ا�ستغ���الل  اأ�سالي���ب  اأن  الدرا�س���ة  ن���ت  وبينّ
ت من جانب مالك املزارع  االأرا�سي الزراعية تغ���رينّ
بقرى املحافظة ال�سمالية يف اجتاهات متعددة من 
بينها، تق�سيم االأرا�سي على االأبناء الإقامة م�ساكن 
له���م، اأو بيعه���ا كاأر�س �سكني���ة اأو وجودها �سمن 
اأمالك���ه و�سعيف���ة اإنتاجيًّا، وذل���ك يف الوقت الذي 
يندف���ع فيه ال�س���كان اإلى العم���ل يف اأن�سطة مهنية 
ثانوي���ة متنوعة، مث���ل الن�شاط البح���ري وبيع مواد 

غذائية يف نقاط متنقلة.
واأو�سح���ت اأن اأ�ساليب العم���ل الفالحي التي 
ت�سهد ا�ستمراًرا، تلك ال�سائعة بن فالحن قدامى 
مازالوا هواة ومهني���ن يعتا�سون من خالل مردود 
اأرا�سيهم التي يتخذونها اإما مهًنا ثانوية اأو ن�ساًطا 
ا من���ذ مراحل تاريخي���ة �سابقة، واأن  ���ا ممتدًّ اأ�سا�سيًّ
هذه العين���ة ي�ستعينون بعمال���ة اآ�سيوية كو�سيلة 

ال�ستمرارية ن�ساطهم. 
ودع���ا الباحث ن���وح خليفة اإل���ى حزمة قرارات 
وطنية ت�سه���م يف تنمية الهوي���ة الوطنية اخل�راء 
وت�س���ن الق���درات الغذائي���ة املحلي���ة وتكثيف 
اخلط���ى نحو تعزي���ز االأم���ن الغذائي ع���رب احلفاظ 
عل���ى م���ا تبقى م���ن رقعة زراعي���ة وق���وى اإنتاجية 
واإقامة مناطق خ�راء جديدة، وتفيز اال�ستثمار يف 
القطاع الفالحي.  ولف���ت خليفة اإلى اأهمية تطوير 
اإمكاني���ات ا�ستثم���ار م���زارع املحافظ���ة ال�سمالية 
واأرا�سيه���ا كم�روع���ات زراعية اإنتاجي���ة ت�سهم يف 
توظيف اإمكاني���ات املحافظة الزراعي���ة باعتبارها 
اأبرز حمافظات اململكة القابلة لال�ستثمار كمنطقة 
م ع���رب خطط وبرام���ج وروؤو�س  اإنت���اج غذائ���ي منظنّ
اأم���وال �س���واء من خ���الل م�ستثمرين كب���ار اأو اأفراد 
منخرط���ن يف م�ساري���ع اإنتاجي���ة نا�سئ���ة، مبيًنا اأن 
املحافظ���ة ال�سمالي���ة تتواف���ر فيها ن�سب���ة كبرية 
م���ن املزارع، وتزخر بالعي���ون الطبيعية التي يجب 
حمايته���ا وتوظيفها، ومزارع���ن هواة وحمرتفن 
وميول جمتمعية وطاق���ة ب�رية قابلة للتوظيف يف 

جماالت فالحية ماأجورة متنوعة. 
وذك���ر اأن اأه���م عوائ���د اإقامة مناط���ق اإنتاجية 
يف بع����س مناطق “ال�سمالي���ة” تثبيت ما تبقى من 

الهوية التاريخي���ة اخل�رضاء للبحرين، واإيجاد ن�شاط 
اإنتاجي حملي اأ�سا�سي ي�سهم يف تاأمن ا�ستمرارية 
اأ�س���واق  ومن���و  البحريني���ة،  الزراع���ة  حما�سي���ل 
املحا�سي���ل الوطني���ة كوجه���ة �سياحي���ة مرغوب���ة 
وتطور هذا النوع من البنيات االقت�سادية اجلاذبة 
لل�س���واح واملرتادين املحلين، اإ�سافة اإلى دورها 
يف تط���ور الرتكيبة ال�سكاني���ة باملحافظة يف �سوء 
تن���وع قوى التفاعل املحلي���ة واحلكومية من جهة، 
وبن العم���ال واملرتادين وامل�ستثمرين وال�سكان 
الربام���ج  الق���وى يف  انخ���راط  وكذل���ك  حملي���ن، 
الوطني���ة احلكومية واخلا�سة يف جم���االت تنا�سب 
ميوله���م التاريخي���ة. اإ�ساف���ة اإل���ى ك���ون املجال 
ا خ�سب���ة لنماء �سوق العمل  الفالح���ي املتطونّر اأر�سً
املالئ���م للمواطنن ذوي التعلي���م الب�سيط اأو غري 

املتعلمن اأو ذوي الكفاءات التقليدية.  
وق���ال الباحث اإن اأب���رز االأه���داف التنموية يف 
املجال الفالحية التي يج���ب اأن تبقى هدًفا اأ�سيالً 
يف اأروقة القرار مناق�سة ن�سبة االعتماد على املنتج 
الزراعي الوطني وتنميتها وتديد اأدوار املحافظة 
ال�سمالية جت���اه االقت�ساد الوطني، والتفاو�س مع 
م�ستثمرين حول اإمكاني���ات واإيرادات م�ساريع من 
هذا النوع، وكذل���ك التفاو�س مع مالك امل�ساحات 

الزراعي���ة ال�سا�سع���ة غ���ري امل�ستغل���ة ال�ستثمارها 
كم�ساريع وطنية ي�سهم يف ت�سن اإمكانيات االأمن 
الغذائي.  ودعا اإلى اأهمية اإطالق كلية متخ�س�سة يف 
الهند�سة الزراعية، وتن�سيط خمتلف التخ�س�سات 
الفالحي���ة التي من �ساأنها اأن ت�سهم يف اإعادة اإنتاج 
املجال الزراعي، واإلى درا�سة اإمكانيات اإن�ساء قرى 
زراعي���ة يف جماالت جغرافية متنوعة، واإطالق بنوك 
فالحي���ة اأو تبني البن���وك برامج متويلي���ة فالحية، 
ومناق�سة ت�سهيل اإجراءات وا�سرتاطات ا�ستقطاب 

عمالة زراعية الأ�سحاب االأرا�سي الزراعية املنتجة، 
وتدي���د مق���دار اإنت���اج البحري���ن م���ن كل فاكهة 
لتن�سي���ط اإنتاجه���ا واحليلول���ة دون زواله���ا م���ن 
االأ�سواق، باعتبار اأ�سن���اف الفواكه البحرينية جزًءا 
اأ�سيالً من هويتن���ا الزراعية والوطنية التي ينبغي 
احلفاظ عليها، وح�ر العيون املوجودة يف املنطقة 
ل اأهم مقومات  وحمايتها م���ن االندثار الأنها ت�س���كنّ

ا�ستمرارية االإنتاج الزراعي. 
وق���ال خليفة اإن تو�سيات الدرا�سة املطروحة 
قابلة للمناق�س���ة والتفعيل وجاءت يف �سوء البحث 
امل�ستمر يف مو�سوع التغري ال�سو�سيو- اقت�سادي 
بقرى �سمال البحرين ع���رب التحاور مع مزارعن يف 
جم���االت فالحية، اأو يف االأ�س���واق كباعة، اأو فالحن 

توقفوا عن العمل يف املجال الفالحي. 
واأ�س���اف اأن تو�سياته تهدف اإل���ى طرح اأكرب 
ق���در ممكن م���ن جم���االت التحرك يف اجت���اه تنمية 
املج���ال الفالح���ي وتويله اإل���ى رك���ن م�ساهم يف 
تنمية الق���درات االإنتاجية باململكة، وهي م�ساهمة 
بحثي���ة تطوعي���ة مطروح���ة للمناق�س���ة، معرًبا عن 
اعتزازه باحلراك الوطن���ي الر�سمي يف جمال تنمية 
القطاع الزراعي واملب���ادرات الهادفة التي اأخذت 

طريقها لل�ساحة الوطنية. 

تثبيًت� للهوية اخل�رشاء اإق�مة من�طق اإنت�ج فالحية بـ“ال�سم�لية” 
اأكد اأهمية اإطالق كلية هند�سة زراعية وحزمة برامج بنكية... الباحث خليفة:   

ال�����ب�����ل�����دي�����ة وال�������������رك������ة ال������ق������دمي������ة ت�����ت�����ق�����اذف�����ان امل���������س����وؤول����ي����ة
ال�����ب�����ل�����دي�����ة  م���������واق���������ع  ج�����م�����ي�����ع  يف  ��������ا  ح��������ار���������سً  12 ت��������وف��������ري 

املنام���ة - وزارة االإ�س���كان: اأعلن 
الوكي���ل امل�ساعد مل�ساري���ع االإ�سكان 
�سام���ي بوهزاع عن بدء بناء 160 �سقة 
مب����روع احلجي���ات االإ�س���كاين لتبل���غ 
ن�سبة االإجناز باالأعمال االإن�سائية 8 %، 
م�س���رًيا اإلى اأنَّ امل�روع ي�سكل امتداًدا 
كنية الواقعة يف املنطقة  للوحدات ال�سَّ
املحيطة �سمن خمطط امل�روع والتي 
بلغت ن�سب���ة االإجن���از بوحداته ال�142 

نحو 80 %.
���ه  “اإنَّ امل�ساع���د  الوكي���ل  وق���ال 
�سيت���م تنفي���ذ �سق���ق امل����روع ِوْفق 
اأف�سل املوا�سف���ات واأحدث املعايري 
والبيئي���ة  واالقت�سادي���ة  املعماري���ة 
االجتماعي���ة  اال�ستدام���ة  لتحق���ق 
واالقت�سادية التي تت�سدر االأولويات 
الع�ري���ة مبا يحقق اال�ستقرار والراحة 
���ه من املق���رنّر اأن يتم  لالأ����ر، وتابع اأنَّ
امل����روع  و�سق���ق  عم���ارات  ت�سمي���م 
يوف���ر  ال���ذي   AZ البن���اء  بنم���وذج 
م�ساح���ات كب���رية لل�سقق تتج���اوز ال� 

200 مرت مربع.
واأكد بوه���زاع حر�س الوزارة على 
متابعة كافة مراح���ل امل�روع بدًءا من 
مرحلة التَّخطيِط مروًرا بت�سوية االأر�س 
و�سب االأ�سا�سات ومرحلة التَّ�سطيبات 
لتوا�س���ل َذلك حت���ى اكتم���ال االإجناز 
االإن�سائي���ة  االأعم���ال  ب���كال  بامل����روع 

والبنية التَّحتية.
وفيم���ا يتعلَّق بوح���دات امل�روع 
كني���ة، اأ�سار اإل���ى اأنَّ وترية تنفيذ  ال�سَّ

الوح���دات ال�سكني���ة ت�سه���د ت�سارًع���ا 
ملحوًظ���ا، م�سيًفا اأنه يت���م ت�سميمها 
ِوْف���ق من���وذج البن���اء D11، وه���و من 
ا،  اأحدث النماذج واأكربها م�ساحة ن�سبيًّ
حيث تبلغ امل�ساحة البنائية يف الوحدة 
كني���ة 246 م���رًتا مربًع���ا، مق�سمة  ال�سنّ
عل���ى دوري���ن، بحي���ث توج���د 4 غرف 
ور االأول، وم�ساح���ة اإ�سافية  نوم بال���دنّ
ور االأر�سي ميكن ا�ستغاللها يف  يف الدنّ

بناء غرفة م�ستقبالً.

املعريف يدعو خلف لعالج اأزمة االزدح�م املروري االإ�سك�ين بن�ء 160 �سقة مب�رشوع “احلجي�ت” 
احللول املوؤقتة ت�ستهلك ميزانيات اأكرب على املدى البعيد 80% ن�سبة االإجناز بوحداته ال�142... بوهزاع:

املع���ريف  حمم���د  النائ���ب  انتق���د 
تذي���رات وزي���ر االأ�سغ���ال والبلدي���ات 
م���ن الزيادة التي يراه���ا كبرية يف اأعداد 
ال�سي���ارات نتيج���ة النم���و ال�س���كاين يف 
امل���دن والق���رى الرئي�س���ة، مت�سائاًل عن 
م���دى اإمل���ام وزارة االأ�سغ���ال و�س���وؤون 
البلدي���ات والتخطي���ط العم���راين بحجم 
امل�سكلة واأبعادها على املدى املتو�سط 
والبعي���د، واأ�سب���اب عدم وج���ود ت�سور 
م�ستقبلي وحلول بعيدة املدى، واكتفاء 
الوزارة باحللول املوؤقتة التي ت�ستهلك 

ميزانيات اأكرب على املدى البعيد. 
وكان الوزي���ر ع�سام خل���ف اأعلن يف 
وقت �سابق ع���ن و�سول عدد ال�سيارات 
يف البحرين اإلى 650 األف �سيارة مبعدل 
�سي���ارة ل���كل �سخ�س���ن، وهو م���ا يعد 
ن�سبة من املفرت����س اأن ال تكون خميفة 
وخط���رية اإذا ما قورنت بال���دول االأخرى 
اإال اأن حمدودية امل�ساحة يف البحرين قد 

يدفعنا الى طرح الت�ساوؤالت ال�سابقة. 
ودع���ا املع���ريف الوزي���ر اإل���ى تمل 
م�سوؤولياته واإع���داد خطة حقيقية لعالج 

اأزمة االزدحام اخلان���ق الذي اأ�سبح يوؤثر 
عل���ى احلي���اة االقت�سادي���ة واالجتماعية 

والبيئية ململكة البحرين. 
وبن النائ���ب اأن املجتمع البحريني 
مثل باق���ي املجتمع���ات اخلليجي���ة لها 
طابعه���ا اخلا����س، واإن اأي ح���ل ال ي�سع 
يف ع���ن االعتبار ه���ذه الطبيعة ويراعي 
اأهمي���ة امت���الك املواطن���ن ل�سياراتهم 
اخلا�س���ة للتنق���ل بحري���ة و�سهول���ة هو 

حل مرفو�س، خ�سو�س���ا مع توفر حلول 
اأخ���رى كثرية مثل تطوي���ر �سبكة الطرق 
بروؤي���ة م�ستقبلية وتطوي���ر قطاع النقل 
الع���ام بتنوي���ع و�سائله واالإنف���اق عليه 
والت�سجي���ع  ل���ه  م�س���ارات  وتخ�سي����س 
على ا�ستخدام���ه، باالإ�ساف���ة اإلى اأهمية 
الت�سني���ف والتنظيم العمراين للمناطق 
وو�س���ع ا�سرتاط���ات �سارم���ة لالأرا�سي 
والبن���اء ت�سم���ن التنا�سب ب���ن التطور 
العم���راين وتطور البني���ة التحتية؛ حيث 
اإن التوازي ب���ن االأمرين ب���ات مفقوًدا 
ب�سكل وا�سح نتيج���ة الفو�سى و�سعف 

التخطيط والبطء يف التنفيذ. 
واأ�س���اف املعريف اأن املجتمع اأ�سبح 
يت�ساءل ع���ن م�ستقب���ل البحرين يف ظل 
ه���ذا االزدح���ام اخلانق ال���ذي مل يكن له 
وجود منذ �سنوات قليلة ما�سية، والذي 
اأخ���ذ يتزايد يوًما بعد يوم مع عدم وجود 
اأي نية حلل جذري، فهل �سي�ستمر احلال 
من �سيئ اإلى اأ�سواأ اأم تتعاون الوزارات 
املعنية م���ع جمل�س الن���واب واملجال�س 

البلدية لو�سع خطة لعالج هذا االأمر؟

• النائب حممد املعريف	
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اأول حادث حلافلة نقل عام... وال�سبب �سيارة م�رسعة 

اإلزام �رسكة اإن�ساءات بدفع مليون دينار ل�رسكة من الباطن

ال وفيات... واإجالء امل�صابني ب�رسعة

املدعية نفذت اأعمال حديد مل�رسوع عقاري معروف... “الكربى املدنية”:

اأف���ادت وزارة الداخلية عرب ح�صابها 
يف “توتري”ظهر ي���وم اأم�س ال�صبت عن 
وق���وع ح���ادث م���روري ب���ني مركبتني 
وحافلة على �صارع امللك في�صل باجتاه 
املح���رق م���ا اأ�صف���ر عن وق���وع عدد من 
االإ�صاب���ات، واجله���ات املخت�صة قامت 
باتخ���اذ ال���الزم. ويف التفا�صي���ل، قال 
�صهود عيان ل� “البالد” اإن �صيارة كانت 
تقاد ب�رسعة جنوني���ة ا�صطدمت بحافلة 
نقل عام وحافلة �صغرية )ميني با�س(.
واأ�صاف���وا اأن ه���ذا اال�صط���دام اأدى 
جلن���وح احلافلة عن م�صار ال�صارع وحارة 
االأمان بحرم الطريق مما اأدى الرتطامها 
ب�ص���ور م���ن الط���وب ت�صبَّ���ب يف ته�ّصم 

الزجاج االأمامي ومقدمة احلافلة.

وذك���روا اأن هذا هو احل���ادث االأول 
من نوعه حلافلة نق���ل عام منذ ت�صغيل 

ال�رسكة اجلديدة للموا�صالت.
وعلى الفور هرع ع���دد من �صيارات 
الإج���الء  احل���ادث  ملوق���ع  االإ�صع���اف 

ع���دد  تقدي���ر  يج���ر  ومل  امل�صاب���ني، 
امل�صاب���ني من احل���ادث، خ�صو�صا من 

كانوا داخل املركبات.
واأدى وقوع هذا احلادث اإلى ازدحام 

مروري خانق يف �صارع امللك في�صل. 

األزم���ت املحكم���ة الك���ربى املدنية 
برئا�ص���ة  االإداري���ة(  )الدائ���رة  االأول���ى 
وع�صوي���ة  املو�ص���ى  جمع���ة  القا�ص���ي 
كل م���ن الق�صاة حمم���د توفيق وطارق 
عبدال�صك���ور وحممد الد�صوق���ي، واأمانة 
����رس عب���داهلل اإبراهي���م، �رسك���ة لالأعم���ال 
العقاري���ة ومديره���ا، )متعاقدي���ن م���ن 
الباط���ن م���ع املدعي���ة للقي���ام باأعمال 
ل�صال���ح �رسكة م�رسوع عق���اري معروف(، 
جميًعا اأن يدفعوا للمدعية قرابة مليون 
دينار، والفوائ���د القانونية بن�صبة 2 % 
من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�صداد، 
ف�صال عن م�صاري���ف الدعوى ومبلغ 20 
دينارا مقابل اأتعاب املحاماة، ورف�صت 
ما عدا ذلك من طلبات ال�رسكتني املدعى 
عليهم���ا ومدير ال�رسك���ة )املتعاقدة من 

الباطن مع املدعية(.
اأن  حكمه���ا  يف  املحكم���ة  وذك���رت 
ال�رسكة املدعية كانت قد اأقامت الدعوى 
مطالب���ًة باحلك���م اأوالً: وقب���ل الف�ص���ل 
يف املو�ص���وع بتوقيع احلج���ز التحفظي 
املدع���ى  ال�رسكت���ني  ح�صاب���ات  عل���ى 
عليهم���ا )االأولى والثالثة( لدى البنوك، 
واإيقاع احلج���ز التحفظي على العقارات 
اململوك���ة لهم���ا كاف���ة، ومن���ع املدعى 
علي���ه الثاين )مدير ال�رسك���ة االأولى( من 
ال�صفر حل���ني �صدور حك���م يف مو�صوع 
الدع���وى، ثانًي���ا: يف املو�ص���وع: باإلزام 
املدعى عليه���م بالت�صامن ب���اأن يوؤدوا 
لل�رسك���ة املدعية مبلًغا وقدره 944 األًفا 
و21 ديناًرا و344 فل�ًصا، باالإ�صافة اإلى 

الفوائد القانونية. 
وقالت ال�رسك���ة املدعية اأنه مبوجب 
اتفاقي���ة مقاول���ة م���ن الباط���ن قام���ت 
بتوريد وتركيب حدي���د ت�صليح ل�صالح 
املدعى عليها االأولى ب�صفتها املقاول 
الرئي�س الأحد م�صاريع التطوير العقاري 
الكربى، وال���ذي ميثله���ا املدعى عليه 
واملخ���ّول  امل�ص���وؤول  املدي���ر  الث���اين 
بالتوقي���ع عنه���ا؛ وذلك لبن���اء امل�رسوع 

ل�صالح املدعى عليها الثالثة.
مل  االأول���ى  عليه���ا  املدع���ى  اأن  اإال 
ت�صدد اإليها كام���ل م�صتحقاتها املالية 
رغ���م اإمتامه���ا اأعماله���ا املتف���ق عليها 
واإقرار املدع���ى عليه الثاين باملديوينة 

امل�صتحقة وتعهده ب�صدادها.

وق�ص���ت املحكم���ة يف وق���ت �صابق 
بن���دب خبري لبي���ان م���ا اإذا كان���ت ذمة 
املدعى عليه���م اأو اأحدهم م�صغولة ِقَبل 

املدعية بثمة مبالغ. 
ويف اإح���دى اجلل�صات قدمت املدعى 
عليه���ا االأول���ى الئح���ة دع���وى متقابلة 
املدعي���ة  اإل���زام  ختامه���ا  يف  طلب���ت 
بالدعوى االأ�صلية ب���اأن توؤدي لها مبلًغا 
وقدره 326 األفا و870 ديناًرا تعوي�ًصا 
عن االأ����رسار التي حلقت به���ا من اإخالل 
املدعية االأ�صلية بالتزامتها التعاقدية 
واأتع���اب  بامل�رسوف���ات  اإلزامه���ا  م���ع 

املحاماة.
واأو�صح���ت �رسكة املقاوالت املدعى 
عليها االأولى يف دعواها اأن �صند طلباتها 
يع���ود اإل���ى اأنه���ا اتفقت م���ع املدعية 
بالدع���وى االأ�صلي���ة على اأن ت���ورد لها 
االأخرية ق�صبان حديد ت�صليح مع القطع 
والثن���ي بع���دة مقا�ص���ات ال�صتعماله���ا 
يف بن���اء فل���ل امل�رسوع؛ وذل���ك بناًء على 
عر�س االأ�صعار املقدم منها للمدعية اإال 
اأنها اأخفقت يف تنفيذ العقد فلم ت�صلم 
الكميات املتفق عليها وقامت باإ�صدار 
فوات���ري مببالغ خيالي���ة، كما تاأخرت عن 
توف���ري الكميات والنوعي���ات املطلوبة 

مما �صبب خ�صائر للمدعية.
من جهته���ا، قالت املحكم���ة اإنه ملا 
كان الثابت م���ن االأوراق وتقرير اخلبري 
املنتدب فيه���ا اأن املدعى عليه الثاين 
هو املخّول بالتوقي���ع عن �رسكة االإن�صاء 
واأن���ه قام ب�صفت���ه مدي���ر ال�رسكة بعمل 
ت�صوي���ة مالي���ة عل���ى حق غ���ري خال�س، 
اإذ كان م���ن املفرت����س اأن يقوم بعمل 
ت�صوي���ة للمديوني���ة اخلا�ص���ة بال�رسك���ة 
املدعية قبل اإجراء الت�صوية مع املدعى 
عليه���ا الثالثة، وه���و ما يع���د اإهماالً يف 
�ص���داد املطالبات املالي���ة ومماطلة يف 
�ص���داد الدين ومن ث���م يك���ون م�صوؤوالً 
املدع���ى  م���ع  والت�صام���م  بالت�صام���ن 
عليها االأولى يف �صداد املبلغ امل�صتحق 

للمدعية. 
اأما عن مو�صوع الدعوى االأ�صلية فاإن 
اخلبري الذي انتدبت���ه املحكمة قد اأودع 
تقريًرا انتهى اإلى ان�صغال ذمة املدعى 
عليها مببلغ وقدره 3801 دينار ل�صالح 
املدعي���ة لق���اء تنفي���ذ االأخ���رية اأعمال 
مقاولة من الباطن للمدعى عليها االأولى 
باعتبار اأن االأخرية هي املقاول الرئي�س 

بامل�رسوع امل�ص���ار اإليه، وقامت املدعية 
بتزويد املدعي عليه���ا االأولى بكميات 
احلدي���د املطلوب���ة والذي مل ينك���ره اأًيا 
من املدعى عليهم، كم���ا قامت باأعمال 
قط���ع وثن���ي حدي���د الت�صلي���ح اخلا�س 
بالفلل حمل املقاولة، واأن اإجمايل قيمة 
الفواتري ال�صادرة م���ن املدعية مليون 
و351 األف ديناًرا و267 فل�صا، �صددت 
من���ه املدعى عليه���ا االأول���ى مبلغ 407 
اآالف و254 ديناًرا و920 فل�ًصا، وتّبقى 
يف ذمة املدعى عليها مبلًغا وقدره 944 
األًف���ا و21 دين���اًرا و344 فل�ًصا، الزالت 
ذمة املدعى عليهما االأولى والثاين بها 
ِقَب���ل املدعية، وم���ن ثم ف���اإن املدعية 
ت�صتح���ق مقابل هذه االأعم���ال والتي مل 
تت�صلم كام���ل قيمتها وبق���ي لها بذمة 
األًفا و21  املدعى عليه���ا االأول���ى 944 

ديناًرا و344 فل�ًصا.
واأ�صاف���ت اأنه وعن مو�صوع الدعوى 
املتقابلة فاإنه ملا كان الثابت للمحكمة 
من تقرير اخلب���ري اأن املدعية بالدعوى 
االأ�صلي���ة قد نف���ذت التزامتها املتفق 
عليه���ا مع املدعية بالدع���وى املتقابلة 
واأ�صعرته���ا بت�صلي���م الب�صائع واالأعمال 
دون قي���ام املدع���ى عليه���ا املتقابل���ة 
بعم���ل ثم���ة اعرتا����س اأو اإقام���ة دعوى 
م�صتعجلة الإثب���ات حالة اأو عمل حم�رس اأو 
ثم���ة اإجراء يثبت اعرتا�صه���ا على ما مت 
توري���ده اأو القيام به م���ن اأعمال من ثم 
تكون االأوراق قد خلت من ثمة اإخالل يف 
جانب املدعية االأ�صلية وتكون املدعى 
عليها االأولى قد عجزت عن اإثبات �صحة 

دعواها.
وله���ذه االأ�صب���اب حكم���ت املحكمة 
االأ�صلي���ة  الدع���وى  مو�ص���وع  يف  اأوالً: 
باإل���زام املدعى عليهم���ا االأولى والثاين 
بالت�صام���ن فيما بينهم���ا والت�صامم مع 
الثالثة باأن يوؤدوا للمدعية مبلغا وقدره 
األًف���ا و21 دين���اًرا و344 فل�ًص���ا،   944
واألزمتهم بالفوائ���د القانونية بواقع 2 
% �صنوًيا من تاريخ املطالبة الق�صائية 
وحت���ى مت���ام ال�ص���داد، كم���ا األزمته���م 
بامل�صاري���ف ومبل���غ 20 دين���ارا مقابل 
اأتعاب املحام���اة، ورف�صت ما عدا ذلك 

من طلبات.
ثانًيا: يف مو�صوع الدعوى املتقابلة: 
برف�صه���ا واألزمت رافعه���ا امل�رسوفات 
ومبلغ 20 دينارا مقابل اأتعاب املحاماة.

• ت�صوير: عبدالر�صول احلجريي	

النعيمي ي�سيد باإن�ساء جامعة للتمري�ض يف باك�ستان

اإطالق الن�سخة الثانية من جائزة “درع فار�ض ال�سباب”

امل�سيفر يعر�ض جتربة رحلة الهيماليا 

الرتبي���ة  وزارة  عي�ص���ى-  مدين���ة 
والتعليم: اأ�صاد وزي���ر الرتبية والتعليم 
ماج���د النعيم���ي رئي�س جمل����س التعليم 
الع���ايل باملب���ادرة امللكية لبن���اء جامعة 
امللك حم���د للتمري�س والعل���وم الطبية 
الباك�صتاني���ة  العا�صم���ة  يف  امل�صاحب���ة 

ا�صالماباد.
الت���ي  اأن ه���ذه املب���ادرة  واأ�ص���اف 
ت���ربع بها عاه���ل البالد �صاح���ب اجلاللة 
املل���ك حمد بن عي�ص���ى اآل خليفة تندرج 
�صم���ن اهتم���ام جاللت���ه بن����رس التعلي���م 
عل���ى امل�صت���وى العامل���ي، م���ن منطلق 
مم���ا  جلاللت���ه،  االإن�صاني���ة  االهتمام���ات 
كان ل���ه دور كب���ري يف تعزي���ز ال�صمع���ة 
العاملي���ة ململكة البحرين، على ال�صعيد 
التعليم���ي، اإ�صاف���ة اإل���ى م���ا حتقق من 
والدع���م  املج���ال،  ه���ذا  يف  االإجن���ازات 
والت�صجيع للمبادرات التي ت�صهم يف ن�رس 

التعليم وتوفريه للجميع.
واأردف الوزي���ر: كم���ا ياأت���ي اإ�صدار 
جاللته اأم���ره ال�صام���ي بتحوي���ل مدر�صة 
الهداي���ة اخلليفي���ة اإل���ى جامع���ة وطنية 
تخليداً للم�صرية التعليمية التاريخية يف 
مملك���ة البحري���ن، يف اإطار ه���ذا االهتمام 

بامل�ص���رية التعليمية املبارك���ة، اإ�صافة 
اإلى ما حتظى ب���ه املوؤ�ص�صات التعليمية 
م���ن  مراحله���ا  خمتل���ف  يف  اململك���ة  يف 
دع���م ورعاي���ة جاللت���ه ودوره الكب���ري يف 
االإن�صاني���ة وتطوي���ر املجتمعات  خدم���ة 
وفت���ح االآفاق اأمام تطوي���ر وتنمية راأ�س 
امل���ال الب�رسي ال���ذي يع���ود باخلري على 
ال�صعيدي���ن االأف���راد كما عل���ى الوطن، 
�صائالً اهلل اأن يحفظ جاللته ذخرا لتحقيق 
املزيد م���ن التق���دم واالزده���ار لوطننا 

العزيز وللم�صرية التعليمية املباركة.

جمعي���ة  اأطلق���ت  -بن���ا:  املنام���ة 
اخلالدي���ة ال�صبابية الن�صخ���ة الثانية من 
جائ���زة درع فار�س ال�صب���اب لعام 2016 
وذلك بالتزامن مع ي���وم ال�صباب الدويل 
الذي اأقرت���ه االأمم املتحدة الذي �صادف 

يوم 12 اأغ�صط�س اجلاري.
ويف ه���ذا ال�صي���اق، قال���ت اجلمعية 
اإنه���ا “تتطلع اإلى املزيد م���ن االإجنازات 
جلالل���ة  اال�صالح���ي  امل����رسوع  عه���د  يف 
امللك، كما ن�صتذكر اهتمام �صمو رئي�س 
الوزراء، و�صم���و ويل العهد بال�صباب، وال 
نن�ص���ى جه���ود املجل�س االأعل���ى لل�صباب 
والريا�صة بقي���ادة �صمو ال�صيخ نا�رس بن 
حمد ومب�صاندة �صمو ال�صيخ خالد بن حمد 
واجلهود الكبرية للدف���ع مب�صرية العمل 

ال�صبابي البحريني”.
ودع���ت القطاع���ني الع���ام واخلا�س 
يف اململكة اإل���ى اإعطاء مزيد من الفر�س 

لل�صباب البحرين الإب���راز قدراته وتفجري 
اأن  اإل���ى  م�ص���رية  املكنون���ة،  اإبداعات���ه 
“�صب���اب البحري���ن وبح�ص���ب االإجن���ازات 
العاملي���ة والدولي���ة الت���ي حتقق���ت هم 

�صباب متميزون”.
اخلالدي���ة  جمعي���ة  رئي����س  واأ�ص���ار 
ال�صبابي���ة اأحمد عبداملل���ك الى “اأن عدد 
امل�صجل���ني، الكاملة م�صتنداتهم بلغ 15 
�صخ�ص���اً، واأن واحًدا مل يكمل امل�صتندات 

املطلوبة”.
وذك���ر اأن الفر�ص���ة ما ت���زال �صانحة 
للم�صارك���ة م���ن خ���الل اإر�ص���ال ال�ص���رية 
الذاتية لل�صخ�صي���ة ال�صبابية البحرينية، 
واأن الب���اب مفتوح للجميع، وميكن اأي�صاً 
للمنظمات واجلمعيات واالأندية واملراكز 
تر�صيح من ت���راه منا�صباً للدرع ال�صنوي، 
وك�صف ب���اأن يوم 29 اجل���اري اآخر موعد 

للت�صجيل.

عر����س النا�ص���ط االإعالم���ي ال�صاب 
�ص���امل امل�صيفر، يف جمل����س عبداهلل بن 
را�ص���د العثمان بعراد، جتربة رحلته اإلى 
الهيماليا �صمن فريق خليجي ممثالً عن 
مملك���ة البحرين بالتن�صي���ق مع النا�صط 

االجتماعي خمي�س �صبت.
وق���ال امل�صيف���ر للح�ص���ور “نح���ن 
فريق قادن���ا �صغفنا الكت�صاف الطبيعة 
والثقافات اإلى فكرة الرحلة الوثائقية 
اإل���ى جب���ال الهيمالي���ا، وكان���ت فر�صة 
جميل���ة لي�صت فقط لالبتعاد عن احلياة 
ال�صاخبة، ب���ل لالطالع عل���ى مكنوناتنا 
واإعادة �صياغة اأمور حياتنا ونقل ثقافة 

وح�صارة بلداننا لالآخرين”. 

واأ�صار اإل���ى اأن جتربة ال�صفر جميلة 
ب�صب���ب  نف�ص���ه،  الوق���ت  يف  وخط���رية 
�صعوبة التنقل من منطقة اإلى اأخرى يف 
الهيماليا وامل�صي بني اجلبال ال�صاهقة 
والط���رق الوعرة، واأو�ص���ح اأن م�صاهدة 
واملعي�ص���ة  ال�صعب���ة  النا����س  حي���اة 
القا�صية هناك اأعطتنا الفر�صة الإدراك 
الكث���ري م���ن النع���م الت���ي نعي�صه���ا يف 
اأوطانن���ا لذلك بداأن���ا يف تلم�س التغيري 

بعد عودتنا.
و�ص���ارك احل�ص���ور بع���دة مداخالت 
و�صك���روا  بالرحل���ة  اإعجابه���م  واأب���دوا 
النا�ص���ط على العر����س ال�صيق واملمتع 

مع ال�صور اجلميلة ومتّنوا له التوفيق.
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رؤية مغايرة

وفكري���اً  �إعالمي���اً  خمرتق���ون  نح���ن 
و�سيا�سياً ومازلنا نو�جه باأ�سلحة و�أ�ساليب 
وال�ضغ���وط  الق���وة  م���ع حج���م  تق���ارن  ال 
واالعتداءات واالأ�ضلح���ة بكل اأنواعها التي 
ي�ضتخدمه���ا االآخ���ر. رغ���م كل املتغ���رات 
الت���ي تطراأ عل���ى ال�ضاحة وتع���دد و�ضائل 
مازلن���ا  التوا�ض���ل امل�ضموع���ة واملرئي���ة 
نفتق���د االت�ض���ال املبا�رش ال���ذي يتنا�ضب 
م���ع امل�ضت���وى التقن���ي احلدي���ث املالئم 
للغة الع����رش. تتمتع اإيران بقدرات اإعالمية 
م�ضتغل���ة �ضعف تواجد الع���رب يف ال�ضاحة 
االإعالمية، حيث اأ�ضبح اإعالمنا حا�رشاً غائباً، 
فا�ضتطاعت ملء الف���راغ مبغالطات تتيح 
له���م الرتوي���ج خلزعب���الت واأف���كار ملوثة 
و�ضط غياب عربي ينطق باحلق يف ال�ضاحة 

االإعالمية ال�ضيا�ضية.
هناك قن���وات وح�ضاب���ات يف و�ضائل 
التوا�ضل تقمع كل فكر يناق�ض اأهدافها، 
�ضب���كات عنكبوتية ممول���ة طامعة كارهة 
ت�ضعى لن�رش الفتن���ة والف�ضاد ملا تكنه من 
ن���وازع ال�رش والعدواني���ة للمنطقة، و�ضائل 
كث���رة متاحة ت�ضك���ب �ضمومه���ا وت�ضحن 
حميطها باأفكار �ضالة ومعلومات تهكمية 
مغلوط���ة، و�ضائل ا�ضتغله���ا العدو و�رشف 

عليها املاليني ك�ضالح فتاك ملحاربتنا.
بع���د الهجوم امل�ضل���ح موؤخراً من قبل 
جمموع���ة اإرهابي���ة عل���ى مرك���ز االإ�ض���الح 
والتاأهي���ل يف )ج���و(، وال���ذي اأ�ضف���ر ع���ن 
م���ن  ع���دد  وه���روب  �رشط���ي  ا�ضت�ضه���اد 
و�ضائ���ل  يف  اخل���ر  قراأن���ا  االإرهابي���ني، 
التوا�ض���ل و�ضمعن���اه يف قن���وات اإخباري���ة 

متعددة قبل قنواتنا!
الع���دو  ا�ضتط���اع  كث���رة  ح���وادث 
ا�ضتغاللها اإعالمياً، �رشعة وتن�ضيق متكامل 
ومتوي���الت �ضخمة داعم���ة ت�ضتغل �ضعف 
اإعالمن���ا وتاأخ���ره يف ن����رش ونق���ل احل���دث 
بال�ضكل املطلوب. مثال على ذلك ما بثته 
قناة “اأهل البيت” املمولة من قبل اإيران، 
والت���ي اأعربت عن ال�ضمات���ة يف ا�ضت�ضهاد 
اأح���د رج���ال االأم���ن اأثن���اء اأدائ���ه الواجب، 
معت���رة اأن العنا����رش االإرهابي���ة الهارب���ة، 

مبثابة “اأبطال خرجوا للحرية”!
ت�ضن اإيران حروب���ا قمعية وم�رشوعات 
مب���ادئ  معرت�ض���ة  الو�ضائ���ل  كل  ع���ر 
التعاي����ض لتدمر جمتمعاتن���ا، لقد �رشبت 
بحقوق اجلوار واملعاهدات الدولية عر�ض 
احلائط، م�ضتم���رة يف ت�رشيحاتها املعادية 
والذخائ���ر ال�ضتهداف  االأ�ضلحة  وتهري���ب 
اأرواح االأبري���اء، وا�ضتمراره���ا يف احلم���الت 

االإعالمية امل�ضللة، 
لنع���رج اإل���ى م�ضاأل���ة اال�ضتف���ادة من 
منه���ج االآخ���ر حتى ل���و كان خ�ضم���اً، يجب 
حماربته���م بالقوة والتخطي���ط والتن�ضيق 
ذاته وت�ضخ���ر االإعالم للت�ضدي، خ�ضو�ضاً 
اإمكاني���ات  ولدين���ا  الكث���ر  منل���ك  اأنن���ا 
باإخرا�ضهم. هكذا نتعامل  وطاقات كفيلة 
م���ع ثقاف���ات دموية بال مذه���ب وال هوية، 
هدفها زعزع���ة اأمنن���ا وا�ضتقرارنا و�ضفك 
دمائنا، ب���دل ال�ضمت والته���اون ومراعاة 

العالقات الدولية على ح�ضاب ال�ضعوب.

إعالمنا الحاضر الغائب!

زحمة يا بحرين زحمة
بعد اال�ضتقرار الذي نعمت به البحرين يف 
الف����رتة االأخرة بف�ضل توجيهات �ضمو رئي�ض 
ال����وزراء الدائمة حفظ����ه املولى، يح����ق لنا اأن 
ن�ض����األ �ضوؤاال م�رشوع����ا و�رشيحا: ه����ل نقبل اأن 
نقارن بني النجاح واالإخفاق يف م�ضاألة الهروب 
املتكرر من ال�ضجون الذي بلغ ذروته بالهجوم 
االإرهابي االأخر الذي �ضكل منعطفاً يف اأ�ضاليب 
االإرهابي����ني، وبالتحدي����د يف الو�ضائل املتاحة 
له����م التي ت�ضب����ه اأف����الم االأك�ض����ن االأمركية، 
ويب����دو اأن ه����وؤالء االإرهابي����ني اخرتق����وا هذه 
ال�ضج����ون لي�ض بقدراته����م الفردية املحدودة 
ولكن بفعل فاعل ومن خالل تنظيم مدرو�ض، 
هنا ياأتي دور املعاينة واملحا�ضبة واملكا�ضفة 
للمواط����ن الذي يعي�����ض اأج����واء �رشيالية يريد 
قطرات م����ن معلوم����ات ت�ضد رم����ق ت�ضاوؤالته 
والبد يف هذا املجال اأن اأعرج على دور االإعالم 
الر�ضم����ي ال����ذي مل ي�ضاع����د ول����ن ي�ضاعد على 
حتقي����ق ول����و قطرة يف ه����ذا املج����ال، �ضحيح 

اأن ه����ذه امل�ضاألة من اخت�ضا�����ض الداخلية وال 
ميكن لالإعالم الب����وح ب�ضيء من هذا الغيث اإال 
من خ����الل الداخلي����ة، لكن هناك �ض����وارع تعج 
باحلرك����ة وتختن����ق بالزحمة املروري����ة وهناك 
مواط����ن يريد اأن يفهم بع�����ض هذه االإجراءات 
فعل����ى االأقل ن�ضقت االإعالم مع الداخلية لنقل 
بع�ض الت�رشيحات ولو كانت مرورية لتخفيف 
ال�ضغط املرتفع عند املواطن ب�ضبب الهروب 
وب�ضب����ب الزحم����ة. ال نطال����ب مبعلوم����ات ت�رش 
مبجري����ات االإج����راءات االأمني����ة ولك����ن بوقفة 

حما�ضبة �ضارمة.
البحري����ن ت�ضتحق بعد ما م����رت به الفرتة 
املا�ضي����ة اأن تعم����ل بنمط خمتل����ف عما كانت 
علي����ه قب����ل املحنة الدم����رة، فاملواط����ن الذي 
عاي�����ض املحن����ة وتفاع����ل معه����ا و�ضاه����م يف 
اإف�ضاله����ا من حق����ه اأن يفهم وي�ض����األ ويعرف 
ب����ل وي�ض����ارك يف الفع����ل ولي�����ض ك����ردة فعل 
عاطفي����ة، �رشاحًة اأنا اأريد م����ن اإعالمنا اأن يكف 

عن االإ�ضادة بال����وزارات والوزراء، يفرت�ض يف 
االإع����الم اأن يكون م����راآة املواط����ن يف املعرفة 
كاالإع����الم  يك����ون  اأن  ال  واالإدراك،  والفه����م 
االأ�ض����م واالأبكم، واإال ما فائ����دة التبجح بوجود 
ا�ضرتاتيجي����ات وبرام����ج واأف����كار وغره����ا من 

االإعالنات املدفوعة االأجر؟
يا اإخوان البحرين ت�ضتحق اأكرث بكثر مما 
نقدم لها، و�ضمو رئي�ض وزرائنا املوقر حفظه 
اهلل ورعاه بذل ويبذل يف كل دقيقة من جهده 
و�ضحت����ه ووقت����ه كل����ه الأج����ل اأال تك����ون هناك 
اإخفاقات اأو ف�ضل اأو تراجع عن حجم املكا�ضب 
واملنج����زات، وله����ذا اأ�ضعر وي�ضع����ر الغيورون 
عل����ى البحرين بال�ضغط والغ�ضب حينما يرون 
االإخفاق هنا اأو هن����اك، الأننا ال نريد اأن ن�ضقط 

مرة اأخرى �ضحية حمنة اأخرى ال قدر اهلل. 

تنوي����رة: تعطل ال�ضاع����ات ال يعني توقف 
الزمن.
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ومضة قلم

واإنهاء  �ضخ�ض  اأي  اإع���دام  اإن 
�ضبب  اأو  م�ضوغ  دون  م��ن  حياته 
ممكنة  �ضورة  اأ�ضواأ  �ضند  اأو  مقنع 
وتعد  االإن�����ض��ان،  ح��ق��وق  النتهاك 
وبدم  االإ���رشار  �ضبق  مع  قتل  حالة 
ب����ارد ي��رت��ك��ب��ه��ا م��ن ي��ق��دم على 
وغر  االإن�ضانية  غر  الفعلة  ه��ذه 
مع  وا�ضنطن  فعلت  كما  االأخالقية 
�ضدام  الراحل  العراقي  الرئي�ض 
ح�ضني، وذلك وفًقا ملا قاله حمقق 
وك��ال��ة اال���ض��ت��خ��ب��ارات امل��رك��زي��ة 
وهو  نيك�ضون،  ج��ون  االأم��رك��ي��ة، 
�ضدام  م��ع  التحقيق  تولى  ال��ذي 
�سي”  ب��ي  “بي  الإذاع�����ة  ح�����ض��ني 
اإدارة  اأن  ذك��ر  حيث  الريطانية 
ال�����ض��اب��ق، ج���ورج بو�ض  ال��رئ��ي�����ض 
االب���ن، وّق��ع��ت اأم��ر اإع���دام �ضدام 
اأح��داث  من  واح��د  يوم  ح�ضني بعد 
2001، وهو ما يعني  11 �ضبتمر 
االأمر  لهذا  مبيتة  كانت  النية  اأن 
االأمركية  االإدارة  ح��اول��ت  مهما 
املو�ضوع  ه��ذا  جتميل  اأو  ترير 
بينها  وم���ن  ال�����ض��ع��ارات  ببع�ض 
و���ض��ي��ادة  ال��دمي��ق��راط��ي��ة  حتقيق 

القانون وبناء العراق اجلديد.
املتحدة  ال��والي��ات  ه��ي  ه��ذه 
االأمركية التي قامت بتدمر دولة 
ال��ع��راق،  اأي  ق��وي��ة،  كانت  عربية 
اأ�ضلحة  ميتلك  رئي�ضها  اأن  بحجة 
ثبت  الذي  االأم��ر  وهو  �ضامل  دمار 
كذبه مراًرا وتكراًرا، وحتى لو كان 
�ضحيًحا فاإنه ال يرر مطلقا القيام 
تقم  مل  مل��اذا  واإال  ال��ع��راق،  بغزو 
تعلن  اأخ��رى  دول  بغزو  وا�ضنطن 
نوويا،  �ضالحا  متتلك  اأنها  �رشاحة 
وهناك دول يعرف العامل اأجمع اأنها 
تعلن  مل  واإن  نوويا  �ضالحا  متتلك 
ذلك ر�ضمًيا، وملاذا ا�ضتماتت هذه 
التفاق  التو�ضل  اأج��ل  من  الدولة 
النووي  برناجمها  ح��ول  اإي��ران  مع 
املنطقة  دول  على  خماطره  رغ��م 
اأمام  عاجزة  تبدو  ومل��اذا  والعامل، 
كوريا ال�ضمالية وجتاربها النووية 
على  كبرة  خماطر  من  حتمله  مبا 
ولن  ال��دول��ي��ني،  وال�ضلم  االأم���ن 
موقفها  عن  احلال  بطبيعة  ن�ضاأل 
من اإ�رشائيل وما لديها من روؤو�ض 

نووية.
اأن  هل يحق ملثل هذه الدولة 
ت�ضدر  واأن  الف�ضل  احلكم  تكون 
اأحكاما  تت�ضمن  تقارير   3 �سنويا 
يتعلق  فيما  االأخ���رى  ال��دول  على 
بحقوق االإن�ضان واحلريات الدينية، 
واملمار�ضات االإرهابية، اأي انتهاك 
حل��ق��وق االإن�����ض��ان اأ���ض��د م��ن قتل 
“اإن�ضان” دون جرمية ارتكبها، واأي 
اإرهاب اأخطر مما مار�ضته وا�ضنطن 

جتاه العراق دولة و�ضعبًا.

إعدام صدام 
وعدالة الغوغاء
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سوالف

اإل���ى  متوجه���ا  يك���ون  لك���ي  بل���د  اأي 
امل�ضتقب���ل علي���ه االنتب���اه اإل���ى املغامرة 
اخلطرة، ونقولها ب�ضجاعة وو�ضوح مغامرة 
ترك االإع���الم االأ�ضفر ال���ذي يقلب اأحداث 
احلي���اة اليومي���ة ويعطي نتاج���ا مغايرا يف 
معطياته عن الواقع بقيادة اأقالم �ضيطرت 
عليها روح الطائفية واملبالغة واالعت�ضام 
يف غرف���ة الك���ذب والتدلي����ض دون اأدن���ى 
�ضع���ور بامل�ضوؤولي���ة الوطني���ة وااللت���زام 

باملهنية ال�ضحافية. 
رمب���ا �ضبقتن���ي الزميلة من���ى املطوع 
يف “الوط���ن” ح���ني كتب���ت ي���وم اجلمع���ة 
�ضهي���د  يتجاهل���ون  “مل���اذا  املا�ض���ي 
الواجب عبدال�ضالم اليافع���ي، حيث ركزوا 

الأي���ام متتالية عل���ى ق�ضية قت���ل ال�ضيدة 
البحريني���ة يف �ضيارته���ا واملنطقة حتديدا 
و�ضاغوا الق�ض���ة باأ�ضل���وب درامي يحاول 
اأن يالم����ض امل�ضاعر”، ولكنن���ي �ضاأحتدث 
ال�ضائ���دة يف  العام���ة  ال�ضيكولوجي���ة  ع���ن 
اأو�ض���اط ذلك االإع���الم االأ�ضفر الذي ال يقل 
خط���را عن العملي���ات االإرهابي���ة امل�ضلحة، 
طامل���ا هدفه االأ�ضا�ض���ي تدمر الوطن عر 
قاعدت���ه املعروف���ة حتوي���ل احلقيقة كذبا 
وحتويل الكذب حقيق���ة. ذلك االإعالم يجد 
نف�ض���ه غر مل���زم بتن���اول ح���دث اإرهابي 
يذهب �ضحيت���ه رجال اأمن و�ضهيد الواجب 
ال�رشط���ي اليافع���ي كغ���ره م���ن ال�ضه���داء 
الذي���ن مل يكت���ب عنه���م حرفا واح���دا، ومل 

ينق���ل للق���ارئ اأن���ني ذويه���م واأطفالهم 
وكاأن هناك غيوما كثيفة متنعهم من روؤية 
منازلهم وروؤية اأهايل �ضهداء الواجب وهم 
مغطون باحلزن. اأية ق�ضية اإرهابية يذهب 
�ضحيته���ا رج���ال اأم���ن يرف�ض���ون تناولها 
بالتف�ضي���ل رف�ض���ا قاطع���ا وحت���ى لو مت 
الن�رش “بالغلط” لن يكون املو�ضوع بحجمه 
احلقيق���ي، بينما يقدم هذا االإعالم االأ�ضفر 
�ضحنات انفعالية زائف���ة وين�رش �ضورا الأية 
ق�ضية اأخرى ويعطيها جميع اأبعادها واجلو 
النف�ض���ي اخلا����ض واملمي���ز وكل قوان���ني 

ومعاير “االإ�ضاءة اإلى البحرين”. 
يقول ال�ضاعر الرو�ضي “نكر��سكوف”: 
)بو�ضعك اأن ال تكون �ضاعرا، ولكن يجب اأن 

تكون مواطنا(، وهذا يعني اأن االإن�ضان هو 
مواطن قبل اأي �ضيء اآخر، واملواطنة تعني 
االلت���زام باملجتمع وق�ضاي���اه، وال�ضحافة 
احلقيقي���ة الت���ي نعرفه���ا ال تبت�ض���م هن���ا 
وت�ضم���ت هناك، وال ت�ضارع يف ارتداء ثياب 
اخل���روج لتغطي���ة احل���دث “�أ” وتن���ام عن 
تغطية احل���دث “ب” مع اأن���ه االأهم ومي�ض 
اأم���ن الدول���ة وا�ضتقراره���ا. االإع���الم الذي 
ال يلتفت ال���ى االأوجاع الت���ي يتعر�ض لها 
الوطن من االإرهاب ماذا ميكننا اأن ن�ضميه؟
لنح���ذر ه���ذا االإعالم االأ�ضف���ر املخالف 
املع���روف  البحرين���ي  املجتم���ع  ملنط���ق 
باملحب���ة والت�ضامح واالأخ���وة والذي يهدد 

اأمننا وا�ضتقرارنا.

“اإلعالم األصفر” المخالف 
لمنطق المجتمع البحريني

يقول م�ض���وؤول العالق���ات العام���ة يف جهاز 
احلر����ض الث���وري الفار�ض���ي العمي���د “رم�ضان 
�رشي���ف” )اإن االنت�ضار يف حل���ب �ضُيمهد لتحرير 
املو�ض���ل(! وهذا اإع���الن اإيراين ر�ضم���ي لتهيئة 
ح�ضوده���م للث���اأر من العرب الذي���ن هزموهم يف 
القاد�ضيت���ني حي���ث لق���ي الفر����ض هزمية ولن 
ي�ضك���ن له���م م�ضك���ن اإال باالنتق���ام م���ن العرب 
الذي���ن لقوا الكث���ر من االأذى من ه���وؤالء الذين 
خلت م�ضاعرهم من االإح�ضا�ض االإن�ضاين والديني. 
اإن م���ا فعلته ميلي�ضيات النظام االإيراين يف حلب 
من قت���ل وتدمر جم���رد اإج���راءات اإرهابية لبدء 
ح�ض���د جديد وموجة جديدة م���ن القتل وال�ضلب، 

فكما يقول االإعالم الرو�ضي وال�ضوري واالإيراين 
“اإن هذا احل�ضد امُلجاهد قد �ضاهم يف لعب دور 
م�ضري”، ون���ال العراق حظه م���ن هذا امل�ضر 
االأ�ض���ود وكذلك �ضوري���ا ولبنان اأي�ًض���ا واليمن 

الذي يتجرع االآن ال�ضم االإيراين.
املفكر االإيراين “�ضادق زيبا كالم” االأ�ضتاذ 
بجامعة طهران حتدث يف مقابلتني مع اأ�ضبوعية 
“�ضب���ح اآزادي” االإيرانية عن نظ���رة االإيرانيني 
الُفر�ض للع���رب وال�ضعوب االأخرى، ُمبيًنا النظرة 
الدوني���ة للُفر�ض لغرهم، ُمرجًع���ا ذلك الأ�ضباب 
تاريخية بعيدة، قائالً )اإن الكثر منا �ضواء اأكان 

متديًنا اأو علمانًيا يكره العرب(. 

اإن ه���ذه ال�ضه���ادة االإيراني���ة جت���اه العرب 
توؤك���د اأن القاد�ضي���ة مازال���ت تخف���ي يف اأعماق 
امل�ضوؤول���ني االإيرانيني ال�ضغين���ة واحلقد جتاه 
الع���رب والعروب���ة، وم���ازال هذا الرم���اد يتحول 
اإل���ى لهيب ب�ض���كل يوم���ي يف اأقطارن���ا العربية 

وخ�ضو�ضا يف اأقطار اخلليج العربي.
وبجانب ح�ض���د النظام االإي���راين ميلي�ضياته 
الطائفي���ة الديني���ة والع�ضكري���ة ملحاربتنا فاإن 
وزارة الرتبي���ة والتعلي���م االإيراني���ة جعل���ت من 
كتبها ومناهجه���ا الدرا�ضية معينا ال ين�ضب من 
احلق���د والكراهية جت���اه العرب، فه���ي املناهج 
التي متث���ل روؤية الدول���ة وموؤ�ض�ضاتها يف تربية 

االإي���راين  الطف���ل  الن����ضء وتكوي���ن �ضخ�ضي���ة 
الطائفي���ة. فقد �ض���در عن مركز اأمي���ة للبحوث 
والدرا�ضات اال�ضرتاتيجية كتاب بعنوان )�ضورة 
الع���رب يف الكتب املدر�ضي���ة االإيرانية( يف�ضح 
اأ�ضالي���ب الفر����ض يف ت�ضوي���ه املالم���ح العربية 

وهويتهم.
اإن احلقد الفار�ضي على العرب اإرث تاريخي 
يتوارث���ه االإيرانيون الفر����ض، ويوؤلفون يف ذلك 
الق�ض����ض والروايات لتحقر و�ضتم العرب وقد 
تنا�ضوا ب���اأن العربي هو الذي حمل اإليهم ر�ضالة 
الهداية والرُ�ضد واأخمد نار املجو�ضية التي كانوا 

يعبدونها!.

عبدعلي الغسرةإيران وتهيئة الحشود الطائفية

نقطة أول السطر

ahmedjuma44
@yahoo.com أحمد جمعة



بور�صة الكويت تعني 
رئي�ًصا جديًدا

الريا�ض - رويرتز: اأعلنت بور�صة الكويت يف بيان 
اأم����ض ال�صب���ت تعيني رئي����ض جدي���د بالتزكية ملجل�ض 
اإدارته���ا بع���د تعي���ني رئي�صه���ا ال�صابق وزي���را للنفط 
يف دي�صم���ر. واأعلن���ت بور�ص���ة الكوي���ت تعيني حممد 
ال�صقاف ع�ص���و اللجنة التنفيذي���ة املنبثقة من جمل�ض 
اإدارة �رشك���ة بور�ص���ة الكويت ورئي�ض جلن���ة املكافاآت 
والرت�صيح���ات رئي�ص���ا جدي���دا ملجل�ض اإدارته���ا. وكان 
اأم���ر الكويت عني رئي�ض جمل�ض اإدارة بور�صة الكويت 
ال�صاب���ق ع�صام املرزوق وزيرا للنفط بعد فوز مر�صحي 
املعار�صة بنحو ن�صف مقاعد الرملان ال�صهر املا�صي.

ا�صتمرار هبوط احتياطي ال�صني من العملة الأجنبية 
بك���ني - رويرتز: هبط احتياطي ال�ص���ني من العمالت الأجنبية ل�صاد����س �صهر على التوايل 
يف دي�صم���ر اإلى اأدنى م�صت���وى له منذ بداية 2011، ولكنه متا�صك ف���وق امل�صتوى احلرج الذي 
يبل���غ ثالثة تريلونات دولر وذلك يف الوقت الذي تدخلت فيه ال�صلطات لدعم اليوان قبل تويل 

الرئي�س الأمريكي املنتخب دونالد ترامب من�صبه.
واأظه���رت بيان���ات البنك املركزي اأم����س ال�صبت اإن الحتياطي هبط ب�ص���كل طفيف اأقل من 
املتوق���ع، وهو 41 ملي���ار دوالر ال�صهر املا�صي اإل���ى 3.011 تريلون���ات دولر وذلك يف اأعقاب 

هبوط بلغ 69.06 تريليون دوالر يف نوفمر.
وكان اقت�صادي���ون ا�صتطلعت رويرتز اآراءهم ق���د توقعوا هبوط الحتياطي 51 مليار دوالر 

اإلى 3.001 برتيلونات.
وهب���ط احتياطي ال�صني نحو 320 ملي���ار دوالر يف 2016 بعد هبوط قيا�صي بلغ 513 مليار 

دوالر يف 2015.
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اقتصاد
 ال�رضيبة االنتقائية على 93 �سلعة باخلليج اعتباًرا من الربع الثاين  

جعفري ل� “البالد”: �صيكون لفر�صها تاأثري اإيجابي على موازنة الدولة

ق���ال االأم���ني الع���ام الحت���اد الغ���رف اخلليجية 
عبدالرحيم نق���ي اإن ال�رضيبة النتقائية �صت�صمل 93 
�صلع���ة، تت�صم���ن م�رضوبات الطاق���ة والدخان و�صلعا 

كمالية كال�صيارات الفارهة، وغريها. 
واأ�ص���ار اإلى اأنه �صيتم تطبيقها تدريجيا يف دول 
اخللي���ج اعتبارا م���ن الربع الثاين من الع���ام اجلاري، 

لت�صمل دول املجل�س كافة مطلع العام 2018.
واأو�ص���ح نق���ي اأن اخليار مرتوك ل���كل دولة يف 
حتدي���د ال�رضيبة اخلا�صة بال�صل���ع امل�صتوردة اإليها، 
مبين���ا اأن ال�صعودية �صتعم���ل على البدء يف تطبيقها 
يف اأبري���ل املقب���ل، اإل اأن دول خليجي���ة اأخرى ارتاأت 

تاأخري هذا الإعالن لوقت لحق هذا العام.
وقال اإن وزراء املالي���ة اخلليجيني �صيجتمعون 
ل�صت�صدار قرار �صيتم اإعالنه ب�صكل ر�صمي باجتماع 
جمل�س التعاون اخلليجي املقب���ل، داعيا اإلى �رضورة 

تاأهيل القطاع اخلا�س وال�صعب اخلليجي لتقبل قرار 
رفع اأ�صعار ال�صلع املعنية بالقرار ب�صكل تدريجي.

ووف���ق البيان���ات املتوف���رة ل���� “اأرق���ام”، فاإن 
وثيق���ة التوازن املايل ت�صمن���ت فر�س �رضائب على 
ال�صل���ع املنتق���اة املتعلقة باملنتج���ات ال�صارة مثل 
التب���غ وامل�رضوب���ات الغازي���ة وم�رضوب���ات الطاقة، اإذ 
من املقرر اأن يتم تطبي���ق ال�رضيبة اعتباراً من الربع 

الثاين من العام 2017.
ووفقا للوثيقة، ف�صوف يتم فر�س هذه ال�رضيبة 
عل���ى امل�رشوبات الغازي���ة بن�صب���ة 50 % وم�رشوبات 

الطاقة والتبغ وم�صتقاته بن�صبة 100 %.
وكان���ت وزارة املالي���ة ال�صعودي���ة ق���د اأ�صارت 
اإل���ى اأنه �صيتم البدء بالتطبي���ق بعد امل�صادقة على 
االتفاقي���ة املوح���دة لل�رشيب���ة االنتقائي���ة واإ�صدار 
النظام الداخلي، متوقعة حدوث ذلك يف الربع الثاين 

من 2017.
ورًدا عل���ى �صوؤال “البالد” ب�ص���اأن فر�ض مملكة 

البحرين لل�رضيبة النتقائية، اأكد املحلل القت�صادي 
لتح�ص���ني  جفك���ون  ل�رشك���ة  التنفي���ذي  والرئي����ض 
الإنتاجي���ة اأك���ر جعف���ري اأن فر����س ه���ذه ال�رضيبة 
�صيك���ون له تاأثري اإيجابي يف املجمل، اإل اأنه �صتحدث 

اهتزازات مع بدء تطبيقها وتغيري النظام القائم.
 واأ�صاف اأن فر�صها اإيجابي من ناحيتني، اأولهما 
ا�صتفادة القت�صاد الوطني عر خلق دخل للحكومة 
م���ن امل�ص���ادر الإنتاجي���ة املبا�رضة، األ وه���ي القدرة 

ال�رضائية ل���دى املنتج لل�صلع م���ن املوظفني ورجال 
الأعم���ال، وال�صعي���د الآخ���ر املواطن���ني واملقيمني 
الذي���ن �صيب���داأون يف التفك���ري يف عملي���ة تر�صي���د 
���ا اأن املواطنني واملقيمني يف  ا�صتهالكهم خ�صو�صً
دول اخلليج ا�صتهالكهم غري مهجن، وهو اأمر طبيعي 

مع وجود الوفرة.
 ودعا جعفري ل�رشعة تنفيذ قرار فر�ض ال�رشيبة 
���ا اأن العائ���د م���ن فر����س هذه  النتقائي���ة خ�صو�صً
ال�رضيب���ة �صيكون موؤث���ًرا جًدا والدلي���ل على ذلك اأن 
التوفري من رفع الدع���م احلكومي عن الوقود و�صل 
اإلى 800 مليون دينار ما ميثل ثلث ميزانية الدولة.

ووا�ص���ل حديثه قائ���ال، لو وفر فر����س ال�رضيبة 
النتقائي���ة الثلث الثاين م���ن ميزانية الدولة بالتايل 
�صيتقل����س ال�صغط عل���ى احلكومة، داعًي���ا ل�رضورة 
امل�ص���ي قدًما يف تنفيذ فر�صها يف اأ�رضع وقت ممكن 

من العام اجلاري 2017.

اأمل احلامد، اأرقام

• •عبدالرحيم نقي	 اأكر جعفري	

 ت�سجيل 4 �رضكات بـ 211 األف دينار

“متكني” جتدد دعمها لربنامج “تاأهيل واإعداد املحكمني”

مناق�سة ت�سليم اإدارة ال�رضكات العائلية من االآباء للأبناء

البحرين حتت�سن ملتقى ال�رضق االأو�سط للتاأمني 20 فرباير

يف حلقة حوارية تقام 17 يناير بفندق الريتز

بح�صور 400 من قادة القطاع

املنامة - اجلمعية البحرينية لل�رشكات العائلية: 
تنظ���م اجلمعية البحريني���ة لل����رضكات العائلية حلقة 
حواري���ة ح���ول الق�صاي���ا املتعلق���ة بت�صلي���م اإدارة 
ال�رضك���ة العائلية من جانب الآب���اء اإلى الأبناء، واأهمية 
ال�صتعان���ة بخ���رات من خ���ارج ال�رضك���ة، وذلك يوم 
الثالث���اء 17 يناير اجل���اري يف ال�صاع���ة الثامنة م�صاءُ 

بفندق الرتز كارلتون ب�صاحية ال�صيف.
و�صي�ص���ارك يف احللق���ة احلواري���ة كل م���ن رجل 
الأعمال املعروف خالد العلّي���ان، وهو رئي�س جمل�س 
اإدارة جمموعة ����رضكات العلّيان ورئي�س جمل�س اإدارة 

البنك ال�صعودي الريطاين )�صاب(.
العائلي���ة  �رضكته���م  جترب���ة  ع���ن  و�صيتح���دث 
امل�صه���ود به���ا بالنج���اح يف املنطقة ح���ول اأف�صلية 

ت�صلي���م اإدارة ال�رضك���ة لالأبن���اء يف حياة الآب���اء؛ وذلك 
لتجنب الكثري من امل�صكالت. 

وكذل���ك جمال فخ���رو، وهو الرئي����س التنفيذي 
ل�رضكة كي بي اأم جي فخرو للمحا�صبة وال�صت�صارات، 
والذي يتمتع بخرات غنية يف جمال تطوير ال�رضكات 
العائلية، و�صيتحدث عن ال�صتعانة بخرات من خارج 

ال�رضكة و�صمان بقائهم للجيلني الثاين والثالث.
و�صيدي���ر احللق���ة احلواري���ة رئي����س اجلمعي���ة 
البحريني���ة لل�رضكات العائلية خال���د كانو. ووجه كانو 
الدعوة لأع�صاء اجلمعية البحرينية لل�رضكات العائلية 
واأ�صح���اب االأعم���ال واملهتم���ني والباحث���ني ورجال 
املال و�صي���دات العمال وال�صحاف���ة والإعالم كافة؛ 
للح�صور وامل�صاركة يف هذه احللقة احلوارية املهمة.

واأو�ص���ح اأن ق�صية الت�صلي���م ال�صل�س واملنظم 
لإدارة ال�رضكة العائلية لالأبناء يعتر من اأهم الق�صايا 
الت���ي تواج���ه خطة اخلالف���ة يف هذه ال����رضكات. لذلك 
بات���ت هن���اك دعوة متزاي���دة لأن يتم ه���ذا الت�صليم 
يف ف���رتة حياة الآب���اء؛ لكي ي�رضفوا عليه���ا من قرب، 
ولتجن���ب الكث���ري من اخلالف���ات التي ق���د تن�صاأ عند 
رحيله���م ع���ن ال�رضك���ة، كم���ا اأن مو�ص���وع ال�صتعانة 
بخ���رات من خارج ال�رضكة هو الآخ���ر على جانب كبري 

من الأهمية.
وفخ���رو  العلي���ان  م���ن  كل  و�صي�صتعر����س 
جتربتهم���ا الغني���ة يف ه���ذا املج���ال، ث���م �صيف�ص���ح 
املجال للم�صاركني للتحاور معهما للخروج بالفائدة 

املرجوة من احللقة احلوارية. 

املنام���ة - ملتقى ال�رضق الأو�صط للتاأمني: اأعلن 
 ،)MEIF 2017( ملتق���ى ال����رضق الأو�صط للتاأم���ني
وال���ذي يعتر م���ن اأه���م امللتقي���ات التاأمينية التي 
ت�صهده���ا املنطقة عق���د دورته الثالث���ة ع�رضة وذلك 
بتاري���خ 20 و21 فراي���ر املقبل يف فن���دق اخلليج، 

حتت رعاية م�رشف البحرين املركزي.
ويعت���ر امللتقى من�صة رائ���دة ا�صتقطبت على 
مدار ال�صنوات املا�صية العديد من الأ�صماء الرئي�صة 
يف قط���اع التاأم���ني، كم���ا تن���اول يف ن�صخ���ه ال�صابقة 
العديد من املو�صوع���ات املف�صلية والرئي�صة التي 
ت�صع���ى لتطوي���ر قطاع التاأم���ني ور�ص���د التحديات 
وكيفي���ة مواجهته���ا، ويعت���ر وجهة لق���ادة القطاع 
لتحدي���د الجتاه���ات امل�صتقبلية ل�صناع���ة التاأمني 
عل���ى امل�صتوى الإقليمي، كما اأنه من اأهم امللتقيات 
الداعم���ة للمديري���ن التنفيذي���ني لتطوي���ر اخلطط 

الإ�صرتاتيجية لتنمية خمتلف جمالت التاأمني.
وق���د مت اختيار مو�صوع  امللتقى – “التحديات 
الراهنة وتاأثرياتها على �صناعة التاأمني يف املنطقة، 
اأن  املتوق���ع  م���ن  كون���ه  امل�صتقبلي���ة”–   الروؤي���ة 

ي�صتقطب له���ذا العام ما يزيد عن ال���� 400 م�صارك 
من العامل���ني يف جم���ال التاأمني والتكاف���ل، والذي 
�صيجعله من اأه���م التجمعات الإقليمية التي حت�رضها 
كري���ات ال����رضكات واملوؤ�ص�ص���ات العامل���ة يف جمال 
�صناع���ة التاأم���ني، اإل���ى جان���ب ممثلني م���ن م�رضف 
البحري���ن املرك���زي، واقت�صادي���ني وق���ادة الفك���ر 

والأكادمييني والباحثني يف املجال نف�صه.
كما �صين���ال امللتقى دعًما م���ن جمعية التاأمني 
البحريني���ة )BIA(؛ به���دف تعزي���ز تب���ادل املعرفة 
والتع���اون التقني ما بني خمتلف االأط���راف املعنية 
للنهو����س به���ذه ال�صناع���ة وتعزي���ز دوره���ا حملياً 
واإقليمي���اً.  تعليق���اً عل���ى امللتق���ى، ق���ال املدي���ر 
التنفيذي للرقابة على املوؤ�ص�صات املالية يف م�رضف 
البحري���ن املركزي عبدالرحمن الباك���ر “ي�رشنا لل�صنة 
الثالثة ع�رضة على التوايل اأن ن�صت�صيف هذا امللتقى 
يف مملكة البحري���ن، والتي تعتر من املراكز املالية 
الرائدة على م�صتوى املنطقة”. واأ�صاف “ن�صعى عر 
هذا امللتقى للو�صول ل�صب���ل تطوير �صوق التاأمني 
والتكاف���ل؛ به���دف امل�صي قدم���اً به���ذه ال�صناعة، 
نح���ن نتطلع لهذا احلدث ال���ذي ن�صت�صيف من خالله 
العديد م���ن اأهم الأ�صماء يف ه���ذا املجال من خمتلف 
دول ال�رضق الأو�صط والعامل، �صنناق�س من خالله اأهم 
التحديات التي تواجه �ص���وق التاأمني؛ وذلك بهدف 
و�صع احلل���ول والطرق اجلديدة املبتكرة لال�صتفادة 
بفعالية من فر�س تنامي �صوق التاأمني يف املنطقة”.

اأف���ادت البيانات املن�ص���ورة على موقع 
)�صجالت( التابع ملركز البحرين للم�صتثمرين 
ع���ن الرتخي����س اإلى 4 ����رشكات جديدة تعمل 
يف خمتل���ف االأن�صط���ة التجاري���ة وال�صناعي���ة 
يف اململك���ة خ���الل الأ�صب���وع الأول م���ن العام 
اجلدي���د، باإجمايل روؤو����س اأم���وال ت�صل اإلى 

211 األف دينار.
ملرك���ز  الر�صمي���ة  البيان���ات  واأظه���رت 
امل�صتثمري���ن، وه���و املرك���ز امل�ص���وؤول عن 

الرتخي�س لل����رضكات ال�صناعية والتجارية يف 
البحرين، اأن جميع ال�رضكات التي مت ت�صجيلها 

من فئة ذات م�صوؤولية حمدودة.
واأو�صحت بيانات املركز اأن اأكر روؤو�س 
الأموال الت���ي مت ت�صجيلها بلغ���ت 192 األف 
دين���ار، فيما مت الرتخي����س ل�رضكة بقيمة 12 
األف دينار، و�رضكة واحدة بقيمة 5 اآلف دينار، 

و�رشكة بقيمة األفي دينار.
����رشكات   5 اإل���ى  الرتخي����س  مت  كم���ا 
براأ�صم���ال ي�ص���ل اإلى 12.2 األ���ف دينار خالل 

الأ�صبوع الأخري من العام املا�صي.

املنامة - دار الق���رار: جددت “متكني” 
دعمه���ا لرنام���ج مرك���ز التحكي���م التج���اري 
لدول جمل�س التعاون ل���دول اخلليج العربية 
“دار الق���رار”، وه���و برنامج تاأهي���ل واإعداد 
املحكمني يف ن�صخت���ه اجلديدة للعام 2017، 
وال���ذي ينطل���ق يف مملكة البحري���ن 21 يناير 
اجل���اري عر �ص���ت مراح���ل )مرحل���ة تاأهيلية 
وخم����س مراح���ل اأ�صا�صية(، وينته���ي 3 مايو 

.2017
وبه���ذه املنا�صب���ة، ع���ر الأم���ني الع���ام 
جمل����ض  ل���دول  التج���اري  التحكي���م  ملرك���ز 
التع���اون “دار القرار” اأحمد جنم عن �صكره ل� 
“متكني” وذلك لدعمه���ا املتوا�صل لرامج 
املرك���ز من���ذ الع���ام 2014 بتغطيتها ر�صوم 
امل�صارك���ة لكل ف���رد يجتاز الرنام���ج بن�صبة 
100 %، وه���و ما اأ�صه���م يف تخريج اأكرث من 
150 بحريني���ا ليكون���وا موؤهل���ني كمحكمني 

ملمار�صة التحكيم التجاري.
وتابع “بحكم امل�صوؤلي���ة والثقة امللقاة 
عل���ى عاتقن���ا نعم���ل با�صتم���رار عل���ى رف���ع 
ج���ودة الرنام���ج، فبالإ�صافة ل����رضوط اجتياز 
الرنامج ال�صابقة، وه���ي ح�صور املتدرب ما 
ل يق���ل ن�صبه 75 % من اإجمايل كل مرحلة من 
الرنام���ج وكذلك التقييم اليومي مت اإ�صافة 
مفاتيح جديدة تت�صمن اختبارا �صامال جلميع 
املراحل وكذلك �رشورة تقدمي املتدرب بحث 
ال يق���ل ع���ن 15 �صفحة يت�صم���ن مو�صوع يف 

جمال التحكيم التجاري”.
واأ�ص���اف “مت اإ�صافة ه���ذه املفاتيح يف 
الرنام���ج املكثف يف الربع الأخ���ري من العام 
املا�ص���ي، وكان���ت ردود الفع���ل اإيجابية من 

قب���ل امل�صارك���ني يف تعظي���م ال�صتفادة من 
خمرجات الرنامج”.

وبنينَّ جن���م اأن املركز ح���از ثقة اجلهات 
الر�صمي���ة يف دول جمل�س التع���اون بتنظيمه 
برناجم���ا خا�ص���ا لتاأهي���ل واإع���داد املحكمني 
ملوظفيها خالل ال�صنوات ال�صابقة، وهي ثقة 
نفخر ب���اأن نكون داعمني لها، كم���ا اأن وجود 
طل���ب من هذه اجله���ات وال�ص���وق البحرينية 

نف�صها يعطي لهذه ال�صهادة اأهميتها.
يتط���ور  ل  ال�صتثم���ار  اأن  جن���م  واأك���د 
اإال عل���ى اأر����ض التحكي���م والبل���د احلا�ص���ن 
ملنظوم���ة حتكي���م دولية متط���ورة ل�صك يف 
اأن���ه �صينعك����س على منو حج���م ال�صتثمارات 
الأجنبي���ة، خ�صو�ص���ا اإذا كان هن���اك تنفي���ذ 
لالأحكام ال�صادرة منه بكل �صهولة ومن دون 
تعقيدات، فهناك عالق���ة �صببية مبا�رضة بني 

تطور منظومة التحكيم وزيادة ال�صتثمار.

• •خالد كانو	 خالد العلّيان	

• عبد الرحمن الباكر	

• اأحمد جنم	

• جمال فخرو	

املحرر االقت�سادي
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ارتفاع عدد منصات التنقيب عن النفط بأميركا 
 ارتفع عدد منصات التنقيب عن الخام في الواليات المتحدة في ا�سبوع ا�ول من عام 
2017، وذلك ل�سبوع العاشر على التوالي ليصل إلى 529، وفقا لبيانات ”بيكر هيوز“ 

(BHI.N). بلغ عدد منصات الغاز 135 بزيادة 3 منصات في ا�سبوع المنتهي في السادس 
من يناير بالمقارنة بـ148 قبل عام. 

منع خروج ال�ضاحنات لل�ضعودية يقفز باأ�ضعار اخل�ضار 25 %
4 �آليات فقط مقابل 25 �سابًقا

�أكد تاج���ر �خل�سار و�لفو�كه ر�س���ا �لب�ستاين �أن 
منع �ل�ساحنات من �خلروج من ج�رس �مللك فهد ت�سبب 
بارتف���اع �أ�سعار �خل�س���ار بن�سبة ت�س���ل �إلى 25 %؛ 

ب�سبب �سح وقلة �لكميات �ملتوفرة يف �ل�سوق.
و�أ�ساف �أن منع خ���روج �ل�ساحنات �سّبب �أزمة يف 
�سوق �خل�س���ار �ملركزي مما �أدى لرتف���اع �لأ�سعار، 
مبيًنا �أن �سوق �ململك���ة تعتمد بن�سبة ت�سل �إلى 75 

% من �خل�سار �مل�ستوردة من �ل�سعودية.
و�أو�س���ح �أن جميع �خل����رسو�ت طالها �لغالء مثل 
�خلي���ار و�خل����س و�لطماط���م و�مللف���وف و�لباذجنان 
و�لفا�سولي���ا، لفًتا �إلى �أن ع���دد �ل�ساحنات �ملقبلة 
م���ن �ل�سعودي���ة كان عدده���ا يف �ل�ساب���ق حو�يل 25 
�ساحنة يف حني �سجل ي���وم �جلمعة �ملا�سي دخول 4 

�ساحنات فقط.
و�أ�س���ار �لب�ستاين �إل���ى �أن هن���اك قانونا و��سحا 
متبع���ا وهو خ���روج �ل�ساحن���ات من ج����رس �مللك فهد 

من �ل�ساعة 4 �سباحا وحت���ى 6 �سباحا، �إل �أن �جلميع 
تفاجاأ ي���وم �جلمعة ب�رسورة وج���ود ت�رسيح عبور يتم 

�أخذه من ميناء خليفة.
وتابع �أن �ل�ساحن���ات من �حلجم �ل�سغري وحتمل 
حو�يل 8 �أطن���ان من �ملحا�سيل من �ملنطقة �ل�رسقية 
يف �ل�سعودي���ة، لفًتا �إل���ى �أن �حل�سول على �لت�رسيح 
ي�ستلزم �لوقوف يف طابور طويل ويحتاج يوًما كامال، 
وجتاوز �لتجار �ملرحلة �أم�س )�ل�سبت( وح�سلو� على 

�لت�رسيح ومتكنت حو�يل 22 �ساحنة من �خلروج.
ودع���ا �لب�ست���اين لتدخل �مل�سوؤول���ني حلل هذه 
�مل�سكل���ة، �إذ �إنه���ا توؤثر على �مل�ستهل���ك يف �لدرجة 
�لأول���ى، مت�سائ���ال ع���ن �جله���ة �مل�سوؤول���ة ع���ن تلك 
�لق���ر�ر�ت �إن كان���ت �جلم���ارك �أو �مل���رور �أو حت���ى 

�ملوؤ�س�سة �لعامة جل�رس �مللك فهد.
وط���رح �لتجار ي���وم �أم�س �ل�سبت م���ا يقارب 40 
�ساحنة حمملة باخل�س���ار و�لفو�كه، مع �رتفاع �أ�سعار 

�خل�سار و��ستقر�ر �أ�سعار �لفو�كه.
وتعليقا على �ملو�سوع، قال رئي�س جلنة �لنقل 

و�ملو��س���الت يف غرف���ة جت���ارة و�سناع���ة �لبحري���ن 
عبد�حلكي���م �ل�سمري، �إن �ملتع���ارف عليه �أن تفويج 
�ل�ساحن���ات يتم ع���ن طريق �إد�رة �جلم���ارك يف ميناء 
خليف���ة، وتق���ف �ل�ساحن���ات يف طو�ب���ري حت���ى يت���م 

توزيعها بعد ذلك على ح�سب �لت�سنيف �ملنا�سب.

�أي  �أن  عل���ى  تن����س  �لتعليم���ات  �أن  و�أ�س���اف 
�ساحن���ة فارغة يجب عليها �لذهاب �إلى ميناء خليفة، 
و�لأوقات �ملعمول بها يف ج�رس �مللك فهد خالل �ل�24 
�ساع���ة �أن تكون ف���رة �ل�سباح لل�س���ادر�ت متنوعة 
�ملن�س���اأ، ومن �لثاني���ة ظهًر� تبد�أ �إج���ر�ء�ت �لب�سائع 

�مل�سدرة وطنية �ملن�س���اأ، ومن �لتا�سعة م�ساء وحتى 
�سباح �ليوم �لثاين لل�ساحنات �لفارغة.

وم���ن جان���ب �لأ�سماك، ق���ال �جل���ز�ف يف �سوق 
�لرف���اع �ملركزي فا�س���ل ح�سن �إن �أ�سع���ار �لأ�سماك 
�رتفع���ت بن�سبة تر�وح ب���ني 30 �إلى 40 %؛ ب�سبب 
�س���دة �لري���اح يف �ليومني �ملا�سي���ني �إ�سافة لكون 

�جلمعة يوم ر�حة لل�سيادين.
و�أ�س���اف �أن �سندوق �ل�سايف �ل���ذي يزن حو�يل 
45 كيلوغر�م���ا و�س���ل �إل���ى 100 دين���ار مقارن���ة ب� 
50 دين���ار� يف �ل�سابق، و�أما �لكيل���و فقد �رتفع �إلى 
3 دنان���ري مقابل دين���ار ون�سف �لأ�سب���وع �ملا�سي، 
و�سمك �ل�سع���ري �أي�سا ب� 3 دنانري للكيلو، و�لهامور 

و�لكنعد ب� 7 و5 دنانري على �لتو�يل.
و�أو�س���ح �أن �سم���ك �ملي���د �لبحرين���ي ماز�ل���ت 
كميات���ه �سحيح���ة م���ع توفر كمي���ات م�ست���وردة من 
�لإم���ار�ت و�لكوي���ت و�ل�سعودي���ة بدين���ار ون�س���ف 
للكيلو، مع وجود �إقبال على �مليد �مل�ستورد؛ ب�سبب 

غالء �لبحريني منه؛ لقّلته.

زينب العكري

“ن�ضيج” تعلن عن االنتهاء من م�رشوع يا�ضمينة �ضار

اإطالق خدمة دفع امل�ضرتيات عرب املوبايل

تراجع ملحوظ يف ال�ضفر اإلى تركيا بعد االنفجارات االأخرية
�ختيار وجهات �أخرى لرحالت جديدة... مكاتب �سفريات ل� “$”:

ي�سه���د �ل�سفر �إلى تركيا تر�جًع���ا ن�سبًيا؛ ب�سبب 
�لنفج���ار�ت �لت���ي حدث���ت فيه���ا، ووج���ود خم���اوف 
م���ن �لبع�س لل�سف���ر �إليها، �إل �أن �حلج���وز�ت ل تز�ل 
م�ستم���رة ومل يتم �إلغاء �أي منه���ا، يف حني �أن �لأفر�د 
�لر�غب���ني يف �إجر�ء حجوز�ت جديدة يف�سلون وجهات 
�سف���ر �أخرى، وفًق���ا لت�رسي���ح م�سوؤول���ني يف مكاتب 

�سفريات ل� “�لبالد”.
وقالت مدير �ملبيع���ات و�لت�سويق يف �سفريات 
�لكاظ���م فاطمة �لكاظم: على �لرغم من وجود تخوف 
ل���دى �لبع�س من �ل�سفر �إلى تركي���ا بعد �لنفجار�ت 
�لتي حدثت �إل �أن �لرح���الت ل تز�ل م�ستمرة، ولدينا 

قائمة �نتظار حلجز رحالت �إلى تركيا.
ونفت �إلغاء �أي حج���وز�ت لل�سفر �إليها، مو�سحة 
�أن �ملكت���ب لديه رحلتان �إلى تركيا يف عطلة �لربيع، 
وكل رحلة عليه���ا 40 �سخ�ًسا، و�لرحلة �لأولى مدتها 

8 �أيام و�لثانية مدتها 10 �أيام.

األسواق التركية تجذب المسافرين
و�أ�سارت �لكاظ���م �إلى زيادة �لطلب على �ل�سفر 
�إل���ى تركيا حالًي���ا، فقد كان���ت �مل�سل�سالت �لركية 
�ل�سب���ب ور�ء ج���ذب �مل�سافرين يف �ل�ساب���ق، �أما �لآن 
فاأ�سبح���ت �لأ�س���و�ق �لركي���ة و�ملطاعم ه���ي �لتي 
جت���ذب �مل�سافرين �إليه���ا، بالإ�سافة �إل���ى ح�سابات 
“�لن�ستغ���ر�م” �لتي تروج لركيا �سياحًيا مما �ساهم 
يف �رتف���اع �حلج���وز�ت، كم���ا �أنه���ا ل ت���ز�ل �لوجه���ة 
�ملف�سل���ة �لأولى لالأفر�د؛ من �أج���ل �لت�سوق وق�ساء 
�سهر �لع�سل، م�سرية �إلى �أن �لأفر�د يف�سلون تكر�ر 
�ل�سف���ر �إلى ��سطنبول �لتي �أ�سبح���ت مركز� �سياحيا 
وجتاري���ا وعالجي���ا، نافي���ة �أن تكون �لنفج���ار�ت يف 

��سطنبول قد قللت من �إقبال �ل�سفر �إليها.
وع���ن �أ�سع���ار �لتذ�ك���ر �إل���ى تركي���ا، قال���ت �إن 
متو�س���ط �سعر �لرحالت �إلى تركي���ا يختلف �إذ� كانت 
�لرحلة لأفر�د �أو جمموعات، وموعد �ل�سفر، بالإ�سافة 

�إلى �أ�سع���ار �لتذ�كر �لقت�سادي���ة و�لعادية، ونوعية 
�لفندق، وه���ل �ستتم �إ�سافة ج���ولت �سياحية �أم ل، 
�إل �أنه���ا بين���ت �أن متو�س���ط �إنفاق �لف���رد على رحلة 
مدتها 5 �أيام �إلى ��سطنبول ير�وح ما بني 220 �إلى 
230 دين���ار� يف �لأيام �لعادية، �أما يف مو�سم �ل�سيف 

فالأ�سعار تختلف.
وذك���رت �أن �ملكت���ب �رتاأى �إلغ���اء �لرحالت �إلى 
تركي���ا يف �سهري يولي���و و�أغ�سط����س �ملا�سيني من 
�أجل �سالمة �مل�سافري���ن ومتت �إعادة مبالغهم كاملة 
دون �أي خ�سائ���ر للم�سافري���ن، �إل �أن �ملكت���ب �أع���اد 
رح���الت �ل�سفر �إل���ى تركيا ب�سبب �لطل���ب عليها من 

�مل�سافرين �لأفر�د منذ �سهر �سبتمرب �ملا�سي.

مخاوف من السفر بعد االنفجارات
بدورها، �أو�سحت م�سوؤولة �ملبيعات يف �سفريات 
�لعايل �سارة �إبر�هيم �أن حجوز�ت �ل�سفر �إلى تركيا ل 
تز�ل كما كانت، ومل تنف وجود خماوف لدى �لبع�س 
م���ن �ل�سفر �إليها بعد �لنفج���ار�ت �لتي حدثت فيها 
يف �لفرة �ملا�سية، وبالتايل �أ�سبح �لنا�س يقارنون 
بني وجهات �ل�سف���ر، و�إذ� كان �سعر حجوز�ت �ل�سفر 
�إل���ى وجهة �أخ���رى مقارًبا ل�سعر حج���وز�ت �ل�سفر �إلى 
��سطنب���ول فيت���م �ختي���ار �لوجه���ة �لأخ���رى دون �أي 

ا �أن �لأم���ن يف ��سطنبول مل يعد كما  نقا����س خ�سو�سً
كان �سابًق���ا ويف �أي وقت ق���د يحدث تفجري�ت ويتم 

�إغالق �ملطار�ت.

تراجع نسبي في الحجوزات
و�أ�س���ارت �إلى وج���ود تر�جع ن�سب���ي يف حجوز�ت 
�لرح���الت �إلى تركي���ا، �إذ �إن يف �ملتو�سط �سابًقا كان 
يف���د �إلى �ملكت���ب ما ل يقل ع���ن 5 �أ�سخا�س لل�سفر 
�إلى تركيا، مبتو�س���ط 25 فرد� يف �لأ�سبوع، �أما حالًيا 
فيف���د �إلى �ملكت���ب 15 �سخ�ًس���ا يف �لأ�سبوع، وذلك 
عائ���د �إلى �أن بع�س �لأفر�د ل يفكرون يف �لتوجه �إلى 
��سطنبول؛ لأن لديه���م خماوف نتيجة للتفجري�ت يف 
تركي���ا. و�أردفت بالقول: على �لرغم من �ملخاوف �إل 
�أن �حلج���وز�ت �لتي مت �إجر�وؤه���ا �سابًقا م�ستمرة ومل 
يتم �إلغاء �أي منها، وتتوفر مقاعد قليلة يف �لرحالت، 
يف حني �أن �لأ�سخا�س �لذين يرغبون يف �إجر�ء حجوز�ت 
جديدة لل�سفر فريغبون يف �ل�سفر �إلى وجهات �أخرى. 
وذك���رت �أن متو�سط �إنفاق �لفرد على رحلة مدتها 4 
�أي���ام �إلى تركيا ير�وح ما بني 120 �إلى 130 دينار� 
يف �لأي���ام �لعادية، �أم���ا يف فرة �ملو��س���م فالأ�سعار 

تختلف وقد ت�سل �إلى 190 دينار� ملدة 6 �أيام.

�ملنام���ة - ن�سي���ج: �أعلنت �رسك���ة ن�سيج، 
�رسكة بحريني���ة م�ساهمة مقفل���ة، عن جناحها 
يف تنفيذ وت�سلي���م م�رسوعها )يا�سمينة �سار( 

�لكائن مبنطقة �سار. 
وبح�سور لفت من �أع�ساء جمل�س �لإد�رة 
وكب���ار �مل�سوؤولني وم���الك �لفل���ل، �حتفلت 
�رسك���ة ن�سي���ج بنج���اح �لنته���اء م���ن �مل�رسوع 

وت�سليم �لفلل لأ�سحابها.
و�أثناء �حلفل، ����رسح �ملدير �لعام ل�رسكة 
ن�سي���ج �أحمد �حلمادي باأن “م����رسوع يا�سمينة 
�سار ق���د بد�أ �لعمل يف �أبري���ل 2015، وبخطة 
عم���ل طموحة عل���ى �أن يتم �إجن���ازه مع نهاية 
باكتم���ال  روؤيتن���ا  �لع���ام 2016. وحتقق���ت 

�مل����رسوع وف���ق �جل���دول �لزمني �ملق���رر له. 
ومم���ا يبعث فينا �لبهجة و�لفخ���ر �أننا �لتزمنا 
بوعودنا لأ�سحاب ومالك فلل يا�سمينة �سار”.

و�أ�س���ار �ملدير �لعام ل���� “ن�سيج” �إلى �أن 
�مل����رسوع مكون من 27 فيال م���ن فئات ثالث 
و�أربع وخم�س غرف ن���وم، ومب�ساحات تر�وح 
ما ب���ني 304 �إل���ى 440 مر� مربع���ا، و�سهد 
�إقب���ال كب���ري� م���ن �لزبائ���ن يف �لبحرين ومن 
مو�طن���ي دول جمل����س �لتع���اون �خلليج���ي؛ 
وذلك مل���ا يتميز به �مل�رسوع م���ن موقع مميز 
مبنطقة �سار، وكذل���ك �لت�ساميم �لهند�سية 

�جلذ�بة و�ملو��سفات عالية جودة. 

�لهمل���ة - بتلكو: قام بن���ك �لإثمار، بنك 
�لتجزئ���ة �لإ�سالم���ي �لذي يتخذ م���ن �لبحرين 
مق���ر�ً ل���ه، بالتوقيع على �تفاقي���ة تفاهم مع 
�رسك���ة بتلكو، وه���ي �ل�رسك���ة �ملتخ�س�سة يف 
جمال �لت�س���الت بالبحرين، و�رسكة �خلدمات 
�ملالية �لعربية، �ل�رسكة �لإقليمية �ملتخ�س�سة 
يف جم���ال �لدفع �لإلك���روين وخدمات متويل 
�مل�ستهلكني؛ لإطالق خدمة دفع �مل�سريات 
با�ستخ���د�م �ملوباي���ل، و�لتي تعت���رب �لأولى 
من نوعه���ا يف مملكة �لبحري���ن، حيث �سيقام 
�لتد�سني �لر�سمي لهذه �خلدمة �جلديدة عند 
�ل�ساعة �خلام�سة م���ن م�ساء �خلمي�س �ملو�فق 

12 يناير �جلاري يف جممع �ل�سيف.
وت�ستخ���دم �خلدم���ة �جلدي���دة تقني���ات 
تغن���ي  �لت���ي   )NFC( �لقري���ب  �ملج���ال 
ع���ن �حلاج���ة ل�ستخ���د�م �لعم���الت �لنقدي���ة 
و�لبطاقات وتتيح �لدفع عرب مترير �ملوبايل 
بالقرب من �لأجه���زة �ملخ�س�سة للدفع لدى 
�ملحالت �مل�ساركة يف توف���ري �خلدمة، و�لتي 
يع���د �إطالقها �إجناز�ً مهم���ا يف جمال �خلدمات 

�مل�رسفية لالأفر�د بالبحرين. 
كم���ا �أنه���ا تق���دم جترب���ة ت�س���وق �آمن���ة 
با�ستخ���د�م �أجه���زة �ملوبايل لإج���ر�ء عمليات 
�لدف���ع �ملبا�رس، حيث �إنه���ا �ستحدث ثورة يف 
ه���ذ� �ملجال.وميك���ن للزبائ���ن �لر�غب���ني يف 
��ستخ���د�م هذه �خلدم���ة �لت�سجيل ل���دى �أحد 
ف���روع بتلكو �أو بن���ك �لإثم���ار للح�سول على 

بطاقة �إثمار لالإنرنت م�سبقة �لدفع و��ستالم 
 ،)NFC( مل�سق���ات تقنيات �ملجال �لقريب
و�لتي ميك���ن ��ستخد�مها لدى �ملحالت �لتي 

�ستوفر هذه �خلدمة.
م���ن جانبها، �أ�س���ارت �لرئي�س �لتنفيذي 
ل�رسك���ة بتلك���و �لبحري���ن من���ى �لها�سمي �إلى 
حر����س �رسكة بتلكو على �إطالق �أحدث �حللول 
و�خلدم���ات  �لتقني���ات  و�أف�س���ل  �لرقمي���ة 
�لتكنولوجي���ة عاملي���ة �مل�ست���وى، و�لتي من 

بينها هذه �خلدمة �جلديدة.
و�أ�سافت: “تتمح���ور �إ�سر�تيجية بتلكو 
حول �لبتكار و�لتجديد، �إ�سافة �إلى �سعيها يف 
تقدمي خدمة متمي���زة لزبائنها. وتعد �خلدمة 
من �أهم �خلطو�ت �لتي تر�سخ �إ�سر�تيجيتها، 
كم���ا مته���د �لطريق نحو تد�س���ني �ملزيد من 
�خلدمات �لتي �سيوفرها عامل �لتكنولوجيا يف 
جمال �ل�سريفة �لرقمية م�ستقبالً، و�ستمكننا 
م���ن مو�كب���ة �حتياج���ات �لزبائ���ن �ملتغرية. 
وميكن للزبائن �ل�ستمت���اع مبعامالت �سهلة 
ومريحة لدى �ملتاجر �مل�ساركة من خالل هذه 

�خلدمة �لآمنة و�ملعتمدة”.
ب���دوره، قال �لرئي����س �لتنفي���ذي لبنك 
�لإثمار �أحم���د عبد�لرحيم ب���اأن �إطالق �خلدمة 
�جلديدة ياأتي نتيج���ة �هتمام �لبنك بالبتكار 
و�لتز�مه بتوفري حلول خمتلفة للدفع يقدمها 
لعمالئ���ه؛ من �أجل جترب���ة م�رسفي���ة �إ�سالمية 

مميزة لهم.

اأمل احلامد

• •فاطمة �لكاظم	 �سارة �إبر�هيم	
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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        

ÜóæŸG ÜÉH Qƒfi ‘ á«YöûdG äGƒ≤∏d Ωó≤J ..øª«dG

 ‘ IóY ™bGƒe ,âÑ°ùdG ¢ùeCG ,á«æª«dG á«YöûdG äGƒb äOÉ```©à°SG :á«HôY Rƒ«f …Éμ°S  ̀õ```©J
 äGƒ≤dGh »Kƒ◊G äÉ«°û«∏e ™e äÉ```¡LGƒe ó©H õ©J á¶aÉëŸ á©HÉàdG á«∏MÉ°ùdG ÜÉHP á```≤£æe

.ídÉ°U ˆGóÑY »∏Y ≥HÉ°ùdG »æª«dG ¢ù«Fô∏d á«dGƒŸG
 ,ÜÉHP á≤£æÃ ∫GÎ```æ°ùdGh …ôª©dG ∫É```ÑLh ¿GõÿG  ™bƒe ‘ …ô```μ°ù©dG Ωó≤àdG õ```côJh

.»Kƒ◊G äÉ«°û«∏e Iô£«°S â– âfÉc »àdGh
 ¬«a õcôªàj …òdG ,…ôª©dG ôμ°ù©e ö```UÉ– á«YöûdG äGƒb ¿CÉH ájôμ°ùY QOÉ°üe äOÉ```aCGh
 Gƒ∏àb ídÉ°Uh »Kƒ◊G äÉ«°û«∏«e øe 11 ¿CG QOÉ°üŸG äô```cPh .IóY äÉgÉŒG øe ¿ƒ```«Kƒ◊G

.ôNBG OóY ìôLh á«YöûdG äGƒb øe 4 πàb Éª«a ,¿hôNBG Ö«°UCGh
 »©aóe ∞°ü≤H á«YöûdG äGƒ≤dG äOQ Éª«a ,á«æμ°S AÉ«MCG ≈∏Y ∞°üb äÉcÉÑà°T’G π∏îJh
 á¶aÉfih AÉ©æ°U áª°UÉ©dG øe IóY ™bGƒe ‘ äÉcÉÑà°TG â©dófG Éªc ,øjOôªàŸG ™bGƒe ≈∏Y

.ÜQCÉeh ájOƒ©°ùdG ™e ájOhó◊G áéM

السنة التاسعة - العدد 3008 
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دبي ـ رويترز: 

 øY ájOƒ©°ùdG AÉ```ÑfC’G á```dÉch â```∏≤f
 ¬dƒb á«∏NGódG IQGRƒ```H »```æeC’G çó```ëàŸG
 á«∏ªY ‘ Ó```àb “ø```jÒ£N Ú```«HÉgQEG” ¿EG
 ¢ùeG ¢VÉjôdG áª°UÉ©dG ‘ ájOƒ©°S á«æeCG
 øeCG πLQ ¿CG á```dÉcƒdG â```aÉ°VCGh .â```Ñ°ùdG
 »M ‘ äò```Øf »```àdG á```«∏ª©dG ‘ Ö```«°UCG
 Iõ¡LC’G âfÉch .¢VÉjôdG ∫Éª°T Úª°SÉ«dG
 øY äÉeƒ∏©e É```¡jód äôaƒJ ó```b á```«æeC’G
 áë∏°SCG ¿ƒ∏ªëj ,øjÒ£N ÚHƒ∏£e óLGƒJ
 ∫É```ª°T ∫RÉ```æŸG ó```MCÉH ,á```Ø°SÉf á```eõMCGh
 .ìÉÑ°üdG øe ™bƒŸG IöUÉfi ”h ¢VÉjôdG
 Úë∏°ùŸG ø```eC’G äGƒ```b âÑdÉW É```eóæYh
 QÉædG ¥Ó```WEÉH GhQOÉ```H ,º¡°ùØfCG º```«∏°ùàH
 πãŸÉH OôdG ≈Yóà°SG Ée ,øeC’G ∫ÉLQ ≈∏Y
 ∫ÉLQ øe ó```MCG Ö°üj ⁄h .Ú```æKG π```à≤eh
 ájOƒ©°S ΩÓ```YEG π```FÉ°Sh äôcPh .ø```eC’G
 ™jÉW ≈Yój Ú```æK’G Ú```«HÉgQE’G ó```MCG ¿CG
 √Qhód” »```æeCG Üƒ```∏£e ƒ```gh …ô```©«°üdG
 äòØf áØ°SÉf á```eõMCG ™```«æ°üJ ‘ Ò```£ÿG

  .“á«HÉgQE’G ºFGô÷G øe OóY É¡H

لندن ـ اب: 

 ‘ AÉØWE’G IQGOEG á```°ù«FQ äQò```M
 Ωƒég” ´ƒ```bh á«fÉμeEG ø```e É«fÉ£jôH

.OÓÑdG ‘ “…hÉª«c »HÉgQEG
 ºà«°S ¬```fEG ¿ƒWƒc ÊGO â```dÉbh
 á°UÉÿG á«ÑjQóàdG ¢ü°ü◊G OóY ™aQ
 ,ájhÉª«μdG äÉ```ªé¡dG ™```e π```eÉ©àdÉH
 ≈dEG  ¿ƒ```LÉàëj ¿ƒæWGƒŸG”  á```Ø«°†e
 ΩÉ«≤dG Öéj Ée ∫ƒM º«∏©àdG øe ójõe
 ,“´ƒædG Gòg øe Ωƒég ´ƒbh ádÉM ‘ ¬H

.“±Gô¨«∏J” ™bƒe π≤f Ée ≥ah
 äÉ```ªé¡dG”  ¿ƒ```Wƒc  â```aÉ°VCGh
 ≈∏Y GÒÑc Gójó¡J πμ```°ûJ ájhÉª«μdG
 ..É«fÉ£jôH É```¡«a ÉÃ ⁄É```©dG ∫hO πc
 á```«Ø«c  Gƒ```aô©j  ¿CG  ¢```SÉædG  ≈```∏Y
 øe ´ƒ```ædG Gò```g çó```M GPEG ,±ö```üàdG
 ∂∏J ¿C’ Ühô```¡dG Ö```éj ’ äÉ```ªé¡dG
 Ée Gògh ,ÌcCÉa Ì```cCG öûàæà°S OGƒ```ŸG

.“¿ƒ«HÉgQE’G √ójôj

الجزائر ـ أ ف ب: 

 π```≤æd  á```∏aÉM  ÜÓ```≤fG  Ö```Ñ°ùJ
 øe ≈dh’G äÉ```YÉ°ùdG ‘ ø```jôaÉ°ùŸG
 ìôLh ¢UÉî°TG 9 πà≤Ã âÑ°ùdG ¢ùeCG
 ÜƒæL) á∏«°ùŸG á```j’h ‘ øjôNG 12
 IÉæ≤dG â```æ∏YG É```e Ö```°ùëH ,(ô```FGõ÷G

.»eƒμ◊G ¿ƒjõØ∏à∏d áãdÉãdG
 çOÉ◊G ™```bh ,Qó°üŸG Ö```°ùëHh
 á∏aÉM âÑ∏≤fG ÉeóæY ¿ÉàdhCG á```jó∏H ‘
 øe á¡Lƒàe â```fÉc øjôaÉ°ùŸG π≤æd
 ≈∏à≤dGh .áª°UÉ©dG ôFGõ÷G ≈dG Iôμ°ùH
 óbh ,óMGh πØWh ∫ÉLQ 3h AÉ°ùf 5 ºg
 IOÉ©°SƒH ≈Ø°ûà°ùe ≈dG ≈Mô÷G π≤f
 õ```côŸG Ö```°ùëHh .É```¡æ«Y á```j’ƒdG ‘
 ,¥ô£dG ÈY ø```e’Gh ájÉbƒ∏d »```æWƒdG
 3718 IÉah äó¡°T 2016 áæ°S ¿É```a
 á```fQÉ≤e % 12 ¢```VÉØîfÉH ,É```°üî°T
 ôFGõ÷G äó```©àHÉa .á≤HÉ°ùdG  á```æ°ùdÉH
 π«àb ±’G á©HQ’G ∞≤°S øY Iôe ∫hC’

.IóY äGƒæ°S ∫GƒW πé°ùŸG

 :Ü ±G ` ÉehQ
 ,á```«eƒμM  Ò```Z  á```ª¶æe  äQò```M
 ≥```aóJ π```°UGƒJ ø```e ,â```Ñ°ùdG ¢```ùeCG
 ∫GƒMC’G º```ZQ ÉHhQhCG ≈```dEG øjôLÉ¡ŸG
 äó°TÉfh ,AÉ```à°ûdG ‘ áÄ«°ùdG á```jƒ÷G
 øμªààd á```eRÓdG äGóYÉ°ùŸG Ëó```≤J

.É¡∏ªY á∏°UGƒe øe
 ¢```SEG  hCG  ¢```SEG”  á```ª¶æe  È```à©Jh
 Ò```Z Ú```àª¶æe ió```MEG ,“§```°SƒàŸG
 ‘ ¿B’G ≈àM ¿Óª©J §≤a Ú```à«eƒμM
 §°SƒàŸG ôëÑdG øe ≈£°SƒdG á≤£æŸG

.øjôLÉ¡ŸG áKÉZE’
 áª¶æª∏d á```eÉ©dG IôjóŸG â```dÉbh
 È```Y á```«Øë°U Ihó```f ‘ ,ƒ```H ‘ƒ```°U
 áLÉ◊G ¿EG ∫ƒ```≤f ∫Gõ```f ’” :∞```JÉ¡dG
 ,“§°SƒàŸG ô```ëÑdG ‘ π```Nóà∏d á```ë∏e
 ø```jôLÉ¡ŸG äÉ```Äe ¿CG ≈```dEG  IÒ```°ûe
 ,§°SƒàŸG ôëÑdG RÉ```«àLG ≈dEG ¿ƒ©°ùj
 ájƒ÷G ∫Gƒ```MC’G Aƒ°S º```ZQ É«Ñ«d ø```e
 É¡àª¶æe ¿CG ƒH â```ë°VhCGh .AÉà°ûdG ‘
.2017 ájGóH òæe É°üî°T 375 äò≤fCG

 Ú«HÉgQEG πà≤e 
¢VÉjôdG ∫Éª°T øjÒ£N

 Ωƒé¡d ÖgCÉàJ É«fÉ£jôH 
“…hÉª«c” »HÉgQEG

 ÜÓ≤fG ‘ ≈∏àb 9 
ôFGõ÷G ÜƒæL á∏aÉM

 áeRCG ºbÉØJ øe ôjò– 
“§°SƒàŸG …ôLÉ¡e”

á≤«°û©H øe á«cÎdG äGƒ≤dG ÜÉë°ùfG ¿CÉ°ûH ¥ÉØJ’ π°UƒàdGá≤«°û©H øe á«cÎdG äGƒ≤dG ÜÉë°ùfG ¿CÉ°ûH ¥ÉØJ’ π°UƒàdG
π°UƒŸG ‘ á∏LO ô¡f øe âHÎbG á«bGô©dG äGƒ≤dG

 RÉ¡L º°SÉH çó```ëàe ∫Éb ,ôNBG Ö```fÉL øe 
 á«bGô©dG äGƒ≤dG ¿EG »bGô©dG ÜÉgQE’G áëaÉμe
 §°SƒH ôÁ …òdG á```∏LO ô¡f øe ¢ùeG â```HÎbG
 »àdGh ¢ûYGO ≈```∏Y É¡à∏ªM QÉ```WEG ‘ π°UƒŸG
 Ió```jóL äÉμ```«àμJ π```°†ØH É```¡JÒJh â```jƒb
 á«bGô©dG äGƒ```≤dG âeó≤Jh .π°†aCG ≥```«°ùæJh
 QÉàeC’G ø```e äÉÄe ™°†H Ió```©Ñe ≈∏Y í```Ñ°üàd
 á«°VÉŸG ΩÉ```jC’G äó¡°T É```ªc .á∏LO ô```¡f øe
 ¬JòØf ¥ƒÑ°ùe ÒZ »∏«d Ωƒég É```¡æe äGQƒ£J
 øjOó°ûàŸG ¬```«a âLôNCGh á```°UÉÿG äGƒ```≤dG
 ôNBG ..π°UƒŸG ‘ ô¡ædG »böT ≥WÉæe Ió```Y øe

.¥Gô©dG ‘ iÈμdG º«¶æàdG πbÉ©e
 Üô```bCG  ‘ äGƒ```≤dG  ¿EG  çó```ëàŸG ∫É```bh

 ‘ á∏LO ô```¡f øe ¥ÓWE’G ≈```∏Y É¡à¨∏H á```£≤f
 óbh .»é«JGÎ°SG ö```ùL øe ÜÎ≤Jh π```°UƒŸG
 IóëàŸG äÉj’ƒdG øe áeƒYóŸG á«∏ª©dG äCGóH

.ÉÑjô≤J Qƒ¡°T áKÓK πÑb áæjóŸG IOÉ©à°S’
 Ú«Øë°ü∏d ¿Éª©ædG ìÉÑ°U çóëàŸG ∫Ébh
 áëaÉμe RÉ¡L äGƒ```b âJÉH” π°UƒŸG ¥ö```T ‘
 πJôdG hCG á```°UÉÿG äÉ«∏ª©dG IOÉ```«b ÜÉ```gQE’G
 öù÷G øe ÉÑjô≤J Î```e 500 ó©H ≈∏Y »```Hƒæ÷G

“.á∏LO ô¡f ≈∏Y öùL ∫hCG ƒgh ™HGôdG
 ô£«°S ÜÉgQE’G áëaÉμe RÉ```¡L ¿CG ±É°VCGh
 πNOh (É≤HÉ°S å```©ÑdG »M) ¿GôØ¨dG »M ≈```∏Y
 π°üØæe ¿É```«H ∫É```bh .QhÉ```éŸG Ió```MƒdG »```M
 äOÉ```©à°SG  á```«bGô©dG  á```WöûdG  ¿EG  ¢```û«é∏d

 IóMƒdG »```M ‘ »```ÑW ™```ª› ≈```∏Y Iô```£«°ùdG
 ó©H º```¡e ∫ƒ```– ‘ π```°UƒŸG ¥ö```T Üƒ```æéH
 ™bƒŸG øe ÜÉë°ùfÓd ¢û«÷G äGóMh QGô£°VG
 Ωó≤J IÒJh â```YQÉ°ùJh .»```°VÉŸG ô```¡°ûdG ‘
 áehÉ≤e ÖÑ°ùH ™«HÉ°SC’ äÌ©J ¿CG ó©H ¢û«÷G
 .Ú«fóŸG øe ÒÑc OóY OƒLhh ¢ûYGO »∏JÉ≤e
 áé«àf AÉL ó```jó÷G Ωó≤àdG ¿EG ¿É```ª©ædG ∫É```bh
 ´ôaCG ÚH ≥«°ùæàdG Ú°ù–h IójóL äÉμ«àμJ
 Ò°ùf ¿B’G ø```ëf” ±É°VCGh .á```Ø∏àîŸG ¢```û«÷G
 ¥öT Üƒ```æL ‘ “ø```jQƒëŸG πc ‘ á```fRGƒŸÉH
 ÜÉgQE’G á```ëaÉμe RÉ¡÷ IQÉ```°TEG ‘ π```°UƒŸG
 É«æL Ò°ùf ø```ëf” ∫Ébh .á```jOÉ–’G á```WöûdGh
 ¢ùØf ‘ áaÉ°ùŸGh »```æeR â«bƒàH Ö```æL ≈dEG

 ™£à°ùj ⁄ º¡e πeÉY á≤«≤M Gò```gh .iƒà°ùŸG
 IQhÉæe äÉ«∏ª©H Ωƒ```≤j ¿CG ¬dÓN øe º```«¶æàdG
 Qƒfi ÜÉ°ùM ≈∏Y Qƒfi OÉæ°SEGh ¬«∏JÉ≤e π≤æd
 »HÉgQE’G º«¶æàdG É```æaõæà°SG” ±É°VCGh “.ô```NBG
 äÉHö†dG âªgÉ°Sh “.Ωó≤àdG øe ´ƒædG Gò```g ‘
 äÉj’ƒdG IOÉ«≤H ∞dÉëàdG É```gòØf »àdG ájƒ÷G
 »◊ äGƒ≤dG ∫ƒ```NO IÒJh ™jöùJ ‘ Ió```ëàŸG

.≈æãŸG
 ájOÉ–’G áWöûdGh ÜÉgQE’G áëaÉμe RÉ¡Lh
 Oôa ∞dCG 100 É```¡eGƒb á```«bGôY Iƒb ø```e AõL
 GOGôcCG Ú```∏JÉ≤eh ¢```û«÷G ø```e äGƒ```b º°†J
 IOÉ«≤H ájƒL Iƒ```b É¡ªYóJh á©«°T Ú```∏JÉ≤eh

.IóëàŸG äÉj’ƒdG

 •(RÎjhQ)   π°UƒŸG ¥öT ,á∏WôH Ió∏H ‘ ¢ù≤£dG IOhôH ºZQ AGô©dG ‘ ¿ƒ°û«©j ¿ƒ«bGôY ¿ƒMRÉf

بغداد ـ رويترز: 
 ” ¬fEG ¬```dƒb …OÉÑ©dG Qó```«M AGQRƒdG ¢```ù«FQ øY âÑ°ùdG ¢```ùeG »bGô©dG ¿ƒ```jõØ∏àdG π```≤f
 á≤«°û©H Ió∏H øe á```«cÎdG äGƒ≤dG ÜÉë°ùfÉH ¥Gô©dG Ö```∏£e ¿CÉ°ûH É«côJ ™e ¥É```ØJ’ π```°UƒàdG

.OÓÑdG ∫Éª°T ‘ π°UƒŸG Üôb

 øe ójõŸG ¿ƒjõØ∏àdG ôcòj ⁄h .OGó¨H ‘ ËQó∏j »∏Y øH »```cÎdG √Ò¶æH …OÉÑY ≈```≤àdGh
 ≈∏Y ÒNC’G Ωƒé¡dG π```Ñb òæe á≤«°û©H ‘ Iõcôªàe á«cÎdG äGƒ```≤dGh .¥ÉØJ’G øY π```«°UÉØàdG
 IOÉ«°S ΩGÎMÉH äó¡©J É```«côJ ¿EG »bGô©dG ¿ƒjõØ∏àdG ∫Ébh .¥Gô```©dG ∫Éª°T ‘ ¢ûYGO º```«¶æJ

.¢†©ÑdG Éª¡°†©Ñd á«∏NGódG ¿hDƒ°ûdG ‘ πNóàdG ΩóY ≈∏Y Éà≤ØJG Iô≤fCGh OGó¨H ¿EGh ¥Gô©dG Ñ ∫ ‘ π ƒ Üô¢ Ñ Ñ « ¿hƒ ‘ π Ω ≈ ô h H ¿E h ¥ ô

 ¿EG QOÉ```°üe Ió```Y â```dÉb :RÎ```jhQ ` ähÒ```H
 RGõYCG á```æjóe §```°Sh ‘ äô```éØfG Oƒ```bh á```æMÉ°T
 Ohó```◊G Üô```b á```°VQÉ©ŸG Iô```£«°ùd á```©°VÉÿG
 äGöû©dG πà≤e øY ô```Ø°SCG É‡ É«côJ ™e á```jQƒ°ùdG

.âÑ°ùdG ¢ùeG øjôNBG äGöûY áHÉ°UEGh
 ¿EG ¿É°ùfE’G ¥ƒ```≤◊ …Qƒ°ùdG ó°UôŸG ∫É```bh
 Ú«fóŸG ø```e º¡ª¶©e πbC’G ≈```∏Y É```°üî°T 43
 á«YöûdG áªμëŸG ΩÉeCG ™bh …òdG QÉéØf’G ‘ Gƒ∏àb
 GƒÑ«°UCG äGöûY ¿CG ™HÉJh .á«dÉª°ûdG RGõYCG áæjóe ‘
 Qó°üŸ É¡Ñ°ùæJ ⁄ äÉ```ëjöüJ ‘h .á```¨dÉH ìhôéH
 ¿EG AÉÑfCÓd á```°UÉÿG á«cÎdG ¿É```LhO ádÉch â```dÉb
 º«¶æJ É¡YQR áeƒ¨∏e IQÉ«°S π```©ØH ™bh QÉéØf’G
 QÉéØf’G øY É¡à«dhDƒ°ùe á¡L …CG ø∏©J ⁄h  ¢ûYGO
 á```«cÎdG ∫ƒ```°VÉfC’G AÉ```ÑfCG á```dÉch â```∏≤fh .ó```©H
 É°üî°T 60 ¿EG ¬dƒb RGõYCG ‘ Ö«ÑW ø```Y á«ª°SôdG

.øjôNBG 50 øe ÌcCG Ö«°UCGh Gƒ∏àb πbC’G ≈∏Y
 ≈dEG Ö```gP …òdG RGõ```YCG ¿Éμ```°S ó```MCG ∫É```bh
 30 ƒëf ≈°üMCG ¬```fEG RÎjhôd »∏ëŸG ≈```Ø°ûà°ùŸG
 ô◊G …Qƒ°ùdG ¢û«é∏d »°SÉ°SCG π```≤©e RGõYCGh .áãL
 øe äÉYÉªL º°†j ∞dÉ– ƒgh É«côJ øe ΩƒYóŸG
 »côJ …ôμ°ùY º```YóH øμ“ ádóà©ŸG á```°VQÉ©ŸG
.ájOhó◊G á≤£æŸG øe ¢ûYGO …Oó°ûàe OôW øe

 Üôb ™bh QÉéØf’G ¿EG ¿É```LhO ádÉch â```dÉbh
 Ohó◊G ÈY ¬jhO ™ª o°Sh áæjóŸG ‘ »eƒμM ≈æÑe
 ∫ƒ°VÉfC’G ádÉch âdÉbh .á«cÎdG ¢```ù∏c áæjóe ‘
  ≈```dEG ±É```©°SEG äGQÉ```«°S ‘ Gƒ```∏≤f É```HÉ°üe 23 ¿EG

.¬MGôéH GôKCÉàe ºgóMCG ‘ƒJ ºK ¢ù∏c ≈Ø°ûà°ùe
 ¢üî∏e ‘ âÑ°ùdG ¢ùeG »cÎdG ¢û«÷G ∫Ébh
 ióe ≈∏Y â```“ »àdG ájôμ°ù©dG äÉ```«ª∏©dG ø```Y
 »∏JÉ≤Ÿ ÉªYO á```«°VÉŸG áYÉ°S ø```jöû©dGh ™```HQC’G

 øe GOó°ûàe 21 ¿EG É```jQƒ°S ∫É```ª°T ‘ á```°VQÉ©ŸG
.äÉcÉÑà°TG ‘ Gƒ∏àb ¢ûYGO

 ÊÉÑe äôeO á«cÎdG äÓ```JÉ≤ŸG ¿CG ±É°VCGh
 É```aóg 12 â```Ø°üb á```jƒL äGQÉ```Z ‘ äÉ```Ñcôeh
 º¡æ«H ¢UÉî°TCG 9 π```àb ,ôNBG ÖfÉL øe .º```«¶æà∏d
 ∫ÓN âÑ°ùdG á```©ª÷G π```«d ΩÉ¶ædG äGƒ```b ø```e 7
 áfó¡dG ºZQ ,≥```°ûeO áª°UÉ©dG Üô```b äÉcÉ```Ñà°TG
 …Qƒ°ùdG ó°UôŸG OÉaCG Ée Ö°ùëH ,OÓÑdG ‘ á°û¡dG

.âÑ°ùdG ¢ùeCG ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤◊
 äÉcÉÑà°T’G π```°UGƒJ ≈```dEG  ó°UôŸG QÉ```°TCGh
 »àdGh ,≥°ûeO ÜôZ ∫Éª°T iOôH …OGh ‘ âÑ°ùdG

.≥°ûeO √É«e ¿GõN ó©J
 Óàb Ú```«fóe ¿CG ¬```°ùØf Qó```°üŸG í```°VhCGh
 á©ª÷G π«d ∞°üàæe ó©H ìhô```éH ¿hôNBG Ö«°UCGh
 »àjôb ‘ ≥WÉæe ΩÉ```¶ædG äGƒb ±Gó```¡à°SG AGôL

.iOôH …OGh ‘ áª«°ùHh áé«ØdG ÚY
 äôØ°SCG á≤£æŸG ‘ äÉcÉÑà°T’G” ¿CG ±É°VCGh
 ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ΩÉ¶ædG äGƒb øe öUÉæY 7 πà≤e øY

.á¨dÉH ¬MhôL º¡°†©H “øjôNBG 20 ƒëf áHÉ°UEG
 ∑QÉ©e Èª°ùjO 20 òæe iOôH …OGh ó```¡°ûjh
 ΩÉ¶ædG äGƒ```b AóH ô```KEG ,Úaô£dG Ú```H Iô```ªà°ùe
 »àdG á≤£æŸG ≈```∏Y Iô£«°ù∏d É```eƒég É```¡FÉØ∏Mh
 ≥ah ∑QÉ©ŸG âÑÑ°ùJh .√É«ŸÉH ≥°ûeO ¿Éμ°S ó“
 Ée á«°ù«FôdG √É«ŸG äÉî°†e ióMEG Qö†àH ó°UôŸG
 øe ÌcCG òæe á```ª°UÉ©dG øY √É«ŸG ™£b ≈```dEG iOCG

.ÚYƒÑ°SCG
 á«dhDƒ°ùŸÉH äÉeÉ¡J’G ´Gõ```ædG ÉaôW ∫OÉÑJh
 IóëàŸG ºeC’G äOó```°T âbh ‘ ,√É«ŸG ™```£b øY
 øe ¿Éeô◊Gh Ö```jôîàdG ∫ÉªYCG ¿CG ≈```∏Y ¢```ù«ªÿG

.“ÜôM ºFGôL” ó©J √É«ŸG

 عشرات القتلى والجرحى بانفجار في أعزاز السورية
 مصرع 9 باشتباكات قرب دمشق رغم الهدنة

 • (RÎjhQ)   RGõY §°Sh ‘ Oƒbh áæMÉ°T QÉéØfG ™bƒŸ ƒjó«a §jöT øe IPƒNCÉe IQƒ°U



 iCGQ …òdG »°SÉeƒ∏HódG Qó°üŸG ∫Ébh
 ∑Éæg” º¡©e çó–h øjOôªàŸG Oƒ```æ÷G
 IQGRh πNGO á```aÉãμH AGƒ¡dG ‘ QÉ```f ¥ÓWEG
 ‘ âëÑ°UCG IQGRƒdG ¿CG ≈dEG GÒ°ûe “´ÉaódG

.øjOôªàŸG ój
 øjOôªàŸG Oƒæ÷G ¿CG Qó°üŸG ±É°VCGh
 äGô```≤ŸG ∫ƒ```M á```àbDƒe õ```LGƒM Gƒ```Ñ°üf

.áÑjô≤dG ájôμ°ù©dG
 IQÉjR ‘ GQÉJGh ø°ù◊G ¢```ù«FôdG ¿Éch
 Ö«°üæJ π```ØM Qƒ```°†◊ IQhÉ```éŸG É```fÉ¨d
 ≈dEG √ó```©H OÉY …ò```dGh ó```jó÷G É```¡°ù«FQ
 ´ÉªàLG ó```≤©d ¢ùeCG ô```¡X ó```©H ¿É```Ló«HCG

.AGQRƒdG ¢ù∏éŸ ÇQÉW
 âÑ°ùdG ¢ùeG á```©aO OôªàdG Ö```°ùàcGh
 ¿ƒÑ°VÉ¨dG Oƒæ÷G ∫õf å«M ™jöS πμ```°ûH
 ºgh iôNC’G ƒ```∏J áæjóe ‘ ´QGƒ```°ûdG ≈dEG
 AGƒ¡dG ‘ º```¡àë∏°SCG ø```e QÉædG ¿ƒ```≤∏£j

.º¡dRÉæŸ IOƒ©∏d ¿Éμ°ùdG ¿hQòëjh
 ¿’BG QGƒØjO äƒc ´É```aO ôjRh π°Uhh
 ÈcCG ÊÉ```K »cGƒH ≈dEG »```gGƒfhO QÉ```°ûjQ
 IOÉb á∏HÉ≤Ÿ â```Ñ°ùdG Ωƒ```«dG OÓÑdG ¿ó```e

.á°VÉØàf’G AGƒàM’ ádhÉfi ‘ OôªàdG
 Éªc â«JCG” º¡©e ´ÉªàL’G π```Ñb ∫Ébh
 º¡æÄªWC’ ∑Éæg É```fCG .ÉæJƒNEG AÉ≤∏d äóYh
 ™```ªà°ùæ°S ...¢```ù«FôdG »```æe Ö```∏W É```ªc

“.πM ≈dEG π°Uƒàæ°Sh
 á```≤WÉædG- QGƒ```ØjO äƒ```c â```dƒ–h
 Üô```Z  ‘  OÉ```°üàbG  È```cCGh  á```«°ùfôØdÉH
 äóàeG á```«°SÉ«°S á```eRCG ó```©H -É```«≤jôaCG

 óMCG ≈dEG 2011 ΩÉ```Y ≈dEG 2002 ΩÉ```Y ø```e
.IQÉ≤dG ‘ IóYGƒdG äGOÉ°üàb’G

 ìÓ°UEG ‘ π°ûØdGh ´Gõ```ædG ΩGƒYCG øμd
 Ú∏JÉ≤e ø```e Ééjõe º°†j …ò```dG ¢```û«÷G
 Ú```«eƒμM Oƒ```æLh Ú```≤HÉ°S ø```jOôªàe
 É```¡«∏Y Iô```£«°ùdG Ö```©°üj Iƒ```b â```Ø∏N

.á«∏NGO äÉeÉ°ù≤fG É¡bõ“
 »```cGƒH ≈```dEG ´É```aódG ô```jRh π```°Uhh
 ÉcÉ```«°SEG  π```«fƒdƒc â```fÉæàØ∏dG  á```Ñë°üH

 º«YR ƒgh hÉ```JGh º°SÉH ±hô```©ŸG GQÉ```JGh
 Ö°üæe É«dÉM π```¨°ûj øjOôªàª∏d ≥```HÉ°S
 â∏°SQCGh .…Qƒ```¡ª÷G ¢Sô◊G óFÉb ÖFÉf
 ¿CG ó```©H á```©ª÷G »```cGƒH ƒ```ëf äGõ```jõ©J
 ¢û«÷G äGô```≤Ÿ Oô```ªàdG AÉ```ÑfCG â```∏°Uh
 Oƒæ÷G ™```e á```eRCG ≥```∏N É```‡ ¿É```Ló«HCG ‘
 ‘ ™```bGƒe ≈```∏Y Ú```£HGôŸG Ú```≤°ûæŸG
 áã©H øe Oƒ```æL ™æe ”h .á```æjóŸG πNóe
 øe IóëàŸG º```eCÓd á©HÉàdG ΩÓ```°ùdG ßØM

 âÑ°ùdG ¢ùeG »cGƒH »MGƒ°V ≈dEG ∫ƒ```NódG
 ìÉª°ùdG ¿ƒ≤°ûæŸG Oƒ```æ÷G ¢†aQ ¿CG ó©H

.∫ƒNódÉH º¡d
 ájƒ°ùJ ≈∏Y â≤aGh ób áeƒμ◊G âfÉc
 2014 ‘ á```¡HÉ°ûe á°VÉØàfG ó```©H á```«dÉe
 ‘ ¥ô£dG Oƒæ÷G øe äÉÄŸG É¡dÓN ≥```∏ZCG
 áÑdÉ£ª∏d QGƒØjO äƒc AÉëfCG ‘ ¿ó```e IóY

  .IôNCÉàe á«dÉe äÉ≤ëà°ùe ™aóH

برلين ـ رويترز:

 Ö```FÉf π```«jôHÉL QÉ```ªéjR ∫É```b 
 ô```jO á```∏éŸ á```«fÉŸC’G IQÉ```°ûà°ùŸG
 ∞°û≤àdG ≈∏Y √OÓH QGöUEG ¿EG πé«Ñ°T
 ‘ ÉeÉ°ù≤fG çó```MCG hQƒ«dG á```≤£æe ‘
 GÒ°ûe ≈°†e âbh …CG øe ÌcCG ÉHhQhCG
 ⁄ »HhQhC’G OÉ```–’G ∂μ```ØJ ¿CG ≈```dEG

.Ó«ëà°ùe ó©j
 ∑QÉ°ûj …òdG- π«jôHÉL ±É°VCGh
 »```cGÎ°T’G  »```WGô≤ÁódG  Üõ```◊G
 ºcÉ◊G ±ÓàF’G ‘ ¬«dEG »ªàæj …ò```dG
 Oƒ¡÷G ¿EG -πcÒ```e Ó«‚CG IOÉ```«≤H
 É°ùfôa πãe ∫hO É¡àdòH »àdG ábÉ°ûdG
 ‹É```ŸG  É```gõéY  ¢```†Øÿ  É```«dÉ£jEGh

.á«°SÉ«°S ôWÉfl É¡à≤aGQ
 â```dCÉ°S  Iô```e  äGP”  ∫É```bh
 ÉØ∏μe ¿ƒ```μj ó```b É```ªY IQÉ```°ûà°ùŸG
 É```°ùfôØd í```ª°ùj ¿CG ?É```«fÉŸC’ Ì```cCG
 õéY ‘ áÄŸG ‘ ∞°üf QGó≤Ã IOÉjõH
 ¿ÉHƒd øjQÉe íÑ°üJ ¿CG ΩCG ?á```fRGƒŸG
 Üõ```M á```ª«Yõd IQÉ```°TEG ‘ “?á```°ù«FQ
 Úª«∏d  »```ªàæŸG á```«æWƒdG  á```¡Ñ÷G

 .É°ùfôa ‘ ±ô£àŸG

أنقرة ـ اف ب:

 ÌcCG á«cÎdG äÉ```£∏°ùdG â∏°üa 
 â≤∏ZCGh º¡∏ªY øe ¢üî°T ±’BG 6 øe
 QÉWEG ‘ á«aÉ°VE’G äÉ```«©ª÷G äGö```ûY
 ÜÓ≤f’G ó©H âëàa »àdG ,äÉ≤«≤ëàdG
 á```KÓãd  É```≤ah  ,ƒ```«dƒj  ‘  π```°TÉØdG
 á«ª°SôdG Ió```jô÷G ‘ äöûf º```«°SGôe
 √òg ÖLƒÃh .â```Ñ°ùdG á```©ª÷G π```«d
 ,É«WöT 2687 í```jöùJ ” ,º```«°SGôŸG
 ,∫ó```©dG  IQGRh  ‘  É```ØXƒe  1699h
 äÉÄeh ,áë°üdG IQGRh ‘ ÉØXƒe 838h
 øY Ó°†a ,iôNCG äGQGRh ‘ Ú```∏eÉ©dG
 ¢ù∏› øe AÉ°†YCG 8h É```«ÁOÉcCG 631
 ¿EÉa º«°SGôŸG ∂```∏J Ö°ùëHh .ádhódG
 ¿ƒ°û«©j øjòdG ,∑Gô```JC’G Ú```æWGƒŸG
 º¡à«°ùæL øe ¿ƒ```eôëj ób êQÉÿG ‘
 ¿ƒ°†Z ‘ OÓ```ÑdG ≈```dEG GhOƒ```©j ⁄ GPEG
 ÖfÉL øe º```¡FÉYóà°SG ø```e ô¡°TCG 3
 ÌcCG ¥ÓZEG É°†jCG ” É```ª«a ,äÉ£∏°ùdG
 á```°SQÉ‡“`H á```ª¡àe á```«©ªL 80 ø```e

.“ádhódG øeCG ó°V á£°ûfCG
 QÉ```WEG ‘ Ò```HGóàdG √ò```g ò```îàJh
 ádhÉfi òæe á°VhôØŸG ÇQGƒ£dG ádÉM
 º```¡àJh  ,ƒ```«dƒj  15  ‘  ÜÓ```≤f’G
 ˆG íàa á«YGódG á```«cÎdG äÉ```£∏°ùdG
 IóëàŸG äÉ```j’ƒdG ‘ º```«≤ŸG ø```dƒZ
 Ée ƒ```gh ,π```°TÉØdG ÜÓ```≤f’G Ò```HóàH

.ÒNC’G ¬«Øæj

كابول ـ رويترز: 

 ¿EG á«∏ëŸG á```eƒμ◊ÉH ∫hDƒ```°ùe ∫É```b
 OGôaCG á```«fÉªK Gƒ∏àb Ú```dƒ¡› Ú```ë∏°ùe
 ¿ƒ∏ª©j GƒfÉc á«fÉ¨aC’G IQGõ¡dG á«∏bCG øe
 ∫É```ª°ûH ¿Ó```¨H º```«∏bEG ‘ º```LÉæe ∫É```ªY
 …Ò```eCG ó```ªfi õ```jÉa ∫É```bh .¿É```à°ùfÉ¨aCG
 Gƒ∏àb á«fÉªK ¿EG ∂aôHh ¬dÉJ á≤£æe ºcÉM
 GhAÉL º¡©«ªL ¿EGh ¿hô```NBG áKÓK Ö«°UCGh
 ¿Éà°ùfÉ¨aCG §°Sh ‘ …ó```æμjGO º«∏bEG øe
 ≥∏WCGh IQÉ```«°S êQÉN ≈dEG Ghó```«àbG º¡fEGh
 º¡JGh .á```©ª÷G Ωƒ```j ¢```UÉ°UôdG º```¡«∏Y
 á≤£æŸG ≈∏Y ô£«°ùJ »```àdG ¿ÉÑdÉW ácôM
 âØf ácô◊G ø```μd çOÉ◊G É¡H ™bh »```àdG
 ó```gÉ› ˆG  í```«HP  ∫É```bh  .É```¡à«dhDƒ°ùe
 ¢```UÉî°TC’G”  ¿É```ÑdÉW  º```°SÉH  çó```ëàŸG
 Gƒ∏°üM º```éæŸG Gò```g ‘ ¿ƒ```∏ª©j ø```jòdG
 .Ió«L º```¡©e É```æàbÓYh É```æà≤aGƒe ≈```∏Y
 Ωƒ∏dÉH ≈```≤dCGh .“äÓμ```°ûe …CG Gƒ```ÑÑ°ùj ⁄
 OGô```aCG hCG “¢```ù«cÉHQCG” ≈```∏Y Ωƒ```é¡dG ‘
 á«eÉ¶ædG ÒZ á«∏ëŸG áë∏°ùŸG äÉ```YÉª÷G
 çó```ëàJ  IQGõ```¡dG  á```«∏bCGh  .á```≤£æŸG  ‘
 âfÉYh á©«°ûdG É```¡«∏Y Ö∏¨jh á```«°SQÉØdG
 ‘ ∞```æ©dGh É```gó°V õ```««ªàdG ø```e Ó```jƒW

.á«æ°ùdG á«Ñ∏ZC’G äGP ¿Éà°ùfÉ¨aCG

ألمانيا

 تركيا

 أفغانستان

 »HhQhC’G OÉ–’G ∂μØJ
Ó«ëà°ùe ó©j ⁄

 IójóL “Ò¡£J” áLƒe
 ±’B’G ∫ƒ£J

 8 ¿ƒ∏à≤j ¿ƒë∏°ùe
 ºLÉæe ∫ÉªY
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IQõéÃ ¬fƒÑdÉ£j “ “¢ûYGO”” ¿CG ≠∏HCG GójQƒ∏a ºLÉ¡e
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ع       ععالرفاع       اتحاد الطاولة

هنأ رئيس االتحــاد البحريني لكرة 
السلة ســمو الشيخ عيىس بن عيل 
بن خليفة آل خليفة أفراد املنتخب 
الذي  الالفــت  باملســتوى  الوطني 
أظهــره الالعبون يف هــذه البطولة 
يعكــس  الــذي  املــرشف  واألداء 
حرصهــم عــىل ترشيــف الوطــن 
للســلة  الطيبة  الصــورة  وعكــس 
البحرينيــة بفضل مجهود ســواعد 
أبنــاء اململكــة يف هــذه البطولة، 
مؤكًدا ســموه أن توجهات االتحاد 
البحريني لكرة السلة كانت واضحة 
بشأن هذه املشاركة وأهدافها التي 
تؤكد أهمية االستفادة من االحتكاك 
واكتســاب الخربات مع املنتخبات 
األخرى التي متتلك الجاهزية الفنية 
العالية، الفًتا سموه إىل حرص اتحاد 
السلة باملحافظة عىل هذا املنتخب 
وتهيئــة األرضيــة الخصبــة له من 
أجل تطويــره واالرتقاء به إىل أعىل 

املستويات.
وقــال ســمو الشــيخ عيــىس بن 
عــيل آل خليفــة إن الالعبني كانوا 
عىل مســتوى املســؤولية يف طوال 
الجــوالت املاضية، وإنهــم أظهروا 
حامًســا منقطع النظــري ورغبة يف 
تقديــم صورة مرشفة عــىل الرغم 
من كل الظــروف املحيطة، متمنيٍّا 
ســموه للمنتخــب كل التوفيق يف 

االستحقاقات الخارجية املقبلة.
وخرس منتخبنــا الوطني من نظريه 
املــرصي بنتيجــة 89 مقابل 56 يف 
اللقــاء الذي جمعهام مســاء أمس 
يف الدور نصف النهايئ من البطولة 
لكرة  والعرشين  الثانيــة  العربيــة 

الســلة للرجال واملقامــة حاليٍّا يف 
العاصمــة املرصيــة - القاهرة عىل 
الرغــم من املســتوى الفني العايل 
الذي قدمه العبو املنتخب يف هذه 
املبــاراة، واليــوم يخــوض منتخبنا 
الوطني بالســاعة الخامســة مساء 
بتوقيت البحريــن لقاء مع الخارس 
من لقاء املنتخبني اإلمارايت واملغريب 
لتحديــد هويــة املركزيــن الثالث 

والرابع.
وقــّدم املنتخــب الوطنــي مباراة 
رائعــة وعىل مســتوى فنــي جيد 
طوال الفرتات األربع، إال أن ســوء 
واســتفاد  العبينا،  واجــه  الطالــع 
املنتخب املرصي من عاميل الطول 
والخربة يف حســم هــذه املواجهة 
الصعبة يف نهاية املطاف وينجح يف 
بلوغ املباراة النهائية لهذه البطولة 

العربية.
مجريات صعبة

وبــدأ املــدرب ســلامن رمضــان 

بتشــكيلة أولية ضمــت كل من 
الالعبني حسني شاكر، أحمد حسن 
الدرازي، أحمد عبدالعزيز، صباح 
حســني ومالكــومل، حيــث عمل 
املنتخب منذ البداية عىل الضغط 
بقوة اتجاه الحلق ملحاولة املبادرة 
بالتسجيل، وبالفعل نجح الالعب 
أحمد حســن من تســجيل أوىل 
النقاط، بيــد أن املنتخب املرصي 
عمــد بصــورة الفتــة إىل الرتكيز 
بالضغــط عــىل الالعــب أحمــد 
حســن والالعب حسني شاكر من 
وإبعادهام  تحركاتهام  شــل  أجل 
بالرميات  التســجيل  محاولة  عن 
الثالثية، فيام نجح العبو املنتخب 
بصــورة  التقــدم  مــن  املــرصي 
الفتة بفضــل نجاحهم يف اخرتاق 
الرميات  البحريني وكذلك  الحلق 
الثالثية، واســتمروا بالتفوق حتى 
نهاية الربع بنتيجة 27 مقابل 19.

وأجــرى املدرب ســلامن رمضان 
تغيــريات عديــدة يف الربع الثاين 
محاوالً إعادة املنتخب إىل الوضع 
اإليجــايب داخل امللعــب، بيد أن 
األمور تواصلــت لصالح املنتخب 
املــرصي الــذي واصــل نجاحــه 
بالتســجيل باســتمرار عىل الرغم 
من التحــركات اإليجابية لالعبينا 

طوال هذه الفرتة.
وتكمــن قــوة املنتخــب املرصي 
أيًضــا يف إمكانيــة الضغــط عىل 
العبينا ”رجل لرجــل“ يف محاولة 
لســد الهجامت العكســية وقطع 
الرميات الثالثية، وقد انتهى الربع 
الثــاين بتفــوق مــرص بنتيجة 49 

مقابل 33.
ويف الربــع الثالــث، أظهــر العبو 
منتخبنــا الوطني محاوالت جيدة 
الفــارق، خصوًصا بعد  لتقليــص 
النجــاح يف فك الضغــط من قبل 

الدفاع املرصي يف بعض الهجامت، 
إال أن نجــاح مرص يف التســجيل 
بشــكل متواصــل حــال دون أن 
تكون النتيجة أفضــل أيضا بهذه 
الفرتة التي انتهــت أيًضا لصالحه 

بنتيجة 70 مقابل 48.
الســيناريو ذاتــه تكــّرر يف الربع 
األخــري، مثــة محــاوالت بحرينية 
مستمرة لكنها اصطدمت باملنطق 
املــرصي الــذي فرض نفســه يف 
هذه املباراة حيث انتهت املباراة 

مرصية بنتيجة 89 مقابل 56.
  

تجربة ناجحة

قال مدير املنتخب الوطني غســان 
قاروين إن خوض منافسات البطولة 
العربية كانــت تجربة ناجحة بكل 
املقاييس بغــض النظر عن النتيجة 
النهائيــة التي آلت إليهــا النتيجة، 

وخســارة منتخبنــا بلــوغ اللقــاء 
الختامــي من البطولــة، مؤكًدا أن 
املنتخب نال رضا الجميع وإعجاب 
املنتخبات املشاركة التي أثنت عىل 
املستوى الفني العايل لالعبينا طوال 

الجوالت املاضية.
وأضــاف ”لقــد كنا واضحــني منذ 
هــذه  مــن  هدفنــا  أن  البدايــة 
الخربات  اكتســاب  كان  املشــاركة 
وفرص االحتــكاك، ورغم أن العبينا 
استطاعوا الوصول إىل مرحلة طيبة 
من هــذا البطولة، إال أن املســرية 
توّقفــت عند هــذا الحــد بصورة 
واقعيــة فرضتها خــربة وإمكانيات 

املنتخبات األخرى“.
وأبــدى قــاروين شــكره وتقديــره 
لالعبــني عــىل كل الجهــود التــي 
بذلوها خالل هذه املشاركة، متمنيٍّا 
للمنتخب التوفيق يف االستحقاقات 

الخارجية املقبلة.

تواصل أندية كرة السلة البحرينية 
اســتعداًدا  التحضــريات  رحلــة 
الستئناف املســابقات املحلية من 
جديد، عــرب بطولة الــكأس التي 
ســتنطلق يــوم الثالثــاء املقبــل، 
بإقامة الدور التمهيدي، مســتغلة 
املحلية  املســابقات  توقف  بذلك 
بســبب ارتباط منتخبنــا الوطني 
األول مبشاركته يف البطولة العربية 
الثانيــة والعرشيــن لكرة الســلة 
للرجال واملقامة حاليٍّا يف العاصمة 

املرصية، القاهرة.
وجــاءت فــرتة التوقــف يف وقت 
مثايل لجميع األندية، وخاصة التي 
مرت مبرحلة ســلبية خالل الدور 
التمهيدي من بطولة الدوري، ومل 
يحالفهــا الحــظ يف تحقيق نتائج 

إيجابية.
وســعت أنديــة الســلة إىل رفع 
مستوياتها الفنية يف الفرتة الحالية، 
مســتغلة فــرتة التوقــف الكبرية، 
فبعض األندية قــّررت أن تخوض 
مباريات ودية، فيام فّضل القسم 
اآلخــر االقتصار عــىل التدريبات 
الداخلية فقط مــن أجل الحفاظ 
عــىل الجهد البدين لــدى الالعبني 

تأهيل  وإعادة  اإلصابات،  وتفادي 
الالعبني املصابني بدالً من مواصلة 
الضغط عليهم عــرب خوض املزيد 
مــن املباريات، عــالوة عىل إنزال 

رتم الحمل والجهد البدين.
وعملــت األجهزة الفنيــة لجميع 
األندية عــىل وضع برامج تدريبية 
خاصة خالل هذه الفرتة من أجل 
تصحيــح األخطاء التــي وقع فيها 
التمهيدي  الــدور  الالعبون خالل 
مــن بطولــة الــدوري، إىل جانب 
والتقاط  األوراق  ترتيــب  إعــادة 
األنفــاس واالنطالق مــن جديد، 
إضافــة إىل إراحة بعــض الالعبني 
الذين كانوا بحاجة لبعض الراحة. 
األنديــة  معظــم  لعبــت  وقــد 
خالل الفرتة املاضيــة العديد من 
املباريات الوديــة التحضريية، من 
أجل الوقــوف عىل جاهزية فرقها 
قبل أن تدشن مشــوارها ببطولة 

الكأس.
وخاض فريــق املحرق 3 مباريات 
تجريبية ابتدأها مبواجهة االتحاد، 
ثم مدينة عيىس، قبل أن يختتمها 
يوم أمــس مبالقاة فريق الســالم 
النادي  عــىل صالــة  الســعودي، 

باملحرق.
ويســعى املديــر الفنــي الجديد 
إيفان  الــرصيب  املحــرق  لفريــق 
فــرتة  اســتغالل  إىل  جيمريــك 
التوقف مــن أجل التعــرف أكرث 
عىل الفريق عــرب زيادة الجرعات 
التدريبيــة واملباريات الودية، من 
أجل الوقوف عىل التوليفة األمثل، 
اســتعداًدا ملبــاراة الديــريب أمام 
غرميه األهيل يف افتتاح مبارياتهام 

ببطولة الكأس.
ومــن ناحية أخــرى، لعب فريق 
األهيل 3 مباريــات تجريبية أيًضا 
خالل فــرتة التوقف كانــت أمام 
سامهيج ومدينة عيىس وسرتة، إذ 

حقق فيها نتيجة الفوز.
ويتطلــع األهــيل بقيــادة مدربه 
الوطني عقيــل ميالد يف املحافظة 
عىل لياقة الالعبني ونسبة تركيزهم 
العــايل؛ ليواصلوا تحقيــق النتائج 
الجيــدة التي حققهــا الفريق يف 

الدور التمهيدي لبطولة الدوري.
ومن جانبه، كانــت فرتة التوقف 
فرصة أمــام الجهاز الفني الجديد 
لفريــق املنامــة بقيــادة املدرب 
املعنّي حديًثــا الرصيب دراغان راكا 

من أجــل التعــرف عــىل العبني 
الفريــق والوقــوف عــىل الخطة 
الناجحة ملواصلة عطاء الفريق يف 
االستحقاقات املحلية القادمة، إىل 
جانب املشاركة الخليجية املقبلة، 
كام كانــت فرتة التوقف ســانحة 

لتجهيــز الالعبــني املصابني الذين 
غابوا عن الفريق يف الفرتة األخرية، 
ومن بينهم محمد حسني ومحمد 
كويــد، اللذان خضعــا لتدريبات 
خاصة خالل الفــرتة املاضية وباتا 
عىل أتم الجاهزية لخوض معرتك 

بطولة الكأس.
من جانبه، يســعى فريــق الحالة 
بقيادة مدربه الوطني أحمد جان 
لتحقيق أكرب قدر من االســتفادة 
من املباريات الودية التي خاضها 
قبــل تدشــني مشــواره ببطولــة 
الــكأس، إذ واجــه كل من ســرتة 

واالتحاد.
يف املقابل، يســعى مــدرب فريق 
النويدرات الرصيب دراغان للحفاظ 
عىل حالة الرتكيز الكبرية لالعبني يف 
أعقاب الفوز األخري عىل حســاب 
مدينــة عيىس، حيث اســتطاع أن 
يخطف وصافة الــدور التمهيدي 
لبطولة الدوري، وذلك عرب تكثيف 
الذهنية  واإلرشــادات  التدريبات 

التي أقامها خالل الفرتة املاضية.
ويف الوقــت نفســه، يأمــل فريق 
مدينــة عيىس يف االســتفادة أيًضا 
من فرتة التوقف مبعالجة األخطاء 
والثغرات التي وقــع فيها الفريق 
خالل الفــرتة املاضيــة، ومواصلة 
األداء الفنــي نفســه الــذي ظهر 
عليــه الفريق يف الــدوري، حيث 
لعب الفريق مباراتني وديتني أمام 

األهيل واملحرق.

سمو الشيخ عيسى بن علي يشيد بأداء العبي منتخبنا الوطني

ا3ندية السالوية ترفع ”رتم“ االستعدادات لبطولة للكأس

”أحمر السلة“ يخسر من مصر في البطولة العربية

استغلت فترة التوقف لمواصلة التحضير  

من لقاء منتخبنا مع مصر

من مواجهات المحرق الودية (نقال عن إعالم المحرق)

أ

أأ

القاهرة          أمير البقالي

محمد الدرازي
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يعقد مجلس إدارة االتحاد البحريني لكرة الطاولة اجتامعه األول مساء اليوم األحد عند الساعة الخامسة والنصف 
مساًء يف قاعة االجتامعات باالتحاد.

وسترتأس رئيسة االتحاد الشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة االجتامع األول الذي يأيت بعد انتخابات مجلس 
اإلدارة التي جرت الشهر املايض. ويتكون مجلس إدارة االتحاد البحريني لكرة الطاولة من األعضاء: إبراهيم محمد 
سيادي، راشد محمد املاجد، السيدجعفر هادي محفوظ، عبدالله إبراهيم فرج، محمد جعفر محمد، عيل عبدعيل 

املادح. وسيتخلله توزيع املناصب اإلدارية إضافة إىل مناقشة بعض النقاط التي طرحتها الجمعية العمومية يف 
االجتامع األخري، إضافة إىل اعتامد مشاركة العب منتخبنا الوطني لكرة الطاولة راشد سند يف نهائيات كأس العامل 
للناشئني التي ستقام الشهر الجاري يف الهند، عالوة عىل الدورة التدريبية للسيدات املستوى األول لكرة الطاولة 

التي تحتضنها مملكة البحرين نهاية الشهر الجاري.

اليوم االجتماع ا3ول لمجلس إدارة اتحاد الطاولة
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وصل رئيس االتحاد اآلسيوي 
نائب رئيس االتحاد الدويل 

لكرة القدم الشيخ سلامن بن 
ابراهيم آل خليفة، إىل مدينة 
زيوريخ السويرسية للمشاركة 

يف اجتامعات وفعاليات 
االتحاد الدويل لكرة القدم 
(فيفا) والتي ستعقد خالل 

األسبوع الجاري.
ويحرض رئيس االتحاد 

اآلسيوي مساء (األحد) اللقاء 
الدوري لرؤساء االتحادات 

القارية والذي سيعقد برئاسة 
السويرسي جياين إنفانتنيو 

رئيس االتحاد الدويل، واملنتظر 
أن يتم خالله استعراض أهم 
املستجدات عىل ساحة الكرة 
العاملية، باإلضافة إىل مناقشة 

أوجه التعاون املشرتك بني 
االتحادات القارية لتطوير 

مسرية اللعبة يف مختلف 
قارات العامل.

كام يشهد رئيس االتحاد 
اآلسيوي لكرة القدم مساء يوم 

اإلثنني حفل توزيع الجوائز 
السنوية لالتحاد الدويل والذي 

سيتم خالله اختيار أفضل 
الالعبني واملدربني عىل الساحة 

العاملية يف عام 2016، وذلك 
يف احتفال يقام بحضور كبار 

الشخصيات الكروية العاملية.
ويشارك الشيخ سلامن بن 
إبراهيم ال خليفة صباح 
الثالثاء يف اجتامع مجلس 

(الفيفا) الذي سيناقش 
العديد من البنود املتعلقة 

مبسرية الكرة العاملية، 
ويف مقدمتها تحديد عدد 

املنتخبات املشاركة يف 
نهائيات كأس العامل 2026، 

واعتامد جدول أعامل 
كونغرس االتحاد الدويل 

السابع والستني الذي سيعقد 
يف مملكة البحرين خالل 

شهر مايو املقبل، واملصادقة 
عىل التعليامت الخاصة 

بالتسويق واإلعالم يف بطوالت 
االتحاد الدويل لعام 2017، 

كام سيناقش االجتامع تقارير 
اللجان الفرعية ملجلس الفيفا.

سلمان بن إبراهيم يصل زيوريخ ويشارك في اجتماع ”الفيفا“
يشهد حفل الجوائز الدولية ا�ثنين 

أ
       زيوريخ         مكتب رئيس االتحاد ا(سيوي لكرة القدم
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الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة

أعلن نادي املحرق مساء أمس عىل إعفاء 
مدرب الفريق األول لكرة القدم، الكروايت 
رادان من منصبه عىل رأس اإلدارة الفنية 

للفريق، بعد نصف موسم قضاها يف تدريب 
الفريق، وتعيني مدرب فريق العهد اللبناين 

السابق األملاين جاسربت بديال له، من غري 
الكشف عن األسباب.

ومل تكن هناك مؤرشات حول قرار إقالة 
املدرب رادان، خصوًصا وأن فريق املحرق 

يتصدر القسم األول من مسابقة دوري 
الدرجة األوىل الكروي، كام أنه يتصدر 

مجموعته ببطولة كأس اإلتحاد، عالوة عىل 
تأهله إىل الدور نصف النهايئ من بطولة كأس 

جاللة امللك. إىل جانب ذلك، مل يكن هناك 
رضا عىل املدرب خصوًصا من قبل الجامهري 

التي كانت تبدي غضبها املستمر من املستوى 
الفني املتواضع للفريق، وكانت تطالب إدارة 
النادي بتنحيته يف كثري من األحيان، والسيام 

بعد خسارة الفريق أمام املالكية يف املباراة 
املؤجلة للفريقني ببطولة الدوري.

وتعترب سرية املدرب الكروايت عىل الصعيد 
التدريبي حافلة باملحطات يف أوساط الكرة 

البحرينية والخليجية، من خالل تدريب 
نادي الرفاع قبل أكرث من 10 سنوات، وحقق 
معه بعض البطوالت، كام أرشف عىل قيادة 

أندية خليجية كبرية مثل النرص السعودي 
والكويت والقادسية الكويتيني، وقاد املحرق 

للقب الدوري املوسم قبل املايض، ثم توجه 
لقطر قبل أن يعود مرة أخرى ليقود تدريب 

املحرق.
ومل يسبق لألملاين جاسربت أن خاض تجربة 
التدريب يف البحرين، إذ تعترب هذه املهمة 

هي األوىل له، لكنه يف املقابل يعرف املحرق 
جيًدا كونه التقى به مع فريقه السابق 

(العهد) يف بطولة كأس االتحاد اآلسيوي 
مرتني.

المحرق يقيل رادان ويعّين جاسبرت مدرًبا للفريق الكروي 

جاسبرت

الوطني  منتخبنــا  مــدرب  أرشف 
لكرة القدم التشــييك مريوســالف 
ســكوب عــىل تدريــب املنتخب 
العسكري يوم أمس، وذلك للمرة 
األوىل منذ انطــالق التجمع الذي 
بــدأ يف الثالث مــن يناير املايض، 
عىل إثــر تعرضه لعــارض صحي 
غّيبه يف األيــام األربعة األوىل من 
التدريبــات، وتواجد ســكوب يف 
التدريبني الصباحي واملسايئ أمس، 
التزامهم  وتحدث لالعبني مقــدرًا 
الفائتــة  األيــام  يف  وانضباطهــم 
ومطالًبا برضورة بــذل املزيد من 
الجهــود يف الفرتة القادمة للظهور 
بالشــكل املطلوب يف كأس العامل 
العســكرية التي ستقام يف سلطنة 
عــامن خالل الفرتة مــن الخامس 
عرش ولغاية التاسع والعرشين من 

الشهر الجاري.
وشهد مران األمس املسايئ تواجد 
أمني رس االتحاد الريايض العسكري 
ورئيس بعثة املنتخب العســكري 
لكأس العــامل العســكرية العميد 
ركن بحري نعامن الحســن، حيث 
اطــأمن عىل اســتعدادات األحمر 

العسكري وكافة األمور من جميع 
الجوانب قبيل موعد املغادرة.

التدريبيتــان لألحمــر  الحصتــان 
العســكري يــوم أمس، شــهدت 
حضور جميع الالعبني عدا الالعب 
وليد الحيام، يف املران الصباحي تم 
تطبيق بعض الجوانب الفنية، ويف 
املران املسايئ عمد املدرب سكوب 
إلجراء تقســيمة بني الالعبني عىل 
ملعــب كامــل طبقهــا عىل ثالث 

فرتات.
ونظرًا لعدم الحصول عىل موافقة 

نهائية بشــأن الوديــة التي كانت 
مــن املفــرتض أن تجمــع األحمر 
العسكري مبنتخب غانا، فقد تقّرر 
أن تقام مباراة بني العبي املنتخب 
العســكري وذلــك يــوم األربعاء 
القادم املوافــق للحادي عرش من 
الحًقا  وســيتحدد  الجاري،  الشهر 
مكان إقامتها بعد أن طلب سكوب 
إقامتها عىل استاد ريايض، وبالتايل 
فإن املباراة ســتقام إما عىل استاد 
النــادي األهــيل أو اســتاد مدينة 
خليفة الرياضية، وسيتم االستعانة 

بحكام إلدارة املباراة، لتكون مبثابة 
الربوفة الوحيدة والنهائية قبل شد 

الرحال إىل عامن بيومني.
هذا، ومن املنتظر أن ُيعلن الجهاز 
الفنــي للمنتخب العســكري عن 
قبيل  لالعبــني  النهائيــة  القامئــة 
موعد الســفر عرب اختيار 23 العًبا 
من املجموعة الحاليــة، علاًم بأن 
األحمر العســكري سيخوض كأس 
العــامل العســكرية يف املجموعــة 
األوىل التــي تضم منتخبات عامن 

(املستضيف) وفرنسا وغينيا.

 قام الوكيل املســاعد لشؤون الرياضة 
واملنشــآت املهندس خالد سليم الحاج 
بزيارة إىل نــادي املحرق، حيث اجتمع 
نائب رئيس مجلس إدارة نادي املحرق 
الشيخ راشد بن عبدالرحمن آل خليفة 
وعدد من أعضــاء مجلس إدارة النادي 
وذلك بحضــور املهندس صالح العثامن 
مدير إدارة املنشــآت واملشاريع ومدير 

إدارة شؤون األندية طارق العريب.
ويف بدايــة اللقاء أكد الحــاج أن وزارة 
شؤون الشــباب والرياضة وبتوجيهات 
من الوزير هشــام الجودر ال تألو جهد 
يف تحقيــق عوامــل االرتقــاء باألندية 
الوطنية يف مختلف املجاالت؛ باعتبارها 
أساســا للرياضــة البحرينيــة، مقدمــا 
التهنئة إىل مجلس إدارة النادي مبناسبة 
ثقــة الجمعيــة العموميــة، إذ تحّمل 
مســؤولية مضاعفة يف مواصلــة البناء 
عىل ما تحقق مــن إنجازات وتعزيزها 
يف املســتقبل، كــام قــدم التهنئــة إىل 
النادي مبناسبة حصوله عىل املركز األول 

يف جائزة ”امتياز“ لألندية الوطنية.
وأشــار الحــاج إىل أن اإلنجــازات التي 
حققها نادي املحــرق يف الفرتة األخرية 
جــاءت بفضل تكاتــف أعضاء مجلس 

إدارة النــادي وجميــع منتســبيه مع 
بعضهــم البعــض وتغليــب املصالحة 
العامــة للنادي، األمر الذي ســاهم يف 
تحقيق النادي لتلــك النقاالت النوعية 
يف منظومة عمله اإلداري والفني، معربا 
عن ثقته يف أبناء نادي املحرق بالتفاين 
والعمل املخلص والجاد واملســاهمة يف 
تقدم وتطــور مختلف الجوانب، مبديا 
يف ذات الوقت اســتعداد وزارة شؤون 
الشــباب والرياضــة إىل تقديم جميع 
أشــكال الدعم واملســاندة التي تدعم 
تحقيــق أهــداف النادي مبا يتناســب 
مع اســرتاتيجية الوزارة يف بناء منظومة 

متكاملة لألندية الوطنية.
ومن جانبه، أشــاد الشــيخ راشــد بن 
بسياســة  خليفــة  آل  عبدالرحمــن 
التواصل التــي تنتهجها وزارة شــؤون 
الشــباب والرياضة مع األندية الوطنية 
والزيارات املتكررة للمســؤولني، والتي 
تثبت مدى حرصهم عىل تطوير العمل 
الوطنيــة  باألنديــة  والفنــي  اإلداري 
وتعزيــز العالقــة بــني الجانبــني وهو 
عامــل مســاعد ومشــجع للعاملني يف 
املجــال التطوعــي باألنديــة مؤكدا يف 
ذات الوقــت أن نــادي املحرق حريص 
كل الحرص عىل التواصل املســتمر مع 

وزارة شؤون الشــباب والرياضة، األمر 
الذي كانت له انعكاسات إيجابية عىل 

مسرية النادي.
وأثناء اللقاء ناقــش الحاج مع مجلس 
إدارة نــادي املحــرق العمــل الجاري 
يف اســتاد النادي واألفــكار التطويرية 
إىل  باإلضافــة  القــدم  كــرة  ملالعــب 
احتياجات النادي كــام تم التطرق إىل 
زيادة حجم األنشــطة بالنادي وفاعله 
مع مجتمعــه املحيل عالوة عىل خطط 
وبرامج النادي يف العام الجاري والرامية 
إىل تطويــر منظومــة علمــه اإلدارية 

والفنية وتطوير فرقه الرياضية.
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وضاحية السيف      وزارة شؤون الشباب والرياضة ووفف فف    ووفففف

جانب من تدريبات المنتخب

الحاج مجتمعا بإدارة نادي المحرق

ناصر يشيد باMنجازات الرياضية 
البحرينية

أثنى الكاتب واملؤلف عباس نارص 
باإلنجازات التي حققتها اململكة يف 
العام 2016 قائًال: ”لقد كان العام 

2016 مليًئا باإلنجازات املرشفة 
عىل كل املستويات يف مملكتنا 
الغالية، وكان لإلنجاز الريايض 

نصيب األسد منها. وكام هو معلوم 
للجميع أن هندسة النجاحات املتميزة بحاجة إىل 

عزمية صلبة وإرادة ال تلني نحو تحقيقها. 
وأضاف أن النجاحات املتواصلة جاءت بفضل من الله 

تعاىل، ومن ثم بالجهود الحثيثة ملمثل جاللة امللك 
لألعامل الخريية وشؤون الشباب رئيس املجلس األعىل 

للشباب والرياضة رئيس اللجنة األوملبية البحرينية 
صاحب السمو الشيخ نارص بن حمد، وكذلك الجهد 

والدعم املتواصل للنائب األول لرئيس املجلس األعىل 
للشباب والرياضة رئيس االتحاد البحريني أللعاب 

القوى صاحب السمو الشيخ خالد بن حمد. 
ندعو الله سبحانه عّز وجّل أن يديم عىل مملكتنا 
الغالية نعمة األمان وتبقى راية اململكة خفاقة يف 

كل املحافل الدولية بفضل وفاء شبابها ودعم القيادة 
الرشيدة، وأن تكون السنوات القادمة ُحبىل باإلنجازات 

عىل كافة األصعدة. 

عباس ناصر

محمد مكي

التشيكي ميروسالف سكوب

”البالد سبورت“ يهنئ مكي

يتقدم القسم الريايض يف صحيفة ”البالد“ بأحّر التهاين 
والتربيكات لالعب الفريق األول لكرة القدم بنادي 

الحد محمد ميك، وذلك مبناسبة عقد قرانه عىل كرمية 
إحدى العوائل البحرينية.

أرسة ”البالد سبورت“ تتمنى حياة سعيدة لالعب، 
وتتمنى له التوفيق.



 يعل��ن ممثل جالل��ة املل��ك لألعامل 
الخريية وشؤون الشباب رئيس املجلس 
األعىل للشباب والرياضة رئيس اللجنة 
األوملبية البحرينية س��مو الشيخ نارص 
بن حمد آل خليفة، عن تدش��ن فريق 
البحري��ن مرييدا للدراج��ات يف حفل 
اإلعالن املوسع الذي يعقد اليوم األحد 
بحضور حش��د كبري من وسائل اإلعالم 

املحلية والعربية والعاملية. 
س��مو  يكش��ف  أن  املنتظ��ر  وم��ن 
الش��يخ نارص بن حم��د آل خليفة عن 
الذي  بالفريق  الخاص��ة  االس��راتيجية 
يقوده س��موه ويضم عدداً من األبطال 
العاملين عىل مس��توى ه��ذه الرياضة، 
وأه��م األه��داف املؤم��ل تحقيقه��ا، 
باإلضاف��ة إىل الخطط والتوجهات التي 
ُتعن��ى باالرتق��اء بها س��واء من حيث 
ترشي��ف اململك��ة يف مختلف املحافل 
العاملي��ة، أو زيادة رقعة انتش��ارها يف 

البحرين. 
وأكد س��مو الش��يخ نارص بن حمد آل 
خليفة األهمية الكبرية للحدث، منوهاً 
س��موه بال��دور الكبري ل��ه يف الرويج 
البحري��ن وتعزي��ز هويته��ا  ململك��ة 
الرياضية عرب التواجد يف أهم البطوالت 
العاملية، واالنعكاس��ات اإليجابية لذلك 
بالتعريف بال��دور الحيوي لها بصناعة 
رياضة الدرج��ات يف املنطقة، باإلضافة 

إىل احتالل الريادة يف هذا املجال. 
 

خالد بن حمد: الفريق سيشكل 
نقلة نوعية لرياضة الدراجات

اعترب رئيس االتحاد البحريني للدراجات 
الهوائي��ة الش��يخ خالد ب��ن حمد آل 
خليفة أن إعالن فريق البحرين مرييدا 
سيشكل نقلة نوعية لرياضة الدراجات 
الهوائية يف اململكة، مش��يداً يف الوقت 
ذاته بتوجيهات س��مو الشيخ نارص بن 
حم��د آل خليفة الرامية للنهوض بهذه 
الرياضة، وتجسد ذلك عملياً عىل أرض 
الواقع بواسطة هذه الخطوة التاريخية 

واملميزة. 
 وقال الش��يخ خالد بن حمد: “بال شك 
أنها واحدة من أهم الخطوات املفصلية 
يف تاري��خ رياضة الدارجات الهوائية يف 
البحري��ن، إذ ميثل جل��ب العديد من 
املتسابقن املحرفن عىل مستوى العامل 
يف هذه الرياضة يعترب مكس��باً حقيقياً 
للغاية؛ ملا له من أثر مبارش عىل االرتقاء 
به��ا وتطويرها وتعزي��ز مكانة اململكة 

عىل خارطة املسابقات الدولية”. 
مضيف��اً: “نح��ن يف االتح��اد البحريني 
للدراجات الهوائية سنس��خر إمكاناتنا 
كاف��ة املتاحة لدع��م الفريق، ونحرص 
ع��ىل االحتكاك املبارش مع املتس��ابقن 
املحرفن، وذلك يتناغم مع اسراتيجيتنا 
للنه��وض  صلب��ة  قواع��د  بتأس��يس 
بالرياض��ة، وه��ذا الحدث س��ينعكس 
إيجاباً نحو تحقي��ق طموحاتنا الكبرية 

يف هذا اإلطار”. 
البحرين��ي  االتح��اد  رئي��س  وخت��م   
ع��ىل  بالتأكي��د  الهوائي��ة  للدرج��ات 
تعزي��ز املكتس��بات من إع��الن فريق 
البحري��ن مرييدا قائاًل:” س��نعمل عىل 
تحقي��ق الكثري م��ن األه��داف أبرزها 
تقلي��ل الفج��وة بن املامرس��ن الهواة 
له��ذه الرياض��ة واملحرف��ن، باإلضافة 
إىل االنتش��ار األوس��ع لها عىل مستوى 
الش��باب يف البحرين وصوالً لتش��كيل 
منتخبات وطنية قادرة عىل املنافس��ة 

خارجياً”. 
 

نيبالي: فخور لكوني عضًوا 
في البحرين ميريدا 

أما الدراج اإليطايل الش��هري فينش��ينزو 
نيب��ايل فأعرب ع��ن فخ��ره الكبري بأن 
يك��ون أح��د أعض��اء فري��ق البحرين 
مرييدا، مؤكداً أن املس��تقبل س��يكون 
واع��داً للغاي��ة بع��د التش��كيل الذي 
اعتمده س��مو الش��يخ نارص بن حمد 
آل خليف��ة واالهتامم الكبري الذي بات 
يوليه لهذه الرياضة، وهو ما يعزز من 
الحظوظ يف تحقيق إنجازات مستقبلية 

عديدة. 
ويعت��رب نيب��ايل أحد أهم املتس��ابقن، 
وكان��ت له ص��والت وج��والت عديدة 

عرب العامل، وحقق الكثري من اإلنجازات 
املرموقة يف ط��واف إيطاليا واس��بانيا، 
باإلضافة للفوز مبراح��ل فردية عديدة 
من سباق فرنسا للدرجات، وميتلك من 
الخربات الواس��عة واملمتدة عىل مدار 
أكرث من 14 عاماً حتى بات اساًم المعاً 

عىل الساحة الدولية. 
وق��ال نيب��ايل: “أنا متحم��س للتجربة 
الجدي��دة مع فريق البحري��ن مرييدا، 
وعاقد الع��زم عىل مواصلة مش��واري 
امله��م يف ه��ذه املس��ابقة، البحري��ن 
بل��ُد رائع ج��داً والناس هن��ا مميزون 
بش��غفهم ملامرس��ة رياضة الدراجات 
الهوائية وتجىل ذلك بالعدد املمتاز من 
الذين ش��هدوا التدريب��ات التي جرت 
أمس، نأمل أن نؤس��س مرحلة جديدة 
وصناع��ة هوية بقيادة س��مو الش��يخ 

نارص بن حمد آل خليفة”. 
 

مشاركة واسعة في 
السباق “التدريبي” 

وتنفيذاً للتوجيهات املبارشة من س��مو 
الش��يخ نارص بن حمد آل خليفة، أقيم 
الس��باق “التدريبي” لفري��ق البحرين 
مرييدا للدراجات الهوائية مبشاركة 430 
متسابقاً ميثلون أكرث من 30 جنسية من 
البحرين واملقيمن األجانب يف اململكة، 
باإلضافة ملش��اركة س��عودية بارزة عرب 

متسابقن محرفن وهواة. 

وانطلق الس��باق الذي اس��تمر حوايل 
الساعة والنصف من فندق السوفيتيل 
ال��دويل  البحري��ن  بحلب��ة  م��روراً 
واالس��طبالت امللكي��ة وانته��اء بنقطة 
البداي��ة، حيث بلغت املس��افة الكلية 
46 كل��م، وطغ��ى الجان��ب التدريبي 
ع��ىل التناف��ي وكان مبثاب��ة فرص��ة 
كب��رية لجمي��ع املتس��ابقن لالحتكاك 
واكتس��اب الخربة من األبطال العاملين 
الذي��ن ميثلون فري��ق البحرين مرييدا 

للدراجات. 
وأش��اد س��مو الش��يخ نارص بن حمد 
آل خليف��ة بالتنظي��م املميز للس��باق 
تح��ت  تن��درج  الت��ي  والتدريب��ات 
للفري��ق  الخاص��ة  االس��تعدادات 
االس��تحقاقات  للمش��اركة يف روزنامة 
املقبلة املهمة عىل هذا الصعيد، مؤكداً 
س��مو عىل أهمية تواص��ل إقامة مثل 
هذا النوع من التدريب��ات التي تعترب 
فرصة حقيقية للهواة الكتس��اب املزيد 

من الخربات التنافسية. 
ك��ام عربرّ س��موه ع��ن االعت��زاز الكبري 
بالكف��اءات الوطني��ة التي س��اهمت 
بإنج��اح الح��دث، وس��اهمت بعكس 
الص��ورة املرشقة عن اململكة، وتحديداً 
مع تواجد العديد من اإلعالمين الذين 
ميثلون وس��ائل إعالم عاملي��ة مختلفة، 
مش��رياً إىل أهمي��ة ذل��ك يف الروي��ج 
للبحرين التي باتت تس��تقطب أنظار 
العامل عرب باالهتامم برياضة الدراجات 

الهوائية. 

 

الظاعن: قفزة حقيقية على 
مستوى المنطقة 

ب��دوره أش��ار العب منتخبن��ا الوطني 
للرايثلون نواف الظاعن إىل أن اإلعالن 
عن الفريق سيشكل قفزة حقيقة ليس 
عىل مستوى مملكة البحرين فحسب، 
وإمنا ع��ىل صعيد املنطقة عموما؛ نظراً 
لألهمي��ة الكبرية الت��ي متثلها الخطوة، 
وما يضم��ه الفريق من أس��امء المعة 
عىل مس��توى العامل، معرباً عن امتنانه 
لتوجيهات س��مو الشيخ نارص بن حمد 
آل خليفة الرائدة التي ترجمت االحالم 

لواقع عىل األرض. 
وع��ن املش��اركة يف الس��باق التدريبي 
ال��ذي أقيم أمس، ق��ال الظاعن: “كان 
حدث��اً ممي��زاً وفريداً حيث املنافس��ة 
مع الدراجن الكب��ار يعطي مزيداً من 
الخ��ربات الراكمي��ة، وصحي��ح بأنني 
أم��ارس رياض��ة الرايثل��ون التي تضم 
رياضات أخ��رى، إال أن فئة الدراجات 
الهوائية متثل عنرصاً أساس��ًا ساهم هذا 
الح��دث بتقديم اإلضاف��ة املميزة عىل 

الجانب اإلعدادي”. 
 

جهود مميزة

وأرشف عىل تنظيم الس��باق التدريبي 
أمس لجن��ة عدايئ البحري��ن بالتعاون 

البحرين��ي  االتح��اد  م��ع  املب��ارشة 
للدراجات، وإدارة الدفاع املدين وإدارة 
املرور التي س��هلت من عملية تنظيم 
مسار الس��باق الذي شهد مشاركة من 
مختلف الجنس��يات والفئات العمرية 
م��ن كال الجنس��ن ون��ال استحس��ان 
الجمي��ع حي��ث خ��رج بأزه��ى صور 

التنظيم الريايض. 
وقال عض��و اللجنة املنظم��ة عبدالله 
ب��دأت  االس��تعدادات  إن  الش��مالن 
مبك��راً من حيث التس��جيل اإللكروين 
عرب املوق��ع اإللكروين للجن��ة، كام تم 
تخصي��ص ركن��اً للتس��جيل املبارش يف 
يوم الس��باق؛ من أجل التس��هيل عىل 
املش��اركن، مقدماً شكره الوافر ألعضاء 
اللجن��ة واملتطوع��ن الذين س��اهموا 
يف نج��اح الفعالية التي تأيت يف س��ياق 
اإلع��الن عن فري��ق البحري��ن مرييدا 

للدراجات.
أما رئي��س لجنة عدايئ البحرين خليفة 
الناجم فأعرب عن شكره الكبري لالتحاد 
الهوائي��ة، مبيناً  البحرين��ي للدارجات 
أهمية تكات��ف جمي��ع الجهات ذات 
العالق��ة بإنجاح أي حدث يس��اهم يف 
تعزيز الص��ورة املميزة ع��ن البحرين 
للضيوف واملش��اركن س��واء من داخل 

أول خارج اململكة. 
 

حدث فريد

وأع��رب املتس��ابق الس��عودي محمد 
الس��باق  ال��ذي ش��ارك يف  اليوس��ف 
التدريب��ي عن ش��كره العمي��ق للجنة 
املنظمة للفعالية، مشرياً إىل أن اهتامم 
الدراجات  برياض��ة  البحري��ن  مملكة 
الهوائي��ة س��يجعل منها محج��اً لدول 
الخليج العريب تحديداً، مشرياً إىل حرصه 
الس��عودية  املتس��ابقن من  وزمالئ��ه 
ع��ىل الحضور واملش��اركة الفاعلة التي 
تساهم يف تطوير إمكاناتهم الفنية بعد 
االحتكاك مع متس��ابقن عىل مستوى 

عايل للغاية. 
وقال اليوسف: “نرقب باهتامم شديد 
خط��وات اإلعالن عن فري��ق البحرين 
مريي��دا للدراجات وم��ا يصاحب ذلك 
من أحداث عىل هذا الهامش سواء عرب 
فتح باب املشاركة بالتدريبات الخاصة 
بالفريق، أو االحتكاك واملنافس��ة معه، 
ورغ��م الفروق��ات الفني��ة الكبرية إال 
أن هذا من ش��أنه يعم��ل عىل تطوير 

مستوى الدراجن السعودين”.

اإلعالن الرسمي عن فريق البحرين ميريدا للدراجات اليوم

علي عيسى يخطف لقب بطولة االتحاد الملكي لقفز الحواجز

بحضور ناصر بن حمد

شهدت منافسة قوية في مسابقاتها 

 أكث��ر م��ن 400 دراج بحريني وعالمي ف��ي تدريب مش��ترك بالجنوبية
المستقبلية الفريق  وطموحات  ورؤى  االستراتيجة  الخطة  عن  الكشف 

400 دراج بحريني وعالمي في تدريب مشترك 

جانب من المنافسات

تغطية     المكتب اإلعالمي

تغطية     المكتب اإلعالمي

سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة
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خطف الفارس عيل عيىس لقب املسابقة 
الكربى لبطولة االتحاد املليك للفروس��ية 
وسباقات القدرة لفئة املتقدمن املستوى 
 -  A الثال��ث نوع املس��ابقة، الج��دول
جولة عادية مع جول��ة متايز ضد الزمن 
للمتعادل��ن عىل املرك��ز األول وبارتفاع 
الحواجز: -130 140 سم، رسعة املسلك 
350 مر/دقيقة عىل الجواد الكارو بزمن 

49.18 ثانية وبأربعة أخطاء.
وق��ام رئيس لجنة قفز الحواجز باالتحاد 
املليك للفروسية وسباقات القدرة الشيخ 
خال��د ب��ن محم��د آل خليف��ة بتتويج 
الفائزي��ن يف املس��ابفة كام ق��ام نائب 
الرئيس الش��يخ عبدالله ب��ن محمد آل 

خليفة بتتويج املسابقات املختلفة. 

وح��ل الفارس أحم��د منص��ور بالجواد 
اي��دوارد يف املرك��ز الثاين بزم��ن 55.84 
ثاني��ة وبثامني��ة عرش خط��أً ويف املركز 
الثالث صابر سلامن فرج بالجواد بحرين 

يب دي اف.
وحقق الفارس عيل عي��ىس املركز األول 
يف مسابقة فئة املتقدمن املستوى األول 
ن��وع املس��ابقة، الجدول A - مس��ابقة 
 Special Two Phases ع��ىل مرحلت��ن
وبارتفاع الحواجز: -100 110 سم، رسعة 
املسلك 350 مر/دقيقة، عىل الجواد ماين 
بزمن 27.94 ثانية، ويف املركز الثاين سيد 
محمد خلف عىل الج��واد كاندي بزمن 
30.71 ثاني��ة، ويف املرك��ز الثالث محمد 
الجهرم��ي ع��ىل الج��واد ايف��وين بزمن 

31.34 ثاني��ة، ويف املركز الرابع س��لامن 
فرج عىل الجواد ماي برشيز بزمن32.15 

ثانية.
وأح��رز الف��ارس محم��د جاس��م لقب 
مس��ابقة فئة املتقدمن املس��توى الثاين 
ن��وع املس��ابقة، الجدول A - مس��ابقة 
رسع��ة مب��ارشة ض��د الزم��ن وبارتفاع 
الحواجز: -115 125 سم، رسعة املسلك 
350 مر/دقيقة عىل الجواد كالرى بزمن 
55.44 ثانية، وج��اء يف املركز الثاين عيل 
ه��اين اليابس ع��ىل الجواد ت��ويف بزمن 
56.39 ثاني��ة، ويف املرك��ز الثالث صابر 
س��لامن ف��رج ع��ىل الج��واد منصور يب 
دي اف بزم��ن 52.94 وبأربع��ة أخطاء، 
ويف املرك��ز الرابع محم��د الجهرمي عىل 

الجواج ايفلن بزمن59.44 ثانية وبأربعة 
أخطاء.

ومتكن الف��ارس معي��وف الرميحي من 
تحقي��ق لق��ب مس��ابقة فئة الناش��ئن 
 A املستوى األول نوع املسابقة، الجدول
- جولة عادية مع جولة متايز ضد الزمن 
للمتعادل��ن عىل املرك��ز األول وبارتفاع 
الحواج��ز: 85-95 س��م، رسعة املس��لك 
300 مر/دقيق��ة بالج��واد مش��اء الله 
بزم��ن 33.77 ثانية، وحل يف املركز الثاين 
الفارس جاس��م محمد عىل الجواد بنغو 
بزمن 33.93 ثانية، ويف املركز الثالث لونا 
دريري عىل الجواد نومينيك بزمن 43.32 
ثانية، ويف املركز الراب��ع غرايس روديني 

عىل الجواد كابشن بزمن 50.77 ثانية.



منافسات  أم��س  ي��وم  اختتمت 
البحرين  ملسابقة  األول  األسبوع 
تحت  تقام  التي  والصيد،  للصقور 
لألعامل  امللك  جاللة  ممثل  رعاية 
رئيس  الشباب  وش��ؤون  الخريية 
والرياضة  للشباب  األعىل  املجلس 
البحرينية  األوملبية  اللجنة  رئيس 
آل  حمد  بن  نارص  الشيخ  سمو 
مبنطقة  أقيمت  والتي  خليفة، 
“الصبخة” املحاذية للقرية العاملية 
منافسها  تستمر  والتي  للقدرة، 
حتى يوم السبت املوافق 18 فرباير 

املقبل.
وأكد سمو الشيخ نارص بن حمد آل 
خليفة أن مسابقات هذا األسبوع 
التي أقيمت عىل كأس سمو الشيخ 
فيصل بن خالد بن حمد آل خليفة 
خالد  بن  عبدالله  الشيخ  وسمو 
شهدت  قد  خليفة،  آل  حمد  بن 
منافسة قوية من قبل املتسابقني، 
كبرية  مستويات  أظهروا  الذين 
عسكت التحضريات واالستعدادات 
غامر  دخول  قبل  خاضوها  التي 

املنافسة يف هذا الحدث.
ملشاركة  كان  “لقد  سموه:  وقال 
املالك وأصحاب الصقور مبنافسات 
األسبوع األول دورا بارزا يف تحقيق 
الجهود  أن  كام  املطلوب،  النجاح 
يف  املنظمة  اللجنة  بذلتها  التي 
بالشكل  وتهيئته  املوقع  إع��داد 
تقديم  يف  واضحا  سببا  كان  املثايل 
قوية،  فنية  مستويات  املتسابقني 
أن  يف  تطلعاتنا  يعكس  وال��ذي 
املنافسة  املسابقة  ه��ذه  تشهد 
إبرازها  يف  تساهم  التي  القوية 

وإنجاحها”.
بن  ن��ارص  الشيخ  سمو  وأض��اف 
حمد آل خليفة: “ستستمر رعايتنا 
السيام  املسابقة  لهذه  ودعمنا 
للمالك وأصحاب الصقور مبا يحقق 
األهداف التي رسمناها، يف االرتقاء 
النهوض  تخدم  التي  مبستوياتهم 
بالرياضات الرتاثية، والتي تعزز من 
النابعة  العريقة  املوروثات  ثقافة 
األصيل”،  البحريني  ال��رتاث  من 
املشاركني  لجميع  سموه  متمنيا 
مبنافسات  وال��ن��ج��اح  التوفيق 
التجمع  هذا  يف  املقبلة  األسابيع 

الريايض الرتايث.
بن  نارص  الشيخ  سمو  وجه  وقد 
وتقديره  شكره  خليفة  آل  حمد 
مشيدا  الصقور،  وأصحاب  للمالك 
سموه بالحضور الجامهريي الكبري 
بجهود  ذات��ه  الوقت  يف  مقدرا 
اإلعالمي  والجهاز  العاملة  اللجان 
التي تصب يف مصلحة نجاح هذه 

املسابقة.
األسبوع  من  الثاين  اليوم  وشهد 
األول من املسابقة، إقامة مسابقة 

للشواهني  ب��ال��ص��ق��ور  ال��ص��ي��د 
منافسات  واستكامل  وال��ح��رار 
نوع  الثانية  للفئة  بالصقور  الصيد 

الجريات.
ففي مسابقة الجريات الفئة الثانية، 
عبدالوهاب  ب��در  الصقار  حقق 
الهاجري املركز األول بعد أن حقق 
زمن وقدره 21.156، متقدما عىل 
البوعينني  إبراهيم  محمد  الصقار 
بزمن  الثاين  املركز  يف  حل  ال��ذي 
فريق  احتل  فيام   ،21.562 وقدره 
وحتى  الرابع  من  املراكز   BHR

السادس.
نجح  ال��ش��واه��ني،  مسابقة  ويف 
النعيمي  عبدالله  مهنا  الصقار 
بزمن  األول  املركز  احتالل  من 
وقدره 22.094، فيام حل يف املركز 
عبدالوهاب  محمد  الصقار  الثاين 
 ،22.563 وق��دره  بزمن  الهاجري 
وحل يف املركز الثالث الصقار سعد 
وقدره  بزمن  البوعينني  إبراهيم 
يف   BHR فريق  فيام   ،22.579
املركز الرابع بزمن وقدره 22.701، 
سامل  حمد  الصقار  ح��ل  بينام 
الخامس بزمن  السعيدي يف املركز 

وقدره 22.798.
فقد  ال��ح��رار،  مسابقة  يف  وأم��ا 
تحقيق  من   BHR فريق  استطاع 
املركز األول بزمن وقدره 21.438، 
محمد  برغش  الصقار  حل  فيام 
بزمن  الثاين  املركز  يف  املنصوري 
الصقار   وح��ل   ،21.466 وق��دره 
محمد إبراهيم البوعينني يف املركز 
الثالث بزمن وقدره 21.656، فيام 
الكعبي  عيل  حسن  الصقار  حل 
وق��دره  بزمن  ال��راب��ع  امل��رك��ز  يف 
برغش  الصقار  وح��ل   21.797
محمد املنصوري يف املركز الخامس 

والسادس.
 وقد شهدت منافسات اليوم الثاين 
األول  التأهييل  السباق  إقامة  
وذلك  العربية،  الخيول  ملسابقة 
للقدرة  العاملية  القرية  مبيدان 
وقد  جوادا.   14 فيه  شارك  والذي 

أسفرت النتائج عن احتالل الجواد 
“وراوي” من إسطبل املاجد بقيادة 
األول،  املركز  عيىس  صالح  الفارس 
من  الفاتح”  “شيلة  الجواد  وحل 
بقيادة  الفاتح  أحمد  إسطبل 
املركز  يف  يوسف  أحمد  الفارس 
“عقبة  الجواد  احتل  فيام  الثاين، 
الفاتح  أحمد  إسطبل  من  الفاتح” 
عيل.  حسن  الفارس  بقيادة  ثالثاً 
الثالث  املراكز  أصحاب  تأهل  وقد 

األوىل للسباق النهايئ.

كتيب تعريفي بالمسابقة 

أصدرت اللجنة اإلعالمية للمسابقة 
الثالثة حوى  للنسخة  تعريفاً  كتيباً 
املفدى  امللك  لجاللة  ص��ور  عىل 
اهتامم  تظهر  ورعاه،  الله  حفظه 
جاللته مبثل هذه الرياضات الرتاثية، 
وعىل كلامت لسمو الشيخ نارص بن 
حمد آل خليفة ممثل جاللة امللك 
الشباب  وشؤون  الخريية  لالعامل 
للشباب  األع��ىل  املجلس  رئيس 
األوملبية  اللجنة  رئيس  والرياضة 
خالد  الشيخ  وسمو  البحرينية، 
االول  النائب  خليفة  آل  حمد  بن 
للشباب  األع��ىل  املجلس  لرئيس 
البحريني  االتحاد  رئيس  والرياضة 
أللعاب القوى، وسمو الشيخ فيصل 
رئيس  نائب  خليفة  آل  راشد  بن 
املجلس األعىل للبيئة رئيس االتحاد 
القدرة،  وسباقات  للفروسية  املليك 
االهتامم  خاللها  من  أكدوا  حيث 
ونرشها  الرتاثية،  الرياضات  ودعم 
البحريني  الشباب  لدى  وتعزيزها 
الكتيب،  ض��م  ك��ام  والخليجي. 
عبدالله  وليد  اإلعالمي  أعده  الذي 
الصالحي  توفيق  بإرشاف  املعاودة 
لسمو  اإلع��الم��ي  املكتب  مدير 
خليفة  آل  حمد  بن  نارص  الشيخ 
األخبار  أب��رز  املعلومات،  ومركز 
املتعلقة بالنسخة الثالثة للمسابقة 
من  ومجموعة  املسابقات  وجدول 

أبرز صور النسخة املاضية.

الحضور يتواصل

تواصل الحضور الجامهريي الكبري 
ومحبي  عشاق  من  للمسابقة 
خصصت  إذ  الرتاثية،  الرياضات 
مجهزة  خيمة  املنظمة  اللجنة 
الراغبة مبتابعة  بالكامل للجامهري 
كام  املسابقة.  وفعاليات  أحداث 
عدد  حضور  املنافسات  شهدت 
املقيمة  األجنبية  الجاليات  من 

مبتابعة  استمعت  التي  باململكة، 
والصقور،  الصقارة  ومشاهدة 

والتقاط الصور التذكارية معهم.

أجهزة متطورة

استعانت اللجنة الحكام باملسابقة 
لهذه  ومتطورة  حديثة  بأجهزة 
رسعة  قياس  بهدف  النسخة، 

الزمنية  الصقور وتحديد املدة 
يقطعها  ال���ت���ي 

نقطة  من  الطري 
وحتى  البداية 

النهاية،  نقطة 
عملية  تسهل  والتي 
املتسابقني  ف���رز 
باملراكز  الفائزين 
وك��ذل��ك  األوىل 

بقية املراكز.

مضمار خاص 

اللجنة  هيئت 
امل���ن���ظ���م���ة 
خاصاً  مضامراً 
بقرية البحرين 
ال����دول����ي����ة 

ل����ل����ق����درة، 
ل���س���ب���اق���ات 
السلقان  مهد 

وسباقات الخيول 
األصيلة،  العربية 

اللجنة  جهزت  إذ 
مثاليا  ليكون  املوقع 

مبا  السابقات  الحتضان 
املسابقة  إنجاح  يف  يسهم 

وظهورها بشكل مميز.

الشوارع تزدان باللوحات 

البحرين  مملكة  ش��وارع  تزينت 
حوت  التي  املسابقة  بإعالنات 
بن  نارص  الشيخ  سمو  صورة  عىل 
حمد آل خليفة وهو يحمل صقرا، 
إىل  اإلع��الن  من  اللجنة  وهدفت 
لحضور  واملهتمني  الجامهري  دعوة 
النسخة  منافسات  ومتابعة 

الثالثة للمسابقة.

ناصر بن حمد يشيد باألداء القوي للمشاركين ويؤكد استمرار الدعم
في ختام منافسات األسبوع األول

 الهاجري بطال لجيرات “الثانية” والنعيمي بطال للشواهين وBHR بطال للحرار
الخي��ول س��باق  لنهائي��ات  الفات��ح  وعقب��ة  الفات��ح  وش��يلة  وراوي 

جانب من منافسات اليوم الثاني من األسبوع األول

تغطية      المكتب اإلعالمي
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جانب من منافسات السباق األول للخيل العربية

سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة
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كارديف- فولهام

 بلباو- االفيس

 اودينيزي- انتر

التسيو- كروتوني

ميالن- كالياري

تشيلسي- بيتربورو

سلتا- ملقه

لوريان- نيس
تولوز- مرسيليا
ليون- مونبيليه

 ليفربول- باليموث

بيتيس- ليغانيس

جنوا- روما

بيسكارا- فيورنتينا

يوفنتوس- بولونيا

توتنهام- ا فيال

فياريال- برشلونة

14:30

14:00

14:30

17:00

20:00

18:00

20:30

16:15
16:15
23:00

16:30

18:15

17:00

17:00

22:45

19:00

22:45

beIN

beIN 3

beIN 4

beIN

beIN 4

beIN 2

beIN

beIN

beIN

beIN 6

 beIN11 

beIN 3

beIN 4

beIN

beIN 4

beIN

beIN 3

األحد 8 يناير

كأس إنجلترا

الدوري االسباني

الدوري اإليطالي

كٍأس فرنسا

الدور الثالث 

الجولة 17

الجولة 19

 برشلونة- )رويرتز العربية(: عادل 
ريال مدريد الرقم القيايس االسباين 
مب��اراة   39 يف  الخس��ارة  بع��دم 
متتالي��ة يف كل املس��ابقات بعدما 
س��حق غرناط��ة -5صف��ر ليبتعد 
بس��ت نق��اط يف ص��دارة دوري 
الدرجة األوىل االسباين لكرة القدم 

أمس السبت.
 وتقدم إيس��كو العب وسط ريال 
مدري��د به��دف بعد متري��رة من 
كري��م بنزمي��ة ووضع الك��رة من 
تحت الحارس املكس��ييك جويرمو 

أوتشوا بالدقيقة 12.
 وعزز بنزمي��ة النتيجة يف الدقيقة 
20 عندم��ا تاب��ع تس��ديدة ل��وكا 
مودريتش التي ارتدت من الحارس 

أوتشوا.
 وأحرز كريستيانو رونالدو هداف 
الفري��ق اله��دف الثال��ث لريف��ع 
رصي��ده إىل 11 هدف��ا بال��دوري 
هذا املوسم عندما ارتقى لتمريرة 
عرضية من مارسيلو ليضع الكرة يف 

الشباك برأسه من مدى قريب.
م��ن  متري��رة  إيس��كو  وتاب��ع   
مودريتش ليس��جل الهدف الرابع 
يف الدقيقة 31 وأضاف كاس��يمريو 
الهدف الخامس لفريقه واألول له 
هذا املوسم عندما تابع ركلة حرة 

نفذها جيمس رودريجيز بالدقيقة 
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 وقال مودريتش للصحفيني “قدمنا 
مباراة رائعة بأداء متكامل وسجلنا 
خمس��ة أهداف لك��ن كان ميكن 
أن نضيف املزيد. نش��عر برضا تام 
عن الطريقة الت��ي بدأنا بها العام 

الجديد.
 “حصلنا عىل أس��بوع راحة وعند 
عودتن��ا للتدريب��ات خضن��ا فرتة 
إعداد قصرية تدربنا خاللها بجدية 

وأتت مثارها يف امللعب اليوم.”
 ورغ��م أن غرناط��ة يحت��ل املركز 
قبل األخ��ري وفاز م��رة واحدة إال 
أن الفري��ق األندليس كان ندا قويا 
لربش��لونة حام��ل اللق��ب عندما 
التق��ى الفريقان يف أكتوبر ترشين 
األول امل��ايض وخرس -1صفر فقط 
ع��رب مترك��ز خمس��ة مدافعني يف 

الخلف وزيادة العمق الدفاعي.
 وكانت جه��ود غرناط��ة الحتواء 
ري��ال مدريد أق��ل نجاحا وهيمن 

متصدر املسابقة عىل املباراة متاما 
لدرج��ة أن مرماه مل يتهدد س��وى 
بتسديدة واحدة طوال 90 دقيقة.

 وق��ال زين الدين زي��دان مدرب 
ريال مدريد “املب��اراة تصبح أكرث 
س��هولة عندما تس��جل مبكرا كام 
فعلنا اليوم. غرناطة فضل التمركز 
يف الدف��اع لذل��ك كان مه��ام أن 
نس��جل األه��داف عندما تس��نح 

الفرصة.
 “واق��ع أن املنافس س��دد بالكاد 
عىل مرمان��ا يظهر م��دى الجدية 
الت��ي تعاملنا بها م��ع املباراة. من 
املعتاد أن يظهر أي فريق بش��كل 
يسء يف الشوط الثاين بعد تسجيل 
ثالث��ة أو أربعة أهداف بالش��وط 
األول لك��ن ذلك مل يح��دث اليوم 

فنحن نحرتم منافسينا.”
 ويتص��در ري��ال مدري��د برصيد 
40 نقط��ة من 16 مب��اراة وميكن 
لربش��لونة الذي خ��اض نفس عدد 
املباري��ات أن يقلص الفارق عندما 
يلعب خ��ارج أرضه م��ع فياريال 
اليوم األحد.  وسيخوض أشبيلية - 
صاحب املركز الثالث بفارق س��بع 
نقاط ع��ن ريال مدري��د - مباراة 
مهم��ة خ��ارج ملعب��ه م��ع ريال 

سوسيداد خامس الرتتيب. 

 لندن- )روي��رتز العربية(: عادل 
وي��ن روين رق��ام قياس��يا لب��ويب 
األه��داف  ع��دد  يف  تش��ارلتون 
مع مانشس��رت يونايت��د بالوصول 
إىل 249 هدف��ا ليتأه��ل الفريق 
إىل ال��دور الرابع ل��كأس االتحاد 
االنجلي��زي لك��رة الق��دم بالفوز 
-4صفر عىل ريدينج الذي يلعب 

يف الدرجة الثانية أمس السبت.
يف  تش��ارلتون  وج��ود  وم��ع   
التق��دم  روين  من��ح  املدرج��ات 
ليونايت��د يف الدقيق��ة الس��ابعة 
وأهدر عدة فرص لالنفراد بالرقم 
القي��ايس بعد أن أض��اف أنطوين 

مارسيال الهدف الثاين.
 وضمن ماركوس راشفورد - الذي 
أض��اع العدي��د من الف��رص بعد 

أن ن��ال فرص��ة نادرة باملش��اركة 
كمهاجم أس��ايس - الف��وز الثامن 
ع��ىل الت��وايل ليونايتد بتس��جيل 

هدفني متتاليني قرب النهاية.
 وس��يطر يونايت��د ع��ىل اللعب 
رغ��م جل��وس اله��داف زالت��ان 
إبراهيموفيت��ش والعب الوس��ط 
الفرنيس بول بوجب��ا عىل مقاعد 

راش��فورد وروين  الب��دالء.  وكاد 
أن يه��زا الش��باك مبك��را قبل أن 
ينج��ح روين يف التس��جيل بركبته 
بعد مجهود فردي من مارس��يال 

ومتريرة من خوان ماتا.
 وضاع��ف مارس��يال النتيجة يف 
الدقيقة 15 بعد تبادل للكرة مع 
روين الذي أهدر فرصتني خطريتني 

يف الش��وط الث��اين رغ��م دع��م 
الهدف  املش��جعني له لتس��جيل 
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 وأط��اح روين بالك��رة م��ن مدى 
قريب وأنقذ الحارس العامين عيل 
الحبيس فرصة خطرية من الالعب 
االنجلي��زي من ع��ىل بعد مرتين 
عندم��ا بدا أن��ه س��ينفرد بالرقم 

القيايس.
 وأصبحت النتيجة -3صفر بعدما 
تلقى راش��فورد متريرة رائعة من 
مايكل كاري��ك وانفرد باملرمى يف 

الدقيقة 75.
 واس��تفاد راشفورد بعد ذلك من 
خطأ من الحبيس الذي فش��ل يف 
إبع��اد الك��رة ليودعه��ا املهاجم 

الشاب يف املرمى الخايل.

 لن��دن- )رويرتز العربي��ة(: بدا 
بيب جوارديوال مدرب مانشس��رت 
س��يتي س��عيدا بالف��وز الكب��ري 
لفريقه -5صفر عىل وس��ت هام 
يونايتد يف كأس االتحاد اإلنجليزي 
لكرة القدم ي��وم الجمعة ومتنى 
أن يسهم هذا االنتصار يف تعزيز 

“ثقة” العبيه يف باقي املوسم.
 وتأهل سيتي للدور الثالث )دور 
32( للبطولة بالفوز عىل اس��تاد 
لندن ليواصل انتصاراته بعد فوزه 
يف أربع من أخر خمس مباريات 
بالدوري لكنه يرتاجع بسبع نقاط 
عن تش��يليس املتص��در وتعرض 
النتقادات عق��ب األداء املتقلب 

يف بعض املباريات مؤخرا.
م��ن  س��يتي  م��درب  وقل��ل   
االنتقادات بعد الفوز عىل برينيل 
بالدوري يوم االثنني املايض وأملح 
يف مقابلة بعد ذلك إىل تفكريه يف 

االعتزال.
 وق��ال جوارديوال لهيئ��ة اإلذاعة 
“أخ��ريا  يب.يب.يس  الربيطاني��ة 
أصبحن��ا قادرين ع��ىل االحتفاظ 
بالكرة أكرث من املباريات السابقة 
حي��ث كان األم��ر مس��تحيال إىل 
حد كبري لذلك فقد قدمنا مباراة 
أفض��ل بكثري مام س��بق. صنعنا 

عدة فرص وعندم��ا يحدث ذلك 
نتلقى أهداف��ا أقل وبالطبع هذا 

يساعدنا كثريا.
 “م��ن امله��م دامئا الف��وز خارج 
س��هلة  ليس��ت  واملباراة  ملعبك 
أمام وست هام يف الكأس. أمتنى 
أن يس��اعدنا ذلك يف تدعيم ثقة 
الالعب��ني لألداء بنفس املس��توى 
يف كل مب��اراة. يج��ب أن يؤمنوا 
بقدرته��م ع��ىل املنافس��ة يف أي 

مكان.”
 وظه��ر س��يتي بص��ورة ال تقهر 

وسحق وس��ت هام بالتقدم عرب 
ركلة ج��زاء نفذها ياي��ا توري - 
ال��ذي بدا انه اس��تعاد مس��تواه 
ومكانته يف تش��كيلة الفريق بعد 
ف��رتة غي��اب يف بداية املوس��م - 

بنجاح.
 ووضع هاف��ارد نوردفيت هدفا 
بالخط��أ يف مرمى فريقه وس��ت 
هام قبل أن يضيف ديفيد سيلفا 
الهدف الثالث لسيتي يف الشوط 
األول بينام أضاف سريجيو اجويرو 
وجون س��تونز - الذي أحرز أول 

أهدافه م��ع الفري��ق - الهدفني 
الرابع والخامس يف الشوط الثاين.
 وقال س��تونز “كان من املفرتض 
أن أس��جل أهداف��ا يف املباريات 
الس��ابقة لك��ن م��ن الجيد هز 
الش��باك يف ال��كأس. اعتق��د أننا 
تناقلن��ا الكرة بش��كل جيد. غرينا 
طريقة لعبنا وظهرنا بشكل جيد 
للغاية.. كام أن الخروج بش��باك 
نظيفة كان جي��دا ألننا مل نحقق 

ذلك كثريا”. 

ريال مدريد يعادل برشلونة

يونايتد يكتسح ريدينج 

جوارديوال يبحث عن الثقة  

الفيفا يستعد للقرار “الكبير” رغم المخاوف
 زوريخ- )رويرتز العربية(: يقرتب االتحاد الدويل لكرة القدم )الفيفا( من 
تجاهل مقولة مأثورة تنصح بعدم املساس مبنظومة ناجحة باملوافقة عىل 

خطط رئيسه جياين إنفانتينو لزيادة عدد املنتخبات املشاركة يف كأس 
العامل.

 وسيتخذ مجلس الفيفا املؤلف من 37 عضوا - والذي يضع اسرتاتيجيات 
هذه الرياضة - يوم الثالثاء املقبل قرارا بشأن زيادة عدد الفرق املشاركة 

يف كأس العامل من 32 حاليا إىل 40 أو 48 بداية من نسخة 2026.
 وتعهد إنفانتينو - الذي انتخب رئيسا للفيفا يف فرباير شباط املايض 

خلفا للموقوف سيب بالتر - خالل حملته االنتخابية بزيادة عدد الفرق 
املنافسة يف كأس العامل بهدف اتاحة الفرصة أمام املنتخبات التي نادرا ما 

تشارك يف البطولة أو تلك التي مل يسبق لها التأهل للنهائيات.
 ويقول إنفانتينو اآلن إن املقرتح يحظى “بدعم كبري”.

 وعىل األرجح لن يدعم ممثلو أوروبا التسعة يف املجلس املقرتح.
 ومل يبد متحدث باسم االتحاد األورويب للعبة حامسا كبريا بهذا الخصوص 

إذ قال “انه يقوم بجمع التعليقات من اتحاداته الوطنية وهي التي 
ستتأثر بصورة مبارشة بأي تغيري.”

 ووجه االتحاد املمثل ألقوى األندية األوروبية - التي تعاين من اصابات 
الالعبني خالل املواسم الطويلة - خطابا إىل إنفانتينو يقول فيه إن 

“السياسة والتجارة ال ينبغي أن تكون األولوية املطلقة يف كرة القدم.”
 ولكن حتى وإذا كان األوروبيون يعارضون زيادة عدد الفرق املنافسة يف 

كأس العامل فإن إنفانتينو يقرتح أن أصوات ممثليهم سيكون أقلية.
 ويقول منتقدون إن زيادة عدد الفرق املنافسة يف كأس العامل ستكون 

خطوة خاطئة بعدما كانت نسخة الربازيل 2014 بالصيغة القدمية مثرية 
وكان التنبؤ بنتيجة مبارياتها صعبا وكانت آمال جميع الفرق قامئة حتى 

النهاية.
 وقال راينارد جريندل رئيس االتحاد األملاين لكرة القدم يوم الخميس 

املايض إن الفيفا البد وأن يتمسك بالصيغة “التي يعرفها” وإن كل البدائل 
املحتملة لها “نقاط ضعف كبرية.”

 وقال إنفانتينو إن خياره املفضل يتمثل يف زيادة عدد الفرق املشاركة 
يف كأس العامل إىل 48 فريقا موزعة عىل 16 مجموعة من ثالثة منتخبات 

يتأهل عنها صاحبا املركزين األول والثاين إىل دور اقصايئ من 32 فريقا.
 وقال جريندل “قد يكون من املناسب وقتها الغاء التعادل حتى ال يتم 

التالعب يف املباريات الختامية لدور املجموعات.”
 وأضاف “ولكن متديد املباريات لوقت اضايف وركالت ترجيح يف دور 

املجموعات سيكون مشكلة يف حد ذاتها.. سيضيف مزيدا من املشكالت 
التنظيمية لتلك القامئة بالفعل يف ظل عدد أكرب من املباريات.”

 كام اقرتح إنفانتينو اقامة دور متهيدي مبشاركة 32 فريقا عىل أن ينضم 
الفائزون إىل 16 منتخبا اخر يف دور املجموعات من 32 فريقا.

 وحذر جريندل “سيطيل هذا عمر املسابقة بالنسبة للفرق املشاركة 
مبقدار أسبوع ونصف.. وسيزيد الحمل بصورة كبرية عىل الالعبني.”

 وهناك أيضا مقرتحان لزيادة عدد الفرق املشاركة إىل 40 منتخبا. املقرتح 
االول يتضمن توزيع املنتخبات عىل مثاين مجموعات من خمسة فرق 

يف الدور األول واملقرتح الثاين يتضمن توزيعها عىل أربع مجموعات من 
عرشة فرق.
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�رتباط �ل�سعب بخليفة بن �سلمان قل نظريه �إقليمًيا وعاملًيا
“ال�شيادين املحرتفني” جتمع اأهل املحرق يف “فرحة وطن”... امل�شاركون:

اأقام���ت جمعي���ة ال�شيادي���ن املحرتف���ني 
بنج���اح  احتف���اء  وط���ن”  “فرح���ة  فعالي���ة 
الفحو�شات الطبية التي اأجراها رئي�س الوزراء 
�شاح���ب ال�شم���و امللك���ي االأم���ر خليف���ة بن 
�شلمان اآل خليفة ومغادرة �شموه امل�شت�شفى 

�شاملاً معافى.
ويف بداي���ة احلفل األق���ى الرئي�س الفخري 
جلمعية ال�شيادين املحرتفني كلمة قال فيها 
“نحتف���ل اليوم ب�شالمة وال���د اجلميع �شاحب 
ال�شم���و امللك���ي رئي�س الوزراء وه���و اأحد اأبرز 
القادة العظماء بفكرهم النا�شج وتوا�شعهم 
اجل���م وتوا�شلهم مع اأبن���اء ال�شعب”، واأ�شاف 
“اإن ل�شم���وه يف قلوب �شيادي املحرق خا�شة 
و�شيادي البحرين عامة مكانا رفيعا ال يزاحمه 
اأحد فيها”. واأك���د الدو�رسي اأن �شاحب ال�شمو 
امللك���ي رئي�س ال���وزراء موؤم���ن اأن ملمار�شي 
مهن���ة ال�شيد ف�ش���ال كبًرا عل���ى اململكة من 
خ���الل توفر االأم���ن الغذائ���ي، واحلفاظ على 
امل���وروث ال�شعب���ي، ناهي���ك ع���ن املواق���ف 

الوطنية التي يبدونها ال�شيادين.
كما األقى رئي�س اللجن���ة االأهلية باملحرق 
حمم���د املط���وع كلم���ة اأك���د فيه���ا اأن التجمع 
لالحتفاء ب�شفاء �شاحب ال�شمو امللكي رئي�س 
الوزراء هو جتمع على حمبة �شموه التي ي�شهد 
به���ا اجلمي���ع ويدينون ل���ه بال���والء والعرفان 
ملا قدم���ه �شموه الأبناء ال�شع���ب ، وقال: “ ان 
�شاح���ب ال�شمو امللك���ي رئي�س ال���وزراء اأحب 
�شعب البحرين وعمل م���ن اأجله الكثر وبادله 
ال�شع���ب املحبة باملحبة “، وا�ش���اف اأي فرحة 
للوط���ن اأغلى من فرحة االحتف���ال ب�شفاء باين 

نه�شته وتقدمه وازدهاره.
فيما اأك���د رئي����س جمل�س بل���دي املحرق 
حمم���د اآل �شن���ان اأن �شف���اء �شاح���ب ال�شم���و 
امللك���ي رئي�س ال���وزراء قائ���د امل�شرة الذي 
�شنع االجن���ازات للوطن ت�شتحتق اأن نهئ بها 
اأنف�شن���ا ونهنئ كل مواطن ، فاجلميع يف فرتة 
الفحو�شات الطبية حب�س اأنفا�شه حتى جاءتنا 
الب����رسى ب�شفاء �شم���وه، واأك���د اأن جميع اأهايل 
املحرق يعاهدون �شم���وه على الوالء والطاعة 
وال�شر على خطى �شموه يف البذل والعطاء من 

اأجل الوطن و�شعبه.
من جهت���ه اأ�شار اأم���ني ال�رس الع���ام بنادي 
قاليل جم���ال �شعد �شامل اإل���ى اأن الفرحة التي 
غمرت �شع���ب البحري���ن بنتائ���ج الفحو�شات 
الطبي���ة الت���ي اأجراها �شم���وه موؤخ���را تعك�س 
القيم���ة الوطنية العالية ل�شم���وه لكدى كافة 
اأبن���اء �شع���ب البحرين ، فل�شم���وه يف كل �شرب 
من اأر����س البحرين ب�شم���ة وا�شهاما ح�شاريا 

وتنمويا وان�شانيا.
من جهته �ش���دد رئي�س جمعية ال�شيادين 

املحرتفني جا�شم بن جران اأن �شاحب ال�شمو 
امللك���ي رئي�س ال���وزراء ه���و رج���ل ال�شعاب 
وي�شتحق كل التقدير واملحبة لقيادته الفذة 
مل�شرة النه�ش���ة والتقدم والتطور يف مملكة 

اأن كل االمتي���ازات  اإل���ى  واأ�ش���ار   ، البحري���ن 
التي ينع���م بها ال�شي���ادون الي���وم هي نتاج 
التوجيهات احلكيم���ة واملتابعة الل�شيقة من 

�شاحب ال�شمو امللكي رئي�س الوزراء .

من جهتها اأكد ع�شو جمل�س بلدي املحرق 
�شب���اح الدو����رسي اأن مملكة البحري���ن تعي�س 
الي���وم عي���دا يف فرحة �شعبها ب�شف���اء �شاحب 
ال�شم���و امللكي رئي����س ال���وزراء ،م�شرة الى 

اأن عط���اء �شم���وه الالحمدود يف خدم���ة الوطن 
واملواطن جعل ارتباط ال�سعب ب�سموه ارتباطا 
وثيقا قل نظره يف عالقات ال�شعوب بقادتها 

على م�شتوى املنطقة والعامل.

• جانب من احتفالية جمعية ال�شيادين بنجاح الفحو�شات الطبية التي اأجراها رئي�س الوزراء	

اإبراهيم النهام
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 ≈∏Y ÊÉãdG  π«÷G “Ô°ûJQƒa”  ÉJƒjƒJ â¶aÉM
 øe ,É¡à≤HÉ°S ‘ äóªàYG  »àdG  É¡JGP  á«æØdG  á«æÑdG
 ,IôYƒdG  ¥ô£dG  áÑcôŸ  á«dÉ©dG  ájOÉªàY’G  å«M
 ,áMGôdG øe á«dÉY äÉjƒà°ùÃ áfÎ≤ŸG ,πªëàdG Iƒbh
 è¡f ≈∏Y ÊÉHÉ«dG ™fÉ°üdG »ªª°üe OÉªàYG ™e É‰EGh
 È©j “»àjójƒ∏a ó«dƒ°S” º°SG πªM ójóL »ª«ª°üJ
 øe ∂dP RÈjh ,¢Vô©dG IOÉjRh áfÉàŸG »eƒ¡Øe øY
 ™°SGƒdG  πé©dG ¢Sƒbh ,™ØJôŸG πμ«¡dG Qƒfi ∫ÓN
 πKÉ“ ÉjGhõH ÒÑc »eÉeCG qó°üe ≈dEG áaÉ°VEG ,ÜóëŸG
 á«fGƒ£°SCG  á«eÉeCG  í«HÉ°üŸ  k’ƒ°Uh  ,±ôëæŸG  ¬Ñ°T
 íeÓe Oó``̀– á`̀KÓ`̀K •ƒ`̀£`̀Nh ,ó`̀°`̀ü`̀ŸG ‘ á`̀›ó`̀e
 áYƒª›  ≈`̀dEG  áaÉ°VEG  ,¬ÑfGƒLh  ¬∏«°UÉØàH  ∞≤°ùdG
 .™«aôdG  É¡ª«ª°üàH  á≤«fC’G  á«Ø∏ÿG  í«HÉ°üŸG  øe
 ”  á«∏μ«g  á«æÑH  Ió`̀jó`̀÷G  “Ô°ûJQƒa”  RÉ`̀à`̀“h
 ,≈°übC’G ó◊G ≈dEG áHÓ°üdG áLQO ™aQ ™e ,Égôjƒ£J
 á«°Vô©dG  IóªYC’ÉH  k ÉeƒYóe  πμ«¡dG  QÉ`̀WEG  »JCÉj  PEG
 ¿Éc  ≥«∏©àdG  ΩÉ¶f  Ió`̀ª`̀YCGh  á«ÑfÉ÷G  ¿ÉÑ°†≤dGh
 áÑcôŸG  áfÉàeh  Iƒb áLQO IOÉjR  ‘ ≠dÉÑdG  ôKC’G  É¡d
 IOÉ«b  §ªæH  É¡XÉØàMG  ™e  ,Iƒ°ùb  äÉÄ«ÑdG  ÌcCG  ‘
 ≈∏YCG äÉjƒà°ùÃ áfÎ≤e ,≈∏YCG ¬«LƒJ ábOh ô≤à°ùe
 áª¶fCG ∫ÓN øe ∂dPh ,IQƒ°ü≤ŸG ÜÉcôd áMGôdG øe
 ÚH  ™ªŒ  ,πeÉμdÉH  É¡ª«ª°üJ  IOÉ`̀YEG  â“  ≥«∏©J

 áª¶Y” πμ°T ≈∏Y êhOõe »eÉeCG ≥«∏©J ΩÉ¶f
 ,äÓ°UƒdG  »`̀YÉ`̀HQ  »Ø∏Nh  ,“IƒbÎdG

 ¿RGƒJ ΩÉ¶f ™e ájRGƒàe IQƒ°üH πª©J
 á∏°ù∏°S IOÉ«b ≥«≤– ≈∏Y »Ø∏N

.≥jô£dG ≈∏Y kÉJÉÑK ÌcCGh
 “Ô°ûJQƒa”  ô``̀aƒ``̀à``̀J
 ø`̀jQÉ`̀«`̀î`̀H k É`̀ «`̀ ∏`̀c Ió```jó```÷G
 ∫hC’G ,øjõæÑdG ≈∏Y äÉcôfi
 á©°S äÉ`̀fGƒ`̀£`̀°`̀SC’G  »`̀YÉ`̀HQ
 ÉgQGó≤e  ká`̀bÉ`̀W  èpàæ oj  2.7
 ¿GQhO  Ωõ`̀Yh  k ÉfÉ°üM  164
 ,Î``̀e-≠``̀∏``̀c  25.0  ≠`̀ ∏`̀ Ñ`̀ j

 äGÎd  4.0  á©°S  V6  äÉfGƒ£°SCG  â°S  hP  ÊÉãdGh
 ≠∏Ñj ¿GQhO ΩõYh kÉfÉ°üM 235  ÉgQGó≤e kábÉW èpàæ oj
 Fortuner  ÉJƒjƒJ  ójhõJ  ”  Éªc  .Îe-≠∏c  39.3
 ≥≤ëj ,äÉYöS 6 `H »μ«JÉeƒJhCG ácôM πbÉæH Iójó÷G
 á«°UÉN ™e ∑ôëŸG äGQób øe iƒ°ü≤dG IOÉØà°S’G
 IOÉ«≤dG AGOCG Ú°ùëàd ;πMGôŸG IOó©àe äÉYöùdG π≤f

.á°†ØîæŸG äÉYöùdG óæY
 Iójó÷G  “Ô°ûJQƒa”  ‘  ≥«∏©àdG  ΩÉ¶f  Ωƒ≤jh
 ≥FÉ°ùdG  íæª«d  míjôe  mπμ°ûH  äGRGõàg’G  ¢UÉ°üàeÉH
 á«°VÉjQ  áÑcôe  øe  É¡©bƒàj  »àdG  IOÉ«≤dG  áHôŒ
 ≥«∏©àdG  ΩÉ¶f ™ªéjh .äÉeGóîà°S’G  IOó©àe IôNÉa
 ΩÉ¶fh  ,êhOõ``̀e  »cƒ°T  »`̀eÉ`̀eCG  ≥«∏©J  ΩÉ¶f  Ú`̀H
 IOÉ`̀YEG  ”  …ò``dGh  ,äÓ°UƒdG  »YÉHQ  »Ø∏N  ≥«∏©J

.áMGôdG äÉLQO ≈°übCG ≥«≤ëàd ¬ª«ª°üJ
 ÚH øe IOÉ«≤dG ™°Vh QÉ«àN’ ìÉàØe óLƒj Éªc
 á«dÉ©dG IQó≤dG ™°Vhh ,(ECO) …OÉ°üàb’G ™°VƒdG
 π«©Øàd  k É°†jCG  ìÉàØe  ôaƒàj  Éªæ«H  ,(POWER)
 áÑcôŸG  »JCÉJ  Éªc  .(4WD)  »YÉHôdG  ™aódG  ™°Vh
 ™aódG  ™°Vh  ≈`̀dEG  ∫É≤àfÓd  …ô`̀ FGO  ìÉàØÃ  kIOhõ``̀e
 ¬∏«¨°ûJ  ádƒ¡°Sh  ≥«fC’G  ¬ª«ª°üàH  RÉàÁ  ,»YÉHôdG
 πμ°T  ≈∏Y  »JCÉj  …ò`̀dG  ≥HÉ°ùdG  ìÉàØŸÉH  áfQÉ≤e
.¢†Ñ≤e

 πHÉb  ¬`̀«`̀Lƒ`̀J  Oƒ`̀ª`̀©`̀H  IOÉ`̀«`̀≤`̀dG  á∏éY  RÉ`̀à`̀“h
 »£°Sh ìƒdh A…ô÷G É¡ª«ª°üJ øY kÓ°†a ,πjó©à∏d
 ,ΩhôμdG  øe  áμ«ª°S  ±QÉ`̀NR  ≈`̀dEG  áaÉ°VEG  ,¢†jôY
 í«àjh  .á≤«fC’G  äGOGó`̀©`̀dG  áMƒd  ™e  ºé°ùæJ  »àdGh
 áLÉ◊G  ¿hO  äÉYöùdG  πjóÑJ  ácô◊G  π≤f  É°†Ñ≤e
 ”h .»°VÉjQ AGOCG  ≥«≤ëàd IOÉ«≤dG á∏éY äÓaEG ≈dEG
 áÑ°SÉæe äÓé©H Iójó÷G Fortuner ÉJƒjƒJ ójhõJ
 ,kGôNDƒe Égôjƒ£J ” á°UƒH 17 ¢SÉ«b í£°SC’G ™«ª÷
 ≈∏Y  ≥∏£æJ  âæc  kAGƒ°S  ‹É©dG  AGOC’G  Rõ©J  »àdGh
 äÓéY ôjƒ£J ” Éªc .IôYƒdG  hCG  IóÑ©ŸG äÉbô£dG
 .IóÑ©ŸG äÉbô£dG ≈∏Y ΩGóîà°SÓd á°UƒH 18 ¢SÉ«b
 ≥FÉ°ùdG  §«–  áeÓ°S  áª¶fCÉH  “Ô°ûJQƒa”  ™àªàJ
 íHÉμŸG  ΩÉ¶f  øª°†àJh  ,má∏eÉ°T  májÉæ©H  ÜÉcôdGh
 ™e ΩÉJ mºZÉæàH πª©j …òdG (ABS) ¥Ó¨fÓd á©fÉŸG
 …òdGh ,(EBD) k É«fhÎμdEG íHÉμŸG Iƒb ™jRƒJ ΩÉ¶f
 äÓé©dG ÚH ¿RGƒàe mπμ°ûH íÑμdG Iƒb ™jRƒJ øª°†j

.áÑcôŸG ádÉ◊ kÉ≤ah á«Ø∏ÿGh á«eÉeC’G
 ÉJƒjƒJ  áÑcôŸ  iô`̀NC’G  áeÓ°ùdG  ÉjGõe  πªà°ûJh
 ΩÉ¶æH  á«FGƒg  óFÉ°Sh  ≈∏Y  Iójó÷G  Fortuner
 ≥FÉ°ùdG  ájÉª◊  (SRS)  »∏«ªμàdG  ácô◊G  ó««≤J
 kÉ°†jCG áÑcôŸG »JCÉJh ,ΩGó£°UG çhóM óæY ÜÉcôdGh
 á«°UÉîH  ∫É°üJ’G  •É≤f  á«KÓK  ¿ÉeCG  áeõMCÉH  IOhõe
 πª©J »àdGh ,óYÉ≤ŸG ™«ª÷ (ELR) ÇQÉ£dG  ó°ûdG
 .ΩGó£°UG çhóM AÉæKCG ºgóYÉ≤Ã ÜÉcôdG â«ÑãJ ≈∏Y
 á`̀«`̀eÉ`̀eC’G ó`̀YÉ`̀≤`̀ŸG ¿É```̀eCG »`̀eGõ`̀M ó`̀jhõ`̀J ” É`̀ª`̀c
 Oó`̀fih  »bÉÑà°S’G  ó°ûdG  »à«°UÉîH
 ,…ƒb ΩOÉ°üJ çhóM óæYh .Iƒ≤dG
 π«Ä°V QGó≤Ã ¿ÉeC’G ΩGõM »îJôj
 ≈∏Y §¨°†dG Iƒb ∞«Øîàd ;kGóL
 ´ƒ`̀bh AÉ`̀æ`̀KCG ÜÉ`̀cô`̀dG Qó`̀°`̀U
 ójhõJ  ”  Éªc  ,ΩGó`̀£`̀°`̀UG
 óYÉ≤ŸG øe ÊÉãdG ∞°üdG
 óYÉ≤e  â«Ñãàd  ∂HÉ°ûÃ

.(CRS) ∫ÉØWC’G

 ÜÉ≤ædG ¢```Só«°Sôe ácöT â```Ø°ûc
 øe Edition 1 ¢UÉÿG π```jOƒŸG øY
 äGõ«¡éàH »JCÉj …òdGh ,E áÄØdG ¬«Hƒc

.IOhófi OGóYCGh á«aÉ°VEG
 ¿CG  á```«fÉŸC’G  á```cöûdG  â```ë°VhCGh
 ™àªàj Edition 1 ¢```UÉÿG π```jOƒŸG
 ¢```†«HC’G Ú```H ÜGò```L Êƒ```d ø```jÉÑàH
designo Mag-” CÉØ£ŸG …Òª°ûμdG
 º°ùL ≈∏Y “no Cashmere White

 •ƒæL ≈∏Y Oƒ°SC’G ¿ƒ```∏dG ™e IQÉ«°ùdG
 á```μÑ°Th á```°UƒH 20  ¢```SÉ≤e AMG

.á«LQÉÿG ÉjGôŸGh OÈŸG
AMG- ábÉH IQÉ«°ù∏d ôaƒàj Éªc
 ∫ÓN øe õ«ªàJ »àdGh ,á«°VÉjôdG Line
 πNGódÉHh »°VÉjôdG »```eÉeC’G Ωó°üŸG

.á«°VÉjôdG äGõ«¡éàdG ∫ÓN øe
 á```«∏NGódG  IQƒ```°ü≤ŸG  ≥```dCÉàJh
 Úfƒ∏dÉH IôNÉØdG ÉHÉf Oƒ∏L äGõ«¡éàH

 ,Oƒ°SC’G “¢†«HC’G hCG Oƒ```°SC’G” ôªMC’G
 Oó©àe »```°VÉjôdG Oƒ```≤ŸG øY Ó```°†a
 AÓ```W  ô```¡¶Ã  äÉ```«∏Mh  ,∞```FÉXƒdG

.ƒfÉ«ÑdG
 á©HÉàdG á«fÉŸC’G ácöûdG âë°VhCGh
 πjOƒŸG ¿CG á«fÉŸC’G ô∏ÁGO á```YƒªéŸ
 555 ìôW ºà«°S Edition 1 ¢UÉÿG
 ∞dCG 12 øe CGóÑj ô©°ùH §≤a ¬æe áî°ùf

.hQƒj 971h

تويوتا فورتشنر.. قوة ومتانة في أكثر البيئات قسوة

سياراتسيارات

إعداد: طارق البحار

 Gó`̀fƒ`̀g  â∏ØàMG  ,á`̀«`̀fÉ`̀HÉ`̀«`̀dG  ácöû∏d  IÒ`̀Ñ`̀c  á`̀£`̀fi  ‘
 É¡îjQÉJ ióe ≈∏Y ¿ƒ«∏e 100  ºbQ IQÉ«°ùdG  ≈dEG  É¡dƒ°UƒH

.1963 ΩÉ©dG òæe óàªŸG
 ‘ T360  ÜCG  ∂«Hh á«°VÉjôdG  S500  »JQÉ«°S øe GkAóH

 É¡LÉàfEG ≈∏Y kÉeÉY 53 Qhôe ó©H ácöûdG πØà– 1963 ΩÉ©dG
 »g äGQÉ«°ùdG √òg ÌcCG .¿ƒ«∏e 100 ºbQ IQÉ«°ù∏d
 ∂«Ø«°S  á«fÉHÉ«dG  ácöûdG  äGQÉ«°S  ô¡°TCG  ™Ñ£dÉH

 É¡∏«L  ≈dEG  k’ƒ°Uh  1972  ΩÉ©dG  É¡LÉàfEG  äCGó`̀H  »àdG
 ∫ƒ°Uh  .ΩÉ©dG  Gòg  Gófƒg  ¬æY  âØ°ûc  …òdG  öTÉ©dG
 äõ«“ ÉŸÉ£∏a ,ÆGôa øe äCÉj ⁄ á£ëŸG √ò¡d Gófƒg
 ÉgÉ£YCG  Ée  ájOÉªàY’Gh  º«ª°üàdGh  Iƒ≤dÉH  É¡JGQÉ«°S
 π°†ØH AÉL ÒÑμdG ºbôdG Gòg ≥«≤– .kÉ©°SGh kGQÉ°ûàfG

 ,É«côJ πãe ∫hódG øe ójó©dG ‘ ⁄É©dG ∫ƒM kÉ©æ°üe 34 ÌcCG

.IóëàŸG áμ∏ªŸGh óæ¡dG ,ÉjÒé«f ,¿ÉHÉ«dG ,ÉμjôeCG ,Ú°üdG

هوندا تنتج 100 مليون سيارة

E من كوبيه الفئة Edition 1 الكشف عن إنفينيتي Q30.. تقنيات وفخامة
 ≈Mƒà°SG å«M ,õ«‡ º«ª°üàH  Q30 »à«æ«ØfEG õ```«ªàJ
 øe êhOõŸG ¢```Sƒ≤dÉH É¡d OÉ```©HC’G »KÓK »eÉeC’G ∂```Ñ°ûdG
 í«HÉ°üŸG ƒ```ëf áfhôe Ì```cCG á```côM ™```e ,Q50 »```à«æ«ØfEG

.á«eÉeC’G
 ≈∏Y ájQƒãdG •ƒ```£ÿGh IÒãŸG äÉ```«æëæŸG ≥aóàJh
 ∞àc ƒëf πμ«¡dG §N ÈYh Ú£dG äÉ«eÉMh ∑ôëŸG AÉ```£Z
 ≈∏Y ¢SGƒbC’G Ωó≤àJh .Iƒ≤dÉH »MƒŸG πμ°ûdG …P IQÉ«°ùdG
 ’Óg πμ°ûàd á```jQÉéàdG áeÓ©dG õ```«“ »àdG C ±ô```M πμ°T
 ∫ÉM ‘ IQÉ«°ùdG ¿ƒμJ ÉeóæY ≈àM ácô◊G ócDƒj É```«μ«eÉæjO

.∞bƒàdG
 IQƒ°üH ¢†ØîæŸGh πjƒ£dG ∞≤°ùdG §N øjÉÑJ »Mƒjh
 á«©°VƒdG ∞```«°†J É```ªæ«H ,ø```°û«à°S’G ´ƒ```f ø```e IQÉ```«°ùdG
 ¬∏c ∂dP ∞```«°†jh .…öüÑdG Ò```KCÉàdG áYhQ ≈```dEG á```©ØJôŸG
 ¿CÉH ÉYÉÑ£fG í```æÁ …òdG ≥```«fC’G πμ°ûdG ∫É```ªL ≈dEG É```°†jCG

.∞bƒàdG ∫ÉM ‘ ¿ƒμJ ÉeóæY ≈àM ácô◊G ∫ÉM ‘ IQÉ«°ùdG
 ™ÑàJ »àdG á```JƒëæŸG ∫Éμ```°TC’G ÚH ¿RGƒ```àdG ≥```≤ëjh
 ∫hCG øe ∂HÉéYEG ∫É```æ«°S É°ùfÉéàe Éª«ª°üJ É```°†©H É```¡°†©H
 »à«æ«ØfEG äõ¡éa ,á«LƒdƒæμàdG ÉjGõŸG á«MÉf øe ÉeCG .Iô¶f
 ‘ IóYÉ°ùŸG äÉ«æ≤àdG ≈```bQCGh äGõ«¡éàdG π```°†aCÉH Q30

.äGQÉ«°ùdG øe áÄØdG √òg
 ΩÉ¶fh á∏eÉ°ûdG ájDhôdG á°TÉ°T äGõ«¡éàdG ∂∏J πª°ûJh

 ≈∏Y á«còdG IóYÉ°ùŸG á```«°UÉNh ácôëàŸG ΩÉ°ùLC’G ∞```°ûc
 »eÉeC’G ¬LƒàdG ä’É```M ‘ áFQÉ£dG á∏eôØdGh IQÉ```«°ùdG øcQ

.AÉ«ª©dG ≥WÉæŸG ‘ ôjòëàdG ΩÉ¶fh
 IQÉ«°ùdG øcQ ≈```∏Y á«còdG IóYÉ°ùŸG á```«°UÉN πã“h
 øe áÄØdG √ò```¡dh »à«æ«ØfE’ É```¡Yƒf ø```e ≈```dhC’G á```«æ≤àdG
 ÉYƒ«°T ä’ÉM çÓK ÌcCG ‘ πª©∏d âªª°U óbh ,äGQÉ«°ùdG
 IQÉ«°ùd RGƒ```e πμ°ûH á```ÑcôŸG øcQ »```gh ,IQÉ«°ùdG ø```côd
 ácô◊ÉH øcôdGh á```LQO 90 ájhGõH ∞∏î∏d ´ƒ```LôdGh ,iô```NCG
 ‘ É°SÉ°ùM 12 ΩÉ¶ædG Ωóîà°ùjh ,äGQÉ«°ùdG ÚH ΩÉeC’G ƒëf
 ∫ÓN øe É¡fÉμe ≈dEG É«FÉ≤∏J áÑcôŸG ¬Lƒjh ∞∏ÿGh ΩÉ```eC’G
 ,á«FôŸGh á```«Jƒ°üdG äGô```jòëàdG hCG á```«aÉ°VE’G Ió```YÉ°ùŸG
 ôaGƒàJh .øjõæÑdG á°SGhOh π```eGôØdÉH ≥FÉ°ùdG ºμëàj É```ªæ«H
 ƒHÒJ Î«d 2.0 hCG Î«d 1.6 á```©°S ∑ôëÃ Q30 »```à«æ«ØfEG

.Úà∏é©H ™aódG á«æ≤J ™e
 ™aódG á«dBG ™e Î«d 2.0 á©°S ƒHÒàdG ∑ôfi Ωó≤j É```ªc
 ƒHÒJ Î«d 2.0 ∑ô```fi ôaƒjh ,ájQÉ«àN’G äÓé©dG π```eÉμH
 óæYh .Î```e ø```Jƒ«f 350 ¿GQhO Ωõ```Yh á```æ°üMCG 208 Iƒ```b
 ,äÓé©dG π```eÉμH ™aódG hCG »```eÉeC’G ™aódG á```«dBÉH √õ```«¡Œ
 ≥«≤– äÉcôëŸG áYƒª› ‘ AGOCG ≈```∏YC’G ∑ôëŸG ¿Éμ```eEÉH
 ‘ ºc 100 á```YöS ≈dEG 0 øe Q30 »```à«æ«ØfEG ‘ ´QÉ```°ùàdG

.¿GƒK 7.3 ∫ÓN áYÉ°ùdG

22

 SP 275 ø```Y k É```«ª°SQ …QGÒ```a â```Ø°ûc
 á```°UÉÿG  á```î°ùædG  RW Competizione
 SP275 »```JCÉJ .Éà«æ«dÒH F12 ø```e Ió```jó÷G
 F12  ≈```∏Y  ká```«æÑe  RW Competizione
 Égõ«“ á```«LQÉN äGÒ«¨àH ø```μdh ,É```à«æ«dÒH
 É¡à≤«≤°T øe ¬°ùØf âbƒdG ‘ IÉMƒà°ùeh ,É¡æY

 ,1964 ΩÉ©dG πjOƒe ,GTB 275 á«μ«°SÓμdG
 ¿ƒ∏H SP275 RW Competizione »```JCÉJ
 ,¥QRC’G ÈjÉa ¿ƒ```HôμdG øe äÉ°ùŸ ™```e ôØ°UCG
 IRQÉHh kÓ«∏b áØ∏àfl í«HÉ°üe π```ª– áeó≤Ãh
 Éªæ«H ,á«eÉeCG óFGhRh ¢†Øîæe ∂```Ñ°T ™e ÉeƒªY

.É«μ«°SÓc É«HÉ«°ùfG ÉμÑ°T iôf ÖfÉ÷G øe
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مدة تسخين السيارة
 ábÉ£dG IAÉØμd …Oƒ©°ùdG õcôŸÉH π≤ædG ƒ°üàfl ócCG
 ≈àM IOhó©e m¿GƒK øe ÌcCG êÉà– ’ áãjó◊G äÉÑcôŸG ¿CG

.¥Ó£fÓd IõgÉL ¿ƒμJh ∑ôëŸG ‘ âjõdG IQhO πªàμJ
 ≥FÉbO IóY É¡eõ∏j áÑcôŸG ¿CG ¢```†©ÑdG ó≤à©j :GƒdÉbh
 óbh ,¥Ó£fÓd Iõ```gÉL íÑ°üJh m±Éc πμ°ûH ∑ô```ëŸG øî°ù«d
 É kJÉàH ≥Ñ£æj ’ ¬fCG ’EG ;á```Áó≤dG äÉÑcôŸG ‘ kÉë«ë°U ∂dP ¿ƒ```μj
 OƒbƒdG ø≤M ΩÉ¶æH πª©J »```àdG áãjó◊G äÉcôëŸG ™«ªL ¿EG å«M ,áãjó◊G äÉ```ÑcôŸG ≈∏Y
 πªàμJ ≈àM IOhó```©e m¿GƒK øe ÌcCG êÉ```à– ’ - áÁó≤dG ÎjQƒHôμdG á```«æ≤J ø```Y É``` k°VƒY -
 Úî°ùàdG IÎa ¿CG äÉÑcôŸG äÉÑ«àc Ö∏ZCG í°VƒJh ,áÑcôŸG ≥∏£æàd ∑ôëŸG ‘ âjõdG IQhO
.äÉÑcôŸG ¢†©H ‘ á«fÉK 30 ≈dEG π°üJ óbh m¿GƒK 10 ió©àJ ’ ¿É«MC’G Ö∏ZCG ‘ äÉÑcôª∏d

ا5فضل في 2017

Hofele االستثنائية 

 Ö≤d 2017 π```̀jOƒe Gõ```̀jÈeEG hQÉ```̀Hƒ°S IQÉ«°S äRÉ```̀M
 ™```̀bƒe ô```̀cPh .ΩÉ```̀©dG Gò```̀¡d π```̀°†aC’G á```̀«fÉHÉ«dG IQÉ```̀«°ùdG
 RƒØJ »àdG ‹GƒàdG ≈∏Y á```̀«fÉãdG IôŸG É¡fCG “¢```̀ùjÉaOCGQÉc”

 .π°†aC’G IQÉ«°ùdG Ö≤∏H hQÉHƒ°S É¡H
 πμ°ûH â```̀©ØJQG Gõ```̀jÈeEG äÉ```̀©«Ñe ¿CG hQÉ```̀Hƒ°S â```̀æ∏YCGh

 á©HQCG QGó≤Ã OóëŸG ±ó¡dG â£îJh ,2016 ΩÉ```̀©dG ∫ÓN ®ƒë∏e
 π°üJ ¿CG ácöûdG â```̀©bƒJ Éªæ«H ,IQÉ```̀«°S 11500 âYÉH å```̀«M ,±É```̀©°VCG

 .§≤a IQÉ«°S 2500 ≈dEG äÉ©«ÑŸG
 GõjÈeEG RƒØJ ¿CG ÒÑc ±öûd ¬fEG” :ÉZÉæ«°Tƒj »cƒjƒ°SÉj hQÉHƒ°ùd …ò```̀«ØæàdG ôjóŸG ∫Ébh
 øe ,AGOC’G Iƒbh ∑ô```̀ëŸG ¢üîj Éª«a IójóL É«LƒdƒæμJ ≈```̀∏Y GõjÈeEG óªà©Jh .“Ö```̀≤∏dG Gò```̀¡H

 .á«∏Ñ≤à°ùŸG É¡JGQÉ«°S ™«ªL ‘ ácöûdG É¡eóîà°ùJ ¿CG ™bƒàŸG

 äÓjó©J ≈∏Y ájQƒ£°SC’G ô∏‚GQ Ö«L IQÉ«°S â```∏°üM
 â«¶Mh .á```«FÉæãà°S’G Hofele á```cöT π```Ñb ø```e á```©FGQ
 ≈∏Y ä’É```ª©à°S’G IOó```©àe á```«°VÉjôdG ô```∏‚GQ IQÉ```«°S
 ΩOÉ°Uh í«HÉ°üŸG á```«YÉHQ IójóL á«eÉeCG LED AGƒ```°VCG
 LED ∞≤°S AGƒ```°VCGh ácöûdG QÉ```©°T ≈∏Y …ƒ```àëj ó```jóL

 ºé◊G IÒÑc õ«‡ º«ª°üàH •ƒæL ≈dEG áaÉ°VEG ,á©«aQ ájƒ∏Y
 ô∏‚GôdG √ò```g Hofele äOhR Ö```fGƒ÷G øe .Oƒ°SC’G ¿ƒ```∏dÉH

 ájƒ¡J äÉëàah á«∏Ø°ùdGh ájƒ∏©dG ÖfGƒ÷G ø```jõj ¿ƒ∏dG ôªMCG §îH
 á«YÉHQ ΩOÉY êQÉîÃ ô∏‚GQ IQÉ«°S â«¶ëa ,∞∏ÿG øe ÉeCG .∑ôëŸG AÉ£Z ≈∏Y ºé◊G IÒ```Ñc

.»LQÉÿG πμ«¡dG AGõLCG »bÉHh ájƒ¡àdG ∂Ñ°Th ∞≤°ùdG ≈∏Y Oƒ°SC’G ¿ƒ∏dG ≈¨Wh Éªc
 Ωôfl ¿ƒ∏dG Oƒ°SCG ó∏éH É¡JOhR å«M ,IQÉ«°ùdG √òg íeÓe Hofele äÒZ πNGódG ø```eh

.á≤«fC’Gh á«bGôdG äÉ°ùª∏dG øe OóY ≈dEG áaÉ°VEG ,á«μ«°SÓc á≤jô£H



 ÂÉ```¨dG  á```YóÑŸG  á```«JGQÉeE’G  á```LôîŸG  RÈ```J
 äÉ©ØJôŸG øe π```°ù©dG »æL ‘ á«ØÿG π«```°UÉØàdG
 ó```jó÷G É```¡ª∏«a ‘ äGQÉ```eE’G  ∫Éª```°T ‘ á```«∏Ñ÷G
 »qHôe Iô```cGP …hôj …ò```dGh ,“QÉÑZh ô```£eh π```°ùY”
 ™e á∏MQ ‘ É```¡fCÉch ,á∏«ªL ájôYÉ```°T IQƒ```°üH πëædG
 ógÉ°ûe ™e á«Ñ©```°T á«JGQÉeEG äÉ°ùª∏Hh øjógÉ```°ûŸG

.çGóMC’G ™e ∑Éægh Éæg á«KGóM
 …òdGh ,“QÉÑZh ô```£eh π```°ùY” »≤FÉKƒdG º∏«ØdG
 IÒNC’G ¬JQhO Dƒa »FÉªæ«°ùdG »HO ¿ÉLô¡e ‘ ¢VôY
 äÉHÉàc ≈∏Y óªàYG ,»JGQÉeE’G ô```¡ŸG á≤HÉ°ùe øª°V
 ôYÉ°ûdG øe πc ácQÉ°ûÃ ,º```°SÉL õjõ©dGóÑY ôYÉ°û∏d
 ∫ƒM ,…ó«ª◊G IÒæe áãMÉÑdGh QhóÑdG ódÉN åMÉÑdGh
 º¡JÉ«æ≤J ∫ƒMh ,∫É```Ñ÷G ‘ π°ù©dG »©eÉL ¢Sƒ≤W
 GóL á∏¡°S á≤jô£H äQƒ°U »àdGh ,á∏«ª÷G ájô£ØdG
 ,øcÉeC’G √ò```g ‘ ôjƒ°üàdG á```Hƒ©°U ºZQ ó```gÉ°ûª∏d
 IÈÿGh ¢Só◊G ≈∏Y kGOÉªàYG ,πëædG QÉKBG AÉØàbG ø```Y
 π°ù©dG ≈```∏Y ∫ƒ°üë∏d ;(π```«¡°S º```‚) á```©«Ñ£dGh

.QÉé°TC’Gh ±ƒ¡μdG øe »∏Ñ÷G
 ó```gÉ°ûÃ º```∏«ØdG á```«JGQÉeE’G á```LôîŸG í```àØJ
 á«∏Ñ÷G ≥```WÉæŸG ‘ Iƒ```°ùfh ∫É```LQ …ó```–h QGö```UEG
 πLQ ºg êPÉ‰ áKÓãH π°ù©dG ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d áÑ©°üdG
 ,π«°UC’G ÖgòdG øY ¿ƒãëÑj äGQÉeE’G ø```e ÚJCGôeGh

 ™e º¡∏eÉ©J ‘ É```°Uƒ°üN ,∂dP ‘ º```¡àYGôH ió```eh
 ‘ áæ«©ŸG ø```cÉeC’G ‘ É```¡àeÉbEG á```«Ø«ch π```MÉæŸG
 QGôμJh QGôªà°SG §°Sh ÒÑc ∞¨°ûH áÑ©°U ¢ùjQÉ°†J

.çGóMC’G ™e πëædG õjRCG
 ÖjôZ :º```gh ,á```°ù«FôdG çÓ```ãdG äÉ```«°üî°ûdG
 ,»Ñ≤ædG áªWÉah ,»Ñ≤ædG ˆGó```ÑY á°ûFÉYh ,»MÉ qª«dG
 øY ÉgOÉ©àHGh É```¡àdõ©H »```Øà– ,≥```WÉæe çÓ```K ‘
 ,ÉàaO á```≤£æe :»gh ,É```¡é«é°Vh á```æjóŸG AGƒ```°VCG
 ¿ƒ```°û«©j ∞```«ch ,¢```ü«°T á```≤£æeh ,É```æ°S …OGhh
 åëÑdGh π°ù©dG ’EG á```æ¡e ¿ƒ```μ∏Á ’ º¡a ,º```¡JÉ«M
 A’ƒg äGOÉ¡°T ø```e π©Œ ¿CG áLôîŸG äó```ªY .¬æY
 »°VÉŸG ÚH áÑ°üN IôcGP øe á°üb ájGhôc á```KÓãdG
 ¢ü°ü≤dG Ö```°SÉæàJ á```∏«ªL ≈≤«°Sƒe ™```e ö```VÉ◊Gh

 ¿õ◊Gh ,∂```ë°†dGh ¢```ü°ü≤dG É```¡JÒeÉc ó```°UôJh
 åëÑf »àdG á«Ñ©°ûdG á```WÉ°ùÑdGh ,IÈ```ÿGh ,áªμ◊Gh

.É¡æY
 Iô£ÿG ó```gÉ°ûŸG º```∏«ØdG GÒ```eÉc Éæd Ωó```≤àa
 kÉãëH ;á«∏Ñ÷G äGQó```ëæŸG ‘ »```Ñ≤ædG áªWÉa á```dƒ÷
 á«NÉæŸG äGÒ```¨àdG ¿CG ∞```«ch ,π```°ù©dG É```jÓN ø```Y
 ¿CGh ,Ió∏°Uh AÉ```ª°U äÉeÉb ≈dEG ∫ÉÑ÷G √ò```g âdqƒM
 Qƒª°†dG ‘ IòNBG ÉgOGóLCG øY É¡àKQGƒJ »```àdG áæ¡ŸG
 ,¬àYQõe ≈```dEG »MÉ qª«dG Ö```jôZ ÉfòNCÉjh ,»```°TÓàdGh
 á°üb »μMh ,áÑjô≤dG ∫ÉÑ÷G ‘ π°ù©dG óFÉ°üe ≈dEGh
 AÉŸG ’EG Üö```ûj ’h ¿É°ùfE’G π```ãe ¢û£©j π```ëædG ¿CG
 øe πëædG §°Sh ógÉ°ûf á```∏«ªL äÉ£≤d ‘h ,Üò©dG
 äGQÉeE’G πëf ¿CG ÖjôZ ∫ƒ≤j É```ªch ,¢Uôb …CG ¿hO

 Éæd ¢ü≤Jh ,kGóHCG ¬ÑMÉ°U ¿ƒîj ’h ¢ü∏fl ¬Ñ©°T πãe
 ∞°SCÓd áæ¡ŸG √òg AÉØàNG øY ábôëH »Ñ≤ædG á°ûFÉY
 πëædG Iô```ég øe É¡≤∏b ø```Y ∞°ûμJh ,äGQÉ```eE’G ‘

.É¡©jhôJ ‘ è«é°†dGh QÉÑ¨dG ôªà°SG GPEG ¬FÉØàNGh
 º∏«ØdG Gò```g ‘ ÂÉ```¨dG Ωƒ‚ á```LôîŸG â```ë‚
 »JGQÉeE’G º∏«ØdG Ëó```≤J ’hCG ,á≤HÉ°ùdG ΩÓ```aC’G Éªc
 É°Uƒ°üN GÒ```Ñc ÉfÉ°ùëà°SG »```bÓj …òdGh »```Ñ©°ûdG
 ô£eh π°ùY” ‘h ,á```«dhódG äÉfÉLô¡ŸG ‘ ¬```°VôYh
 »°VÉŸG ôë°S ‘ ∂dP ‘ ´óÑJ ¿CG âYÉ£à°SG “QÉÑZh
 ‘ ¥ƒÑ°ùe ÒZ ™à‡ ´ƒ```°Vƒe ∫ÓN øe π```Ñ≤à°ùŸGh
 ÒZ á«Hô©dG É```ªæ«°ùdG ÜQÉŒ ø```e IóFÉ°ùdG •É```‰C’G
 á«Mƒe ä’’O π```ª– ó```gÉ°ûŸG Ö```∏ZCÉa ,á```«FGhôdG
 ÒZh …OÉ```ŸG çhQƒ```ŸG PÉ```≤fE’ á```«æª°V äGAGó```fh

 .á∏FÉ¡dG äGÒ¨àdG ø```e è«∏ÿGh äGQÉeE’G ‘ …OÉ```ŸG
 º∏«a ´höûe É¡jód ¿CG ÂÉ```¨dG Ωƒ‚ áLôîŸG ∫ƒ≤Jh
 ƒ«∏HO …EG” á≤HÉ°ùe ≈```dEG ¬Áó≤J ”h ,πjƒW »```FGhQ
 ¿Gƒæ©H ƒgh ,á∏Ñ≤ŸG áæ°ùdG ‘ QƒædG iÒ```°Sh ,“»°S
 »FGhQ º∏«a kÉ°†jCG ∑Éægh ,“øØdG ™æ°üd IOÉM ä’BG”

.“⁄É°S” ¿Gƒæ©H ¬d ö†–
 õ```FGƒéH ,»```HO ‘ IOƒ```dƒŸG ,ÂÉ```¨dG äRÉ```ah
 IOÉ¡°T ≈∏Y á```∏°UÉM »gh ,á«dhOh á```«HôYh á```«∏fi
 Êƒ```jõØ∏àdG  êGô```NE’Gh  êÉ```àfE’G  ‘  ¢```SƒjQƒdÉμÑdG
 êGôNE’G ‘ Ò```à°ùLÉŸG á```LQOh ,ƒjÉghCG á```©eÉL ø```e

.á«dGÎ°SC’G å«ØjôZ á©eÉL øe »FÉªæ«°ùdG
 ,kGÒ°üb kÉ```«FGhQh k É```«≤FÉKh k É```ª∏«a 11 ÂÉ```¨∏dh
 “»JGQÉeE’G ô```¡ŸG” IõFÉL ∫Éf …ò```dG “áeÉªM” É```¡æe
 ,2010 ΩÉ©dG ,‹hódG »```FÉªæ«°ùdG »HO ¿ÉLô¡e øe
 “ôØ°UCG ¥QRCG ô```ªMCG“h “á```≤jó◊G“h “á¶≤j º```∏M“h
 º«μëàdG IõFÉL õ```FÉ◊G “ôëÑdG äƒ°U“h “ó```jôŸG“h
 ∫hód »FÉªæ«°ùdG á```jQóæμ°SE’G ¿ÉLô¡e ‘ á```°UÉÿG
 IõFÉéH RÉa …òdG “áÑjôb AÉ```ª°S“h ,§°SƒàŸG ¢VƒM
 ,»FÉªæ«°ùdG »HO ¿ÉLô¡e ‘ »FGhQ ÒZ º∏«a π°†aCG
 É¡æ«H øe ,á```jô©°T äÉYƒª› ÊÉ```ªK É¡d äQó```°Uh
 ’“h “π«∏dG ≈```∏Y π«≤K π```«d“h “QÉ```æ∏÷G ∫RÉ```æe”

.“¬«a ÉfCG ÉŸ ∞°Uh
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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              (17111479 :äÉYƒæŸG º°ùb)  :π°UGƒà∏d        

 ¿ƒμJ ¿CG ‘ áÑZôdG É```¡«a OGOõJ IÎ```a -
.∑ôjó≤J ºàjh ,øjôNB’G øe ÉXƒë∏e

 ΩÉ```«≤∏d Ö```°SÉæŸG â```bƒdG ƒ```g Gò```g -
.á«æ°†ŸG á«æ«JhôdG ∫ÉªYC’ÉH

 ‘ OGR  GPEG  É```«ØWÉY  Ö```©°U â```bƒdG  -
.™ª£dGh IÒ¨dGh OÉæ©dG ºμJÉØ°U

 ∂ØWGƒY ø```Y É¡«a È©J â```fCG Ωƒ```«dG -
 .∂jöûdG ™e áMGöUh ìƒ°VƒH

 á°ùfGDƒŸGh á```ØdC’G ≈dEG á```LÉ◊G OGOõ```J -
.±QÉ©e AÉ°ûfEG ‘ áÑZôdGh ,Ωƒ«dG

 ‘ ábÉÑ∏dGh πeÉ©àdG ‘ á```«°SÉeƒ∏HódG -
.®ƒë∏e πμ°ûH π≤à°S åjó◊Gh π©ØdG

 áÑZôdGh ∫DhÉØàdGh ìÉàØf’Gh Ωô```μdÉH õ«ªàJ -
.IQƒ°ûŸG íæeh íFÉ°üædG AÉ£YEG ‘

 ´Éª°ùd OÉà©ŸG ºY IóFGR áÑZQ ßMÓJ -
.AÉæãdGh íjóŸGh áÑ«£dG äÉª∏μdG

 á∏MôŸG √ò```g ‘ kÉ```°Vô©e ¿ƒ```μJ ó```b -
!πª©dG ‘ »Ñ°üY §¨°†d

 ∫GóàY’G É```¡æe ¢Vô≤æj OÉμ```J á∏Môe -
.AGOƒ°S hCG AÉ°†«H ÉeEG QƒeC’G íÑ°üJh

 ≈∏Y ∂JQób ∫AÉ°†àJ ó```b Ωƒ«dG ¬ÑàfG -
.á≤«bódG ¥hôØdGh π«°UÉØàdG ∑GQOEG

 ‘ ôKCÉàJ ób äGQGôb PÉîJG ≈∏Y ∂JQób -
.∑OOôJ ÖÑ°ùH âbƒdG Gòg

الحمل:

األسد:

القوس:

الجوزاء:

الميزان:

الدلو: 

الحوت:

الثور: 

العذراء: 

الجدي:

السرطان:

العقرب: 

)) )) ))
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”عسل ومطر وغبار“.. فيلم يوثِّق مشاق العّسالين ا	ماراتيين ”عسل ومطر وغبار“.. فيلم يوثِّق مشاق العّسالين ا	ماراتيين 

 IõFÉéH OGóM º°SÉb »æjôëÑdG ôYÉ°ûdG RÉa
 »àdG »```HOC’G ´Gó```HEÓd »HÉ°ûdG º```°SÉ≤dG ƒ```HCG
 ¢ùfƒJ ‘ á«aÉ≤ãdG á```MÉ°ù∏d ΩÉ©dG Gòg äOÉY

.2011 òæe É¡ØbƒJ ó©H
 13 øe kÓªY 111 Iõ```FÉ÷G ≈∏Y ¢```ùaÉæJ
 øY (kÉeÉY 68) OGó```M É¡H RÉ```ah ,á«HôY á```dhO
 ‘ QOÉ°üdG “…ó```«°S Éj ºëØdG É```¡jCG” ¬fGƒjO
 ÒØ°ùdG ¬```æY áHÉ«f Iõ```FÉ÷G º```∏°ùJh .2015

.¢ùfƒJ ‘ »æjôëÑdG
 »°ùfƒàdG ∂æÑdG á°ù°SDƒe Iõ```FÉ÷G íæ“h
 ±ó¡Jh ,á«aÉ≤ãdG ¿hDƒ°ûdG IQGRh ±GöTEG â–
 ÚYóÑª∏d á```«HOC’G ∫É```ªYC’ÉH AÉ```ØàM’G ≈```dEG

 ¿hDƒ°ûdG ô```jRh ∫É```bh .Üô```©dGh Ú```«°ùfƒàdG
 øjóHÉ©dG ø```jR ó```ªfi á```«°ùfƒàdG á```«aÉ≤ãdG
 ¿EG  Iõ```FÉ÷G º«∏°ùJh ¿Ó```YEG π```ØëH á```ª∏c ‘
 ácGöûdG π```©Øj IõFÉ÷G √ò```g AÉ```«MEG IOÉ```YEG”
 ‘ ºgÉ°ùjh ,¢```UÉÿGh ΩÉ©dG ÚYÉ£≤dG Ú```H
 .Üô©dGh Ú```«°ùfƒàdG ÚYóÑŸG Oƒ```¡L ºYO
 É¡YÉ©°TEG ∞```dÉ°ùd IõFÉ÷G IOÉ```©à°SÉH ó«©°S
 öûæ∏d ≈```©°ùe øY Qó°U ÜÉ```àμdG .“É```¡≤jôHh
 Gò```g  Ö```àc  OGó```M  ,ø```jôëÑdG  ‘  ™```jRƒàdGh
 áæjóe ≈∏Y á∏£ŸG áÑ°†¡dG äÉ```HÉZ ‘ ¢üædG
 øe ¬àaÉ°†à°SG AÉ```æKCG ,á«fÉŸC’G äQÉ```¨Jƒà°T
 ¬«ah ,2012 AÉà°T ‘ (ádõ©dG á«ÁOÉcCG) πÑb

 âæ°ùæa) ΩÉ```°SôdG á«°üî°T ô```YÉ°ûdG ¢üª≤J
 ‘ ójóéàdG OGhQ ºgCG óMCG ó©j …òdG (ñƒZ ¿Éa
 ’ ÜÉàμdG Gòg ‘ .á«∏«μ°ûàdG ¿ƒæØdGh º°SôdG
 ∫ƒbh ΩÉ°SôdG ∫ƒb ÚH π```°üØJ ¿CG ™«£à°ùJ
 Iô¶f øY ,ÉeƒªY ´GóHE’G øY ÜÉàc ¬fEG ,ôYÉ°ûdG
 ,¬H §«ëŸG ⁄É```©dG √ÉŒh ,¬∏ªY √ÉŒ ´ó```ÑŸG
 ™ÑæÃ §«– »```àdG ¿GQó÷G πc OGó```M Ωó```¡j
 øeÉμdG ôgƒ÷G ∂dP ≈dEG π°ü«d ,»æØdG πª©dG
 ≥∏ÿG IôμØH »≤«≤◊G ∞```¨°ûdG ,´óÑe πc ‘
 çóëà«d ñƒZ ¿Éa á«°üî°T ¢```üª≤àj .É¡JGP
 ≥£æà°ù«d ΩÉ```°SôdG ¢SÉÑd ‘ πNój ,¬```Jƒ°üH
 IÈîH ∫ƒ¨°ûe πªY ¬fEG .k É©e ΩÉ°SôdGh ô```YÉ°ûdG

 ‘  ¬```°Sô“h  á```HÉàμdG  ‘  á```∏jƒ£dG  ô```YÉ°ûdG
 ICGôLh ,ÒÑ©àdGh ¢üª≤àdGh »°ü≤àdGh åëÑdG
 IôeÉ¨ŸGh ,ójóéàdÉH ¬°Sƒgh ÜÉ°ûdG ΩÉ°SôdG
 øY ÒÑ©àdÉH ¬°Sƒg ,¢Vqô©àdGh ±ÉØ°ûà°S’Gh

.»≤«≤M mπμ°ûH ,∞∏àfl πμ°ûH AÉ«°TC’G
 âfCG øjCG ≈```dEG) :OGóM ∫ƒ```≤j ÜÉ```àμdG ‘
 lπØW nâ```fCG πg ?ó```jóëàdG ¬```Lh ≈∏Y lÖ```gGP
 ?¿ƒμdG π```«d ‘ IOƒ≤Øe má```næ«μ n°S øY å```ëÑj
 äÉYÉØJQG ƒëf É¡©bGƒe iqô≤àJ lIó```«Mh lΩGóbCG
 ≥jôW ‘ ¬JGƒ£N ™```°†j øe Qòë«a ,á```≤«°TQ
 ’h  ¢```ùjQÉ°†àdG  É```¡«a  ±ô```©j  ’  Ió```jóL

.(™LÉ¡ŸG

tariq_albahhar

 سينويه يتحرى ”انهيار العالم 
العربي“ في مركز الشيخ إبراهيم

 ∞«°†à°ùj ,»Hô©dG ⁄É©dG ‘ á«μ«JÉeGQódG ä’ƒëàdG ΩÉ°†N ‘
 »°ùfôØdG Ö```̀jOC’G ,çƒ```̀ëÑdGh á```̀aÉ≤ã∏d º```̀«gGôHEG ï```̀«°ûdG õ```̀côe
 ⁄É©dG QÉ```̀«¡fG” É```̀¡«a ¢```̀ûbÉæj Iö```̀VÉfi ‘ ,¬```̀jƒæ«°S äÈ```̀∏«L
 ,á«ŸÉ©dGh á«Hô©dG É```̀jÉ°†≤dG πª› ≈∏Y ∞£©æ«°S PEG ,“»```̀Hô©dG
 ,á≤£æŸG ¬LGƒJ »àdG äÉjóëàdG ‘ ácÎ°ûŸG ájDhôdG ΩGôÃ kGQhô```̀e
 ≈dEG ,á«ªbôdGh á```̀«YÉªàL’G äÉ«æÑdG ‘ â≤MÓJ »```̀àdG äGÒ¨àdGh
 á«LƒdƒjójCG ≈```̀dEG ¥ô```̀£àdGh ,ÊÉ°ùfE’G õ```̀éæŸG ∑GQó```̀à°SG Ö```̀fÉL
 º°SƒŸG ∫ÓN ,∂dP ¿ƒμj ,π```̀≤à°ùŸG É¡fÉ«ch ádhódG äÉ```̀°ù°SDƒe
 9 ≥aGƒŸG ÚæKE’G Ωƒ```̀j “ mIÉ n‚ ¥oƒW tÖ◊G” `H Ωƒ°SƒŸG ‘É```̀≤ãdG

.õcôŸG ‘ ,AÉ°ùe áæeÉãdG áYÉ°ùdG óæY ,2017 ôjÉæj
 â°ùjQÉæ«°Sh ,»FGhQ” ¬jƒæ«°S äÈ∏«L ÖjOC’G ¿CG ≈dEG QÉ```̀°ûj

 âª°ùJG  ,1947 áæ°S IôgÉ≤dÉH ´ôYôJ ,á«fƒjõØ∏J ¢Uƒ°üf ÖJÉch
 ≈∏Y ÉgOóY âbÉa »```̀àdGh ,á«HOC’G äÉØdDƒŸG øe ójó©dÉH ¬```̀JÉ«M
 ,¿ƒJÉæNCG~ ¥QRC’G ìƒ∏dG~ π«ædG áæHCG :É¡æe ,kÓªY ÚKÓK øe Ì```̀cCG
 ä’É≤eh äÉjGhQ ÚH ìhGÎJ »àdG iôNC’G äGQGó°UE’G øe ójó©dGh

.á«JGP Ò°Sh …CGQ
 ôªY ‘ ¿Éc É```̀eóæY IôgÉ≤dG QOÉ```̀Z ¬jƒæ«°S ¿CG ±hô```̀©ŸG ø```̀e
 äÉ°SGQódG ó¡©e ‘ ≈≤«°SƒŸG á°SGQO ≈```̀∏Y ÜCGO ,IöûY á©°SÉàdG
 øe CÉ°ûfh ,ôgÉe QÉà«L ±RÉY íÑ°UCG ºK øe ,¢ùjQÉH ‘ á```̀«≤«°SƒŸG
 Ú©HQC’G ôªY ‘h 1987 ΩÉ©dG ‘h ,á```̀HÉàμdG á°SQÉ‡ ≈∏Y É¡dÓN
 IõFÉL âdÉf ó```̀bh ,“…õeô≤dG •ƒ```̀£îŸG” ≈dhC’G ¬```̀àjGhQ Qó```̀°UCG

 .á«îjQÉJ ájGhQ π°†aCÉc jean de’ heures

 • áHô£ŸG äQó°UCG
 ƒàjhO á«æZCG ∞gQ á«àjƒμdG

 ¿Gƒæ©H IójóL “π¨æ°S”
 Üô£ŸG ™e ácQÉ°ûÃ “‹ÉZ”

.πÑ› QÉªY »bGô©dG

QÉëÑdG ¥QÉW

”أيها الفحم يا سيدي“ لقاسم حداد يحصد جائزة أبو القاسم الشابي”أيها الفحم يا سيدي“ لقاسم حداد يحصد جائزة أبو القاسم الشابي

 •ÂÉ¨dG ™e OÓÑdG äÉaÉ°ùe •º∏«ØdG øe á£≤d
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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

اإدارة التحرير: تلفون: 17111444 - 00973 فاك�س: 17111467 - 00973  �س.ت:67133 - �س.ب : 385

الفجر: 05:03
الظهر: 11:44 
العصر: 02:42

المغرب: 05:02
العشاء: 06:32

رغم ت�صديد �لعقوبات...زو�ج �أ�صغر طفلني يف م�صر
ما ت���زال اإقامة حفالت زف���اف وخطوبة لالأطفال 
منت����رشة يف م�رش رغم املالحق���ات امل�صتمرة من جانب 
ال�صلطات لأهايل ه���وؤلء الأطفال وت�صديد العقوبات 

عليهم.
وخ���الل ال�صاع���ات املا�صي���ة ا�صتعل���ت مواق���ع 
التوا�ص���ل الجتماع���ي بالغ�صب ال�صدي���د من جانب 
املغردي���ن والن�صطاء اإثر ت���داول �صور حلفل خطوبة 

طفلني هما الأ�صغر حتى الآن يف م�رش.
ويف التفا�صي���ل، اأقام مواطن م����رشي و�صقيقه 

يف قري���ة طن���ط اجلزي���رة مبحافظ���ة القليوبية حفال 
خلطوب���ة ابنيهما زي���ن خالد زه���ران )تلميذ بال�صف 
الثاين البتدائي عمره 7 �صن���وات( وابنة عمه فريدة 
اإ�صالم زه���ران )التي مل تلتحق بالتعليم بعد وعمرها 

4 �صنوات(، وكانت قيمة ال�صبكة 18 األف جنيه.
وق���ال مغردون نق���ال عن اأق���ارب العرو�صني اأن 
العائل���ة كلها احتفلت باخلطوب���ة واأنها اأرادت اإقامة 
الحتف���ال م���ن اأجل اأن يك���ون زين زوج���اً لفريدة يف 

امل�صتقبل عندما يكربان ويبلغان ال�صن القانونية.

والد الطفلة قال اإنه بعد جناح جنل �صقيقه زين 
يف امتحان���ات الف�صل الدرا�صي الأول، وح�صوله على 
املرك���ز الأول يف املدر�ص���ة اأراد مكافاأت���ه فاتفق مع 

�صقيقه على عمل حفل خطوبة لنجليهما.
وكانت منظم���ات حقوقية م�رشية معنية ب�صوؤون 
الطفل والأ����رشة قد طالبت من قب���ل مبحاكمة اأهايل 
طفل���ني عرو�ص���ني يف عزب���ة اجل���زار التابع���ة ملركز 
�رشب���ني مبحافظة الدقهلي���ة، بتهم���ة انتهاك حقوق 

قا�رش، موؤكدًة اأن ما حدث هو جرمية.

ي�صاهدون فيلمًا 

بجو�ر جثة و�لديهما
ر�صدت �ص���ور م�اأ�صاة عائلية يف ولية 
فلوريدا الأمريكية، حيث �صوهد 3 �صبيان 
�صغ���ار ي�صاه���دون فيلم���اً وه���م يرتدون 
اأحزم���ة الأمان يف املقع���د اخللفي ل�صيارة، 
�صقط���ا  والأم  الأب  اأن  يدرك���وا  اأن  دون 
جثت���ني هامدتني خارج ال�صي���ارة من جراء 

جرعة خمدرات قاتلة.
وعرثت ال�صلطات على هيرث كيل�صي، 
30 عام���ا، و دانيل كيل�ص���ي، 32 عاما، بال 
حراك خ���ارج �صيارتهم���ا يف ولية فلوريدا 
الأمريكية، �صب���اح ال�صبت. وقال ال�صابط 
ال���ذي عرث عل���ى اجلثت���ني بامل�صادفة اإن 
اأولدهما الثالث���ة ال�صغار كانوا يوا�صلون 
م�صاهدة فيلم يف املقعد اخللفي لل�صيارة، 

بح�صب �صحيفة “ديلي ميل”.

جرمية قتل يف �ل�صارع 

ب�صبب “�آيفون”
حلظ���ات  فيدي���و  لقط���ات  اأظه���رت 
مروع���ة مت فيه���ا طعن طّيار مت���درب اإلى 
اأن م���ات، وذلك م���ن قبل اأح���د الل�صو�س 
الهم���ج يف ال�ص���ارع، حيث ح���دث ذلك قبل 
منت�ص���ف الليل. وكان ال�صبب يتعلق فقط 
ب�رشق���ة هاتفه “الآيفون” م���ن قبل القاتل 
وم�صاع���ده، واللذان ف���را بدراجة نارية بعد 
اأن ارتكبا جرميتهما. وكان ال�صاب ال�صحية 
ابن ال�26 عاماً، وا�صمه وا�صني ليانغجامي، 
يف طريق���ه اإلى دكانة يف الركن من ال�صارع 
ل����رشاء ال�صجائر، يف حوايل ال�صاعة 10 م�صاء 
عندما مت العتداء عليه، وذلك ليل الأربعاء 
تايلن���د.  عا�صم���ة  بانك���وك  يف  املا�ص���ي 
وتوا�ص���ل ال�رشطة بحثها عن اجلاين الثاين، 
بعد اأن مت القب����س على املجرم الأ�صا�صي 
يف ال�صاعات الأولى من يوم اجلمعة بعد اأن 

ن�رشت ال�رشطة �صورا حمتملة له.

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

السنة التاسعة - العدد 3008 

األحد
8 يناير 2017 
10 ربيع الثاني 1438

األخيرة
مواقيت 
الصالة

خفي���ف،  �صب���اب  الطق����س 
ويتحول اإلى دافئ مع بع�س 

ال�صحب اأثناء النهار.

ارتفاع موج البحر من قدم ون�صف اأو اقل.الرياح متقلبة الجتاه من 5 اإلى 10 عقد.
درجة احلرارة العظمى 25، 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

 املوديل ديزي لوي تعر�س زًيا خالل اأ�صبوع املو�صة يف لندن )رويرتز(

����ص���اح���ي���ت م�����ن ق����ال����و ل���ب�������س ث����وب����ه ال�����ص��د
ع������ل������ى ك�������ب�������رٍي لب�������ت�������ي ت������ع������ت������زي ب���ه

ان���ه���د ح����ال����ن����ا  م���ر����ص���ت���ه  ال���������ذي يف  ع����ل����ى 
ذي���������ب ال���������ع���������وادي ب�����ال�����������رشاي�����ر ت���ذي���ب���ه

خ���ل���ي���ف���ة ال�����ل�����ي ب������ني الأن��������������ام ك���ال�������ص���د
وال�����������ص�����د ع������ن ك������ل ال���������������رشوف ال���ره���ي���ب���ه

ق����ال����و ع���ل���ي���ه���ا ال����ف����ر�����س م����ي����ه����ود م��ن��ه��د
م�����ص��ي��ب��ه واإل  ال����ل����ي����ل  ح�����ل�����وم  م�����������ادري 

ج��د ل  اأك�������اذي�������ب  ل���ي���ت���ه  اخل�������رب  ذا  و��������س 
واجل���������������د.. ي�������ا ل����ي����ت����ه ك�������ذوب�������ه ك���ذي���ب���ه

���وت م���ا ت��رد ���وت وال�������صّ ن�������ص���األ ب��ع��ل��و ال�������صُ
ج���وي���ب���ه اأو  ج����������واب  ح�����وال�����ي�����ن�����ه..  ي����ل����ي 

ق������ول������و خ����ل����ي����ف����ة ح��������ي ورج���������ول���������ه مت���د
ع����ل����ى ال����ب���������س����وط ال����ل����ي ُح�����ُم�����ره�����ا م��ه��ي��ب��ه

ق�����ول�����و ت����������راه ه�����ن�����اك ب����امل����ج����ل���������س مي��د
مي������ن������اه مل���������ص����اف����ح ب�����ع�����ي�����ده وج����ري����ب����ه

وحم����������ٍد ب����ع����ي����د ه�����ن�����اك ي������ا ق����ل����ب����ه ال������ود
ك�����������ٍل ح������وال������ي������ن������ه ق������ري������ب������ه وح����ب����ي����ب����ه

من���ت ودع�����ت ل���ك ع���ني ن���ام���ت ع��ل��ى ال�����ص��ه��د
��������ص�������وٍد و������ص�����اي�����ده�����ا ب����ل����ي����ل����ه ك���ري���ب���ه

م����ث����ل ال�����ت�����ي ن�����ام�����ت ع����ل����ى خ�������ايل امل���ه���د
ت���ن�������ص���ج���ن ط���������وال ال����ل����ي����ل ف�����زع�����ة م��غ��ي��ب��ه

روع�����ت�����ن�����ا وال���������������روع م�������ا ق���������ول و����ص���ق���د
ع����ل����ي����ك ي�������ا م����ن����ه����و ذه�������اب�������ه ذه����ي����ب����ه!

ي����ل����ي امل�������ص���ي���خ���ة ب�������ص���دت���ك م�����ا ل����ه����ا ن��د
وم�������ن ف�������وق خ�������ص���م���ك ل����ل����ت����واري����خ ه��ي��ب��ه 

ت����ود ����ص���غ���اي���ن���ه���م  ال�����ل�����ي  ذول  ع����ل����م����ت 
����رشي���ب���ه ال������روا�������ص������ي  ان  اجل������ب������ال  زول 

وي����رع����د ي������ع������اود  ي�����رك�����د  ال������رع������د  وان 
ت�����ص��ي��ب��ه  ب����ل����ي  ت����ط����ي����ح  ال������������ربوق  وان 

ع��ه��د وط�����وال�����ه�����ا  ت����ط����ول  ال�������ص���ن���ني  وان 
ب�������ني ال�����������ذي ت�������وع�������ده وال�������ل�������ي ت���ث���ي���ب���ه

ع�����ل�����ى ج����م����ي����ل ب���������ص����ال����ف اأي�������������ام م���ن���ع���د
ان������ت������ه ن���������ص����ي����ت����ه وال������ل������ي������ايل ت�������ص���ي���ب���ه

ت����ذك����ر اأب���������وي ال����ل����ي ع���ل���ى جم���ل�������ص���ك ���ص��د
ي��������وم اظ�����ل�����م�����وين وال����ظ����ل����ي����م����ات خ��ي��ب��ه

ع���������رشي����ن ع���������اٍم م������ا ن�������ص���ي���ت���ه وان���������ا اآع������د
ج����م����ي����ل����ك ال������ل������ي ل�������و ن�������ص���ي���ت���ه م���ع���ي���ب���ه

ف����رح����ة ����ص���ف���اك ع���������وادة ال���������روح ل��ل��ِج�����ص��د
ق�����ال�����و ت���������ص����اف����ى وط����ي����ب����ت����ه ه������ي ط��ب��ي��ب��ه

ا���ص��ت��د م���ت���ن���ا وح���ي���ي���ن���ا ف ق���وم���ت���ك ق����ون����ا 
 وف����رح����ة ����ص���ف���اك ات���������ص����اوي ع���ي���د وجت��ي��ب��ه  

م����ن ه����و ل���ن���ا غ������ريك..ان������ا ا�����ص����األ����ك ب��ال��وع��د
ب��ه ن����ع����ت����زي  ����ص���ن���د  ت���ب���ق���ى  ان  اأوع�������دن�������ا 

قصيدة مهداة إلى مقام رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي

 األمير خليفة بن سلمان آل خليفة

ثوبه الشدّ

بمناسبة الفحوصات التي أجريت لسموه وتكللت بالنجاح

لولوة بنت خليفة بن سلمان آل خليفة

عا�صفة ثلج ت�صل �حلركة يف ��صطنبول
ثلجية  عا�صفة  اأجربت 
ا�صطنبول  مدين���ة  �رشب���ت 
الرتكي���ة ال�صلط���ات عل���ى 
رئي�صيني  اإغالق م�صيقني 
رح���الت  واإلغ���اء  لل�صح���ن 
ال�صب���ت  ام����س  الط���ريان 
فيم���ا ت�صبب���ت العا�صف���ة 
يف خط���ورة القي���ادة عل���ى 
الطرق مما ترك الكثري من 
ال�صائق���ني عالق���ني خالل 

الليل يف املدينة التي يقطنها 15 مليون ن�صمة.
واألغ���ت اخلط���وط اجلوية الرتكي���ة مئات الرحالت م���ن واإلى مطار اأتات���ورك الرئي�سي يف 
املدين���ة وقال���ت وكالة الأنا�ص���ول الر�صمية لالأنب���اء اإنه جرى حتويل الع����رشات من الطائرات 

ملطارات اأخرى ب�صبب الت�صاقط الكثيف للثلوج الذي بداأ منذ م�صاء اأم�س اجلمعة.
واأ�صاف���ت الوكال���ة اأن نحو �صتة اآلف من ركاب ال�رشكة نقل���وا لفنادق م�صاء اأم�س اجلمعة 

ب�صبب اإلغاء الرحالت ومت توزيع 20 األف وجبة للعالقني يف املطار.
واألغ���ت خط���وط طريان بيجا�سو�س نح���و مئتي رحلة من واإلى مط���ار �سبيحة جوكجني يف 
ال�صط���ر الآ�صيوي م���ن املدينة. وقالت هيئة خف���ر ال�صواحل الرتكي���ة اإن م�صيقي البو�صفور 
الذي مير عرب ا�صطنبول والدردنيل يف اجلنوب اأغلقا �صباح ال�صبت اأمام حركة ال�صحن البحري 

ب�صبب الثلوج الكثيفة التي ت�صببت يف �صعف الروؤية.
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