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™°ShCG É«HôY ÉfhÉ©J Ö∏£àJ äÉjóëàdG™°ShCG É«HôY ÉfhÉ©J Ö∏£àJ äÉjóëàdG

IóMƒdG õjõ©àd ádhDƒ°ùŸG ÒÑ©àdG ájôM ºYOIóMƒdG õjõ©àd ádhDƒ°ùŸG ÒÑ©àdG ájôM ºYO

:AGQRƒdG ¢ù«FQ ...äÉ°UƒëØdG ìÉéæH AGôØ°ùdG øe ÊÉ¡àdG ≈≤∏J √ƒª°S:AGQRƒdG ¢ù«FQ ...äÉ°UƒëØdG ìÉéæH AGôØ°ùdG øe ÊÉ¡àdG ≈≤∏J √ƒª°S

:áØ«∏N øH »∏Y ï«°ûdG ƒª°S:áØ«∏N øH »∏Y ï«°ûdG ƒª°S

 ÖMÉ°U AGQRƒdG ¢ù«FQ ≈≤∏J :ÉæH - áeÉæŸG
 ∫BG ¿É```ª∏°S øH á```Ø«∏N ÒeC’G »```μ∏ŸG ƒ```ª°ùdG
 ∫hódGh ¿hÉ```©àdG ¢```ù∏› ∫hO ÊÉ```¡J á```Ø«∏N
 áÑ```°SÉæÃ É kHƒ©```°Th äÉeƒμMh AÉ```°SDhQ á«Hô©dG
 ,GkôNDƒe √ƒª°S ÉgGôLCG »àdG á«Ñ£dG äÉ```°UƒëØdG
 øe ∂dPh ,ˆG π```°†ØH ìÉéædÉH â∏∏μJ »```àdGh
 áμ∏ªŸG iód øjóªà©ŸG Üô```©dG AGôØ°ùdG ∫ÓN

 »μ∏ŸG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¬H ≈¶ëj Ée GhócCG øjòdG
 »é«∏ÿG §«ëŸG ‘ á```fÉμe øe AGQRƒ```dG ¢ù«FQ
 É¡d tøμjh ™«ª÷G ÉgQó≤j á«dÉY áª«bh »Hô©dGh
 ¿hÉ©à∏d áªYGódG √ƒ```ª°S ∞bGƒŸ ΩGÎ```M’G πc

.»Hô©dGh »é«∏ÿG
 AGQRƒdG ¢ù«FQ »μ∏ŸG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ócCGh
 á«°SÉ«°ùdG äÉjóëàdGh á«Hô©dG á≤£æŸG ™bGh ¿CG

 á«Hô©dG QÉ```£bC’G É¡¡LGƒJ »àdG á```jOÉ°üàb’Gh
 Év«HôY É k≤«°ùæJh É kfhÉ©Jh ™```°ShCG ÉkæeÉ°†J Ö∏£àJ
 ‘ á≤ãdG øY √ƒª°S É kHô©e ,ÉgQÉKBG øe ∞```«Øîà∏d
 äÉjóëàdG √òg AÓéà°SG ‘ á«Hô©dG ∫hódG IOÉb
 á```ª≤dG ¿ƒ```μJ ¿CGh É```¡à¡LGƒe ≈```∏Y IQó```≤dGh

 ¿hÉ©àdG õjõ©àd á°Uôa á∏Ñ≤ŸG á«Hô©dG
.Oƒ°ûæŸG »Hô©dG øeÉ°†àdGh

 á«YÉªàL’G äÉeóî∏d ájQGRƒdG áæé∏dG äó≤Y :ÉæH - á```eÉæŸG
 ¢ù∏› ¢ù«FQ Ö```FÉf á°SÉFôH É```¡YÉªàLG ΩÓ```YE’Gh ä’É```°üJ’Gh
 ,áØ«∏N ∫BG á```Ø«∏N øH »∏Y ï«°ûdG ƒ```ª°S áæé∏dG ¢ù«FQ AGQRƒ```dG
 ,¢ùeCG á«Ñ«°†≤dG ö```üb ‘ √ƒª°S Ö```àμÃ äÉYÉªàL’G á```YÉb ‘
 åëÑd ;øjƒYóŸGh áæé∏dG AÉ°†YCG AGQRƒdG øe OóY Qƒ°†ëH ∂dPh

.É¡dÉªYCG ∫hóL ≈∏Y áLQóŸG äÉYƒ°VƒŸG á©HÉàeh

 áØ«∏N øH »```∏Y ï«°ûdG ƒ```ª°S ócCG ,´É```ªàL’G π```¡à°ùe ‘h
 ΩÓYE’G πFÉ°Sh ™```«ªL ‘ ádhDƒ°ùŸG Ò```Ñ©àdG ájôM º```YO á```«ªgCG
 ΩRÓdG ôjƒ£àdG ≥≤ëj ÉÃh Qƒ```à°SódG ΩGÎMG ÇOÉÑeh º«b ≥```ah
 π°†aCG ™e ÖcGƒàj ÉÃh ,ΩÓYE’G ∫É› ‘ äÉ©jöûàdGh ÚfGƒ≤∏d

 Ée ¢Uƒ°üÿG Gòg ‘ á«dhódG äÉ°SQÉªŸGh äÉ≤«Ñ£àdG
.á«æWƒdG IóMƒdG Rõ©j

øjôëÑ∏d èjhÎdG ‘ º¡°ù«°S

“äÉLGQó∏d GójÒe” QÉ¡°TEG ∑QÉÑj πgÉ©dG

 ÖMÉ°U OÓÑdG πgÉY πÑ≤à°SG :ÉæH -  á```eÉæŸG
 öüb ‘ ,áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y ø```H óªM ∂∏ŸG ádÓ÷G
 ∫ÉªYCÓd ∂```∏ŸG á```dÓL πã‡ ¢```ùeCG ,á```jôaÉ°üdG
 ≈∏YC’G ¢ù∏éŸG ¢ù«FQ ÜÉ```Ñ°ûdG ¿hDƒ°Th ájÒÿG
 á```«ÑŸhC’G á```æé∏dG ¢```ù«FQ á```°VÉjôdGh ÜÉ```Ñ°û∏d
 ;áØ«∏N ∫BG óªM ø```H öUÉf ï«°ûdG ƒª°S á```«æjôëÑdG
 GójÒe ø```jôëÑdG ≥jôa QÉ```¡°TEG á```Ñ°SÉæÃ ∂```dPh

.¢ùeCG º«bCG …òdGh ,äÉLGQó∏d
 Gòg QÉ```¡°TEG ∂∏ŸG á```dÓ÷G Ö```MÉ°U ∑QÉ```Hh
 ¥öûdG á≤£æe iƒà°ùe ≈∏Y ∫hC’G ó©j …òdG ≥jôØdG
 óªM øH öUÉf ï«°ûdG ƒª°S √Oƒ≤j …òdGh ,§°ShC’G
 Ú«ŸÉ©dG ∫É```£HC’G øe kGOó```Y º°†jh á```Ø«∏N ∫BG
 √òg iƒà°ùe ≈```∏Y IÈÿG …hP ø```e Ú```aÎëŸG
 ,≥```«aƒàdG πc º```¡d ¬```àdÓL ≈```æ“h ,á```°VÉjôdG

 ÉæfEG” ¬àdÓL ∫É```bh ,AÉ≤∏dG Gò¡H √Qhö```S øY ÈYh
 ¬àª°üH ™°†j ±ƒ°S ≥```jôØdG Gòg ¿CG øe ¿ƒ```≤KGh
 ≈∏Y ¬àdÓL ºgôμ°Th ,“á«°VÉjôdG á```£jôÿG ≈∏Y
 ¿ƒeƒ≤J Ée ¿EG” ∫Ébh ,øjôëÑdG áμ∏ªÃ º¡eÉªàgG
 áμ∏‡ ídÉ°U ‘ º«¶Y A»°T ƒg Ö«W ó¡L øe ¬H
 ábƒeôe á«°VÉjQ äÉ```«°üî°T ºcQÉÑàYÉH øjôëÑdG

.“áª¡e ∫hO øe
 Iƒ```£ÿG √ò```g ≈```∏Y ∂```∏ŸG á```dÓL ≈```æKCGh
 ∫BG óªM øH ö```UÉf ï«°ûdG ƒª°S π```Ñb øe á```≤aƒŸG
 ΩÉªàgG ¢ùμ©J »àdGh ≥jôØdG Gòg QÉ¡°TEÉH áØ«∏N
 ™«é°ûJh É```¡©jƒæJh äÉ°VÉjôdG ∞```∏àîÃ √ƒ```ª°S
 Gõjõ©J É```¡«a á```cQÉ°ûŸG ≈```∏Y ø```jôëÑdG ÜÉ```Ñ°T

 áWQÉÿG ≈```∏Y ÉgóLGƒJh á```μ∏ªŸG Qhód
.á«ŸÉ©dG á«°VÉjôdG2

 

 •á«Hô©dG ∫hódGh ¿hÉ©àdG ¢ù∏› ∫hO ÊÉ¡J ≈≤∏àj AGQRƒdG ¢ù«FQ ƒª°S 
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TUDORWATCH.COM
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 • “äÉLGQó∏d GójÒe” øjôëÑdG ≥jôa ÓÑ≤à°ùe ∂∏ŸG ádÓL

ôjƒ°üà∏d ó©H øY ºμ– IôFÉ£H á«∏ª©dG ò«ØæJ ‘ GƒfÉ©à°SGôjƒ°üà∏d ó©H øY ºμ– IôFÉ£H á«∏ª©dG ò«ØæJ ‘ GƒfÉ©à°SG
⁄É©dÉH ¿Éμe πc ‘ πH §≤a ¿ƒé°ùdG ‘ â°ù«d ihÉ°TôdG⁄É©dÉH ¿Éμe πc ‘ πH §≤a ¿ƒé°ùdG ‘ â°ù«d ihÉ°TôdG

20082008 πjOƒe AGOƒ°S Ö«L IQÉ«°ùH ” Ühô¡dG πjOƒe AGOƒ°S Ö«L IQÉ«°ùH ” Ühô¡dG

 •ΩÓYE’Gh ä’É°üJ’Gh á«YÉªàL’G äÉeóî∏d ájQGRƒdG áæé∏dG ´ÉªàLG É k°ùFÎe áØ«∏N øH »∏Y ï«°ûdG ƒª°S

:á«∏NGódG ôjRh ...ƒL øé°S AGóàYG ‘ º¡WQƒàH ¬Ñà°ûj :á«∏NGódG ôjRh ...ƒL øé°S AGóàYG ‘ º¡WQƒàH ¬Ñà°ûj 44 ájƒg ójó– ájƒg ójó–

Iô°û©dG Ühôg ÖÑ°S DƒWGƒàdGh ∫ÉªgE’GIô°û©dG Ühôg ÖÑ°S DƒWGƒàdGh ∫ÉªgE’G
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جهود الأبطال العامليني بلفريق �صت�صب يف �صالح البحرين
جاللته يبارك اإ�شهار “مرييدا للدراجات”... العاهل:

املنامة  - بنا: ا�شتقبل عاهل البالد 
�شاح���ب اجلاللة امللك حم���د بن عي�شى 
اآل خليفة يف ق�رص ال�شافرية اأم�س ممثل 
جاللة املل���ك لالأعمال اخلريي���ة و�شوؤون 
ال�شباب رئي�س املجل�س االأعلى لل�شباب 
االأوملبي���ة  اللجن���ة  رئي����س  والريا�ش���ة 
البحريني���ة �شم���و ال�شيخ نا����رص بن حمد 
اآل خليف���ة؛ وذلك مبنا�شبة اإ�شهار فريق 
البحرين مرييدا للدراجات، والذي اأقيم 

يف وقت �شابق اأم�س.
ويف بداية اللقاء ق���دم �شمو ال�شيخ 
نا����رص اإيج���ازا اإل���ى جالل���ة املل���ك حول 
االأه���داف التي اأُن�شئ م���ن اأجلها الفريق 
الذي �شي�شارك يف العديد من البطوالت 
اخلا�ش���ة  واال�شرتاتيجي���ة  املختلف���ة 
بالفريق اإ�شافة اإلى اخلطط والتوجهات 
التي تعنى باالرتقاء به���ذه اللعبة حول 
العامل با�ش���م “مرييدا البحرين” يف اأكرب 

حملة ترويج للفريق البحريني.
املل���ك  اجلالل���ة  �شاح���ب  وب���ارك 
اإ�شه���ار ه���ذا الفري���ق الذي يع���د االأول 
عل���ى م�شتوى منطق���ة ال����رصق االأو�شط، 
وال���ذي يق���وده �شم���و ال�شي���خ نا�رص بن 
حم���د اآل خليفة وي�شم عدداً من االأبطال 
العاملين املحرتف���ن من ذوي اخلربة 
عل���ى م�شت���وى ه���ذه الريا�ش���ة، ومتنى 
جاللت���ه له���م كل التوفي���ق، وع���رب عن 
�رصوره به���ذا اللقاء، وق���ال جاللته “اإننا 
واثق���ون من اأن هذا الفريق �شوف ي�شع 
الريا�شي���ة”،  عل���ى اخلريط���ة  ب�شمت���ه 
و�شكرهم جاللته على اهتمامهم مبملكة 
البحري���ن، وقال “اإن م���ا تقومون به من 
جه���د طيب ه���و �شيء عظي���م يف �شالح 
مملك���ة البحرين باعتبارك���م �شخ�شيات 

ريا�شية مرموقة من دول مهمة”.
واأثن���ى جالل���ة املل���ك عل���ى ه���ذه 
اخلط���وة املوفقة من قب���ل �شمو ال�شيخ 
نا����رص ب���ن حم���د اآل خليفة باإ�شه���ار هذا 
الفري���ق والت���ي تعك�س اهتم���ام �شموه 
مبختل���ف الريا�شات وتنويعها وت�شجيع 
�شب���اب البحري���ن على امل�شارك���ة فيها 
تعزي���زا ل���دور اململك���ة وتواجدها على 

اخلارطة الريا�شية العاملية.
كما اأع���رب جاللته عن �شكره للرعاة 
البحري���ن مريي���دا  لفري���ق  الر�شمي���ن 
للدراجات على تعاونهم املثمر لتحقيق 
متمني���ا  املن�ش���ودة،  التطلع���ات  كل 
جاللت���ه ل�شم���و ال�شيخ نا�رص ب���ن حمد اآل 
خليف���ة واأع�شاء فري���ق البحرين مرييدا 
و�شكره���م  التوفي���ق،  كل  للدراج���ات 

جاللته لتواجدهم يف مملكة البحرين.
 ثم األقى �شمو ال�شيخ نا�رص بن حمد 
اآل خليف���ة كلم���ة اأم���ام �شاح���ب اجلاللة 
امللك ق���دم فيها �شك���ره وتقديره اإلى 
جاللت���ه عل���ى ا�شتقباله الأع�ش���اء فريق 
البحري���ن مريي���دا للدراج���ات الهوائية، 
االأمر الذي يوؤكد حر�س جاللته على دعم 
املب���ادرات الريا�شية التي تهتم ب�شكل 
البحري���ن،  الرتوي���ج ململك���ة  كب���ري يف 
م�ش���ريا �شم���وه اإل���ى اأن جالل���ة املل���ك 
يعت���رب الداعم االأك���رب واالأب���رز للفريق 
من���ذ اللحظة االأولى لالإعالن عن ت�شكيله 
باالإ�شافة اإل���ى اأن دع���م واهتمام جاللة 
امللك �شيكون له االأثر الكبري يف حتقيق 
الفريق للمراكز املتقدمة يف م�شاركاته 

الدولية املقبلة.
واأ�ش���اف �شم���و ال�شي���خ نا����رص ب���ن 
البحري���ن  مملك���ة  اأن  خليف���ة  اآل  حم���د 

باتت وبف�شل دع���م جاللة امللك موطنا 
للكثري من الريا�شات التي متتلك ن�شبة 
م�شاه���دة ومتابعة عالية يف العامل والتي 
م���ن بينها ريا�ش���ة الدراج���ات الهوائية 
االنت�ش���ار  يف  طريقه���ا  اأخ���ذت  والت���ي 

ب�شورة كبرية يف العامل .
واأ�ش���ار �شمو ال�شيخ نا����رص بن حمد 
اآل خليف���ة يف كلمت���ه اإل���ى اأن ت�شكي���ل 
البحرين لفريق الدراجات وامل�شاركة به 
يف خمتلف البط���والت العاملية �شي�شهم 
ب���ال �شك يف تعظي���م دور اململكة واإبراز 
�شورة الوط���ن عرب الرتويج ل���ه يف اأهم 
اأن  �شم���وه  مبين���اً  العاملي���ة،  املحاف���ل 
مثل ه���ذا النوع من الريا�ش���ات ي�شاهم 
اإل���ى ح���د بعي���د يف حتقيق ه���ذا الهدف 
ال�شام���ي؛ نظراً لتخ�شي����س العديد من 
و�شائل االإعالم العاملية م�شاحات كبرية 
من التغطي���ة االإعالمية، وه���و ما يعطي 
االأ�شا�شي���ة لعملي���ة ت�شوي���ق  الركي���زة 
البحري���ن م���ن الناحي���ة الريا�شي���ة على 

م�شتوى العامل.
وعاهد �شمو ال�شيخ نا�رص بن حمد اآل 
خليفة، جاللة املل���ك على امل�شي قدما 
على نهج جاللته يف حتقيق اأعلى درجات 
الت�شوي���ق والرتوي���ج ململك���ة البحرين 
وم���ا حققته م���ن اإجنازات كب���رية واإبراز 
�شورتها احل�شارية النا�شعة يف خمتلف 
املج���االت، موؤك���دا �شم���وه اأن الريا�شة 
بات���ت من اأ����رصع االأ�شالي���ب التي ميكن 
بوا�شطته���ا الرتويج للبحري���ن؛ باعتبار 
مبتابع���ة  حتظ���ى  الريا�شي���ة  االألع���اب 
جماهريي���ة وا�شع���ة ودائم���ا م���ا ت�شخ���ر 
و�شائل االإعالم م�شاحات كبرية؛ من اأجل 

تغطية الفعاليات الريا�شية املختلفة.

• جاللة امللك م�شتقبال فريق البحرين “مرييدا للدراجات” الذي يعد االأول على م�شتوى ال�رصق االأو�شط	

الثق���ة كب���رية ب���اأن “مريي���دا للدراجات” �شيع���زز تواج���د البحري���ن يف الريا�ش���ة العاملية
ن���ا����رص ب���ن ح���م���د: ج���الل���ة امل���ل���ك ج��ع��ل ال��ب��ح��ري��ن م���وط���ًن���ا ل��ل��ري��ا���ش��ات ال��دول��ي��ة
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�لأق����ط����ار �ل��ع��رب��ي��ة ت���و�ج���ه حت���دي���ات ت��ت��ط��ل��ب ت��ن�����س��ي��ًق��ا ل��ل��ت��خ��ف��ي��ف م���ن �آث���اره���ا

رئي�س الوزراء قيمة يقدرها اجلميع ونكنُّ ملواقفه كل االحرتام
ناقلني تهاين حكوماتهم مبنا�سبة جناح �لفحو�سات �لطبية ... �سفر�ء “�ملجل�س” و�لعرب:

�ملنامة - بنا: تلقى رئي�س �لوزر�ء �ساحب 
�ل�سم���و �مللك���ي �لأمري خليف���ة بن �سلم���ان �آل 
خليف���ة ته���اين دول جمل����س �لتع���اون و�لدول 
�لعربي���ة روؤ�س���اء وحكومات و�سعوًب���ا مبنا�سبة 
جناح �لفحو�س���ات �لطبية �لت���ي �أجر�ها �سموه 
موؤخ���ًر�، و�لت���ي تكلل���ت بالنج���اح بف�سل �هلل، 
وذلك من خ���ال �ل�سف���ر�ء �لع���رب �ملعتمدين 
ل���دى �ململكة �لذين �أكدو� ما يحظى به �ساحب 
�ل�سم���و �مللك���ي رئي�س �ل���وزر�ء م���ن مكانة يف 
�ملحيط �خلليجي و�لعربي وقيمة عالية يقدرها 
�جلميع ويكنُّ لها كل �لح���ر�م ملو�قف �سموه 

�لد�عمة للتعاون �خلليجي و�لعربي.
ه���ذ�، وكان �ساحب �ل�سم���و �مللكي رئي�س 
�ل���وزر�ء قد ��ستقب���ل بق�رص �لق�سيبي���ة �سباح 
�أم����س، عدًد� م���ن �سفر�ء دول جمل����س �لتعاون 
دول���ة  �سف���ري  يتقدمه���م  �لع���رب  و�ل�سف���ر�ء 
�لكوي���ت �ل�سقيقة لدى �ململك���ة عميد �ل�سلك 
�لدبلوما�س���ي �ل�سي���خ ع���ز�م مب���ارك �ل�سباح، 
�لذي���ن رفعو� خال�س �لتهاين ل�سموه على جناح 
�لفحو�س���ات �لطبي���ة، �سائل���ني �ملول���ى جّلت 
قدرت���ه �أن يحفظ �سموه ويرعاه ويدميه لإكمال 

م�سرية �لتطور و�لنه�سة يف مملكة �لبحرين.

و�أع���رب �ساح���ب �ل�سم���و �مللك���ي رئي����س 
�لوزر�ء عن �لعتز�ز بامل�ساعر �لأخوية �ل�سادقة 
�لت���ي �أبدته���ا �ل���دول �ل�سقيق���ة جت���اه �سموه، 
وكل���ف �سم���وه �ل�سف���ر�ء �خلليجي���ني و�لعرب 
بنقل حتيات �سموه لقادتهم وروؤ�ساء حكومات 

دولهم.
و�أكد �ساحب �ل�سمو �مللكي رئي�س �لوزر�ء 

�أن و�قع �ملنطقة �لعربية و�لتحديات �ل�سيا�سية 
و�لقت�سادي���ة �لتي تو�جهه���ا �لأقطار �لعربية 
�أو�س���ع وتعاوًن���ا وتن�سيًق���ا  تتطل���ب ت�سامًن���ا 
���ا للتخفيف م���ن �آثارها، معرًب���ا �سموه عن  عربيًّ
�لثق���ة يف قادة �ل���دول �لعربية يف ��ستجاء هذه 
�لتحدي���ات و�لقدرة عل���ى مو�جهتها و�أن تكون 
�لقمة �لعربية �ملقبلة فر�س���ة لتعزيز �لتعاون 

و�لت�سامن �لعربي �ملن�سود.
و�أكد �ساحب �ل�سمو �مللكي رئي�س �لوزر�ء 
�أن مملك���ة �لبحري���ن ترّح���ب باأي توج���ه عاملي 
جديد يه���دف �إلى تر�سيخ �لتع���اون و�لتن�سيق 
وبن���اء عاق���ات ��سر�تيجي���ة ثنائي���ة �أو دولية 
تقوم على �لحر�م �ملتبادل وحتقيق �مل�سالح 

�مل�سركة.

م���ن جهته، �أكد عميد �ل�سل���ك �لدبلوما�سي 
�سفري دولة �لكويت �ل�سقيقة �أن �ساحب �ل�سمو 
�مللك���ي رئي����س �ل���وزر�ء رمز خليج���ي وعربي، 
موؤك���ًد� �أن فرحة جناح �لفحو�سات �لطبية �لتي 
�أجر�ه���ا �سموه موؤخًر� مل تقت�رص على �لبحرين بل 
عم���ت �لدول �خلليجية و�لعربي���ة ملكانة �سموه 

لدى قياد�ت و�سعوب �ملنطقة.

تعزيز م�صالح واأهداف البحرين وفق املنظومة اخلليجية مع اإدارة ترامب
�سموه ينّوه باأهمية �لتن�سيق و�لتحرك �جلماعي لتعظيم �ملكت�سبات... رئي�س �لوزر�ء:

ا باملحافظة على الرتاث الوطني نويل اهتماًما خا�صًّ
�سموه م�ستقباً �خلبري باحلياة �لفطرية و�ل�سقور نيكول�س فوك�س... رئي�س �لوزر�ء:

• �سمو رئي�س �لوزر�ء م�ستقباً نيكول�س كري�ستوفر فوك�س	

• �سمو رئي�س �لوزر�ء لدى تلقيه تهاين دول جمل�س �لتعاون و�لدول �لعربية مبنا�سبة جناح �لفحو�سات �لطبية �لتي �أجر�ها �سموه	

�ل���وزر�ء  رئي����س  وّج���ه  بن���ا:   - �ملنام���ة 
�ساح���ب �ل�سم���و �مللك���ي �لأم���ري خليف���ة بن 
�سلم���ان �آل خليف���ة، خال �جتم���اع عمل عقده 
�سموه لبح���ث �مل�ستج���د�ت عل���ى �ل�ساحتني 
�لإقليمي���ة و�لدولية، �إلى �لعم���ل على تقوية 
وتعزيز م�سالح و�أهد�ف مملكة �لبحرين وفق 
�ملنظوم���ة �خلليجي���ة م���ع �لإد�رة �لأمريكي���ة 
�جلدي���دة، مب���ا يع���ّزز �مل�سال���ح �مل�سرك���ة 
�لتن�سي���ق  باأهمي���ة  بينهم���ا، منّوًه���ا �سم���وه 

�ملكت�سب���ات  لتعظي���م  �جلماع���ي  و�لتح���رك 
�خلليجية مع �لإد�رة �لأمريكية �جلديدة.

وكان �ساح���ب �ل�سم���و �مللك���ي رئي����س 
بق����رص  عم���ل  �جتم���اع  تر�أ����س  ق���د  �ل���وزر�ء 
�لق�سيبي���ة، خ�ّسه �سموه لبح���ث �مل�ستجد�ت 
�لر�هنة و�لأو�ساع عل���ى �ل�ساحتني �لإقليمية 

و�لدولية.
و�أك���د �ساح���ب �ل�سم���و �مللك���ي رئي����س 
�لوزر�ء خال �لجتماع، �أن �لعاقات �خلليجية 

�لأمريكي���ة  و�لبحريني���ة  عموًم���ا  �لأمريكي���ة 
و�أن  تاري���خ طوي���ل،  �إل���ى  ���ا متت���د  خ�سو�سً
�لرو�بط �لثنائية ينبغي �أن تكون �أكرث وثوًقا 
و��ستقر�ًر�، معترًب� �سموه �أن �لإد�رة �لأمريكية 
�جلدي���دة بقي���ادة �لرئي�س �ملنتخ���ب دونالد 
تر�مب �ستكون فر�سة لتعزيز هذه �لعاقات 
و�لبناء عليها، خا�سة و�أن دول جمل�س �لتعاون 
عموًما ومملكة �لبحرين حتديًد� حليف و�رصيك 
�أ�سا�س���ي يف دع���م �أم���ن و��ستق���ر�ر �ملنطقة، 

ويج���ب �لتعام���ل من ه���ذ� �ملنطل���ق لتغليب 
�مل�سال���ح �ل�سر�تيجي���ة للجانب���ني، �سم���ن 
�سيا�س���ة خليجية موحدة و�سخ روح جديدة يف 
م�سار �لعاقات بينهما مبا يكفل تعزيز �لأمن 

و�ل�سام و�لتنمية يف �ملنطقة.
وخ���ال �لجتم���اع، وّج���ه �ساح���ب �ل�سمو 
�مللك���ي رئي����س �ل���وزر�ء �جله���ات �ملعني���ة 
�إل���ى مر�جعة �ملرحلة �ل�سابق���ة ومدى فاعلية 
�ل�سيا�سات �ملتبعة يف �لتعامل مع �لتحديات، 

بهدف �خلروج بروؤية متكاملة ت�سمن �مل�سي 
قدًما يف م�سرية �لتطور و�لنماء رغم �لتحديات 

ا.  �لقت�سادية �لعاملية �سيا�سيًّا و�قت�ساديًّ
و�أك���د �سموه �أن �لعامل يعي�س �ليوم عهًد� 
جدي���ًد�، وعلى �لرغ���م مما يحمل���ه من خماطر 
وحتديات �قت�سادية و�أمنية، �إل �أنه بالتخطيط 
�ل�سليم و�لإع���د�د �مل�سبق من �ملمكن حتويل 
ه���ذه �لتحديات �إلى عنا����رص تقود �إلى �ملزيد 

من �لتقدم و�لتطور يف خمتلف �ملجالت.

�ملنام���ة - بن���ا: ��ستقب���ل رئي����س �ل���وزر�ء 
�ساح���ب �ل�سمو �مللكي �لأمري خليفة بن �سلمان 
�آل خليف���ة �خلب���ري �لعاملي يف �حلي���اة �لفطرية 

و�ل�سقور نيكول�س كري�ستوفر فوك�س.

وخال �للق���اء، �أكد �ساح���ب �ل�سمو �مللكي 
رئي�س �لوزر�ء حر����س �حلكومة باملحافظة على 
�ل���ر�ث �لوطن���ي وكل م���ا يت�سل ب���ه وبخا�سة 
�لريا�سات �لر�ثية كريا�سة �ل�سيد بال�سقور.

و�أك���د �سم���وه �أن �ل�سيد بال�سق���ور مرتبط 
بالر�ث �لعرب���ي عامة و�لبحريني ب�سكل خا�س، 
و�أن �لبحري���ن حتر����س عل���ى �لهتم���ام به���ذه 
الريا�ضة التاريخي���ة وتعزيز ارتباط الأجيال بها 

لر�سيخ �لقيم و�ملوروثات �لعريقة �لنابعة من 
تر�ثنا �لوطني �لأ�سيل وتعزيزها.

و�أ�س���اد �ساح���ب �ل�سم���و �مللك���ي رئي����س 
�لوزر�ء باإ�سهامات نيكول�س كري�ستوفر فوك�س 

عل���ى �سعيد �حلي���اة �لفطري���ة وريا�سة �ل�سيد 
بال�سق���ور عل���ى �ل�سعي���د �لإقليم���ي و�لدويل، 
موؤك���ًد� �سم���وه حر����س مملك���ة �لبحري���ن عل���ى 
�ل�ستفادة من �خلرب�ت �لعاملية يف هذ� �ملجال.
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ا لأنه �إيديولوجي وفكري �لإرهاب بات ي�شكل تهديًد� عامليًّ
ا ... رئي�س الوزراء: ا�صتثمار التاريخ الغني للبحرين �صياحيًّا واقت�صاديًّ

املنام����ة- بنا: ا�صتقب����ل رئي�س الوزراء 
�صاح����ب ال�صم����و امللكي الأم����ر خليفة بن 
�صلم����ان اآل خليفة بق�����ر الق�صيبية �صباح 
اأم�����س، ع����دًدا م����ن اأف����راد العائل����ة املالكة 

الكرمية وامل�صوؤولني باململكة.
وخالل اللقاء، ا�صتعر�س �صاحب ال�صمو 
امللكي رئي�س الوزراء مع احل�صور جملة من 
املو�صوع����ات ذات ال�صلة بال�صاأن املحلي، 
حيث اأك����د �صموه اهتم����ام احلكومة بتعزيز 
الوعي باملوروثات ال�شعبية وزيادة ارتباط 
الأجيال بها، فه����ي ذات م�شامني تاريخية 
ووطني����ة هادف����ة، موؤكًدا �صم����وه اأن مملكة 

البحرين متتلك تاريًخا غنيًّا يجب ا�شتثماره 
خلدمة الأغرا�س ال�صياحية والقت�صادية.

وتطّرق �شاحب ال�شم����و امللكي رئي�س 
الوزراء مع احل�ش����ور اإلى تطورات الأو�شاع 
وم�شتجداته����ا عل����ى ال�شاحت����ني الإقليمية 
والدولية، حيث اأكد �شموه اأن الإرهاب بات 
ي�شكل تهدي����ًدا عامليًّا فل����م يعد حم�شوًرا 
يف نط����اق �صّي����ق، كم����ا كان يف ال�صابق بل 
اأ�شبح ممتًدا لأنه اليوم اإرهاب اإيديولوجي 
وفك����ري، الأم����ر ال����ذي يتطلب مع����ه قيام 
حتالف����ات قوي����ة عل����ى امل�شت����وى الدويل 

ملواجهته والق�شاء عليه.

• �صمو رئي�س الوزراء لدى ا�صتقبال عدًدا من اأفراد العائلة املالكة الكرمية وامل�صوؤولني باململكة	

الإعاقة  ذوي  من  للعامل  ال��راح��ة  �شاعَتي  ومعايري  ���روط  بتعديل  “التنمية”  تكليف 
اإخ�����ش��اع م�����روع ق��ان��ون ال�����ش��ح��اف��ة والإع�����ام امل��رئ��ي مل��زي��د م��ن ال��ب��ح��ث وال��درا���ش��ة 

دعم حرية �لتعبري �مل�شوؤولة لتعزيز �لوحدة �لوطنية وتر�شيخ �لأمن و�ل�شتقر�ر 
تراأ�س اللجنة الوزارية للخدمات الجتماعية والت�شالت والإعام... �شمو ال�شيخ علي بن خليفة:

املنام���ة - بن���ا: عق���دت اللجن���ة الوزاري���ة 
للخدم���ات الجتماعي���ة والت�ش���الت والإع���ام 
اجتماعه���ا برئا�شة نائب رئي����س جمل�س الوزراء 
رئي����س اللجن���ة �صمو ال�صيخ علي ب���ن خليفة اآل 
خليف���ة يف قاع���ة الجتماع���ات مبكت���ب �صم���وه 
يف ق����ر الق�شيبي���ة اأم�س، وذل���ك بح�شور عدد 
م���ن الوزراء اأع�ص���اء اللجن���ة واملدعوين؛ لبحث 
ومتابع���ة املو�شوع���ات املدرج���ة عل���ى جدول 

اأعمالها.
ويف م�شتهل الجتماع، اأكد �شمو ال�شيخ علي 
بن خليفة اأهمية دعم حرية التعبر امل�صوؤولة يف 
جميع و�شائل الإع���ام وفق قيم ومبادئ احرتام 
الد�صتور ومبا يحق���ق التطوير الالزم للقوانني 
والت�ريعات يف جم���ال الإعام، ومبا يتواكب مع 
اأف�شل التطبيقات واملمار�شات الدولية يف هذا 
اخل�شو����س، ومبا يعزز الوحدة الوطنية وير�شخ 
الأمن وال�شتقرار وي�شيع روح التاآلف والت�شامح 
وي�شه���م يف ن����ر الوع���ي واملعرف���ة يف املجتمع 
ويجعل قطاع ال�شحافة والإعام داعماً ل�شيا�شة 
احلكوم���ة يف تعزي���ز ال�شفافي���ة وحري���ة الإعام 

ورافداً لها.
بعده����ا ناق�صت اللجن����ة اأه����م املو�صوعات 
املدرج����ة على ج����دول اأعمالها وه����ي على النحو 

التايل:

اأولً: ا�شتعر�ش����ت اللجن����ة مذك����رة من وزير 
العم����ل حول م�روع قرار ب�ش����اأن �روط و�شوابط 
من����ح �شاعتي الراحة للموظف اأو العامل من ذوي 
الإعاق����ة اأو الذي يرعى معاق����اً، اإذ نوهت اللجنة 
بتوجيهات رئي�س الوزراء �شاحب ال�شمو امللكي 
الأمر خليفة بن �صلمان اآل خليفة يف �صبيل دعم 
ه����ذه الفئة العزيزة وف����ق منظومة من اخلدمات 
املتكاملة وامل�شتمرة يف املجالت كافة خ�شو�شا 
التعليمية منها والتاأهيلية والت�شغيلية وتوفري 

جميع �شبل اإدماجها يف املجتمع و�شمان ممار�شة 
حقوقه����ا كافة ب�شكل ع����ادل ومتكافئ مبا يعزز 
قدرته����ا لدخول �ش����وق العمل، وذل����ك من خال 
و�شع اخلط����ط والربامج اخلا�شة برعاية وتاأهيل 
وت�شغي����ل املعاقني وو�ش����ع القواع����د اخلا�شة 
بتحدي����د الحتياجات الرئي�ش����ة لرعايتها، والتي 
تاأت����ي �شم����ن �شي����اق القانون رق����م )74( ل�صنة 
2006 ب�شاأن رعاية وتاأهيل وت�شغيل املعاقني.
اخل�شو�����س  ه����ذا  يف  اللجن����ة  وا�شت�شف����ت 

مرئي����ات ال����وزارات واجلهات املخت�ش����ة ومنها 
وزارة ال�شحة وديوان اخلدم����ة املدنية وغريها، 
وا�شتعر�شت مقرتح����اً من وزارة العمل والتنمية 
الجتماعي����ة ح����ول �����روط ومعاي����ري ا�شتحق����اق 
�شاعت����ي الراح����ة للموظ����ف اأو العام����ل من ذوي 
الإعاق����ة اأو الذي يرع����ى معاقاً، وق����ررت اللجنة 
تكلي����ف وزارة العمل والتنمية الجتماعية باإجراء 
التعديات الازمة يف �ش����وء املاحظات املثارة 
حول م�����روع القرار ب�شاأن �����روط و�شوابط منح 

�شاعت����ي الراح����ة للموظ����ف اأو العام����ل من ذوي 
الإعاق����ة اأو ال����ذي يرع����ى معاق����اً، متهي����داً لرفع 

التو�شية ب�شاأنه اإلى جمل�س الوزراء.
ثاني����اً: بحث����ت اللجن����ة الوزاري����ة للخدم����ات 
الجتماعي����ة والت�ش����الت والإع����ام مذكرة وزير 
�ش����وؤون الإعام ب�ش����اأن م�روع قان����ون ال�شحافة 
والإع����ام املرئي، وال����ذي ياأتي تر�شيخ����اً لدعم 
حرية التعبري يف و�شائل الإعام املختلفة و�شمان 
حرية ال�شحفيني وتعزي����ز ال�شفافية؛ باعتبارها 
عاماً م�شانداً و�ريكاً م�شاهماً يف عملية التنمية، 
وذل����ك وفق مبادئ اح����رتام الد�شتور والقوانني 
والأنظمة املعمول بها، وثوابت الهوية الوطنية 
للمملك����ة  واحل�صاري����ة  والتاريخي����ة  والقومي����ة 
ومبادئ اللحمة الوطنية ونبذ العنف والطائفية، 
وقد ت�شم����ن م�روع القانون العم����ل على حماية 
ال�شحافي����ني وعدم امل�شا�س به����م اأو الت�شييق 
عليه����م بناء عل����ى اآرائه����م عرب و�شائ����ل الإعام 
وو�صع الأ�ص�س الكفيلة بعدم الف�صل التع�صفي 
لل�شحافي����ني، ويف �ش����وء اأهمي����ة ه����ذا امل�روع 
وجوهريت����ه ووفقاً مل����ا دار حوله من نقا�س فقد 
تق����رر تاأجيل بحث����ه لإخ�شاعه ملزي����د من البحث 
والدرا�شة؛ متهيداً للو�شول اإلى بلورة لل�شيغة 
املثالي����ة له����ذا امل�����روع ومب����ا يخ����دم القط����اع 

الإعامي عموما.

• �شمو ال�شيخ علي بن خليفة مرتئ�شا اجتماع اللجنة الوزارية للخدمات الجتماعية والت�شالت والإعام	

عبد�هلل بن حمد ي�شيد بالعالقات بني �ملنامة وباري�سدور م�شهود لقا�شم حد�د يف �لرتقاء بامل�شهد �ل�شعري 
لدى ا�شتقباله ال�شفري الفرن�شيهناأته بجائزة ال�شابي لاإبداع الأدبّي... مي بنت حممد: 

املنام����ة - بنا: اأعربت 
البحري����ن  هيئ����ة  رئي�ش����ة 
للثقاف����ة والآث����ار ال�شيخة 
مي بنت حمم����د اآل خليفة 
بح�ص����ول  فخره����ا  ع����ن 
ال�صاع����ر البحرين����ي قا�صم 
حداد على جائ����زة ال�شابي 
معتربة  الأدب����ّي،  لاإب����داع 
التكرمي “عبارة عن جتديد 
قا�ص����م  ب����دور  لالع����راف 
يف  ل����ه  امل�شه����ود  ح����داد 
الرتقاء بامل�شهد ال�شعرّي 

البحريني والعربي”.
وهناأت مي بنت حممد 

ال�شاعر ح����داد متمنية له ال�شتم����رار بالعطاء 
ومزي����ًدا م����ن النجاح����ات والتاأل����ق، متوقف����ة 
عن����د دور الفنان البحرين����ي ك�صفر للمملكة 

ثقافته����ا  غن����ى  يعك�����س 
وم�صت����وى الف����ن مبختلف 
وق����ت تتح�ر  اأ�شكاله، يف 
لتنظي����م  الثقاف����ة  هيئ����ة 
معر�����س البحرين ال�شنوي 
الت�صكيلي����ة  للفن����ون 
بن�شخته الثالثة والأربعني 
ال����وزراء  رئي�����س  برعاي����ة 
�صاح����ب ال�صم����و امللك����ي 
الأم����ر خليفة ب����ن �صلمان 

ال خليفة.  
ح�ص����د  ح����داد  وكان 
اجلائزة ع����ن ديوانه “اأيها 
الفح����م ي����ا �شي����دّي” اأمام 
اأك����ر م����ن 100 مناف�����س م����ن �شت����ى الدول 
العربّي����ة، اإذ منح اجلائزة بع����د توقفها ملدة 

خم�س �شنوات قبل عودتها هذا العام.

املنام���ة - بن���ا: ا�صتقب���ل املمث���ل ال�صخ�صي 
جلال���ة املل���ك �شم���و ال�شيخ عب���داهلل بن حم���د اآل 
خليفة اأم�س، �شفري جمهورية فرن�شا ال�شديقة لدى 
مملكة البحرين برن���ارد رينو فابر، مبنا�صبة انطالق 
فعالي���ات الأ�صب���وع الفرن�ص���ي يف مملك���ة البحرين 
حت���ت رعاية �شموه وتنظمه ال�شف���ارة الفرن�شية يف 

من 18 اإلى 23 يناير.
ويف بداية اللقاء، رّحب �صمو ال�صيخ عبداهلل بن 
حمد ال خليف���ة بال�صفر الفرن�ص���ي، م�صيًدا �صموه 
بالعالق���ات الثنائي���ة بني البلدي���ن ال�صديقني يف 

خمتلف املجالت.
ون���ّوه �شموه مبا يقوم به ال�شفري الفرن�شي من 
دور ب���ارز يف تعزيز عاقات التع���اون بني البلدين 
ال�شديقني يف �شتى املجالت، متمنيًّا �شموه لهذه 
الفعالي���ة املتميزة حتقيق الأه���داف املرجوة التي 
نظم���ت من اأجلها، واإبراز م���ا و�شلت اإليه العاقات 
التي تربط مملكة البحري���ن باجلمهورية الفرن�شية 

من خ���ال الحتف���ال بالأ�شبوع الفرن�ش���ي وتقدمي 
الربامج املتنوعة املتميزة.

من جانبه، اأع���رب ال�شفري الفرن�شي عن �شكره 
وتقديره ل�شمو املمثل ال�شخ�شي جلالة امللك على 
ح�صن ال�صتقبال وبرعاية �صموه لالحتفال بالأ�صبوع 

الفرن�صي، م�صيًدا باهتمام �صموه بتطوير العالقات 
البحريني���ة الفرن�صية، ودع���م التعاون بني البلدين 
ال�شديق���ني، م�ش���رًيا اإل���ى اأن الحتف���ال بالأ�شبوع 
الفرن�ش���ي يف البحرين ي�شلط ال�ش���وء على جمالت 

الثقافة وال�صياحة والتقنية الفرن�صية.

• ال�صيخة مي بنت حممد	
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ال اأحـــــــــد ي�صحــــــي بــ�صــحـــــــة املــواطنيــــــن
ال�صال���ح: امل�صتهل���ك...  وحماي���ة  التج���اري  الغ����ش  بقان���ون  ي�صط���دم  الت�رشي���ع 

راأى رئي����ش جمل�ش ال�ص���ورى عل���ي ال�صالح اأن 
العقوب���ات التي ن�ش عليه���ا ت�رشيع ا�صت���راد وبيع 
وت���داول وحيازة اأي مادة من املواد ال�صارة بال�صحة 
العام���ة، يف الأ�صا����ش مغلظ���ة، ولي�ص���ت بحاج���ة اإلى 

ت�صديدها اأكرث.
وع���رت ال�صوري���ة دلل الزايد ع���ن ا�صتغرابها 
م���ن موقف رئي����ش املجل����ش، م�ص���رة اإل���ى تداخل 
ه���ذا الت�رشيع مع ت�رشيعات م�صابه���ة يف قانون الغ�ش 
التج���اري وقان���ون حماي���ة امل�صتهل���ك، واأن���ه م���ن 
امل�صتغرب اأن يتم التهاون يف �صحة املواطن وعدم 
فر�ش عقوبات م�صددة كم���ا وردت يف قانون حماية 

امل�صتهلك وقانون الغ�ش التجاري.
ورد رئي����ش املجل�ش اأنه “ل اأح���د ي�صحي ب�صحة 
املواطن، فجميعنا كحكومة و�صلطة ت�رشيعية نحر�ش 
على م�صلح���ة املواطن و�صحته، وجمي���ع ما يحقق له 
اأمنه و�صالمته، وبالتايل ل يجب اأن نعتقد اأن هناك من 
يقول اأنني اأحر�ش اأكرث منكم على م�صلحة املواطن، 
ولبد اأن يت�صع �صدرنا لوجهات النظر الأخرى”. وقال 
ال�ص���وري من�صور �رشحان اإن الت�رشيع وا�صح كال�صم�ش 
يف رابعة النهار، م�صيف���ا: مبا اأن الق�صاء يف البحرين 
عادل ونزيه، مل���اذا ل نعطيه احلرية يف حتديد مقدار 

العقوبة �صواء باحلب�ش اأو الغرامة؟

بتفتي�ش املن�ص�آت تفوي�ش موظفي “ال�صحة” 

500 دين�ر اأدنى عقوبة حلي�زة املواد ال�ص�رة

منحه ال�صالحية جتنٍّ على املخت�صني 

جدل حول “اإن من ا�صتورد لي�ش كمن باع”

من���ح ال�صوري���ون املفت�ص���ني من غ���ر ماأموري 
ال�صب���ط الق�صائ���ي �صالحية الدخ���ول وتفتي�ش اأي 
من�ص���اأة؛ للتاأكد من التزامها باأح���كام قانون ال�صحة 
العامة، وبلوائحه الداخلي���ة وبال�رشوط واملوا�صفات 
ال�صحي���ة. وقبل مترير الت�رشيع، راأت ال�صورية جميلة 
�صلم���ان اأن ماأم���ور ال�صبط الق�صائ���ي له �صالحيات 
اأك���ر م���ن املوظف التاب���ع للجه���ة الإداري���ة، اإذ اإن 
املوظف املخول بالتفتي�ش حتى واإن ذهب لتفتي�ش 
اإحدى اجلهات، فلي�ش لدي���ه ال�صالحيات املوجودة 

لدى ماأمور ال�صبط الق�صائي.
وعل���ق ال�صوري اأحمد بهزاد باأن���ه ل يجوز اإعطاء 

اأي موظف عادي حق ال�صبط الق�صائي، اإذ يعد ذلك 
جتني���ا على املخت�صني بهذا ال�صاأن، يف الوقت الذي 
اأب���دى فيه كل م���ن ال�صوري جمال فخ���رو وال�صورية 
دلل الزاي���د ع���دم وجود م�صكل���ة من اإعط���اء هوؤلء 
املوظفني هذه ال�صالحية. من جهته، اأو�صح الوكيل 
امل�صاع���د ل�ص���وؤون امل�صت�صفي���ات ب���وزارة ال�صحة 
ولي���د املان���ع اأن اأي موظ���ف له ح���ق التفتي�ش يحق 
ل���ه رفع الأمر للنيابة العام���ة، يف حال رف�ش �صاحب 
املن�صاأة ال�صماح للموظ���ف بالتفتي�ش على من�صاأته، 
وذلك يف رده عل���ى �صوؤال ال�صوري اأحمد بهزاد بهذا 

اخل�صو�ش.

م���رر ال�صوري���ون ت�رشيعا يعاق���ب باحلب�ش و 
بغرام���ة ل تقل ع���ن خم�صمئ���ة دين���ار اأو باإحدى 
هاتني العقوبتني بالإ�صافة اإلى م�صادرة املواد 
امل�صبوط���ة، كل من ا�صت���ورد اأو باع اأو تداول اأو 
حاز اأي مادة من املواد ال�ص���ارة بال�صحة العامة 
التي ي�صدر بها قرار عن الوزير، مع عدم الإخالل 

باأي عقوبة اأ�صد ين�ش عليها اأي قانون اآخر.
وقبل ذلك، قالت ال�صورية جميلة �صلمان اإن 
هذه العقوب���ة غر متنا�صبة م���ع اجلرمية، وعليه 
طلب���ت اإعادة امل���ادة للجن���ة لتحديد ح���د اأدنى 
لعقوبة احلب����ش، واإ�صافة عقوبة غلق املحل اإلى 
م���دة معينة؛ لأن فيها بيًعا ملواد �صارة بال�صحة 

العامة.
وراأى ال�ص���وري عبدالعزيز اأبل اإعادة الت�رشيع 

للجن���ة؛ لأن العقوب���ات املذكورة غ���ر متنا�صبة 
م���ع بع�صه���ا، اإذ اإن من ا�صت���ورد لي�ش كمن باع، 

وبالت���ايل ي���رى اإع���ادة امل���ادة للجن���ة لتحدي���د 
امل�صوؤولية بناء على حجم ال�رشر.

احلب�ش 6 اأ�صهر ملن اأدار حمالً تقرر اإغالقه 

“ال�صورى” يرف�ش طلب الزايد وينت�رص للف��صل

مرر ال�صوريون ت�رشيعا يعاقب باحلب�ش 
مدة ل جت���اوز �صتة اأ�صهر وبغرامة ل جتاوز 
األف دينار اأو باإحدى هاتني العقوبتني كل 

من اأدار حمالً �صدر قرار باإغالقه.
للموظ���ف  اآخ���ر  �صي���اق  يف  وج���وزوا 

املخول ب�صفته ماأم���ور ال�صبط الق�صائي، 
�صبط امل���واد امل�صتبه فيها وحجزها ومنع 
الت����رشف فيه���ا ب�صف���ة موؤقت���ة، اإذا تبني 
له اأن ثم���ة خمالفة لأحكام قان���ون ال�صحة 

العامة.

فاج���اأت ال�صوري���ة دلل الزاي���د اأع�ص���اء 
املجل�ش بطلبها اأم�ش اأثناء مناق�صتهم م�رشوع 
قانون ال�صحة العامة، ب�صحب الباب املتعلق 
بالعقوبات، واإعادة طرحه يف اجلل�صة املقبلة 
بح�ص���ور ممثلني عن وزارة الع���دل وال�صوؤون 

الإ�صالمية ووزارة الداخلية.
وقال���ت اإن ب���اب العقوب���ات طغى عليه 
التك���رار وخ���روج بع�ش الأمور ع���ن �صياق ما 
يجب اأن ين�ش عليه القانون العقابي، ب�صكل 
ي�صهل على الق�صاء تطبيق���ه، موؤكدة طلبها 
باإعادة الباب ملزيد من املواءمة واملالئمة مع 

العقوبات امل�صابهة بقوانني اأخرى.
ونوه���ت باأهمي���ة باب العقوب���ات يف اأي 
قانون، خ�صو�صا يف ظل مترير جمل�ش النواب 

لهذا الباب دون مناق�صة، ومعلقة بالقول “ل 
فر�ش جلرائم بقوانني غر حمكمة”.

من جهتها، عرت رئي�ش جلنة اخلدمات 
رف�صه���ا  ع���ن  الفا�ص���ل  جه���اد  ال�صوري���ة 
ل�صرتداد الباب، اإذ اإن اللجنة اأحالت امل�رشوع 
للجنة الت�رشيعي���ة وفقا لالئحة الداخلية، على 

اأن تقوم اللجنة بدرا�صة امل�رشوع مادة مادة.
وت�صاءل���ت “ملاذا مل يطرح ه���ذا الكالم 
منذ ذل���ك الوقت، لأن اللجن���ة اأخذت مبعظم 
مالحظ���ات اللجن���ة الت�رشيعي���ة ومل يذكر هذا 
ال���كالم، والآن ل���دى مناق�ص���ة امل����رشوع اأمام 

املجل�ش تطلب منا دلل اإرجاع الت�رشيع؟”.
ورف�ش املجل�ش طلب الزايد وذلك بعد 

القتناع مبررات الفا�صل.
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• �صالم حار بني خمي�س الرميحي وجواد اخلياط	

حرية القضاء
املن�زل اخل��صة حق لـ“ال�صحة” �م�ت”  تفتي�ش “حمَّ

بعد حتريك �صكوى ق�صائية 

اأّجل ال�صوريون الب���ت يف مترير ت�رشيع يعاقب 
باحلب����ش وبغرامة ل جتاوز ثالثمئة دينار اأو باإحدى 
هاتني العقوبتني كل من ارتكب عددا من الأفعال 
الت���ي قد ينت���ج عنها ����رشر عل���ى ال�صح���ة العامة 

والبيئة.
وت�صمن���ت تل���ك الأفعال حفر بئ���ر اأو تركيب 
خزان لغر�ش توفر املي���اه لال�صتعمال املنزيل اأو 
لأية اأغرا�ش اأخ���رى، وكذلك الحتفاظ باأي نوع من 
احليوانات اأو الطيور يف �صكن اأو حظرة اأو اأقفا�ش 
اأو يف حال���ة اأخرى، بالإ�صافة اإلى ت���رك اأي مبنى اأو 

م�صكن دون دورات مياه �صحية كافية ومنا�صبة.
وقب���ل رفع اجلل�ص���ة، ت�صاءل���ت ال�صورية دلل 

الزاي���د عن كيفية تطبيق ه���ذا الت�رشيع بخ�صو�ش 
دورات املي���اه داخل امل�صاكن اخلا�صة، ومن الذي 
�صيتقدم بالتفتي�ش على منازل الأفراد، خ�صو�صا 
اأن هن���اك اأ�صخا�صا اأو�صاعه���م املعي�صية جترهم 

على الكتفاء بدورة مياه واحدة.
وطالب ال�صوري اأحم���د بهزاد ب�صمول الت�رشيع 
منع تربية احليوان���ات املفرت�صة، ذاكرا ق�صة اأحد 
الأ�صخا����ش الذي���ن تعر�ص���وا لع�صة اأ�ص���د مبنزل 

اأحدهم مما اأدى اإلى ق�صم اأ�صابع يده.
من جهت���ه، ب���ني ممث���ل هيئ���ة امل�صت�صارين 
القانونيني باملجل�ش اأن تفتي�ش امل�صاكن اخلا�صة 
ل يت���م اإل بوا�صط���ة حتريك �صك���وى ق�صائية، اإذا 
ثب���ت اأن لدى هذا امل�صك���ن خمالفة م�رشة بال�صحة 

العامة.

�صيد علي املح�فظة
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تفاصيل الهروب

لقاء 
الوزيــــر

 •´ÉªàL’ÉH É kKóëàe á«∏NGódG ôjRh

Öjô¡àdGh AGóàY’G ‘ º¡WQƒàH ¬Ñà°ûŸG øe Öjô¡àdGh AGóàY’G ‘ º¡WQƒàH ¬Ñà°ûŸG øe 44 ájƒg ójó– ájƒg ójó–

äÉ```fÉμeE’G ¢```ù«dh AGOC’G ‘ Qƒ```°üb ø```Y âØ```°ûc á```KOÉ◊G

á``aÉ¶ædG IQÉ«°S ∫ƒ``Nód á``MƒàØe á`HGƒH øe GƒHôg ¿ƒ«HÉgQE’G

äÉæjöû©dÉH  ºgQÉªYCG  ...IôªL  »æH  øe  ¿Gô``NBGh  óªM  áæjóe  øe  ¿É≤«≤°T

º`dÉ©dÉH ¿É`μe πc ‘ π`H §`≤a ¿ƒ`é°ùdG ‘ â°ù«d ihÉ°TôdGº`dÉ©dÉH ¿É`μe πc ‘ π`H §`≤a ¿ƒ`é°ùdG ‘ â°ù«d ihÉ°TôdG

¬àHƒf ΩÓà°SG πÑb QÉædG ¥ÓWE’ ¢Vô©J ÖLGƒdG ó«¡°T ¬àHƒf ΩÓà°SG πÑb QÉædG ¥ÓWE’ ¢Vô©J ÖLGƒdG ó«¡°T 

 ∫BG ˆGóÑY øH ó°TGQ ï«°ûdG á«∏NGódG ôjRh QÉ°TCG
 ádOC’G ™ªLh …ô```ëàdGh åëÑdG ∫ÉªYCG ¿CG ≈```dEG á```Ø«∏N
 ójó– øe â```æμ“ á«æeC’G Iõ```¡LC’G É```¡JöTÉH »```àdG
 »ÑμJôe IóYÉ°ùe ‘ º¡WQƒàH ¬Ñà°ûŸG øe OóY ájƒg

.º¡«∏Y ¢†Ñ≤dGh »HÉgQE’G πª©dG
 IQÉ«°ùdG Ö```MÉ°U º```¡æ«H ø```e :ô```jRƒdG ™```HÉJh
 OóY ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ,á```«∏ª©dG ò«ØæJ ‘ á```eóîà°ùŸG
 á«æeCG ÉjÉ°†b ‘ á```Hƒ∏£ŸGh á```«HÉgQE’G öUÉæ©dG ø```e

.áØ∏àfl
 ¬Ñà°ûŸG øe á©HQCG ájƒg ójó– ” Éªc :π°UGhh
 øY ∞°ûμdGh AÉæé°ùdG Öjô¡Jh AGóàY’G ‘ º¡WQƒàH

 á«∏ª©dG ‘ á```eóîà°ùŸG IQÉ```«°ùdG äÉØ°UGƒeh º```bQ
.É¡æY åëÑdG …QÉ÷Gh

:ºg ,º¡H ¬Ñà°ûŸG ÚHƒ∏£ŸG ¿CG ≈dEG âØdh 
 “ÉeÉY 28” óHÉ©dG º°SÉL ó```ªfi º°SÉL óªfi .1

.óªM áæjóe áæμ°S øe
 “ÉeÉY 28” óHÉ©dG º°SÉL óªfi º```°SÉL óeÉM .2

.óªM áæjóe áæμ°S øe
 øe “ÉeÉY 22” ôμ°T ¿GOôa óªfi »∏Y ø°ùM .3

.IôªL »æH áæμ°S
 “ÉeÉY 22” ≈«ëj ø°ùM Ö«ÑM ∞°Sƒj Oƒªfi .4

.IôªL »æH áæμ°S øe

 øH ó°TGQ ï```̀«°ûdG á«∏NGódG ô```̀jRh ó```̀cCG
 øY âØ°ûc áKOÉ◊G ¿CG á```̀Ø«∏N ∫BG ˆGó```̀ÑY
 å«M ,äÉfÉμeE’G ‘ ¢ù«dh AGOC’G ‘ Qƒ°üb
 äGõ«¡éàdGh áë∏°SC’G á```̀WöûdG ∫ÉLQ πªëj

.áØ∏àîŸG º¡eÉ¡e AGOC’
 äGAGô```̀LE’ÉH  ø```̀eDƒf  ’  É```̀æfEG  :±É```̀°VCGh

 äÉ¡L â°S ∑É```̀æg ¿CG øY Ó°†a ,á```̀àbDƒŸG
.π«gCÉàdGh ìÓ°UE’G õcôe πªY ÖbGôJ

 ¢ù«d ihÉ°TôdG ´ƒ°Vƒe ¿CG ≈```̀dEG QÉ°TCGh
.⁄É©dÉH ¿Éμe πc ‘ πH ,§≤a ¿ƒé°ùdG ‘

 ,¢üî°ûdG áÑJQ âfÉc ÉjCG ¬fCG ≈∏Y Oó°Th
 Gƒq∏NCG øe ∑Éæg ¿Éc GPEGh ,¬```̀àÑ°SÉfi ºàà°S

 ∫ÉLQ ¿CÉ°T øe GóHCG π∏≤j ’ Gò¡a ,º```̀¡∏ª©H
 •ÉÑMEG ≥Ñ°S óbh ,º¡«∏Y óªà©f øjòdG øeC’G
 ÚdhDƒ°ùªc É```̀æ«∏Yh ,Ühô```̀g á```̀dhÉfi 15
 Ωƒ≤J ÉæàWöûa ,¬°ùØæH »WöûdG á≤K õ```̀jõ©J

.‘GÎMG πª©H
 ô```̀jRh ¬```̀e qób …ò```̀dG RÉ```̀éjE’G ø```̀ª°†Jh

 ∫BG ˆGó```̀ÑY ø```̀H ó```̀°TGQ ï```̀«°ûdG á```̀«∏NGódG
 Ö°ùëH ,Ühô```̀¡dG á©bGh π```̀°ù∏°ùJ á```̀Ø«∏N
 Éeh ¿CÉ```̀°ûdG Gò```̀g ‘ á```̀«dhC’G äÉ```̀≤«≤ëàdG

.áÑbGôŸG äGÒeÉc ¬àØ°ûc
 √ò«ØæJ ” çOÉ◊G ¿CG ≈dEG ôjRƒdG √ƒfh
 øe ∫ÉªgEG ¬```̀≤aGQh ,¬```̀d §```̀£N πªY ≥```̀ah

 πeÉ©J øY Ó°†a ,π«gCÉàdGh ìÓ°UE’G IQGOEG
 ¥ÓWEÉH ∞```̀bƒŸG ™e É«æeCG á```̀ÑbGôŸG êGô```̀HCG
 ò«ØæJ ‘ âcQÉ°T »àdG IQÉ«°ùdG ≈∏Y QÉ```̀ædG
 ™e QÉædG íàa ôeGhCG ¿CG ≈∏Y GOó°ûe ,á«∏ª©dG
 ¢ùÑd ’ ,øé°ùdG øe ÚHQÉ¡dGh Ú```̀«HÉgQE’G

.¬«a

 ó°TGQ ï«°ûdG á```«∏NGódG ô```jRh ±É°VCG
 ÖLGƒdG ó«¡°T ¿CG á```Ø«∏N ∫BG ˆGó```ÑY øH
 ¥ÓWE’ ¢Vô©J ∞«°S ΩÓ°ùdGóÑY »WöûdG
 öUÉæ©dG ¿CGh ,¬∏ªY áHƒf ΩÓà°SG πÑb QÉædG
 âfÉc »àdG á```HGƒÑdG øe âLôN á```«HÉgQE’G

.áaÉ¶ædG IQÉ«°S ∫ƒNód áMƒàØe
 á```«HÉgQE’G  ö```UÉæ©dG  ¿CG  ≈```dEG  √ƒ```fh
 ºμ– IôFÉ£H á«∏ª©dG ò«ØæJ ‘ GƒfÉ©à°SG
 åëÑdG ∫É```ªYCG ¿CGh ,ô```jƒ°üà∏d ó```©H ø```Y
 äÉ°ùHÓŸG ∞°ûμd ájQÉL âdGRÉe …ôëàdGh
 Gòg ‘ áWQƒàŸG ö```UÉæ©dG ≈∏Y ¢†Ñ≤dGh

.»HÉgQE’G πª©dG
 É«dÉM QÉ```L ¬```fCG ≈```∏Y ô```jRƒdG Oó```°Th
 áaÉc á«fƒfÉ≤dGh á«æeC’G äGAGô```LE’G PÉîJG

 Qƒ°ü≤dG ¬LhCG á÷É©eh ´É```°VhC’G ìÓ°UE’
.π«gCÉàdGh ìÓ°UE’G õcGôe ‘ ∫ÉªgE’Gh

 â“ »àdG ôjƒ£àdG ∫ÉªYCG ≈dEG QÉ```°TCGh

 á«àëàdG á«æÑdG â```∏ª°Th ,≥HÉ°S â```bh ‘
 ¿ÉÑe AÉ°ûfEGh π```«gCÉàdGh ìÓ°UE’G õ```cGôŸ
 äÉ```«dÉ©ah  äGQOÉ```Ñe  ¥Ó```WEGh  Ió```jóL

 A’õæ∏d áeó≤ŸG á«MÓ°UE’G èeGÈdG øª°V
 »Ñ°ùàæŸ á```°ü°üîàe á```«ÑjQóJ è```eGôHh
 ∂dPh ,Ú«fóeh OGôaCGh •ÉÑ°V øe IQGOE’G
 å```jóëàdGh ô```jƒ£àdG ™```jQÉ°ûe QÉ```WEG ‘
 »àdGh ,á«æeC’G á```«é«JGÎ°SE’G ±Gó```gC’Gh
 á«∏NGódG á```¡Ñ÷G ájÉªMh Ú```eCÉJ π```ª°ûJ
 áÁô÷G ™```æŸ áeRÓdG Ò```HGóàdG PÉ```îJGh
 ÜÉgQE’G áëaÉμeh øeC’G ≈```∏Y á¶aÉëŸGh
 äÉeóÿÉH ΩÉ```ªàg’Gh ¬```©HÉæe ∞```«ØŒh
 äÉYÉ£b ø```e áeó≤ŸG á«fóŸGh á```«æeC’G

.IQGRƒdG

““¿ƒ````````∏YC’G º``````àfCGh Gƒ``````fõ– ’h Gƒ```````æ¡J ’h¿ƒ````````∏YC’G º``````àfCGh Gƒ``````fõ– ’h Gƒ```````æ¡J ’h””
:á```̀Áô```̀μ```̀dG á````̀«````̀fBGô````̀≤````̀dG á`````̀ jB’É`````̀ H AÉ```̀ ≤```̀ ∏```̀ dG π``̀¡``̀à``̀°``̀ù``̀j ô`````̀ jRƒ`````̀ dG

 ™```e  ≥```«°ùæàdGh  QhÉ```°ûàdG  QÉ```WEG  ‘
 ¢ù∏› ¢ù«FQ ™ªàLG ,á```«©jöûàdG á£∏°ùdG
 ôjRh ™e ¢```ùeCG ìÉÑ°U ÓŸG ó```ªMCG ÜGƒ```ædG
 áæ÷ AÉ°†YCGh ¢```ù«FQ Qƒ```°†ëH á```«∏NGódG
 »æWƒdG øeC’Gh ´ÉaódGh á«LQÉÿG ¿hDƒ°ûdG
 ôjRh ÖFÉfh ÜGƒ```ædG øe OóYh ¢```ù∏éŸÉH
 øeC’G ¢ù«FQh ΩÉ```©dG ¢ûàØŸGh á```«∏NGódG

.á«∏NGódG IQGRh π«chh ΩÉ©dG
 á°SÉFQ ™```e AÉ```≤∏dG ô```jRƒdG π```¡à°SGh
 :É¡«a ∫Éb áª∏μH ÜGƒædG ¢ù∏› AÉ°†YCGh

 ≈dÉ©J ∫Éb ,º«MôdG ø```ªMôdG ˆG º°ùH

 Gƒfõ– ’h Gƒ```æ¡J ’h” πjõæàdG º```μfi ‘
 ¥ó°U “ÚæeDƒe º```àæc ¿EG ¿ƒ∏YC’G º```àfCGh

.º«¶©dG ˆG
 ¢ù∏éŸ √ô```jó≤Jh √ôμ°T ø```Y ÜôYCGh
 ºgQhóH Gó«°ûe ,AÉ```°†YCGh É°ù«FQ ,ÜGƒædG

 ájƒ≤Jh á«æWƒdG Ió```MƒdG ÊÉ©e õjõ©J ‘
 äÉ```jóëàdG  á```¡LGƒŸ á```«∏NGódG  á```¡Ñ÷G
 »YÉªàLG è«°ùfh á```«æWh ìhôH á```«ª«∏bE’G

.∂°SÉªàe
 ¢```ù∏›  ¢```ù«FQ  ô```jRƒdG  ™```∏WCGh

 äGQƒ£àdG ô```NBG ≈```∏Y AÉ```°†YC’Gh ÜGƒ```ædG
 ,á```«æeC’G  á```MÉ°ùdG  ≈```∏Y  äGó```éà°ùŸGh
 øe Ühô¡dG á```«∏ªY π```«°UÉØJ É```°Uƒ°üN
 ïjQÉàH “ƒL” ‘ π«gCÉàdGh ìÓ```°UE’G õcôe

.2017 ôjÉæj øe ∫hC’G

 á«ªgCG ôjRƒdG ó```cCG ,AÉ≤∏dG á```jÉ¡f ‘h
 ∫ÉLQ ó```YÉ°ùJ »```àdG äÉ```©jöûàdG ô```jƒ£J
 ≈∏Y πª©dGh ÜÉ```gQE’G ¬```ëaÉμe ‘ ø```eC’G

.øeC’G ∫ÉLQ ≈∏Y AGóàY’G áHƒ≤Y ß«∏¨J
 ¬H Ωƒ≤j …òdG Qhó```dG á«ªgCG ≈dEG √ƒfh
 á«dhDƒ°ùŸG πª– ‘ AÉcöT º¡fƒc ,ÜGƒædG
 πμd á©HÉàŸGh ΩÉªàg’G ∫ÓN øe á«æWƒdG
 ¿hÉ©àdGh øWGƒŸGh øWƒdG áeÓ°S º¡j Ée
 ôaÉ°†J ¬```fCÉ°T ø```e É```e πc ‘ ≥```«°ùæàdGh
 èeGÈdGh ™jQÉ°ûŸG ºYOh OÉæ°SEGh Oƒ¡÷G

QGô≤à°S’Gh øeC’G ≥≤– »àdG á«æWƒdG

»Yƒf »HÉgQEG Qqƒ£J Úfƒé°ùe Ühôg»Yƒf »HÉgQEG Qqƒ£J Úfƒé°ùe Ühôg

øé°ùdÉH ±GöTE’G ‘ Ò°ü≤Jh º«°ùL ∫ÉªgEGh DƒWGƒJ á¡Ñ°T

:ÓŸG ...ádhódÉH »æeC’G RÉ¡é∏d »©jöûJ ºYO:ÓŸG ...ádhódÉH »æeC’G RÉ¡é∏d »©jöûJ ºYO

:áaÉë°ü∏d ΩÉ©dG øeC’G ¢ù«FQ ...ôjRƒ∏d QGôb ájOÉ«≤dG Ö°UÉæŸÉH äGÒ«¨àdG:áaÉë°ü∏d ΩÉ©dG øeC’G ¢ù«FQ ...ôjRƒ∏d QGôb ájOÉ«≤dG Ö°UÉæŸÉH äGÒ«¨àdG

 ÜGƒædG ¢```ù∏› ¢ù«FQ ÖMQ ,´É```ªàL’G á```jGóH ‘
 ´ÓWEÉH ¬JQOÉÑe ≈∏Y √ô```μ°T øY ÉHô©e ,á«∏NGódG ô```jRh
 QhóH Gó«°ûe ,»æeC’G ™```°VƒdG äGóéà°ùe ≈∏Y ¢ù∏éŸG
 ájÉªMh QGô```≤à°S’Gh ø```eC’G ß```ØM ‘ á```«∏NGódG IQGRh
 PÉ```ØfEG ‘ á```ã«ã◊G É```gOƒ¡Lh á```«æWƒdG äÉ```Ñ°ùàμŸG

.¿ƒfÉ≤dG
 á«∏NGódG ô```jRh ™```e »```HÉ«ædG ´É```ªàL’G ¿CG ó```cCGh 
 äGóéà°ùeh äGQƒ```£J å```ëÑd »JCÉj ≥```aGôŸG ó```aƒdGh
 ¢UôM øe kÉbÓ£fG ,øjôëÑdG á```μ∏‡ ‘ á«æeC’G áMÉ°ùdG
 Ö©°ûdG »∏ã‡ ´ÓWE’ ,á«∏NGódG IQGRhh ÜGƒædG ¢ù∏›
 ¿hÉ©àdG CGó```ÑŸ kGõ```jõ©J ∂dPh ;»```æeC’G ™```°VƒdG ≈```∏Y
 áeóÿ áeƒμ◊Gh »HÉ«ædG ¢ù∏éŸG ÚH ôªà°ùŸG πYÉØdG
 OÓÑdG πgÉ©d áª«μ◊G IOÉ«≤dG πX ‘ øWGƒŸGh øWƒdG

.áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ŸG ádÓ÷G ÖMÉ°U
 ájÉªMh QGô≤à°S’G ¿Éª°Vh øeC’G ÒaƒJ ¿CG ±É°VCGh
 äÉÑ°ùàμe ≈```∏Y ®ÉØ◊Gh º«≤ŸGh ø```WGƒŸGh øWƒdG
 á«æWh á```«dhDƒ°ùe »```g á```dhódG äGõ```éæeh äGQó```≤eh
 .IóMGh á```æ«Ø°Sh ó```MGh øWh ‘ É```æ©«ªéa ,á```cÎ°ûe
 Oƒ¡÷G ™```«ª÷ ÒÑμdG ô```jó≤àdGh ΩÉ```àdG ºYódG ó```cCGh
 IQGRƒd á∏«∏÷G ∫ÉªYC’Gh á©«aôdG äGQOÉÑŸGh á°ü∏îŸG
 øeC’G ∫É```LQ ¬dòÑj É```eh ,á```«æeC’G Iõ```¡LC’Gh á```«∏NGódG
 ≥ah ΩÉ©dG QGóe ≈```∏Y ,á«æWh äÉ«ë°†J øe π```°SGƒÑdG
 »©°ùdGh ,IóFGQ á«æ¡e á«é«JGÎ°SEGh IQƒ```£àe á«é¡æe
 πX ‘ ,áaÉc äÉÑ≤©dGh äÉ```jóëàdG RhÉéàd π°UGƒàŸG

.á«LQÉÿG äGójó¡àdGh á«∏NGódG äGQƒ£àdG
 ≠dÉH QÉμ```æà°SÉH k É```©«ªL Éæ©HÉJ É```æfCG ≈```dEG QÉ```°TCGh

 iOCG …òdGh ,ƒL ø```é°S ≈∏Y í∏°ùŸG »HÉgQE’G Ωƒ```é¡dG
 øe OóY Ühôgh ôNBG áHÉ°UEGh øeCG π```LQ OÉ¡°ûà°SG ≈dEG
 ∞°ûc ≈dEG iOCG ,»Yƒf »HÉgQEG Qƒ```£J ƒgh Úfƒé°ùŸG
 øe øjôëÑdG áμ∏‡ É¡¡LGƒJ »```àdG QÉ£NC’G øe ó```jõŸG

.É¡d áªYGódG äÉ¡÷Gh á«HÉgQE’G äÉYÉª÷G
 ºéM ∑Qó```j ™```«ª÷G ¿CG ¢```ù∏éŸG ¢```ù«FQ ó```cCGh
 ∫É› ’h á```«∏NGódG IQGRh É```¡H Ωƒ≤J »```àdG äGRÉ```‚E’G
 ,É¡«∏Y IójGõŸG hCG É¡«a ∂«μ°ûàdG hCG É¡æe ¢```UÉ≤àfÓd
 áfÉeC’Gh á«dhDƒ°ùŸGh »```æWƒdG ÖLGƒdG øe ¿CG k É```Ø«°†e
 ™e ,QGô≤à°S’Gh ø```eC’G ‘ á«©ªàéŸG ácGöûdG Rõ```©f ¿CG
 ºYódG ¬```LhCG πc Ëó≤àd ΩÉ```àdG OGó```©à°SÓd É```fó«cCÉJ
 ‘ »```æeC’G RÉ```¡é∏d »```HÉbôdGh »```©jöûàdGh ÊÉ```ŸÈdG

.ádhódG

 ø°ù◊G ¥QÉW AGƒ∏dG ΩÉ©dG øeC’G ¢ù«FQ ∫Éb
 øé°S ≈∏Y Ωƒé¡dG á«∏ªY ‘ ≥«≤ëàdG áæ÷ ¿CÉH
 á¡Ñ°T OƒLh ≈dEG â∏ q°UƒJ A’õf 10 Ühô```gh ƒL
 OGôaC’G øe OóY iód º«°ù÷G ∫ÉªgE’Gh DƒWGƒàdG

.±GöTE’G ‘ Ò°ü≤Jh á°SGô◊G ≈∏Y ÚªFÉ≤dG
 AÉ≤d ó©H á```aÉë°ü∏d äÉëjöüJ ‘ ±É```°VCGh
 ¢```ù∏› AÉ```°†YCGh ¢```ù«FQ ™```e á```«∏NGódG ô```jRh
 .èFÉàædG ô¡¶à°S äÉªcÉëŸGh ≥«≤ëàdG :ÜGƒædG
 õcôe ‘ á°SGô◊G äGƒ```b OóY IOÉ```jR ó©Ñà°SGh
 áKOÉ◊G ó```©H (ƒL øé°S) π```«gCÉàdGh ìÓ```°UE’G

.A’õf 10 Ühô¡d IÒNC’G
 Ö°UÉæŸG ‘ äGÒ«¨J AGô```LEG ™bƒJ ¿CÉ°ûHh
 ,(øé°ùdG) π«gCÉàdGh ìÓ```°UE’G IQGOEÉH ájOÉ«≤dG
 ∑hÎe ô```eC’G .¿ƒμj ó```b” :ø```°ù◊G AGƒ```∏dG OQ
 …ó«°S QGôb ƒgh ,äÉªcÉëŸGh ≥«≤ëàdG èFÉàæd

.“á«∏NGódG ôjRh
 áaÉë°üdG á∏Ä°SCG øe OQh Ée RôHCG »JCÉj Éª«ah

:ø°ù◊G AGƒ∏dG äÉHÉLEGh
هل يوجد تواطؤ أمني بسبب ما جرى؟هل يوجد تواطؤ أمني بسبب ما جرى؟

 ,»FóÑe åëÑH âeÉb áæ÷ óLƒJ ¬```fCG Éqæ«H -
 ôjRh …ó«°S ø```e áæé∏dG π«μ°ûJ ô```eCG ≈∏Y AÉ```æH
 øe ´ƒf - ¢```üëØàdÉH áæé∏dG â```eÉb ,á```«∏NGódG
 Qƒ°üb OƒLƒd â```∏°UƒJh - »FóÑŸG ≥```«≤ëàdG
 á¡Ñ°T ¢†©Hh ±GöTE’G ‘ Qƒ```°übh ,ò«ØæàdG ‘
 ,É¡éFÉàf â©aQh ,ö```UÉæ©dG ¢†©H øe Dƒ```WGƒàdG
 ,á«∏NGódG ô```jRh …ó«°S ø```e äGQGôb äQó```°Uh
 ≥«≤ëàdGh ,≥«≤ëà∏d º¡àdÉMEGh ÚdhDƒ°ùe ∞bƒH

.èFÉàædG ô¡¶à°S äÉªcÉëŸGh
هل تم القبض على أحد؟هل تم القبض على أحد؟

 ö```UÉæ©dG  ø```e Oó```Y ≈```∏Y ¢```†Ñ≤dG  ” -
 ¢ùeCG) Ωƒ«dG ºà«°S ¿B’Gh ,É```¡WQƒàH á¡Ñà°ûŸG
 ‘ âcQÉ°T iô```NCG ö```UÉæY øY ¿Ó```YE’G (ó```MC’G
.øé°ùdG øe Ú«HÉgQE’G Öjô¡Jh ,Ωƒé¡dG á«∏ªY

  هل حصل تبادل إطالق نار فعال؟  هل حصل تبادل إطالق نار فعال؟
 ,á°SGô◊G OGôaCG ≈∏Y í```∏°ùe AGóàYG QÉ°U -

.»WöT ó¡°ûà°SGh
 يعني الذي استشهد نتيجة تبادل  يعني الذي استشهد نتيجة تبادل 

إطالق رصاص؟إطالق رصاص؟
  .ó«cCG -

هل ستزيدون عدد قوات األمن في هل ستزيدون عدد قوات األمن في 
السجن بعدما حدث؟السجن بعدما حدث؟

 Oó©dG ...¿B’G áLÉ◊Gh ,áLÉ◊G ≈∏Y óªà©j -
.‘Éc ‹É◊G

هل تتوقع تغييرات تطال مناصب هل تتوقع تغييرات تطال مناصب 
قيادية في اإلدارة؟قيادية في اإلدارة؟

 ≥«≤ëàdG èFÉàæd ∑hÎe ôeC’G .¿ƒ```μj ób -
.á«∏NGódG ôjRh …ó«°S QGôb ƒgh ,äÉªcÉëŸGh

كم ستستغرقون وقتاً إلنجاز التحقيق؟كم ستستغرقون وقتاً إلنجاز التحقيق؟
 ™Ñààf ø```ëfh .â```bh AÉ```£YEG ™```«£à°SCG ’ -

.π«dódG

20082008 πjOƒe AGOƒ°S Ö«L øY åëÑdG πjOƒe AGOƒ°S Ö«L øY åëÑdG

““º¡WQƒJ IQhö†dÉH »æ©j ’º¡WQƒJ IQhö†dÉH »æ©j ’”” øé°ùdG IQGOEG øe ÚdhDƒ°ùe ádÉMEG øé°ùdG IQGOEG øe ÚdhDƒ°ùe ádÉMEG

á«aÉc áë∏°SC’Gh øé°ùdÉH á«æeCG GÒeÉc á«aÉc áë∏°SC’Gh øé°ùdÉH á«æeCG GÒeÉc 600600

 ó°TGQ ï```«°ûdG á«∏NGódG ô```jRh ∫É```b
 »àdG IQÉ«°ùdG ¿EG á```Ø«∏N ∫BG ˆGó```ÑY øH
 ∫ÓN ø```e á```«∏ª©dG ò```«ØæJ ‘ â```cQÉ°T

 ºbôdG πª– ´QGƒ°ûdÉH á«æeC’G äGÒeÉμdG
 ,2008  π```jOƒe  ,»```°Uƒ°üN  547672

.É¡æY åëÑdG QÉLh ,Oƒ°SCG Ö«L

 á«∏NGódG IQGRƒ```H ∫hDƒ```°ùe Qó```°üe ∫Éb
 ø```e  Oó```Y  ≈```∏Y  ¢```†Ñ≤dG  ¢```Uƒ°üîH  ¬```fEG
 øe OóY ≈```∏Y ¢†Ñ≤dG ” ó```≤a ,¢```UÉî°TC’G
 ≈∏Y Ωƒé¡dG á```«∏ªY ‘ º```¡WQƒàH ¬```Ñà°ûŸG
 IöûY Ühôgh ƒ```éH π«gCÉàdGh ìÓ°UE’G õ```côe
 øe øjôNBG á```jƒg ójó– ” Éªc ,A’õ```ædG øe
 øjòdG øe á«∏NGódG IQGRƒd áHƒ∏£ŸG ö```UÉæ©dG
 á```«HÉgQE’G  á```«∏ª©dG  ‘  º```¡Yƒ∏°†H  ¬```Ñà°ûj

 .Ωƒ«dG º¡FÉª°SCG ¿ÓYEG ∫ÉªàMGh

 ÚdhDƒ°ùŸG ø```e Oó```Y á```dÉMEG :í```°VhCGh
 ìÓ°UEÓd áeÉ©dG IQGOE’G »Ñ°ùàæe øe öUÉæ©dGh
 øμdh º¡WQƒJ IQhö```†dÉH »æ©j ’ π«gCÉàdGh
 »àdG á°UÉÿG áæé∏dG á«°Uƒàd áé«àf ∂dP AÉL
 ±hôX ‘ ô¶æ∏d á«∏NGódG ô```jRh ôeCÉH â∏μ°T
 â∏°UƒJ »àdGh ,Ühô```¡dG á«∏ªY äÉ```°ùHÓeh
 º«°ù÷G ∫ÉªgE’Gh Dƒ```WGƒàdG á¡Ñ°T OƒLh ≈dEG
 á°SGô◊G ≈∏Y ÚªFÉ≤dG OGôaC’G øe OóY iód

.±GöTE’G ‘ Ò°ü≤Jh

 ôjRh ¬e qób …òdG RÉéjE’G í```°VhCG
 ˆGóÑY øH ó```°TGQ ï«°ûdG á```«∏NGódG
 ìÓ°UE’G õ```côe ÊÉÑe ¿CG á```Ø«∏N ∫BG
 äGõ«¡éàdG ™«ªéH IOhõe π«gCÉàdGh

.ÉgÒZh QGòfEG Iõ¡LCGh äGÒeÉc øe

 600  õ```côŸÉH  ó```Lƒj  :∫É```bh
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 .áaÉc
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øeC’G Oƒ¡L ≈∏Y ¢†©ÑdG ∫ÉªgEG º«ª©J ±É°üfE’Gh ∫ó©dG øe ¢ù«d

 øH ó°TGQ ï«°ûdG á```«∏NGódG ôjRh ó```cCG
 DƒWGƒàdG h ∫ÉªgE’G ¿CG á```Ø«∏N ∫BG ˆGó```ÑY
  âÑãj ±ƒ°Sh Ühô```¡dG ÜÉÑ°SCG º```gCG  øe

.∂dP AGQh øe ≥«≤ëàdG
 øe OóY ádÉMEG â```“ ¬«∏Yh :π```°UGhh
 π«gCÉàdGh ìÓ°UE’G õcôe öUÉæYh ‹hDƒ°ùe
 IQGRh ºcÉëÃ á°üàîŸG áHÉ«æ∏d “ƒ```L” ‘

.á«∏NGódG
 ”  »```àdG  äGAGô```LE’G  ¢```Vô©à°SGh
 IöTÉÑe É¡æ«H øeh ,çOÉ◊G Ö≤Y ÉgPÉîJG
 ¬dƒMh ™bƒŸG ‘ É¡dÉªYCG á«æeC’G Iõ¡LC’G
 QÉ£NEGh ¬«dEG á```jODƒŸG òaÉæŸGh ¥ô```£dGh
 IQÉ«°ùdG á```©HÉàeh ó°UQ ,á```eÉ©dG áHÉ«ædG
 ∫ÓN øe á«∏ª©dG ò«ØæJ ‘ âcQÉ°T »àdG
 πª– å«M ,´QGƒ°ûdÉH á«æeC’G äGÒeÉμdG
 π```jOƒe  ,»```°Uƒ°üN  547672  º```bôdG

 ,É¡æY åëÑdG QÉ```Lh ,Oƒ°SCG Ö```«L ,2008
 ¬Ñà°ûŸG øe OóY øcÉ°ùe ¢û«àØJ ” Éªc
 π«μ°ûJh ,»HÉgQE’G π```ª©dG ‘ º```¡WQƒàH
 öûfh á©bGƒdG äÉ°ùHÓe ‘ ≥«≤ëà∏d á```æ÷
 AÉëfCG ™«ªL ‘ ¢û«àØàdG •É≤fh äÉjQhódG
 óLGƒJh QÉ°ûàfG á£N ò«ØæJ QÉWEG ‘ OÓÑdG
 πLCG ø```e ;OÓÑdG ´ƒ```HQ ‘ ∞```ãμe »```æeCG
 áYÉ°TEGh Ú```ª«≤ŸGh Ú```æWGƒŸG á```jÉªM

.»æeC’G QGô≤à°S’G

 øH ó°TGQ ï```«°ûdG á«∏NGódG ô```jRh ∫É```b
 ¢ù∏› AÉ°†YCGh á```°SÉFôd áØ«∏N ∫BG ˆGóÑY
 á«∏ªY ø```Y åjóë∏d º```μH »≤àdCG :ÜGƒ```ædG
 »àdG π«gCÉàdGh ìÓ°UE’G õ```côe øe Ühô¡dG
 øe Èà©J »àdGh ôjÉæj øe ∫hC’G ôéa â©bh

.ΩÉ©dG øeC’G Iƒb ó°V á«HÉgQE’G äÉ«∏ª©dG
 ,á```«∏NGó∏d Gô```jRh »```àØ°üH :±É```°VCGh

 øe ≥jô©dG ¿ÉμŸG Gòg ‘ äó¡°T Ée πãÃ
 øeC’G äGAGôLE’ IójDƒŸG á```«æWƒdG ∞bGƒŸG
 ∞bGƒe øe ºμ°ù∏› ‘ ∂dòc √É```æ°ùŸ Éeh
 ôjó≤J π```fi âfÉc »àdG AÉ```æãdGh IOÉ```°TE’G

.É©«ªL Éæjód RGõàYGh
 πÑ≤àf ¿CG É```æ«∏Y Ö```LGh ¬```fEG :±É```°VCGh
 øe ¢ù«d øμd ,ºμJÉ¶MÓeh ºcó≤f ΩÎëfh

 Ò°ü≤Jh ∫ÉªgEG ºª©j ¿CG ±É°üfE’Gh ∫ó©dG
 øe AÉ«ahC’G Ú°ü∏îŸG Oƒ¡L ≈∏Y ¢†©ÑdG
 ÊÉ©e πc º¡æe âaôY ø```jòdG øeC’G ∫ÉLQ
 OÓÑdG ¬H º©æJ É```e ¿CGh ,¢UÓNE’Gh ÊÉ```ØàdG
 IÒÑc GOƒ```¡L Ö∏£J á```æ«fCÉªWh ø```eCG ø```e
 ,äGƒæ°S ióe ≈```∏Y ´É£≤fG ¿hOh á°ü∏fl

.ºμ«∏Y ±ÉîH ¢ù«d ôeCG ƒgh

á«fÉŸÈdG ¿hDƒ°ûdG Qôfi
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غير ربحية

بلدي 
المحرق

• مديرة اإدارة اخلدمات الفنية انت�صار 	
الكبي�صي

22 األف دينار كلفة “بانو�ص” الغو�ص وتعطيل حتويل منطقته ملطعم
2000 دينار لنقله للحد... تاأكيًدا ملا ن�رشته “$”

قال���ت مدي���رة اإدارة اخلدم���ات الفني���ة انت�صار 
الكبي�ص���ي اإن���ه مت عر����ض م����رشوع ا�صتثم���ار اجل���زء 
اجلنوب���ي من �صاحل الغو�ض على املجل�ض البلدي يف 
�صن���ة 2013، وتزامنا مع احتف���االت اململكة باليوم 
الوطني متت �صيانة �صاحل الغو�ض وو�صع البانو�ض 
حتقيقاً لروؤية بلدية املح���رق عقب �رشائه بقيمة 22 
األف دين���ار. واأ�صار اإلى اأن العدي���د من امل�صتثمرين 
تقدم���وا بطلبات ومقرتح���ات لال�صتثمار ومت عر�ض 
امل�رشوع عل���ى جلنة اال�صتثمار وق���ررت طرح مزايدة 

عامة، اإال اأنه اإلى هذا اليوم معطل.
وذك���ر القائ���م باأعم���ال بلدي���ة املح���رق حممد 

عبداللطي���ف اأن مت جتهيز وثائ���ق املزايدة على اأن 
ت�صم���ن 5 مواقع مطلة على البح���ر خ�ص�صت الإن�صاء 
مطاع���م وكانت اأك���ر قطعة تلك الت���ي حتتوي على 
البانو����ض ومن ث���م حتويلها الإدارة امل���وارد الب�رشية 
واملالي���ة وه���ي يف اإع���داد طرحها كمزاي���دة وح�صب 
النظ���ام املتب���ع واملوافق���ات. واأردف ع�صو جمل�ض 
بلدي املحرق يو�صف الذوادي باأن اآلية �رشاء البانو�ض 
و�صيانت���ه غري وا�صحة، اإذ توج���د م�صكلة معلقة بني 
املجل�ض البلدي ال�صاب���ق والبلدية وذلك ما اأدى اإلى 
تاأخري نقل البانو�ض اإلى منطقة احلد. وبني الذوادي 
اأن �صعر نق���ل البانو�ض باهظ جداً وي�صل اإلى 2000 

دين���ار لنقل���ه اإلى منطق���ة احل���د. و�صب���ق اأن ن�رشت 
“البالد” خطابات من بلدي���ة املحرق تاأكد باأن كلفة 
����رشاء البانو�ض الواق���ع على كورني����ض الغو�ض يبلغ 
نحو 22 األفا و520 دينارا. واأ�صارت اإلى اأن اآلية �رشاء 
البانو�ض متت باأمر مبا�رش؛ وذلك لعدم وجود خيارات 
اأخ���رى، وب�صبب �صي���ق الوقت. وذك���رت اأنه مت �رشاء 
البانو�ض لتزي���ني املحافظة؛ وذل���ك لتزامن انعقاد 
اجتم���اع قادة دول جمل����ض التع���اون اخلليجي )قمة 
املنام���ة(. جاء ذلك ردا من املدير العام ال�صابق على 
ا�صتف�صار للنائب البل���دي غازي املرباطي حول اآلية 

�رشاء البانو�ض، وعن �صيانته االأخرية.

يف “�سماهيج”... مرفو�ص بناء “ثانوية للبنات” 

“اأوفر تامي” احلرا�ص يف عهدة “اخلدمة”

ي�شرتط وجود 1500 طالب كحد اأق�صى... النعيمي:

معطلة منذ �صنة

رف����ض وزي���ر الرتبي���ة والتعلي���م ماج���د 
النعيمي تو�صية جمل����ض بلدي املحرق اإن�صاء 
مدر�ص���ة ثانوي���ة للبن���ات يف منطق���ة اإ�صكان 

�صماهيج.
وق���ال الوزي���ر اإن الوزارة قام���ت بتغطية 
حاجاته���ا يف التو�ص���ع م���ن املدار����ض وف���ق 
االأولوي���ة واالإمكان���ات املتواف���رة، وذل���ك يف 
�صوء معيار حم���دد الإن�ص���اء املدار�ض يرتاوح 
بني 600 طال���ب اأو طالبة كحد اأدنى و1500 
طال���ب اأو طالب���ة كح���د اأق�ص���ى، وبن���اء على 

املرحل���ة التعليمي���ة والكثاف���ة ال�صكاني���ة يف 
املنطقة.

واأ�صاف اأن اإجمايل عدد الطالبات مبنطقة 
 194 �صماهي���ج يف املرحل���ة الثانوي���ة يبل���غ 
طالبة، وهذا العدد ال ي�صل اإلى املعيار الذي 

مت حتديده الإن�صاء مدر�صة ثانوية.
ولفت ب���اأن الكثافة الطالبية يف املدار�ض 
الثانوية التي تخدم طالبات منطقة �صماهيج 
هي �صمن نطاق املعيار املعتمد لدى الوزارة.
واأردف اأن خط���ة طلب���ات وزارة الرتبي���ة 

والتعليم امل�صتقبلي���ة من املدار�ض واملباين 
ت�صتم���ل على م����رشوع اإن�صاء مدر�ص���ة اإعدادية 
ثانوية للبنات مبنطقة قاليل مبجمع 255 وهو 
موق���ع قريب ج���داً من املجم���ع 236 مبنطقة 
�صماهيج، وبذلك تخدم هذه املدر�صة منطقة 

قاليل و�صماهيج والدير وديار املحرق.
ولف���ت اإلى اأن يف الوقت الراهن ال تتوافر 
االعتم���ادات املالية لهذا امل����رشوع، اإذ ت�صعى 
ال���وزارة جاهدة م���ع اجله���ات املعنية لتوفري 

هذه االعتمادات املالية املطلوبة لتنفيذه.

ت�ص���اءل ع�صو جمل����ض بلدي املح���رق غازي 
املرباطي عن م�صكلة م�صتحقات العمل االإ�صايف 
حلرا�ض اأم���ن بلدية املحرق العالقة منذ اأكرث من 

�صنة.
وق���ال ممث���ل يعمل باجله���از التنفي���ذي اإن 
م�صتحق���ات العمل االإ�صايف حلرا����ض اأمن البلدية 
ت�صتل���زم اأن تخ�ص���ع ملوافق���ة دي���وان اخلدم���ة 

املدنية ح�صب �صالحيتها.
واأو�ص���ح اأن بلدية املح���رق ت�صعى اإلى طرح 
مناق�صة الإر�صائها عل���ى �رشكة حرا�صة لتوكيلها 
بتغطي���ة جميع مواق���ع املراف���ق العامة ملناطق 

حمافظة املحرق.

ال �سيانة حلدائق “�سمادير” منذ 4 �سنوات 

ال حار�ص لكل حديقة والتخريب “دون ق�سد”

اأ�صار ع�صو جمل�ض بلدي املحرق عبداهلل 
الن�ص���وح اإلى اأن حدائ���ق �صماهيج والدير مل 

تخ�صع لل�صيانة منذ حوايل 4 �صنوات.
جمي���ع  يتج���ه  اأن  ميك���ن  “ال  وق���ال: 
املواطن���ني واملقيمني يف الدي���ر و�صماهيج 
اإل���ى خ���ارج املنطق���ة للبح���ث ع���ن حدائ���ق 

ترفيهية يف املحرق”.
ولفت اإلى اأن الو�ص���ع يف بلدية املحرق 

يق���وم على التفرق���ة، اإذ اإن حدائ���ق املحرق 
يت���م  التخري���ب  اأو  للتل���ف  ح���ني تتعر����ض 
�صيانته���ا بعد اأ�صبوع، فيم���ا ت�صتبعد حدائق 

�صماهيج والدير من �صيانة تلك احلدائق.
املواطن���ني  م���ن  الكث���ري  اأن  واأ�ص���اف 
يقومون بتوجيه م�صاءلة له عن تلك احلدائق، 
واأن���ه الأكرث من م���رة قام باملطالب���ة ب�صيانة 

احلدائق التالفة املوجودة يف دائرته.

رف�ض القائم باأعم���ال املدير العام 
لبلدية املحرق حمم���د عبداللطيف ادعاء 
ممثل���ني بلدي���ني تعري����ض احلدائق يف 
حمافظة املح���رق اإلى تخريب متعمد من 
قبل جمهول���ني. واأو�صح اأن هناك اإتالفا 
غري متعمد ميكن اأن يكون الأطفال دون 
ق�ص���د، اإذ اإن االإت���الف ميك���ن اأن يكون 
متعم���دا اأو غري متعم���د. وقال “ال ميكن 
اأن تق���وم بلدي���ة املحرق بط���رح م�رشوع 
ترفيه���ي ولكل م����روع ي�ش���رتط و�شع 
حار�ض اأم���ن عليه، م�صرياً اإل���ى اأن تكون 

احلرا�صة ذاتية”.
وبني اأن و�ص���ع احلار�ض يف احلدائق 
هو ملراقبة ما يحدث، اإذ اإن هناك اإتالف 
م���ن اأ�صياء عدة يقوم به���ا االأطفال منها 
ال�صعود فوق اأنابيب املياه، ما يعر�صها 

للتلف.
واأ�ص���ار اإل���ى اأن���ه مت رف���ع طلب من 
باالأعم���ال  لقائم���ة  التنفي���ذي  اجله���از 
م���ع  ميك���ن  بعده���ا  وم���ن  التخريبي���ة، 
اجله���ات املعني���ة بط���رح مناق�ص���ة يف 

�رشك���ة  لتوف���ري  املناق�ص���ات  جمل����ض 
حرا�صة للحدائق التي تتعر�ض للتخريب 
با�شتم���رار، با�ش���رتاط تواج���د امليزانية 

الكافية.
عل���ى  ل���رده  تعقيب���اً  ذل���ك  وج���اء 
املمثلني البلديني ملجل�ض املحرق حول 
تعمد تخريب حدائق حمافظة املحرق من 

قبل جمهولني.

ال خف�ص لتعرفة كهرباء اجلمعيات اخلريية 
ب�صبب الظروف االقت�صادية للدولة... مريزا:

رف�ض وزير �صوؤون الكهرباء واملاء عبداحل�صني 
م���ريزا اإلغاء ق���رار زي���ادة التعرف���ة الكهربائية عن 
املوؤ�ص�ص���ات اخلريي���ة واإعادت���ه للو�ص���ع ال�صاب���ق، 
وذلك بعد قي���ام جمل�ض بلدي املحرق برفع تو�صية 
بخ�صو����ض اإلغ���اء القرار ع���ن املوؤ�ص�ص���ات اخلريية 
واإعادت���ه اإل���ى الو�صع ال�صاب���ق باحت�ص���اب التعرفة 
اأن ه���ذه  املنزلي���ة االعتيادي���ة عليه���ا، خ�صو�ص���ا 
املوؤ�ص�ص���ات غري ربحية، وينبغي ت�صجيعها ودعمها؛ 

ملا تقوم به من دور اجتماعي واإن�صاين.
وقال الوزي���ر يف مذكرة رده على وزير االأ�صغال 
و�صوؤون البلدي���ات والتخطيط العمراين ع�صام خلف 
باجتماع جمل�ض بلدي املحرق اأم�ض اإن هيئة الكهرباء 

واملاء اطلع���ت على مررات الت���ي �صاقها املجل�ض 
لبلدي���ة املحرق اإال اأنه لي����ض يف مقدورها اال�صتجابة 

لذلك الطلب.
وبرر مريزا ذل���ك باأن جميع الق���رارات الوزارية 
املتعلق���ة بتعرفة ا�صته���الك الكهرباء واملاء ت�صدر 
وتلغى اأو تعدل بناء على موافقة جمل�ض الوزراء اأوالً، 

واأن لي����ض من اخت�صا�ض الهيئ���ة �صحب القرار رقم 
)2( ل�صن���ة 2016 ب�صاأن تعرف���ة ا�صتهالك الكهرباء 
وامل���اء لدور العب���ادة واجلمعيات اخلريي���ة واالأندية 
واحلدائ���ق العام���ة، الذي ا�صتن���د اإلى ق���رار جمل�ض 
الوزراء، وكذلك لي�ض م���ن اخت�صا�صها اإعادة العمل 

بالقرار ال�صابق.

مروة خمي�ص
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�لأمن �ملائي يتطلب تكثيف �جلهود لإجر�ء ما يلزم من �أبحاث
م�ضتقبالً رئي�س واأع�ضاء “علوم وتقنية املياه”... خالد بن عبداهلل:

املنام���ة - بن���ا: دع���ا نائ���ب رئي����س جمل�س 
ال���وزراء رئي�س جمل����س املوارد املائي���ة ال�ضيخ 
خالد بن عبداهلل اآل خليفة، املوؤ�ض�ضات الر�ضمية 
والأهلي���ة يف دول جمل�س التع���اون لدول اخلليج 
العربي���ة اإلى تكثي���ف جهودها؛ لإج���راء الأبحاث 
العلمي���ة الالزم���ة لدرا�ض���ة الو�ض���ع املائ���ي يف 
املنطقة و�ضبل حتقي���ق ال�ضتدامة لهذا املورد 

احليوي والرئي�س.
بق����ر  مكتب���ه  يف  ا�ضتقبال���ه  ل���دى  وق���ال 
الق�ضيبية �ضب���اح اأم�س رئي����س واأع�ضاء جمل�س 
اإدارة جمعي���ة عل���وم وتقني���ة املي���اه، يتقدمهم 
رئي�س جمل����س الإدارة عبدالرحم���ن املحمود من 
دول���ة قط���ر ال�ضقيق���ة: “اإن م���ا تواجه���ه املياه 
م���ن حتدي���ات يف املنطق���ة، وعلى راأ�ضه���ا ندرة 
امل�ض���ادر و�ض���ح امل���وارد وخماط���ر الن�ض���وب 
والزيادة الدميغرافية الطبيعية وما ترتب عليها 
من زي���ادة يف الطلب، لب���د اأن تقابلها حتركات 
ج���ادة يف �ضبي���ل الت�ضدي له���ذه التحديات عرب 
�ضيا�ضات وا�ضرتاتيجيات تراعي حتقيق مفهوم 
الأم���ن املائي على املدى البعي���د بوا�ضطة نظام 

اإداري متكامل”.
ويف ه���ذا ال�ضدد، اأك���د اأن حكوم���ة البحرين 
قد تنبهت ومن���ذ وقت مبكر اإل���ى اأهمية املورد 
املائي واحلفاظ علي���ه كم�ضدر مهم من م�ضادر 

احلي���اة، فاأن�ضاأت يف �ضبيل ذل���ك جمل�س املوارد 
املائية يف العام 1982؛ بهدف ر�ضم ال�ضيا�ضات 
وال�ضرتاتيجي���ات العام���ة الهادف���ة اإل���ى حماية 
وتنمية املوارد املائية مبا يكفل ح�ضن ا�ضتغالل 
املي���اه ملختل���ف الأغرا����س ومراقب���ة تنفيذه���ا 
للتاأكد من �ضريها وف���ق اخلطط املر�ضومة ومبا 
يحق���ق الأه���داف املرج���وة، وزي���ادة الوعي لدى 
الأفراد وجميع قطاعات املجتمع ب�رورة احلفاظ 
على املوارد املائية وح�ضن ا�ضتخدام املياه، كما 
اأ�رك���ت موؤ�ض�ض���ات املجتمع امل���دين و�ضجعتها 

عل���ى القيام بدور مكمل للجهود الر�ضمية والتي 
تاأتي من بينها جمعية علوم وتقنية املياه.

وتعت���رب جمعية عل���وم وتقنية املي���اه اإحدى 
املوؤ�ض�ض���ات الأهلي���ة اخلليجي���ة الت���ي تاأ�ض�ضت 
يف الع���ام 1987 وتتخ���ذ من البحرين مق���راً لها، 
وت�ض���م نخبة من املخت�ض���ني واملهتمني بعلوم 
املي���اه يف دول جمل����س التع���اون ل���دول اخلليج 
العربي���ة. واأثن���اء اللق���اء، تق���دم رئي����س جمل�س 
اإدارة جمعي���ة علوم وتقنية املي���اه، عبد الرحمن 
املحم���ود بجزي���ل �ضك���ره وتقدي���ره - بالأ�ضالة 

ع���ن نف�ضه ونيابة عن جمي���ع منت�ضبي اجلمعية - 
ململكة البحري���ن على رعايته���ا لأعمال اجلمعية 
وت�ضجيعها للقيام بدورها املاأمول واملتمثل يف 
ت�ضجيع الهتم���ام بعلوم املياه والبحوث العلمية 
والدرا�ضات وبرامج التدري���ب وتطوير القدرات 
املحلي���ة، وامل�ضاهم���ة يف برامج التوعي���ة العامة 
الت���ي حتقق ال�ضتخ���دام الأمثل للمي���اه، واحلث 
على ا�ضتخدام الو�ضائل العلمية لتطوير م�ضادر 

املياه املختلفة يف دول املجل�س، وغريها.
كم���ا اأطل���ع املحم���ود نائ���ب رئي����س جمل�س 

الوزراء عل���ى ال�ضتعدادات اجلاري���ة ل�ضت�ضافة 
موؤمت���ر اخلليج الثاين ع����ر للمياه ال���ذي تعتزم 
اجلمعي���ة اإطالق���ه ب�ضه���ر مار����س املقب���ل حتت 
�ضع���ار “املي���اه يف دول جمل����س التع���اون.. نحو 
ا�ضرتاتيجي���ات متكامل���ة”، م�ض���رياً اإل���ى اأن هذا 
املوؤمت���ر الذي �ضيقام على اأر�س مملكة البحرين 
للم���رة الرابعة يعت���رب مبثابة ملتق���ى للمناق�ضة 
العلمي���ة املفتوحة وتب���ادل الآراء واخلربات بني 
الباحثني والتنفيذيني واملتخ�ض�ضني و�ضانعي 
ال�ضيا�ض���ات والق���رارات والقط���اع اخلا�س حول 
ال�ضرتاتيجيات املتكاملة والعتبارات الت�ريعية 

والقت�ضادية والبيئية يف عملية �ضياغتها.
ويف خت���ام اللق���اء، اأع���رب ال�ضي���خ خالد بن 
عب���داهلل اآل خليف���ة ع���ن دعم���ه الت���ام للجمعية 
وم���ا ت�ضطلع به م���ن اأهداف �ضامي���ة يف املجتمع 
اخلليج���ي، متمني���اً للجمعي���ة وجمي���ع منت�ضبيها 
التوفيق والنجاح يف تنظيم موؤمتر اخلليج الثاين 

ع�ر للمياه.
ح�ر املقابلة اأع�ضاء جمل����س اإدارة اجلمعية 
م���ن  ���ام  الغ�ضَّ وتوفي���ق  الطرب���اق  عبدالعزي���ز 
اململك���ة العربي���ة ال�ضعودية، وولي���د زباري من 
مملكة البحري���ن، ورئي�س جمل����س الإدارة �ضابقاً 
عبداملجي���د العو�ضي، كما ح����ر اللقاء م�ضت�ضار 

نائب رئي�س جمل�س الوزراء خالد فخرو.

• ال�ضيخ خالد بن عبداهلل م�ضتقبالً رئي�س واأع�ضاء جمل�س اإدارة جمعية علوم وتقنية املياه	

“�لتاأمل وتطوير �لذ�ت” ينظم �ملوؤمتر �لدويل �لر�بع 

دعم �جلهود �خلليجية لتطوير �خلدمات لذوي �لإعاقة

�لبد�نة �ل�سبب �لثاين للوفاة بعد �لتدخني

بعنوان “اإحداث التغيري” 

تلقى دعوة ملتقى “ال�ضتقرار النف�ضي لذوي الحتياجات اخلا�ضة”... حميدان: 

يف حما�رة باملجل�س الأعلى للمراأة ... اخت�ضا�ضية تغذية: 

املنام����ة - بنا: حتت رعاية نائب رئي�س جمل�س 
ال����وزراء ال�ضيخ خالد ب����ن عب����داهلل اآل خليفة، يقيم 
مركز البحرين للتاأمل وتطوير الذات املوؤمتر الدويل 
الراب����ع لتنمية الذات بعنوان “اإح����داث التغيري” يف 
مق����ر غرفة جت����ارة و�ضناعة البحري����ن بالفرتة من 7 
اإل����ى 9 فرباير 2017. وقال رئي�����س مركز البحرين 
للتاأمل وتطوير الذات اإبراهيم الدو�ري اإن الإن�ضان 
يف حاج����ة ما�ضة اإلى اأن يك����ون هادئاً على الرغم من 
الفو�ضى حول����ه؛ حتى يتمكن من التحكم يف اأفكاره 
وم�ضاع����ره واأفعال����ه، اإذ اإن الإب����داع والق����درة عل����ى 

التغي����ري توجد ل����دى كل اإن�ضان يف ح����ال متكن من 
ال�ضيط����رة على نف�ضه من الداخ����ل؛ حتى يتمكن من 
التجاوب مع ما حوله من متغريات، وما يثبته التاأمل 
ك����ن الإن�ضان من  م����راراً وتكراراً باأن����ه اأداة فعالة متمُ
الو�ضول اإل����ى اأعماقه واإخراج اأف�ض����ل ما فيها وهو 
اأحد املفاتيح التي وج����ب على كل فرد التمكن من 

اإم�ضاكها.
م����ن جانبها، قال����ت مدير املوؤمت����ر ارونا لفادا 
اإن “التغي����ري هو اأمر حتمي يف احلياة ولكن من عادة 
النا�����س اأنهم يهاب����ون منه ملا يحمل����ه يف طياته من 

اأخط����ار هم غري م�ضتعدين لها، ولك����ن ما هو املانع 
من اخ����ذ املب����ادرة بالتغيري؟ حي����ث اإن الأخطار من 

حولنا موجودة �ضواًء اأخذنا املبادرة اأو ل”.
وم����ن جهتها، قالت نائ����ب الرئي�س عواطف اآل 
�رف اإن املوؤمتر يح�ره اأف�ضل اخلرباء واملحا�رين 
واملتحدثني من جميع اأنحاء العامل والذين يعتربون 
اأمثل����ة عملي����ة يف احلكمة والرقي بال����ذات والتغيري 
وف����ن العم����ل عل����ى �ضنع����ه، ولديهم الق����درة على 
اإي�ضال الإن�ض����ان اإلى قواه احلقيقي����ة والتي هو يف 

اأم�ّس احلاجة اإليها.

املنام���ة - بن���ا: التق���ى وزي���ر العم���ل والتنمية 
الجتماعي���ة جميل حميدان يف مكتب���ه اأم�س بالرئي�س 
الفخري للجمعي���ة اخلليجية لالإعاقة ال�ضيخ دعيج بن 
خليفة اآل خليفة، بح�ض���ور رئي�ضة اجلمعية اخلليجية 
من���ى املن�ض���وري، اإلى جان���ب اأع�ضاء جمل����س اإدارة 
اجلمعي���ة. وخالل اللقاء، مت بح���ث الق�ضايا املتعلقة 
ب�ضبل الرتقاء باخلدمات املقدمة لفئة ذوي الإعاقة 
وجتويده���ا يف دول جمل�س التعاون اخلليجي، بهدف 
حتقي���ق الأه���داف الرامي���ة اإل���ى �ضم���ان دجمهم يف 
املجتمع وال�ضتفادة من طاقاتهم واإمكانياتهم قدر 
الإمكان، مع الهتم���ام بتقدمي اأف�ضل رعاية وتاأهيل 
ممكن���ني له���م يف جمي���ع دول التع���اون، ف�ض���اًل عن 
ا�ضتعرا�س م�ضتج���دات اأن�ضطة وبرامج اجلمعية خالل 

املرحلة املقبلة يف خمتلف الدول الأع�ضاء.
الوزي���ر  اجلمعي���ة  اأه���دت  املنا�ضب���ة،  وبه���ذه 
الع�ضوية الفخرية للجمعية اخلليجية لالإعاقة تقديًرا 

جلهوده املمي���زة يف جمال رعاية فئ���ة ذوي الإعاقة، 
واهتمام���ه بتذليل كاف���ة العقبات الت���ي تواجه هذه 
الفئة م���ن كافة الأوج���ه، كما وّجه ال�ضي���خ دعيج بن 
خليف���ة اآل خليفة، الدعوة حلمي���دان حل�ضور ملتقى 
اجلمعي���ة اخلليجية لالإعاقة ال���� )17(، والذي تنظمه 
اجلمعي���ة بالتعاون م���ع اجلمعي���ة الكويتي���ة لأولياء 

اأمور املعاقني، ووزارة ال�ض���وؤون الجتماعية والعمل 
“ال�ضتق���رار  بعن���وان  ال�ضقيق���ة،  الكوي���ت  بدول���ة 
النف�ضي والجتماعي لالأ�ضخا�س ذوي الإعاقة-البلوغ 
واملراهقة-امل�ض���اكل واحللول”، حتت رعاية رئي�س 
جمل����س ال���وزراء بدولة الكوي���ت �ضمو ال�ضي���خ جابر 

املبارك احلمد ال�ضباح، يف مار�س املقبل.

الرفاع - املجل����س الأعلى للمراأة: نّظمت اللجنة 
الجتماعي���ة باملجل�س الأعل���ى للم���راأة، بالتعاون مع 
“بدانة كلينك”، حما�رة توعوية بعنوان “عام جديد.. 
ب�ضح���ة وعافي���ة”، وذل���ك يف اإطار تنفي���ذ حم�ضالت 
ج���ودة احلياة �ضمن اخلطة الوطني���ة لنهو�س املراأة 

البحرينية.  
واأو�ضح���ت اخت�ضا�ضي���ة التغذي���ة هديل �ضعد 
خ���الل املحا����رة اأن البدان���ة بات���ت تعترب م���ن اأكرث 
الأمرا����س املزمن���ة انت�ض���اًرا وت�ضب���ب العدي���د م���ن 
الأمرا����س اخلط���رية، واأن تقاري���ر منظم���ة ال�ضح���ة 
العاملية ت�ضري اإل���ى اأن البدانة هي ال�ضبب الرئي�ضي 
الث���اين للوفاة بعد التدخني، موؤك���دة اأهمية البتعاد 
عن املعتقدات اخلاطئ���ة املتعلقة بتخ�ضي�س الوزن، 
وح���ّذرت من اللجوء اإلى العملي���ات اجلراحية القائمة 
عل���ى ا�ضتئ�ضال الدهون، اأو تن���اول الأدوية املقللة 
لل�ضهية. واأ�ضارت اإلى ع���دد من الأمرا�س امل�ضاحبة 

للبدان���ة، ومن بينها ال�ضداع والكتئاب وخناق النوم 
والكولي�ض���رتول والربو و�ضغط ال���دم ودهون الكبد 
وارجتاع املري وال�ضكري واآلم والتهابات املفا�ضل 
وتخ���رث الأوردة وال���دوايل وغ���ري ذلك م���ن الأعرا�س 
والأمرا����س، واأكدت اأهمية مزاول���ة اأي نوع من اأنواع 
الريا�ض���ة اخلفيفة ب�ضكل منتظ���م يف امل�ضاعدة على 

ح���رق الده���ون، وخف����س التوتر واملل���ل امل�ضاحب 
للبدانة وزي���ادة حجم الكتل���ة الع�ضلي���ة، وقالت اإن 
اأن�ض���ب الريا�ضات ه���ي ريا�ضة امل�ض���ي، حيث وجد 
اأن امل�ض���ي ال�ريع ملدة �ضاعة واحدة يوميًّا ومل�ضافة 
اأربع���ة كيلوم���رتات تقريًبا من �ضاأن���ه اأن يحرق 300 

�ضعرة حرارية.

• جميل حميدان م�ضتقبالً الرئي�س الفخري للجمعية اخلليجية لالإعاقة  	

• جانب من املحا�رة التوعوية	

�لقائد �لعام ي�ستعر�ض �لتعاون مع وزير �لإ�سكان

... وي�سيد بجهود �ل�سيخ عي�سى بن �سلمان

“�خلريية �مللكية” تد�ّسن “تو��سل” 

املنامة - بن���ا: ا�ضتقب���ل القائد العام 
لقوة دفاع البحرين امل�ض���ري الركن ال�ضيخ 
خليفة ب���ن اأحمد اآل خليفة مبكتبه بالقيادة 
العامة لقوة دفاع البحرين �ضباح اأم�س وزير 
الإ�ضكان با�ضم احلمر. وخ���الل اللقاء، رّحب 

القائد العام لق���وة الدفاع بوزير الإ�ضكان، 
حيث ا�ضتعر����س معه التع���اون والتن�ضيق 
امل�ضرتك ب���ني قوة دف���اع البحرين ووزارة 
الإ�ضكان، كم���ا مت بحث عدد من املوا�ضيع 

ذات الهتمام امل�ضرتك.

املنامة - بنا: ا�ضتقب���ل القائد العام 
لقوة دفاع البحرين امل�ضري الركن ال�ضيخ 
خليفة بن اأحمد اآل خليفة مبكتبه بالقيادة 
العام���ة �ضب���اح اأم����س، �ضمو امل���الزم اأول 
ال�ضي���خ عي�ض���ى بن �ضلم���ان بن حم���د اآل 
خليف���ة جن���ل �ضاحب ال�ضم���و امللكي ويل 

العه���د نائب القائد الأعل���ى النائب الأول 
لرئي����س جمل����س ال���وزراء. وخ���الل اللقاء، 
اأ�ض���اد القائ���د العام لق���وة الدفاع بجهود 
�ضمو املالزم اأول ال�ضيخ عي�ضى بن �ضلمان 
ب���ن حمد اآل خليفة، لكل ما من �ضاأنه رفعة 

وتقدم قوة دفاع البحرين.

املنام���ة - بن���ا: د�ّضن���ت املوؤ�ض�ضة 
الداخل���ي  املوق���ع  امللكي���ة  اخلريي���ة 
)توا�ضل( بح�ضور الأمني العام امل�ضاعد 
اخلريي���ة  امل���وارد  وتنمي���ة  للتخطي���ط 
يو�ضف اليعقوب، وعدد من امل�ضوؤولني 
واملوظف���ني باملوؤ�ض�ض���ة، والذي ي�ضهل 
الكث���ري م���ن الأعمال واخلدم���ات ويوؤدي 
لحرتافي���ة يف العم���ل. ويعت���رب املوق���ع 
اليومي���ة  املوظف���ني  بواب���ة  الداخل���ي 
عل���ى  للح�ض���ول  الأول���ى  ووجهته���م 
املعلوم���ات واخلدمات لتاأدي���ة اأعمالهم 

ومتث���ل  ووا�ضح���ة،  منظم���ة  بطريق���ة 
ونقط���ة  للموق���ع  الرئي�ضي���ة  ال�ضفح���ة 
التجم���ع للم�ض���ادر واملعلوم���ات الت���ي 

يحتوي عليها.
كما حتت���وي اأق�ضام املوقع الداخلية 
عل���ى بوابة ل���الإدارات وللج���ان وبوابات 
واملعلوم���ات  واخلدم���ات  لالأنظم���ة 
املهمة والتوا�ضل. وتعم���ل اإدارة تقنية 
املعلوم���ات عل���ى اإط���الق حزم���ة خدمية 
قيم���ة  ذات  و�ضتك���ون  موح���دة،  ذكي���ة 
م�ضافة للموظفني يف الأعمال املنجزة.  
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تكلفة النادي اجلديد مليون دينار واأعمال الت�شييد ت�شتغرق 18 �شهًرا

“نادي كانو” �رصح �إن�شاين و�شجرة خري وعطاء للأجيال
برامج رعاية الوالدين حتظى باهتمام �شمو ال�شيخ خليفة بن علي... البنا لـ “$”: 

بدور �ملالكي من �ملحرق

زف رئي�س جمل�س اإدارة جمعية البحرين لرعاية 
الوالدين اأحمد حممد البنـــا واأع�شاء جمل�س الإدارة 
ومنت�شبو اجلمعيـــة، الب�رشى لأهـــايل املحرق ولكل 
الأيادي البحرينيـــة اخلرية التي كانت وراء انطالق 
“نـــادي اإبراهيم بن خليل كانـــو لرعاية الوالدين” 
والـــذي ي�شكل �شجـــرة خري وعطاء اأخـــرى من التي 
زرعتها عائلة الوجيه حممد اإبراهيم كانو، والوجيه 
فوؤاد بن اإبراهيم كانو، لرت�شم دعاًء �شادقا يرفعه 
جميـــع الذين مدت لهم العائلـــة اأياديها الكرمية، 
خ�شو�شـــا كبـــار ال�شـــن، الذيـــن ي�شكلـــون البذرة 

الأولى مل�شرية البحرين وتنميتها. 

فرحة أهالي المحرق
وقال البنا يف ت�رشيح خا�س ل�شحيفة “البالد” 
بعـــد توقيـــع عقد النـــادي، “لقـــد ا�شتب�ـــرش اأهايل 
حمافظة املحرق الكرام خـــريا، منذ الجتماع الأول 
الذي عقد بـــن وزير العمل والتنميـــة الجتماعية 

جميل حميدان مع الوجيه حممد اإبراهيم كانو”. 
واأ�شار اإلى اأن اجتماع حميدان بكل من الوجيه 
حممـــد اإبراهيـــم كانو والوجيـــه فوؤاد بـــن اإبراهيم 
كانو، تكلـــل بتوقيع عقد ت�شييد نـــادي “اإبراهيم 
بن خليل كانو لرعاية الوالدين” مبحافظة املحرق، 
مردفـــا “لقد ح�ـــرشت الجتمـــاع مع جمل�ـــس اإدارة 
اجلمعيـــة واأع�شاء جمل�ـــس الإدارة، اإذ كان اجتماعا 
مـــن اخلري الـــذي دونته هـــذه العائلـــة الكرمية يف 
�شجل تاريخها، مبقر �رشكة خليل بن اإبراهيم كانو، 
وحيث تقرر حينهـــا اأن تتولى اإدارة النادي جمعية 
البحريـــن لرعاية الوالدين حتت مظلة مبداأ ال�رشاكة 

املجتمعية”. 

فرحة غامرة
واأعـــرب البنا عن الر�شـــا بالفرحة التي غمرت 
اأهايل املحرق بهذا امل�ـــرشوع الجتماعي الإن�شاين، 
وقال “عـــر اأهايل املحـــرق عن فرحتهـــم الغامرة 
وعرفانهـــم الكبـــري لعائلـــة كانـــو اأ�شحـــاب اخلري 
والعطـــاء واأ�شحـــاب الأيادي البي�شـــاء الذين كانو 
ومازالـــوا �شباقن يف كل ما يخدم هذا البلد واأهله 

الكرام خ�شو�شا كبار ال�شـــن”، مو�شحا اأن م�شرية 
عطائهـــم الزاخرة بالكرم غـــري امل�شبوق واأعمالهم 
التـــي �شملـــت كل املحافظات تقـــف �شاهداً على 
كرمهـــم و�شعيهم الدائم خلدمة هـــذا الوطن بكل 
غايل ونفي�س، وهم ب�شعيهم للخري ميتثلون لقوله 
ّا  اللَّْيلرِ َوالنََّهاررِ �رشرِ ُقوَن اأَْمَواَلُهم برِ تعالى “الذين ُينفرِ
ْم  ـــْم َولَ َخْوٌف َعَلْيهرِ هرِ نَد َربِّ ْجرُُهْم عرِ َيـــًة َفَلُهْم اأَ َوَعالَنرِ

َولَ ُهْم َيْحَزنون” )البقرة - 274(.

شكر وتقدير
وميثل نـــادي اإبراهيم بن خليـــل كانو لرعاية 
الوالديـــن نقلـــة نوعيـــة يف جمـــال خدمـــة ورعاية 
كبـــار ال�شـــن واخلدمـــات املقدمة لهـــم، ولي�شهم 
يف ا�شتغـــالل طاقاتهـــم وال�شتفـــادة مـــن مكنون 
خراتهـــم وقدراتهـــم، وليقدم لهـــم كل ما يحقق 
طموحاتهم مـــن برامج وخدمـــات ليكونوا قادرين 
وي�شمـــن  املختلفـــة  هواياتهـــم  ممار�شـــة  علـــى 
اندماجهـــم الآمن يف املجتمع ويحقـــق لهم ال�رشاكة 
الفاعلـــة مـــع خمتلـــف قطاعـــات املجتمـــع املدين 

والأهلي.
اإذ  املحـــرق،  حمافظـــة  اأهـــايل  اأن  واأ�شـــاف 
ي�شتب�رشون خرياً بت�شييد هذا ال�رشح فاإنهم يثمنون 
لعائلـــة اإبراهيم خليل كانـــو م�شاهماتهم التنموية 
والجتماعيـــة الدائمـــة من خالل اإقامـــة امل�رشوعات 

اخلريية ومتويل وتنفيذ امل�رشوعات احليوية التي 
ت�شب يف خدمـــة املجتمع، وللدور القيادي للوجيه 
حممـــد اإبراهيـــم كانو يف هـــذه امل�شـــرية املباركة 
ومبادراتـــه الإن�شانيـــة والجتماعية ملـــا فيه خدمة 

املجتمع.

دعم القيادة
وبن رئي�ـــس جمل�ـــس اإدارة جمعيـــة البحرين 
لرعايـــة الوالديـــن اأن اهتمام القيـــادة بفئة كبار 
ال�شـــن وحر�شهـــا الدائـــم عـــل توفـــري اخلدمـــات 
ال�شحيـــة والجتماعية والثقافيـــة كافة لهم، جعل 
البحرين يف م�شاف الدول املتقدمة يف جمال رعاية 

الوالدين.
ال�شديـــدة  التوجيهـــات  اأن  البنـــا  واأو�شـــح 
والدائمـــة من الرئي�ـــس الفخري جلمعيـــة البحرين 
لرعايـــة الوالدين �شمو ال�شيـــخ خليفة بن علي بن 
خليفة بن �شلمان اآل خليفـــة، كان لها عظيم الأثر 
يف اإر�شـــاء فكرة تاأ�شي�س مقر ومـــالذ اآمن يحت�شن 
كبـــار ال�شـــن ويقـــدم لهـــم كل الرعايـــة والدعـــم 
واخلدمات التي ت�شمن لهم احلياة التي يطمحون 
اإليهـــا لتحقيق اآمالهـــم وطموحاتهـــم، وهذا لي�س 
بغريب علـــى �شموه، ف�شموه مثـــال لالبن البار ملا 
يحملـــه من قيم عريقة توارثها عن عائلته الكرمية 

التي متثل الر والإح�شان يف اأ�شمى �شورها.

كانو القدوة
وعـــر البنا عن �شكره وامتنانـــه لعائلة كانو؛ 
لأنهم كانـــوا ومازالـــوا ميثلون القـــدوة واملثال 
الرائـــع لرجـــالت البحريـــن الأوفيـــاء املخل�شن 
الذيـــن ل ياألـــون جهـــداً ول مـــالً يف �شبيل خدمة 
البحريـــن عامة وحمافظـــة املحـــرق خ�شو�شا ملا 
متثله للمملكـــة ول�شعبها من مكانة عميقة جت�شد 
عراقة املا�شي وجمـــد احلا�رش وامل�شتقبل، وقدم 
ال�شكر والعرفان كذلك لرئي�س جمعية مدينة حمد 
اخلرييـــة يو�شف املحميد على جهـــوده املخل�شة 
والدوؤوبـــة مـــع الوجيه حممد بـــن اإبراهيـــم كانو، 
والتي اأثمـــرت عن توقيع اتفاقيـــة اإن�شاء النادي 

الذي �شيكلف اإن�شاوؤه وجتهيزه مليون دينار.
وقال البنا اإن بعد الجتماع الذي تكلل بعقد 
املركـــز، اأ�شـــاد الوجيه حممـــد بـــن اإبراهيم كانو 
بجهود وزارة العمل والتنمية الجتماعية لالرتقاء 
بخدمـــات كبـــار ال�شـــن واجلهـــود الإمنائيـــة، عن 
طريق تفعيل ال�رشاكـــة احلقيقة بن املوؤ�ش�شات 
احلكومية واخلا�شة وموؤ�ش�شات املجتمع املدين، 
للمبـــادرات  ودعمهـــا  وت�شجيعهـــا  ولرعايتهـــا 
والتنمويـــة،  الرعائيـــة  املجـــالت  التطوعيـــة يف 
التنميـــة  يف  ت�شهـــم  م�شاريـــع  اإلـــى  وحتويلهـــا 

الجتماعية امل�شتدامة.

• توقيع عقد ت�شييد نادي “اإبراهيم بن خليل كانو لرعاية الوالدين” مبحافظة املحرق	

�لنادي ي�شتوعب 300 م�شن و�لعمل يبد�أ �لأ�شبوع �ملقبل
“رعاية �لو�لدين” حتت�شن 162 م�شًنا 

 150 طلًبا جديًدا على قائمة النتظار... البنا:

ك�شـــف رئي�ـــس جمل�ـــس اإدارة جمعيـــة البحريـــن 
لرعاية الوالدين اأحمد حممد البنا يف لقاء مع “البالد” 
عـــن اأن اجلمعيـــة حتت�شـــن حاليا 162 م�شنـــا، منهم 
نحو 100 م�شنة، وهـــو اأكر من طاقتها ال�شتيعابية 
بكثـــري، مردفـــا اأن هناك الكثري من الآبـــاء والأمهات 
من كبار ال�شن ينتظـــرون دورهم بالن�شمام للنادي 

ب�شغف كبري. 
واأو�شح البنـــا اأن قائمة النتظـــار لدى اجلمعية 
ت�شـــم 150 طلبـــا مل�شنـــن مـــن الرجـــال والن�شـــاء، 
واأكد اأن اإيجاد مقـــر للجمعية يحقق اأهداف اجلمعية، 
مو�شحا اأن الدار تقدم خدمات �شحية وطبية وعالجية 

ومن خالل الدار النهارية.

برامج للوالدين 
واأكـــد البنـــا اأن اجلمعيـــة اأقامـــت العديـــد مـــن 
الرامج الرتويجيـــة للم�شنن لديها، ونظمت رحالت 
لل�شعوديـــة والإمـــارات وبع�ـــس دول اخلليج الأخرى 
مب�شاركة امل�شنن، وكذلـــك رحالت عمرة على نفقة 
�شمـــو ال�شيخ خليفة بن علي اآل خليفة، ونظمت حفل 
جائزة �شموه “الوفاء لأهـــل العطاء” تزامنا مع اليوم 
العاملي للم�شنن الذي اأقرته منظمة الأمم املتحدة.

وا�شتطـــاع القائمون على الـــدار تطوير الدائرة 
لتكـــون مـــن حمليـــة اإلـــى خليجيـــة وعربيـــة، وتعمل 
على اإطالقهـــا عامليا وفقا لإمكاناتهـــا؛ لأن اجلائزة 
هـــي من اجلوائـــز املهمة التي تدعـــم العمل اخلريي 
والتطوعـــي وتخدم �رشيحة مهمة مـــن املجتمع، وهي 
�رشيحة امل�شنن من اأبنائنا واأجدادنا الذين كان لهم 
الف�شل الأعظـــم يف امل�شاهمة الفعالة يف بناء الوطن 

ورفعته، وكانت لهم اأياد بي�شاء يف اخلري والعطاء.

مشاركة واسعة 
واأو�شـــح البنـــا اأن اجلائـــزة حظيـــت يف ن�شختها 
الأخرية مب�شاركة وا�شعـــة، ويكفي اأنها حتمل ر�شالة 
رئي�ـــس الوزراء �شاحب ال�شمـــو امللكي الأمري خليفة 
بـــن �شلمـــان اآل خليفـــة يف الوفاء لأ�شحـــاب الأيادي 

البي�شـــاء من الآبـــاء والأجداد، ويعمل علـــى اإي�شالها 
والعمل عليهـــا حفيده، وهذا اأكر دليل على اهتمام 

�شموه الكرمي بهذه ال�رشيحة من املجتمع.

هدف نبيل 
وقال اإن جمعية البحرين لرعاية الوالدين تهدف 
اإلـــى حتقيـــق الرفـــاه والأمـــن الجتماعـــي للوالدين 
الذيـــن ل عائل لهم، اأو الذين ل ت�شمح ظروف اأ�رشهم 
برعايتهـــم، واإتاحـــة الفر�س اأمـــام منت�شبي اجلمعية 
ملمار�شـــة الأن�شطـــة التـــي تتنا�شـــب مـــع ميولهـــم 
وخراتهـــم ال�شابقـــة، وتعميق التوافـــق الجتماعي 
والنف�شي وتعزيز التكيف مـــع احلياة، م�شريا اإلى اأن 
اجلمعيـــة تعمل ومنـــذ انطالقها يف حـــدود القوانن 
املعمـــول بها، وعلى حتقيق عدد مـــن الأهداف، ويف 
ظل خدمات املقدمـــة جمانا، وح�شب اإمكان اجلمعية، 
ولعل اأهم هذه الأهداف رعاية امل�شنن ممن ل عائل 
لهـــم، اأو الذين ل ت�شمـــح ظروف اأ�رشهـــم برعايتهم، 
رعايـــة نهاريـــة اأو متقطعـــة الإقامـــة بـــن اجلمعية 
والأ�ـــرشة ح�شـــب اإمـــكان اجلمعيـــة، وتوفـــري الرعاية 
ال�شحيـــة والجتماعيـــة لكبـــار ال�شـــن بالتن�شيق مع 

اجلهات احلكومية املخت�شة.

تطوير المهارات 
واأ�شـــاف: تعمل اجلمعية على تطوير مهارات 
كبـــار ال�شـــن ودفعهم لالإنتـــاج والعمـــل والإبداع، 
الفر�شـــة  واإتاحـــة  فراغهـــم  اأوقـــات  وا�شتثمـــار 
اأمامهـــم ملمار�شـــة اأي عمـــل يتفـــق مـــع خراتهم 
وميولهـــم، وكذلك تدريب القادريـــن منهم على 
بع�ـــس املهارات التـــي لها مـــردود اإيجابي يعود 
عليهـــم بالنفـــع، وتوثيق عالقـــة امل�شـــن باأفراد 
اأ�رشته وتعميق تفاعلـــه مع حميطه الجتماعي، مما 
يتيح لهـــم التوافق النف�شي والتكيف الجتماعي، 
وكذلك معاونـــة امل�شنن املنتمن للجمعية ممن 
ل عائـــل لهـــم على ق�شـــاء بع�ـــس حاجاتهم التي 
ي�شعب عليهم اأداوؤها، واإعداد الرامج الجتماعية 
والثقافيـــة واحلفالت الرتفيهية لهـــم بالتن�شيق 
مع اجلهات املخت�شة، وتوثيق العالقات والتعاون 
مع املوؤ�ش�شـــات العامة واخلا�شة العاملة يف خدمة 
امل�شنـــن، والإعـــداد والتنفيذ والتعـــاون لرامج 
الإر�شاد والتوجيه لأ�رش كبار ال�شن وت�شجيهم على 
رعايتهم منزليـــا بالتن�شيق مع اجلهات احلكومية 
املخت�شـــة، وتنميـــة هوايـــات مرتـــادي اجلمعيـــة 
وتطويرهـــا وتعليمهـــم بع�ـــس احلـــرف اليدويـــة 

ال�شغرية الب�شيطة

وحول امل�رشوع، قـــال البنا اإن م�رشوع 
نـــادي اإبراهيـــم بـــن خليل كانـــو لرعاية 
الوالدين يقـــع و�شط مدينة املحرق على 
اأر�ـــس مملوكـــة للحكومـــة وتتبـــع وزارة 
العمـــل والتنميـــة الجتماعيـــة م�شاحتها 
629 مرتا مربعا، وهو مكون من 4 طوابق 
خ�ش�س اأحدها للن�شاء، وي�شتوعب املقر 
300 م�شن وم�شنة ومن املقرر اأن ينطلق 

العمل فيه الأ�شبوع املقبل.
بهـــو  الأر�شـــي  الطابـــق  وي�شـــم 
ال�شتقبـــال وزاوية لعر�ـــس اأعمال رواد 
النـــادي، ومنطقتي انتظـــار منف�شلتن 
وغرفـــة  ومكاتـــب،  والن�شـــاء،  للرجـــال 
متري�ـــس، اأما الطابـــق الأول في�شم اأربع 
ور�ـــس فنيـــة لـــكال اجلن�شـــن خم�ش�شة 
لالأعمال اليدويـــة واحلرفية، وغريها من 
اخلدمـــات، ومت تخ�شي�س الطابق الثاين 
للن�شـــاء، والثالث للرجـــال، يت�شمن كل 
منهما غرفـــة لالألعاب الذهنيـــة، وور�شة 
فنيـــة، ومكتبة، و�شالـــة ريا�شية، وغرفا 

اأخرى للخدمات العامة.
وبـــن، اأن موؤ�ش�شـــة اإبراهيـــم خليل 
كانو، �شتتولى تكاليف البناء والتاأثيث، 
والتـــي تبلغ حـــوايل مليون دينـــار وفقا 

للموا�شفات املعتمدة، اإذ ي�شتغرق بناء 
امل�رشوع نحو 18 �شهـــرا، و�شتكون اإدارة 
النـــادي من قبل جمعيـــة البحرين لرعاية 
الوالديـــن، وباإ�ـــرشاف الـــوزارة يف اإطـــار 

ال�رشاكة املجتمعية مع القطاع الأهلي.

النموذج البحريني
واأ�شـــاف: ياأتـــي تنفيـــذ امل�رشوع يف 
اإطـــار �شيا�شـــة وزارة العمـــل والتنميـــة 
الجتماعيـــة يف تقـــدمي خدمـــات الرعاية 
النهاريـــة لهـــذه الفئـــة يف املحافظـــات 
كافـــة، بوا�شطة اأندية نهاريـــة اجتماعية 
بلـــغ عددها ت�شعة اأنديـــة؛ بهدف تقدمي 
و�شحيـــة  وجمتمعيـــة  رعايـــة  خدمـــات 
وترفيهية لكبار ال�شن بالقرب من مواقع 
وت�شمـــل  النهاريـــة،  بالفـــرتة  �شكنهـــم 
ون�شاطـــات  دوريـــة،  طبيـــة  فحو�شـــات 
ورحالت ترفيهيـــة، وتدريبا علـــى اإحياء 
مهارات فنية واأعمال يدوية، وهي جتربة 
مميـــزة حققـــت جناحا وتفـــردا يف مملكة 
اخلليجـــي  امل�شتويـــن  علـــى  البحريـــن 
والعربي، حتى باتـــت منوذجا يحتذى يف 

رعاية فئة كبار ال�شن.

المعلم والطالب 
وحب الحياة

يف�ـــرش )روبـــن �شارمـــا( عـــامل الإدارة  
كلمـــة )Guru( فيقـــول اإنهـــا يف اللغـــة 
ال�شن�شكريتية، وهـــي لغة الهند القدمية، 
وتعنـــي   )Gu( مقطعـــن  مـــن  مكونـــة 
)الظالم( و)ru( ومعناها )يبدد(، وبالتايل 
فاإن كلمـــة )Guru( تدل علـــى ال�شخ�س 

الذي يبدد الظالم وهو املعلم.
ا�شتعنـــت بـــذاك القتبا�ـــس لأنني يف 
احلقيقـــة مل اأجـــد و�شًفـــا دقيًقـــا و�شامالً 
وموؤثًرا لدور املعلم كما جاء يف امل�شطلح 
الآنـــف الذكر. فدور املعلـــم الأ�شا�شي هو 
فعـــاًل من يبـــدد الظـــالم. والظـــالم هنا ل 
ي�شمل اجلهل فقط بل اإنه ي�شمل كل ما هو 
بغي�س مثـــل احلقد والكراهيـــة والإرهاب 

والعنف.
 ملـــاذا املعلـــم؟ اإذا اعترنـــا �شيـــدي 
القـــارئ اأن العملية التعليميـــة والرتبوية 
تعتمـــد على املثلث املكونـــة اأ�شالعه من 
املعلم واملنهـــج الدرا�شي والطالب؛ فاإن 
املعلم هو العن�ـــرش املحرك والأكرث تاأثرًيا 
لي�س فقـــط على بنـــاء �شخ�شيـــة الطالب 
وقيمـــه واأخالقياتـــه مـــن خـــالل املواجهة 
املبا�ـــرشة معـــه، بـــل اإن تاأثريه ميتـــد اإلى 
بناء املنهج وكيفيـــة تو�شيل حمتواه اإلى 
الطالب، اإذن فباإمكان هذا املعلم اأن يّنور 
عقل هذا الطالـــب بقيم نبيلة مثل املحبة 
والت�شامح والإخاء وحب والوطن والولء له 
ولقادتـــه وحب احليـــاة، اأو اأن ي�شدل على 
عقله �شتاًرا حديدًيـــا من التع�شب ل يرى 
هـــذا الطالب من خالله اإل �شيًئا واحًدا وهو 

العنف.
 العنـــف �شـــد كل ما ي�شادفـــه، �شواء 
اأكان هـــذا ال�شيء اإن�شاًنا اأم جماًدا اأو قيًما، 
اإنـــه مرمـــج بالكامل لفعل ال�ـــرش، وهذا ما 

اأراده املعلم اأن يكون.
 نرجو من اهلل �شبحانه وتعالى اأن يظل 
املعلم مبدًدا للظالم دائًمـــا وابًدا، فتحت 
يده اأبناوؤنـــا وم�شتقبلهم.. ما راأيك �شيدي 

القارئ؟

أحمد البحر
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املطوع يبحث تعزيز عالقات التعاون مع ال�سفري الإماراتي 

مريزا ي�ستقبل املديرين اجلدد يف “الكهرباء واملاء”

الغامن: نثمن عالًيا دور رجال الأمن بحفظ الأمن وال�سلم الأهلي

“تن�سيقية الكتل الربملانية” تدعو لعقد اجتماعات ا�ستثنائية

تد�سني التقرير الإقليمي الأول للقائمة احلمراء اليوم

�سوق الب�سطة يختتم اأ�سبوعه الثالث بنجاح

بدء تنفيذ م�رشوع تطوير �سارع ال�سيخ عبداهلل

لت�رسيع وترية العمل نظًرا لرتاكم امل�شاريع واملقرتحات

لأنواع النباتات واحليوانات املهددة يف البحرين

بفعاليات لقت اعجاب اجلمهور

بكلفة 180 األف دينار 

الق�شيبية - جمل�س النواب: اأ�شدرت “تن�شيقية 
الكتل الربملانية” بيانا يف اجتماعها اأم�س دعت فيه 
اإل���ى عق���د اجتماع���ات ا�شتثنائية للج���ان الربملانية 
لت�رسي���ع وترية العمل يف جمل�س النواب؛ نظرا لرتاكم 
العديد من امل�شاريع واملقرتحات على جدول اأعمال 
اجتماع���ات اللجان، وم���ن �شاأن ذل���ك خدمة امل�شرية 
الت�رسيعية والرقابية، وحتقيق الإجنازات واملكا�شب 
للوط���ن واملواطن، وجت���اوز كل التحديات التي من 
�شاأنه���ا تعطيل العمل الت�رسيع���ي، وتداعيات وتاأثري 

ذلك على العمل يف ال�شلطة التنفيذية.
وك�شف البيان عن اأن “تن�شيقية الكتل” يف طور 
الإع���داد لو�شع ت�شور مبدئي ح���ول امليزانية العامة 
للدول���ة؛ بهدف توحي���د املرئيات للن���واب والكتل، 
وحتقي���ق الأه���داف املرج���وة التي ت�ش���ب يف �شالح 
املواط���ن، م���ع تفهم احلال���ة القت�شادي���ة والو�شع 
امل���ايل للدول���ة، وم���ن دون امل�شا����س مبكت�شب���ات 
املواطنني، والعم���ل لطماأنة النا�س نح���و امليزانية، 
وال�شع���ي ل�شتثمارها يف امل�شاري���ع واخلدمات التي 

تعود بالنفع على الوطن.
اأنه���ا  اإل���ى  الكت���ل”  “تن�شيقي���ة  واأ�ش���ارت 
ا�شتعر�ش���ت يف ذات الجتماع تقري���ر ديوان الرقابة 

املالية والإدارية، وتو�شيات اللجنة املالية، وارتاأت 
عقد اجتماع مع رئي�س اللجنة للتن�شيق حول اخلطوات 
والإجراءات الربملانية يف تفعي���ل الأدوات الرقابية؛ 
م���ن اأجل تفعي���ل دور املجل�س النياب���ي و�شالحياته 
الوا�شع���ة.  وبحث���ت اللجنة مو�ش���وع توا�شل الوزراء 
وامل�شوؤولني مع النواب والتن�شيق مع هيئة املكتب 
لعر����س الأم���ر مع ال�شلط���ة التنفيذية تعزي���زا ملبداأ 
التع���اون الفاع���ل ال���ذي يحر�س ويوؤك���د عليه دائما 
�شاحب ال�شم���و امللكي رئي�س ال���وزراء، وتوجيهاته 
الكرمية امل�شتمرة للوزراء وامل�شوؤولني للتعاون مع 

املجل�س واأع�شاءه وجلانه.
وعلى �شعيد مت�ش���ل، مت بحثت درا�شة الالئحة 
الداخلي���ة لعم���ل جمل����س الن���واب؛ م���ن اأج���ل و�شع 
التعدي���الت املنا�شب���ة، التي م���ن �شاأنه���ا دعم عمل 
النواب، واأثر ذلك على دعم وتطوير العمل الربملاين 

يف ظل امل�رسوع الإ�شالحي وامل�شرية الدميقراطية. 
وقررت اللجنة عقد اجتماعها اأ�شبوعيا، ومناق�شة 
ج���دول الأعم���ال، وبحث �شب���ل تعزيز التع���اون بني 
النواب، معربة عن بالغ تقديرها لدعم رئي�س جمل�س 

النواب اأحمد املال، ومتابعته وتوجيهاته الكرمية. 

املنام���ة - بن���ا: �شم���ن جه���وده يف املحافظ���ة 
على التنوع البيولوجي عرب �ش���ون الرتاث الطبيعي 
ومكّونات���ه، يد�ّشن املركز الإقليم���ي العربي للرتاث 
العاملي بالتعاون مع املجل�س الأعلى للبيئة “تقرير 
القائم���ة احلمراء لالأنواع املهددة يف مملكة البحرين” 
الي���وم )الإثن���ني( مبقر املرك���ز، كما يق���ام معر�ٌس 
فوتوغرايف للحياة الفطرية املهددة يف البحرين على 

هام�س حفل التد�شني.  
وي�شتعر����س التقري���ر ت�شني���ف وتقيي���م حالة 
النبات���ات  ح���ول  واملعلوم���ات  والتوزي���ع  ال�َش���ون 
واحليوان���ات الت���ي مت تقييمه���ا با�شتخ���دام فئاٍت 
ومعاي���ري القائمة احلمراء. ومت ت�شمي���م هذا النظام 
لتحدي���د درجة خط���ورة التهدي���د بالنقرا�س، ويعّد 
الغر����س الرئي����س من القائم���ة احلمراء ه���و اخلروج 
مب�شّن���ٍف معتمد ي�شّل���ط ال�شوء على تل���ك النباتات 
واحليوانات التي تواجه خط���ًرا اأعلى وتهديًدا مبا�رسًا 

بالنقرا�س على امل�شت���وى العاملي مع بيان درجات 
تل���ك اخلطورة لكل نوع )عل���ى �شبيل املثال املهدد 
بالنقرا�س ب�شكل حرج، اأو مهدد، اأو معر�س للخطر(. 
برنام���ج ملتابع���ة  البحري���ن  واأطلق���ت مملك���ة 
ور�ش���د التن���وع الأحيائي م���ن خالل اإط���الق التقييم 

الأول واختيار 23 نوًع���ا لبدء عملية التقييم للقائمة 
احلمراء، واأ�شفرت نتائ���ج التقييم عن وجود 6 اأنواع 
مه���ددة ب�شكل ح���رج، 5 مهددة باخلط���ر، 5 معر�شة 
للخطر، 4 حتت التهديد، 1 اأقل تهديد، 1 غري ُمَقيَّم، 

و3 اأنواع غري قابلة للتطبيق.

املنامة - بنا: اختتمت فعاليات الأ�شبوع الثالث 
من �شوق الب�شطة يف ن�شخت���ه اخلام�شة يومي اجلمعة 
وال�شب���ت املا�شي���ني و�شط ح�ش���ور جماهريي غفري 
من الزّوار وفرح���ة الأطفال والأه���ايل، وا�شتمتاعهم 
باأج���واء الب�شطة التي تنوع���ت فعالياتها الت�شويقية 

والرتفيهية والرتاثية.
وت�شمن���ت فعالي���ات الب�شط���ة ه���ذا الأ�شب���وع 
نا����رس  الفن���ان  قدمه���ا  الت���ي   ”FM “الب�شتخت���ة 
ال�شع���دون على م����رسح الب�شط���ة، وت�شمنت احلزاوي 
الرتاثي���ة والأمث���ال ال�شعبية والق�ش����س، ف�شالً عن 

معزوفات الفنون ال�شعبية الرتاثية القدمية والأغاين 
الفا�شلة بني الفقرات. و�شهد هذا الأ�شبوع تد�شني 
ال�شخ�شي���ة اجلدي���دة ل�ش���وق الب�شطة “ب���و عقوف” 
ال���ذي قام بتوزيع اجلوائز العديدة والقيمة لالأطفال 
والأه���ايل املتواجدي���ن، ف�ش���اًل عن تنظي���م ال�شوق 
لإطالق اأكرب عل���م بحريني حتمله �شخ�شيات الب�شطة 
وزواره الذي���ن جاب���وا ب���ه اأركان �ش���وق الب�شطة، اإلى 

جانب م�شاركة فرقة الليوة للفنون ال�شعبية.
واأخ���رًيا اأقام���ت الب�شط���ة �شوق “ح���راج” ومزاد 
م�شغ���ر لبي���ع �شل���ع امل�شاركني يف ال�ش���وق بطريقة 

�شعبي���ة قدمية مميزة مل ي�شهده���ا الأطفال ال�شغار 
عن���د البواب���ة الرئي�شية م���ن ال�ش���وق، بالإ�شافة اإلى 
املج�شم���ات الكبرية لألعاب الأطف���ال اجلديدة التي 
اأ�شيف���ت للب�شط���ة، كالك���ريم، ولعب���ة �شل���م احلية، 
وال�شطرجن والدام���ة، اإ�شافة اإلى �شخ�شيات الب�شطة 
املبهج���ة التي جاب���ت اأركان الب�شطة وه���ي ال�شقاي 
م�شتحدث���ة  و�شخ�شي���ات  وامل���وؤذن،  وجاك�ش���ون 
ك�شبي���ان الفريج، الذين يتجولون يف اأركان الب�شطة 
ويغنون اأغان �شعبية، وفتيات الفريج الالتي يلعنب 

لعبة ال�شكينة ال�شعبية يف ال�شاحة.

املنامة – وزارة الأ�شغ���ال و�شوؤون البلديات 
والتخطي���ط العم���راين: �رسح مدي���ر اإدارة م�شاريع 
و�ش���وؤون  الأ�شغ���ال  ب���وزارة  الط���رق  و�شيان���ة 
البلدي���ات والتخطي���ط العمراين �شي���د بدر علوي 
ب���اأن الوزارة با�رست يف تنفيذ م�رسوع تطوير �شارع 
ال�شي���خ عبداهلل من �شارع ال�شي���خ حمد اإلى �شارع 

باب البحرين باملنامة.
وب���نّي اأن امل����رسوع مت���ت تر�شيته م���ن قبل 
جمل����س املناق�ش���ات واملزاي���دات عل���ى �رسك���ة 
اأنابيب البحري���ن للمقاولت بقيمة اإجمالية بلغت 
179،330 دين���ار )مائ���ة وت�شعة و�شبع���ون األًفا 

وثالثمائة وثالثني ديناًرا(.
ون���ّوه مدي���ر اإدارة م�شاريع و�شيان���ة الطرق 
اإل���ى اأن امل����رسوع ي�شتم���ل عل���ى تطوي���ر �ش���ارع 
ال�شي���خ عبداهلل من �ش���ارع ال�شيخ حم���د اإلى باب 
 1.650 يبل���غ جمم���وع طول���ه  وال���ذي  البحري���ن 
���ا. ويت�شمن امل����رسوع اأعمال اإزالة  كيلومرت طوليًّ
لطبق���ة ال�شفل���ت املوج���ودة وم���ا حتته���ا م���ن 
طبق���ات غري �شاحل���ة وو�ش���ع الط���وب الأر�شي 
مع توف���ري القنوات الأر�شي���ة لال�شتخدام احلايل 
وامل�شتقبل���ي للخدم���ات الأخ���رى، بالإ�شافة اإلى 

اإن�شاء �شبكة لت�رسيف مياه الأمطار وتطوير الإنارة 
املوجودة وتركيب العالمات املرورية التنظيمية 
والتحذيري���ة الالزمة لتحقي���ق ال�شالمة املطلوبة 

على تلك الطرق.
واأكد اأن ال�ش���ارع �شوف يخدم مرتادي مدينة 
املنامة ب�شكل حيوي و�شوف ي�شفي ملحة جمالية 
ملرت���ادي ه���ذا ال�ش���ارع، والتحدي الأك���رب يكمن 
يف اأن امل����رسوع يق���ع مبنطقة مكتظ���ة من الناحية 

ال�شكاني���ة واخلدمي���ة مم���ا ي�شتدع���ي و�شع خطة 
تنفيذية تراعي هذا اجلانب.

وتعت���ذر ال���وزارة لقاطن���ي املنطق���ة عن اأي 
اإزعاج خالل ف���رتة التنفيذ، وتنا�ش���د املواطنني 
واملقيمني ب�رسورة التقي���د بالإ�شارات املرورية 
التحوي���الت  واتب���اع  والإر�شادي���ة  والتحذيري���ة 
املروري���ة املوج���ودة عل���ى املوق���ع حفاًظا على 

�شالمتهم.

املنام���ة - بن���ا: ا�شتقب���ل وزي���ر �شوؤون 
جمل�س ال���وزراء حممد املط���وع مبكتبه �شباح 
اأم�س، �شفري دولة الإم���ارات العربية املتحدة 
ال�شقيق���ة ل���دى مملك���ة البحري���ن عبدالر�شا 
اخلوري، حيث بح���ث معه �شبل تعزيز عالقات 
التع���اون الأخوية ب���ني البلدين ال�شقيقني يف 

خمتلف املجالت.
واأكد وزير �ش���وؤون جمل�س الوزراء حر�س 
مملكة البحري���ن على توطيد عرى التعاون مع 
دول���ة الإمارات العربية املتح���دة ال�شقيقة يف 
ظل ما يربط بني البلدي���ن من اأوا�رس تاريخية 

متينة، منّوًه���ا بامل�شار املتقدم الذي ت�شهده 
العالقات الثنائية بني البلدين ال�شقيقني مبا 
يلبي تطلعات البلدين وال�شعبني ال�شقيقني.

م���ن جانبه، اأع���رب �شفري دول���ة الإمارات 
ع���ن ارتياحه مل���ا ت�شه���ده عالق���ات التعاون 
ب���ني البلدي���ن ال�شقيق���ني م���ن من���اء وتطور 
يج�شد مدى حر�س قيادت���ي و�شعبي البلدين 
ال�شقيق���ني عل���ى الرتقاء مبج���الت التعاون 
اإلى اآفاق اأرحب، موؤك���ًدا اهتمام بالده بتعزيز 
التع���اون م���ع مملك���ة البحري���ن عل���ى كاف���ة 

امل�شتويات.

املنام���ة - بن���ا: ا�شتقب���ل وزي���ر �شوؤون 
الكهرب���اء واملاء عبداحل�ش���ني مريزا، بح�شور 
الرئي����س التنفي���ذي لهيئة الكهرب���اء واملاء 
ال�شيخ نواف بن اإبراهي���م بن حمد اآل خليفة، 
ون���واب الرئي����س التنفي���ذي، جمموع���ة م���ن 
امل���دراء اجل���دد الذين مت تعيينه���م ونقلهم 
موؤخ���ًرا يف الهيئة بق���رار من �شاح���ب ال�شمو 

امللكي رئي�س الوزراء.
ويف بداي���ة اللق���اء، تقّدم م���ريزا للمدراء 
اجلدد بخال����س تهانيه وتربيكات���ه مبنا�شبة 
�شدور قرار تعيينهم، وعل���ى الثقة ال�شامية 
الت���ي اأوله���م اإياه���ا رئي�س ال���وزراء �شاحب 
ال�شم���و امللك���ي الأمري خليفة ب���ن �شلمان اآل 
خليف���ة بتعيينهم يف تل���ك املنا�شب، وخالل 
اللق���اء اأثنى الوزير على اخلربة الطويلة التي 
يتمت���ع به���ا كل واح���د منهم يف جم���ال عمله، 
واأكد اأن هذه اخلربات املرتاكمة �شوف توؤدي 
بالنفع للقيام باملهام وامل�شوؤوليات امللقاة 

���ا له���م دوام التوفيق  عل���ى عاتقه���م متمنيًّ
والنج���اح.  واأك���د الوزير اأهمي���ة التوا�شل مع 
املواطنني وتق���دمي اأف�ش���ل اخلدمات لهم، 
وكذل���ك �ش���ّدد عل���ى انته���اج قي���م النزاهة 
واللتزام باملهام املنوطة بهم، والعمل بروح 
الفريق الواحد و�رسية التعامل مع املعلومات 

التي متر عليهم.
وم���ن جانبه���م، اأع���رب امل���دراء اجل���دد 
ع���ن خال����س �شكره���م وتقديره���م للوزي���ر 
الت���ي  الثق���ة  وامل�شوؤول���ني بالهيئ���ة عل���ى 
يحظون بها من لدنهم والتي توجتها القيادة 
الر�شي���دة بتعيينه���م يف منا�شبهم اجلديدة، 
موؤكدي���ن اأنه���م �شيبذلون ق�ش���ارى جهدهم 

لأداء مهماتهم وواجباتهم على اأكمل وجه.
ح����رس اللق���اء كل م���ن نائ���ب الرئي����س 
التنفي���ذي لل�شوؤون الإداري���ة واملالية حممد 
التنفي���ذي  الرئي����س  ونائ���ب  ال�شادق���ي، 

للتخطيط وامل�شاريع اإبراهيم الكعبي.

الب���الد: حمرر ال�ش���وؤون املحلية:  اأعرب 
نائ���ب رئي�س جلنة �شوؤون اخلارجية والدفاع 
والأم���ن مبجل����س النواب خليف���ة الغامن عن 
ج���م تقديره لوزير الداخلي���ة الفريق الركن 
ال�شي���خ را�ش���د ب���ن عب���داهلل اآل خليفة على 
�شفافيت���ه وتو�شيح���ه لل���راأي الع���ام حول 
مالب�ش���ات العملي���ة الإرهابي���ة عل���ى مرك���ز 
الإ�ش���الح والتاأهي���ل ب�شج���ن ج���و اأول يناير 
احل���ايل، وم���ا متخ�شت ب���ه جلن���ة التحقيق 

املعنية باحلادثة حتى اللحظة.
وبني الغامن اأن ح�ش���ور وزير الداخلية 
ملجل�س الن���واب والتق���اءه مبمثلي ال�شعب 
وتو�شيحه حقائق ما ج���رت تعك�س �شيا�شة 
احلكم الر�شيد التي تبعها اآل خليفة الكرام، 
والتي تقوم على �شيا�شة الأبواب املفتوحة، 
و�شيا�ش���ة امل�شارح���ة وقبول النق���د البناء، 

وت�سحيح املغلوط، وحما�سبة املق�رص.
واأو�ش���ح اأن الوزي���ر كان متجاوب���اً م���ع 
النواب على امل�شتويات كافة، وكذلك كبار 
ال�سباط املرافقني ل���ه، مزيداً “نثمن عالياً 
جهود رجال الأمن على مدار ال�شاعة والعام، 
ونع���ي متام���اً حج���م الأخط���ار والتحدي���ات 
التي حت���دق بالبحري���ن وباأهله���ا، ما يجري 
م���ن اإره���اب تق���وده دول ولي�س اأف���راد اأو 

جماعات”. 
يف الأثن���اء، �ش���دد الغ���امن عل���ى اأهمية 
ع���دم الجن���رار خل���ف الأخبار غ���ري الدقيقة 
اأثن���اء الأزم���ات، والت���ي ق���د تول���د اأر�شية 
خ�شب���ة لتداول الإ�شاع���ات والأ�رسار ب�شمعة 
البلد والأجه���زة الأمنية اأثناء الأزمات. واأفاد 
ب����رسورة ا�شتق���اء الأخب���ار م���ن م�شادره���ا 
الر�شمي���ة، والبتعاد عن �رساه���ة البحث عن 
ال�شبق الإعالمي وال���ذي قد يكون يف بع�س 
احل���الت على �شمعة البلد بتداول معلومات 

مغلوطة جملة وتف�شيالً.

• خليفة الغامن	

طلبة “الأكادميية امللكية” يطلعون على �سري العمل الإعالمي
املنام���ة - بن���ا: ق���ام طلب���ة برنامج 
دبل���وم اإدارة الأعم���ال املكتبية )الدفعة 
الثالث���ة( بالأكادميية امللكي���ة لل�رسطة، 
بزي���ارة اإلى وزارة �ش���وؤون الإعالم، حيث 
اطلعوا على عدد م���ن الأق�شام والربامج 
الإعالمية وطرق الت�شال والتوا�شل عرب 
القنوات املرئية وامل�شموعة واملكتوبة. 
الربام���ج  اأق�ش���ام  الطلب���ة،  زار 
التلفزيوني���ة، والإذاعة، ومرك���ز الأخبار، 
ووكال���ة اأنباء البحرين، حيث اطلعوا على 

طرق بث الربامج التلفزيونية والإذاعية 
وكيفي���ة اإنتاجها واإخراجه���ا، اإ�شافة اإلى 
طرق اإعداد التقارير الإخبارية، وو�شائل 
ن�رس الأخبار. فيما اأع���رب عبداهلل اإبراهيم 
اأبوال�شوك امل�رسف الأكادميي عن �شكره 
ل���وزارة �ش���وؤون الإع���الم عل���ى الهتمام 
وال����رسح واملعلوم���ات التثقيفية القيمة 
التي قدمه���ا امل�شوؤولون للطلبة، والتي 
ته���دف اإلى الرتقاء به���م وتطوير كافة 

املهارات الت�شالية لديهم.
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احلب�س �صنة ل�صاب ت�صبب يف وفاة �صديقه

تالة توهم اآ�صيوي بتاأ�صي�س �رشكة ات�صاالت محُ

متهم ي�صتخرج 35 رقم هاتف با�صم �صيدة دون علمها

مل يق�صد املتهم قتل املجني عليه

اختل�صت منه 3800 دينار

قام بتزوير ت�قيعها واأختام م�ؤ�ص�صتها

عاقبت املحكمة الكربى اجلنائية الأولى برئا�صة 
القا�ص���ي ال�صيخ حمد بن �صلمان اآل خليفة وع�ص�ية 
كل م���ن القا�صي���ن �صي���اء هريدي وع�ص���ام الدين 
خلي���ل واأمان���ة �رس عب���داهلل حمم���د، �صاًب���ا )35 عاًما( 
ت�صب���ب يف وفاة �صديق���ه خطاأً بع���د اأن �رسبه بقطعة 

حديدة على راأ�صه؛ وذلك بحب�صه ملدة �صنة واحدة.
وت�صري تفا�صيل الق�صية اإلى اأن �صقيق املجني 
علي���ه اأبل���غ ال�رسطة، وق���ال اإن �صقيق���ه الأكرب، الذي 
يقط���ن يف غرفة منف�صلة ببي���ت العائلة ومدمن على 

احت�صاء اخلمر، ت�يف يف منزلهم مبنطقة امل�صلى.
واأ�ص���اف �صقيق املجني عليه اأن���ه قبل ال�اقعة 
بيوم واح���د �شمعت والدته �شوت �شقوط �شيء على 
الأر�ض، فطلبت من���ه ال�صع�د وا�صتطالع مع يحدث، 
فذهب اإلى غرفة اأخيه حيث وجده ملقًى على الأر�ض 
معتقًدا اأنه نائم، فرتكه وغادر دون اأن يفعل �صيًئا؛ 
لأن تل���ك هي عادته بعد �رشب���ه امل�شكرات، ويف م�شاء 
الي�م الت���ايل ت�جه لغرفة �صقيقه ف�جده على نف�ض 

احلالة التي كان بها قبل ي�م، وعندما حاول حتريكه 
وجد ج�صمه مت�صلًبا فطلب الإ�صعاف واأبلغ ال�رسطة.

وثبت بتقرير ال�صف���ة الت�رسيحية للمجني عليه، 
اأن ال�ف���اة ناجت���ة عن اإ�صابة ب���اأداة �صلبة على فروة 
الراأ�ض اأحدثت تك�رساً يف عظام اجلمجمة ونزيف داخلي 
اأث���َر على املراكز الرئي�صة للمخ، ما اأدى لت�قفها عن 

العمل وال�فاة.
كما تب���ن وج�د اآث���ار عنف تعر�ض ل���ه املجني 
علي���ه وك�رس بذراع���ه، مما ي�ص���ري اإلى �صبه���ة جنائية 

ولي�ض وفاًة طبيعية.
وعل���ى اإثر ذلك مت عم���ل حتريات حول اجلرمية، 
واأثن���اء ذل���ك عل���م �صقي���ق املجن���ي علي���ه اأن اأح���د 
الأ�صخا����ض ق���د اعت���دى علي���ه بال����رسب يف م�صاجرة 
وقع���ت بينهم���ا يف مزرع���ة “ح�ط���ة”، فق���ام باإبالغ 

ال�رسطة التي ا�صتدعت اأحد �صه�د ال�اقعة.
واأو�ص���ح ال�صاه���د اأثن���اء التحقيق مع���ه اأنه كان 
ماًرا بالق���رب من املزرعة “احل�ط���ة” التي ميتلكها 

املتهم، و�صاه���د م�صاجرة بن الأخري واملجني عليه؛ 
ب�صب���ب �رسق���ة بع����ض الأغرا�ض، فق���ام عل���ى اإثرها 

املتهم ب�رسبه على راأ�صه بقطعة حديدية.
وبالقب�ض على املتهم اعرتف اأنه �رسب املجني 
علي���ه بالفعل، لكن���ه مل يت�صبب ب�فات���ه، واأ�صار اإلى 
اأن���ه تلقى ات�صالً من املجني عليه و�صخ�ض اآخر طلبا 
منه احل�ص�ر اإلى املنامة ل�رساء اخلم�ر، ثم ذهب�ا اإلى 
مزرعته “احل�طة” وقام���وا باحت�شاء امل�شكرات، ويف 
الي����م التايل احت�صى خمًرا يف اأحد الفنادق، وبع�دته 
اإلى “ح�طت���ه” اكت�صف �رسقة قطع غيار من “ح�طة” 
جماورة، وتبن اأن ال�صارق دخل من “ح�طته” اإليها، 
وعلم اأن املجني عليه و�صديقهما هما من فعال ذلك، 
فقام ب�رسبهما لكي يعرتفا بجرمية ال�رسقة، ثم اأو�صل 

املجني عليه بعد ذلك اإلى منزله وتركه هناك.
وثب���ت للمحكمة اأن املتهم اعت���دى على �صالمة 
ج�ص���م املجني عليه وق���د اأف�صى العت���داء اإلى قتله 

دون اأن يق�صد ذلك.

اعترت املحكمة الك���رى اجلنائية الثانية 
“ب�صفته���ا ال�صتئنافي���ة” برئا�ص���ة القا�ص���ي 
ب���در العب���داهلل وع�ص�ي���ة كل م���ن القا�صين 
وجي���ه ال�صاعر وعمر ال�صعي���دي واأمانة �رس اإميان 
د�صم���ال، معار�صة �صي���دة، كاأن مل تكن، كانت 
ق���د احتال���ت على �صخ����ض اآ�صي����ي واختل�صت 
منه 3800 دين���ار، مدعيًة اأنه���ا �صت�ؤ�ص�ض معه 
�رشك���ة ات�ش���الت ياباني���ة، و�ش���در عليها حكم 
باحلب����ض 3 �صه�ر، لكنها مل حت����رس اأثناء النظر 

يف معار�صتها على احلكم.
وت�صري التفا�صيل اإلى اأن املجني عليه اأبلغ 
مرك���ًزا لل�رسطة اأن لديه طف���ال يعاين من مر�ض 
يحت���اج ملبال���غ طائل���ة، وعندم���ا علم���ت اإحدى 

جريان���ه مب�صكلت���ه، اأبلغت���ه اأن لديه���ا �صديقة 
بحرينية ت�صتطيع م�صاعدته.

وبالفعل، ادعت املتهمة تعاطفها مع حالة 
ابنه، وعر�صت على املجني عليه اأن يدخل معها 
يف �رشاك���ة لتاأ�شي�س �رشك���ة ات�ش���الت يابانية، 
ف�اف���ق الأخري و�صّلمه���ا 1000 دين���ار، زعمت 
اأنه���ا �صمان لقر�ض �صتتح�صل عليه من البنك؛ 

حل�صاب ال�رسكة مببلغ 18 األف دينار.
امل�صتاأنف���ة  اأن  علي���ه  املجن���ي  واأ�ص���اف 
ات�صل���ت به مرًة اأخرى وطلب���ت منه مبلغ 1000 
دين���ار اأخرى، قال���ت اإنه���ا الدفع���ة الأولى من 
امل����رسوع، واأعطته اأوراًق���ا للت�قيع عليها قالت 
اإنه���ا العق�د املربمة بينهم���ا، واأو�صحت له اأن 

ح�ص�ض اأ�صهمه يف ال�رسكة �صتك�ن 49 %.
وتابع املجني عليه، اأن امل�صتاأنفة ات�صلت 
ب���ه يف اأح���د الأي���ام وطلب���ت من���ه جل���ب عّم���ال 
ملطع���م متتلكه، فجلب اإليه���ا اأوراق �صخ�صن 
اآ�صي�ي���ن واأعطاها مبلًغا وق���دره 1800 دينار 
قيمة ا�شت�شدار التاأ�ش���رات لهما، اإل اأنه وعند 
و�شولهما ململكة البحرين تبني اأن التاأ�شرات 
مزّورة، ف�عدته باإرج���اع العامَلن اإلى البحرين 
م���رة اأخ���رى بع���د تعدي���ل الأو�ص���اع. وكع���ادة 
املحتالن مل يتمكن املجني عليه من الت�ا�صل 
م���ع امل�صتاأنف���ة م���رة اأخ���رى، وكان���ت دائًما ما 
تتهرب من مقابلته، مما ا�صتدعاه لتقدمي بالغ 

�صدها. 

حكم���ت املحكم���ة ال�صغ���رى اجلنائي���ة الأول���ى 
برئا�ص���ة القا�ص���ي عب���داهلل اأب���ل واأمان���ة ����رس ها�صم 
الرفاع���ي، بحب�ض �صخ����ض ملدة �صنة واح���دة؛ وذلك 
لإدانت���ه بتزوي���ر ت�قيع �صي���دة واأخت���ام م�ؤ�ص�صتها؛ 
حت���ى يتمكن من ا�صتخراج ع���دد 35 خًطا هاتفًيا من 
�رشكات الت�شالت. وتتمثل التفا�شيل يف اأن ال�شيدة 
املجن���ي عليه���ا كانت اأبلغ���ت اأنها تفاج���اأت باإحدى 
����رشكات الت�ش���الت تطال���ب موؤ�ش�شته���ا التجارية 
بقيمة ف�ات���ري بلغت قيمتهم���ا 2000 دينار؛ وذلك 

نظري ا�صتفادتها من 35 خًطا هاتفًيا.
فتوجه���ت املجن���ي عليه���ا ل�رشك���ة الت�ش���الت 
با�ص���م  الأرق���ام  تل���ك  ا�صتخ���راج  كيفي���ة  ملعرف���ة 

موؤ�ش�شتها، فاأطلعها املوظ���ف املخت�س باملبيعات 
عل���ى ت�قيعها عل���ى العقد اخلا����ض با�صتخراج تلك 

اخلطوط، اإل اأنها اأنكرت اأن يكون توقيعها.
وبعد البح���ث يف م�صاألة ا�صتخ���راج تلك الأرقام، 
وبالتدقي���ق يف الأوراق، ق���ال اأحد موظف���ي خدمات 
زبائ���ن ال�رسك���ة، وه� نف�ص���ه الذي باع تل���ك الأرقام، 
اأن رج���اًل ه���� م���ن ا�صرتى تل���ك الأرق���ام، واأن���ه اأخذ 
الأوراق وعاد به���ا موقعة وخمتومة بخامت املوؤ�ش�شة. 
وبالتح���ري حول ه���ذا ال�شخ�س بالفع���ل مت التو�شل 
اإلي���ه وتبن اأنه املتهم، وال���ذي ات�صح اأنه كان يدير 
ال�صج���ل اخلا����ض مب�ؤ�ص�ص���ة املجني عليه���ا يف وقت 
�صاب���ق. واأ�صاف���ت املجني عليه���ا اأن���ه بالفعل كان 

ق���د حدثها املتهم يف وق���ت �صابق ع���ن م�صاألة تلك 
الأرقام، لرغبته يف عمل م�رشوع بوا�شطة تلك اخلطوط 
الهاتفي���ة با�ص���م م�ؤ�ص�صته���ا، اإل اأنه���ا اأو�صح���ت له 
رف�شها للفكرة، واأكّدت عليه األ يقوم بذلك العمل. 
واأثن���اء التحقيق مع املتهم اأقّر ب�صحة اأق�ال املجني 
عليه���ا واعرتف مبا ن�ش���ب اإليه م���ن اتهامات، وقال 
اإنه قّل���د ت�قيعها وخت���م الأوراق بالأختام ال�صحيحة 
للم�ؤ�ص�صة اململ�كة اإليها. وثبت للمحكمة اأن املتهم 
يف غ�ص����ن العام 2011، اأولً: زّور املحررات اخلا�شة 
ب�رسكة اله�اتف باأن و�صع عليها اإم�صاء مزّور من�ص�ب 
للمجن���ي عليها، ثانًي���ا: ا�شتعمل املح���ررات املزورة 

على اأنها �صحيحة مع علمه بتزويرها.

3 �صنوات واالإبعاد خلليجي ده�س رجل اأمن

تاأجيل ماكمة زوجني و3 اآخرين بجلب “ال�صبو”

حكمت املحكمة الكربى اجلنائية الأولى 
برئا�ص���ة القا�صي ال�صيخ حم���د بن �صلمان اآل 
خليف���ة وع�ص�ي���ة كل من القا�صي���ن �صياء 
هري���دي وع�ص���ام الدي���ن خلي���ل واأمان���ة �رس 
عبداهلل حممد، مبعاقبة �صاب خليجي اجلن�صية 
“23 عاًم���ا”، بال�صجن ملدة 3 �شنوات واأمرت 
باإبعاده نهائًيا عن البالد بعد تنفيذ العق�بة؛ 
وذل���ك لإدانت���ه بده����ض رج���ل اأمن عم���ًدا يف 

منطقة املنامة.
وتع����د التفا�صي���ل ح�ص���ب رواي���ة رجل 
الأمن املجني عليه اإلى اأنه واأثناء ما كان على 
ال�اجب يف دورية خا�صة برفقة عدد من اأفراد 
ال�رسطة على �صارع الإمام احل�صن بالعا�صمة، 
تفاج���اأ باملته���م يق�د �صيارت���ه م�رسًعا، فقام 

بالتاأ�صري اإليه حتى يت�قف.
وعندم���ا ت�قف اأبلغه و�رسط���ي اآخر اأنهما 

م���ن رج���ال ال�رسط���ة واأن علي���ه اأخ���ذ العناية 
اأثن���اء قيادته لل�صيارة على ال�ص���ارع، فتفاجاأ 
باملتهم يدي���ر عجلة القيادة نح����ه ويتحرك 
بال�صي���ارة م�رسًعا، مما ت�صب���ب يف ده�ض رجله، 

وت�شبب ذلك بتعر�شه لإ�شابات.
اخلا����ض  الطب���ي  التقري���ر  م���ن  وثب���ت 
باملجن���ي علي���ه اأن اإ�صابت���ه تتمث���ل يف خلع، 
، والت����اء يف مفا�صل الكاح���ل ور�صغ  ور����ضّ

القدم.
وثب���ت للمحكم���ة اأن املته���م اخلليج���ي 
بتاري���خ 10 اأغ�صط����ض 2014، اعت���دى على 
�شالم���ة ج�ش���م ع�شو من ق���وات الأم���ن العام 
التابع ل�زارة الداخلي���ة وذلك واأثناء وب�صبب 
تاأديت���ه لأعمال وظيفت���ه ومل يف�س العتداء 
اإلى مر�صه اأو عجزه عن اأداء اأعماله ال�صخ�صية 

ملدة تزيد عن 20 ي�ًما.

اأجلت املحكمة الك���ربى اجلنائية الأولى 
برئا�ص���ة القا�صي ال�صيخ حم���د بن �صلمان اآل 
خليف���ة وع�ص�ي���ة كل من القا�صي���ن �صياء 
هريدي وع�صام الدين خليل واأمانة �رس عبداهلل 
حمم���د، النظر يف ق�صي���ة زوجن ا�صتغلهما 3 
متهمن اآخرين، اأحده���م عم الزوجة، يف جلب 
امل�ؤث���ر العقلي “ال�صب�” م���ن ماليزيا، مقابل 
3000 دينار للعملي���ة، حتى جل�صة 25 يناير 
اجل���اري؛ وذل���ك ل�شتدع���اء �شاه���د الإثبات 

وندب حماٍم لأحد املتهمن.
وتتمث���ل التفا�صيل يف اأن م���الزم باإدارة 
مكافحة املخدرات تلق���ى معلومات ت�شمنت 
تهريب �صبك���ة ملادة “ال�صب�” امل�ؤثرة عقلًيا 
والجت���ار فيها، وبالفعل مت التاأكد من �شحة 
تل���ك املعلوم���ات.  وتو�شل امل���الزم اإلى اأن 
ه�ؤلء املهربن يجلب�ن “ال�صب�” من ماليزيا 
للمملكة عن طريق مطار البحرين الدويل، كما 
اأنهم بانتظ���ار �صحنة جدي���دة �صت�صل للبالد 
بح����زة زوج وزوجته و�صخ�ص���ن اآخرين وهم 
م���ن يق�م�ن برتويج امل����اد املخدرة بداخل 
اململكة. وعل���ى اإثر ذل���ك مت ا�شت�شدار اإذن 
من النيابة العامة ل�شبطهم، كما مت التن�شيق 
بني مكت���ب مكافح���ة املخ���درات يف املطار، 
ومبج���رد و�ص����ل الزوج���ة لقاع���ة اجلم���ارك 
متك���ن نائب عريف من التع���رف عليها، فاأمر 
بتح�يلهم للم�صار الأحمر للتدقيق يف تفتي�ض 
اأمتعته���م. لكن وبتفتي����ض الزوجن مل ُيعرث 
بح�زتهم���ا على �صي يذك���ر، اإل اأنه ومبراجعة 
بطاقة اأمتعتهما تب���ن وج�د حقيبة اأخرى مل 
تكن بح�زتهما، ف�صاألهما عنها اإل اأنهما اأنكرا 

عالقتهما بها.
وبالفع���ل مت العثور على تل���ك احلقيبة 
يف قاعة اجلم���ارك وبتفتي�صها ُعرث فيها على 
م���ادة كري�صتالية يعتقد اأنه���ا مادة “ال�صب�” 

بل���غ وزنه اأكرث م���ن 1420 غرام���ا، وعدد 12 
���ا طبًيا من نوع لري���كا وذات العدد من  قر�شً
ا اآخرين من ن�ع روج  ن�ع روج، وعدد 17 قر�صً

عيار 5 ملغ.
ومبا اأن احلقيبة كانت م�صجلة حتت ا�صم 
الزوج���ة فقد قررت اأن امل���ادة املوجودة هي 
مادة “ال�صب�” وق���د اأُعطيت لزوجها من قبل 
�صخ�ض بحرين���ي يف ماليزيا على اأن ي�صتلمها 

املذك�ر منهم يف البحرين.
وبع���د التحقيق اأك���رث يف ال�اقعة ات�صح 
اأن الزوج���ن اأوكل اإليهم���ا ع���م الزوجة مهمة 
جلب 300 غرام من “ال�صب�” مقابل �صفرهما، 
يف ح���ن �صبقهما متهم راب���ع لرتتيب الأم�ر 
هن���اك، واأن الزوجن �صيتح�ص���الن على مبلغ 
3000 دين���ار للعملية، واأن كلم���ة ال�رس فيما 

بينهم للعملية هي “ال�صنطة”.
لكن الزوجة اأنكرت ما ن�شب اإليها وقالت 
اإنه���ا تطلق���ت �صابًقا م���ن املته���م يف العام 
2015 بع���د زواج ا�صتم���ر 3 �شن���وات، لكنها 
عادت اإلي���ه بالعام املا�ش���ي “2016”، واأنه 
ه� من وعدها بال�صف���ر لق�صاء �صهر الع�صل، 
م��صح���ًة اأنها مل تعلم باأمر تلك احلقيبة التي 
حتتوي على املخدرات، واأن الأقرا�س الطبية 
امل�صب�ط���ة لي�صت �ص�ى مهدئ���ة لالأع�صاب 

واأخرى من�مة.
ف�جه���ت النيابة العامة لهم اأنهم يف 11 
ي�ني���� 2016، اأولً: املتهم���ني جميًعا: جلبوا 
بق�شد الجتار موؤثرات عقلية يف غر الأحوال 

امل�رسح بها قان�ًنا.
ثانًيا: املتهم���ان الأول والثال���ث: اأنهما 

حازا واأحرزا بق�شد التعاطي موؤثرات عقلية.
ثالًث���ا: املتهمة الثانية واملتهم الثالث: 
ح���ازا واأحرزا بق�صد التعاط���ي مادة احل�صي�ض 
املخدرة، يف غري الأح�ال املرخ�ض بها قان�ًنا.

ماكمة موظف ت�صبب بخ�صائر ل�رشكة مملوكة لـ “التاأمينات االجتماعية”
تقدر باأكرث من ن�صف ملي�ن دينار

ب���داأت املحكمة الكرى اجلنائي���ة اخلام�شة 
حماكم���ة موظ���ف يعم���ل مدي���ًرا لإدارة م�شاريع 
اإح���دى ال����رشكات اململوك���ة لهيئ���ة التاأمينات 
الجتماعي���ة، يبل���غ م���ن العم���ر 44 عاًم���ا، متهم 
مب�شاع���دة وت�شهيل اإبرام مناق�شات مع �رشكات 
خا�صة ع���دة، والت�صبب بخ�صائ���ر للهيئة، بلغت 
اأكرث من ن�صف ملي�ن دينار، عرب اإعالم م�ص�ؤويل 
تل���ك ال����رشكات باملناق�ش���ات و�رشوطه���ا قبل 
اإعالنه���ا، ف�شالً عن ا�شتغ���الل وظيفته يف اأموره 
اخلا�ش���ة. واأرج���اأت املحكمة برئا�ش���ة القا�شي 
اإبراهي���م الزاي���د وع�ص�ية كل م���ن القا�صين 
حم�صن مربوك ومعتز اأب� العز واأمانة �رس ي��صف 
ب�ح���ردان، النظ���ر يف الق�صي���ة حت���ى جل�صة 24 
يناي���ر اجلاري؛ وذلك لالطالع والرد مع الت�رسيح 

ب�ص�رة من الأوراق ل�كيل املتهم.
وكان���ت النيابة العامة ق���د اأحالت املوظف 
للمحاكم���ة بعد اأن اأ�شندت اإلي���ه ارتكاب وقائع 
واتهام���ات عدة خ���الل الفرتة م���ن العام 2013 
وحت���ى 2015، ب�شفته موظًفا عاًما “مدير اإدارة 
م�صاري���ع ل�رسكة ممل�كه بالكام���ل وتابعة لهيئة 

التاأمينات الجتماعية”:
اأولً: اأ����رّش عم���ًدا باأم���وال وم�شال���ح اجله���ة 
العامة التي يعمل لديها، يف �شفقات وعمليات 
متعلق���ة بجهة عمل���ه، لتحقيق ربح لغ���ريه باأن 
تدخ���ل يف مناق�ص���ة م����رسوع ت�ري���د وتركي���ب 

كام���رات مراقب���ة ملجم���ع التاأمين���ات التجاري 
مل�صلح���ة �رسك���ة باإعالمه���م باملناق�ص���ة قب���ل 
اإجرائه���ا وجعله���ا هي من متن���ح موا�شفات مبا 
ينا�شبه���ا وتختار ال����رشكات املناف�شة لها وهي 
م���ن ي�شع ال���ردود على ا�شتف�ش���ارات ال�رشكات 
وتقيم عطاءاتها مما مكنها من اإر�صاء املناق�صة 
عليه���ا، واأ�ش���ار املتهم ب���اأن النظ���ام الذي مت 
ت�ري���ده وتركيب���ه باملجم���ع مت�افق م���ع بن�د 
العق���د مع وج�د العديد م���ن الن�اق�ض، وترتب 
عليه الإ�رسار باأم����ال جهة عمله مبقدار 50 األًفا 

و211 ديناًرا.
ثانًي���ا: اأ����رّش عم���ًدا باأم���وال وم�شال���ح جهة 

عام���ة الت���ي يعمل لديه���ا ب�شفق���ات وعمليات 
متعلقة بجهة عمل���ه ومت�شلة باأعم���ال وظيفته 
لتحقي���ق الربح لغريه باأن تدخل مل�صلحة اإحدى 
املوؤ�ش�شات العاملة باملقاولت يف عمليه توريد 
وا�شتئج���ار مولدات كهربائي���ة وخماطبته لهذه 
ال�رسك���ة دون غريها مما مكنه���ا من النفراد بها 
وتنفيذها بالأ�صعار التي حتددها دون مناف�صة 
وتعاقد معه���ا لتقدمي خدمات تنظيف الأ�شواق 
دون طلب ت�صعريها بالرغم من اأن تلك الأعمال 
لي�شت من �شمن الن�شاط املرخ�س لها وت�شبب 
باأ�رسار مالية جلهة عمله مقدارها 25 األًفا و530 

ديناًرا.

ثالًث���ا: تدخل مل�شلح���ة موؤ�ش�ش���ة للتعاقد 
لت�فري فري���ق �صيانة يعمل عل���ى حتت اإ�رساف 
جه���ة عمله ب���اأن تعمد اإعطاء معلوم���ات متعلقة 
يف التحلي���ل امل���ايل وا�صتخدام فري���ق ال�صيانة 
الداخل���ي يف اأوق���ات الدوام الر�شم���ي يف اأعمال 
وم�شاري���ع جلهات اأخ���رى لي�س له���ا �شله بجهة 

عمله.
رابًعا: تدخل يف مناق�ش���ة ا�شتبدال جهازي 
التري���د للمجمع التجاري ب���ذات الآلية ال�شابقة 
وبالرغم من تعطيل املناق�صة 3 اأ�صهر واإلغائها 
قب���ل عر�ض ال�رسك���ة ال�صاِلفة وت�صب���ب بخ�صائر 

و�صلت اإلى 61 األًفا و990 ديناًرا. 

خام�ًش���ا: ا�شتخدم فري���ق ال�شيانة الداخلي 
للعمل يف منزله اخلا�س باأوقات العمل الر�شمي 
مم���ا كّل���ف خ�ص���ارة ت�صل اإل���ى 80 األًف���ا و445 

ديناًرا. 
�شاد�ًش���ا: اأف�ش���ى معلوم���ات خا�ش���ة ب�شر 
مناق�صة حتدي���ث اأجهزة التربي���د مببنى جممع 
التاأمينات التجاري قبل اإجرائها لإحدى ال�رشكات 
وجعله���ا تختار مناف�شيه���ا وزودها باملعلومات 
الفني���ة للم����رسوع ومكنها م���ن اإر�ص���اء مناق�صة 
عليه���ا وبلغ���ت خ�صائر ه���ذه ال�اقع���ة 88 األًفا 
و430 دين���اًرا، مم���ا ترتب على زي���ادة تكاليف 
ا�صته���الك الطاقة اأ�رسار مالية اإ�صافية مقدارها 

180 األًفا و159 ديناًرا. 
و�شابًع���ا: ترتبت على قيام���ه بتاأجر اأجهزة 
التكيي���ف اأ�رسار مالية على جهة عمله بقيمة 25 

األًفا و500 دينار.
وثامًن���ا: ����رّشب معلوم���ات خا�ش���ة باإح���دى 
املناق�شات لإحدى ال����رشكات بتزويدها باأ�شماء 
ال����رشكات امل�شارك���ة مم���ا مكنه���ا م���ن تر�شية 
املناق�ص���ة عليها وقب�ل ت�صاميمه���ا رغم اأنها 
غ���ري �صليمة واخل�ص���ارة يف ه���ذه العملية بلغت 
64 األف دين���ار.  وبلغ اإجمايل اخل�صائر املرتتبة 
عل���ى الهيئة من التهامات ال���واردة اأعاله مبلًغا 
مقداره 576 األًفا و265 ديناًرا، كلها ت�صبب بها 
املتهم جتاه ال�رشكة اململوكة لهيئة التاأمينات 

الجتماعية.
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�سيب���دو هذا املق���ال وكاأنه ا�ستكم���ال للمقال 
ال���ذي ن����ر ي���وم اخلمي����س املا�س���ي، وال���ذي دار 
ح���ول مو�سوع ال�سغ���ط املجتمع���ي والإعالمي على 
املتفوقني لدرا�سة الطب اأولً وثانياً وثالثاً، وكاأنه 

ل معنى اأو ترجمة للتفوق �سوى الطب.
هن���ا اأطرق املو�س���وع نف�سه تقريب���اً ولكن من 
زاوي���ة ثانية هي معنى كلمة “عل���م” اأو “علوم”، اإذ 
اعتاد اأحد الزمالء ال�سخرية من عبارة “علماء الدين” 
قائالً: “العلماء ال�سوفييت”، يف اإ�سارة اإلى اأن العلم 
ل يك���ون اإل للمنج���زات ال�سناعي���ة والتكنولوجي���ة 
والع�سكري���ة، وم���ا جاوره���ا م���ن �سناع���ات، ولك���ن 
بالن�سبة للعلوم التي ل ُتلم�س، فهي ميكن اأن تكون 

اأي �سيء، باأي تعبري، ما عدى “علماء”.
ه���ذه اأي�س���اً تعت���ر واحدة م���ن ط���رق روؤيتنا 
لالأم���ور يف احلياة، اإذ ل يج���ري النظر للمتخ�س�سني 
يف “العل���وم” الإن�سانية، �سواء كانت الرتبية، اأو علم 
النف����س، اأو علم الجتماع، اأو عل���وم اللغة... باجلدّية 
الكافي���ة، ول تول���ى العناية الالئقة به���ا، ول تعتر 

واحدة من روافع الأمة يف اجلوانب التنموية.
رمب���ا ورثن���ا ه���ذه النظ���رة للعل���وم ب�سقيه���ا 
الإن�س���اين والتطبيق���ي، نتيج���ة اإح�سا�سن���ا بالب���ون 
ال�سا�س���ع يف املنتج���ات التكنولوجي���ة التي نلم�سها 

ويف  حياتن���ا.  ت�سهي���ل  يف  ون�ستخدمه���ا  باأيدين���ا، 
املقاب���ل، اإن نظرن���ا اإلى ما يف اأيدين���ا من �سناعات 
�سنجده���ا حتبو اأمام املنتجات الت���ي ل تتوقف، ول 
ت���رتك لأحد اأن يلتقط اأنفا�س���ه، اأو يكون متاآلفاً مع 

منتج ما، اإل وظهر حتديث عليه. 
فاإذا كان النبه���ار قد ي�سل مداه يف ما ُيلم�س، 
وميك���ن عّده واإح�ساوؤه؛ فاإن ما ل يقا�س، وما ل ُيعّد 
�سيك���ون هو الأكرث خطورة واأهمي���ة ول �سك. فعلى 
امل�ست���وى النف�سي هناك ازدي���اد ملحوظ يف حالت 
الكتئ���اب، ولكنن���ا ل نع���رف ن�سبته���ا، ول اأ�سبابها 
الدقيقة، عل���ى امل�ستوى العام، اإل���ى جانب الكثري 
من �لأمر�����ض �لنف�سية �لأخرى �لت���ي تنتجها �أمناط 
احلي���اة، والتناف�سي���ة، والتاأث���ريات املبا����رة وغري 

املبا�رة لالإعالم على املجتمع.
والإعالم بحد ذاته جملة من املنتجات، ت�سنعها 
عل���وم متعددة، منها التكنولوج���ي، ومنها النف�سي، 
ومنها الت�سويق���ي، ومنها الجتماعي، ومنها الفني، 
وه���و )الإع���الم( املخ���رتق الي���وم ل���كل احل���دود، 
واملتط���اول على �سيادة ال���دول، وامل�سّو�س لأفكار 
خ�س���وم الأنظمة واأعدائه���ا، والقادر عل���ى تر�سيخ 

اأفكار مكان اأفكار.
ولي����س قليالً احلديث عن الأف���كار، فالأفكار ل 

ت���رى، ول مت�ّس ول ُيقب����س عليه���ا، ولكنها قادرة 
على التغلغل يف الأف���راد، وميكنها اأن تنت�ر انت�سار 
الن���ار يف اله�سي���م، رمبا تك���ون اأفكاراً ن���رّية خرّية، 
ورمب���ا تكون �ري���رة جمرمة. قد تعيد بن���اء نظراتنا 
اإلى اأنف�سنا واإلى الآخر واإلى العامل، رمبا تدفعنا اإلى 
التطرف اأو العتدال، اإذ تتغري اأفكار املجتمع ب�سكل 
م�ستم���ر، ولب���د اأن ينري له���ا دار�س���ون يتابعون 
ما ال���ذي و�سل اإلي���ه املجتمع، وما ال���ذي ميكن اأن 
ينتهي اإليه، وما الذي اأو�سله اإلى ما هو عليه اليوم. 
فمجتمعن���ا اليوم خمتلف متاماً عنه قبل ع�رين عاماً 
)مث���اًل( ومعرفة ه���ذا الختالف واأ�سباب���ه على درجة 
عالية جداً من الأهمية لنعرف اإلى اأين نحن ذاهبون.

الفتق���اد للروؤي���ة ال�ساملة لالإن�س���ان واملجتمع 
اأ�سا����س الكثري م���ن ال�سعوبات الت���ي تظهر لحقاً. 
فع���ر العقود ج���رى الهتمام باإن�س���ان “التخ�س�س 
العلم���ي” على ح�ساب التخ�س�س���ات الأخرى، وجرى 
الدف���ع مبتفوق���ي العلوم يف جمالت حم���ددة لي�س 
اأكرث، فيم���ا كان ن�سيب دار�سي العل���وم الإن�سانية 
وظائ���ف م�سان���دة ب�سيطة، يف املقاب���ل يجري اإغالق 
اأق�س���ام العلوم الإن�ساني���ة يف اجلامعات لعدم وجود 
�سواغ���ر يف املجتمع، واملجتمع باأ�ره �ساغرٌ فاغرٌ فاه 

يف انتظار من يعلمه يف �ساأنه ما ل يعلم.
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سوالف

الأقط���ار  خمتل���ف  يجوب���ون  هاه���م 
مقدمني عرو�سا من الك���ذب وامل�رحيات 
ذات التوجه الواح���د والنكهة املعروفة اأي 
“ح�س���ار ال���دراز” كما يطلق���ون عليه، مع 
اأن الأم���ر وا�سح متاما وه���و خمالفة قانون 
التجمع���ات واإ����رار البع����س عل���ى حتدي 
القان���ون بالإق���دام عل���ى حماق���ات حتمل 
الكث���ري م���ن مع���اين الإخ���الل بالأم���ن ون�ر 
الفو�س���ى يف ال�سوارع وه���ي الهواية التي 
ت�ستهويهم والتي ميكن ح�سب اعتقادهم 
اأن يك���ون له���ا تاأث���ري مبا����ر عل���ى الأم���ن 
وال�ستقرار، وله���ذا يحاولون حتويل كذبة 
ال���دراز اإلى واق���ع يومي ح���اد ل فكاك منه 
و�ساحة لل�س���دام مع رجال الأم���ن لت�ستمر 

وتبق���ى الفو�سى على امل�س���ارح احلياتية 
للبحرين.

لحظ���وا اأن���ه كلم���ا تنتع����س البحري���ن 
اقت�سادي���ا ويعم الأم���ان وال�ستقرار رغم 
املتغ���ريات والتحدي���ات الت���ي مت���ر به���ا 
املنطق���ة والع���امل يعودون م���ن جديد اإلى 
م�سم���ار التخري���ب وح���رق الإط���ارات كما 
ح�س���ل خالل الأي���ام املا�سية بع���د انت�سار 
نق���اط �لتفتي�ض �لأمنية بع���د حادث �سجن 
جو الإرهابي، ومن ناحية اأخرى لوحظ ظهور 
اأق���الم تكتب ع���ن التجم���ع غ���ري القانوين 
بال���دراز ب�س���كل مو�سع ومف�س���ل اأ�سبوعيا 
لأ�سباب دعائية مك�سوفة، وهناك من يعمل 
يف و�سائ���ل التوا�سل الجتماعي على اإحياء 

روح التحري�س وت�سجيع الإرهاب والتعر�س 
لرجال الأمن ع���الوة على التزييف مبختلف 
ا�سكاله. اإنه���ا التزام���ات مفرو�سة عليهم 
مبوجب الولء لإيران ومن ال�سهل اكت�ساف 
ذلك، فه���ذه احل���ركات والأ�ساليب ت�سكل 
جانبا اأ�سا�سي���ا لالأ�سلحة الت���ي ت�ستخدمها 
اإيران �سدنا واأ�رنا اأكرث من مرة اأي�سا اإلى 
من ي�سنعون الكذب م���ن “وراء مكاتبهم” 

لنف�س الهدف.
ومن هنا ميكن اإعطاء التقييم احلقيقي 
للموقف كما يلي، املوؤام���رة على البحرين 
�ستبق���ى عنده���م ثابت���ة، والتح���رك رمب���ا 
يكون خمتلف���ا، و�سيتمرك���ز يف موؤ�س�سات 
وجمالت �سريون اأنها حتقق عوامل النجاح 

الأ�سا�سي���ة، م���ع الإبقاء عل���ى اأهمية �سالح 
الإع���الم عنده���م الذي اأ�سح���ى عن�را قويا 
وثابتا ومار�س تاأثريه ال�سلبي الكاذب كما 

ونوعا منذ الأزمة.
عل���ى ه���ذا النح���و يفرت����س تطبي���ق 
الزي���ادة الفعلية يف ت�سدي���د الأمن ويقظة 
احلرك���ة عل���ى جمي���ع امل�ستوي���ات وتعبئة 
القوى ب�سف���ة دائمة، فنح���ن مازلنا داخل 
املعركة نف�سه���ا واإن كنا قد ح�سمنا معظم 
جولتها ولكننا على وجه عام علينا اأن ن�سد 
الثغ���رات واأن ناأخذ التداب���ري لتعزيز اأمننا 
وا�ستقرارن���ا وا�ستخال�س الدرو�س والعر، 
ففي الأيام الأخ���رية كان العمالء يتحركون 

بن�ساط و��سح.

 “حصار الدراز”... عروض 
من الكذب والمسرحيات

لي�ست �سكوى عادية تلك التي اأعلنها النواب 
يف جل�سته����م قبل اأ�سابيع ول يج����ب اأن تقراأ كبقية 
ال�س����كاوى، ول ه����ي ترئ����ة ل�ساحته����م ع����ن �ساآلة 
م����ا اأجنزوه ط����وال ال�سنوات املا�سي����ة لكنهم هذه 
امل����رة و�سع����وا اأ�سابعهم على اجل����رح. اإنها تعبري 
ع����ن فداحة الو�سع الذي مير ب����ه املجل�س النيابّي. 
احلقيق����ة اأنن����ا ل ندري ملاذا تاأخ����ر النواب كل هذا 

الوقت يف الإف�ساح عن هّم يجثم على �سدورهم. 
الت����ي  بالأدل����ة  مدعم����ا  الن����واب  هج����وم  كان 
ترهن �س����دق ما ذهب����وا اليه، فبع����د مناق�سة 15 
ردا حكومي����ا عل����ى مقرتحات �سب����ق اأن تقدموا بها 

واجهته����ا احلكوم����ة جميعها بالرف�����س، ناهيك عن 
اأّنه يف الوقت الذي كان الن����واب يناق�سون الردود 
احلكومي����ة فاإنه كان يجب ح�سور الوزراء املعنيني 
للجل�سة اإلّ اأّن الواقع اأنه متت املناق�سة يف غيابهم. 
املتاأم����ل يف املقرتحات النيابية يجد اأنها على 
جانب كب����ري من الأهمية وكان يج����ب اأن تعامل مبا 
ت�ستحقه من اأهمية، على �سبيل املثال فاإّن تعر�س 
�ساحل الب�سيت����ني للتدمري ب�سب����ب الدفان وت�رر 
بح����رية توبلي ب�س����كل كام����ل ب�سبب مي����اه ال�رف 
ال�سح����ّي اأم����ران م�ستم����ران بالإ�ساف����ة ال����ى ت�رر 
�ساحل حال����ة النعيم وغريها، مم����ا ي�ستوجب و�سع 

حلول عاجلة لهذه امل�سكالت اإلّ اأّن رد الوزراء كان 
خميبا لالآمال. 

اأح����د اأع�س����اء املجل�����س النياب����ّي ت�س����اءل عن 
�سبب اإدراج احلكوم����ة راأي وزارة الأ�سغال و�سوؤون 
البلدي����ات والتخطي����ط العم����راين يف رده����ا عل����ى 
القرتاح برغبة مبن����ع ا�سترياد حلم اخلنزير وجوهر 
الت�س����اوؤل ه����و “م����ا دخ����ل البلدي����ات يف �سيان����ة 
ال�ريع����ة؟” هذه الرغبة رفع����ت للمجل�س مل�سا�سها 
بال�ريعة الإ�سالمية؟ ول عالقة لها باأي جانب �سحّي 
اأو بيط����ري! ثم اإّن وجود جاليات اجنبية لي�س مررا 

لوجود حلم اخلنزير. 

ورغم ما ت�سبب����ه الكراجات املنت�رة من معاناة 
ملنطقتي احل����ورة والق�سيبية ورغم عدد البالغات 
املقدمة من الأهايل بهذا ال�ساأن اإلّ اأّن �سيئا مل ينجز 
على اأر�س الواق����ع، اأي اأّن الأزمة بقيت على حالها. 
نائ����ب اآخر ي�سك����و م����ن اأّن البحر يتدم����ر والأ�سماك 
امل�ستوردة باتت تغزو الأ�سواق ب�سبب املخالفات 
يف مو�سوع الدفان وال�سي����د اجلائر، وطبعا ذهبت 
�سك����وى النائ����ب اأدراج الري����اح، املفارق����ة هنا اأّن 
الت�ريعات يف احلفاظ على البيئة كفيلة باحلد من 
التجاوزات لكّن املع�سلة تتمثل يف ما قاله النائب 
“طبقوا القانون بال ا�ستثناء و�سيكون البحر بخري”. 

عادل عيسى  
المرزوق

م���ع  ممي���زة  عالق���ة  للبحري���ن 
رئي����س  امللك���ي  ال�سم���و  �ساح���ب 
ال���وزراء جتلت يف ع���دة مواقف، ول 
ن�ستطي���ع اأن ننكر احل���ب والتقدير 
والحرتام الذي ي�سود بني مكونات 
وقيادت���ه  الأ�سي���ل  ال�سع���ب  ه���ذا 
الن���رية، ومتر املواق���ف لكي تثبت 

هذا التالحم وهذا احلب.
الطبي���ة  الفحو�س���ات  فلنج���اح 
ل�ساح���ب ال�سم���و امللك���ي رئي����س 
ال���وزراء كان���ت امل�ساع���ر تفي����س 
لقائده���م،  البحري���ن  اأه���ل  م���ن 
الوج���وه  الفرح���ة  عل���ت  حي���ث 
�سم���وه. عل���ى  اطماأن���ت   حينم���ا 
وعندما زار جاللة امللك عاهل البالد 
املفدى و�ساحب ال�سمو امللكي ويل 
العه���د، رئي�س الوزراء، كان التعبري 
جليا ع���ن فرحة اجلمي���ع وامتنانهم 

للمولى عز وجل ب�سالمته.
ي���ا  �سالمت���ك  عل���ى  هلل  حم���داً 
�ساح���ب ال�سم���و، يا �سان���ع نه�سة 
كان  لق���د  احلديث���ة،  البحري���ن 
عل���ى �سح���ة �سموك���م  الطمئن���ان 
�سغ���ف القا�س���ي وال���داين، حي���ث 
�س���ادت الفرح���ة عم���وم ال�سعب يف 
هذا البلد الكرمي الذي كان يتلهف 
 لالطمئن���ان على �سحتك���م الغالية.
كي���ف ل نتلم����س اأخبارك���م ون�سعر 
بالقلق على �سحتكم وقد كنتم خري 
عون لل�سغري قب���ل الكبري، تق�سي 
حاجة هذا وتعني ذاك، تتلم�س حال 
املري����س فرتعاه. اإن رج���ال الدولة 
والأعي���ان كل يف مكانه مل�سوا حبكم 
للبل���د وحب النا�س، فلقاوؤكم اأقرب 
اإل���ى الب�سط���اء ع���ن ال���وزراء حي���ث 
نادي���ت ب�سيا�س���ة الب���اب املفتوح 
حيث وج���وب رعاي���ة م�سال���ح اأهل 
البحري���ن. على مدى الأيام وعطاوؤك 
مل ين�س���ب ليعم اخلري على اجلميع، 
وليظلله���م باحل���ب والرعاي���ة التي 

�سملت الكل.
لقد اأط���رب خ���ر خروجكم بعد 
اإج���راء الفحو�س���ات الطبية قل���وب 
البحريني���ني واخلليجي���ني فتزينت 
الجتماع���ي  التوا�س���ل  �سفح���ات 
بال�سعر، هذا يهنئ وهذا يبارك. اإن 
للتوازن ميزانا من ذهب ل ميلكه اإل 
�ساحب عقل راجح، فكانت املكانة 
الت���ي نتطلع له���ا بني الأم���م نابعة 
التي  الناجحة  ا�سرتاتيجيتك���م  م���ن 
�ساعدت يف قي���ادة �سفينتنا اإلى بر 
الأمان. لقد عج���زت ال�سطور عن اأن 
حتوي مدى ال�سعادة التي امتالأ بها 
وجداننا وراأته���ا عيناي يف مقلة كل 
من م���ررت بهم، يع���رون عن مدى 
امتنانه���م للخال���ق عل���ى �سالمتكم. 
�سلمت يا بوعلي.. �سلمت للبحرين.

سلمت يا بوعلي

ghassan.shihaby
@gmail.com

مجتمع ال يعرف 
غسان الشهابيأين هو ذاهب

   ذرائع

sm.adnan56
@hotmail.com

النواب يحرثون 
محمد المحفوظفي البحر 

 ومضة قلم

هدى هزيم

hudahazeem 
@yahoo.com

الناس

خطة وا�سرتاتيجية م�ستقبلية لهيئة 
الثقاف���ة والآث���ار ت�س���ع البحري���ن على 
خارط���ة الع���امل يف ال�سياح���ة الثقافي���ة، 
وتت�سمن اإن�ساء �سبعة متاحف متنوعة يف 
عدة مواقع تراثية وتاريخية، اإ�سافة اإلى 
م�روع تطوير ج���زر حوار وجتميل الطرق 
من املط���ار اإل���ى املرفاأ امل���ايل لت�سمل 
�ساح���ات عام���ة ومم�سى ب�س���ورة جمالية 
ت�ر نظر الزوار وال�سائحني، واإن�ساء فرقة 
الفلوكلورية  ال�سعبية  والفنون  للرق�س 
بنموذج الف���رق العاملية لتمثل البحرين 
عاملياً، وم����روع الأتوبي�س الثقايف لنقل 
ال�سي���اح باملواق���ع الأثرية حي���ث يكون 
مزودا باملعلومات ال�سوتية واملطبوعة. 
واأي�س���ا اإن�س���اء فن���دق املح���رق بالطراز 
املعماري القدمي عند موقع بيت ال�سيخ 
عي�س���ى بن عل���ي وفندق قلع���ة البحرين 
ق���رب القلعة وحتوي���ل فن���دق البحرين 
باملنام���ة اإل���ى معلم تراث���ي. م�ساريع يف 
غاية الروعة والإبداع من حيث الت�ساميم 
واملواقع واخلدمات، جهود تعك�س روؤية 
ونظرة ثاقب���ة مل�ستقب���ل البحرين، غاية 
طموحنا اأن نراها على اأر�س الواقع خالل 
ال�سن���وات اخلم����س القادم���ة، وبالفع���ل 

�ستكون “البحرين غري”.

سحب 23 رخصة قيادة
قام���ت الإدارة العامة للمرور ب�سحب 
رخ�س���ة )23( �سخ�س���ا، ت�سبب���وا بوقوع 
ح���وادث وف���اة واإ�سابات بليغ���ة نتيجة 
قيادة ال�سيارة يف حالة “ال�ّسكر” وجتاوز 
الإ�س���ارة احلمراء، خالل �سه���ري نوفمر 
التوعوي���ة  اجله���ود  ورغ���م  ودي�سم���ر. 
للم���رور، اإل اأن تطبيق العقوبات ب�رامة 
عل���ى امل�ستهرتين ب���اأرواح الآخرين، هو 
الرادع الأق���وى وال�سبيل الوحيد لتقليل 
تلك احلوادث. نطالب بت�سديد العقوبات 
خ�سو�س���ا مع زي���ادة احل���وادث املميتة 

ب�سبب تاأثري الكحول واملخدرات.

نجاح سوق البسطة
و�س���ل عدد ال���زوار ل�س���وق الب�سطة 
اإل���ى 25 األ���ف زائ���ر، وبلغ���ت مبيعات���ه 
خ���الل الأ�سب���وع الأول 22 األ���ف دين���ار، 
وكله���ا تع���ود مل�ساريع �سغ���رية، حيث 
يع���د ترجم���ة فعلي���ة لدع���م امل�ساري���ع 
املبتك���رة واملتناهي���ة ال�سغ���ر، ومنحها 
فر����س البي���ع والت�سويق داخ���ل وخارج 
البحري���ن. ال�س���وق �سه���د اإقب���الً كب���رياً 
وجناح���اً ممي���زاً نظ���راً حل�س���ن التنظيم، 
وتوفر العدي���د من الأن�سطة والفعاليات 
الرتفيهي���ة والرتاثي���ة يف �ساحة ال�سوق. 
لب���د من اإع���ادة تنظي���م �س���وق الب�سطة 
خ���الل فعالي���ات الفورم���ول، م���ع زيادة 
م�ساح���ة العرو����س الرتاثي���ة والتنوع يف 
عر�سها باأ�سلوب ج���اذب للزوار الأجانب 
واخلليجي���ني، خ�سو�س���ا عرو�س احلرف 
والألعاب الرتاثي���ة، ونقرتح وجود م�رح 
جمه���ز بالو�سائ���ل التكنولوجية احلديثة 
وحي���اة  البحري���ن  تاري���خ  ل�ستعرا����س 

وتراث اأجدادنا.

متاحف ومشاريع 
سياحية



م����رف  رئي�س���ي يف  م�ساه���م  نف���ذ 
�ل�س���ام - �لبحرين �سفقة ل�ر�ء 20 �ألف 
�سهم م���ن �أ�سه���م �خلزين���ة يف �مل�رف، 

بقيمة �إجمالية بلغت 2٫140 ديناًر�.
ووفًق���ا للبيان �ملقت�سب �لذي ن�ره 
�مل����رف عل���ى موق���ع بور�س���ة �لبحرين 
�أم�س �لأح���د، فاإن تفا�سيل �سفقة �ل�ر�ء 
�لت���ي متت ي���وم �لأربع���اء من قب���ل �أحد 
 �لأ�سخا�س �لرئي�سيني  بامل�رف من �أجل 

�ر�ء �ل�سهم �لو�حد ب�سعر 0.107    دينار.
وبلغ �إجم���ايل كمي���ة �لأور�ق �ملالية 
�ملتد�ولة يوم �لأربعاء يف �لبور�سة 7.94 

مايني �سه���م ووح���دة، بقيم���ة �إجمالية 
قدرها 825.37 �ألف دينار. 

وكان �مل�ستثم���رون يف �لبور�سة قد 
تد�ولو� يوم �لأربعاء 7.92 مايني �سهم، 
بقيمة قدره���ا 823.33 �أل���ف دينار، مت 
تنفيذها م���ن خال 100 �سفق���ة، وركز 
�مل�ستثم���رون تعاماته���م عل���ى �أ�سه���م 
قط���اع �لبن���وك �لتجاري���ة و�ل���ذي بلغت 
قيم���ة �أ�سهم���ه �ملتد�ول���ة 698.83 �ألف 
دينار، �أي ما ن�سبته 84.67 % من �لقيمة 
ل���اأور�ق �ملالي���ة �ملتد�ولة،  �لإجمالي���ة 
وبكمي���ة قدره���ا 7.02 مايني �سهم، مت 

تنفيذها من خال 84 �سفقة.

�حلد - �أ�ري: قامت “�أ�ري” بتو�سعة 
وذل���ك  �لتخ�س�سي���ة  �سل�سل���ة خدماته���ا 
بافتت���اح ور�س���ة جديدة د�ئم���ة ملجموعة 
خدم���ات �س���ولر �لبحري���ة، وت�سغ���ل هذه 
�لور�س���ة �أر�ساً م�ساحته���ا 18٫000 قدم 
مرب���ع خلدمة قو�رب �لنجاة و�أطو�ق �لنجاة 

و�أجهزة مكافحة �حلريق و�لإنقاذ. 
وه���ذه �خلدمات لن تقت����ر فائدتها 
عل���ى تو�سعة �لعم���ل يف �أ�ري، ب���ل تتيح 

فر�س �أعمال للمملكة �أي�ساَ.
وه���ذه �أحدث خدم���ات �لور����س �لتي 
تق���ام يف �أ����ري �سم���ن م����روع جوبي���ر 
�ل���ذي يعترب مب���ادرة ل�ستقطاب جمموعة 
متخ�س�س���ة من �خلدم���ات �لتخ�س�سية يف 

�ملنطقة يف �أ�ري. 
وتاأت���ي ه���ذه �خلدم���ات �إ�ساف���ة �إلى 
�ملر�فق �لتخ�س�سية �لأخرى �لتي متلكها 
Su Seven Seas وGates، و-  تتقدمها
Wilhel و-  ،tan Marine، ABBBB

sen، وGulf Turbo، و�لآن �سول�س.
وق���ال رئي����س جمل����س �إد�رة جمموعة 
�سول�س، بي �إ�س كماث �لذي ح�ر منا�سبة 
تد�سني هذه �ملر�فق، قال: “نحن فخورون 
به���ذ� �لتعاون م���ع �أ����ري، ون�ستطيع مًعا 
توف���ر حل���ول عاملية �مل�ست���وى لل�سامة 
ومكافح���ة �حلري���ق مبا�رة لعم���اء �أ�ري، 
بالإ�سافة �إلى �لأ�سو�ق �لأو�سع و�قتنا�س 

فر�س جديدة”.
ملجموع���ة  �لإد�ري  �ملدي���ر  و�أو�س���ح 

و�ملدي���ر  كم���اث  بر��سان���ت  �سول����س، 
�لتنفي���ذي �سنج���اي بر�بهو �أن���ه “مبوجب 
�لتفاقية �ملربمة بني )�أ�ري( و�سول�س، 
تقوم �سول�س بتق���دمي خدماتها �ملنوعة 
لل�سوق �ملحلية ولعماء )�أ�ري( �أي�ساً، مما 
ي�ساهم م�ساهمة �إيجابية يف �لدخل �لوطني 
ململك���ة �لبحرين ويعزز فر����س �لتدريب 
�لبحريني���ني.  للمو�طن���ني  و�لتوظي���ف 
و�ستعمل ه���ذه �ملر�فق على توفر حلول 
�سامل���ة لل�سام���ة ومكافحة �حلري���ق، �إلى 
تخ�س�سي���ة،  ومنتج���ات  خدم���ات  جان���ب 
وتوف���ر قطع �لغي���ار و�ر�كة يف �خلدمات 
مع �أف�سل �ل�ركات �لعاملية وتوفر عدد 
م���ن �ملوظف���ني �ملتميزي���ن بالكف���اء�ت 

و�خلرب�ت �لعالية”.
و�أع���رب بر�ب���و ع���ن �متنان���ه ل�رك���ة 
)�أ����ري( عل���ى دعمه���ا �لكب���ر و�لتعاون 
على مدى �ل�سن���و�ت �ملا�سية، �لأمر �لذي 
عزز �لرو�ب���ط �لتجارية وحقق نتائج عالية 
�خلدم���ات  تق���دمي  يف  و��سه���م  �جل���ودة 

مب�ستوى عال.
ويف تعلي���ق ملدي���ر ع���ام �مل�سريات 
و�لعقود يف )�أ�ري( جمدي م�سطفى، قال: 
“�إن ه���ذه �لتفاقية هي جمرد خطوة �أولى 
�سمن �سل�سل���ة من �لتفاقي���ات �ملماثلة 
�لتي ت�سكل مو�رد �إ�سافية ل� )�أ�ري(، ملا 
يحقق �لر�سا ملجل�س �إد�رة �ل�ركة برئا�سة 

�ل�سيخ دعيج بن �سلمان �آل خليفة”.

�ل�سني و�ثقة من منو 
�قت�سادها 6.7 % 

�سنغهاي - رويرز: قال نائب وزير �ملالية 
�ل�سين���ي ت�سو قو�نغ ياو �أك�س �لأحد �إن �ل�سني 
و�ثقة من من���و �قت�سادها 6.7 % يف 2016 �أي 
يف �لنط���اق �مل�سته���دف �ل���ذي حددته يف وقت 

�سابق من �لعام �ملا�سي.
ومنا �قت�ساد �لباد 6.7 % يف �لثاثة �أرباع 
�لأول���ى من 2016 وقال ت�س���و �إنه و�ثق من �أن 
معدل �لنمو و�سل �إلى هذ� �مل�ستوى �أو جتاوزه 

يف �لربع �لأخر من �لعام �ملا�سي. 

تطلع بريطاين لدخول قطاعات �إلى “�جلمركي �لأوروبي”
لن���دن - رويرز: قالت �سحيفة �سند�ي تاميز �إن بريطانيا تتطلع ل�سمان ح�سول قطاعات 
معين���ة على حق �لو�سول ب�سكل مميز �إلى �لحت���اد �جلمركي لاحتاد �لأوروبي وتاأ�سر�ت دخول 
م���ن �أج���ل �لعمل و�إعف���اء�ت �ريبية يف �إط���ار خطة حلماية �سناع���ات رئي�سة عندم���ا تن�سحب من 
�لحت���اد �لأوروبي. وحتى �لآن مل تقل رئي�سة وزر�ء بريطانيا تريز� ماي �سيئا يذكر عن موقفها 
�لتفاو�سي للخروج من �لحتاد �لأوروبي ولكن من �ملقرر �أن تو�سح موقفها يف كلمة تلقيها هذ� 
�ل�سهر. ودعا زعماء قطاع �لأعمال ماي �إلى تفادي �أي “خروج �سعب من �لحتاد �لأوروبي” حيث 
تعطي �حلكومة �أولوية لقيود �لهجرة على �إمكانية �لو�سول �إلى �ل�سوق �ملوحدة وقالت �سحيفة 
�سن���د�ي تامي���ز �إن رئا�سة �ل���وزر�ء تعمل على خطة للم�ساعدة يف تخفيف ه���ذ� �لقلق. وقالت �إن 
�حلكوم���ة �ستنا�سل من �أج���ل �إعطاء �ل�سناع���ات �لرئي�سية حق �لو�سول”ب�س���كل مميز” لاحتاد 
�جلمركي �لأوروبي. و�ستعطي �أي�سا تاأ�سر�ت دخول للعمل مل�ساعدة �ل�ركات �لتي تعتمد على 

�لعمالة �لأجنبية و�ستوفر �إعفاء�ت �ريبية وتدريبا يف �إطار �إ�سر�تيجية �سناعية جديدة.
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اقتصاد
الزياين: اإ�صدار قانون الإفال�س بحلول ال�صيف املقبل

�لقانون �لقدمي ل يحمي �مل�ستثمرين �ل�سغار

ق���ال وزير �ل�سناعة و�لتجارة و�ل�سياحة، ز�يد 
�لزياين، �إن قانون �لإفا�س ماز�ل يف طور �لإعد�د 
مع �جلهات �ملعنية وذ�ت �لعاقة باملو�سوع من 
�لقطاعني �لعام و�خلا����س، ومن �ملوؤمل �لنتهاء 
منه خال هذ� �لعام و�إ�سد�ره يف �ل�سيف �ملقبل.

لل�سحافي���ني  ت�ري���ح  يف  �لوزي���ر  و�أو�س���ح 
عل���ى هام�س تو�سعة �رك���ة �أجيليت���ي، �أن قانون 
�لإفا�س �ملوج���ود حالًيا ق���دمي ول يحمي حقوق 
�مل�ستثمري���ن، لذلك �رتاأت �ل���وز�رة من �لأف�سل 

�سياغ���ة قان���ون جدي���د متكام���ل �إذ �إن �لقان���ون 
�حلايل ل ميكن �لتعديل عليه.

و�أ�س���اف �أنه كان من �ملفر����س �لنتهاء من 
ت�سحي���ح �لقان���ون نهاي���ة �لعام �ملا�س���ي ولكن 
ب�سب���ب تغير �لتوجه �أخذ وقتا �أكرث، لفًتا �إلى �أن 
�لهدف �لأ�سا�سي من �لقانون هو حماية وت�سجيع 
�أ�سحاب �ملوؤ�س�سات �ل�سغرة و�ملتو�سطة ورو�د 

�لأعمال.
ولف���ت �إل���ى �أن �أحد حو�ج���ز �ل�ستثمار و�لتي 
يخاف منه���ا �لغالبية ه���و تعرث �مل����روع �جلديد 
�ل���ذي ��ستلزم مبال���غ كبرة بالن�سب���ة للمبتدئني 

يف �لتج���ارة، و�لقانون �حل���ايل ل توجد به �إمكانية 
للحماية و�إع���ادة �لهيكلة يف ح���ال تعرث �مل�روع، 
بينما �سركز �لقانون �جلديدة �أكرث على �حلماية 
لت�سجيع �ل�سباب ورو�د �لأعمال للمغامرة ب�سورة 

�أكرب.
وين����س مر�س���وم بقان���ون رق���م )11( ل�سنة 
1987 باإ�سد�ر قان���ون �لإفا�س و�ل�سلح �لو�قي 
من���ه، عل���ى �أن �لإفا�س يعن���ي كل تاجر وقف عن 
دف���ع ديونه �لتجارية �إثر ��سطر�ب �أعماله �ملالية 
يعترب حينها يف حالة �إفا�س ويلزم �إ�سهار �إفا�سه 
بحك���م ي�سدر بذل���ك، وي�سهر �إفا����س �لتاجر بناًء 

على طلبه �أو طلب �أحد د�ئنيه �أو �لنيابة �لعامة.
ويج���وز للمحكمة �أن تق�س���ي باإ�سهار �إفا�س 
�لتاج���ر من تلقاء ذ�تها يف حال���ة وفاته �أو �عتز�له 
�لتج���ارة وهو يف حال���ة وقوف ع���ن �لدفع، ويجب 
تق���دمي طلب �سهر �لإفا�س خ���ال �ل�سنة �لتالية 
للوف���اة �أو �عتز�ل �لتجارة وي�ري هذ� �مليعاد من 

تاريخ �سطب ��سم �لتاجر من �ل�سجل �لتجاري. 
ول يج���وز للمفل�س �أن يغادر �لب���اد �إل باإذن 
من قا�سي �لتفلي�سة، كما يجب عليه �إخطار �أمني 
�لتفلي�س���ة مبحل �إقامته �جلدي���د يف حالة تغيره 

ملحل �إقامته.

املحرر القت�صادي

زينب العكري من احلد

• ز�يد �لزياين	

“ال�صالم”: م�صاهم يتداول 20 األف �صهم

“اأ�رسي” ت�صيف ور�صة ملجموعة �صولر 

معر�س اخلريف يعود ملحبيه 25 يناير 

قق اأكرب اإنتاج يف تاريخها “األبا” تحُ

�أقدم مهرجان ت�سوق يف �لبحرين

بو�قع 971٫420 طن مري يف 2016

�ملنام����ة - �إد�رة �ملعار�����س �لعربي����ة: ت�ستع����د 
قاعات مركز �لبحرين �لدويل للمعار�س و�ملوؤمتر�ت 
ل�ست�ساف����ة �حلدث �لأهم و�لأك����رب يف عامل �لت�سوق 
بالبحري����ن م����ن 25 يناي����ر - 2 فرب�ي����ر حي����ث يعود 
معر�����س �خلري����ف لعام����ه �لثامن و�لع�ري����ن لعر�س 

�ملنتجات �جلذ�بة من حول �لعامل. 
يق����ام هذ� �ملعر�س �لذي يعت����رب مق�سد� وجنة 
للباحث����ني ع����ن �أف�س����ل �لعرو�����س و�لب�سائع حتت 
رعاي����ة وز�رة �سناع����ة و�لتج����ارة و�ل�سياح����ة مبملكة 
�لبحرين ملدة ت�سعة �أيام و�سي�سم �أكرث من �سبعمائة 
وخم�سني من �أك�ساك �لعر�����س من 19 دولة و�لآلف 

من �لعرو�س و�ل�سفقات.
ويتمي����ز ه����ذ� �لعام بعر�س جمموع����ة كبرة من 
�لب�سائع �لت����ي �ستطرح للبيع على �مل�ساحة �لكبرة 
�ملخ�س�سة للمعر�س و�لتي تبلغ 15،400 مر مربع 
مب����ا يف ذلك �ملو�د �لغذ�ئي����ة �ملتخ�س�سة، و�لأزياء، 
�لأث����اث �ملن����زيل، و�لتكنولوجي����ا، ولع����ب �لأطف����ال 

و�ملن�سوجات و�لكثر من �لب�سائع �لأخرى �لر�ئعة.
ويق����ول مدير �مل�����روع ب�رك����ة �إد�رة �ملعار�س 
�لعربي����ة يعق����وب علي “معر�س �خلري����ف هو �لأكرب 
و�لأك����رث �سعبية وه����و يقام �سنوي����ا �لآن يف �لبحرين 
عل����ى مدى ثماني����ة وع�ري����ن عاما ب�س����كل متو��سل 
لعر�س �ملنتجات �ل�ستهاكية ويتميز هذ� �ملعر�س 
باأج����و�ء فريدة من نوعه����ا حقا ي�ستمتع به����ا �لزو�ر. 
لقد حتول مركز �ملعار�����س �إلى باز�ر مليء بالألو�ن 
حي����ث �أتى �لتجار من كل حدب و�سوب �إلى �لبحرين 
حاملني معهم �أف�سل �سادر�ت بادهم، وهناك عدد 

كب����ر م����ن �ملجموعات �لدولي����ة �لتي ج����اءت لإقامة 
�أجنحته����ا �لوطنية، وت�سم����ل دول مثل �ل�سني وم�ر 
و�لهند و�لكويت ولبنان وباك�ستان وتركيا وتاياند 

و�سوريا و�لإمار�ت و�ليمن”.
و�أ�س����اف “�لعدي����د م����ن �لعرو�����س و�ملنتجات 
�جلدي����دة يف �ل�سوق تنتظر زو�ر معر�س �خلريف هذ� 
�لع����ام. وهناك �أي�سا فر�سة ممتازة للتجار و�أ�سحاب 
�لأعمال لتبادل �ل�سفقات و�ل�ستفادة من �ملعر�س 
�لذي يعد وجهة هامة وم�سدر جيد لل�ركات �ملحلية، 
ومن �ملتوق����ع �إبر�م �تفاقيات جتارة جملة و�ر�كات 
جديدة خال هذه �لأيام �لت�سعة. �لكثر من �ل�ركات 
�ملحلية �لعديدة ت�سارك �أي�سا بانتظام يف �ملعر�س 

وتقدم كم هائل من �لعرو�س �ملميزة للزو�ر”.
تذكرة الدخول والمواعيد

تكل���ف تذكرة دخ���ول معر�س �خلري���ف 2017، 
800 فل����س وميكن ����ر�ء �لتذ�كر خال مو�عيد عمل 
�ملعر����س م���ن �لأك�س���اك مبرك���ز �لبحري���ن �ل���دويل 
للمعار����س و�ملوؤمت���ر�ت، و�لأطف���ال �أقل م���ن ت�سع 
�سن���و�ت جمان���ا. و�سيفت���ح �ملعر����س للجمهور من 
�ل�ساع���ة 12:00 م�س���اء حتى 10:00 م�س���اء يوم 25 
يناير، وم���ن �ل�ساعة 10 �سباحا حت���ى �لثانية ظهر�، 
ث���م من �ل�ساع���ة �لر�بعة حتى �لعا����رة م�ساء يوم 26 
يناي���ر، ومن �ل�ساعة 12:00 حت���ى 10:00 م�ساء يوم 
27 يناي���ر ومن �ل�ساعة 10 �سباح���ا �إلى 2 ظهر�، ثم 
من �ل�ساعة 4 - 10 م�ساء ف 28، 29، 30 و31 يناير 
ومن 10 �سباحا �إلى 10 م�ساء يف يومي 1 و 2فرب�ير.
ولل�سيد�ت فقط �سباحا يف يومي 29 و30 يناير.

ع�سكر - �ألبا: حققت �ركة �أملنيوم �لبحرين 
)�ألب���ا( �أك���رب �إنتاج �سن���وي يف تاريخه���ا بو�قع 
971٫420 طن م���ري يف �سنة 2016، وهو ما 
ي�س���كل ن�سبة �رتفاع تبلغ 1.1 % مقارنة باإنتاج 

�سنة 2015 �لذي بلغ 960٫643 طن مري.
و����رح �لرئي����س �لتنفي���ذي لل�رك���ة، تيم 
م���وري، قائ���ًا: “نح���ن فخ���ورون به���ذ� �لإجناز 
�جلدي���د يف جم���ال �لإنت���اج و�ل���ذي مت حتقيقه 
عل���ى �لرغم من �لظروف �ل�سعبة �لتي ي�سهدها 

�ل�سوق. وُيعزى هذ� �لنجاح �ملتكرر فيما يتعلق 
بزي���ادة �لإنتاج �إلى عمل قو�نا �لعاملة �لدوؤوب، 
و�لعمل �جلماعي �لفعال، و�للتز�م �ل�سلد جتاه 
كف���اءة �لعملي���ات. �إن هذ� �لإجن���از لهو يف غاية 
�لأهمية وذلك لأنه حتقق على �أثر �أد�ئنا �ملتميز 
يف جمال �ل�سامة ودون نفقات ر�أ�سمالية ُتذكر، 
حي���ث �عتمدن���ا فق���ط عل���ى ثقاف���ة �لتح�سني 

�مل�ستمر �لتي جتذرت يف �ل�ركة.
ويف �خلتام ل ي�سعن���ي �إل �أن �أهنيء �جلميع 

على هذ� �لإجناز و�أن �أتطلع ُقُدماً لإجناز�ت �أكرب 
يف �لعام 2017، حي���ث �إننا د�ئماً ن�ستطيع عمل 
�أك���رث مما هو ����روري لتح�سني �أد�ءن���ا وكفاءة 
�ركتنا عندما نوحد �جلهود”. يذكر �أنه مت �إقامة 
جتمع �حتف���ايل لاإ�سادة بهذ� �لإجناز �جلديد يف 
جمال �لإنتاج وذل���ك يف يوم �خلمي�س بو�حة �ألبا 
�لتنفيذي���ني، و�ملديرين  �لروؤ�س���اء  وبح�س���ور 
�لإد�ري���ني، و�ملديري���ن �إلى جان���ب �لعديد من 

�ملوظفني من خمتلف دو�ئر �ل�ركة.

• �ملعر�س يعترب مق�سًد� وجنة للباحثني عن �أف�سل �لعرو�س و�لب�سائع )�أر�سيفية(	

• على هام�س �لإعان عن حتقيق �أكرب �إنتاج �سنوي	
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53.2 دولًرا �سعر برميل “اأبو�سعفة” يف الأ�سواق العاملية
تراجع طفيف يف اأول اأ�سبوع من العام 2017

بل���غ متو�س���ط �سعر برمي���ل النف���ط اخلام 
ال�سادر من حقل اأبو�سعفة يف الأ�سواق العاملية 
يف اأول اأ�سب���وع من العام 2017، تراجًعا طفيًفا 
مق���داره 0.3 دولر، مقارن���ة ب�سعره يف الأ�سبوع 
الأخ���ر من الع���ام املا�س���ي 2016، اإل اأن �سعر 
الربميل ل يزال متخطًيا حاجز اخلم�سني دولر.

ووفًق���ا لأح���دث بيان���ات ح�سل���ت عليه���ا 
“البالد”، فاإن متو�سط �سعر برميل النفط اخلام 
ال�سادر م���ن حقل اأبو�سعفة بل���غ 53.2 دولًرا، 
م�سجال تراجًعا بن�سب���ة 0.56 %، مقارنة ب�سعره 
يف الأ�سبوع قبل املا�سي الذي بلغ 53.5 دولًرا.
قب���ل  الأ�سب���وع  يف  الربمي���ل  �سع���ر  وكان 
املا�س���ي قد بل���غ 53.5 دولًرا، م�سجال ارتفاًعا 
قدره 1.3 دولر، ما ن�سبته 2.49 % يف الأ�سبوع 
املا�سي مقارنة ب�سعره يف الأ�سبوع الذي �سبقه 

الذي بلغ 52.4 دولًرا.
ي�س���ار اإل���ى اأن اإنت���اج مملك���ة البحرين من 
حق���ل اأبو�سعفة يبل���غ 150 األف برمي���ل يوميًّا، 

���ا م���ن حق���ل البحرين،  و45 األ���ف برمي���ل يوميًّ
وت�ستورد البحرين ت�ستورد من اململكة العربية 

ال�سعودية 270 األف برميل من النفط اخلام.

حاجز الخمسين
و�سه���د متو�س���ط �سع���ر الربمي���ل يف �سهر 
دي�سمرب املا�سي ارتفاًعا مبقدار 6.2 دولرات 
ازداد  اإذ  دولًرا،  اخلم�س���ني  حاج���ز  ليتج���اوز 
متو�س���ط �سع���ر الربميل يف الأ�سب���وع الأول من 
ال�سهر اجلاري مبق���دار 5.3 دولرات عن نهاية 
�سه���ر نوفم���رب املا�س���ي ليبل���غ 51.1 دولًرا، 
ارتفاع���ه  الربمي���ل  �سع���ر  متو�س���ط  ووا�س���ل 
الأ�سب���وع الثاين من دي�سمرب مبقدار 1.3 دولر، 
اإل اأن متو�س���ط �سعر الربميل تراجع يف الأ�سبوع 
الثالث من ال�سهر املا�سي مبقدار 0.2 دولًرا، 
ويف الأ�سبوع الأخر من دي�سمرب تراجع متو�سط 

ال�سعر الربميل 0.2 دولر.
ويف ال�سي���اق ذات���ه، اأو�سح���ت البيانات اأن 
متو�س���ط �سع���ر برمي���ل دب���ي بل���غ يف الأ�سبوع 

 0.8 قدره���ا  بزي���ادة  دولًرا،   54.4 املا�س���ي 
دولر، اأي م���ا ن�سبته 1.49 % مقارنة ب�سعره يف 
الأ�سبوع قبل املا�سي، والذي بلغ 53.6 دولًرا.
يف ح���ني، بلغ متو�سط �سعر برميل برنت يف 
الأ�سب���وع املا�س���ي 55 دولًرا، بانخفا�ض قدره 
0.2 دولر، م���ا ن�سبته 0.36 %، مقارنة ب�سعره 

يف الأ�سب���وع قب���ل املا�س���ي، وال���ذي بلغ 55.2 
دولًرا.

كم���ا بل���غ متو�سط �سع���ر اخل���ام الأمركي 
القيا�سي املعروف بخام غ���رب تك�سا�ض 53.3 
دولًرا، بانخفا����ض ق���دره 0.6 دولر، ما ن�سبته 
1.11 %، مقارن���ة ب�سع���ره يف الأ�سب���وع قب���ل 

املا�سي، والذي بلغ 53.9 دولًرا.
الأ�سبوع يختتم على ارتفاع طفيف للنفط

وكانت اأ�سعار النفط وفًقا لوكالة “رويرتز” 
قد �سجلت يوم اجلمعة املا�سي ارتفاًعا طفيًفا 
بفعل الإقبال املتزاي���د على ال�رشاء بعقود اآجلة 
لينهي اخل���ام الأ�سبوع عل���ى مكا�سب حمدودة 
بفعل �سع���ود الدولر وال�سك���وك ب�ساأن التزام 
منتجي اأوبك باتف���اق املنظمة اخلا�ض بخف�ض 
الإنت���اج. وارتفاع ال���دولر يجعل النف���ط اأعلى 

تكلفة بالن�سبة حلائزي العمالت الأخرى.
وبينم���ا اأظه���رت ال�سعودي���ة -اأك���رب بل���د 
م�سدر للنفط يف العامل- وحلفاوؤها اخلليجيون 
اأبوظبي والكويت اإ�س���ارات على خف�ض الإنتاج 
التزام���ا بالتف���اق ال���ذي تو�سل���ت اإلي���ه اأوبك 
ومنتج���ون اآخرون فاإن مراقبي ال�سوق تعرتيهم 

�سكوك ب�ساأن مدى امتثال جميع املنتجني.
واأي اإ�س���ارات على اأن املنتجني لن ينفذوا 
عهودهم قد ت���وؤدي اإلى تراجع املعنويات ومن 
ث���م انخفا����ض الأ�سعار ب�س���دة ح�سبم���ا ذكرت 

كابيتال اإيكونوميك�ض يف مذكرة.

• متو�سط �سعر الربميل يف �سهر دي�سمرب املا�سي ارتفع مبقدار 6.2 دولرات	

 اأمل احلامد

ا “الوطنية للتاأمي” تعينِّ بدر مديًرا عامًّ

“متكي” توّقع حمفظة مالية بـ 20 مليون دينار

8.8 ماليي �سهم اإجمايل تداولت البور�سة
بقيمة 1.13 مليون دينار

املنام���ة - بور�سة البحري���ن: اأقفل “موؤ�رش 
البحرين الع���ام” يوم اأم�ض الأح���د عند م�ستوى 
1،209.75 نقطة بارتفاع قدره 3.35 نقاط ما 
ن�سبت���ه 0.28 % مقارن���ة باإقفاله يوم اخلمي�ض 

املا�سي.
وق���د بل���غ اإجم���ايل كمي���ة الأوراق املالي���ة 
املتداول���ة ي���وم اأم����ض يف “بور�س���ة البحرين” 
اإجمالية  8.85 مالي���ني �سهم ووح���دة، بقيم���ة 

قدرها 1.13 مليون دينار.
وتداول امل�ستثمرون يف “بور�سة البحرين” 
7.63 ماليني �سهم، بقيمة قدرها 1.01 مليون 
دينار مت تنفيذها من خالل 128 �سفقة، وركز 
امل�ستثم���رون تعامالته���م عل���ى اأ�سه���م قطاع 
البن���وك التجارية وال���ذي بلغت قيم���ة اأ�سهمه 
املتداول���ة 606.72 األ���ف دين���ار اأي م���ا ن�سبته 
53.66 % من القيمة الإجمالية لالأوراق املالية 
املتداولة وبكمية قدره���ا 5.30 ماليني �سهم، 

مت تنفيذها من خالل 96 �سفقة.

أداء الشركات
جاء امل����رشف اخلليجي التج���اري يف املركز 
الأول اإذ بلغت قيمة اأ�سهمه املتداولة 336.59 
األ���ف دينار اأي ما ن�سبت���ه 29.77 % من القيمة 
الإجمالي���ة ل���الأوراق املالية املتداول���ة وبكمية 
قدره���ا 3.68 مالي���ني �سه���م، مت تنفيذها من 

خالل 64 �سفقة.
اأما املرك���ز الثاين ف���كان ملجموعة الربكة 
امل�رشفية بقيم���ة قدره���ا 303.41 اآلف دينار 
اأي م���ا ن�سبت���ه 26.84 % من القيم���ة الإجمالية 
لالأوراق املالية املتداولة وبكمية قدرها 1.71 
مليون �سهم، مت تنفيذها من خالل 5 �سفقات.
ثم جاء للبن���ك الأهلي املتحد بقيمة قدرها 
205.56 اآلف دين���ار اأي م���ا ن�سبته 18.18 % 
من القيم���ة الإجمالية لالأوراق املالية املتداولة 
وبكمية قدرها 850 األف �سهم، مت تنفيذها من 

خالل 7 �سفقات.
ومت ي���وم اأم����ض ت���داول اأ�سه���م 13 �رشكة، 

ارتفع���ت اأ�سع���ار اأ�سه���م 5 ����رشكات، يف ح���ني 
انخف�ست اأ�سع���ار اأ�سهم 5 ����رشكات، وحافظت 

بقية ال�رشكات على اأ�سعار اإقفالتها ال�سابقة.

وحدات الصناديق
مت اإبرام 5 �سفقات على وحدات ال�سناديق 
ال�ستثماري���ة العقاري���ة املدرج���ة يف بور�س���ة 
البحري���ن بقيم���ة قدرها 122 األًف���ا و70 ديناًرا 
اأي م���ا ن�سبت���ه 10.80 % من القيم���ة الإجمالية 
لالأوراق املالية املتداولة يف حني بلغت الكمية 

قدرها مليون و220 األف وحدة.

• “املوؤ�رش” ارتفع 3.35 نقاط �أم�س	

الوطني���ة  البحري���ن  �رشك���ة   - املنام���ة 
للتاأم���ني: اأعلن���ت �رشك���ة البحري���ن الوطنية 
اإح���دى   ،)bni( )مقفل���ة(  للتاأم���ني 
ال����رشكات التابع���ة ل�رشك���ة البحري���ن الوطنية 
القاب�سة)BNH(، عن تعيني م�سعود بدر يف 
من�س���ب املدير العام اجلدي���د لل�رشكة، وذلك 

خلًفا اإلى جوزيف ريزو الذي قرر التقاعد. 
و�سيبا����رش م�سعود مه���ام من�سبه اجلديد 

اعتباًرا من �سهر يناير 2017.
يعد م�سعود بدر اأحد رواد قطاع التاأمني 
عل���ى ال�سعيدين املحل���ي والإقليم���ي. وهو 
ع�سو م�سارك يف معه���د التاأمني القانوين يف 
لندن )ACII(.ان�سم اإلى فريق اإدارة ال�رشكة 

يف نوفمرب 2010.  
وخالل هذه الف���رتة، كان ي�سغل من�سب 
م�ساعد للمدير العام-ق�سم التاأمني التجاري، 
ال�سي���ارات  تاأم���ني  اإدارة  اإل���ى  بالإ�ساف���ة 
العام���ني  خ���الل  ال�سخ�سي���ة  والتاأمين���ات 

املا�سيني.
وعل���ق ب���در قائ���اًل: “ي����رشين اأن اأتوج���ه 
بخال�ض ال�سكر لل�سيد �سمر الوزان، الرئي�ض 
التنفي���ذي ل�رشكة البحرين الوطنية القاب�سة، 
وملجل�ض الإدارة على ه���ذه الفر�سة املميزة 

وعلى الثقة الكبرة التي منحوها يل ولفريق 
العمل يف �رشكة البحرين الوطنية للتاأمني”.

واأ�س���اف: “نتعه���د يف �رشك���ة البحري���ن 
الوطنية للتاأمني مبوا�سلة م�سرتنا الدوؤوبة 
كاإح���دى ك���ربى ال����رشكات العامل���ة يف قطاع 
التاأم���ني يف مملك���ة البحري���ن، كم���ا �سنبذل 
ق�سارى اجله���د لال�ستم���رار يف تقدمي حلول 

بديلة ومبتكرة لتحويل املخاطر”.
وتوّد �رشك���ة البحرين الوطني���ة للتاأمني 
اأن تغتنم هذه الفر�سة للتوجه بجزيل ال�سكر 
والعرف���ان اإلى جوزيف ريزو على ما �ساهم به 
من عمل متفاٍن وتوجيه وقيادة من اأجل جناح 
�رشك���ة البحري���ن الوطنية للتاأم���ني وجمموعة 
البحري���ن الوطنية القاب�سة ط���وال ال�سنوات 

الت�سع املا�سية.

املنام���ة - متك���ني: اأطلق���ت “متكني” 
برنام���ج )متوي���ل+(، وذل���ك بالتع���اون م���ع 
“بنك الربك���ة الإ�سالمي” وبال�رشاكة مع “بنك 
الإثمار”، مبحفظ���ة وقدرها 20 مليون دينار، 
وب�س���كل يتواف���ق م���ع ال�رشيع���ة الإ�سالمي���ة 

وبن�سبة ربح تناف�سية.
وتهدف “متكني” من خالل هذا الربنامج 
اإل���ى دع���م املوؤ�س�سات املتو�سط���ة والكبرة 
ا منها على معاجلة اأبرز التحديات التي  حر�سً
تواجهه���ا املوؤ�س�سات خالل مراح���ل تطورها 

املختلفة.
نتيج���ة  “متوي���ل+”  برنام���ج  وج���اء 
للدرا�س���ة الت���ي اأجرته���ا “متك���ني” لتحديد 
احتياج���ات موؤ�س�س���ات القط���اع اخلا����ض يف 
مملكة البحري���ن، والتي اأو�سحت وجود فجوة 
متويلي���ة يف متويل امل�ساري���ع التي تزيد عن 
ملي���ون دين���ار، الأمر الذي ي���وؤدي اإلى عزوف 
والتو�س���ع يف  ال�ستثم���ار  ع���ن  املوؤ�س�س���ات 
ه���ذه امل�ساري���ع. وبالتايل ب���رزت احلاجة اإلى 
اإيج���اد حل���ول متويلي���ة لدع���م املوؤ�س�س���ات 
املتو�سط���ة والكبرة من خالل تقدمي متويل 
لهذه امل�ساري���ع ب�سكل يتوافق م���ع ال�رشيعة 
الإ�سالمي���ة، مما يعود بالنف���ع على القت�ساد 

الوطني.
وتدعم “متك���ني” ما ن�سبت���ه 70 % من 
معدل الربح ال�سنوي، ما ي�سل اإلى 8 % على 
الر�سيد املتناق�ض. وي���رتاوح مبلغ التمويل 
 2،500،000 اإل���ى  م���ن 1،000،000 دين���ار 
دين���ار. ويوفر الربنام���ج خي���ارات مرنة مثل 
فرتة �س���داد طويل���ة الأمد ت�س���ل حتى ع�رشة 
اأعوام، كما مينح الربنامج املوؤ�س�سات احلرية 
يف ا�ستخدام ه���ذا التمويل لغر�ض ال�ستثمار 

اأو التو�سع اأو التنويع. 
الرئي����ض  اأك���د  اخل�سو����ض،  وبه���ذا 
التنفي���ذي ل���� “متك���ني” اإبراهي���م جناح���ي 

اأن الربنام���ج فر�س���ة حقيقي���ة للموؤ�س�س���ات 
والتو�س���ع  والكب���رة لالزده���ار  املتو�سط���ة 
واخل���روج م���ن ال�سوق املحلي نح���و التدويل، 
مم���ا �سينعك�ض ب�سكل اإيجاب���ي على اقت�ساد 
البحري���ن، وي�سهم يف خلق فر����ض عمل ذات 

قيمة م�سافة واأجور عالية.
واأ�ساف اأن “متك���ني” ما�سية يف تنويع 
واملوظف���ني  املوؤ�س�س���ات  دع���م  اأ�س���كال 
النم���و  عل���ى  وم�ساعدته���م  البحريني���ني 

والتقدم”.
م���ن جهته، ق���ال ع�س���و جمل����ض الإدارة 
والرئي����ض التنفيذي لبن���ك الربكة الإ�سالمي 
حمم���د املطاوع���ة “اإن البن���ك فخ���ور لنجاحه 
يف تطوي���ر �رشاكة ا�سرتاتيجي���ة مع متكني يف 
تق���دمي التموي���الت والت�سهي���الت املختلفة 
للموؤ�س�سات املتو�سطة والكبرة، وم�ساركتنا 
الرئي�سي���ة الي���وم يف “متوي���ل +” هي دليل 
اآخ���ر على تنام���ي وتو�س���ع تلك ال�رشاك���ة اإلى 
م�ستوي���ات جدي���دة، وهو يعك����ض حر�سنا يف 
بن���ك الربك���ة عل���ى النهو����ض مب�سوؤوليات���ه 
الجتماعية جتاه ه���ذا القطاع واملجتمع ككل 
م���ن جه���ة، ودعمه الكام���ل ملب���ادرات برامج 
التنمية القت�سادي���ة يف مملكتنا العزيزة من 

جهة اأخرى”.
كم���ا وقع���ت “متك���ني” حمفظ���ة مالية 
مماثلة مع “بنك الإثمار” من خالل ال�ستفادة 
من مبالغ التمويل التي ت�سل اإلى 2.5 مليون 

دينار.
وقال الرئي����ض التنفيذي لبن���ك الإثمار 
اأحم���د عبد الرحيم: “جاءت �رشاكتنا مع متكني 
يف ه���ذا الربنامج كج���زء من الت���زام البنك اأن 
يك���ون له دور مهم يف دع���م هذه املوؤ�س�سات 
م���ن خالل برامج تهدف اإلى تو�سيع امل�ساريع 
م�ساري���ع  يف  ال�ستثم���ار  وت�سجي���ع  احلالي���ة 

جديدة”.

• •م�سعود بدر 	  جوزيف ريزو	

أرقام ومؤشرات

دبي مقصد السائحين المفضل لإلنفاق
 ك�سفت اإح�ساءات لعام 2016، اأن دبي احتلت املركز الأول عامليا من حيث اإجمايل اإنفاق الزائرين، وبفارق كبر عن املدينة الثانية التي تلتها، 

بينما احتلت دبي املركز الرابع عامليا من حيث كونها مق�سدا لل�سائحني والزوار.
وبل���غ اإجم���ايل ما اأنفقه زوار دبي، البالغ عددهم 15.27 مليون رائز و�سائح، قرابة 31.3 مليار دولر، وفقا لأرقام �رشكة “ما�سرتكارد” التي تراقب 
حج���م الإنفاق من خالل حامل���ي بطاقاتها. ويف املركز الثاين حلت العا�سمة الربيطانية لندن، من حيث الإنفاق والزائرين، فقد اأنفق زائروها، وعددهم 

19.88 مليون، ما ي�سل اإلى 19.76 مليار دولر. 
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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 ∫Éª°T Ú«KƒM ÚNhQÉ°U ¢VÎ©j ∞dÉëàdG

 ∞dÉëàdG äGƒb äÉYÉaO ¿CG ,óMC’G ¢ùeCG ,á«fGó«e ájôμ°ùY QOÉ°üe äOÉaCG :á«Hô©dG IÉæb ` »HO
 ÜÉHP á≤£æe √ÉŒÉH á«HÓ≤f’G »Kƒ◊G äÉ«°û«∏«e Éª¡à≤∏WCG Ú«à°ù«dÉH ÚNhQÉ°U äôeO »Hô©dG

.ÜóæŸG ÜÉH ∫Éª°T á«∏MÉ°ùdG
 á¡ÑLh á«YRGƒdGh AÉîŸG á```≤£æe √ÉŒÉH QhÉfi 3 ‘ äÉ¡LGƒŸG QGôªà°SG π```X ‘ ∂dP »```JCÉjh
 ó°V ∞dÉëàdG äGô```FÉW ∞°üb ø```e ∞«ãc AÉ£Z â– ,õ```©J á¶aÉfi »HôZ ∫É```ª°Th Üô```Z á```æÑ≤e
 •ƒ≤°S øY AÉ```ÑfCG §°Sh á¶aÉëŸG ‘ ∫É```à≤dG QhÉ```fi ∞∏àfl ‘ äÉ```«°û«∏«ŸG äÉ```©ªŒh ™```bGƒe
 ‘ ∞dÉëàdG äGôFÉW â```aó¡à°SG AÉ©æ°U ‘h .äÉ```«°û«∏«ŸG ±ƒØ°U ‘ ≈Mô÷Gh ≈```∏à≤dG äGö```ûY
 ‘ ÉeCG .áª°UÉ©dG ¥öT ¢û«°ûM »```æH ájôjóÃ ΩÉLQ á≤£æe ‘ äÉ«°û«∏«ª∏d á©HÉJ ™```bGƒe äGQÉ```Z 5
 äÉæ«°ü–h ™bGƒe äGQÉZ 8 ∫ÓN ∞```dÉëàdG äGôFÉW âØ°üb ó≤a ,øª«dG ∫Éª°T Ió©°U á```¶aÉfi
 á≤£æe ≈∏Y IQÉZh ,á¶aÉëŸG ∫Éª°T º```bÉH ájôjóe ‘ äÉÑ©ãdGh ´ó› ∫BG ≥WÉæe ‘ äÉ```«°û«∏«ŸG

.Ió©°U øeCG IQGOEG §«fi ‘ ™bGƒe ≈∏Y äGQÉZ 4h ,Ió©°U »HôZ ∫Éª°T ájOhó◊G §«MÓŸG
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دبي ـ رويترز: 

 ¢ùeCG á«ª°SQ ΩÓYEG π```FÉ°Sh âdÉb
 ÈcCG ≥Ñ°SC’G ÊGôjE’G ¢ù«FôdG ¿EG óM’G
 ≈Ø°ûà°ùe ‘ ‘ƒJ ÊÉéæ°ùaQ »ª°TÉg
 áHƒæd ¬°Vô©J ó©H ¿Gô¡W ‘ ¬«dEG π≤f

.á«Ñ∏b
 (‘.»```J.¢SôH) ¿ƒ```jõØ∏J ∫É```bh
 (É``` keÉY 82) ÊÉ```éæ°ùaQ ¿EG »```ª°SôdG
 AÉÑWC’G Oƒ¡L ºZQ á«Ñ∏b áHƒf ôKEG ‘ƒJ

.√PÉ≤fE’
 IòaÉf á```«°üî°T ÊÉ```éæ°ùaQ ¿Éc
 ¢ü«î°ûJ ™ª› ¢SCGôj ¿Éch ¿GôjEG ‘
 ádDhƒ°ùŸG áÄ«¡dG »gh ΩÉ¶ædG áë∏°üe
 ¿É```ŸÈdG Ú```H äÉ```YGõædG π```M ø```Y

.Qƒà°SódG áfÉ«°U ¢ù∏›h
 AÉÑfCÓd º«æ°ùJ ádÉch É°†jCG â∏≤fh
 ≈Yójh ¬```jóYÉ°ùeh ¬```HQÉbCG ó```MCG øY
 ÊÉéæ°ùaQ ¿EG ¬```dƒb »°ûYôe Ú```°ùM

 .¿Gô¡£H ≈Ø°ûà°ùe ‘ ‘ƒJ

لندن ـ رويترز: 

 á«fÉ£jÈdG AGQRƒ```dG á```°ù«FQ âdÉb
 Oóëà°S É```¡fEG óMC’G ¢```ùeG …É```e GõjÒJ
 øe êhôÿG ¢```Uƒ°üîH É```¡à«é«JGÎ°SG
 á∏Ñ≤ŸG ™«HÉ°SC’G ∫ÓN »HhQhC’G OÉ–’G
.“á°Tƒ°ûe” É¡££N ¿CÉH äÉë«ª∏J á«aÉf
 Rƒ«f …Éμ```°S IÉ```æb ™e å```jóM ‘h
 ≈∏Y Oô```dG …É```e äOÉ```ØJ á```«fƒjõØ∏àdG
 »```£©à°S â```fÉc GPEG É```e ∫ƒ```M á```∏Ä°SCG
 OÉ```–’G ø```e Iô```é¡dG í```Ñμd á```jƒdhC’G
 á∏eÉ©e ≈```∏Y ∫ƒ°ü◊G ≈```∏Y »```HhQhC’G
 á```«HhQhC’G  ¥ƒ```°ùdG  ‘  á```«∏«°†ØJ
 ¢ù«d ∂dP ¿EG â```dÉb É¡fCG ’EG á```cÎ°ûŸG
 ∫Ó```N”  â```aÉ°VCGh  .“É```«FÉæK  GQÉ```«N”
 øe ójõŸG ™```°VCÉ°S á```∏Ñ≤ŸG ™```«HÉ°SC’G
 .É«fÉ£jÈd »```à£N ¿CÉ```°ûH π```«°UÉØàdG
 ¥ÉØJÓd π```°UƒàdÉH ≥```∏©àj ô```eC’G º```©f
 OÉ–’G øe É```«fÉ£jôH êhôÿ Ö```°SÉæŸG
 ìÓ°UE’ÉH É°†jCG ≥∏©àj ¬```æμdh »HhQhC’G
 π°UƒàdÉH ≥```∏©àj ôeC’G ...…OÉ```°üàb’G
 ¿ƒμj ¿CG ≈```∏Y É«dhO Ö```°SÉæe ¥É```ØJ’

 .“πNGó∏d áÑ°ùædÉH É°†jCG ’OÉY

مكسيكو سيتي ـ رويترز:

 AÉ°ùe á«μ«°ùμŸG äÉ```£∏°ùdG â```dÉb 
 É```«μjôeCG  É```«∏°üæb  ’hDƒ```°ùe  ¿EG  â```Ñ°ùdG
 ÊÉK IQÉé◊G …OGh ‘ QÉ```f ¥ÓWE’ ¢Vô©J
 ƒμ°ù«dÉN áj’h ‘ á«μ«°ùμŸG ¿óŸG ÈcCG
.Iô≤à°ùe ¿B’G ¬àdÉM øμd ∂«°ùμŸG Üô¨H

 ¿EG ¿É«H ‘ ΩÉ©dG »YóŸG Öàμe ∫Ébh
 áj’ƒdG ‹hDƒ°ùeh ÚjOÉ–’G ÚdhDƒ°ùŸG
 AÉ```°ùe ™```bh …ò```dG çOÉ```◊G ‘ ¿ƒ```≤≤ëj
 ‘ á«μjôeC’G IQÉ```Ø°ùdG â```Ñàch .á```©ª÷G
 π°UGƒàdG ™bƒe ‘ É¡HÉ°ùM ≈∏Y ∂«°ùμŸG
 äÉ≤«≤ëàdG Ö```àμe ¿CG Î```jƒJ »YÉªàL’G
 ø∏YCG  (…BG.»```H.±EG)  »```μjôeC’G  …OÉ```–’G
 øŸ Q’hO ∞```dCG 20 É```gQób ICÉ```aÉμe ø```Y
 ájƒg ójó– ‘ ó```YÉ°ùJ äÉeƒ∏©Ã ‹ó```j
 ƒμ°ù«dÉN áj’h π```ã“h .¢UÉ°UôdG ≥∏£e
 øμd »μ«°ùμŸG OÉ```°üàb’G äÉcôfi óMCG
 áMÉ°S ≈dEG âdƒ– áj’ƒ∏d á«Hƒæ÷G Ohó◊G
 äGQóîŸG IQÉéàd Ú```àHÉ°üY ÚH ∫Éà≤∏d
 ¢ùàjÉf“h “ø°ûjÒæ«L ƒ«f ƒμ°ù«dÉN” Éªg

 .“ô∏Ñª«J

سول ـ رويترز: 

 ¢```ùeG  á```«dÉª°ûdG  É```jQƒc  â```dÉb
 ñhQÉ°üd GQÉÑàNG …ô```Œ ób É¡fEG óMC’G
 âbh …CG ‘ äGQÉ```≤∏d ôHÉY »```à°ù«dÉH
 º«c º```«YõdG √Oó```ëj ¿Éμ```e …CG ø```eh
 ôjƒ£J ‘ Ωƒ```∏dÉH â```≤dCGh ¿hCG „ƒ```L
 á«fGhó©dG á```°SÉ«°ùdG ≈```∏Y É```¡àë∏°SCG

.IóëàŸG äÉj’ƒdG É¡é¡àæJ »àdG
 ôjÉæj øe ∫hC’G ‘ ∫Éb º«c ¿Éch
 ájhƒf äGQó```≤H ™àªàJ »àdG √OÓ```H ¿EG
 »à°ù«dÉH ñhQÉ°U QÉ```ÑàNG øe âHÎbG

.äGQÉ≤∏d ôHÉY
 ájõcôŸG AÉ```ÑfC’G á```dÉch â```∏≤fh
 IQGRh º```°SÉH çó```ëàe ø```Y á```jQƒμdG
 »à°ù«dÉÑdG  ñhQÉ°üdG”  ¬dƒb á«LQÉÿG
 …CG  ‘  ≥```∏£«°S  äGQÉ```≤∏d  ô```HÉ©dG
 IOÉ«≤dG √Oó```– ¿Éμe …CG ø```eh âbh
 á```«Ñ©°ûdG É```jQƒc á```jQƒ¡ª÷ É```«∏©dG

.“á«WGô≤ÁódG

 ÊGôjE’G ¢ù«FôdG IÉah 
á«Ñ∏b áHƒf ôKEG ≥Ñ°SC’G

 êhôÿG á«é«JGÎ°SG :…Ée 
 ™«HÉ°SCG ∫ÓN ÉHhQhCG øe

 »cÒeCG »°SÉeƒ∏HO áHÉ°UEG
∂«°ùμŸG ‘ QÉf ¥ÓWEÉH

 øe áÑjôb á«dÉª°ûdG ÉjQƒc 
 »à°ù«dÉH ñhQÉ°U QÉÑàNG

OGó¨H ¥öTOGó¨H ¥öT “ “¢ûYGO¢ûYGO”” `d ÚjQÉëàfG Úeƒég ‘ Ó«àb 2020
π°UƒŸG ‘ á∏LO ô¡æd π°üJ á«bGô©dG äGƒ≤dG

 IÎ°S …óJôj …QÉëàfG ô```éa äÉYÉ°S IóY ó©Hh
 äGP äÉ```jó∏ÑdG á```≤£æÃ ¥ƒ```°S ‘ ¬```°ùØf á```Ø°SÉf
 Ωƒé¡dG ó```°üMh .OGó```¨H ¥öûH á```«©«°ûdG á```«Ñ∏ZC’G
 Ωƒé¡dG ‘ á©Ñ°S πàb Éªæ«H É°üî°T 13 ìGhQCG ∫hC’G

.50 øe ÌcCG Ö«°UCGh .ÊÉãdG
 Ωƒé¡dG øY ¬```à«dhDƒ°ùe ¢ûYGO º```«¶æJ ø∏YCGh
 á«∏ªY” ¬«a ∫É```b âfÎfE’G ≈∏Y ¬ãH ¿É```«H ‘ ∫hC’G
 É```©ªŒ ±ó```¡à°ùJ á```îîØe IQÉ```«°ùH á```jOÉ¡°ûà°SG

.“OGó¨H »böT á∏«ªL Iƒ∏Y á≤£æÃ á©«°û∏d
 ‘ äÉ```ªég á```∏°ù∏°S ‘ 80 ø```e Ì```cCG π```àbh

.´ƒÑ°SCG ƒëf ‘ iôNCG ¿óeh á«bGô©dG áª°UÉ©dG
 √òg øe ÒãμdG ø```Y á«dhDƒ°ùŸG ¢ûYGO ø```∏YCGh
 ÖÑ°ùH ójGõàe §¨°†d º«¶æàdG ¢Vô©àjh .äÉªé¡dG

 ‘ IóëàŸG äÉj’ƒdG ¬ªYóJ á«bGô©dG äGƒ≤∏d Ωƒég
.¥Gô©dG ‘ ¬d ÒÑc π≤©e ôNBG π°UƒŸG

 á°UÉÿG äGƒ≤dG ¿EG ¿ƒjôμ°ùY ¿ƒdhDƒ°ùe ∫Ébh
 á∏LO ô¡æd á```«böûdG áØ°†dG ≈dEG â```∏°Uh á```«bGô©dG
 »àdG á«∏ª©dG ‘ óMC’G ¢ùeG ≈dhC’G Iôª∏d π```°UƒŸÉH
 …Oó°ûàe ™e âμÑà°TGh Ió```ëàŸG äÉj’ƒdG É¡ªYóJ

.áæjóŸÉH »îjQÉJ ™bƒe Üôb ¢ûYGO
 RÉ¡L º°SÉH çó```ëàŸG ¿É```ª©ædG ìÉ```Ñ°U ∫Ébh
 É¡≤jôW â≤°T äGƒ≤dG ¿EG RÎjhôd ÜÉgQE’G áëaÉμe

.∫Éà≤dG AÉæKCG QGöVC’ ¢Vô©J ô¡ædG ¥ƒa öùL ≈dEG
 É¡«a π```°üJ »```àdG ≈dhC’G Iô```ŸG »```g √ò```gh
 Ωƒé¡dG Aó```H ò```æe ô```¡ædG ≈```dEG á```«bGô©dG äGƒ```≤dG
 äGƒ≤dG â```∏NOh .π```°UƒŸG IOÉ```©à°S’ ô```HƒàcCG ‘

 áæjóŸG øe §≤a á«böûdG AÉ«MC’G ¿B’G ≈àM á«bGô©dG
 ô£«°ùj IÒÑc áæjóe ôNBG »gh .ô¡ædG É¡ª°ù≤j »àdG

.¥Gô©dG ‘ º«¶æàdG É¡«∏Y
 ÜÉ```gQE’G á```ëaÉμe RÉ```¡L ø```e §```HÉ°V ∫É```bh
 ™e âμÑà°TG á«bGô©dG á°UÉÿG äGƒ```≤dG ¿EG »bGô©dG
 ¢ùeG π°UƒŸG ‘ …ô```KCG ™bƒe Üôb ¢ûYGO »```∏JÉ≤e
 ójõŸG øe øjOó°ûàŸG êGôNEG É```¡àdhÉfi iód óMC’G
 ÜÉgƒdG óÑY øcôdG ≥jôØdG ∫Ébh .áæjóŸG AÉ«MCG øe
 âeó≤J ÜÉgQE’G áëaÉμe RÉ```¡L äGƒb ¿EG …óYÉ°ùdG
 »Mh äÉjó∏ÑdG »```M ƒëf ÚgÉŒG ‘ ìÉ```Ñ°üdG Gò```g
 ∫hÉM á«eÓ°SE’G ádhódG º```«¶æJ ¿CG ±É°VCGh .ôμ°ùdG

.πJ ¥ƒa øe äGƒ≤dG á¡LGƒe Ωó≤àdG AÉæKCG
 äGôFÉWh á«bGô©dG äGƒ≤dG ¿EG …ó```YÉ°ùdG ∫Ébh

 IóëàŸG äÉj’ƒdG √Oƒ```≤J …òdG ∞dÉëàdG øe á«HôM
 πàdG Ghó©°U øjòdG ¢```ûYGO »∏JÉ≤e “™e â```∏eÉ©J”
 äGöûY ¿CG ±É°VCGh .QÉædG ¥ÓWE’ ™bƒªc ¬eGóîà°S’

.Gƒ∏àb øjOó°ûàŸG
 ¥öT ‘ Ωó≤àdG ÜÉ```gQE’G áëaÉμe RÉ```¡L OÉ```bh
 ÉYƒÑ°SCG 12 ƒëf ò```æe ôªà°ùŸG Ωƒé¡dG ‘ π```°UƒŸG

.áæjóŸG IOÉ©à°S’
 RÉ¡L É```¡«a ÉÃ á```«bGô©dG äGƒ```≤dG â```eó≤Jh
 ¢û«é∏d á```©HÉJ iô```NCG äGóMhh ÜÉ```gQE’G á```ëaÉμe
 áeƒYóe á«°VÉŸG á∏«∏≤dG ΩÉ```jC’G ‘ π°UƒŸG πNGO
 ™aO Iƒb Ö°ùμd π°†aCG ≥«°ùæJh Ió```jóL Ö«dÉ°SCÉH
 ΩÉ©dG ôNGhCG ‘ áæjóŸG πNGO É¡eó≤J Ì©J ó©H ÈcCG

.»°VÉŸG

 •(RÎjhQ)   π°UƒŸG ¥öT IóMƒdG »M ‘ ¢ûYGO Úë∏°ùeh á«bGô©dG äGƒ≤dG ÚH äÉcÉÑà°T’G øe äQö†J ≈Ø°ûà°ùe

بغداد ـ رويترز: 

 ø∏YCG á«bGô©dG áª°UÉ©dG ¥ô°ûH Úbƒ°S ‘ ÚjQÉëàfG Úeƒég ¿EG á«ÑW QOÉ°üeh áWô°ûdG âdÉb

 çóMCG ‘ óMC’G ¢ùeG πbC’G ≈∏Y Ó«àb 20 •ƒ≤°S øY GôØ°SCG ÉªgóMCG øY ¬à«dhDƒ°ùe ¢ûYGO º«¶æJ

.äGô°û©dG ìGhQCG äó°üM OGó¨H ‘ ¿hOó°ûàe É¡æ°T äÉªég á∏°ù∏°S øe á≤∏M

 ¥ƒ°S áHGƒH Üƒ°U áeƒ¨∏e IQÉ«°S OÉb ºLÉ¡ŸG ¿EG áWô°ûdG øe QOÉ°üe âdÉb ∫hC’G Ωƒé¡dG ‘h

 QÉædG øeC’G äGƒb âëàa ¿CG ó©H Égôéah á«©«°T á«Ñ∏ZCG ¬æ£≤J …òdG á∏«ªL »M ‘ ô°†î∏d ÒÑc

.IQÉ«°ùdG ±É≤jE’ ádhÉfi ‘

CC

‘‘ ¢¢ ππ ≈≈ «« ƒƒ øø ôô øø «« hhƒƒ ¢¢ ºº««QQ «« jjEE hh ‘‘

عواصم ـ وكاالت:

 …Ò```«J ,»```æ«ª«dG »```°ùfôØdG Ö```FÉædG π```≤f 
 ¬dƒb ,ó°SC’G QÉ°ûH ,…Qƒ°ùdG ¢ù«FôdG øY ,ÊÉjQÉe
 ,É°VQÉ©e Ó```«°üa 91 ™```e “QGƒë∏d ó```©à°ùe” ¬```fEG
 ‘ Égó≤Y Ö```≤JôŸG äÉ°VhÉØŸG ≈```dEG IQÉ```°TEG ‘

.»côJ »°ShQ ¥ÉØJG ÖLƒÃ áfÉà°SCG
 k É«°ùfôa kGóah ,óMC’G ìÉÑ°U ,ó°SC’G π```Ñ≤à°SGh
 …òdG ÊÉ```jQÉe º¡æ«H ,Ú```«æ«Á ÜGƒ```f 3 º```°†j
 ÜôYCG …Qƒ°ùdG ¢```ù«FôdG ¿CG ¢SôH ¢ùfGôØd ∞```°ûc
 ájÉ¡f áÑ≤JôŸG äÉ```KOÉëŸG ∫É«M “¬```dDhÉØJ” øY

.¿Éà°ùNGRÉc áª°UÉY ‘ ‹É◊G ô¡°ûdG
 ,ø∏YCG …Qƒ°ùdG ¢```ù«FôdG ¿CG ÊÉjQÉe í```°VhCGh
 ¬fCG ,á```YÉ°S øe Ì```cCG ôªà°SG …ò```dG AÉ```≤∏dG ∫Ó```N
 ó©à°ùe” ¬fCGh ,á```fÉà°SCG AÉ≤d ≈∏Y “GÒãc ∫ƒ```©j”
 Oóëj ⁄ ¬fCG ’EG ,É```°VQÉ©e Ó«°üa 91 ™e “QGƒ```ë∏d

.äÉYÉª÷G √òg ájƒg
 ÖFÉædG äÉ```ëjöüJ ≥```ah ,ó°SC’G È```àYG É```ªc
 ,á```°VQÉ©ŸG º```YóJ »```àdG ,É```«côJ ¿CG ,»```æ«ª«dG
 ÖLQ É```¡°ù«FQ á```°SÉ«°S Ö```Ñ°ùH “á```°ûg á```dhO”
 AÉæé°S” É¡jód ¿CÉ```H ÉgÉjEG Éª¡àe ,¿É```ZhOQCG Ö«W
.“á©ªà› á«Hô©dG ∫hódG πc øe ÌcCG ¿ƒ«°SÉ«°S

 ¬æμÁ ’ ¬fEG ∫Éb ó°SC’G ¿EÉa ,ÊÉjQÉe Ö°ùëHh
 ÜGƒædG øe ∫GDƒ```°S ≈∏Y GOQh ,¿É```ZhOQCÉH ¥ƒ```KƒdG
 á```«cÒeC’G IQGOE’G ø```e π```ªàfi ∂```«μ°ûJ ∫É```«M
 É```¡›ÉfôH ∫ƒ```M ¿Gô```jEG ™```e ¥É```ØJ’ÉH Ió```jó÷G

 ¢ù«FôdG “á```«©bGƒH ó```≤à©j” ¬```fEG ∫É```b ,…hƒ```ædG
 ¿CÉ°ûH ∫GDƒ°S ≈```∏Y GOQh .ÖeGôJ ódÉfhO Ö```îàæŸG
 ¬fCG ó°SC’G È```àYG ,ΩÉ¶ædG É¡ÑμJQG »```àdG ™FÉ¶ØdG
 ™FÉ¶a” ∑É```æg ¿CÉH Gô```≤e ,áØ«¶f Üô```M óLƒj ’
 ÊÉjQÉe ¬```æY π≤fh ,“±Gô```WC’G πc ø```e â```ÑμJQG
 ÖfÉL øe AÉ£NC’G ¢†©H ÉÃQ ∑Éæg ¿Éc” ¬fEG ¬dƒb
 ´GõædG ôØ°SCGh .“¬æjOCG ÉfCGh »æØ°SDƒj Gòg ,áeƒμ◊G
 ΩÉ¶ædG ™ªb Ö≤Y É```jQƒ°S ‘ ™dófG …òdG í```∏°ùŸG
 øY ,ó°SC’G ºμ◊ á°†gÉæŸG á«ª∏°ùdG äGô```gÉ¶ª∏d
 äÉª¶æŸG ∫ƒ≤J ¢üî°T ∞dCG 300 øe ÌcCG πà≤e
 äGQÉ```Zh ∞```°ü≤H §```≤°S º```¡Ñ∏ZCG ¿EG á```«bƒ≤◊G

.É¡FÉØ∏Mh á«eƒμ◊G äGƒ≤dG

 …OGh á```¡ÑL ¬«a äOÉ```Y …ò```dG â```bƒdG ‘h
 ¥ôØe ∞«æY QÉéØfG õ```g ,GOó› ∫É©à°TÓd iOô```H
 ∞jôdG ‘ ,™```°ù©°S Ió```∏H Üô```b ,øL â```«H á```jôb

.≥°ûeO ájQƒ°ùdG áª°UÉ©∏d »Hô¨dG
 ¿EG ,≥```°ûeO ∞```jQ á```WöT ‘ Qó```°üe ∫É```bh
 Iójó°T OGƒ```Ã áîîØe IQÉ«°S øY º```LÉf QÉéØf’G
 øY ,É¡JGP QOÉ```°üª∏d É≤ah ,ôØ°SCG É```‡ ,QÉ```éØf’G
 ,øjôNBG öûY á```°ùªN ìôLh ¢UÉî°TCG á```°ùªN πà≤e

.QÉéØf’G §«fi ‘ ájOÉŸG QGöVC’G øY Ó°†a
 á≤£æe ‘ ,∫Éà≤dG äÉ```¡ÑL äó¡°T óbh Gòg
 øe äGóMh ÚH á©£≤àe äÉcÉÑà°TG ,iOô```H …OGh
 Ú©HÉàdG Úë∏°ùŸGh ,á```¡L øe …Qƒ°ùdG ¢```û«÷G

 πFÉ°üØdGh (É```≤HÉ°S IöüædG) ΩÉ```°ûdG íàa á```¡Ñ÷
 π```°ûa ó```©H ,á```«fÉK á```¡L ø```e É```¡©e á```ØdÉëàŸG
 ÚH áfóg hCG ájƒ°ùJ ¥ÉØJG ≈dEG π°UƒàdG ä’hÉfi
 ™Ñf ≈dEG ìÓ°UE’G äÉ°TQh ∫ƒNóH íª°ùj ,ÚÑfÉ÷G
 …ò¨J »àdG √É«ŸG äÉî°†e π«gCÉJ IOÉYE’ á```é«ØdG

.≥°ûeO áª°UÉ©dG
 áé«ØdG »```©Ñf ø```e IOQGƒ```dG √É```«ŸG â```fÉch
 ó```b iOô```H …OGh á```≤£æe ‘ Ú```©bGƒdG iOô```Hh
 áKÓK ‹GƒM òæe ájQƒ°ùdG á```ª°UÉ©dG øY â©£≤fG
 â©dófG »àdG ájôμ°ù©dG ∫É```ªYC’G ÖÑ°ùH ,™«HÉ°SCG
 ¿Éμ°ùd ábƒÑ°ùe Ò```Z IÉfÉ©e ≈dEG iOCG É```‡ ∑É```æg
 »Hô◊G ¿GÒ```£dG òØf ¥É```«°ùdG Gòg ‘h .≥```°ûeO
 ™bGƒe ≈∏Y äGQÉ```¨dG øe GOóY ,óMC’G ìÉ```Ñ°U òæe
 á```ª«°ùHh á```é«ØdG Ú```Y »```àjôb ‘ Ú```ë∏°ùŸG
 πÑb øe »©aóe ∞```°üb §°Sh ,…OGƒ```dG á```≤£æÃ
 äÉ©ªŒh ™```bGƒe ≈∏Y …Qƒ```°ùdG ¢û«÷G äGó```Mh

.ÉgOhôLh iOôH …OGh ‘ Úë∏°ùŸG
 ¿EG á«eÓYEG QOÉ```°üe âdÉb ,ô```NBG ó«©°U ≈```∏Y
 øe áë∏°ùŸG π```FÉ°üØdG ÚH â©dófG äÉcÉ```Ñà°TG
 ‘ ,iôNCG á```¡L øe ¢ûYGO º```«¶æJ öUÉæYh ,á```¡L
 §°Sh ,¿ƒ```ª∏≤dG ‘ »```böûdG πÑ÷ÉH QhÉ```fi Ió```Y
 á≤£æŸG ‘ ¢ûYGO ™```bGƒŸ Úë∏°ùŸG ±Gó¡à°SG
 •ƒ≤°S øY ô```Ø°SCG É‡ ,ï```jQGƒ°üdGh á```«©aóŸÉH

.ÚÑfÉ÷G ±ƒØ°U ‘ ≈MôLh ≈∏àb

 األسد: ال أثق بأردوغان ومستعد للحوار مع المعارضة 
 دمشق بال مياه... وتجدد االشتباكات في محاور عدة

 • (RÎjhQ)   É«côJ ™e Ohó◊G Üôb RGõYG õcôe ‘ Oƒbh áæMÉ°T QÉéØfG QGöVCG



 ÒãμdG ∞bGƒe ™e ∞bƒŸG Gòg ¢VQÉ©àjh
 Úahô©ŸG ÚjQƒ¡ª÷G ñƒ«°ûdGh ÜGƒædG øe
 øe ∫Gõ```j ’h ,ƒμ```°SƒŸ »```îjQÉàdG º```¡FGó©H
 ÖîàæŸG ¢```ù«FôdG ¬```LƒàH ø```¡μàdG Ö```©°üdG

.»°ShôdG ∞∏ŸG ¿CÉ°ûH
 ÖeGôJ ¬```«a ó```cDƒj …ò```dG â```bƒdG »```Øa
 ,ƒμ°Sƒe ™```e Ió«L äÉ```bÓY á```eÉbEG ‘ ¬```àÑZQ
 Gôjóe (É```eÉY 73) ¢ùJƒc ¿GO á```«ª°ùJ ø```∏©j
 √Oó°ûàH ±hô©ŸG ƒgh ,á«æWƒdG äGQÉÑîà°SÓd
 ≈∏Y GOQ É¡«dEG ôØ°ùdG øe ´ƒæªŸGh ,É«°ShQ AGREG
 ∫ÓàMG ó```©H ,É«°ShQ ≈```∏Y á«cÒeCG äÉ```Hƒ≤Y

.Ωô≤∏d IÒNC’G
 ¢ùJƒc Ú«©J …ODƒj ¿CG ¿ƒÑbGôe ™```bƒàjh
 ¿CG ¿ƒ°ûîj øjòdG áfCÉªW ≈dEG Ö°üæŸG Gò```g ‘

.É«°ShQ AGREG áØ«©°V á°SÉ«°S ÖeôJ è¡àæj
 ƒgh ,á«æWƒdG äGQÉÑîà°S’G ôjóe ≈dƒàjh
 ,2001 ÈªàÑ°S äÉªég ôKEG çóëà°SG Ö```°üæe
 ,á«cÒeCG äGQÉÑîà°SG ádÉch 16 á£°ûfCG ≥«°ùæJ
 á```dÉchh »```eƒ≤dG ø```eC’G á```dÉch É```¡æ«H ø```e
 äÉ≤«≤ëàdG Ö```àμeh ,ájõcôŸG äGQÉ```Ñîà°S’G

.á«dGQóØdG
 ƒg á«æWƒdG äGQÉ```Ñîà°S’G ô```jóe ¿CG É```ªc

 á```Äe) äGQÉ```Ñîà°S’G Iõ```¡LC’ »```æ∏©dG ¬```LƒdG
 ,¢Sô¨fƒμdGh ΩÉ```©dG …CGôdG ΩÉeCG (∞```Xƒe ∞dCG
 …öùdG »eƒ«dG ô```jô≤àdG OGóYEG ¬```Ñàμe ≈dƒàjh

.»cÒeC’G ¢ù«Fô∏d
 âæ∏YCG É```ªæ«H Ö```eGôJ äGó```jô¨J »```JCÉJh
 ¢ù«FôdG ¿CG á```«cÒeC’G äGQÉ```Ñîà°S’G Iõ```¡LCG
 Qó°UCG ø```e ƒ```g Ú```JƒH Ò```ÁOÓa »```°ShôdG

 ≈∏Y ÒKCÉàdG ±ó¡H áæ°Uô≤dG á∏ªM AóÑH √ôeGhCG
.á«cÒeC’G äÉHÉîàf’G

 á```«JGQÉÑîà°S’G  Iõ```¡LCÓd  ô```jô≤J  ∫É```bh
 ÒÁOÓa »°ShôdG ¢```ù«FôdG ¿CG ƒg É```æª««≤J”
 ΩÉY (ÖeGôJ ídÉ°üd) Pƒ```Øf á∏ªëH ôeCG Ú```JƒH
 á```«°SÉFôdG äÉ```HÉîàf’G ≈```∏Y á```¡Lƒe ,2016
 GƒdhÉM ¢ShôdG ¿CG ô```jô≤àdG ócCGh .“á```«cÒeC’G

 á```«∏ª©dÉH  Ú```æWGƒŸG  ¿É```ÁEG  ¢```†jƒ≤J”
 á```©ª°S  ¬```jƒ°ûJh  ,á```«WGô≤ÁódG  á```«cÒeC’G
 É¡Xƒ¶M AGòjEGh ,¿ƒ```àæ«∏c (…QÓ«g) IôjRƒdG
 ÚJƒH” ¿CG ≈dEG ¢ü∏Nh .“á«°SÉFôdGh á«HÉîàf’G
 k Éë°VGh kÓ```«°†ØJ kGô```¡XCG á«°ShôdG á```eƒμ◊Gh

.“ÖeGôJ ÖîàæŸG ¢ù«Fô∏d
 ÖeGôJ √QÉàNG …òdG ¢SƒÑjôH ¢ùæjQ ∫É```bh
 ¢```†«HC’G â```«ÑdÉH Ú```∏eÉ©dG Ò```Ñc Ö```°üæŸ
 äGôHÉîŸG ¬```«dEG â```°ü∏N Ée π```Ñb Ö```eGôJ ¿EG
 äÉ```ªég  ‘  É```«°ShQ  •Qƒ```J  ø```Y  á```«μjôeC’G
 äÉHÉîàf’G ≈∏Y Ò```KCÉàdG ±ó¡à°ùJ á«fhÎμdG
 GOQ “òîàJ ób äGAGôLEG” ¿CG ±É°VCGh á«μjôeC’G

.∂dP ≈∏Y
 ¢ùcƒa ¿ƒ```jõØ∏J IÉ```æ≤d ¢SƒÑjôH ∫É```bh
 ádÉ◊G √òg ‘ ¬fCG á≤«≤M πÑb” ÖeGôJ ¿EG Rƒ«f
 AGQh “É```«°ShQ ø```e äÉfÉ«c â```fÉc ó```jóëàdÉH
 »WGô≤ÁódG Üõ```◊G äÉ°ù°SDƒe ≈```dEG π∏°ùàdG

.¬H Ú∏eÉ©dGh
 Iõ¡LCG ¬```Lƒj ¿CG Ωõà©j Ö```eGôJ ¿CG ™```HÉJh
 …òdG Ée ¿CÉ```°ûH äÉ«°UƒJ QGó°UEÉH äGô```HÉîŸG
 äÉ«°UƒàdG √ò```g ≈dEG GOÉæà°SGh .¬```∏ªY Ú©àj

 “.äGAGôLEG òîàJ ób”

بواكي ـ رويترز: 

 Ahó¡dG ¿EG ó```MC’G ¢ùeG ¿Éμ°S ∫É```b
 áæjóe È```cCG ÊÉK »cGƒH ´QGƒ```°T OÉ```°S
 ¢û«÷G óLGƒJ ≈¡àfGh QGƒ```ØjO äƒc ‘
 ΩÉb áæjóŸG ‘ Úeƒj ΩGO ¿É«°üY ó©H
 Ú°ù–h äBÉ```aÉμÃ ¿ƒÑdÉ£j Oƒ```æL ¬H
 ‘ ¿É«°ü©dG CGó```Hh .á«°û«©ŸG ∫Gƒ```MC’G
 ô£«°S ÉeóæY á©ª÷G Ωƒj øe ôμÑe âbh
 º°†fGh .»```cGƒH ≈```∏Y ¿ƒ```bQÉe Oƒ```æL
 ‘ ¢û«é∏d äGô```μ°ù©e ‘ OƒæL Oô```ªà∏d
 ∂dP ‘ ÉÃ OÓ```ÑdG AÉëfCÉH äGó∏Hh ¿ó```e

.¿ÉLó«HCG ájQÉéàdG áª°UÉ©dG
 áeƒμ◊G ÚH ¥ÉØJ’ π```°UƒàdG ”h
 âÑ°ùdG AÉ°ùe øe ôNCÉàe âbh ‘ Oƒæ÷Gh
 Oƒ```æ÷G ó```MCG ∫É```bh äÉ```°VhÉØe ó```©H
 óMC’G ¢ùeG äÉ```°VhÉØŸG øe Ú```Hô≤ŸG

.º¡JÉæμK ≈dEG GhOÉY Oƒæ÷G ¿EG
 Êƒ```c hOÉ```eÉe â```æLQÉ°ùdG ∫É```bh
 ¿Éμe πc ‘ äGô```ªŸG Éæ«∏NCG” RÎ```jhôd
 òæe É```æJÉæμK ≈```dEG ÉfóYh É```fó¡©J É```ªc
 ¬fG ócDhCG” ±É```°VCGh “.á```«°VÉŸG á```∏«∏dG
 ≈dEG ÉædÉLQ ™«ªL OÉY OÓÑdG iƒà°ùe ≈∏Y
 ¿É«°ü©dG “.∫ÉŸG ¿hô```¶àæjh º¡JÉæμK

“.Éæd áÑ°ùædÉH ≈¡àfG

 كابول ـ رويترز: 

 IÉ```°ûe  ‘  Ió```Mh  ó```FÉb  ∫É```b
 300  ‹Gƒ```M ¿EG  á```«μjôeC’G  á```jôëÑdG
 óæª∏g º```«∏bEG ≈dEG ¿ƒ```∏°SÒ°S ö```üæY
 »à°ù«Lƒ∏dG  Ö```fÉ÷G º```Yód ÊÉ¨aC’G
 á«∏ëŸG ø```eC’G äGƒ```≤d »```JGôHÉîŸGh
 ácôM öUÉæY ó```°V ’Éàb ¢VƒîJ »àdG

.á≤£æŸG ‘ IOó°ûàŸG ¿ÉÑdÉW
 Oƒæé∏d ≈dhC’G »```g áª¡ŸG √ògh
 º¡JQOÉ¨e òæe óæª∏g ‘ Ú```«μjôeC’G
 º¡à«∏ªY AÉ¡àfG óæY 2014 ΩÉY OÓÑdG
 ∂dP òæe ø```μd .OÓ```ÑdG ‘ á```jôμ°ù©dG
 á«fÉ¨aC’G ø```eC’G äGƒb íaÉμJ Ú```◊G
 ájƒLh äÉHö†H ø£æ°TGh É¡ªYóJ »àdG
 Ωó≤J AGƒàM’ ø```jQÉ°ûà°ùŸG äÉ```ÄÃh

.óæª∏g ‘ ¿ÉÑdÉW
 ôLhQ ∫GÔ```L ô```jOÉéjÈdG ∫É```bh
 È```Y ô```“Dƒe ‘ Ú```«Øë°ü∏d ô```fÒJ
 QÉ```WEG ‘ »```JCÉJ á```ª¡ŸG ¿EG ∞```JÉ¡dG
 ¢û«÷G ‘ iôNCG IóMh ™e …QhO πjóÑJ
 IQƒ°ûŸGh Ö```jQóàdG Ωó≤J »```μjôeC’G

.á≤£æŸG ‘ á«fÉ¨aC’G äGƒ≤∏d É«dÉM
 IÉ°ûe öUÉæY ¿CG ø```e ºZôdG ≈```∏Yh
 …hP ø```e º```¡ª¶©e ‘ º```g á```jôëÑdG
 ‘ ¿ƒ∏ª©«°Sh á«dÉ©dG ÖJôdGh IÈÿG
 äÉ«à°ùLƒ∏dGh äÉ```eƒ∏©ŸG ™ªL ∫É›
 º```¡fEG  ∫É```b ô```fÒJ ¿CG  Ò```Z IQGOE’Gh

.IÒ£N áª¡Ã ¿ƒ©∏£°†j

ساو باولو ـ رويترز: 

 ‘  ø```é°S  π```NGO  Oô```“  Ö```Ñ°ùJ
 óMC’G ¢ùeG ø```e ôμÑe âbh ‘ π```jRGÈdG
 ádÉM øe ójõj É‡ πbC’G ≈∏Y 4 πà≤e ‘
 ó©H OÓÑdÉH ¿ƒé°ùdG ΩÉ```¶f ‘ ≈°VƒØdG
 ÜôM ‘ π```bC’G ≈∏Y π```jõf 100 π```à≤e

.»°VÉŸG ´ƒÑ°SC’G ‘ äÉHÉ°üY
 hÉ°S …O ’ƒ```a” á```Ø«ë°U â```∏≤fh
 È```cCG  ¢```ùàæjƒa  ƒ```«LÒ°S  ø```Y“ƒdhÉH
 ¬dƒb ¿hRÉ```eC’G á```j’ƒH »```æeCG ∫hDƒ```°ùe
 øé°S π```NGO â©bh ∞```æ©dG ∫É```ªYCG ¿EG
 áæjóe §```°Sh hÉ°ù«H ∫Gó```«a hó```fƒÁGQ
 ≈```∏Y  ∫ƒ```°ü◊G  ø```°ùàj  ⁄h  .¢```SƒfÉe
 å«M ¿hRÉeC’G áj’h á```eƒμM øe ≥«∏©J

.¢SƒfÉe áæjóe ™≤J
 Ójõf 64 πàb »°VÉŸG ´ƒÑ°SC’G ‘h
 hCG ¢SƒfÉe πNGO ¿ƒé°ùdG ‘ π```bC’G ≈∏Y
 AÉæé°ù∏d Oô“ ôØ°SCG É```ªc .É¡æe Üô≤dÉH
 33 πà≤e øY IQhÉéŸG ÉÁGQhQ áj’h ‘
 ájƒeódG çGó```MC’G iõ```©Jh .πbC’G ≈```∏Y
 ÈcCG ÚH ´Gö```üdG óYÉ°üJ ≈```dEG IÒ```NC’G
 ó```©H π```jRGÈdG ‘ äGQó```fl »```àHÉ°üY
 Éª¡æ«H á```Hô£°†e π```ªY á```bÓY AÉ```¡àfG

.øjó≤Y ƒëf äôªà°SG

كوت ديفوار

أميركا 

 البرازيل

 ó©H Oƒ°ùj Ahó¡dG 
OƒæL ¿É«°üY

 ájôëÑdG IÉ°ûe øe 300
 óæª∏g ≈dEG

 ∑ÉÑà°TG ‘ ≈∏àb 4
 øé°ùH ójóL
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¢Só≤dÉH ¢ùgO á«∏ªY ‘ Ú«∏«FGöSEG OƒæL 44 πà≤e πà≤e

ƒ`μ°Sƒ`Ÿ Üô`≤àdG »`a ¬`àÑZQ Oó``éj Ö`eGôJ

¢ûYGO “QÉ°üfCG” øe Ωƒé¡dG òØæe :ƒgÉ«æàf

á«°ShQ á«fhÎμdEG äÉªég øY äGôHÉîŸG ôjô≤J πÑb

 AGQRƒ```dG ¢ù«FQ çOÉ```◊G ¿Éμ```e ≈```dEG π```°Uhh
 ,¬```YÉaO ô```jRhh ,ƒ```gÉ«æàf  Ú```eÉ«æH  ,»```∏«FGöSE’G

.¿ÉeÈ«d Qhó¨«aCG
 á«∏ªY ò```Øæe ¿CG á```«∏«FGöSEG QOÉ```°üe äô```cPh

.¢Só≤dG ¿Éμ°S øe »æ«£°ù∏a øWGƒe ,¢ùgódG
 GQƒ°U »YÉªàL’G π°UGƒàdG ™bGƒe ≈∏Y äö```ûfh
 …OÉa ,™```bGƒŸG √òg Ö°ùëH ≈```Yój …òdG ò```Øæª∏d
 ‘ ÈμŸG π```ÑL »M øe Qô```fi Ò°SCG ƒ```gh ,È```æ≤dG

.¢Só≤dG
 ¿CG ≈dEG Ò°ûJ äÉ«£©ŸG πc ¿EG ƒ```gÉ«æàf ∫Ébh
 ¢Só≤dG ‘ OƒæL 4 É°ùgO πàb …òdG áæMÉ°ûdG ≥FÉ°S

.Oó°ûàŸG ¢ûYGO º«¶æàd GójDƒe ¿Éc ,á∏àëŸG
 : Ωƒé¡dG ™bƒe ¬```JQÉjR ∫ÓN ƒgÉ«æàf ±É```°VCGh
 ¿EÉa äGöTDƒŸG πμd É≤ahh .»HÉgQE’G ájƒg ±ô```©f”

.“¢ûYGO QÉ°üfCG øe ƒg »HÉgQE’G
 ¿ƒμj ¿CG ó```«cCÉàdÉH ø```μÁ” :∫ƒ```≤j ≈```°†eh
 ¢Só≤dG ‘ á«HÉgQE’G á```«∏ª©dG √òg ÚH á∏°U ∑Éæg
 ‘h É°ùfôa ‘ â```ÑμJQG »àdG á«HÉgQE’G äÉ```«∏ª©dGh

.“ÚdôH
 Ωƒ```é¡dG Gò```g ¿EÉ```a ,ƒ```gÉ«æàf ΩÓc í```°U ¿EGh
 …òdG ,Oó°ûàŸG º```«¶æà∏d ¬Yƒf øe ∫hC’G ¿ƒ```μ«°S
 ±ó¡à°ùJ äÉ```«∏ªY ò«ØæJ ø```Y ¬°ùØæH iCÉ```f É```ŸÉW
 hCG á∏àëŸG á```«æ«£°ù∏ØdG »```°VGQC’G ‘ Ú```«∏«FGöSEG

.É¡LQÉN
 ÉgOƒ≤j áæMÉ°T ¿EG á```«∏«FGöSE’G áWöûdG âdÉbh
 Ú«∏«FGöSE’G Oƒæ÷G øe áYƒª› â°ùgO »æ«£°ù∏a
 4 πà≤e øY ô```Ø°SCG É‡ ,¢Só≤dÉH Ò```¡°T √õ```æàe ‘

.øjôNBG 15 ƒëf áHÉ°UEGh
 π```LQh AÉ```°ùf 3 ≈```∏à≤dG ¿EG á```WöûdG â```dÉbh

.ôª©dG øe äÉæjöû©dG ‘ º¡©«ªLh
 »àdG á«æ«£°ù∏ØdG äÉ```ªé¡dG øe áLƒe äCGó```Hh
 º```ZQh 2015 ô```HƒàcCG ‘ ¢```ùgO çOGƒ```M â```∏ª°T

   .ÉeÉ“ ∞bƒàJ ⁄ É¡fCG ’EG ÒÑc πμ°ûH É¡©LGôJ
 9 á«∏«FGöS’G á```WöûdG â∏≤àYG ,ôNBG Ö```fÉL øe
 øjOG »∏«FGöSG …óæ÷ ó«jÉJ äGôgÉ¶J ôKG ¢UÉî°TG

 »æ«£°ù∏a º```LÉ¡e ≈∏Y √RÉ¡LEG ó```©H πà≤dG á```ª¡àH
.óM’G ¢ùeCG áWöûdG âæ∏YG ÉªÑ°ùM ,íjôL

 …óæé∏d AÉ©HQ’G á```jôμ°ùY áªμfi á```fGOG ó©Hh
 ,á«°ùfôØdG á«°ùæ÷G π```ªëj …òdG (ÉeÉY 20) É```jQõY
 ¬```«LƒJ ”h á```«Ñ©°T äÉ```LÉéàMG  á```Lƒe â```©dófG
 øjòdG ΩÉ```©dG »```YóŸGh IÉ```°†≤dG ≈```dG äGó```jó¡J
 RÉ¡L’G áª¡àH ÉjQõY º```cƒMh .áªcÉëŸG ‘ GƒcQÉ°T
 ‘ á°UÉ°UôH ∞jöûdG ìÉàØdG ó```ÑY »æ«£°ù∏ØdG ≈∏Y
 ÒN’G ¿Éc É```ªæ«H ,»°VÉŸG ¢```SQÉe 24 ‘ ¢```SCGôdG
 ôKG Iô```£N ìhô```éH É```HÉ°üeh ¢```VQ’G ≈```∏Y GOó```‡
 øe ,Ú«∏«FGöSG OƒæL ≈∏Y Úμ°ùdÉH Éeƒég √ò«ØæJ

.GôgÉX Gô£N πμ°ûj ¬fG hóÑj ¿G ¿hO

 •äÓaÉë∏d ∞bƒe ƒëf áYöùe â¡LƒJh ÉgQÉ°ùe øY âLôN áæMÉ°ûdG

 •  (RÎjhQ)  ⁄É©dG ‘ πcÉ°ûŸG øe ÒãμdG π◊ É«°ShQ ™e Ió«L äÉbÓY áeÉbEÉH qóYh ÖeGôJ

القدس المحتلة ـ وكاالت:
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       اتحاد السلة          المركز ا�عالمي

القاهــرة - أمــري البقــايل : حقــق 
”برونزيــة“  الوطنــي  منتخبنــا 
تاريخية بعد تحقيقه فوزا مستحقا 
عىل املنتخــب الســعودي بنتيجة 
79 مقابــل 69 يف البطولة العربية 
الثانيــة و العرشين التي أقيمت يف 
العاصمة املرصية - القاهرة ، حيث 
مل يســبق للمنتخــب البحريني أن 
وصل إىل منصات التتويج يف تاريخ 

املشاركات العربية.
وبارك ســمو الشيخ عيىس بن عيل 
بن خليفة آل خليفة رئيس االتحاد 
البحريني لكرة الســلة لالعبني هذا 
اإلنجــاز الــذي تحقق عــرب اتصال 
هاتفــي أجراه فــور االنتهــاء من 
اللقــاء الــذي جمــع املنتخبني يف 

مجمع الصاالت الرياضية بالقاهرة.
وقــال ســموه ان االنجــاز يؤكــد 
اإلنطالقــة الحقيقيــة نحــو بنــاء 
منتخبــات تشــق طريقهــا نحــو 
املنافسة و تقديم الصورة املرشفة، 
مؤكدا ســموه رغبة اتحاد السلة يف 
التواجــد الدائم مبختلــف املحافل 

لتحقيق هذه التطلعات.
وقــدم منتخبنــا الوطني مســتوى 
فني راق طــوال الفرتات األربع، و 
نجح يف إظهار األداء اإليجايب داخل 
امللعــب و الذي نتج عــن تحقيق 

هذه النتيجة املميزة.
و بــدأ املــدرب ســلامن رمضــان 
بالتشــكيلة االعتيادية التي ضمت 
الالعبني حسني شاكر ، حسن نوروز 

، صبــاح حســني ، أحمــد عزيز و 
مالكومل، و أظهرت هذه التشــكيلة 
مســتوى متميــز الفت عــرب أداء 

دفاعي مســتميت و قوة بالهجوم 
املحــاوالت  مبختلــف  تنوعــت 
الناجحة، حيث تم التعامل بصورة 

ممتازة توجــت بالتفوق البحريني 
نهاية الربع بنتيجة 31 مقابل 21.

و تواصــل األداء البحرينــي املميز 

يف الربــع الثــاين، و رغم املحاوالت 
الســعودية للعــودة إىل وضع فني 
أفضل داخل امللعب، إال أن منتخبنا 
نجــح مــن إنهــاء الربــع لصالحه 

بنتيجة 52 مقابل 38.
نشــاط العبي منتخبنــا الوطني مل 
يتوقــف و اســتمر األداء الدفاعي 
الجيــد و الهجوم املركــز يف الربع 
الثالث الذي انتهى لصالح منتخبنا 

أيضا بنتيجة 67 مقابل 55.
و نجــح الســعودية مــن العودة 
تدريجيا ألجواء اللقاء لكنه اصطدم 
برغبة بحرينية جادة يف كل فرتات 
الربــع األخري الــذي انتهى بحرينيا 

أيضا بنتيجة 79 مقابل 69.

أوضح املــدرب الوطني محمد ســامل، 
أن مشــاركة منتخبنــا الوطنــي األول 
لكرة الســلة يف البطولة العربية الثانية 
والعرشين، والتي اختتمت منافســاتها 
مســاء أمــس واحتضنتهــا العاصمــة 
املرصيــة، القاهرة، خالل الفرتة من 30 
ديســمرب املايض حتــى 8 يناير الحايل، 
جــاءت مرشفــة وحققت مكتســبات 

عديدة لكرة السلة البحرينية.
وقال سامل يف حديث لـ“البالد سبورت“ 
إن منتخبنا السالوي األول استطاع من 
خــالل مشــاركته يف البطولــة العربية 
أن يحقــق االســتفادة الفنيــة الكاملة 
وأن يخــرج بالعديــد من املكتســبات 

اإليجابية.
ا  وأثنــى عــىل الخطــوة الجميلــة جدٍّ
والقــرار الحكيــم مــن قبــل االتحاد 
البحرينــي لكرة الســلة تحــت قيادة 
رئيس االتحاد ســمو الشــيخ عيىس بن 
عيل بــن خليفة آل خليفــة، باملوافقة 
عىل املشــاركة بعد فــرتة زمنية طويلة 
من االنقطاع عن مثل هذه البطوالت.

وقــال أيًضا: ”اختيار املشــاركة يف مثل 
هــذه البطولة كان موفًقا، خصوًصا مع 
تواجد منتخبات قوية ولديها سلســلة 
مــن النتائــج اإليجابيــة، باإلضافة إىل 

تواجد العبني محرتف بتشكيالتها“.
وأكد الوطني ســامل أن حصول الالعبني 
عىل خــربة املشــاركات يف هــذه مثل 
املســابقات الكبــرية والتــي تنتج من 
االحتكاك مع منتخبات قوية هي أهم 

الفوائد الكبرية ملنتخبنا الوطني.
وتابع: ”أصبح منتخبنا جاهزًا للمشاركة 
يف مزيد من البطوالت اآلسيوية وحتى 
الدوليــة يف ظــل اإلمكانــات العاليــة 
والخامات املميــزة يف اللعبة املوجودة 

لدينا“.
وأبــان ســامل أن من ضمن مكتســبات 
البطولة هي أن املشــاركة سوف تعود 
بالنفع عىل املستوى الفني للمسابقات 
املحلية من خالل الخربات التي تحصل 
عليهــا الالعبون مــن هذه املشــاركة 

واالحتكاك مع منتخبات قوية.
وتابــع أيًضا: ”عــودة ثقــة الجامهري 

البحرينيــة يف املنتخب الســالوي أحد 
مخرجات املشاركة، وذلك نظري النتائج 
املميزة التي حققها يف خضم مشاركته 
يف البطولــة، رغــم أنه مل يكــن مطالًبا 

بتحقيق مثل هذه النتائج“.
املشــاركة  إن  ســامل  محمــد  وقــال 
عكست املســتوى املتطور لكرة السلة 
البحرينيــة، بعــد أن أكــد الجميع أن 
منتخبنا لن يســتطيع تقديم مســتوى 
عال يف البطولة، وســتكون مشــاركته 
مجرد مشــاركة رشفية، يف ظل اإلعداد 
املتواضــع يف فــرتة زمنيــة بســيطة ال 
تتجاوز غضون األســبوع التي ال تكفي 
ملنتخب أن يشــارك يف بطولــة عربية 
تضــم منتخبــات عريقــة مثــل مرص 
واملغــرب والجزائــر التي متتلــك الباع 
الطويل والخربة الواسعة يف املشاركات 

الدولية.
وأضاف: ”حقيقــة أن املنتخب مل يكن 
بحاجــة لفــرتة إعــداد طويلــة، كون 
املســابقات املحلية جارية، بل وصلت 
إىل مرحلــة كبرية من املنافســة القوية 

املتمثلــة يف بطولة الكأس التي تأجلت 
مــن أجــل الســامح للمنتخــب بهذه 

املشاركة“.
وأردف قائًال: ”استطاع منتخبنا أن يبهر 
الجميع بهذه املشاركة، ونجح يف كسب 
شــهادة الجامهري السالوية، إىل جانب 
وســائل اإلعــالم العربية التــي أكدت 
أن املنتخــب البحريني شــكل مفاجأة 
للفــرق الكبــرية، واســتطاع أن يحرج 
منتخب مرص يف املباراة االفتتاحية، ثم 
الفوز عىل اإلمارات والخسارة بصعوبة 
أمام السعودية، وكذلك الظهور القوي 
أمام منتخب صعب متمثل يف املنتخب 
املغــريب، وأيًضا الفوز عــىل الجزائر يف 
مناســبتني، قبل الخــروج املرشف من 
الدور نصف النهايئ للبطولة أمام حامل 
اللقــب وصاحــب الضيافــة املنتخب 

املرصي“. 
وبني الوطني ســامل أن الالعبني أظهروا 
تطــورًا فنيٍّــا يف األداء وقدرتهــم عىل 
التحمــل، خاصة مع تصاعد املســتوى 

الفني من لقاء إىل آخر.

وأشــار إىل أن املباريات التنافسية التي 
خاضهــا الالعبــون أعطــت فائدة أكرب 
ا أن ما حصل  لعنارص املنتخب، مؤكــدً
من نتائج خالل البطولة برهن عىل أن 
الالعب البحريني ال يقل مســتوى عن 

مثيله يف بقية الدول العربية.
وتابــع: ”الالعبــون أظهــروا رغبة كبري 
يف الفوز واللعب بشــكل إيجايب، لكن 

الهــدف األســمى كان هــو اكتســاب 
الخربة؛ لرفع اسم مملكة البحرين عالًيا 

يف املحافل الخارجية“.
وأشــار إىل أن الهدف املهــم من هذه 
البطولة هو احتكاك الالعبني البحرينيني 
مع منافسني ميتلكون مستويات عالية.

وأكد املدرب الوطني محمد ســامل، أن 
مــدرب منتخبنا الوطني لكرة الســلة، 
الوطنــي ســلامن رمضــان، اســتطاع 
من خــالل خربتــه الواســعة يف قيادة 
املنتخبــات الوطنيــة أن يقــود هــذا 

الظهور املرشف ملنتخبنا يف البطولة.
وأشــار إىل أن الوطني رمضان استطاع 
أن يوجد التوليفة املثالية لسلة األحمر 
وبحضــور هــذه النخبة املميــزة من 
الالعبني الذين أظهروا األداء املميز وكل 

ما لديهم خالل مباريات البطولة. 
وتابع: ”لــو كان رمضــان ميتلك بعض 
الوقت اإلضــايف من أجــل خلق مزيد 
من التجانس واالنســجام بني الالعبني، 
الســتطاع أن يعرب مبنتخبنــا إىل املباراة 

النهائية“.

”برونزية“ تاريخية للسلة البحرينية بالبطولة العربية”برونزية“ تاريخية للسلة البحرينية بالبطولة العربية

منتخبنا عكس المستوى المتطور للسلة البحرينية

ســمو الشــيخ عيســى بــن علــي يؤكــد أن الالعبيــن شــرفوا الوطــن  

أكد أن أهداف المشاركة تحققت... سالم:

ًأ أأأ أ ً
مممممممحمد الدرازي

بنــا: تقدمت مملكــة البحرين مبلفها 
الستضافة بطولة العامل الثالثة للطريان 
بالنفــق الهوايئ الداخــيل للعام 2018 
يف ”جرافيتي أندور ســكاي دايفينغ“ 
البحرين، والتي ينظمها االتحاد الدويل 
للرياضات الجوية، حيث سيتم االعالن 
عــن مكان تنظيــم البطولة يف 29 من 
الشهر الجاري يف مدينة فارو الربتغالية. 
ويف هــذا الســياق، تم تشــكيل لجنة 
خاصــة مكونة من مختلــف الوزارات 
اململكــة  يف  الحكوميــة  والهيئــات 
بالتعــاون مع جرافيتــي بهدف زيادة 
التنســيق والتعــاون والدعــم إلنجاح 
اســتضافة هــذه البطولــة العامليــة.  
وقد عقــد يوم الخميــس املايض أول 
اجتامع لهذه اللجنــة املكونة من كل 
من وزارات الداخلية وشــئون اإلعالم 
وشــؤون الشــباب والرياضيــة وهيئة 

البحرين للسياحة واملعارض مع ممثيل 
واداريي جرافيتي للتنســيق والتحضري 
لتقديم ملف اململكة الســتضافة هذه 
البطولة الدوليــة.  ويأيت تقدم مملكة 
البحرين الستضافة النسخة الثالثة من 
بطولــة العامل للطــريان الداخيل للعام 
2018 للرتويج للمملكة وإبراز نهضتها 
والســياحية  والثقافيــة  الحضاريــة 

والرياضية، إضافة إىل تشجيع الشباب 
الريــايض البحريني عىل املشــاركة يف 
مثــل هــذه الرياضات والتــي تحظى 
بإقبال شــعبي واسع وكبري يف مختلف 
دول العامل. كام أن استضافة مثل هذه 
البطوالت العاملية يســهم بشكل كبري 
يف توفري مزيد من الربامج واألنشــطة 
الرتفيهيــة لــدى الشــباب والعائالت 

وزوار  واملقيمني  والخليجية  البحرينية 
مملكة البحريــن واملتابعني واملهتمني 

مبثل هذه الرياضات العاملية. 
وكانــت النســخة األوىل لبطولة العامل 
للطريان الحر بالنفــق العوائق املغلق 
قد أقيمت يف مدينة اوســنت تكســاس 
األمريكيــة، فيــام احتضنــت مدينــة 
ارســاو البولنديــة البطولــة الثانيــة. 
ويعد مــرشوع ”جرافيتــي“ البحرين 
أحــد املقاصــد الرياضيــة للمقيمــني 
والزائريــن، حيث يعــد النفق الهوايئ 
الداخيل أحد أطول األنفــاق الهوائية 
الزجاجية يف العــامل، إذ يبلغ طوله 12 
مرتًا وتصل رسعته إىل 290 كيلومرتًا يف 
الســاعة وعرضه 4.3، ومينح جرافيتي 
مســتخدميه فرصــة الشــعور بالقفز 
الخارجي الحر دون الحاجة الستخدام 

املضلة ”الباراشوت“.

للطيران الحر بالنفق الهوائي الداخلي 

البحرين تتقّدم الستضافة بطولة العالم الثالثةالبحرين تتقّدم الستضافة بطولة العالم الثالثة

سمو الشيخ عيسى بن علي
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أعلن االتحاد البحريني لكرة السلة عن انتهاء فرتة الدخول املجاين إىل املباريات بعد انقضاء 
الدور التمهيدي من دوري زين البحرين لكرة السلة للرجال، حيث سيكون دخول الجامهري 

للمباريات بدًءا من مسابقة كأس زين وبقية منافسات الدوري عىل النحو التايل، دخول 
املدرجات االعتيادية ”دينار واحد“، واملنصة الرئيسية مببلغ 10 دنانري، فيام ستكون البطاقة 

املوسمية مببلغ 150 ديناًرا باستثناء اللقاءات الختامية، و200 دينار مع كافة اللقاءات 
الختامية.

وأعرب االتحاد البحريني لكرة السلة عن تقديره البالغ للجامهري البحرينية الحريصة عىل 
متابعة كافة الفعاليات والربامج الخاصة به، ولفت االتحاد إىل أهمية تعاون الجامهري مع 

الجهات التنظيمية ملا فيه صالح نجاح املباريات وخروجها باملستوى التنظيمي املأمول.

عـــــودة التذاكــــــر لمسابقـــــات السلــــــــة 
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تأجيل كأس السلة 
حتى الخميس 

اتحاد السلة - املركز اإلعالمي: أكد رئيس 
لجنة املسابقات باالتحاد البحريني لكرة 
السلة أنور رشف أنه تم تأجيل انطالق 
بطولة كأس زين البحرين لكرة السلة 

للرجال حتى الخميس املقبل املوافق للثاين 
عرش من شهر يناير الجاري، وذلك بناًء 

عىل رغبة االتحاد يف إعطاء الفرصة لالعبي 
منتخبنا الوطني للراحة والعودة لصفوف 

الفرق املنتمني لها بعد املشاركة األخرية لهم يف البطولة  العربية 
الثانية والعرشين التي أقيمت يف العاصمة املرصية - القاهرة.
وقال رشف إن العبي املنتخب بذلوا مجهوًدا عالًيا خالل هذه 

املشاركة، خصوًصا وأن البطولة العربية كانت مضغوطة باملباريات 
اليومية، وبالتايل ارتأت لجنة املسابقات رضورة إعطاء مساحة 

لراحة الالعبني واالنسجام مجدًدا مع الفرق مبا يخدمها ملشوارها 
التنافيس.

وأوضح أنور رشف أن االتحاد البحريني لكرة السلة حريص كل 
الحرص عىل راحة الالعبني، وكذلك إضفاء جانب من التعاون مع 

األندية خصوًصا يف ظل تكاتف الجميع مع مشاركة العبي املنتخب 
يف البطولة العربية.

لقطة من المباراة

أنور شرف



أعــرب رئيــس املجلــس األعىل 
للشــباب والرياضة رئيس اللجنة 
األوملبيــة البحرينية قائد الفريق 
املليك للقدرة ســمو الشيخ نارص 
بن حمد آل خليفة، عن سعادته 
لنجــاح مهرجــان نائــب رئيس 
دولة اإلمــارات العربية املتحدة 
رئيــس مجلس الوزراء حاكم ديب 
صاحب الســمو الشــيخ محمد 
بن راشــد آل مكتوم، الذي أقيم 
عــىل قرية ديب الدوليــة للقدرة، 
واصًفا ســموه بأن دعم صاحب 
الســمو الشــيخ محمد بن راشد 
آل مكتــوم لرياضــة القــدرة يف 
دولة اإلمــارات العربية املتحدة 
باملحفز األكرب للفرسان من أجل 
مواصلة مســرية التقدم والتطور 
لهذه الرياضة التي وضع ســموه 
اللبنات األساسية لها حتى بلغت 
هذه الرياضة أعىل املســتويات، 
مؤكــًدا أن حرص ســمو الشــيخ 
محمد بن راشــد آل مكتوم عىل 
حضور السباق ومتابعته وتتويج 
الفائزين أعطى جميع املشاركني 
حافزًا كبريًا من أجل تقديم أفضل 

املستويات.
وكان سمو الشيخ نارص بن حمد 
آل خليفة قد حرص عىل حضور 
ومتابعة ســباق ســمو الشــيخ 
محمد بن راشد آل مكتوم الذي 
يعتــرب من الســباقات املهمة يف 
املنطقــة، باإلضافــة إىل متابعة 
فرسان الفريق املليك يف السباق، 
كام التقى سموه مع نائب رئيس 
الوزراء  رئيس مجلــس  الدولــة 
حاكم ديب صاحب السمو الشيخ 
محمد بن راشد آل مكتوم وويل 
عهد ديب ســمو الشــيخ حمدان 
بن محمد بن راشــد آل مكتوم، 
التهنئة مبناسبة  وقدم لسموهام 
للمهرجان، مؤكًدا  الكبري  النجاح 
أن متابعة ســمو الشــيخ محمد 
بــن راشــد آل مكتوم للشــباب 
بحلــة  إخراجــه  يف  ســاهمت 
تنظيمية زاهيــة، مؤكًدا أن هذا 
التنظيــم الرائــع ليــس بغريب 
عــىل دولــة اإلمــارات العربية 
املتحدة التي دامئًا ما عودتنا عىل 

التميز يف جميع الســباقات التي 
تستضيفها.

وأكد سمو الشيخ نارص بن حمد 
آل خليفة أن الســباق جاء قويٍّا 
بــكل مــا تعنيه الكلمــة، حيث 
جــاء التنافس مثريًا مــع تقارب 
املراكز  الفرســان وتغيــري  نتائج 
مــن مرحلــة ألخرى خــري دليل 
عــىل قوة الســباق الــذي ظهر 
مبســتوى فني وتنظيمــي رائع، 
مضيًفا ســموه إنه عندما تشارك 
يف الســباق نخبــة متميــزة من 
الفرســان والجيــاد، فإنــه بكل 
تأكيد نتوقع سباًقا مثريًا ويشتمل 
عــىل عنــارص القــوة والتنافس 
واإلثارة، وهذا ما حدث بالفعل 
حيث جاء الســباق قويٍّا ورسيًعا 
يف جميع مراحله األربع، وأظهر 
قــدرات  املشــاركون  الفرســان 
ومهارات يف سباقات القدرة من 
حيــث الرسعة ومهــارة التحكم 
والتحمل خالل السباق، باإلضافة 
إىل الخطط الفنية التي وضعت 

لهذا السباق الكبري.
وأوضح ســمو الشــيخ نارص بن 
حمــد آل خليفــة أن مشــاركة 
الفريــق امللــيك للقــدرة جاءت 
الكبري،  الســباق  إنجــاح  بهدف 
مؤكًدا سموه أن مشاركة الفريق 
امللــيك يف الســباق ال نتطلع من 
خاللها إىل إحراز املراكز املتقدمة، 
ولكــن يف إطــار الحــرص عــىل 
التواجــد واملســاهمة يف إنجاح 
هذا الســباق، مشــريًا سموه إىل 
أن األهم من تحقيق النتائج هو 

التواجد الفاعــل يف هذا التجمع 
الكبري لرياضة القدرة واملحافظة 
عىل ســالمة الجياد مشريًا سموه 
إىل أن جميع مشــاركات الفريق 
املليك للقدرة يف البطوالت املحلية 
الخارجيــة تخضــع إىل التقييــم 
الفني املســتمر، وذلــك للتعرف 
عىل نقاط القوة لتعزيزها وهي 
التي  املليك  الفريق  اســرتاتيجية 
ضمنت لــه التميــز يف مختلف 

البطوالت.
نــارص  الشــيخ  ســمو  وأبــدى 
بــن حمــد آل خليفة ســعادته 
مبشــاركة الفريق املليك يف هذا 
الســباق املهم قبل املشــاركة يف 
الســباقات املقبلة، وكان الهدف 
الســباق،  إنجاح  املشــاركة  من 
مؤكًدا أن مشــاركة الفرســان يف 
السباق ستكون لها آثار إيجابية 
يف اكتساب فرسان الفريق املليك 
للمزيد من الخربات الفنية التي 
ستعينهم يف املستقبل من خالل 
املشــاركات املقبلــة للفريق يف 
الســباقات املحلية والســباقات 

الخارجية.
المزروعي البطل ومحمد بن 
مبارك تاسًعا

حقــق الفارس اإلمــارايت حميد 
املركــز األول عــىل  املزروعــي 
صهــوة  رجاس إلســطبالت  إم 
7 وقطع مســافة السباق بزمن 
6:43:27 ســاعة ومبعدل رسعة 
23.79 كلم، وحل يف املركز الثاين 
الفارس االمارايت منصور ســعيد 

الفــاريس عــىل صهوة تســوان 
إلســطبالت  إم.أر.إم، مســجًال 
ســاعة   6:43:28 قــدره  زمًنــا 
ومبعدل رسعة بلغ 23.79 كلم، 
وحل يف املركــز الثالث الفارس 
اإلمــارايت ســامل حمــد ملهوف 
الكتبــي عىل صهوة  اتش إل يب 
باسك إلســطبالت إم 7 مسجًال 
6:43:28 ســاعة ومبعدل رسعة 

بلغ 23.79 كلم.
امللــيك  الفريــق  فــارس  وكان 
الشــيخ محمــد بن مبــارك آل 
خليفة قد حقق املركز التاســع 
يف الســباق عىل الجــواد واتريال 
بزمن 07:16:17 ساعة ومبعدل 
22 كلــم، فيــام جــاء الفــارس 
محمد عبدالصمــد عىل الجواد 
تانغــو يف املركــز الســابع عرش 
بزمن 08:01:09 ســاعة برسعة 
19 كلم، فيام خرج الفارس رائد 

محمود من املرحلة األوىل.
دعيج بن سلمان: االستفادة 
من السباق

من جانبه، أشــار مدرب فريق 
املليك  للفريــق  التابع  الرعــود 
الشــيخ دعيــج بن ســلامن آل 
خليفــة إىل أن الفريــق امللــيك 
حرص عىل دخول الســباق من 
أجــل إنجــاح الســباق بصورة 
عامة، مشريًا إىل أن النتائج التي 
حققها الفريــق كانت طيبة يف 
التي  الهدف  الســباق وحققت 
وجدت مــن أجلــه يف التواجد 
يف البطــوالت املختلفة التجهيز 

للمشــاركة يف البطوالت املقبلة 
أمــال يف تحقيــق النتائــج التي 

تؤكد تطور القدرة البحرينية.
وأكد الشــيخ دعيج بن سلامن 
الفــرق  كافــة  أن  خليفــة  آل 
والفرســان يسعون نحو تحقيق 
نتائج جيدة وهذا ما سعى إليه 
الفارســان ومتكنوا مــن تحقيق 
نتيجــة طيبة يف الســباق الذي 
شــارك فيــه نخبة من فرســان 

اإلمارات وفرسان العامل.
خالد: تواجدنا لتأكيد الحضور 
البحريني

أكد مدير الفريق املليك للقدرة 
خالــد أحمد حســن أن الفريق 
شــارك يف الســباق بتوجيهــات 
من سمو الشيخ نارص بن حمد 
آل خليفــة، وأن الفريــق املليك 
للقدرة شــارك يف هذا الســباق 
واكتســاب  إنجاحــه  بهــدف 
الفرســان للمزيد مــن الخربات 
الفنيــة التــي ســتمهد الطريق 
أمامهــم للمشــاركة الفاعلة يف 
املقبلــة،  الســباقات  مختلــف 
مشــريًا أن فرسان الفريق املليك 
للقدرة قدموا مستويات طيبة يف 
السباق الذي يعد من السباقات 
الفنية،  الناحيــة  مــن  القويــة 
إضافــة إىل رسعته العالية والتي 
تتطلب جهــًدا كبريًا من الفارس 
والجواد، معتربًا أن مشاركة الكم 
الكبري من الفرســان يف السباق 
دليل واضح عىل أهميته وقوته 
اكتسبها  التي  العطرة  والسمعة 

جراء اإلعــداد والتنظيم املتميز 
له وإخراجه بالشكل الالئق.

وأضــاف خالد أن الفريق املليك 
مل يتطلع يف الســباق إىل تحقيق 
املراكــز املتقدمــة، ولكــن كان 
األهم من ذلك مشاركة األشقاء 
العربيــة  اإلمــارات  دولــة  يف 
املتحدة هــذا الســباق املتميز 
والعمل عىل إنجاحه من الناحية 

الفنية.
الفرسان: فرصة 
الكتساب الخبرات

ومــن جانبهم، أعرب الفرســان 
عــن شــكرهم وتقديرهــم إىل 
سمو الشــيخ نارص بن حمد آل 
خليفة قائــد الفريق املليك عىل 
إتاحة الفرصة لهم للمشاركة يف 
السباق الكبري يف دولة اإلمارات 
العربية املتحدة مشريين إىل أن 
السباق كان قويٍّا ومثريًا ورسيًعا 
يف جميع مراحله مع مشــاركة 

نخبة من الفرسان.
أشــار الفارس الشــيخ محمد بن 
مبارك آل خليفة إىل أن الســباق 
كان من أفضل السباقات لكسب 
املزيــد مــن الخربة نظــرًا لرغبة 
العــدد الكبري من فرســان الذين 
شــاركوا فيــه يف تحقيــق املراكز 
املتقدمة خاصــة وأنه يعد مكاًنا 
النتائج  للتنافس وتحقيق  مناسًبا 

املتميزة.
وأشــار محمــد عبدالصمــد إىل 
أهميــة الســباق باعتبــاره من 
الســباقات الكبرية والقوية التي 
عــادة ما تكــون فيها املنافســة 
حارضة بقوة وأشــار إىل أنه قدم 
الســباق  يف  طيبــة  مســتويات 
مؤكــًدا أنــه خــرج بالعديد من 
الفوائد وأبرزها اكتســاب املزيد 

من الخربات.
وأكد الفــارس رائــد محمود أن 
ا من الناحية  السباق كان قويٍّا جدٍّ
الفنيــة، مشــريًا إىل أن الجميــع 
تطلــع إىل تحقيق نتيجة إيجابية 
يف الســباق مضيًفا إىل إنه ولسوء 
الطالع خرج مــن املرحلة األوىل 

للسباق.

مشاركة الفريق الملكي طيبة وإعداد للبطوالت المقبلة
أكد قوة وسرعة سباق محمد بن راشد... ناصر بن حمد:  

البطل ـــمـــزروعـــي  ـــــل وال ا#وائ ــرة  ــش ــع ال ــيــن  ب مـــبـــارك  بـــن  مــحــمــد 

سمو الشيخ ناصر بن حمد سمو الشيخ محمد بن راشد خالل متابعته للسباق

أل أ
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حسمت الالعبة الدولية نهلة السني 
لقب بطولة السيدات املفتوحة للبلياردو 
لصالحها، بعدما تربعت عىل املركز األول 
متفوقة عىل زميالتها يف املنتخب الوطني 

الالعبة مي الدورسي والالعبة عائشة نبيل. 
وأظهرت الالعبة نهلة السني مستويات 

قوية يف املباريات التي أجريت عىل صالة 
االتحاد البحريني للبلياردو والسنوكر 
مبنطقة الرفاع، حيث شهدت البطولة 

مشاركة 16 العبة من مختلف الجنسيات. 
وتعد الالعبة املتألقة نهلة السني من أبرز 

العنارص املوجودة يف منتخبنا للبلياردو 
للسيدات، كام أنها يف الوقت ذاته ضمن 

منتخبنا للسنوكر للسيدات. وقالت رئيسة 
النشاط النسايئ وعضوة مجلس إدارة 

اتحاد البلياردو والسنوكر سامية القطان 
إن الالعبة نهلة السني فازت بجدارة 

واستحقاق بلقب البطولة التي شهدت 

مستويات طيبة، مضيفة أن فتح الباب 
أمام مشاركة الجاليات املقيمة يف مملكة 

البحرين ساهم يف تواجد العبات متميزات 
أضفن املزيد من اإلثارة والتشويق عىل 
املباريات، مشرية إىل أهمية إقامة مثل 
هذه البطوالت بشكل دوري ملا لها من 

فوائد جمة عىل مستويات الالعبات 
البحرينيات الاليت أظهرن تطورًا واضًحا من 
خالل قياس أدائهن مع البطوالت السابقة. 

وأشارت القطان إىل أن مجلس إدارة 
االتحاد لديه اسرتاتيجية واضحة تجاه 

تفعيل النشاط النسايئ، وهذه البطولة تأيت 
ضمن سلسلة من البطوالت والفعاليات 
التي تتالمس أهدافها مع سياسة اللجنة 

األوملبية البحرينية برئاسة رئيس املجلس 
األعىل للشباب والرياضة سمو الشيخ 

نارص بن حمد آل خليفة الذي يشدد دامئًا 
عىل دعم املرأة البحرينية.

القطان: العباتنا أظهرن مستويات طيبة
نهلــــــــــة السنـــــي بطلــــة سيـــــدات البليــــاردو المفتوحـــة

سامية القطان نهلة السني

جانب من التتويج سمو الشيخ محمد بن راشد مع سمو الشيخ ناصر بن حمد



انطلق��ت عىل مضامر حلب��ة البحرين 
الدولي��ة للكارتنج الجول��ة الثالثة من 
بطولة البحرين روتاكس موجو ماكس 
والجولة الخامس��ة من بطولة س��ودي 
س��رنت للكارتن��ج الجمع��ة املاضي��ة 
والتي أسفرت عن سيطرة حسني حسن 
لس��باقي الجولة ضمن فئة ماكس، أما 
سودي س��رنت فس��يطر عىل سباقيها 
عبدالله ب��و هندي أما الس��باق الثاين 

فخطفه نارص العلوي.
وضمن بطولة البحرين روتاكس موجو 
ماكس تص��در س��باقي الجولة محمد 
مطر وانهى الس��باق األول املكون من 
11 لف��ة يف 10 دقيقة و 36.022 ثانية، 
وجاء ثانًيا محمد مط��ر بفارق 1.416 
ثاني��ة، بين��ام ج��اء يف املرك��ز الثالث 
عبدالله الذوادي وذل��ك يف 10 دقيقة 
و41.194 ثاني��ة، رابًع��ا ع��ي بس��لر، 
وجاء أوالً ضمن فئ��ة ماكس جونيورز 
الكس��ندر بيكريز، وثانًيا لوكا سانتياقو 

وثالثا أنس ليكاليون.
أما خالل الس��باق الثاين فواصل حسن 
س��يطرته عىل الس��باق منهًيا السباق 
الث��اين املكون من 15 لفة يف 14 دقيقة 
و25.997 ثانية، وثانًيا عبدالله الذوادي 
وبفارق 2.725 ثانية، ثالًثا محمد مطر 

وذل��ك يف 14 دقيق��ة و 28.812 ثانية، 
ورابًعا عي بسلر، أما ضمن فئة ماكس 
جونيورز فجاء أوال لوكا سانتياقو، ثانيا 

سليامن الكندري وأنس ليكاليون.
فيام ش��هدت بطولة س��ودي س��رنت 
مش��اركة 20 س��ائًقا، ومتكن بوهندي 

من السيطرة عىل السباق األول للجولة 
منهًيا السباق األول املكون من 11 لفة 
يف 13 دقيقة و17.066 ثانية، بينام جاء 
يف املركز الثاين أدم س��امل وذلك بفارق 
0.845 ثاني��ة ثالًثا محم��د عبدالعزيز 
وذل��ك يف 13 دقيق��ة و 18.079 ثانية، 

رابًعا خالد الوزان، خامًس��ا بدر مبارك، 
أما الس��باق الثاين فأنهى نارص العلوي 
الس��باق يف املركز األول منهيا الس��باق 
يف 18 دقيق��ة و02.442 ثانية واملكون 
من 15 لفة، ثانًيا أحمد إبراهيم وذلك 
بفارق 0.080 ثانية فقط، ثالثا عبدالله 

بوهندي وذلك يف 18 دقيقة و02.660 
ثانية، رابًعا راشد خليفة، خامسا محمد 

أمني.
البحري��ن روتاكس  ويتص��در بطول��ة 
موجو ماكس حس��ني حسن برصيد 80 
نقطة، محمد مطر بفارق نقطة واحدة 
أي 79 نقط��ة، ثالثا خالد الس��اعي 60 
نقط��ة، رابًعا ع��ي بس��لر برصيد 57 
نقطة، خامسا عبدالله الذوادي برصيد 
35 نقطة، أما فئة الجونيور فيتصدرها 
سليامن الكندري برصيد 54 نقطة، لوكا 
سانتياغو 42 نقطة و أنس ليكاليون 32 
نقطة. فئة املاسرتز انتوين جينوكيو 45 

نقطة ومحمد فقيهي ب� 25 نقطة. 
أما بطولة س��ودي س��رنت فيتصدرها 
عبدالل��ه بوهندي برصي��د 146 نقطة، 
ثانًي��ا راش��د املع��امري 117 نقط��ة، 
أحمد إبراهي��م 106 نقطة، رابًعا خالد 
الساعي برصيد 75 نقطة وخامًسا عي 

بسلر برصيد 64 نقطة.

بوهندي والعلوي يفوزان في السودي سبرنت للكارتنج
حسن يسيطر على بطولة الروتاكس 

الصخير          حلبة البحرين الدولية

ق��ال مدي��ر إدارة العملي��ات 
الفنية باالتحاد البحريني لكرة 
إن  األنص��اري  عاب��د  الق��دم، 
اإلدارة اعتمدت رس��ميًّا جدول 
الدورات التدريبية لعام 2017.

وأشار إىل أن اتحاد الكرة مقبل 
عىل إقامة العديد من الدورات 
املختلفة، س��واء عىل املستوى 

الدويل أو اآلسيوي، أو املحي.
وأوضح أن من أب��رز الدورات 
الت��ي س��يقيمها االتح��اد هو 
املحرتفني  دبل��وم  دورة  تنظيم 
للمدربني، والتي س��تبدأ الشهر 

املقبل، وستقام عىل 4 فرتات.
الف��رتة األوىل م��ن  وق��ال إن 
الدورة س��تبدأ م��ن 11 وحتى 
21 فراي��ر وس��تخصص للياقة 
البدنية يف كرة القدم االحرتافية، 
عىل أن تكون الفرتة الثانية من 
11 إىل 23 مارس وس��تخصص 
فيام  التكتيكي��ة،  للتدريب��ات 

ستبدأ الفرتة الثالثة يف 15 أبريل 
وتستمر حتى 25، إذ ستخصص 
للعمل الجامعي، وعلم النفس 
الريايض والتدريبات املوضعية، 
فيام سيكون ختام الدورة بفرتة 
التدري��ب ب��دًءا م��ن 6 مايو 

وحتى 16 من ذات الشهر.
وأوض��ح أن املح��ارض ال��دويل 
األملاين إيريك رويتمولر اعتمد 
متح��دث رئيس لل��دورة، فيام 
ال��دويل  املح��ارض  س��يعاونه 
بينام  املخ��رق،  فهد  البحريني 
ال��دويل  س��يخصص املح��ارض 
الكويتي طارق البناء كمحارض 

للياقة البدنية.
إىل ذل��ك، اس��تعرض األنصاري 
الت��ي  اآلس��يوية  ال��دورات 
س��يقيمها االتحاد خالل السنة 

الجارية.
وق��ال إن االتح��اد س��ينظم 3 
 A دورات للمس��توى اآلسيوي

دورة  إىل  باإلضاف��ة  للمدربني، 
.B واحدة للمستوى اآلسيوي

وبني أن االتحاد سينظم دورتني 
يف اللياق��ة البدنية للمس��توى 
اآلس��يوي L1B، باإلضاف��ة إىل 
 ،L1 دورتني للحراس للمستوى

.L2 ودورة للمستوى

وأض��اف: “كام س��ننظم دورة 
 ،L1 للمس��توى  الص��االت 
باإلضاف��ة إىل   ،L2 واملس��توى
 ،L1 للمستوى  الشواطئ  دورة 
تحت  يندرج��ون  وجميعه��م 
مظل��ة االتحاد اآلس��يوي لكرة 

القدم”.
وأك��د األنص��اري أن االتح��اد 
ال��دورات  عن  س��يعلن الحًقا 
الدولي��ة التي يقيمها س��نويًّا، 
بالتع��اون مع االتح��اد الدويل 
لك��رة الق��دم “الفيف��ا”، عىل 
أن يعل��ن االتح��اد الحًق��ا عن 
الدورات املحلية املختلفة التي 

سيقيمها خالل العام الجاري.
وأش��ار إىل أهمي��ة ال��دورات 
التدريبي��ة يف صق��ل الك��وادر 
الفنية واإلداري��ة الوطنية عىل 

جميع املستويات.

ي��وم  تنطل��ق  أن  املق��ّرر  م��ن 
 12 املواف��ق  املقب��ل  الخمي��س 
يناي��ر الجاري، منافس��ات بطولة 
التنشيطية لكرة الصاالت  التعاون 
س��تحتضنها  والتي  )الفوتس��ال(، 
صال��ة نادي الش��باب ع��ىل مدار 

أسبوعني.
وي��رف ع��ىل تنظي��م البطول��ة 
مجموعة م��ن املهتمني بلعبة كرة 
قدم الصاالت يف مملكة البحرين.

وعق��دت اللجنة املنظمة للبطولة 
ي��وم أم��س األول اجتامًعا للفرق 
املش��اركة، والت��ي بل��غ عددها 5 
وهي: نادي الش��باب، نادي قاليل، 
منتخب الص��االت تحت 20 عاًما، 
مفروشات أحمد رشيف و”عدلية 

وولفز”.
وخ��الل االجتامع، تم اس��تعراض 
املختلفة،  والقوانني  البطولة  نظام 
ك��ام تم تعي��ني مباري��ات الجولة 

األوىل.
وس��يلتقي يف الجولة األوىل نادي 
الش��باب م��ع فريق مفروش��ات 
أحم��د رشيف، ون��ادي قاليل مع 

فريق “عدلية وولفز”.

وقال املنسق العام للبطولة عدنان 
عبدالل��ه إن اله��دف م��ن تنظيم 
البطول��ة هو تس��ليط الضوء عىل 

اللعبة وزيادة االهتامم بها.
وأشار إىل أن لجنة لعبتي الشواطئ 

والص��االت باتحاد الك��رة عملت 
الدوري  مس��ابقات  تنظي��م  عىل 
والكأس بداية منذ العام 2011 إال 
أن عجل��ة التطور يف كرة الصاالت 
ا. وقال إن اللجنة  سارت بطيئة جدًّ

املنظمة تطمح إلمكانية املساهمة 
يف تكوين منتخب منافس يف هذه 
اللعبة، خصوًصا أن هذا االحتامل 

ا. وارد جدًّ
البحري��ن متتل��ك  أن  إىل  وأش��ار 
العدي��د م��ن الالعب��ني املميزين 
يف  االحت��كاك  ينقصه��م  الذي��ن 
دوري ق��وي مس��تمر ع��ىل مدار 
العام، مؤكًدا أن الهدف األس��مى 
م��ن تنظيم مثل ه��ذه البطوالت 
هو إتاحة الفرص��ة لالعب خوض 
املباري��ات يف ج��و تناف��ي م��ام 

يساهم يف رفع املستوى الفني.
البطول��ة  مخرج��ات  إن  وق��ال 
املنتخ��ب  مصلح��ة  يف  س��تصب 
البحريني للصاالت؛ لتحقيق نتائج 
إيجابية يف املشاركات املستقبلية.

أبرزها دبلوم المحترفين للمدربين

برعاية مفروشات شريف ونادي الشباب

اتحاد الكرة يقّر جدول الدورات التدريبية لـ 2017

الخميس انطالق بطولة التعاون التنشيطية لـ”الفوتسال”

اتحاد الكرة          المركز اإلعالمي

عابد األنصاري

من منافسات كرة الصاالت

االثنين 9 يناير 2017  
11 ربيع الثاني 1438

22sports@albiladpress.comالعدد 3009  رياضة

اتحاد الدراجات يحّدد مسار 
البطولة اآلسيوية

انطالق بطولة “كلينتك وكيو 
إن” للسنوكر

تحويل المخصص الشهري 
لالتحادات 

الرفاع - اتحاد الدراجات الهوائية: عقد االتحاد البحريني للدراجات 
الهوائية يف صباح أمس اجتامًعا تنسيقيًّا بخصوص الرتتيب الخاص 
مبسار وموقع البطولة اآلسيوية للدراجات الهوائية التي تحتضنها 

مملكة البحرين ويقيمها اتحاد اللعبة بدًءا من 24 فراير القادم، وحرض 
االجتامع من االتحاد البحريني للدراجات الهوائية رئيس مجلس اإلدارة 

الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، وأمني الرس العام سيد شر الوداعي 
واألمني املايل يف االتحاد منصور البحريني، ومن حلبة البحرين الدولية 

حرض االجتامع مدير التسويق بدر نارص، ومدير األنشطة الرياضية 
رشيف املهدي واملنسق العام فايز رمزي. وتم خالل االجتامع االطالع 

عىل كافة التسهيالت الالزمة لتنفيذ مسار البطولة داخل الحلبة وخارجها 
وكيفية الدخول والخروج من وإىل حلبة البحرين الدولية، كام تم االطالع 

عىل املواقع املقرتحة لبداية السباق والنهاية وصاالت الفرق واملركز 
اإلعالمي واملركز الطبي ومركز فحص املنشطات ومكاتب السكرتارية، 

إضافة إىل جميع احتياجات الدراجني واإلداريني والفنيني يف الفرق 
والجمهور، ومن املقّرر أن يعقد االتحاد البحريني للدراجات الهوائية 

اجتامًعا آخر يف يوم االثنني بهدف إقرار املوازنة للعام الجديد ومتطلبات 
املشاركات الخاجية والوقوف عىل آخر االستعداد الخاص بالبطولة 
اآلسيوية. وتقّدم رئيس مجلس إدارة االتحاد البحريني للدراجات 

الهوائية الشيخ خالد بن حمد آل خليفة بخالص الشكر والتقدير إىل 
الرئيس التنفيذي لحلبة البحرين الدولية الشيخ سلامن بن عيىس آل 

خليفة عىل اهتاممه ودعمه املتميز وتعاونه الكبري مع االتحاد إلنجاح 
هذا الحدث الريايض الذي يزور مملكة البحرين للمرة األوىل، مثنًيا عىل 
أدوار املسؤولني يف الحلبة ومتابعتهم وتذليلهم لكل الصعوبات وتهيئتهم 

األجواء املثالية واملرافق النموذجية الستضافة البطولة وإنجاحها 
باملستوى املرف الذي من شأنه أن يعكس ما وصلت إليه البحرين 
من تطور وازدهار كبريين وقدرة فائقة عىل استضافة أهم األحداث 

والبطوالت الرياضية.

انطلقت مساء يوم السبت بطولة كلينتك وكيو إن املفتوحة للسنوكر املقامة 
يف صالة كيو إن برعاية رشكة كلينتك. وتعتر البطولة من أكر البطوالت يف 
اململكة مبشاركة عدد كبري من الالعبني والدي وصل عددهم إىل 64 العًبا 

يتقدمهم السوبر حبيب صباح وبطل الخليج 2016 هشام الصقر وعدد كبري 
من محبى اللعبة. علاًم بأن نظام البطولة قائم عىل نظام إخراج املغلوب 
والهاندي كب )handicap ( ليتيح الفرصة لجميع الالعبني املنافسة عىل 

البطولة وتقريب املستويات مع بعضهم البعض. ورصدت اللجنة املنظمة 
للبطولة جوائز قيمة للبطولة. املركز األول 1000 دوالر املركز الثاين 400 

دوالر املركز الثالث 200 دوالر وأعىل معدل بريك 150 دوالرًا. 

ضاحية السيف - اللجنة األوملبية: أكد املدير التنفيذي للشؤون الرياضية 
باللجنة األوملبية البحرينية عبدالجليل أسد أن اللجنة انتهت من 

إجراءات رصد موازنات االتحادات الرياضية لسنة 2017، وسوف تبدأ 
اللجنة بتحويل املخصص الشهري املرصود لكل اتحاد وفق النظام املتبع.  

وأشار أسد إىل أن اللجنة كانت قد عقدت سلسلة من االجتامعات 
التشاورية مع جميع االتحادات الرياضية إلطالعهم عىل موازناتهم خالل 
عام 2017، وطلبت منهم تبويب امليزانية بحسب النظام املايل املعمول 
به وفًقا لالئحة املالية املوحدة، حيث أبدت االتحادات تفهمها للوضع 

العام وهو ما يعد موقًفا إيجابيًّا لالتحادات الرياضية. وأعرب أسد 
عن ثقته يف قدرة االتحادات الرياضية عىل التكيف مع الوضع الحايل 

واالستمرار يف تنفيذ خططها والحفاظ عىل مكتسباتها.

جانب من المنافسات جانب من التتويج



دّش��ن ممث��ل جاللة املل��ك املفدى 
لألعامل الخريية وش��ؤون الش��باب، 
رئي��س املجل��س األع��ى للش��باب 
والرياض��ة، رئي��س اللجن��ة األوملبية 
البحرينية س��مو الش��يخ ن��ارص بن 
حمد آل خليفة، اإلع��الن عن فريق 
البحرين مريي��دا للدراجات الهوائية، 
وذلك يف حفل رس��مي حرضه أعضاء 
الفري��ق والعدي��د م��ن املس��ؤولني 

وممثيل الرشكات الراعية.
وكشف سمو الش��يخ نارص بن حمد 
آل خليف��ة عن الرؤى االس��راتيجية 
من تش��كيل الفريق وأهم األهداف 
طويلة املدى التي يس��عى لتحقيقها 
س��موه، باإلضافة لخطة املش��اركات 
املقبلة وأهم املحاف��ل العاملية التي 
س��تتواجد بها مملك��ة البحرين من 
خالل هذا الفري��ق الذي يضم نخبة 
من أبرز الدراجني عى مستوى العامل.

الفكرة

وكشف سمو الش��يخ نارص بن حمد 
آل خليف��ة عن الفك��رة التي تولدت 
لدي��ه إلعالن فريق رس��مي متكامل 
للدراج��ات الهوائي��ة، يض��م خ��رية 
دراجي العامل، مبيًن��ا عالقته الجيدة 
م��ع البط��ل العاملي اإليط��ايل نيبايل 
الذي التقى به يف إحدى املس��ابقات 
العاملية، مش��رًيا سموه إىل أن حرصه 
وش��غفه بترشيف البحرين يف سامء 
املنافس��ات العاملية حول��ت األحالم 
بتش��كيل ه��ذا الفري��ق إىل واق��ع 
ملموس عى األرض، مبيًنا سموه إىل 
أن الفكرة ليس��ت وليدة اللحظة بل 
نتاج عمل وتخطيط وتفكري اس��تمر 
ألكرث م��ن عامني حتى دقت س��اعة 

الحقيقة باإلعالن الرسمي.

موطن الدراجات

خ��الل حديث��ه يف الحفل الرس��مي 
لإلعالن عن الفريق، أكد سمو الشيخ 
نارص ب��ن حمد آل خليفة أن مملكة 
البحري��ن بع��د أن نجح��ت يف هذه 
التاريخي��ة عى مس��توى  الخط��وة 
منطقة الرشق األوس��ط، ستصبح بال 
ش��ك موطًنا له��ذه الرياض��ة الهامة 
حيث باتت تستقطب اهتامم رشيحة 
كبرية من املهتمني حول العامل، مشريًا 
س��موه إىل أن املرحل��ة األوىل مت��ت 
بنجاح بعد اإلعالن عن الفريق رسميًّا 
ال��ذي سيس��ري وفق خط��ة محكمة 
ودقيق��ة، وس��يتم الخض��وع لربامج 
عملية تهتم بالتفاصي��ل عرب الخرباء 

واملعنيني يف هذا الجانب.

إبراز البحرين

كام أكد س��مو الشيخ نارص بن حمد 
آل خليفة خ��الل الكلمة التي ألقاها 
ع��ى جموع الحارضي��ن، دور جلب 
مث��ل ه��ذه الرياض��ات إىل مملكة 
البحرين ودورها املهم يف إبراز صورة 
الوطن م��ن خالل الرويج له يف أهم 
املحافل العاملي��ة، مبيًنا أن مثل هذا 
النوع من الرياضات يس��اهم إىل حد 

بعيد يف تحقيق هذا الهدف السامي، 
نظ��رًا لتخصيص العديد من وس��ائل 
اإلعالم العاملية مس��احات كبرية من 
التغطي��ة اإلعالمية، وه��و ما يعطي 
الركي��زة األساس��ية لعملية تس��ويق 
البحرين من الناحي��ة الرياضية عى 
مس��توى العامل كام نجحت من قبل 
رياض��ات أخ��رى حقق فيه��ا أبطال 

البحرين نجاحات كبرية.
 

ثقافة املجتمع
وب��ني ممث��ل جاللة املل��ك لألعامل 
الخريي��ة وش��ؤون الش��باب، أهداًفا 
الرياضة  أخ��رى الس��تقطاب ه��ذه 
املتميزة إىل البحرين، مشريًا سموه إىل 
أن الدراجات الهوائية رياضة مفتوحة 
للجميع س��واء أكانوا كبارًا أم صغارًا 
أم ملختلف الجنسني، وبالتايل السعي 
الكبري نحو ترس��يخ ه��ذه املفاهيم 
الرياضية يف ثقافة املجتمع البحريني 
وحثه عى مامرس��ة ه��ذا النوع من 
الرياضات، وصوالً إىل رشيحة أوس��ع 
من املامرس��ني واملهتم��ني بالجوانب 
الصحي��ة، معت��ربًا أن مامرس��تها أمر 
ال يب��دو غاية يف الصعوب��ة بل عى 

العكس أنه يف متناول الجميع.

صناعة األبطال

ومن ب��ني األه��داف وال��رؤى التي 
طرحها سمو الشيخ نارص بن حمد آل 
خليفة، هو زرع ثقافة صناعة البطل 
البحريني القادر عى ترشيف الوطن 
يف مختلف املسابقات العاملية، مؤكًدا 
س��موه أن زيادة رقعة انتشار رياضة 
البحري��ن  يف  الهوائي��ة  الدراج��ات 
ستس��اهم بقوة يف اكتش��اف الكثري 
م��ن املواهب والخام��ات الرياضية، 
والبحري��ن بلد يزخر بالكثري من تلك 
املواهب والقدرات التي من شأنها أن 
تعزز مكتس��بات الرياضة البحرينية، 
ك��ام أن االحتكاك مع نج��وم فريق 
البحري��ن مرييدا ميث��ل فرصة كبرية 
للغاية للش��باب البحريني الكتساب 
الخربات الواسعة يف هذا اإلطار وهو 
أيًضا من األهداف الرئيسية للمرشوع 

عى حد وصف سموه.

 حزمة مشاركات

وكشف س��مو الشيخ نارص بن حمد 
آل خليفة عن خطة مشاركات فريق 
البحرين مرييدا للعام 2017، مش��رًيا 
إىل أن منظم��ة ال� UCI وهي الجهة 
العاملية املنظمة لسباقات الدراجات 
الهوائي��ة ح��ول العامل تل��زم الفرق 
املس��جلة لديه��ا برضورة املش��اركة 
يف جمي��ع املس��ابقات العاملية التي 
تنظمها، وبالتايل فقد أشار سموه إىل 
أن هناك خطة مشاركات مكثفة تبدأ 
من األرجنتني واس��بانيا هذا الشهر، 
كام بني سموه أنه سيصار إىل اإلعالن 
الرس��مي عن املش��اركات األخرى يف 
موعده��ا بعد التنس��يق املبارش مع 
املنظم��ة، معتربًا س��موه أن التواجد 
البحرين��ي يف مختل��ف الس��باقات 

س��يحقق الكثري من األه��داف التي 
متت اإلشارة إليها.

تقدير خاص

ويف ختام حديثه، قّدم س��مو الشيخ 
نارص ب��ن حمد آل خليف��ة تقديره 
الخاص لل��رشكات الوطني��ة الراعية 
للفريق، مشيًدا سموه بالدور البارز 
له��ا يف تش��كيل الفري��ق من خالل 
الدعم واملس��اندة، واعترب سموه أن 
هذه الخطوات الت��ي يحرص الرعاة 
الوطني��ني ع��ى امل��ي به��ا محل 
تقدير، وتساهم يف تحقيق األهداف 
الس��امية بوصول الفريق الذي ميثل 
التتوي��ج يف  اململك��ة إىل منص��ات 
أشهر الس��باقات واألحداث العاملية 
املختلف��ة، ك��ام بني أهمي��ة وقوف 
القطاع��ني الع��ام والخ��اص بجانب 

الجهود املبذولة يف هذا اإلطار.

حضور رسمي .. واهتمام 
إعالمي

وحرض حفل التدش��ني كل من وزير 
النف��ط الش��يخ محمد ب��ن خليفة 
املحافظ��ة  ومحاف��ظ  خليف��ة،  آل 
الجنوبية الش��يخ عبدالله بن راش��د 
آل خليفة، ووزير ش��ؤون الش��باب 
باإلضافة  الجودر،  والرياضة هش��ام 
ألهم املس��ؤولني يف الرشكات الراعية 
والداعمة، كام ش��هد الحفل اهتامًما 
كبريًا م��ن وس��ائل اإلع��الم املحلية 
والعربي��ة والعاملية باختالف أنواعها 
والتي حرصت بقوة عى التواجد يف 
الحدث املهم، كام ح��رص ممثلوها 
ع��ى إج��راء املقاب��الت الخاصة مع 
س��مو الش��يخ ن��ارص بن حم��د آل 
خليف��ة وأب��رز الالعب��ني يف فري��ق 

البحرين مرييدا.  

27 دراًجا وفريق عمل محترف 

ويض��م فري��ق البحري��ن مرييدا 27 
دراًج��ا من نخب��ة الدراج��ني حول 
العامل يتقدم اإليطايل املخرضم نيبايل 
صاحب الس��جل الكبري والالمع عى 
مس��توى ه��ذه الرياض��ة، كام يضم 
الفري��ق نخب��ة من أش��هر املدربني 

الدولي��ني وجه��از إداري متكام��ل، 
باإلضافة لجه��از طبي مرموق، ومن 
ش��أن ه��ذا التكام��ل الوص��ول إىل 
األه��داف الت��ي يس��عى لتحقيقها 
الفريق عى حد وصف املدير العام 
للفري��ق برين��ت كوبيالن��د خ��الل 
الكلم��ة الت��ي ألقاها ع��ى هامش 

الحفل.
وق��ال كوبيالن��د: “نح��ن يف فري��ق 
بكاف��ة  نهت��م  مريي��دا  البحري��ن 
م��ن  العدي��د  ولدين��ا  التفاصي��ل، 
املحرف��ني كُل ع��ى حس��ب مهامه 
الوظيفية بداية من الدراجني الذين 
يعتربون م��ن الصفوة ح��ول العامل، 
واإلداري  الفن��ي  بالجهازين  م��رورًا 
الذي يضم أيًضا نخبة من املتخصصني 
وصوالً إىل ال��رشكاء، طموحاتنا كبرية 
للغاي��ة ونأمل أن نك��ون يف املقدمة 
دامئًا وصوالً إىل خط النهاية بالتتويج 

باأللقاب والبطوالت”.

البحرين ميريدا

لرشك��ة  التنفي��ذي  الرئي��س  أم��ا 
مريي��دا وولفانغ ري��ر، وهي إحدى 
الرشكات العاملية املتخصصة بصناعة 
الدراج��ات الهوائية فقد قال: “نعتز 
بهذه الخط��وة بالرشاكة مع مملكة 
البحري��ن، ذلك البل��د الجميل، كام 
نعتز باهتامم وتطلعات سمو الشيخ 
ن��ارص بن حم��د آل خليف��ة، ونحن 
كرشك��ة مصنع��ة لدين��ا الكثري من 
األحالم واآلمال والتي تحقق أحدها 
الي��وم من خالل اإلع��الن عن فريق 
البحري��ن مرييدا، بل ه��ي من أهم 
الخط��وات عى االطالق يف مس��رية 
الرشكة، ونأمل أن نكون عند حس��ن 

ظن املشجعني واألنصار لنا”.

فيلم ترويجي

وتم خالل الحفل عرض فيلم ترويجي 
يتضمن تل��ك األه��داف والخطوط 
العامة العريضة التي يسعى الفريق 
لتحقيقها، كام احت��وى العرض عى 
مقاب��الت خاص��ة م��ع أب��رز نجوم 
الفريق وأمنياتهم من خالل التمثيل 
يف صفوف��ه، حي��ث اعت��رب ال��دراج 
اإليط��ايل نيب��ايل أن البحرين مرييدا 
أصبح اليوم عائلة واحدة كبرية همها 
وش��غفها الوحيد تحقيق اإلنجازات 
والصعود إىل منص��ات التتويج، كام 
أعرب الالعبون عن شكره وتقديرهم 
لس��مو الش��يخ نارص بن حمد عى 
دوره يف وضع حجر األس��اس والنواة 
الحقيقة لتكوين الفريق، كام أهدى 
املتسابقون القميص الرسمي الخاص 
إىل  بأس��امئهم  واملوق��ع  بالفري��ق 

سموه.  

الهوائي��ة الدراج��ات  لرياض��ة  موطًن��ا  البحري��ن 
خالل تدشينه فريق البحرين ميريدا.. ناصر بن حمد:

اس����م ال��م��م��ل��ك��ة س��ي��ص��ب��ح ف���ي أه����م ال��م��ح��اف��ل ال��ع��ال��م��ي��ة
ال���م���ش���ارك���ات م����ن  م���زدح���م���ة  و”روزن������ام������ة”   .. دراًج��������ا   27
تغطية        المكتب اإلعالمي

االثنين 9 يناير 2017  
11 ربيع الثاني 1438
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الجودر: سموه سّخر الرياضة 
للترويج لمنجزات المملكة 

األولمبية 
تدعم “ميريدا البحرين”

ضاحية السيف - وزارة شؤون الشباب 
والرياضة: أكد وزير شؤون الشباب 

والرياضة هشام الجودر دعمه الكامل 
ملبادرة ممثل جاللة امللك لألعامل 

الخريية وشؤون الشباب رئيس املجلس 
األعى للشباب والرياضة رئيس اللجنة 
األوملبية البحرينية سمو الشيخ نارص 
بن حمد آل خليفة يف تشكيل فريق 

البحرين مرييدا للدراجات الهوائية، مؤكًدا أن فكرة سمو الشيخ 
نارص بن حمد آل خليفة يف إطالق الفريق تعترب من األفكار 

املتميزة التي تحمل أبعاًدا إيجابية عى البحرين وإبراز صورتها 
الحضارية والناصعة، عالوة عى تأثريها املبارش عى رياضة 

الدراجات يف اململكة. 
وأضاف وزير شؤون الشباب والرياضة أن مملكة البحرين 

أضحت مببادرات سمو الشيخ نارص بن حمد آل خليفة موطًنا 
لرياضة الدراجات والتي متتلك نسبة مشاهدة ومتابعة عالية 

يف العامل، األمر الذي سيسهم يف تسليط الضوء عى مملكة 
البحرين وتعظيم دور اململكة وإبراز صورة الوطن من خالل 

الرويج له يف أهم املحافل العاملية وتحقيق اإلنجازات الرياضية 
باسم البحرين، مشريًا إىل أن مثل هذا النوع من الرياضات 

يساهم إىل يف تحقيق الهدف السامي من تشكيله يف الرويج 
للبحرين ومنجزاتها الحضارية والتنموية والرياضة والشبابية، 

نظرًا لتخصيص العديد من وسائل اإلعالم العاملية مساحات 
كبرية من التغطية اإلعالمية لرياضة الدراجات الهوائية. 

وبنّي هشام الجودر أن سمو الشيخ نارص بن حمد آل خليفة 
رسم مستقباًل متميزًا لفريق البحرين مرييدا للدراجات الهوائية 

والذي سيساهم يف زيادة رقعة انتشار رياضة الدراجات 
الهوائية يف البحرين واكتشاف الكثري من املواهب والخامات 

الرياضية، كام أن احتكاك دراجي البحرين مع نجوم فريق 
البحرين مرييدا ميثل فرصة كبرية للغاية للشباب البحريني 

الكتساب الخربات الواسعة.

ضاحية السيف - اللجنة األوملبية 
البحرينية: أكد األمني العام املساعد 
للمجلس األعى للشباب والرياضة 

أمني عام اللجنة األوملبية البحرينية 
عبدالرحمن عسكر دعم اللجنة األوملبية 

البحرينية لفريق “مرييدا البحرين” 
للدراجات الهوائية لتمكينه من تحقيق 

األهداف التي يتطلع إليها.
جاء ذلك، خالل حضوره حفل تدشني الفريق برعاية ممثل 

جاللة امللك لألعامل الخريية وشؤون الشباب رئيس املجلس 
األعى للشباب والرياضة رئيس اللجنة األوملبية البحرينية سمو 

الشيخ نارص بن حمد آل خليفة قائد الفريق.
وأعرب عسكر عن فخره واعتزازه مببادرات سمو الشيخ نارص 
بن حمد آل خليفة املتعددة والتي تهدف إىل الرويج ململكة 

البحرين من خالل مختلف املجاالت، ومن بينها املجال 
الريايض، وأن هذا الفريق العاملي من شأنه أن يحقق نجاًحا 

كبريًا يف إبراز اسم اململكة عامليًّا، كام أنه سيساهم يف تشجيع 
وتحفيز هواة الدراجات الهوائية من الشباب البحريني وبالتايل 

توسيع قاعدة اللعبة يف البحرين.

هشام الجودر

عبدالرحمن عسكر 

من حفل تدشين فريق البحرين ميريدا للدراجات الهوائية



يب��دو النجم الربتغايل كريس��تيانو 
رونالدو مرشحا فوق العادة إلحراز 
جائزة اإلتحاد ال��دويل لكرة القدم 
)فيف��ا( املقدمة ألفض��ل العب يف 
الع��امل لس��نة 2016 خ��ال حفل 
الجوائ��ز الس��نوي ال��ذي س��يقام 
مبدينة زيوريخ الس��ويرسية مساء 

اليوم اإلثنني.
ف��از  ال��ذي  رونال��دو  ويتناف��س 
قب��ل نهاي��ة العام امل��ايض بجائزة 
الك��رة الذهبي��ة ألفض��ل العب يف 
العامل املقدمة م��ن مجلة “فرانس 
التقليدي  فوتب��ول”، م��ع غرمي��ه 
األرجنتيني ليونيل مييس والفرنيس 
أنت��وان جريزمان ع��ى نيل جائزة 

الفيفا.
وانفصل��ت جائ��زة الفيف��ا ألفضل 
العب يف العامل عن الكرة الذهبية، 
لك��ن ال يتوق��ع أي يح��دث تغيري 
ع��ى الفائ��ز يف الجائزت��ني، بعدما 
قدم العب ريال مدريد أداء مميزا 
توج��ه بالف��وز م��ع ري��ال مدريد 
بدوري أبطال أوروبا، ومع املنتخب 

الربتغايل بكأس أوروبا.

المرشحون

-1 كريستيانو رونالدو: قدم النجم 
الربتغ��ايل عاما للذك��رى وقف عى 

منص��ة التتوي��ج خال��ه 4 مرات، 
فباإلضافة إىل دوري األبطال وكأس 
أم��م أوروب��ا، فاز رونال��دو بكأس 
الع��امل  وكأس  األورويب  الس��وبر 
لألندية مع ريال مدريد. -2 ليونيل 
مييس: قاد النجم األرجنتيني فريقه 
برش��لونة إلح��راز لق��ب ال��دوري 
اإلس��باين املوسم املايض، وكان ميني 
النف��س يف الظفر ب��أول بطولة له 
م��ع منتخب ب��اده، لكن��ه أضاع 
ركلة ترجيحية يف املب��اراة النهائية 
لكأس أمريكا الجنوبية )كوبا أمريكا( 
أمام تش��ييل التي أح��رزت اللقب. 
-3 أنط��وان جريزم��ان: ف��از نجم 
املنتخ��ب الفرنيس بجائ��زة أفضل 
الع��ب يف كأس أم��م أوروبا وتوج 
هداف��ا له��ا بعدما وصل بفرنس��ا 
إىل املب��اراة النهائية، كام بلغ نهايئ 
ملس��ابقة دوري األبطال أمام ريال 
مدري��د يف مباراة أه��در فيها ركلة 

جزاء بالوقت األصيل.

الجوائز

وإضاف��ة إىل جائزة أفضل العب يف 
العامل، سيتم منح الجوائز التالية يف 
حفل الفيفا: -1 جائزة أفضل العبة 
يف الع��امل: وتتناف��س عليها مياين 
برينيجر )أملاني��ا( ومارتا )الربازيل( 

وكاريل لويد )الواليات املتحدة(.
-2 جائ��زة أفضل م��درب يف العامل: 
ويتنافس عليها كل من زين الدين 
رانيريي  )فرنس��ا( وكاوديو  زيدان 
س��انتوس  وفرنان��دو  )إيطالي��ا( 
)الربتغال(. -3 أفضل مدرب/مدربة 
عى صعيد كرة السيدات يف العامل: 

ويتناف��س عليه��ا جيلي��ان إيليس 
)الوالي��ات املتحدة( وس��يلفيا نيد 
)أملانيا( وبيا ساوندهاج )السويد(. 
-4 جائزة بوش��كاش ألفضل هدف 
كل  عليه��ا  ويتناف��س  الع��ام:  يف 
من محم��د فايز ص��ربي )ماليزيا( 
ودانيوس��كا رودريجي��ز )فنزويا( 

-5 جائ��زة  )الربازي��ل(.  ومارل��ون 
أفض��ل جمه��ور: ويتناف��س عليها 
كل جمه��ور أدو دن هاج وجمهور 
وليفرب��ول  دورمتون��د  بوروس��يا 
وجمهور أيسلندا. -6 جائزة اللعب 
النظي��ف. -7 تش��كيلة “فيفيربو” 

املثالية للعام.

التصويت

يتم اختيار الفائزين بجوائز أفضل 
الع��ب والعبة ومدرب ومدربة من 
خال استفتاء موسع اعتمده الفيفا 
للم��رة األوىل ه��ذا الع��ام، حيث 
يصوت ق��ادة وم��دريب املنتخبات 
الوطنية بنسبة %50، مقابل 25% 
لتصويت ش��ارك فيه صحفيون من 
كافة أنحاء العامل، و%25 الس��تفتاء 
آخر يش��ارك فيه أنصار كرة القدم 
ع��رب موق��ع االتح��اد اإللك��روين، 
لجنة س��ويرسية مستقلة  وترشف 

عى فرز األصوات.

جائزة جديدة

وصمم الفيفا كأسا جديدة لجوائز 
العام 2016، ترم��ز إىل كأس العامل 
األسطورية، ومن تصميم املهندسة 

أنا باربيتش.
ميثل التصميم الكرة املستخدمة يف 
أول مب��اراة نهائية لكأس العامل بني 
أوروج��واي واألرجنتني عام 1930، 
وتتألف الكأس من خمس��ة أجزاء 
هي الكع��ب، والقاع��دة، وقطعة 
كربوني��ة عى القاعدة، والجس��م، 
والكرة، ويبلغ طول الكأس 310 مم 

وتزن 6.4 كجم.

“الدون” مرشح فوق العادة لجائزة الفيفا ألفضل العب

كريستيانو رونالدو

قال مس��ؤول بارز يف مقابلة صحفية 
الق��دم  لك��رة  ال��دويل  االتح��اد  إن 
)الفيف��ا( اقرح دم��ج تصفيات اتحاد 
أمري��كا الجنوبي��ة واتح��اد أمري��كا 
الكاريبي  ودول  والوس��طى  الشاملية 
)الكونكاكاف( يف خططه لزيادة عدد 
املنتخب��ات املش��اركة يف كأس الع��امل 

.2026
 وأكد لوريانو جونزاليس رئيس االتحاد 
الفنزوي��يل أن فكرة دم��ج التصفيات 
جاءت بواسطة جياين إنفانتينو رئيس 

الفيفا.
 وأض��اف جونزاليس - الذي يش��غل 
أيضا منصب نائب رئيس اتحاد أمريكا 
الجنوبي��ة - أنه يرغ��ب عى األقل يف 
حصول االتحادين معا عى 14 مقعدا 

يف النهائيات قبل قبول املقرح.
 وسيصوت مجلس الفيفا غداً الثاثاء 
عى ما إذا كان سيزيد عدد املنتخبات 
من 32 إىل 40 أو 48. وس��يقرر الفيفا 
يف وقت الح��ق أي االتح��ادات التي 

ستحصل عى املقاعد اإلضافية.
 وميلك اتحاد أمري��كا الجنوبية حاليا 

أربع��ة مقاعد ونصف املقعد يف كأس 
الع��امل ملنتخباتها الع��رشة بينام ميلك 
اتح��اد الكون��كاكاف ال��ذي يضم 35 

منتخبا ثاثة مقاعد ونصف املقعد.
 وقال جونزالي��س لصحيفة مرييديانو 
الفنزويلي��ة الرياضي��ة “هناك مقرح 
من جي��اين إنفانتين��و لدمج تصفيات 
أمريكا الجنوبية والكونكاكاف. سينال 
هذا االقراح املساندة يف حال حصولنا 
عى مقاعد إضافية. منلك اآلن س��بعة 
مقاعد يف االتحاديني فضا عن نصفي 

مقعد.
 “لو ارتف��ع العدد إىل 14 مقعدا عى 
غرار أوروبا س��واء بع��دد أقل أو أكرث 
م��ن املنتخبات املش��اركة ف��إن هذا 

االقراح سينال رضا القارة.”
 ومل يتس��ن عى الف��ور الحصول عى 
تعلي��ق من الفيفا. ومتلك أوروبا حاليا 
13 مقع��دا ب��ني 55 منتخبا فضا عن 
روسيا مس��تضيفة بطولة كأس العامل 

.2018
 ويتصدر الكونكاكاف املنافس��ة عى 
استضافة كأس العامل 2026 رمبا بعرض 

مش��رك عى األق��ل ب��ني دولتني من 
الواليات املتحدة وكندا واملكسيك.

 وأضاف جونزاليس أن هناك “روحا” 
باملنطق��ة لتك��رار نس��خة كأس كوبا 
أمريكا العام امل��ايض عام 2020 لكن 

مبشاركة 24 فريقا بدال من 16.
 وأقيم��ت نس��خة خاص��ة م��ن كوبا 
أمريكا العام املايض - لاحتفال مبرور 
مئة عام عى انطاق البطولة - إضافة 
للنس��خة املعتادة م��ن البطولة التي 

أقيمت قبلها بعام واحد يف تشييل.

 وتق��ام كأس كوب��ا أمري��كا كل أربع 
س��نوات يف العام التايل ل��كأس العامل 
وتضم يف الع��ادة عرشة منتخبات من 
أمريكا الجنوبي��ة إضافة إىل منتخبني 

من الكونكاكاف.
 وضمت بطولة العام املايض االحتفالية 
- التي أقيم��ت يف الواليات املتحدة - 
ستة منتخبات من الكونكاكاف إضافة 

ملنتخبات أمريكا الجنوبية العرشة.
 وينظ��م الكونكاكاف بطولته الخاصة 
- ال��كأس الذهبي��ة -  يف الس��نوات 

الفردية.
املس��ؤولني  إن  جونزالي��س  وق��ال   
يفضلون إقامة بطول��ة إضافية أخرى 
ل��كأس كوبا أمري��كا يف 2020 مامثلة 
لنس��خة العام املايض مبسمى مختلف 
مع زي��ادة ع��دد املنتخب��ات إىل 24 

منتخبا.
 وأض��اف “بالتأكيد لن يكون اس��مها 
سينتينارو )مئوية(. بطولة كوبا أمريكا 

ستستمر كاملعتاد.”   

س��يتطلع الجزي��رة والوص��ل صاحبا 
املركزي��ن األول والث��اين يف ال��دوري 
لتعوي��ض الخ��روج م��ن كأس رئيس 
الق��دم بالتأهل لنهايئ  اإلمارات لكرة 

كأس املحرفني االثنني.
 ويلعب الجزيرة متصدر الدوري عى 
أرضه ضد األهيل حامل لقب الدوري 
بينام يحل الوص��ل - الذي ودع كأس 
الرئي��س عى يد الش��ارقة األس��بوع 

املايض - ضيفا عى الشباب.
 وس��تحدد النتيج��ة هوي��ة الفريقني 
املتأهل��ني لنهايئ البطول��ة التي بدأت 
بنظ��ام املجموعتني تض��م كل واحدة 
س��بعة فرق تأهل منهام أول فريقني 

مبارشة للدور قبل النهايئ.
 ويدخ��ل الجزي��رة مب��اراة االثن��ني 
لتعويض خس��ارته املذلة أمام الوحدة 
امل��ايض يف  األربع��اء  ي��وم  -6صف��ر 
دور الثامني��ة لكأس رئي��س اإلمارات 
والحفاظ عى أمل اقتناص أول ألقاب 

املوسم.
 وس��يدعم الجزي��رة العب��ه الربازييل 
الجدي��د ليون��اردو رودريجي��ز برييرا 

الذي قدم��ه النادي لوس��ائل االعام 
السبت ومن املرجح أن يشارك للمرة 

األوىل ضد األهيل.
 وقال كوزم��ني أوالريو مدرب األهيل 
يف مؤمتر صحفي إن خس��ارة الجزيرة 

بسداسية أمام الوحدة لن تخدعه.
 وأض��اف املدرب الروم��اين “الجزيرة 
فريق جي��د وواجه ظروفا صعبة أمام 
الوحدة وه��ذا أمر طبيعي مير به كل 
فريق. ال يجب علين��ا أن نحكم عليه 

من هذه املباراة فقط ألنها ستخدعنا 
بالتأكيد.”

 وتاب��ع “يف املباراة املاضية أمام العني 
افتقدنا س��تة العبني لإلصاب��ة وثاثة 
لإليقاف بينهم اثنان بسبب احتفالهم 
بهدف التعادل. أنا حزين ألن الاعبني 
مل يفعل��وا ما طلبته منهم بالبكاء بعد 

تسجيل األهداف.”
 ويش��ري أوالري��و إىل انت��زاع األه��يل 
للتعادل 1-1 م��ع العني يف الدوري يف 

اخر أيام العام امل��ايض رغم أنه أنهى 
املب��اراة بعرشة العبني بع��د مواجهة 
ش��هدت مثانية إن��ذارات إضافة لطرد 
ماجد نارص ح��ارس األهيل كام دخل 
العب��و الفريق��ني يف مش��احنات بعد 

صفارة النهاية.
 وعى النقيض من املواجهة املتكافئة 
املتوقع��ة بني الجزي��رة واألهيل تبدو 
فرصة الوصل أسهل يف الوصول للنهايئ 
أم��ام الش��باب منافس��ه يف ديب وفقا 

ملهاجمه كايو كانيدو.
 ونقل��ت وس��ائل اع��ام محلية عن 
كاني��دو قول��ه “كل الف��رق أصبحت 
تلعب أمامنا بخوف. أتوقع أن يدافع 
الش��باب أمامن��ا وينتظ��ر أن نرتكب 
أخط��اء ك��ام فع��ل الش��ارقة يف دور 
الثامني��ة لكأس الرئي��س. يجب علينا 

اللعب بذكاء وأال نكرر األخطاء.”
 وودع الوصل كأس الرئيس بالخسارة 
2-4 أم��ام الش��ارقة يف دور الثامني��ة 
ي��وم األربع��اء امل��ايض يف أول مباراة 
بقيادة مدربه الربتغايل الجديد جوزيه 

بيسريو.

دمج األميركتين بتصفيات كأس العالم 2026

الجزيــــــرة والوصــــل في مهمــــة للتعويـــض 

رويترز العربية

رويترز العربية

جياني إنفانتينو

من منافسات الدوري اإلماراتي
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كومان يطلب تعزيزات  

الفوز الرابع إلنترناسيونالي  

فوز جديد ألوكالهوما 

)رويرز العربية(: طالب رونالد كومان مدرب ايفرتون املنافس يف الدوري 
االنجليزي املمتاز لكرة القدم إدارة النادي مبد يد العون له ومساعدته 

عى التعاقد مع العبني جدد خال فرة االنتقاالت الشتوية الحالية بعد 
خروج فريقه من كأس االتحاد االنجليزي السبت عى يد ليسر سيتي.

 وأهدر ايفرتون الذي لعب عى أرضه تقدمه بهدف ليخرس 1-2 ويودع 
البطولة من الدور الثالث بفضل هدفني من النيجريي أحمد موىس العب 

ليسر سيتي بطل الدوري ليتقرب فريق كومان من الخروج با لقب 
ملوسم آخر.  وقال كومان يف ترصيحات صحفية “أعرف ما نحتاجه حتى 
نحسن وضعنا وإذا ما تعاون معنا الجميع فرمبا ننجح يف انجاز املهمة.”

 وتحدثت تقارير إعامية عن رغبة ايفرتون يف التعاقد مع العبي 
مانشسر يونايتد ممفيس ديباي ومورجان شنايدرلني وكشف كومان 

إلدارة النادي تفاصيل احتياجات الفريق بكل وضوح يف ظل غياب الجناح 
يانيك بواليس لنحو عام كامل بسبب اإلصابة.

 وأضاف املدرب الهولندي “أفكر يف كل هذه الجوانب واإلدارة عى علم 
ألننا تحدثنا عام يحتاجه الفريق وهذه هي وظيفة مدير الكرة ستيف 

والش ووظيفتي.”  وأوضح كومان “أمتنى أن يدرك الجميع ما نحن 
بحاجة إليه من أجل اللعب وتحقيق النتائج املرجوة والتوقعات.”

 ويف الدوري االنجليزي سيلتقي ايفرتون صاحب املركز السابع بني فرق 
البطولة العرشين عى أرضه وبني جمهوره مع مانشسر سيتي الرابع يف 

القامئة يف 15 من الشهر الجاري.

 )رويرز العربية(: سجل إيفان بريشيتش هدفا يف نهاية كل شوط ليقود 
إنرناسيونايل لقلب تأخره بهدف إىل فوز 1-2 عى أودينيزي لينترص لرابع 

مرة عى التوايل يف دوري الدرجة األوىل االيطايل لكرة القدم األحد.
 وتعرض مرمى إنرناسيونايل - الذي مل تهتز شباكه يف املباريات الثاث 

السابقة - لتهديد مبكر عندما أرسل الحارس سمري هاندانوفيتش الكرة 
إىل ياكوب يانكتو العب أودينيزي الذي أخفق يف استغال الفرصة.
 ورغم ذلك عوض العب الوسط التشييك الفرصة الضائعة إذ أطلق 

تسديدة قوية لينهي لعبة جامعية رائعة داخل املرمى يف الدقيقة 17.
 وسدد أودينيزي مرتني يف القائم ولكن إنرناسيونايل أدرك التعادل قبل 
نهاية الشوط األول عندما استغل بريشيتش متريرة ماورو إيكاردي من 

عى بعد 12 مرا.
 وسيطر إنرناسيونايل عى الشوط الثاين بصورة أكرب وسجل جناح كرواتيا 

مجددا قبل ثاث دقائق عى نهاية املباراة برضبة رأس حول بها ركلة حرة 
نفذها جواو ماريو عى القائم البعيد.

 وفاز إنرناسيونايل بخمس مباريات وخرس يف لقاء واحد يف سبع مباريات 
خاضها بقيادة املدرب ستيفانو بيويل الذي شغل املنصب خلفا لفرانك دي 

بور الذي أقيل بعد أقل من ثاثة أشهر من توليه املسؤولية.  

)رويرز العربية(: تألق راسل وستربوك مرة أخرى وأحرز ثاثية جديدة 
من األرقام املزدوجة ليقود فريقه أوكاهوما سيتي ثاندر للفوز عى ضيفه 

دنفر ناجتس 106-121 يف دوري كرة السلة األمرييك للمحرفني السبت.
 وأحرز وستربوك 32 نقطة وسيطر عى 17 كرة مرتدة ومرر 11 كرة 
حاسمة لزمائه ليحقق ثاثية األرقام املزدوجة رقم 17 له يف املوسم 

الحايل ويقود فريقه لتحقيق الفوز رقم 22 مقابل 16 هزمية هذا املوسم.
 ويحتل أوكاهوما املركز الثاين يف مجموعة الشامل الغريب ضمن القسم 

الغريب للبطولة.
 وأسهم ستيفن أدامز العب أوكاهوما يف الفوز بتسجيل 16 نقطة 

وأضاف زميله فيكتور أوالديبو 15 نقطة.
 وكان البديل ولسون تشاندلر أفضل مسجيل دنفر ناجتس برصيد 24 
نقطة بينام أضاف زميله ويل بارتون 21 نقطة لكنها مل تنجح يف منع 

الهزمية رقم 23 للفريق مقابل 14 فوزا هذا املوسم.
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“التسهيالت” تكرم موظفات الشهر بدرع التميز

“الند روفر” تطلق منصة “الصيد بالصقور”

لتحسين مخرجات التعليم

الجامعة الخليجية تنّظم ورش تطوير الهيئة التدريسية

ك���ّرم نائ���ب الرئي�س االأول ل�رشك���ة البحرين 
للت�شهيالت التجارية فا�شل املاحوزي بح�شور 
نائب الرئي�س للموارد الب�رشية وال�شوؤون االإدارية 
ح�شني �شلمان، يا�شمني ر�ش���ي ممثلة التاأمني 
بدرع خدمة العمالء وحممد االأ�شود اأمني �شندوق 

اأول بدرع التميز يف دع���م عمليات ال�رشكة. واأكد 
�شلم���ان اأن ه���ذا التكرمي يتما�شى م���ع �شيا�شة 
ال�رشكة واأهدافه���ا املر�شومة يف حتفيز وتطوير 
منت�شبيها كم���ا ومتنى لهن املزيد من التوفيق 

والنجاح يف حياتهن العملية. 

وم���ن جانبهم اأعرب حممد ع���ن امتنانه لهذا 
الدرع التقديري الذي ي�شاهم يف تعزيز االنتماء 
لل�رشك���ة واأ�شادت يا�شم���ني بالت�شجيع امل�شتمر 
من قب���ل االإدارة التنفيذية ودعمهم الالحمدود 

جلميع منت�شبي ال�رشكة.

حت���ت رعاية �شم���و ال�شيخ بطي ب���ن جمعة 
اآل مكت���وم، اأطلق���ت الند روفر ال����رشق االأو�شط 
و�شم���ال اإفريقي���ا من�ش���ة اأر�ش���ي – ال�شي���د 
بال�شق���ور، بالتعاون مع بال���ون اأدفنت�رشز دبي، 
�رشكة املناطيد االأكرث خ���رة يف العامل، ورويال 
�شاهني، الت���ي ت�شم اأف�شل مدرب���ي ال�شقور، 
من اأجل تق���دمي جتربة ال مثيل له���ا يف ريا�شة 

ال�شيد بال�شقور. 
وب�شفته���ا م���ن اأول ال�شي���ارات التي متت 
قيادته���ا يف املنطقة، ت�شتم���ر الند روفر بدعم 
واالحتفاء بالرتاث الثقايف الغني ملنطقة ال�رشق 
االأو�ش���ط من خالل من�شة االت�ش���االت املبتكرة 

 .MYLAND اأر�شي
ومتثلت اأحدث فعالية �شمن من�شة اأر�شي 
يف تقدمي عالمة �شيارات الدفع الرباعي الفاخرة 
جترب���ة �شحراوي���ة فري���دة لع�ش���اق املغامرات 
يف دولة االإم���ارات، مع مناطيد اله���واء ال�شاخن 

وعرو�س غري م�شبوقة لل�شقور.
وق���ال �شم���و ال�شي���خ بط���ي ب���ن جمع���ة اآل 
مكتوم، �شاحب روؤية امل�رشوع والراعي الر�شمي 
له تتج�شد روؤيتنا يف اإقامة اأكرث م�شاريع ال�شيد 
بال�شق���ور تفرداً يف الع���امل خالل القرن احلادي 
والع�رشي���ن، و�شتمثل من�ش���ة “اأر�شي – ال�شيد 
بال�شقور جتربة مبتكرة تعرف الزوار من خمتلف 
اأرج���اء الع���امل بواحٍد م���ن التقالي���د العريقة يف 
الثقافة االإماراتية. اإن ريا�شة ال�شيد بال�شقور 
تتجذر عميقاً يف الن�شيج الثقايف ملنطقة ال�رشق 
االأو�شط، واإنه م���ن واجبنا امل�شاهمة يف حتديث 
ه���ذا ال���رتاث من خ���الل اإطالق م�شاري���ع مذهلة 
لن�شم���ن ا�شتمراريته كج���زء اأ�شا�شي من ثقافة 

املنطقة لفرتة طويلة حتى بعد رحيلنا”.
م���ن جانبها، قالت مدي���رة العالمة التجارية 
يف جاك���وار الند روف���ر ال�رشق االأو�ش���ط و�شمال 
اإفريقي���ا هانا ناج���ي “نحن �شع���داء للغاية باأن 

نك���ون ج���زءاً م���ن ه���ذا املفه���وم الفري���د اإلى 
جانب �رشكائنا يف �رشك���ة رويال �شاهني وبالون 
اأدفنت�رشز. لقد لعبنا دوراً يف تراث املنطقة منذ 
اإطالق �شي���ارة الند روف���ر )�شريي�س 1( يف عام 

1948، وه���ذه التجرب���ة امل�شوق���ة هي جزء من 
وع���د عالمتن���ا التجارية باالحتف���اء وا�شتعرا�س 
التاري���خ الغني له���ذه املنطقة بط���رق ع�رشية 

ومميزة”. 

�شه���دت �شل�شلة ور�س العمل التطويرية 
الت���ي تنظمه���ا اجلامع���ة اخلليجي���ة وحتا�رش 
فيه���ا نائبة مدي���ر جامع���ة رود����س لل�شوؤون 
االأكادميي���ة والطالبية كري�شي بوغ���ي اإقباالً 
وا�شًع���ا يف يومه���ا االأول م���ن قب���ل اأع�ش���اء 
الهيئ���ة التدري�شي���ة يف اجلامع���ة واملهتمني 
بهذا املج���ال من خارجها والتي تعر�س طرق 
واأ�شالي���ب التدري�س والتقييم وربط الرامج 
الدرا�شي���ة عل���ى م�شتوي���ات االإط���ار الوطني 
للموؤهالت. وبداأت بوغ���ي الور�شة بالتعريف 
امل�شارك���ني  عل���ى  والتع���رف  نف�شه���ا  ع���ن 
ومعرف���ة خراته���م وم�شاركاته���م يف املجال 
التدري�ش���ي الإذاب���ة اجللي���د ب���ني احلا�رشين 
وك����رش احلواج���ز، وبعده���ا ب���داأت بالتح���دث 
ع���ن التعلي���م القائم على النتائ���ج وو�شحت 
مفه���وم التواف���ق ب���ني الطال���ب واملدر�س 
وال���ذي يتم من خالله توجي���ه جميع العاملني 
يف القطاع التعليمي لتطوير خمرجات التعلم 
كم���ا مت مناق�شة االآث���ار املرتتبة على تطبيق 
ه���ذا التواف���ق، وتطرقت املحا����رشة لطرائق 
التدري����س احلديث���ة واأهدافها، كم���ا ناق�شت 
الور�شة الطريقة ال�شحيحة للتخطيط للح�شة 
الدرا�شية عن طريق ا�شتخدام اأف�شل الطرق 

لتحقيق اأف�شل املخرجات.
واختتمت الور�ش���ة بفتح باب املداخالت 
وامل�ش���اركات للح�ش���ول عل���ى املزي���د م���ن 
املعلوم���ات والتو�شيح���ات الت���ي يحتاجه���ا 
امل�شاركون، واإ�شافة االقرتاحات واملوا�شيع 

التي يرغ���ب امل�شارك���ون يف التط���رق اإليها 
يف الور����س خالل الثالث���ة اأي���ام املقبلة التي 
�شت�شتمر فيه���ا الور�س التطويرية يف القاعة 

الكرى يف اجلامعة اخلليجية.
ويف هذا ال�شاأن، فقد ذكرت اأ�شتاذة اإدارة 
املوارد الب�رشية جناح حميد اإحدى امل�شاركات 
يف الور����س التطويري���ة “اإنها ب���ادرة ممتازة 
للجامع���ة اخلليجي���ة يف اإع���داد وتنظيم ور�س 
يف جمال ج���ودة خمرجات التعلي���م اجلامعي، 
مم���ا يوؤكد على دع���م اإدارة اجلامعة اخلليجية 
الأ�شاتذته���ا وذل���ك �شعًي���ا منه���ا لتح�ش���ني 
خمرج���ات التعليم مبا يتوافق م���ع املهارات 

التي يحتاجها �شوق العمل املحلي. 

و����رشح القائم باأعم���ال اجلامعة اخلليجية 
مهن���د امل�شهداين “ي�شعدن���ا اأن نرى العديد 
ي�شع���ى  التدري�شي���ة  هيئتن���ا  اأع�ش���اء  م���ن 
لتطوير نف�شه عن طريق ح�شور هذه الور�س 
التطويرية التي من �شاأنها اأن تزيد من كفاءة 

اأدائهم وبالتايل حت�شني خمرجات اجلامعة”.
اجلدير بالذك���ر اأن كري�شي بوغي متتلك 
خرًة وا�شعًة يف جمال حت�شني االأداء واجلودة 
ت�ش���ل اإل���ى اأك���رث م���ن 18 عاًم���ا يف ميادين 
التعلي���م وقد عملت يف جم���ال التدري�س منذ 
ع����رشات االأعوام وه���ي حاليًّا ت�شغ���ل من�شب 
نائبة مدير جامعة رود�س لل�شوؤون االأكادميية 

والطالبية يف جنوب اأفريقيا.

“ميدوي” تكرم موظف الشهر

معصوم شاه يحصل على جائزة 
أفضل مسوق للعام

“الزياني للسيارات” تكافئ 
موظفيها بحضور ملتقى عالمي

ق���ام الرئي����س التنفي���ذي ملجموعة 
ميدوي خال���د االأمني بت�شلي���م ال�شهادة 
واجلائزة التقديري���ة اإلى املوظفة بثينة 
غازي ال�رشعه الذي فازت بلقب املوظف 

املثايل ل�شهر دي�شمر 2016. 
وجدي���ر بالذك���ر ان اختي���ار موظ���ف 
اأعمال���ه  يف  لتفاني���ه  ياأت���ي  ال�شه���ر 
وا�شتع���داده الدائم للعطاء حتت خمتلف 
الظ���روف والتحدي���ات وقيامت���ه بجميع 
امله���ام الت���ي اأ�شن���دت به ب���كل كفاءة 

واقتدار ويهدف هذا التكرمي اإلى ت�شجيع 
العامل���ني بال�رشكة على ب���ذل املزيد من 
اجلهد من اأجل حت�ش���ني وتطوير اأدائهم 
ال���ذي ينعك����س اإيجاباً عل���ى االأداء العام 

لل�رشكة.
ياأتي ذل���ك يف اإطار وبرام���ج االإدارة 
التنفيذي���ة يف اأ�ش���واق مي���دوي ب�رشك���ة 
عل���ي را�شد االأمني ����س.م.ب ومن �شمن 
تقليده���ا الدائ���م باالحتف���اء باإجن���ازات 

موظفيها. 

ح�ش���ل الرئي����س التنفي���ذي للت�شوي���ق 
مبجموع���ة ����رشكات عب���داهلل اأحمد ب���ن هندي 
مع�ش���وم �ش���اه على جائ���زة “اأف�ش���ل م�شوق 
لع���ام 2016”، وذل���ك خالل جوائ���ز م�شاهدة 
الزبائ���ن، والتي تو�ش���ف باأنها احلدث االأكر 
للت�شوي���ق مبنطق���ة ال�رشق االأو�ش���ط، وقد مت 
INFI -“  ققدمي ه���ذه اجلوائ���ز من قب���ل

IA” للخدمات واحلل���ول، وُتعد هذه اجلوائز 
ه���ي الرائ���دة يف جمال اجلوائ���ز يف قطاع والء 
الزبائن والت�شويق يف ال�رشق االأو�شط، ويقوم 
بتنظيمه���ا ذراع �رشك���ة Terrapin يف ال�رشق 
االأو�شط ، وهي �رشكة يقع مقرها الرئي�شي يف 
اململكة املتحدة، وتعت���ر ال�رشكة الرائدة يف 

جمال تنظيم الفعاليات يف العامل.
وكانت املعايري الت���ي مت على اأ�شا�شها 
مت من���ح �ش���اه اجلائزة ه���ي نتيج���ة للتعاون 

االإ�شرتاتيج���ي مع �رشك���ة اأوتل���و برودوك�شن 
الفني  “Outlaw Production” لالإنت���اج 
 9ARAT # من خالل تقدمي االألب���وم الفني
االأك���رث �شعبي���ة يف الع���ام 2016 والذي حقق 
ن�شب���ة م�شاهدة بلغ���ت 9،8 مالي���ني م�شاهد 
عل���ى قنوات يوتي���وب، ومن ث���م ح�شل �شاه 
على جائزة “اأف�شل م�شوق للعام” بعد عملية 
الت�شويت التي متت عر االإنرتنت حتت فئة 

“الت�شويق االإبداعي”.
Address H -“ يف احلف���ل   ااأقي���م 
tel” بدبي بح�ش���ور جمموعة كبرية من رواد 
العديد م���ن املجاالت املختلف���ة يف قطاعات 
جت���ارة التجزئة وال�شياف���ة وال�شفر والتجارة 
االإلكرتوني���ة، والتعليم والرتفي���ه والت�شلية، 
واالأغذي���ة  ال�شحي���ة،  والرعاي���ة  والتموي���ل، 

واالت�شاالت.

انطالقاً م���ن التزامها بتقدي���ر موظفيها 
املخل�ش���ني من ذوي اخلدم���ة الطويلة، قامت 
�رشك���ة الزي���اين لل�شي���ارات، الوكي���ل احل�رشي 
ل�شي���ارات ميت�شوبي�شي، موؤخ���راً بتقدير مدير 
قط���ع الغي���ار جايك���وب �شاموي���ل، وتنفيذي 
مبيع���ات اأول بوال����رشي راغوناندان���ان، وذلك 
نظ���ري جهودهما الدوؤوب���ة وامل�شتمرة الزدهار 

وجناح ميت�شوبي�شي يف مملكة البحرين. 
وقامت �رشكة ميت�شوبي�شي موتورز بدعوة 
�شاموي���ل وبوال����رشي رافوناندان���ان حل�ش���ور 
ملتقى التوزيع العاملي، والذي ُعقد موؤخراً يف 
25 من �شهر نوفمر 2016 وذلك يف العا�شمة 

اليابانية طوكيو. 
وخالل هذا امللتقى، ق���ام م�شوؤولو �رشكة 
الزي���اين بتقدير و�شك���ر املوظفني املكرمني 

ال�ش���اق  لعمليهم���ا  امتنانه���م  ع���ن  واأعرب���وا 
والدوؤوب وجهوديهما خالل هذه ال�شنوات. 

و�رشح مدير ع���ام �رشكة الزياين لل�شيارات 
حمم���د زكي قائال “اإن كال موظفينا املتميزين 
املكرم���ني هما م�شدر اإلهام وجزء ال يتجزاأ من 
فري���ق عملنا وال���ذي يرتجم ويعك����س التفاين 
والوالء جتاه ال�رشكة. مل نكن لنحقق ما حققناه 
اليوم لوال م�شاهم���ات وجهود كالهما معاً. اأود 
اأن اأنته���ز ه���ذه الفر�شة كي اأ�شك���ر جايكوب 
�شاموي���ل وبوال����رشي رافوناندان���ان كونهم���ا 
مثاالً رائعاً و�شاه���داً على الكفاءة والتفاين يف 
�رشك���ة الزياين لل�شيارات”. واأ�شاف “اإنه ل�رشف 
كبري لنا اأن تقوم �رشك���ة ميت�شوبي�شي موتورز 
بدعوتهم���ا حل�ش���ور ملتقى التوزي���ع العاملي 
للتعبري عن �شدق امتنانهم وتقديرهم لهما”.

إعداد: هبة محسن
االثنين 9 يناير 2017  
11 ربيع الثاني 1438

العدد 3009  25 heba.mohsen@albiladpress.comملتقى األعمال
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 πÑ≤ŸG AÉ©HQC’G Ωƒj Éªæ«```°ù∏d øjôëÑdG …OÉf ¢Vô©j
 º∏«ØdG çGóMCG Qhó```Jh ,“¿hôNBG ¢SÉfCG” »cÒeC’G º```∏«ØdG
 ƒ¡a á«∏ª©dG ¬JÉ«M ájGóH ‘ ∫GRÉe ÜÉ°T ƒgh ó«ØjO ∫ƒM
 á∏FÉ©dG ∫õæe ≈dEG Oƒ©j ¬æμdh ájó«eƒμdG áHÉàμdG ø```¡àÁ
 ó©H ∂```dPh á```°†jôŸG ¬```JódGh IóYÉ```°ùŸ ƒàæeGôμ```°S ‘

 ÖjôZ ¬fCÉc ¢```ùëj ∑Éægh .¬≤jó```°U øY GôNDƒe ¬dÉ```°üØfG
 Éæ°S ô¨°UC’G ¬JGƒNCGh ßaÉëŸG √ódGh ™e ¬àdƒØW ∫õæe ‘
 º¡«a øÃ ™«ª÷G ´ÉæbEG ∫hÉ```ëj ¬JódGh ádÉM ºbÉØJ ™```eh
 IõFÉ÷ º∏«ØdG í«```°TôJ ” .ΩGôj É```e ≈∏Y ¬fCÉH ¬```°ùØf ƒg

.»FÉªæ«°ùdG ¢ùfGóæ°U ¿ÉLô¡e ‘ iÈμdG º«μëàdG áæ÷ وم
ّنج

م ال
غرا

ست
ان

 ó©à°ùJ
 ¿GRQ

 »Hô¨e
 ôjƒ°üàd

 º∏«a
 ìhÔg”
 “ódƒŸG

 ¿ÉæØdG ™e
 ΩÉ°üY
 ,ÉμjQÉc

 ôªYh
 ,õjõ©dGóÑY

 áeÉ°SCG êGôNEGh
 äCGóHh ,ôªY

 äGÒ°†ëàdG ‘
 Úμ°ùàH ≈dhC’G

 ‘ Ú∏ãªŸG
 ∫GRÉeh º¡æcÉeCG

 ‘ ƒjQÉæ«°ùdG
.áHÉbôdG

البحرينيات أساس الدراما في الخليج... هيفاء حسين:

بعض المنتجين يهرولون وراء الربح السريع! 
 »g É¡fCG Ú```°ùM AÉ```Ø«g á```fÉæØdG âØ```°ûc
 QÉªZ ∫ƒNO Ωƒ```∏Z Ö«ÑM É¡LhR øe â```Ñ∏W øe
 áfÉæØc É¡«∏Y π≤«°S Ö∏£dG ¿CGh »æØdG êÉàfE’G
 ∫ÉéŸG Gòg πNóJ ¿CG âÑMCG øμd ,ÚéàæŸG iód
 ≈dEG ∫ƒëàj ¿ÉæØdG ¿CG á°Vƒe íÑ°UCG ¬fCGh á°UÉN

.èàæe
 Iõ«‡ á«æa ∫ÉªYCG Ëó≤J ≈dEG ≈©°ùJ AÉØ«g
 »gh É¡gÉŒ â```jƒμdG π```°†a ≈```°ùæJ ’ »```¡a

:π«°UÉØàdG Éægh ,É¡à«eƒ‚h É¡Jô¡°T ÖÑ°S

 πμ°ûH á«àjƒμdG ÉeGQódG øY ∂HÉ«Z ßMÓj  
?ÒÑc

 ,»∏Y âjƒμdG π```°†a ≈```°ùfCG ’ π```©ØdÉH -
 ≈```∏Y á```fÉæØc …Rhô```H ‘ âªgÉ```°S ø```e »```¡a
 øe á«∏©ØdG »```àjGóH â```fÉμa ,á«æØdG áMÉ```°ùdG

 ‘  “á```£«≤∏dG”  π```°ù∏°ùe  ∫Ó```N
 â```fÉc  É```¡àbhh  ,â```jƒμdG

 áHÉ```°ûdG á«FÉ```°ùædG √ƒLƒdG
 ¿Éc Ö∏£dÉa ,GóL á∏«∏b

 πc ó©H »```∏Y OGOõ```j
 ∂∏J ‘ á```°UÉN π```ªY

 âfÉc »àdG IÎ```ØdG
 ‘  Iô```ah  ó¡```°ûJ
 á«eGQódG  ∫É```ªYC’G
 ∂dòd ,âjƒμdG ‘

 kGÒãc óŒ
 ø```e

 äÉ```fÉæØdÉH  áfÉ©à```°S’ÉH  ¿ƒ```eƒ≤j  Ú```LôîŸG
 ∫É```ªYC’G  ‘  QGhOC’G  √ò```g  ó```°ùd  äÉ```«æjôëÑdG
 ‘  Ò```Ñc  Ö«```°üf  º```¡d  ¿Éch  ,á```«fƒjõØ∏àdG
 ßMÓJ ƒd Ωƒ«dG øμd ,πμc è«∏ÿG ‘ ácQÉ°ûŸG
 áHÉ```°ûdG √ƒLƒdG øe ÒÑc OóY ô¡X âjƒμdG ‘
 øe ø```¡æeh á```«eGQódG ∫É```ªYC’G ‘ á«FÉ```°ùædG
 á«MöùŸG ¿ƒ```æØ∏d ‹É©dG ó```¡©ŸG ‘ ø```°SQO
 áMÉ```°ùdG ¿CG ôμæf ’ øμd ,øØdÉH äÉ```«ÁOÉcCGh
 øe ó```°übCGh ¢ü«NôdGh ‹É```¨dG É```¡«a Ωƒ```«dG
 ÚéàæŸG ΩÉeCG ìÉJCG É‡ ,äÉfÉæØdG Qƒ```LCG á«MÉf
 º¡JÌc ºμëH á«ëjQCG πμH ÚfÉæØdG QÉ```«àNÉH

.º¡YƒæJh

?Iõ«ªŸG áfÉæØdG ±ô©f ∞«c  
 ø```μ∏àÁ  äÉ```fÉæa  É```æjód  -
 äÉfÉμe’Gh  á«eƒéædGh  áÑgƒŸG
 Ú```°VÉ≤àj ¿C’ ø¡∏gDƒJ »```àdG
 äÓã‡ Éæjód Éªæ«H k É©ØJôe kGôLCG
 á∏b º```μëH á©```°VGƒàe ø```gQƒLCG

 .ø¡JÈN
 ÖÑ```°ùdG  Gòg ¿CG  Qƒ```°üJGh
 øe Òãc π```©L …òdG ¢```ù«FôdG
 ÚØàîj äÉ«æjôëÑdG äÉfÉæØdG

.á«àjƒμdG ∫ÉªY’G øY

 GPÉe ≈∏Y ,»æa πª©d Ωƒ«dG áfÉæØdG QÉ«àNG  
 »μd ôNBG A»°T ≈∏Y ΩCG É¡àÑgƒe ≈∏Y πg ?óªà©j

?ÉgQÉ«àNG ºàj
 ≥HÉ```̀°ùdÉH IOƒLƒe âfÉc QƒeC’G √òg áMGöüH
 ¬°ùØf èàæª∏d ™Lôj ôe’G Gògh IOƒLƒe ∫GõJ ’h
 ÉeGQódG ‘ kÉ```̀°TÉ©àfG Éæjód ¿CG ≥HÉ```̀°ùdÉH ß```̀MÓfh
 πμdGh á«Hô©dG É```̀eGQódG â```̀°ùaÉf πH è```̀«∏ÿG ‘
 íàa π```̀°†ØH á```̀«æa k’É```̀ªYCG Ωó```̀≤jh π```̀ª©j ¿Éc
 ÚéàæŸG øe ójó©dG ΩÉeG É¡HGƒHG äÉ«FÉ```̀°†ØdG
 á«fƒjõØ∏àdG ∫ÉªY’G ìôW ‘ ´ƒæJ Éæjód íÑ°UCGh
 ∞```̀°SC’G ™e øμd ,ÚcQÉ```̀°ûŸG ÚfÉæØdG ´ƒ```̀æJh
 íÑ```̀°UCGh ÒÑc πμ```̀°ûH »æØdG êÉàf’G π```̀b Ωƒ«dG
 á«æØdG äÉcöûdG øe π«∏b OóY ≈∏Y öüà≤j ôe’G
 ∫ÉªY’G á«Yƒf ≈∏Y kÉÑ∏°S ôKDƒj ±ƒ```̀°S ôe’G Gògh
 »LhR ≈∏Y â«æ“ ÉfCG ∂dòd ,¬«a ÚcQÉ```̀°ûŸGh

.êÉàf’G ∫É› ∫ƒNO Ωƒ∏Z Ö«ÑM

 »æØdG  êÉàf’ÉH  k É°SöT  íÑ°UCG  ¢ùaÉæàdG   
?áHôéàdG √òg äóLh ∞«μa

 ¢ùaÉæàdG Éæ∏NGóH ™°†f ⁄h áMÉ```̀°ùdG Éæ∏NO -
 ∫ƒNO »LhR ø```̀e âÑ∏W »àdG ÉfCÉa ø```̀jôNB’G ™```̀e
 á°Vƒe ‘ QÉ```̀°U ¬fGh á```̀°UÉN »æØdG êÉàf’G QÉªZ
 ÜôLCG ¿G âÑÑMCÉa êÉàf’G ∫É```̀› ÚfÉæØdG ∫ƒNO
 ìÉéædG É```̀ædÉªYCG âdÉf ó```̀ª◊G ˆh É¡«a »```̀°ùØf
 ,øWh áfÉ«N Ò```̀NC’G »∏```̀°ù∏°ùe á```̀°UÉN õ«ªàdGh

 ÉæfC’ k É≤MÉ```̀°S ¬```̀MÉ‚ ¿Éch
 ¿ƒμj ¿CG ≈```̀∏Y Éæ```̀°UôM

 kÉHƒ©àeh kGõ«ªàe kÓªY
.¬«∏Y

 Éæjód  π`̀HÉ`̀≤`̀ŸG  ‘   
 ’h GóL á©°VGƒàe á«æa ∫ÉªYCG

 Ée  Üƒ∏£ŸG  iƒà°ùŸÉH  »≤JôJ
?∂≤«∏©J

 ó«MƒdG º¡ªg íÑ°UCG ÚéàæŸG ¢†©H -
 ΩÉªàg’G ¿hO ™```̀jöùdG í```̀HôdG øY åëÑdG §```̀≤a
 ájDhQh ÚcQÉ```̀°ûŸG ΩƒéædG õ«“h ¢üædG IOƒéH
 á©```̀°VGƒàe ∫ÉªYG É```̀æjód ô¡¶J ∂```̀dòd êô```̀îŸG
 ≈∏Y ó```̀HÓa ,Ωƒ```̀«dG ∫É◊G ƒ```̀g É```̀ªc áØ«©```̀°Vh
 ‘ Gƒ```̀∏eÉéj ’CGh QÉ```̀«àN’G Gƒæ```̀°ùëj ¿CG Ωƒ```̀éædG
 ¢ù«dGƒμd »YGhh óbÉf Qƒ¡ª÷G Ωƒ«dÉa º¡dÉªYCG
 kGóL á∏«∏b »JGQÉ«àNG óŒ ∂dòd á```̀«æØdG ∫ÉªYC’G
.»eÓYE’G Qƒ¡¶dG OôéŸ πeÉLCG ¿CG ójQCG ’ »æfC’

 Ö∏£dG  π≤«°S  πg  êÉàfEÓd  ∂dƒNO  ó©H   
?áfÉæØc ∂«∏Y

 π≤«°S ‹ GƒdÉbh ΩÓμdG Gòg â©ª```̀°S º©f -
 áéàæe âëÑ```̀°UCG Êƒ```̀c ;áfÉæØc Ö```̀∏£dG ∂```̀«∏Y
 ,Qƒ```̀¡ª÷G ÜÉ```̀éYEG â```̀dÉf á```̀«æa ∫É```̀ªYCG …ó```̀dh
 Újƒbh ÚëLÉf Ú∏ªY hCG πªY ‘ »àcQÉ```̀°ûªa
 ∫ÉªYC’G øe ó```̀jó©dG ‘ »àcQÉ```̀°ûe øY »æ«Øμj

 .á«eGQódG

 ∑Qƒ°†M  ≈∏Y  º`̀FGó`̀dG  ∂°UôM  Éæ¶M’   
?∑ó«ØJ GPÉe ,á«é«∏ÿG äÉfÉLô¡ŸG

 áØ«```̀°V ¿ƒcCG ¿CG ΩÉ©dG Gòg äó©```̀°S º©f -
 á©HGôdG »FÉªæ«```̀°ùdG ∫É```̀«LCG ¿É```̀Lô¡e ‘ ±ö```̀T
 kGõ«‡ ¿ÉLô¡e ¿Éch º```̀«μëàdG áæ÷ ‘ ƒ```̀°†©c
 »```̀HO ¿É```̀Lô¡e ‘ äó```̀LGƒJ ∂```̀dòc ,k É```̀©à‡h
 »FÓeR ™e »≤àdCG ¿CG ≈∏Y â```̀°UôMh »FÉªæ«°ùdG
 óLGƒJh ,ΩÓa’G øe ójó©dG ógÉ°ûf ¿CGh ÚfÉæØdG
 áaÉ≤K ¬ëæÁ äÉ```̀fÉLô¡ŸG √òg πãe ‘ ¿É```̀æØdG

.IOƒLƒŸG äGÈÿG ∞∏àîÃ ∑ÉμàMGh

 »àjƒμdG »eGQódG ÖJÉμdG ø∏YCG
 »æjôëÑdG êôîŸG ¿CG Iƒ«∏©dG ó¡a
 ió```°üà«°S á∏≤ŸG ó```ªMCG ´ó```ÑŸG
 ójó÷G »YÉªàL’G ¬∏°ù∏°ùe êGôNE’

.“Oƒ°SC’G Ωƒ«dG”
 ìÉqÑ```°U ôeÉY è```àæŸG ≥```ØJGh
 êô```îŸG ™```e “Rö```ûàμ«H ìÉqÑ```°U”
 k É«ª```°SQ á```∏≤ŸG ó```ªMCG »```æjôëÑdG
 »YÉªàL’G  π```°ù∏°ùŸG êGôNEG  ≈∏Y
 ø```e  “Oƒ```°SC’G  Ωƒ```«dG”  ó```jó÷G
 ó```¡a »```àjƒμdG Ö```JÉμdG ∞```«dCÉJ
 GÒ```eÉc Qhó```J ¿CG ≈```∏Y ,Iƒ```«∏©dG
 ,πÑ≤ŸG ô```jGÈa ™∏£e ôjƒ```°üàdG
 á«eGQódG á```°ùaÉæŸG πª©dG πNó«d

.πÑ≤ŸG ¿É°†eQ ∫ÉªYCG ™e
 :Iƒ«∏©dG ∫Éb ,Oó°üdG Gòg ‘h
 kÉ«ª```°SQ ¥É```ØJ’G ” ˆ ó```ª◊G”
 óªMCG ÒÑμdG êôîŸG ™e ∫hC’G ¢ùeCG
 óªfi êôîŸG QGòàYG ó©H - á∏≤ŸG
 π```°ù∏°ùŸG ôjƒ```°üJ ≈∏Y - ΩÉMO
 ,πÑ≤ŸG ô¡```°ûdG ™∏£e øe kAGó```àHG
 ¿É°†eQ ô¡°T ‘ πª©dG ¢Vô©«°Sh
 ¿CG ≈```æªàfh ,ˆG ¿PEÉ```H ∑QÉ```ÑŸG
 ÜÉéYEG Rƒ```ëj Gó```jóL ÓªY Ωó```≤f
 óæY ¿ƒμj ¿CGh Ëô```μdG Qƒ```¡ª÷G

.“k ÉªFGO ¬æX ø°ùM
 Ωƒ«dG”  √QÉ«àNG  ÖÑ```°S  ™LQCGh
 ¿EG ¬dƒ≤H ,¬```∏ª©d k ÉfGƒæY“Oƒ```°SC’G
 â```°Vôa øe »g É¡JGP á```°ü≤dG”
 ÉeóæYh ,¿Gƒæ©dG Gò```g QÉ«àNG q»∏Y
 ,á```°TÉ°ûdG ≈```∏Y π```ª©dG ¢```Vô©j
 ≥«bódG §HôdG ógÉ```°ûŸG ¢ùª∏«°S
 ,É¡∏c çGó```MC’G Ú```H ∑Î```°ûŸGh
 ÚH kÉjƒb kÉ£HGQ ∑Éæg ¿CG iÒ```°Sh
 å«M ,π°ù∏°ùŸG äÉ«°üî°T ™«ªL
 É¡JÉ«M ‘ ¿ƒμ«°S É¡æe IóMGh πc
 Qhôe ™eh øμd ,ÉÄ«°S GOƒ```°SCG Éeƒj

 Ωƒ«dG ∂dP ¿CG ∞```°ûàμà°S ΩÉ```jC’G
 ÜÉgò∏d ≥jôW ¥ÎØe ádõæÃ ¿Éc
 âfÉc É‡ ÒãμH π```°†aCG IÉ«M ƒëf

.“É¡©bƒàJ
 á°ù«FôdG IôμØdG ¿CG ≈dEG QÉ°TCGh
 á```jB’G ∫ƒ```M Qƒ```ëªàJ π```°ù∏°ùª∏d
 k ÉÄ«°T GƒgôμJ ¿CG ≈°ùYh” áÁôμdG
 GƒÑ– ¿CG ≈```°ùYh ,º```μd ÒN ƒ```gh
 ∂```dòch ,“º```μd ö```T ƒ```gh k ÉÄ«```°T
 º∏©j ˆG ¿CÉH ≥◊G ¿ÉÁE’G á«°†b

.¿ƒª∏©J ’ ºàfCGh
 Gò```g ‘”  :Iƒ```«∏©dG  ±É```°VCGh
 QÉ```¶fC’G  â```ØdCG  ¿CG  äOQCG  π```ª©dG
 É```æ«∏Y ô```“ É```e kGÒ```ãc ¬```fCG ≈```dEG

 ô```Øæf hCG ,É```¡æe ΩAÉ```°ûàf ∞```bGƒe
 É¡fCG º∏©f ’ ø```ëfh ,É¡dƒ```°üM øe
 ,Éæd kGÒ```N ¿ƒμJ ô```eC’G á```≤«≤M ‘
 ≈àM ,Éæd çó```– ¿CG óH’ ¿Éc π```H
 ,É```æ«dEG  áÑ```°ùædÉH IÉ```«◊G ∫ó```©àJ
 ÉæfCG ÒZ ,π°†aCG πμ°ûH ÉæH Ò°ùJh
 ,âbƒdG Qhôe ó©H ’EG ∂dP ±ô©f ’

.“√óMh ˆG ’EG ¬ª∏©j ’ Ö«¨dÉa
 ≥```jôa  ¿CG  Iƒ```«∏©dG  ó```cCGh
 Ú```fÉæØdG ø```e ¿ƒ```μàj π```«ãªàdG
 ,…ô¡°TƒH Oƒªfih ,ΩÓÑdG  ø```°ùM
 ø∏©«```°S øjôNBGh Qhó```æ¨dG Qƒ```fh
 ´ƒÑ°SCG ¿ƒ```°†Z ‘ º¡FÉª```°SCG øY

.kÉÑjô≤J

المقلة مخرًجا لمسلسل ”اليوم ا�سود“ 
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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        

 ‘ ∂à©ª°S ¬jƒ```°ûJ º¡```°†©H ∫hÉM
.kkGQòM øμa πª©dG

 ™```e á```«∏YÉØH IOƒ```Lƒe Ò```Z á```≤ãdG
 .Ö«Ñ◊Gh ∂jöûdG

 Gògh äÉ¡LGƒŸG IÌc kGOÉà©e â°ùd
.∂WÉ°ûf øe óëj

 kÉ«∏c ¿õ◊G AGƒLCG øY ó©àÑJ ¿CG ∫hÉM
 .øμeCG GPEG

 IôFGO ≈```dEG ∑ó```«©J á```«Yƒf Iƒ```£N
.kGOó› Aƒ°†dG

 øY É¡dÓN ó©àÑJ á∏£Y ∂```°ùØf §YG
 .∂dÉH π¨°ûj Ée πc

 ,∂FÉ£Y Iƒb ‘ kÉÑ∏```°S ôKDƒJ ∂eƒªg
.á«HÉéjEÉH QƒeC’G òN

 ’ âfCÉa á≤«≤◊ÉH ∂jöûdG ¬LGh
.¬æY OÉ©àH’G ™«£à°ùJ

 ÌcCG πª©dG á°SQÉ‡ ≈dEG ô£```°†J ób
.»ª°SôdG ΩGhódG øe

 ¢UÓNE’Gh AÉ```aƒdÉH ™```àªàj ¿Éc øe
 .º∏°ùà°ùj ’G Öéj ∂∏ãe

 õjõ©àd πÑ```°ùdG π```°†aCG ø```Y å```ëÑJ
.πª©dG ‘ ∂©bƒe

 äGƒ£îH ΩÉ«≤∏d É©aóæe ∂°ùØf óŒ
.∂jöûdG √ÉŒ á«∏Ñ≤à°ùe
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المسرحي المسرحي 2525 يناير  يناير 

 ôjGÈa 2 ájÉ¨dh …QÉ÷G ôjÉæj 25 ïjQÉàH »MöùŸG ∫GhCG ¿ÉLô¡e øe IöTÉ©dG áî°ùædG ≥∏£æJ
 ¿ÉLô¡ŸG Ωó≤«```°S å«M ,á«LQÉNh á«∏fi ¢VhôY á«fÉK ácQÉ```°ûÃ á«aÉ≤ãdG ádÉ```°üdG ìöùe ≈∏Y
 Ú∏ªY ÖfÉL ≈dEG äGQÉeE’G øeh âjƒμdG øe ôNBGh ¢ùfƒJ øe É```°VôYh É«HöU ájQƒ¡ªL øe É```°VôY
 á«MöùŸG äÉfÉLô¡ŸG È```cCGh ºgCG øe »MöùŸG ∫GhCG ¿É```Lô¡e ó©jh Gòg  .∫GhCG ìö```ùe êÉàfEG ø```e
 áÑMÉ```°üe äÉ«dÉ©ah äGhófh Iõ«ªàe ∫ÉªYCG øe ¬eó≤j ÉŸ á«MöùŸG áMÉ```°ù∏d GóaGQh á≤£æŸG ‘

.ÚfÉæØ∏d ≈≤à∏eh è«∏ÿG ∫hO ‘ ´GóHE’Gh øØdG AÉª°S ‘ IRQÉH áeÓY íÑ°UCGh
 É¡àeób »àdG õ q«ªàdG õFGƒL á«```°VÉŸG ¬JQhO ‘ ≈dhC’G Iôª∏d Ωób ¿ÉLô¡ŸG ¿CG ôcòdÉH Qóéj
 óªfi ,∫ƒ∏gƒH ∞°Sƒj ,ô≤```°üdG ∫ÉªL ,´ƒ£ŸG ∫ÉªL ,»YGõÿG óªfi :øe áfƒμŸG º«μëàdG áæ÷
 óªMCG ,¿ƒY ø°ùM ,ôª◊G ≈```°ù«Y :º¡æeh ∫GhCG ìöùe AÉ```°†YCG øe OóY ËôμJ ≈dEG áaÉ```°VEG ,OGó◊G
 óªfi ,…hÉböûdG q‘ ,ôëH ˆGóÑY ΩƒMôŸG ,∑QÉÑe óªMCG ,≈```°ù«Y óªMCG ,≠FÉ```°üdG º```°SÉL ,ÊÉjõdG
 π«∏N ,»Ñ©μdG á©ªL ,QOƒ÷G »ª¡a :º¡æeh ,±öûdG AÉ°†YCG øe OóY ËôμàH ìöùŸG ΩÉb Éªc ó©°S
 ,π«≤Y QOÉ≤dGóÑY ,…ƒ```£©dG ∑QÉÑe ,êGƒ◊G ÜÉgƒdGóÑY ,»```YGõÿG óªfi ,hôîa ∫ÉªL ,…OGhò```dG
 ÖJÉμdG ,∂∏ŸGóÑY óªfi ÖjOC’G ,ï«°ûdG ódÉN ¿ÉæØdG ,¿É«∏◊G »Yôe ¿ÉæØdG ,ÖLQ ø°ùM ¿ÉæØdG

.…óæe õjõ©dGóÑY ¿ÉæØdG ,QGƒ°S π«≤Y

 ≈≤à∏e ≈```dEG (™jóÑdG) ¿ƒ```æØ∏d ≥```°ûe AÉ```°†a ∫qƒ```–
 IöVÉfih á«°ùeCG âª«bCG å«M ,è«é°†dG É«aGô¨L ‘ º¨æ∏d
 óªàYG ,…Òé◊G ø```°ùM ∞dDƒŸGh ¿ÉæØ∏d »≤«```°Sƒe AGOCGh
 á«ÑjôéàdG ≈≤«°SƒŸG πμ°ûJ äÉbÉ«°S øY åjó◊G É¡dÓN

 .É¡YGƒfCGh IöUÉ©ŸG
 ∞```dDƒeh ¿É```æa …Ò```é◊G ø```°ùM ¿É```æØdG ¿CG ô```còj
 äÉ«dÉ©a ‘ äÉcQÉ```°ûe ¬```d ,»æjôëH å```MÉHh »≤«```°Sƒe
 Góæch IóëàŸG äÉj’ƒdÉc áØ∏àfl ∫hO ‘ á«aÉ≤Kh á```«æa

.¿ÉæÑdh á«Hƒæ÷G ÉjQƒch ¿ÉHÉ«dGh É«fÉŸCGh É«fÉ£jôHh
 øe ∫ÉªYC’G IQGOEG ‘ ¢SƒjQƒdÉμH IOÉ¡°T ≈∏Y π°UÉM
 IOÉ¡```°Th (IóëàŸG äÉj’ƒdG) GƒjBG áj’h ‘ ∂jQO á```©eÉL
 ‘Gô¨÷G ïjQÉàdGh …OÉ°üàb’G ïjQÉàdG ∫É› ‘ Òà°ùLÉe

.(¿ÉHÉ«dG) ƒ«cƒW áæjóe ‘ »°TÉHƒ°ùJƒà«g á©eÉL øe
 áæjóe ‘ á«æWƒdG ∫hDƒ«°S á©eÉL ‘ √GQƒàcó∏d ö†ëj
 »≤«```°SƒŸG ∞«dCÉàdG ∫É› ‘ (á«Hƒæ÷G ÉjQƒc) ∫hDƒ«```°S

.ájó«∏≤àdG ájQƒμdG ≈≤«°SƒŸGh öUÉ©ŸG

شيماء تخضع لعملية ”بودي كونتور“
.»HO äÉ«Ø°ûà°ùe ióMEG ‘ π«ªŒ á«∏ªY ,âÑ°S AÉª«°T ,á«æjôëÑdG áfÉæØdG äôLCG
 ,»YÉªàL’G π°UGƒàdG ™bGƒe ÈY ,á«∏ª©dG π«°UÉØJ É¡«©HÉàe “âÑ```°S” âcQÉ°Th
 âeÉb º«ªμJ á«∏ªY Ö≤Y AÉÑWC’G IQÉ°ûà°SG πLC’ äÉ«Ø°ûà°ùŸG ióMEG äó```°üb å«M

.É¡æY âéàf »àdG IÒÑμdG ¿RƒdG IQÉ°ùNh É¡H
 ó°T) “Qƒàfƒc …OƒH” `dG á«∏ªY Iôμa É¡d âbGQ ,äGQÉ°ûà°S’G ó©H ¬fCG âaÉ```°VCGh

.(É¡ª°ùL âëæd ΩGƒ≤dG πjó©Jh º°ù÷G AÉëfCG ™«ªL ‘ äÓgÎdG
 ø```Y  AÉª«```°T  â```HôYCGh
 É¡æμd ,á```«∏ª©dG øe É```¡aƒN
 ‘ á```≤K ≈```∏Y É```¡fEG  â```dÉb
 º¡eGóîà```°S’  ≈Ø```°ûà°ùŸG
.“⁄C’G ≈∏Y Iô£«°ùdG” á«æ≤J
 á```fÉæØdG  â```°VôYh
 ƒ```jó«a  É```°†jCG  á```«æjôëÑdG
 ¬«a º«≤à```°S …òdG  ìÉ```æé∏d
 ¬fCG áØ«```°†e ,á```«∏ª©dG ó```©H

.“ºîa âjƒ°S”

”جغرافيا الضجيج“ أمسية ”جغرافيا الضجيج“ أمسية 
موسيقية للحجيريموسيقية للحجيري

 ¿ÉLô¡e ‘ ácQÉ```̀°ûª∏d ¢ùfƒJ ≈dG É¡Lƒàe áeÉæŸG QOÉ«ÑdG ìöùe QOÉZ
 ‘ ÉgÈcCGh äÉfÉLô¡ŸG ¥ôYCG øe ƒgh - πØ£dG ìöùŸ ‹hódG ¢```̀ù«dƒHÉ«f
 ∞«dCÉJ øe »gh ,(»©e Ö©∏J ∫Éμ```̀°TC’G) á«MöùÃ ∂dPh - »Hô©dG øWƒdG

.2017 ôjÉæj 8-15 øe IÎØdG ∫ÓN º°SÉL óªMCG ¿ÉæØdG êGôNEGh
 ¿É```̀°†eQh ô≤```̀°U óªfi ÚfÉæØdG øe πc ≈eódG ∂jô– ‘ ∑QÉ```̀°ûjh
 OGóYEG øe QƒμjódGh Èªb AÉª«°T OGóYEG øe ƒ¡a ≈eódG ™«æ°üJ ÉeCG ,∞°Sƒj

.ô≤°üdG ∫ÉªL ¿ÉæØ∏d äƒ°üdGh IAÉ°VE’Gh ôHÉL ó«°S
 å«M á≤HÉ°ùdG äÉ«MöùŸG øY ΩÉ©dG É¡©HÉW ‘ á«MöùŸG √òg ∞∏àîJh
 ±ó¡à```̀°ùJh ,™àªŸGh §«```̀°ùÑdG ádhÉ£dG ìöùe á«æ≤J á```̀«MöùŸG Ωóîà```̀°ùJ

.äGƒæ°S 8 ≈dEG Úàæ°S øe ájôª©dG áÄØdG ¢SÉ°SC’ÉH

 øe á```̀Yƒª› ¬```̀«a ∑QÉ```̀°ûj ¢```̀ùdƒHÉ«f ¿É```̀Lô¡e ¿CG ô```̀còdÉH ô```̀jó÷G
 ájQƒ¡ª÷G πNGO ¿óe IóY ‘ ¢```̀Vhô©dG Ωó≤Jh á«HQhC’Gh á«Hô©dG ∫hó```̀dG

.á«°ùfƒàdG
 ÖZÉ°ûŸG QƒØ°ü©dG π©ØH É¡à©Ñb äó≤a á«eO øY á«MöùŸG çóëàJh
 Ú©à°ùJ ¿CG ≈dEG á«eódG äô£```̀°VÉa ,IQÉª©dG Iôé```̀°ûdG ¥ƒa É¡H ≈eQ …òdG
.á©Ñ≤dG ≈dEG ∫ƒ°UƒdG ‘ ÉgóYÉ°ùJ áμë°†e äGhOCG É¡æe ¿ƒμàd ∫Éμ°TC’ÉH

 Üô¨ŸG ‘ á«dhódG äÉfÉLô¡ŸG øe ójó©dÉH ∑QÉ°T ¿CG ìöùª∏d ≥Ñ°Sh
 π°UGƒJ á≤∏M ≥∏ÿ kÉ«YÉ```̀°S ,¿ÉªYh äGQÉeE’Gh ájOƒ©```̀°ùdGh ô£bh ¢ùfƒJh
 ÚfÉæØdÉH AÉ```̀≤àd’Gh á```̀«æØdG äGÈ```̀ÿG AGô```̀KE’ áª¡ŸG äÉ```̀fÉLô¡ŸG ™```̀e

.∑Î°ûŸG ¿CÉ°ûdG äGP äÉ°ù°SDƒŸGh

”ا1شكال ”ا1شكال 
تلعب معي“ تلعب معي“ 

تشارك في تشارك في 
”نيابوليس“”نيابوليس“

tariq_albahhar

سكورسيزي ودي نيرو وباتشينو في ”ا7يرلندي“
 …õ«```°Sƒμ°S øJQÉe Ò```ÑμdG êôîŸG ø```∏YCG
 ¬ª∏«a ôjƒ```°üJ 2017 ΩÉ```©dG ™```e ¬dƒNO ø```Y
 hCG ,“The Irishman ` …ó```ædôjE’G” ó```jó÷G
 äôHhQ ÚH ¬```«a ™ªéj …ò```dGh ,“…ó```ædôjE’G”
 ¿Ó```YEG ó```©H ∂```dPh ƒæ«```°ûJÉH ∫BGh hÒ```f …O
 ™e π```ª©∏d iô```NCG Iô```e ¬```JOƒY …õ«```°SQƒμ°S
 ôNBG øe ÉeÉY 20 øe ÌcCG ó©H hÒf …O äô```HhQ

.Éª¡eÓaCG
 ICÉ```LÉØe  È```à©j  …ò```dG  ó```jó÷G  º```∏«ØdG
 êôîª∏d π```LDƒe ´hö```ûe á```HÉãÃ ,2017 ΩÉ```©dG
 ¿ÓYE’G ºàj ⁄h ,â°†e ΩGƒYCG òæe …õ«°SQƒμ°S
 ¢Uƒ```°üîH iôNCG π«```°UÉØJ …CG øY ¿B’G ≈```àM
 πLQ äGôcòe ∫ƒM ¬KGóMCG QhóJ …òdGh ,¬LÉàfEG
 ¿GÒ```°T ∂fGôa ÉcÒeCG ‘ É«aÉŸGh äÉHÉ```°ü©dG

 ∫hÉæàJ å```«M ,“…óædôjE’G” º```°SÉH Qƒ¡```°ûŸG
 ø```°ùdG ‘ ÒÑc äÉHÉ```°üY πLQ πª©dG çGó```MCG
 ¬dƒ– á«Ø«ch á≤HÉ```°ùdG ¬JÉ«M çGóMCG ô```còàj
 ≈dEG á«fÉãdG á```«ŸÉ©dG Üô```◊G ∫É£HCG ó```MCG ø```e

.É«aÉŸG äÉHÉ°üY ÜÉ°ù◊ QƒLCÉe πJÉb
 êôîŸGh hÒf …O äôHhQ ¿CG ô```còdÉH ôjóL
 IóY ≈a É©e ÉcÎ```°TG ób …õ«```°SQƒμ°S øJQÉe
Ca-” º∏«a É¡æeh ,IÒ¡```°T á«FÉªæ«°S ∫ÉªYCG
 Taxi” º∏«ah 1995 ‘ ¢VôY …ò```dG ,“sino
 Èà©j Éªæ«H ,1976 ‘ ¢VôY …òdG “Driver
 ™e hÒf …O É¡«a ∑QÉ```°T »àdG ΩÓaC’G ô¡```°TCG
 …òdG ,“Heat” º```∏«a ƒg ƒæ«```°ûJÉH ∫BG º```éædG
 ¿Ée πμjÉe ¬```LGôNEÉH ΩÉ```bh ,1995 ‘ ¢```VôY

.2008 ΩÉ©dG Righteous Kill º∏«ah

 • IOôØæŸG á«æZC’G â£îJ 
 OGóM ÉfÉjO áfÉæØ∏d Iójó÷G
 “»Hô©dG AÉæ¨dG á°ù«°ùfôH”
 õLÉM “»Ñ∏b ôHDƒJ” ¿Gƒæ©H
 48 ∫ÓN IógÉ°ûe ¿ƒ«∏ŸG
 ‘ á«ª°SôdG É¡JÉæb áYÉ°S

.“Üƒ«Jƒ«dG” ™bƒe

 •äÉahÈdG øe ÖfÉL

 • ∫GhCG ¿ÉLô¡e äGQhO ióMEG

óLÉŸG áeÉ°SCG
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درا�شة تك�شف عالقة الدخل بلياقة الأطفال
ك�صف���ت درا�ص���ة طبية - �ص���درت موؤخرا - عن 
وج���ود تفاوت يف اللياق���ة البدنية بني اأطفال الدول 
املتقدم���ة ونظرائهم يف بلدان العامل النامي، م�صرية 
اإل���ى اأنه كلما زاد الدخل يف دولة من الدول، ارتفعت 

بها حظوظ الطفل يف لياقة اأف�صل.
وج���اءت الولي���ات املتح���دة يف املرك���ز الراب���ع 
عاملي���ا، يف موؤ�رش لياقة الأطف���ال البدنية، بينما حلت 
املك�صيك املركز الأخ���ري، يف قائمة الدول اخلم�صني 

التي �صملتها الدرا�صة، ح�صبما نقلت رويرتز.

وحقق���ت دول م���ن اإفريقي���ا واأخ���رى يف �صمال 
اأوروب���ا واليابان، اأعل���ى املع���دلت يف لياقة القلب 
واجله���از التنف�ص���ي ب���ني الأطف���ال الذي���ن ترتاوح 

اأعمارهم بني التا�صعة و17 عاما.
وق���ال جا�صت���ني لجن كبري مع���دي الدرا�صة من 
جامعة اأوت���اوا، اإن الفقر مرتبط بنتائج �صحية �صيئة 

كثرية.. نعرف الآن اأنها ت�صمل اللياقة البدنية”.
وتو�صل الباحثون اإلى اأن بقدر حت�صن الأو�صاع 
الجتماعية والقت�صادي���ة وال�صحية، يزداد الأطفال 

لياقة بدنية، والعك�س �صحيح.
واعتمد فريق الدرا�صة عل���ى نتائج 1142026 
اإجم���ايل  طف���ال يف 50 دول���ة وبالتحدي���د متو�ص���ط 
امل�صاف���ة التي قطعه���ا الأطفال باختب���ارات اجلري 

لقيا�س قوة حتمل القلب والرئتني والع�صالت.
و�صجل���ت الدرا�ص���ة اأ�ص���واأ اأداء ل���دى الأطفال، 
يف ال���دول التي تع���رف تفاوت���ا كبريا ب���ني الفقراء 
والأغني���اء، بالنظ���ر اإل���ى العقب���ات الت���ي يواجهه���ا 

الأطفال حني يرغبون يف القيام بن�شاط بدين.

لو�س اأجنلو�س.. 

متاحف للغرائب

ت�صم مدينة لو�س اأجنلو�س الأمريكية 
متاحف غريبة ع���دة تعر�س فيها جمموعة 
كبرية م���ن القطع غري املاألوفة واملخيفة، 
ومن بني تلك املعرو�صات املخيفة �صورة 
لدم���اغ الرئي����س ال�صاب���ق ج���ون كينيدي 
ومرا�ص���الت غرامي���ة ور�ص���وم ت�صويري���ة 

ل�صفاحني.
وتعي�س هذه املدينة الكربى يف ولية 
كاليفورنيا غرب���ي الوليات املتحدة حالة 
انتعا����س فني مع افتت���اح الكثري من دور 
العر�س الفنية، م���ن بينها متحف برود يف 

العام 2015.
وي�ص���اف اإل���ى ه���ذا العر����س الثقايف 
الكال�صيكي �صل�صلة من املتاحف ال�صغرية 
الغريبة بينها متح���ف “القلوب املحطمة” 
اأو متحف املوت عالوة على متحف الأرانب.

ال�شجن لعائلة اختلقت وفاة 

ابنها لإنقاذه من العقاب

اأم���رت حمكم���ة العا�صم���ة الفرن�صي���ة 
باري�س، اأخرياً، ب�صجن اأم واثنني من اأبنائها 
و�صيدة ثالثة ملدة 12 �صنة، بعد اأن قاموا 
باخت���اق ق�شة وف���اة ابنه���م املتورط يف 

جرمية قتل لإنقاذه من العقاب.
وجاء يف موقع “اليوم 24” املغربي اأن 
ال�ص���اب املغربي كان يقي���م رفقة عائلته 
يف فرن�صا، قب���ل اأن يرتكب جرمية قتل يف 
ح���ق �صديقه، البالغ من العمر 22 �صنة، يف 
�صه���ر مار�س من �صن���ة 2011، وذلك بعد 
خالف ب�صيط بينهما؛ لي�صقطه جثة هامدة 

بتوجيه 5 طعنات بال�صكني.
وقامت عائل���ة ال�صاب بحبك تفا�صيل 
وفات���ه يف املغرب، حي���ث تقدمت والدته 
لل�صلطات الفرن�صية ب�صهادة مزورة تفيد 

اأنه فارق احلياة، خوفا من اعتقاله.

www.albiladpress.come-mail: local@albiladpress.com
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األخيرة
مواقيت 
الصالة

الي���وم  املتوق���ع  الطق����س 
�صيك���ون دافئ���ا م���ع بع�س 

ال�صحب.

الري���اح جنوبية �رشقية عموما من 5 اإلى 10 
عقد، وت�صل من 10 اإلى 15 عقدة اأحيانا.

ارتف���اع موج البحر من قدم اإل���ى 3 اقدام. درجة احلرارة 
العظمى 26، وال�صغرى 16 درجة مئوية.

حالة الطقس
@albiladpress @albiladpress @albiladnews

• من اأ�صبوع املو�صة للرجال يف العا�صمة الربيطانية، لندن )رويرتز(	
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���ِج���ٌب �������وٌم ِب�����������اأرَنرَّ ال�����برَ�����دررَ ُم���ترَ �������الرَ قرَ �����د قرَ قرَ
���لرَ���ُق �����وُل ُم���ترَ ا ال�����قرَ �������ذرَ �����كرَّ هرَ ����ُق����ل����ُت ل ������شرَ فرَ

����ميِّ َي���ح���ُج���بُ���هُ ����ُب َب�������دَر ال����تُّ ح���������صَ َم�����ا ُك����ن����ُت اأَ
َرَه��������ُق ول  ل  �����َح�����اٌب  ������صَ ����ي����اِء  ال���������صيِّ َع��������ِن 

��م��ٍر ����دِّ ِم��ن��قرَ ���ع���نرَ���ى ال���������شرَّ �����هُ مرَ ���������ش����ُت اأرَف�����قرَ لرَ ورَ
���ِف���ُق ���ترَّ ������اُر يرَ ������عرَ الأرَق������مرَ ����ُدوُد مرَ ���ي�������ضرَ ال���������شُّ لرَ

����ررَاً ����مرَ ����ن����كرَ ي����ا قرَ ���ي���ٍف عرَ ���ةُ ����شرَ ���ابرَ ���حرَ ��������ت ����شرَ لرَّ ورَ
َوَع�����������اَد َب���������دُر ُدج������اَن������ا اَل������ي������وَم َي�����اأَت�����ِل�����ُق

رَاِئ������رُُه ������ت �������َرَ ������احرَ ���ع���ُب وارترَ �������ضرَ ال�������شرَّ ���نرَ���فَّ ترَ
َوال����َق����َل����ُق اخَل����������وِف  ِظ����������اَلُل  َع����ن����هُ  َوَزاَل 

ً ���م���ا َه�������ذا َخ����ِل����ي����َف����ةُ َع��������اَد ال������َي������وَم ُم���ب���َت�������صِ
������اَراً ُك�����لُّ�����هُ اأََل���������ُق ِب�����ال�����ِع�����زيِّ َي�����زُه�����و َن�������������صَ

�����هُ حَت�����رُ������صُ اهلِل  َع���������نُي  َخ�����ِل�����ي�����َف�����ةُ  َن�����َع�����م 
����ه����ٌم َع����ِظ����ي����ٌم َك����������ِرمٌي اأَ������ص�����لُ�����هُ َع����ِب����ُق �����صَ

����ٍة ����ك����رُمرَ ���������ي ِبرَ ِبّ ����دررَ ي����ا ررَ اأرَث����لرَ����ج����ُت����ُم ال���������شرَّ
���ُق �������شِ ���ترَّ �������اُل ترَ ������هُ الأرَب�������طرَ اً لرَ ���������ودرَ ���ي���ترَ طرَ ���فرَ ����شرَ

َع����������دُت َخ����ِل����ي����َف����ةُ َه������َذاَع������ه������ُدن������ا ِب����ُك����ُم
َوَع��������������اَد َم�����رُك�����بُ�����ن�����ا ِل����ل����َم����ج����ِد َي����ن����َط����ِل����ُق

َى ِب���َط���ل���َع���ِت���ُك���م َم�����رَح�����ى َخ���ِل���ي���َف���ةُ ي����ا ُب�����������رشَ
ُق ِ �����ف������رَ �����ج�����ُد يرَ ����اءُ املرَ ����نرَ ����ن����كرَ �����شرَ ���لرَ���ي�������ضرَ عرَ فرَ

������اَلَم������ةٌ َل��������َك َك������اَن������ت ُك��������لُّ َغ����اَي����ِت����َن����ا �������صَ
��������ررَُق �����ب�����لرَ�����هُ برَ �����ي�����ِث ررَع����������ٌد قرَ �������ةُ ال�����غرَ مرَ �������ارَ عرَ

��َق��هُ ���ع���ٍب اأَن�������َت َت��ع�����صَ َق������َرت ِب���ُك���م َع�����نَي ����صَ
�������ش���ُق���وا ������ان������ُه������م عرَ ������ا ُربرَّ ُك�����لُّ�����ُه�����م ل������كرَ يرَ ورَ

َل���َه���ُج���وا َق�����د  َوال������ِع������رَف������اِن  هلِلِ  ���ك���ِر  ِب���ال�������صُّ
اأََب����ُق����وا َواإِن  َب����اُن����وا  ُه�����ُم  اإِن  وا  َي�����ف�����رُتُ مَل 

����ُك����م ����ترَ ���اُق ُرويرَ �������ش���ترَ ������رت ِب����ُك����م اأرَع����������نُيٌ ترَ قرَ
ُق ����������درَ ع��������نُيِ احلرَ ������ك������م ِل��������اأرَ ������ترَ ��������������اأرَنرَّ ُروؤيرَ كرَ

����ق����رُب����ًة �������ْت ُع������ُي������وٌن ِم�����ن�����كرَ مرَ �������نرَّ رَ �����م ترَ �����كرَ فرَ
ُِق ���������ش�����رَ �����������ورَاٍن ِم�����ن�����كرَ ترَ ���������و ِل����برَ����ع���������ضِ ثرَ لرَ ورَ

��ُك��م ��ترَ ����ا�����ضِ ُم��ه��جرَ ل���ُت���م ِل����ُك����لِّ ال����نرَّ ���ذرَ ����ن برَ ����ا مرَ يرَ
����قِّ ق���د ن��ط��ُق��وا ِب����احلرَ �����ش��ِل��ُك��م  ���ا����ُض يِف فرَ ���ال���نرَّ فرَ

َت���غ���ُم���رُُه���م ِم����ن����َك  �����اٌل  َوِف�����������صَ ل  َوَك������ي������َف 
ان��َط��َل��ُق��وا ال���ُع���ال  َدرِب  يِف  ِب��َف�����ص��ِل��َك  َوُه������م 

����ِري����ِق اإِل����ى ً يف ال����طرَّ ِل�����ي�����ارَ ����وكرَ درَ ���������شرَ ُه�����ُم ارترَ
��ُك��م َوَث���ُق���وا ��خ�����صُ اأَر�������سِ امَل����َع����ايِل َف���ُه���م يف ���صَ

���ُه���م �����������ت لرَ اأرَنرَ �����������اٌن ورَ ���ع���ِب ُربرَّ ������اأرَن������ترَ ِل���ل�������شرَّ فرَ
���م�������ٌس َوَب���������دٌر َف����اأَن����ُت����م َخ������ريُ م����ا ُرِزُق��������وا ����صَ

���ٌد ���قرَ ُم���ف���ترَ ����اِء  ����ل����مرَ ال����ظرَّ ال���لرَّ���ي���لرَ���ِة  ال������برَ������دُر يف  ورَ
�����ررَُق رُب�����������هُ ال�����غرَ �������ش���ترَ ِف����ي����ِه درَ �������ٌب لرَ �������ركرَ مرَ ورَ

َب�������������َداً اأَ ُم�����ظ�����ِل�����ٌم  َب����������دٍر  ُدوَن  َوَل����ي����لُ����ن����ا 
���ُق �������شرَ غرَ ������هُ  ُك������لُّ ���م�������ٍض  ����شرَ ُدونرَ  �����اُرن�����ا  �����هرَ نرَ

ِل����َن����ف����َت����َح����هُ ِج����ئ����َن����ا  اإَِذا  َب����������اٍب  َوُك������������لُّ 
ُم���ن���َغ���ِل���ُق َف�����ُه�����َو  ِف����ي����ِه  ن���������َت  اأَ َت�����ُك�����ْن  َومَل 

���ِل���م���َت ي����ا َم�����ن َل������هُ الأَجَم������������اُد َط����اِئ����َع����ةٌ ����صَ
َط���ِف���ُق���وا ال�����ُع�����اَل  يِف  ِلأَم����������ٍر  َدع�����اُه�����م  اإَذا 

���َل���م���َت ُق����ط����َب����اً ِل����َب����ح����َري����ٍن ُول�����ه�����َت ِب��ه��ا ����صَ
ُم���ن���َط���َل���ُق امَل����ج����ِد  يِف  َل���ه���ا  َوِف����ي����ُك����م  ِم���ن���ُك���م 

َوُدم���������َت ُذخ���������َراً َوَف������خ������َراً ي����ا َم�����ن اق����رَتَن����ت
ِب������َك امَل�����َع�����ايِل َف����َك����م َب�������اٍب َل����ُك����م َط����َرُق����وا

����ا�����ضِ ِم���ن���ِزُل���ُك���م ً ُق����لُ����وب ال����نرَّ ����ه����ارَ �����شرَ ً ورَ اأرَه��������ارَ
��ُق��وا ����َك ال��َت�����صَ ِب���ُك���م َوِف���ي���ُك���م ُه�����ُم ِم����ن ُح����بيِّ

ً َف���ِت���ل���َك اأَب�����َن�����اوؤُُك�����م َت���������ص����ُدوا ِب����ُك����م َف����َرَح����ا
�����رُُق ����اُت وال�����طُّ ����احرَ ���ت ال���������شرَّ �������شَّ ���م���ِع���ِه���م غرَ ِب���جرَ

قصيدة مهداة إلى مقام رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي

 األمير خليفة بن سلمان آل خليفة

نعم خليفة عين اهلل تحرسه

بمناسبة الفحوصات التي أجريت لسموه وتكللت بالنجاح

الدكتور عبداهلل بن أحمد منصور آل رضي

• طيور النور�س حتلق على م�صيق البو�صفور اأثناء 	
ت�صاقط الثلوج يف مدينة ا�صطنبول الرتكية )رويرتز(
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