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ا�شرتاط تقدمي الأجنبي 

�شهادة ح�شن ال�شلوك

وقع ع�سو كتلة �لتو�فق �لوطني �لنائب حممد 
�ملعريف �قرت�حا بتعديل ت�رصيعي على قانون تنظيم 
�سوق �لعمل )LMRA( ي�شرتط فيه تقدمي العامل 
�الأجنب���ي �سه���ادة ح�سن �سرية و�سل���وك �سادرة من 
�ل�سلط���ات �ملخت�س���ة يف بلده وم�س���دق عليها من 

�سفارة مملكة �لبحرين، تثبت �أن �لعامل مل 
ت�سدر �سده �أحكام جنائية.

اإجراءات رادعة للأخطاء الطبية
الرتخي�س ل�سركات “التاك�سي” بنظام املزايدة... رئي�س الوزراء:

�ملنام����ة - بنا: وّجه رئي�س �لوزر�ء �ساحب �ل�سمو 
�مللك����ي �الأم����ري خليف����ة ب����ن �سلم����ان �آل خليف����ة �إلى 
�لتعامل بحزم م����ع �الإهم����ال �الإد�ري و�الأخطاء �لطبية 
و�لتحقيق فيها، و�تخاذ �إج����ر�ء�ت ر�دعة وعادلة بكل 
�سفافي����ة ونز�هة وحيادي����ة يف حال ثب����وت �أي �إهمال 
�أو تق�س����ري فيما يتعلق بو�قعة وف����اة �لطفلني �لتي 

حدثت �أخ����رًي�. وكان �ساح����ب �ل�سم����و �مللكي رئي�س 
�ل����وزر�ء قد تر�أ�س وبح�س����ور ويل �لعهد نائب �لقائد 
�الأعل����ى �لنائب �الأول لرئي�س جمل�����س �لوزر�ء �ساحب 
�ل�سم����و �مللك����ي �الأم����ري �سلمان ب����ن حم����د �آل خليفة 
�جلل�س����ة �العتيادية �الأ�سبوعية ملجل�س �لوزر�ء، وذلك 
بق�����رص �لق�سيبي����ة �أم�س. وو�ف����ق �ملجل�س بن����اًء على 

تو�سي����ة �للجنة �لتن�سيقي����ة برئا�سة �ساح����ب �ل�سمو 
�مللكي ويل �لعه����د نائب �لقائد �الأعلى �لنائب �الأول 
لرئي�����س جمل�س �ل����وزر�ء على ��ستح����د�ث نظام ي�رصي 
على تر�خي�س �ل�رصكات و�ملوؤ�س�سات �خلا�سة مبز�ولة 

ن�شاط �شيارات الأجرة )التاك�شي( و�شيارات 
�الأجرة حتت �لطلب، عن طريق �ملز�يدة.

ال�شحي بقتل  3 مدانني  اإعدام  “التمييز”: 

ال�شعودية تدين الهجوم على �شجن جو
�لريا�س - بنا: �أد�ن���ت �ململكة �لعربية 
�ل�سعودية �لهجوم �مل�سل���ح على على مركز 
�الإ�سالح و�لتاأهيل يف ج���و، و�لذي �أ�سفر عن 

��ست�سهاد �أحد رجال �الأمن.
�ل�سعودية  �لعربي���ة  وج���ددت �ململك���ة 
باجلل�س���ة �الأ�سبوعية ملجل�س �لوزر�ء برئا�سة 

خادم �حلرمني �ل�رصيف���ني �مللك �سلمان بن 
عبد�لعزي���ز �آل �سع���ود �لتاأكيد على ت�سامن 
ووقوفه���ا  �ل�سعودي���ة  �لعربي���ة  �ململك���ة 
�إل���ى جان���ب مملك���ة �لبحرين �س���د �الإرهاب 
و�لتط���رف، وكل م���ا يخل باأر�سه���ا و�سالمة 

�سعبها.

رف�س���ت حمكم���ة �لتميي���ز �أم����س طعن 
�لتمييز �لثاين للُمد�نني بو�قعة قتل �سهد�ء 
�لو�ج���ب، وهم كل م���ن �ل�ساب���ط �الإمار�تي 
طارق �ل�سحي، و�رصطَيني �آخرين و�إ�سابة 13 
�رصطًيا �آخري���ن بالقرب من منطقة �لديه بعد 
تفجريهم قنبلًة حملية �ل�سنع. وهذ� ما يعني 
�أن عقوب���ة �الإعد�م �ل�س���ادرة بحق 3 ُمد�نني 
وال�شجن امل�ؤبد للباق���ن واإ�شقاط اجلن�شية 
�لبحريني���ة ع���ن 8 من �ملتهمني ق���د تاأيدت 

و�أ�سبحت غري قابلة للطعن.

   وكان���ت حمكم���ة �ال�ستئناف ق�ست يف 
وقت �سابق بتاأييد معاقبة 5 م�ستاأنِفني من 
�أ�س���ل 10 متهمني؛ وذل���ك بال�سجن �ملوؤبد 
عما ن�سب �إليهم من �تهامات باإحد�ث تفجري 
وت�سكي���ل جماع���ة �إرهابي���ة تابع���ة لتنظي���م 
“�رص�ي���ا �الأ�س���رت” و�الن�سمام �إليه���ا، ف�سالً 
ع���ن اإ�شقاط اجلن�شي���ة البحريني���ة عن جميع 
�مل�ستاأنفني �مل�سقط���ة جن�سياتهم، وكذلك 
باإلز�مه���م بدف���ع مبل���غ 929 دين���اًر� و691 
فل�ًس���ا بالت�سامن، باعتبارها قيمة �لتلفيات 

�لتي ت�سببو� به���ا، و�أمرت مب�سادرة 
8�مل�سبوطات.

• عنا�رص من اجلي�ش امل�رصي يف اإحدى مناطق �شيناء )اب(	

املحميد: هدفنا حت�سني جتربة امل�سافرين والو�سول للتميز ت�ستوعب 600 �سيارة وتنجز يف 2018... وزيرة ال�سحة:

“باركات” ال�شلمانية لبناية  دينار  مليني  املطار6  ليموزين” يف  “دملون  خدمة  “با�س”تطلق  

قالت وزيرة �ل�سحة فائق���ة �ل�سالح �إن 
�ل���وز�رة �ستوف���ر مو�قف متع���ددة �لطو�بق 
مبجمع �ل�سلمانية �لطب���ي بطاقة ��ستيعابية 

تت�سع ملا يقارب 600 �سيارة.
وتوقع���ت يف رد عل���ى �س���وؤ�ل برملاين، 
ح�سل���ت “�لبالد” عل���ى ن�سخة من���ه، �أن يتم 

�ل����رصوع يف �أعم���ال �لبن���اء يف �لن�س���ف �الأول 
من �لعام �جلاري عل���ى �أن يتم ��ستكماله يف 

نهاية 2018.
وبلغ���ت تكلف���ة مو�ق���ف �ل�سي���ار�ت ما 
يق���ارب 6 ماليني دينار، كما �سي�سم �ملبنى 
جمموعة م���ن �ملحالت و�ملر�ف���ق �خلدماتية 

تلب���ي �حتياج���ات مرت���ادي �ملجم���ع 
�لطبي.

�ملنام���ة - با����س: �أعلن���ت �رصك���ة خدم���ات 
مط���ار البحري���ن )با����ش( ع���ن تد�ش���ن خدم���ة 
دمل���ون ليموزي���ن يف �إط���ار �خلدم���ات �ملقدمة 
م���ن قبل �سال���ة دمل���ون �لت���ي تديره���ا �رصكة 
خدم���ات مطار �لبحري���ن و�حلائزة عل���ى �لعديد 
م���ن �جلو�ئ���ز �لعاملية، وذل���ك من �أج���ل تعزيز 
جترب���ة �مل�سافري���ن وتو�سي���ع نط���اق �خلدمات 
�ملقدمة لهم. وي�ستقب���ل مطار �لبحرين �لدويل 

�أك���ر م���ن 9 مالي���ني م�ساف���ر �سنوي���اً. ويف هذ� 
�ل�سدد، قال �ملدي���ر �لتنفيذي بالوكالة ل�رصكة 
خدمات مطار �لبحرين �سلمان �ملحميد: “نت�رصف 
بتق���دمي مثل هذه �خلدمة للمرة �الأولى يف مطار 
�لبحرين �ل���دويل، ونكون بذلك ق���د �ساهمنا يف 
حت�سني جتربة �مل�سافرين عرب �ملطار من خالل 
توفري خدم���ة نقل فخمة لكافة �لعمالء و�لزبائن 

�لر�غبني باأعلى م�ستويات �خلدمة”. 610

• �سورة �أر�سيفية ل�سفن تابعة للبحرية �الأمريكية	

طلقات حتذيرية من مدمرة اأمريكية على زوارق اإيرانية

طهران تزيد الإنفاق الع�شكري اإىل 5 %
دب����ي/ و��سنط����ن - روي����رتز: �أق����ر �مل�رصع����ون 
�الإير�ني����ون �أم�س خطط����ا لزيادة �الإنف����اق �لع�سكري 
�إل����ى ن�سبة 5 ٪ من �مليز�ني����ة �لعامة و�أن ي�سمل ذلك 
تط�ير برنامج ال�ش�اريخ بعيدة املدى الإيراين الذي 
تعه����د �لرئي�س �الأمريك����ي �ملنتخب دونال����د تر�مب 
بوقفه. وميثل �لت�سويت دفعة للموؤ�س�سة �لع�سكرية 
�الإير�ني����ة -�لت����ي ت�س����م �جلي�����س �لنظام����ي وقو�ت 
�حلر�����س �لث����وري �خلا�س����ة ووز�رة �لدف����اع- �لت����ي 
خ�س�����س لها نحو 2 % فقط من ميز�نية �لعام 2015 
- 2016. م����ن جانب �آخر، قال م�سوؤوالن �أمريكيان يف 
وز�رة �لدفاع �م�س �إن مدمرة تابعة للبحرية �الأمريكية 
�أطلق����ت 3 طلق����ات حتذيري����ة عل����ى 4 زو�رق تابعة 

للحر�س �لثوري �الإير�ين �الأحد بعد �قرت�بها 
15ب�رصعة كبرية منها يف م�سيق هرمز.
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العري�س “داع�س” يهاجم 
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�شمو ال�شيخ عي�شى بن علي: م�شتقبل مزدهر لل�شلة

عبا�س اإبراهيم

مروة خمي�س
را�سد الغائب

•  �سمو رئي�س �لوزر�ء بح�سور �سمو ويل �لعهد يرت�أ�س جل�سة جمل�س �لوزر�ء	



الثالثاء 10 يناير 2017  
12 ربيع الثاني 1438

2العدد 3010 



3 الثالثاء 10 يناير 2017  بالدنا
12 ربيع الثاني 1438

العدد 3010  local@albiladpress.com

�سوق البحرين قادرة على احت�سان مزيد من اال�ستثمارات
�سموهما ا�ستعر�سا ت�سهيالت قطاع الأعمال... رئي�س الوزراء وويل العهد:

املنامة - بن����ا: ا�ستقبل رئي�����س الوزراء 
�ساح����ب ال�سم����و امللك����ي الأم����ر خليفة بن 
�سلم����ان اآل خليفة ويل العه����د نائب القائد 
الأعلى النائ����ب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء 
�ساح����ب ال�سمو امللك����ي الأم����ر �سلمان بن 
حم����د اآل خليف����ة، وذل����ك �سب����اح اأم�س بق�رص 

الق�سيبية.
�سموهم����ا  ا�ستعر�����س  اللق����اء،  وخ����الل 
امل�س����ارات التنموية الت����ي تتبناها احلكومة 
وعلى وجه اخل�سو�س يف �سقيها القت�سادي 
وال�ستثم����اري، موؤكدي����ن �سموهم����ا �رصورة 
التنمي����ة  خط����وات  يف  قدًم����ا  امل�س����ي 
القت�سادي����ة، والعمل عل����ى م�ساعفتها من 
خالل البناء على ما مت اإجنازه يف هذا اجلانب 
وال�ستفادة من التجارب ال�سابقة وتطويرها 

على ال�سعيد الإجرائي والت�رصيعي.
وتط����ّرق �ساحب ال�سم����و امللكي رئي�س 
الوزراء و�ساحب ال�سم����و امللكي ويل العهد 
نائب القائ����د الأعلى النائ����ب الأول لرئي�س 
جمل�س ال����وزراء اإل����ى الت�سهي����الت املقدمة 
لقطاع ال�ستثمار والأعمال يف �سياق �سيا�سة 

ال�سوق املفتوح.
اأن  ال�س����دد  ه����ذا  يف  �سموهم����ا  واأك����د 

�س����وق البحرين ق����ادرة عل����ى احت�سان مزيد 
م����ن ال�ستثم����ارات العاملية يف اإط����ار البنية 

وال�ستثماري����ة  القت�سادي����ة  الت�رصيعي����ة 
املتين����ة واحلر�س احلكوم����ي على مراجعتها 

ب�س����كل م�ستم����ر من اأج����ل تطويره����ا لتدعم 
قطاع ال�ستثمار.

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

املنامة بنا : تلقى عاهل البالد �ساحب اجلاللة 
امللك حمد ب���ن عي�سى اآل خليفة، وويل العهد نائب 
القائد الأعلى النائ���ب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء 
�ساح���ب ال�سمو امللك���ي الأمر �سلمان ب���ن حمد اآل 
خليفة برقيتي �سك���ر جوابيتني من اأمر دولة قطر 
�سمو ال�سيخ متيم ب���ن حمد اآل ثاين ال�سقيقة وذلك 
رًدا عل���ى برقية جاللته املهنئة ل���ه مبنا�سبة ذكرى 
اليوم الوطني لب���الده. واأعرب فيها �سمو اأمر دولة 
قط���ر عن خال�س �سكره وتقديره جلاللة امللك وويل 
العهد عل���ى م�ساعرهما الأخوية الطيبة، متمنًيا لهما 
موفور ال�سحة وال�سع���ادة وململكة البحرين املزيد 

من التقدم والزدهار.

تلقى رئي�س ال����وزراء �ساحب ال�سمو امللكي 
الأم����ر خليفة ب����ن �سلمان اآل خليف����ة برقية �سكر 
جوابية من اأخيه الوزير الأول يف اململكة املغربية 
عبدالإل����ه بنكران وذل����ك ردا عل����ى برقية �سموه 
اململك����ة  ا�ستق����الل  ذك����رى  املهنئ����ة مبنا�سب����ة 
ال�سقيق����ة. واأع����رب الوزي����ر الأول يف برقيت����ه عن 
خال�����س �سكره وتقديره ل�ساح����ب ال�سمو امللكي 
رئي�س ال����وزراء على م�ساعر �سموه الطيبة النبيلة، 
داعي����ا اهلل تعال����ى اأن ميتع �سم����وه بوافر ال�سحة 
وال�سع����ادة، واأن يحق����ق ل�سع����ب مملك����ة البحرين 

املزيد من التقدم والرقي والرخاء.

بع����ث عاهل البالد �ساح����ب اجلاللة امللك حمد 
ب����ن عي�س����ى اآل خليف����ة، وويل العهد نائ����ب القائد 
الأعل����ى النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء �ساحب 
ال�سم����و امللك����ي الأمر �سلم����ان بن حم����د اآل خليفة 
بربقيتي تعزية وموا�ساة اإلى رئي�س جمهورية اإيران 
الإ�سالمي����ة ح�س����ن روحاين، ع����ربا فيها ع����ن �سادق 
تعازيهم����ا وخال�����س موا�ساتهم����ا بوف����اة الرئي�����س 
الإي����راين الأ�سبق اأكرب ها�سم����ي رف�سنجاين، داعيني 
املول����ى تعال����ى اأن يتغم����ده بوا�س����ع برحمت����ه، واأن 
ي�سكنه ف�سيح جنات����ه، واأن يلهمه وال�سعب الإيراين 

واأبناء الراحل وذويه جميل ال�سرب وح�سن العزاء.

العاهل وويل العهد 
يتلقيان �سكر اأمر قطر

رئي�س الوزراء يتلقى �سكر 
الوزير الأول املغربي

... ويعزيان الرئي�س 
الإيراين بوفاة رف�سنجاين



�ملنامة- بنا:  ر�أ�س رئي�س 
�مللكي  �ل�سمو  �ساحب  �لوزر�ء 
�آل  �سلمان  ب��ن  خليفة  �لأم���ر 
�لعهد  ويل  وبح�سور  خليفة 
�لنائب  �لأع��ل��ى  �لقائد  نائب 
�ل��وزر�ء  جمل�س  لرئي�س  �لأول 
�لأمر  �مللكي  �ل�سمو  �ساحب 
خليفة  �آل  ح��م��د  ب��ن  ���س��ل��م��ان 
�لأ�سبوعية  �لعتيادية  �جلل�سة 
بق�رص  وذل��ك  �ل���وزر�ء،  ملجل�س 
�أدل��ى  حيث  �أم�����س،  �لق�سيبية 
�ل��وزر�ء  ملجل�س  �لعام  �لأم��ن 
�جلل�سة  ع��ق��ب  �ل��ن��ا���رص  ي��ا���رص 

بالت�رصيح �لتايل:
�ل��ع�����رصي��ن  �ل����ذك����رى  يف 
�لوطني،  �حل��ر���س  لتاأ�سي�س 
ف��ق��د رف����ع ���س��اح��ب �ل�����س��م��و 
�أخل�س  �ل��وزر�ء  رئي�س  �مللكي 
�لتهاين �إلى ملك �لبالد �لقائد 
�مللك  �جلاللة  �ساحب  �لأعلى 
حمد بن عي�سى �آل خليفة �لذي 
�أ�سبح  �ل�سامية  رعايته  بف�سل 
فاعلة  موؤ�س�سة  �ل�����رصح  ه���ذ� 
م�سيًد�  �لأمنية،  �ملنظومة  يف 
ينه�س  �ل���ذي  ب��ال��دور  �سموه 
رئي�ًسا  �ل��وط��ن��ي  �حل��ر���س  ب��ه 
�لأم���ن  ح��م��اي��ة  يف  ومنت�سبن 
وت��ع��زي��ز �ل���س��ت��ق��ر�ر و���س��ون 
�ملنجز�ت �لوطنية، ومبا ميثله 
�أمني  ودرع  ع�سكري  عمق  من 
�ل�ساهرة  �لوطنية  للموؤ�س�سات 
و�سالمة  �ل��وط��ن  ح��م��اي��ة  ع��ل��ى 

�أر��سيه و�حلفاظ على �أمنه.
�ساحب  ����س���ّدد  ب��ع��ده��ا، 
�ل��وزر�ء  رئي�س  �مللكي  �ل�سمو 

على �أهمية �لإد�رة �لفاعلة �لتي 
ترتقي مب�ستوى �خلدمات �لتي 
�حلكومية  �لقطاعات  تقدمها 
�لعتماد  وب�����رصورة  �ملختلفة، 
ع��ل��ى �ل���ك���ف���اء�ت و�خل�����ر�ت، 
فيها  �ل��رق��اب��ة  ت�سديد  وع��ل��ى 
و�أوج��ه  �لإهمال  عن  بها  للناأي 
�ملقبول  غ��ر  فمن  �لق�سور، 
و�لتق�سر  �لإه��م��ال  ي��وؤث��ر  �أن 
على م�ستوى وجودة �لقطاعات 
و�خل��دم��ات وع��ل��ى �لإجن����از�ت 
كل  يف  �حلكومة  حققتها  �لتي 

جمال.
ويف �سياق ذي �سلة، فقد 
�مللكي  �ل�سمو  �ساحب  وّج���ه 
�لتعامل  �إل��ى  �ل����وزر�ء  رئي�س 
�لإد�ري  �لإه���م���ال  م��ع  ب��ح��زم 
و�لتحقيق  �لطبية  و�لأخ��ط��اء 
ر�دعة  �إج���ر�ء�ت  و�تخاذ  فيها، 
ونز�هة  �سفافية  بكل  وعادلة 
�أي  ث��ب��وت  وح��ي��ادي��ة يف ح���ال 
يتعلق  فيما  تق�سر  �أو  �إهمال 
�لتي  �لطفلن  وف��اة  بو�قعة 

حدثت موؤخًر�.
 فيما كلف �ساحب �ل�سمو 
وزيرة  �ل��وزر�ء  رئي�س  �مللكي 
ت��ق��ري��ر عاجل  ب��رف��ع  �ل�����س��ح��ة 
وجودة  م�ستوى  على  للوقوف 
�لرعاية و�لعالج يف �ملوؤ�س�سات 
�ل�سحة  ل��وز�رة  �لتابعة  �لطبية 
لتطوير  �ل��الزم��ة  و�ملقرتحات 
فيها،  �لق�سور  �أوج��ه  و�إ�سالح 
تر�جع  ب��اأي  �لقبول  ميكن  فال 
يف �مل�ستوى �ملتقدم للخدمات 
�لطبية و�لعالجية �لتي تقدمها 

ت�سل  �أن  وي��ج��ب  �حل��ك��وم��ة، 
ل��ل��م��و�ط��ن �أف�����س��ل �خل��دم��ات 
بامل�ست�سفيات  �سو�ء  �ل�سحية 

�حلكومية �أو �خلا�سة. 
بعدها، وّجه �ساحب �ل�سمو 
كافة  �ل���وزر�ء  رئي�س  �مللكي 
�حلكومية  و�جلهات  �ل��وز�ر�ت 
وز�رة  مع  �لوثيق  �لتعاون  �إلى 
ما  يخ�س  فيما  �لإع��الم  �سوؤون 
و�سائل  عر  �ملو�طنون  يثره 
�ملختلفة  و�لتو��سل  �لإع���الم 
�خل��ط��اب  ي��ك��ون  �أن  ل�����س��م��ان 

�ل��ر���س��م��ي �لإع����الم����ي ���رصي��ًع��ا 
ا �أمام �لر�أي �لعام.  وتنويريًّ

وّجه  �أخ��رى، فقد  من جهة 
رئي�س  �مللكي  �ل�سمو  �ساحب 
�لتعوي�س  ب�رصعة �رصف  �لوزر�ء 
متت  �لتي  �ل�ستمالكات  ع��ن 
للمنفعة �لعامة، وذلك يف �إطار 
�مللكي  �ل�سمو  �ساحب  متابعة 
رئ��ي�����س �ل������وزر�ء ل���الإج���ر�ء�ت 
�لأ�سغال  وز�رة  تتخذها  �لتي 
و�لتخطيط  �لبلديات  و�سوؤون 
�لعمر�ين يف �رصف �لتعوي�سات 
�ل�ستمالكات  عن  مل�ستحقيها 
ق��ر�ر  ���س��دور  قبل  مت��ت  �لتي 
���س��ه��ر  �ل���������وزر�ء يف  جم��ل�����س 
�أغ�����س��ط�����س �مل��ا���س��ي، و�ل���ذي 
�ل�ستمالك  قر�ر  خطو�ت  نظم 
�ملايل  �لعتماد  تو�فر  و�سمان 

له.   
يف  �ملجل�س  نظر  بعدها، 
�ملذكر�ت �ملدرجة على جدول 

�أعماله، وقّرر حيالها ما يلي: 
�لوزر�ء  جمل�س  و�فق  �أولً: 
�للجنة  ت��و���س��ي��ة  ع��ل��ى  ب���ن���اًء 
�ساحب  برئا�سة  �لتن�سيقية 
�لعهد  ويل  �مل��ل��ك��ي  �ل�����س��م��و 
�لنائب  �لأع��ل��ى  �لقائد  نائب 
�ل��وزر�ء  جمل�س  لرئي�س  �لأول 
وف��ق �مل��ذك��رة �مل��رف��وع��ة من 

و�لت�سالت  �ملو��سالت  وزير 
على  ي�رصي  نظام  با�ستحد�ث 
�ل���رت�خ���ي�������س �ل���ت���ي ت�����س��در 
ل���ل�������رصك���ات و�مل���وؤ����س�������س���ات 
مل����زاول����ة ن�����س��اط ���س��ي��ارات 
و�سيار�ت  )�لتاك�سي(،  �لأج��رة 
�لأج����رة حت��ت �ل��ط��ل��ب، ووف��ق 
�لرتخي�س  يكون  �أعاله  �لنظام 
ل��ل�����رك��ات مل����زاول����ة ن�����س��اط 
�أو  )�لتاك�سي(  �لأجرة  �سيار�ت 
�لطلب  حتت  �لأج���رة  �سيار�ت 

حّدد  كما  �ملز�يدة،  طريق  عن 
ال��ن��ظ��ام ����روط وم��وا���س��ف��ات 
�مل��رك��ب��ات �ل��ت��ي ت��رخ�����س يف 
هذه �ل�رصكات، علًما باأن �لنظام 
�أع�����اله ي�����رصي على  �مل���ذك���ور 
فقط  و�ملوؤ�س�سات  �ل�رصكات 

دون �لأفر�د. 
ثانًيا: �أحال جمل�س �لوزر�ء 
مقرتًحا  �لتن�سيقية  �للجنة  �إلى 
ل�����وز�رة �ل�����س��ن��اع��ة و�ل��ت��ج��ارة 
�لرتخي�س  ب�����س��اأن  و�ل�سياحة 

�مل��ال  ر�أ�����س  ذ�ت  ل��ل�����رصك��ات 
بعقود  ترتبط  �لتي  �لأج��ن��ب��ي 
�أو  مع جهات وهيئات حكومية 
�لتي تنفذ م�ساريع ��سرت�تيجية 
وجود  القانون  ي�سرتط  والتي 

�رصيك بحريني فيها. 
�ل�سمو  وّجه �ساحب  ثالًثا: 
�إل��ى  �ل����وزر�ء  رئي�س  �مللكي 
��ستمر�ر �جلهود لتوفر فر�س 
ومنا�سبة  ولئقة  م�سجعة  عمل 
تبقى   و�أن  �لبحرينين،  �أم��ام 

عملية  يف  �لأف�سلية  للمو�طن 
�ملجل�س  و�أع����رب  �ل��ت��وظ��ي��ف، 
�سمن هذ� �ل�سياق عن �لرتياح 
�لبحريني  �لقت�ساد  ق��درة  يف 
�ل�ستثمار�ت  ��ستقطاب  على 
�جل���دي���دة، ح��ي��ث �رت��ف��ع حجم 
مملكة  يف  �ل��ك��ل��ي  �ل��ع��م��ال��ة 
�ألًفا   770 حو�يل  �إلى  �لبحرين 
 %  7.3 ق��دره��ا  زي���ادة  بن�سبة 
ت�ساعدي  منو  وحتقيق  ا  �سنويًّ
عك�سه  و�لأج�����ور  �ل���رو�ت���ب  يف 
�لقطاعن  يف  �لأج���ور  و�سيط 
كانت  حيث  و�ل��ع��ام،  �خل��ا���س 
ن�سبة �لزيادة يف و�سيط �لأجور 
�خل���ا����س،  ل��ل��ق��ط��اع   %  2.6
�حلكومي،  للقطاع   % و1.8 
�سوق  م��وؤ���رص�ت  بح�سب  وذل��ك 
من  �لثالث  �ل��رب��ع  ع��ن  �لعمل 
ت�سمنتها  و�لتي   2016 �لعام 
�مل����ذك����رة �مل���رف���وع���ة ل��ه��ذ� 
�ل���غ���ر����س م���ن وزي�����ر �ل��ع��م��ل 

و�لتنمية �لجتماعية.
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- إدارة األعمال 
(ACCA اعتماد) العلوم ا�الية و ا�حاسبة -

- نظم ا�علومات اإلدارية
- العلوم السياسية

- ا�حاسبة

- علم الحاســوب
- التصميم الجرافيــكي

- التصميم الداخلــي

- إدارة ا�وارد البشرية
- ا�حاسبة والتمويل

#میـّـزنفسک
وسجل فی جامعۀ العلوم التطبیقیۀ

عضو عامل في اتحاد الجامعات العربية - عضو في اتحاد الجامعات العربية واألوروبية
(AACSB) عضو في جمعية تطوير كليات إدارة األعمال

كلية العلوم اإلدارية
(AACSB) عضوية

- إدارة األعمال 
(ACCA اعتماد) العلوم ا�الية و ا�حاسبة -

- نظم ا�علومات اإلدارية
- العلوم السياسية

- ا�حاسبة

 - الحقــوقكلية الحقــوق

كلية اآلداب والعلوم

برامج ا�اجستير

- علم الحاســوب
- التصميم الجرافيــكي

- التصميم الداخلــي

- إدارة ا�وارد البشرية
- ا�حاسبة والتمويل

قدم هذا اإلعالن بموافقة األمانة العامة �جلس التعليم العالي رقم ا�وافقة (16- 1210)

تعلن الجامعة عن فتح باب القبول في برامج البكالوريوس للطلبة 
/ الراغب� في اإللتحاق بالجامعة للفصل الدراسي الثاني ٢٠١٦ ٢٠١٧   

�زيد من ا�علومات الرجاء االتصال على األرقام التالية:
17728777 / 16036003 / 16036010

www.asu.edu.bh

بلدي �جلنوبية: 
لرئي�س �لوزر�ء 

مكانة كبرة 
لدى �ل�سعب

بلدي���ة   – �لرف���اع 
�جلنوبي���ة:  �ملنطق���ة 
�أع���رب �ملجل����س �لبل���دي 
عن  �جلنوبي���ة  باملنطق���ة 
خال����س تهاني���ه مبنا�سبة 
�لتي  �لفحو�س���ات  جن���اح 
�ل���وزر�ء  رئي����س  �أجر�ه���ا 
�ساح���ب �ل�سم���و �مللك���ي 
�لأم���ر خليفة ب���ن �سلمان 
�آل خليف���ة، مهنئ���ا �سعب 
وذل���ك  �لبحري���ن  مملك���ة 
مبنا�سبة جناح �لفحو�سات 
�أجري���ت  �لت���ي  �لطبي���ة 
ل�سم���وه وتكلل���ت بف�سل 

�هلل تعالى بالنجاح.
و�أكد �ملجل�س �لبلدي 
�أن  �جلنوبي���ة  باملنطق���ة 
ل�ساح���ب �ل�سم���و �مللكي 
مكان���ة  �ل���وزر�ء  رئي����س 
عام���ة  قل���وب  يف  كب���رة 
�سع���ب مملك���ة �لبحري���ن؛ 
م���ن  لقرب���ه  وذل���ك 
�ملو�طن���ن وحر�سه على 
بات  و�سموه  م�سلحته���م، 

رمز�ً وطنياً.

التعامل بحزم مع الأخطاء الطبية واتخاذ الإجراءات الرادعة 
��ستمر�ر توفر فر�س عمل لئقة ومنا�سبة �أمام �لبحرينين ... رئي�س �لوزر�ء:

•  �سمو رئي�س �لوزر�ء وبح�سور �سمو ويل �لعهد يرت�أ�س جل�سة جمل�س �لوزر�ء	

• يا�رص �لنا�رص	

�لوطنية للموؤ�س�سات  �أمنيًّا  ودرًعا  ا  ع�سكريًّ عمًقا  ميثل  �لوطني  �حلر�س 
�رصع���ة ����رصف �لتعوي����س ع���ن �ل�ستم���الكات للمنفع���ة �لعام���ة 
�رتف���اع حج���م �لعمال���ة �لكل���ي �إل���ى 770 �ألًف���ا بزي���ادة 7.3 % 
للحكوم���ي   % و1.8  “�خلا����س”  ل����   %  2.6 �لأج���ور  زي���ادة 
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رسالة من القلب 
إلى سمو الرئيس

 
هذه كلماٌت �أقدمها من �لقلب �إلى مقام 
�سموك���م �لرفيع، عّلكم جتدون فيها بع�ض ما 
يع���زي �لنف�ض ويفّرج �لهم، بحثا عما ي�سّليها، 
بع���د �لنتائ���ج �لإيجابي���ة �لتي �أ�سف���رت عنها 

�لفحو�سات �لطبية.

�سمو �لرئي�ض..
�سكو�كم م���ن قلبكم وما يحمل من �أعباء، 
قد وّلدت ل���دي حزنا، ولكن وعل���ى �لرغم من 
كل م���ا ي���دور، “��ستف���ِت قلب���ك و�إن �أفتْوك 
�لنا����ض و�أفت���ْوك”، فقلبكم �ملتيق���ظ د�ئما، 
�لناب�ض باحلي���اة �أبد� لن يخذلك���م، وبعقلكم 
�لر�جح وحكمتكم �ملعهودة لن ت�سيعو� باإذن 

�هلل.
�سمو �لرئي�ض..

�ل�سناب���ل �حلبلى هي �لت���ي حتمل �خلري، 
و�إن ه���ي �نحنت فلي�ض ع���ن �نك�سار، بل لثقل 
�خل���ري �لذي حتمل���ه، و�لريح ل تك����ر عودها، 
تنحن���ي لتمر �لعو��سف ومن ثم تعود �ساخمة، 

فال ي�سغل بالكم ذلك.
�سمو �لرئي�ض..

�أتعبك���م حدي���ث �لقل���ب؟ وم���اذ� يعني؟ 
فالقل���ب ه���و �لنا�س���ح د�ئم���ا، وق���د حدثكم 
كث���ري� و�أغر�ك���م �أك���ر، و�أنت���م بني ن���د�ء�ت 
�لقل���ب و�لعق���ل تتجاذبون، فانظ���ر يا رعاك 
�هلل �أيهم���ا �أق���رب �إل���ى �أم���ان �لرفع���ة و�لعزة 
و�لكر�م���ة و��سلك طريق���ه، حينها لن يلومكم 
�أحد، و�ستزي���د حمبتكم عند �لنا�ض ل�سخ�سكم 

�لكرمي ول ل�سيء �آخر.
�سمو �لرئي�ض..

�إن لك���م يف �لنا����ض �سيوف���ا ل ت���ز�ل يف 
�أغماده���ا، ي�ستب�رون �إن �أنت���م �لتفتم �إليهم، 
ولكم يف �لنا�ض �أجناد ق���د ل تعلمونهم �ليوم 
يفارقوك���م  ل���ن  غ���د�،  �ستعلمونه���م  ولك���ن 
�أب���د�، �أحبوك���م من �أجلكم فقط ل م���ن �أجل �أي 
�سيء �آخر، هوؤلء �أنا����ض تلّم�سو� منهم �لن�سح 
و�مل�س���ورة، و�أنا عل���ى ثقة باأنه���م �سيكونون 
كالبل�س���م، ين���زل على �حل���زن فيخف���ف منه، 

وينزل على �لهم فيزيحه.
�سمو �لرئي�ض..

نعل���م متام �لعل���م �إجناز�تك���م �لعظيمة، 
وخدماتك���م �جل�سيم���ة، ووقفاتك���م �مل�رف���ة 
�جلليل���ة، تلك �لوقفات �لت���ي ز�دت حبكم يف 
قل���وب �لنا����ض، نعل���م �أنكم من ذل���ك �لطر�ز 
�لأول، م���ن ذلك �جليل �ل���ذي ل يعرف �لهدوء 
و�لدع���ة، فالعمل لديكم هو �حلي���اة، ومعرفة 
�لنا����ض هو عمادها و�أ�سا�سه���ا، �إنكم من ذلك 
�جليل �لذي ل يطيق �لركون �إلى �لأر�ض وغلق 
�لأب���و�ب، فا�ستم���رو� يا رعاك���م �هلل على هذ� 
�لنهج، ف���اإن فيه �ل�سل���وى، ودميومة �ل�سعور 

بامل�سئولية، ول يثنيكم عن ذلك �سيء.
�سمو �لرئي�ض..

�علمو� يا رعاكم �هلل، �أنكم �ستظلون رمز� 
�ساخما له���ذه �لأر����ض، ونرب��س���ا ُيهتدى به، 
تتعاقب �ل�سنون و�خلطوب وتظلون تتالألأون 
يف �ل�سماء، فاإن وجود بع�ض �لغيوم يف �لأجو�ء 
ل يعن���ي �أبد� غي���اب �لنجم �أو �أفول���ه، فالغيم 

�سينق�سع.. ويبقى �لنجم لمعا.
�سمو �لرئي�ض..

�إين �أ�سّب���ه �له���ّم مث���ل �لد�ئ���رة، ت�سيق 
وت�سي���ق وت�سيق �إلى �أن ت�سب���ح نقطة، فاإن 
ه���ي �ساقت �أك���ر �ختفت، وع���ادت �ل�سفحة 
بي�س���اء نا�سع���ة، و�إن ه���ي توقف���ت ف�ستظل 
نقط���ة �سغ���رية يف �إح���دى �لزو�ي���ا، ل ي�س���ري 

بيا�ض �ل�سفحة وجودها.
و�علمو� ي���ا رعاك���م �هلل، �ن �زدياد �لهّم 
عنو�ن لزو�له، ولذ� ل تلقو� له بال، و�علمو� يا 
رعاكم �هلل �أن �لهّم �أقوى جنود �هلل، فاإن ترك 
�لإن�سان ل���ه جمال فتك به، ولذ� ف���اإن �لأجدى 
و�لأنف���ع ت�سليم �أمره هلل، فه���و مدبر �لأمر من 

قبل ومن بعد.
�سمو �لرئي�ض..

�إن يف �لبت�سامة �سفاء، خ�سو�سا �إذ� ما مت 
تبادلها مع �ملحب���ني ذوي �لقلوب �ل�سافية، 
و�أنتم �أعل���م �لنا�ض بهم، و�إن يف �خلري دعو�ت 
من نفو�ض ر��سية، فال تكفو� يدكم �لبي�ساء، 
و�ترك���و� �خلري ينمو بني يديك���م ويزيد، فاإن 
نتائجه م�سمون���ة، �أدناها حمبة �لنا�ض و�أعالها 

مر�ساة رب �لنا�ض.
�سمو �لرئي�ض..

ه���ذه بع�ض كلم���ات �أحبب���ت �أن �أو�سلها 
�إليك���م، وم���ا يجي����ض يف �لنف�ض �أك���ر، ولكن 
�خلج���ل مينعني من �لتم���ادي، وما ذكرته �آنفا 
�أعده م���ن قبيل دلل �لولد على و�لده، فتحت 
قلبي لكم ببع����ض �سطور ت�سلكم دون حاجز، 
علن���ي �أ�ستطي���ع �أن �أزي���ح قلي���ال مم���ا ي�سغل 

نف�سكم �لطيبة.
و�ل�سالم من ولدكم �ملحب..

محمد بوعيدة حميدان: جهود لرفع ن�سب البحرنة يف قطاع ال�سيارات
�أجور �سهرية ت�سل �إلى �ألف دينار يف معر�ض �لتوظيف �لثاين

مدين����ة عي�س����ى - وز�رة �لعم����ل و�لتنمي����ة 
و�لتنمي����ة  �لعم����ل  وزي����ر  �أك����د  �لجتماعي����ة: 
يف  �ملو�طن����ني  توظي����ف  �أن  حمي����د�ن  جمي����ل 
خمتل����ف �مله����ن �لإد�ري����ة و�لفني����ة و�حلرفي����ة 
و�لتخ�س�س����ات �لنوعية �لو�ع����دة و�إدماجهم يف 
موؤ�س�سات �لقطاع �خلا�ض هي م�سوؤولية وطنية 
م�سرتكة بني جميع �جلهات �حلكومية و�لأهلية 
�ملعني����ة للمحافظ����ة عل����ى مع����دلت �لبطالة يف 
حدوده����ا �لطبيعي����ة و�لآمنة؛ وذل����ك ل�ستد�مة 
�ل�ستقر�ر �ملجتمعي ومنوه، �لذي يلقي بظالله 
�لإيجابي����ة على خمتل����ف �لأ�سع����دة �لتنموية يف 

مملكة �لبحرين.
ج����اء ذلك يف كلم����ة �ألقاه����ا حمي����د�ن �أثناء 
تفقده �أم�ض ختام “معر�ض �لتوظيف �لثاين يف 
قط����اع وكالت �ل�سيار�ت بن����ادي �سرتة �لثقايف 
و�لريا�س����ي، و�لذي �فُتتح �أم�ض �لأول مب�ساركة 
26 م����ن �����ركات ووكالت ومعار�ض �ل�سيار�ت 
و�ملن�س����اآت �ملرتبطة �أن�سطتها �لتجارية بقطاع 
�ل�سيار�ت، حيث عر�ست )223( �ساغر�ً وظيفياً 
فني����اً وتخ�س�سي����اً، باأج����ور �سهرية ت�س����ل �إلى 
1000 دين����ار، فيم����ا عر�س����ت �ل����وز�رة )500( 
�ساغر م����ن �لوظائف �ملتوف����رة لديها �ملوجهة 

جلميع �لتخ�س�سات �لدر��سية.

و�أك����د �لوزير حمي����د�ن �أهمي����ة تنظيم هذ� 
�ملعر�����ض، وحتقيق �له����دف م����ن �إقامته، وهو 
��ستقطاب �ملزيد من �لباحثني عن عمل ل�سغل 
�لفر�ض �لوظيفية فيه، لفتاً �إلى �أن ��ستهد�ف 
�ل����وز�رة لقطاع وكالت �ل�سي����ار�ت ملا ي�سهده 
م����ن منو م�سطرد و�رتباط����ه بالأ�سو�ق �لعاملية 
�لك����ربى، وما يوفره من ��ستقر�ر وترق وظيفي 
للعامل����ني فيه، مو�سح����اً �أن ع����دد �لعاملني يف 
�لقطاع ي�س����ل �إلى 8336 عام����الً، منهم 1002 

م����ن �لعمالة �لوطنية، بن�سب����ة 12 %، لفتاً �إلى 
�أن ��ستم����ر�ر �جلهود �مل�سرتكة م����ع موؤ�س�سات 
�ل�سب����اب  لإدم����اج  �ملعني����ة  �خلا�����ض  �لقط����اع 
�لبحرين����ي يف هذ� �لقطاع، ورف����ع ن�سب �لبحرنة 

فيه.
و�أك����د يف هذ� �ل�سي����اق �أن جت����ارب �ركات 
وكالت �ل�سيار�ت يف توظيف �لعمالة �لبحرينية 
تعترب م����ن �لتجارب �لناجحة �لت����ي ميكن �لبناء 
عليه����ا وتطويره����ا، �إذ �أثبت����ت �لق����وى �لعاملة 

�لوطني����ة كفاءته����ا بف�سل عطائه����ا ومتيزها، 
ف�س����الً ع����ن تبوئه����ا �لعدي����د م����ن �ملنا�س����ب 

�لقيادية. 
و�أك����د حميد�ن �أن �إقام����ة معر�ض �لتوظيف 
يف منطق����ة �س����رتة ه����ذه �مل����رة ياأت����ي جت�سيد�ً 
ل�سرت�تيجي����ة وز�رة �لعمل و�لتنمية �لجتماعية 
يف مد ج�س����ور �لتقارب �ملجتمعي مع �لأهايل يف 
خمتل����ف حمافظات �ململكة وتق����دمي �خلدمات 
لهم، ومل����ا تتمتع ب����ه جزيرة �سرتة م����ن كثافة 
�سكانية كبرية، ف�سالً عن تو�جد كربيات �ركات 
وكالت �ل�سيار�ت يف هذه �ملنطقة، م�سري�ً �إلى 
ع����زم وز�رة �لعمل و�لتنمي����ة �لجتماعية تنظيم 
�ملزي����د من �ملعار�ض �لنوعي����ة �لتي ت�ستهدف 
قطاع����ات و�ع����دة وجاذبة للمو�طن����ني بالفرتة 
�ملقبل����ة، �إذ تعت����رب هذه �ملعار�����ض من �أف�سل 
�أ�ساليب ترويج ودعم قي����م �لعمل للمو�طنني، 
وتزيد من م�ست����وى �ل�ستجابة وكذلك �لتعاون 

بني �أطر�ف �لإنتاج �لثالثة.
�لعم����ل  وز�رة  �أن  �إل����ى  حمي����د�ن  ولف����ت 
و�لتنمي����ة �لجتماعي����ة ملتزم����ة بتوف����ري جمي����ع 
فر�ض �لتدريب و�لتاأهي����ل ودعم �لأجور، وغري 
ذلك من �أوجه �لدعم �ملمكنة لتحقيق �لت�سغيل 
�لكامل لالأيدي �لعاملة �لوطنية يف �سوق �لعمل.

و�لتنمي���ة  �لعم���ل  وزي���ر  ق���ال   
�لجتماعي���ة جميل حمي���د�ن يف ت�ريح 
ل� “�لبالد” عل���ى هام�ض ختام معر�ض 
�لتوظي���ف �لث���اين يف قط���اع وكالت 
�لقت�س���ادي  �لو�س���ع  �إن  �ل�سي���ار�ت 
�حل���ايل �لذي متر ب���ه �ململكة يجب �أل 
يوؤثر �سلبا على �آلية وفر�ض �لتوظيف 
من خالل �لفر�ض �ملتاحة للبحرينيني 
وتعاون كل �أط���ر�ف �لإنتاج وما يبديه 
العم���ال م���ن مثابرة وان�ضب���اط ف�ضال 
ع���ن بر�م���ج دع���م �لقت�س���اد وجل���ب 

�ل�ستثمار�ت �جلديدة.
م���ن  �لكث���ري  “هن���اك  و�أ�س���اف 
�لإج���ر�ء�ت ُن����ر م���ن خاللها عل���ى �أن 
هذه �لظ���روف �لطارئة يج���ب �أل توثر 
عل���ى لقمة عي����ض �ملو�ط���ن”، موؤكد� 

و�ملب���ادر�ت  �لتوظي���ف  بر�م���ج  �أن 
و�إطالق مثل هذه �ملعار�ض �ست�ستمر؛ 
لرنتقي مبعدلت �لتوظيف للم�ستوى 

�ملطلوب.
معار����ض  “�أن  �لوزي���ر  وب���ني 
�لتوظي���ف �ملتخ�س�سة ت�سهم يف دعم 
�آلية �لتوظي���ف، فهي �أك���ر �سفافية 
وت�سم���ح لأ�سح���اب �لعم���ل �أنف�سه���م 
باللتق���اء بالعاملني �لأكف���اء، ومتنح 
�لباحث���ني ع���ن عمل �لط���الع على كل 
�لفر����ض �ملتاحة �أمامه���م بقدر كبري 
من �ل�سفافية و�لو�سوح وت�سمن �أكرب 
��ستجاب���ة ممكنة ب���ني �لطرفني لتتم 

عملية �لتوظيف”.
وتاب���ع “لتوظي���ف ل يتوقف عند 
نهاي���ة �ملعار�ض بل ي�ستمر ملا بعده، 
فِف���رق �لعم���ل تق���وم با�ستكمال ملء 

�ل�سو�غر �لتي ُقدمت باملعر�ض”.

�أكد وزي���ر �لعمل و�لتنمي���ة �لجتماعية جميل 
حمي���د�ن يف خت���ام معر����ض �لتوظي���ف يف قط���اع 
وكالت �ل�سي���ار�ت �لثاين �أن تقدمي فر�ض �لعمل 
�ملنا�سب���ة للمو�ط���ن لي�س���ت م�ساأل���ة ثانوي���ة �أو 
رفاهية، بل هي م�ساألة حيوية و�أولوية وطنية ثبت 
�أنه���ا حجر �لأ�سا�ض يف �لتنمي���ة و�لأمن و�ل�ستقر�ر 

وحت�سني م�ستوى �ملعي�سة للمو�طن.
و�أو�س���ح “�أ�سل���وب �ملعر����ض �أثب���ت جناحه 
بقدر كبري من �ل�سفافي���ة و�لنفتاح و�لتعاون، �إذ 
يحقق �ل�ستجاب���ة �لأكرب من قبل �أ�سحاب �لأعمال 
و�لباحثني ع���ن عمل لتقبل �لوظائ���ف �ملعرو�سة 

و�ملتاحة يف �سوق �لعمل.
وتابع “م���ن جتربتن���ا �أثبتت �ملعار����ض �أنها 
م���ن �أف�سل �أ�ساليب ترويج وتدعيم قيم �لعمل يف 
�ملو�طن، فال�سو�غر متاحة �أمام �جلميع و�ملن�ساآت 
�ل�سناعة ت�ستطيع �لو�سول �إلى �لعامل �ملنا�سب، 
فه���م بالع����ر�ت و�ملئ���ات وحا����رون �سخ�سي���ا 
و��ستمار�ته���م موج���ودة وم�ستع���دون للمقابالت 

ولتحمل جميع �رشوط القبول والتوظيف”. 
وقال �إن “�ملعار�ض من �أجنح �لأ�ساليب �لتي 
ترف���ع من م�ست���وى �ل�ستجابة وم�ست���وى �لتعاون 
بني �أطر�ف �لإنتاجي���ة �ل�ركات و�لعمال �لباحثني 

عن عمل”.
�لعام���ل  مكان���ة  �إع���الء  “ق�سيتن���ا  وو��س���ل 
�لبحريني و�إعط���اوؤه حقه �ل���ذي ي�ستحق، وجتنيبه 
�ل�سعوبات �لتي تعرت�سه ر�سالتنا �لتي نتبناها”.

وتاب���ع باأن هن���اك �أع���د�د� قليلة م���ن �لنا�ض 
يتبنون ر�سالة معاك�سة ويقولون �إن �لبحريني غري 
جدي���ر بالثقة ول يعمل، �إل �أننا �أقوى و�أكر �إحلاحا 
و�إميانا باأن �لعامل �لبحرين كان وما يز�ل مو�سوع 
�لثق���ة، وه���و �لذي يتحم���ل �لعمل �ل�س���اق ويبدي 
اأكرث ق���در م���ن الن�ضب���اط واللت���زام بالإنتاجية، 
ونح���ن ملتزم���ون بتوفري جمي���ع فر����ض �لتاأهيل 
و�لتدري���ب ودعم �لأجور وكل �أوجه �لدعم �ملمكنة 
لتحقيق �لت�سغيل �لكامل لالأيدي �لعاملة �لوطنية 

�لبحرينية”.

تقدمي فر�ص العمل املنا�سبة م�ساألة حيوية واأولويةيجب اأال يوؤثر الو�سع االقت�سادي التوظيف
ليلى مال اهلل

ا�سرتاط تقدمي الأجنبي �سهادة ح�سن �سرية و�سلوك

تطويـر اآليات تنفيـذ التاأميـن �سد التعطـل

�إيد�عها لدى “LMRA”... �ملعريف ل� “�لبالد”:

يف �جتماع �للجنة �لتن�سيقية بني �لوز�رة و�لهيئة

وق���ع ع�سو كتل���ة �لتو�فق �لوطن���ي �لنائب حممد 
�ملعريف �قرت�ح���ا بتعديل ت�ريعي عل���ى قانون تنظيم 
�سوق �لعم���ل )LMRA( ي�ضرتط في���ه تقدمي العامل 
�لأجنب���ي �سهادة ح�سن �سرية و�سل���وك للعامل �سادرة 
م���ن �ل�سلطات �ملخت�س���ة يف بلده وم�س���دق عليها من 
�سف���ارة مملك���ة �لبحرين، تثب���ت �أن �لعام���ل مل ي�سدر 

�سده �أحكام جنائية.
وذكر �ملعريف باأن �لد�ستور ن�ض يف مادته 13 على 

���م �لقانون، عل���ى �أ�س�ض �قت�سادي���ة مع مر�عاة  �أن ُينظِّ
�لعد�ل���ة �لجتماعي���ة، �لعالقة ب���ني �لعم���ال و�أ�سحاب 

�لأعمال.
م  ور�أى �أن قان���ون هيئ���ة تنظيم �س���وق �لعمل نظَّ
جمي���ع اإجراءات و����رشوط اإ�ض���دار ت�رشيح العم���ل ب�ضاأن 
العام���ل الأجنب���ي، اإل اأن���ه مل يتن���اول بالتنظي���م ال�رشط 
�ملتعل���ق باإلز�م �لعمالة �لأجنبي���ة �لقادمة �إلى �ململكة 

بتقدمي �سهادة ح�سن �سرية و�سلوك من دولتهم.
و�أ�س���اف “يعترب ا�ض���رتاط تقدمي �ضه���ادة ح�ضن 
�س���رية و�سل���وك للعام���ل �لأجنبي م���ن �أه���م �لإجر�ء�ت 

�لحرت�زي���ة �لت���ي ت�سعى �لكثري من �ل���دول �إلى �لن�ض 
عليها �سم���ن قو�نينه���ا وت�ريعاته���ا �لوطني���ة؛ نظر�ً 
ملا متثله فئ���ة �لعمالة �لأجنبية م���ن �أ�سحاب �ل�سو�بق 
�جلنائي���ة من خطر على �ملجتم���ع و�أفر�ده، خ�سو�ساً يف 
ظ���ل �نت�س���ار نوعية معينة م���ن �جلر�ئ���م مرتبطة بتلك 

�لعمالة”. 
وب���نيَّ �أن وج���ود �سه���ادة ح�س���ن �س���رية و�سلوك، 
�سي�ساع���د �أ�سح���اب �لعم���ل عل���ى �ختي���ار �لأ�سخا����ض 
�ملنا�سب���ني م���ن �لناحي���ة �ملهني���ة و�لأخالقي���ة ل�سغل 

�لوظائف �ملتاحة.

مدين���ة عي�س���ى- وز�رة �لعم���ل و�لتنمي���ة 
�لتن�سيقي���ة  �للجن���ة  عق���دت  �لجتماعي���ة: 
قان���ون  �أح���كام  تنفي���ذ  �مل�سرتك���ة ملتابع���ة 
�لتاأم���ني �س���د �لتعط���ل، ب���ني وز�رة �لعم���ل 
و�لتنمية �لجتماعية و�لهيئ���ة �لعامة للتاأمني 
�لجتماع���ي، �جتماعه���ا �لث���اين، برئا�سة وكيل 
�لوز�رة �ملعني بقطاع �لعمل �سباح �لدو�ري، 

وذلك �أم�ض �لثنني مببنى �لوز�رة.
�ملت�سل���ة  �ملو��سي���ع  �لجتم���اع  وبح���ث 
بتطوي���ر �آلي���ات تنفيذ �أحكام قان���ون �لتاأمني 
�س���د �لتعطل مبا يعزز م���ن ت�سهيل �لإجر�ء�ت 
�ملرتبطة بعملية ����رف �لإعانات وم�ستحقات 
�لتعط���ل للم�ستحق���ني وفق���اً لأح���كام قانون 

�لتاأم���ني �سد �لتعطل، ومب���ا ي�سمن �لتطبيق 
�لأمثل لنظام �لتاأمني �سد �لتعطل، �لذي يعد 

�أه���م �لرب�مج �لت���ي توفر �حلماي���ة �لجتماعية 
للمو�طنني.

و�أك���د �لدو����ري �أن كال م���ن وز�رة �لعمل 
و�لتنمي���ة �لجتماعية، و�لهيئة �لعامة للتاأمني 
�لجتماع���ي، حري�ست���ان كل �حلر�ض على رفع 
م�ستوى �لتن�سيق و�لتعاون �مل�سرتك؛ لتطوير 
للمو�طن���ني  �ملقدم���ة  �خلدمي���ة  �لإج���ر�ء�ت 
و�ملقيمني يف جمال �لتاأمني �سد �لتعطل، مبا 
يف ذلك ت�سهيل عملي���ات �ل�رف للم�ستحقني 
ب���كل �ن�سياب و�سفافي���ة وبال�رع���ة �ملمكنة، 
م�س���ري�ً �إل���ى �أنه مت تاأكي���د ��ستم���ر�ر �جلهود 
�مل�سرتكة لتطوي���ر �أنظمة �لبيان���ات �ملوحدة 
بقو�ئ���م  �خلا�س���ة  و�لهيئ���ة  �ل���وز�رة  ب���ني 
�مل�ستحقني من جمي���ع �خلدمات �لتي يقدمها 
نظام �لتاأمني �سد �لتعطل يف مملكة �لبحرين. 

لختي���ار عمال منا�سبني مهنيا و�أخالقيا�أ�سح����اب �ل�سو�بق �جلنائية خطر على �ملجتمع

• حممد �ملعريف	

را�سد الغائب

• �أثناء �جتماع �للجنة	
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�مل�ضري: “و�ضائل �لرقابة” �إ�ضافة قانونية 

بحث �حتياجات “�لرتبية” �لب�رشية

تد�ضني تقرير “�لأحياء” �ملهددة باخلطر

تعزيــــــز �لتعــــاون مـــع رو�ضيـــا

وزير �لعدل: تر�ضيخ �لتو�فق �لوطني

“�خلارجية” تدين �لعتد�ء �لإرهابي �لعري�ش 

�ل�ضالح ترف�ش �أي تر�جع يف �خلدمات �لطبية و�لعالجية 

“�ل�ضيوخ” ي�ضيد بجهود �ل�ضيخة مي يف تطوير “�لفرجان”

م�رشوع توبلي يوفر 244 وحدة �ضكنية و320 �ضقة

ثمنت توجيه رئي�س الوزراء للتع�مل بحزم مع الإهم�ل واخلط�أ الطبي

الأه�يل دعو اإلى اإطالق ا�شمه� على اأحد �شوارع املحرق

ن�شبة الإجن�ز 54  و86 % على التوايل... “الإ�شك�ن”: 

املن�م���ة - بن����: ثمن���ت وزي���رة ال�شح���ة ف�ئقة 
ال�ش�ل���ح توجيه����ت رئي����س الوزراء �ش�ح���ب ال�شمو 
امللك���ي الأم���ر خليفة ب���ن �شلم����ن اآل خليف���ة اإلى 
التع�مل بح���زم مع الإهم����ل الإداري واخلط����أ الطبي 
والتحقي���ق فيه�، واتخ�ذ اإجراءات رادعة وع�دلة بكل 
�شف�في���ة ونزاهة وحي�دية يف ح�ل ثبوت اأي اإهم�ل اأو 
تق�ش���ر، وذلك فيم� يتعلق بواقع���ة وف�ة الطفلني 

التي حدثت موؤخراً. 
وك�شف���ت ال�ش�ل���ح اأن وزارة ال�شح���ة �شرتف���ع 
تقريراً ب�شكل ع�جل، كم� ج�ء يف توجيه �شموه الكرمي، 
موؤك���دة اأن ه���ذا التقرير �شيت�شمن واق���ع وم�شتوى 
جودة الرع�ية والع���الج يف املوؤ�ش�ش�ت الطبية لوزارة 
ال�شحة، اإ�ش�ف���ة اإلى املقرتح����ت املتعلقة بتطوير 

واإ�ش���الح اأوج���ه الق�شور فيه����، م�شرة اإل���ى التزام 
“ال�شح���ة” ب�لتوجي���ه ال�ش�مي ب�أن���ه ل ميكن القبول 
ب�أي تراج���ع يف امل�شتوى املتق���دم للخدم�ت الطبية 
والعالجي���ة املقدم���ة للمواط���ن واملقي���م، و����رورة 
و�شوله���� ب�أف�ش���ل م�شت���وى وج���ودة ع�لي���ة، �شواء 

ب�ملرافق احلكومية اأو اخل��شة.
واأك���دت وزيرة ال�شح���ة اأن التوجيه�ت الكرمية 
�شد وتعك����س اهتم�م  ل�شم���و رئي����س الوزراء اإمن���� تجُ
ومت�بع���ة �شموه �شخ�شي�ً للق�ش�ي� امللحة والإن�ش�نية 
اجلوان���ب  يف  وخ�شو�ش����ً  املواط���ن  مت����س  الت���ي 
والإج���راءات املتعلق���ة ب�ل�شحة والإن�ش����ن، وهو اأمر 
لي����س بغريب على �شموه، فه���و اأمر الإن�ش�نية الذي 
يهت���م ب���كل اأم���ور وق�ش�ي� املجتم���ع ويوج���ه دائم�ً 

لتحقيق تطلع�ته. 
واأك���دت ال�ش�ل���ح توجيهه���� الدائ���م وامل�شتمر 
للم�شوؤول���ني واملعني���ني ب�لوزارة؛ م���ن اأجل مت�بعة 
جمري����ت التحقي���ق والق�ش�ي���� الالزم���ة ب�لتع����ون 
والتن�شي���ق امل�ش���رتك مع الهيئ���ة الوطني���ة للمهن 
واخلدم����ت ال�شحي���ة، والت���ي تعترب جه���ة م�شتقلة 
معنية مبت�بعة مثل هذه احل�لت والتوا�شل مع ذوي 
املر�شى ورفع التق�رير للجه�ت املعنية؛ حف�ظ� على 
حقوق املر�شى وذويه���م، وحتديد اجلهة امل�شوؤولة 
بكل م�شداقية، وا�شتكم�ل الإجراءات املتعلقة مبثل 
هذه احل�لت؛ لتحديد الأ�شب�ب واحليثي�ت التي اأدت 
اإلى وف����ة طفلني مبجمع ال�شلم�ني���ة الطبي، واتخ�ذ 

الإجراءات الالزمة والكفيلة مبنع تكرار ذلك.

تق���دم جالل عبدالرحمن بن ج���الل ب��شمه وني�بة 
ع���ن اأه�يل فري���ج ال�شي���وخ ب�ملحرق بجزي���ل ال�شكر 
والعرف�ن اإل���ى رئي�شة هيئة البحرين للثق�فة والآث�ر 
ال�شيخ���ة م���ي بن���ت حمم���د اآل خليفة عل���ى جهوده� 
امل�شه���ودة يف تطوي���ر الفرج����ن القدمي���ة، حي���ث 
و�شعت مملكة البحرين على خ�رطة الع�مل ال�شي�حية.

واأعرب اأه�يل فريج ال�شيوخ عن اأملهم يف اإ�شدار 
ع�هل البالد �ش�حب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل 
خليف���ة توجيه�ته ال�ش�مية ب�إط���الق ا�شم ال�شيخة مي 
بنت حممد اآل خليفة على اأحد �شوارع املحرق القريبة 
من بي���ت ال�شيخ عي�ش���ى بن علي اآل خليف���ة تقديراً 

وتكرمي�ً جلهوده� يف هذا املج�ل.
ويعد فريج ال�شيوخ ب�ملحرق من اأقدم الفرج�ن 

املوجودة يف تلك املدينة القدمية والعريقة برتاثه� 
حيث مقر ح�كم البحرين �ش�بق�ً املغفور له ب�إذن اهلل 
ال�شيخ عي�شى بن عل���ي اآل خليفة اجلد الأكرب جلاللة 

امللك.
اإل اأن���ه وبعد الطف���رة العمرانية وخ���روج غ�لبية 
الع�ئ���الت املعروف���ة اأ�شب���ح ه���ذا الفري���ج ك�لبيت 
املهج���ور واملته�لك اإلى اأن ج�ء الف���رج من اهلل اإلى 
هذه املنطقة وع�دت اإليه� الروح من جديد بعد قي�م 
ال�شيخ���ة مي بنت حمم���د اآل خليفة ب�إع����دة بن�ء بيت 
جده���� ال�شيخ اإبراهيم بن حمم���د اآل خليفة رحمه اهلل 
واإن�ش�ئه���� مركزا ثق�في� يحمل ا�شمه، وهي النطالقة 
الأولى الت���ي بداأته� رئي�شة هيئ���ة البحرين للثق�فة 

والآث�ر، اإذ مت افتت�حه يف الع�م 2002.

وبعده���� توالت املراكز والف���روع العديدة التي 
تتب���ع ذلك املرك���ز، والت���ي ل ي�شع املج����ل لذكره� 
وت�ش���ب يف م�شلح���ة ورقي هذه الب���الد الغ�لية، كم� 
ق�م���ت ال�شيخة م���ي بنت حمم���د كذلك ب�إع����دة بن�ء 
بع�س البيوت القدمية وترميم دور العب�دة والبيوت 
الرتاثية، لي�س يف املحرق فح�شب بل يف جميع من�طق 
اململكة، واأ�شب���ح هذا الفريج ح�لي����ً حتفة معم�رية 

يزوره� �شي�ح من جميع اأقط�ر الع�مل.
ودع� اأه����يل فريج ال�شيوخ اجلمي���ع لزي�رة هذه 
املنطق���ة؛ لي�شه���دوا حج���م التطور احل��ش���ل وهذه 
�ش�بقة والإجن�ز الكبر الذي يح�شب لل�شيخة مي بنت 
حمم���د، والذي مل يقم به اأحد من قبل، يف غ�شون 15 

ع�م� فقط.

املن�م���ة - بن�: اأعلن مدي���ر اإدارة اإن�ش�ء و�شي�نة 
امل�ش�ريع الإ�شك�نية ح�شني العمري عن ن�شب الإجن�ز 
ب�لأعم�ل الإن�ش�ئية بوحدات م�روع توبلي الإ�شك�ين، 
حي���ث مت النته�ء م���ن جميع الأعم����ل يف 196 وحدة 
�شكني���ة من اإجم�يل عدد الوح���دات الب�لغ 244 وحده 
�شكني���ة، لتبل���غ ن�شب���ة الإجن����ز يف الوح���دات ال� 48 

املتبقية حوايل 54 %.
اأم� فيم���� يتعلق ب�ل�شق���ق ال�شكنية، فقد بلغت 
ن�شب���ة الإجن�ز فيه� ح���وايل 86 %، لفًت���� النظر اإلى 
�ش���ر اأعم����ل البنية التحتي���ة اإذ بلغ���ت 75 %، الأمر 

ال���ذي يوؤكد �شر العمل ب�مل����روع ح�شبم� هو خمطط 
له، ومتوقًع���� يف الوقت ذاته النته�ء من امل�روع مع 

نه�ية الربع الأول من الع�م اجل�ري. 
واأك���د العم���ري اأنَّ م����روع توبلي ي���درج �شمن 
اأح���د امل�ش�ريع الإ�شك�نية الت���ي �شت�شهم بدوره� يف 
تقلي�س قوائ���م النتظ�ر، ذلك بتوفره� 244 وحدة 
�شكنية و320 �شقة يف 8 عم�رات �شكنية، م�شًرا اإلى 
اأن هذا امل�روع يعد اأحد امل�ش�ريع التي تعول الوزارة 
على تنفيذه� �شمن م���� التزمت به اأم�م برن�مج عمل 
احلكوم���ة، واملنبثقة ع���ن التوجيه امللك���ي ال�ش�مي 

بتوزيع 40 األف وحدة �شكنية يف اأ�رع وقت ممكن. 
واأ�ش����ر اإلى اأنَّ ه���ذا امل�روع �ش�أن���ه �ش�أن جميع 
امل�ش�ري���ع الإ�شك�نية التي تنفذه���� الوزارة يف جميع 
املح�فظ����ت، والّتي حتر�س خالل مرحل���ة التَّخطيط 
لت�شميم امل�روع الإ�شك�ين و�شم�ن توافر امل�ش�ح�ت 
الالزم���ة للخدم�ت واملراف���ق الّتج�ري���ة والجتم�عية 
الأ�ش��شية التي توفر الحتي�ج�ت الأ�ش��شية لق�طني 
الوح���دات ال�شكنية، وتخدم بدوره���� اأه�يل املنطقة 
من �شمنه� حدائق وم�شجد ومدار�س وحمالت ت�رية 

وحمط�ت كهرب�ء.

الرف����ع - قوة دف����ع البحري���ن: ا�شتقبل 
الق�ئ���د الع����م لق���وة دف����ع البحري���ن امل�شر 
الرك���ن ال�شي���خ خليفة ب���ن اأحم���د اآل خليفة يف 
مكتبة ب�لقي����دة الع�مة اأم����س، رئي�س الق�ش�ء 
الع�شك���ري رئي����س حمكمة التميي���ز الع�شكرية 
العميد حقوقي يو�شف را�شد فليفل الذي �شلم 
له كت����ب “و�ش�ئل الرق�ب���ة و�شوابط التع�ون 
والتنفيذي���ة-  الت�ريعي���ة  ال�شلطت���ني  ب���ني 

درا�ش���ة مق�رن���ة”. واأعرب امل�ش���ر عن خ�ل�س 
�شك���ره وتقديره لرئي����س الق�ش����ء الع�شكري 
رئي����س حمكم���ة التميي���ز الع�شكري���ة، م�شي���ًدا 
ب�جله���د الطيب الذي بذله م���ن اأجل اإجن�ز هذا 
العم���ل الق�نوين والذي �شيكون اإ�ش�فة جديدة 
متمي���زة للمكتبة الق�نوني���ة وجلميع املهتمني 
واملخت�ش���ني يف جم����ل الق�ش����ء والق�نون يف 

وطنن� العزيز، متمنيًّ� له التوفيق وال�شداد.

الرتبي���ة  وزارة  عي�ش���ى-  مدين���ة 
والتعليم: ا�شتقبل وزير الرتبية والتعليم 
م�ج���د النعيمي مبكتب���ه بدي���وان الوزارة 
مبدين���ة عي�ش���ى رئي����س دي���وان اخلدم���ة 

املدني���ة اأحم���د الزاي���د، حيث بح���ث معه 
احتي�ج�ت الوزارة م���ن املوارد الب�رية يف 
�شوء متطلب�ت تنفيذ برن�مج حت�شني اأداء 

املدار�س وخطط الوزارة امل�شتقبلية.

املن�مة - هيئة البحرين للثق�فة والآث�ر: 
اأطل���ق املرك���ز الإقليم���ي العرب���ي لل���رتاث 
الع�ملي، وب�لتع�ون مع املجل�س الأعلى للبيئة 
تقري���ر “الق�ئمة احلمراء لالأن���واع املهددة يف 
مملك���ة البحرين” اأم�س مبق���ر املركز بح�شور 
ن�ئب رئي����س املجل����س الأعل���ى للبيئة �شمو 
ال�شي���خ في�شل بن را�ش���د اآل خليفة ورئي�شة 
جمل�س اإدارة املركز الإقليمي العربي للرتاث 
الع�مل���ي ال�شيخ���ة مي بنت حمم���د اآل خليفة، 
اإ�ش�ف���ة اإلى تواج���د �شخ�شي����ت دبلوم��شية 

ومهتمني ب�ل�ش����أن الثق�يف يف مملكة البحرين 
واإعالميني. 

كم���� اأقي���م معر����س فوتوغ���رايف للحي�ة 
الفطري���ة امله���ددة يف مملك���ة البحرين على 

ه�م�س حفل التد�شني. 
وق�لت ال�شيخة مي بنت حممد اآل خليفة: 
“احلف�ظ عل���ى املواقع الرتاثي���ة، العمرانية 
منه� والبيئة هو على راأ�س اأولي�تن�، ومن اأجله 
نتع�ون مع اخلرباء م���ن داخل مملكة البحرين 

ومن خ�رجه�”. 

الرف����ع- قوة دف����ع البحري���ن: ا�شتقبل 
الق�ئ���د الع����م لقوة دف����ع البحري���ن امل�شر 
الرك���ن ال�شي���خ خليف���ة ب���ن اأحم���د اآل خليفة 
يف مكتب���ه ب�لقي����دة الع�م���ة اأم����س وف���د من 
جمهوري���ة رو�شي� الحت�دي���ة برئ��شة املمثل 
الإقليم���ي ل�رك���ة رو�شت���ك الرو�شية كريل 
ك�ريف. وخالل اللق�ء، رحب الق�ئد الع�م لقوة 
دف�ع البحرين بوف���د �ركة رو�شتك، حيث مت 
وال�شداق���ة  التع����ون  عالق����ت  ا�شتعرا����س 

الق�ئم���ة ب���ني مملك���ة البحري���ن وجمهوري���ة 
رو�شي���� الحت�دية، كم���� مت من�ق�شة عدد من 

املو�شوع�ت ذات الهتم�م امل�شرتك.
ح�ر اللق�ء املفت����س الع�م اللواء الركن 
عبداهلل ح�شن االنعيمي، وم�ش�عد رئي�س هيئة 
الأرك�ن لالإمداد والتموين اللواء الركن بحري 
يو�ش���ف اأحمد م����ل اهلل، وم�شت�ش�ر يف �شف�رة 
اجلمهورية الرو�شي���ة الحت�دية لدى اململكة 

فالدمر �شمرنوف. 

املن�م����ة - بن�����: ا�شتقب����ل وزي����ر العدل 
وال�ش����وؤون الإ�شالمية والأوق�����ف ال�شيخ خ�لد 
بن عل����ي اآل خليفة، مبكتبه اأم�����س، وفدا من 
جمعي����ة املن����رب الوطن����ي الإ�شالم����ي برئ��شة 

الأمني الع�م علي عبداهلل.
وتن�����ول اللق�����ء عددا م����ن املو�شوع�ت 
اجلمعي�����ت  ق�ن����ون  اإط�����ر  يف  امل�شرتك����ة 
ال�شي��شي����ة، وكذل����ك ق�ن����ون ك�ش����ف الذمة 

امل�لية.

اجلمعي�����ت  دور  الع����دل  وزي����ر  واأك����د 
ال�شي��شي����ة يف التنمي����ة ال�شي��شية، وتر�شيخ 
التوافق الوطن����ي وحم�ية املكت�شب�ت، مثمن� 

دور اجلمعية على امل�شتوى الوطني.
وق�����ل اإن العم����ل ال�شي��ش����ي الوطن����ي 
اأح����د رواف����د التط����ور الدميقراط����ي، والذي 
عم�����ده امل�ش�ركة البن�ءة �شم����ن املوؤ�ش�ش�ت 
الد�شتوري����ة الت����ي اأر�شى دع�ئمه����� امل�روع 

الإ�شالحي.

املن�م���ة - بن����: اأدان���ت وزارة خ�رجية 
مملك���ة البحري���ن العت���داء الإره�بي الذي 
ا�شته���دف موقع����ً اأمني�ً مبدين���ة العري�س 
بجمهورية م�ر العربية، وراح �شحيته عدد 
من ال�شهداء وامل�ش�ب���ني من قوات الأمن 
واملدني���ني، معربة ع���ن خ�ل����س تع�زيه� 
وموا�ش�ته� لأ�ر وذوي ال�شهداء ومتني�ته� 
ب�رعة ال�شف�ء جلمي���ع امل�ش�بني جراء هذا 
العم���ل الإره�ب���ي الذي ي�شته���دف زعزعة 

الأمن وال�شتقرار.

وق���وف  اخل�رجي���ة  وزارة  واأك���دت 
مملكة البحرين م���ع جمهورية م�ر العربية 
ال�شقيق���ة يف مواجه���ة العن���ف والإره����ب 
والتط���رف وت�أييده� الت�م مل���� تتخذه من 
تدابر ل�شتتب�ب الأمن وتر�شيخ ال�شلم يف 
جميع اأنح�ء م�ر، م�شددة على �رورة تعزيز 
التع����ون والتن�شيق الدويل للت�شدي لكل 
�شور واأ�شك�ل الإره����ب وبجميع الو�ش�ئل 
وال�شبل مب� ي�شمن تفيف من�بع الإره�ب 

والق�ش�ء على م�شبب�ته.

6 ماليني دينار كلفة بناية “باركات” م�ضت�ضفى �ل�ضلمانية
ا على البلو�شي: ت�شتوعب 600 �شي�رة و�شتنجز يف 2018... وزيرة ال�شحة ردًّ

ق�لت وزيرة ال�شحة ف�ئقة ال�ش�لح اإن الوزارة 
�شتق���وم بتوف���ر موقف متع���دد الطواب���ق مبجمع 
ال�شلم�ني���ة الطب���ي بط�ق���ة ا�شتيع�بي���ة تت�شع مل� 

يق�رب 600 �شي�رة.
وتوقع���ت يف رد على �ش���وؤال برمل�ين، ح�شلت 
“البالد” على ن�شخة من���ه، اأن يتم ال�روع يف اأعم�ل 
البن����ء خالل الن�شف الأول من الع�م اجل�ري على اأن 

يتم ا�شتكم�له يف نه�ية 2018.
وفيم���� ي�أت���ي اأ�شئل���ة الن�ئب نبي���ل البلو�شي 

واإج�ب�ت الوزيرة ف�ئقة ال�ش�لح:

اتفاقية 
- م���� الإجراءات التي متت ب�ش�أن اإن�ش�ء مواقف 
متع���ددة الأدوار لل�شي����رات يف جمم���ع ال�شلم�ني���ة 

الطبية؟
- اإن ال���وزارة ق�م���ت يف 31 اأغ�شط����س 2016 
بتوقي���ع اتف�قية م���ع �ركة البحري���ن لال�شتثم�ري 
العق�ري )اإدام���ة( الت�بعة ل�ركة ممتلك�ت البحرين 
الق�ب�ش���ة لإن�ش�ء موقف متع���دد الطوابق يف جممع 
ال�شلم�ني���ة الطبية، وبط�ق���ة ا�شتيع�بية تت�شع مل� 

يق�رب 600 �شي�رة.
تبلغ تكلف���ة مواق���ف ال�شي�رات م���� يق�رب 6 
مالي���ني دين����ر، كم���� �شي�شم املبن���ى جمموعة من 
املح���الت واملراف���ق اخلدم�تي���ة تلب���ي احتي�ج�ت 

مرت�دي جممع ال�شلم�نية الطبية.

العام المقبل
- هل ب���داأ تنفيذ امل�روع، ومتى مت ذلك، وم� 
املراحل الت���ي اأجنزت منه ون�شب���ة الإجن�ز واملوعد 

املتوقع لنته�ء امل�روع؟
- من املتوقع اأن يتم يف ال�روع يف اأعم�ل البن�ء 
خ���الل الن�شف الأول من الع����م 2017 على اأن يتم 

ا�شتكم�له يف نه�ية 2018.
وم���ن املوؤم���ل اأن ي�ش�هم امل����روع يف حل جزء 
كبر م���ن م�شكلة نق�س مواقف ال�شي�رات يف جممع 

ال�شلم�نية الطبي وخدمة مرت�ديه.
م���ن  ي�أت���ي �شم���ن حزم���ة  اأن ه���ذا امل����روع 

امل�ش�ري���ع التطويري���ة الع�م���ة التي تعت���زم وزارة 
ال�شح���ة تنفيذه���� خ���الل املرحلة الق�دم���ة، وذلك 
يف اإط����ر التزامه���� بربن�مج عمل احلكوم���ة، والذي 
يوج���ه وزارة ال�شحة اإلى تنفي���ذ عدد من امل�ش�ريع 
اله�دف���ة،  والت���ي ت�ش�ه���م يف و�ش���ول اخلدم����ت 
ال�شحية وتطويره� لتلب���ي احتي�ج�ت املر�شى من 

املواطنني واملقيمني ب�ململكة.
وحر�ش���ت ال���وزارة عل���ى تذلي���ل ال�شعوب�ت 
اأم�م متلق���ي خدم�ته� �شواء ك�ن���ت اخلدمة مقدمة 
يف املراك���ز ال�شحية اأو يف جمم���ع ال�شلم�نية الطبية 
اأو املقدم���ة يف املراك���ز وامل�شت�شفي����ت اخل�رجية 
الت�بعة له�؛ اإمي�ن� منه� يف حق كل مواطن يف تلقي 

الرع�ية ال�شحية املثلى و�شهولة الو�شول اإليه�.

اتف�قي���ة م���ع “اإدام���ة” لإن�ش����ء “ب����رك�ت” متع���ددة الطوابق
2018 يف  والنته����ء  اجل����ري  الع����م  يف  البن����ء  ب���دء 

مروة خمي�ش

• ف�ئقة ال�ش�لح	 • نبيل البلو�شي	



أمطار من حجارة

وحدة خا�صة ملتابعة �ل�صكاوى و3 �أيام �أق�صى فرتة للرد
الأم��������������اك ع������ل������ى  ال�������ت�������ع�������دي  جل������ن������ة  يف  امل�����ج�����ل�����������س  مت�����ث�����ي�����ل 

اأك���د مدير ع���ام البلدية ال�سمالي���ة يو�سف 
الغت���م اأن البلدية لديها وح���دة خا�سة ملتابعة 
ال�سكاوى �سمن ق�سم العاقات العامة والإعام، 
واأنها ترد على جميع ال�سكاوى يف موعد اأق�ساه 

ثاثة اأيام.
ولف���ت رئي����س ق�س���م العاق���ات العام���ة 
والإعام بالبلدية فا�سل عن���ان اإلى اأن البلدية 
لديه���ا تطبي���ق اإلك���روين با�س���م “توا�س���ل” 
ي�ستطي���ع املواطن من خال���ه ت�سوير امل�سكلة 
واإر�سالها ع���ر التطبيق ب�س���كل مبا�رش، وتقوم 

البلدية بالرد عليه.

واأ�س���اف اأن هن���اك اآلي���ة وا�سح���ة لعم���ل 
الوحدة، وذلك من خ���ال رفع ال�سكاوى للق�سم 
املعن���ي واإعطائه فرة لل���رد عليها يف غ�سون 
ثاث���ة اأيام، موؤك���دا اأنه بع�س اأغل���ب ال�سكاوى 
يتم الرد عليها يف اليوم نف�سه، اإل اأن ال�سحافة 

تتاأخر يف ن�رش الرد.
ويف اإط���ار مت�س���ل، وافق املجل����س البلدي 
على طلب باإ�رشاك املجل����س البلدي يف ت�سكيل 
جلن���ة التع���دي عل���ى اأم���اك البلدي���ة للمنطقة 
ال�سمالي���ة، م���ع طل���ب توف���ر املعلوم���ات عن 

ت�سكيل واآلية عمل اللجنة.

�ملجل�س يبحث عن قر�ر ملزم لإجناز خدمات “�ل�صمالية”

98 �ألف ن�صمة �صكان �ملدينة �ل�صمالية

“املواطن غر مدلل” 

اأكرث من 250 من�ساأة خدمية 

انتق����د اأع�ساء جمل�����س بل����دي ال�سمالية 
عدم جهوزية املن�ساآت واملباين اخلدمية يف 
املدينة ال�سمالية م����ع اقراب موعد ت�سليم 

الوحدات ال�سكنية للمواطنني.
ولفت البلدي طه اجلنيد يف عر�س قدمه 
بهذا ال�س����اأن اإلى اأنه جرى التوا�سل مع عدد 
من اجلهات اخلدمية يف اململكة لا�ستف�سار 
ع����ن م�ساريعها يف املدين����ة ال�سمالية، حيث 
اأكدت اأنها مل تت�سلم �سيئا بهذا اخل�سو�س.

وقال رئي�����س املجل�س حممد بوحمود اإن 
املق�����رش لي�����س وزارة الإ�س����كان، واإمنا بقية 
اجله����ات الت����ي مل تق����م بدوره����ا وتطال����ب 
بحقها يف الأرا�س����ي املخ�س�سة مل�ساريعها 

يف املدينة.
وعلق البلدي حمد الدو�رشي اأن املواطن 
ل����و �أح�����س �أنه مدلل ل����كان �أول �����رط له هو 
توف����ر اخلدم����ات يف املدينة قب����ل ال�سكن 

فيها.
اإن  الدو�����رشي  عب����داهلل  البل����دي  وق����ال 
املجل�����س يبحث ع����ن قرار من ال����وزارة يلزم 

اجلهات الأخرى بوقت حمدد لو�سع براجمهم 
لإن�ساء املن�ساآت اخلدمية.

توقع���ت وزارة الإ�س���كان اأن يبل���غ ع���دد 
�س���كان املدين���ة ال�سمالية البالغ���ة م�ساحتها 
740 هكت���ارا 98 األ���ف ن�سم���ة، موزعني على 

15616 وحدة �سكنية.
جاء ذل���ك اأثناء عر�س قدمت���ه املهند�سة 
بوزارة الإ�س���كان بل�سم ال�سلمان خال اجتماع 

جمل�س بلدي ال�سمالية اأم�س.
وبلغت عدد اأرا�سي اخلدمات الدينية 31 
اأر�سا، موزعة عل���ى جامعني كبار، و9 جوامع، 

و20 م�سجدا.
ولفتت فيما يخ����س املن�ساآت التعليمية 
اأن املدين���ة �ستت�سم���ن 63 من�س���اأة تعليمية 
موزعة على جامعة واحدة، و8 مدار�س ثانوية، 
و5 مدار�س اإعدادي���ة، و13 مدر�سة ابتدائية، 

اإ�سافة اإلى 36 رو�سة وح�سانة. 
واأ�س���ارت اإلى اأن املدين���ة �ستحتوي على 
14 من�ساأة �سحية، منها م�ست�سفى واحد، و5 

مراكز �سحية، و8 عيادات.
واأ�سافت فيما يتعلق باملن�ساآت التجارية 
اإلى تخ�سي�س اأر�سني ملراكز جتارية، اإ�سافة 
اإلى حمات جتاري���ة م�سركة �سمن العمارات 
ال�سكنية، وحمات جتارية م�سركة مع مواقع 

امل�ساجد.
وبالن�سب���ة للخدم���ات الأمني���ة، قالت اإن 
املدين���ة �ستت�سم���ن مركزا لل�رشط���ة، ومركزا 

لاإطفاء، اإ�سافة اإلى مركز خلفر ال�سواحل.
وذكرت فيما يخ�س اخلدمات املجتمعية 
من�س���اأة   12 عل���ى  �ست�ستم���ل  املدين���ة  اأن 
جمتمعي���ة، تت���وزع عل���ى حمط���ة للحاف���ات، 
متع���ددة  و�سال���ة  للوق���ود،  حمط���ات  و4 
ال�ستخدام���ات، ومركزين لرعاي���ة امل�سنني، 

ومكتب للريد، و3 مكتبات عامة.
ولفتت ب�س���اأن اخلدمات الثقافية اإلى اأن 
املدين���ة �ست�ستمل عل���ى 3 من�س���اآت ثقافية 

تتمث���ل يف مركز بحري، ومركز ثقايف، وا�ستاد 
ريا�سي.

واأ�س���ارت اإلى اأن ع���دد الأرا�سي التي مت 
تخ�سي�سها للخدم���ات الرفيهية يف املدينة 
بلغت 116 اأر�سا موزعة على حديقة مركزية، 
وحديقت���ي ح���ي، و100 حديق���ة حملية، و13 
�ساح���ا عام���ا مب�ساحة 2.5 كيلوم���ر، اإ�سافة 
اإل���ى 31 كيلوم���را واجه���ات بحري���ة، و120 

كيلومرا مما�سي.
واأما فيما يتعل���ق بالبنية التحتية، قالت 
اإن املدينة �ستت�سمن خزان مياه كبرا وحمطة 
�س���خ، وحمط���ة لتعزي���ز ال�س���خ، وحمطت���ني 
رئي�سيت���ني للكهرباء بجه���د 22 كيلوفولت، 
 66 بجه���د  للكهرب���اء  رئي�س���ة  حمط���ات  و9 
كيلوفولت، وحمطة واحدة ل�سخ مياه ال�رشف 
ال�سح���ي، وحمطة واحدة ملعاجلة مياه ال�رشف 

ال�سحي، واأخرا 19 برجا لات�سالت.

ا�ستخدام املطاط لتخفيف �رسعة ال�سيارات

حملة تفتي�صية ملخالفات مقاويل �لبناء

فكرة �سديقة للبيئة ال�ستثمار نفايات الطعام

م���رر جمل�س بل���دي ال�سمالي���ة مقرحا 
يق�س���ي بال�ستف���ادة م���ن جت���ارب بع�س 
الدول يف ا�ستخدام مواد مطاطية تعمل على 
تخفي���ف �رشعة ال�سي���ارات تلقائي���ا كبديل 
ع���ن املرتفعات كما هو مطب���ق يف اليابان، 
ور�سف ال�سوارع مبواد خر�سانية تعمل على 
امت�سا�س املياه املتجمع���ة ومياه الأمطار 

كما هو معمول به يف بريطانيا.

واأ�سار اإلى اأن ه���ذا املقرح من �ساأنه 
اأن ي�ساه���م يف حتقي���ق ال�سام���ة املرورية 
عل���ى امت���داد ال�س���وارع والطرق���ات التي 
ظاه���رة  م���ن  والتقلي���ل  لذل���ك،  تفتق���د 
مرتفع���ات تخفيف ال�رشع���ة عالية التكلفة، 
اإ�ساف���ة اإلى التقلي���ل من تكلف���ة �سيانة 
الطرق���ات وال�س���وارع نتيجة جتم���ع املياه 

فيها.

بل���دي  جمل����س  اأع�س���اء  �س���وَّت 
ال�سمالي���ة ل�سال���ح عمل حمل���ة لتطبيق 
غ���ر  البن���اء  مق���اويل  عل���ى  القان���ون 
امللتزم���ني بال�سراط���ات التنظيمي���ة 

للمباين؛ وذلك لإعادة هيبة النظام.
واأك���د املق���رح اإل���زام املقاول���ني 
بت�سوير موقع البناء قيد الإن�ساء ب�سياج 
موؤقت، ف�سا ع���ن تثبيت لفتة ظاهرة 
مبوقع البناء �ساملة ا�سم املقاول ونوع 
امل����رشوع، اإ�ساف���ة اإل���ى توف���ر حاوية 

خملفات بناء كبرة باملوقع.
وانتقد مقدم املق���رح البلدي طه 
اجلنيد �سعف الرقاب���ة على املقاولني 
املخالف���ني الذين ل يلتزم���ون بت�سوير 
مواقع البن���اء، ويقومون باإلقاء خملفات 
البن���اء يف ال�ساح���ات املفتوح���ة، معلقا 
“هل خملف���ات البن���اء نازل���ة مطرا من 
ال�سماء، اأم اأن هناك من يخالف القانون 
عر اإلقائها يف ال�ساحات املفتوحة دون 

رادع”.

بلدي ال�سمالية يطلع على فكرة اأحد املواطنني حلل م�سكلة اإلقاء نفايات الطعام 
عل���ى الأر����س من خال تخ�سي����س كابينة لهذا الن���وع من النفايات، يت���م من خالها 

احلفاظ على نظافة البيئة من جانب وتوفر الطعام للطيور من جانب اآخر.

“�لإ�صكان” على و�صك تنفيذ 2000 وحدة بـ “�ل�صمالية”
خاف بني “الإ�سكان” و “الأ�سغال” على املدخل الثاين للمدينة

اأكد الوكيل امل�ساع���د مل�ساريع الإ�سكان 
ب���وزارة الإ�س���كان �سامي بوه���زاع اأن الوزارة 
عل���ى و�سك النتهاء م���ن بناء 3 اآلف وحدة يف 
املدين���ة ال�سمالي���ة، والبدء يف بن���اء اأكرث من 

األفي وحدة جديدة بجزر املدينة الأخرى.
بل���دي  جمل����س  مناق�س���ة  ل���دى  ولف���ت 
ال�سمالي���ة املخطط الع���ام لاأرا�سي اخلدمية 
ال�سكني���ة باملدين���ة  الوح���دات  وخمطط���ات 
ال�سمالي���ة، اإلى اأن ال���وزارة م�ستعدة لت�سليم 
الأرا�س���ي اخلدمية جلميع اجله���ات امل�سجلة 
با�سمه���ا، واأنه���ا اأبلغ���ت تلك اجله���ات بهذا 
الأم���ر، اإل اأنها ل متلك �سلط���ة القرار عليهم 

لإلزامه���م باإن�ساء م�ساريعه���م وحتديد اأجندة 
اأولوياتهم.

املدين���ة  برب���ط  يتعل���ق  فيم���ا  وذك���ر 

ال�سمالي���ة ب�سبكة �س���وارع وطرقات اململكة، 
اأن هن���اك م���ا ل يقل ع���ن 4 رواب���ط للمدينة 
تو�سل طرقاتها بال�سوارع العامة، واأن هناك 
مدخل���ني رئي�سيني للمدين���ة اأحدهما الرابط 
الغرب���ي وه���و قي���د الإن�ساء، والآخ���ر من جهة 
املدينة الريا�سي���ة، والذي هو حمل خاف يف 
وجه���ات النظر بني الإ�سكان ووزارة الأ�سغال 

والبلديات حول موقعه.
ولف���ت فيما يتعلق مباحظ���ة عدم وجود 
�س���وق مركزي���ة، اإل���ى اأن املخطط اأ�س���ار اإلى 
تخ�سي�س مناطق ملحات جتارية، وللمجل�س 
البل���دي حري���ة التن�سي���ق م���ع اجله���ة الت���ي 
�ست�ستمل���ك ه���ذه املناطق من خ���ال اقراح 

حتويلها اإلى �سوق مركزية.

�صيد علي �ملحافظة

بلدي 
الشمالية
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املنام����ة - النياب����ة العام����ة: ذك����ر املحام����ي العام رئي�����س نيابة ال����وزارات 
واجله����ات العامة ممدوح املع����اودة اأن �ش����وؤون الزراعة وال����روة البحرية بوزارة 
الأ�شغال و�شوؤون البلديات والتخطيط العمراين �شبطت حوايل 25 طًنا من حلوم 
الدواج����ن املجّم����دة امل�شتوردة وغ����ر ال�شاحلة لال�شتهالك الآدم����ي، والتي ثبت 
بع����د فح�شها من قب����ل جلنة مت ت�شكيله����ا من اجلهة املخت�شة ع����دم �شالحيتها 
لال�شته����الك الآدم����ي واأو�شت باإع����دام ال�شحنة بالكامل. وبن����اًء عليه فقد بادرت 
النياب����ة العامة باإجراءات التحقيق يف تلك الواقعة، حيث انتقلت ملعاينة ال�شحنة 
امل�شتوردة رفقًة باملخت�شني، واأمرت بالتحفظ عليها، وا�شتمعت لأقوال رئي�س 
التفتي�����س البيطري الذي با�رش اإجراءات الفح�����س وطلبت اآخرين ل�شماع اأقوالهم؛ 
وذلك لتحدي����د ظروف ومالب�شات ا�شتراد تلك ال�شحنة وحالتها وقت ال�شتراد 
وكيفي����ة نقلها ومدى توافر ال�رشوط ال�شحي����ة واال�شرتاطات املقررة يف عمليتي 
ال�شت����راد وال�شح����ن؛ لبيان عم����ا اإذا كان هناك ما ي�شكل جرمي����ة يف الواقعة من 
عدم����ه وامل�شوؤولني عنها لتخاذ الإج����راءات القانونية الالزمة �شدهم، باعتبار اأن 

اأي م�شا�س ب�شحة الإن�شان ل ميكن التهاون مع من يحاول العبث به.

“نيابـــة الوزارات”: ل تهــــاون يف اأي م�ســـا�س ب�سحـــة الإن�ســــان

تاأيـيــد حكـــم الإعدام للمتهميــن بقتــل “ال�سحـي”
“التمييز” ترف�س طعون امُلدانني

رف�شت حمكمة التمييز اأم�س طعن التمييز الثاين 
للُمدان���ني بواقعة قت���ل �شهداء الواج���ب بالقرب من 
منطقة الديه بعد تفجرهم قنبلًة حملية ال�شنع، وهم 
كل م���ن ال�شابط الإماراتي ط���ارق ال�شحي، و�رشطَيني 

اآخرين واإ�شابة 13 �رشطًيا اآخرين.
م���ا يعن���ي اأن عقوب���ة الإع���دام ال�ش���ادرة بحق 3 
ُمدانن وال�شج���ن املوؤبد للباق���ن واإ�شقاط اجلن�شية 
البحريني���ة عن 8 من املتهمني ق���د تاأيدت واأ�شبحت 

غر قابلة للطعن.
وكان���ت حمكم���ة ال�شتئن���اف ق�ش���ت يف وق���ت 
�شاب���ق بتاأيي���د معاقبة خم�ش���ة م�شتاأنِفني م���ن اأ�شل 
10 متهمني؛ وذل���ك بال�شجن املوؤبد عما ن�شب اإليهم 
من اتهامات باإح���داث تفجر وت�شكيل جماعة اإرهابية 

تابعة لتنظيم “�رشايا الأ�شرت” والن�شمام اإليها، ف�شالً 
عن اإ�شقاط اجلن�شية البحرينية عن جميع امل�شتاأنفن 
امل�شقط���ة جن�شياته���م، وكذلك باإلزامه���م بدفع مبلغ 
باعتباره���ا  بالت�شام���ن،  فل�ًش���ا  و691  دين���اًرا   929
قيمة التلفي���ات التي ت�شببوا به���ا، واأمرت مب�شادرة 

امل�شبوطات.
وعقب �ش���دور احلكم اأم�س ����رشح املحامي العام 
باملكت���ب الفن���ي للنائب الع���ام هارون الزي���اين باأن 
حمكم���ة التمييز اأ�شدرت حكمه���ا يف الق�شية اخلا�شة 
با�شتهداف قوات ال�رشطة مبنطقة الديه يوم 3 مار�س 
2014 بعب���وة متفج���رة مما جن���م عنه مقت���ل �شهداء 
ال�رشط���ة الثالث���ة امل���الزم اأول ط���ارق حمم���د ال�شحي 
وال�رشطي���ني حمم���د ر�ش���الن وعمار عب���دو علي حممد، 
حيث ق�ش���ت املحكمة بقبول الطع���ن �شكالً وبرف�شه 
مو�شوًع���ا، وم���ن ث���م �ش���ار احلك���م ال�ش���ادر باإعدام 

املتهم���ني الثالثة الرئي�شيني يف تلك الق�شية باًتا يف 
حقهم.

وترج���ع وقائ���ع الق�شي���ة اإل���ى قي���ام املتهمني 
بو�شع عبوات متفج���رة بالطريق العام قابلة للتفجر 
ع���ن ُبعد، ومتكنهم م���ن ا�شتدراج ق���وات ال�رشطة اإلى 
مكان الواقعة بافتع���ال اأعمال �شغب ا�شتدعت تدخل 
القوات، والتي ما اإن بلغت م���كان العبوات املتفجرة 
حتى ق���ام املتهمون بتفجر اإحداها مم���ا ترتب عليه 

وفاة املجني عليهم من القوات واإ�شابة 13 اآخرين.
واأ�شف���رت التحقيق���ات الت���ي اأجرته���ا النياب���ة 
العام���ة اآن���ذاك ع���ن قي���ام املتهم���ني الأول والثاين 
بت�شكيل جماعة اإرهابية �شمن تنظيم “�رشايا الأ�شرت” 
الإرهابي، وجنحا يف جتنيد املتهمني الآخرين وغرهم 
ممن تواف���رت لديهم اخل���رة يف �شناع���ة وا�شتعمال 
املتفجرات واأعمال ال�شغب؛ بهدف تكوين جمموعات 

ع���دة للقي���ام باأعمال اإرهابي���ة ت�شته���دف قتل رجال 
ال�رشطة، وتدم���ر املن�شاآت املهم���ة الأمنية واحليوية 
لالإخ���الل بالنظام الع���ام ومنع ال�شلط���ات من ممار�شة 
عملها، وقاموا بت�شنيع العديد من العبوات املتفجرة، 
وعق���دوا اجتماع���ات ع���دة متكن���وا خاللها م���ن و�شع 

خمطط اإجرامي حتقيًقا لأهدافهم واأغرا�س اجلماعة.
ويف اإط���ار ذل���ك املخطط الإرهاب���ي، فقد اتفقوا 
عل���ى ا�شتغالل ت�شيي���ع جنازة اأح���د املتوفني، والتي 
يعلم���ون بتواجد قوات ال�رشطة اآن���ذاك على مقربة من 
املكان حلفظ النظام، وو�ش���ع عبوات متفجرة مزودة 
باأجه���زة تفج���ر ع���ن بع���د يف اأماكن متفرق���ة، والتي 
يعلمون جتمع القوات بها، والعمل على ا�شتدراج تلك 
الق���وات لأماكن وجود هذه العبوات املتفجرة؛ بهدف 

اإيقاع اأكر عدد من القتلى بني �شفوفهم.
وقام املتهمون يف الليل���ة ال�شابقة على ارتكاب 

جرميته���م ب���زرع ث���الث عب���وات متفج���رة بالطري���ق 
واأوكل لأحد املتهمني بتفج���ر العبوة الأولى، والتي 
اأودت بحي���اة ال�شهداء الثالثة، بينم���ا كلف اآخرون من 
اأع�ش���اء اجلماعة بتفج���ر العبوتني الثاني���ة والثالثة 
حتت اإ�رشاف املته���م الثالث على اأن يتولى متهم اآخر 

ت�شوير التفجر وباقي املتهمني مراقبة املكان.
وبتاري���خ 3 مار����س 2014 ونف���اًذا ملخططه���م 
الإجرام���ي قام���وا بافتع���ال اأعم���ال �شغ���ب ل�شتدراج 
الق���وات اإلى املكان، حيث ق���ام املتهم الرابع باتخاذ 
مكان���ه اأعل���ى اأح���د العقارات وف���ور و�ش���ول القوات 
اإلى م���كان اإحدى العب���وات املتفجرة ق���ام بتفجريها 
با�شتخ���دام هات���ف نق���ال مم���ا اأدى اإلى مقت���ل 3 من 
اأف���راد الأم���ن واإ�شابة 13 اآخري���ن، يف حني مل يتمكنوا 
م���ن تفجر العبوتني الأخريني لتاأثر الثانية بالنفجار 

ولعدم اقرتاب اأحد من القوات من مكان الثالثة.

عبا�س اإبراهيم

ال�سجـــن 7 �سنـــوات لقاتـــل ابنـــه الر�سيــع

تاأييـــــــــد بــراءة 5 اأفـــــــراد �رشطــــــــــــة

مب�شاهمة زوجته الثانية

بتهمة العتداء على نزيل يف “جو”

عاقب���ت املحكمة الكربى اجلنائي���ة االأولى برئا�شة 
القا�ش���ي ال�شيخ حمد ب���ن �شلمان اآل خليف���ة، وع�شوية 
كل من القا�شي���ني �شياء هريدي، وحممد جمال عو�س، 
واأمان���ة �رش عب���داهلل حممد، �شاًبا “28 عاًم���ا - ُمدمن خمر 
ومع���روف ب�ش���وء �شلوك���ه ب���ني جران���ه”، وزوجته “21 
عاًم���ا”، ت�شب���ب يف وف���اة ر�شيع���ه “3 اأ�شهر” م���ن ابنة 
عم���ه “زوجت���ه الأول���ى”، والتي هربت م���ن جحيم حياته 
اإلى بلده���ا، بتعري�شه للخطر، ف�شالً ع���ن العتداء عليه 
بال����رشب م���ا اأدى لقتل���ه؛ وذلك ب�شج���ن املتهم ملدة 7 
�شن���وات، وب�شج���ن زوجت���ه الثانية ملدة 3 �شن���وات عما 

اأ�شند اإليهما من اتهامات.
واأو�شح���ت املحكمة يف حيثي���ات حكمها اأن املتهم 
�شيئ ال�شمعة وال�شلوك، ُمدم���ن على اخلمر، وزير ن�شاء، 
ومرت���اد للمالهي الليلية، و�شبق اتهامه يف 25 م�شاجرة، 

واتفق جرانه على اأنه خمادع.
ولفت���ت اإل���ى اأن���ه غ���ر من�شب���ط بعمل���ه ويجن���ح 
�شلوك���ه نح���و الن�ش���اء، واأُدي���ن يف ق�شية لع���دم ِحفاظه 
عل���ى التجهيزات والأم���وال امل�شلم���ة اإليه، وع���دم اأداء 
العم���ل املنوط به بدقة واإخال�ص، واأن���ه ال يعا�رش زوجاته 

باملعروف.
كما داأب املته���م على �رشبه ن�شاءه مما دفع زوجته 
الأول���ى “ابنة عمه” اإلى الهرب من جحيم احلياة معه اإلى 
حي���ث يقيم والدها يف �شوري���ا، تاركًة ابنهما الر�شيع ذا 

ال� 40 يوًما.

واأ�شافت اأن الأب تعّم���د الإ�شاءة لر�شيعه ج�شدًيا؛ 
وذل���ك نكاي���ًة يف اأمه، ب�شفع���ه على وجه���ه و�رشبه على 
ج�شم���ه وم�شكه من رجله، ورميه عل���ى ال�رشير، فا�شطدم 

راأ�شه باحلائط يف اإحدى املّرات. 
وتابع���ت، اأن املتهمة الثاني���ة كانت ترى ذلك كله 
ول متن���ع زوجه���ا منه، رغم اأنه���ا اأ�شبحت ه���ي املكّلفة 
برعايته، ومل حتافظ عليه، بل اأهملت رعايته، فلم تهتم 
باأكله و�رشابه ونظافته، تاركًة الأمر لوالده على الرغم ما 
يحمله من حقد و�شغينة جتاهه ووالدته، وغيابه �شاعات 

طويلة.
وبين���ت اأن املتهمة الثانية اأهمل���ت تغذية املجني 
علي���ه ور�شاعته، فكانت تكتفي باملاء، ويِف حال اأُجرت 
عل���ى اإعطائ���ه احلليب كان���ت ت�شع���ه بفم���ه وت�شندها 

بقطعة، وترتكه ير�شع بنف�شه.
واأ�شارت املحكم���ة اإلى اأنه ثبت من الفح�س الطبي 
اأن الطفل تعّر�س لك�ش���ور يف عظام اجلمجمة، مما ي�شر 
اإل���ى تعر�ش���ه لإ�شابة ر�شي���ة عنيفة بالراأ����س يف تاريخ 
معا����رش لعر�شه عل���ى امل�شت�شفى وه���ي اإ�شابة جنائية. 
م���ن جهة اأخ���رى، �شهدت اإح���دى الطبيب���ات مب�شت�شفى 
املل���ك حمد الالتي عاّينت املجني علي���ه، اأنه حال عملها 
بامل�شت�شف���ى اأح�رشت �شي���ارة الإ�شع���اف املجني عليه، 
وبع���د الك�ش���ف علي���ه، تب���ني وج���ود كدم���ات يف الفخذ 
وت�شخ���م بالراأ����س ب�شورة غ���ر طبيعية، وبع���د الأ�شعة 

ات�شح وجود ك�شور باجلمجمة اأدت لوفاته.

فيما اأّكد الطبيب ال�رشع���ي اأن الوفاة حدثت نتيجة 
اإ�شابة تعّر����س لها الطفل بالراأ�س م���ن ارتطامه بج�شم 
�شلب، واأن الإ�شابة حدثت قبل دخوله امل�شت�شفى بيوم 
اأو يوم���ن، م�شرًيا اإلى اأنه ال ميك���ن قبول واقعة �شقوط 
املجن���ي عليه على راأ�شه اأثناء حتميم���ه كما تدعي زوجة 
الأب، مب�شافة م���رت اأو مرتين، واإمنا تعّر�س لالإ�شابة من 

�شقوطه من ارتفاع �شاهق.
وت�ش���ر التفا�شي���ل، ح�شب ما ذك���ره حمامي الأب 
املته���م اأن موكل���ه كان قد ت���زوج من املتهم���ة الثانية 
واأجنب منها طف���اًل، لكنه وبعد فرتة قرر الزواج من ابنة 
عم���ه التي تعي����س يف بلده���ا وا�شتقدمها اإل���ى البحرين 

لتعي�س معه اإلى جانب زوجته الأولى.
لكن ونظًرا للخالفات الت���ي ن�شبت بينه وبني بنت 
عمه قرر اأن يطلقها، واإر�شالها لبلدها، بعد اأن اأجنبت له 

الر�شيع املجني عليه.
واأ�ش���اف اأن الأب قال اإن���ه توجه للم�شت�شفى لعالج 
ابن���ه من املتهم���ة الثانية، والذي كان يع���اين نزلة برد، 

وترك ر�شيعه من طليقته مع زوجته.
وخ���الل تواج���ده يف امل�شت�شفى تلق���ى ات�شالً من 
زوجت���ه، والتي طلبت من���ه احل�شور ب�رشع���ة؛ لأن الطفل 
�شقط على راأ�شه ويخرج �شائل من فمه واأنفه ول يتحرك، 
فتوج���ه للمنزل واأخذه للم�شت�شفى، اإل اأن الر�شيع فارق 

احلياة بعد 4 اأيام متاأثًرا بجراحه التي اأ�شيب بها.
من جه���ٍة اأخرى، كان���ت للزوجة واقع���ًة مغايرة عما 

ذك���ره الأب املته���م، حيث قررت اأن الأخ���ر قام ب�رشب 
ر�شيع���ه “بوك����س” ب�شبب كرة �رشاخ���ه، حتى غاب عن 
الوعي، فق���ام بنقله اإل���ى امل�شت�شفى، وهن���اك اتهمها 

باأنها هي من فعلت ذلك.
وثب���ت للمحكم���ة اأن املتهم���ني بتاري���خ 6 يناي���ر 
2016، اأولً: عّر�ش���ا للخط���ر طفالً مل يبل���غ ال�شابعة من 
عم���ره باأن اأ�ش���اَء معاملة املجن���ي عليه من بع���د ولدته 
حت���ى بلوغه 3 اأ�شه���ر، ومل يقدما له الرعاي���ة الواجبة يف 
معاملت���ه اأو تغذيته اأو عالجه، ون�ش���اأ عن ذلك موته على 
النح���و املبني بالأوراق والتقارير الطبية وتقرير ال�شفة 
الت�رشيحي���ة دون اأن يعم���دا اإلى ذلك؛ ح���ال كون املتهم 
الأول م���ن اأح���د اأ�شوله واملتهمة الثاني���ة من املكلفني 

بحفظه.
ثاني���اً: اعتدي���ا على �شالم���ة ج�شم الطف���ل املجني 
علي���ه ومل يق�شدا من ذلك قتالً، ولك���ن العتداء اأف�شى 
اإلى موته باأن داأبا عل���ى اإيذائه بالتعدي عليه يف فرتات 
متتالية جمتمعني ومنفردي���ن بال�رشب يف اأجزاء متفرقة 
باجل�شم والوج���ه ورطم راأ�شه باجل���دران واإ�شقاطه على 
الأر����س، مم���ا ن�ش���اأ عنه نزي���ف وت���ورم دم���وي بالراأ�س 
وبال����رشب بعنف �شدي���د يف الراأ�س مما ن�ش���اأ عنه ك�شور 
لعظ���ام اجلمجم���ة، فاأحدث���وا ب���ه الإ�شاب���ات املو�شوفة 
وتقري���ر ال�شفة الت�رشيحي���ة، والت���ي اأودت بحياته حال 

كون املتهم الأول من اأ�شوله.

رف�ش���ت املحكم���ة الك���ربى اجلنائي���ة الثانية 
“ب�شفته���ا ال�شتئنافي���ة” برئا�ش���ة القا�ش���ي بدر 
العب���داهلل، وع�شوي���ة كل م���ن القا�شي���ني وجي���ه 
ال�شاعر، وعمر ال�شعي���دي، واأمانة �رش اإميان د�شمال، 
ا�شتئن���اف النيابة العامة �شد حك���م يق�شي براءة 
خم�ش���ة من اأف���راد �رشط���ة اإدارة الإ�ش���الح والتاأهيل 
“�شج���ن جو” م���ن العتداء عل���ى �شالم���ة ج�شم اأحد 
النزلء “32 عاًما”، والتي ا�شتاأنفت احلكم املذكور 
لثبوته بحق املتهمني؛ وذلك لعدم اقتناع املحكمة 
بالأدلة التي قدمتها النيابة العامة وحتريات اأفراد 

ال�رشطة ب�شاأن الواقعة.
وكان���ت وح���دة التحقي���ق اخلا�ش���ة يف النيابة 
العام���ة اأحال���ت الق�شي���ة للمحكمة، بع���د التحقيق 
مع املتهم���ني، والذين ت���رتاح اأعمارهم ما بني 23 
و217 عاًما، واأخلت �شبيلهم، واأ�شندت لهم اأنهم يف 

غ�شون العام 2015، ب�شفتهم موظفني عموميني 
بوزارة الداخلية واأثن���اء تاأديتهم وظيفتهم اعتدوا 
واآخرون جمهولون على �شالم���ة ج�شم املجني عليه، 
فاأحدث���وا به الإ�شاب���ات املو�شوفة بتقرير الطبيب 
ال�رشعي املرف���ق ومل يف�س العتداء اإل���ى مر�شه اأو 

عجزه عن اأعماله ال�شخ�شية مدة تزيد عن 20 يوًما.
وت�ش���ر التفا�شي���ل اإل���ى اأن املجن���ي علي���ه، 
واملحكوم بال�شجن 7 �شن���وات بق�شية اأمنية ق�شى 
منه���ا 3 �شن���وات، ق���د تق���دم ب�شكوى ل���دى وحدة 
التحقي���ق اخلا�ش���ة، وقال خ���الل التحقي���ق معه اإنه 
تعّر�س لل����رشب بوا�شطة الأيدي والأرجل وبوا�شطة 
خرط���وم -هوز- و�شل�شلة مفاتيح على اأنحاء ج�شده 
كاف���ة من قبل عدد م���ن اأفراد ال�رشط���ة وتكرر ذلك 
نح���و 7 م���رات. واأ�شاف اأن���ه تعّر����س لال�شتهزاء به 
يف اأكرث م���ن منا�شبة، وملدة ن�ش���ف �شاعة ويعتدى 

علي���ه بال�رشب نحو ربع �شاعة يف كل مرة من املرات 
ال�شب���ع، كما اأجروه على تبليل نف�شه باملاء اخلا�س 
مبرحا�س دورة املياه لتنظي���ف الدماء التي نزفها 
بع���د �رشبه، مو�شًح���ا اأنه يعرف الذي���ن اعتدوا عليه 
بحك���م وج���وده يف “ال�شج���ن”، وهم م���ن املناوبون 
عليه���م يف العن���ر. واأفاد اأن �شب���ب اعتدائهم عليه 
ه���و �شوؤالهم ل���ه ب�شكل متكرر عم���ا اإذا اعتدى على 
اأح���د �شّب���اط ال�رشطة يف فرتة االأح���داث التي وقعت 
بداخل “�شجن جو” العام املا�شي، لكنه ويف كل مرة 
كان ينك���ر لهم ذلك. كما �شهد مبثل اأقوال املجني 
علي���ه نزيلني اآخرين، واللذين قال اإنهما قد �شاهدا 

باأعينهما اأفراد ال�رشطة وهم يعتدون عليه.
وقال���ت حمكم���ة اأول درجة يف حكمه���ا اإنه ثبت 
من خالل تقرير الطبي���ب ال�رشعي بعد الك�شف عليه 
اأن اأث���ر الإ�شابة يف املجني علي���ه جائز احلدوث من 

التعر����س لل�رشب ب� “اله���وز” واإنه �شفي منها دون 
تخلف عاهة.

واأ�ش���ارت يف حيثيات ترئته���ا املتهمني اإلى 
اأن الأدل���ة التي قدمته���ا النيابة العامة ل ترقى اإلى 
اطمئنانه���ا وثقته���ا، ول ترق���ى اإلى مرتب���ة الدليل 
املعت���ر يف الإدانة مل���ا اأحاطها م���ن �شكوك وريب 
وم���ا اأ�شابه���ا م���ن ا�شط���راب يجعلها يف من���اأى عن 
ارتياح وجدانه���ا. ولفتت اإلى اأنه���ا اطماأنت اإلى ما 
ج���اء باأقوال املته���م الثالث من اأنه م�ش���وؤول غرفة 
الت�ش���الت ب� “ال�شجن” ويقوم برتتيب الت�شالت 
للن���زلء، وكذل���ك اأق���وال املتهم اخلام����س، والذي 
قال اإن���ه يعمل يف العيادة مل�شاعدة الطبيب ويقوم 
بتوزيع الأدوية عل���ى النزلء، مما ي�شر اإلى اأنهما ل 
عالق���ة لهما باحلرا�شة على املبن���ى الذي ينزل فيه 

املجني عليه.

اأدان���ت املحكم���ة الك���ربى اجلنائية 
الأول���ى برئا�ش���ة القا�ش���ي ال�شيخ حمد 
ب���ن �شلم���ان اآل خليف���ة، وع�شوي���ة كل 
م���ن القا�شيني �شياء هري���دي، وحممد 
جم���ال عو�س، واأمانة ����رش عبداهلل حممد، 
�شاب���ني “20 و17 عاًم���ا” ب�رشق���ة اأموال 
حمل عب���اءات ن�شائية و�شخ�س بالإكراه، 
وق�ش���ت مبعاقبتهم���ا بال�شج���ن ملدة 5 
�شنوات، ويف الدعوى املدنية باإلزامهما 
اأن يوؤدي���ا للمدع���ي باحل���ق املدين مبلغ 
التعوي����س  �شبي���ل  عل���ى  دين���ار   400
املوؤقت مع اإلزامهما مب�شاريفها ومبلغ 

20 ديناًرا مقابل اأتعاب املحاماة.
وتعود التفا�شيل اإلى اأن املتهمني 
وثالثة اأ�شخا�س اآخرين كانوا قد داهموا 
عند ال�شاع���ة 1:30 فجًرا م�شكن املجني 
عليه الأول بعد ط���رق بابه، اإذ فتح لهم 
املجني عليه الباب فاقتحمه املتهمان، 

فيما وقف اآخر جمهول قرب الباب.
وخ���الل ذل���ك ط���ّوق املته���م الأول 
رقبة املجني علي���ه بذراعيه حتى خنقه، 
و�رشب���ه الث���اين بلوٍح خ�شب���ي على كتفه 
وظه���ره، و�رشق���ا حافظة نق���وده، والتي 
حتوي بطاق���ة هويته وبطاق���ة ائتمانية 
وملكية �شيارته ورخ�شة قيادته وبطاقة 
�شقيقه، ومبلغ���ا ماليا، وكذلك هاتفني 
نقال���ني، وح���ال فرارهم���ا اأب�رشه���م جار 
املجن���ي علي���ه املتهم���ني يف���رون من 
امل���كان، وال���ذي تع���رف عل���ى �ش���ورة 
املتهم الأول، ف�شالً عن التعّرف عليهما 
يف طاب���ور تعريف���ي، وال���ذي اأك���د حمل 

اأحدهما �شكيًنا حينها.
وثبت للمحكمة اأن املتهمني بتاريخ 
4 يناير 2015، �رشقا واآخرون جمهولون 
املنق���ولت اململوك���ني للمجن���ي عليه 
�شخ�س وحمل للعب���اءات وذلك بالإكراه 
الواق���ع علي���ه ب���اأن اعتدوا عل���ى �شالمة 
ج�شم���ه ب�رشب���ه بكتف���ه الأمي���ن وظهره، 
فاحدث به اإ�شابتيه املو�شوفة بتقريره 
الطبي���ب، فبّثا الرع���ب يف نف�شه ومتكنا 
بهذه الو�شيلة الق�رشية من �شّل مقاومته 
وال�شتيالء على هذه امل�رشوقات والفرار 

بها.

�شابان يخنقان �شخ�شا 
وي�رشقان اأمواله

“الزراعة”: لن متر اأي �سحنــــات قبـــــل خ�ســــوعهـــــا للفحــــ�س
طماأنت وكالة الزراع���ة والروة البحرية كافة املواطنني 
واملقيم���ني ب�شالمة الدواج���ن املتداولة بالأ�ش���واق املحلية، 
موؤك���دة اأن ال�شحنة التى مت �شبطها والبال���غ قوامها 25 طنا 
من الدواج���ن امل�شتوردة الفا�ش���دة مت التحفظ عليها لتخاذ 
الج���راءات الالزم���ة، مو�شحة ان جميع مناف���ذ اململكة تخ�شع 
للرقاب���ة ال�شارم���ة م���ن قب���ل الطب���اء البيطري���ني التابعني 

للوكالة.
و�شددت وكالة الزراعة والروة البحرية انه ومنذ ان اآلت 
م�شوؤولية فح����س ومراقبة الدواجن امل�شتوردة لإدارة الرقابة 
وال�شحة احليوانية منذ مطلع دي�شمر املا�شي خ�شعت كافة 

ال�شحنات للفح�س البيطري ملطابقتها للموا�شفات ال�شحية 
اخلليجية والعاملية، منوهة انها لن تاألو جهدا يف احلفاظ علي 
�شحة و�شالم���ة امل�شتهلكني من خالل تطبيق كافة الجراءات 
املتعلق���ة بالتفتي����س واملراجع���ة وفح�س العين���ات اخلا�شة 
ب���كل ال�شحنات الغذائية الواردة اإل���ى اململكة حيث اأن اطباء 
احلجر البيطري ميثلون دائما احل�شن احل�شني للت�شدي لآية 
اأوبئة اأو امرا�س اأو �شحن���ات ت�رش بال�شحة العامة ملا يقومون 
ب���ه من دور �شديد الأهمية من حيث الرقابة الدائمة والفح�س 

امل�شتمر جلميع ال�شحنات الواردة من اللحوم.
كما اأ�ش���ادت الزراعة وال���روة البحرية بالتح���رك ال�رشيع 

للنيابة العامة وعلي راأ�شها النائب العام ودورها يف الت�شدي 
للمتالعبني ب���اأرواح ومقدرات �شعب البحرين خا�شة وان كان 
الأم���ر يتعلق ب�شحة و�شالم���ة املواطنني واملقيمني من خالل 
تطبيق القانون ملن���ع تكرار تلك املمار�ش���ات غر القانونية 

والتي من �شاأنها احلاق ال�رشر البالغ باملواطنني. 
واأهاب���ت الوكال���ة بكاف���ة التج���ار ����رشورة التع���اون مع 
املخت�ش���ني البيطريني ملا في���ه �شالمة املنتج���ات الغذائية 
وتوخى احل���ذر ال�شديد يف تطبيق معاير اجلودة وا�شرتاطات 
ال�شالمة والتعامل مع امل�شادر املوثوقة يف احل�شول على ايه 

�شحنات من اللحوم البي�شاء اأو احلمراء. 
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ف�صي���ل  �أي  يق���وم  �أن  �لعي���ب  م���ن 
فل�صطين���ي بالإ�ص���اءة للبحري���ن حتت �أي 
ظ���رف م���ن �لظ���روف، لأن �لبحري���ن على 
م���دى تاريخه���ا قدم���ت �لكث���ر لل�صع���ب 
�لفل�صطين���ي و�لق�صي���ة �لفل�صطينية، مع 
علمه���ا �أن ك���رة �حل���ركات �لت���ي ت�صمي 
نف�صه���ا مقاوم���ة تتحم���ل م�صوؤولية كبرة 
نحو تعر �لق�صي���ة وعدم حتقيقها تقدما 

يذكر على مد�ر �ل�صنو�ت �ملا�صية.
�لبحري���ن مل تق����ر جتاه �أي���ة ق�صية 
قومي���ة وكان���ت د�ئم���ا يف مقدم���ة �لدول 
�لد�عم���ة حلق���وق �ل�صع���ب �لفل�صطين���ي، 
�صاأنها �ص���اأن كل دول �خلليج �لتي قدمت 
ول تز�ل تقدم دعمها لل�صعب �لفل�صطيني 
�ل�صقيق، ول ت�صتطيع حركة حما�س �أو غر 

حما�س �أن تز�يد على هذ� �لدور.
نقول ه���ذ� �ل���كالم بع���د متابعتنا ما 
�أطلق �ص���د �لبحرين من قبل حركة حما�س 
و�أن�صارها و�أتباع جماعة �لإخو�ن �مل�صلمني 
�لت���ي مت ت�صنيفه���ا كجماع���ة �إرهابية من 
قب���ل �لدول���ة �لتي ولدت فيه���ا ومن قبل 

دول �أخرى.
حرك���ة حما�س ل تتميز على غرها من 
ف�صائ���ل �ملقاوم���ة �لفل�صطيني���ة ب�صيء، 
بل عل���ى �لعك����س فحركة حما����س تتحمل 
م�صوؤولي���ة ت�صتيت جه���ود �لفل�صطينيني 
و�إ�صع���اف �جلمي���ع يف  �ل�صف���وف  و�ص���ق 

مو�جهة �لعدو.
حركة حما�س تنتم���ي يف �ملقام �لأول 
للتنظيم �لعامل���ي لالإخو�ن �مل�صلمني، ول 
تاأمت���ر باأو�م���ر �أح���د ول يعنيه���ا �إل تنفيذ 
ما ير�ه ه���ذ� �لتنظي���م وح�صاباته �لتي قد 
تختلف يف كثر من �لأحي���ان عن ح�صابات 
�أ�صح���اب �لق�صي���ة، حت���ى �إن كان ذل���ك 
�صد �مل�صلح���ة �لفل�صطينية �لعامة، لأنها 
مبثابة �أد�ة م���ن �أدو�ت هذ� �لتنظيم حتى 
�لق�صي���ة  �إ�صع���اف  �إل���ى  ذل���ك  �أدى  و�إن 

وت�صتيت �جلهود.
حما����س مل تق���دم لفل�صطني �أكر من 
غرها، ولكن لأن لديها �آلة دعاية متميزة 
يديرها وينف���ق عليها �لتنظي���م �لعاملي 
لالإخو�ن، ف���اإن كل ما تقوم به يتم تلميعه 
وت�صخيمه وحتويله �إلى �نت�صار�ت كربى.

حما����س ل تفعل �صيئا ط���و�ل �لوقت 
�ص���وى �لحتف���اء ب�صهد�ئه���ا وحتويله���م 
�إل���ى رموز كب���ار يف �لتاري���خ �لفل�صطيني، 
رغ���م �أن كل �لفل�صطيني���ني �ص���و�ء فيم���ا 
يتعل���ق بال�صه���د�ء بالذ�ت، ف���كل بيت يف 
فل�صطني �صقط منه �صهد�ء وكل �لأمهات 
�لفل�صطيني���ات فق���دن �أولد� �أو �أزو�جا يف 

�صبيل �لق�صية.
ل يح���ق حلما����س ول �أتب���اع حما�س �أن 
تطول �أل�صنتهم على �لبحرين، فالبحرين ل 
ت�صتحق منهم �صوى �لحرت�م، لأن تاريخها 

مع �لق�صية �لفل�صطينية معروف ونا�صع.

ماذا قدمت حماس 
للقضية الفلسطينية؟

سيادة القانون )1(
�صدرت �لعديد من �لقو�نني �لوطنية 
و�لدولية لتكري�س �صيادة �لقانون وحرب 
�لقان����ون عل����ى �لف�ص����اد و�لق�ص����اء على 
�لفا�صدين من خ����الل ن�صو�س د�صتورية 
ومو�ثي����ق دولية، و�حلث عل����ى تفعيلها 
م����ن �أج����ل �حلف����اظ عل����ى حي����اة �لإن�صان 
وحماي����ة حقوق����ه �ملجتمعي����ة، وتفعيلها 
يعن����ي تنفي����ذ �لقان����ون. فعندم����ا يوؤكد 
�لد�صتور ُحرمة حي����اة �لإن�صان وَيكفل له 
حزمة من �حلق����وق و�حلريات �لعامة فاإن 
ذلك يعني حمايت����ه من �أي �رر �أو �عتد�ء 
عليه ومينع �نتهاك تلك �حلقوق، وتكفل 
�أي  �لدول����ة د�صتورًي����ا �لو�صائ����ل ل����ردع 

�رر �أو �عت����د�ء �أو �نتهاك �صد مو�طنيها 
و�ملقيمني على �أر�صها.

�إن �صي����ادة �لقان����ون من �أه����م عنا�ر 
�لقت�ص����اد �ملزده����ر، و�لأم����ن �مل�صتقر، 
فه����ي ت�صم����ن خل����و جمي����ع �لأعم����ال من 
خدمات �لف�ص����اد، فالقو�نني �لتي جترم 
�لع����ام  �لقطاع����ني  يف  �لف�ص����اد  ح����الت 
و�خلا�س حت����ث على �أن تكون �لتعامالت 
مع �ملوؤ�ص�ص����ات و�ملو�طن����ني ب�صفافية 
ونز�هة وعد�لة وبعيًد� عن �لبروقر�طية 
و�لبتز�ز و�لتالع����ب بامل�صالح �لوطنية، 
و�إذ� كان �لتعام����ل م����ع �لآخرين غر نزيه 
ف����اإن تفعيل �لقان����ون �صيت�ص����م بال�صك 

وع����دم �ليقني. لذ� ف����اإن تفعيل �لقانون 
وحتقيق �صيادته من �أهم �رور�ت �لعمل 
�لتنم����وي يف �لقطاع����ني �لع����ام و�خلا�س 
�لدميقر�طية  لتحقي����ق  فاع����ل  كطري����ق 
�لفاعل����ة، وم����ن مب����ادئ حتقي����ق �لأم����ن 
و�ل�صتقر�ر �ل�صيا�صي و�لأمن �ملجتمعي.

�إن تطور �ملجتمع وحتقيق �ملحا�صبة 
و�ملر�قب����ة �حلكومية م����ن �لعو�مل �لتي 
تق�صي على �لف�صاد وت�صاعد على تفعيل 
�لقانون �ملكافح له، مما ُيحقق تغيًر� يف 
�ملمار�صات �لبروقر�طي����ة وبناء �أر�صية 
�صلبة لتفعيل مو�د �لقانون من �أجل بناء 

�لبالد وحتقيق تقدمها ونه�صتها.

عبدعلي الغسرة
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فالح هادي الجنابي 

�إخفاء  �لإي����ر�ين  �لنظام  بو�صع  يعد  مل 
�لتو�صعية  ملخططاته  �ل�صلبية  �ل��ت��اأث��ر�ت 
كل  وبعد  �لإي���ر�ين،  �ل�صعب  عن  �مل�صبوهة 
�لبطون  �لأح��زم��ة على  �صد  �لأع���و�م من  ه��ذه 
�صنوف  وحتمله  �لإي���ر�ين  �ل�صعب  قبل  م��ن 
�لظروف  م��ن  �مل��زي��د  هناك  ف��اإن  �مل��ع��ان��اة، 
وعليه  تنتظره  �ل��ت��ي  �ل�صعبة  و�لأو����ص���اع 
من  و�مل���زي���د  �مل���زي���د  ل��دف��ع  ي�����ص��ت��ع��د  �أن 
من  نظامه  يبذلها  �ل��ت��ي  �مل�صاعي  �ريبة 
 �أج���ل �إجن����اح ه���ذه �مل��خ��ط��ط��ات �ل��ع��دو�ن��ي��ة.

هذ�  يف  ظاهرة  �أ�صبح  �ل��ذي  �إي��ر�ن  يف  �لفقر 
�لبلد �لذي يفرت�س فيه �أنه ميثل دولة نفطية 
فيها �لكثر من �ملو�رد و�لرو�ت �ملختلفة، 
ل��ك��ن ���ص��ي��وع �ل��ف��ق��ر ب�����ص��ورة غ���ر ع��ادي��ة 
خ�صو�صا خالل �لعقدين �لأخرين حيث �زد�د 
ملفتني  �أمرين  على  �لإي��ر�ين  �لنظام  تركيز 
�لى  �لإ�صالمي  �لتطرف  ت�صدير  هما:  للنظر 
�لبلد�ن �لأخرى يف �ملنطقة و�إن�صاء وتاأ�صي�س 
تقوم  وميلي�صيات خمتلفة  ومنظمات  �أحز�ب 
نفوذ  برت�صيخ  تتعلق  خمططات  بتنفيذ 
لتمرير  �لبلد�ن  ه��ذه  على  طهر�ن  وهيمنة 
بو�صوح  مل�صه  ميكن  ما  وهذ�  خا�صة،  �أجندة 
�لربنامج  و�ليمن.  ولبنان  و�لعر�ق  �صوريا  يف 
وتوج�س  قلق  م�صدر  هو  �ل��ذي  �لت�صليحي، 
�ملخاوف  من  �لكثر  ويثر  ودويل  �إقليمي 
من  �ملحمومة  وم�صاعيه  �لنظام  نو�يا  ب�صاأن 
 �أجل فر�س �إمالء�ته على دول �ملنطقة و�لعامل.

يتطلبان  وجلي،  و��صح  هو  وكما  �لأم���ر�ن، 
�أن  ويكفي  و��صتثنائيا،  �صخما  ماليا  دعما 
ن�صر هنا على �صبيل �ملثال ل �حل�ر �لى �ن 
 ،،2006 حزب �هلل �للبناين، وبعد حرب متوز 
قام �لنظام �لإير�ين مبنحه �أكر من 13 مليار 
�لتي  موؤ�ص�صاته  بناء  �إع���ادة  �أج��ل  من  دولر 
�إ�ر�ئيل،  مع  �حل��رب  ب�صبب  لدمار  تعر�صت 
مبلغ  هكذ�  منح  وخطورة  �أهمية  نفهم  ولكي 
�صخم حلزب لبناين، فاإن �لنتفا�صة �لتي قام 
هتفت   ،2009 عام  يف  �لإي��ر�ين  �ل�صعب  بها 
)ل  مقدمتها:  يف  كانت  رئي�صية  ب�صعار�ت 
و�ليوم  لإي���ر�ن(،  ف��د�ء  روح��ي  لبنان  ول  غزة 
�لتي  �لطاحنة  �لقت�صادية  �لأزمة  خ�صم  ويف 
�إلى  وبالإ�صافة  فاإنه  �لنظام،  هذ�  يو�جهها 
يف  م�صوؤولني  عن  نقلها  مت  �لتي  �لتقارير 
�ألف   15 هناك  �أن  بخ�صو�س  طهر�ن،  بلدية 
للنوم  �لكارتون  ي�صتخدمون  �إي��ر�ين  مو�طن 
�لن�صاء،  م��ن  ه���وؤلء  م��ن   3000 و�أن  عليه، 
لبلدية  �لرقابة  هيئة  رئي�س  �أن  عن  ناهيك 
�أن  �أي��د  قد  كان  في�صي،  م�صطفى  طهر�ن، 
لتجميع  �لقا�رين  �لأطفال  �لبلدية  توظف 
�لإع���الم  و���ص��ائ��ل  �أك����دت  �ل��ن��ف��اي��ات، فيما 
�لفقر�ء  من  �أعد�د� كبرة  �أن  للنظام  �لتابعة 
�ملقابر! يف  ي�صكنون  �لإير�نيني   و�ملعوزين 

�ملرور  �لإير�ين  �لنظام  يحاول  �لذي  �لطريق 
�أنه  يبدو  �مل�صبوه،  م�روعه  و�إجناح  من خالله 
و�صكنة  �لكارتون  من  م��دن  عرب  مير  طريق 
و�حلرمان،  و�لفقر  �جل��وع  وحمطات  �ملقابر 
عمق  ع��ل��ى  �لتغطية  �أب����د�  بو�صعه  ول��ي�����س 
�مل�صكلة �لتي يعاين منها و�لتي لن جتد لها 

حال �إل ب�صقوطه. “�حلو�ر”.
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سوالف

تابعنا باهتمام �جتماع وزير �لد�خلية 
�لفريق �لركن �ل�صي���خ ر��صد بن عبد�هلل 
�آل خليف���ة م���ع رئي����س و�أع�ص���اء جمل�س 
�لن���و�ب ليطلعهم عل���ى تفا�صيل عملية 
�له���روب من مرك���ز “ج���و” ول ي�صعنا يف 
ه���ذ� �ملق���ام حقيق���ة �إل �أن ن�صيد برجال 
�لأم���ن �لع���ام وت�صحياته���م و�لفد�ء من 
�أجل �لوطن وحمايت���ه، فهذه �لت�صحيات 
و�لتجارب �لعظيمة و�لنجاح لرجال �لأمن 
�لعام م�ص���در فخر و�عت���ز�ز لكل مو�طن 
بحرين���ي ل ينف�صل ع���ن وطنه ول يبتعد 
عن نطاق���ه، ونتف���ق جميع���ا كمو�طنني 
مع ما قاله وزي���ر �لد�خلية يف ذلك �للقاء 
)لي����س من �لع���دل و�لإن�ص���اف �أن يعمم 

�إهم���ال وتق�ص���ر �لبع����س عل���ى جهود 
�ملخل�ص���ني �لأوفي���اء م���ن رج���ال �لأمن 
�لذين عرف���ت منهم كل مع���اين �لتفاين 
و�لإخال����س وم���ا تنعم به �لب���الد من �أمن 
وطماأنين���ة تطلب جه���ود� كبرة خمل�صة 
وب���دون �نقطاع على م���دى �صنو�ت، وهو 

�أمر لي�س خافيا عليكم(.
�لإجن���از�ت  ب���كل  تفخ���ر  �لبحري���ن 
و�لتط���ور يف �ملنظوم���ة �لأمنية وحتقيق 
�أعل���ى درجات �لأم���ن و�لأم���ان، وهذ� �أمر 
مف���روغ من���ه متام���ا، ولكنن���ي �صاأتوقف 
عن���د ق�صي���ة ل ميك���ن �أن مت���ر بب�صاطة 
و�صهولة لأن �لأمر يحتاج �لى وقفة جادة، 
فالد�خلية حددت هوية �أربعة من �مل�صتبه 

بتورطهم يف �لعت���د�ء وتهريب �ل�صجناء 
و�لك�صف عن رق���م ومو��صفات �ل�صيارة 
�مل�صتخدمة يف �لعملية وجار �لبحث عنها، 
و�ملالح���ظ �أن �أعمار هوؤلء �لأربعة ترتو�ح 
من 22 �إلى 28 �صنة، �ل�صوؤ�ل �ملهم �لذي 
ي�صج باحلركة �أمامن���ا، ما �لدور �لرتبوي 
�ل���ذي لزم تربي���ة ه���وؤلء �ل�صباب يف كل 
مرحل���ة عمرية وم���ا �لق�ص����س �ملختلفة 
�لت���ي كانو� ي�صمعونها من ذويهم؟ كيف 
و�صل هوؤلء �ل�صب���اب �إلى هذ� �مل�صتوى 
م���ن �لإجر�م و�لإره���اب و�لدر��صات �لتي 
تعن���ى بطر�ئق �لعملي���ات �لإرهابية �صد 
رج���ال �لأم���ن وجمابه���ة �لقان���ون به���ذ� 

�ل�صكل؟

ل يوج���د �أي �إهمال من قبل �لدولة يف 
�حلقل �لعام ووز�رة �لرتبية و�لتعليم “ل 
و�هلل.. �لر�ي���ة بي�صاء”، ولك���ن من �صيع 
هوؤلء هم �لأ�رة و�أطباء �لتحري�س من على 
�ملناب���ر، �لذين �أوهموه���م بروعة �ملوت 
م���ن �أجل �لإرهاب و�لعمال���ة و�خليانة. �إن 
ه���ذ� �ل�صياع و�ختيار هذه �حلياة �لب�صعة 
ل نظ���ر له حتى يف �لرو�ي���ات، عمره 22 
عاما ويختار �لظ���الم و�ل�صجن و�ملجهول 
و�لغمو����س و�لنطف���اء وقو�ع���د �ملوت، 
فاأي���ة �أ����رة يف �لك���ون تبح���ث لبنها عن 
موقع ق���دم يف �لإرهاب! ه���ذه �لو�صعية 
�لثقافية و�لرتبوي���ة خطرة جد� وملفتة 

لالنتباه ولبد من مو�جهتها ب�صدة.

قضية ال يمكن أن تمر 
ببساطة وسهولة

�أول: نقر�أ يف �لكثر من د�صاتر �لعامل عن 
�لقان���ون �لطبيع���ي وكونه ميثل �أح���د م�صادر 
�لت�ري���ع يف �لكث���ر م���ن �لد�صات���ر، �إ�صاف���ة 
للم�صادر �لأخ���رى �ملاألوفة كالع���رف و�لدين 
و�لقان���ون �ل���دويل وغره���ا، �إل �أن ذل���ك يتم 
دون تف�ص���ر مب�صط ميك���ن �أن يفهمه �ل�صارع 
و�ملو�طن �لعادي مل�صطلح �لقانون �لطبيعي 
�ل���ذي يج���ري �حلدي���ث عن���ه بث���ورة د�ئم���ة، 
و�إمن���ا يو�ص���ع كجمل���ة مبهم���ة وغ���ر و��صحة 
عند �لكثري���ن �لذين يو�فق���ون على �ل�صيغ 
�لد�صتورية �لت���ي تعر�س عليهم دون حماولة 
للفه���م �أو �لتف�ص���ر، فالقانون �ل���دويل رمبا 
يك���ون مفهوما للبع����س كن�صو�س ومفاهيم، 
و�لعرف ميكن تف�ص���ره وتو�صيحه ملن يريد 

�ملعرف���ة و�لدي���ن يفهم���ه ويع���رف خفاي���اه 
جميع م���ن يدينون به يف �ل���دول �ملختلفة، �إل 
�أن �لقان���ون �لطبيعي ميث���ل غمو�صا كما قلنا 
عند �لكثرين حتى بع����س �لعاملني يف جمال 
�لقانون لذلك جند �لباحثني �أو �لقر�ء يحاولون 
فه���م ومعرف���ة �ملق�ص���ود بتلك �لعب���ارة فال 

يجدون م�صدر� و��صحا لتلك �لعبارة.
هل �ملق�صود بالقانون �لطبيعي جمموعة 
�لأعر�ف �لتي كان���ت �صائدة �أو ت�صكلت مبرور 
�لزم���ن منذ ب���دء �خلليق���ة وم���ا كان يتمتع به 
�لإن�صان �لطبيعي م���ن حقوق وحريات، �أم هي 
�لكيفية �لتي كان يعي����س بها �لإن�صان بغ�س 
�لنظر عن �حلق���وق �مللزم بها و�حلريات �لتي 
يتمت���ع به���ا �أم م���اذ�؟ فالطبيع���ة �ملجردة مل 

ت�ص���ع قانونا و��صحا ومل تكتب �صيئا من ذلك 
�لقبي���ل ول���و �أردن���ا �حلديث ب�ص���ورة مب�صطة 
للقارئ لقلنا �إن �ملق�صود بالقانون �لطبيعي 
�أنه ل يخرج عن �حلريات و�حلقوق �ملذكورة يف 
�لد�صاتر ب�صورتها �لأولية �لبد�ئية حيث كان 
�لإن�صان ميلك حقه يف �حلياة و�لتملك و�لتنقل 

و�لتعبر...�إلخ ول �صيء يتجاوز ذلك.
يق���ول �ملفك���ر �لعربي د.ع�صم���ت �صيف 
�لدولة ع���ن تلك �لعب���ارة “�إن فك���رة �لقانون 
�لطبيع���ي �لت���ي �أدخل���ت يف �لن�ص���ف �لث���اين 
م���ن �لق���رن �لثامن ع����ر ب�صيغ���ة “خلق جميع 
�لنا����س مت�صاوي���ن، منحهم �خلال���ق حقوقا ل 
يجوز �مل�صا�س بها منه���ا حق �حلياة و�حلرية” 
�لت���ي جاءت يف �إعالن �ل�صتقالل �لأمركي عام 

1776 �أو ب�صيغ���ة “يول���د كل �لنا����س �أح���ر�ر� 
مت�صاوي���ن يف �حلقوق” و�لت���ي جاءت يف �إعالن 
�حلق���وق �لفرن�صي ع���ام 1789، وم���ا يبدو �أن 
هذه �لعبارة – �أي �لقانون �لطبيعي - ل تعنى 
بحال من �لأحو�ل بغر �حلقوق و�حلريات �لتي 
يج���ب �أن تكون لدى �لإن�صان �لطبيعي ويتمتع 
به���ا و�أن���ه مت �بتكارها و��صتخد�مه���ا من قبل 
�ملفكرين و�لفال�صفة كو�صيلة للمحافظة على 
تل���ك �حلقوق و�حلري���ات، ولذل���ك �نت�رت يف 
معظ���م د�صاتر �لعامل بعد ذل���ك كملجاأ ميكن 
�لعودة �إليه يف ح���ال مل يجد �مل�رعون م�صدر� 
ملا يريدون تدوينه يف �لد�صاتر حلفظ حقوق 

وحريات �أفر�د �ملجتمع... يتبع.

albinali_a
@hotmail.com أحمد سند البنعليانتكاسة الحرية بيد دعاتها )1(

ومضات

بثينة
خليفة قاسم

B7747
@hotmail.com

زبدة القول



“اأمريكانا” تناق�ش اليوم 
العر�ش الإلزامي من “اأدبتيو” 
الب���اد - املح���رر القت�ص���ادي: م���ن املق���رر ان 
يجتم���ع جمل�ش اإدارة �رشكة “امريكان���ا” الكويتية اليوم 
الثاث���اء ملناق�صة عر����ش ال�صتح���واذ اللزامي املقدم 
من �رشك���ة اأدبتيو الإماراتية. حيث كان���ت هيئة اأ�صواق 
امل���ال الكويتية قد وافقت يف وقت �صابق على م�صتند 
عر�ش ال�صتحواذ الإلزامي ل�رشاء الأ�صهم التي ل متلكها 
اأدبتي���و يف �رشك���ة امريكان���ا والتي متث���ل 33.2 % من 
اإجم���ايل الأ�صهم امل�ص���درة ل�رشكة امريكان���ا. و�صت�صل 
قيم���ة ال�صفقة يف حال باع جميع امل�صاهمني ح�ص�صهم 

اإلى 354 مليون دينار كويتي.

"“ماكدونالدز”تبيع ح�صة م�صيطرة 
من اأعمالها بال�صني 

الريا����ش - ارقام: قالت “ماكدونالدز” يف بيان لها اإنه���ا تو�صلت اإلى اتفاق لبيع ح�صة 
م�صيط���رة من اأعمالها يف ال�صني اإلى جمموعة من امل�صتثمرين بقيادة “�صيتيك” وهي واحدة 

من اأكرب ال�رشكات ال�صينية اململوكة للدولة.
وم���ن املق���رر اأن تبيع �رشكة الوجبات ال�رشيعة ح�صة م���ن اأعمالها يف ال�صني بن�صبة 80 %، 

والتي قد ت�صل قيمتها اإلى 2.08 مليار دولر.
وت�صمل جمموعة امل�صتثمرين �رشكة “�صيتيك كابيتال هولدجنز”، و�رشكة الأ�صهم اخلا�صة 

“كارليل” والتي �صت�صهم يف متويل ال�صفقة.
وبح�صب التفاق، فمن املقرر اأن حت�صل ال�رشكات التابعة ل�”�صيتيك” على ح�صة ن�صبتها 

%52 من اأعمال “ماكدونالدز” يف ال�صني، فيما �صتح�صل “كارليل” على ن�صبة 28 %.

  للتوا�صل:  )ق�صم القت�صاد: 17111419(              ق�صم الإعانات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�ش: 17580939(              )ال�صرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�ش: 17111434(
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اقتصاد
“بـا�س”تطلـق خدمة “دملـون ليموزين”يف مطـار البحرين

املحميد: هدفنا حت�صني جتربة امل�صافرين والو�صول للتميز

املنامة - با�ش: اأعلنت �رشكة خدمات 
مط���ار البحري���ن )با����ش( ع���ن تد�ص���ني 
خدمة دمل���ون ليموزين يف اإطار اخلدمات 
املقدم���ة م���ن قب���ل �صالة دمل���ون التي 
تديره���ا �رشك���ة خدم���ات مط���ار البحرين 
واحلائ���زة العديد من اجلوائ���ز العاملية، 
وذلك من اأجل تعزي���ز جتربة امل�صافرين 
وتو�صي���ع نطاق اخلدم���ات املقدمة لهم، 
حيث ي�صهر مط���ار البحرين الدويل مرور 

اأكرث من 9 مايني م�صافر �صنوياً.
وتعت���رب ه���ذه اخلدم���ة الأول���ى م���ن 
نوعه���ا يف مط���ار البحرين ال���دويل، وهي 
متاحة جلمي���ع الزوار يف مملك���ة البحرين 
ومدينتي اخلرب والدمام باململكة العربية 

ال�صعودية. 
وميك���ن للزبائ���ن حج���ز اخلدم���ة قبل 
48 �صاعة م���ن املوعد املطل���وب، �صواء 
من املطار اإل���ى وجهة الزبون اأو العك�ش، 
ويتم احلج���ز عرب �صفحة اخلدمة اجلديدة 
على موقع �صالة دملون الر�صمي، والذي 
يتوفر على عرو�ش خا�صة تتيح للزبائن 
الراقي���ة  ال�صال���ة  ال�صتمت���اع بخدم���ات 
بالإ�صافة اإلى خدمات الليموزين. وتلتزم 

�صال���ة دملون بتق���دمي اأف�صل اخلدمات 
لرواده���ا املتميزي���ن، كما ت�صم���ن اأعلى 
م�صتوي���ات اجل���ودة عرب تاأم���ني و�صول 
املركب���ة قبل 10 دقائق عل���ى الأقل من 
املوع���د املطلوب. وتتوفر اخلدمة لكافة 

امل�صافرين بر�صم حمدد.
املدي���ر  ����رشح  ال�ص���دد،  ه���ذا  ويف 
التنفيذي بالوكال���ة ل�رشكة خدمات مطار 
بالق���ول:  املحمي���د،  �صلم���ان  البحري���ن 
“نت�رشف بتق���دمي مثل هذه اخلدمة للمرة 
الأولى يف مط���ار البحرين الدويل، ونكون 
بذل���ك ق���د �صاهمن���ا يف حت�ص���ني جتربة 
امل�صافرين عرب املط���ار من خال توفري 
خدمة نقل فخم���ة لكافة العماء والزبائن 

الراغبني باأعلى م�صتويات اخلدمة.
واأ�ص���اف: اأن �رشك���ة خدم���ات املطار 
ت�صع���ى دائم���اً لتمثي���ل الوج���ه امل����رشق 
للبحرين على ال�صعيد الإقليمي والدويل 
كخ���رباء يف خدم���ات املط���ارات. وتاأت���ي 
م�صاعين���ا يف اإط���ار روؤيتن���ا القائمة على 
ال�صتثم���ار يف امل���وارد الب�رشي���ة الوطنية 
وتقدمي املنتجات واخلدمات التناف�صية 
القيم���ة جلمي���ع زوار البحرين، مدفوعني 

ب�صغف الو�صول للتميز”.
و�صبق واأن فازت �صالة دملون بعدد 
من اجلوائز العاملي���ة، مثل جائزة اأف�صل 
�صالة يف منطقة ال����رشق الأو�صط و�صمال 
اإفريقي���ا املقدم���ة م���ن قب���ل موؤ�ص�ص���ة 
برايورتي با�ش )Priority Pass( وذلك 
مل���دة 10 �صنوات متتالي���ة. وتاأتي خدمة 
دمل���ون ليموزي���ن لت�صيف اإل���ى ر�صيد 
�رشك���ة خدم���ات مط���ار البحري���ن احلافل 

بامل�صاريع القيمة.
ب���دوره، علق مدي���ر العملي���ات الأول 
ب�رشك���ة خدم���ات مط���ار البحري���ن ط���وين 
�صميث، ، بالقول: “ت�صعى �رشكة خدمات 
مطار البحرين اإلى الرتحيب بامل�صافرين 
من كافة اأنحاء املنطقة والعامل، وتقدمي 
اأف�صل اخلدمات لهم على اأكمل وجه عرب 
توفري جتربة �صفر متعددة املزايا كفيلة 
بتمثي���ل ر�صالة ال�رشكة يف مملكة البحرين 

خري متثيل. 
وقال :تعترب خدم���ة دملون ليموزين 
فاحت���ة لعهد جديد م���ن البتكار يف مطار 
البحري���ن الدويل، اإذ ن�صتع���د اإلى اإ�صافة 
التحديثات املتقدمة اإلى حمطات املطار، 

حت�صب���اً لرتف���اع وت���رية الوافدي���ن على 
اململك���ة يف ال�صنوات القادم���ة. وتت�رشف 
�رشكة خدمات مطار البحرين بكونها جزءاً 
من م�صرية تطوي���ر مطار البحرين الدويل 
عرب تقدميها لهذه اخلدم���ة الفريدة من 

نوعها يف اململكة”.
ومتتلك �رشك���ة خدمات مطار البحرين 
تاريخ���اً حاف���ًا بالإجن���ازات عل���ى امتداد 
35 عام���اً م���ن العط���اء املتوا�صل. وهي 
ا�ص���م موثوق يف ع���امل اخلدم���ات ك�رشكة 

معتمدة من قب���ل برنامج تدقيق ال�صامة 
للعمليات الأر�صية لاحتاد الدويل للنقل 

 .ISAGOاجلوي
الإ����رشاف  مهم���ة  ال�رشك���ة  وتتول���ى 
خدم���ات  م���ن  كامل���ة  جمموع���ة  عل���ى 
وال���ركاب، وخدمات  الطائ���رات  مناول���ة 
التموي���ن على منت الطائ���رات، وال�صحن 
و�صيان���ة  وهند�ص���ة  واللوج�صتي���ات، 

الطائرات.
كم���ا قام���ت ال�رشك���ة بال�صتثم���ار يف 
التدريب على هند�صة الطائرات من خال 
مركز با����ش لتدريب هند�ص���ة الطائرات 

 .)BAETC(
وتتمثل روؤية ال�رشكة يف توفري جتربة 
�صفر مريحة لعم���وم اجلمهور وال�صيدات 
والأطفال وممثلي ال�رشكات عرب تقدميها 
خي���ارات  م���ن  ومتع���دد  وا�ص���ع  لنط���اق 
ال�صفر ومراف���ق امل�صافري���ن، وذلك من 
اج���ل �صم���ان اأف�ص���ل اخلدم���ات جلمي���ع 
الوافدي���ن على مط���ار البحري���ن الدويل 
العاملي���ة، وتر�صيخ  باأعل���ى امل�صتويات 
ا�صم ال�رشك���ة كاأحد اأرقى من�صقي خدمات 

ال�صفر يف املنطقة.

• �صلمان املحميد	

اأبوظبي ت�ضت�ضيف منتدى الطاقة العاملي للمرة الأولى 
5.8 % منو الطلب على الأملنيوم يف 2016

مدفوًعا مبوا�صلة دول اخلليج خلطط ما بعد النفط

فعالي���ات  دب���ي  ت�صت�صي���ف  دب���ي: 
“معر�ش “اأملنيوم ال�رشق الأو�صط 2017” 
خ���ال الفرتة ب���ني 15 و17 ماي���و املقبل، 
وذل���ك لت�صلي���ط ال�ص���وء عل���ى الإمكانات 

املتنامية للقطاع يف املنطقة. 
 وم���ن املتوقع اأن يج���ذب املعر�ش ما 
يزيد عن 3500 متخ�ص�ش من اأكرث من 90 
دولة، وم�صاركة 200 �رشكة عار�صة من 30 
دول���ة، وذلك يف الوقت ال���ذي �صجلت فيه 
منطقة ال�رشق الأو�صط خال العام املا�صي 
ثاين اأعل���ى معدلت النم���و يف الطلب على 
الأملني���وم وذل���ك عل���ى اأ�صا�ص���ي �صن���وي 
عاملياً خال الربع الأول، بن�صبة تفوق 5.8 

 .%
ويرج���ع اخل���رباء النم���و اإل���ى موا�صلة 

دول جمل����ش التع���اون اخلليج���ي خططها 
ملتابع���ة م�صرية ازدهارها يف مرحلة ما بعد 
النفط، والتي �صيكون فيها الأملنيوم اأحد 
العوام���ل الدافع���ة لاقت�ص���اد. ويعد هذا 
النمو الإقليم���ي م�صاهماً رئي�ص���اً يف تزايد 
الطل���ب العاملي عل���ى الأملنيوم، حيث من 
املتوقع اأن ي�صل اإلى 70 مليون طن مرتي 

�صنوياً بحلول العام 2020.
ويهدف املعر�ش اإل���ى ت�صليط ال�صوء 
عل���ى ال���دور امل�صتقبل���ي ملنطق���ة ال�رشق 
الأو�ص���ط بو�صفه���ا قوة عاملّي���ة فاعلة يف 

ميدان اإنتاج الأملنيوم.
وبالت���وازي م���ع م�صاركة اأب���رز موردي 
التقني���ات واملع���ّدات وامللحقات الداعمة 
الأملني���وم،  وتنقي���ة  وت�صني���ع  لإنت���اج 

�صي�صهد املعر�ش تنظيم جل�صات مناق�صة 
تتناول �صب���ل الرتقاء مب�صتوى القطاعات 
التحويلي���ة، به���دف دع���م النم���و الهائ���ل 

لقطاعات املن�صاأ.
و�صت�صه���د ال���دورة املقبل���ة م�صارك���ة 
�صت���ة اأجنح���ة دولية م���ن اأملاني���ا واإيطاليا 
والهند وال�ص���ني واأمريكا ال�صمالية وم�رش، 
بالإ�صاف���ة اإل���ى منطقت���ني متخ�ص�صتنب 
املهني���ة  ال�صام���ة  هم���ا  جديدت���ني، 
واملتو�صط���ة،  ال�صغ���رية  واملوؤ�ص�ص���ات 
جمل����ش  دول  تركي���ز  �صيعك�ص���ان  حي���ث 
التعاون اخلليجي عل���ى القطاعات الأخرى 
ذات ال�صل���ة به���دف تنوي���ع اقت�صاداتها 
والتخفي���ف م���ن العتم���اد عل���ى عائ���دات 

الطاقة والنفط.

اأبوظب���ي - وام: ت�صت�صيف اأبوظبي 
اعم���ال “ منتدى الطاق���ة العاملي” خال 
الف���رتة م���ن 12 ال���ى 13 يناي���ر اجلاري  
بتنظيم من املجل����ش الأطل�صي واملقرر 
ان ي�صارك يف املنتدى �صخ�صيات موؤثرة 
يف قط���اع الطاق���ة عل���ى م�صت���وى العامل 
ملناق�صة الق�صايا الأكرث اإحلاحاً يف جمال 

الطاقة و�صبل معاجلتها.
وي�ص���كل  املنت���دى من�ص���ة مثالي���ة 
لإج���راء مناق�صات بناءة ح���ول التوجهات 
الت���ي �صهدته���ا اأ�ص���واق الطاق���ة موؤخراً 
وتاأثريه���ا على القط���اع يف الوقت الذي 
يتيح املنتدى فر�صة بحث �صبل التعاون 
امل�صرتك مع القطاع���ني العام واخلا�ش 
 2017 لع���ام  الطاق���ة  اأجن���دة  وحتدي���د 
ل�صم���ان ا�صتدام���ة امل���وارد الطبيعي���ة 
التنمي���ة  وحتقي���ق  القادم���ة  لاأجي���ال 

امل�صتدامة.
وم���ن املقرر اأن يرك���ز املنتدى على 
ث���اث ق�صايا اأ�صا�صية وه���ي “تداعيات 
نتائ���ج انتخابات الرئا�صة الأمريكية على 
الأمن وقطاع الطاقة عامليا” و”تطورات 
الطلب على �ص���وق النفط والغاز واأحدث 
ظ���ل  يف  الطاق���ة  قط���اع  يف  التقني���ات 
التح���ولت احلا�صل���ة يف ه���ذا القط���اع”  

و”التغري املناخي”.
ي�ص���ار اإل���ى اأن جمل����ش الأطل�صي هو 
مرك���ز اأبح���اث غ���ري حزب���ي يه���دف اإلى 
تعزيز دور ريادي بناء للوليات املتحدة 
الأمريكي���ة والعم���ل عل���ى امل�صارك���ة يف 
خمتل���ف ال�ص���وؤون الدولي���ة انطاقاً من 
الدور املح���وري الذي ي�صطلع به جمتمع 
الأطل�ص���ي يف جمابه���ة التحديات الراهنة 

على ال�صعيد العاملي

“بافكو” تزود الطائرات بـ 6. 131 مليون جالون يف 11 �ضهًرا
“املطار” ي�صتقبل 7.9 مايني م�صافر حتى نوفمرب

اأظه���رت اأح���دث بيان���ات ر�صمي���ة ن�رشتها 
ل���وزارة  التاب���ع  امل���دين  الط���ريان  �ص���وؤون 
املوا�صات على موقعه���ا اأن حركة ال�صفر عرب 
مطار البحرين الدويل ارتفعت بن�صبة 2 % حتى 
نوفم���رب املا�ص���ي مقارنة بالف���رتة نف�صها من 

العام 2015.
وبل���غ اإجمايل عدد امل�صافري���ن )القادمني 
واملغادري���ن( للمملك���ة عرب املط���ار يف الفرتة 
من يناير اإلى نوفم���رب املا�صي 7.944 مايني 
م�صاف���ر، بزي���ادة مقداره���ا 220،766 م�صاف���ر 
مقارن���ة بنحو 7.723 ماي���ني م�صافر يف الفرتة 
نف�صه���ا من العام املا�صي. وتراجع اإجمايل عدد 
امل�صافرين )القادم���ني واملغادرين( للمملكة 
ع���رب املط���ار بن�صب���ة 8.3 % يف �صه���ر نوفمرب 
املا�صي، حي���ث بلغ عددهم 669،086 م�صافرا 
مقارن���ة بنح���و 617،415 م�صاف���را يف نوفم���رب 

.2015
واأظهرت البيانات اأن عدد املغادرين حتى 
نوفم���رب 2016 بلغ نحو 3.926 مايني م�صافر، 
 3.836 بنح���و  %، مقارن���ة   2 بن�صب���ة  بزي���ادة 

ماي���ني م�صاف���ر يف الفرتة نف�صه���ا من 2015، 
وتبني الإح�صائية اأن ع���دد املغادرين يف �صهر 
نوفم���رب زاد بن�صب���ة 6 % اإذ بلغ���وا 331،123 
م�صافرا، مقارنة ب����313،786 م�صافرا يف نف�ش 

الفرتة من العام 2015. 
وبلغ عدد القادمني عرب املطار خال 11 
�صهًرا من العام 2016 حوايل 4.017 مايني 
م�صاف���ر، بزي���ادة بن�صب���ة 3 %، مقارنة بنحو 
3.886 مايني م�صافر يف الفرتة نف�صها من 
الع���ام 2015، وتو�صح الإح�صائي���ة ارتفاع 
عدد القادمني ع���رب املطار يف �صهر نوفمرب 
املا�صي بن�صب���ة 11 %، اإذ بلغوا 337،963 
م�صاف���را مقارن���ة ب����303،629 م�صاف���را يف 

نوفمرب 2015. 

 مسافرو “الترانزيت” 
يتراجعون 40 %

تراجع ع���دد العابرين )الرتانزيت( ممن 
ا�صتخدم���وا املط���ار بن�صب���ة 35 % اإذ بلغوا 
75،227 م�صاف���ر يف 11 �صه���ر م���ن الع���ام 
املا�صي 2016 مقارنة ب�115،347 م�صافر 

يف الف���رتة نف�صها من العام 2015، يف حني 
تراجعت اأع���داد العابري���ن “الرتانزيت” يف 
نوفم���رب املا�ص���ي بن�صب���ة 40 %، اإذ بلغوا 
4،801 م�صاف���ر مقارنة ب�7،989 م�صافر يف 

الفرتة نف�صها من العام 2016.
وبخ�صو�ش عدد الرح���ات امل�صجلة، 
فق���د بلغ عدد الرح���ات 486،131 رحلة 

خ���ال 11 اأ�صه���ر م���ن الع���ام املا�ص���ي، 
بزي���ادة بن�صبة 4 %، مقارنة ب�468،198 
رحلة يف الفرتة نف�صها من العام 2015، 
فيما ارتفعت اأعداد الرحات بن�صبة 5 % 
و�صجل���ت 43،565 يف نوفم���رب املا�صي 
نوفم���رب  يف  رحل���ة  ب����41،305  مقارن���ة 

.2015

زيادة الطائرات القادمة 
والمغادرة 3 %

�صهدت احلرك���ة اجلوية للطائرات القادمة 
واملغ���ادرة عرب املط���ار زيادة ب�صيط���ة بن�صبة 
تبل���غ 1 % يف الفرتة م���ن يناير اإلى نوفمرب من 
العام 2016، اإذ بلغ���وا 92،803 طائرة مقارنة 
ب����91،987 طائرة يف الف���رتة نف�صها من العام 

.2015
اأم���ا بالن�صبة حلركة �صح���ن الطرود والربيد 
املنق���ول، فات�صح م���ن البيان���ات اأن الكميات 
الت���ي �صحنت ع���رب املط���ار بلغ���ت 195،477 
طنا م���ن يناي���ر حت���ى نوفم���رب 2016، مقارنة 
ب����190،313 طن���ا يف الفرتة نف�صه���ا من العام 
2015، فيم���ا زادت 16 % يف نوفمرب املا�صي 
حيث بلغ���ت 19،693 طنا مقابل 16،906 طنا 

يف نوفمرب 2015.
اأم���ا عل���ى �صعيد مبيع���ات �رشك���ة البحرين 
لتزوي���د وقود الطائ���رات “بافكو”، فقد بلغت 
مبيع���ات الوق���ود 131.6 ملي���ون جالون حتى 
�صه���ر نوفم���رب املا�ص���ي مقاب���ل 132 مليون 

جالون يف 2015.

• م�صافرو "الرتانزيت" يرتاجعون 40 % يف نوفمرب	

زينب العكري
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اأعلنت �رشكة بن فقيه لال�ستثمار العقاري عن 
بدءها ت�سليم جمموعة من م�ساريعها العقارية التي 
ت�س���ل قيمتها اإل���ى نحو270 ملي���ون دوالر وذلك 
خالل الربع االأول من ع���ام 2017 والذي �سي�ساهم 
يف اإعط���اء زخم قوي لل�س���وق العقارية باململكة يف 

مطلع العام اجلديد.
ت�سم���ل قائمة امل�ساري���ع العقارية التطويرية 
 The الت���ي �ست�سلمها بن فقيه اإلى املالك كل من
 Grand, Plus, The Nest, Dar Tower,
 Forbes Tower, The Treasure, 360 ,

The tweet
وبه���ذه املنا�سبة, ق���ال رئي�س جمل����س اإدارة 
�رشك���ة بن فقي���ه في�س���ل فقيه, “اإنه مل���ن دواعي 
�رشورن���ا اأن نعل���ن للم���الك وامل�ستثمري���ن عن بدء 
ت�سلي���م جمموعة من م�ساريعن���ا العقارية املتميزة 
وذل���ك بعد االنته���اء من جميع اأعم���ال الت�سطيبات 
املراف���ق  وا�ستكم���ال جمي���ع  الفاخ���رة  النهائي���ة 
املتعلقة بهذه امل�ساريع وو�سع اللم�سات االأخرية 

عليها”.

تسليم 30 مشروعا 
واأ�ساف فقيه “بعد االنته���اء من ت�سليم هذه 
امل�ساريع الثماني���ة �سي�سل اإجمايل عدد امل�ساريع 
التطويري���ة العقاري���ة الت���ي قام���ت “ب���ن فقيه” 
بت�سليمه���ا للم���الك اإلى 30 م�رشوع���اً. وت�سكل هذه 
امل�ساريع م���ا ن�سبته 80 % من اإجم���ايل امل�ساريع 

قي���د التنفي���ذ. اإننا نفخر بهذه االإجن���ازات الكبرية 
املتتالي���ة الت���ي ت�ساه���م ب�س���كل كب���ري يف تنمية 

القطاع العقاري يف اململكة”.
واأو�س���ح “اإنن���ا عل���ى ثق���ة تام���ة اأن امل���الك 
�سيكونون �سعيدين با�ستالمهم �سققهم ال�سكنية 
الراقي���ة والت���ي مت ت�سميمه���ا واإن�ساوؤه���ا وف���ق 
اأعل���ى املعاي���ري العاملي���ة وبا�ستعمال م���واد ذات 
موا�سف���ات عالي���ة. كما حر�سن���ا كل احلر�س على 
جعل ه���ذه امل�ساريع حتتوي عل���ى مرافق متكاملة 
كي تكون وجهة �سك���ن منا�سبة للعائالت ليق�سوا 

فيها اأوقات ممتعة”.
وتاب���ع “اإن ت�سليم ه���ذه امل�ساريع الواقعة يف 
خمتل���ف مناط���ق البحري���ن يف مطلع الع���ام 2017 
�سيلع���ب دوراً كبرياً يف اإعط���اء ال�سوق العقارية يف 
اململك���ة دفعة قوي���ة وزخم كبري, مم���ا �سينعك�س 
اإيجاب���اً عل���ى ثق���ة امل�ستثمري���ن باالإ�ساف���ة اإل���ى 

تن�سيط حركة التداول العق���اري واإن�ساء امل�ساريع 
باململكة”. واأك���د “اأن القطاع العقاري يف البحرين 
يعترب من اأكرث اأ�سواق املنطقة منواً وا�ستقراراً من 
حي���ث التو�سع واالنت�س���ار والعائد املادي وميتلك 
العديد من االإمكانات رغم التقلبات التي ت�سهدها 

اأ�سواق النفط العاملية”.
واأكم���ل قائ���ال “ي�رشن���ا يف ه���ذه املنا�سب���ة اأن 
نتقدم بجزيل ال�سكر واالمتن���ان للقيادة الر�سيدة 
ململكة البحرين على دعمه���ا امل�ستمر وت�سجيعها 
للقطاع اخلا�س الذي يلعب دوراً فعاالً يف التنمية, 
مما �ساهم يف حتقيق هذه االجنازات وحتويلها من 

روؤى وخطط اإلى واقع ملمو�س”.
وتاب���ع فقيه “كم���ا ن�سكر جمي���ع امل�ساهمني 
وامل�ستثمري���ن الذي���ن �ساندونا ومنحون���ا ثقتهم 
الكب���رية, كما جن���دد تاأكيدنا عل���ى موا�سلة عملنا 
اجل���اد وال���دوؤوب ال�ستكمال اأعمال البن���اء يف بقية 

امل�ساري���ع العقاري���ة الت���ي مت اإطالقه���ا يف االآونة 
االأخرية”.

استكمال 30 % من “واتر باي” 
ويف هذا ال�س���دد, اأعلنت ال�رشكة عن ا�ستكمال 
30 % م���ن اإجم���ايل االأعم���ال االإن�سائي���ة يف م�رشوع 
“واتر ب���اي” املكون من 3 اأب���راج �سكنية تقام يف 
م����رشوع خليج البحرين ي�سم كل برج 196 �سقة, ما 

جمموعه 588 �سقة �سكنية. 
وكذل���ك االأمر بالن�سبة مل����رشوع “حد هايت�س” 
املك���ون من 13 طابق���اً يقام بج���وار حديقة االأمري 
خليف���ة ب���ن �سلمان ويت�سم���ن �سقق���ا ذات اأحجام 

خمتلفة.
كما تعتزم ال�رشكة بدء العمل يف م�رشوع ال�سدرة 

يف نهاية الربع االأول من العام 2017.

ويق���ع هذا امل����رشوع يف ديار املح���رق ويعترب 
امل����رشوع االأول من نوع���ه يف البحرين,حيث يتكون 
من465 فيال فخمة �سمن اإطار جممع �سكني م�سّور. 
كما �ستوا�س���ل ال�رشكة االأعمال االإن�سائية املتعلقة 

مب�رشوع ليان.
واأو�سح فقي���ه “اإننا فخ���ورون ب�سفتنا �رشكة 
عقاري���ة رائدة يف البحري���ن ت�سعى اإل���ى رفع �ساأن 
القط���اع العق���اري يف اململك���ة عرب ط���رح م�ساريع 
تطويري���ة جذابة ومميزة غ���ري م�سبوقة ذات عوائد 

مالية جمزية. 
وق���ال: كما ت�سع���ى �رشكة بن فقي���ه اإلى دعم 
اقت�ساد البحرين عرب جذب روؤو�س االأموال االأجنبية 
م���ن خالل خلق فر�س ا�ستثمارية مميزة مع احلفاظ 
على م�ستوى عاٍل م���ن اجلودة والرفاهية. وي�ساف 
اإل���ى ذلك جهودن���ا االأخرى املتمثل���ة يف رعاية اأبرز 
الفعالي���ات االقت�سادي���ة مث���ل معر����س البحرين 
ال���دويل للعق���ارات )بايبك����س(, �سيت���ي �سكي���ب 
الهن���د, معر�س اخللي���ج للعقار, معر����س اجلواهر 

العربية وغريها”.
واأنهى قائال “�ستوا�سل ال�رشكة تنفيذ خطتها 
اخلم�سي���ة )ليميتد 5( الرامية اإل���ى اإطالق م�ساريع 
عقاري���ة متمي���زة ذات ت�سامي���م غ���ري م�سبوقة يف 
كل ع���ام م���ن اأعوامه���ا اخلم�س���ة, م���ع الرتكي���ز يف 
الوقت ذات���ه على اأعل���ى معايري اجل���ودة واأف�سل 
املواد امل�ستخدمة يف تنفي���ذ هذه امل�ساريع, ومن 
املتوق���ع اأن حتدث هذه امل�ساري���ع نقلة نوعية يف 
قطاع العقارات يف اخللي���ج, حيث تتميز بفخامتها 
ورونقه���ا مقارن���ة ببقي���ة امل�ساري���ع املوجودة يف 

املنطقة”.

“بن فقيه” ت�شلم م�شاريع بقيمة 270 مليون دوالر مطلع 2017
تت�سمن 8 م�رشوعات يف خمتلف اأنحاء اململكة

املحرر االقت�شادي

• •في�سل فقيه	 منوذج الأحد امل�ساريع	

حاجي يت�شدر غالف “Security Advisor Middle-East”أرقام ومؤشرات

Security A d  ��سعت جملة
املجل���ة   ,visor MiddledEast
انت�ساراً يف  املتخ�س�س���ة واالأو�س���ع 
عامل تقنية املعلومات, على غالفها 
�سورة جا�س���م حاجي, وه���و املدير 
التنفي���ذي لتقني���ة املعلوم���ات يف 
ط���ريان اخللي���ج, جاء ذل���ك تقديرا 
حلاجي ك�سخ�سي���ة بحرينية متميزة 
على م�ست���وى التنفيذي���ني وخرباء 
االأمن يف تقنية املعلومات, وتقديرا 
 2016 ع���ام  يف  الإجنازات���ه  اي�س���ا 
وم�ساهماته وابتكاراته يف جمال اأمن 

املعلومات وحماية االإنرتنت.
 واجلدير بالذكر اأن هذه التغطية 
عل���ى اأغلف���ة املج���الت واملقابالت 
املف�سلة واملتخ�س�سة تعد الرابعة 
ع����رشة حلاج���ي يف اخلم����س �سنوات 
املا�سي���ة, م���ا يجعل���ه ال�سخ�سي���ة 
االأبرز ظهوراً على اأغلفة و�سفحات 

جم���الت التكنولوجي���ا, لي����س فقط 
على م�ستوى منطقة ال�رشق االأو�سط 
بل وتع���دى ذل���ك لي�س���ل لقارتي 

اإفريقيا واآ�سيا.

املحرر االقت�شادي

عدد الصفقات القيمة  بالدينار الكمية األيام
3 14,140.00 140,000.00 االثنين 9 يناير

5 122,070.00 1,220,000.00 األحد 8 يناير

7 20,125.00 200,000.00 الخميس 5 يناير

1 2,040.00 20,000.00 األربعاء 4 يناير

3 10,710.00 105,000.00 الثالثاء 3 يناير

4 32,100.00 300,000.00 االثنين 2 يناير

23 201,185.00 1,985,000.00 المجموع

تداول وحدات ال�شناديق اال�شتثمارية العقارية منذ بداية 2017
بلغ اإجمايل وحدات ال�سناديق اال�ستثمارية 
العقاري���ة الت���ي مت تداوله���ا يف البور�سة منذ 
بداي���ة 2017 اإلى ي���وم اأم�س االثن���ني 1.985 

مليون وح���دة, بقيمة اإجمالية بلغت 201.185 
األف دينار, مت تنفيذها عرب 23 �سفقة.

وكان اأكرب ت���داول على وحدات ال�سندوق 

ق���د مت يوم اأم����س االأول )االأح���د( تداول 1.22 
ملي���ون وحدة, باإجم���ايل 122.070 األف دينار, 

مت تنفيذها عرب 5 �سفقات.

تغطية اإ�شدارات اأذونات اخلزانة احلكومية

 تفعيل قراءة الهوية بالهواتف املحمولة يف االإمارات

بور�شة البحرين تغلق بانخفا�ض 3.36 نقطة
11.26 مليون �سهم ووحدة اإجمايل التداوالت

“موؤ����رش  اأقف���ل  البحري���ن:  املنام���ة d بور�س���ة 
البحري���ن الع���ام” ي���وم اأم����س االثنني عن���د م�ستوى 
1.206.40 بانخفا����س ق���دره 3.36 نقطة ما ن�سبته 
0.28 % مقارن���ة باإقفاله يوم اأم����س االأول )االأحد(. 
وقد بل���غ اإجمايل كمية االأوراق املالية املتداولة يوم 
اأم����س يف “بور�س���ة البحري���ن” 11.26 مليون �سهم 

ووحدة, بقيمة اإجمالية قدرها 1.56 مليون دينار.

تداول األسهم
ت���داول امل�ستثم���رون يف “بور�س���ة البحري���ن” 
11.12 ملي���ون �سه���م, بقيمة قدره���ا 1.55 مليون 
دين���ار, مت تنفيذه���ا من خ���الل 155 �سفق���ة, وركز 
امل�ستثم���رون تعامالته���م على اأ�سه���م قطاع البنوك 
التجاري���ة وال���ذي بلغ���ت قيم���ة اأ�سهم���ه املتداولة 
999.58 األ���ف دين���ار اأي م���ا ن�سبت���ه 63.98 % من 
القيمة االإجمالية لالأوراق املالي���ة املتداولة وبكمية 
قدره���ا 9.06 ملي���ون �سهم, مت تنفيذه���ا من خالل 

121 �سفقة.

أداء الشركات
جاء امل�رشف اخلليجي التج���اري يف املركز االأول 
اإذ بلغت قيمة اأ�سهمه املتداولة 756.53 األف دينار 
اأي ما ن�سبته 48.42 % من القيمة االإجمالية لالأوراق 
املالية املتداولة وبكمية قدرها 7.54 مليون �سهم, 

مت تنفيذها من خالل 85 �سفقة.
اأما املركز الثاين فكان لل�رشكة املتحدة ل�سناعة 
الورق بقيمة قدرها 445.17 األف دينار, اأي ما ن�سبته 
28.49 % م���ن القيم���ة االإجمالي���ة ل���الأوراق املالية 
املتداول���ة, وبكمي���ة قدرها 1.48 ملي���ون �سهم, مت 
تنفيذها من خ���الل 3 �سفقات. وج���اء البنك االأهلي 
املتح���د بقيم���ة قدره���ا 149.29 األف دين���ار, اأي ما 
ن�سبته 9.56 % من القيمة االإجمالية لالأوراق املالية 
املتداول���ة, وبكمية قدره���ا 614.34 األف �سهم, مت 

تنفيذها من خالل 6 �سفقات.
وق���د مت ي���وم اأم����س ت���داول اأ�سه���م 17 �رشكة, 

ارتفعت اأ�سعار اأ�سه���م 6 �رشكات, يف حني انخف�ست 
اأ�سع���ار اأ�سهم 8 ����رشكات, وحافظت بقي���ة ال�رشكات 

على اأ�سعار اإقفاالتها ال�سابقة.

تداول وحدات الصناديق االستثمارية 
العقارية

اأُبرم���ت 3 �سفق���ات عل���ى وح���دات ال�سناديق 
اال�ستثماري���ة العقارية املدرج���ة يف بور�سة البحرين 
بقيمة قدرها 14 األف و140 دينار اأي ما ن�سبته 0.91 
% من القيمة االإجمالية لالأوراق املالية املتداولة يف 

حني بلغت الكمية قدرها 140 األف وحدة.

• اإبرام 3 �سفقات على وحدات ال�سناديق اال�ستثمارية العقارية	

املرك���زي:  امل����رشف   d املنام���ة 
اأعلن م����رشف البحرين املرك���زي باأنه 
مت تغطي���ة االإ�سدار رق���م 1634 من 
اذون���ات اخلزانة احلكومية اال�سبوعية 
البحري���ن  م����رشف  ي�سدره���ا  الت���ي 
املرك���زي نياب���ة ع���ن حكوم���ة مملكة 

البحرين.
تبلغ قيمة هذا االإ�سدار 70 مليون 
دينار لفرتة ا�ستحق���اق 91 يوماً تبداأ 
يف 11 يناي���ر 2017 وتنته���ي يف 12 
اأبري���ل 2017, كم���ا بلغ مع���دل �سعر 

الفائدة على ه���ذه االأذونات 2,16% 
لالأذون���ات  الفائ���دة  ب�سع���ر  مقارن���ة 
لالإ�س���دار ال�ساب���ق بتاري���خ 4 يناي���ر 

2017 حيث بلغ 2,15%. 
وق���د بل���غ مع���دل �سع���ر اخل�سم 
% ومت قب���ول اأق���ل �سع���ر   99,457
للم�ساركة بواقع 99,446 % علماً باأنه 
قد مت تغطية االإ�سدار بن�سبة137%.

كما بل���غ الر�سيد القائم الأذونات 
اخلزان���ة مع ه���ذا االإ�سدار م���ا قيمته 

1,785 مليار دينار.

اأبوظبي d هيئة االإمارات للهوية: 
اأعلنت “هيئة االإمارات للهوية” اأنها 
�ستفعل برنامج قراءة بيانات الهوية 
اأو  املحمول����ة  الهوات����ف  با�ستخ����دام 
احلوا�سي����ب اللوحي����ة يف نهاية يناير 

اجلاري.
ح�سبم����ا   – الهيئ����ة  واأو�سح����ت 
اأوردت �سحيفة “اخلليج” اأنها تعمل 
االآن عل����ى تطوي����ر التطبيق ليتوافق 
الت�سغيلي����ة,  الربام����ج  م����ع خمتل����ف 
الفتة اإل����ى اأن التطبي����ق يعتمد على 

ق����راءة بيان����ات البطاقة ع����رب تقنية 
االت�سال الالتالم�س����ي قريب املدى, 
وحتميله����ا عل����ى االأنظم����ة والربامج 
الت����ي ت�ستخدمها الهيئات احلكومية 

وال�رشكات اخلا�سة.
واأ�س����ارت اإل����ى اأن اله����دف م����ن 
االإج����راء ه����و ت�سهي����ل عملي����ة  ه����ذا 
قراءة بيانات هوي����ة العمالء من قبل 
واحلكومي����ة,  اخلا�س����ة  املوؤ�س�س����ات 
واإعطاء �رشع����ة ومرونة اأكرب عند اإجناز 

املعامالت.
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تقدم إلى إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة السادة 
أصحاب شركة اجلزيرة للحراسة األمنية ذ.م.م املسجلة مبوجب قيد 

74787 طالبني حتويل الشركة لتكون فرعا للمؤسسة الفردية املسجلة 
مبوجب القيد 35742

واململوكة لسوسن حاجي محمد تقوي وذلك بتنازل جميع الشركاء  
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى إدارة التسجيل مشفوعا 
باملستندات املؤيدة واملبررة لالعتراض خالل مدة أقصاها خمسة عشر يوما 

من تاريخ نشر هذا اإلعالن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

بشان حتويل شركة ذات مسئولية محدودة
لتكون فرعا ملؤسسة فردية

املدعية /امانة العاصمة وميثلها جاسم تلفت
العنوان /مبنى امانة العاصمة

املدعى عليه االول /علي غريب محمد
املدعى عليه الثاني /جعفر غريب محمد
املدعى عليه الثالث /عباس غريب محمد

املدعى عليه الرابعة /خديجة غريب محمد
املدعى عليه اخلامسة/زينب غريب محمد

املدعى عليه السادسة /فاطمة غريب محمد
املدعى عليه السابعة /شهزالن غريب محمد

صفة الدعوى /هدم عقار
لذا تعلن محكمة االمور املستعجلة الدائرة الثانية 
للمدعي عليهم بانه اذا لم يحضروا او يعينوا وكيال 

عنهم للحضور جللسة 2017/1/11
فانها سوف تسير في االجراءات

إعالن باحلضور

مملكة البحرين وزارة العدل والشئون اإلسالمية وإدارة احملاكم
رقم الدعوى 01/2016/00912/3
CS3000663531: رقم الكتاب

التاريخ :06-04-1438
املوافق :05-01-2017

احملكمة األمور املستعجلة 2

رقم القيد

35119
مان ميتا بيوتي 
صالون للتجميل

تقدم الينا السيد :فواز محمد عبد اهلل احلمادي بطلب حتويل احملل التجاري التالي:

إلى السيد /مالك عبد اهلل شمسان حبيب

فعلى كل من لديه اي اعتراض قانوني التقدم الى االدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ 

اإلعالن بكتاب مرفقا به مايعزز اعتراضه

التاريخ 5/1/2017
CR2016/214657 :إعالن رقم

تنازل - عن محل جتاري

نوع النشاطاالسم التجاريرقم القيد

تصفيف الشعر وانواع التجميل االخرى
تصفيف الشعر وانواع التجميل االخرى –نسائي

صالونات التدليك وغيرها من خدمات االسترخاء واالستحمام –صالونات 
التدليك وغيرها من خدمات االسترخاء واالستحمام –نسائي
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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        

 êQÉî∏d IQÉjR ∫hCG ‘ ájOƒ©°ùdG ≈dEG ¿ƒY ∫É°û«e
 IQÉjR ∫hCG ‘ ájOƒ©°ùdG ≈dEG ,ÚæK’G ¢ùeCG ,¿ƒY ∫É°û«e ,ÊÉæÑ∏dG ¢ù«FôdG ¬LƒJ :á«Hô©dG IÉæb  ̀»HO
 áHô≤e QOÉ°üe Ö°ùëH ,Oƒª÷G øe IÎa ó©H øjó∏ÑdG ÚH á«©«Ñ£dG äÉbÓ©dG IOÉ©à```°S’ OÓÑdG êQÉN ¬d
 áμ∏ªª∏d á«ª```°SQ IQÉjR ‘ ¢VÉjôdG ≈dEG É¡Lƒàe ,ÚæK’G ô¡X ähÒH ¿ƒY QOÉZh .…Qƒ¡ª÷G öü≤dG øe

.Oƒ©°S ∫BG õjõ©dGóÑY øH ¿Éª∏°S ∂∏ŸG ,ÚØjöûdG Úeô◊G ΩOÉN IƒYód á«Ñ∏J ,ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG
 …ôjô◊G ó©°Sh ,É°ù«FQ ¿ƒ©H âJCG á«```°SÉ«°S ájƒ```°ùJ Ö≤Y É¡à«bƒJ ‘ IQÉjõdG √òg á«ªgCG øªμJh
 …QGRƒdG óaƒdG øe QOÉ°üe äócCGh .ÚeÉY øe ÌcCG ≈dEG óàeG É«```°SÉFQ GQƒ¨```°T á«¡æe ,áeƒμë∏d É```°ù«FQ
 ÉjÉYôdG øY ôØ```°ùdG ô¶M ™aôH ≥∏©àJ ÊÉæÑ∏dG Ö```fÉ÷G É¡Mô£«```°S »àdG äÉYƒ```°VƒŸG RôHCG ¿CG ≥aGôŸG
 »```°SÉ«°ùdG øjó«©```°üdG ≈∏Y Égó¡Y ≥HÉ```°S ≈dEG øjó∏ÑdG ÚH äÉbÓ©dG IOÉYEGh ¿ÉæÑd ≈dEG ÚjOƒ©```°ùdG
 ≈dEG áaÉ°VEG ,É¡Øbh ” »àdGh ¢û«÷G í«∏```°ùàd ájOƒ©```°ùdG áÑ¡dG ´ƒ°Vƒe ìô£«```°S Éªc ,…OÉ```°üàb’Gh
 ô¡¶Jh ,»∏NGódG ≥```aGƒàdG è¡æd ÉéjƒàJ »JCÉJ ájOƒ©```°ùdG ≈dEG ≈dhC’G ¿ƒY IQÉ```jRh .ájQÉªãà```°SG ¢Uôa

.á«ª«∏bE’G äÉHÉ£≤à°SÓd áMÉ°S ¿Éc ÉŸÉ£d …òdG ¿ÉæÑd ‘ áμ∏ªŸG QhO ájQƒfi ÚÑbGôŸG Ö°ùëH
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الكويت ـ كونا: 

 ¿EG á«àjƒμdG AÉ```ÑfC’G ádÉch â```dÉb
 ¢ùeG É¡ÄfGƒe ™```«ªL â≤∏ZCG â```jƒμdG
 Aƒ```°S ÖÑ```°ùH âbDƒe πμ```°ûH ÚæK’G
 QÉ```°ùe äÒZ É```ªc ,á```jƒ÷G ∫Gƒ```MC’G
 øY ádÉcƒdG â∏≤fh .¿GÒ```W á∏MQ 14
 QóH ïjƒ```°ûdG AÉæ«e ‘ äÉ«∏ª©dG ôjóe
 áØbƒàe áMÓŸG ácôM ¿EG ¬dƒb …õæ©dG
 ïjƒ```°ûdG áKÓãdG á«àjƒμdG ÅfGƒŸG ‘
 ø°ù– ÚM ≈dEG” áMhódGh áÑ«©```°ûdGh
 á```jDhôdG  iƒà```°ùeh  á```jƒ÷G  ∫Gƒ```MC’G
 øY É```°†jCG ádÉcƒdG â∏≤fh .“á```«≤aC’G
 ÊóŸG ¿GÒ£dG IQGOEG º°SÉH çóëàŸG
 Ò«¨J ” ¬fEG ¬dƒb »ª```°TÉ¡dG Qƒ°üæe
 ≈dEG âjƒμ∏d á```eOÉb á```∏MQ 14 QÉ```°ùe
 áeÉæŸGh á```MhódGh ΩÉ```eódG äGQÉ```£e
 â«bƒàdÉH Gô```éa á©HGôdG áYÉ```°ùdG òæe
 äÓMôdG á```côM ¿CG ±É```°VCGh .»```∏ëŸG
 ‘ âØfDƒà```°SG  â```jƒμdG  QÉ```£e ≈```dEG
 â«bƒàdÉH ÉMÉÑ```°U á©HÉ```°ùdG áYÉ```°ùdG

.ájƒ÷G ádÉ◊G ø°ù– ™e »∏ëŸG

رام اهللا ـ رويترز: 

 á«æ«£```°ù∏ØdG AÉÑfC’G ádÉch âdÉb
 ¢SÉÑY Oƒ```ªfi ¢ù«FôdG ¿EG á«ª```°SôdG
 »cÒeC’G ¢ù«FôdG ≈```dEG ádÉ```°SôH å©H
 É¡«a √ƒYój ÖeGôJ ó```dÉfhO ÖîàæŸG
 ‘ á«cÒeC’G IQÉØ```°ùdG π≤f ΩóY ≈```dEG

.¢Só≤dG áæjóe ≈dEG π«FGöSEG
 ¢ù«FQ å©H” á```dÉcƒdG âaÉ```°VCGh
 ádÉ°SQ ¢SÉÑY Oƒªfi Ú£```°ù∏a ádhO
 Ö```îàæŸG  »```cÒeC’G  ¢```ù«FôdG  ≈```dEG
 π≤f ôWÉfl É¡«a ìöT Ö```eGôJ ódÉfhO

.“¢Só≤dG ≈dEG á«cÒeC’G IQÉØ°ùdG
 ¢ù«FôdG ÉYO” ¢```SÉÑY ¿CG â©HÉJh
 ΩÉ«≤dG Ωó```Y ≈dEG ÖîàæŸG »```cÒeC’G
 QÉ```KBG  ø```e É```¡d É```Ÿ Iƒ```£ÿG √ò```¡H
 πM QÉ«Nh ΩÓ```°ùdG á«∏ªY ≈∏Y Iô```eóe
 á≤£æŸG QGô≤à```°SGh øeCGh Ú```àdhódG
 ∫ÓàM’G á£∏```°S QGôb ¿CG QÉ```ÑàYG ≈∏Y
 Æ’ á«böûdG ¢Só≤dG º```°†H (π«FGöSEG)

.“‹hódG ¿ƒfÉ≤∏d ∞dÉflh πWÉHh

بغداد ـ رويترز:

 á«bGô©dG äGƒ```≤dG ¿EG çó```ëàe ∫É```b 
 ‘ Ωó```≤àdG ø```e Gó```jõe â```≤≤M á```°UÉÿG
 ¢ùeG π```°UƒŸG ‘ ¢ûYGO º«¶æJ á```¡LGƒe
 ôNBG »M ø```e øjOó```°ûàŸG Oô£àd ÚæK’G
 áØ```°†dG ≈dEG ô≤¡≤à∏d º¡©aO øe Ωƒj ó©H

.á∏LO ô¡æd á«böûdG
 ¿É```ª©ædG  ìÉÑ```°U  çó```ëàŸG  ∫É```bh
 ÜÉgQE’G áëaÉμe RÉ```¡L äGƒb ¿EG RÎjhôd
 »M ≈```∏Y á```∏eÉμdG Iô£«```°ùdG äOÉ©à```°SG

.ôμ°ùdG »M öUÉ–h äÉjó∏ÑdG
 äGƒ```≤dG  Iô£«```°S  Ωó```≤àdG  Rõ```Yh
 áÑjô≤dG AÉ```«MC’G ø```e OóY ≈∏Y á```«bGô©dG
 ájôKC’G ájQƒ```°TB’G iƒæ«f áæjóe ∫ÓWCG øe

.ô¡ædG »böT
 ø```e  á```eƒYóŸG  á```∏ª◊G  âÑ```°ùàcGh
 øe º```«¶æàdG Oô```£d Ió```ëàŸG äÉ```j’ƒdG
 ¥Gô©dG ‘ ¬```d ÒÑc π```≤©e ô```NBG π```°UƒŸG

.ΩÉ©dG ájGóH òæe ÉªNR

زغرب ـ رويترز:

 »JGhôμdG á```«LQÉÿG ô```jRh ∫É```b 
 π©```°TCG ¢ûYGO º«¶æJ ¿EG ÚæK’G ¢ùeG
 ÉjQƒ°S ‘ RÉZ ∫ƒ≤ëH äBÉ°ûæe ‘ QÉædG
 á«JGhôμdG ¬jEG.¿EG.…BG áYƒªéŸ ácƒ∏‡

.ábÉ£∏d
 Òà```°S ƒØjEG QƒaGO ôjRƒdG ∫É```bh
 Ú«Øë```°üdG  ø```e  á∏Ä```°SCG  ≈```∏Y  GOQ
 Ωƒég øY á«eÓYEG ôjQÉ≤J  ¢Uƒ```°üîH
 ÉfócCÉJ” äBÉ°ûæŸG ≈∏Y º«¶æàdG ¬æ```°T
 ≈©```°ùæ°S Éææμd á«dhC’G ô```jQÉ≤àdG øe
 äÉ```eƒ∏©ŸG  ø```e  ó```jõŸG  á```aô©Ÿ
 º««≤Jh »FÉ¡f ó«cCÉJ ≈∏Y ∫ƒ```°üë∏d
 äBÉ```°ûæŸG √ò```g â```fÉch .“ôFÉ```°ùî∏d
 2012 πFGhCG ‘ π```ª©dG ø```Y â```ØbƒJ
 ‘ Iô```FGódG á```«∏gC’G Üô```◊G ÖÑ```°ùH
 á°üM ájôéŸG ∫EG.hCG.ΩEG ∂∏“h .ÉjQƒ°S
 ¬jEG.¿EG.…BG ‘ á```ÄŸÉH 50 ƒëf É¡àÑ```°ùf
 á```°üM á«JGhôμdG áeƒμ◊G Rƒ– Éªæ«H

.áÄŸÉH 45 ÜQÉ≤J

 ∫ƒ–h ÅfGƒe ≥∏¨J âjƒμdG 
¢ù≤£dG Aƒ°ùd äGôFÉW

 Ωó©d ÖeGôJ ƒYój ¢SÉÑY 
¢Só≤∏d ÉcÒeCG IQÉØ°S π≤f

 äGƒ≤∏d Ωó≤àdG øe ójõe 
π°UƒŸG ¥öT á«bGô©dG

 äBÉ°ûæÃ QÉædG π©°ûj “¢ûYGO” 
ÉjQƒ°S ‘ á«JGhôc RÉZ

áfó¡dG ¥hôN ≈∏Y OôdÉH Oó¡J áë∏°ùŸG ájQƒ°ùdG á°VQÉ©ŸGáfó¡dG ¥hôN ≈∏Y OôdÉH Oó¡J áë∏°ùŸG ájQƒ°ùdG á°VQÉ©ŸG
¿Éà°ùNGRÉc ‘ “A»°T πc ∫ƒM ¢VhÉØà∏d” ó©à°ùe ó°SC’G

 á«∏gC’G Üô```̀◊G Aó```̀H ò```̀æe √ƒ```̀°VQÉ©e ö```̀üjh
 øY ¬∏«MQ ≈∏Y äGƒæ```̀°S â```̀°S ƒëf òæe Iôªà```̀°ùŸG
 øμd .»∏Ñ≤à```̀°ùe ΩÓ°S ¥ÉØJG …CG ÖLƒÃ á£∏```̀°ùdG
 ‘ ¬ÑfÉL ≈dEG Üô```̀◊G ≈dEG É«```̀°ShQ âª```̀°†fG ¿CG òæe
 ¢VQCG ≈∏Y ¬```̀àeƒμM ™```̀°Vh Rõ©J 2015 ΩÉY ô```̀NGhCG
 ¿B’G ÈcCG Ó```̀≤K √É£YCG É```̀‡ IÒÑc áLQóH á```̀cô©ŸG
 .Üô◊G á```̀jGóH ò```̀æe ≈```̀°†e âbh …CÉ```̀H á```̀fQÉ≤ŸÉH
 Ωƒj ¬fÉjöS CGó```̀H …òdG QÉ```̀ædG ¥ÓWEG ∞```̀bh ±ó¡jh
 ΩÓ°ùdG äÉKOÉëŸ ≥jô£dG ó«¡“ ≈dEG Èª°ùjO 30
 »côJ ºYóH Égó≤Y ‘ É«```̀°ShQ πeCÉJ »àdG Iójó÷G
 ∫OÉÑàJh äÉKOÉëª∏d óYƒe Oóëàj ⁄ øμd .ÊGô```̀jEGh

.áfó¡dG ∑É¡àfÉH äÉeÉ¡J’G áHQÉëàŸG ±GôWC’G
 á«dÉY áaÉãμH IÒNC’G IÎØdG ‘ ∫Éà≤dG õ```̀côJh
 ∫hÉëj å```̀«M ¢Uƒ```̀°üÿG ¬Lh ≈∏Y ≥```̀°ûeO Üô```̀b
 IOÉ©à```̀°SG ¬©e ¿ƒ```̀ØdÉëàŸG ¿ƒ```̀∏JÉ≤ŸGh ¢```̀û«÷G
 á```̀°VQÉ©ŸG É¡«∏Y ô£«```̀°ùJ á≤£æe ≈∏Y Iô£«```̀°ùdG
 áª```̀°UÉ©dG óÁ …ò```̀dG »```̀°ù«FôdG Qó```̀°üŸG º```̀°†J
 âLôîa âØ```̀°üb ób √É«ŸG á£fi âfÉch .√É«ŸÉH

.ÚYƒÑ°SCG øe ÌcCG πÑb áeóÿG øe
 ∑É¡àfG ‘ á°VQÉ©ŸG ≈∏Y Ωƒ∏dÉH ó°SC’G ≈≤dCGh
 Qó```̀°üŸG ¿ƒ∏àëj Ú```̀«HÉgQE’G” ¿EG ∫É```̀bh á```̀fó¡dG
 á°ùªN øe ÌcCG Ωôëj å«M ≥°ûeód √É«ª∏d »°ù«FôdG
 ™HÉJh .“™«HÉ```̀°SCG áKÓK òæe √É«ŸG øe Êóe ÚjÓe
 á≤£æŸG ∂```̀∏J ôjô– ƒg …Qƒ```̀°ùdG ¢```̀û«÷G QhO”
 ΩGóîà°SG øe Ú«HÉgQE’G ∂ÄdhCG ™æŸ (iOôH …OGh)

 á≤£æe ¿EG ó```̀°SC’G ∫Ébh “.áª```̀°UÉ©dG ≥```̀æÿ √É«ŸG
 É¡∏ª```̀°ûj ’ IOó```̀°ûàe áYÉªL É```̀¡∏à– iOô```̀H …OGh
 5.5 ¿EG Ió```̀ëàŸG ºeC’G âdÉbh .QÉ```̀ædG ¥ÓWEG ∞```̀bh
 ’ hCG á«aÉc ájQÉL √É«e º¡∏```̀°üJ ’ ¢üî```̀°T ¿ƒ«∏e
 ‘ ÚYƒÑ```̀°SCG øe ÌcCG òæe ¥Ó```̀WE’G ≈∏Y º¡∏```̀°üJ
 √É«ŸG ï°V á£fi ∞°üb ‘ Ωƒ∏dG â≤dCGh .≥```̀°ûeO
 ±ôW …CG í°VƒJ ⁄ É¡æμd “óª©àe ±Gó¡à°SG” ≈∏Y

.áeƒμ◊G á°VQÉ©ŸG º¡àJh .É¡aó¡à°SG
 ÚH äÉ```̀KOÉfi ´ƒÑ```̀°SC’G ™```̀∏£e ‘ â∏```̀°ûah
 ìÓ°UEÉH ìÉª°ùdG ≈dEG ±ó¡J Ú°VQÉ©ŸGh áeƒμ◊G

 ‘ áØ«ãc ájƒL äÉ```̀HöV øY AÉÑfCG äOQhh á```̀£ëŸG
.óMC’G Ωƒj á≤£æŸG

 á°VQÉ©ŸG äÉYÉªL ióMEG º```̀°SÉH çóëàe ∫Éb
 IOÉb ¿EG QÉædG ¥ÓWEG ∞bh ¥ÉØJG ≈```̀∏Y â©bh »àdG
 QGôªà°S’G º¡æμÁ ’ º¡fCG ≈dEG Gƒ°ü∏N Ú°VQÉ©ŸG
 óM ≈∏Y “ó```̀MGh ÖfÉL ø```̀e” á```̀fó¡dÉH ΩGõ```̀àd’G ‘
.ôNB’G  ±ô£dG äÉªég ≈∏Y ¿hOÒ°S º¡fEGh º¡dƒb
 áYÉªL º°SÉH ≥WÉædG ≈```̀°Sƒe êÉM ¿ƒeCÉe ∫Ébh
 …Qƒ°ùdG ¢û«÷G AGƒd â– ájƒ°†æŸG ΩÉ°ûdG Qƒ≤°U
 ƒg Ée øª°V ¥ÉØJ’G ôªà°SG ƒdh ≈àM” RÎjhôd ô◊G

 äÉbhôÿG ≈∏Y OôdG ‘ ≥◊G πeÉc º```̀¡d º¡a ¬«∏Y
“.Ö°SÉæŸG ºé◊ÉHh âfÉc Éªã«M

 ¿ƒμJ ób äÉ¡ÑL IóY ¿ƒ∏©```̀°û«°Sh” ±É°VCGh
 ÉYQO øe äóàeG »àdG äÉbhôÿG ≈∏Y OôdG ¥É«°S ‘

“.iOôH …OGh ó«cCÉàdÉH É©ÑWh ÖdOGh Ö∏M ≈àM
 ¬HÉ°ùM ≈∏Y iôNCG á°VQÉ©e áYÉªL ¢ù«FQ Öàch
 QÉædG ¥ÓWEG ∞bh ≈∏Y Éæà≤aGƒe” ∫ƒ≤j ÎjƒJ ≈∏Y
 ó```̀°SC’G º¡∏à≤j …òdG ÚjQƒ```̀°ùdG AÉeO ø≤◊ âfÉc
 ≈≤Ñf ø∏a AÉeódG QGôªà```̀°SG ™e Ωƒ«dG É```̀eCG..√DhÉØ∏Mh

“..ÚàeÉ°U
 ájQƒ°ùdG »°VGQC’G øe IÒÑc äÉMÉ°ùe âdGRÉeh
 QhõdG ôjO á¶aÉfi É¡æeh ó°S’G Iô£«°S ¥É£f êQÉN
 ≥WÉæeh ¢ûYGO É¡«∏Y ô£«```̀°ùj »àdG OÓÑdG ¥öT ‘
 ¿ƒ∏JÉ≤e É¡«∏Y ô£«```̀°ùj ÉjQƒ```̀°S ∫Éª```̀°T ‘ IÒÑc

.Üô¨dG ‘ á°VQÉ©ŸG É¡«∏Y ô£«°ùJ Üƒ«Lh OGôcCG
 áeƒμ◊G âfÉc GPEG É```̀e ∫ƒM ∫GDƒ```̀°S ≈```̀∏Y GOQh
 ¢ûYGO Iô£«```̀°S øe ábôdG áæjóe IOÉ©à```̀°S’ §£îJ
 ¿CG ÚfGƒ≤dGh Qƒà°Só∏d É≤ÑW Éæàª¡e” ó```̀°SC’G ∫Éb

.ájQƒ°ùdG ¢VQC’G øe È°T πc Qôëf
 ¢TÉ≤f ´ƒ```̀°Vƒe ¢ù«dh ¬«a  ∂```̀°T ’ ôeCG Gòg”
 ôeCG Gògh ..ÉæJÉjƒdhCG Ée ..≈àÃ ≥∏©àJ ádCÉ°ùŸG øμd
 äÉjƒdhC’Gh …ôμ```̀°ù©dG §«£îàdÉH §ÑJôj …ôμ```̀°ùY
 πμa äÉjƒdhCG ∑Éæg â°ù«d É«æWh øμd ájôμ```̀°ù©dG
 ¿ƒμj ¿CG »¨Ñæjh ájQƒ°S ¢VQCG ƒg ÉjQƒ°S øe È°T

.“áeƒμ◊G Iô£«°ùd É©°VÉN

 •(RÎjhQ)  á°VQÉ©ŸG É¡«∏Y ô£«°ùJ »àdG »YGôdG Ió∏H ‘ ôeóe ôéàe πNGO QÉf óbƒe øe áHô≤Ã ¿ƒjQƒ°S

بيروت ـ رويترز: 
 ÚæK’G  ¢ùeG  á«eÉæàe  •ƒ¨°†d  É«côJh  É«°ShQ  É¡«a  â£°SƒJ  »àdG  ájQƒ°ùdG  áfó¡dG  â°Vô©J

 ¢û«÷G  ¿EG  ó°SC’G  QÉ°ûH  ¢ù«FôdG  ∫Ébh  ,áeƒμ◊G  äÉcÉ¡àfG  ≈∏Y  OôdÉH  ¿ƒ°VQÉ©ŸG  ¿ƒ∏JÉ≤ŸG  óYƒàa

.≥°ûeO Üôb á°VQÉ©ŸG É¡«∏Y ô£«°ùJ áª¡e á≤£æe ó«©à°ù«°S

 ∫ƒM ¢VhÉØà∏d” Ió©à°ùe ¬àeƒμM ¿EG á«°ùfôa ΩÓYEG πFÉ°Sƒd äÉëjô°üJ ‘ ∂dòc ó°SC’G ∫Ébh

 á°VQÉ©ŸG ∂dP ‘ ÉÃ ¿Éà°ùNGRÉc ‘ Égó≤Y ‘ ¢ShôdG √DhÉØ∏M πeCÉj ΩÓ°S äÉKOÉfi ‘ “A»°T πc

 ÉØ«°†e ,AÉàØà°SG ‘ ìô£j ¿CG Öéj ójóL Qƒà°SO …CG ¿CG ¤EG QÉ°TCG ¬æμd .…Qƒ°ùdG Qƒà°SódG QÉWEG πNGO

.¢ù«FôdG ÜÉîàfG ‘ …Qƒ°ùdG Ö©°û∏d ™Lôj ôeC’G ¿CG

“¢ûYGhO” iöSCGh ≈∏àb øY ôØ°ùJ ∫GõfEG á«∏ªY
 …Qƒ°ùdG ó°UôŸG ∫Éb :RÎjhQ ` ähÒH
 øe 25 ¿EG ,Ú```æK’G ¢ùeCG ,¿É```°ùfE’G ¥ƒ≤◊
 á«∏ªY ‘ ¿hô```NBG öSCGh Gƒ∏àb ¢```ûYGO öUÉæY
 ÚH ‹hódG ∞dÉëà∏d É```¡fCG íLQ …ƒL ∫Gõ```fEG

.ÉjQƒ°S »böT QhõdG ôjOh ábôdG »à¶aÉfi
 ≈```∏Y  π```°üM ¬```fCG  ó```°UôŸG  í```°VhCGh
 á«∏ªY ¿CG “á```bƒKƒe QÉ```°üe øe äÉeƒ∏©e”
 ‘ äôL äÉ«Mhôe 4 É```¡JòØf »àdG ∫Gõ```fE’G
 ôjód »Hô¨dG ∞jôdÉH á```©bGƒdG ÈμdG á≤£æe
 ¥öT ¿Gó```©e á≤£æe ø```e á```Ñjô≤dGh ,Qhõ```dG

.ábôdG
 øe âdõfG »àdG öUÉæ©dG ¿CG ≈dEG QÉ```°TCGh
 â∏àbh ¢ûYGód IQÉ«°S âaó¡à°SG äGôFÉ£dG
 âÑ```°üf Éªc ,É¡æàe ≈```∏Y Gƒ```fÉc øe ™```«ªL
 á£fih È```μdG Ú```H ≥```jô£dG ≈```∏Y õ```LGƒM

.IQhÉ› ≥WÉæeh É¡æe áÑjô≤dG √É«ŸG
 É°†jCG âªLÉg öUÉæ©dG √òg ¿CG ±É```°VCGh
 øe OóY öSCGh πàb iôL å«M ,√É«ŸG á```£fi
 åãL öUÉæ©dG âÑë£```°UGh ,¢ûYGO »ë∏```°ùe

.á≤£æŸG É¡JQOÉ¨e ∫ÓN “¢ûYGhódG”

” CC

≥≥ ÜÜôô QQ ¡¡«« ôô «« ¡¡ «« ««¢¢ «« ôô ÜÜ ‘‘ ……QQƒƒ ÖÖ ™™LLôôjj ôô
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القاهرة ـ رويترز:

 ∫ÉLQ 8 ¿EG ájöüŸG á```«∏NGódG IQGRh â```dÉb 
 ¿ƒë∏```°ùe ºLÉg É```eóæY Gƒ```∏àb É```«fóeh á```WöT
 ¢ûjô©dG á```æjóe ‘ Ú```à«æeCG ¢```û«àØJ »```à£≤f
 É```¡«a §```°ûæj »```àdG AÉæ«```°S ∫Éª```°T á```¶aÉëÃ

.¢ûYGO º«¶æàd ¿ƒdGƒe ¿hOó°ûàe
 …òdG ∫hC’G Ωƒ```é¡dG ¿CG ¿É«H ‘ âaÉ```°VCGh
 ¢ûjô©dÉH á```«æeC’G (ÅaÉ£ŸG) á£≤f ±ó¡à```°SG
 øjóæ› áà```°Sh áWöT Ú```eCG πà≤e ø```Y ôØ```°SCG
 É°†jCG ôØ°SCGh .á≤£æŸG ‘ √Qhôe ±OÉ°üJ Êóeh

.áWöT ∫ÉLQ áà°S º¡æ«H É°üî°T 12 áHÉ°UEG øY
 GƒcQÉ°T Éë∏```°ùe GöüæY 20 ¿CG ¿É«ÑdG ôcPh
 ΩGóîà```°SÉH òØf …òdG “»```HÉgQE’G” Ωƒ```é¡dG ‘
 áë∏```°SCGh áîîØe IQÉ«```°Sh (»L.»H.QBG) ∞```FGòb

.IôéØàe äGƒÑYh á£°Sƒàeh á«dBG

 ∫Éª```°ûH á«æeC’G Iõ¡LC’G” ¿EG ¿É```«ÑdG ∫É```bh
 »HÉgQEG Ωƒ```é¡d …ó```°üàdG ø```e âæμ“ AÉæ«```°S
 áîîØŸG IQÉ«```°ùdG ÒéØJ øe âæμ“h ...í∏```°ùe
 öUÉæ©dG ™```e πeÉ©àdGh Ú```ªμ∏d É¡dƒ```°Uh πÑb
 º¡æe á```°ùªN ´öüe ø```Y ôØ```°SCG É```‡ á```«HÉgQE’G

.“øjôNBG 3 áHÉ°UEGh
 ∫É£HEG ‘ ...â```ë‚” øeC’G äGƒb ¿CG ™```HÉJh

“.É¡YQR ” »àdG áØ°SÉædG äGƒÑ©dG ∫ƒ©Øe
 äGƒb ¿EG ¿É«ÑdG ¢```ùØf ‘ á«∏NGódG â```dÉbh
 áYƒª›” ¬àæ```°T ¿É```K Ωƒ```é¡d äó```°üJ ø```eC’G
 ≈∏Y áaÉãμH QÉædG ¥ÓWEG øª°†Jh “iôNCG á«HÉgQEG
 ÚªLÉ¡ŸG äÈLCGh á«æeC’G (ó«YÉ```°ùŸG) á£≤f
 ôØ```°SCG ¿GÒædG ¥ÓWEG ¿CG âaÉ```°VCGh .QGôØdG ≈∏Y
 QƒØdG ≈∏Y á```¡L …CG ø∏©J ⁄h .óæ› π```à≤e øY

.Úeƒé¡dG øY É¡à«dhDƒ°ùe

مقتل 8 شرطة ومدني في هجومين بشمال سيناء 

 •(ÜG) AÉæ«°S ≥WÉæe ióMEG ‘ …öüŸG ¢û«÷G øe öUÉæY



واشنطن ـ رويترز:

 ¿É«cÒeCG ¿’hDƒ```̀°ùe ∫É```b 
 ¢ùeG RÎ```̀jhôd ´É```̀aódG IQGRh ‘
 ájôëÑ∏d á©HÉJ Iôeóe ¿EG ÚæK’G
 äÉ≤∏W çÓK â≤∏WCG á«μjôeC’G
 á©HÉJ ¥QGhR á©HQCG ≈∏Y ájôjò–
 ¢ùeCG ÊGô```̀jE’G …QƒãdG ¢```̀Sôë∏d
 IÒÑc áYöùH É¡HGÎbG ó©H óMC’G
 ±É°VCGh .õeôg ≥```̀«°†e ‘ É¡æe
 ΩóY É```̀Ñ∏W ¿Gò```̀∏dG ¿’hDƒ```̀°ùŸG
 ¿ÉgÉe IôeóŸG ¿EG Éª¡«ª°SG ôcP
 ¥QGhõ```̀dÉH  É```̀«μ∏°S’  â```̀∏°üJG
 Ö```̀dÉ£Ÿ  Ö```̀éà°ùJ  ⁄  É```̀¡æμd
 ’óH â∏°UGhh É¡àYöS ¢†«ØîàH
 Iôeóª∏d á∏Ä°SCG ¬«LƒJ ∂```̀dP øe
 Iô```̀eóŸG â```̀≤∏WCGh .á```̀«μjôeC’G
 á```̀jôjò–  äÉ```̀≤∏W  á```̀«μjôeC’G
 Î```̀Hƒμ«∏g  Iô```̀FÉW  â```̀£≤°SCGh

.¿ÉNO á∏Ñæb ájôëÑ∏d á©HÉJ
 ¥QGhõdG ¿EG ¿’hDƒ°ùŸG ∫Ébh
 800 áaÉ°ùŸ âHÎbG á```̀«fGôjE’G
 â```̀fÉc »```̀àdG ¿É```̀gÉe ø```̀e Î```̀e
 Úà«μjôeCG  Ú```̀àæ«Ø°S  ≥```̀aGôJ

.ÚjôNCG
 ≈∏Y ∫ƒ```̀°ü◊G ø```̀°ùàj ⁄h
 ¢```̀Sô◊G  ø```̀e  …Qƒ```̀a  ≥```̀«∏©J
 ≥jôa ø```̀e hCG ÊGô```̀jE’G …Qƒ```̀ãdG

.‹É≤àf’G ÖeGôJ
 É```̀ª«a  á```̀©bGƒdG  »```̀JCÉJh

 »```̀cÒeC’G  ¢```̀ù«FôdG  ∂```̀°Tƒj
 ≈∏Y Ö```̀eGôJ ó```̀dÉfhO Ö```̀îàæŸG
 . ô```̀jÉæj 20 ‘ á£∏```̀°ùdG ‹ƒ```̀J
 ¿CÉH ÖeGôJ ó```̀¡©J ÈªàÑ```̀°S ‘h
 èYõJ á```̀«fGôjEG á```̀jôëH ™```̀£b …CG
 è```̀«∏ÿG ‘ á```̀«μjôeC’G á```̀jôëÑdG

.ÉgÒeóJ ºà«°S

 ¿EG ÚdhDƒ```̀°ùŸG ó```̀MCG ∫Ébh
 .ÉfÉ«MCG çó– ™FÉbƒdG ∂∏J πãe
 âfÉc á¡HÉ```̀°ûe á©bGh çó```̀MCGh
 â```̀≤∏WCG  É```̀eóæY  ¢ù£```̀°ùZCG  ‘
 á«cÒeC’G ájôëÑ∏d á©HÉJ áæ«Ø°S
 áæ«Ø```̀°S ƒëf ájôjò– äÉ```̀≤∏W
 øe âHÎbG á«fGôjEG ™jöS Ωƒ```̀ég

.Úà«μjôeCG Úàæ«Ø°S
 ¿EG  ∫hDƒ```̀°ùŸG  ±É```̀°VCGh
 á©bGh »g ájôjòëàdG äÉ```̀≤∏£dG
 á©Ñ```̀°S ÚH øe IóMGh ∑Éμ```̀àMG
 ≈∏Y á«fGôjEG ¥QGhRh ¿ÉgÉe ÚH
 øμd Ú«```̀°VÉŸG  Úeƒ«dG  ióe

.áæeBG äÈàYG á«bÉÑdG ™FÉbƒdG

 أنقرة ـ رويترز: 

 RÉ¨dG  á```«cÎdG á```WöûdG  â```≤∏WCG
 ¢ùeG √É«ŸG ™aGóeh ´ƒeó∏d π«```°ùŸG
 ΩÉeCG ¿ƒéàëj äÉ```Äe ábôØàd Ú```æK’G
 ájQƒà```°SO äÓjó©J ≈```∏Y ¿É```ŸÈdG
 ¢ù«FôdG äÉ£∏```°S ™```°Sƒà°S á```MÎ≤e

.¿ÉZhOQEG Ö«W ÖLQ
 êÉéàMÓd Gƒ```YO ø```e Ú```H ø```eh
 Ö©```°ûdG  Üõ```M Iô```≤fCG  áª```°UÉ©dG ‘
 »```°ù«FôdG  ¢```VQÉ©ŸG  …Qƒ```¡ª÷G
 á«eƒμ◊G Ò```Z äÉª¶æŸG ø```e OóYh

.ÚeÉëŸG äGOÉ–Gh
 áWöûdG ¿EG RÎjhQ øe ógÉ°T ∫Ébh
 ≥jôW ‘ ÚéàëŸG øe ÒãμdG äó©HCG

.¿ÉŸÈdG äÉHGƒH øY »°ù«FQ
 ¿É```ŸÈdG CGó```Ñj ¿CG Qô```≤ŸG ø```eh
 äÓjó©àdG á```°ûbÉæe ≥```M’ â```bh ‘
 ≥Ñ£à°S »àdGh áMÎ≤ŸG ájQƒà```°SódG

.Éjò«ØæJ É«°SÉFQ ÉeÉ¶f
 ¿ÉŸÈdG ô```≤j ¿CG ™```bƒàŸG ø```eh
 á```dGó©dG Üõ```M ¬```«∏Y ø```ª«¡j …ò```dG
 äÓjó©àdG IOƒ```°ùe ºcÉ◊G á```«ªæàdGh
 π```°üa ∫ÓN AÉàØà```°SG ‘ É¡MôW πÑb

  .™«HôdG

 موسكو ـ رويترز: 

 ô``̀jô``̀≤``̀J Ú```̀∏```̀eô```̀μ```̀dG È``̀à``̀©``̀j
 ∫ƒ`̀M ,á``̀«``̀μ``̀jô``̀eC’G äGQÉ``Ñ``î``à``°``S’G
 ‘ á`̀eƒ`̀Yõ`̀ŸG á`̀«`̀°`̀Shô`̀dG äÓ`̀Nó`̀à`̀dG
 IOQÉ£e”  ,á`̀«`̀μ`̀jô`̀eC’G  äÉ`̀HÉ`̀î`̀à`̀f’G
 ,±ƒμ°ù«H  …Î«eO  ∫É`̀bh  .“ìÉÑ°TCG
 ¢ù«FôdG  º`̀°`̀SÉ`̀H  »Øë°üdG  ≥`̀WÉ`̀æ`̀dG
 ¿EG ,ÚæK’G ¢ùeCG íjöüJ ‘ ,»°ShôdG
 ∂∏J ´Éª°S øe âÑ©J á«°ShôdG IOÉ«≤dG
 ó«©j”  :ÓFÉb  Oô£à°SGh   .äÉeÉ¡J’G
 ìÉÑ°TC’G  IOQÉ£e  ¿É``̀gPC’G  ≈`̀dEG  ∂`̀dP
 ÉæFÉcöûd  ≥`̀Ñ`̀°`̀Sh  .⁄É``̀©``̀ŸG  á`̀∏`̀eÉ`̀c
 ‘ á∏KÉ‡ ÜQÉéàH Ghôe ¿CG Ú«μjôeC’G

.“áØ∏àîŸG º¡îjQÉJ πMGôe
 ,πMGôŸG  √òg  ôcòàf”  :±É°VCGh
 π– ,á«©bGh ÌcCG  ∞bGƒe ¿CG  ±ô©fh
 ájÉ¡f  ‘  á«ØWÉ©dG  äÉ`̀Hƒ`̀æ`̀dG  π`̀fi
 …CG  »Øf  ±ƒμ°ù«H  Oó`̀Lh  .“±É£ŸG
 á«eƒμM äÉ°ù°SDƒe …CG hCG ƒμ°SƒŸ QhO
 äÉªé¡dG  ‘  ¢```ShQ  Ú`̀dhDƒ`̀°`̀ù`̀e  hCG
 äGQÉÑîà°S’G ºYõJ »àdG ,á«fhÎμdE’G
 áeƒ¶æŸG  âaó¡à°SG  É¡fCG  á«cÒeC’G
 öûf  ¿CG  ™HÉJh  .á«cÒeC’G  á«HÉîàf’G
 ⁄  á`̀«`̀cÒ`̀eC’G  äGQÉ`̀Ñ`̀î`̀à`̀°`̀S’G  ôjô≤J
 ’EG  øª°†àj  ’  ¬fCÉH  Éª∏Y  ,ójóéH  äCÉj
 áÁóY  á«ØWÉ©dG  äÉ`̀eÉ`̀¡`̀J’G  ¢ùØf
 πªY ÒjÉ©e ™e Ö°SÉæàj ’h ,¢SÉ°SC’G

.á«aGÎM’G á«dÉY äGQÉÑîà°S’G

إسالم آباد ـ رويترز:

 â≤∏WCG ¿Éà°ùcÉH ¿EG ¢û«÷G ∫Éb 
 ≈∏Y øe É¡d ñhQÉ°U ∫hCG ÚæK’G ¢ùeG
 ‘ Iƒ≤∏d ¢VGô©à```°SG ‘ á°UGƒZ Ïe
 Üƒ∏°SCG ïjQGƒ°üdG ôjƒ£J Èà©J ádhO

.óæ¡dG É¡ª°üÿ ´OQ
 -3Qƒ```HÉH  ñhQÉ```°üdG  ≥```∏WoCGh
 …òdG ájhƒf ¢ShDhQ π```ªM ≈∏Y QOÉ≤dG
 øe GÎeƒ∏«c 450 ≈```dEG √Gó```e π```°üj
 …ó```æ¡dG §```«ëŸG ‘ ∫ƒ```¡› ¿Éμ```e
 ôJƒàdG ∂```dP èLDƒj ¿CG í```LôŸG ø```eh
 óæ¡dG ÚH á∏jƒW IÎa òæe ôªà```°ùŸG

.¿Éà°ùcÉHh
 ¢û«÷G ‘ »eÓYE’G ìÉ```æ÷G ∫Ébh
 Gò```g  ¿Éà```°ùcÉH  È```à©J”  ¿É```«H  ‘
 á```°SÉ«°S õjõ©J √ÉŒ Iƒ£N ô```jƒ£àdG
 ∫ƒ```°ü◊G ø```°ùàj ⁄h .“ádƒ≤©e ´OQ
 çóëàe ø```e QƒØdG ≈∏Y ≥```«∏©J ≈```∏Y

.ájóæ¡dG ´ÉaódG IQGRh º°SÉH
 çÓK óæ¡dGh ¿Éà```°ùcÉH â°VÉNh
 É«fÉ£jôH ø```Y ∫Ó≤à```°S’G òæe ÜhôM
 Qƒ£j ÚàdhódG ø```e πch 1947 ΩÉY
 ájhƒf ÜQÉŒ ÉàjôLCG ¿CG òæe ïjQGƒ°U

.1998 ΩÉY ƒjÉe ‘

تركيا 

روسيا

 باكستان 

 ™«°SƒJ ó°V êÉéàMG
¿ÉZhOQCG äÉ«MÓ°U

 ÉeÉHhCG :“Ú∏eôμdG”
!ìÉÑ°TC’G OQÉ£j

 QOÉb ñhQÉ°U ∫hCG ¥ÓWG
“á°UGƒZ” øe Éjhƒf
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ìÓ°ùdG ≈∏Y kGô¶M âbôN ¿Gô¡W :…öS »‡CG ôjô≤J

á«fGôjEG ¥QGhR ≈∏Y á«cÒeCG Iôeóe øe ájôjò– äÉ≤∏Wá«fGôjEG ¥QGhR ≈∏Y á«cÒeCG Iôeóe øe ájôjò– äÉ≤∏W

ïjQGƒ°U ôjƒ£Jh …ôμ°ù©dG ¥ÉØfE’G IOÉjõd ¬éàJ ¿GôjEG

 ô¶◊ ™```°†îJ âdGRÉe ¿Gô```jEG øμdh
 GAõL â°ù«d iôNCG Oƒ«≤dh ìÓ```°ùdG ≈∏Y
 ΩóbhhƒædG ¥É```ØJ’G ø```e »```æa πμ```°ûH
 Gòg ¿ƒe »L ¿ÉH (≥HÉ°ùdG) ΩÉ©dG ÚeC’G
 Èª```°ùjO 30 ‘ øeC’G ¢ù∏éŸ ô```jô≤àdG
 ‘ ¢ûjÒJƒL ƒ```«fƒ£fCG ¬Ø∏îj ¿CG π```Ñb
 ™«HÉ```°SCG πÑb ∂```dP »```JCÉjh .ô```jÉæj ∫hCG
 ódÉfhO ÖîàæŸG ¢ù«FôdG ‹ƒJ øe §≤a

 .¬Ñ°üæe ÖeGôJ
 AÉ¨dEÉH É```eEG Oó```g ó```b Ö```eGôJ ¿Éch
 ¥ÉØJG ≈dEG »©```°ùdG hCG …hƒ```ædG ¥É```ØJ’G

.π°†aCG
 í```°VhCG”  ô```jô≤àdG  ‘  ¿É```H  ∫É```bh
 ‘ ˆG Üõ```◊ ΩÉ©dG ÚeC’G ö```üf ø```°ùM
 QÉ```æŸG IÉ```æb É```¡àãH á```«fƒjõØ∏J á```ª∏c
 ¿CG  2016  ƒ```«fƒj  24  ‘  á```«fƒjõØ∏àdG
 ¬ØjQÉ```°üeh ¬ÑJGhQh ˆG ÜõM á```«fGõ«e
 øe É¡∏c »```JCÉJ ¬îjQGƒ```°Uh ¬àë∏```°SCGh

.¿GôjEG
 Gò```g ÖÑ```°ùH  ≠```dÉH  ≥```∏≤H ô©```°TCG”
 π```≤f ¿CG ≈```dEG  Ò```°ûj …ò```dG í```jöüàdG
 ¿GôjG øe É¡d á£ÑJôŸG OGƒŸGh áë∏°SC’G
 øeC’G ¢ù∏éŸ QGô≤d “áØdÉfl …ôéj ÉÃQ

.‹hódG
 ¿ÉŸÈdG Ωó```bCG ,π```°üàe Qƒ£J ‘h
 QGô```bEG ≈```∏Y ,Ú```æK’G ¢```ùeCG ,¿Gô```jEG ‘
 ôjƒ£Jh …ôμ°ù©dG ¥ÉØfE’G IOÉjõd §£N
 QÉWEG ‘ ∂dPh ,ió```ŸG Ió«©H ïjQGƒ```°U
 QhO Ö©∏d Iôªà```°ùŸG ¿Gô¡W ä’hÉ```fi
 á«Hô¨dG ∫hó```dG ió```ëàj …ò```dG ΩÉ```¶ædG

.ÚÑbGôe Ö°ùëH ,…hƒædG ¥ÉØJ’Gh
 ¬«LƒJ ≈```dEG ±ó```¡j á```£ÿG QGô```bEGh
 ¿CG ÉgOÉØe ÊGôjE’G πNGódG ≈dEG πFÉ```°SQ
 Üô¨dG IOÉ©Ã ôªà°ùe ¬«≤ØdG ‹h ΩÉ¶f
 IQƒ```°U äõàgG ¿CG ó©H ∂dPh ,¬```jó–h
 …hƒædG ¥É```ØJ’G ™«bƒJ Ö```≤Y ™```fÉªŸG

 ∫hó∏d ¬ÑLƒÃ ¿Gô```¡W âYÉ```°üfG …òdG
.iÈμdG

 âª°üdG ≈∏Y ÊGôjE’G ΩÉ¶ædG ∫ƒ©jh
 á```«eÓYE’G á```©HhõdG √ò```g AGREG  »```Hô¨dG
 ¢†©H ÅWGƒJ ≈àMh ,á¡LƒŸG ájÉYódGh
 ∂dP AGQh øe ≈©°ùJ »àdG á«Hô¨dG ∫hódG
 §°ShC’G ¥öûdG ‘ Ö```°SÉμe ≥«≤– ≈dEG

.¿Gô¡W áHGƒH ÈY
 ÜQÉŒ GQGôe äòØf ¿Gô¡W ¿CG ºZQh
 ºeC’G øe QGôb ™e ≈°TÉªàJ ’ á«NhQÉ```°U
 á«Hô¨dG ∫hódG ¿EÉa ,¿GôjEG ¿CÉ°ûH IóëàŸG
 ÉªàM ™é```°T ,∫ƒ```éN π©a Oô```H â```ØàcG
 äGƒ£N PÉîJG ≈∏Y ¬```«≤ØdG ‹ƒdG ΩÉ¶f

.¿ÉŸÈdG QGôb ÉgôNBG ¿Éc ,á«aÉ°VEG

 QOÉ```°üdG IóëàŸG ºeC’G QGôb ƒYójh
 ¢ü«∏≤àd ¥ÉØJG QÉWEG ‘ »```°VÉŸG ΩÉ©dG
 ´É```æàeG  ≈```dEG  á```jhƒædG  ¿Gô```jEG  á£```°ûfCG
 ïjQGƒ°U ôjƒ£J ≈∏Y πª©dG øY ¿Gô¡W

.ájhƒf ¢ShDhQ πª◊ áªª°üe ,á«à°ùdÉH
 ÉÑFÉf 173 äƒ```°U ,Ú```æK’G ¢```ùeCGh
 á«```°ùªÿG á«ªæàdG á£N ‘ óæH ídÉ```°üd
 IOÉ```jõH  á```eƒμ◊G Ö```dÉ£j”  á```«fGôjE’G
 ÉgQÉÑàYÉH  á«fGôjE’G  á```«YÉaódG  äGQó≤dG
 á°ùªN áÑ°ùf ¢ü«```°üîàH ..á«ª«∏bEG Iƒb
 “ájƒæ°ùdG É¡àfRGƒe øe πbC’G ≈∏Y áÄŸÉH

.ájôμ°ù©dG ¿hDƒ°û∏d
 ó°V ÜGƒf IöûY iƒ```°S äƒ```°üj ⁄h
 ïjQGƒ```°U ôjƒ£J â∏ª```°T »àdG á```£ÿG

 πª– QÉ«W ¿hóH äGôFÉWh ióŸG Ió«©H
 ,á«fhÎμdE’G Üô```◊G äGQó```bh ìÓ```°ùdG
 á«fGôjE’G º«æ```°ùJ ádÉch âdÉb Ée Ö°ùM
 ,»cÒeC’G ¢ù«FôdG IQGOEG …óÑJh .AÉÑfCÓd
 ,¿Gô¡W ™e Éë°VGh É«NGôJ ,ÉeÉHhCG ∑GQÉH
 á«à°ùdÉÑdG ïjQGƒ°üdG ÜQÉŒ ¿EG ∫ƒ≤J PEG
 ¢ù«FôdG øμd ,…hƒædG ¥ÉØJ’G ∂¡àæJ ’
 ¬fCG ó```cDƒj ,Ö```eGôJ ó```dÉfhO ,Ö```îàæŸG

.»NhQÉ°üdG ¿GôjEG èeÉfôH ∞bƒ«°S
 ‘ …ôμ```°ù©dG ¥ÉØfE’G IOÉjR »```JCÉJh
 øe IÎØ∏d á«```°ùªÿG á«ªæàdG á£N QÉWEG
 É```¡æY ø```∏YCG »```àdG ,2021 ≈```dEG 2016
 ƒ«dƒj ‘ Iôe ∫hC’ »ÄæeÉN »∏Y ó°TôŸG

.2015

 •»ÄæeÉN ≈dEG »æ«ªÿG øe ôªà°ùe §°ShC’G ¥öûdG ‘ »©°SƒàdG ¿GôjEG è¡f

 •á«cÒeC’G ájôëÑ∏d á©HÉJ øØ°ùd á«Ø«°TQCG IQƒ°U

األمم المتحدة/طهران ـ وكاالت: 

 ¿ƒμJ ¿CG ∫ÉªàMG øe ¬≤∏b øeC’G ¢ù∏› ≠∏HCG IóëàŸG ·CÓd ΩÉ©dG ÚeC’G ¿EG …ô°S ôjô≤J ∫Éb

.ïjQGƒ°Uh áë∏°SCÉH ÊÉæÑ∏dG ˆG ÜõM ÉgójhõàH ìÓ°ùdG ≈∏Y Gô¶M âbôN ób ¿GôjEG

 18 ‘ øeC’G ¢ù∏› ¬°ûbÉæj ¿CG Qô≤ŸG øe …òdG …ƒæ°S ∞°üædG ÊÉãdG ôjô≤àdG É°†jCG Ò°ûjh

 âfÉc ¢SQÉe ‘ …óæ¡dG §«ëŸG ∫Éª°T ‘ â£Ñ°V ìÓ°ùdG øe áæë°T ¿CÉH É°ùfôa øe ΩÉ¡JG ¤EG ôjÉæj

 äÉHƒ≤Y  º¶©e  â©aoQh  .øª«dG  hCG  ∫Éeƒ°üdG  ¤EG  É¡≤jôW  ‘  âfÉc  É¡fCG  πªàëŸG  øeh  ¿Gô`̀jEG  øe

 É«°ShQh Ú°üdGh É«fÉŸCGh É°ùfôah É«fÉ£jôH ™e ¿GôjEG ¬àeôHCG ¥ÉØJG ÖLƒÃ ΩÉY πÑb IóëàŸG ·C’G

.… .…hƒædG É¡›ÉfôH øe óë∏d »HhQhC’G OÉ–’Gh IóëàŸG äÉj’ƒdGh

دبي ـ العربية.نت: 

 á«fGôjE’G  äÉ£∏```°ùdG  â```æ∏YCG  Éªæ«H
 ¢ù«FôdG ,ÊÉéæ```°ùaQ »ª```°TÉg ÈcCG ¿CG
 ¢```ù∏›  ¢```ù«FQ  ≥Ñ```°SC’G  ÊGô```jE’G
 ‘ƒJ ,ÊGôjE’G ΩÉ¶ædG áë∏°üe ¢ü«î°ûJ
 ¿CG á«MÓ°UEG QOÉ°üe âYOG ,á«Ñ∏b áHƒæH
 ∂dPh ,“k É«LƒdƒjÉH” π«àZG ÊÉéæ```°ùaQ
 ,ájQƒ¡ª÷G á°SÉFQ äÉHÉîàfG ÜGÎbG ™e
 ó```°ùéH ¿ÉWöùdG ¢Vôe »```°ûØJ ∂dòch

.»ÄæeÉN »∏Y ,ÊGôjE’G ≈∏YC’G ó°TôŸG
Amad- Rƒ«f ó```eBG” ™bƒe ô```cPh
 ácô◊G øe Üô≤ŸG »MÓ°UE’G “News
 π°UGƒàdG ™bƒe ≈∏Y ¬JÉæb ÈY ,AGö†ÿG
 QOÉ°üe øY kÓ≤f ,“ΩGô¨«∏J” »YÉªàL’G
 ∫É«àZG øY äÉeƒ∏©e øY çóëàJ á©∏£e
.“…hÉ«ª«μdÉH ÊÉéæ°ùaôd “»LƒdƒjÉH”

 äÉëjöüJ ,äÉ```æ¡μàdG √òg äRõ```Y
 »```°VÉb ø```°ùM ,ÊGôjE’G áë```°üdG ôjRh
 ¿EG É```¡«a ∫É```b »```àdGh ,»ª```°TÉg IOGR
 ÊÉéæ```°ùaôH ¢```UÉÿG »```Ñ£dG ≥```jôØdG
 ¬àë```°U QƒgóJ ó```æY ¬```à≤aôH ø```μj ⁄
 Gƒ∏°Uh º¡fEGh ,≈Ø```°ûà°ùŸG ≈dEG ¬∏≤fh
 ÉªÑ```°ùM ,“¿GhC’G äGƒ```a ó©H ø```jôNCÉàe

.“Éæ°ùjEG” ádÉch ¬æY â∏≤f

 ÊÉéæ°ùaQ :á«fGôjEG ™bGƒe 
!∫É«àZÓd ¢Vô©J

Cأل

 É¡JGOÉ«b õjõ©Jh á«WGô≤ÁódG öûf ‘ QÉÑZ É¡d ≥°ûj ’ »àdG É¡Jƒb Ωóîà°ùJ ¿CG IóëàŸG äÉj’ƒdG ≈∏Y »¨Ñæj πg
 äGƒæ°ùdG ‘ óYÉ°üàe ôJƒJ ICÉWh â– øÄj äÉH ¬æμd GOƒ≤Y ΩGO ÉæeCGh GQGô≤à°SG ≈°SQCG …òdG ‹GÈ«∏dG »ŸÉ©dG ΩÉ¶æ∏d
 øjò¡H ?á«dhódG ¿hDƒ```°ûdG ‘ äÓNóàdG øe ójõe øY ∞```μdÉH á«cÒeC’G ídÉ```°üŸG áeóN π```°†aC’G øe ¿CG ΩCG ?IÒNC’G
 ™LGÎdG ≥£æe ?»ŸÉ©dG ΩÉ¶ædG øY ø£æ°TGh ≈∏îàJ πg” ¿GƒæY â– ’É≤e ∑É°T …Qƒc áãMÉÑdG â∏¡à```°SG ÚdGDƒ```°ùdG

.á«cÒeC’G RÒaCG øjQƒa á∏› É¡d ¬Jöûf ,“∞FGõdG
 ∫ÓN âKóMCG ÉeÉHhCG ¢ù«FôdG IQGOEG ¿CG á```ÑJÉμdG äôcPh
 É¡LÉ¡àfÉH QGƒ◊G á¨d ‘ GÒ¨J á«°VÉŸG ÊÉªãdG äGƒæ```°ùdG
 êQÉÿÉH »cÒeC’G …ôμ°ù©dG OƒLƒdG ¢ü«∏≤J á«é«JGÎ```°SEG
 ≈∏Y õ«cÎdG ¬```d ≈æ```°ùàj »μd Ωƒ```°üÿG ™```e ¢```ùaÉæàdGh

.á«∏ëŸG ±GógC’G

?»ŸÉ©dG ΩÉ¶ædG øY ø£æ°TGh ≈∏îàJ πg



اســتقبل رئيس االتحــاد البحريني لكرة 
الســلة سمو الشــيخ عيىس بن عيل بن 
خليفــة آل خليفة يف قاعــة الترشيفات 
مبطار البحريــن الدويل منتخبنا الوطني 
الحائــز عىل امليدالية الربونزية بالبطولة 
العربيــة الثانية والعرشين لكرة الســلة 
للرجــال التي أقيمــت بالقاهرة، وذلك 

بحضور أعضاء مجلس اإلدارة.
وهنأ ســمو الشــيخ عيىس بــن عيل آل 
خليفة العبــي املنتخــب بتحقيق هذا 
اإلنجاز الالفت بالبطولة العربية، مشيًدا 
ســموه باملجهــود الكبــري الــذي بذله 
الجميع والذي أمثر عــن تحقيق نتيجة 

مميزة تحسب للسلة البحرينية.
وأوضــح ســموه أن ”اإلنجــاز العريب“ 
محــل تقديــر مجلــس اإلدارة، وهــو 
مبثابــة االنطالقة نحو تحقيق املزيد من 
املكاســب يف املســتقبل القريب يف ظل 
حرص االتحاد عــىل الرقي باملنتخبات و 
تقديم مختلف أشــكال الدعم والرعاية 

الشاملة لها.
وأعرب سمو الشــيخ عيىس بن عيل آل 
خليفة عن تقديره للجهود املبذولة من 
قبل رئيس الوفد البحريني نارص القصري 
نائــب رئيــس مجلــس اإلدارة وأعضاء 
الجهازيــن الفنــي واإلداري للمنتخب، 
مؤكًدا ســموه أن هذه الجهــود كانت 

جزًءا رئيسيٍّا من هذا النجاح العريب.

سمو الشيخ عيسى بن علي يتوسط منتخبنا الوطني

سمو الشيخ عيسى بن علي يستقبل ا�بطال 
هنأهم بإنجاز العربية وأشاد بجهودهم

ااتحاد السلة      المركز ا�عالمي اةة اة ةة     اة

جانب من المنافسات
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تشهد مالعب نادي البحرين للتنس بالجفري اليوم 6 مباريات مهمة 
وحاسمة يف الدور قبل النهايئ لبطولة رشكة إبراهيم خليل كانو الخامسة 

لناشئي التنس والتي ينظمها النادي من 7 إىل 19 يناير الجاري.
ومن أهم لقاءات اليوم اللقاء الذي يجمع الالعب محمد الخان املرشح 

األول ملسابقة الفردي 14 سنة، مع منافسه القوي عيىس العييس. 
وعىل الطرف اآلخر يقام لقاء آخر ال يقل أهمية وقوة بني املرشح الثاين 

عىل الرشيف ومنافسه الهندي املتألق سوناواين، وتقام املباراتان يف الساعة 
الرابعة عرص اليوم، وضمن برنامج مباريات اليوم أيًضا تقام يف الساعة 

الخامسة مساء مباراتا الدور قبل النهايئ ملسابقة الفردي 12 سنة وتسبقها 
مباراتا الدور قبل النهايئ ملسابقة الفردي لآلنسات.

اليوم 6 مباريات في بطولة كانو التنس

dpress.s cocomddda
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…Òé◊G ∫ƒ°SQ :ôjƒ°üJ 



       اتحاد الكرة                   المركز ا�عالمي

أكــد رئيس االتحــاد البحريني لكرة 
الســلة سمو الشــيخ عيىس بن عيل 
بــن خليفــة آل خليفــة أن اإلنجاز 
الــذي حققــه املنتخــب الوطنــي 
األول يف البطولــة العربيــة الثانيــة 
والعرشين لكرة السلة للرجال التي 
أقيمــت يف جمهورية مرص العربية، 
تدفع االتحــاد إىل مزيد من العمل 
والجهد من أجل تحقيق العديد من 
النجاحــات، والتأكيد عــىل الصورة 
املرشفة للعبــة يف مملكة البحرين، 
مشــريًا ســموه إىل أن هذه النتيجة 
املرشفــة مثرة الدعــم املتواصل من 
قبل القيادة الرشــيدة للمملكة التي 
ال تدخــر جهــًدا يف رعاية الشــباب 

البحريني وتطلعاتهم.
وقال سمو الشيخ عيىس بن عيل آل 
خليفة إن السلة البحرينية ينتظرها 
مســتقبل مزدهــر بفضــل الرغبــة 
الجــادة من مجلــس اإلدارة بوضع 
املزيد من الخطط الرامية إىل الرقي 
باللعبــة وتعزيز وجــود املنتخبات 
الوطنيــة وفــق رؤية فنية شــاملة، 
مؤكًدا سموه أن العام الجديد أقبل 
باإلنجــاز العريب لالتحــاد البحريني 
لكــرة الســلة وللرياضــة البحرينية 
بشــكل عام وهو إعالن عن انطالق 

للمزيد من النجاحات.
وأضاف ســموه ”صحيــح أن تواجد 
منتخبنا الوطني يف البطولة العربية 
كان بهــدف االحتــكاك واكتســاب 
الخربات، وهو مل يجتمع للبطولة إال 
بأيام قليلة، وعىل الرغم من ظروف 
املشاركة الصعبة مقارنة باملنتخبات 
األخرى التي كانــت جاهزة ومعدة 
جيــًدا لهذه البطولــة، إال أن أبطالنا 
الالعبــني كانــوا عىل مســتوى عال 
من املســؤولية والتفــاين واإلخالص، 

وقدمــوا صورة مرشفــة يحق لنا أن 
نفتخر بها“.  

ولفت ســمو الشــيخ عيىس بن عيل 
الســلة  اتحــاد  أن  إىل  خليفــة  آل 

ســيعمل عىل املحافظة التامة بهذا 
املنتخــب، وســيبذل جهــًدا إضافيٍّا 

عــىل تعزيــز قدراتــه الفنيــة وفق 
االسرتاتيجية املوضوعة من قبل لجنة 
املنتخبات حتى يكون جاهزًا وبقوة 
لالســتحقاقات الخارجيــة املقبلــة، 
خصوًصــا بطولــة مجلــس التعاون 
الخليجي املقبلــة، والتي يتطلع من 
خاللهــا اتحاد الســلة إىل تســجيل 
مشــاركة مميزة تــؤدي إىل تحقيق 

إنجاز يحسب للسلة البحرينية.
واسرتسل سموه بالقول ”اسرتاتيجية 
اتحاد الســلة ســتعتمد عىل تطوير 
املنتخبــات وبناء القاعدة القوية لها 
عرب إعــداد الفئات العمرية وتقديم 
مختلــف أشــكال الرعايــة الفنيــة 
لالعبني وزيادة املنافســة بني الفرق 
يف الــدوري والكأس، لتكــون هذه 
األجــواء مالمئة متاًمــا لتحقيق هذه 

التطلعات“.
 القصير: رؤية سموه

قال نائب رئيــس االتحاد البحريني 
لكــرة الســلة نارص القصــري؛ رئيس 
البعثة البحرينية يف القاهرة، إن رؤية 
وإرصار رئيس مجلس إدارة االتحاد 
سمو الشيخ عيىس بن عيل آل خليفة 
حققت أهدافها عرب حصول منتخبنا 
الوطنــي عــىل امليداليــة الربونزية 

التاريخية بالبطولة العربية.
وأوضــح القصري أن ســمو الشــيخ 
عيــىس بــن عــيل آل خليفــة كان 
حريًصا عىل خوض منتخبنا الوطني 
لهذه املشاركة، وقّدم الدعم السخي 
لها، ليقدم لالعبني فرصة املشــاركة 
يف هذا الحدث العريب الكبري، دافًعا 
بهــم إىل خوض جولة مــن التحدي 
املنتخبات  مع  واالحتكاك  والتنافس 

العربية.

ولفــت نــارص القصري إىل أن ســمو 
الشيخ عيىس بن عيل آل خليفة تابع 
خالل فرصة اإلعداد القصرية للبطولة 
أوالً بأول مجريات املشــاركة، وكان 
ســموه متابًعــا للتدريبــات وقريًبا 
لالعبــني، وهو ما كان لــه بالغ األثر 
يف نفوســهم ودافًعــا معنويٍّــا لهم، 
ليظهــروا كل قدراتهــم الفنيــة من 
أجل إثبات ذاتهم والخروج من هذه 

املشاركة بالنتيجة املرشفة. 
وأضــاف ”لقــد ظــل ســموه قريًبا 
لالعبــني حتــى أثنــاء تواجدهم يف 
مواقع التنافس، حيــث حرص دامئًا 
عىل محادثتهم تلفونيٍّا والشــد من 
أزرهــم، وتقديــم مختلف أشــكال 

الدعم لهم“.
 مراسم التتويج

أقيمــت يف وقت متأخر من مســاء 
أمس األول مراسم تتويج املنتخبات 
الثــالث األوىل، حيث نجح املنتخب 
املــرصي من تحقيــق كأس البطولة 
وامليدالية الذهبيــة بعد فوزه املثري 
عــىل املنتخــب املغــريب وصيــف 
البطولة والذي نال امليدالية الفضية 
وســط حضــور جامهــريي كبري يف 
بالقاهرة.  الرياضية  الصاالت  مجمع 
بامليداليــات  أبطالنــا  تــوج  وقــد 
الربونزيــة نائب رئيس االتحاد نارص 

القصري.
 نوروز هداف الثالثيات

حصل العب منتخبنا الوطني حسن 
نــوروز جائــزة هــداف التصويبات 
الثالثية يف البطولة العربية يف إنجاز 
آخر يضاف إىل مملكة البحرين وإىل 

سجله الشخيص.

الســلة البحرينيــة ينتظرهــا مســتقبل مزدهــرالســلة البحرينيــة ينتظرهــا مســتقبل مزدهــر
أكد أن ا�نجاز العربي يدفعهم للمزيد من العمل... سمو الشيخ عيسى بن علي:

ــة ــي ــوطــن ــات ال ــتــخــب ــمــن ــل ــة ل ــل ــام ــك ــت ــة م ــي ــن رؤيــــــة ف

سمو الشيخ عيسى بن علي متحدثا لوسائل ا�عالم

أ
        القاهرة                  أمير البقالي
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لقطات من التتويج

رفع رئيس االتحاد البحريني لكرة 
القدم الشيخ عيل بن خليفة آل 

خليفة أسمى آيات التهاين والتربيكات 
إىل رئيس االتحاد البحريني لكرة 

السلة سمو الشيخ عيىس بن عيل آل 
خليفة، مبناسبة فوز منتخبنا الوطني 

األول لكرة السلة باملركز الثالث 
وامليدالية الربونزية يف البطولة العربية 

التي اختتمت يوم أمس األول يف 

جمهورية مرص.
وقال الشيخ عيل بن خليفة إن إنجاز 

كرة السلة البحرينية عىل املستوى 
العريب جاء تواصًال لإلنجازات املختلفة 

التي حققتها الرياضة البحرينية يف 
السنوات األخرية، خصوًصا مع الدعم 

الكبري الذي تلقاه الرياضة من قبل 
القيادة الرشيدة ومن قبل ممثل 

جاللة امللك لألعامل الخريية وشؤون 

الشباب رئيس املجلس األعىل للشباب 
والرياضة رئيس اللجنة األوملبية 

البحرينية سمو الشيخ نارص بن حمد 
آل خليفة.

وأكد رئيس اتحاد الكرة أن جهود 
رئيس اتحاد السلة سمو الشيخ عيىس 

بن عيل واضحة البصامت منذ تويل 
سموه رئاسة االتحاد، مشريًا إىل أن 
سموه لن يدخر جهًدا يف مواصلة 

العمل التطويري للمنتخبات السالوية 
وقيادتها إىل مزيد من اإلنجازات 

التي تعكس التقدم الكبري للرياضة 
البحرينية.

وأشاد عيل بن خليفة بالروح العالية 
التي ظهر عليها العبو املنتخب 

السالوي يف البطولة العربية، مؤكًدا 
أن هذه الجهود التي كللت بامليدالية 

الربونزية عكست صورة مرشفة 

للرياضة البحرينية عموًما ولكرة السلة 
عىل وجه التعيني، خصوًصا مع اإلنجاز 
غري املسبوق الذي تحقق حديًثا عىل 

املستوى العريب.
وجّدد الشيخ عيل بن خليفة تقديم 

التهنئة ملجلس إدارة اتحاد السلة 
برئاسة سمو الشيخ عيىس بن عيل آل 

خليفة، متمنيٍّا التوفيق للمنتخبات 
البحرينية يف قادم االستحقاقات.

ـــس اتــــحــــاد الــــكــــرة يـــهـــّنـــئ بـــبـــرونـــزيـــة الــســلــة  ـــي رئ

علي بن خليفة



رف��ع العبو منتخبن��ا الوطني 
األول لك��رة الس��لة أس��مى 
آيات الشكر والتقدير لرئيس 
االتحاد البحريني سمو الشيخ 
عي��ى بن عيل بن خليفة آل 
خليفة، عىل حرص سموه عىل 
أن يكون يف مقدمة استقبالهم 
ال��دويل،  البحري��ن  مبط��ار 
وأكدوا أن هذا االستقبال هو 
تقدير ووس��ام له��م يف أرسة 
كرة الس��لة، وتقديرًا للرياضة 
مملك��ة  يف  والرياضي��ن 
البحري��ن، وأش��ادوا مبا تلقاه 
اللعب��ة م��ن دع��م واهتامم 

ورعاية سموه الكرمية.
“البالد سبورت” عىل  وحرص 
االلتق��اء بالالعب��ن صانع��ي 
اإلنج��از ف��ور وصوله��م إىل 

البالد، وإليكم ما قالوه:

الالعبون يثمنون دعم سمو الشيخ عيسى بن علي
“البالد سبورت” ترصد أفراح “األبطال”

أك����دوا أن اس��ت��ق��ب��ال س��م��وه وس����ام ل��ه��م ول���أس���رة ال��س��الوي��ة
محمد الدرازي

الدرازي متحدًثا لـ”البالد سبورت”

نوروز متحدًثا لـ”البالد سبورت”

حسين شاكر

محمد قربان
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الدرازي: إنجاز تاريخي

نوروز: زمن اإلنجازات

شاكر: نتيجة مشرفة

قربان: دافع للبطوالت

وصف العب منتخبنا الوطني 
لكرة السلة، أحمد حسن 
الدرازي، أن فوز منتخبنا 

بامليدالية الربونزية وتحقيق 
املركز الثالث يف البطولة العربية 
باللحظة التاريخية والتي جاءت 

مثرة جهود مخلصة وعمل 
بذلته إدارة االتحاد برئاسة سمو 
الشيخ عيى بن عيل آل خليفة 

وأعضاء مجلس اإلدارة.
وقال حسن ل�”البالد سبورت” 

أن تحقيق هذا املركز يعد 
إنجازًا تاريخًيا كون منتخبنا 

يشارك للمرة األوىل منذ زمن 
طويل يف هذه املسابقة، 

وحصوله عىل املركز الثالث 
من بن منتخبات لها أسامؤها 
وخربتها الطويلة يف املشاركات 

الدولية، دليل عىل تسميته 
باإلنجاز.

وأضاف:”هذا االنجاز يعترب 
يشء كبري بالنسبة لنا، حيث 

كانت مشاركتنا من أجل 
االحتكاك واكتساب الخربة، 

ولكن مع املنافسات زاد سقف 
طموحنا وأصبحنا ننافس 

ونصارع املنتخبات املشاركة، 
وقدمنا يف أول خمس مباريات 

بالدور التمهيدي مستوى 
متميز، وهذا جعلنا نطمح أكرث 
ونرغب بالحصول عىل امليدالية 

الربونزية”.
وقال الدرازي أنه مل يكن 
متوقع الحصول عىل هذا 

املركز منذ البداية، مشريًا إىل 
ثقته الكبرية يف الالعبن يف 
تقديم مستوى مميز يليق 

بكرة السلة الوطنية وترشيف 
الرياضة البحرينية. وحول 

سؤال “البالد سبورت” للدرازي 
عن رس التألق والعودة القوية 
مع منتخبنا من جديد، قال:” 

ال يوجد هناك رس، ولكن هو 
مجهود وتكاتف من الجميع، 
فقد تلقيت الدعم من زماليئ 

الالعبن الذين هم بدورهم 
مل يألوا جهًدا يف إظهار األداء 

الرفيع والذي توجناه بهذا 
املركز”. وختم الدرازي تصريحه 
بإهداء تحقيق اإلنجازإىل رئيس 

اإلتحاد، سمو الشيخ عيى 
بن عيل بن خليفة آل خليفة، 

وإىل أعضاء مجلس اإلدارة 
والجهازين الفني واإلداري 
وجميع الالعبن والجامهري 

السالوية.

عربرّ العب منتخبنا حسن نوروز 
عن اعتزازه وسعادته بتحقيق 

املركز الثالث عربًيا، واصًفا إياه 
باإلنجاز الكبري.

وقال نوروز ل�”البالد 
سبورت”:”هذا اإلنجاز غري 
مسبوق وهو يبرش أن كرة 

السلة البحرينية قادمة عىل 
زمن اإلنجازات، ونتطلع إىل أن 
تكون هذه فاتحة خري لتحقيق 

البطوالت السالوية والظفر 
بأول لقب ململكة البحرين”.

وعن تحقيقه لقب لقب أفضل 
مصوب للرميات الثالثية يف 

البطولة، أضاف:” بالطبع هو 
يعترب إنجاز شخيص وترشيفي 
وهو يعكس املستوى املتطور 

لجميع الالعبن البحرينين، 
وهذا مل يأِت من فراغ، بل كان 

نتيجة ومثرة لجهد سنوات، 
وكل العب لديه طموح، 

وطموحي يف الوصول إىل 
أفضل املستويات”.

وحول مستوى املنتخبات 

املشاركة، تابع:” املستويات 

كانت قوية جًدا من جميع 

النواحي البدنية والفنية، 

ولكن نحن تفوقنا عليهم من 

النواحي الفنية، وكنا نستيطع 

أن نقدم األفضل لوال ضغط 

املباريات واإلرهاق الذي لحق 

بنا”. وعن رس تحقيق هذا 

اإلنجاز، أشار نوروز إىل أن 

توفري األجواء من قبل االتحاد 

البحريني، وتعاون جميع 

الالعبن، ووضع هدفنا نحو 

اإلرتقاء باملنتخب وإيصاله 

ألبعد درجة، هي التي أوصلتنا 

لتحقيق هذا املركز.

وختم نوروز حديثه بإهداء 

هذا اإلنجاز إىل رئيس االتحاد 

البحريني سمو الشيخ عيى 

بن عيل آل خليفة وإىل أفراد 

عائلته.

رصح العب منتخبنا حسن 
شاكر، بأن النتيجة املرشفة 

التي حققها منتخبنا وأبطالنا 
يف هذه البطولة هي نتيجة 

واضحة لالهتامم الذي 
لقيته هذه الرياضة من 

قبل مجلس إدارة االتحاد 
بفضل دعم واهتامم سمو 
الشيخ عيى بن عيل آل 

خليفة، وإرصاره عىل مشاركة 
املنتخب يف هذا االستحقاق 

العريب.
 وقال شاكر:”البطولة 

كانت صعبة، بحكم طبيعة 

نظامها واملباريات املزدحمة 
إىل جانب قوة املنتخبات 

املشاركة، ولكن نحن 
استطعنا أن ندير األمور 

بفضل خربة وحكنة الجهازين 
الفني واإلداري”.

وأبدى شاكر توقعه يف 
الظهور بهذا املستوى الرفيع 

من األداء وتحقيق النتائج 
اإليجابية، مؤكًدا أن ذلك مل 
يكن لوال اإلرصار والعزمية 

التي كانت ميتلكها الالعبون.
وعن أبرز الفوائد التي 
اكتسبها املنتخب من 

املشاركة يف البطولة، قال:” 
االحتكاك مع املنتخبات 

العربية القوية وخصوًصا 
منتخبات قارة أفريقيا التي 

تتميز بقوة البنية الجسامنية، 
هي أبرز املكتسبات”.

وأكد شاكر أن هذا اإلنجاز 
سيدفع الالعبن إىل التفكري يف 

تحقيق البطولة األوىل لكرة 
السلة البحرينية وتطويق 
األعناق بالذهب يف قادم 

االستحقاقات واملشاركات، 
مؤكًدا أيًضا عىل ثقته الكبرية 

يف الوصول إىل هذا الهدف.

وجه الع��ب منتخبنا الوطني 
محمد قربان، شكره وتقديره 
االتح��اد  إدارة  مجل��س  إىل 
البحريني لكرة السلة، برئاسة 
سمو الشيخ عيى بن عيل آل 
االهتامم  توفريه  خليفة، عىل 
الكب��ري  والدع��م  والرعاي��ة 
ملنتخبنا الوطني، والذي متثل 
عنه تحقيق املركز الثالث يف 

البطولة العربية.
وقال أن ه��ذا االنجاز يعترب 
البحرين،  تاريخًيا إىل مملكة 
يف تحقي��ق ه��ذا املركز ألول 
مرة، وه��ذا مل يكن ليتحقق 

لوال الدعم الكبري الذي حظي 
ب��ه املنتخب م��ن قبل رئيس 
االتحاد س��مو الش��يخ عيى 
ب��ن ع��يل آل خليف��ة ال��ذي 
املش��اركة.  أرص ع��ىل ه��ذه 
وأضاف:”اس��تطعنا أن نحقق 
ف��رة  يف  الكب��ري  االنس��جام 
زمنية قصرية، م��ام عاد علينا 
بتحقيق هذه النتيجة املرشفة 

وأردف  البحري��ن”.  ململك��ة 
قائاًل:”صحي��ح أن الجمي��ع مل 
يك��ن يتوق��ع أن نحقق هذا 
الربونزية،  وامليدالي��ة  املرك��ز 
ولكن نحن وضعنا أهداف من 
املشاركة وهي تحقيق النتيجة 
املرشفة ونعكس مدى التطور 
الكبري لكرة الس��لة البحرينية، 
ونجحنا يف تحقيق هذا الهدف 

باقتدار”.

بالق��ول:”  حديث��ه  وخت��م 
اكتس��بنا مزيًدا م��ن الخربات 
والتي ظهرت جليًّا باملس��توى 
البطولة  قدمناه خ��الل  الذي 
الثال��ث  املرك��ز  وتحقي��ق 
ألول مش��اركة لن��ا منذ وقت 
الدافع  طويل، وه��ذا يعطينا 
للركيز عىل تحقيق مزيد من 
االنج��ازات وترشيف اململكة 

يف املحافل الدولية القادمة”.

 ت�سوير: ر�سول احلجريي

• جانب من اال�ستقبال	



توشككح الفريق امللككي البحريني 
للقدرة بجائزة محمد بن راشد آل 
كأفضل  الريايض  لإلبككداع  مكتوم 
فريق عككريب؛ وذلك لفوزه ببطولة 
العامل للقدرة للناشككئني يف تشييل 
بالعككام 2015 ، وذلككك يف الحفل 
الككذي أقيككم تحت رعايككة نائب 
رئيككس دولككة اإلمككارات العربية 
الوزراء  املتحككدة رئيس مجلككس 
حاكم ديب صاحب السككمو الشيخ 
محمككد بككن راشككد آل مكتوم يف 
قاعة راشككد مبركككز ديب التجاري 

العاملي.
وتسلم ممثل جاللة امللك لألعامل 
الخريية وشككؤون الشككباب رئيس 
املجلس األعىل للشباب والرياضة 
رئيس اللجنككة األوملبية البحرينية 
قائد الفريق امللي سككمو الشيخ 
نارص بن حمككد آل خليفة، جائزة 
فوز الفريق امللككي من ويل عهد 
ديب نائككب راعككي الحفل سككمو 
الشككيخ حمككدان بككن محمد بن 
راشككد آل مكتككوم، وذلك بحضور 
رئيس اللجنككة األوملبية اإلماراتية 
الشيخ أحمد بن محمد بن راشد 
آل مكتككوم ورئيككس االتحاديككن 
األردين وغرب آسككيا لكككرة القدم 
سككمو األمككري عككيل بن الحسككني 

وحضور رسمي كبري.
ويف ترصيح لسككمو الشككيخ نارص 
بن حمككد آل خليفة بعككد انتهاء 
مراسم تسليم الجائزة أكد سموه 
أن اإلنجككاز الجديككد الذي حققه 
الفريككق امللككي للقككدرة بفككوزه 
بجائككزة أفضككل فريق عككريب هو 

نتككاج الدعم الكبككري الذي يقدمه 
عاهل البالد صاحب الجاللة امللك 
حمد بن عيىس آل خليفة للحركة 
الرياضية يف اململكة، والتي تحظى 
مبتابعككة مبككارشة ومسككتمرة من 
قبككل جاللته الحريككص دوما عىل 
الوقوف إىل جانب فرسان اململكة 
لرفككع  البطككوالت؛  مختلككف  يف 
معنوياتهككم وبككث روح الحامس 
فيهم من أجل تحقيق اإلنجازات 
باسككم اململكة، األمر الذي ساهم 
يف بلوغ رياضة القدرة ملستويات 
رفيعككة عككىل املسككتوى العاملي، 
مؤكككدا أن تحقيككق الفريق لهذه 
تاريخيا  إنجككازا  يعتككر  الجائككزة 
يضاف إىل سلسلة اإلنجازات التي 
حققها الفريككق امللي يف العامني 

 .2016 - 2015
وأضككاف سككمو الشككيخ نارص بن 
حمد آل خليفة: لقد زادت فرحة 
الفريككق امللي بالجائككزة يف البلد 

الشككقيق دولة اإلمككارات العربية 
املتحككدة وتحديككدا يف إمارة ديب، 
التي تعتر وطًنا لإلبداع واالبتكار 
يف مختلف املجاالت وسط الرعاية 
الفائقة والنهج الذي يتبعه الداعم 
األول لالبتكككار العاملككي صاحب 
السمو الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم، الككذي أرىس دعائم وحب 
اإلنجاز واالبداع يف االمارات ونقله 
هككذه الصفككة إىل مختلف بلدان 
العامل بهذه الجائزة املتميزة التي 
بككات الجميع يتسككابق من أجل 

الظفر بها. 
وأشار سمو الشيخ نارص بن حمد 
آل خليفة إىل أن جائزة محمد بن 
راشككد آل مكتوم لإلبداع الريايض 
أضحت يف يومنا هذا أبرز الجوائز 
العاملية، وبككات جميع الرياضيني 
يتسككابقون من أجل الفككوز بها؛ 
املتوج  توصككل  باعتبارهككا جائزة 
بها إىل حدود االبككداع والتميز يف 

العمككل، مؤكككدا أن الجائزة تعتر 
مككن املحفككزات البككارزة لالرتقاء 
بالعمل الريايض وتأسيس منظومة 
متكاملة يف هذا املجال قامئة عىل 
االحرتافيككة يف العمككل وصوال اىل 
نرش ثقافة االبداع والتميز ورسككم 

طريق االبتكار. 
وبني سككمو الشيخ نارص بن حمد 
آل خليفككة أن تاريككخ الرياضككة 
العامليككة سككيحفظ للفريق امللي 
للقككدرة تحقيقككه لبطولككة العامل 
للناشئني يف العام 2015 وحصوله 
عككىل جائزة محمد بن راشككد آل 
مكتوم لإلبككداع الريايض يف إنجاز 
نوعككي متميز جاء بعد سككنوات 
طويلة من العمل املتقن يف سبيل 
ملستوى  البحرينية  القدرة  وصول 
متطككور عككىل املسككتوى العاملي 
حتى باتت رقام صعبا يف مختلف 

البطوالت التي تشارك فيها. 
وأكد سككمو الشيخ نارص بن حمد 

امللككي  الفريككق  أن  خليفككة  آل 
اختط نهجا بارعا مبنيا عىل رؤية 
جاللككة امللك يف مواصلككة تطوير 
الفريق وتنمية قدرات الفرسككان 
عككر إخضاعهم إىل تدريبات ذات 
طابككع احرتايف عال يككرشف عليها 
نخبة مككن الكوادر التدريبية التي 
متتلك خرات متميزة، باإلضافة إىل 
االسككتعانة بخرية من الجياد ذات 
السككالالت القوية التي تساهم يف 
دعم الفريق وتحقككق املزيد من 
اإلنجازات العالية له عىل مختلف 

األصعدة. 
وأشككار سككمو الشككيخ نككارص بن 
حمككد آل خليفككة إىل أن تحقيق 
الفريق امللي للقدرة العديد من 
اإلنجككازات البارزة منذ تأسيسككه 
بطولككة  لقككب  عككىل  وحصولككه 
الناشككئني وجائزة محمد بن راشد 
آل مكتوم لإلبككداع الريايض يؤكد 
سككري الفريق امللي عىل الطريق 

الصحيح، ومؤرش واضح عىل نجاح 
الفريق يف تنفيذ اسرتاتيجيته التي 
ضمنت له التميز والنجاح مشككريا 
سككموه إىل أن الفريق وبعد هذه 
الباهككرة عىل مختلف  اإلنجازات 
األصعدة سيعمل جاهدا من أجل 
اسككرتاتيجيته املسككتقبلية  تطوير 
والتي تضمن له تعزيز اإلنجازات 

التي حققها وتعزيز املكتسبات.
وأشككاد سككموه مبنظومككة العمل 
يف الفريككق امللي مككن اإلداريني 
والطاقككم  والفرسككان  واملدربككني 
التي  العاملة  والكككوادر  اإلعالمي 
عملككت بروح الفريككق الواحد يف 
سككبيل رفعككة القككدرة البحرينية 
وصككوال إىل تحقيقهككا ملثككل هذه 
املسككتوى  الكبرية عىل  اإلنجازات 
العاملي، متمنيا سككموه أن تواصل 
أرسة الفريككق امللي العمل بذات 
النسككق؛ لضككامن مواصلة حصد 

اإلنجازات. 

ناصر بن حمد: الجائزة دليل تنفيذنا لرؤية
العاهل وسالمة التخطيط المستقبلي

الفريق الملكي أفضل فريق عربي في جائزة محمد بن راشد

سمو الشيخ ناصر بن حمد يتسلم الجائزة
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الجودر: الجائزة دليل التخطيط السليم لسموه سلمان بن إبراهيم: الجائزة مكسب جديد  
ضاحية السيف – وزارة شؤون الشباب والرياضة: أكد وزير شؤون 

الشباب والرياضة هشام الجودر أن حضور ممثل جاللة امللك 
لألعامل الخريية وشؤون الشباب رئيس املجلس األعىل للشباب 
والرياضة رئيس اللجنة االوملبية البحرينية قائد الفريق امللي 

للقدرة سمو الشيخ نارص بن حمد آل خليفة وتسلم سموه لجائزة 
الفريق امللي البحريني للقدرة كأفضل فريق عريب بجائزة محمد 
بن راشد لإلبداع الريايض دليل حرص سموه عىل تعظيم رياضة 
القدرة البحرينية وتأكيد املكانة العالية التي باتت تحتلها عىل 

املستوى العاملي، مشريًا إىل أن فوز الفريق امللي بهذه الجائزة املتميزة جاء ترجمة 
للجهود الكبرية والعمل االحرتايف من قبل سمو الشيخ نارص بن حمد آل خليفة والتي 
ساهمت يف االرتقاء برياضة القدرة حتى وصلت اىل مراتب عليا وباتت رقاًم صعًبا يف 

مختلف البطوالت. 
وبنينّ وزير شؤون الشباب والرياضة أن تحقيق الفريق امللي للقدرة لجائزة محمد بن 

راشد آل مكتوم تعتر شاهًدا عمليًّا عىل الجهد الكبري الذي بذله سمو الشيخ نارص 
بن حمد آل خليفة يف النهوض برياضة القدرة البحرينية والتي أوصلت اململكة إىل 

العاملية، مؤكًدا أن الرؤية الثاقبة لسمو الشيخ نارص بن حمد آل خليفة والتي قادت 
الفريق امللي البحريني لتحقيق اإلنجاز يف بطولة العامل للناشئني ومن ثم الظفر بجائزة 

محمد بن راشد آل مكتوم والتي أوصلت الفريق إىل اإلبداع والتميز. 
وأشار هشام الجودر إىل أن سمو الشيخ نارص بن حمد آل خليفة سيواصل مسريته 

واسرتاتيجيته املبنية عىل الطرق العلمية واالحرتافية يف العمل والتي متهد الطريق أمام 
القدرة البحرينية لتحقيق املزيد من اإلنجازات الكبرية عىل مختلف األصعدة مشيًدا 

يف الوقت ذاته بالعمل الجامعي الذي يسود كافة أجهزة وكوادر الفريق امللي والذي 
ساهم يف تحقيق هذا اإلنجاز. 

املنامة - األمانة العامة للمجلس األعىل للشباب والرياضة: أعرب األمني العام 
للمجلس األعىل للشباب والرياضة الشيخ سلامن بن ابراهيم آل خليفة عن 

خالص التهاين والتريكات إىل ممثل جاللة امللك لألعامل الخريية وشؤون الشباب 
رئيس املجلس األعىل للشباب والرياضة رئيس اللجنة األوملبية البحرينية قائد 

الفريق امللي للقدرة سمو الشيخ نارص بن حمد آل خليفة مبناسبة فوز الفريق 
امللي بجائزة أفضل فريق عريب يف جائزة محمد بن راشد آل مكتوم لإلبداع 

الريايض.
وأشار الشيخ سلامن بن ابراهيم آل خليفة إىل أن الفوز بهذه الجائزة املتميزة 

د ما تحظى به من رعاية متواصلة من لدن عاهل  يعتر مكسًبا جديًدا للرياضة البحرينية، كام أنه يجسنّ
البالد املفدى حرضة صاحب الجاللة امللك حمد بن عيىس آل خليفة، باإلضافة إىل دعم ومساندة رئيس 

الوزراء املوقر صاحب السمو امللي األمري خليفة بن سلامن آل خليفة وويل العهد األمني نائب القائد 
األعىل النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو امللي األمري سلامن بن حمد آل خليفة. 

وأكد الشيخ سلامن بن ابراهيم آل خليفة أن فوز الفريق امللي للقدرة بجائزة محمد بن راشد لإلبداع 
الريايض يعد استمرارًا لإلنجازات الباهرة التي تحققها رياضة القدرة يف مملكة البحرين بفضل الجهود 

الكبرية التي يبذلها سمو الشيخ نارص بن حمد آل خليفة يف رعاية ودعم هذه الرياضة باإلضافة إىل 
جهود سموه الواضحة يف قيادة الفريق امللي لتحقيق العديد من اإلنجازات املتميزة يف مختلف 

البطوالت العاملية والقارية واإلقليمية.
كام مثنّن الشيخ سلامن بن ابراهيم آل خليفة عطاء فرسان الفريق امللي الذي كانوا خري سفراء ململكة 

البحرين يف مختلف املحافل، مبيًنا أن الفوز بجائزة محمد بن راشد يتوج جهود جميع الفرسان 
وتفانيهم يف متثيل مملكة البحرين بصورة مرشفة يف البطوالت الرياضية الخارجية.

واعتر الشيخ سلامن بن ابراهيم آل خليفة أن الفوز بالجائزة يشكل حافزًا قويًّا للفريق امللي 
البحريني وعموم أرسة رياضة القدرة يف مملكة البحرين من أجل مضاعفة البذل والعطاء لتحقيق 

املزيد من النجاحات يف املستقبل وترسيخ مكانة البحرين عىل خارطة رياضة القدرة يف العامل.

هشام الجودر سلمان بن إبراهيم 



وّج��ه ممث��ل جالل��ة املل��ك لألعامل 
الخريية وشؤون الشباب رئيس املجلس 
األعىل للشباب والرياضة رئيس اللجنة 
االوملبي��ة البحريني��ة الرئيس الفخري 
لالتحاد املليك للفروس��ية وس��باقات 
القدرة االتحاد س��مو الشيخ نارص بن 
حم��د آل خليفة برضورة االس��تعداد 
املتميز النطالق س��باق النائب األول 
للش��باب  لرئي��س املجل��س األع��ىل 
البحريني  اإلتح��اد  رئيس  والرياض��ة 
أللعاب القوى للقدرة س��مو الش��يخ 
خالد بن حمد آل خليفة والذي يقام 
ضمن رزنامة االتحاد لهذا املوسم يوم 
السبت املقبل بقرية البحرين الدولية 

للقدرة.
وبهذه املناس��بة، أكد س��مو الش��يخ 
نارص بن حم��د آل خليفة أن االتحاد 
سيعمل جاهًدا من أجل إنجاح سباق 
سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة 
للق��درة وذلك تقدي��رًا وعرفاًنا للدور 
الكب��ري ال��ذي قام به س��موه يف دعم 
رياضة القدرة وحرصه الش��ديد عىل 
تطورها مش��ريًا إىل أن ما وصلت إليه 
القدرة البحرينية من تطور ومناء جاء 
بفضل الرعاية الفائقة التي تحظى به 
ه��ذه الرياضة من ل��دن جاللة امللك 

املفدى.

وأش��ار سموه إىل أن مشاركة الفرسان 
املرتقبة يف الس��باق س��تعزز من قوة 
املنافسة يف السباق املرتقب، موضًحا 
أن جميع الفرسان ميتلكون خربة كبرية 
ومتميزة، باإلضافة إىل أن املس��تويات 
الكب��رية التي ظهر عليها الفرس��ان يف 
املاضي��ة تبرش مبس��توى  الس��باقات 
كب��ري يف الس��باق، مؤكًدا أن فرس��ان 
اإلسطبالت املحلية يس��عون دامئًا إىل 
إثراء منافس��ات القدرة عرب التدريب 
الجيد واالس��تعانة بالفرسان املؤهلني 
وأصح��اب الخربة املواه��ب باإلضافة 
إىل الجياد القوية الق��ادرة عىل إنهاء 

السباق.

إثارة وسرعة

وأكد س��مو الش��يخ نارص ب��ن حمد 
آل خليفة أن هذا الس��باق س��يكون 
اس��تثنائيًّا، ويتوقع أن يش��هد اإلثارة 
والحامس وق��وة املنافس��ة، خصوًصا 
وأنه سيكون قويًّا بني جميع الفرسان 
واإلسطبالت التي ستشارك يف السباق، 
حيث بدأ الجميع استعداداته لخوض 
املنافسات بعد سلسلة من السباقات 
القوية التي شهدها املوسم، يف الوقت 
ال��ذي كان فيه بعض اإلس��طبالت يف 
مرحل��ة خاصة من االس��تعدادات ومل 

تتوقف استعداداتها منذ ختام املوسم 
امل��ايض. وتوقع س��مو الش��يخ نارص 
ب��ن حم��د آل خليفة أن يش��هد هذا 
الس��باق إقباالً كبريًا من املنافسني بني 
اإلس��طبالت خصوًصا يف ظ��ل اإلقبال 
الكب��ري م��ن الفرس��ان واإلس��طبالت 
للمشاركة يف السباق، موضًحا أن هذه 
املش��اركة اإليجابي��ة واملتمي��زة التي 
س��جلها الفرسان يف السباقات املاضية 
ستساهم بكل تأكيد يف نجاح البطولة 

ومتيزها. 

 الفريق الملكي جاهز
أشار سمو الش��يخ نارص بن حمد آل 
خليف��ة إىل أّن الفري��ق املليك للقدرة 
س��يكون جاهزًا للس��باق ه��و اآلخر، 
موضًحا أن فرسان الفريق املليك وهم 
اآلن يف قمة الجاهزية من أجل خوض 
هذا الس��باق الذي يسعى من خالله 
الفرس��ان إىل تس��جيل أرق��ام مهمة 
متمنيا س��موه كل التوفيق للفرس��ان 
املش��اركني يف هذه البطولة، أن يظهر 
الفرسان كافة إمكانياتهم الفنية التي 

تؤكد تطور رياضة القدرة البحرينية.

اللجان العاملة مستعدة

ورّحب س��مو الش��يخ نارص بن حمد 

آل خليفة بالفرس��ان املش��اركني من 
اإلس��طبالت املحلية والذين س��يكون 
لهم حض��ور قوي يف ه��ذه البطولة، 
مش��اركة  أن  إىل  س��موه  مش��ريًا 
اإلس��طبالت املحلي��ة والتي س��تكون 
ا س��تعطي البطول��ة نكهة  قوي��ة جدًّ
خاصة، وستس��اهم يف إنج��اح بطولة 

عزيزة عىل قلوب الجميع.
وأضاف س��مو الش��يخ نارص بن حمد 
آل خليف��ة جمي��ع اللج��ان املنظمة 

ملنافس��ات بطول��ة خال��د ب��ن حمد 
للفروس��ية  املليك  االتح��اد  وأعض��اء 
وسباقات القدرة عىل االستعداد املبكر 
والتنظيم الجيد الس��تضافة أحد أهم 
السباقات والبطوالت يف هذا املوسم، 
مؤك��ًدا أن جمي��ع اللج��ان مطالبون 
بالتنظي��م املمي��ز كام عودون��ا دامئًا، 
وأن تكون كافة الرتتيبات والتجهيزات 
واإلمكان��ات جاهزة إلقام��ة البطولة 
الت��ي سيش��ارك فيه��ا نخبة فرس��ان 

اململكة. وأش��ار سمو الشيخ نارص بن 
حمد آل خليف��ة إىل أن هذه البطولة 
تحتاج إىل االهتامم والتنظيم الخاص، 
وبالت��ايل جاءت التوجيه��ات لالتحاد 
املل��يك للفروس��ية وس��باقات القدرة 
باإلعداد املبكر وتجهيز القرية الدولية 
بكل األمور التي تتناس��ب الستضافة 
الس��باق الكبري، مش��ريًا إىل أن اللجان 
املنظم��ة وكل أعض��اء االتح��اد بذلوا 
جه��وًدا كب��رية يف التنظي��م واإلعداد 
للبطوالت الس��ابقة، وأك��دوا قدرتهم 
عىل مواصلة التأل��ق والتنظيم املميز 

والرائع.

 أبطال الموسم الماضي
يذكر أن فارس إس��طبل الزعيم راش��د 
الرويع��ي قد حقق لقب س��باق خالد 
بن حمد يف املوس��م امل��ايض وحل يف 
املرك��ز الث��اين ف��ارس إس��طبل الفاتح 
رائد محمود ويف املرك��ز الثالث فارس 
إسطبالت االصايل فهد هالل الخاطري. 
ويف منافس��ات اإلسطبالت متكن فارس 
إسطبل الفاتح رائد محمود من تحقيق 
املرك��ز األول ويف املرك��ز الث��اين فارس 
اسطبالت االصايل فهد هالل الخاطري 
ويف املركز الثالث فارسة إسطبل احمد 

يوسف، دانة عبدالرحمن السعيد.

سباق خالد بن حمد للقدرة يتطلب تركيًزا كبيًرا وسرعات عالية
بقرية البحرين الدولية... ناصر بن حمد: 

تغطية       المكتب اإلعالمي

تش��هد صال��ة االتح��اد البحرين��ي 
للبلياردو والس��نوكر نشاًطا محموًما 
هذه األيام بإقامة التصفيات املؤهلة 
للبطولة العربية وبطولة غرب آس��يا 
التي س��تقام يف العاصم��ة األردنية 

عامن خالل فرباير املقبل.
وتق��ام املنافس��ات الت��ي انطلقت 
مطلع األس��بوع الج��اري يف لعبتي 
البلي��اردو والس��نوكر، به��دف ضم 
الالعبني املتأهلني للمنتخب الوطني 
آس��يا  غ��رب  بطول��ة  يف  املش��ارك 
والبطول��ة العربي��ة، وتقام األوىل يف 
الف��رتة م��ن 11 إىل 17 فرباير، فيام 
تقام األخ��رية بعدها مبارشة من 17 

إىل 22 فرباير.
وذكر أمني الرس يف االتحاد البحريني 
مرتىض  إحسان  والسنوكر،  للبلياردو 
حاجي إن املنافس��ات يف التصفيات 
انحرصت ع��ىل خم��س بطاقات: 2 
س��نوكر، 2 بلي��ارد، 1 س��نوكر فوق 
األربعني س��نة، موضًح��ا أن الالعب 
خليل ابراهي��م تأهل تلقائيًّا لتمثيل 

فئة الناشئني.
وأوض��ح حاج��ي أن أربع��ة العبني 

تأهل��وا للع��ب األدوار النهائي��ة يف 
تصفيات البلي��اردو وهم فهد خلف 
عب��اس  الجص��اص وع��ي محم��د 
وعبدالل��ه عيىس وحس��ني الخياط، 
وس��وف يتأهل منه��م األول والثاين 
للمشاركة يف البطولة العربية وغرب 
آس��يا. مش��ريًا إىل أن تصفيات لعبة 
الس��نوكر ما زالت يف بدايتها، حيث 
تم توزي��ع الالعبني عىل مجموعتني، 
تض��م األوىل، حبي��ب صب��اح، إياد 

األنص��اري، صادق عبدالغني، يونس 
صقر، طالل جاس��م، أم��ا املجموعة 
الثانية تضم وائل القاس��مي، حسني 
محمود، ن��واف األمري، ماجد ضيف، 

منصور، ونادر الدورسي.
أم��ا يف التصفيات املؤهل��ة لتمثيل 
املنتخب يف فئة فوق 40 س��نة، فقد 
أوضح حاجي أنه تم تقسيم الالعبني 
املش��اركني عىل مجموعت��ني، األوىل 
تضم: عي العايل، عباملنعم الشويخ، 

اسحاق عبالخالق، والثانية تضم كال 
من: هش��ام الصقر، عادل األنصاري، 

حسن عبدالله.
ومتنى حاج��ي التوفي��ق لالعبينا يف 
التصفيات املؤهل��ة لهذه البطولتني 
اللتني األقليمية والعربية، مؤكًدا عىل 
دعم مجل��س إدارة االتحاد لالعبني 
لإلعداد  املناس��بة  األج��واء  وتوفريه 
الجيد بهدف الظهور بش��كل متميز 

عىل املستوى الخارجي.

أك��د مدير املرك��ز الوطني للطب 
الري��ايض التاب��ع للجن��ة األوملبية 
الشيخ  البحرينية خالد عبدالعزيز 
أن املركز بصدد استضافة الطبيب 
الفنلندي الشهري “جويس رانتانن” 
خ��الل الفرتة م��ن 22 – 23 يناير 
الح��ايل، وذل��ك يف إط��ار باك��ورة 

نشاطات املركز للعام  الجديد.
وتعترب الزيارة هي الرابعة للطبيب 
الفنلن��دي املع��روف إىل مملك��ة 
البحرين، حيث سبق له أن أرشف 
عىل ع��الج الكث��ري م��ن الحاالت 
الث��الث  الزي��ارات  يف   املرضي��ة 
الزيارة  الس��ابقة ويس��تعد خالل 
املقبل��ة الس��تقبال الح��االت التي 
ُتعنى تحدي��ًدا مبوضوع اإلصابات 
الركبة  الرياضية وإصابات مفاصل 

لكافة الفئات من املراجعني. 
وس��بق للطبيب الفنلندي رانتانن 
أن أج��رى عمليت��ني جراحت��ني يف 
أربطة الركبة، كانت إحداها لنجم 
منتخبنا الوطني لكرة القدم ونادي 
الرف��اع الرشق��ي عبدالل��ه الهزاع 

وتكللت كلت��ا العمليتني بالنجاح، 
حيث خضع األخري لعملية تأهيل 
وع��الج طبيعي بعد ذلك يف املركز 
الوطن��ي للطب الري��ايض، وقطع 
مراح��ل مهمة يف إطار س��عيه إىل 
الع��ودة إىل املالعب الخرضاء، كام 

يتابع املركز الحالتني بإرشاف نخبة 
من اختصاصيي العالج الطبيعي يف 

املركز.
وأنج��ز املرك��ز الوطن��ي للط��ب 
الري��ايض كافة اإلج��راءات الالزمة 
إلنج��اح هذه الزيارة واالس��تفادة 
منها قدر املستطاع، حيث تم فتح 
باب تسجيل املواعيد واإلعالن عن 

برنامج الزيارة 
وق��ال خال��د الش��يخ: “نتطلع أن 
تكون الزيارة الرابعة مختلفة متاًما 
ع��ن الزيارات الس��ابقة من حيث 
حجم االستفادة من وجود الطبيب 
يف البحرين،  خصوًصا وأن السمعة 
التي نالها الطبي��ب بعد الزيارات 
الثالث كانت جيدة وس��اهمت يف 

بناء جسور الثقة مع املراجعني.

نشاط محموم في اتحاد البلياردو والسنوكر

انطالق التصفيات التأهيلية لغرب آسيا والعربية  

زيارة جديدة للطبيب الفنلندي “رانتانن” 

الرفاع      اتحاد البلياردو والسنوكر

ضاحية السيف       اللجنة األولمبية

علي العالي 

من إحدى الزيارات السابقة للطبيب رانتانن

فهد خلفإحسان حاجي

سمو الشيخ ناصر بن حمد
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انطالق ثالث جوالت بطولة 
البحرين الوطنية 

“BRAVE” ضمن أفضل البطوالت 
العربية في فنون القتال 

الصخري – حلبة البحرين الدولية: مجدًدا سيكون عشاق ومحبو الرسعة 
ورياضة السيارات عىل موعد مع اإلثارة والتنافس عىل مضامر الرسعة بحلبة 

البحرين الدولية “موطن رياضة السيارات يف الرشق األوسط” نهاية هذا 
األسبوع، وذلك مع انطالق ثالث جوالت بطولة البحرين الوطنية لسباقات 
 )BDRC( الرسعة وتقام هذه الفعالية بتنظيم من نادي سباقات الرسعة

واالتحاد البحريني للسيارات وبالتعاون مع حلبة البحرين الدولية.
وستنطلق أوىل فعاليات الجولة األوىل اليوم الثالثاء املوافق 10 يناير الحايل 

من خالل فعالية “االختبار والتجهيز” والذي يستمر ليوم األربعاء ومن 
الساعة 5 مساء حتى 11 مساء، وسيكون موعد التصفيات التأهيلية يوم 

الخميٍس املوافق 12 يناير من الساعة 5 مساء حتى 12 مساء يف حني 
ستنطلق الجولة الثالثة للبطولة مساء يوم الجمعة املوافق 13 يناير ومن 

الساعة 2 مساء حتى وقت انتهاء الفعالية.
وجدير بالذكر أن الجولة املاضية شهدت مشاركة كبرية من مختلف دول 

الخليج كالبحرين والسعودية الكويت وقطر وعودة العديد من الفرق 
للمشاركة يف البطولة، إىل جانب تحقيق أرقام قياسية عاملية وتتواصل اإلثارة 

يف هذا املوسم ومن املتوقع أيًضا أن تشهد هذه الجولة مشاركة وحضور 
كبريين.

 ،V8 وينطلق هذا املوسم ب� 15 فئة أبرزها سرتيت 4 و6 سلندر، سرتيت
سوبر سرتيت 6 سلندر، أوت لو دفع أمامي، أوت لو 6 سلندر، انديكس 

10.5، انديكس 9.5، انديكس 8.5، اوت لو 10.5، برومود، وفئات الدراجات 
النارية أبرزها سرتيت بايك 9.5، سرتيت بايك، سوبر سرتيت بايك، برو بايك.

هذا املوسم ينطلق بخمس جوالت مليئة باإلثارة والتحدي والتنافس عىل 
األلقاب، الجولة الرابعة تنطلق يف 25-21 فرباير 2017، الجولة الخامسة 

والختامية من 28 فرباير حتى 4 مارس 2017.
وتم تخصيص الطابق الثاين يف مركز مراقبة سباقات الرسعة لوسائل اإلعالم 
والصحافة وأعضاء النادي لتغطية الفعالية. وأعلنت حلبة البحرين الدولية 
أسعار التذاكر التي تبلغ 5 دنانري، وذلك ملنصة االنطالق، و3 دنانري ملنصة 

بتلكو وذلك ليوم التأهيالت ويوم السباق وسعر تذكرة يومي التجارب 
ديناران، وبالنسبة لألطفال من سن 3 حتى 12 سنة نصف السعر.

الرفاع - املكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة: ضمت 
القامئة النهائية للمرشحني لنيل جائزة “أفضل بطولة عربية يف رياضة فنون 

القتال املختلطة للعام 2016” بطولة BRAVE التي انطلقت يف سبتمرب 
املايض يف مملكة البحرين. وتم إعالن القامئة يوم الجمعة املايض. 

وتعترب هذه الجائزة من الجوائز املرموقة يف هذه الرياضة، والتي يسعى 
للحصول عليها العديد من منظمي بطوالت رياضة فنون القتال املختلطة. 

وعىل الرغم من تنظيم العديد من البطوالت املحلية، غري أنه مل تصل 
للقامئة النهائية إال أربع بطوالت فقط، ومن بينها بطولة BRAVE التي 
استطاعت أن تجذب مجموعة غفرية من الجمهور وسارعت العديد من 
املحطات العاملية لنقلها. وتضم القامئة النهائية، بطولة BRAVE، بطولة 

Desert Force، بطولة سيدار اف يس، بطولة فونكس فايتنغ. 
وبإمكان عشاق رياضة فنون القتال املختلطة التصويت عىل البطولة 

من خالل زيارة ArabsMM.com، حيث يختتم التصويت يوم السبت، 
املوافق 15 يناير، 2017 يف الساعة 12:00 منتصف الليل بتوقيت البحرين. 

الجدير بالذكر أنه تم إقامة نسختني من بطولة BRAVE العام املايض، 
مبملكة البحرين. وستنطلق البطولة هذا العام للمجال الدويل، بإقامة 

النسخة الثالثة يف الربازيل. 
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مدير جديد لقسم االتصال وعالقـــات 
المـسـتـثــمـــــرين فــي “زيــــن”

    “KCS” تعرض حلواًل رائدة لألجهزة النقالة

املنام���ة - زين البحري���ن: اأعلن���ت �رشكة زين 
البحري���ن، عن تعيني ال�شيخ عب���د اهلل بن خالد اآل 
خليفة يف من�شب املدير التنفيذي الإدارة االت�شال 
املوؤ�ش�ش���ي وعالق���ات امل�شتثمري���ن، حيث يتمتع 
ال�شيخ عب���د اهلل بخربة وا�شعة تربو على 10 اأعوام 
يف حق���ل تقني���ة املعلوم���ات، والتي تقل���د خاللها 

عدًدا من املنا�شب التي ت�شمل جماالت االت�شاالت 
واالأعمال وال�شوؤون املالية والقانونية وااللتزام.

وقبي���ل ان�شمام���ه اإل���ى �رشكة زي���ن البحرين، 
�شغ���ل ال�شيخ عب���د اهلل من�شب املدي���ر التنفيذي 
للتكنولوجيا واالبتكار يف كلية البحرين اجلامعية، 
كم���ا عقد ع���دة ����رشاكات م���ع ك���ربى املوؤ�ش�شات 

باعتباره ممثل الكلية يف التعامل مع اأهم الوكاالت 
واملنظمات املحلية واالإقليمية والعاملية. 

ويف الع���ام 2004، �شاهم ال�شي���خ عبد اهلل يف 
تاأ�شي����س واإطالق �رشك���ة اليت �شبي���د لالت�شاالت 
يف مملك���ة البحري���ن، كم���ا �شغل من�ش���ب الرئي�س 

التنفيذي لها.

هذا ويحمل ال�شي���خ عبد اهلل درجة املاج�شتري 
يف اإدارة االأعم���ال م���ن املعه���د ال���دويل للتطوي���ر 
االإداري )IMD( يف لوزان ب�شوي�رشا، باالإ�شافة اإلى 
درج���ة البكالوريو�س يف نظ���م معلومات احلا�شوب 
من جامعة بنتلي يف والثام بوالية ما�شات�شو�شت�س 

يف الواليات املتحدة االأمريكية.

عق���دت �رشكة KCS للخدم���ات اال�شت�شارية، 
ال�رشي���ك الذهبي ل�رشك���ة Oracle واحلا�شلة على 
جائ���زة التميز، ندوة للعم���الء لعر�س اأحدث حلول 
ذكاء االأعمال وتطبيق���ات االأجهزة النقالة، والتي 
اأُقيمت يف فندق �شريات���ون البحرين بالتعاون مع 
�رشك���ة Oracle، كما غط���ت فعالياته���ا جمموعة 

الربامج التحليلية الكاملة لل�رشكة.
وبهذه املنا�شب���ة �رشح مدير تنفيذ العمليات 
ب�رشك���ة KCS اأني�س دانييل قائ���اًل: “اأدت الثورة 
الهائل���ة يف ع���امل التكنولوجي���ا اإلى اجت���اه معظم 
املوؤ�ش�شات اإلى اإجراء اأعمالها با�شتخدام الهواتف 
الذكية واالأجهزة اللوحية. وتبحث كربى املنظمات 

يف كاف���ة قطاع���ات االأعم���ال عن تطبيق���ات قوية 
ُم�شمم���ة خ�شي�ًشا لالأجه���زة النقالة تتيح اإمكانية 
الو�ش���ول االآين اإل���ى معلوم���ات املوؤ�ش�ش���ة، ومن 
هن���ا تهدف حلول االأجه���زة النقالة اخلا�شة ب�رشكة 
KCS اإلى تب�شي���ط هذه العملية وتوفري خيارات 
مرنة لعمالئها متكنهم من تطوير ا�شرتاتيجيتهم 
اخلا�ش���ة ب�شهولة. حي���ث يكمن اله���دف يف جلب 

االأعمال اإلى العميل ولي�س العك�س”.
 وتنف���رد �رشكة KCS بتق���دمي اأعلى درجات 
التمي���ز من خالل م�شاعدة املوؤ�ش�شات على تطوير 
جتربة تفاعلية للم�شتخ���دم عرب من�شات اآمنة الأي 

تطبيق اأو جهاز ومتوافقة مع اأي نظام.

وتعم���ل حل���ول ذكاء االأعم���ال الت���ي طورتها 
ال�رشكة ا�شتناًدا اإل���ى من�شة Oracle على تغطية 
قطاعات عديدة مثل �شال�ش���ل االإمداد والت�شنيع 

وال�شوؤون املالية واملوارد الب�رشية واإدارة عالقات 
العم���الء )CRM(، كم���ا توف���ر اأنظم���ة متط���ورة 
ودقيق���ة لرف���ع التقارير، وذلك �شعًي���ا اإلى تلبية 

كافة احتياجات مالكي ال�رشكات واإداراتها العليا.
 KCS من جانبه، �رشح املدي���ر االإداري ل�رشكة
جاويد اأخ���رت قائاًل: “�شاهم تط���ور اأنظمة تخطيط 
م���وارد املوؤ�ش�ش���ة )ERP( يف ظه���ور حاجة ملحة 
ومتزايدة جلمع املعلوم���ات واإعداد التقارير على 
ال�شعيد الكلي للموؤ�ش�شة، مع اإتاحة خيار التدقيق 

يف التفا�شيل اجلزئية يف الوقت ذاته.
Or -  ببف�شل التح�شينات االأخرية يف اأدوات
cle BI 12c، اأ�شبح باإمكان املنظمات اال�شتفادة 
م���ن مزاي���ا عدي���دة مث���ل دم���ج و�شائ���ل ت�شوير 
البيان���ات وامل���زج بني بيان���ات اخلدم���ة الذاتية 

واالإمكانات التحليلية للموؤ�ش�شة يف حل واحد”.

تكريم لطيفة السعدون ببنك “اإلسكان” ضمن المتميزين

“فورسيزونز” يحتفل برأس السنة الصينية مع “ري آسيا”

    حت����ت رعاي����ة عاه����ل الب����الد �شاحب 
اجلالل����ة املل����ك حمد بن عي�ش����ى اآل خليفة، 
كرم وزي����ر العمل، جميل حمي����دان، لطيفة 
ال�شع����دون، م�شاعد مدير باإدارة االت�شاالت 
تقدي����راً  االإ�ش����كان  ببن����ك  املوؤ�ش�شي����ة 
الإخال�شه����ا يف العم����ل وجهوده����ا املتميزة 
وخدمته����ا الطويلة الت����ي اأ�شهمت يف دعم 
البن����ك للقي����ام بدوره يف تق����دمي اخلدمات 
التمويلية واالإ�شكانية للمواطنني بالتعاون 

الوثيق مع وزارة االإ�شكان. 
ُكرم����ت لطيفة �شم����ن جمموعة خمتارة 
من العمال املجدين واملتميزين، باالإ�شافة 
اإلى املن�ش����اآت املتميزة يف القطاع االأهلي، 
وذل����ك خالل احلف����ل ال�شنوي ال����ذي تقيمه 

وزارة العمل. 
وثمن رئي�س املوارد الب�رشية وال�شوؤون 
االإدارية ببنك االإ�شكان عدنان جناحي، هذا 
التكرمي ال����ذي يوؤكد اهتم����ام جاللة امللك 
بتقدي����ر املجدين م����ن العاملني يف القطاع 
االأهل����ي، مما له اأك����رب االأثر يف التحفيز على 
موا�شل����ة االإخال�س يف العم����ل  لرفعة ومناء 
الوط����ن الغايل. م����ن جانبه����ا، اأي�شا، عربت 

ال�شعدون عن �شكرها له����ذا التقدير الذي 
ح�شل����ت علي����ه وال����ذي يع����رب ع����ن اهتمام 
وحر�����س جاللة امللك املف����دى، والقائمني 

عل����ى ه����ذا التك����رمي ال�شنوي عل����ى تقدير 
املوظف����ني، والذي من �شاأنه اأن يحفز على 

املزيد من البذل والعطاء. 

 يحتفل مطعم ري اآ�شيا لل�شيف وولفغانغ 
باك يف فندق فور�شيزونز خليج البحرين براأ�س 
ال�شن���ة ال�شينية بتنظيم فعالي���ة خا�شة لليلة 
واح���دة يف 27 يناير اجلاري م���ن ال�شاعة 6:00 
م�ش���اًء حت���ى ال�شاعة 12:00 �شباح���اً مع قائمة 

طعام احتفالية خا�شة بهذه املنا�شبة.
وقام فريق الطهاة يف مطعم ري اآ�شيا وبلو 
م���وون الوجن لل�شي���ف العامل���ي وولفغانغ باك 
باإع���داد قائمة طع���ام �شهية لالحتف���ال براأ�س 
ال�شنة ال�شينية مع حمطات طهي حية الإ�شافة 
اأجواء مميزة بطابع �شوق املاأكوالت التقليدية 

االآ�شيوية.
اأع���د ال�شيف التنفيذي براي���ن بيكر قائمة 
طعام ا�شتثنائية تبداأ ب�شوربة دمبلينقز الدجاج 
وحل���م الواغي���و تليه���ا فطائ���ر الب���ط امل�شوي 
وطب���ق “Lo Mai Yurn” امُلك���ون م���ن االأرز 
االآ�شي���وي وحلم ال�شاأن م���ع �شل�شة اليو�شفي 
الذي ُيث���ل الربكات اخلم����س لل�شنة اجلديدة 
وه���ي ط���ول العمر وال���راء وال�ش���الم واحلكمة 
والف�شيلة باالإ�شافة اإلى ت�شكيلة من الوانتون 
والدمبلنغ���ز املح�شو بلحم الواغي���و والروبيان 

واخل�رشاوات.

يك���ن لل�شي���وف اال�شتمتاع بع���دة اأركان 
طهي حية ت�شمل ركن البط امل�شوي والفطائر 
ال�شينية ومعدة احلمل املقرم�شة واملعكرونة 

الطويلة والعديد من االأطباق االحتفالية.
كم���ا اأع���د ال�شي���ف التنفي���ذي للحلوي���ات 
بيري �شامب���ون ت�شكيلة متنوع���ة من احللويات 
ال�شيني���ة الإ�شافة نهاية حل���وة الأم�شية مميزة 
م���ع اآي�شك���رمي بنكه���ات خُمتلفة مث���ل ال�شاي 
االأخ����رش وال�شوكوالته والليت�شي باالإ�شافة اإلى 
الفطائر احللوة املح�شوة بالكمرى واليو�شفي 

وال�شم�شم املحم�س.

موظفة بـ “جيبك” تحوز الدبلوم التنفيذي في االتصال المؤسسي

“ BMW” تعين مديرًا جديدًا 
للعالقات العامة في المنطقة

ل���دى زيارته ل�رشك���ة اخللي���ج ل�شناعة 
الرئي����س  نائ���ب  ك���ّرم  البرتوكيماوي���ات، 
التنفي���ذي للمغذيات الزراعية اأن�س كنتاب 
بال�رشك���ة ال�شعودية لل�شناع���ات االأ�شا�شية 
“�شاب���ك”، املوظفة رقية اإ�شحاق من دائرة 
العالقات العامة واالإعالم، مبنا�شّبة ح�شولها 
االت�ش���ال  يف  التنفي���ذي  الدبل���وم  عل���ى 
املوؤ�ش�ش���ي والعالق���ات العام���ة” بامتي���از 
واملمنوح���ة لتدري���ب القيادي���ني ليقوموا 
مبمار�ش���ة مهامه���م وف���ق اأعل���ى املعايري 
املهنية والكف���اءة املوح���دة املعتمدة من 
قب���ل املعهد امللك���ي الربيطاين للعالقات 
العامة، بح�شور رئي����س ال�رشكة عبدالرحمن 
جواهري واأع�ش���اء االإدارة التنفيذية ونائب 

رئي�س نقابة العمال بال�رشكة.
من جانبه، ق���ّدم رئي�س ال�رشكة التهنئة 

للموظف���ة رقي���ة اإ�شح���اق، معرب���اً عن فخر 
االإدارة لي����س بتخرجها فح�شب، بل للتفّوق 
الكبري ال���ذي اأظهرته خالل فرتة حت�شيلها 
العلم���ي، موؤكداً اأنها مثال للتميز و اأمنوذج 

للعامالت بال�رشكة.
عل���ى  ت�شع���ى  ال�رشك���ة  اأن  واأو�ش���ح 
ال���دوام لتوفري الفر����س التي م���ن �شاأنها 
اإك�ش���اب العامل���ني امله���ارات واملع���ارف 
الالزم���ة الإداء وظائفه���م عل���ى النحو الذي 
ي�شاعده���م يف تنفي���ذ امله���ام بكف���اءة، اإذ 
من �شاأن ذلك االإ�شه���ام يف تطوير اأ�شاليب 
واأ�ش�س ومه���ارات القي���ادة االدارية وخلق 
االجتاهات االإيجابية لدى العاملني وجتديد 
املعلوم���ات لديهم وحتديثه���ا مبا يتوافق 
مع املتغريات املختلفة التي ت�شهدها هذه 

ال�شناعة احليوية.

 BMW اأعلن املق����ر االإقليمي ملجموعة
يف دب����ي امل�ش����وؤول عن عملي����ات BMW و 
MINI يف ال�رشق االأو�شط عن تعيني �شيلكا 
بريغل مديراً جديداً للعالقات العامة. وتخلف 
بريغل ابت����داًء من 1 فرباير لي����ان بالنكنربغ 
الت����ي تول����ت دور مدير الت�شوي����ق يف رولز-

روي�س موت����ور كارز ملنطق����ة اآ�شيا واملحيط 
الهادئ.

 BMW عمل����ت بريغ����ل ل����دى جمموع����ة
م����ن  ع����دداً  وتول����ت  �شن����وات  ع�����رش  ط����وال 
املنا�شب يف جمال العالق����ات العامة �شملت 
 ،ConnectedDriveاإلكرتونيك ميدي����ا، و

وق�شم البحث والتطوير.
وكان����ت ق����د عين����ت موؤخ����راً يف ميون����خ 
 BMW و BMW 1 متحدث����ة با�شم �شل�شلة
Ergono Light and Sight، و - L 2

.ics
وتعليقاً على تعيني بريغل، قال املدير 
االإداري ملجموع����ة BMW ال�����رشق االأو�ش����ط 

يوهان�����س �شيربت: “ي�شع����دين جداً الرتحيب 
ب�شيل����كا يف ال�رشق االأو�شط حي����ث �شتت�شارك 
جتربته����ا الوا�شع����ة م����ع فريقن����ا يف املنطقة 
وم����ع �رشكائن����ا ال����وكالء املعتمدي����ن. فنح����ن 
واثقون من اأنها �شت�شاهم من خالل مهاراتها 
 BMW وكفاءتها يف تر�شيخ مكانة جمموعة
كموؤ�ش�شة رائ����دة يف جمال ال�شيارات الفاخرة 
اإلين����ا  الن�شمامه����ا  ونتطل����ع  املنطق����ة،  يف 

ب�شفتها املدير اجلديد للعالقات العامة”.

إعداد: هبة محسن
الثالثاء 10 يناير 2017  

12 ربيع الثاني 1438
العدد 3010  21 heba.mohsen@albiladpress.comملتقى األعمال

• ال�شيخ عبد اهلل بن خالد	



السنة التاسعة - العدد 3010 

الثالثاء
10 يناير 2017 
12 ربيع الثاني 1438

 ∞°Sƒj ôjó≤dG »æjôëÑdG »MöùŸG óbÉædGh ¿ÉæØdG ∑QÉ°ûj
 øe á©°SÉàdG áî```°ùædG ‘ º«μëàdG áæ÷ AÉ```°†YCG óMCÉc ¿Góª◊G
 ‘ ó≤©à```°S »àdGh ôFGõ÷ÉH ìöùª∏d á«Hô©dG á```Ä«¡dG ¿ÉLô¡e

.2017 ôjÉæj 16 ≈dEG 10 øe ôFGõ÷G
 ôFGõ÷G øe É«Möùe ÉfÉæa 550 ƒëf ¿ÉLô¡ŸG ‘ ∑QÉ```°ûjh
 ¢Vhô©dG ‘ ÚcQÉ```°ûŸG ø```e 267 º¡æe ,á```«Hô©dG ∫hó```dGh
 ¢```TQƒdG  ‘  70h  ,…ô```μØdG  ô```“DƒŸG  ‘  120h  ,á```«MöùŸG

.º«μëàdG ∂dòch ájó≤ædG äGhóædGh
 á«Hô©dG áÄ«¡∏d ΩÉ©dG ÚeÓd á«aÉë°U äÉëjöüJ Ö°ùMh
 ÂÉ¨à```°ùeh ¿Gôgh Éàæjóe ¿G ∫Éb ˆGóÑY π«YÉª```°SEG ìöùª∏d
 ‘ ¿ÉLô¡ŸG ¢VhôYh á£°ûfCG ÉØ«```°†à°ùà°S ôFGõ÷G »HôZ ‘
 ájôFGõ÷G ¿óŸG á```«≤H ∂dòch ôjÉæj 19 ≈dEG 10 ø```e IÎØdG
 øjódG õY πMGôdG …ôFGõ÷G »MöùŸG º```°SG IQhódG √òg πª–h

 .É«Möùe É°VôY 28 ácQÉ°ûÃ »Hƒ›
 ¢VhôY á«fÉªK QÉ```«àNG ≈∏Y ÉfóàYG” π«YÉª```°SEG ±É```°VCGh
 »ª```°SÉ≤dG óªfi øH ¿É£∏```°S ï«```°ûdG IõFÉL ≈∏Y ¢```ùaÉæà∏d
 ÉgDhÉ≤àfG ºàj É°†jCG ¢VhôY ∑Éægh ,»HôY »Möùe πªY π°†aC’

.“¿ÉLô¡ŸG ‘ ácQÉ°ûª∏d ÉgQÉ«àNGh
 äÉ«Möùe ƒgh ådÉK §N ∑Éæg áæ°ùdG √òg ‘” ÓFÉb ™HÉJh
 ÉLÉ```°†fEG êÉà– Iõ«ªàe äÉ```«Möùe ..ájÉYôdGh º```YódG êÉ```à–
 ºgÉ```°ùjh ¢Vhô©dG √òg ≈∏Y ±öûj øe áÄ«¡dG äôaƒa ,ÈcCG

.“É¡LÉ°†fEG ‘
 ‘ áYƒæàe πªY á°TQh 11 áeÉbEG ¿ÉLô¡ŸG á£°ûfCG πª°ûJh
 ÂÉ¨à°ùeh ôFGõ÷G áª°UÉ©dG ‘ ΩÉ≤à°S ,»MöùŸG AGOC’G ¿ƒæa

.IQhÉéŸG ¿óŸGh ¿Gôghh
 ¿GƒæY â– ΩÉ```©dG Gòg IQhó```d …ôμØdG ô```“DƒŸG ΩÉ```≤jh
 “á«aô©ŸG á©«£≤dGh IOÉ```jôdG ÚH πÑ≤à```°ùŸG ≈dEG Qƒ```Ñ©dG”
 »©eÉ÷G ìöùŸG πNój Iôe ∫hC’h .ÉãMÉHh GóbÉf 120 ácQÉ°ûÃ
 »©eÉ÷G ìöùª∏d ¿ÉLô¡e ΩÉ≤j PEG ,¿ÉLô¡ŸG ¢ûeÉg ≈∏Y ÉaôW

.IQhódG √òg ¢ûeÉg ≈∏Y …ôFGõ÷G

 ≈©æj ó≤ØdG IQGô```eh AGõ©dG ¢```üdÉîH
 Ió```bÉædG  »```æjôëÑdG  …QGƒ```°üdG  ìö```ùe
 â```≤aGQ »```àdG ¬ë«∏```°U OÉ```¡f á```ª∏©ŸGh
 ,Iójó÷G ¬J’ƒëàH »Hô©dG ìöùŸG IÒ°ùe
 iDhôdG IQƒ∏H ‘ º¡ŸG ôKC’G É¡d ¿Éc å«M
 ìöùŸG IÒ```°ùe ‘ á```«©«∏£dGh á```«KGó◊G

.»Hô©dG
 ìö```ùe IQGOEG ¢```ù∏› ¢```ù«FQ ∫É```bh
 Ió```«≤Ø∏d ¿EG »```©jhôdG ó```dÉN …QGƒ```°üdG
 ìöùe IÒ```°ùe á```©HÉàe ‘ ó```FGôdG É```gQhO

 É```¡JÉHÉàch äÉæ«©```°ùàdG ò```æe …QGƒ```°üdG
 ÉæàHôŒ â```©HÉJ å«M ,á```Hôéà∏d á```jÌŸG
 ìöùŸG QhóH É¡æe ÉfÉÁEG ¢UÓNEGh ÖM πμH

.»Hô©dG ìöùŸG IÒ°ùe ‘ »©«∏£dG
 Éæ```°ùØfCG …õ©f PG ÉæfG :»©jhôdG ™HÉJh
 ™«ªL É```°†jG …õ©æd É```¡∏ãe áª∏©e ó```≤ØH
 á≤«≤M ¿ƒcQój øjòdG Üô©dG Ú«MöùŸG
 á«Möùe áeÉb ÜÉ«Z ¬cÎ«```°S …òdG ÆGôØdG
 ìöùŸG Ió«≤a ˆG ºMQ ,¬ë«∏°U OÉ¡f πãe
.¿Gƒ∏°ùdGh È°üdG É¡jhPh Éæª¡dCGh »Hô©dG

”الحمدان“ عضو تحكيم بمهرجان الجزائر المسرحي

”الصواري“ ينعى الناقدة صليحه

 …hÉböûdG Rƒa á«æjôëÑdG áfÉæØdG QOÉ¨J
 ∂dPh πÑ≤ŸG ´ƒÑ°SC’G ™∏£e ábQÉ```°ûdG ≈dEG
 »```àdG “Iò```aÉædG” á```«Möùe ‘ ácQÉ```°ûª∏d

 É```HO ¿É```Lô¡e ‘ ∫GhCG  ìö```ùe É¡eó≤«```°S
 óªfi ¿ÉæØdG ácQÉ```°ûÃ »```FÉæãdG ø```°ü◊G
 áfÉæØdG á«MöùŸG êGôNE’ ió```°üàjh ∫ƒ∏¡H

.ÊÉë«ØdG IOÉZ
 ÖJÉμdG ∞«dCÉJ ø```e “IòaÉædG” á«Möùe

 ,»μ```°ùæjójôjEG  ¢```Tƒ«æjôjEG  …ó```ædƒÑdG
 πª©dG çGóMCG QhóJh ,åÑ©dG ìöùŸ »ªàæJh
 áÑ«JôdG IÉ```«◊G º```¡æ«H CGóÑJ Ú```LhR Ú```H
 ,¢Vƒª¨dGh á```«fÉfC’Gh ∫ÉªgE’ÉH á```LhõªŸG
 ¬```°Sƒ∏L ÖÑ```°ùH ∂dPh êhõdG É¡≤∏îj »àdG

 OƒY ∫É©```°TEG IOÉYEG ô¶àæ«d Iò```aÉædG ΩÉ```eCG

 ≈æÑe ‘ ´ƒÑ°SCG òæe √ógÉ```°T …òdG ÜÉ≤ãdG

 OÉμj …òdGh Iò```aÉædG √ò¡d ÓHÉ≤e »æμ```°S

.¿Éμ°ùdG øe ƒ∏îj

الشرقاوي تطل من نافذة إيريدينسكيالشرقاوي تطل من نافذة إيريدينسكي

tariq_albahhar

 دبي أوبرا تستعد لعرض 
”كاتس“ الشهير

 ¢```Vô©dG ∫ÉÑ≤à```°S’ Gô```HhCG »```HO ó©à```°ùJ
 á«ŸÉ©dG ∫ÉªYC’G π```ªLCG óMCG “¢ùJÉc” Ò¡```°ûdG
 …õ```«∏‚E’G  QÉ≤«```°SƒŸG ΩÉ```bh É```¡eób »```àdG
.É¡æ«ë∏Jh É¡LÉàfEÉH “Èjh ójƒd hQófBG” Ò¡°ûdG

 16 Ωƒj »```HO ‘ ¢Vô©dG ¥Ó```£fG CGóÑ«```°S
 ,É©FGQ É°VôY Éeó≤e ,§≤a ΩÉjCG 10 IóŸh ôjÉæj
 .É©e ∫É«ÿGh á«°ùfÉehôdGh ÉeGQódG êõà“ å«M
 ódhCG” á```°üb ≈dEG á«MöùŸG çGó```MCG Oƒ©Jh
 »àdG “¢ùJÉc πμ```àcGôH ±hCG ¢ùJƒH ¢ùeƒ```°SƒH
 å«M “äƒ«dG ¢SÉeƒJ” »ŸÉ©dG »FGhôdG É```¡ØdCG
 »cÉ– ájô©```°T áYƒª› ∫ƒ```M É```¡KGóMCG Qhó```J

.§£≤dG øe áYƒª›
 ó≤a á«∏ëŸG ∞ë```°üdG ¬```Jöûf Ée Ö```°ùëHh
 ¢ùª«L ⁄ÉY ≈```∏Y ¿ôb ∞```°üf” ¢Vô©e íààaG
 ‘ “ÜƒJ GP äBG” ‘ 2016 È```ªaƒf ‘ ” ó```fƒH
 ¿CG Qô≤ŸG øeh ,ófƒH ¢ùª«L ¥É°û©d áØ«∏N êôH
 ¢Vô©ŸG õ«ªàjh 2017 ôjGÈa 7 ≈àM ôªà```°ùj
 ó```°ùéj …òdG »μ«```°SÓμdG ÊÉ£jÈdG ¬```©HÉ£H
 IQƒ```°üdÉH “ó```fƒH ¢```ùª«L” á«```°üî°T QGƒ```°ûe

 .äƒ°üdGh
 ¿ÉLô¡e ≈```dhC’G Iô```ª∏dh »```HO πÑ≤à```°ùJh
 ¬```bÓ£fG  Qô```≤ŸG  »```FÉæ¨dG  Iô```gÉ≤dG  äƒ```°U

 »```HO á```æjóe ìö```ùe ≈```∏Y 2017 ô```jÉæj 13 ‘
 ¥ôØdG Ωó≤à```°S å«M ,“Î««K »ØeC’G” ΩÓYEÓd
 RôaƒeQÉ°Th …QÉÑLEG QÉ```°ùe” IÒ¡```°ûdG ájöüŸG

 ¬«∏Y ±ô©à∏d º```¡æa øe ¢```VhôY “»```chôjÉch
 ≈≤«°SƒŸGh ™ªàéŸG áaÉ≤K ÚH êõŸG πLCG øe

.á«ŸÉ©dG

 • á«æjôëÑdG áfÉæØdG π£J    
 ≈∏Y ó«°TQƒH øjôHÉ°U

 øe ΩÉjC’G √òg ÉgQƒ¡ªL
 ÜQO” π°ù∏°ùe ∫ÓN

 ≈∏Y ¬ãH ” …òdG “¢ùjGô©dG
.IôØ°ûŸG äGƒæ≤dG ióMEG

óLÉŸG áeÉ°SCG

äÉaÉ°ùe Qôfi

 •¿Góª◊G ∞°Sƒj

 •¬ë«∏°U OÉ¡f á∏MGôdG

 • …hÉböûdG Rƒa

 äõ‚CG ÉÃ ábÓY É¡d ∂d ìÉàJ ¢Uôa
 .»°VÉŸG ‘

 ‘ IÒÑc á```°üM ∂àë```°üd ¿CG ∑QóJ
.∂à«°ùØf ‘ GÒÑc GÒKCÉJh ,∂JÉ«M

 ô©```°ûJ ’h k ÉéYõæe ∂```°ùØf ó```Œ ób
.IOƒ¡©ŸG áMGôdÉH

 íFÉ°üædG ¢†©H ∂jöûdG ∂«dEG …ó°ùj
.É¡æe ó«Øà°ùJ ób »àdG

 øe ´QÉ```°Uh ,∂```°ùØæH á≤K ≈∏Y øc
 .∂aGógC’ QÉ°üàf’G πLCG

 ÌcCG ¿ƒμàd êÉ```à– kÉHRÉY â```æc GPEG
 .¬Ñ– …òdG ¢üî°ûdG øe kÉHôb

 øe ∞«Øîà∏d ÜÉë```°UC’G AÉ≤d ∫hÉ```M
 .AÉNÎ°S’G ∫hÉMh ,•ƒ¨°†dG √òg

 ºà¡J hCG á°SGQO ‘ ôμØJ ÉÃQ
 .O’hC’G ¢†©H ¿hDƒ°ûH

 óMCG IOÉ```«b á```°Uôa ∂```d ìÉ```àJ ó```b
 .Ö©°U ôeC’G øμd ,™jQÉ°ûŸG

 hCG  ,á```FQÉW  á```«dÉe  πFÉ```°ùe  è```dÉ©J
 .áª¡e QÉªãà°SG á«°†b ¢ûbÉæJ

 ∂fC’ Qƒ```àØdG ¢†©H á```bÓ©dG Oƒ```°ùJ
.¬JÉ¶MÓe πÑ≤àd ó©à°ùe ÒZ

 ,Ió«L kÉ```JÉbhCG ∂```jöûdG ™```e »```°†“
.á∏FÉ©dG ‘ ΩÉé°ùf’ÉH ô©°ûJh
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IQGOE’G ¢ù∏› ¢ù«FQ á∏©°ûdG »ÑædGóÑYôjôëàdG ¢ù«FQ …OôŸG ¢ùfDƒe
abdulnabi.alshoala@albiladpress.commoanes.almardi@albiladpress.com

 ™jRƒàdGh öûædGh áaÉë°ü∏d OÓÑdG QGO øY Qó°üJ

17111434 :¢ùcÉØdG  - 17111432 ÖàμŸG : ™jRƒàdGh äÉcGÎ°T’G            17580939 :¢ùcÉa   -   39615645  -  32224492 :∫É≤ædG , 17111508 - 17111501 :ÖàμŸG : äÉfÓY’G º°ùb ™e π°UGƒà∏d  

öûæ∏d ΩÉjC’G á°ù°SDƒe ‘ ™Ñ£JJJ

385 : Ü.¢U - 67133:ä.¢S  00973 - 17111467 :¢ùcÉa 00973 - 17111444 :¿ƒØ∏J :ôjôëàdG IQGOEG

الفجر: 05:03
الظهر: 11:45 
العصر: 02:43

المغرب: 05:03
العشاء: 06:33

ÖjÎ°S πjÒe Ohƒ«dƒg áª‚ ≈∏Y Oôj ÖeGôJ
 á∏ã‡ É¡fCÉH ÖjÎ```°S πjÒe áfÉæØdG ÖeGôJ ódÉfhO Ö```îàæŸG »cÒeC’G ¢ù«FôdG ∞```°Uh
 ∫ÓN ¥ƒ©e »Øë°U øe ¬àjôî°ùH ÉgójóæJ ≈```∏Y √OQ ¢Vô©e ‘ ∂dPh ,“Égôjó≤J ‘ ≠```dÉÑe”
 øe IóMGh ÖjÎ°S πjÒe” ÎjƒJ ‘ ¬HÉ°ùM ≈∏Y ÖeGôJ …Qƒ¡ª÷G Öàch .á«HÉîàf’G á```∏ª◊G
 á«°VÉŸG á∏«∏dG »æàªLÉg É¡æμd »æaô©J ’ ,Ohƒ«dƒg ‘ øgôjó≤J ‘ ≠dÉÑŸG äÓãªŸG Ì```cCG
 ,ÖeGôJ Üƒ∏Z ¿ódƒZ IõFÉL É¡ª∏°ùJ AÉæKCG ,âªLÉg Ö```jÎ°S âfÉch .“Üƒ∏Z ¿ódƒZ π```ØM ‘
 ,PƒØf ÖMÉ°U ¢üî```°T áeÉ©dG áMÉ```°ùdG ≈∏Y ¬∏ãÁ ÉeóæY áfÉgEÓd …õjô¨dG π«ŸG Gòg” âdÉbh

.“™«ª÷G IÉ«M ≈dEG óàÁ √ôKCG ¿EÉa
 …QÓ«g á«WGô≤ÁódG áë```°TôŸG äGôe çÓ```K QÉμ```°ShC’G IõFÉéH IõFÉØdG á∏ãªŸG äó```jCGh

.ÖeGôJ RƒØH â¡àfGh ,»°VÉŸG Èªaƒf ‘ âjôLCG »àdG á«°SÉFôdG äÉHÉîàf’G ‘ ¿ƒàæ«∏c
 ™e á«ØJÉg á```∏HÉ≤e ‘ ,∫Éb PEG ,á```∏ãªŸG áª∏c ≈∏Y ÖeGôJ ø```e ΩÉY OQ ÊÉ```K Ió```jô¨àdGh
 ,»Øë```°üdG ábÉYEG øe ájôî```°ùdG äó```°üb »æfEG ∫ƒ≤dG ¿ƒ∏```°UGƒj ¢SÉædG” ,“õÁÉJ ∑Qƒjƒ«f”

.“§b ∂dòH ºbCG ⁄ .…QÉμaCG GhCGô≤j ¿CG º¡fÉμeEÉH øjôNBGh ÖjÎ°S πjÒe ¿CÉch

¿É«°TGOQÉc ábô°S á«°†≤H ¢ùjQÉH ‘ ä’É≤àYG

áÑjôb äGô› ‘ “ÚÄÑàfl Ú°ûMh” ¿hó°Uôj ∂∏a AÉª∏Y
 øjOƒ°SCG ÚÑ≤K OƒLh ∂∏a AÉª∏Y ∞```°ûàcG
 »Ø∏ÿG AÉ```°†ØdG ‘ ¿É```NódG ø```e QÉà```°S ∞∏N
 ó```°Uô∏d Ú∏HÉb ÒZ ÓX Éª¡fEG Ú∏FÉb ,¿ƒμ∏d

.IÒNC’G áfhB’G ≈àM
 ó°Uôe ¿EÉa ,Rƒ«f …Éμ°S â∏≤f Ée Ö°ùëHh
 ≈ª```°ùŸG “É```°SÉf” á«cÒeC’G AÉ```°†ØdG á```dÉch

 ,øjOƒ°SC’G ÚÑ≤ãdG áÑbGôe øe øμ“ ,QÉà°Sƒf”
 ‘ ÚJô› Ú```H õ```côe ‘ É```ª¡©bƒe ó```jó–h
 ΩÉ```gQhO á```©eÉL ø```e ¿ƒ```ãMÉH ΩÉ```bh .¿ƒ```μdG
 äÉ```fÉ«H π```«∏ëàH á```«fÉ£jÈdG ¿ƒàÑeÉKhÉ```°Sh
 øe ¿ÉÑjôb ÚÑ≤ãdG ¿CG GhóLƒa ,É```°SÉf ó```°Uôe
 Ú```°ûMh” `H É```ªgÉjEG ÚØ```°UGh ,á```fÉÑàdG ÜQO

 øe AGOƒ```°ùdG Üƒ```≤ãdG ähÉ```ØàJh .“Ú```ÄÑàfl
 ™≤jh ,á```fÉÑàdG ÜQO É```æJô› øe É```¡Hôb å```«M
 ,√ó```°UQ iôL …òdGh ,ÜôbC’G Oƒ```°SC’G Ö```≤ãdG
 ÉeCG ,á«Fƒ```°V áæ```°S ¿ƒ«∏e 38 ó©H ≈∏Y ,GôNDƒe
 ¿ƒ«∏e 170 ó```©H ≈```∏Y ™```≤«a ,ô```NB’G Ö```≤ãdG
 ¬àaÉãμH Oƒ°SC’G Ö≤ãdG ±ô©jh .á«Fƒ```°V áæ°S

 ¿CG ™«£à```°ùj PEG ,á```bQÉÿG ¬```à«HPÉLh á```dƒ¡ŸG
 ΩÉ```°ùLC’G º¡à∏j É```ªc ,¬```°ùØf Aƒ```°†dG …ƒàëj
 ÒNC’G ±É```°ûàc’G Rõ```©jh .á```aÉc ¬H á```£«ëŸG
 øY ájQGƒàe AGOƒ```°S Üƒ```≤K Oƒ```LƒH äÉ```©bƒJ
 º∏©dG øμªàj ¿CÉH ∫ÉeBG §```°Sh ,AÉ°†ØdG ó°UGôe

.ÓÑ≤à°ùe É¡fCÉ°ûH ≈ahCG Ëó≤J øe

       »ª– á°VÉjôdG
πª©dG •ƒ¨°V øe

 “Ωƒ«dG ¢```ùØædG º```∏Y” á```∏› äô```cP
 á```°SQÉ‡  ≈```∏Y  á```ÑXGƒŸG  ¿CG  á```«fÉŸC’G
 ôWÉîŸG øe ájÉª◊G ≈∏Y óYÉ°ùJ á°VÉjôdG
 á«°ùØædG •ƒ¨```°†dG øY áªLÉædG á«ë```°üdG
 ≈dEG GOÉæà```°SG ∂```dPh ,π```ª©dG ‘ IÒ```ãμdG
 ¿ƒ```ãMÉH É```gGôLCG á```ãjóM á```°SGQO è```FÉàf
 ÆÈæJƒZ á©eÉLh Göùjƒ```°S ‘ ∫RÉH á©eÉéH
 ¿CG ≈dEG ¿ƒ```ãMÉÑdG π```°UƒJh  .ójƒ```°ùdG ‘
 á«°ùØf ÉWƒ¨°V ¿ƒfÉ©j øjòdG ¢UÉî°TC’G
 §¨```°V º¡jód ™ØJôj ,π```ª©dG ‘ IÒ```ãc
 ÚM ‘ ,ô£ÿG ¢SƒbÉf ¥ój πμ```°ûH ΩódG
 ≈∏Y áÑXGƒŸG π°†ØH º«≤dG √òg âæ°ù–

 .á«cô◊G á£°ûfC’Gh á°VÉjôdG á°SQÉ‡

 πà≤j ™«≤°üdG
 ÉHhQhCG §°Sh äGô°û©dG
 ∞°UGƒ©dGh ójó```°ûdG ™«≤°üdG ÖÑ°ùJ
 πbC’G ≈∏Y É```°üî°T 25 πà≤e ‘ á```«é∏ãdG
 Éª«°S’h ´ƒÑ°SC’G ™∏£e ∫ÓN ÉHhQhCG §°Sh
 IQGô◊G äÉ```LQO ¢VÉØîfG ™```e Gó```ædƒH ‘
 ‘ ôØ```°üdG â```– á```jƒÄe á```LQO 30 ≈```dEG
 øeC’G õcôe ∫Éb GóædƒH ‘ .≥WÉæŸG ¢†©H
 º```¡ØàM Gƒ```≤d É```°üî°T 17 ¿EG »```eƒμ◊G
 π°ü«d ´ƒÑ```°SC’G ™∏£e ∫ÓN OÈdG ÖÑ```°ùH
 ≈dEG Èªaƒf ò```æe ≈∏à≤∏d ‹ÉªLE’G Oó```©dG
 á«μ«°ûJ ΩÓYEG πFÉ°Sh äôcPh .É°üî°T 65
 Gƒ≤d ¿hOöûe º¡ª¶©e Ú«μ«°ûJ áà°S ¿CG
 ‘ á©HQCG º¡æe ,´ƒÑ```°SC’G ™∏£e ‘ º¡ØàM

 .êGôH áª°UÉ©dG

 Iƒb çóëà°ùJ Ú°üdG
çƒ∏àdG áëaÉμŸ

 º°ùb çGóëà```°SG É¡eGõàYG Ú```°üdG âæ∏YCG
 ,çƒ∏àdG ÜÉÑ°SCG áëaÉμe ¬àª¡e áWöûdG ‘ ójóL
 ´ƒÑ°SCG ∫hCG ÚμH áª°UÉ©dG â°TÉY ¿CG ó©H ∂dPh
 ∞«ãc ÊÉNO ÜÉÑ```°V πX ‘ 2017 ΩÉ```©dG ø```e
 áØ«ë°U äOQhCGh .º¡JÉ«M ¿Éμ```°ùdG ≈∏Y ¢ü¨f
 ¿CG ,Ú```æKE’G ¢```ùeCG ,á```«fÉ£jÈdG “¿É```jOQÉ¨dG”
 ‘ äÉjQhódG ∫É```ªYCÉH Ωƒ≤à```°S Iójó÷G Iƒ```≤dG
 πãe áÄ«ÑdG çƒ∏J »àdG ∫ÉªYC’G á≤MÓŸ ´QGƒ°ûdG
 äôbCGh .ÉgÒZh AGƒ```°ûdG äÓØM hCG áeÉª≤dG ¥ôM
 ,çƒ∏àdG á```ëaÉμŸ iô```NCG äGAGô```LEG äÉ£∏```°ùdG
 ºëØdG ≈```∏Y π```ª©J á```£fi ô```NBG ¥Ó```ZEG πª```°ûJ
 Gò```g % 30 áÑ```°ùæH ¬```«∏Y OÉ```ªàY’G ¢```ü«∏≤Jh
 êGôNEGh ,™æ```°üe 500 ¥ÓZEG ≈```∏Y IhÓY ,ΩÉ```©dG

.áeóÿG øY áÁób IQÉ«°S ∞dCG 300
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 ¢```ùeCG  á«```°ùfôØdG á```WöûdG â```≤dCG
 É```°üî°T  16  ≈```∏Y  ¢```†Ñ≤dG  Ú```æKE’G
 É¡d â```°Vô©J áböS áÁôéH º¡à∏```°üd
 º«c á«cÒeC’G ™```bGƒdG ¿ƒjõØ∏J á```ª‚

.¢ùjQÉH ‘ ¿É«°TGOQÉc
 ∑GòfBG  á«```°ùfôØdG  á```WöûdG  âdÉbh
 36) ¿É«```°TGOQÉc øe GƒböS Úªã∏e ¿EG
 ÚjÓe9 ƒëf É¡àª«b äGô```gƒ› (ÉeÉY
 ójó¡J â– (Q’hO ÚjÓe 9.5) hQƒj
 ‘ É¡à≤```°T ‘ Éghó«b ¿CG ó©H ìÓ```°ùdG
 Ghôah ô```HƒàcCG øe å```dÉãdG ‘ ¢```ùjQÉH

 ¢†Ñ≤dG »≤dCG øjòdG øe ójó©dG ¿EG áWöûdG øe ∫hDƒ```°ùe ∫Ébh .äÉLGQO Úeóîà```°ùe
 Úahô©ŸG øe É°ùfôa øe áØ∏àfl øcÉeCG ‘ áWöûdG É¡JòØf á≤°ùæe äÉ«∏ªY ‘ º¡«∏Y

.πbC’G ≈∏Y AÉ°ùf 3 º¡æ«Hh ,ÉeÉY 50 øY ºgQÉªYCG ójõJ ΩGôLE’G ⁄ÉY ‘
 äGQÉ°T πª– ¢ùHÓe ¿hóJôj Úªã∏e ÚªLÉ¡e ¿EG âbƒdG ∂dP ‘ áWöûdG âdÉbh
 ôHƒàcCG øe ådÉãdG Ωƒj ìÉÑ```°U øe ≈dhC’G äÉYÉ```°ùdG ‘ ¿É«```°TGOQÉc GƒªLÉg áWöûdG
 á°VƒŸG ´ƒÑ°SCG ÉgQƒ°†M AÉæKCG ¬«a º«≤J âfÉc …òdG ¢UÉÿG »æμ```°ùdG ≈æÑŸG πNGO
 äGôgƒ›h É“ÉN º```¡©e Ú∏eÉM Ghôah ìÓ```°ùdG ójó¡J â– Éghó«bh ,¢```ùjQÉH ‘
 ¿GhQ áæjóe ‘ ÉgGóMEG äò```Øfh .¢ùjQÉH á≤£æe ‘ ä’É≤àY’G Ö```∏ZCG â©bhh .iô```NCG

.GÒ«ØjôdG ÅWÉ°ûH á£«ëŸG ∫ÓàdG ∞∏N ¢SGôL ‘ iôNCGh ∫Éª°ûdG ≈dEG
 »àdG …hƒ```ædG ¢†ª◊G QÉKBG ¿CG á«```°ùfôa á```«fƒjõØ∏Jh á```«YGPEG ô```jQÉ≤J äOÉ```aCGh
 ¿hõéàë«```°S º¡fCGh ,º¡H ¬Ñà```°ûŸG ≈dEG áWöûdG äOÉ```b áböùdG ™bƒe ‘ É```¡«∏Y Ì```Y

.¢ùjQÉH §°Sh áWöûdG ô≤e ‘ ΩÉjCG á©HQCG IóŸ ÉÃQ º¡HGƒéà°S’

 Ωƒ«dG ™bƒàŸG ¢ù≤£dG
 äÉ«ªc ™e ’óà©e ¿ƒμ«°S

.Öë°ùdG øe áJhÉØàe

 ,ó≤Y 10 ≈dEG 5 øe á«HôZ á«dÉª°T ìÉjôdG
.ÉfÉ«MCG Ió≤Y 15 ≈dEG 10 øe π°üJh

.ΩGóbCG 3 ≈dEG Ωób øe ôëÑdG êƒe ´ÉØJQG
 17 iô¨```°üdGh ,ájƒÄe áLQO 24 ≈ª¶©dG IQGô◊G áLQO

.ájƒÄe áLQO
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حالة الطقس
@albiladpress @albiladpress @albiladnews

 • Üƒ∏L ¿ódƒL õFGƒL ™jRƒJ πØM ∫ÓN “óf’ ’ ’” º∏«a ‘ ÉgQhO øY AGOCG π°†aCG IõFÉéH RƒØJ ¿ƒà°S ÉÁEG 
(RÎjhQ) .É«fQƒØ«dÉc ,õ∏«g ‹ôØ«H ‘ ájƒæ°ùdG

 • ∫ƒÑæ£°SG áæjóe êƒ∏ãdG â£Z
 ≈∏Y ådÉãdG Ωƒ«∏d ÚæKE’G ¢ùeCG

 äÉÄe AÉ¨dEÉH ÖÑ°ùJ Ée ‹GƒàdG
 ±’BG ÒNCÉJh ájƒ÷G äÓMôdG

(RÎjhQ) .øjôaÉ°ùŸG

كل شيء يهون في سبيل البحرين
 πªY ƒg (ƒL øé```°S) π«gCÉàdGh ìÓ```°UE’G õcôe ¬d ¢Vô©J …òdG »HÉgQE’G Ωƒ```é¡dG
 áë∏```°ùe á«∏ªY ÈY ÉgQGô≤à```°SG ÜöVh øjôëÑdG øeCG ójó¡J ¬æe OGôj ,Üô◊G ∫ÉªYCG øe
 É k«≤£æe GkôeCG ¿Éch .áμ∏ªŸG ‘ á«HÉ≤Y á```°ù°SDƒe ±ó¡à```°ùJ »àdG É¡Yƒf øe ≈dhC’G »g
 Éeó©H á«HÉgQE’G á«∏ª©dÉH •ÉÑJQ’ÉH ¿Gô¡W ≈dEG ΩÉ¡J’G ™HÉ°UCG á«∏NGódG IQGRh ¬LƒJ ¿CG

.IöTÉÑe çOÉ◊G Ö≤Y á«fGôjEG ΩÓYEG πFÉ°Sh ¬àãH
 ó«¡```°T ƒg QGôHC’G É¡FÉæHCG ø```e G kóMGh ÉgôKEG ≈```∏Y øjôëÑdG äó≤a »```àdG ,á```KOÉ◊G
 IQhöV ó«cCÉJ É¡ªgCG π©d ,IÒãc É k°ShQO É¡JÉ«W ‘ πª– ,»©aÉ«dG ΩÓ°ùdGóÑY ÖLGƒdG

.ÜÉgQE’G áëaÉμe Oƒ¡L ‘ á«æeC’G Iõ¡LC’G ™e ¬JÉÄah ¬JÉfƒμe πμH ™ªàéŸG ¿hÉ©J
 êPÉ‰ ºg ø```jôëÑ∏d kAGóa º¡JÉ«M Gƒ```eób øjòdG Ö```LGƒdG AGó¡```°T πch »```©aÉ«dG
 k Éª«≤e hCG  k ÉæWGƒe ó```∏ÑdG Gòg ÜGôJ ¥ƒa ¢û«©j øe πc É¡H …ó```à≤j ¿CG »¨Ñæj áÄ«```°†e
 øeCG øY É kYÉaO º¡MGhQCG ¿ƒ```dòÑj k’ÉLQ øjôëÑdG ‘ ¿CG ⁄É©∏d Ghó```cCG AGó¡```°ûdG A’Dƒ¡a ,

.¬JGQó≤eh ¬JOÉ«°S ≈∏Y É kXÉØMh ,ºgó∏H
 øY ´ÉaódG áª«bh ≈æ©e G kó«L ¿ƒcQój øeCG ∫ÉLQh OƒæL øe ájôμ```°ù©dÉH ¿ƒ∏eÉ©dG
 π«∏dG OôH øe ¿ƒμ°ûj ’h ,±hô¶dG Ö©°UCG ‘ á```°SGô◊G áeóN ≈∏Y ¿ƒHhÉæàjh ,øWƒdG
 ¿hô¶àæj ’h ,¢UÓNEGh ¿ÉØJ πμH ∂dP ¿ƒ∏©Øjh ,ábQÉ◊G IÒ¡¶dG ¢ùª°T ’h ¢SQÉ≤dG

.óMCG ∂dP ≈∏Y ºgôμ°ûj ¿CG
 ÉæàjÉªMh ÉæàeÓ°S ≈∏Y ¿hô¡°ùj øjòdG øeC’G ∫ÉLQ ¬eó≤j …òdG ÒÑμdG AÉ£©dG Gòg
 ¿ÉeC’Gh ø```eC’G äÉÑ∏£àe ΩÉeCÉa ,™```«ª÷G øe Ú∏eÉc º```¡ØJh ¿hÉ©àH π```HÉ≤j ¿CG ó```H’
 ‘ ™FÉ```°†dG âbƒdGh ájQhôŸG á```°SÓ°ùdÉc ,iô```NC’G AÉ«```°TC’G á«ªgCGh á```ª«b ∫AÉ```°†àJ

.√QGô≤à°SGh ó∏ÑdG øeCG π«Ñ°S ‘ ¿ƒ¡j A»°T πc ,¢û«àØàdG •É≤f óæY QÉ¶àf’G
 äÉ©LGôe ºàJ ¿CG »```©«Ñ£dG øe ºé◊G Gò```¡H çOÉM …CG ó©H ,⁄É```©dG ¿Gó```∏H πc ‘
 ¥ÓWEG çOÉM ó©H »```cÒeC’G ΩÓYE’G ™HÉàj øªa .π∏ÿG •É```≤f á÷É©Ÿ äGQGôb ò```îàJh
 É``` k°TÉ≤f óé«```°S á©ª÷G Ωƒj á«cÒeC’G GójQƒ∏a áj’ƒH πjOQOƒd äQƒa QÉ```£e ‘ QÉ```ædG
 É«aÓJ ;É¡à©LGôe IQhöVh á«cÒeC’G äGQÉ£ŸG ‘ áë∏```°SC’G π≤f äGAGôLEG ∫ƒM É k©```°Sƒe

.Ωƒég Gòμg QGôμàd
 åÑ©dG ä’hÉfi πc ΩÉeCG á«°üY π¶à°S ,äÉjó– øe ¬¡LGƒJ Ée πc ºZQ ,øjôëÑdG
 IÒ°ùe á∏```°UGƒe ≈∏Y GQGöUEG ’EG »HÉgQE’G πª©dG Gòg Égójõj ødh ,ÉgQGô≤à```°SGh É¡æeCÉH
 ∫Éb Éªch ,Ió«Øe ˆG ¿PEÉH ¿ƒμà```°S ,áÑ©```°U »g Ée Qó≤H áHôéàdG .QÉgOR’Gh Qƒ£àdG

.“ßYƒdG øe øW øe ÌcCG …hÉ°ùJ IÈÿG øe á«bhCG” :…ófÉZ
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 قصيدة 
من نظم معالي الدكتور 
مانع بن سعيد العتيبة 

المستشار الخاص 
لصاحب السمو رئيس 

دولة االمارات العربية 
المتحدة

ك��������ل ال�����خ�����ل�����ي�����ج ال������ي������ع������رب������ي ف������ي������ك ف������رح������ان
.. الم���ن������ام�����ه  ج������و  وزان  ط�����������������������ار  وال��������������ش�����������ر 
ف������ي ع������ودت������ك غ����ن����ت ل������ك ْق������ل������وب وأع������ي������ان ..
وح������ط������ت ع�����ل�����ى غ�����ص�����ن ال�������س�������ام ال����ح����م����ام����ه
ب�������ك ي�������ا خ����ل����ي����ف����ه اص������ب������ح ال�����ش�����ع�����ب ن�����ش�����وان
ي������ف������خ������ر ب�������اس�������م�������ك واألم��������������ان��������������ي أم�������ام�������ه
ول����������و ال�������م�������رض ي�������ا ب�����وع�����ل�����ي ك����������ان ان�����س�����ان
ب������ت������ش������وف������ن������ا ث���������رن���������ا وك��������س��������رن��������ا ع�����ظ�����ام�����ه
ش����������وف ال�������ف�������رح ب�������وج�������وه االح���������ب���������اب ي����ن����ب����ان
وفِ���������������ي وج������������ه دي�������رت�������ن�������ا رس������������م ل���������ه ع�����ام�����ه
دام���������������ك خ�����ل�����ي�����ف�����ة ل�����ل�����م�����س�����اك�����ي�����ن ع������ن������وان
ع��م�����ام�����ه الم�����راج���ل  راس  عل���ى  ودام�����������������ك 
ج����ع����ل����ك ب����خ����ي����ر وف����������ي رخ������������اء ك�������ل االزم������������ان
وم�����������ن وي�����������ن م���������ا ح�����ل�����ي�����ت ح�������ّل�������ت غ����م����ام����ه
ن�����س�����ل ال��������وف��������ا م��������ن س������ال������ف ال�����ع�����ص�����ر ل�����ان
ال����ي����م����ام����ه ب��������زرق��������ا  ن�����س�����م�����ع  ال  ق������ب������ل  وم�����������ن 
ش������ي������وخ������ن������ا ل���������ك ع������ن������ده������م ق���������������درٍ ْوش������������ان
مق����ام�������ه ت��ع��������������������������ّل��ا  وّدك  ب��ق��ل�����������������وب�����������������ه�����������������م 
م�������ن ع�����ه�����د زاي������������د وان�������ت�������و اح�������ب�������اب وإخ������������وان
وان��������ت��������و ال������س������ن������د ح������ت������ى ت�������ق�������وم ال����ق����ي����ام����ه
وح������ن������ا ج�����س�����د ل�������و ي����ش����ت����ك����ي ع�����ض�����و ب�����ح�����زان
ن�������وق�������ف م������واق������ي������ف ال��������ش��������رف وال�����ش�����ه�����ام�����ه
س�������ام�������ت�������ك ت��������ف��������رح ب�������ه�������ا ك����������ل االوط����������������ان

) لو المرض يا بوعلي كان انسان (
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