
املنام���ة - بنا: ق���ال عاهل البالد 

القائد الأعل���ى �صاحب اجلاللة امللك 

“�إن  خليف���ة:  اآل  عي�ص���ى  ب���ن  حم���د 

البحري���ن بع���ون اهلل �صتظ���ل كما هي 

دائماً ح���رًة اأبية تنعم بالأمن والأمان، 

وت�ص���ر بخط���ى ثابت���ة عل���ى طريق 

اأبنائه���ا  بف�ص���ل  والرق���ي  التنمي���ة 

املخل�صني”. 

وتف�ص���ل �صاح���ب اجلاللة امللك 

القائ���د الأعلى، ل���دى زي���ارة جاللته 

وزارة الداخلية، مبنح عدد من 

ال�صباط الأو�صمة التقديرية.

الريا����ض - بن���ا: ا�صتقبل عاهل 

اململكة العربية ال�صعودية ال�صقيقة 

ال�رشيف���ني املل���ك  خ���ادم احلرم���ني 

�صلمان بن عبدالعزيز اآل �صعود، ويل 

العهد نائ���ب القائد الأعل���ى النائب 

الأول لرئي�ض جمل�ض الوزراء �صاحب 

ال�صمو امللكي الأمر �صلمان بن حمد 

اآل خليفة بق����رش العوجا بالدرعية يف 

الريا�ض اأم�ض.

ورحب خ���ادم احلرمني ال�رشيفني 

ب�صمو ويل العهد نائب القائد الأعلى 

النائب الأول لرئي�ض جمل�ض الوزراء، 

م�صي���داً بالتوا�ص���ل امل�صتم���ر ب���ني 

اململكت���ني ال�صقيقت���ني، وبالنتائج 

الطيب���ة الت���ي اأثم���رت عنه���ا زي���ارة 

�صموه، التي �ص���وف ت�صهم يف تعزيز 

ب���ني  والتكام���ل  التع���اون 

البلدين ال�صقيقني.
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• جاللة امللك لدى زيارته وزارة الداخلية	

• خادم احلرمني ال�رشيفني م�صتقبالً �صمو ويل العهد	
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�أمين يعقوب

 

عا�صت البحرين ليل���ة ماطرة يوم اأم�ض. 

اأرعدت واأبرق���ت ال�صماء فيها منذرة بقدوم 

عا�صف���ة رعدي���ة وهط���ول اأمط���ار غزي���رة، 

ل غيوم �ص���وداء يف فرتة  خ�صو�ص���ا مع ت�صكُّ

الظهرة.

ودخلت العا�صفة من جهة غرب البحرين 

وفقا لتدوينات ح�صاب “بحرين ويذر” على 

موقع الن�صتغرام.

اجلزي���رة  �صب���ه  يف  مناط���ق  وت�صاط���ر 

العربية، واأبرزها ال�صعودية، الأجواء املاطرة 

البحرينية.

وبلغت درجة احلرارة العظمى 21 درجة 

مئوي���ة، اأم���ا ال�صغ���رى، فبلغ���ت  16 درجة 

مئوي���ة. ور�صدت عد�صة “الب���الد” جانبا من 

تكون م�صتنقع���ات وجتمعات ملياه 

الأمطار يف عدد من املناطق.

�أرعدْت... و�أمطرْت... و�أغرقْت...

• �صبيان يرتا�صقان باملاء و�صط جتمع ملياه الأمطار يف حمافظة العا�صمة	

�لرويحي: ال �إقاالت يف بيت �لتجار

مري�ض نف�ضًيا ي�ضرب والده مبطرقة

جل�ضة اإقرار التعديل الد�ضتوري الثالثاء

جت���ارة  لغرف���ة  التنفي���ذي  الرئي����ض  نف���ى 

و�صناعة البحرين خالد الرويحي وجود اأي اإقالت 

يف الغرف���ة، وا�صفا ما مت تداول���ه خ�صو�صا على 

و�صائل التوا�صل الجتماعي باأنه كذب واأحاديث 

غر �صحيحة.

واأو�ص���ح الرويح���ي “ل يوج���د �ص���يء ا�صم���ه 

اإق���الت يف الغرف���ة”، موؤك���دا يف ات�ص���ال اأجرت���ه 

“الب���الد” مع���ه اأم����ض اأن���ه ينف���ي ما ت���ردد جملة 
وتف�صيال ب�صاأن هذه املزاعم. 

وق���ال الرويحي “اإن اأب���واب الغرفة مفتوحة، 

ول يوجد �ص���يء ميكن اإخفاوؤه”.  يف غ�صون ذلك، 

اأ�صارت م�ص���ادر اإىل اأن “الغرفة” قدمت عرو�صا 

لتقاع���د عدد من املوظف���ني، واأن هوؤلء 

يدر�صون العرو�ض.

اأم���رت املحكم���ة الك���رى اجلنائي���ة الرابعة 

مب���د احلب�ض الحتياطي ل�ص���اب، يعاين من مر�ض 

نف�ص���ي ويرف�ض العالج، ����رشب اأباه مبطرقة على 

راأ�صه عقب م�صاجرة ب���ني املتهم واأمه؛ ملدة 15 

يوًم���ا تبداأ من نهاية حب�صه ال�صابق على اأن يراعى 

له التجديد يف امليعاد القانوين، اإذ تنتظر النيابة 

العامة ورود التقرير النف�صي.

وت�صر التفا�صي���ل اإىل اأن والد املتهم ذكر 

اأثن���اء التحقيق اأنه اأثناء تواج���ده يف املنزل �صمع 

اأ�ص���وات �رشاخ وم�صادة بني املته���م واأمه، فنزل 

م���ن غرفته لل���دور الأر�صي؛ لي�صتف����رش عن �صبب 

ال����رشاخ، اإل اأن���ه فوج���ئ بابن���ه ي�رشب���ه مبطرق���ة 

حديدي���ة على راأ�صه، وفّر هارًبا، فيما مت 

نقله هو اإىل امل�صت�صفى لتلقي العالج.

عقدت جلنة ال�ص���وؤون الت�رشيعية والقانونية 

مبجل����ض الن���واب �صباح اأم����ض اجتماعه���ا؛ لنظر 

التعدي���ل الد�صت���وري ب�صاأن الق�ص���اء الع�صكري. 

الق�ص���اء  ممثل���ي  م���ن  ع���ددا  اللجن���ة  والتق���ت 

الع�صكري.

وق���ال رئي�ض اللجنة النائ���ب حممد ميالد اإن 

اللجن���ة بانتظ���ار مرئي���ات كل م���ن وزارة �صوؤون 

الإ�صالمي���ة  وال�ص���وؤون  الع���دل  ووزارة  الدف���اع، 

والأوق���اف، واحلر�ض الوطن���ي، واملجل�ض الأعلى 

للق�صاء، وا�صتكمال النقا�ض يف الجتماع املقبل؛ 

متهي���داً لرفع تقري���ر اللجنة ب�ص���اأن امل�رشوع. من 

جهت���ه، توقع النائب حممد املع���ريف يف ت�رشيح ل� 

»الب���الد« عر�ض تقري���ر اللجنة بجل�ص���ة املجل�ض 

الثالثاء املقبل؛ ملناق�صته واإقراره.
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• مهام اخلاليا الأربع تكمن يف تدريب )النتحاريني( على ا�صتخدام الأحزمة النا�صفة والعبوات	

ال�ضعوديـة تفكـك 4 خاليــا لـ “داع�ض” 
الريا�ض - وكالت: اأعلنت وزارة الداخلية 

ال�صعودية اأم�ض اخلمي�ض عن تفكيك 4 خاليا 

ل� “داع�ض” يف ال�صعودية واإيقاف 18 متهماً. 

وقالت وزارة الداخلي���ة يف بيان اإن خاليا 

انت����رشت يف مك���ة  ال�صعودي���ة  يف  “داع����ض” 
واملدين���ة والريا�ض والق�صي���م، وهي مكونة 

من 15 �صعودياً ومينيني اثنني و�صوداين.

م���ن جهت���ه، ك�ص���ف املتح���دث الر�صمي 

با�صم وزارة الداخلية الل���واء من�صور الرتكي 

والل���واء ب�صام عطية عن ع���ن اأن مهام اخلاليا 

)النتحاري���ني(  تدري���ب  يف  تكم���ن  الأرب���ع 

عل���ى ا�صتخ���دام الأحزمة النا�صف���ة والعبوات 

املتفجرة للقي���ام بعملي���ات اإرهابية، ف�صالً 

عن توفر املاأوى لهم بال�صعودية، والدعاية 

اأ�صخا����ض  ال�ص���ال وجتني���د  للفك���ر 

14ل�صالح “داع�ض”. 

 �لباكر: ملتقى �لتاأمني يناق�ش �آثار 

�ل�سريبة �مل�سافة على �لأ�سو�ق

�سفيقــــة يو�ســــف: �ل�سارقـــــة تنعـــــ�ش

 �مل�ســـــــرح �خلليجــــــي

�لبحرين  �أطفال  فود” يهدد  “�لفا�ست 
بال�سكري

�لأمطـــار �لغزيـــرة توؤجــــل “كال�سيكـــو” 

�لكرة �لبحرينية

اقتصاد البالد

مسافات البالد

بالدنا

البالد سبورت
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زيارة ويل العهد تعزز التكاملالبحرين �ضتظل حرة اأبية
م�سيد�ً بالتو��سل �مل�ستمر بني �ململكتني... خادم �حلرمني:جاللته منح �أو�سمة تقديرية ل�سباط... �لعاهل:

�ملحرر �القت�صادي

عبا�س �إبر�هيم

ر��صد �لغائب
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البحرين تنعم بالأمن والأمان بف�صل اأبنائها املخل�صني

اإجنـــازات نوعيــــة كبيـــرة يف ظل قيــادة امللك

توجيهاتكم �صند لنا ونبذل الأرواح يف �صبيل الوطن

جاللته يزور “الداخلية” بح�شور امل�شري ومينح اأو�شمة لعدد من ال�شباط... العاهل:

العاهل يتلقى برقيتي تهنئة من �شمو ال�شيخة ثاجبة و�شلمان بن عبداهلل

بعث برقية �شكر جلاللة امللك... وزير الداخلية: 

املنام���ة - بنا: قام عاهل الب���الد القائد االأعلى 

�شاح���ب اجلالل���ة امللك حم���د بن عي�ش���ى اآل خليفة 

اأم����س بزي���ارة اإىل وزارة الداخلية، بح�ش���ور القائد 

العام لق���وة دف���اع البحرين امل�شري الرك���ن ال�شيخ 

خليفة بن اأحمد اآل خليفة.

فل���دى و�شول جاللت���ه كان يف اال�شتقبال وزير 

الداخلية الفري���ق الركن ال�شيخ را�شد بن عبداهلل اآل 

خليفة وعدد من كبار امل�شوؤولني بوزارة الداخلية.

ويف بداي���ة الزيارة عزفت الفرق���ة املو�شيقية 

ال�ش���الم امللكي، ث���م التقى جاللة املل���ك بعدد من 

كبار ال�شباط وامل�شوؤولني بالوزارة.

كم���ا تف�ش���ل �شاح���ب اجلالل���ة املل���ك القائد 

االأعلى مبنح عدد م���ن ال�شباط االأو�شمة التقديرية، 

�شاك���راً ومقدراً لهم جهودهم املثم���رة متمنياً لهم 

النج���اح والتوفيق. بعد ذلك �شافح جاللته عدد من 

كبار ال�شباط.

كما ق���دم جاللة املل���ك القائد االأعل���ى خال�س 

التع���ازي واملوا�شاة اإىل اأ�رست���ي ال�شهيدين اللذين 

ا�شت�شه���دا موؤخ���را، داعياً اهلل لهما ومل���ن �شبقوهما 

على درب ال�شهادة والت�شحية بالرحمة والر�شوان، 

ال�شه���داء  م���ع  جنات���ه  ف�شي���ح  اهلل  ي�شكنه���م  واأن 

وال�شديقني واأن يلهم اأهلهم ال�شرب وال�شلوان.

واأثناء اللقاء ق���ال جاللته “يطيب لنا اأن نعرب 

ع���ن خال�س �شكرنا واعتزازنا مب���ا يبذله رجال اأمننا 

البوا�ش���ل م���ن جه���ود خمل�ش���ة ومتوا�شل���ة يف اأداء 

واجبها الوطني يف حفظ االأمن واال�شتقرار يف البالد، 

م�شيدين مبا حققوه من اإجنازات يف التعامل االأمني 

مع خمتلف الق�شايا التي مت�س اأمن البالد ومتكنهم 

االإرهابي���ة  املخطط���ات  اإف�ش���ال  م���ن  اهلل  بف�ش���ل 

ومالحقة املطلوبني للعدال���ة، واأداء املهام االأمنية 

املطلوب���ة بجهوزي���ة عالي���ة واحرتاف اأمن���ي وقدرة 

فائقة على التع���اون والتن�شيق واأخذ زمام املبادرة 

ع���رب العملي���ات اال�شتباقية، مقدرين عل���ى الدوام 

ت�شحيات رجال االأمن وتفانيهم يف اأداء الواجب”.

واأ�شاد جاللته بالتكاتف والعمل امل�شرتك بني 

وزارة الداخلي���ة واإخوانه���م من قوة دف���اع البحرين 

الأداء  الوطن���ي  االأم���ن  الوطن���ي وجه���از  واحلر����س 

ر�شالتهم النبيلة ال�شامية، �شاكراً جاللة امللك وزير 

الداخلي���ة الفريق الرك���ن ال�شيخ را�ش���د بن عبداهلل 

اآل خليف���ة وجميع العاملني مع���ه يف الوزارة على ما 

ت�شهده وزارة الداخلية من تطور ورقي م�شتمر.

وق���ال جاللت���ه “اإن البحرين بع���ون اهلل �شتظل 

كم���ا هي دائماً حرًة اأبية تنعم باالأمن واالأمان وت�شري 

بخط���ى ثابتة على طري���ق التنمي���ة والرقي بف�شل 

اأبنائها املخل�شني”. كما كلف جاللته احل�شور بنقل 

حتياته وتقدي���ره جلميع منت�شبي وزارة الداخلية يف 

خمتلف مواقع عملهم متمنياً للجميع دوام التوفيق 

وا�شتم���رار النج���اح.  ورفع وزي���ر الداخلية اإىل مقام 

�شاح���ب اجلاللة امللك اأ�شمى اآيات ال�شكر والتقدير 

وال���والء على هذه الزي���ارة امللكي���ة ال�شامية، التي 

تعت���رب و�شام �رسف ومدعاة فخ���ر واعتزاز، يف ظل ما 

يحظى به منت�شبو االأمن من جاللته من دعم ورعاية؛ 

تقدي���راً لعطائه���م وت�شحياتهم، �شائ���اًل املوىل عز 

وج���ل اأن يحفظ جالل���ة امللك قائداً وباني���اً لنه�شة 

البحرين املباركة، واأن ي���دمي �شبحانه وتعاىل نعمة 

االأمن واال�شتقرار على مملكة البحرين.

املنام���ة - بن���ا: تلق���ى عاهل الب���الد �شاحب 

اجلالل���ة امللك حمد ب���ن عي�ش���ى اآل خليفة برقية 

�شكر م���ن وزير الداخلي���ة الفريق الرك���ن ال�شيخ 

را�شد بن عب���داهلل اآل خليفة؛ وذلك مبنا�شبة زيارة 

جاللته ال�شامية لوزارة الداخلية اأم�س، وفيما يلي 

ن�س الربقية: 

�شيدي ح�رسة �شاح���ب اجلاللة امللك حمد بن 

عي�ش���ى اآل خليفة مل���ك مملكة البحري���ن املفدى 

القائ���د االأعلى لق���وة دفاع البحري���ن حفظكم اهلل 

ورعاكم..

ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته..

�شيدي.. 

ي�رسفن���ي وب���كل معاين الفخ���ر واالعت���زاز اأن 

ارف���ع اإىل مق���ام جاللتكم ال�شام���ي با�شمي ونيابة 

عن منت�شب���ي وزارة الداخلية اأ�شم���ى اآيات ال�شكر 

واالإج���الل مقرونة بخال����س ال���والء واالنتماء على 

دعم جاللتك���م ورعايتكم املتوا�شل���ة وما ت�رسفنا 

به هذا اليوم من زيارة جاللتكم ال�شامية لرجالكم 

بوزارة الداخلية وتف�شلكم بالتوجيهات ال�شامية 

التي هي م�شدر اعتزازنا ومبعث افتخارنا وت�شكل 

لن���ا دعما و�شن���دا لب���ذل اأق�شى اجله���ود يف اأداء 

الواجب الوطني يف حفظ اأم���ن الوطن وا�شتقراره 

يف اإط���ار تقدير جاللتك���م لرجال االأم���ن واالإ�شادة 

بعطائه���م وت�شحياته���م.  معاهدي���ن اهلل اأن نظل 

االأوفياء املخل�شني لقي���ادة جاللتكم وباذلني يف 

�شبيل الوط���ن امُلهج واالأرواح م�شتمدين من لدن 

جاللتك���م �ش���دق العزمي���ة وم�ش���اء االإرادة. حفظ 

اهلل البحري���ن واأدام عليها نعم���ة االأمن واال�شتقرار 

واالزده���ار يف ظل العهد الزاهر جلاللتكم حفظكم 

اهلل ورعاك���م واأبقاك���م لنا ذخرا على م���دى االأيام.  

وتف�شل���وا جاللتكم بقبول اأ�شم���ى اآيات االحرتام 

والتبجي���ل ودمتم يف رعاي���ة اهلل �شاملني موفقني 

�شيدي.

  الفريق الركن 

وزير الداخلية 

را�شد بن عبداهلل اآل خليفة 

• جاللة امللك لدى زيارته وزارة الداخلية بح�شور القائد العام	

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

اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة ورئي�س 

ال����وزراء �شاحب ال�شم����و امللكي االأم����ري خليفة 

بن �شلمان اآل خليف����ة وويل العهد نائب القائد 

االأعل����ى النائ����ب االأول لرئي�����س جمل�����س الوزراء 

�شاح����ب ال�شمو امللكي االأم����ري �شلمان بن حمد 

اآل خليفة بربقيات تعزي����ة وموا�شاة اإىل رئي�س 

دول����ة االإم����ارات العربي����ة املتح����دة ال�شقيق����ة 

�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان؛ 

لوف����اة املغفور له باإذن اهلل تع����اىل �شفري دولة 

االإمارات العربية املتح����دة يف اأفغان�شتان جمعة 

وا فيه����ا عن بالغ احل����زن واالأ�شى  الكعب����ي، عربرّ

للم�ش����اب اجلل����ل. واأعرب����وا يف الربقي����ات ع����ن 

�شجبهم ب�شدة للعمل االإرهابي الذي اأودى بحياة 

�شفري االإم����ارات يف اأفغان�شتان الذي كان يخدم 

بالده بكل اإخال�س وتفاٍن. كما نقلوا اإىل �شاحب 

ال�شم����و رئي�س دولة االإم����ارات العربية املتحدة 

ال�شقيق����ة تع����ازي وموا�ش����اة �شع����ب البحري����ن 

لل�شع����ب االإمارات����ي ال�شقي����ق، �شائل����ني اهلل عز 

وجل اأن يتغمد الفقيد برحمت����ه ور�شوانه، واأن 

يتقبله يف عليرّني مع ال�شهداء االأبرار، واأن يلهم 

اأ�رسته ال�شرب وال�شل����وان، واأن يدمي على �شموه 

موفور ال�شحة وال�شعادة وطول العمر. كما بعث 

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

ال�شمو امللكي ويل العه����د نائب القائد االأعلى 

النائ����ب االأول لرئي�س جمل�س الوزراء بربقيتات 

تعزية وموا�شاة مماثلة اإىل كل من نائب رئي�س 

دول����ة االإمارات العربية املتح����دة رئي�س جمل�س 

الوزراء حاك����م دبي �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 

ب����ن را�شد اآل مكتوم، وويل عه����د اأبوظبي نائب 

القائد االأعلى للق����وات امل�شلحة �شاحب ال�شمو 

ال�شي����خ حممد بن زاي����د ال نهيان، عرب �شموهما 

فيهم����ا عن خال�����س تعازيهم����ا وموا�شاتهما يف 

وفاة الفقيد.

املنام����ة - بنا: بعث عاه����ل البالد �شاحب 

اجلالل����ة املل����ك حم����د ب����ن عي�ش����ى اآل خليف����ة 

برقي����ة تهنئ����ة اإىل رئي�ش����ة جمهوري����ة ليتوانيا 

دالي����ا غريباو�شكايتي؛ وذل����ك مبنا�شبة ذكرى 

ا�شتقالل بالده����ا، اأعرب جاللته فيها عن اأطيب 

تهانيه ومتنياته لها مبوفور ال�شحة وال�شعادة 

بهذه املنا�شبة الوطنية.

املنام���ة- بن���ا: تلق���ى ويل العهد نائب 

القائ���د االأعلى النائ���ب االأول لرئي�س جمل�س 

ال���وزراء �شاحب ال�شمو امللكي االأمري �شلمان 

بن حم���د اآل خليف���ة برقية �شك���ر جوابية من 

ا  امل�شت�ش���ارة االملاني���ة اجني���ال م���ريكل، ردًّ

على برقية �شم���وه املعزية يف �شحايا حادث 

الده�س االإرهابي ال���ذي وقع يف �شوق الأعياد 

املي���الد مبدين���ة برل���ني بجمهوري���ة اأملانيا 

االحتادي���ة، وال���ذي اأدى اإىل م����رسع واإ�شابة 

الع�رسات من املدنيني االأبرياء.

واأعربت امل�شت�شارة االأملانية عن �شادق 

�شكره���ا وتقديره���ا ل�شم���و ويل العهد على 

م�شاعر �شم���وه الطيبة، متمني���ة ل�شموه وافر 

ال�شح���ة وال�شعادة، وململك���ة البحرين مزيدا 

من الرقي واالزدهار.

 البحرين تعزي االإمارات 

بوفاة ال�شفري

العاهل يهنئ ليتوانيا 

بذكرى ا�شتقالل 

ويل العهد يتلقى �شكر 

امل�شت�شارة االأملانية

خالد بن حمد ي�صهد التمرين الع�صكري امل�صرتك مع فرن�صا م�صت�صار رئي�س الوزراء ي�صيد بنماء العالقات مع �صلطنة عمان

املنامة- بنا: ا�شتقب���ل م�شت�شار �شاحب 

ال�شم���و امللك���ي رئي����س جمل�س ال���وزراء �شمو 

ال�شي���خ �شلمان ب���ن خليف���ة اآل خليفة مبكتبه 

�شب���اح اأم�س �شف���ري �شلطنة عم���ان ال�شقيقة 

املديل���وي  عب���داهلل  البحري���ن  مملك���ة  ل���دى 

والقائ���م باالأعمال ط���ارق البو�شعيدي. وخالل 

اللقاء، رحب �شم���وه بال�شفري العماين والقائم 

باالأعم���ال ل�شف���ارة �شلطن���ة عم���ان، م�شي���دا 

بعم���ق ومتان���ة العالق���ات االأخوي���ة التاريخية 

الوثيق���ة التي تربط بني البلدي���ن وال�شعبني 

ال�شقيق���ني، وما ت�شهده م���ن تطور وتقدم يف 

املج���االت كاف���ة، متمني���ا املزيد م���ن التقدم 

واالزده���ار ل���كل ما م���ن �شاأن���ه دع���م وتعزيز 

العالق���ات البحرينية العماني���ة. من جانبه، عرب 

�شفري �شلطنة عمان ل���دى مملكة البحرين عن 

خال�س �شكره وتقديره ل�شم���و ال�شيخ �شلمان 

ب���ن خليف���ة اآل خليفة على الت�شجي���ع والدعم؛ 

لتعزيز العالقات بني البلدين ال�شقيقني.

فرن�شا- املكتب االإعالمي ل�شمو 

ال�شي���خ خال���د ب���ن حم���د اآل خليفة: 

و�ش���ل قائد ق���وة احلر����س امللكي 

اخلا�شة باحلر����س امللكي البحريني 

الرائ���د �شمو ال�شيخ خالد بن حمد اآل 

خليف���ة اإىل اجلمهوري���ة الفرن�شي���ة، 

برييت����س  منطق���ة  وبالتحدي���د 

بالعا�شمة باري�س؛ حل�شور التمرين 

امل�شرتك بني ق���وة احلر�س امللكي 

اخلا�شة باحلر����س امللكي البحريني 

والقوات اخلا�شة الفرن�شية.

واأ�ش���اد �شمو قائ���د قوة احلر�س 

امللك���ي اخلا�ش���ة مبا و�شل���ت اإليه 

العالق���ة املتقدم���ة واملتطورة بني 

مملك���ة البحرين وجمهوري���ة فرن�شا 

يف جمي���ع املج���االت، موؤك���دا �شموه 

اأن هناك عالق���ة قوية تربط البلدين 

بف�ش���ل الدعم والرعاية التي حتظى 

به���ا م���ن جانب عاه���ل الب���الد جاللة 

املل���ك حم���د ب���ن عي�ش���ى اآل خليفة 

والرئي�س فران�شوا اأوالند، وحر�شهما 

عل���ى تعميقها مبا يخ���دم امل�شالح 

وال�شعب���ني  للبلدي���ن  امل�شرتك���ة 

�شم���و  الرائ���د  واأك���د  ال�شديق���ني. 

ال�شيخ خال���د بن حم���د اآل خليفة اأن 

فرن�شا تعترب من الدول الكربى التي 

متتلك خربات يف خمتلف القطاعات، 

والتي ميك���ن اال�شتف���ادة منها عرب 

تبادل ه���ذه اخلربات، والتي ت�شاهم 

يف فت���ح اآف���اق اأرح���ب م���ن التعاون 

امل�ش���رتك وتعزيز عالق���ة ال�شداقة 

بني البلدي���ن. والتق���ى الرائد �شمو 

ال�شي���خ خال���د ب���ن حم���د اآل خليف���ة 

عددا من كب���ار ال�شباط الع�شكريني 

�شب���اط  اإىل  اإ�شاف���ة  الفرن�شي���ني، 

واأفراد قوة احلر�س امللكي اخلا�شة 

باحلر�س امللكي البحريني.

• �شمو ال�شيخ خالد بن حمد	

• �شمو ال�شيخ �شلمان بن خليفة م�شتقبال ال�شفري العماين	

املنام���ة - بن���ا: تلقى عاه���ل البالد �شاح���ب اجلاللة 

املل���ك حمد ب���ن عي�شى اآل خليف���ة برقية تهنئ���ة من �شمو 

ال�شيخ���ة ثاجبة بن���ت �شلمان ب���ن حمد اآل خليف���ة مبنا�شبة 

الذكرى ال�شاد�شة ع�رسة الإق���رار ميثاق العمل الوطني، هذا 

ن�شها:

�شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة حفظه 

اهلل ورعاه ملك مملكة البحرين

ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،

يطي���ب يل ي���ا �شاحب اجلالل���ة اأن ارف���ع اإىل جاللتكم 

اأ�شدق اآيات التهاين والتربي���كات مبنا�شبة حلول الذكرى 

ال�شاد�ش���ة ع����رسة الإق���رار ميث���اق العم���ل الوطن���ي، ال���ذي 

اطلقتم���وه جاللتك���م حفظك���م اهلل ورعاك���م ذل���ك امل�رسوع 

اال�شالحي ال�شامل الذي يهدف لتحقيق حياة كرمية ملوؤها 

التق���دم واالزده���ار والتنمي���ة ل�شعب البحري���ن. واإذ نهنئ 

جاللتك���م به���ذه املنا�شبة الكرمي���ة والعزيزة عل���ى قلوبنا 

جميع���ا، فاإن���ا ن�شتذكر م���ا مت حتقيقه من اإجن���ازات نوعية 

كبرية يف جميع املجاالت نحو التقدم واالزدهار لنه�شة هذا 

الوط���ن وتنمية وعز �شاأنه، يف ظل قيادة جاللتكم الر�شيدة 

حفظك���م اهلل ورعاك���م. ويف اخلت���ام ادعو العل���ي القدير اأن 

يحفظ جاللتكم وي���دمي عليكم موفور ال�شح���ة وال�شعادة، 

وان ي�ش���دد عل���ى طري���ق اخل���ري خطاكم. ودمت���م جاللتكم 

�شاملني موفقني بحفظ اهلل ورعايته

وال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

ثاجبة بنت �شلمان بن حمد اآل خليفة

كم���ا تلقى عاه���ل البالد �شاح���ب اجلاللة املل���ك حمد بن 

عي�ش���ى اآل خليف���ة برقي���ة تهنئ���ة من رئي����س جه���از امل�شاحة 

والت�شجي���ل العق���اري ال�شي���خ �شلم���ان ب���ن عبداهلل ب���ن حمد اآل 

خليف���ة، مبنا�شبة الذك���رى ال�شاد�شة ع�رس الإق���رار ميثاق العمل 

الوطني، هذا ن�شها:

�شاح���ب اجلاللة املل���ك حمد ب���ن عي�ش���ى اآل خليفة ملك 

مملكة البحرين حفظه اهلل ورعاه

ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،

يطي���ب يل ي���ا �شاحب اجلاللة اأن اأرف���ع اىل مقام جاللتكم 

ال�شام���ي الرفي���ع اأ�شدق اآي���ات التهاين والتربي���كات مبنا�شبة 

حل���ول الذك���رى ال�شاد�ش���ة ع�رس الإق���رار ميثاق العم���ل الوطني 

ال���ذي اطلقتموه جاللتكم حفظك���م اهلل ورعاك���م، ذلك امل�رسوع 

اال�شالح���ي ال�شام���ل ال���ذي يهدف لتحقي���ق حياة ح���رة كرمية 

ملوؤها التق���دم واالزدهار والتنمية ل�شع���ب البحرين. واإذ نهنئ 

جاللتكم بهذه املنا�شبة الكرمي���ة والعزيزة على قلوبنا جميعا، 

فاإنا ن�شتذكر م���ا مت حتقيقه من اإجنازات نوعية كبرية يف جميع 

املجاالت نحو التقدم واالزدهار لنه�شة هذا الوطن وتنمية وعز 

�شاأنه، يف ظل قيادة جاللتكم الر�شيدة حفظكم اهلل ورعاكم. ويف 

اخلت���ام، اأدعو العل���ي القدير اأن يحفظ جاللتك���م ويدمي عليكم 

موفور ال�شحة وال�شعادة، وان ي�شدد على طريق اخلري خطاكم.

ودمتم جاللتكم �شاملني موفقني بحفظ اهلل ورعايته

وال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

�شلمان بن عبداهلل بن حمد اآل خليفة

رئي�س جهاز امل�شاحة والت�شجيل العقاري
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بدء اال�ستثمار املبا�رش يف اأ�سواق املال بالبحرين وال�سعودية
زيارة ويل العهد الريا�ض �ستعود باخلري على البلدين 

توؤكد عمق العالقات التاريخية الوثيقة... ال�سفري ال�سعودي: 

الريا����ض - بن���ا: اأك���د �سف���ري اململك���ة العربية 

ال�سعودي���ة ال�سقيقة عبداهلل بن عبداملل���ك اآل ال�سيخ 

اأن الزي���ارة امليمونة لويل العه���د نائب القائد الأعلى 

النائ���ب الأول لرئي�ض جمل�ض ال���وزراء �ساحب ال�سمو 

امللك���ي الأم���ري �سلمان بن حم���د اآل خليف���ة اإىل بلده 

الث���اين ال�سعودي���ة، والت���ي اأت���ت بدع���وة كرمية من 

حكومتن���ا الر�سي���دة توؤك���د عم���ق العالق���ات الأخوية 

ب���ن  الوثيق���ة  وال�س���الت  والرواب���ط  التاريخي���ة، 

اململكتن ال�سقيقتن.  واأ�س���ار ال�سفري لوكالة اأنباء 

البحرين “بنا” من الريا�ض اإىل اأن هذه الزيارة الكرمية 

تكت�سب اأهمية ك���رى يف ظل العالقات املتميزة بن 

اململكت���ن ال�سقيقتن؛ به���دف تر�سيخها نحو مزيد 

م���ن التعاون والتكامل يف �ستى املج���الت ال�سيا�سية 

والقت�سادية خ�سو�س���ا يف ظل املنعطفات التي متر 

بها املنطقة والتطورات الإقليمية والدولية. واأو�سح 

اأن املباحثات التي عقدها �ساحب ال�سمو امللكي ويل 

العهد، م���ع عاهل اململك���ة العربي���ة ال�سعودية خادم 

احلرم���ن ال�رشيف���ن امللك �سلمان ب���ن عبدالعزيز اآل 

�سع���ود، وويل العهد نائب رئي�ض جمل�ض الوزراء وزير 

الداخلي���ة ال�سع���ودي �ساح���ب ال�سمو امللك���ي الأمري 

حمم���د بن نايف ب���ن عبدالعزيز اآل �سع���ود، وويل ويل 

العه���د النائ���ب الثاين لرئي����ض جمل�ض ال���وزراء وزير 

الدف���اع ال�سع���ودي �ساح���ب ال�سم���و امللك���ي الأم���ري 

حممد ب���ن �سلمان بن عبدالعزي���ز اآل �سعود، اأكدت ما 

حتظى به العالقات الأخوية التاريخية بن اململكتن 

ال�سقيقتن من مكانة كبرية وما حتظى به من اهتمام 

ورعاية من لدن عاهل البالد �ساحب اجلاللة امللك حمد 

بن عي�سى اآل خليف���ة، واأخيه خادم احلرمن ال�رشيفن 

وتطلعاتهم���ا امل�ستم���رة نح���و كل م���ا يع���زز التعاون 

والتكامل بن البلدين ال�سقيقن يف املجالت كافة. 

واأ�س���ار اإىل انه عل���ى ال�سعيد القت�س���ادي، اأكد 

اجلانب���ان اأي�ساً اأهمي���ة العمل على ت�سهي���ل اإجراءات 

اجلمارك واجل���وازات خ�سو�سا عل���ى منفذ ج�رش امللك 

فه���د، ومت توجيه اجله���ات املعني���ة بالبلدين ب�رشعة 

ا�ستكم���ال الإجراءات املتبقية لتنفيذ النقطة الواحدة 

ب���ن البحري���ن وال�سعودية، وزي���ادة ت�سهي���ل عملية 

عب���ور ال�ساحن���ات؛ لتعزيز ان�سيابي���ة احلركة عر ج�رش 

املل���ك فهد، وفتح مكت���ب للم�ستثمرين ال�سعودين 

يف البحري���ن؛ متهي���دا ملرحل���ة جدي���دة م���ن التعاون، 

مو�سحا اأن اإنه���اء الإجراءات املتبقي���ة لتطبيق نقطة 

الدخول الواحدة عل���ى ج�رش امللك فهد �سيوفر الوقت 

على امل�سافري���ن، وي�سهل حركة العبور، خ�سو�سا مع 

تطبي���ق تقني���ات البواب���ات الذكي���ة للم�سافرين، مبا 

يعود بالنف���ع عل���ى مواطني اململكت���ن واملقيمن 

وامل�سافرين عر ج�رش امللك فهد.

واختتم ال�سفري ال�سعودي ت�رشيحه بالتاأكيد على 

اأن الزي���ارة التي قام بها �ساح���ب ال�سمو امللكي ويل 

العهد اإىل ال�سعودية ناجحة بكل املقايي�ض، واكت�سبت 

اأهمي���ة كرى من ناحي���ة التوقيت، حي���ث تزامنت مع 

م�ساعي البلدين؛ لتعزيز التعاون والتكامل والتن�سيق 

يف العدي���د م���ن امللف���ات ال�سيا�سي���ة والقت�سادية، 

ول�س���ك اأن نتائجها املهمة يف الفرتة املقبلة �ستعود 

باخلري والرفاهية على البلدين وال�سعبن ال�سقيقن.

• عبداهلل اآل ال�سيخ	

• زايد الزياين	

الريا����ض - بن���ا: اأك���د وزي���ر ال�سناع���ة 

والتج���ارة وال�سياح���ة زاي���د الزي���اين البدء يف 

تنفي���ذ م���ا يتعلق بزي���ادة ت�سهي���ل اإجراءات 

امل�ستثمري���ن ال�سعودي���ن ع���ر فتح مكتب 

وفري���ق خمت����ض له���ذا الغر�ض يف ال���وزارة 

لتوفري اخلدمات الالزمة وا�ستكمال الإجراءات 

املتعلقة مبمار�سة الأن�سطة التجارية.

ياأت���ي ذلك تنفيًذا مل���ا مت التفاق عليه 

يف جل�س���ة املباحث���ات الر�سمي���ة يف الريا�ض 

اأم����ض الأول ب���ن ويل العه���د نائ���ب القائد 

الأعل���ى النائب الأول لرئي����ض جمل�ض الوزراء 

�ساح���ب ال�سم���و امللك���ي الأم���ري �سلمان بن 

حم���د اآل خليف���ة، وويل العه���د نائ���ب رئي�ض 

جمل����ض ال���وزراء وزي���ر الداخلي���ة ال�سعودي 

�ساح���ب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن نايف 

ب���ن عبدالعزي���ز اآل �سعود �سم���ن جملة ما مت 

بحثه حول �سبل تطوير التعاون بن البلدين 

ال�سقيقن.

ويف اإط���ار تطوي���ر الت�سهي���الت اأي�س���اً، 

�س���وف يت���م العم���ل بالف���رتة املقبل���ة على 

الب���دء يف ال�سم���اح للم�ستثمري���ن يف البلدين 

بال�ستثمار املبا�رش يف اأ�سواق املال بالبلدين 

عر ح�سابهم ال�ستثماري يف بلدهم عن طريق 

الو�سطاء املحلي���ن وكذلك ال�سماح بالإدراج 

املزدوج لل�رشكات امل�ساهمة يف اأ�سواق املال.

واأ�س���ار الوزي���ر اإىل اأهمية هذه اخلطوات 

واأثرها على تدعيم اأ�س�ض البيئة ال�ستثمارية 

يف البحرين مبا ي�سهم يف خدمة خطط التنمية 

والتطوير ال�ساملة، منوًه���ا باأن حر�ض قيادة 

البلدي���ن واأ�سح���اب ال�سم���و عل���ى موا�سل���ة 

اآلي���ات واأطر التعاون ب�سكل نوعي �سينعك�ض 

ب�س���ورة ملمو�سة على بل���وغ م�ستويات اأعلى 

م���ن التن�سي���ق يع���ود اأثره���ا عل���ى البلدي���ن 

و�سعبيهما ال�سقيقن.

ن�سيد بجهود خادم احلرمني لتعزيز اللحمة ووحدة ال�سف
�سموه يبعث برقيات �سكر للقيادة ال�سعودية اإثر مغادرته الريا�ض... ويل العهد: 

الريا����ض - بنا: غ���ادر ويل العهد نائ���ب القائد 

الأعل���ى النائب الأول لرئي����ض جمل�ض الوزراء �ساحب 

ال�سم���و امللك���ي الأم���ري �سلمان ب���ن حم���د اآل خليفة 

اململكة العربية ال�سعودية ال�سقيقة اأم�ض بعد زيارة 

ر�سمية التقى �سموه فيها بالقيادة ال�سعودية، واأجرى 

مباحثات تناولت العالقات املتميزة والتاريخية التي 

ترب���ط مملكة البحري���ن واململكة العربي���ة ال�سعودية 

ال�سقيق���ة ودع���م وتعزي���ز التع���اون والتكام���ل بن 

البلدي���ن ال�سقيق���ن يف املجالت كاف���ة، اإ�سافة اإىل 

ا�ستعرا����ض جمم���ل التط���ورات الإقليمي���ة والدولية 

والق�سايا مو�سع اهتمام البلدين ال�سقيقن.

وبع���ث ويل العه���د نائب القائ���د الأعلى النائب 

الأول لرئي����ض جمل�ض ال���وزراء �ساحب ال�سمو امللكي 

الأم���ري �سلم���ان ب���ن حم���د اآل خليف���ة اإث���ر مغادرت���ه 

الريا�ض برقية �سكر وتقدير لعاهل اململكة العربية 

ال�سعودية ال�سقيقة خ���ادم احلرمن ال�رشيفن امللك 

�سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود هذا ن�سها:

خ���ادم احلرم���ن ال�رشيف���ن املل���ك �سلم���ان بن 

عبدالعزيز اآل �سعود عاهل اململكة العربية ال�سعودية 

ال�سقيقة حفظه اهلل ورعاه

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته...

ي�رشين واأن���ا اأغ���ادر اململكة العربي���ة ال�سعودية 

ال�سقيق���ة اأن اأتقدم لك���م بخال�ض ال�سك���ر والتقدير 

عل���ى ما لقيناه والوفد املرافق من حفاوة ال�ستقبال 

وك���رم ال�سياف���ة خ���الل زيارت���ي لل�سقيق���ة الكرى 

اململكة العربية ال�سعودية التي اأكن لها كل التقدير 

واملحب���ة، كم���ا اأود اأن اأع���رب لكم عن اعت���زاز بلدينا 

ال�سقيق���ن على م���ا حتظى به العالق���ات بينهما من 

كرمي الرعاية وواف���ر الهتمام الذي توالون بذله اإىل 

جان���ب اأخيكم ح����رشة �ساحب اجلاللة املل���ك حمد بن 

عي�س���ى اآل خليفة ملك مملكة البحري���ن حفظكما اهلل، 

والذي كان له عظيم الأثر فيما ت�سهده هذه العالقات 

من تعاون وتن�سيق م�سرتك يف خمتلف املجالت.

ويطي���ب يل اأي�س���ا اأن اأع���ر عن اعت���زازي بدور 

اململك���ة العربي���ة ال�سعودية بقيادتك���م احلكيمة يف 

دعم امل�سرية املباركة ملجل�ض التعاون لدول اخلليج 

العربية، وتاأكيد دور املجل�ض نحو حتقيق املزيد من 

اأ�س�ض واآليات التكامل فيما بن دوله ال�سقيقة، واأن 

اأ�سي���د كذلك باجله���ود املخل�سة للمملك���ة ال�سقيقة 

نح���و تعزي���ز اللحم���ة ووح���دة ال�سف ملواجه���ة كافة 

التحدي���ات الت���ي ق���د تهدد �سالم���ة واأم���ن منطقتنا 

وتنال من مكت�سبات اأمتن���ا العربية والإ�سالمية كاأمة 

خري و�سالم وحمبة.

واإنني اإذ اأكرر خال�ض ال�سكر والتقدير لأ�ساأل اهلل 

جلت قدرت���ه اأن يحفظكم وميتعك���م مبوفور ال�سحة 

والعافية واأن يحقق ل�سعب اململكة ما ي�سبو اإليه من 

رفعة وتقدم وازدهار يف ظل قيادتكم احلكيمة.

ودمتم �ساملن موفقن...

�سلمان بن حمد اآل خليفة

ويل العه���د نائب القائ���د الأعل���ى النائب الأول 

لرئي�ض جمل�ض الوزراء

وبع���ث �ساحب ال�سمو امللك���ي ويل العهد نائب 

القائد الأعل���ى النائب الأول لرئي����ض جمل�ض الوزراء 

برقية �سكر لويل العهد، نائب رئي�ض جمل�ض الوزراء، 

وزي���ر الداخلية باململكة العربية ال�سعودية ال�سقيقة 

اأخيه �ساحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن نايف بن 

عبدالعزيز اآل �سعود هذا ن�سها:

الأخ العزيز �ساحب ال�سم���و امللكي الأمري حممد 

بن نايف ب���ن عبدالعزيز اآل �سع���ود ويل العهد نائب 

رئي�ض جمل�ض الوزراء وزير الداخلية باململكة العربية 

ال�سعودية ال�سقيقة حفظه اهلل.

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته...

العربي���ة  اململك���ة  بل���دي  اأغ���ادر  واأن���ا  ي����رشين 

ال�سعودي���ة ال�سقيقة اأن اأبع���ث ل�سموكم ببالغ ال�سكر 

والمتن���ان على م���ا اأحطتموين به من حف���اوة وح�سن 

ال�ستقب���ال وكرم ال�سياف���ة الأ�سيلة ال���ذي قوبلت 

ب���ه والوفد املرافق اأثن���اء زيارتنا، ومل���ا مل�سناه من 

�سموك���م حفظكم اهلل من اهتمام كبري بدعم العالقات 

البحرينية ال�سعودية واأهمي���ة النتقال بها نحو اآفاق 

جدي���دة تتنا�سب ومتطلب���ات املرحل���ة الراهنة، واأن 

اأعرب كذلك ل�سموكم العزيز عن �سكر مملكة البحرين 

عل���ى ما تلقاه من ال�سقيق���ة الكرى اململكة العربية 

ال�سعودي���ة من دعم وم�ساندة متميزة يف ظل ما يربط 

بلدينا ال�سقيقن من عالقات اأخوية وتاريخية حتظى 

باهتمام ورعاية من ح�رشة �ساحب اجلاللة امللك حمد 

ب���ن عي�س���ي اآل خليفة عاه���ل مملكة البحري���ن واأخيه 

خادم احلرمن ال�رشيفن امللك �سلمان بن عبدالعزيز 

اآل �سع���ود عاهل اململكة العربية ال�سعودية حفظهما 

اهلل. 

كم���ا اأود بهذه املنا�سب���ة اأن اأ�سيد بدور اململكة 

ال�سقيقة وتبنيها املخل�ض لكل جهد من �ساأنه ي�سهم 

يف تعزي���ز اللحم���ة ووح���دة ال�سف عل���ى امل�ستوين 

العربي والإ�سالمي.

�سائ���ال اهلل تع���اىل اأن ميدك���م بعون���ه وتوفيق���ه 

وللمملك���ة العربي���ة ال�سعودية ال�سقيق���ة املزيد من 

التقدم والزدهار.

ودمتم �سموكم �ساملن موفقن...

اأخوكم

�سلمان بن حمد اآل خليفة

ويل العه���د نائب القائ���د الأعل���ى النائب الأول 

لرئي�ض جمل�ض الوزراء

كما بعث �سم���وه برقية �سكر اإىل ويل ويل العهد 

النائ���ب الثاين لرئي����ض جمل�ض ال���وزراء وزير الدفاع 

باململك���ة العربية ال�سعودي���ة ال�سقيقة اأخيه �ساحب 

ال�سم���و امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز 

اآل �سعود هذا ن�سها:

الأخ العزيز �ساحب ال�سم���و امللكي الأمري حممد 

بن �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود حفظه اهلل

ويل ويل العه���د النائ���ب الث���اين لرئي�ض جمل�ض 

ال���وزراء وزي���ر الدفاع باململك���ة العربي���ة ال�سعودية 

ال�سقيقة

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته...

العربي���ة  اململك���ة  بل���دي  اأغ���ادر  واأن���ا  ي����رشين 

ال�سعودي���ة ال�سقيقة اأن اأتق���دم ل�سموكم الكرمي عن 

بال���غ ال�سكر والتقدير على م���ا �سملتموين به والوفد 

املرافق من حفاوة بالغة ورعاية كرمية خالل زيارتي 

لبلدي اململكة العربي���ة ال�سعودية ال�سقيقة متطلعاً 

اإىل املزيد من فر�ض اللتقاء ب�سموكم الكرمي.

كم���ا اأود اأن اأع���رب ع���ن اعتزاز مملك���ة البحرين 

مل���كاً وحكومة و�سعباً مبا يربط بلدينا ال�سقيقن من 

عالقات متميزة ت�سهد على الدوام املزيد من التطور 

والنماء يف ظ���ل ما تلقاه من رعاية واهتمام من ح�رشة 

�ساحب اجلالل���ة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة ملك 

مملكة البحرين واأخيه خادم احلرمن ال�رشيفن امللك 

�سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود ملك اململكة العربية 

ال�سعودية حفظهما اهلل.

واإنن���ي اإذ اأكرر �سكري وتقديري لأ�ساأل اهلل جلت 

قدرت���ه اأن يحفظ �سموكم وميتعك���م مبوفور ال�سحة 

وال�سع���ادة واأن يحقق للمملكة و�سعبه���ا ال�سقيق ما 

ت�سبو اإليه من رفعة وتقدم.

ودمتم �سموكم �ساملن موفقن...

اأخوكم

�سلمان بن حمد اآل خليفة

ويل العه���د نائب القائ���د الأعل���ى النائب الأول 

لرئي�ض جمل�ض الوزراء

املجالت خمتلف  يف  وال�سعودية  البحرين  بن  الثنائي  التعاون  من  مهمة  ملرحلة  نتطلع 

مواقف امللك �سلمان الداعمة للبحرين ترجمة لتميز العالقات
خادم احلرمن ي�ستقبل �سموه وي�سيد بالتوا�سل امل�ستمر بن اململكتن... ويل العهد:  

الريا�ض - بنا: ا�ستقبل عاهل اململكة العربية 

ال�سعودية ال�سقيقة خادم احلرمن ال�رشيفن امللك 

�سلم����ان بن عبدالعزيز اآل �سع����ود، ويل العهد نائب 

القائد الأعلى النائ����ب الأول لرئي�ض جمل�ض الوزراء 

�ساح����ب ال�سمو امللك����ي الأمري �سلمان ب����ن حمد اآل 

خليفة بق�رش العوجا بالدرعية يف الريا�ض اأم�ض.

ح�رش اللق����اء من اجلانب ال�سع����ودي ويل العهد 

نائب رئي�ض جمل�ض ال����وزراء وزير الداخلية �ساحب 

ال�سم����و امللكي الأمري حممد بن نايف بن عبدالعزيز 

اآل �سع����ود، وويل ويل العه����د النائب الثاين لرئي�ض 

جمل�ض الوزراء وزي����ر الدفاع �ساحب ال�سمو امللكي 

الأمري حممد ب����ن �سلمان بن عبدالعزي����ز اآل �سعود، 

وعدد م����ن اأ�سح����اب ال�سم����و واملع����ايل، فيما ح�رش 

م����ن اجلانب البحرين����ي ممثل جاللة املل����ك لالأعمال 

اخلريي����ة و�س����وؤون ال�سباب رئي�����ض املجل�ض الأعلى 

الأوملبي����ة  اللجن����ة  رئي�����ض  والريا�س����ة  لل�سب����اب 

البحريني����ة �سم����و ال�سي����خ نا�رش بن حم����د اآل خليفة، 

ونائ����ب رئي�ض جمل�ض الوزراء �سمو ال�سيخ حممد بن 

مبارك اآل خليف����ة، والوزراء وكب����ار امل�سوؤولن من 

اأع�ساء الوفد الر�سمي املرافق ل�سمو ويل العهد. 

ونق����ل �سم����و ويل العه����د حتيات عاه����ل البالد 

�ساح����ب اجلاللة املل����ك حمد بن عي�س����ى اآل خليفة، 

اإىل اأخي����ه خ����ادم احلرم����ن ال�رشيف����ن، ومتني����ات 

جاللته الطيبة للمملكة العربية ال�سعودية ال�سقيقة 

و�سعبها املزيد من التقدم والرفعة يف ظل قيادتها 

احلكيمة والتطلع ملرحلة مهمة من التعاون الثنائي 

بن مملك����ة البحرين واململكة العربي����ة ال�سعودية 

خ����ادم  ورح����ب  املج����الت.  خمتل����ف  يف  ال�سقيق����ة 

احلرم����ن ال�رشيفن ب�سم����و ويل العهد نائب القائد 

الأعلى النائب الأول لرئي�ض جمل�ض الوزراء، م�سيداً 

بالتوا�س����ل امل�ستمر ب����ن اململكتن ال�سقيقتن، 

وبالنتائ����ج الطيبة التي اأثمرت عنه����ا زيارة �سموه، 

التي �سوف ت�سهم يف تعزيز التعاون والتكامل بن 

البلدين ال�سقيقن. واأبلغ خادم احلرمن ال�رشيفن 

�سم����و ويل العه����د بنقل حتيات����ه ل�ساح����ب اجلاللة 

املل����ك ومتنياته ململكة البحري����ن ا�سطراد التقدم 

والنماء يف ظل قيادة جاللته احلكيمة.

ويف اللق����اء، اأعرب �ساح����ب ال�سمو امللكي ويل 

العه����د نائب القائ����د الأعلى النائ����ب الأول لرئي�ض 

جمل�ض ال����وزراء عن �سكره وتقديره خلادم احلرمن 

ال�رشيفن عل����ى مواقفه الداعم����ة واملوؤيدة ململكة 

البحرين، التي تاأتي ترجمة حقيقية لتميز العالقات 

البحريني����ة ال�سعودي����ة وامتداده����ا التاريخ����ي وما 

يجمعهما من وحدة الهدف وامل�سري امل�سرتك.

العربي����ة  اململك����ة  بجه����ود  �سم����وه  واأ�س����اد 

ال�سعودي����ة يف دع����م املنظومة اخلليجي����ة مبا يعزز 

العم����ل اخلليجي امل�س����رتك، ودعم م�س����رية جمل�ض 

التعاون لدول اخلليج العربي����ة مبا يج�سد تطلعات 

ال�سعوب اخلليجية، وتعزيز امل�سرية التنموية لدول 

املجل�����ض مبا يحقق مزي����د التكام����ل والرتابط بن 

دولها.

واأك����د �سموه ما حتظ����ى به اململك����ة ال�سقيقة 

من مكانة مهمة على امل�ست����وى العربي والإ�سالمي 

والعاملي بف�سل �سيا�ساتها احلكيمة وما تتحلى به 

قيادتها من حكمة وتبنيه����ا للمبادرات الرامية اإىل 

تعزيز فر�ض ال�ستقرار وحتقيق الزدهار والتنمية 

وه����و توجه يلق����ى كل الدع����م والتاأييد م����ن الدول 

املحبة لل�سالم واخلري.

واأقام خادم احلرم����ن ال�رشيفن امللك �سلمان 

بن عبدالعزي����ز اآل �سعود ماأدبة غ����داء تكرمياً لويل 

العه����د نائب القائ����د الأعلى النائ����ب الأول لرئي�ض 

جمل�ض الوزراء �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان 

بن حمد اآل خليفة والوفد املرافق. 

• خادم احلرمن ال�رشيفن م�ستقبال �سمو ويل العهد يف الريا�ض اأم�ض	
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�أرعــــدْت... و�أمطــــرْت... و�أغرقــــْت...

�شفط �ألف �شحنة من �لأمطار خالل 4 �أيام يف “�ل�شمالية”
فريق الطوارئ يعمل على مدار ال�ساعة... الغتم:

عا�ست البحرين ليلة ماط���رة يوم اأم�س. اأرعدت 

واأبرق���ت ال�سماء فيها منذرة بق���دوم عا�سفة رعدية 

ل غيوم  وهط���ول اأمط���ار غزي���رة، خ�سو�سا مع ت�س���كُّ

�س���وداء يف ف���رة الظه���رة. ودخل���ت العا�سفة من 

جهة غرب البحرين وفق���ا لتدوينات ح�ساب “بحرين 

وي���ذر” على موق���ع االن�ستغ���رام. وت�ساطر مناطق يف 

�سب���ه اجلزيرة العربي���ة، واأبرزها ال�سعودي���ة، االأجواء 

املاطرة البحرينية.

وبلغ���ت درجة احلرارة العظمى 21 درجة مئوية، 

اأما ال�سغرى، فبلغت  16 درجة مئوية.

ور�س���دت عد�س���ة “الب���اد” جانب���ا م���ن تك���ون 

م�ستنقع���ات وجتمع���ات ملي���اه االأمط���ار يف عدد من 

املناطق خ�سو�سا التي تعاين �سوء البنية التحتية.

املنام���ة - بنا: ق���ال مدير عام بلدي���ة املنطقة 

ال�سمالية يو�سف الغت���م اإن فريق الطوارئ يف بلدية 

املنطق���ة ال�سمالي���ة عم���ل خ���ال ت�ساق���ط االأمط���ار 

ب�س���ورة م�ستم���رة 24 �ساعة يومي���ا دون توقف؛ من 

اأجل التغل���ب على عملية جتمع مي���اه االأمطار، وفتح 

ال�سوارع والطرق.

واأو�س���ح الغت���م خال اجلول���ة التفقدي���ة التي 

ق���ام بها �سباح اأم�س مع فري���ق الطوارئ بال�سمالية؛ 

لاطاع عل���ى املناطق املت����ررة من مي���اه االأمطار 

اأن���ه وبتوجيه���ات ومتابعة وزي���ر االأ�سغ���ال و�سوؤون 

البلدي���ات والتخطي���ط العم���راين ع�سام خل���ف، فاإن 

“البلدي���ة   �سعت خطة للتعامل م���ع حالة الطوارئ 
خال االأ�سبوع املا�سي، حي���ث قامت البلدية ب�سفط 

اأك���ر من 1000 �سحن���ة يف 4 اأيام عم���ل منذ �سقوط 

االأمط���ار عل���ى اململكة يف ي���وم االأح���د املا�سي 12 

نوفمرب 2017.

واأو�س���ح اأن البلدية قامت ب�سف���ط 400 �سحنة 

من منطقتي �سلماب���اد وعايل، و400 �سحنة من قرى 

�سارع البديع، و200 �سحنة من قرى املنطقة الغربية 

ومدينة حم���د. واأ�ساف وفرت البلدي���ة 15 �سهريجاً 

يف اأول ي���وم م���ن ت�ساق���ط االأمطار، حي���ث ا�ستعانت 

البلدية ب�سهاريج �سفط مياه الباعات، وارتفع عدد 

ال�سهاري���ج اإىل 27 بع���د اأن ا�ستلمن���ا 12 �سهريجاً 

خم�س�س���ة ل�سفط مياه االأمطار، وبل���غ عدد الباغات 

التي ا�ستقبلتها البلدي���ة تفوق 500 باغ على مدى 

ثاث���ة اأي���ام.  واأو�سح “وردنا اأكر م���ن 140 ات�ساال 

يف االأي���ام الثاثة االأوىل عن طري���ق وحدة ال�سكاوى، 

وع���دد كبر من املاحظ���ات عرب و�سائ���ل التوا�سل 

االجتماع���ي، وع���دد اآخر ع���ن طريق ق�س���م النظافة، 

وعدد كبر عرب املجل����س البلدي، ومتابعات البلدية 

مل���ا ين�ر يف ال�سحف اأو الباغ���ات املبا�رة من جانب 

املواطن���ن واملفت�س���ن، اإ�ساف���ة اإىل الفي�سانات 

الت���ي ح�سلت للباع���ات يف بع�س املناط���ق، والتي 

يفوق يف جمملها حتى هذه اللحظة 500 باغ”.

م���ن جهت���ه، قال رئي����س ق�س���م النظافة ح�سن 

عبداخلال���ق اإنه “مت ت�سكيل فري���ق عمل طوارئ من 

املوظف���ن؛ ملتابعة الباغ���ات وح����ر اأماكن جتمع 

االأمط���ار”، م�س���را اإىل اأن “العم���ل بداأ م���ع اأول يوم 

ت�ساقطت فيه االأمطار.

14 �شهريًجا تزيل 90 �شحنة �أمطار يف �لعا�شمة يومًيا  بوحمود لـ “$”: �لأمطار فاقت �لإمكانات و�حلل بت�رصيفها يف �لبحر
مدي���رة  ك�سف���ت  املنامة-بن���ا: 

اخلدمات الفنية باأمانة العا�سمة �سوقيه 

حميدان اأن اأمان���ة العا�سمة وبتوجيهات 

ومتابع���ة من مدير ع���ام اأمان���ة العا�سمة 

ال�سي���خ حممد بن اأحم���د اآل خليفة قامت 

يف الف���رة م���ن االأحد اإىل اأم����س اخلمي�س 

ب�سف���ط اأكر م���ن )450( �سحنة من مياه 

االأمطار مب���ا يع���ادل )90( �سحنة يوميا، 

وذل���ك بالتن�سيق م���ع اجله���ات املعنية 

وجمل�س اأمانة العا�سمة. واأكدت حميدان 

اأن فري���ق العمل ا�ستخ���دم يف �سفط مياه 

االأمط���ار نح���و )14( �سهريج���ا، والعم���ل 

م�ستم���ر طوال فرة مو�س���م االأمطار، واأن 

االأمانة لن تدخر جه���داً يف �سبيل التغلب 

عل���ى الكميات الكبرة م���ن مياه االأمطار 

التي من املمكن اأن تعوق حركة ال�سر اأو 

ت�سبب يف تكوي���ن م�ستنقعات يف �سوارع 

العا�سمة.

ق���ال رئي����س جمل����س بل���دي ال�سمالية 

حمم���د بوحمود ل� “الب���اد” اإن كمية االأمطار 

الت���ي هطل���ت عل���ى مملك���ة البحري���ن اأم�س 

فاقت ح���دود االإمكانيات املتاحة لدى وزارة 

االأ�سغال والبلديات، خ�سو�سا مع توا�سلها. 

واأك���د اأهمية اأن ي���درك املواطن���ون حجم ما 

تتعر�س له اململكة من اأمطار، واأن يتعاونوا 

مع ال���وزارة بعدم فتح اأغطي���ة ت�ريف مياه 

املج���اري، االأمر ال���ذي اأثر �سلب���ا على حمطة 

ال����رف ال�سح���ي يف توبل���ي. ولف���ت اإىل اأن 

الوزارة وف���رت اأعدادا كبرة م���ن �سهاريج 

ال�سف���ط، وح����ر امل�سوؤول���ون باأنف�سه���م يف 

امليدان ملتابعة احلدث والعمل على معاجلة 

امل�سكلة يف خمتلف حمافظات اململكة.

وذك���ر اأن ال���وزارة، ويف �سبي���ل اإيج���اد 

حلول جذري���ة لت�ريف مي���اه االأمطار، بداأت 

فعليا العمل على تو�سيل �سبكات الت�ريف 

بالبحر، واأنها ما زال���ت تعمل على ا�ستكمال 

هذا امل�روع.

 �أمين يعقوب

ت�سوير: اأمين يعقوب

�للجنة �لعليا للتخطيط �لعمر�ين تعتمد �ملخططات �لتف�شيلية للمحافظات 
ا�ستملت على ت�سنيفات جديدة ال�ستعماالت االأرا�سي وتخلق بيئة مائمة لا�ستثمار

املنام���ة - �س���وؤون البلديات: اعتم���دت اللجنة 

العليا للتخطيط العم���راين برئا�سة ويل العهد نائب 

القائ���د االأعلى النائب االأول لرئي����س جمل�س الوزراء 

�ساح���ب ال�سم���و امللكي االأم���ر �سلمان ب���ن حمد اآل 

خليفة املخطط���ات التف�سيلية جلمي���ع املحافظات 

وذل���ك اإثر رفعها من جان���ب وزارة االأ�سغال و�سوؤون 

البلديات والتخطيط العمراين.

وج���اء اعتماد اللجن���ة اإثر اإجن���از املخططات من 

جان���ب االإدارة العامة للتخطيط العمراين مبا يتوافق 

مع املخطط الهيكلي االإ�سراتيجي ململكة البحرين، 

وبع���د درا�سة ومراع���اة املاحظ���ات الت���ي �ساقتها 

املخطط���ات  ه���ذه  بخ�سو����س  البلدي���ة  املجال����س 

التف�سيلي���ة. وب���ننَّ الوزي���ر اأن اعتم���اد املخططات 

اجلديدة ياأت���ي تعزيزا لتوجيهات القيادة الر�سيدة؛ 

م���ن اأج���ل تاأكي���د مب���داأ ال�سفافي���ة يف ا�ستخدام���ات 

االأرا�س���ي مبختل���ف اأنواعه���ا، ومب���ا �سيتيح���ه ذلك 

للجميع يف داخل البحري���ن وخارجها من التعرف على 

اخلط���ط والربامج التنموية ب�س���كل ي�سهم يف تطوير 

البيئ���ة اال�ستثماري���ة ودع���م االقت�س���اد الوطن���ي، 

وتاأكي���د النهج املتكام���ل للتطور العم���راين يف ظل 

العه���د الزاهر لعاه���ل الباد �ساح���ب اجلالة امللك 

حمد بن عي�سى اآل خليفة.

املخطط���ات  ه���ذه  اعتم���اد  اأن  الوزي���ر  واأك���د 

التف�سيلية يعترب خط���وة مهمة وكبرة نحو االرتقاء 

بالتخطي���ط العمراين يف مملكة البحرين، واال�ستفادة 

من االأرا�سي املتاح���ة يف توفر املزيد من اخلدمات 

واملرافق. واأ�س���ار اإىل اأن التخطي���ط امل�ستقبلي هو 

الذي ميك���ن من ت���ايف الكثر من امل�س���كات التي 

تعر�س العم���ل اخلدمي ب�س���كل كام���ل وامل�ساريع 

التنموية، اإذ اإن املخططات التي مت اعتمادها تعترب 

باك���ورة عمل م�س���ن ومتوا�س���ل؛ من اأج���ل االرتقاء 

بالبنية التحتية وبامل�ساريع احليوية واخلدمية، حيث 

اإنه �سيتبع اعتم���اد املخططات العمل على تنفيذها، 

وهو ما �سينعك�س ب�سكل ملحوظ على االرتقاء بالبيئة 

احل�ري���ة للب���اد. واأ�ساف “مازلن���ا يف بداية الطريق 

نح���و اإعادة هيكل���ة االأرا�سي واخلدم���ات مبا ين�سجم 

مع املخط���ط الهيكلي االإ�سراتيجي ومع املخططات 

التف�سيلية ويوف���ر البيئة املائمة لا�ستثمار ولنمو 

احلرك���ة العمراني���ة واالقت�سادية”. وكان���ت االإدارة 

العام���ة للتخطي���ط العم���راين �سلم���ت املخطط���ات 

التف�سيلية جلميع املحافظات للمجال�س البلدية منذ 

اأكر من �سهر لدرا�ستها واإبداء املاحظات عليها.

واأكد وزير االأ�سغال و�سوؤون البلديات والتخطيط 

العم���راين ع�سام خل���ف اأن اعتماد ه���ذه املخططات 

التف�سيلي���ة �سي�سهم باالرتقاء بواقع البنية التحتية 

يف مملكة البحري���ن، كما �سي�سمن ال�سفافية الكاملة 

االحتياج���ات  وحتدي���د  االأرا�س���ي  ا�ستخدام���ات  يف 

احلالي���ة وامل�ستقبلية. وبننَّ خل���ف اأن اللجنة العليا 

للتخطي���ط العم���راين تدار�ست يف اجتماعه���ا االأخر 

جميع املخطط���ات ملحافظ���ات العا�سم���ة واملحرق 

وال�سمالية واجلنوبية، موؤك���دة دور هذه املخططات 

يف التط���ور العمراين يف الباد. واأ�س���ار الوزير اإىل اأن 

املخططات الهيكلية التف�سيلية ملحافظات اململكة 

ق���د ا�ستملت عل���ى ت�سنيفات جدي���دة ال�ستعماالت 

االأرا�س���ي مب���ا ي�سم���ن وج���ود ت�سنيف���ات معتمدة 

ملعظ���م االأرا�سي يف البحرين. وب���ننَّ اأن املخططات 

اجلدي���دة راعت الكثر م���ن التفا�سيل مب���ا ي�سمن 

اإعط���اء ت�سنيف���ات جلميع االأرا�س���ي وكذلك حتديد 

ال�سواح���ل العامة يف املحافظ���ات وطرق املوا�سات 

املخطط���ات  اأن  واأك���د  ووا�س���ح.  �سف���اف  ب�س���كل 

التف�سيلية للمحافظ���ات �ست�سهم يف تنويع م�سادر 

االقت�س���اد وخلق بيئة مائم���ة لا�ستثمار، وذلك ملا 

حتتويه من ت�سنيفات وحتديدات �ست�سكل م�ستقبل 

التطور العم���راين واالقت�سادي للب���اد خال الفرة 

املقبل���ة. و�سدد الوزير على الدور الذي لعبه جمل�س 

اأمانة العا�سمة واملجال�س البلدية يف دعم العمل بهذا 

املخطط واإعطاء املاحظات التي ت�سهم يف التطوير 

مب���ا ال يتعار�س مع التخطيط الهيكلي االإ�سراتيجي 

ململك���ة البحرين، موؤكدا العمل امل�سرك واملتكامل 

يف ه���ذا املجال. وك�سف اأن املخطط���ات التف�سيلية 

ا�ستمل���ت على حتديد ال�سواح���ل العامة وت�سنيفات 

وكذل���ك  املوا�س���ات  ط���رق  وتو�سي���ح  االأرا�س���ي 

ت�سنيف وتخطيط احل���زام االأخ�ر الذي �سيقلل فيه 

رقع���ة البناء امل�سم���وح مقاب���ل زي���ادة االرتفاع مبا 

ي�سهم يف زي���ادة الرقعة اخل����راء واملحافظة عليها 

مع ال�سم���اح بالتعمر وفق القوان���ن واال�سراطات 

اجلديدة.

بتكلفة تبلغ 339 األف دينار 

بدء ت�شغيل �ملرحلة �لثانية من عد�د�ت �لوقوف �جلديدة
املنام���ة - وزارة االأ�سغال و�سوؤون البلديات 

والتخطي���ط العمراين: �رح مدي���ر اإدارة تخطيط 

االأ�سغ���ال و�س���وؤون  ب���وزارة  وت�سمي���م الط���رق 

البلديات والتخطيط العمراين كاظم عبداللطيف 

ب���اأن ال���وزارة قد قام���ت بطرح مقاول���ة عدادات 

الوقوف للمرحلة الثانية يف مناق�سة عامة وذلك 

بع���د جن���اح املرحل���ة االأوىل من م����روع عدادات 

الوق���وف يف توف���ر ع���دد كاف م���ن املواق���ف، 

وتخفيف ال�سغط عليها يف ال�سوارع التجارية.

وب���ننَّ كاظم عبداللطيف باأن م�روع املرحلة 

الثاني���ة ق���د مت���ت تر�سيته م���ن جان���ب جمل�س 

املناق�س���ات واملزاي���دات على اإح���دى ال�ركات 

الوطني���ة بتكلفة اإجمالية تبل���غ 339 الف دينار، 

و�ست�سمل املناق�سة تركي���ب 135 عداد وقوف 

م���ن ن���وع )Pay & Display( عل���ى ال�س���وارع 

التجارية يف منطقة املنامة فقط، حيث �ستغطي 

نحو 2300 موقف موزعة على 21 �سارعاً جتارياً، 

ومن املوؤم���ل االنتهاء م���ن تثبيتها خ���ال الربع 

الثاين من هذا العام.

وذكر مدير اإدارة تخطي���ط وت�سميم الطرق 

باأن الن���وع اجلديد من الع���دادات ذو موا�سفات 

عاملية متطورة، حيث تعم���ل بالطاقة ال�سم�سية 

كهربائي���ة،  تو�سي���ات  اأي���ة  ع���ن  يغن���ي  مم���ا 

كم���ا ميك���ن لع���داد واح���د اأن يخ���دم 20 موقفاً 

لل�سي���ارات، وميكن برجم���ة ومتابعة عمل العداد 

واإ�س���دار تقارير دورية عن طريق جهاز احلا�سب 

االآيل، اإ�سافة اإىل اأنها تعمل اإلكرونياً بالعمات 

املعدني���ة وببطاق���ات خا�س���ة �سيت���م اإ�سدارها 

الحق���اً بع���د تعمي���م التجرب���ة، وميك���ن برجمتها 

بلغات عاملية عدة.

وب���ننَّ مدير اإدارة تخطي���ط وت�سميم الطرق 

اأن���ه يتم حالي���اً اإع���داد درا�سة مروري���ة للمرحلة 

الثالث���ة م���ن م�روع ع���دادات الوق���وف لل�سوارع 

التجاري���ة مبحافظتي املح���رق واجلنوبية، والتي 

�ست�سم���ل تثبي���ت ع���دد 160 عداد وق���وف على 

2400 موقف لل�سيارات، موزعة على 13 �سارعاً 
جتاري���اً، م�سراً اإىل اأن ه���ذه العدادات �ست�ساهم 

يف تنظي���م مواق���ف ال�سي���ارات عل���ى ال�س���وارع 

التجاري���ة، كم���ا تزيد م���ن ا�ستخ���دام املواقف، 

وت�ساهم يف احلد من احتكارها من جانب البع�س. 

�شيدعلي �ملحافظة

• ع�سام خلف	
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املعريف لـ “$”: جل�سة اإقرار التعديل الد�ستوري الثالثاء املقبل
انتظار مرئيات وزارة الدفاع و“العدل” واحلر�س الوطني وجمل�س الق�ضاء

عقدت جلنة ال�ضوؤون الت�رشيعية والقانونية 

مبجل�س الن���واب �ضباح اأم����س اجتماعها؛ لنظر 

التعدي���ل الد�ضتوري ب�ضاأن الق�ضاء الع�ضكري. 

والتق���ت اللجن���ة ع���ددا م���ن ممثل���ي الق�ضاء 

الع�ضكري.

واطلع���ت اللجن���ة عل���ى درا�ض���ة قانوني���ة 

مقارن���ة ب���ن م����رشوع تعدي���ل البن���د )ب( من 

امل���ادة )105( من د�ضت���ور مملك���ة البحرين، 

وب���ن الن�ضو����س املماثل���ة يف د�ضاتري الدول 

ذات التجربة.

وقال رئي�س اللجنة النائب حممد ميالد اإن 

اللجن���ة بانتظار مرئيات كل م���ن وزارة �ضوؤون 

الدف���اع، ووزارة الع���دل وال�ض���وؤون الإ�ضالمية 

والأوقاف، واحلر�س الوطني، واملجل�س الأعلى 

للق�ض���اء، وا�ضتكم���ال النقا�س خ���الل الجتماع 

الق���ادم؛ متهي���داً لرفع تقري���ر اللجن���ة ب�ضاأن 

امل�رشوع.

م���ن جهته، ق���ال النائب حمم���د املعريف ل� 

“البالد” اإن اللجنة ا�ضتعر�ضت درا�ضة قانونية 
مقارنة ب���ن م�رشوع التعديل الد�ضتوري، وبن 

الن�ضو�س املماثلة يف د�ضاتري الدول العربية.

ولف���ت اإىل اأن الدرا�ض���ة �ضمل���ت د�ضاتري 

دول���ة الكوي���ت ودول���ة قط���ر و�ضلطن���ة ُعمان 

واململك���ة الأردنية الها�ضمي���ة وجمهورية م�رش 

العربية.

وتوقع عر�س تقرير اللجنة بجل�ضة املجل�س 

يوم الثالثاء املقبل؛ ملناق�ضته واإقراره.

واأك���د اأن التعدي���ل الد�ضت���وري مهم جدا؛ 

م���ن اأجل حتقيق مزي���د من الأم���ن وال�ضتقرار 

خ�ضو�ض���ا يف ظل ما ت�ضه���ده املنطقة العربية 

م���ن توت���رات، ومبا ي�ضه���م يف حتقي���ق الغاية 

الرئي�ض���ة، وه���ي الأم���ن وال�ضتق���رار واللتان 

متث���الن العم���ود الفق���ري للتنمي���ة والبناء يف 

املجتمع.

• حممد املعريف	

الدولة

- الكويت

- قطر

- ُعمان

- الأردن

- م�رش

النص
- امل���ادة )164(: يرت���ب القان���ون املحاكم عل���ى اختالف درجاته���ا، ويبن وظائفه���ا واخت�ضا�ضاته���ا، ويقت�رش 

اخت�ضا�س املحاكم الع�ضكرية، يف غري حالة احلكم العريف، على اجلرائم الع�ضكرية التي تقع من اأفراد القوات امل�ضلحة 

وقوات الأمن، وذلك يف احلدود التي يقررها القانون.

- امل���ادة )132(: يرت���ب القانون املحاك���م على اختالف اأنواعه���ا ودرجاتها، ويبن �ضالحياته���ا واخت�ضا�ضاتها، 

ويقت����رش اخت�ضا����س املحاك���م الع�ضكرية، يف غري حال���ة الأحكام العرفية عل���ى اجلرائم الع�ضكرية الت���ي تقع من اأفراد 

القوات امل�ضلحة وقوات الأمن، وذلك يف احلدود التي يقررها القانون.

- امل���ادة )62(: يرتب القانون املحاكم على اختالف اأنواعها ودرجاتها، ويبن وظائفها واخت�ضا�ضاتها، ويقت�رش 

اخت�ضا�س املحاكم الع�ضكرية على اجلرائم الع�ضكرية التي تقع من اأفراد القوات امل�ضلحة وقوات الأمن، ول ميتد اإىل 

غريهم اإل يف حالة احلكم العريف وذلك يف احلدود التي يقررها القانون.

- املادة )101/ 2(: ل يجوز حماكمة اأي �ضخ�س مدين يف ق�ضية جزائية ل يكون جميع ق�ضاتها مدنين، وي�ضتثنى 

من ذلك جرائم اخليانة والتج�ض�س والإرهاب وجرائم املخدرات وتزييف العملة.

- املادة )204(: الق�ضاء الع�ضكري جهة ق�ضائية م�ضتقلة، يخت�س دون غريه بالف�ضل يف كافة اجلرائم املتعلقة 

بالق���وات امل�ضلحة و�ضباطها واأفرادها وم���ن يف حكمهم، واجلرائم املرتكبة من اأفراد املخاب���رات العامة اأثناء وب�ضبب 

اخلدمة. ول يجوز حماكمة مدين اأمام الق�ضاء الع�ضكري اإل يف اجلرائم التي متثل اعتداء مبا�رشا على املن�ضاآت الع�ضكرية 

اأو مع�ضك���رات الق���وات امل�ضلح���ة اأو ما يف حكمه���ا، اأو املناطق الع�ضكري���ة اأو احلدودية املقررة كذل���ك، اأو معداتها اأو 

مركباته���ا اأو اأ�ضلحته���ا اأو ذخائرها اأو وثائقه���ا اأو اأ�رشارها الع�ضكرية اأو اأموالها العام���ة اأو امل�ضانع احلربية اأو اجلرائم 

املتعلقة بالتجنيد، اأو اجلرائم التي متثل اعتداء مبا�رشا على �ضباطها اأو اأفرادها؛ ب�ضبب تاأدية اأعمال وظائفهم. ويحدد 

القانون تلك اجلرائم، ويبن اخت�ضا�ضات الق�ضاء الع�ضكري الأخرى. واأع�ضاء الق�ضاء الع�ضكري م�ضتقلون غري قابلن 

للعزل، وتكون لهم كافة ال�ضمانات واحلقوق والواجبات املقررة لأع�ضاء ال�ضلطة الق�ضائية.

مقارنة بين التعديل الدستوري ونظيره بدول عربية را�سد الغائب

ال ي�ستطيع اأحد اأن ميزق الوحدة الوطنيـة لل�سـعب
النواب جنحوا بامتياز يف قيادة قاطرة الوطن... املال:

املنامة -بنا: اأكد رئي�س جمل�س النواب 

اأحمد املال اأن ممثلي ال�ضعب جنحوا بامتياز 

يف قيادة قاط���رة الوط���ن، خ�ضو�ضا على 

�ضعي���د التعبري ع���ن احتياجاته وتطلعاته 

والوف���اء با�ضتحقاق���ات العم���ل النياب���ي 

العدي���دة بداي���ة م���ن �ض���ن الت�رشيع���ات، 

وبن���اء منظومة قانوني���ة متكاملة، وانتهاء 

بتحقيق اأه���داف التنمي���ة، والتقدم التي 

ت�ضعه���ا القيادة الر�ضي���دة ن�ضب اأعينها 

منذ العام 2002. 

وق���ال امل���ال يف برنام���ج )املخت����رش( 

الذي يبُث ع���ر �ضا�ضة تلفزيون البحرين، 

اإن���ه “ل ي�ضتطي���ع اأح���د اأن مي���زق الوحدة 

الوطني���ة لل�ضع���ب حت���ت قي���ادة �ضاحب 

“اأن هن���اك  اإىل  اجلالل���ة املل���ك”، لفت���ا 

حاج���ة الآن، وقب���ل اأي وق���ت اآخ���ر للعمل؛ 

من اأجل مواجهة التحدي���ات التي تواج����ه 

اململك�����ة، خ�ضو�ض���ا عل���ى ال�ضعيدي���ن 

القت�ض���ادي والأمن���ي، وه���و م���ا يتطلب 

ب���ن  التما�ض���ك والتكات���ف  م���ن  مزي���دا 

موؤ�ض�����ض���ات الدول��ة املختلفة، احلكومية 

منه����ا والأهلي���ة؛ ملجابه���ة اأي حم���اولت 

للني�������ل م���ن اأم���ن وا�ضتقرار ه���ذه البلد 

الكري��م”.   الطي���ب ومكت�ضب���ات �ضعب������ه 

واأو�ض���ح “اأن الدعم الذي تلق���اه ال�ضلطة 

الت�رشيعية بع���د عودة احلياة النيابية �ضنة 

2002 اإىل اليوم من جاللة امللك هو �ضبب 
رئي�س ل�ضتمرار هذه احلياة النيابية حتى 

الي���وم، ول نن�ضى اهتم���ام �ضاحب ال�ضمو 

امللكي رئي�س ال���وزراء، ودعم ويل العهد 

لهذه املوؤ�ض�ضة التي متثل �ضعب البحرين 

باأكمل���ه، موؤك���دا اأن اأهم �ضب���ب ل�ضتمرار 

احلي���اة النيابي���ة من���ذ 2002 وحت���ى الآن 

هو دع���م القيادة ال�ضيا�ضية لهذا امل�رشوع 

الدميقراطي”.

ولفت اإىل “اأن الإجنازات كثرية، ومنذ 

�ضن���ة 2002 اأجن���زت ال�ضلط���ة الت�رشيعية 

الكثري م���ن امل�ضاريع الت���ي تهم م�ضلحة 

الوط���ن واملواطنن، وهن���اك املئات من 

امل�ضاري���ع يف اجلانب الت�رشيعي والرقابي، 

واملهم���ات  امل�ض���اركات  ع���ن  ناهي���ك 

اخلارجية، فعلى امل�ضتوى الداخلي مل تق�رش 

ال�ضلط���ة الت�رشيعية منذ 2002، واأ�ضدرت 

العديد من القوانن التي ت�ضب يف �ضالح 

الوط���ن واملواطنن، واأي�ضا م���ن الناحية 

الرقابي���ة، فمنذ 2002 واإىل اليوم، مار�س 

جمل����س النواب دوره الرقاب���ي على اأكمل 

وجه �ض���واء من ناحي���ة توجي���ه الأ�ضئلة اأو 

جلان التحقيق اأو املناق�ضات العامة التي 

حت���دث داخل املجل�س لبع����س املوا�ضيع 

اأن  نن�ض���ى  ول  املواطن���ن،  ته���م  الت���ي 

التعدي���الت الد�ضتورية التي اأجريت �ضنة 

2002 نقل���ت املجل����س النيابي وال�ضلطة 
الت�رشيعي���ة نقل���ة نوعي���ة يف الرقابة على 

الأعمال احلكومي���ة خ�ضو�ضا اإقرار برنامج 

احلكومة التي متار�ضه ال�ضلطة الت�رشيعية 

•وجمل�س النواب ب�ضكل خا�س”. رئي�س جمل�س النواب لدى م�ضاركته يف برنامج )املخت�رش(	

العهد الزاهر زاخر بت�سييد اجلوامع وامل�ساجد
جامع امللك حمد يتوج م�ضرية جاللته املباركة... املفتاح: 

املنامة - بنا: قال وكيل ال�ضوؤون الإ�ضالمية 

ب���وزارة الع���دل وال�ضوؤون الإ�ضالمي���ة والأوقاف 

فريد املفتاح اإن عهد جاللة امللك اأثرى م�ضرية 

ت�ضيي���د اجلوامع وامل�ضاجد على اأر�س البحرين، 

واأ�ض���اف اأن ه���ذا العه���د متيز بك���رة اجلوامع 

وامل�ضاج���د الت���ي مت ت�ضييده���ا باأم���ٍر �ضاٍم من 

لدن جاللته، حيث تولت وزارة العدل وال�ضوؤون 

الإ�ضالمية والأوقاف ومن خالل اإدارتي الأوقاف 

ال�ضني���ة واجلعفرية واملجل����س الأعلى لل�ضوؤون 

الإ�ضالمي���ة تنفي���ذ ه���ذه الأوام���ر والتوجيهات 

ال�ضامية، فبلغ عدد اجلوامع وامل�ضاجد التي مت 

بناوؤه���ا خالل عهد عاهل البالد قرابة 100 جامع 

وم�ضجد.

وق���ال املفت���اح اإن الأمر ال�ضام���ي بت�ضييد 

جامع املل���ك حمد باملحرق ياأت���ي تتويجاً لهذه 

امل�ض���رية املبارك���ة الري���ة بعمارة بي���وت اهلل، 

حيث �ضيكون جامع امللك حمد جامعاً للم�ضلمن 

جميعاً، و�ضيت�ضع لأكر عدد من امل�ضلن على 

م�ضتوى جوامع مملكة البحرين.

واأ�ضاف اأن جامع امللك حمد �ضيكون عالمة 

بارزة عل���ى النهج الكرمي جلالل���ة امللك، وهذا 

لي�س بغريب عل���ى ال�ضجايا اخل���رية التي متيز 

به���ا جاللت���ه واأ����رشة اآل خليفة الك���رام، والذين 

ُع���رف عنهم على م���دى تاريخ حكمه���م املجيد 

حبهم لعمارة امل�ضاج���د والعناية بها وحر�ضهم 

عل���ى ت�ضييدها يف كل بقعة م���ن اأر�س البحرين 

املباركة.

كم���ا ع���ر وكي���ل ال�ض���وؤون الإ�ضالمية عن 

عميق �ضك���ره وامتنانه ل�ضاح���ب اجلاللة امللك 

ال���ذي تف�ض���ل بت�ضيي���د جام���ع املل���ك حمد يف 

مدين���ة املحرق، مثمناً جلاللت���ه ما تلقاه م�ضرية 

عم���ارة امل�ضاجد واجلوامع م���ن اهتمام بالغ من 

لدن جاللته منذ تولي���ه احلكم وحتى يومنا هذا 

الذي ي�ضهد تتويج هذه امل�ضرية بهذا التوجيه 

ال�ضام���ي لبن���اء اأك���ر جوام���ع البحري���ن، والذي 

�ضيحمل ا�ضم جاللته.

واأك���د املفت���اح اأن اجلام���ع �ضيك���ون بيت���اً 

للعب���ادة ومعلماً ح�ضارياً يعك����س مدى اهتمام 

حكام اآل خليف���ة الكرام باحل�ض���ارة الإ�ضالمية، 

وعل���ى راأ�ضه���ا اجلوامع وامل�ضاج���د، اإ�ضافًة اإىل 

تعب���ري هذا اجلام���ع عن وح���دة املجتمع امل�ضلم 

على اأر�س مملك���ة البحرين يف ظل قيادة عاهل 

البالد جاللة امللك حمد بن عي�ضى اآل خليفة.

“االإ�سالح” ت�سيد باالأمر ال�سامي لبناء جامع امللك حمد
الإ�ض���الح:  جمعي���ة   - املنام���ة 

اأ�ض���ادت جمعية الإ�ض���الح باأمر عاهل 

الب���الد جاللة امللك حمد بن عي�ضى اآل 

خليفة ببناء جامع امللك حمد يف مدينة 

املح���رق، ليج�ضد �ضماح���ة هذا الدين 

احلني���ف، ويعك����س اأ�ضال���ة ال�ضع���ب 

البحرين���ي، حي���ث �ضيت���وىل الإ�رشاف 

املهند�ض���ن  م���ن  جمموع���ة  علي���ه 

ليعك����س  تركي���ا  م���ن  املعماري���ن 

العريق  الإ�ضالمي واحل�ضاري  الرتاث 

يف تركيا.

اإدارة  جمل����س  رئي����س  وق���ال 

جمعية الإ�ض���الح عبداللطيف ال�ضيخ: 

ال���ويف  البحري���ن  �ضع���ب  “ي�ضتقب���ل 
مليث���اق  ع����رشة  ال�ضاد�ض���ة  الذك���رى 

�ضاهم���ت  وال���ذي  الوطن���ي،  العم���ل 

الإ�ض���الح ممثل���ة برئي�ضه���ا  جمعي���ة 

ال�ضاب���ق ال�ضيخ عي�ضى ب���ن حممد اآل 

خليفة رحم���ه اهلل يف �ضياغة م�ضودته، 

بقل���وب  املنا�ضب���ة  ه���ذه  ي�ضتقب���ل 

تفي����س حًب���ا ووف���اًء له���ذه الأر����س 

الطيب���ة، حيث كر�ضت ه���ذه الوثيقة 

مب���ادئ الإ�ضالح، و�ضاهم���ت يف فتح 

اآفاق جديدة لالإجنازات الوطنية على 

خمتلف ال�ضعد”.

“وبه���ذه املنا�ضب���ة، فقد  وقال: 

ا�ضتقبلنا نباأ اأمر جاللة امللك بت�ضييد 

جام���ع املل���ك حمد يف مدين���ة املحرق 

ليكون ه���ذا اجلام���ع معلًم���ا اإ�ضالمًيا 

وح�ضارًي���ا ومن���ارة خ���ري يف البحرين 

خدمة لهذا الدين احلنيف، واإن جمعية 

الإ�ض���الح لت�ضيد به���ذا الأمر امللكي 

الذي �ضيكون له امل���ردود الأمثل يف 

تعزيز دور امل�ضجد يف الإ�ضالم”.

و�ضدد على اأهمية التفاف اجلميع 

حول املب���ادئ الأ�ضا�ضية التي خطها 

ميث���اق العم���ل الوطن���ي، والبعد عن 

كل م���ا يعك���ر �ضف���و العالق���ات بن 

فئ���ات املجتمع املختلف���ة، واحلر�س 

على نب���ذ العنف والإره���اب وتعطيل 

والهتم���ام  املواطن���ن،  م�ضال���ح 

الأمث���ل مب�ضاركة اجلميع يف النهو�س 

باملجتم���ع وامل�ضاهمة يف رقي الوطن 

وازدهاره.

“الإ�ض���الح”  اأن  اإىل  واأ�ض���ار 

اخلريي���ة  م�ضريته���ا  �ضتوا�ض���ل 

والتنموي���ة والوطني���ة يف خدم���ة هذا 

وتاريخه���ا  يتنا�ض���ب  مب���ا  الوط���ن 

الطوي���ل املمت���د اإىل اأك���ر م���ن 75 

عاًم���ا يف خدم���ة الدين الوط���ن، حيث 

يهمه���ا يف املق���ام الأول تنمية القيم 

والثوابت الإ�ضالمي���ة والوطنية، ون�رش 

فكر الو�ضطية والعت���دال يف نفو�س 

الأجيال.

• فريد املفتاح	
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النعيمي ي�ستقبل رئي�س اأمناء اجلامعة الأهلية

مريزا يناق�س التعاون مع اليابان بالطاقة املتجددة

النا�رص يف�ز بجائزة امل�ؤ�س�سة العاملية لل�سحة  

اختتام ور�سة “التحرير ال�سحايف” مل�ظفي احلك�مة

البحرين تندد بالتفجري الإرهابي يف ولية ال�سند 

معر�س للكتب عن العالقات البحرينية الك�يتية

ميتد خلارج البحرين وال�طن العربي طيف “حياة بال اأحزان” 

و “�سيك�” الأن�ساري ت�سيد بت�سكيل جلان تكاف�ؤ فر�س يف “اأ�رصي” 

ا عن الكويت 
ً
يقام يف “عي�ضى الثقايف” ويت�ضمن 250 كتاب

موزة الرويعي حتقق اإجنازات جديدة يف جمال اخلدمة املجتمعية

اأكدت دعم “الأعلى للمراأة” مبادرات القطاع اخلا�ص

اجلفري- مركز عي�ضى الثقايف: د�ضن نائب 

رئي����ص جمل�ص الأمناء املدي���ر التنفيذي ملركز 

عي�ضى الثقايف ال�ضيخ خالد بن خليفة اآل خليفة، 

وعميد ال�ضلك الدبلوما�ضي �ضفري دولة الكويت 

ال�ضقيق���ة ال�ضيخ عزام بن مبارك ال�ضباح، اأم�ص 

اخلمي�ص معر����ص كتب و�ضور ووثائق تاريخية 

لدولة الكوي���ت، والذي ينظم���ه املركز من 16 

فرباي���ر اإىل 23 فرباي���ر بالتع���اون م���ع �ضفارة 

دولة الكويت؛ مبنا�ضبة اليوم الوطني الكويتي 

ال���� 56. و�رصح ال�ضيخ خالد بن خليفة اآل خليفة 

باأن ه���ذا املعر�ص، والذي يقام مل���دة اأ�ضبوع، 

ويت�ضمن 250 كتابا حول تاريخ وح�ضارة دولة 

الكوي���ت من اأ�ض���ل اآلف الإ�ض���دارات املهداة 

للمكتب���ة الوطنية من موؤ�ض�ضات كويتية عريقة 

ومكتب���ات  التاريخي���ة  الوثائ���ق  مرك���ز  مث���ل: 

الدي���وان الأم���ريي، املجل�ص الوطن���ي للثقافة 

والفن���ون والآداب، موؤ�ض�ض���ة عبدالعزيز �ضعود 

البابطني الثقافية، ومركز البحوث والدرا�ضات 

الكويتي���ة، اإ�ضافة اإىل مقتطف���ات �ضحفية من 

اأر�ضيف ال�ضحافة الوطني���ة باملركز، اإىل جانب 

عر����ص جمموعة قيمة م���ن الوثائ���ق التاريخية 

الأ�ضلية، حيث ت�ضور العالقات الأخوية، والتي 

ال�ضقيق���ني،  وال�ضعب���ني  البلدي���ن  ترب���ط كال 

والت���ي تتجل���ى يف كثري م���ن الوثائ���ق وال�ضور 

املعربة عن عالقات الن�ضب العريقة التي تربط 

قيادتني ال�ضعبني.

م���ن جانبه، عرب ال�ضفري الكويتي عن �ضكره 

وتقدي���ره ملرك���ز عي�ض���ى الثق���ايف لإقامة هذا 

املعر�ص املتميز لالإ�ضدارات والكتب الثقافية 

املتنوع���ة حول الكوي���ت، والوثائ���ق التاريخية 

اخلا�ض���ة بالبلدين، كما يعك����ص املعر�ص عمق 

التالح���م البحرين���ي الكويت���ي الأزيل الق���دمي، 

م�ضيدا مبا يت�ضمنه املعر�ص من كتب ووثائق 

تاريخي���ة التي تعيد اإىل الأذهان ريادة البلدين 

وال�ضعب���ني ال�ضقيق���ني يف املحاف���ل الثقافية 

والعلمي���ة والأدبي���ة، وتعزز من فر����ص توثيق 

العالقات على امل�ضتويات كافة.

الرويع���ي  دعي���ج  م���وزة  بن���ا:   - املنام���ة 

اإح���دى الك���وادر البحرينية الفاعل���ة يف املجتمع 

العرب���ي، حيث �ضطع جنمها يف ال�رصوح العلمية، 

واملنتدي���ات الثقافي���ة، واملراك���ز البحثية، يف 

ال���دول اخلليجي���ة والعربي���ة كاأم���راأة بحريني���ة 

باإبداع���ات ثقافي���ة  العرب���ي  اأث���رت املجتم���ع 

وديني���ة واجتماعي���ة تالم����ص �ضغ���اف القلوب، 

وتخاط���ب العق���ول من خالل م�رصوعه���ا املتاألق 

)حي���اة ب���ال اأح���زان(، وال���ذي انطلق���ت ب���ه من 

مملك���ة البحرين، وطافت ب���ه العديد من الدول 

اخلليجي���ة والعربي���ة، وتاألق���ت مب���ا قدمته من 

دورات وحما�رصات وور�ص عم���ل تركز على ن�رص 

ثقاف���ة ال�ضع���ادة يف احلياة حامل���ة �ضعار )حياة 

بال اأحزان(، حيث �ضارك���ت يف موؤمتر )ل للعنف 

معا للت�ضامح( يف كلية العلوم الجتماعية بدولة 

الكويت، وقدمت العديد م���ن الدورات وور�ص 

العمل والأم�ضي���ات يف جامعة ال�ضودان، وجامعة 

اخلرط���وم، وجامع���ة الأحف���اد، وجامع���ة الزعيم 

الأزه���ري، ومركز ال�ضودان للبحوث والدرا�ضات 

امل���راأة يف جمهوري���ة  الإ�ضترياتيجي���ة ومرك���ز 

ال�ض���ودان ال�ضقيقة، والتي اأ�ض���ادت بجهودها 

واإ�ضهاماته���ا يف خدم���ة املجتمع���ات، وتوثي���ق 

ال�ضالت ب���ني البلدين من خالل لقائها يف قناة 

النيل الأزرق ال�ضودانية.

كم���ا �ضارك���ت الرويعي بحلق���ات تعريفية 

)حلياة ب���ال اأحزان( م���ن خ���الل ا�ضت�ضافتها يف 

برنامج )مل���ن يهمه الأمر( ال���ذي يبث يف اإذاعة 

نور دبي بدولة الإمارات، اإ�ضافة اإىل م�ضاركتها 

يف )اإذاع���ة عذوب( اأول اإذاعة رقمية يف اململكة 

العربية ال�ضعودية.

)حي���اة بال اأح���زان( م����رصوع بحرين���ي عربي 

دويل تطم���ح الرويع���ي م���ن خالل���ه لأن يك���ون 

امل����رصوع التفاوؤيل الرائد يف ن�رص ثقافة ال�ضعادة 

واحلي���اة الإيجابي���ة املتوازنة الت���ي تخاطب به 

جمي���ع النا�ص باأ�ضلوب متميز مي�رص على اختالف 

م�ضاربهم و�ضني اأعمارهم، ودرجات حت�ضيلهم 

ومواقعهم، من خالل ر�ضائل تفاوؤلية باأ�ضاليب 

وط���رق متنوع���ة دومن���ا احت�ض���اب لأي���ة تفرقة 

للدين اأو املذهب اأو التوجه، بل للب�رصية جمعاء.

ب���داأت الرويعي )حياة بال اأح���زان( من قناة 

حياة بال اأحزان اخلا�ضة بها على اليوتيوب، وها 

هي حتق���ق اإجنازا جديدا ي�ض���اف اإىل اإجنازاتها 

خدمة لوطنه���ا البحرين وذل���ك بح�ضولها على 

حق���وق امللكي���ة الفكري���ة م���ن جمل����ص حماية 

ح���ق املوؤلف واحلق���وق املج���اورة وامل�ضنفات 

الأدبية والفنية بجمهوري���ة ال�ضودان ال�ضقيقة 

لربناجمه���ا الإذاع���ي املتميز )حياة ب���ال اأحزان( 

كربنامج تف���اوؤيل واقعي يوم���ي هدفه �ضعادة 

الإن�ض���ان اأينما كان، حيث يرك���ز الربنامج على 

تناول ثقافة ال�ضع���ادة والطرق املثلى لتخطي 

ال�ضعوبات وحل امل�ض���كالت والتم�ضك بالدين 

حي���اة  م���ن  ال�ضاحل���ة  والع���ادات  والتقني���ات 

مطمئنة.

وعربت الرويعي عن �ضكرها وتقديرها لكل 

من �ضاهم يف دعمها وم�ضاندتها يف جهودها من 

خ���الل هذا الربنامج، وال���ذي يعد بال�ضم تطيب 

اأوج���اع الن�ضان، موؤكدة اأنها �ضتوا�ضل جهودها 

يف خدمة املجتمع البحريني ليمتد طيف خريات 

)حياة بال اأحزان( خل���ارج حدود اململكة واأ�ضوار 

الوطن العربي، لي�ضل اإىل جميع الأقطار.

الرف���اع - املجل�ص الأعلى للمراأة: اأ�ضادت 

الأم���ني الع���ام للمجل����ص الأعلى للم���راأة هالة 

الأن�ضاري باإن�ضاء ال�رصكة العربية لبناء واإ�ضالح 

ال�ضفن “اأ�رصي” جلنة تكافوؤ فر�ص فيها، تعمل 

ب�ضكل رئي����ص على و�ضع ال�ضوابط واملعايري 

واخلط���ط ذات العالقة بتطبي���ق مبادئ تكافوؤ 

الفر�ص وحتقيق الإدم���اج الكامل لحتياجات 

املراأة يف ال�رصكة.

واأ�ضارت الأن�ض���اري اإىل اأن هذه املبادرة 

م���ن “اأ�رصي” ت�ضتحق ثناء خا�ض���ا؛ وذلك نظرا 

لطبيعة عمل ال�رصك���ة وموقعها اجلغرايف التي 

ت�ضتدعي مراع���اًة خا�ضة لو�ضع املراأة العاملة 

فيه���ا، واأعرب���ت عن ثقته���ا باأن جلن���ة تكافوؤ 

الفر�ص يف “اأ�رصي” لن حتقق الأهداف املرجوة 

منها فقط واملتعلقة بتح�ضني و�ضعية املراأة 

وبيئة عمله���ا، واإمنا �ضت�ضهم اأي�ضا يف ت�ضجيع 

املزي���د م���ن الن�ض���اء عل���ى التق���دم للعمل يف 

ال�رصكة، وتفعيل قدراتهن داخلها.

على �ضعيد ذي �ضلة، ثمنت الأمني العام 

ان�ضم���ام �رصك���ة الأوراق املالي���ة وال�ضتثم���ار 

“�ضيك���و” اإىل قائمة ����رصكات القطاع اخلا�ص 
الت���ي ب���ادرت اإىل اإن�ض���اء جلنة تكاف���وؤ فر�ص 

فيه���ا، م�ضي���دة برتوؤ�ص هذه اللجن���ة من قبل 

الرئي����ص التنفي���ذي لل�رصكة جن���الء ال�ضرياوي 

�ضخ�ضيا، وهو ما ي�ضمن حتقيق اأهداف اللجنة 

على النحو املن�ضود.

وخ�ضت الأن�ض���اري بالذكر اأهمية ت�ضكيل 

جلنة تكافوؤ فر����ص يف �رصكة مالية ا�ضتثمارية 

رائ���دة تعم���ل داخ���ل البحري���ن وخارجها مثل 

“�ضيك���و”، وه���و ما يع���زز من ح�ض���ور املراأة 
البحريني���ة يف القطاع امل����رصيف واملايل املهم 

ال���ذي تفوق ن�ضبة البحرنة فيه ال� 65 % وفقا 

لأح���دث اإح�ضاءات م����رصف البحرين املركزي، 

فيم���ا تع���زز امل���راأة البحرينية م���ن ح�ضورها 

الدائم يف هذا القطاع.

واأك���دت اأن القطاع اخلا����ص ميثل اأهمية 

كب���رية لتفعي���ل النم���وذج الوطن���ي لإدم���اج 

احتياج���ات امل���راأة؛ نظ���را مل���ا ت�ضكل���ه ن�ضبة 

امل���راأة البحريني���ة العامل���ة يف ه���ذا القط���اع 

احليوي، واأ�ضادت بالهتمام والوعي املتزايد 

ال���ذي تبدي���ه ����رصكات القط���اع اخلا����ص نحو 

الهتمام مبفهوم اإدماج احتياجات املراأة عرب 

جهوده���ا يف ت�ضمني مبادئ تكافوؤ الفر�ص يف 

�ضيا�ضاتها التوظيفية ولوائحها الداخلية، وما 

توف���ره من خدمات م�ضان���دة لدعم عمل املراأة 

العاملة، ومب���ا ي�ضهم يف ا�ضتدامة ح�ضورها يف 

القطاع اخلا�ص.

ودع���ت الأن�ضاري القائم���ني على �رصكات 

القط���اع اخلا����ص ل�ضتك�ضاف الأث���ر الإيجابي 

على توفري البيئة امل�ضاندة لعمل املراأة على 

زي���ادة الإنتاجية ورف���ع م�ضتوي���ات الت�ضغيل 

والأداء، موؤك���دة ا�ضتع���داد املجل����ص الدائ���م 

لتكثيف اجلهود مع موؤ�ض�ضات القطاع اخلا�ص 

لو�ضع اإطار عمل ومنهجيات وا�ضحة تعزز من 

حتقي���ق تكاف���وؤ الفر�ص يف ه���ذا القطاع ومبا 

يدعم توفري النظم واخليارات التي من �ضاأنها 

اإتاحة الفر����ص املتكافئة وتعزز و�ضع مملكة 

البحرين يف التقارير الدولية.

واأك���دت اأن مب���ادرة موؤ�ض�ض���ات القط���اع 

اخلا����ص لإن�ض���اء جل���ان تكاف���وؤ فر����ص يدعم 

توجهات البحري���ن نحو متكني املراأة وتفعيل 

دوره���ا يف احلي���اة العملي���ة، واإدماجها �ضمن 

املراك���ز  لتتب���واأ  الوطني���ة،  التنمي���ة  خط���ط 

القيادي���ة والتنفيذي���ة و�ضنع الق���رار، والذي 

ياأت���ي �ضم���ن الت���زام اململك���ة ب�ضيا�ضة عدم 

التميي���ز �ضد املراأة، وبناء عل���ى الأمر امللكي 

رقم )14( لعام 2011 باإن�ضاء وتنظيم اللجنة 

الوطني���ة ملتابع���ة تنفي���ذ النم���وذج الوطني 

باإدم���اج احتياج���ات امل���راأة يف برنام���ج عم���ل 

احلكومة.

•  هالة الأن�ضاري	

ا�ضتقب���ل وزير الرتبي���ة والتعليم رئي�ص 

جمل����ص التعليم العايل ماجد النعيمي مبكتبه 

بدي���وان الوزارة مبدينة عي�ضى رئي�ص جمل�ص 

اأمن���اء اجلامعة الأهلية عبداهلل احلواج، اإذ اأطلع 

الوزي���ر عل���ى الربامج التي تقدمه���ا اجلامعة 

الأهلي���ة يف املرحلة املقبل���ة. ومن جهته، اأكد 

الوزير دعم جمل�ص التعليم العايل للجامعات 

وت�ضهي���ل اأدائه���ا وف���ق اللوائ���ح املنظم���ة 

مل�ض���رية التعليم العايل يف مملك���ة البحرين، 

متمنياً للجامعة املزيد من التوفيق والنجاح.

املنام���ة - بن���ا: ا�ضتقب���ل وزي���ر �ضوؤون 

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

�ضفري اليابان املعتمد ل���دى مملكة البحرين 

Kiyoshi Asako، ويف بداي���ة اللق���اء رحب 
الوزي���ر بال�ضف���ري الياباين، م�ضي���داً مبا يربط 

البلدي���ن ال�ضديق���ني م���ن عالق���ات وطيدة 

متمي���زة يعززها التع���اون امل�ضرتك يف �ضتى 

املج���الت، خ�ضو�ض���ا يف جم���الت الكهرب���اء 

واملاء والطاقة املتجددة.

واأ�ض���اد م���ريزا مب���ا ت�ضه���ده العالق���ات 

ب���ني البحري���ن واليابان من تط���ور خ�ضو�ضا 

فيما يتعلق بال�ضتعان���ة باخلربات اليابانية، 

ومت التط���رق اإىل م���ا مت م���ن اإجن���ازات من���ذ 

الزي���ارة امليمونة التي قام به���ا عاهل البالد 

جالل���ة املل���ك حم���د ب���ن عي�ض���ى اآل خليف���ة 

للياب���ان يف الع���ام 2012، وتوجيهات جاللته 

ال�ضامي���ة لزيادة التع���اون والتكامل التجاري 

والقت�ضادي بني البلدين ال�ضديقني.

ت�ضلم اأ�ضتاذ طب العائلة في�ضل النا�رص 

جائ���زة املوؤ�ض�ضة العاملي���ة لل�ضحة والعافية 

ومقره���ا يف جمهورية الهن���د يف احتفال اأقيم 

مبدين���ة بومبي يومي 14 و15 فرباير اجلاري 

بح�ض���ور �ضخ�ضيات كبرية من الدول العربية 

والغربية.

وع���رب النا�رص ع���ن اعتزازه وفخ���ره بهذه 

اجلائ���زة الكب���رية لرفع ا�ضم مملك���ة البحرين 

يف املحاف���ل الدولي���ة، وهو اإجن���از يهديه اإىل 

قي���ادة الب���الد، واإىل �ضعب البحري���ن الكرمي 

ال���ذي يحم���ل كل التطلع���ات للو�ض���ول اإىل 

اأعلى املراتب يف ظل العهد الإ�ضالحي لعاهل 

البالد جاللة امللك.

املنام���ة - بنا: اختتمت اأم����ص فعاليات 

ور�ضة “عمل التحرير ال�ضحايف”، والتي نظمها 

مركز وكالة اأبن���اء البحرين لتطوير املهارات 

الإعالمي���ة، وقدمها الإعالم���ي مو�ضى ع�ضاف، 

مب�ضارك���ة 20 موظف���اً م���ن جه���ات حكومية 

عدة؛ به���دف تزويد امل�ضارك���ني باملهارات 

الأ�ضا�ضية يف الكتاب���ة ال�ضحافية الحرتافية. 

ويف خت���ام الور�ضة، وزع القائ���م باأعمال مدير 

ع���ام وكالة اأنب���اء البحري���ن مهن���د �ضليمان، 

ال�ضه���ادات على امل�ضارك���ني وتكرمي مقدم 

الور�ض���ة، موؤك���داً ال���دور املهم ال���ذي يقوم 

به مرك���ز تطوير امله���ارات الإعالمية يف رفع 

م�ضتوى العامل���ني يف املوؤ�ض�ض���ات الر�ضمية 

ا عن  املختلفة يف املج���الت الإعالمية، ومعربرّ

ا�ضتع���داد الوكال���ة لتنفي���ذ دورات وور����ص 

عم���ل متخ�ض�ض���ة بال�رصاك���ة م���ع موؤ�ض�ض���ات 

الدول���ة املختلفة. واأ�ض���اف اأن الور�ضة تاأتي 

يف اإط���ار اجلهود التي تبذلها الوكالة لتزويد 

العاملني يف اأق�ضام العالقات العامة والإعالم 

يف املوؤ�ض�ضات احلكومة املختلفة، باملهارات 

الأ�ضا�ضي���ة الالزمة يف كتاب���ة الأخبار بطريقة 

احرتافي���ة والعامل م���ع املوؤ�ض�ضات الإعالمية 

املختلفة.

و�ضمل���ت الور�ضة على ع���دد من املحاور 

النظري���ة والتطبيق���ات العملي���ة يف �ضياغ���ة 

جان���ب  اإىل  واملق���الت،  والتقاري���ر  الأخب���ار 

الكتاب���ة للمواق���ع الإلكرتوني���ة، م���ن خ���الل 

يف  الحرتافي���ة  الأ�ضالي���ب  عل���ى  التع���رف 

التعام���ل م���ع و�ضائل الإع���الم املختلفة، ومت 

خالل الور�ض���ة تزيد امل�ضارك���ني باملهارات 

الأخب���ار  كتاب���ة  يف  ال�ضا�ضي���ة  والقواع���د 

ال�ضحافي���ة، والتع���رف عل���ى اأ�ض���ول كتاب���ة 

اإىل  واملق���الت،  والتحقيق���ات  التقاري���ر 

جانب تدريبات عملي���ة يف الكتابة الحرتافية 

ومواق���ع  الإلكرتوني���ة  واملواق���ع  لل�ضح���ف 

التوا�ضل الجتماعي.

 - ب�ض���دة   - اخلارجي���ة  وزارة  ن���ددت 

بالتفج���ري الإرهابي الذي وق���ع اأم�ص يف ولية 

ال�ضند بجمهورية باك�ضتان الإ�ضالمية واأ�ضفر 

عن مقت���ل واإ�ضابة الع�رصات م���ن الأ�ضخا�ص، 

معربة عن �ضادق تعازيه���ا ل�ضعب باك�ضتان 

ال�ضديق وموا�ضاته���ا لأهايل وذوي ال�ضحايا 

ومتنياته���ا ب�رصعة ال�ضفاء جلمي���ع امل�ضابني 

ج���راء ه���ذه العم���ل الإرهاب���ي الغا�ض���م الذي 

ي�ضته���دف الأبرياء الآمنني واإث���ارة الفو�ضى 

وزعزعة ا�ضتقرار البالد.

واأك���دت وزارة اخلارجي���ة ت�ضامن مملكة 

البحري���ن مع جمهوري���ة باك�ضت���ان الإ�ضالمية 

ال�ضديق���ة يف هذا احلادث الألي���م، ووقوفها 

والتط���رف  العن���ف  �ض���د  حربه���ا  يف  معه���ا 

والإره���اب ودعمه���ا الإجراءات الت���ي تتخذها 

للحف���اظ عل���ى اأمنه���ا و�ضيان���ة ا�ضتقراره���ا 

و�ضالمة مواطنيها واملقيمني على اأرا�ضيها، 

جم���ددة موقف مملكة البحري���ن الثابت الذي 

ينبذ العنف والتط���رف والإرهاب مهما كانت 

دوافعه ومربراته، والداعي اإىل �رصورة تعزيز 

التع���اون الدويل؛ ل�ضم���ان الق�ضاء على تلك 

الآفة اخلطرية التي تهدد دول العامل.
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تخريج دورتي اخت�ض��ص لل�ضب�ط ب�إحدى الوحدات

 “�رشطة املط�ر” ت�ض�رك بـ “اأ�سا�سيات الأمن”

ور�ضة عمل حول احلد من املخ�طر والأزم�ت

 اإ�ضدار ن�ضخة عن مب�دئ ومع�يري زي�رة ال�ضجون

امل�ضوؤولية الوطنية والإبداع ال�ضب�بي ركيزت� التطور الإعالمي  

“الف��ضت فود” يهدد اأطف�ل البحرين ب�ل�ضكري

“اجل�رش” ين�ل اإعج�ب زوار و�ضيوف اجلن�درية                                                                                   

م الفائزين يف م�ضابقة الإبداع التلفزيوين وامللعب الريا�ضي... الرميحي: 
َّ
كر

رئي�س “العلى لل�ضحة” لـ “$”: 2000 طفل م�ضاب والعدد يف ازدياد

احتوى على �ضور تاريخية بني البحرين وال�ضعودية

املنام����ة - بنا: اأك����د وزير �ض����وؤون الإعالم علي 

الرميح����ي اأن حتفي����ز روح الإب����داع ال�ضبابي، وحتمل 

امل�ضوؤولي����ة الوطني����ة يف اللت����زام باأمان����ة الكلم����ة 

واملو�ضوعي����ة، وتنمي����ة القيم الوطني����ة امل�ضرتكة 

ركيزت����ان اأ�ضا�ضيتان يف تطوي����ر الر�ضالة الإعالمية، 

ودوره����ا املح����وري يف تعزيز املكت�ضب����ات التنموية 

واحل�ضارية املتوا�ضلة يف اإط����ار امل�رشوع الإ�ضالحي 

لعاهل البالد جاللة امللك حمد بن عي�ضى اآل خليفة.

واأع����رب الرميح����ي، خ����الل احتفالي����ة نظمته����ا 

“الإع����الم” بالتزام����ن م����ع الذك����رى ال�ضاد�ض����ة ع�رشة 
مليثاق العم����ل الوطن����ي لتكرمي الفائزي����ن بجوائز 

م�ضابق����ة الإب����داع يف الإنتاج التلفزي����وين، وم�ضابقة 

امللعب للمواهب الريا�ضي����ة الإعالمية، عن اعتزازه 

بالك����وادر الوطني����ة املتمي����زة واملبدع����ة يف جم����ال 

الإع����الم والإنتاج الفني و�ضت����ى امليادين؛ بو�ضفها 

ال����روة احلقيقة للوطن، ور�ضيده على طريق البناء 

والتنمية امل�ضتدامة.

يف  امل�ضارك����ني  ال�ضب����اب  الوزي����ر  و�ضك����ر 

اأهدافه����ا  م����ع  الإيجاب����ي  امل�ضابق����ات، وتفاعله����م 

الوطني����ة  الإعالمي����ة  الك����وادر  وتاأهي����ل  اإع����داد  يف 

وا�ضتك�ض����اف املواهب املبدعة وتنمية روح البتكار 

والتناف�ضي����ة، مبا يرتقي ب����دور الإعالم الوطني على 

اأ�ض�س من اجل����ودة وال�ضتدام����ة والفاعلية، متقدًما 

باأطي����ب الته����اين اإىل الفائزي����ن باأف�ض����ل الأعم����ال 

املتمي����زة يف جم����ال الإب����داع التليفزي����وين والإعالم 

الريا�ضي.

واأ�ضاد بجه����ود جلنة التحكيم يف تقييم الأعمال 

واملواه����ب الإعالمي����ة، واختيار الفائزي����ن بناء على 

معايري مو�ضوعي����ة ومهنية من بينها: احرتام حقوق 

امللكي����ة الفكري����ة والأدبي����ة، والإب����داع، واجل����ودة 

والكف����اءة، والتمي����ز يف املحتوى الرباجم����ي والأداء 

الإعالمي الهادف والبناء.

ومنح الرميح����ي امل�ضاركني �ضه����ادات تقدير، 

وجوائ����ز مالي����ة لأ�ضح����اب املراك����ز الثالث����ة الأوىل 

يف كل م����ن م�ضابق����ة الأف����الم الوثائقي����ة التي تربز 

املب����ادئ والقي����م الوطني����ة والإن�ضاني����ة، وم�ضابقة 

الفوا�ض����ل التلفزيوني����ة التي تعك�س اأب����رز املعامل 

الأثري����ة وال�ضياحي����ة يف البحري����ن، وم�ضابقة امللعب 

للمواهب الريا�ضي����ة الإعالمية، موؤكًدا �ضعي الوزارة 

عرب قنواتها وبراجمه����ا التلفزيونية اإىل ال�ضتفادة 

الطاقات ال�ضبابية املتميزة، والتي اأثبتت موهبتها 

يف جمال الإنت����اج الفني والإعالمي، وقدراتها الفنية 

الواع����دة يف جم����الت الإع����داد والتق����دمي والتعليق 

الريا�ضي.

ون����وه الرميح����ي اإىل حر�س ال����وزارة على تعزيز 

التعاون مع �رشكات الإنت����اج الفني اخلا�ضة يف اإنتاج 

وتطوي����ر الربامج الإذاعي����ة والتلفزيوني����ة والأفالم 

واأن�ضط����ة  والق�ض����رية،  والوثائقي����ة،  الت�ضجيلي����ة 

الدعاية والإعالنات والفقرات التوعوية والإر�ضادية، 

وتق����دمي خدماته����ا الإعالمية والفني����ة املتنوعة من 

ت�ضوير عايل الدق����ة، وت�ضاميم جرافيك، واملونتاج 

الرقم����ي، وذل����ك بع����د جن����اح جتربتها م����ع انطالقة 

الهوية اجلديدة لتلفزيون البحرين بالتعاقد مع 15 

�رشكة بحرينية متخ�ض�ض����ة يف الإنتاج الفني يقودها 

�ضباب وطني ومبدع.

ك�ضف رئي����س املجل�س العل���ى لل�ضحة الفريق 

رئي����س جمل����س اإدارة جمعي���ة ال�ضك���ري البحريني���ة 

ال�ضي���خ حممد بن عبداهلل اآل خليفة اأن مر�س ال�ضكري 

ي�ض���كل واحدا من اأكرب التحديات التي تواجه الرعاية 

ال�ضحي���ة يف مملك���ة البحري���ن ودول اخللي���ج لدول 

جمل����س التع���اون العربي���ة يف وقتنا احل���ايل، موؤكدا 

اأن ال���دول اخلليجي���ة ومنها البحري���ن اأ�ضبحت حتتل 

مراتب متقدم���ة يف الدول الع�رش الك���ر اإ�ضابة بهذا 

“الداء” على م�ضتوى العامل واملنطقة.  
واأ�ض���ار رئي����س املجل����س العل���ى لل�ضحة على 

هام����س فعالي���ة اأقامتها جمعي���ة ال�ضك���ري لتكرمي 

الداعم���ني وامل�ضاهم���ني للجمعي���ة بح�ض���ور نائ���ب 

رئي�س اجلمعية م���رمي الهاجري واأع�ضاء اجلمعية اإىل 

اأن ال�ضكري من الن���وع الأول هو اأحد الأمرا�س الأكر 

�ضيوعا لدى اجليل احلايل م���ن الأطفال والنا�ضئة يف 

البحرين.

واملتابع���ة  الر�ض���د  عملي���ات  اإىل  ولف���ت 

والإح�ض���اءات الت���ي تتابعه���ا اجلمعية فيم���ا يخ�س 

اأع�ضاء اجلمعية من مر�ض���ى ال�ضكري واأطفال �رشوق 

ملر�ضى ال�ضك���ري اأو من خالل املراك���ز ال�ضحية من 

قبل العي���ادات ال�ضت�ضاري���ة اأو العي���ادات اخلا�ضة 

مبجم���ع ال�ضلمانية الطب���ي وامل�ضت�ضفي���ات الخرى، 

موؤك���دا يف الوقت نف�ض���ه اأن عدد احل���الت اجلديدة 

لل�ضك���ري م���ن الن���وع الأول يف البحري���ن يف ازدي���اد 

م�ضتم���ر وكما هي احلال���ة يف دول املنطق���ة والعامل 

بالن�ضبة لهذا املر�س  .

واأ�ض���ار رئي����س املجل����س العل���ى لل�ضح���ة  يف 

ت�رشيحات ل� “البالد” اىل ان عدد الطفال امل�ضابني 

بال�ضك���ري من الن���وع الأول يف البحري���ن البالغ األفي 

طف���ل ونا�ضئ يتوق���ع اأن يرتفع مع زي���ادة ال�ضابة 

بال�ضمنة لديهم.

وق���ال اإن املر����س ب���ات ظاه���رة متف�ضية لدى 

اجليل احلايل ب�ضب���ب العادات الغذائية ال�ضحية غري 

ال�ضليم���ة، واأمن���اط احلياة غ���ري ال�ضحي���ة وال�ضلبية، 

والعتم���اد على الوجب���ات اجلاه���زة )الفا�ضت فود( 

الت���ي يتزاحم عليها الطف���ال وال�ضباب، والتي توثر 

تاأثريا كبريا يف زيادة الوزن وال�ضمنة؛ لحتوائها على 

ن�ضب عالية من الدهون والكربوهيدرات امل�ضبعة.

كما اأ�ض���ار اىل العوامل الوراثية، و�ضوء العادات 

ال�ضحية الت���ي يعي�س عليها اجلي���ل احلايل، من قلة 

الن�ض���اط وع���دم مزاول���ة احلرك���ة والريا�ض���ة خ���الل 

حياتهم اليومي���ة، موؤكدا اأن الك�ض���ل وعدم  الن�ضاط 

واحلركة اأ�ضب���ح �ضمة من �ضمات الكثريين من اأفراد 

املجتمع لالأ�ضف.

وعلى جان���ب مت�ضل، اأكدت نائب رئي�س جمعية 

البحري���ن لل�ضك���ري م���رمي الهاج���ري يف ت�رشيحات ل� 

“البالد” اأن اجلمعية ولتحقيق اأهدافها خ�ضو�ضا يف 
ما يخ�س النا�ضئة واملراهقني والأطفال من مر�ضى 

ال�ضك���ري، �ض���واء، اأقامت خميم  ����رشوق الذي ينطلق 

ه���ذا الع���ام بن�ضخته الثامن���ة ع�رش، من اأج���ل  تدريب 

وتوعي���ة وتثقي���ف الأطف���ال امل�ضاب���ني بال�ضك���ري 

للتعاي����س باأم���ان مع مر�ضه���م، وتعزيز ثق���ة اأولياء 

الأمور باأبنائهم امل�ضابني بال�ضكر ، ومن خالل فريق 

ي���الزم الأطفال ويق���دم اإليه���م التدري���ب والعالج، 

والدعم النف�ضي والتوعية الالزمة.

املنام����ة - بن����ا: حظيت م�ضارك����ة املوؤ�ض�ضة 

العام����ة جل�����رش امللك فهد يف املهرج����ان الوطني 

للرتاث والثقاف����ة )اجلنادرية( يف دورته احلالية 

ال� )31( باإ�ضادة وا�ضعة من زوار جناح املوؤ�ض�ضة 

�ضمن بيت ال�رشقية.

واأو�ض����ح مدير اإدارة العالقات العامة باجل�رش 

امل�رشف على اجلناح جمال الياقوت اأن مدير عام 

املوؤ�ض�ض����ة العامة جل�رش امللك فه����د عبدالرحمن 

اليحي����ى اأوىل اهتماما خا�ضا من����ذ ال�ضتعدادات 

والتجهيزات الأوىل؛ لإبراز ج�رش امللك فهد الذي 

يربط بني البلدي����ن ال�ضقيقني اململكة العربية 

ال�ضعودي����ة ومملك����ة البحري����ن كمعل����م ح�ضاري 

و�����رشح تنم����وي كان حلماً راود قي����ادة ال�ضعبني 

ال�ضقيقني منذ زمن طويل.

وب����نيَّ الياق����وت اأن جن����اح املوؤ�ض�ض����ة ن����ال 

اإعج����اب زوار املهرج����ان مب����ا ا�ضتم����ل علي����ه من 

جم�ض����م كبري للج�رش، اإ�ضاف����ة اإىل نحت على جدار 

�ضور بيت ال�رشقية يعك�س القيمة الفنية للج�رش.

و�ضاهد احل�ض����ور الذين تواف����دوا اإىل جناح 

املوؤ�ض�ض����ة �ض����وراً تاريخية للزي����ارات املتبادلة 

للمل����وك وال�ضي����وخ ب����ني البلدي����ن ال�ضقيقني، 

والتي اأثمرت بقيام ج�رش امللك فهد، كما احتوى 

اجلن����اح عل����ى �ض����ور متثل مراح����ل اإن�ض����اء اجل�رش 

واإح�ضاءات عن العبور اإ�ضافة اإىل �ضا�ضة لعر�س 

الفيل����م اخلا�س ع����ن اجل�رش، تبث �ض����وراً مبا�رشة 

حلرك����ة عب����ور امل�ضافري����ن م����ن مواق����ع عدة يف 

اجل�رش، كما قّدم اجلناح لزوار املهرجان نبذة عن 

اأب����رز امل�ضاريع اجلديدة الت����ي تعكف املوؤ�ض�ضة 

حالي����اً على تنفيذه����ا يف كال اجلانبني ال�ضعودي 

والبحريني.

• وزير �ضوؤون الإعالم مكرما امل�ضاركني	

• •ال�ضيخ حممد بن عبداهلل	 مرمي الهاجري	

املنام���ة - بن���ا: اأُقي���م بق���وة دف���اع 

البحرين ب�ضالح البحرية امللكي البحريني 

�ضباح اأم�س، احتفال مبنا�ضبة يوم �ضالح 

البحري���ة امللك���ي البحريني ال���ذي ياأتي 

تزامناً م���ع الذكرى التا�ضع���ة والأربعني 

لتاأ�ضي����س ق���وة دف���اع البحري���ن، وذلك 

بح�ض���ور قائ���د �ض���الح البحري���ة امللكي 

البحرين���ي الل���واء الرك���ن بح���ري ال�ضيخ 

خليف���ة بن عب���داهلل اآل خليف���ة، وعدد من 

�ضباط قوة دفاع البحرين.

املنام���ة - بن���ا: بح�ضور رئي����س هيئة 

الأركان الفري���ق الرك���ن ذي���اب ب���ن �ضقر 

النعيم���ي، اأُقيم يوم اأم����س يف اإحدى وحدات 

ق���وة دف���اع البحري���ن حفل تخري���ج دورتي 

اخت�ضا�س لل�ضباط. 

بداأ احلفل باآيات من الذكر احلكيم، ثم 

األقيت كلمة بهذه املنا�ضبة ُقدم من خاللها 

اإيج���از عن اأهم الربامج والتدريبات النظرية 

والعملي���ة واملراح���ل الت���ي ا�ضتملت عليها 

الدورتان من مواد نظرية وتطبيقات عملية.

بعده���ا، �ضل���م رئي����س هيئ���ة الأركان 

واجلوائ���ز  اخلريج���ني  عل���ى  ال�ضه���ادات 

التقديري���ة على املتفوق���ني، وهناأهم على 

النجاح، كما قام بتكرمي ال�ضباط واملدربني 

الذي���ن �ضاهم���وا يف التدري���ب، وحتقيقهم 

متطلبات الدورة بنجاح.

ح�رش حفل التخريج عدد من كبار �ضباط 

قوة دفاع البحرين.

ة- وزارة الداخلي���ة: يف اإط���ار التع���اون 

امل�ضرتك مع �ضوؤون الطريان املدين بوزارة 

املج���الت  يف  والت�ض���الت  املوا�ض���الت 

املتعلقة باأم���ن الطريان املدين، �ضارك 12 

�ضخ�ض���اً م���ن منت�ضبي مديري���ة �رشطة مطار 

البحري���ن الدويل بال���دورة الثالث���ة ع�رشة ل� 

“اأ�ضا�ضيات اأمن الطريان املدين”، وذلك يف 
الفرتة م���ن -12 16 فرباير اجلاري، والتي 

عقدت باأكادميية اخلليج للطريان.

ت�ضمن���ت الدورة، والت���ي مت اعتمادها 

من جان���ب منظمة الطريان امل���دين الدويل 

)الأيكاو(، فهم طبيع���ة الأخطار التي تهدد 

الطريان املدين من منظ���ور دويل واإقليمي 

ووطن���ي، والتع���رف عل���ى امل���واد املقيدة 

مبا يف ذل���ك الأ�ضلح���ة والأجه���زة املتفجرة 

بط���رق  التعري���ف  اإىل  اإ�ضاف���ة  واحلارق���ة، 

ومفاهي���م الك�ض���ف الأمن���ي عل���ى ال���ركاب 

والف���رز الأمن���ي لالأمتع���ة، وال�ضيط���رة على 

مناف���ذ الدخ���ول؛ ملراقبة حت���ركات الأفراد 

واملركب���ات، وحماي���ة وحرا�ض���ة جتهي���زات 

املط���ار الت�ضغيلي���ة واملناط���ق املعر�ض���ة 

للهجوم وحماية الطائرات.

املنام���ة - بن���ا: تنفي���ذا لتوجيهات 

رئي�س الأمن العام رئي�س اللجنة الوطنية 

الل���واء طارق بن ح�ض���ن احل�ضن ملواجهة 

التنفي���ذي  املكت���ب  نظ���م  الك���وارث، 

للجنة على م���دى يوم���ني وبالتعاون مع 

الإدارة العام���ة للدف���اع امل���دين ور�ض���ة 

عمل ح���ول احلد من املخاط���ر والأزمات، 

�ض���ارك فيه���ا 45 �ضخ�ض���اً م���ن خمتلف 

الوزارات واملوؤ�ض�ضات واجلهات املعنية 

باململكة.

ت�ضمن���ت الور�ض���ة درا�ض���ة مب���ادئ 

املخاط���ر  وحتدي���د  املخاط���ر  حتلي���ل 

الرئي�ض���ة وت�ضنيفه���ا ح�ض���ب الأولوي���ة 

لالإج���راءات امل�ضتقبلية؛ به���دف اإ�ضدار 

�ض���كل  يف  الوطني���ة  للمخاط���ر  تقيي���م 

م�ضفوفة. واأفادت ور�ضة العمل اأنه لي�س 

بالإمكان منع الكوارث، لكن ميكن تعزيز 

قدرات ومعرفة الأفراد واملوؤ�ض�ضات مبا 

يخ����س احلد م���ن خطره���ا، وي�ضاعد على 

دع���م قدرتهم عل���ى مواجه���ة الكوارث، 

منوه���ة اإىل اأهمي���ة اتب���اع توج���ه �ضام���ل 

ومتكامل يف احلد من خطر الكوارث.

املنامة- بنا: ناق�ضت مفو�ضية حقوق 

ال�ضجن���اء واملحتجزي���ن نتائ���ج الزيارت���ني 

اللت���ني قامت بهم���ا املفو�ضي���ة ملركزي 

اإي���واء واإبعاد الن�ضاء والرج���ال الأجانب، وما 

متخ����س عنه���ا م���ن مالحظ���ات وتو�ضيات 

�ضيت���م ن�رشها يف تقريري���ن مف�ضلني خالل 

الفرتة املقبلة. وذكرت املفو�ضية يف بيان 

�ضحفي اأنها عق���دت اجتماعا برئا�ضة نواف 

املع���اودة، وبح�ض���ور اأع�ض���اء املفو�ضي���ة 

ي���وم اأم�س اعتم���دت فيه التقري���ر ال�ضنوي 

ذات���ه،  ال�ضي���اق  للمفو�ضي���ة، ويف  الث���اين 

ناق����س اأع�ض���اء املفو�ضي���ة م���ا مت اتخاذه 

ب�ض���اأن اإ�ضدار ن�ضخ���ة من مب���ادئ ومعايري 

زيارة ال�ضجون واأماك���ن احلب�س الحتياطي 

خا����س باملفو�ضي���ة، مع الأخ���ذ يف العتبار 

قان���ون رق���م )18( ل�ضن���ة 2014 باإ�ض���دار 

قانون موؤ�ض�ضة الإ�ضالح والتاأهيل، ولئحته 

التنفيذية.

 بدور امل�لكي



الجمعة 17 فبراير 2017  
20 جمادى األولى 1438
8local@albiladpress.comالعدد 3048  محاكم

اُغمي على �سديقه “ال�سكران” فرماه بالبحر

اإدانة 7 باإ�سعال مدرعة واإ�سابة �رشطي

تاأييد ال�سجن 5 �سنوات ل�سارق طعن �سخ�سني

�إحالة متورط بتوزيع مو�د �أطفال خملة للنيابة 

مري�ض نف�سياً ي�رشب والده مبطرقة

لل�سجن 10 �سنوات تخفيف عقوبة امُلدانني بـ “�أحد�ث جو” 

“مكافحة اجلرائم الإلكرتونية”:

فيما نا�شد الأب النيابة عالج ابنه

املحكمة اأيدت اأيدت تغرميهم مليونا و350 األف دولر

املنام���ة - وزارة الداخلي���ة: ذك���ر املدي���ر 

الع���ام الإدارة العامة ملكافح���ة الف�شاد والأمن 

القت�ش���ادي والإلك���رتوين اأن���ه عل���ى اإثر تلقي 

اإدارة مكافح���ة اجلرائ���م الإلكرتوني���ة بالغاً من 

اإح���دى ال���دول الأجنبية ع���ن طري���ق الإنرتبول 

يتعل���ق مبكافحة ا�شتغ���الل الأطف���ال، ومفاده 

وج���ود اأحد الأ�شخا����ص يف مملكة البحرين يقوم 

باإر�شال وطلب حمتويات خملة خا�شة بالأطفال 

عرب تطبيقات التوا�شل الجتماعي املختلفة.

اجلرائ���م  مكافح���ة  اإدارة  قام���ت  وعلي���ه 

الإلكرتوني���ة بالتحريات الالزم���ة لتحديد هوية 

ال�شخ����ص املعن���ي. وبا�شتدعائ���ه و�شوؤاله عما 

هو من�ش���وب اإليه تبني �شلوع���ه يف العديد من 

عملي���ات توزيع ه���ذه النوعية م���ن املحتويات 

داخ���ل وخ���ارج البحري���ن، وكان يق���وم ب�ش���كل 

ع�شوائ���ي باإر�شاله���ا وتوزيعه���ا للعدي���د م���ن 

احل�شاب���ات دون اأن جتمعه معه���م معرفة تذكر 

وبع���د ذل���ك يطالبه���م ب�ش���ور خمل���ة يف ه���ذا 

املجال، الأم���ر الذي يعترب ظرف���اً م�شدداً طبقاً 

امل���ادة العا�رشة للقانون رق���م 60 ل�شنة 2014 

ب�شاأن جرائم تقني���ة املعلومات، ويعاقب عليه 

باحلب�ص مدة ل تقل عن �شنتني وبالغرامة التي 

ل تتج���اوز 10 اآلف دينار مبا يخ�ص حيازة ون�رش 

املحتوى الإلك���رتوين اجلن�ش���ي اإذا كان موجهاً 

لالأطفال.

ل���الإدارة العام���ة  واأ�ش���اف املدي���ر الع���ام 

القت�ش���ادي  والأم���ن  الف�ش���اد  ملكافح���ة 

اأن���ه ج���ار ا�شتكم���ال الإج���راءات  والإلك���رتوين 

القانونية الالزمة لإحالة املذكور للنيابة العامة، 

مهيب���اً باأولياء الأم���ور، �رشورة متابع���ة اأبنائهم 

اأثناء ا�شتخدامهم املواقع الإلكرتونية، وتوجيه 

الن�شح والإر�شاد امل�شتمر حتى ل يقعوا �شحية 

ال�شتغالل. 

اأم���رت املحكم���ة الكربى اجلنائي���ة الرابعة 

الظه���راين  خليف���ة  عل���ي  القا�ش���ي  برئا�ش���ة 

وع�شوي���ة كل من القا�شي���ني اأ�شامة ال�شاذيل 

ووائل اإبراهي���م واأمانة �رش اأحمد ال�شليمان، مبد 

احلب����ص الحتياط���ي ل�شاب، يع���اين من مر�ص 

نف�شي ويرف�ص العالج، �رشب اأبوه مبطرقة على 

راأ�ش���ه عقب م�شاجرة بني املته���م واأمه؛ وذلك 

مل���دة 15 يوًما تب���داأ من نهاية حب�ش���ه ال�شابق 

على اأن يراعى له التجديد يف امليعاد القانوين، 

اإذ تنتظر النيابة العامة ورود التقرير النف�شي.

وت�ش���ر التفا�شي���ل اإىل اأن وال���د املته���م 

ذكر اأثناء التحقي���ق اأنه اأثناء تواجده يف املنزل 

�شمع اأ�شوات �رشاخ وم�شادة بني املتهم واأمه، 

فنزل م���ن غرفته للدور الأر�شي؛ لي�شتف�رش عن 

�شبب ال�رشاخ، اإل اأنه تفاجاأ بابنه ي�رشبه مبطرقة 

حديدي���ة على راأ�شه، وف���ّر هارًبا، فيما مت نقله 

هو اإىل امل�شت�شفى لتلقي العالج.

واأ�شاف الوالد اأنه لحظ بالفرتة الأخرة اأن 

ابنه يعاين حالة نف�شية، فهو منطٍو ولي�ص لديه 

�شداق���ات وكثًرا ما يت�شاجر مع والدته، ف�شالً 

ع���ن اأنه يجهل قيامه بتل���ك الت�رشفات، فطلب 

منه اأن ي�شمح له بعر�شه على طبيب نف�شي، اإل 

اأن ابنه يرف�ص فكرة التوجه للعالج.

واأو�ش���ح اأن���ه ل زال يعاين م���ن م�شاعفات 

تل���ك ال�رشبة التي تلقاها من ابنه الذي ُقب�شت 

علي���ه ال�رشطة ح���ال �ش���ره يف الطري���ق العام، 

موؤكًدا اأنه �شيتن���ازل عن حقه اإذا ما مت معاجلة 

ابنه.

خففت حمكمة ال�شتئن���اف العليا اجلنائية 

برئا�شة القا�شي ال�شيخ حممد بن علي اآل خليفة 

واأمان���ة �رش ناجي عبداهلل، عقوبة 54 م�شتاأنًفا من 

اأ�ش���ل 57 متهًما بالأحداث الت���ي وقعت ب�شهر 

مار����ص 2014 يف “�شجن ج���و”، والذين ترتاوح 

اأعمارهم ما بني 18 و28 عاًما، وذلك ب�شجن كل 

منهم 10 �شنوات بدلً عن 15 عاًما.

واأي���دت املحكم���ة اإل���زام امُلدان���ني جميًعا 

مت�شامنني ب���اأداء مبلغ 508 اآلف و187 دينار، 

و970 فل�ًش���ا قيم���ة التلفي���ات الت���ي حدث���ت 

بالإدارة، كما اأمرت مب�شادرة امل�شبوطات.

وقال���ت املحكم���ة اإن���ه ثب���ت اأن امُلدان���ني 

بتاريخ 10 مار�ص 2015:

اأولً: ا�شتعمل���وا واآخ���رون جمهول���ون القوة 

والعن���ف على موظفني عمومي���ني بنية حملهم 

بغر حق على المتناع ع���ن اأداء عمل من اأعمال 

وظيفته���م، باأن اعت���دى املتهمون )من 9 حتى 

و41  و40   34 حت���ى  و19   17 حت���ى  و14   11
و43 حت���ى 51 و53 حت���ى 57( عل���ى �شالم���ة 

ج�شم امل���الزم املجني علي���ه واآخرين من قوات 

الأم���ن العام املبينة اأ�شمائهم بالأوراق بال�رشب 

والقذف باأدوات �شلب���ة اأثناء وب�شبب تاأديتهم 

وظيفته���م؛ ملنعهم م���ن اأداء عمله���م يف وقف 

اأعمال ال�شغ���ب وفر�ص النظ���ام والأمن مبباين 

اإدارة الإ�شالح والتاأهي���ل مبنطقة جو، فاأحدثوا 

بهم الإ�شابات املبين���ة بالتقارير الطبية، دون 

اأن يبلغ���وا م���ن ذل���ك مق�شده���م، وكان بقي���ة 

املتهمني يف م���كان احلادث ي�شدون من اأزرهم 

وقابلني بنتائج اأفعالهم.

ثانًي���ا: اأ�شعل���وا واآخ���رون جمهول���ون عمًدا 

حريًق���ا يف م���ال منق���ول ملبنى ع���ام وخم�ش�ص 

للمنفعة العام���ة من �شاأنه تعري�ص حياة النا�ص 

واأمواله���م للخطر، باأن ق���ام املتهمون )من 16 

حتى 27، و40، و52( باإ�رشام النار يف حمتويات 

املب���اين 1، 4، 6 ب���اإدارة الإ�ش���الح والتاأهي���ل 

مبنطق���ة ج���و، ون�ش���اأت ب�شبب اإ�شع���ال احلريق 

الأ�رشار املبينة الو�شف والقيمة بالأوراق، وقد 

تواجد باق���ي املتهمني معهم يف مكان احلادث 

ي�شدون من اأزرهم وقابلني لنتائج اأفعالهم.

ثالًثا: اأتلفوا واآخرون جمهولون عمًدا اأمالًكا 

عام���ة وخم�ش�ش���ة مل�شال���ح حكومية ب���اأن قام 

املتهمني )من الأول حتى 8، و13، و19، و28، 

وم���ن 35 حت���ى 40، و42، و53، وم���ن 55 حتى 

57( بتحطي���م مرافق املب���اين 1، و2، و3، و4، 
و6 باإدارة الإ�شالح والتاأهيل بجو، فاأحدثوا بها 

التلفيات املبينة القيمة بالأوراق بق�شد اإ�شاعة 

الفو�شى فيهم، ون�شاأ عن ذلك تعطيلها بجعلها 

غر �شاحلة لإقامة الن���زلء، وترتب عليها جعل 

حياته���م و�شحتهم واأمنهم يف خطر، وقد تواجد 

باقي املتهمني معهم يف مكان احلادث ي�شدون 

من اأزرهم وقابلني لنتائج اأفعالهم.

وتعود تفا�شيل الواقعة، اإىل تلقي النيابة 

العامة بالًغا من اإدارة الإ�شالح والتاأهيل، بقيام 

ن���زلء بع�ص العنابر ظهر يوم 10 مار�ص 2015 

بافتع���ال اأعم���ال الفو�شى وال�شغ���ب والتمرد، 

داخل املباين املخ�ش�ش���ة لإقامة النزلء، وعدم 

ان�شياعهم لالأوامر والتعليمات ال�شادرة لهم.

وقيامه���م بطرد اأف���راد احلرا�ش���ة من تلك 

العنابر واملباين واإغالق بواباتها عليهم بالأثاث 

وحمتوي���ات املبن���ى م���ن الداخل، مم���ا ا�شطر 

الإدارة اإىل اإنذاره���م اأك���ر م���ن م���رة بالعدول 

عن ذل���ك التمرد واأعم���ال ال�شغ���ب والفو�شى 

والن�شياع لالأوامر التنظيمية.

اإل اأنهم ا�شتمروا يف تلك املمار�شات باإتالف 

حمتويات املباين واأجهزة التكييف والكامرات 

الأمني���ة، واإ�شع���ال حري���ق يف بع����ص الأماك���ن، 

واعتالء اأ�شط���ح املباين ور�شق القوات بالأحجار 

والأدوات ال�شلبة، واإتالف برجي حرا�شة.

مم���ا ا�شط���ر رجال ق���وات الأمن الع���ام اإىل 

دخول تلك املباين وب�شط ال�شيطرة عليها ونتج 

ع���ن ذلك حدوث اإ�شابات بعدد من اأفراد قوات 

الأم���ن العام، كما حلقت اإ�شابات ببع�ص النزلء 

جراء تلك الأحداث.

وب���داأت النياب���ة حتقيقاته���ا ف���ور تلقيها 

الب���الغ، اإذ انتق���ل فري���ق م���ن اأع�ش���اء النيابة 

العام���ة وقام باإجراء املعاين���ات الالزمة و�شوؤال 

ال�شهود وال�شتم���اع اإىل اأقوال م�شوؤويل الإدارة 

املخت�شني والنزلء وا�شتجواب املتهمني.

العام���ة  النياب���ة  اأن  ال�شايج���ي  واأ�ش���اف 

ا�شتمع���ت اإىل 126 �شاه���ًدا م���ن املخت�ش���ني 

بحفظ النظام والعاملني داخل الإدارة.

املتهم���ني  م���ع  التحقي���ق  با����رشت  كم���ا 

من الن���زلء يف تل���ك الوقائ���ع وعر�ش���ت جميع 

امل�شابني من الطرفني على الطب ال�رشعي.

وثبت م���ن التحقيقات اأن قيم���ة التلفيات 

التي جنمت عن ه���ذه الأحداث بلغت 508 اآلف 

و178 دينارا.

اجلنائي���ة  الك���ربى  املحكم���ة  م���ددت 

الرابع���ة، احلب�ص الحتياط���ي للمتهم بقتل 

مواطن، والبالغ من العمر 47 عاًما، باإلقائه 

يف بحر اجلف���ر بعدما �رشبه بق���وة مما اأدى 

لتعر�ش���ه حلالة اإغم���اء، خلالفهما على مبلغ 

50 دينارا اقرت�شها منه املجني عليه )42 
عاًم���ا( يف وقت �شابق؛ وذلك ملدة 15 يوًما 

تبداأ من نهاية حب�شه ال�شابق على اأن يراعى 

له التجديد يف امليعاد القانوين.

اآ�شيوًي���ا  اأن  اإىل  املعلوم���ات  وت�ش���ر 

يعمل حار�ص اأمن يف اأحدى البنايات املطلة 

عل���ى البحر مبنطقة اجلفر بالقرب من اأحد 

امل�شت�شفيات اخلا�شة، تفاجاأ اأثناء ا�شتالمه 

واجب عمل���ه بجثة �شخ�ص داخل مياه البحر، 

فم���ا كان من���ه اإل اأن اأبلغ موظ���ف ا�شتقبال 

املبن���ى، والذي ب���دوره اأبل���غ امل�شوؤول عن 

البناية، اإذ تقدم الأخر ببالغ لل�رشطة ب�شاأن 

احلادث���ة. وعقب ح�ش���ور اأف���راد اإدارة خفر 

ال�شواح���ل انت�شل���وا جثة املجن���ي عليه من 

البح���ر، وتب���ني من خالله���ا اأن���ه م�شاب يف 

منت�شف جبهته وخلف الراأ�ص، كما �شاهدوا 

عدًدا من علب امل�رشوبات الكحولية الفارغة 

ملق���اة بجوار �شي���ارة كانت تبع���د 20 مرًتا 

م���ن البحر، والت���ي ات�شح اأن فيه���ا بيانات 

هوية املجني عليه، فيما كان املتهم نائًما 

داخله���ا. وب�شوؤال املتهم م���ن قبل ال�رشطة 

يف مرحل���ة ال�شتدللت اع���رتف اأنه اعتدى 

عل���ى املجني عليه بال����رشب، مما ت�شبب يف 

فقدان���ه للوعي، فخ���اف وق���ام باإنزاله من 

ال�شيارة، و�شحبه من قدميه واأنزله بالكامل 

اإىل البحر.

لك���ن يف النياب���ة العامة اأنك���ر ما ن�شب 

اإليه، وقرر اأنه تعرف على املجني عليه قبل 

حوايل 9 اأ�شهر من الواقعة يف اأحد املقاهي، 

اأ�شدق���اء  واأ�شبح���ا  عالقتهم���ا  فتوط���دت 

ويخرجان �شوًيا وعالقتهما ممتازة ول توجد 

اأية م�شاكل بينهما.

واأ�ش���اف اأن ما ح�شل ي���وم الواقعة اأنه 

بح���وايل ال�شاع���ة 11:30 �شباًح���ا ات�شل به 

املجن���ي عليه، وطلب من���ه احل�شور اإليه يف 

منزل���ه؛ لأن���ه يرغ���ب يف التوج���ه اإىل البنك 

لي�شحب لوالدته واأبنائه مبلًغا من املال.

وبالفع���ل توج���ه اإلي���ه و�شح���ب املال 

وبعده���ا توجه���ا مًع���ا اإىل م�شت�شفى خا�ص 

يف منطق���ة اجلف���ر، ليتمك���ن م���ن ����رشف 

اأقرا�ص طبية من نوع “روج”، والتي ت�رشف 

ل���ه م���ن امل�شت�شف���ى فق���ط، وكان ذلك يف 

ح���دود ال�شاع���ة 4:30 ع����رًشا، اإذ ت�شلَّم من 

امل�شت�شف���ى 3 عل���ب حتت���وي عل���ى تل���ك 

الأقرا�ص.

وبع���د مغادرتهم���ا طلب من���ه املجني 

عليه التوجه ملنطق���ة املنامة؛ ليتمكن من 

بي���ع اإحدى تل���ك العلب الت���ي حتتوي على 

اأقرا�ص خمدرة على �شخ�ص ل يعرفه، وبعد 

حوايل �شاعت���ني توجها ل����رشاء 12 علبة من 

امل�رشوبات الكحولية التي �شوهدت بجانب 

ال�شيارة وقت القب�ص عليه.

وتوجها بع���د ذلك ملنطق���ة �شماهيج، 

وهناك باع املجني عليه علبًة ثانيًة من تلك 

العل���ب اخلا�شة بعالجه، عل���ى �شخ�ص ثاٍن، 

فيما تبقت بحوزته علبة واحدة فقط.

واأو�ش���ح اأنهما بعد فراغهم���ا من تلك 

“امل�شاوي���ر” توجها جمدًدا ملنطقة اجلفر 
وركن���ا ال�شي���ارة بج���وار البح���ر، وكان ذلك 

يف ح���وايل ال�شاع���ة 8:30 م�ش���اًء، فتن���اول 

املجني عليه كمية كبرة من تلك الأقرا�ص 

ا(  املخ���درة الت���ي �رشف���ت اإلي���ه )20 قر�شً

ا م���ن خمدر  يف ح���ني تن���اول ه���و 30 قر�شً

الزينك����ص الذي ي����رشف له م���ن م�شت�شفى 

الطب النف�ش���ي. وبعدما اأنهى �رشب 3 علب 

م���ن الكح���ول، واملجني علي���ه 4 علب �شاأل 

املجني علي���ه متى �شيعيد اإليه مبلغ ال� 50 

دينارا، فاأجابه الأخر اأن���ه لن يعيدها اإليه، 

فم���ا كان منه اإل اأن نزل من ال�شيارة وتوجه 

ناحي���ة املجن���ي علي���ه وفتح الب���اب و�رشبه 

“بوك�ص” على كتفه واآخر على موؤخرة راأ�شه 
جهة اليمني. وتفاجاأ اأن �شديقه فقد وعيه 

اإثر تل���ك ال�رشب���ات، فخ���اف ومل يعلم ماذا 

يفعل، وظّل يح���اول حتريكه اإل اأنه مل يكن 

يتح���رك، فنزل م���ن ال�شيارة جم���دًدا وجعل 

م�شتلقًي���ا على ظه���ره و�شحبه م���ن قدميه 

ورماه يف البحر، حتى ح�رش اأفراد ال�رشطة.

عاقب���ت املحكمة الك���ربى اجلنائية 

الرابع���ة، 7 متهم���ني اأدانته���م باإ�شعال 

حري���ق يف مدرع���ة اأمنية واإ�شاب���ة نائب 

عري���ف بق���وات حف���ظ النظ���ام بح���روق 

يف ك���ف ي���ده؛ وذل���ك ب�شجنه���م ملدة 3 

�شنوات.

وذكرت املحكمة اأن وقائع الق�شية 

واآخري���ن  املتهم���ني  اأن  يف  تتح�ش���ل 

جمهول���ني يقارب عدده���م 30 �شخ�ًشا، 

اتفق���وا فيم���ا بينه���م على اخل���روج يف 

م�شرة والعتداء على رجال ال�رشطة.

ونف���اًذا له���ذا التف���اق جتمعوا عند 

اأحد امل���اآمت، واأع���دوا الزجاجات احلارقة 

والأ�شي���اخ  واحلج���ارة  “املولوت���وف” 
احلديدي���ة اإ�شاف���ًة لعل���ب ال�شبغ، ومن 

ثم خرجوا يف م�ش���رة مبنطقة ال�شاخورة 

و�شولً اإىل مدخل املنطقة.

وما اإن ح�رشت املدرعة الأمنية، حتى 

قام���وا بالتع���دي عليها ب���الأدوات التي 

كانت بحوزتهم ولذوا بالفرار من مكان 

الواقعة، ونتج عن تل���ك الأفعال اإ�شابة 

�رشطي بحروق يف كفه.

ا�شرتاك  اإىل  التحري���ات  وتو�شل���ت 

املتهم���ني جميًع���ا واآخرين جمهولني يف 

الواقعة. وبالقب�ص عل���ى املتهم الثاين 

اعرتف اأن���ه دائم اخل���روج يف امل�شرات 

يف يوم���ي اخلمي�ص واجلمع���ة، واأنه تلقى 

دع���وًة ع���رب “الإن�شتغ���رام” للخ���روج يف 

اأبو�شيبع، فقرر امل�شاركة.

كم���ا اأنه اأبل���غ املتهِمني م���ن الرابع 

وحتى وال�شاد�ص بالواقعة، وجتمعوا عند 

اأح���د ماآمت املنطقة، فيما قرر اأن املتهم 

الثال���ث ه���و م���ن اأح����رش “املولوتوف”، 

والتي كان قد اأعدها يف وقت �شابق.

وثبت للمحكمة اأن املتهمني جميًعا 

بتاريخ 20 نوفم���رب 2015، اأولً: اعتدوا 

على �شالمة ج�ش���م “نائب عريف” وذلك 

اأثن���اء وب�شبب تاأدية اأعمال وظيفته، ومل 

يف�ص العت���داء اإىل عجزه عن اأداء اأعمال 

وظيفته مل���دة تزيد عن 20 يوًما، ثانًيا: 

ا�شرتك���وا واآخرون جمهول���ون يف جتمهر 

موؤلف من اأكر م���ن 5 اأ�شخا�ص الغر�ص 

من���ه الإخ���الل بالأم���ن وتعري����ص حي���اة 

النا����ص والأم���وال للخطر، ثالًث���ا: حازوا 

واأحرزوا عب���وات قابلة لال�شتعال بق�شد 

تعري�ص حياة النا�ص واأموالهم للخطر.

رف�شت حمكم���ة ال�شتئن���اف العليا 

اجلنائي���ة ا�شتئن���اف ُم���دان ب�رشقة 500 

دين���ار �شخ�شني بعد �رشبهم���ا والعتداء 

عل���ى اأحدهم���ا ب�شك���ني يف الكت���ف ويف 

الرقب���ة عل���ى الآخ���ر، واأيدت���ه معاقبت���ه 

بال�شج���ن مل���دة 5 �شنني فق���ط. وت�شر 

امل�شتاأن���ف  اأن  اإىل  الواقع���ة  تفا�شي���ل 

اعرت�ص طري���ق املجني علي���ه، واعتدى 

علي���ه بال�رشب بوا�شط���ة �شكني يف كتفه 

الأي����رش، وق���ام واآخ���ر معه ب�رشب���ه بقطعة 

ا. وترتب  حديد على وجهه واأ�شقطه اأر�شً

على ذلك العمل ب���ث وتثبيت الرعب يف 

نف����ص املجني عليه، فتمك���ن امل�شتاأنف 

به���ذه الو�شيل���ة الق�رشية م���ن ال�شتيالء 

على هاتف املجني عليه النقال وحافظة 

نقوده، والتي حت���وي مبلًغا مالًيا وقدره 

500 دينار. ومن ثم توجه امل�شتاأنف اإىل 
جمٍن عليه اآخر و�رشب���ه بذات ال�شكني يف 

رقبت���ه، واأحدث به الإ�شاب���ات املذكورة 

بالتقري���ر الطب���ي، مم���ا اأفق���د املذكور 

وعيه. وثبت من الأوراق اأن املجني عليه 

الأول تعّرف عل���ى امل�شتاأنف؛ وذلك عرب 

طابور التع���ّرف مبركز ال�رشط���ة. واأدانت 

املحكم���ة امل�شتاأن���ف باأن���ه يف تاريخ 30 

نوفم���رب 2015، اأولً: �رشق واآخر ع�شكري 

املنقولت واملبال���غ النقدية واململوكة 

للمجني عليه الأول، وذلك بطريق الإكراه 

با�شتعمال �شالح مما �شبب له الإ�شابات 

املرف���ق،  الطب���ي  التقري���ر  يف  املبين���ة 

ومتكن���ا م���ن ذل���ك م���ن احل�ش���ول على 

امل�رشوقات والف���رار بها، ثانًي���ا: اعتدى 

واآخر ع�شكري عل���ى �شالمة ج�شم املجني 

عليه الث���اين مما �شبب ل���ه الإ�شابات يف 

التقري���ر الطبي ومل يف����ص العتداء اإىل 

مر�ش���ه اأو عجزه ع���ن اأعمال���ه ال�شخ�شية 

ملدة تزيد على 20 يوًما.

عبا�ض اإبراهيم
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امل�س�ؤولي���ة  اأداء  م�ست����ى 

يتف���اوت م���ن �شخ����ص �إىل �آخر، 

ن����ؤدي  �أن  عرفن���ا  يف  و�مله���م 

�لذهاب  �أم���ا  �مل�ش�ؤولي���ة فقط، 

�إىل �أبع���د من ذل���ك فاإنه مرتوك 

�إىل قر�رنا وحدنا!

حقيقة نحن ل�شنا بحاجة �لي�م 

�إىل تاأدي���ة �ملطل����ب وح�ش���ب، 

�أو كما يفع���ل �لبع�ص باأن يعمل 

الأج���ل ذ�ت���ه لي����ص �إال، ويطل���ق 

�لقليل من �ل�شعار�ت لي�حي باأن 

غايات���ه عل���ى �لعك�ص م���ن ذلك! 

بل نح���ن بحاج���ة �إىل �لعمل الأجل 

�الآخر مم���ن نكلف لتحقيق �لرخاء 

و�ل�شع���ادة له���م دون �أن نغف���ل 

�أننا جزء منه���م ون�شكل معا هذه 

�ملنظ�مة �ملجتمعية برمتها. �إنه 

هدف �إذ� ما تبن���اه �أي م�ش�ؤول - 

مبعناه �حلقيقي - فاإننا �شنك�ن 

حينها على قدر كاف من �لتاألق.

لفتني قبل �أيام تكرمي وزيرة 

�ل�شحة �ل�شنغالية �أو� ماري ك�ل 

�شيك من قبل �شم� �ل�شيخ حممد 

بن ر��شد �آل مكت�م نائب رئي�ص 

دولة �الإم���ار�ت �لعربية �ملتحدة 

رئي�ص جمل�ص �ل�زر�ء حاكم دبي، 

�لدورة  وذلك �شم���ن فعالي���ات 

�خلام�ش���ة م���ن �لقم���ة �لعاملي���ة 

للحك�م���ات، بجائزة �أف�شل وزير 

حمارب���ة  يف  لدوره���ا  �لع���امل  يف 

�نت�شار فريو����ص �إيب�ال وقيامها 

�شخ�شي���ا باختبار جه���از �ل�قاية 

�ملتقدم �شد �لفايرو�ص ودورها 

�نت�ش���اره  حمارب���ة  يف  �لفاع���ل 

ب��شعه���ا بر�مج مكثف���ة لزيادة 

�ل�ع���ي مبحارب���ة ه���ذ� �ملر����ص 

�خلطري وجتنب �الإ�شابة به.

�لنم���اذج  ه���ذه  مث���ل  و�إن 

�ملثل���ى ل���� �أنها ت��ج���دت على 

كل �مل�شت�ي���ات ل�فرن���ا �لكثري 

م���ن �ل�ق���ت، وجتاوزن���ا �لعديد 

من �لعقب���ات، ومتكن���ا من بل�غ 

�أهد�فن���ا ب�ش���كل �أ����رع و�أجن���ع، 

وو�شلنا بطم�حاتنا �إىل �أبعد مما 

نت�ق.

كم���ا �أرى �أنه م���ن �ملهم جد� 

�أن نب���دي �إعجابنا يف هذ� �ل�شدد 

مبث���ل ه���ذه �لتكرمي���ات؛ الأنها 

تعد حمفز� ج���اد� ومفيد� لتعزيز 

ثق���ة من هم مب��ق���ع �مل�ش�ؤولية 

ومث���ل  ع���ام،  ب�ش���كل  باأد�ئه���م 

ه���ذه �لتكرمي���ات م���ن �ل�رورة 

مب���كان �أن تدف���ع باجت���اه مزيد 

من �لعط���اء و�الإخال����ص وتاأجيج 

روح �ملناف�ش���ة �الإيجابي���ة، وهذ� 

م���ا �شي�شب بنهاي���ة �ملطاف يف 

�ل�شالح �لعام بطبيعة �حلال.

أكثر من مجرد 
مسؤولية

الوالء للبحرين
بقل�ب ُمفعمة باحُلب و�الحرت�م و�لتقدير 

�حت�ش����ن مركز عي�شى �لثق����ايف “بيت �لثقافة 

�لعربية” بح�ش�ر �ل�شيخ د. خالد بن خليفة �آل 

خليفة �� نائب رئي�ص �الأمناء و�ملدير �لتنفيذي 

ملرك����ز عي�شى �لثقايف �� ن����دوة بعن��ن “�ل�الء 

للبحرين جت����ارب �جلاليات” وذل����ك مبنا�شبة 

�حتفاالت مملكة �لبحري����ن وقيادتها و�شعبها 

بذكرى �لت�ش�يت على ميثاق �لعمل �ل�طني. 

وحتدث فيها عدد من �أفر�د �جلاليات �لعربية 

و�الأجنبي����ة �مُلقيمة على �أر�ص �لبحرين، �لذين 

�أجمع�� على ُحبهم للبحري����ن و�شعبها، و�ل�الء 

لقيادتها، و�أنه����م يعي�ش�ن يف �شعادة كبرية، 

ورفاهي����ة عالي����ة يف �لبحرين، وذل����ك بف�شل 

رعاي����ة �لقي����ادة �ل�شيا�شي����ة له����م وم����ا �شنته 

�حلك�م����ة �لر�شي����دة م����ن ق��ن����ن وت�ريعات 

�شاهم����ت يف جعله����م ال يختلف�����ن ع����ن �أه����ل 

�لبحرين يف �ش����يء، م�ؤكدي����ن �أن �لبحرين هي 

م����ن �أف�ش����ل �الأقط����ار �لعربي����ة يف �حت�ش����ان 

�جلاليات �لعربية و�الأجنبية و�جلميع ين�شدها، 

فالتن�ع �الإن�شاين ي�ؤكد �أ�شالة مملكة �لبحرين 

يف تر�شيخ قي����م �لت�شامح �الإن�ش����اين و�إميانها 

و�حت�شانه����ا  �الآخ����ر  م����ع  �لتعاي�����ص  مبب����ادئ 

�أ�شحاب �لديانات �ل�شماوية و�لدني�ية، بدون 

�أي تفريق.

ميث����اق �لعم����ل �ل�طن����ي متي����ز ب�شمتن 

�أ�شا�شيت����ن، �الأوىل مي����زة �النفت����اح و�لثانية 

�النفت����اح  لق����د حق����ق �مليث����اق  �الحت�ش����ان، 

و�الجتماع����ي  و�القت�ش����ادي  �ل�شيا�ش����ي 

و�حلق�ق����ي و�ملهني لل�شع����ب �لبحريني، ويف 

ذ�ت �ل�قت �حت�ش����ن �مليثاق جميع َمن عا�ص 

عل����ى �أر�����ص �لبحرين م����ن �جلالي����ات �لعربية 

و�الأجنبية، وه����ذ� �الحت�شان ه� جت�شيد ل��قع 

�لبحري����ن �حل�ش����اري. و�لي�م تق����ف �جلاليات 

�لعربية و�الأجنبية يف هذه �لندوة، لت�ؤكد رعاية 

جاللة �مللك و�حلك�مة.

لق����د �شاهم����ت �جلالي����ات يف �لبحرين يف 

�لكثري م����ن �الأن�شطة �القت�شادي����ة، و�شاركت 

يف تنظي����م �حتف����االت �لبحري����ن �ل�طني����ة يف 

�ملر�ك����ز و�الأندية و�لتجمع����ات، حيث َيحمل�ن 

للبحري����ن �ل�د و�ملحب����ة، فهم ي����رِّدون جميل 

�الحت�شان و�لرعاي����ة �الإن�شانية �لبحرينية لهم 

بجميل �حُلب وثناء �لتقدير، بجانب �ش��عدهم 

�مل�شارك����ة يف �لعدي����د من �مل�روع����ات �لعامة 

و�خلا�شة. وهذ� �الحت�شان نتاج �أر�ص �لبحرين 

�خل�شبة بقي����م �لت�شامح و�لتعاي�����ص مع �الآخر 

�شيا�شًي����ا ودينًيا، فهذ� �لطري����ق �لذي ج�شده 

جاللة �مللك يف م�روعه �الإ�شالحي و�لذي �أثمر 

�لعديد من �ملكا�شب �ل�شيا�شية و�القت�شادية 

و�الجتماعي����ة جعل �لبحرين بيًت����ا عامًر� الأهلها 

ومن يعي�ص عليها من �لب�ر، �لبحرين �الأ�شيلة 

يف قيمه����ا ونهجه����ا وحمبته����ا لالآخرين بدون 

ح����دود. هذه ه����ي لغة �مليثاق ولغ����ة �لبحرين 

وقيادته����ا و�شعبه����ا، لغ����ة �لت��ف����ق و�لتجمع 

و�الحتاد و�لتاآلف، لغة �ل�الء للبحرين.
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يف �لذك���رى �ل�شاد�ش���ة ع�رة 

مليث���اق �لعمل �ل�طن���ي ال تز�ل 

�لبحرين ع�شية على كل حماوالت 

ن���ار  و�إ�شع���ال  �لف��ش���ى  ن����ر 

�لطائفي���ة فيها بف�شل قيادتها 

�حلكيمة �لت���ي تعاملت مع �أخطر 

مرحل���ة م���رت به���ا �لبحري���ن يف 

تاريخها �حلدي���ث بحكمة وحنكة 

كان���ت �ل�شبب يف م���رور �لبحرين 

ب�ش���الم من ه���ذه �ملرحلة بكل ما 

فيها من ع��مل �خلطر.

يف �لذك���رى �ل�شاد�ش���ة ع�رة 

للميث���اق مل تتخ���ل �لبحرين عن 

�لقي���م �جلميلة �لتي �أر�شاها هذ� 

�إىل  �لبحري���ن  �مليث���اق ونقل���ت 

م���ا ه���� �أف�ش���ل يف كل �ملجاالت 

و�شاع���دت عل���ى دع���م متا�ش���ك 

�أبنائها وح�شنتها �شد حماوالت 

�لت���ي  و�ل�شق���اق  �لفرق���ة  زرع 

حطم���ت غرين���ا م���ن �ل���دول. يف 

ذكرى �مليثاق نبعث حتية �إجالل 

وتقدي���ر جلاللة �ملل���ك �ملفدى 

حمد بن عي�شى �آل خليفة، �شاحب 

�لروؤي���ة �لثاقب���ة و�الإر�دة �لق�ية 

يف حماي���ة هذ� �لبل���د و�ملحافظة 

على مقدر�ته. يف ذكرى �مليثاق 

نت�جه ب���كل �لعرف���ان و�لتقدير 

ل�شاح���ب �ل�شم� �مللك���ي �الأمري 

خليف���ة ب���ن �شلم���ان �آل خليف���ة 

رجل �لعطاء �لط�يل �لذي ق�شى 

عمره يف بناء �لبحرين و�لنه��ص 

بها يف كل �ملجاالت. 

يف ذكرى �مليثاق ن�شع ورود 

�ملحبة و�ل�فاء على قب�ر �شهد�ء 

�لبحري���ن �لذين �شقط����� �شحية 

�الإره���اب �للع���ن �ل���ذي �شع���ى 

ب���كل خ�ش���ة للنيل م���ن �لبحرين 

ومتا�شكها وبقائها ق�ية م�حدة، 

ونق�ل لهم �أنتم �أكرم منا جميعا 

الأنك���م �شحيتم باأع���ز ما متلك�ن 

لكي تبقى �لبحرين عزيزة ق�ية.

يف ذكرى �مليث���اق ن�شد على 

�أيدي رجال �الأمن �الأوفياء �لذين 

ي�شه���رون لك���ي نعي����ص نحن يف 

�أم���ان، ونق����ل لهم �شك���ر� على 

يقظتك���م �لتي جعل���ت �لبحرين 

ماأم���ن  يف  �للحظ���ة  ه���ذه  حت���ى 

و�لقريب  �لبعي���د  م�ؤ�م���ر�ت  من 

عل���ى  �الطمئن���ان  لن���ا  ووف���رت 

حا�رنا وم�شتقبلنا.

يف ذكرى �مليثاق نق�ل لكل 

وطني من �أبناء �لبحرين: ��شكرو� 

�هلل عل���ى نعمته و�عمل����� من �أجل 

رفعة ه���ذ� �ل�طن وحافظ�� على 

متا�شكك���م وعطائك���م للبحرين، 

�ل���ذي طامل���ا  �جلمي���ل  �ل�ط���ن 

ع�شنا فيه يف م�دة و�أمن. عا�شت 

�لبحرين وعا�ش���ت قيادتها وكل 

ع���ام و�أنت���م جميع���ا بخ���ري و�أمن 

و�أمان.

في ذكرى الميثاق... 
جددوا العهد

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

أسامة الماجد
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سوالف

ه���ذه هي �ش����رة �الإرهاب���ي �لد�ئمة، 

وحيد معزول �شائع يح�ص بالغباء و�حلقد 

على �ل�ط���ن حتى �لنخ���اع، عق�ل فقدت 

طاقتها وتدخل يف �حت�شار ط�يل ويخيل 

�إيل �أنهم �أ�شيب�� بلعنة �شيزيف وعذ�بات 

�لبحري���ن  �حتف���االت  ف���كل  �ل�شخ���رة، 

بذك���رى ميثاق �لعم���ل �ل�طني ت�شيبهم 

باجلن����ن وت�شبب له���م ك��بي�ص مزعجة، 

�لفا�شل���ة  �لغبي���ة  حماوالته���م  وتتك���رر 

لتعطيل �حلياة �لعام���ة و�ملد�ر�ص، فقد 

ذك���رت �إد�رة �لعالق���ات �لعام���ة و�الإعالم 

ب����ز�رة �لرتبي���ة و�لتعلي���م يف بي���ان لها 

�أي���ام  لثالث���ة  و��شل�����  �الإرهابي���ن  �أن 

متتالي���ة غلق �لط���رق �مل�ؤدي���ة �إىل عدد 

من �ملد�ر����ص �حلك�مية، مم���ا ت�شبب يف 

منع �لعدي���د من �لطلبة و�أع�شاء �لهيئات 

�الإد�ري���ة و�لتعليمي���ة من �ل��ش����ل �إىل 

مد�ر�شهم.

كما و�شلتني ر�شالة م��طن من �إحدى 

�لق���رى ي�شل���خ فيها ب�ر�حت���ه جلد وج�ه 

تلك �لفئة �مل�شك�ن���ة باالإرهاب وكل من 

يجل�ص عل���ى مائدة �لكذب، �أقتطف منها: 

)�لي����م �أهلن���ا يف �لقرى متار����ص عليهم 

�أن�����ع �لظلم بحرمانهم م���ن �حلركة بغلق 

�لطرقات عليهم بالق����ة وو�شع �الأ�شياخ 

�حلديدي���ة وحماربته���م يف رزقه���م بغلق 

حمالته���م بالتهديد بال�شي����ف و�لكتابة 

عل���ى جدر�نه���م ولك���م يف �لب���الد �لقدمي 

و�شرتة ود�ر كليب و�ل���در�ز مثال... ومن 

يعرت�ص على ه���ذه �الأعمال يعتدون على 

منزله ويحرق�ن �شيارته. 

ب���ريوت،  يف  للقاطن���ن  و�أق����ل 

�لتلفزي�ني���ة  ومقابالتك���م  حت�شيدك���م 

وتغريد�تكم وت�عدكم �أم�ر ال جتدي نفعا 

فاأنت���م من يقتات على جثث �ل�شحايا من 

عائلتي وجميع ع��ئل �لقرى(.

يا عزيزي من يجل�ص يف ��شت�دي�هات 

بريوت وغريه���ا ويتحدث يف قناة �لقذ�رة 

و�لعه���ر “�لل�ؤل�ؤة” ال يهت���م باأمر �لع��ئل 

يف �لقرى بل يتمنى لهم �لعي�ص يف �لرعب 

و�خل�ف و�الإرهاب طاملا “�لر�تب �الإير�ين 

و�ملرتزق���ة  �حلثال���ة  فه����ؤالء  ما�ش���ي”، 

�لذي���ن ت�شاهدهم يف “�لل�ؤل����ؤة” وغريها 

كاخلنجر �ملغرو�ص يف قل�ب �أهايل �لقرى 

باأفعاله���م وحتري�شاته���م، �إنه���م ذئ���اب 

ترتب�ص باأمهات �لقرى وبناتها و�شي�خها 

و�أطفاله���ا وكلما ز�د عم���ل �الإرهابين يف 

�لق���رى وحماربة �لنا�ص يف �أرز�قها �شعرو� 

بال�شعادة و�الطمئنان ومن ثم ي�شتمع�ن 

�إىل �ل�ع�د �لكبرية من �ملاليل يف طهر�ن.

ولكن ه���ذه �لب�شائع �ملحملة بعربات 

�الإره���اب مرف��شة يف كل ق���رى �لبحرين 

و�شتبق���ى �ش�رة �لقري���ة �لبحرينية رغما 

ع���ن �أنف ه�ؤالء كما يج���ب �أن تك�ن، قرى 

و�ل����الء  و�لب�شاط���ة،  باحلي���اة  م�شتعل���ة 

للبحرين فيها ينب�ص ب�شدة. 

قرى البحرين تحارب 
اإلرهابيين وتنتصر ألهلها

�أهم �شفة لنظام �ملاليل يف �إير�ن منذ �أن 

�شادر �لث����رة �الإير�نية ذ�ت �لطابع �الإن�شاين 

وجعل منها �شياقا دينيا متطرفا، ه� �لتهديد 

و�لغطر�شة، خ�ش��شا عندما طرح هذ� �لنظام 

منذ �الأيام �الأوىل خمطط���ه �مل�شب�ه بت�شدير 

�لتطرف و�الإرهاب عرب و�جهة ت�شدير �لث�رة 

�لذي �أث���ر وي�ؤثر �شلب���ا على �ل�ش���الم و�الأمن 

و�ال�شتقر�ر يف �ملنطقة و�لعامل.

لغ���ة �لتهدي���د و�ل�عي���د وت�ظيف عامل 

خ���الل  م���ن  �ملنطق���ة  �ش����ؤون  يف  �لتدخ���ل 

ت�شدي���ر �لتطرف و�الإرهاب وتاأ�شي�ص �أحز�ب 

وميلي�شيات عميلة، كانت على �لدو�م �للغة 

�ملف�شل���ة لنظام �ملاليل �ل���ذي مل يكف، ول� 

لي����م و�ح���د، عنها، وم���ن �مل�ؤ�شف ج���د� �أن 

�ملجتمع �ل���دويل على ما يب���دو �نخدع لفرتة 

به���ذه �للغ���ة �جل�ف���اء ومن���ح بذل���ك فر�شا 

ذهبي���ة ن���ادرة له���ذ� �لنظام ك���ي ي�شتمر يف 

حكمه �الأرع���ن �لدم�ي، لك���ن وبعد �لظروف 

و�الأو�شاع �لتي مرت بالعامل و�ملنطقة، وبعد 

تلك �جله����د �ل�شيا�شية �لفكري���ة �لت�ع�ية 

للمقاوم���ة �الإير�ني���ة يف �لتحذي���ر م���ن ه���ذ� 

�لنظ���ام و�أالعيبه وخمططاته و�أن���ه ي�شتخدم 

جتاهل و�إهمال �الآخرين ملخططاته فيتمادى 

فيه���ا، فاإن �لع���امل وكما يظه���ر عاقد �لعزم 

على تغيري منط تعامله مع هذ� �لنظام.

مع �الأحد�ث و�لتط�ر�ت و�مل�شتجد�ت �إثر 

�نتهاء والية �لرئي�ص �الأمريكي �ل�شابق �أوباما 

“�لتي كانت فرتة ذهبية ملاليل �إير�ن”، وبدء 
عهد �لرئي�ص �جلديد تر�مب، فاإن هذ� �لنظام 

وبعد �أن تلقى �أكرث من م�ؤ�ر ور�شالة و��شحة 

باأن مرحلة �شعبة بانتظاره، فاإنه كعادته ومن 

�أج���ل �أن ياأخذ زمام �ملب���ادرة �شارع لت�شعيد 

لهجته و�ل�روع مبن���اور�ت ع�شكرية وجتارب 

�إط���الق �ش��ريخ بال�شتي���ة، ومل يكتف بذلك، 

�إمنا �أطل���ق تهديد�ت من جان���ب قادته على 

�أمل �أن ي����ؤدي ذلك �ىل �لتاأث���ري على �الإد�رة 

�الأمريكية �جلديدة لتخف���ف من حدة لهجتها 

و�أ�شل�ب تعاملها مع هذ� �لنظام.

روح���اين �لذي زع���م �أنه ميث���ل �العتد�ل 

ي�ؤم���ن  و�أن���ه  �لنظ���ام،  ه���ذ�  يف  و�الإ�ش���الح 

بلغ���ة �حل�����ر و�لت���ش���ل، خرج عل���ى �لعامل 

 38 �ل����  �لذك���رى  يف  ناري���ة  بت�ريح���ات 

للث����رة �الإير�ني���ة “�لربيئ���ة منه���م”، قائال 

فيه���ا �إن نظام���ه �شيجع���ل و��شنط���ن تندم 

ه���ذه  �أن  متنا�شي���ا  �لتهدي���د،  لغ���ة  عل���ى 

�للغ���ة كان���ت وال ت���ز�ل �الأ�شل����ب و�لنم���ط 

�ملف�ش���ل يف �لتعام���ل و�لتعاط���ي لنظام���ه 

عم�م���ا. و�لع���امل  خ�ش��ش���ا  �ملنطق���ة   م���ع 

�مل�ش���اكل و�الأزم���ات �حل���ادة �لت���ي تع�شف 

بنظ���ام �ملاليل بق�ة وتهزه من �الأعماق، ومع 

تز�يد �لرف�ص �ل�شعبي �ملت�شاعد له وتعاظم 

دور ومكانة �ملقاوم���ة �الإير�نية على خمتلف 

�الأ�شعدة، ف���اإن ماليل �إي���ر�ن كعادتهم ومن 

�أجل �إنقاذ نظامهم �شيت�شبث�ن حتى بالق�شة 

ك���ي ال يغرق مركبه���م �ملتهالك، وهم بذلك 

وقب���ل �أي �شيء �آخر يتنا�ش�ن ويتجاهل�ن �أن 

�لتهدي���د و�لتل�يح با�شتخ���د�م �لق�ة خ�شلة 

من �أخالقه���م وعندما ينه�ن عنها فاإنه لي�ص 

�أم���ام �لعامل �ش����ى �ل�شخري���ة و�ل�شحك على 

هذ� �لنظام!. “�حل��ر �ملتمدن”.

فالح هادي الجنابي تهديد ووعيد وتدخل في شؤون المنطقة



تراجع اال�ستثمارات العقارية 

لل�سني يف اخلارج

بك���ني - روي���رز: تراجع���ت اال�ستثم���ارات العقارية 

لل����ركات ال�سينية يف يناير مع قي���ام ال�سلطات بت�سديد 

القي���ود على تدفقات روؤو�س االأم���وال اإىل اخلارج من اأجل 

دعم اليوان املراجع وتخفي���ف ال�سغط عن االحتياطيات 

االأجنبية. وقالت وزارة التجارة يوم اخلمي�س اإن ا�ستثمارات 

ال�ركات ال�سينية يف العقارات االأجنبية تراجعت 84.3 % 

يف يناي���ر عنها قبل ع���ام، ومل تذكر حج���م اال�ستثمار. وقد 

�ساعدت تلك اال�ستثمارات يف تغذية زيادات حادة ومثرية 

للج���دل يف كث���ري م���ن االأحي���ان باأ�سعار املن���ازل مبدن يف 

خمتلف اأنحاء العامل من لندن اإىل فانكوفر.

ترودو: على كندا و“االأوروبي” قيادة االقت�ساد العاملي

�سرا�سب���ورج - روي���رز: قال رئي�س الوزراء الكندي جا�سنت ت���رودو يوم اخلمي�س اإن العامل 

باأكمل���ه ي�ستفي���د من احتاد اأوروبي ق���وي واإن على االحتاد وبالده اأن يق���ودا االقت�ساد العاملي 

يف مواجه���ة التحدي���ات. واأبلغ ترودو الربملان االأوروبي اأن االحتاد من���وذج غري م�سبوق للتعاون 

ال�سلم���ي وذل���ك يف كلمة ناأى فيها بنف�سه ع���ن الواليات املتحدة حتت رئي�سه���ا اجلديد دونالد 

ترامب الذي �سكك يف قيمة االحتاد وم�ستقبله وبريطانيا التي �سوتت ل�سالح االن�سحاب منه.

وقال ترودو اإن �سوتا اأوروبيا فعاال يف ال�ساحة العاملية لي�س مف�سال فح�سب بل �روري.

وق���ال مل�رع���ي االحتاد االأوروب���ي بعد يوم م���ن م�سادقتهم على اتفاق التج���ارة احلرة بني 

االحت���اد وكندا “اأنتم الع���ب اأ�سا�سي يف معاجلة التحديات التي نواجهه���ا جميعا كمجتمع دويل.. 

اإن الع���امل باأ�ره ي�ستفيد من احتاد اأوروبي ق���وي”. وقال ترودو الذي �سيقوم بزيارة اإىل اأملانيا 

اأي�سا اإن كن���دا واالحتاد االأوروبي ي�سركان يف االإميان بالدميقراطية وال�سفافية وحكم القانون 

وبحقوق االإن�سان واالإدماج والتنوع.
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اقتصاد
52.7 مليون دينار خلدمات ال�شيانة ال�شاملة للنفط والغاز

افتتاح 26 مناق�سة باإجمايل 154 عطاء... “تطوير للبرول”:

فت���ح جمل����س املناق�س���ات واملزايدات يف 

جل�سته االأ�سبوعية التي عق���دت اأم�س اخلمي�س 

26 مناق�سة عامة وحمدودة، تابعة اإىل 11 جهة 
حكومي���ة، وذلك وفًقا الأح���دث بيانات من�سورة 

على موقع املجل�س.

وكانت اأبرز املناق�سات التي مت النظر فيها 

ثالث تابعة ل�رك���ة تطوير للبرول، اأولها لتوفري 

خدم���ات االإن�س���اءات وال�سيان���ة ال�سامل���ة للنفط 

والغاز تقدم لها 6 عطاءات اأ�سغرها بقيمة تتجاوز 

52.714 مليون دينار يف حني اأكربها بقيمة تقدر 
بنحو 115.3 ملي���ون دينار، والثانية من اأجل �راء 

اأنابي���ب تق���دم له���ا 5 عط���اءات اأ�سغره���ا بقيمة 

65.719 األ���ف دين���ار، واالأخرية ل����راء �سمامات 
يدوي���ة تقدم لها 5 عطاءات اأ�سغرها بقيمة تقدر 

بنحو 26 األف دينار.

 154 العط���اءات املقدم���ة  اإجم���ايل  وبل���غ 

عطاء، وكان جمموع اأ�سغ���ر العطاءات املقدمة 

للمناق�سات نح���و 63.298 ماليني دينار، ومت 

تعليق 6 عطاءات تابعة اإىل 5 جهات حكومية.

6.69 ماليين دينار ألعمال 
التصليح بـ “بابكو”

ل�رك���ة  مناق�س���ات   4 املجل����س  وفت���ح 

نف���ط البحرين )بابك���و(، اأولها م���ن اأجل اأعمال 

الت�سليح والتحدي���ث امليكانيكية تقدم لها 7 

عطاءات اأ�سغرها بقيم���ة تتجاوز 6.69 ماليني 

دين���ار، والثانية لتوف���ري خدمات رج���ال االأمن 

لدائ���رة االأم���ن يف ال�ركة تقدم له���ا 8 عطاءات 

مت تعلي���ق اأحدها واأ�سغر عط���اء بقيمة تتجاوز 

1.516 ملي���ون دينار ملدة 3 �سنوات، والثالثة 
م���ن اأجل �راء ديريتور لت�سخني املاء تقدم لها 

4 عطاءات اأ�سغره���ا بقيمة 205 اآالف يورو ما 
يعادل 82.137 األف دينار، واملناق�سة االأخرية 

ل����راء قطع غي���ار وملحقات ميت�س���و تقدم لها 

عطاء واحد بقيمة 38.99 األف دينار.

كما نظ���ر املجل����س يف 4 مناق�س���ات الإدارة 

املخ���ازن املركزي���ة، اأوله���ا لتزويد قط���ع غيار 

ملحط���ة الرف���اع الإنت���اج الكهرب���اء تق���دم لها 3 

عط���اءات اأ�سغره���ا بقيم���ة 4.364 اآالف دين���ار، 

والثانية من اأجل توفري قطع غيار ملحطة الرفاع 

الإنت���اج الكهرباء تق���دم لها عط���اءان اأ�سغرهما 

بقيمة 43.927 األف دين���ار، واملناق�سة الثالثة 

لتوفري مو�س���ل كهربائي الإدارة نق���ل الكهرباء 

تق���دم له���ا عط���اء واحد بقيم���ة 27 األ���ف دينار، 

واالأخرية من اأجل توفري عدادات ذكية تقدم لها 

3 عطاءات اأ�سغرها بقيمة 22.627 األف دينار.

633 ألف دينار لبث الفعاليات 
الرياضية

وكذلك نظر املجل�س يف 3 مناق�سات لوزارة 

�س����وؤون االإعالم، اأولها لتوف����ري خدمات التغطية 

اخلارجي����ة لبث الفعالي����ات الريا�سية تقدم لها 

3 عطاءات اأ�سغرها بقيم����ة 633.16 األف دينار 
يف ح����ني اأكربه����ا بقيم����ة تتج����اوز 1.33 مليون 

دينار، والثانية م����ن اأجل م�روع ا�ستبدال اإ�ساءة 

اأ�ستودي����و االإنت����اج التلفزي����وين رق����م 1 تق����دم 

له����ا 11 عط����اء اأ�سغرها بقيم����ة 275.562 األف 

دينار، واالأخرية ل�راء وتركيب اأنظمة جرافيك�س 

)VizRT( لعرب����ات النقل اخلارجي تقدم لها 6 

عطاءات اأ�سغرها بقيمة 108.228 األف دينار.

 تطوير أنظمة العزل الحراري 
في المباني

وفتح املجل�س مناق�ستني تابعتني لهيئة 

الكهرب���اء واملاء، اأولها لتعيني جهة ا�ست�سارية 

لدرا�س���ة وتطوي���ر اللوائ���ح واالأنظم���ة اخلا�سة 

بتطبيق العزل احلراري يف مباين مملكة البحرين 

تقدم لها عطاء واحد بقيمة 169.8 األف دينار، 

والثانية من اأجل تعيني جهة ا�ست�سارية الإعداد 

درا�س���ة ج���دوى لتطبي���ق الئح���ة فني���ة خا�سة 

بتو�سيل االأل���واح “الفوفولتية” وقيا�س اأثرها 

عل���ى ال�سبك���ة الكهربائي���ة يف مملك���ة البحرين 

وف���ق مب���داأ احل�س���اب ال�سايف تق���دم لها عطاء 

واحد بقيمة 66.018 األف دينار.

كما فتح املجل����س مناق�ستني ل�ركة طريان 

االقت�س���ادي  التاأث���ري  لدرا�س���ة  اأوله���ا  اخللي���ج، 

لطريان اخلليج على مملك���ة البحرين تقدم لها 3 

عط���اءات مت تعليق اأحدها ومل يت���م االإف�ساح عن 

قيمة اأي عطاء منها، والثانية من اأجل تزويد اأحبار 

الطابع���ات وقطع الغيار اال�ستهالكية تقدم لها 3 

عطاءات اأ�سغرها بقيمة 59.411 األف دينار.

 191.6 ألف دينار لتذاكر 
سفر للمدرسين

ونظر املجل�س يف مناق�ستني لوزارة الربية 

والتعليم، اأولها لتجهيز خمتربات علمية )اأجهزة 

واأدوات( للم�ساريع االإن�سائية اجلديدة تقدم لها 

9 عطاءات اأ�سغره���ا بقيمة 13.928 األف دينار، 
والثانية من اأجل توف���ري تذاكر �سفر املدر�سني 

خلطي تون����س واملغرب للع���ام الدرا�سي 2017 

- 2018 تق���دم لها عطاء واحد بقيمة 191.629 

األف دينار ومت تعليقه.

كما فتح املجل����س مناق�ستني لهيئة البحرين 

لل�سياح���ة واملعار����س، اأوله���ا لتزوي���د مناول���ني 

ومنظف���ني الإدارات الهيئ���ة تقدم لها 23 عطاء مت 

تعلق اثنان منها واأ�سغر عطاء بقيمة 100.92 األف 

دين���ار، والثانية من اأجل فعاليات الت�سويق 2017 

تق���دم لها 6 عط���اءات اأ�سغرها بقيم���ة 110.857 

األ���ف دينار. وكذل���ك نظر املجل����س يف مناق�ستني 

ل���وزارة االأ�سغ���ال و�س���وؤون البلدي���ات والتخطيط 

العم���راين، اأوله���ا لتوف���ري اخلدم���ات اال�ست�سارية 

لت�سمي���م م�روع جتدي���د دار ال�سياف���ة يف اجلفري 

تق���دم له���ا عط���اء واح���د بقيم���ة 45 األ���ف دينار، 

والثانية من اأجل املقاولة الزمنية الأعمال ال�سيانة 

املدنية وامليكانيكية والكهربائية لعامي )2017 

- 2018( تق���دم له���ا 36 عطاء مت تعلي���ق اأحدها 

واأ�سغر عطاء بقيمة 215.242 األف دينار.

واأخرًيا مت فتح مناق�س���ة لبنك االإ�سكان من 

اأجل توف���ري تغطي���ة تاأمينية ملحفظ���ة التمويل 

اخلا�س���ة بربنامج “مزايا” تق���دم لها عطاء واحد 

ب���دون االإف�ساح عن قيمت���ه، ومناق�سة للمحكمة 

الد�ستوري���ة لتوف���ري تاأمني �سح���ي للموظفني 

وعائالتهم تقدم له���ا 4 عطاءات اأ�سغرها بقيمة 

76.152 األف دينار.

2.69 مليون دينار تداوالت امل�شتثمرين بالبور�شة
املنام���ة - بور�سة البحري���ن: اأقفل “موؤ�ر 

البحرين العام” يوم اأم�س اخلمي�س عند م�ستوى 

1،323.71 نقطة بارتفاع قدره 2.16 نقطة ما 
ن�سبته 0.16 % مقارنة باإقفاله يوم اأم�س االأول 

)االأربعاء(.

وبلغ اإجمايل كمية االأوراق املالية املتداولة 

ي���وم اأم�س يف “بور�سة البحرين” 11.05 مليون 

�سه���م ووح���دة و�سك، بقيم���ة اإجمالي���ة قدرها 

2.69 ملي���ون دينار، مت تنفيذها من خالل 115 
�سفقة.

تداول امل�ستثمرون يف “بور�سة البحرين” 

10.31 ماليني �سهم، بقيمة قدرها 2.47 مليون 
دين���ار مت تنفيذها م���ن خ���الل 106 �سفقات، 

وركز امل�ستثمرون تعامالتهم على اأ�سهم قطاع 

اال�ستثمار والذي بلغت قيمة اأ�سهمه املتداولة 

1.21 ملي���ون دين���ار، اأي ما ن�سبت���ه 45.15 % 
من القيمة االإجمالية لالأوراق املالية املتداولة، 

وبكمية قدرها 6.07 مليون �سهم، مت تنفيذها 

م���ن خالل 9 �سفق���ات.  ج���اءت جمموعة الربكة 

بلغ���ت قيم���ة  اإذ  االأول  امل�رفي���ة يف املرك���ز 

اأ�سهمه���ا املتداولة 1.13 ملي���ون دينار، اأي ما 

ن�سبت���ه 42.11 % من القيمة االإجمالية لالأوراق 

املالية املتداولة، وبكمية قدرها 5.94 ماليني 

�سه���م، مت تنفيذه���ا من خالل 3 �سفق���ات. اأما 

املرك���ز الث���اين ف���كان للبن���ك االأهل���ي املتحد 

بقيمة قدرها 633.74 األف دينار، اأي ما ن�سبته 

23.59 % من القيمة االإجمالية لالأوراق املالية 
املتداولة، وبكمية قدره���ا 2.29 مليون �سهم، 

مت تنفيذه���ا من خالل 20 �سفقة. ثم جاءت بي 

. اأم . اأم . اأي بقيم���ة قدرها 204 اآالف دينار، اأي 

ما ن�سبته 7.59 % من القيمة االإجمالية لالأوراق 

املالي���ة املتداول���ة، وبكمية قدره���ا 250 األف 

�سهم، مت تنفيذها من خالل 3 �سفقات.

وح���دات  عل���ى  �سفق���ات   9 اإب���رام  ومت 

ال�سنادي���ق اال�ستثمارية العقاري���ة وال�سكوك 

االإ�سالمي���ة املدرجة يف بور�س���ة البحرين بقيمة 

قدره���ا 213 األف���ا و810 دنان���ري، اأي ما ن�سبته 

7.96 % م���ن القيمة االإجمالي���ة لالأوراق املالية 
املتداولة وبكمية قدرها 731 األفا و454 وحدة 

و�سك.

تباطؤ نمو اإلقراض المصرفي في البحرين بنوفمبر

اأمل احلامد

• امل�سدر: رويرز	

أقل عطاء بالدينار الشركة العدد النوع وصف المناقصة الجهة

4,364.45 Al Bakali General Trading 3 عامة قطع غيار لمحطة الرفاع إلنتاج الكهرباء

المخازن المركزية
43,927.20 Gulf Global Business Consultants 2 عامة قطع غيار لمحطة الرفاع إلنتاج الكهرباء

27,000 Central Power & Process Systems Co. W.L.L 1 عامة موصل كهربائي إلدارة نقل الكهرباء

22,627.50 Kings Enterprise 3 عامة عدادات ذكية

76,152 Tazur Company 4 عامة توفير تأمين صحي للموظفين وعائالتهم المحكمة 
الدستورية

0 Solidarity General Takaful 1 عامة توفير تغطية تأمينية لمحفظة التمويل الخاصة ببرنامج “مزايا” بنك اإلسكان

52,714,837.11 .Bahrain Special Technical Services STS Co 6 عامة توفير خدمات اإلنشاءات والصيانة الشاملة للنفط والغاز

65,719.80تطوير للبترول Khalid Shainan Ali AlShahrani Est 5 محدودة شراء أنابيب

26,002 Valvetech LLC 5 محدودة شراء صمامات يدوية

38,990 AlJazira Industrial Services 1 محدودة شراء قطع غيار وملحقات ميتسو

بابكو
205,000 يورو Brembana & Rolle SPA 4 محدودة شراء ديريتور لتسخين الماء

1,516,320 لمدة 3 سنوات ISMCO Company W.L.L 8 عامة توفير خدمات رجال األمن لدائرة األمن في الشركة

6,690,458 .Raffa Construction & Maintenance Co 7 محدودة أعمال التصليح والتحديث الميكانيكية

59,411.80 Zayani Computer Systems 3 محدودة تزويد أحبار الطابعات وقطع الغيار االستهالكية
طيران الخليج

0 - 3 محدودة دراسة التأثير االقتصادي لطيران الخليج على مملكة البحرين

100,920 Overseas Marine Services 23 عامة تزويد مناولين ومنظفين إلدارات الهيئة هيئة السياحة 
110,857.90والمعارض Gulf Marcom Marketing Co. W.L.L 6 عامة فعاليات التسويق 2017

169,800 Tractebel Engineering 1 محدودة تعيين جهة استشارية لدراسة وتطوير اللوائح واألنظمة الخاصة بتطبيق العزل 
الحراري في مباني مملكة البحرين

الكهرباء والماء
66,018 Tractebel Engineering 1 محدودة

تعيين جهة استشارية إلعداد دراسة جدوى لتطبيق الئحة فنية خاصة بتوصيل 
األلواح “الفوفولتية” وقياس أثرها على الشبكة الكهربائية في مملكة 

البحرين وفق مبدأ الحساب الصافي

45,000 Gulf House Engineering 1 محدودة الخدمات االستشارية لتصميم مشروع تجديد دار الضيافة في الجفير
األشغال والبلديات

215,242.50 Jahecon 36 عامة المقاولة الزمنية ألعمال الصيانة المدنية والميكانيكية والكهربائية لعامي 
2018 - 2017

13,928.31 Arabian Electrical & Electronic Est 9 عامة تجهيز مختبرات علمية )أجهزة وأدوات( للمشاريع اإلنشائية الجديدة
التربية والتعليم

191,629 Qatar Airways 1 عامة  توفير تذاكر سفر المدرسين لخطي تونس والمغرب
 للعام الدراسي 2017 - 2018

275,562.509 Al Moayyed Trading & Contracting 11 عامة مشروع استبدال إضاءة استوديو اإلنتاج التلفزيوني رقم 1

633,160وزارة اإلعالم First Gulf Co 3 عامة مناقصة لتوفير خدمات التغطية الخارجية لبث الفعاليات الرياضية

108,228 INC System Integrations 6 عامة شراء وتركيب أنظمة جرافيكس )VizRT( لعربات النقل الخارجي
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ملتقى التاأمني يناق�ش اآثار ال�رضيبة امل�سافة على الأ�سواق
ينطلق 20 فرباير اجلاري ويبحث حتديات القطاع... الباكر:

 زينب العكري من املنامة

عل���ى  للرقاب���ة  التنفي���ذي  املدي���ر  ق���ال 

البحري���ن  م����رف  يف  املالي���ة  امل�ؤ�س�س���ات 

املركزي، عبدالرحم���ن الباكر، اإن ملتقى ال�رق 

الأو�سط ال�سن�ي الثالث ع�ر للتاأمني �سيناق�ش 

اأح���د اأهم م�ا�سي���ع ال�ساع���ة املتعلق���ة بالآثار 

املرتتبة من اإدخ���ال �ريبة القيمة امل�سافة يف 

الأ�س�اق الإقليمية.

جاء ذلك خ���الل الإعالن ع���ن امللتقى الذي 

�ست�ست�سيف���ه اململك���ة خالل الف���رتة بني 20 

و21 فرباي���ر اجل���اري، حيث مت اختي���ار عن�ان 

وتاأثرياته���ا  الراهن���ة  “التحدي���ات  امللتق���ى 

عل���ى �سناع���ة التاأم���ني يف املنطق���ة، الروؤي���ة 

امل�ستقبلي���ة” والذي ي�ستقطب هذا العام اأكرث 

من 400 م�سارك من العاملني يف جمال التاأمني 

والتكافل”. 

واأ�س���اف الباك���ر اأنه خ���الل امللتقى �سيتم 

ط���رح ع���دد م���ن الأوراق املهم���ة الت���ي حتدد 

امل�س���ارات الت���ي �سي�سلكه���ا قط���اع التاأمني، 

وم���ن اأهمها �ريبة القيمة امل�سافة وتاأثرياتها 

عل���ى الأ�س����اق الإقليمية، وتعزي���ز القطاع من 

خالل عملي���ات الدمج وال�ستح�اذ ودور �ركات 

التاأم���ني يف اإ�س���الح نظ���ام الرعاي���ة ال�سحية، 

اإ�ساف���ة اإىل كي���ف تغ���ري التكن�ل�جي���ا املالية 

�سناع���ة التاأمني، واأهم التحدي���ات التي ت�اجه 

�سناعة التاأمني التكافلي.

الشركات بانتظار مسودة القانون 
وق���ال رئي�ش جمعي���ة التاأم���ني البحرينية، 

يحيى ن�ر الدين، اإن �ركات التاأمني وال�ركات 

الأخرى يف انتظار قان�ن �ريبة القيمة امل�سافة 

ملعرف���ة م���ا �سترتت���ب علي���ه عملي���ة ال�ريبة، 

مبيًنا اأن ����ركات التاأمني على ات�سال دائم مع 

ال�ركات املتخ�س�سة ملعرف���ة كيفية التعامل 

مع ال�ريبة.

واأ�ساف اأن جميع ال�ركات بانتظار م�س�دة 

القان����ن وبناء علي���ه �سيتم اتخ���اذ الإجراءات، 

لفًت���ا اإىل اأن ����ركات التاأمني تعف���ى عادًة من 

�ريبة القيمة امل�سافة ولكن ال�ركات بانتظار 

التفا�سي���ل، مبيًنا اأن هناك ا�ستثناء من تطبيق 

ال�ريبة لبع�ش خدمات التاأمني يف اأغلب الدول.

واأو�سح ن�ر الدي���ن اأن اأنظمة عمل �ركات 

التاأم���ني يف البحري���ن تتعام���ل م���ع اأنظمة عمل 

دولي���ة خم�س����ش له���ا التعام���ل م���ع �ريب���ة 

القيم���ة امل�ساف���ة، ل���ذا كان من امله���م طرح 

ق�سي���ة ال�ريبة يف امللتق���ى لأخذ وجهات نظر 

املخت�س���ني يف امل��س����ع، وت�سجي���ع اندم���اج 

ال�ركات لتك�ين كيانات اأكرب.

لعملي���ات  اجلدي���دة  املب���ادرات  وع���ن 

ال�ستح����اذ، ق���ال الباك���ر اإن هن���اك ع���ددا من 

املب���ادرات التي �سيت���م الإعالن عنه���ا بعد اأن 

يتم التف���اق بني جمال����ش الإدارات وال�ركات 

املعنية، م�سجًعا على عمليات الندماج وتك�ين 

كيان���ات اأك���رب ي�ساعده���ا عل���ى اأن يك����ن لها 

م�ط���ئ ق���دم يف املنطقة ب�سكل ع���ام واخلليج 

ب�سكل خا�ش.

وعن م�ستجدات التاأمني ال�سحي، قال الباكر 

اإن هن���اك ع���دد م���ن املتحدث���ني املهتم���ني يف 

التاأمني ال�سحي خالل امللتقى و�سيتم مناق�ستها 

معهم ومن �سمن هيئ���ة ال�سحة يف دبي، م�سيًفا 

اأنه يتم بح���ث امل��س�ع مع �ركات التاأمني التي 

�سيك�ن لها دور مهم يف ال�سمان ال�سحي.

م���ن جانبه قال ن����ر الدي���ن اإن الهدف من 

طرح م��س�ع التاأم���ني ال�سحي احل�سا�ش خالل 

امللتق���ى اأن البحرين مقبلة على تطبيق م�روع 

ال�سمان ال�سحي حيث اإن هناك دول �سبقتنا يف 

التطبيق، و�سيتم مناق�سة جتاربهم يف امل�ؤمتر 

يف كيفية التعامل مع امل�روع وكيف ا�ستطاعت 

اأن تط�ر منتجاتها لتتكامل مع امل�روع.

و�سي�ساح���ب امللتق���ى حف���ل لالإعالن عن 

جائ���زة اأف�س���ل �رك���ة تاأمني يف منطق���ة ال�رق 

الأو�س���ط، الت���ي ته���دف اإىل تك���رمي الجنازات 

املتمي���زة من قبل ����ركات التاأمني التي تخدم 

منطق���ة دول اخللي���ج وال����رق الأو�س���ط وبالد 

ال�س���ام، و�سيتم اختي���ار ال�ركة م���ن قبل جلنة 

حتكي���م ع���رب معايري معين���ة اأو اتخ���اذ خط�ات 

اأث���رت على قط���اع التاأم���ني ب�سكل ع���ام �س�اء 

حملًيا اأو حتى اإقليميا.

• خالل العالن عن امللتقى	

ت�سوير: ر�سول احلجريي

الرئي�ش التنفيذي ينفي وجود اإقالت بالغرفة

نف���ى الرئي�ش التنفي���ذي لغرفة جتارة 

و�سناع���ة البحرين خال���د الرويحي وج�د اأي 

اإق���الت يف الغرف���ة، وا�سف���ا م���ا مت تداوله 

خ�س��س���ا على و�سائل الت�ا�سل الجتماعي 

باأنه كذب واأحاديث غري �سحيحة.

واأو�سح الرويحي، قائال “ل ي�جد �سيء 

ا�سم���ه اإقالت يف الغرفة”، م�ؤكدا يف ات�سال 

جلرت���ه “البالد” معه اأم�ش اأنه ينفي ما تردد 

جملة وتف�سيال ب�ساأن هذه املزاعم. 

اأب����اب الغرف���ة  “اإن  وق���ال الرويح���ي 

مفت�حه، ول ي�جد �سيء ميكن اإخفاوؤه”. 

وكانت ق���د ج���رت اأحاديث ع���ن وج�د 

اإقالت يف الغرفة لعدد من امل�ظفني.

يف غ�س����ن ذل���ك، اأ�سارت م�س���ادر اإىل 

اأن الغرف���ة قدم���ت عرو�س���ا لتقاع���د عدد 

م���ن امل�ظف���ني، واأن ه����ؤلء يدر�س�ن هذه 

العرو�ش.

العالقات البحرينية ال�سعودية تزداد ر�سوًخا و�سالبة

مبعر�ش الأ�سمدة الرئي�ش امل�رضي يتفقد جناح “جيبك” 

م�سيدة بقرارات منح مزيد من الت�سهيالت بني البلدين... “بيت التجار”:

ال�ريان: الزيارة تاريخية وتعك�ش عمق العالقات

ال�سناب�����ش - بي����ت التجار: اأ�س����اد ع�س� 

املكت����ب التنفي����ذي بغرفة جت����ارة و�سناعة 

البحري����ن نائ����ب رئي�����ش اجلان����ب البحرين����ي 

ال�سع�����دي  البحرين����ي  الأعم����ال  مبجل�����ش 

بنتائ����ج  ال�سم����ري  عبداحلكي����م  امل�س����رتك 

املباحث����ات الر�سمي����ة البحريني����ة ال�سع�دية 

الت����ي عق����دت ي�����م اأم�����ش الأول )الأربع����اء( 

بالعا�سم����ة ال�سع�دي����ة الريا�����ش ب����ني ويل 

العه����د نائ����ب القائ����د الأعلى النائ����ب الأول 

لرئي�ش جمل�ش ال�زراء �ساحب ال�سم� امللكي 

الأم����ري �سلمان بن حمد اآل خليفة وويل العهد 

نائ����ب رئي�ش جمل�����ش ال�زراء وزي����ر الداخلية 

�ساح����ب ال�سم� امللكي الأمري حممد بن نايف 

ب����ن عبدالعزي����ز اآل �سع�د ومب�ست�����ى تط�ر 

م�سارات التع����اون الثنائي والقت�سادي بني 

اململكتني ال�سقيقتني، والذي يج�سد الروؤى 

الت����ي يتطل����ع اإليها كال اجلانب����ني على جميع 

امل�ست�يات.

كم����ا اأعرب ال�سمري عن اعت����زاز وترحيب 

القط����اع اخلا�����ش البحرين����ي بق����رار الدع�����ة 

امل�ستثمري����ن  اإج����راءات  ت�سهي����ل  لزي����ادة 

ال�سع�دي����ني من خ����الل فتح مكت����ب وفريق 

خمت�����ش للم�ستثم����ر ال�سع�����دي ل����دى وزارة 

ال�سناع����ة والتج����ارة وال�سياح����ة البحريني����ة، 

والذي �سي�فر اخلدم����ات الالزمة، وي�ستكمل 

الأن�سط����ة  مبمار�س����ة  املتعلق����ة  الإج����راءات 

التجاري����ة م����ن خ����الل خدم����ة امل�س����ار ال�ريع 

واإلكرتوني����ة  بجان����ب ت�سهي����الت ل�ج�ستي����ة 

اأخرى، مثمناً الت�جيهات ال�سديدة التي دعت 

اإىل ت�سهي����ل اإج����راءات اجلم����ارك واجل�ازات 

وخا�س����ة على منف����ذ ج�ر امللك فه����د و�رعة 

ا�ستكمال الإجراءات املتبقية لتنفيذ النقطة 

ال�اح����دة بني اململكت����ني، وزي����ادة ت�سهيل 

عملي����ة عب�����ر ال�ساحن����ات لتعزي����ز ان�سيابية 

احلرك����ة على اجل�����ر.  وقال اإن ق����رارات منح 

مزيد من الت�سهيالت القت�سادية والتجارية 

بني البلدين �س�ف يعزز حتماً الدور املح�ري 

للقط����اع اخلا�����ش البحرين����ي وال�سع�دي مما 

�سيحق����ق مزي����داً م����ن الت�ا�س����ل والتع����اون 

م����ن خالل اإيج����اد اآليات ت�سه����م يف بل�رة هذا 

التعاون اإىل م�ست�يات اأعلى.

التع����اون  عالق����ات  اأن  ال�سم����ري  ون�����ه 

امل�س����رتك ب����ني مملك����ة البحري����ن واململكة 

العربي����ة ال�سع�دي����ة ال�سقيق����ة ت�سه����د من�اً 

وتط�����راً دائم����اً وم�ستمراً يف جمي����ع املجالت 

وقطاعات الأعمال، مب����ا يت�افق مع تطلعات 

ق����ادة اململكت����ني اإىل مزي����د م����ن الإجنازات 

والنتائ����ج الإيجابي����ة التي ت�س����ب يف م�سلحة 

ال�سعب����ني ال�سقيقني، ل�سيم����ا اأن العالقات 

البحرينية - ال�سع�دية تزداد ر�س�خاً و�سالبة 

وعمقاً بف�سل حنكة قيادة البلدين وما يجمع 

�سعب����ي اململكت����ني م����ن روؤى جتم����ع وتعزز 

وتط�����ر وتخ����دم العالق����ات وتدفع به����ا اإىل 

الأمام، الأمر الذي يج�سد العمق ال�سرتاتيجي 

البحريني����ة  ال�طي����دة  والعالق����ات  للرواب����ط 

ال�سع�دية امل�سرتكة يف �ستى املجالت.

زار رئي�ش جمه�رية م�ر العربية الرئي�ش 

عبدالفت���اح ال�سي�س���ي جن���اح �رك���ة اخللي���ج 

ل�سناع���ة البرتوكيماويات خالل افتتاح م�ؤمتر 

ومعر�ش م�ر الدويل ل�سناعة الأ�سمدة 2017 

والذي امتد لفرتة ثالثة اأيام.

وكان يف ا�ستقب���ال ال�سي�سي الأمني العام 

للهيئ���ة ال�طنية للنفط والغاز، رئي�ش جمل�ش 

اإدارة �ركة اخللي���ج ل�سناعة البرتوكيماويات 

اأحمد ال�ريان، وبح�س�ر �سفري مملكة البحرين 

ل���دى جمه�رية م�ر العربي���ة ال�سيخ را�سد بن 

عبدالرحمن اآل خليفة، وع���دد من امل�س�ؤولني 

يف ال�ركة. 

ورح���ب ال�ري���ان بالرئي����ش، معرب���اً ع���ن 

�سعادته به���ذه امل�ساركة الت���ي تاأتي تت�يجاً 

لزيارة �ساحب اجلاللة املل���ك حمد بن عي�سى 

اآل خليف���ة جلمه�ري���ة م����ر العربي���ة وذل���ك 

لت�طيد العالق���ات القت�سادية وال�ستثمارية 

ب���ني البلدي���ن، من�هاً يف هذا ال�س���دد بجه�د 

جاللت���ه للرتويج للمملكة م���ن خالل ج�لته يف 

الدول العربية والأوربية.

كم���ا قدم له �رح���اً م�جزا ع���ن التط�رات 

الت���ي ي�سهدها قطاع النف���ط والغاز يف مملكة 

البحرين حتت قيادة وزير النفط ال�سيخ حممد 

بن خليفة اآل خليفة. 

كم���ا اأثن���ى ال�ري���ان عل���ى ه���ذه الزيارة 

التاريخي���ة واهتمام الرئي����ش �سخ�سياً بتفقد 

امل�سارك���ني يف املعر�ش، م�ؤك���داً على اأهمية 

امل�سارك���ة يف مثل هذه الفعاليات لإبراز مدى 

التط�ر الذي و�سلت اإليه ال�ركات النفطية يف 

مملكة البحرين.

اختت���م ال�ري���ان حديث���ه بتق���دمي ال�سكر 

لكافة اللجان التي عمل���ت على الإعداد اجليد 

له���ذا امل�ؤمت���ر واملعر�ش امل�ساح���ب، معرباً 

عن امتنانه مل���ا وجده وفد مملكة البحرين من 

ح�سن �سيافة وا�ستقبال.

ُيذك���ر اأن م�ؤمت���ر ومعر����ش م����ر الدويل 

للب���رتول 2017 �سه���د م�ساركة ح����ايل 400 

�ركة عار�سة وما يزي���د عن 10 اآلف زائر من 

20 دول���ة يف فعالياته احلافل���ة التي اأُقيمت 
عل���ى م�ساحة 12 األف مرت مربع مبركز القاهرة 

الدويل للم�ؤمترات.

وُيعترب امل�ؤمتر فر�سة لتجمع امل�س�ؤولني 

و�سن���اع  التنفيذي���ني،  وكب���ار  احلك�مي���ني، 

الق���رار للعمل معا على اإيج���اد حل�ل وم�اجهة 

التحديات ومناق�سة الفر�ش اجلديدة املتاحة 

ف���ى جم���ال الطاق���ة فى م����ر، حي���ث ت�سّمن 

م�ؤمت���ر ومعر����ش م����ر ال���دويل للب���رتول – 

ايجب����ش 2017، ث���الث اجتماعات هي امل�ؤمتر 

الإ�سرتاتيجي وم�ؤمت���ر املراأة يف قطاع الطاقة 

وال���ذي رّك���ز عل���ى دور ال�سي���دات يف ه���ذه 

ال�سناع���ة، بالإ�ساف���ة اإىل لقاء ثال���ث ا�ستمل 

على ح�ايل 28 جل�سة فنية غّطت اأكرث من 10 

فئات فنية، بحثت امل�ا�سي���ع الأكرث تعقيداً 

يف قطاع الطاقة.

• عبداحلكيم ال�سمري	

املحرر القت�سادي

• خالد الرويحي	

“اأوبك” ترهن خف�ش الإنتاج با�ستمرار “التخمة”
ع�ا�س���م - روي���رتز: قال���ت م�س���ادر يف 

اأوب���ك اإن املنظم���ة ق���د متدد اتف���اق خف�ش 

املعرو�ش النفطي مع الدول غري الأع�ساء اأو 

تطبق حتى تخفي�سات اأكرب اعتبارا من ي�لي� 

اإذا مل ترتاج���ع خمزون���ات اخل���ام العاملية اإىل 

امل�ست�ى امل�ستهدف.

كان���ت املنظم���ة اتفق���ت اأواخ���ر الع���ام 

املا�س���ي م���ع رو�سي���ا ومنتج���ني اآخرين غري 

اأع�ساء فيها على خف����ش الإنتاج 1.8 ملي�ن 

برميل ي�ميا لتقلي�ش تخمة املعرو�ش التي 

تنال م���ن الأ�سعار، دخل التفاق حيز التنفيذ 

يف اأول يناير وي�ستمر �ستة اأ�سهر.

وقال���ت امل�س���ادر اإن خف����ش خمزونات 

البرتول العاملية نح� 300 ملي�ن برميل اإىل 

مت��س���ط خم�ش �سن����ات يتطلب م���ن الدول 

املنتجة اللتزام التام بالتفاق واأن يظل من� 

الطلب على اخلام ق�يا.

وقال م�س���در باأوب���ك “اإذا التزم اجلميع 

التزام���ا كام���ال ف���اإن املخزون���ات �سترتاجع. 

يف وق���ت ما م���ن منت�سف الع���ام احلايل رمبا 

تقرتب م���ن مت��سط خم�ش �سن�ات. لكن هذا 

اإذا كان المتثال بن�سبة 100 %.

م���دى  اأي  اإىل  ه����  “ال�س����ؤال  وا�س���اف 

�سترتاجع؟ �سننتظر ملعرفة هذا.”

وتعقد منظمة البلدان امل�سدرة للبرتول 

اجتماعها الت���ايل للبت يف �سيا�سة املعرو�ش 

يف 25 ماي���� وق���د ت�ج���ه الدع����ة اإىل الدول 

غ���ري الأع�س���اء للح�س�ر. و�سع���د النفط ي�م 

اخلمي����ش لكن م�ست�ي���ات قيا�سي���ة مرتفعة 

ملخزونات ال�ق�د والنفط اخلام يف ال�ليات 

املتحدة كبحت الأ�سعار يف حني �ساعد خف�ش 

الإمدادات الذي تطبقه اأوبك يف دعم ال�س�ق.

وجرى تداول العق����د الآجلة خلام برنت 

مقاب���ل 55.90 دولر للربمي���ل بارتف���اع 15 

�سنتا عن الت�س�ية ال�سابقة.

وزاد اخلام الأمريكي اخلفيف يف العق�د 

دولر   53.21 اإىل  �سنت���ات  ع����رة  الآجل���ة 

للربمي���ل. واتفقت اأوبك ومنتج�ن م�ستقل�ن 

عل���ى خف����ش الإنتاج نح���� 1.8 ملي�ن برميل 

ي�ميا خ���الل الن�سف الأول من 2017 وتظهر 

بيان���ات القط���اع الت���زام غالبي���ة املنتج���ني 

بالتف���اق. لك���ن مازالت املخزون���ات �سخمة 

واملعرو����ش مرتف���ع وبخا�س���ة يف ال�لي���ات 

املتحدة. ويق�ل املحلل����ن اإن ال�س�ق عالقة 

ب���ني عاملني مت�سارب���ني هما خف����ش اإنتاج 

اأوب���ك وزيادة خمزون���ات ال�لي���ات املتحدة 

الرو�س���ي  الطاق���ة  وزي���ر  وق���ال  واإنتاجه���ا. 

وكال���ة  م���ع  مقابل���ة  يف  ن�ف���اك  األك�سن���در 

انرتفاك����ش لالأنب���اء ي�م اخلمي����ش اإن رو�سيا 

قد تزيد �س���ادرات النفط بني 4 و5.5 % يف 

الع���ام احلايل لت�سل اإىل م���ا بني 265 و269 

ملي����ن طن. اإىل ذل���ك، قالت ثالث���ة م�سادر 

جتارية ي�م اخلمي�ش اإن �ركة برتول اأب�ظبي 

ال�طني���ة )اأدن����ك( عر�ست بيع خ���ام مربان 

للتحميل يف اأبريل من م�قع التخزين النفطي 

التابع لها يف ك�ريا اجلن�بية.

واأو�س���ح التج���ار اأن اأدن����ك قدمت هذا 

العر����ش الن���ادر ملجم�عة م���ن امل�سرتين يف 

اآ�سيا لك���ن ال�رك���ة مل تك�سف ع���ن الكميات 

التي تخطط لبيعها.

واأ�سارت امل�س���ادر اإىل اأن ل���دى اأدن�ك 

�ستة مالي���ني برميل م���ن خام مرب���ان خمزنة 

يف �سهاريج يف ي��س���� بك�ريا اجلن�بية ومن 

املرجح اأن تفرغ م�ساحة التخزين ل�ستخدامها 

يف امل�ستقبل. ومل يت�سن على الف�ر احل�س�ل 

على تعليق من اأدن�ك.

ول���دى ال�ركة الإماراتية كميات اإ�سافية 

م���ن مربان لت�س�يقها يف اأبريل لأنها مل جتدد 

عق�دا ق�سرية الأج���ل مع التجار كما انخف�ش 

الطل���ب املحلي بعد تعط���ل عمليات م�سفاة 

الروي�ش.

ومازال���ت اأدن����ك جت���ري حمادث���ات مع 

����ركات �سينية بخ�س�����ش احل�سة املتبقية 

البالغ���ة 12 % يف المتي���از النفط���ي ال���ربي 

ل�رك���ة اأب�ظب���ي للعملي���ات البرتولية الربية 

املح���دودة )اأدك����(. وقال اأح���د امل�سادر اإن 

عرو�ش اخلام من �سهاريج ي��س� اأثرت �سلبا 

على العالوات ال�سعرية خلام مربان يف ال�س�ق 

الف�رية حتميل اأبري���ل والتي نزلت ملا دون 

الع�رة �سنتات للربميل.

• ا�ستعرا�ش التط�رات التي ي�سهدها قطاع النفط والغاز يف البحرين	



Majestic Cars

يعلن مركز البحرين للمستثمرين بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بانه قد تقدم اليها 
السيد /قاسم احمد علي علي فردان مالك شركة فيوري ورلد للدعم ش.ش.و واملسجلة 

حتت القيد رقم 102985-1
طالبني االتي :تغيير الوضع القانوني لشركة الشخص الواحد الى شركة تضامن مملوكة 

لكل من : السيد /قاسم احمد علي علي فردان     -    بحريني اجلنسية
السيدة/ فاطمة عبد اهلل جعفر محمد علي ال ضيف     -     بحرينية اجلنسية

براسال مال وقدره ألفني دينار بحريني

فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه الى مركز البحرين للمستثمرين مشفوعا 
باملستندات املؤيدة واملبررة لذلك خالل مدة اقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا االعالن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ادارة التسجيل اعالن رقم )000( لسنة 2017

بشان حتويل من شركة الشخص الواحد الى شركة تضامن

تعلن ادارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة بانه تقدم اليها السادة /شركة بالك ورلد 
بروجكتس تضامن بحرينية الصحابها قاسم احمد فردان وفاطمة عبداهلل ال ضيف 

واملسجلة برقم 98338 واستنادا على قرار الشركاء املؤرخ في تاريخ 2017-01-09
بشان تصفية اختيارية بهذا يعلن املصفي ان سلطة مجلس االدارة قد انتهت وفقا لنص 

املادة 325 من قانون الشركات التجارية البحريني الصادر مبرسوم بقانون 21 لعام 2001 
وعمال بنص املادة 335 من قانون الشركات يدعو املصفي جميع دائني الشركة الى تقدمي 

مطالباتهم اليه مدعومة باملستندات الالزمة خالل 30 يوما من تاريخ نشر هذا االعالن
قاسم احمد علي علي الفردان

رقم االتصال :32222055

وزارة الصناعة والتجارة - ادارة التسجيل
اعالن رقم 9889 لسنة 2017

بشان تصفية شركة بالك ورلد بروجكتس تضامن بحرينية الصحابها قاسم احمد 
فردان وفاطمة عبد اهلل ال ضيف

شركة توريتو للمشاريع –شركة تضامن بحرينية الصحابها قاسم فردان وفوزية فخر
سجل رقم 98467

بناء على قرار الشركاء لشركة شركة توريتو للمشاريع شركة تضامن بحرينية الصحابها قاسم فردان 
وفوزية فخر واملسجلة حتت قيد رقم 98467 والتي متارس نشاط تشييد املباني واملؤرخ في  2017-02-8

فقد قرر اصحاب الشركة تصفية الشركة تصفيه اختيارية وتعيني السيد قاسم احمد علي علي فردان 
كمصف للشركة

بهذا يعلن املصفي ان سلطة مجلس االدارة قد انتهت وفقا لنص املادة 325 من قانون الشركات التجارية 
البحريني الصادر باملرسوم بقانون رقم 21 لعام 2001 وعمال بنص املادة 335 من قانون الشركات يدعو 

املصفي جميع دائني الشركات الى تقدمي مطالباتهم اليه مدعومة باملستندات الالزمة خالل 30 يوما من 
تاريخ نشر هذا االعالن وذلك على العنوان التالي

السيد قاسم احمد علي علي فردان
موبايل :32222055

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
التاريخ 15/2/2017
اعالن بحل وتصفيه

بناء على قرار مالكي شركة هيليوس للصيانة ذ.م.م )شركة ذات مسئولية محدودة ( سجل جتاري رقم 
100968 فقد تقرر  تصفية الشركة تصفيه اختيارية وتعيني السيد قاسم احمد علي علي فردان مصفيا 

للشركة
بهذا يعلن املصفي ان سلطة مجلس االدارة قد انتهت وفقا لنص املادة 325 من قانون الشركات التجارية 

البحريني الصادر باملرسوم بقانون رقم 21 لعام 2001 وعمال بنص املادة 335 من قانون الشركات يدعو 
املصفي جميع دائني الشركات الى تقدمي مطالباتهم اليه مدعومة باملستندات الالزمة خالل 30 يوما من 

تاريخ نشر هذا االعالن وذلك على العنوان التالي
موبايل :32222055
البريد االلكتروني :

qassim@pwgbh.com

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
التاريخ 12/2/2017
سجل رقم 100968

اعالن بحل وتصفيه شركة   

  بناء على قرار شركة بااليكسر الكتروميكانيك صنايعي
 تسيسلري ايه اس –تركية اجلنسية –واملؤرخ في 8-1-2017

 فقد تقرر تصفية الشركة )بااليكسر الكتروميكانيك
 صنايعي تسيسلري ايه اس مكتب متثيلي ( واملسجلة حتت

 قيد رقم 91282 تصفية اختيارية وتعيني مكتب احملامي
 حسني سعيد محمد اخملرق كمصفني للشركة

 بهذا يعلن املصفي ان سلطة مجلس االدارة قد انتهت
 وفقا لنص املادة 325 من قانون الشركات التجارية

 البحريني الصادر باملرسوم رقم 21 لعام 2001 وعمال بنص
 املادة 335 من قانون الشركات يدعو املصفي جميع دائني
   الشركة الى تقدمي مطالباتهم اليه مدعومة باملستندات
 الالزمة خالل 30 يوما تاريخ نشر هذا االعالن وذلك على

العنوان التالي
احملامي حسني سعيد محمد اخملرق

موبايل : 39080249

وزارة الصناعة والتجارة
التاريخ 2017/2/16
اعالن بحل وتصفية

شركة بااليكسر الكتروميكانيك صنايعي تسيسلري 
ايه اس مكتب متثيلي

سجل رقم 91282

تقدم الينا السيد املعلن ادناه : علي حسن علي القيدوم بطلب حتويل احملل التجاري التالي :

الى السيد عبد اهلل محسن حمزة علي احلواج  فعلى كل من لديه اي اعتراض قانوني التقدم الى 
االدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ االعالن بكتاب مرفقا به مايعزز اعتراضه

  التاريخ :14/2/2017
CR2017-29299اعالن رقم 

تنازل او بيع –عن احملل التجاري

ماما جيجي ملقاوالت 28174-3
التنظيفات

نوع النشاط

انشطة تنظيف املباني والتنظيف الصناعي االخرى 

–مقاوالت تنظيفات املرافق العامة واخلاصة

االسم التجاريرقم القيد

 التاريخ :15/2/2017
وزارة الصناعة والتجارة
ادارة السجل التجاري

CR2017-30094 اعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

قانوني  اعتراض  اي  لديه  من  كل  فعلى  جتاري  اسم  بطلب  ادناه  املعلن  السيد  الينا  تقدم 

التقدم الى االدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ االعالن بكتاب مرفقا به مايعزز اعتراضه

اسم التاجر : فاطمة عبد اهلل جعفر ال ضيف

االسم التجاري اجلديد االسم التجاري احلاليرقم القيد

العربية لاليدي 86916-3
العاملة

فيوري للتنظيفات

تعلن محكمة التنفيذ عن وضعها في املزاد العلني 
العقار الكائن في السنايس املسجل مبوجب املقدمة 
رقم 2888/2014 الوثيقة رقم 43998 اخلاص باحملكوم 
عليها شركة اتش .ام .جي لتطوير العقارات وغيرها 
وقد حددت احملكمة تاريخ 2017/3/5 للمزايدة عليه 

في قاعة محكمة التنفيذ الرابعة في متام الساعة 
التاسعة صباحا على ان يبدا املزاد العلني بسعر 

اساسي وقدره 8800000/- دينار بحريني ) ثمانية ماليني 
وثمان مائة الف دينار

فعلى كل من لديه رغبة في املزايدة مراجعة الدالل عبد 
احلميد علي حسن القاسمي هاتف 33233435 او ادارة 
التنفيذ بوزارة العدل والشؤن االسالمية واالوقاف في 
اوقات الدوام الرسمي وذلك مبوجب ملف التنفيذ رقم 

4/13646/2015/04

للبيع في املزاد العلني
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رقم القيد

5-47295

محل 

0

مبنى

1663

شارع / طريق / ممر 

539

العنوان

905

التاريخ :2017/2/14
CR2017-27293 اعالن رقم

تسجيل اسم جتاري

تقدم الينا السيد املعلن ادناه بطلب اسم جتاري فعلى كل من لديه اي اعتراض 
بكتاب  االعالن  تاريخ  من  يوما  عشر  خمسة  خالل  االدارة  الى  التقدم  قانوني 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه
اسم التاجر :لطيفة علي محمد البوعينني
االسم التجاري احلالي :نور مراسيل للتجارة

االسم التجاري املطلوب   :مراسيل فون
.التلفزيون  )الراديو  املنزلية  االجهزة  وبيع  :جتارة  املطلوبة  التجارية  االنشطة 

.الثالجات ...الخ (جتارة وبيع معدات املعلومات واالتصاالت بالتجزئة
جتارة وبيع معدات االتصاالت وقطع غيارها

رقم القيد

11-47295

محل 

127ب

مبنى

0

شارع / طريق / ممر 

 شارع  الشيخ عيسى

العنوان

905

 التاريخ :2017/2/12
ادارة السجل التجاري

CR2017-27298 اعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

تقدم الينا السيد املعلن ادناه بطلب اسم جتاري فعلى كل من لديه اي اعتراض 
بكتاب  االعالن  تاريخ  من  يوما  عشر  خمسة  خالل  االدارة  الى  التقدم  قانوني 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه
اسم التاجر :لطيفة علي محمد البوعينني

االسم التجاري احلالي :بوابة  مراسيل للتجارة
االسم التجاري اجلديد: مراسيل فون

معدات  وبيع  جتارة   - غيارها  وقطع  االتصاالت  معدات  وبيع  جتارة  النشاط: 
املعلومات واالتصاالت بالتجزئة - جتارة وبيع معدات االتصاالت وقطع غيارها  

لإليجار
فيال جديدة في سند

منطقة هادئة وموقع ممتاز قريب من كافة اخلدمات. تتكون 
5حمامات، صالة، غرفة مجلس،  من طابقني، 4غرف نوم، 
مطبخ، غرفة خادمة مع حمام خاص، حوش كبير، كراج 
لسيارتني يعمل بالرميوت كنترول، انتركوم كاميرا. اإليجار 

الشهري 800 دينار قابل للتفاوض للجادين
)غير شامل الكهرباء واملاء والبلدية (

للتواصل ت:39203115

وزارة الصناعة والتجارة
ادارة السجل التجاري

CR2017-27290 اعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

قانوني  اعتراض  اي  لديه  من  كل  فعلى  جتاري  اسم  بطلب  ادناه  املعلن  السيد  الينا  تقدم 

التقدم الى االدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ االعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

اسم التاجر :لطيفة علي محمد البوعينني

االسم التجاري اجلديد االسم التجاري احلاليرقم القيد

بوابة مراسيل 47295-4
للتجارة

مراسيل فون

التاريخ 11/02/2017
وزارة الصناعة والتجارة
ادارة السجل التجاري

CR2017-27301 اعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

قانوني  اعتراض  اي  لديه  من  كل  فعلى  جتاري  اسم  بطلب  ادناه  املعلن  السيد  الينا  تقدم 

التقدم الى االدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ االعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

اسم التاجر :لطيفة علي محمد البوعينني

االسم التجاري اجلديد االسم التجاري احلاليرقم القيد

بوابة مراسيل 47295-12
للتجارة

مراسيل فون

وزارة الصناعة والتجارة
ادارة السجل التجاري

CR201727304 اعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

قانوني  اعتراض  اي  لديه  من  كل  فعلى  جتاري  اسم  بطلب  ادناه  املعلن  السيد  الينا  تقدم 

التقدم الى االدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ االعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

اسم التاجر :لطيفة علي محمد البوعينني

االسم التجاري اجلديد االسم التجاري احلاليرقم القيد

بوابة مراسيل 14-47295
للتجارة

مراسيل فون

CR2017-47295 اعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

قانوني  اعتراض  اي  لديه  من  كل  فعلى  جتاري  اسم  بطلب  ادناه  املعلن  السيد  الينا  تقدم 

التقدم الى االدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ االعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

اسم التاجر :لطيفة علي محمد البوعينني

االسم التجاري اجلديد االسم التجاري احلاليرقم القيد

بوابة مراسيل  7-47295
للتجارة

مراسيل فون

بناء على قرار الشركاء في شركة ابراج اوركيد ذ.م.م )شركة ذات مسئولية محدودة (سجل 
جتاري رقم 99621 فقد تقرر تصفية الشركة اختياريا وتعيني السيد/فاطمة حسن ابراهيم 

عبد علي مصفيا للشركة
بهذا يعلن املصفي ان سلطة مجلس االدارة قد انتهت وفقا لنص املادة 325 من قانون 

الشركات التجارية البحريني الصادر باملرسوم بقانون رقم 21 لعام 2001 وعمال املادة 335 
من قانون الشركات يدعو املصفي جميع دائني الشركة الى تقدمي مطالباتهم اليه مدعومة 

باملستندات الالزمة خالل 30 يوما من تاريخ نشر هذا االعالن وذلك على العنوان التالي
تلفون :36685503

Nada  alba7r@hotmail.com

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
التاريخ 30-1-2017
سجل رقم :99621

اعالن بحل وتصيفيه

تعلن ادارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بانه قد تقدم اليها السادة /
مكتب احملامي حسني اخملرق باالنابة عن مؤسسة اطلس املنيوم واململوكة الى السيد / 

حسن عبد اهلل محمود احمد واملسجلة مبوجب القيد رقم 1-71108 طالبني حتويل الشكل 
القانوني للمؤسسة بجميع فروعها الى شركة الشخص الواحد براسمال وقدره 50000 

دينار بحريني
فعلى كل من لديه اعتراض قانوني التقدم  باعتراضه الى مركز البحرين للمستثمرين 

مشفوعا باملستندات املؤيدة واملبررة لالعتراض خالل مدة اقصاها 15 يوم من تاريخ نشر 
هذا   االعالن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ادارة التسجيل

اعالن رقم 000 لسنة 2017
بشان حتويل مؤسسة فردية الى شركة الشخص الواحد

تعلن ادارة التسجيل التجاري بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بانه قد تقدم اليها 
مكتب احملامي /حسني سعيد محمد اخملرق نيابةعن شركة مركز مارشل ارت الياباني ذ.م.م 
واملسجلة مبوجب القيد رقم 2-69917 طالبني تخفيض راس مالها من 20.000 دينار بحريني 

موزعة على 400 حصة )قيمة احلصة الواحدة 50 دينار بحريني (الى 2.000 دينار بحريني 
موزعة على 40 حصة قيمة احلصة الواحدة 50 دينار بحريني

فعلى كل من لديه اي اعتراض قانوني التقدم الى االدارة املذكورة خالل مدة اقصاها خمسة 
عشر يوم عمل من تاريخ نشر هذا االعالن .

القيد :669917-2
التاريخ 2017/02/02

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل التجاري
CR2017-2956 : اعالن رقم

لسنة 2017م
بشان تخفيض راس مال شركة مركز مارشل ارت الياباني ذ.م.م
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 ¿ƒëàØæe øëf” π°ùchôH ‘ ¢ù«JÉe ∫Ébh

 ƒμ°Sƒe ™e á«fhÉ©àdG ábÓ©dG IOÉYEG ¢Uôa ⋲∏Y

 ⋲∏Y ¢Uô◊Gh ÉæJÉ©bƒJ ‘ Ú«©bGh AÉ≤ÑdG ™e

.“Iƒb ™bƒe øe Éfƒ«°SÉeƒ∏HO ¢VhÉØj ¿CG

 Qô≤ŸG øe ÚM ‘ äÉ```ëjöüàdG äQó°Uh

 OQƒØfGO ƒL »cÒeC’G ¿ÉcQC’G ó```FÉb …ôéj ¿CG

 …Ò```dÉa  »```°ShôdG  √Ò```¶f  ™```e  äÉ```KOÉfi

.ƒcÉH ‘ ±ƒª«°SGÒL

 ¿CÉ```H  äÉ```eÉ¡JG  Ö```eGôJ  IQGOEG  ¬```LGƒJh

 ™e IQôμàe ä’É°üJG Ghô```LCG ¢ù«FôdG …óYÉ°ùe

.á«°SÉFôdG á∏ª◊G AÉæKCG á«°ShôdG äGQÉÑîà°S’G

 ∫ÉªàMG ø```Y GQGô```e çó```– Ö```eGôJ ¿Éch

 ó©H ,“¢ûYGO” á```HQÉfi ‘ É«```°ShQ ™e ¿hÉ©àdG

 ƒμ°Sƒeh ø£æ```°TGh ÚH äÉbÓ©dG â©LGôJ ¿CG

 IOQÉÑdG Üô```◊G ájÉ¡f òæe iƒà```°ùe ⋲```fOCG ¤EG

 ‘h É«fGôchG ‘ É¡∏Nóàd ƒμ°Sƒe OÉ≤àfG ÖÑ°ùH

.ÉjQƒ°S

 ÒÁOÓa »°ShôdG ¢ù«FôdG ÉYO ,¬à¡L øe

 ÚH “QGƒ◊G IOÉYEG” ¤EG ¢```ù«ªÿG ¢ùeCG ÚJƒH

 ‘ á«cÒeC’Gh á«```°ShôdG äGQÉÑîà```°S’G Iõ¡LCG

.ÜÉgQE’G áëaÉμe QÉWEG

 ‹hDƒ°ùe ΩÉeCG IõØ∏àe áª∏c ‘ ÚJƒH ∫Ébh

 äGQÉÑîà°S’G) »```°ShôdG ‹GQóØdG øeC’G RÉ¡L

 ájöùdG Iõ¡LC’G ™e QGƒ◊G IOÉYEG” ¿EG (á```«∏NGódG

 ∞∏◊G AÉ°†YCG øe ÉgÒZh IóëàŸG äÉj’ƒdG ‘

.“ácÎ°ûŸG Éæàë∏°üe øe »°ù∏WC’G

 ¢ù«d √OƒªLh QGƒ◊G ´É£≤fG” ¿CG ±É```°VCGh

 ‘ á«æ©ŸG ∫hódG ÚH ¿hÉ©àdG IQhö†a .É```æÑfP

.“GóL »¡jóH ôeCG ÜÉgQE’G áëaÉμe ∫É›

 π```eCÉJ É```ª«a Ú```JƒH äÉ```ëjöüJ »```JCÉJh

 ódÉfhO »```cÒeC’G ¢ù«FôdG »```Øj ¿CG ƒμ```°Sƒe

 É«```°ShQ ™e äÉbÓ©dG Ú```°ùëàH √óYƒH ÖeGôJ

.á«eÓ°SE’G ádhódG º«¶æJ áëaÉμe ‘ ¿hÉ©àdGh

 §«```°ùÑdG ∫OÉ```ÑàdG ⋲```àM”  Ú```JƒH ™```HÉJ

 ,√QOÉ°üeh ÜÉgQE’G äGƒæb ¿CÉ```°ûH äÉeƒ∏©ª∏d

 º¡Yƒ∏°V ‘ ¬Ñà°ûj hCG Ú©dÉ```°V OGôaCG ¿CÉ```°ûH

 ÉfOƒ¡L á«dÉ©a áØYÉ```°†Ã π«Øc ,ÜÉgQE’G ‘

.“ÒÑc óM ¤EG ácÎ°ûŸG

 IOÉM äGOÉ```≤àf’ ÖeGôJ IQGOEG ¢```Vô©àJh

 QGó```°UEG ó```©H ƒμ```°Sƒe ™```e äÉ```bÓ©dG ¿CÉ```°ûH

 ¿CG ÉgOÉØe äÉeƒ∏©e á«cÒeC’G äGQÉÑîà```°S’G

 ⋲∏Y ÒKCÉà∏d ÖYÓJh áæ°Uôb á∏ªëH ôeCG ÚJƒH

 ƒgh ,á°SÉFôdG ¤EG ÖeGôJ ∫É```°üjEGh äÉHÉîàf’G

.ƒμ°Sƒe ¬àØf Ée

(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       

ÚàdhódG ¢SÉ°SCG ⋲∏Y á«æ«£°ù∏ØdG á«°†≤dG πM :á«Hô©dG á©eÉ÷G

القاهرة - رويترز: 

 πM ⋲∏Y Ωƒ≤J á«æ«£```°ù∏ØdG á«```°†≤dG ájƒ```°ùJ ¿CG ¢ù«ªÿG ¢ùeCG öüeh á«Hô©dG ∫hódG á```©eÉL äó```cCG

 ÚàdhódG πM ¿CG iô```j …òdG ÖeGôJ ódÉfhO »cÒeC’G ¢```ù«FôdG ∞bƒe øY Éª¡H iCÉ```æj ó«cCÉJ ‘ Ú```àdhódG

 §°ShC’G ¥öûdG AÉÑfCG ádÉch â∏≤fh .»∏«FGöSE’G »æ«£```°ù∏ØdG ´GöüdG ájƒ°ùàd øμªŸG ó«MƒdG ¢SÉ```°SC’G ¢ù«d

 Oó°ûJ IôgÉ≤dG ¿EG ¬dƒb ójR ƒHCG óªMCG ájöüŸG á«LQÉÿG IQGRh º```°SÉH çóëàŸG øY ¢ù«ªÿG ¢ùeCG á«ª```°SôdG

.»æ«£°ù∏ØdG »∏«FGöSE’G ´GöüdG ájƒ°ùàd ÚàdhódG π◊ É¡ªYO ⋲∏Y

 π«FGöSEG ‘ á«cÒeC’G IQÉØ°ùdG π≤f ¿EG ¬dƒbh ∞bƒŸG Gò¡d √ó«jCÉJ É°†jCG §«¨dG ƒHCG øY ádÉcƒdG â∏≤fh

 ΩÉ©dG ÚeC’G ¿EG ¬dƒb §«¨dG ƒHCG º°SÉH çóëàe øY â∏≤f Éªc .§°ShC’G ¥öûdG ‘ ™°VƒdG ôéØ«°S ¢Só≤dG ¤EG

 ⋲∏Y IôgÉ≤dG ‘ ¢ûjÒJƒL ƒ«fƒ£fCG IóëàŸG ·CÓd ΩÉ©dG ÚeC’G ™e äÉKOÉfi ‘ Oó°T á«Hô©dG ∫hódG á©eÉ÷

 πM ⋲∏Y ¢ù°SCÉàJ É¡d ádOÉYh á∏eÉ°T ájƒ°ùJ ¤EG π°UƒàdG ºàëj …òdG ôeC’G” á«æ«£```°ù∏ØdG á«```°†≤dG ájQƒfi

 .“á«böûdG ¢Só≤dG É¡àª°UÉYh 1967 ƒ«fƒj øe ™HGôdG OhóM ⋲∏Y á∏≤à°ùe á«æ«£°ù∏a ádhO ΩÉ«bh ÚàdhódG
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OÓÑdG :أبوظبي - سكاي نيوز عربية

 ∫OÉY …Oƒ©```°ùdG á«LQÉÿG ôjRh ìöU

 ™bƒàJ √OÓ```H ¿CÉH ¢```ù«ªÿG ¢ùeCG Ò```Ñ÷G

 »cÒeC’G ¢ù«FôdG IQGOEG ™```e Iôªãe á```bÓY

.ÖeGôJ ódÉfhO

 ´ÉªàLG ‘ …Oƒ©```°ùdG ôjRƒdG Üô```YCGh

 ⋲∏Y ¿ƒ°Sô∏«J ¢ùμjQ »cÒeC’G √Ò¶f ™e

 øjöû©dG áYƒª› á«LQÉN AGQRh AÉ≤d ¢ûeÉg

 ¬dDhÉØJ øY á«fÉŸC’G ¿ƒ```H áæjóe ‘ QÉÑμdG

 IóëàŸG äÉj’ƒdG ÚH ¿hÉ©àdG í```éæj ¿CÉH

 ‘ äÉjóëàdG ⋲∏Y Ö∏¨àdG ‘ ájOƒ©```°ùdGh

.§°ShC’G ¥öûdG

 á«LQÉN ádƒL ∫hCÉH ¿ƒ```°Sô∏«J Ωƒ≤jh

.IóëàŸG äÉj’ƒdG á«LQÉÿ ôjRƒc ¬d

 ¤EG ™∏£àJ ájOƒ©°ùdG ¿CG ÒÑ÷G ócCGh

 ÉjÉ```°†b ‘ IóëàŸG äÉ```j’ƒdG ™e π```ª©dG

 ÒÑ÷G ∑QÉ```°ûj ¿CG Qô```≤ŸG øeh  .Ió```jóY

 ¿CÉ```°ûH  È```cCG  äÉ```YÉªàLG  ‘ ¿ƒ```°Sô∏«Jh

 ´ÉªàLG ¢ûeÉg ⋲∏Y ,ÉjQƒ°Sh øª«dG »àeRCG

.øjöû©dG áYƒª› á«LQÉN AGQRh

باريس - اف ب:

 áWöû∏d  á```°†gÉæe äÉLÉéàMG  âdƒ–

 ‘ »°ûMƒdG É¡cƒ∏```°S øY ºYGõe ÜÉ≤YCG ‘

 Gòg ≥HÉ°S âbh ‘ ¢ùjQÉH »MGƒ°V ióMEG

 á«°ùfôØdG áª°UÉ©dG ‘ ∞æ©dG ¤EG ô¡```°ûdG

 »àdG äÉ```LÉéàM’G »JCÉJh .¢```ù«ªÿG ô```éa

 ¢üî```°T 200 øe Ì```cCG ∫É```≤àYG ¤EG äOCG

 ºYGõe ÜÉ≤YCG ‘ É```°ùfôa AÉLQCG ∞```∏àfl ‘

 ôjGÈa øe ÊÉãdG Ωƒj π≤àYG ÉHÉ```°T ¿CG øY

 É```°ü©H ÜÉ```°üàZ’Gh Üö†∏d ¢```Vô©J ób

 ΩöVCGh .ôeC’G ‘ ≥«≤ëàdG …ô```éjh .áWöû∏d

 ∫Éª```°T ‘ öûY øeÉãdG »◊G ‘ ¿ƒ```éàëŸG

 ‘ á```eÉª≤dG ø```e ΩGƒ```cCG ‘ QÉ```ædG ¢```ùjQÉH

 áëaÉμe á```WöT â≤dCG Ú```M ‘ ´QGƒ```°T 3
 »àdG ´ƒeó∏d π«°ùŸG RÉ¨dG πHÉæb Ö¨°ûdG

.áWöûdG ⋲∏Y ÉgDhÉ≤dEG ó«YCG

 ™e »ª```°SQ πμ```°ûH ≥«≤ëàdG …ô```éjh

 ‘ √ÉÑà°T’ÉH ≥∏©àj Éª«a áWöûdG ∫ÉLQ óMCG

 ™e ≥«≤ëàdG …ôéjh ÜÉ°üàZG á«∏ªY ´ƒbh

 ¢†Ñ≤dG AÉæKCG ∞æ©dG º¡eGóîà°S’ øjôNBG 3
 ‘ ôª©dG øe É```eÉY 22 ≠dÉÑdG ÜÉ```°ûdG ⋲∏Y

 ⋲Yójh ‐ ÜÉ°ûdG ∫GR Éeh .GƒH ƒ```°S ¬«ædhCG

 ¬à∏FÉY º°SG ⋲∏Y äÉ£∏```°ùdG âªàμJh ƒ«J

 Üö†dG QÉ```KBG ø```e ⋲Ø```°ûà°ùe ‘ è```dÉ©j ‐

.ÜÉ°üàZ’Gh

لندن - العربية.نت: 

 ø```Y ¿ƒ```©aGóŸG”  á```ª¶æe âØ```°ûc

 äÉ£∏°S ¿CG øY ¿GôjEG ‘ “¿É```°ùfE’G ¥ƒ≤M

 π≤f ø```Y ™æà“ ¿Gô```¡£H Ú```«aEG øé```°S

 RÎ```jhQ á```ØXƒeh á```«fÉ£jÈdG á«æé```°ùdG

 Ω’BG ø```e ÊÉ©J »àdG ,“…ô```ZGR Ú```fRÉf”
 êQÉN ⋲Ø```°ûà°ùe ¤EG ô```¡¶dGh á```ÑbôdG ‘

.∂dP ⋲∏Y AÉÑWC’G QGöUEG ºZQ ,øé°ùdG

 ób ÊGô```jE’G …Qƒ```ãdG ¢```Sô◊G ¿Éch

 á```°ù°SDƒe  ‘  á```ØXƒŸG  ,…ô```ZGR  π```≤àYG

 ;k ÉÑjô≤J ΩÉ```Y π```Ñb “RÎ```jhQ” ¿ƒ```°ùeƒJ

 ¿Gô¡£H ºcÉ◊G ΩÉ```¶ædG á```°†gÉæe áª¡àH

 »æ«ªN QÉ```£e ‘ ¿GôjEG ø```e É¡JOƒY ió```d

 ΩÉ©dG ájGóH á«fGôjEG áªμfi äó qjCGh .‹hódG

 ó°V ,äGƒæ°S 5 IóŸ øé°ùdÉH k ÉªμM ‹É◊G

 É¡àfGOEG ó©H ,ÊGôjEG π```°UCG øe »gh …ôZGR

 ΩÉ¶ædÉH áMÉWE’G πLCG øe ¢ù°ùéàdG” áª¡àH

.“áªYÉædG IQƒãdG ≥jôW øY

 ¿ƒ©aGóŸG” áª¶æe ™bƒe Öàch Gòg

 ¿CG ¢ù«ªÿG ¢```ùeCG “¿É```°ùfE’G ¥ƒ```≤M ø```Y

 ,ô¡¶dGh áÑbôdG ‘ Ω’BG ø```e ÊÉ©J …ô```ZGR

 πÑb Ú```à«MGôL Ú```à«∏ªY äô```LCG å```«M

 ájGóH ‹hó```dG »æ«ªN QÉ```£e ‘ É```¡dÉ≤àYG

 øY k’ƒ¡› ô```eC’G ∫Gõj Éeh .2016 ΩÉ```©dG

 “Ú«aEG” øé```°S äÉ£∏```°S ´É```æàeG ÖÑ```°S

 ¿ƒ°VQÉ©e ¬æY qÈY Ée ƒgh ,â«°üdG Å«°S

 ¿ƒ©Ñ≤j øe ó°V “Öjò©àdG” øe ´ƒf ¬fCÉH

.øé°ùdG ‘

كواالمبور - رويترز:

 ¢```ùeCG  á```jõ«dÉŸG  á```WöûdG  âØ```°ûc

 ÉãdÉK É```°üî°T â∏≤àYG É¡fCG ø```Y ¢ù«ªÿG

 ÒZ ñC’G ,ΩÉf ≠fƒL º«c ∫É«àZG á«```°†b ‘

 ≠fƒL º«c á«dÉª°ûdG ÉjQƒc º«Yõd ≥«≤°ûdG

.¿hCG

 ó```ÑY  á```WöûdG  ‘  ∫hDƒ```°ùŸG  ∫É```bh

 ÓLQ Gƒ∏≤àYG áWöûdG ∫ÉLQ ¿EG äÉe ìÉª°ùdG

.AÉ©HQC’G AÉ°ùe Éjõ«dÉe

 ¬Ñà```°ûŸG ≥jó```°U πLôdG ¿CG ó≤à©jh

 ±É°VCGh .É```°†jCG â∏≤àYG »àdG á«fÉãdG É¡H

 ¢†Ñ≤dG ¤EG äOCG äÉeƒ∏©e Ωób π```LôdG ¿CG

 ôØ```°S ≥FÉKh πª– âfÉc »àdG ICGôŸG ⋲∏Y

.á«°ù«fhófEG

 â∏≤àYG ób ,ájõ«dÉŸG áWöûdG âfÉch

 ,á```«eÉæà«a ôØ```°S ≥```FÉKh π```ª– Ió«```°S

 º¡H ¬Ñà°ûe á©```°†H øY åëÑJ É¡fEG âdÉbh

.çOÉ◊ÉH º¡à∏°U ‘ ¬Ñà°ûj ÉgÒZ ÖfÉLCG

 É```jQƒc ‘ ¿ƒ```«fÉŸôH ÜGƒ```f ∫É```bh

 ºgOÓH ‘ äGô```HÉîŸG ádÉch ¿EG á```«Hƒæ÷G

 á«dÉª°ûdG ÉjQƒc øe Úà∏«ªY ¿CG ‘ ¬Ñà°ûJ

 ≠fÉj ≠fƒÑj º«Yõd ≥«≤°ûdG ÒZ ñC’G ÉàdÉàZG

.Éjõ«dÉe ‘

الكويت - سكاي نيوز عربية:

 á```«LQÉÿG  ô```jRh  Ö```FÉf  ∞```°Uh

 ¢ù«FôdG IQÉjR ˆGQÉ÷G ódÉN »```àjƒμdG

 ````H √OÓ```Ñd ÊÉ```MhQ ø```°ùM ÊGô```jE’G

.“áëLÉædGh á«HÉéjE’G”
 âjƒμdG ™∏£J øY ˆGQÉ÷G ÜôYCGh

 ï«```°SôJ” ‘ IQÉ```jõdG º¡```°ùJ ¿CG ¤EG

 ,(...) ÊGôjE’G »é«∏ÿG QGƒ◊G ¢ù```°SCG

 ÚH ∑Î```°ûe ≥```aGƒJh iDhQ IQƒ```∏Hh

.“QGƒ◊ÉH ≥∏©àj Éª«a ÚÑfÉ÷G

 πμ```°ûj  ¿CG  π```eCÉf”  ±É```°VCGh

 QGô≤à```°SGh øeCG ¢SÉ```°SCG QGƒ```◊G Gò```g

 AÉÑfCG ádÉch äôcP Ée ≥ah ,“á```≤£æŸG

.Éfƒc

 `d ócCG ó```b »àjƒc Qó```°üe ¿Éch

 Ωób ÊÉMhQ ¿CG “á«HôY Rƒ«f …Éμ°S”
 ¿CÉ```°ûH »àjƒμdG Ö```fÉé∏d äÉ```æ«ª£J

 ∫É```°SQEÉH óYhh ,á```«é«∏ÿG Ö```dÉ£ŸG

 GOQ á«fGôjE’G IOÉ«≤dG øe á«£N ádÉ°SQ

.ÖdÉ£ŸG ∂∏J ⋲∏Y

 Oó°T ÊÉMhQ ¿CG Qó°üŸG í°VhCGh

 ⋲∏Y áªFÉb ¿Gô```jEG á```°SÉ«°S” ¿CG ⋲```∏Y

 ¿hDƒ°ûdG ‘ πNóàdG ΩóYh QGƒ÷G ø°ùM

 ød √OÓH ¿CGh ,á≤£æŸG ∫hód á«∏NGódG

.“iôNCG ádhO …CG ⋲∏Y …óà©J

القاهرة - رويترز:

 á«fƒfÉ≤dG Ú```ª«dG √óÑY á```jOÉf äOCG

 »°ù«°ùdG ìÉàØdGóÑY …öüŸG ¢ù«FôdG ΩÉeCG

 íÑ°üàd ;IÒëÑ∏d ßaÉëªc ,¢ù«ªÿG ¢ùeCG

 ïjQÉJ ‘ Ö```°üæŸG Gòg ¤ƒàJ ICGô```eG ∫hCG

.OÓÑdG

 ,IÒëÑdG ßaÉfi Ö°üæe √óÑY âdƒJh

 π¨```°û«°S …ò```dG ¿É£∏```°S ó```ªëŸ É```Ø∏N

 .IQhÉéŸG ájQóæμ```°SE’G ß```aÉfi Ö```°üæe

 á«FÉ«ª«μdG á°Sóæ¡dG √óÑY ájOÉf â°SQOh

 á```°Sóæ¡dG ‘ É```«∏©dG É¡JÉ```°SGQO â```¡fCGh

 Ö°üæe π¨°ûJ ICGôeG ∫hCG âfÉch ,á«ë°üdG

.á«eƒªY √É«e ácöûd ¢ù«FQ

 â∏ªY ,ßaÉëŸG Ö°üæe É¡«dƒJ πÑbh

.IÒëÑdG ßaÉëŸ ÉÑFÉf √óÑY

كراتشي ـ أ ف ب: 

 60 Ö«°UCGh É°üî°T 35 ƒëf πàb

 AÉ°ùe ‘ƒ°U QGõe πNGO ÒéØàH ¿hôNBG

 ø∏YCGh ,¿Éà```°ùcÉH ÜƒæL ‘ ¢```ù«ªÿG

.¬æY ¬à«dhDƒ°ùe “¢ûYGO”
 »```ª«∏bE’G áë```°üdG ô```jRh ∫É```bh

 35 ƒ```ëf” ¿EG hQó```fÉe »```∏Y Qóæμ```°SG

 ,“60 øe ÌcCG Ö«°UCGh Gƒ∏àb É°üî°T

 ‘ ÒÑc ∫hDƒ```°ùe √ó```cCG …ò```dG ô```eC’G

 .áWöûdG

 ,¿ƒ¡«```°S Ió∏H ‘ QÉéØf’G ™bhh

 iÈc »°ûJGôc øe º∏c 200 ó©H ⋲∏Y

.óæ°ùdG º«∏bEG ¿óe

 á```©HÉàdG ¥É```ªYCG á```dÉch äô```cPh

 ÉjOÉ¡```°ûà°SG” ¿CG ±ô£àŸG º```«¶æà∏d

 ¬JÎ```°S ôéa á«eÓ```°SE’G á```dhódG ø```e

 ∫’) QGõe ‘ á©«°û∏d ™ªéàH áØ```°SÉædG

 ‘ “¿ƒ¡«°S á≤£æe ‘ (Róæ∏b RÉÑ¡°T

.¿Éà°ùcÉH ÜƒæéH óæ°ùdG º«∏bEG

 ábÓY ™bƒàj ÒÑ÷G

ÖeGôJ IQGOEG ™e Iôªãe

فرنسا

إيران 

ماليزيا

 á«°†b ‘ Ö¨°T ∫ÉªYCG

“ƒ«J” ÜÉ°ûdG

 áØXƒe êÓY ¢†aQ

“Ú«aEG” øé°S ‘ “RÎjhQ”

 á«∏N ‘ ä’É≤àYG

ΩÉf ≠fƒL ∫É«àZG

 ÊÉMhQ IQÉjR :âjƒμdG

áëLÉfh á«HÉéjEG

 Ö°üæe ¤ƒàJ ICGôeG

öüe ‘ Iôe ∫hC’ ßaÉëŸG

 äGöû©dG πà≤j “»°ûYGO”
¿Éà°ùcÉH ‘ QGõÃ

الجمعة 17 فبراير 2017  
20 جمادى األولى 1438

العدد 3048 
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É¡JGƒb Öë°ùH É«côJ ÖdÉ£j …ôØ©÷Gh ...““22 áfÉà°SCG áfÉà°SCG”” `H É«eÉàN ¿É«H ’

ájOƒ©°ùdÉHájOƒ©°ùdÉH “ “¢ûYGO¢ûYGO”” `d ÉjÓN  `d ÉjÓN 44 `H áMÉWE’G

Iƒb ™bƒe øe É¡©e πeÉ©àdG øe IóëàŸG äÉj’ƒdG Qò– É«°ShQ

ÉjQƒ°S øe È°T πch ábôdG IOÉ©à°SÉH ó¡©àj ó°SC’G

ÊGOƒ°Sh ÚæKG Ún«æÁh ÉjOƒ©°S 15 øe áfƒμe

ø£æ°TGh ™e á«JGQÉÑîà°S’G ábÓ©dG IOÉ©à°SG ójôj ÚJƒH

 ájQƒ°ùdG áeƒμ◊G óah ¢ù«FQ ∫Éb ,¬à¡L øe

 ™«ª÷G ÚH É```bÉØJG ∑Éæg” ¿EG …ô```Ø©÷G QÉ```°ûH

 áHQÉëÃ á```eõ∏e á©bƒŸG ±Gô```WC’G πc ¿CG ⋲```∏Y

.“ÜÉgQE’G

 ôNCÉJ ¤EG »```eÉàN ¿É```«H êhô```N ΩóY ™```LQCGh

 ,ájƒ°ùdG á°VQÉ©ŸG óahh »cÎdG óaƒdG ∫ƒ```°Uh

 IOÉ«```°ùdG ∑É¡àfG ø```Y ∞bƒàdG É```«côJ” É```ÑdÉ£e

.“ÉjQƒ°S øe É¡JGƒb Öë°Sh ájQƒ°ùdG

 ΩÉ¶f ¿CG á«°ShôdG ¢ùcÉaÎfEG ádÉch äôcPh

 øe Gójõe öûf É«°Shôd í«à«```°S QÉædG ¥ÓWEG ∞bh

 ‘ ájQƒ```°ùdG áeƒμ◊G äGƒ```bh á```jƒ÷G äGƒ```≤dG

.ÉjQƒ°S »böT

 á«```°ShQ ájÉYôH …ô```Œ áfÉà```°SCG äÉ```ãMÉÑeh

 ø£æ°TGƒd QhO …CG OÉ©Ñà```°SG ó©H ,á«fGôjEG á«côJ

 ÚæeÉ```°†dG Úaô£dG ƒμ```°Sƒe ™e â∏μ```°T »àdG

 ä’ƒ÷ äó¡e »àdG á≤HÉ```°ùdG áfó¡dG äÉbÉØJ’

.∞«æL ‘ ´GõædG ‘ôW ÚH äÉ°VhÉØŸG

 QÉ```°ûH …Qƒ```°ùdG ¢ù«FôdG ócCG ,ôNBG ÖfÉL øe

 ⋲∏Y â```°ù«d á```bôdG IOÉ©à```°SG ¿CG ¢```ùeCG ó```°SC’G

 ƒg ±ó¡dG ¿CGh …Qƒ```°ùdG ¢û«÷G äÉjƒdhCG ¢```SCGQ

.ájQƒ°ùdG »°VGQC’G øe “È°T πc” IOÉ©à°SG

 É¡JôLCG á```∏HÉ≤e ‘ …Qƒ```°ùdG ¢ù«FôdG ∫É```bh

 ábôdG” ¿EG á«°ùfôa ΩÓYEG πFÉ°Sh ájõ«∏‚E’ÉH ¬©e

 ‘ ájOÉ¡÷G äGAGóàY’G ¿CG ¤EG GÒ°ûe ,“õeQ »g

 π≤©e ‘ “IQhö†dÉH É¡d OGóYE’G ºàj ⁄” É```°ùfôa

.ÉjQƒ°S ‘ á«eÓ°SE’G ádhódG º«¶æJ

 ‘ ¬©e É```¡JôLCG »àdG á```∏HÉ≤ŸG ‘ ±É```°VCGh

 á«```°ùfôØdG IÉæ≤dGh “1 É```HhQhG” á```YGPEG ≥```°ûeO

 (¢ûYGO) ¿hó```Œ” ,“…EG »```°S ∫G” IÉæbh ¤hC’G

.“¿Éμe πc ‘ º¡fhóŒ ,≥°ûeO øe Üô≤dÉH

 kGOÉªàYG ájƒdhC’G ¬d ÉjQƒ°S ‘ ¿Éμe πc” ™HÉJh

 ádƒL ¢ù«ªÿG CGóÑJ âbh ‘ ,“ácô©ŸG Qƒ£J ⋲∏Y

 ájQƒ```°ùdG ±GôWC’G ÚH äÉ```KOÉëŸG øe Ió```jóL

 ∫Ébh .ÉfÉà```°SG ‘ ¿GôjEGh É«côJh É«```°ShQ ájÉYôH

 øe »böûdG Aõ÷G ‘h ¿B’G ôeóJ ‘ º¡fEG” ó```°SC’G

 ,Éæd áÑ```°ùædÉH ájhÉ```°ùàe É¡∏c” ó```cCGh .“ÉjQƒ```°S

 ∫Ébh .“ájhÉ```°ùàe É¡∏c ,Ö```dOEGh ô```eóJh á```bôdG

 ó«©à```°ùJ ¿CG “áeƒμM …CG ÖLGh ø```e” ¬fEG ó```°SC’G

.É¡«°VGQCG øe “È°T πc ⋲∏Y” Iô£«°ùdG

 ¥Gô```©dG ‘ áª«```°ùL ôFÉ```°ùN º```góÑμJ ó```©H

 ‘ ÚjOÉ¡é∏d Ú```∏≤©e RôHCG ¢Vô©àj ÉjQƒ```°Sh

 á«bGô©dG äGƒ```≤dG øe Ωƒé¡d á```bôdGh π```°UƒŸG

 »HôY ∞```dÉ– ,á```«WGô≤ÁódG ÉjQƒ```°S äGƒ```bh

.ø£æ°TGh øe ΩƒYóe …Oôc

 ô¡```°TCG á©HQCG äôªà```°SG áØãμe á∏ªM ó```©Hh

 AÉ«MC’G IOÉ©à```°SG øe á«bGô©dG äGƒ```≤dG âæμ“

 øe »Hô¨dG º```°ù≤dG öUÉ–h π```°Uƒª∏d á```«böûdG

 äGƒb Ωó≤àJ ÚM ‘ ,¥Gô©dG ∫Éª```°T ‘ áæjóŸG

.ábôdG √ÉŒÉH á«WGô≤ÁódG ÉjQƒ°S

 ¿CG á∏HÉ≤ŸG ‘ ™```WÉb πμ```°ûH ó```°SC’G ⋲Øfh

 ¬```°†aQ kGócDƒe Öjò©àdG ¢```SQÉÁ ¬eÉ¶f ¿ƒ```μj

 ƒØ©dG á```ª¶æe øY GÒ```NCG IQOÉ```°üdG äÉ```eÉ¡JÓd

 âÑμJQG ™FÉ¶ah ΩGó```YEG äÉ«∏ªY ¿CÉ```°ûH á«dhódG

.≥°ûeO Üôb ÉjÉfó«°U øé°S ‘

 ¢VƒÑ≤ŸG É```jÓÿG √òg öUÉæY Oó```Y ≠∏Hh

 ¿ÉæKG º¡æe ,k É```°üî°T (18) ¿B’G ⋲```àM º¡«∏Y

 ,á«°ùæ÷G ÊGOƒ°S ôNBGh ,á«æª«dG á«```°ùæ÷G øe

 äôØ°SCG Éªc .ájOƒ©°ùdG á«```°ùæ÷G øe á«≤ÑdGh

 áë∏```°SC’G øe OóY §Ñ```°V øY á«æeC’G á```«∏ª©dG

 ,Iô£N á```«Yƒf äGP AÉ```°†«H áë∏```°SCGh ,á```«dB’G

 äRhÉŒ IÒ```Ñc á```«dÉe ≠```dÉÑe ¤EG áaÉ```°VE’ÉH

.…Oƒ©°S ∫ÉjQ “Êƒ«∏e”
 º°SÉH »ª°SôdG çóëàŸG ∞°ûc ,¬à¡L øe

 AGƒ∏dGh »cÎdG Qƒ```°üæe AGƒ∏dG á«∏NGódG IQGRh

 ™HQC’G É```jÓÿG ΩÉ¡e ¿CG ø```Y øY á```«£Y ΩÉ```°ùH

 ,ájOƒ©```°ùdG øeC’G Iõ```¡LCG É```¡H âMÉWCG »```àdG

 ΩGóîà°SG ⋲∏Y (ÚjQÉëàf’G) ÖjQóJ ‘ øªμJ

 ΩÉ«≤∏d IôéØàŸG äGƒ```Ñ©dGh áØ```°SÉædG áeõMC’G

 ihCÉŸG Ò```aƒJ øY kÓ```°†a ,á«HÉgQEG äÉ```«∏ª©H

 ∫É```°†dG ôμØ∏d á```jÉYódGh ,ájOƒ©```°ùdÉH º```¡d

 .“¢ûYGO” ídÉ°üd ¢UÉî°TCG ó«æŒh

 ‘Éë°üdG ô“DƒŸÉH »cÎdG AGƒ∏dG í```°VhCGh

 ÉjÓÿG ∂```«μØJ øY ¿ÓYE’G Ö```≤Y ó≤Y …ò```dG

 âbô¨à```°SG á«∏ª©dG ¿CG ,ájOƒ©```°ùdG ‘ ™```HQC’G

 óæY ∂dPh ,»```°VÉŸG âÑ```°ùdG øe kGAóH ΩÉjCG 5
 Ú```«HÉgQE’G ø```Y äÉ```eƒ∏©ŸG ™```«ªL ∫É```ªàcG

.ºgóLGƒJ øcÉeCGh

 öUÉæ©dG ¢```†©H” :»```cÎdG AGƒ```∏dG ∫É```bh

 ™«æ```°üJ ‘ IÈN ¿ƒμ∏àÁ É```¡«∏Y ¢```VƒÑ≤ŸG

 É¡æ«eCÉJh Iô```éØàŸG äGƒÑ©dGh áØ```°SÉf áeõMCG

 ¢VƒÑ≤ŸG º```¶©e” :±É```°VCGh .“Ú```jQÉëàfÓd

 `dG ºgQÉªYCG äRhÉ```Œ ™HQC’G ÉjÓÿG ‘ º```¡«∏Y

.“k ÉeÉY 30
 IQhö†dG øe ¢```ù«d ¿CG ¤EG »cÎdG QÉ```°TCGh

 πeÉ©àdG ºàj »àdG ±Gô```WC’G öUÉæ©dG ±ô©j ¿CG

 Ò«¨J ⋲∏Y π```ª©j “¢ûYGO” ¿CG k É```æ«Ñe ,É```¡©e

 ™e Éæ∏eÉ©J” ÉØ«°†e ,QGôªà°SÉH ¬JÉ«∏ªY …òØæe

 ¢UÉî```°TC’G A’Dƒg ¿CG øe ÉfócCÉJ ¿CG ó©H ÉjÓÿG

 ±GógCG áeóÿ áμ∏ªŸG »```°VGQCG ⋲∏Y ¿ƒ£°ûæj

 ádOCG Éæjód ø```μj ⁄ øμd ,»```HÉgQE’G (¢```ûYGO)

 Égójôj »```àdG ±GógC’G á```©«ÑW ∫ƒM áë```°VGh

.“»HÉgQE’G º«¶æàdG

 ™∏£à```°ùJ â```fÉc É```jÓÿG”  ¿CG  ¤EG  √ƒ```fh

 ,(¢ûYGO) ídÉ```°üd OGô```aC’G ó```æŒh ±Gó```gC’G

 ÉÃQh ±GógC’G ⋲∏Y ä’’O É¡d äÉWƒÑ°†ŸGh

 ÚÑ```°SÉæŸG ¢UÉî```°TC’G ó«æŒ QÉ¶àfÉH GƒfÉc

 ⋲∏Y º«¶æàdG á≤aGƒe hCG ±GógC’G ò```«Øæàd º¡d

.“Égò«ØæJ OGôŸG äÉ££îŸG

 »cÎdG AGƒ```∏dG ócCG ,‹É```ŸG º```YódG ø```Yh

 ≥«```°ùæà∏d Ió```gÉL π```ª©J á```«∏NGódG IQGRh ¿CG

 OQGƒe ∞«Øéàd á```«æ©ŸG á«dÉŸG äÉ```Ä«¡dG ™e

.É¡LQÉNh áμ∏ªŸG ‘ ÜÉgQE’G

 •áfÉà°SCG ´ÉªàLG øe ÖfÉL

 •™HQC’G ÉjÓÿG ∂«μØJ øY ¿ÓYE’G Ö≤Y ó≤Y …òdG ‘Éë°üdG ô“DƒŸG øe

 •ƒ¨jƒ°T »ZÒ°S »°ShôdG ´ÉaódG ôjRh ™e ÚJƒH

 •OGó¨H »böT áîîØe IQÉ«°S ÒéØàH ⋲∏àb 

عواصم - وكاالت:

 ,¢ù«ªÿG ¢ùeCG ájQƒ°ùdG áeRC’G ¿CÉ°ûH áfÉà°SCG ´ÉªàLG ΩÉàN ‘ ,á«°ShôdG á«LQÉÿG âdÉb

.QÉædG ¥ÓWEG ∞bh áÑbGôŸ áeRÉM á«dBG AÉ°ûfEG ≈∏Y É«côJh ¿GôjEGh É«°ShQ ÚH ¥ÉØJ’G iôL ¬fEG

 Éæ∏°SGôe ∫Ébh ,»eÉàN ¿É«H ¿hO øe ¿Éà°ùNGRÉc áª°UÉY ‘ äôL »àdG äÉKOÉëŸG â¡àfGh

.ô¡°T øe πbCG ó©H IójóL äGQhÉ°ûŸ ôNBG óYƒe ójó– iôL ¬fEG

 .“2 áfÉà°SCG ´ÉªàLG ìÉ‚ øY åjó◊G øμÁ” ¬fEG á«°ShôdG á«LQÉÿG âdÉbh

الرياض - وكاالت:

 ájOƒ©°ùdG  ‘ “¢ûYGO”  `d  ÉjÓN  4  ∂«μØJ  øY  ¢ù«ªÿG  ¢ùeCG  ájOƒ©°ùdG  á«∏NGódG  IQGRh  âæ∏YCG

 áμe ‘ äô°ûàfG ájOƒ©°ùdG ‘ “¢ûYGO”  ÉjÓN ¿EG  ¿É«H ‘ á«∏NGódG IQGRh âdÉbh  .kÉª¡àe 18  ±É≤jEGh

 çóëàŸG  ìô°Uh .ÊGOƒ°Sh ÚæKG Ú«æÁh kÉjOƒ©°S 15  øe áfƒμe »gh ,º«°ü≤dGh ¢VÉjôdGh áæjóŸGh

 áÄØdG  á£°ûfC’  Iôªà°ùŸG  É¡à©HÉàeh á«æeC’G  äÉ¡÷G ¬H  Ωƒ≤J  ÉŸ  kGOGóàeG  ¬fCÉH  á«∏NGódG  IQGRƒ`̀d  »æeC’G

 âæμ“  ó≤a  ,ÉgQGô≤à°SGh  áμ∏ªŸG  ø`̀eCG  øe  π«æ∏d  á«YÉ°ùdG  á«HÉgQE’G  º¡JÉ££fl  •ÉÑMEGh  ,ádÉ°†dG

 á«HÉgQEG ájOƒ≤æY ÉjÓN ™HQCÉH áMÉWE’G øe - âÑ°ùdG Ωƒj äCGóH á«bÉÑà°SG äÉ«∏ªY ‘ - á«æeC’G äÉ¡÷G

 ,áYƒæàe  QGhOCÉ`̀H  Égô°UÉæY  §°ûf “º«°ü≤dG  ,¢VÉjôdG  ,IQƒæŸG  áæjóŸG  ,áeôμŸG  áμe”  á≤£æe øe πμH

 ájÉYódGh  ,êQÉ`̀ÿG ‘ º«¶æà∏d  Égôjô“h ±Gó`̀gC’G  ó°UQh QÉ«àNGh  ,kÉ«æeCG  ÚHƒ∏£ª∏d ihCÉ`̀e  Òaƒàc

 ¢†jôëàdGh º«¶æàdG ídÉ°üd ¢UÉî°TCG ó«æŒh ,âfÎfE’G áμÑ°T ≈∏Y “¢ûYGO” `d ∫É°†dG ôμØ∏d èjhÎdGh

 ∑ÓàeG ™e ,á«HÉgQE’G º¡à£°ûfCGh º¡d ‹ÉŸG ºYódG ÒaƒJh ,´Gô°üdG ≥WÉæÃ ∫Éà≤dG ‘ ácQÉ°ûŸG ≈∏Y

 Ωóîà°ùŸG §«∏ÿG Ò°†–h ,IôéØàŸG äGƒÑ©dGh áØ°SÉædG áeõMC’G áYÉæ°U ‘  äGÈÿ Égô°UÉæY ¢†©H

.É¡eGóîà°SG ≈∏Y º¡ÑjQóJh ÚjQÉëàfÓd É¡æ«eCÉJh É¡©«æ°üJ ‘

موسكو - أ ف ب:

 ™e ¢VhÉØàdG ádhÉfi øe ø£æ°TGh ¢ù«ªÿG ¢ùeCG ƒ¨jƒ°T »ZÒ°S »°ShôdG ´ÉaódG ôjRh QòM

 ódÉfhO Ö«°üæJ òæe øjó∏Ñ∏d Újôμ°ù©dG IOÉ≤dG ÚH ´ÉªàLG ∫hCG πÑb “Iƒ≤dG ™bƒe” øe ƒμ°Sƒe

.É°ù«FQ ÖeGôJ

 ä’hÉfi øμd (...) ¿ƒZÉàæÑdG ™e ¿hÉ©àdG ±ÉæÄà°S’ ¿hó©à°ùe øëf” ¿É«H ‘ ƒ¨jƒ°T ∫Ébh

.ìÉéæ∏d “á°Uôa …CG É¡d ¢ù«d É«°ShôH ≥∏©àj Ée ‘ Iƒ≤dG ™bƒe øe QGƒM AÉæH

 ¿EG  ¬«a  ∫Éb  AÉ`̀©`̀HQC’G  ¢ù«JÉe  ¢ùª«L  »cÒeC’G  ´ÉaódG  ôjRƒd  ≥«∏©J  ≈∏Y  Oôj  ƒ¨jƒ°T  ¿É`̀ch

.É«°ShQ ™e äÉKOÉfi …CG ‘ É«∏©dG ó«dG É¡à«°SÉeƒ∏Hód ¿ƒμJ ¿CG ≈∏Y á°üjôM ø£æ°TGh

بروكسل - رويترز:

 »```cÒeC’G  ´É```aódG  ô```jRh  ∫É```b

 ’ ¬fEG ¢```ù«ªÿG ¢ùeCG ¢ù«JÉe ¢```ùª«L

 …ôμ```°ùY ¿hÉ©àd á«JGƒe ÉahôX iô```j

 äÉ©bƒJ ∞dÉîj …òdG ôeC’G ,É«°ShQ ™e

 Ú```°ùëàd  ⋲©```°ùJ  »```àdG  ƒμ```°Sƒe

 IQGOEG  ™```e  ø£æ```°TGh  ™```e  äÉ```bÓ©dG

.ÖeGôJ ódÉfhO ¢ù«FôdG

 ó©H Ú«aÉë```°ü∏d ¢ù«JÉe ìö```Uh

 ‘ ƒJÉædG ∫Éª°T ∞∏M ô≤e ‘ äÉKOÉfi

 ¿B’G Ö°SÉæe ™°Vh ‘ Éæ°ùd” π°ùchôH

 .…ôμ```°ù©dG iƒà```°ùŸG ⋲∏Y ¿hÉ```©à∏d

 ¿ƒ∏eÉ©à«°S Ú«°SÉ«°ùdG ÉfAÉªYR øμd

.“ácÎ°ûe ¢VQCG OÉéjEG ¿ƒdhÉëjh

 Éæ«ª£J åjó◊G Gòg πμ```°ûj óbh

 ó```©H “ƒ```JÉædG” ‘ ø£æ```°TGh AÉ```Ø∏◊

 É```¡«a  OÉ```°TCG  ,Ö```eGôJ  äÉ```ëjöüJ

 ,øJƒH Ò```ÁOÓa »```°ShôdG ¢ù«FôdÉH

 ÈY PEG ,∞∏◊G ¿CÉ°ûH áHQÉ°†àe iôNCGh

 ÉØY” ¬fCÉH ¬Ø°Uh ¬fCG ºZQ ¬d ¬ªYO øY

.“øeõdG ¬«∏Y

 ó©Ñà°ùj »cÒeC’G ´ÉaódG ôjRh

ƒμ°Sƒe ™e …ôμ°ù©dG ¿hÉ©àdG

 ÜÉÑdG ácô©e AÉ¡àfG ø∏©j »cÎdG ¢û«÷G

أبوظبي - سكاي نيوز عربية: 

 á```eÉ©dG ¿ÉcQC’G á```Ä«g ¢```ù«FQ ø```∏YCG

 »```°Uƒ∏N  ,á```«cÎdG  áë∏```°ùŸG  äGƒ```≤∏d

 áæjóe ácô©e AÉ¡àfG ,¢ù«ªÿG ¢```ùeCG ,QÉcBG

.ÉjQƒ°S ‹Éª°T ,ÜÉÑdG

 ,ô```£b ø```e í```jöüJ ‘ ,QÉcBG  ô```cPh

 áë∏```°ùŸG äGƒ≤dG ¿ÉcQCG ¢ù«FQ AÉ≤d ó«©H

 ,ÉÄ«æg” ,ÂÉ¨dG ÚgÉ°T øH ÂÉZ ájô£≤dG

 ∞«¶æàH Ωƒ≤f ¿B’G øëfh ,â¡àfG á«∏ª©dG

.“äÉîîØŸG øe á≤£æŸG

 Ö«W ÖLQ ,»```cÎdG ¢```ù«FôdG ¿Éch

 äGƒb ¿EG ,ÚæKE’G Ωƒj ,∫Éb ób ,¿ÉZhOQEG

 ¿CGh ,ÜÉÑdG áæjóe §°Sh ¤EG â∏°Uh √OÓH

.É¡àjÉ¡f ⋲∏Y âaQÉ°T ácô©ŸG

 á```eƒYóe á```«cÎdG äGƒ```≤dG âæ```°Th

 ¢ù£```°ùZCG ‘ á```°VQÉ©ŸG ø```e πFÉ```°üØH

 ø```e “¢```ûYGO”  Oô```£d á```∏ªM ,»```°VÉŸG

 ∞bh ¤EG áaÉ```°VE’ÉH ,ájOhó◊G ≥```WÉæŸG

.OGôcC’G Ú∏JÉ≤ŸG Oó“

CC CC CC

”أأ

OGó¨H §°Sh äGQÉ«°ù∏d ¢VQÉ©e ‘OGó¨H §°Sh äGQÉ«°ù∏d ¢VQÉ©e ‘ “ “á«°ûYGO IQõ›á«°ûYGO IQõ›””
π°UƒŸÉH äÉcÉ¡àfG ÉÑμJQG ¢û«÷Gh »Ñ©°ûdG ó°û◊G :π°UƒŸÉH äÉcÉ¡àfG ÉÑμJQG ¢û«÷Gh »Ñ©°ûdG ó°û◊G :““¢ùàjGQ øeƒ«g¢ùàjGQ øeƒ«g””

عواصم ـ وكاالت: 

 55 ¿EG á«bGô©dG á```WöûdG ‘ QOÉ```°üe âdÉb

 QÉéØfG ‘ 60 øe ÌcCG Ö«```°UCGh Gƒ∏àb É```°üî°T

 ⋲æÑJh ,¢ù«ªÿG ¢ùeCG OGó¨H ÜôZ ÜƒæL IQÉ«°S

.¬æY ¬à«dhDƒ°ùe “¢ûYGO”
 áeƒ¨∏ŸG IQÉ«```°ùdG ¿CG QOÉ°üŸG âaÉ```°VCGh

 á≤£æÃ äGQÉ«°ùdG ™«Ñd áMÉ```°S ‘ áfƒcôe âfÉc

 âbƒW á«æeC’G Iõ¡LC’G ¿CG áæ«Ñe ,´É q«ÑdG AGó¡```°T

.¢û«àØJ á∏ªM äöTÉHh á≤£æŸG

 øe Iôjõé∏d ÊÉ```©dG ô```ªY »Øë```°üdG ∫Ébh

 â≤∏ZCGh ¿Éμ```ŸG ‘ äöûàfG á```WöûdG ¿EG OGó```¨H

 äGQÉ«```°ùd ∫ÉéŸG ìÉ```°ùaE’ á```£«ëŸG ´QGƒ```°ûdG

 ¤EG ÚHÉ```°üŸG π```≤æH äCGó```H »```àdG ±É©```°SE’G

.áÑjô≤dG äÉ«Ø°ûà°ùŸG

 ¿Éc QÉ```éØf’G ¿CG ¤EG QOÉ```°üŸG äQÉ```°TCGh

 ™```°†îJ »àdG áMÉ```°ùdG §```°Sh ™bhh GóL É```Ø«æY

 ´ƒbƒH ÖÑ```°ùJ Ée ƒgh IOó```°ûe á«æeCG äGAGôLE’

.⋲Mô÷Gh ⋲∏à≤dG øe ÒÑμdG Oó©dG Gòg

 Qó```°üdG áæjóÃ ¢ùeCG áæMÉ```°T QÉéØfG ¿Éch

 QOÉ°üe âdÉbh ,50 ÜÉ°UCGh 15 πàb ób OGó¨ÑH

 …QÉŒ ´QÉ```°T ‘ √òØf ÉjQÉëàfG ¿EG á«bGôY á«æeCG

 á∏ª©à°ùŸG äGQÉ«```°ùdG QÉŒ ¬«a §```°ûæj ºMOõe

 »böT ™≤j »Ñ©```°T »M »```gh ,Qó```°üdG á```æjóÃ

.á∏KÉ‡ äGÒéØJ ≥HÉ°ùdG ‘ ó¡°Th OGó¨H

 á∏°ù∏°S ‹É◊G ΩÉ©dG ™∏£e OGó¨H äó¡°Th

 ,⋲Mô÷Gh ⋲∏à≤dG äGöûY â©bhCG äGÒéØàdG øe

.“¢ûYGO” É¡°†©H ⋲æÑJh

 â©bh IÒÑc äGÒ```éØJ “¢ûYGO ” ⋲```æÑJh

 ™bh …òdG ÒéØàdG É¡ØæYCG ¿Éch ,»°VÉŸG ΩÉ©dG

 300 ƒëf ¬«a πàbh ,ƒ«dƒj ™∏£e IOGôμdG »M ‘

.¿ƒ«æeCG ¿ƒdhDƒ°ùe √ôKEG ⋲∏Y π«bCGh ,¢üî°T

 ¢ùàjGQ øeƒ«g áª¶æe âdÉb ,ôNBG ÖfÉL øe

 äÉ«```°û«∏ŸGh  á```«bGô©dG  äGƒ```≤dG  ¿EG  ¢```ûJhh

 ‘ “¢ûYGO” qó```°V πJÉ≤J »àdG É¡©e á```ØdÉëàŸG

 hCG É¡H GQGöVCG â```≤◊CGh ∫RÉæŸG âÑ¡f π```°UƒŸG

 Ée ƒgh ,IôgÉX ájôμ°ùY IQhöV …CG ¿hO É¡JôeO

.Üô◊G ºFGôL ±É°üŸ ⋲bôj

 Ö¡f ∫É```ªYCG á«bƒ≤◊G á```ª¶æŸG â```≤Khh

 äGôéØàe ΩGóîà```°SÉH äÉ```jÉæÑd á©```°SGh Ωó```gh

 iôb 3 ‘ ¥GôME’G ≥```jôW øYh ,á∏«≤K äGó©eh

 ∫ƒM Oƒ¡°ûdG äGOÉ¡```°T ó«cCÉJ ”h .πbC’G ⋲∏Y

 Èª```°ùjO ôNGhCG ÚH âKóM »àdG Ωó```¡dG ∫ÉªYCG

 »YÉæ£```°U’G ô```ª≤∏d Qƒ```°üH ,ô```jGÈa ™```∏£eh

 É¡æ«H ,ájÉæH 345 øY π```≤j ’ Ée ÒeóJ äô¡XCG

.Gƒ°TCG ájôb ‘ »°ù«FôdG óé°ùŸG

 »àdG »YÉæ£```°U’G ô```ª≤dG Qƒ```°U äô¡XCGh

 º```°V ó©H äÉcÉ¡àf’G ´ƒbh áª¶æŸG É¡à```°üëa

 áμÑ```°ûd iô≤dG “¢ûYGO” ````d á```∏JÉ≤ŸG äGƒ```≤dG

 .á«°VQC’G ¥OÉæÿGh ôJGƒ°ùdG øe IÒÑc

 äGƒ≤dG ¿CG á```ª¶æª∏d ¿ƒ«∏fi ¿Éμ```°S ócCGh

 É¡YÉLÎ°SG ” »àdG á≤£æŸÉH Ió«MƒdG áë∏°ùŸG

 øª```°V áØ∏àfl äÉYƒª› âfÉc “¢```ûYGO” ø```e

.»Ñ©°ûdG ó°û◊G

 ¥öûdG º```°ùb Iôjóe áÑFÉf ¬«≤a ⋲Ÿ âdÉbh

 ‘” ¬```fEG ¢```ûJhh ¢```ùàjGQ ¿É```eƒ«g ‘ §```°ShC’G

 QÈe óLƒj ’ ,´hö```ûe …ôμ```°ùY ±óg …CG ÜÉ«Z

 ¬«a ÖÑ°ùàj Ée πc ¿CGh ,Ú«fóŸG ∫RÉæe Òeóàd

 ¤EG IOƒ©dG ø```e Ú«fóŸG ™æe ƒg ÒeóàdG Gò```g

 .“ºgQÉjO

 ⋲```∏Y ¿CG  ¿É```«H  ‘ á```ª¶æŸG äó```cCG  É```ªc

 ¿CÉ```°ûH ôjQÉ≤J ‘ n≥«≤ëàdG á«bGô©dG äÉ£∏```°ùdG

 ÚdhDƒ```°ùŸG náÑ```°SÉfih ºFGô÷G √ò```g ÜÉμ```JQG

 »àdG ∫hódGh IóëàŸG äÉj’ƒdG ⋲```∏Y ¿CGh ,É¡æY

 ¿CG á«bGô©dG äGƒ≤∏d ájôμ```°ùY äGóYÉ°ùe Ωó≤J

.äÉ≤«≤ëàdG √òg AGôLE’ áeƒμ◊G ⋲∏Y §¨°†J

 ¥ƒ≤M ¢ù∏› ¢ûJhh ¢ùàjGQ øeƒ«g âYOh

 »àdG ≥```«≤ëàdG á«dBG ¥É```£f ™«```°Sƒàd ¿É```°ùfE’G

 äÉcÉ¡àf’G É°†jCG πª°ûàd ,2014 ΩÉ©dG âÄ°ûfCG

 É¡æeh ,áaÉc ±Gô```WC’G É¡ÑμJôJ »àdG áª«```°ù÷G

.»Ñ©°ûdG ó°û◊G É«°û«∏e

 ¿ÉμeEG Iôe ∫hC’ ¢SQóJ á«cÒeC’G ´ÉaódG IQGRh ¿CG ¿ƒZÉàæÑdG ‘ Qó°üe øY “¿EG ¿EG »°S” áμÑ°T â∏≤f

.“¢ûYGO” ó°V Üô◊G IÒJh ™jöùJ ±ó¡H ;ÉjQƒ°S øe ‹Éª°ûdG º°ù≤dG ¤EG ájôH äGƒb ∫É°SQEG

 ‘ “¢VQC’G ⋲∏Y ⋲```≤ÑJ ¿CG GóL øμªŸG øe” ájó«∏≤àdG äGƒ≤dG ¿EG áμÑ```°û∏d …ôμ```°ùY ∫hDƒ```°ùe ∫Ébh

.“±É£ŸG ájÉ¡æH ¢ù«FôdG √òîàj ±ƒ°S QGôb …CG” ÉØ«°†e ,âbƒdG ¢†©H ÉjQƒ°S

 ∂dP Ò¨«°ùa ,á∏Ñ≤ŸG ™«HÉ```°SC’G ‘ ÖeGôJ ÉgôbCG Ée GPEG ,IôμØdG ¿CG ¤EG “¿EG ¿EG »```°S” áμÑ```°T âàØdh

.®ƒë∏e πμ°ûH ÉjQƒ°S ‘ á«cÒeC’G ájôμ°ù©dG á«∏ª©dG

 ,“¢ûYGO” ⋲∏Y Üô◊G á£N ¿CÉ°ûH Iôcòe ⋲∏Y ôjÉæj 28 ‘ ™ qbh ÖeGôJ ódÉfhO »cÒeC’G ¢ù«FôdG ¿Éch

 IójóL á£N ´höûe OGóYEG ô¡```°T ¿ƒ°†Z ‘ á«cÒeC’G áë∏```°ùŸG äGƒ≤∏d ácÎ```°ûŸG ¿ÉcQC’G áÄ«g ÖdÉWh

.ÉjQƒ°S ‘ “¢ûYGO” ⋲∏Y QÉ°üàfÓd

ÉjQƒ°S ‘ ájôH á«∏ª©d ó©à°ùJ ø£æ°TGh



أجلــت األمطار الغزيرة التي شــهدتها 
اململكة أمس مواجهة املحرق واألهيل، 
والحــد مع الرفاع الرشقــي ، يف افتتاح 
الجولــة 11 لــدوري ”فيفــا“ ألنديــة 
الدرجة األوىل لكــرة القدم، والتي كان 
مقررا لهام أن تقاما عىل اســتاد مدينة 

خليفة الرياضية. 
للقــاء  التحكيمــي  الطاقــم  وأعلــن 
”كالسيكو  الكرة البحرينية“ بني املحرق 
واألهيل واملكون من حكم الساحة سيد 
عدنان محمد السكندري، واملساعدين 
محمــد جعفر وســيد فيصــل علوي، 
والحكم الرابع عيىس عبدالله، باإلضافة 
إىل مراقب املباراة خليفة الدورسي عن 
تأجيل املباراة؛ بســبب عــدم صالحية 

امللعب إلقامة اللقاء عليه.
وقال مراقب املبــاراة خليفة الدورسي 
إن قرار اإللغــاء جاء بناء عىل عمليات 
الفحص التي أجريــت ألرضية امللعب 
قبــل بدء املباراة، إذ تبني عدم صالحية 
األرضيــة، خاصــة مع تواصــل هطول 

األمطار وبغزارة كبرية.
وشــهد امللعــب حضورا من مســؤويل 
االتحــاد، إذ حرض مديــر إدارة الحكام 
جاســم محمود ورئيس لجنــة الحكام 
يوســف محمــد، باإلضافــة إىل مدير 
إدارة املسابقات محمد حسني، والذين 
عاينوا أرضيــة امللعب وعدم صالحيتها 

إلقامة اللقاء.
العبــني  مــن  الفريقــني  أفــراد  وكان 

وجهازين فني وإداري حرضوا للملعب 
يف الوقــت املحــدد، كام أجــرى العبو 
الطرفــني العمليــات اإلحامئية وســط 
هطول األمطار، قبــل أن يعلن الحكام 

عن تأجيل اللقاء.
وشهدت مدرجات امللعب حضورا قليال 
من جامهــري الطرفني، قبــل أن تغادر 
الجامهــري أرضية امللعــب بعد إعالن 

تأجيل املباراة.
وتأجل كذلك اللقاء الثاين الذي كان من 
املقرر أن يقام أمــس بني فريقي الحد 
والرفــاع الرشقــي عــىل ذات امللعب، 
خصوصا وأن كميــة األمطار زادت عن 
تلك التي سقطت يف وقت لقاء املحرق 

واألهيل.
وبــذات الشــاكلة، حــرض الفريقــان 
باإلضافــة إىل طاقم التحكيــم املكون 
من:حكــم الســاحة عــامر محفــوظ، 
واملســاعدين ســيد جــالل محفــوظ 
ومجدي النجار، والحكم الرابع حســني 
البحــار، باإلضافة إىل مراقــب املباراة 

خليفة إبراهيم.
وأعلــن الحــكام عــن عــدم صالحية 
امللعــب؛ لتتأجل بذلــك املباراتني يوم 

أمس.
وتسود حالة من الرتقب ملباريات اليوم، 
إذ من املقرر لها أن تلعب عىل اســتاد 
البحرين الوطني، يف وقت ال يعلم عن 
مدى صالحية امللعب سواء بعد أمطار 

أمس، أو بالنظر للحالة الجوية اليوم.

فاز رئيــس االتحاد البحريني للكرة 
الطائرة برئاسة االتحاد العريب للكرة 
الطائرة الشــيخ عيل بن محمد آل 
خليفة بالتزكيــة لوالية رابعة متتد 
حتــى 2020 بعدمــا أغلــق بــاب 
الرتشــح لرئاســة، وعضوية مجلس 
إدارة االتحاد العــريب يوم األربعاء 

املايض 15 فرباير الجاري.
ويعترب فوز الشيخ عيل بن محمد آل 
خليفة مكســباً للرياضة البحرينية 
عمومــا، والكرة الطائــرة خصوصا، 

حيــث جاء ترشــيحه مــن جانب 
االتحــادات األعضاء بعد سلســلة 
النجاحات واملكتسبات التي حققها 
للكرة الطائرة العربية يف ظل ثبات 
أجنــدة وروزنامة االتحــاد وقدرته 

عىل تعزيز مداخيله املالية.
لعضويــة مجلس  للرتشــح  وتقدم 
إدارة االتحاد 13 مرشــحاً، موزعني 
عىل املناطق التاليــة، منطقة دول 
الخليــج العــريب وشــبه الجزيــرة 
العربيــة كل مــن يوســف املــال 

(اإلمــارات)، عبدالهــادي الحبــايب 
صالــح  محســن  (الســعودية)، 
(اليمن)، عيل غانم الكواري (قطر)، 
بــدر بــن عيل الــرواس (ســلطنة 
عامن)، ويتم اختيــار ثالثة أعضاء 

فقط من الخمسة املرشحني.
وأمــا بالنســبة ملنطقــة املــرشق 
العــريب، فقــد ترشــح كل من عيل 
خليفة حيدر (لبنان)، بشري العلوان 
عبــاس  فاضــل  منــاف  (األردن)، 
(العراق)، ويتم اختيار عضوين من 

الثالثة، ومن منطقة شامل إفريقيا 
كل مــن فؤاد عبدالســالم (مرص)، 
فراس الفالح (تونس)، طوقام عقبة 
(الجزائــر)، جامل الــزروق (ليبيا)، 
خالد عبداالله محمد (الســودان)، 
ويتــم اختيار ثالثة من املرشــحني 

الخمسة.
ووفقــا للنظــام األســاس التحــاد 
اللجان األوملبيــة العربية واالتحاد 
العريب للكرة الطائرة تحتفظ دولة 
فلســطني مبقعدها مبجلــس إدارة 

االتحــاد مــن خالل املرشــح الذي 
سيتم تســميته من جانب االتحاد 
الفلسطيني للكرة الطائرة، كام يتم 
تخصيص مقعد نســايئ ستشــغله 

برشى الحجيج من املغرب.
الجمعيــة  اجتــامع  وســيعقد 
املرشــحني  وانتخــاب  العموميــة 
للعضويــة بتاريــخ 1 أبريل املقبل 
مبملكة البحرين البلد املســتضيف 

ملقر االتحاد العريب للكرة الطائرة.

علي بن محمد رئيســا لعربي الطائرة بالتزكية
لوالية رابعة تمتد حتى 2020

حسن علي

االتحــاد  إدارة  مجلــس  رئيــس  زار 
البحريني لكرة القدم الشــيخ عيل بن 
خليفة بــن أحمد آل خليفة تدريبات 
منتخبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية.

وخالل الزيارة، التقــى رئيس االتحاد 
واإلداري  الفنــي  الجهازيــن  أفــراد 

للمنتخب، إضافة إىل الالعبني.
وحــرص الشــيخ عيل بــن خليفة بن 
أحمــد عــىل االلتقاء بالالعبــني قبيل 
اللقاءين الوديني اللذين ســيخوضهام 
املنتخب اليوم (الجمعــة) وغدا أمام 
املنتخــب العامين، وذلــك ضمن إطار 
اســتعدادات املنتخب للمشــاركة يف 
كأس آســيا التــي ســتقام يف ماليزيا 

الشهر املقبل.
وأكد رئيس اتحاد الكرة تقديم أشكال 
الدعم كافة؛ لضامن مشــاركة ناجحة 

للمنتخب يف البطولة اآلسيوية.
وشــدد عىل أهميــة التمثيل املرشف 

املنتخــب  وأن  للمملكــة، خصوصــا 
يتمتع بســجل حافل مــن اإلنجازات 

عىل مستوى كرة القدم الشاطئية.
ولفت إىل أهمية بذل الجهود املضنية؛ 
مــن أجل تحقيــق النتائــج اإليجابية 
واملنافســة للتأهــل إىل نهائيات كأس 
العامل. وأشاد عيل بن خليفة بالجهود 

التــي يبذلهــا مدير املنتخب الشــيخ 
عبداللــه بــن خليفة، كــام أثنى عىل 
الدور الكبــري الذي يقوم بــه الجهاز 

الفني بقيادة املدرب الربتغايل أمليدا.
وقال إن االتحاد حريص عىل مساندة 
املنتخب يف االستحقاق اآلسيوي املهم، 
متطلعــا مــن الالعبــني أن يكونوا يف 

املوعــد؛ لتحقيــق النتائــج اإليجابية 
والعودة بإحدى البطاقات املؤهلة إىل 

كأس العامل.
ومن املقــرر أن يقام اللقاءان الوديان 
اليوم وغــدا عند 4 عرصا عىل امللعب 

الرميل بالقرب من مقر اتحاد الكرة.
وتضــم قامئة منتخبنــا حاليا الالعبني: 
سيد محمد سبت، أحمد عبدالرسول، 
صالــح الــدورسي، محمــد عاشــور، 
ســلامن ســليم، أيوب نصيب، راشــد 
جامل، ثاين الدورسي، نايف الجاســم، 
صادق مرهون هشــام يوســف، نواز 
عبدالســتار، عبــاس فاضــل، عبدالله 
عبداللطيف، محمد عبدالله، يوســف 

صالح وعبدالله املاليك.
يشار إىل أن منتخبنا وقع يف املجموعة 
األوىل للتصفيــات اآلســيوية، والتــي 
تضم إىل جانبه: ماليزيا، أفغانســتان، 

إيران والصني.

إأكد أهمية بذل أقصى جهد للتأهل إلى نهائيات كأس العالم

علي بن خليفة يزور تدريبات منتخب ”الشاطئية“
        اتحاد الكرة           المركز ا+عالمي

جانب من زيارة رئيس االتحاد لمنتخب الشواطئ

الشيخ علي بن محمد آل خليفة
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ا4مطار الغزيرة تؤجل ”كالسيكو“ الكرة البحرينية
طالت لقاء الحد والشرقي أيًضا
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أكد الوكيل املساعد لشؤون الرياضة 
واملنشآت بوزارة شؤون الشباب 
والرياضة، خالد الحاج، أن استاد 

مدينة خليفة الرياضية مجهز ملثل 
الحاالت التي شهدها دوري ”فيفا“ 
يوم أمس. وخالل حضوره للملعب 

بعد تأجيل لقاء املحرق واألهيل 
وقبل لقاء الحد مع الرفاع الرشقي، 
تحدث الحاج لوسائل اإلعالم مشريا 

إىل أن نظام ترصيف املياه يف 

امللعب مصمم من قبل رشكة أملانية 
متخصصة ووفق أفضل املواصفات، 

وذلك بالتعاون مع وزارة األشغال.
وذكر أن سبب طفو املاء عىل أرضية 
امللعب تعود إىل انسداد يف ترصيف 
املياه، مشريا إىل أن حضوره وممثلني 
من وزارة شؤون الشباب والرياضة 

جاء بهدف التأكد من ذلك.
وردا عىل استفسار بشأن وجود 

عمليات صيانة دورية للملعب من 

عدمها، أوضح الحاج أن عمليات 
الصيانة للملعب تتم بشكل دوري، 
مبينا أن كمية األمطار الغزيرة يوم 
أمس أدت رمبا إىل ترسب األوصاخ 

وانسداد ترصيف املياه.
ولفت إىل أهمية الووقف عىل سبب 

املشكلة ومحاولة تالفيها هو األمر 
أكرث أهمية، مبينا أن امللعب جاهز 

ملثل هذه الحاالت بدليل سقوط 
األمطار قبل أيام قليلة خالل بعض 

املباريات وتواصلها بشكل طبيعي.
وبخصوص مباريات الغد التي ستقام 

عىل استاد البحرين الوطني، أوضح 
الحاج أنه سيزور شخصيا االستاد 

الوطني؛ بهدف التأكد من جاهزيته 
وصالحية نظام ترصيف املياه.

وقال إن نظام الترصيف يف االستاد 
الوطني أجريت له عمليات تطويرية 

قبل سنتني بالتعاون مع وزارة 
األشغال يف خطوة مشكورة.

أكد رئيس االتحاد البحريني للرتايثلون الشيخ صقر بن سلامن آل خليفة بأن انضامم البطل األوملبي العاملي اليستري 
براونيل اىل فريق البحرين للقوة والتحمل 13، والذي سيخوض أوىل املسابقات مع الفريق يف بطولة الصني الدولية 

خالل شهر أبريل املقبل يعد إضافة لقوة الفريق. 
وأشار الشيخ صقر بن سلامن آل خليفة إىل أن انضامم البطل األوملبي براونيل يأيت ضمن خطط وبرامج ممثل 

جاللة امللك لألعامل الخريية وشؤون الشباب رئيس املجلس األعىل للشباب والرياضة رئيس اللجنة األوملبية 
البحرينية سمو الشيخ نارص بن حمد آل خليفة يف تطوير فريق البحرين للتحمل 13، وضم املزيد من الالعبني 

الذين ميتلكون خربة كبرية وواسعة يف مجال رياضة الرتايثلون ليحقق الفريق املزيد من اإلنجازات باسم اململكة.
وأعرب الشيخ صقر بن سلامن آل خليفة عن ثقته بأن الالعب براونيل سيشكل إضافة نوعية للفريق، وسيسهم مع منظومته يف تحقيق 

املزيد من اإلنجازات الرياضية.

احتفاالً بالذكرى السادسة عرشة مليثاق 
العمل الوطني، أقام نادي املحرق 

بالتعاون مع مركز الطلبة املوهوبني 
التابع لوزارة الرتبية والتعليم مهرجاناً 

رياضياً للكرة الطائرة شاركت يف 
املدارس االبتدائية الحكومية واملدرسة 

الفرنسية ومدرسة الفالح الخاصة 
مبحافظة املحرق.

وتأيت إقامة هذا املهرجان ضمن 

حرص مجلس إدارة نادي املحرق عىل 
املشاركة الفاعلة يف احتفاالت البالد 

مبناسبة الذكرى السادسة عرشة إلقرار 
ميثاق العمل الوطني الذي أجمع 

عليه شعب البحرين بنسبة 98.4 %، 
ويعد املهرجان فرصة طيبة لتعريف 

النشء بامليثاق الذي جاء مثرة 
املرشوع اإلصالحي لعاهل البالد جاللة 

امللك حمد بن عيىس آل خليفة.

وبهذه املناسبة، عرب عضو مجلس 
إدارة نادي املحرق ورئيس جهاز لعبة 
الكرة الطائرة عصام مطر عن سعادته 

بإقامة هذا الفعالية التي تأيت ضمن 
الدور الوطني الذي يقوم به نادي 

املحرق عرب تاريخه الطويل وتنفيذاً 
لتوجيهات مجلس إدارة النادي 

برئاسة الشيخ أحمد بن عيل بن 
عبدالله آل خليفة باملساهمة الفاعلة 

يف االحتفاالت الوطنية والرشاكة 
املجتمعية التي تهدف للتواصل مع 

رشائح املجتمع كافة.
وأكد مطر أن هذا املهرجان كان 

فرصة طيبة الكتشاف املواهب الناشئة 
وضمها للنادي؛ لتكون نواة املستقبل 
يف الكرة الطائرة بالنادي التي حققت 

العديد من اإلنجازات املحلية 
والخليجية.

قال إن نظام تصريف المياه مصمم بأفضل المواصفات... الحاج:

تسرب اBوصاخ أدى إلى انسداد وطفو الماء في الملعب
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المحرق ينظم مهرجانًا رياضيا في الكرة الطائرةصقر بن سلمان: براونلي مكسب لفريق البحرين

dpress.s cocomddda

(17111434 :¢ùcÉØdG  ‐ 17111432 ÖàμŸG : ™jRƒàdGh äÉcGÎ°T’G)              (17580939 :¢ùcÉa  ‐  39615645  ‐  32224492 :∫É≤ædG , 17111508 ‐ 17111501 :ÖàμŸG) : äÉfÓYE’G º°ùb              (17111499 :á°VÉjôdG º°ùb)  :π°UGƒà∏d      

أكثـــر مـــــــن 90 العبـــــــــــا
في مهرجان التنس 

داركليب يهزم ”الجزيرة“ 
ويخطف صدارة دوري الطائرة

تأمين السكن والمواصالت 
لوفود عربية الطائرة

ضمن فعاليات بطولة BBK املفتوحة لناشئي التنس، والتي ينظمها 
نادي البحرين للتنس من 11 إىل 21 فرباير الجاري برعاية بنك 

البحرين والكويت، يقيم النادي اليوم مهرجانا لرباعم التنس سن 8 
و10 سنوات يشارك فيه أكرث من 90 العبا والعبة من براعم التنس 

للجنسني، ويتضمن املهرجان مباريات يف امليني تنس لسن 8 سنوات 
تلعب بكرات التنس الحمراء عىل املالعب الصغرية املعتمدة من 

االتحاد الدويل للتنس، ويفوز باملباراة الالعب الذي يحصل عىل 4 
أشواط، وتقام أيضا  مباريات يف مسابقة الرباعم سن 10 سنوات 

بكرات التنس الخرضاء املعتمدة، ويفوز باملباراة الالعب الذي يحصل 
عىل 6 أشواط أوال. ويحظي مهرجات الرباعم الذي يقيمه نادي 

البحرين للتنس مبشاركة كبرية من الناشئني وبحضور ومتابعة من 
أولياء األمور، ويربز من خالل هذه املهرجانات العديد من املواهب 

الواعدة، وهناك خطة لدى إدارة النادي الكتشاف هذه املواهب، 
وتوفري برامج تدريبية خاصة لهم لتأهيلهم؛ ليكونوا نواة ملنتخباتنا 

الوطنية يف مختلف الفئات العمرية.

البالد سبورت: تصوير/ خليل ابراهيم

خطف داركليب صدارة دوري الدرجة األوىل للكرة الطائرة بعدما 
فاز عىل النبيه صالح بثالثة اشواط نظيفة  يف املواجهة التي جمعت 

الطرفني مساء أمس عىل صالة اإلتحاد البحريني للكرة الطائرة مبدينة 
عيىس الرياضية ضمن منافسات الجولة التاسعة ليغرد وحيدا يف 

الصدارة.
وانتهت األشواط ١٦/٢٥، ٢٣/٢٥، ٢٠/٢٥.

وبهذا الفوز الثمني  رفع داركليب رصيده اىل ٢٤ نقطة ليعتيل 
الصدارة، بينام توقف رصيد النبيه صالح عند نقطتني ليرتاجع اىل 

املركز االخري، ويعترب هذا الفوز الثاين للعنيد عىل النبيه صالح هذا 
املوسم بعدما اطاح به يف القسم األول بثالثة اشواط نظيفة.

ويف املواجهة الثانية احرز البسيتني فوزه الثاين يف الدوري بعدما هزم 
اتحاد الريف  بثالثة اشواط نظيفة يف اللقاء األول الذي جمعهام أمس 

ليعزز آماله يف البقاء بدوري الدرجة األوىل وعدم الهبوط للدرجة 
الثانية.

وأنهى البسيتني اشواط املباراة بنتيجة ١٩/٢٥، ٢٠/٢٥، ١٨/٢٥ لريد 
الدين اىل اتحاد الريف الذي تغلب عليه يف القسم األول بثالثة اشواط 

نظيفة.
ورفع البسيتني رصيده اىل خمس نقاط متساويا مع اتحاد الريف.
وبعد انتهاء الجولة التاسعة سيتوقف الدوري حتى نهاية الشهر 
الجاري بسبب استضافة مملكة البحرين لبطولة األندية العربية 

الخامسة والثالثني للرجال للكرة الطائرة والتي ستنطلق فعليا يوم 
االثنني املقبل ٢٠ الشهر الجاري.

املنامة – االتحاد العريب للكرة الطائرة: أكد 
حسني حامد رئيس لجنة السكن واملواصالت 

ببطولة األندية العربية الخامسة والثالثني 
للرجال للكرة الطائرة التي ستحتضنها 

اململكة يف الفرتة من 17 لغاية 28 فرباير 
الجاري جاهزية لجنته الستضافة الحدث 

العريب واملساهمة يف إنجاح البطولة. وأضاف 
حامد بأن لجنة السكن واملواصالت بدأت 

العمل مبكراً؛ بهدف تأمني االحتياجات األساسية كافة فيام يتعلق 
بسكن الوفود واملواصالت، حيث خصص فندق السفري وفندق رويال 

فينيسيا للوفود املشاركة، إضافة إىل فندق ايبيس ألعضاء لجنة 
االحتكام، كام تم توفري عدد من الباصات لنقل الوفود املشاركة سواء 

إىل مالعب البطولة أو مالعب التدريبات والفنادق.
وأكد حامد بأن اللجنة ستسخر كوادرها كافة لخدمة وفود البطولة، 

حيث سيقوم أعضاء اللجنة بالتواجد يف مطار البحرين الدويل 
الستقبال الضيوف ونقلهم إىل مقر إقامتهم، بينام سيقوم باقي األعضاء 

مببارشة عملية تسكني الوفود يف الفنادق، وتقديم التسهيالت كافة 
التي من شأنها أن تعكس كرم الضيافة وحفاوة االستقبال التي عرف 

عنها الشعب البحريني. وأوضح بأن لجنة السكن واملواصالت عىل 
تواصل دائم مع جميع باقي اللجان؛ من أجل توفري خدمتي السكن 
واملواصالت، مؤكداً حرص لجنته عىل أن تكون أحد اللجان الفاعلة 

يف خدمة الضيوف العرب واملساهمة بصورة كبرية يف 
إخراج الحدث العريب بأفضل صورة انطالقا من 

األدوار واملهام املسندة إليهم، مشرياً إىل 
أن اللجنة تتكون من خري األعضاء الذين 
يتمتعون بالكفاءة والخربة بعدما سبق 
لهم العمل يف عدد من البطوالت التي 

استضافتها اململكة، وهو ما سيسهل من 
مهمتهم يف البطولة.

براعم التنس مع إدارة النادي

الشيخ صقر بن سلمان

يالجولة 11 لدوري ”فيفا“ وري جو

المنامة يواجه المالكية.. والرفاع يالعب البحرين
تتواصل اليوم منافسات الجولة 11 

لدوري ”فيفا“، وذلك بإقامة لقاءين 
عىل استاد البحرين الوطني.

يلعب املنامة مع املالكية عند 5 
عرصا، فيام يلعب الرفاع مع البحرين 

عند 7.15 مساء.
يف املواجهة األوىل، تكمن أهمية 

النقاط الثالث يف كونها بني فريقني 
يسعيان للصدارة.

املنامة يدخل ويف جعبته (20) 
نقطة، فيام املالكية ميلك (18).

الفريقان يقدمان مستويات مميزة 
هذا املوسم، خصوصا املنامة الذي 

استطاع الوصول إىل املباراة النهائية 
لكأس جاللة امللك.

أما املالكية، فيطمح ملواصلة مشواره 
الناجح، وإعادة تكرار ما حدث 

املوسم املايض بتحقيقه املركز الثالث 
أو تحقيق مركز أفضل خالل هذا 

املوسم.
يرشف عىل تدريب املنامة املدرب 

خالد تاج، فيام املالكية املدرب 
أحمد صالح الدخيل.

يعول تاج عىل مجموعة مميزة من 
الالعبني املحليني كالحارس أرشف 

وحيد، محمد عادل، عيل حرم، 

عيل حبيب، عيىس موىس ومحمود 
عبدالرحمن ”رينغو“، إضافة إىل 

املحرتفني: لويس غوستافو، وون جاي 
يل، تياغو وهداف الدوري إيفرتون.
أما الدخيل، فيعتمد هو اآلخر عىل 

مجموعة مميزة من الالعبني املحليني 

كالحارس عبدالكريم فردان، سيد 
هاشم عدنان، محمد مريزا، سيد 

عيل عيىس وعيىس الربي، إضافة إىل 
املحرتفني جي جي وإرساء عامر.
يشار إىل أن لقاء الذهاب انتهى 

بفوز منامي صعب (1-0).

يف اللقاء الثاين، يدخل الرفاع اللقاء 
بهدف تاليف آثار الخسارة أمام 

املحرق يف نصف نهايئ كأس امللك، 
واملنافسة بقوة عىل لقب الدوري.

بدوره، البحرين يطمح لتحقيق فوزه 
األول يف الدوري، إذ يتذيل جدول 
الرتتيب حاليا. وميلك الرفاع (13) 

نقطة، فيام البحرين (7) فقط.
يرشف عىل تدريب الرفاع املدرب 

سلامن رشيدة، فيام البحرين املدرب 
الرصيب دراجان.

يعول رشيدة عىل مجموعة مميزة 
من الالعبني املحليني كالحارس حمد 

الدورسي، محمد حسني، حسني 
سلامن، سيد ضياء سعيد، كميل 

األسود، فيام سيفتقد الفريق املهاجم 
محمد الرميحي املوقوف؛ بسبب 

تشابكه يف نصف نهايئ كأس امللك، 
كام تضم تشكيلة الرفاعيني املحرتفني 

أزمات وهيوغو وبوينو وأسامة 
بوغامني.

أما دراجان، فيعتمد عىل العنارص 
الشبابية كمحمد خالد، حمد 

الدخيل، نادر فتحي، جعفر صباح 
وعبدالله الجزاف، واملحرتف 

كرستيان وزميله برونو.

أحمد مهدي

فريق المنامة

فريق المالكية

حسين حماد

يف خدمة الضيو
إخراج ا
األدو
أن

يتم
له
است
مهمت

صورة جماعية للمشاركين في المهرجان

من المعاينات لملعب المباراة يوم أمس

لنغمــة  باربــار  فريــق  عــاد 
االنتصــارات مــن جديــد بعدما 
فاز عىل فريــق أم الحصم بفارق 
9 أهداف وبنتيجــة (26/37) يف 
املباراة التي ٌأقيمــت بينهام يوم 
أمس لحساب الجولة العارشة من 
الــدور التمهيدي لــدوري أندية 

الدرجة األوىل لكرة اليد.
األول  الشــوط  باربــار  وأنهــى 
أهــداف   4 بفــارق  متقدمــاً 
(14/18)، وبذلــك وصل برصيده 
إىل 21 نقطــة فيــام أم الحصــم 

أصبح رصيده 18 نقطة.
ومل تجــد كتيبــة باربــار بقيادة 
الخربة جعفر عبدالقادر وحارسيه 
عيــىس خلف مــن تحقيــق فوٍز 
يف متنــاول اليد، بفضــل الجهود 
التي قدموهــا زمالئهم عىل مدار 
الشوطني رغم بعض املطبات التي 
أخفقــوا فيها بالشــقني الدفاعي 
والهجومــي. فيام أم الحصم عاىن 
كثرياً من دفاعــه املفتوح وغياب 

الرتكيز الهجومي واللعب الفردي 
لالعبيه والذي أثر عىل مســتواه 
العام وخصوصاً يف الربع األول من 
الشوط األول. الفريق استطاع أن 
يعود يف الشوطني لتقليص الفارق 
ولكن يف الشوط الثاين رفع الراية 
رسيعاً وســط الفارق الكبري الذي 

خلفه باربار.
مباريات أخرى

يف اللقــاء الثاين، واصــل النجمة 

تصدره ترتيــب الفرق بعدما فاز 
عىل التضامــن بنتيجة (28/30)، 
ومنهيــاً الشــوط األول متقدمــاً 
(13/15). وبذلــك وصل برصيده 
إىل 30 نقطــة والتضامــن بلــغ 

النقطة 13.
ويف اللقــاء األخري، فاز الشــباب 
عــىل نظــريه االتفــاق (29/34)، 
بعدما انتهى الشوط األول لصالح 
بنتيجة (12/18).  ايضا  الشــباب 
وبذلك وصــل االتفاق إىل النقطة 

19 فيام الشــباب وصــل للنقطة 
.16

مداهمة ا4مطار

يف ظل غــزارة وقوة األمطار التي 
هطلت عىل اململكــة يوم أمس، 
تصــاب  أن  مســتغرباً  يكــن  مل 
منشــآت املالعب والصــاالت للـ 
«الخر»، كونها ليست املرة األوىل 
التــي تحدث، ولكــن الغريب يف 
األمر هــو إرصار إقامة املباريات 
واســتئنافها رغــم مداهمة املياه 
يشــكل  والذي  امللعب  ألرضيــة 

سبباً رئيسياً إللغاء املباريات!
ففي اللقــاء األول، مراقب اللقاء 
أمــر بإلغائهــا ولكــن أم الحصم 
طالبوا باالســتئناف، وأقيم اللقاء 
الثــاين والثالــث وســط تدخــل 
ملحوظ من ِقبل عاميل التنظيف 
بني كل دقيقة وأخرى ملســح بقع 
املياه التي كانت تتساقط من هنا 

وهناك!

حقــق فريــق ســرتة الفــوز عىل 
نظــريه االتحاد بنتيجــة (75/71)، 
يف املواجهة التي جمعتهام مســاء 
أمــس، يف مبــاراة مؤجلــة ضمن 
الجولة الثانيــة من الدور الخاميس 

لــدوري زين الدرجــة األوىل لكرة 
السلة.

وهذا هو الفــوز الثاين عىل التوايل 
لســرتة، إذ رفع رصيده إىل 4 نقاط 
يف صــدارة الرتتيــب مناصفــًة مع 

البحريــن، فيــام تجــرع االتحــاد 
خســارته الثانية وبــات رصيده إىل 

نقطتني.
ورضب ”البحــارة“ بقوة منذ الربع 
األول الذي أنهــوه بنتيجة 22/13، 

الفارق  وقلصوا  االتحاديــون  وعاد 
يف الربع الثــاين الذي انتهى لصالح 
ســرتة بـ34/32، ثم عاد سرتة ورفع 
الفارق يف الربع الثالث 56/49، قبل 

أن يحسم املباراة بنتيجة 75/71.

مع مداهمة اBمطار Bرضية الملعب

يد باربار تعود لالنتصار والنجمة يواصل الصدارة

سترة يهزم االتحاد في مؤجلة خماسي السلة
أل

علي مجيد

ممممممممممحمد الدرازي

بقعة المياه حاضرة في مباريات ا<مس



اس��تقبل األمني الع��ام للمجلس األعىل 
للش��باب والرياضة الش��يخ سلامن بن 
إبراهي��م آل خليف��ة يف مكتبه باألمانة 
العامة للمجلس ظهر أمس )الخميس ( 
رئيس االتحاد البحريني لكرة اليد عيل 
عيىس، وأعضاء مجل��س إدارة االتحاد، 
وذلك بحض��ور األمني العام املس��اعد 
للمجلس األع��ىل للش��باب والرياضة، 
األمني العام للجن��ة األوملبية البحرينية 

عبدالرحمن عسكر.
ورحب الشيخ س��لامن بن إبراهيم آل 
خليف��ة برئيس وأعضاء اتحاد كرة اليد، 
وهنأه��م بحصولهم عىل ثقة الجمعية 
العمومية لقيادة دفة االتحاد للسنوات 
األربع املقبلة، معرب��ا عن ثقته بقدرة 
املجل��س عىل تحمل أمانة املس��ؤولية 
بكل كف��اءة ومتيز، وذل��ك عطفا عىل 
ما يض��م املجلس من كف��اءات وطنية 
مش��هود لها بالخربة والكفاءة والرغبة 
الصادقة عىل خدمة كرة اليد البحرينية 

عىل مختلف األصعدة.
وأكد الش��يخ س��لامن بن إبراهيم آل 
خليف��ة أن النجاح��ات الكب��رة الت��ي 

حققتها كرة اليد البحرينية يف السنوات 
األخ��رة تش��كل دافع��ا نح��و العمل 
بكل ج��د وتفان يف س��بيل صون تلك 

املنج��زات، والعم��ل ع��ىل تعزيزها يف 
ش��تى املج��االت مبا يس��هم يف تحقيق 
تطلعات وآمال أرسة اللعبة نحو املزيد 

من التطور والنامء. 
واطلع الش��يخ س��لامن بن إبراهيم آل 
خليفة خ��ال اللقاء ع��ىل أهم خطط 
التح��اد  الجدي��د  املجل��س  وبرام��ج 
اللعب��ة عىل صعيد تطوي��ر املنتخبات 
الوطنية والنهوض باملسابقات املحلية، 
وتعميق التعاون م��ع األندية الوطنية 
وتطوير الكوادر التدريبية والتحكيمية 
واإلداري��ة، وفت��ح آفاق جدي��دة من 
الرشاكة مع االتحادين الدويل واآلسيوي 
والتعاون م��ع االتح��ادات الوطنية يف 
الدول الشقيقة والصديقة مبا يصب يف 

املصلحة العليا لكرة اليد البحرينية.
من جانبه، عرب رئيس االتحاد البحريني 
لكرة اليد عيل عيىس عن شكره وتقديره 
للشيخ س��لامن بن إبراهيم آل خليفة 
عىل دعمه املس��تمر لاتح��اد، مؤكدا 
حرص املجلس الجدي��د التحاد اللعبة 
عىل اس��تلهام روح العزم واإلرصار من 
النجاحات الس��ابقة؛ للميض قدما نحو 
تثبي��ت دعائم مرحلة جدي��دة حافلة 

باإلنجازات يف مختلف املجاالت.

سلمان بن إبراهيم يستقبل رئيس وأعضاء اتحاد اليد 
اطلع على أهم خطط وبرامج المجلس الجديد 

المنامة           األمانة العامة للمجلس األعلى للشباب والرياضة

الجمعة 17 فبراير 2017  
20 جمادى األولى 1438
18sports@albiladpress.comالعدد 3048  رياضة

عق��دت لجن��ة اإلع��داد والتحض��ر 
للنسخة الرابعة من األوملبياد املدريس 
املصغر اجتامعها الثاين برئاس��ة مادن 
الون��اس، وبحض��ور جمي��ع رؤس��اء 
اللجان العاملة مبقر اللجنة األوملبية؛ 
به��دف بح��ث التحض��رات الازمة 
النط��اق أكرب تجم��ع ريايض مدريس 
خال النصف الثاين من ش��هر مارس 

املقبل.
واس��تعرض الوناس ش��كل امليداليات 
الجدي��دة بألوانه��ا الذهبية والفضية 
والربونزية لتتويج األبطال يف مختلف 
املس��ابقات، والذي تم اعتامدهم من 
جان��ب اللجن��ة املنظم��ة، حيث تم 
التواص��ل مع رشكة خاص��ة يف الصني 
لصناعة الش��كل الجديد للميداليات، 
والذي يحمل شعار األوملبياد املدريس 
املصغر والش��علة مع “الثيم” الخاص 

باللجن��ة األوملبي��ة البحرينية، حيث 
أصبح��ت امليدالي��ات مبثاب��ة هدية 
تذكاري��ة ذات قيم��ة رمزي��ة كب��رة 
بالنسبة ألصحاب املراكز الثاثة األوىل 

يف جميع املسابقات.
وأشار الوناس إىل حجم اإلقبال الكبر 
من املدارس الحكومية والخاصة كافة 

يف املش��اركة بالفعالية؛ نظراً للسمعة 
الطيبة واملكانة املتميزة لهذا الحدث 
الريايض يف أوساط طلبة املدارس من 
كا الجنس��ني، وأكد ب��أن تزايد عدد 
األلعاب املدرجة يف النس��خة الرابعة 
م��ن األوملبياد امل��دريس املصغر لهذا 
العام جاء بسبب رغبة اللجنة األوملبية 

البحريني��ة يف من��ح الفرص��ة ألك��رب 
ع��دد من املواهب الواعدة ملامرس��ة 
واس��تقطاب  لهم،  املحببة  الرياضات 
أكرب ع��دد من طلبة املدارس ملختلف 
األلعاب الرياضية مبا يسهم يف تكوين 
قاعدة متين��ة من الاعبني يف ش��تى 
الرياض��ات املختلفة؛ ليش��كلوا رافدا 
لألندي��ة واالتح��ادات الرياضية عىل 
اعتبار أن املدرسة تعترب أحد العنارص 

األساسية لتخريج األبطال واملواهب.
يذك��ر أن اللجنة األوملبي��ة البحرينية 
اعتمدت 12 لعبة يف النسخة الرابعة 
من األوملبياد املدريس املصغر، وهي: 
كرة القدم، كرة الس��لة )3X3(، الكرة 
الطائرة، كرة اليد، الكريكيت، ألعاب 
القوى، السباحة، الدواثلون )السباحة 
التايكوندو،  الطاول��ة،  كرة  والجري(، 

الجوجيتسو، اللياقة البدنية.

تم فيه استعراض شكل الميداليات الجديدة

اجتماع تنظيمية األولمبياد المدرسي المصغر 
ضاحية السيف           اللجنة األولمبية

من اجتماع اللجنة المنظمة لألولمبياد المدرسي المصغر

المنافسة تشتد في دوري 
بتلكو للتنس

مدينة عيىس – اتحاد التنس
اختتمت الفرق املشاركة يف بطولة دوري بتلكو – 

البحرين للتنس مباريات األسبوع الرابع، وأصبح الرصاع 
عىل قمة الدوري قويا مع تساوي 4 فرق يف النقاط، 

وتحول بعض الفرق الحسم دون الرجوع لنتيجة األشوط، 
وكانت البداية من نادي ضباط األمن العام، حيث فاز 
فريق وزارة الداخلية عىل فريق نادي البحرين للتنس 

)ب( بنتيجة 5/4، حيث تقارب مستوى الفريقني بصورة 
كبرة، وعىل ماعب اتحاد التنس استطاع الفريق الفلبيني 

)أ( الفوز 6/3 عىل فريق النادي الربيطاين بعدما أعاد 
الفريق تنظيم صفوفه وتشكيل العبيه ليستعيد قوته عىل 

املنافسة؛ لحجز مكان بني فرق املربع الذهبي.
واستضافت ماعب نادي البحرين للتنس مباراة فريق 

النادي )أ( ضد الفريق الفلبيني )ب(، حيث تفوق 
فريق النادي وفاز بفارق كبر وبنتيجة 8/1 يف محاولة 

لاحتفاظ بكأس البطولة التي فاز بها العام املايض.
وشهدت ماعب اتحاد التنس فوز فريق رشكة الخليج 

للبرتوكيامويات 8/1 عىل فريق أنجلو كافيه، حيث يعترب 
فريق البرتوكيامويات من الفرق القوية التي تتطلع للفوز 
بالبطولة، وكان فريقي رشكة باس وأكادميية جيسس راحة 

هذا األسبوع.

الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة خالل استقباله رئيس وأعضاء اتحاد اليد 

.. ويتلقى هدية تذكارية من رئيس االتحاد 

.... ويزور تايلند وإندونيسيا 
املنامة -مكتب رئيس اللتحاد اآلسيوي لكرة القدم: يبدأ رئيس االتحاد اآلسيوي 

لكرة القدم الشيخ سلامن بن إبراهيم آل خليفة اليوم الجمعة جولة آسيوية 
يزور خالها كا من تايلند وإندونيسيا وذلك يف إطار حرصه الدائم عىل التواصل 

مع أرسة كرة القدم اآلسيوية، واستعراض سبل النهوض يف منظومة اللعبة يف 
مختلف بلدان القارة اآلسيوية.

وسيلتقي الشيخ سلامن بن إبراهيم آل خليفة خال الجولة التي يرافقه فيها 
األمني العام لاتحاد اآلسيوي ويندسور جون، رئيسا وأعضاء االتحادين التايلندي 

واإلندونييس وعدد من املسؤولني عن الحركة الرياضية يف البلدين.
وأعرب الشيخ سلامن بن إبراهيم آل خليفة عن تطلعه لزيارة تايلند 

وإندونيسيا؛ للوقوف عىل التحديات التي تواجه تطوير اللعبة يف البلدين، 
وبحث سبل تعزيز التعاون القائم بني االتحاد اآلسيوي واتحادي اللعبة يف 

البلدين مبا يخدم األهداف والتطلعات املشرتكة عىل صعيد تنمية مختلف أركان 
كرة القدم اآلسيوية.

وأضاف رئيس االتحاد اآلسيوي: تحتل تايلند وإندونيسيا مكانة متميزة عىل 
خارطة كرة القدم يف آسيا، ونحن ننظر بعني التقدير للجهود املبذولة يف سبيل 

تطوير اللعبة يف البلدين، ونتطلع بأن تتيح لنا هذه الزيارة الفرصة؛ للوقوف 
املبارش عىل خطط وبرامج االرتقاء مبكونات كرة القدم التايلندية واإلندونيسية 

يف مختلف املجاالت.
وأشار الشيخ سلامن بن إبراهيم آل خليفة أن التواصل املبارش مع االتحادات 

الوطنية سيظل نهجا راسخا لدى االتحاد اآلسيوي انطاقا من رؤيته الهادفة 
إىل متكني االتحادات الوطنية من مواصلة أدوارها الحيوية يف تعزيز قيم البذل 
والعطاء والتخطيط السليم؛ من أجل مستقبل أكرث إرشاقا لكرة القدم اآلسيوية.

تحت رعاية سمو الشيخ نارص بن 
حمد آل خليفة ممثل جالة امللك 

لألعامل الخرية وشؤون الشباب 
رئيس املجلس األعىل للشباب 

والرياضة رئيس اللجنة األوملبية 
البحرينية، تواصلت فعاليات مسابقة 

كأس سمو الشيخ نارص بن حمد 
آل خليفة وسمو الشيخ خالد بن 
حمد آل خليفة للماك وأصحاب 
الصقور من دول مجلس التعاون 

بدول الخليج العربية، وذلك ضمن 
منافسات النسخة الثالثة ملسابقة 

البحرين للصقور والصيد التي تقام 
منافستها مبنطقة “الصبخة” املحاذية 

لقرية البحرين الدولية للقدرة. 
وشهدت منافسات اليوم الثاين من 

أسبوع الخليجيني إقامة مسابقة 
الصيد بالصقور فئة الشاهني وفئة 

الحر، بحضور سمو الشيخ فيصل بن 
راشد آل خليفة نائب رئيس املجلس 

األعىل للبيئة رئيس االتحاد املليك 
للفروسية وسباقات القدرة، وعدد 

كبر من الجامهر من محبي وعشاق 

الرياضات الرتاثية.
وقد تابع سموه جانبا من املنافسات 

وقام بجولة تفقدية ملوقع الحدث 
التقى خاله باملاك وأصحاب الصقور 
الخليجيني والجمهور ورؤساء وأعضاء 

اللجان العاملة باملسابقة.
ومثن سمو الشيخ فيصل بن راشد 

آل خليفة املشاركة الكبرة من قبل 
املاك وأصحاب الصقور من دول 

مجلس التعاون بدول الخليج العربية 
مبنافسات هذا األسبوع من املسابقة، 

مؤكدا سموه أن مشاركة األشقاء 
الخليجيني يف هذه النسخة يأيت تنفيذا 
لتوجيهات سمو الشيخ نارص بن حمد 
آل خليفة، الذي وجه الستمرار إقامة 
مسابقة الخليجيني مبسابقة البحرين 
للصقور والصيد، والتي تعكس مدى 

حرص واهتامم سموه عىل ترجمة 
التوجيهات امللكية من لدن حرضة 

صاحب الجالة عاهل الباد املفدى 
حفظه الله ورعاه، الرامية لتعزيز 

ثقافة القيم واملوروثات األصيلة 
لدى الشباب البحريني والخليجي 

عرب رعاية ودعم الرياضات الرتاثية 
التي تشكل جزء ال يتجزأ من الرتاث 

الوطني لدول املنطقة.
ووجه سمو الشيخ فيصل بن راشد 
آل خليفة الشكر والتقدير للسيد 

خليفة عبدالله القعود رئيس اللجنة 
العليا املنظمة للنسخة الثالثة ملسابقة 
الصقور والصيد وجميع أعضاء اللجان 
العاملة، عىل بذلهم قصارى جهدهم 

يف اإلعداد األمثل لتهيئة موقع الحدث 
إلقامة املنافسات عىل الشكل الذي 

يساهم يف إبراز وإنجاح املسابقة.
من جهته اخرى تسببت األمطار 

الغزيرة التي شهدتها مملكة البحرين 
اليوم، التخاذ اللجنة العليا املنظمة 

للنسخة الثالثة ملسابقة الصقور 
والصيد قرارها برتحيل ما تبقى من 

منافسات مسابقة الصيد بالصقور فئة 
الحرار، ضمن منافسات اليوم الثاين 

ألسبوع الخليجيني،وإقامتها مبنافسات 
يوم غد الجمعة.

وكانت املنافسات قد بدأت فعالياتها 
مبسابقة الصيد بالصقور لفئة الشاهني 

ملسافة 400 مرت دعو، والتي أسفرت 
عن فوز فريق الجريان باملركز األول 
بعد تحقيقهم لزمن وقدره 19.984 

ثانية، فيام حل يف املركز الثاين الصقار 
سهيل سعد الكندري بزمن وقدره 

20..141، بينام حل يف املركز الثالث 
فريق SSTM بزمن وقدره 20.287 
ثانية، وحل يف املركز الرابع الصقار 

راشد غصاب بالخالص بزمن قدره 
20.516 وحل يف املركز الخامس 
الصقار سامل سيف الكتبي بزمن 

وقدره 20.656.
بعدها إقيمت مسابقة الصيد 

بالصقور فئة الحرار ملسافة 400 
دعو، والتي شهدت منافسة قوية بني 

املتسابقني، إال أن األمطار الغزيرة 

تسببت بإيقاف املنافسات، مام اضطر 
اللجنة العليا التخاذ قرار ترحيل ما 
تبقى من منافسات هذه املسابقة 
وإقامتها ضمن منافسات يوم غدا.

وتتواصل يوم غد “الجمعة” فعاليات 
البطولة التي تقام عىل كأس سمو 

الشيخ نارص بن حمد وسمو الشيخ 
خالد بن حمد آل خليفة، حيث 
ستبدأ املنافسات بإقامة ما تبقى 
من مسابقة الصيد بالصقور فئة 

الحرار، بعدها سيقام شوط النخبة 
الدويل، والذي سيشهد مشاركة 

صقارة مملكة البحرين املتأهلني من 
مسابقات األسابيع الخمسة املاضية 
والصقارة من دول مجلس التعاون 
بدول الخليج العربية املتأهلني عن 
منافسات األسبوع السادس واألخر 

للمسابقة، عىل أن تختتم يوم بعد غد 
السبت منافسات األسبوع السادس 

واألخر للمتسابقني الخليجيني بإقامة 
مسابقة مزايني الصقور عند الساعة 

السابعة مساء بفندق سوفوتيل- 
الزالق.

للمالك وأصحاب الصقور من دول مجلس التعاون

المنامة            بنا

تواصل فعاليات كأس ناصر بن حمد وخالد بن حمد



تحت رعايللة عاهل البللالد جاللة امللك 
حمللد بن عيىس آل خليفللة ينطلق غداً 
السللبت سللباق كأس جاللتلله للقللدرة 
للعمللوم والناشللئني ملسللافة 120 كللم 
CEI2* والسباق التأهييل الدويل ملسافة 
80 كللم، وذلك بقريللة البحرين الدولية 

للقدرة.
الللذي سيشللارك  السللباق  وسللينطلق 
فيلله نخبة من فرسللان الفريللق املليك 
واإلسللطبالت املحليللة وفرسللان دولللة 
اإلمللارات العربية املتحدة عند السللاعة 
السابعة صباحا، وسيجرى اليوم الفحص 
البيطري للسباق وسط إجراءات منظمة 
مللن جانب االتحللاد املليك  للفروسللية 
وسللباقات القدرة بحضور ممثل جاللة 
امللك لألعامل الخريية وشللؤون الشباب 
رئيس املجلس األعىل للشباب والرياضة 
رئيس اللجنة األوملبية البحرينية سللمو 

الشيخ نارص بن حمد آل خليفة،
ورحب سللموه مبشللاركة فرسللان دولة 
اإلمارات العربية املتحدة يف سباق كأس 
جاللة امللك للقدرة، مشريا اىل أن تواجد 
فرسللان دولة اإلمارات وفرسللان مملكة 
البحريللن يف السللباق سيشللكل فرصة 
مثالية لإلثارة والتحللدي والقوة؛ كونهم 

من خرية الفرسان يف رياضة القدرة.

الفريق الملكي مستعد

يسللتعد فرسللان الفريق املللليك للقدرة 
للمشللاركة يف أغىل البطوالت عىل كأس 
جاللة امللك ملسللافة 120 كم، ويسللعى 
سلليطرته  تتويللج  إىل  املللليك  الفريللق 
وانتصاراته املتتالية يف سللباقات القدرة 
بالفللوز بالللكأس الغاليللة، ومل تتوقللف 
استعدادات فرسللان الفريق املليك منذ 
بدايللة املوسللم، حيث يواصللل الفريق 

استعداداته الجادة واملكثفة للوصول إىل 
أفضل جاهزية قبل بدء السللباق الكبري 

عىل كأس جاللة امللك.
ويعطللي الفريللق املليك بقيادة سللمو 
الشلليخ نارص بن حمد آل خليفة أهمية 
كبرية للفوز بكأس جاللة امللك التي تعد 
األهللم واألقللوى واألبرز عىل املسللتوى 
املحلليل، حيللث يحللرص الفريللق عىل 
املشاركة بكل قوته للفوز باللقب الغايل.

فهد الخاطري: المحافظة 
على اللقب

أكد الفارس فهللد الخاطري حرصه عىل 
املحافظة عللىل اللقب، معربا عن تفاؤله 
بقدرة فرسان الفريق املليك عىل تحقيق 
النتائللج املميللزة يف السللباق، مؤكدا يف 
الوقت ذاته اسللتعداد الفريق املليك من 
فرسللان وجياد للمشاركة واملنافسة عىل 
كأس جاللة امللللك الذي وصفه بأنه من 
البطوالت املهمة التي يأمل كل الفرسان 

يف الفوز بها.
وأشار إىل أن الفريق واصل تدريباته منذ 
بداية املوسللم؛ من أجل هذه املسللابقة 
الغاليللة واملهمللة، مضيفا بللأن الفريق 
حقق نتائج ومسللتويات إيجابية بفضل 
الخطط واإلسللراتيجيات املوضوعة من 
جانب قائد الفريق سللمو الشلليخ نارص 
بن حمللد آل خليفة، والذي يحرص عىل 
متابعة كل كبرية وصغللرية عن الفريق، 

ومن خالل دعمه واهتاممه املتواصل.

محمد بن مبارك: المراكز 
المتقدمة هدفنا

ومللن جانبه، أشللار الشلليخ محمد بن 
مبللارك آل خليفة فللارس الفريق املليك 
إىل أن البطولللة مهمللة لنللا، وسلليكون 

السللباق صعبا وقويا، فاملللؤرشات تدل 
عللىل سللباق مرتقللب ومثللري يتوقع أن 
يكون واحدا من أقوى سللباقات املوسم؛ 
نظرا للمشاركة القوية من جانب جميع 
فرسللان وإسللطبالت اململكة وفرسللان 
اإلمارات، مشريا إىل أن هذا السباق مهام 
للفريق املليك خصوصا وأنه يحمل اسم 
جاللة امللك وفارس اململكة األول، حيث 
سلليقدم الفرسان كل ما لديهم؛ من أجل 

الفوز بالكأس الغالية.

الزايد: نتوقع المفاجآت

وتوقع فارس الفريق املليك عبدالرحمن 
الزايللد أن تكللون بطولللة كأس جاللللة 
امللك من البطوالت التي تشللهد العديد 

من املفاجآت؛ نظللرا لقوة التنافس فيها 
ورغبة الجميللع يف الترشف بالوصول إىل 
منصة التتويج، وأنه شللخصيا يتوقع فوز 

أحد فرسان الفريق املليك يف السباق.

بوسفر: جاهزون لكأس جاللة 
الملك

وأكللد فارس الفريق املليك عيل بوسللفر 
بللأن اإلثللارة واملتعللة وقوة املنافسللة 
سللتكون عنوان بطولة جاللللة امللك ملا 
تحظى به هذه البطولة من أهمية كبرية 
لدى اإلسللطبالت املحلية التي تسللعى 
للمشاركة بأقوى فرسانها وجيادها؛ لنيل 

رشف الوصول إىل منصة التتويج.

ميرزا: بطولة غالية 

ومللن جانبلله، أعللرب فللارس الفريللق 
املللليك جعفللر مللريزا عللن ارتياحه من 
االسللتعدادات لخوض سباق كأس جاللة 
امللللك، مؤكدا قللدرة الفريق املليك عىل 
تقديللم سللباق مميللز إىل جانللب بقية 
فرسللان اإلسللطبالت املحليللة وفرسللان 
اإلمللارات، مشللريا يف الوقللت ذاتلله إىل 
صعوبللة املنافسللة يف سللباقات القدرة 
البحرينيللة التللي تتمتع مبشللاركة قوية 
من فرسللان البحريللن وخصوصا بطولة 
كأس جاللة امللك التي تحظى باالهتامم 
األكرب من اإلسللطبالت املحلية، وتحتاج 
اسللتعدادا فنيا وذهنيا خاصني؛ من أجل 

الفوز بهذا السباق الكبري.

الحمادي: سنسعى 
لمواصلة التفوق

من جهته، أكد الفارس يعقوب الحامدي 
أن أفللراد ونجللوم الفريللق يطمحللون 
السللتعادة الكأس الغالية إىل إسللطبالت 
الفريللق املليك، وتحقيللق أفضل املراكز 
يف هذا السللباق القوي واملثري، ومواصلة 

التفوق يف بطوالت كأس جاللة امللك.

نجالء بنت سلمان: أسعى 
للقب

أكدت فارسللة الفريق املليك نجالء بنت 
سلللامن آل خليفللة أنها ستسللعى بكل 
قللوة إىل املنافسللة عىل اللقللب الغايل، 
مشللرية إىل أن السللباق يبرش مبنافسات 
عاليللة وكبرية من خالل مشللاركة أفضل 
الفرسللان يف اململكة، وهذا من شأنه أن 
يعطللي الدافع الكبري للفرسللان يف بذل 
قصارى جهدهم بهذا السللباق؛ من أجل 
الفوز باملراكز املتقدمة، وتحقيق الكأس 

الغالية.

السعد: منافسات مثيرة

ومللن جهته، أكللد عبدالرحمن السللعد 
أن قائد الفريق سللمو الشلليخ نارص بن 
حمللد آل خليفة والطاقم الفني للفريق 
وضعا خطة لتهيئة الجياد والفرسللان إىل 
الجاهزية للمشاركة يف السباق املرتقب 
واملثري، مشريا أن السباق لن يكون سباقا 
عاديا، فاملشللاركة قوية من جانب نخبة 
وأبطللال سللباقات القللدرة يف اململكللة 
واإلمللارات يف هللذه الرياضللة، ولديهم 
الخللربة الكبرية يف التعامللل مع مختلف 

مجريات السباق.

فرسان الفريق الملكي: لن نرضى بغير المراكز األولى 
انطالق سباق جاللة الملك للقدرة صباح غد

تغطية       المكتب اإلعالمي
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يف إطللار فعاليللات مؤمتللر املنظمللة 
العاملية للخيللل العربية األصيلة الذي 
اسللتضافته اململكللة يف الفللرة مللن 
الخامللس وحتى السللادس عرش من 
شهر فرباير الجاري، وأقيم تحت رعاية 
ملكية سللامية من لللدن عاهل البالد 
جاللة امللك حمد بن عيىس آل خليفة، 
اختتمللت يف قرية البحريللن الدولية 
للقدرة منافسللات بطولللة املغفور له 
بإذن الله تعاىل سللمو الشلليخ فيصل 
بللن حمللد آل خليفة لجللامل الخيل 
العربية األصيلة وسللط مشاركة كبرية 
من الجياد واملهور واملالك واملربني من 

داخل مملكة البحرين وخارجها. 
وشللهد اليللوم الختامي مللن الحدث 
حضللور نائب رئيللس اللجنة املنظمة 
العليللا للمؤمتر، رئيللس االتحاد املليك 
وسللباقات  للفروسللية  البحرينللي 

القدرة سمو الشلليخ فيصل بن راشد 
آل خليفللة، ورئيللس املنظمة العاملية 
للخيللل العربيللة األصيلة بيللر بوند، 
وعدد مللن أعضاء اللجنللة التنفيذية 
وأعضاء الجمعية العمومية من الدول 
املشللاركة، كام متيزت البطولة بحضور 

جامهريي مميز. 
وتوج سمو الشيخ فيصل بن راشد آل 
خليفة برفقة رئيللس املنظمة العاملية 
للخيللل العربيللة األصيلة بيللر بوند 
الفائزيللن باملراكللز الثالثللة األوىل يف 
مختلف فئات البطولة، حيث شهدت 

النتائج تقارباً كبرياً بني الجياد واملهور 
وسللط أداء مميز ومنافسللة شديدة 

للغاية. 
ويفيِ ختام البطولة، تبادل سمو الشيخ 
فيصل بن راشللد آل خليفللة الدروع 
التذكارية مللع رئيس املنظمة العاملية 
للخيللل العربيللة األصيلة بيللر بوند، 
حيللث جدد األخللري شللكره وتقديره 
ململكللة البحرين عللىل النجاح الباهر 
الللذي حققته مللن خالل اسللتضافة 
املؤمتر العاملي للخيل العربية األصيلة، 
مثمناً يف الوقللت ذاته الرعاية امللكية 
الجهود  للحللدث ومقللدراً  السللامية 
التللي بذلتهللا اللجنة املنظمللة العليا 
برئاسللة سمو الشيخ عيىس بن سلامن 
آل خليفللة، نجللل سللمو ويل العهد، 
واهتامملله املبللارش يف دعم مسللرية 

الواهو.

ينظم نادي راشللد للفروسية وسباق 
الخيللل يف الثانيللة والربللع من بعد 
ظهر اليوم الجمعة السللباق السادس 
عرش لهذا املوسم، والذي سيقام عىل 
كؤوس سللمو الشلليخ خالللد بن عيل 
بن عيىس آل خليفة، وسللمو الشلليخ 
خليفة بللن عيل بن عيىس آل خليفة، 
و”النوايللف”، وكأس اللجنة األوملبية 
البحرينية وذلك عىل مضامر سللباق 

النادي مبنطقة الرفة بالصخري.
وسيشهد السللباق مشاركة 55 جواداً 
بوسللط توقعات مبنافسللات قوية يف 
ظللل مشللاركة مجموعة مللن الجياد 
للفللوز  ستسللعى  والتللي  البللارزة، 
بالكللؤوس والجوائللز املاليللة الكبرية 

املخصصة يف األشللواط السللبعة بدءاً 
من الشللوط األول الذي سلليقام عىل 
كأس “ النوايف” لجياد الدرجة الثالثة 
والرابعللة واملبتدئللات “نتاج محيل” 
ملسللافة 1200 مللر، والجائزة 2000 
دينار، ومبشللاركة 11 جللواداً، وهي: 
“هوب نوب - زالزل - سلليلفر وود - 
غريس كيل - فلفلة - محايدة - إنذار 
- لزام - تغريدة - أكابيال - شللفافة”، 
ويتوقع أن تكون املنافسللة ثنائية بني 
الفرس “غريس كيل” إلسطبالت أتش 
أند آر، وبقيادة بريت دويل والحصان 
“زالزل” ملك سللمو الشيخ عيىس بن 
عبدالله بن عيىس آل خليفة، وبقيادة 
الربتو سانا وذلك بناء عىل مستواهام 

ونتائجهام بتحقيقهللام املراكز الثالثة 
األوىل خالل مشاركاتهام هذا املوسم.

كأس  عللىل  يقللام  الثللاين  الشللوط 
الثالثة  “النوايللف” لجيللاد الدرجللة 
والرابعة واملبتدئات “مستورد” مسافة 
1000 مر مسللتقيم، والجائزة 2000 
دينار، والشوط الثالث يقام عىل كأس 
اللجنللة األوملبيللة للجيللاد املبتدئات 
من خيللل البحرين العربيللة األصيلة 
“الواهو” ملسافة 1000 مر مستقيم، 
والجائزة 3000 دينار، والشوط الرابع 
يقللام عىل كأس سللمو الشلليخ خالد 
بن عيل بن عيىس آل خليفة لسللباق 
التوازن “نتاج محيل” مسللافة 2000 
مر، والجائزة 2000 دينار، والشللوط 

الخامس يقام عىل كأس سللمو الشيخ 
خليفة بن عيل بللن عيىس آل خليفة 
لجياد الدرجللة األوىل “ نتاج محيل “ 
مسافة 1400 مروالجائزة 4000 دينار 
أما الشوط السادس، فيقام عىل كأس 
سمو الشيخ خليفة بن عيل بن عيىس 
آل خليفة لسللباق التوازن “مستورد” 
مسللافة 2400 مللر، والجائزة 3000 

دينار.
الشللوط السللابع واألخللري يقام عىل 
كأس سللمو الشلليخ خالللد بللن عيل 
بللن عيىس آل خليفة لجيللاد الدرجة 
األوىل “مسللتورد” مسافة 1600 مر، 

والجائزة 5000 دينار.

ختام بطولة فيصل بن حمد لجمال الخيل العربية

صراع قوي في السباق السادس عشر للخيل

تغطية     اللجنة اإلعالمية 

الصخير     نادي راشد للفروسية وسباق الخيل

جانب من ختام البطولة

وسام اإلنجاز العربي 
للفروسية لناصر بن حمد

قررت املجموعة اإلقليمية العربية 
السابعة باالتحاد الدويل للفروسية 
تكريم ممثل جاللة امللك لألعامل 

الخريية رئيس املجلس األعىل للشباب 
والرياضة رئيس اللجنة األوملبية 

البحرينية قائد الفريق املليك للقدرة 
سمو الشيخ نارص بن حمد آل خليفة 

باإلنجاز العاملي الكبري الذي حققه 
سموه عرب الفوز باملركز الثالث يف بطولة العامل للقدرة 

واملركز األول عىل مستوى فرسان العرب، والتي أقيمت يف 
سلوفاكيا. 

وقال نائب رئيس االتحاد الدويل للفروسية رئيس املجموعة 
اإلقليمية السابعة الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة “إن 

املجموعة ستقوم مبنح سمو الشيخ نارص بن حمد آل 
خليفة وسام اإلنجاز العريب املتميز يف رياضة الفروسية؛ 

نظري تحقيق سموه املركز الثالث يف بطولة العامل للقدرة، 
واملركز األول عىل مستوى الفرسان العرب، والتي أقيمت يف 

سلوفاكيا، والذي يعترب واحدا من اإلنجازات الباهرة التي 
حققها الفرسان العرب يف مختلف البطوالت الرياضية يف 

ألعاب الفروسية”.
وتابع الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة “وسوف تقوم 

املجموعة السابعة بتسليم سمو الشيخ نارص بن حمد آل 
خليفة هذا الوسام الرفيع عىل هامش كأس جاللة امللك 

للقدرة، والذي سيقام يوم غد السبت وذلك بحضور عدد 
من أعضاء املجموعة السابعة”. 

وأضاف الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة “إن فوز سمو 
الشيخ نارص بن حمد آل خليفة باملركز الثالث يف بطولة 
العامل واألول عربيا يؤكد املكانة الرائدة التي تتمتع بها 

اململكة عىل ساحة رياضة الفروسية العاملية، كام أنه يجسد 
ما يتمتع به سموه من قدرات فذة وبراعة كبرية ساهمت يف 
اعتالء سموه صدارة الفرسان العرب املشاركني يف البطولة يف 

إنجاز زرع الفرحة يف نفوس البحرينيني جميعا”.
وأعرب الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة عن ثقته 

باالنعكاسات اإليجابية لإلنجاز الجديد لسمو الشيخ نارص 
بن حمد آل خليفة عىل مستقبل رياضة الفروسية يف اململكة 

من خالل بث روح االنتصار يف نفوس فرسان اململكة، 
وتحفيزهم عىل مضاعفة البذل والعطاء يف سبيل تحقيق 

املزيد من اإلنجازات يف املحافل الرياضية املقبلة مبا يسهم يف 
ترسيخ موقع مملكة البحرين عىل خارطة رياضة الفروسية 

يف العامل.

الشيخ خالد بن عبداهلل 



الجمعة 17 فبراير 2017  
20 جمادى األولى 1438
20sports@albiladpress.comالعدد 3048  رياضة

)وكاالت(: اعسسرف الفرنسسي 
زيسسن الديسسن زيسسدان املدير 
الفنسسي لفريق ريسسال مدريد، 
بأن نتيجة فريقه أمام نابويل 
والفوز بنتيجسسة )1-3( كانت 
منطقيسسة، لكنه يسسرى أنها مل 

تكن كافية.
مؤمتسسره  يف  زيسسدان  وقسسال 
نرشتسسه  والسسذي  الصحفسسي 
صحيفة “أس” اإلسبانية: “من 
املؤسسسف أنه يف كسسرة القدم 
يف البدايسسة دامئًسسا ما تشسسعر 
بالخوف، لقسسد حاولنا اللعب 
بكثافسسة منسسذ البدايسسة، لقد 
سجلوا يف مرمانا ولكننا سجلنا 

هدف التعادل رسيًعا«.
كانسست  “النتيجسسة  وأضسساف: 
منطقية ولكنها ليست كافية 
بالنسسسبة لنسسا، سسسوف تكون 
املبسساراة صعبة هنسساك، كنت 
أود أن تكون شسسباكنا نظيفة 

عندما نذهب إىل هناك«.
وتابسسع حسسول إرشاك خاميس 
أساسًيا وقال: “إنه العب لهذا 
الفريسسق لذا فإنني وضعته يف 
التشكيلة، لقد أعطانا الهدوء، 

وخاصة يف الشسسوط األول، أنا 
مرسور جسسًدا مام قدمه اليوم 
مع الفريسسق، حاله مثل حال 

الجميع«.
وعن الفرنسسي كريم بنزمية، 
أظهر  “لقسسد  زيسسدان:  أوضح 

أنه ميلسسك الشسسخصية عندما 
نحتسساج إليسسه، يف اللحظسسات 
الحرجسسة يلعب عسسى أكمل 
وجه، كنت أمتنى أن نسسسجل 
أكرث ألن مبارتنا هناك ستكون 

خطرية«.

واختتسسم حديثه عسسن تبديل 
رامسسوس، وقسسال: “لقسسد كان 
متأثسسرًا بإصابسسة طفيفة منذ 
البداية، كسسام كنت خائًفا من 
تعرض  التي  الصفراء  البطاقة 

لها«.

ماوريسسسيو  أكسسد  )وكاالت(: 
لنابويل  الفنسسي  املدير  سسساري، 
اإليطايل، عقب الخسسسارة أمام 
ريسسال مدريد اإلسسسباين بنتيجة 
)1-3( عى ملعب »سسسانتياجو 
برنابيسسو« يف ذهسساب مثن نهايئ 
دوري األبطال، أن ملعب »سان 
لس«جحيم«  سسسيتحول  باولسسو« 
خسسال مواجهسسة اإليسساب التي 
ستقام يوم 7 من الشهر املقبل.
كام أعرب مسسدرب “اآلتزوري” 
الصحفي عقب  املؤمتسسر  خال 
اللقاء عن خيبة أمله بعد فشل 
خط الوسسسط يف ضبط اإليقاع 
وفقسسدان الكثسسري مسسن الكرات 
املشسسركة، موضحسسا أن الفريق 
اإليطايل سيحاول تعويض هذه 

النتيجة خال مواجهة اإلياب.
ورصح: “ال أعتقد أنني بحاجة 
ملعسسب  رسسسالة.  أي  لتوجيسسه 
سسسان باولو سسسيتحول لجحيم 
خال مبسساراة اإلياب. إذا متكنا 
من شسسحن الجامهسسري معنويا، 
وتحقيق يشء هسسام خال أول 
فاسسستجابتهم  دقائسسق،  عسسرش 
متكنسسا  إذا  مذهلسسة.  سسستكون 
من تحسسسن بعسسض الجوانب، 
فمباراة اإلياب سسستكون صعبة 

للغاية عى الفريقن«.
كسسام يسسرى سسساري أن الكرات 
التي فقدهسسا فريقه يف الوقت 
السسذي كان يحسساول فيه فرض 
أسسسلوب لعبه كانت “مفتاحا” 

يف الخسارة أمام ريال مدريد.
وقسسال يف هسسذا الصسسدد: “منح 
هسسذه الكسسرات ملهاجمن بهذا 
كبرية.  مشسسكلة  تعد  املستوى، 
لقد قدموا مباراة جيدة للغاية 
ومل نتمكن مسسن تقديم الكثري. 
إذا مل نرتكسسب مثسسل كل هذه 
األخطاء، لكنا فقدنا كرات أقل 
وستتكشسسف مسسساحات أكسسر 
أمامنا. كان من الصعب اللعب 
املرتدة وأهدرنا  الهجامت  عى 

كرات كثرية«.
كام أقر بأن الفريق املليك قدم 
أفضسسل مباراة لسسه “خال آخر 
ثاثسسة أشسسهر” يف الوقت الذي 
مل يقسسدم فيه فريقه املسسستوى 

املأمول.
وأوضح “كنا نعلم أن الهجامت 
املرتدة من املمكسسن أن تخلق 
املسسساحات لنا ومن ثم نشكل 
الوقسست  نخسسر  مل  خطسسورة. 
املناسب النتظارهم بالقرب من 
مناطقنسسا. وإذا مكثنسسا بالقرب 

من مناطقنا فهذا بسسسبب قوة 
ريال مدريد«.

كام أشسسار ساري للكلامت التي 
األرجنتينية  األسسسطورة  وجهها 
دييجو مارادونا لاعبن يف غرف 
خلع املابس قبل اللقاء، مؤكدا 
أنهسسا كان لها أثر بالسسغ عليهم 
خال السسس15 دقيقة األوىل التي 
قدمنا خالها أداء طيب للغاية.
ورد املدير الفنسسي لنابويل عى 
أوريليسسو دي الورنتسسس رئيس 
ناديسسه بعسسد انتقسساد األخري له 
لعسسدم إرشاك الاعبسسن الجدد 
بكسسرثة مؤكداً أنه فقط صاحب 

القرار يف الدفع بالاعبن.

وقسسال سسساري: “فقسسط أنا من 
أتخذ القرارات الفنية يف نابويل، 
وأفضل لو لسسدى الرئيس بعض 
األفسسكار أن يقولهسسا يل وليسسس 
الفنيسسة  فالقسسرارات  لإلعسسام، 
ليست من اختصاص أي شخص 

آخر.
وأضسساف سسساري: “ال أتفق مع 
ما قاله الرئيس، فالفريق يقدم 
مسسستوى مميز، أنا أتواجد كل 
يوم مع الاعبن وأعرف حالتهم 
عن قرب، ودفعسست بالبولندي 
ميليك يف نهايسسة اللقاء بالرغم 
من عسسدم مشسساركته منذ زمن 
طويسسل ألين كنسست أعسسرف أنه 
قادر عى تقديم مسسستوى جيد 

ملدة 10 دقائق وليس أكرث«.
اإليطايل يف  املسسدرب  واسسستمر 
حديثه قائًا: “أنا آسف لوجود 
بعض األخطسساء اليوم وهو أمر 
غسسري مقبول عند مواجهة أقوى 
فريق يف العامل، ولكننا سنحاول 
الفسسوز 0-2 يف العسسودة وحصد 
األخطاء  وتقليل  التأهل  بطاقة 
قسسدر اإلمكان حتى ولو مل منلك 
فسسرص أعسسى يف التأهسسل مسسن 

الفريق اإلسباين«.

زيدان يعترف بخطورة “اإلياب” 

ساري يتوعد بالجحيم 

“جفاف” كريستيانو  

استفزاز الغريم 

انشيلوتي “يضرب” فينغر 

)وكاالت(: بنهاية املباراة، قطع النجم الرتغايل كريستيانو رونالدو العب 
ريال مدريد اإلسباين، أطول سلسلة من جفاف التسجيل يف تاريخ 

مشاركاته بدوري أبطال أوروبا.
كريستيانو فشل يف تسجيل أي من األهداف الثاثة التي فاز بها النادي 

املليك عى ضيفه نابويل اإليطايل، ووفقا لصحيفة )دييل ميل( اإلنجليزية، 
فقد فشل كريستيانو يف تسجيل أي هدف خال 523 دقيقة متتالية 
يف البطولة الحالية، وحقق بذلك أطول سلسلة من فشل التسجيل يف 

تاريخه. وأشارت الصحيفة إىل أن كريستيانو نجح يف تسجيل هدفن يف 
بداية منافسة ريال مدريد عى اللقب املوسم الحايل يف دور املجموعات، 
األول يف سبورتينج لشبونة الرتغايل، والثاين يف بوروسيا دورمتوند األملاين، 

ومنذ ذلك الوقت مل يسجل أي هدف.
لكن يف املقابل، نجح الدون الرتغايل يف مترير 5 كرات حاسمة، كان 

آخرها ليلة أمس األول، بتمريرة ساحرة لتوين كروس الذي سجل هدفا 
رائعا. من جهة اخرى، رفع النجم الرتغايل كريستيانو رونالدو العب ريال 

مدريد اإلسباين، يده يف الهدف الذي سجله زميله كريم بنزمية، معاداًل 
نتيجة املباراة أمام نابويل يف الدقيقة 19. 

ونرشت صحيفة “آس” اإلسبانية صورة للنجم كريستيانو رونالدو وهو 
يرفع يده وينظر لحكم الراية، عندما سجل الفرني كريم بنزمية هدف 

التعادل يف مرمى نابويل.
وتساءلت الصحيفة: هل هذه الحركة تدل عى اعراض كريستيانو 

رونالدو عى هدف كريم بنزمية اعتقادا منه أن الهدف ليس صحيحا؟
ويعتقد البعض أن السبب الرئيي لرفع يد كريستيانو رونالدو يف هدف 

بنزمية لتأكيد صحة الهدف وليس العكس.
وكانت هذه األقاويل قد ُنرشت عن كريستيانو رونالدو سابًقا عندما 

فعل نفس الحركة رافًعا يده وموجها أعينه نحو حكم الراية يف املباراة 
أمام أتلتيك بيلباو يف 23 أكتوبر/ترشين ثاين املايض، عندما سجل ألفارو 

موراتا هدًفا يف مرمى الفريق الباسيك.

)وكاالت(: شهدت العداوة التاريخية بن ريال مدريد وبرشلونة حلقة 
جديدة، وهذه املرة كانت يف دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، إذ قبل 
بداية اللقاء الذي جمع بن الفريق املليك ونابويل اإليطايل، تم عرض 
األهداف األربعة التي تلقاها برشلونة أمام باريس سان جريمان عى 

شاشة ملعب برينابيو.
وذكرت صحيفة “آس” أنه قبل بداية املباراة، تم عرض األهداف األربعة 

التي هز بها باريس سان جريمان شباك برشلونة عى شاشة ملعب 
سانتياجو برينابيو، يف إشارة واضحة الستفزاز من النادي املليك إىل الغريم 

التقليدي. وأشارت الصحيفة اإلسبانية، أن الجامهري القليلة التي كانت 
حارضة قبل بداية املباراة، تفاعلت مع األهداف املسجلة من النادي 

الباريي عى الفريق الكتالوين.

أنشيلويت،  كارلو  أفصح  )وكاالت(: 
ميونيخ،  لبايسسرن  الفنسسي  املديسسر 
خطتسسه التي أعانسست فريقه عى 
سحق أرسسسنال بخمسسسة أهداف 
مقابسسل هسسدف، يف ذهسساب دور 
السسستة عسسرش مسسن دوري أبطال 

أوروبا عى ملعب أليانز أرينا.
وأكرم متصدر البوندسليجا وفادة 
ضيفه األربعسساء، عن طريق أرين 
ليفاندوفسسسيك،  وروبرت  روبسسن، 
)هدفسسن(،  ألكانتسسارا  وتياجسسو 
وتومسساس مولر العائسسد للتهديف 

بعد غياب.
وقسسال أنشسسيلويت، يف ترصيحسسات 
نقلها املوقع الرسمي لناديه، عقب 
املبسساراة، “حققنا فوزا مسسستحقا. 
التسسوازن كان ممتسسازا، قدمنا كرة 

قدم رسيعة وتنافسية«.
وأوضسسح املديسسر الفنسسي اإليطايل 

الفائسسز بلقسسب دوري األبطسسال 3 
مسسرات الخدعسسة التسسي نفذها يف 
املباراة، قائا “سسسمحنا ألرسسسنال 
بخلسسق بعسسض الفرص، لنسسستفيد 
نحسسن من املسسساحات يف وسسسط 

ملعبه«.
وانتهى الشسسوط األول من املباراة 
بتعسسادل الفريقسسن بهسسدف، لكن 
أصحاب األرض متكنوا من تسجيل 

4 أهداف يف الشوط الثاين.
وأضاف “بشسسكل عام أنا سسسعيد، 
ولكن مازال هناك مواجهة أخرى 
تنتظرنا يف لندن، ويجب أن نقدم 
خالهسسا عرضا مشسسابها ملا قدمناه 

اليوم«.
ومسسن املقسسرر أن يحسسل الفريسسق 
البافسساري ضيفسسا عى أرسسسنال يف 
مبسساراة اإلياب لدور السسستة عرش 
من دوري األبطال، يف السابع من 

مارس/ آذار املقبل.
من جهته، قال فينجر بعد املباراة: 
“السسيء األكسسرث أهمية هسسو أننا 
خرسنا كوسيلني يف الشوط الثاين، 
لقد أثر هسسذا عسسى عقليتنا، لقد 
انهار الفريسسق فجأة، من الصعب 
عقلًيسسا علينسسا أن نسسستوعب مسسا 

حدث«.
وأضاف: “أنا ال أبحث عن أعذار، 
لكسسن هذا هو التفسسسري املنطقي، 
لقد كنا منلسسك صابة دفاعية قبل 
خروجسسه، ومسسن بعسسده انهار كل 

يشء«.
وتابسسع املسسدرب الفرنسسي: “إنها 
صدمسسة أن نخرس بهذا الشسسكل، 
عاوة عى ذلك لقد ارتكبنا أخطاء 
يوضح  الخامس  والهسسدف  كارثية 
هذا األمر جلًيا«. وواصل: “البد أن 
أقول أنهم أفضل منسسا، لقد لعبوا 

بشسسكل جيد جًدا يف الشوط الثاين 
ونحن انخفض مسسستوانا بشسسكل 
كبسسري، كنا غسسري محظوظن لكنني 

أود أن أقول لبايرن لقد أحسنتم«.
وعندما سئل عن مسسستقبله بعد 
هذه الخسسسارة القاسسسية، أوضح: 

“ال أعتقسسد أن ما أشسسعر به حول 
مسسستقبيل مهسسم اآلن، لقد كانت 

خيبة أمل كرى«.

غرناطه- بيتيس

اوغسبورغ- ليفركوزن

باستيا- موناكو

يوفنتوس- باليرمو
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حرم���ان النف����س م���ن الطع���ام لدرجة 

قريبة من التجوي���ع ال تبدو فكرة جذابة، 

اإال اأن���ه باإم���كان ذل���ك اأن يطي���ل م���ن 

عم���ر االإن�س���ان ومينع ظه���ور االأعرا�س 

املرتبطة بالتقدم بال�سن.

واأظه���ر حتليل م�سرتك لدرا�ستني 

اأجريتا لف���رتة زمنية طويل���ة، اأن تقليل 

ا�سته���اك ال�سع���رات احلراري���ة ه���ي اآلية 

فعال���ة الإطال���ة اأعم���ار الق���رود، م���ا ي�سري اإىل 

اإمكانية اأن تكون التقنية فعالة على الب�رش. 

وم���ع ذلك، فاإن ا�ستم���رار احلاجة للمزيد م���ن الدرا�سات 

قب���ل التيقن من اأن النتيجة نف�سها تنطبق على الب�رش، يف�سل جتنب القيام باأي تدابري 

جذرية لتغيري االأمناط الغذائية يف الوقت الراهن. 

واأظه���رت درا�سة م�سرتكة من جامع���ة وي�سكون�سون مادي�س���ون واملعهد الوطني 

لل�سيخوخ���ة اأن احلد م���ن ال�سعرات احلراري���ة امل�ستهلكة با�ستطاعت���ه حت�سني ال�سحة 

واإطالة احلياة عند قرود املكاك الري�سو�سي.

جوع 

التين 

تناول كل ما نريد دون اكت�ساب وزن زائد اأمر ب�سيط، 

وذل���ك بتعديل الطريق���ة التي نفكر به���ا يف الطعام، هل 

عادات االأكل التي تعَلمناه���ا منذ الطفولة ال تزال ت�سلح 

بالن�سب���ة لنا حتى االآن؟ من���ذ فرتة طويلة كان���ت االأفكار 

املتعلق���ة بالغذاء ذات �سل���ة باأ�سلوب حياتن���ا يف القرن 

ال����21؟ )تلميح: معظمها يف حاجة ما�سة اإىل اإعادة النظر(. 

وفيم���ا يل���ي 10 ط���رق لا�ستمت���اع بتناول الطع���ام دون 

ال�سعور كاأن ج�سمك ُمثقل بوزن اأ�سعاف وزنك، بح�سب ما 

.Best Life Online ذكر موقع

1 - توقف عن الحمية الغذائية
العل���م يق���ول: احلمي���ة الغذائي���ة ال تنج���ح الأنها غري 

م�ستم���رة، و�سبب ع���دم ا�ستمرارها اأننا مننع ع���ن اأنف�سنا 

اأكات ممتعة وبذلك ت�سبح احلمية طريقاً للتعا�سة. علينا 

اإ�سداء معروف الأنف�سنا بتناول الوجبات التي نرغبها.

اإذا كان هدف���ك هو اإنقا�س الوزن اإىل حد معني وبعد 

ذل���ك �ستتوقف اأو حتى اإن كنت تريد فقط اأن تتبع نظاماً 

غذائي���اً يجعلك اأكرث �سحة، عليك تغيري منط حياتك لاأبد 

بدالً من احلمية الغذائية.

2 - تناول الطعام فقط عندما تشعر 
بالجوع

األي�س���ت فك���رة جي���دة اأن يوجد تطبي���ق ليخربك عن 

كمية الغ���ذاء ال���ذي ت�ستهلكه لتك���ون مت�ساوي���ة تقريباً 

لكمية الطاقة التي ت�ستهلكه���ا؟ اأجل يوجد هذا التطبيق 

مثبت���اً م�سبقاً يف ج�سم���ك، اإنه ُي�سمى اجل���وع، يعمل اجلوع 

عندما يخربك باأَن عليك تناول الطعام.

بب�ساط���ة غ���ِذ ج�سمك بالطع���ام عندما ت�سع���ر بتنبيه 

اجلوع، قبل اأن ت�سبح جائعاً ب�سدة؛ فاالنتظار حتى ت�سبح 

جائعاً ب�سدة قد يقودك اإىل وجبة د�سمة.

3 - تناول الطعام ببطء
ح�سن���اً، الأن التطبيق الذي ذكرناه ه���و جمرد برنامج 

كث���ري االأخط���اء؛ فاإنه ال يعم���ل ب�سكل جي���د عندما تتناول 

الطع���ام ب�رشعة كب���رية، وقتها ال يتلقى امل���خ االإ�سارة يف 

الوق���ت املنا�سب ويف النهاية �ستح�س���ل على املزيد من 

الطاقة التي ال يحتاجها ج�سمك.

4 - توَقف عن األكل عندما تصبح متخمًا
اإذا التزم���ت بتناول الطعام فقط عندما تكون جائعاً، 

واأكل���ت بب���طء اأكرث لتعط���ي نف�سك فر�س���ة ملعرفة متى 

تك���ون جائع���اً بالفعل؛ فراق���ب ال�سعور ال���ذي ُيخربك اأن 

عليك التوقف. 

5 - دعك من الملصقات
االأغذي���ة الفائقة، والربوتين���ات الكامل���ة، واالأغذية 

اخلالية من ال�سع���رات احلرارية، والوجب���ات ال�رشيعة، لقد 

قررت بالفعل اأي من هذه االأطعمة جيدة واأي منها �سيئة، 

األي�س كذلك؟

ح�سن���اً، توق���ف ع���ن التفك���ري يف ه���ذه امل�سطلحات 

الثنائي���ة، وبالتاأكيد توقف عن التفك���ري يف �سلوكك هل 

هو جيد اأم �سيئ يف كل وقت.

6 - اجعل تناول الطعام حدثًا ممتعًا
يج���ب اأن ي�سبح تناول الطع���ام جتربة ممتعة، ينبغي 

اأن ي�ست���ويل عل���ى انتباه���ك ولي����س عندم���ا ي�سيطر على 

انتباه���ك اأمر اآخر. لذا تاأكد اأن تناول وجبات طعامك حدث 

خا�س، فاال�ستمت���اع بالطعام بطقو�س ممتعة لي�س كارثة 

ولن يجلب لك العار.

7 - ال تأكل لتحصل على السعادة
الغ���ذاء يجعلن���ا �سع���داء، وم���ن املفرت����س اأن يكون 

كذلك، اإنها طريق���ة اأجدادنا كي ال ميوتوا جوعاً يف غابات 

ال�سافانا، اإنه جزء كبري من �سبب اإننا لدينا براعم التذوق. 

قي���ل اإن الطعام ال يجب اأن يكون امل�سدر الوحيد للراحة، 

اإذا كن���ت ُتفكر يف �سبب اأنك تاأكل اأكرث مما حتتاج، عليك 

القيام ببع�س االأ�سياء التي جتلب لك ال�سعادة.

8 - احترم جسمك
ال ت�س���ب اللعنات على مظه���ر بطنك اأو تلعن نف�سك 

ملحب���ة البيتزا كلم���ا تناولتها، انظر لاأج���زاء ال�سمينة من 

ج�س���دك عل���ى اأنها خم���ازن الطاق���ة والتي اأودع���ت فيها 

الكث���ري يف االآون���ة االأخرية، قبول واح���رتام ج�سمك كما هو 

عليه االآن اأمر مهم. 

9 - مارس الرياضة من أجل صحتك
االأخبار ال�سيئة هي اأن تناول الطعام رمبا يلعب دوراً 

�سخم���اً يف وزن ج�سمك كما للريا�سة دور مهم اأي�ساً، لكن 

ك���ن اأميناً مع نف�سك، اإذا جعلت ممار�سة الريا�سة جزءاً من 

روتين���ك اليومي ف�سيعطي���ك ذلك فر�سة جي���دة لتناول 

االأطعمة التي حتبها.

10 - تعّلم من طعامك
مبجرد البدء يف اإدراك كيفية تذوقك للطعام، وكيف 

ي�سع���ر ج�سمك عندما ت���اأكل، �ستب���داأ يف ماحظة اأن بع�س 

اأطعمت���ك جتعلك ت�سعر ب�س���كل اأف�سل من غريها، احتفظ 

مباحظات���ك حول الطعام لت�ساعدك على فهم ال�سلة بني 

ما تاأكل وكيف ت�سعر.

مترين “ال�سبب والنتيجة” يجعلك تاحظ متى ت�سبح 

عاداتك القدمية اأ�سهل للتغيري، االآن تاأكد من اأنك تعي�س 

احلياة على اأكمل وجه.

تناولها  جتعل  جمة  �سحية  بفوائد  التمور  وتتميز 

االإ�سابة  لتجنب  �رشورياً  اأم��راً  ال�ستاء  ف�سل  يف  خا�سة 

بالكثري من االأمرا�س، فهي حتتوي على جميع العنا�رش 

الغذائية االأ�سا�سية من فيتامينات، ومعادن وكال�سيوم 

التي  واالألياف  طبيعي  وجلوكوز  وبوتا�سيوم  وحديد، 

على  وحتافظ  للج�سم،  الازمة  الطاقة  جميعها  توفر 

تدفئته.

1 - تدفئة الجسم
تعترب ال��ت��م��ور م�����س��درا ج��ي��دا ل��األ��ي��اف واحل��دي��د 

والكال�سيوم والفيتامينات واملغني�سيوم، التي ت�ساعد 

جميعها يف احلفاظ على تدفئة اجل�سم يف ف�سل ال�ستاء.

2 - عالج نزالت البرد
اإىل  مترتني  بو�سع  فعليك  برد  نزلة  اأ�سابتك  اإذا 

من  قطع  وب�سع  الهيل  م��ن  حبتني  م��ع  مت��رات  ث��اث 

الفلفل احلار يف ماء �ساخن، ثم غليهم قلياً وتناولهم 

كم�رشوب قبل النوم، بعد ت�سفيتهم، حيث ي�ساعد ذلك 

امل�رشوب يف عاج الربد ب�سكل فعال.

3 - عالج الربو
واالأزمات  احل�سا�سية  اأي�ساً  التمر  يعالج 

امل�ساكل  من  واحدة  تعد  التي  الربوية 

وذل��ك  ال�ستاء،  ف�سل  يف  ال�سائعة 

باملواظبة على تناول حبة اأو حبتني 

ب�سكل  وم�ساًء  �سباحاً  التمر  م��ن 

يومي.

ال��ط��اق��ة  ت��ع��زي��ز   -  4
بالجسم

ال�����س��ك��ر ال��ط��ب��ي��ع��ي 

ي�ساعد  بالتمر  امل��وج��ود 

بالطاقة  اجل�سم  اإم��داد  يف 

الفورية.

5 - عالج اإلمساك
الأن�����ه غ��ن��ي ب���االأل���ي���اف، 

ط��وال  امل���اء  يف  التمر  نقع  ف���اإن 

و�رشبه  اخل��اط  يف  وطحنه  الليل، 

عاج  يف  ي�ساعد  فارغة،  معدة  على  الباكر  ال�سباح  يف 

االإم�ساك.

6 - الحفاظ على صحة القلب
غنية  الأنها  نظراً  القلب،  على �سحة  التمور  حتافظ 

�رشباته  معدل  على  احلفاظ  يف  ت�ساعد  كما  باالألياف، 

االإ�سابة  خطر  متنع  وبالتايل  ال�سيطرة،  حتت  وجتعلها 

بالنوبات القلبية خا�سة يف ف�سل ال�ستاء.

7 - التخفيف من آالم المفاصل
التمر  نظراً خل�سائ�سه امل�سادة لالتهاب، ي�ساعد 

اآالم التهاب املفا�سل ال�سائعة بكرثة  يف التخفيف من 

خا�سة يف ف�سل ال�ستاء.

8 - خفض ضغط الدم المرتفع
بالتمر  امل��وج��ودان  والبوتا�سيوم  املاغني�سيوم 

يجعان منه خمف�ساً طبيعياً ل�سغط الدم املرتفع، لذا 

ين�سح بتناول من 6-5 حبات يوميا.

خطر
م���ن االأف�س���ل مل���ن يعتن���ي ب�سحته 

و�سامة املواد الغذائية التي يتناولها 

اأن يتخلى عن تناول مثلجات منتجة 

بطريقة �سناعية.

تو�سل خمت�س���ون اأمريكيون 

اإىل ه���ذه النتيجة بع���د اأن ات�سح 

اللذي���ذ  الطع���ام  ه���ذا  اأن  له���م 

امل�سقع املع���روف �سعبيا بالبوظة 

اأو االآي����س ك���رمي قد ي�سب���ب مفاعيل 

�سلبي���ة يف منظومة القل���ب واالأوعية، كما 

جاء يف موقع “ رو�سيا اليوم”.

واملثلج���ات تتمت���ع ب�سعبية كب���رية جداً م���ع اأن املنتجني يدخل���ون فيها 

�سوائب كثرية م�رشة ل�سحة االإن�سان يف تركيبته. 

وقد �رشح الباحثون االأمريكيون باأن املنتجني بداأوا اإ�سافة �سوائب غذائية 

بينه���ا ما ال يت�سب���ب وح�سب بال�رشطان، بل قد ي�سفر ع���ن م�سكات يف منظومة 

القلب واالأوعية اأي�سا.

مل ياأت ذكر التني عبثا يف القراآن الكرمي، 

فهو م���ن اف�سل ان���واع الفواكه واكرثها 

فائدة على ال�سحة العامة.

الت���ني عل���ى العديد  ويحت���وي 

م���ن اخل�سائ����س واملمي���زات التي 

جتعل منه خيارا �سحيا للجميع دون 

ا�ستثناء وبكافة ا�سنافه والوانه.

احج���ام  ع���دة  الت���ني يف  يات���ي 

وال���وان وحت���ى نكه���ات، م���ن الت���ني 

االخ����رش اىل اال�س���ود او البنف�سج���ي، كما 

يختلف طعم التني بني ن���وع واخر، فبع�سها 

حاوته.�سدي���د احل���اوة يف ح���ني ان البع�س االخ���ر ال تظهر 

احت���واء التني على عن����رش البوتا�سيوم ي�ساعد يف خف�س الده���ون امل�رشة بالقلب، 

كما يحافظ على �سغط الدم املتوازن، وفيه الياف غذائية تنظم عمل اجلهاز اله�سمي 

وتزي���د ال�سعور بال�سبع، وبالت���ايل فهو مفيدة يف عملية تخفيف ال���وزن والتخل�س من 

ال�سمنة.

8 فوائد لتناول التمر في الشتاء

اأوردت جملة “اإيلي” االأملانية اأن ال�سكر االأبي�س يعد مبثابة عدو الب�رشة؛ حيث اإنه 

يعجل ب�سيخوخة الب����رشة. واأو�سحت املجلة يف موقعها االإلكرتوين اأن ال�سكر االأبي�س 

يرف���ع م�ست���وى االأن�سول���ني بالدم، ما ي���وؤدي ب���دوره اإىل حدوث التهاب���ات دقيقة 

باجل�س���م، والت���ي تهاجم الكوالج���ني واالإيا�ست���ني بالب�رشة، وبالت���ايل تفقد الب�رشة 

مرونتها وتظهر خطوط التمدد عليها، لذا ينبغي االإقال من ال�سكر االأبي�س.
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اإعداد: طارق البحار

اأوردت جمل���ة “ال�سيدليات احلديثة” اأن 

اأن�سب وقت الإج���راء اختبار احلمل هو ال�سباح؛ 

حي���ث يعط���ي االختب���ار يف هذا الوق���ت نتائج 

موثوق���ة. واأو�سح���ت املجلة اأن الب���ول، الذي 

يرتاكم يف املثانة عرب الليل، يحتوي على اأكرب 

كمية م���ن هرمون احلمل “HCG”، الذي يتم 

التحقق من وجوده بوا�سطة االختبار.

والإجراء االختب���ار، ينبغي اأن تنتظر املراأة 

اإىل اأن ياأت���ي موعد الدورة ال�سهرية املعتادة، 

كما توج���د اأي�س���اً اختب���ارات مبك���رة ميكنها 

التحقق م���ن وجود هرمون احلم���ل قبل موعد 

ال���دورة ال�سهرية. واإذا اأعط���ى االختبار نتيجة 

�سلبي���ة فيج���در بامل���راأة حينئذ اإج���راء اختبار 

جديد بعد ب�سعة اأيام.

الصباح أنسب وقت إلجراء اختبار الحمل

لي����س م���ن ال����رشوري اأن تك���ون الع�سائر 

الطازج���ة لونها اأخ�رش حتى تكون �سحية، فعلى 

�سبيل املثال ع�س���ري الرمان يحتوي على 100 

م���ادة كيميائي���ة نباتية مفيدة، وثم���رة الرمان 

نف�سها ا�ستخدمت الآالف ال�سنوات كدواء، وبناء 

عل���ى الدرا�سات ال�سحي���ة مت اكت�ساف عدد من 

الفوائ���د املذهل���ة التى ال جتده���ا اإال يف ع�سري 

 ”healthline“ الرم���ان، بح�سب ما ذكره موقع

الطب���ى، ومنه���ا احلماي���ة م���ن ال�رشط���ان ودعم 

املناعة واخل�سوبة.

1 - م�سدر غني م���ن فيتامني �سى حيث 
اإن ع�س���ري مكون من ثمرة رم���ان واحدة يحتوى 

على اأك���رث من %40 من حاجت���ك اليومية لهذا 

الفيتامني.

فاأثبت���ت  ال�رشط���ان،  م���ن  احلماي���ة   -  2
اخلاي���ا  من���و  يوق���ف  الرم���ان  اأن  الدرا�س���ات 

ال�رشطانية اخلا�سة ب�رشطان الربو�ستاتا.

3 - الوقاي���ة م���ن مر�س الزهامي���ر: فاإنه 
يحتوى على م�سادات اأك�سدة تقى من الزهامير 

وتدعم عمل الذاكرة.

4 - حت�سني اله�سم: يقلل من التهابات 
القن���اة اله�سمي���ة ومفي���د خا�سة مل���ن لديهم 

م�سكات ه�سمية.

5 - م�س���اد لالتهابات: يقلل من �سغط 
االأك�سدة واأ�رشارها على اجل�سم وذلك الحتوائها 

على امل�سادات الكثرية.

6 - عاج التهاب املفا�سل: ي�ساعد على 
التخل�س من التهابات الغ�ساريف واملفا�سل.

7 - مفي���د الأمرا�س القل���ب: ي�ساعد على 
تدف���ق الدم ومينع االأوردة م���ن الت�سخم ولكن 

يج���ب اأن تتاب���ع الدكت���ور الأن ع�س���ري الرم���ان 

اأي�ًس���ا له اآثار غري �سحية حال اأخذ اأدوية �سغط 

وكول�سرتول.

8 - يح�سن العاق���ة الزوجية واخل�سوبة، 
الأن���ه يزيد م���ن هرمون الت�ست���ريون عند الرجل 

واملراأة وهو مفيد خال العملية اجلن�سية.

8 فوائد صحية مذهلة لعصير الرمان

ط��رق لتأك��ل ما تري��د 
10دون أن يزيد وزنك
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 ’CG •ö```ûH ,ø```jQƒLCÉŸG á```∏à≤dG πc …hDƒ```j

 ¥ôîj …òdGh ,¬```∏NGO º¡à£°ûfCG Gƒ```°SQÉÁ

 Iƒb É°†jGh ,πà≤∏d ¢Vô©àj ¿ƒ```fÉ≤dG Gòg

 É¡Ñ©°ûJh Ióëàe É¡∏ªYh á«dÉ£j’G É«aÉŸG

 äÓNóJ øY Gó«©H ¿Éμe πc ‘ É«dÉ£jG ‘

!áWöûdG

 πjƒ£dG »FGhôdG ´ƒf ø```e ÊÉãdG Aõ÷G

 ,¬LGôNEG ⋲∏Y Ωƒ≤jh OÉà°ùdƒc ∂jôjO ¬Ñàc

 ó```«aGOh  »```μ°ùdÉà°S  OÉ```°ûJ  ¿É```LôîŸG

 äÉj’ƒdGh É```ehQ ‘ ¬KGóMCG Qhó```Jh ¢ûà«d

 ƒfÉ«c ¢ùμjôJÉe Ωƒ```‚ ádƒ£Hh ,Ió```ëàŸG

 ¢Sƒe ¿BG …QÉc ,¿Qƒ```Ñ°û«a ¢ùfQƒd ,ôØjQ

 ƒeGõjƒé«d ¿ƒ```L ,RhQ »```HhQ ,hOQÉμ```jQh

 .Ú°ûcÉe ¿ÉjEGh

 ¬fEG ,õØjQ ƒ```fÉ«c …óæμdG ºéædG ∫É```bh

 ÉÃ ™àªà°ùjh É```jOÉY É°üî°T ¬°ùØf Èà©j

 πbCÉH Gó«©°S ¿ƒμj ¬fCG ∞°ûc Éªc ,¬H Ωƒ≤j

.AÉ«°TC’G

 52 ≠dÉÑdG ,õØjQ ìöU ,¬©e á∏HÉ≤e ‘h

 ,Góæc ‘ ⋲HôJh ähÒH ‘ ódh …òdGh ÉeÉY

 Éæ°ùØfC’ »£©f ’ »μd íaÉμf ¿CG Öéj” ¬fCÉH

 …OÉY ¢üî°T ÉfCG ..É```¡ªéM øe ÈcCG á«ªgCG

 »æàëæe »```JÒ°ùe .¬H Ωƒ```bCG ÉÃ ™```àªà°SCG

 »ææμÁ ,ÉjOÉY »```eƒj øμdh á©FGQ É°Uôa

 πãe »∏ãe ∑ô```ëàdGh ´QÉ```°ûdG ¤EG êhô```ÿG

 »ÑMÉ°U πãªŸG ¬fCG ºZQh .“ôNBG ¢üî°T …CG

 º∏«a øY Ohƒ«dƒg ïjQÉJ ‘ äGOGôjEG ÈcCG

Matrix Re‐“” ¬ª∏«a ≥≤M ¿CG ó©H óMGh

 õØjQ ¿CG ’EG ,Q’hO ¿ƒ«∏e loaded” 126

 ¢û«©jh Ò```Ñc ™°VGƒàH ⋲```∏ëàj ∫Gõ```j É```e

.¬à«eƒ‚ ºZQ »©«ÑW πμ°ûH ¬JÉ«M

 ™àªà°ùj ¢```üî°T ¬```fCG õ```ØjQ ∞```°ûch

 IOÉ©°ùdG øY »Jôμa” IÒ```¨°üdG AÉ«°TC’ÉH

 ÜƒcQh ó«L ò```«Ñfh ó«L ΩÉ```©W ‘ ø```ªμJ

 ¢Sƒ∏H OQÉ```Ø«dƒH â```«°S ø```°U ‘ á```LGQO

 ƒgh ¬JQÉ«°S OÉb ób õØjQ ¿Éch .¢```ù«∏‚CG

 ƒàfhQƒJ áæjóe ø```e √ôªY øe ø```jöû©dG ‘

 á«cÒeC’G ¢```Sƒ∏‚CG ¢Sƒd ⋲```àM á```jóæμdG

 √òg »```Øa ,πãªªc ¬```d á°Uôa ø```Y É```ãëH

 ‘ É```ª‚ í```Ñ°üj ¿CG  º```∏ëj ¿Éc IÎ```ØdG

 IógÉ°ûe ⋲```∏Y OÉàYG ¬```fCG É```ªc ,Ohƒ```«dƒg

.¬JódGh á≤aôH QÉμ°ShC’G õFGƒL πØM

 º```éædG ∞```°ûc ,IÎ```ØdG √ò```g ∫ƒ```Mh

 ‘ Éª‚ íÑ°üj ¿CÉ```H ∞¨°T ¬```jód ¿Éc ¬```fCG

 ôeC’ÉH É```°Shƒ¡e ó©j ⁄ ¬```æμdh Ohƒ```«dƒg

 ™e π°UGƒàdG ƒ```g ¬H ºà¡j É```e πμ```a ,¿B’G

.Qƒ¡ª÷G

 øY QOÉ°U á«æjO iƒàa äóæ°SCG

 GôNDƒe á«fOQC’G ΩÉ©dG AÉàaE’G IôFGO

 ¢UÉN ¿ƒfÉb ™jöûàd áeƒμ◊G ¬ qLƒJ

 ºZQ ,»YÉªàL’G π```°UGƒàdG ™bGƒŸ

 Ú«eÓYE’Gh Ú```«fƒfÉ≤dG á°VQÉ©e

.¬LƒàdG ∂dòd

 äÉYÉ°TE’G  öûf  iƒàØdG  âeôMh

 ,»YÉªàL’G π°UGƒàdG π```FÉ°Sh ÈY

 ÜòμdGh ¢ûëØdG áYÉ°TEG” ¿EG âdÉbh

.“k ÉYöT Ωôfi ôeCG ,™bGƒŸG √òg ⋲∏Y

 ™```bGƒe  ¿CG  iƒ```àØdG  äCGQh

 á```YƒæàŸG  »```YÉªàL’G  π```°UGƒàdG

 âHGPCG ,ö```ûÑdG ÚH áMƒàØe ò```aGƒf

 ,º```¡æ«H  äÉ```bhôØdG  ø```e  kGÒ```ãc

 kIó≤àæe ,õLGƒ◊G øe GÒãc âeógh

 å«ëH ,É```¡eGóîà°SG ¤EG QÉ```°üj ¿CG

 äÉYÉ°TE’Gh ,OÉ°ùØdG ‘ kÉÑÑ°S Ò°üJ

 ,äÉ«°üî°ûdG  ∫É```«àZGh  ,á°Vô¨ŸG

 ‘ ´ƒbƒdGh ,¢VGôYC’G ‘ ø```©£dGh

 »àdG iƒ```àØdG ¢üf Ö°ùM ,ΩÉ```KB’G

 áfÉN ‘ äÉeGóîà°S’G ∂∏J â©°Vh

.áeô◊G

 â```bh  ‘  iƒ```àØdG  »```JCÉJh

 ™jöûJ ⋲```∏Y áeƒμ◊G ¬```«a π```ª©J

 ô```¶ædG  ¿hO  ,ó```jó÷G  ¿ƒ```fÉ≤dG

 ¿hô```j  ø```jòdG  Ú```°VQÉ©ŸG  ¤EG

 Ωóîà°ùJ ó```b á```∏«°Sh ¿ƒ```fÉ≤dG ‘

 ádƒØμŸG Ò```Ñ©àdG ájôM ø```e óë∏d

.ÊOQC’G Qƒà°SódÉH

 ,É```¡¡LƒJ  á```eƒμ◊G  QÈ```Jh

 ™```bGƒe  É```¡«a  â```Ñ©d  ó```gGƒ°ûH

 IQÉKEGh ¢†jôëàdG ‘ kGQhO π°UGƒàdG

 ⋲∏Y ,á```«gGôμdG  ÜÉ```£Nh á```æàØdG

 RGƒL ∫ƒM Ò```KCG …òdG ∫ó÷G QGô```Z

 IÉah ô```KEG »ë«°ùŸG ⋲```∏Y º```MÎdG

 á∏ªM ∂dòch ,Ò```°S çOÉëH ÜÉ```°T

 ∫É«àZG â```≤Ñ°S »```àdG ¢```†jôëàdG

 äGAÉ°SE’Gh ,Î```M ¢†gÉf Ö```JÉμdG

 Ú«fOQC’G É```jÉë°†dÉH â≤◊ »```àdG

 ∫ƒÑæ£°SEG ‘ á«HÉgQE’G á```«∏ª©dG ‘

 äGQÈŸG »gh ,á```æ°ùdG ¢SCGQ á```∏«d

.¬LƒàdG Gò¡d øjójDƒe â≤∏N »àdG

 ¿hôj ¿ƒfÉ≤dG  »```°VQÉ©e øμd

 Ú```fGƒb ¿CG á```°UÉN ,kGó```jõJ ¬```«a

 äÉHƒ≤©dGh  á```«fhÎμdE’G  º```FGô÷G

 ,É```¡H  ∫ƒ```ª©ŸG  ÜÉ```gQE’G  ™```æeh

 ø```e  Ö```bÉ©J kÉ```°Uƒ°üf ø```ª°†àJ

 ìó```≤dGh Ωò```dG º```FGôL ¿ƒ```aÎ≤j

 á«ÑgòŸG äGô```©ædG ¿hÒ```ãj ø```eh

 ø```eh  á```jöüæ©dGh  á```«ØFÉ£dGh

 ™```bGƒe ⋲```∏Y ÜÉ```gQEÓd ¿ƒ```Lhôj

.»YÉªàL’G π°UGƒàdG

 Qó°üJ AÉàaE’G Iô```FGO ¿CG ôcòoj

 á¡Lƒe á```∏Ä°SCG ⋲```∏Y kAÉæH ihÉ```àa

 ™```e π```eÉ©à∏d hCG ,Ú```æWGƒŸG ø```e

 πNGO k’ó```L ÒãJ »```àdG É```jÉ°†≤dG

.ÊOQC’G ™ªàéŸG

فتــوى أردنيــة تحــّرم ا�شــاعــات 
علــى مــواقــع التواصــل!

شفيقة يوسف: الشارقة تنعش المسرح الخليجي شفيقة يوسف: الشارقة تنعش المسرح الخليجي 

”جون ويك ”جون ويك 22“ قتل وإجرام بصور أنيقة!“ قتل وإجرام بصور أنيقة!
يعرض بنجاح..

 á```̀≤«Ø°T Iô```̀jó≤dG á```̀«æjôëÑdG á```̀fÉæØdG â```̀dÉb

 ¢û©fG »é«∏ÿG ìöùª∏d ábQÉ°ûdG ¿ÉLô¡e ¿EG ∞°Sƒj

 √É«ŸG ∂```̀jô– ‘ ºgÉ°Sh è```̀«∏ÿG ∫hO ‘ ìö```̀ùŸG

 Ëó≤Jh IôHÉãŸGh πª©dG ⋲∏Y ™«ª÷G õØMh IócGôdG

.π°†aC’G

 Éª∏ãe :OÓÑ∏d ¢UÉN íjöüJ ‘ á≤«Ø°T âaÉ°VCGh

 ób âfÉc á```̀«fƒjõØ∏àdG É```̀eGQódG ¿CG ™```̀«ª÷G ±ô```̀©j

 äGƒæ°ùd äó«°ùJh ìöùŸG â– øe •É°ùÑdG â```̀Ñë°S

 πãe øμdh ìöùŸG øY ¬```̀°ùØf ¿ÉæØdG ó©àHGh á```̀∏jƒW

 ó«©Jh ìö```̀ùŸG ¢û©æJ á«MöùŸG äÉ```̀fÉLô¡ŸG √ò```̀g

.´RÉæe ÓH ¿ƒæØdG ƒHCG ¬fC’ ájƒ«◊G ¬«dEG

 »```̀àdG á```̀«MöùŸG ¢```̀Vhô©dG ‘ É```̀¡jCGQ ø```̀Y É```̀eCG

 ìöùª∏d ábQÉ°ûdG ¿ÉLô¡e ‘ á```̀«∏gC’G ¥ôØdG É¡àeób

 á≤«Ø°T âë°VhCG ó```̀≤a á«fÉãdG ¬```̀JQhO ‘ »```̀é«∏ÿG

 áØ∏àfl ™«°VGƒe â```̀MôWh á∏«ªL ¢```̀Vhô©dG πc ¿CG

 ´GóHE’G øe ÉYƒf É```̀æd Ωób ìöùe πch ,Ió```̀Y ÉjÉ°†bh

 ¢Vhô©dÉH ™«ª÷G ™```̀àªà°SG ±É£ŸG ájÉ¡f ‘ øμdh

 ¢ù°ùjÉ≤ŸG πμH ÉëLÉf ¿ÉLô¡ŸG ¿Éch âeób »```̀àdG

.áãdÉãdG ¬JQhO ‘ ìÉéædG øe ójõe ⋲æªàfh

 â∏M ∞°Sƒj á≤«Ø°T á```̀fÉæØdG ¿CG ôcòdÉH Qó```̀éj

 ìöùª∏d ábQÉ°ûdG ¿ÉLô¡e ⋲∏Y á«æjôëH áªéæc áØ«°V

 øe IÎØdG ‘ âª«bCG »àdG á«fÉãdG ¬JQhO ‘ »é«∏ÿG

 6 ácQÉ°ûÃh ábQÉ°ûdÉH áaÉ≤ãdG öü≤H ôjGÈa 15 – 9
 »gh ô£b øe “∑Éæg” á«Möùe :»g á«Möùe ¢VhôY

 á«Möùeh »```̀YÉæŸG øªMôdG ó```̀ÑY êGôNEGh ∞«dCÉJ ø```̀e

 ó«ªM ∞«dCÉJ øe ¿ÉªY áæ£∏°S øe “¢Sƒ°ùdG Üô```̀M”
 øe ” ∂HÉ°ûJ ” á«Möùeh »bGQ ó°Tôe êGôNEGh ¢```̀SQÉa

 óªMCG É¡Lôîjh »KQÉ◊G IOQ ó```̀¡a É¡Ñàc ájOƒ©°ùdG

 ∞«dCÉJ øjôëÑdG øe “»```̀°SGôμdG ” á«Möùeh …ô```̀ªMC’G

 á«Möùeh QƒØ°ü©dG Ú°ùM êGô```̀NEGh ƒμ°ùfƒj ÚLƒj

 OhhGO ójô¨J ∞```̀«dCÉJ äGQÉ```̀eE’G øe “QƒÑY á```̀°üZ ”
 Ωƒ«dG ¿É```̀Lô¡ŸG ºààîjh …ô```̀eÉ©dG ó```̀ªfi êGô```̀NEGh

 âjƒμdG øe “äÉ°SÉμ©fG ” á```̀«Möùe ¢Vô©H AÉ©HQC’G

 ódÉN »àjƒμdG êGôNEGh …õ```̀æ©dG »∏Y ∞«dCÉJ øe »gh

.ÚeCG

 ôcGòJ ™```«H á«∏ªY ∫hC’G ¢```ùeCG Ωƒ```j â```≤∏£fG

 …òdGh ,“á```∏ÑYh ÎæY” á```«îjQÉàdG Gô```HhC’G ¢```VôY

 áÑîf á```cQÉ°ûÃ ,“¿É```æÑd Gô```HhCG” á```°ù°SDƒe ¬```eó≤J

 ≥aGƒŸG π```Ñ≤ŸG âÑ°ùdG AÉ```°ùe ÚfÉæØdG º```gCG øe

 ó©jh ,»æWƒdG ø```jôëÑdG ìöùÃ 2016 ô```jGÈa 25
 ¢Vhô©dG º```gCG ø```e G kóMGh “á```∏ÑYh Î```æY” ¢```VôY

 ô“DƒŸG ∫Ó```N ¬æY ¿ÓYE’G AÉL ,á```«Hô©dG á```«MöùŸG

 áaÉ≤ã∏d ø```jôëÑdG á```Ä«g ¬Jó≤Y …ò```dG »```Øë°üdG

 ™bƒe ∞ëàÃ ájOÉ°üàb’G á«ªæàdG ¢```ù∏›h QÉKB’Gh

 ™«HQ ¿ÉLô¡e äÉ«dÉ©a øY ¿ÓYEÓd ,ø```jôëÑdG á©∏b

 óàÁ …ò```dGh ,Iö```ûY á```«fÉãdG ¬```àî°ùf ‘ á```aÉ≤ãdG

 ájÉYQh ºYóH 2017 πjôHCG ¤EG ôjGÈa øe øjô¡°ûd

 OóY áªgÉ°ùeh ,¢```UÉÿG ´É```£≤dG äÉ```°ù°SDƒe ø```e

 øμÁh .øjôëÑdG á```μ∏‡ iód ∫hódG äGQÉ```Ø°S øe

 ∫ÓN øe ¢```Vô©dG ôcGòJ ⋲∏Y ∫ƒ```°ü◊G Qƒ```¡ªé∏d

 É¨«e ø```LÒa äÓ```fi ‘ hCG ÊhÎ```μ«dE’G ™```bƒŸG

 .Îæ°S »à«°S øjôëÑdG Qƒà°S

 â≤∏WCG ó```b â```fÉc “¿É```æÑd Gô```HhCG” ¿CG ô```còj

 .ähÒH ‘ 2016 ƒ```«dƒj ‘ “á∏ÑYh Î```æY” ¢VôY

 ÈY ,Qƒ¡ª÷G πÑb øe É kàa’ k’ÉÑbEG É¡æ«M ⋲b’ óbh

 ¬éjhôJh ,»∏gÉ÷G ô```©°ûdGh ÜOC’G ¿hõîŸ √RGô```HEG

 ó«°ùŒ ∫ÓN øe IódÉÿG ¬°ü°übh »Hô©dG çGÎ∏d

 äôeh ,Iójôa ÖgGƒeh mäÉª°ùH äõ«“ mäÉ«°üî°T

 ôYÉ°ûd IÒ¡°ûdG á°ü≤dG É¡æeh ,á«FÉæãà°SG m±hô¶H

.á∏ÑY ¬àÑ«ÑMh ¢ùÑY »æH

 AÉæ¨dG ó```¡°ûe ‘ ∫ƒ– á```£≤f πª©dG È```oàYGh

 ¬©ª÷ ∂dPh ,»```ª«∏bE’G iƒà°ùŸG ⋲```∏Y ‹Gô```HhC’G

 äÉ«dÉªL ,á```«∏°UC’G á```«fƒØª°ùdG ⋲```≤«°SƒŸG ÚH

 á```°UÉÿG äÉ```«æ≤àdGh ,í```«°üØdG »```Hô©dG ô```©°ûdG

 ‘ Qƒ¡ª÷G ⋲¶ë«d ,á```«Hô©dG á¨∏dÉH Gô```HhC’G AÉæ¨H

 má«æa má```HôéàH ´É```àªà°S’G á```°Uôa ⋲∏Y á```∏°üëŸG

 ‘É≤ãdG ó¡°ûŸG ‘ á```ª¡e ká£fi πμ```°ûJ ,á∏eÉμàe

.»Hô©dG ⁄É©∏d

 •ábQÉ°ûdG ¿ÉLô¡e ‘ É¡àcQÉ°ûe ∫ÓN ∞°Sƒj á≤«Ø°T

الرويعــي فــي مهــرجـــان الرويعــي فــي مهــرجـــان 
خــور فكــان الثقافــيخــور فكــان الثقافــي

الكويت تفوز بـ الكويت تفوز بـ 44 جوائز..  جوائز.. 
والسعودية أفضل عرض والسعودية أفضل عرض 

tariq_albahhar

”بــابــا ياسيــن“ يتحــدث عــن تجربتــه بـرأس الخيمــة 
 äGQÉeE’G AÉHOCGh ÜÉàc OÉ–G äÉ«dÉ©a øª°V

 AÉ©HQC’G ió```àæe ±É°†à°SG ,á```ª«ÿG ¢SCGQ ´ô```a

 óªfi »æjôëÑdG ¿ÉæØdG ™e ájQGƒM á°ù∏L ‘É≤ãdG

 ÉHÉH” `H »YÉªàL’G §°SƒdG ‘ ±hô```©ŸG Ú°SÉj

 π«îædG á≤£æÃ RhÒØdG á©ªL áYÉb ‘ “Ú°SÉj

.áª«ÿG ¢SCGôH

 ∫É› ‘ ¬àHôŒ ø```Y Ú°SÉj óªfi çqó```–

 å«M äÉ```jGóÑdG ™```LÎ°SGh á```YGPE’G È```Y øØdG

 ,á«°VÉjôdG á«HÎ∏d ¢```SQóªc ¢ùjQóàdG ‘ πªY

 ∑QÉ°T Éªc á«Ø°ûμdG á```cô◊G ‘ kÉ```Yqƒ£àe ¿Éch

 IQÉ°T ⋲```∏Y π```°üMh á```«°VÉjôdG äÉ```WÉ°ûædG ‘

 √òNCÉj ¿CG πÑb ,Ωó≤dG Iôc äÉ°ùaÉæe ‘ º«μëàdG

.ìöùŸGh ¿ƒjõØ∏àdGh áYGPE’G ÈY øØdG

 ø```e äÉ``` q£fi “Ú```°SÉj É```HÉH” ™```LÎ°SGh

 »JGQÉeE’G π°ù∏°ùŸG È```Y áª¡ŸG á«æØdG ¬HQÉŒ

 ¿É£∏°S πMGôdG ¿É```æØdG ™e “¿ÉØë°TG” Ò¡°ûdG

 »gh ,∫ÉØWCÓd “Ú°SÉj É```HÉH” èeÉfôHh ôYÉ°ûdG

 Ö≤∏dG Gòg ôªà°SGh É¡à«°U ´GP »àdG á«°üî°ûdG

 ÜC’G” á«°üî°T ¿EG ∫Ébh ,Ωƒ«dG ⋲àM ¬H k É≤«°üd

 ,»HÉéjEG πμ°ûH ¬JÉ«M ⋲∏Y kGÒãc äôKCG “‹ÉãŸG

 á```«∏«ãªàdG QGhOC’G QÉ```«àNG ⋲```∏Y ¢```Uôëj ¿Éch

 πLôdG” á```«°üî°T π``` qãe ¬```fCG k É```ë°Vƒe ,á```jÉæ©H

 âdÉ¡fGh ,á```«YGPE’G è```eGÈdG ó```MCG ‘ “™```°û÷G

 ⁄h Úà«°üî°ûdG OÉ°†J ∫ƒM ,äÉ¶MÓŸG ¬```«∏Y

.ÉgQôμj

 ‘ ¬àdƒØW ‘ ôKCÉJ ¬fCG “Ú°SÉj É```HÉH” ócCGh

 IÉæb ⋲∏Y ô¡¶j ¿Éc …òdG “ÜÉ£M ÉHÉH” èeÉfôH

 ¬à«°üî°T Ö©∏jh á```jOƒ©°ùdG á«Hô©dG á```μ∏ªŸG

.ÜÉ£M π«ªL πãªŸG

 º°ù©dG ⋲°ù«Y ó```ªMCG ájQGƒ◊G á°ù∏÷G ö†M

 ¢ù«FQ äGQÉeE’G AÉHOCGh ÜÉàc OÉ–G ¢ù«FQ ÖFÉf

 IQƒàcódGh áª«ÿG ¢```SCGQ ´ôØH ájQGOE’G á```Ä«¡dG

 ´ôØH ájQGOE’G á```Ä«¡dG AÉ°†YCGh »```ÑàμdG AÉ```ª°SCG

.ÚØ≤ãŸGh AGô©°ûdG øe OóYh áª«ÿG ¢SCGQ

 • AÉÑfCG ÖjöùJ ó©H 

 ÚH IOÉM äÉaÓN øY

 »Ñ∏°T áæe áªéædG

 …ôcP ƒHCG á∏eÉch

 É¡∏°ù∏°ùe áLôfl

 ,Ühô¨dG áMGh ójó÷G

 IÉfÉ©e âªbÉØJ

 OƒYƒŸG π°ù∏°ùŸG

.äÉeRC’ÉH

BUZZ 

tt ii llbb hh @@@ llbibill ddlllbbb hhh @ lllbbb lll dddمسافاتمسافات

 ¿É©ªL »æjôëÑdG êô```îŸGh ¿É```æØdG ∑QÉ```°ûj

 ¬JQhO ‘ ‘É≤ãdG ¿Éμa QƒN ¿ÉLô¡e ‘ »```©jhôdG

 ¢SQÉe 4 ¤G 2 øe IÎØdG ‘ ≥∏£æà°S »àdG á«fÉãdG

 »àdGh ¿Éμa QƒîH á©«∏£dG ìöùe ábôa ™e πÑ≤ŸG

 »©jhôdG ìö```U å«M ,1979 ΩÉ```©dG ‘ â```°ù°SCÉJ

 πª©H áμ°ûædG á```bôa ™e ∑QÉ°û«°S ¬fCG “OÓ```ÑdG“`d

 Ωó≤«°S …òdG ¿ÉLô¡ŸG äÉ```«dÉ©a øª°V »Möùe

 ájô©°T äÉ«°ùeCG É```¡æe áYƒæàe á«aÉ≤K äÉ```«dÉ©a

 ójó©dG ácQÉ°ûÃh ,á«FÉæZ äGô```¡°Sh á«≤«°Sƒeh

 øe Ú«Ñ©°T AGô```©°Th á«Ñ©°ûdG ¿ƒæØdG ¥ô```a øe

 ,ô£b ,ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áμ∏ªŸG »```g ∫hO ™°ùJ

 øª«dG ,¥Gô©dG ,¿OQC’G ,â```jƒμdG ,¿ÉªY ,øjôëÑdG

.äGQÉeE’Gh

 á«böûdG á```≤£æŸG IQGOEG ô```jóe ô```cPh Gò```g

 ídÉ°U óªfi ábQÉ°ûdÉH ΩÓ```YE’Gh áaÉ≤ãdG Iô```FGóH

 k É```°VôY ø```ª°†àj ìÉ```ààa’G π```ØM ¿CG »```éjƒ°ùdG

 øYh ≥jô©dG ¿Éμ```aQƒN áæjóe ï```jQÉJ øY kÉ```«Fôe

 Éªc ,á«©«Ñ£dGh á```jQÉ°†◊Gh á«îjQÉàdG É```¡ŸÉ©e

 áæjóe ÅWÉ°T ⋲∏Y kÉ«FÉæZ kÉàjôHhCG πØ◊G øª°†àj

 ¤EG  ±ó```¡j ¿É```Lô¡ŸG ¿CG  É```Ø«°†e ,¿Éμ```aQƒN

 ‘ á«aÉ≤ãdGh á«æØdGh á«≤«°SƒŸG ácô◊G §«°ûæJ

 Ú«≤«°Sƒª∏d á°UôØdG á```MÉJEGh ,¿ÉμaQƒN áæjóe

 IQÉeEG ‘ ÖgGƒŸG ÜÉë°UCG øe ÜÉÑ°ûdG ÚfÉæØdGh

 ∫ÓN øe ;º```¡jód Ée π°†aCG Ëó```≤àd ,á```bQÉ°ûdG

.á«dÉ©ØdG √òg ‘ º¡àcQÉ°ûe

 ábQÉ°ûdG  ¿É```Lô¡e äÉ```«dÉ©a â```ªààNG

 …òdGh á«fÉãdG ¬```JQhO ‘ »```é«∏ÿG ìö```ùª∏d

 öü≤H ôjGÈa 15 ¤G 9 øe IÎØdG ‘ âª«bCG

 èFÉàf äô```Ø°SCG óbh ,á```bQÉ°ûdG ‘ á```aÉ≤ãdG

 áé¡Hh á©àŸG øe ΩÉjCG á©Ñ°S ó©H ¿É```Lô¡ŸG

..‹ÉàdG ƒëædG ⋲∏Y ìöùŸG

 »Jƒ°U ôKDƒe π```°†aCG IõFÉL ‐ â```jƒμdG

.äÉ°SÉμ©fG á«Möùe »≤«°Sƒeh

 äÉ°SÉμ©fG á«Möùe IAÉ°VEG π°†aCG IõFÉL

.âjƒμdG

 ∂HÉ°ûJ á```«Möùe QƒμjO π```°†aCG Iõ```FÉL

.ájOƒ©°ùdG

 ÊÉK QhO »```FÉ°ùf π«ã“ π°†aCG Iõ```FÉL

.âjƒμdG äÉ°SÉμ©fG óªfi ¿GhQ

 »```FÉ°ùf  ∫hCG  QhO  π```°†aCG  Iô```FÉL

.äGQÉe’G QƒÑY á°üZ á«Möùe,,QhóH

 QhO ‹É```LQ π```«ã“ π```°†aCG Iõ```FÉL

 QƒÑY á°üZ á```«Möùe ⁄É°S º```«gGôHG ÊÉK

.äGQÉe’G

 ∫hCG QhO ‹É```LQ π```«ã“ π°†aCG Iõ```FÉL

 QƒÑY á```°üZ á```«Möùe ¢```SÉÑ©dG ƒ```H Oƒ```ªfi

.äGQÉe’G

 á«Möùe »```Möùe ∞«dCÉJ π```°üaCG Iõ```FÉL

.ájOƒ©°ùdG ∂HÉ°ûJ

 äÉ°SÉμ©fG á«Möùe êGôNEG π```°†aCG IõFÉL

.âjƒμdG ÚeCG ódÉN

 á«Möùe π```eÉμàe π```ªY π```°†aCG Iõ```FÉL

 ájOƒ©°ùdG ∂HÉ°ûJ

 •»©jhôdG ¿É©ªL

äÉaÉ°ùe Qôfi

óLÉŸG áeÉ°SCG

استمرار بيع تذاكر عرض أوبرا ”عنتر وعبلة“استمرار بيع تذاكر عرض أوبرا ”عنتر وعبلة“

 • á∏ÑYh ÎæY ¢VôY

في ختام مهرجان الشارقة للمسرح

QÉëÑdG ¥QÉW

 Aõ÷G “∂jh ¿ƒL”  ø°ûcC’G º∏«a ∫ÓN øe ⁄É©dÉH á«FÉªæ«°ùdG  ¢Vô©dG QhO ‘ øe É keÉY 13  ó©H É k©e ¢ùμjôJÉe Ωƒ‚ Oƒ©j

 Aõ÷G ≈£îJ ó©H ∂jh ¿ƒL øe Aõ÷G ∂dP »JCÉjh .¿QƒÑ°û«a ¢ùfQƒd ΩÉª°†fG ∫ÓN øe á°ù«FôdG ≥jôØdG ô°UÉæY πªàμjh ,ÊÉãdG

 Aõ÷G ‘ AóÑdG ≈∏Y º¡©é°T Ée ƒgh ,§≤a Q’hO ¿ƒ«∏e 20 º∏«ØdG  ´Éæ°U ∞∏c ÚM ‘ ìÉHQCG  Q’hO  ¿ƒ«∏e 80  õLÉM 2014 ‘ ∫hC’G

.Iô°TÉÑe ∫hC’G Qhó°U Ö≤Y º∏«Ø∏d ÊÉãdG
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  للتوا�صل مع ق�صم العالنات : املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645   -   فاك�س: 17580939            ال�صرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434

تطبع يف موؤ�ص�صة الأيام للن�رش
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اأمريكية جتوب العامل ب�سرعة قيا�سية
ا�صتطاعت �صابة اأمريكية اأن حتطم رقما قيا�صيا يف ال�صفر، بعدما متكنت من زيارة جميع 

بلدان العامل، يف فرتة وجيزة ل تتعدى 18 �صهرا.

وح�صبم���ا ذكرت �صحيفة “ديل���ي ميل” الربيطانية، فاإن كا�ص���ي دي بيكول، البالغة من 

العم���ر 27 عاما، اعتمدت على مدخراتها ال�صخ�صية التي ل تزيد عن 10 اآلف دولر، والدعم 

املايل للمعجبني بفكرتها. وب���داأت ال�صابة املغامرة، التي تنحدر من ولية وا�صنطن، رحلتها 

الطويل���ة �صوب 193 دولة ذات �صيادة، يف يوليو �صن���ة 2015، كما زارت مناطق اأخرى منها 

فل�صطني وتايوان وكو�صوفو.

ور�ص���دت الرحال���ة مبلغا يقارب 198 األف دولر لتمويل اأ�صفاره���ا الكثرية، ل�صيما اأنها 

ا�صتقلت املئات من الرحالت اجلوية، حول العامل.

وحتر����س دي بيكول على م�صارك���ة تفا�صيل رحالتها يف املن�ص���ات الجتماعية، وتقدم 

نف�صها مبثابة نا�صطة تدافع عن القيم النبيلة يف ارحتالها باأ�صقاع الأر�س املختلفة. 

مقال لت�سر�سل يك�سف ر�ؤيته للف�ساء

دبي حتت�سن اأ�ل ناطحة �سحاب د�ارة يف العامل
ت�صع���ى مدينة دبي لتكون رائدة يف املجال 

املعم���اري، اإذ تخطط لبناء ناطحة �صحاب دّوارة 

بزاوية 360 درجة، لتنتهي اأعمال البناء بحلول 

العام 2020.

ولي����س غريب���ا على اإم���ارة دب���ي اأن تطلق 

م�رشوع���ا به���ذه التقني���ة املبتك���رة، اإذ ت�صع���ى 

لتك���ون اأول م���ن ي�صتخ���دم نظ���ام هايربل���وب 

للتنقل، يف العامل.

ومت اقرتاح بناء ه���ذا “الربج الديناميكي” 

منذ العام 2008، من قبل املعماري الإ�رشائيلي 

الإيطايل ديفيد في�رش.

ووفقا للمقرتح فاإن ارتفاع الربج �صي�صل 

اإىل ح���وايل 80 طابقا، تظه���ر جميعها يف حركة 

م�صتم���رة، ناهي���ك ع���ن اأنه���ا تتي���ح للناظرين 

م�صهدا مثريا للغاية.

وميكن لكل جزء من املبنى التحرك ب�صكل 

م�صتقل وبزاوية 360 درجة، وميكن للمقيمني 

التحك���م يف �رشعة الدوران، اأو اإيقافه متاما، عرب 

اأوام���ر �صوتية ب�صيط���ة، اإل اأن اجلانب الذي قد 

يبدو �صيئا يف هذا املبنى امل�صتقبلي اأن تكلفة 

ال�صقة الواحدة �صتكون 30 مليون دولر.

قطتك قد ت�سيبك 

بالزهامير

فيما يع���د نباأ غري �ص���ار ملحبي تربية 

القطط، اأثبت درا�صة بحثية جديدة اأن هذا 

النوع من احليوانات الأليفة يزيد من خطر 

اإ�صابة اأ�صحابها مبر�س الزهامير.

نقلت���ه  ح�صبم���ا  الباحث���ون،  واأو�ص���ح 

طفي���ل  اأن  مي���ل”،  “ديل���ي  �صحيف���ة 

التوك�صوبالزما وال���ذي يوجد عادة يف براز 

القط���ط يغري من كيمياء املخ الب�رشي، مما 

يجعله اأر�صاً خ�صبة لالإ�صابة بالزهامير.

وبنيت ه���ذه الدرا�صة عل���ى درا�صات 

�صابق���ة اأظهرت وجود تراب���ط بني طفيل 

التوك�صوبالزم���ا والإ�صاب���ة ب�رشط���ان املخ 

والقلق وانف�صام ال�صخ�صية.

يخفي 12 �سبيكة من 

الذهب داخل اأمعائه

األق���ت ال�صلطات الهندي���ة القب�س يف 

مطار “حيدر اآباد” على رجل حاول تهريب 

12 �صبيك���ة ذهبي���ة كان���ت خمب���اأة داخل 
اأمعائه.

وج���رت احلادثة عندما لح���ظ موظفو 

جم���ارك املط���ار امل�صي���ة الغريب���ة لأح���د 

امل�صافري���ن القادم���ني م���ن �صنغاف���ورة، 

فق���رروا تفتي�ص���ه، ليجدوا داخ���ل اأمتعته 

قراب���ة ال���� 800 غرام من الذه���ب، وقاموا 

بتمرير الرجل عرب جه���از الأ�صعة، ليعرثوا 

داخل اأمعائه يف منطقة امل�صتقيم على 12 

�صبيكة ذهبية بلغ وزنها 1.2 كغ.

وتعليقا على احلادث���ة قال امل�صوؤول 

ع���ن جم���ارك املط���ار: “عرثن���ا يف اأمتع���ة 

الرجل وداخل اأمعائه على كيلوغرامني من 

الذهب، تق���در قيمتها ب���� 87 األف دولر، 

ه���ذا ال�صخ�س م���ن املخ�رشمني يف تهريب 

الذهب، لي����س كل �صخ�س قادر على نقل 

تلك الكمية من املعدن داخل ج�صمه”.

www.albiladpress.come-mail: local@albiladpress.com
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األخيرة
مواقيت 
الصالة

يظه���ر مق���ال اكت�صف حديثا كتب���ه ون�صتون ت�رش�ص���ل، اأن زعي���م بريطانيا اأثناء 

احل���رب العاملي���ة الثانية، كانت لديه روؤي���ة مده�صة ب�صاأن احتم���ال وجود حياة على 

كواكب تدور حول جنوم اأخرى غري ال�صم�س.

وُكتب���ت م�صودة املق���ال املوؤلف من 11 �صفحة ع�صية احل���رب يف العام 1939، 

وجرى حتديثه���ا يف خم�صينات القرن املا�صي قبل عقود م���ن اكت�صاف علماء الفلك 

اأول كواكب خارج املجموعة ال�صم�صية يف عقد الت�صعينات.

ووفقا لتحليل للمقال ن�رش يف دورية نيت�رش، يوم الأربعاء، فاإن ت�رش�صل حتدث عن 

ق�صاي���ا تهيمن على اجلدل الدائر اليوم ب�صاأن احلياة خ���ارج كوكب الأر�س، وهو ما 

يثبت اأن رئي�س الوزراء الأ�صبق “كان يفكر بعقل عامل”.

وبداأ البحث عن حياة يف عوامل اأخرى يف الع�رشين عاما املا�صية، اإذ ت�صري عمليات 

الر�ص���د الفلك���ي اإىل اأن جمرة درب التبانة وحدها رمبا ت�ص���م اأكرث من مليار كوكب 

بحجم الأر�س قد تكون �صاحلة للحياة.

وكان ت�رش�ص���ل يفك���ر بالفعل بهذه الطريقة قبل قراب���ة 80 عاما م�صت، وكتب 

قائال “يف ظل وجود مئات الآلف من ال�ُصدم التي حتتوي كل منها على اآلف املاليني 

م���ن ال�صمو�س، فاإنه لبد اأن���ه توجد احتمالت هائلة باأن هن���اك اأعدادا �صخمة حتوي 

كواكب قد تتيح اأجواوؤها اإمكان احلياة”.

كما تطرق اأي�صا لأهمية املاء ال�صائل للحياة، قائال اإن اأي كوكب منا�صب ينبغي 

اأن يكون “بني ب�صع درجات من ال�صقيع ودرجة غليان املاء”.

وين�صغ���ل العلم���اء الآن اأكرث من اأي وقت م�صى بالبح���ث عن عالمات على احلياة 

يف مث���ل هذه البيئ���ات يف نظامنا ال�صم�صي ويف الكون الأو�ص���ع. ومل يعرثوا حتى الآن 

على �صيء.

الطق�س اليوم غري 

م�صتقر م���ع اأمطار 

رعدية اأحيانا.

الري���اح جنوبية �رشقية عموما من 7 اإىل 12 

عق���دة، وت�ص���ل م���ن 13 اإىل 18 عقدة مع 

هبات قد ت�صل اإىل 35 عقدة اأحيانا.

ارتف���اع موج البحر من ق���دم اإىل قدمني ق���رب ال�صواحل، ومن 2 

اإىل 4 اأق���دام يف عر�س البحر، وقد ي�صل اإىل 8 اإقدام مع الهبات. 

درجات احلرارة العظمى 21 وال�صغرى 16 درجة مئوية.

الطقس المتوقع لمملكة البحرين
إدارة الرصاد الجوية

www.bahrainweather.gov.bh
Tel: 17323073 - 17321175

  - جميع الحقوق محفوظة لدارة إلرصاد الجوية    
  وزارة المواصلت و التصالت © 2011 

الطقس المتوقع للثلثة أيام القادمة  

السبت الجمعة الخميس
43º 33º 40º 32º 39º 32º

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 15 الى 10ولكنها عموما شمالية من 
عقدة احيانا خلل النهار.

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 10ولكنها عموما شمالية شرقية من 

 عقدة احيانا.15الى 

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 15 الى 10ولكنها عموما شرقية من 

عقدة احيانا.

الطقس لهذا اليوم
الربعاء

27/07/2016

40º 32º
الطقس

 حار ورطب ولكنه مغبر احيانا مع بعض
السحب.

الرياح
  عقدة12 الى 07عموما شمالية شرقية من 

  عقدة احيانا خلل17 الى 12وتصل من 
النهار.

تحذير
ليوجد.

درجات الحرارة "الشرق الوسط"

13 KT

16 KT

17 KT

17 KT

صنعاء
22º 18º

عمان
35º 21º

الدوحة
36º 33º

أبوظبي
38º 32º

بيروت
28º 23º

مسقط
32º 27º

القاهرة
38º 21º

بغداد
46º 29º

الكويت
44º 35º

05:02ص شروق الشمس

06:26م غروب الشمس

11:54م بزوغ القمر

12:14م أفول القمر

10:44ص أعلى مد ≈⇑

05:08م أدنى جزر ≈⇓

المنامة

الرياض
43º 31º

 من قدم الى قدمين عند السواحل
  اقدام في عرض4 الى 2ومن 

البحر.

حالة الطقس ارتفاع الموج
@albiladpress @albiladpress @albiladnews

ي��������ا ب������وع������ل������ي ج������ي������ت اأق�������دم�������ل�������ك حت���ي���ه

ي�������ا ك���������رمي الأ���������ص��������ل وال�������ك�������ف ال�������ص���خ���ي���ه

ي���اخل���ل���ي���ف���ي ي������ا ����ص���ل���ي���ل اأه���������ل ال�������ص���ه���ام���ه

ي���������ا ������ص�����ل�����ي�����ل امل�������رج�������ل�������ه وامل�������ق�������دري�������ه

ي��������ا ب�����وع�����ل�����ي ي��������ا ������ص�����ن�����دن�����ا ي��������ا ف����خ����رن����ا

ي�������ال�������ويف ج�����ت�����ك ال����ق���������ص����ي����ده م�������ن وف����ي����ه 

ف����ي����ك �����ص����ع����ري ي���ف���ت���خ���ر ي������ا ت��������اج را�����ص����ي

وال�������������ق�������������وايف ج�������������ات ت�������دي�������ل�������ك حت����ي����ه

ج���ن���اب���ك ح�������������رشة  يف  ال���������ص����ع����ر  ك����ت����ب����ت  ل 

ال������رثي������ا ل�����ن�����ج�����م  اأرت����������ق����������ي  اين  واهلل 

ك����ي����ف م����اك����ت����ب ف����ي����ك ي�����ال�����رم�����ح اخل���ل���ي���ف���ي

وان�����������ت ي�������ا ������ص�����ام�����خ م�������ع ال������ع������ز و����ص���م���ي���ه

ت���������ص����ت����ح����ق احل������������ب ي���������ا ������ص�����ي�����د ب���������الدي

ي�������ا ال�����ك�����ف�����و ي�������ن الأ����������ص���������ول ال���ي���ع���رب���ي���ه

ي�������ا خ����ل����ي����ف����ه ف�������دوت�������ك روح������������ي وع����ي����ن����ي

ي��������ا ك�����������رمي ال�������ي�������د ي��������ا ج�����������زل ال����ع����ط����ي����ه

ال�����ف�����خ�����ام�����ه وال�����������ص�����ه�����ام�����ه وال�����ف�����ه�����ام�����ه

وال�������������ص������ج������اع������ه وال������ق������ن������اع������ه واحل�����م�����ي�����ه

وال��������ق��������ي��������اده وال�������������ص������ي������اده وال������ع������ب������اده

ر����ص���ي���ه ون����ف���������ص����ك  ����ص���خ�������ص���ك  يف  ك����ل����ه����ا 

ي�������ا ع���������ص����ام����ي ي�������ا ع�����ظ�����ام�����ي ي�������ا ن���ظ���ام���ي

ي�������ا ع������زي������ز ال��������را���������س وال�����ن�����ف�����������س الب�����ي�����ه

م�������ن ك�������رث م�������ا غ����ل����ي����ك ي�������ا �����ص����م����ح امل���ح���ي���ا

ج�����ي�����ت اغ������ن������ي ب�������ك واج������������ر ال���������ص����ام����ري����ه

واخل��������ت��������م ي��������ا ������ص�����ي�����دي ب��������ني الأك���������������ارم 

م�������ن خ�����ف�����وق�����ي ج������ات������ك اأب������ي������ات������ي ه����دي����ه

قصيدة مهداة إلى مقام رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي

 األمير خليفة بن سلمان آل خليفة

يا بوعلي يا سندنا يا فخرنا

الشاعرة رنا عيسى الغتم 

• دار كالفني كالين تقدم معطفا مغطى بطبقة من النايلون خلريف و�صتاء 2017 يف اأ�صبوع املو�صة يف نيويورك	
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