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خطط فورية للتخفيف من اآثار الأمطار
يف جولة ميدانية لعدد من املناطق... رئي�س الوزراء:

�ملنام���ة - بن���ا: ق���ام رئي����س �لوزر�ء 

�ساح���ب �ل�سمو �مللك���ي �الأمري خليفة بن 

�سلمان �آل خليفة بجولة ميد�نية تفقدية 

يف عدد من مناط���ق �لبحرين منذ �ساعات 

�ل�سباح �الأوىل لتفق���د �الآثار �لناجمة عن 

هطول �الأمطار.

و�أمر �سموه �لطو�قم �لفنية و�الإد�رية 

يف  �مل�سوؤول���ن  كب���ار  ر�أ�سه���ا  وعل���ى 

�ل���وز�ر�ت �ملعنية بالتو�ج���د يف �ملو�قع 

�لتي ت�رصرت من مي���اه �الأمطار و�الإ�رص�ف 

عل���ى ت�رصيفه���ا و�سفطه���ا يف �أ�رصع وقت 

ممكن.

وم���ن خ���ال �جلول���ة �لتفقدي���ة، وجه 

�سم���وه �إىل تكثي���ف �ال�ستع���د�د�ت مب���ا 

ي�سم���ن �سام���ة �ملو�طن���ن و�ملقيمن 

وتوفري �أية م�ستلزم���ات ومعد�ت ت�سهل 

ذلك.

كم���ا وج���ه �سم���وه كا م���ن �س���وؤون 

ب���وز�رة  �لبلدي���ات  و�س���وؤون  �الأ�سغ���ال 

�لبلديات و�لتخطيط  �الأ�سغال، و�س���وؤون 

�لعمر�ين، وهيئ���ة �لكهرباء و�ملاء بوز�رة 

�س���وؤون �لكهرباء و�ملاء، ووز�رة �الإ�سكان 

ذ�ت  �الأخ���رى  �الأجه���زة  م���ع  بالتن�سي���ق 

�لعاق���ة الإع���د�د خطط فوري���ة تعالج �أية 

معوقات توؤثر على �حلركة �ملرور، وعلى 

�أم���اك �ملو�طنن ومنازله���م و�لتخفيف 

من �آثار �أمطار �خلري و�لربكة �لتي هطلت 

على مملكة �لبحرين موؤخر�.

قانون ل�سندوق الحتياطي وال�ستقرار املايل

تع�سفًيا تف�سل  مل  ملوظفة  ا  تعوي�سً األفا   12

�ألزم���ت �ملحكم���ة �لك���ربى �لعمالية �رصكة 

ف�سلت موظف���ة بادعاء �إع���ادة �لهيكلة عقب 

تعر����س �ل�رصك���ة مل�س���اكل مالية؛ ب���اأن تدفع 

للموظف���ة مبلًغ���ا يزي���د ع���ن 12 �أل���ف و640 

دينار�، بالرغم من �أن �لف�سل مل يكن تع�سفًيا.

كم���ا ق�س���ت �ملحكم���ة ب����رصف تعوي����س 

بن�سب���ة 6 % �سنوًي���ا م���ن �الأجر، و�ل���ذي تاأخر 

�رصف���ة ل�سالح �ملوظفة، وتزد�د �لن�سبة بو�قع 

1 % ع���ن كل �سهر تاأخري الأك���ر من 6 �أ�سهر 
مب���ا ال يج���اوز 12 %  �سنوًي���ا، وب���اأن تعط���ي 

�ل�رصكة �سه���ادة نهاية خدم���ة للمدعية، ف�ساً 

عن �إلز�مه���ا بدفع فو�ئ���د قانونية وم�ساريف 

20 دين���اًر� مقاب���ل  �لدع���وى ومبل���غ 

�أتعاب �ملحاماة.

�أعلنت �حلكومة �أنها �أعدت ت�رصيًعا با�سم 

“قانون باإن�ساء وتنظيم �سندوق �الحتياطي 
و�ال�ستقر�ر �مل���ايل” يت�سمن تعديات على 

�لو�س���ع �لقانوين �حلايل حل�س���اب �حتياطي 

�الأجيال �لقادمة.

وذك���رت �حلكوم���ة يف مذك���رة ملجل����س 

�لن���و�ب �أن �لت�رصي���ع �جلدي���د ياأت���ي �سعي���ا 

لتحقيق �ال�ستقر�ر �ملايل و�لنمو �القت�سادي 

و�نطاقا من تطوير �الط���ار �لعام لل�سيا�سة 

�ملالية �حلكومية ومبا يتفق و�ل�سالح �لعام.

�ستق���دم  �أنه���ا  �ىل  �حلكوم���ة  ولفت���ت 

�ىل  �لعاج���ل  �لقري���ب  �لقان���ون يف  م����رصوع 

�ل�سلط���ة �لت�رصيعية. و�أ�س���ارت �حلكومة �ىل 

تعذر �ملو�فق���ة على �لت�رصي���ع، �إذ يوجد من 

�لن�سو����س �لقانوني���ة و�لقو�ع���د �الجر�ئية 

�لقائم���ة م���ا يكفي بذ�ت���ه لتحقي���ق �لهدف 

�ملن�سود من ور�ئه وال يكون بالتايل 

6ثمة ما يربر للتعديل.
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�نق�سعت غيوم �لعا�سفة �لرعدية �مل�ساحبة 

للمطر �لغزي���ر مع غروب يوم �أم����س، بعد يومن 

م���ن �لهط���ول �ملكث���ف الأمط���ار �خل���ري و�لربكة. 

ون�سطت م�س���اء �أم�س رياح �سمالي���ة بادرة معلنة 

�نتهاء تاأث���ري�ت �لعا�سف���ة �لرعدي���ة �مل�ساحبة 

للمط���ر �لغزي���ر. وتوق���ع ح�ساب “بحري���ن ويذر” 

باالإن�ستغر�م ب���اأن �لرياح �لن�سطة و�لقوية �ل�رصعة 

ت�ستم���ر لغاية �لي���وم )�ل�سب���ت(، وتنخف�س على 

ل نهار� 16 درجة،  �إث���ر ذلك درجات �حلر�رة لت�سجِّ

ولي���ا 11 درج���ة �سم���اال، و�أكر من ذل���ك جنوبا، 

وذلك خال �ليومن �ملقبل���ن.  وتكّرر �مل�سهد 

�ل�سن���وي بت���د�ول مقاط���ع يف و�سائ���ل �لتو��سل 

�الجتماع���ي ل�سخري���ة مو�طن���ن ومقيم���ن م���ن 

تد�عيات �سقوط �الأمط���ار �لغزيرة وما كّونته من 

م�ستنقع���ات غزيرة، قادت بع����س �ل�سكان لقطر 

قو�ربهم و�لتجديف بها.

�سحك ولعب وجتديف يف م�ستنقعات املطر

• جانب من �لتظاهر�ت �ل�سامتة و�سط بغد�د 	

�سبط بائعي ال�سيارات امل�سروقة من اخلارج
ك�س���ف  �لد�خلي���ة:  وز�رة   - �ملنام���ة 

مدي���ر عام �الد�رة �لعامة ملكافحة �لف�ساد 

و�الأمن �القت�سادي و�اللكرتوين �أن �الإد�رة 

وبالتن�سي���ق م���ع �رصطة �الإنرتب���ول باإحدى 

دول جمل�س �لتعاون، متكنت من �لقب�س 

على ع���دد �الأ�سخا����س �ملتورط���ن ببيع 

�سي���ار�ت م�رصوقة من �خل���ارج بعد تزوير 

رخ�س ملكيتها يف بع�س دول �ملجل�س.

و�أو�سح �أنه �إثر تلقي �الد�رة، معلومات 

بوج���ود �سيارة م�رصوقة م���ن �خلارج، متت 

مبا����رصة �أعمال �لبح���ث و�لتحري فاأ�سفرت 

عن �سبط �ل�سيارة وجمموعة �أخرى ي�ستبه 

باأنه���ا م�رصوقة من دول جمل����س �لتعاون، 

�إذ �ت�س���ح بي���ع ه���وؤالء �الأ�سخا����س تل���ك 

�ل�سي���ار�ت �مل�رصوقة يف دول���ة عربية بعد 

تزوير رخ�س ملكيته���ا وحتويلها باأ�سماء 

هوؤالء �الأفر�د.

و�أ�سار �إىل �أنه جار ��ستكمال �الجر�ء�ت 

�لقانونية متهي���د� الإحالة �لق�سية للنيابة 

�لعامة.

توجيهات بعدم املبالغة يف خمالفات التجار والعمال

البيت الأبي�س ينفي ن�سر احلر�س الوطني ل�سبط املهاجرين

قال وزي���ر �لعم���ل و�لتنمي���ة �الجتماعية جميل 

حمي���د�ن �إن ع���دد �لعمالة �ل�سائبة قد بل���غ 60 �ألًفا، 

وقام���ت هيئ���ة تنظي���م �س���وق �لعم���ل مبن���ح فرتة 

ت�سحيح �الأو�ساع فانخف�س �لعدد �إىل 48 �ألفا.

و�أ�س���اف �أن �سم���و ويل �لعهد �أعط���ى تعليماته 

بعدم �ملبالغ���ة يف حترير �ملخالفات �س���د �لتجار �أو 

�لعمالة، �إذ �إن �ل�سوق �لبحرينية بحاجة للعمالة.

وب���ن �أن �س���وؤون �لبلديات ه���ي �مل�سوؤولة عن 

“فر�س���ات” �لعمال���ة �جلائل���ة، الفت���اً �إىل �أن هن���اك 
نق�ًسا يف ع���دد �ملفت�سن �لتابعن لوز�رة �ل�سناعة 

و�لتجارة و�ل�سياحة، وق���د قامت هيئة تنظيم �سوق 

�لعمل بالتعاون معهم يف حمات �لتفتي�س.

وب���ن �أن �لعمال���ة �ل�سائبة ت�س���م عمالة هاربة 

من �ساحب �لعم���ل، �أو �أن �ساحب �لعمل قد ��ستغله 

وتركه يف �ل�سوق يعمل حل�سابه �ل�سخ�سي.

و��سنط���ن � روي���رتز: نفى �لبي���ت �الأبي�س �أم�س 

�جلمع���ة �أنه يدر�س ح�سد م���ا ي�سل �إىل 100 �ألف من 

قو�ت �حلر�س �لوطني ل�سبط �ملقيمن ب�سورة غري 

قانونية يف �لباد.

وكانت وكال���ة �أ�سو�سيتد بر�س ذكرت يف وقت 

�ساب���ق ي���وم �جلمع���ة م�ست�سه���دة مب�س���ودة مذكرة 

ح�سلت عليه���ا �أن �إد�رة �لرئي����س �الأمريكي دونالد 

تر�مب تدر�س ��ستخ���د�م قو�ت �الحتياط �لع�سكرية 

يف 11 والي���ة ال�سته���د�ف �أ�سخا����س موجودي���ن يف 

�لواليات �ملتحدة بطريقة غري قانونية. 

ون���زل �آالف �ملتظاهري���ن �إىل �ل�س���و�رع يف مدن 

باأج���ز�ء خمتلفة من �لواليات �ملتح���دة �حتجاجا على 

�سيا�س���ات �لهجرة �لت���ي ينتهجه���ا �لرئي�س دونالد 

تر�مب، فيما �أغلقت متاجر �أبو�بها وغاب تاميذ عن 

ف�سولهم �لدر��سية.
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تظاهرات بغداد �سامتة...

• �سمو رئي�س �لوزر�ء	

تفر�س  امل�ضافة  ال�ضريبة  “فيت�س”: 
حتديات على �ضركات اخلليج

حمافظـــــــة العا�ضمـــــــــة ت�ضـــــدر 

املنامة” تاريخ  من  “�ضور 

 املدحوب: ال�ضلمانية �ضهدت 8500 والدة 

ناجحة يف 2016

الدعوات تنهال على املنتخبات

 امل�ضرية
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را�شد الغائب

عبا�س اإبراهيم

خليل اإبراهيم

مروة خمي�س

تكثيف اال�ضتعدادات مبا ي�ضمن �ضالمة املواطنني واملقيمني
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 á```jóYôdG á```Ø°UÉ©dG äGÒ```KCÉJ AÉ```¡àfG á```æ∏©e

.ôjõ¨dG ô£ª∏d áÑMÉ°üŸG

 ΩGô¨à°ùfC’ÉH “Qòjh øjôëH” ÜÉ°ùM ™bƒJh

 ôªà°ùJ á```YöùdG ájƒ≤dGh á```£°ûædG ìÉ```jôdG ¿CÉ```H

 ∂dP ôKEG ⋲∏Y ¢†ØîæJh ,(âÑ°ùdG) Ωƒ«dG ájÉ¨d

 Ó«dh ,áLQO 16 GQÉ```¡f π ué°ùàd IQGô◊G äÉLQO

 ∂dPh ,ÉHƒæL ∂dP øe ÌcCGh ,’Éª°T á```LQO 11
.Ú∏Ñ≤ŸG Úeƒ«dG ∫ÓN

 ‘ ™WÉ≤e ∫hGóàH …ƒæ°ùdG ó¡°ûŸG Qqô```μJh

 ÚæWGƒe ájôî°ùd »YÉªàL’G π°UGƒàdG πFÉ°Sh

 Iôjõ¨dG QÉ£eC’G •ƒ≤°S äÉ«YGóJ øe Úª«≤eh

 ¢†©H äOÉb ,IôjõZ äÉ©≤æà°ùe øe ¬àfqƒc Éeh

 Ö©∏dGh ,É¡H ∞jóéàdGh º¡HQGƒb ô£≤d ¿Éμ°ùdG

.á«æμ°ùdG AÉ«MC’G §°Sh á«FÉŸG äÉLGQódÉH

™`````````°û≤æJh ...AÉ````````````````````μÑdÉH ¢û```````¡Œ AÉ```````à`°ûdG á```````ª«Z
º«gGôHEG π«∏N

 ájƒ÷G OÉ°UQ’G IQGOEG ô```jóe ∫É```b :ÉæH ‐ á```eÉæŸG

 äôKCÉJ” :ΩÉgO ∫OÉY ä’É```°üJ’Gh äÓ°UGƒŸG IQGRƒH

 áJhÉØàe QÉ£eG ™e ô≤à°ùe ÒZ ¢ù≤£H ø```jôëÑdG áμ∏‡

 Éªc kÉfÉ«MCG ájƒ≤dG äÉÑ¡dGh óYôdÉH á```Hƒë°üe h IQGõ¨dG

.“É©bƒàe ¿Éc

 ≥WÉæŸG ⋲∏Y IQGõZ ÌcCG QÉ£e’G âfÉc” :±É°VCGh

 ∫ƒ£g á«ªc â¨∏Hh ,áμ∏ªŸG øe ⋲£°SƒdGh á```«dÉª°ûdG

 ¢ùeCG IÒ¡X ⋲àM …QÉ÷G ôjGÈa 11 ïjQÉJ òæe QÉ£e’G

 ‘ º∏e 80.8 ¤EGh ,‹hódG øjôëÑdG QÉ£e ‘ º∏e 91.1
 125.6 ¤EGh øjôëÑdG IQO ‘ º```∏e 52.6 ¤EGh ,IÎ```°S

 ⋲∏Y ∫ƒ£¡dG §°Sƒàe ≠```∏H PEG ,ó¡a ∂∏ŸG öùL ‘ º```∏e

 øe Ö©μe Îe ¿ƒ«∏e 64 ∫OÉ©j Ée …G º∏e 88 áμ∏ªŸG

 ,(ÉæH) øjôëÑdG AÉÑfCG á```dÉcƒd ¢UÉN íjöüJ ‘h .“AÉ```ŸG

 ÊÉK Èà©j QÉ```£e’G √òg ∫ƒ£g” ¿CG ¤EG ΩÉ```gO QÉ```°TCG

 §°Sƒàe ¿EG å«M ,ôjGÈa ô¡°TC’ ∫ƒ£¡∏d ´ƒª› ⋲∏YCG

 ⋲∏YCG ¿CÉH k Éª∏Y ,º```∏e 16.2 ≠∏Ñj ôjGÈa ô¡°ûd QÉ```£eC’G

 ‘ ∂dPh 106.8 ô```jGÈa ô¡°ûd â```∏é°S ∫ƒ£g á```«ªc

.“1988 ΩÉ©dG

 IôWÉŸG Öë°ùdG CGóÑJ ¿G ™bƒàŸG øe” ¿CG í°VhCGh

 è«∏ÿG øe á«böûdG á«Hƒæ÷G AGõL’G √ÉŒÉH ∑ô```ëàdG ‘

 ™e É«FõL kÉ```ªFÉZh OQÉH ¤EG ¢```ù≤£dG ∫ƒëàjh ,»```Hô©dG

 áYöùdG á```£°ûf ¤EG á```dóà©e øe á```«HôZ á«dÉª°T ìÉ```jQ

 á```KÓãdG ΩÉ```jC’G ‘ kÉ```fÉ«MG á```YöùdG á```jƒb ¤EG π```°üJh

.“á∏Ñ≤ŸG

Ö`©μe ô`àe ¿ƒ`«∏e 64 QÉ£eC’G ∫ƒ`£g §`°Sƒàe

Üƒ≤©j øÁCGh º«gGôHEG π«∏N :ôjƒ°üJ

 ¿hDƒ```°Th  ∫É```¨°T’G  IQGRh  –  á```eÉæŸG

 kGò```«ØæJ  :ÊGô```ª©dG  §```«£îàdGh  äÉ```jó∏ÑdG

 ƒª°ùdG Ö```MÉ°U AGQRƒ```dG ¢```ù«FQ äÉ```¡«Lƒàd

 áØ«∏N ∫BG ¿É```ª∏°S øH á```Ø«∏N ÒeC’G »```μ∏ŸG

 äÉ```¡÷Gh äGQGRƒ```dG ‘ Ú```dhDƒ°ùŸG QÉ```Ñμd

 øe äQö†J »àdG ™bGƒŸG ‘ óLGƒàdÉH á«æ©ŸG

 É¡£Ø°Th É¡ØjöüJ ⋲∏Y ±GöTE’Gh QÉ£eC’G √É«e

 ∫É¨°T’G ô```jRh ΩÉ```b ,ø```μ‡ â```bh ´ö```SCG ‘

 ΩÉ°üY ÊGôª©dG §«£îàdGh äÉjó∏ÑdG ¿hDƒ°Th

 ∫É¨°TC’G ¿hDƒ°ûd IQGRƒ```dG π«ch ¬≤aGôj ∞∏N

 •É«ÿG ó```ªMCG QÉ£eC’G ÇQGƒ```W á```æ÷ ¢```ù«FQ

 π```«Ñf äÉ```jó∏ÑdG ¿hDƒ```°ûd IQGRƒ```dG  π```«chh

 Ú°Sóæ¡ŸGh ÚdhDƒ°ùŸG øe OóYh íàØdGƒHCG

 áeÉæŸG áª°UÉ©∏d á```jó≤ØJ äGQÉjõH IQGRƒ```dÉH

 ∫GƒMCG á©HÉàŸ ó```ªM áæjóeh ⋲```°ù«Y áæjóeh

 §bÉ°ùJ ∫ÓN ¬d â°Vô©J Éeh á```«àëàdG á«æÑdG

.áμ∏ªŸG ¢VQCG ⋲∏Y ÒÿG QÉ£eCG

 AÉ«MC’Gh ≥WÉæŸG øe GOó```Y √ó≤ØJ iódh

 §Ø°T ∫É```ªYCG ⋲∏Y ô```jRƒdG ∞```bh ,á```«æμ°ùdG

 á«∏NGódG ´QGƒ°ûdGh ™bGƒŸG ∞```∏àfl ‘ √É«ŸG

 øe Oƒ¡÷G á```ØYÉ°†e ¤EG ¬```Lhh ,á```«LQÉÿGh

 AGôL Ú```æWGƒŸG IÉfÉ©e ø```e ∞```«ØîàdG π```LCG

 IöTÉÑe á©HÉàe ∑É```æg ¿CG ¤EG kGÒ°ûe ,QÉ```£eC’G

 ócCÉà∏d áYÉ°ùdG QGó```e ⋲∏Y ÇQGƒ£dG ºbÉW ™```e

 âbh ´öSCG ‘ √É```«ŸG §Ø°Th πª©dG Ò°S ø```e

 Úª«≤ŸGh ÚæWGƒŸG ¿hÉ©àH kGó«°ûe ,øμ‡

.IQGRƒdG ™e ΩGôμdG

 ¿hOh ÚæWGƒŸG øe Oó©H ∞∏N ⋲```≤àdGh

 ÇQGƒ```W º```bÉW kÉ```¡Lƒe IQö```†àŸG ™```bGƒŸG

 á÷É©Ÿ á∏LÉ©dG äGAGô```LE’G PÉ```îJÉH QÉ```£eC’G

 ÖdÉ£e ¤G ™```ªà°SG å«M IQö```†àŸG ™bGƒŸG

 √É«e äÉ©ªŒ ™bGƒe á÷É©e ∫ƒ```M ÚæWGƒŸG

 É¡©aôd É```¡dƒM äÉ«FôŸG ìGÎ```bGh QÉ```£eC’G

 kGócDƒe ,AGQRƒ```dG ¢ù∏› ¤EG π°üØe ô```jô≤J ‘

 ⋲∏Yh Ió«°TôdG á```eƒμ◊G ΩÉªàgG ÚæWGƒª∏d

 √É«◊G Ò```aƒàH AGQRƒdG ¢```ù«FQ ƒª°S É```¡°SCGQ

 º```¡JÉLÉ«àMG ¢```ùª∏Jh Ú```æWGƒª∏d á```ÁôμdG

 É¡fCÉ°T ø```e »àdG äÉ«fÉμeE’G á```aÉc Ò```î°ùJh

.á«àëàdG á«æÑdÉH ¢Vƒ¡ædG

 ƒª°ùdG ÖMÉ°U äÉ¡«LƒàH ô```jRƒdG OÉ°TCGh

 äGOGó©à°S’G ∞«ãμàH AGQRƒdG ¢ù«FQ »μ∏ŸG

 kGó«°ûe ,QÉ```£eC’G QÉKBG ø```e ∞«Øîà∏d á```ªFÉ≤dG

 Oó©d √ƒª°S É¡H ΩÉb »```àdG á«fGó«ŸG ádƒ÷ÉH

 ¬°UôM QÉ```WEG ‘ »```JCÉJ »```àdGh ≥WÉæŸG ø```e

 Úª«≤ŸGh Ú```æWGƒŸG äÉ```LÉ«àMG á```©HÉàŸ

 Ö°üJ »```àdG ¬ØbGƒe ¢```ùμ©J »```àdGh ,á```aÉc

 OÉ°TCG É```ªc ,Ú```æWGƒŸGh ø```WƒdG í```dÉ°U ‘

 ¢ùdÉéŸG AÉ```°SDhQ ™```e ≥```«°ùæàdGh ¿hÉ```©àdÉH

 ¿Éμ°SE’G IQGRhh É```gAÉ°†YGh á```©HQC’G ájó∏ÑdG

. ÊóŸG ´ÉaódGh

 ⋲≤∏J QÉ£eC’G ÇQGƒW ºbÉW ¿CG ∞∏N ócCGh

 24 QGóe ⋲∏Y óéH πªYh ÆÓH 2000 øe Ì```cCG

 ∫ÉM ∫hCÉH k’hCG √É```«ŸG §Ø°Th ∞jöüàd á```YÉ°S

 É¡«dhDƒ°ùe QÉÑc øe IQGRƒdG ¿CG kGócDƒe ,É¡©ªŒ

 πª©∏d ºgOƒ¡L Gƒ```dCÉj ⁄ ∞Xƒe ô¨°UCG ⋲```àM

 ÈY ÚæWGƒŸG IÉ```fÉ©e ø```e ∞```«Øîà∏d ó```éH

 √É«e äÉ©ªŒ •É```≤f ó°UQh ™jöùdG ÜhÉ```éàdG

 è```jQÉ¡°üdG ™```«ªL ∞```«XƒJ ” PEG ,QÉ```£e’G

 ™HQC’G äÉ```jó∏ÑdGh IQGRƒ```dG ió```d Iô```aGƒàŸG

 GƒfhÉ©J ø```jòdG ÚdhÉ≤ŸG ¿hÉ```©J øY Ó°†a

 áeRÓdG èjQÉ¡°üdÉH É```gójhõJ ‘ IQGRƒ```dG ™e

.QÉ£eC’G √É«e äÉ©ªŒ §Ø°ûd

IQô````°†àŸG ™`````````bGƒŸG á`````````÷É©Ÿ á````````∏LÉY äGAGô``LEG
:∫É¨°TC’G ôjRh ...AGQRƒdG ¢ù«FQ äÉ¡«Lƒàd Gò«ØæJ

 •∞∏N ΩÉ°üY
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بلدية �جلنوبية: 700 بالغ على مدى 7 �أيام

بلدية �ملحرق: 266 بالًغا و�شفط 362 �شحنة

�أمانة �لعا�شمة: ن�شعى للتخفيف من �لأ�رض�ر

جنحنا يف ت�رضيف �ملياه �ملتجمعة بعدد من �مل�شاريع �لإ�شكانية

�لغتم: 26 �شهريًجا ل�شفط �لبالعات يف “�ل�شمالية”

نعمل مبد�ر �ل�شاعة لإ�شالح �أ�رض�ر �لأمطار

�آل رحمة: �مل�شوؤولون مطالبون مبعاجلة �أ�رض�ر �ملو�طنني

تفقد جهود الوزارة بناء على توجيهات رئي�س الوزراء... احلمر:

اأكرث من األف بالغ... و�شفط 1400 �شحنة من مناطق املحافظة

خط �شاخن يتلقى البالغات... “اجلعفرية” : 

اأ�شاد بتوجيهات رئي�س الوزراء بتكثيف اال�شتعدادات

املنام���ة - وزارة االإ�شكان: قام وزي���ر االإ�شكان 

با�شم احلمر بجوالٍت تفقدية اإىل امل�شاريع االإ�شكانية 

اجلديدة م�شاء اأم�س االأول وحتى ال�شاعات االأوىل من 

�شباح اجلمعة مبعيَّة وكيل الوزارة ال�شيخ عبداهلل بن 

اأحمد اآل خليفة، وعدد من م�شوؤويل الوزارة املعنيني، 

ملتابعة جه���ود كادر فريق الطوارئ بوزارة االإ�شكان 

يف ت�رصيف جتمعات مياه االأمطار.

ووجه الوزير جميع اأع�شاء الفريق من مهند�شني 

وفني���ني اإىل بذل جهود م�شاعفة الإع���ادة االأمور اإىل 

طبيعته���ا باأ����رصع وقت ممك���ن، تنفي���ًذا لتوجيهات 

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

بن �شلمان اآل خليفة ب�شاأن �رصورة اإعداد خطًطا فورية 

تعالج اأية معوقات توؤثر على احلركة املرورية، وعلى 

اأمالك املواطنني ومنازلهم والتخفيف من اآثار اأمطار 

اخل���ري والربك���ة التي هطل���ت على مملك���ة البحرين 

موؤخًرا. 

واطل���ع وزير االإ�ش���كان خ���الل مبا�رصت���ه الأعمال 

�شف���ط وت�رصي���ف املياه عل���ى خطط الط���وارئ التي 

يق���وم به���ا الفري���ق الفن���ي يف ع���دد م���ن امل�شاريع 

اال�شكاني���ة واآلي���ات التوا�ش���ل م���ع وزارة االأ�شغ���ال 

و�ش���وؤون البلدي���ات والتخطيط العم���راين على مدار 

االأي���ام املمط���رة املا�شية وال�شاع���ات التي �شهدت 

موؤخ���ًرا غ���زارة يف كمي���ة االأمط���ار، وال�شب���ل املتاحة 

لت�رصيف جتمعات مياه االأمط���ار يف اأ�رصع وقت ممكن 

يف ظل الكميات الهائلة التي هطلت على البالد.

وق���ال الوزي���ر احلم���ر: “جنح���ت حلول ال���وزارة 

يف ت�رصي���ف مي���اه االأمط���ار املتجمعة مب����رصوع البالد 

القدمي باالإ�شافة اإىل امل�شاريع االأخرى التي �شهدت 

جتمعات مي���اه االأمطار كوادي ال�شي���ل، والب�شيتني، 

و�شماهيج، والهملة وجدحف�س، فيما ال تزال اجلهود 

م�شتم���رة لت�رصيف املياه مبنطقة هورة �شند، ونوؤكد 

اأنَّ متابعة ت�رصيف مي���اه االأمطار �شت�شتمر على مدار 

ال�شاعة وحت���ى االطمئنان على عودة كافة االأمور اإىل 

ن�شابه���ا م���ع متابعة م�شتم���رة و�شخ�شي���ة من جميع 

امل�شوؤولني بالوزارة”.

البدي���ع - بلدي���ة ال�شمالية: ق���ال املدير العام 

لبلدية ال�شمالية يو�شف الغتم اإن عدد البالغات التي 

ت�شلمتها البلدية ل�شفط مياه االأمطار املتجمعة حتى 

االآن فاقت األف بالغ مقدم من مواطنني ومقيمني. 

واأو�شح الغتم اأن ع���دد ال�شحنات التي �شفطت 

يف خمتلف مناطق ال�شمالي���ة بلغت حتى وقت كتابة 

اخل���رب 1400 �شحن���ة. واأ�ش���ار اىل اأن بع�س املناطق 

جتمع���ت فيه���ا مي���اه بكمي���ات كب���رية كاملنطق���ة 

املحيط���ة مبدر�ش���ة الرواب���ي والت���ي اأزي���ل منها ما 

يقارب من 200 �شحنة، ومنطقة الكراجات ب�شلماباد 

والت���ي مت اإزالة كذلك اأكرث من 200 �شحنة، ومناطق 

اأخ���رى يف ع���ايل ودوار 22، وبع����س ال�ش���وارع الت���ي 

جتمعت فيه���ا مياه بكميات كب���رية.  واأكد الغتم اأن 

توجيه���ات رئي����س ال���وزراء �شاحب ال�شم���و امللكي 

االأمري خليفة بن �شلمان اآل خليفة ب�شاأن متابعة هذه 

امل�شكل���ة والعمل بكل االإمكانات على حلها والتغلب 

عليها فاإن اجلميع يعمل وفق هذه التوجيهات لعمل 

ما يلزم والنزول ميدانيا لالطالع على �شري العمل عن 

كثب ومتابعة طبيعة وحجم امل�شكلة”.

وقال الغتم اإن “فريق الطوارئ يعمل على مدار 

ال�شاع���ة وفقا للخط���ة التي مت و�شعه���ا بتوجيهات 

ومتابع���ة من قب���ل �شعادة وزي���ر االأ�شغ���ال و�شوؤون 

البلديات والتخطي���ط العمراين ع�شام خلف”، موؤكدا 

يف الوق���ت ذاته من اأن “البلدية ا�شتعانت ب�شهاريج 

�شفط مياة البالعات لرتف���ع عدد ال�شهاريج اىل 26 

�شهريجا يعملون وفق خط���ة الطوارئ التي و�شعت 

ح�ش���ب االأولويات وال����رصورة بالن�شبة للبالغات التي 

ت���رد اإلين���ا”. واأ�شاف: “هن���اك توجيه���ات ومتابعة 

م�شتمرة م���ن قبل �شمو رئي�س ال���وزراء، ودعم كامل 

الوزير خلف لتذليل اية عقبات”.

املنامة – االأوقاف اجلعفرية: اأكد رئي�س االأوقاف 

اجلعفري���ة حم�ش���ن اآل ع�شف���ور اأن اإدارة االأوق���اف 

اجلعفري���ة �شكل���ت فرق ط���وارئ م���ن موظفي ق�شم 

ال�شيانة تعم���ل على مدار ال�شاع���ة ملتابعة واإ�شالح 

اأي���ة اأ�رصار نا�شئة عن موجة االأمطار اال�شتثنائية التي 

ت�شهدها اململكة حالياً.

من جانبه اأو�شح رئي�س ق�شم ال�شيانة يف االإدارة 

علي م���ريزا اأن الفري���ق تلقى العديد م���ن البالغات 

م���ن امل�شلني واالأه���ايل ب�شاأن االأ����رصار النا�شئة عن 

االأمطار، ومت اإر�شال ف���رق العمل للجوامع وامل�شاجد 

الإ�شالح االأ�رصار مبا�رصة”، م�شرياً اإىل اأن ق�شم ال�شيانة 

يف توا�ش���ل م�شتمر ومبا�رص مع رئي�س جمل�س االأوقاف 

واالإدارة التنفيذي���ة، وكذل���ك مع اجله���ات الر�شمية 

االأخرى مثل الدفاع املدين ب���وزارة الداخلية، ووزارة 

االأ�شغ���ال و�ش���وؤون البلدي���ات والتخطي���ط العمراين 

)ل�رصف ال�شحي(، وهيئة الكهرباء واملاء.

ورداً عل���ى م���ا اأث���ري يف بع�س مواق���ع التوا�شل 

االجتماع���ي ب�شاأن م�شجد ال�شي���خ عزيز اأو�شح رئي�س 

ق�شم ال�شيان���ة اأنه مت ار�شال فريق ملعاينة امل�شجد 

يف ال�شب���اح الباكر، وتبني اأن ال����رصر جزئي وحمدود 

جداً، ومت���ت معاجلته، واأن امل�شج���د مفتوح لل�شالة، 

وهلل احلم���د فاإن���ه وعلى رغم ت�رصر ع���دد من امل�شاجد 

ف���اإن ال����رصر االإجمايل يف امل�شاجد حم���دود باملقارنة 

بال�رصر احلا�شل يف العديد من املن�شاآت االأخرى”.

ودعت االإدارة امل�شل���ني ومرتادي امل�شاجد يف 

جميع حمافظات مملكة البحرين للتوا�شل املبا�رص مع 

فريق الطوارئ التابع لالإدارة والذي يعمل على مدار 

ال�شاعة، على اخلط ال�شاخن: )80008898(.

الق�شيبي���ة - جمل����س الن���واب: اأ�ش���اد ع�شو جمل�س 

النواب النائب غازي في�ش���ل اآل رحمه بتوجيهات رئي�س 

الوزراء �شاحب ال�شمو امللكي االأمري خليفة بن �شلمان اآل 

خليفة بتكثيف اال�شتع���دادات اجلارية للتخفيف من اآثار 

اأمط���ار اخلري والربك���ة التي هطلت عل���ى مملكة البحرين 

موؤخ���را، م�شيداً باجلول���ة امليدانية التي ق���ام بها �شموه 

اأم�س )اجلمعة( يف عدد م���ن املناطق والتي تاأتي يف اإطار 

حر�س �شموه على متابعة احتياجات اأبنائه املواطنني.

وطال���ب اآل رحم���ه كافة اجله���ات املخت�ش���ة ب�رصعة 

معاجل���ة االأ����رصار الناجت���ة ع���ن االأمط���ار الت���ي �شهدتها 

البحري���ن موؤخراً، م���ع �رصورة و�شع اخلط���ط الكفيلة مبنع 

تك���رار االأ�رصار م�شتقب���اًل، واأ�شاف اآل رحم���ه اأن م�شوؤولية 

عالج اأ�رصار االأمطار هي م�شوؤولية م�شرتكة تقع على عاتق 

عدد من الوزارات والهيئات احلكومية.

واأك���د اآل رحمه على ع���دم قبول اأن تت����رصر م�شاريع 

البني���ة التحتية اجلديدة ب�شبب م�شاكل ناجتة عن ت�رصيف 

مياه االأمطار، م�شيف���اً اأن املجل�س النيابي �شيدعم كافة 

اخلطط التي ت�شعها احلكومة والكفيلة مبنع تكرار اأ�رصار 

االأمط���ار م�شتقب���اًل. وق���ال اآل رحمة: يجب عل���ى وا�شعي 

اخلط���ط امل�شتقبلي���ة مراع���اة ارتف���اع مع���دالت هط���ول 

االأمطار غري املتوقعة ال�شيما مع التغريات املناخية التي 

ت�شهدها دول العامل اأجمع.

• وزير االإ�شكان يتفقد جهود ت�رصيف جتمعات االأمطار بامل�شاريع االإ�شكانية	

• مدير بلدية ال�شمالية: فريق الطوارئ يعمل على مدار ال�شاعة	

• فرق الطوارئ تعمل على مدار ال�شاعة ملعاجلة االأ�رصار	

ق���ام  – بلدي���ة اجلنوبي���ة:  الرف���اع 

وكيل �ش���وؤون البلديات بوزارة االأ�شغال 

و�شوؤون البلدي���ات والتخطيط العمراين 

نبي���ل اأبو الفتح، بجول���ة تفقدية الأعمال 

�شف���ط مي���اه اأمط���ار اخلري م���ن خمتلف 

املحافظات.

ول���دى تفق���ده ع���دد م���ن املناطق 

واالأحي���اء ال�شكنية يف اجلنوبي���ة يرافقه 

مدير عام بلدية املنطقة اجلنوبية عا�شم 

عبداللطي���ف وع���دد م���ن امل�شوؤولني يف 

البلدية، وقف الوكيل على جهود البلدية 

املي���اه يف خمتل���ف  �شف���ط  متابع���ة  يف 

املواقع وال�ش���وارع الداخلية واخلارجية، 

حي���ث وجه اإىل م�شاعفة اجلهود من اأجل 

التخفي���ف م���ن معاناة املواطن���ني جراء 

اأمط���ار اخل���ري التي هطلت عل���ى مملكة 

البحرين خالل هذه االأيام. 

ويف هذا ال�شدد، اأكد مدير عام بلدية 

املنطقة اجلنوبية اأن البلدية تلقت اأكرث 

من 700 بالغ م���ن املواطنني على مدى 

7 اأيام متوا�شلة لالإبالغ عن مواقع جتمع 
مي���اه االأمط���ار، حيث متت مبا����رصة اإزالة 

1200 �شحنة من هذه املياه.
واأ�ش���ار اإىل اأن هن���اك متابعة مبا�رصة 

م���ع املفت�ش���ني يف ق�ش���م النظافة على 

م���دار ال�شاع���ة، للتاأكد من �ش���ري العمل 

ب�ش���كل ي�شاه���م يف تخفي���ف ال����رصر عن 

املناط���ق التي تتجمع فيها مياه االأمطار 

اأكرث من غريها.

املواطن���ني  بتع���اون  واأ�ش���اد 

واملقيمني مع البلدي���ة، وتفهمهم لكل 

ما تبذله م���ن جهود لت���دارك الو�شع يف 

كل املناطق، مثمناً حر�س وزير االأ�شغال 

و�شوؤون البلدي���ات والتخطيط العمراين 

والوكي���ل ومتابعتهما اأعمال �شفط مياه 

االأمطار ميدانياً. 

الب�شيت���ني- بلدية املح���رق: تنفيذاً 

لتوجيهات رئي�س الوزراء �شاحب ال�شمو 

امللكي االأمري خليفة بن �شلمان اآل خليفة 

بتفق���د اأح���وال املناط���ق املت����رصرة من 

جتمعات مياه االأمطار، قام وكيل الوزارة 

ل�ش���وؤون البلديات والتخطي���ط العمراين 

نبيل اأبوالفتح يرافق���ه الوكيل امل�شاعد 

للرثوة البحري���ة القائم باأعمال مدير عام 

بلدية املح���رق عبداهلل عبداللطيف بزيارة 

تفقدي���ة اإىل مواقع جتمع مياه االأمطار يف 

حمافظة املحرق.

وم���ن جانب���ه، ق���ال القائ���م باأعم���ال 

املدي���ر العام لبلدية املح���رق اأن البلدية 

ت�شاق���ط  م���ن  االأوىل  اللحظ���ة  ومن���ذ 

االأمط���ار �رصعت يف عملي���ة �شفط املواقع 

الت���ي تتجم���ع فيها مياه االأمط���ار، وذلك 

بالتن�شيق والتع���اون مع �شئون االأ�شغال 

واأع�شاء املجال�س البلدية.

وك�شف املدير العام ان عدد البالغات 

التي ا�شتلمتها بلدية املحرق منذ هطول 

االأمط���ار بلغت 266 بالغ���ا، فيما و�شلت 

ع���دد ال�شحنات م���ن �شفط مي���اه االأمطار 

التي مت اإزالته���ا 362 �شحنة، موؤكدة اأن 

البلدية عملت على مدار ال�شاعة يف تلقي 

البالغات وتنفيذ اأعمال �شفط املياه.

واأ�شار اإىل ان البلدية ركزت جهودها 

يوم اأم�س على املناطق احليوية واملنازل 

املت����رصرة م���ن مي���اه االأمط���ار، حيث مت 

�شفط مي���اه االأمطار القريبة من امل�شاجد 

واالأحي���اء ال�شكني���ة وال�ش���وارع الداخلية 

احليوية، منوهاً يف الوقت نف�شه اأن العمل 

ج���ار بناًء عل���ى توجيهات وزي���ر االأ�شغال 

و�ش���وؤون البلديات والتخطي���ط العمراين 

ع�ش���ام خل���ف ووكي���ل ال���وزارة ل�شوؤون 

البلديات ب�رصعة �شفط مياه االأمطار وفق 

االإمكانات املتاحة.  

املنامة - اأمان����ة العا�شمة: اأكد مدير 

عام اأمانة العا�شمة ال�شيخ حممد بن احمد 

ال خليفة اأن فرق الطوارئ توا�شل اأعمال 

اإزال����ة خملفات االأمطار م����ن جميع مناطق 

حمافظة العا�شمة.

ولف����ت اىل اأن االأمان����ة ت����ويل بالغات 

خا�ش����ا  اهتمام����ا  ال�شكني����ة  املناط����ق 

للتخفيف م����ن معاناتهم واالأ�رصار الناجتة 

ع����ن ت�شاق����ط امط����ار اخلري الت����ي هطلت 

موؤخرا على اململكة.

ج����اء ذل����ك يف جول����ة تفقدي����ة اأم�����س 

بح�ش����ور رئي�����س ق�ش����م النظاف����ة وبع�س 

امل�شوؤولني يف االمانة. 

 815 املجمع����ني  اجلول����ة  و�شمل����ت 

و816 مبدينة عي�شى.

وعن اجلهود الت����ي بذلتها االمانة يف 

االأيام ال�شتة املا�شية، اأ�شار املدير العام 

اىل ان فري����ق الط����وارئ تلق����ى نحو 223 

بالغا من خمتلف الو�شائل.

وذكر اأن كمية املي����اه امل�شحوبة من 

جميع دوائر العا�شمة بلغت اكرث من 600 

�شحنة وا�شتخدم يف ذلك 14 �شهريجا.

• يو�شف الغتم	

• غازي اآل رحمه	



السبت 18 فبراير 2017  
21 جمادى األولى 1438

العدد 3049  5 بالدنا local@albiladpress.com

اأفراد احلر�س امللكي ميلكون جاهزية ع�سكرية كبرية
خالل التمرين امل�سرتك مع القوات اخلا�سة الفرن�سية... خالد بن حمد:

املنامة  - بنا: �سه���د قائد قوة احلر�س 

امللك���ي اخلا�س���ة الرائد �سم���و ال�سيخ خالد 

ب���ن حم���د اآل خليف���ة، التمري���ن امل�س���رتك 

ب���ن قوة احلر����س امللكي اخلا�س���ة والقوة 

اخلا�سة الفرن�سية، وذلك مبنطقة بياريت�س 

باجلمهورية الفرن�سية.

وق���د ا�ستم���ل برنام���ج التدري���ب عل���ى 

تنفي���ذ �سل�سل���ة م���ن الأن�سط���ة الع�سكري���ة 

الت���ي تت�سمن ا�ستخ���دام اأح���دث التقنيات 

والنظري���ات املتقدمة، الت���ي ت�سهم يف رفع 

م�ستوى الفكر الع�سكري للقادة الع�سكرين 

والأفراد يف كال البلدين، كما متنحهم القدرة 

على الفه���م والتحليل الع�سك���ري من خالل 

تبادل ال���دورات، بالإ�ساف���ة اإىل اكت�سابهم 

مزيًدا من اخلربات امليدانية.

والتقى الرائد �سمو ال�سيخ خالد بن حمد 

اآل خليفة بق���ادة القوات اخلا�سة الفرن�سية 

الع�سكري���ن  ال�سب���اط  كب���ار  م���ن  وع���دد 

بامل�ست���وى  �سم���وه  م�سي���ًدا  الفرن�سي���ن، 

الع�سك���ري املتمي���ز ال���ذي تتمتع ب���ه القوة 

اخلا�س���ة الفرن�سي���ة، وال���ذي يعك����س مدى 

اجلاهزي���ة القوية التي تتمتع به���ا ، معترًبا 

�سم���وه اأن الق���وات الفرن�سي���ة اإح���دى اأبرز 

املدار����س الع�سكري���ة بالعامل الت���ي تتمتع 

بخربات كب���رة وا�سعة، وخ���الل اللقاء بحث 

�سموه مع القادة يف توا�سل مثل هذا التمرين 

امل�سرتك يف امل�ستقبل بن القوتن. 

وقد اأك���د �سموه اأن ه���ذا التمرين ياأتي 

الر�سي���دة  القي���ادة  لتوجيه���ات  تنفي���ًذا 

والقيادة العامة لق���وة دفاع البحرين و�سمو 

قائ���د احلر����س امللكي لرفع م�ست���وى الأداء 

والكف���اءة والعمل بروح الفريق الواحد لقوة 

احلر�س امللكي اخلا�س���ة، وفق ا�سرتاتيجية 

الرتق���اء  اإىل  ته���دف  املع���امل  وا�سح���ة 

بامل�ستوى العام واجلاهزية، وذلك للتعامل 

م���ع الأجه���زة والتقني���ات احلديث���ة بكاف���ة 

العمليات.

كم���ا اأ�ساد الرائد �سم���و ال�سيخ خالد بن 

حمد اآل خليفة خالل لقاء �سباط واأفراد قوة 

احلر�س امللكي اخلا�سة، مبا �سهده التمرين 

من جاهزية لديهم، ومبا اأظهروه من جاهزية 

•ع�سكرية كبرة. �سمو ال�سيخ خالد بن حمد لدى لقائه ال�سباط والأفراد امل�ساركن يف التمرين	

توجيهات بعدم املبالغة يف حترير خمالفات �سد التجار والعمال
نق�س بعدد مفت�سي وزارة ال�سناعة... وزير العمل:

ق���ال وزي���ر العم���ل والتنمي���ة الجتماعية جميل 

حمي���دان اإن ع���دد العمالة ال�سائبة ق���د بلغ 60 األف، 

وقام���ت هيئ���ة تنظي���م �س���وق العم���ل مبن���ح فرتة 

ت�سحيح الأو�ساع فانخف�س العدد اإىل 48 األفا.

واأ�س���اف ان �سم���و ويل العهد اأعط���ى تعليماته 

بعدم املبالغ���ة يف حترير املخالفات �س���د التجار اأو 

العمالة، اإذ اإن ال�سوق البحرينية بحاجة للعمالة.

وب���ن اأن �س���وؤون البلديات ه���ي امل�سوؤولة عن 

“فر�س���ات” العمال���ة اجلائل���ة، لفت���اً اإىل اأن هن���اك 
نق�ًسا يف عدد املفت�س���ن التابعن لوزارة ال�سناعة 

والتج���ارة وال�سياحة، وقد قام���ت هيئة تنظيم �سوق 

العمل بالتعاون معهم يف حمالت التفتي�س.

 

 خطة شاملة
وب���ن اأن العمال���ة ال�سائبة ت�س���م عمالة هاربة 

من �ساحب العم���ل، اأو اأن �ساحب العمل قد ا�ستغله 

وتركه يف ال�سوق يعمل حل�سابه ال�سخ�سي.

ولفت ب���اأن 28 األف عامل هم م���ن امل�ستغلن، 

واأن الفيزا املرنة ل ت�سمل العامل الهارب، واإمنا هي 

حت���ل م�سكلة العام���ل الذي ا�ستغل���ه �ساحب العمل، 

حيث �سيكون مقيماً ب�سكل ر�سمي.

وبن باأن اللجن���ة التن�سيقية التي ت�سكلت ومت 

اختياره كرئي�س لها ه���ي جلنة ت�سمل جميع اجلهات 

املخت�س���ة، واأنه���ا و�سعت خطة �سامل���ة دون اإغفال 

اأي جان���ب، وق���د كان لعمل اللجنة ثالث���ة اأبعاد وهي 

ال�ستفادة من التجارب ال�سابقة، والنظر يف املعمول 

ب���ه حالياً، وو�س���ع اخلطط وطرح الأف���كار ملا ينبغي 

فعله يف امل�ستقبل.

واأو�س���ح حميدان ب���اأن �ساحب ال�سم���و امللكي 

الأم���ر �سلمان بن حمد اآل خليف���ة ويل العهد القائد 

الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء قد راقب 

عم���ل اللجن���ة التن�سيقية وطلب الإط���الع على نتائج 

عملها. وبن ب���اأن �سموه قد اأعط���ى تعليماته للجنة 

بو�سع البدائل وع���دم املبالغة يف حترير املخالفات 

�س���د التج���ار اأو العمالة، حيث اأن ال�س���وق البحرينية 

بحاجة للعمالة.

واأردف ب���اأن �سموه اأ�س���ار اإىل اأن ح���ل امل�سكلة 

مرتبط بت�رشيعات جديدة، وانه راغب يف اأن تقوم كل 

جهة خمت�سة بتقييم عملها.

 أبعاد اقتصادية
وب���ن حمي���دان اأن ظاه���رة العمال���ة ال�سائب���ة 

“الف���ري في���زا” �سائ���ك ول���ه اأبع���اده القت�سادي���ة 
والجتماعية وال�سيا�سية، حي���ث اإنه مرتبط مب�سالح 

اأفراد و����رشكات، واأنه لي�س م���ن ال�سهولة �سبط اآثار 

احل�سن القانوين على ال�سارع.

وق���ال:” اأن م�سكل���ة العمالة ال�سائب���ة تواجهها 

دول اخللي���ج العرب���ي، واأن احلكوم���ة لديه���ا روؤي���ة 

�سامل���ة، وه���ي ل تطمح للحل���ول الرتقيعي���ة، واإمنا 

ت�سع���ى حلل �سام���ل يحتوي الأزم���ة دون الت�سبب يف 

م�ساكل اأخرى.

 

خطة عالج
واأو�س���ح حمي���دان اأن وزارة ال�سناع���ة والتجارة 

وال�سياحة لها اأولوياتها واأطروحاتها، كما اأن ملجل�س 

التنمية الإقت�سادية مبادراته يف هذا اجلانب.

واأ�س���اف ب���اأن اللجنة خرجت بحزمة م���ن الأفكار 

واملبادرات بناء على اأبعاد عمل اللجنة وهي التجارب 

ال�سابق���ة والتج���ارب احلالية، وما ميك���ن جتربته من 

حل���ول، حي���ث وافق �سم���و ويل العهد تل���ك احلزمة، 

اإذ مت عر�سه���ا على جمل�س ال���وزراء، حيث وافق هو 

بدوره عليها واأرجعها للجنة التن�سيقية لبدء العمل.

واأ�س���ار بان خطة معاجلة ظاهرة العمالة ال�سائبة 

تتطلب خطة طويلة الأمد.

واأو�س���ح اأن”الفيزا املرنة” ه���و فكرة من تلك 

احلزمة، و�سوف يتم تقييمها يف �سهري اأبريل ومايو، 

واأن م���دة اإقامة العام���ل بالفيزا املرن���ة هي 6اأ�سهر 

قابلة للتجديد.

واأردف اأن عم���ل العامل املقي���م بالفيزا املرنة 

يتي���ح له اإمكانية العمل بنظام يوم���ي اأو بال�ساعات، 

واأن �ساحب العمل اذا ا�ستقدم عامال فال يحق للعامل 

اأن ينقل اإقامت���ه اإىل الفيزا املرنة، وكذلك اأذا هرب 

فل���ن ي�ستح���ق تلك الفي���زا، اأم���ا يف حال���ة ا�ستغالل 

�ساحب العم���ل للعامل وتركه يف �س���وق العمل دون 

تاأمن وظيفة له فاإنه حينها ي�ستحق الفيزا املرنة.

 

تقارير دورية
وب���ن اأن قرار جمل�س الوزراء ب���ان تقدم اللجنة 

التن�سيقي���ة تقارير دورية، واأفكار ومبادرات جديدة 

والت���ي ميكن ملجل����س الن���واب امل�ساهم���ة يف اإبداء 

الأفكار دعما وم�ساندة اللجنة التن�سيقية.

ولفت حمي���دان بان هناك �سواب���ط لعدم قيام 

ا�ستغ���الل الفي���زا ب���اأي عمل خم���ل بالقوان���ن، واأن 

العام���ل لن ي�ستطي���ع ممار�سة التج���ارة اأو العمل يف 

حقل اآخر.

وب���ن ب���اأن الفي���زا املرن���ة ه���و اأم���ر اختي���اري 

للعامل لكي ي�سح���ح و�سعه، واأن اإجراءات التفتي�س 

والت�سفر ومراقب���ة ال�سجالت حالي���اً مفعلة، ووزارة 

الداخلية تقوم بدوره���ا على اأكمل وجه، م�سيفاً بان 

ال���وزارة �سيكون لديه عناوين العم���ال، ثم اأن هوؤلء 

العمال عل���ى علك بقوانن اململك���ة، واأن اأي قانون 

ياأت���ي يف م�سلحته���م فلن يرتدد اأحده���م يف مراجعة 

الوزارة.

 

حملة إعفاء
واأ�ساف باأن حمل���ة الإعفاء قد عاجلت و�سع 40 

األ���ف عامل، 30 األ���ف عامل منهم حتول���وا اإىل مقيم 

ب�س���كل نظام���ي، و10 اآلف غ���ادروا اململك���ة، ولكن 

امل�سكلة عادت من جديد. 

ولف���ت ب���اأن اللجن���ة التن�سيقي���ة ق���د و�سعت 

ن�س���ب عينيها على م�سالح التج���ار، كما اأن م�سلحة 

التاج���ر البحريني هي م���ن اأولويات جمل����س التنمية 

القت�سادية وهاج�سها امل�ستمر.

ون���وه حمي���دان باأن���ه مل يت���م اإلغ���اء نظ���ام 

الكفالة، واإمنا �سيت���م اإخراج فئة معينة من هذا 

النظ���ام لنجعله���م يف النظام املرن ب���ان تكون 

احلكومة هي الكفيل، و�ستكون له بطاقة هوية 

وعن���وان وكل الأم���ور الر�سمي���ة، واأنه لن ميكن 

اأن يق���وم اأحد با�ستق���دام �سخ�ساً واأن يدخله يف 

نظام الفي���زا املرنة، حيث لن ي�سمح بذلك ومن 

ال�سع���ب �سب���ط الأم���ور وجتن���ب التحايل على 

القانون.

فرشات الباعة
واأ�س���ار حميدان اإىل اأن نظام الفيزا املرنة موثق 

لدى هيئة تنظيم �سوق العمل.

وبن ب���اأن �سئون البلديات ه���ي امل�سئولة عن 

الفر�س���ات للعمال���ة املتجولن، لفت���اً اإىل اأن هناك 

نق�س يف عدد املفت�س���ن التابعن لوزارة ال�سناعة 

والتج���ارة وال�سياحة، وقد قام���ت هيئة تنظيم �سوق 

العمل بالتعاون معهم يف حمالت التفتي�س.

• وزير العمل	

األ��ًف��ا  48 اإىل  األ���ًف���ا   60 م���ن  ال�����س��ائ��ب��ة  ال��ع��م��ال��ة  ع���دد  خ��ف�����س 

������س�����ائ�����ب ع���������ام���������ل  األ������������������ف   28 ا���������س��������ت��������غ��������الل 

وم���اي���و اأب�����ري�����ل  ����س���ه���ري  يف  امل����رن����ة  “الفيزا”  ت��ق��ي��ي��م 

اله�������ارب العام����������ل  ت�سم����������ل  ل  املرن�������������ة  “الفي�����������زا” 

م���دة اإقامة العامل ب� “الفي���زا” املرنة هي 6 اأ�سه���ر قابلة للتجديد

 عمال الفري فيزا... 
آالف وأشهر

  
- 48 ألف إجمالي عدد العمالة السائبة
-  12 ألف عامل سائب تم تصحيح أوضاعهم
- 6 أشهر إقامة بالفيزا المرنة قابلة 

للتجديد
- 28 ألف من العمال يتعرضون 

لالستغالل
- 10 آالف عامل قامت الحملة 

بترحيلهم
- 40 ألف عامل تمت معالجة وضعه
- 30 ألف عامل منهم تحولوا إلى 

مقيم بشكل نظامي

ك�س���ف ا�ست�س���اري حديث���ي ال���ولدة ورئي�س 

وح���دة العناي���ة املركزة حلديثي ال���ولدة يف جممع 

ال�سلمانية الطبي رئي����س اللجنة املنظمة للمنتدى 

الثالث مل�ستجدات علم الولدات وحديثي الولدة 

عبدال���روؤوف املدحوب عن ع���دد احلالت التي يتم 

اإدخاله���ا يف العناي���ة الق�س���وى ملر�س���ى حديث���ي 

الولدة والأطفال يف ق�سم حديثي الولدة يف جممع 

ال�سلماني���ة الطب���ي و�س���ل اإىل اأكرث م���ن 1300 يف 

العام 2016. 

وب���ننَّ اأن اأه���م اأ�سب���اب الوفاة ل���دى حديثي 

الولدة ه���ي “اخلداجة”، والت���ي ت�سكل 50 % من 

ن�سب���ة 37 اأ�سبوعا، اأي قبل بداي���ة ال�سهر التا�سع، 

معلنا اأن عدد ال���ولدات بق�سم الولدة بال�سلمانية 

و�سل اإىل اأكرث من 8500 ولدة ناجحة. 

واأكد املدحوب اأن اخلدمات ال�سحية املقدمة 

الأف�س���ل يف  تع���د  للخ���دج  ال�سلماني���ة  ق�س���م  يف 

املنطق���ة، اإذ اإن ن�سب���ة الوفي���ات الأطفال حديثي 

ال���ولدة من اخلدج يف البحرين ه���ي الأقل ن�سبة يف 

املنطقة، اإذ ميتلكون فر�سة اأف�سل للحياة يف ظل 

توفر هذه اخلدمات.

ج���اء ذلك خ���الل رعاي���ة وكي���ل وزارة ال�سحة 

عاي�سة ب���و عنق املنتدى الذي ي�ستم���ر لثالثة اأيام 

متوا�سلة من 17 اإىل 19 فرباير اجلاري.

واأكد وكيل الوزارة حممد العو�سي اأن الوزارة 

تعمل على اإقام���ة العديد من الفعاليات والأن�سطة 

الطبي���ة والعلمي���ة يف جم���ال التدري���ب والتعلي���م 

امل�ستم���ر للك���وادر الطبي���ة العامل���ة يف احلكوم���ة 

والقط���اع اخلا�س، ومنها ور�س العمل واملوؤمترات 

واملنتدي���ات الطبي���ة العلمي���ة؛ من اأج���ل حتديث 

املعلوم���ات الطبي���ة العاملية، واخل���ربات املهنية 

التي ميتلكها الأطب���اء، واإ�سافة اأحدث املعلومات 

والتقنيات يف جمالت تخ�س�سهم واملعروفة حول 

العامل.

وبننَّ العو�س���ي اأن التخ�س�سات الطبية، ويف 

جمالتها كافة ت�سهد نقل���ة نوعية متميزة وتطورا 

غر م�سبوق يف الع���الج والكت�ساف، ولذلك ت�سعى 

ال���وزارة اإىل اإقام���ة مث���ل ه���ذه الور�س لنق���ل اآخر 

م�ستجدات املعرفة اإىل الأطباء بالبحرين.

ومن جانبه، اأ�سار املدحوب اإىل اأن هذه الور�س 

التي ت�ستمر ثالث���ة اأيام، وي�سارك بها 50 خمت�سا، 

منه���م 25 من دول جمل�س التعاون، ومنهم 25 من 

البحرين، ي�سكلون العاملن واملخت�سن يف اأق�سام 

الولدة وحديث���ي الولدة، من خمتلف م�ست�سفيات 

البحري���ن بالقط���اع احلكوم���ي واخلا����س من جممع 

ال�سلمانية الطب���ي، وم�ست�سفى جدحف�س للولدة، 

وم�ست�سف���ى قوة دفاع البحرين، وم�ست�سفى امللك 

حمد اجلامعي وامل�ست�سفيات اخلا�سة كافة.

واأكد املدحوب اأن اخلدمات ال�سحية املقدمة 

م���ن جانب فريق العمل يف ق�س���م ال�سلمانية للخدج 

املكون من ال�ست�سارين والأطباء والكوادر الفنية 

والتمري�سي���ة تع���د الأف�سل يف البحري���ن واخلليج 

واملنطق���ة، مردف���ا اأن ن�سب���ة الوفي���ات الأطف���ال 

حديثي الولدة من اخلدج يف ال�سلمانية، هي الأقل 

ن�سب���ة يف املنطق���ة، فاخل���دج وحديث���ي الولدة يف 

ال�سلمانية ميتلكون فر�س���ة اأف�سل للحياة يف ظل 

توفر هذه اخلدمات.

ال�سلمــانيــة �سهــــدت 8500 والدة نــاجـــحـــــة يف 2016
البحرين اأقل دول املنطقة يف “اخلداجة”... املدحوب:

بدور املالكي
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بخالص التعازي والمواساة 
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سائلين اهلل عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع 

رحمته وأن يسكنه الفردوس األعلى وأن يلهم أهله 
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قانون ل�سندوق االحتياطي واال�ستقرار املايل

ر” االأطباء باخل�سوع لدورات “غري ُمربَّ ربط جتديد “لي�سن” 

ر�سوم االإعالنات التجارية مل تتغري منذ �سدور القانون

ا
ً
حتيله احلكومة للربملان قريب

رف�ست �سن الت�رشيع... احلكومة للربملان:

منافاة بع�سها للآداب العامة

اأعلن���ت احلكوم���ة اأنها اأع���دت ت�رشيعا 

با�س���م “قان���ون باإن�ساء وتنظي���م �سندوق 

االحتياط���ي واال�ستقرار امل���ايل” يت�سمن 

تعدي���لت عل���ى الو�سع القان���وين احلايل 

حل�ساب احتياطي االأجيال القادمة.

وذك���رت احلكوم���ة يف مذك���رة ملجل�س 

الن���واب اأن الت�رشي���ع اجلديد ياأت���ي �سعيا 

والنم���و  امل���ايل  اال�ستق���رار  لتحقي���ق 

االقت�س���ادي وانطلق���ا من تطوي���ر االطار 

الع���ام لل�سيا�س���ة املالي���ة احلكومية ومبا 

يتفق وال�سالح العام.

ولفت���ت احلكوم���ة اىل اأنه���ا �ستق���دم 

م����رشوع القان���ون يف القري���ب العاج���ل اىل 

ال�سلطة الت�رشيعية.

واأ�سارت احلكومة اىل تعذر املوافقة 

على الت�رشيع حيث يوج���د من الن�سو�س 

القانوني���ة والقواعد االجرائية القائمة ما 

يكفي بذات���ه لتحقيق اله���دف املن�سود 

م���ن ورائ���ه وال يك���ون بالت���ايل ثم���ة ما 

يربر للتعديل ف�سل ع���ن اعتبارات عدم 

االإ����رشاف يف و�س���ع الت�رشيعات دون مربر 

مقبول.

واأكدت احلكومة اأن جتديد الرتاخي�س 

ملزاويل املهن ال�سحية اأمر تنظيمي تكفله 

القرارات التنفيذية ولي�س القانون.

حتفظ���ت احلكوم���ة على ت�رشي���ع اأقره 

جمل����س الن���واب يربط جتدي���د الرتخي�س 

للأطب���اء باجتي���از املرخ�س له���م مبزاولة 

دورًة  االأ�سن���ان  وط���ب  الب����رشي  الط���ب 

متخ�س�سًة اأو اأكرث يف املجال الطبي.

عل���ى  الت�رشيع���ي  التعدي���ل  وين����س 

من���ح املجل����س االأعلى لل�سح���ة ال�سلحية 

الرتخي����س،  م���دة  حتدي���د  يف  واملرون���ة 

و�رشوط جتديده، ومدة اجتياز احلد االأدنى 

م���ن ال���دورات التدريبي���ة، ورب���ط جتديد 

تراخي�س املهن ال�سحية باجتياز حّد اأدنى 

من �ساعات التعليم الطبي امل�ستمر.

وذكرت احلكومة يف مذكرتها ملجل�س 

الن���واب اأن املجل�س االأعلى لل�سحة اأ�سدر 

م���دة  ب�س���اأن   2016 دي�سم���رب  يف  ق���رارا 

�سلحية تراخي�س مزاويل املهن ال�سحية 

و����رشوط جتديدها مت�سمنا ذات ال�سوابط 

واال�سرتاطات التي يهدف م�رشوع القانون 

اىل حتقيقه���ا واملتمثلة يف تقييد جتديد 

الرتخي�س.

ولفت���ت احلكومة اىل تع���ذر املوافقة 

على الت�رشي���ع حيث يوجد م���ن الن�سو�س 

القانونية والقواع���د االجرائية القائمة ما 

يكف���ي بذات���ه لتحقيق اله���دف املن�سود 

من ورائ���ه وال يكون بالت���ايل ثمة ما يربر 

للتعديل ف�سل عن اعتبارات عدم اال�رشاف 

يف و�سع الت�رشيعات دون مربر مقبول.

واأكدت احلكومة اأن جتديد الرتاخي�س 

مل���زاويل امله���ن ال�سحي���ة اأم���ر تنظيمي 

ولي����س  التنفيذي���ة  الق���رارات  تكفل���ه 

القانون.

خل�س���ت جلن���ة التحقي���ق النيابية يف 

خمالفات االإعلنات اإىل اأن وزارة االأ�سغال 

و�س���وؤون البلديات والتخطي���ط العمراين 

مل جت���ر تغي���را عل���ى ر�س���وم وغرام���ات 

االإعلنات التجاري���ة املخالفة منذ اإ�سدار 

املر�سوم بقانون يف العام 1973، بالرغم 

م���ن عدم منا�سبتها للو�س���ع االقت�سادي 

للمملكة.

وذكرت م�س���ادر نيابية ل�”البلد” اأن 

اللجن���ة تو�سلت اإىل ع���دم وجود �سيا�سة 

موح���دة للعمل ب���ن ال���وزارة واملجال�س 

البلدية يف العملية االإعلنية.

واأ�س���ارت اإىل اأن ذلك يج���ري بالرغم 

م���ن اأن القان���ون ين�س على ه���ذا الدور، 

اإ�ساف���ة اإىل التناق�س احلا�سل يف االأدوار 

املوكلة لكل جهة.

ولفت���ت اإىل اأن اللجنة الحظت منافاة 

بع�س االإعلن���ات التجارية للآداب العامة 

والتعاليم االإ�سلمية، وعدم وجود الرقابة 

الكافية على تل���ك االإعلنات قبل اإ�سدار 

الرتاخي�س لها.

وتابعت اأن اللجنة راأت وجوب مراجعة 

الك�سوفات اخلا�س���ة بال�سجلت التجارية 

وال�سناع���ة  التج���ارة  وزارة  قب���ل  م���ن 

وال�سياح���ة، ومراقب���ة عملي���ات االإ�سدار 

والتجديد والت�سجيل.

واأ�س���ارت اإىل تاأكي���د اللجن���ة على اأن 

يكون جلمعية املعلن���ن البحرينية دورا 

فاعل، ردا على ما ن�سب اإليها من تكا�سل 

وعدم اهتمام بالتاجر البحريني.

وذكرت اأن اللجنة ارتاأت عقد مناق�سة 

م���ع وزي���ر االأ�سغ���ال و�س���وؤون البلديات 

والتخطيط العم���راين، عل���ى اأن يتقا�سم 

اأع�ساء اللجنة حماور عملها، ويتكفل كل 

ع�س���و مبناق�س���ة املحور وم���ا يخ�سه من 

ا�ستف�سارات مع الوزير.

وجتدر االإ�س���ارة اإىل اأن جلنة التحقيق 

االإعلن���ات  خمالف���ات  يف  الربملاني���ة 

وامل�سكل���ة يف دي�سم���رب 2015، مل تنت���ه 

حتى االآن من ت�سليم تقريرها للمجل�س.

ومت ت�سكيل اللجنة عل���ى اإثر �سكوك 

اأجنبي���ة  ����رشكات  احت���كار  ب�س���اأن  ت���دور 

اأن  الإعلن���ات الط���رق يف املنام���ة، بع���د 

احتكرت بعق���د م�سابه اإعلن���ات طرق يف 

حمافظة املحرق.

وراأى مقدم���و طل���ب ت�سكي���ل اللجنة 

حينه���ا، اأن خل���و اأغلب اأعم���دة االإنارة من 

االإعلنات يف املنامة، يعني خ�سارة الكثر 

م���ن االإي���رادات املالي���ة املفرت�س���ة من 

تل���ك اللوحات االإعلني���ة ل�سالح ميزانية 

الدولة، وهو االأمر الذي يعترب تفريطاً يف 

املال العام.

• ال �سيا�سة موحدة بن “البلديات” و“املجال�س”	

مريزا: الرتكيز على الطاقة املتجددة �رضوري

“االأعلى للمراأة” يبحث تفعيل التعاون مع نظريه الكويتي

املنامة - بنا:  ا�ستقبل وزير �سوؤون 

م���رزا  عبداحل�س���ن  وامل���اء  الكهرب���اء 

 Caspian الرئي����س التنفي���ذي ل�رشك���ة

االأمركي���ة للطاق���ة املتج���ددة مارت���ي 

يو�سيفياين. 

واأ�س���اد الوزي���ر بامل�ساري���ع الت���ي 

تقوم بها �رشك���ة Caspian يف الطاقة 

املتج���ددة، كم���ا ا�ستم���ع الوزي���ر م���ن 

امل�سوؤول���ن بال�رشك���ة ع���ن اخلط���وات 

الت���ي ت�سعى بها اإىل زي���ادة امل�ساركة 

الطاق���ة  م�ساري���ع  يف  واال�ستثم���ار 

ال�سم�سي���ة يف مملكة البحرين، علًما باأن 

ال�رشك���ة �ساهم���ت بتنفي���ذ اأول م�رشوع 

للطاقة ال�سم�سية يف البحرين يف مدينة 

ع���وايل، وذل���ك بالتعاون م���ع عدد من 

ال����رشكات من بينها �رشكة نفط البحرين 

بابكو، حيث مت تنفي���ذ م�رشوع م�ستقل 

للطاق���ة ال�سم�سي���ة قب���ل 4 �سنوات يف 

عوايل ب�سعة اإجمالية قدرها 5 ميغاوات 

م���ن خ���لل تركي���ب االأل���واح ال�سم�سية 

على مظ���لت مواقف ال�سيارات واأعمدة 

االإن���ارة واأ�سطح بع����س املباين، وجرى 

جم���االت  بح���ث  اأي�ًس���ا  اللق���اء  خ���لل 

التعاون بن �رشك���ة Caspian ووحدة 

الطاقة امل�ستدامة، حيث اأكد الوزير اأن 

الرتكيز على الطاق���ة املتجددة اأ�سبح 

ا م���ع التوجهات العاملية يف هذا  �رشوريًّ

املجال.

من جهته، اأع���رب امل�سوؤولون ب�رشكة 

Caspian للطاقة املتجددة عن �سكرهم 
وتقديرهم لوزير �سئون الكهرباء واملاء 

على دعم���ه اللحمدود، م�سيدين بتعاون 

امل�سوؤول���ن بوحدة الطاق���ة امل�ستدامة 

الإجناح م�ساريع الطاقة املتجددة.

الرف����اع - املجل�����س االأعلى للمراأة: 

عقد وف����د من االأمانة العام����ة للمجل�س 

االأعل����ى للمراأة اجتماًع����ا يف الكويت مع 

جلنة �س����وؤون امل����راأة التابع����ة ملجل�س 

ال����وزراء يف دول����ة الكوي����ت، وذل����ك يف 

اإطار تفعيل مذك����رة التفاهم املوقعة 

بن اجلانبن.

وته����دف ه����ذه الزي����ارة اإىل تبادل 

املجل�����س  ب����ن  والتج����ارب  اخل����ربات 

االأعلى للمراأة وجلنة �سوؤون املراأة على 

�سعيد دعم وتطوير اخلدمات املقدمة 

للم����راأة، والتع����اون والتن�سيق لتنظيم 

عدد م����ن االأن�سطة والربام����ج على هذا 

ال�سعي����د، كما مت خلل الزيارة االطلع 

عل����ى جترب����ة دول����ة الكوي����ت يف جمال 

حماك����م االأ�����رشة، ال �سيم����ا واأن مملك����ة 

البحري����ن ب�س����دد اإن�ساء حماك����م اأ�رشية 

تنفي����ًذا للأم����ر ال�سامي م����ن لدن جللة 

امللك املفدى نهاي����ة نوفمرب الفائت 

بتخ�سي�����س مبن����ى للمحاك����م االأ�رشي����ة 

يراع����ي خ�سو�سي����ة الق�ساي����ا ال�رشعية 

االأ�رشية وي�رشّع يف اإجراءاتها.

�سيد علي املحافظة

را�سد الغائب

حمرر ال�سوؤون الربملانية

موؤمتر ميونيخ لالأمن يبحث معاجلة االأزمات
اأبرزها االأزمة ال�سورية واحلرب �سد االإرهاب

املنام���ة - وزارة اخلارجي���ة: �س���ارك 

وزير اخلارجية ال�سي���خ خالد بن اأحمد بن 

حممد اآل خليفة، يف افتتاح موؤمتر ميونيخ 

للأمن يف دورته الثالثة واخلم�سن، والذي 

انطلق���ت اأعمال���ه اأم�س مبدين���ة ميونيخ 

بجمهوري���ة اأملاني���ا االحتادي���ة، وت�ستمر 

فعاليات���ه حت���ى 19 م���ن �سه���ر فرباي���ر 

امل�ست�س���ارة  بح�س���ور  وذل���ك  اجل���اري، 

االأملاني���ة اأجنيل م���ركل، ونائب رئي�س 

الواليات املتحدة االأمركية مايك بين�س، 

ومب�سارك���ة العدي���د م���ن روؤ�س���اء الدول 

واحلكومات ووزراء اخلارجية والدفاع.

ويتباحث امل�ساركون اآخر امل�ستجدات 

االأمنية واأهم التط���ورات ال�سيا�سية على 

ال�ساح���ة الدولي���ة وتاأثراته���ا املختلفة 

عل���ى االأم���ن وال�سل���م الدولي���ن و�سبل 

ت�سوية ومعاجل���ة االأزمات املختلفة التي 

تهدد ا�ستقرار العامل، ومن اأهمها االأزمة 

ال�سورية واحل���رب �سد االإرهاب، وغرها 

من النزاعات التي تهدد املجتمع الدويل.

ويع���د موؤمت���ر ميونيخ ح���ول ق�سايا 

االأم���ن منتدى دولي���اً مهم���اً، حيث يجمع 

الكثر من امل�سوؤول���ن والدبلوما�سين 

والع�سكري���ن رفيع���ي امل�ست���وى؛ م���ن 

اأجل البح���ث وتبادل ال���روؤى يف الق�سايا 

ال�سيا�سي���ة واالأمنية الت���ي ت�سكل حمور 

به���دف  اأجم����ع؛  الع���امل  دول  اهتم���ام 

التو�س���ل اإىل ال�سبل الكفيل���ة واالآليات 

ال�سامن���ة الإر�ساء ال�سلم يف خمتلف اأنحاء 

العامل مبا يعود بالنفع على جميع الدول، 

وي�سه���م يف التغلب على التحدي�ات التي 

تواجهها.

• ال�سيخ خالد بن اأحمد	
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إلى الزميل

علي جمعة
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تعديل عقوبة ُمدان بو�سع “عبوة وهمية” لل�سجن 3 �سنوات

ت�أييد ال�سجن 7 �سنوات ملتجمهر و�سع “قنبلة وهمية”

تعديل عقوبة 4 مدانني ب�عتداء على �رشطي ب�لبالد القدمي

الرباءة ملتهمني بو�سع ج�سم حم�ٍك لأ�سك�ل املتفجرات

12 األف دين�ر تعوي�ض ملوظفة “مل تف�سل تع�سفًي�”

ت�شببوا بانح�شاره بني حافلة ودورية

عاقبت 3 اآخرين باحلب�س �شنتني

اأقالتها بادعاء اإعادة هيكلة ال�رشكة مل�شاكل مالية

اكتف����ت حمكم����ة اال�شتئن����اف العلي����ا اجلنائية 

برئا�ش����ة القا�ش����ي ال�شيخ حممد بن عل����ي اآل خليفة 

واأمان����ة �����رش ناج����ي عب����داهلل، مبعاقب����ة 4 م�شتاأنفني 

من اأ�ش����ل 9 ُمدان����ني بالت�شبب واآخري����ن جمهولني 

يف انح�ش����ار رجل �رشط����ة بني حافلة نق����ل عام دورية 

اأمني����ة مبنطقة الب����اد القدمي ب�شب����ب الزيوت التي 

مت �شكبه����ا عل����ى الطريق الع����ام؛ وذل����ك ب�شجنهم 

ملدة 7 �شنوات فقط بدالً عن 10 �شنوات عما اأ�شند 

اإليهم، فيما عاقبت حمكمة اأول درجة اأحد امُلتهمني 

باحلب�س ملدة 3 �شنوات فقط ل�شغر �شنه.

وت�شري تفا�شيل الق�شية اإىل ورود باغ للنيابة 

العام����ة، م�شمونه خ����روج جمموعة م����ن املتجمهرين 

على الطريق الع����ام، وقاموا باإ�شعال النار يف عدد 8 

اإط����ارات و�شكبوا الزيت على �ش����ارع ال�شيخ �شلمان 

باجتاه املنامة.

فتوج����ه اأفراد ال�رشط����ة ملوقع الب����اغ، واأثناء ما 

كانوا يف املوقع وب�شب����ب �شكب الزيت على ال�شارع 

بالكامل تدهورت حافلة تابع����ة ل�رشكة النقل العام، 

مم����ا اأدى النح�ش����ار �رشط����ي ب����ني احلافل����ة و�شي����ارة 

الدورية التي كان متوقًف����ا بجانبها، والذي مت نقله 

للم�شت�شفى وبه عدة اإ�شابات ليتلقى العاج الازم.

يف ح����ني قام عدد من املتجمهرين كذلك باإلقاء 

العب����وات احلارقة »املولوتوف« عل����ى اأفراد ال�رشطة 

االآخرين الذين تتبعوهم حتى دخلوا اإىل منطقة باد 

الق����دمي، اإذ متكن اأحده����م من دخول اأح����د البيوت، 

فقامت قوة من اأفراد ال�رشطة بتطويق ذلك البيت.

وبع����د دخ����ول اأفراد ق����وت حفظ النظ����ام لذلك 

البي����ت متكنوا من اإلقاء القب�����س على ذلك املتهم، 

ومن ثم تواىل القب�س على باقي املتهمني.

وثب����ت للمحكم����ة اأن امل�شتاأنف����ني واملتهمني 

االآخرين يف ليلة 16/9/2013، اأوالً: اعتدوا واآخرين 

جمهولني عل����ى اأحد اأع�شاء ق����وات االأمن العام وهو 

ال�رشطي املجني عليه اأثناء وب�شبب تاأديته لوظيفته 

باأن عقدوا العزم وبيتوا النية على ا�شابة اأحد اأفراد 

ال�رشط����ة املتواجدي����ن عل����ى �ش����ارع ال�شي����خ �شلمان 

واأعدوا لهذا الغر�س ح����رق االطارات و�شكب الزيت 

الزجاج����ات احلارق����ة »املولوت����وف« عل����ى  واإلق����اء 

الطريق العام وبالفع����ل فعلوا ما عقدوا العزم عليه 

مم����ا اأدى لفقدان �شائق احلافلة �شيطرته عليها مما 

ت�شبب با�شطدامه باملجني عليه.

ثانًيا: اأ�شعلوا واآخرين جمهولني عمًدا حريًقا يف 

املنقوالت املبينة الو�شف باالأوراق وكان من �شانه 

ذلك تعري�س حياة النا�س واالأموال العامة واخلا�شة 

للخطر وذلك تنفيًذا لغر�ٍس اإرهابي.

ثالًث����ا: اأتلف����وا واآخري����ن جمهولني عم����ًدا اأجزاء 

م����ن املركبتني االآليت����ني اململ����وك اإحداهما لوزارة 

الداخلي����ة واالأخ����رى ل�رشك����ة النق����ل الع����ام، رابًع����ا: 

ا�شرتك����وا واآخري����ن جمهولني يف جتمه����ر موؤلف من 

اأكرث م����ن 5 اأ�شخا�����س الغر�س منه االإخ����ال باالأمن 

الع����ام م�شتخدم����ني العن����ف لتحقي����ق الغاي����ة التي 

اجتمعوا من اأجلها.

خام�ًشا: حازوا واأحرزوا عب����وات قابلة لا�شتعال 

يف  ا�شتعماله����ا  بق�ش����د  »مولوت����وف«  واالنفج����ار 

تعري�����س حي����اة النا�س واالأم����وال العام����ة واخلا�شة 

للخطر.

�شاد�ًشا: عّر�شوا عمًدا واآخرين جمهولني �شامة 

و�شائل النقل اخلا�شة للخطر وذلك باأن اأ�رشموا النار 

يف املنقوالت املبينة الو�شف باالأوراق بعد و�شعها 

عل����ى الطريق الع����ام وذلك بغر�س اإح����داث ربكة يف 

حركة ال�شري ومنع العامة من املرور عليه.

عاقب���ت املحكم���ة الك���رى اجلنائي���ة الرابع���ة 

برئا�شة القا�شي علي خليفة الظهراين وع�شوية كل 

من القا�شيني اأ�شامة ال�شاذيل ووائل اإبراهيم واأمانة 

����رش اأحم���د ال�شليمان، ثاث���ة متهم���ني باحلب�س ملدة 

�شنت���ني بعد اأخذه���م بق�شط من الراأف���ة، فيما براأت 

متهمان اآخ���ران مما ن�شب اإليهما من اتهامات تتعلق 

بو�ش���ع منوذج حماٍك الأ�ش���كال املتفجرات على دوار 

مبنطقة دار كليب.

وقال���ت املحكم���ة يف حيثي���ات حكمه���ا ب���راءة 

املتهم���ان اإن اع���رتاف املتهم���ان الث���اين والثال���ث 

مل يع���زز باأي دلي���ل يف االأوراق، خا�ش���ًة واأن حتريات 

ال�شابط مل تتو�شل اإىل م���دى ا�شرتاكهما بالواقعة، 

االأم���ر ال���ذي ي�ش���اور املحكم���ة ال�ش���ك يف اع���رتاف 

املتهَم���ني �شالَف���ي الذك���ر عل���ى املتهَم���ني الرابع 

واخلام����س، وتط���رح ما ق���رراه ب�شاأنهم���ا، االأمر الذي 

يك���ون معه الدلي���ل ِقَبَل املتهم���ان الرابع واخلام�س 

قا�رشًا عن بلوغ حد الكفاية الإدانتهما.

واأف���ادت املحكم���ة ب���اأن الواقع���ة تتح�ش���ل يف 

اأن املتهِم���ني م���ن االأول وحت���ى الثال���ث جتمعوا يف 

ح���وايل ال�شاع���ة 10:30 م�شاًء عن���د دوار منطقة دار 

كلي���ب؛ بهدف االإخال باالأمن الع���ام وتعري�س حياة 

املواطن���ني واملقيمني للخطر والقي���ام بحرق اإطار، 

كما و�شعوا ج�شًما حماكًي���ا الأ�شكال املتفجرات على 

الدوار املحاذي ملنطقة �شهركان.

واأ�شاف���ت اأن���ه ولتحقيق غايته���م اأح�رشوا عبوة 

مملوءة بالبنزين وج�شًما وهمًيا لعبوة متفجرة، عبارة 

عن قنينة با�شتيكية بي�ش���اء »جالون«، ُمثّبت عليه 

اأنب���وب كارت���وين باالإ�شاف���ة اإىل اأ�ش���اك كهربائية 

وقنين���ة مياه معدنية �شغرية و�رشي���ط ال�شق باألوان 

اأحمر واأ�ش���ود واأخ�رش، و�شيخ معدين، كما كان اجل�شم 

مغطًى بكي�س با�شتيكي اأ�شود اللون.

وو�ش���ع املتجمه���رون االإطار والعب���وة الوهمية 

على ال���دوار واأ�شعلوا النار يف االإط���ار، ومن ثم الذوا 

بالفرار من املوقع.

ودل���ت التحريات التي اأجريت م���ن قبل �شابط 

البح���ث والتحري اإىل هوية املتهم���ني االأول والثاين 

والثال���ث، اإذ اعرتفوا بارتكابه���م للواقعة مب�شاركة 

املتهمان الرابع واخلام�س.

واأ�شاف���ت املحكم���ة اإن���ه ثبت اإليها م���ن تقرير 

�شعب���ة الب�شم���ات، تطاب���ق ب�شم���ات املته���م االأول 

باثنت���ي ع����رشة ميزة م���ع اأث���ر ب�شمت���ي اإ�شبعني مت 

رفعهم���ا من على الكي����س البا�شتيك���ي املغطى به 

اجل�شم الوهمي. 

وثبت للمحكم���ة اأنهم امُلدان���ني الثاثة بتاريخ 

واآخري���ن جمهول���ني  و�شع���وا  اأوالً:   ،26/3/2015
منوذًج���ا حماكًي���ا الأ�ش���كال املتفج���رات يف الطري���ق 

العام تنفي���ًذا لغر�ٍس اإرهابي، ثانًيا: اأ�شعلوا واآخرين 

جمهول���ني عمًدا حريًق���ا يف مال منق���ول، والذي كان 

من �شاأن���ه تعري�س حياة النا�س واأموالهم للخطر باأن 

اأ�رشم���وا الن���ار يف االإطار يف الطري���ق العام معر�شني 

حياة النا�س واأموالهم للخطر؛ تنفيًذا لغر�ٍس اإرهابي.

األزم����ت املحكم����ة الك����رى العمالي����ة برئا�ش����ة 

القا�ش����ي اأمين عفيفي وع�شوية كل من القا�شيني 

م�شطف����ى �شاح وموؤمن املزين����ي واأمانة �رش حممود 

الوادي����اين، �رشك����ة ف�شل����ت موظف����ة بادع����اء اإعادة 

الهيكلة عقب تعر�س ال�رشكة مل�شاكل مالية؛ وذلك 

ب����اأن تدفع للموظفة مبلًغا يزي����د عن 12 األف و640 

دينار، بالرغم من اأن الف�شل مل يكن تع�شفًيا.

كم����ا ق�ش����ت املحكمة ب�����رشف تعوي�����س بن�شبة 

%6 �شنوًي����ا من االأج����ر، والذي تاأخ����ر �رشفة ل�شالح 
املوظف����ة، وتزداد الن�شب����ة بواقع 1 % عن كل �شهر 

تاأخ����ري الأكرث من 6 اأ�شهر مبا ال يجاوز %12  �شنوًيا، 

وباأن تعط����ي ال�رشكة �شهادة نهاي����ة خدمة للمدعية، 

ف�ش����اً عن اإلزامها بدفع فوائ����د قانونية وم�شاريف 

الدعوى ومبلغ 20 ديناًرا مقابل اأتعاب املحاماة.

وذك����رت املحكمة اإن املوظفة كانت قد اأقامت 

دعواه����ا مطالب����ًة احلك����م  باإل����زام ال�رشك����ة املدع����ى 

عليه����ا، اأن تدفع لها االأج����ر امل�شتحق عن 5 اأيام من 

�شهر اأبري����ل لعام 2015، بواقع مبل����غ 262 ديناًرا، 

والتعوي�س عن التاأخر يف �شداد االأجر وامل�شتحقات، 

اإ�شافًة للتعوي�س عن الف�شل التع�شفي، ف�شاً عن 

دف����ع بدل االإج����ازة ال�شنوية ومقداره����ا 35 يوًما مبا 

يوازي مبلًغا وقدره 1811 دينار و300 فل�س.

كما طلب����ت املدعي����ة ت�شليمها �شه����ادة نهاية 

اخلدمة، ودفع ب����دل االإخطار وهو اأجر �شهرين مببلغ 

3148 دين����ارا، والفائ����دة القانوني����ة بواق����ع 10 % 
�شنوًي����ا، وباإلزام املدعى عليها بامل�شاريف ومقابل 

اأتعاب املحاماة.

واأو�شح����ت املدعي����ة اأنه����ا كان����ت تعم����ل لدى 

ال�رشكة املدع����ى عليها اعتباًرا م����ن 2009/3/15، 

مبوجب عقد عم����ل غري حمدد امل����دة، وباأجر �شهري 

وقدره 1574 دينارا.

وبتاري����خ 5 اأبري����ل 2015 فوجئ����ت باإخطاره����ا 

بف�شلها م����ن العم����ل دون �شبب م�����رشوع، وامتنعت 

املدعى عليها عن ت�شليمها م�شتحقاتها املالية رغم 

املحاوالت الودية معها، االأم����ر الذي حدا بها الإقامة 

الدعوى املاثلة.

من جهتها اأ�ش����ارت املحكمة يف حيثيات حكمها 

ب�ش����اأن طل����ب املدعي����ة الأجره����ا املتاأخر ع����ن �شهر 

�شبتمر 2014، باأنه ملا كانت ال�رشكة املدعى عليها 

وه����ي املكلفة قانوًنا باإثبات �شدادها الأجر املدعية، 

مل تق����دم ما يفي����د ت�شلمها راتبها ع����ن املدة من 1 

اأبري����ل 2015 وحت����ى 5 اأبري����ل 2015، وه����و تاريخ 

ف�شله����ا من العمل واآخر يوم عم����ل لها، وكان راتب 

املدعي����ة ال�شامل هو 1574 دين����ارا، ومن ثم تكون 

ذمتها م�شغولة باالأجر ع����ن تلك املدة مببلغ مقداره 

262 دين����ار تقريًب����ا، ال �شيم����ا واأن م����ا قدمه ممثل 
املدع����ى عليها م����ن اإفادة بتحوي����ل الراتب حل�شاب 

املدعي����ة بالبنك �ش����ادرة عنه واإن كان����ت تدل على 

قيام����ه باتخاذ االإجراء اإال اأنها ال تدل على حتويله اإىل 

ح�شاب املدعي����ة، اإذ اأن االإفادة �ش����ادرة عنه ولي�س 

عن البنك الذي تتعامل معه املدعية.

وبّين����ت اأن����ه عن طل����ب اإل����زام املدع����ى عليها 

بالتعوي�����س ع����ن التاأخري يف �شداد الرات����ب فاإنه ملا 

كان����ت املحكمة ق����د انته����ت �شلًف����ا اإىل اأن املدعى 

عليه����ا قد امتنع����ت عن �ش����داد االأج����ر للمدعية عن 

الف����رتة املطالب بها وحتى حين����ه رغم انتهاء عاقة 

العمل، وق����د اأ�شاب املدعية من ج����راء ذلك �رشر يف 

ع����دم االنتف����اع باالأج����ر، مم����ا تق�شي مع����ه املحكمة 

بتعوي�شها بالفائدة القانونية بن�شبة 6 % �شنوًيا.

اأم����ا ع����ن طل����ب املدعية مبقاب����ل ب����دل االإجازة 

ال�شنوية فاإن ال�رشكة املدعى عليها مل تقدم ما يدل 

على ا�شتنفاد املدعي����ة لر�شيد اإجازتها ال�شنوية اأو 

ح�شوله����ا على الب����دل النقدي �شيم����ا واأن املحكمة 

انته����ت اإىل اأن االأوراق خل����ت مم����ا يفي����د ا�شت����ام 

املدعي����ة مل�شتحقاتها املالية وحتويله����ا حل�شابها 

بالبنك.

ومل���ا كان ذل���ك وكان���ت املدعية ق���د التحقت 

بالعمل على نحو ما �شلف ومن ثم ت�شتحق بدل االإجازة 

عن مدة العمل  بواقع 32 يوًما تقريًبا، مبا يوازي مبلغ 

وق���دره 1625 دين���ار و600 فل�س تقريًب���ا، حم�شوًبا 

على اأ�شا����س االأجر االأ�شا�شي والع���اوات االجتماعية 

بواق���ع 1524 دينار بعد خ�شم بدل الهاتف والوقود 

طبًق���ا ملا ورد ببنود العقد من حتديدهما، ومل حتدد 

ب���دالت اأخرى وتو�شف مبا مف���اده اأنها تدخل يف بند 

البدالت والع���اوات االجتماعية، وحتت�شبها املحكمة 

على نحو ما �شلف بيانه.

واأ�ش���ارت اإىل اأنه عن طل���ب املدعية التعوي�س 

ع���ن ف�شله���ا التع�شفي، فاإنه���ا ال تطمئ���ن ملا ورد 

باأق���وال �شاهدي ال�رشكة من اأن ال�رشكة املدعى عليها 

كانت ب�شدد اإعادة الهيكلة مل�شاكل مالية بها، ومن 

ث���م ال تعّول عل���ى تلك ال�شهادة يف ه���ذا ال�شاأن، كما 

اأنه���ا مل تطمئن مل���ا ورد مب�شتن���دات املدعى عليها 

الإثب���ات جدية مررات الف�ش���ل حتى يبيح لها ف�شل 

املدعية من العمل، ومن ثم  ت�شتخل�س معه املحكمة 

اأن ف�شل املدعي���ة مت باملخالفة للقانون وكان غري 

مرر وب���ا �شبب م�رشوع، اإال اأن���ه ينتفي عنه التع�شف 

اإذ خَل���ت االأوراق من اأية حالة مما ن�س عليها القانون 

العتبار الف�شل ف�ش���ًا تع�شفًيا، مبا الزمه ا�شتحقاق 

املدعية للتعوي�س عن الف�ش���ل، واإنهاء عقدها غري 

امل���رر وبدل االخط���ار بواق���ع 60 يوًم���ا �شيما وقد 

ن����س العقد على تل���ك املدة لاإ�شع���ار باإنهاء عاقة 

العم���ل وهو ما خلت من���ه االأوراق، االأمر الذي تق�شي 

مع���ه املحكمة واحل���ال كذلك باإل���زام املدعى عليها 

باأن توؤدي للمدعية مبلًغ���ا وقدره 3148 دينارا، كما 

تق�ش���ي للمدعي���ة مببلغ التعوي�س ع���ن الف�شل مبا 

يع���ادل مدة العمل اأجر 145 يوًم���ا تقريًبا مبا يوازي 

مبلًغا وقدره 7607 دينار و666 فل�ًشا.

واأف���ادت اأنه عن طل���ب اإلزام ال�رشك���ة بالفوائد 

القانونية بواق���ع 10 % �شنوًيا، فلم���ا كانت ال�رشكة 

املدع���ى عليها �رشكة جتاري���ة ومن ثم فكل عاقاتها 

يف العم���ل وتعاماتها تعد جتاري���ة، م�شتحقًة من ثم 

الفوائ���د عليها؛ طبًقا لن����س املادة )81( من قانون 

التج���ارة، وتق�شي املحكمة واحل���ال كذلك للمدعية 

بالفوائ���د القانوني���ة بواقع 1 % �شنوًي���ا اعتباًرا من 

تاريخ التقا�شي.

فلهذه االأ�شباب حكم���ت املحكمة باإلزام ال�رشكة 

املدع���ى عليها ب���اأن ت���وؤدي للمدعية مبل���غ 12643 

دينار و666 فل�ًشا، وتعوي�س بن�شبة 6 % �شنوًيا من 

االأجر الذي تاأخر �رشفه مدة 6 اأ�شهر اأو اأقل من تاريخ 

ا�شتحق���اق االأجر، وتزاد ه���ذه الن�شبة بواقع 1 % عن 

كل �شهر تاأخ���ري بعد ذلك ومبا ال يجاوز ن�شبة 12 % 

�شنوًيا من هذا االأجر وحتى ال�شداد.

كم���ا األزمتها باأن تقدم للمدعي���ة �شهادة نهاية 

اخلدم���ة، واإلزامه���ا بالفوائ���د القانوني���ة بواقع 1% 

�شنوًي���ا ع���ن التاأخ���ري يف �ش���داد باق���ي امل�شتحقات 

اعتب���اًرا م���ن 4 ماي���و 2015 واألزمته���ا بامل�شاريف 

ومبلغ 20 ديناًرا مقابل اأتعاب املحاماة.

خففت حمكمة اال�شتئناف العليا 

ال�شيخ  القا�ش����ي  اجلنائي����ة برئا�شة 

حممد ب����ن علي اآل خليف����ة واأمانة �رش 

ناج����ي عبداهلل، عقوبة �شاب، وامُلدان 

باحل����رق اجلنائي الإط����ارات، وكذلك 

و�ش����ع »قنبل����ة وهمية« عل����ى �شارع 

البدي����ع، كونه م����ن ذوي االأ�شبقيات 

بو�شع العبوات الوهمية على الطرق 

العامة؛ وذلك بجعل عقوبته ال�شجن 

ا عن 7  مل����دة 3 �شنوات فق����ط عو�شً

�شنني عما اأ�شن����د اإليه من اتهامات، 

واأيدت حكم م�شادرة امل�شبوطات.

وتتح�شل الواقعة يف ورود ر�شالة 

لغرفة العملي����ات الرئي�شية، بتاريخ 

30/4/2015، مفادها وجود حريق 
على �شارع البدي����ع بالقرب من دوار 

القدم باجتاه البديع.

حف����ظ  ق����وات  اأف����راد  وبو�ش����ل 

النظ����ام، �شاه����دوا ع����دد 8 اط����ارات 

حترتق وبالقرب منهم ج�شم غريب، 

فاأبلغ����وا اجلهة املخت�ش����ة، وقطعوا 

اجل�ش����م  لذل����ك  املح����اذي  امل�ش����ار 

الغري����ب. وبعد التعام����ل مع اجل�شم 

الغري����ب، تبني اأنه لي�س �شوى قنبلة 

وهمية عبارة ع����ن قطعة با�شتيكية 

مو�شول����ة باأ�ش����اك وهات����ف نق����ال 

اأ�شود اللون.

واأدانت املحكم����ة امل�شتاأنف اأنه 

يف التاريخ امل�ش����ار اإليه، اأوالً: اأ�شعل 

عم����ًدا واآخري����ن جمهول����ني حريًقا يف 

املنق����والت املبين����ة الو�شف والذي 

كان من �شاأن����ه تعري�س حياة النا�س 

تنفي����ًذا  وذل����ك  للخط����ر  واالأم����وال 

لغر�ٍس اإرهابي.

ثانًي����ا: و�ش����ع واآخرين جمهولني 

يف مكان عام من����وذج حماكي ل�شكل 

املتفج����رات وذل����ك تنفي����ًذا لغر�ٍس 

اإرهابي.

اأي���دت حمكمة اال�شتئن���اف العليا 

ال�شيخ  القا�ش���ي  برئا�ش���ة  اجلنائي���ة 

حممد ب���ن عل���ي اآل خليف���ة واأمانة �رش 

ناج���ي عب���داهلل، معاقب���ة �ش���اب »23 

عاًم���ا«، بال�شج���ن مل���دة 7 �شن���وات؛ 

وذلك الإدانته بو�شع عبوة وهمية على 

دوار توبلي خال ارتكاب واقعة حرق 

جنائي، ومب�شادرة امل�شبوطات.

وقالت املحكمة اإنه ثبت يف يقينها 

اأن امل�شتاأنف ارتكب بتاريخ 16 يناير 

االآت���ي، اأوالً: اأ�شع���ل واآخري���ن   2015
جمهولني عم���ًدا حريًقا يف مال منقول 

ب���اأن اأ�شعلوا النار يف االإطارات املبينة 

ب���االأوراق وكان من �شاأن ذلك احلريق 

تعري�س حياة النا�س واأموالهم للخطر 

وذلك تنفيًذا لغر����سٍ اإرهابي، ثانًيا: 

و�ش���ع واآخرين جمهول���ني مبكان عام 

هيكل حماك���ي الأ�شكال املتفجرات اأو 

املفرقع���ات اأو حتمل عل���ى االعتقاد 

باأنها كذلك تنفيًذا لغر�ٍس اإرهابي.

وقال���ت اإن���ه ثب���ت بتقرير خمتر 

البحث اجلنائي اأن العينات امل�شتلمة 

كانت عبارة ع���ن قنينتني زجاجيتني 

�شفافت���ني وورق االأملني���وم و�رشي���ط 

ال�ش���ق باللون���ني )االأ�ش���ود واالأحمر( 

واأ�ش���اك كهربائي���ة، وبالفحو�ش���ات 

الفيزيائي���ة تبني اأن اجل�شم عبارة عن 

منوذج غري حقيقي لعبوة وهمية.

بتقري���ر  ثب���ت  اأن���ه  واأ�شاف���ت 

�شعب���ة الب�شمات يف نتيج���ة التدقيق 

وامل�شاه���اة تطابق ب�شم���ات املتهم 

باأك���رث من 12 عام���ة مميزة م���ع اآثار 

الب�شم���ات يف العين���ات التالية: ورق 

الق�شدي���ر وال�رشي���ط الا�ش���ق االأحمر 

اللون، ف�شاً عن �شبق اتهامه بق�شايا 

مماثلة.

واأ�شارت اإىل اأن الواقعة تتح�شل 

يف اأنه وبحوايل ال�شاعة 8:30 م�شاًء من 

ي���وم الواقعة، قام امل�شتاأنف واآخرين 

جمهول���ني بو�شع ج�ش���م غريب ي�شبه 

املتفجرات، واأ�شعلوا احلريق يف عدد 

5 اإطارات فوق دوار توبلي.
وق���د تو�شل���ت التحري���ات التي 

امل�شتاأن���ف  اأن  اإىل  ال�رشط���ة  اأجرته���ا 

واآخري���ن جمهولني قام���وا بالتخطيط 

بتجهي���ز عب���وة حملي���ة ال�شن���ع على 

واملفرقع���ات  املتفج���رات  �شاكل���ة 

وحمل���وا االإط���ارات وقطع���وا الطريق 

ب�ش���ارع عم���ان،  واحلرك���ة املروري���ة 

االإط���ارات  يف  الن���ار  اأ�شعل���وا  ب���اأن 

وو�ش���ع اجل�ش���م الوهم���ي قا�شدي���ن 

م���ن ه���ذا العم���ل االإرهاب���ي االإخ���ال 

باالأم���ن العام وب���ث الرعب يف نفو�س 

النا����س وترويعهم وتعري�س حياتهم 

لعم���ٍل  تنفي���ًذا  للخط���ر  واأمواله���م 

اإرهابي.
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وجه أمي وجه أمتي.

جبران خليل جبران

سنعيش رغم الحزن نقهره، ونصنع 
في الصباح أفراحنا البيضاء .. أفراح 

الذين لهم صباح. 
صالح عبد الصبور

حزمة من البرامج الثقافية المبهرة بتاء الشباب
كتاب األجل لكل من خاف ووجل

نظمت مب���ادرة “كلنا نق���راأ” جل�سة حوارية 

بعن���وان “رباعية ح���ن” وذل���ك م�س���اء الأربعاء 

املواف���ق )15 فرباي���ر 2017( يف موقع متحف 

قلع���ة البحرين، وهي الفعالية الأخرية للمبادرة 

�سمن اأن�سطتها يف مهرجان تاء ال�سباب مبو�سمه 

الثام���ن. وا�ست�سافت املب���ادرة اأربعة روائيني 

م���ن دولة الكويت ال�سقيق���ة، والذين ا�سرتكوا 

بكتاب���ة رواي���ة “كت���اب الأج���ل لكل م���ن خاف 

ووج���ل” وهم: وليد ال�سايج���ي، م�ساري العبيد، 

عبدالعزي���ز م���ال اهلل، وحمد املط���ر. حيث متت 

مناق�س���ة الراوية ب�س���كل عام وجترب���ة الكتابة 

اجلماعي���ة ب�سكل خا����ص. وافتتح���ت الفعالية 

ت�سويري���ة  مو�سيق���ى  م���ع  متثيل���ي  بعر����ص 

مقتب�سة م���ن الرواية نف�سها. وق���ّدم ال�سيوف 

م���ن بعد ذلك كلمة �سكر للقائمني على مبادرة 

كلنا نقراأ وملهرجان تاء ال�سباب.

“العالم بين أيدينا”
اأطلق���ت مبادرة “تكني���ك”، �سمن مهرجان 

���ا تفاعليًّا بعنوان “العامل  تاء ال�سباب 8، معر�سً

ب���ني اأيدين���ا” لتعري���ف اجلمه���ور بتكنولوجيا 

الآب���اء والأج���داد، وذل���ك م�س���اء ي���وم الثن���ني 

البحري���ن  مبتح���ف  2017م،  فرباي���ر  م���ن   13
الوطن���ي، وبح�س���ور ال�سيخ خليفة ب���ن اأحمد اآل 

خليف���ة، مدي���ر اإدارة املتاحف بهيئ���ة البحرين 

للثقاف���ة والآثار، وعدد م���ن املهتمني يف جمال 

التكنولوجي���ا وال�سب���اب. و�سعت املب���ادرة من 

خالل املعر����ص الذي ي�ستمر على م���دار 3 اأيام 

متتالي���ة، اإىل خلق م�ساحة تنق���ل فيها اجلمهور 

م���ن احلا����ر اإىل املا�س���ي م���ن خ���الل حمطات 

متعددة حتكي اأ�سل تطبيقات الهاتف الذكي، 

والأجهزة الإلكرتونية )كالكامريا، الآلة الكاتبة، 

اخلرائط، ال�ساعة، الراديو وغريها(. وحول فكرة 

املعر�ص اأ�سارت رئي�سة مبادرة “تكنيك” زينب 

جم�سري باأنها م�ستوحاة من �سعار هيئة البحرين 

للثقاف���ة والآثار له���ذا العامل، وه���و “اآثارنا اإن 

حكت”، لذلك احت���وى املعر�ص على اأجهزة من 

التكنولوجيا القدمية؛ للتاأكي���د على اأ�سالتها، 

وتعري���ف اجلمهور به���ا، اإ�ساف���ة اإىل اإبراز دور 

التكنولوجيا احلديثة، وكيف حولت العامل قرية 

�سغ���رية. هذا و�س���وف ي�ستمر معر����ص “العامل 

ب���ني اأيدين���ا” حتى ي���وم الربع���اء املوافق 15 

من فرباير 2017، وذلك م���ن ال�ساعة 8 �سباًحا 

وحتى 8 م�ساًء، مبتحف البحرين الوطني.

ويتوافق عمل مهرجان تاء ال�سباب الثامن، 

ال���ذي يقام بدعم من موؤ�س�سة متكني، مع �سعار 

هيئ���ة البحرين للثقاف���ة والآثار لع���ام 2017م 

“اآثارن���ا اإن حك���ت” وي�س���م ه���ذا الع���ام �سب���ع 
مب���ادرات وهي: كلن���ا نق���راأ، دراي����ص، حفاوة، 

تكنيك، م����رح، حياة وهارم���وين. ويذكر اأن تاء 

ال�سباب م����روع �سبابي ثق���ايف، اأ�ّس�سه الأ�ستاذ 

الراحل حممد البنكي عرب تبّنيه مل�ساريع ثقافّية 

واأدبّي���ة وفنّي���ة متنوع���ة لدى جمامي���ع ال�سباب 

البحرين���ي، ودجمه���ا يف م�روع واح���د حمل ا�سم 

“ت���اء ال�سب���اب” للرم���ز اإىل ال�ستمراري���ة التي 
ي�سيفها ح���رف التاء على ال���كالم. توّلت دعمه 

هيئ���ة البحرين للثقافة والآث���ار ممثلًة بال�سيخة 

مّي بنت حممد اآل خليفة رئي�سة الهيئة. ويحمل 

يف كّل عام مبادرات جديدة ي�سيفها ال�سباب يف 

خمتلف التوجهات الفنّي���ة والفكرّية والإعالمّية 

وغريها.

عالم األلعاب
نظمت مب���ادرة “تكني���ك” اأوىل فعالياتها 

بعن���وان “ع���امل الألع���اب” �سمن مهرج���ان تاء 

 ”CH9“ ال�سب���اب يف مو�سمه الثامن، يف مقهى

بج���زر اأمواج، بح�سور عدد م���ن املهتمني بعامل 

الألع���اب الرقمية. و�سع���ت “تكنيك” من خالل 

الفعالي���ة اإىل ت�سجيع ال�سباب البحريني لدخول 

عامل �سناع���ة الألعاب الرقمي���ة وزيادة وعيهم 

باأهمية تعل���م تلك التقني���ة وال�ستفادة منها. 

وا�ست�ساف���ت املبادرة املربمج البحريني اأمني 

التاج���ر، حي���ث ق���ّدم حما����رة تثقيفية حتدث 

خالله���ا عن اأهمي���ة الألعاب الرقمي���ة يف احلياة 

اليومية وكيفية ال�ستفادة منها يف عدة جمالت 

خمتلفة كالتعلي���م والتثقيف. وق���ال املربمج 

اأمني التاجر “جمال �سناعة الألعاب جمال وا�سع 

ويتطل���ب الفن واملهارة يف الربجم���ة”، م�سرًيا 

اإىل اأن ه���ذا املجال م�ستم���ر يف التطور مبملكة 

البحرين رغم وجود بع�ص ال�سعوبات.

وتلت الفعالية ور�سة عمل “عامل الألعاب” 

ا�ستم���رت ليومني متتالي���ني وقّدمها املدرب 

واملربم���ج البحرين���ي عبداملنع���م عل���ي، الذي 

تط���ّرق خالله���ا اإىل ط���رق ا�ستخ���دام برنام���ج 

�سناع���ة الألعاب الرقمي���ة “Unity 3D” وهو 

اأح���د الربامج املتط���ورة ذات ال�سهرة الوا�سعة 

ح���ول العامل. ويف اليوم الأخ���ري من الور�سة قام 

امل�سارك���ون بتطبيق م���ا تعلموه باإنت���اج لعبة 

رقمي���ة ب�سيطة حتمل الطاب���ع البحريني بكل ما 

حتتويه من ت�سميم واأفكار.

ويتوافق عمل مهرجان تاء ال�سباب الثامن، 

الذي يقام بدعم من موؤ�س�سة متكني، مع �سعار 

هيئ���ة البحري���ن للثقافة والآث���ار لعام 2017م 

“اآثارن���ا اإن حك���ت” وي�س���م ه���ذا الع���ام �سبع 
مب���ادرات وه���ي: كلنا نق���راأ، دراي����ص، حفاوة، 

تكنيك، م�رح، حياة وهارموين. 

علوم الكون 
ا�ست�سافت مبادرة “كلن���ا نقراأ” مبهرجان 

تاء ال�سباب الثامن الربوفي�سور العراقي حممد 

با�سل الطائي يف جل�س���ة حوارية بعنوان “اأبعاد 

كونية”، وذلك م�ساء ي���وم اجلمعة املوافق 10 

فرباي���ر 2017 يف متح���ف البحري���ن الوطن���ي، 

بح�س���ور ع���دد م���ن املهتمني يف جم���ال الأدب 

والعلم والثقافة. 

“�س���ريورة  كت���اب  الفعالي���ة  وناق�س���ت 

الك���ون” للكاتب الربوفي�س���ور الطائي يف عدد 

من املح���اور الرئي�سية منها نظرية ن�ساأة الكون 

والنفجار العظيم والقانون الطبيعي والقانون 

الفيزيائ���ي والفيزياء احلديثة، واختتمت بفتح 

ب���اب النقا����ص وط���رح الأ�سئلة ب���ني اجلمهور 

وال�سيف.

ويتوافق عمل مهرجان تاء ال�سباب الثامن، 

الذي يقام بدعم من موؤ�س�سة متكني، مع �سعار 

هيئ���ة البحري���ن للثقافة والآث���ار لعام 2017م 

“اآثارن���ا اإن حك���ت” وي�س���م ه���ذا الع���ام �سبع 
مب���ادرات وه���ي: كلنا نق���راأ، دراي����ص، حفاوة، 

تكنيك، م�رح، حياة وهارموين. 

جزيرة الدار 
نظم���ت مب���ادرة “هارم���وين” مبهرجان تاء 

ال�سب���اب الثامن فعالية “اأغنية الأر�ص”، وذلك 

يف ي���وم اجلمع���ة املواف���ق 10 فرباي���ر 2017 

يف جزي���رة ال���ّدار، بح�س���ور جم���ع م���ن ال�سباب 

واملهتم���ني. وخ���الل الفعالية اأخ���ذت املبادرة 

احل�سور يف جولة حول اجلزيرة، وذلك يف حماولة 

لت�سجيل نغمات مو�سيقية م�سنوعة من اأدوات 

طبيعية خام وغريها من الأ�سوات املوجودة يف 

الطبيع���ة ك�سوت البحر والّري���اح. و�رح رئي�ص 

مبادرة هارموين حممد احل�سن اأن اختيار جزيرة 

ال���دار حتدي���ًدا كان ب�سب���ب بعدها ع���ن �سخب 

املدينة، حيث يتوفر الهدوء املطلوب من دون 

ت�سوي�ص �سوتي. 

ب���دوره، اأ�سار نائب رئي����ص الفعالية حممد 

اأ�س���ريي اإىل اأن عر����ص نت���اج ه���ذه الفعالي���ة 

�سيك���ون خالل حف���ل ختام تاء ال�سب���اب الثامن 

نهاية �سهر فرباير اجلاري. 

ويتوافق عمل مهرجان تاء ال�سباب الثامن، 

الذي يقام بدعم من موؤ�س�سة متكني، مع �سعار 

هيئ���ة البحري���ن للثقافة والآث���ار لعام 2017م 

“اآثارن���ا اإن حك���ت” وي�س���م ه���ذا الع���ام �سبع 

مب���ادرات وه���ي: كلنا نق���راأ، دراي����ص، حفاوة، 

تكنيك، م�رح، حياة وهارموين. 

روايته “لعبة المغزل”
نظم���ت مبادرة “كلنا نق���راأ” جل�سة حوارية مع 

الروائي الإريرتي حجي جابر بعنوان “َغْزل احلكاية” 

م�ساء يوم الحد املوافق 12 فرباير اجلاري مبركز 

الفنون، وذل���ك �سمن اأن�سطة املبادرة يف مهرجان 

ت���اء ال�سباب مبو�سمه الثامن، وح����ر اجلل�سة عدد 

من املهتمني واملثقفني وال�سباب.

ويف بداية الفعالي���ة، رّحب الروائي حجي جابر 

باحل�سور، وتوّج���ه بال�سكر ملهرجان ت���اء ال�سباب 

على اإتاح���ة الفر�سة له للحدي���ث، مثمًنا لهم هذه 

الب���ادرة التي �سيك���ون لها دور ممي���ز يف تعريف 

الع���امل ب���الأدب الأريت���ريي. وت�سمن���ت اجلل�س���ة 

احلواري���ة عدة حم���اور، من اأبرزها: تاأث���ري الثقافة 

احل���روب  وتاأث���ري  الإري���رتي،  الأدب  يف  العربي���ة 

والنزاع���ات امل�سلح���ة الت���ي م���رت به���ا اريرتي���ا 

قب���ل ال�ستقالل عل���ى الإنتاج الأدب���ي الأريتريي. 

بالإ�سافة ملناق�سة ع���دد من روايات الكاتب ومن 

بينه���ا “�سمراويت” و”مر�س���ى فاطمة” ف�سالً عن 

روايته “لعبة املغرل” والتي حظيت باجلزء الأكرب 

م���ن املناق�سة. وتطرقت اجلل�س���ة احلوارية كذلك 

ملحور التطويع والتالع���ب بالأحداث التاريخية يف 

ال�رد الروائي بالإ�ساف���ة للو�سع الأدبي والثقايف 

يف اريرتيا.

ويذكر اأن الروائي حجي جابر، روائي و�سحفي 

اإريرتي م���ن مواليد ع���ام 1976، يف مدينة م�سوع 

ال�ساحلية. عمل ل�سن���وات يف ال�سحافة ال�سعودية، 

 .DWومرا�س���اًل لتلفزيون الأمل���اين دويت�سه فيله

ومن اأب���رز اأعماله الأدبية رواي���ة “�سمراويت” عام 

2012، والتي ح���ازت على جائزة ال�سارقة لالإبداع 
العربي.

ويتوافق عم���ل مهرجان تاء ال�سب���اب الثامن، 

ال���ذي يقام بدع���م من موؤ�س�سة متك���ني، مع �سعار 

هيئ���ة البحري���ن للثقاف���ة والآث���ار لع���ام 2017م 

“اآثارن���ا اإن حكت” وي�سم هذا العام �سبع مبادرات 
وهي: كلن���ا نقراأ، دراي�ص، حف���اوة، تكنيك، م�رح، 

حياة وهارموين. 

سوق القيصرية
د�سن���ت مب���ادرة “دراي����ص” موق���ع فعالي���ة 

اأن�سطته���ا يف مهرج���ان ت���اء  “امل�ساح���ة” �سم���ن 
ال�سباب الثامن وذلك م�ساء يوم اخلمي�ص املوافق 

9 فرباي���ر 2017 يف �س���وق القي�سريية باملحرق، 
بح�س���ور رئي�س���ة هيئ���ة البحرين للثقاف���ة والآثار 

ال�سيخة مي بن���ت حممد اآل خليفة وتواجد جمع من 

ال�سباب وع���دد من املهتمني بال�س���اأن الثقايف يف 

مملكة البحرين.

وتهدف مب���ادرة “دراي�ص” من خالل الفعالية 

اإىل اإحي���اء الأماكن الرتاثية القدمي���ة وا�ستثمارها 

يف تعزي���ز الأج���واء الثقافي���ة يف اململك���ة، وذل���ك 

باإ�ساف���ة عنا����ر جديدة ومل�س���ات �سبابية مميزة. 

وح�س���ل ال�سب���اب امل�سارك���ون يف الفعالي���ة على 

فر�س���ة للتعبري ع���ن �سغفهم بالعم���ارة رغم عدم 

تخ�س�سه���م فيه���ا كمهن���ة اأو درا�س���ة، وقّدم���وا 

يف امل�ساح���ات املحددة ب�س���وق القي�ري���ة اأعمالً 

معمارية م�سغرة. 

وق���د ا�ستمع���ت ال�سيخ���ة مي بن���ت حممد اإىل 

����رح مف�ّسل عن املكان ومراحل اإجناز العمل، كما 

التق���ت كذلك بعدد م���ن امل�سارك���ني يف الور�سة 

التي نظمتها دراي�ص مبوقع “امل�ساحة”، واأ�سادت 

معاليه���ا بجهود مبادرة دراي�ص، م�سرية اإىل اأهمية 

ا�ستثم���ار العم���ارة يف اإب���راز امل���وروث الإن�س���اين 

البحريني. 

ه���ذا، و�ستف�س���ح مب���ادرة “دراي����ص” املجال 

للمهتم���ني واجلمه���ور لزي���ارة موق���ع “امل�ساح���ة 

“لغاي���ة تاري���خ 25 فرباي���ر اجل���اري، وذل���ك من 
ال�ساعة 4 ع�رًا ولغاية 9 م�ساًء، ب�سوق القي�سريية 

باملحرق.

ويتوافق عم���ل مهرجان تاء ال�سب���اب الثامن، 

ال���ذي يقام بدع���م من موؤ�س�سة متك���ني، مع �سعار 

هيئ���ة البحري���ن للثقاف���ة والآث���ار لع���ام 2017م 

“اآثارن���ا اإن حكت” وي�سم هذا العام �سبع مبادرات 
وهي: كلن���ا نقراأ، دراي�ص، حف���اوة، تكنيك، م�رح، 

حياة وهارموين. 

• تد�سني موقع امل�ساحة ب�سوق القي�رية	

• مبادرة تكنيك	

• رحلة اإىل جزيرة الدار	

• با�سل الطائي وعلوم الكون	

• احدى فعاليات تاء ال�سباب	 • من فعالية غزل احلكاية	 • العامل بني ايدينا	
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قب���ل اأي���ام ا�ستقب���ل جالل���ة امللك 

حمد بن عي�س���ى اآل خليفة عاهل البالد 

املف���دى حفظ���ه اهلل الرئي����س الرتكي 

رج���ب طي���ب اأردوغ���ان ال���ذي اأك���د يف 

زيارت���ه وقوف بالده اإىل جانب البحرين 

الت���ي تواجهه���ا.  التحدي���ات  يف وج���ه 

مملك���ة  واختي���ار  اأردوغ���ان  مب���ادرة 

البحري���ن حمطت���ه الأوىل مبع���ث فخ���ر 

واعت���زاز، وتاأكي���د ملا يرب���ط البلدين 

من عالق���ات اأثبتت املواقف على مدى 

ال�سن���وات املا�سي���ة قوته���ا، وهاه���و 

يوؤكد يف كلماته اأهمية ومكانة البحرين 

بالن�سب���ة لرتكيا عندما ق���ال: “وقفتم 

معنا يف اأ�سعب اأيامن���ا، و�سغلتم مكاناً 

عزيزاً يف قلوبنا.«

لق���د ا�ستطاع���ت �سيا�س���ة وحنك���ة 

ملكنا بت�ساحمه و�سعيه امل�ستمر للخري 

وال�سالم ومد يد العون، اأن ترتك اأثرها 

عل���ى البحرين من خ���الل ح�سولنا على 

الدعم رداً للجميل. 

وقعه���ا  ثنائي���ة  اتفاقي���ات  ع���دة 

البلدان، ت�سمنت مذكرات للتفاهم يف 

جم���ال ال�سناعة الع�سكري���ة، ومذكرات 

حكومي���ة ح���ول الإعف���اء املتب���ادل من 

ر�س���وم تاأ�س���ريات ال�سف���ر، ف�سال عن 

مذكرات يف جم���ال الرتبي���ة والتعليم، 

تع���اون �ستكون له اآث���ار بعيدة املدى، 

تقارب �سيجعل للمواجهة القت�سادية 

والع�سكري���ة لون���ا اآخ���ر قد ي�س���ل اإىل 

حتقي���ق اأم���ن ا�سرتاتيج���ي يف البحرين 

واملنطقة.

ي�ستمر اأردوغ���ان يف جولته بالتوجه 

للمملك���ة العربي���ة ال�سعودي���ة ومن ثم 

اإىل قط���ر، جولة تركية خليجية ناأمل اأن 

حتقق مكا�س���ب اإيجابية تع���ود باخلري 

على ال�سعوب يف جوانب خمتلفة، اأولها 

العالق���ات وتوحي���د ال�سفوف  تعزي���ز 

م�سكل���ن ق���وة ع�سكري���ة يهابه���ا كل 

طامع وحاقد .

اأو�ساعن���ا اليوم مع وج���ود �سيا�سة 

احلاج���ة  تفر����س  تو�سعي���ة  اإيراني���ة 

للتن�سيق والتوافق والتقارب اخلليجي 

الو�س���ع  ملواكب���ة  والعرب���ي  الرتك���ي 

يف  خ�سو�س���اً  الإقليم���ي،  ال�سيا�س���ي 

ظل التغ���ريات الكبرية الت���ي تعي�سها 

املنطقة. نحن بحاجة اليوم ملد اجل�سور 

والتعاون الفعل���ي ال�سامل، نحن بحاجة 

لتكاتف حقيقي يتما�سى مع امل�سالح 

اخلليجي���ة والعربية، م�س���ار دبلوما�سي 

يوط���د العالقات واحل�س���ور العربي يف 

ال�ساحة.

املقبلة تتطل���ب قرارات  املرحل���ة 

ق���ادرة على تغي���ري امل�سه���د، واإثبات 

الوج���ود العرب���ي م���ن خ���الل التفافن���ا 

وتالحمن���ا تارك���ن كل م���ا يعكر �سفو 

الأج���واء الأخوية موؤكدي���ن للعامل عمق 

وحدتنا وترابطنا. 

محمد المحفوظ
sm.adnan56
@hotmail.com

ومضة قلم

من���ذ اأن اأعلن���ت وزارة ال�سحة قانون 

ال�سم���ان ال�سحي ال���ذي يت�سمن فر�س 

ر�س���وم رمزية مقابل اخلدم���ات ال�سحية 

عل���ى املري�س واجل���دل مل يتوقف حتى 

اللحظة. الق�سية التي يتحفظ املواطنون 

عليه���ا اأن فر�س الر�س���وم ميثل خمالفة 

�رصيح���ة للقانون ذل���ك اأّن احل�سول على 

اخلدمات ال�سحية املجانية حٌق للمواطن 

كما ين�س عليه الد�ستور. 

وطبقا ملا ك�سف عنه رئي�س املجل�س 

الأعل���ى لل�سح���ة الفريق طبي���ب ال�سيخ 

حممد ب���ن عبداهلل اآل خليفة ف���اإّن تطبيق 

قان���ون التاأمن ال�سحي م���ن املوؤمل اأن 

يكون مطلع العام اجلاري، اأي بعد عر�سه 

عل���ى جمل�سي ال�س���ورى والنواب ومن ثم 

اإقراره من قب���ل احلكومة. القائمون على 

امل����رصوع يوؤك���دون اأّن قان���ون التاأم���ن 

وكف���اءة  ج���ودة  حت�س���ن  اإىل  يه���دف 

اخلدمات ال�سحية. 

ال���ّذي ناأمل���ه م���ن اأع�س���اء ال�سلط���ة 

الت�رصيعي���ة مناق�س���ة اأي قان���ون يت�سمن 

عل���ى  الر�س���وم  م���ن  املزي���د  فر����س 

املواط���ن لأّن توف���ري الرعاي���ة ال�سحية 

للمواط���ن يج���ب اأن يك���ون دون مقابل. 

قان���ون ال�سم���ان ال�سح���ّي األ���زم جمي���ع 

املواطن���ن واملقيم���ن والزائرين دفع 

ا�سرتاكات �سهرية مقابل احل�سول على 

اخلدم���ات ال�سحي���ة الأولي���ة يف املراكز 

وامل�ست�سفيات العام���ة واخلا�سة، وكان 

الر�س���وم عل���ى غ���ري  اأن تقت����رص  يج���ب 

البحرينين. 

جت���در الإ�س���ارة هن���ا اإىل اأّن قان���ون 

ال�سمان ن�س على “كافة املواطنن من 

خ���الل ال�سلة ال�سحي���ة التي هي حق لكل 

مواط���ن وهي مكفول���ة من قب���ل الدولة 

وعل���ى املواطن دفع ر�سوم ب�سيطة! عند 

تلق���ي اخلدم���ة ل�سمان ح�س���ن ا�ستخدام 

اخلدم���ة”. املالح���ظ مم���ا تق���دم اأّن على 

املواطن دفع ر�سوم ب�سيطة لكن اخل�سية 

هن���ا اأّن ه���ذه الر�س���وم الب�سيط���ة رمب���ا 

تت�ساع���ف يف الأعوام القادم���ة وبالطبع 

ت�سكل عبئا على ذوي الدخل املحدود. 

مل  امل����رصوع  مقدم���ي  اأّن  املفارق���ة 

يغفلوا عن اأّن فر����س الر�سوم يتعار�س 

مع الد�ستور باإ�سارتهم اإىل “اأّن الد�ستور 

يكفل للمواط���ن احل�سول على اخلدمات 

ال�سحية لذل���ك فاإّن اإلزام املواطن بدفع 

الر�س���وم مرتوك لل�سلط���ة الت�رصيعية اإذا 

وافق���ت على هذا امل�رصوع ف�سوف توافق 

ب�سمان���ات تتمث���ل يف حتدي���د ال�سق���ف 

الأعل���ى للر�س���م كم���ا ح�س���ل يف قان���ون 

املرور”!!.

الضمان الصحي بحاجة إلعادة نظر

عبدالعزيز 
الجودر

a.aziz.aljowder 
@gmail.com

صور مختصرة

شفيقة 
الشمري

ا�ستوقفني كالم امراأة بحرينية 

كب����رية يف ال�سن وه����ي تتحدث يف 

اأحد املراكز ال�سحية التابعة لوزارة 

ال�سحة حيث قالت “من وين اآييب 

فلو�����س حق ع����الج �سغالت����ي اللي 

اآتعكز عليها يف �سغل البيت”؟

تق�س����د  كان����ت  امل����راأة  تل����ك 

للخدم����ات  اجلدي����دة  الر�س����وم 

وزارة  فر�سته����ا  الت����ي  ال�سحي����ة 

ال�سحة على عالج العمالة املنزلية 

م����ن خ����الل م�سافيه����ا ومراكزه����ا 

ال�سحية.

لهذا ناأمل من املجل�س الأعلى 

ال����ذي  املواط����ن  اإعف����اء  لل�سح����ة 

لدية �سغال����ة واحدة فقط من تلك 

النظ����ام  اإىل  والع����ودة  الر�س����وم 

الق����دمي مراعاة لظ����روف املواطن 

املعي�سية.

الصورة الثانية
عندم����ا نق����ارن اأ�سع����ار تقومي 

الأ�سن����ان يف البحري����ن م����ع ال����دول 

العربي����ة الأخ����رى ن�س����اب باحل�رصة 

ق����ام  اإذا  البحري����ن  يف  والقه����ر. 

املواطن بعمل تقومي لأ�سنانه فاإن 

التكلف����ة املالية تتج����اوز )1500 

دين����ار( “نوط ينطح ن����وط”، بينما 

يف ال����دول ال�سقيق����ة “يف ح����روة” 

اجل����ودة  وبنف�����س  دين����ار   300
واملوا�سفات.

ال�س����وؤال املح����وري مل����اذا كل 

هذه التكاليف للخدمات العالجية؟ 

واأين دور الهيئة الوطنية لتنظيم 

املهن واخلدمات ال�سحية؟

ف����وق ذل����ك اأي����ن امل�سوؤولي����ة 

اقت�س����اد  تعزي����ز  يف  الوطني����ة 

العالجي����ة؟.  وال�سياح����ة  البحري����ن 

وع�ساكم عالقوة.

14 فرباي���ر كان يوم النطالقة الكربى 
الكب���رية، �سفين���ة  اأحالمن���ا  نح���و �سواط���ئ 

البحري���ن يومه���ا كان���ت عل���ى موع���د م���ع 

امل�ستقبل، �سفينتنا اأبح���رت بثبات ون�رصت 

اأ�رصع���ة الإ�سالح والتنمي���ة، امليثاق والعهد 

والوع���د يف اإطار امل����رصوع الإ�سالحي لعاهل 

الب���الد جاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة 

حفظه اهلل، �سفينتنا انطلقت حمملة بدعوات 

وبركات 98.4 % م���ن �سعب البحرين الويف 

املخل����س، ن�سبة عك�ست اللتف���اف ال�سعبي 

م���ن خمتل���ف �رصائ���ح املجتم���ع وفئاته حول 

امل����رصوع الإ�سالحي ال�سام���ل، امل�رصوع الأمل 

الذي و�س���ع حتقي���ق تطلع���ات املواطنن 

على راأ�س الأولوي���ات، نعم حدث هذا ونحن 

اليوم ن�ست�سعر حجم الإجنازات التي حتققت 

والعقب���ات التي ُحطم���ت بف�سل اهلل عز وجل 

ثم باإرادة القيادة وال�سعب.

اأعتق���د اأن الق���ارئ البحرين���ي ل يحتاج 

مل���ن يذك���ره باأهمي���ة امليث���اق وم���ا اأجنزه 

امليثاق، ولعل م���ن الأف�سل هنا اأن نتحدث 

عن الذي���ن خانوا امليث���اق، وهن���ا اأذكر باأن 

امليثاق واحلل���ف يف ا�سط���الح علم���اء اللغة 

الع���رب  الق���وم وكان  ب���ن  العه���د  ميث���ل 

ومازالوا ينظرون للحل���ف وامليثاق على اأن 

ل���ه قدا�سة خا�سة وحرمة، واحلانث بامليثاق 

والعه���د ينظ���ر اإلي���ه باأ�س���د اأن���واع التحقري 

والزدراء ويف القراآن الكرمي اآيات بينات عن 

امليثاق و�رصوطه واآليات���ه، قال تعاىل، ب�سم 

اهلل الرحم���ن الرحي���م، )الذي���ن يوفون بعهد 

اهلل ول ينق�س���ون امليث���اق( ويف اآي���ة كرمية 

اأخ���رى )والذي���ن ينق�سون عه���د اهلل من بعد 

ميثاقه(، وقال العلم���اء يف امليثاق اإنه عقد 

موؤك���د بيمن وعه���د وهذا ما ح���دث باإرادة 

�سعبنا الويف مع قائدنا الويف حفظه اهلل.

ولك���ن كان هناك من يح���اول اأن ينكث 

العه���د ويتج���اوز حرمة امليث���اق يف 2011، 

عندم���ا و�سو����س �سيط���ان اجل���ن والإن����س 

لبع����س الناكري���ن للمع���روف ب���اأن يوقفوا 

عجلة امل����رصوع الإ�سالحي ويتج���اوزوا حرمة 

امليث���اق يف ذك���راه العطرة، وه���و ما رف�سه 

�سع���ب الفاحت العظيم ال���ذي اجتمع من كل 

�سوب وحدب ليقول ب�سوت واحد، امليثاق 

ميثاقن���ا والعه���د عهدنا والقي���ادة قيادتنا 

وعلى اخلونة �ستدور الدوائر، يف 2011 قال 

ال�سع���ب كلمت���ه الف�سل، نحن م���ع امليثاق 

نتق���دم  امليث���اق  خ���الل  وم���ن  وبامليث���اق 

ونزده���ر ول م���كان بيننا ملن خ���ان امليثاق 

وخ���ان ال�سعب قبل اأن يخ���ون القيادة، لأننا 

والقيادة على قلب واحد.

نقولها اليوم وغ���دا واإىل اآخر العمر اإننا 

عل���ى العهد والوع���د وامليثاق باق���ون واإن 

خفافي����س الظ���الم ل مكان له���م بيننا ما مل 

يع���ودوا اإىل ج���ادة ال�سواب ويعلن���وا الندم 

عل���ى م���ا اقرتف���وه بح���ق الوطن، ولب���د اأن 

يتعهدوا باللتزام بامليثاق، ويحافظوا على 

قد�سيته، فالبحري���ن خليفية خليجية عربية 

اإىل الأب���د وم���ن يخون البحري���ن �سن�سعه يف 

قائمة اخلائنن.

تغريدة
ن�سف اختالف���ات بني الب�رص ب�سبب اإ�رصار من 

ل يعلم على اأن يت�س���در ال�سفوف متحدثا، 

مم���ا يدفع م���ن ميتل���ك العل���م والدراية اإىل

مملكة ال�سمت.

المواطن والرسوم 
الجديدة للخدمات الصحية

تجليات الميثاق 

خطأ البد من تصحيحه
جماه���دي  منظم���ة  اإدراج  مت  عندم���ا 

خل���ق الإيراني���ة املعار�س���ة �سم���ن قائمة 

املنظم���ات الإرهابي���ة يف اأوا�س���ط العق���د 

التا�س���ع من الألفي���ة املا�سية، ف���اإن هذا 

الق���رار مل يكن ق���رارا خاطئا وباطال فقط، 

واإمن���ا كان اأي�س���ا ق���رارا مث���ريا لل�سخرية 

وال�سته���زاء، وعو�س���ا ع���ن اإدراج نظ���ام 

يع���رف الع���امل كل���ه اأن���ه م�س���در ت�سميم 

و�سن���ع وت�سدي���ر الإره���اب، اأدرج �سحية 

النظام �سمن القائمة ال�سوداء.

هذا الق���رار الهزيل ال���ذي كان يفتقر 

اإىل البع���د الق�سائي ويعتم���د على اأ�س�س 

ومقوم���ات واهية بنيت وطبخ���ت جميعها 

يف دهاليز واأقبية النظ���ام الإيراين ولقنت 

من قبل لوبي النظام يف وا�سنطن اأو عمالء 

ماأجوري���ن ل���ه مل�س���وؤويل وزارة اخلارجي���ة 

املكلفن باإعداد التقرير.

لأن كل م���ا بني عل���ى باطل، هو باطل، 

واملزي���ف  ال���كاذب  التقري���ر  ه���ذا  ف���اإن 

للحقيق���ة، ومنذ حلظ���ة اإ�س���داره قبل 15 

عاما وحل���د اليوم مل يكن باإمكانه اأن يقدم 

للوليات املتح���دة الأمريكي���ة �سيئا، كما 

مل يتمك���ن م���ن ا�ستمالة اأو ك�س���ب النظام 

املتط���رف ومل يدفعه للتع���اون والتجاوب 

م���ع املجتمع الدويل، بل اإن هذا النظام زاد 

تعنتا وغطر�سة وغرورا يف تعامله وتعاطيه 

مع املجتمع ال���دويل، واحلقيقة اأن املاليل 

ا�ستطاعوا خداع الأمريكين وا�ستغفلوهم 

وحقق���وا الكثري من اأهدافه���م يف ظل هذا 

القانون.

وعل���ى الرغ���م م���ن اأن الكثريين - من 

ال�سا�س���ة وامل�رصعن الأمريكين - اأدركوا 

غباوة ذلك التقرير وع���دم جدواه بالن�سبة 

لأم���ريكا، وعل���ى الرغم م���ن كل الذي قيل 

ويقال ع���ن النظام الدين���ي املتطرف وما 

ارتكب���ه ويرتكبه من جرائ���م وفظائع بحق 

ال�سع���ب الإي���راين ومعار�سي���ه، خ�سو�سا 

منظم���ة جماهدي خل���ق، لك���ن كل ذلك مل 

يدف���ع عملية اإعادة النظ���ر يف ذلك القرار، 

حتى جاء قرار حمكمة ال�ستئناف الفدرالية 

�سعب���ة وا�سنطن يف الأول م���ن يونيو الذي 

يطالب وزيرة اخلارجي���ة الأمريكية باإعادة 

النظر يف القرار املذك���ور واإخراج املنظمة 

من القائمة خالل مدة اأق�ساها اأربعة اأ�سهر 

من تاريخ �سدور هذا القرار، وهذا ما بعث 

الأمل والثق���ة والتفاوؤل جم���ددا بت�سحيح 

ذلك اخلطاأ ال�سيا�سي واإلغاء �سفة مل تكن 

موجودة اأ�سال يف منظمة جماهدي خلق، لأن 

م�سدر �سياغة و�سنع وت�سدير الإرهاب يف 

العامل يف طهران حتت اإ�رصاف نظام املاليل.

لبد م���ن العمل اجلدي م���ن اأجل و�سع 

النظام الإيراين يف قائمة الإرهاب الدولية، 

خ�سو�س���ا بعد اأن مت اإ�س���دال ال�ستار على 

عهد الرئي�س الأمريكي ال�سابق اأوباما الذي 

كان بح���ق الع����رص الذهبي لنف���وذ وتو�سع 

هيمنة هذا النظام، والدارة اجلديدة التي 

و�سفت ه���ذا النظ���ام باأنه ب���وؤرة الرهاب 

والتط���رف الديني، لبد لها م���ن اأن تخطو 

خطوة عملية وفعال���ة باجتاه اإدراجه �سمن 

قائمة الإرهاب الدولية. “احلوار”.

فالح هادي الجنابي 

    رؤية مغايرة

fatin.hamza
@gmail.com

زيارة أردوغان... 
فاتن حمزة رسائل إلى الخارج



ا 
ًّ
ا اقت�صادي

ً
اليابان تبداأ حوار

مع اأمريكا 

طوكي���و - روي���رز: قال وزير املالي���ة الياباين 

ت���ارو اآ�صو اإن الياب���ان والواليات املتح���دة �صتبداآن 

���ا يف اأبريل، يركز على ق�ضايا  ا ثنائيًّ حواًرا اقت�ضاديًّ

التحتي���ة  والبني���ة  االقت�ضادي���ة  ال�ضيا�ض���ات  مث���ل 

والطاقة والتجارة.

كان رئي�س الوزراء الياباين �ضينزو اآبي والرئي�س 

االأمريك���ي دونالد ترام���ب اتفقا االأ�ضب���وع املا�ضي 

على اإقامة حوار اقت�ضادي ثنائي يقوده اآ�ضو -الذي 

ي�ضغ���ل اأي�ًضا من�ضب نائب رئي����س الوزراء- ونائب 

الرئي�س االأمريكي مايك بن�س.

ا 
ً
“زين” ال�ضعودية: �ضنتحّول للربحية قريب

دب���ي - �ضكاي نيوز: توّقع نائب رئي�س جمل����س اإدارة جمموعة زين الكويتية بدر اخلرايف اأن 

تتحول “زين ال�ضعودية” للربحية قريًبا.

واأ�ض���ار اإىل اأن الرخ�ضة ال�ضاملة بال�ضعودية حق من حقوق ال�رشكة لكنها مل حت�ضل عليها من 

البداية.

واأكد اأن الرخ�ضة ال�ضاملة �ضيكون لها تاأثري جيد على اأداء �رشكة “زين ال�ضعودية”.

وح�ضب البيانات املتاحة يف “اأرقام”، كانت ال�رشكة قد ح�ضلت على متديد الرخ�ضة ال�ضادرة 

لل�رشك���ة لتقدمي خدمات االت�ض���االت املتنقلة مل���دة 15 �ضنة اإ�ضافة اإىل منحه���ا رخ�ضة موحدة 

لتقدمي كافة خدمات االت�ضاالت.

و�رشك���ة االت�ض���االت املتنقل���ة زي���ن الكويتية متتل���ك ح�ضة قدره���ا 37.04 % م���ن “زين 

ال�ضعودية”.

  للتوا�ضل:  )ق�ضم االقت�ضاد: 17111419(              ق�ضم االإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )اال�ضراكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434(
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اقتصاد
تد�ول 24.7 مليون �سهـم ووحـدة �سـك يف �أ�سبـوع

بقيمة 6.2 ماليني دينار ... البور�ضة:

بلغ����ت كمي����ة االأ�ضه����م ووح����دات ال�ضنادي����ق 

وال�ضك����وك  املتداول����ة  العقاري����ة  اال�ضتثماري����ة 

االإ�ضالمية املدرجة يف »بور�ضة البحرين« خالل هذا 

االأ�ضبوع 24 مليوًنا و735 األًفا و827 �ضهًما ووحدة 

و�ضًكا، وقد بلغ اإجمالي����ة االأوراق املالية املتداولة 

بقيم����ة اإجمالية قدرها 6 مالي����ني و267 األًفا و122 

ديناًرا، نفذه����ا الو�ضطاء ل�ضال����ح امل�ضتثمرين من 

خالل 377 �ضفقة.

وتداول امل�ضتثمرون خالل هذا االأ�ضبوع اأ�ضهم 

24 �رشك����ة، ارتفعت اأ�ضعار اأ�ضهم 11 �رشكة، يف حني 
انخف�ضت اأ�ضعار اأ�ضهم 8 �رشكات، واحتفظت باقي 

ال�رشكات باأ�ضعار اأقفالها ال�ضابق. 

وا�ضتح����وذ على املرك����ز االأول يف تعامالت هذا 

االأ�ضبوع قطاع البن����وك التجارية، حيث بلغت قيمة 

اأ�ضهمه املتداولة مليونني و750 األًفا و218 ديناًرا 

اأو م����ا ن�ضبت����ه 43.88 % من اإجم����ايل قيمة االأ�ضهم 

املتداول����ة وبكمية قدره����ا 12 مليوًن����ا و317 األًفا 

و341 �ضهًما، مت تنفيذها من خالل 196 �ضفقة.

اأما املرتبة الثانية فقد كانت من ن�ضيب قطاع 

اال�ضتثم����ار، حي����ث بلغت قيم����ة اأ�ضهم����ه املتداولة 

����ا بن�ضبة  مليوًن����ا و727 األًف����ا و261 دين����اًرا بحرينيًّ

%27.56 م����ن اإجمايل قيمة االأ�ضه����م املتداولة يف 
البور�ض����ة وبكمي����ة قدره����ا 8 مالي����ني و476 األًف����ا 

و186 �ضهًما، مت تنفيذها من خالل 43 �ضفقة.

وحول اأداء ال�رشكات امل�ضجلة يف البور�ضة فقد 

جاء البنك االأهل����ي املتحد يف املركز االأول من حيث 

القيم����ة، اإذ بلغت قيمة اأ�ضهمه مليونني و181 األًفا 

و118 ديناًرا وبن�ضب����ة 34.80 % من قيمة االأ�ضهم 

املتداول����ة وبكمي����ة قدره����ا 7 مالي����ني و966 األًفا 

و571 �ضهًما، مت تنفيذها من خالل 87 �ضفقة.

وج����اءت يف املرك����ز الث����اين جمموع����ة الربك����ة 

امل�رشفي����ة بقيمة قدره����ا ملي����ون و439 األًفا و74 

ديناًرا بحرينيًّا وبن�ضبة 22.96 % من قيمة االأ�ضهم 

املتداول����ة وبكمي����ة قدره����ا 7 مالي����ني و572 األًفا 

و933 �ضهًما، مت تنفيذها من خالل 7 �ضفقات.

وت����داول امل�ضتثم����رون خ����الل ه����ذا االأ�ضب����وع 

عل����ى وح����دات ال�ضنادي����ق اال�ضتثماري����ة العقارية 

وال�ضكوك االإ�ضالمية املدرج����ة يف بور�ضة البحرين 

بقيمة قدرها 588 األًف����ا و925 ديناًرا اأي ما ن�ضبته 

9.40 % م����ن القيم����ة االإجمالي����ة ل����الأوراق املالية 
املتداول����ة خالل هذا االأ�ضبوع، يف حني بلغت الكمية 

مليوًنا و108 اآالف و454 وحدة و�ضًكا، مت تنفيذها 

من خالل 12 �ضفقة.

وبخ�ضو�����س املتو�ضط اليومي خ����الل االأ�ضبوع 

فاإن����ه وبالع����ودة اإىل مع����دالت الت����داول خ����الل هذا 

االأ�ضب����وع من خ����الل 5 اأيام عمل، جن����د اأن املتو�ضط 

اليوم����ي لقيمة االأ�ضه����م وال�ضن����دات املتداولة بلغ 

مليوًن����ا و253 األًفا و424 دين����اًرا بحرينيًّا، يف حني 

كان املتو�ض����ط اليوم����ي لكمي����ة االأ�ضه����م ووح����دة 

ال�ضنادي����ق اال�ضتثماري����ة العقاري����ة املتداول����ة 4 

مالي����ني و947 األًفا و165 �ضهًما ووحدة و�ضًكا، اأما 

متو�ضط عدد ال�ضفقات خالل هذا االأ�ضبوع فبلغ 75 

�ضفقة.

• •م�ضاهمة القطاعات يف القيمة االإجمالية لالأ�ضهم وال�ضندات وال�ضكوك وال�ضناديق العقارية املتداولة خالل االأ�ضبوع.	 م�ضاهمة ال�رشكات من حيث كمية التداول خالل االأ�ضبوع	

�ملحرر �القت�سادي

�سندوق جديد الأبوظبي باأ�سول 125 مليار دوالر
�لذهـــب ي�ستقـر مع تر�جــع �لدوالر 

مع اقراب العملة االأمريكية من اأدنى م�ضتوياتها 

لن���دن - روي���رز: ا�ضتق���ر الذه���ب اأم�س 

اجلمعة مع اقراب الدوالر من اأدنى م�ضتوياته 

يف اأ�ضبوع ليتج���ه املعدن النفي�س اإىل حتقيق 

ثالث مكا�ضبه االأ�ضبوعية و�ضط حالة ال�ضبابية 

التي تكتنف امل�ضه���د ال�ضيا�ضي يف الواليات 

املتحدة واأوروبا.

وا�ضتق���ر الذه���ب يف املعام���الت الفورية 

عن���د 1238.29 دوالًرا لالأوقي���ة )االأون�ض���ة(، 

بينم���ا تراج���ع املع���دن يف العق���ود االأمريكية 

االآجلة 0.2 % اإىل 1238.50 دوالًرا لالأوقية.

وارتفع الذهب 0.3 % منذ بداية االأ�ضبوع 

و�ضعد نحو 7.5 % منذ بداية 2017.

اإىل  �ضع���د  االأ�ضف���ر  املع���دن  وكان 

م���ن  الثام���ن  يف  لالأوقي���ة  دوالًرا   1244.67

املرتبط���ة  املخ���اوف  م���ن  بدع���م  فرباي���ر، 

ب�ضيا�ض���ات الرئي�س االأمريك���ي دونالد ترامب 

واالنتخاب���ات يف هولندا وفرن�ض���ا واأملانيا هذا 

العام.

غري اأن الذهب هبط اإىل 1216.41 دوالًرا 

لالأوقي���ة يوم االأربعاء م�ضج���اًل اأدنى م�ضتوياته 

منذ الثالث من فرباير، بفعل احتماالت ارتفاع 

ال���دوالر وعائدات �ضندات اخلزان���ة االأمريكية 

االحتياط���ي  جمل����س  رئي�ض���ة  قال���ت  بعدم���ا 

االحتادي )البنك املرك���زي االأمريكي( جانيت 

يل���ني اإن احلاج���ة ق���د ت�ضتدعي رف���ع اأ�ضعار 

الفائدة يف مار�س.

وبلغ موؤ�رش الدوالر الذي يقي�س اأداء العملة 

االأمريكي���ة اأم���ام �ضلة من العم���الت الرئي�ضية 

100.540 ي���وم اجلمع���ة بعدم���ا بل���غ اأدن���ى 
م�ضتوى له يف اأ�ضبوع عند 100.410 اخلمي�س.

ومن بني املع���ادن النفي�ضة االأخرى نزلت 

الف�ض���ة يف املعام���الت الفوري���ة 0.3 % اإىل 

18.03 دوالًرا لالأوقي���ة. وكان املع���دن بل���غ 
اأعلى م�ضتوى ل���ه منذ 11 نوفمرب عند 18.13 

دوالًرا لالأوقية يف اجلل�ضة ال�ضابقة.

وانخف����س البالتني 0.1 % اإىل 1010.80 

دوالرات لالأوقية.

 787.45 اإىل   %  0.6 البالدي���وم  ون���زل 

دوالًرا لالأوقي���ة بعدما الم����س اأعلى م�ضتوياته 

من���ذ 24 يناير عند 794.90 دوالًرا لالأوقية يف 

اجلل�ضة ال�ضابقة، وزاد املعدن اأكرث من 16 % 

منذ بداية العام.

دب���ي - �ض���ي ان ب���ي: اأعل���ن الرئي�س 

التنفيذي ل�رشكة ا�ضتثم���ار جديدة حلكومة 

اأبوظب���ي باأ�ضول قدره���ا 125 مليار دوالر 

ت�ضكل���ت من خ���الل دمج اأك���رب �ضندوقني 

لالإم���ارة اأن م���ن املتوق���ع اأن تب���داأ ال�رشكة 

اأن�ضطتها يف مايو. 

وت�ضكل���ت مبادل���ة لال�ضتثمار من دمج 

مبادل���ة للتنمي���ة م���ع �رشك���ة اال�ضتثمارات 

البرولي���ة الدولي���ة )اآيبي���ك( الت���ي متلك 

ح�ض�ًضا يف �رشكات بقطاع الطاقة وقطاعات 

اأخرى يف االإمارات العربية املتحدة والعامل.

ملبادل���ة  التنفي���ذي  الرئي����س  وق���ال 

ال�رشك���ة  اإن  املب���ارك  خل���دون  لال�ضتثم���ار 

�ضت�ضاهم يف تنويع موارد اقت�ضاد اأبوظبي 

وتقلي����س اعتم���اده على النف���ط من خالل 

ا�ضتثم���ارات ا�ضراتيجي���ة داخ���ل االإم���ارة 

وخارجها.

واأظه���رت بيان���ات ملعه���د �ضنادي���ق 

الرثوة ال�ضيادية اأن اإجم���ايل اأ�ضول ال�رشكة 

اجلدي���دة يقدر بنحو 125 ملي���ار دوالر من 

واقع تقييم���ات نهاية 2015 مم���ا يجعلها 

�ضن���دوق الرثوة ال�ضي���ادي الرابع ع�رش على 

م�ضتوى العامل.

وقال املب���ارك اإن ال�رشكة �ضيكون لها 

اأربع من�ض���ات ا�ضتثمارية تعمل يف جماالت 

النف���ط والبروكيماوي���ات واال�ضتثم���ارات 

البديل���ة والبني���ة التحتي���ة والتكنولوجي���ا 

والتعدي���ن  التحويلي���ة  وال�ضناع���ات 

و�ضناعات الط���ريان والف�ضاء وتكنولوجيا 

املعلومات واالت�ضاالت والطاقة املتجددة.

املنامة - CBRE: اأ�ضارت درا�ضة اقت�ضادية 

 CBRE اأ�ضدرتها اال�ضت�ضارات العقارية العاملية

اإىل اأن مملك���ة البحري���ن ال تزال ملتزم���ًة بامل�ضي 

قدًما يف اإطالق م�ضاري���ع البنية التحتية االأ�ضا�ضية، 

بالرغم من التحديات االقت�ضادية.   

ووفًق���ا لالأرقام ال�ضادرة ع���ن جمل�س التنمية 

االقت�ضادي���ة، خالل الربع الثالث م���ن عام 2016، 

كان النم���و مدفوًع���ا بالقط���اع غ���ري النفط���ي م���ع 

ت�ضجيل منو بواقع 4.7 %. وكان هذا االأمر مدفوًعا 

ا  بقط���اع البناء والت�ضيي���د الذي �ضهد من���وًّا �ضنويًّ

بواقع 7.2 %.

وذكرت الدرا�ضة اأن اأن�ضطة التطوير العقاري 

وا�ض���ل حتقيق النمو يف كاف���ة اأنحاء �ضوق التجزئة 

)االإقليمي و�ضبه االإقليم���ي واملحلي( يف اململكة، 

 .CBRE وذلك بح�ضب درا�ضة اأجرتها �رشكة

و�ضجل���ت االإيج���ارات يف مراكز الت�ض���وق �ضبه 

االإقليمي���ة متو�ضط اأ�ضعار م���ن 28 ديناًرا لكل مر 

���ا للمتاج���ر املتجاورة و�ضم���ن نطاق  مرب���ع �ضهريًّ

���ا ملراكز الت�ضوق  12 دين���اًرا لكل مر مربع �ضهريًّ
املحلية.

تطوي���ر  �رشك���ة  تق���وم  اأن  املتوق���ع  وم���ن 

املفرو�ض���ات ال�ضويدي���ة ’اآيكي���ا‘ باإط���الق م�رشوع 

تطوير عق���اري مب�ضاحة 37 األف مر مربع يف اأواخر 

ع���ام 2018، وم���ن املنتظر لهذا امل����رشوع البالغة 

قيمت���ه 47 ملي���ار دين���ار اأن يكون اأك���رب متجر يف 

منطق���ة ال�رشق االأو�ضط مع منطق���ة للخدمة الذاتية 

واأخرى للخدمة املتكاملة.

وقال���ت املدير امل�ضاع���د ل���دى ال�رشكة هيذر 

لوجن���دن »يحتل اأفنيوز �ض���دارة م�ضاريع التطوير 

العقاري التي ت�ضتهدف قطاع التجزئة، وهو م�رشوع 

تنف���ذه جمموعة ال�ضايع يف منطق���ة كورني�س خليج 

البحرين من املقّرر اأن يتم افتتاحه جزئيًّا يف اأواخر 

ع���ام 2017. وم���ن املتوقع اأن يق���دم امل�رشوع 38 

األف مر مربع من م�ضاحات التجزئة القابلة للتاأجري 

اإىل جانب جمموعة رائعة من املرافق«.

وبح�ض���ب الدرا�ض���ة يوا�ضل قط���اع ال�ضيافة 

وقط���اع الفنادق الفاخ���رة حتقيق النم���و بالن�ضبة 

مل�ضاري���ع التطوير العق���اري. وا�ضتم���ر اإعالن عام 

2015 عن توافد فنادق جديدة من فئة 4 و5 جنوم 
وف���ق ذات االجت���اه عام 2016، م���ع خطط بافتتاح 

ع���دد م���ن الفن���ادق وم�ضاري���ع ال�ضك���ن الفندقية 

الفاخرة خالل عام 2017.

ويف الوق���ت الراهن، هن���اك 111 فندًقا عامالً 

يف البحرين ويع���د ’داون تاون روتانا‘ اآخر الفنادق 

الت���ي مت افتتاحها. وم���ن املنتظر اأن ي���زداد هذا 

الرق���م مع اخلط���ط الرامية الفتت���اح كل من فندق 

’وينده���ام جران���د‘ يف خلي���ج البحري���ن و’ماريوت 
ريزدن����س اإن‘ يف ’ووت���ر جاردن �ضيت���ي‘ خالل عام 

2017، جنًبا اإىل جن���ب مع منتجع ’ذا ون اآند اأونلي 
ريزورت.

وبدوره، ق���ال مدير ال�رشكة يف البحرين جيم�س 

ل���ني: »اأثار التطور االإيجابي ال���ذي ت�ضهده مملكة 

البحري���ن العديد من الت�ضاوؤالت حول قدرة الطلب 

عل���ى ا�ضتيع���اب الزي���ادة يف املخ���زون. ومع ذلك، 

تر�ض���م البيان���ات ال�ض���ادرة ع���ن جمل����س التنمية 

االقت�ضادي���ة �ض���ورًة اإيجابي���ًة للغاية م���ع ازدياد 

اأعداد الزوار الأكرث من 12.2 مليون �ضخ�س يف عام 

2016، بزي���ادة قدره���ا 6 % قيا�ًض���ا بعام 2015 
وت�ضجيل قط���اع ال�ضيافة ككل لنمو �ضنوي بن�ضبة 

7.3 % خالل عام 2016«.
وحافظت معدالت ال�رشاء وم�ضتويات االإ�ضغال 

واأ�ضع���ار التاأجري وال�رشاء عل���ى ا�ضتقرارها مع كون 

غالبي���ة اال�ضتخ���دام ال�ضكني للم�ضاري���ع ال�ضغرى 

والك���ربى مبثابة خيار مف�ض���ل بالن�ضبة للمطورين 

يف مملكة البحرين.

واأ�ض���اف ل���ني »يج���ري العم���ل عل���ى م�رشوع 

’بحري���ن مارين���ا‘ ال�ضتكمال���ه بحلول ع���ام 2020، 
و�ضيمت���د هذا امل�رشوع على ج���زء كبري من ال�ضاحل 

ال�رشق���ي للعا�ضم���ة املنامة و�ضيتاأل���ف من مرافق 

�ضكني���ة وترفيهي���ة ومرافق للراح���ة واأخرى لر�ضو 

القوارب والزوارق«.

وبح�ض���ب الدرا�ضة ال�ضوقية للرب���ع الرابع من 

ع���ام 2016، توا�ضل م�ضاريع اجلف���ري وجزر اأمواج 

ومنطق���ة ال�ضيف مقابل ’�ضيتي �ضنر مول‘ فر�س 

�ضعبيته���ا كخيارات مف�ضلة لال�ضتثمار ال�ضخ�ضي، 

وخا�ضًة بني املواطنني اخلليجيني.

ويت���م تاأجري ال�ضقق املوؤلف���ة من غرفتي نوم 

ذات نط���اق االأ�ضع���ار املراوح ب���ني املتو�ضط اإىل 

املرتف���ع وامل�ضتهدفة ب�ضكل عام م���ن قبل �ضوق 

املغرب���ني مقابل متو�ضط اأ�ضعار بني 500 و800 

دينار يف ال�ضهر الواحد. وتكون هذه ال�ضقق مزودة 

باأث���اث كامل وع���ادًة ما ت�ضم���ل اأ�ضع���ار اإيجاراتها 

ال�رشائ���ب البلدية ور�ضوم املرافق العامة وات�ضال 

االإنرن���ت وقنوات التلف���زة الف�ضائي���ة. وعادة ما 

يتم ت�ضع���ري اإيجارات الوح���دات املوؤلفة من غرفة 

نوم واحدة ب���ني 400 و600 دينار لل�ضهر الواحد، 

يف حني ت���راوح اإيجارات ال�ضقق املوؤلفة من ثالث 

غرف نوم بني 900 و1300 دينار يف ال�ضهر الواحد 

ا�ضتناًدا اإىل مواقعها.

منـــو �سوق �لتجزئــة مع �الإطالق �ملرتقــب مل�رشوع �أفنيــوز
افتتاح عدد من الفنادق وم�ضاريع ال�ضكن الفاخرة خالل العام اجلاري

• جيم�س لني	 • هيذر لوجندن	



السبت 18 فبراير 2017  
21 جمادى األولى 1438

العدد 3049  11 business@albiladpress.comاقتصاد

أرقام ومؤشرات

اليابان والصين تتصدران حاملي السندات األميركية 
كب���ار  وال�ص���ن  الياب���ان  ت�ص���درت 

ح�مل���ي ال�سن���دات الأمريكي���ة ب�أكرث من 

ال�سعودي���ة  ورفع���ت  دولر.  تريلي���ون 

حي�زته���� من �سندات اخلزان���ة الأمريكية 

لل�سه���ر الث�لث على الت���وايل لت�سل اإىل 

دي�سم���ر  بنه�ي���ة  دولر  ملي����ر   102.8
2016

رف���ع  ال�سعودي���ة  توا�س���ل  وبذل���ك 

حج���م حي�زته� م���ن ال�سن���دات الأمريكية 

لل�سهر الث�لث على التوايل وذلك ح�سب 

البي�ن�ت التي ت�سدره� وزارة اخلزانة يف 

الولي����ت املتحدة، وحتتل بذلك املرتبة 

ال����13 من ب���ن كب����ر ح�مل���ي ال�سندات 

الأمريكية.

وفيم���� يخ����ص الإم����رات فخف�س���ت 

حي�زته���� م���ن ال�سن���دات الأمريكية بنحو 

2.4 ملي����ر دولر اإىل 60.6 ملي����ر دولر 
خالل دي�سمر 2016.

ال�رشيبة امل�ضافة تفر�ض حتديات على �رشكات اخلليج
�سعوبة اللتزام ب�لقرار يف اأوائل 2018 ... “فيت�ص”: 

لن���دن - روي���رز: ق�ل���ت وك�ل���ة فيت����ص 

للت�سني���ف الئتم����ين اإن خطة تطبي���ق �رضيبة 

التع����ون  امل�س�ف���ة يف دول جمل����ص  القيم���ة 

اخلليج���ي ق���د تفر����ص خم�ط���ر ت�سغيلية على 

ال����رضك�ت و�سغوًط� على الأرب����ح قبل الف�ئدة 

وال�رضائب والإهالك واإطف�ء الدين، وكذلك على 

التدفق�ت النقدية يف بع�ص القط�ع�ت.

وك�ن وكيل وزارة امل�لية الإم�راتية يون�ص 

اخلوري ق�ل يف مق�بل���ة هذا الأ�سبوع، اإن �سن�ع 

ال�سي��س����ت ب���دول جمل����ص التع����ون اخلليجي 

ال�س���ت يطمحون اإىل بدء العم���ل ب�رضيبة القيمة 

امل�س�ف���ة بن�سب���ة 5 % يف مطلع الع����م الق�دم 

رغم العقب�ت الإدارية والفنية.

وق�ل���ت فيت����ص “تطبي���ق �رضيب���ة القيمة 

امل�س�فة قد يتم يف اأوائل 2018 وفًق� لتق�رير 

اإعالمية وهو جدول زمن���ي ي�سعب جدا اللتزام 

به يف منطق���ة لي�ص له� ت�ري���خ يذكر يف فر�ص 

�رضائب من اأي نوع”.

واأ�صافت “�سيخلق ذلك ح�لة من ال�سب�بية 

وحتدي����ت ت�سغيلية اأم�م ����رضك�ت دول جمل�ص 

التع�ون اخلليجي اأكر م���ن تلك التي تواجهه� 

����رضك�ت املن�ط���ق الأخ���رى التي اعت����دت على 

ثق�ف�ت �رضيبية معين���ة وطبقت �رضيبة القيمة 

امل�س�ف���ة اأو اأجرت اإ�سالح����ت على منظوم�ته� 

ال�رضيبية”.

ويخطط جمل�ص التع�ون اخلليجي منذ فرة 

طويل���ة لتبني ال�رضيبة يف 2018 من اأجل تعزيز 

الإي���رادات غري النفطي���ة لك���ن القت�س�دين 

وامل�سوؤول���ن ببع�ص الدول ع���روا يف اأح�ديث 

خ��سة عن ت�سككهم يف اإمك�نية تطبيقه� ب�سكل 

متزام���ن يف كل دول املجل����ص الواقع���ة حت���ت 

�سغوط م�لية جراء انخف��ص اأ�سع�ر النفط.

ويرج���ع ذل���ك اإىل تعقي���دات اإق�م���ة بني���ة 

حتتي���ة اإداري���ة لتح�سي���ل ال�رضيب���ة و�سعوب���ة 

تدري���ب ال����رضك�ت عل���ى اأدائه���� يف منطق���ة ل 

تفر�ص �رضائب تذكر.

غ���ري اأن فيت����ص ق�ل���ت اإنه���� تتوق���ع م���ن 

حكوم����ت دول اخللي���ج اأن ت���درك طبيعة هذه 

التحدي����ت وتظه���ر ق���دًرا م���ن املرون���ة خالل 

املراحل الأوىل من التطبيق.

وتابع���ت “�سيتعن على ال����رضك�ت تغيري 

اأو حتديثه����  املعلوم����ت  اأنظم���ة تكنولوجي���� 

وتطبي���ق اإجراءات جدي���دة وتدريب املوظفن 

قبل تطبيق �رضيبة القيمة امل�س�فة.

“�سيكون ذلك منهًك� لأنه �سيزيد التك�ليف 
يف وقت تتدنى فيه اأ�سع�ر النفط ويوؤثر �سعف 

النم���و القت�س����دي �سلًب���� عل���ى اأداء ال�رضك�ت 

� ال�سغرية واملتو�سطة منه�”. خ�سو�سً

وقد تفر����ص املن�ف�سة ال�رض�س���ة يف بع�ص 

القط�ع�ت �سغوًط� اأي�ًس� على ال�رضك�ت خلف�ص 

الأ�سع�ر قبل ال�رضيب���ة وحتمله� بع�ص التكلفة 

ورجحت فيت�ص اأن يكون ذلك يف قط�ع�ت مثل 

الت�س�لت واخلدم�ت ال�ست�س�رية واملق�ولت 

واأن يتف�وت الأمر من بلد لآخر.

اإن  الئتم����ين  الت�سني���ف  وق�ل���ت وك�ل���ة 

احل�ج���ة لإع�دة التف�و�ص على العقود وال�رضوط 

املتفق عليه���� يف ال�س�بق مع العمالء �ستفر�ص 

حتدي�ت اإ�س�في���ة يف بع�ص القط�ع�ت، م�سرية 

اإىل اأن تطبيق القيمة امل�س�فة بج�نب مب�درات 

حكومي���ة اأخ���رى خلف����ص النفق�ت ق���د يقل�ص 

الدخل الق�بل لالإنف�ق وي�سعف الطلب يف عدد 

من القط�ع�ت.

وح���ّذرت من اأن ال�رضك�ت الت���ي تنتج �سلًع� 

معف�ة من �رضيب���ة القيمة امل�س�فة والقط�ع�ت 

الت���ي حتت���دم به���� املن�ف�سة قد جت���د نف�سه� 

ه���ي املتحملة لهذه التكلف���ة الإ�س�فية ولي�ص 

العمالء.

واختتمت التقرير ب�لقول “اخلطر الرئي�سي 

الن�ج���م عن تطبيق �رضيبة القيم���ة امل�س�فة يف 

الأم���د الطوي���ل هو احتم����ل ارت���ك�ب اأخط�ء يف 

حت�سي���ل وح�س�ب ال�رضيبة ق���د حتمل ال�رضك�ت 

نف�سه� التكلفة. هذا الت�أثري لن يت�سح قبل اأن 

ت�س���ع كل دولة من ال���دول الأع�س�ء ت�رضيع�ته� 

لتنفي���ذ التف����ق وهو م� قد يزي���د من �سعوبة 

اللتزام ب�جلدول الزمني.

• دول التع�ون تتبنى ال�رضيبة يف 2018 من اأجل تعزيز الإيرادات غري النفطية	

االإ�ضالح يرفع وترية اال�ضتثمارات اال�ضتهالكية 

7.8 مليارات ريال االأ�ضول االأجنبية اململوكة لُعمان
�سغوط تواجه ميزان املدفوع�ت

الري�����ص - اأرق�م: ق�ل تقري���ر �س�در عن 

البن���ك املركزي العم����ين اإن ال�سلطنة ح�فظت 

عل���ى م�ست���وى احتي�طي�ت العمل���ة الأجنبية يف 

ظل ال�سغوط التي واجهت احل�س�ب اجل�ري يف 

ميزان املدفوع�ت. 

واأ�س�ر التقري���ر اإىل ارتف�ع حجم موجودات 

البنك املرك���زي اإىل 8.8 ملي�رات ري�ل مق�رنة 

مع 7.6 ملي�رات ري����ل بنه�ية 2015، كم� زاد 

حج���م الأ�س���ول الأجنبي���ة وال�سب�ئ���ك اإىل 7.8 

ملي�رات ري����ل مق�رنة مع 6.7 ملي�رات بنه�ية 

الع����م الأ�سب���ق، وبلغ اإجم����يل اأ�س���ول البنوك 

التج�رية 27.056 ملي�ر ري�ل مق�رنة مع 28.1 

ملي�ر ري�ل بنه�ية ع�م 2015.

واأو�سح التقرير اأن هبوط اأ�سع�ر النفط اإىل 

م�ستوي�ت منخف�س���ة خالل الع�من امل��سين 

اأدى اإىل ب���روز ع���دة حتدي����ت اأم����م القت�س�د 

العم�ين ك�ن له� تداعي�ت ملمو�سة على الن�س�ط 

القت�س�دي ب�سكل ع����م. و�سمن هذا ال�سي�ق، 

ت�س���ري البي�ن����ت الأولي���ة للح�س�ب����ت القومية 

لل�سلطنة اإىل اأن الن����جت املحلي الإجم�يل خالل 

الأرب����ع الثالثة الأوىل من ع�م 2016 قد تراجع 

بن�صبة 9 % مق�رنة مع الفرة نف�سه� من الع�م 

ال���ذي �سبقه. وق���د انعك�ص الهب���وط يف اأ�سع�ر 

النف���ط ب�سكل رئي�سي عل���ى الأن�سطة النفطية 

الت���ي تراجعت قيمته� بن�سب���ة 29،4 % كذلك 

� طفيف�  �سهدت الأن�سطة غري النفطية انخف��سً

بن�صب���ة 0،2 %، و�سمن الأن�سطة غري النفطية، 

�سجل���ت قط�ع�ت الإن�س����ءات والزراعة والرثوة 

ال�سمكي���ة كذلك العق�رات منوًّا اإيج�بيًّ� يف حن 

مل يتمك���ن قط�ع� ال�سن�ع���ة التحويلية وجت�رة 

اجلمل���ة والتجزئة من ت���اليف الت�أث���ر بتداعي�ت 

الهب���وط املذك���ور. ويف ج�ن���ب الأ�سع����ر، ظل 

الت�سخ���م عن���د م�ستوي����ت حم���دودة حيث بلغ 

متو�سطه خالل الع�م امل��سي حوايل 1.1 %.

وك�ن الع����م امل��س���ي ق���د �سه���د ات�س�ع 

الفجوة بن الإيرادات وامل�رضوف�ت احلكومية، 

مم� دفع احلكومة لتخ����ذ العديد من التدابري 

لتعزي���ز الإي���رادات غ���ري النفطي���ة وتر�سي���د 

الإنف����ق احلكوم���ي اإىل ج�ن���ب الركي���ز عل���ى 

اخل����رج يف ظ���ل امل�ست���وى  م���ن  القرا����ص 

املنخف����ص ن�سبي���� للدي���ن الع����م كن�سبة من 

الن�جت املحلي الإجم�يل. 

واأ�س�ف البنك املركزي اأن القط�ع امل�رضيف 

ظل يتمتع ب�ملرونة وق�دًرا على دعم مب�درات 

الحتي�ج����ت  وتلبي���ة  القت�س����دي  التنوي���ع 

الئتم�نية ملختلف القط�ع�ت. وللح�سول على 

نظ���رة وافية عن ن�س�ط التو�س���ط امل�يل الذي 

يتم يف القط����ع امل�رضيف يف ال�سلطن���ة، اأو�سح 

البن���ك املرك���زي تف��سيل بي�ن����ت امليزانية 

املجمعة للبنوك التقليدي���ة والإ�سالمية، اأو م� 

عرف ب�رضك�ت الإيداع الأخرى. ويف هذا ال�سدد، 

ت�س���ري البي�ن����ت اإىل ارتف����ع اإجم����يل ر�سي���د 

الئتم�ن املمنوح من قبل هذه ال�رضك�ت بن�سبة 

10،1 % خ���الل 2016 لي�سل اإىل 22،1 ملي�ر 
ري����ل بنه�ية دي�سمر، وفيم���� يخ�ص الئتم�ن 

املمن���وح للقط����ع اخل�����ص فقد ارتف���ع اأي�س� 

بن�صب���ة 10.1 % ليبلغ 19.7 ملي�ر ري�ل عم�ين 

يف نهاي���ة دي�صم���ر 2016، وت�س���ري البي�ن�ت 

املتعلق���ة بتوزيع���ه عل���ى خمتل���ف القط�ع�ت 

اإىل ا�ستحواذ قط����ع الأفراد )معظمه حتت بند 

القرو����ص ال�سخ�سي���ة( على م���� ن�سبته 46.5 

% وتاله وبف����رق ب�سيط قط����ع ال�رضك�ت غري 
امل�لي���ة بن�سبة 45.2 %، اأم���� الن�سبة املتبقية 

فق���د توزع���ت عل���ى قط����ع ال����رضك�ت امل�لية 

بن�صبة 5.1 %، وقط�ع�ت اأخرى بن�سبة 3.2 %.

• هبوط اأ�سع�ر النفط اأدى اإىل بروز حتدي�ت اأم�م القت�س�د العم�ين	

40 مليار ريال املتح�ضالت املتوقعة لل�رشيبة

ال�ضني: اإجراءات حلماية م�ضالح �رشكات الت�ضدير

الري�����ص - اأرق�م: ق�ل رئي�ص ق�سم 

ال�رضيبة والزك�ة ب�ل�رضق الأو�سط وجنوب 

اآ�سي���� يف �رضكة “كي ب���ي اأم جي” روبرت 

بي����ص، اإن اإجم����يل الإي���رادات املتوق���ع 

حت�سيله���� عند تطبي���ق �رضيب���ة القيمة 

امل�س�فة يبلغ 40 ملي�ر ري�ل.

�سحيف���ة  اأوردت  ح�سبم����  واأو�س���ح 

“ع���ك�ظ”، اأن ه���ذه الإي���رادات تتج����وز 
املتح�سالت من الزك�ة والدخل والب�لغة 

.� 25 ملي�ر ري�ل �سنويًّ
واأ�س����ف اأن املنتج�ت التي �ستطبق 

عليه���� ال�رضيب���ة النتق�ئي���ة �ستفر����ص 

عليه���� اأي�ًس���� �رضيب���ة القيم���ة امل�س�فة 

ليكون املنتج خ��سًع� لل�رضيبتن مًع�.

واأ�س����ر اإىل اأن ال�رضائ���ب �ستفر����ص 

عل���ى املبيع����ت املحقق���ة بع���د اعتم�د 

تطبيق ال�رضيب���ة، دون النظر ملوعد �رضاء 

املن�س�آت لتلك املنتج�ت.

بك���ن - بن����: ق����ل م�س���وؤول يف وزارة 

التج����رة ال�سينية اإن ال�س���ن تع�ر�ص ب�سدة 

ازدي����د احلم�ئي���ة و�ستتخذ “جمي���ع التدابري 

ال�رضوري���ة” للدف�ع عن امل�س�ل���ح الق�نونية 

ل�رضك�ت الت�سدير ال�سينية.

ونقلت وك�لة “�سينخ���وا” عن املتحدث 

ب��س���م وزارة التج����رة �س���ون ج���ي ون خ���الل 

موؤمتر �سحفي “�ستعقد احلكومة مف�و�س�ت 

دبلوم��سي���ة و�ستعم���ل عل���ى دف���ع احل���وار 

والتع����ون و�ست�س�عد موؤ�س�س����ت ال�سن�ع�ت 

املحلية امل�رضوع�ت على ال���رد على الدع�وى 

الق�س�ئية”.

وذكر �س���ون “�سنلج����أ اأي�ًس���� اإىل اآلي�ت 

ا على زي�دة  لت�سوية الن���زاع اإذا لزم الأمر” ردًّ

اإج���راءات الع���الج التج�ري���ة �س���د املنتج�ت 

ال�سينية و�س���ط التع�يف القت�س�دي الع�ملي 

ال�سعيف.

و�سهدت ال�سن، ب�عتب�ره� اأكر م�سدر 

يف الع����مل، �رضك�ته���� تع�ن���ى وط����أة احلم�ئية 

املتزايدة. حيث �سجل امل�سدرون ال�سينيون 

رقًم���� قي��سيًّ� من حتقيق����ت العالج التج�رى 

بلغ���ت 119 حتقيًق����، م���ن قب���ل 27 دول���ة 

ومنطق���ة الع�م امل��س���ي، بزي����دة 36.8 % 

ع���ن ع�م 2015. وت�سم هذه الق�س�ي� ب�س�ئع 

بقيم���ة 14.34 ملي����ر دولر اأمريكي، بزي�دة 

76 % على اأ�س��ص �سنوي.
يف  ال�صيني���ة  ال�ص���ادرات  وانخف�ص���ت 

ع����م 2016 بن�صب���ة 2 % وانخف����ص ف�ئ����ص 

التج����رة بن�سبة 9.1 % ب�سبب اإجراءات العالج 

التج�رية، وفًق� لبي�ن�ت جمركية.

وق����ل �س���ون “اأ�سبح���ت ال�س���ن هدًف� 

���� للحم�ئية، حيث تفر�ص دول حمددة  رئي�سيًّ

قيوًدا ب�سكل متكرر على املنتج�ت ال�سينية 

حلم�ية �سن�عته�”.

واأ�س����ف �س���ون “ال�س���ن حت���رم ح���ق 

ا�ستخ���دام اإج���راءات الع���الج التج�رية ولكنه� 

تقل���ق ب�سكل عميق اإزاء حم�ي���ة بع�ص الدول 

الزائدة لل�سن�ع�ت املحلية عن طريق الأ�رضار 

ب�ل����رضك�ت ال�سيني���ة. اإن اإ�س����ءة ا�ستخ���دام 

تدابري الع���الج التج�رية لن ي�سهم يف مواجهة 

ال�سعوب����ت ال�سن�عية ولكنه� �ستعرقل على 

الأرجح التج�رة الع�ملية والثن�ئية الطبيعية.

دب���ي - بن���ك UBS: ك�س���ف تقرير ن����رضه بنك 

UBS اأن ا�ستم���رار عملية الإ�س���الح التي ت�سهده� 
اقت�س����دات املنطقة ت�س�هم بزي����دة ال�ستثم�رات 

يف القط�ع�ت ال�ستهالكية ل�رضك�ت الرع�ية ال�سحية 

وخدم����ت التمويل والط�ق���ة وال�سي�ح���ة يف منطقة 

ال�رضق الأو�سط، يف حن ت�س�عد جمموعة من العوامل 

مثل ارتف����ع ن�سبة ال�سب�ب والدخل املرتفع لالأفراد 

يف جعل ال�ستثم�رات بعيدة الأمد يف اأ�سواق الأ�سهم 

ب�ملنطقة اأكرث ج�ذبية للم�ستثمرين.

ويف اآخ���ر تقري���ر ال���ذي يحم���ل عن���وان ’الرخ�ء 

القت�س����دي يف مرحلة م� بعد النفط‘ حول توجه�ت 

ال�ستثم����رات ذات املدى الأبع���د يف املنطقة، حذر 

البن���ك م���ن اأن تراج���ع اأ�سع����ر الط�قة مل���دة اأطول 

قد ي���وؤدي اإىل توق���ف الإ�سالح، كم���� اأن الف�سل يف 

ا�ستيع����ب الأعداد املتزايدة م���ن ال�سك�ن يف �سوق 

العمل من �س�أنه اإبط�ء العملية الإ�سالحية.

ون���وه التقري���ر اإىل الإم�رات العربي���ة املتحدة 

عل���ى اأنه� واح���دة من ’اأكرث ال���دول تقدم�ً من حيث 

التن���وع القت�س����دي‘، ب�سب���ب املن����خ ال�سي��س���ي 

امل�ستقر والأ�سول الأجنبية الع�مة الكبرية. من جهة 

اأخ���رى يتوقع بن���ك UBS اأن تن�سم �س���وق الأ�سهم 

ال�سعودي���ة اإىل موؤ����رض مورغ����ن �ست�نل���ي لالأ�سواق 

الن��سئ���ة يف منت�س���ف 2017، ذل���ك عل���ى اأثر قرار 

اململكة الأخري ب�فتت�ح �سوق الأ�سهم للم�ستثمرين 

الأج�ن���ب. وق�ل رئي�ص املجموع���ة يف ال�رضق الأو�سط 

و�سم����ل اإفريقي� عل���ي ج�نودي “م���ع الزخم الكبري 

يف  التحويلي���ة  ال�سراتيجي����ت  ت�سه���ده  ال���ذي 

املنطقة، متثل ك���رى اقت�س�دات ال����رضق الأو�سط 

ع�م���ل ج���ذٍب للفر����ص ال�ستثم�رية غ���ري النفطية 

على املدى البعي���د. ويبقى العن�رض الأهم مل�ستقبل 

املنطقة هو ت�س�فر اجلهود لتعزيز تطبيق الرامج 

الإ�سالحية، اإ�س�فًة اإىل �سقل نظ�م اإيكولوجي ق�در 

على متكن القط�ع اخل��ص من حتقيق النمو ودعم 

ت�رضيع التن���وع القت�س�دي، وذلك م���ن خالل العمل 

املتوا�سل لتحرير اأ�سواق املنطقة.”

من ج�نبه ق�ل مدير تخ�سي�ص اأ�سول الأ�سواق 

الن��سئ���ة لإدارة ال���رثوات م�ي���كل بوليج���ر “عل���ى 

الرغم من بق�ء �س����درات النفط م�سدراً ه�م�ً للنمو 

والإيرادات خ���الل ال�سنوات املقبلة، ي�ستفيد ال�رضق 

الأو�س���ط من التوجه����ت طويلة الأج���ل مثل ازدي�د 

عدد ال�س���ك�ن وارتف�ع ن�سب التمدن وال�سيخوخة يف 

بع����ص املن�طق، وه���ذا م� يوفر فر�س����ً ا�ستثم�رية 

جذاب���ة عل���ى امل���دى البعي���د للم�ستثمري���ن �سمن 

املن�طق الأقل ت�أثراً ب�ملخ�طر ال�سي��سية”.
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لإليجار
فيال جديدة في سند

منطقة هادئة وموقع ممتاز قريب من كافة اخلدمات. تتكون 
5حمامات، صالة، غرفة مجلس،  4غرف نوم،  من طابقني، 
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
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 ÊÉŸC’G á«LQÉÿG ôjRh ó```cCG :ä’Éch ` º°UGƒY

 ‘ OÉL ÒZ …Qƒ```°ùdG ΩÉ¶ædG ¿CG ∫É```jôHÉZ QÉ```ª¨«°S

 IQhöV ócCGh ,áeRC’G π◊ á«°SÉ«°S äÉ°VhÉØe AGô```LEG

 ø£æ°TGh ¿EG ∫Ébh ,π◊G OÉéjE’ ƒμ°Sƒe ÜÉ```£≤à°SG

 äÉ°VhÉØe ¥Ó£fG πÑb á«°SÉ«°ùdG ájƒ°ùàdG ºYóà°S

 Ö©°ûdG AÉbó°UCG áYƒªéŸ ´ÉªàLG Ö≤Y ∂dPh ,∞«æL

 ó≤©æŸG ´ÉªàL’G ó©H »Øë°U ô```“Dƒe ‘h .…Qƒ°ùdG

 ¿ƒμj ø```d” ∫ÉjôHÉZ ∫É```b ,á«fÉŸC’G ¿ƒ```H á```æjóÃ

 ,á«°SÉ«°S äÉ```°VhÉØe ‘ GOÉ```L É```jQƒ°S ‘ ΩÉ```¶ædG

 ÉæaƒØ°U ø```ª°V É«°ShQ Ö```°ùμd É```æ©aój Ée Gò```gh

 ∞«æL äÉ°VhÉØÃ Éeõà∏eh GOÉL É°VhÉØe É```¡Ø°UƒH

 ⋲∏Y áªFÉb ¿ƒμJ ¿CG Öéj äÉ°VhÉØe √òg ,áeOÉ≤dG

.“áÑ∏°U á«dhO ácGöT

 ∞∏ŸG ¿CÉ°ûH ájQÉ÷G äÉ°VhÉØŸG ⋲∏Y É≤«∏©Jh

 ájRGƒe äÉ```°VhÉØe …CG ∫É```jôHÉZ ¢```†aQ ,…Qƒ```°ùdG

 ,á«‡CG ájÉYQ â– ∞«æL äÉ°VhÉØe øY ÓjóH ¿ƒμJ

.∂dP ⋲∏Y á≤Øàe ÉjQƒ°S AÉbó°UCG áYƒª› ¿CG ócCGh

 ™```«ªL ¿CG ÊÉ```ŸC’G á```«LQÉÿG ô```jRh í```°VhCGh

 ‘ É«°SÉ«°S Ó```M ¿hójôj ´É```ªàL’G ‘ Ú```cQÉ°ûŸG

 ¢ùμjQ ójó÷G »cÒeC’G á«LQÉÿG ôjRh ¿CGh ,ÉjQƒ°S

 ¿Éch ,äÉ```°ûbÉæŸG ‘ á```«∏YÉØH ∑QÉ°T ¿ƒ```°Sô∏«J

 IQGOEG ∞bƒe áaô©Ã Úªà¡ŸG ¬```FÉcöT QÉ¶fCG §fi

.…Qƒ°ùdG ∞∏ŸG øe ÖeGôJ ódÉfhO

 ô```jRh π```ªM ,¬```°ùØf »```Øë°üdG ô```“DƒŸG ‘h

 ⋲∏Y Ió°ûH âdhôjCG ∑QÉ```e ¿ÉL á«°ùfôØdG á```«LQÉÿG

 ÖÑ°ùH “IÉ«◊G ‘ ôªà°ùe” ¬fEG ∫Ébh ,…Qƒ°ùdG ΩÉ¶ædG

 ¤OCG äÉëjöüJ øe ôî°Sh ,»°ShôdGh ÊGôjE’G ºYódG

 á«°ùfôØdG á```YGPEÓd ó°SC’G QÉ°ûH ΩÉ```¶ædG ¢ù«FQ É```¡H

 ¿Éª°V ⋲∏Y ¬JQóbh OÓÑdG ⋲∏Y ¬Jô£«°S É¡«a º```YR

.ÉgQGô≤à°SG

 QGƒM Ωƒ≤j ¿CG …Qhö†dGh º¡ŸG ø```e” ¬fCG iCGQh

 ádCÉ°ùŸG √ò```g ∫ƒ```M IóëàŸG äÉ```j’ƒdG ™```e ≥```«Kh

 ¿ƒ≤Øàe É```æfCG øe ìÉ```Ñ°üdG Gòg É```fócCÉJ .á```jQƒ°ùdG

 ΩÉ¶ædG ⋲∏Y §```¨°†dÉH É«°ShQ ÖdÉW É```ªc ,“É©«ªL

 É‡ ;á«HÉgQEG É¡∏eÉμH á°VQÉ©ŸG QÉÑàYG øY ∞bƒà∏d

.∞«æL äÉ°VhÉØe π°ûØj ób

 ·C’G çƒ```©Ñe Öàμe ™```æàeG ,iô```NCG á```¡L øe

 GQƒà°ù«e …O ¿É```Øà°S ÉjQƒ°S ¤EG ¢UÉÿG Ió```ëàŸG

 ‘ »°SÉ«°ùdG ∫É```≤àf’G á«∏ªY á```°ûbÉæe ó```«cCÉJ øY

 É‡ ,πÑ≤ŸG ´ƒ```Ñ°SC’G IQô```≤ŸG ∞«æL äÉ```°VhÉØe

 ∫hóL ⋲∏Y ó°SC’G πÑ≤à°ùe ìôW ΩóY ∫ÉªàMG »æ©j

 …O º°SÉH á```KóëàŸG ∞```jöT GQÉj â```dÉbh .∫É```ªYC’G

 QGô≤H  ó°TÎ°ùJ äÉ°VhÉØŸG ¿EG ¿É```«H ‘ GQƒ```à°ù«e

 çóëàj …ò```dG 2254 º```bQ ‹hó```dG øeC’G ¢```ù∏›

 ójóL Qƒ```à°SOh ºμ◊G Üƒ```∏°SCG øY Oó```fi πμ```°ûH

.ÉjQƒ°S ‘ äÉHÉîàfGh

 ™°†j ∫Gõ```j ’ »‡C’G çƒ```©ÑŸG ¿CG â```ë°VhCGh

 ¿hö†ë«°S ø```e á```ªFÉb ⋲```∏Y á```«FÉ¡ædG äÉ```°ùª∏dG

 ⋲∏Y á«HÉéjEG GOhOQ ∑É```æg ¿CGh ,∞```«æL äÉ°VhÉØe

.¿B’G ⋲àM â¡Lh »àdG äGƒYódG

 …Qƒ°ùdG Ö```©°ûdG AÉ```bó°UCG ´É```ªàLG ¿CG ô```còj

 ´ÉªàLG ¢ûeÉg ⋲∏Y ¿ƒH áæjóÃ á©ª÷G ¢ùeG ≥∏£fG

 ácQÉ°ûÃ ∂```dPh ,øjöû©dG á```Yƒª› á```«LQÉN AGQRh

 É«dÉ£jEGh É```«fÉ£jôHh Ió```ëàŸG äÉ```j’ƒdGh É```«fÉŸCG

 ,¿OQC’Gh äGQÉ```eE’Gh ô```£bh á```jOƒ©°ùdGh ,É```«côJh

 »HhQhC’G OÉ```–Ód á```«LQÉÿG á```°SÉ«°ùdG á```°VƒØeh

.»æjÒZƒe ÉμjQó«a

 ¢ùeG ,á«°ShôdG ´É```aódG IQGRh â```dÉb ,É«fGó«e

 á∏°ù∏°S â≤∏WCG ió```ŸG Ió«©H äÉaPÉb ¿EG ,á```©ª÷G

 “¢ûYGO” º«¶æàd ±GógCG ⋲∏Y “Rhôc” ïjQGƒ°U øe

.ájQƒ°ùdG ábôdG áæjóe ∫ƒM

 äÉ```aPÉb  ¿CG  ¿É```«H  ‘  IQGRƒ```dG  â```aÉ°VCGh

 ¥ƒa â≤∏Mh É«°ShQ ø```e â©∏bCG “‐95∞```«dƒHƒJ”
 âdÉb å«M ,É```jQƒ°S ¤EG ∫ƒ```°Uƒ∏d ¥Gô©dGh ¿Gô```jEG

 õcôeh ÖjQóJ äGô```μ°ù©e ìÉéæH â```aó¡à°SG É```¡fEG

.Ú«HÉgQEÓd IOÉ«b

 Iôªà°ùŸG äÉªé¡dG øe á∏°ù∏°S É«°ShQ âæ°Th

 Ú◊G ∂dP òæe É¡æμd ,2015 ô```NGhCG ‘ ábôdG ⋲```∏Y

 iôNCG ≥WÉæeh á```bôdG ∫ƒM á«fGÒædG É```¡Jƒb äõcQ

.á°VQÉ©ŸG É¡«∏Y ô£«°ùJ

 ¢ùeCG ,ájQƒ°ùdG á°VQÉ©ª∏d QOÉ```°üe äôcP Éªc

 ‘ íjôLh π«àb Ú```H Gƒ£≤°S Ú«fóe ¿CG ,á```©ª÷G

 áæjóÃ öUÉëŸG ôYƒdG »M ⋲∏Y áØãμe ájƒL äGQÉ```Z

.ÉjQƒ°S §°Sh ¢üªM

(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       

ΩÓ°SE’G ó°V ácô©Ÿ “¢ûYGO” ⋲∏Y Üô◊G Gƒdƒ– ’ :É«fÉŸCG

 πjƒ– øe á©ª÷G ¢ùeG ,Ú«d ôjO ¿ƒa ’ƒ°SQhCG ,á«fÉŸC’G ´ÉaódG IôjRh äQòM :RÎjhQ – ï«fƒ«e

.Úª∏°ùŸG πc ó°V ácô©e ¤EG ¢ûYGO º«¶æJ ó°V Üô◊G

 á«YÉaódG äÉ°SÉ«°ùdGh ø```eCÓd ‹hódG ï«fƒ«e ô“Dƒe øe Ωƒj ∫hCG ‘ É```¡HÉ£ÿ ¢üæd kÉ≤ah â```dÉbh

 ‘ “ΩÉY πμ°ûH Úª∏°ùŸGh ΩÓ°SE’G ó°V á¡ÑL ¤EG Üô◊G √òg πjƒ– ΩóY øe øjQòM ¿ƒμf ¿CG Éæ«∏Y”
.IóëàŸG äÉj’ƒ∏d »æª°V ôjò–

 ∫GóÑà°S’ kGójóL kÉjò«ØæJ kGôeCG Qó°ü«°S ¬fCG ¢```ù«ªÿG Ωƒj ÖeGôJ ódÉfhO »cÒeC’G ¢ù«FôdG ø```∏YCGh

.áª∏°ùe ∫hO ™Ñ°S »æWGƒe ⋲∏Y IóëàŸG äÉj’ƒdG ¤EG ôØ°ùdG ô¶M ¢VôØH ∫óé∏d ÒãŸG √QGôb

 Ó«¨fCG á«fÉŸC’G IQÉ°ûà°ùŸG âfÉch .á«HÉgQE’G äÉªé¡dG ø```e OÓÑdG ájÉªM ¤EG ±ó¡j ôeC’G ¿EG ∫É```bh

 πcÒe âfÉc ∂dP π```Ñbh  .ΩÓ°SE’G ¢ù«dh ¢```ûYGO º«¶æJ ó°V ÜôM ádÉM ‘ É```«fÉŸCG ¿EG â```dÉb πcÒ```e

 ájQhö†dG ÜÉgQE’G á```ëaÉμe” ¿CG áª∏°ùe ∫hO 7 »```æWGƒe ∫ƒNO ÖeGôJ ó```««≤J ⋲∏Y á≤∏©e ‐ äÈ```àYG

.“ΩÓ°SE’G Éæg kGójó–h ,áæ«©e áfÉjO øe ¢UÉî°TC’ÉH ∂«μ°ûàdG º«ª©J kÉbÓWEG QÈJ ’ áeRÉ◊Gh
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أبوظبي ـ وكاالت:

 ,á«JGQÉeE’G áë∏°ùŸG äGƒ≤dG âæ∏YCG

 ÚjóæL OÉ¡°ûà°SG ø```Y ,á©ª÷G ¢ùeCG

 "πeC’G IOÉYEG" á«∏ªY ‘ É¡JGƒb ø```ª°V

 º```Yód »```Hô©dG ∞```dÉëàdG äGƒ```b ™```e

.øª«dÉH á«YöûdG

 ¿CG áë∏°ùŸG äGƒ≤∏d ¿É«H í°VhCGh

 ¿Éª«∏°S ⋲°ù«Y ∑QÉ```Ñe QOÉf Ö```«bôdG

 øª°V á«Ñ∏b ¬àμ°ùd ¬°Vô©J ô```KEG ‘ƒJ

 ∂dPh ,ø```ª«dG ‘ á```cQÉ°ûŸG äGƒ```≤dG

.(ΩGh) á«JGQÉeE’G AÉÑfC’G ádÉcƒd É≤ah

 âæ∏YCG ádÉcƒdG ¬à∏≤f ôNBG ¿É«H ‘h

 á```ë∏°ùŸG äGƒ```≤∏d á```eÉ©dG IOÉ```«≤dG

 óªfi ¿Éª«∏°S ,∫hCG …óæ÷G OÉ¡°ûà°SG

 ÚcQÉ°ûŸG ó```MCG ,…Qƒ¡¶dG ¿É```ª«∏°S

 …ò```dG »```Hô©dG ∞```dÉëàdG äGƒ```b ™```e

 ájOƒ©°ùdG á```«Hô©dG á```μ∏ªŸG √Oƒ```≤J

.øª«dG ‘ á«YöûdG ™e ±ƒbƒ∏d

مدريد ـ أ ف ب:

 á©ª÷G ¢ùeCG á«fÉÑ```°SG á```ªμfi äCGôH

 Éæ«à°ùjôc ¢SOÉ°ùdG »Ñ«∏«a ∂∏ŸG á≤«≤°T

 »ÑjöV OÉ```°ùa á«°†b ‘ ô```eBÉàdG º¡J ø```e

 â°S øé°ùdÉH É```¡LhR ⋲∏Y â```ªμM É¡æμd

.¢SÓàN’G áª¡àH ô¡°TG áKÓKh äGƒæ°S

 ÉŸÉH ‘ QÉ«dÉÑdG Qõ```L áªμfi äQôbh

 ¿ƒHQƒH hO Éæ«à°ùjôc á```FÈJ ÉcQƒjÉe …O

 ôeBÉàdG á¡Ñ°ûH ºcÉ– âfÉc »àdG (ÉeÉY 51)

 øé°ùdÉH âªμMh »ÑjöV Üô```¡J á«∏ªY ‘

 …òdG ø```jQÉ¨fGOQhG »```cÉæjG É¡LhR ⋲```∏Y

 äÉghQƒ«dG Ú```jÓe ¬d ∂jöT ™```e ¢ù∏àNG

 ¿Éc á°ù°SDƒŸ â```ëæe »àdG äÉ```fÉY’G ø```e

.É¡°SCGôj

 “É¡MÉ«JQG” ø```Y Éæ«à°ùjôc â```HôYGh

 ºμë∏d “É¡fõM” øY äÈY É¡æμd á```FÈà∏d

 π«μ«e É```¡«eÉfi ∫É```b Éªc ,É```¡LhR ⋲```∏Y

.ÉchQ

 áfƒ∏°TôH ‘ Ú«aÉë°ü∏d ÉchQ ∫É```bh

 ∂∏e á≤«≤°T ¿G ¬```à∏cƒe ™e çó– Éeó©H

 ,ºμë∏d É```¡MÉ«JQG ø```Y äÈ```Y” É```«fÉÑ°SG

 áfGOG »gh ,É¡LhR áfGO’ É¡fõM øY É°†jGh

 Éeh äó≤àYG Ée ÉªFGO É¡f’ áŸÉX ÉgÈà©J

.“¬JAGÈH ó≤à©J âdGR

سيهون ـ أ ف ب: 

 á©°SGh á«æeG á```«∏ªY ¿Éà°ùcÉH äCGó```H

 ôØ°SG …QÉëàfG Ωƒ```ég IGóZ á©ª÷G ¢```ùeCG

 QGõe ‘ πb’G ⋲```∏Y Ó«àb 70 •ƒ≤°S ø```Y

.OÓÑdG ÜƒæéH ‘ƒ°U

 º«¶æJ √É```æÑJ …ò```dG Ωƒ```é¡dG ™```bhh

 Qóæ∏b õÑ¡°T ∫’ QGõe ‘ »```HÉgQ’G ¢ûYGO

 ó©ÑJ »```àdG ¿ƒ```¡«°S á```æjóe ‘ ‘ƒ```°üdG

 áæjóe ¥öT ∫É```ª°T Îeƒ∏«c »àÄe ¤Gƒ```M

.OÓÑdG ÜƒæL á«∏MÉ°ùdG »°ûJGôc

 ¢ùfGôa ádÉcƒd »eƒμM ∫hDƒ°ùe ∫Ébh

 äGƒb" ¿G ¬àjƒg ∞```°ûc ΩóY ÉÑdÉW ¢SôH

 â≤∏WG áWöûdGh á«∏ëŸGh ájOÉ–’G øe’G

 âØbhGh OÓÑdG AÉëfG ™«ªL ‘ á«∏ªY Gô```éa

."IóY ¿óe ‘ º¡H ¬Ñà°ûŸG øe GÒÑc GOóY

 ‘  ô```ªà°ùà°S  á```«∏ª©dG  ¿G  ±É```°VGh

.á∏Ñ≤ŸG ΩÉj’G

 á```©HÉàdG  á```°UÉÿG  äGƒ```≤dG  â```dÉbh

 18  ¿G  á```«fÉà°ùcÉÑdG  á```«∏NGódG  IQGRƒ```d

 ¢ù«ªÿG π«d Gƒ∏àb π```b’G ⋲∏Y "É«HÉgQG"
 .óæ°ùdG áj’h ‘ á©ª÷G

 Ö£dG AGÈN πFGhG π°Uh ,¿ƒ¡«°S ‘

 ¥ƒ£ŸG ÒéØàdG ¿Éμe ¤G á©ª÷G »YöûdG

 ‘ ΩÉjG 3 OGó◊G ø```∏YGh .áWöûdG πÑb ø```e

.óæ°ùdG áj’h

ميونخ ـ أ ف ب:

 ¢ùeCG á«fÉŸC’G ´É```aódG IôjRh äQò```M

 ¢SÉ°ùŸG ø```e IóëàŸG äÉ```j’ƒdG á```©ª÷G

 ∞```∏◊Gh  »```HhQhC’G  OÉ```–’G  ∂```°SÉªàH

 ™```e ÜQÉ```≤àdG  ¤EG  »```©°ùdG  hG  »```°ù∏WC’G

 ¿CG ⋲∏Y IOó```°ûe ,…OÉ```MCG πμ°ûH É```«°ShQ

.ø£æ°TGh ídÉ°üd »g á«HhQhC’G áªë∏dG

 »cÒeC’G ¢```ù«FôdG ∞```bGƒe äQÉ```KCGh

 QGôb ⋲```∏Y ⋲```æKCG …ò```dG Ö```eGôJ ó```dÉfhO

 »HhQhC’G OÉ```–’G ø```e êhôÿG É```«fÉ£jôH

 É```£N ⋲```æÑJh »```°ù∏WC’G ∞```∏◊G ó```≤àfGh

.Ú«HhQhC’G ≥∏b ,É«°ShQ ∫É«M ÓgÉ°ùàe

 ∫ÓN ¿É«d ôjO ¿ƒa ’ƒ```°SQhCG âdÉbh

 É```fAÉbó°UCG"  ¿EG  ø```eCÓd  ï```«fƒ«e  ô```“Dƒe

 ∫É```«M º```¡JÈf ¿CG ¿ƒ```aô©j Ú```«cÒeC’G

 öTÉÑe ÒKCÉJ É¡d »```°ù∏WC’G ∞∏◊Gh ÉHhQhCG

."ÉæJQÉb ∂°SÉ“ ⋲∏Y

 Gô≤à°ùe É«HhQhCG GOÉ```–G" ¿CG äó```cCGh

 ∂dòch ,Ió```ëàŸG äÉ```j’ƒdG í```dÉ°üd ƒg

 äQòM Éªc ."Gó```Mƒeh Éjƒb É«°ù∏WCG É```Ø∏M

 É¡∏eÉ©J ‘ IGhÉ°ùŸG øe IóëàŸG äÉj’ƒdG

.É«°ShQh Ú«Hô¨dG É¡FÉØ∏M ÚH

 ¬```dƒNO ó```©H ø```∏YCG Ö```eGôJ ¿Éc ¿EGh

 ∞```∏ë∏d  ΩÉ```àdG  ¬```ªYO  ¢```†«HC’G  â```«ÑdG

 á```∏ª◊G  ∫Ó```N  ¬```Lh  ¬```fCG  ’EG  ,»```°ù∏WC’G

 ∞```∏ë∏d  Ió```jó°T  äGOÉ```≤àfG  á```«HÉîàf’G

."øeõdG ¬«∏Y ÉØY" ¬fCG GÈà©e

القاهرة ـ رويترز: 

 9 Ö«°UCGh Ú```jöüe OƒæL 3 π```àb

 §HÉ°V º¡æ«H ø```eC’G äGƒb øe ø```jôNBG

 ,IÒ£N äÉ```HÉ°UEGh á```bôØàe É```jÉ¶°ûH

 ‘ áØ°SÉf IƒÑY QÉ```éØfG áé«àf ,á©ª÷G

 QOÉ°üe ¬JôcP ÉŸ É≤ah ,AÉ```æ«°S §°Sh

.ájôμ°ùY

 ¿hOó°ûàŸG ¿CG QOÉ°üŸG âë°VhCGh

 IƒÑ©dG Ghôéa ¢Só≤ŸG â«H º«¶æJ øe

 â```fÉc á```YQóe ‘ ó```©H ø```Y á```Ø°SÉædG

 §°SƒH á```æ°ù◊G õ```côe ≥```jôW §```°û“

.AÉæ«°S âæª°SCG ™æ°üe Üôb AÉæ«°S

 ‘  á```bôØàe  ≥```WÉæe  ó```¡°ûJh

 ó°V äÉ```ªég AÉæ«°S ∫É```ª°T á```¶aÉfi

 â```æÑJ ,Ú```«fóŸGh á```WöûdGh ¢```û«÷G

 "¢Só≤ŸG â«H QÉ°üfCG" áYÉªL É¡ª¶©e

 "¢ûYGO" º```«¶æàd ÉgA’h â```æ∏YCG »àdG

.»HÉgQE’G

 ‘ äÉ```ªé¡dG IÒ```Jh äó```YÉ°üJh

 ∫õY òæe iôNCG á```jöüe ≥WÉæeh AÉæ«°S

 ,2013 ƒ«dƒj ‘ ,»°Sôe óªfi ¢ù«FôdG

.Ió°TÉM á«Ñ©°T äGôgÉ¶e ôKEG

الخليل ـ دب أ:

 ‘  »```æ«£°ù∏a  ÜÉ```°T  Ö```«°UCG

 ⋲∏Y IÒ£N ìhôéH √ô```ªY øe äÉ«æjöû©dG

 ¥ÎØe óæY ¬```°ùgóH øWƒà°ùe ΩÉ```«b ô```KEG

 ÜƒæL π«∏ÿG áæjóe ∫Éª°T ô qeCG â```«H Ió∏H

.á«Hô¨dG áØ°†dG

 äGÒeÉch ¿É```«©dG Oƒ```¡°T Ö```°ùëHh

 Ò```°ùj ¿Éc ø```Wƒà°ùŸG ¿EÉ```a ,á```ÑbGôŸG

 »æ«£°ù∏ØdG ÜÉ```°ûdG ¢ùYOh á«dÉY á```YöùH

 â«H Ió```∏H ¥ÎØe ⋲∏Y ∞```≤j ¿Éc …ò```dG

 á«∏fi QOÉ°üe äô```cPh .QGôØdÉH P’h ô```eCG

 »æ«£°ù∏ØdG ÜÉ°ûdG ¢ùYO ø```Wƒà°ùŸG ¿CG

 .öTÉÑe πμ°ûH ¬àHÉ°UEG ¤EG iOCG É‡ ,GóªY

 äGƒ```b  ¿CG  á```«æeCG  QOÉ```°üe â```æ∏YCGh

 âYôg É```ª«a ,á≤£æŸG â```≤∏ZCG ∫Ó```àM’G

 ¤EG ÜÉ°üŸG π≤f ”h ±É```©°SE’G äÉÑcôe

.êÓ©dG »≤∏àd ⋲Ø°ûà°ùŸG

 äGƒb âªëàbG ,π```°üàe ¥É```«°S ‘h

 ,¢```ù∏HÉf  Üƒ```æL IQGƒ```M Ió```∏H  ∫Ó```àM’G

.É¡JÉjƒàfi âHôNh á«æμ°S IQÉªY âªgGOh

الجزائر ـ دب أ:

 ,á```jôFGõ÷G  ´É```aódG  IQGRh  â```æ∏YCG

 9 â∏àb ¢û«÷G äGƒ```b ¿CG ,á©ª÷G ¢```ùeCG

 ‘ áÑ«é©dG á```≤£æÃ Úë∏°ùe ø```jOó°ûàe

 ÜƒæL º∏c 125 ó```©H ⋲∏Y ,IôjƒÑdG á```j’h

.ájôFGõ÷G áª°UÉ©dG ¥öT

 ‘" ¬fCG ´É```aódG IQGRh ¿É```«H ‘ AÉ```Lh

 á«∏ª©d á∏°UGƒeh ÜÉ```gQE’G áëaÉμe QÉ```WEG

 äGƒb É```¡JöTÉH »àdG §```«°ûªàdGh å```ëÑdG

 á```jó∏H Üô```b »```Ñ©°ûdG »```æWƒdG ¢```û«÷G

 äGƒb â```°†b ,Iô```jƒÑdG á```j’ƒH á```Ñ«é©dG

."Ú«HÉgQEG 9 ⋲∏Y ¢û«÷G

 5  §```Ñ°V  ”  ¬```fCG  ¿É```«ÑdG  ™```HÉJh

 ±ƒμ«æ°TÓc ´ƒ```f øe á°TÉ°TQ äÉ```°Só°ùe

 ±ƒfƒª«°S ´ƒf ø```e á«dBG ∞°üf ¥OÉ```æH 3h

.IÒNòdG øe á«ªch

 øª°V πNóJ á```«∏Ñ÷G IôjƒÑdG áj’hh

 ‘ IóYÉ≤dG º```«¶æJ ö```UÉæY ∑ô```– å∏ãe

 áª°UÉ©∏d á«böûdG á```¡÷G ‘ Üô¨ŸG OÓH

 hRh …õ«J É```°†jCG º°†j …ò```dG ,á```jôFGõ÷G

.¢SGOôeƒHh

 ÚjóæL OÉ¡°ûà°SG

øª«dG ‘ Ú«JGQÉeEG

إسبانيا

باكستان 

المانيا

 ∂∏ŸG á≤«≤°T áFÈJ

OÉ°ùa á«°†b ‘

 á«æeCG á«∏ªY ¥ÓWEG

mΩGO Ωƒég IGóZ

 øe ø£æ°TGh ôjò–

OÉ–’G ∂°SÉ“ ójó¡J

 Újöüe OƒæL πà≤e

AÉæ«°S §°Sh ÒéØàH

 ¬°ùgO »æ«£°ù∏a áHÉ°UEG

π«∏ÿÉH øWƒà°ùe

 9 πà≤e :ôFGõ÷G

IôjƒÑdG ‘ øjOó°ûàe

السبت 18 فبراير 2017  
21 جمادى األولى 1438
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øjôLÉ¡ŸG §Ñ°†d »æWƒdG ¢Sô◊G öûf »Øæj ¢†«HC’G â«ÑdG

OGó¨H ‘ âeÉ°U êÉéàMG ‘ ¿ƒcQÉ°ûj Ú«bGô©dG ±’BG

∞«æL äÉ°VhÉØŸ »cÒeCG ºYOh ó°SCÓd »°ùfôa ÊÉŸCG OÉ≤àfG∞«æL äÉ°VhÉØŸ »cÒeCG ºYOh ó°SCÓd »°ùfôa ÊÉŸCG OÉ≤àfG

“øjôLÉ¡e ÓH Ωƒj” ‘ πª©dG øY ÜÉ«Zh äGôgÉ¶e

QÉÑfC’ÉH “¢ûYGO”`d »YöûdGh »æeC’G ∫hDƒ°ùŸG ´öüe

ábôdG Üôb Rhôc ïjQGƒ°üH “¢ûYGO”`d ÉaGógCG ∞°ü≤J É«°ShQ

 ‘ ´QGƒ```̀°ûdG ¤EG ø```̀jôgÉ¶àŸG ±’BG ∫õ```̀fh

 IóëàŸG äÉ```̀j’ƒdG ø```̀e á```̀Ø∏àfl AGõ```̀LCÉH ¿ó```̀e

 É¡é¡àæj »àdG Iôé¡dG äÉ```̀°SÉ«°S ⋲∏Y ÉLÉéàMG

 ôLÉàe â```̀≤∏ZCG Éª«a ,Ö```̀eGôJ ódÉfhO ¢```̀ù«FôdG

.á«°SGQódG º¡dƒ°üa øY ò«eÓJ ÜÉZh É¡HGƒHCG

 Ωƒ```̀j” ¤EG AÉ```̀£°ûf É```̀YO ,RÎ```̀jhQ Ö```̀°ùMh

 á«ªgCG ⋲```̀∏Y Aƒ°†dG §```̀«∏°ùàd “ø```̀jôLÉ¡e Ó```̀H

 øjòdG Ió```̀ëàŸG äÉ```̀j’ƒdG êQÉ```̀N ø```̀jOƒdƒŸG

 ÌcCG hCG OÓÑdG ¿Éμ```̀°S øe áÄŸG ‘ 13 ¿ƒ```̀∏ãÁ

 ⋲∏Y Ú```̀∏°UÉ◊G ø```̀e øWGƒe ¿ƒ```̀«∏e 40 ø```̀e

.á«cÒeC’G á«°ùæ÷G

 á«HÉîàf’G ¬à∏ªM ∫ÓN ÈY ób ÖeGôJ ¿Éch

 øjòdG Ú```̀«YöûdG ÒZ ø```̀jôLÉ¡ª∏d ¬°†aQ ø```̀Y

 ⋲∏Y Gõ```̀côe É```̀fƒ«∏e 12 ƒ```̀ëæH º```̀gOóY Qó```̀≤j

 AÉæÑH óYh Éªæ«H á```̀Ø«æ©dG áÁô÷G øe ±hÉ```̀îŸG

 IóëàŸG äÉ```̀j’ƒdG Ú```̀H Ohó```̀◊G ⋲```̀∏Y QGó```̀L

 øe Ú∏ªàëŸG Ú```̀«HÉgQE’G ™```̀æeh ∂```̀«°ùμŸGh

.OÓÑdG ∫ƒNO

 ÚcQÉ°ûŸG OóY ójó– ø°ùàj ⁄ ÚM ‘h

 ÜÉë°UCG øe ÒãμdG ¿EÉa ¢ù«ªÿG äÉ```̀LÉéàMG ‘

 É¡HGƒHCG Gƒ≤∏ZCG á«°†≤dG ™e ÚØWÉ©àŸG ôLÉàŸG

 ôLCG øY á∏eÉ©dG á≤Ñ£dG ø```̀e ¿hôLÉ¡ŸG ∫RÉæJh

 »gh (ÉeÉY 13) hÎ```̀°SÉc GRhQ â```̀dÉb .Ωƒ```̀«dG

 IÒ°ùe ‘ âcQÉ°T âjhÎjO ‘ á«cÒeCG áæWGƒe

 »gh ÉeÉY 26 ô```̀ª©dG øe ≠```̀∏ÑJ »àdG É¡àNCG ™```̀e

 Gƒ∏°üëj ⁄ É```̀¡JöSCG OGô```̀aCG øe OóY øe Ió```̀MGh

 ≥∏≤dG ÉgQhÉ°ùjh ó©H á«ª°SQ áeÉbEG ≥FÉKh ⋲∏Y

 ájõ«∏‚E’G á¨∏dG áª∏©Ÿ â∏b” πÑ≤à°ùŸG ¿CÉ°ûH

 É¡fEG â```̀dÉbh á```̀°SQóŸG ¤EG Ö```̀gPCG ø```̀d »```̀æfEG

 »°VÉŸG ô¡°ûdG á°SÉFôdG ¬«dƒJ òæeh “.áª¡Øàe

 ô¶ëj Éjò«ØæJ Gô```̀eCG …Qƒ```̀¡ª÷G ¢ù«FôdG ™```̀bh

 äGP ∫hO ™```̀Ñ°S øe øjôaÉ°ùŸG ∫ƒ```̀NO É```̀àbDƒe

 äÉj’ƒdG ¤EG øjôLÉ¡ŸG ™```̀«ªLh áª∏°ùe á«Ñ∏ZCG

 Gò¡H πª©dG á```̀jOÉ–G ºcÉfi â≤∏Yh .Ió```̀ëàŸG

.ôeC’G

 ¥ƒ```̀≤M  ø```̀Y  á```̀©aGóe  äÉ```̀YÉªL  äÈ```̀Yh

 ´ƒÑ°SC’G äÉªgGóe ó```̀©H É¡≤∏b øY ø```̀jôLÉ¡ŸG

 øe ÌcCG ⋲```̀∏Y ¢†Ñ≤dG ø```̀Y äôØ°SCG »```̀°VÉŸG

 á≤jô£H OÓÑdG Gƒ∏NO º¡fCG ¬Ñà°ûj É°üî°T 680
.áYhöûe ÒZ

 Ò```̀Ñ©à∏d  äÉ```̀©ªŒh  äGÒ```̀°ùe  â```̀ª¶fh

 Éæj’hQÉc çQƒ```̀f É¡æe ¿ó```̀e ‘ ø```̀eÉ°†àdG ø```̀Y

 ƒLÉμ«°T ‘ äGôgÉ¶Ÿ ±’B’G º°†fGh .Ï°ShCGh

.âjhÎjOh

 Éª©£e 50 ø```̀e ÌcCG ≥```̀∏ZCG ø```̀£æ°TGh ‘h

.IôNÉa ºYÉ£e É¡æ«H É¡HGƒHCG

 ∂∏“ »àdG (ÉeÉY 57) ö```̀ùjôL çhQ âdÉbh

 ⋲∏Y” É«Ñeƒdƒc á©WÉ≤Ã Gõà«Ñ∏d º```̀YÉ£e á©HQCG

 GhQÉàNG øjôLÉ¡ŸG ø```̀e Éæ«ØXƒe πc »ª∏Y óM

 ∫ÉªY á```̀KÓK Éæjód ...á```̀∏£Y Ωƒ```̀«dG Ghò```̀NCÉj ¿CG

 IQÉ°TEG ‘ “Gõà«ÑdG ™æ°üJ RƒéY ICGôeGh ÚFóàÑe

.É¡°ùØf ¤EG

 º```̀YÉ£ª∏d  á```̀«æWƒdG  á```̀£HGôdG  äó```̀≤àfGh

 Úª¶æŸG ¿EG ¿É«H ‘ á∏FÉb πª©dG øY ´É```̀æàe’G

 øe ¿hóμj Ú```̀«cÒeCG πªY øcÉeCG ¿ƒ```̀∏£©j”
“.ºgöSCG ádÉYEG ádhÉfi πLCG

 â≤∏ZCG á```«æeC’G äGƒ≤dG ¿CG Qó```°üŸG ±É```°VCGh

 ,á«◊É°üdGh ¢SGDƒf ƒHCGh ¿hó©°ùdGh ∫É°†ædG ´QGƒ°T

 ¤EG áaÉ°VE’ÉH ,á```jQƒ¡ª÷Gh ∂æ°ùdG …ö```ùL ∂dòch

 ¢û«àØJh ,∞```«ãc πμ°ûH á```«æeC’G äGƒ```≤dG QÉ```°ûàfG

.ôjôëàdG áMÉ°S ¤EG Ú≤aóàŸG

 øe IÒ°ùe â≤∏£fG ,OÓ```ÑdG »HƒæL IöüÑdG ‘h

 ¤EG »YÉ°ùdG á≤£æe ‘ Iö```üÑdG á¶aÉfi ¿GƒjO ΩÉeCG

 á≤£æe ‘ äÉ```HÉîàfÓd É```«∏©dG á```«°VƒØŸG Ö```àμe

 á«LÉéàMG á```Øbh ¤EG IÒ°ùŸG ∫ƒ```ëààd ,á```°ùjƒ£dG

.Qó°üdG IƒYód áHÉéà°SG áàeÉ°U

 á```«°VƒØŸG  Ö```àμe  ¤EG  ¿ƒ```éàëŸG  π```°Uhh

 äÉLÉéàMG É```jÉë°†d á```jõeQ É°Tƒ©f ¿ƒ```∏ªëj º```gh

 ΩÓ```YC’G Gƒ```©aQ É```ªc ,OGó```¨H ‘ ô```jôëàdG á```MÉ°S

 äÉëjöüàH A’OE’G øY ¿ƒcQÉ°ûŸG ™æàeGh ,á«bGô©dG

.áàeÉ°U áØbƒdG ¿CG QÉÑàYÉH Ú«Øë°ü∏d

 Üôb ájÉ¨∏d IOó```°ûe á«æeCG äGAGô```LEG äòîJGh

 º¡Ñ∏£e ⋲```∏Y Gó```«cCÉJ Gƒ```LôN ø```jòdG ,Ú```éàëŸG

 ¿ƒfÉb πjó©Jh äÉHÉîàf’G á```«°VƒØe IQGOEG Ò«¨àH

 “QGƒãdG” ¢ù«ªÿG É```YO ,Qó°üdG ¿Éch .äÉ```HÉîàf’G

 §°Sh ôjôëàdG á```MÉ°S ‘ º```¡JôgÉ¶e ¿ƒ```μJ ¿CG ¤EG

 Ò```«¨Jh äÉ```MÓ°UE’ÉH á```ÑdÉ£ª∏d ,á```àeÉ°U OGó```¨H

 ⋲```∏Y AGó```àY’G QÉμ```æà°SGh É```¡fƒfÉbh á```«°VƒØŸG

 ,á«bGô©dG á```«∏NGódG IQGRh ¿CG ô```còj .ø```jôgÉ¶àŸG

 äÉÄe áHÉ°UEGh πbC’G ⋲```∏Y Úéàfi 7 πà≤e â```æ∏YCG

 »àdG á«bGô©dG øeC’G äGƒb ™e äÉcÉÑà°T’G ‘ øjôNBG

.OGó¨H §°Sh ‘ âÑ°ùdG Ωƒj â©bh

 ¢ùeCG ,QÉÑfC’G áWöûH Qó°üe OÉaCG ,ôNBG ÖfÉL ø```e

 »æeC’G ∫hDƒ```°ùŸG ,ÊÉ«◊G Oƒªfi π```à≤Ã ,á©ª÷G

 áHö†H ,ºFÉ≤dG á```æjóe ‘ ¢ûYGO º```«¶æàd »```YöûdGh

 ≥jô£dG ⋲∏Y ¬àaó¡à°SG ,‹hó```dG ∞dÉëàdG ¿GÒ£d

.OGó¨H »HôZ ºFÉ≤dG áæjóe ‘ ™jöùdG

 ¿Éc “ÊÉ```«◊G Oƒªfi” ¿CG Qó```°üŸG ±É```°VCGh

 ,ºFÉ≤dG áæjóe ‘ º«¶æàd »YöûdGh »æeC’G ∫hDƒ°ùŸG

 Ú«fóŸG π```à≤H ihÉàØdG ø```e ÒãμdG Qó```°UCG ó```bh

 .á«æeC’G Iõ¡LC’G ‘ ÚÑ°ùàæŸGh

 ¿Éc ,ºFÉ≤dG áæjóe ø```e ƒgh ,ÊÉ«◊G ¿CG ôcòj

 Iô£«°S ó```©Hh ,á```«bGô©dG §```ØædG IQGRh ‘ É```ØXƒe

 ,2014 ΩÉY ‘ º```«¶æàdG ™jÉH ,º```FÉ≤dG ⋲∏Y ¢```ûYGO

 ‘ º«¶æà∏d »```YöûdGh »```æeC’G ∫hDƒ```°ùŸG í```Ñ°UCGh

.á≤£æŸG

 ºFÉ≤dG áæjóe ‘ ±ô£àŸG º```«¶æàdG ¢Vô©àjh

 πÑb øe ôªà°ùe ∞°üb ¤EG …OÉ```eôdG ÜôZ º```c350
 øe ójó©dG πà≤e ¤EG iOCG ,‹hó```dG ∞dÉëàdG ¿GÒW

.QÉÑfC’G »HôZ ≥WÉæe ‘ ¬JOÉb

 •Iôé¡dG ¿ƒfÉb ó°V êÉéàMÓd á©°SGh ácQÉ°ûe

 •OGó¨H §°Sh áàeÉ°üdG äGôgÉ¶àdG øe ÖfÉL

 •(Ü ±G)   ÉjQƒ°S ‘ Üô◊G ¢Uƒ°üîH ¿ƒH ‘ ´ÉªàLG

واشنطن ـ رويترز:

 ¢Sô◊G  äGƒb  øe  ∞dCG  100 ¤EG π°üj Ée ó°ûM ¢SQój ¬fCG á©ª÷G ¢ùeCG ¢†«HC’G â«ÑdG ≈Øf

.OÓÑdG ‘ á«fƒfÉb ÒZ IQƒ°üH Úª«≤ŸG §Ñ°†d »æWƒdG

 Iôcòe  IOƒ°ùÃ  Ió¡°ûà°ùe  á©ª÷G  Ωƒ`̀j  ≥HÉ°S  â`̀bh  ‘  äô`̀cP  ¢SôH  óà«°Tƒ°SCG  ádÉch  âfÉch

 ájôμ°ù©dG •É«àM’G äGƒb ΩGóîà°SG ¢SQóJ ÖeGôJ ódÉfhO »μjôeC’G ¢ù«FôdG IQGOEG ¿CG É¡«∏Y â∏°üM

 .á«fƒfÉb  ÒZ  á≤jô£H  IóëàŸG  äÉj’ƒdG  ‘  øjOƒLƒe  ¢UÉî°TCG  ±Gó¡à°S’  áj’h  11 ‘

.¢SôH óà«°Tƒ°SCG É¡H äó¡°ûà°SG »àdG IôcòŸG óYCG øe QƒØdG ≈∏Y í°†àj ⁄h

بغداد ـ وكاالت:

 IƒYód áHÉéà°SG OGó¨H á«bGô©dG áª°UÉ©dG §°Sh áàeÉ°U IôgÉ¶e ‘ ,á©ª÷G ¢ùeCG ±’B’G êôN

 øjôgÉ¶àe ÚH äÉeGó°U ‘ ¢UÉî°TCG á©Ñ°S πà≤e øe ´ƒÑ°SCG ó©H ,Qó°üdG ióà≤e »æjódG º«YõdG

 ,á©ª÷G ô¡X òæe ,äCGóH á«æeC’G äGƒ≤dG” ¿CÉH á«bGô©dG áWô°ûdG ‘ Qó°üe OÉaCGh .øeC’G äGƒbh

 ¥Ó£fG Üôb ™e øeGõàdÉH ∂dPh ,OGó¨H §°Sh ôjôëàdG áMÉ°S ¤EG ájODƒŸG ¥ô£dG ™«ªL ¥ÓZEÉH

.“IôgÉ¶àdG

C C ” C C C

Cشش

B

 ä’hÉfi ¤EGh ,äGƒæ°S ò```æe ÉjQƒ°S ‘ Iô©à°ùŸG Üô◊G ‘ »```°ShôdG πNóàdG ¤EG á«cÒeC’G â```°SÎfEG ∫Éfƒ°TÉf á```∏› äQÉ```°TCG

.§°ShC’G ¥öûdG ‘ ⋲ª¶©dG Iƒ≤dG ∫GõJ ’ ÉcÒeCG âfÉc GPEG ÉªY âdAÉ°ùJh ,§°ShC’G ¥öûdG ‘ ÉgPƒØf §°ùH É«°ShQ

 …ôμ°ù©dG É¡∏NóJ äCGóH ÉeóæY É«°ShQ ¿EG ¬«a ’É```b ,≠æ«°S πμjÉeh Úàfƒa OQÉ°ûàjQ ÚÑJÉμ∏d ’ƒ£e ’É≤e á∏éŸG äö```ûf ó```≤a

.™°SGƒdG ÜÉÑdG øe §°ShC’G ¥öûdG ¤EG É¡JOƒY øY âæ∏YCGh ⁄É©dG â∏gPCG ,2015 ∞jôN ÉjQƒ°S ‘ ÒÑμdG

 ¢ù«FôdG º¡«a øÃ »cÒeC’G QGô```≤dG ´Éæ°U äCÉLÉa ÚJƒH ÒÁOÓa »°ShôdG ¢ù«FôdG É```¡H ΩÉb »àdG Iƒ£ÿG √ò```g ¿CG É```aÉ°VCGh

 …Qƒ°ùdG ΩÉ¶ædG ¢ù«FQ iód »àdG á«FÉ«ª«μdG áë∏°SC’G ´õf ‘ ƒμ°Sƒe âcQÉ°T ⋲àM πjƒW âbh ¢†Á ⁄ ¬fCGh ,ÉeÉHhCG ∑GQÉH ≥HÉ°ùdG

 äQÉ°TCGh .ÉjQƒ°S ‘ ΩÓ°ùdG πLCG ø```e ¿hÉ©àdG øe ójõe ‘ É¡∏eCG øY âHôYCG ºK ,ó```°SC’G QÉ```°ûH

 ‘ iÈμdG iƒ≤∏d ¢ùaÉæJ á```≤£æe πμ°ûj íÑ°UCG §°ShC’G ¥ö```ûdG ¿CG ¤EG â°SÎfEG ∫É```fƒ°TÉf

 πãe ’hOh ÉHhQhCG ¿EG πH ,É«°ShQh Ió```ëàŸG äÉj’ƒdG ⋲∏Y öüà≤j ’ ∂dP ¿EG âdÉbh ,⁄É```©dG

 §°ShC’G ¥öûdG ‘ PƒØædG ∫Éμ```°TCG øe πμ°T §°ùÑd É¡J’hÉfi É¡d óæ¡dGh ¿ÉHÉ«dGh Ú```°üdG

.á≤£æŸÉH É¡WÉÑJQG ∂ØH Ωƒ≤J IóëàŸG äÉj’ƒdG ¿CG ÉgQƒ°üJ πX ‘ ∂dPh ,áØ∏àfl Qƒ°üH

?§°ShC’G ¥öûdÉH ≈ª¶©dG Iƒ≤dG ÉcÒeCG âdGR Ée πg

ÜÉÑdG ‘ “¢ûYGO” äÉYÉaO QÉ«¡fG :É«côJ

 ⋲```∏Y ∂```°Tƒj ¬```fCG »```cÎdG ¢```û«÷G ø```∏YCG

 áæjóe ⋲```∏Y Iô£«°ùdG ´Gõ```àfG á«∏ªY ∫É```ªμà°SG

 GócDƒe , ¢ûYGO º```«¶æJ øe ÉjQƒ°S ∫Éª°T ÜÉ```ÑdG

.∑QÉ©ŸG ‘ º«¶æàdG »∏JÉ≤e øe OóY πà≤e

 ¿EG á```©ª÷G ¢```ùeG ¿É```«H ‘ ¢```û«÷G ∫É```bh

 ¢û«÷G ΩÉeCG ÒÑc óM ¤EG â©LGôJ ¢ûYGO áehÉ≤e

 ‘ ,á«cÎdG äGƒ```≤dG øe ΩƒYóŸG ô◊G …Qƒ```°ùdG

.äGôØdG ´QO á«∏ªY QÉWEG

 ¿ÉcQC’G á```°SÉFQ â```dÉb ,¥É```«°ùdG Gò```g ‘h

 Gƒ∏àb ádhódG º```«¶æJ øe GöüæY 13 ¿EG á```«cÎdG

 ±ó¡à°SG »```côJ »```©aóeh …ƒ```L ∞°üb AGô```L

 âaÉ°VCGh .ÜÉ```ÑdG áæjóe ‘ º```«¶æà∏d É```aóg 77
 ,ájÈdG äGƒ```≤dG IOÉ```«≤d á```©HÉàdG á```«©aóŸG ¿CG

 äÓJÉ≤e ¿CGh ,áë∏°SCG ™°VGƒeh ÅHÉfl âaó¡à°SG

 ⋲æÑe É¡æ«H ø```e ÉaGógCG á```©Ñ°S âØ°üb á```«côJ

.ìÓ°S ¿õflh á©aGQh ihCÉe º«¶æàdG ¬eóîà°ùj

á«dÉª°ûdG ÉjQƒc ó°Vá«dÉª°ûdG ÉjQƒc ó°V  “ “…hƒædG ´OôdG…hƒædG ´OôdG””`H Oó¡J ø£æ°TGh`H Oó¡J ø£æ°TGh
بون ـ أ ف ب: 

 ¢```ùμjQ »```cÒe’G á```«LQÉÿG ô```jRh ó```cG

 πc Ωó```îà°ùJ ¿CG ø```μÁ √OÓ```H ¿G ¿ƒ```°Sô∏«J

 áë∏°SC’G ∂```dP ‘ ÉÃ ,á```jôμ°ù©dG É```¡àfÉ°SôJ

 ÉjQƒch ¿ÉHÉ«dG É¡«àØ«∏M øY ´Éaó∏d ,ájhƒædG

 ÉjQƒc ¥ÓWG ôKG ∂dPh ,ôeC’G Ωõd GPEG á```«Hƒæ÷G

.âFÉØdG óM’G É«à°ùdÉH ÉNhQÉ°U á«dÉª°ûdG

 …QƒμdG ¬```jÒ¶f ™```e ∑Î```°ûe ¿É```«H ‘h

 ¿CG  ¿ƒ```°Sô∏«J  ∫É```b  ÊÉ```HÉ«dGh  »```Hƒæ÷G

 É¡eGõàdG ⋲```∏Y ∫Gõ```J ’ Ió```ëàŸG äÉ```j’ƒdG”
 ,¿ÉHÉ«dGh ÉjQƒc ájQƒ¡ªL É¡«àØ«∏◊ »YÉaódG

 ™°SGƒdG ´Oô```dG ÒaƒàH É```¡eGõàdG ∂```dP ‘ ÉÃ

 …hƒædG ÚYÉaódG ‘ á```∏eÉμdG É¡JGQó≤H Rõ```©e

.“…ó«∏≤àdGh

 ¥ÓW’ äGQÉÑàNG á«dÉª°ûdG É```jQƒc äôLCGh

 ΩÉ©dGh ,á```«dhódG äÉ```Hƒ≤©dG º```ZQ ï```jQGƒ°U

 ⋲©°ùe ‘ Úàjhƒf Ú```àHôŒ äôLCG »```°VÉŸG

 ¤EG ∫ƒ°UƒdG ⋲∏Y QOÉ```b áë∏°SCG ΩÉ¶f ô```jƒ£àd

.á«cÒeC’G »°VGQC’G

 ¬```jÒ¶fh ¿ƒ```°Sô∏«J ¿CG ¿É```«ÑdG ‘ AÉ```Lh

 ÊÉHÉ«dGh »```°S‐≠fƒ«H ƒ```j »Hƒæ÷G …Qƒ```μdG

 “äGQÉÑ©dG ó```°TCÉH ¿ƒ```æjój” Gó«°û«c ƒ```«eƒa

 äGQGô≤d “ôaÉ°S πgÉéàH” âjôLCG »àdG áHôéàdG

.IOó©àŸG ‹hódG øeC’G ¢ù∏›

 ¿Éª°†d πª©à°S çÓãdG ∫hódG ¿CG ±É°VGh

 ‹hO OôH” á```«∏Ñ≤à°ùe äÉcÉ¡àfG …CG á```¡LGƒe

 ø```Y »```∏îàdÉH ≠```fÉj ≠```fƒ«H á```ÑdÉ£e ,“iƒ```bCG

.á«NhQÉ°üdGh ájhƒædG É¡›GôH

 ‘ IÒÑc OGó```YCÉH á«cÒeG äGƒ```b ö```ûàæJh

 ¿CG ’EG ,Oƒ```≤Y òæe á```«Hƒæ÷G É```jQƒch ¿É```HÉ«dG

 ,Ú°üdG ™e äÉbÓ©dG ó≤©j »YÉaódG É¡eGõàdG

.»°ù«FôdG á«dÉª°ûdG ÉjQƒc ∞«∏M

دبي ـ العربية.نت: 

 ¢ùeCG ,ÚjRGƒgC’G äÉ```LÉéàMG äô```ªà°SG

 ΩÉeCG ‹Gƒ```àdG ⋲∏Y ¢ùeÉÿG Ωƒ```«∏d ,á```©ª÷G

 ,RGƒ```gC’G  á```æjóe  §```°Sh  á```¶aÉëŸG  ⋲```æÑe

 äÉeóÿG Aƒ°Sh AÉ```Hô¡μdG ´É£≤fG QGô```ªà°S’

 ÊÉ©J »àdG äÓμ°ûŸG øe ÉgÒZh ,õ««ªàdGh

 πμ°ûH §ØædÉH »æ¨dG º«∏bE’Gh áæjóŸG É```¡æe

 øe ÚæKG ádÉbEG ¤EG •ƒ¨°†dG äOCG å«M ,ΩÉY

.á¶aÉëŸG ‘ Ú«∏ëŸG ÚdhDƒ°ùŸG

 á«ª°SôdG á«fGôjE’G AÉ```ÑfC’G ádÉcƒd k É≤ahh

 ΩÉ©dG ôjóŸG øe πc ádÉbEG â“ ó≤a ,“ÉfQEG”
 º°TÉg ,á```¶aÉëŸG ‘ äÉ```eRC’G IQGOEG á```æé∏d

 ‘ á«©«Ñ£dG OQGƒ```ª∏d ΩÉ©dG ôjóŸGh ,…ó```dÉH

 Aƒ°V ⋲```∏Y ,(RGƒgC’G) ¿É```à°SRƒN á```¶aÉfi

.RGƒgC’G ‘ Iôªà°ùŸG äÉLÉéàM’G QGôªà°SG

 ¿Éà°SRƒN ß```aÉfi øY ádÉcƒdG â```∏≤fh

 kÓc ¿EG ¬dƒb ,»```à©jöT É°VQ ΩÓ```Z (RGƒgC’G)

 ¤EG Gƒeób πª©dGh áYGQõdGh ábÉ£dG AGQRh øe

 πcÉ°ûŸG π◊ á«°VÉŸG ΩÉjC’G ∫ÓN á¶aÉëŸG

 QGô≤H »Mƒj Ée ,¿ƒæWGƒŸG É¡æe ÊÉ©j »```àdG

 áé«àf ,á```ªbÉØàŸG á```eRC’G AGƒ```àM’ »eƒμM

 »Ä«ÑdG çƒ```∏àdGh ≥```fÉÿG QÉ```Ñ¨dG QGô```ªà°SG

.AÉHô¡μ∏d ôªà°ùŸG ´É£≤f’Gh

 ¢ûbÉf π```ª©dG ôjRh ¿EG »```à©jöT ∫É```bh

 ádÉ£ÑdÉc á«YÉªàL’G πcÉ°ûŸG á¡LGƒe á«Ø«c

 á«°†b á```YGQõdG ô```jRh åëH É```ªæ«H ,É```gÒZh

 πÑ°Sh á«HGÎdG ∞°UGƒ©dGh óYÉ°üàŸG QÉÑ¨dG

 ¢ûbÉf ábÉ£dG ô```jRh ¿CG Éªc ,É¡d ó◊G ™```°Vh

 ⋲∏Y ,AÉHô¡μdG áeRCG AÉ¡fE’ áMhô£ŸG ∫ƒ∏◊G

.√ÒÑ©J óM

äÉLÉéàM’ÉH ácQÉ°ûŸG äÉÄØdG

 ¿EG á```«∏fi QOÉ```°üe â```dÉb É```¡à¡L ø```e

 á```cQÉ°ûe É```ª¡d â```fÉc Ú```«°ù«FQ ø```jQÉ«J

 Éª¡dhCGh É```¡ª«¶æJh äÉLÉéàM’G ‘ á```©°SGh

 RGƒ```gC’G ‘ Êó```ŸG ™```ªàéŸG AÉ```£°ûf QÉ```«J

 »àdGh ,¢VQC’G ⋲```∏Y á£°TÉædG äÉ```YƒªéŸGh

 äÉØbh IóY á«°VÉŸG äGƒæ°ùdG ∫ÓN â```ª¶f

 ™jQÉ°ûeh »```Ä«ÑdG çƒ```∏àdG ó```°V á```«LÉéàMG

 ¤EG ¿hQÉc ô¡f √É«e π≤æd á«fGôjE’G á```eƒμ◊G

.iôNC’G á«fGôjE’G äÉ¶aÉëŸG

 A’Dƒ```g ™```aQ ,á```«°VÉŸG ΩÉ```jC’G ∫Ó```Nh

 õ««ªàdÉH Oó```æJ á«eƒb äGQÉ©°T ¿ƒ```£°TÉædG

 »Hô©dG Ö©°ûdG í```æÃ ÖdÉ£Jh Üô```©dG ó°V

 á«aÉ≤ãdG ¥ƒ≤◊G Éª«°S’ ,á«°SÉ°SC’G ¬```bƒ≤M

 ÖdÉ£e Gƒ```MôW ∂```dòch ,ΩC’G á```¨d º```«∏©àc

 áaÉ°VE’ÉH ,ÉgÒZh ádÉ£ÑdG áëaÉμªc á«°û«©e

 ôªà°ùŸG AÉHô¡μdG ´É£≤fG ⋲∏Y êÉ```éàM’G ¤EG

 ¤EG iOCG …ò```dG çƒ```∏àdGh QÉ```Ñ¨dG ó```YÉ°üJh

.á«ë°Uh á«Ä«H çQGƒc

 kGôNDƒe º```°†fG …ò```dG ÊÉ```ãdG QÉ«àdG É```eCG

 ßaÉëŸG ÊGôjE’G QÉ«àdG øe ºg ,äÉLÉéàMÓd

 ¿ƒÑdÉ£jh Iô```LÉ¡ŸG á«∏bC’G øe º```¡ª¶©eh

 QÉ«à∏d »```ªàæj …òdG RGƒ```gC’G ß```aÉfi ∫õ©H

 ¿EG ¿ƒ```«MÓ°UE’G ∫ƒ```≤j É```ªæ«H ,»```MÓ°UE’G

 øe äGƒæ°S 8 AÉ```æKCG øjOó°ûàŸG äÉ```°SÉ«°S

 »g OÉ```‚ …ó```ªMCG ≥```HÉ°ùdG ¢```ù«FôdG º```μM

.á¶aÉëŸG √òg ‘ çQGƒμdG OÉéjEG ‘ ÖÑ°ùdG

 ¿ƒjRGƒgC’G ¿ƒ£°TÉædG ∫ƒ≤j Éªæ«H Gòg

 äÉ```eƒμ◊Gh ø```jQÉ«àdG  Óc ¿EG  π```NGódG  ‘

 è¡æ‡ πμ```°ûH â∏ªY á```ÑbÉ©àŸG á```«fGôjE’G

 ÆGôaEG ±ó¡H RGƒ```gC’G ‘ áÄ«ÑdG Ò```eóJ ⋲∏Y

 π«¡°ùJ πLCG øe áæ«©e ≥```WÉæe øe ¿Éμ°ùdG

 Ée Gòg ‹ÉàdÉHh ,§```ØædG êGôîà°SG äÉ```«∏ªY

 ‘Gô¨ÁódG Ò«¨àdG §£fl ídÉ°U ‘ Ö°üj

 ÜôY ó°V ájõcôŸG á```eƒμ◊G ¬é¡àæJ …òdG

.RGƒgC’G

احتجاجات األهواز المستمرة تطيح بمسؤولين محليين

 •ÚjRGƒgC’G äÉLÉéàMG øe ÖfÉL



علي مجيد

بتوجيهات مــن ممثل جاللة امللك 
الشباب  الخريية وشــؤون  لألعامل 
رئيــس املجلــس االعىل للشــباب 
والرياضــة رئيس اللجنــة االوملبية 
لالتحاد  الفخري  الرئيس  البحرينية 
املليك للفروســية وسباقات القدرة 
ســمو الشــيخ نارص بــن حمد آل 
خليفة تقــرر تأجيــل كأس جاللة 
امللــك للقــدرة اىل اشــعار آخــر؛ 
بســبب الظروف الجويــة التي متر 

بها اململكة.
واىل ذلــك قال رئيس االتحاد املليك 
القدرة سمو  وســباقات  للفروسية 
الشــيخ فيصل بن راشد آل خليفة: 

”مرت البحرين خالل االيام املاضية 
بظــروف جوية وتســاقط كميات 
كبــرية من أمطار الخــري عىل البالد 
االمر الذي جعل من الصعوبة اقامة 
منافسات كأس جاللة امللك للقدرة 
يف مثل هذه الظــروف الجوية مع 
فرصة الســتمرارية تساقط االمطار 

عىل اململكة“. 
واشار سمو الشيخ فيصل بن راشد 
آل خليفــة ” لقــد تم اتخــاذ قرار 
التأجيل بناء عىل التقارير امليدانية 
التي رفعها الجهــاز الفني باالتحاد 
املليك للفروســية وسباقات القدرة 
والفريق املليك والتي تم من خاللها 

التأكيد عىل صعوبة إقامة الســباق 
يف ظــل تأثــر املســارات باالمطار 
حيــث اصبحــت االرضيــة طينية 
باالضافــة اىل أن وفــد مــن مدريب 
االسطبالت املحلية واسطبالت دولة 
االمارات العربية املتحدة قد قاموا 
بزيــارة اىل قريــة البحرين الدولية 
للقــدرة ومســارات الســباق وقد 
رفعوا تقريرا آخر اىل االتحاد لوجود 
مخاطر عىل الجياد والفرسان نظرا 
لعدم صالحية ارضية املسار القامة 
الســباق وتأثرهــا بصــورة مبارشة 
باالمطار الغزيرة التي هطلت عىل 

اململكة“. 

وتابع سمو الشيخ فيصل بن راشد 
آل خليفــة ” أن الســباق تأجــل 
اىل اشــعار آخر وســيعقد االتحاد 
اجتامعــا من أجل تحديــد املوعد 
الجديــد إلقامــة الــكأس الغاليــة 
ونحن نثمن عاليا الجهود التي قام 
بها املدربني والفرسان من البحرين 
وخارجها من أجل املشاركة يف هذا 
الســباق كــام نعرب عــن تقديرنا 
اىل االطقــم االعالميــة والقنــوات 
التلفزيونيــة من البحريــن ودولة 
االمــارات العربيــة املتحــدة التي 
حرصت عىل التجهيز لنقل السباق 

وإبرازه بصورة متميزة“.

كشف وزير شؤون الشباب والرياضة 
هشــام الجودر عن إطــالق مهرجان 
98.4 لأللعاب الشــاطئية يف نســخته 
الثالثــة والذي ســيقام خــالل الفرتة 
مــن 25-23 فرباير الجــاري يف مرايس 
البحريــن وذلــك ضمــن احتفــاالت 
اململكــة مبناســبة الذكرى السادســة 
عرش مليثاق العمل الوطني وبالتعاون 
مــع ديار املحــرق ومــرايس البحرين 

وايجل هيلز.
وأكــد الجــودر أن تنظيــم املهرجان 
يعرب عن حرص وزارة شــؤون الشباب 
والرياضيــة عــىل تنظيــم فعاليــات 
رياضية تشــارك فيهــا مختلف فئات 
اىل  باإلضافــة  البحرينــي  املجتمــع 
املقيمــني عــىل أرض البحرين الطيبة 
وقال ”إننا يف وزارة شــؤون الشــباب 

والرياضــة دامئــا ما نقــدم نخبة من 
الربامــج الرياضية ضمــن االحتفاالت 
باألحــداث الوطنيــة الهامــة والتــي 
تؤصل دور الوزارة ومتهيدها الطريق 
أمــام جميع فئات املجتمــع للتفاعل 
مــع ذكــرى التصويــت عــىل ميثاق 
العمل الوطني باعتبارها مناسبة كان 
لهــا دور بارز يف االرتقــاء باململكة يف 
مختلــف الجوانــب والتي مــن بينها 

القطاعني الشبايب والريايض“.
وأضــاف ”نعرب عــن اعتزازنا بإقامة 
املهرجان مبناسبة ذكرى ميثاق العمل 
الوطنــي التــي كانت له انعكاســات 
إيجابية متثلت يف اإلنجازات الشبابية 
والرياضيــة الهائلــة التــي حققتهــا 
الريايض  الصعيديــن  اململكــة عــىل 
والشــبايب، يف ظــل دعــم واهتــامم 

القيادة الرشــيدة وحرصهــا املتواصل 
عىل توفــري مختلف أشــكال الرعاية 
ليصبحــوا خري  البحرينــي  للشــباب 

ســفراء للمملكة يف مختلف املحافل 
الرياضية والشبابية“.

وأشار وزير شؤون الشباب والرياضة 

”تتمحــور فكــرة املهرجــان الريايض 
حول إقامة مجموعة من املســابقات 
وباإلضافــة  الشــاطئية  األلعــاب  يف 

اىل برامــج مصاحبــة احتفــاال باليوم 
التاريخي حيث حرصت وزارة شؤون 
الشــباب والرياضة عىل تقديم حزمة 
من الربامج املتميزة يف مهرجان 98.4 
لأللعــاب الشــاطئية لتتناســب مــع 
العمرية  والفئــات  االعــامر  مختلف 
وهو األمر الذي يتناغم مع رؤية ممثل 
جاللة امللك لألعامل الخريية وشــؤون 
الشباب رئيس املجلس األعىل للشباب 
االوملبية  اللجنــة  رئيــس  والرياضــة 
البحرينيــة ســمو الشــيخ نــارص بن 
حمد آل خليفــة الرامية زيادة حجم 
األنشــطة الرياضية التي تحمل طابعا 
رياضيا واجتامعيا تتســم بالتشــويق 
واإلثــارة لتتناســب مــع كل الفئات 
املشاركة مام يعزز من فرص التقارب 

والصداقة بني جميع املتشاركني“.

القرار بســبب ا�مطــار ونقّدر جهود االســطبالت

”الشباب والرياضة“ تنظم مهرجان 98.4 ل)لعاب الشاطئية

تأجيل كأس الملك للقدرة حتى إشــعار آخر... فيصل بن راشــد:

حزمــة مــن البرامج التنافســية لفئات المجتمــع... الجودر:

أ
تغطية                 المكتب ا0عالمي

ضاحية السيف                وزارة شؤون الشباب والرياضة

       

        

انطلقت يــوم أمس األول (الخميس) 
والتلفزيــوين  املــريئ  اإلعــالم  دورة 
والتنسيق اإلعالمي التي تنظمها لجنة 
اإلعالم الريــايض والجامعة الخليجية 
مــن 16 لغايــة 18 فربايــر الجــاري 
بفنــدق غولدن توليب بحضور رئيس 
الجامعــة الخليجية مهند املشــهداين 
ورئيس االتحــاد اآلســيوي للصحافة 
الرياضية، رئيس لجنة اإلعالم الريايض 
محمد قاســم مبشــاركة حــوايل 90 
إعالمياً من مملكة البحرين ومختلف 

الدول العربية.
وتضمــن برنامــج االفتتــاح محارضة 
بعنوان املظهر العام للظهور اإلعالمي 
والتلفزيوين لألســتاذة ســايل األسعد 
ومحــارضة كتابــة التقاريــر والكتابة 
الزعبــي  لطفــي  لألســتاذ  للصــورة 
واملحــارضة الثالثــة بعنوان املراســل 

امليداين لألستاذ وفا صوقار.
وحظيت فعاليات اليوم األول بتفاعل 
كبري من املشــاركني نظراً ملا يتمتع به 
املحارضيــن من خــربة طويلة، حيث 

اشتملت املحارضات عىل سلسلة من 
التطبيقات النظريــة والعملية يف آن 
واحد تطرقــت إىل مواصفات املذيع 
واستعراض  امليداين،  واملراسل  الناجح 
سلسلة من القضايا اإلعالمية التي تم 
مناقشــتها مع املشاركون للوصول إىل 
أفضــل الحلول الناجعــة لتهيئة جيل 
واعد من املذيعني القادرين عىل تويل 

هذه املهمة بكفاءة عالية.
واســتمرت الــدورة حتى يــوم أمس 
الجمعــة مبحــارضة عــن التنســيق 

اإلعالمي واملتحدث الرسمي لألستاذة 
سايل األسعد واملحارضة الثانية اإلعالم 
الجديد ووســائل التواصل االجتامعي 
ثم محــارضة عن التقديــم اإلخباري 

للطفي الزعبي.
وتختتم اليوم الســبت الدورة بإقامة 
مهــارات  بعنــوان  األوىل  املحــارضة 
يف الفيلــم الوثائقي للدكتــور أحمد 
 11:15 حتــى   10 مــن  الطوالبــة 
صباحا ثم اســرتاحة يتبعها مناقشــة 
مفتوحــة، عــىل أن تنطلــق الفــرتة 

التقديــم  املســائية مبحــارضة عــن 
الحــواري واإلخبــاري للطفي الزعبي 
من 3 حتى 4:30 مســاء، ثم اسرتاحة 
يعقبها محارضة عن التقديم الحواري 
الربامجي لألستاذ وفا صوقار من 4:45 
حتى 6:15 مســاء، يعقبها اســرتاحة 
ثم محــارضة عن التقديــم الحواري 
االجتامعي لألســتاذة ســايل األســعد 
مــن 6:30 حتــى 8 مســاء عــىل أن 
تختتم الدورة فيام بعد ويتم تســليم 

الشهادات للمشاركني.

برنامج حافل في اليوم الختامي

تفاعل كبير في دورة ا0عالم المرئي والتلفزيوني والتنسيق
أل أ

       جمعية الصحفيين                  لجنة ا0عالم الرياضي

جانب من الدورة

سمو الشيخ فيصل بن راشد سمو الشيخ ناصر بن حمد

جانب من منافسات النسخة الماضية من البطولة هشام الجودر 
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تحــت رعايــة ممثل جاللــة امللك 
لألعامل الخريية وشــؤون الشــباب 
رئيــس املجلــس األعــىل للشــباب 
اللجنــة األوملبية  والرياضــة رئيس 
البحرينية ســمو الشــيخ نارص بن 
حمد آل خليفة، يسدل الستار اليوم 
”الســبت“ عىل فعاليات النســخة 

الثالثة ملسابقة الصقور والصيد.
وسيشــهد اليوم الختامي للمسابقة 
إقامة شــوط النخبة الــدويل الذي 
سيشــهد مشــاركة صقــارة مملكة 
البحريــن املتأهلني من مســابقات 
األسابيع الخمسة املاضية والصقارة 
مــن دول مجلــس التعــاون بدول 
الخليــج العربيــة املتأهلــني عــن 
منافسات األسبوع السادس واألخري 
للمسابقة، ومسابقة مزايني الصقور 
بفنــدق  مســاء   7 الســاعة  عنــد 

سوفوتيل- الزالق.
كام سيشــهد ختام املســابقة إقامة 
حفــل تكريــم لجميــع الــرشكات 
الرعايــة ورئيــس وأعضــاء اللجان 
العاملــة والفائزيــن باملراكز األوىل 

بشوط النخبة ومزايني الصقور.
هــذا، وقــد تواصلــت يــوم امس 
منافسات األسبوع السادس واألخري 
للمسابقة الذي يقام عىل كأس سمو 
الشــيخ نارص بن حمــد آل خليفة 
وســمو الشــيخ خالد بــن حمد آل 
خليفــة للمالك وأصحــاب الصقور 
مــن دول مجلــس التعــاون بدول 
الخليج العربية، وذلك بإقامة نهايئ 
مسابقة الصيد بالصقور ملسافة 400 
مرت دعو مبنطقة ”الصبخة“ املحاذية 

لقرية البحرين الدولية للقدرة.
وقد بدأت مسابقة الحرار باستكامل 

التصفيــات التأهيليــة التي تأجلت 
من يوم أمس األول بســبب هطول 
األمطــار الغزيــرة مبوقــع الحدث، 
حيث أسفرت عن تأهل 10 صقارة 
للشوط النهايئ، والذي جاءت نتائجه 
بحصول الصقــار نارص محمد نارص 
الحــرب النعيمــي عىل املركــز األول 
بزمــن وقــدره 21.766 ثانية، يليه 
الصقار حمد نارص ســعيد النعيمي 
يف املركز الثاين بزمن وقدره 22.046 
ثانيــة، فيــام احتل الصقــار محمد 
صالح حمــد القمرا املركــز الثالث 
بزمن وقــدره 22.483، بينام احتل 
الدورسي  عبدالله  ارميــزان  الصقار 
املركز الرابع بزمــن وقدره 22.638 
ثانية، واحتل الصقار حمد أحمد بن 
الشــيخ مجرن املركز الخامس بزمن 

وقدره 22.670 ثانية، واحتل الصقار 
مخلص رسوح نجرس املركز السادس 
بزمن وقــدره 22.950 ثانية، واحتل 
الدورسي  عبدالله  ارميــزان  الصقار 
املركز السابع بزمن وقدره 22.997 
ثانية، واحتل الصقار حمد أحمد بن 
الشــيخ مجرن املركــز الثامن بزمن 
وقدره 23.075 ثانية، واحتل فريق 
التاســع بزمن وقدره  العوير املركز 
23.216 ثانية واحتل الصقار سيف 
حمد املنصوري املركز العارش بزمن 

وقدره 24.018 ثانية.
بعدها، قامت اللجنة العليا املنظمة 
املتســابقني  بتكريــم  للمســابقة 
الحائزين عىل املراكز األوىل مبسابقة 
الصيد بالصقــور فئة الجريات الفئة 
األوىل والثانية ومســابقة الشواهني 

ومسابقة الحرار. 
 ثاني: مسابقة مميزة

أعرب الصقار ســلطان الصلف ثاين 
الفائز باملركز األول مبســابقة الصيد 
بالصقور الفئة األوىل، عن ســعادته 
الكبــرية يف الفــوز بهــذه النتيجة، 
مؤكدا أن املسابقة شهدت منافسة 
قوية بني املتســابقني الــذي قدموا 
مستويات كبرية ســاهمت يف إبراز 
هذا الحــدث، معتربا أن املســابقة 
إحــدى أميز املســابقات الخليجية 
للرياضــات الرتاثية، موجها الشــكر 
والتقدير لســمو الشــيخ نارص بن 
حمد آل خليفة عىل الجهود املتميزة 
التــي يبذلها ســموه يف دعم املالك 
وأصحــاب الصقور بــدول املجلس 

متمنيا يف الوقت ذاته استمرار هذه 
املسابقة.

 المنصوري: نثمن جهود 
ناصر بن حمد 

مثن صاحب املركز األول مبســابقة 
الصيــد بالصقــور فئــة الجــريات 
الفئــة الثانية الصقار محمد خليفة 
التي  املتميــزة  الجهود  املنصــوري 
يبذلها ســمو الشيخ نارص بن حمد 
آل خليفــة لدعم املــالك وأصحاب 
الصقــور مبملكة البحريــن وبدول 
مجلــس التعــاون بــدول الخليــج 
العربيــة، مؤكــدا أن رعايــة ودعم 
ســموه ســاهمت يف تعزيز ثقافة 
باملنطقــة،  الرتاثيــة  الرياضــات 
معربــا عن ســعادته بتحقيق هذه 

النتيجة يف هذه املســابقة، مضيفا 
خاضهــا  التــي  االســتعدادات  أن 
جــاءت مبثارها وحقــق من خاللها 
باملشاركة، مشيدا  املطلوب  الهدف 
يف الوقــت ذاتــه مبا شــهدته هذه 
املســابقة من مشــاركة واسعة من 
قبــل إخوانه وأشــقاءه مــن دول 
املجلس، والتي منحت هذا الحدث 
الريــايض الــرتايث نوعــا خاصا من 
املنافســة القوية واملثرية بني جميع 
املتســابقني، شــاكرا ومقدرا الدور 
الكبري الذي لعبتــه اللجنة املنظمة 
يف التحضــري واإلعــداد املتميزيــن 
لتهيئــة املوقع إلقامة املنافســات، 
متطلعات الســتمرار هذه املسابقة 
الداعمة للمــالك وأصحاب الصقور 

باملنطقة.

إســــدال الســتــــار علــــى النســخــــة الثــالثــــة 
لمســابقـة البحريـــن للصقــور والصيــــد اليــوملمســابقـة البحريـــن للصقــور والصيــــد اليــوم

الســوفوتيل يحتضــن مزاييــن الصقور والحفــل الختامي

       تغطية                المكتب ا0عالمي
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سمو الشيخ ناصر بن حمدجانب من منافسات نهائي مسابقة الحرار للخليجيين

يطمح فريق الوحدة السوري لتكون بدايته مثالية يف مسابقة كأس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم يف نسختها الجديدة 
حني يواجه فريق الحد البحريني يف املنامة يوم األثنني املقبل ضمن منافسات الجولة األوىل.

وتوجهت بعثة فريق الوحدة الدمشقي فجر الجمعة للبحرين استعداداً للمواجهة التي من املتوقع أن تكون مثرية 
وهجومية.

وتألفت بعثة فريق الوحدة من غياث دباس نائب رئيس النادي، حسام السيد مدرباً، وليد الرشيف مساعداً للمدرب، 
سامر ريحاين مدرباً للحراس، انور كييك وبهاء مستو إداريني، مهند سعدية معالجاً، ويونس املرصي منسقاً إعالمياً.
ويخطط الوحدة لتحقيق الفوز ومصالحة جامهريه الغاضبة من نتائجه يف الدوري املحيل حيث مل يحقق النتائج 

املتوقعة من فريق يضم نخبة الالعبني املحليني.
بدوره أكد غياث دباس بأن فريقه سيقدم أفضل ما لديه أمام الحد ولن يخذل جامهريه بكل تأكيد معرتًفا بصعوبة 

املواجهة، مشريًا إىل أن الحد من الفرق املجتهدة والعنيدة واملتطورة يف البحرين.

أسفرت قرعة البطولة الخليجية لألندية 
لكرة اليد (أبطال الكؤوس) والتي أقيمت 
يوم أمس يف العاصمة القطرية الدوحة، 
عن وقوع املمثل األول للبحرين فريق 
باربار بجانب كل من الريان القطري 
ومسقط العامين يف املجموعة الثانية، 

فيام وقع املمثل الثاين فريق األهيل 
يف املجموعة األوىل بجانب كل من 

الغرافة القطري والشارقة اإلمارايت والنور 

السعودي. وجاء ترأس الريان القطري 
ملجموعة باربار كونه "حامل اللقب"، فيام 

ترأس الغرافة القطري املجموعة األوىل 
ألنه سيكون صاحب الضيافة يف الفرتة ما 

بني (20 حتى 30 مارس املقبل). وبحسب 
الفرق املشاركة يف البطولة وتوزيعها، فإن 

طريق باربار للوصول للمرحلة الثانية 
تعترب أسهل بكثري من نظريه األهيل، ألن 
األخري سيلعب ثالث مباريات أبرزها مع 

الغرافة والنور، يف حني سيعلب باربار 
مباراتني فقط والكفة تسري ملصلحة 

الفريقني القطري والبحريني بكل أريحية. 
وسيستهل األهيل لقائه االفتتاحي يوم 
االثنني 20 مارس مبالقاة الشارقة، فيام 

باربار يلتقي مسقط يف اليوم التايل، ويف 
يوم االربعاء يصطدم األهيل بفريق النور 

يف ثاين مبارياته، ويف يوم الخميس 23 
مارس يلعب باربار مع الريان القطري. 

يوم الجمعة يلعب األهيل مباراته الثالثة 
مبواجهة صاحب األرض والجمهور الغرافة 

القطري، عىل أن تخضع الفرق املشاركة 
يوم األحد 26 من الشهر نفسه للراحة، 
وتنطلق بعدها مرحلة األدوار النهائية 
بتأهل األول والثاين من كل مجموعة، 

ويكون يوم االربعاء 29 مارس اليوم 
الختامي عرب مبارتا النهايئ وقبلها تحديد 

املركزين الثالث والرابع.

ـــصـــل لـــمـــالقـــاة الــحــد ــة الــخــلــيــجــيــة لـــ)نـــديـــة لـــكـــرة الــيــدالـــــوحـــــدة الـــــســـــوري ي ــول ــط ــب قـــرعـــة ال
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الحاج: فريق الطوارئ قام 
بصيانة المنشآت المتضررة

ضاحية السيف - وزارة شؤون الشباب والرياضة: أكد الوكيل 
املساعد لشؤون الرياضة واملنشآت خالد سليم الحاج أن وزارة 

شؤون الشباب والرياضة قامت بتشكيل فريق عمل طوارئ 
اثناء تساقط االمطار عىل اململكة ذلك للتعامل مع املشكالت 

يف املنشآت الرياضية ومنشآت االندية الوطنية واملراكز الشبابية 
والعمل عىل وضع الحلول املناسبة لها من اجل املحافظة عليها 

باعتبارها ثروة وطنية مشريا اىل ان فريق العمل الذي تكون 
من نخبة من كوادر الوزارة وقام بالعديد من اعامل الصيانة يف 

املنشآت الرياضية وتعامل معها بصورة جيدة. 
واشار الحاج انه ومع بدء تساقط االمطار عىل اململكة ارتأت 

وزارة شؤون الشباب والرياضة تشكيل هذا الفريق للتعامل مع 
الشكاوى التي تصل من االتحادات الرياضية االندية الوطنية 
واملراكز الشبابية واملرشفني عىل املنشآت عن ترسيبات مياه 

االمطار أو عن اي طارئ ناتج عن تساقط االمطار ووضع 
الحلول املناسبة لها حتى أثناء تساقط االمطار عىل اململكة. 

وبني الحاج اىل أن الفريق قام بزيارة العديد من املنشآت 
الرياضية والشبابية للتأكيد من سالمتها وقد بدأ العمل عىل 

صيانة بعضها بصورة رسيعة وباتت جاهزة الستقبال املنافسات 
الرياضية.

واكد الحاج أن وزارة شؤون الشباب والرياضة لن تذخر جهدا 
وستواصل عملها بشكل كبري من اجل تهيئة املباين والصاالت 
واملالعب التي ترضرت من جراء تساقط االمطار معربا عن 

تقديره التام اىل لفريق العمل بالوزارة واىل جميع من تعاون 
مع الفريق. 
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قبل أيام قليلة من بداية فعاليات 
بطولة أستتراليا املفتوحة للتنس، 
أعرب أستتطورة التنتتس األمرييك 
السابق جون ماكرنو عن اعتقاده 
بأن نجمة التنس األملانية أنجيليك 
كريبتتر لتتن تظتتل لفتترة طويلة 
العاملتتي  التصنيتتف  صتتدارة  يف 

ملحرفات التنس.
ومتتع انتهتتاء فعاليتتات البطولة، 
فقتتدت كريبر صتتدارة املحرفات 
بالفعتتل حيتتث عتتادت الصدارة 
لسريينا التي أحرزت لقب البطولة 
األستترالية أوىل بطتتوالت "جراند 

سالم" األربع الكربى.
ولكن الستتقوط املبكر لكريبر يف 
بطولة أسراليا املفتوحة وفقدانها 
صتتدارة التصنيف يبتتدو أنه كان 
رضبتتة البدايتتة فقتتط يف مرحلة 
الخروج من دائرة الضوء واالبتعاد 
عتتن املراكتتز األوىل يف التصنيف 

العاملي ملحرفات التنس.
وأكدت كريبر توقعات ماكرنو من 
خالل مستتريتها يف البطوالت التي 
خاضتهتتا يف املوستتم الحايل حتى 
اآلن حيث حققت كريبر الفوز يف 
أربتتع مباريات فقط من بني مثاين 
مباريتتات خاضتها حتتتى اآلن يف 

املوسم الحايل.
وجتتاءت انتصتتارات كريبر األربع 
جميعها عىل العبات خارج املراكز 
التتت 50 األوىل بالتصنيف العلمي 
للمحرفتتات فيام منيتتت الالعبة 
الثانيتتة عىل  املصنفتتة  األملانيتتة 

العامل حاليتتا بهزميتها الثانية أمام 
الروستتية الشتتابة داريا كستكينا 
مقابتتل هزميتتة واحتتدة أمام كل 
متتن الروستتية إيلينا ستتفيتولينا 

واألمريكية كوكو فانديفيج.
وبعدمتتا ودعت كريبتتر فعاليات 
أستتراليا املفتوحتتة بالهزمية أمام 
األمريكيتتة فانديفيتتج، حققتتت 
كستتتكينا الفوز عتتىل كريبر أمس 
األول األربعتتاء يف التتدور الثتتاين 
لبطولتتة قطتتر املفتوحتتة للتنس 
لتضعف آمال كريبر يف استتتعادة 
الصدارة بتصنيف املحرفات رغم 
غياب ستتريينا عتتن بطولتي قطر 

وديب.
وكانتتت كريبتتر قد اعتتتذرت عن 
عدم املشاركة مع منتخب بالدها 
يف مواجهتتة املنتختتب األمريتتيك 
بالدور األول لبطولة كأس االتحاد 
من أجل الركيتتز وتوفري جهودها 
ملباريتتات بطولتتتي قطتتر التتتي 
ودعتها بالفعل وديب التي تنطلق 
منتصف األسبوع املقبل عىل أمل 
استعادة صدارة التصنيف العاملي 
للمحرفات يف غياب ستتريينا عن 

املشهد.
ولكن كريبر أهدرت الفرصة األوىل 
عرب خروجها املبكر متتن مباراتها 
وعتتدم  قطتتر  بطولتتة  يف  األوىل 
تقديم مؤرش عىل إمكانية التقدم 
كثتتريا يف بطولة ديب الستتيام وأنها 
أهدرت فرصتتة ذهبية للعبور إىل 
األدوار النهائيتتة يف الدوحتتة رغم 

فارق الختتربة التي تتفوق به عىل 
كستكينا.

وكان ماكرنو قتتد أوضح أن كريبر 
ستتتواجه تحديات كبرية للحفاظ 
عىل موقعها يف صدارة املحرفات.

ولكتتن يبتتدو أن التحتتدي األكرب 
التتذي ستتيواجه كريبتتر يف الفرة 
املقبلتتة هو قدرتها عىل االحتفاظ 
األوىل  املراكتتز  يف  مبوقعهتتا 
بالتصنيف الستتيام متتع تألق أكرث 
من العبة يف األستتابيع األوىل من 
كستتتكينا  بينهم  ومتتن  املوستتم 
املصنفتتة 32 عامليتتا والتشتتيكية 
كارولينا بليسكوفا املصنفة الثالثة 
التدريجية  للعتتودة  إضافة  عامليا 
لالعبة الدمناركية كارولني فوزنيايك 

وانتظار العودة القوية للروستتية 
ماريا شتتارابوفا بعتتد انتهاء فرة 

إيقافها الحالية.
أطاحتتت  قتتد  كريبتتر  وكانتتت 
أيلتتول/ يف  ستتريينا  باألمريكيتتة 
صتتدارة  متتن   2016 ستتبتمرب 
التصنيتتف العاملتتي للمحرفتتات 
وذلتتك بعد فوزهتتا بلقب بطولة 
)فالشتتينج  املفتوحتتة  أمريتتكا 
ميتتدوز( بخالف فوزهتتا يف بداية 
العام املايض بلقب بطولة أسراليا 

املفتوحة.
ولكنها فشلت يف الدفاع عن لقبها 
يف البطولة األسرالية الشهر املايض 

كام ودعت بطولة قطر مبكرا.
وقال ماكتترنو املصنف األول عىل 

العامل سابقا، يف ترصيحات نرشتها 
األملانية  بيلد"  "شتتبورت  صحيفة 
ثتتان/ كانتتون   11 يف  الرياضيتتة 
ينايتتر املايض: "مل أعتقتتد أبدا أن 
كريبر ستتتتصدر التصنيف العاملي 

للمحرفات. فاجأتني حقا".
وأضتتاف: "الحفاظ عتتىل صدارة 
التصنيف يشء مختلف متاما.. اآلن 
أصبحت كريبر يف مرمى املطاردة 
من اآلخرين.. ولكنني ال أتوقع أن 
تستمر يف الصدارة لوقت طويل".

وأشاد ماكرنو بالروح القتالية التي 
تتسم بها كريبر لكنه أشار أيضا إىل 
رضبات إرسالها الضعيفة وحجمها 
الصغري موضحا أنه سبب تشككه 
التصنيف  استتتمرارها بصدارة  يف 

العاملي.
ولكتتن عتتىل متتا يبتتدو أن كريبر 
افتقدت أيضا للروح القتالية التي 
أشتتار إليها ماكرنو حيث خرست 
الالعبتتة 4 / 6 أمام كستتتكينا يف 
املجموعتتة األوىل متتن مباراتهام 
بالدوحنتتة ثم فتتازت 6 / صفر يف 
املجموعتتة الثانيتتة وبتتدا وكأنها 
امتلكتتت زمتتام املبتتاراة قبل أن 
عامتتا/   /19 كستتتكينا  تفاجئهتتا 
بالفوز عليهتتا 6 / 4 يف املجموعة 

الثالثة الفاصلة.
وستتبق لكريبر أن خرجتتت أيضا 
من دور الثامنية يف بطولة برزبني 
ومن املبتتاراة األوىل لها يف بطولة 

سيدين.
واعرفت كريبر بأنها مل تقدم أداء 
جيتتدا يف مباراتها أمام كستتتكينا 
بالدوحتتة وأنها ما زالتتت تحاول 

العودة ملستواها العايل.
ورفضتتت كريبر إلقتتاء اللوم عىل 
األمطتتار يف الدوحتتة والتي أدت 
لتأختتري املباريتتات وعتتدد متتن 
التوقفات وأكدت أن هذا مل يرك 

أي أثر عىل تركيزها.
وأكدت كريبر أن هذا الطقس من 
املمكتتن أن يحتتدث يف أي بطولة 
ولكنتته ال يتترك تأثتتريا كبريا عىل 

الالعبني.
واختتمت كريبتتر أنها تحتاج اآلن 
لالستعداد مجددا واستعادة الثقة 
قبل املشاركة يف بطولة ديب للتنس 
والتي تنطلق فعاليتها غداً األحد.

كيربر تحقق توقعات أسطورة التنس األمريكية

بوفون: دزيكو أخطر 
مهاجم بالعالم

أجويرو الصفقة 
األفضل لمارسيليا

رصح حارس مرمى يوفنتوس واملنتخب اإليطايل جانلويجي بوفون 
بأن نجم روما إدين دزيكو هو أخطر مهاجم يف العامل حاليا.

ويعتقد بوفون أن املهاجم البوسني أكرث خطورة كمهاجم من نجوم 
آخرين أمثال ليونيل مييس وكريستيانو رونالدو، بسبب سجله الجيد 

يف الدوري اإليطايل هذا املوسم.
وأحرز مهاجم مانشسر سيتي السابق 18 هدفا يف 24 مباراة مع 

روما هذ املوسم، ويشارك مهاجم إنر ميالن ماورو إيكاردي ترتيب 
هدايف املسابقة. ونقلت صحيفة "ذا صن" الربيطانية عرب موقعها 
اإللكرتوين عن بوفون قوله: "يف هذه اآلونة، إنه )دزيكو( املهاجم 
األخطر، تأقلم جيدا مع خطط املدرب لوتشيانو سباليتي وفهمها 

بشكل مثايل، إنه مهاجم يحتاج للوقت فقط".
وأضاف: "يف النهاية، ميكنك غض النظر عن سجله التهديفي هذا 

املوسم، وستكتشف أنه مايزال ميلك رصيدا مميزا يتحدث عن 
نفسه، االعتقاد بأنه أصبح مهاجام متوسط املستوى فجأة رضب من 

الغباء".
وانتقل دزيكو إىل روما مقابل 10 ماليني جنيه اسرليني، بعدما فشل 

يف تثبيت قدميه يف صفوف مانشسر سيتي، وسجل حتى اآلن 20 
هدفا بكافة املسابقات يف املوسم الحايل، علام بأنه أحرز 13 هدفا 

يف موسمه األول مع فريق العاصمة اإليطالية".

أجرت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية الشهرية استفتاء عىل موقعها 
اإللكروين تساءلت خالله عن أبرز الالعبني املرشحني لتدعيم فريق 

مارسيليا، صاحب املركز السادس يف الدوري الفرنيس، خالل فرة 
االنتقاالت الصيفية املقبلة.

ورشحت املجلة الفرنسية 10 نجوم لتدعيم هجوم مارسيليا، جاء 
نصفهم من العبي منتخب فرنسا وهم: أنطوان جريزمان، مهاجم 
أتلتيكو مدريد اإلسباين، وأوليفيه جريو، مهاجم آرسنال اإلنجليزي، 
وأندريه بيري جينياك، مهاجم تايجر املكسييك، وأنطونيو مارسيال 

مهاجم مانشسر يونايتد االنجليزي عالوة عىل ستيف مانداندا حارس 
مرمى كريستال باالس االنجليزي.

وأشارت "فرانس فوتبول" إىل أن مارسيليا يسعى الستعادة أمجاده 
املحلية واألوروبية بعد بيع النادي لرجل األعامل االمرييك مالكورت 

الذي يخطط للتعاقد مع مهاجم "سوبر" يف حجم األرجنتيني سريجيو 
أجويرو، مهاجم مانشسر سيتي، ومواطنه جونزالو هيجواين، مهاجم 
يوفنتوس، والجابوين بيري إميريك اوباميانج، مهاجم بوروسيا دورمتوند، 
والبوسني إدين دجيكو، مهاجم روما، واإلسباين دييجو كوستا، مهاجم 

تشيليس. وتصدر أجويرو االستفتاء بنسبة %17 من األصوات، قبل 
جريزمان صاحب املركز الثاين بنسبة %16 وأوليفيه جريو، صاحب 

املركز الثالث بنسبة %13، وحارس املرمى مانداندا الرابع بنسبة 11% 
من األصوات، ودزيكو الخامس )%10(، وأوباميانج السادس )9%(، 

ومارسيال السابع )%8(، وجينياك الثامن)%7(، وهيجواين وكوستا يف 
املركز التاسع بالتساوي بنسبة %4 من األصوات.

عتتىل  الدعتتوات  انهالتتت 
املنتخبتتات املرصيتتة للعب 
معهتتا وديتتا ختتالل الفتترة 
املقبلة، بعتتد الظهور املميز 
األمتتم  كأس  يف  للفراعنتتة 
اإلفريقية بالجابون، وحصول 
الفريق عتتىل املركز الثاين يف 

البطولة.
وحقق منتختتب مرص األول 
تصنيتتف  يف  كبتترية  قفتتزة 
االتحاد التتدويل لكرة القدم 
“فيفتتا” للمنتخبتتات، حيث 
ارتقى من املركز 35 إىل 23، 

بعد كأس األمم.
وطلب منتخب توجو اللعب 
متتع نظريه املتترصي وديا يف 
متتارس/ آذار املقبتتل، ومن 
هيكتور  يوافتتق  أن  املنتظر 
كوبر، املدير الفني للفراعنة، 
عتتىل الدعوة، يف ظل إرصاره 
عىل إقامة معستتكر للفريق 
يف مارس/ آذار، رغم اعراض 
اتحتتاد الكتترة بحجتتة أنتته 
إرباك جدول  سيتستتبب يف 

الدوري “املضغوط” أصال.
الكامتتريون  منتخبتتا  كان 
وبوركينا فاستتو طلبا اللعب 
متتع متترص يف متتارس/ آذار 
أيضا، لكن كوبتتر رفض ألن 
فريقتته التقتتى املنتخبني يف 
أمتتم إفريقيتتا، وهتتو يريد 
اللعب مع فرق مل يسبق له 

مواجهتها.

ويواجه منتخب مرص نظريه 
التونتتيس يف األستتبوع األول 
لشهر يونيو/ حزيران املقبل 
يف تصفيتتات أمتتم إفريقيتتا 
2019 بالكامريون، كام يلتقي 
أوغنتتدا يوم 28 أغستتطس/ 
آب املقبل يف الجولة الثالثة 
لتصفيتتات مونديال روستتيا 

.2018
االتحاد املرصي لكرة  وتلقى 
نظريه  متتن  دعتتوة  القتتدم 
يف بنتتني، إلقامة مبتتاراة بني 
للمحليني  البلديتتن  منتخبي 

املقبل، وستكون  الشتتهر  يف 
املبتتاراة أول احتتتكاك دويل 
ودي ملنتخب مرص للمحليني، 

بقيادة هاين رمزي.
ويستتتعد الفريتتق ملواجهة 
املغتترب أحد أيتتام 11 و12 
و13 أغسطس/ آب املقبل يف 

تصفيات إفريقيا للمحليني.
مواليد  متترص  منتخب  أمتتا 
عيل  يقتتوده  التتذي   ،2002
ماهتتر، فتلقتتى هتتو اآلخر 
دعوة للعتتب مع الهند وديا 
يف أبريتتل/ نيستتان املقبتتل 

بالقاهرة.
وأحال اتحتتاد الكرة الدعوة 
إىل ماهر إلبداء رأيه بشأنها، 
قبل الرد عىل االتحاد الهندي 

باملوافقة أو الرفض.
وبتتدأ عتتيل ماهتتر وجهازه 
املعاون، املكون من مدحت 
وحمتتدي  عبدالهتتادي، 
حمدان، ومحمد عمر النور، 
ومحمتتد عاشتتور، متابعتتة 
املناطق  الالعبني يف بطوالت 
عنارص  الختيتتار  للناشتتئني، 

الفريق املزمع تشكيله.

قال األملاين باستتكال فريالين 
ستتائق فريق ساوبر املنافس 
لستتباقات  العامل  بطولتتة  يف 
فورموال 1 للسيارات الجمعة 
إنتته لتتن يشتتارك يف الجولة 
األوىل متتن تجارب متتا قبل 
االسبانية  برشلونة  املوسم يف 
يف نهاية فرباير شباط الجاري 

بسبب إصابة يف الظهر.

وقتتال فرياليتتن )22 عامتتا( 
للتواصل  تويتتر  موقتتع  عرب 
االجتامعتتي "مضطر للغياب 
عن الجولة األوىل من تجارب 
الشتاء بناء عىل أوامر األطباء 

بسبب مشكلة يف الظهر".
ومل يرد عىل الفور تعليق من 
فريق ساوبر الذي يتخذ من 

سويرسا مقرا له.

وتعتترض فرياليتتن لإلصابتتة 
خالل ستتباق استتتعرايض يف 
الشتتهر  األمريكية يف  ميامي 

املايض.
ومن املقرر أن يكشف ساوبر 
التتذي يستتتخدم محتتركات 
فرياري عن ستتيارته الجديدة 
عتترب االنرنتتت يتتوم االثنني 
املقبل أي قبل أستتبوع واحد 

من موعد انطتتالق التجارب 
يف حلبة كتالونيا يف برشلونة.

وقالتتت تقارير يف ايطاليا إن 
ستتائق فتترياري االحتياطتتي 
جيوفيناتتتيس  انطونيتتو 
سيشتتارك يف تجارب ستتاوبر 
بتتدال متتن فرياليتتن، ويقود 
الستتويدي  أيضتتا  لستتاوبر 

ماركوس أريكسون.

الدعوات تنهال على المنتخبات المصرية 

اإلصابة ُتبعد فيرالين عن الفورموال1



صحفي��ة  تقاري��ر  كش��فت 
اتص��ال  ع��ن  إنجليزي��ة، 
األرجنتيني ليونيل مييس نجم 
فريق برشلونة، باإلسباين بيب 
جوارديوال املدير الفني السابق 
للفريق، والحايل مع مانشسرت 
سيتي، للعودة لقيادة الفريق 

الكتالوين مجدًدا.
وأث��ارت الخس��ارة التاريخية 
للن��ادي الكتالوين أمام باريس 
سان جريمان الفرنيس، برباعية 
دون رد، بدوري أبطال أوروبا 
ه��زة كب��رية، داخ��ل أرج��اء 
برشلونة، وأشارت عدة تقارير 
رحيل  اق��رتاب  إىل  صحفي��ة، 
لوي��س إنرييك املدي��ر الفني 

لربشلونة بنهاية املوسم.
ووفًق��ا لصحيف��ة “ذا ص��ن” 
الربيطانية، فإن مييس تواصل 
وطالب��ه  جواردي��وال،  م��ع 
ن��و خالل  للكامب  بالع��ودة 

الفرتة املقبلة إلنقاذ الفريق.
وأضاف��ت الصحيف��ة: “مييس 
أخرب إدارة برش��لونة أنه يريد 
ع��ودة جواردي��وال، وطالبهم 
بالتفاوض مع��ه وإبرام تعاقد 

جديد”.
وقاد جوارديوال برشلونة خالل 
و2012   2008 ب��ن  الف��رتة 
اإلنجازات  العديد من  وحقق 
قبل  الكتال��وين،  الفري��ق  مع 
أن يرح��ل إىل باي��رن ميونيخ 

األملاين، ثم مانشس��رت س��يتي 
اإلنجليزي.

بعق��د  جواردي��وال  ويرتب��ط 
مع الس��يتي حتى عام 2019 
املقب��ل، ورغ��م التخبط الذي 
مر به مع الفريق خالل الفرتة 
مواس��مه  أول  يف  املاضي��ة، 
يف الربمييريلي��ج، إىل أن��ه أكد 
تطلع��ه لعم��ل إنج��از م��ع 
اإلنجلي��زي، خ��الل  الفري��ق 

الفرتة املقبلة.
ويحتل مانشسرت سيتي وصافة 
ج��دول ترتي��ب الربمييريلي��ج 
برصي��د 52 نقط��ة، وبف��ارق 
8 نق��اط فقط ع��ن املتصدر 

تشيليس.

انقـــالب ســري ضــد إنـريكــي بقيــادة ميســي
ب����ع����د ال�����خ�����س�����ارة األوروب���������ي���������ة ال����م����ذل����ة
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سواريز: هذا ما نحتاجه  
يؤمن األوروجوياين لويس سواريز، 
مهاجم برشلونة، بقدرة فريقه عىل 

تجاوز الهزمية التاريخية، أمام باريس 
سان جريمان )4-0(، الثالثاء املايض، 

بذهاب مثن نهايئ دوري أبطال 
أوروبا.

وقال سواريز، خالل حفل تقديم 
كتابه الجديد: "نحتاج لتسجيل 

األهداف؛ ألنه بدون ذلك لن تتغري 
األمور. نحن ندرك أنه علينا تحقيق 

الفوز، وأن نقنع أنفسنا أنه علينا 
فعل ذلك، وتحويل األمور".

وأضاف: "تسجيل هدفن خالل أول 
20، أو 45 دقيقة، ميكن أن يغري من 
الحالة النفسية للجامهري، باإلضافة 

للدعم، وأن نقوم بعملنا ميكننا فعل 
ذلك".

ويحتاج البلوجرانا ملعجزة خالل 
مواجهة اإلياب التي سيحتضنها 
ملعب "الكامب نو" يوم 8 من 

الشهر املقبل، حيث يتعن عليه 
الفوز بخمسة أهداف نظيفة، من 

أجل بلوغ دور الثامنية.
وتعد هذه هي الهزمية األكرب 

للفريق الكتالوين يف نسخة العام 
الحايل، والثانية له بعد مباراة 

مانشسرت سيتي اإلنجليزي، وأيًضا 
يف تاريخ لقاءات الفريقن يف هذه 

البطولة.
ومل يتذوق رفقاء سواريز، طعم 

الخسارة بهذه النتيجة الكبرية منذ 
سقوطهم أمام بايرن ميونيخ يف 

ذهاب نصف نهايئ نسخة "-2012 
2013" عىل ملعب "أليانز أرينا" قبل 

أن يواصل الفريق البافاري مشواره 
ويتوج باللقب. 

توران يطمئن جماهيره
بعث العب الوسط الرتيك 

لربشلونة، أردا توران، برسالة 
طأمنينة لعشاق الربسا، تؤكد 

سعيه إلنتفاضة عىل ملعبه 
كامب نو يف إياب مثن نهايئ 
دوري األبطال األورويب أمام 

باريس سان جريمان، بعد 
الخسارة الكبرية عىل حديقة 

األمراء برباعية نظيفة.
ونرش توران عرب حسابه عىل 
موقع )إنستجرام( للتواصل 
االجتامعي صورة ملدرجات 

كامب نو، تعود آلخر 
كالسيكو أقيم ضد ريال 

مدريد يف ديسمرب/كانون 
أول املايض، مع عبارة "مل 

ينته يشء بعد...".
وكان توران قد غاب عن 

لقاء الذهاب الثالثاء املايض 
لعدم تعافيه من حمل 

عضيل زائد يف الفخذ األمين 
كان يعاين منه منذ مباراة 

أتلتيكو مدريد بكأس امللك.
وغاب الالعب الرتيك عن 

لقايئ أالفيس بالليجا 
وباريس سان جريمان 

بدوري األبطال.
وقد يعتمد املدرب لويس 

إنرييك عىل الالعب الرتيك يف 
خط الوسط بلقاء العودة 

يف الثامن من الشهر القادم، 
خاصة مع تراجع أداء 

أندريس إنييستا ورسجيو 
بوسكيتس يف لقاء الذهاب، 

بحسب ما نرشته صحيفة 
)سبورت( املحلية.

رف��ض الفرنيس أرس��ن فينجر مدرب 
أرسنال الدعوات التي انترشت مؤخراً، 

والتي تطالبه باعتزال التدريب.
وقال فينجر يف مؤمتر صحفي الجمعة: 
“لن أعتزل، سأعمل يف التدريب خالل 
املوس��م املقبل، س��واًء هنا يف أرسنال 
أو يف م��كان آخر”. وتع��رض املدرب 
االنتقادات  لعاصف��ة م��ن  الفرن��يس 
الرشس��ة بعد س��قوط الجان��رز أمام 
باي��رن ميونيخ األمل��اين 5-1 يف ذهاب 
أبط��ال  ال���16 ملس��ابقة دوري  دور 
أوروبا لك��رة القدم يف ملع��ب أليانز 
أرينا. وأضاف فينجر بقوله: “من املهم 
أن يتخذ أرس��نال القرار الصحيح من 
أجل املس��تقبل، مل أعمل طوال هذه 
الس��نوات يف النادي من أجل ال يشء، 
كانت لدي العديد من الفرص للرحيل 
إىل أندية أخرى ولكن همي األول كان 
ه��ذا الفريق ومس��تقبله، ويجب أن 
يبقى يف أيدي أمينة”. وحسب صحيفة 
الجاردي��ان التي نقل��ت الترصيحات، 
فق��د أكد فيج��ر: “أنا أك��ره الهزمية، 
وأريد فع��ل يشء جيد له��ذا النادي، 

وأشعر مبسؤولية كبرية، أنا معتاد عىل 
مثل هذه الظ��روف، وأنا هنا منذ 20 
عاما، يف الحياة..من املهم أن تفعل ما 
تعتق��د أنه اليشء الصحي��ح، والباقي 

هو الحكم عىل ما تقوم به”.
وأضاف فينج��ر: “أنا يف وظيفة عامة، 
وأقبل كل النقد، وأحرتم آراء الجميع”
وكان فينج��ر ق��د رصح قب��ل مباراة 
باي��رن ميونخ، أنه مل يق��رر بعد فيام 
إذا كان س��يوقع ع��ىل تجدي��د عقده 
ملدة عام��ن م��ع آرس��نال، مقابل 8 
مالين جنيه اسرتليني يف العام الواحد، 
وأوضح أن قوله ع��ن موعد التجديد 
يف ش��هر آذار/مارس أو نيسان/إبريل، 
إن��ه مج��رد تخمن. وأك��د فينجر أنه 
مل مين��ح الالعب اليكس��يس سانش��ز 
إجازة، تعقيبا عىل الصورة التي نرشت 
لالعب يف مطار هي��رو يوم الخميس 
املايض، بعد تخلفه ع��ن فريقه الذي 
غادرمدين��ة ميون��خ يف نف��س ليل��ة 
الخس��ارة، وق��ال إن سانش��يز توجه 
إىل برش��لونة لحضور جلس��ة استامع 

بخصوص مسائل رضيبية.

لقب البريمييرليج لن يغفر له

ارتفعت األصوات داخل قلعة الجانرز 
برحيل املدرب الحايل آرس��ن فينجر، 
بعد أن جلس عىل كريس اإلدارة الفنية 

ملدة 20 عاما لألرسنال.
وحس��ب ما نرشت صحيفة )املريور( 
الح��ايل،  املوس��م  ف��إن  اإلنجليزي��ة، 
س��يكون األخري لفينج��ر، بغض النظر 
عن النتائ��ج النهائية، وحتى لو حقق 

لقب الربمييريليج.

األخب��ار املت��واردة من مق��ر النادي 
اللندين، تفيد بأن هناك تحركات رسية 
بن املس��ؤولن، حول كيفية التخلص 
من تركة املدرب الفرنيس العنيد، بعد 
الخس��ارة املذلة أمام بايرن ميونيخ يف 

دوري أبطال أوروبا وبنتيجة 1-5.
وكان م��ن املف��رتض أن يوقع فينجر 
عق��دا جديدا خ��الل األي��ام القليلة 
القادمة، إال أن األربعاء األس��ود، غري 
جميع الخط��ط، وتوقفت مفاوضات 
التجدي��د، وبات موضوع اإلعالن عن 
رحي��ل فينجر نهاية املوس��م الجاري 
مس��ألة وق��ت. وتج��رى مباحث��ات 
بن مس��ؤويل الجانرز ح��ول البديل 
املحتم��ل لفينجر، والذي يحصل عىل 
8 مالي��ن جني��ه اس��رتليني يف العام 
الواحد، ومن املق��رر انتهاء عقده يف 

الصيف القادم.
وال ي��زال أرس��نال يناف��س عىل لقب 
الربمييريليج، رغم صعوبة املهمة، حيث 
يحتل املركز الراب��ع برصيد 50 نقطة 
وبفارق األهداف ع��ن توتنهام، و10 

نقاط كاملة عن املتصدر تشيليس.

أك��د األرجنتين��ي دييجو س��يميوين، 
م��درب أتلتيكو مدري��د، الجمعة أن 
الفريق اس��تعاد الثقة بالنفس، وعاد 
لتقديم أفضل أداء ل��ه، رغم توديعه 
كأس مل��ك إس��بانيا مؤخ��را عىل يد 

برشلونة.
وتحس��ن أداء الروخيبالنكوس بشكل 
واضح يف الشوط الثاين من لقاء ذهاب 
نصف نهايئ الكأس أمام البارسا ولقاء 
الع��ودة كام��ال، قبل املب��اراة الكبرية 
التي قدموها وفازوا فيها عىل س��يلتا 
فيجو بثالث��ة أهداف الثن��ن، األحد 
املايض، رغم التأخر مرتن يف النتيجة.

وق��ال س��يميوين، يف مؤمت��ر صحفي 
عش��ية مواجهة س��بورتينج خيخون 
ضمن الجولة الثالث��ة والعرشين من 
"مل  اإلس��باين،  األوىل  الدرج��ة  دوري 
يتغ��ري يشء. فقد اس��تعدنا أنفس��نا 
وعدنا لنقدم أفض��ل أداء يف امللعب. 

اس��تعدنا الصف��ات املمي��زة للفريق 
سواء من الضغط املتقدم عىل الخصم 
أو اللع��ب بكثاف��ة أو التعاي��ش مع 
بأفضل  املباري��ات  الضغ��وط وإدارة 

شكل".
م��رت  مب��اراة س��يلتا  "يف  وأض��اف 
دقائق كنا فيه��ا األفضل وأخرى كان 
املنافس ه��و األعىل. أمتنى أن نواصل 

االس��تمرارية يف األداء والتي ستجعلنا 
قريبن من مواصلة االنتصارات".

وش��دد املدير الفني ع��ىل أن فريقه 
دامئا م��ا ينافس "وه��و يفكر يف كل 

مباراة عىل حده".
وأك��د "عىل الفريق أن يركض، يعمل، 
ويحاول حصد أك��رب عدد ممكن من 
النق��اط"، دون الخروج ع��ن النقطة 

األه��م "مواصل��ة التحس��ن"، مؤكدا 
س��عيه لتحقيق أول انتصار يف ملعب 
املولين��ون، معق��ل خيخ��ون، والذي 
س��بق أن تعادل فيه م��رة وخرس يف 

الثانية.
وتحدث س��يميوين ع��ن وضع العب 
الفريق، الغ��اين توماس ب��اريت، قائال 
"لدين��ا رغب��ة يف إمكاني��ة االعت��امد 
عليه مج��ددا، لقد ق��دم بطولة أمم 
إفريقيا جيدة للغاية، املنافس��ة عىل 
اللعب أمر جي��د، وتوماس، كام قلت 
مؤخرا، دامئا ما يب��ذل أقىص ما لديه 
وبهذا الش��كل ستكافئه كرة القدم يف 

النهاية".
ويحت��ل أتلتيكو حاليا املركز الرابع يف 
جدول ترتيب الدوري اإلسباين برصيد 
42 نقطة، وبفارق 7 نقاط مؤقتا عن 
ريال مدري��د صاحب الصدارة والذي 

تتبقى له مباراتان مؤجلتان. 

فينجــر: لــن أعتــزل وربمــا أرحــل

سيميوني: أتلتيكو مدريد عاد

برشلونة ُيصعد قضية “اإليقاف”

مدرب إسبانيول وكسر العقدة

سامباولي: لقاء إيبار مهم

أعلن نادي برشلونة األسباين لكرة القدم الجمعة أنه سيتقدم بطلب 
استئناف إىل محكمة التحكيم الريايض الدولية )كاس( ضد عقوبة 

إيقاف نجمه األوروجوياين لويس سواريز.
ورفضت لجنة االستئناف باالتحاد االسباين للعبة، الطلب املقدم من 

برشلونة وأيدت إيقاف الالعب ملباراتن، بعد طرده لحصوله عىل 
إنذارين خالل مباراة الفريق أمام أتلتيكو مدريد يف إياب الدور قبل 

النهايئ من بطولة كأس ملك أسبانيا.
ويعتمد برشلونة يف طلب االستئناف عىل التشكيك يف قرار الحكم 

املثري للجدل مبنح سواريز اإلنذار الثاين بداعي تدخله "بتهور" 
مع العب منافس. ويأمل برشلونة يف رفع اإليقاف عن مهاجمه 
األوروجوياين أمال يف مشاركته بنهايئ بطولة الكأس املقرر أمام 

ديبورتيفو أالفيس يف 27 أيار/مايو املقبل.

أكد مدرب إسبانيول، كييك سانشيز فلوريس، الجمعة، أن فريقه 
يسعى لكرس عقدته عىل ملعب سانتياجو برنابيو، والفوز يف معقل 

ريال مدريد، املستعيص عليه منذ 21 أبريل 1996، رغم إقراره 
بصعوبة املهمة.

ورصح فلوريس، عشية مباراة الفريقن السبت، ضمن الجولة ال�23 
من الليجا اإلسبانية "نعمل عىل فكرة إزالة التشاؤم، واالمتثال للنتائج 

السابقة، نريد الفوز وحصد النقاط وعمل يشء مختلف".
وقال "ال نريد أن نكون من بن الفرق التي ظلت 21 عاما دون 

انتصار" يف معقل املليك. وأكد "الالعبون يدركون رضورة الطموح 
واالستمتاع باللعب يف مباراة غٍد، من حققوا االنتصارات معنا يعون 

إننا قدمنا األمور بشكل جيد للغاية وأن املنافس أخطأ".
وعن فريق املدرب زين الدين زيدان، قال "عليك أن تعلم أن لديهم 
الكثري من املصادر، وحتى لو ألغيت العبيهم األفضل، يظهر آخرون. 

نعلم مبدى قدرة املنافس وتفوقه، علينا أن نقدم مباراة جامعية وأن 
يكون التعاون فيها مطلقا".

أكد خورخي سامباويل، مدرب إشبيلية، أهمية مباراة الفريق، السبت 
بالليجا، أمام ضيفه إيبار، لكنه اعرتف يف نفس الوقت بصعوبة 

املواجهتن التاليتن أمام ليسرت سيتي اإلنجليزي بدوري األبطال، وريال 
بتيس بالليجا. وقال املدرب األرجنتيني، يف مؤمتر صحفي الجمعة، 

إنه يسعى إلفهام العبيه "وجود خطوة قبل مواجهة يوم األربعاء"، يف 
اشارة ملباراة إيبار. وأضاف سامباويل: "نعرف أن مباراة دوري األبطال 

ستكون صعبة. سنحاول أن نصل يف أفضل مستوى لها".
وتابع، أن مدافعه الفرنيس عادل رامي، تعاىف وأيًضا الظهري األيرس 

سريجيو اسكوديرو، لكنه استبعد األرجنتيني نيكو باريخا؛ لعدم 
تعافيه بالكامل. وبخصوص إيبار، أشاد سامباويل مبستواه وطالب 
العبيه بتوخي الحيطة للفوز بنقاط املباراة، مشريًا إىل أن النادي 

الباسيك، قد يفاجئ الفريق األندليس؛ بسبب "نهمه".
وبخصوص ما أثري حول اهتامم برشلونة بالتعاقد معه للموسم املقبل، 

اعترب سامباويل أن األمر "مجرد تكهنات"، مشريًا إىل أنه اندهش من 
خسارة النادي الكتالوين، من باريس سان جريمان برباعية نظيفة.
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مدري��د  ري��ال  يس��تقبل  )وكاالت(: 
املتص��در إس��بانيول التاس��ع الي��وم 
الس��بت يف املرحلة 23 م��ن الدوري 
اإلس��باين لكرة القدم، منتش��ياً بفوزه 
املريح عىل ناب��ويل االيطايل يف دوري 

أبطال أوروبا.
ويف املقابل، يخوض مطارده برشلونة 
مواجهة مع ضيفه ليغانيس مبعنويات 
مه��زوزة بعد خس��ارته املوجعة أمام 
باري��س س��ان جريم��ان الفرنيس يف 

املسابقة القارية.
وصحيح أن ريال مدريد حامل اللقب 
تأخر بهدف أم��ام نابويل عىل ملعبه 
“س��انتياغو برنابي��و” األربعاء، اال أن 
رجال امل��درب الفرنيس زي��ن الدين 
زي��دان ردوا بثالثي��ة، ستس��اعدهم 
ع��ىل خوض مباراة االياب بأريحية يف 

الجنوب االيطايل.
أم��ا برش��لونة، فع��اش ليلة س��وداء 
الثالثاء، اذ سقط برباعية نظيفة أمام 
مضيفه س��ان جريمان يف ذهاب مثن 
النهايئ من املسابقة القارية العريقة.

ويتصدر ري��ال مدريد، حامل اللقب 
32 م��رة، ترتيب الليغا ب��� 49 نقطة 
بف��ارق نقطة ع��ن برش��لونة حامل 

اللقب الذي لعب مباراتني أكرث.
وس��تكون األنظار موجهة إىل مباراة 
برشلونة برغم س��هولة مواجهته مع 
ليغانيس الس��ابع عرش والذي مل يفز 

سوى 4 مرات يف 22 مباراة.
ويواج��ه م��درب الفري��ق الكتالوين 
انتق��ادات عنيف��ة  إنري��ي  لوي��س 
ج��راء الخس��ارة الكارثي��ة أمام بطل 
فرنس��ا، برغم تواجد الثاليث الرهيب 

األرجنتين��ي ليونيل مي��يس، الربازييل 
نيامر واألوروغوياين لويس سواريز.

وبات برش��لونة به��ذه النتيجة التي 
توازي أسوأ خسارة تلقاها يف املواسم 
الثالث��ة بقي��ادة إنريي، ع��ىل عتبة 
االقص��اء من مثن نه��ايئ دوري أبطال 
أوروبا للمرة األوىل منذ 2006-2007.

وقال إنريي الذي سبق له الدفاع عن 
ألوان برش��لونة كالعب، “كانت ليلة 
كارثية، وكنا فيها بشكل واضح” دون 

مستوى النادي الفرنيس.
وستزيد هذه الخسارة الشكوك التي 
كان��ت تحوم حول مس��تقبل إنريي 
ع��ىل رأس الجه��از الفني لربش��لونة، 
علاًم أن عقده الحايل ينتهي مع نهاية 

هذا املوسم.
حتى أن العبي برشلونة أقروا بالهزمية 
فقال العب الوس��ط الدويل س��ريجيو 
بوس��كيتس: “ضغطوا )العبو باريس 
س��ان جريمان( بش��كل أك��رب وكانوا 

أفض��ل تكتيكيا. كان��ت لديهم خطة 
ونفذوها بالشكل الذي أرادوه”.

يف املقاب��ل، يبدو ري��ال مدريد عىل 
مقربة من تأهله للمرة السابعة عىل 
الت��ايل إىل ربع نه��ايئ دوري األبطال، 
ومن املهم أيضاً بالنسبة اليه استعادة 
لق��ب ال��دوري الغائب ع��ن خزائنه 
منذ 2012، اذ توج برشلونة يف 2013 
و2015 و2016 وأتلتيك��و مدريد يف 
2014. وقال زي��دان بعد الفوز عىل 
نابويل: “مس��تويات )الفرنيس( كريم 
كريس��تيانو  )الربتغ��ايل(  )بنزمي��ة(، 
)رونال��دو(، )الكولومب��ي( خامي��س 

)رودريغيز( اراحت باقي الفريق”.
أما بنزمية الذي سجل هدفه الحادي 
والخمسني يف املسابقة القارية ليصبح 
أفضل ه��داف فرنيس، فق��ال: “لقد 
كانت ليل��ة رائعة، لعبن��ا كلنا جيداً، 
ولي��س أنا فق��ط. أنا فخور وس��عيد 
بعميل. هناك الكث��ري من التضحيات 

لكني أشعر اآلن باالرتياح”.
ويف ظ��ل املواجهة القوي��ة بني ريال 
مدري��د وبرش��لونة ع��ىل الص��دارة، 
يرتبص إشبيلية الثالث عندما يستقبل 

ايبار السابع السبت.
واستعاد الفريق األندليس البعض من 
س��طوته بفوزه عىل الس باملاس، بعد 
فقدانه خمس نقاط يف مباراتني عىل 

التوايل.
وعىل غرار فريق��ي الصدارة، ال يزال 
إشبيلية منخرطاً يف املسابقة القارية، 
اذ يس��تقبل ليسرت سيتي حامل لقب 
الدوري االنكليزي األربعاء املقبل عىل 
ملعبه “رامون سانشيس بيسخوان”.

ويحتل إش��بيلية املركز الثالث بفارق 
نقطت��ني عن برش��لونة، ويتقدم عىل 
أتلتيك��و مدريد الرابع بف��ارق أربع 

نقاط.
ويع��ول أتلتيكو مدري��د عىل متابعة 
نتائجه االيجابية بعد فوزين متتالني، 
عندما يحل العبو املدرب األرجنتيني 
دييغ��و س��يميوين ع��ىل س��بورتينغ 

خيخون الثامن عرش السبت.
ويس��تعد أتلتيك��و مدري��د لرحل��ة 
باي��ر  أرض  إىل  بالخط��ر  محفوف��ة 
ليفرك��وزن األملاين يف مثن نهايئ دوري 

األبطال الثالثاء.
ويف باقي املباري��ات، يلعب الجمعة 
غرناطة م��ع ريال بيتيس، والس��بت 
ديبورتيف��و الكوروني��ا م��ع االفيس، 
واألحد ريال سوس��ييداد مع فياريال، 
وفالنس��يا م��ع أتلتيك بلباو، وس��لتا 
فيغو مع أوساسونا، واالثنني ملقا مع 

الس باملاس.

)وكاالت(: يحمل س��اتون يونايت��د ولينكولن 
سيتي راية الفرق املتواضعة يف الدور الخامس 

من كأس االتحاد اإلنجليزي لكرة القدم.
ويلتق��ي ثن��ايئ دوري الدرجة الخامس��ة مع 
فريقني من ال��دوري اإلنجليزي املمتاز، حيث 
يلتق��ي لينكولن مع مضيفه برينيل كام يلتقي 
ساتون مع ارسنال الفائز بلقب الكأس 12 مرة 
من قبل. هذه هي املرة األوىل التي يصل فيها 
فريقان من خارج الدوريات األربعة األوىل يف 

إنجلرتا إىل دور الستة عرش ملسابقة الكأس.
وق��ال م��ات رهيد مهاج��م لينكول��ن ملوقع 
"لينكول��ن ش��اير ايكو" قب��ل مواجهة برينيل 
السبت "إنها فرصة رائعة الختبار أنفسنا أمام 

فريق من الدوري اإلنجليزي املمتاز".
وأض��اف "لق��د ظهرنا بش��كل جي��د حقا يف 
مباري��ات كأس االتحاد اإلنجلي��زي، وال أحد 

يعرف متى ستنتهي هذه املغامرة".
وأوضح "الناس قللت من ش��أننا يف أخر ثالث 
مباري��ات يف كأس االتحاد اإلنجليزي لذا ليس 

لدينا ما نخشاه".
ويواجه س��اتون اختبارا أصع��ب يوم االثنني 
يف مواجهة ارس��نال، الذي يتفوق عليه ب�105 
مراك��ز يف تصنيف األندية اإلنجليزية. ويوجد 
عام��الن قد يصب��ا يف مصلحة س��اتون وهام 
األرضية البالستيكية الستاد جاندر جرين لني، 
بجانب حالة الصدمة التي يعاين منها ارسنال 
ج��راء الهزمية الس��احقة أم��ام مضيفه بايرن 
ميونيخ األملاين بخمسة أهداف مقابل هدف 

أمس األول األربعاء يف ذهاب دور الستة عرش 
لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال بول دوس��ويل مدرب ساتون بعد إجراء 
قرعة دور الس��تة عرش لبطولة الكأس الشهر 
امل��ايض "س��تكون أش��به بنه��ايئ كأس العامل 
بالنس��بة لنا، املباراة تص��ل إىل هذا الحد من 

منظورنا".
وأض��اف "مجرد تخيل ان ارس��نال س��يأيت إىل 
ملعبن��ا، جاندر جرين لني هو يف حد ذاته أمر 
مذهل". ومن جانبه نج��ح لينكولن يف الفوز 
ع��ىل فريقني من الدرج��ة الثانية يف املباراتني 
الس��ابقتني من ال��كأس، ويدرك ش��ني ديتش 
مدرب برينيل حجم الخطورة التي من املتوقع 

أن يواجهها خالل مباراة الفريقني.
وقال ديت��ش "أنظر إىل املب��اراة من الجانب 
األخر، أدرك متاما الش��عور السائد حاليا لدى 

الخصم".
قد يش��هد دور الس��تة عرش لبطول��ة الكأس 
بع��ض املفاج��آت أيضا يف ظل مواجهة س��تة 
فرق من الدوري اإلنجلي��زي املمتاز مع فرق 

من الدرجات الدنيا.
ويخرج مانشسرت يونايتد حامل اللقب ملواجهة 
بالكبرين روفرز املنافس بدوري الدرجة األوىل 
ك��ام يخرج توتنه��ام ملالقاة فوله��ام املنافس 
بدوري الدرجة األوىل ويلتقي مانشسرت سيتي 
مع مضيفه هادرسفيلد وتشيليس مع مضيفه 

وولفرهامبتون ووندرز.
وأط��اح وولفرهامبتون بفري��ق ليفربول من 
ال��دور الراب��ع لبطولة الكأس وبعد خس��ارة 
الفريق منتصف االس��بوع أمام ويجان، حث 
امل��درب بول المربت العبيه عىل تس��جيل رد 

فعل قوي يف املواجهة أمام تشيليس.
وقال الم��ربت الخميس "إن مل تكونوا تعرفون 

ما ينتظركم يوم السبت فلن تعرفوا أبدا".
وأضاف "إنه��م ال يحتاجونن��ي أن أقول لهم 
كي��ف س��تكون املب��اراة أو أن أخربه��م عن 

الفريق الذي سنواجهه".
وأوضح "إنها مباراة سنس��عى خاللها يف بذل 
قص��ارى جهدنا يف محاولة للتأه��ل، علينا أن 
نلعب بش��كل رائع عىل أمل أن يالزم الخصم 
بعض سوء الحظ، ولكن املفاجأت قد تحدث 

يف مباريات الكأس".
أخ��ر مبارات��ني يف دور الس��تة ع��رش يلتقي 
خاللهام فريقني من الدوري اإلنجليزي املمتاز 
مع خصمني من الدرج��ة الثالثة حيث يلتقي 
ميدلسربه مع ضيفه اوكسفورد ويخرج ليسرت 
س��يتي حامل لقب الدوري اإلنجليزي املمتاز 

ملالقاة ميلوال.
وقال ني��ل هاريس مدرب ميل��وال "علينا أن 
نظه��ر بأفضل صورة ممكن��ة ونأمل أال يقدم 
ليس��رت أفضل ما لديه، لدين��ا فرصة لتحقيق 

فوزا قاتال".
وأش��ار "أمتنى أن نتحىل بروح املنافس��ة وأن 

نستغل الفرصة".

)وكاالت(: ين��زل بايرن ميونيخ حامل 
اللق��ب يف األع��وام األربع��ة املاضية 
ضيفاً ثقياًل عىل هريتا برلني يف الجولة 

21 من الدوري األملاين لكرة القدم.
وحق��ق باي��رن ف��وزاً بش��ق النفس 
عىل إينغولش��تات -2صفر يف الوقت 
بدل الضائع، يف ظل خس��ارة اليبزيغ 
الث��اين وأينرتاخت فرانكفورت الثالث 
وبوروسيا دورمتوند الرابع وهوفنهايم 

الخامس وهرتا برلني السادس.
وعزز الفريق البافاري صدارته بفارق 
7 نقاط عن مفاجأة املوس��م اليبزيغ 

الصاعد من الدرجة الثانية.
صحيح أن فوز رجال املدرب اإليطايل 

كارلو أنش��يلويت تحقق بصعوبة عىل 
إينغولش��تات، إال أن الع��رض ال��ذي 
قدم��وه أمام أرس��نال اإلنكليزي كان 
رائع��اً األربعاء يف ذه��اب مثن نهايئ 

دوري أبطال أوروبا.
ضيف��ه  األحم��ر  الفري��ق  وس��حق 
االنكلي��زي 1-5، مك��ررًا م��ا صنع��ه 
املوس��م امل��ايض يف دور املجموعات 
يف ملع��ب أليانز أرين��ا"، فأصبح عىل 

مقربة من التأهل إىل ربع النهايئ.
وأظهر فوز بايرن عىل أرس��نال رغبة 
لدى الفريق يف تقديم لعب استعرايض 

إىل جانب النتائج االيجابية.
وتألق الهولندي أري��ني روبن بهدف 

لولبي رائع، العب الوس��ط اإلس��باين 
تياغو ألكانتارا بثنائية، وفرض الهداف 
ليفاندوفس��ي  روب��رت  البولن��دي 
سطوته، كام فك املهاجم توماس مولر 

نحسه يف نهاية املباراة. 
أم��ام  املفاجئ��ة  خس��ارته  وبع��د 
دارمش��تات، يعود بوروسيا دورمتوند 
الرابع إىل أرض الواقع عندما يستقبل 
فولفس��بورغ الرابع عرش عىل ملعب 

"سيغنال إيدونا بارك".
ويق��دم دورمتوند مس��تويات رائعة 
يف بع��ض املباريات، بي��د أن الفريق 
الش��اب أهدر الكثري م��ن النقاط يف 
املراحل الس��ابقة، اختتمها بخسارته 

ع��ىل أرض بنفيكا الربتغ��ايل -1صفر 
الثالث��اء يف ذهاب مثن نه��ايئ دوري 

األبطال، برغم تقدميه أداء مميزاً.
بيار- الغاب��وين  مهاجم��ه  وأرج��ع 
الس��لبي  أداءه  أوباميانغ  إميريي��ك 
إىل تراجع لياقته بس��بب املش��اركة 
يف كأس األم��م األفريقي��ة. وأه��در 
أوباميان��غ )27 عام��اً( ع��دة فرص 
س��انحة، بينه��ا ركل��ة ج��زاء خالل 

خسارة بنفيكا يف لشبونة. 
وسجل أوباميانغ هدفاً يتياًم يف خمس 
مباري��ات من��ذ عودته م��ن البطولة 
القاري��ة التي أقيمت يف بالده، وخرج 

منها مبكراً من دور املجموعات.

ريال للثبات.. برشلونة للنسيان 

مغامرة الصغار تحت األنظار 

بايرن ضيفًا ثقياًل في العاصمة 

هدرسفيلد- م سيتي

دورتموند- فولفسبورغ

خيخون- اتلتيكو

اتاالنتا- كروتوني

مرسيليا- رين

ميلوال- ليستر

هرتا- بايرن

ر مدريد- اسبانيول

امبولي- التسيو

لوريان- نيس

وولفرهامبتون- تشيلسي

هامبورغ- فرايبورغ

ديبورتيفو- االفيس

اشبيليه- ايبار
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أمسية عائلة بوغبا
)وكاالت(: سخر روي كني، 

نجم مانشسرت يونايتد السابق، 
من ترصفات األخوين بوجبا 

خالل مباراة "الشياطني الحمر" 
وسانت إيتيان الفرنيس، مساء 

الخميس، يف إطار منافسات 
ذهاب دور ال� 32 بالدوري 
األورويب لكرة القدم، والتي 

انتهت بثالثية نظيفة للامنيو. 
وقال أسطورة مانشسرت يونايتد، 
خالل تحليله ملباراة األمس عىل 

قناة ITV "يف الحقيقة انزعجت 
من ترصفات وأحاديث بول 
بوجبا العب املانيو وشقيقه 

فلورنتني، خالل املواجهة". 
وأضاف: "األمر كان مبالغ 

فيه بطريقة ملحوظة، أعتقد 
أنهام تحدثا تلك الليلة أكرث 

من حديثي مع أشقايئ خالل 
الخمس سنوات األخرية".
وتابع روي كني: "من غري 

املنطقي أن يتحدث الخصامن 
يف ملعب املباراة قبل وخالل 
وبعد املباراة، األمر غريب". 

وكانت وسائل اإلعالم قد 
سلطت األضواء عىل منافسة 

األخوين بوجبا، يف ظل حضور 
العائلة املتمثلة يف شقيقهام 

الثالث ووالدتهام يف املدرجات.
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“إيزي المالية” تطلق أول شبكة دفع بالبصمة 

“بن فقيه” ترعى أكبر تجمع للسيارات الفارهة

على مستوى المنطقة

بدًءا من البحرين وانتهاء باإلمارات 

ت�شتع���د �رشكة اإي���زي للخدم���ات املالية، وهي 

�رشك���ة تعم���ل عل���ى توف���ر التقني���ات واحلل���ول 

املبتك���رة يف القط���اع امل���ايل وتتخ���ذ م���ن مملكة 

البحري���ن مق���راً له���ا، الإط���الق اأول �شبك���ة للدف���ع 

بالب�شم���ة يف املنطق���ة، حي���ث �شيتم اإط���الق هذه 

اخلدمة الأول مرة من مملكة البحرين. 

ويتميز حل الدفع بالب�شمة كبديل لالأ�شاليب 

و�شتك���ون  والبطاق���ة،  النق���د  مث���ل  التقليدي���ة 

التكنولوجيا املالي���ة االأوىل من نوعها التي ُتطلق 

يف املنطق���ة، والت���ي �شتعم���ل على تعزي���ز مكانة 

مملك���ة البحري���ن كمرك���ز رائ���د للحل���ول التقنية 

والتكنولوجي���ا يف املنطقة، كما اأن الدفع بالب�شمة 

هو احلل التكنولوجي االأول من نوعه حللول الدفع 

البديلة، والذي ي�شتخدم ب�شمات العمالء لتمكينهم 

م���ن اأداء العمليات املالية اليومية ويعالج التحدي 

املتمث���ل يف توفر و�شيلة بديل���ة للنقد وبطاقات 

الدف���ع التقليدية، فهو �رشيع ومريح ويوفر اأق�شى 

درجات االأمان.

ه���ذا احلل املبتك���ر حا�شل على ب���راءة اخرتاع 

وم�شجل يف مكتبة الكونغر�س يف الواليات املتحدة 

االأمركية. 

كم���ا اأعلنت ال�رشك���ة عن تعيني خال���د االأهلي 

يف من�ش���ب الرئي�س التنفي���ذي لي�شاهم بدوره مع 

فريق العم���ل يف اإطالق هذه ال�شبك���ة اجلديدة اإىل 

�شوق العمل. 

وقال االأهلي “تعترب هذه التكنولوجيا املالية 

الثوري���ة ه���ي االأوىل م���ن نوعه���ا الت���ي جتمع بني 

خ�شو�شي���ة الب�شمة م���ع �رشعة وراح���ة الدفع دون 

احلاجة اإىل و�شائل الدف���ع التقليدية. ولال�شتفادة 

م���ن ه���ذا احل���ل، �شيك���ون عل���ى العم���الء ت�شجيل 

ب�شماتهم م���ن خالل املوؤ�ش�شات املالية امل�شاركة 

والت���ي �شتق���وم بدورها بتزوي���د امل�شتخدم برقم 

�رشي خا�س، فور تفعي���ل اخلدمة �شيتمكن العميل 

من اإج���راء اأية عملية مالية حي���ث �شتكون الب�شمة 

كافية الإمتامها كما اأن وجود الرقم ال�رشي هو داعم 

لالأم���ان وال�رشي���ة”.  فيما قال املوؤ�ش����س امل�شارك 

ونائب رئي�س جمل�س االإدارة نايف توفيق العلوي: 

“�شتخلق هذه التكنولوجي���ا اجلديدة حتوالً جذرياً 

يف اخلدم���ات املالي���ة يف البحري���ن واملنطقة، نحن 

نوؤم���ن اأن اأفراد املجتمع يج���ب اأن يكونوا قادرين 

عل���ى القي���ام بالعمليات املالية باأم���ان تام، حيث 

�شيتمك���ن عم���الء املوؤ�ش�شات املالي���ة املرتبطني 

ب�رشكة اإيزي بالقيام بعمليات الدفع من خالل نقاط 

متع���ددة، دون االقت�ش���ار على مقدم���ي خدماتهم 

املالية”.

واأ�شاف العل���وي: “نحن فخ���ورون للغاية مبا 

حققن���اه حتى االآن، حيث اإن ه���ذا املفهوم الفريد 

م���ن نوعه والبحرين���ي االأ�شل يق���رتب من الظهور 

على اأر����س الواقع، ونحن ممتن���ون للغاية لقيادة 

البحري���ن الر�شيدة ملباركته���م ودعمهم امل�شتمر، 

وقد قمن���ا باتخاذ كافة اخلط���وات الالزمة ل�شمان 

بق���اء هذا احل���ل ملكاً ململك���ة البحري���ن من حيث 

حقوق براءة االخرتاع”.

“VIVA” تطرح باقات برودباند لقطاع األعمال 

موظفو “البركة” يشاركون في اليوم الرياضي 

برودبان���د  باق���ات  البحري���ن   VIVA طرح���ت 

جديدة لقطاع االأعمال تتيح للعمالء فر�شة ا�شتخدام 

املواقع االإلكرتوني���ة احلكومية جمان���اً دون االإنفاق 

من بيان���ات باقتهم ال�شهرية، وذل���ك عند زيارة كل 

 ،)lmra.bh( من مواق���ع هيئة تنظيم �شوق العم���ل

واحلكوم���ة االإلكرتوني���ة )bahrain.bh(، والبطاقة 

.)smartcard.gov.bh( الذكية

وياأتي ذل���ك يف م�شاع���ي ال�رشك���ة لتعزيز قطاع 

االأعمال ومتكني عمالئها من ا�شتخدام كل ما تقدمه 

املواقع االإلكرتونية احلكومية من خدمات. 

اجلدي���دة  برودبان���د   VIVA باق���ات  وتق���دم 

جمموعة من املزايا الفريدة، اأبرزها ا�شتخدام جماين 

للمواق���ع االإلكرتونية احلكومية الت���ي توفر خمتلف 

اخلدم���ات احلكومية كت�شجيل ال�رشكات، والرتاخي�س 

وتراخي����س  التجاري���ة،  واملناق�ش���ات  القانوني���ة، 

وجتدي���د  االإلكرتوني���ة،  والتاأ�ش���رات  املوظف���ني، 

اخلدمات، وغرها املزيد.

ه���ذا وتلبي الباق���ات اجلدي���دة متطلبات قطاع 

االأعمال من حيث حجم البيانات و�رشعة االإنرتنت التي 

يحتاجونها ال�شتخدام املواقع االإلكرتونية احلكومية 

يومياً.

وتقدم جمموعة اخلدمات احلكومية االإلكرتونية 

املتوف���رة جماناً مع باق���ات VIVA كل ما حتتاجها 

ال����رشكات لتعزيز ق���درات اأعمالهم ورف���ع كفاءتهم 

الت�شغيلية.

وع���الوة على ذل���ك، ت�شم���ن الباق���ات اجلديدة 

ال�شفافي���ة التامة والتعرف���ة الثابتة مما يجنب عمالء 

VIVA من اأي تكاليف غر متوقعة، كما تقدم لهم 
فر�ش���ة اال�شتمتاع ب�رشعة اإنرتن���ت عالية على اأف�شل 

واأ�رشع �شبكة 4G LTE يف البحرين.

�شارك موظفي بنك الربك���ة االإ�شالمي يف فعالية 

الي���وم الريا�ش���ي الوطن���ي التي اأقيمت خ���ارج املقر 

الرئي����س للبن���ك يف خلي���ج البحرين، حيث ق���ام البنك 

بتنظي���م ريا�شة امل�شي �شارك فيه���ا موظفي البنك، 

يتقدمهم ع�ش���و جمل����س االإدارة والرئي�س التنفيذي 

االإدارة  فري���ق  واأع�ش���اء  املطاوع���ة  حمم���د  للبن���ك 

التنفيذي���ة. وتفاع���ل اجلميع مع ه���ذه الفعالية التي 

تعك����س روح امل�شوؤولي���ة االجتماعي���ة ل���دى موظفي 

البنك.

واأعرب املطاوع���ة عن تقديره البال���غ للم�شاركة 

الوا�شعة ملوظف���ي البنك يف اليوم الريا�شي الوطني، 

موؤك���داً اأن وعي املوظفني باأهمي���ة ممار�شة الريا�شة 

كان ال�شب���ب وراء ه���ذه امل�شارك���ة الفاعلة والو�شول 

اىل االأه���داف الت���ي وجدت م���ن اأجلها ه���ذه الفعالية 

الوطنية الكبرة.

واأ�ش���اف اأن “االإدارة التنفيذي���ة لبن���ك الربك���ة 

االإ�شالم���ي دائم���ا م���ا حت���ث موظفيها عل���ى ممار�شة 

االأن�شط���ة الريا�شية ب�شورة منتظمة. فهي عالوة على 

جوانبه���ا ال�شحية االإيجابية، فاإنه���ا تعزز روح االنتماء 

للفريق والتناغم مع خدمة املجتمع.

والي���وم الريا�ش���ي الوطن���ي ه���و فر�ش���ة عملية 

الإظهار ا�شرتاتيجية البن���ك وجت�شيد ر�شالته يف خدمة 

املجتمع ال���ذي ينتمي اإليه والتفاع���ل مع تطلعاته يف 

جعل الريا�شة اأ�شلوب حياة �شحية جلميع املواطنني”. 

“زين” تطلق “iflix Arabia” لخدمات بث األفالم 

تعزيز التعاون بين “طيران الخليج” و”المالية”

اأعلن���ت جمموع���ة زي���ن و”iflix” الرائ���دة 

عاملي���ا يف جم���ال خدمات بث االأف���الم والربامج 

واملحتوى التلفزيوين عرب االإنرتنت يف االأ�شواق 

النا�شئة عن تاأ�شي�س كيان جتاري م�شرتك حتت 

ا�ش���م “iflix Arabia” لتوفر خدمات عاملية 

الطراز يف ب���ث املحتوى الرتفيه���ي اإىل منطقة 

.)MENA( ال�رشق االأو�شط و�شمال اإفريقيا

وذك���رت زي���ن ال�رشك���ة الرائ���دة يف جم���ال 

يف  املتنقل���ة  االت�ش���االت  �شب���كات  ت�شغي���ل 

منطق���ة ال����رشق االأو�ش���ط واأفريقي���ا اأن الكيان 

�شيك���ون   ”iflix Arabia”اجلدي���د التج���اري 

مقره الرئي�شي يف دب���ي، مبينة اأن هذا التحالف 

اال�شرتاتيج���ي �ش���وف ي�شي���ف االأ�ش���واق التي 

تعم���ل فيها زي���ن اإىل نطاق التواج���د اجلغرايف 

ل���� “iflix”، حي���ث �شيغط���ي اأ�ش���واق الكويت، 

ال�شعودي���ة، لبن���ان،  االأردن،  البحرين،الع���راق، 

وال�ش���ودان، م���ع امكاني���ة التو�ش���ع اإىل ا�شواق 

اإقليمية اإ�شافية م�شتقبال. 

واأو�شح���ت زي���ن خ���الل املوؤمت���ر ال�شحايف 

امل�شرتك ال���ذي عقدته يف مقره���ا الرئي�شي يف 

ال�شوي���خ اأنه من املقرر اأن يتم االإطالق التجاري 

خلدمات “iflix” عرب االإنرتنت يف منطقة ال�رشق 

االأو�ش���ط و�شم���ال اأفريقي���ا خالل الرب���ع الثاين 

م���ن الع���ام 2017، حيث �شتب���داأ “iflix” بفتح 

لعم���الء  وال�شينمائي���ة  التلفزيوني���ة  مكتبته���ا 

جمموع���ة زين، وتوفر ت�شكيلة وا�شعة من اآالف 

االأف���الم والربامج التلفزيونية م�شحوبة برتجمة 

ن�شي���ة عربي���ة واجنليزية، كم���ا �شتوفر حمتوى 

فيديو عر�س اأول، و�شل�شلة ح�رشية من الربامج 

الفائزة بجوائز اأكادميية �شهرة. 

رحب الرئي�س التنفيذي لطران اخلليج ماهر 

امل�شل����م واملدي����ر التنفي����ذي لتقني����ة املعلومات 

جا�ش����م حاجي بوف����د �شم ع����دداً م����ن امل�شوؤولني 

املعنيني ب�شوؤون تقنية املعلومات بوزارة املالية 

برئا�ش����ة اأحم����د بوه����زاع، مدي����ر اإدارة املعلومات 

املالية بالوزارة، وذلك يف املقر الرئي�شي للناقلة 

الوطنية باملحرق.

مت خ����الل الزيارة تقدمي عر�س تعريفي لوفد 

وزارة املالي����ة حول اأح����دث املمار�ش����ات واحللول 

والتقني����ات املتبع����ة يف ط����ران اخللي����ج يف قطاع 

تقني����ة املعلومات، باالإ�شافة اإىل ا�شتعرا�س �شبل 

دعم وتعزيز التعاون بني اجلانبني يف هذا املجال.

• خالد عبد الكرمي االأهلي	 • نايف العلوي	

اأعلنت �رشكة ب����ن فقيه لال�شتثمار العقاري الرائدة 

يف البحري����ن عن رعايتها الأكرب جتمع لل�شيارات الفارهة 

يف منطق����ة اخللي����ج وال����ذي ينظمه ن����ادي “�شوب����ر كار 

عربي����ة” حتت م�شمى “دملوني����ا” برعاية كرمية املمثل 

ال�شخ�ش����ي جلاللة امللك �شمو ال�شيخ عبداهلل بن حمد بن 

عي�ش����ى اآل خليفة حيث انطلقت هذه ال�شيارات يف جولة 

خليجي����ة بدءاً من البحرين مروراً بقطر وو�شوالً اإىل دولة 

االمارات العربية املتحدة يف 20 فرباير.

ويعت����رب ه����ذا التجم����ع حدث����اً ن����ادراً يف املنطق����ة 

ويت�شم����ن برناجماً حافالً يب����داأ بحلبة البحري����ن الدولية 

لل�شب����اق، يليه التوج����ه اإىل العا�شم����ة القطرية الدوحة 

للم�شارك����ة يف فعاليات يف حلبة لو�شي����ل الدولية، ومن 

ث����م امل����رور بالربع اخل����ايل اأثن����اء الذه����اب اإىل اأبوظبي 

وبالتحدي����د حلبة يا�����س مارينا، لينته����ي يف دبي، حيث 

�شي�شتغ����رق الربنام����ج 6 اأيام و�شيغط����ي م�شافة ت�شل 

اإىل 1400 كل����م. وتاأتي مب����ادرة �رشكة “بن فقيه” لدعم 

هذا التجم����ع لل�شيارات الفارهة انطالق����اً من �شيا�شتها 

الرامي����ة لدعم خمتلف الفعالي����ات الريا�شية وال�شبابية 

الت����ي تق����ام يف اململك����ة والت����ي ت�شاه����م يف الرتوي����ج 

للبحرين كموطن لريا�شة ال�شيارات يف املنطقة.

ونظ����راً لكونه����ا م����ن اأبرز ال�����رشكات الراعي����ة لهذا 

ال�شب����اق، فق����د عر�ش����ت �رشكة “ب����ن فقي����ه” م�رشوعها 

العقاري املتميز “واتر باي” خالل حفل االنطالق والذي 

اأقي����م يف فن����دق �شوفيتيل الزالق، حيث تع����رف اأع�شاء 

النادي وامل�شاركني يف اجلولة على املزايا التي يقدمها 

م�رشوع “واتر باي” الذي مت ت�شميمه واإن�شاوؤه وفق اأعلى 

املعاي����ر العاملي����ة وبا�شتعمال م����واد ذات موا�شفات 

عالية، ويقدم العديد من املرافق املتكاملة.

وت�شعى �رشك����ة بن فقيه اإىل توف����ر حلول �شكنية 

تالئ����م خمتل����ف االأذواق وخمتلف فئ����ات املجتمع وذلك 

انطالقاً م����ن اإميانه����ا باأهمية دعم القط����اع العقاري يف 

اململك����ة، كما تنوي ال�رشكة تو�شع����ة ن�شاطاتها يف بقية 

دول اخلليج خالل الفرتة املقبلة.

يذك����ر اأن ن����ادي “�شوب����ر كار عربي����ة” يه����دف اإىل 

خلق جتمع لل�شي����ارات الفارهة يف م����كان واحد وي�شعى 

اإىل اإقام����ة الفعالي����ات يف بيئ����ة اآمن����ة وتوف����ر اأج����واء 

م����ع حمب����ي  التفاع����ل  اإىل  باالإ�شاف����ة  خا�شةالأع�شائ����ه 

ال�شيارات ح����ول العامل. ويت����م اختيار ان����واع ال�شيارات 

امل�شاركة يف النادي بعناية عرب جلنة خا�شة.
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لولوة الخليفة: رسمُت بـ“الصدفة“
 á«°üî°ûdG IÉ```fÉ©ŸG ¿CG Qƒ```°üàdG ¿Éc

 ÚfÉæa ¿CG ’EG ,É```¡JGP uó```ëH á``` q«æa á```«°†b

 IOÉ©°ù∏d ¿CG Gƒ```Ø°ûc Ú«ŸÉY Ú«∏«μ°ûJ

 É``` v«∏«μ°ûJ É```væa â```LôNCG »```àdG É```gÉjÉ°†b

 ’ áÑgƒe øØdG ¿CÉ```H GhôbCG ¿hôNBGh ,É``` v«ŸÉY

.⁄C’G hCG ìôØdÉH É¡d ábÓY

 äQqô```b  »```àdG  Iõ```«LƒdG  IÎ```ØdÉHh

 √Gôj §```°Sh ‘ êÉ```eóf’G É```æàØ«°V É```¡«a

 áfÉæØdG äóLhCG ,“¬```d ≥ªY ’ GkôëH” QÉ```ÑμdG

 á```Ø«∏ÿG  Iƒ```dƒd  á```«∏«μ°ûàdG  á```«æjôëÑdG

 QÉμaCG øY Gkô```jÉ¨eh Gkõ«‡ GkQÉ```°ùe É```¡°ùØæd

 iôJ »¡a ,ø```jôNB’G Ú```fÉæØdG äÉ```©∏£Jh

 ∂dP ⋲∏Y kAÉæHh ,á°UÉN ô¶f á¡Lh øe øØdG

 ,É¡°ù«°SÉMCÉH Ú≤∏àŸG ôYÉ°ûe §HQ ¢†aôJ

 øY É¡JÉMƒd ‘ GhÈ```©«d º```¡fÉæY ≥```∏£Jh

.á°UÉÿG ºgôYÉ°ûe

 ¢ù«ÑM É¡à°ûjQ ø```e êôîj Éªa »g ÉeCG

 ∞°ûμj ÚM ‘ .É kŸCG hCG É kMôa ¿Éc ,á```¶ë∏dG

 øØdG ¿CG øY √öüb ºZQ »∏«μ°ûàdG ÉgQGƒ°ûe

 RhÉéàj ’ ¬fCG ºZQh ,ôª©dÉH á```bÓY ¬d ¢ù«d

.á≤KGh ⋲£îH Ò°ùj QGƒ°ûe ¬fCG ’EG ÚeÉ©dG

 É¡dƒNO Ö```Ñ°S ¿CÉ```H áØ«∏ÿG äô```bCGh

 á```ë°Vƒe ,“∞```bƒe” ƒ```g »```æØdG ∫É```éŸG

 :É¡dƒ≤H “IÉ```«◊G” ™```bƒe ¤EG É```¡ãjóM ‘

 »àHôŒ ‘ ójó÷G ,ó«©H øeR òæe º```°SQCG”
 ,äƒjõdG ΩGóîà°SÉH º°SôdG ƒ```g á«∏«μ°ûàdG

 §≤a ¢ù«dh É``` v«°üî°T ÊCÉ```LÉa çóM ƒgh

 áHôéàdG ‘ óLCG ⁄ »æfCG Éªc ,‹ƒM ºg ø```Ÿ

 ¤EG ±É°†j ,Év«©«ÑW ô```eC’G ¿Éc πH áHƒ©°U

 ,øØdÉH (ˆG á```ªMQ) …ó```dGh ΩÉ```ªàgG ∂```dP

 øe GkAõL ø```ØdG ¿Éch É k©e º```°Sôf Éæc ó```≤a

.“Éæàjƒg

 âàÑKCG Ió```Y ÚfÉæa ÜQÉ```éàd É``` k≤ahh

 ¿CG ø```Y â```Ø°ûc ,´Gó```HE’G ™```æ°üj ⁄C’G ¿CG

 ,É¡àÑgƒe ¥Ó```£fG ÖÑ°S ¿Éc É v°UÉN É``` kKóM

 Ú```Hô≤ŸG  ó```MCG  ‘ƒ```J”  :äOô```£à°SGh

 ÉŸh ,»```æe É```kÑjôb √ô```ªY ¿Éch ,»```à∏FÉ©d

 âMÎbG ,»°ùØf ‘ ô``` qKCG ¿õM øe »```æHÉ°UCG

 ,(áfƒμ∏ÑdG) ‘ º°Sô∏d É¡©e ¬ qLƒJCG ¿CG »àæHG

 kAÉ°VQEG É```¡àbh ‘ É```¡©e âÑgP π```©ØdÉHh

 ⋲°†≤fG ⋲àM º°SôdG äCGóH ¿CG Éeh ,É¡àÑZôd

 ,É k©jöS ⋲```∏‚G QÉ```¡ædG äó```Lhh ,â```bƒdG

 ¥ƒØàj CGó```H º°SôdG ‘ »ªg ¿CÉ```H äô©°Th

 ÉgôYÉ°ûe á```Mƒd πμd ¿Éch ,⁄C’G º```g ⋲∏Y

 ôYÉ°ûe ¿ƒμJ ¿CG …Qhö```†dG øe ¢ù«d »```àdG

.“á¶◊ ôYÉ°ûe É¡æμd ,ìôa hCG ⁄CG

 ‘  ¤hC’G  á```¶ë∏dG  Iƒ```dƒd  ∞```°üJh

 ihGOh ,…ôWÉN º°SôdG ÈL” á∏FÉb º```°SôdG

 »æfCG ø```XCG âæc É```¡æ«M »æfCG ™```e ,»```FÉæY

 âμ°ùe ¿CG É```eh ,É¡àÑZQ ‘ »```àæHG …QÉ```LCG

 á≤FÉa á©àÃ º°SQCG »```æJóLh ⋲àM á°ûjôdG

 áLhõ‡ áMƒd âfÉc ,∞```bƒJ …CG ¿hO øeh

 âfÉch ,á≤∏£e ájƒØ©H É¡àª°SQ ,¿Gƒ```dC’ÉH

 ∫ƒNód ∫hCG QGôb »g áMƒ∏dGh á¶ë∏dG ∂```∏J

 »æà£dÉN ó≤a ,»```∏«μ°ûàdG »æØdG §°SƒdG

 á```©àŸGh IOÉ```©°ùdG Ú```H á```eQÉY ô```YÉ°ûe

 ,¬ª°SQCG ÉÃ ÉkÑé©e º¡°†©H äóLhh ,Ö◊Gh

 ,É¡FGöTh ‹ÉªYCG AÉ```æàbÉH ¿ƒÑZôj ¿hô```NBGh

 ;AGógEÉc É```¡°†©H â```YRh »æfCG º```ZQ ⋲```∏Y

 ,AGö```ûdG hCG ™```«ÑdÉH ô```μaCG ⁄ É```¡æ«M »```æfC’

 âjCGQh ,É``` k©«é°ûJ äó°üM ¿CG ó```©H »```ææμd

 â∏b ,É kJƒ°Uh É kfRhh G kQƒ¡ªL øØdG Gò```¡d ¿CG

 ÉfCGh »∏ªY Gò```g ?’ n⁄ »```°ùØf ÚHh »```æ«H

.“¬H ôîàaCG

 IÎa ‘ â```∏°Uh π```©ØdÉH” ∞```«°†Jh

 ,É¡¨∏HCÉ°S »```æfCG π q«îJCG ⁄ ≥WÉæŸ Iõ```«Lh

 áæjóÃ …Oôa »æa ¢Vô©e ‘ âcQÉ°T ºK

 ø```e â```©Hh ,∫hC’G ¬```MÉààaG ¿Éch »```HO

 É¡°†©Hh Ò```ãμdG É¡àª°SQ »```àdG »```JÉMƒd

 Gòg øμd ,ájÒÿG äÉ```«©ªé∏d É¡H âYÈJ

 OhCG ’h ‹ á```Ñ°ùædÉH ¢```UÉN ÒNC’G ≥```°ûdG

.“¬«dEG ¥ô£àdG

 ⋲∏Y Ö```∏¨j »```àdG Iƒ```dƒd â```cQÉ°Th

 Ú°Vô©e ‘ …ó```jôéàdG ™```HÉ£dG É```¡dÉªYCG

 ôNB’Gh »HO ‘ ÉªgóMCG ÚjOôa Ú«∏«μ°ûJ

 ó≤Y …òdG “Ohó◊G È```Y øjôëÑdG øa” ‘

 ácQÉ°ûª∏d ó```©à°ùJh ,ø```jôëÑdG á```μ∏‡ ‘

 áμ∏‡ ‘ ó≤©«°S ådÉK …Oô```a ¢Vô©e ‘

 IÎØdÉH ΩÉ≤j” :¬æY âdÉbh ,É k°†jCG øjôëÑdG

 õcôe ‘ 2017 ¢```SQÉe 26h 22 Ú```H É```e

 ,äGô“DƒŸGh ¢```VQÉ©ª∏d ‹hódG ø```jôëÑdG

 ÈY øjôëÑdG ø```a) ´hö```ûe ø```ª°V ∂```dPh

 ô```jƒ£Jh »```æÑJ ¬```aGógCG ø```eh ,(Ohó```◊G

 øjõ«ªŸG Ú```«æjôëÑdG Ú```fÉæØdG ÖgGƒe

 É¡éjhôJh º¡JÉYGóHEG ⋲∏Y Aƒ°†dG §«∏°ùJh

 á°Uôa ÚfÉæØdG í```æe øY kÓ```°†a ,É``` v«ŸÉY

 ™```e QÉμ```aC’G ∫OÉ```ÑJh π```YÉØàdGh º```∏©àdG

 ÚcQÉ°ûe ¢```Vô©ŸG º°†«°Sh ,º```¡FGô¶f

 ™```ŸCG ¤EG á```aÉ°VEG ,ø```jôëÑdG á```μ∏‡ ø```e
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 ºà«°S Év«æjôëH É``` kfÉæa ÚKÓãd ¢ü°üîà°S

 ¤EG ,á```«ŸÉY º«μ– á```æ÷ øe º```gQÉ«àNG

 35 ácQÉ°ûÃ (ÉæjQBG …Ò```dÉZ) áYÉb ÖfÉL

 kÓ°†a ,⁄É```©dGh øjôëÑdG ø```e á«æa á```dÉ°U

 ∂dòch ,Ú«ŸÉ©dG ÚfÉæØ∏d ôNBG ìÉæL øY

 ™FÉ°†ÑdG ™```«Hh º«ª°üà∏d º```°ùbh á```Ñàμe

.“á«æØdG

 πgÉ©dG áæjôb ájÉYôH ¢Vô©ŸG ΩÉ≤jh

 áÑMÉ°U ICGô```ª∏d ⋲```∏YC’G ¢```ù∏éŸG á```°ù«FQ

 º«gGôHEG âæH áμ«Ñ°S IÒeC’G »μ∏ŸG ƒª°ùdG

 áÑ°ùædÉH ÉeCG” áØ«∏ÿG ∞«°†Jh .á```Ø«∏N ∫BG

 ƒ¡a ,‹ÉªYCG ¬«a Ωó```bCÉ°S …òdG ¢Vô©ª∏d

 »æfC’ ;áæ«©e ádÉ°SQ hCG á«°†b …CG π```ªëj ’

 G kó«©H á«gÉæàe á```WÉ°ùÑH ¿ƒ∏dG ™e π```eÉ©JCG

 ¬ÑMCG …ò```dG º°Sô∏d ô```¶fCGh ,ó```«≤©àdG ø```Y

.“QqôbCG É¡«∏Y kAÉæHh ,áMÉ°ùŸGh πª©dGh

 ‹ áÑ°ùædÉH º```°SôdG” :É``` k°†jCG ∫ƒ```≤Jh

 ,É¡à¶◊ ¬H ô©°TCG É```e º°SQCG ,»°üî°T ô```eCG

 ¬H ô```©°ûj É```Ã á```bÓY …ô```YÉ°ûŸ ¢```ù«dh

 ,“¬H ¿hô©°ûj ÉÃ á```jô◊G º¡∏a ,Qƒ¡ª÷G

.á«fóæ∏dG “IÉ«◊G” Ö°ùëH

 •áØ«∏ÿG Iƒdƒd á«∏«μ°ûàdG

 ⋲∏Y Oƒ```≤Y 3 ø```e Ì```cCG äô```e

 »```àdG Gó```«dGO AÉ```æ¨dG á```ª‚ π```«MQ

 áYôL ∫hÉ```æJ ôKEG 1987 ‘ äô```ëàfG

 ácQÉJ ,á```eƒæŸG Üƒ```Ñ◊G øe Ió```FGR

 íØ°üdG É¡«a Ö∏£J IÒ```°üb ádÉ°SQ

 ´GóHE’G øe äGƒæ°S ó©H ÉgQƒ¡ªL øe

 º∏«a ÈY Éæ«dEG Oƒ©J »g Égh ,øØdGh

 Ée âfÉc »àdG É```¡JÉ«M á°üb ∫hÉæàj

!¿GõMC’Gh á«eƒéædG ÚH

 »àdG á«°ùfôØdG á«dÉ£jE’G áªéædG

 áÑ©°U IÉ```«M â°TÉY ö```üe ‘ äó```dh

 ójó÷G º```∏«ØdG Ωó```≤j PEG ,á```Ø«flh

 É``` v«dÉM  ø```jôëÑdG  ‘ ¢```Vô©j  …ò```dG

 øe ÌcCG ió```e ⋲∏Y É¡JÉ«M äÉ```£fi

 IÉ«M ø```e á```«ØN Ö```fGƒL ,Ú```àYÉ°S

 â```°ùμ©fG »```àdGh ,á```∏MGôdG á```fÉæØdG

 IóMƒdG âfÉY ó```≤a ,Év«°üî°T É```¡«∏Y

 ,ÜÉ‚E’G  Ωó```©H  áÑ©°üdG  ±hô```¶dGh

 øY ∂```dP πc »```ØîJ â```fÉc É```¡æμd

.ÉgQƒ¡ªL

 ójó÷G º```∏«ØdG É```¡eó≤j Gò```μg

 ádÓWE’G ⋲```∏Y É¡JQób Qƒ```°üj …òdG

 ΩÉ```eCG  á```≤dCÉàŸG  á```ªéædG  IQƒ```°üH

 É```¡à«°üî°ûH  º``` q«àŸG  É```gQƒ¡ªL

 IOÉ©°ùdGh ìôØdG π≤æJ »àdG á«MöùŸG

 ICGôeÉc »°üî°ûdG ÉgQÉ°ùμfGh ,πeC’Gh

 á¡LGƒe âdhÉMh ¿Gõ```MC’G πc âaôY

 É```¡d Iô```ªà°ùŸG ¬```à°ùcÉ©eh Qó```≤dG

.É¡d á©FGQ ógÉ°ûÃ

 º```∏«ØdG  ⋲```≤«°SƒŸ  ¿Éch

 º```YO  ‘  º```¡e  QhO  á```jôjƒ°üàdG

 ‘ â∏WCG »```àdG á```÷É©ŸG çOGƒ```◊G

 á∏°ù∏°ùàe Ò```Z á```«FÉ¡ædG É```¡JQƒ°U

 ™«£à°ùj ’ ájó«∏≤J ÒZ ICGôe’ Év«æeR

.ÉgÉ°ùæj ¿CG óMCG

 áÑJÉμdG êGôNEGh ƒjQÉæ«°S º```∏«ØdG

 »Hô¨e π°UCG øe á«°ùfôØdG áéàæŸGh

 ™æ°U ‘ âfhÉ©J »```àdG ,ƒ∏jhRCG Gõ```«d

 èàæŸG Gó```«dGO ≥```«≤°T ™```e π```ª©dG

.“hóædQhCG” º°SÉH ±hô©ŸG »ŸÉ©dG

 á«dÉ£jE’G AÉjRC’G á°VQÉY âeóbh

 ¿CG ó©H É¡à«°üî°T »```à«ØdBG É```Ø«Ø°S

 øë°TQ á∏ã‡ 200 Ú```H øe äÒàNG

 …òdGh ,á∏MGôdG á```«æ¨ŸG QhO ájOCÉàd

 ó```©H äGƒ```æ°S ™```HQC’G á```HGôb Qƒ```°U

.äÉ¶MÓŸGh äGQhÉ°ûàdG øe ójó©dG

عودة داليدا للسينما
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 المطبخ المفتوح أحدث اتجاهات عالم ا�ثاث والديكور
 ‘ IQƒK Év«dÉM Qƒ```μjódGh çÉKC’G ⁄É```Y ó¡°ûj

 IQƒãdG √ò```g ÖàμJ PEG ;ï```HÉ£ŸG º```«eÉ°üJ ⁄É```Y

 ï```Ñ£ª∏d …ó```«∏≤àdG º```«ª°üà∏d á```jÉ¡ædG π```°üa

 ≥```jô£dG ó``` q¡“h ,¿GQó```÷ÉH •É```ëŸGh ≥```∏¨ŸG

 á°û«©ŸG áaôZ ™e ⋲gÉªàj …òdG ,ìƒàØŸG ïÑ£ª∏d

 Ióà‡ áMÉ°ùe CÉ°ûæJ å«ëH ,ΩÉ```©£dG ∫hÉæJ áaôZh

.á©°ùàeh

 ¢```SƒcQÉe  ÊÉ```ŸC’G  çÉ```KC’G  Ò```ÑN  ∫É```bh

 º«eÉ°üàdG ¤EG ¬éqàj …öü©dG ïÑ£ŸG ¿EG ¢ShÒjÉe

 Ohó◊G ¿ÉHhP Iô```μa ⋲∏Y Ωƒ≤J »àdG ,á```MƒàØŸG

 ¥É£f CÉ°ûæj å«ëH ,ï```Ñ£ŸGh á°û«©ŸG áaôZ Ú```H

 …òdG ,“á°û«©ŸG ï```Ñ£Ã” ¬à«ª°ùJ ø```μÁ ójóL

 k’óÑa ;É vjƒ°S ¢```û«©dGh π°UGƒàdG ¢Uôa øe Rqõ```©j

 ïÑ£ŸG ÜGƒHCGh ¿GQóL ∞∏N ICGôŸG Å```ÑàîJ ¿CG øe

 ‘ »YÉªL çóM ¤EG ΩÉ©£dG Ò°†– á«∏ªY ∫qƒëàJ

.ìƒàØŸG á°û«©ŸG ¥É£f

 ójó÷G º«ª°üàdG Gòg ¿CG ¢```ShÒjÉe ±É°VCGh

 ;Iõ¡LC’Gh çÉKCÓd G kó```jóL É kª«ª°üJ √QhóH Ö∏£àj

 áaôZ »gh ’CG ,á```Ø∏àfl ±ôZ 3 å«KCÉJ øe k’ó```Ña

 å«KCÉJ º```àj ,ΩÉ©£dG á```aôZh ïÑ£ŸGh á```°û«©ŸG

 ïÑ£ŸG ø```FGõN π```£J å«M ;§```≤a ó```MGh ¥É```£f

 ,Iƒ≤H á```°û«©ŸG áaôZ ø```FGõN »cÉ– º```«eÉ°üàH

 ÖàμdG ∞```aQCGh äÉæjôJÉØdG ‘ ó``` q°ùéàj É```e ƒ```gh

.ÖàμdG äÉYƒª›h ¥ÉÑWC’G º°†J »àdG ,áMƒàØŸG

 RôHCGh ºgCG øe IóMGh “ïÑ£ŸG IôjõL” πã“h

 ™≤Jh ,áãjó◊G ï```HÉ£ŸG º«eÉ°üJ ‘ äÉ```gÉŒ’G

 ¿GQó÷G â```fÉc »àdG ™°VGƒŸG ‘ Iô```jõ÷G √ò```g

.≥HÉ°ùdG ‘ ÉgòîàJ

 • IôgR áfÉæØdG âdÉb 

 ó©à°ùJ É¡fEG »LôÿG

 πªY êGôNE’ ΩÉjC’G √òg

 ∫ÉØWCÓd ójóL »Möùe

 ô¡°T ∫ÓN QƒædG iÒ°S

.πÑ≤ŸG ¢SQÉe

BUZZ 
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يضم صوًرًا قيمة ونادرة

محافظة العاصمة تصدر ”صور من تاريخ المنامة“محافظة العاصمة تصدر ”صور من تاريخ المنامة“

 Gó∏› á```ª°UÉ©dG  á```¶aÉfi äQó```°UCG

 “áeÉæŸG ï```jQÉJ øe Qƒ```°U” ¿Gƒæ©H É```ª«b

 ΩÉ°ûg ï«°ûdG áª°UÉ©dG ßaÉfi ±GöTEG â–

 ≥«KƒJh OGóYEGh á```Ø«∏N ∫BG øªMôdGóÑY ø```H

 ¢```ù∏éŸG  ƒ```°†Y  π```«YÉª°SEG  Ëô```μdGóÑY

 ó∏éŸG …ƒ```àëjh ,á```¶aÉëŸÉH »```≤«°ùæàdG

 IQOÉædG Qƒ```°üdG ø```e IÒÑc áYƒª› ⋲```∏Y

 áeÉæŸG ï```jQÉJ øY çóëàJ »```àdG áª«≤dGh

 »àdG á```ãjó◊G á```°†¡ædG IÒ```°ùe ó```°UôJh

 øjôëÑdG ΩÉμ```M öüY ‘ áμ∏ªŸG É```¡Jó¡°T

 ˆG Ghó```gÉY øjòdG »```°VÉŸG ¿ô```≤dG ∫ÓN

 Ú```°ù°SDƒŸG á```jGQ  ∞```∏N ±ƒ```bƒdG  ⋲```∏Y

 .πFGhC’G

 ßaÉëŸ á```ª∏c ó```∏éŸG Qó```°üJ ó```bh

 ∫BG øªMôdGóÑY øH ΩÉ```°ûg ï«°ûdG áª°UÉ©dG

:É¡æe ∞£à≤f áØ«∏N

 “áeÉæŸG ïjQÉJ øe Qƒ°U” ÜÉ```àc ¿EG”
 ÚH ≥«°ùæàdGh ¿hÉ```©àdG QÉ```ªK ió```MEG ƒ```g

 Gƒ°UôM øjòdG É¡«dÉgCGh áª°UÉ©dG á¶aÉfi

 ≥KƒJ IQƒ°U 6000 `H á¶aÉëŸG OGóeEG ⋲∏Y

 øjôëÑdG á```μ∏‡ ïjQÉJ ø```e áª¡e Ö```fGƒL

 …òdG ôeC’G,¤hC’G Iô```ª∏d öûæj É¡æe Ò```ãch

 RGõàY’Gh ô```îØdG ø```e ójõŸG ⋲```∏Y å```©Ñj

 ¿hÉ©à∏d Oƒ```¡÷G áØYÉ°†e ƒ```ëf É```æ©aójh

 áÁó≤dG Qƒ```°üdGh ïjQÉàdÉH Ú```ªà¡ŸG ™e

 »μ– á```¡HÉ°ûe êPÉ```‰ QGó```°UEG π```LG øe

 á«æjôëÑdG áÑàμŸG …Ì```Jh áª°UÉ©dG ïjQÉJ

 É≤«KƒJh á```eOÉ≤dG ∫É```«LCÓd Éª¡∏e ¿ƒ```μàd

 º∏©à«d ø```jôëÑdG ïjQÉJ ø```e áª¡e á```Ñ≤◊

 É©Lôeh OGóLC’Gh AÉ```HB’G ¢TÉY ∞«c AÉ```æHC’G

 óbh .ïjQÉàdÉH Úªà¡ŸGh Ú°SQGó∏d ÉeÉg

 á¨∏dG ¤G ÜÉàμdG Gò```g áªLôJ ⋲∏Y Éæ°UôM

 Úªà¡ŸGh QGhõ∏d É©Lôe ¿ƒμ«d ájõ«∏‚’G

.á«Hô©dÉH Ú≤WÉædG ÒZ øe ÚãMÉÑdGh

 •∞jôé∏H ¬æ«Á ⋲∏Yh áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ÒeC’G »μ∏ŸG ƒª°ùdG ÖMÉ°U √QÉ°ùj ⋲∏Yh πMGôdG ÒeC’G ƒª°S • áWöûdG OGôaC’ …ôμ°ùY ¢VGô©à°SG •±ƒ≤°ùŸG øjôëÑdG ÜÉH ´QÉ°T

 • áeÉæŸG á°Vôa •¢ù«ªÿG óé°ùe •»°VÉŸG ˆGóÑY Qƒ°üŸG πfi

óLÉŸG áeÉ°SCG

QÉëÑdG ¥QÉW

 • ó∏éŸG ±ÓZ •øjôëÑdG §Øf ácöT ÖJÉμe •¿ÉeQ ¢SCGQ •á«FÉŸG á≤jó◊G •áeƒμ◊G ´QÉ°T
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املاموث على و�شك العودة للحياة
اأعلن علماء اأمريكيون اأنهم على و�صك اإعادة حيوان “املاموث”، والذي انقر�س قبل اآلف 

ال�صن���ن، اإىل احلي���اة جمددا يف غ�صون عام���ن، يف م�رشوع تطوير احلم����س النووي ل�صتعادة 

احليوانات من النقرا�س.

وي�صع���ى العلماء بجامعة هارف���ارد الأمريكية من خالل م�رشوع طم���وح للهند�صة الوراثية، 

اإىل رب���ط جينات املاموث بجينوم جن���ن الفيل ل�صتن�صاخ هجن املاموث والفيل، يف حيوان 

�صيمتل���ك جميع ال�صم���ات املعروفة للماموث، و�صيكون مزيجا ب���ن الفيل الآ�صيوي العمالق 

واملاموث املنقر�س. ويعتقد العلماء اأن باإمكانهم ا�صتعادة خمطط احلم�س النووي للماموث، 

وا�صتخ���دام احلم�س النووي من حفرية ماموث حمفوظة يف ثل���وج �صيربيا بالقطب ال�صمايل، 

بخ�صائ�صها التي حتمل �صفرة الفرو الأ�صعث والآذان الكبرية والدم امل�صاد للتجمد ودجمها 

مع احلم�س النووي للفيلة، وفقا ل�صحيفة “الإندبندنت” الربيطانية.

واأظه���رت الفحو�ص���ات املخربي���ة اأن اخلالي���ا تعمل ب�ص���كل طبيعي يف احلم����س النووي 

للمام���وث والفي���ل، واأن العلماء لديهم الآن خط���ط طموحة لزرع اجلن���ن العمالق داخل رحم 

�صناعية بدل من ا�صتخدام اأنثى فيل كاأم بديلة.

يذك���ر اأن املام���وث ذو ال�صع���ر الكثي���ف، وال���ذي كان يجوب جمي���ع اأنحاء اأوروب���ا واآ�صيا 

واإفريقي���ا واأمريكا ال�صمالية اختفى خالل الع�رش اجلليدي الأخري، قبل 4500 عام، ورمبا يرجع 

ذلك اإىل عوامل منها تغري املناخ، وال�صيد من جانب الب�رش.

اإ�شارات مرورية ملدمني الهواتف الذكية

درا�شة توؤكــــــد وجـــود قـــارة “خمتفيـــة” حتـــت �شطـــح الأر�ض
ُن����رشت درا�صة جديدة توؤكد وج���ود قارة خمفية 

على �صط���ح الأر����س، ُت�صمى “زيالندي���ا” يف منطقة 

املحيط الهادئ مت�صلة بنيوزيلندا.

ووجد فريق من الباحث���ن يتكون من 11 عاملا 

اأن نيوزيلن���دا وكاليدونيا اجلديدة تعتربان جزءا من 

الق����رشة القاري���ة ال�صخم���ة )4.9 مالين ك���م مربع(، 

املنف�صلة ع���ن اأ�صرتاليا. وتو�صل���ت الدرا�صة التي 

ُن����رشت يف اجلمعي���ة اجليولوجي���ة الأمريكي���ة، والتي 

اعتمدت على تقني���ة خريطة اجلاذبية و�صور الأقمار 

ال�صطناعي���ة، اإىل اأن املنطقة مغمورة بن�صبة 94 % 

باملي���اه، وذلك ب�صب���ب ترقق الق����رشة الأر�صية قبل 

حدوث التفكك ال�صخم.

وقال الباحثون: “اإن القيم���ة العلمية لكت�صاف 

ق���ارة “زيالندي���ا” كب���رية للغاي���ة، وقد يك���ون هذا 

الكت�ص���اف مفيد جدا يف درا�صة كيفية تفكك الق�رشة 

القارية”.

واأو�ص���ح العلم���اء اأن هذا الكت�ص���اف يدل على 

وجود ق���ارة جيولوجي���ة، ويلغي نظري���ة بقايا اجلزر 

القاري���ة. وكان���ت نتائ���ج الدرا�صة بن���اء على خطوط 

خمتلف���ة م���ن الأدل���ة اجليولوجي���ة واجليوفيزيائية، 

العقدي���ن  ول�صيم���ا تل���ك املرتاكم���ة عل���ى م���دى 

الأخريي���ن. وجمع اجليولوجي���ون بن اأوروب���ا واآ�صيا 

يف ق���ارة عمالقة واح���دة ت�صمى “اأورا�صي���ا”، لتكون 

الق���ارة “زيالندي���ا” الإ�صافة اجلدي���دة اإىل القارات 

اجليولوجية الر�صمية.

وي���رتاوح �صمك ق����رشة، زيالنديا، ب���ن 10 و30 

كم، وهي بحجم الهند تقريبا. وُيعتقد اأنها اقُتطعت 

من الق���ارة القطبية اجلنوبية قب���ل نحو 100 مليون 

�صن���ة، لتنف�ص���ل ع���ن اأ�صرتاليا منذ نح���و 80 مليون 

�صن���ة. وقال الباحث���ون: “اإن ه���ذا الكت�ص���اف لي�س 

مفاجئا، ولكنه بح���ث تدريجي اأجري منذ 10 �صنوات 

للتاأكيد على وجود قارة، زيالنديا”.

ي�شيب  احلمل  اكتئاب 

الرجال اأي�شا

ل يهاج���م الكتئ���اب الن�ص���اء وحدهن عند 

ا�صتقب���ال مول���ود جدي���د، اإذ اأظه���رت درا�صة 

جديدة يف نيوزيلن���دا اأن بع�س الرجال يزورهم 

الكتئ���اب اأي�صا اأثناء وبعد فرتة حمل �رشيكات 

احلياة. ووجد الباحثون يف الدرا�صة التي �صملت 

نحو اأربعة اآلف رجل اأن نحو 6 % ظهرت عليهم 

اأعرا�س الكتئاب، يف اإحدى املراحل خالل فرتة 

احلمل اأو يف الأ�صهر الت�صعة التالية للولدة.

وقالت لي���زا اأندروود من جامع���ة اأوكالند 

“اأعتقد اأن م���ن املهم لالأزواج اإدراك اإمكان اأن 
ي�صاب اأي منهما بالكتئاب، واأن يطلبوا العون 

وامل�صاندة”.

وكتب���ت اأن���دروود وزمالوؤه���ا يف الدرا�صة 

التي ن�رشت بدورية غام���ا للطب النف�صي، اأن 9 

% من الرجال يعربون عن اإ�صابتهم بالكتئاب 
يف اإحدى مراح���ل حياتهم، واأن نحو 3 % ذكروا 

مرورهم بنوبة اكتئاب يف العام الأخري.

واأ�ص���اف الباحث���ون اأن احلمل والولدة قد 

يزيدان خط���ر الكتئاب عند الرجال، واإن كانت 

الأبح���اث تقليدي���ا تركز عل���ى الن�ص���اء الالتي 

هن اأك���ر عر�صة لالكتئاب خ���الل احلمل وبعد 

الوالدة.

وذكر الباحث���ون اأن اأبحاث���ا �صابقة ربطت 

اأي�صا ب���ن الآباء املكتئب���ن ومعاناة الأطفال 

من م�صكالت عاطفية و�صلوكية.

تدخني الآباء يقلل 

ا�شتجابة اأبنائهم للأدوية

ح���ذرت درا�صة حديثة م���ن اأن تدخن 

الآب���اء يقل���ل ا�صتجاب���ة اأج�ص���ام اأبنائه���م 

امل�ص���ادات  وخا�ص���ة  لالأدوي���ة  ال�صغ���ار 

احليوية.

واأج���رى الدرا�ص���ة باحث���ون يف كلي���ة 

الأمريكية،  الطب بجامعة ما�صات�صو�صت�س 

ون�رشت يف دورية )eLife( العلمية.

واأجري���ت الدرا�ص���ة عل���ى جمموعة من 

الفئ���ران، لكت�ص���اف الآث���ار املرتتبة على 

تدخن الآباء فيما يخ�س �صغارهم.

واأظه���رت التج���ارب اأن الفئران التي 

ول���دت لآب���اء مدخن���ن، كان���ت ا�صتجاب���ة 

امل�ص���ادات  لبع����س  قليل���ة  اأج�صاده���ا 

احليوية وحتى العالج الكيميائي.

وق���ال قائ���د فري���ق البح���ث واأ�صتاذ 

الكيمياء احليوية بجامعة ما�صات�صو�صت�س 

الأمريكي���ة اأوليفر ران���دو “الدرا�صة ت�صري 

اإىل اأن الأطف���ال املولودين لآباء يدخنون 

النيكوتن يرثون جمموع���ة من الطفرات 

اجلينية التي جتعل اأج�صامهم مربجمة �صد 

الأدوية”.

www.albiladpress.come-mail: local@albiladpress.com
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األخيرة
مواقيت 
الصالة

الإعدام ملغت�شب طفلة عمرها �شنتان
اأ�صدرت حمكمة �صودانية مبدينة اخلرطوم بحري، يوم اخلمي�س، حكماً بالإعدام �صنقاً بحق مغت�صب 

طفلة ل يتجاوز عمرها العامن، يف ق�صية تعود تفا�صيلها ملار�س 2016 واأثارت الراأي العام. ويعترب 

ه���ذا احلكم الث���اين من نوعه، اإذا ما نفذ، وذلك بعد حكم �ص���در يف 2012 منذ �صّن قانون جديد حلماية 

الطف���ل �صدر يف ال�ص���ودان. وكانت الطفلة �صهد ذات ال�صنتن قد تعر�صت لالغت�صاب الوح�صي، حتى 

فارق���ت احلي���اة، من قبل اجلاين الذي يبلغ من العمر 30 عاماً، قبل اأن يتخل�س من جثتها برميها يف بئر 

مبنطقة اأم دوم مبحلة �رشق النيل يف اخلرطوم. وقد مت القب�س على املجرم بعد ثالثة اأيام من اكت�صاف 

ة عمر”. اجلثة، وات�صح اأنه جار العائلة، حيث ي�صكن باملنطقة نف�صها وتربط العائلتن “ِع�رشرْ

بل���دة  قام���ت 

بتجرب���ة  هولن���دا  يف 

مروري���ة  اإ�ص���ارات 

على  ت�ص���يء  خا�صة، 

الر�صي���ف مل�صاع���دة 

الهواتف  م�صتخدم���ي 

الذكية لعبور الطريق 

باأمان.

بل���دة  وزرع���ت 

بوديغري���دن �رشائ���ح LED يف الأر�س يف م���كان عبور امل�صاة، عل���ى مقربة من ثالث 

مدار�س.

وته���دف هذه الإ�ص���ارات اخلا�صة للفت اأنظ���ار املارة الذين تت�صت���ت اأذهانهم 

ب�صب���ب ا�صتخ���دام هواتفه���م للنظ���ر اإىل الطريق، وتتوه���ج الإ�صاءة بالل���ون الأحمر 

والأخ�رش اعتمادا على الإ�صارات ال�صوئية.

ومت تطوي���ر ه���ذا النظام ال���ذي يدعى “ليت لي���ن” من جان���ب ال�رشكة املحلية 

HIG لأنظمة املرور، لكنها يف البداية لقت انتقادات من جانب اجلمعية الهولندية 
ل�صالمة املرور.

وتعتزم �رشكة HIG بتطبيق هذه التقنية على نطاق وا�صع يف حال جناح التجربة.

 Social
media

حفل زفاف 
بدولر واحد 

يتحول اإىل مفاجاأة 

ق���رر �صخ�ص���ان يف كينيا عق���د قرانهما يوم عي���د احلب واإقامة حفل زف���اف ب�صيط بلغت 

تكلفته دولرا واحدا، ليحقق اخلرب انت�صارا وا�صعا عرب مواقع التوا�صل الجتماعي.

وتعاطف املتابعون مع هذين الزوجن، واأطلقوا حملة متويل وا�صعة حققت مبلغ 35 األف 

دولر، ليقيم الزوجان حفال ملكيا فاخرا لن ين�صياه طوال حياتهما.

واأقي���م احلفل الفخم يف م���كان ُيعرف با�صم “Eden Bliss”، يت�ص���ع لنحو 400 �صخ�س، 

حيث انت�رش حرا�س الأمن و�صباط ال�رشطة، مع وجود و�صائل الرتفيه وطواقم الت�صوير والتحكم 

بال�صوت، اإ�صافة اإىل طاقم كبري للخدمة.

وت���زوج، ويل�صون موتورو، واآن امبوى، يف اأواخ���ر ال�صهر املا�صي، حيث ارتدى العرو�صان 

مالب�س يومية عادية وتبادل الوعود دون اإقامة اأي احتفال ُيذكر.

بارد 

وغائم 

جزئيا

الرياح: �صمالية غربية من 15 اىل 20 عقدة 

وت�صل من 22 اىل 27 عقدة احيانا.  حتذير: رياح 

قوية ال�رشعة لذا يرجى اأخذ احليطة واحلذر.

ارتفاع املوج: من قدم اىل ثةلثةة اقدام قرب ال�صواحل ومن 3 اىل 

6 اقدام يف عر�س البحر. درجة احلرارة العظمى 16 م وال�صغرى 13 
م الرطوبة الن�صبية العظمى 80 % وال�صغرى 40 %.

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

لأنها ابنة الرئي�ض!

يف ظ���ل ت�صاع���د ال�صغوط والنتقادات على اأداء الرئي�س الأمريك���ي دونالد ترامب، تتعر�س ابنته 

ال�صغ���رية تيف���اين ل�صغوط مماثلة اأثناء تواجدها يف املنا�صبات العام���ة، واآخرها ما حدث يوم الحتفال 

بعي���د احلب 14 فرباير. تيفاين ابنة الرئي�س ترامب، 23 عام���ا، من مطلقته الثانية املمثلة مارل مابلز، 

كانت حت�رش يف تلك الليلة عر�صا لالأزياء يف نيويورك للم�صمم فيليب بلن، �صمن اأ�صبوع املو�صة الذي 

احت�صنت���ه املدين���ة ال�صهرية. ورغ���م اأن العر�س كان مكتظا بالنجوم مثل مادون���ا وكيلي جينري وتايغا 

وغريهم، اإل اأن تيفاين جل�صت وحيدة، بعد اأن ان�صحب اآخرون من حولها؛ احتجاجا على �صيا�صات والدها 

الرئي�س ترامب، بح�صب تقرير ل�صحيفة “اإك�صربي�س” الربيطانية.

مهاجرات حمجبات يظهرن 

يف اأ�شبوع نيويورك للمو�شة
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