
 

قال ممثل هيئ���ة الكهرباء واملاء، اإن الهيئة 
تعم���ل حالياً على الب���دء يف تنفيذ م�رشوع مبنطقة 
الدور لعمل حمطة تعمل بالطاقة البديلة بتكلفة 
تبل���غ 6 مالي���ن ون�س���ف دينار على م�س���احة 12 

هكتارا.
واأردف اأن���ه م���ن املتوق���ع اأن تنه���ي هيئ���ة 
الكهرباء وامل���اء م�رشوعها يف الربع الأخري من عام 

.2017
وبن اأن املحطة �ست�س���اهم يف دعم ال�س���بكة 
العام���ة للكهرب���اء م���ن خ���الل م�س���ادر الطاق���ة 
املتجددة، وذلك لإنتاج طاقة هوائية و�سم�س���ية 

على م�ستوى مناطق مملكة البحرين. 
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السنة التاسعة - العدد 2974 

االثنين
5 ديسمبر 2016 

5 ربيع األول 1438

مروة خمي�س 

يجب اأن تكون ر�صالة ال�صحافة حمفزة للوحدة  
�سوت ال�سحافيني م�سموع وله كل تقدير... رئي�س الوزراء: 

املنام���ة - بنا: اأك���د رئي�س الوزراء �س���احب 
ال�س���مو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة 
اأن م���ن حق ال�س���حافين علينا اأن نكون معهم يف 
اأي وقت، لدورهم التنويري والتوعوي ودفاعهم 
الدائم عن بالدهم البحرين واإجنازاتها وت�سديهم 

حلمالت الت�سويه والدعاءات الكاذبة.
 وكان �ساحب ال�س���مو امللكي رئي�س الوزراء 

ا�ستقبل بق�رش �سموه بالرفاع جمل�س اإدارة جمعية 
ال�س���حفين البحرينية برئا�س���ة موؤن�س املردي؛ 
وذل���ك مبنا�س���بة انتخاب جمل����س الإدارة اجلديد. 
وقال �س���موه لل�سحافين خالل اللقاء: “�سوتكم 
م�س���موع ويحظى بكل التقدير، ويج���ب اأن تكون 
الر�س���الة الإعالمية وال�س���حافية حمف���زة لكل ما 
يع���زز م���ن وحدتن���ا الوطنية ومتا�س���ك الن�س���يج 

املجتمعي”.
وق���ال �س���موه: “اإننا فخ���ورون مبا و�س���لت 
اإليه �س���حافتنا البحرينية من م�س���تويات متقدمة 
يف الفك���ر والتحليل، ومبا تتبعه م���ن خط اإعالمي 
ي�س���عى اإلى ن�رش املعرفة والعلم والتنوير، ويجب 
اأن ت�س���تمر ال�س���حافة يف القي���ام بهذه الر�س���الة 

النبيلة من اأجل تقدم املجتمع ورقيه”.

“الكهرباء”: 6 ماليني دينار تكلفة حمطة “الدور” ال�صم�صية

• جانب من اجتماع بلدي املحرق	

• الدخان يت�ساعد بعد ق�سف جوي على اأحياء حلب ال�رشقية )رويرتز(	

وزير اخلارجية: اإذا مل تتوقف 
�صيا�صات اإيران �صن�صتمر مبواجهتها

قمــة بريطانيــة خليجيــة تلتئـم 
فـــي املنـامـــــة الثـالثـــــاء

متنى وزير اخلارجية ال�س���يخ خال���د بن اأحمد 
ب���ن حممد اآل خليفة األ ت�س���ل املنطقة اإلى حرب 
م���ع اإيران، م�س���يًفا اأن “دول اخللي���ج تدافع، ول 
تهاجم اأحدا”.  واأ�س���ار، يف لق���اء اأجراه معه الزميل 
حمم���د العرب وبثته قن���اة “العربي���ة”، اإلى “اأننا 
اأهل �س���الم، ول ن�س���يء لأحد بل نرد الإ�س���اءة عن 

اأنف�سنا”.

وا�س���تدرك بالق���ول: اإذا ا�س���تمرت اإيران يف 
�سيا�ساتها ف�سن�ستمر مبواجهتها، فنحن ل نهاجم 

اأحًدا ول نتعدى على �سيادة اأي بلد حولنا”.
ويف �س���ياق مت�س���ل، نفى وزير اخلارجية اأن 
تت�س���من القمة الإعالن عن الحتاد اخلليجي رغم 
اأن الفك���رة موج���ودة ويتم بحثها وتدار�س���ها يف 
كل اجتماع، م�س���ريا اإل���ى اأن املل���ف الأكرب الذي 

�ستحتويه القمة �س���يكون حول التكامل 
القت�سادي. 

ت�سل رئي�سة وزراء بريطانيا ترييزا ماي اإلى 
مملكة البحرين م�ساء اليوم حيث �ستعقد اجتماًعا 
غًدا املقبل م���ع قادة جمل�س التعاون اخلليجي يف 
م�س���عى لتعزيز العالقات مع دول املجل�س كقوة 
اقت�س���ادية �س���اربة يف اطار ا�س���تعداد بريطانيا 

للخ���روج م���ن الحت���اد الأوروبي. وقالت رئي�س���ة 
ال���وزراء الربيطاني���ة يف بي���ان لها اأم����س “ان مع 
خروج اململكة املتحدة من الحتاد الأوروبي نحن 
م�سممون على �س���ياغة م�ستقبل لأنف�سنا يف عامل 

يت�سم بالقوة والثقة.”
 و�سوف تلقي رئي�سة الوزراء كلمة يف اجتماع 

بريطاين خليجي يوم الربعاء القادم.
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7 ماليني دينار كلفة رفع الزيادة ال�صنوية للمعا�صات بن�صبة 1 %

قانون “ال�صحة” يفوت الإجازة على ال�صوريني

اعتذرت احلكومة عن املوافقة على اقرتاح 
برغبة اأقره جمل�س النواب لرفع ن�س���بة الزيادة 
ال�سنوية للمتقاعدين من 3 % اإلى 4 %؛ وذلك 

لأنه �س���يكلِّف �س���ندوق التاأم���ن الجتماعي 7 
مالين و240 األفا و469 دينارا.

واأو�س���حت احلكوم���ة يف مذك���رة مرئياتها 
املزاي���ا  يف  تعدي���ل  اأّي  اأن  الن���واب  ملجل����س 
درا�س���ات  عل���ى  ُيبن���ى  اأن  يج���ب  التقاعدي���ة 

اكتوارية متخ�س�س���ة للوقوف عل���ى التكاليف 
الفعلية والكتوارية. ولفتت لوجود فارق كبري 
بن الإي���رادات وامل�رشوف���ات التقاعدية، واأن 

تكاليف �رشف الزيادة ال�سنوية احلالية 
يتحملها ال�سندوق وتبلغ 3 %.

اتفق ال�س���وريون على تاأجي���ل يوم انعقاد 
يف  ال�س���ورى  ملجل����س  العتيادي���ة  اجلل�س���ة 
الأ�س���بوعن املقبلن من يوم الأح���د اإلى يوم 

الأربعاء املوافق 14 دي�س���مرب و21 دي�س���مرب. 
واختل���ف ال�س���وريون يف اعتب���ار اأن تقرير هذا 
الأمر يكون بيد رئي�س املجل�س اأم بيد الأع�ساء، 
يف الوقت الذي اأكد فيه رئي�س املجل�س اأهمية 
انعقاد اجلل�س���ات؛ بهدف النتهاء من مناق�سة 

م���واد قانون ال�س���حة العامة. وبعد ال�س���رتاحة 
عاد ال�س���وريون وتغريت ن�س���بة الت�سويت اإلى 
10 موافق���ن و8 غ���ري موافقن، دون ح�س���م 

الخت���الف يف حتدي���د �س���الحية تقرير 
انعقاد اجلل�سات.
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دخان الدمار

• �سمو رئي�س الوزراء م�ستقبال جمل�س اإدارة جمعية ال�سحفين	

 “هيــــا اآل خليفــــة” تد�ســــن كتابهــــا 

Little Island.. Big Fort

 خالــد بـن حمــد: مبــادرات دعــم ال�سبــاب 

لن تتوقف واأفتخر بامل�ساركة الكبرية

عبداهلل بـــن را�ســد يتــوج الأبطــال 

وي�سيــد بـ“�ســراع الأبطـــال”

مسافات البالد

بالدنا

البالد سبورت
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حمرر ال�ش�ؤون املحلية

حمرر ال�ش�ؤون املحلية

را�شد الغائب

�شيد علي املحافظة

تعزيز املناطق القت�سادية واإن�ساء قاعدة 

لأعمال جديدة

اقتصاد البالد
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• �شمو رئي�س الوزراء م�شتقبالً ال�شفري القطري	

اهتمام بحريني لالرتقاء باآفاق التعاون بني البلدين ال�شقيقني
ال�شفري القطري �شلم �شموه دعوة ح�شور احتفال العيد الوطني... رئي�س الوزراء:

املنامة - بنا: ا�شتقبل رئي�س الوزراء �شاحب 
ال�شمو امللكي االأمري خليفة بن �شلمان اآل خليفة، 
بق�رص �ش���موه يف الرفاع �ش���باح اأم�س �ش���فري دولة 
قطر ال�ش���قيقة لدى مملكة البحرين ال�شيخ جا�شم 
ب���ن حممد اآل ث���اين، الذي وجه الدعوة اإلى �ش���موه 
حل�ش���ور احتفال ال�شفارة القطرية مبنا�شبة العيد 
الوطني لدولة قطر ال�شقيقة. واأثناء اللقاء، اأعرب 
�ش���احب ال�ش���مو امللكي رئي�س الوزراء عن �شكره 
وتقديره لهذه الدعوة الكرمية، متمنيا لدولة قطر 

و�شعبها ال�شقيق مزيدا من التقدم واالزدهار.
االأخوي���ة  العالق���ات  بعم���ق  �ش���موه  واأ�ش���اد 
الوطيدة التي تربط بني البلدين ال�شقيقني، وما 
ي�شهده م�شار التعاون بينهما من تطور م�شتمر يف 
خمتلف املجاالت، حتقيقا مل�شاحلهما امل�شرتكة.

واأكد �ش���موه اهتمام مملك���ة البحرين بكل ما 
من �ش���اأنه االرتقاء باآفاق التعاون والتن�شيق بني 
البلدين، م�ش���دداً �ش���موه على اأن تعزي���ز التعاون 
ب���ني دول جمل�س التعاون ل���دول اخلليج العربية، 

ي�ش���ب يف خدمة العمل اخلليجي امل�شرتك وت�رصيع 
وتريته على االأ�ش���عدة ال�شيا�ش���ية واالقت�شادية 

واالجتماعية كافة.
م���ن جانب���ه، اأعرب ال�ش���فري القطري ال�ش���يخ 

جا�ش���م ب���ن حمم���د اآل ث���اين ع���ن خال�س �ش���كره 
وتقديره ل�ش���احب ال�ش���مو امللكي رئي�س الوزراء 
على ما يبذله �ش���موه من جهود متوا�ش���لة لتعزيز 
وتنمي���ة اأط���ر التع���اون امل�ش���رتك ب���ني البلدين 

ال�ش���قيقني، يف ظل ما يجمعهم���ا من روابط اأخوية 
و�شمات م�شرتكة ت�شكل اأ�شا�ش���اً داعماً لتحركات 
البلدين يف اجت���اه النهو�س مب�ش���تويات التعاون 

امل�شرتك يف املجاالت كافة.

املنامة-بنا: تلق���ى عاهل البالد 
�شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى 
اآل خليف���ة برقي���ة تهنئة م���ن النائب 
االأول لرئي����س جمل����س ال���وزراء وزير 
اخلارجي���ة بدول���ة الكويت ال�ش���قيقة 
ال�ش���يخ �ش���باح خالد احلمد ال�شباح، 
مبنا�ش���بة من���ح جاللته جائ���زة منظمة 
ال�ش���ناعية  االأم���م املتح���دة للتنمية 
)اليوني���دو( بالعا�ش���مة النم�ش���اوية 
الته���اين  �ش���ادق  �ش���منها  فيين���ا، 
والتربيكات جلاللة امللك  مبنا�ش���بة 
من���ح جاللته اجلائ���زة وذل���ك تقديرا 
امل���راأة  متك���ني  يف  جاللت���ه  لروؤي���ة 
مملك���ة  يف  اقت�ش���اديا  وال�ش���باب 
البحري���ن، �ش���ائال اهلل تعال���ى جلاللة 
وال�ش���عادة  ال�ش���حة  واف���ر  املل���ك 
ول�ش���عب البحرين املزيد من التقدم 

والرقي. 
كم���ا تلقى عاه���ل الب���الد برقية 
تهنئ���ة مماثل���ة م���ن م�ش���اعد وزي���ر 
اخلارجي���ة ل�ش���وؤون مكت���ب النائ���ب 
االول لرئي����س جمل�س ال���وزراء ووزير 
اخلارجي���ة بدول���ة الكويت ال�ش���قيقة 
ال�ش���يخ احم���د نا�رص املحمد ال�ش���باح 
، ع���رب فيه���ا ع���ن خال����س التهاين و 
الب���الد املفدى  التربي���كات لعاه���ل 
مبنا�ش���بة من���ح جاللته جائ���زة منظمة 
ال�ش���ناعية  االأم���م املتح���دة للتنمية 
)اليوني���دو( بالعا�ش���مة النم�ش���اوية 
فيينا، �ش���ائالً املولى عز وجل يوفق 
جاللته ملزيد م���ن التقدم و االزدهار 
وان يحف���ظ مملك���ة البحري���ن ويدمي 

عليها التطور و الرقي و النماء.

العاهل يتلقى تهنئة 
وزير اخلارجية الكويتي 
وم�شاعده ب�“اليونيدو”
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�شالح الوطن وتقدم �شعبه هو الغاية التي يعمل من اأجلها اجلميع
�ضموه يحيي جهود ال�ضحافيني يف اإبراز النه�ضة احل�ضارية والتنموية... رئي�س الوزراء:  

املنامة - بنا: اأكد رئي�س الوزراء �ضاحب ال�ضمو 
امللك���ي الأم���ر خليفة ب���ن �ض���لمان اآل خليفة، لدى 
ا�ض���تقبال �ض���موه جمل�س اإدارة جمعية ال�ض���حفيني 
البحريني���ة، اأن من حق ال�ض���حافيني علينا اأن نكون 
معه���م يف اأي وق���ت لدوره���م التنوي���ري والتوعوي 
ودفاعه���م الدائم ع���ن بالدهم البحري���ن واإجنازاتها 
وت�ض���ديهم حلمالت الت�ض���ويه والدعاءات الكاذبة، 
وق���ال �ض���موه “لل�ض���حافة بكتابه���ا و�ض���حافييها 
جهوده���م،  عل���ى  من���ا  التقدي���ر  كل  والإعالمي���ني 
ونفخ���ر باأقالمه���م وكتاباتهم ملا تتمي���ز به من روح 
امل�ضوؤولية الوطنية جتاه الوطن و�ضعبه يف مّل ال�ضمل 

وح�ضد ال�ضف الواحد ويف درء الفتنة”.
واأ�ض���اد �ض���احب ال�ض���مو امللكي رئي�س الوزراء 
بالدور الذي تقوم به ال�ض���حافة الوطنية يف الرتقاء 
بالراأي العام وتنمية مدركاته جتاه خمتلف الق�ض���ايا 
املحلي���ة والدولي���ة، يف اإط���ار من املو�ض���وعية التي 
تعك����س مدى ما و�ض���لت اإليه �ض���حافة البحرين من 

تطور وازدهار.

واأ�ض���اف �ض���موه اأن ال�ض���حافة البحريني���ة ذات 
تاري���خ عريق من املهنية والعمل الر�ض���ني، وترتكز 
على اإرث طويل اأ�ض���همت يف �ضناعته اأجيال متعاقبة 
من ال�ضحافيني والكتاب املتميزين الذين ا�ضتحقوا 
اأن تخل���د اأ�ض���ماوؤهم يف ذاك���رة الوط���ن ب���كل فخ���ر 
واعتزاز، فيما اأ�ض���ادت جمعية ال�ضحفيني البحرينية 
بالدعم الالحمدود والتقدير امل�ض���هود الذي حتظى 
ب���ه ال�ض���حافة وال�ض���حافيون والإعالمي���ون من لدن 
�ض���احب ال�ض���مو امللكي رئي�س الوزراء وهو مو�ض���ع 

اعتزاز وفخر وتقدير.
وكان �ض���احب ال�ض���مو امللك���ي رئي����س الوزراء 
ا�ض���تقبل بق�رص �ض���موه بالرفاع جمل����س اإدارة جمعية 
ال�ضحفيني البحرينية برئا�ضة موؤن�س املردي؛ وذلك 
مبنا�ضبة انتخاب جمل�س الإدارة اجلديد، حيث هناأهم 
�ضموه مبنا�ضبة ح�ض���ولهم على ثقة اأع�ضاء اجلمعية 
العمومية، معربا �ض���موه عن متنياته لهم بالنجاح يف 
حتقيق اأهدافهم يف الرتقاء مبهنة ال�ضحافة النبيلة 

وحتقيق تطلعات ال�ضحافيني.

وحي���ا �ض���موه جه���ود ال�ض���حافيني البحرينيني 
يف الدف���اع ع���ن مملكة البحرين واإب���راز ما حتققه من 
نه�ضة ح�ضارية وتنموية يف خمتلف املجالت، م�ضيداً 
�ض���موه مبا تتميز ب���ه ال�ض���حافة البحرينية من درجة 
عالية من التوا�ض���ل والقرب م���ن املواطن والتعبر 

عن احتياجات املجتمع.
ون���وه �ض���موه اإل���ى حر����س احلكومة عل���ى دعم 
وم�ض���اندة جمعية ال�ض���حفيني وتوفر ال�ضبل كافة 
التي تهيئ لها القيام بدورها يف خدمة ال�ضحافيني؛ 
اإمياًن���ا منه���ا باأهمية الكلم���ة ال�ض���ادقة والأمينة يف 

نه�ضة املجتمع وتطوره.
وقال �ض���موه لل�ض���حافيني: “�ض���وتكم م�ضموع 
ويحظ���ى ب���كل التقدير، ويج���ب اأن تكون الر�ض���الة 
الإعالمية وال�ضحافية حمفزة لكل ما يعزز من وحدتنا 
الوطنية ومتا�ض���ك الن�ض���يج املجتمع���ي، واأن يكون 
�ض���الح الوطن وتقدم �ض���عبه هو الغاية التي يعمل 

من اأجلها اجلميع”.
واأكد �ضموه اأن ما ت�ضهده املنطقة من حولنا من 

حتديات اأثرت على اأمنها وا�ضتقرار �ضعوبها يتطلب 
اأن نكون اأكرث وعًيا ويقظة ومت�ض���ًكا بقيمنا الأ�ضيلة 

يف التاآخي والتعاي�س بني اأبناء املجتمع الواحد.
واأ�ض���اد �ضموه مبا تزخر به ال�ض���حافة البحرينية 
م���ن كف���اءات وطني���ة وطاق���ات �ض���ابة ا�ض���تطاعت 
باأقالمه���ا ومقالته���ا اأن تعك�س م���دى التقدم الذي 
و�ض���لت اإليه حرية الراأي والتعبر يف مملكة البحرين 
يف اإط���ار م���ن امل�ض���وؤولية التي تدع���م احلفاظ على 
اأمن الوطن وا�ض���تقراره وما حتقق من مكت�ضبات يف 

خمتلف املجالت.
وقال �ض���موه: “اإنن���ا فخورون مبا و�ض���لت اإليه 
�ضحافتنا البحرينية من م�ضتويات متقدمة يف الفكر 
والتحلي���ل، ومبا تتبع���ه من خط اإعالمي ي�ض���عى اإلى 
ن����رص املعرفة والعل���م والتنوي���ر، ويجب اأن ت�ض���تمر 
ال�ض���حافة يف القيام بهذه الر�ض���الة النبيلة من اأجل 
تقدم املجتمع ورقيه”. واأ�ض���اد �ض���موه بالدور الذي 
تق���وم به جمعية ال�ض���حفيني البحرينية كاإطار جامع 
يعرب عن تطلعات ال�ض���حافيني مبختلف توجهاتهم، 

داعًيا �ضموه ال�ضحافيني اإلى ت�ضخر اأقالمهم يف كل 
يحف���ظ للوطن اأمنه وا�ض���تقراره ويحمي املجتمع من 

عوامل الفرقة والنق�ضام.
م���ن جانبه، اأع���رب رئي����س جمعية ال�ض���حفيني 
موؤن�س املردي عن خال�س �ض���كره وتقديره ل�ضاحب 
ال�ض���مو امللكي رئي�س الوزراء على الدعم وامل�ضاندة 
امل�ضتمرة لل�ضحافة وال�ضحافيني يف مملكة البحرين، 
موؤكدا اأن تقدير �ض���موه امل�ض���تمر واإ�ضادته الدائمة 
به���م ميثل و�ض���ام فخ���ر يعتز ب���ه كل ال�ض���حافيني 
ويحملهم م�ضوؤولية كبرة يف موا�ضلة اجلهد والعطاء 
من اأجل الوطن. واأ�ض���اد بتوجيهات �ض���موه ال�ضديدة 
ون�ض���ائحه التي تعك�س مدى ما يتمتع به �ض���موه من 
حكمة وروؤية ثاقبة، وحجم ما يحمله من مودة وتقدير 
لل�ض���حافة وال�ض���حافيني، وه���و الأمر الذي ي�ض���كل 
م�ض���در اإلهام لهم يف اأداء ر�ض���التهم النبيلة، موؤكدا 
اأن ال�ض���حافة البحرينية يف ظل رعاية �ض���موه �ضتظل 
يف مقدمة ال�ض���فوف يف الدفاع ع���ن الوطن والتعبر 

عما ي�ضهده من تطور يف خمتلف املجالت.

• �ضمو رئي�س الوزراء م�ضتقبال جمل�س اإدارة جمعية ال�ضحفيني	

ال����ر�����ض����ني وال�����ع�����م�����ل  امل����ه����ن����ي����ة  م������ن  ع�����ري�����ق  ت������اري������خ  ذات  ال����ب����ح����ري����ن����ي����ة  ال���������ض����ح����اف����ة 

تسخير األقالم لحفظ 
األمن واالستقرار 

وحماية المجتمع من 
الفرقة واالنقسام

المردي: سنظل في 
مقدمة الصفوف للدفاع 

عن الوطن والتعبير عما 
يشهده من تطور

خلق جيل موؤهل للتعامل مع متغريات �شوق العمل وقادر على املناف�شة
 لدى رعاية �ضموه حفل التخرج الثالث يف “البولتيكنك”... حممد بن مبارك:

املنامة- بنا: رعى نائ���ب رئي�س جمل�س الوزراء 
�ض���مو ال�ض���يخ حممد ب���ن مب���ارك اآل خليف���ة، رئي�س 
املجل����س الأعلى لتطوي���ر التعلي���م والتدريب حفل 
تخري���ج الف���وج الثال���ث لكلي���ة البحري���ن التقني���ة 
)بوليتكن���ك البحري���ن( ال���ذي اأقيم يف قاعة ال�ض���يخ 
عبدالعزيز بن حمم���د اآل خليفة مبقر جامعة البحرين 
يف ال�ض���خر وذلك بح�ض���ور عدد من ال���وزراء وكبار 
امل�ض���وؤولني يف اململك���ة. ويف ت�رصيح ل�ض���موه بهذه 
املنا�ض���بة اعرب �ض���موه عن �ض���كره وتقدي���ره لكل 
القائمني على الكلي���ة التقنية التي هي نتاج م�رصوع 
تطوي���ر التعلي���م والتدري���ب واإحدى اأه���م مبادراته، 
وقال �ض���موه “لقد �ض���عينا م���ن خالل اإن�ض���ائها الى 
تخريج جي���ل مزود باملعرفة وثقاف���ة القرن احلادي 
والع�رصي���ن، وقادر على التعامل مع نتاجه وخمرتعاته 
الفنية والتطبيقية يف جمالت العلوم املتنوعة التي 
يتطلبها ويحتاجها اليوم �ض���وق العمل واملناف�ض���ة 
يف قط���اع ريادة العمال والنتاج”. وا�ض���اف �ض���موه 
“بالرغ���م م���ن ان البوليتكنك مل تبل���غ عقدها الول 
ال انها اأثبتت وجودها كموؤ�ض�ض���ة تعليم عال قادرة 
على تزويد �ض���وق العمل بخريج���ني موؤهلني بجميع 
املهارات التي يتطلبها، ويدل على ذلك هذا العدد 
م���ن اخلريج���ني الذي���ن مت توظيفهم بع���د تخرجهم 
مبا�رصة بن�ضبة جتاوزت 80 %، فيما نال طلبة اآخرون 
فر�ضا وظيفية قبل التخرج بن�ضبة جتاوزت 26 %”.

وا�ضار �ضموه الى ان هذا مل يكن ليتحقق لول اأن 
بوليتكنك البحرين قد و�ض���عت على راأ�س اأولوياتها 
جودة خمرجاتها التعليمية باعتبارها ال�ض���ا�س الذي 

�ض���يغت من���ه اه���داف وروؤي���ة ور�ض���الة البوليتكنك 
والتي مكنته���ا اليوم من ال�ض���هام يف تلبية برنامج 
عمل احلكومة وحتقيق روؤي���ة مملكة البحرين 2030 

من خالل رفدها ل�ضوق العمل مبتطلباته املختلفة.
وقال �ض���موه “ها نحن ن�ضهد تخريج فوج جديد 
يف خمتلف التخ�ض�ض���ات التي تطرحه���ا البوليتكنك 
حيث ح�ض���ل عدد من اخلريج���ني على درجات امتياز 
وامتي���از مبراتب ال����رصف الولى والثاني���ة، وذلك ما 
يبعث على التفاوؤل باأن هذه الكلية ت�ضر يف الجتاه 
ال�ض���حيح، ويوؤكد على املكانة املتميزة التي باتت 
تتبووؤها البوليتكنك بني موؤ�ض�ض���ات التعليم العايل 

يف اململكة”.
واأعرب �ضموه بهذه املنا�ضبة عن ال�ضكر لرئي�س 
واأع�ضاء جمل�س اأمناء الكلية والقائم باأعمال الرئي�س 
التنفي���ذي وكافة منت�ض���بي بوليتكن���ك البحرين من 
الهيئت���ني الأكادميي���ة والإدارية على م���ا بذلوه من 
جهود اأ�ض���همت يف حتقي���ق الإجناز والتمي���ز، مباركا 
للخريج���ني واخلريج���ات واأولي���اء اأموره���م فرحتهم 
بتخ���رج فل���ذات اأكباده���م، متمني���ا له���م التوفي���ق 
خلو�س جمالت العمل،معربا عن الثقة والمل باأنهم 
�ض���يكونون خر م���ن ميثل البوليتكن���ك يف اأي جمال 

يختارونه لبناء م�ضتقبلهم وم�ضتقبل وطنهم.

تقدير “جدير بالثقة” 
بع���د ذلك األقى وزي���ر الرتبي���ة والتعليم  ماجد 
النعيم���ي كلمة �ض���كر فيها �ض���مو ال�ض���يخ حممد بن 

مب���ارك اآل خليفة على تف�ض���له برعاية حفل التخرج، 
وق���ال: “ان من اأهم اإجن���ازات الكلي���ة طرحها اليوم 
14 برنامج بكالوريو�س و17 برنامج دبلوم م�ض���ارك 
ي�ض���تمالن على 23 تخ�ض�ًض���ا علمًيا، حيث ح�ض���لت 
جمي���ع براجمها الكادميية على تقدير “جدير بالثقة 
“ ح�ضب تقارير هيئة جودة التعليم والتدريب وتنفذ 
693 برناجما ودورة تدريبية خارجية مبجموع 3818 
ال���ف برناجم���ا ودورة تدريبية داخلي���ة ومتكنت من 
تخريج ثالث���ة افواج من طلبة التخ�ض�ض���ات العلمية 
لرباجمه���ا الكادميي���ة وذل���ك مب���ا جمموع���ه 1325 
خريجا وخريجة من العنا�رص املوؤهلة التي ا�ضهمت يف 

تلبية حاجات �ضوق العمل.

دعم املنجز العلمي
ث����م األق����ى رئي�س جمل�����س اأمناء كلي����ة البحرين 
التقني����ة )بولتيكن����ك البحري����ن(  ال�ض����يخ ه�ض����ام 
ب����ن عبدالعزي����ز اآل خليف����ة كلمة قال فيه����ا: “لقد 
عودمتونا �ضموكم ب�ضفتكم رئي�ضا للمجل�س العلى 
لتطوي����ر التعلي����م والتدري����ب على دعم وت�ض����جيع 
كل منج����ز علم����ي يف مملكتن����ا الغالي����ة وعل����ى وجه 
اخل�ض����و�س فيم����ا يتعل����ق بكلية البحري����ن التقنية 
هذه املوؤ�ض�ض����ة التعليمي����ة الفتية التي اأخذت على 
عاتقه����ا م�ض����وؤولية ن�رص التعليم التقن����ي التطبيقي 
مب�ض����توياته املتعددة وبراجم����ه املتنوعة ومتابعة 
خمتلف م�ض����تجداته مبا يخدم وي�ضهم يف تنمية هذا 

الوطن الغايل ورقيه.
واأ�ض����اف “وما املكانة املرموقة التي و�ض����لت 
اليه����ا البوليتكن����ك م����ن بعد ف�ض����ل اهلل �ض����بحانه 
وتعالى وتوفيقه ال نتاج دعمكم ال�ضخ�ضي جلهود 
القائم����ني عليه����ا م����ن جمل�����س امن����اء والهيئت����ني 
امل�ض����تمرة  ومتابعتك����م  والتنفيذي����ة  الكادميي����ة 
ل�ض����ر العم����ل فيه����ا فلكم من����ا جميعا كل ال�ض����كر 
والتقدي����ر والعرف����ان كما ول نن�ض����ى وقفتكم ايها 
الباء والمهات فها اأنتم اليوم ترون ثمرة جهودكم 
وتربيتك����م وتعليمك����م وتعي�ض����ون فرح����ة اأبنائكم 

وبناتكم بيومهم ال�ضعيد هذا”.
ثم قدم �ض����يف ال�����رصف يف احلفل، امل�ضت�ض����ار 
التنمي����ة  جمل�����س  يف  التعلي����م  لتطوي����ر  الول 
القت�ضادية   جيف زابد�ضكي كلمة اكد فيها اهمية 
بوليتكن����ك البحرين كموؤ�ض�ض����ة تعليمي����ة تقنية يف 
رفد �ضوق العمل مبا يحتاجه من ايدي عاملة مدربة 
ومهنية، م�ض����را الى ان هذه الكلية ت�ضاهم يف خلق 
الفكار والبتكار وتعمل على بناء العمال اجلديدة 

ودعم منظومة القت�ضاد.
بعد ذلك األق����ى الطالب خال����د حممود عبداهلل 
كلمة الطلبة اخلريجني ثم مت عر�س فيلم من انتاج 

طلبة “بوليتكنك” البحرين.
بعدها تف�ض����ل �ض����مو ال�ض����يخ حممد بن مبارك 
اآل خليف����ة نائ����ب رئي�����س جمل�����س ال����وزراء بتوزيع 
ال�ض����هادات على 268 خريجا وخريجة، من بني 380 
خريًج����ا وخريج����ة ا�ض����تكملوا متطلب����ات تخرجهم يف 

خمتلف التخ�ض�ضات.

• �ضمو ال�ضيخ حممد بن مبارك يرعى حفل تخريج  البوليتكنك	
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اجلميع ينظر بالإعجاب ملا ت�ضهده الإمارات من نه�ضة ح�ضارية

البحرين حتتفي باليوم العاملي للمتطوعني 

مقرتحات لإطالة العمر الفرتا�ضي ملبنى ال�رصح 

�شموه م�شارًكا باحتفاالت �لعيد �لوطني يف �أبوظبي... نا�رص بن حمد:

تابعت �حتياجات �ل�شيانة مع �ملهندي... “�الأ�شغال”: 

�ملنام����ة - بنا: �أكد ممثل جلل����ة �مللك للأعمال 
�خلريية و�ش����وؤون �ل�ش����باب رئي�س �ملجل�����س �الأعلى 
لل�شباب و�لريا�شة رئي�س �للجنة �الأوملبية �لبحرينية 
�شمو �ل�شيخ نا�رص بن حمد �آل خليفة �أن �جلميع ينظر 
باالإعج����اب و�لتقدير للنه�ش����ة �حل�ش����ارية وللحركة 
�لتنموي����ة �لتي ت�ش����هدها دول����ة �الإم����ار�ت �لعربية 
�ملتح����دة، م�ش����يًد� ب�شيا�ش����تها عل����ى �ل�ش����عيدين 
�خلارج����ي و�لد�خل����ي، وبقيادتها �لت����ي متكنت من 
حتقيق �الزده����ار و�لتنمية يف �لد�خل و�الإ�ش����هام يف 

تعزيز �القت�شاد و�الأمن و�ال�شتقر�ر يف �ملنطقة.
و�أ�ش����اف �أن �لنقلة �حل�ش����ارية �لتي �ش����هدتها 
�لعربي����ة �ملتح����دة ج����اءت نتاًج����ا  �الإم����ار�ت  دول����ة 
للتخطي����ط �ل�ش����ليم م����ن قب����ل قيادته����ا �حلكيم����ة، 
 � لتحق����ق �لدولة بكافة مكوناتها مرتب����ة مرتفعة جدًّ
يف موؤ�����رص�ت �لتنمي����ة جعلت منه����ا متقدمة يف جميع 

�ملجاالت.
جاء ذلك، خلل ح�ش����ور �ش����موه �حتفاالت دولة 
�الإمار�ت �لعربي����ة �ملتحدة و�لتي �أقيمت مبنا�ش����بة 

�لعيد �لوطني يف �لعا�شمة �أبوظبي.
و�أ�ش����ار �ش����موه �إل����ى �أن �لعي����د �لوطن����ي لدولة 
�الإمار�ت �لعربية �ملتحدة يعترب منا�ش����بة ن�ش����تعيد 
فيه����ا باالإكبار �ل�ش����رية �لعط����رة للآباء �ملوؤ�ش�ش����ن 
للدولة �لذين �ش����اغو� تطلعات �أبناء �خلليج، وجعلو� 
م����ن تعدده كياًنا �شيا�ش����يًّا و�ح����ًد� يجمعهم �لتاريخ 

�لو�حد و�لهوية و�مل�شري �مل�شرتك.
وذكر �ش����مو �ل�ش����يخ نا�رص بن حمد �آل خليفة �أن 
دول����ة �الإم����ار�ت �لعربي����ة �ملتح����دة تو��ش����ل بخطى 
و�ثق����ة مر�حل �لتط����ور و�لنم����اء يف خمتلف �ملجاالت 
حت����ى باتت �لنم����وذج �ملث����ايل و�لر�ئ����د يف �لتنمية، 
م�ش����رًي� �ش����موه �إلى �أهمية �لعمل �لوطني يف �لدولة 
وحتمل قادتها �مل�ش����وؤولية وحم����ل �لر�ية على نهج 
�أ�ش����لفهم �لذين �أجن����زو� لدولة �الإمار�ت ��ش����تقر�ًر� 
و�أمًن����ا ورفاهي����ة وتقدًما فكانو� الأمته����م منوذًجا يف 

تر�شيخ قيم �لعزة و�ل�شموخ.
وبهذه �ملنا�شبة، هناأ �شمو �ل�شيخ نا�رص بن حمد 
�آل خليف����ة رئي�س دول����ة �الإمار�ت �لعربي����ة �ملتحدة 
�ل�ش����قيقة �ش����احب �ل�ش����مو �ل�ش����يخ خليفة بن ز�يد 
�آل نهي����ان، ونائ����ب رئي�����س دولة �الإم����ار�ت �لعربية 
�ملتحدة رئي�����س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي �ش����احب 

�ل�ش����مو �ل�شيخ حممد بن ر��ش����د �آل مكتوم و�أ�شحاب 
�ل�شمو حكام �لغمار�ت مبنا�شبة �لعيد �لوطني لدولة 
�الإم����ار�ت �لعربية �ملتحدة، معرًبا �ش����موه عن �أطيب 
تهانيه ومتنياته للقيادة �الإمار�تية مبوفور �ل�ش����حة 
و�ل�ش����عادة ولل�شعب �الإمار�تي �ل�ش����قيق �ملزيد من 
�لتقدم و�الزدهار، م�ش����يًد� �ش����موه بعم����ق �لعلقات 
�الأخوي����ة و�لتاريخي����ة �لوطيدة �لتي ترب����ط �لبلدين 

و�ل�شعبن �ل�شقيقن وما ت�شهده من تطور ومنو.
و��ش����تملت �الحتف����االت �لتي ح�رصه����ا عدد من 
روؤ�ش����اء �لدول و�أ�شحاب �ل�ش����مو و�ملعايل و�شيوف 
�لدول����ة على عرو�����س تر�ثي����ة وثقافية وع�ش����كرية 
�أكدت �لنه�شة �لتي تعي�شها دولة �الإمار�ت �لعربية 
�ملتح����دة يف خمتلف �ملجاالت، وما و�ش����لت �إليه من 

تقدم و�زدهار عرب �الأوبريت “�لد�ر �أمانة”.

�ملنام���ة - بن���ا: �أك���دت وز�رة �لعم���ل و�لتنمية 
�الجتماعي���ة يف بيان �أم�س، مبنا�ش���بة “�ليوم �لعاملي 
للمتطوعن” �لذي ي�شادف �خلام�س من دي�شمرب، �أن 
تطور �ملجتمعات، وت�ش���عب جماالت �حلياة، �شاعفا 
من �لتحديات، حتى بات لز�ًما �لعمل على ��شتقطاب 
�لتط���وع  جه���ود  و�إد�رة  وتدريبه���م،  �ملتطوع���ن 
لتوظيفها يف تلبية �حلاجات �الأ�شا�شية ب�شكل فعال، 
خا�ش���ة و�أن قط���اع �لعم���ل �الأهلي �أ�ش���بح يعتمد يف 
ن�ش���اطاته على جهود �ملتطوعن، وبات ي�شكل قوة 
�قت�ش���ادية و�جتماعية و��ش���حة على م�شتوى �لعامل، 

وي�شهم بدرجة ملمو�شة يف �لناجت �ملحلي للدول.
حتتف���ي  �لبحري���ن  مملك���ة  �إن  �لبي���ان  وق���ال 
بالي���وم �لعاملي للمتطوعن، بهدف تقدمي �ل�ش���كر 
للمتطوع���ن عل���ى جمهود�ته���م، ف�ش���ًل ع���ن رف���ع 
م�ش���توى وع���ي �جلمه���ور باأهمي���ة �لعم���ل �لتطوعي 

ودوره يف خدمة �ملجتمعات.
و�أ�ش���اف “كان���ت �لروؤية �لثاقب���ة جلللة �مللك، 

وتوجيهات �ش���مو رئي�س �ل���وزر�ء، ودعم ويل �لعهد، 
ب���اأن يكون للقطاع �الأهلي �لتطوعي ح�ش���ور بارز يف 
���ا يف حتقيق �لتنمية  �ملجتمع، لي�ش���بح عاملً جوهريًّ
�مل�شتد�مة يف �لبحرين، وقائًما على مبد�أ �ل�رص�كة بن 

�لقطاعات �لثلثة �حلكومية و�خلا�شة و�الأهلية”.
و�أك���د �أن �ململكة متكنت “من ترجمة توجيهات 
�لقي���ادة �لر�ش���يدة لرت�ش���يخ مفه���وم �مل�ش���وؤولية 
�الجتماعي���ة م���ن خ���لل حتفي���ز موؤ�ش�ش���ات �ملجتمع 
�مل���دين، وتفعيل م�ش���اركاتها يف �لتنمية �الجتماعية 
لتل���ك  �خل�ش���بة  �لبيئ���ة  وتهيئ���ة  و�القت�ش���ادية 
�ملوؤ�ش�ش���ات، ك���ي تتمكن من تق���دمي �لعمل �ملميز 
وتطبق �أف�شل �ملمار�شات ملبادر�ت �لعطاء و�لعمل 
�لتطوع���ي، م���ن خ���لل �إ����رص�ك موؤ�ش�ش���ات �ملجتم���ع 
�ملدين يف جهود ت�ش���جيع �لعم���ل �لتطوعي وتنميته 

وتطويره”.
و�أو�ش���ح �أنه “من منطلق �حلر����س على حتقيق 
�جل���ودة و�لتكام���ل يف منظوم���ة �لعم���ل �الجتماع���ي 

و�لتطوع���ي، قامت �ل���وز�رة باإ�ش���هار جمعيات �أهلية 
و�أخ���رى  �الجتماعي���ة،  �مل�ش���وؤولية  يف  متخ�ش�ش���ة 
متخ�ش�ش���ة يف �لعم���ل �لتطوع���ي، وثالث���ة مهتم���ة 
بتدري���ب �ملهتم���ن يف �لعم���ل �لتطوع���ي و�الأهلي، 
وه���ي تعم���ل د�ئًما عل���ى تفعي���ل دورها �الإن�ش���اين 
لتمكينه���ا م���ن حتقيق �أهد�فه���ا، وتفعي���ل وتعزيز 
�ل�رص�ك���ة �ملجتمعية م���ع موؤ�ش�ش���ات �ملجتمع �ملدين 
�لتي يتعاظم دورها مع ت�شارع �لتحوالت �الجتماعية 
و�القت�ش���ادية يف �لعامل، باعتبارها �أحد رو�فد �لعمل 

�الجتماعي و�لتنموي يف �لبلد”.
وق���ال “يف ه���ذ� �الإط���ار، وتنفي���ًذ� لتوجه���ات 
�لقيادة �لر�ش���يدة، فق���د بادرت �لوز�رة، بتاأ�ش���ي�س 
مركز تنمي���ة �لعم���ل �لتطوعي، حيث �أ�ش���در �لوزير 
جميل حميد�ن، قر�ًر� بتاأ�ش���ي�س �ملركز يف �أغ�ش���ط�س 
�ملا�ش���ي، و�شوف يتم �فتتاحه ر�شميًّا خلل دي�شمرب 
�جل���اري، علًما باأن �ملركز قد با����رص �أعماله �لتطوعية 

بالتعاون مع موؤ�ش�شات �ملجتمع �ملختلفة”.

�ملنام���ة - وز�رة �الأ�ش���غال و�ش���وؤون �لبلدي���ات 
و�لتخطي���ط �لعم���ر�ين: �جتمعت �ملدي���ر �لعام ل�رصح 
�مليث���اق �لوطن���ي خول���ة �ملهن���دي م���ع �لقطاعات 
�ملعنية بوز�رة �الأ�ش���غال، وذلك �ش���من ��شتعد�د�ت 
�ل�رصح ملو�شم �الأمطار ومتابعة �شري وتطور �لعمل يف 

�شيانة �ملبنى ومعاجلة م�شاكله. 
ورح���ب �ل����رصح بالوكي���ل �مل�ش���اعد للخدم���ات 
�لبلدية �مل�ش���رتكة، �لقائم باأعمال �لوكيل �مل�شاعد 
مل�شاريع �لبناء و�ل�شيانة ر�ئد �ل�شلح، ومدير �إد�رة 
�ش���يانة �ملب���اين هدى عبا����س، وعدد من مهند�ش���ي 
�الأ�ش���غال، حيث مت ��ش���تعر��س �أهم م�شاكل �شيانة 
مبنى �ل����رصح �لوطني وتقدمي �حلل���ول و�ملقرتحات 
الإطالة �لعمر �الفرت��شي للمبنى و�شمان ��شتد�مته، 
كم���ا مت خلل �الجتماع مناق�ش���ة �أبرز �ال�ش���تعد�د�ت 

ملو�شم �الأمطار �لقادم للحفاظ على �شلمة �ملباين.
وق���د �طلعت �ملدير �لعام لل�رصح �ل�ش���لح على 
مو��شع �مل�شاكل يف �ملباين و�الأ�شا�شات خلل �جلولة 

حول مباين �ل�رصح.
�لوكي���ل  وّج���ه  �لتفقدي���ة،  �جلول���ة  خت���ام  ويف 
�مل�ش���اعد مدر�ء �الإد�رة و�الأق�شام يف �لوز�رة �إلى بذل 
�ملزيد من �جلهد و�الجتهاد لتحقيق �أعلى م�شتويات 

�جلودة يف �أد�ء �لعمل م�شرًي� بقوله: “�لوز�رة حري�شة 
كل �حلر����س عل���ى تق���دمي �لدع���م و�مل�ش���اندة �إلى 
�رصح �مليثاق �لوطني، ومتابعة �ش���ري تنفيذ �خلطط 
�ملرحلية �ملتعلقة بتقدمي �أف�ش���ل �حللول و�لرتكيز 
على �شيانة �مل�ش���اكل �لتي قد ت�شبب �أ�رص�ًر� مببنى 
�رصح �مليثاق �لوطني، فقد �زد�د �إح�شا�ش���نا باأهمية 
ه���ذ� �ل����رصح �لعظي���م بعد �لتع���رف عل���ى �ملعر�س 

�لرئي�ش���ي عن قرب وعلى ر�ش���الته �لوطنية �ل�شامية 
وما ميثله من معنى كبري يف قلب كل بحريني، ونحن 
يف وز�رة �الأ�ش���غال حري�ش���ون على كل مبنى حكومي 
و�ل����رصح �أولوي���ة م���ن �أولوياتن���ا، وعلى ذل���ك، فاإننا 
�ش���نبذل كل جهدنا لتحقيق �أعلى م�شتويات �جلودة 
يف �أد�ء �أعمال �ل�ش���يانة لتليف �أي �أ�رص�ر قد يتعر�س 

لها �ل�رصح يف �مل�شتقبل”.

• �شمو �ل�شيخ نا�رص بن حمد م�شاركاً يف �الحتفال	

بحث التعاون بني “الأعلى للبيئة” 
و “الأعلى لل�ضباب والريا�ضة”

لفتـــات للرتحيــب بقـــــادة 
دول جملــ�س التعــاون

املوؤ�ض�ضة العامة جل�رص امللك فهد 
تنظم حملة تطعيم �ضد النفلونزا

وحدات يف قوة الدفاع حتتفل 
باليوم الوطني الإماراتي

�ملنام���ة - بن���ا: ��ش���تقبل نائب 
رئي�س �ملجل�س �الأعلى للبيئة �ش���مو 
�ل�ش���يخ في�شل بن ر��ش���د �آل خليفة 
مبكتبه باملجل����س �أم�س �الأحد �الأمن 
�لع���ام �مل�ش���اعد للمجل����س �الأعل���ى 
�لعام  و�الأمن  و�لريا�ش���ة  لل�ش���باب 
للجنة �الأوملبية �لبحرينية عبد�لرحمن 

ع�شكر.
ويف بد�ي���ة �للق���اء رحب �ش���موه 
بع�ش���كر، وبحث �ش���موه مع���ه تعزيز 
�لتع���اون و�لتن�ش���يق ب���ن �ملجل�س 

�الأعل���ى للبيئ���ة و�ملجل����س �الأعل���ى 
يع���ود  مب���ا  و�لريا�ش���ة  لل�ش���باب 
�لبيئ���ي  �ل�ش���عيد  عل���ى  بالفائ���دة 

و�لريا�شي. 
من جانبه، �أعرب ع�شكر عن �شكره 
وتقدي���ره لنائ���ب رئي����س �ملجل����س 
�الأعلى للبيئة �ش���مو �ل�ش���يخ في�شل 
ب���ن ر��ش���د �آل خليفة، وم���ا يقوم به 
�ش���موه من جهود للنهو�س مب�شتوى 
�خلدم���ات �ملقدمة للقط���اع �لبيئي 

باململكة.

�ملنام���ة - وز�رة �الأ�ش���غال و�ش���وؤون 
�لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين: وجه وكيل 
�شوؤون �لبلديات بوز�رة �الأ�شغال و�شوؤون 
�لبلدي���ات و�لتخطيط �لعم���ر�ين نبيل �أبو 
�لفتح، جمي���ع �لبلدي���ات يف �ملحافظات 
�الأربع، باالإ�شافة �إلى �الأجهزة �ملعنية يف 
�شوؤون �لبلديات، لل�شتعد�د ال�شت�شافة 
مملك���ة �لبحري���ن الأعم���ال قم���ة جمل����س 

�لتعاون �خلليجي �ل� 37. 
وح���ث �لوكي���ل �مل�ش���وؤولن للقيام 
برتكيب �الإعلنات �لرتحيبية يف �ل�شو�رع 
�لرئي�ش���ة يف �ململكة، و�الهتمام بتزين 
�ملتعلق���ة  �الأم���ور  ومتابع���ة  �ل�ش���و�رع، 
بالنظاف���ة يف خمتل���ف �ملناطق، وتكثيف 
زر�عة �لزهور �ملو�شمية، وزيارة �ملناطق 

و�ل�شو�رع �لرئي�شة ملتابعة �شري �لعمل. 
و�أك���د �أن �لوز�رة �ش���كلت فرق عمل 

ملتابعة ��شتكمال �أعمال �لزينة و�لزر�عة 
كل  و�ش���خرت  �الإعلن���ات،  وتركي���ب 
طو�قمها الإجناح ��شت�شافة �لبحرين لهذ� 

�حلدث �ملهم. 

جل����رص  �لعام���ة  �ملوؤ�ش�ش���ة  نظم���ت 
�مللك فهد حملة تطعيم �ش���د �النفلونز� 
�جل����رص،  منت�ش���بي  جلمي���ع  �ملو�ش���مية 
بالتن�ش���يق مع �ملديرية �لعامة لل�شوؤون 
�ل�ش���حية باملنطقة �ل�رصقية؛ بهدف �حلد 
من �نت�ش���ار �لع���دوى �لفريو�ش���ية �لتي 
ت�ش���ل ذروتها يف ف�شل �ل�ش���تاء قيا�شاً 

بباقي ف�شول �ل�شنة.
وق���ال �ملدي���ر �لعام �ملكل���ف عماد 
�ملحي�شن �لذي �أ�رصف على تنفيذ �حلملة: 
�إن �ملوؤ�ش�ش���ة �لعام���ة جل����رص �مللك فهد 

حر�ش���ت على توفري تطعي���م �النفلونز� 
�ملو�ش���مية جلميع من�ش���وبيها ومن�شوبي 
�لدو�ئ���ر �حلكومية جمان���ا حلمايتهم من 
عدوى �النفلونز� �لفريو�شية قبل دخول 

مو�شم �ل�شتاء.
و�أ�ش���ار �إل���ى �أن �لتطعي���م ه���و �أجنع 
�لو�شائل للوقاية من �لعدوى، �إذ تن�شح 
منظمة �ل�ش���حة �لعاملي���ة باأخذ �لتطعيم 
�ش���د �النفلونز� بانتظام �ش���نوياً يف هذ� 
�لوق���ت من �لعام، متوقعاً �ملحي�ش���ن �أن 

ت�شهد �حلملة �ل�شحية �إقباالً �شديد�ً. 

باإح����دى  ج����رى  بن����ا:   - �ملنام����ة 
وح����د�ت قوة دف����اع �لبحرين �ش����باح 
�لوطن����ي  بالي����وم  �الحتف����ال  �أم�����س، 
�خلام�����س و�الأربعن لدول����ة �الإمار�ت 

�لعربية �ملتحدة �ل�ش����قيقة، بح�شور 
ع����دد من ق����ادة وح����د�ت ق����وة دفاع 
البحرين، وعدد من �ضباط قوات درع 

�جلزيرة �مل�شرتكة.

• نبيل �أبو �لفتح،	
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الطاقة البديلة

بلدي 
المحرق

• ممثل هيئة الكهرباء واملاء	

ثلثــــا البحــــــارة املحتــــرفيــــــن “حمــرقييـــــن” 
اإزالــــــــــــة كـــبـــــائــــــــــــــن “الــغــــــــــو�ص” قـــطـــــعـــــــــــــــــــت رزق 300 اأ�ســـــــــــــرة

اأحـــال وزيـــر الأ�ســـغال و�ســـوؤون البلديات 
والتخطيـــط العمـــراين ع�ســـام خلـــف تو�ســـية 
جمل�ـــص بلدي املحرق بخ�ســـو�ص توفـــر اأماكن 
خا�ســـة كبديل موؤقت حالياً للبحارة املحرتفني 
الذيـــن اأزيلت كبائنهم ومرا�ســـي �ســـفنهم من 
على �ساحل الغو�ص اإلى وكالة الزراعة والرثوة 

البحرية.
وبرر املجل�ص يف التو�سية املرفوعة للوزير 
بطلب توفري البدائل للبحـــارة وذلك لتمكنهم 
من تخزيـــن معداتهم اخلا�ســـة بال�ســـيد، ومع 
التاأكيد على �رضورة تهيئة موقع دائم لهم على 

اأحد اأجزاء ال�ساحل.
وقال ع�ســـو جمل�ـــص بلدي املحـــرق غازي 
املرباطي اإن ال�سيادين املحرتفني يف املحرق 
يفوق عددهم 75 % من ن�ســـبة ال�ســـيادين يف 

مملكة البحرين.
واأ�سار اإلى اأن قرار اإزالة الكبائن من �ساحل 
الغو�ـــص اأدى اإلـــى قطع م�ســـدر رزق اأكرث من 

300 اأ�رضة.
وطالـــب املرباطي وزارة الأ�ســـغال بتحمل 
م�ســـوؤولية توفـــري البدائـــل جلميـــع ال�ســـيادة 

املحرتفني يف ال�ساحل.

طرد ال�سباب من احلدائق بعد ال�ساعة 10 م�ساًء 

ميزانية بناء بيوت جديدة يف بوماهر... “َبْح”! 

لتاأنيث حمالت بيع املالب�س الداخلية 

حتويل اأرا�ٍس لباركات بـ“فلو�س” 

جتنًبا ل�ستغاللها يف املمنوعات

ا�ستمالك 92 عقاًرا وتوفري 51 وحدة �سكنية

مطالبة ن�سائية ب�سرتها يف املجمعات 

ا�سترياد جتربة “العا�سمة”

اأيد اأع�ســـاء جمل�ص بلدي املحـــرق اإغالق احلدائق 
عند ال�ساعة 10م�ساء وذلك لكرثة �سكاوى املواطنني 

مبجمع 228 باملحرق.
واأ�سار مقدم املقرتح ع�سو جمل�ص بلدي املحرق 
يو�ســـف الري�ص غلى اأن احلديقة بعد ال�ســـاعة العا�رضة 
م�ســـاء تكون نقطة لتجمع ال�ســـباب، والـــذي ينتج عن 

جتمعهم ممار�سة بع�ص ال�سلوكيات غري امل�سوؤولة.
با�ســـتغالل  قامـــوا  ال�ســـباب  بع�ـــص  اأن  واأردف 

احلديقـــة لتعاطـــي املمنوعـــات ممـــا ي�ســـكل خطورة 
وم�ســـايقة لأهايل املنطقة اإلى �ساعات الفجر وبدون 
رادع. وطالب باأن ي�سدر القرار من قبل البلدية وذلك 

ليتم رفعه اإلى اجلهات الأمنية لردع املخالفني.
ومن جانبها، اأ�ســـارت ع�سو جمل�ص بلدي املحرق 
�ســـباح الدو�رضي اإلى اأن هذه الأفعـــال تعود اإلى عدم 
وجود حرا�ص يف تلك احلدائق، وذلك ما ي�ســـكل خطراً 

على مرتادي احلدائق من اأطفال.

قـــال وزيـــر الإ�ســـكان با�ســـم احلمر تعقيبـــا على 
تو�ســـية �ســـادرة من جمل�ص بلدي املحرق حول توفري 
العتمـــادات  الالزمـــة ل�ســـتكمال املرحلـــة الثانية من 
م�ـــرضوع هدم وبنـــاء البيوت مب�ـــرضوع حالـــة بوماهر، اأن 
امليزانية املخ�س�ســـة للم�رضوع قد ا�ستنفذت يف اأعمال 

املرحلـــة الأولى نتيجة للكلفـــة املالية املرتفعة ملثل 
هـــذه امل�ســـاريع، والتي ت�ســـمل ال�ســـتمالك وتكاليف 
اإن�ســـاء الوحدات ال�ســـكنية بالإ�ســـافة اإلى اأعمال البنى 
التحتية، وهو الأمر الذي اأدى اإلى اقت�سار امل�رضوع على 
ما مت اإجنازه. واأ�ســـار احلمـــر يف مذكرة رده على جمل�ص 

بلدي املحرق اإلى اأن الوزارة قامت با�ستمالك 92 عقارا 
وتوفري 51 وحدة �سكنية، بالإ�سافة اإلى اإعادة تخطيط 
املنطقـــة واإن�ســـاء البنى التحتية ال�رضورية، بالإ�ســـافة 
لتوفري الرباحـــات واملناطق املفتوحـــة ومواقف عامة 

لل�سيارات خلدمة املقيمني يف هذه املنطقة. 

رفـــع جمل�ـــص بلدي املحـــرق مقرتح لتخ�ســـي�ص 
ركـــن منف�ســـل لبيع املالب�ـــص الداخلية الن�ســـائية يف 
�ملحالت، وذلك با�ش���ر�ط �ن ت�رشف عليها �مر�أة، و�أن 
يتم ت�سمني ال�ســـرتاطات يف ت�ساريح هذا النوع من 

الأن�ســـطة التجارية.  واأ�ســـار اأع�ســـاء املجل�ص اإلى اأنه 
وردت اإلى الأع�ســـاء بع�ص ال�سكاوى من قبل جمموعة 
من الن�ســـاء حول بيع املالب�ص الداخلية الن�سائية، باأن 
العديد من املحالت التجارية كاملجمعات التجارية، ل 

تراعي و�سعية مواقع بيع املالب�ص الداخلية الن�سائية، 
اإذ يكون الركن املخ�س�ص لذلك مفتوحا اأمام الأعني.
وطالب الأع�ساء بو�سع حاجز بعيداً عن الأنظار مع 
التاأكيد على اأن يكون م�رضف اأو بائع هذا الق�سم امراأة.

فتـــح  املحـــرق  بلـــدي  جمل�ـــص  اأع�ســـاء  طالـــب 
ال�ســـتثمار يف مواقف ال�ســـيارات يف الأحياء ال�ســـكنية 

مبحافظة املحرق.
وقـــال مدير عـــام بلدية املحـــرق بالأنابة عبداهلل 

عبداللطيـــف اإن الفكـــرة جيدة يف ال�ســـتثمار ملواقف 
ال�سيارات وهذه فكرة مطبقة يف العا�سمة، اإذ اأن هناك 
اأرا�ـــص تتكون من دور واحد وموؤجرة ل�ســـالح �رضكات 
وبنـــوك، وذلك لتوفـــري مواقف �ســـيارات ملوظفيها، 

بالإ�سافة اإلى عائد مايل ربحي على �ساحب الأر�ص.
غـــازي  املحـــرق  بلـــدي  جمل�ـــص  ع�ســـو  واأردف 
املرباطي باأن هناك اأرا�ســـي خا�سة ول بد للوزارة اأن 

تطرح ا�ستثمار هذه الأرا�سي كمواقف لل�سيارات.

�ص على هذه البيوت قبل ت�سليمها للمالك “الأ�سغال” ل ُتفتِّ

700 األف دينار كلفة “جماري” م�رشوع �سكني ا�ستثماري

ّ وزير الأ�سغال يرف�ص... واملجل�ص البلدي ُي�رض

�سد وجذب ب�ساأن ترحيل ميزانية الرتميم

وافق جمل�ـــص بلدي املحرق على تكليف 
مفت�ســـي ال�ـــرضف ال�ســـحي بالك�ســـف علـــى 
امل�ســـاريع ال�ستثمارية العقارية قبل اإ�سدار 
�ســـهادات اإمتـــام البنـــاء مـــن قبـــل البلديـــة 
التي يقـــع فيها امل�رضوع ال�ســـتثماري، حيث 
اأ�ســـحاب  �سي�ســـهم يف احلـــد مـــن تقاع�ـــص 
امل�ساريع يف تنفيذ البنية التحتية للم�ساريع 

ال�ستثمارية.
بلـــدي  جمل�ـــص  رئي�ـــص  نائـــب  واأ�ســـار 
املحرق حممد احلرز اإلى اأنه يف اأحد امل�ساريع 
ال�ســـتثمارية العقارية بدائرتـــه يف املحرق، 
قامـــت ال�رضكـــة املنفـــذة للم�ـــرضوع بت�ســـليم 
املنازل ملالكها دون ربطها ب�ســـبكة ال�رضف 
عليهـــم  رجـــع  ممـــا  )املجـــاري(،  ال�ســـحي 
بال�ـــرضر اجل�ســـيم. وقال اإنه بعـــد الوقوف يف 
التفا�ســـيل، تبني اأن قطاع ال�رضف ال�ســـحي 
بوزارة الأ�ســـغال غري مكلـــف بالتفتي�ص على 
تلك امل�ســـاريع من حيـــث التحقق من ربطها 

ب�ســـبكة ال�ـــرضف ال�ســـحي الرئي�ســـية، وذلك 
بنـــاء على مـــا يفعله ق�ســـم مفت�ســـو الرقابة 
والتفتي�ـــص بـــاإدارة اخلدمـــات الفنية ببلدية 
املنطقـــة التي يقع فيها امل�ـــرضوع بالفح�ص 
علـــى املبنـــى والتاأكد من التزامـــه باخلرائط 
الق�ســـم  قبـــل  مـــن  املعتمـــدة  الهند�ســـية 
املخت�ص بالبلدية، وعلى اأثره يقوم املفت�ص 
باعتماد �سهادات اإمتام البناء، والتي مبوجبه 

ي�سمح املبنى بتو�سيل التيار الكهربائي.
واأردف اأن حـــوايل 300 بيـــت حاليـــاً يف 
امل�رضوع العقاري لي�ست مو�سلة ب�سبكة �رضف 
�ســـحي، حيث قامت ال�رضكة املطورة التابعة 
للعقار بتوفري �سبكة �رضف �سغرية )بواليع(.

واأو�ســـح اأنه بعد الدرا�سة واملتابعة مع 
وزيـــر الأ�ســـغال والوكيـــل مت الو�ســـول اإلى 
اإعـــداد درا�ســـة بتحمل تكلفة �ســـبكة ال�رضف 
ال�ســـحي، والتي من املقدر اأن يبلغ تكلفتها 

حوايل 700 األف دينار.

اأ�رضّ اأع�ســـاء جمل�ص بلـــدي املحرق على 
ترحيـــل ح�ســـة حمافظـــة املحرق مـــن م�رضوع 
الرتميـــم للعـــام 2015 اإلـــى ميزانيـــة العام 

.2016
وقال وزير الأ�سغال و�ســـوؤون البلديات 
يف مذكـــرة رده علـــى جمل�ص بلـــدي املحرق، 
اإن الـــوزارة تخ�ســـع لإجـــراءات واأنظمة وزارة 
املالية وعلى الأخ�ص قانون امليزانية العامة 
والدليـــل احلكومـــي املوحد، فـــاأن “مناقلة” 
م�رضوع تتطلب تقدمي طلب اإلى وزارة املالية 

لإبداء الراأي.
واأ�ســـاف: “الفـــرتة املتبقية مـــن العام 
املـــايل احلـــايل ل تتجـــاوز �ســـهر و�ســـيكون 
معها من غـــري املجدي من النواحـــي العملية 
والفعليـــة نقـــل اعتمـــادات مالية مـــن العام 
املـــايل ال�ســـابق، حيث مـــن الأجـــدر الرتكيز 
على طلبات العام احلـــايل والهتمام بتنفيذ 
اأكـــرب قـــدر منهـــا وفقـــاً للخطـــة املعتمـــدة 
وح�سب الأوليات املرفوعة من قبل املجال�ص 

البلدية”.
وبـــرر الوزير ذلك باأن ما مت اتخاذه حول 
ميزانيـــة الرتميم هو كتغيري اأ�ســـلوب الطرح 
من خالل املناق�سة الزمنية والتي يتم العمل 
حالياً على تر�ســـيتها، اإذ �ســـيكون من �ساأنه 
حت�سني والأ�رضاع يف ميزانية امل�رضوع وتقدمي 

اأف�سل خدمة للمواطنني.
وقال ع�ســـو جمل�ص بلدي املحرق غازي 
املرباطـــي اإنـــه يوجـــد حـــوايل 91 بيـــت اآيل 
لل�ش���قوط عل���ى قائمة �النتظ���ار، و�أن تعليق 
تلك البيوت دون البدء فيها �سيت�سبب ب�رضر 
لتهالـــك البيوت على راأ�ص املواطن، وتراكم 
اأعـــداد كبـــرية من تلـــك البيوت علـــى قائمة 

بلدي املحرق.
وعلق بالقول “حـــوايل 11 مليون دينار 
اختفـــت مـــن ميزانيـــة الرتميـــم، اإذ اأن وزير 
الأ�ســـغال اأ�ســـار اإلـــى اأن الـــوزارة مل تطلـــب 
تقريرا ر�سميا ح�سب املتعارف عليه قانونياً 

مل�سائلة وزارة املالية عن تلك امليزانية”. 

6 ماليني دينار تكلفة حمطة “الدور” ال�سم�سية
“الكهرباء” �ستنتهي من اإجنازها يف نهاية 2017

قال ممثل هيئة الكهرباء واملاء، اإن الهيئة تعمل 
حاليـــاً على البدء يف تنفيذ م�رضوع مبنطقة الدور لعمل 
حمطـــة تعمل بالطاقة البديلـــة بتكلفة تبلغ 6 ماليني 

ون�سف دينار على م�ساحة 12 هكتارا.
واأردف اأن من املتوقـــع اأن تنهي هيئة الكهرباء 
واملـــاء م�رضوعها يف الربع الأخري من عام 2017. وبني 
اأن املحطة �ست�ساهم يف دعم ال�سبكة العامة للكهرباء 
من خالل م�سادر الطاقة املتجددة، وذلك لإنتاج طاقة 
هوائية و�سم�سية على م�ستوى مناطق مملكة البحرين.  
ويف تفا�سيل امل�رضوع، اأو�سح اأن الوزارة تدر�ص حالياً 
الأطـــر الفنية التي ت�ســـهل علـــى الفرد ال�ســـتخدام 
ال�سخ�ســـي لهـــذه الطاقة يف املنازل ال�ســـكنية.وقال 

اإن اأن�ســـاء املحطة للعمل على اإنتـــاج طاقة بديلة هي 
اإ�ســـرتاتيجية عامة �ســـتعمل بها الهيئـــة على املدى 
البعيـــد. وذكـــر اأن الهـــدف مـــن املحطة هـــو تخفيف 
ال�ســـغط على املـــوارد الطبيعيـــة وا�ســـتخدام الغاز 
الطبيعي للحفاظ على البيئة وال�ســـتفادة مبا تتمتع 
به اململكـــة من وجود الطاقـــة ال�سم�ســـية والهوائية 
مبع�ســـم ف�سول ال�ســـنة. وجاء ذلك يف اجتماع جمل�ص 

بلـــدي املحـــرق العتيادي مـــن دور النعقـــاد الثالث 
اأم�ص. ويف �ســـوؤال لأع�ســـاء جمل�ص بلدي املحرق حول 
مدى ا�ســـتفادة املواطنني من الفاتـــورة الكهربائية 
فور العتماد على الطاقة ال�سم�ســـية والهوائية، بني 
ممثل الهيئة اأنه اإ�سرتاتيجية خلق البدائل لال�ستفادة 
من الطاقة هي للعمل ب�سكل مزدوج، وذلك لتخفيف 

الأعباء املالية على املواطن.

مروة خمي�س
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جلسة
الشورى انتهاء �صالحي���ة الأغذية اأحد اأنواع الغ�ش التجاري

م�شت�شار املجل�س: الت�رشيع متكامل يف فقراته... “ال�شورى”:

ا�شرتد ال�ش���وريون اإحدى مواد م�رشوع قانون 
ال�ش���حة العام���ة لإجراء عدد م���ن التعديالت على 
ن�ش���و�س املادة املتعلقة بالأغذية املغ�شو�شة، 
حيث راأى ال�ش���وريون اعتبار ت���داول الأغذية بعد 
ف���وات مدة �ش���الحياتها م���ن اأحد ����رشوب الغ�س 

التجاري.
وقبل الت�ش���ويت، ت�ش���اءلت ال�شورية جميلة 
�ش���لمان عم���ا اإذا كانت الأغذي���ة املمزوجة مبواد 
ملون���ة، دون اإ�ش���عار اجله���ة املخت�ش���ة باحتواء 
الغ���ذاء على تلك املواد من الأغذية املغ�شو�ش���ة 
اأم ل كم���ا هو موج���ود يف قانون مراقب���ة الأغذية 

امل�رشي.

وراأت ال�ش���ورية دلل الزاي���د اأن كث���ًرا من 
ال�شلع يف ال�شوق منتهية ال�شالحية، ويحدث ذلك 
يف بع����س الأحي���ان بتعمد من الباع���ة، داعية اإلى 

�شمول هذا الأمر �شمن اأ�شناف الغ�س التجاري.
واتف���ق ممثل وزارة ال�ش���حة مع ما ذهبت له 
ال�شورية دلل الزايد يف اإ�شافة عبارة انتهاء مدة 
ال�ش���الحية اإلى اإح���دى فقرات امل���ادة املتعلقة 

باأنواع الغ�س التجاري. 
وق���ال فيم���ا يتعل���ق بامل���ادة امللون���ة اإنها 
م�ش���مولة يف القانون من خالل مقارنتها باللوائح 
الفني���ة املعتمدة يف حال وجود اأي مادة تغر من 

طبيعتها اأو جودة �شنعها. 

منع ا�صترياد الأغذية غري ال�صاحلة لالآدميني
“ال�شحة” و“التجارة”: الت�رشيع مكمل لقوانني حماية امل�شتهلك والغ�س التجاري

وافق ال�ش���وريون على ت�رشيع يحظر ا�ش���تراد اأو 
ت���داول اأي م���ادة غذائية اأو م�ش���افة �ش���واء لالأغرا�س 
التجاري���ة اأو ال�شخ�ش���ية، يف ح���ال كانت غر �ش���احلة 
لال�ش���تهالك الآدم���ي باأن كانت مغ�شو�ش���ة اأو �ش���ارة 

بال�شحة اأو تالفة اأو فا�شدة اأو من دول موبوءة.
ومنع الت�رشيع ا�ش���تراد الأغذية يف حال كانت غر 
مطابق���ة للوائ���ح الفنية املعتمدة اأو مل���ا هو مبني يف 
بطاقة البيانات الإي�شاحية اأو البطاقة الغذائية، اأو اإذا 
كانت م�ش���توردة من اإحدى الدول الت���ي تقرر الوزارة 

حظر ا�شتراد املواد الغذائية اأو امل�شافة منها.
وقبل الت�ش���ويت، قالت ال�شورية دلل الزايد اإن 
الت�رشيع تداخل يف بع�س مواده مع قوانني اأخرى، الأمر 

الذي من املمكن اأن يخلق اإ�شكال يف التطبيق.
وعلق ال�ش���وري ال�ش���يخ جواد بوح�ش���ني بالقول: 

“ل ترثيب يف اأوجه الت�ش���ابه يف ن�شو�س القانونني”، 
مبين���ا اأنه قد يكون هن���اك ت�ش���ابه يف الكلمات ولكن 
امل�ش���مون خمتلف، فكل قانون له م�شامينه اخلا�شة 
به واإن ت�ش���ابهت العب���ارات.  من جهتها، اأكدت وزيرة 

ال�ش���حة فائقة ال�ش���الح اأن امل�رشوع بقانون ال�ش���حة 
العامة يقت�رش على ما يتعلق بال�ش���حة، والتفا�ش���يل 
في���ه عادة ما تكون مفيدة، وت�ش���اعد عل���ى التطبيق، 
وذلك يف ردها على مداخلة الزايد. وذكرت اأن القانون 
يتح���دث فقط فيم���ا يتعلق بوزارة ال�ش���حة ورقابتها 
واإ�رشافها على املواد الغذائية امل�ش���توردة، وعليه فال 
يوجد هن���اك اأي تداخل، بني ه���ذا القانون والقوانني 

الأخرى كحماية امل�شتهلك والغ�س التجاري.
واأ�ش���اف الوكيل امل�ش���اعد للموا�شفات وحماية 
امل�ش���تهلك بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة حميد 
رحم���ة، اأن هن���اك تعاون م�ش���تمر مع ال���وزارة حلالت 
الغ����س، واأن قان���ون ال�ش���حة مكم���ل لقان���ون حماي���ة 
امل�ش���تهلك، واإن القانون���ني ل ق�ش���ور فيهم���ا حاليا 

واإمنا هما مكمالن لبع�شهما بع�ًشا.

�شادق ال�شوريون اأم�س على جمموعة من املواد 
مب�رشوع قانون ال�شحة العامة وفيما يلي اأبرزها:

- عدم ال�ش���ماح للم���واد الغذائية امل�ش���توردة 
م���ن اخلارج بدخوله���ا اإذا مل تكن م�ش���حوبة ببطاقة 
البيانات الإي�شاحية والبطاقة الغذائية طبقاً للوائح 

الفنية املعتمدة، اأو اإذا كانت خمالفة لها.
- جواز طعن امل�شتورد الذي منع دخول �شحنته 
الغذائية وما تقرر ب�شاأنها من قبل الإدارة املخت�شة 
عل���ى القرار، اأمام املحكمة املخت�ش���ة خالل 15 يوماً 

من علمه بالقرار.
- حظ���ر ت���داول الأغذي���ة اخلا�ش���ة اأو الإع���الن 

عنها باأي���ة طريقة من طرق الإعالن، قبل ت�ش���جيلها 
والرتخي����س بتداولها من ال���وزارة املعنية، كاأغذية 
الر�ش���ع، وم�ش���تح�رشات تخفي���ف وزي���ادة ال���وزن، 

وفاحتات ال�شهية وغرها.
- اإل���زام املن���زل املنت���ج باإر�ش���ال عين���ة م���ن 
منتجات ن�ش���اطه الغذائي، اإلى املختربات املعتمدة 
من قب���ل اجله���ة الإداري���ة املعنية قب���ل الرتخي�س 
لن�ص����ط املنزل املنتج؛ بغر�ض الت�أكد من �صالحية 

املنتج �شحًيا.
- عدم جواز ذبح املوا�ش���ي اأو الطيور، بق�ش���د 
الجتار يف حلومها لال�شتهالك الآدمي، خارج الأماكن 

اأو امل�شالخ املعتمدة.
- اإل���زام ال����رشكات املنتج���ة للم���واد الغذائي���ة 
بتوفر بيان خا�س بالقيمة الغذائية للمنتج يو�شع 
على بطاقة البيانات الإي�شاحية اأو البطاقة الغذائية 
اخلارجي���ة لكل م���ادة غذائية، وتزوي���د املعنيني يف 

الوزارة بكافة املعلومات الالزمة.
- ر�ش���د ومراقب���ة احلال���ة الغذائي���ة لالأطف���ال 
وطلبة املدار�س والإ�رشاف ال�شحي على حمالت اإعداد 
وجبات الطعام املقدمة اإليهم، ومراقبة املقا�ش���ف 
واملدار����س  الأطف���ال  وريا����س  احل�ش���انة  دور  يف 

والعمل على اإلزامية توفر الوجبات ال�شحية فيها.

حظر تداول امل�صهيات واأغذية الر�صع قبل ترخي�صها
اإلزام “املنزل املنتج” باإر�شال عينات اأغذيته للمختربات املعتمدة

األغذية المغشوشة
“قانون ال�صحة” يفوت الإجازة على ال�صوريني

تاأجيل اجلل�شتني املقبلتني اإلى يوَمي الأربعاء 

اتف����ق ال�ش����وريون عل����ى تاأجي����ل ي����وم انعقاد 
خ����الل  ال�ش����ورى  ملجل�����س  العتيادي����ة  اجلل�ش����ة 
الأ�ش����بوعني املقبل����ني م����ن ي����وم الأح����د اإل����ى يوم 
الأربعاء املوافق 14 دي�ش����مرب و21 دي�شمرب؛ نظًرا 
لتزام����ن يوم اجلل�ش����ة مع اإج����ازات املول����د النبوي 

ال�رشيف، والعيد الوطني.
وقبل التفاق، طرح رئي�س املجل�س الأمر على 
الأع�ش����اء فجاءت نتيجة الت�ش����ويت 11 غر موافق 
على ا�ش����تبدال اليوم وبالتايل احل�شول على اإجازة 
ملدة اأ�ش����بوعني عن انعقاد اجلل�ش����ة، و7 موافقني 

على عقد اجلل�شة يف يوم غر يوم الإجازة.
واختل����ف ال�ش����وريون يف اعتب����ار اأن تقرير هذا 

الأمر يكون بيد رئي�س املجل�س اأم بيد الأع�ش����اء، يف 
الوقت الذي اأكد فيه رئي�س املجل�س اأهمية انعقاد 
اجلل�ش����ات؛ بهدف النتهاء من مناق�شة مواد قانون 

ال�شحة العامة.

وبعد ال�شرتاحة عاد ال�شوريون وتغرت ن�شبة 
الت�ش����ويت اإل����ى 10 موافقني و8 غ����ر موافقني، 
دون ح�ش����م الخت����الف يف حتدي����د �ش����الحية تقرير 

انعقاد اجلل�شات.

�صيد علي املحافظة

ت�صوير: اأمين يعقوب

امل�شلم اأكد اأهمية الرتقاء بال�شلطة الت�رشيعية 

ال�صوريون ي�صادقون على م�صامني الرد على اخلطاب ال�صامي

حظر تداول الأغذية املعباأة مبواد �شارة... “ال�شحة”:  

نظام اآيل خليجي يحدد �صالمة الأغذية

�ش���ادق ال�ش���وريون اأم�س على م�شامني 
خط���اب الرد عل���ى اخلطاب امللكي ال�ش���امي 
ل���دى افتتاح���ه دور النعق���اد الثال���ث م���ن 
الف�ش���ل الت�رشيعي الرابع من حيث املبداأ، يف 
الوقت ال���ذي اأحالوا فيه اخلطاب على اللجنة 
املخت�ش���ة لإجراء التعديالت اللغوية الالزمة 

عليه.
وقبل الت�ش���ويت، ق���ال ال�ش���وري خالد 
امل�ش���لم اإن اخلط���اب ال�ش���امي اأك���د خطوات 
جاللة امللك ال�ش���باقة املنبثق���ة عن امل�رشوع 
الإ�شالحي والنهو�س به، واأنه اأ�شار اإلى اأهمية 

الرتقاء والنهو�س بال�شلطة الت�رشيعية.

املل���ك  توجيه���ات جالل���ة  اأن  واأ�ش���اف 
توؤذن مبرحلة جديدة، مما يوجب على اأع�شاء 
ال�ش���لطة الت�رشيعية التفاعل معها مبا يحفظ 

مكت�شبات اململكة ومواطنيها وا�شتدامتها.
يف  احل���داد  اأحم���د  ال�ش���وري  واأ�ش���هب 
مداخلته التي امتدت اإلى نحو 20 دقيقة، يف 
اإجراء التعديالت النحوي���ة واللفظية الواردة 
يف خط���اب ال���رد، الأم���ر ال���ذي دف���ع رئي����س 
املجل����س عل���ي ال�ش���الح اإلى التعلي���ق عليه 
قائال “اأحمد بعدك مطول؟”، مبينا اأن احلداد 
مل يكن لديه اعرتا�س على م�شامني اخلطاب 

واإمنا تعديالته لغوية.

م���رر ال�ش���وريون ت�رشيع���ا يحظ���ر تداول 
الأغذية التي حتتوي عبواتها اأو لفائفها على 

مواد �شارة ب�شحة الإن�شان.
وو�ش���ع الت�رشيع عددا من ال�ش���رتاطات 
الت���ي حتدد م���ا اإذا كانت الأغذي���ة تعترب من 

الأغذية ال�شارة املمنوع تداولها اأم ل.
وقب���ل الت�ش���ويت، ت�ش���اءلت ال�ش���ورية 
زهوة الك���واري ع���ن طريقة واآلي���ات فح�س 
وزارة ال�ش���حة ل�ش���حنات الأغذي���ة ال�ش���ادرة 
والواردة. واأفاد ممثل وزارة ال�شحة باملجل�س 
ب���اأن اأي مادة ت�ش���ل للبحرين بعد ا�ش���تيفاء 
ال�شرتاطات يف الرتخي�س، يقوم املفت�شون 
يف املنافذ بفح����س عينات منها، حيث تنقل 

ملخترب ال�ش���حة العامة؛ لتعطي النتيجة التي 
ق���د ترخ�س املواد اأو اأن تتل���ف اأو تعاد لبلد 

املن�شاأ.
وقال: حني يريد اأي م�شتثمر يف البحرين 
اإر�ش���ال م���واد خ���ارج اململك���ة، هناك اأي�ش���ا 
اإج���راءات تق���وم بها ال���وزارة، بحي���ث يعطى 
امل�ش���تثمر عليها �ش���هادات �ش���حية لإمكان 

ت�شديرها للخارج.
ولف���ت اإل���ى اأن وج���ود جلن���ة خمت�ش���ة 
ب�ش���المة الأغذية اخلليجي���ة، تخت�س مبتابعة 
الأغذي���ة،  ب�ش���المة  املتعلق���ة  امل�ش���تجدات 
اإ�ش���افة اإلى وج���ود نظام اآيل الك���رتوين باأي 

اإنذار حول �شالمة الأغذية؛ لتخاذ ما يلزم.
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اأجوبة الوزراء غائبة عن جل�سات الربملان
جل�شة �ليوم بجدول �أعمال ر�شيق

�نتقد ن���و�ب ع���دم �إدر�ج �أجوب���ة وزر�ء على 
�أ�شئلتهم �لربملانية عى �لرغم من ��شتالم قيادة 

�ملجل�س هذه �لأجوبة يف �لأيام �ملا�شية.
وقال نو�ب “�إن تاأخر �إدر�ج �لأجوبة �لوز�رية، 
وبند تعقيب �لنو�ب على �لأجوبة، �ش���يوؤدي �إلى 
تكد�س �لأجوبة �لوز�رية خالل �جلل�شات �ملقبلة”.

وتنعقد نهار يوم غد )�لثالثاء( جل�شة جمل�س 
�لنو�ب �لتا�ش���عة بجدول �أعمال ر�شيق، يت�شمن 
لة من �جلل�ش���ة �ملا�ش���ية لن�ش���حاب  طلبات ُمرحَّ
نائب���ن من جلان برملاني���ة، وردود حكومية على 
�قر�حات برغب���ة نيابية، و�ق���ر�ح بقانون يتيم 
لتعدي���ل قانون ديو�ن �لرقابة �ملالية و�لإد�رية، 
مقّدم م���ن �لنائبن عبد�لرحم���ن بوعلي، وحممد 

ميالد.

�ملنام���ة - بنا: تر�أ����س رئي�س هيئة 
�لأركان �لفريق �لركن ذياب بن �ش���قر 
�لنعيم���ي �ش���باح �أم�س، �جتم���اع جمل�س 
كلية عي�شى �لع�شكرية �مللكية بح�شور 
قائد �حلر�س �مللكي �شمو �لعميد �لركن 
�ل�ش���يخ نا�رص بن حمد �آل خليفة و�أع�شاء 

�ملجل�س، و�لذي عقد يف مبنى �لكلية. 
وج���رى بالجتماع مناق�ش���ة عدد من 
�ملو��ش���يع �ملتعلق���ة برب�م���ج وخط���ط 
تطوير كلية عي�ش���ى �لع�شكرية �مللكية 
�شمن �إطار �شيا�شة �لتطوير و�لتحديث 
�لتي تنتهجها د�ئماً قوة دفاع �لبحرين، 
كم���ا مت بح���ث عدد م���ن �ملو�ش���وعات 
�لتدريبي���ة  بالرب�م���ج  �ملتعلق���ة 
بال�ش���وؤون  و�ملتعلق���ة  �ملتخ�ش�ش���ة 
�لدر��ش���ية �ش���و�ء �لنظري���ة �أو �لعملي���ة 
لتحقي���ق �أف�ش���ل �مله���ار�ت و�خلرب�ت 

�ملن�شودة.
ح����رص �لجتم���اع قائ���د �ش���الح �جلو 
�مللك���ي �لبحرين���ي �للو�ء �لرك���ن طيار 
�ل�ش���يخ حم���د ب���ن عب���د�هلل �آل خليف���ة، 
وم�شاعد رئي�س هيئة �لأركان للعمليات 
�لل���و�ء �لركن غ���امن �إبر�هيم �لف�ش���الة، 
�لعمي���د  �لع�ش���كري  �لتدري���ب  ومدي���ر 

�لركن �شالح ر��شد �ل�شعد.

�أحم���د  �لع���ر�ق  �ش���فري  ك�ش���ف 
�لدليمي عن �أن وفد بالده �مل�ش���اركة 
يف �لن�ش���خة 12 م���ن “ح���و�ر �ملنامة” 
رئي����س  نائ���ب  برئا�ش���ة  �ش���يكون 
�جلمهورية �إياد عالوي، وي�ش���م وزير 
�إبر�هيم �جلعف���ري، ووزير  �خلارجي���ة 

�ملالية.
وذكر �ل�ش���فري �أن م�شت�شار �لأمن 
�لوطن���ي فال���ح �لفيا����س �ش���ري�فق 
�لوفد �لعر�ق للحو�ر لأول مرة، وذلك 
بالإ�ش���افة �إلى رئي�س جلن���ة �لثقافة 
�لربملانية مي�ش���ون �لدملوجي، وعدد 
م���ن �لن���و�ب و�مل�شت�ش���ارين، ووف���د 

�إعالمي.
“ح���و�ر  �أن  �لدليم���ي  و�أو�ش���ح 
�ملنام���ة” ياأتي ه���ذ� �لع���ام يف وقت 
مهم، على م�شتوى �لأحد�ث �لعاملية، 
�أو �لعربية و�خلليجية يف ظل م�ش���اكل 
و�لهج���رة،  و�حل���روب  �لتكت���الت 
وهب���وط  االقت�ص���ادية،  وامل�ص���اكل 

�أ�شعار �لنفط �لعاملية.
وذكر �أن �لوفد �لعر�قي �شيلتقي 
خ���الل وج���وده باملنام���ة نظ���ر�ءه من 
�جلان���ب �لبحرين���ي؛ لبح���ث �لعدي���د 
م���ن �ملحاور �ملهم���ة يف جمال تفعيل 
�لثنائية  �آلي���ات �لعالق���ات  وتطوي���ر 
�مل�ش���ركة، وعدد من �ملو�ش���وعات 
موؤك���د�  �مل�ش���رك،  �لهتم���ام  ذ�ت 
حر����س �لعر�ق على تعزي���ز �لعالقات 
ومتتن �لعالق���ات م���ع �لبحرين ومع 
جميع دول جمل�س �لتعاون �خلليجي. 

�ملنام���ة - بن���ا: بح�ش���ور وكي���ل 
وز�رة �ل�ش���حة عائ�ش���ة مبارك بوعنق 
نظمت وحدة �جلودة بق�شم �لتمري�س 
وللمرة �لأولى فعالية؛ مبنا�شبة �ليوم 
�لعاملي ملكافحة قرحة �لفر��س حتت 
�ش���عار »�منع قرح���ة �لفر��س« وذلك 
بح�شور كل من رئي�شة �لتمري�س نورة 
�ل�شبيعي وعدد من �إد�ريي م�شت�شفى 
�ل�ش���لمانية �لطبي وم�شوؤويل �لأق�شام 
�ل�ش���حة  ب���وز�رة  �لطبي���ة  و�لك���و�در 

وجممع �ل�شلمانية �لطبي.
و�أ�ش���ادت بوعنق خ���الل �لفتتاح 
و�لهادفة  �لفعالية  مب�ش���توى تنظيم 
�إل���ى رف���ع م�ش���توى �لرعاي���ة �لطبية 
�ملقدمة للمر�ش���ى، موؤكدًة �هتمامها 
�لبالغ وتبنيها حلل �ل�ش���عوبات �لتي 
ق���د تو�جهه���ا �لأق�ش���ام يف مو�جه���ة 

حتديات قرحات �لفر��س.
بوعن���ق  عائ�ش���ة  قام���ت  كم���ا 
بافتتاح �ملعر�س �لتثقيفي �ل�ش���حي 

�مل�شاحب و�ملقام بهذه �ملنا�شبة.

مناق�شة خطط تطوير كلية 
عي�شى �لع�شكرية �مللكية

عالوي يقود وفد �لعر�ق 
ل�“حو�ر �ملنامة”

تنظيم فعالية �ليوم �لعاملي 
ملكافحة قرحة �لفر��س

• •عبد�لرحمن بوعلي	 حممد ميالد	

حمرر ال�سوؤون الربملانية

حمرر ال�سوؤون الربملانية

را�سد الغائب 

را�سد الغائب 

بدور املالكي 

7 ماليني دينار كلفة رفع الزيادة ال�سنوية للمعا�سات بن�سبة 1 %

نادي لرعاية الوالدين مبركز الب�سيتني االجتماعي

افتتاح 4 اأندية لرعاية الوالدين باملحافظات قريًبا

د تو�سيع نطاق تدقيقه على ال�رشكات “الرقابة” ال يوؤيِّ

181 مليون دينار جمموع رو�تب �ملتقاعدين

 4 مر�كز للمتقاعدين يف “�ملحرق”

100 �ألف دينار دعًما حكومًيا للدور �لنهارية

�إذ� كانت ح�شة �لدولة بال�رصكة 25 % فما فوق 

�عت���ذرت �حلكومة ع���ن �ملو�فقة عل���ى �قر�ح 
برغب���ة �أق���ره جمل�س �لن���و�ب لرف���ع ن�ش���بة �لزيادة 
�ل�ش���نوية للمتقاعدي���ن من 3 % �إل���ى 4 %؛ وذلك 
لأنه �شيكلِّف �شندوق �لتاأمن �لجتماعي 7 مالين 

و240 �ألفا و469 دينار�.
و�أو�شحت �حلكومة يف مذكرة مرئياتها ملجل�س 
�لن���و�ب �أن �أّي تعديل يف �ملز�يا �لتقاعدية يجب �أن 
ُيبنى على در��ش���ات �كتو�رية متخ�ش�ش���ة للوقوف 
على �لتكاليف �لفعلية و�لكتو�رية. ولفتت لوجود 
فارق كبري بن �لإير�د�ت و�مل�رصوفات �لتقاعدية، 
و�أن تكاليف �رصف �لزيادة �ل�شنوية �حلالية يتحملها 

�ل�شندوق وتبلغ 3 %.
ور�أت �أن م�شاعفة حجم �لفارق بن �مل�رصوفات 
�لتاأميني���ة و�ي���ر�د�ت �ل�ش���ر�كات �ش���يوؤثر عل���ى 
ع���دم ق���درة �ل�ش���ندوق عل���ى �لوف���اء باللتز�مات 

�مل�شتقبلية.
و�أرفق���ت �حلكومة �إح�ش���ائية ملق���د�ر �لفروق 
�لتي يتحملها �ل�ش���ندوق نتيجة زيادة �مل�رصوفات 
ع���ن �لير�د�ت بالقطاع �لعام، �إذ قفز �لفرق من 23 
مليون���ا و125 �ألف���ا و316 دين���ار� يف �لعام 2010، 
�إلى 58 مليونا و22 �ألفا و563 دينار� حتى �شبتمرب 

.2015
و�أ�ش���ارت �إلى �أن �لعدد �لكلي من �ملتقاعدين 
يبلغ 22 �ألفا و651، بينهم 18 �ألفا و353 متقاعد� 
حيا، وجمموع �ملعا�شات �ل�شنوية جلميع �ملتقاعدين 

تبلغ 181 مليونا و11 �ألفا و721 دينار�.
�إل���ى �أن �لتكلف���ة �ل�ش���نوية لزي���ادة  ونبه���ت 
�ملعا�شات �حلالية )3 %( تبلغ 5 مالين و430 �ألفا 
و352 دينار�، بينما يف حال رفعها �إلى 4 % ف�شتبلغ 

�لتكلفة 7 مالين و240 �ألفا و469 دينار�.
وبين���ت �أن تكلف���ة �لفرق ت�ش���ل �إل���ى مليون 

و810 �آلف و117 دينار�.

�أف���ادت �حلكومة ع���ن توجه لفتت���اح نادي 
�جتماعي لرعاية �لو�لدين يف منطقة �لب�ش���يتن 
�ش���من هيكل���ة �ملركز �لجتماعي و�لذي �ش���يتم 

�فتتاحه يف �لعام 2017.

و�أ�شارت �حلكومة لوجود 4 مر�كز �جتماعية 
لرعاية �شوؤون �ملتقاعدين و�مل�شنن يف حمافظة 
�ملح���رق، وهم د�ر يوكو لرعاي���ة �لو�لدين وتبلغ 
طاقته �ل�ش���تيعابية 112 م�شنا، ومركز �ملحرق 
للرعاي���ة �لجتماعية وتبلغ طاقته �ل�ش���تيعابية 
60 م�ش���نا، ود�ر �ملحرق لرعاية �لو�لدين وتبلغ 

طاقته �ل�شتيعابية 115 م�شنا، وجمعية �لبحرين 
لرعاية �لو�لدين وتقدم خدماتها �لى 130 م�شنا.
جاء ذلك رد� على �قر�ح برغبة نيابي ب�شاأن 
�إن�ش���اء مركز �جتماعي متكام���ل �خلدمات خا�س 
)�لد�ئ���رة  و�ش���ماهيج  �لدي���ر  باملتقاعدي���ن يف 

�ل�شاد�شة مبحافظة �ملحرق(.

لرعاي���ة  �أندي���ة   4 لفت���ت �حلكوم���ة لفتت���اح 
�لو�لدي���ن يف جدحف����س، وج���و وع�ش���كر، و�حل���ورة 
و�لق�ش���يبية، و�لنوي���در�ت، وذل���ك خ���الل �لف���رة 

�ملقبلة.
وقال���ت �حلكوم���ة �إن���ه توج���د 10 دور للرعاية 

�لنهارية و�ليو�ئي���ة �ملوؤقتة مبختلف �ملحافظات، 
وه���ي: د�ر �أم �حل�ش���م، ود�ر �ملن���ار، ون���ادي درة 
�لرفاع، ود�ر �ش���رة، ود�ر يوكو، ود�ر �ملحرق، ود�ر 
�لبحري���ن، ود�ر ب���وري، ونادي مدينة حم���د، ونادي 

عبد�هلل فخرو.

و�لتنمي���ة  �لعم���ل  وز�رة  �أن  �إل���ى  ولفت���ت 
�لجتماعية تخ�ش����س دعما ماليا �شنويا قدره 100 
�ألف دينار لدعم �ملو�زنات �لت�ش���غيلية لهذه �لدور 

�شمن مو�زنة �لوز�رة �ل�شنوية.
وقالت: “ترى �حلكومة يف ظل �لظروف �ملالية 

و�لقت�شادية �حلالية �لكتفاء بهذه �لدور”.
ج���اء ذل���ك رد� على �قر�ح برغبة نيابي ب�ش���اأن 
تخ�ش���ي�س جمال�س للمتقاعدين وكبار �ل�شن يف كل 
حمافظة ل تتوفر فيها هذه �ملجال�س وتوفري جميع 

�لحتياجات �لالزمة لهم.

����د دي����و�ن �لرقاب����ة �ملالي����ة و�لإد�ري����ة  مل يوؤيِّ
تو�شيع نطاق رقابته على �ل�رصكات، وذلك باإخ�شاع 
�ل�����رصكات �لت����ي يك����ون للدول����ة �أو ل�ش����خ�س م����ن 
�لأ�ش����خا�س �لعتبارية �لعامة ح�شة يف ر�أ�شمالها ل 

تقل عن 25 %.
وين�����س �لت�رصي����ع �لناف����ذ حالي����ا عل����ى فر�س 
�لرقاب����ة عل����ى �ل�����رصكات �لت����ي يك����ون للدول����ة �أو 
ل�ش����خ�س �أو �أكرث من �لأ�ش����خا�س �لعتبارية �لعامة 

ح�شة يف ر�أ�شمالها تزيد على 50 %.
وقدم �لق����ر�ح بقانون �لنائب����ان عبد�لرحمن 

بوعلي، وحممد ميالد.

مرئيات الديوان
و�أف���اد رئي�س دي���و�ن �لرقابة ح�ش���ن �جلالهمة 
مبذكرة ر�شمية لرئا�ش���ة جمل�س �لنو�ب باأنه يرتئي 
�لإبقاء على ح�ش���ة �لدولة و�ل�شخ�ش���يات �لعتبارية 
�لعام���ة يف �ل�رصكات �خلا�ش���عة للرقاب���ة على ما هي 
عليه للحفاظ على ��شتقاللية �ل�رصكات وعدم �لتدخل 
يف �ش���وؤونها �إل بالق���در �لذي تقت�ش���يه �مل�ش���لحة 

�لعامة و�ل�رصورة �لق�شوى، وذلك لالأ�شباب �لآتية:
1. متّل����ك �لدول����ة ح�ش����ة يف ر�أ�ش����مال �ل�رصكة 
ل يحيل �أم����و�ل �ل�رصكة تلقائياً �إل����ى �أمو�ل عامة يف 
�ملعن����ى �ل����و�رد يف �مل����ادة )1( من قان����ون ديو�ن 
�لرقابة �ملالي����ة و�لإد�رية، ولذلك حر�س �مل�رصع يف 
�لبحرين على مر�عاة خ�شو�ش����ية �أمو�ل �ل�رصكات يف 
�لنطاق �لذي حدده لرقاب����ة �لديو�ن على �ل�رصكات 
�خلا�شعة للرقابة؛ وذلك للمحافظة على ��شتقاللها 

وحريتها يف �إد�رة �شوؤونها �ملالية و�لإد�رية. 
2. تخ�شع �ل�رصكات لرقابة �أكرث من جهة، منها 
دي���و�ن �لرقابة �ملالية و�لإد�رية، ووز�رة �ل�ش���ناعة 
�لبحري���ن  بور�ش���ة  و�رصك���ة  و�ل�ش���ياحة،  و�لتج���ارة 
بالن�ش���بة لل�رصكات �ملدرجة فيها، وم�رصف �لبحرين 
�ملركزي بالن�شبة للم�شارف و�رصكات �لتاأمن، وكما 
تخ�شع للتدقيق �لد�خلي و�خلارجي، بالإ�شافة �إلى 
رقابة �مل�شاهمن يف �جتماعات �جلمعية �لعمومية. 

3. و�ش����ع �مل�رصع �حل����د �لأدنى حل�ش����ة �لدولة 
ر�أ�ش����مال  يف  �لعام����ة  �لعتباري����ة  �ل�شخ�ش����يات  �أو 
�ل�رصكات �خلا�ش����عة للرقابة مب����ا يزيد على 50 %؛ 
لأن تلك �لن�ش����بة متث����ل �أغلبية �لأ�ش����هم يف روؤو�س 
�أمو�ل �ل�رصكات �لتي ُتخول للدولة �ش����الحية �تخاذ 

�لقر�ر�ت و�لتاأثري على �إد�رة �ل�رصكات �لتي ت�شاهم 
فيها بتلك �لن�شبة ح�شب قانون �ل�رصكات �لتجارية. 
4. �إخ�ش���اع �ل����رصكات �لت���ي ت�ش���اهم �لدول���ة 

و�جلهات �لعتبارية �لعامة يف ر�أ�ش���مالها مبا ل يقل 
ع���ن 25 % للرقاب���ة، قد ي���وؤدي �إلى �لإخ���الل مببد�أ 
�مل�شاو�ة بن حملة �لأ�شهم، ونفور �لقطاع �خلا�س 
من �لدخ���ول يف ��ش���تثمار�ت م�ش���ركة م���ع �لدولة 

و�لقطاع �لعام. 

املربرات
وقال �لنائبان �ملقرح����ان للتعديل �لت�رصيعي 
�إن من �أبرز مبادئ و�أ�ش�����س تقدمي �لقر�ح بقانون 
متك����ن �جلهاز �لرقابي من مر�قب����ة �لأمو�ل �لعامة 
�ملتح�شلة من �ل�رصكات �لتي ت�شاهم فيها �حلكومة 
عن طريق �رصكة ممتلكات بح�ش����ة تزيد على 50 % 
ول تق����ل ع����ن 25 % م����ن ر�أ�ش����مالها، و�لتي تعترب 
حالي����ا خارج نط����اق رقابة دي����و�ن �لرقاب����ة �ملالية 

و�لإد�رية.
و�أ�ش����افو�: “�لتعديل من �أجل �إح����كام �لرقابة 
على �لأمو�ل �لعامة �لتي تريد �حلكومة ��شتثمارها 
عن طريق م�شاركة �لقطاع �خلا�س ببع�س �مل�شاريع 
�حليوية و�ل�رصورية، دون �أن تتكبد �حلكومة خ�شارة 
مبال����غ كب����رية نتيجة تاأ�ش����ي�س �����رصكات حكومية ل 

ميكن �إد�رتها بفعالية”.

• �شورة �شوئية جلدول �لتكلفة �لتقديرية للزيادة �ل�شنوية للمعا�شات �لتقاعدية	

• �شورة �شوئية من ر�شالة رئا�شة ديو�ن �لرقابة لرئا�شة جمل�س �لنو�ب 	

• علي بوفر�شن	



االثنين 5 ديسمبر 2016 
5 ربيع األول 1438

العدد 2974  9 local@albiladpress.comبالدنا

مبادرات دعم ال�شباب لن تتوقف واأفتخر بامل�شاركة الكبرية
كرم الفائزين مبهرجان �سموه للم�رسح ال�سبابي ب�سعار “#لنغر�س_ب�سمة”... خالد بن حمد:

ال���������س����اع����ر ال�����������رسق�����اوي م�����ن اأع����������ام ال����ث����ق����اف����ة ب���ال���ب���ح���ري���ن وي�������س���ت���ح���ق ال���ت���ك���رمي
اللجن���ة االعامية - جائ���زة خالد بن حمد للم�رسح 
ال�س���بابي: توج النائب االأول لرئي�س املجل�س االأعلى 
لل�سباب والريا�سة، رئي�س االحتاد البحريني الألعاب 
القوى، الرئي�س الفخري لاحتاد البحريني لريا�س���ة 
ذوي االإعاقة �س���مو ال�س���يخ خالد بن حم���د اآل خليفة 
الفائزي���ن مبهرجان جائزة �س���موه للم�رسح ال�س���بابي 
لاأندي���ة الوطنية واملراكز ال�س���بابية ولذوي االإعاقة 
حتت �سعار “#لنغر�س_ب�سمة” وذلك يف �سالة نادي 
مدينة عي�س���ى الثقايف بح�سور م�ست�سار جالة امللك 
ل�س���وؤون االعام نبيل احلمر، ووزير �س���وؤون ال�سباب 
والريا�س���ة ه�سام اجلودر، وعدد من النواب والوكاء 
امل�س���اعدين بالوزارة وال�سخ�سيات الفنية املختلفة 

يتقدمهم ال�ساعر علي ال�رسقاوي.
وقال �سمو ال�سيخ خالد بن حمد مبنا�سبة رعايته 
للحفل اخلتامي للمهرجان، اإن اجلائزة وجدت من اأجل 
ا اأن امل�رسح ال�سبابي  اأهداف نبيلة و�س���امية، خ�سو�سً
هذا الع���ام اأكد ما يتمت���ع به ال�س���باب البحريني من 
قدرة على االإب���داع والتميز يف جميع املجاالت عموًما 

ا. واملجال امل�رسحي خ�سو�سً
واأك���د �س���موه اأن املهرج���ان يف ن�س���خته الثانية 
والذي �س���ارك فيه 5 اأندية وطنية و8 مراكز �سبابية، 
باالإ�س���افة اإلى جمعية ال�سداقة للمكفوفني كممثل 
لذوي االإعاق���ة اأخ���رج العديد من املواهب ال�س���ابة. 
وب���ني اأن املهرج���ان ول���د لك���ي يبق���ى م�س���تمًرا يف 
ال�س���نوات املقبلة، موؤكدا �س���موه اأن الفعالية تاأتي 
�سمن املبادرات امل�ستمرة لدعم القطاع ال�سبابي يف 

جميع املجاالت.
واأ�س���اد �س���مو ال�س���يخ خالد بن حمد باالأوبريت 
اخلا�س الذي ُعر�س يف احلفل اخلتامي، وبامل�ساركني 
فيه، مبينا اأن احل�س���ور اجلماهريي الكبري يف احلفل 

اخلتامي اأكد جناح املهرجان على جميع االأ�سعدة.
وهن���اأ �س���موه جمي���ع الفائزي���ن واملتميزين يف 
املهرجان، معربا عن اعتزازه بامل�ساركة الوا�سعة من 
قبل ال�س���باب الذين مثلوا خمتل���ف االأندية الوطنية 
واملراكز ال�س���بابية واالأخوان من فئ���ة ذوي االإعاقة. 
واأعرب �سموه عن اعتزازه وفخره الكبريين مب�ساركة 
اإخوان���ه م���ن ذوي االإعاقة، موؤكدا اأن هذه امل�س���اركة 
كان له���ا اأبلغ االأثر يف اإجناح احلدث وذلك ب�س���هادة 

اجلميع.
واأ�ساد �س���موه بتواجد االأندية الوطنية واملراكز 
ال�س���بابية وذوي االإعاق���ة امل�س���اركني يف اجلائزة يف 
ن�س���ختها الثانية، م�سريا اإلى اأنها اأخذت على عاتقها 
زم���ام املبادرة من خال تق���دمي اأعمال م�رسحية فنية 
خمتلفة، وذلك ب�سورة حما�س���ية وتناف�سية عك�ست 

مدى حر�س ال�سباب على اإجناح احلركة الفنية.
واأ�ساد �سموه باجلهود املقدمة من اللجنة العليا 
املنظمة بقيادة وزير �س���وؤون ال�س���باب والريا�س���ة، 
موؤك���دا اأن هذه اجلهود امل�س���نية حم���ل تقدير؛ ملا 
له���ا من دور كب���ري يف عملية التوا�س���ل مع العرو�س 
امل�رسحي���ة امل�س���اركة وم���ع جلن���ة التقييم م���ن اأجل 
الو�س���ول باجلائ���زة اإلى اأف�س���ل �س���ورة مب���ا يليق 
مبكان���ة مملكة البحري���ن فنيا، موؤك���دا اأهمية تطوير 
الفعالي���ة يف ال�س���نوات املقبل���ة. ولفت �س���موه اإلى 
اأن ه���ذه اجلهود ت�س���ري يف منح���ى متطلباتنا الرامية 
ل�سقل املواهب ال�سابة باخلربات من خال االحتكاك 

مع جمموعة من الفنانني املتميزين، موؤكدا اأهمية اأن 
يكون ال�س���باب قد حقق الفائ���دة الفنية التي تعود 

باالإيجاب على احلركة امل�رسحية يف البحرين.
وخاطب �س���موه ال�س���باب الفني الذي �سارك يف 
املهرجان بالقول اإن ال�سباب الفني بات م�سدر فخر 
للوطن، موؤكدا �سموه اأن رواد امل�رسح ال�سبابي مبثابة 
العمادة االأ�سا�سية لرفعة الوطن وبنائه. وبني �سموه 
اأن النهو����س باحلركة امل�رسحي���ة البحرينية هو اإحياء 
لتاري���خ طوي���ل ممت���د مل�س���رية النجاح املتوا�س���ل 
للم�رسح البحرين���ي، موؤكدا اأن املهرج���ان جاء ليكون 
عام���ا م�س���اعدا يف تاأ�س���يل هذا املعنى يف الو�س���ط 

الفني ال�سبابي.
وهن���اأ �س���موه االأ�رست���ني الثقافي���ة والفني���ة يف 
اململكة على املجهودات التي بذلت من قبل ممثليها 
خال املهرجان، موؤكدا اأن امل�ساركة الوا�سعة اأثبتت 
جن���اح الفعالي���ات والعرو�س امل�رسحي���ة، مبينا اأنه ال 
خا����رس يف هذا التجمع الفن���ي، واإمنا اجلميع فائز بهذا 

اجلمع الفني ال�سبابي.
وق���ال �س���موه اإن طم���وح ال�س���باب البحرين���ي 
واإبداعه يحتم علينا تق���دمي مزيد من الدعم للقطاع 

ال�س���بابي يف جمي���ع املج���االت، مب���ا فيه���ا املجاالت 
امل�رسحي���ة والفني���ة، موؤك���دا اأن العطاء ال���ذي قدمه 
�سباب البحرين يبعث على الفخر واالعتزاز بقدرتهم 
عل���ى االإب���داع والتميز، فيما اأ�س���ار اإل���ى اأن التكرمي 
الذي حظي به ال�س���اعر ال�رسق���اوي يف احلفل اخلتامي 
ي�س���تحقه نظ���راً الأن���ه عل���م م���ن اأع���ام الثقاف���ة يف 
البحري���ن ولديه تاريخ كبري وعري���ق يف هذا املجال. 
ووج���ه �س���موه الوزير اجلودر اإلى العم���ل على تنفيذ 

تو�سيات جلنة التحكيم، والتي قدمها رئي�س اللجنة 
يو�س���ف احلمدان يف احلفل اخلتامي. واأكد �س���موه يف 
ختام حديثه اأن م�سوار دعم احلركة الفنية وامل�رسحية 
يف املجال ال�س���بابي لن يتوقف، م�س���ريا اإلى تقدمي 

كافة اأ�سكال الدعم لل�سباب.
وا�س���تمل احلفل على فقرة و�سول راعي احلفل 
�سمو ال�سيخ خالد بن حمد اآل خليفة، ثم عزف ال�سام 
امللكي، وثم اأبيات �سعرية األقتها ال�ساعرة املتميزة 

الهن���وف م���ن ذوي االعاقة، ث���م كلم���ة لرئي�س جلنة 
التحكيم يو�س���ف احلمدان، واأعقبه���ا اأوبريت خا�س 
�س���ارك فيه ع���دد كبري من الفنان���ني، والقى تفاعا 

كبريا من قبل احل�سور.
وتف�سل �سموه بعد ذلك بتكرمي ال�ساعر القدير 
علي ال�رسقاوي، والذي �سطع جنمة يف �سماء البحرين، 
ع���رب عطاءه الكب���ري يف املجال الفني، كم���ا كرم فئة 
ذوي االإعاقة الذين �ساهموا يف اإجناح املهرجان وهم: 

حممد احلمري، مرده بوعلي، والهنوف.
وكرم �سموه اأي�سا الرعاة الداعمني وامل�ساهمني 
يف اإجناح الفعالي���ة، كما كرم الفنانني امل�س���اركني 
يف االأوبريت والبالغ عددهم 22 فنانا. وكرم �س���موه 
اأي�س���ا جلن���ة التقيي���م واملكون���ة م���ن الرئي�س علي 
�سلمان، والع�سوين اأحمد جا�سم، وح�سني الع�سفور.
كما ك���رم جلنة التحكي���م املكونة م���ن الرئي�س 
احلم���دان، والع�س���وين حم���زة حممد، ويا�رس �س���يف. 
وكرم اأي�س���ا م�رسف املهرجان ورئي����س جمل�س اإدارة 
ن���ادي مدينة عي�س���ى، اأحمد جا�س���م، باالإ�س���افة اإلى 
مدي���ر املهرجان جم���ال الغيان. كما ك���رم الفائزين 

واملتميزين يف املهرجان.

البحرين تطلع الدول العربية على جتربتها
يف تطبيق �سيا�سة املوارد التعليمية املفتوحة  تعزيز العالقات االقت�شادية مع هونغ كونغ

الوكيل  �ساركت  بنا   - املنامة 
واملعلومات  للتخطيط  امل�ساعد 
ب���������وزارة ال���رب���ي���ة وال��ت��ع��ل��ي��م 
العمل  ور����س���ة  يف  اخل���اط���ر  ن����وال 
املوارد  “ا�ستخدام  اال�ستق�سائية 
العربية”،  ال���دول  يف  التعليمية 
العا�سمة  ا�ست�سافتها  وال��ت��ي 
م�سرك  بتنظيم  عمان،  االأردن��ي��ة 
“اليون�سكو” يف كل من  من مكتب 
من  وبدعم  ولبنان،  وم�رس  االأردن 

الربنامج االأردين للمعلومات. 
وا�ستعر�س����ت اخلاط����ر ملمثلي 
يف  امل�س����اركة  العربي����ة  ال����دول 
الور�س����ة جتربة البحرين الناجحة يف 
تطبيق �سيا�س����ة املوارد التعليمية 
املعلم����ني  لت�س����جيع  املفتوح����ة، 
والطلبة على ن�رس اأعمالهم الربوية 
املتميزة عرب �سبكة االنرنت، وذلك 
يف اإط����ار تنفي����ذ م�����رسوع “التمكني 
الرقم����ي يف التعلي����م” يف مدار�����س 
اململكة، م�س����ريًة اإلى اأن “الربية” 
�س����كلت فريًقا من املتخ�س�س����ني 

لو�س����ع ال�سيا�س����ات وخطط العمل 
لدع����م اإنت����اج وا�س����تخدام املحتوى 
املفتوح، حيث نفذ الفريق �سل�سلة 
من االأن�سطة والربامج التدريبية يف 
جمال املوارد املفتوحة، كما اأن�س����اأ 
بالتع����اون م����ع م�رسوع جال����ة امللك 

حم����د ملدار�����س امل�س����تقبل موقًعا 
للدرو�����س االلكرونية على �س����بكة 
االإنرن����ت، لن�رس درو�����س املعلمني 
م����ن خاله����ا، ويحظى ه����ذا املوقع 
باإقبال كبري من الك����وادر الربوية 

يف مدار�س اململكة.

وزارة   - ال�س���يف  �س���احية 
ال�س���ناعة والتج���ارة وال�س���ياحة: 
ا�س���تقبل وزير ال�سناعة والتجارة 
وال�س���ياحة زاي���د الزي���اين نائ���ب 
القن�سل الفخري ململكة البحرين 
يف هونغ كون���غ اإيفان تام ونائب 
رئي�س جمعية االأعمال امل�س���ركة 
بني مملكة البحرين وهونغ كونغ 
�س���و، بح�س���ور وكي���ل  اأو�س���كار 
ال�سناعة  بوزارة  التجارة  �س���وؤون 
والتجارة وال�سياحة نادر املوؤيد. 

وخ���ال اللقاء، اأع���رب الوزير 

ع���ن اإ�س���ادته البالغ���ة باجله���ود 
املتمي���زة الت���ي يبذله���ا نائ���ب 
القن�سل الفخري ململكة البحرين 
يف هون���غ كونغ وجمعي���ة االأعمال 
امل�س���ركة بني مملك���ة البحرين 
وهون���غ كونغ وال���دور الافت يف 
االقت�س���ادية  العاق���ات  تعزي���ز 
امل�س���ركة بني مملك���ة البحرين 
وجمهوري���ة ال�س���ني ب�س���كل عام 
وهونغ كونغ ب�سكل خا�س، اإ�سافة 
اإلى جه���وده يف الرويج للفر�س 
اال�س���تثمارية يف مملك���ة البحرين 

وا�س���تعرا�س البيئة االقت�سادية 
اجلاذب���ة لا�س���تثمارات مبختلف 

اأحجامها واأنواعها.
واأ�سار اإلى الدور الكبري الذي 
تلعب���ه الزي���ارات املتبادل���ة بني 
امل�س���ئولني ورج���ال االأعمال من 
كا البلدي���ن لاآخ���ر، مم���ا يحقق 
النمو املطلوب يف هذه العاقات، 
وانعكا�س���ها بالت���ايل عل���ى حجم 
املب���ادالت التجاري���ة والتع���اون 
ب���ني  امل�س���رك  االقت�س���ادي 

اجلانبني. 

•  ا�ستعرا�س البيئة االقت�سادية اجلاذبة لا�ستثمارات	

• خال الور�سة	

• �سمو ال�سيخ خالد بن حمد يكرم الفائزين يف املهرجان	
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 الجامعات ورحلة البحث عن 
هوية.. جامعة الملك عبداهلل 

للعلوم والتقنية مثااًل
 

)1(

يف احلف���ل اخلا�ص الذي اأقي���م على �رشف اأحد نوابه 
مبنا�س���بة خروجه على التقاعد وح����رشه عمداء الكليات 
وروؤ�ساء الأق�سام وعدد من اأع�ساء جمل�ص الأمناء, األقى 
رئي�ص اجلامعة كلمة اأ�ساد فيها باإجنازات ذلك النائب 
واإ�س���هاماته البحثية يف الداخل واخلارج واجلوائز التي 
ح�س���ل عليها نتيجة اأدائ���ه املتميز. واأك���د الرئي�ص يف 
كلمته اأن و�س���ول هذا النائب اإلى من�س���به احلايل كان 
ب�س���بب كفاءته واإخال�س���ه وولئه ملوؤ�س�س���ته واعرتاف 
اجلهات املعنية يف الداخل واخلارج باإ�سهاماته واإجنازاته 
وكلنا ن�س���هد بذلك. هنا �س���جت القاعة بت�س���فيق حار 
ووق���ف اجلميع احرتاماً وتقديراً لهذا النائب الذي كان 
فع���اًل مث���الً يف العطاء والكف���اءة والإنتاجي���ة واجلدية. 
بعدها دعا الرئي����ص اجلميع بالرتحيب بالنائب اجلديد 
ال���ذي �س���يحل حم���ل ذاك النائ���ب الذي �س���يخرج على 
التقاعد. �س���اد القاعة �س���مت رهي���ب وبحركة تلقائية 
وقف اجلميع وا�س���طفوا يف طابور وتوجهوا مبا�رشة اإلى 
النائب املتقاعد لل�س���الم عليه وتوديع���ه. كان موقفاً 
حمرج���اً للرئي�ص رغم حماولت���ه تلميع �س���ورة البديل. 
هكذا تقّدر الكفاءة وهكذا متحا امل�س���داقية. املوقف 
ال�س���ابق عزيزي الق���ارئ غ���ر مرتبط البتة مبوؤ�س�س���ة 
تعليمي���ة معين���ة, ولكن حدوثه اأمر قد ل يدخل �س���من 

تعريف امل�ستحيل يف اأية بيئة عمل.

)2(

عندما ت�س���ع املوؤ�س�س���ة –اأي موؤ�س�س���ة- لنف�سها 
هوي���ة وياأت���ي الواق���ع بخالف ذل���ك ف���اإن الهوية تلك 
تبقى ديكوراً جميالً لي����ص اإل. لنعد عزيزي القارئ اإلى 
مو�س���وعنا الآن ورحلة البحث عن الهوية وجتربة اإحدى 
اجلامعات الرائدة واملتميزة, اإنها جامعة امللك عبداهلل 
للعل���وم والتقني���ة. يق���ول د. اأحمد بن حممد العي�س���ى 
حول هذه التجربة: عندما بداأت مراحل تاأ�سي�ص اجلامعة 
و�س���درت التوجيهات من امللك عبداهلل بن عبدالعزيز 
–�سخ�س���ياً- ب���اأن تتولى �رشك���ة “اأرامكو” ال�س���عودية 
مرحلة التاأ�س���ي�ص, مل يكن الهم الأول لفريق تاأ�س���ي�ص 
اجلامعة املباين الأكادميية ول الأق�س���ام والتخ�س�سات 
ول الوظائ���ف واأع�س���اء هيئ���ة التدري����ص ول اللوائ���ح 
والأنظم���ة ول حتى مدي���ر اجلامعة وقيادته���ا الإدارية, 
لق���د كانت الركي���زة الأولى هي حتدي���د هوية اجلامعة 
اجلديدة  ويتابع الدكتور العي�سى حديثه حول تاأ�سي�ص 
هذه اجلامعة فيجيبنا ومن خالل كتابه )التعليم العايل 
يف ال�س���عودية .. رحلة البحث عن هوي���ة( على عدد من 
الت�س���اوؤلت التي قد بداأت ت�سغل بع�سنا ونحن نطالع 
الإقتبا�ص ال�س���ابق: كيف ا�ستطاع فريق التاأ�سي�ص اإلى 
بناء هوية لتلك اجلامعة اجلديدة؟ ما هي الأدوات التي 
ا�ستخدمت للو�سول بوا�سطتها اإلى تلك الهوية؟ كيف 
اأ�س���بحت تلك الهوي���ة مقرونة باإ�س���م اجلامعة؟ يقول 
د. العي�س���ى يف هذا ال�س���اأن ب���اأن الهوية ج���اءت نتيجة 
ط���رح اأ�س���ئلة رئي�س���ة مثل  ه���ل �س���تعّب اجلامعة عن 
هوية وا�س���حة؟ وما عالقتها بال�سيا�س���ة؟ وما عالقتها 
باملجتمع؟ م���ا عالقتها بالتنمية؟ ما هي ر�س���التها؟ ما 
هو �س���عارها؟ من هم طالبها؟ من هم اأ�ساتذتها؟ مباذا 
تختلف ع���ن غرها م���ن اجلامعات املحلي���ة والدولية؟ 
كي���ف ميكنه���ا اأن تتميز وتناف�ص؟  اإنته���ى الإقتبا�ص. 
عزي���زي القارئ, م���ا هي هوي���ة جامعة املل���ك عبداهلل 
للعل���وم والتقني���ة والت���ي خلقته���ا الإجاب���ة على تلك 

الت�ساوؤلت؟

)3(

ميكنن���ا اأن نذك���ر النق���اط التالية كم���ا وردت من 
قبل د. العي�س���ى وب�س���يء من الإيجاز: لقد اختار فريق 
التاأ�س���ي�ص: 1( اأن تك���ون اجلامع���ة عاملية امل�س���توى. 
تلت���زم اأعل���ى املعاي���ر الأكادميية الدولي���ة يف البحث 

والتدري�ص والإدارة وتطبيقها.
2( اأن تكون اجلامعة -من البداية- جامعة بحثية... 
ومبا اأنها جامعة ولي�ست مركز اأبحاث فهي تقدم برامج 
للدرا�سات العليا يف تخ�س�س���ات تخدم البحث العلمي 

وتخدم قطاعات التنمية يف اململكة.
3( اأن تتمت���ع اجلامعة با�س���تقاللية حقيقية اإذارياً 
ومالي���اً, فق���رر اأن يحكمه���ا جمل����ص اأمناء م�س���تقل ول 
تتب���ع لأية جهة... بل حتكمها �سيا�س���ات جمل�ص الأمناء 

واأنظمتها الداخلية.
4( اأن ت�س���ع اجلامع���ة معاي���ر عالي���ة امل�س���توى 
لختي���ار الطالب من حيث القدرات الفعلية واملهارات 

العملية.
5( اأن تتبن���ى اجلام���ة مبداأ احلري���ة الأكادميية يف 
البح���ث والتدري����ص. وبعد اأن ح���ددت اجلامعة هويتها 
–كم���ا يقول د. العي�س���ى- جاء اختيار �س���عار اجلامعة 
واألوانه���ا وموقعه���ا اجلغ���رايف وذلك كم اأج���ل اإحداث 

التناغم بني الهوية والروؤية والر�سالة والقيم. 

أحمد البحر

ahmed.bahar
@albiladpress.com

مواقف إدارية

االحتاد اخلليجي اخليار امل�صريي يف مواجهة التحديات

ا�صتعرا�ض العالقات الثنائية بني املنامة وهوجن كوجن

“قمة املنامة” تتدار�ض بلوغ مرحلة التكامل االقت�صادي

البوعينني: تنفيذ اأكرث من 90 % من قرارات القمة اخلليجية

يف بيان مبنا�سبة “قمة املنامة”... “امليثاق”:

متنى اأن األ ت�سل املنطقة اإلى حرب مع طهران ... وزير اخلارجية:

املنام���ة - جمعي���ة ميث���اق العم���ل الوطني 
رّحب���ت جمعية ميثاق العم���ل الوطني بقادة دول 
جمل�ص التعاون يف بلدهم البحرين, التي حتت�سن 
قمتهم ال�37, و�سط ظروف دولية واإقليمية غاية 
يف اخلط���ورة والتحدي���ات, ومتن���ت اأن يوفقوا يف 
كل ما يحفظ اأمن وا�ستقرار دولنا و�سعوبنا التي 

نتطلع لتكون كتلة واحدة يف وجه التحديات.
وقالت اجلمعية يف بيان اأم�ص اإن ال�ستحقاق 
الأول والأه���م ال���ذي ن�س���بو اإلي���ه ه���و الحت���اد 
اخلليجي الذي ميثل اخليار امل�سري يف مواجهة 
التحديات امل�س���رية, وهو ال���ذي ناأمل اأن يكون 
اأمنن���ا يف  اأن  �س���عار املرحل���ة الراهن���ة, موؤك���دة 
ا�ستقرارنا ويف وحدتنا, ولقد كنا يف الأ�سل �سعًبا 

واحًدا ولنعود �سعًبا واحًدا. 
ل  فلم���اذا  يتح���دون  “اأعداوؤن���ا  واأ�س���افت 
نتحدى؟ لن�سكل قوة حتفظ �سيادتنا وا�ستقاللنا 
ورخاءنا, اإن احتادنا �س���عوًبا ودولً ي�سّكل قوتنا, 
اأ�رشع���وا بالحت���اد اخلليج���ي قب���ل ف���وات الأوان, 

فالتحدي���ات كب���رة والفرق���ة مميت���ة, والحتاد 
نتيجته احلتمية اقت�س���اد اأقوى و�سيا�س���ة ثابتة 

وقوة ع�سكرية حا�سمة”. 
وذكرت “امليثاق” اأن ال�سعودية تثبت يوًما 
بعد يوم اأنها دخل���ت املحيط العاملي املوؤثر من 
اأو�س���ع الأبواب وهو باب القوة والعزمية والإ�رشار 
واحلنك���ة, وهي الي���وم يف قلب الأح���داث وتقود 
املنطقة والعامل ب�سكل موؤثر, بل اإنها َجرت معها 
الق���وى الك���بى للتح���رك واملبادرة بع���د خذلن 
املجتم���ع ال���دويل للق�س���ايا العربي���ة, ه���ذه هي 
اململكة التي يجب الوقوف معها بحزم و�سدة من 
قبل �س���عوب اخلليج وال�س���عوب العربية والدول 

العربية لأنها متثل اليوم ح�سن العرب القوي.
وقال���ت “ل غرو اأن ال�س���عودية اليوم مبثابة 
اجلدار املنيع الذي ي�س���تند اإليه العرب وخا�س���ة 
دول املنطقة, فقد اأثبتت قدرتها على التعاطي 
م���ع الأح���داث والأزم���ات يف الع���امل ومل تتاأث���ر اأو 
ترتاج���ع اأو تفقد توازنها وتنجرف مع الفو�س���ى 

العارم���ة, ولنا الفخ���ر والعتزاز نح���ن يف البحرين 
باأنن���ا على عالقة اأخوية معها ومع بقية اأ�س���قائنا 

اخلليجيني”.
وذك���رت اجلمعية اأن���ه مهما وثقن���ا وارحتنا 
لو�س���عنا الداخل���ي واخلارج���ي يف دول التعاون, 
فالب���د من التذكر باأن هذا الرتياح هو ما يخيف 
وهو ما يجب التيقظ له وعدم الركون نحوه ملجرد 
�س���عورنا بالأمان, فاخلداع وارد واليقظة واحلذر 
مطلوب���ان يف كل الأوق���ات مهم���ا �س���عرنا بالقوة 
واليقظ���ة, اإن دول املجل����ص لي����ص اأمامه���ا الآن 
�س���وى �س���عوبها تتكل عليها وتعتمدها كحليف, 
ب���ل وقاعدة ارت���كاز يف الدفاع لي�ص عن م�س���الح 
الدول���ة واإمنا ع���ن كامل تراب الوط���ن والقيادة, 
ل يوجد �س���ند دويل يق���وم على العتم���اد عليه, 
لكون هذا ال�سند له م�س���احله اخلا�سة والتي قد 
تتعار����ص يف وق���ت م���ن الأوقات مع امل�س���لحة 
الوطنية فنجد حينها اأن هذا ال�سند الدويل حتّول 
اإل���ى حرب���ة دولي���ة يف الظه���ر, وهذا م���ا نريد اأن 

نو�سل الر�سالة ملن يهمه الأمر يف دول املجل�ص, 
وهذا يعني اأولً العتماد على ال�سعوب اخلليجية, 
وثانًيا العتماد على دول التعاون بع�سها بع�ًسا 

وهذا يعني الحتاد”.
واأو�س���حت امليثاق اأن التحدي���ات والأخطار 
تتوايل على املنطقة, �س���واء اأكان���ت مت�ص الأمن 
اأم الغ���ذاء اأم القت�س���اديات, فاإنه���ا يف النهاي���ة 
تعر�ص املنطقة خلطر ج�س���يم يف حال بلغت هذه 
التحدي���ات ذروته���ا, اإيران وحدها ت�س���كل خطًرا 

قائًما ما دام نظام املاليل قائًما”. 
واأك���دت اأنه يجب العناية ب�س���عوب املنطقة 
والعتم���اد عليه���ا واعتباره���ا ال�س���ند احلقيق���ي 
واحلليف ال�س���رتاجتي للقي���ادات يف املنطقة, ل 
يعني ذلك اأنه من غر املمكن اتخاذ بع�ص الدول 
الكبى ذات امل�سلحة املتبادلة كحلفاء م�سالح 
ولكن لي����ص للح���د يف العتماد عليها يف ال�س���اأن 
امل�س���ري, فما يوازي امل�سلحة امل�سرية لي�ص 

لنا �سوى �سعوبنا.

اأك���د  وزير اخلارجية ال�س���يخ خال���د بن اأحمد 
ب���ن حمم���د اآل خليف���ة اأن القم���ة اخلليجي���ة التي 
�ست�ست�سيفها املنامة �ستحمل البعد القت�سادي 
ال���ذي يقود اإل���ى التكامل ولن تت�س���من الإعالن 
عن الحتاد اخلليجي, م�س���يفا اأن الفكرة موجودة 
ويت���م بحثه���ا وتدار�س���ها يف كل اجتم���اع, ولكن 
هناك اأمور عدة يجب اأن ننتهي منها مثل التكامل 
القت�سادي والدفاعي, لكن الأمور ت�سر وفق ما 

اعد لها, وت�سر ب�سكلها الطبيعي وال�سحيح«.
وحول اإقام���ة احتاد جزئي قال الوزير« لي�ص 
هناك اأي حديث يف هذا ال�سدد, هناك طرح الذي 
طرحه املغف���ور له امللك عبداهلل ب���ن عبدالعزيز 
وه���و موجود عل���ى جدول اعمال جمل����ص التعاون 

ونعمل عليه ويتطور بالعمل يف الأمانة العامة«
وق���ال الوزي���ر يف لق���اء اأج���راه مع���ه الزميل 
حمم���د العرب وبثته قن���اة »العربية« اإن الظروف 
املحيط���ة بن���ا طاملا كان���ت موج���ودة, ومع ذلك 
كنا نبن���ى جمتمعاتنا واقت�س���اداتنا وهذه القمة 
رغم اأن فيه���ا موقفا موحدا اجتاه هذه التحديات 
و�س���تحمل ر�س���ائل حمددة لكل من يه���دد اأمننا, 

لك���ن امللف الأك���ب التي حتتويه ه���ذه القمة هو 
امللف القت�س���ادي, فهذه اأكب ر�سالة باأن دول 
اخلليج ت�س���ر بخطى واثقة نحو تنمية اقت�سادها 
وازدهاره���ا دون اأن تعرقلها التحديات املحيطة 
بنا, وبالت���ايل الرتكيز الأكب هو عملية البناء, اأما 
امل�سائل الدفاعية فهي لطاملا كانت موجودة«.

واأكد وزير اخلارجية اأن زيارة خادم احلرمني 
ال�رشيفني امللك �س���لمان بن عبدالعزيز اآل �سعود  
ذات اأهمي���ة كب���رة �س���واء للبحري���ن اأو اأي دولة 
خليجية, ولطاملا �س���كلت حدث تاريخي مهم وله 
مع���زة كبرة يف قلوب القيادة و�س���عب البحرين, 
والبحرين تتطلع لزيارة خادم احلرمني ال�رشيفني 
للبحرين والتي �س���تكون زيارة ثنائية بعد انتهاء 
اأعم���ال القم���ة, وهذه �ستج�س���د العالق���ة القائمة 
ب���ني البلدي���ن, وكم���ا نع���رف جميع���اً اأن خل���ادم 
احلرمني ال�رشيفني مكانة كبرة يف العامل العربي 
والإ�س���المي, وهذه الزيارة خطوة عزيزة ننتظرها 

جميعاً.
ومتنى الوزير اأن ل ت�سل املنطقة اإلى حرب 
مع اإيران, وق���ال »دول اخلليج تدافع, ول تهاجم 
اأحدا, نحن ندافع عن دولنا وم�س���احلنا وا�ستقرار 
�سعوبنا و�سعوب الدول العربية وهذه م�سوؤوليتنا 

جتاه اأ�س���قاءنا العرب, نحن اأهل �سالم, ول ن�سيء 
لأحد بل نرد الإ�س���اءة عن اأنف�س���نا واإذا ا�س���تمرت 
اإيران ب�سيا�ساتها �سن�س���تمر مبواجهة اإيران, اإلى 
اإن تقف عن هذه ال�سيا�س���ية, ونحن نعرف اإننا يف 
الطريق ال�س���حيح, نحن ل نهاجم احدا ول نتعدى 

على �سيادة اأي بلد حولنا«.
واأك���د وزي���ر اخلارجي���ة اأن التحال���ف العربي 
لدع���م ال�رشعي���ة يف اليم���ن ج���اء لدع���م ال�رشعي���ة 
بطل���ب م���ن احلكوم���ة اليمني���ة بقي���ادة الرئي�ص 

عبدربه من�س���ور هادي, وه���ذا التدخل جاء بطلب 
من احلكوم���ة ويف نهاية الأمر نح���ن نبحث وندعم 
حكومة اليمن للو�س���ول اإلى احلل ال�س���لمي الذي 
يعي���د ال�س���تقرار لليم���ن وال���ذي ي�س���م كاف���ة 
الأطراف, ول�س���نا �س���د اأي ط���رف يف اليمن, واأي 
طرف يحمل ال�س���الح يف اليمن نريد اأن يكون جزءاً 
من احلل ال�س���لمي, نحن �سد التدخل اخلارجي يف 
اليمن وحتديدا التدخل الإي���راين, باعتبارها متد 
ال�س���الح واخلبات ودعم اإعالمي ون�رش الأكاذيب, 
ويومي���اً تق���وم قوات التحالف ب�س���بط �س���حنات 
اأ�سلحة مهربة من اإيران اإلى اليمن, وهذا بال�سبط 
ما نحن �س���ده, اأما م�س���الة احلوثيني اأو اأي طرف 
يريدوا الو�سول حلل �سلمي بالتاأكيد �سوف يقف 

التحالف لإعادة ال�رشعية   مع احلل ال�سلمي«.
وب�ساأن زيارات اأبناء اخلليج لإيران والعراق, 
اأكد وزي���ر اخلارجي���ة اأن هذه الزي���ارات موجودة 
قب���ل الع���ام 1979 وقب���ل ال���ويل الفقي���ه, وهي 
زيارات ذات طابع ديني يقوم بها اأتباع املذهب 
ال�س���يعي من كل اأنحاء الع���امل, وهذه مل متنع ومل 
يتم امل�س���ا�ص بها, واأرجو األ نخلط بني ال�س���عائر 
الدينية اأو ن�سيء للدين وهذه ال�سعائر ب�سبب من 

ي�ستخدمها ويتدخل بها ويربط �سخ�سه بها.

املنام���ة - بن���ا: اأكد وزير �س���وؤون جمل�س���ي 
ال�س���ورى والن���واب غ���امن البوعين���ني اأن اللجنة 
الوزارية املكلفة مبتابع���ة تنفيذ القرارات ذات 
العالق���ة بالعمل اخلليجي امل�س���رتك تاأكدت من 
تنفيذ ما جتاوز 90 % من القرارات التي اتخذت 

يف قمم دول جمل�ص التعاون اخلليجي ال�سابقة.
واأ�س���اف اأن اللجنة ا�ستعر�ست يف اجتماعها 
ال�س���ابق جمي���ع القرارات ال�س���ادرة من���ذ القمة 
الأول���ى وحت���ى القمة ال�س���ابقة الت���ي عقدت يف 
الريا�ص, واأ�س���فرت املتابعة عن تنفيذ الغالبية 
العظم���ى م���ن القرارات الت���ي اأ�س���درتها القمم 

ال�سابقة.
واأو�س���ح البوعينني يف ت�رشي���ح لوكالة اأنباء 
البحري���ن اأن اللجن���ة الوزارية املكلف���ة مبتابعة 
تنفي���ذ القرارات ذات العالق���ة بالعمل اخلليجي 
امل�س���رتك, اأوكل���ت مهم���ة التاأك���د م���ن تنفي���ذ 

ق���رارات قمم جمل�ص التعاون اخلليجي ال�س���ابقة 
اإلى املركز الإح�س���ائي اخلليجي ب�سلطنة عمان, 
وال���ذي اأك���د على اأن ن�س���بة م���ا مت تنفي���ذه من 
ق���رارات قمم جمل����ص التع���اون اخلليجي جتاوز 
تنفي���ذ  اأن  اإل���ى  م�س���راً  املئ���ة,  يف  الت�س���عني 

القرارات تتم وفقاً لق���رارات اإدارية, اأو قوانني 
ت�رشيعية, م�سراً اإلى اأن تنفيذ قرارات قمم دول 
جمل�ص التعاون اخلليجي يعد اأحد و�سائل تعزيز 

العمل اخلليجي امل�سرتك.
واأ�س���ار البوعينني اإلى اأن املبادرة باإن�س���اء 

الهيئة العليا لل�س���وؤون القت�س���ادية والتنموية 
ل���دول جمل����ص التع���اون اخلليج���ي �س���اهمت يف 
حتقيق الإجنازات يف ال�ساأن القت�سادي اخلليجي 
امل�سرتك, م�سرا اإلى اأن الدول اخلليجية حققت 

�سوطاً كبراً على هذا ال�سعيد.
وق���ال البوعينني: “نح���ن متفائلون بالقمة 
املقبلة... لدينا ثقة يف قياداتنا اخلليجية... ثقة 
يف نظرتها ال�س���ائبة نحو امل�ستقبل ومعرفة باأن 
هذه القيادات تتح�س����ص اآمال ال�سعب يف منطقة 
اخلليج وتدرك املخاط���ر املحدقة بهذا النموذج 

املتقدم يف العامل العربي”.
واأك���د اأن جمل����ص التعاون اخلليج���ي يتميز 
بال�س���تمرارية الت���ي تفتقده���ا ال���دول الأخرى 
وتوقع اأن ت�سيف القمة املقبلة التي ت�ست�سفها 
مملكة البحرين اإ�س���افات مثمرة واإيجابية للعمل 

اخلليجي امل�سرتك.

• وزير �سوؤون جمل�سي ال�سورى والنواب يديل بت�رشيح لوكالة اأنباء البحرين	

امل��واج��ه��ة يف  �سن�ستمر  ���س��وؤون��ن��ا  يف  ب��ال��ت��دخ��ل  اإي�����ران  ا���س��ت��م��رت  اإذا 
احل��ل م���ن  ج�����زًءا  ي��ك��ون  اأن  ي��ج��ب  ال��ي��م��ن  ال�����س��الح يف  ي��ح��م��ل  اأي ط���رف 

حمرر ال�صوؤون املحلية

• ال�سيخ خالد بن اأحمد	

املنام���ة - بن���ا: ا�س���تقبل وزي���ر الداخلي���ة 
ال�سيخ را�سد بن عبداهلل اآل خليفة, �سباح اأم�ص, 
نائ���ب رئي�ص جمل�ص رج���ال الأعمال امل�س���رتك 
بني مملكة البحرين وهوجن كوجن اأو�س���كار �ساو, 
وذل���ك بح�س���ور وكي���ل وزارة الداخلي���ة ونائب 
القن�س���ل الفخ���ري ململك���ة البحري���ن يف هوجن 
كوجن. ومت خ���الل اللقاء, ا�س���تعرا�ص العالقات 
الثنائي���ة القائم���ة ب���ني البلدين ال�س���ديقني, 
وعدد من املو�سوعات ذات الهتمام امل�سرتك.
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للمرة الثانية .. “حمكمة اال�شتئناف” ت�ؤّيد اإعدام املتهمني بقتل “طارق ال�شحي”
اال�س���تئناف  حمكم���ة  رئي����س  م���ن  كل  اأجم���ع 
العليا اجلنائية ال�ساد�س���ة القا�س���ي اإبراهيم الزايد 
واأع�س���اوؤها كل من القا�س���يني يو�سف علي و�سالح 
الدين وبح�سور اأمني ال�رس يو�سف بوحردان، اآرائهم، 
عل���ى تاأيي���د حك���م االإعدام ال�س���ادر عل���ى ثالثة من 
امُلدان���ني بواقعة قت���ل ال�س���ابط االإمارات���ي طارق 
ال�س���حي و�رسطَيني اآخرين بالقرب م���ن منطقة الديه 

ا اآخِرين. واإ�سابة 13 �رسطيًّ
كم���ا حكمت بتاأييد معاقبة خم�س���ة م�س���تاأنِفني 
من اأ�س���ل 7 اآخرين؛ وذلك بال�سجن املوؤبد عما ن�سب 
اإليهم من اتهامات باإحداث تفجري وت�س���كيل جماعة 
اإرهابي���ة تابعة لتنظيم )�رسايا االأ�س���ر( واالن�س���مام 
اإليه���ا، ف�س���ًا عن اإ�س���قاط اجلن�س���ية البحرينية عن 
جميع امل�س���تاأنفني امل�سقطة جن�س���ياتهم وعددهم 
ثماني���ة، وكذلك باإلزامه���م بدفع مبل���غ 929 ديناًرا 
و691 فل�ًس���ا بالت�س���امن، باعتبارها قيمة التلفيات 

التي ت�سببوا بها، واأمرت مب�سادرة امل�سبوطات.
ي�س���ار اإلى اأن حمكمة التمييز نق�س���ت يف �سهر 
اأكتوب���ر املا�س���ي، احلك���م اأع���اله، واأم���رت باإع���ادة 
الق�س���ية للمحكم���ة اال�س���تئنافية لتحك���م فيها من 
جدي���د، تاأ�سي�ًس���ا عل���ى اأن احلكم امل�س���تاأنف انتهى 
اإلى الق�س���اء بتاأييد احلكم امل�ستاأنف، وخال منطوقه 
مما يفيد �س���دوره باإجماع اآراء اأع�ساء املحكمة التي 
اأ�س���درته، كما خال حم�رس اجلل�س���ة من اإثبات �س���دور 
احلك���م باالإجم���اع، رغ���م اأن ال�س���ارع ربط ب���ني مبداأ 

االإجم���اع و�س���دور احلكم باالإع���دام فاأ�س���بح احلكم 
م�رشوًطا با�ستيفاء ذلك االإجراء.

وكان قد ����رسح رئي�س نيابة اجلرائ���م االإرهابية 
املحكم���ة  ب���اأن  احلم���ادي  اأحم���د  الع���ام  املحام���ي 
اال�س���تئنافية العلي���ا االأولى قد اأ�س���درت حكمها يف 
الق�سية اخلا�سة با�ستهداف قوات ال�رسطة باملنطقة 
ال�س���مالية ي���وم 3/3/2014 بعب���وة متفج���رة، مما 
جن���م عنه مقتل �س���هداء ال�رسطة الثالث���ة املالزم اأول 
طارق حممد ال�س���حي وال�رسطيني حممد ر�سالن وعمار 
عب���دو علي حمم���د، بتاأييد احلكم امل�س���تاأنف باإعدام 
املتهمني الث���اين والثالث والرابع وال�س���جن املوؤبد 
للمتهم االأول وم���ن اخلام�س حتى العا�رش، واإ�س���قاط 
اجلن�سية عن املتهمني من االأول حتى الثامن واإلزام 
جمي���ع املتهمني بالت�س���امن بدفع قيم���ة التلفيات 

النا�سئة عن الواقعة ومب�سادرة امل�سبوطات.
وترج���ع وقائ���ع الق�س���ية اإلى قي���ام املتهمني 
بو�سع عبوات متفجرة بالطريق العام قابلة للتفجري 
عن ُبعد، ومتكنهم من ا�س���تدراج ق���وات ال�رسطة اإلى 
مكان الواقعة بافتعال اأعمال �سغب ا�ستدعت تدخل 
الق���وات، التي ما اإن بلغت م���كان العبوات املتفجرة 
حتى ق���ام املتهمون بتفجري اإحداها، مما ترّتب عليه 

وفاة املجني عليهم من القوات واإ�سابة 13 اآخرين.
وقد اأ�س���فرت التحقيقات الت���ي اأجرتها النيابة 
العام���ة اآنذاك ع���ن قي���ام املتهم���ني االأول والثاين 
بت�س���كيل جماع���ة اإرهابية �س���من تنظيم ما ي�س���مى 
)�رسايا االأ�سر( االإرهابي، وجنحا يف جتنيد املتهمني 
االآخري���ن وغريه���م مم���ن توافرت لديه���م اخلربة يف 

�س���ناعة وا�س���تعمال املتفج���رات واأعمال ال�س���غب؛ 
بهدف تكوين عدة جمموعات للقيام باأعمال اإرهابية 
ت�س���تهدف قتل رج���ال ال�رسط���ة، وتدمري املن�س���اآت 
املهمة االأمنية واحليوية لالإخالل بالنظام العام ومنع 

ال�سلطات من ممار�سة عملها.
وقاموا بت�س���نيع العديد من العبوات املتفجرة، 
وعق���دوا ع���دة اجتماعات متكن���وا خاللها من و�س���ع 
خمطط اإجرامي حتقيًقا الأهدافهم واأغرا�س اجلماعة.

ويف اإط���ار ذل���ك املخطط االإرهاب���ي فقد اتفقوا 
على ا�س���تغال ت�س���ييع جن���ازة اأح���د املتوفني حيث 
يعلمون بوجود قوات ال�رشط���ة اآنذاك على مقربة من 
املكان حلفظ النظام، وو�سع عبوات متفجرة مزودة 
باأجه���زة تفج���ري ع���ن بع���د يف اأماكن متفرق���ة حيث 
يعلم���ون جتمع الق���وات بها، والعمل على ا�س���تدراج 
تلك القوات الأماكن وجود العبوات املتفجرة؛ بهدف 

اإيقاع اأكرب عدد من القتلى بني �سفوفهم.
فقام املتهمون يف الليلة ال�سابقة على ارتكاب 
جرميته���م ب���زرع 3 عبوات متفج���رة بالطريق واأوكل 
للمته���م الرابع بتفجري العبوة االأول���ى، والتي اأودت 

بحياة ال�سهداء الثالثة.
بينم���ا كّلف اآخرون هاربون من اأع�س���اء اجلماعة 
بتفج���ري العبوت���ني الثاني���ة والثالث���ة حت���ت اإ�رشاف 
املته���م الثال���ث عل���ى اأن يتول���ى املته���م اخلام�س 

ت�سوير التفجري وباقي املتهمني مراقبة املكان.
ملخططه���م  ونف���اًذا   3/3/2014 وبتاري���خ 
االإجرام���ي قام���وا بافتعال اأعمال �س���غب ال�س���تدراج 
الق���وات اإلى املكان، حيث قام املتهم الرابع باتخاذ 

مكانه اأعلى اأحد العقارات.
وفور و�س���ول القوات اإلى مكان اإحدى العبوات 
املتفجرة قام بتفجريها با�س���تخدام هاتف نقال مما 
اأدى اإلى مقتل 3 من اأفراد االأمن واإ�سابة 13 اآخرين، 
يف ح���ني مل يتمكن���وا من تفجري العبوت���ني االأخريني 
لتاأثر الثانية باالنفجار وعدم اقراب اأحد من القوات 

من مكان الثالثة.
هذا، وقد اأحالت النيابة املتهمني اإلى املحكمة 
الك���رى اجلنائي���ة الرابعة منهم خم�س���ة حمبو�س���ون 
احتياطًي���ا وثاث���ة هارب���ون، حي���ث ق�س���ت بحكمها 
�س���الف الذكر، وذلك بته���م القيام بتنظي���م واإدارة 
جماعة الغر����س منها تعطيل اأحكام الد�س���تور ومنع 
موؤ�س�س���ات الدولة من ممار�س���ة عمله���ا متخذين من 
االإرهاب و�س���يلة لتحقيق اأغرا�س���ها، وجتنيد عنا�رس 
اأن�س���طتهم يف ت�س���نيع وا�س���تعمال  له���ا ومتابع���ة 
العبوات املتفجرة وا�س���تهداف اأفراد ال�رشطة بق�سد 
اإزه���اق اأرواحه���م بغر�س اإ�س���اعة الفو�س���ى واإثارة 

الفنت واإ�سعاف موؤ�س�سات الدولة الإ�سقاطها.
كما ن�س���بت للمتهمني من الثال���ث حتى الثامن 
االن�س���مام اإلى تلك اجلماعة االإرهابي���ة، وقد وقعت 
منهم واملتهم الثاين تنفيًذا الأن�سطتهم واأغرا�سهم 
االإرهابية جرائم قتل وال�رسوع يف قتل املجني عليهم 
من اأفراد ال�رشطة، واإتاف املمتلكات العامة، وحيازة 

واإحراز وا�ستعمال مفرقعات.
ارتكب���ت كل اجلرائ���م تنفي���ًذا لغر����س  وق���د 
اإرهابي، ف�س���ًا ع���ن متويل جماع���ة اإرهابية لاإنفاق 

على اأن�سطتها االإرهابية.

وتداول���ت الق�س���ية بجل�س���اتها اأم���ام املحكمة 
اجلنائية وا�ستجابت املحكمة خالها لطلبات الدفاع 
عن املتهمني وا�س���تمعت ملرافعاتهم ومكنتهم من 

توجيه كافة اأوجه دفاعهم ودفوعهم.
كما ا�ستمعت ملرافعة النيابة العامة التي طلبت 
يف ختامها توقيع اأق�سى عقوبة على املتهمني وهي 
االإع���دام، اإل���ى اأن اأ�س���درت املحكمة حكمها �س���الف 

البيان باإدانة املتهمني ومعاقبتهم.
وا�س���تندت املحكم���ة يف حكمه���ا ذاك اإل���ى م���ا 
قدمت���ه النيابة العامة من اأدل���ة قاطعة على ارتكاب 
املتهم���ني اجلرائ���م امل�س���ندة اإليه���م، وم���ن بينها 
�سهادة ال�سهود و�س���بط اأدوات ومواد مما ت�ستخدم 
يف ت�سنيع املتفجرات بحوزة بع�س املتهمني وما مت 
ر�س���ده يف هاتف اأحد املتهمني من وجود ات�س���االت 
فيما بني بع�س املتهم���ني يف يوم الواقعة، وكذلك 
االأيام ال�سابقة عليها من خالل برنامج ات�سال خا�س 
وق���د تعلق���ت حمادثاتهم بر�س���د حت���ركات ال�رشطة 
وا�س���تهدافهم. وكذلك، ثب���ت من التقاري���ر الفنية 
م���ن العثور عل���ى اآثار خالي���ا ب�رسية الأح���د املتهمني 
عل���ى اإحدى العبوات املتفج���رة التي زرعت يف مكان 

ارتكاب اجلرمية والتي مت اإبطال مفعولها.
ونّوه املحامي العام اإلى عدم قابلية هذا احلكم 
للتنفي���ذ اإال بعد عر�س���ه على حمكمة التمييز �س���واء 
طعن املحك���وم عليهم اأم مل يطعن���وا، ملراجعته من 
الناحي���ة القانوني���ة وم���دى توافر �س���مانات الدفاع 
لهم، واإقراره وتاأييده ليكون قاباً للنفاذ، اأو نق�سه 

واإعادة حماكمتهم اإذا ما راأت حمكمة التمييز ذلك.

عبا�س اإبراهيم

تاأييد ال�شجن امل�ؤبد و15 عاًما لـ 6 ُمدانني بخلية “جي�س االإمام”
ق�س���ت حمكم���ة اال�س���تئناف العلي���ا اجلنائية ال�ساد�س���ة 
برئا�س���ة القا�س���ي اإبراهيم الزايد وع�سوية كل من القا�سيني 
يو�س���ف عل���ي و�س���الح الدي���ن واأمانة �رس يو�س���ف بوح���ردان، 
برف�س ا�ستئنافات امُلدانني بالق�س���ية املعروفة با�سم خلية 
“جي�س االإمام”، واأّيدت االأحكام ال�س���ادرة بحقهم، والقا�س���ية 
بال�س���جن املوؤبد مل�ستاأنَفني، وبال�س���جن ملدة 15 عاًما الأربعة 
م�س���تاأنِفني، بعد اأن نق�س���ت حمكمة التمييز االأحكام ال�سادرة 
بحق امل�س���تاأنفني ال�ستة من اأ�س���ل 10 ُمدانني، يف حني براأت 

حمكمة اأول درجة 14 متهًما اآخرين من ذات االتهامات.
وبينت حمكمة اأول درجة يف حكمها اأن الواقعة ا�ستخل�ستها 
ًّا لدى احلر�س الثوري االإيراين  من قيام 4 متهمني بال�س���عي �رس
من خالل من يعملون مل�سلحته مثل “اأبو نا�رس واأبو علي وبدر” 
وغريهم وتفاهم اإراداتهم لدفعهم للقيام باأعمال عدائية �سد 
مملكة البحرين، متثلت يف تاأ�س���ي�س تنظيم ع�س���كري اإرهابي، 
الغر�س منه تعطيل اأحكام القانون والد�ستور ومنع موؤ�س�سات 
الدول���ة وال�س���لطات العام���ة ع���ن اأداء اأعمالها واالعت���داء على 

احلقوق واحلريات العامة.
وتنفي���ًذا لذل���ك قام املتهم ال�س���ابع يف الق�س���ية بتجنيد 
املتهم���ني من الثامن وحتى الثالث ع�رش، والذين ان�س���موا اإلى 
التنظيم م���ع علمهم باأغرا�س���ه وقاموا بتزوي���د املدعو “بدر” 

العامل مل�سلحة اإيران باإحداثيات مواقع بغر�س ا�ستهدافها.
فيما اع���رف املتهم ال�س���اد�س اأن املتهم ال�س���ابع اأبلغه 
ع���ن نية اإن�س���اء تنظيم م�س���لح ملقاومة ال�س���لطات يف اململكة 
وتكون مهامه مقاومة رجال االأمن وجتنيد اأ�سخا�س عن طريقه 
واختي���اره، واأن دوره يتمث���ل يف ا�س���تقبال املجندين والتكفل 
به���م فوافق عل���ى ذلك. ومن ث���م توّج���ه املتهم ال�س���ابع اإلى 
اإي���ران ومكث فيه���ا عدة اأيام ثم عاد اإلى �س���لطنة عمان، حيث 
�س���لمه ظرف يحتوي على مبلغ 30 األف دوالر ليقوم با�ستقبال 
االأ�سخا�س الذين �سيجندهم املتهم ال�سابع يف البحرين وليقوم 

بعمل الرتيبات الالزمة ل�سفرهم اإلى اإيران.

ويف اإيران، تقابل املتهم ال�س���ابع مع املدع���و “اأبو نا�رس” 
وتكلموا عن اإحداثيات املواقع امل�س���تهدفة با�ستخدام برنامج 
“غوغل اإيرث” و�س���ور خا�سة بتلك املواقع، وطلب منه تاأكيد 
تلك االإحداثيات واإر�س���الها اإلى املتهم االأول الذي ت�س���لم منه 
مبل���غ 20 األف دوالر كم����رشوف ولكي يقوم بتجنيد اأ�س���خا�س 
اآخرين. فيما اأ�س���ارت اعرافاته اأي�ًس���ا اإلى اأنه �سافر اإلى لبنان 
والتقى هناك باملتهم ال�س���اد�س و�س���خ�س اآخ���ر وتدربوا على 
ا�س���تخدام ال�س���اح به���دف “حترير البحري���ن” بالتن�س���يق مع 
احلر�س الثوري االإيراين، ورجع للبحرين واأبلغ كاً من املتهمني 
االأول والثاين با�س���تعداده لان�س���مام اإلى التنظيم، ثم �س���افر 

اإلى عمان والتقى باملتهم ال�ساد�س.
ومن ثم توّجه اإلى النجف يف العراق وكان يف ا�ستقباله رجل 
عراق���ي يدعى “اأبو جناح” نقله بوا�س���طة �س���يارة اإلى احلدود 
العراقية االإيرانية ومنها اإلى مطار االأهواز متوجًها اإلى طهران.

وا�س���تقبله هناك �س���خ�س اإي���راين وتوّجه مع���ه اإلى اإحدى 
ال�س���قق التق���ى باملته���م االأول ال���ذي عرف���ه على �سخ�س���ني 
اإيراني���ني االأول يدع���ى “اأبو نا�رس” واالآخر “اأب���و علي” واأخراه 
اأنهم���ا امل�س���وؤوالن ع���ن التنظي���م يف اجلانب االإي���راين ومن ثم 

توجهوا اإلى اأحد املناطق للتدريب على فك وتركيب االأ�س���لحة 
وكيفي���ة   RBG 7و  MP5و  M16و الكال�س���نكوف  )�س���الح 
ا�س���تخدام متفجرات ال���� C4(. ومن ثم اتفق م���ع املدعو “اأبو 
نا�رس” على كيفية اإر�س���ال املعلومات ال�رسية وت�س���لم منه مبلغ 
20 األ���ف دوالر كم�رسوف له، ولك���ي يقوم بتجنيد اآخرين وعاد 
اإلى �سلطنة عمان بنف�س طريقة �سفره االأولى عاد اإلى اململكة.

ووافق على االن�سمام على اأن يكون دوره ا�ستام االأموال 
من اإي���ران وت�س���ليمها للبحرين كن���وع من الت�س���ليل لالأجهزة 
االأمنية، وقام بتجنيد املتهمني الثامن والثالث ع�رس و�سلم كل 
منهما مبلغ 300 دينار واأر�سل اأ�سماءهما اإلى املدعو “اأبو نا�رس” 
عن طريق االإمييل واتفق معه على تدريبهما يف العراق، و�سمي 
التنظيم ب� “اأن�س���ار االإم���ام املهدي-البحري���ن” التابع جلي�س 
االإم���ام الغر�س منه القي���ام بعمليات ع�س���كرية، وذلك بهدف 
اإ�س���قاط النظ���ام. وبعد اكتم���ال املجموعة توجه���وا اإلى اإيران 
وتلقوا تدريبات نظرية على االأ�س���لحة ث���م توجهوا اإلى منطقة 
جبلية للتدريب على ا�س���تخدام االأ�سلحة واملتفجرات والرماية 
من ال�س���يارة اأثناء حتركها واأبلغوهم باأن االأ�سلحة واملتفجرات 
�س���يتم جلبه���ا اإلى البحرين بالتن�س���يق مع م�س���وؤويل التنظيم. 
واأثن���اء تفتي����س م�س���كن املتهم ال�س���ابع حلظ���ة القب�س عليه 
تب���ني وجود اأوراق البع�س منها يخ����س التنظيم وحتتوي على 
عبارات م�س���فرة اتفق مع املدعو “اأبو نا�رس” على مدلولها مثل 
)جلب ال�س���مك م�سرك( ويق�سد بال�س���مك ال�سالح وامل�سرك 
يعني ال�سالح امل�سرك بينه وبني اجلمهورية االإيرانية، وعبارة 

)تخزين ال�سمك وباقي املعدات(.
وكان الهدف من تلك العبارات امل�سفرة هو توفري و�سائل 
اآمن���ة الإدخال االأ�س���لحة واملتفجرات للب���اد وتخزينها ومن ثم 
ا�ستعمالها لتنفيذ اأغرا�س التنظيم وا�ستهداف مواقع من�ساآت 
ع�س���كرية ومدني���ة وه���ي وزارة الداخلي���ة والدف���اع والقاعدة 
االأمريكية وقاعدة ال�سيخ عي�سى اجلوية ومطار البحرين الدويل 

وحلبة البحرين باالإ�سافة اإلى مواقع اأخرى لوزارات الدولة.

باإجراء  املحكمة تاأمر “املركزي” 
حتليل مايل حل�شابات “عي�شى قا�شم”

اطلعت املحكمة الكرى اجلنائية الرابعة يوم اأم�س، برئا�سة القا�سي 
علي خليفة الظهراين وع�سوية كل من القا�سيني اأ�سامة ال�ساذيل ووائل 
اإبراهيم واأمانة �رش احمد ال�س����ليمان، على امل�س����بوطات التي مت حتريزها 
من مكتب البيان اخلا�س بعي�س����ى قا�س����م، والتي كانت عبارة عن العديد 
من الك�س����وفات واالأر�س����دة واأجهزة عد املبالغ واالأختام ودفاتر اأر�س����دة 
ا�ستالم واإيداعات البنوك وغريها، بح�سور وكيل املتهم الثاين املنتدب.

وق����ّررت املحكمة تاأجي����ل النظر يف الدعوى حتى جل�س����ة اخلام�س من 
يناير الع����ام املقبل؛ وذلك لتكليف م�رسف البحري����ن املركزي واالإذن له 
باالطالع على ح�س����اب املتهم االأول “عي�سى قا�س����م” باأحد البنوك، لبيان 
اأرقام تلك احل�س����ابات وتاريخ فتحه����ا واملخّول بالتوقي����ع فيها، واإجراء 
عملي����ة التحليل املايل لتلك احل�س����ابات، لبيان جمل����ة املبالغ املودعة يف 
ح�سابات املتهم، وبيان ت�سل�سل عمليات ال�سحب واالإيداع وقيمة وتاريخ 
تل����ك العملي����ات، وعم����ا اإذا كان اأيٌّ م����ن املتهمني قد قام ب����اأٍي من تلك 
العملي����ات من عدمه، ويف احلال����ة االأولى، بيان تل����ك العمليات وتاريخها 
حتدي����ًدا، وكذا بيان جمل����ة املبالغ املتبقية بهذه احل�س����ابات واملتحفظ 
عليه����ا، على اأن توافى املحكمة بتقرير فني مف�ّس����ل بذلك، على اأن يتم 
اإيداع التقرير بجل�س����ة 5 يناير املقبل، وكّلفت النيابة العامة بتنفيذ هذا 
الق����رار، كما �رشحت للدفاع عن املتهم الثاين ب�س����ورة م����ن التقرير عند 

اإيداعه.

تاأجيل ا�شتئناف “علي �شلمان” 
للمداولة اإلى 12 دي�شمرب

 اأرجاأت حمكمة اال�س���تئناف العليا اجلنائية برئا�س���ة القا�سي اإبراهيم 
الزايد وع�س���وية كل من القا�سيني يو�س���ف علي و�سالح الدين واأمانة �رس 
يو�سف بوحردان، اإ�سدار احلكم يف ا�ستئناف علي �سلمان امُلعاد من حمكمة 
التمييز بعد نق�س احلكم امل�س���تاأنف والقا�س���ي ب�س���جنه ملدة 9 �س���نني؛ 

وذلك حتى جل�سة 12 دي�سمر اجلاري، ال�ستمرار املداولة يف الق�سية.

الغتم ي�شتعر�س جتربة “ال�شمالية” يف احلديقة البيئية
موؤمتر الرباط يدعو املدن االإ�سامية ال�ستخدام م�سادر الطاقة البديلة 

ع���ايل - بلدي���ة املنطق���ة ال�س���مالية: اختت���م 
املوؤمتر العام الرابع ع�رس ملنظمة العوا�سم واملدن 
االإ�س���المية اأعمال���ه يوم اأم����س االأول يف العا�س���مة 
املغربي���ة يف الرب���اط بتو�س���يات هامة اأك���د فيها 
�رسورة تبني العوا�س���م واملدن االإ�سالمية املعايري 
البيئي���ة التي ت�س���اهم يف اإن�س���اء امل���دن اجلديدة 

واملباين اخل�رساء.
كما اأو�س���ى املوؤمتر ال���ذي انعقد حتت عنوان 
“تقني���ات التنمية امل�س���تدامة يف املدن” بو�س���ع 
اأ�س����س التنمي���ة امل�س���تدامة ملواجه���ة التحديات 
البيئية املختلفة مع اأهمية ا�ستخدام م�سادر طاقة 
بديل���ة للطاق���ة التقليدي���ة لتوفري طاق���ة نظيفة 

ومتجددة.
م���ن جانب���ه، ق���دم مدير ع���ام بلدي���ة املنطقة 
ال�س���مالية يو�س���ف الغتم ورقة علمي���ة يف املوؤمتر 
تبعه���ا فيل���م علم���ي م���ن اإنت���اج بلدي���ة املنطقة 
ال�سمالية حتت عنوان “ا�ستغالل الطاقة املتجددة 
يف مملكة البحري���ن حديقة اجلنبية منوذجاَ” حتدث 

فيه���ا عن م�رشوع بلدية املنطقة ال�س���مالية ب�س���اأن 
حتويل حديقة اجلنبية ال���ى حديقة بيئية تعليمية 
بدعم من املبادرة الوطنية للتنمية الزراعية، والتي 
تعتمد على الطاقة املتجددة يف ت�سغليها من خالل 
االألواح ال�سم�سية ومراوح اإنتاج الطاقة الكهربائية 
باالإ�س���افة الى عملية اإنتاج االأ�سمدة من املخلفات 
الزراعي���ة وتدوير املخلف���ات احلدائقية وحتويلها 

الى اأثاث يتم ا�ستغالله لتاأثيث احلدائق”.
واأ�س���ار الغت���م خ���ال العر�س ال���ذي قدمه يف 
اليوم االأول من بدء فعاليات املوؤمتر الى اأن وزراء 
البلديات يف دول جمل�س التعاون اخلليجي اأو�سوا 
موؤخ���را ب����رشورة تعمي���م ه���ذه التجرب���ة يف مملكة 
البحرين عل���ى دول جمل�س التع���اون اخلليجي ملا 
تقدم���ه من جتربة مهمة يف جمال الطاقة املتجددة 

والتحديات امل�ستقبلية”.
واأ�س���اف الغت���م “يواجه العامل اأزم���ة حقيقية 
يف م�س���ادر الطاق���ة غ���ري املتج���ددة مث���ل النفط 
والفحم والغاز الطبيعي ب�س���بب اال�ستهالك الكبري 

وامل�ستمر واملت�ساعد لهذه امل�سادر” .
واأو�سح اأن “كثريا من الدول يف العامل انتبهت 
اإلى ه���ذه االأزم���ة واجتهت نح���و ا�س���تبدال موارد 
الطاقة غ���ري املتج���ددة باملوارد املتج���ددة مثل 
الرنويج ، ال�س���ويد، الرتغال، الدمنارك، ا�سبانيا، 

واأملانيا، واأهمها )اآي�س���لندا( التي اعتمدت بن�سبة 
%100  على املوارد املتجددة يف انتاج الطاقة”.
وب���ني اأن “مملك���ة البحرين اأف���ردت جمموعة 
م���ن املبادرات الوطنية املنبثق���ة من روؤية مملكة 
البحري���ن 2030 للمحافظة عل���ى البيئة واحلد من 

االنبعاثات وتر�س���يد الطاقة واال�س���تخدام االمثل 
للم���وارد الطبيعي���ة وتنفيذ ال�سيا�س���ات اخل�رشاء 

ح�سب الفقرة اخلام�سة من البند الثالث”.
وتاب���ع “ان�س���جاماً مع روؤي���ة مملك���ة البحرين 
املنطق���ة  بلدي���ة  طرح���ت   2030 االقت�س���ادية 
ال�س���مالية  فكرة تطبيق مب���ادئ الطاقة املتجددة 
يف اإحدى احلدائق العامة وحتويلها الى اأول منوذج 
فري���د حلديقة بيئية تعليمية تعتمد يف ت�س���غيلها 
عل���ى الطاقة املتجددة مع �س���مولية النموذج على 

مبداأ اإعادة تدوير املخلفات”.
ع���دة  “هن���اك  اأن  اأف���اد  ال�س���ياق،   ويف ذات 
نتائ���ج مرجوة م���ن ه���ذه التجربة ومنه���ا املردود 
االقت�س���ادي ويتمثل يف تقليل نفق���ات الكهرباء 
باالكتفاء الذاتي للكهرباء ودعم �سبكات الكهرباء 
احلكومي���ة واع���ادة تدوي���ر املخلف���ات الزراعي���ة 
وحتويلها الى �س���ماد طبيعي باالإ�سافة الى اعادة 
تدوير املخلفات الاع�سوية وحتويلها الى مردود 

مادي”.
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تناشد رئيس الوزراء توظيفها

اأتوجه اإلى مقام رئي�س الوزراء �س���احب ال�سمو امللكي 
الأمري خليفة بن �س���لمان اآل خليف���ة، واأتقدم بخطابي هذا 
ع���ر هذه ال�س���حيفة، طالبة من �س���موكم الكرمي النظر يف 
اأمري، وراجية التكرم يف م�س���اعدتي للح�سول على وظيفة 
يف القطاع احلكومي اأحلم بها منذ العام 2012 بعد تخرجي 

ببكالوريو�س حما�س���بة واأعمال مالية بامتياز عاٍل مع مرتبة 
ال�رشف الأولى.

لق���د طرقت اأب���واب دي���وان اخلدمة املدني���ة واأبواب 
الوزارات دون توفيق اإلى اليوم، واأو�س���ك اأن اأفقد الأمل. 
لكن يعلم اجلميع اأن من �س���مات �سخ�س���كم الكرمي األ يرد 

اأي �سعيف اأو حمتاج اإل وقدمتم له يد العون وامل�ساعدة. 
اأنتم يا �س���يدي بحر ل يظماأ وارده واأثق باأنني لن اأرجع 
خائب���ة من بح���ر كرمكم وعطفك���م الزاخر. اأنتم يا �س���يدي 
الأمل بعد اهلل �س���بحانه وتعالى؛ لأنكم الداعم الأول للمراأة 
البحريني���ة، فه���ل اأفقد الأم���ل ومازال بابك���م مفتوح لكل 

الطارقني وعطفكم فا�س، فحقق اأحالم كانت لول توفيق 
اهلل ومكارمك���م �س���عبة املنال. اأدامكم اهلل ع���ز وجل ذخرا 

وجمدا ململكتنا الغالية. 

البيانات لدى املحررة 

الطف���ل يف مراحل���ه الأول���ى اأو بالأح���رى 
املرحل���ة البتدائي���ة يحب���ذ اأن تك���ون هناك 
مدر�س���ة اأو مدر�س من نف����س اللغة واللهجة  
كان���ت اللغ���ة عربي���ة اأم اإجنليزي���ة والأولى 
والأف�س���ل اأن تك���ون عربي���ة لأنه���ا اللغ���ة 
الأم؛ ليت�س���نى للطال���ب اأن يتفهم ما تقوله 
املدر�س���ة ويتناغ���م معه���ا يف اأثن���اء ال����رشح 
وت�س���ل املعلوم���ة اإل���ى ذهن���ه بحذافريها، 
كما اأنه ي�س���تقي العلم يف بيته بكل �سهولة 
وان�س���جام، ويف الوق���ت ذاته يك���ون الدر�س 
بعي���داً ع���ن الأخط���اء الإمالئية والإن�س���ائية 
وبعيداً عن ا�س���طدام ومراجعة اأولياء الأمور 

مع املدر�سة. 
واحلا�س���ل الآن يف مدر�سة الدير للبنني 
كانت هناك مدر�س���ة بحرينية لل�سف الثاين 
البتدائ���ي تاأقل���م الطلب���ة معه���ا و�س���ارت 
الدرا�س���ة بكل �سال�س���ة وعلى اأكمل وجه ومل 
حت�سل اأية اأخطاء اأو خروقات اإن�سائية حالت 
بينه���ا وب���ني الطلبة اأو �س���وء فه���م، وفجاأة 
مت ا�س���تبدالها باأخ���رى عربي���ة مما ت�س���بب 
يف تفاق���م الأخط���اء وقلة فهم وا�س���تيعاب 
الطالب لها وكرثت ال�س���كاوى لدى املديرة 
م���ن قب���ل اأولي���اء الأم���ور، وقام���ت املديرة 

بدوره���ا باإقناعه���م ب���ان املدر�س���ة العربية 
�س���تكون ب�س���فة موؤقت���ة فق���ط، ولك���ن مع 
الأ�سف ال�س���ديد ات�سح باأنها �ستكون دائمة 
وثبتت من قبل اإدارة املدر�سة وهذه الطامة 
الكرى وما كانوا يتوقعون �سماع هذا اخلر. 
وال�س���ف الث���اين البتدائ���ي ال���ذي نحن 
ب�س���دده والتح���دث عن���ه يوجد ثم���ة تالميذ 
الدم���ج اأو ذوي الحتياجات اخلا�س���ة، وهذا 
الو�س���ع طبع���اً �س���يزيد الطني بل���ة هذا من 
ا�س���تبدال  اأخ���رى مت  ناحي���ة، وم���ن ناحي���ة 
املدر�س���ة البحريني���ة مم���ا اأدى اإلى �س���عف 
امل�س���توى الدرا�سي لدى الطالب وتراجع يف 

حت�سيله العلمي.
م���ن ه���ذا املنطلق يق���وم اأولي���اء الأمور 
مبنا�س���دة ال�س���يدة املديرة اأول واملعنيني 
يف الوزارة ثانياً بحل م�س���كلتهم وا�س���رجاع 
املدر�سة ال�سابقة اأو اأي بحرينية كانت؛ لكي 
ل يتاأثر وي�سعب على الطالب نيل حم�سوله 
العلمي، واإحداث فجوة وقلة ا�س���تيعاب بني 

الطلبة واملعلمة. 

م�صطفى اخلوخي

عاطلــــــة حاصلــــــــة علــــى امتيـــاز
مــــع مرتبـــة الشـــرف األولـــى 

استبدال المعلمة البحرينية بعربيـة 
في الصف الثاني بابتدائية الدير للبنين

بعد أن قبلت الوزارة تظلمه... مواطن لـ “البالد”:

20 عامًا من األمل و”اإلسكان” حطمت جميع أحالمي

جل����اأ اإلى “البالد” بع����د اأن فقد الأمل من 
حتقق حلمه يف احل�س����ول على “بيت العمر”، 
يف الوق����ت ال����ذي ت�س����هد فيه اململك����ة هبة 
وا�س����عة يف التوزيعات الإ�سكانية يف املدينة 
ال�س����مالية وغريها من امل�س����اريع الإ�سكانية 
مناط����ق وحمافظ����ات  ال�س����خمة يف خمتل����ف 

البحرين.
املواطن املذكور يعود طلبه الإ�س����كاين 
اإلى العام 1996، حيث تقدم يف ذلك الوقت 
بطل����ب قر�س �رشاء، ومتت ال�س����تجابة لطلبه 
يف ح����دود عامني، اإل اأن املبلغ الذي اأعطي له 
حينها والبالغ 16 األف دينار مل ي�س����تطع بعد 
حماولت عدة من ال�ستفادة منه يف احل�سول 

عل����ى بيت به����ذا املبلغ، فق����رر حينها تغيري 
طلبه لوحدة �سكنية يف العام 2002.

واأ�س����ار اإل����ى اأنه من����ذ ذل����ك الوقت وهو 
ينتظر تلبية طلب����ه، اإلى اأن فتحت الوزارة يف 
العام 2012 باب التظلم للمواطنني، فذهب 
كغ����ريه من املواطن����ني املت�رشرين للتقدمي 
عل����ى التظلم، حيث اأعلنت ال����وزارة حينها يف 
ال�س����حافة املحلي����ة عن قب����ول تظلمه مع من 
قبل����ت تظلماته����م م����ن املواطن����ني، والذي 
يعني اأن يتم احت�س����اب طلبه �س����من طلبات 

العام 1998.
وذك����ر اأنه لدى اإعالن ال����وزارة عن توزيع 
3 اآلف وح����دة �س����كنية باملدينة ال�س����مالية، 
والت����ي �ست�س����مل تلبية الطلبات الإ�س����كانية 
حتى العام 1998، تاأمل خريا يف اأن يتم تلبية 

طلب����ه �س����من تل����ك الدفع����ة، اإل اأن احللم مل 
يتحقق عندما مرت الأيام ومل يكن ا�س����مه من 

بني الأ�سماء التي مت الت�سال بها.
وتابع اأن����ه قام بعد ذل����ك مبراجعة وزارة 
الإ�سكان لل�سوؤال عن الأ�سباب التي ا�ستدعت 
عدم الت�س����ال به بالرغم من قبولهم تظلمه 
الذي يدرج طلبه �سمن طلبات العام 1998، 
فاأبلغ����ه املوظف يف ال����وزارة اأن قبول تظلمه 
كان مبدئيا فقط، دون تو�س����يح املق�س����ود 

من ذلك.
وعر عن اأمله يف اأن يتدخل وزير الإ�سكان 
با�س����م احلمر؛ حلل م�س����كلته التي بلغت 20 
عام����ا من عمره����ا، خ�سو�س����ا يف الوقت الذي 
اأعلنت فيه الوزارة انتهاءها من توزيع 6200 

وحدة �سكنية، دون اأن يناله ن�سيب منها.

يف اإط���ار تنفي���ذ برنام���ج ال�ست�س���اريني 
الزائرين بكافة التخ�س�سات واإجراء العمليات 
ق���ام ق�س���م  للمر�س���ى،  والن���ادرة  املعق���دة 
اجلراح���ة مبجم���ع ال�س���لمانية الطب���ي بدع���وة 
ا�ست�س���اري جراح���ه املناظ���ري ورئي�س ق�س���م 
امل�سالك البولية يف مدينة امللك فهد الطبية 

يف اململكة العربية ال�سعودية ماهر املوؤذن.
حما����رشة  تنظي���م  مت  الزي���ارة  وخ���الل 
علمي���ة لالأطباء لتبي���ان التط���ورات احلديثة 
يف جم���ال عالج ا�س���طرابات املثان���ة البولية 
���ا  واآخر التقني���ات العالجية املتبعة خ�سو�سً
يف جم���ال زراعة اأجهزة حتفي���ز املثانة لعالج 
املثانة الع�س���بية “امل�س���طربة” والتي تعد 
من اأب���رز العمليات املتقدم���ة واملهمة على 

م�ستوى العامل.
عقدت املحا�رشة بكلية العلوم ال�س���حية، 
وذلك بح�س���ور وم�س���اركة الكوادر الطبية من 
التخ�س�س���ات املختلفة ذات العالق���ة باإجراء 
ه���ذه العملي���ات كالتخدي���ر وجراح���ة الن�س���اء 

والولدة وق�سم العلوم الع�سبية.
هذا، وق���د مت ولأول مرة من خالل برنامج 
الطبي���ب الزائ���ر اإج���راء عملي���ة زراع���ة اأجهزة 
حتفيز اأع�ساب املثانة حتت اإ�رشاف ا�ست�ساري 
امل�س���الك البولية اأكر جالل ومب�ساركة ماهر 
املوؤذن )ال�ست�ساري الزائر(، حيث يعتر هذا 
الن���وع من العملي���ات من اجلراح���ات احلديثة 
واملتطورة وتتم يف مراكز متخ�س�س���ة وقليلة 

على م�ستوى العامل.

حمرر ال�صوؤون املحلية

“السلمانية” يتبع آخر مستجدات عمليات زراعة جهاز لتحفيز المثانة 

العنف ضد األطفال
العنف �س����د الأطفال له اأوجه عدة 
مثل العنف اجل�سدي واجلن�سي اأو حتى 

العتداء نف�سي و�سوء املعاملة.
للعن����ف الأ�����رشي اأ�س����باب كث����رية، 
وهذه الأ�سباب ل تكون مررا للعنف.. 
اأم����ام  والأب  الأم  ب����ني  كامل�س����كالت 
الأطف����ال، اأو زوج الأم تك����ون معاملته 
م����ع اأبن����اء الأم �س����يئة، اأو الغ����رية من 
الإخ����وة ب�س����بب التف�س����يل والتفرقة، 
تعاطي املخ����درات اأو الكحول من قبل 

اأحد الأبوين.
اآث����ار العن����ف على الطفل ت�س����بب 
ال����ذي  واخل����وف  ال�سخ�س����ية  فق����دان 
ينعك�����س عل����ى �س����لوكايته وت�رشفاته 
خارج املنزل، يف ال�سارع اأو يف املدر�سة 
اأو حتى متابعه اأ�سدقاء ال�سوء، فيقوم 
الطف����ل بتفري����غ العن����ف الذي عا�س����ه 
بت�رشف����ات �س����يئة جداً واأي�س����ا العنف 
ي�ؤدي اإيل الإحباط و�صعف ال�صخ�صية، 
وهذا ي�ؤثر �صلباً على الطفل، وبالتايل 
تتاأثر �سلوكياته عندما يكر وتتعطل 

اإجنازاته امل�ستقبلية. 

وميك����ن التقلي����ل من ه����ذا العنف 
ع����ر ن�رش التوعي����ة بني الآب����اء وابتعاد 
الآباء عن تن����اول الكحول اأو املخدرات 
والتخفي����ف من م�س����كالت الآب����اء اأمام 
اأبنائه����م، ناهي����ك ع����ن كيفي����ه تربية 
و�س����احلة،  �س����حية  تربي����ه  الأطف����ال 

والبتعاد عن ك����رثة معاقبة الطفل اأو 
�رشب����ه اأو �س����تمه، ودعوت����ي للوالدين 

بعدم ال�رشب.. فقط التفهم.

�صكينة الع�صفور
فريق البحرين لالإعالم التطوعي
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من����ذ 2008 واأن����ا �ضي����ف دائ����م عل����ى امل�ؤمت����ر 
ال�ضن�ي الذي تعقده �ضبكة اإعالمي�ن من اأجل �ضحافة 
ا�ضتق�ضائي����ة عربي����ة )اأري����ج(، وه����� واحد م����ن اأهم 
امل�ؤمترات التي تعق����د يف املنطقة العربية وتتناول 
جانب����اً مهماً من ج�انب االإع����الم، اأال وه� اال�ضتق�ضاء، 
الغائب عن االإع����الم العربي اأحيان����اً، واملغيَّب اأحياناً 
اأخرى الأنه يك�ض����ف، ويعّري، وي�اج����ه، وي�ضع اإ�ضبعه 

على م�اطن االأمل.
يف كل م�ؤمت����ر من هذه امل�ؤمت����رات، تقام ور�ش 
عل����ى الهام�����ش، وه����ي فر�ض����ة للتدري����ب والتحفيز 
وجتديد املعل�مات، �ض�اء لل�ضحافيني املخ�رضمني، 
اأو ال�ضباب الذين يتلم�ض�ن طرائقهم يف هذه املهنة 
امل�ضك�نة بال�ضغف. ويف كل عام، يزاح التدريب على 
االأ�ض����كال التقليدية من االإع����الم، يف الكتابة واالإذاعة 
امل�ضم�عة واملرئية، للتح�ل اأكرث واأكرث اإلى من�ضات 
الأف����راد، اإلى الهواتف الذكية، اإل����ى لأمناط اجلديدة 

من االإعالم التي تغزونا.
اإل����ى وزارة م�ضّيج����ة  االإع����الم الي�����م ال يحت����اج 
باالأ�ض����الك، ورج����ال اأمن عاب�ض����ني اأنهكه����م التعب، 

واأع�ضته����م ال�ضم�����ش خ�ضي����ة ال�ضيطرة عل����ى االإذاعة 
والتلفزي�����ن واإذاعة “البي����ان االأول”، فعندما جتري 
مقارنة امل�ضّجلني ملتابعة القن�ات الرقمية، واالإعالم 
االجتماعي، �ضيجد �ُضّن����اع االإعالم التقليدي اأنف�ضهم 
اإم����ا يف حالة اإنكار، وبالت����ايل اندثار، اأو رك�ب امل�جة 
والتغري مع املتغريات. فعندما ا�ضتكرب االأب االأ�ضفر 
)ك�����داك(، وظّن����ت ال�رضكة اأنها خمّل����دة، ا�ضطّرت يف 
يناير 2012 اإل����ى اأن تقفل الباب على 130 عاماً من 
الري����ادة يف الت�ض�ي����ر، الأنه����ا مل حت�ض����ن التعامل مع 
الت�ض�ي����ر الرقم����ي وتط�راته الهائل����ة. كذلك احلال 
مع �ضحاب����ة اله�ات����ف املحم�لة )ن�كي����ا( التي لّفت 
العامل، ولكنها للغفلة ذاتها، وت�ضخّمها الذي جعلها 
ال تنظر اإلى ما يجري حتت اأقدامها، انتهى بها احلال 
يف 2013 الأن تبتلع من قب����ل مايكرو�ض�فت، وهكذا 

احلال.
اأ�ضاطري االإع����الم، وخ�ض��ضاً يف الع����امل الثالث، 
يعتق����دون اأن هناك تغ����رياً مهماً يف الع����امل، ولكنهم 
يت�رضف�����ن كم����ن ي�ضاهد فيلم����اً يف ال�ضينما، ال عالقة 
له ب����ه غري الفرجة، ولك����ن االأمر بالفع����ل اأكرث �رضاوة 

وتعقي����داً، فالكث����ري من اأ�ض����كال االإع����الم التقليدية 
�ضت�����ؤول اإلى االنكما�����ش. التاريخ يق�����ل اإنه لي�ضت 
هن����اك و�ضيل����ة اإعالمية ق�ض����ت على و�ضيل����ة قبلها، 
ولكن التاريخ لي�ش مبناأى عن التح�الت الكربى التي 

ميكن اأن تخرتق دوراته.
امل�ضاأل����ة ال تتعل����ق باأ�ض����كال االإع����الم، ولك����ن 
حمل����ت  املا�ض����ي  فف����ي  اأ�ضا�ض����اً.  بامل�ض�ؤولي����ات 
امل�ؤ�ض�ض����ات االإعالمي����ة م�ض�ؤولي����ة امل�اجهة، ومتّثل 
ح����ق اجلمه�����ر يف املعرفة واالط����الع، وكانت تخ��ش 
ال�رضاع����ات الداخلي����ة بني جمم�عة عالي����ة من القيم، 
ولك����ن يف امل�ضتقبل القريب جداً �ضتتعر�ش كل هذه 
الالفت����ات اإلى اخللخلة، اإذ اأ�ضب����ح – ومنذ �ضن�ات – 
باإمكان اأّي كان اأن ي�ضبح “ال�ضحايف امل�اطن”، وبداأ 
االأمر يفلت من اأيادي ال�ضلطات ح�ل العامل يف حتديد 
م����ن يق�م مباذا، ومن له احل����ق يف الن�رض، وعّما قريب 
ج����داً �ضتعل� االأم�����اج على ق����الع البريوقراطية، وكل 
ه����ذا يحتاج اإلى معاجلات حقيقي����ة تنظر للم�ضتقبل، 
ال م����ن اأجل احلد م����ن هذه االندفاعة الت����ي لن يحدها 
�ضيء كما يبدو، ولكن من اأجل اأن ننج� من طغيانها.

الفيل����م ال����ذي اأعدته قناة اجلزي����رة واأذاعته عن 
اجلي�����ش امل�����رضي وعن نظ����ام التجني����د يف م�رض يثري 
الكثري م����ن ال�ضك�����ك القدمية اجلديدة ح�����ل الدور 
ال����ذي تق�م به هذه القن����اة منذ اإن�ضائه����ا! فما الذي 
يدع� هذه القناة اإلى الت�ض�يب على اجلي�ش العربي 
امل�����رضي الذي بق����ي ق�يا بعد اخلراب ال����ذي اأطلق�ا 

عليه الربيع العربي؟
األي�����ش هذا اجلي�ش �ضندا ور�ضيدا وظهريا لالأمة 
كله����ا؟ هل من احلكمة، وهل من ح�ضن النية اأن تق�م 
اجلزيرة با�ضتهداف معن�يات جي�ش عربي عريق كان 

له تاريخه واحرتامه لدى امل�رضيني وكل العرب؟
عالمات اال�ضتفهام ح�ل ما اأقدمت عليه اجلزيرة 
ال تنته����ي، ك�نه����ا اأقدمت على ه����ذا الفعل الذي مل 
ي�ضبق ل����ه اأي مثيل، وا�ضتهدفت جي�ض����ا ه� من اأنبل 

واأعظم اجلي��ش التي اأجنبتها االأمة يف تاريخها.
ال ميك����ن اأن نعت����رب ما قامت ب����ه اجلزيرة يندرج 
حتت اإطار حرية االإعالم، الأن الفيلم ينحاز ب�ضكل غري 
علمي باملرة الأم�ر حت�ضبها اجلزيرة عي�با، اأو حتاول 
اأن تقن����ع امل�ضاهد ال����ذي ال يعرف �ضيئ����ا عن احلياة 
الع�ضكري����ة اأنها عي�����ب، مثل ق�ض�����ة التدريب التي 
ت�ضتخدم ل�ضناعة الرجال وتط�يعهم لتنفيذ االأحكام 
الع�ضكري����ة دون نقا�����ش، الأن اجلي��ش عندما حتارب 
تك�ن حتت �ضغط �ضديد وتك�ن يف اأج�اء حتتاج الى 

حتمل الرجال، فال حروب تدور يف غرف مكيفة!
مل����اذا رك����زت اجلزيرة على م����ا حت�ضب����ه عي�با، 
امل�����رضي  للجي�����ش  النا�ض����ع  التاري����خ  كل  وترك����ت 
العظيم؟ ملاذا مل تذك����ر اأن اجلي�ش امل�رضي ال�ضخرة 
التي حتطم����ت عليها امل�ؤامرة الت����ي �ضعت لتفتيت 

هذه االأمة؟ مل����اذا مل تذكر اأن امل�رضيني على اختالف 
م�ضاربه����م يحرتم�ن جي�ضهم ال����ذي مل يطلق عليهم 
الر�ضا�ش خالل ث�رة يناير، كما فعل اجلي�ش ال�ض�ري 

والليبي؟
لن����رتك كل ه����ذا ونذهب اإل����ى منطق����ة اأخرى... 
كم مرة حاولت اجلزيرة ت�جي����ه اإهاناتها اإلى اجلي�ش 

االإ�رضائيلي اأو غريه من اجلي��ش؟
عندما ت�ضتهدف معن�ي����ات جي�ش م�رض الذي ه� 
جي�ش كل الع����رب، مثل اجلي�ش ال�ضع�دي والبحريني 
والك�يت����ي واالإمارات����ي، فه����ي بذل����ك متار�����ش حربا 
نف�ضي����ة غادرة �ض����د هذا اجلي�����ش االأ�ضي����ل �ضاحب 
التاري����خ واالحرتام  لدى �ضعب����ه ولدى بقية ال�ضع�ب 

العربية.
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ومضة قلم

م�ضاهدة  ج���دا،  م��األ���ف  منظر 
ال��ع��دي��د م���ن االأ����ض���خ���ا����ش وه��م 
ي��ح��دق���ن يف ���ض��ا���ض��ات االأج��ه��زة 
احلد  اإل��ى  م��ك��ان،  ك��ل  يف  النقالة 
البقاء  مب��ق��دوره��م  يعد  مل  ال���ذي 
اإّن  م��ع��دودة.  لدقائق  ول���  دونها 
هذه احلالة من االإدمان ت�لد اأ�رضارا 
�ضحية واجتماعية وخماطر ال حدود 
اأما على امل�ضت�ى االجتماعي  لها، 
من  تخلقه  ما  تتعدى  اآثارها  ف��اإّن 
وجمتمعه  اأ���رضت��ه  عن  الفرد  عزلة 
الى ا�ضتهداف �ضمعة االآخرين غري 

اآبهني باأية عق�بة من اأي ن�ع. 
اأّن امل�اعظ  اأعتقد  ال  �ضخ�ضيا 
من  حت��د  اأن  مي��ك��ن  وال��ن�����ض��ائ��ح 
ظاهرة بهذا احلجم، لكّن اأحد االآباء 
اإلى  عمد  عندما  واقعيا  حال  اقرتح 
و�ضع �ضلة يف مدخل املنزل واألزم 
جميع اأفراد االأ�رضة و�ضع اأجهزتهم 
باليابان  املدار�ش  اإحدى  بها. ويف 
الهاتف  يح�رض  م��ن  عق�بة  كانت 

النقال اإغراقه يف اإناء ماء.
ال اأظّن اأن هناك من يختلف يف 
االجتماعي  الت�ا�ضل  و�ضائل  اأّن 
االفرتا�ضي  ال��ع��امل  وف��ره��ا  ال��ت��ي 
تقريب  يف  كبري  ب��ق��در  اأ�ضهمت 
امل�سافات وخلق اأمناط حديثة من 
الت�ا�ضل، ويف ال�قت ذاته اأقامت 
لعل  ال�احدة.  االأ�رضة  داخل  جدرانا 
اأدم��ن  اأن  ال��ع��امل  االأخ��ط��ر يف ه��ذا 
هذه  م�ضتخدمي  م��ن  ك��رث  عليها 
خط�رتها  بلغت  حيث  االأج��ه��زة، 
املجتمعية  االأع��راف  انتهاكها  حد 

والقيم االأخالقية. 
ل�ضنا هنا ب�ضدد ال�ق�ف على 
فاإنها  وفرتها  التي  االإيجابيات 
املعارف  تبادل  جت��اوزت  بالطبع 
ال  جم��االت  االإن�ضان  اأم��ام  وفتحت 
اقت�ضادية  ان�ضطة  من  لها  ح�رض 
الذي  اأّن  بيد  وغريها،  واجتماعية 
االأم���ر  الأول��ي��اء  القلق  على  يبعث 
باتت  ال��ضائل  هذه  اأّن  خ�ض��ضا 
مما  رقيب  وبال  اال�ضتخدام  �ضهلة 
اأخالقي  ال  حمت�ى  اأي  م��ن  يجعل 
بني اأيدي االأبناء يف اأي وقت، وهنا 
تكمن اخلط�رة اإذ اإّن البناء القيمي 
عليه  ت�ضتغل  ال���ذي  واالأخ���الق���ي 
امل�ؤ�ض�ضات الرتب�ية ويف املقدمة 
املدر�ضة على مدى �ضن�ات تن�ضفه 
يف  االجتماعي  الت�ا�ضل  و�ضائل 

ب�ضعة اأيام. 
غياب  ويف  الكارثة  ه��ذه  اأم��ام 
اأّنه  املرب�ن  يرى  االأ�رضية  الرقابة 
اإقامة الرقابة  البّد من العمل على 
قناعتنا  رغم  االأبناء  لدى  الذاتية 
ب�ضيطة،  لي�ضت  امل�����ض��األ��ة  ب����اأّن 
وال�ضبب يكمن يف اأّن االأجهزة بكل 
اأن�اعها ت�ضبع ف�ض�ل النا�ش كافة 
نظرا  اجلديدة،  االأجيال  وباالأخ�ش 
ملا ت�فره من جذب واإغ��راء، حيث 
من النادر جدا اأن تلحظ الفرد دون 

جهاز مالزم له ط�ال ال�قت. 
مل يعد غائبا اأّن ما اأتاحه العامل 
لكل  متنف�ضا  ب���ات  االف��رتا���ض��ي 
اأنه  خ�ض��ضا  املجتمعية،  ال�رضائح 
بات مبقدور اأي فرد امتالك جهاز 
االقت�ضادية  حالته  كانت  مهما 
الهائل  االنت�ضار  ظّل  ويف  متدنية. 
الأجهزة االت�ضال فاإّن هناك انت�ضارا 
اله�ضيم،  يف  ك��ال��ن��ار  لل�ضائعات 
م��ضع  ب��ات��ت  خ���ط����رة  وه���ن���اك 
مالحظة متمثلة يف ن�رض االأخبار دون 
اإدراك  ودون  امل�ضدر  يف  تدقيق 
ع�اقبها ال�خيمة على االأ�ضخا�ش. 

اأم������ام ه����ذا اخل���ط���ر ال���زاح���ف 
ان��ط��ل��ق��ت اأ�����ض�����ات ت��دع��� اإل���ى 
ال��ى  ي�ضري  وامل��ع��ن��ى  ال��رت���ض��ي��د، 
�ضليم  اإقامة جمتمع  اأردن��ا  اذا  اأننا 
وناه�ش علميا واجتماعيا ال منا�ش 
بالتاأكيد  وه���ذا  ال��رت���ض��ي��د،  م��ن 
ي��ت��ط��ل��ب ب���ذل ك���ل االإم���ك���ان���ات، 
م�ؤ�ض�ضات  ك��ل  ج��ه���د  وت��ك��ات��ف 

املجتمع.

قولوا خيرًا...
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سوالف

تب���داأ ي����م غ���د الثالث���اء ال���دورة ال�ضابعة 
والثالث����ن للمجل����ش االأعلى ملجل����ش التعاون 
ل���دول اخلليج العربية الت���ي �ضتعقد يف مملكة 
البحرين، وقبل ب���دء الدورة قام خادم احلرمني 
ال�رضيف���ني املل���ك �ضلم���ان ب���ن عبدالعزي���ز اآل 
�ضع�د عاهل ال�ضقيقة الكربى اململكة العربية 
ال�ضع�دي���ة حفظ���ه اهلل ورعاه، بج�ل���ة خليجية 
�ضملت دولة االإم���ارات العربية املتحدة، ودولة 
قط���ر، ومملكة البحرين، ودول���ة الك�يت، وكما 
ج���اء يف بيان الدي�ان امللكي ال�ضع�دي اأن هذه 
اجل�لة تاأتي انطالق���اً من حر�ش خادم احلرمني 
ال�رضيفني على الت�ا�ض���ل مع قادة دول جمل�ش 
التع���اون لدول اخلليج العربي���ة خدمة مل�ضلحة 
�ضع����ب دول املجل����ش، وتعزيز رواب���ط االأخ�ة 

بني اململكة العربية ال�ضع�دية ودول املجل�ش.
اإن جه�د ال�ضقيقة الكربى اململكة العربية 
ال�ضع�دي���ة يف بن���اء البي���ت اخلليج���ي ال�اح���د 
وحتقي���ق مزيد من التقدم والرخ���اء ال تت�قف، 
فال�ضع�دي���ة اأعزه���ا اهلل ون�رضها دائم���ا تر�ضم 
اال�ضرتاتيجي���ات العربي���ة مب�اقفه���ا ومبادئها 
وق�اعده���ا وكل ما يخ���دم العروب���ة واالإ�ضالم، 
وه���ي دون اأدنى �ضك م�ضدر ق�ة واتزان للعامل 
العرب���ي، من حميط���ه اإلى خليج���ه، وهي قادرة 
بحجمه���ا ال�ضيا�ضي على احلل والربط، واملتتبع 
للتاري���خ �ضريى اأن هذا البل���د العظيم ال يعرف 
النجاح���ات املوؤقت���ة، واإمن���ا النج���اح امل�ستم���ر 
واالإجنازات امل�ضيئة، وتاأتي ج�لة �ضيدي خادم 
احلرمني ال�رضيفني امللك �ضلمان بن عبدالعزيز 

اآل �ضع�د حفظ���ه اهلل ورعاه لدعم اأوا�رض املحبة 
واالأخ�ة وال�ح���دة والتقدم يف اأوطاننا اخلليجية 
الت���ي حتتل مكان���ة مرم�قة يف الع���امل على كل 

االأ�ضعدة.
من جانب اآخر يتطلع ال�ضعب اخلليجي الذي 
�ضنع ح�ضارته بيده اإلى قمة املنامة، و�ضيك�ن 
الرتكي���ز ب�ض���كل مبا�رض على احلل���م الكبري وه� 
حل���م االحت���اد اخلليج���ي ال���ذي �ضيك����ن درعا 
ح�ضينا و�ض���دا لكل االأطم���اع االإيرانية وغريها، 
عالوة على املكا�ضب التي �ضتتحقق لكل �ضعب 
اخللي���ج يف خمتلف املجاالت، احتاد يعتمد على 
ق�ة منظمة واعية تنجز املهمة وتت�لى حتقيق 
اله���دف من اأج���ل �ضالح �ضع����ب املنطقة، فال 
يخفى على اأحد حج���م امل�ؤامرات التي يتعر�ش 

وت�ضاع���د  وا�ضتم���رار  امل�ض���امل  خليجن���ا  له���ا 
االإره���اب ال���ذي يرمي اإل���ى حما�رضتن���ا و�رضبنا 
وم�ض���ح ه�يتنا، االحت���اد اخلليجي تق���ف وراءه 
اإرادة �ضعبي���ة، و�ضيق�ض���ي عل���ى م�ضالح القلة 
من املنتفعني باأو�ض���اع التجزئة وم�ضالح اليد 
االإيرانية الت��ضعية املعادية للعروبة واالإ�ضالم.
نتطلع ك�ضع����ب خليجية من قم���ة املنامة 
العم���ل مبا����رضة عل���ى م�ضاألة االحت���اد اخلليجي 
واال�ضه���ام ب�ضكل اأكرب يف ه���ذا امل��ض�ع الذي 
�ضي�ضمن خلليجنا البناء والتعمري، واأكتبها مرة 
ثانية وثالثة ورابعة... يا اأهلي وقادتي يف دول 
اخلليج مرحل���ة االأحالف بال�ض�رة التي كانت يف 
ال�ضاب���ق انته���ت، وكل �ضع�ب اخللي���ج تتطلع 

ب�ض�ق ولهفة اإلى االحتاد.

 يا أهلي وقادتي 
في دول الخليج... لنتحد
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@gmail.com

المد اإلعالمي 
غسان الشهابيالعظيم

   ذرائع

عطا 
الشعراوي
Ata2928
@gmail.com

من���ذ ال�ضابع من ي�لي���� 2013 وعلى مدى 
51 ي�ًم���ا، تعر�ش اأبناء قطاع غزة حلرب ب�ضعة 
من ق�ات االحتالل ال�ضهي�ين التي ا�ضتخدمت 
فيه���ا اأعن���ف االأ�ضلح���ة واأكرثها تدم���رًيا لهذا 
 2139 وراءه���ا  فخلف���ت  وقاطني���ه،  القط���اع 
�ضهي���ًدا بينهم 579 طف���ال و263 امراأة و102 
من امل�ضنني، اإ�ضافة اإلى 11128 جريحا، و49 
جمزرة بح���ق ت�ضعني عائل���ة فل�ضطينية ب�اقع 
530 �ضهي���دا، ناهيك ع���ن تدمري 2358 منزال 
ب�ضكل كلي، و13644 ب�ض���كل جزئي، و�ضتني 

م�ضجدا ب�ضكل كلي و109 ب�ضكل جزئي.
ووفًق���ا لالإح�ضائي���ات التي ن�رضه���ا مركز 
االإعالم الفل�ضطين���ي، بلغ عدد امل�رضدين قبيل 
حلظات من اإعالن وقف اإط���الق النار 466 األف 
م�اط���ن يف كل اأنح���اء القط���اع، م�زع���ني على 
خمتلف املدار�ش وبع����ش االأماكن التي كانت 
حت�ي العائالت، وو�ضلت اخل�ضائر االقت�ضادية 
اأكرث من ثالث���ة مليارات ون�ض���ف مليار دوالر، 
حي���ث مت تدمري 134 م�ضنع���ا ب�ضكل كامل، ما 

ت�ضبب بت�رضيح ثالثني األف عامل.
مل يك���ن كل ذلك كافًيا جلل���ب التعاطف 
م���ع اأهايل غ���زة يف حربه���م، بل عل���ت اأ�ض�ات 
وحملته���م  له���م،  يح���دث  فيم���ا  “�ضامت���ة” 
امل�ض�ؤولي���ة. فتح����ل الفل�ضطين���ي من �ضحية 
الأب�ض���ع اأن����اع احل���رب والفت���ك اإل���ى “ج���اٍن” 
ت�ضبب بت�رضفات���ه “امل�ضتف���زة” واإ�رضاره على 
“املقاوم���ة” باإجب���ار “اإ�رضائي���ل” عل���ى الدفاع 
عن نف�ضه���ا اأمام “اخلطر” الرهيب الذي ميثله 

قطاع غزة لها!!
ويف �ضه���ر ن�فم���رب م���ن الع���ام اجل���اري، 
تعر�ش الكيان ال�ضهي�ين الأيام قليلة حلرائق 
وا�ضع���ة التهم���ت العدي���د من املناط���ق دون 
اأن يك����ن هن���اك اأي فاع���ل له���ا اأو حتى دليل 
عل���ى وج�د خطاأ ب����رضي اأدى الندالعها، ما جعل 
البع�ش يق����ل اإنها انتقام الهي م���ن اإ�رضائيل 
لرغبته���ا يف من���ع االأذان يف القد����ش والداخ���ل 

الفل�ضطيني املحتل.
جربوته���ا  كل  اأظه���رت  الت���ي  اإ�رضائي���ل 
الع���زل  غ���زة  اأبن���اء  م�اجه���ة  يف  ووح�ضيته���ا 
املحا�رضي���ن، كان���ت يف غاي���ة اخل���زي وال�ض�ء 
وه���ي مبا متتلك من ع���دة واإمكانيات كانت يف 
اأ�ض����اأ مراحل العج���ز يف م�اجهة ه���ذه احلرائق 
ومل تق���در على دفعها اأو اإطفائها، حتى خلفت 
احلرائ���ق خ�ضائر مادية كب���رية، وتدمري ع�رضات 
املن���ازل بالكام���ل، واإج���الء اآالف االإ�رضائيليني 
ع���ن بل���دات واأحي���اء باأكمله���ا، بع���د اأن طالت 
احلرائ���ق 1784 م�ضكنا، ودمرت اأو ت�رضرت 45 
وحدة ا�ضتيطاني���ة بالنريان، ومت اإجالء األف من 
م�ضت�طن���ي “هالمي�ش” ق���رب رام اهلل كما مت 
اإخالء املدار�ش واجلامعات. كل ذلك حدث رغم 
حال���ة التداف���ع العاملي مل�ضاعدته���ا يف اإطفاء 
احلري���ق بكل ال��ضائل واالأجه���زة ومن خمتلف 

الدول.
اإال اأن الغري���ب يف االأمر ه���� حالة ال�ضفقة 
“االإن�ضاني���ة” عل���ى اإ�رضائي���ل يف حمنته���ا م���ن 
اأ�ضحاب “القل�ب الرحيمة”، حيث و�ضل احلال 
ببع�ضهم اإلى اإ�ضدار فت�ى بعدم ج�از ال�ضماتة 
فيم���ا يح���دث الإ�رضائيل من اأ����رضار، وهم الذين 
التزم�ا ال�ضمت “الفا�ضح” عندما كان االأبرياء 
م���ن اأهايل غزة يتعر�ض�ن ل���كل اأن�اع الق�ضف 

الهمجي والقتل ال�ح�ضي.. وال تعليق.

العطف على إسرائيل
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لماذا تصوب الجزيرة 
بثينة خليفة قاسمعلى الجيش المصري؟
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 عـقـارا  ت  لـلـجـميـع  في   
مخـتـلـف  مناطق البحرين  

“باركليز” �أف�ضل بنك 
للخدمات �مل�رصفية �خلا�ضة 

�ملنام���ة - ف���از بن���ك “باركليز”بجائ���زة 
“�أف�ضل بنك خا�س على م�ضتوى دول جمل�س 
�لتعاون �خلليج���ي”، وذلك خالل حفل توزيع 
جو�ئ���ز “ويل���ث بريفين���ج” ملنطق���ة �خلليج 

�لعربي للعام �جلاري 2016. 
ويوؤكد ه���ذ� �الإجناز �ملتميز على �اللتز�م 
�ملتو��ض���ل من جانب �لبن���ك بتقدمي �أف�ضل 
�لقط���اع  �خلا�ض���ة يف  �مل�رصفي���ة  �خلدم���ات 

�مل�رصيف �خلا�س.

هبوط اإنتاج الكويت 
�لنفطي و��ضتقر�ر �الإمار�تي

دب���ي - روي���رز: قال���ت م�ض���ادر ب�ضناعة 
�لنفط �إن �إنتاج �لكويت من �لنفط �خلام تر�جع 
قليال يف نوفمرب �إلى 2.90 مليون برميل يوميا 
بينم���ا �أبق���ت �الإم���ار�ت �لعربية �ملتح���دة على 
�إنتاجه���ا دون تغيري يذك���ر عند 3.195 ماليني 

برميل يوميا.
ووفق���ا الأرق���ام ر�ضمي���ة قدمته���ا �لكويت 
و�الإم���ار�ت �إلى �أوب���ك فقد بلغ �إنت���اج �لكويت 
يف �أكتوب���ر ثالثة ماليني برمي���ل يوميا يف حني 

�أنتجت �الإمار�ت 3.188 مليون برميل يوميا.
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اقتصاد

تد�سني اأعمال اإن�ساءات “مرا�سي رزيدن�زس” 
“نا�س” �ملقاول �لرئي�س للم�رصوع

�لبالد - �ملحرر �القت�ضادي: د�ضنت �رصكة 
�إيج���ل هيلز دي���ار �أعمال �الإن�ض���اء�ت و�لبناء يف 
“مر��ض���ي رزيدن����ز” �أحد �مل�ضاري���ع �لعقارية 

�لفرعية يف م�رصوع مر��ضي �لبحرين.
كم���ا �أعلن���ت �ل�رصكة ع���ن منح عق���د �أعمال 

�لبناء يف �مل�رصوع �إلى �رصكة نا�س للمقاوالت. 
و مت �النته���اء حالي���اً م���ن �أعم���ال �إر�ض���اء 
�لدعائ���م يف “مر��ض���ي رزيدن����ز”، و�لذي يعد 
جزًء� من �ملرحلة �الأولى من �مل�رصوع �لرئي�ضي. 
وت�ض���م “مر��ض���ي رزيدن����ز” 281 �ضق���ة 
�ضكنية فخم���ة مكونة من 1 �أو 2 �أو 3 غرف نوم 
ومت�ضل���ة بوجه���ة �لت�ضوق و�لرفي���ه �لرئي�ضة 
“مر��ض���ي جالريي���ا” وتط���ل على و�ج���ه بحرية 
و�ضاط���ئ ميتد على م�ضاف���ة 2 كيلومر، حيث 
الق���ت �هتمام���اً و��ضع���اً م���ن �مل�ضتثمري���ن يف 

�لبحرين وخارجها. 
وق���ال �لع�ضو �ملنتدب ل�رصك���ة �إيجل هيلز 
دي���ار ماه���ر �ل�ضاع���ر “بع���د �إج���ر�ء عملية طرح 
مناق�ض���ات تناف�ضي���ة �ضارك���ت فيه���ا �رصكات 
�ملق���اوالت ك���ربى يف �لبحرين، قررن���ا �ختيار 
�ملق���اول  لتك���ون  للمق���اوالت  نا����س  �رصك���ة 
�لرئي�ضي لبن���اء �مل�رصوع، حيث �ضُتمثل م�ضاكن 
مر��ضي رزيدن�ز �أحد �الأماكن �ملف�ضلة للعي�س 
يف مملك���ة �لبحري���ن وه���و وع���د �ضنتمك���ن من 

حتقيقه عند �نتهاء �مل�رصوع. 

كما �ضيحظ���ى �ملقيم���ون بتجرب���ة ت�ضوق 
وترفي���ه، وه���و م���ا ميي���ز �مل����رصوع ع���ن جميع 

�مل�ضاريع �ل�ضكنية �حلالية يف �ململكة. 
و��ض���اف �ل�ضاع���ر “بف�ض���ل �لدع���م �لذي 
�ضيمنحنا �إياه �رصكاوؤنا �ملقاولون، �ضنتمكن من 
�النتهاء من �مل����رصوع يف وقته �ملحدد، وقد مت 
بالفعل �النتهاء من �أعم���ال �إر�ضاء �لدعائم كما 

هو خمطط له و�ضنبا�رص �الآن يف �أعمال �لبناء”.
وبدوره قال �لرئي����س �لتنفيذي ملجموعة 
“نا�س للمقاوالت”، غازي نا�س “ب�ضفتنا �رصكة 
رئي�ض���ة يف قطاع �ملق���اوالت يف �لبحرين فنحن 
�ضعد�ء به���ذه �لفر�ضة �لتي منحتنا �إياها �رصكة 
�إيج���ل هيل���ز، و�لت���ي �ضنتمكن م���ن خاللها من 
�إكم���ال هذ� �مل����رصوع �ملرموق. كم���ا �ضنو��ضل 
معاً �لركيز على �إنه���اء �مل�رصوع وت�ضليمه قبل 
�لوق���ت �ملح���دد وفق���اً الأعلى معاي���ري �جلودة 

و�الأمان” .
ويتمي���ز مر��ضي باإطاللة على �لبحر جلزيرة 

�ملحرق.
ومتتاز هذه �مل�ضاكن �ملطلة على �لو�جهة 
�لع�رصي���ة  �خلارجي���ة  بت�ضاميمه���ا  �لبحري���ة 
و�حلديث���ة ومعايري بنائها �لت���ي ال تختلف عن 
�ملعايري �خلا�ض���ة بامل���دن �لرئي�ضية يف جميع 
�أنح���اء �لع���امل، ولك���ن بلم�ضة حملي���ة لتنا�ضب 
طق�س �لبحرين �حلار. وقد مت و�ضع �لت�ضاميم 

جم���ال  يف  دولي���ني  م�ضت�ضاري���ن  قب���ل  م���ن 
�لت�ضميم. 

وم���ن نق���اط اجل���ذب الرئي�سي���ة الأخ���رى 
�لتي متت���از به���ا “مر��ضي رزيدن����ز” موقعها 
�ال�ضر�تيج���ي، فه���ي عل���ى مقرب���ة م���ن جميع 
�ضبكات �لط���رق �لرئي�ضة، وتوفر نقطة �ت�ضال 

منا�ضبة جلميع �ملقيمني و�لزو�ر. 
كم���ا �أنه���ا قريب���ة م���ن �ل�ضاط���ئ �لبح���ري 
ومت�ضلة باملر�ف���ق �لرئي�ضة �الأخرى �ملوجودة 
�ضمن م����رصوع مر��ضي �لبحرين مث���ل “مر��ضي 
جالرييا” �إحدى �أهم وجهات �لت�ضوق يف منطقة 
�خللي���ج، �إل���ى جان���ب �لعالمت���ني �لتجاريتني 
�ملتميزت���ني من فن���ادق �خلم�س جن���وم و�لتي 
تق���دم الأول م���رة يف �لبحري���ن، وهم���ا فن���ادق 

�لعنو�ن وفنادق ومنتجعات فيد�.
و�ضت�ضم مر��ضي رزيدن�ز برجني �ضكنيني 

يتاألف كل منهما من 11 طابقا.
مب�ضاحته���ا  �ل�ضكني���ة  وحد�ته���ا  ومتت���از 
�لو��ضع���ة وت�ضطيباتها �حلديث���ة عالية �جلودة 
و�رصفاتها �خلا�ضة، �إلى جانب �ل�ضقوف �لعالية 

و�ملطبخ �ملزود باأف�ضل �لتجهيز�ت. 
كما ت�ض���م �مل�ضاكن �لعديد م���ن �ملر�فق 
�حل�رصي���ة، ومنها قاعة ريا�ضي���ة وبركة �ضباحة 
خم�ض�ض���ة لالأطفال و�لعائ���الت ومناطق للعب 

�الأطفال ومو�قف خم�ض�ضة لركن �ل�ضيار�ت.

• عقب �لتوقيع على �التفاقية	

تاأجيل “الأ�سبوع البحريني الهندي” 
حتى الربع الأول من 2017

“ن�سيج” تتملك برًجا �سكنًيا يف اجلفري

�أعلنت ع�ضو جمل�س �إد�رة غرفة جتارة 
و�ضناعة �لبحرين رئي�ض���ة جلنة �لرويج 
و�ملعار����س و�ملوؤمت���ر�ت �أح���الم جناحي 
ع���ن تاأجيل معر����س �الأ�ضب���وع �لبحريني 
�لهن���دي �إل���ى �لرب���ع �الأول م���ن �لع���ام 
�ملقبل 2017، وذلك ل�ضمان ��ضتقطاب 
مزي���د م���ن �حل�ض���ور و�مل�ضارك���ني من 
�الأه���د�ف  لتحقي���ق  �لهن���د  جمهوري���ة 
�مل�ضرك���ة �ملاأمولة لعقد �لفعالية �لتي 
�ض���وف ت�ضاه���م حتماً يف تعزي���ز عالقات 
�ل�رص�كة �لبحريني���ة �لهندية �القت�ضادية 

و�لتجارية و�ال�ضتثمارية.
وقالت جناح���ي، “�إننا فخورين بدعم 

ومتابعة �لعديد من �لوزر�ء و�مل�ضئولني 
لتنظي���م هذ� �حلدث �القت�ض���ادي �لهام 
منه���م وزير �خلارجي���ة �ل�ضي���خ خالد بن 
�أحم���د �آل خليفة، وزير �ل�ضناعة و�لتجارة 
و�لوكي���ل  �لزي���اين،  ز�ي���د  و�ل�ضياح���ة 
ب���وز�رة  �خلارجي���ة  للتج���ارة  �مل�ضاع���د 
�إمي���ان  �ل�ضناع���ة و�لتج���ارة و�ل�ضياح���ة 
لل�ضوؤون  �مل�ضاع���د  و�لوكيل  �لدو����رصي، 
�آ�ضيوي���ة و�ملنظمات  �لعربي���ة و�الف���رو 
ب���وز�رة �خلارجية �ل�ضيخة رنا بنت عي�ضى 
�ل خليف���ة، و�لرئي����س �لتنفي���ذي لهيئة 
�لبحري���ن لل�ضياح���ة و�ملعار����س �ل�ضيخ 

خالد بن حمود �آل خليفة”. 

�أعلن���ت  ن�ضي���ج:  جمموع���ة   - �ملنام���ة 
جمموع���ة ن�ضي���ج، �رصك���ة بحريني���ة م�ضاهم���ة 
مقفل���ة، توقيعها �تفاقية متل���ك برج �ضّيلو، 
وهو مبن���ى �ضكني فاخر مكون م���ن 24 دور�ً 

مبنطقة �جلفري.
ومت توقي���ع �التفاقية بني �لطرفني من 
قبل �ملدير �لعام ل�رصكة ن�ضيج �أحمد �حلمادي، 
و�ملدي���ر �إالد�ري ل�رصك���ة �لغن���اه للمقاوالت 
حممد �لغناه، بح�ضور كبار �مل�ضوؤولني، وذلك 

مبقر جمموعة ن�ضيج باملرفاأ �ملايل. 
وتاأت���ي هذه �التفاقية كخط���وة ومبادرة 
م���ن �رصك���ة ن�ضيج به���دف متلك عق���ار�ت يف 
�لبحرين ذ�ت عو�ئد مرتفعة ومبعدالت �ضغل 

عالية.
يتميز برج �ضّيل���و مبوقعه �الإ�ضر�تيجي 
يف مبنطق���ة �جلف���ري وهي من �ح���دث مناطق 
�لتطوي���ر يف �لبحري���ن، هذ� ويق���ع �لربج عند 
ملتقى ط���رق تربطها ب�ض���ارع �ل�ضيخ عي�ضى 
بن �ضلمان مع مدخل من ج�رص �الأمري خليفة بن 

�ضلمان من مدينة �حلد. 
مت بناء �لربج فوق �ر�س م�ضاحتها 754 

مر�ً مربع���اً، وتبلغ �مل�ضاح���ة �الإجمالية للبناء 
12،533مر�ً مربعاً.

و يوف���ر �ملبنى 73 وحدة �ضكنية، تتاألف 
من غرف���ة وغرفتني نوم. كم���ا يحتوي �لربج 
عل���ى مر�فق وخدم���ات متنوع���ة ت�ضمل نادي 
�ضح���ي وحو�س �ضباح���ة فوق �ضط���ح �ملبنى 

�إ�ضافًة �لى �لعديد من �ملز�يا �ملهمة.
�ل���ربج يق���ع عل���ى بع���د خط���و�ت م�ضياً 
باجتاه منطقة �لت�ضوق و�ملجمعات و�ملر�فق 
باجلف���ري. وقال �أحمد �حلم���ادي “نحن �ضعد�ء 
حق���اً باالإع���الن عن ه���ذه �التفاقية م���ع �رصكة 
�لغناه للمقاوالت، لتملك برج �ضّيلو باجلفري، 
ونعتقد �أن هذه �ل�ضفق���ة هي خطوة �إيجابية 
نح���و تعزيز مركزنا �مل���ايل و تنويع حمفظتنا 

�ال�ضتثمارية”.
ومن جانب���ه، قال �لغناه “�نه ملن دو�عي 
�رصورنا �الإع���الن عن هذه �ل�ضفقة مع جمموعة 
ن�ضي���ج، ولدين���ا �لثقة م���ن �أن���ه �ضينجم عنها 
حتقي���ق عو�ئد ��ضتثمارية جمزي���ة للمجموعة 
ويف �لوق���ت ذ�ته نتطلع �لى �إب���ر�م �ضفقات 

مماثلة يف �مل�ضتقبل �لقريب”.

تعزيز املناطق القت�سادية واإن�ساء قاعدة لأعمال جديدة
على هام�س لقاء �ملحا�ضبني �لقانونيني... خبري �رص�ئب: 

�لب���الد - �ملحرر �القت�ضادي: قال خبري يف 
�ض���وؤون �ل�رص�ئب �لدولي���ة �ضاجنيف ت�ضودري 
�إنه ينبغي للبحري���ن تعزيز هيكل �الأعمال غري 
�ل�رصيب���ي �حلايل لها ليك���ون �أكرث قوة جلذب 

�رصكات جديدة للمناطق �ل�ضناعية. 
و�أ�ض���اف ت�ض���ودري على هام����س �ملوؤمتر 
�ل���دويل �لثامن ملعهد �ملحا�ضبني �لقانونيني 
يف �لهن���د فرع �لبحرين حت���ت �ضعار “حتديات 
تخلق �لفر�س”، و�لذي �أقيم حتت رعاية وزير 
�ل�ضناع���ة و�لتج���ارة و�ل�ضياح���ة ز�ي���د �لزياين 
“�إن �لبحري���ن لديه���ا ميزة كب���رية، حيث �إنها 
ال تفر����س �رصيبة عل���ى �ل����رصكات، م�ضري� �إلى 
����رصورة تعزيز �ملناط���ق �القت�ضادية �خلا�ضة 
و�إن�ض���اء قاع���دة الأعم���ال جدي���دة، وخلق دعم 
للبني���ة �لتحتية �لتي من �ضاأنها �أن تدفع عجلة 

�لنمو”.
وكان �ملح���ور �لرئي����س للموؤمت���ر، و�لذي 
ح�رصه �أكرث من 400 حما�ضب قانوين من �لبحرين 

و�لهن���د ودول جمل�س �لتعاون �خلليجي “�آفاق 
�لبحرين لع���ام 2017”، وعق���دت خالله جل�ضة 
تفاعلي���ة حتدث فيها جمال فخرو وهو �لع�ضو 
�ملنتدب ل�رصك���ة كي بي �إم ج���ي فخرو، ف�ضال 
عن مد�خالت وم�ض���اركات من �ملتحدثني لكل 
من �لرئي�س �لتنفيذي لبنك �لبحرين �الإ�ضالمي 
ح�ض���ن ج���ر�ر، وكبري �القت�ضادي���ني يف جمل�س 
�لتنمية �القت�ضادي���ة جارمو كوتيالين، ومدير 
�ملالية و�ملخاطر يف �رصكة بن فقيه لال�ضتثمار 
�لعقاري �ملحا�ضب �لقان���وين �ضو�ضيل جاين، 
حي���ث �أجمع���و� عل���ى �أن �لع���ام 2017 �ضيظل 
عاما مليئا بالتحدي���ات بالن�ضبة للمنطقة، و�أن 
جمتمع �الأعمال �لبحريني �ضيكون يف حاجة �إلى 

�البتكار ملو�جهة هذ� �لتحدي.
ويف معر����س حديث���ه ع���ن تنفي���ذ �رصيب���ة 
�لقيمة �مل�ضافة يف �لبحرين �ملقررة يف 2018 
�أو�ضح فخ���رو �أنه نظر� للدين �حلكومي، ميكن 
ل�رصيبة �لدخل �أي�ض���ا �أن ت�ضبح حقيقة و�قعة 

بحل���ول �لع���ام 2020، حيث حتت���اج �لبحرين 
توليد �لدخ���ل الإد�رة وتطوي���ر �لبنية �لتحتية 

لها على �ملدى �لطويل.
�فتتح �حلدث �ل�ضفري �لهندي �ألوك كومار 
�ضينه���ا و�لوكي���ل �مل�ضاعد ل���وز�رة �ل�ضناعة 

و�لتجارة و�ل�ضياحة حميد �أرحمة. 
م���ن جهت���ه، ق���ال نائ���ب رئي����س معه���د 
 )ICAI( ملحا�ضب���ني �لقانوني���ني يف �لهن���د�
�ملحا�ض���ب �لقان���وين نيلي����س فيمام�ضي “�إن 
�ملعهد كان يجري جتديد� للمو�د �لدر��ضية له 

ليعك�س بيئة �لعمل �لرقمية �جلديدة، وم�رصوع 
قانون �رصيبة �ل�ضلع و�خلدمات �ملقرح للهند، 
و�لذي �ضيحدث تغي���ري� جذريا يف �ملمار�ضات 
�ملحا�ضبية، ويركز عل���ى بناء رو�بط مع �لدول 
�الأفريقي���ة ودع���م �إن�ضاء �ملعاي���ري �ملحا�ضبية 

�جلديدة هناك”.
و�أ�ض���اف “نح���ن نعم���ل ككي���ان لت�ضخ���ري 
�لتكنولوجي���ا ب�ض���كل �أك���رث فعالي���ة يف عم���ل 
معهدنا، ونعتقد يف �لوقت نف�ضه �أنه مع تغيري 
�لهن���د للطريق���ة �لتي ت���وؤدي به���ا �الأعمال-
�ضتتطل���ب �رصيبة �ل�ضلع و�خلدم���ات �ن�ضباطاً 
�أك���رب يف �لنظام �مل���ايل، و�ضيعني �ضك �لعملة 
�حلدي���ث �لدف���ع �الإلك���روين �الأك���رث رقمي���ة 
وحركي���ة- ف�ضال ع���ن �أنه �ضيت���م �إ�ضالح نظم 
�ملحا�ضبة و�لتقارير �ملالي���ة �أي�ضا، وب�ضفتنا 
كيان���ا يتولى و�ض���ع �ملعايري، فاإنن���ي �أعتقد 
�أن معه���د �ملحا�ضب���ني �لقانوني���ني يف �لهند 

�ضيقود هذ� �لتغيري”.

• •�لوزير ز�يد �لزياين	  جمال فخرو	
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ت�صفية �أعمال 8 �رشكات بقيمة 1.3 مليون دينار

�صناعة �لأ�صمدة �لعن�رش �لأ�صا�س يف توفري �لغذ�ء

�إقامة �ملزيد من �مل�صاريع �مل�صرتكة �لتجارية مع �إيطاليا

�لتجارة �لبينية �خلليجية ترتفع �إلى 115 مليار دولر يف 2015 

حت�يل 7 م�ؤ�س�سات ل�رشكات براأ�سمال 37 األف دينار... “امل�ستثمرين”:

على هام�ش اأعمال امللتقى اال�سرتاتيجي... ج�اهري: 

312 ملي�ن دوالر املبادالت الثنائية

اأعلن مرك���ز البحري���ن للم�ستثمرين التابع 
ل����زارة ال�سناع���ة والتج���ارة وال�سياحة ت�سفية 
اأعم���ال 8 ����رشكات تعم���ل يف اأن�سط���ة متن�ع���ة، 
تقدم���ت بطل���ب اخل���روج ط�ًع���ا م���ن ال�س����ق 
املحلية، وفًقا الأحكام قان�ن ال�رشكات التجارية 
ال�س���ادر باملر�س����م بقان����ن رق���م 21 ل�سن���ة 

.2001
ووفًق���ا للبيان���ات املن�س����رة يف اجلري���دة 
الر�سمية، ف���اإن اإجمايل روؤو�ش اأم����ال ال�رشكات 
التي طلب���ت �سطب قيده���ا ط�ًعا م���ن ال�س�ق 
ي�س���ل اإل���ى 1.320 ملي����ن دين���ار يف االأ�سب�ع 

املا�سي.
امل�ساهم���ة  ال�رشك���ة  م�ؤ�س�س����  وتق���دم 
البحريني���ة املقفل���ة الت���ي حتمل ا�س���م “اأوا�رش 
القاب�س���ة” بطل���ب لتح�يله���ا اإل���ى �رشكة ذات 
م�ش�ؤولية حمدودة بحيث تزاول ن�شاط ال�رشكات 
القاب�س���ة باالإ�ساف���ة اإل���ى تخفي����ش راأ�سم���ال 

ال�رشكة من 250 األف دينار اإلى 50 األف دينار.
وبالرج����ع اإل���ى ال����رشكات امل�سط�بة فقد 
اأعل���ن املرك���ز اإ�سه���ار انته���اء اأعم���ال ت�سفية 
الت���ي  املح���دودة  امل�س�ؤولي���ة  ذات  ال�رشك���ة 

حتم���ل ا�سم “ي�نيك����رب العاملية للمقاوالت” 
براأ�سمال ملي�ن دينار.

فيما �سطب املركز ال�رشكة ذات امل�س�ؤولية 
املحدودة حتمل ا�سم “الفا نا�س�نال القاب�سة” 
براأ�سم���ال 100 األ���ف دين���ار، فيم���ا مت ت�سفية 
�رشكة م�شنفة ذات م�ش�ؤولية حمدودة براأ�شمال 
60 األف دينار وهي “تي يف اإ�ش ي�نيك� حلل�ل 

ال�سبكات”.
واأظه���رت البيان���ات �سطب قي���د �رشكتني 
براأ�سم���ال 50 األ���ف دينار االأول���ى م�سنفة ذات 
م�ش�ؤولية حم���دودة وحتمل ا�شم “�رشكة �سفاف 
البت�ل” والثانية �رشك���ة ال�سخ�ش ال�احد حتمل 

ا�سم “�رشكة ح�سن علي مكي”.
وتقدمت 3 �رشكات م�سنفة ذات م�س�ؤولية 
حم���دودة براأ�شم���ال 20 األ���ف دينار ل���كل منها 
بطلب اإ�سهار اأعمال ت�سفيتها ت�سفية اختيارية 
وهي: تريفي ديزاين وردة للمفرو�سات، و�رشكة 
ي�روالي���ت ليمت���د، و�رشكة �سي اإي���ا ك�زمتكز. 
وات�سح من البيان���ات الر�سمية اأن املركز اأعلن 
ع���ن تق���دم 9 ����رشكات بطل���ب لتغي���ر ال�سكل 

القان�ين لها وحت�يل ن�ساطها.
واأظهرت البيانات اأن 8 م�ؤ�س�سات م�سنفة 
م�ؤ�س�س���ة فردي���ة تقدمت بطل���ب لتغير فروع 
منها اإلى �رشك���ة ذات م�ش�ؤولية حمدودة، وهي: 

م�ؤ�س�س���ة “م����ل الي���ن الأن�سطة دع���م التعليم” 
وتقدمت بطلب لتح�يل فرعها ال�سابع امل�سمى 
“م����ل الين لعق�د ال�سم�رشة ال�سلعية” والثامن 
امل�سمى “م�ل الين للمقاوالت” والتا�سع اأي�سا 
اإل���ى �رشك���ة ذات م�ش�ؤولي���ة حم���دودة براأ�شمال 
مق���داره األف دين���ار واإدخال �رشيك���ني معها يف 
ال�رشك���ة، وم�ؤ�س�سة “فيينا كافيه” طلبت تغير 
�سكله���ا القان�ين بتح�يلها اإل���ى فرع من فروع 
ال�رشك���ة ذات امل�س�ؤولية املح���دودة “بابا�سنز” 
وذل���ك بن���اء عل���ى تن���ازل ال�رث���ة ع���ن ملكية 

امل�ؤ�س�سة اإلى ال�رشكة.
كما تقدمت م�ؤ�س�سة فردية بطلب لتح�يل 
امل�ؤ�س�س���ة بفروعه���ا كافة التي حتم���ل اأ�سماء 
“دمل�ني���ا للمق���اوالت” و “دمل�ني���ا لتنظي���م 
“دمل�ني���ا  و  التجاري���ة”  اخلدم���ات  وتق���دمي 
و  ال�سع���ر”  وت�سفي���ف  الرجالي���ة  للحاق���ة 
“هارم�ين للخدم���ات التجارية” اإلى �رشكة ذات 
م�ش�ؤولية حم���دودة براأ�شمال مق���داره 10 اآالف 
دين���ار، وتقدمت امل�ؤ�س�سة الفردية التي حتمل 
ا�سم “جم���د ال�طن لعق�د ال�سم����رشة ال�سلعية” 
بطل���ب لتغير �سكلها القان����ين وحت�يلها اإلى 
�رشك���ة ذات م�ش�ؤولية حمدودة براأ�شمال مقداره 

األف دينار.

�س���رته - جيب���ك: تراأ����ش رئي����ش االحت���اد 
العاملي لاأ�سمدة عبدالرحمن ج�اهري، اجتماعا 
ملجل����ش اإدارة االحت���اد كم���ا تراأ����ش اجتماع���ي 
جمم�ع���ة االإدارة التنفيذي���ة واللجنة التنفيذية 
لاإحت���اد، وذل���ك على هام����ش اأعم���ال امللتقى 

اال�سرتاجتي الذي ُعقد مبدينة دبي م�ؤخرا. 
�سامل���ة  مراجع���ة  االجتماع���ات  و�سه���دت 
لتقارير اللج���ان، ودرا�سة ت�قعات االأ�س�اق من 
حيث ميزان العر�ض والطلب يف الفرتة القادمة 
على املدى املت��سط وتاأثر ذلك على ت�جهات 
االأ�س����اق. كم���ا مت و�س���ع اخلط���ط امل�ستقبلية 
لتكن�ل�جيا الت�سنيع وزيادة االإنتاج مع مراعاة 
الرت�سي���د يف ا�ستهاك الطاق���ة وتعزيز ال�سحة 

وال�سامة واملحافظة على البيئة.
كم���ا �سه���دت االجتماع���ات كذل���ك حتديد 
�سم���ات االأداء اجلي���د لنظ���م االأغذي���ة والزراعة 
العاملي���ة امل�ستدام���ة وبل����رة فه���م م�س���رتك 

االإيك�ل�جي���ة  النظ���م  وخدم���ات  للم����ارد 
والتاأث���رات االجتماعي���ة واالقت�سادية الازمة 
لبن���اء الق���درة عل���ى التكي���ف يف ه���ذه النظ���م 
والأ�ش�اق التي تخدمها حيث ُتعد هذه املبادئ 
املجم�ع���ة االأول���ى من مبادئ العم���ل التط�عي 

العاملي لقطاع االأغذية والزراعة.
وخ���ال اجتماع جمل����ش االإدارة، مت انتخاب 

كل من جم���ال ال�رشاي���رة، رئي�ش جمل����ش اإدارة 
�رشكة الب�تا�ش العربية االأردنية وخالد املديفر 
الرئي�ش التنفيذي، وع�س���� جمل�ش اإدارة �رشكة 
معادن ال�سع�دية اأع�ساء ُجدد يف جمل�ش االإدارة 
باالإجماع لرتفع بذلك ع���دد املقاعد املمن�حة 
مبجل����ش اإدارة االحت���اد العامل���ي لاأ�سمدة اإلى 
خم�سة مقاعد مبا يف ذل���ك مقعد رئي�ش االحتاد 

الذي ي�سغله ج�اهري.
املنت���دى  افتت���ح  ق���د  ج�اه���ري  وكان 
اال�سرتاجتي بكلمة اأ�ساد خالها بعقد امللتقيات 
وامل�ؤمت���رات التي تتيح الأع�ساء االحتاد فر�سة 
االلتق���اء لتبادل اخل���رات واملعل�مات وتعزيز 
ال�س���ات والرواب���ط ب���ني االأع�س���اء والهيئات 
االأخ���رى ذات ال�سل���ة، كما ن����ه باأهمية امل�قع 
االإلك���رتوين ال���ذي �ساه���م يف ت�ف���ر قاع���دة 
معل�ماتية �ساملة، تتي���ح للمهتمني والباحثني 
والعامل���ني يف جمال االأ�سم���دة فر�سة ال��س�ل 
اإل���ى املعل�م���ات املطل�بة، ومتابع���ة التقارير 

واالإح�سائيات املتعلقة بهذه ال�سناعة.
و�س���دد ج�اه���ري يف كلمت���ه عل���ى االأهمية 
املتزاي���دة التي باتت ت�سكلها �سناعة االأ�سمدة 
على م�ست�ى العامل باأ�رشه وذلك لك�نها العن�رش 
االأهم بل االأ�سا�سي يف ت�فر الغذاء الذي يعتمد 

عليه �سكان العامل. 

ال�سناب����ش - بي���ت التجار: ا�ستقب���ل رئي�ش 
غرف���ة جتارة و�سناعة البحرين خالد امل�ؤيد �سباح 
اأم�ش االأح���د ببيت التجار دومينك���� بيات� �سفر 
جمه�رّي���ة اإيطاليا ل���دى مملكة البحري���ن، وخال 
اللقاء اأكد رئي�ش الغرفة اأهمية اللقاءات امل�سرتكة 
والزي���ارات املتبادلة ب���ني امل�س�ؤولني يف كل من 
مملكة البحري���ن وجمه�ري���ة اإيطالي���ا ال�سديقة، 
خ�س��س���اً تلك التي تركز على الق�سايا املتعلقة 
بتعزيز العاقات امل�سرتكة بينهما وتدفع باجتاه 
تنمية املب���ادالت التجاري���ة واال�ستثمارية والتي 
و�سل���ت لغاية �سهر اأكت�ب���ر 2016 اإلى نح� 312 
ملي�ن دوالر، ح�سب اإح�س���اءات التجارة اخلارجية 
لدى اجله���از املركزي للمعل�مات.  واأ�ساد امل�ؤيد 
خال اللقاء بنتائج الزيارة االأخرة اإلى روما والتي 
مت خاللها التباح���ث مع عدد من اجلهات الر�شمية 

وغ���رف التج���ارة االإيطالي���ة لارتق���اء بالعاقات 
القت�شادي���ة وال�شتثمارية ب���ني اجلانبني وبحث 
مزي���ٍد م���ن امل�ساري���ع امل�سرتكة الإقام���ة عاقات 

جتاري���ة واع���دة، م�سراً اإل���ى اأن تعزي���ز العاقات 
بال�س���كل ال���ذي يتنا�س���ب م���ع حج���م االإمكان���ات 
والفر�ش املتاحة يف البلدين يتطلب ت�فر كافة 

الت�سهي���ات امل�ساع���دة على ذل���ك، وتعزيز دور 
ال�سفارة االإيطالية يف اململكة.

وبدوره اأعرب ال�سف���ر االإيطايل عن اعتزازه 
وتقديره للغرفة وملا تق�م ب���ه من اأدواٍر اإيجابية 
ب���ارزة يف �سبي���ل تفعي���ل العاق���ات االقت�سادية 
البحريني���ة االإيطالي���ة، مبدياً ا�ستع���داد ال�سفارة 
لتي�س���ر كاف���ة اخلدم���ات والت�سهي���ات للتج���ار 
واأن  ال�سيم���ا  البحريني���ني،  االأعم���ال  واأ�سح���اب 
مملك���ة البحري���ن ترتب���ط بعاق���ات متمي���زة م���ع 
اإيطالي���ا، كم���ا اأثن���ى ال�سفر على حج���م التعاون 
ب���ني  القائ���م  والتج���اري  االقت�س���ادي  الثنائ���ي 
البلدين ال�سديقني، م�سيداً مبميزات مناخ العمل 
واال�ستثم���ار مبملك���ة البحرين وال���ذي جعل منها 
بيئة جاذبة الإقامة خمتلف امل�رشوعات اال�ستثمارية 

واالقت�سادية العاملية.

• جانب من االجتماع 	

• العمل باجتاه تنمية املبادالت التجارية واال�ستثمارية	

“طران اخلليج” تعلن جدول 
رحاتها اإلى ك�ل�مب�

املح���رق - طران اخللي���ج: اأعلنت ط���ران اخلليج جدولة 
رحاته���ا االأ�سب�عي���ة اخلم����ش م���ن واإل���ى مطاربانداراناياك���ي 

الدويل، والتي �ستبداأ الناقلة بت�سيرها يف 19 يناير 2017.
وق���ال املدي���ر التنفيذي للمبيع���ات والت�س�ي���ق بطران 
اخلليج يحيى علي ب�علي “اإن رحات طران اخلليج االأ�سب�عية 
اخلم����ش ب���ني البحري���ن وك�ل�مب� تاأّم���ن املرون���ة يف االأوقات 
للم�سافري���ن م���ع رح���ات �سباحي���ة وم�سائي���ة م���ن ك�ل�مب����؛ 
باالإ�ساف���ة اإل���ى رح���ات بت�اقيت بع���د الظه���رة وامل�ساء من 
البحرين. اإن هذه اجلدولة م�سممة لتلبي حاجات م�سافرينا على 
هذا اخلط – والذين ي�سافرون بغر�ش العمل وال�سياحة على حد 

�س�اء – ونت�قع اإقباالً اإيجابياً لهذه اجلدولة منهم”.

حاجي متحدًثا رئي�ًسا يف 
م�ؤمتر دبي للطران

اخلب���ر  حت���دث  االقت�س���ادي:  املح���رر   - الب���اد 
التكن�ل�ج���ي والتنفي���ذي جا�سم حاجي خ���ال م�ؤمتر عن 
الط���ران اأقي���م م�ؤخ���را يف دبي ع���ن الدور امله���م الأمن 
املعل�م���ات يف جم���ال الط���ران، وكي���ف ميك���ن حماي���ة 
املعل�م���ات ل�رشكات الط���ران وخ�س��سيات الركاب يف 

اأ�س�اء التهديدات واملخاطر العديدة يف هذا املجال. 
وح����رش امل�ؤمتر اأك���ر من 800 من احل�س����ر، و120 
�رشك���ة ط���ران و60 مط���اراً من منطق���ة ال����رشق االأو�سط 

واإفريقيا واآ�سيا. 
وق���د مت ا�ستعرا����ش كل ج�انب جم���ال الطران يف 
احلدث وجمع قادة ومدراء تنفيذيني ملناق�سة االجتاهات 

والفر�ش اجلديدة.
وكان اخلب���ر التكن�ل�ج���ي والتنفي���ذي البحرين���ي 
جا�س���م حاجي م���ن اأب���رز املتحدثني الرئي�سي���ني يف هذا 
احل���دث حيث قدم ن���دوة مف�شلة عن ال���دور املهم لأمن 
املعل�م���ات يف جمال الط���ران، وكيف ميك���ن اأن حتمي 
����رشكات الط���ران معل�م���ات وخ�س��سي���ات الركاب يف 

اأ�س�اء التهديدات واملخاطر العديدة يف هذا املجال.

االأمانة  الريا�ش - ك�نا: ك�سفت 
العامة ملجل�ش التعاون اخلليجي اأم�ش 
لت�سهيل  املجل�ش  ق��رارات  اأن  االأح��د 
املجل�ش  دول  ب��ني  ال�سلع  ان�سياب 
اأ�سهمت يف رفع قيمة التجارة البينية 
اإلى   1984 يف  دوالر  مليارات   6 من 

ح�ايل 115 مليار دوالر يف 2015.
اأعده  الذي  االأمانة  تقرير  والحظ 
قطاع املعل�مات التاأثر املبا�رش لقرار 
يف  اخلليجي  اجلمركي  االحت��اد  اإقامة 

البينية  التجارة  من�  على   2003 عام 
بزيادة ملح�ظة للتبادل التجاري بني 
دول املجل�ش يف ال�سنة االأولى لقيام 

االحتاد بن�سبة بلغت 51 %.
التجارة  حجم  اأن  التقرير  وذك��ر 
البينية قد ارتفع خال الع�رش �سن�ات 
املا�سية من 15 مليار دوالر يف العام 
دوالر  مليار   115 ح�ايل  اإلى   2002
بلغت  ب��زي��ادة  اأي   2015 ال��ع��ام  يف 
التقرير  واظ��ه��ر   .%  657 ن�سبتها 

منذ  عملت  ق��د  املجل�ش  دول  ان 
اإزال��ة احل�اجز  االأول��ى على  ال�سن�ات 
اجلمركية بينها فيما يخ�ش منتجاتها 
الر�س�م  من  املنتجات  تلك  واأعفت 
ال�سلع  معاملة  وعاملتها  اجلمركية 
املجل�ش  دول  ان  واأ�ساف  ال�طنية. 
منطقة   1983 ال��ع��ام  منذ  اأق��ام��ت 
جتارة حرة ثم احتادا جمركيا يف عام 
ال�سن�ات  تلك  تخلل  وق��د   2003
واالأنظمة  الق�انني  من  ع��دد  اإق���رار 

�سهلت  التي  وال�سيا�سات 
ان�سياب و�سائط تنقل 

واخل��دم��ات  ال�سلع 
و�سجعت  بينها 
امل�����ن�����ت�����ج�����ات 
ال����ط���ن���ي���ة ك��م��ا 
دور  ف����ع����ل����ت 

يف  اخلا�ش  القطاع 
تنمية �سادرات دول 

املجل�ش.

 زينب �لعكري
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رقم القيد

2-57056

محل 

0

مبنى

ا 61

شارع / طريق / ممر 

3

العنوان

701

ادارة السجل التجاري

CR2016-202567   اعالن رقم

تقدم الينا السيد املعلن بطلب معاملة مشتركة فعلى كل من لديه اي اعتراض قانوني 
مايعزز  به  مرفقا  بكتاب  االعالن  تاريخ  من  يوما  عشر  خمسة  خالل  االدارة  الى  التقدم 

اعتراضه
اسم التاجر :عبد النبي جاسم عبد اهلل عيد

االسم التجاري احلالي : نور الرخيص لتاجير معدات البناء
االسم التجاري املطلوب :نور ارخيص لتصليح الدرجات

االنشطة املطلوبة :
اصالح السلع الشحصية واملنزلية االخرى

رقم القيد

91869-1

شقة 

127

مبنى

0

شارع / طريق / ممر 

27

العنوان

927

تاريخ الطلب 2016/11/15
CR 2016-188810 اعالن رقم
 معاملة ) تغيير اسم جتاري (

تقدم الينا السيد املعلن أدناه بطلب ) تغيير االسم التجاري(
فعلى كل من لديه اي اعتراض قانوني التقدم الى االدارة خالل خمسة عشر يةما من تاريخ االعالن بكتاب 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه :
اسم التاجر : انيسه احمد احمد عثمان

االسم التجاري احلالي : خياطة صبايا اجلنوب
االسم التجاري املطلوب : روز باريس للعطور

نوع النشاط احلالي : جتارة / بيع مواد وسلع اخرآ
تفضيل وخياطة وحياكة املالبس

جتارة / بيع امللبوسات واألحذية واالصناف اجللدية
جتارة / بيع العطور ومستحضرات التجميل وصابون الزينة

رقم القيد

91869-1

شقة 

13

مبنى

1200

شارع / طريق / ممر 

5443

العنوان

754

تاريخ الطلب :2016/11/14
CR2016-194651 : اعالن رقم

معاملة مشتركة )تغيير اسم جتاري –تغير نشاط ( 

تقدمت الينا السيدة املعلن ادناه بطلب معاملة مشتركة
فعلى كل من لديه اي اعتراض قانوني التقدم الى االدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ 

االعالن مرفقا به مايغزز اعتراضه
اسم التاجر :حسينيه السيد هاشم محمد اسعد

االسم التجاري احلالي : حلة املهد لفك وتركيب عش املنازل واملكاتب
االسم التجاري املطلوب : حلة املهد لتركيبات االنشائية اخرى

نوع النشاط احلالي :النقل البري للبضائع –النقل الداخلي للبضائع
نوع النشاط املطلوب :

تركيب انشائية اخرى

تقدم إلى مركز البحرين للمستثمرين بوزارة الصناعة والتجارة السادة شركة 
العنزي والعلي للمقاوالت والعقارات ذ.م.م املسجلة مبوجب القيد رقم 104112 

لتغيير اسم الشركة كالتالي:

من:
شركة العنزي والعلي للمقاوالت والعقارات ذ.م.م 

Al Anzi And Al Ali Contraction and Real Estate Company W.L.L
إلى:

شركة العازمي والعلي للمقاوالت والعقارات ذ.م.م
Al Azmi And Al Ali Contraction and Real Estate Company W.L.L

فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة املذكورة خالل مدة أقصاها 
خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

وزارة الصناعة والتجارة
مركز البحرين للمستثمرين

17االثنين 5 ديسمبر 2016 - 5 ربيع األول 1438 - العدد 2974



(17111434 :¢ùcÉØdG  - 17111432 ÖàμŸG : ™jRƒàdGh äÉcGÎ°T’G)              (17580939 :¢ùcÉa  -  39615645  -  32224492 :∫É≤ædG , 17111508 - 17111501 :ÖàμŸG) : äÉfÓYE’G º°ùb              (17111482 :á«dhódG ¿hDƒ°ûdG º°ùb)  :π°UGƒà∏d        

ÜóæŸG ÜÉH øe øjOôªàŸG Oô£d ájôμ°ùY äGõjõ©J
 ájôμ°ùY äGõjõ©J »```Hô©dG o∞dÉëàdGh »æª«dG ¢```û«÷G äGƒb äöûf :á«Hô©dG IÉ```æb ` »HO
 ˆGóÑY »∏Y ´ƒ```∏îŸGh »Kƒ◊G äÉ```«°û«∏«e Oô```W ±ó¡H ,ôªMC’G ô```ëÑdG πMÉ°S ≈```∏Y IÒ```Ñc
 ÜóæŸG ÜÉH ≥```«°†e ‘ á«dhódG áMÓŸG á```côM ÚeCÉJh ,OÓÑ∏d »```Hô¨dG πMÉ°ùdG øe í```dÉ°U

.»é«JGÎ°S’G
 ≥«°†e Üôb á«dhódG áMÓŸG •ƒ£ÿ ídÉ°U ´ƒ∏îŸGh »Kƒ◊G äÉ«°û«∏«e ó```jó¡J ™aOh
 ≈∏Y Iô£«°ùdG ™```°Vh ≈dEG »Hô©dG ∞```dÉëàdGh á«æª«dG á```eƒμ◊G ,»é«JGÎ°S’G Üó```æŸG ÜÉ```H
 ≈∏Y ÜóæŸG ÜÉ```H ≥«°†e øe ´ƒ∏îŸGh »```Kƒ◊G äÉ«°û«∏«e OôWh ø```ª«∏d »Hô¨dG π```MÉ°ùdG
 ÈªàÑ°S ‘ á«JGQÉeEG áKÉZEG áæ«Ø°Sh Úà«cÒeCG ÚàLQÉH ¢```Vô©J ó©H á°UÉN ,É¡JÉjƒdhCG ¢SCGQ
 âª°Vh .á«HÓ≤f’G äÉ```«°û«∏«ŸG É```¡«∏Y ô£«°ùJ ¢```VGQCG øe äÉ```ªé¡d Ú«°VÉŸG ô```HƒàcCGh
 áaÉë°üdG ádÉch äOQhCG É```e Ö°ùëH ,ïjQGƒ°U äÉaPÉbh á```YQóe äÉHôYh äÉHÉHO äGõ```jõ©àdG

.…ôμ°ùY Qó°üe øY Ó≤f á«°ùfôØdG

السنة التاسعة - العدد 2974 

االثنين
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الرياض – العربية.نت: 

 Oƒªfi ,»JƒÑ«L á«LQÉN ôjRh ócCG
 √OÓH Ö«MôJ óM’G ¢ùeCG ,∞°Sƒj »∏Y

 .…Oƒ©°S …ôμ°ùY OƒLƒH
 IQÉjR äô```L ¬fEG :∞```°Sƒj ∫É```bh
 á```jôμ°ùY  äGOÉ```«≤d  á```«aÉ°ûμà°SG
 ≥```WÉæŸG  ¢```†©H  ≈```dEG  á```jOƒ©°S
 ∞```«°†à°ùJ ±ƒ```°S »```àdG á```«JƒÑ«÷G
 :k ÉØ«°†e ;…Oƒ©°ùdG …ôμ°ù©dG OƒLƒdG
 ,k É«FóÑe ∂```dP ≈∏Y Éæ≤aGh k É```©ÑW øëf
 ºà«°S πLÉ©dG Öjô≤dG ‘ ¬```fCG ™bƒàfh
 Ö°ùëH ,á«bÉØJ’G √ò```g ≈∏Y ™«bƒàdG
 ∫ƒ```Mh  .§```°ShC’G  ¥ö```ûdG  á```Ø«ë°U
 í```°VhCG ,¿Gô```jEG ™```e √OÓ```H äÉ```bÓY
 òæe äô©°ûà°SG »```JƒÑ«L ¿CG ∞```°Sƒj
 ô¡X ¿Gô¡W ™e ¿hÉ```©àdG ¿CG ,á```jGóÑdG
 ÉÃQ” QƒeCG ¬«ah ,¢ùÑ∏dG øe Òãc ¬«a
 É¡æY É```fó©àHÉa ,äÉ```gÉàe ‘ É```æ∏NóoJ
 AÉL ÚM ¬fCG ±É```°VCGh ,“k ÉÄ«°ûa kÉÄ«°T
 ≈∏Yh øª«dG ‘ á«YöûdG ≈```∏Y AGóàY’G
 ¿CG »JƒÑ«L äQôb ,á```«Hô©dG ídÉ°üŸG

.¿GôjEG ™e É¡JÉbÓY ™£≤J

رام اهللا ـ أ ف ب:

 íàa ácô◊ ΩÉ©dG ô“DƒŸG ÖîàfG 
 ájõcôŸG á```æé∏dG AÉ°†YG ó```M’G ¢```ùeCG
 …OÉ```«≤dG  RÉ```ah  …Qƒ```ãdG  ¢```ù∏éŸGh
 »KƒZÈdG ¿Ghôe π«FGöSG iód Ò°S’G
 ” ÚM ‘ ájõcôŸG áæé∏dG á```jƒ°†©H
 Oƒªfi ¢ù«FôdG »```°VQÉ©e OÉ```©Ñà°SG
 …OÉ«≤dG …ó```jDƒe É```°Uƒ°üNh ¢```SÉÑY

.¿ÓMO óªfi
 áLhR »```KƒZÈdG ihó```a â```dÉbh
 ¿RÉ```e  ƒ```HG  ¢```ù«FôdG”  ¿G  ¿Ghô```e
 ¿G »æ¨∏Ñ«d Gôéa »```H π°üJG (¢SÉÑY)
 ‘ äGƒ°U’G ≈```∏YG ≈∏Y π°üM »LhR

.“ájõcôŸG áæé∏dG äÉHÉîàfG
 ájƒ°†Y ‘ øjõFÉØdG áªFÉb Ö°ùMh
 930 »KƒZÈdG ∫Éf ,ájõcôŸG á```æé∏dG
 ¥QÉØH ,ÖNÉf 1300 π```°UG øe ÉJƒ°U
 ÜƒLôdG πjÈL AGƒ∏dG ø```Y äƒ°U áÄe

.á«fÉãdG áÑJôŸG ‘ πM …òdG
 áæé∏d É```°üî°T 64 í```°TôJ ó```bh

 .…QƒãdG ¢ù∏éª∏d 423h .ájõcôŸG

موسكو ـ د ب أ: 

 ‹GQó```ØdG  ø```eC’G  äGƒ```b  â```æ∏YCG
 ÒeCG” â∏àb É¡fCG ,óMC’G ¢ùeCG ,á«```°ShôdG
 ™e ,“RÉbƒ≤dG ∫Éª```°T ‘ ¢ûYGO º```«¶æJ
 ‘ á«∏ªY ∫ÓN ,¬à≤aôH Gƒ```fÉc øjôNBG 4

.¿Éà°ùZGO
 ‘ ‹GQó```ØdG øeC’G RÉ```¡L í```°VhCGh
 º¡à«Ø°üJ â“ øjòdG öUÉæ©dG ¿CG ,¿É«H
 á≤£æŸ ¢ûYGO º```«¶æJ ´ôa º«YR” º```g
 ±hô©ŸG ,±hôjó∏«°SCG ΩÉà°ShQ RÉbƒ≤dG
 ,…Qó≤dG óªfi ƒ```HCG ï«°ûdG º°SÉH É```°†jCG
 ¿CG ≈dEG QÉ```°TCGh .“¬```d ÚHô≤ŸG ø```e 4h
 äGÒéØJ ‘ ÉWQƒàe ¿Éc ±hô```jó∏«°SCG
 ,É«°ShQ Üƒ```æéH OGô```Zƒ¨dƒa á```æjóe ‘
 ,2013 ΩÉY É°üî°T 34 πà≤e ≈```dEG äOCG
 áYƒª› ±ƒ```Ø°U ‘ πJÉ≤j ¿Éc å```«M

.âbƒdG ∂dP ‘ iôNCG IOôªàe ájRÉbƒb
 º«¶æJ º«YR ±hô```jó∏«°SCG ™jÉHh
 ‘  …OGó```¨ÑdG  ô```μH  ƒ```HCG  “¢```ûYGO”

.2014 Èª°ùjO

هلسنكي ـ رويترز:

 3   ¿EG óMC’G ¢```ùeG áWöûdG â```dÉb 
 ø∏àb ¿Éà«Øë°Uh á«°SÉ«°S ø```g AÉ°ùf
 Ió∏ÑH º©£e ΩÉ```eCG á«bóæH ¢```UÉ°UôH
.π«∏dG ∞°üàæe Üôb Góæ∏æa ‘ GôJÉÁEG
 ¥öT ÜƒæL á```WöT IQGOEG â```dÉbh
 ≈∏Y ¢†Ñ≤dG ” ¬```fEG ¿É```«H ‘ Gó```æ∏æa
 .ÉeÉY 23 ô```ª©dG ø```e ≠∏Ñj ¬H ¬```Ñà°ûe
 AÉ°ùædG πàb AGQh ™aGódG ¿CG â```aÉ°VCGh

.ó©H í°†àj ⁄
 ƒ```cÉ°S  á```WöûdG  ¢```ûàØe  ∫É```bh
 âbƒdG ‘” »Øë°U ô“Dƒe ‘ Úæ«∏«J
 ÉjÉë°†dG QÉ```«àNG ” ¬fCG hó```Ñj ‹É◊G

.“»FGƒ°ûY πμ°ûH
 Éæ«J á«ë°†dG ¿EG á```WöûdG â```dÉbh
 ¢ù∏› á°ù«FQ âfÉc Ú```æ«HÉL Ú∏«a
 ¿ÉJCGôŸG âfÉc ÚM ‘ Gô```JÉÁEG ájó∏H

.Úà«Øë°U ¿ÉjôNC’G

 ájôμ°ùY IóYÉb 
 »JƒÑ«L ‘ ájOƒ©°S

 »KƒZÈdG ÖîàæJ íàa 
 ájõcôŸG áæé∏dG ‘

 ÒeCG” »Ø°üJ ƒμ°Sƒe 
“RÉbƒ≤dG ‘ ¢ûYGO

 ájó∏H á°ù«FQ ∫É«àZG 
Góæ∏æa ‘ Úà«Øë°Uh

ÖdOEG á¶aÉfi ≈∏Y äGQÉ¨H kÉ«fóe 4646 πà≤e πà≤e
ÉjQƒ°S ¿CÉ°ûH áFQÉW á«‡CG á°ù∏éH ÖdÉ£J É«côJh á«é«∏N ∫hO

 …Qƒ°ùdG ΩÉ```¶ædG Oó```g Éª«a ∂```dP »```JCÉj
 øe á```«böûdG AÉ```«MC’G ‘ á```°VQÉ©ŸG »```∏JÉ≤e
 Gƒ```∏¨à°ùj ⁄ ∫É```M ‘ π```à≤dÉH Ö```∏M á```æjóe

.É¡æe GƒLôîjh á°UôØdG
 ócCG ,“¢SôH óà«°Tƒ°SCG” ádÉcƒd åjóM ‘h
 äÓª◊G QGôªà°SG ΩÉ¶ædG äGƒb º°SÉH çóëàe
 á```eƒYóŸG ¬```JGƒb É```¡æ°ûJ »```àdG á```jôμ°ù©dG
 áæjóe ‘ äÉ```«°û«∏«ŸGh á```«°ShôdG äGƒ```≤dÉH
 »ªàM äƒÃ á°VQÉ©ŸG »∏JÉ≤e kGóYƒàe ,Ö```∏M

.¬dƒb óM ≈∏Y ,É¡«a
 ¬Lƒàà°S ΩÉ```¶ædG äGƒ```b ¿CG ≈```dEG QÉ```°TCGh
 á°UÉÿG äGƒ≤dGh IÉ°ûŸG äGƒb ≈∏Y OÉ```ªàYÓd

 ,á«böûdG Ö```∏M øe á«≤ÑàŸG AÉ```«MC’G ∫ƒ```Nód
.É¡«a áÁó≤dG AÉ«MC’G á°UÉN

 á°VQÉ©ŸÉH ∫hDƒ°ùe ∞°ûc Éªæ«H Gòg »JCÉj
 â```¨∏HCG  á```°VQÉ©ŸG  äÉ```YÉªL  ¿CG  á```jQƒ°ùdG
 ≈∏Y kGOQ Ö∏M ∑ÎJ ød É¡fCG IóëàŸG äÉj’ƒdG
 ø£æ°TGh ™```e äÉKOÉfi AGôLE’ ƒ```μ°Sƒe Iƒ```YO
 øe á°VQÉ©ŸG »∏JÉ≤Ÿ π```eÉc ÜÉë°ùfG ¿CÉ```°ûH

.IöUÉëŸG áæjóŸG ‘ á«böûdG AÉ«MC’G
 ¿CG “RÎ```jhQ“`d ¬```JGP Qó```°üŸG ±É```°VCGh
 Ú«cÒeC’G ÚdhDƒ°ùŸG ≈```dEG â¡Loh á```dÉ°SôdG
 É«°ShQ íjöüJ ó©H º```¡H ∫É°üJ’G iôL øjòdG
 äÉ¡LGƒŸG äOóŒ ,kÉ«fGó«eh .ΩÉ```¶ædG áØ«∏M

 ¬```JÉ«°û«∏«eh ΩÉ```¶ædG äGƒ```b Ú```H á```Ø«æ©dG
 ∫Éb å«M ,Ö∏M ‘ á```°VQÉ©ŸG πFÉ°üa Ú```Hh
 ∑QÉ©ŸG ¿EG ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤◊ …Qƒ```°ùdG ó°UôŸG
 ,É¡ÑfÉL ø```e .Ö∏M ¥öT ö```ù«ŸG »M ‘ õ```cÎJ
 ,É«côJh ô£bh äGQÉ```eE’Gh ájOƒ©°ùdG äQó°UCG
 áFQÉW á°ù∏L ó≤Y ≈dEG ¬«a âYO kÉcÎ°ûe kÉfÉ«H

.ÉjQƒ°S ¿CÉ°ûH IóëàŸG ºeCÓd áeÉ©dG á«©ªé∏d
 á«©ª÷G ¿CG ∑Î```°ûŸG ¿É«ÑdG í°VhCG É```ªc
 ™```∏£°†J ¿CG  Ö```éj  Ió```ëàŸG º```eCÓd  á```eÉ©dG
 øeC’Gh º∏°ùdG ß```ØëH á≤∏©àŸG É```¡JÉ«dhDƒ°ùÃ
 ¢ù∏› ¬«a íÑ°UCG âbh ‘ Éª«°S ’ ,Ú```«dhódG
 ΩóY ÖÑ°ùH ∂```dP π©a ≈```∏Y QOÉb ÒZ ø```eC’G

.´ÉªLEG OƒLh
 ,á«°VÉŸG ™```«HÉ°SC’G ¿CG ¿É```«ÑdG ô```cPh
 Qòæj Ée ,Ö∏M ¥ö```T ≈∏Y Gó«©°üJ äó```¡°T
 QÉ°TCG Éªc .Ú```«fóŸG ≥ëH máª«Nh Ö```bGƒ©H
 Ö∏M ‘ ÊÉ°ùfE’G ™°VƒdG QƒgóJ ≈dEG ¿É«ÑdG
 ≈∏Y IQOÉb ÒZ äÉ«Ø°ûà°ùŸG âJÉH Éeó©H

.äƒŸG øe Gƒ‚ øjòdG ∂ÄdhCG êÓY
 áeRC’G ™```e πeÉ©àdG º```àj ¿CG ô```μæà°SGh
 k Éë°Vƒe ,k ÉjOÉY ô```eC’G ¿Éc ƒd Éªc á```jQƒ°ùdG
 IƒYódG ¿CG ócDƒJ áYhôŸG ±hô```¶dG √òg ¿CG
 á```«©ªé∏d á```FQÉW á```«FÉæãà°SG IQhO ó```≤©d

.ÉgQÈj Ée É¡d áeÉ©dG

 •πÑfôØc Ió∏ÑH á«°ShôdG äGôFÉ£dG ∞°üb ÉjÉë°V øe á∏ØW

عواصم ـ وكاالت:

 äGôFÉW  É¡JòØf  äGQÉ``Z  AGô`̀L  ,ó``̀MC’G  ¢ùeCG  ,Ú«fóŸG  øe  º¡à«ÑdÉZ  kÉ°üî°T  46  πàb  

 OÉaCG Ée ≥ah ,ÉjQƒ°S ÜôZ ∫Éª°T ‘ ÖdOEG á¶aÉfi ‘ IóY ≥WÉæe ≈∏Y “á«°ShQ  É¡fCG  íLôj”

.¿É°ùfC’G ¥ƒ≤◊ …Qƒ°ùdG ó°UôŸG

 á«°ShQ  É¡fCG  íLôj  äGQÉ`̀Z  AGô`̀L  Gƒ∏àb  π`̀bC’G  ≈∏Y  oÉ°üî°T  19  ¿CG  kÉ°†jCG  ó°UôŸG  ø∏YCGh

 ájôb  ‘  ICGô``̀eG  â∏àb  Éªc  ,πÑfôØc  Ió∏H  ‘  kÉ«fóe  26h  ,¿Éª©ædG  Iô©e  áæjóe  âaó¡à°SG

.ÖdOEG á¶aÉfi ‘ “Ò≤ædG

CC

≥≥ hh jjQQƒƒ ÜÜôô ∫∫ ‘‘ ÖÖ EE ‘‘ ≥≥ ≈≈ «« hhQQ ¡¡ ííLLôôjjÖÖ EE ‘‘ ÒÒ

عواصم ـ وكاالت: 

 ¿ƒà°TBG ,»```cÒeC’G ´É```aódG ô```jRh ∫Éb 
 √AÉ```Ø∏Mh  »```cÒeC’G  ¢```û«÷G  ¿EG  ,ô```JQÉc
 ó©H ≈àM ¥Gô©dG ‘ Gƒ≤Ñj ¿CG Öéj Ú«dhódG

.“¢ûYGO” º«¶æJ áÁõg
 ∞dÉëàdG ∫hOh ø£æ°TGh ¿CG í°VhCG ôJQÉc
 ÜÉgQE’G áHQÉfi øY ∞bƒàJ ’CG Ö```éj ‹hódG
 ¿CG kGócDƒe ,π```°UƒŸG á«∏ªY øe AÉ¡àf’G ó```©H
 ≈fOCG hCG Ú°Sƒb ÜÉb äÉ```H “¢ûYGO” º«¶æJ
 ÒãμdG ∑Éæg ¿CG ôJQÉc ±É°VCGh .áÁõ¡dG ø```e
 AÉ°†≤dG ¿Éª°†d òØæJ ¿CG Öéj »àdG QƒeC’G øe
 ™æeh ,πeÉc πμ```°ûH ±ô£àŸG º«¶æàdG ≈```∏Y
 ≈dEG ∫É≤àf’Gh QGôØdG øe ÖfÉLC’G Ú```∏JÉ≤ŸG

.iôNCG á«HÉgQEG IQDƒH ¢ù«°SCÉàd ôNBG ¿Éμe
 ‘ ∞dÉëàdG QGôªà°SG IQhöV ≈```∏Y Oó°Th
 ,á«bGô©dG äGƒ≤dG ÖjQóJh IóYÉ°ùŸG Ëó≤J
 ¢SôMh á```«∏ëŸG áWöûdG º```YO ≈```dEG á```aÉ°VEG
 øe äó«©à°SG »àdG ≥WÉæŸG ÚeCÉàd Ohó◊G
 Ióe …CG ô```JQÉc Oóëj ⁄h .“¢```ûYGO” á```°†Ñb
 ∞°ûμj ⁄h ,…ô```μ°ù©dG óLGƒàdG Gò¡d á```«æeR

.OÓÑdG ‘ ôªà°ùà°S »àdG äGƒ≤dG OóY øY

 6  ¿EG  á```«bGôY  QOÉ```°üe  â```æ∏YCGh  Gò```g
 äGôFÉ£d ∞°üb ‘ Gƒ∏àb πbC’G ≈∏Y Ú«fóe
 QÉÑfC’G á¶aÉëÃ  º```FÉ≤dG ‘ ‹hódG ∞dÉëàdG
 ´ÉaódG IQGRh äOÉaCG ÚM ‘ ,(OGó```¨H ÜôZ)
 iôb ™HQCG ≈```∏Y ¢û«÷G Iô```£«°ùH á```«bGô©dG
 Éeó≤J ¬≤«≤–h π°Uƒª∏d ‹É```ª°ûdG QƒëŸÉH
 á«ÑW QOÉ°üe äOÉaCGh  .á```æjóŸG ¥öT ÉÄ«£H
 ¢UÉî°TCG 6 ¿CÉ```H ºFÉ≤dG á```æjóe ≈```Ø°ûà°ùÃ

 Ö«°UCGh ,Gƒ```∏àb ¢ûYGO »```ë∏°ùe øe GOó```Yh
 á©HÉJ äÓ```JÉ≤Ÿ …ƒL ∞```°üb ‘ ¿hô```NBG 9
 â```aÉ°VCGh  .á```æjóŸÉH  ‹hó```dG  ∞```dÉëà∏d
 óMC’G ôéa ™```bh …òdG ∞°ü≤dG ¿CG QOÉ```°üŸG
 á```∏HGôμdG »```à≤£æe ‘ Ú```©bƒe ±ó```¡à°SG
 âfÉch .É¡böT Üƒ```æL ´QGõdGh º```FÉ≤dG ¥öT
 ¿CG äôcP ób ¢```ûYGód á©HÉàdG ¥ÉªYCG á```dÉch
 äGôFÉ£d IQÉZ ‘ âÑ°ùdG Gƒ```∏àb É°üî°T 17

 âbh ‘ ,É°†jCG ºFÉ≤dG á```≤£æe ≈∏Y ∞dÉëàdG
 ‘ ÖÑ°ùJ ∞```°ü≤dG ¿EG á«ÑW QOÉ```°üe â```dÉb

.É°üî°T 21 πà≤e
 IQGRh ¬```«a âæ∏YCG â```bh ‘ ∂dP »```JCÉj
 iô≤d ¢```û«÷G IOÉ```©à°SG á```«bGô©dG ´É```aódG
 “¢ûjhGQódG“h “AÉ```Hô¨dG IÈ≤e“h “á```qÑ nJnô nb”
 á≤«°û©H á```«MÉæd á```©HÉàdG ,“á```YƒHôL ƒ```HCG“h
 á«dÉª°ûdG Ohó```◊G Üôb ¿G nQnƒnædG Ió```∏H ádÉÑb
 â¡àfG äÉcÉ```Ñà°TG ó```©H ,π°UƒŸG á```æjóŸ

.É¡æe ¢ûYGO »∏JÉ≤e ÜÉë°ùfÉH
 ájôμ°ùY QOÉ```°üe â```dÉb ,É```¡à¡L ø```e
 á«°SOÉ≤dG »```M º```ëàbG ¢```û«÷G ¿EG á```«bGôY
 ¢Vƒîjh ,(π```°UƒŸG ¥ö```T ∫Éª°T) ≈```dhC’G
 ¬àdhÉfi ‘ ,¢```ûYGO ™```e á```Ø«æY äÉ```¡LGƒe

.»◊G ≈∏Y Iô£«°ù∏d
 ø°T ¬fEG ¢```ûYGO º«¶æJ ∫É```b ,¬ÑfÉL ø```e
 AÉª«°ûdG »M ‘ á«bGô©dG äGƒ≤dG ≈∏Y Éeƒég
 ,¬JOÉ©à°SG ób á«bGô©dG äGƒ≤dG â```fÉc …òdG
 Aƒ°S Ó¨à°ùe »◊G Gòg ‘ Ωó```≤àdG ´É£à°SGh
 á≤£æŸG â```°Vô©J å```«M ,á```jƒ÷G ∫Gƒ```MC’G
 øe ∞dÉëàdG äGôFÉW â```©æe á«∏eQ áØ°UÉ©d

.π°UƒŸG πNGO É¡©bGƒeh É¡aGógCG ójó–

العراق.. البنتاغون يدعو لبقاء القوات بعد هزيمة ”داعش“
قتلى بغارات للتحالف بالقائم وتقدم للجيش بالموصل

 •(RÎjhQ)   π°UƒŸG ‘ »M πNGO Ωó≤àJ »bGô©dG ¢û«é∏d äÉÑcôe



سانتياجو ـ رويترز: 

 πMGôdG »```HƒμdG º«YõdG OÉ```eQ …Qh
 ‘ óMC’G ¢```ùeG iÌ```dG hÎ°SÉc ∫ó```«a
 å«M »ª°SôdG OGó```◊G øe ΩÉjCG 9 ΩÉ```àN
 º¡ª«YR Ú«HƒμdG øe ±’B’G äÉÄe ´Oh
 ójOôJh …ó```ëàdGh ´ƒ```eódG ø```e èjõÃ

.OÓÑdG AÉëfCG ‘ “hÎ°SÉc ÉfCG” IQÉÑY
 ¿EG á«ª°SQ ΩÓ```YEG π```FÉ°Sh â```dÉbh
 ÉàfÉ°S IÈ≤Ã äôL á°UÉN øaO º°SGôe
 OÓÑdG ¥öûH ƒLÉ«àfÉ°S áæjóÃ É```«æ«î«aEG
 äGƒ£N ó©H ≈∏Y hÎ°SÉc OÉ```eQ ™°Vhh
 ¬«°SƒN »HƒμdG ∫Ó≤à°S’G π£H Èb øe
 ‘ iôNCG á«îjQÉJ á```«°üî°T ƒgh »JQÉe
 IÎØd hÎ°SÉc ÜÉéYEG QÉ```ãe âfÉc ÉHƒc
 óª°U …òdG - hÎ```°SÉc ‘ƒ```Jh .á∏jƒW
 á«μjôeCG ä’hÉ```fi ΩÉeCG Oƒ```≤Y á```°ùªÿ
 Èªaƒf 25 ‘ -¬H á```MÉWE’G hCG ¬dÉ«àZ’
 øY ¬«ëæJ ø```e ó≤Y ó```©H É```eÉY 90 ø```Y
 »```ëæà∏d hÎ```°SÉc ô```£°VGh  .¬```Ñ°üæe
 á£∏°ùdG º∏°Sh AÉ```©eC’G ‘ ¢Vôe ÖÑ°ùH
 hÎ°SÉc ∫hDhGQ ‹É◊G ¢ù«FôdG á≤«≤°ûd
 ºK 2006 ΩÉY âbDƒe πμ°ûH (É```eÉY 85)
 ∞°ûμJ ⁄h .2008 ΩÉ```Y »FÉ¡f πμ```°ûH

.¬JÉah ÖÑ°S øY ÉHƒc

كوااللمبور ـ رويترز:

 …õ```̀«dÉŸG  AGQRƒ```̀dG  ¢```̀ù«FQ  É```̀YO  
 πNóJ ≈dEG óMC’G ¢```̀ùeG ¥GRôdG óÑY Ö```̀«‚
 á«∏bC’ “á«YÉª÷G IOÉ```̀HE’G” ∞bƒd »LQÉN
 É```̀ªæ«H QÉ```̀‰É«e ‘ á```̀ª∏°ùŸG É```̀éæ«ghôdG
 √ò¡d ÚªàæŸG Ú```̀éàëŸG ±’B’ º```̀°†fG

.QƒÑŸ’Gƒc ‘ á«∏bC’G
 äGP É```̀jõ«dÉe äGOÉ```̀≤àfG  äó```̀jGõJh
 ™e QÉ```̀‰É«e π```̀eÉ©àd á```̀ª∏°ùŸG á```̀«Ñ∏ZC’G
 á```̀eƒμ◊G  ÜÉμ```̀JQÉH  º```̀YGõŸGh  ∞```̀æ©dG
 OÓÑdG ∫Éª°ûH Ú```̀NGQ áj’h ‘ äÉcÉ```̀¡àfG
 QGôØ∏d Ééæ«ghôdG ø```̀e äÉÄe â©aO »àdG

.¢TOÓéæH ≈dEG Ohó◊G ÈY
 ¬```̀fCÉH  ∞```̀æ©dG  É```̀jõ«dÉe  â```̀Ø°Uhh
 Ö«‚ ÉYOh .âÑ°ùdG Ωƒj “»bôY Ò¡£J”
 á«dhódG á«FÉæ÷G áªμëŸGh IóëàŸG ºeC’G
 ∫Ébh .πNóà∏d »eÓ°SE’G ¿hÉ©àdG áª¶æeh
 ±ƒàμe ⁄É©dG ∞≤j ¿CG ø```̀μÁ ’” ó°ûë∏d

“.çó– á«YÉªL IOÉHEG ÖbGôjh …ójC’G
 ºZôdG ≈```̀∏Y Ö«‚ á```̀cQÉ°ûe äAÉ```̀Lh
 É¡fCÉH Éjõ«dÉŸ QÉ```̀‰É«e øe äGôjò– ø```̀e
 ‘ πNóàdG Ωó```̀Y CGó```̀Ñe ∑É```̀¡àfÉH ±RÉ```̀Œ
 AÉ°†YC’G iôNC’G ∫hó∏d á«∏NGódG ¿hDƒ```̀°ûdG
.(¿É«°SBG) É«°SBG ¥öT ÜƒæL ∫hO á£HGQ ‘

 ájõ«dÉŸG áeƒμ◊G øe ójôf” ±É°VCGh
 »```̀eÓ°SE’G ⁄É```̀©∏d á```̀dÉ°SôH (å```̀©ÑJ) ¿CG
 áeƒμM ≈```̀∏Y §```̀¨°†∏d á```̀«Hô¨dG ∫hó```̀dGh

 .“Ééæ«ghôdG á«°†b π◊ QÉ‰É«e

فيينا ـ أ ف ب:

 ö```†ÿG  Üõ```M  í```°Tôe  Qó```°üJ  
 Ú∏«H ôjO ¿É```a Qó```æ°ùμdG ‹GÈ```«∏dG
 äÉ```HÉîàf’G  ø```e  á```«fÉãdG  IQhó```dG
 ó```M’G  ¢```ùeCG  á```jƒ°ùªædG  á```«°SÉFôdG
 Úª«dG í°Tôe ¬```°ùaÉæe ≈∏Y É```eó≤àe
 Ö```°ùëH  ,ô```aƒg  äô```Hƒf  ±ô```£àŸG

.ΩÉ©dG …ƒ°ùªædG ¿ƒjõØ∏àdG äÉ©bƒJ
 »àdG  äÉ```©bƒàdG  √ò```g äOÉ```aGh
 ¿Éa ¿G á```∏°SGôŸÉH ´GÎ```b’G â```∏ª°T
 ‘ 53,6 RÉ```M (ÉeÉY 72) Ú```∏«H ô```jO
 ‘ 46,4 π```HÉ≤e äGƒ°U’G ø```e áÄŸG

.(ÉeÉY 45) ôaƒ¡d áÄŸG
 ¬àÁõ¡H ±ô```£àŸG Úª«dG  ôbGh
 ájô◊G Üõ```◊ ΩÉ```©dG Ú```e’G ∫É```bh
 ΩÉ```©dG  ¿ƒ```jõØ∏à∏d  πμ```«c  äô```Hôg
 Gò¡H Ú∏«H ôjO ¿Éa áÄæ¡J ‘ ÖZQG”
 ôjO ¿Éa ô```aƒg CÉæg ,√Qhó```H .“Rƒ```ØdG

.√RƒØH Ú∏«H
 »àdG á```«dh’G è```FÉàædG äô```¡XGh
 πé°ùj Ú∏«H ôjO ¿Éa ¿G Qó°üJ äCGóH
 •É≤æH Éeó≤J ô```FGhódG øe ó```jó©dG ‘
 »àdG á```«fÉãdG IQhó```dÉH á```fQÉ≤e Ió```Y

.ÉgDhÉ¨dG ºàj ¿G πÑb ƒjÉe ‘ äôL

 كوبا

 ماليزيا 

 النمسا

 iQGƒj hÎ°SÉc OÉeQ
 iÌdG

 ∞bƒj πNóàd IƒYO
É¨æ«ghôdG “IOÉHEG”

 Qó°üàj Ú∏«H
 á«°SÉFôdG äÉHÉîàf’G

االثنين 5 ديسمبر 2016 
5 ربيع األول 1438
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á≤£æŸG øeCG ±ó¡à°ùj Ò£Ná≤£æŸG øeCG ±ó¡à°ùj Ò£N “ “ÊhÎμdEG ÜÉgQEG”” ..¿GôjEG
äÉHƒ≤©dG ójó“ ™«bƒJ øe ÉeÉHhCG Qòëj ÊÉMhQ

 á«Hô¨dG  ÊhÎμdE’G  ø`̀eC’G  äÉcöT  âØ°ûch
 ¢ShÒØdG ¿CG  ≈dEG  Ò°ûJ ÒNC’G Ωƒé¡dG èFÉàf ¿EG
 …òdG  ,¿ƒeÉ°T  “¢ShÒa”  ¬°ùØf  ƒg  Ωóîà°ùŸG
 É¡∏ªY π°T á«fÉμeEÉH äÉ°ù°SDƒŸG ôjò– ±ó¡à°ùj
 É°†jCG  πª©jh  “´OôdÉH  ójó¡àdG”  QÉ`̀WEG  ‘  ÉeÉ“
 “QƒØJGÎ°S”  ájQhO  âdÉbh  .äÓé°ùdG  ƒfi ≈∏Y
 ±ó¡à°SG  …òdG  Ωƒé¡dG  ¿EG  äÉeƒ∏©ŸG  π«∏ëàd
 ÈY  2012  ΩÉ``Y  ájƒ«M  äBÉ`̀°`̀û`̀æ`̀eh  äÉ°ù°SDƒe
 Ò°ûj É‡ ,¿GôjEG √Qó°üe ¿Éc “¿ƒeÉ°T ¢ShÒa”
 ádhÉëÃ ´ƒ∏°†dG ‘ ¿Gô¡W ≈dEG  ΩÉ¡J’G ™HÉ°UCÉH

.Iójó÷G áæ°Uô≤dG
 ¢Sô◊G  IOÉ«b  ¿CG  äÉeÉ¡J’G  √òg  Rõ©j  Éeh
 ,á`̀«`̀HÉ`̀gQEG  áYÉªL  ∞æ°üŸG  ,ÊGô````̀jE’G  …Qƒ`̀ ã`̀ dG
 ¿CG  Éªc  ,á«fhÎμdE’G  Üô◊G  á«é«JGÎ°SG  è¡àæj
 ¢†©Ñd á«LƒdƒæμàdG äGQó≤dG ≈∏Y óªà©J ¿Gô¡W
 ∫É°üjE’  á≤£æŸG  ‘  É¡©ÑàJ  »`̀à`̀dG  äÉ`̀YÉ`̀ª`̀÷G

.ÊhÎμdE’G ójó¡àdG πFÉ°SQ
 óªà©J  ,»æ≤àdGh  …OÉ°üàb’G  Qƒ£àdG  ™`̀eh
 è«∏ÿG á≤£æe ‘ ∫ÉªYC’Gh äÉ°ù°SDƒŸG øe Òãc
 ôWÉfl øe ójõj É‡ ,á«fhÎμdE’G äÉμÑ°ûdG ≈∏Y
 áã«ÑN èeGôH ÈY á«°ShÒØdG äÉªé¡∏d É¡°Vô©J
.á«fhÎμdE’G ájÉª◊G äÉ«æ≤J çóMCG ™ÑàJ É¡fCG ºZQ
 øeCÉH  á°üàîŸG  á«Hô¨dG  äÉcöûdG  ∫ƒ`̀≤`̀Jh
 OÉªYG ‘ ,É«°ShQ πãe ,âëÑ°UCG ¿GôjEG ¿EG âfÎfE’G
 áã«ÑN  äÉ`̀«`̀›ô`̀Hh  äÉ`̀°`̀ShÒ`̀a  ôjƒ£J  äÉ«∏ªY

.QGƒ÷G ∫hód Égójó¡J äGhOCG øe IGOCÉc
 ø°ùM  ,ÊGô`̀jE’G  ¢ù«FôdG  ÉYO  ,ôNBG  ÖfÉL  øe
 ≈`̀dEG ,É`̀eÉ`̀HhCG ∑GQÉ``̀H ,»`̀cÒ`̀eC’G √Ò¶f ,ÊÉ``̀MhQ

 ΩóYh  ¢Sô¨fƒμdG  QGô`̀b  ó°V  ƒà«ØdG  ΩGóîà°SG
 ¢†«HC’G  â«ÑdG  º«∏°ùJ  πÑb  ¬«∏Y  ábOÉ°üŸG
 ÖîàæŸG  »`̀cÒ`̀eC’G  ¢ù«FôdG  ,Ö`̀eô`̀J  ó`̀dÉ`̀fhó`̀d
 ¬àª∏c  ‘  ÊÉMhQ  Oógh  .¿Gô¡W  √ÉŒ  Oó°ûàŸG
 QGô≤dG ≈∏Y OÎ°S √OÓH ¿CG ÊGôjE’G ¿ÉŸÈdG ΩÉeCG
 ójó“  ¢Sô¨fƒμdG  ¿Ó`̀YEG  ó©H  ∂`̀dPh  ,»cÒeC’G
 ,á«aÉ°VEG  äGƒæ°S  10  ¿Gô¡W  ≈∏Y  äÉHƒ≤©dG
 ¥ÉØJ’G  ¢†a  á«fÉμeEÉH  á«fGôjEG  äGójó¡J  §°Sh

.Üô¨dG ™e ™bƒŸG …hƒædG
 ÊÉMhQ  ø°ùM  kÉ«fGôjEG  k ÉÑFÉf  264  ÉYO  Éª«ah
 ÈàYG  ,»cÒeC’G  ¢Sô¨fƒμdG  QGôb  ó°V  ∑ôëà∏d
 ó°V  »`̀cÒ`̀eC’G  ô¶◊G  ójó“  ÊGô``̀jE’G  ¢ù«FôdG

 Ö°ùëH ,“…hƒædG ¥ÉØJÓd k ÉNQÉ°U kÉcÉ¡àfG” √OÓH
.√ÒÑ©J

 ¿ÉŸÈdG  ¢ù«FQ  ,ÊÉ`̀é`̀jQ’  »∏Y  Ö`̀dÉ`̀Wh
 ™jöùdG  ∑ôëàdG”  ÊÉMhQ  ¢ù«FôdG  øe ,ÊGô`̀jE’G
 ¢Sô¨fƒμdG  QGô``̀b  ó°V  “πãŸÉH  á`̀∏`̀eÉ`̀©`̀ŸGh

.¿Gô¡W ó°V äÉHƒ≤©dG ójó“ ‘ »cÒeC’G
 πg” : kÓ``̀FÉ``̀b É``̀eÉ``̀HhCG ÊÉ``̀é``̀jQ’ Ö`̀ WÉ`̀ Nh
 äÉ`̀HÉ`̀î`̀à`̀f’G Ö`̀≤`̀Y ihó```̀÷G Ëó``̀Y â`̀ë`̀Ñ`̀°`̀UCG
 ∂HõM  AÉ°†YCG  ¿CG  Éªc  ,á`̀«`̀cÒ`̀eC’G  á«°SÉFôdG
 AÉ°†YCG  ∞°üf  ¿CG  ÚM  ‘  ∂`̀jCGô`̀d  ¿ƒªà¡j  ’
 Ö°ùëH  ,“?¿ƒ«WGô≤ÁO  »cÒeC’G  ¢Sô¨fƒμdG

.á«fGôjE’G “º«æ°ùJ” ádÉch

 •(Ü ±G)   ¿Gô¡£H iQƒ°ûdG ¢ù∏› ‘ ÊGôj’G ¢ù«FôdG

عواصم ـ وكاالت: 

 âaó¡à°SG  »àdG  ,äÉªé¡dG  ¿CG  ÊhÎμdE’G  øeCÓd á«HhQhCGh  á«cÒeCG  äÉcô°T  äôcP

 ¢ShÒØd πKÉ‡ å«ÑN èeÉfôH øY áªLÉf ,iôNCG ∫hOh ájOƒ©°ùdG ‘ ájƒ«M äÉ°ù°SDƒe

 √Qó°üe ¿CG  ó≤à©jh  ,2012  ΩÉ`̀Y  á≤£æŸG  ‘ RÉ¨dGh  §ØædG  ´É£b ‘ ôYòdG  QÉ`̀KCG  ób  ¿É`̀c

.¿GôjEG

 áªég”  ó°UQ  ,»°VÉŸG  ¢ù«ªÿG  ,ø`̀∏`̀YCG  …Oƒ©°ùdG  ÊhÎ`̀μ`̀dE’G  ø``eC’G  õcôe  ¿É`̀ch

 ,ÊóŸG ¿GÒ£dG áÄ«g É¡æ«H ,ájƒ«M äBÉ°ûæeh á«eƒμM äÉ¡L ≈∏Y “áª¶æe á«fhÎμdEG

 äÉeƒ∏©e ¿Gó≤a ≈∏Y É¡éFÉàf äô°üàbGh äÉ°ù°SDƒŸG ∫ÉªYCG ≈∏Y ôKDƒJ ⁄ äÉªé¡dG øμd

.áeóÿG ∞bh ¿hO

 »cP” :ÖeGÎH ó«°ûj ÚJƒH
“á«dhDƒ°ùŸG Qób ≈∏Yh

 »°ShôdG ¢ù«FôdG ∫É```b :RÎjhQ ` ƒ```μ°Sƒe
 ¢```ù«FôdG ¿EG ,ó```MC’G ¢```ùeCG ,Ú```JƒH Ò```eOÓa
 π```LQ ,Ö```eGôJ ó```dÉfhO Ö```îàæŸG »```cÒeC’G
 iƒà°ùe ‘ É©jöS í```Ñ°üj ¿CG É©bƒàe ,“»```cP”

.Iójó÷G ¬JÉ«dhDƒ°ùe
 »J ¿EG IÉæb ™e á```∏HÉ≤e ‘ ÚJƒH í°VhCGh
 ¬fCG ô```¡¶j ∫ÉªYC’G ‘ í```‚ ¬```fCG ™```bGh ¿EG” ‘
 ¿EÉa »cP ¬fCG ÉÃh” :±É°VCGh .“á«cP á«°üî°T
 πeÉc πμ°ûHh É©jöS π```ªëà«°S ¬fCG »æ©j ∂```dP

.“√ô¶àæJ »àdG äÉ«dhDƒ°ùŸG
 ô¡°ûdG äOÉaCG á```«°ShôdG á°SÉFôdG â```fÉch
 ∫hCG ‘ É```≤ØJG Ö```eGôJh Ú```JƒH ¿CG »```°VÉŸG
 ≈∏Y ,ÒNC’G ÜÉîàfG ôKEG Éª¡æ«H »ØJÉg ∫É°üJG
 ≈∏Y äQƒgóJ »àdG äÉbÓ©dG “™«Ñ£J” IQhöV

.É«fGôchCGh ÉjQƒ°S ‘ ÚYGõædG á«Ø∏N
 OÉ–’G ádÉM ∫ƒM ¬```HÉ£N ‘ ÚJƒH ∫Ébh
 ôjƒ£Jh ÉæJÉbÓY ™```«Ñ£J º¡ŸG øe” »```°ShôdG
 ‘ ¿ƒμ«°S ∂```dP ¿C’ Ió```jóL á«FÉæK äÉ```bÓY

.“™«ª÷G ídÉ°U
 äÉëjöüàH GQGôe Ö```eGôJ ≈dOCG ¬ÑfÉL øeh
 áeÉbEG ‘ πeC’G øY ÉHô©e ,ø```JƒH ¿É°ûH á«HÉéjEG

.“É«°ShQ ™e áªFGOh ájƒb ábÓY”

كاكاالتالت G¿اا G

C

´́

 5 øe ÌcCG òæe ÉjQƒ°S ‘ Iô```̀FGódG Üô◊G ¿EG OGódEG ¬```̀«jQBG Qƒ°ù«ahÈdG »∏«FGöSE’G »```̀æ«ª«dG ÖJÉμdG ∫É```̀b
 öûf ∫É≤e ‘ ÖJÉμdG ±É°VCGh .É¡«dEG ¿’ƒ÷G áÑ°†g º```̀°V øY ¿ÓYEÓd π«FGöSE’ á«îjQÉJ á°Uôa πμ°ûJ äGƒ```̀æ°S
 √òg ∫ÓN π«FGöSEG »```ØàμJ ÚM ‘ ,πμdG ó°V πμdG Üô```M ÉgÉª°S Ée ó¡°ûJ ÉjQƒ°S ¿CG ∞```jQÉ©e áØ«ë°üH ¢```̀ùeG
 É¡d óMCG áªLÉ¡e ΩóY É¡ªgCGh ,ôª◊G ¬```Wƒ£ÿ Üô◊G ∂∏J ±GôWCG øe óMCG RhÉŒ ΩóY ≈∏Y á```¶aÉëŸÉH äGƒ```æ°ùdG
 π«FGöSEG OôJ ,¿’ƒ÷G ‘ á«NhQÉ°U áØjòb â£≤°S Iô```e πc ‘h ,ˆG ÜõM ≈dEG »é«JGÎ°SE’G ìÓ°ùdG π≤f Ωó```Yh
 ádhÉëÃ âª∏Y Éª∏c É```¡«a ßØ– »àdG ¿RÉîŸG hCG áë∏°SC’G π```aGƒb äôeO π«FGöSEG ¿CG ≈dEG âØdh .QÉ```ædG ¥Ó```WEÉH

 ‘ á∏©à°ûŸG QÉædG ºéM â©HÉJ Éªc ,Qƒ£àe ìÓ°S π≤f ˆG ÜõM
 áaÉ°VEG ,¿ƒ«∏e ∞°üf-¬Ñ°ùëH- ÉgÓàb OóY õgÉf »àdGh ÉjQƒ°S
 π«FGöSEG ¿CG ÚM ‘ ,áμμØe ádhO âJÉHh ,ÅL’ Ú```jÓe 4 ≈dEG

.É«Ñeƒdƒc ‘ á«∏gCG ÜôM ¬fCÉch ÉjQƒ°S ‘ …ôéj Ée ™e πeÉ©àJ

¿’ƒ÷G º°†d π«FGöSG á°Uôa

 ¢ù«Fô∏d âëª°S É```¡JÓμ°ûeh ÉHhQhCG Ö```YÉàe ¿CG ≈dEG äQÉ```°TCGh
 .á≤£æŸG ‘ QGô≤à°SÓd “ø°üM” ¬fCÉH ¬°ùØf ôjƒ°üàH »°ShôdG

 É kØWÉ©àe É k°ù«FQ á«cÒeC’G äÉHÉîàf’G äRôaCG ¿CG ó©H :âaOQCGh 
 »g Ég ,ÖeGôJ ódÉfhO ¢ù«FôdG ∞bGƒe ≈dEG IQÉ°TEG ‘ ,Ú```∏eôμdG ™e

 .¬JGP ≥jô£dG ƒëf Ò°ùJ á«°ùfôØdG äÉHÉîàf’G
 á```«°SÉFôdG äÉ```HÉîàf’G ‘ ¿ƒ```«a Gƒ```°ùfGôa Rƒ```a ¿EG :â```dÉbh
 É këjöUh kGójóL ÉªYO πμ°T ,É°ùfôØH §°SƒdG ÚÁ Üõ◊ á```jó«¡ªàdG
 ¿CG ≈dEG Ò°ûJ …CGô```dG äÉYÓ£à°SÉa ,ÉHhQhCG Ö∏b ‘ ÚJƒH ¢```ù«Fô∏d
 IQô≤ŸG äÉHÉîàf’G ó©H ¬```jõ«dE’G öüb ∫ƒNO ≈dEG ÜôbC’G ƒg ¿ƒ```«a
 QÉ«J ≈dEG »ªàæj …ò```dG ,¿ƒ«a õ nØj ⁄ ¿EGh :â```©HÉJh .πÑ≤ŸG ™```«HôdG
 ,±ô£àŸG Úª«dG πã“ »àdG ,¿ÉHƒd …QÉe â∏°üMh ,§```°SƒdG ÚÁ

 .ƒμ°Sƒe ƒëf ÈcCG kÓ«e iôNC’G »¡a ô¡¶à°ùa ,äGƒ°UCG ≈∏YCG ≈∏Y
 √ÉŒÉH ¿ƒ«a Gƒ°ùfGôa á°SÉFôdG í°Tôe ∫ƒ«e ¿CG á```∏éŸG äócCGh
 ÜÉH øe IQOÉ```°U ∞bGƒe Oô```› â°ù«dh ,á```YÉæb øY œÉ```f É```«°ShQ

.çGóMC’G ™e áªFGƒŸG
 ÉeóæY ,ΩÉjCG π```Ñb äôL IôXÉæe ‘ ¿ƒ«a ¬MôW É```e ≈dEG â```àØdh
 ƒØ°Sƒc ¿Ó```YEG ÚHh Ωô```≤dG IôjõL ¬```Ñ°ûd É«°ShQ º```°V ÚH ¿QÉ```b
 πÑb øe á```Mhô£ŸG Iô```μØdG É```¡JGP »gh ,É```«HöU ø```Y ∫Ó```≤à°S’G
 ∫Éª°T ∞∏M ™«°SƒJ ¿CG iô```j k É°†jCG ¿ƒ«a ¿EG :â```aOQCGh  .Ú```∏eôμdG
 äÉjGóH ‘ iô```L …òdGh á```«°ShôdG Ohó```◊G øe ÜÎ```≤«d »```°ù∏WC’G
 »Yóà°ùj …ò```dG ,RGõØà°S’G ∫Éμ```°TCG øe kÓμ```°T ¿Éc ,äÉ```«æ«©°ùàdG

 .áé«àædÉH á«Ñ∏°S ∞bGƒe
 Ö£≤dG ,É```«fÉŸCG èYõj ó```b Ée ÌcCG ¿CG ≈```dEG á```∏éŸG â```bô£Jh
 ‘ ¿ƒ«a á```°SÉFôdG í°Tôe á```ÑZQ ƒg ,»```HQhC’G OÉ```–’G ‘ ¢```ù«FôdG
 É«°ShQ ≈```∏Y á°VhôØŸG á```«HhQhC’G á```jOÉ°üàb’G äÉ```Hƒ≤©dG AÉ```¨dEG

 ¿CÉH äô ncPh  .É```«fGôchCG ¥öT ‘ É```¡∏ZƒJh Ωô≤dG IôjõL ¬```Ñ°T ¿CÉ```°ûH
 »WÉ©àdG á«dBÉH ≥```∏©àj Éª«a »HhQhC’G OÉ–’G πNGO á```ª°ù≤æe AGQB’G
 ≥«£∏ÑdG ∫hO πãe ,IOó°ûàe ∞bGƒe ≈æÑàJ ∫hO ∂dÉæ¡a ,É«°ShQ ™e
 è¡àæJ ∫hO ∂dÉægh ,Gó```ædƒHh ∂dòch (É«fGƒàdh É«ØJ’h É```«fƒà°SEG)
 Oƒ≤J ,¿B’G ájÉ¨d :äOô£à°SGh  .ôéŸGh É«dÉ£jEÉc ÉeõM π```bCG ∞bGƒe
 ≈°ùbCG √É```ŒÉH OÉ–’G á```aO πμjôe É```«∏‚CG á```«fÉŸC’G IQÉ```°ûà°ùŸG
 Gòg ≈∏Y ´ÉªL’G ø```μdh ,¢ShôdG AGREG áæμªŸG äGAGô```LE’Gh ∞bGƒŸG

 .k ÉØdÉfl kÉØbƒe É°ùfôa äòîJG Ée GPEG Ö©°UCG ¿ƒμ«°S ∫GƒæŸG

 ,ÖeGôJ ódÉfhO ÜÉîàfG ƒ```g kGó«≤©J ó¡°ûŸG OGR Ée ¿CG äó```cCGh
 ÖîàæŸG »cÒeC’G ¢ù«FôdG ¿EÉa ,RQÉ```H ÊÉŸC’G ∫hDƒ°ùe ∫ƒ≤j Éªch
 .“á«LQÉN á°SÉ«°S ¢ù«dh ,π©ØdG OhOQh ∞WGƒ©dG” øe áYƒª› ¬jód
 ,¿ƒ«a Gƒ```°ùfGôa ¿CG ≈```dEG IQÉ°TE’ÉH É```¡dÉ≤e á```∏éŸG â```ªààNGh
 ƒμ°Sƒe áØc í```Lôj ød ,πÑ≤ŸG ¢ùfôa ¢```ù«FQ ¿ƒμj ¿C’ í```°TôŸG
 OƒLh øμd ,ájQƒ¡ª÷G ìÓ°UEGh AÉæÑd ¬àbÉW ¢Sôμ«°Sh ,ÚdôH ≈∏Y
 äÉÑ∏≤J á¡LGƒe ≈∏Y ÉHhQhCG IQób øe óë«°S ¬jõ«dE’G öüb ‘ ¿ƒ```«a

.⁄É©dG ‘ ÚJƒH äGhõfh

»°ShôdG PƒØæ∏d áFhÉæŸG á«HhQhC’G á¡Ñ÷G ‘ ´ó°üJ
¬jõ«dE’G öüb ¿ƒ«a ∫ƒNO á«dÉªàMG ™e

 •(â°ù«eƒfƒμjEG …P) πªàfi »°ùfôa »°ShQ ÜQÉ≤J øe á≤∏b É«fÉŸCG

 ‘ á∏ã‡ á«°ùfôØdG ájQƒ¡ª÷G ‘ á«°SÉ«°ùdG ä’ƒëàdG “â°ù«eƒfƒμjEG …P” á∏› âdhÉæJ 

 ‘ ,ÒNC’G ÉgOóY ‘ ,á∏éŸG äó¡àLGh ,ójóL ¢ù«FQ QÉ«àN’ kGó«¡“ á«dhC’G äÉHÉîàf’G èFÉàf

 á∏éŸG â∏¡à°SGh  .»°ShôdG ÜódG PƒØæd áFhÉæŸG á«HhQhC’G ∞bGƒŸG ≈∏Y ä’ƒëàdG √òg ôKCG RGôHEG

 ÒÁOÓa »°ShôdG  ¢ù«FôdG  ™aóJ IÒNC’G á«ŸÉ©dG  ä’ƒëàdG  ™bGh ¿CÉH  Égôjô≤J á«fÉ£jÈdG

 êhôîH  kAÉ¡àfGh  ÚÄLÓdG  á`̀eRCG  ºbÉØJ  øe  AGóàHG  áØbGƒe  ÜGƒ°U  ióe  øY  ∫DhÉ°ùà∏d  ÚJƒH

.»HhQhC’G OÉ–’G øe É«fÉ£jôH
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الالمنـمنـامةامةووقيتبتـ
تقرير: رجاء مرهون



قاد النجــم الشــاب عيل مدن 
فريق الشباب إىل صدارة دوري 
لكرة  الثانيــة  الدرجــة  أنديــة 
القدم، بعدما سجل هدفني قاد 
بهام فريقه لتخطي سرتة (2-1)، 
يف اللقــاء الــذي جمعهام أمس 
عىل استاد األهيل، ضمن الجولة 

8 للمسابقة. 
يف  الهدفــني  مــدن  وســجل 
الدقيقتــني (3) و (88)، فيــام 
ســجل لســرتة الالعــب موىس 

عبداألمري (70). 
ويف لقــاءات أخرى يــوم أمس، 
حقــق االتفاق فــوزا كبريا عىل 
قاليل بخمســة أهــداف مقابل 
واحد يف اللقــاء الذي أقيم عىل 

ملعب النجمة. 
مــن  كل  لالتفــاق  وســجل 
”هدفني“  محمــد  عبدالرحمن 
 ،(21) و   (5) الدقيقتــني  يف 
محمــود   ،(37) مبــارك  تــريك 
العريبي(49)، سيد أحمد حميد 
من رضبة جــزاء (2+90)، فيام 
ســجل لقاليل محــرتف االتفاق 
صــدام قريش بالخطــأ يف مرماه 
(81) وفيكتــور (89) من رضبة 

جزاء. 
وفاز البديع عىل التضامن بثالثة 
أهداف دون رد، يف اللقاء الذي 
أقيم بينهام عىل ملعب الرفاع. 

للبديع كل من:املحرتف  وسجل 
أبوبكر، حســني عيىس وراشــد 

قمرب. 
وحقق البسيتني فوزا صعبا عىل 
مدينــة عيــىس بثالثــة أهداف 
مقابــل اثنني يف لقــاء احتضنه 

ملعب مدينة حمد. 
وســجل للبسيتني كل من أحمد 

سعد ”هدفني“ وريكاردو. 
حاليا  الفــرق  ترتيــب  ويشــري 
الصــدارة  إىل اآليت:الشــباب يف 
برصيــد (17) نقطة من أصل 7 
مباريــات، االتحــاد (15) نقطة 
من 7 مباريات، البســيتني (10) 

من 7، ســرتة (9) من 7، االتفاق 
(8) مــن 8، البديــع (7) من 7، 
قاليل (7) مــن 7، التضامن (6) 
من 7، مدينة عيىس (6) من 7. 
مجريات الشباب وسترة 

حقق فريق الشباب بداية قوية 
يف اللقاء، إذ ســجل هدفا مبكرا 
بعد لعبــة بينية بــني املحرتف 
عزيــز، والالعــب الــدويل عيل 
مدن، والذي مل يتوان يف إسكان 
الكرة داخل شــباك حارس سرتة 

عيىس عيل(3). 

فإن  املبكــر،  الهدف  وبخــالف 
الشوط مل يرتق فنيا إىل املستوى 
املتوقع بــني الجانبــني، إذ ظل 
األداء العشــوايئ مســيطرا عىل 
األجواء يف معظــم األوقات، يف 
حــني أن  ســرتة مل يشــكل ألي 
خطــورة عــىل مرمــى الحارس 

الشبايب عيل عيىس. 
للشــبايب  الفرصــة  وســنحت 
عــيل حســن لتســجيل الهدف 
الثاين، لكن كرته املســددة من 
القائم  جــاورت  املنطقة  داخل 

األمين(27). 
وطالب الشــبابيون باحتســاب 

ركلــة جــزاء بداعــي مالمســة 
الكرة ليد مدافع ســرتة حســن 
الكــراين(38)، لكن الحكم أعلن 

استمرار اللعب. 
وضاعــت عىل الفريــق املاروين 
مضاعفة النتيجة، بعد أن ســدد 
املحرتف عزيز كــرة دون رقابة 
داخل املنطقة وأبعدها الحارس 

السرتاوي(45+1). 
الشوط الثاني 

دخل ســرتة يف الحصــة الثانية 
بهدف تسجيل التعادل، وحاول 

مــوىس عبداألمري عرب تســديدة 
جانبية، إال أن كرة ذهبت خارج 

امللعب (49). 
وقــام محــرتف الشــباب عزيز 
مبجهــود فردي رائــع راوغ فيه 
الحارس الســرتاوي عيىس عيل، 
قبل أن يسدد كرة بيساره مرت 

جوائر القائم األيرس (52). 
ومع دخــول الشــوط يف حالة 
ركود، خطف فريق سرتة هدف 
التعــادل، بعــد أن مــرر ســيد 
قاســم علوي كرة لزميله موىس 
باملرمى  انفرد  عبداألمري، والذي 
الشبايب وسدد كرة سكنت يسار 

الحارس عيل عيىس (70). 
فرصتني  عزيز  املحــرتف  وأضاع 
كرتني  وعرب  لفريقــه،  محققتني 
رأسيتني، إذ جاورت األوىل القائم 
األيرس (76)، قبــل أن تصطدم 

الثانية بالقائم األيرس(82). 
ومرر البديل الناجح حسني عيل 
”بيليه“ كرة بينيــة رائعة لعيل 
مدن، والذي مل يتوان يف تسديد 
كــرة ســكنت يســار الحــارس 

السرتاوي يف وقت قاتل (88). 
عــيل  الحكــم  اللقــاء  أدار 
الســامهيجي واســتبعد مدرب 
سرتة سيد حسن شرب يف الشوط 

الثاين. 

مــدن يقــود الشــباب لصــدارة ”الثانيــة“ بجدارة 
فــوز كبير لالتفاق.. وأول للبديع.. والبســيتين يتخطى المدينة 

أحمد مهدي

البالد سبورت: قال العب الفريق األول 
لكــرة القدم بنــادي املحــرق، جامل 
راشــد، إن الرتكيــز كان العامل األول 
املســاند لفريقه خالل مواجهة الرفاع 
الرشقــي، والتي متكن فيها املحرق من 
الفــوز بثالثية دون رد يف ختام الجولة 

8 لدوري ”فيفا“.
وقــال راشــد لـ“البــالد ســبورت“ إن 
الفريق دخل برتكيز كبري؛ بغية تحقيق 
النقاط الفــوز، خصوًصا وأنه ال مجال 
إضافيٍّــا لخســارة مزيد مــن النقاط، 
خصوًصا وأن الفريق تعادل يف الجولة 

املاضية أمام البحرين.
وأشار جامل راشد إىل أن الفريق دخل 
بهــدف تقديم كل ما عنــده، مبيًنا أن 
تواجده يف مركز املدافع األيرس مل يكن 

أمرًا غريًبا عليه.
وقــال: ”بدايتي كانــت يف هذا املركز، 

وحتى يف تجربتي االحرتافية يف سلطنة 
عامن لعبت يف هذا املركز أيًضا“.

وحــول رأيه يف اللقاء املقبل أمام الحد 
بطــل الدوري املوســم املايض، أشــار 

جامل راشــد إىل أن اللقاءات مع الحد 
لها طابع خاص.

ورغم ذلك، فإن راشــد أكــد أن الفوز 
عىل الرشقي ســيكون مبثابــة الدفعة 
املعنوية لتقديم األفضل خالل الجولة 
املقبلة يف لقاء قوي أمام بطل الدوري 

النسخة املاضية.
وأكــد قدرة فريقه عــىل كرس العقدة 
أمام الحد، مشــريًا إىل أنه ال مستحيل 

يف كرة القدم.
ولفــت يف ختــام حديثــه إىل أهمية 
الرتكيز واللعب بشكل مثايل؛ للحصول 
عىل النقاط الثالث، مبيًنا تطلع فريقه 
ألداء أفضل، خصوًصــا وأن املجموعة 
ظهرت مبســتويات متباينــة، ومؤكًدا 
يف الوقــت ذاتــه إىل أن الفريق لديه 
األفضــل وهو ما ســيثبته خالل الفرتة 

املقبلة.

مهاجم  قــال  البالد ســبورت: 
الفريــق األول لكــرة القــدم 
بالنادي األهيل عبدالله جناحي 
إن وضــع فريقه ال يبعث عىل 

القلق.
ولفــت جناحــي لـــ ”البــالد 
ســبورت“ عىل هامش خسارة 
فريقه أمام الرفــاع يف الجولة 
8 لــدوري ”فيفا“ الكروي، إىل 
أن األهيل ظهــر بصورة جيدة 
الفريــق  أن  بيــد  اللقــاء،  يف 
الساموي استثمر فرصة وسجل 
منها هدفا حاز به عىل النقاط 

الثالث.
وأكــد أن األهــيل، يف وجهــة 
نظره، قدم أفضل لقاء له هذا 
املوســم يف القســم األول عىل 

رغم الخسارة.

وأشــار جناحي إىل أن األهيل 
ظهر بصــورة مميــزة يف لقاء 
الرفــاع ومغايرة عن الشــكل 
الذي ظهــر عليــه الفريق يف 

لقاء املنامة الذي انتهى لصالح 
األخري بأربعــة أهداف مقابل 

واحد.
وقال أيضا: ”الوضع ليس مقلقا 
إىل حد كبري، فارق النقاط بني 
األندية عىل سلم الرتتيب ليس 
كبريا جدا، وباإلمكان أن تصعد 
إىل املراكــز األماميــة بشــكل 
رسيع يف حال تحقيق أي فوز“.

وأضــاف: ”علينــا طي صفحة 
اللقــاءات املاضيــة، والرتكيــز 
بشكل كبري عىل املقبل. صحيح 
أننا تأثرنا بفــرتة التوقف التي 
طالــت الدوري يف مناســبات 
عــدة، إال أننــا قــادرون عىل 

التعويض“.

أكد قدرة المحرق على تقديم ا$فضل قدمنا أفضل لقاء أمام الرفاع رغم الخسارة

راشد: التركيز قادنا لتخطي الشرقيراشد: التركيز قادنا لتخطي الشرقي جناحي: وضع ا0هلي غيـــر مقلــــقجناحي: وضع ا0هلي غيـــر مقلــــق
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اعتمد مجلس إدارة االتحاد البحريني لكرة اليد الثالث من شهر يناير املقبل موعداً النعقاد 
الجمعية العمومية الخامسة والعرشين وانتخاب مجلس إدارة االتحاد للدورة االنتخابية 

2017 2020- وذلك خالل االجتامع الذي عقد مساء أمس األحد يف مقر االتحاد بأم 
الحصم.

وبحسب ما أكده األمني العام باالتحاد خالد الناجم فإن باب الرتشح لرئاسة وعضوية 
املجلس سيفتح اعتباراً من الساعة السابعة مساًء من اليوم اإلثنني (5 ديسمرب 

2016) عىل أن يغلق يف متام السابعة مساء يوم األربعاء املوافق 14 ديسمرب 2016.
وتم إرسال خطابات الدعوة واستامرة الرتشح إىل األندية املنضوية تحت مظلة 

االتحاد، فيام سيتم إرسال التقارير اإلدارية واملالية إىل األندية قبل أسبوعني من موعد 
انعقاد الجمعية العمومية.

3 ينايــــــر انعقـــــــــاد عموميـــــة اتحـــــاد اليـــــد 

dpress.s cocomddda
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من لقاء البديع والتضامن  من لقاء الشباب وسترة 

البالد سبورت: شكلت الخسارة 
الكبرية التي تلقاها الفريق 

األول لكرة القدم بنادي الرفاع 
الرشقي أمام املحرق بثالثة 
أهداف دون رد العديد من 

عالمات االستفهام عىل مستوى 
الفريق يف الدوري حتى اآلن 

بعد ميض 8 جوالت.

وجاءت هذه الخسارة كثاين 
حالة يتلقاها الفريق عىل 

التوايل، بعد الخسارة يف الجولة 
املاضية أمام الحد.

مدير الفريق األول بنادي الرفاع 
الرشقي، رائد البرصي، تحدث 

لـ“البالد سبورت“ عن لقاء 
املحرق وقال:“مل نظهر بالصورة 

املعهودة بتاتا. الالعبون مل 
يكونوا يف مستواهم املعروف، 

ورمبا ظروف اللقاء جعلتنا نظهر 
بهذه الصورة“.

وأضاف:“واجهنا فريق املحرق 
والذي ميتلك مجموعة قوية 
من الالعبني، لكن يف النهاية 

نحن قادرون عىل التعويض يف 

الجوالت املقبلة“.
وبخصوص وضعية املدرب 
اإلسباين هشام جدران عىل 
رأس اإلدارة الفنية للفريق، 

قال البرصي إن اجتامع مجلس 
اإلدارة أمس مل يشهد أي جديد 
بخصوص وضعية املدرب، وأن 

الثقة باقية يف الجهاز الفني 

بقيادة املدرب اإلسباين هشام 
جدران.

يشار إىل أن الرفاع الرشقي 
ميلك 8 نقاط حتى اآلن من 

8 جوالت، وسيلعب لقاءه يف 
الجولة املقبلة واألخرية ضمن 

القسم األول أمام فريق املالكية 
رائد البصرييوم الجمعة املقبل. 

ة ا الخ شكلت ت الد كثاينال ة ا الخ هذه ت ملا ن الال تاتا دة لة“امل املق الت هشاال اين اإل املد ادة ق

ـــاٍق ــــ ـــي ب ــــ ـــاٍقالـــبـــصـــــــــــــــري:مـــدرب الـــشـــرقــــ ــــ ـــي ب ــــ الـــبـــصـــــــــــــــري:مـــدرب الـــشـــرقــــ



تتجه األنظار مســاء اليــوم، نحو لقاء 
قمــة الجولــة التاســعة مــن الــدور 
التمهيدي لــدوري زين الدرجة األوىل 
لكرة الســلة، الذي سيجمع بني حامل 
اللقــب املنامة مع املحرق، وذلك عند 
الســاعة السابعة والنصف مساًء، عىل 

صالة اتحاد اللعبة بأم الحصم.
ويســعى فريق املنامة ملواصلة طريق 
االنتصــارات وتحقيق النجــاح الثامن 
له توالًيــا يف مباراة يتوقــع له اإلثارة 
النتائــج  ظــل  يف  الســّيام  والنديــة، 
واملســتويات التي حققها الفريقان يف 

الجوالت املاضية.
ويبحــث حامل اللقب عن فوز جديد 
يضعــه يف الصــدارة ولــو مؤقًتا، مع 
انتظــار تعــرث املتصدر الحــايل فريق 

الحالة الذي سيالقي النجمة يوم غد.
ويحتل ”الزعيم“ املرتبــة الثانية عىل 
سّلم الرتتيب برصيد 14 نقطة جمعها 

من 7 انتصارات دون أية هزمية. 
ويدخــل املنامة بقيادة مدربه الرصيب 

ميودراج برييســيتيش اللقاء، معتمًدا 
عــىل عنــارصه املعروفــني، يتقدمهم 
أحمد عبدالعزيز ومحمد كويد وميثم 
جميــل ويونــس كويــد، إىل جانــب 
املحــرتف الجورجــي نيكولــوز، فيام 
ســتكون مشــاركة العائد من اإلصابة 
محمد حسني متاحة يف مواجهة اليوم. 
أّما فريق املحرق املنتيش بانتصار مثري 
عىل النويــدرات يف الجولــة املاضية، 
فإنــه يتطلع إىل اســتثامر روح العبيه 
العاليــة لتحقيق فوز جديد يواصل به 
انتفاضته الكبرية عىل مســتوى األداء 
والنتيجــة، ويلحــق الخســارة األوىل 

بحامل اللقب.
ويحتل ”الذيــب“ املركز الرابع برصيد 
12 نقطــة، جمعها مــن 5 انتصارات 

وخسارتني.
ويعــّول فريق املحــرق بقيادة مدربه 
األمرييك برايان روســوم عــىل عنارص 
مميزة مــن الالعبني لديــه، يتقدمهم 
أحمد حســن وبــدر عبداللــه وعيل 

عبــاس، باإلضافــة إىل محمد حســن 
وعــيل ربيعة واملحرتف األمرييك كاديم 

كولبي.
فنيٍّا متيــل الكفة ملصلحة املنامة الذي 
يعد الطرف األفضل، إال أن املباراة لن 
تكون سهلة عليه خصوًصا إذا ما ظهر 

املحرق مبستواه املعروف.
 

المباراة منقولة والمدرج الكبير 
للزعيم

قال رئيس القنــاة الرياضية بتلفزيون 
البحرين فواز شمسان، إن مباراة القمة 
مساء اليوم ستكون منقولة عىل الهواء 
مبارشة. ومــن جهة أخرى، منح اتحاد 
اللعبة املدرج الكبري املقابل للمقصورة 
الرئيســية لجامهري نــادي املنامة، يف 
حني ستكون جامهري املحرق عىل ميني 
ويسار املنصة الرئيسية، إذ من املتوقع 
أن تشــهد الصالة حضــورًا جامهرييٍّا 

كبريًا من أنصار الناديني.

قمــة نــاريـة بيـــن المنــامـــة والمحــرق اليــوم
انطالق الجولة 9 من ”سالوي زين“

ًًًأل
مممممممحمد الدرازي
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مصطفى مرهون متوجا بجائزة المركز ا�ول

التأكيــد الرســمي الصادر مــن إدارة 
نادي أم صالل قبل عدة أيام بالتوقيع 
الرســمي مع محرتف فريــق املحرق 
الســوري محمــود املــواس، صعــق 
جامهري املحرق متاًما، كون ابتعاده يف 
ظل املستوى الفني البارز الذي يقدمه 
يعد رضبة لفريقهم وهو ”األحوج“ له 

يف هذه الظروف.
فــإدارة أم الصالل أعلنــت أنها أنهت 
كافة األمور املتعلقــة بانتقال املواس 
إىل صفوفها رسميٍّا، وال تنتظر إال فرتة 
االنتقاالت الشــتوية مع أواخر الشهر 
بعدما ”تالعبت“  لتســتقبله،  الجاري 
املواقع اإللكرتونية واإلعالمية يف اآلونة 

األخرية بحقيقة انتقاله من عدمه.
فالالعب غني عــن التعريف مبهاراته 
وانطالقاتــه الرسيعــة مــع تســجيل 

األهــداف وصناعتهــا لزمالئها، وهذه 
النقاط ليســت وليدة هذا املوسم يف 
صفــوف املحرق، بل منذ أن تواجد يف 
املواسم السابقة حينام ارتدى قميص 
الرفــاع، ما يعنــي أن الالعب منضبط 
فنيٍّــا وتكتيكيٍّا ويقّدم مــا لديه بقدر 
اإلمكانــات التي ميتلكهــا، وفتح باب 
االنتقــال لــه يف النصــف األول مــن 
الدوري يعد خســارة فادحة للفريق 
”أصحاب  عليــه  ســيندم  املحرقاوي، 
القرار“ وخصوًصا إذا ما تداركوا األمر 
بجلب محرتف -مبا للكلمة من معنى- 

يشغر مكان املواس.
فالالعب السوري يف 7 مباريات لعبها 
املحرق يف دورينا اســتطاع التسجيل 
4 أهــداف رغم أنه ال يلعب كمهاجم 
رئييس، باإلضافة إىل أن له أدوارًا مهمة 

يف أرضية امللعب يف الجانبني الدفاعي 
والهجومــي، ومباريــات الفريــق يف 
الجوالت الســابقة تشــهد بأن املواس 

هو املميز واملتميز. 
وقــد تكــون القيمــة املاليــة التــي 
تحصلت عليها إدارة املحرق ســبًبا يف 
االستغناء عن املواس وخصوًصا إذا ما 
ذكرنــا أن العروض القطريــة دامًئا ما 
ُيســيل لها ”اللعاب“، ولكن يجب أن 
يســتغل هذا األمر يف مصلحة الفريق 
إذا ما أراد املنافسة عىل ألقاب املوسم 
الريايض وُيحّسن مستواه الفني الذي 
مل يجــد استحســان جامهــريه قبــل 
اآلخرين يف ظل الغضب العاصف عىل 
املدرب الكروايت رادان بسبب تذبذب 
مختلــف  يف  والنتائــج  املســتويات 
جوالت دورينا الذي حصد منها حتى 
اآلن 15 نقطة بأربعة انتصارات وثالثة 

تعادالت.

الروســية  العاصمــة  احتضنــت 
الجمعيــة  اجتــامع  موســكو 
العمومية لالتحاد الدويل للمبارزة 
بحضور الشيخ إبراهيم بن سلامن 
آل خليفة رئيس االتحاد البحريني 
للمبــارزة وصالح فــرج أمني الرس 
العــام باالتحــاد، إذ تــم خــالل 
انتخاب  التوافق عــىل  االجتــامع 
اليــرش عثامنوف مــن جمهورية 
روســيا االتحادية لفرتة والية ثالثة 

كرئيس لالتحاد املبارزة الدويل. 
وتعليقــا عــىل نتائــج التصويت، 
قال عثامنوف: ”إنه لرشف عظيم 
يل الحصــول عىل دعــم املجتمع 
العاملي للمبارزة“، مؤكدا استمرار 

الربامــج التطويرية لهــذه اللعبة، 
مشيدا بتزايد شــعبيتها يف جميع 

أنحاء العامل. 
الجمعيــة  أعضــاء  وانتخــب   
العموميــة أيضــا أعضــاء اللجنة 
التنفيذية للسنوات األربع املقبلة، 
كــام تم االتفــاق عىل اســتضافة 
إيطاليــا لبطولة العامل 2018، فيام 
ستستضيف هنغاريا بطولة العامل 
للرجــال بالعــام 2019، ورحــب 
الكونغــرس بانضامم هايتي ألرسة 
املبارزة الدولية بعد تشكيل اتحاد 

للعبة. 
وخــالل مشــاركته يف اجتامعات 
الكونغــرس قــدم رئيــس االتحاد 

البحرينــي للمبــارزة دعوة ألخيه 
رئيس االتحاد الدويل لزيارة مملكة 

البحرين خالل شهر فرباير املقبل، 
إذ رحــب عثامنوف بهذه الدعوة، 
مؤكــدا تلبيتــه لها لالطــالع عىل 
مستوى اللعبة يف البحرين وتقديم 
أشكال الدعم كافة لالتحاد املحيل، 
وسيكون لهذه الزيارة األثر الكبري 
يف تعزيز موقع مملكة البحرين يف 
هذه الرياضة خصوصــاً أن اتحاد 
املبــارزة البحريني قطع أشــواط 
طويلــة فيهــا من خــالل تنظيمه 
لعــدد مــن البطــوالت الدوليــة 
(بطولــة العيد الوطنــي الدولية) 
والبطولة اآلســيوية املشــرتكة بني 
والبطولة  والســعودية  البحريــن 

األخرية كاس العامل.

في ظل بروزه الفني الالفت

كونغرس المبارزة ينتخب عثمانوف لوالية ثالثة

انتقال المواس ,م صالل ”يصعق“ جماهير المحرق

إبراهيم بن سلمان يدعو رئيس االتحاد لزيارة البحرين

ألأ
علي مجيد

      أم الحصم         االتحاد البحريني للمبارزة

محمود المواس

إبراهيم بن سالن يقدم الدعوة لعثمانوف

نتائج مميزة لفرسان ”العسكري“ ببطولة ”النجينز“ 

”ألعاب القوى“ يتعاقد مع المدرب ا,وكراني ديميتري

حقق فرسان االتحاد الريايض 
العسكري بقوة دفاع البحرين 

ا يف بطولة  نتائج مميزة جدٍّ
النجينز لقفز الحواجز املقامة 

يف دولة اإلمارات العربية 
املتحدة الشقيقة، والتي 

شارك فيها العديد من فرسان 
املنتخبات والدول ذات الباع 

الطويل يف هذه املسابقات والبطوالت، وقد تفوق فرسان قوة دفاع 
البحرين بعد منافسه قوية ورشسة مع فرسان الدول املشاركة والتي 

تفوق فيها فرساننا بالتوقيت الزمني وإنهاء جميع للحواجز دون 
أخطاء، هذا، وقد كانت نتائج املسابقة كالتايل : 

حقق الفارس البحريني خالد هالل الخاطري كعادته املركز األول 
بجدارة يف شوط الجائزة الكربى GRAND PRIX عىل الحصان 

(BDF SIERRA ( بعد منافسه شديدة مع فرسان املنتخبات 
املشاركة، حيث تقدم عليهم بالفارق الزمني وبعدد األخطاء وذلك 

بعد أن اجتاز جميع الحواجز بزمن 64.57 ثانية ودون أي خطأ. 
هذا، وقد متّيز أيًضا قائد الفريق الفارس سمو الشيخ عيىس بن سلامن 
بن محمد آل خليفة وعىل صحوة الحصان (ZAMZAM)، وذلك بعد 

أن حقق املركز الرابع يف اليوم األول واملركز الثامن يف شوط الجائزة 
الكربى GRAND PRIX، مكمًال للنتائج املميزة لفرسان قوة دفاع 

البحرين يف املشاركات الخارجية وعىل جميع األصعدة.
هذا، وقد تقّدم قائد الفريق الفارس سمو الشيخ عيىس بن سلامن بن 
محمد آل خليفة بالشكر والتقدير إىل القائد العام لقوة دفاع البحرين 

املشري الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة عىل اهتاممه ودعمه 
الالمحدود لجميع مشاركات الفرسان الخارجية، األمر الذي كان له 

أبلغ األثر يف رفع الروح املعنوية وشكل الحافز األكرب لتحقيق النتائج 
املميزة والتفوق عىل باقي املشاركني واملنتخبات يف هذه البطولة.

الرفاع - اتحاد ألعاب القوى: تعاقد االتحاد البحريني أللعاب القوى 
مع املدرب األوكراين فانيانكني دمييرتي؛ لإلرشاف عىل تدريب عدايئ 

املسافات القصرية. وجاء التعاقد مع املدرب األوكراين فانيانكني 
دمييرتي بعد االطالع عىل سريته الذاتية املتميزة وسمعته الجيدة يف 
املنطقة وخربته الطويلة يف تدريب املسافات القصرية (الرسعات)، 

حيث سبق وأن أرشف دمييرتي عىل تدريب املنتخب األوكراين 
والهندي والعامين ويتمتع برصيد مهني كبري.

وسبق لالتحاد البحريني أللعاب القوى أن حاول التعاقد مع دمييرتي 
بالعام 2012 ولكن بسبب ارتباط األخري باالتحاد الهندي أللعاب 

القوى مل يوفق يف التعاقد معه، ولكنه متكن مؤخراً من إبرام الصفقة 
مع املدرب الذي بارش عمله منذ وصوله مؤخراً بهدف إعداد عدايئ 

املسافات القصرية استعداداً لالستحقاقات املقبلة يف العام 2017.
ويأمل اتحاد ألعاب القوى من خالل التعاقد مع دمييرتي أن يسهم 

يف تطوير قدرات العدائني والعمل عىل تخريج كوكبة من أبرز عدايئ 
الرسعات للمنافسة يف مختلف املشاركات الخارجية.

فرسان االتحاد العسكري المتّوجون 

        المنامة          أكاديمية البحرين للكاراتيه

أحرز بطل رياضة الـ ”كيوكيشن 
كاراتيه“ مصطفى محمد مرهون 

املركز األول بجدارة واستحقاق 
كبريين يف مشاركته التي أنهاها 

أمس ضمن منافسات بطولة 
الفلبني الدولية األوىل لـ ”كيوكيشن 

كاراتيه“، التي أقيمت منافساتها 
يف مجمع سان أندرس الريايض 

بالعاصمة الفلبينية مانيال وسط 

مشاركة دولية واسعة جدا ألهم 
وأبرز نجوم اللعبة من دول عديدة 

منضوية تحت مظلة املنظمة 
الدولية لّلعبة أبرزها سنغافورة، 

الصني، هونغ كونغ، مكاو، مينامار، 
باكستان، الهند، ماليزيا، جنوب 

أفريقيا، لبنان، تايالند، إندونيسيا 
والفيلبني البلد املضيف.

واستحق البطل البحريني مصطفى 

مرهون املتميز يف عامل رياضة الدفاع 
عن النفس املركز األول يف مسابقة 
فئة وزن تحت 80 كيلوغراما بعد 

فوزه الرصيح بالرضبة القاضية 
عىل بطل العرب اللبناين يوسف 
فرحات يف املباراة الختامية التي 

أقيمت بينهام يف صباح أمس يف ظل 
الحضور الرسمي الكبري للمسؤولني 

والزحف الجامهريي الواسع لعشاق 

رياضة الـ ”كيوكيشن كاراتيه“، 
ويف املباراة قبل الختامية متّكن 
ابن البحرين من إقصاء البطل 

الفلبيني الشهري جاسرب باليتان عىل 
أرضه وبني جمهوره، وبفوز النجم 

الكبري مصطفى مرهون بهذا اللقب 
العاملي تحقق مملكة البحرين 

املركز األول للمرة األوىل يف أقوى 
بطولة يف رشق آسيا.

إنجـــــــــاز بحرينـــــــي دولــــي في ”كيوكيشــــــــن كاراتيــــــــــه“

فريق المنامة

فريق المحرق



ينظم االتحاد البحريني لكرة القدم 
بطولة العيد الوطن��ي لكرة القدم 
الش��اطئية يف الفرتة 18 وحتى 23 
ديس��مرب الج��اري، وذل��ك برعاية 
كرمية من قبل س��مو الشيخ محمد 
بن سلامن آل خليفة نجل سمو ويل 

العهد األمني.
وستقام البطولة عىل امللعب الرميل 
لكرة  البحرين��ي  لالتح��اد  التاب��ع 

القدم.
وس��يكون باب املش��اركة مفتوًحا 
لجمي��ع األندي��ة املنضوي��ة تحت 
إىل  باإلضاف��ة  االتح��اد،  مظل��ة 

الحكومي��ة،  ال��وزارات والهيئ��ات 
واملؤسس��ات  الرشكات  عىل  عالوة 

الخاصة والبنوك.
وبه��ذه املناس��بة، أع��رب رئي��س 
القدم  لك��رة  البحرين��ي  االتح��اد 
الش��يخ عيل بن خليف��ة آل خليفة 
عن فخره واعتزازه الكبريين مبوافقة 
سمو الش��يخ محمد بن سلامن آل 
خليفة نجل س��مو ويل العهد عىل 

رعاية البطولة.
ومّثن الشيخ عيل بن خليفة موافقة 
س��موه عىل رعاية البطولة، مؤكًدا 
أن سموه كان وال يزال داعاًم رئيسيًّا 

ومتابًعا ألنشطة االتحاد املختلفة.
وقال رئيس االتحاد إن سمو الشيخ 
محمد بن سلامن حريص عىل دعم 
أنش��طة االتحاد وتقديم كافة سبل 
الرعاية لها، مؤك��ًدا اعتزاز مجلس 

إدارة االتحاد بهذه الرعاية.
ولفت عيل بن خليفة إىل أن تنظيم 
البطولة يأيت احتفاالً مبناسبة العيد 
الوطني املجيد وعيد جلوس حرضة 
صاح��ب الجالل��ة املل��ك حمد بن 

عيىس آل خليفة.
وق��ال إن االتح��اد حري��ص ع��ىل 
االحتفاء به��ذه املناس��بة الوطنية 

الخالدة، وإن رعاية س��مو الش��يخ 
محم��د بن س��لامن آل خليفة تأيت 
كتأكيد عىل املكان��ة املتميزة التي 
الوطنية  املناس��بة  ه��ذه  تحتله��ا 
وحرص املسؤولني عىل رعاية ودعم 
مختلف املواهب يف شتى املجاالت 

الكروية.
وأثنى عيل ب��ن خليفة عىل الدعم 
املقدم من قبل سمو الشيخ محمد 
ب��ن س��لامن، مؤك��ًدا أن االتح��اد 
سيس��خر جهوده إلنج��اح الحدث 
الذي يقام احتفاالً بالعيد الوطني.

وقال إن املشاركة الكبرية والفعالة 

س��تعكس حرص مختلف األطراف 
يف اململك��ة ع��ىل االحتف��اء بهذه 
املناس��بة الوطنية الغالي��ة، متمنيًّا 
للمشاركني الظهور مبستويات فنية 
راقية تعكس مدى تطور كرة القدم 

الشاطئية يف اململكة.
يشار إىل أن باب التسجيل للبطولة 
س��يكون مفتوًحا حتى اكتامل عدد 
الفرق املش��اركة، إذ ميكن للراغبني 
يف املش��اركة من مختل��ف األندية 
والبنوك  واملؤسس��ات  وال��وزارات 

التواصل مع الرقم: 37766337

أك��د األمني العام املس��اعد للمجلس 
األعىل للشباب والرياضة، األمني العام 
للجنة األوملبية البحرينية عبدالرحمن 
صادق عس��كر أن اللجنة تعمل جنًبا 
إىل جن��ب م��ع االتح��اد البحرين��ي 
لفنون القت��ال املختلطة لنرش اللعبة 
ع��ىل املس��توى املحيل، وب��ذل كافة 
الجه��ود والس��بل الت��ي ترم��ي إىل 
االرتقاء بها تنفيًذا لتوجيهات النائب 
األول لرئيس املجلس األعىل للشباب 
والرياض��ة، رئيس االتح��اد البحريني 
أللع��اب الق��وى، الرئي��س الفخ��ري 
لالتح��اد البحرين��ي لفن��ون القت��ال 
املختلطة، سمو الشيخ خالد بن حمد 
آل خليفة؛ مؤّس��س منظمة خالد بن 
 KHK حمد فنون القت��ال املختلطة

.MMA
جاء ذلك، لدى استقباله رئيس االتحاد 
الدويل لفنون القتال املختلطة “كريث 
ب��راون” والرئيس التنفي��ذي لالتحاد 
ال��دويل “دين��زون واي��ت”، بحضور 
رئيس االتحاد البحريني لفنون القتال 
املختلطة خالد الخياط ومدير املكتب 
اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد 

آل خليفة عمر بوكامل.
وأك��د عس��كر أن تواج��د البحري��ن 

كدولة عض��و باالتحاد الدويل يعكس 
خطواته��ا الجادة لن��رش ثقافة هذه 
البحريني  الش��باب  الرياضة ودع��م 
امل��امرس لها، إليج��اد جيل قادر عىل 
مامرس��ة رياض��ة الفن��ون القتالي��ة 
املختلطة مب��ا يعّزز تنمي��ة القدرات 
البدني��ة والفني��ة للمقاتلني، وتكوين 
قاعدة صلبة لهذه الرياضة، مشريًا إىل 
أن مملك��ة البحري��ن وبفضل الدعم 
ال��ذي يوليه س��مو الش��يخ خالد بن 
حمد آل خليفة لرياضة فنون القتال 
املختلطة متكنت من تحقيق سلسلة 
م��ن النجاحات واإلنج��ازات املرشفة 

ع��ىل كافة املس��تويات وه��و ما قاد 
إىل تش��كيل االتحاد البحريني لفنون 
القتال املختلط��ة يف ظل وجود نخبة 
م��ن األبطال القادري��ن عىل ترشيف 

اململكة يف هذه الرياضة القتالية.
وم��ن جهت��ه، ع��رّب رئي��س االتحاد 
الدويل لرياضة فنون القتال املختلطة 
“كري��ث ب��راون” ع��ن بالغ ش��كره 
وتقدي��ره للجه��ود الت��ي تق��وم بها 
البحرين لالرتقاء برياضة فنون القتال 
املختلط��ة، ش��اكرًا ومق��درًا الجهود 
الكب��رية الت��ي يبذلها س��مو الش��يخ 
خال��د ب��ن حمد آل خليف��ة، يف نرش 

ثقافة هذه الرياضة مبملكة البحرين 
ودعم س��موه الواضح لهذه الرياضة 
وللش��باب البحريني، مضيًفا أن ذلك 
يساهم وبش��كل كبري يف تطوير هذه 
الرياضة مبنطقة دول مجلس التعاون 
الخليجي، مثمًنا دعم سموه واللجنة 
األوملبية البحرينية لالتحاد البحريني 
لفن��ون القت��ال املختلط��ة، وهو ما 
سيساهم يف تحقيق أهداف وتطلعات 
االتحاد الدويل يف ن��رش اللعبة وفتح 
آفاق التعاون الدائم وجسور الرشاكة 

بني االتحادين والبحرين.

اتحاد الكرة ينظم بطولة العيد الوطني للكرة الشاطئية

عسكر يستقبل رئيس االتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة

برعاية سمو الشيخ محمد بن سلمان

اتحاد الكرة         المركز اإلعالمي

ضاحية السيف         اللجنة األولمبية

يفتتح اليوم نادي البحرين للس��يدات 
للكرة الطائرة مشواره يف بطولة األندية 
العربية الثامنة عرشة للس��يدات التي 
تس��تضيفها العاصمة املرصية حتى 2 
الش��هر الجاري القاه��رة مبالقاة نادي 
دي الس��ال األردين الس��اعة الرابع��ة 
بتوقي��ت م��رص )الخامس��ة بتوقيت 

مملكة البحرين(.
وكان انس��حاب ن��ادي الصيد املرصي 
أدى إىل تغيري جدول البطولة لتنطلق 

حي��ث  الي��وم،  الرس��مية  املنافس��ة 
منتخبن��ا مواجهتني  مباراة  س��تعقب 
بني املجمع الجزائ��ري واملتني اللبناين 
الس��اعة السادس��ة مس��اء، ثم مباراة 
الدفاع املغريب واألهيل املرصي الساعة 
الثامن��ة مس��اء وذل��ك ع��ىل مجمع 

الصاالت.
وعق��د ي��وم أم��س االجت��امع الفني 
للبطول��ة والذي مثل في��ه فريقنا كل 
من عضو مجلس إدارة االتحاد حبيب 

محمد وامل��درب عبدالجليل العرادي 
ومديرة املنتخب أسامء الكوهجي.

 يذك��ر أن قامئ��ة املنتخ��ب تضم 12 
العب��ة هّن هاج��ر األنص��اري، حصة 
العيىس، نجالء ت��راب، منرية عبدالله، 
دالل محمد، بيان نارص، غادة مرهون، 
أس��امء عبدالحليم، فايزة سيار، وردة 
سامي، دانة العيىس، ريم محمد، بينام 
اس��تغنى عن ثالث العبات وهن منى 

شمسان، فاطمة بوجريي، دانة باسم.

بطولة األندية العربية بالقاهرة

سيدات البحرين يفتتحن مشوارهن 
بمالقاة دي السا األردني

حسن علي

وفد مملكة البحرين أثناء حضور االجتماع الفني

“حلبة البحرين” تستعد لمهرجان العيد الوطني

الصخري - حلبة البحرين الدولية: تواصل حلبة البحرين الدولية “موطن رياضة السيارات 
يف الرشق األوسط” استعدادها ملهرجان العيد الوطني املجيد، الذي يقام بدعم ويل العهد 
نائب القائد األعىل النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو املليك األمري سلامن 
بن حمد آل خليفة، للعام الرابع عىل التوايل للمهرجان والذي سوف تنظمه الحلبة احتفاء 

بهذه املناسبة الوطنية الغالية.
وسيقام مهرجان العيد الوطني املجيد يف حلبة البحرين الدولية من 14 إىل 17 ديسمرب 
الجاري وستفتح الحلبة أبوابها يوميا من الساعة 4 مساء حتى 10 مساء وبتذاكر دخول 

رمزية تبلغ 500 فلس فقط، ويعد املهرجان من أكرب االحتفاالت عىل مستوى مملكة 
البحرين بالعيد الوطني املجيد.

وسيضم املهرجان لهذا العام مجموعة واسعة من الفعاليات التي تناسب جميع أفراد 
العائلة وأبرزها معرض للتسوق، الذي يحتوي عىل محالت للبيع والعرض مبجموعة 

واسعة من املنتجات، باإلضافة إىل الربامج الرتفيهية لألطفال وركن مخصص لهم واألنشطة 
واأللعاب الرتفيهية والكرنفالية للكبار، كام ستتوفر أكشاك املطاعم واملقاهي والكثري من 

املفاجآت املمتعة التي سيتم اإلعالن عنها قريبا.
والقى املهرجان إقباال جامهرييا كبريا العام املايض، إذ بلغ مجموع الزائرين 90 ألف زائر يف 
مجموع أيام املهرجان األربعة، واشتمل املهرجان العام املايض عىل عدد كبري من الفعاليات 

كاأللعاب النارية، والحفالت الغنائية، كام اشتمل عىل معرض القى نجاحا كبريا.

من مهرجان العيد الوطني 

سمو الشيخ محمد بن سلمان
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عسكر أثناء استقبال رئيس االتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة

... ويبحث التحضيرات األولية النطالق 
برنامج “يايين نتمرن معاكم”

ضاحية السيف – اللجنة األوملبية: ترأس األمني العام املساعد للمجلس األعىل 
للشباب والرياضة، األمني العام للجنة األوملبية البحرينية عبدالرحمن عسكر 
االجتامع التحضريي األول لربنامج “يايني نتمرن معاكم” والذي تنظمه اللجنة 

األوملبية يف عدد من مضامري امليش يف جميع محافظات مملكة البحرين، لتعزيز 
مفهوم الصحة واللياقة البدنية يف املجتمع، وذلك تنفيًذا لتوجيهات ممثل جاللة 
امللك لألعامل الخريية وشؤون الشباب، رئيس املجلس األعىل للشباب والرياضة، 

رئيس اللجنة األوملبية البحرينية سمو الشيخ نارص بن حمد آل خليفة.
وأكد عسكر يف بداية االجتامع أهمية التحضري األمثل النطالق الربنامج الذي 

يتناغم مع اسرتاتيجية اللجنة األوملبية الرامية إىل نرش الثقافة الرياضية يف 
املجتمع وتوفري الرعاية الصحية للرياضيني، مشريًا إىل أهمية الرتويج للفعالية 

إعالميًّا وإعالنيًّا الستقطاب أكرب عدد من الرياضيني وعامة املواطنني لالستفادة 
من هذا الربنامج الذي سيستمر شهريًّا عىل مدار العام عرب توفري نخبة من 

املدربني الوطنيني من ذوي الخربة واالختصاص.
وحّدد األمني العام 21 ديسمرب الجاري موعًدا مبدئيًّا النطالق املرشوع الذي 

سيقام عىل عرشة مضامري للميش مبختلف محافظات اململكة، ودعا إىل تكثيف 
الحملة اإلعالنية يف جميع شوارع اململكة وإطالق الحملة اإلعالمية يف مختلف 

وسائل اإلعالم ومواقع التواصل االجتامعي قبل وأثناء الفعالية، مشريًا إىل أن 
وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراين ستكون أحد الرشكاء 

الفاعلني إلنجاح الربنامج.
وأضاف عسكر أن برنامج “يايني نتمرن معاكم” حاز إعجاب لجنة التضامن 

األوملبي التابعة للجنة األوملبية الدولية لكونه يتناغم مع أهداف الحركة 
األوملبية. ودعا عسكر فريق العمل إىل إنهاء كافة الرتتيبات اإلدارية واملالية 

والتنظيمية واإلعالمية واإلعالنية.



أعلن النائب األول لرئيس املجلس 
األعىل للش��باب والرياضة، الرئيس 
الفخري لالتح��اد البحريني لفنون 
القت��ال املختلط��ة س��مو الش��يخ 
خالد بن حمد آل خليفة؛ مؤّس��س 
منظم��ة خال��د ب��ن حم��د لفنون 
 ،KHK MMA القت��ال املختلط��ة
عن إقامة النس��خة الثالثة لبطولة 
BRAVE لفن��ون القتال املختلطة 
الربازي��ل  بجمهوري��ة  للمحرتف��ن 

االتحادية.
وق��ال س��موه: “س��تكون الربازيل 
هي املحط��ة العاملي��ة األوىل التي 
بطول��ة  منافس��ات  تس��تضيف 
BRAVE يف نسختها الثالثة، والتي 
ت��أيت ضمن الخطة التي رس��مناها 
النتش��ار ه��ذه البطول��ة مبختلف 
البلدان، ملنح العامل الفرصة لالطالع 
البحري��ن  ع��ىل تجرب��ة مملك��ة 
بإطالقه��ا بطول��ة MMA عاملي��ة 
للمحرتفن، والذي س��يكون له األثر 
اإليج��ايب يف دعم مكان��ة البحرين 
بالرياضة الدولية ال س��يام يف هذه 

اللعبة”.
وأشاد سمو الشيخ خالد بن حمد آل 
خليفة بالدور الذي لعبته مختلف 
وس��ائل اإلعالم العاملية واملحلية يف 
 BRAVE نقل منافس��ات بطول��ة
2، والتي س��اهمت بش��كل واضح 
يف إب��راز وإنجاح هذا الحدث، من 
خ��الل نقل الصورة الحّية واملبارشة 
لجميع أقطار العامل، مؤكًدا س��موه 
أن اإلع��الم رشي��ك أس��ايس لنجاح 

كافة الفعاليات والبطوالت.
وقد وّجه س��مو الش��يخ خالد بن 
حم��د آل خليفة الش��كر والتقدير 
املنظمة  باللجنة  العامل��ن  لجميع 
عىل ما بذلوه من جهود واضحة يف 

سبيل تحقيق األهداف والتطلعات 
الكفيلة لنجاح النس��خة الثانية من 
البطولة، متمنيًّا سموه لهم التوفيق 
والنجاح لتنظيم منافسات البطولة 

يف الفرتة القادمة.
 

سعداء بهذه البطولة

أعرب س��مو الش��يخ س��لامن بن 
محمد ب��ن عي��ى آل خليفة عن 
سعادته مبا ش��هدته منافسات من 
تحدي وقوة وإثارة ب��ن املقاتلن، 
مؤكًدا سموه أن البطولة استطاعت 
أن تؤك��د نجاحه��ا من��ذ انطالق��ة 
النس��خة األوىل، مضيًفا س��موه أن 
الجهود التي يبذلها س��مو الش��يخ 
خال��د ب��ن حم��د آل خليفة محل 
تقدي��ر واعت��زاز، والتي س��اهمت 
وبش��كل واض��ح يف تعزي��ز مكانة 
الرياضة  البحري��ن ع��ىل خارط��ة 

الدولية من خالل استقطابه إلحدى 
أبرز األلعاب القتالية العاملية.

حدث مميز

 ق��ال رئيس جه��از الك��رة بنادي 
الرفاع س��مو الشيخ خليفة بن عيل 
بن عيى آل خليفة: “لقد أبهرين ما 
شاهدته من تنظيم رائع ملنافسات 
 ،BRAVE النس��خة الثانية لبطولة
وكذلك املستويات القوية من قبل 
املقاتلن، والتي س��اهمت يف نجاح 
هذا التجمع الريايض األول من نوعه 
عىل القارة اآلسيوية، مثمنن الدور 
الكبري الذي يقوم به س��مو الشيخ 
خالد بن حمد آل خليفة يف س��بيل 
دعم هذه الرياضة ومامرسيها، من 
أجل تطويره��ا وارتقائها مبا يحقق 
الس��معة الطيبة عىل مستوى هذه 

الرياضة العاملية”.

جهود متميزة

قال األمن العام املساعد للمجلس 
األمن  والرياضة  للش��باب  األعىل 
البحرينية  األوملبي��ة  للجنة  العام 
عس��كر:  ص��ادق  عبدالرحم��ن 
بطول��ة  حققت��ه  مب��ا  “س��عداء 
BRAVE لفنون القتال املختلطة 
للمحرتفن من نجاح كبري، تعكس 
الجهود املتميزة التي يبذلها سمو 
الش��يخ خالد بن حمد آل خليفة 
 MMA يف رعاي��ة ودع��م رياضة
البحريني��ة، وال��ذي انعكس عىل 
العدي��د من  البحري��ن  تحقي��ق 
املش��اركات  مختلف  اإلنج��ازات 
والبط��والت يف وق��ت قي��ايس”، 
معرًبا عن فخره واعتزازه بإطالق 
س��موه املب��ادرة إلقام��ة ه��ذه 
البطولة الدولية، والتي من شأنها 
أن تدعم س��معة البحرين وتعّزز 

تواجده��ا القوي يف هذه الرياضة 
العاملية.

دعًما لـMMA البحرينية

أك��د الوكي��ل املس��اعد للهيئ��ات 
واملراك��ز الش��بابية بوزارة ش��ؤون 
الش��باب والرياضة رئي��س االتحاد 
البحريني لرياضة ترايثلون الش��يخ 
صق��ر بن س��لامن آل خليفة أن ما 
حققته بطول��ة BRAVE من متيز 
انطالقتها، تعكس  ونجاحات من��ذ 
الرؤي��ة والواضحة لس��مو الش��يخ 
خالد بن حم��د آل خليفة لتطوير 
ع��ىل   MMA رياض��ة  وارتق��اء 
الصعيدين املحيل والعاملي، والذي 
ينعكس بشكل واضح الهدف الذي 
وضعه سموه يف التأكيد عىل نجاح 
التجربة البحريني��ة بإطالق بطولة 
عاملية، والتي تش��ّكل دع��اًم قويًّا 

لل���MMA البحرينية عىل الصعيد 
الدويل.

نجاح البطولة

أش��اد رئي��س االتح��اد البحرين��ي 
لفن��ون القت��ال املختلط��ة العقيد 
خال��د عبدالعزيز الخي��اط بنجاح 
 ،BRAVE النس��خة الثانية لبطولة
مؤك��ًدا أن الجهود املتمي��زة التي 
بذلها سمو الش��يخ خالد بن حمد 
آل خليفة س��اهمت يف التأكيد أن 
التجربة البحرينية يف MMA تسري 
يف طريق النج��اح والتميز، مضيًفا 
أن البطول��ة اس��تطاعت أن تفرض 
نفسها بقوة منذ البداية من خالل 
املقاتلن  ومشاركة  الكبرية  التنظيم 
العاملي��ن، متمنيًّ��ا يف الوقت ذاته 
املزيد من النجاحات لهذه البطولة.

واثق من الفوز

أع��رب املقات��ل البحريني املحرتف 
حم��زة الكوهج��ي بفري��ق خالد 
ب��ن حمد لفنون القت��ال املختلطة 
ع��ن   ،KHK MMA للمحرتف��ن 
س��عادته الكبرية بف��وزه يف النزال 
ال��ذي جمع��ه باملقات��ل الفلبيني 
املحرتف جريم��ي باكايتو يف بطولة 
BRAVE 2، مؤك��ًدا أنه كان واثًقا 
م��ن تحقي��ق الف��وز رغ��م صالبة 
منافس��ه يف هذه املواجهة، موجها 
الش��كر والتقدير والعرفان لس��مو 
الش��يخ خالد بن حم��د آل خليفة 
عىل دعم��ه الالمحدود له للتحضري 
بالش��كل املثايل للمشاركة يف هذه 

البطولة.

وصل اململكة وفد من رشكة “اآليرون 
م��ان” العاملية، وذل��ك لإلرشاف عىل 
البحرين  لبطولة  االس��تعدادات  آخر 
الدولي��ة للرج��ل الحدي��دي املقامة 
بالعارش من ش��هر ديس��مرب الجاري، 
تحت رعاية ويل العه��د نائب القائد 
األع��ىل النائ��ب األول لرئيس مجلس 
الوزراء صاحب الس��مو املليك األمري 

سلامن بن حمد آل خليفة.
وأكدت عضو اللجنة املنظمة للبطولة 
عضو مجلس إدارة رشكة أمل املرباطي 
فعالي��ات البحرين أن مهم��ة الوفد 
القادم من الرشكة “األم” االطالع عىل 
جاهزية القامئن ع��ىل هذه الفعالية 
وضامن أن تك��ون البطول��ة الدولية 
وفق اللوائح العاملية املعتمدة يف مثل 

هذه األحداث الكبرية.
وأضافت املرباطي “وفد اآليرون مان 
قام فورًا بأداء مهامه املوكلة له وسط 
تنس��يق و متابعة اللجن��ة املنظمة، 
حيث تم العم��ل عىل تهيئة مختلف 
األج��واء الفني��ة والتنظيمي��ة الت��ي 
يتطلبها الحدث الدويل، والس��عي إىل 
تحقي��ق أفضل املس��تويات املطلوبة 

فيام يخص هذا املجال”. 
وأش��ارت أمل املرباطي إىل أن اللجنة 
املنظمة للبطولة تس��تفيد من تواجد 
مندويب رشكة اآليرون مان العاملية يف 
الش��ؤون التنظيمية والفنية، وإن مثة 
هدًفا يشرتك يف تحقيقه الطرفان، وهو 
الخ��روج من ه��ذه الفعالية بالنجاح 

الكبري الذي يريض الطموحات.
 ولفتت أم��ل املرباطي إىل أن اللجنة 

املنظم��ة لديه��ا تواصل مب��ارش مع 
كاف��ة املتس��ابقن الذي��ن اعتم��دوا 
مشاركتهم يف البطولة سواء من داخل 
أو خ��ارج مملك��ة البحري��ن، حيث 
يتم إرس��ال رس��ائل قص��رية لهم عرب 
األرقام الخاص��ة بهم تتعلق مبختلف 
اإلج��راءات و املس��تجدات املتعلقة 
بالحدث باإلضافة إىل تزويدهم بكل 
ما يتعلق مبشاركتهم واملتطلبات التي 

يحتاجونها.
وكشفت أمل املرباطي عن مفاجآت 
عديدة س��وف تش��هدها الفعالياات 
املصاحب��ة لبطولة البحري��ن الدولية 
للرج��ل الحديدي، مؤك��دة أن إجازة 
نهاية األس��بوع س��وف تكون حافلة 
باألنش��طة وأدوات الرتفي��ه العائيل، 
حيث س��يكون التواج��د ممتًعا أثناء 
السباق وما يتخلله من برامج أيًضا يف 
الس��احة املعدة خصيصا داخل حلبة 
والتي  للس��يارات  الدولية  البحري��ن 
س��وف تكون جاهزة الس��تقبال كافة 

الجامهري البحرينية واألجنبية.
وفي��ام يخص س��باق “اآليرون كيدز” 
أوضحت املرباطي أن اللجنة املنظمة 
تعت��رب هذه الفعالي��ة فرصة لألطفال 
ملعرف��ة أهمية الرياضة ومامرس��تها، 
وأقيمت تحديًدا لتحقيق هذا الهدف 
النبي��ل يف ظ��ل حاجة األطف��ال إىل 
خوض هذا املجال الصحي بالنس��بة 
إليهم، ولذا فإن اللجنة املنظمة سوف 
تقوم بتوزيع ميداليات وهدايا أخرى 
عىل كافة املشاركن يف هذه املسابقة.
كام تهت��م اللجنة املنظم��ة بالبطولة 

املخصصة للسيدات من عمر 15 سنة 
فام ف��وق، فقد دع��ت اللجنة بطلة 
العامل مرتن “دانيي��ال ريف” لحضور 
هذا السباق لتشجيع العنرص النسايئ 
وتحفيز مامرس��ة ه��ذه النوعية من 
الرياض��ات، حيث ب��دا واضًحا حرص 
عدد كبري منهن عىل التسجيل لخوض 

غامر التنافس يف البطولة.
  

الجوالت مستمرة

وواصلت اللجنة املنظمة مع تلفزيون 
البحري��ن الج��والت التنس��يقية بن 
الجانب��ن، والتي ته��دف إىل تحقيق 
تغطي��ة تلفزيونية مميزة تتناس��ب 
وحجم الح��دث ال��دويل، حيث تم 
مناقش��ة العدي��د م��ن الخي��ارات 
املطروحة بن الجانبن لتحقيق هذه 

الغاية.
وقام الطرفان بزي��ارة تفقدية ثانية 

إىل موق��ع انط��الق البطول��ة أم��ام 
فندق “الفورس��يزنز” من أجل وضع 
التصورات النهائية الخاصة بالتغطية 
التلفزيوني��ة وما يرتت��ب عليها من 
إج��راءات، ك��ام زار الجانب��ان أيًضا 
حلبة البحرين الدولية التي س��وف 
تحتضن الفعاليات الختامية ومعرض 
الرتفيهية  األجواء  وكذلك  “إكس��بو” 

األخرى.
وعىل صعيد متص��ل، عقدت اللجنة 
املنظمة املزي��د من االجتامعات مع 
فرق العمل والفريق التطوعي وبقية 
اللجان الرئيس��ية، حرًصا من اللجنة 
عىل تحقيق أقىص درجات الجاهزية 
يف ظل ب��دء العد التن��ازيل النطالق 
البطول��ة والحص��ول ع��ىل النج��اح 

املأمول.
كام ب��دأت اللج��ان العامل��ة وضع 
املراف��ق  يف  املطلوب��ة  التجهي��زات 
املخصص��ة داخ��ل حلب��ة البحرين 

الدولي��ة، حيث ب��دا واضًح��ا مدى 
الجهد الكبري املبذول لتحقيق النجاح 
عرب العمل املتواص��ل والدؤوب من 

قبل فريق العمل وبقية اللجان.
 

الملعب يسلط الضوء 

يس��لط برنامج امللعب مس��اء اليوم 
الضوء عىل فعاليات بطولة البحرين 
الدولي��ة للرج��ل الحدي��دي، حيث 
تس��تضيف اإلعالمي��ة مريم بوكامل 
ع��دًدا من أعض��اء اللجن��ة املنظمة 
للبطولة للحدي��ث عن هذا الحدث 
الكب��ري وآخر االس��تعدادات  الدويل 

إلقامته عىل أرض مملكة البحرين.
 

معرض اإلكسبو

وقد أعلنت اللجنة املنظمة للبطولة 
الحدي��دي، حيث  الرجل  فعالي��ات 

يتك��ون برنامج الي��وم األول املوافق 
للثام��ن من ديس��مرب ع��ىل املعرض 
“اإلكسبو” الخاص باألدوات الرياضية 
للعبة، ومن ثم فرتة تسجيل الالعبن 
من العارشة صباًحا وحتى الس��ابعة 
مس��اء يف موق��ع البطول��ة بحلب��ة 
البحري��ن الدولي��ة، وف��رتة املؤمت��ر 
الصحف��ي للبطول��ة بالثاني��ة ظهرًا 
يف فن��دق “الفورس��يزن” واالجتامع 

التنويري الالعبن باملوقع نفسه. 
وس��وف يق��ام س��باق األطف��ال يف 
اليوم األول من البطولة يليه س��باق 
آخ��ر للنس��اء، عىل أن يق��ام الحفل 
االفتتاح��ي بالي��وم ذات��ه، واجتامع 
تنوي��ري آخر لالعب��ن يف نهاية هذا 

اليوم. 
وباليوم الثاين للبطولة املوافق للتاسع 
من ديسمرب تقام السباحة التجريبية 
بالس��اعة الس��ابعة والنصف صباًحا 
بالقرب من فندق “الفورسيزن” ومن 
ثم التسجيل لسباق الدراجات، عىل 
أن يستمر املعرض وكذلك التسجيل 

لالعبن. 
ويف الي��وم الثال��ث املواف��ق للعارش 
من ديسمرب، يفتتح موقع الدراجات 
بالساعة الخامس��ة والنصف صباًحا، 
ع��ىل أن يغل��ق املوع��د بالس��اعة 
السادس��ة وخمس وأربع��ن دقيقة 
صباًح��ا، ومن ث��م ينطلق الس��باق 
الس��ابعة صباًحا، وسيكون  بالساعة 
التتويج لألبطال للرجال والس��يدات 
بالف��رتة املس��ائية وحف��ل الخت��ام 
وتوزيع بطاقات التأهل بالفرتة ذاتها.

خالــد بن حمــد يعلــن: BRAVE 3 فــي البرازيل

وفد استشاري من “اآليرون مان” يصل لإلشراف على البطولة الدولية 

ث����ّم����ن دع�������م وس�����ائ�����ل اإلع����������ام ل��ل��ب��ط��ول��ة

إبراز للت��راث البحريني العري��ق بالتعاون مع هيئة الس��ياحة
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رفع معايل الش��يخ عبدالله بن راش��د آل 
خليفة نائب رئي��س االتحاد الدويل لبناء 
األجس��ام رئي��س االتحاد اآلس��يوي لبناء 
األجس��ام واللياقة البدنية رئيس االتحاد 
البحرين��ي لرف��ع األثقال جزيل ش��كره 
وعظيم امتنانه لقائد الس��مرية الشبابية 
راعي مهرج��ان البحرين الريايض س��مو 
الش��يخ نارص بن حم��د آل خليفة ممثل 
جالل��ة امللك لألع��ال الخريية وش��ئون 
الش��باب رئيس املجلس األعىل للش��باب 
والرياضة رئيس اللجنة األوملبية البحرينية 

لرعايته الكرمية للمهرجان.
وأكد معاليه أن اتح��اد رفع األثقال يويل 
اهتام كبري بالرياضات الحديثة كرياضة 
اللياق��ة البدنية ورياضة الكاليس��تنكس، 
وبتوجيهات من س��مو الش��يخ نارص بن 
حمد ملواكب��ة هذه الرياض��ات الحديثة 
نفذ االتحاد عدد من املش��اريع الناجحة 
بتبني��ه ه��ذه الرياضات تح��ت مظلته 
واقامة اللجان الخاص��ة لها، وأقيمت لها 
البطوالت واملس��ابقات، وه��ا نحن اليوم 

نقطف مثرات النجاح.

فعاليات المهرجان تتواصل

وتواصلت فعاليات ومنافس��ات مهرجان 
البحري��ن الريايض ال��ذي ينظمه االتحاد 
البحرين��ي لرف��ع األثق��ال تح��ت رعاية 
كرمية من سمو الشيخ نارص بن حمد آل 
خليفة ممثل جاللة امللك لألعال الخريية 
وش��ون الش��باب رئيس املجل��س األعىل 
للشباب والرياضة رئيس اللجنة األوملبية 
البحرينية بانطالق بطولة مجلس التعاون 
الخليج��ي لرفع األثقال الخامس��ة عرشة 
للرج��ال والش��باب، الس��ابعة للناش��ئني 
واألوىل للس��يدات وتس��تمر منافس��اتها 
حتى 7 من ديس��مرب الجاري مبشاركة 77 

العب والعبة بنادي النجمة.

نتائج مسابقات السيدات

وضمن منافسات النسخة األوىل للبطولة 
الخليجي��ة لرفع األثقال لفئة الس��يدات، 
املتألق��ة  البحريني��ة  الالعب��ة  أح��رزت 
زهراء حس��ني املركز األول يف منافس��ات 
وزن 51 نقط��ة، املرك��ز الث��اين االماراتية 
القطرية ش��وق أحم��د 33 نقطة،  املركز 
الثال��ث القطرية أح��الم املهدر 27 نقطة 

يف الخطف، ويف النرت أح��رزت البحرينية 
زه��راء املرك��ز األول، الثاني��ة االماراتي��ة 
ش��وق، الثالثة أحالم املهدر، ويف املجموع 
أحرزت زه��رء املرك��ز األول برصيد 113 
نقطة، االماراتية ش��وق ثاني��اً برصيد 77 
نقط��ة والثالث��ة القطرية أح��الم برصيد 
65 نقط��ة، وضمن مس��ابقة الناش��ئات 
أحرزت املرك��ز األول الالعب��ة البحرينية 
زهراء يف منافس��ات الخط��ف 51 نقطة، 
ثانياً االماراتية ش��وق 33 نقط��ة، الثالثة 
البحريني��ة معصومة ع��ي 22 نقطة، يف 
منافس��ات الن��رت املرك��ز األول زهراء 62 
نقط��ة، املركز الثاين االماراتية ش��وق 44 
نقط��ة والثالثة معصوم��ة 25 نقطة، ويف 
املجم��وع العام املركز األول زهراء برصيد 
113 نقط��ة، الثانية االماراتية ش��وق 77 
نقطة والثالثة البحرينية معصومة برصيد 

47 نقطة.
ويف منافسات وزن 69 كيلوغرام للسيدات 
يف املركز األول االماراتية عائش��ة البلويش 
الت��ي أح��رزت املرك��ز األول يف الخطف 
والنرت واملجموع العام برصيد 150 نقطة، 
املرك��ز الث��اين البحرينية لطيف��ة محمد 
برصيد 80 نقطة، املركز الثالث البحرينية 
مريم محمد، فئة الناش��ئات املركز األول 
مري��م محمد من البحري��ن، املركز الثاين 

لطيفة محمد من البحرين.
ويف منافس��ات الفئ��ة الوزني��ة فوق 75 
كيلوغرام أحرزت املركز األول يف الخطف 
والنرت واملجموع الع��ام البطلة البحرينية 
س��ارة حمد عتي��ق برصي��د 130 نقطة، 
املركز الثاين االماراتي��ة مي أحمد برصيد 
120 نقط��ة، املركز الثالث ن��وره محمد 
برصي��د 115 نقط��ة، ويف فئة الناش��ئات 

تص��درت االماراتية مي هذه املنافس��ات 
وحصدت املرك��ز األول يف الخطف والنرت 
واملجموع العام برصيد 120 نقطة، املركز 
الثاين ملواطنتها ساره املهريي برصيد 115 
نقط��ة ويف املركز الثال��ث البحرينية آالء 

محمد برصيد 47 نقطة.
وش��هدت الصالة الرياضية مس��اء أمس 
افتت��اح البطول��ة بحضور معايل الش��يخ 
عبدالل��ه بن راش��د آل خليفة، الش��يخة 
حياة بن��ت عبدالعزي��ز آل خليفة عضو 
مجلس ادارة اللجن��ة األوملبية البحرينية 
رئيس��ة لجنة رياضة املرأة رئيسة االتحاد 
البحرين��ي لك��رة الطاول��ة وممثي دول 
مجل��س التع��اون املش��اركة، وبدء حفل 
االفتتاح بعزف الس��الم املليك البحريني، 
تالوة م��ن آي��ات الذكر الحكي��م، كلمة 
اللجنة املنظمة، كلمة ألقاها معايل الشيخ 
عبدالله بن راش��د ثم عرض لفرقة شباب 
الح��د، بعدها تم تتويج الفائزات باملراكز 
األوىل، وش��اركت الفرقة املوسيقية لألمن 

العام يف حفل االفتتاح.

بطل األبطال لرجال بناء األجسام

وقد متي��ز اتحاد رفع األثقال البحريني يف 

تنيظ��م 4 بطوالت يف توقيت واحد وألول 
م��رة، حيث أقيم��ت بطولة غرب آس��يا 
لبناء األجس��ام واللياق��ة البدنية، بطولة 
العامل للكاليس��تنكس يف نسختها الثانية، 
بطولة رصاع األبطال يف نس��ختها الثانية، 
ففي منافس��ات بطولة غرب آس��يا لبناء 
األجس��ام واللياقة البدنية والتي أقيمت 
للمرة األوىل وأسدل الس��تار عليها مساء 
أم��س األول، فق��د أح��رز املرك��ز األول 
يف مس��ابقة الرج��ال ل��وزن 55 حتى 65 
كيلوغ��رام الالعب العراقي ليث أس��عد، 
املرك��ز الثاين مؤيد س��امي، املركز الثالث 
أي��وب رزوق��ي، فئ��ة وزن 70 كيلوغرام 
أحرز املركز األول عبدالله س��عيد، املركز 
الثاين مسعود هاشم واملركز الثالث هيثم 
محمد، فئة وزن 75 كيلوغرام املركز األول 
أحمد حسان، املركز الثاين إبراهيم حسني 
واملركز الثالث فاضل نعمة، فئة وزن 80 
كيلوغرام أحرز املركز األول بدر س��لطان، 
املرك��ز الثاين بدر محم��د، واملركز الثالث 
س��يد نرصالله هاشم، ويف منافسات وزن 
85 كيلوغ��رام أح��رز املرك��ز األول فه��د 
مبارك، املرك��ز الثاين أحمد محمد واملركز 
الثالث س��يف عي عدن��ان، فئة وزن 90 

إىل 95 كيلوغرام أحرز املركز األول يونس 
موىس، املركز الثاين عبدالله مبارك واملركز 
الثالث صالح الدين محمد، ويف فئة 100 
و ف��وق 100 كيلوغرام أحرز املركز األول 
محم��ود مهدي، املركز الث��اين طالل عي 
واملركز الثالث هش��ام إس��اعيل، وأحرز 
لقب بط��ل األبطال يف مس��ابقة الرجال 

الالعب البحريني محمود مهدي.

تتويج الفريق الماليزي باللقب

وت��وج نائب رئيس االتح��اد الدويل لبناء 
األجس��ام رئي��س االتحاد اآلس��يوي لبناء 
األجس��ام واللياقة البدنية رئيس االتحاد 
البحرين��ي لرف��ع األثقال رئي��س اللجنة 
املنظمة العليا ملهرجان البحرين الريايض 
معايل الشيخ عبدالله بن راشد آل خليفة 
الفري��ق املالي��زي ب��كأس بطول��ة العامل 
للكاليس��تنكس التي أقيم��ت عىل مدى 
يومي الجمعة والس��بت املاضيني بفندق 
آرت روتان��ا بعد أن ق��دم الفريق عرضاً 
مذهاًل متفوقاً بذلك عىل الفريق األسباين 
ال��ذي حل ثالثاً والفري��ق الربيطاين الذي 

حل ثالثاً.
وش��هدت بطول��ة العامل للكاليس��تنكس 
مشاركة عاملية واسعة يف ثاين نسخها هذا 
العام وحض��ور جاهريي غفري، حيث أن 
ه��ذه الرياضة الحديثة بدأت باالنتش��ار 
بش��كل كبري يف اآلونة األخ��رية، وتكونت 
الفرق املحرتفة ملارستها، وكانت مملكة 
البحرين حريصة ب��أن تتصدر دول العامل 
وتنظم كأس��اً عاملية لهذه البطولة، حيث 
أعرب عضو مجلس دارة االتحاد البحريني 
مدير البطولة ش��هاب سعيد عن سعادته 
بالنجاح املتمي��ز الذي تحقق لها ومؤكداً 

أن البطول��ة القادم��ة س��تكون أكرب من 
ناحية الفرق املشاركة، موجهاً كل الشكر 
والتقدير ملعايل الش��يخ عبدالله بن راشد 
عىل دعم��ه الالمحدود للعب��ة، كا هنأ 
الفرق الفائزة ووجه شكره لجميع الفرق 

التي شاركت من مختلف أنحاء العامل.

120 رياضي ورياضية يتميزون

كا توج معايل الش��يخ عبدالله بن راشد 
آل خليف��ة أبطال بطول��ة رصاع األبطال 
الثانية التي ش��هدت مشاركة 120 ريايض 
ورياضي��ة من مث��اين دول، حيث أحرزت 
املركز األول يف فئة RX مارلني أندرسون، 
املرك��ز الث��اين ربي��كا كوت��ش ويف املركز 
الث��اين أيضاً جواين مك��روغ واملركز الرابع 
تشار س��تارك، ويف منافسات فئة الرجال 
RX أحرز املرك��ز األول خالد الجار الله، 
املركز الثاين ماي��ك بانتس واملركز الثالث 
ن��ارص الروي��ح والثال��ث مك��رر مايكل 
بيرتسون، وضمن منافس��ات فئة الرجال 
السكاليد أحرز املركز األول جوشوا توايل، 
املركز الث��اين محمد جعفر واملركز الثالث 
عبدالغني، وضمن فئة السيدات السكاليد 
أحرزت املركز األول تيس مونتاغنا، املركز 
الث��اين دورا بريجس��دوتاير، املركز الثاين 
مك��رر هايلني روس واملرك��ز الرابع ليالين 

فري والرابع مكرر مريم زانباغ.

منافسات الرجال لرفع األثقال 
اليوم

وتتواصل منافس��ات خليجية رفع األثقال 
صب��اح اليوم االثن��ني باقامة منافس��ات 
الرجال للفئات الوزنية 50 كيلوغرام و56 
كيلوغ��رام وذل��ك عند الس��اعة العارشة 
صباحاً، الساعة 2 ظهراً تنطلق منافسات 
فئ��ة وزن 77 كيلوغ��رام و85 كيلوغرام، 
الثالثاء املوافق 6 ديس��مرب منافسات فئة 
وزن 94 كيلوغ��رام وفئ��ة وزن فوق 94 
كيلوغ��رام وذل��ك عند الس��اعة 2 ظهراً، 
يوم األربعاء املوافق 7 من ديس��مرب وهو 
اليوم األخ��ري للمنافس��ات حيث تنطلق 
عند الس��اعة 10 صباحاً منافس��ات فئة 
وزن 105 كيلوغ��رام وفئة وزن فوق 105 
كيلوغرام، وعند الساعة 11 صباحاً يعقد 
اجت��اع اللجنة التنظيمي��ة لرفع األثقال 

بدول مجلس التعاون الخليجي.

عبداهلل بن راشد يتوج أبطال صراع األبطال ويصفها بالبطولة الرائعة
رفع جزيل شكره وامتنانه لسمو الشيخ ناصر بن حمد على رعايته الكريمة

أم الحصم          اتحاد رفع األثقال

تنطلق ع��ىل مضار حلب��ة البحرين 
الدولي��ة فعاليات ليايل إبراهيم خليل 
كانو ل��� )ال��دراغ والدرف��ت( والتي 
س��تقام مس��اء الي��وم ع��ىل مضار 
الصخ��ري، إىل جان��ب الفعالية األكرث 

إثارة “تجارب الدراغسرت”.
يف  الراغب��ني  إىل  الفرص��ة  وس��تتاح 
ودراجاته��م  بس��ياراتهم  املش��اركة 
النارية الخاصة املشاركة ضمن “ليايل 
الدراغ”، وذلك عىل مضار الربع ميل 

يف حلبة البحرين الدولية بالصخري. 
ويف الوقت نفس��ه، ستش��هد الحلبة 
انطالق فعالية “ليايل الدرفت” والتي 
س��تقام يف مواقف الس��يارات لحلبة 
البحرين الدولية. وبإمكان املش��اركني 
قيادة س��ياراتهم الخاص��ة، وذلك من 
أج��ل اختب��ار قدرتهم يف الس��يطرة 
عىل املركبة خالل املنعطفات الحادة 
والحواج��ز التي س��توضع مع اختبار 
امله��ارات لكل مش��ارك وقدرته عىل 

االنزالق والتحكم بالسيارة. 
وتتي��ح الحلب��ة للمش��اركني بإج��راء 
االختبارات يف واح��دة من الفعاليتني 
املثريتني أو االثنتني مًعا مس��اء اليوم، 
برسوم اش��رتاك رمزية تبلغ 10 دنانري 
ل��كال الربنامج��ني في��ا تبلغ رس��وم 

االش��رتاك لواح��دة م��ن الفعاليتني 7 
دنانري فقط.

وتق��دم حلبة البحري��ن الدولية عىل 
هام��ش الفعالية فرص��ة فريدة أمام 
الحضور، بتخصيص عدد من سيارات 
برسعته��ا  املعروف��ة  “الدراغس��رت” 
الخارق��ة وقوته��ا الحصاني��ة البالغة 
1000 حصان للركوب بجانب س��ائق 
محرتف يق��ودك يف رحلة تنطلق من 
الصف��ر وحتى 100 ميل يف الس��اعة 
خ��الل ثانية واح��دة فق��ط لتجربة 
العمر وذلك مببلغ 40 دينارًا للشخص 

الواحد.
وسيكون التسجيل للفعالية يف موقع 

الحدث بدًءا من الس��اعة الخامس��ة 
مس��اًء فيا تطل��ق ش��ارة االنطالق 
عند الساعة السادسة وحتى الحادية 
عرشة قب��ل منتصف الليل. كا يتعنينّ 
ع��ىل املش��رتكني الخض��وع لفح��ص 
السالمة إلزامي لسياراتهم قبل أن تطأ 

إطاراتها أرضية املضار.
وخصص��ت الحلب��ة م��درج بتلك��و 
الرئي��ي ملش��اهدة جوان��ب اإلثارة 
كامل��ة املطل عىل املض��ار الرئيي 
للفعالية بتذاكر تبلغ قيمتها دينارين 
فقط فيا س��يتمكن الراكبون مالزمة 
الس��ائقني يف س��ياراتهم أيًضا لعيش 

اللحظة وذلك مببلغ 4 دنانري.

ترأس رئيس الفريق الطبي البحريني 
التاب��ع لالتحاد البحريني للس��يارات 
عضو اللجنة الطبي��ة الدولية التابعة 
لالتح��اد ال��دويل للس��يارات أمج��د 
عبيد جلس��ة النقاش الختامية للجنة 
الطبية الدولية لرؤس��اء الفرق الطبية 
النمساوية  بالعاصمة  املايض  األسبوع 
فيين��ا، حيث مت��ت مناقش��ة ورقتي 
عم��ل األوىل حول إمكانية مش��اركة 
املتس��ابقني ذوي أحادي��ة الرؤي��ة يف 

سباقات السيارات الدولية. 
والورق��ة الثاني��ة قدم��ت م��ن قبل 
ع��ن  عب��ارة  وه��ي  األودي  فري��ق 
دراس��ة لتقن��ني عملية ارتج��اج املخ 
واس��تخدام موسدات الرأس املساندة 
لتقليل إمكانية ح��دوث ارتجاج املخ 
أي  ح��دوث  حال��ة  للمتس��ابقني يف 
حادث. وشارك عبيد يف الجزء النظري 
بتقديم رشح واف لعدد من املشاركني 
حول ه��ذه النق��اط واملواضيع التي 
النظري��ة  ال��ورش  يف  تداوله��ا  ت��م 
واالجتاعات النقاشية وأبرزها كيفية 
التعامل مع انس��داد مجرى التنفس 
خ��الل الس��باقات. وته��دف اللجنة 
الطبية الدولية التابعة لالتحاد الدويل 
للسيارات من خالل هذه االجتاعات 

املهمة بالوصول أعىل مستوى سالمة، 
ومواكبة التط��ور التكنولوجي الطبي 
يف مجال رياضة السيارات خصوًصا أن 
هذه الرياض��ة امليكانيكية قامئة عىل 
عنرصي األمن والسالمة يف مارستها.

وتأيت مشاركة مملكة البحرين متمثلة 
باالتحاد البحريني للسيارات يف هذه 
االجتاع��ات والجلس��ات النقاش��ية 
والعاملية  الدولي��ة  تأكي��ًدا ملكانته��ا 
يف مج��ال ط��ب رياضة الس��يارات، 
فالبحري��ن تم اختياره��ا لتكون مقرًّا 
إقليميًّ��ا لط��ب رياض��ة الس��يارات 
لتدري��ب الطواق��م الطبي��ة، حي��ث 
س��اهم ه��ذا االعتاد ال��دويل بربوز 

اململك��ة أكرث ع��ىل خارط��ة تدريب 
الف��رق والطواقم الطبي��ة يف رياضة 
الس��يارات، وهذا تأكيد ملا وصل إليه 
الفري��ق الطبي البحريني وما وصلت 
إليه رياضة الس��يارات البحرينية وما 

حققته من إنجازات.  
وتزامن عقد هذه االجتاعات وورش 
العمل م��ع الحفل الس��نوي لالتحاد 
الدويل للس��يارات بعد نهاية موس��م 
بطولة الع��امل للفورموال واحد، حيث 
تم تتويج أبطال البطوالت العاملية يف 
وعقدت  السيارات،  سباقات  مختلف 
اجتاعات االتحاد الدويل للس��يارات 

واملجلس العاملي لرياضة السيارات.

اليوم انطالق فعاليات ليالي 
كانو لـ“الدراغ والدرفت”

عبيد يدير الجلسة الختامية 
لرؤساء الفرق الطبية بالنمسا

الصخير        حلبة البحرين الدولية الصخير         االتحاد البحريني للسيارات

جانب من الفعاليات من الورش العملية التي قدمها عبيد بفيينا
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عبداهلل بن راشد متوسطًا الفائزين والفائزات في صراع األبطال

جانب من تتويج الفائزات

عبداهلل بن راشد وحياة بنت عبدالعزيز يتوسطان الحكام وممثلي الدول المشاركة



     ق�شم االإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(    )اال�شرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434(
للتواصل مع المحررة : 17111509 

“البحرين الوطني” يعلن عن 22 فائًزا بالجوائز اليومية 
اأعل���ن بنك البحري���ن الوطني ع���ن اأ�شماء 
22 فائ���زاً باجلوائ���ز اليومي���ة ل�شه���ر اأكتوبر 
2016 خ���الل ال�شح���ب ال���ذي ج���رى يف املقر 
الرئي�شي للبنك باملنامة. تفا�شيل الفائزين 
www. جتدونها على موقع البنك االإلكرتوين

.nbbonline.com
و����رح املدير الع���ام عبدالعزي���ز االأحمد 
الوطن���ي �شع���داء  البحري���ن  بن���ك  “نح���ن يف 
باإعالننا عن اأ�شماء الفائزين باجلوائز اليومية 
للربنام���ج بعد تعزي���زه بجوائ���ز نقدية وغري 
نقدي���ة وبفر����س عدي���دة وواع���دة لزبائنن���ا 
الكرام. كما وي�شج���ع الربنامج اأفراد املجتمع 
عل���ى ثقافة االدخار والتي تعود عليهم وعلى 

عائالتهم باملنفعة يف امل�شتقبل”.
وهناأ االأحمد الفائزين باجلوائز و�شكرهم 
البحري���ن  لبن���ك  املتوا�ش���ل  دعمه���م  عل���ى 

الوطني.
هذا ومت تعزيز برنامج ادخار الوطني لعام 
2016 بالفر�س الواعدة وباجلوائز املتنوعة، 
وت�ش���م ت�شكيل���ة اجلوائز لهذا الع���ام فر�شاً 
خمتلف���ة للفوز وذلك بفيال فاخرة وع�رية يف 
الرفاع فيوز و�شيارت���ن ذات الدفع الرباعي 
)تويوتا الندكروزر وني�ش���ان باترول 2016( 
والت���ي �شيتم ال�شحب عليهم يف نهاية ال�شنة، 
باالإ�شاف���ة اإلى جائزت���ن نقديتن كبريتن 
بقيم���ة 100،000 دوالر ل���كل منهما واللتن 

ق���د مت ال�شح���ب عليهم���ا يف �شه���ر �شبتم���رب 
املا�ش���ي، كم���ا و�شيق���دم الربنام���ج اجلديد 
جوائ���ز يومي���ة نقدي���ة تبل���غ قيم���ة كل منها 

3،500 دوالر مبا جمموعه 154 جائزة.
كما و�شيتاأه���ل جميع اأ�شح���اب ح�شابات 
التوف���ري لال�شرتاك يف ه���ذا الربنامج تلقائياً 
وبكل �شهولة دون احلاجة لفتح ح�شاب خا�س 
اأو ����راء �شه���ادات توف���ري، عالوة ع���ن تاأهل 
اأ�شح���اب ح�شابات موجة االدخ���ار من ال�شباب 

لدخول ال�شحب.
ويت�شن���ى الأ�شح���اب احل�شابات املذكورة 
احل�شول على فر�شة للفوز باجلوائز امل�شوقة 

التي يقدمها الربنامج. 

“موفنبيك” تنظم مبادرة نحو االستدامة البيئية 

“بيتك” أفضل بنك إلدارة الثروات

نظ���م فندق موفنبي���ك البحرين 
يوما تطوعيا لتنظيف �شاطئ عراد 

بالت�شامن مع بلدية املحرق.
ق���ام املوظفون  الزي���ارة  خالل 
�شمل���ت  الت���ي  املخلف���ات  بجم���ع 
وقام���وا  واملع���ادن  البال�شتي���ك 

بالتخل�س منها ب�شكل اآمن.
وكان���ت هذه املب���ادرة جزءا من 
برنامج “�شاين” والذي يعترب جزءا 
من امل�شوؤولية البيئية لدى فنادق 

ومنتجعات موفنبيك. 
واأ�شاد املدير العام دانيال كان 
“نرى اأن مثل ه���ذه الفعالية تلقى 

اإقباال قوي���ا عرب ال�شنوات املا�شية 
من اأكرث ال�ركات يف مملكة البحرين 
ونفخ���ر اأن نك���ون ج���زءا م���ن جهد 
ي���وؤدي اإل���ى م�شتقبل اأك���رث حفاظاً 

على البيئة”. 
فن���دق  اأن  بالذك���ر  اجلدي���ر 
موفنبي���ك البحري���ن ق���د ح���از على 
التوثي���ق الذهب���ي للع���ام اخلام�س 
عل���ى الت���وايل م���ن هيئ���ة “غري���ن 
غل���وب” العاملي���ة عل���ى جهوده يف 
جمال اال�شتدامة املعمارية والبيئية 
من خ���الل تقليل انبعاثات الكربون 

ودعم املجتمع املحلي.

الكويتي  التموي���ل  بي���ت  ح�شل 
– البحري���ن على جائزة “اأف�شل بنك 
بن���ك  و”اأف�ش���ل  ال���رثوات”  الإدارة 
لل����ركات” يف ال����رق االأو�ش���ط م���ن 
قبل موؤ�ش�شة �شي بي اآي فاينان�شال 
وق���د مت االإع���الن عن ح�ش���ول البنك 
على هات���ن اجلائزتن املرموقتن 
خ���الل حفل تكرمي جلوائ���ز “االأعمال 
 Islamic االإ�شالم���ي  والتموي���ل 
ال���ذي   “  Business & Finance
اأقيم موؤخراً يف اأبراج االإمارات - دبي.

ع���ن  ممث���ال  اجلوائ���ز،  وا�شتل���م 
البنك، مدير تنفيذي الإدارة الرثوات 
يف بي���ت التمويل الكويتي-البحرين 
عبدالرزاق جواه���ري وذلك من نائب 

الرئي�س التنفيذي ملوؤ�ش�شة �شي بي 
اآي فاينن�شال حممد جمعة. 

“اإن  بقول���ه:  جواه���ري  وعل���ق 
الف���وز مبثل هذه اجلوائ���ز املرموقة 
يوؤك���د عل���ى الثق���ة الت���ي اكت�شبها 
بي���ت التموي���ل الكويتي-البحري���ن 
وجمموع���ة بي���ت التموي���ل الكويتي 
م���ن عمالئه وم���ن القط���اع امل�ريف. 
واإننا لنفخر اليوم هن���ا بفريق اإدارة 
ال���رثوات يف البن���ك ال���ذي متكن من 
احل�شول عل���ى جائ���زة “اأف�شل بنك 
الإدارة ال���رثوات يف ال����رق االأو�شط” 
بع���د ع���ام واح���د فقط م���ن تد�شن 
االأداء  للعم���الء  يب���ن  مم���ا  االإدارة، 

الناجح لالإدارة”. 
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“يوسف بن أحمد كانو” تحتفل بيوم المرأة

“فيرست موتورز” تستثمر طاقات موظفيها في دورة بالخارج

“المؤيد للحريق” تثق بنجاح أنظمة إنذار الحريق

تزامن���اً م���ع احتف���االت البحري���ن مبنا�شبة 
ي���وم امل���راأة البحرينية لهذا الع���ام، نظم ق�شم 
العالق���ات العامة ب�ركة يو�شف ب���ن اأحمد كانو 
احتف���االً لتقدي���ر وتك���رمي موظف���ات ال�رك���ة 
مبختل���ف م�شتوياتهن االإداري���ة، وذلك يف برج 

كانو الواقع باملنطقة الدبلوما�شية.
واأ�ش���اد ط���الل كان���و بالنياب���ة ع���ن اإدارة 
ال�رك���ة، بدور امل���راأة الب���ارز ومتيزه���ا الدائم 
واالقت�شادي���ة  ال�شيا�شي���ة  القطاع���ات  يف كل 
واالجتماعي���ة واملهني���ة ويف املج���ال القانوين 
والع���ديل، وكذل���ك م�شاركتها الفعال���ة يف بناء 
املجتم���ع البحريني، مبين���اً اأن االحتف���ال ياأتي 
عرفان���اً باملكان���ة الكب���رية للم���راأة البحريني���ة 
تقدي���راً لعطائه���ا امل�شتم���ر ولدوره���ا ك�ريك 
حقيقي يف م�شرية البناء والتطور، وملا بذلن من 
جه���ود يف اأداء واجباته���ن الوظيفية، و�شعيهن 

للتطوير.

وبن اأن يوم املراأة البحرينية حدٌث وطني 
بارز على اأجندة فعاليات ال�ركة ب�شكل �شنوي، 
ون���وه اأي�ش���اً بالدع���م املتميز ال���ذي حتظى به 
العام���الت والتوجي���ه امل�شتمر م���ن قبل ال�ركة 

وعلى راأ�شها جمل�س اإدارة ال�ركة.
وبه���ذه املنا�شب���ة ع���ربت املكرم���ات عن 

�شعادتهن بهذا التكرمي ال���ذي يعك�س اهتمام 
وتقدي���ر ال�ركة لهن، كما تقدم���ن بال�شكر اإلى 
جمل����س اإدارة ال�رك���ة على الدعم ال���ذي قدمه 
املجل����س، وم���ا زال يقدم���ه له���ن ليتمكن من 
تق���دمي املزيد م���ن العطاء، ومت خ���الل احلفل 

توزيع ق�شائم م�شرتيات جلميع املوظفات.

قام���ت �رك���ة فري�ش���ت موت���ورز، الوكيل 
واملوزع احل�ري ل�شي���ارات هيونداي يف مملكة 
البحرين، موؤخراً باإر�شال موظف املوارد الب�رية 
واالإدارية لديها، �شال���ح ال�شيخ، حل�شور دورة 
تدريبي���ة، اأقيمت يف دب���ي، لتدريب املوظفن 
ل���دى موزعي هيونداي يف منطقة ال�رق الأو�شط 

واإفريقيا 2016.
واأُقيمت الدورة التدريبية على مدى يومن 
ال����رق  اأكادميي���ة هيون���داي للتدري���ب يف  يف 
االأو�ش���ط واإفريقيا بدبي، حي���ث ا�شتلم �شالح 

�شهادة اإكمال الدورة بنجاح. 
وهدف���ت ال���دورة التدريبي���ة ال���ى تزوي���د 
املتدربن بجميع املعلومات املنوطة ب�شيارات 
هيون���داي التجارية بهدف �شقل وتعزيز كفاءة 

املبيعات لكل منطقة.
و����رح املدير العام اح�شان �شي�شتي “نحن 
ن�شع���ر بغاي���ة الفخ���ر واالعت���زاز حل�ش���ور اأحد 
موظفينا دورة تدريبية على املركبات التجارية 

للموظف���ن ل���دى موزعي هيون���داي يف منطقة 
ال�رق الأو�ش���ط واأفريقيا 2016 يف دبي، والتي 
حر����س خالله���ا املدرب���ن املتخ�ش�شن على 
عق���د دورات �شاملة ته���دف الى تعزيز م�شتوى 
خدم���ة العم���الء للم�شارك���ن، وتنمي���ة قدرات 
املوظفن. واإنه ملن دواع���ي �رورنا اأن يحظى 

�شال���ح بهذا الكم الهائل م���ن املعلومات حول 
اإ�شرتاتيجيات هيونداي العاملية والتي �شتعود 
بالنفع عل���ى فريق املبيعات لدين���ا هنا ب�ركة 
فري�شت موتورز. كما اإننا نتطلع ُقدماً ملوا�شلة 
خدم���ة عمالئنا، و تلبية جمي���ع احتياجاتهم على 

اأكمل وجه”.

نظم���ت �رك���ة املوؤي���د للحري���ق وال�شالمة 
بالتعاون م���ع هوت�شيكي ال�رق االأو�شط اف زي 
 UL/FM اإي ن���دوة ع���ن اأنظمة اإن���ذار احلريق

املعتمدة.
وعق���دت هذه الن���دوة ل�ريح���ة خمتارة من 
العم���الء يف فن���دق ك���راون ب���الزا يف 29 نوفمرب 

اجلاري. 
وميكن التطرق اإل���ى جمموعة من املعدات 
املعروف���ة ملنتج���ات هوت�شيكي الت���ي ت�شمل 
الكوا�شف، االجرا�س، وحدات املراقبة والتحكم، 
نقط���ة ال�شح���ب الي���دوي، حمط���ات م�ش���وؤويل 
مكافح���ة احلري���ق، كبائ���ن الهوات���ف وغريه���ا 
الكثري. ت�شتخدم الكوا�شف بروتوكول االت�شال 
الرقم���ي امل�ش���اد لل�شو�ش���اء وال���ذي ي�شمن 
اال�شتجاب���ة ال�ريعة للحري���ق وتقليل االإنذارات 

الكاذبة. 
وميكن عنونة الكوا�شف باال�شتعانة بجهاز 
برجم���ة حمم���ول، وبذل���ك ميك���ن تثبيته���ا يف 
القاعدة با�شتخدام ميزة قفل مقاومة التخريب. 
ه���ذا وتتطلب اأجه���زة هوت�شيك���ي �شيانة 

حمدودة ب�شمان فعاليتها لع�ر �شنوات. 
واأع���رب مدير يف جمموع���ة املوؤيد العاملية 

حمم���د العايل، ع���ن �شعادته ح���ول الندوة قائال 
“نحن نت�رف ونفخر بوج���ود هوت�شيكي ال�رق 
االأو�ش���ط اف زي اإي  يف مملك���ة البحرين لكونها 

من ال�ركات القوية والرا�شخة.
لقد حققت الندوة جناحا كبريا ونتطلع اإلى 

تقدمي املزيد يف امل�شتقبل”. 

كما علق م�شوؤول مبيع���ات هوت�شيكي عمر 
احل���اج علي قائ���ال “اإنه ملن دواعي ����روري اأن 
اأكون حا�را الأقدم ه���ذه الندوة واأود اأن اأتقدم 
ل�ركة املوؤيد للحريق وال�شالمة بال�شكر اجلزيل 
عل���ى دعوتهم لنا كم���ا اأ�شكرهم عل���ى ال�راكة 

الناجحة التي جتمعنا”.

multaqa@albiladpress.com
heba.mohsen@albiladpress.com

إعداد: هبة محسن
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 ¿B’G ≈àM É```°ù«dEG á«fÉæÑ∏dG á```ªéædG ™```bƒJ ⁄
 äÉª‚ ¢ùμY ≈∏Y ,áæ```°ùdG ¢SCGQ á∏ØM AÉ«MEG ≈∏Y
 á«fÉæÑ∏dG á```ªéædG ø```¡eó≤e ‘ »```JCÉJ ,äÉ```jôNCG
 ΩÉ©dG á∏«d »ÑXƒHCG ‘ »æ¨à°S »àdG ΩôéY »°ùfÉf

.ójó÷G

 ≈dhC’Gh É```°ù«dEG á«fÉæÑ∏dG á```ªéæ∏d á∏ØM ô```NBG
 ™e É¡à©ªL ,“π```«dÉj Éfô¡```°S” É¡Ñ«∏c ìôW ó©H
 iÈμdG ¥OÉæØdG óMCG ‘ ¢Sóæ¡ŸG ó```LÉe ¿ÉæØdG
 »àdG ≈dhC’G Iô```ŸG â```°ù«d »gh ,»```HO áæjóÃ

.IóMGh á∏ØM ‘ É¡«a ¿É©ªàéj وم
ّنج

م ال
غرا

ست
ان

قدم مؤخًرا فيلم ”حزام“.. 

المخرج الجزائري حميد بن عمرة: المرأة هي النجمة الغائبة عن شاشاتنا
 IôªY øH ó«ªM ´óÑŸG …ôFGõ÷G êôîŸG ó```¡àéj
 á«FÉªæ«°ùdG ΩÓaC’G Ëó≤J ‘ äÉHƒ©°üdG øe ºZôdÉH
 É¡«a »àdGh ,á```«ŸÉY äÉ```fÉLô¡e ‘ ∑QÉ```°ûJ »```àdG
 Qó```°üe ¿ƒμàd ájGhôdGh ∞«```°TQC’G ∞«XƒàH Ωƒ```≤j
 á«FGhôdG á«≤FÉKƒdG ÚH âYƒæJ ΩÓaCG RÉ‚EG ‘ ¬eÉ¡dEG

.ÚfÉæØd á«Ø°ù∏ØdGh ájô©°ûdG äÉ«¡jôJQƒÑdGh
 ójó÷G ¬ª∏«ØH GôNDƒe …ôFGõ÷G êôîŸG ∑QÉ°Th
 IôgÉ≤dG ¿É```Lô¡e ø```e 38 `dG áî```°ùædG ‘ “ΩGõ```M”
 º¡e ¢ù«d ¬«JGôμdÉH” :∫ƒ≤j ¬æYh Éªæ«```°ù∏d ‹hódG
 á¡LGƒe ≈```∏Y GQOÉb ¿ƒ```μJ ¿CG º```¡ŸG ∂eGõM ¿ƒ```d
 ÉehO ¢```ù«d ΩGõ```◊G »```böûdG ¢```übôdÉHh ,º```°üÿG
 ø£ÑdG øe π```©éj Ée πH á```°übGôdG É¡H ≈gÉÑàJ á```∏M
 ¥ÉaBG øe AÉ°ùf ÚH ∫ƒéàj º∏«ØdG .“´É≤jE’G Qó```°üe
 â°ù«d º∏«ØdG ‘ ICGôŸGh ,áØ∏àfl äÉaÉ≤Kh IOó©àe
 á«fÉHÉj ,á«æ«J’ ,ájóæg ,á```«≤jôaEG πH ájôFGõL §≤a
 ¿GƒdC’G √òg πc ÚH ™ªŒ ¢ùjQÉH ¿CG å«M ,á«HQhCGh
 ’ º∏«ØdG ’ ,ø```ØdG Gòg IGƒf É```¡æe π©Œh äÉ```¨∏dGh
 øe ∂«dEG »JCÉj …ò```dG ƒg πH ,⁄É©dG ´É```≤H ‘ π≤æàj
.§≤a ¥öûdG ≈∏Y öüà≤j ó©j ⁄ …òdG ¢übôdG ∫ÓN

 ø```°S ò```æe Éªæ«```°ùdG Iô```ªY ø```H ó```«ªM iƒ```¡j
 14∫G ø```°S ‘ ƒgh ¬JódGh ¬JógCG ÉeóæY ,á```≤gGôŸG
 ,√ódGh º∏Y ¿hO ø```e (ºe8) ≈dhC’G ¬```JÒeÉc ,É```eÉY
 πLCG øe” ∫hC’G ¬```∏ªY 1981 ‘ êô```îŸG õ```‚CG óbh
.IÒ°ü≤dG ΩÓaC’G øe á∏°ù∏°ùH ¬©Ñà«d “π°†aCG IÉ«M

 √ÉŒÉH ÉeÉY 23 ø```°S ‘ ôFGõ÷G IôªY øH QOÉ```Z
 å«M ,Éªæ«°ùdGh ïjQÉàdGh áØ```°ù∏ØdG á°SGQód É°ùfôa
 ¢ùμ©fG É```e ƒgh ,á«æØdG ¬àÑgƒe ¬à```°SGQO â∏≤```°U
 ójó©dG Éª¡«a Óª©à```°SG øjòdG øjÒNC’G ¬«∏ªY ≈∏Y
 Ú∏ª©dG Óc AGQh RÈJ å«M á«Ø«```°TQC’G Qƒ```°üdG øe
 ¬àLhR á```≤aQ êô```îŸG ¢ù```°SCGh .á«Ø```°ù∏a äÓ```eCÉJ

 êÉàfE’G á°ù°SDƒe ,ÊÉØ«à°S ,ájó«eƒμdGh IôYÉ```°ûdG
.“º∏«a ¿ƒf” »FÉªæ«°S

 ó```©H Iƒ```≤H Éªæ«```°ùdG π```NO
 øe A»```°T) »≤FÉKƒdG ¬```ª∏«a

 (ΩÓMC’G ø```e A»```°T ,IÉ«◊G
 ∫ƒ```NO  IÒ```°TCÉJ  ¬```à£YCGh

 á«FÉªæ«```°ùdG äÉfÉLô¡ŸG ≈```dG

 ‘ êôîŸG ∫ƒ≤j !á«dÉe á«fGõ«e …CG ¿hó```Hh ,á«dhódG
 ÖLƒà```°ùj πjƒ“ ¿hO º∏«a RÉ‚G ¿CG” Oó```°üdG Gòg
 iôj Éª«a ,á«æ≤àdG êÉàf’G πFÉ```°Sh ∑ÓàeGh ºμëàdG
 ƒ```g á«FÉªæ«```°ùdG √QÉμ```aCG º«ª```°üJ ‘ Ö©```°UC’G ¿CG
 á«°SÉ«°S OÉ©HCÉH á«∏```°UCG á«FÉªæ«```°S” á¨«```°U OÉéjG
.Éªæ«°ùdG áØ«Xƒd ¢UÉÿG √Qƒ°üJ Ö°ùM ,“á«îjQÉJh

 ,“º∏«a ¿ƒf” Ωƒ≤J ,RÉ‚E’Gh êÉàfE’G øY Ó°†ah
 áÁõY π°†ØH ⁄É©dG ÈY IôªY øH ∫ÉªYCG öûfh á«bÎH
 ≈dG á«FÉªæ«```°S IôgÉ¶J πc ‘ ∫ƒëàj …òdG ,êôîŸG
 º∏«ØdG èjhÎd íª```°S Ée ƒgh á«æØdG ∫ÉªYC’ÉH º```FÉb
 ‘ ¬àcQÉ°ûeh (ΩÓMC’G øe A»```°T ,IÉ«◊G øe A»```°T)
 IôªY øH ó«ªM êôîŸG È```à©jh .É«dhO É```fÉLô¡e 91

 ¬jQÉHÉμdÉH ¬d ábÓY ’ √Qƒ```°üj …òdG ¢übôdG ¿CG
 Qƒfi ¿CG π```H ,»FÉªæ«```°ùdG êÈàdG øe ´ƒ```æH ’h

 ,ICGôª∏d ¬```ÑM øY êô```îj ’ º```∏«ØdG ´ƒ```°Vƒe
 ,ΩC’G ,â```NC’G »g ¬```d áÑ```°ùædÉH ICGô```ŸGh

 »```gh á```ª∏©ŸG ,á```≤«aôdG ,á```LhõdG
 .ÉæJÉ```°TÉ°T øY á```ÑFÉ¨dG á```ªéædG

 Üöùàj A»°T ∑Éæg”
 É```«©«ÑW

 ƒg ,äGƒæ```°ùd ¢übôdG Qƒ```°üJ É```eóæY ∑ó```°ùL ≈dEG
 øe Ωƒj πc É¡LÉàëf »```àdG áfhôŸGh á```°SÓ°ùdG ∂∏J
 ¬```°SQÉeCG …òdG ¬«JGQÉμdG ¿CG ≈àM ,á£«```°ùÑdG ÉæJÉcôM
 …òdG ¬«JGQÉμdG ø```Y ∞```∏àîj AÉ```°ùæ∏d »àaô©e ó```©H
 iƒbCG äQÉ°U ácô◊G ¿CG ≈æ©Ã ,…ô¨```°U ‘ ¬à°SQÉe
 GóeÉL ó©j ⁄ º```°ù÷G ¿C’ Gò```gh áYöS ÌcCG É```¡fƒμd
 ôjƒ°üJ ‘ ¬àHôŒ IôªY øH ∞°üj Gòμg ,“ôî°üdÉc
.¬«JGQÉμdG á°VÉjôd ¬à°SQÉªÃ É¡£HQh º∏«ØdG Gòg
 ≈àe” :º```∏«ØdG ‘ Iô```ªY øH ∫AÉ```°ùàj
 ≈≤ÑJ ≈àeh ¢übQ ≈dEG ácô◊G ∫ƒëàJ

 O ô›

 πgh ,ó```°ù÷G ‘ Üô£dGh ´É≤jE’G CGóÑj øjCG …CG ?ácôM
 ≈≤«°SƒŸG ¿CG ΩCG ≈≤«°SƒŸG ≈dEG ÉehO êÉàëj ¢übôdG
 ¿CÉH êôîŸG ∫ƒ≤j ,?Ö∏≤dG äÉbO ¬```°SÉ°SCG …öS º¨f
 ’EG ¢ù«d ¬«a ¢```übôdGh äƒŸGh IÉ«◊G ∫ƒM º```∏«ØdG
 äGòdG ábÓYh ÉfC’G ∫hÉ```æàj ¬fCG Éªc ,Qƒ¡ªé∏d É```ª©W
 ÍÑëj ¬«a AÉ°ùædG º∏«a “ΩGõM” ¿CG ÉØ«°†e ,á«fÉfC’ÉH
 É‰EG ø¡«∏Y …óà©j …ò```dG πLôdG ¿CG øaô©jh IÉ```«◊G
 ¿EG ∫É≤j »Ñ©```°ûdG ≈æ©ŸÉH hCG ,¬```°ùØf ≈```∏Y …óà©j
 ƒg Gòd ,IÉ```«◊G ¢Vƒÿ ó©à```°ùe …CG “Ωõ```fi” ¿Ó```a

.É«æjOh É«Ø°ù∏ah É«æ≤Jh É«æa “Ωõfi ÊGQ” êôîªc

 â∏N ÉeÉY 16” :Iô```ªY øH ó«ªM êô```îŸG ∫ƒ≤j
 ácôM º°SôJ ój πch Ωób πc ábóH ™HÉàJ »JGÒeÉch
 á```°Só©dGh ÉeÉY 16 ,á«bGQ á```KƒfCG øY È©J á≤«```°TQ
 ÒÑ©àdG ∫Éμ```°TCG øe πμ```°T πch ¢```ùØf πc Ö```bÎJ
 ≥ª©H âÑYƒà```°SG âbƒdG Gò```g πc ∫Ó```N ,…ó```°ù÷G
 ,Ö◊Gh IÉ«◊G Qó```°üe øe âHô≤Jh …ƒãfC’G ¢Só◊G
 ø£ÑdG ø```e âHÎbG” :Iô```ªY ø```H ∞«```°†j .“IBGô```ŸG
 ,¬«dEG øμ°SCG …òdG ó```°ù÷G øeh GQƒ¡```°T »æ∏ªM …òdG
 ™Ñ```°ûàJ ¿CG πÑb »àjƒg ¿CGh ÉfCG »g ICGôŸG ¿CG âª¡a
 ¿ƒd É¡d ¢ù«d ájGQ ∑Éæg ¢```†«HC’Gh ôªMC’Gh ö†NC’ÉH
 ∂∏J øY IôªY ø```H åëÑj .“¿GƒdC’G πc π```ª– É```¡fC’
 :∫ƒ≤j ,¬«JGQÉμdG ΩGõ```Mh ¢übôdG ΩGõM ÚH á```bÓ©dG
 ¢ù«dh ø£ÑdG Åaój Ée ƒg ,…GQƒeÉ```°ùdG óæY ΩGõ◊G”
 ΩGõ◊G Ió≤Y ,ÊÉHÉ«dG ∞«°ùdG “ÉfÉJÉμdG” πª◊ §≤a
 §Hôj πH á«°ùØf Ió≤Y πªëj ’ É«°SBG á°übGôdG ø£ÑH

.É¡àKƒfCÉH É¡æ£H
 ¿CG πÑb” :É«°SBG º∏«ØdG á∏£H øY êôîŸG çóëàj
 óæY ôFGõ÷ÉH ¬«JGQÉμdG â°SQÉe ¢übôdG ìöùe πNóJ
 äÉæ«©Ñ```°ùdG ájGóH ‘ ®ƒØfi ‹GƒdG Ò```ÑμdG º∏©ŸG
 äÉæ«fÉªãdG á```jGóH ‘h ,É```°ùfôa ≈```dEG É```¡Jôég π```Ñb
 »æ£Hôj Ée ,º```∏©ŸG ¢ùØf óæY áYÉ≤dG ¢```ù≤f â∏NO
 ,øØdG ¢ùØfh ¿Éμ```ŸG ¢ùØf ƒg ¢übôdG πÑb É«```°SBÉH

.“¬«JGQÉμdG
 º∏«ØdG ôjƒ°üJ äCGóH ÉeóæY” :êôîŸG ∞«```°†jh
 ¬«JGôμdGh ¢übôdG ‘ ø```£ÑdG QhO ∫ƒM 1999 ΩÉ©dG
 ábÉ£dG ∂∏J ƒg Éª¡æ«H ∑Î```°ûŸG πeÉ©dG ¿CG äó```Lh
 »g »àdGh É```æe ¢üî```°T πc ±ƒL ‘ áæeÉμdG ΩÉ```ÿG

 .“ÉfGƒb πc ¢SÉ°SCG

 á```Lôîª∏d  “¬à```°ûc”  É```ª∏«a  RÉ```a
 π«ÿG IQƒ£```°SCG ôeÉY“h ÊÉK ∫BG Iôgƒ÷G
 »```JõFÉéH »```ë«eôdG  º```°SÉ÷ “á```«Hô©dG
 º```∏«a π```°†aCGh »```FGhQ º```∏«a π```°†aCG
 ™æ```°U” º```°ùb ‘ ‹GƒàdG ≈```∏Y »```≤FÉKh
 ¿ÉLô¡e øe á©HGôdG IQhó```dG ‘ “ô£b ‘
 ¬ª¶æJ …òdG ,2016 »FÉªæ«```°ùdG ∫É```«LCG

.ΩÓaCÓd áMhódG á°ù°SDƒe
 “Iôgƒ÷G”  ¿É```ª∏«ØdG  π```°üM É```ªc
 “Úeƒj ø```e Ì```cCG“h »©«Ñ```°ùdG IQƒ```æd
 ájôjó≤J õ```FGƒL ≈∏Y öUÉædG ó```ÑY óªMC’

.º«μëàdG áæ÷ øe
 º∏«a êÉàfEG øe “¬à°ûc” º∏«a ¿Éch
 ºYO ≈∏Y π```°üM ób á```MhódG ‘ ¢```ShÉg
 á```°ù°SDƒÃ íæŸG è```eÉfôH ø```e π```jƒ“h
 ôeÉY” Éª∏«a π°üM Éªæ«H ,ΩÓaCÓd áMhódG
 “Iôgƒ÷G“h “á```«Hô©dG  π«ÿG IQƒ£```°SCG
 …ô£≤dG º```∏«ØdG ¥hóæ```°U øe íæe ≈∏Y
 áMhódG á```°ù°SDƒe É¡à≤∏WCG IQOÉ```Ñe »gh
 ´Éæ```°U º```Yód 2015 ΩÉ```©dG ‘ ΩÓ```aCÓd
 ÌcCG” º∏«a π°üM Éªc .Újô£≤dG ΩÓaC’G
 ÖjQóàdG º```°ùb ºYO ≈```∏Y “Úeƒj ø```e

.ΩÓaCÓd áMhódG á°ù°SDƒe ‘ ôjƒ£àdGh
 ÊÉK ∫BG Iô```gƒ÷G â∏```°üM É```ªæ«Hh
 Oƒ©j ,∫hC’G »FGhôdG É¡ª∏«Ød IõFÉL ≈∏Y
 Éeó©H ójóL ø```e RƒØ∏d »ë«eôdG º```°SÉL
 “π«îædG Iôé```°T” »≤FÉKƒdG ¬```ª∏«a RÉ```a
 ¢ùØf ‘ »```≤FÉKh º∏«a π```°†aCG Iõ```FÉéH

.»°VÉŸG ΩÉ©dG ‘ º°ù≤dG
 ™fÉ```°Uh ‘GôZƒJƒa Qƒ```°üe ∫É```bh
 ‘ º«μëàdG á```æ÷ ¢ù«FQh …ô```£b ΩÓaCG
 ‹ó«Ñ©dG áØ«∏N “ô£b ‘ ™æ```°U” º```°ùb
 ∫Éª÷G øe á«dÉY áLQO â°ùμY ΩÓaC’G ¿EG
 ,´QÉÑdG π«ãªàdGh êÉ```àfE’G º«bh …ö```üÑdG
 …ò```dG ≥```«ª©dG å```ëÑdG ≈```dEG áaÉ```°VE’ÉH

.¬H äõ«“
 ‘ “¬à```°ûc”  º```∏«a çGó```MCG  Qhó```J
 Ú≤«≤°T á°üb …hôjh ,á«Hô©dG AGôë°üdG
 ≈```dEG …Qhö```†dG Ò```Z ÉªgQÉé```°T …ODƒ```j
 á```°üb É¡fEG .AGôë```°üdG ‘ áÄLÉØe á```KQÉc
 íeÉ°ùà∏d ádÉ```°SQh Æƒ∏ÑdGh á≤gGôŸG øY
 ≈∏Y º∏«ØdG ó```cDƒjh á```jöSC’G §```HGhôdGh
 ΩhÉ```°ùJ ’ º∏«a ™æ```°U ‘ áLôîŸG á```jDhQ
 º∏«ØdG ÒàNG .êÉàfE’G IOƒL ≈∏Y kGóHCG ¬«a

 »FÉªæ«°ùdG »HO ¿ÉLô¡e ‘ á≤HÉ°ùŸG ‘
.‹hódG

 “á«Hô©dG π```«ÿG IQƒ£```°SCG :ô```eÉY”
 íjôdÉc ≥HÉ°ùj π«°UCG »HôY OGƒL á```°üb
 ¥É```°ûY ÚH IôgÉX ¿ƒ```μj ¿CG π```°UGƒjh
 »```ë«eôdG Ωó```≤j .á```≤£æŸG ‘ ∫ƒ```«ÿG
 ≥```«ªY å```ëH ∫Ó```N ø```e kGö```SBG k É```«≤FÉKh
 øjòdG ¢UÉî```°TC’G øe OóY ™e åjó◊Gh
 »ë«eôdG ∫ƒ≤jh .º¡«a ôeÉY á°üb äôKCG
 QhóJ Ée Qó≤H ôeÉY ∫ƒM QhóJ á```°ü≤dG ¿EG

.ôeÉ©H GhôKCÉJ øjòdG ¢UÉî°TC’G øY
 ‘ »©«Ñ°ùdG IQƒf áLôîŸG Ò©à```°ùJ
 øe áaƒdCÉe ö```UÉæY “Iô```gƒ÷G” É```¡ª∏«a
 É¡Áó≤J ó«©Jh áahô©ŸG ÓjQóæ°S á°üb
 áæ÷ ôjó≤J âÑ```°ùμa Iö```UÉ©e á```≤jô£H
 …ƒ«M” º∏«ØdG âØ```°Uh »```àdG º«μëàdG
 ójóL ⁄É```Y ≈dEG ÓjQóæ```°S πªëjh ìô```eh
 “Úeƒj øe ÌcCG” º∏«a çóëàjh .“k É«∏c
 øY ìƒÑdGh å```jó◊G áHƒ©```°U ió```e øY
 »¶Mh ájó```°ù÷Gh á```«ØWÉ©dG áeó```°üdG
 Üƒ∏```°SCG õ«ªàd º```«μëàdG á```æ÷ ô```jó≤àH

.»°ü°ü≤dG OöùdG

”كشته“ و“عامر أسطورة الخيل العربية“ 
يفوزان بجوائز ”أجيال السينمائي“

QÉëÑdG ¥QÉW

BUZZ 

tt ii llbb hh @@@ llbibill ddlllbbb hhh @ lllbbb lll dddمسافاتمسافات

 •IôªY øH ó«ªM …ôFGõ÷G êôîŸG

 •OÓÑdG äÉaÉ°ùe ™e IôªY øH
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(17111434 :¢ùcÉØdG  - 17111432 ÖàμŸG : ™jRƒàdGh äÉcGÎ°T’G)              (17580939 :¢ùcÉa  -  39615645  -  32224492 :∫É≤ædG , 17111508 - 17111501 :ÖàμŸG) : äÉfÓYE’G º°ùb              (17111479 :äÉYƒæŸG º°ùb)  :π°UGƒà∏d        

 á«æ¡e Iô```eÉ¨e ¢```VƒN ‘ ´ö```ùàJ ’
.∂JÉeƒ∏©e ábO øe ócCÉàJ ¿CG πÑb

 ’ ,âbh òæe ∂æe IQÉ```°TEG ô¶àæj Ö«Ñ◊G
.¬d ∑ôYÉ°ûe øY ìÉ°üaE’G ‘ OOÎJ

 √ó```jôJ ’ É```e ∂```jöûdG ≈```∏Y ¢```VôØJ ’
 .ìÉéædG ìÉàØe »g IGhÉ°ùŸÉa ,∂°ùØæd

 ,Ú°ü∏îŸG AÉbó°UC’Gh πgC’G IóYÉ°ùe Ö∏WG
 .∂ÑfÉéH ±ƒbƒdG ≈dEG ¿ƒbƒàj º¡a

 ájÉ¡ædG ‘ π°üàd kGQƒÑ°Uh kÉFOÉg øc
.QƒeC’G ≥Ñà°ùJ ’h ¬«dEG ƒÑ°üJ Ée ≈dEG

 íjöüdG ∂jCGQ øY ÒÑ©àdG ‘ OOÎJ ’
.øªãdG øμj Éª¡e

 ™e Qƒ```eC’G ™```bGh ¢```û«©J ¿CG ∫hÉ```M
.OOÎJ ’h ,ƒg Éªc ∂jöûdG

 Ò¨jh ∂Ñ∏b πNój ójóL ÖM
.ájƒ«◊Gh πeC’G ∂«dEG ó«©jh ∂JÉ«M

 AÉ°û©H º°SódG AÉ°û©dG øY ¢†©à°SG
.ÜÉ°ûYC’Gh äGhö†ÿG ¬eGƒb ∞«ØN

 Éª«°S’ ,ôNBGh âbh ÚH ∂£¨°V ¿R
.ájOÉ«àYG ÒZ áNhóH ô©°ûJ ÚM

 ∂æe òNCGh kGó«L ¬à°SQO πªY ‘ íéæJ
 .ábÉ£dGh âbƒdG øe ÒãμdG

 ‘ π```¡“h kGó```«L ∂```JGƒ£N ¢```SQOG
.áª°SÉ◊G äGQGô≤dG PÉîJG
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”بوشهري“ تستضيف ”بوشهري“ تستضيف 
معرًضا تشكيلًيا بحرينًيامعرًضا تشكيلًيا بحرينًيا

زفاف!

الشيخ ضيفة برنامج الليلة 
على تلفزيون الكويت  É«YÉªL É°Vô©e ,á«ŸÉ°ùdG á≤£æÃ Égô≤e ‘ ,¿ƒæØ∏d …ô¡°TƒH áYÉb ∞«°†à°ùJ

 ôªà°ùjh , móZ ó©H ,…ó¡ŸG óªfih ¿ÉMôa ódÉNh …QÉ°ùdG ó«°S Ú«æjôëÑdG ÚfÉæØ∏d
 iDhôdG πª– á«∏«μ```°ûJ ∫ÉªYCG áYƒª› »æjôëÑdG »KÓãdG Ωó≤jh .…QÉ```÷G 13 ≈àM
 øe ¿hÈà©j ÚcQÉ°ûŸG ¿CG Éª«°S’ ,¢Vô©ŸG ‘ ÚcQÉ°ûŸG ÚfÉæØ∏d á«```°üî°ûdG
 ó«dGƒe …ó¡ŸG óªfi ¿ÉæØdG ¿CG ≈```dEG QÉ```°ûj .øjôëÑdG ‘ ábƒeôŸG á«æØdG ÜQÉéàdG
 ,É¡LQÉNh ø```jôëÑdG ‘ áYƒæàe äÉcQÉ```°ûe ¬dh ,»æa ºª```°üeh ΩÉ```°SQ ƒ```gh ,1976
 äÉ«dÉ©a ‘ á```Ø∏àfl äÉcQÉ```°ûe ¬dh ,1977 ó```«dGƒe ø```e ¿ÉMôa ó```dÉN ¿É```æØdGh
 ,•É£Nh »∏«μ°ûJ ¿Éæa ƒgh ,1978 ó«dGƒe øe …QÉ```°ùdG ó«°S ¿ÉæØdGh ,á«∏«μ```°ûJ

.(CGC) …óæμdG »ŸÉ©dG õcôŸG øe óªà©e ÜQóeh

 áªéæ∏d ƒ```jó«a »YÉªàL’G π```°UGƒàdG ™```bGƒe ≈∏Y AÉ£```°ûf ∫hGó```J
 AÓ«°T êGhR πØM äGõ«¡Œ ógÉ°T” ¿GƒæY πªëj âÑ°S AÓ«°T á«æjôëÑdG
.äÉ°T ÜÉæ°ùdG ≥«Ñ£J ≈∏Y É¡HÉ°ùM øY PƒNCÉe ,“É¡≤«≤°T Qƒ°†ëH âÑ°S
 É¡ÑfÉL ≈dEGh ±ÉaõdG ¿Éà°ùa …óJôJ »gh ƒjó«ØdG ‘ AÓ«°T ô¡¶Jh
 á≤«≤M ∫ƒ```M k É©```°SGh k’óL QÉKCG Ée ,kGQOÉ```f ’EG ô```¡¶j ’ …ò```dG É¡≤«≤```°T
 πãªŸG É¡∏«eõH É```¡àbÓY øY äÉ©FÉ```°ûdG ¬«a än oÌ nc mâbh ‘ ,É```¡LGhR

.¿GójR ∫BG QóH
 π```°ù∏°ùe øe ó¡```°ûe hCG áHÉYO Oô› ƒg ´ƒ```°VƒŸG ¿CG hóÑj ø```μdh
 É¡∏```°ù∏°ùe çGóMCG âjƒμdG ‘ Qƒ```°üJ âfÉc »àdG »```g ,ójó÷G âÑ```°S
 ,ˆGóÑY ±É```æe êôîŸG IQGOEG â```– “∂«```°VQCG âÑ©J” ¿Gƒæ©H ó```jó÷G

.IójóY á«YÉªàLG ÉjÉ°†b èdÉ©oj …òdGh

 …òdG á∏«∏dG èeÉfÈd »```°ù«FQ ∞«```°V ï«```°ûdG ógÉf á«æjôëÑdG â∏M
 âjƒμdG ¿ƒ```jõØ∏J ≈∏Y ∂dPh º```‚ ¿ÉÁG á«àjƒμdG á```«eÓYE’G á```eó≤J
 ∫ƒM ï«```°ûdG ógÉf á«eÓYE’G âKó– å«M ,Üƒ```«Jƒ«dG IÉæb ÖfÉL ≈```dEG
 ÖfÉ÷Gh É¡àjGóH ‘ á«eÓYE’G É¡àHôŒh É¡©jQÉ°ûeh »eÓYE’G ÉgQGƒ```°ûe
 åjOÉMC’G ø```e ÉgÒZ »æjôëÑdG ΩÓ```YE’Gh ï«```°ûdG ógÉf øe »```YÉªàL’G
 IÉæ≤dG ≈∏Y óMCG πc AÉ```°ùe åÑj èeÉfÈdG .É¡«∏Y âMôW »àdG á∏Ä```°SC’Gh

.≈dhC’G á«àjƒμdG

 “‹hódG »FÉªæ«```̀°ùdG »HO ¿ÉLô¡e” ∫ó```̀°ùj
 πØMh ,IôMÉ°S á«°ùeCÉH 13 `dG ¬JQhO ≈∏Y QÉà```̀°ùdG
 ¢VôY É¡∏∏îàj ,π```̀Ñ≤ŸG Èª```̀°ùjO 14 Ωƒj ,õ«‡
 á°üb :¿Gh êhQ” k É«∏c Iójó÷G á«ªë∏ŸG IôeÉ¨ŸG
 ΩÓaCG øe ¬```̀JGòH ºFÉb π```̀ªY ∫hCG ,“Ωƒ```̀éædG ÜôM
 ¢SÉcƒd” êÉ```̀àfEG øe ,IÒ¡```̀°ûdG “Ωƒ```̀éædG Üô```̀M”

.“º∏«a
 ,¢Vô©dG Gò¡d á°SÉª◊G øe ójõŸG AÉØ```̀°VE’h
 AGó```̀JQ’ á```̀°ùªëàŸG Ò```̀gÉª÷G ¿ƒ```̀ª¶æŸG å```̀M
 ÜôM” º∏«a äÉ«```̀°üî°T øe á∏°†ØŸG º¡```̀°ùHÓe
 ΩÉ≤«```̀°S …òdG ¿ÉLô¡ŸG ΩÉàN πØM ∫ÓN “ΩƒéædG

 .¿ÉLô¡ŸG ô≤e ,GÒªL áæjóe ‘
 »```̀eÉàÿG  Ωƒ```̀«dG  äÉ```̀«dÉ©a  ∞```̀bƒàJ  ø```̀dh
 á©àe ≈```̀∏Y ‹hódG »FÉªæ«```̀°ùdG »```̀HO ¿É```̀Lô¡Ÿ
 ¥öûdG á```̀≤£æe ‘ á```̀jöü◊Gh ≈```̀dhC’G IógÉ```̀°ûŸG
 Iójó÷G ájQƒ£```̀°SC’G Iô```̀eÉ¨ŸG √ò```̀¡d §```̀°ShC’G

 π```̀°†aCG QÉ«àNG k É```̀°†jCG øª```̀°†àà°S π```̀H ,Ö```̀°ùëa
 ’ áª«b IõFÉL õ```̀FÉØ∏d Iôaƒe ,á«```̀°ùeC’G ∫Ó```̀N …R
 .ájöüM Qƒ°U •É≤àd’ á```̀°Uôah …OÉe øªãH Qó≤J
 ‘ ≈dhC’G Iô```̀ª∏d Ö```̀≤JôŸG º```̀∏«ØdG ¢Vô©«```̀°Sh

.§°ShC’G ¥öûdG
 “ΩƒéædG ÜôM á```̀°üb :¿Gh êhQ” çGóMCG QhóJ
 .IôéŸG ájQƒWGÈeG ¢ù«```̀°SCÉJ ó```̀©H Ée á∏Môe ø```̀Y
 øe áYƒª› ™ªàŒ ,´Gö```̀üdG É¡«a Oƒ```̀°ùj áÑ≤M ‘
 ‘ k’É£HCG Gƒ```̀fƒμj ¿CG ó©Ñà```̀°ù oj øjòdG ¢UÉî```̀°TC’G
 ÒeóàdG ìÓ```̀°S ,“äƒŸG º‚” §£N áböùd áª¡e
 çó```̀◊G  Gò```̀g  ™```̀ªéjh  .á```̀jQƒWGÈeEÓd  πeÉ```̀°ûdG
 ,“ΩƒéædG ÜôM” º∏«Ød »æeõdG §ÿG ‘ »```̀°ù«FôdG
 ,á«FÉæãà```̀°SG AÉ«```̀°TCG ¿hQÉàîj ÚjOÉY ¢SÉfCG ÚH
 ÈcCG A»```̀°T øe kAõ```̀L ,∂dòd á```̀é«àf ,¿ƒëÑ```̀°üjh

 .º¡æe
 ¬eó≤jh ,ROQGhOEG å```̀jQÉZ êGôNEG ø```̀e º∏«ØdG

 º¡æeh ,Ú```̀«ŸÉ©dG Ωƒ```̀éædG ô¡```̀°TCG ø```̀e á```̀Ñcƒc
 ,ø```̀°ùdóæe øHh ,Éfƒd ƒ¨«jOh ,õ```̀fƒL »à«```̀°ù«∏«a
 õjQh ∂jOƒJ ¿’CGh ø```̀°ùdÉμ«e ¢SOÉeh ,øj ÊhOh

.ôcÉàjGh â°SQƒa ≈dEG áaÉ°VE’ÉH øjh ≠fÉjh óªMCG
 ¿ƒ```̀°ù«dCGh …óæ«c Ú∏KÉc êÉàfEG ø```̀e º∏«ØdG
 ¿ƒL òØæŸG èàæŸG ,πjƒfÉÁEG ¿ƒª«```̀°Sh QƒeÒ°T
 ∫ƒf ¿ƒL ∞«dCÉJ øeh ,Ú∏JÉécÉe ¿ƒ```̀°SÉLh ∫ƒf
 õàjh ¢```̀ùjôc ƒjQÉæ«```̀°ùdG Ö```̀àch ,É```̀àjGh …QÉ```̀Zh
 ‘ º∏«Ø∏d …QÉéàdG ¢Vô©dG CGóÑjh .…hô∏«L ÊƒJh

.πÑ≤ŸG Èª°ùjO 15 Ωƒj äGQÉeE’G
 ÌcC’G »g “ΩƒéædG ÜôM” á∏```̀°ù∏°S ∫GõJ ’h
 ôe ≈∏Y ÚjÓŸG ∫É«N äöSCG »àdGh k É«ŸÉY á«Ñ©°T
 ™bƒe ÈY ¿C’G øe ºcóYÉ≤e Ghõ```̀éMG Gòd ,∫É«LC’G
 ¢û«Y á°Uôa GƒJƒØJ ’ ≈àM ÊhÎμdE’G ¿ÉLô¡ŸG
 ºcòNCÉà°S »àdGh ,É¡Yƒf øe IójôØdG áHôéàdG √òg

.πÑ≤ŸG Èª°ùjO ô¡°T ∫ÓN á«FÉæãà°SG á∏MQ ÈY

تجربة ال تنسى مع ”حرب النجوم“ في ختام ”دبي السينمائي“تجربة ال تنسى مع ”حرب النجوم“ في ختام ”دبي السينمائي“

tariq_albahhar

 â```æH É```«g á```ØdDƒŸG âæ```°TO
 ¢UÉÿG É¡HÉàc á```Ø«∏N ∫BG ≈```°ù«Y
 ¿GƒæY π```ªëj …ò```dGh ,∫É```ØWC’ÉH
 ,“Little Island. . Big Fort”
 øª```°V »æWƒdG øjôëÑdG ∞ëàe ‘
 øWƒdG OÉ```«YCG  è```eÉfôH äÉ```«dÉ©a
 ø```jôëÑdG  á```Ä«g  É```¡ª¶æJ  »```àdG

 .áaÉ≤ã∏d
 á```≤jô£H  ÜÉ```àμdG  »```JCÉj  PEG
 ∫ÉØWC’G »cÉ– IQƒ```°üe á«∏YÉØJ
 ,IôμàÑŸGh  á```°UÉÿG  º```¡à≤jô£H
 πØW ájÉμM ÜÉàμdG ¢Vô©à```°ùjh
 ¬àfƒdÉH á£```°SGƒH ∫ƒéàj »```æjôëH
 øcÉeC’Gh AÉ«```°TC’G iÒ```d AGô```ª◊G
 á```«aÉ≤ãdGh  á```«KGÎdGh  á```Ø∏àîŸG

 äóªY å«M ,ø```jôëÑdG á```μ∏‡ ‘
 §ªædG ΩGóîà°SG ≈dEG ÜÉàμdG áØdDƒe
 AÉ«°TC’G ájDhQ ‘ ∫ÉØWCÓd »∏«îàdG
 É¡fƒ°û«©j »àdG á```°ûgódG áªFGƒeh

.Iójó÷G AÉ«°TC’G ±É°ûàcG ™e
 É«g ÜÉ```àμdG á```ØdDƒe â```dÉbh
 ÜÉàμdG ¿EG áØ«∏N ∫BG ≈```°ù«Y âæH
 ó¡÷G ø```e ÚeÉY ƒ```ëf ¥ô¨à```°SG
 ,QƒædG iô```j ¿CG π```Ñb π```°UGƒàŸG
 ºgÉ```°S k É«YÉªL kGó¡L √Èà©J »gh
 ¬```à≤jô£H  √RÉ```‚EG  ‘  Oô```a  πc
 á°Sóæg ≈∏Y πªY å«M ,á```°UÉÿG
 ÜÉàμdÉH ¢```UÉÿG ¥QƒdG º«ª```°üJ
 ¬```««æjQ  á```°Sóæ¡ŸG  »```∏YÉØàdG
 ÌcCG º«ª```°üàH âeÉb »àdG ƒ```∏HÉL

 Éª«a ,∫ÉØWCÓd mÜÉàc Ú©Ñ```°S øe
 ÜÉàμdG Qƒ```°U RÉ‚EG ≈```∏Y â```∏ªY
 âfQO É```«H á```jóædƒ¡dG IQƒ```°üŸG

 º«ª```°üàdG ∫É› ‘ â```∏ªY »```àdG
 â∏¨à```°TGh k ÉeÉY øjöûY øe Ì```cC’

.∫ÉØWC’G Öàc øe ójó©dG ≈∏Y

 ∫hC’G  ÜÉ```àμdG  ƒ```g  Gò```gh
 ‘ ôªà```°ùJ ¿CG πeCÉJ »àdG áØdDƒª∏d
 ∫ÉØWCÓd ¢ü```°ü≤dG Oö```Sh á```HÉàc
 ∫É«ÿG É¡æ«H á```Ø∏àfl ä’É```› ‘
 Iô```μa âMƒà```°SG ó```bh ,»```ª∏©dG
 áÑàμeh ,á«eƒ«dG IÉ«◊G øe ÜÉàμdG
 øe ÊÉ©J É¡fCÉH â```°ùŸ »àdG É¡æHG
 ≈dEG ¥ô```£àJ »àdG Ö```àμdG ¢```ü≤f
 ôjƒ```°üJh ,»Hô©dG  è«∏ÿG á≤£æe

.á«é«∏ÿG áÄ«ÑdGh áaÉ≤ãdG
 äCÉ```°ûf áLÉ◊G √òg å«M øeh
 ∫ÉØWC’G »```cÉë«d ÜÉ```àμdG Iô```μa
 á«Hô©dG è«∏ÿG ∫hOh ø```jôëÑdG ‘
 º¡KQEGh º```¡îjQÉJ ≈```∏Y ±ô```©à∏d

.…QÉ°†◊Gh ÊÉ°ùfE’G

 • øe ÒÑc OóY Ωó o°U 
 ¿CG GƒaôY ÚM Qƒ¡ª÷G

 »g “…QÉ°üe ∂©e Ée” á«æZCG
 ó≤a ,É°ù«∏«e áfÉæØdÉH á°UÉN

 kGójóL ÓjÉà°S É¡H âeób
 á«æZCG ájCÉH ¬eó≤J ⁄ kÉ«∏c

 ƒ÷G á«æZC’G â∏ªMh ,á≤HÉ°S
.Ëó≤dG ÊÉæÑ∏dG

Little IslandLittle Island.. .. Big FortBig Fort هيا آل خليفة“ تدشن كتابها  ”هيا آل خليفة“ تدشن كتابها” 
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الفجر: 04:47
الظهر: 11:29 
العصر: 02:27

المغرب: 04:47
العشاء: 06:17

ábÉYE’G ºZQ hQÉéæª∏c πÑL ≥∏°ùJ øe øμªàj »©aÉ«dG
 ¬JGP äÉÑKEG øe ájó°ù÷G ¬àbÉYEG ¬©æ“ ⁄
 á°UÉÿG ¬à≤jô£H ™ªàéŸG ‘ ¬JÉª°üH ™°Vhh
 QGöUE’Gh …ó```ëàdG ø```e Ò```ãμdG É```¡«a »```àdG
 ∫É°üjEGh ¬```H øeDƒj Ée ò«ØæJ ≈```∏Y IôHÉãŸGh

.¬àdÉM πãÃ ºg øe πc ≈dEG ¬àdÉ°SQ
 …hP  ø```e  »```©aÉ«dG  º```«μM  ÜÉ```°ûdG
 ¬àbÉYEGh ¬```°ùØf ióëàj á```°UÉÿG äÉLÉ«àM’G
 QÉ```°üàf’G ≥≤ëjh É```¡H ódh »```àdG ájó```°ù÷G
 Ébƒ©e â```°ùd” ádÉ```°SôH ¿ÉÁE’G È```Y É```¡«∏Y

.“»JGòH ƒª°SCG âeOÉe
 »```©aÉ«dG  Ωƒ```≤j  ¬àdÉ```°Sôd  Éî«```°SôJh
 øμ“ PEG ,¬JGòH ƒª```°ù∏d ¬JÉjó–h ¬JGôeÉ¨Ã
 ‘ âfÉc IójóL Iô```eÉ¨e ∫ÓNh GôNDƒe º«μM
 hQÉéæª∏c πÑL áªb ≥∏```°ùàd É«fGõæJ ájQƒ¡ªL
 ºª≤dG ≈```∏YCG óMCG È```à©j …ò```dG ÊÉcÈ```dG -

.ΩÉjCG IöûY Ióe á∏MôdG âbô¨à°SGh ,á«∏Ñ÷G
 ádÉ```°SQ …ód” :»©aÉ«dG º```«μM ∫ƒ```≤jh
 ÊÉ©j øe πμ```d É¡dÉ```°üjEG ≈∏Y GógÉL π```ªYCG

 É¡H Ö«°UCG hCG É¡«a ódh AGƒ```°S ájó°ùL ábÉYEG
 Ö∏```°ùJ ’ ábÉYE’G ¿CG ,√ÒZ hCG çOÉ```M á```é«àf
 ≥```jôW á```jDhQ Ö```é– ’ É```¡fCG É```ªc ,IOGQE’G

.“´GóHE’G
 Öëjh øeDƒj ÉÃ Éeób »°†ŸG π«Ñ°S ‘h
 øY º«μM á∏Mô∏d á```¶gÉÑdG áØ∏μàdG »```æãJ ⁄
 ¬fCG Éª«°S’ ,¬àdÉ```°SQ ∫É```°üjEGh ¬aóg ≥«≤–
 hCG áªgÉ```°ùe ≈fOCG ¿hO á∏eÉc áØ∏μàdG πªëàj

.á°UÉN hCG áeÉY á¡L ájCG øe ájÉYQ

 á∏ªM ..¿GOƒ°ùdG
"RójE’G QÉY" áHQÉëŸ

 ,óMC’G ,á«fGOƒ```°ùdG áë```°üdG IQGRh â```≤∏WCG
 ÖMÉ°üJ »àdG á«YÉªàL’G ôgGƒ¶dG áHQÉëŸ á∏ªM
 ¥ƒ≤Mh áeGôc ßØM ≈dEG áaÉ```°VEG ,RójE’G ≈°Vôe
 Ú°ûjÉ©àŸG ™æÁ øe πc áÑ```°SÉfih ,≈```°VôŸG
 ‘ Éª«```°S’ ,º```¡bƒ≤M ≈```dEG ∫ƒ```°UƒdG ‘ ¬```©e

.á«ë°üdG äÉeóÿG
 ÚHÉ°üª∏d Qó≤ŸG Oó©dG ¿CG IQGRƒdG äócCGh
 É°üî°T ∞dCG 56 ƒëæH Qó≤j ¿GOƒ```°ùdG ‘ RójE’ÉH
 êÓ©dG ≈≤∏àj øe Éªæ«H ,AÉ°ùædG øe ÉØdCG 25 º¡æe
 á«fGOƒ°ùdG ∫ó©dG IQGRh âØ```°ûch .§≤a % 10
 RójE’G ¢Vôe ™e Ú```°ûjÉ©àŸÉH ¢UÉN ™jöûJ øY
 øe πμd áYOGQ äÉHƒ≤Y øª°†àj º¡bƒ≤M ßØ◊

.äÉeóÿG Ëó≤J øY ™æàÁ
 øjõdG ∫OÉY ∫ó©dG IQGRƒH ∫hDƒ```°ùŸG ∫Ébh
 »```ŸÉ©dG Ωƒ```«dG áÑ```°SÉæÃ ‘Éë```°U ô```“Dƒe ‘
 ¥ƒ≤ëH É```°UÉN ÉeÉªàgG ‹ƒJ IQGRƒdG ¿EG ,Ró```jEÓd

.RójE’G ¢Vôe ™e Ú°ûjÉ©àŸG

 ≈àM ..ÉcÒeCG
"ÉgQhõJ" äGQÉØ°ùdG

 á«∏```°UCG äGÒ```°TCÉJ ÉgQGó```°UEG øe ó≤Y ó©H
 â≤∏ZCG ,á```«fƒfÉb Ò```Z á≤jô£H É```¡«∏Y â∏```°üM
 äÉ```j’ƒ∏d á```Øjõe IQÉØ```°S É```fÉZ ‘ äÉ£∏```°ùdG
 áª```°UÉ©dG ‘ á«eGôLEG áμÑ```°T É```gôjóJ Ió```ëàŸG
 πÑb ¬fEG á«cÒeC’G á```«LQÉÿG IQGRh âdÉbh .GôcCG
 IQÉØ```°ùdG âfÉc …QÉ÷G ΩÉ©dG ∞«```°U ‘ É¡bÓZEG
 ∞dDƒe ¿ƒ∏dG …OQh É«dÉH Gô≤e Ωóîà°ùJ ájQƒ°üdG
 ¬bƒa ™aôJ êƒ```‡ …ójóM ∞≤```°ùH Ú≤HÉW øe
 IQƒ```°U ¬∏NGO ≥∏©Jh Ió```ëàŸG äÉ```j’ƒdG º```∏Y
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 áHôJC’G óYÉ°üJ ™e ∫óà©e ¢ù≤£dG
.QÉ¡ædG ∫ÓN ≥WÉæŸG ¢†©H ‘

 Ió≤Y 18 ≈dEG 13 øe á«HôZ á«dÉª°T ìÉjôdG
.ÉfÉ«MCG Ió≤Y 25 ≈dEG 20 øe π°üJh

 ájƒÄe áLQO 25 ≈ª¶©dG IQGô◊G áLQO
.ájƒÄe áLQO 18 iô¨°üdGh
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حالة الطقس
@albiladpress @albiladpress @albiladnews

 ¢Sƒd ‘ "≠æ«°S" º∏«Ød ∫hC’G »ŸÉ©dG ¢Vô©dG ô°†– ¿ƒÑ°SQòjh ¢ùjQ á∏ãªŸG
(RÎjhQ) É«fQƒØ«dÉc ,¢Sƒ∏‚CG

IQGOE’G ¢ù∏› ¢ù«FQ á∏©°ûdG »ÑædGóÑYôjôëàdG ¢ù«FQ …OôŸG ¢ùfDƒe
abdulnabi.alshoala@albiladpress.commoanes.almardi@albiladpress.com

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

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

öûæ∏d ΩÉjC’G á°ù°SDƒe ‘ ™Ñ£JJJ

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

G nó````````̀jpõ````````̀ nŸG pÊoó`````̀ o°`````̀ û`````̀ æ`````̀ nJ pô`````̀©`````̀ qp°`````̀û`````̀dG p‘Gnƒ````````````````` nb
G nó``````````̀j pó``````````̀ n÷G pπ`````̀ o≤`````̀ nà`````̀ ∏`````̀ a qnº``````````̀ o∏``````````̀ ng o∫ƒ``````````̀ o≤``````````̀ nJ

ƒ`````````````` oLQnCG  n∂```````æ``````` pe  , mó``````````̀j pó``````````̀ nL  ø`````````̀ pe  ’  ,¿pEÉ``````````````````̀ na
G nó``````«`````` p©`````` oJ  ¿nCG nh  nâ``````̀ ª``````̀ n¶``````̀ nf  É```````̀ e  nQuô```````````̀ nμ```````````̀ oJ

…pô````̀©````̀ p°````̀T pÒ````̀ p°````̀ü````̀ ≤````̀ nJ rø``````````̀ pe o±ƒ``````````````̀ nÿG ’ rƒ````````````````̀ nd nh
G nó`````̀«`````̀ p°`````̀ü`````̀ nb má````````̀ n«````````̀ pfÉ````````̀ pK qpπ``````````̀ oμ``````````̀ pH oâ```````ª``````` n¶``````` nf

k É``````̀ nÑ``````̀ oM  pø```````̀jnô```````̀ë```````̀nÑ```````̀dG  ‘  nΩÉ```````````````̀ ng  »`````̀ pÑ`````̀ ∏`````̀ n≤`````̀ na
G nó```````«```````pæ``````` nY k É````````````````````̀ eh nO É``````̀ ¡``````̀ uÑ``````̀ oë``````̀ pH n¿É```````````````````````̀ nc nh

… pOÓ`````````````̀ pH É````````̀j o¢``````̀†``````̀pÑ``````̀æ``````̀ nj nÚ`````````````̀ pM »```````̀Ñ```````̀∏```````̀ nb nh
G nó`````«````` p°`````û````` qnæ`````dG p∂``````̀ «``````̀ pa p¬````` p°`````†`````Ñ`````næ````` pH o≠`````«````` p°`````ü````` oj

≈`````` qnæ`````` nZ p¿É`````````````````````̀ n◊C’G nπ``````````̀ nª``````````̀LnCG p∂`````̀ pª`````̀ °`````̀ SÉ`````̀ pÑ`````̀ na
G nó````````̀jpô````````̀ na k É````````̀ næ````````̀ n◊ º``````̀ o¡``````̀ nZÉ``````̀ n°``````̀U p∂````````````̀ nahoô````````````̀ oM

… pOGDƒ`````````````̀ oa  ‘  n¢````û```` n©````°````û```` nY  pø`````̀jnô`````̀ë`````̀ nÑ`````̀dG  inƒ```````````̀ ng
G nó`````«`````pÑ````` nj  ¿nCG  pá`````̀ ndƒ`````̀ o¡`````̀ t°`````̀ù`````̀dG  ø````````̀ pe  n¢``````̀ù``````̀«``````̀ nd nh

»`````````````̀ pMhoQ p∑É```````````````` ng p‹É```````````` n©```````````` nŸG oø```````̀jnô```````̀ë```````̀ nÑ```````̀ na
?G nó````````````````````````̀jpRnCG ¿nCÉ``````````````````̀ pH nÚ``````̀ pÑ``````̀ o∏``````̀£``````̀ nJ GPÉ`````````̀ª`````````̀ na

kG nó``````̀≤``````̀ oY  o¿ƒ````````̀ oμ````````̀ nJ  nΩƒ```````̀ oé```````̀ tæ```````̀dG  pâ`````̀Ä`````̀ p°`````̀T  G nPEG
G nó``````̀«``````̀ pL p∂`````````̀«`````````̀dEG pΩƒ```````̀ oé```````̀ tæ```````̀ dÉ```````̀ pH o¥ uƒ`````````````````````````` nWoCG

k É````̀ nª````̀«````̀ o¶````̀ nY  G nó`````````````̀ nZ  pOGnDƒ````````````̀ oØ````````````̀dG  ‘  p∂```````̀ ofÉ```````̀ nμ```````̀ ne
Gó``````̀ «``````̀ pMnƒ``````̀ dG »```````̀ uÑ```````̀ oM »``````̀ pà``````̀ n«``````̀ foó``````̀ pH pä pö```````````````````̀U nh

qlô`````̀ n≤`````̀ nà`````̀°`````̀ù`````̀ oe  p∂`````````````̀ p°`````````````̀VQnCG  oÒ`````````````̀ nZ  p‹  É``````̀ª``````̀ na
Gó````̀«````̀ p∏````̀ sà````̀dG p∂`````̀«`````̀ o°`````̀VÉ`````̀ ne p∂``````̀«``````̀ pa o≥`````````̀ n°`````````̀û`````````̀ rYnCG nh

lπ````````````̀gnCG  p±É``````̀ n«``````̀ °``````̀ †``````̀ pŸG  p∂`````̀ nÑ`````̀©`````̀ n°`````̀T  ‘  p‹nh
G nOƒ``````̀¡``````̀ o©``````̀dG n¿É````````̀ n°````````̀U ø`````````̀ ne pπ````````````````̀gC’G oÒ````````````````̀ nN nh

k É``````̀ nÄ``````̀a pO o¢`````̀†`````̀«`````̀ nØ`````̀ nJ p¿É````````̀ næ````````̀ n◊É````````̀ pH p∂```````̀ oJƒ```````̀ o«```````̀ oH
G nó````````̀ jpô````````̀ nL â````````̀ nfÉ````````̀ nc ƒ`````````̀ nd , uõ`````````̀ p©`````````̀ dG oäƒ`````````̀ o«`````````̀ oH

k’É```````̀ª```````̀ nL ƒ``````````̀ ogõ``````````̀ nj l≥````````̀ o°````````̀SÉ````````̀ nH p∂`````````̀ o∏`````````̀î`````````̀ nf nh
G nó`````̀«`````̀ p°`````̀†`````̀ nf k É``````̀ n©``````̀ ∏``````̀ nW o¬```````````̀ n∏```````````̀coCG »```````̀ p£```````̀ ©```````̀ oj nh

k’É`````````̀ nª`````````̀ nL  »````````````̀ pæ````````````̀ nW nh  É`````````̀j  oˆG  n∑É````````````̀ nÑ````````````̀ nM
Gó```````̀j pó```````̀ n©```````̀dG n∑É`````````````̀ n£`````````````̀YnCG pOG nhtô``````````````````````````̀dG nø`````````````̀ pe

k É`````̀YÉ`````̀ né`````̀ o°`````̀T kÓ````````` n£````````` nH oº``````̀ o¡``````̀ æ``````̀ pe n∂`````````̀ qn°`````````̀ü`````````̀ nN nh
Gó``````̀«``````̀ pé``````̀ nŸG nπ````````````` oLqnô`````````````dG n∂```````````````̀d nP ná``````̀ nØ``````̀«``````̀ p∏``````̀ nN

lìhoQ  oø````````̀jnô````````̀ë````````̀ nH  É````````̀j  p∂````````̀æ````````̀ pe  oá``````̀ nØ``````̀ «``````̀ p∏``````̀ nN
G nó```````````̀j pQnƒ```````````̀ dG pâ```````̀ æ```````̀ oc p¬````````````̀ pMhoô````````````̀ pd pâ```````````````````````̀fnCG nh

É```̀e  GPEG  l¢```````̀û```````̀«```````̀ rY  o¬```````````````` nd  É```````̀ næ```````̀¡```````̀ nj  Ó````````````̀ na
GOhoó````````` o°`````````U  k É`````````eƒ````````` nj  mó``````````̀ pMÉ``````````̀ nL  ø``````````̀ pe  inCG nQ

k É``````̀æ``````̀enCG oÖ`````̀©`````̀ qn°`````̀û`````̀dG nΩÉ````````̀ næ````````̀ nj »````````̀ nc oô`````̀ n¡`````̀ °`````̀ ù`````̀ nj nh
Gó````̀ «````̀ pY p¬````````̀jó````````̀ nd ¿É```````````̀ nc p¢```````̀ SÉ```````̀ qnæ```````̀ dG oø``````````̀enCÉ``````````̀ na

G kOô````````````̀ nH nAÉ```````````````̀ŸG Gƒ```````̀ odÉ```````̀ æ```````̀ nj »``````````̀ pc oCÉ```````̀ ª```````̀¶```````̀ njh
Gó````̀«````̀ p©````̀ n°````̀S »``````````̀ pæ``````````̀ nW nh É```````̀ j n∑Gnô````````````````````̀ nj √É`````````næ````````` oe

l¿ƒ````````̀ oæ````````̀ nM  lÜnCG  p™``````̀«``````̀ pª``````̀ né``````̀∏``````̀ pd  oá``````` nØ```````«```````p∏``````` nN
G nOhoó``````````̀ o°``````````̀U ≈`````````````̀ nb’ mπ```````` pFÉ```````` n°````````S ø``````````̀ pe É``````̀ ª``````̀ na

lÖ```````````̀∏```````````̀ nb nh  lá``````````̀ë``````````̀ qnà``````````̀ nØ``````````̀ oe  l¿G nPBG nh
G nó````̀ jpõ````̀ nà````̀ °````̀ ù````̀ nJ É`````̀ nª`````̀«`````̀ nc n¢```````̀SÉ```````̀ qnæ```````̀dG … pOÉ`````````̀ næ`````````̀ oJ

mô```````````````̀enCG  uπ```````````````̀ oc  ‘  lá```````̀ nØ```````̀«```````̀ p∏```````̀ nN  nâ`````````````̀fnCÉ`````````````̀ na
G nó`````«````` p°`````†````` nY kG nó````````̀ næ````````̀ n°````````̀S mø````````````̀ pWGnƒ````````````̀ oe uπ````````̀ oμ````````̀ pd

kGnõ`````````````enQ nâ```````````````̀fnCG ,oá`````` nØ``````«``````p∏`````` nN ,É``````̀æ``````̀ nd nähnó`````````````````̀ nZ
G nOhoó```````````````````̀ o◊G pänR nhÉ```````````````````````````̀ n nŒ º`````̀ oμ`````̀ oà`````̀ n©`````̀ ª`````̀ o°`````̀ S nh

?º``````̀ ocGnƒ``````̀ p°``````̀S  ø``````̀ nª``````̀ na  nQÉ``````̀ nî``````̀Ø``````̀dG  É```̀ æ```̀ Ä```̀ p°```̀ T  GPEG
G nó````«```` p¡```` n°````T º`````` oμ`````` nd nQÉ``````` n°```````U oô`````̀î`````̀ nØ`````̀dG nâ```````````````````` rfnCG nh

m≥`````̀∏`````̀ nN  nÚ````````````` nH  nõ```````̀ t«```````̀ nª```````̀ qnà```````̀ dG  É`````````̀ næ`````````̀eoQ  ¿EG nh
G nOƒ``````̀ o°``````̀ ù``````̀ nf É`````` nª``````«`````` nc º``````````̀ ocoó``````````̀ n› »`````̀ pØ`````̀ μ`````̀ n«`````̀ na

p‹É````````̀ n©````````̀ nŸG n¢`````````̀Snô`````````̀ na »``````̀ p£``````̀ nà``````̀ n“ n∂`````````````̀ qnfnCÉ`````````````̀ nc
G nó`````̀«`````̀ p°`````̀ü`````̀ nJ »``````````̀ nc xõ`````````````̀ pY qnπ```````````````` oc oO pQÉ`````````````̀ n£`````````````̀ oJ

p¬`````«````` pa oâ```````̀∏```````̀ ob ó`````````̀ nb É`````````̀ pŸ rÖ``````̀ né``````̀©``````̀ nJ ¿pEÉ`````````````````̀ na
G nOhoó```````````````̀ o÷G pπ```````̀ n°```````̀ S nh ,p¬```````̀ p∏```````̀°```````̀UnCG ø```````̀ nY rπ`````̀ n°`````̀ù`````̀ na

ƒ``` ò∏````©```` nj  pAô````````````````̀ nŸG  oπ``````````̀ o°``````````̀UoCG  nÜÉ`````````````` nW  É```````e  GPEG
G nó``````̀«``````̀ pª``````̀ nM k É`````̀ nμ`````̀ °`````̀ ù`````̀e o¬```````̀ o∏```````̀©```````̀ pa hoó````````````̀¨````````````̀ nj nh

ƒ```̀ oª```̀°```̀ù```̀ nJ  pAô```````````````̀ nŸG  o∫É`````````̀ n©`````````̀ pa  änó`````````̀ oª`````````̀ nM  ¿EG nh
G nOƒ````````̀ o∏````````̀ oN  É`````̀ n«`````̀ ∏`````̀ n©`````̀ dG  iQoP  ‘  oó````````̀ o∏````````̀î````````̀ nJ nh

p‹É````````̀ n©````````̀ nŸG nÖ`````````````````̀ pc nQ ø`````````̀ ne oÒ````````````̀ nN oá``````̀ nØ``````̀«``````̀ p∏``````̀ nN
G nó``````̀ «``````̀ p°``````̀ T nQ k É``````̀ né``````̀ ¡``````̀ nf p¬``````̀ p∏``````̀©``````̀ pØ``````̀ pH qnø```````````̀ n°```````````̀S nh

k É```̀ Ñ```̀ ∏```̀ n°```̀U  o√Gnô```````````````````̀ nJ  pÜƒ```````````̀ o£```````````̀ oÿG  ṕ ô``````````````̀ nb  ‘ nh
G nó``````````̀ j pó``````````̀ n◊G p¬`````````̀ pà`````````̀ nÁpõ`````````̀ nY ø``````````̀ pe oâ````````̀ uà````````̀ nØ````````̀ oj

mΩõ```````````̀ nM uπ`````````` oμ`````````` pH pOÓ```````````̀ pÑ```````````̀dG ø```````````̀ nY oOhoò``````````````````````̀ nj
G nOƒ```````````̀ oYqoô```````````̀ dG  o¬`````̀ nÑ`````̀ n°`````̀ ù`````̀ n–  n∫É````````̀ n°````````̀U  É```````e  GPpEG

må``````̀«``````̀ nd  oÖ````````````̀∏````````````̀ nb nh  oÚ``````````̀ p∏``````````̀ nj  ’  lΩõ````````````̀ n©````````````̀ na
Gó``````````̀ «``````````̀ pcnCG kÓ`````````̀©`````````̀ pa o¬````````````̀ ndƒ````````````̀ nb o™``````````̀ pÑ``````````̀à``````````̀ oj nh

k É`````̀ n°`````̀SCÉ`````̀ nH  , oΩƒ````````̀ n≤````````̀ dG  ≈````````̀ nYG nó````````̀ nJ  G nPEG  , tó`````````̀ n°`````````̀TnCG
G nOƒ`````````̀ oY p¢``````̀SÉ``````̀ qnæ``````̀dG p™`````̀«`````̀ pª`````̀ nL ø```````̀ pe oÖ```````̀ n∏```````̀ °```````̀ UnCG nh

kG qQho oö`````````````````̀T ,»`````````̀ pæ`````````̀ nW nh É``````̀j , n∂```````̀æ```````̀ nY o™```````̀ naó```````̀ n«```````̀ na
G nó`````````̀jpô`````````̀ ne k É`````̀fÉ`````̀ n£`````̀«`````̀°`````̀T n∂```````̀ æ```````̀ nY oô````````````` nMó````````````` nj nh

≈`````````n∏`````````ZnCG nh o¬```````````̀ nd n¢`````ù`````«````` pØ`````sæ`````dG n∫ nò```````````````̀ nH ó``````̀ n≤``````̀ na
G nó```````̀ j pó```````̀ n°```````̀ T k É``````````̀ sÑ``````````̀ oM o¬``````````````̀ nHGnô``````````````̀ oJ qnÖ```````````````````````̀MnCG

k É``````M nö``````U  pó```````̀é```````̀ŸG  ‘  G nó``````````````̀ nZ  ó`````````̀ nb  oá`````` nØ``````«``````p∏`````` nN
G nó`````̀«`````̀ p°`````̀û`````̀ ne kGnö``````````̀ü``````````̀ nb p¬````````̀ peõ````````̀ n©````````̀ pH nOÉ```````````̀ n°```````````̀T nh

kG nP nÓ````````````````````̀ ne É```````̀æ```````̀ nd u»``````````̀ p∏``````````̀ nY ƒ`````````````````̀HnCG qoπ```````````̀ n¶```````````̀ nj
G nó```````̀j pó```````̀ n°```````̀S k É`````````````````````̀ neh nO o¬```````````````````````̀ ojCG nQ ≈```````` n≤````````Ñ```````` nj nh

»```````̀ p∏```````̀©```````̀ oj nh »```````̀ pæ```````̀Ñ```````̀ nj o¬````````````````````````````̀oHCG nO Gò`````````````````````̀ ng nh
G nó``````«`````` pë`````` nj  ø``````````̀ nd  ,’  Ó```````̀ o©```````̀ dG  pÜQ nO  ø```````̀ n©```````̀ na

 … pO nÓ````````````````̀ pH G nò``````````````````````̀ nc nh lá``````` nØ```````«```````p∏``````` nN n∑G nò``````````````````````̀ nc
G nó````̀ «````̀ pØ````̀ nà````̀ °````̀ ù````̀ n«````̀ ∏````̀ na  Ó````````̀ o©````````̀dG  nΩG nQ  ø````````̀ nª````````̀ na

»°VQ ∫BG Qƒ°üæe óªMCG øH ˆGóÑY QƒàcódG

"َخلِيَفُة َقد َغَدا في المجِد َصرحًا"

»μ∏ŸG ƒª°ùdG ÖMÉ°U AGQRƒdG ¢ù«FQ ΩÉ≤e ¤EG IGó¡e Ió«°üb

áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ÒeC’G 
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