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العا�صمة”  “اأمانة 
تطلق تطبيًقا للتوا�صل 

�ل���زجن - جمل����س �أمان���ة �لعا�س���مة: وق���ع 
جمل����س �أمان���ة �لعا�س���مة �تفاقي���ة م���ع �رصكة 
�إط���اق تطبيق على  “تيكو�س���مارت”؛ بهدف 
�الأجهزة �لذكية يتي���ح للمو�طنني و�ملقيمني 
يف �لعا�س���مة �لتعرف ع���ن كثب على �خلدمات 
�لت���ي يقدمه���ا �ملجل����س وتط���ور�ت �الأعمال 

�إل���ى تق���دمي  �إ�س���افة  �ملرتبط���ة ب���ه 
�القرت�حات يف هذ� �ل�سدد.

لودرديل” “فورت  نار مبطار  قتلى وجرحى يف اطالق   5
ال�شلطات الأمريكية تلقي القب�ض على امل�شتبه به

�س���ي �ن �ن -وكاالت: ق���ال م�س���وؤول �أمريك���ي يف 
�إنف���اذ �لقانون ل�س���بكة CNN �أم�س �إن �إط���اق �لنار يف 
مط���ار “فورت لودردي���ل” �لدويل يف فلوريد� �أ�س���قط 5 
قتل���ى على �الأقل و�أدى �إلى �إ�س���ابة 8 �آخري���ن ُنقلو� �إلى 
�مل�ست�س���فى لتلقي �لع���اج، و�أكد م�س���وؤولو وز�رة �الأمن 
الوطن���ي االأمريك���ي يف وقت �س���ابق �س���قوط م���ا ال يقل 
عن 3 قتلى.  و�أخرب م�س���وؤول �أمريكي �س���بكة CNN، �أن 
�ل�س���لطات حتتجز م�س���تبهاً ب���ه، بعد �إطاق �لن���ار، وقال 
�مل�س���در �إن م�سوؤويل �إنفاذ �لقانون يعتقدون باأن هناك 
مطل���ق نار وحي���د�. و�أكد مكت���ب رئي�س �رصط���ة مقاطعة 
“ب���رو�رد” يف فلوريد� يف تغريدة على موقع “تويرت” �أن 
“ق�س���م �الت�ساالت تلقى �ت�ساالً حول �إطاق �أعرية نارية 

يف مطار فورت لوديرديل �لدويل”. 
و�أكدت و�س���ائل �إع���ام �أمريكية �أن �ل�رصطة ت�س���يطر 
على �لو�س���ع ب�س���كل كامل، و�أنه مت �إخاء قاعات �ملطار 
�ل���ذي يك���ون غالًب���ا مزدحًم���ا �مل�س���افرين، كم���ا ذكرت 
و�سائل �إعام �أمريكية �أن �ملنفذ �لهجوم يدعى ��ستيبان 

�سانتياغو ويبلغ من �لعمر 26 عاًما.

و�صع حجر الأ�صا�س لـ “جامعة امللك حمد” بباك�صتان

وزير العمل يوجه بحل م�صكلة موظفي “العربية لل�صكر”

ق���ال �لنائب جال �ملحفوظ ل���� “�لباد” باأنه 
تو��سل هاتفيا يوم �أم�س مع وزير �لعمل و�لتنمية 
ة  �الجتماعية جميل حميد�ن ب�ساأن �الأو�ساع �ملع�رصرِّ
40 موظف���ا بحريني���ا يعمل���ون بال�رصك���ة �لعربية 
كر بعد تخلُّف �الأخرية عن �سد�د �لرو�تب ملدة  لل�سُّ
4 �أ�س���هر. ونقل عن �لوزي���ر �هتمام �الأخري �لكبري 
به���ذ� �ملو�س���وع، و�إ�س���د�ر توجيهات���ه �لفورية 
للم�س���وؤولني �ملعني���ني بال���وز�رة؛ وذل���ك لبحث 

�الإج���ر�ء�ت �لقانوني���ة �لو�جب �تخاذه���ا من �أجل 
�سيانة حقوق �ملوظفني �لبحرينيني بال�رصكة.

و�أكد �ملحفوظ �أن �الأ�س���بوع �ملقبل �سي�سهد 
عق���د �جتم���اع رباع���ي م���ع قي���اد�ت �الحتادْي���ن 
�لعماليني )�الحتاد �لعام لنقابات عمال �لبحرين، 
و�الحتاد �حلر لنقابات عمال �لبحرين( وبح�س���ور 
مندوب���ني من وز�رة �لعم���ل و�لتنمية �الجتماعية؛ 
وذل���ك للت�س���اور ب�س���اأن مو�س���وع زي���ادة حاالت 

�نته���اكات حق���وق �لعم���ل ومب���ا يخالف 
قانون �لعمل يف �لقطاع �الأهلي.

�ملنامة - بنا: بن���اًء على تكليف من عاهل 
�لباد �ساحب �جلالة �مللك حمد بن عي�سى �آل 
خليفة، �س���ارك رئي�س �حلر�س �لوطني �لفريق 
�لركن �س���مو �ل�سيخ حممد بن عي�سى �آل خليفة 
ممثاً عن جالته مع رئي�س �لوزر�ء �لباك�ستاين 
حممد نو�ز �رصيف يف �حلفل �لذي �أقيم يف �إ�سام 
�آباد مبنا�سبة و�سع حجر �الأ�سا�س جلامعة �مللك 
حم���د للتمري����س و�لعل���وم �لطبية �مل�س���احبة 
“جامعة �ملل���ك حمد” ومب�س���اركة ممثلني من 

م�ست�س���فى �مللك حم���د يف �لبحرين، حيث قدم 
�أحدهم �رصح���اً لرئي�س �لوزر�ء �لباك�س���تاين عن 
�مل����رصوع �ملذك���ور و�ل���ذي حظي با�ستح�س���ان 
�حل�سور. وبهذه �ملنا�سبة �أعرب رئي�س �لوزر�ء 
�لباك�س���تاين ع���ن �س���كره وتقدي���ره �إلى عاهل 
�لب���اد جال���ة �مللك حمد بن عي�س���ى �آل خليفة 
على تربع���ه ببناء جامعة �لتمري����س �لطبية يف 

�إ�سام �آباد.
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�حت���اد �ل�س���لة - �ملرك���ز �الإعامي: �أ�س���اد 
رئي����س �الحت���اد �لبحريني لكرة �ل�س���لة �س���مو 
�ل�س���يخ عي�س���ى بن عل���ي بن خليف���ة �آل خليفة 
بالنجاح �ل���ذي حققه �ملر�قب �لدويل فا�س���ل 
غلوم بع���د �جتي���ازه دورة �ملر�قبني �لدوليني 
و�ختي���اره �س���من 20 مر�قبا دولي���ا للبطوالت 
�الآ�س���يوية �ملقرر �إقامتها �سهر نوفمرب �ملقبل 
و�ملوؤهل���ة �إل���ى كاأ����س �لعامل 2019 بال�س���ني 

�ل�سعبية.
وقال �سموه “لدينا �لثقة �لكبرية باحلكام 
�لبحريني���ني، ونحر�س �سخ�س���يا عل���ى متابعة 
�أموره���م وت�س���جيعهم د�ئم���ا، وتق���دمي �لدعم 

�لازم له���م؛ كونهم �س���فر�ء للتحكيم 
�لبحريني يف �ملحافل �خلارجية”.

�صمو ال�صيخ عي�صى بن علي: احلكام الوطنيون �صفراء للبحرين

• �سمو �ل�سيخ عي�سى بن علي م�ستقبا �ملر�قب �لدويل فا�سل غلوم	

• من مبار�ة منتخبنا مع نظريه �جلز�ئري	

مرفو�س بيت...  على  احل�صول  ثم  التجنُّ�س  على  �صنوات   10 “النواب” يبحث زيادة “التعطل” اإىل 200 دينار للجامعيني
�ق���رت�ح  برف����س  نيابي���ة  جلن���ة  �أو�س���ت 
د �رصوطا  بتعديل ت�رصيعي بقانون �الإ�سكان ُيحدرِّ
و�س���و�بط النتف���اع �لبحريني���ني �ملتجن�س���ني 
بنظام االإ�س���كان، وذلك با�س���تحداث �رشط مرور 
10 �س���نو�ت على �كت�ساب �جلن�سية �لبحرينية؛ 
لا�س���تفادة من �خلدمات �لت���ي تقدمها وز�رة 

�الإ�سكان للمو�طنني.
وب���ررت جلن���ة �ملر�ف���ق �لعام���ة و�لبيئ���ة 

رف�سها �القرت�ح لتعار�سه مع �ملادة )18( من 
�لد�ستور �لتي تن�س على �أن “�لنا�س �سو��سية 
يف �لكر�م���ة �الإن�س���انية، ويت�س���اوى �ملو�طنون 
ل���دى �لقانون يف �حلق���وق و�لو�جبات �لعامة، ال 
متييز بينهم يف ذلك ب�س���بب �جلن�س �أو �الأ�سل 

�أو �للغة �أو �لدين �أو �لعقيدة”.
كما �نتهى ر�أي �للجنة �لت�رصيعية و�لقانونية 
مبجل�س �لنو�ب �إلى �أن �القرت�ح بقانون ت�سوبه 
�س���ائبة عدم �لد�س���تورية؛ وذلك لتعار�سه مع 

�ملادة )18( من �لد�ستور.

يبحث جمل�س �لنو�ب يف جل�سته �ملقبلة 
تعديا ت�رصيعيا يرفع من مبلغ �لتعوي�س عن 

�لتعطل من 60 % من �لر�تب �إلى 80 %.
وين�س �لتعديل �أي�س���ا على زيادة �حلد 
�الأدنى ملبلغ �لتاأمني �سد �لتعطل من 150 
دينار� �إلى 200 دينار للجامعيني، ومن 120 
دينار� �إلى 150 دينار� لغري �جلامعيني، و�أن 
تكون �ملدة �لق�س���وى ل����رصف �لتعوي�س �أو 

�الإعانة �سنة بدالً من  6 �أ�سهر.
�لت�رصيعية  �لتعدي����ات  �ق����رت�ح  وق����ّدم 
بقانون �لتاأمني �سد �لتعطل �لنو�ب: جميلة 
من�سور �ل�س����ماك، وعبا�س عي�سى �ملا�سي، 
وعبد�لرحم����ن علي بوعل����ي، و�إبر�هيم جمعة 

�حلمادي، وعلي عي�سى بوفر�سن.
وقالت �ل�س���ماك �إن �القرت�ح بقانون 
يهدف �إلى رفع ن�س���ب ومبالغ �لتعوي�س 
�أو �الإعان���ة �مل�س���تحقة للمتعطل���ني ع���ن 

55�لعمل.

• جانب من �ملعر�س	

زراعة ناجحة لـ“الكركديه” و“امل�صتحّية” لأول مرة بالبحرين

�أم����س  للتدري���ب  �لبحري���ن  �ختت���م معه���د 
معر�س���ه �لزر�ع���ي �لتعليمي �الأول �ل���ذي �لذي 
��س���تمر 3 �أي���ام حت���ت �س���عار �لتعلي���م �لزر�عي 

القت�ساد مزدهر.
�س���مل �ملعر����س يف زو�ياه �الأف���كار �مللهمة 
���ا للمنتج���ات �ملحلية و�مل�س���تزرعة حمليا  وعر�سً
م���ن �لنو�در �لعاملية �لتي متكن من ��س���تزر�عها 
يف بع�س �مل�ساتل كم�س���تل “كركديه” ل�ساحبته 
فاطمة مو�س���ى، �لتي قدم���ت يف ز�ويتها �لنبتات 
�لنادرة و�لغريبة، ومنه���ا “�لكركديه” �لذي كان 
حا�رص� يف �ملعر�س، وهي �أول من زرعه يف �لبحرين 
و�س���وقه حملي���ا، ونبتة �مل�س���تحية )نبت���ة تخجل 
�أور�قها عند مل�سها باليد وتنكم�س( و�لكاري باتا 

4و�ملورينجا �مل�ستخدم يف �الأطعمة.
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النهائي قبل  ال�صلة” اإىل  “اأحمر 

•  �إخاء قاعات مطار “فورت لودرديل” بعد حادث اإطالق النار	

م�شتثمــــرو “البـــور�شـــة” يتـــداولــون 

�شهـــم  مليـــون   25.9

نخبـــــة  "“الرمـــال” و“�شهيـــــرة” تكـــــرمان 
مـــن املبــدعـــني البحرينيـــــني

ت�شييـــــــع مهيــــب ل�شهيــــد الــواجـــــب 

عبـــدال�شـــــالم اليافعـــــي

اقتصاد البالد
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را�شد الغائب

ليلى مال اهلل

حمرر ال�ش�ؤون الربملانيةحمرر ال�ش�ؤون الربملانية

 ت�ش�ير اأمين يعق�ب

نا�شر بن حمد: نتطلع اإىل م�شاركة ناجحة 

يف بطولة حممد بن را�شد

البالد سبورت
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احلر�س الوطني وقوة الدفاع والأمن العام الدرع الواقي للمملكة
جاللته يتلقى تهنئة حممد بن عي�شى بذكرى تاأ�شي�س احلر�س الوطني... العاهل:

املنامة-بن���ا: تلق���ى عاه���ل الب���الد القائ���د 
االأعلى �ش���احب اجلاللة امللك حمد بن عي�ش���ى اآل 
خليف���ة برقية تهنئة من رئي����س احلر�س الوطني 
الفري���ق الركن �ش���مو ال�ش���يخ حممد بن عي�ش���ى 
اآل خليف���ة مبنا�ش���بة الذكرى الع�رشين لتاأ�ش���ي�س 

احلر�س الوطني هذا ن�شها:
�شيدي ح�رشة �ش���احب اجلاللة امللك حمد بن 
عي�ش���ى اآل خليف���ة عاه���ل البالد املف���دى القائد 

االأعلى حفظه اهلل ورعاه 
ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

�شيدي
بعظي���م الفخ���ر واالعت���زاز ي�رشفن���ي يف ه���ذا 
الي���وم االأغر اأن اأرفع اإلى مقام جاللتكم ال�ش���امي 
باالأ�ش���الة عن نف�ش���ي ونيابة عن جمي���ع رجالكم 
يف احلر�س الوطني اأ�ش���مى اآيات التهاين واأطيب 
التربي���كات مقرون���ة بخال����س ال���والء والتقدير 
جلاللتكم حفظكم اهلل ورعاكم مبنا�ش���بة الذكرى 
الع�رشي���ن لتاأ�ش���ي�س احلر����س الوطن���ي، وال���ذي 
حظي بدعم جاللتكم ليكون عمقاً ع�ش���كرياً لقوة 

دف���اع البحرين ودرع���اً اأمنياً لق���وات االأمن العام 
يف الدفاع ع���ن الوطن وحمايت���ه واملحافظة على 
اأمنه و�شالمة اأرا�ش���يه، حيث نال احلر�س الوطني 
االهتم���ام والرعاي���ة من ل���دن جاللتكم، فاأ�ش���بح 
ة على درجة  بف�ش���ل قيادتكم وتوجيهاتكم النيرّ

عالية من الكفاءة الع�ش���كرية واجلاهزية القتالية 
ممتل���كاً اخل���ربة والتقنية املعا����رشة التي توؤهل 
رجال���ه للقيام بواجبه���م الوطن���ي املقد�س على 

اأكمل وجه.
واإنن���ا اإذ نب���ارك جلاللتك���م بهذه املنا�ش���بة 

العزي���زة لنعاه���د اهلل ث���م جاللتك���م اأننا �ش���نظل 
اأوفي���اء مب���ا اأق�ش���منا علي���ه خمل�ش���ن للوط���ن، 
ومنفذي���ن لتوجيهاتكم ال�ش���ديدة، وم�ش���تعدين 
لب���ذل اأغلى الت�ش���حيات يف �ش���بيل اأم���ن الوطن 
وا�ش���تقراره، داعينا هلل اأن يحف���ظ جاللتكم، واأن 

يدميكم ذخرا للوطن.
وتف�ش���لوا جاللتك���م بقبول خال����س التحية 

مقرونة ب�شادق الوالء والتقدير.
الفريق الركن / حممد بن عي�شى بن �شلمان 
اآل خليفة
رئي�س احلر�س الوطني
وق���د بع���ث �ش���احب اجلالل���ة عاه���ل الب���الد 
املف���دى القائ���د االأعلى برقية �ش���كر جوابية اإلى 

�شمو رئي�س احلر�س الوطني هذا ن�شها:
“�ش���مو االأخ العزي���ز الفري���ق الركن ال�ش���يخ 
حممد بن عي�شى بن �شلمان اآل خليفة حفظه اهلل،،

رئي�س احلر�س الوطني
ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

ي�رشنا اأن نبعث اإلى �شموكم باأ�شدق التمنيات 

مبوف���ور ال�ش���حة والعافية، م���ع تقديرن���ا البالغ 
واعتزازن���ا بالتهنئ���ة التي بعثتم اإلينا مبنا�ش���بة 
الذكرى الع�رشين لتاأ�شي�س احلر�س الوطني، الذي 
ي�ش���كل مع قوة دفاع البحرين واالأمن العام الدرع 
الواقي ململكتنا الغالية، واحل�شن املنيع حلماية 

مكت�شبات هذا الوطن.
اإنن���ا نود اأن نع���رب عن اعتزازنا بامل�ش���توى 
الرفيع الذي و�شلت اإليه وحدات احلر�س الوطني 
برئا�ش���تكم، م���ن جاهزي���ة عالية وتدري���ب رفيع 

وا�شتعداد لتلبية نداء الواجب بكل اقتدار.
واإنن���ا اإذ نبع���ث بتحياتن���ا وتربيكاتن���ا لكل 
االإخ���وة االأعزاء من�ش���وبي احلر����س الوطني، قادة 
و�ش���باطاً واأفراداً بهذه املنا�شبة، لن�شاأل اهلل اأن 

يوفقكم خلدمة اأمن وطنكم واأهله.
ودمتم بحفظ اهلل �شاملن موفقن.

اأخوكم 
حمد بن عي�شى اآل خليفة
ملك مملكة البحرين

• جاللة امللك	

• •�شمو رئي�س الوزراء	 �شمو ويل العهد	

• رئي�س احلر�س الوطني	

اجلودر: دور كبري للملحقيات الثقافية اخلليجية يف التعاون ال�شبابي
ا يعزز التوا�شل مع املواطنني  “اأمانة العا�شمة” تطلق تطبيًقً

بهدف ��سع الت�سورات �الر�ؤى على ب�ساط البحث

وق���ع  العا�ش���مة:  اأمان���ة  الزجن-جمل����س 
جمل����س اأمان���ة العا�ش���مة اتفاقي���ة م���ع �رشكة 
تطبي���ق  اإط���اق  به���دف  “تيكو�ش���مارت”؛ 
على االأجه���زة الذكية يتيح اأم���ام املواطنن 
�املقيم���ن يف العا�س���مة التع���رف عن كثب 
املجل����س  يقدمه���ا  الت���ي  اخلدم���ات  عل���ى 
وتطورات االأعم���ال املرتبطة به اإ�ش���افة اإلى 

تقدمي االقرتاحات يف هذا ال�شدد.
وقال رئي�س جمل�س اأمانة العا�شمة حممد 
اخلزاع���ي اإن ه���ذا التطبيق �ش���يكون مبادرة 
رائ���دة عل���ى �ش���عيد عم���ل املجل����س البلدي 
لناحية و�شع خمتلف الت�شورات والروؤى على 
ب�ساط البحث �الت�ساركية مع اأهايل العا�سمة، 
ومب���ا يواك���ب توجيه���ات القي���ادة احلكيمة 
ويحقق تطلعات املواطنن، وي�شاعد جمل�س 
اأمانة العا�ش���مة على اال�ش���تمرار يف ت�شويب 
وتعزي���ز االأداء و�ش���وال اإل���ى النتائ���ج الت���ي 

نن�شدها جميعا.
واأ�ش���ار اخلزاعي يف ت�رشيح له على هام�س 
توقيع االتفاقي���ة اأن جمل�س اأمانة العا�ش���مة 
مي�ش���ي قدما على طريق مراكمة العديد من 
االإجنازات الت���ي نرغب بتعري���ف النا�س بها، 
اإ�ش���افة اإلى معرف���ة مرئياته���م وطروحاتهم 
حول امل�شاريع واملبادرات التي يعمل عليها 
املجل����س حاليا، ومن بينه���ا تطوير القوانن 
احتياج���ات  يلب���ي  مب���ا  البلدي���ة  واالأنظم���ة 
التط���ور  ويج���اري  واملقيم���ن  املواطن���ن 

العم���راين واحل����رشي يف العا�ش���مة، واأنظم���ة 
بيع وعر�س ال�ش���يارات امل�شتخدمة، ومقرتح 
قان���ون التخطيط، وتطوي���ر العمل االإداري يف 

اأمانة العا�شمة وزيادة اإيراداتها، وغي ذلك.
وق���ال “م���ن هن���ا يوف���ر ه���ذا التطبي���ق 
اجلدي���د قناة مفتوحة على مدار ال�ش���اعة بن 
اأمانة العا�ش���مة وبن النا����س، ليكون مبثابة 
جمل����س اإلكرتوين مفتوح نت�ش���اور فيه جميعا 
ون�ش���تمزج االآراء واملقرتح���ات مب���ا ي�ش���من 
قرارات اأكر ن�ش���وجا واأك���ر قبوال ودعما من 
النا�س الذين �ش���اركوا يف �شياغتها”، واأعرب 
اخلزاعي عن �ش���كره ل�رشكة تيكو�شمارات على 
مبادرتها يف توفي هذا التطبيق ملجل�س اأمانة 
العا�ش���مة، موؤكدا حر�س املجل�س على اإجناح 

هذه التجربة لتكون مثاال يحتذى.

من جهتها، اأك���دت رئي�س جلنة العالقات 
العام���ة واالإع���الم مه���ا اآل �ش���هاب اأن تطبيق 
العا�شمة الهواتف الذكية املنبثق من اللجنة 
يهدف اإلى مواكبة التطور يف ��سائل االت�سال، 
وحتقيق اأق�ش���ى درجات التفاعل والتوا�شل 
مع االأهايل واملقيمن يف العا�ش���مة، م�شيفة 
باأن م�ش���تخدمي التطبيق �ش���يكون باإمكانهم 
االطالع على اآخر القرارات والتو�ش���يات وكل 

ما يتعلق باملعلومات البلدية يف العا�شمة.
وقالت اآل �شهاب “من املوؤمل اأن ي�شاعد 
هذا التطبي���ق املواطن والواف���د واملقيم يف 
اال�ش���تدالل عل���ى اأهم املراف���ق املوجودة يف 
العا�س���مة �االن�س���طة �الفعاليات؛ بو�سفها 
مبملك���ة  وال�ش���ياحية  احل�ش���ارية  الواجه���ة 

البحرين”.

• جانب من التوقيع على االتفاقية	

�ش���احية ال�شيف – وزارة �ش���وؤون ال�شباب 
والريا�ش���ة: ا�ش���تقبل وزي���ر �ش���وؤون ال�ش���باب 
والريا�ش���ة ه�ش���ام بن حمم���د اجل���ودر مبكتبه 
امللحق الثقايف بال�ش���فارة الكويتية يف البحرين 
عب���داهلل الكن���دري وامللح���ق الثقايف ب�ش���فارة 
اململك���ة العربي���ة ال�ش���عودية عل���ي العم���يه 
وامللح���ق الثق���ايف يف �ش���فارة دول���ة االإمارات 
العربية املتحدة فتحية املحمود وذلك بح�شور 
الوكيل امل�ش���اعد لتنمية ال�شباب اميان في�شل 
جناحي ومدير اإدارة االأن�ش���طة ال�شبابية ال�شيخة 

منية بنت حممد اآل خليفة.
ويف بداية اللقاء رحب وزير �شوؤون ال�شباب 
والريا�شة بامللحقيات الثقافية يف بال�شفارات 
اخلليجية، م�ش���يدا بعمق ومتانة العالقات التي 
تربط بن مملكة البحرين ودول جمل�س التعاون 
التع���اون امل�ش���رتك  ال�ش���قيقة وم���ا ي�ش���هده 
بن جمي���ع البلدان من تط���ور ومناء يف خمتلف 
املجاالت، الفتا اإلى حر�س مملكة البحرين على 
موا�ش���لة العمل على زيادة التن�شيق والتعاون 
بن البلدان ال�شقيقن على خمتلف االأ�شعدة.

واأ�ش���اد اجلودر بال���دور الكبي الذي تقوم 
به امللحقيات الثقافية بال�شفارات اخلليجية يف 

دع���م التعاون والتالقي بن ال�ش���باب اخلليجي 
يف خمتلف املحافل واالأن�شطة ال�شبابية، م�شيا 
الى حر�س وزارة �ش���وؤون ال�ش���باب والريا�ش���ة 
عل���ى التعاون الوثيق م���ع امللحقيات الثقافية 
من اأج���ل االرتقاء بالعمل ال�ش���بابي عرب العديد 
م���ن الربامج واالأن�ش���طة التي تتواف���ق مع روؤية 
اأ�ش���حاب اجلالل���ة وال�ش���مو ق���ادة دول جمل�س 

التعاون.
وخالل اللقاء بحث وزير �ش���وؤون ال�ش���باب 
والريا�ش���ة م���ع امللحقي���ات الثقافي���ة تعزي���ز 
وتطوير جماالت التعاون على �ش���عيد الربامج 
ال�شبابية كما قدم �رشحا عن امل�شاريع واالأن�شطة 
البحرين���ي  لل�ش���باب  ال���وزارة  تقدمه���ا  الت���ي 

واخلليجي.
من جانبه���ا، اأعربت امللحقي���ات الثقافية 
بال�ش���فارات اخلليجية عن �ش���كرهم وتقديرهم 
ال���ى وزي���ر �ش���وؤون ال�ش���باب والريا�ش���ة على 
جهوده الطيبة يف تقوية الروابط بن ال�ش���باب 
اخلليجي ع���رب حزمة من الربام���ج التي تقدمها 
وزارة �ش���وؤون ال�شباب والريا�شة متطلعن الى 
تطوي���ر التعاون ب���ن اجلانبن مبا ي�ش���هم يف 

تنظيم املزيد من الفعاليات ال�شبابية.

رئي�س الوزراء يف برقية جوابية ملحمد بن عي�شى
دعم جهود تطوير احلر�س الوطني لأداء واجبه النبيل

�شموه تلقى تهنئة رئي�س احلر�س الوطني... ويل العهد:
جهود حممد بن عي�شى التطويرية حمل اإ�شادة

�ش���احب  ال���وزراء  رئي����س  وتلق���ى 
ال�ش���مو امللكي االأمي خليفة بن �شلمان 
اآل خليف���ة برقي���ة تهنئ���ة م���ن رئي����س 
احلر����س الوطن���ي الفريق الركن �ش���مو 
ال�ش���يخ حمم���د ب���ن عي�ش���ى اآل خليف���ة 
مبنا�ش���بة الذك���رى الع�رشي���ن لتاأ�ش���ي�س 

احلر�س الوطني هذا ن�شها:
“العم العزيز �شاحب ال�شمو امللكي 
االأمي خليفة بن �شلمان اآل خليفة رئي�س 

الوزراء املوقر حفظه اهلل ،،
ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته  

ي�شعدين يا �ش���احب ال�شمو اأن اأرفع 
اإلى �ش���موكم الكرمي با�شمي ونيابة عن 
جميع منت�ش���بي احلر�س الوطني اأ�ش���مى 
التربي���كات  واأطي���ب  الته���اين  اآي���ات 
مبنا�ش���بة الذك���رى الع�رشي���ن لتاأ�ش���ي�س 
احلر�س الوطني، داعيا اهلل العلي القدير 
اأن يعي���د على �ش���موكم هذه املنا�ش���بة 
الوطنية العزي���زة واأنتم تنعمون مبوفور 
املدي���د،،  والعم���ر  والعافي���ة  ال�ش���حة 
�ش���موكم  دع���م  ومثمن���ن  �ش���اكرين 
املتوا�شل للحر�س الوطني منذ تاأ�شي�شه 
االأمر الذي كان له اأثراً طيبا ً فيما و�ش���ل 
اإليه احلر����س الوطني اليوم من تطور يف 
للحفاظ  والقتالي���ة  الع�ش���كرية  الكفاءة 
عل���ى اأم���ن الوط���ن وا�ش���تقراره يف ظل 

القيادة احلكيمة ل�ش���يدي ح�رشة �شاحب 
اجلاللة امللك حمد بن عي�ش���ى اآل خليفة 
عاه���ل الب���الد املف���دى القائ���د االأعل���ى 

حفظه اهلل ورعاه.
ودمتم يا �ش���احب ال�شمو بعون اهلل 

�شاملن..
ابنكم ،، 

الفري���ق الركن / حممد بن عي�ش���ى 
بن �شلمان اآل خليفة ،،

رئي�س احلر�س الوطني
ه���ذا وق���د بع���ث �ش���احب ال�ش���مو 
امللك���ي رئي����س ال���وزراء برقي���ة �ش���كر 
جوابية اإلى �شمو رئي�س احلر�س الوطني 

هذا ن�شها:
االبن العزيز الفريق الركن  “�ش���مو 
ال�ش���يخ حممد بن عي�ش���ى بن �شلمان اآل 

خليفة حفظه اهلل،،
رئي�س احلر�س الوطني،،

ال�ش���الم عليكم ورحمة اهلل وبركاته 
وبعد،،،

فلق���د كان م���ن دواع���ي �رشورنا اأن 
نطل���ع عل���ى برقي���ة �ش���موكم الكرمي���ة 
املهنئة لنا بالذكرى الع�رشين لتاأ�ش���ي�س 
احلر����س الوطن���ي. كم���ا ون���ود اأن نعرب 
ل�ش���موكم يف ه���ذه املنا�ش���بة الوطني���ة 
العزيزة عن �شكرنا وتقديرنا مل�شاعركم 
النبيل���ة التي نعتز بها كث���ياً، موؤكدين 
اعتزازن���ا ودعمن���ا جلهودكم املخل�ش���ة 
ودوركم الوطني الكبي، حتقيقاً ملا فيه 
خي وتقدم وعزة بلدن���ا الغايل، متمنن 
احلر����س  منت�ش���بي  وجلمي���ع  ل�ش���موكم 
يف  وال�ش���داد  التوفي���ق  دوام  الوطن���ي 
اأداء واجبكم الوطني النبيل، واالإ�ش���هام 
يف موا�ش���لة تعزيز وتطوير ه���ذا ال�رشح 
العتيد �سواء يف الرجال اأ� العتاد؛ للذ�د 

عن الوطن.
وال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،

خليفة بن �شلمان اآل خليفة 
رئي�س الوزراء

القائ����د  نائ����ب  العه����د  ويل  وتلق����ى 
االأعلى النائب االأول لرئي�س جمل�س الوزراء 
�ش����احب ال�ش����مو امللكي االأمي �شلمان بن 
حم����د اآل خليف����ة برقية تهنئة م����ن رئي�س 
احلر�����س الوطن����ي الفري����ق الرك����ن �ش����مو 
ال�شيخ حممد بن عي�شى اآل خليفة مبنا�شبة 
الذكرى الع�رشين لتاأ�شي�س احلر�س الوطني 

هذا ن�شها:
االأم����ي  امللك����ي  ال�ش����مو  “�ش����احب 
�شلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد نائب 
القائد االعلى النائب االأول لرئي�س جمل�س 

الوزراء حفظه اهلل ورعاه ،،
ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

ُي�ش����عدين يا �شاحب ال�ش����مو اأن اأرفع 
اإلى �ش����موكم الك����رمي با�ش����مي ونيابة عن 
جميع منت�شبي احلر�س الوطني اأ�شمى اآيات 
الته����اين والتربي����كات مبنا�ش����بة الذكرى 
الع�رشين لتاأ�ش����ي�س احلر�س الوطني، راجياً 
املولى عز وجل اأن يعيد على �شموكم هذه 
املنا�ش����بة الوطنية العزيزة واأنتم تنعمون 
معرب����ن  وال�ش����عادة،  ال�ش����حة  مبوف����ور 
ل�ش����موكم عن عميق ال�شكر واالعتزاز لدعم 
�ش����موكم امل�ش����تمر، وال����ذي كان ل����ه االأثر 
العظيم يف تقدم وتطور م�شتوى اجلاهزية 
القتالي����ة للحر�س الوطن����ي؛ �ذلك للذ�د 
عن حيا�س مملكتنا الغالية يف ظل القيادة 

احلكيم����ة ل�ش����يدي ح�رشة �ش����احب اجلاللة 
املل����ك حم����د بن عي�ش����ى اآل خليف����ة عاهل 
الب����الد املف����دى القائد االأعل����ى حفظه اهلل 

ورعاه.
ودمتم يا �ش����احب ال�ش����مو بعون اهلل 

�شاملن.....
الفريق الركن / حممد بن عي�ش����ى بن 

�شلمان اآل خليفة
رئي�س احلر�س الوطني

وق����د بع����ث �ش����احب ال�ش����مو امللكي 
ويل العه����د نائ����ب القائد االأعل����ى النائب 
االأول لرئي�����س جمل�س الوزراء برقية �ش����كر 
جوابية اإلى �ش����مو رئي�����س احلر�س الوطني 

هذا ن�شها:
“�ش����مو الع����م العزيز الفري����ق الركن 
ال�ش����يخ حمم����د بن عي�ش����ى بن �ش����لمان اآل 
خليفة، رئي�س احلر�س الوطني حفظه اهلل،،

ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته 
تلقيُت ببالغ ال�ش����كر وعظيم االمتنان 
برقية �ش����موكم الكرمية امُلهنئة مبنا�شبة 
احلر�����س  لتاأ�ش����ي�س  الع�رشي����ن  الذك����رى 
الوطنى، واإننى بهذه املنا�ش����بة ي�ش����عدين 
اأن اأعرب ل�شموكم ولكافة منت�شبي احلر�س 
الوطني عن خال�����س التهاين والتربيكات، 
واأن اأ�ش����يد مبا تبذلونه �شموكم من جهود 
كب����ية وخمل�ش����ة اأ�ش����همت ف����ى تطوي����ر 

م�شتوى وجاهزية احلر�س الوطني.
داعي����اً اهلل العل����ى القدي����ر اأن يوفق 
جهود �ش����موكم التي توالون بذلها يف ظل 
القيادة احلكيمة ل�ش����يدي ح�رشة �ش����احب 
اجلالل����ة الوال����د امللك حمد بن عي�ش����ى اآل 
خليفة ملك مملك����ة البحرين القائد االأعلى 

حفظه اهلل ورعاه.
ودمتم �ش����موكم بحفظ اهلل �ش����املن 

موفقن ،،،
ابنكم 
�شلمان بن حمد اآل خليفة
ويل العهد نائب القائد االأعلى
النائب االأول لرئي�س جمل�س الوزراء
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احلر�س الوطني... ح�صن منيع حلماية منجزات اململكة

و�صع حجر الأ�صا�س جلامعة “امللك حمد”

يف الذكرى الـ20 لت�أ�سي�س ال�رصح الع�سكري

بح�سور رئي�س احلر�س الوطني ورئي�س وزراء ب�ك�ست�ن

املن�مـــة - بنـــ�: ترتفـــع معـــدلت الأمـــل 
وتزيـــد اآفـــ�ق الطم�أنينـــة م�دام هنـــ�ك رج�ل 
يحملون على ع�تقهم ر�س�لة حفظ اأمن الوطن 
وحم�يـــة اأهله، هوؤلء هم رج�ل احلر�س الوطني 
الذين يحتفلون يوم ال�ســـ�بع من ين�ير اجل�ري 
ب�لذكـــرى الع�رصين للت�أ�ســـي�س، وقـــد ع�هدوا 
املولـــى عز وجـــل والقي�دة الر�ســـيدة على اأن 

يكونوا الدرع احل�مي للوطن.
ويقـــف خلـــف جن�حـــ�ت احلر�ـــس الوطني 
طـــوال العقدين امل��ســـيني رع�يـــة واهتم�م 
كبرييـــن مللك البـــاد الق�ئد الأعلـــى للحر�س 
الوطنـــي، الـــذي ك�ن لتوجيه�ته الف�ســـل يف 
جعل احلر�س �رصًح� ع�ســـكرًي� �س�خم� ي�سهم مع 
غريه من الأجهزة الوطنية يف حفظ ال�ســـتقرار 

و�سون املكت�سب�ت.
واأثبت رجـــ�ل احلر�س الوطنـــي اأنهم اأهل 
للمهمة اجل�سيمة التي اأوكلت اإليهم، ومتكنوا 
من اأداء الر�ســـ�لة وحمل الأم�نة. ومل يكن ذلك 
بغريـــب عليهم، حيـــث ج�ءت هـــذه الكف�ءات 
واجل�هزيـــة الع�لية من خال �ســـجل ح�فل من 
الهتمـــ�م مبنت�ســـبيه عـــر منظومة جـــ�دة من 
التدريـــب مبنية على مع�يـــري ع�رصية متطورة 
وفق اأحدث م� تو�ســـلت اإليه الأجهزة املم�ثلة 

يف الع�مل.
وتـــوؤدي قـــوات احلر�س الوطنـــي مهمته� 
وهي على اأمت ال�ستعداد من اليقظة والت�أهب 
م�ســـتعينة يف ذلـــك مبنظومة حديثـــة متكنه� 
مـــن حم�ية الأمـــن وتعزيز ال�ســـتقرار، ويحمل 
احلر�س الوطني م�ســـوؤولية كبرية بحم�ية اأمن 
اململكـــة يف عملي�ت الأمـــن الداخلي، والدف�ع 
عن اأرا�ســـيه�، وت�أمينه� مـــن اأي خطر، وهو م� 
�ســـطر به رج�ل احلر�س الوطني �ســـفح�ت من 
نور يف �سجل الوطنية اخل�ل�سة الع�مرة بعزمية 

وت�سميم على الذود عن الوطن وحي��سه.
وقد اهتم احلر�س الوطني بتطوير القوى 
الب�رصيـــة ملنت�ســـبيه يف كل املجـــ�لت العلمية 
احلديثـــة ليواكـــب التطور يف قدراتـــه الفنية 
والع�ســـكرية، وفق الروؤى ال�سرتاتيجية لق�ئد 
الوطن ح�رصة �ســـ�حب اجلالـــة امللك حمد بن 
عي�ســـى اآل خليفة ع�هل البـــاد الق�ئد الأعلى 
للحر�ـــس الوطنـــي الـــذي يوؤكـــد اأن احلر�ـــس 

الوطني ي�سري بخطوات واثقة نحو الأف�سل. 
اإن احلر�س الوطني البحريني وهو يحتفل 
بع�مـــه الع�رصيـــن و�ســـمن مـــ� حتقـــق لـــه من 
منجـــزات، يوؤكد دومـــ� على اأعلى م�ســـتوي�ت 
التطـــور يف قط�ع�تـــه، ويبذل جهـــًدا كبرًيا يف 
�ســـبيل حتقيق تطلعـــ�ت �ســـ�حب اجلالة، اإذ 
اأر�ســـى رئي�س احلر�س الوطني الفريق الركن 
�سمو ال�ســـيخ حممد بن عي�سى اآل خليفة خطة 

خم�ســـية لتطويـــر وحداتـــه املختلفـــة، ورفـــع 
القـــدرات القت�ليـــة لأفراده، وبنـــ�ء القي�دات 
الإداريـــة والفنية ال�رصوريـــة، وتزويد قواعده 

ب�أحدث املنظوم�ت الع�سكرية.
وت�ســـتمر خطى احلر�س الوطنـــي يف البن�ء 
والنمـــ�ء ورفـــع القـــدرات العمليـــة والعلمية 
لك�فـــة منت�ســـبيه، وذلـــك ب�إ�ـــرصاف مب��رص من 
الفريق الركن �ســـمو ال�ســـيخ حممد بن عي�سى 
اآل خليفة، حيث ميثل م�رصوع من�ســـ�آت احلر�س 
الوطنـــي اإحدى لبن�ت البنـــ�ء والتطوير يف هذا 
ال�ـــرصح ال�ســـ�مخ وانطاقـــة جديـــدة لإجن�زات 

احلر�س يف م�سريته التطويرية. 
ويعـــد التدريب مـــن الرك�ئز الأ�س��ســـية 
التـــي تبنـــى عليه� قـــوات احلر�ـــس الوطني، 
وتهدف اخلطط املو�ســـوعة لرامج التدريب 
اإلى تطوير ك�فة القدرات التخطيطية وتنمية 
مهارات ال�ص���باط و�ص���باط ال�ص���ف والأفراد 
يف جميع تخ�س�ســـ�تهم بغر�س رفع م�ســـتوى 

اأدائهم. 
ويحر�س جالة امللك على توجيه ومت�بعة 
هذه الرامج التدريبية ال�س�ملة التي له� دور 

اأ�س��سي وف�عل يف رفع الروح املعنوية لعن��رص 
الوحدات والت�ســـكيات وغر�س قواعد ال�سبط 
والربط الع�ســـكري بينه� وزيـــ�دة ثقة القوات 
ب�أنف�سهم وقي�دتهم واأ�ســـلحتهم و�سول اإلى 
الحـــرتاف واجل�هزيـــة الع�ليـــة حلم�ية الوطن 

و�سون م�سريته التنموية.
وي�ســـهم احلر�س الوطني اأي�ســـ� يف تنمية 
العاقـــ�ت مع الـــدول ال�ســـقيقة وال�ســـديقة 
من خال الزي�رات امل�ســـرتكة التي تقوم به� 
رئ��ســـة احلر�س الوطني بهـــدف تفعيل اأوجه 
التعـــ�ون الثن�ئي مع الغـــري، وتب�دل اخلرات 
الع�ســـكرية،  التم�رين واملنـــ�ورات  وتنظيـــم 
ومواكبـــة كل م� هو جديد يف عملية الت�ســـليح 
والتدريب الع�سكري، وت�أكيًدا للتزام احلر�س 
الوطني يف ال�سعي احلثيث نحو تطوير وتنمية 

كوادره وقدراته.
مـــن هن� جـــ�ءت اأهميـــة م�ســـ�ركة احلر�س 
الوطنـــي يف اأكـــر التمرينـــ�ت الع�ســـكرية يف 
املنطقـــة، وتوطيـــد العاقـــ�ت مـــع �ســـقيقه 
احلر�س الوطني الكويتـــي بتوقيع بروتوكول 
التع�ون الأمني والتك�مل ال�سرتاتيجي، ف�سا 

عن التمرين الع�سكري امل�سرتك “تع�ون 2”، 
الـــذي يعـــد الثـــ�ين من نوعـــه عـــ�م 2016 مع 
احلر�ـــس الوطنـــي الكويتي لتعزيز التن�ســـيق 
امل�ســـرتك، وتب�دل اخلرات الع�ســـكرية فيم� 
يخ�س اأعم�ل مك�فحة الإره�ب، ورفع م�ســـتوى 

اجل�هزية القت�لية.
وجت�ســـد هـــذه التدريبـــ�ت والختبـــ�رات 
التطويـــر  عـــن عمليـــ�ت  امل�ســـتمرة، ف�ســـا 
والتـــزود ب�أحـــدث منظومـــ�ت الت�ســـلح، نهج� 
رئي�ســـي� يتبن�ه احلر�ـــس الوطنـــي للت�أكد من 
ج�هزيـــة قواتـــه القت�لية والإداريـــة ولاطاع 
على م�ستوى ا�ستعداداته� وخطط �سري العمل 
يف خمتلف اأجهزته ووحداته. وي�س�ر هن� اإلى اأن 
تفعيل دور مدر�سة التدريب يف اإعداد الكوادر 
الب�رصيـــة والع�ســـكرية، حيث بداأت املدر�ســـة 
بتطبيق اأ�ســـ�س ومن�هج القي�دات الع�ســـكرية 
يف الأك�دمييـــ�ت الكـــرى، وذلـــك مـــن خال 
ت�أهيل منت�ســـبي احلر�س الوطني واإخوانهم يف 
الأجهـــزة الع�ســـكرية الأخـــرى، وتدريبهم على 
خمتلف املواد الع�ص���كرية ليتاأهلوا ك�ص���باط 

مي�دين واإداريني.
وبج�نـــب اأدواره املعروفـــة، عمل احلر�س 
الوطني البحريني علـــى تفعيل دوره الإغ�ثي 
والإن�س�ين، ويقدم منت�سبوه ترع� م�لي� �سنوي� 
للموؤ�س�ســـة اخلريية امللكيـــة، ويتولى تنظيم 
العديد من الأن�سطة الجتم�عية الأخرى ك�إق�مة 
خميـــم احلر�س الوطني الذي يخدم املواطنني 
واملقيمني من رواد الر، وم�ســـ�ركة الوزارات 
احلكومية واملوؤ�س�س�ت الوطنية يف احتف�لته� 
ال�سنوية، عاوة على مهرج�ن احلر�س الوطني 
“دار العـــز” الـــذي يعك�ـــس ر�ســـ�لة احلر�ـــس 
الأ�س��سية ب�عتب�ره موؤ�س�ســـة وجدت لت�س�رك 
يف بن�ء نه�سة البحرين ولتح�فظ على تراثه�.

ي�ســـ�ف لذلـــك العديـــد مـــن البطـــولت 
الري��ســـية التي ينظمه� احلر�ـــس بهدف رفع 
م�ســـتوى اللي�قة البدنية ملنت�سبيه، ولت�أهيل 
الكف�ءات الري��ســـية للم�ســـ�ركة يف البطولت 
ومتثيـــل مملكـــة البحرين ورفع علـــم البحرين 
خف�ًق� يف املح�فل الدولية، ومنه� بطولة �سمو 
رئي�س احلر�س الوطنـــي للجولف التي اأقيمت 

يف اأكتوبر 2016.
اإحـــدى  �ســـيظل  الوطنـــي  احلر�ـــس  اإن 
املوؤ�س�ســـ�ت الق�درة على حم�ية اململكة كلم� 
دع� الواجب املقد�س ب�لتع�ون مع املوؤ�س�س�ت 
الوطنية الأخرى، و�ســـتظل البحريـــن بلًدا اآمًن� 
ب�أهله�، واحة اأمن وا�ســـتقرار بف�ســـل من اهلل 
تع�لى ثم بقي�دته� احلكيمـــة وم� دام رج�له� 
البوا�سل ينه�سون بر�س�لتهم ويوفون العهد.

•  رئي�س احلر�س الوطني م�س�رًك� يف و�سع حجر اأ�س��س “ج�معة امللك حمد” يف ب�ك�ست�ن	

 - الق�ســــيبية 
جمل�س النواب:

رئي�ــــس  اأ�ســــ�د 
جمل�ــــس النواب اأحمد 
املــــا بــــدور احلر�س 
مبملكــــة  الوطنــــي 
حم�يــــة  يف  البحريــــن 
ومقدراتــــه  الوطــــن 

ومنجزاتــــه، عــــر اجل�هزيــــة الع�ليــــة والكفــــ�ءة 
الرفيعة، يف ظــــل القي�دة احلكيمة لع�هل الباد 
�س�حب اجلالة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة.
واأكــــد الدعــــم الني�بــــي للحر�ــــس الوطنــــي 
وم� يقــــوم به من مهــــ�م وم�ســــوؤولي�ت يف ك�فة 
قط�ع�ته، �ســــ�همت يف تعزيز الأمن وال�ستقرار 
الأمنيــــة  الأجهــــزة  بج�نــــب  الوطــــن،  وحم�يــــة 
والع�ســــكرية يف مملكة البحرين، ودوره� الف�عل 
والتعــــ�ون والتدريــــب الع�ســــكري، ويف ال�رصاكة 
التدريــــب  جمــــ�لت  ويف  الرائــــدة،  املجتمعيــــة 

والتطوير النوعي ملنت�سبيه�.
ج�ء ذلك خال برقي�ت الته�ين التي تقدم 
بهــــ� رئي�ــــس جمل�ــــس النــــواب اإلى ع�هــــل الباد 
ورئي�س جمل�س الوزراء وويل العهد ن�ئب الق�ئد 
الأعلــــى الن�ئــــب الأول لرئي�س جمل�ــــس الوزراء، 
واإلى رئي�س احلر�س الوطني مبن��ســــبة الذكرى 

الع�رصين لت�أ�سي�س احلر�س الوطني.

بن�:   - املــنــ�مــة 
رئــيــ�ــس جمل�س  رفـــع 
الــــــ�ــــــســــــورى عــلــي 
اآي�ت  اأ�سمى  ال�س�لح 
والتريك�ت  الته�ين 
ــــــــــى الــــقــــيــــ�دة  اإل
الــ�ــســيــ��ــســيــة مــعــربــ�ً 
عـــن بــ�لــغ العـــتـــزاز 

احلر�س  اإليه�  و�سل  التي  املرموقة  ب�ملك�نة 
احلكيمة،  القي�دة  توجيه�ت  بف�سل  الوطني 
التطوير  مل�سرية  والدائمة  الكرمية  ورع�يته� 
والنم�ء يف مملكتن� الغ�لية، �س�ئاً املولى العلي 
الوطنية  املن��سبة  هذه  على  يعيد  اأن  القدير 
والعزة،  ب�خلري  احلكيمة  القي�دة  على  العزيزة 
التقدم  مــن  بــ�ملــزيــد  البحرين  مملكة  وعــلــى 

والزده�ر.
الوطني  احلر�س  رئي�س  ال�س�لح  هن�أ  كم� 
�سمو الفريق الركن ال�سيخ حممد بن عي�سى بن 

�سلم�ن اآل خليفة بهذه املن��سبة.
متثل  الوطنية  املن��سبة  هــذه  اأن  واأكـــد 
التي  الطيبة  الإجنـــ�زات  كل  ل�ستذك�ر  فر�سة 
من  �سموه  يبذله  وم�  الوطني،  احلر�س  حققه� 
مب�ستوى  الرتق�ء  اأجل  من  م�ستمر  وعط�ء  جهد 
العلي  املولى  �س�ئاً  الوطني،  احلر�س  واأداء 
الوطني،  اأن يحفظ �سمو رئي�س احلر�س  القدير 
التي  الإجن�زات  املزيد من  واأن يوفقه لتحقيق 
مملكتن�  يف  والأمــــ�ن  ـــن  الأم تعزيز  يف  ت�سهم 

الغ�لية يف ظل قي�دتن� احلكيمة.

املن�مــــة - بنــــ�: اأعرب جمل�س ال�ســــورى عن 
اأ�ســــمى اآي�ت الته�ين والتريــــك�ت اإلى القي�دة 
ال�سي��ســــية واإلى جميع منت�سبي احلر�س الوطني 
برئ��ســــة الفريق الركن �ســــمو ال�ســــيخ حممد بن 
عي�ســــى اآل خليفــــة مبن��ســــبة الذكــــرى الع�رصين 
لت�أ�سي�س احلر�س الوطني التي ت�س�دف ال�س�بع 

من ين�ير.
واأعــــرب املجل�ــــس يف بيــــ�ن اأ�ســــدره اأم�ــــس 
بهذه املن��سبة عن الفخر والعتزاز ب�لدور الذي 
ينه�س به احلر�س الوطني بكل تف�ٍن والتزام يف 
دعم الأمن وال�ستقرار، وحفظ وحم�ية املنجزات 
احل�ســــ�رية  املكت�ســــب�ت  و�ســــي�نة  الوطنيــــة، 
القيــــ�دة  ظــــل  التــــي حتققــــت يف  والتنمويــــة، 

احلكمية لع�هل الباد.
واأ�ســــ�د املجل�س مبنجزات هذه املوؤ�س�ســــة 
الع�سكرية، وم�س�هم�ته� الوطنية امل�سهود له�، 
والتي هــــي مفخرة لكل مواطــــن بحريني، منوه� 
مبــــ� و�ســــل اإليــــه احلر�ــــس الوطني مــــن ج�هزية 
ع�لية وتدريب، وا�ستعداد قواته لتلبية الواجب 
بكل كف�ءة واإخا�س، يف �ســــبيل حتقيق الأهداف 
النبيلــــة مــــن اأجــــل اإعــــاء رايــــة الوطــــن، وحم�ية 

مقدراته ومكت�سب�ته.
ودع� املجل�س يف بي�نه من اهلل جلت قدرته 
اأن يعيــــد هــــذه املن��ســــبة على اململكــــة ب�خلري 
والعــــزة واملنعــــة، ويــــدمي عليهــــ� نعمــــة الأمــــن 

وال�ستقرار والرخ�ء، يف ظل قي�دته� احلكيمة.

املا ي�سيد بدور “احلر�س 
الوطني” يف حم�ية الباد

ال�س�لح: فر�سة ل�ستذك�ر 
الإجن�زات الطيبة

“ال�سورى”: احلر�س الوطني 
مفخرة لكل بحريني

• اأحمد املا	

• علي ال�س�لح	

املن�مة - بن�: بنـــ�ًء على تكليف من ع�هل 
الباد �س�حب اجلالة امللك حمد بن عي�سى اآل 
خليفة، �ســـ�رك رئي�س احلر�س الوطني الفريق 
الركن �ســـمو ال�سيخ حممد بن عي�سى اآل خليفة 
ممثاً عن جالته مع رئي�س الوزراء الب�ك�ست�ين 
حممد نواز �رصيف يف احلفل الذي اأقيم يف اإ�سام 
اآب�د مبن��سبة و�سع حجر الأ�س��س جل�معة امللك 
حمـــد للتمري�س والعلـــوم الطبية امل�ســـ�حبة 
ب��سم “ج�معة امللك حمد” ومب�س�ركة ممثلني 
من م�ست�ســـفى امللك حمـــد يف البحرين، حيث 
قدم اأحدهم �رصح�ً لرئي�س الوزراء الب�ك�ســـت�ين 
عن امل�رصوع املذكور والذي حظي ب��ستح�ســـ�ن 

احل�سور.
وبهـــذه املن��ســـبة اأعـــرب رئي�ـــس الوزراء 
الب�ك�ســـت�ين عن �ســـكره وتقديـــره اإلى ع�هل 
الباد جالـــة امللك حمد بن عي�ســـى اآل خليفة 
على ترعـــه ببن�ء ج�معـــة التمري�س الطبية يف 
اإ�سام اآب�د، والتي �سيتم اإق�مته� يف الع��سمة 

اإ�سام اآب�د.
من ج�نبـــه �ـــرصح رئي�س احلر�ـــس الوطني 
الفريق الركن �ســـمو ال�ســـيخ حممد بن عي�سى 

التـــي  الت�ريخيـــة  العاقـــ�ت  اأن  خليفـــة  اَل 
تربـــط مملكة البحرين بب�ك�ســـت�ن وال�ســـعبني 
ال�ســـديقني والتطورات احل��سلة يف املنطقة 

يدفعن� اإلى م�س�عدة بع�سن� البع�س والوقوف 
�ســـف�ً واحـــداً، واأن مملكة البحرين �ســـب�قة يف 
م�ســـ�عدة الأ�ســـدق�ء والأ�ســـق�ء وتلعـــب دوراً 
لتوفـــري احلي�ة الكرمية لل�ســـعوب ال�ســـديقة 
وان هـــذا امل�ـــرصوع الطبـــي الذي اأمـــر به جالة 
امللـــك خلـــري دليـــل على عاقـــ�ت ال�ســـداقة 
والتعـــ�ون التـــي تربط اململكة مع ب�ك�ســـت�ن، 
واأن يوفقنـــ� اهلل �ســـبح�نه وتع�لـــى يف خدمـــة 

الإ�سام وامل�سلمني يف جمع اأنح�ء الع�مل.
هذا وقد مت و�ســـع حجر الأ�س��س للم�رصوع 
مبوجـــب اتف�قيـــة مت التوقيـــع عليهـــ� بـــني 
البلدين ال�ســـقيقني يف اغ�سط�س الع�م 2016 
والتـــي تهدف اأ�س��ســـ�ً اإلى تو�ســـيع العاق�ت 

الثن�ئية والت�ريخية والتع�ون بني البلدين.
ويعتر م�رصوع هـــذه اجل�معة ثمرة الزي�رة 
التي ق�م به� �ســـ�حب اجلالة ع�هل الباد اإلى 
جمهورية ب�ك�ســـت�ن الإ�ســـامية يف مطلع الع�م 

.2014
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زراعة ناجحة لـ “الكركديه” و“امل�ستحّية” لأول مرة بالبحرين
35 م�ساركاً باملعر�ض الزراعي التعليمي... عد�سة “$”:

اختت���م معه���د البحري���ن للتدري���ب اأم����ض 
معر�س���ه الزراعي التعليم���ي الأول الذي الذي 
ا�س���تمر ثالثة اأيام حتت �سعار التعليم الزراعي 

لقت�ساد مزدهر.
م���ن  م�س���اركني  املعر����ض  وا�س���تقطب 
و  واملزارع���ني  واخلا����ض  الع���ام  القطاع���ني 
املهتمني بقطاع الزراعة، ف�س���ال عن املدار�ض 
واملعاه���د التعليمية، والذي���ن بلغ عددهم 35 

م�ساركا.
“البالد” �سهدت املعر�ض والتقت بع�ض 
اأ�س���حاب الزوايا املميزة من امل�س���اركني فيه 
وتعرفت عل���ى املنتج���ات والأف���كار الزراعية 

وامل�ساريع الإبداعية التي قدموها فيه. 
�س���مل املعر�ض يف زواياه الأفكار امللهمة 
وعر�س���اً للمنتجات املحلية وامل�ستزرعة حمليا 
من النوادر العاملية التي متكن من ا�ستزراعها 
يف بع�ض امل�ساتل كم�ستل “كركديه” ل�ساحبته 
فاطمة مو�سى التي قدمت يف زاويتها النبتات 
الن���ادرة والغريب���ة، ومنها “الكركدي���ه” الذي 
كان حا����را يف املعر�ض، وهي اأول من زرعه يف 
البحرين و�سوقه حمليا، ونبتة امل�ستحية )نبتة 
تخج���ل اأوراقها عند مل�س���ها بالي���د وتنكم�ض( 
يف  امل�س���تخدم  واملورينج���ا  بات���ا  وال���كاري 
الأطعم���ة. اأم���ا النباتات امل�س���تزرعة كمنقيات 
للج���و كانت ممي���زة باأنواعه���ا املختلفة واأكرث 
من 200 نوع م�س���تدامة  وغريه���ا من النبتات 
املو�سمية كاحلمي�ض وكف مرمي ووردة الع�ر 
ذات الرائح���ة العط���رة. ف�س���ال ع���ن تقدميه���ا 

برنامج الزراعي املتكامل لالأطفال.
م�ساريع التكنولوجيا الزراعية حوتها زاوية 
معهد ال�س���يخ خليفة للتكنلوجي���ا التي بلغت 
7 م�س���اريع كانت الأب���رز يف املعر�ض ودجمت 
فيها الزراعة والتكنولوجيا للو�سول اإلى هدف 

الزراعة امل�ستدامة باأقل التكاليف. 
الزراع���ة املائي���ة الهايدروبونك ه���و اأحد 
امل�س���اريع التي قدمها اأ�ساتذة املعهد، والتي 

تعتمد على الزراعة من دون تربة وبا�س���تخدام 
املغذيات امل�س���افة اإلى امل���اء الذي مير على 
ج���ذور املحا�س���يل الزراعي���ة والنباتات ليعود 
مرارا وتكرار دون فقدان الزراعة اليونك، وهو 
م�روع اآخر، والتي  تعتمد على عمل جدار حيوي 

للجذور عرب ر�سه باملغذيات دون الرتبة.
زاوي���ة معهد البحري���ن يف املعر�ض قدمت 
الزراع���ة بطريقة الديك���ور والفن با�س���تخدام 
الأدوات املع���اد ا�س���تخدامها تقليال للتكاليف 
وحماي���ة للبية، وب�س���ورة فني���ة وديكور جميل 

متكن���ت الفني���ات من عم���ل لوح���ه جدارية من 
النبات���ات الت���ي ت���زرع يف اأنابيت مي���اه وعلب 
بال�س���تكية لتكون اأ�س�ًسا لنباتات علقت فوق 
بع�س���ها البع�ض لت�س���كل جدارا اأخ����ر تتخلله 

الأزهار والنباتات.

كم���ا عر�س���ت الفني���ات الأف���كار اإبداعية 
زراعية با�س���تخدام الطوب لت�س���ميم اأ�سي�ض 
لنبات���ات بطريقة احرتافي���ة، وميكن تطبيقها 
البيئ���ة  ا�س���تنزاف  ع���ن  وبعي���دا  ب�س���هولة 

باملخلفات.

 ليلى مال اهلل

ت�سوير: اأمين يعقوب

م���������س����اري����ع ل�����دم�����ج ال��������زراع��������ة ب����ال����ت����ك����ن����ول����وج����ي����ا خل����ف���������ض ال���ت���ك���ال���ي���ف

منتجات م�ستزرعة حملياً من النوادر العامليةاأف���كار ملهم���ة ومنتجات ُم�س���تزَرعة حمليا
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�ض ثم احل�صول على بيت... مرفو�ض مرور 10 �صنوات على التجنُّ
فرتة التمرين على الوالء للجن�ضية اجلديدة حتقق �ضمانات للدولة  

اأو�ض���ت جلن���ة نيابي���ة برف�ض اق���رتاح بتعديل 
د �رشوطا و�ض���وابط  ت�رشيعي بقان���ون االإ�ض���كان ُيحدِّ
النتف���اع البحرينين املتجن�ض���ن بنظام االإ�ض���كان، 
وذل���ك با�س���تحداث ����رط م���رور 10 �ض���نوات عل���ى 
م���ن  لال�ض���تفادة  البحريني���ة؛  اجلن�ض���ية  اكت�ض���اب 

اخلدمات التي تقدمها وزارة االإ�ضكان للمواطنن.
وب���ررت جلنة املراف���ق العامة والبيئة رف�ض���ها 
لتعار�ض���ه مع املادة )18( من الد�ضتور التي تن�ض 
عل���ى اأن “النا����ض �ضوا�ض���ية يف الكرامة االإن�ض���انية، 
ويت�ض���اوى املواطن���ون ل���دى القان���ون يف احلق���وق 
والواجب���ات العام���ة، ال متييز بينهم يف ذلك ب�س���بب 

اجلن�ض اأو االأ�ضل اأو اللغة اأو الدين اأو العقيدة”.
كم���ا انتهى راأي اللجن���ة الت�رشيعي���ة والقانونية 
مبجل����ض النواب اإل���ى اأن االق���رتاح بقانون ت�ض���وبه 
�سائبة عدم الد�س���تورية؛ وذلك لتعار�سه مع املادة 
)18( م���ن الد�ض���تور. واق���رتح التعدي���ل الت�رشيعي 
النواب عبا�س عي�سى املا�سي، ال�سيخ ماجد اإبراهيم 
املاجد، حممد جعفر ميالد. وقال مقدمو االقرتاح اإن 
�س���بب توقيعهم عليه حلل م�س���كلة تراكم الطلبات 
االإ�س���كانية التي تزيد مبعدل 5000 طلب �ض���نوياً، 
وتقلي����ض فرتات انتظ���ار ح�ض���ول املواطنن على 
الوحدات ال�ض���كنية، ومعان���اة املواطنن من ارتفاع 
اأ�ض���عار االإيج���ارات، وجل���وء املواطنن اإل���ى البنوك 
التجارية للح�ضول على قرو�ض عقارية بن�ضب اأرباح 
عالي���ة ل�راء منازل متوا�س���عة، وما ي�س���ببه ذلك من 
اختالل اأو�س���اعهم املادية، و�رورة توجيه اخلدمات 
االإ�ضكانية اإلى م�ض���تحقيها لتلبية الطلبات كافة يف 

مدد زمنية معقولة.
 

توضيحات نيابية
وبعد مناق�ض���ات نيابية – نيابية ب�ضاأن االقرتاح 
بقانون، ق���ّدم مقرتح���و التعدي���ل الت�رشيعي مذكرة 

مبرئياتهم للجنة النيابية، وفيما ياأتي ن�سها:
االنتف���اع  ح���ق  بقان���ون  االق���رتاح  ���م  ينظِّ  .1
باخلدمات االإ�س���كانية وال مي����ّس جوهره؛ حيث اإنه مل 
يحرم من اكت�ضب اجلن�ضية من احل�ضول على اخلدمة 

االإ�س���كانية، واإمنا نظم هذا احلق بتحديد مدة زمنية 
لالنتفاع، وذلك ا�س���تناداً للمادة )31( من الد�ضتور 
الت���ي تن����س عل���ى اأن )ال يك���ون تنظي���م احلق���وق 
واحلريات العامة املن�سو�س عليها يف هذا الد�ستور 

اأو حتديده���ا اإال بقان���ون، اأو بناًء علي���ه. وال يجوز اأن 
ينال التنظيم اأو التحديد من جوهر احلق اأو احلرية(.

2. بخ�ض���و�ض التفرقة بن )املواطن االأ�ضلي( 
و)املجنَّ����س(، فاإن �روط امل���دة الزمنية الأي جمن�س 

للح�سول على حق معني ميكن اأن يكون يف اأي قانون 
غري الد�س���تور، وه���و اأمر ج���وازي للم����ّرع القانوين، 
حيث جاء يف املذكرة التف�س���ريية لتعديالت د�ستور 
مملكة البحرين ال�ضادرة �ضنة )2012م( ويف الفقرة 
اخلا�س���ة بتف�س���ري املادتني )53، 57/اأ( اأنه )... مت 
تعدي���ل هاتني املادتني مبا يوؤدي اإلى التفرقة بني 
املواطن الذي يتمتع باجلن�ض���ية االأ�ضلية واملواطن 
الذي اكت�ض���ب اجلن�ض���ية بالتجن�ض وفق���ا ملا يقرره 
قانون اجلن�س���ية من �روط لكل منهما، وا�س���رتطت 
كل من املادتن لع�ضوية جمل�ض ال�ضورى وع�ضوية 
جمل�ض الن���واب اأن يكون قد م�ض���ى على اكت�ض���اب 
الع�ضو اجلن�ض���ية البحرينية ع�رش �ضنوات. ويالحظ اأن 
هذه التفرقة التي ت�س���منتها املادتان )53، 57/اأ( 
بعد تعديلهما، اأمر وارد يف الد�س���اتري عامة يف �س���اأن 
مبا�رشة احلقوق ال�ضيا�ضية، وال يخل مبا تقرره مبادئ 
حقوق االإن�س���ان. فلق���د جرت اأغلبية الد�س���اتري على 
حتدي���د فرتة معينة ال يجوز ملن اكت�ض���ب اجلن�ض���ية 
البحريني���ة اأن ميار����س فيها حق متثيل ال�س���عب يف 
املجال����س النيابي���ة، واعتربته���ا ف���رتة مترين على 
الوالء للجن�ض���ية اجلديدة، كما اأنها حتقق �ض���مانات 
للدولة اأثبتت التجارب العاملية �رورتها. اأما �روط 
الناخب، فلم تتعر�س لها هاتان املادتان اأو غريهما 
من مواد الد�ستور، واإمنا يتولى بيانها قانون مبا�رة 
احلقوق ال�سيا�س���ية، وبذلك يجوز له���ذا القانون اأن 
ي�ض���مح ملن اكت�ض���ب اجلن�ض���ية البحرينية مبمار�ضة 
حق االنتخاب دون قيد زمن���ي؛ باعتباره اأقل خطورة 
من حق الرت�ض���يح وع�ض���وية املجال�ض النيابية ...(؛ 
لذل���ك ف���اإن هناك فرقاً ب���ني )البحريني بال�س���اللة( 
و)البحرين���ي املجن����س(، وهو ما يعن���ي عدم خمالفة 

االقرتاح بقانون لن�ض املادة )18( من الد�ضتور.
3. اإن حرم���ان املجن�ض من اخلدمات االإ�ض���كانية 
ب�س���كل مطلق جماٍف الختبار الوالء، كما اأن ال�س���ماح 
املطلق فيه ت�سييع حلق املواطنني بال�ساللة، لذلك 
فاإن حتديد مدة زمنية لال�ضتفادة من اخلدمات التي 

تقدمها الدولة هو املوقف الو�سط يف هذا االأمر.

را�صد الغائب

را�صد الغائب

• • حممد ميالد	 • ماجد املاجد	   عبا�ض املا�ضي	

ليكت�ضب احللة القانونية ال�ضحيحة... “االإ�ضكان”:

�رضورة توافق التعديل املقرتح مع الد�صتور 
اأو�س���حت وزارة االإ�س���كان اأنها لن تتوانى عن تبني كل ما يع���زِّز من اإمكانات 
ا�س���تهداف ال�رائح امل�س���تحقة للخدمات االإ�سكانية خ�سو�س���ا اإن كانت املربرات 
الداعية اإلى تعديل قانون االإ�سكان تتمركز حول اجلانب التنظيمي للفئة امل�ستحقة 

للدعم االإ�سكاين وذلك اأ�سوة باملدة املحددة بع�ر �سنوات الإمكان ممار�سة احلقوق 
ال�ضيا�ضية يف مملكة البحرين. واأ�ضارت اإلى �رشورة اأن يتوافق التعديل املقرتح مع 

الد�ستور ليكت�سب احللة القانونية ال�سحيحة لالإ�سدار والنفاذ.

زيادة “التعطل” اإلى 200 دينار للجامعيني... و�رضفه لعام
ب�سبب امل�ستجدات االقت�سادية وت�سخم االأ�سعار... “النيابي” يبحث الثالثاء:

يبح���ث جمل����س النواب يف جل�س���ته املقبل���ة تعديال 
ت�رشيعيا يرف���ع من مبلغ التعوي�ض ع���ن التعطل من 60 
% م���ن الراتب اإلى 80 %. وين�ض التعديل اأي�ض���ا على 
زيادة احلد االأدنى ملبلغ التاأمن �ضد التعطيل من 150 
دينارا اإلى 200 دينار للجامعين، ومن 120 دينارا اإلى 
150 دينارا لغري اجلامعيني، واأن تكون املدة الق�سوى 
الق�س���وى ل����رف التعوي�س اأو االإعانة �س���نة بدالً من  6 
اأ�ض���هر. وق���ّدم اق���رتاح التعدي���الت الت�رشيعي���ة بقانون 
التاأمني �س���د التعطل النواب: جميلة من�س���ور ال�سماك، 
عبا����ض عي�ض���ى املا�ض���ي، عبدالرحم���ن عل���ي بوعل���ي، 

اإبراهيم جمعة احلمادي، علي عي�س���ى بوفر�س���ن. وقالت 
ال�س���ماك اإن االقرتاح بقانون يهدف اإلى حت�س���ني مزايا 
النظام التاأميني بالن�ضبة للم�ضتفيدين منه، ورفع ن�ضب 
ومبالغ التعوي�ض اأو االإعانة امل�ض���تحقة للمتعطلن عن 
العمل، وذلك يف �سوء امل�ستجدات االقت�سادية وت�سخم 
االأ�سعار. وذكرت اأن من مربرات تقدمي االقرتاح �رورة 
دع���م املزايا املقررة للعاطلني وزيادة مبالغ التعوي�س 
واالإعانة ومّد املدة القانونية املقررة ليتنا�سب ذلك مع 
املتغريات املالية لل�سندوق، ويحقق للم�ستفيد احلياة 
الكرمية التي تبعده ع���ن الفقر والعوز وتقيه من براثن 
اجلهل واخلوف والفاقة التي اأكدها الد�س���تور البحريني 

يف املادة )5/ج(.

طلب���ت الهيئ���ة العامة للتاأم���ني االجتماعي 
“الرتي���ث” يف اإج���ازة اق���رتاح بتعدي���ل ت�ريعي 
يزيد من مبلغ التعوي�س ع���ن التعطل والتاأمني 
�ض���د التعط���ل وزي���ادة م���دة من���ح التعوي����ض 
والتاأمني وذلك حلني االنتهاء من اإجراء الدرا�سة 
امل���ايل  الو�س���ع  لتقيي���م  الالزم���ة  االكتواري���ة 

لل�ضناديق التقاعدية.
املراجع���ة  جت���ري  اإنه���ا  الهيئ���ة  وقال���ت 
االكتواري���ة الدورية ال�ض���املًة حل�ض���اب التاأمن 

�ضد التعطل لل�ضنوات من 2013 لغاية 2015.
الزي���ادة  اأح���د  واأ�س���افت: ال يخف���ى عل���ى 
امللحوظ���ة يف حج���م امل�روف���ات التقاعدي���ة يف 
مملك���ة البحري���ن، وتخّطيها قيمة اال�ض���رتاكات 
الأع���داد  املط���ردة  للزي���ادة  نتيج���ة  ���لة  املح�سَّ
املتقاعدين ونتيجة للتعديالت التي طراأت على 
ع���دد من املزايا التقاعدي���ة دون اإيجاد التمويل 

املنا�ضب.

رد الهيئة
وفيم���ا ياأتي ن����ض رد الهيئ���ة على جمل�ض 

النواب ب�ضاأن االقرتاح بقانون:
ترى الهيئة الرتيث حلني االنتهاء من اإجراء 
الدرا�س���ة االكتواري���ة الالزم���ة لتقييم الو�س���ع 

املايل لل�س���ناديق التقاعدية، والوقوف على ما 
ت�ض���فر عنه الدرا�ضة من تو�ض���يات بهذا ال�ضاأن، 

كما اأوردت املالحظتن االآتيتن:
تعدي���ل  عل���ى  بقان���ون  االق���رتاح  ن����ض   اأ. 
مواد تت�ض���من االأح���كام اخلا�ض���ة بتحديد مقدار 
التعوي����ض واحل���د االأدن���ى للتعوي����ض وامل���دة 

الق�سوى ل�رف التعوي�س ومقدار االإعانة واملدة 
الق�سوى ل�رف االإعانة، وعليه فاإن التعديل على 
تلك املواد مرتبط باأحكام املادة )25( من ذات 
املر�س���وم بقان���ون التي تلزم عر����س اأي اقرتاح 
بتعديل احلد االأدنى واحلد االأق�ض���ى للتعوي�ض 
واالإعانة على اخلبري االكتواري لدرا�س���ته واإعداد 

تقرير بذلك للتحقق من مدى مالءمة التعديالت 
املقرتحة للو�ض���ع املايل للح�ضاب، و�ضمان عدم 
ن�س���وء تاأثريات �س���لبية م�س���تقبلية علي���ه، علماً 
باأن الهيئ���ة العامة تقوم حالي���اً باإجراء املراجعة 
االكتواري���ة الدورية ال�ض���املًة حل�ض���اب التاأمن 

�ضد التعطل لل�ضنوات من 2013 لغاية 2015.

 ب. ال يخفى على اأح���د الزيادة امللحوظة يف 
حجم امل�روف���ات التقاعدية يف مملكة البحرين، 
���لة نتيجة  وتخّطيه���ا قيمة اال�س���رتاكات املح�سَّ
للزي���ادة املطردة الأع���داد املتقاعدي���ن ونتيجة 
للتعدي���الت الت���ي ط���راأت على عدد م���ن املزايا 

التقاعدية دون اإيجاد التمويل املنا�ضب.

االقتراح بالتعديلالقانون الساريالمادة

11

يصرف التعويض شهريا بواقع %60 من أجر المؤمن عليه على أساس معدل أجره الشهري خالل 
االثني عشر شهرًا السابقة على تعطله، وبما ال يجاوز مبلغ خمسمائة دينار.

وإذا كانت مدة التعطل تضم جزءًا من الشهر، فإن التعويض المستحق عنها يحسب على أساس 
يومي بتقسيم مبلغ التعويض الشهري على ثالثين.

يصرف التعويض شهريًا بواقع %80 من أجر المؤمن عليه على أساس معدل أجره الشهري خالل االثني 
عشر شهرًا السابقة على تعطله، وبما ال يجاوز مبلغ ألف دينار.

وإذا كانت مدة التعطل تضم جزءًا من الشهر، فإن التعويض المستحق عنها يحسب على أساس يومي 
بتقسيم مبلغ التعويض الشهري على ثالثين.

12
يجب أاّل يقل الحدّ األدنى للتعويض عن مائة وخمسين دينارًا شهريًا، أو معدل أجر المؤمن عليه 

الشهري خالل االثني عشر شهرًا السابقة على تعطله أيهما أقل.
يجب أال يقل الحد األدنى للتعويض عن مائتي دينار شهريًا، أو معدل أجر المؤمن عليه الشهري خالل 

االثني عشر شهرًا السابقة على تعطله أيهما أقل.

14

أ-  مع مراعاة أحكام الفقرة )ب( من هذه المادة، تكون المدة القصوى لصرف التعويض ستة أشهر متصلة 
أو متقطعة عن كل مرة من مرات االستحقاق المنصوص عليها في المادة )15( من هذا القانون.

 ب- في جميع األحوال، تكون المدة القصوى لصرف التعويض ستة أشهر خالل كل أربعة وعشرين شهرًا 
متصلة تبدأ من تاريخ أول صرف يتم خالل هذه المدة.

مع مراعاة أحكام الفقرة )ب( من هذه المادة، تكون المدة القصوى لصرف التعويض اثني عشر شهرًا متصلة عن 
كل مرة من مرات االستحقاق المنصوص عليها في المادة )15( من هذا القانون.

في جميع األحوال، تكون مدة صرف التعويض اثني عشر شهرًا خالل كل أربعة وعشرين شهرًا متصلة تبدأ من 
تاريخ أول صرف يتم خالل هذه المدة على أن تكون قابلة للتجديد.

18

تكون اإلعانة للمتعطلين من ذوي المؤهالت الجامعية بواقع مائة وخمسين دينارًا شهرياًً، وبواقع 
مائة وعشرين دينارًا شهريًا للمتعطلين من غير هؤالء.

وإذا كانت مدة التعطل تضم جزءًا من الشهر، فإن اإلعانة المستحقة عنها تحسب على أساس يومي 
بتقسيم مبلغ اإلعانة الشهري على ثالثين.

تكون اإلعانة للمتعطلين من ذوي المؤهالت الجامعية بواقع مائتي دينار شهريا، وبواقع مائة 
وخمسين دينارًا شهريًا للمتعطلين من غير هؤالء.

وإذا كانت مدة التعطل تضم جزءًا من الشهر، فإن اإلعانة المستحقة عنها تحسب على أساس يومي 
بتقسيم مبلغ اإلعانة الشهري على ثالثين.

19
المدة القصوى لصرف اإلعانة ستة أشهر خالل مدة اثني عشر شهرًا متصلة، وفي حالة تقديم المستفيد مطالبة 

بإعانة تعطل ألكثر من مرة خالل مدة اثني عشر شهرًا تصرف له خاللها اإلعانة لمدة أقصاها ستة أشهر.
المدة القصوى لصرف اإلعانة ستة أشهر خالل مدة اثني عشر شهرًا متصلة، وفي حالة تقديم المستفيد مطالبة 

بإعانة تعطل ألكثر من مرة خالل مدة اثني عشر شهرًا تصرف له خاللها اإلعانة لمدة أقصاها ستة أشهر.

ي��ت��ع��ار���ض م���ع ن�����ض د���ض��ت��وري ي�����ض��اوي ب���ن امل��واط��ن��ن
ً ���ض��ن��وي��ا  5000 مب���ع���دل  ت���زي���د  االإ����س���ك���ان���ي���ة  ال���ط���ل���ب���ات 
االقرتاح مل يحرم من اكت�ض���ب اجلن�ض���ية من احل�ضول على بيت

• •جميلة ال�سماك	   عبدالرحمن بوعلي	

ـــت اال�صتــراكـــات تريثــوا... امل�صــروفــات التقــاعــديــة تخطَّ
مراجعة اكتوارية دورية حل�ساب التاأمني �سد التعطل... “التاأمن” للربملان:

•   علي بوفر�ضن	
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��������������ه امل���������������ص�������وؤول�������ن ل�����������ص�����ي�����ان�����ة ح�������ق�������وق ال�����ع�����م�����ال ال����������وزي����������ر وجَّ

كـر فـي عيـن وزيـر العمـل ق�سيــة عمـال �رشكــة ال�سُّ
اجتماع رباعي مع الوزارة و“العمالين” الأ�صبوع املقبل... املحفوظ ل�“$”:

ق���ال النائ���ب ج���الل املحفوظ ل���� “البالد” 
باأنه توا�ص���ل هاتفيا ي���وم اأم�س مع وزير العمل 
والتنمي���ة الجتماعي���ة جمي���ل حمي���دان ب�ص���اأن 
ة لأربع���ن موظف���ا بحريني���ا  الأو�ص���اع املع���� ةرِّ
���كر بع���د تخلُّف  يعمل���ون بال� ةك���ة العربية لل�صُّ

الأخرية عن �صداد الرواتب ملدة 3 اأ�صهر.
ونق���ل ع���ن الوزير اهتم���ام الأخ���ري الكبري 
بهذا املو�ص���وع، واإ�ص���دار توجيهات���ه الفورية 
للم�ص���وؤولن املعنين بال���وزارة؛ وذلك لبحث 
الإج���راءات القانونية الواج���ب اتخاذها من اأجل 

�صيانة حقوق املوظفن البحرينين بال� ةكة.
واأكد املحفوظ اأن الأ�صبوع املقبل �صي�صهد 
عق���د اجتم���اع رباع���ي م���ع قي���ادات الحتادْين 
العمالي���ن )الحت���اد الع���ام لنقاب���ات عم���ال 
البحرين، والحتاد احلر لنقابات عمال البحرين( 
وبح�ص���ور مندوبن من وزارة العم���ل والتنمية 
الجتماعي���ة؛ وذلك للت�ص���اور ب�ص���اأن مو�ص���وع 

زي���ادة ح���الت انته���اكات حقوق العم���ل ومبا 
يخالف قانون العمل يف القطاع الأهلي.

ُيعق���د  اأن  املرتق���ب  الجتم���اع  اأن  وذك���ر 
يف مكتب���ه �ص���يناق�س ���� ةورة تعزي���ز التعاون 
والتن�صيق بن املوؤ�ص�صة الت� ةيعية والحتادين 
العمالن مل���ا يخدم � ةيحة العمال وي�ص���هم يف 

تعزيز املكت�ص���بات ويرف���ع اأّي مظلمة يتعر�س 
لها البحريني.

 

كرة الجليد
ولف���ت املحفوظ اإلى اأن مل���ف اأزمة ال� ةكة 
العربية لل�صكر اأ�صبح ككرة اجلليد املت�صاعدة 
يف احلجم من خالل تزايد حجم مديونيات ال� ةكة 
يف ظل غمو�س حول م�صريها على اأر�س الواقع.
ولف���ت الى تخلف ال� ةكة عن �ص���داد اأغلب 

مديونياته���ا لل���� ةكات واجله���ات املعني���ة يف 
البحري���ن منذ فرتة طويل���ة، اإذ مل تدفع ال� ةكة 
نفقات ال�ص���حن ومالب����س العم���ال وغريها من 

اأمور.
وب���نَّ اأن م���ن ب���ن دي���ون ال� ةك���ة تراكم 
اإيج���ارات بناية عم���ال ال� ةك���ة الأجانب مبدينة 
د بطرد  عي�صى ملدة منذ 6 اأ�ص���هر، وهو ما ُيهدرِّ
العمال م���ن �ص���كناهم، وهي م�ص���كلة حقوقية 

وعمالية جديدة مرتقبة.
واأك���د اأنه ومن خالل موقعه مبجل�س النواب 

�صيت�ص���دى لت�ص���اعد خمالفات ال� ةكة لقانون 
العم���ل يف القطاع الأهلي، وبخا�ص���ة اأن الهيئة 
العام���ة للتاأم���ن الجتماع���ي م�ص���اهمة به���ذه 
ال� ةك���ة بن�ص���بة 10 %، ومب���ا يعن���ي اإن اأموال 
الهيئة يجري ا�صتثمارها يف من�صاآت اقت�صادية 

�آيلة لل�سقوط.
وب���ن اأن ال� ةكة اأوقف���ت عملياتها، واأنها 
���كر املخ���زون، ومبا  جت���ري حالي���ا ت� ةيف ال�صُّ
ي�ص���ري اإلى نهاي���ة �ص���وداء لهذه ال� ةك���ة التي 

ت�صم جمموعة كبرية من امل�صتثمرين.

زيادة حالت انتهاكات حقوق املوظفن ومبا يخالف قانون العمل
تعزي���ز املكت�ص���بات ورف���ع اأّي مظلم���ة يتعر����س له���ا البحرين���ي
ت����زاي����د م���دي���ون���ي���ات ال������� ةك���ة يف ظ����ل غ���م���و����س م�����ص��ريه��ا 

را�سد الغائب

• النائب جالل املحفوظ	

يقع مقر ال� ةكة العربية لل�صكر �س.م.ب. )مقفلة( 
يف منطق���ة البحرين العاملية لال�ص���تثمار، وهي ال� ةكة 
الوحي���دة لتكري���ر ال�ص���كر يف اململك���ة والثالث���ة على 

التوايل يف دول جمل�س التعاون اخلليجي.
ميت���د امل�ص���نع واملق���ر الرئي�ص���ي على م�ص���احة 
95،000 م���رت مرب���ع ويبع���دان م�ص���افة 25 كل���م ع���ن 

العا�صمة املنامة.
تبلغ الطاقة الإنتاجية لل� ةكة العربية لل�صكر اأكرث 
من 600 األف طن من ال�ص���كر الأبي�س العايل اجلودة يف 
العام، وذلك وفق ما ورد يف املوقع الإلكرتوين لل� ةكة.
جتاوزت تكلفة اإن�ص���اء امل� ةوع 160 مليون دولر، 
وق���د �ص���ارك يف اأعم���ال التاأ�ص���ي�س والتجهي���ز � ةكات 
عاملية ذائعة ال�صيت ومتتلك تاريخا عريقا يف �صناعة 

تكرير ال�صكر.
بالرغ���م م���ن اأن ال� ةك���ة تتمت���ع بدرج���ة عالية من 
الأمتت���ة الآلية، فهي ت�ص���م اأكرث م���ن 200 موظف من 

مديري وم� ةفن وعمالة حرف�ين.
•واأبرز منتجات ال� ةكة ال�صكر املكرر، ودب�س التمر. خمزن ال� ةكة العربية لل�صكر	

الديون الثقيلة على كاهل ال�رشكة

كر بالبحرين والثالثة خليجًيا ال�رشكة الوحيدة لتكرير ال�سُّ
160 مليون دولر كلفة اإن�صاء امل� ةوع... وت�صم 200 موظف

• خمزن ال� ةكة العربية لل�صكر	

ر ال� ةك���ة م���ا يق���ارب  - ُت�ص���درِّ
250 ط���ن يومي���ا م���ن ال�ص���كر من 

اإجمايل املخزون يف ال� ةكة.
- توقف الإنتاج يف امل�صنع يف 
�ص���بتمرب، وقد كان الإنت���اج عندئذ 

28 األف طن.
- املتبقي على انتهاء املخزون 
نحو �ص���هر من الآن، حيث اإن الكمية 
املتبقية منه تبلغ نحو 12 األف طن.
- جمم���وع دي���ون ال� ةك���ة نحو 

93.5 مليون دولر.
- ن�ص���بة البحرينين العاملن 
بال� ةكة يبلغ نحو 13 % من جمموع 
املوظفن، واأن اأغلبيتهم من حملة 

ال�صهادات اجلامعية.
- متو�ص���ط رواتب املوظفن 

البحرينين 500 دينار.
- اأق���دم دفعة م���ن املوظفن 
تع���ود اإل���ى الع���ام 2013 حيث بداأ 

الإنتاج يف ال� ةكة.

�ص���ّيع مواطن���ون ومقيم���ون �ص���هيد الواجب 
ال� ةطي عبدال�ص���الم �ص���يف اليافعي اأم�س مبقربة 

احلنينية يف منطقة الرفاع.
و�ص���هدت �ص���الة اجلنازة والت�ص���ييع املهيب 
ح�صورا كبريا من ذوي ال�صهيد واأ�صدقائه وزمالئه 
باملهن���ة ال���ى جانب ع���دد كب���ري م���ن املواطنن 
واملقيمن، والذي���ن اغرورقت عيونه���م بالدموع 
على الفقيد. كما ح� ة الت�صييع رئي�س الأمن العام 
اللواء ط���ارق احل�ص���ن، وحمافظ اجلنوبية ال�ص���يخ 
عب���داهلل بن را�ص���د اآل خليف���ة. وجرى ل���ف جثمان 
ال�ص���هيد بعلم البحرين، وتزاحم امل�ص���يعون حلمل 
اجلنازة على الأكتاف يف الطريق الى مثواها الأخري.

وكان املرحوم قد ا�صت�ص���هد اإثر عمل اإرهابي 
متثل يف هجوم م�صلح على مركز الإ�صالح والتاأهيل 
يف منطقة جو وهو ما اأ�ص���فر عن ا�صت�صهاد ال� ةطي 

عبدال�صالم �صيف اأثناء ت�صديه للعنا� ة الإرهابية.

ت�سييـــع مهيــب ل�سهيــد الــواجـــب عبــدال�ســالم اليافعــــي
بح�صور رئي�س الأمن العام وحمافظ اجلنوبية

حمرر ال�سوؤون املحلية

 ت�سوير اأمين يعقوب
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مع التط���ور التكنولوج���ي وثورة 
ال�س���هل  م���ن  اأ�س���بح  االت�س���االت 
الو�س���ول اإل���ى اأية معلومة وانت�س���ار 
انت�س���ار  ب�س���بب  وذل���ك  االأخب���ار؛ 
ب���ن  ات�س���ال  كو�س���يلة  االإنرتن���ت 
خ���ال  م���ن  واجلماع���ات،  االأف���راد 
االجتماع���ي  التوا�س���ل  �س���بكات 
كالفي�س بوك والتويرت واالن�ستغرام 
وغريه���ا، وه���ي عب���ارة ع���ن مواق���ع 
اجتماعي���ة اإلكرتونية عل���ى االإنرتنت 
تتيح مل�س���تخدميها اإن�س���اء مدونات 
املحادث���ات  واإج���راء  االإلكرتوني���ة، 
واإر�سال الر�سائل، كما تتيح م�ساركة 
ال�س���ور ومقاطع الفيديو وامللفات، 
وتي����ر للم�س���تخدمن الكتاب���ة حول 
مو�س���وعات حمددة م���ن املمكن اأن 
تدخل �سمن دائرة اهتمام م�سرتكن 
اآخري���ن، ومتكنهم م���ن التعليق على 

تلك املوا�سيع واإبداء اآرائهم فيها. 
وقد يكون ل�س���بكات التوا�س���ل 
االجتماع���ي تاأث���ريات �س���لبية عل���ى 
اإ�س���اءة  ي���وؤدي  حي���ث  املجتمع���ات 
ا�س���تخدام ه���ذه الو�س���ائل اإل���ى ن�ر 
ال�س���ائعات واالأخب���ار الكاذب���ة، وهو 
يوؤث���ر عل���ى املجتم���ع  ال���ذي  االأم���ر 
مبختل���ف اأطياف���ه، حي���ث ان���ه م���ن 
املمك���ن اأن ت���وؤدي تلك ال�س���ائعات 
اإل���ى فرق���ة املجتمع وانع���دام الثقة 
بن اأفراده فال�س���ائعة جرمية �س���د 
الدي���ن والوط���ن فمن اأهم �س���لبيات 
�سبكات التوا�س���ل االجتماعي غياب 
اخل�سو�س���ية وذل���ك م���ن خ���ال ن�ر 
�س���ور اأو معلوم���ات تخ�س �س���خ�س 
اآخ���ر دون الرج���وع اإلي���ه، اأو اخ���رتاق 
احل�سابات ال�سخ�س���ية للم�ستخدمن 
والتج�س�س عليهم بكل �سهولة، االأمر 
الذي يعد خمالف للقوانن واالأعراف 

االجتماعية ال�سائدة. 
املعلوم���ات  ا�س���تقاء  ولك���ون 
من غ���ري م�س���ادرها باالإ�س���افة اإلى 
االإدع���اءات املغلوط���ة فيكون حتت 
طائل���ة قانون العقوب���ات البحريني، 
حي���ث تن����س امل���ادة )168(: باأن���ه 
“يعاق���ب باحلب�س م���دة ال تزيد على 
�س���نتن وبالغرام���ة الت���ي ال تتجاوز 
هات���ن  باإح���دى  اأو  دين���ار  مائت���ي 
العقوبت���ن م���ن اأذاع عم���داً اأخب���اراً 
كاذب���ة م���ع علم���ه باأنها م���ن املمكن 
اأن حت���دث ����رراً باالأم���ن الوطني اأو 
بالنظ���ام الع���ام اأو بال�س���حة العامة، 

متى ترتب على ذلك حدوث ال�رر.
الكاذب���ة  الأخب���ار  يف  وي�ش���رط 
واملتعلق���ة باإح���داث ال����رر باالأم���ن 
يف  عليه���ا  واملن�س���و�س  الوطن���ي 
الفقرة ال�س���ابقة اأن تكون حتري�س���اً 
على العنف، اأو من �ساأنها اأن حتر�س 
عل���ى العنف، وان يك���ون بينها وبن 
احتمالي���ة  اأو  العن���ف  ح���دوث ذل���ك 

حدوثه رابط مبا�ر”. 
ون�ست املادة )169( من قانون 
العقوب���ات “يعاق���ب باحلب����س م���دة 
ال تق���ل ع���ن �س���نتن وبالغرامة التي 
ال تق���ل عن مائت���ي دين���ار اأو باإحدى 
هات���ن العقوبت���ن م���ن ن����ر باإحدى 
ط���رق العاني���ة حم���ررات اأو اأوراقا اأو 
�سوراً م�س���طنعة اأو مزورة اأو من�سوبة 
كذب���ا اإلى الغ���ري اإذا كان من �س���اأنها 
ا�س���طراب ال�س���لم الع���ام اأو االإ����رار 
بال�س���الح الع���ام اأو بالثق���ة املالي���ة 

للدولة”. 
كما ن�س القانون رقم )60( ل�سنة 
2014 ب�ساأن جرائم تقنية املعلومات 
احلب����س  بعقوب���ة   )4( م���ادة  يف 
وبالغرام���ة الت���ي ال جت���اوز مائة األف 
دين���ار اأو باإحدى هات���ن العقوبتن، 
م���ن تن�س���ت اأو التق���ط اأو اعرت����س 
دون م�سوغ قانوين م�ستخدماً و�سائل 
فني���ة، اإر�س���االً غ���ري موج���ه للعم���وم 
لبيانات و�س���يلة تقني���ة املعلومات، 
�سواء كانت البيانات مر�سلة من نظام 
تقني���ة املعلومات اأو اإليه اأو �س���منه، 
وي�س���مل ه���ذا االإر�س���ال اأي انبعاثات 
ملوجات كهرومغناطي�س���ية من نظام 
تقني���ة املعلومات حتم���ل معها هذه 

البيانات.
واإذا نتج عن التن�شت اأو اللتقاط 
اأو االعرتا�س اإف�س���اء لاإر�سال اأو جزء 
منه دون م�سوغ قانوين ُعَدّ ذلك ظرفاً 

م�سدداً.

اإذاعة الأخبار الكاذبة

الثقافة األمنية

براءة حار�ض اأمن من العتداء على عر�ض مديرة “مركز توظيف”

خليجينَ وبحرينينَ يبيعون ويتعاطون املخدرات

بينهما عاقة “حميمية” وخاف �سابق

تاأييد ال�سجن بن �سنة و10 �سنوات

براأت املحكمة الكربى اجلنائية اخلام�س���ة 
برئا�سة القا�سي اإبراهيم الزايد، وع�سوية كل 
من القا�سين حم�سن مربوك، ومعتز اأبو العز، 
واأمان���ة �ر يو�س���ف بوحردان، �س���اًبا “32 عاًما 
– حار�س اأمن ب�ركة خا�س���ة” مما ن�س���ب اإليه 
بتهمة ال����روع يف االعتداء عل���ى عر�س مديرة 
يف اأحد مراكز التوظي���ف التابعة لوزارة العمل 
“35 عاًما”؛ وذلك ب�س���بب وجود خافات بن 
املته���م واملجني عليها ف�س���ًا عن ت�س���ككها 
يف ح�س���ول الواقعة ب�س���بب وج���ود عاقة غري 

م�روعة بينهما.
اأحال���ت املته���م  العام���ة  النياب���ة  كان���ت 
للمحاكم���ة بع���د اأن اأ�س���ندت اإليه اأن���ه بتاريخ 
15/2/2016، اأوالً: ����رع يف االعت���داء عل���ى 
عر�س املجني عليها بغري ر�س���اها، وقد خاب 
اأث���ر اجلرمية ل�س���بب ال دخل الإرادت���ه فيه وهو 
مقاومة املجني عليه���ا له وهروبها منه، ثانًيا: 
اعتدى على �سامة ج�سم املجني عليها واأحدث 
بها اإ�سابات ومل يف�س االعتداء اإلى مر�سها اأو 
عجزها عن اأداء اأعمالها ال�سخ�س���ية ملدة تزيد 

عن 20 يوًما.

ومن خال االأوراق يتبن اأن املجني عليها 
اأبلغت �س���د املتهم، وقالت اإنه حال تواجدها 
يف مق���ر عملها مبرك���ز التوظيف، ات�س���ل بها 
املته���م هاتفًيا عل���ى هاتف مكتبه���ا، وطلب 
منها النزول ملكتبه للتاأكد من �ساحية اإحدى 
الطابعات، فا�س���تجابت له ونزلت اإليه، لكنها 
تفاجاأت به يغلق الباب عليها ومي�سك بها من 
كتفه���ا ومن اأعل���ى ظهرها، فم���ا كان منها اإال 
اأن حملت “مق�س���ا” للدفاع عن نف�س���ها، لكنه 

اأم�سك به حماوالً منعها من اأن توؤذي نف�سها به، 
مما ت�سبب بجرحها يف يدها.

اإال اأن���ه مبواجه���ة املتهم باأق���وال املجني 
عليه���ا اأنك���ر ما ن�س���ب اإلي���ه، وقال اإن���ه توجد 
بينهما عاق���ة حميمية غ���ري م�روعة منذ فرتة 
طويل���ة، مو�س���ًحا اأنهما تبادال القبات ر�س���اًء 
من املجني عليها، لكنه عندما جرحت نف�س���ها 

باملق�س اأخذه منها.
م���ن جهتها، قال���ت املحكم���ة يف حيثيات 

حكمها برباءة حار�س االأم���ن املتهم، اأن االأدلة 
يف الدعوى ه���ي اأقوال املجن���ي عليها، والتي 
جاءت مر�س���لة مل تعزز بدلي���ل اآخر، كما اأنه من 
غري املاألوف اأن ي�س���تدعي حار�س اأمن رئي�سة 
مرك���ز توظي���ف للن���زول اإل���ى مكتب���ه لفح�س 
���ا اأن���ه ح�س���ل بع���د مواعيد  طابع���ة، وخ�سو�سً
العمل الر�س���مية، فت�س���تجيب له وتن���زل اإليه 
وت�س���تمر يف العمل مليعاد الح���ق على مواعيد 
ان����راف املوظفن، مما يثري ال�س���ك والريبة، 
ال�س���يما واأن���ه ال يدخل �س���من اخت�سا�س���اتها 
فح�س الطابعات وبناًء على دعوى حار�س اأمن 
ال ميلك تكليفها بذلك، اإ�سافًة اإلى اأنه عر�س 
عليه���ا مداواتها من اجلرح الذي اأ�س���ابها مما 
يت�س���بب يف ت�س���كك املحكمة يف �سحة ح�سول 

الواقعة بحق املتهم.
ف�س���ًا ع���ن اأنه توج���د فيما ب���ن املتهم 
واملجني عليها خافات �سابقة ت�سببت يف نقله 
من مقر عمله، االأمر الذي يجعل من ا�ستجابتها 
له مع تلك الظروف اأمر مثري للريبة، مو�س���حًة 
اأن اخلاف هو �س���كوى كان ق���د قدمها حار�س 
االأمن ب�س���بب عدم ح�س���ور املوظفن للعمل، 
وقد اعتربت املجني عليها اأن ال�سكوى �سدها 

�سخ�سًيا.

رف�ست حمكمة اال�ستئناف العليا اجلنائية 
ا�س���تئناف 4 ُمدانن “خليجَي���ن وبحرينَين” 
بته���م تتعلق ببي���ع وتعاطي امل���واد املخدرة، 
واأي���دت معاقب���ة امل�س���تاأنف االأول “خليجي” 
بال�س���جن ملدة  10 �س���نوات وبتغرمي���ه مبلًغا 
وق���دره 5000 دين���ار لبيع���ه مادة احل�س���ي�س 
املخ���درة، وب�س���جن اخلليج���ي الث���اين ملدة 5 
�سنوات لبيعه املوؤثر العقلي “ال�سبو” وغرمته 
مبلًغا وقدره 3000 دينار، اإ�س���افًة الإبعادهما 
نهائًي���ا ع���ن الباد عق���ب تنفيذهم���ا للعقوبة 

املق�سي بها.
كما اأيدت حب�س امل�س���تاأنفن البحرينين 
مل���دة �س���نة واحدة فق���ط، وبتغرميهم���ا مبلًغا 

مقدراه 1000 دينار لكل منهما، فيما اأعفتهما 
حمكمة اأول درجة من تهمة بيع خمدر احل�سي�س 
واملوؤث���ر العقلي، لتعاونهم���ا يف القب�س على 
اخلليجَي���ن، ف�س���ًا ع���ن تاأييدها مل�س���ادرة 
امل�س���بوطات، يف ح���ن مل ي�س���تاأنف املته���م 
اخلام�س، والذي بداأت التحريات حول الواقعة 

ب�سببه، احلكم ال�سادر بحقه.
وتعود التفا�سيل اإلى اأن التحريات ال�رية 
التي اأجراها مازم يف اإدارة مكافحة املخدرات، 
دل���ت عل���ى اأن املته���م اخلام�س يح���وز ويحرز 
املواد املخدرة بق�سد التعاطي يف غري االأحوال 
امل����رح بها قانوًن���ا، وبالقب�س علي���ه اأقّر اأنه 
ي�س���رتي املواد املخدرة من امل�ستاأنف االأول، 

واأبدى ا�س���تعداده ل�س���بط امل�ستاأنف االأول يف 
كمن بالتعاون مع رجال ال�رطة.

وبعد امت���ام عملية اال�س���تام والت�س���ليم 
املتفق عليها بن املتهم اخلام�س وامل�ستاأنف 
االأول مت القب�س عليه وكان برفقته امل�ستاأنف 
الراب���ع، واأقّر االأول اأنه ي�س���رتيها من �س���خ�س 
خليجي، واأب���دى هو االآخر ا�س���تعداده للقب�س 

عليه.
وبالفعل مت اإعداد كمن اآخر للقب�س على 
اخلليج���ي عرب ����راء االأول منه كمي���ة من مادة 
احل�س���ي�س املخدرة، ومت القب����س عليه، وكان 
برفقت���ه خليج���ي اآخر يح���وز كميًة م���ن املوؤثر 

العقلي “ال�سبو”.

وثبت للمحكمة اأن امل�س���تاأنفن واملتهم 
اخلام�س االأيام من 6 وحتى 9/6/2015، اأوالً: 
املتهم���ان االأول والثاين : حازا واأحرزا بق�س���د 
االإجتار مادة احل�سي�س املخدرة يف غري االأحوال 
امل�رح بها قانوًنا، ثانًيا: املتهمون من االأول 
وحت���ى الرابع: ح���ازوا واأح���رزوا املوؤثر العقلي 
“ال�س���بو” بق�س���د االإجتار لكل منهم، اإ�س���افة 
اإلى املوؤثر العقلي “االأمفيتامن” للم�ستاأنف 
الث���اين يف غ���ري االأحوال امل����رح به���ا قانوًنا، 
ثالًث���ا: امل�س���تاأنف االأول واملته���م اخلام����س: 
حازا واأحرزا بق�س���د التعاطي موؤثرين عقلين 
“ال�س���بو واأمفيتامن” وكذلك مادة احل�سي�س 

املخدرة يف غري االأحوال امل�رح بها قانوًنا.

عبا�ض اإبراهيم

حب�س���ت املحكم���ة الك���ربى اجلنائية 
اخلام�سة برئا�سة القا�سي اإبراهيم الزايد، 
القا�س���ين حم�س���ن  م���ن  وع�س���وية كل 
مربوك، ومعتز اأبو العز، واأمانة �ر يو�سف 
بوحردان، �ساًبا "17 عاًما" ملدة 3 �سنوات 
فقط، اأُدين بو�س���ع عب���وة متفجرة وهمية 
عل���ى ال�س���ارع يف �س���رتة؛ وذل���ك مراع���اة 
ل�س���غر �س���نه، واأمرت مب�س���ادرة اجل�س���م 

املحاكي امل�شبوط.
وذكرت املحكمة اأن الواقعة تتح�سل 
يف اأن املته���م وعندما عرث على اأ�س���طوانة 
غاز خا�س���ة باملكيفات بجانب اأحد حمات 
اخلياط���ة، اأخذه���ا وا�س���رتى علب���ة "ر�س" 
اأ�س���فر اللون، وكذلك اأنبوب با�س���تيكي 
اأ�س���ود  الل���ون، و�ري���ط ال�س���ق  اأبي����س 
الل���ون، ومن ث���م ق���ام بر�س االأ�س���طوانة 
بال�س���بغ وقّط���ع االأنبوب، وثّب���ت االأنبوب 
االأ�س���طوانة  عل���ى  كهربائي���ة  واأ�س���اًكا 
بوا�س���طة الا�س���ق، حتى اأ�س���حت ج�س���ًما 
ي�س���به العب���وات املتفجرة. واأ�س���افت اأنه 
توج���ه بالعبوة الوهمية اإلى دوار ال�س���وق 
مبنطق���ة �س���رتة "واديان"، وقام بو�س���ع 
ذلك املج�ّس���م علي���ه، وال���ذي اأدى الإثارة 
الرعب واخلوف يف نفو����س االآمنن. وبعد 
االإب���اغ عن الواقع���ة تو�س���لت التحريات 
الت���ي اأجراه���ا م���ازم اأول، اإل���ى ارت���كاب 
املته���م للجرمي���ة. ثبت من خ���ال تقرير 
البح���ث اجلنائي ع���ن نتيج���ة التدقيق يف 
قاعدة احلم�س النووي باأن م�س���در االآثار 
املرفوعة من تلك العينات تعود للمتهم.

واأ�سارت املحكمة اإلى اأنه ثبت لديها 
يقيًنا اأن املته���م بتاريخ 11/2/2016، 
و�س���ع واآخري���ن جمهولن هي���كاً حماكًيا 
اأو  اأو املفرقع���ات  الأ�س���كال املتفج���رات 
حتمل على االعتق���اد باأنها كذلك، تنفيًذا 

لغر�ٍس اإرهابي.

3 �سنوات ل�ساب و�سع “عبوة 
وهمية” بدوار يف �سرتة

يخل�ضون �رشطًيا من قب�ضة موقوف جمموعة “موقوفي” 

تخفيف عقوبة متجمهرنَين وعدم قبول ا�ضتئناف اآخر لفوات امليعاد

العلي���ا  اال�س���تئناف  حمكم���ة  اأي���دت 
اجلنائية برئا�سة القا�سي ال�سيخ حممد بن 
عل���ي اآل خليف���ة، واأمانة ����ر ناجي عبداهلل، 
معاقبة �ساب “22 عاًما” باحلب�س ملدة �سنة 
واح���دة؛ وذل���ك الإدانته باالعت���داء بال�رب 

على �رطي يف توقيف احلو�س اجلاف.
وتتم�سل تفا�سيل الواقعة يف اأنه خال 
تفقد اأح���د اأفراد ال�رط���ة “نائب عريف – 
م�سوؤول عنرب بتوقيف احلو�س اجلاف” عند 
ال�س���اعة 8:00 م�ساًء، تناق�س مع امل�ستاأنف 

اأثن���اء م���رور ال�رط���ي بالق���رب م���ن غرفة 
التوقيف، عن �س���بب ا�س���تعام االأخري عن 
نوع ق�س���يته املتهم فيها؛ وذلك الأنه يتم 
ت�سكن املوقوفن يف الغرف ح�سب نوعية 
ق�ساياهم، اإال اأن ال�رطي تفاجاأ بامل�ستاأنف 
يجذب���ه من رقبت���ه ويدخله الغرف���ة، اإال اأن 
باقي املوقوفن جتمعوا عليهما وخل�سوا 

ال�رطي من امل�ستاأنف.
وثب���ت م���ن التقري���ر الطب���ي اخلا����س 
بالنائب عريف املجني عليه اإ�سابته بكدمة 

يف الرقب���ة م���ن الناحي���ة اليمن���ى، وخد�س 
�سطحي اأ�سفل االأذن اليمنى.

وثب���ت للمحكمة اأن امل�س���تاأنف بتاريخ 
27/1/2014، اعتدى على �س���امة ج�سم 
نائ���ب العريف حال كونه ع�س���ًوا من قوات 
االأمن العام اأثناء وب�س���بب تاأديته وظيفته، 
فاأح���دث ب���ه االإ�س���ابات املبين���ة بالتقرير 
الطبي، والتي مل تف�ِس اإلى مر�سه اأو عجزه 
ع���ن اأعماله ال�سخ�س���ية مدة تزي���د عن 20 

يوًما.

ق�س���ت حمكمة اال�س���تئناف العليا اجلنائية 
بعدم قب���ول ا�س���تئناف ُمدان باحل���رق اجلنائي 
لع���دد من االإط���ارات خ���ال جتمهر على �س���ارع 
البدي���ع العام م���ع 10 متهمن اآخري���ن، ترتاوح 
اأعمارهم ما بن 15 و21 عاًما؛ وذلك للتقرير به 

بعد امليعاد القانوين.
فيم���ا عدل���ت عقوب���ة م�س���تاأنَفن اآخَري���ن 
واكتفت ب�س���جن كل منهما 3 �س���نوات، واأيدت 
معاقب���ة اأحدهم���ا اإ�س���افة لل�س���جن 3 �س���نوات 
باحلب�س ملدة �سهر وتغرميه مبلغ 100 دينار عن 
تهمة حيازة �س���اعق كهربائي، فيما مل ي�ستاأنف 

باقي امُلدانن االأحكام ال�سادرة بحقهم.
وتتح�سل تفا�سيل الق�س���ية يف ورود باغ 
للنياب���ة العامة م���ن اإدارة املباحث اجلنائية، اأنه 
على اإثر واقعة جتمهر و�سغب وحرق اطارات يف 
منطقة كرانة على �س���ارع البدي���ع العام بتاريخ 
13/3/2015، فقد دلت التحريات عن طريق 
امل�سادر ال�رية على املتهمن، كما اأنه ب�سبط 
امل�س���تاأنف االأول مت العثور بحوزته على �ساعق 

كهربائي.
واعرتف املته���م العا�ر خال التحقيق معه 
يف النيابة العامة اأنه ي�سارك يف اأعمال ال�سغب يف 
املنطق���ة، وبّن اأنه بيوم الواقعة تلقى ر�س���الًة 

عل���ى هاتفه "الباك بريي" م���ن اأحد املتهمن، 
وال���ذي طلب من���ه اال�س���رتاك معه���م يف عملية 
حرق اإطارات على �س���ارع البديع العام، وحتديداً 

بالقرب من منطقة كرانة.
وبو�س���وله للم���كان املحدد بينهم �س���اهد 
جتم���ع اأكرث من 15 �سخ�ًس���ا، وتوجهوا لل�س���ارع 
الع���ام وهن���اك �س���كبوا الزي���ت عل���ى الطري���ق 
وو�س���عوا عدد م���ن االإطارات واأ�س���علوا النريان 

فيها.
يف  امل�س���تاأنفن  اأن  للمحكم���ة  وثب���ت 

13/3/2015، اأوالً: اأ�سعلوا واآخرون جمهولون 
عمًدا حريًقا يف االإطارات، والذي كان من �س���اأنه 
تعري�س حي���اة النا�س واالأموال للخط���ر، ثانًيا: 
ا�سرتكوا واآخرون جمهولون يف جتمهر موؤلف من 
اأكرث من خم�س���ة اأ�سخا�س يف مكان عام الغر�س 
من���ه االإخ���ال باالأم���ن الع���ام، وقد ا�س���تخدموا 
العن���ف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من اأجلها، 
فيم���ا ثب���ت اأن امل�س���تاأنف االأول حاز ال�س���اعق 
الكهربائ���ي دون احل�س���ول عل���ى ترخي�س من 

وزير الداخلية.
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�ص���در عن دائرة الثقافة 
العدد  بال�ص���ارقة  والإع���ام 
الثالث من جملة “ال�ص���ارقة 
الثقافي���ة”، وق���د ج���اءت 
الفتتاحي���ة حت���ت عنوان 

وفه���م  “الثقاف���ة 
اإلى  الواقع” م�ص���رة 
املاأزوم���ة  احلال���ة  اأن 

الوط���ن  به���ا  مي���ر  الت���ي 
العربي حتتاج اإلى حل ناجع ميتد على 
م�ص���احة هذا الوطن، وذل���ك من خال 
الثقاف���ة وا�ص���راتيجيتها الإيجابي���ة 
بعي���ًدا عن الفو�ص���وية والع�ص���وائية 
ت�ص���ود  الت���ي 
امل�صهد الثقايف 
ولن���ا  العرب���ي، 
يحت���ذى  مث���ال 
يف  يتمث���ل  ب���ه 
ال�صارقة  م�رشوع 

الثقايف. 

ي��ح��ل��ل ال���ك���ت���اب م�����ص��ام��ن 
اأعمال حممد  الق�ص واجتاهاته يف 
الق�صة  يتناول  منهج  وفق  امل��ر، 
متخيلة.  �رشدية  حكاية  ب�صفتها 
روح��ي  �صمر  د.  امل���وؤل���ف  وي���رى 
روؤيا  اإلى  وا�صتناًدا  اأنه  الفي�صل، 
املر، وبحثه عن جوهر حياة الإن�صان 
مبجتمعه املحلي، دبي ويف خارجه، 
اأن التعمق بنتاجاته، قراءة  نتبن 
ال����������ذات  يف 
امل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
وحم��������اول��������ة 
اخلا�ص  لروؤية 
ب��ال��ق�����ص�����ص��ي 

العام.

من  كثًرا  مو�صى  �ّصامة  قّدم 
الدميقراطية  يف  امل��ه��م��ة  الآراء 
املراأة  وحترير  الليربايل  والنظام 
“يف  كتابه  يف  والتقدم  والتمدن 

احلياة والأدب”.
الكتاب  احت���اد  اأع����اد  وال����ذي 
العرب يف دم�صق طباعته يف الفرة 
على  يثبت  مل  وال��رج��ل  الأخ����رة. 
النظر  يعيد  كان  بل  واح��دة،  حال 
ومواقفه  ويقينياته  اأف��ك��اره  يف 
واآرائه تبًعا لن�صج 
وعيه وجتربته 
احل����ي����ات����ي����ة 
وامل�����وؤث�����رات 
ب��ه،  املحيطة 
وم��ت��ط��ل��ب��ات 
امل������رح������ل������ة 

واأولوياتها.

إصدارات
أنت أحياًنا تبصر ما تحب 
أن تبصر ، ال ما تبصر فعاًل

العقل في جريانه المفزوع 
ال يتقيد بأي معقول

يفتت���ح يف العا�رش من هذا ال�ص���هر بالكويت مهرجان “القرين الثق���ايف 23”، الذي يقام يف يومه الثاين 
حفل توزيع جوائز الدولة التقديرية والت�ص���جيعية لعام 2016. وتت�ص���من فعاليات املهرجان، التي تبلغ 
51 ن�ص���اًطا وفعالية، ندوات ثقافية ومعار�ص فنون ت�ص���كيلية اإ�ص���افة للحفات املو�صيقية والعرو�ص 

امل�رشحية، ومعر�ص لإ�صدارات املجل�ص الوطني للثقافة والفنون والآداب الذي ي�صتمر ملدة ثاثة اأيام.
ندوة املهرجان الرئي�ص���بة حتمل عنوان “دور الكويت الإن�ص���اين.. حل النزاعات والعمل الإن�ص���اين”، وتقام اأي�ًص���ا 

حما�رشة “و�صائل البيع وال�رشاء.. التعامل والعمات بن ال�صليبين وامل�صلمن يف ال�صام 1298 – 1291”. 

ترتقب الأو�س���اط الثقافية وال�سياحية يف الإمارات وال�رشق الأو�س���ط موعد افتتاح متحف اللوفر- 
ا جاذًبا وفريًدا من نوعه، فقد مت التوقيع على اتفاق حكومي  اأبوظبي هذا العام 2017، مزاًرا ح�ص���اريًّ
دويل لإن�صاء اللوفر اأبوظبي قبل �صنوات من قبل ممثلن من دولة الإمارات العربية املتحدة وفرن�صا.

ويعد هذا الإطار فريًدا من نوعه مل�رشوع ثقايف، بل هو تعاون مل ي�صبق له مثيل بن دولتن. ويوفر التفاق اإطاًرا 
م�صتقرًّا ودائًما على املدى الطويل ب�رشف النظر عن الو�صع ال�صيا�صي والقت�صادي.

متابعات

�صاعر من جيل ال�صبعينات، حيث املكابدات 
وامل��رج��م  ال�صاعر  ه��و  وال��ث��ق��اف��ي��ة،  الأدب��ي��ة 
والروائي اأي�ًصا، حيث �صدرت له موؤخًرا روايته 
حكايتها  �صاغ  التي  َرَم���اْد(  )وللع�صِق  الأول��ى 
ذلك الرجل الغريب الذي نذر نف�سه للبحث عن 
جهة خام�سة ل جمال فيها للتورط يف ما و�سفه 

مب�صتنقعات ال�صيا�صة وماآزقها. 
التقيناه فكان معه هذا احلوار، حيث حتّدث 
عن الكاتب بو�سفه مغامًرا وحامًلا كبرًيا يبحث 
عن ال�صوء حتى يف اأق�صى نهاية النفق. م�صيًفا 
موقف  له  يكون  اأن  واملثقف  الكاتب  على  اأن 
وا�صح من ق�صايا وطنه واأمته، م�صًرا اإلى اأننا 
عفريت..  كف  على  يقف  ع��امل  يف  الآن  نعي�ص 
يحيط بنا القتل واحلرب والإرهاب من خمتلف 
مت�ساحًما  الكاتب  يكون  اأن  ب��د  ل  الأط��ي��اف. 
الإن�صان  يع�صق  القائد،  يقول  اأي�ًصا  وحكيًما 
والطفال ويرف�ص احلرب والقتل املجاين حتت 
اأي ذريعة كانت. الكاتب موقف .. الكاتب ينحاز 

لاإن�صان يف كل الظروف.

 )ع��اش��ق ف��ي زم��ن ال��ع��ط��ش(، )صخب 
ال���ه���م���س(، )ال���ل���ؤل���ؤ وأح�����ام ال��م��ح��ار - 
ال��ح��دي��ث(،  البحريني  الشعر  انطولوجيا 
يهم(  ش��يء  ع��اد  و)م��ا  البنفسج(  )غ��رب��ة 
الشاعر  يحّدد  كيف  اإلص��دارات،  تلك  كل  بعد 
هذا  في  هو  من  نفسه،  القائد  عبدالحميد 
الميدان الشعري الشاسع ولمن يكتب كل 

تلك القصائد؟
رحلة طويلة، م�صنية، �صاقة، وكاأنك ت�صر 
يف �صحراء ل تخوم لها، ل ماء، ل واحة، ل مطر 
ثم  قليالً  قليالً  تهطل  احل��روف  القلب،  ينع�ش 
مع ال�سنوات ي�سبح مطًرا غزيًرا يجلب لك معه 
بنف�صجي  بلون  ويلونك  وال��زه��ور  الع�صافر 
بخياً  دائ��ًم��ا  ال�صعر  ك��ان  م��ن��ه.  ل��ك  ف��ك��اك  ل 
اأمامه  اأجل�ص  كنت  الأول���ى،  العناق  مراحل  يف 
كدروي�ش متغرب ا�ستعطفه اأن يتج�سدين مثل 
�صيطان، مثل روح �رشيرة لذيذة لكنه كان دائًما 

البعيدة  ال�سموات  اإلى  اأنفه  رافًعا  متغطر�ًسا، 
ياأبى حتى اأن ينظر اإليك اأو يتلقفك اأو تتلقفه. 
لكن مع الإ�رشار والرك�ص با توقف نحو حمرابه 
بيننا،  وال�رشي  ال�صحري  الع�صق  ب��داأ  املقد�ص 
يف  واأ�صبح  روح��ه  واعتليت  قلبي  اعتلى  حتى 
 ... نف�صه  التنف�ص  اأ�صبح  بل  التنف�ص  جم��رى 
اللحظية/اليومية  ال�صاة  مثل  ال�صعر  اأ�صبح 
/ لاكتئاب  فري�صة  اأت��ه��اوى  اأختنق/  بدونه 

من  يهمني  ع��اد  ما  ب�رشاحة  ال��وح��دة.  الغربة/ 
اأكون يف هذا الف�صاء ال�صعري ال�صا�صع، ال�صيء 
الذي يهمني هو اأنني اأعرب عن حالتي اأ�صجلها 
اأكون  من  يهمني  ول  ذاكرتي  اأ�صجل  وكاأنني 
اأنا فقط الفار�ص الذي وجد نف�صه هناك ...   ...

مدمًنا للكتابة يف جزيرة ال�صحر: ال�صعر. 

الشاعر الفرنسي دوني روش، قال مرة 
في  تغيير  أي  إح��داث  عن  عاجز  الشعر  بأن 
تقرأ  كيف  الشعر،  واعتزل  والعالم  اإلنسان 
إذا  إذن  الشعراء  يكتب  ولماذا  ه��ذا،  قوله 

كان ما يذهب له صحيح؟
ال�صعر  ك���ان..  كما  ع��اد  م��ا  ال�صعر 
اأك���ر واأك���ر لي�صبح  احل��دي��ث ي��ق��رب 
الوجدان/فل�صفة  ال���روح/ب���وح  هم�ص 
ال�صجر  .. حفيف  املاء  .. هو خرير  كونية 

�صيمفونية/ ال�صعر   ... ال�صالت  اإي��ق��اع   ..

�سوناتا من حروف. ال�سعر ل يغري �سيًئا ولي�ش 
مطلوًبا منه اأن يفعل ذلك. فال�صعر الذي كان يف 
اجلماهر.  ويحّم�ص  املظاهرات  يطلق  املا�صي 
مع  �صاع  فقد  ال�صيا�صي  ال�صعر  هنا  واأق�صد 
نوع  اأنه  على  ال�صعر  اإلى  لننظر  الزمن.  عجات 
من املو�صيقى اأو ما ي�صبه املو�صيقى ن�صتمتع 
به ون�سفي حزن اأرواحنا املتغربة. يف كل 

ويظل  ال�صاعر  حمطة  الإن�صان  يظل  الأح���وال.. 
الأطفال رحيق ال�صعر. 

هي  كيف  أيًضا،  للشعر  مترجًما  كونك 
الترجمة  وه��ل  السياق،  ه��ذا  في  تجربتك 
كونها  معناه،  األصل  الشعري  النص  تفقد 
وكما يحلو للبعض القول بأنها أشبه بقبلة 

من خلف حاجز زجاجي؟
اأنواع  اأ�سعب  اأن ترجمة ال�سعر هي  ل �سك 
الروح  م�صاعر ورع�صات  لأنك ترجم  الرجمات 
وعربدة الإح�صا�ص يف حلظة جتلٍّ مركزة، لذلك 
ول  لل�صعر  خيانة  هي  ال�صعر  ترجمة  اأن  قيل 
حاجز  من خلف  بقبلة  و�صفها  اإلى  كثًرا  اأميل 
زجاجي رمبا قبلة غري �ساخنة. نعم ترجمة ال�سعر 
خماطرة كربى ولكن لي�ص هناك حل اآخر لنقل 
اأ�صعار الأمم الأخرى. لقد كانت يل حماولة كربى 
يف ترجمة ال�سعر البحريني اإلى اللغة الجنليزية 
-انطلوجيا  املحار  واأح��ام  )اللوؤلوؤ  كتابي  يف 
البحريني احلديث( الذي �صدر بتمويل  ال�صعر 
من مركز ال�صيخ اإبراهيم اآل خليفة حتت اإدارة 
عا�صقة الثقافة ال�صيخة مي اآل خليفة. وا�صتمل 

ع���ل���ى ت���رج���م���ة ق�����ص��ائ��د ال��ك��ت��اب 
�صاعًرا   29 ل���  خم��ت��ارة 
و����ص���اع���رة ب��ح��ري��ن��ي��ة. 
ك��م��ا ت��رج��م��ت ع����دًدا ل 
ي�صتهان به من ر�صائل 
فان جوخ اإلى اأخيه ثيو 
م��ن ال��ل��غ��ة الإجن��ل��ي��زي��ة 
جانب  اإلى  العربية  اإلى 
“نوران”  رواي��ة  ترجمة 
ل��ل��ك��ات��ب ال��ب��ح��ري��ن��ي 
ال���������ص����دي����ق ف���ري���د 
�صمن  وذل��ك  رم�صان، 
م�صرك  جرافيك  عمل 
البحريني  ال��ف��ن��ان  م��ع 

جمال عبدالرحيم.

نّظم مركز كانو الثقايف موؤخًرا حما�رشة 
البحري���ن”  التعلي���م يف  “مئوي���ة  بعن���وان 
واأداره���ا  املحادي���ن  عبداحلمي���د  قدمه���ا 

من�صور �رشحان.
وا�ص���تهل �رشح���ان الأم�ص���ية مبقدم���ة 
ت�ص���ر اإل���ى اأهمي���ة مو�ص���وع التعلي���م يف 
التعلي���م  اأن حرك���ة  اإل���ى  البحري���ن نظ���ًرا 
التقلي���دي يف البحري���ن ب���داأت من���ذ عقود 
فق���د �ص���هدت البحرين ب���روز موؤ�ص�ص���ات 
تعليمية �صعبيه تعود جذورها اإلى الع�صور 
الو�ص���طى متثلت يف املدار�ص الإ�ص���امية 
التي انت�رشت يف امل�ص���اجد وبي���وت العلماء 

من رجال الدين. 
واأو�ص���ح اأن ال�ص���يخ حممد علي التاجر 
ذك���ر ذل���ك يف كتابه “عقد ال���اآل يف تاريخ 
اأوال” ال���ذي األف���ه يف ع�رشيني���ات الق���رن 
املا�صي بقوله: “كانت البحرين يف القرون 
الو�ص���طى ذات معارف عالية و�صوق العلم 
فيها رائ���ًدا وفطاحل العلم���اء وجدوا فيها 
بك���رة متناهي���ة فا ت���كاد تخلو بل���دة اأو 
قري���ة منه���م ول���كل واح���د منهم مدر�ص���ة 
ما�ص���قة للم�ص���جد الذي ي�صلي فيه يلقي 
فيها الدرو�ص والأبحاث على تاميذه وقد 
تخرج من هذه املدار�ص العديد من العلماء 
الف�صاء الذين �ص���ارت بهم الركبان وكان 

يق�ص���دهم الط���اب م���ن اأقا�ص���ي البلدان 
وكانت ت�صمى بدار العلم”. 

واأ�ص���اف “ارتبطت حركة التحديث يف 
مملك���ة البحرين بن�ص���اأة التعلي���م النظامي 
وتع���ود بدايت���ه اإل���ى ع���ام 1899، عندم���ا 
افتتح���ت املدر�ص���ة الإر�ص���الية يف املنامة 
على يد زوجة الق�ص “زومير” وبداأ التعليم 
ي�سق بدايته ب�س���عوبة بالغة نظًرا لنت�سار 
الأمية بن اأفراد املجتمع املحلي حينذاك، 
وكان ملعار�ص���ة رجال الدي���ن اأثره يف عدم 
تقب���ل فكرة التعليم ل���اأولد والبنات، ويف 
عام 1919، �ص���هدت البحري���ن افتتاح اأول 
مدر�ص���ة حكومي���ة نظامي���ة وهي مدر�ص���ة 
الهداي���ة اخلليفي���ة يف املح���رق وانت����رشت 
بعده���ا املدار�ص يف الب���اد وتبعها افتتاح 

املعاهد واجلامعات”.
ث���م بع���د ذل���ك، اأ�ص���ار د. عبداحلميد 
املحادين اإلى م�صاركته يف حركة التعليم يف 
البحرين منذ عام 1960، حيث و�صف ذلك 
ا يقًظا �ص���هد حركة التعليم  باأنه كان جنديًّ
يف كافة م�ص���توياته وتتبع التطورات التي 
اأملت ب���ه و�ص���جل موؤرًخ���ا تاري���خ التعليم 
يف البحري���ن واأ�س���در يف ذلك ب�س���عة كتب 
اعراًفا باجلميل ململكة البحرين وف�صلها 

باحت�صانها له من عمر مبكر.

واأك���د املحادي���ن اإلى اأن ع���ام 1919، 
تاريًخ���ا مف�ص���ليًّا فق���د كان نهاي���ة  كان 
لفرة وتاأ�صي�ص لفرة جديدة حيث دخلت 
البحري���ن يف ه���ذا الع���ام �ص���ناعة التعليم 
الثقيل���ة مق�ص���مة عل���ى مراح���ل، املرحل���ة 
الأولى ه���ي مرحلة اجت���ذاب العريقن من 
الوط���ن العربي وكان اأول الذين اجتذبتهم 
البحري���ن للتعلي���م ال�ص���يخ حاف���ظ وهب���ة 
وبعده عبدالعزيز العتيقي وحممد �ص���ولن 
اليماين، حي���ث قام التعليم عل���ى اأيديهم 
حتى الع���ام 1926، وكانت املرحلة الثانية 
التي اأ�ص���ار اإليها هي املدر�ص���ة ال�ص���ورية 
يف املعلم���ن حي���ث كانت �ص���وريا يف ذلك 
الوقت حتت ال�س���تعمار الفرن�س���ي وذهب 
املثقف���ون للعراق حي���ث انتدبت البحرين 
مندوًب���ا لإح�ص���ار مدر�ص���ن م���ن الع���راق 
للبحري���ن، وبذلك انتقل عثم���ان احلوراين 
وعمر يحيى وحممد الف���وؤادي للبحرين الى 
ع���ام 1929، ومت ت�ص���فرهم م���ن البحرين 
عل���ى ي���د امل�صت�ص���ار “ت�ص���ارلز بلجريف” 
وانته���ى العه���د ال�ص���وري بالبحري���ن وحل 
حملهم مدر�ص���ون من بروت ومنهم فائق 
اأدهم الذي ن�س���ب م�س���وؤول عن التعليم يف 
البحري���ن ع���ام 1930، ومت تعين ال�ص���يخ 
املغف���ور له عب���داهلل بن عي�س���ى اآل خليفة 

بلقب وزير التعليم وبداأت مرحلة بناءة كما 
و�صفها املحايدين.

ويف عام 1928، مت تاأ�ص���ي�ص التعليم 
اجلعف���ري وانت����رشت ع���دد م���ن املدار�ص 
وبعد مرحلة املدر�ص���ن اللبنانين اتخذت 
البحري���ن ق���راًرا ب���اأن يك���ون التعليم لكل 
البحريني���ن حت���ت اإدارة واح���ده ومنها يف 
ع���ام 1933، اأ�ص���بح تعلي���م البن���ن يّوجه 
ويدير كل املدار�ص ال�ص���نية واجلعفرية يف 
البحرين ومت توحي���د التعليم وكان عثمان 
احلوراين هو موؤ�ص����ص اأول مدر�ص���ة للبنات 
وهي مدر�ص���ة خديج���ة الك���ربى للبنات يف 

املحرق عام 1928.

ويذك���ر املحادين اأنه يف ع���ام 1939، 
الإجنليزي���ة  للمدر�ص���ة  البحري���ن  اجته���ت 
للتعلي���م بع���د اإقال���ة فائق اأده���م ليتولى 
الإدارة “اأدري���ان فالن�ص” اإلى عام 1941، 
“ووكل���ي”  تعي���ن  ا�ص���تقالته مت  وبع���د 
ليتول���ى الإدارة حتى ع���ام 1945، ويعترب 
من املوؤ�ص�ص���ن. ويف ه���ذه الفرة اأح�رشت 
بعثة فل�صطينية من �صبعة اأفراد ويف نف�ص 
الف���رة افتتح���ت البحري���ن عل���ى التعليم 
امل�رشي وجاءت بعثة من م�رش للبحرين ومت 
ابتع���اث جمموعة م���ن الطلب���ة البحرينين 
لإكم���ال تعليمه���م يف م����رش، حي���ث تقل���د 
هوؤلء الطلبة فيما بعد منا�س���ب قيادية يف 

احلركة التعليمية يف البحرين، موؤكًدا اأهمية 
العاق���ة الربوية ب���ن البحرين وم�رش على 
مدى الزمن وا�ص���تمرارية هذه العاقة على 

مدى عقود طويلة. 
حتى ع���ام 1964، تولى اإدارة التعليم 
يف البحرين الأ�صتاذ اأحمد العمران واتخذت 
احلركة التعليمية طريًقا اأكر ن�صًجا، حيث 
�ص���ارك العم���ران يف منتدي���ات تربوي���ة يف 
الوطن العربي و�ص���اهم باأوراق عمل واأن�صاأ 
فرع���ن يف اإدارة التعليم حتت اإدارته فرع 
للبن���ن وفرع للبن���ات وتقاعد عام 1972، 
وكان ق���د تول���ى وزارة الربي���ة والتعليم 
يف البحري���ن. ويف عام 1966، اأ�ّص����ص معهد 
املعلم���ن كمحاولة م���ن البحرين لاعتماد 
على نف�ص���ها بتوفر مدر�ص���ن بحرينين 
موؤهل���ن ويف ع���ام 1987 اأ�ص�ص���ت الكلية 

اجلامعية وكانت نواة جامعة البحرين.
واختت���م املحا�رشة ب�ص���وؤاله “ماذا نحن 
فاعل���ون يف الذك���رى املئوي���ة للتعليم يف 
البحري���ن؟” و�ص���ّدد على ����رشورة الوقوف 
على مئوية التعليم يف البحرين بعد عامن 
لاحتفاء بهذه املرحلة التي اأجنزت وو�صع 

نظرة م�صتقبلية للمئوية اجلديدة.

• عبداحلميد القائد	

“للعشق رماد” أول روايته األولى... القائد: 

عالمنا العربي على كف عفريت... والشعر ال يغير شيئًا

محاضًرا عن مئوية التعليم في البحرين... المحادين:
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خليفة بن �سلمان ا�سم �سيكتبه 
التاريخ بحروف من نور يف �سجالت 
العظماء واأ�س����حاب الف�سل الكبري 
يف تقدم بالدهم وحتقيقها النجاح 

يف كل املجاالت.
التي عك�س����تها  املحب����ة  ه����ذه 
اأق����الم الكت����اب، وعك�س����تها فرحة 
ال�س����حية  بالنتائ����ج  البحريني����ن 
املطمئن����ة واالإيجابية ل�س����موه اإمنا 
تعك�����س يف احلقيق����ة وفاء �س����عب 
اأ�سيل لرجل مل يبخل بجهد من اأجل 
تق����دم البحري����ن يف كل املجاالت، 
وال ميكن ل�س����عب البحري����ن اإال اأن 

يكون وفيا لهذا القائد.
ال يوجد جمال، وال يوجد تفوق 
م����ن اأي ن����وع اإال واقرتن ب�س����كل اأو 
باآخر با�س����م خليفة بن �سلمان، وال 
توج����د حادثة تاريخي����ة على اأر�س 
البحرين اإال وتعامل معها خليفة بن 
�س����لمان. هذه النه�س����ة احل�سارية 
والعمرانية التي تبدو وا�سحة على 
اأر�����س البحرين، له����ا عالقة وثيقة 
با�س����م خليف����ة ب����ن �س����لمان، هذه 
البناي����ات ال�س����اخمة الت����ي جتعلك 
ت�سعر وكاأنك يف منهاتن االأمريكية 
ترتبط با�س����م خليفة بن �س����لمان. 
النه�س����ة التعليمي����ة الت����ي نقلت 
البحري����ن اإل����ى العاملي����ة يف جمال 
التعليم والتدري����ب اإمنا ترجع اإلى 
عقلي����ة نادرة هي عقلية خليفة بن 

�سلمان.
الت����ي  االجن����ازات  ه����ذه  كل 
حتقق����ت ال ميكن اأن ي�س����نعها اإال 
رجل كان����ت حياته كله����ا للبحرين 
خدم����ة  الك����رى  متعت����ه  وكان����ت 
البحرين واالرتق����اء بها. وكل هذه 
االجنازات كان البد اأن يراها اآخرون 
خارج احل����دود ولي�س اأهل البحرين 
وحده����م، وبالتايل ن����ال خليفة بن 
�س����لمان اح����رتام الع����امل كل����ه ومت 
تكرميه م����رات عديدة م����ن جهات 
خمتلفة على م�ستوى العامل، فهل 
ميكن لنا اأن ن����ويف رجال كهذا حقه 

علينا؟
ال�سيء الذي ال يعرفه كثريون 
ق����رب،  ع����ن  اأن����ا  عرفت����ه  وال����ذي 
من خ����الل عمل����ي يف ديوان �س����مو 
رئي�����س ال����وزراء، ه����و خليف����ة بن 
�س����لمان االأب، ال����ذي يت�س����ع وقته 
لت�سجيع كل من ي�سنع �سيئا جيدا 
للبحرين، واأ�سهد اأنني ق�سيت 12 
عاما بالدي����وان مل اأجد فيها اإال كل 
ت�س����جيع وكل اأبوة م����ن هذا الرجل 

املتوا�سع.
ويف النهاية اأقول ل�سموه: لقد 
فرحت البحرين يا �س����احب ال�سمو، 
فحمدا هلل على �سالمتكم اأيها االأب 

احلنون.

خليفة بن سلمان... ال 
يوجد كالم يوفيه حقه

الحشد الشعبي 
اإلرهابي

ال ميكن ال�س���كوت مطلقا ع���ن ما يحدث 
بالعراق من جمازر وجرائم �سد االإن�سانية من 
قبل وكالء اإيران من امل�ستعربن الذين باعوا 
الع�سابات  عروبتهم لل�سا�س���انين. فجرائم 
التي دمرت وتدمر الع���راق طائفيا ومتار�س 
اأب�س���ع االنته���اكات �س���د حق���وق االإن�س���ان، 
وباعرتاف ال�سيا�س���ين العراقين اأنف�سهم، 
وبتاأكيدات منظمات حقوق االإن�سان نف�سها، 
مل حترك �س���مائر الدول الغربية املت�س���دقة 
م�س���لحتها  الأن  االإن�س���ان،  حق���وق  مبب���ادئ 
تتطلب متزيق العراق و�سق الوحدة الوطنية 

واالإ�سالمية للعراق. 
عل���ى  اإعالمي���ة  حت���ركات  لن���ا  وكان���ت 
امل�س���توى العربي، حيث قمن���ا نحن مبجل�س 
العالق���ات العربية الدولية )كارنرت( بالدعوة 
علنا الى اعتبار ما ي�س���مى باحل�س���د ال�سعبي 

منظمة اإرهابية ت�س���عى ل����رب االأمن العربي 
االأجن���دة  حتقي���ق  عل���ى  والعم���ل  القوم���ي، 
االإيراني���ة لتقطي���ع اأو�س���ال االأم���ة العربية، 
واالإخ���الل با�س���تقرار املجتمع���ات العربي���ة، 
خ�سو�س���ا املجتم���ع اخلليج���ي الذي اأف�س���ل 
املخططات االإيرانية، وجاءت الدعوة �س���د ما 
ي�سمى باحل�س���د ال�س���عبي على ل�سان رئي�س 
)كارنرت( ورئي�س اجلمعية العربية لل�سحافة 
وحرية االإعالم )اآرابر����س( بالتاأكيد على “اأن 
الث���ورة التكفريية الطائفية يف اإيران ال تزال 
ت�س���عى اإل���ى ه���دم مقوم���ات االأم���ن العربي 
القوم���ي واحل�س���ارة والهوي���ة العربي���ة، من 
خالل وكالئها وعمالئها كحزب اهلل وجماعات 
احلوثي، وما ي�سمى باحل�سد ال�سعبي الذي مت 
اإعداده ليكون �س���يفا اإيرانيا لتقطيع العراق 
العربي، وتغيري هويته العربية وا�س���تبدالها 

بهوي���ة �سا�س���انية، حت���ت م�س���ميات اإعالمية 
زائف���ة، وليكون خنجرا يف خا�رة دول اخلليج 
لالإخالل باالأمن واال�س���تقرار اخلليجي، ولهذا 
ف���اإن على الدول اخلليجي���ة والعربية، �رورة 
الت�س���دي وحما����رة ه���ذا الكي���ان العميل، 
تكفريي���ة  اإرهابي���ة  كمنظم���ة  وت�س���نيفه 
طائف���ي  وتطه���ري  ح���رب  جرائ���م  مار�س���ت 
وعرقي بالعراق، قبل اأن ي�س���تفحل خطر هذه 
املنظمة، كما اأن على املوؤ�س�س���ات االإعالمية 
وال�سحافية العربية، القيام بواجبها القومي 
العرب���ي، بالت�س���دي اإعالميا له���ذه املنظمة 
االإرهابي���ة وك�س���ف خمططاته���ا وموؤامراتها 
�س���د العامل العرب���ي، ومواجهة عم���الء اإيران 
من ال�سيا�س���ين وال�سحافين واالإعالمين، 
وعدم اإف�س���اح املجال لهم باملنابر االإعالمية 

العربية.

د. طارق آل شيخان
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عبدعلي 
الغسرة

االأيام  موؤ�س�سة  تنظم  عام  كل  يف 
ع�رة  م��دى  وعلى  والن�ر  لل�سحافة 
الثقايف  االأيام  “مهرجان  فعالية  اأيام 
للِكتاب”، وت�سارك دور الن�ر املحلية 
 225( واالأجنبية  والعربية  واخلليجية 
دار ن�ر( بعر�س اأكرث من )600( األف 
من خمتلف عناوين املعرفة االإن�سانية 
وثقافة  وفكر  وفن  واآداب  علوم  من 
وت���اري���خ و���س��ي��ا���س��ة وق���ان���ون وط��ب 
االأطفال املتنوعة  ودين بجانب كتب 
وعلى  االأخ��رى.  املنوعات  من  وغريها 
املعار�س  هذه  تنظيم  �سنوات  مدى 
اأنها  االأي��ام  موؤ�س�سة  اأثبتت  الثقافية 
معار�س  تنظيم  يف  امُلتميزة  ال���دار 
الِكتاب التي تالقي ح�سوًرا ُملفًتا من 
اجلمهور البحريني واخلليجي والعربي 
واالأجنبي من داخل البحرين وخارجها. 
معار�س  تنظيم  اأه��م��ي��ة  وت��رج��ع 
الِكتاب يف البحرين اإلى االهتمام الذي 
وت�سجيعها  ال�سيا�سية  القيادة  توليه 
من  وتوجيهاتها  املعار�س،  تنظيم 
اأن��واع  خمتلف  اإدخ���ال  ت�سهيل  خ��الل 
الذي  احلا�سد  احل�سور  ثانًيا  الُكتب، 
مملكة  يف  املعار�س  ه��ذه  ب��ه  حتظى 
حيث  واخل���ارج،  ال��داخ��ل  يف  البحرين 
ت��ت��ي��ح امل��ع��ار���س ف��ر���س��ة وا���س��ع��ة 
للمثقفن واالأدباء والُكتاب وخُمتلف 
املواطنن وطلبة املدار�س واملعاهد 
واجل��ام��ع��ات واالأط���ف���ال الخ��ت��ي��ار ما 
ُينا�سبهم من الُكتب امُلتنوعة وبح�سب 
والثقافية  ال��ف��ك��ري��ة  م�ستوياتهم 
الِكتاب  معار�س  وتعتر  والتعليمية، 
اأجل التعلم  دعوة للجميع للقراءة من 
واالط�������الع ع��ل��ى خم��ت��ل��ف م�����س��ارب 
هذه  اإن  وال��ع��ل��وم.  والثقافة  الفكر 
للِكتاب  مازالت  اأنه  تثبت  املعار�س 
بالرغم  وجمتمعية  ثقافية  م��ك��ان��ة 
املتنوعة  االإلكرتونية  العرو�س  من 

والكثرية للكتب على االإنرتنت.
االأ�سياء  اأف�سل  م��ن  ال��ق��راءة  اإن 
التي ت�سغل وقت االإن�سان، ملا لها من 
فائدة يف الق�ساء على اأي فراغ َيعي�سه 
اأي  االإن�سان  يقتني  فعندما  االإن�سان، 
ال  اآخر  عامل  اإلى  به  يحلق  فاإنه  ِكتاب 
َي�سعر به اإال القارئ، فالِكتاب ال يغني 

االإن�سان عن اأي تطور تكنولوجي اآخر.
من  ���س��ف��ح��ات  ب�����س��ع  ق����راءة  اإن 
ب��وج��ودن��ا،  ن�سعر  جتعلنا  ال��ِك��ت��اب 
تكن  مل  واإن  ل��ل��م��ع��ر���س  وزي��ارت��ن��ا 
ل��ل�����راء ف��وج��ودن��ا ب��ن م��ئ��ات االآالف 
والفنية  ال��ث��ق��اف��ي��ة  ال��ع��ن��اوي��ن  م��ن 
والقانونية  واالقت�سادية  وال�سيا�سية 
َعامل  يف  يجعلنا  املتعددة  واملعرفية 
اآخر من احلياة التي نتوق اأن نعي�سها 

دائمًا. 

معرض األيام 
الثقافي للكتاب
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ومضة قلم

م���ن بن االأه���داف الت���ي ترمي اإليه���ا الهيئة 
تقدمي حلول عاجلة ل�س���وق العم���ل وخدمات فعالة 
و�س���فافة، والعمل يف �س���وق عمل منظم يحرتم كل 
طرف فيه حقوق وواجبات الطرف االآخر، والطرفان 
يحرتم���ان القان���ون وامل�س���لحة الوطنية. كم���ا اأّن 
اال�س���رتاتيجية الت���ي تبنته���ا – طبق���ا لت�ريحات 
م�س���وؤول يف الهيئ���ة - تتوافق مع اخلط���ة الوطنية 
والروؤي���ة االقت�س���ادية ململك���ة البحري���ن 2030م 
الرامي���ة اإلى توف���ري االأمن االقت�س���ادي والرفاهية 

للمواطن البحرينّي. 
غ���ري اأّن الذي لف���ت اأنظار املراجع���ن لهيئة 
�س���وق العم���ل يف االآونة االأخرية اأّن �سيا�س���ة جديدة 
انتهجه���ا م�س���وؤولون يف الهيئ���ة تتمث���ل يف غل���ق 
االأب���واب اأمام “املخالفن”، وهذا م���ا يتناق�س مع 

ما داأبت عليه منذ اإن�سائها باعتماد �سيا�سة االأبواب 
املفتوح���ة. مثل ه���ذا االإجراء بالتاأكيد اأف�س���ى اإلى 
حالة من التّذمر واال�س���تياء ب���ن املواطنن، فجّل 
الهيئ���ات احلكومي���ة تتعامل م���ع املخالفن بفتح 
االأبواب اأمامه���م بغر�س حلحلة الق�س���ايا املعطلة 
وت�س���حيح اأو�س���اعهم، وه���ذا ه���و امل�س���اهد لدى 
االإدارات احلكومي���ة كامل���رور وهيئ���ة التاأمين���ات 

االجتماعية واإدارة اجلوازات وغريها. 
ومن اأ�س���متهم الهيئ���ة ب� “املخالف���ن” فاإّن 
عددا م���ن مراجع���ي الهيئ���ة يقطعون ب���اأّن الكثري 
م���ن املخالفات بت فيها الق�س���اء وبالتايل فاإّن ما 
ادعته الهيئة باملخالفات ال اأ�سا�س له، وكان يجب 
على امل�س���وؤولن يف الهيئة اعتماد نهج التوا�س���ل 
م���ع املرتددي���ن الإجن���از معامالته���م، وبالنظر الى 

املخالف���ات ف���اإن املالح���ظ اأنه���ا تن���درج �س���من 
املخالفات الب�س���يطة كانتهاء م���دة االإقامة اأو عدم 
التجدي���د اأو توظي���ف عمالة �س���ائبة، وبالطبع لي�س 
م���ن املنطقي التعامل مع ق�س���ايا كهذه باعتبارها 

جرائم ت�ستوجب غلق االأبواب!
اإّن الّذي يتمناه املراجعون ومن لهم معامالت 
لدى هيئة تنظيم �س���وق العمل هو بب�ساطة �سديدة 
العمل ب�س���كل عاج���ل على مراجعة �سيا�س���تها التي 

تت�سم بالت�سدد وتبني �سيا�سة اأكرث فاعلية. 
نتذكر اأّن �ساحب ال�سمو امللكي االأمري �سلمان 
ب���ن حمد اآل خليفة ويل العهد يف زيارته اإلى �س���وق 
العمل قبيل اأ�س���ابيع اأ�س���اد مبا حتقق من اإجنازات 
نوعية يف تطوير وتنظيم �سوق العمل، وهذا بالطبع 
يتطلب موا�سلة اجلهود لت�س���بح البحرين منوذجا 

عاملي���ا يحتذى به يف تنظيم �س���وق العمل. واأ�س���ار 
�سموه بالتحديد اإلى ما مت اإقراره من اأنظمة ع�رية 
متقدمة من قبل جمل�س الوزراء واأنه يجب اأن يفعل 
م���ن خالل اإج���راءات مي����رة وخدمة �ريعة لي�س���اف 
ذل���ك اإلى جناح جتربة البحري���ن الريادية يف تطوير 
وتنظيم �سوق العمل، فالفعل واالإجناز خري جت�سيد 

للطموح العايل.
م���ا ا�س���تحدثته الهيئ���ة من حتوله���ا من مركز 
خدم���ات تقليدي اإلى مركز خدمات الكرتوين يقدم 
خدمات مركزية �س���من ما اأ�سمته مبفهوم املعاملة 
الواحدة ي�س���تحق االإ�سادة، وهذا بالتاأكيد ي�سهم يف 
�رعة اإجناز املعامالت والطلبات يف فرتة قيا�س���ية 
بيد اأن الذي نتمناه هو التوا�سل املبا�ر مع اأ�سحاب 
العمل والعمال لكي ي�سار اإلى حل امل�ساكل ب�رعة

افتحوا أبوابكم يا 
مسؤولي الهيئة

 التقيت اأحد اأبناء العائالت البحرينية 
املعروف����ة الذي����ن �س����كنوا املح����رق من����ذ 
�س����نوات طويلة ج����دا، ومنازلهم �س����اهدة 
على ذلك، وبعد ال�سالم وال�سوؤال اأطلق من 
“ح�سا�سة يوفه تنهيدة” م�سحوبة “ببحه” 
حزينة موؤملة �س����عرت م����ن خاللها “بقجه” 
يف قلب����ي، وكما يب����دو اأن هذا الرجل “بالع 
قه����ر” ال يتحمله ب�ر وذلك ملا يح�س����ل يف 

هذه املدينة العريقة من �سلوكيات �ساذة 
وت�رف����ات مرفو�س����ة يق����وم به����ا اأولئك 
االأجانب الدخ����الء، وعلى وجه اخل�س����و�س 
الع����زاب م����ن اجلالي����ات االآ�س����يوية، وهنا 

نعتذر عن ذكر الكالم الذي قاله.
ثم ا�سرت�س����ل ابن املحرق يف احلديث، 
مت�س����ائال، م����ا ذنبن����ا نحن الذين مت�س����كنا 
بالبقاء يف بيوتنا يف و�سط اأحيائنا القدمية 

ومل نخ����رج “وين اأنروح وين اأنويل من لنا” 
كي يتحرك ويقف معنا ويبعد هوؤالء عنا؟

ب����دوري “ما يهي����اين قلبي اآ�س����كت”. 
ن�سم �سوتنا ل�س����وت ابن املحرق وباقي 
العائالت “املنكوبة” التي تعاين من هذه 
“البالوي” وننا�سد الدولة واحلكومة للمرة 
االألف باأن جتد حال جذريا لهذه االإ�سكالية 
االجتماعي����ة الك����رى والعم����ل على جندة 

االأه����ايل مم����ا يئنون منه لي�����س يف املحرق 
فق����ط ب����ل يف جمي����ع املناط����ق ال�س����كنية 
القدمية يف البحرين، واإبعاد “هالغربتية” 
عن االأ�ر البحرينية واالإ�راع ببناء م�س����اكن 
له����م بعيدة ك����ي يعي�س االأه����ايل يف راحة 
دون خ����وف اأو توج�س اأو هلع وهذا حق من 
حقوقهم امل�روعة على اأر�سهم. وع�ساكم 

عالقوة. 

“ما يهياني قلبي آسكت”

بثينة
خليفة قاسم

B7747
@hotmail.com

زبدة القول



ال�سني ترفع �سعر 
اليوان مقابل الدوالر 

دبي - �س���ي ان بي �س���ي: رفعت ال�س���ني 
�س���عر اليوان مقابل الدوالر باأعلى ن�سبة يف يوم 
واحد منذ الع���ام 2005، بع���د انخفا�ض العملة 

االأمريكية مقابل العمالت الرئي�سية.
وثّبت بنك ال�س���ني املركزي، الذي يحاول 
دعم اليوان املتداعي، �س���عر العملة ال�س���ينية 
عن���د 6.8668 مقاب���ل ال���دوالر، بح�س���ب نظام 
تبادل العمالت االأجنبية يف ال�س���ني الذي يدير 

�سوق العمالت االأجنبية.

اأول اتفاقية لت�سدير منتجات كوبية اإلى اأمريكا
هافانا -  وا�ض: وقعت �رشكتا “كوبا اك�س���بورت” الكوبية و”كوابانا تريدينغ ال ال �سي” االأمريكية، 
اتفاقية لت�س���دير فحم ال�س���واء الكوبي من نوع مارابو اإلى الواليات املتحدة، يف اأول �سفقة ت�سدير بني 

ا على اجلزيرة ال�سيوعية.  البلدين منذ 1962، حني فر�ست وا�سنطن حظًرا جتاريًّ
وبح�س���ب االتفاقية فاإن ال�س���حنة االأولى من هذا الفحم امل�س���نوع من فروع وجذوع �س���جرية املارابو 
االإفريقية االأ�س���ل �ست�سل اإلى الواليات املتحدة يف 18 يناير اجلاري وزنتها 40 طنًّا، كما اأفادت و�سائل 
االإعالم الكوبية احلكومية.  ومع اأن قيمة هذه ال�سفقة متوا�سعة )420 دوالًرا للطن( اإال اأنها ترتدي قيمة 
رمزية كبرية الأنها تنطوي على اأول �س���حنة يتم ت�س���ديرها من اجلزيرة ال�س���يوعية اإلى الواليات املتحدة 
ا وماليًّا ال هوادة فيه على هافانا. وبح�سب هافانا فاإن احل�سار التجاري  منذ فر�ست وا�سنطن حظًرا جتاريًّ
وامل���ايل االأمريك���ي املفرو����ض على كوبا كلف اقت�س���اد الب���الد 4،68 مليارات دوالر ب���ني اإبريل 2015 
ومار�ض 2016، رغم بدء التقارب بني البلدين نهاية العام 2014. ومنذ فر�س���ها يف العام 1962، كلفت 

تلك القيود كوبا ما جمموعه 125،8 مليار دوالر.

  للتوا�سل:  )ق�سم االقت�ساد: 17111419(              ق�سم االإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�ض: 17580939(              )اال�سرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�ض: 17111434(

السنة التاسعة - العدد 3007 

السبت
7 يناير 2017 

9 ربيع الثاني 1438

business@albiladpress.com

10

اقتصاد
“تويوتا” مو�طن �عتباري مهم يف �أمريكا

ا على تهديدات ترامب بفر�ض �رشائب على ال�رشكة: اليابان ردًّ

احلكوم���ة  دافع���ت  روي���رتز:   - طوكي���و   
الياباني���ة ع���ن �رشك���ة تويوت���ا موتور ل�س���ناعة 
ال�س���يارات اأم�ض اجلمعة، وا�س���فة اإياه���ا باأنها 
“مواط���ن اعتباري مه���م” بالوالي���ات املتحدة 
بعدما هدد الرئي�ض االأمريكي املنتخب دونالد 
ترام���ب بفر�ض ر�س���وم جمركية على �س���يارات 

ال�رشكة امل�سنعة يف املك�سيك.
وانتق���د ترام���ب م���راًرا ����رشكات اأمريكي���ة 
ال�س���تخدامها م�س���انع منخف�س���ة التكلف���ة يف 
اخلارج على ح�س���اب الوظائف يف الداخل. ووّجه 
ترامب انتقادات اإلى �رشكات �سيارات اأمريكية 
م���ن بينه���ا ف���ورد الت���ي األغت ه���ذا االأ�س���بوع 
خطة لبن���اء م�س���نع بقيمة 1.6 ملي���ار دوالر يف 

املك�سيك.
لك���ن هجومه قب���ل الليل���ة املا�س���ية على 
تويوتا هو االأول له على �رشكة اأجنبية ل�س���ناعة 
ال�س���يارات. وق���ال ترام���ب عل���ى موق���ع تويرت 
“تويوت���ا موت���ور قالت اإنها �س���تبني م�س���نًعا 
جديًدا يف باخا باملك�س���يك لت�س���نيع �س���يارات 
كوروال للت�س���دير اإلى الوالي���ات املتحدة. على 
جثت���ي! ابنوا امل�س���نع يف الوالي���ات املتحدة اأو 

ادفعوا �رشيبة حدود كبرية”.

وهبط �س���هم تويوتا 3 % قب���ل اأن يعّو�ض 
بع�ض خ�س���ائره كما نزلت اأ�س���هم هوندا موتور 

وني�سان موتور نحو 2 %.
وقال يو�سيهيدي �سوجا كبري اأمناء جمل�ض 
الوزراء الياباين لل�س���حفيني اأم����ض اجلمعة اإن 
تويوت���ا “مواط���ن اعتب���اري مهم” بينما �س���ّدد 
وزير التجارة هريو�س���يجي �سيكو على م�ساهمة 
ال����رشكات الياباني���ة يف التوظي���ف االأمريك���ي. 
ورف����ض وزير االقت�س���اد نوبوتريو اإي�س���يهارا 

التعقيب على تغريدة ترامب.
وق���ال اأكريا كي�س���يموتو املحلل لدى جيه.
بي مورجان يف مذك���رة “نعتقد اإن التاأثري على 

اأداء ال�رشكة حمدود”.
وذكر كي�س���يموتو اأن انك�ساف تويوتا على 
املك�س���يك حم���دود، م�س���يًفا اأنه حت���ى واإن مت 
فر�ض ر�س���وم جمركية ن�سبتها 20 % “يف اأ�سواأ 
احلاالت” فلن تقل اأرباحها الت�س���غيلية �س���وى 

نحو 6 %.

وكان ترامب هّدد بفر�ض ر�س���وم ن�س���بتها 
35 % على ال�سيارات امل�ستوردة من املك�سيك.

وتويوت���ا واح���دة م���ن ب���ني ع���دة ����رشكات 
تعم���ل يف املك�س���يك ولديها م�س���نع جتميع يف 
باخ���ا كاليفورنيا، حيث تنتج �س���احنات تاكوما 

ال�سغرية وقد تزيد االإنتاج هناك.
لك���ن تغريدة ترام���ب خلطت بني م�س���نع 
تويوت���ا القائ���م يف باخ���ا وم�س���نعها املزمع يف 
جواناخوات���و البالغة تكلفته ملي���ار دوالر الذي 

بداأ اإن�س���اوؤه يف نوفمرب بعد اأي���ام من انتخابات 
الرئا�سة االأمريكية.

وم���ن املق���ّرر اأن ينتج م�س���نع جواناخواتو 
�س���يارات كوروال بطاق���ة اإنتاجية �س���نوية تبلغ 
200 األف �س���يارة حني يدخل حيز الت�سغيل يف 
2019 لينتق���ل اإنتاج ال�س���يارة ال�س���غرية من 

كندا.
وينتج م�س���نع باخا نحو 100 األف �س���احنة 
ا. وقالت تويوتا يف �سبتمرب اإنها  �س���غرية �سنويًّ
�ستزيد اإنتاج ال�ساحنات اأكرث من 60 األف وحدة 

ا. �سنويًّ
ومن بني �رشكات �سناعة وتوريد ال�سيارات 
اليابانية االأخرى التي تعمل يف املك�سيك �رشكة 
ني�سان التي تعمل يف البالد منذ ع�رشات ال�سنني 
بعدم���ا اأقام���ت هن���اك اأول م�س���انعها لتجميع 
ال�سيارات خارج اآ�سيا. ومتلك ني�سان م�سنعني 
يف املك�سيك واأنتجت 830 األف وحدة خالل �سنة 

حتى مار�ض اآذار 2016.
وتدير هوندا م�سنعني للتجميع واملحركات 
بطاق���ة اإنتاجية �س���نوية اإجمالية تبلغ 263 األف 
�س���يارة اإلى جانب م�س���نع ملعدات نقل احلركة 

بطاقة اإنتاجية �سنوية 350 األف وحدة.   

• تويوتا واحدة من بني عدة �رشكات يابانية تعمل يف املك�سيك	 • دونالد ترامب	

�نخفا�ض �أ�سعار �لذهب 

�ل�سعودية: حتديث �أجهزة �ل�رص�ف �لآيل

30 مليار جنيه حجم جتارة بريطانيا مع دول �لتعاون

�لقت�ساد �لربيطاين ي�سجل نهاية قوية خالل 2016

“�سرنكز على عالقاتنا مع اخلليج بعد اخلروج من االأوروبي” ... هاموند: 

بالتزامن مع ارتفاع االأ�سعار

اأبوظبي - �سكاي نيوز: ك�سف وزير اخلزانة 
الربيط���اين، فيلي���ب هاموند، ل�”�س���كاي نيوز 
عربي���ة”، اأن حجم التبادل التجاري بني اململكة 
املتح���دة ودول جمل�ض التع���اون اخلليجي يبلغ 
30 ملي���ار جنيه اإ�س���رتليني �س���نويا، الفًتا اإلى 
اأن بالده �س���رتكز على عالقاتها مع اخلليج بعد 

خروجها من االحتاد االأوروبي.
وق���ال: “طورن���ا ا�س���رتاتيجية للتعاون مع 
حلفائن���ا يف اخلليج خالل ال�س���نوات املقبلة، يف 
جماالت االأمن والدفاع والتجارة واال�ستثمارات، 
وقد و�س���ل حجم جتارتنا ال�سنوي اإلى 30 مليار 
جني���ه اإ�س���رتليني، ونحر����ض عل���ى اإقامة قمم 

�سنوية مع قادة املنطقة”.
واأو�سح هاموند اأن بالده ترحب با�ستثمارات 
ال�س���ناديق ال�سيادية واال�س���تثمارات اخلا�سة 
“امل�س���تثمرين  الأن  اخللي���ج،  م���ن  القادم���ة 
اخلليجيني يريدون اال�ستثمار يف البنى التحتية 
وامل�س���اريع ذات امل���دى الطويل، مما ي�س���يف 

قيمة حقيقية لالقت�ساد الربيطاين”.
وفيما يتعلق بخ���روج بريطانيا من االحتاد 
االأوروبي، وتاأثري ذلك على التعاون االقت�سادي 
اأو الع�س���كري م���ع دول جمل����ض التع���اون، قال 
هامون���د: “بعد خ���روج بريطانيا، �س���رنكز على 
عالقاتنا التي تتخطى االحتاد االأوروبي، خا�سة 

عالقاتنا مع اخلليج وال�رشق االأق�سى واأمريكا”.
واأ�س���ار وزي���ر املالي���ة الربيط���اين اإلى اأن 
مفاو�س���ات اخل���روج من االحتاد �س���تبداأ يف 31 
مار�ض 2017، و�ست�س���مر لعامني، مو�سحا اأنها 

�ستكون معقدة.
عربي���ة”:  ني���وز  ل�”�س���كاي  واأ�س���اف 
“املفاو�س���ات �س���تكون معق���دة الأن اأنظمتن���ا 
االقت�س���ادية ارتبطت ببع�سها ل� 40 عاًما، كما 
اأن القوان���ني واالأنظم���ة التي حتدد اقت�س���ادنا 
مرتبط���ة باالحت���اد، لذا ال بد م���ن اإيجاد قوانني 

واأنظمة جديدة”.
اأو  الربيطاني���ة  ال����رشكات  خم���اوف  وع���ن 
العامل���ة يف اململك���ة املتح���دة م���ن اخل���روج، 
ق���ال: “نعمل بجهد م���ع امل�س���تثمرين االأجانب 
وال�رشكات ال�س���غرية واملتو�سطة يف بريطانيا، 
لنتاأك���د م���ن اأخ���ذ خماوفه���ا يف ع���ني االعتبار 
خالل مفاو�س���ات اخلروج. ال �س���ك يف اأن بع�ض 
امل�س���تثمرين ي�س���تخدمون بريطانيا كاأر�س���ية 
لت�س���دير اخلدم���ات لالحتاد، لذا �س���رنكز على 
ا�س���تمرار التجارة احلرة بني بريطانيا واالحتاد 

خالل املفاو�سات”.
االإلك���رتوين  االإره���اب  مواجه���ة  ع���ن  اأم���ا 
وعمليات غ�س���يل االأم���وال، اأو�س���ح هاموند اأن 
بالده “من اأكرث البيئات اأمنا يف العامل” بف�س���ل 
نظ���ام مكافح���ة القر�س���نة اخلا�ض به���ا، الذي 
يعمل على حماية املوؤ�س�سات املالية واأ�سحاب 

االأعمال.
وتاب���ع: “ملتزم���ون مبن���ع عمليات غ�س���يل 
االأم���وال من قبل االإرهابي���ني، ولدينا ت�رشيعات 
ا يف ه���ذا املج���ال، فعلى �س���بيل  متط���ورة ج���دًّ
املثال، ميكن الأي �س���خ�ض يف بريطانيا التحقق 
من امل�س���تفيدين من اأية �رشك���ة، بعد اأن كانت 

مثل هذه املعلومات �رشية يف ال�سابق”.

لن���دن - روي���رتز: اأظه���ر م�س���ح مه���م اأن 
االقت�س���اد الربيطاين �س���جل نهاية قوية لعام 
2016 م���ع من���وه باأ����رشع وت���رية منذ منت�س���ف 
2015، لك���ن ارتفاع االأ�س���عار م���ن املنتظر اأن 
يلح���ق ����رشًرا بامل�س���تهلكني قريًب���ا م���ع قيام 
ال����رشكات بتمرير زيادة كبرية يف التكاليف منذ 
الت�س���ويت الذي اأج���رى يف يوني���و ووافق فيه 
الربيطانيون على اخلروج من االحتاد االأوروبي.
اخلدم���ات  قط���اع  يف  ال����رشكات  واأف���ادت 
ب�رتف�ع الن�ش����ط ب�أ�رسع معدل يف 17 �س���هًرا يف 
دي�سمرب، ليتجاوز جميع التوقعات يف ا�ستطالع 
لروي���رتز، وهو ما يبقى بريطانيا يف م�س���ار الأن 
تك���ون اأح���د اأ����رشع االقت�س���ادات املتقدمة يف 

العامل منوًّا العام املا�سي.
لكن موؤ����رش مارك���ت ملديري امل�س���رتيات 

وم�س���ح منف�س���ل لغ���رف التج���ارة الربيطانية 
اأظه���را اأن ����رشكات اخلدم���ات تخط���ط الأو�س���ع 
زي���ادات يف االأ�س���عار منذ 2011 وه���و ما يزيد 

احتماالت قفزة �رشيعة للت�سخم.
ويف م�س���ح غرف التج���ارة الربيطانية الذي 
اأجري يف نوفم���رب، قال املزيد من امل�س���نعني 
اإنهم يخططون لرفع االأ�سعار اأكرث من اأي وقت 

منذ اأن بداأ اإجراء امل�سح قبل حوايل 20 عاًما.
اخل���رباء  كب���ري  هادل���ن  اأن���دي  وق���ال 
اإن  املرك���زي  اجنل���رتا  ببن���ك  االقت�س���اديني 
الت�سويت ل�سالح اخلروج من االحتاد االأوروبي 
مل يك���ن له تاأث���ري يذكر عل���ى الربيطانيني يف 
2016، لك���ن ذل���ك من املرج���ح اأن يتغري هذا 

العام مع زحف زيادات االأ�سعار.
واأ�ش����رت ال�رسك�ت يف امل�شحني اإلى هبوط 

اجلني���ه اال�س���رتليني بح���وايل 20 %، مقاب���ل 
ال���دوالر االأمريكي منذ ت�س���ويت يونيو كعامل 

رئي�سي يف ارتفاع التكاليف.
وقالت ماركت اإن �س���عف اال�سرتليني اأدى 
اإل���ى ارتفاع كب���ري يف اأ�س���عار الغ���ذاء والوقود 

وتكاليف االأجور.
واأ�س���افت اأن اقت�س���اد بريطاني���ا منا على 
االرجح بن�سبة 0.5 % يف االأ�سهر الثالثة االأخرية 
م���ن 2016 متباطًئ���ا قليالً من الوت���رية القوية 
التي �س���جلها يف االأ�س���هر الثالثة ال�سابقة على 

ت�سويت يونيو.
مبيع���ات  اأن  منف�س���لة  اأرق���ام  واأظه���رت 
ال�س���يارات اجلديدة يف بريطانيا �س���جلت العام 
املا�س���ي م�س���توى قيا�س���يًّا مرتفًعا بلغ 2.69 

مليون �سيارة.

• فيليب هاموند	 لن���دن - رويرتز: انخف�س���ت اأ�س���عار 
الذه���ب للم���رة االأول���ى خالل 4 جل�س���ات، 
ب�س���غط من ارتفاع الدوالر وحت�س���ن اآفاق 
رفع الفائ���دة االأمريكية، اإلى جانب ترقب 
امل�س���تثمرين ل�س���دور تقري���ر الوظائ���ف 

ال�سهري يف الواليات املتحدة اليوم.
االآجل���ة  العق���ود  اأ�س���عار  وتراجع���ت 
للذه���ب ت�س���ليم فرباير بن�س���بة 0.55 % 
اإل���ى 1175 دوالًرا لالأوقية، فيما تراجعت 
اإل���ى   %  1.35 بن�س���بة  الف�س���ة  عق���ود 
16.415 دوالًرا لالأوقية، يف متام ال�س���اعة 

10:25 �سباًحا بتوقيت مكة املكرمة.
وجاء ذل���ك، تزامًن���ا مع ارتف���اع موؤ�رش 
الدوالر –الذي يقي�ض اأداءه اأمام �س���لة من 
العمالت الرئي�س���ية- بن�سبة 0.15 % اإلى 

101.67 نقطة، وهو ما �سكل �سغًطا على 
ال�سلع ومن بينها الذهب.

وي�س���در تقري���ر الوظائف ال�س���هري 
للواليات املتح���دة مع توقعات باإ�س���افة 
االقت�س���اد االأمريك���ي 175 األ���ف وظيفة 
خ���الل ال�س���هر املا�س���ي، وارتف���اع معدل 

البطالة اإلى 4.7 % من 4.6 %.
التقري���ر  امل�س���تثمرون  ويرتق���ب 
للوق���وف عل���ى احتمالي���ة جن���اح جمل����ض 
االحتياط���ي الفي���درايل يف ت�رشي���ع وت���رية 
رفع الفائدة هذا العام كما اأملح، ال �س���يما 
بعدم���ا ق���ال رئي����ض االحتياطي يف �س���ان 
فران�سي�س���كو “ج���ون ويليام���ز” اإن رف���ع 
الفائ���دة ثالث مرات هذا الع���ام يبدو اأمًرا 

منطقيًّا.

ذكرت �سحيفة »عكاظ« نقالً عن 
م�س����ادر و�س����فتها باملطلعة يف اأحد 
البنوك اأن بع�ض البنوك ال�س����عودية 
خاطب����ت ال�رشكة املخت�س����ة اإلى �رشعة 
العم����ل على حتدي����ث اأنظم����ة اأجهزة 
ال�����رشف االآيل واأجهزة االإيداع للتمكن 
من تداول االإ�سدار اجلديد على وجه 

ال�رشعة.
بع�����ض  اإن  امل�س����ادر،  وقال����ت 
عل����ى  تنبيه����ات  و�س����عت  البن����وك 
�سا�س����ات اأجهزة االإيداع االإلكرتونية 
متك����ن  ع����دم  تو�س����ح  فروعه����ا  يف 
االأجه����زة م����ن التعرف عل����ى العمالت 

اجلديدة.

املتواف����رة  البيان����ات  وح�س����ب 
يف »اأرق����ام« كان����ت موؤ�س�س����ة النقد 
العرب����ي ال�س����عودية ق����د اأعلنت بدء 
تداول االإ�س����دار اجلديد م����ن العملة 

اعتباًرا من 26 دي�سمرب املا�سي.
ال�س����اد�ض  االإ�س����دار  وت�س����من 
ال�س����ابقة  الفئ����ات  نف�����ض  للعمل����ة 
اإل����ى  بت�س����ميم خمتل����ف باالإ�س����افة 
عم����الت معدني����ة م����ن فئ����ة الهلل����ة 
وال�5 هلالت وال�����10 هلالت والريال 
العم����الت  اإل����ى  اإ�س����افة  والريال����ني 
املتوف����رة حاليا من فئ����ة ال�25 هللة 

وال�50 هللة.
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م�ستثمرو “البور�سة” يتداولون 25.9 مليون �سهم 
البنوك التجارية ت�ستحوذ على التعامالت 

بلغت كمية الأ�س���هم ووحدات ال�س���ناديق 
ال�س���تثمارية العقارية املتداولة يف “بور�س���ة 
البحرين” خالل هذا الأ�س���بوع 25 مليونا و929 

األفا و857 �سهما ووحدة. 
وبل���غ اإجمالي���ة الأوراق املالي���ة املتداولة 
بقيمة اإجمالية قدرها مليونان و789 األفا و151 
دينارا، نفذها الو�س���طاء ل�س���الح امل�ستثمرين 

من خالل 361 �سفقة.
وتداول امل�س���تثمرون خالل هذا الأ�س���بوع 
اأ�س���هم 18 �رشك���ة، ارتفع���ت اأ�س���عار اأ�س���هم 5 
�رشكات، يف حني انخف�س���ت اأ�س���عار اأ�س���هم 10 
����رشكات، واحتفظ���ت باق���ي ال�رشكات باأ�س���عار 

اإقفالها ال�سابق. 
وا�س���تحوذ على املرك���ز الأول يف تعامالت 
ه���ذا الأ�س���بوع قطاع البن���وك التجاري���ة، حيث 

بلغت قيمة اأ�س���همه املتداولة مليونني و489 
األف���ا و418 دين���ارا، اأو م���ا ن�س���بته 89.25 % 
من اإجم���ايل قيمة الأ�س���هم املتداول���ة وبكمية 
قدرها 23 مليونا و823 األفا و834 �س���هما، مت 

تنفيذها من خالل 281 �سفقة.
اأما املرتبة الثانية، فقد كانت من ن�س���يب 
قط���اع اخلدم���ات، حي���ث بلغ���ت قيمة اأ�س���همه 
بن�س���بة  دين���ارا  و571  األف���ا   172 املتداول���ة 
6.30 % م���ن اإجمايل قيمة الأ�س���هم املتداولة 
يف البور�س���ة وبكمية قدرها مليون و247 األفا 
و452 �سهما، مت تنفيذها من خالل 37 �سفقة.
اأما على م�ستوى ال�رشكات، فقد جاء امل�رشف 
اخلليج���ي التج���اري يف املرك���ز الأول من حيث 
القيم���ة، اإذ بلغ���ت قيمة اأ�س���همه مليون و450 
األف���ا و43 دينارا وبن�س���بة 51.99 % من قيمة 
الأ�س���هم املتداولة وبكمية قدره���ا 18 مليون 
و31 األف���ا و616 �س���هما، مت تنفيذها من خالل 

186 �سفقة.
وجاء يف املركز الثاين البنك الأهلي املتحد 
بقيمة قدرها 832 األفا و460 دينارا، وبن�س���بة 

29.85 % من قيمة الأ�سهم املتداولة، وبكمية 
قدره���ا 3 ماليني و443 األفا و491 �س���هما، مت 

تنفيذها من خالل 41 �سفقة.

وتداول امل�س���تثمرون خالل هذا الأ�س���بوع 
على وحدات ال�س���ناديق ال�ستثمارية العقارية 
املدرجة يف بور�س���ة البحرين بقيمة قدرها 64 
األف���ا و975 دينارا، اأي ما ن�س���بته 2.33 % من 
القيم���ة الإجمالية ل���الأوراق املالي���ة املتداولة 
خالل هذا الأ�س���بوع، يف حني بلغت الكمية 625 

األف وحدة، مت تنفيذها من خالل 15 �سفقة.
وبالع���ودة اإل���ى مع���دلت الت���داول خ���الل 
ه���ذا الأ�س���بوع من خ���الل 4 اأيام عم���ل، جند اأن 
املتو�س���ط اليومي لقيمة الأ�س���هم وال�س���ندات 
املتداولة بل���غ 697 األفا و288 دينارا، يف حني 
كان املتو�س���ط اليومي لكمية الأ�س���هم ووحدة 
ال�س���ناديق ال�س���تثمارية العقاري���ة املتداولة 
6 ماليني و482 األفا و464 �س���هما ووحدة. اأما 
متو�س���ط عدد ال�س���فقات خالل هذا الأ�س���بوع، 

فبلغ 90 �سفقة.

• امل�رشف اخلليجي التجاري يف املركز الأول على م�ستوى ال�رشكات	

املحرر االقت�سادي

ا يف ان�ضباط الرحالت “القطرية” الرابعة عامليًّ

لبنان يعيد اإطالق جولة تراخي�ص النفط والغاز 

الريا�ض -  اأرقام: ت�صدرت اخلطوط 
اجلوي���ة امللكية الهولندي���ة اأكرث �رشكات 
الط���ران ان�س���باًطا يف مواعي���د رحالتها 
ح���ول الع���امل خ���الل ع���ام 2016، وذل���ك 
ع���ن موق���ع  ال�س���ادر  التقري���ر  بح�س���ب 
جم���ال  يف  املتخ�ص����ض   ،Flight Stats

الطران.
وجاءت اخلط���وط اجلوية القطرية يف 
املركز الأول عربيًّا والرابعة عامليًّا بن�سبة 

ان�صباط يف الرحالت بلغت 86.34 %.

كما جاءت اخلطوط اجلوية ال�صعودية 
يف املركز الثاين عربيًّا بن�ص���بة ان�ص���باط 
“ط���ران  تلته���ا   ،%  78.92 بلغ���ت 
الإم���ارات” يف املركز الثال���ث ثم “فالي 
دبي” يف املركز الرابع، فيما مل يت�س���من 

التقرير الت�سنيف العاملي لها.
ان�ص���باط  م���دى  التقري���ر  ويقي����ض 
الطائرات يف الو�سول مبواعيدها لقرابة 
90 األ���ف رحلة جوية تخدمه���ا الآلف من 

ا. �رشكات الطران واملطارات يوميًّ

بريوت - رويرتز: قال وزير الطاقة 
اللبن���اين �س���يزار اأب���ي خلي���ل اإن بالده 
تعتزم اإع���ادة اإطالق جول���ة الرتاخي�ض 
الأول���ى للنف���ط والغاز بع���د تاأخر دام 
ثالث �س���نوات على اأمل البدء يف تطوير 

�سناعة النفط يف البالد.
ويف اأول اجتماع لها منذ ت�س���كيلها 
يف دي�ص���مرب املا�ص���ي، اأقّرت احلكومة 
اللبناني���ة اجلديدة مر�س���ومني مهمني 
لتحدي���د مواق���ع التنقي���ب ع���ن النفط 

والغاز.
وقال وزي���ر الطاقة واملياه اجلديد 
يف موؤمت���ر �س���حفي “ع���دد البل���وكات 
التي �ص���وف يتم عر�صها على املزايدة 
م���ن �ص���من دورة الرتاخي����ض الأول���ى 
هو خم�س���ة بل���وكات وهذا متا�س���ًيا ما 

ا�صرتاتيجية التلزمي التدريجي”.
واأ�صاف “نحن ب�سدد اإقرار خريطة 
طري���ق” واأك���د اأن اخلط���وات الالزم���ة 
�ستتم باأق�س���ى �رشعة ممكنة دون ت�رشع 
التاأخر  ن�س���تلحق  اأن  ن�س���تطيع  “حتى 

الذي �سجلناه على اأنف�سنا”.
حج���م  امل�س���وؤولون  ويق���در 
الحتياطي���ات البحري���ة اللبناني���ة م���ن 
الغ���از بنح���و 96 تريليون ق���دم مكعبة 
ومن النف���ط بنحو 865 ملي���ون برميل 
لكن النزاعات ال�سيا�سية بني الأطراف 

اللبنانية املتناف�س���ة حال���ت دون البدء 
بعملية التنقيب وتطوير القطاع.

ويف ع���ام 2013، تاأهل���ت 46 �رشكة 
للم�س���اركة يف مناق�سات النفط والغاز 
مث���ل  م�س���غلة  �رشك���ة   12 م���ن بينه���ا 

�سيفرون وتوتال واإك�سون موبيل.
وقال اأبي خليل اإنه يتوقع اأن تكون 
هذه ال�رشكات البالغ عددها 46 �رشكة ما 
زالت مهتمة واأعرب عن اأمله اأن تن�سم 
����رشكات اأخرى اإل���ى العط���اءات لزيادة 
اأف�ص���ل  املناف�ص���ة ول�ص���مان عرو�ض 

للبالد.
املرحل���ة  يف  احلكوم���ة  و�س���تعمل 
الثاني���ة عل���ى املوافق���ة عل���ى قانون 
والغ���از  النف���ط  لقطاع���ي  �رضيب���ي 

الوليدين.
ووافق جمل�ض الوزراء يوم الأربعاء 
عل���ى ت�س���كيل جلن���ة وزارية لدرا�س���ة 

امل�رضوع اخلا�ض بالأحكام ال�رضيبية.
وق���ال اأب���ي خلي���ل “تلت���زم اللجنة 
بو�ص���ع اللم�ص���ات الأخرية على قانون 
ال�رشائب )مع( اأق�رش تاأخر. قد ي�ستغرق 
ب�سعة اأ�س���ابيع. وبعد ذلك �سنعود اإلى 
جمل�ض الوزراء للقيام بتحويل )م�رضوع( 
القانون اإلى الربملان حيث من املتوقع 

اأن ُيقر يف الدورة الأولى للربملان”.   

“توم�سون رويرتز” تناق�ش مكافحة اجلرائم املالية

“اأدنوك” تعتزم �ضيانة حقول نفط خلف�ص الإنتاج

يف قمة الهيئات التنظيمية 

دب����ي -وام: تنظم “توم�ص����ون روي����رتز” مزود 
املعلومات الذكية لل�رضكات واملحرتفني و�ص����لطة 
مرك����ز دب����ي امل����ايل العامل����ي القمة احلادي����ة ع�رشة 
للهيئات التنظيمية بدول ال�رشق الأو�س����ط و�س����مال 
اأفريقي����ا يف دب����ي خالل الفرتة م����ن 5 اإلى 6 فرباير 

املقبل. 
وتناق�����ض القم����ة التحدي����ات الرئي�ص����ية التي 
تواجهها املوؤ�س�س����ات وال�����رشكات املالية يف منطقة 
ال�رشق الأو�س����ط و�س����مال اأفريقيا يف جم����ال تطبيق 
املعاير الدولي����ة ومكافحة اجلرائم املالية وتعزيز 

الثقافات الإيجابية واملتينة.
واأظه����رت نتائ����ج تقري����ر “توم�ص����ون رويرتز” 
امل����ايل ع����ن المتث����ال يف منطق����ة ال�����رشق الأو�س����ط 
و�س����مال اأفريقيا للع����ام 2016 اأن حوايل 50 % من 

امل�ستطلعني يف ال�رشكات زادوا ب�سكل كبر الإنفاق 
على اأن�ص����طة المتثال خالل العامني املا�ص����يني يف 
ح����ني توق����ع 52 % منهم زيادة كب����رة يف الإنفاق 

على المتثال يف العامني املقبلني.
واأك����د اأكرث م����ن 39 % اأنهم مينح����ون الأولوية 
لتغي����ر يف جمال الأعمال واإعادة تنظيم ال�س����تثمار 

يف التكنولوجيا والتدريب.. 
واأبدى 7 % فقط من امل�س����اركني بال�ستطالع 
ثقته����م الكاملة يف �سيا�س����ات المتث����ال املعتمدة 
لديه����م .. يف ح����ني اأعرب 44 % ع����ن خماوفهم من 

العتماد املفرط على التكنولوجيا.
وق����ال مدير عام “توم�ص����ون رويرتز” يف ال�رشق 
الأو�س����ط و�س����مال اأفريقيا ندمي جن����ار اإن املخاطر 
والهجم����ات  الإلكرتوني����ة  واجلرائ����م  الإلكرتوني����ة 

الإلكرتونية كل هذه العنا�رض جمتمعة تربز للواجهة 
هذا العام، و�صت�ص����تمر لتكون من �ص����من الق�صايا 
����ا مع ت�س����در  الرئي�س����ية يف الع����ام املقبل خ�سو�سً
اأ�سماء عاملية العناوين نتيجة ا�ستهدافها بهجمات 

ناجحة.
واأ�ص����اف اأن قم����ة الهيئ����ات التنظيمي����ة بدول 
ال�رشق الأو�سط و�سمال اأفريقيا كانت مبثابة منتدى 
بارز يف املنطقة لأو�صاط المتثال املايل يف ال�صنوات 
القليلة املا�صية.. وعلى مدار يومني �صتبحث القمة 
ق�سايا رئي�سية مثل الجتاهات التنظيمية النا�سئة 
وتنظي����م اأ�ص����واق راأ�ض املال بدول ال�رضق الأو�ص����ط 
و�صمال اأفريقيا والف�صاد ومكافحة تبيي�ض الأموال 
واأمن املعلومات وتخطيط ال�سيناريوهات املحتملة 
للمخاطر امل�ستقبلية والعديد من الق�سايا الأخرى.

�ص����نغافورة- دب����ي - روي����رتز: تعت����زم �رضكة 
ب����رتول اأبوظبي الوطنية )اأدن����وك( الإماراتية اإجراء 
�ص����يانة حلقول نفطية يف مار�ض واأبريل، من �صاأنها 
اأن تقل�ض الإنتاج لتحمل ن�صيبها من اخلف�ض الذي 
اتفق����ت علي����ه منظمة البل����دان امل�ص����درة للبرتول 

)اأوبك(.
وقال����ت 3 م�س����ادر مطلعة اإن م����ن املتوقع اأن 
توؤدي �ص����يانة احلق����ول اإلى خف�ض �ص����ادرات خام 

مربان يف مار�ض و�صحنات خام دا�ض يف اأبريل.
وطلبت امل�س����ادر عدم الك�س����ف عن اأ�س����مائها 

لأنها غر خمولة باحلديث عن هذا الأمر علًنا.
وتعه����دت الإم����ارات العربية املتح����دة بخف�ض 
اإنت����اج النف����ط بواق����ع 139 األ����ف برمي����ل يوميا يف 
الن�س����ف الأول م����ن 2017 مقارن����ة م����ع اإنت����اج بلغ 
����ا يف اأكتوبر مبا يعادل  3.013 ملي����ون برميل يوميًّ
خف�س����ا ن�س����بته 4.61 % يف اإطار اتفاق اأوبك الذي 
يه����دف اإل����ى تقلي�����ض فائ�ض املعرو�����ض العاملي 

ودعم الأ�سعار.
ل����دى  املحل����ل  ت�س����اوهان  فرين����درا  وق����ال 
انرجي ا�ص����بكت�ض للخدمات ال�صت�ص����ارية يف ر�صالة 
اإلكرتوني����ة “التزام الأع�ص����اء الرئي�ص����يني مبجل�ض 
التعاون اخلليجي )ال�س����عودية والكويت والإمارات 

ا”. العربية املتحدة وقطر( �سيكون قويًّ
الأق����ل  عل����ى  -اأو  اأوب����ك  “اأع�ص����اء  واأ�ص����اف 
املجموعة الرئي�صية- يدركون اأنهم بحاجة لتطبيق 
اخلف�ض الذي �ص����يكون ال�صبيل الوحيد لإثبات خطاأ 

املت�سائمني”.
واإم����ارة اأبوظب����ي م�ص����اهم رئي�ص����ي يف اإنت����اج 
الإم����ارات النفطي بجانب دبي التي ت�س����هد تراجًعا 

يف الإنتاج.
ومل يت�ص����ح على الفور حجم اخلف�ض املحتمل 
يف ال�س����ادرات لكن اأحد امل�س����ادر ق����ال اإن اأدنوك 
تعتزم اأي�ًص����ا اإجراء �صيانة مل�ص����فاة الروي�ض خالل 
الف����رتة ذاتها وهو ما ق����د يقل�ض الطل����ب املحلي 

ويخف����ف التاأثر على ال�س����ادرات. ومل يت�س����ن على 
الف����ور احل�س����ول على تعقي����ب من �رشك����ة اأبوظبي 

لتكرير النفط )تكرير(.
وكان����ت اأدنوك اتفقت ال�ص����هر املا�ص����ي على 
اإم����داد بع�ض �رضكات التكرير يف اآ�ص����يا بكميات من 
النفط تف����وق تلك املتعاقد عليه����ا يف فرباير، مبا 
����ا انخفا�ض الإم����دادات يف مار�ض  ق����د يعو�ض جزئيًّ

واأبريل.
وق����ال تاجر نف����ط يف �ص����نغافورة اإن اأي خف�ض 
يف �س����ادرات خام����ي اأبوظبي اخلفيفني قد يح�س����ن 
الطلب والأ�س����عار الفورية خلامات مماثلة يف ال�رشق 

الأو�سط.
ويبل����غ اإنت����اج اأدن����وك من خ����ام مرب����ان الربي 
الرئي�س����ي نحو 1.6 مليون برميل يوميًّا، بينما يبلغ 
ا  اإنت����اج خام دا�ض البحري نحو 650 األف برميل يوميًّ
وفًق����ا لتقدي����رات القط����اع. وت�س����تحوذ اآ�س����يا على 

معظم �سادرات خام اأدنوك.      

 شركات الطيران العالمي 2017 

- ”إياتا“ تمثل  265 شركة طيران ُتسيطر على 83% من حركة النقل الجوي العالمي  

- تراجع األرباح المتوقعة  29.8 مليار دوالر في 2017 بعد صعودها لخمس سنوات متتالية 

- االرباح التي تحققت في 2016 بلغت 35.6 مليار دوالر

-  توقعات  أن يبلغ عائد رأس المال 7.9% متجاوزًا تكلفة رأس المال في 2017 للعام الثالث على التوالي  

- شركات الطيران في الشرق األوسط ستحقق صافي ربح من 0.3 مليار دوالر 

- االرباح المتوقعة لقطاع الطيران العالمي في العام 2017 29.8 مليار دوالر - في 2016 بلغت 35.6 مليار دوالر في 2016 

- اسعار وقود الطائرات  64.9 دوالرا / برميل في 2017 

- اسعار وقود الطائرات 52.1 دوالرا/برميل في العام 2016

- سيحتل  الوقود نسبة 18.7% من هيكلية تكاليف الطيران في العام 2017 

- انخفاض أرباح شركات الطيران في منطقة الشرق االوسط  إلى 300 مليون دوالر في 2017 في مقابل 900 مليون في 2016 

توقع االتحاد الدولي للنقل الجوي ” إياتا“  أن يشهد قطاع الطيران العالمي هبوطًا بسيطًا في األرباح 
خالل العام 2017 ، في إطار تكهنات بتحسن أسعار النفط مقارنة بالعام 2016  ما من شأنه زيادة 
كلفة الوقود، إضافة إلى السيناريوات المتشائمة لمعدالت نمو االقتصاد العالمي وتراجع حركة 

التجارة، والتنافس بين شركات الطيران.

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

¢Só≤dG ≈dEG á«cÒeC’G IQÉØ°ùdG π≤f øe Qòëj ¢SÉÑY

 ¬àcQÉ°ûe ∫ÓN ,á©ª÷G ¢ùeCG ,¢SÉÑY Oƒªfi »æ«£°ù∏ØdG ¢ù«FôdG QòM :RÎ```jhQ ` ˆG ΩGQ
 áæjóe ≈dEG á```«cÒeC’G IQÉØ°ùdG π≤f ø```e ,»böûdG Ëƒ≤àdG Ö°ùM OÓ```«ŸG ó«Y ä’É```ØàMG ‘
 á«cÒeC’G IQÉØ°ùdG π```≤æH á≤∏©àŸG äÉëjöüàdG ø```e ÒãμdG Éæ©ª°S” :¢SÉÑY ∫É```bh .¢```Só≤dG
 §°ShC’G ¥öûdG ‘ á«ª∏°ùdG á«∏ª©dG ¿EÉa â≤ÑW GPEGh ≥Ñ£J ’ ¿CGh áë«ë°U ¿ƒμJ ’CG πeCÉf »àdG

.“¬æe êôîj ød ¥RCÉe ‘ ¿ƒμ«°S ⁄É©dG ‘ ΩÓ°ùdG ≈àMh
 ¬eõY á«HÉîàf’G ¬à∏ªM ∫Ó```N ø∏YCG ób ÖeGôJ ódÉfhO ÖîàæŸG »cÒeC’G ¢```ù«FôdG ¿Éch
 á«cÒeC’G IQGOE’G ¢```SÉÑY ÖdÉW ÚM ‘ ,¢Só≤dG ≈dEG Ö«HCG π```J øe á«cÒeC’G IQÉØ°ùdG π```≤f

.“á«°SÉ«°ùdG á«∏ª©dG ™e πeÉ©àdG ‘ á«LGhOR’G øY ∞bƒàdÉH”
 ¢Só≤∏d á«cÒeC’G IQÉ```Ø°ùdG π≤f øY åjó◊G ¢Uƒ°üîH” :»```æ«£°ù∏ØdG ¢ù«FôdG ∫É```bh
 ¢Só≤dG Èà©j …ò```dG »æ«£°ù∏ØdG ¿CÉ```°û∏d »°SÉ«°ùdG πª©dG »```¨∏j É«fGhóY ÉëjöüJ √È```à©f

             .“ÉbÓWEG ¬H πÑ≤f ød Ée ƒgh á∏≤à°ùŸG ¬àdhO áª°UÉY á«böûdG

السنة التاسعة - العدد 3007 
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الجزائر ـ سكاي نيوز: 

 ,…ô```FGõ÷G  AGQRƒ```dG  ¢```ù«FQ  ∫É```b
 ±GôWCG ∑Éæg âfÉc ¬fEG ,∫Ó°S ∂dÉŸGóÑY
 ,OÓ```ÑdG ‘ QGô```≤à°S’G á```YõYR ∫hÉ```–
 …ƒb Ö©°T ÚjôFGõ÷G ¿CG ≈```dEG GÒ```°ûe
 .á«LQÉN ä’hÉ```fi …C’ …ó°üàdG ¬æμÁ
 ∑Éæg âfÉc” ,∫Ó°S ∂dÉŸG óÑY í°VhCGh
 ±GôWC’G ¢```ü©H ø```e á```dƒ¡› äGAGó```f
 øYh .“ôFGõ÷G QGô≤à°SG áYõYR ádhÉëŸ
 äÉj’h ¢```†©H É¡àaôY »```àdG çGó```MC’G
 ,IÒ£N ∫É```ªYCG â°ù«d” ∫É```b ,ô```FGõ÷G
 øWƒdG ÈY äÉjó∏ÑdG ¢```†©H ‘ äÉ«∏bCG
 É```Ø«°†e  ,“á```jÉéH  á```j’h  ‘ ¢```üNC’ÉH
 QGô≤à°S’G áYõYR ∫hÉ– ±GôWCG  ∑Éæg”
 ’ »Hô©dG ™«HôdGh ¿ÉaôN ÉæfCÉH ¿hó≤à©j
 ≈∏Y ∫Ó°S ≈æKCG Éªc .“Éæaô©j ’h ¬aô©f
 ÓFÉb »YÉªàL’G π```°UGƒàdG ™bGƒe OGhQ
 ¢üNC’ÉH ÜÉÑ°ûdG ƒg »```HÉéjE’G A»°ûdG”
 äÉμÑ°T ¿ƒ©HÉàj øjòdG »JGƒNCGh ÊGƒNEG
 ∑ƒ```Ñ°ù«a π```ãe »```YÉªàL’G π```°UGƒàdG

.“Éjƒb GOQ º¡d ¿Éc øjòdG

موسكو ـ رويترز: 

 AóÑdG ,á©ª÷G ¢ùeCG ,É«°ShQ âæ∏YCG
 Ée Ö°ùM ,É```jQƒ°S ‘ É¡JGƒb ¢```†ØîH
 øY AÉÑfCÓd ¢```SÉJ QÉ```àjEG ádÉch â```∏≤f
.á«°ShôdG áeÉ©dG ¿ÉcQC’G áÄ«g ¢ù«FQ

 ¬fEG  ±ƒ```ª«°SGÒZ …Ò```dÉa ∫Ébh
 äGƒ≤∏d ≈```∏YC’G ó```FÉ≤dG QGô```≤d É≤ah
 ,ÚJƒH ÒÁOÓa ,á«°ShôdG á```ë∏°ùŸG
 ¢ü«∏≤J ‘ äCGó```H ´ÉaódG IQGRh ¿EÉ```a

.ÉjQƒ°S ‘ áë∏°ùŸG É¡JGƒb
 äGô```FÉ£dG á```∏eÉM ¿CG ô```cP É```ªc
 πª©J »àdG (±ƒ```°ùà«fRƒc ∫GÒ```eOCG)
 π```MÉ°S  á```dÉÑb  §```°SƒàŸG  ô```ëÑdG  ‘
 IóFÉ©dG ™£≤dG ∫hCG ¿ƒ```μà°S ,É```jQƒ°S

.∑Éæg øe
 äGƒ≤dG ¿CG ±ƒ```ª«°SGÒZ ø```∏YCGh
 áeƒ¶æe ÉjQƒ°S ‘ äCÉ```°ûfCG á```«°ShôdG
 ≈∏Y á```«æÑe …ƒ```÷G ´É```aó∏d Ió```Mƒe

.“400 ¢SEG“h “300 ¢SEG” äÉeƒ¶æe

أنقرة ـ رويترز:

 ´ÉaódG ôjRh ≥```«°TEG …ôμa ∫Éb 
 Ú∏JÉ≤e ¿EG á```©ª÷G ¢```ùeG »```cÎdG
 ¿ƒ°Vƒîj Iô```≤fCG º¡ªYóJ Ú```jQƒ°S
 º«¶æJ …Oó```°ûàe ™```e ´QGƒ°T Üô```M
 ¿CG ±É°VCGh ÜÉ```ÑdG áæjóe ‘ ¢```ûYGO
 CÉWÉÑJ áæjóŸG IOÉ```©à°SG ‘ Ωó```≤àdG
 •ƒ≤°S Ωó```Y ≈∏Y ¢```Uô◊G Ö```Ñ°ùH

.Ú«fóŸG øe ÉjÉë°V
 ¿ƒ```jQƒ°S  ¿ƒ```∏JÉ≤e  ö```UÉëjh  
 äÉ```HÉHOh á```°UÉN äGƒ```b º```¡ªYóJ
 ™```«HÉ°SCG  ò```æe  á```«côJ  äGô```FÉWh
 Iô```£«°ùd á```©°VÉÿG ÜÉ```ÑdG á```æjóe
 Oô£d á«∏ªY QÉ```WEG ‘ ∂```dPh ¢ûYGO
 Ohó◊G ≈∏Y á≤£æe øe øjOó°ûàŸG

 .É«côJ ™e
 É```«côJ  ¿EÉ```°ùeG  ≥```«°TEG  ∫É```b
 QÉ```«àNG  ø```ªK  ¿É```©aóJ  á```≤£æŸGh
 …Oôc π```«°üØd Ió```ëàŸG äÉ```j’ƒdG
 .¢ûYGO ó°V ácô©ŸG ‘ ÉμjöT …Qƒ°S

بيروت ـ دب أ: 

 Ió```ëàŸG º```eC’G á```ª¶æe äQò```M
 è```eÉfôHh  “∞```«°ù«fƒj”  á```dƒØ£∏d
 ,IóëàŸG ºeCÓd ™HÉàdG »ŸÉ©dG ájòZC’G
 ô```≤ØdG QÉ```°ûàfG ø```e ,á```©ª÷G ¢```ùeCG
 ÚÄLÓdG ÚH »FGò¨dG øeC’G ΩGó```©fGh

.¿ÉæÑd ‘ ÚjQƒ°ùdG
 áª¶æe É¡JóYCG á```°SGQO äô```¡XCGh
 ÚÄLÓdG å∏K øe ÌcCG ¿CG ∞```«°ù«fƒj
 ô```£N ≈```dEG ∫ƒ```°UƒdG ≈```∏Y Gƒ```aQÉ°T
 á```£≤f 12 É```gQób IOÉ```jõH ,á```YÉéŸG
 á¡HÉ°ûe á```°SGQO ™```e á```fQÉ≤e á```jƒÄe
 OƒLh øY Ó°†a ,2015 ΩÉY ‘ âjôLCG
 áeÉbE’G ä’É```› ‘ IÒ```£N äÉ```jó–

.øμ°ùdGh º«∏©àdGh
 ¿ÉæÑd ¿CG ≈```dEG á```°SGQódG â```àØdh
 ÚÄLÓdG øe áYƒª› ÈcCG ÊÉK º°†j
 ø```e Ì```cCÉH É```«côJ ó```©H Ú```jQƒ°ùdG
 áMÉ°ùŸG Ò¨°U ó∏H ‘ ¢üî°T ¿ƒ«∏e
 á```jö†◊G  äÉ```Ä«ÑdG  ‘  ¿hö```ûàæjh

.AGƒ°S óM ≈∏Y á«ØjôdGh

 »Hô©dG ™«HôdG :∫Ó°S 
ôFGõ÷G ¬aô©J ’

 ¢ü«∏≤J CGóÑJ É«°ShQ 
ÉjQƒ°ùH É¡JGƒb ºéM

 ´QGƒ°T ÜôM :É«côJ 
 ÜÉÑdG áæjóe ‘

 ΩGó©fG øe ôjò– 
ÚÄLÓd »FGò¨dG øeC’G

≈dhC’G Iôª∏d ∫Éª°ûdG øe π°UƒŸG πNóJ á«bGô©dG äGƒ≤dG≈dhC’G Iôª∏d ∫Éª°ûdG øe π°UƒŸG πNóJ á«bGô©dG äGƒ≤dG
 ÉkÑjôb ™£≤à°S “≈©aC’G ¢SCGQ” :…OÉÑ©dG

 …OÉÑ©dG Qó```«M »bGô©dG AGQRƒ```dG ¢ù«FQ ∫É```bh
 ¢SCGQ” É```Ñjôb ™```£≤à°S äGƒ```≤dG ¿EG á```©ª÷G ¢```ùeG
.¬d …ö†M π≤©e ÈcCG øe º«¶æàdG Oô£Jh “≈©aC’G

 ¥Gô©dG ‘ ájôH á```cô©e ÈcCG π°UƒŸG Ωƒ```égh
 ΩÉY ¬d Ió```ëàŸG äÉj’ƒdG ¬```JOÉb …òdG hõ```¨dG òæe
 É¡eGƒb Iƒ```b π°UƒŸG Ωƒ```ég ‘ ∑QÉ```°ûjh .2003
 .Ió```ëàŸG äÉ```j’ƒdG  É```¡ªYóJ π```JÉ≤e ∞```dCG  100
 ájÉ¡f íLQC’G ≈∏Y π°UƒŸG ‘ QÉ```°üàf’G Öàμ«°Sh
 ÚjÓŸG âªμM »àdG ¢ûYGO É```¡àæ∏YCG »àdG áaÓÿG

.2014 òæe ÉjQƒ°Sh ¥Gô©dG ‘
 º```gOóY Qó```≤j ø```jòdG ø```jOó°ûàŸG ¿CG Ò```Z
 áehÉ≤e ¿hó```Ñj GƒdGR Ée π```°UƒŸG ‘ ±’BG á```©°†ÑH
 äGQÉ«°ùH á```jQÉëàf’G äÉªé¡dG Ú```eóîà°ùe á°SöT

.á°UÉæ≤dG ¿GÒfh áeƒ¨∏e
 øeC’G äGƒb ó```°V äÉªé¡dG øe Gójõe Ghò```Øfh
 π```°UƒŸG »```HƒæL Î```eƒ∏«c 200 ƒ```ëf ó```©H ≈```∏Y
 øeh  .πbC’G ≈∏Y Oƒ```æL á©HQCG Gƒ∏àbh á©ª÷G ¢```ùeG

 ¥Gô©∏d áÑ°ùædÉH É```ªFÉb ºgójó¡J π¶j ¿CG ™```bƒàŸG
 äÉªé¡d §«£îàdG ≈∏Y øjQOÉb Gƒ≤Ñj ¿CGh ÉjQƒ°Sh

.º¡àaÓN â£≤°S GPEG ≈àM Üô¨dG ≈∏Y
 ÜÉgQE’G á```ëaÉμe RÉ¡L º```°SÉH çóëàe ∫É```bh
 â≤≤M ¬JGƒb ¿EG Ωƒé¡dG º¶©e Qó°üJ …òdG »bGô©dG
 óMCG ÈY á«∏«d á```∏ªM ‘ ¢ûYGO »∏JÉ≤e ó°V É```eó≤J
 çóëàŸG ∫Ébh .π°UƒŸG ¥ö```T ‘ á∏LO ô¡f óaGhQ
 á°UÉN äGó©e âeóîà°SG äGƒ≤dG ¿EG ¿Éª©ædG ìÉÑ°U
 øμj ⁄ hó```©dG ¿CG PEG á```àZÉÑŸG ö```üæY ≈dEG äCÉ```÷h
 á≤HÉ°ùdG äÓ```ª◊G πc ¿C’ π```«∏dG ‘ á«∏ªY ™```bƒàj
 äÉ«∏ª©dG IOÉ«≤d ™bƒÃ •ÉÑ°V ∫É```bh .GQÉ¡f âfÉc
 ‘ âeó≤J »```bGô©dG ¢```û«÷G äGó```Mh ¿EG RÎ```jhôd
 ≈dhC’G Iô```ª∏d ∫É```ª°ûdG ø```e áæjóŸÉH ≥```M’ â```bh
 ™ª› â∏NO å«M ô```HƒàcCG 17 ‘ Ωƒé¡dG Aó```H òæe
 áMÉ°ùŸG QƒØdG ≈```∏Y í°†àj ⁄h .áÑ°†¡dG ø```cÉ°ùe
 Aƒ°V ‘ á≤£æŸG øe äGƒ≤dG É```¡«∏Y äô£«°S »àdG

.º«¶æàdG ÖfÉL øe áehÉ≤ŸG

 øe ÌcCG ¿B’G ≈àM á«bGô©dG äGƒ≤dG äOÉ©à°SGh
 ≈àM á∏LO ô¡f È©J ⁄ É¡æμd π```°UƒŸG ¥öT ∞°üf
 ¿ƒªμëj ¿ƒdGõj ’ øjòdG øjOó°ûàŸG á¡LGƒŸ ¿B’G

.π°UƒŸG øe »Hô¨dG ô£°ûdG ≈∏Y Iô£«°ùdG
 ¿ƒ«∏e 1.5 øμd Êóe ∞dCG 100 ø```e ÌcCG ôah
 Gòg ¿EG ¿ƒ```jôμ°ùY IOÉb ∫Ébh É```¡«a Gƒ≤H ¢```üî°T

.É¡eó≤J IÒJh AÉ£HEG ≈∏Y á«eƒμ◊G äGƒ≤dG ÈLCG
 iôcòdG ‘ »bGô©dG ¢```û«÷ÉH …OÉÑ©dG OÉ```°TCGh
 »bGô©dG ¢û«÷G” ¿É«H ‘ ∫Ébh .¬°ù«°SCÉàd ájƒæ°ùdG
 øe É¡Ñ°ùàcG á```«dÉY á```«dÉàb IÈ```îH Ωƒ```«dG ™```àªàj
 Ió≤©e ±hôX ‘ É¡°VÉN »àdG ÜÉgQE’G ó°V Üô◊G
 ¬H ÖMôe ¢û«÷Gh ... É```©«ªL Ú«bGô©dG ¢û«L ƒgh
 äGQÉ°üàf’G ≥```≤ëjh äÉ```¶aÉëŸG ™«ªL ‘ Ωƒ```«dG
 “.GÈ°T GÈ```°T iô```≤dGh ¿óŸG ô```¡£jh á```«dÉààŸG
 É¡Wƒ°T ‘ ÜÉgQE’G ó°V Éæàcô©e” …OÉÑ©dG ±É°VCGh
 iƒæ«f á¶aÉfi »ã∏K äô¡W Ωƒ«dG ÉæJGƒbh .. ÒNC’G
 ≈©aC’G ¢```SCGQ ™£≤à°Sh π```°UƒŸG π```NGO ‘ »```gh

.“ÉÑjôb π°UƒŸG πc ô¡£Jh
 IOÉ```©à°SÉH  á```jGóÑdG  ‘ ó```¡©J …OÉ```Ñ©dG  ¿Éc
 ô¡°ûdG ∫Éb ¬æμd 2016 á```jÉ¡æH á«dÉª°ûdG á```æjóŸG
 øe º«¶æàdG Oô```W ¿EG Ωƒé¡dG DƒWÉÑJ ó```©H »°VÉŸG

.á«aÉ°VEG Qƒ¡°T 3 ¥ô¨à°ùj ±ƒ°S ¥Gô©dG
 ¿EG  á```WöûdGh  ¢```û«÷G  ‘  QOÉ```°üe  â```dÉbh
 áWöû∏d Gõcôeh ¢û«é∏d É©bƒe Gƒ```ªLÉg øjOó°ûàŸG
 OƒæL 4 Gƒ∏à≤a á```©ª÷G ¢ùeG âjôμJ á```æjóe Üô```b

.12 GƒHÉ°UCGh πbC’G ≈∏Y
 Gƒeóîà°SG ø```jOó°ûàŸG ¿CG QOÉ```°üŸG äôcPh
 ‘ ÚæKG Ú```jQÉëàfG Ú```ªLÉ¡eh á```eƒ¨∏e IQÉ```«°S
 ™bƒŸG ≈∏Y π«∏dG ∞°üàæe ó©H CGóH …ò```dG º¡eƒég
 âjôμJ ±QÉ```°ûe ≈```∏Y Qhó```dG Ió```∏H ‘ …ô```μ°ù©dG

.ÚjóæLh Ú£HÉ°V Gƒ∏à≤a
 ø```e  á```∏°ù∏°S  ‘ ¢```UÉî°TC’G  äGö```ûY  π```àbh
 á«°VÉŸG á```∏«∏≤dG ΩÉjC’G ‘ OGó```¨H ‘ äGÒ```éØàdG

.É¡°†©H øY ¬à«dhDƒ°ùe ¢ûYGO º«¶æJ ø∏YCG

 •(RÎjhQ)   π°UƒŸG ∫Éª°T ¢ûYGO »∏JÉ≤e ó°V ácô©e ∫ÓN ájôμ°ùY áÑcôe ‘ »bGô©dG ¢û«÷G OGôaCG

بغداد ـ رويترز:

 á∏Môe QÉWEG ‘ á©ª÷G ¢ùeG ¤hC’G Iôª∏d ∫Éª°ûdG øe π°UƒŸG áæjóe á«bGô©dG äGƒ≤dG â∏NO 

 á°UÉN äGƒb QƒÑY äó¡°T ¢ûYGO º«¶æJ …ójCG øe áæjóŸG IOÉ©à°S’ ±ó¡J »àdG ácô©ŸG øe IójóL

.π«ãe ¬d ≥Ñ°ùj ⁄ »∏«d Ωƒég ‘ π«∏dG íæL ‘ QÉ¡fC’G óMCG

 Ió©d ∞bƒJ ó©H áæjóŸG ‘ πZƒà∏d »°VÉŸG ´ƒÑ°SC’G CGóH ÒÑc ójóL Ωƒég øª°V äÉ«∏ª©dG äAÉL

 øe É¡eƒég IÒJh AÉ£HE’ äGƒ≤dG QGô£°VG ÖÑ°ùH Qƒ¡°T 3  ƒëf òæe Iôªà°ùŸG á∏ª◊G ‘ ™«HÉ°SCG

.Ú«fóŸG ájÉªM πLCG

CC CC

ƒƒ QQƒƒÑÑ ¡¡ ¢¢ ºº«« …… jj øø jj ¡¡ »» ôô øø jj LLÚÚ«« jj ππLL

 á```«eÓYG QOÉ```°üe â```dÉb :ä’Éch ` ähÒ```H
 á©ª÷G ¢```ùeCG ,ˆG Üõ```M äÉ«°û«∏«e ø```e á```Hô≤e
 ∞jôH iOôH …OGh ‘ á```fóg ≈dEG π°UƒàdG ” ¬```fEG

.á°VQÉ©ŸGh ájQƒ°ùdG áeƒμ◊G ÚH ≥°ûeO
 ΩÉ¶ædG âª¡JG ób ájQƒ°ùdG á°VQÉ©ŸG âfÉc
 ΩGóîà°SÉH ¬```d á«dGƒŸG äÉ«°û«∏«ŸGh ≥```°ûeO ‘

 . iOôH …OGh ∞°üb ‘ Qƒ∏μdG RÉZh ⁄ÉHÉædG
 ¿É°ùfE’G ¥ƒ```≤◊ …Qƒ```°ùdG ó```°UôŸG OÉ```aCGh
 äGó∏H ≈```∏Y ∞ãμŸG ΩÉ```¶ædG ∞```°üb QGô```ªà°SÉH

.áfó¡∏d í°VGh ¥ôN ‘ …OGƒdG
 AÉëfCG ‘ äGô```gÉ¶e â```LôN ,ô```NBG ÖfÉL ø```e
 á≤£æe ‹ÉgCG ™e k É```æeÉ°†J ,á«böûdG ≥°ûeO á```WƒZ
 …òdG ô```ªà°ùŸG ∞```°ü≤dÉH äOó```fh iOô```H …OGh
 âª¶of Éªc .á≤£æŸG ‘ √É«ŸG QOÉ```°üe ±ó¡à°ùj

.ÖdOEGh ¢üªM ‘ á∏KÉ‡ äGôgÉ¶e
 á«æWƒdG á```◊É°üŸG ô```jRh ∫É```b ,π```HÉ≤ŸÉH
 AÉ≤ÑH íª°ùJ ød áeƒμ◊G ¿EG ,Qó```«M »∏Y …Qƒ°ùdG

 .óHCÓd á°VQÉ©ŸG Iô£«°S â– ÖdOEG
 Gó°ü≤e âJÉH »àdG Ö```dOEG ¿CG ,Qó«M í°VhCGh
 Ö```LƒÃ Ö```∏M ø```e Gƒ```LôN ø```jòdG Ú```∏JÉ≤ª∏d
 á```cô©Ÿ á```MÉ°S ¿ƒ```μJ ó```b ,IÒ```NC’G á```«bÉØJ’G

 òæe iOôH …OGh ó```¡°ûjh .πÑ≤à°ùŸG ‘ á```MƒàØe
 ôKG ,Úaô£dG Ú```H Iôªà°ùe ∑QÉ©e È```ª°ùjO 20
 ≈∏Y Iô£«°ù∏d Éeƒég É¡FÉØ∏Mh ΩÉ¶ædG äGƒb AóH
 âÑÑ°ùJh .≥```°ûeO √É«e ¿GõN ó©J »```àdG á≤£æŸG
 äÉî°†e ió```MG Qö†àH ó```°UôŸG ≥```ah ∑QÉ```©ŸG
 øY √É«ŸG ™```£b ≈```dG iOG É```e á```«°ù«FôdG √É```«ŸG
 ÉaôW ∫OÉÑJh .Ú```YƒÑ°SG øe ÌcG òæe á```ª°UÉ©dG

 ,√É«ŸG ™£b ø```Y á«dhDƒ°ùŸÉH äÉ```eÉ¡J’G ´Gõ```ædG
 ≈∏Y ¢ù«ªÿG Ió```ëàŸG º```e’G äOó```°T â```bh ‘
 ó©J √É```«ŸG ø```e ¿É```eô◊Gh Ö```jôîàdG ∫É```ªYG ¿G
 ‘ á«°ù«FôdG äÉ```¡Ñ÷G ó¡°ûJh .“Üô```M º```FGôL”
 ´ƒÑ°SG πÑb ¬≤«Ñ£J CGóH QÉædG ¥ÓW’ ÉØbh É```jQƒ°S
 áfó¡dG ºZQ ≈```∏Yh .»côJ »°ShQ ¥É```ØJG ÖLƒÃ
 âfÉc »àdG ø£æ°TGƒd QhO …G ÜÉ«¨H ≈dh’G »gh

 ,óª°üJ ⁄ á≤HÉ°S ¿óg äÉbÉØJG ‘ ƒμ°Sƒe áμjöT
 ≥°ûeO ∞jQ ‘ Gó```jó–h äÉ¡Ñ÷G ¢†©H ó```¡°ûJ

.IQôμàe äÉbhôN
 äÉbhôÿG ºZQ” ≈∏Y ¬fG øªMôdG óÑY ∫ƒ≤jh
 ≈≤ÑJ ¿G ≈```∏Y É«°ShQh É```«côJ ø```e QGöUG ∑É```æg
 ¥ÉØJ’G »```æãà°ùjh .“IÉ```«◊G ó```«b ≈∏Y á```fó¡dG
 É¡°SGQ ≈```∏Yh “á«HÉgQG” á```Øæ°üŸG äÉ```ª«¶æàdG
 ¥ÉØJ’G ¿G ≈```∏Y ≥°ûeOh ƒμ°Sƒe ö```üJh .¢```ûYGO
 ¬«ØæJ Ée ƒgh ,ΩÉ```°ûdG íàa á¡ÑL É°†jG »```æãà°ùj
 »∏JÉ≤Ÿ OƒLh ’ ¬fG ÉgQhóH ócDƒJ »àdG πFÉ°üØdG
 øe øjÉÑàdG Gòg ójõjh .iOôH …OGh ‘ ΩÉ°ûdG íàa
 ΩÉ°ûdG íàa Oƒ```Lh ÖÑ°ùH áfó¡dG â«ÑãJ á```Hƒ©°U
 ‘ á∏JÉ≤e iô```NG π```FÉ°üa ™```e äÉ```ØdÉ– ø```ª°V
 (ÜôZ ∫Éª°T) ÖdOG á```¶aÉfi ÉgRôHG IóY ≥WÉæe
 áæjóe É¡JQÉ°ùN ó```©H πFÉ°üØ∏d ≥Ñàe π≤©e Rô```HG
 çóëàŸG ∫É```b ,∂dP ≈dG .»°VÉŸG ô```¡°ûdG Ö∏M
 á©ª÷G ¢ùeG á```«WGô≤ÁódG É```jQƒ°S äGƒb º```°SÉH
 ÉjQƒ°S ‘ IóëàŸG äÉ```j’ƒdG É¡ªYóJ π```FÉ°üa ¿EG
 º«¶æJ ø```e ájôKCG á©∏b ≈```∏Y Iô```£«°ùdG â```YõàfG
 ‘ º«¶æàdG ≈∏Y É«é«JGÎ°SG º¡e Ωó≤J ‘ ¢ûYGO

.ábôdG á¶aÉëÃ ¬∏≤©e

أنباء عن التوصل لهدنة في وادي بردى بريف دمشق
طرد ”داعش“ من قلعة تاريخية في سوريا

 •(á«Ø«°TQG)   √É«ŸG ÚeCÉàd ≈©°ùj …Qƒ°ùdG ¢û«÷G 



 ø```e á```Ñjô≤dG QOÉ```°üŸG ó```MCG ø```μd
 ΩÉY ´ÉªLEG ∑É```æg” :∫Éb ÖeGôJ ô```μ°ù©e
 á«æWƒdG äGQÉÑîà°S’G ô```jóe Ö°üæe ¿CG
 øe ¢†©H ,™```jöS πμ°ûH É‰h Gó```L ÒÑc
 øμd ,∂dP ¿hó```≤à©j Ö```eGôJ ∫ƒM º```g
 ’ ?∂dP ∞«ch ¬```∏jó©àd ¿ƒ££îj π```g

.“±ôYCG
 ôjóe Ö```°üæe π¨°T …ò```dG ø```jÓah
 ó```¡Y  ‘  á```jôμ°ù©dG  äGQÉ```Ñîà°S’G
 ÉeÉHhCG ∑GQÉ```H ¬àj’h á«¡àæŸG ¢```ù«FôdG
 ä’Écƒ```H  Ωó```£°üj  ¿Éc  É```e  GÒ```ãch
 ¬```àbÓY â```fÉc ,iô```NC’G äGQÉ```Ñîà°S’G
 ¢ùª«L á```«æWƒdG äGQÉ```Ñîà°S’G ô```jóÃ
 ∫ÉbCG ÒNC’G ¿CG Éª∏Y ,GóL áHô£°†e ôHÓc
 ¿CÉ°ûH ihÉμ```°T ó©H ¬```Ñ°üæe øe ø```jÓa

.IQGOE’G ‘ ¬à≤jôW
 ≥jôØdG ‘ ’hDƒ°ùe ¿EÉa ,πHÉ≤ŸG ‘h
 ¿CG “RÎ```jhQ” ≠```∏HCG Ö```eGÎd ‹É```≤àf’G
 Qƒ```JÉæ«°ùdG  QÉ```àNG  Ö```îàæŸG  ¢```ù«FôdG
 äGQÉÑîà°SÓd Gôjóe ¢ùJƒc ¿GO ≥HÉ°ùdG
 ’ Ö```eGôJ ¿CG ≈```∏Y á```eÓY ‘ ,á```«æWƒdG

.Ö°üæŸG Gòg AÉ°übE’ §£îj
 “∫ÉfQƒL âjÎ°S ∫Gh” áØ«ë°U øμd
 QÉÑc ™e πª©j ÖeGôJ ¿EG AÉ```©HQC’G âdÉb
 Ö°üæe á«ªgCG ¢ü«∏≤J ≈∏Y ¬```jQÉ°ûà°ùe
 QÉWEG ‘ ,á```«æWƒdG äGQÉ```Ñîà°S’G ô```jóe

.ôHÉîàdG Iõ¡LCG AÉæH IOÉYE’ á£N

 ød ÖeGôJ ¿EG »```cÒeCG Qó°üe ∫Ébh
 ,äGQÉÑîà°S’G Iõ¡LCG á«æH “Qƒ¡àH” ∫ó©j
 º```à«°S  ø```μ‡  ìÓ```°UEG  …CG”  :É```Ø«°†e

.“øjÒÑc á«dhDƒ°ùeh ¢UôëH
 Iõ¡LCG Ú```H IôJƒàŸG á```bÓ©dG ø```μd
 ≈àM ÖeGôJh á```«cÒeC’G äGQÉ```Ñîà°S’G

 §£N ºYóJ ób ,äÉHÉîàf’ÉH √Rƒ```a πÑb
 ó©H Éª«°S ’ ,Iõ¡LC’G ∂∏J á```∏μ«g IOÉYEG
 äGó«cCÉJ ø```e ÖîàæŸG ¢ù«FôdG º```μ¡J
 ‘ É```«°ShQ •Qƒ```J ¿CÉ```°ûH á```«JGQÉÑîà°SG
 âaó¡à°SG á«fhÎμdEG á```æ°Uôb äÉ«∏ªY

.äÉHÉîàf’G AÉæKCG »WGô≤ÁódG Üõ◊G

 أنقرة ـ رويترز:

 ’GõdR ¿EG ÊGôjE’G ¿ƒjõØ∏àdG ∫Éb 
 ¢ùeG OÓÑdG ÜƒæL ‘ ¢SQÉa º«∏bEG õg
 ∫ÉªY á©HQCG πà≤e ø```Y ôØ°SCGh á©ª÷G
 á«∏ªY äCGó```H äÉ```£∏°ùdG ¿EGh ¿É```¨aCG
 á≤£æŸG ‘ ø```jôNBG ÉjÉë°V ø```Y åëH

.¿Éμ°ùdG á∏«∏b á«∏Ñ÷G
 »Lƒdƒ«÷G í°ùŸG á```Ä«g âdÉbh
 áLQO 5.3 Iƒ≤H ∫GõdõdG ¿EG »```μjôeC’G
 53 ó©H ≈∏Y √õcôe ¿Éch Gôéa ™```bhh
 .Ωô¡L áæjóe »```HôZ ÜƒæL GÎeƒ∏«c
 Iƒb ¿EG á«fGôjEG ΩÓ```YEG πFÉ°Sh âdÉbh

.áLQO 5.1 ∫GõdõdG
 á©HQCG”  »ª°SôdG ¿ƒjõØ∏àdG ôcPh
 áYQõe ‘ ¿ƒ```∏ª©jh ¿ƒ°û«©j ¿É```¨aCG
 OÉHG ∞«°S ájôb (‘) ...º```¡ØàM Gƒ≤d

.“èæN Ió∏H Üôb
 äÉYó°üJ ™WÉ≤J ≈∏Y ¿GôjEG ™≤Jh
 ‘ Iôeóe ∫R’R IóY äó¡°Th á«°ù«FQ
 É¡æ«H øe á«°VÉŸG á```∏«∏≤dG äGƒæ°ùdG
 2003 ΩÉ```Y á```LQO 6.6 Iƒ```≤H ∫Gõ```dR
 »böûdG Üƒ```æ÷G ‘ Õ á```æjóe iƒ```°S
 25 øe Ì```cCG ìGhQCG ó```°üMh ¢```VQC’ÉH

.¢üî°T ∞dCG

 ريو دي جانيرو ـ رويترز:

 ’ Ée ¿EG á©ª÷G ¢ùeG ¿ƒdhDƒ°ùe ∫É```b 
 Ö¨°T ‘ º¡ØàM Gƒ≤d Éæ«é°S 33 øY π≤j
 øe ΩÉ```jCG 5 ó©H π```jRGÈdG ¿ƒ```é°S ó```MCÉH
 CGƒ°SCG ‘ áÑjôb á```j’h ‘ Éæ«é°S 56 πà≤e
 øe ÌcCG òæe OÓÑdÉH øé°S Égó¡°ûj áëHòe

.øjó≤Y
 ∫ÉªYCG øY IÒãc π«°UÉØJ ôaƒàJ ⁄h
 á©ª÷G ôμÑe âbh ‘ â©bh »àdG Ö¨°ûdG
 â¡àfG å«M ÉÁGQhQ áj’ƒH øé°S ÈcCG ‘
 Úà°ùaÉæàe äGQófl »àHÉ°üY ÚH ácô©e

.ôHƒàcCG ‘ 10 πà≤Ã
 ójõŸG ´’ó```fG ¿ƒ«æeCG AGÈ```N ™bƒJh
 ‘ á```«∏jRGÈdG  ¿ƒ```é°ùdG  ‘ ∞```æ©dG  ø```e
 Éªæ«M ´ƒÑ°SC’G Gò```g â©bh áëHòe ÜÉ≤YCG
 øe AÉæé°S äGQó```fl á```HÉ°üY OGôaCG π```àb
 ≈```∏Y ô```jô≤àd É```≤ahh .á```°ùaÉæe á```HÉ°üY
 ƒdhÉH hÉ```°S …O hOÉà°ùjEG á```Ø«ë°U ™```bƒe
 ÈcCG hÎ°SÉc …O π«jRhCG ≈≤dCG ÊhÎμdE’G
 á«dhDƒ°ùÃ ÉÁGQhQ áj’h ‘ »```æeCG ∫hDƒ°ùe
 á©ª÷G ¢```ùeG â©bh »àdG ∞```æ©dG ∫É```ªYCG
 ƒdhÉH hÉ°S ‘ §°ûæJ äGQófl áHÉ°üY ≈∏Y

.ófÉeƒc ∫Éà«HÉc â°SÒa º°SÉH ±ô©Jh
 ¿Éc ´ƒ```Ñ°SC’G ø```e ≥HÉ°S â```bh ‘h
 ‘ Gƒ```£≤°S ø```jòdG  56  ≈```∏à≤dG  º```¶©e
 √òg øe áÑjô≤dG ¢```SÉfhRÉeCG áj’ƒH ø```é°S

.áHÉ°ü©dG

مانيال ـ رويترز: 

 ƒ```éjQOhQ »```æ«Ñ∏ØdG ¢```ù«FôdG ∫É```b
 íÑ°üJ ¿CG πeCÉj ¬fEG á©ª÷G ¢ùeG »JÒJhO
 IóëàŸG äÉ```j’ƒ∏d Ëô```Z »gh- É```«°ShQ
 á«eÉMh áØ«∏M- ájó«∏≤àdG ÚÑ∏ØdG áØ«∏M
 øe Ió```MGh ‘ ádƒL AÉ```æKCG ∂```dPh √OÓ```Ñd
 ¿GQhõJ Ú```à«°ShQ Ú```à«HôM Ú```àæ«Ø°S
 äÉëjöüJ äAÉ```Lh .ΩÉ```jCG 4 Ió```Ÿ Ó```«fÉe
 ÒØ°ùdG ∫ƒ```b ø```e Ωƒ```j ó```©H »```JÒJhO
 OGóeE’ OGó```©à°SG ≈∏Y √OÓ```H ¿EG »°ShôdG
 íÑ°üJ ¿CG ójôJh IQƒ£àe áë∏°SCÉH ÚÑ∏ØdG
 »JÒJhO ∫É```bh .Ó«fÉŸ É```Hô≤e É```≤jó°U
 ±ƒ∏«FÉî«e OQGhOEG ∫GÒeC’G í```aÉ°üj ƒgh
 §«ëŸG ‘ É```«°ShQ ∫ƒ£°SCG á```∏aÉb ó```FÉb
 …CG ‘ .¢ShôdG ÉæFÉbó°UCÉH ÖMôf” …OÉ¡dG
 A»°T …CG πLCG øe Éæg ƒ°SôdG ¿hójôJ âbh
 hCG äGOGóeE’ÉH Ohõ```àdG IOÉYE’ hCG ¬```«aÎ∏d
 »JÒJhO ≈```≤dCGh .“Éæ«ªëj ∞```«∏ëc É```ÃQ
 äÉbÓ©dG πÑ≤à°ùe ≈```∏Y ∂°ûdG øe ∫Ó¶H
 áÑ°VÉZ äÉ```ëjöüàH á«μjôeC’G á```«æ«Ñ∏ØdG
 ¥É£f ¢ü«∏≤àd á```aÉ°VE’ÉH ø£æ°TGh ó°V
 …ò```dG  â```bƒdG  ‘ á```jôμ°ù©dG äÉ```bÓ©dG
 Ú°üdG ™e äÉbÓ©dG Ú°ùëàd ¬«a ∑ôëàj

.É«°ShQh

إيران 

البرازيل

 الفلبين 

 ¢SQÉa º«∏bEG õ¡j ∫GõdR
¿É¨aCG ∫ÉªY 4 πà≤eh

 ‘ πbC’G ≈∏Y 33 πà≤e
 øé°ùH ójóL Ö¨°T

 É«°ShQ ójôj »JÒJhO
“√OÓÑd á«eÉM”
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ÒeREG ‘ “ “ádƒ¡e áKQÉc”” â©æe øeC’G äGAGôLEG :É«côJ

““äGQÉÑîà°S’GäGQÉÑîà°S’G”” ÖÑ°ùH ÖeGôJ ôμ°ù©e πNGO ±ÓN ÖÑ°ùH ÖeGôJ ôμ°ù©e πNGO ±ÓN

OGôcC’G Úë∏°ùŸG ΩÉ¡JGh Ωƒé¡dÉH º¡à∏°üd 18 RÉéàMG

 ÒμH »cÎdG ∫ó```©dG ôjRh ∫É```b ,¬ÑfÉL øe
 18 äõéàMG á```WöûdG ¿EG á```©ª÷G ¢ùeG êGORƒ```H
 ájQÉf á```ë∏°SCÉH Ωƒ```é¡H π```°üàj É```ª«a É```°üî°T
 Ú°üî°T π```à≤e øY ô```Ø°SCG á```eƒ¨∏e IQÉ```«°Sh
 ÉgQhÉ°ùj ’ Iô```≤fCG ¿CG É```Ø«°†e ÒeREG á```æjóe ‘
 AGQh ¿Éc ÊÉà°SOôμdG ∫É```ª©dG ÜõM ¿CG ‘ ∂°T

.Ωƒé¡dG
 IQÉ«°S Ghôéah áWöûdG ™e ¿ƒë∏°ùe ∂Ñà°TGh
 ÈcCG ådÉK ‘ á«°ù«FôdG á```ªμëŸG êQÉN áeƒ¨∏e
 »Hô¨dG É¡∏MÉ°S ≈∏Y á```©bGƒdGh É«côJ ‘ áæjóe
 ±É≤«à°SG ó```©H ¢```ù«ªÿG Ωƒ```j ¬éjG ô```ëH ≈∏Y
 §HÉ°V π```àbh .¢û«àØJ á```£≤f ó```æY º```¡àÑcôe

.¢UÉî°TCG 9 Ö«°UCGh áªμëŸÉH ∞Xƒeh áWöT
 øeC’G ‘ Qƒ```góàdG GOó```› Ωƒ```é¡dG RÈ```jh
 39 πà≤e øe ΩÉjCG ó©H »```JCÉj PEG É«côJ ‘ ΩÉ```©dG
 ΩÉ©dÉH º¡dÉØàMG AÉæKCG í```∏°ùe ¢UÉ°UôH É°üî°T
 ºYRh .∫ƒ```Ñæ£°SG ‘ »```∏«d ≈```¡∏e ‘ ó```jó÷G
 ∂dP øY á```«dhDƒ°ùŸG ¢```ûYGO º«¶æJ hOó```°ûàe

.Ωƒé¡dG
 ø```e í```°VGƒdG ø```e ¿EG äÉ```£∏°ùdG â```dÉbh
 Gƒ££N øjOó°ûàŸG ¿CG áWöûdG É¡JQOÉ°U áë∏°SCG
 ÉeóæY ¬WÉÑMEG iôL ÒeREG ‘ GÒ```ãc ÈcCG Ωƒé¡d
 øe É¡HGÎbG AÉæKCG º¡àÑcôe øeC’G äGƒb äó°UQ

.áªμëŸG ≈æÑe
 IRÉæL ‘ á©ª÷G ¢ùeG ÉKóëàe êGORƒH ∫Ébh
 øjò∏dG ÚªLÉ¡ŸG ¿EG π```«à≤dG á```WöûdG §HÉ°V
 Éª¡àjƒg ó```jó– iôL á```WöûdG ¢UÉ°UôH Ó```àb
 .Éª¡FÉcöT ≈```∏Y Qƒ```ã©∏d É«dÉM Oƒ```¡L ∫ò```ÑJh

.É°üî°T 18 áWöûdG äõéàMGh
 Éæ∏°üM »àdG äÉeƒ∏©ŸG πc” ÓFÉb ±É°VCGh
 »c »c »H á«HÉgQE’G á```ª¶æŸG ¿CG ô¡¶J É```¡«∏Y
 â£YCG »àdG »```g (ÊÉà°SOôμdG ∫É```ª©dG Üõ```M)

 ÜõM øe Ú```«HÉgQE’G ¿CGh Ωƒ```é¡∏d äÉ```ª«∏©àdG
.“ÊÉà°SOôμdG ∫Éª©dG

 Üôb á©ª÷G ¢ùeG ™```bGƒe áWöûdG äò```îJGh
 Qƒ°†◊ ¢```UÉî°TC’G äÉ```Äe ≥aóJ ™e á```ªμëŸG
 ¿Gó«ŸG ‘ ¢UÉî°TC’G äÉ```Äe ó°ûàMGh .IRÉ```æ÷G
 Ωƒ```é¡dG ≈```∏Y êÉ```éàMÓd Ò```eREG ‘ »```°ù«FôdG

.“ÚØFÉN Éæ°ùd” É¡«∏Y Öàc äÉàa’ Ú©aGQ
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أكد رئيــس االتحــاد البحرينــي لكرة 
السلة سمو الشــيخ عيىس بن عيل بن 
خليفــة آل خليفــة أن النجاحات التي 
يحققهــا الحــكام يف مختلف املهامت 
الخارجية هي محــل تقدير واهتاممه 
الشخيص، مشيدا سموه بالنجاح الذي 
حققــه املراقــب الدويل فاضــل غلوم 
بعد اجتيــازه دورة املراقبــني الدوليني 
واختيــاره مــن ضمن عرشيــن مراقبا 
دوليا للبطوالت اآلسيوية املقرر إقامتها 
شــهر نوفمرب املقبل واملؤهلة إىل كأس 

العامل العام 2019 بالصني الشعبية.
وقــال ســمو الشــيخ عيىس بــن عيل 
آل خليفــة خــالل اســتقباله املراقب 
الــدويل فاضل غلــوم بهذه املناســبة 
بحضور األمــني العام باالتحاد عبداإلله 
عبدالغفار، ورئيس لجنة الحكام طارق 

العريب إن هــذا النجاح يؤكــد املكانة 
العالية التي وصــل إليها حكام مملكة 
البحرين والسمعة الطيبة املكتسبة من 
األداء الفني والراقي للحكام يف مختلف 
يشــكلون  التي  الخارجية  املشــاركات 

جزءا من منظومتها التحكيمية.
وأضــاف ســموه ”لدينا الثقــة الكبرية 
بالحكام البحرينيني، ونحرص شــخصيا 
عىل متابعة أمورهم وتشجيعهم دامئا، 
وتقديــم الدعم الــالزم لهــم لكونهم 
ســفراء للتحكيم البحريني يف املحافل 
الخارجيــة، واالتحــاد البحرينــي لكرة 
الســلة يعتز كثريا لوجود مراقب دويل 
مــن اململكة بــني نخبة مــن املراقبني 

الدوليني“.
من جانبه، أثنى املراقب الدويل فاضل 
غلوم عىل الدعم الــذي يتلقاه الحكام 

مــن رئيــس مجلــس اإلدارة باالتحاد 
ســمو الشيخ عيىس بن عيل آل خليفة، 
مؤكدا أن استقبال سموه له ميثل دافعا 
معنويــا كبــريا ويزيد من مســؤوليته 
تجاه ترشيــف البحرين وتعزيز مكانة 
التحكيم البحريني يف مختلف املحافل 
الدولية، مشــيدا باملبــادرات العديدة 
التــي يقدمها ســموه الهادفــة للرقي 

مبجال التحكيم.
بدوره، أشاد رئيس لجنة الحكام طارق 
العــريب باالهتــامم الكبري الــذي يوليه 
سمو الشــيخ عيىس بن عيل آل خليفة 
بالحكام، وحرص سموه عىل متابعتهم 
وحل مشكالتهم، مؤكدا ارتياح الحكام 
كافــة مــن املبــادرات الطيبــة التــي 
يقوم بها ســموه نحو الرقي بالتحكيم 

والحكام.

تأهــل منتخبنــا الوطني للــدور قبل 
النهــايئ من البطولــة العربيــة الثانية 
والعرشين لكرة الســلة للرجال املقامة 
حاليــا يف العاصمة املرصيــة - القاهرة 
بعــد تحقيقــه فــوزا مســتحقا عــىل 
املنتخب الجزائــري بنتيجة 76 مقابل 
63 يف الجولة الحاســمة مــن البطولة 
التي أقيمت أمــس يف مجمع الصاالت 
الرياضية باستاد القاهرة الدويل، ويالقي 
منتخبنــا الوطني نظــريه املرصي اليوم 
يف متام الساعة الســابعة مساء حسب 
التوقيت املحيل ململكة البحرين. وهنأ 
رئيــس االتحاد البحريني لكرة الســلة 
سمو الشــيخ عيىس بن عيل بن خليفة 
آل خليفــة أفــراد املنتخــب الوطنــي 
بتحقيق هذا اإلنجاز الالفت من خالل 
بلوغ الدور قبــل النهايئ والذي تحقق 
بفضل مجهود ســواعد أبناء اململكة يف 
هذه البطولة، متمنيا ســموه التوفيق 
للمنتخــب يف اللقاء املهــم اليوم ضد 
املنتخب املرصي بالدور قبل النهايئ من 
البطولة، معربا سموه عن ثقته البالغة 
بالقدرة التي ميتلكهــا الالعبون إلظهار 

مستوى فني مرشف.
وقال ســمو الشــيخ عيىس بن عيل آل 
خليفة إن الالعبني كانوا عىل مســتوى 

املســؤولية يف طوال الجوالت املاضية، 
وإنهــم أظهروا حامســا منقطع النظري 
ورغبــة يف تقديم صــورة مرشفة عىل 
الرغم من كل الظروف املحيطة، معربا 
ســموه عن أمله يف أن يواصل املنتخب 
هــذا األداء الطيــب فيــام تبقــى من 
جــوالت. وبدأ املدرب ســلامن رمضان 
اللقاء بالتشكيلة االعتيادية التي ضمت 
الالعبني حســني شاكر، حســن نوروز، 
صباح حســني، أحمد عزيــز ومالكومل، 
حيــث ســجل املنتخب بدايــة جيدة 
لكنها رسعان ما تحولت عكســية بعد 
اســتعجال العبينا يف صنــع املحاوالت 
الهجوميــة وكذلك نجاح العبي الجزائر 
يف تســجيل أغلب املحاوالت الهجومية 
التي تنوعت بني االخرتاق تحت الحلق 
والرميــات الثالثية، وقــد انتهى الربع 
األول بتفوق الجزائر بنتيجة 22 مقابل 

.19
يف الربــع الثــاين عمل املدرب ســلامن 
رمضــان عىل إجراء بعــض التعديالت، 
كام أعطى مزيــدا من التوجيه للعودة 
للعــب اإليجايب، لكن ذلــك مل يتحقق 
واســتمر املنتخب الجزائري يف بســط 
أفضليته يف ظل تفوق العبيه بالرميات 
الثالثية، وسجل العبونا صحوة متأخرة 

يف هــذا الربــع بفضل جهــود املتألق 
أحمد حســن الدرازي وتحركات ميثم 
جميل وحسن نوروز، وقد انتهى الربع 
بتفــوق الجزائر أيضا بنتيجة 36 مقابل 

.35
ودخــل منتخبنا الربع الثالث بشــكل 
أفضل ونجــح من اقتنــاص التقدم يف 
ظل دفاع الفت لالعب مالكوم ونشاط 
ملحــوظ لالعبني أحمد عزيز وحســن 
نوروز، ورغــم أن املنتخــب الجزائري 
سعى إىل العودة لوضعه السابق، إال أن 
منتخبنا نجــح يف املحافظة عىل تفوقه 
حتى انتهــاء الربع بنتيجــة 56 مقابل 
48. ومتيز الربع األخري باألداء الجامعي 
الراقي من قبل العبي منتخبنا الوطني، 
ونجحــوا من خــالل القــراءة الجيدة 
لتحــركات العبــي الجزائــر الحد من 
خطورة الالعبني والضغط هجوميا، وهو 
ما أمثر عــن تحقيق التفوق بالشــكل 
الالفت يف هذه الفرتة، خصوصا يف ظل 
تحركات الالعب أحمد حســن الدرازي 
الــذي تألق كثريا مبعيــة الالعب أحمد 
عزيــز الذي أدى هو اآلخر دورا مميزا، 
فيــام عمل الخــط الدفاعــي ملنتخبنا 
الوطنــي يف مــن قطــع كل املحاوالت 
الهجوميــة لالعبي الجزائر، وقد انتهت 

املباراة لصالح منتخبنا الوطني يف نهاية 
املطاف. 

مهمة حاسمة.. ضد الفراعنة

يخــوض منتخبنــا الوطنــي بالســاعة 
الســابعة من مســاء اليــوم - بتوقيت 
البحرين - مهمة حاسمة ضد املنتخب 
املرصي بالدور قبل النهايئ من البطولة، 
عىل أمــل التأهــل للمبــاراة النهائية، 

وســبق ملنتخبنــا أن خــاض املبــاراة 
االفتتاحيــة مع مرص وخــرس بصعوبة 

بعد تقدميه أداء مرشفا.
ومن املؤكد أن يكون مــدرب منتخبنا 
الوطنــي ســلامن رمضــان قــد وضع 
الخطــط الفنيــة الالزمــة للتعامل مع 
هذه املباراة، خصوصا وانه بات يعرف 
جيدا مصادر القــوة باملنتخب املرصي 
والطريق املؤدي إىل تجاوز الصعوبات 

املحيطــة باللقــاء، وبالتايل ســيتعامل 
بصورة مغايرة عام ظهر عليها املنتخب 

يف الجوالت املاضية.
ويعــول الجهاز الفنــي للمنتخب كثريا 
عىل حامس الالعبني وإمكاناتهم الفنية 
يف هــذه املباراة، ورغبتهــم الجادة يف 
أن يتواصل املشــوار التنافيس بإيجابية 
من أجــل التأكيد عىل قــدرة املنتخب 
العاليــة والتطور الذي طــرأ عليه، كام 
يدرك الجهاز الفني صعوبة املهمة أمام 
منتخــب منافس وذات إمكانات عالية 

للغاية.

نجاح الحكام البحرينيين محل تقديرنا واهتمامنا

”أحمر السلة“ يتأهل إلى قبل النهائي للبطولة العربية

لدى استقباله المراقب الدولي فاضل غلوم... سمو الشيخ عيسى بن علي:

سمو الشيخ عيسى بن علي يشيد بالروح العالية لالعبين

أ

أأ

اتحاد السلة                 المركز ا1عالمي

القاهرة                  أمير البقالي
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سمو الشيخ عيسى بن علي

جانب من اللقاء

تعقد الجمعية العمومية العادية لنادي البحرين للتنس اجتامعا يف الساعة 
السادسة من مساء اليوم، إذا ما توفر النصاب القانوين لعقد االجتامع، 

حيث يتم عرض وإقرار التقارير اإلدارية واملالية عن فرتة عمل املجلس 
الحايل، وتزكية الهيئة اإلدارية الجديدة التي سوف تتسلم مهامها إلدارة 
شؤون النادي للسنوات األربع املقبلة من -2017 2020، ويف حالة عدم 

اكتامل النصاب القانوين لعقد االجتامع ، فسيتم التنسيق مع إدارة 
شؤون األندية بوزارة شؤون الشباب والرياضة لتحديد موعد عقد 

االجتامع الثاين. 

اليوم عمومية نادي البحرين للتنس 
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سمو الشيخ عيسى بن علي خالل اللقاء



بتوجيهــات مــن ممثل جاللــة امللك 
لألعامل الخريية وشؤون الشباب رئيس 
املجلس األعىل للشباب والرياضة رئيس 
اللجنة االوملبية البحرينية قائد الفريق 
املليك سمو الشــيخ نارص بن حمد آل 
خليفة يشــارك الفريق املليك يف سباق 
مهرجان صاحب الســمو الشيخ محمد 
بن راشــد آل مكتوم نائب رئيس دولة 
اإلمارات العربية املتحدة رئيس مجلس 
الوزراء حاكم ديب للقدرة ملســافة 160 
كــم والذي يقام بقرية ســيح الســلم 
الدولية للقدرة اليوم مبشاركة نخبة من 
الفرسان من دول الخليج العريب ودول 
العامل. ويعد سباق كأس صاحب السمو 
الشــيخ محمد بــن راشــد آل مكتوم 
للقدرة من أقوى السباقات يف املنطقة 
نظرا ملشــاركة أقوى الفرســان والجياد 
حيــث تشــري التوقعــات للمتابعني يف 
رياضة القدرة بأن يأيت السباق مبستوى 
فني رفيع يتناســب مع قوة الفرســان 

الذين يشاركون يف السباق.
وأعرب ســمو الشيخ نارص بن حمد آل 
خليفة عن ســعادته مبشــاركة الفريق 
املليك يف هذا التجمــع الريايض الكبري 
الذي يضــم نخبة من فرســان القدرة 
املتميزين، مؤكدا أن مشــاركة فرســان 
الفريق املليك للقدرة يف السباق الكبري 
يهدف إىل إنجاح الســباق الذي يحمل 
اسام عزيزا والتي من املؤمل أن تساهم 
يف إعطاء فرســان اململكــة املزيد من 

الخربات يف رياضة القدرة.
وأضاف سمو الشيخ نارص بن حمد آل 
خليفة: حرصنا عىل املشاركة والتواجد 
يف هذا الســباق واملساهمة يف إنجاحه 
إىل جانــب أشــقائنا فرســان اإلمارات 
وفرســان الــدول األخرى املشــاركة يف 
الســباق، مؤكدا أن تواجد الفرسان يف 
سباق صاحب السمو الشيخ محمد بن 
راشــد آل مكتوم جاء إلعطاء الفرسان 
الفرصة لالحتكاك مع فرســان اإلمارات 
والعامل ليكتسب خربة أكرب من الناحية 

الفنية يف الرسعة والقوة.
واشار سمو الشــيخ نارص بن حمد آل 
خليفة إىل أن املنافســة ســتكون قوية 
وصعبــة بــكل تأكيــد يف ظــل وجود 
نخبة من أبرز فرســان وجيــاد القدرة 
واملتخصصــة يف الســباقات الطويلــة 
ملسافة 160 كم، مؤكدا سموه أن هذه 
املســافات تحتاج إىل جياد خاصة وتم 
اعدادها ملثل هذه املســافات، كام انها 
تحتاج إىل خطط واسرتاتيجيات خاصة 
أيضــا للتعامــل الجيد مع الســباقات 
الطويلة والتي تســاهم يف توزيع جهد 
الجــواد عىل جميــع مراحل الســباق 
ليبقــى ضمن املنافســة حتــى الجولة 
األخــرية مــن البطولة. وتوقع ســموه 
أن الســباق ســيظهر بالصــورة الفنية 
املتوقعــة، ليتناســب مع االســم الذي 
تحمله البطولــة، وليعكس مدى تطور 
رياضة القدرة يف املنطقة والتي حازت 

عــىل مراكــز متقدمــة يف البطــوالت 
العاملية ومختلف البطوالت الدولية.

خالد أحمد: نسعى لالستفادة

ومن جانبه أثنى مديــر الفريق املليك 
للقدرة خالد احمد حســن عىل جهود 
سمو الشــيخ نارص بن حمد آل خليفة 
يف متابعة فرســان الفريق املليك متهيدا 
للمشــاركة يف ســباق صاحب الســمو 
الشــيخ محمد بــن راشــد آل مكتوم 
وحرص ســموه عــىل اإلعــداد املتميز 
لهــذا الســباق مشــريا اىل أن الفريق 
املليك واصل تدريباته الفنية واملستمرة 
للمشــاركة يف هــذا الســباق أمــال يف 
تحقيق النتائج الكبــرية واملرجوة التي 
تؤكد التطور الكبــري الذي وصلت اليه 

رياضة القدرة البحرينية من تطور كبري 
عىل مختلف األصعدة.

واشار خالد إىل ان فرسان الفريق املليك 
سيشــاركون بقوة يف هذا السباق أمال 
يف تحقيــق النتائج املرضيــة مؤكدا ان 
الفرسان يتمتعون بخربة كبرية يف مجال 
الســباقات الدولية واملسافات الطويلة 
االمــر الــذي يجعلنا نتفــاءل بتحقيق 
نتيجــة ايجابية يف هذا الســباق الذي 

سيشارك فيه نخبة من فرسان القدرة.
وأضاف خالد إىل أن املنافسة املتوقعة 
يف هذا السباق ســتكون صعبة وقوية 
لوجــود نخبــة مــن عاملقة ســباقات 
القدرة من اإلمارات وخارجها، حيث أن 
السباق ســيكون قويا ومثريا كام تشري 
معطياته األولية، ودامئا ما تكون عليها 

سباقات اإلمارات العربية املتحدة التي 
تكون رسيعة جدا.

 هدفنا تحقيق ا�نجازات

وقــد أبــدى فرســان الفريــق امللــيك 
ســعادتهم الغامــرة لتمثيل مشــاركة 
الفريــق امللــيك يف الســباق مؤكدين 
حرصهم عــىل متثيل اململكة خري متثيل 
يف الســباق مبا يتناســب مع توجيهات 
سمو الشيخ نارص بن حمد آل خليفة.

الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة أكد 
ســعادته بالتواجد واملشاركة يف سباق 
محمد بن راشد آل مكتوم كام عرب عن 
اعتزازه باملشــاركة مــع الفريق أمال يف 
تحقيق انجاز كبري باسم البحرين واثنى 
عىل الدعــم والتواصل املبارش من قبل 

سمو الشــيخ نارص بن حمد آل خليفة 
مع فرســان الفريق املليك وحثهم عىل 

تحقيق النتائج اإليجابية.
الفارس محمد هالل الخاطري أكد بأنه 
سيستخدم حامسته الشابة وخربته التي 
اكتسبها من خالل املشاركة يف البطوالت 
التي شارك فيها لرتجمة ذلك يف السباق 
لتحقيــق انجاز كبري للمملكة مؤكدا ان 
متابعة ســمو الشيخ نارص بن حمد آل 
خليفــة للفريق تعطــي الفريق الدافع 
الكبري للوصــول اىل منصــات التتويج. 
أكــد ســعادته  الســعد  عبدالرحمــن 
للمشــاركة مع الفريق والفرسان مؤكداً 
رضورة االستفادة من تجمع الفرسان يف 
مثل هذه البطوالت التي من املمكن أن 
تكون الخربة هي األســاس وأضاف بأننا 
سوف نبذل قصارى جهدنا من اجل ان 
متثل اململكة خري متثيل مشــيدا مبتابعة 
سمو الشــيخ نارص بن حمد آل خليفة 
للفريق. محمد عبدالصمد أكد هو اآلخر 
اعتزازه للمشــاركة يف السباق وأشار إىل 
اســتعداده وكافة الفرسان للمشاركة يف 
البطولة عىل أكمل وجه وحرصهم عىل 
تحقيق أفضل النتائج يف السباق الكبري. 
وأضاف رائد محمود بأنها لفرصة كبرية 
لدخول املنافسات بجانب الفرسان من 
مختلــف دول العــامل يف القدرة أمال يف 
تأكيد املكانة الكبرية التي باتت تحتلها 
رياضة القدرة البحرينية عىل املســتوى 

اإلقليمي والعاملي.

إعداد- املكتــب اإلعالمي: مع اقرتاب 
اإلعالن عن الخطــوة العاملية الكبرية 
يف الرتويج الدويل للمملكة عرب فريق 
مرييــدا البحرين للدراجــات، والذي 
سيتم إشهاره رسمياً غدا األحد الثامن 
من يناير 2017 الجاري وذلك بحضور 
ممثــل جاللة امللك لألعــامل الخريية 
وشؤون الشباب رئيس املجلس األعىل 
للشــباب والرياضــة رئيــس اللجنــة 
األوملبيــة البحرينيــة ســمو الشــيخ 
نارص بن حمــد آل خليفة، حيث تم 
توجيه الدعوة لعدد كبري من وســائل 
اإلعالم الداخليــة والخارجية؛ لحضور 
هذا التجمــع الدويل لإلعالن عن هذا 
الفريق الــذي سيشــارك يف بطوالت 
عديــدة عــرب املشــاركة يف البطوالت 
املختلفــة حــول العامل باســم مرييدا 
البحرين يف أكرب حملة ترويج للفريق 

البحريني
من جانبه، أكد ســمو الشيخ نارص بن 
حمد آل خليفة بــأن الفريق الذي تم 
إعــداده يضــم يف عضويتــه نخبة من 
كبــار الدراجــني يف العامل. واســتعداداً 
لهذا اإلعالن العاملي، فقد أجرت مجلة 
”Power up“ لقــاء مع ســموه حول 

هذا املرشوع الكبري، وهذا نص اللقاء:
هل بإمكان سموكم تقديم فكرة 
إطالق فريق البحرين ميريدا للدراجات 
الهوائية؟

- أنا أعشــق الرياضة، فأنا ريايض منذ 
ســن مبكرة جداً. أنا أســتمتع مبامرسة 
رياضــة  مثــل  وخصوصــاً  الرياضــة، 
ســباقات تحمل الخيل، وقد كنت من 
محبي رياضة الدراجات الهوائية أيضاً. 

ومتابعــة بطولــة طــواف العــامل هي 
واحدة من األشــياء املفضلة لدي؛ كوين 
أحد مشجعي فينشينزو نيبايل، وعندما 
علمت أنه سيشــارك يف بطولة طواف 
ديب، قمت بدعوته للبحرين وقد ركبنا 
الدراجــة معــاً. لقــد كان لنــا حديث 
ممتع للغاية حــول الدراجات الهوائية 
وحول إنجازاتهــا العديدة يف الرياضة. 
ومن هنا جــاءت فكرة إطــالق فريق 
للدراجات الهوائية. إن جميع األنشطة 
الرياضيــة التي أقوم بها مع شــقيقي 
سمو الشــيخ خالد بن حمد آل خليفة 
هي يف ســياق الرؤيــة الوطنية لدعم 
الرياضة وخلق أسلوب حياة صحي. إن 
رياضــة الدراجات الهوائية هي واحدة 
مــن العديد من الرياضــات التي أريد 

تقدميها ململكة البحرين.
من بين العديد من الرياضات ا9خرى 
التي يدعمها سموكم، ما الذي جعل 
سموكم يقرر بأن يسلط الضوء هذه 
المرة على رياضة الدراجات الهوائية؟

- إن رياضــة الفورمــوال 1 تعترب مهمة 
بالنسبة للبحرين. مع فريق الدراجات 
الهوائية هنــاك أمر مختلف، حيث إن 
الفريق سيســابق يف أفضل الســباقات 
يف العامل، وهناك أكرث من 200 يوم من 
الســباقات، ولذلك فإن اســم البحرين 
سيكون عىل شفاة الجميع ملدة أطول. 
ولقد أخرتت رياضة الدراجات الهوائية، 
حيث إن بعــد األلعاب األوملبية وكأس 
العــامل، تــأيت بطولة طواف فرنســا يف 
املركز الثالث كأكــرب بطولة رياضية يف 
العامل، ولذلــك فإن البحريــن وجميع 
رعاة الفريق سيستفيدون من التسليط 

اإلعالمي خالل السباق.
وبــرصف النظــر عن رياضة ســباقات 
تحمل الخيل، لقد كنــت مركزاً مؤخراً 
عىل الرتايثلون، والتــي كان لها الفضل 
بزيــادة شــغفي يف رياضــة الدراجات 
الهوائية. فبعد تدشــني هــذه الرياضة 
يف البالد وزيادة عدد املامرســني لهذه 
الرياضــة، فــإن الــيشء الكبــري التايل 
لجلبــه ململكــة البحرين هــو رياضة 
الدراجات الهوائية. كل شخص بإمكانه 
أن يقود الدراجة، وهو نشــاط ريايض 
ممتع، وجميــع أفراد العائلة واملجتمع 
بإمكانهــم أن يســتمتعوا مبامرســتها. 
وبإنشاء الفريق، فإنه بإمكاننا أن ننمي 
املجتمع املــامرس لرياضــة الدراجات 
الهوائيــة مبملكة البحريــن، وأن نقدم 
لهم مصــدر إلهام ملواصلة االســتمتاع 
وتطويــر هــذه الرياضــة يف البالد. إن 
وجــود فريق يحمل اســم البحرين يف 
الساحة الدولية يزيد من صيت بالدي 

ورياضيي البحرين.
ما حجم الدور الذي سيلعبه هذا 
الفريق في محفظة الرياضات التي 
لدى سموكم؟ ما هو تصور سموكم 
لمستقبل هذا الفريق ودوره على 
الساحة المحلية والعالمية؟

- لدي رؤية أن يكــون فريق البحرين 
الهوائيــة مصدرا  للدراجــات  مرييــدا 
لإللهام للشــعب البحريني، ويســاعد 
عىل تشــجيع املجتمع بأن يكون نشطاً 
يف الرياضــة، وأن يبدأ بتبني أســلوب 
حياة صحــي. إن الفريق ولكونه األول 
يف الرشق األوســط يحصل عىل رخصة 
االتحاد الدويل للدراجات الهوائية ملدة 

عامني ســيكون السفري الريايض ململكة 
البحرين والرشق األوســط يف الســاحة 
الدوليــة لرياضة الدراجــات الهوائية، 
وأمتنى أن نســتطيع يف يــوم ما الفوز 

ببطولة طواف العامل.
لقــد رســم الفريــق خططــا لتنظيم 
لدعــم  املحليــة  األنشــطة  مختلــف 
قدراتهم  لتطوير  البحرينيني  الرياضيني 
ليستطيعوا أن يكونوا أعضاء يف الفريق 

باملستقبل.
لقــد رســم الفريــق خططــا لتنظيم 
لدعــم  املحليــة  األنشــطة  مختلــف 
قدراتهم  لتطوير  البحرينيني  الرياضيني 
ليستطيعوا أن يكونوا دراجني بحرينيني 

يف الفريق.  
تعتــرب رياضة الدراجــات الهوائية من 
أكــرث الرياضــات التي يتــم نقلها عىل 
التلفزيــون مشــاهدة يف جميع أنحاء 
العــامل. إن متثيل البحرين يف مســابقة 
رياضيــة عاملية ســيضع البحرين بكل 

تأكيد يف أذهان جميع الناس.
هل ترون أي تأثير محدد لهذه المبادرات 
على المجاالت مثل السياحة، الثقافة، 
االقتصاد أو أخرى؟ كيف يرى سموكم 
قيمتها في الترويج للثقافة البحرينية؟

- جميع األنشــطة الرياضية التي نقوم 
بها تساهم يف زيادة صيت البحرين يف 
املجال الريايض، وإظهار مركز البحرين 
ومــا ميكــن أن نقدمــه. البحرين بلد 
صغــري والكثري من الناس حــول العامل 
ال يعرفــون أي تقع. وحتى نتمكن من 
الرتويج للســياحة يف مملكة البحرين، 
هنــاك عــدد ضخم مــن األمــور التي 
يجــب أن نضعهــا يف االعتبــار. ومــن 

بينهــا تعريــف العامل حــول البحرين: 
موقعها، شــعبها، ثقافتنــا وما ميكن أن 
نقدمه. إن تأســيس فريق يحمل اسم 
البحريــن هي إحــدى الطرق التي من 
شــأنها زيــادة الوعي حــول البحرين 
يف املجتمــع الدويل؛ حتــى نتمكن من 
إشــباع فضول الناس حول البالد. نحن 
نطمح أن ننظم أنشطة خاصة برياضة 
الدراجات الهوائية يف املستقبل، والتي 
والرياضيني  املحــيل  املجتمع  بإمــكان 
مــن جميع أنحاء العامل املشــاركة بها. 
مثل هذه األنشطة ستساهم يف جذب 
الــزوار للبحرين، وستســاهم يف الدفع 

بالسياحة وستزيد من اقتصاد البالد.
إن الغايــة هــي الرتويــج للرياضة يف 
املجتمع البحريني؛ وذلك لخلق ثقافة 
املودة والروح الرياضية واتباع أسلوب 
حيــاة صحــي. أنا أحــب أن أرى هذه 

الرؤية يف كامل ازدهارها قريبا.

في المستقبل، هناك العديد من 
البحرينيين الذين قد يأتيهم ا�لهام 
لالنضمام للفريق، ما هي النصائح التي 
بإمكان سموكم أن تقدموها ليكونوا 
جزءا من الفريق؟

- إنه حلم يل بأن يكون هناك بحرينيون 
يف الفريــق باملســتقبل: التســابق من 
أجل البحرين والفوز بأكرث الســباقات 
العاملية شهرة مثل سباق طواف إيطاليا 
وســباق طواف فرنسا، وغريها. لجميع 
البحرينيني الذين يتمنــون بأن يكونوا 
جــزءا من الفريــق، أول يشء يجب أن 
يفعلــوه هــو الركوب عــىل دراجتهم، 
البــدء يف اتباع أســلوب حيــاة صحي، 
ومتابعــة الفريق واالســتمتاع برياضة 
الدراجات الهوائية. فهذا من املأمول أن 
يعُمق من شــغفهم بهذه الرياضة. إذا 
كان الشــغف واالهتامم بهذه الرياضة 

موجود، كل يشء سيأيت الحقاً.
إن الفريق سيقيم العديد من األنشطة 
العام املقبل، كونوا جــزءاً منها، فنحن 
نطمــح بــأن نقابل عشــاق الدراجات 
اإلمكانات  لديهــم  الهوائيــة والذيــن 
الالزمة بــأن يكونوا دراجــني محرتفني 

باملستقبل.
 اليوم تدريب الدراجات مع الفريق

وتقام اليوم حصــة التدريب لفريق 
مرييــدا البحريــن للدراجــات مــع 
الدراجــني مــن البحريــن واألجانب 
واملقيمني، حيث تم تسجيل أكرث من 
350 دراجا بالتعاون مع لجنة عدايئ 
البحرين وذلك ملسافة 48 كم انطالقاً 
مــن فنــدق الســوفيتيل إىل حلبــة 

البحرين الدولية للسيارات.

نتطلع إلى مشاركة ناجحة في بطولة محمد بن راشد

أكثر من 350 دراًجا في تدريب خاص مع ميريدا البحرين.. اليوم

حمد:  بــن  ــر  ــاص ن قـــويًـــا...  ــاق  ــب ــس ال ــون  ــك ي أن  ــع  ــوق ت

تحويــل الحلــم إلى واقــع مع اقتــراب الخطــوة العالمية
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سمو الشيخ ناصر بن حمد

جانب من الفحص البيطري

تحت رعاية عضو مجلس 
اإلدارة للشؤون اإلدارية برشكة 

إبراهيم خليل كانو، طالل 
فؤاد كانو يقيم نادي البحرين 

للتنس يف الساعة الرابعة 
من عرص اليوم حفل افتتاح 
بطولة رشكة إبراهيم خليل 

كانو الخامسة لناشئي التنس، 

والتي ينظمها النادي يف شهر 
يناير من كل عام، ويشارك 

فيها ناشئون من أبناء مملكة 
البحرين والجاليات املقيمة 

ومن املنطقة الرشقية باململكة 
العربية السعودية.

وقد أشاد مجلس إدارة نادي 
البحرين للتنس مبواصلة رشكة 

إبراهيم خليل كانو رعاية هذه 
البطولة سنويا، والتي أصبحت 
واحدة من أهم أنشطة التنس 

املحلية يف مملكة البحرين، 
وتقدم رئيس النادي بالشكر 

إىل نائب رئيس مجلس 
إدارة الرشكة فؤاد كانو، وإىل 
عضو مجلس اإلدارة للشؤون 

اإلدارية طالل كانو؛ لحرصهام 
عىل توفري كل عوامل النجاح 

لهذه البطولة.
برنامج مباريات اليوم ا9ول

يشهد اليوم األول من البطولة 
إقامة 8 مباريات يف تصفيات 

الفردي للناشئني سن 12 

سنة تبدأ يف الساعة الرابعة 
عرصا، وتليها 4 مباريات 

أخرى، ويدعو نادي البحرين 
للتنس محبي لعبة التنس 
كافة للحضور واالستمتاع 

باملباريات، والتي تقام يوميا 
عىل مالعب نادي البحرين 

للتنس بالجفري.

اليوم افتتاح بطولة كانو لناشئي التنس

طالل كانو



ش��هد نائب رئيس الهيئ��ة العليا 
لنادي راش��د للفروس��ية وس��باق 
الخي��ل س��مو الش��يخ عيىس بن 
س��لامن ب��ن حم��د آل خليف��ة 
السباق العارش لهذا املوسم والذي 
نظم��ه الن��ادي ع��ر أمس عىل 
كأس محاف��ظ املحافظة الجنوبية 
البحرين  املني��وم  وكؤوس رشك��ة 
“ألبا” وكأس مرف السالم وذلك 
عىل مضامر سباق النادي مبنطقة 
الرفة بالصخري، وبحضور عدد من 
أصحاب السمو ومحافظ املحافظة 
الجنوبية الشيخ عبدالله بن راشد 
آل خليفة وممثيل الجهات الراعية 
للس��باق وجمه��ور م��ن محب��ي 

رياضة سباق الخيل.
قوية  منافس��ات  الس��باق  وشهد 
تفاوت��ت خاللها النتائج بني تفوق 
الجياد املرش��حة بفوزها يف أغلب 
األشواط فيام كانت أبرز املفاجآت 
الذي  الحص��ان “غوم��ايت”  ف��وز 
كس��ب رصاع األقوياء يف الش��وط 
الس��ابع، وكذل��ك ف��وز الف��رس 
“الطويس��ة 1660” التي خطفت 
للجياد  الجنوبي��ة  محاف��ظ  كأس 

العربية يف الشوط الثالث.
وكان الش��وط االول أقي��م للجياد 
املبتدئ��ات “نتاج محيل” ملس��افة 
1600 مرت والجائ��زة 1500 دينار، 
واس��تطاع الحصان املرش��ح االول 
“بلوفرن” الس��طبالت اتش أند أر 
وبقيادة بريت دول تحقيق فوزه 
االول وال��ذي جاء بعد منافس��ة 
ب��ني الجي��اد املرش��حة وس��يطرة 
جياد إس��طبالت اتش أند أر عىل 
املراك��ز الثالث��ة االوىل حيث “بلو 
ف��رن” الفوز لصالحه تاله الحصان 
“ألفي مون” ثانيا ثم “غود نيوز” 
يف املرك��ز الثال��ث في��ام ج��اءت 
منافس��تهام الف��رس “اتزان” ملك 
سمو الشيخ محمد بن عبدالله بن 
عي��ىس آل خليفة وبقي��ادة ألربتو 

سانا يف املركز الرابع.
واقي��م الش��وط الث��اين عىل كأس 
رشكة املنيوم البحرين “ألبا” لجياد 
“نتاج  واملبتدئات  الرابعة  الدرجة 
محيل” مسافة 1200 مرت والجائزة 
2500 دين��ار، ومتكن��ت الف��رس 
املرشحة الثاين “غمرة” ملك سمو 
الشيخ حمد بن عبدالله بن عيىس 
آل خليف��ة وبقي��ادة ألربتو س��انا 
الث��اين عىل التوايل  تحقيق فوزها 
يف مش��اركاتها هذا املوسم والذي 
جاء بج��دارة بتفوقه��ا عىل جياد 
الفرس  انطلق��ت  الش��وط حيث 

بق��وة يف آخر 600 م��رت لتخطف 
املقدمة وسط منافسة من جانب 
الفرس “بل��وز غيتار”  منافس��تها 
وحمس��ته الفرس “غمرة” بفارق 

ثالثة أرباع الطول. 

“الطويسة” تقلب التوقعات

وأقي��م الش��وط الثالث عىل كأس 
الجنوبي��ة  املحافظ��ة  محاف��ظ 
والرابعة  الثالث��ة  الدرجات  لجياد 
البحرين  خي��ل  م��ن  املبتدئ��ات 
العربية األصيلة “الواهو” ملس��افة 
والجائ��زة  مس��تقيم  م��رت   1000
3000 دينار، وش��هد فوزا مفاجئا 
للفرس “الطويسة 1660” السطبل 
الج��رة وبقيادة أن��درو ايليوت 
والت��ي تألقت واس��تطاعت قلب 
التوقع��ات وتفوقت ع��ىل الجياد 
املرشحة وخطفت أوىل انتصاراتها 
وذلك بعدم��ا متكن الفارس أندرو 
ايليوت من قي��ادة الفرس بكفاءة 
عرب انطالقة مباغت��ة يف اخر 400 
مرت واندفعت بقوة لتخطف الفوز 
بفارق طول وثالث��ة أرباع الطول 
عىل رغم محاوالت الفرس املرشحة 
الس��طبل   ”1508 “الحمداني��ة 
س��افرة وبقيادة بريت دويل فيام 
جاءت الفرس “الحمدانية 1644” 

الس��طبل الصخ��ري وبقي��ادة عيل 
حس��ن يف املركز الثالث ثم الفرس 
“الشومية 1645” السطبل الصخري 

وبقيادة عيل موىس رابعة.

“مليار” يتفوق باالنتصار

وأقيم الش��وط الراب��ع عىل كأس 
رشك��ة املني��وم البحري��ن “ألب��ا” 
لجي��اد الدرجات الثالث��ة والرابعة 
واملبتدئات “نتاج محيل” مس��افة 
2200 مرت والجائ��زة 2500 دينار، 
الثاين  املرش��ح  الحص��ان  ومتك��ن 
“مليار” ملك س��مو الشيخ محمد 
بن عبدالله بن عي��ىس آل خليفة 
وبقيادة ألربتو س��انا تأكيد تفوقه 
بالفوز الثاين عىل التوايل هذا املوسم 
بعدما ف��رض تفوقه عىل مجريات 
الش��وط بانطالقته يف املقدمة منذ 
البداية وحافظ عىل تقدمه بكفاءة 
توس��عة  واس��تطاع  الف��ارس  من 
الفارق يف االمتار االخرية وحس��م 
الفوز لصالحه بف��ارق طولني عن 
الحصان “رتورت” السطبالت اتش 
أند أر وبقي��ادة روبرت كايث فيام 
جاء تقدم الحصان املرش��ح الثالث 
النارصية  بريكر” الس��طبل  “نيوز 
وبقيادة جيمي كوين متاخرا وحل 

ثالثا.

وأقيم الش��وط الخامس عىل كأس 
رشك��ة أملني��وم البحري��ن “ألب��ا” 
التوازن “مستورد” مسافة  لسباق 
1000 مرت مستقيم والجائزة 2000 
دينار، ومتكن الحصان “أبس��لوت 
تش��امبيون” مل��ك ف��وزي ن��اس 
وبقيادة دارين وليامز انتزاع فوزه 
األول وذلك بعد رصاع قوي ومثري 
ش��هدته مجريات الشوط يف ظل 
تقارب املس��تويات ومتيز بالرعة 
خصوصاً يف األمت��ار األخرية والتي 
تش��امبيون”  “أبسلوت  حس��مها 
بفارق رقبة عن الحصان “اونست 
بوب��س” ملك الش��يخ محمد بن 
ف��واز ب��ن عبدالل��ه آل خليف��ة 

وبقيادة عيل حسن.
وأقيم الش��وط السادس عىل كأس 
رشك��ة املني��وم البحري��ن “ألب��ا” 
التوازن “مستورد” مسافة  لسباق 
2400 مرت والجائ��زة 3000 دينار، 
واس��تطاع الحصان املرش��ح األول 
“مدين��ة جم��ريه” مل��ك محم��د 
س��امل الكواري وبقي��ادة عبدالله 
فيص��ل تأكي��د جدارت��ه بتحقيق 
املراكز  تحقي��ق  مواص��اًل  الف��وز 
الثالث��ة األوىل يف مش��اركاته هذا 
املوس��م ويثب��ت تطور مس��تواه 
ونتائجه حيث س��ار الحصان وفق 

خط��ة مناس��بة طبقه��ا الف��ارس 
املتأل��ق عبدالل��ه فيص��ل ال��ذي 
أحتفظ بالحص��ان حتى آخر 400 
م��رت لينطلق بقوة نح��و املقدمة 
ويخوض منافسة قوية حتى حسم 
الفوز لصالح��ه بفارق طولني عىل 
رغ��م محاوالت منافس��ه الحصان 
املرش��ح الثاين “ فضاء “ ألس��طبل 
املالح وبقيادة جيمي كوين الذي 

جاء ثانياً .

مفاجأة قوية

وأقي��م الش��وط الس��ابع واألخري 
ع��ىل كأس مرف الس��الم لجياد 
الفئة الثانية “مس��تورد” مس��افة 
1600 مرت والجائ��زة 5000 دينار، 
بطله��ا  قوي��ة  مفاج��أة  وش��هد 
الحص��ان “غومايت” مل��ك محمد 
الجس��مي وبقيادة  عبدالرحم��ن 
ستيفن الدجج والذي تألق وقلب 
التوقعات بتفوق��ه عىل نخبة من 
الجياد القوي��ة وانتزع فوزه األول 
يف املضامر البحريني بعدما باغت 
الجمي��ع بدخول��ه يف آخ��ر 200 
مرت بعيداً ع��ن رصاع بقية الجياد 
املرش��حة ليخطف املقدمة وسط 
سيناريو مثري وبفارق طول ونصف 
الط��ول ع��ن الحص��ان املعروف 

واملرشح األول “بارتك” ملك سمو 
الشيخ خالد بن عيل بن عيىس آل 
خليف��ة وبقيادة الربتو س��انا فيام 
ج��اء تقدم املرش��ح الث��اين “دون 
مرياج” ملك س��مو الشيخ هاشم 
ب��ن محمد بن س��لامن آل خليفة 
وبقيادة بريت دويل متأخراً وحل 

ثالثاً.
وق��ام الش��يخ عبدالله بن راش��د 
آل خليفة بتقدي��م كأس محافظ 
الجنوبي��ة إىل املضمر  املحافظ��ة 
الفائ��ز يوس��ف طاه��ر، فيام قام 
الرئيس التنفيذي للش��ؤون املالية 
برشكة ألب��ا عيل البق��ايل بتقديم 
كأس رشكة ألبا للش��وط الثاين إىل 
املضمر الفائز جيمس نيلور، وكأس 
ألبا للشوط الرابع إىل سمو الشيخ 
عي��ىس بن عبدالل��ه بن عيىس آل 
خليفة، وكأس ألبا للشوط الخامس 
إىل املضمر الفائز فوزي ناس، فيام 
قدم خال��د عبداللطي��ف الرئيس 
التنفيذي لشؤون التسويق برشكة 
ألبا كأس ألبا للشوط السادس إىل 
املالك الفائز محمد سامل الكواري، 
في��ام ق��دم ع��يل حبيب قاس��م 
القائم بأعامل الخدمات املرفية 
الخاصة مبرف الس��الم البحرين 

كأس املرف إىل نادر الجسمي.

مفاجآت في كؤوس “ألبا” و”الجنوبية” و”السالم”
ف���������ي ال�������س�������ب�������اق ال�������ع�������اش�������ر ل���ل���خ���ي���ل

الصخير                نادي راشد للفروسية وسباق الخيل

محافظ المحافظة الجنوبية في صورة تذكارية تقديم كأس شركة ألبا للشوط الرابع إلى سمو الشيخ عيسى بن عبداهلل

لقطات من التتويج

محافظ الجنوبية يقدم الكأس للمضمر يوسف طاهرسمو الشيخ عيسى بن سلمان مع مسؤولي شركة ألبا
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أن��اب ممثل جالل��ة امللك لألعامل 
الخريي��ة وش��ؤون الش��باب رئيس 
املجلس األعىل للش��باب والرياضة 
رئي��س اللجنة األوملبي��ة البحرينية 
س��مو الش��يخ نارص ب��ن حمد آل 
لرئي��س  األول  النائ��ب  خليف��ة، 
املجلس األعىل للش��باب والرياضة 
رئي��س االتحاد البحرين��ي أللعاب 
القوى س��مو الشيخ خالد بن حمد 
منافس��ات  الفتت��اح  خليف��ة،  آل 
النس��خة الثالثة ملس��ابقة البحرين 
للصقور والصي��د، التي تقام تحت 
رعاية س��مو الشيخ نارص بن حمد 
آل خليف��ة، والت��ي انطلق��ت يوم 
أمس مبنطق��ة “الصبخه” املحاذية 
لقري��ة البحرين العاملي��ة للقدرة، 
وتس��تمر منافس��اتها حت��ى ي��وم 

السبت املوافق 18 فرباير املقبل.
وحرض منافس��ات املس��ابقة نائب 
رئي��س املجلس األعىل للبيئة رئيس 
االتحاد املليك للفروس��ية وسباقات 
القدرة سمو الشيخ فيصل بن راشد 
بن عي��ى آل خليف��ة، وعدد من 

أفراد العائلة املالكة الكرمية.
وأطلق سمو الشيخ خالد بن حمد 
آل خليفة ش��ارة انطالق منافسات 
اليوم األول من األسبوع األول الذي 
يقام عىل كأس نجليه س��مو الشيخ 
فيصل بن خالد بن حمد آل خليفة 
وسمو الشيخ عبدالله بن خالد بن 
حمد آل خليفة، وه��ي عبارة عن 
صقر م��ن نوع جري ش��اهني الذي 
حل��ق عالي��ا نح��و ش��ارة البداية، 
واس��تطاع من خاللها الصقر إنزال 
الش��ارة إيذانا بانطالق املنافسات. 
وقد تابع س��موه منافس��ات اليوم 
األول والتي شهدت مسابقة الصيد 
بالصقور نوع الجريات ملسافة 400 

دعو.
وأشاد س��مو الشيخ خالد بن حمد 
آل خليفة بالجه��ود املتميزة التي 
يبذلها س��مو الشيخ نارص بن حمد 
آل خليف��ة إلحياء وتعزي��ز ثقافة 
الرياض��ات الرتاثي��ة، والت��ي ت��أيت 
ترجم��ة لتوجيه��ات عاه��ل البالد 
حرضة صاحب الجاللة امللك حمد 
بن عيى آل خليفة، والتي تهدف 
لرتس��يخ القيم واملوروثات العريقة 
النابعة م��ن تراثنا الوطني األصيل، 
وتعزيزه��ا ع��رب تل��ك الرياض��ات 

بني الش��باب البحرين��ي واألجيال، 
والتي تس��هم يف زيادة الوعي نحو 

املحافظة عىل الرتاث الوطني.
وأكد س��موه أن املس��ابقة أثبتت 
عل��و كعبه��ا وأصبح��ت واح��دة 
من املس��ابقات الكب��رية ليس عىل 
املستوى املحيل فحسب، وإمنا عىل 
مستوى دول مجلس التعاون لدول 
الخلي��ج العربية، وذل��ك مبا متيزت 
به من طابعها الش��مويل باحتضان 
الش��باب البحرين��ي والخليجي يف 
أجواء مهيئة متاما ملامرسة أكرث من 
رياض��ة تراثية وفق لوائح وضوابط 
املتس��ابقني،  ب��ني  املنافس��ة  ترثي 
مضيفا سموه أن املشاركة الواسعة 
الت��ي ش��هدتها هذه النس��خة من 
املسابقة ستسهم وبشكل واضح يف 
تحقيق املزيد من النجاحات لهذه 

التظاهرة الرياضية الرتاثية.
وقال س��موه: “حرصنا عىل رعاية 
تلك املسابقات، من خالل إطالق 
شوط كأس خالد بن حمد للمالك 
البحريني��ني  الصق��ور  وأصح��اب 
وكذلك األشقاء املشاركني من دول 
مجل��س التع��اون ل��دول الخليج 
العربي��ة، من أجل املس��اهمة يف 
دع��م جهود اخينا س��مو الش��يخ 
نارص ب��ن حمد آل خليفة لتطوير 
وارتق��اء ه��ذه الرياض��ات. ومام 
الش��ك في��ه، ان إط��الق ك��ؤوس 
األنجال الكرام يف هذه املس��ابقة 
للموس��م الثاين عىل الت��وايل، جاء 
ليؤك��د الخط��وات الحثيث��ة التي 
يبذله��ا س��مو الش��يخ ن��ارص بن 

حم��د آل خليف��ة يف تعزيز ثقافة 
األجيال،  ل��دى  الرتاثية  الرياضات 
والتي س��يكون لها بال��غ األثر يف 
تنمية ه��ذه الثقافة وتطورها، مبا 
يخدم تناقلها ويحفظ اس��تمرارها 

عرب األجيال القادمة”.
وأشاد س��موه بالجهود التي بذلتها 
اللجنة املنظمة العليا برئاسة السيد 
خليفة القع��ود واللجان العاملة يف 
اإلعداد والتحضري لهذه املس��ابقة، 
متمني��ا س��موه يف الوق��ت ذات��ه 
التوفيق والنجاح لجميع املشاركني 
يف ه��ذه النس��خة م��ن التجم��ع 

الريايض الرتايث. 

  فيصل بن راشد 
يتفقد الموقع 

قام س��مو الش��يخ فيصل بن راشد 
آل خليفة بجول��ة تفقدية للموقع 
مبعّي��ة رئيس اللجنة العليا املنظمة 
للمس��ابقة خليفة القع��ود، التقى 
خاللها برؤس��اء اللجان واطلع عىل 
التحضريات واالس��تعدادات إلقامة 
هذا الحدث، والتقى سموه برؤساء 
وأعض��اء اللجان العامل��ة وباملالك 
املش��اركني  الصق��ور  وأصح��اب 

باملنافسات.
اللج��ان  بجه��ود  س��موه  وأش��اد 
للتحضري املثايل لهذه املسابقة، كام 
وأشاد س��موه باملش��اركة الواسعة 
التي تشهدها هذه النسخة، متمنيا 
س��موه يف الوقت ذاته كل التوفيق 
والنجاح للمتسابقني باملنافسات يف 

هذه التظاهرة الرياضية الرتاثية.

 402 صقور مشارك 
بمسابقات الصقور

كشف خليفة القعود رئيس اللجنة 
العليا املنظمة للمس��ابقة أن عدد 
الصقور املشاركة بجميع مسابقات 
الصقور وصل إىل 402 صقر للمالك 

وأصحاب الصقور البحرينيني. 
وق��ال القعود: “إن هذه النس��خة 
تش��هد إقب��االً واس��عاً م��ن قب��ل 
مقارن��ة  البحريني��ني  املتس��ابقني 
بالنس��ختني املاضيتني، حيث وصل 
عدد املشاركني البحرينيني يف هذه 
النس��خة 402 صقور فيام شهدت 
بالنس��خة املاضية مش��اركة قرابة 
300 صقر، وهذا ما يعكس حرصهم 
الكبري عىل خوض املنافسات، التي 
طاقاتهم  إلب��راز  الفرصة  متنحه��م 
وقدراتهم، والتي تسهم بدورها يف 
صقلها وتطويرها مبا يعود بالفائدة 
الكبرية عىل ارتقاء املس��توى العام 

للرياضات الرتاثية”.

 فريق BHR يكتسح في 
الفئة األولى 

ش��هد اليوم االول إقامة مس��ابقة 
الصيد بالصق��ور نوع جريات الفئة 
“األوىل” ملس��افة 400 دعو، والتي 

شهدت مشاركة 74 متسابقا.
وشهدت الفئة األوىل اكتساح فريق 
BHR بحصوله عىل املراكز الثالث 
األوىل، حي��ث احتل املرك��ز األول 
بع��د أن حقق زمن وقدره 21.953 
الث��اين بزمن  ثانية، واحت��ل املركز 

وقدره 22.088 ثانية واحتل املركز 
الثالث بزمن وقدره 22.123 ثانية، 
في��ام احت��ل املركز الراب��ع الصقار 
مهنا عبدالله النعيمي بزمن وقدره 
22.250، بينام احتل املركز الخامس 
الصق��ار محمد عبدالل��ه النعيمي 

بزمن وقدره 22.378.

مهد السلقان

الي��وم  منافس��ات  ش��هدت  ك��ام 
االفتتاحي إقامة املرحلة األوىل من 
تصفيات مسابقة مهد السلق، التي 
شارك فيها 22 سلق 12 من الذكور 
و10 من اإلناث . ففي فئة الذكور، 
نجح��ت 6 س��لقان م��ن التأه��ل 
للمراح��ل النهائي��ة القادمة وهي، 
السلق التابعة لسمو الشيخ سلطان 
بن محمد آل خليف��ة، حمد خالد 
ذياب الرميحي، أحمد عيى مسفر 
ال��دورسي، إبراهيم عيى مس��فر 
س��يف  فضل  محم��د  ال��دورسي، 

النعيمي وحمد نارص البوسميط.
ويف فئة اإلناث، نجحت 7 س��لقان 
م��ن التأهل، وهي الس��لق التابعة 
لحمد خالد ذياب الرميحي، س��مو 
الشيخ سلطان بن محمد آل خليفة 
“عددهم 2”، طالل خالد الرميحي، 
وليد عيى الدورسي، محمد فضل 
س��يف النعيمي وعبدالعزيز خالد 

الدورسي.

 اليوم األول يشهد حضوًرا 
جماهيرًيا كبيًرا

ش��هد اليوم األول من املنافس��ات 

حضور جامهريي كب��ري من محبي 
بالصقور  الصي��د  رياضة  وعش��اق 
والذي��ن  الس��لقان،  ومس��ابقة 
اس��تمتعوا م��ن خ��الل متابعتهم 
بني  القوية  للمنافسة  ومشاهدتهم 

املتسابقني.

الرياضية الثانية والصحراء 
تنقالن الحدث

تفاعلت قناة البحرين الرياضية 
الثانية وقناة الصحراء السعودية 
اليوم االفتتاحي  لنقل منافسات 
للنسخة الثالثة ملسابقة البحرين 
قامت  والصي��د، حيث  للصقور 
القناتني بنقل الحدث عىل الهواء 
مبارشة، وخصصت كامريات ثابتة 
املنافس��ات  لتصوير  ومتحرك��ة 
فريد  إبراهيم  املخ��رج  بإرشاف 
قم��رب ومتابعة وتنس��يق جربان 
الخاج��ة. وق��د صاح��ب النقل 
اس��تيديو تحلييل أداره اإلعالمي 
الش��اعر نادر بن جخري مبشاركة 
ع��دد أصحاب الخربة الواس��عة 

بالرياضات الرتاثية.

 صالة الجمعة بموقع الحدث

حرصت اللجنة املنظمة قبل انطالق 
املنافس��ات عىل إقامة شعائر صالة 
الجمع��ة مبوق��ع الح��دث، حيث 
اس��تعانت اللجن��ة بأح��د خطباء 
الجمع��ة، ويأيت ذل��ك جريا كعادة 
اللجن��ة يف املس��ابقتني املاضيت��ني 

إلقامة هذا الفرض الديني.

منافسات اليوم 

وتتواصل اليوم “السبت” منافسات 
األسبوع األول وذلك بإقامة مسابقة 
الصي��د بالصق��ور نوع “ش��اهني” 
ملسابقة 400 مرت دعو عند الساعة 
9 صباح��ا، تليه��ا مس��ابقة الصيد 
بالصقور نوع “الحر” ملس��افة 400 
مرت دعو عند الساعة الواحدة ظهرا، 
في��ام تق��ام منافس��ات التصفيات 
املؤهل��ة لنهائي��ات س��باق الخيل 
باللباس العريب وذلك عند الس��اعة 

الثالثة والصف عرصا.
وقد اتخذت اللجنة املنظمة قرارها 
باستكامل منافسات مسابقة الصيد 
بالصقور الفئ��ة الثانية “للجريات” 

صباح اليوم.

خالد بن حمد يشيد بجهود ناصر بن حمد إلحياء وتعزيز الرياضات التراثية
خ��ال إنابة س��موه الفتتاح مس��ابقة البحرين للصق��ور والصيد
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سمو الشيخ فيصل بن راشد خالل تفقده للموقع... وسموه يمنح الضوء األخضر لالنطالقة

من المنافسات

سمو الشيخ خالد بن حمد يتابع المنافسات



السبت 7 يناير 2017  
9 ربيع الثاني 1438

20sports@albiladpress.comالعدد 3007  رياضة

م يونايتد- ريدينغ

ر مدريد- غرناطه

امبولي- باليرمو

ايفرتون- ليستر

ل بالماس- خيخون

باريس- باستيا

برمنغهام- نيوكاسل

ايبار- اتلتيكو

نابولي- سمبدوريا

بريستون نورث إند- ارسنال

سوسيداد- اشبيليه
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كأس إنجلترا

الدوري االسباني

الدوري اإليطالي

كٍأس فرنسا

الدور الثالث 

الجولة 17

الجولة 19

 )روي��رز العربي��ة(: يلتق��ي ري��ال 
والس��اعي  بالثقة  املفع��م  مدري��د 
للتتوي��ج بلقب دوري الدرجة األوىل 
االس��باين لكرة الق��دم ألول مرة منذ 
خمس��ة أع��وام اليوم الس��بت مع 
ضيفه غرناط��ة وكله أمل يف معادلة 
الرقم القيايس املح��ي الذي يحمله 
برش��لونة وه��و 39 مب��اراة متتالية 

خالية يف الهزمية يف كل املنافسات.
 ويوم األربعاء س��حق فريق املدرب 
زين الدين زيدان منافس��ه أشبيلية 
الطامح للمنافسة عىل لقب الدوري 
-3صف��ر يف ذه��اب دور 16 لكأس 
ملك اس��بانيا رغم إراحته املهاجمني 
املؤثري��ن كريم بنزمية وكريس��تيانو 
رونال��دو ويف ظ��ل غي��اب خمس��ة 

العبني أساسيني بسبب اإلصابة.
 وسيس��تمر غي��اب املدافعني بيبي 
الوس��ط  والعبي  راموس  وس��رجيو 
لوكاس فازكيز وماتيو كوفاتش��يتش 
يف مب��اراة الدوري الي��وم إىل جانب 
جاريث بي��ل الغائب مل��دة طويلة 
لك��ن من الصعب توق��ع نتيجة غر 
الف��وز عىل غرناط��ة املتعرث صاحب 

املركز 19 وقبل األخر.
 وحق��ق غرناطة ف��وزا وحيدا خالل 
املوسم الحايل وجمع تسع نقاط من 
16 مباراة يف حني جمع ريال املنفرد 

بالصدارة 37 نقطة من 15 مباراة.
 ويتوقع أن يع��ود إىل صفوف بطل 
أوروب��ا هداف��ه األول رونالدو الذي 

ت��وج بجائزة أفضل الع��ب يف العامل 
قب��ل بداي��ة العطل��ة الش��توية يف 
اسبانيا وبنزمية رغم أن زيدان يؤكد 
أن فريق��ه يلع��ب بص��ورة طيبة يف 

غيابهام.
 وقال زي��دان عن ذلك يوم األربعاء 
"بالطبع بعض الالعب��ني أكرث أهمية 
من اآلخرين لكننا نريد أن نجعل كل 
العب يش��عر بأنه مهم والكل يقدم 

أداء جيدا للغاية."
 وأضاف نجم منتخب فرنسا السابق 
"األم��ر الجيد ه��و أن ال��كل ملتزم 
بالقضي��ة وال يوجد فارق عند غياب 
بعض الالعبني وهذا يكش��ف الكثر 

عن الفريق."
 ومن جه��ة أخرى يواجه برش��لونة 
صاحب املرك��ز الثاين والذي يتخلف 
بث��الث نقاط عن ري��ال الذي لعب 
مباراة أقل م��ن حامل اللقب مهمة 
صعب��ة يف أول مب��اراة يف الدوري يف 
2017 عندما يحل ضيفا عىل فياريال 

صاحب املركز الرابع.
 وس��يخوض برش��لونة الذي يدربه 
لويس انرييك املباراة بصفوف ش��به 
مكتمل��ة ويف��رض أن يك��ون ثاليث 
هجوم��ه املكون م��ن ليونيل مييس 
ولويس س��واريز ونيامر حصل عىل 

الكثر من الراحة.

 وقال لويس انرييك "أنا سعيد للغاية 
بالص��ورة التي ظه��روا عليه��ا منذ 
عودتهم. ع��ادوا وهم يف حال أفضل 

مام كانوا عليه قبل العطلة."
 وأضاف "وجودهم يف عطلة ال يعني 
أنهم مل يعملوا بجد. وأنا سعيد جدا 

مبستوى لياقتهم."
 وسيلتقي أشبيلية الثالث يف الرتيب 
بفارق نقطة واحدة خلف برش��لونة 
خ��ارج ملعب��ه مع ريال سوس��يداد 
املتأل��ق والذي يحتل املركز الخامس 
يف حني يحل اتليتيكو مدريد صاحب 
املركز السادس ضيفا عىل ايبار الذي 

يحتل مركزا يف وسط القامئة.

)وكاالت(: أكد لويس إنرييك، املدير 
الفني لنادي برش��لونة أنه ال يشعر 
بالس��عادة عقب الخسارة 2-1 أمام 
أتلتي��ك بيلباو، مس��اء الخميس، يف 
ذهاب دور ال� 16 لكأس ملك إسبانيا، 
مش��ددا عىل أن العبيه "خلقوا عدة 
فرص كانت كفيلة بتحقيق التعادل" 

خالل النصف الثاين.
املؤمت��ر  خ��الل  إنري��يك  وأوض��ح 
الصحفي بعد اللقاء "املباراة كانت 
مث��ل س��ابقاتها عىل ملعب س��ان 
مامي��س، م��ن ناحي��ة ك��رة القدم 
والضغط وعدم ترك املس��احات لك 
للخروج من منطقتك. كنا ندرك هذا 
األمر وأتلتيك بيلباو طبق أس��لوبه 
جي��دا واس��تغل العب��وه هجمتني 

مرتدين بعد فقداننا للكرة".

وأض��اف أن العبي��ه أنهوا الش��وط 
كث��رة  صف��راء  ببطاق��ات  األول 
وبع��ض الغضب بس��بب القرارات 

التحكيمية.

ك��ام أش��ار إنري��يك إىل أن الالعبني 
ظه��روا بش��كل مغاير يف الش��وط 
الثاين، وكان اللعب أكرث قوة ومتكنوا 
من "خلق العديد م��ن الفرص من 

أجل تحقي��ق التعادل" بغض النظر 
ع��ن األفضلية العددية أمام منافس 

منقوص من العبني.
وقال يف هذا الص��دد "ضغط العبو 
بيلباو انخفض كثرا يف الشوط الثاين 
وكن��ا أكرث ه��دوءا، ولك��ن الضغط 
أمام أتلتيك دامئا ما يسبب مشاكل. 
ولك��ن األهم هو التس��جيل ولكننا 
مل نتمكن س��وى من تسجيل هدف 

واحد ولهذا فال نشعر بالسعادة".
وبه��ذه النتيج��ة يحاف��ظ الفريق 
الكتال��وين ع��ىل آمال��ه يف ت��دارك 
الهزمية واقتناص بطاقة العبور لدور 
ال� 8 السيام وأن لقاء اإلياب سيقام 
أمام جامهره عىل ملعب كامب نو 
ي��وم األربعاء املقب��ل، حيث يكفيه 

خالله الفوز بهدف نظيف.

)وكاالت(: يتطل��ع يوفنتوس ملداواة 
جراح��ه عق��ب خس��ارته املوجع��ة 
أم��ام ميالن يف بطولة كأس الس��وبر 
اإليطايل لكرة القدم الش��هر املايض، 
وذل��ك حين��ام يس��تضيف بولوني��ا 
)املتع��رث( األحد يف املرحلة التاس��عة 
عرش لبطولة ال��دوري اإليطايل التي 
تس��تأنف فعالياتها بع��د توقف دام 
أكرث من أسبوعني بسبب عطلة أعياد 

امليالد )الكريسامس(.
وبين��ام أب��دى ماس��يمليانو أليجري 
مدرب يوفنتوس غضبه الشديد عقب 
خسارة كأس السوبر بركالت الرجيح 
يف العاصمة القطري��ة الدوحة، فقد 
أبدى دانييي روجاين مدافع الفريق 
ثقته يف قدرة فريق الس��يدة العجوز 
عىل التعايف واس��تعادة كامل تركيزه 
بعد الراحة التي حصل عليها مؤخرا.

ويس��تعد يوفنتوس لخ��وض بطولة 
كأس إيطاليا الش��هر الجاري، قبل أن 
يش��ارك يف دور الس��تة عرش لبطولة 
دوري أبطال أوروبا يف ش��هر شباط/

فرباير املقبل.
ورصح روج��اين للموق��ع اإللكروين 
الرس��مي ليوفنت��وس "كان��ت لدينا 
بعض الكلامت عق��ب خوض مباراة 
كأس الس��وبر أم��ام مي��الن، وحينام 
تقيض وقتك كل ي��وم يف هذا املناخ، 
ف��إن النظر يف عي��ون بعضنا البعض 

غالبا ما يكون كافيا لتوصيل رسالتك 
عربها". وأوضح املدافع طويل القامة 
"ع��ىل م��دار املوس��م، كان رد فعلنا 
جيدا للغاي��ة عقب أي هزمية. برغم 
أن الخس��ارة يف الس��وبر كانت أكرث 
إيالما، لكنني أمتن��ى أن متنحنا طاقة 

إضافية عندما نواجه بولونيا".
أضاف روجاين "دامئا ما تتسم املباراة 
األوىل عقب العودة من عطلة الشتاء 
أو حت��ى الصي��ف بالصعوب��ة. وهو 
ما يجعلن��ي أرى أن اللقاء لن يكون 
س��هال أمام بولونيا الذي تعادلنا معه 
س��لبيا يف مواجهتنا األخرة املوس��م 
املايض، ولكننا نريد أن نرسل تحذيرا 

شديد اللهجة لبقية فرق الدوري".
وتع��ززت صفوف يوفنت��وس مؤخرا 

بالتعاق��د م��ع الفنزوي��ي توم��اس 
رينك��ون الع��ب جنوه خ��الل فرة 

االنتقاالت الشتوية الحالية.
ص��دارة  ع��ىل  يوفنت��وس  ويرب��ع 
املس��ابقة، الت��ي بات��ت يف منتصفها 
حالي��ا، برصيد 42 نقطة، بفارق أربع 
نق��اط أمام أق��رب مالحقي��ه فريق 
روما، ومازالت لدي��ه مباراة مؤجلة 

أمام كروتوين املتواضع.
ورغم ذلك، يبدو جيمس بالوتا رئيس 
ن��ادي روم��ا حريصا ع��ىل مواصلة 

الضغط عىل يوفنتوس.
وق��ال رجل األع��امل األمرييك "نحن 
ال نبتع��د عن يوفنت��وس كثرا. جزء 
من هذا الفارق يعتمد عىل )املدرب 
لوتش��يانو( س��باليتي، ال��ذي ت��وىل 

تدري��ب الفريق قبل عام فقط، فيام 
أظهر يوفنتوس اس��تقرار كبرا عندما 
يتعلق األمر بالالعبني واالس��راتيجية 

والتكتيك والعقلية".
وأردف رئي��س روما "األم��ر يتطلب 
بع��ض الوق��ت لبناء فري��ق وأعتقد 
أن لوتش��يانو ق��ام بعم��ل عظي��م. 
الجان��ب الذهني من اللعبة ال ميكن 
أن يتحقق يف غضون س��تة أش��هر أو 
س��نة. ميكننا الفوز أو الخسارة. لكن 

بإمكاننا التنافس مع الجميع".
ويحل روما ضيفا عىل جنوه، قبل أن 
يلتقي مالحقه نابويل، صاحب املركز 
الثالث بفارق ثالث نقاط خلفه، مع 

ضيفه سامبدوريا اليوم السبت.
وتعاقد ناب��ويل مؤخرا م��ع لياندرو 
بافوليت��ي مهاج��م جن��وه لتعويض 
غي��اب اله��داف البولن��دي املصاب 

أركاديوز ميليك.
ويفتق��د ناب��ويل خدم��ات املداف��ع 
الس��نغايل خاليدو كوليبايل والالعب 
بس��بب  غ��الم  ف��وزي  الجزائ��ري 
بلديه��ام  ملنتخب��ي  انضاممه��ام 
األم��م  للمش��اركة يف بطول��ة كأس 
األفريقي��ة التي س��تنطلق بالجابون 
يف 14 كانون ثان/يناير الجاري، فيام 
يع��اين روما أيضا م��ن غياب جناحه 
املرصي الرسيع محمد صالح للسبب 

ذاته.

“الملكي” لمواصلة ضرب األرقام

إنريكي ينتقد التحكيم

يوفنتوس لنسيان السوبر

إيقاف بالوتيلي
)رويرز العربية(: قالت لجنة االنضباط والجزاء التابعة للدوري الفرنيس 

لكرة القدم إنها عاقبت املهاجم االيطايل ماريو بالوتيي العب نادي 
نيس باإليقاف ملباراتني بعد طرده قبيل نهاية مباراة فريقه التي انتهت 

بالتعادل بدون أهداف مع بوردو يف ديسمرب كانون األول املايض.
 وطرد بالوتيي )26 عاما( ببطاقة حمراء مبارشة بعد ركله أحد مدافعي 
بوردو.  ونتيجة اإليقاف فان املهاجم االيطايل الدويل سيغيب عن فريقه 

متصدر الدوري الفرنيس يف مباراتيه أمام لوريان األحد املقبل ويف مواجهة 
ميتز يف 15 يناير كانون الثاين الجاري.  كام عوقب لوسيان فافر مدرب 
نيس باإليقاف ملباراتني مع إيقاف التنفيذ بسبب ترصفاته تجاه الحكام 

بعد نهاية املباراة التي أقيمت يف 21 ديسمرب كانون األول املايض.

جديد الصين

جابرييل تحت األنظار 

 بكني- )رويرز العربية(: أصبح العب الوسط النيجري جون أويب ميكل 
أخر اسم كبر ينضم إىل الدوري الصيني املمتاز لكرة القدم بعد أن قرر 

ترك ناديه اللندين تشيليس واالنضامم إىل تيانجني تيدا.
 وخضع ميكل الذي فشل يف املشاركة مع فريق املدرب أنطونيو كونتي 

يف املوسم الحايل لفحص طبي يف املدينة الساحلية الصينية التي تبعد 
نحو 130 كيلومرا عن العاصمة بكني يوم الخميس وأكد االتحاد األسيوي 

لكرة القدم إمتام الصفقة أمس الجمعة.  وجاء انتقال ميكل )29 عاما( 
الذي أمىض أكرث من عرش سنوات يف صفوف تشيليس يف صفقة انتقال حر 

وحسب تقارير إعالمية صينية فإنه سيحصل عىل راتب أسبوعي قيمته 
140 ألف جنيه إسرليني )173500 دوالر( يف ناديه الجديد.  وكان ميكل 

الذي انضم لتشيليس يف 2006 ضمن تشكيلة النادي الفائزة بدوري أبطال 
أوروبا وبدوري انجلرا مرتني وبكأس االتحاد االنجليزي أربع مرات.

 ميالنو- )رويرز العربية(: بعد أربعة أشهر من انضاممه إىل انرناسيونايل 
مقابل نحو 30 مليون يورو )31.52 مليون دوالر( ال يزال املهاجم 

الربازيي جابرييل باربوسا يبحث عن أول فرصة حقيقية إلظهار قدراته 
مع فريقه الجديد املنافس بدوري الدرجة األوىل االيطايل لكرة القدم.

 وسيحل انرناسيونايل ضيفا عىل أودينيزي يوم األحد املقبل يف الدوري 
بعد انتهاء عطلة عيد امليالد ورأس السنة وسط تطلعات بأن يحظى 

جابرييل أخرا بفرصة.  وخالل فرة محبطة شارك الالعب البالغ عمره 
20 عاما وامللقب باسم "جابيجول" يف 21 دقيقة فقط يف الدوري بعد 

نزوله كبديل ثالث مرات.  ويتضمن ذلك مشاركته يف دقيقة واحدة أمام 
ساسولو عندما حصل عىل أول بطاقة صفراء مع فريقه الجديد.

 ومل يكن هذا الوضع متوقعا عندما ترك سانتوس وهو نفس الفريق الذي 
سطعت فيه موهبة نيامر نجم برشلونة ومنتخب الربازيل.

 وظهر جابرييل - الذي استهل مسرته االحرافية عام 2013 عندما كان 
عمره 16 عاما - كأحد أهم املواهب الواعدة يف الربازيل خالل ثالثة 

مواسم مع النادي السابق لألسطورة بيليه حيث سجل 57 هدفا وأذهل 
الجميع برسعته ومهاراته وملساته الدقيقة والحاسمة.  وسجل هدفا يف 

أوىل مشاركاته الدولية مع الربازيل أمام بنام يف العام املايض كام توج 
بذهبية أوملبياد ريو دي جانرو مع منتخب تحت 23 عاما.  لكن منذ 

انضاممه إىل انرناسيونايل وجد جابرييل نفسه متأخرا يف ترتيب املهاجمني 
بالفريق ويشعر املدرب ستيفانو بيويل بأنه ليس جاهزا بعد لقطع خطوة 

هائلة بعد ترك املنافسات املحلية يف الربازيل.  وقال بيويل "لديه القدرة 
واملوهبة بجانب زمالئه بالفريق وستتاح له فرصة مساعدة الفريق 

لتحقيق نتائج جيدة."  وقلل الالعب من إمكانية انتقاله لفريق آخر عىل 
سبيل اإلعارة يف فرة االنتقاالت الحالية وأكد أن انضاممه إىل انرناسيونايل 

ميثل أحد أكرب انجازاته الشخصية يف 2016.  وكتب عرب فيسبوك "عام 
2016 كان رائعا حقا."  وأضاف "فزت بلقب بطولة باوليستا الربازيلية مع 
سانتوس وكنت ضمن تشكيلة الربازيل الفائزة بذهبية األوملبياد وانتقلت 
إىل واحد من أكرب أندية أوروبا.. انرناسيونايل. كيف يل أن أطلب املزيد؟."
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اأجرت �رشكة كريدي تدريًبا على خطط ا�ش���تمرارية العمل يف حالة الطوارئ بغر�س 
اإجراء حماكاة ل�ش���يناريو واقعي، يتم من خالله جتربة خطة ال�رشكة ال�شتمرارية االأعمال 
ب�ش���كل عمل���ي، وذل���ك للتاأكد من ق���درة ال�رشكة على ا�ش���تعادة اخلدمات االأ�شا�ش���ية 

واإتاحتها لعمالئها. 
ومتت اإدارة وتن�ش���يق هذا التدري���ب من قبل فريق ا�ش���تمرارية االأعمال بال�رشكة 

بالتعاون مع بنك البحرين والكويت.
واجلدير بالذكر اأن عدد من موظفي اأق�ش���ام ال�رشكة قد �ش���اركوا يف هذا التدريب 

الذي مت خالله اختبار جميع العنا�رش االأ�شا�شية خلطة ا�شتمرارية االأعمال بنجاح.

احتفلت مدينة التنني، بالذكرى ال�ش���نوية 
االأول���ى عل���ى افتتاحها من خ���الل اإقامة فقرات 

متنوعة وذلك يف 27 دي�شمرب 2017. 
وانطلق���ت ه���ذه الفعاليات باإقام���ة موؤمتر 
ال�ش���يوف  كب���ار  م���ن  ع���دد  ح����رشه  �ش���حفي 
وال�شخ�ش���يات، وم�ش���وؤولني م���ن �رشك���ة دي���ار 
املحرق ومدينة التنني باالإ�شافة اإلى املوؤ�ش�شة 
اخلريية امللكية، وممثلني عن و�شائل االإعالم. 

مت  فيل���م  بعر����س  الفعالي���ة  وانطلق���ت 
فيه ت�ش���ليط ال�ش���وء عل���ى االإجن���ازات الرائعة 
الت���ي حققتها مدين���ة التنني يف عامه���ا االأول. 
وا�ش���تعر�س الفيل���م اأي�ًش���ا جن���اح املدينة باأن 
ت�ش���بح مركًزا لي�س فقط للت�شوق، بل للرتفيه 
اأي�ًشا بف�ش���ل ما قدمته من جمموعة وا�شعة من 
الفعاليات واالأن�شطة العائلية الفريدة لزبائنها. 
واإدارة  اال�ش���تثمارات  اإدارة  مدي���ر  وق���ال 
االأ�ش���ول ب�رشك���ة ديار املح���رق اأحم���د العمادي 
“اإن���ه ملن دواعي �رشوري اأن اأرحب بكم لنحتفل 
مًع���ا بالذك���رى ال�ش���نوية االأول���ى عل���ى افتتاح 
مدين���ة التنني. اإنه اأمر رائ���ع للغاية باأن تكونوا 
متواجدين هن���ا بعد عام مل���يء بالنجاح ملدينة 
التن���ني يف البحري���ن. اأود اأن اأتق���ّدم بال�ش���كر 
اإلى الوزارات وامل�ش���وؤولني الذي���ن نظموا هذا 

Chin -  حلحلدث. واأود اأي�ًش���ا اأن اأ�ش���كر �رشكة
mex  البحري���ن جلع���ل هذا العام عاًم���ا ناجًحا. 

ونحن نتطلع ل�شنوات اأكرث جناًحا”. 
 Chinamex وق���ال املدي���ر العام ل�رشك���ة
البحرين باتريك �ش���وا “اإنه مل���ن دواعي فخري 
باأن اأمثل فريق عمل مدينة التنني ونحن نحتفل 
مب���رور عام عل���ى افتتاحه���ا. اأود اأن اأنتهز هذه 
الفر�ش���ة باأن اأ�ش���كر حكومة البحرين، ال�شفارة 
ال�ش���ينية باململكة، �رشكة دي���ار املحرق وجميع 
م�ش���تاأجري املدينة باالإ�ش���افة ملمثلي و�شائل 
االإعالم لتعاونهم الكبري معنا وم�ش���اهماتهم يف 

جناحنا”. 
واأ�ش���اف قائالً: “تعترب مدين���ة التنني اأحد 

البحري���ن،  مبملك���ة  اال�ش���رتاتيجية  امل�ش���اريع 
حيث �ش���اهمت يف تعزيز موقع اململكة كوجهة 
�ش���ياحية رائدة مبنطقة اخلليج. كن���ا نطمح اأن 
���ا جديًدا باملنطقة ي�ش���اهم  نبني مرك���ًزا جتاريًّ
يف الدفع بعجلة التجارة، ال�ش���ياحة واال�ش���تثمار 
بني ال�ش���ني والبحرين، واأخرًيا اأن نكون عن�رشًا 

اأ�شا�ش���يًّا يف تطوير االقت�ش���اد الوطني ململكة 
البحرين. وحتت هذه الروؤية، اأطلقنا تعاوننا مع 
�رشك���ة ديار املحرق لر�ش���م مالمح منوذج العمل 
والهدف من عمليات مدينة التنني، نحن نتطلع 
ب���اأن ن�ش���اهم يف تعزي���ز التب���ادل الثق���ايف بني 

البحرين وال�شني”. 

“تارجت” تنظم ملتقى معارض البحرين الدولية 

“بناغاز” تكرم المتميزين في احتفال المجدين 

نظم���ت موؤ�ش�ش���ة فري�ش���ت تارج���ت ي���وم 
اخلمي����س املا�ش���ي ملتق���ي مبقر غرف���ة جتارة 
و�ش���ناعة البحرين »بيت التج���ار«، حتت عنوان 

»ملتقى معار�س البحرين الدولية 17«. 
وحت���دث يف امللتق���ى الرئي����س التنفي���ذي 
للهيئ���ة الوطني���ة لتنظي���م امله���ن واخلدمات 
ال�شحية مرمي اجلالهمة ومدير العالقات العامة 
ملوؤ�ش�ش���ة متكني مع���ن ح�ش���ني والنائب جمال 
داوود �ش���لمان والرئي����س التنفيذي ملوؤ�ش�ش���ة 

فري�شت تارجت يو�شف �شلمان.
النهائي���ة  الرتتيب���ات  ح���ول  احل���وار  ودار 
للمعار�س االأربعة املقبلة، باالإ�شافة اإلى ت�شليط 
ال�ش���وء عل���ى االأهمي���ة والفوائد االقت�ش���ادية 
املتوقعة من هذه املعار�س، باالإ�ش���افة اإلى ما 
متثله �ش���ناعة املعار�س واملوؤمترات من اأهمية 
يف دع���م االقت�ش���اد الوطن���ي وتن�ش���يط احلركة 

اال�شتثمارية ال�شياحية يف مملكة البحرين. 
تنظ���م  البحري���ن  مملك���ة  يف  م���ره  والأول 
موؤ�ش�ش���ة »فري�ش���ت تارجت« خ���الل الفرتة من 
12 اإل���ى 14 يناير املقب���ل اأربعة معار�س حتت 
�ش���قف واحد مبركز البحرين ال���دويل للمعار�س 

واملوؤمت���رات، وه���ي »معر����س البحرين الدويل 
للمن���زل احلدي���ث«، »معر�س البحري���ن الدويل 
لل�ش���حة واجلمال«، و«معر����س البحرين الدويل 
للتكنولوجي���ا« والذي ي�ش���م 123 م�ش���ارًكا من 
داخل وخ���ارج مملكه البحرين، مبا ي�ش���كل نقلة 
نوعية يف عامل �ش���ناعة املعار����س واملوؤمترات 
يف مملكة البحرين، اإذ حر�ش���ت املوؤ�ش�ش���ة على 
اأن تتالق���ى ه���ذه املعار����س يف ذات امل���كان 
والزم���ان م���ن اأج���ل الت�ش���هيل عل���ى اجلمه���ور 
وتلبي���ة خمتل���ف احتياجاته���م يف اآن واح���د، مع 
�ش���مان تقدمي اأحدث ما و�شلت اإليه املنتجات 

واالأذواق والت�ش���ميمات الع�رشي���ة يف كل جمال 
من ه���ذه املجاالت. وق���د اأجم���ع املتحدثون يف 
امللتق���ى الي���وم عل���ى االإ�ش���ادة بال���دور الذي 
تقوم به موؤ�ش�ش���ة »فري�شت تارجت«يف حتقيق 
توجهات اململكة ال�شامية اإلى تنمية دور قطاع 
املعار����س واملوؤمت���رات واملعار�س، وذلك من 
خالل حر�س املوؤ�ش�ش���ة على تنظيم وا�شت�شافة 
باق���ة متميزة ومبتك���رة من املعار����س الدولية 
املتميزة، م�شريين اإلى اأن املوؤ�ش�شة ا�شتطاعت 
اأن تكت�شب ثقة العار�شني وامل�شتهلكني يف اآن 

واحد.

ك����ّرم وزير العم����ل والتنمي����ة االجتماعية جميل 
حميدان العم����ال املجدين واملتفوقني يف من�ش����اآت 
القط����اع االأهلي واخلا�����س يف احلفل ال�ش����نوي الذي 
اأقامت����ه وزارة العم����ل والتنمي����ة االجتماعي����ة، وذلك 
بح�شور املدير العام لل�ش����وؤون االإدارية واملالية يف 

�رشكة بناغاز حممد احلو�شني. 
وكان من �ش����من املكرمني يف هذا احلفل مدير 
ال�ش����وؤون االإدارية �ش����من فئة االإداريني املتميزين 
اأحمد الكعبي وعلي ح�ش����ن علي من دائرة العمليات 
ونورة زيد الزعبي من دائرة ال�شوؤون االإدارية �شمن 

فئة العمال املجدين واملتفوقني. 
من جهة اأخرى، قامت ال�رشكة بتكرمي املوظفني 
املر�ش����حني لهذا االحتفال وهم: �شمية عادل حممد 
- دائرة ال�ش����وؤون االإدارية، واأمين����ة نبيل بودالمة - 
دائرة ال�ش����وؤون املالية وتقني����ة املعلومات، ومرمي 
�ش����الح الغني����م - دائرة ال�ش����وؤون املالي����ة وتقنية 
Odathum P. A. Mayson J -  ململعلوم����ات،

seph - دائرة الهند�ش����ة واخلدمات الفنية، وفهد 
اإبراهيم اجلنيد - دائرة الهند�شة واخلدمات الفنية، 
وعبداهلل مط�رش العون - دائرة الهند�ش����ة واخلدمات 
الفني����ة، ومعج����ب عبداهلل ب����الل -  دائرة الهند�ش����ة 
واخلدمات الفنية، و�ش����امل جا�ش����م بوقي�س - دائرة 
الهند�ش����ة واخلدمات الفنية، ويون�س ح�ش����ن العلي 

-  دائرة الهند�ش����ة واخلدمات الفنية، وهادي اأحمد 
علي - دائرة ال�ش����يانة، وفا�ش����ل عب����داهلل اأحمد  - 
دائ����رة ال�ش����يانة، وعب����داهلل �ش����امل الب����دل - دائرة 
املواد واملبيعات، و�ش����الح يو�ش����ف حممد - دائرة 
العملي����ات، وحمم����د عبدالعزي����ز البلو�ش����ي - دائرة 

العمليات.

“جيبك” تكّرم حسن عبداألمير من “الصيانة”

ا  “آرت روتانا” يقيم غداًء احتفالّيً
ألطفال السنابل 

خ����الل زيارته ل�رشكة اخلليج ل�ش����ناعة 
البرتوكيماوي����ات، �ش����ّلم نائ����ب الرئي�س 
يف  الزراعي����ة  للمغذي����ات  التنفي����ذي 
ال�رشكة ال�شعودّية لل�ش����ناعات االأ�شا�شّية 
“�ش����ابك” اأن�����س كنتاب وبح�ش����ور رئي�س 
ال�رشك����ة عبدالرحم����ن جواه����ري واأع�ش����اء 
االإدارة التنفيذي����ة ونائ����ب رئي�����س نقابة 
العمال، ال�شهادة واجلائزة التقديرية اإلى 

ح�شن عبداالأمري من دائرة ال�شيانة، الذي 
فاز بلقب املوظف املثايل ل�شهر نوفمرب.

والتحق ح�ش����ن عبداالأم����ري بال�رشكة يف 
عام 2002 وي�شغل من�شب فني اأول.

جدي����ر بالذكر اأن ه����دف هذا التكرمي 
ه����و ت�ش����جيع العامل����ني بال�رشك����ة وذل����ك 
لتح�ش����ني وتطوير ال�رشك����ة واأداء املوظف 

على حد �شواء.

اأق���ام فندق اآرت روتان���ا، فندق فئة 
اخلم�س جنوم الكائن يف قلب جزر اأمواج، 
غ���داًء احتفاليًّا الأطفال جمعية ال�ش���نابل 

لرعاية االأيتام.
وكانت هذه اال�شت�شافة يوم االإثنني 
املوافق 19 دي�ش���مرب 2016 خالل اإجازة 
العيد الوطني املجيد، حيث ا�شت�ش���اف 

الفن���دق الفاخ���ر 30 طفالً لتن���اول وجبة 
غ���داء �ش���هية يف مطعم جوي�ش����س تبعها 

زيارة خا�شة من بابا نويل. 
وقال املدي���ر الع���ام  لييليان روجر 
“�ش���عدنا كث���رًيا بتاأدي���ة دورن���ا جت���اه 
املجتمع املحلي، وا�شتمتعنا با�شت�شافة 

االأطفال لهذه املنا�شبة البهيجة”.

إعداد: هبة محسن
السبت 7 يناير 2017  
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ا للطوارئ “كريدي مكس” تنفذ تدريـًبا وهمّيً
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 ô`̀NGhCG  òæe  É¡LÉàfEG  qπ`̀bh  É¡à«Ñ©°T  äó≤a  »àdGh
.»°VÉŸG ¿ô≤dG äÉ«æ«à°S

 É kfÉLô¡e  18  ‘  “’  ’  ¢VQCG”  º∏«a  ¢`̀Vô`̀Yh
 ¿óædh  á«bóæÑdG  äÉfÉLô¡e  É¡æ«H  øe  ,Év«FÉªæ«°S
 ΩÓaC’G  ó¡©e  ¿ÉLô¡eh  »HOh  ƒZÉμ«°Th  ƒàfhQƒJh
 ¬Yƒª›  ÉŸ  º∏«ØdG  í°TQh  .»FÉªæ«°ùdG  »cÒeC’G
 IõFÉL  É¡æ«H  øe  ,IõFÉL  ÚKÓãH  RÉ`̀ah  IõFÉL  73
 á∏ãªª∏d á∏ã‡ π°†aC’ »FÉªæ«°ùdG á«bóæÑdG ¿ÉLô¡e
 ∑Qƒjƒ«f ‘ Éªæ«°ùdG OÉ≤f á£HGQ IõFÉLh ¿ƒà°S ÉÁEG
 ¢Sƒd  OÉ≤f  á£HGQ  õFGƒL  øe  çÓ`̀Kh  º∏«a  π°†aC’
 ¿ÉàæKGh ≈≤«°Sƒeh êôflh º∏«a π°†aC’ ¢ù«∏«‚CG
 êÉàfE’Gh  ôjƒ°üà∏d  á«FÉªæ«°ùdG  Ohƒ«dƒg  õFGƒL  øe
 ¢VGô©à°S’  »`̀cÒ`̀eC’G  »eƒ≤dG  ¢ù∏éŸG  Iõ`̀FÉ`̀Lh
 ΩÓaCG øe IöûY π°†aCG øe óMGƒd á«FÉªæ«°ùdG ΩÓaC’G
 º∏«Ød  á«dÉªLE’G  á«ŸÉ©dG  äGOGô`̀jE’G  â¨∏Hh  .ΩÉ©dG
 Éª«a ,ΩÉjCG IöûY ∫ÓN Q’hO ¿ƒ«∏e 17 “’ ’ ¢VQCG”
 Gòg ¢VôYh .Q’hO ¿ƒ«∏e 30 ¬LÉàfEG ∞«dÉμJ â¨∏H

.⁄É©dG ∫ƒM ádhO 45 ‘ º∏«ØdG
 É k©bƒe  93  ‘  “’ ’  ¢VQCG”  º∏«a ôjƒ°üJ ”h
 øe  1600  ácQÉ°ûÃ  Év«LQÉN  É k©bƒe  60h  Év«∏NGO
 Ú«eGO  êô`̀î`̀ŸG  RÈ``̀jh  .¢`̀SQÉ`̀Ñ`̀eƒ`̀μ`̀dG  Ú∏ãªŸG
 áæjóe ⁄É©e øjôLófÉ°S ¢Sƒæj’ Qƒ°üŸGh πjRÉ°ûJ
 ,¥ƒÑ°ùe ÒZ πμ°ûH º∏«ØdG Gòg ‘ ¢ù«∏«‚CG  ¢Sƒd
 á«°ù«FQ  á«°üî°T  ≈dEG  áæjóŸG  √òg  ∫qƒëàJ  å«ëH
 ´ƒLôdG  ÚH  º∏«ØdG  ™ªéjh  .º∏«ØdG  äÉ«°üî°T  øe
 IÉ«◊G ÚHh »ÑgòdG Ohƒ«dƒg öüY ‘ »°VÉŸG ≈dEG

.¢ù«∏«‚CG ¢Sƒd ‘ IöUÉ©ŸG
 êôîŸG  ¿CG  í°VGƒdG  øe  ¿É`̀c  “óf’  ’  ’”  ‘
 É`̀ÁEGh  ≠æ«dRƒZ  ø`̀jGQ  ÚªéædGh  ,πjRÉ°T  ¿É`̀«`̀eGO
 Üƒ∏°SCÉH »≤«°Sƒe º∏«a Ëó≤J ‘ ¿ƒYQÉH ,¿ƒà°S

.IógÉ°ûŸG ≥ëà°ùjh á«£ªædG øY Gó«©H ójóL

 ÜÉàμdGh AÉ```HOC’G  Iö```SCG  â```eÉbCG
 ÜÉ```àc  Ú```°Tóàd  á```°UÉN  á```«°ùeCG
 QÉμ°ShCG -  “„OQ” ø```é°S Ió```«°üb
 QƒàcódG  »```æjôëÑdG  º```LÎª∏d  ó∏jGh
 á```«°ùeC’G  QGOCGh  ,»```YGõÿG  ó```ªfi
 ˆGóÑY …ó```¡e º```LÎŸGh ¢```UÉ≤dG
 ‘É≤ãdG è```eÉfÈdG äÉ```«dÉ©a ø```ª°V
 QÉμ```°SCG  ô```YÉ°ûdG  È```à©jh  ,Iö```SCÓd
 OƒdƒŸG ó∏jGh »JôgÓahCG ∫ƒ```é«æ«a
 ‘ ‘ƒ```àŸGh ,1854 ô```HƒàcCG 16 ‘
 øe G kóMGh ,1900 ΩÉY øe Èªaƒf 30
 ÉŸ ºgöüY Gƒ```≤Ñ°S øjòdG AGô```©°ûdG
 ´GóHEGh ô```jõZ …ô©°T êÉàf ø```e ¬eób
 ó∏jGh ¿Éc ó≤a ,¬Yƒf øe ójôa »HOCG
 ádÉ≤e ÖJÉch Év«FGhQh É``` v«Möùe É kØdDƒe
 ,…óædôjEG-ƒ∏‚CG π```°UCG øe Gkô```YÉ°Th
 ó```bÉædG »```YGõÿG Qƒ```àcó∏d â```fÉch
 ±ÎëŸG ºLÎŸGh »```HOC’G åMÉÑdGh
 Ió```«°üb ™```e G vó```L á```jÌdG ¬```àHôŒ
 ,AGõLCG 6 º°†J »```àdG  “„OQ” ø```é°S
 »Hô©dG øWƒdG ‘ »```≤∏àª∏d É¡eóbh
 øe É¡«a Ée πμH á«Hô©dG É```¡àî°ùf ‘

 .á«fÉªLôJ áYhQh ábOh áZÓH
 ø```e  Ò```ãμdG  »```YGõÿG  Ωó```bh

 øe É¡bÉ°S »```àdG iDhô```dGh ä’’ó```dG
 ‘  Ió```jó÷G  á```HôéàdG  √ò```g  »```Mh
 âbƒdG ‘h ,áªLÎdG ⁄ÉY ‘ √QGƒ°ûe
 ™eÉ°ùe ≈```∏Y ¬«a CGô```bh QÉàNG …ò```dG
 πch ,Ió«°ü≤dG øe É k©£≤e Qƒ```°†◊G
 hCG áfGõfõdG ‘ ,º```£ëàj …ö```ûH Ö```∏b
 ¥hóæ°üdG ∂```dP π```ãe ,IÉ«◊G á```MÉH
 ,¬```dE’G É```jÉ£©H Rƒ```æμŸG ,Qƒ```°ùμŸG
 áëFGôH ,¢```ùéædG ΩhòéŸG â```«H CÓÁ

 ..ÚªãdG Ö«£dG πÑæ°ùdG
 á```ªLÎdG  ¿CG  »```YGõÿG  ó```cCGh
 π°UGƒàdG äÉ```ª°S øe áª°S â```ëÑ°UCG
 É``` vjOôa Ú```«ëæe Iò```îàe …QÉ```°†◊G
 áªLÎdG ¿CG ¢```SÉ°SCG ≈```∏Y ,É``` v«YÉªLh
 iód á```«JGP á```jOôa ™```aGhód â```fÉc
 ¿ƒ```∏≤æj Gƒ```fÉc ø```jòdG ¢```UÉî°TC’G
 á```«YÉªL  hCG  ø```jôNB’G  ÜGOBGh  Ωƒ```∏Y
 »```àdG  äÉ```°ù°SDƒŸG  iƒ```à°ùe  ≈```∏Y
 äÉaÉ≤ãdG ±QÉ©eh Ωƒ∏Y π≤æH ≈æ©J
 øeh ,º¶æeh §```£fl πμ°ûH iô```NC’G
 áªLÎdG ≈```dEG ô```¶æf ¿CG ø```μÁ É```æg
 ÚH ∫É°üJ’G π```FÉ°Sh øe á```∏«°Sƒc
 áÁó≤dG  äGQÉ```°†◊Éa  ,äGQÉ```°†◊G
 π©a Éªc É```¡°†©H ø```e π≤æJ â```fÉc

 ¢SôØdG hCG á```æYGôØdG øe ¿ƒ```«fÉfƒ«dG
 πH ,¿Éfƒ«dG øe Üô```©dGh Oƒæ¡dG øe
 QhO º```¡d ¿Éc º```¡°ùØfCG Üô```©dG ¿EG
 AÉª∏©dG ∫ÉªYC’ º¡∏≤f ∫Ó```N øe º¡e
 á≤∏©àŸG ∂```∏J É``` k°Uƒ°üN ,¿É```fƒ«dG

.É¡fƒLÉàëj GƒfÉc »àdG Ö£dG Ωƒ∏©H
 áªLÎdG á```côM ¿CG ≈```dEG Ò```°ûjh
 á```«Hô©dG  á```dhódG  ΩÉ```«≤H  â```£°ûf
 ájGóÑdG â```fÉμa ,ΩÓ```°SE’G QÉ```°ûàfGh
 ,ájƒeC’G ádhódG ™```e ™°VGƒàe πμ```°ûH
 ¿Éc á```«°SÉÑ©dG á```dhódG ™```e ¬```fCG ’EG
 ≈ëæe äòîJG ób áªLÎdÉH ΩÉ```ªàg’G
 äÉ```°ù°SDƒe ΩÉ```«b ∫Ó```N ø```e É``` vª¡e
 ‘ â```∏ã“ »```àdG á```«ª°SôdG á```dhódG
 É```¡d ¿Éc »```àdG á```ªμ◊G QGO AÉ```°ûfEG
 á```jÉYôH  á```dhódG  ΩÉ```«b ‘ π```°†ØdG
 øeh Üƒ∏£e »ª∏Y •É°ûæc á```ªLÎdG
 ÜÉ«¨d Gkô¶fh ,ÚªLÎŸG ô```jó≤J ºK
 ∫ÉªYC’G â```∏X ó≤a öûædGh á```YÉÑ£dG
 ºàj äÉWƒ£fl áÄ«g ≈∏Y á```ªLÎŸG
 ∫ÓN øe ≥«°V ¥É```£f ≈∏Y É```¡dhGóJ
 âÑMÉ°U »àdG ï°ùædGh ¥QƒdG áYÉæ°U

.áHÉàμdGh áªLÎdG

تدشين كتاب قصيدة سجن ”ردنج“ للخزاعي

QÉëÑdG ¥QÉW

BUZZ 
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 •   IhóædG ∫ÓN »YGõÿG
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 QÉ```°ùe π```bô©J πcÉ```°ûŸG ¢```†©H    
 äÉaÓÿG ¢†©H ÖæéàJ ,∂dÉªYCG

 ø```e Üô```≤dÉH Ωƒ```«dG Gò```g »```°†“
Oƒª÷G G kQOÉ¨e AÉbó°UC’G

 ób á«ØWÉY ábÓ©H Aó```Ñ∏d ºFÓe Ωƒj
 ºFGO •ÉÑJQG ≈dEG ∫ƒëàJ

 á«∏ª©H ≥∏©àJ Iõ«‡ ¢Uôa ∂d ìÉàJ
™«H hCG èjhôJ hCG öûf

 hCG ∑RGõ```Äª°TG Ò```ãj É```e CGô```£j ó```b
»æ¡ŸG ∫ÉéŸG ‘ ∂Ñ°†Z

 º¡JÈNh AÓeõdG í```FÉ°üf øe G kó```«Øà°ùe
 ∂dƒNóe øe ójõJ ¿CG ∂æμÁ

 íLQC’G ≈∏Y ÊÉ©Jh äÉeGó°üdG ÌμJ
 ∂JÉLÉM Ö«Ñ◊G º¡ØJ ΩóY

 ¢UÉî°TC’G øY ¿ÉμeE’G Qób ó©àHG
 ∂«a ¿hôKDƒj øjòdG hCG Ú«Ñ∏°ùdG

 ‘ ™```ÑàJ ,ó```«L …ó```°ù÷G ∂```©°Vh
 É kfRGƒàe É keÉ¶f ∂JÉ«M

 ºZôdG ≈∏Y ΩGôj Ée ÒN ≈∏Y ∂```àë°U
 ÒãμdG ∂∏ªY øe

 ¢```Vhô©dG  ¢```†©Ñd  Gkõ```gÉL  ø```c
ôØ°ùH Ωƒ≤J ób ,äGQƒ£àdGh

 ∂«JCÉj hCG ™«Ñ∏d ∂```dõæe ¢Vô©J ÉÃQ
m∫ÉY øªãH ∂jô¨j mÎ°ûe
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الدلو: 

الحوت:

الثور: 

العذراء: 

الجدي:

السرطان:

العقرب: 

tariq_albahhar

 الفلفل الحار يحد من انتشار السرطان
 AGƒàMG ±É```°ûàcG ‘ ÉcÒ```eCG øe AÉ```ª∏Y í‚
 ≈∏Y óYÉ°ùJ á«©«ÑW äÉÑcôe ≈∏Y QÉ◊G π```Ø∏ØdG
 ,…óãdG ¿É```WöS QÉ°ûàfG ∫ó```©e AÉ£HEGh á```ëaÉμe
 ´GƒfCG Ú```H É kYƒ«°T Ì```cC’G πμ```°ûdG ó```©j …ò```dG
 AÉëfCG ™```«ªL ‘ AÉ°ùædG Ö```«°üJ »```àdG ¿É```WöùdG
 IójóL ádÉM ¿ƒ«∏e 1,7 ¢ü«î°ûJ πX ‘ ,⁄É©dG
 É kYƒ«°T ´GƒfC’G ÌcCG …óãdG ¿ÉWöS ó©jh ,É``` vjƒæ°S
 ô¶ædG ¢†¨H ,Ió```ëàŸG äÉj’ƒdG ‘ AÉ°ùædG Ú```H

.¥ô©dG øY
 ∞«æ°üJ øe AÉª∏©dG á«æ«÷G çƒëÑdG âæμeh
 …òdG É¡æe ,á«Yôa ´GƒfCG IóY ≈```dEG …óãdG ¿ÉWöS
 ,IOó©àŸG êÓ©dG ´GƒfC’ ∞∏àfl πμ°ûH Ö«éà°ùj
 Ö°ùëH á```«YôØdG ´Gƒ```fC’G √ò```g ∞```æ°üJ å```«M
 áahô©ŸG äÓÑ≤à°ùe çÓ```K OƒLh ΩóY hCG OƒLh

 ,Ú```LhÎ°SE’G” ≈```gh …ó```ãdG ¿É```WöS õ```jõ©àH
 ƒ```ªædG  π```eÉY  äÓ```Ñ≤à°ùeh  ¿hÎ```°ù«LhÈdGh

.(HER2)
 AÉª∏©dG ¬«a ∞°ûc …òdG âbƒdG ‘ ,∂dP »JCÉj
 ÜGô£°VG øY ºLÉædG …óãdG ¿ÉWöS áHÉéà°SG øY
 Ió«L IQƒ°üH ,(HER2) ƒªædG πeÉY äÓÑ≤à°ùe
 á÷É©ŸG á«Ñ£dG ÒbÉ≤©dG ¢†©Ñd ≈àMh ,êÓ©∏d

.IOóëŸG
 ¿ÉWöùdG øe iô```NCG ´GƒfCG ∑Éæ¡a ,∂```dP ™eh
 É``` v«Ñ∏°S äGQÉ```ÑàN’G ô```¡¶j …ò```dG ´ƒ```ædG É```¡æe
 øY kÓ°†a ,ƒ```ªædG πeÉY äÓ```Ñ≤à°ùe ÜGô```£°V’
 Ée Gògh ,¿hÎ°ù«LhÈdGh ÚLhÎ°SC’G Êƒeôg
 Ö«éà°ùJ ’ …óãdG ¿ÉWöS á«Ñ∏°S »KÓãdG ≈ª°ùj

.á∏eÉc IQƒ°üH êÓ©∏d

 • É«g áfÉæØdG äócCG 
 É¡àÑ©L ‘ ¿CG ΩÓ°ùdGóÑY
 »FGhQ º∏«a êGôNEG ´höûe

 “IÉ«◊G QóZ” ¿Gƒæ©H πjƒW
 ¬∏«°UÉØJ øY ∞°ûμà°S

.ÉkÑjôb

)) )) ))

حقق المركز السادسحقق المركز السادس

نادي مدينة عيسى يحتفل نادي مدينة عيسى يحتفل 
با"عياد بمسيرة ماراثونيةبا"عياد بمسيرة ماراثونية

 á«æjôëÑdG ádhódG ΩÉ```«b iôcòd kAÉ«MEG È```ª°ùjO 16-17 »eƒj ‘ á```«æWƒdG ÉgOÉ«YCÉH ø```jôëÑdG áμ∏‡ ∫É```ØàMG á```Ñ°SÉæÃ
 ‘ É¡eÉª°†f’ Ú©HQC’Gh á°ùeÉÿG iôcòdGh ájOÓ«e 1783 ΩÉ©dG áª∏°ùe á«HôY ádhO —ÉØdG óªMCG ¢ù°SDƒŸG ó```¡Y ‘ á```ãjó◊G
 …OÉf º¶f ,ºμ◊G ó«dÉ≤e ,∂∏ŸG ádÓ÷G ÖMÉ°U Iö```†M º∏°ùàd öûY á©HÉ°ùdG iôcòdGh ájƒ°†©dG á∏eÉc ádhóc Ió```ëàŸG º```eC’G
 øe ójó©dG ≈dEG áaÉ°VEG ,á≤£æŸG ‹ÉgCG ø```e ÒØZ OóY É¡H ∑QÉ°T á«fƒKGQÉe á«æWh IÒ°ùe ‘É≤ãdGh »°VÉjôdG ≈```°ù«Y á```æjóe
 ÜÉÑ°ûdG ¿hDƒ°T IQGRh á≤HÉ°ùe ‘ OÉf 52 π°UCG øe RÉ«àeÉH ¢SOÉ°ùdG õcôŸG ≈∏Y …OÉædG π°üM Éªc ,á«æØdG äGô≤ØdGh èeGÈdG

.á«©ªàéŸG ácGöûdGh á«æØdGh á«aÉ≤ãdGh á«°VÉjôdG ¬àeƒ¶æŸ á°VÉjôdGh

 ΩÉ`̀©`̀dG Ú````̀eC’G á``̀jÉ``̀YQ â``̀–
 …öShódG  ˆGóÑY  ÜGƒædG  ¢ù∏éŸ
 êÉàfEÓd  IÒ¡°T  »àcöT  â`̀eÉ`̀bCG
 ájQÉéàdG  ∫ÉeôdGh  »æØdG  ™jRƒàdGh
 ÚfÉæØdG  øe  Oó©d  É«ÁôμJ  ÓØM
 “Ióª©dG â«H” á«MöùŸ ÚªYGódGh
 êÉ`̀à`̀fEÓ`̀d  IÒ`̀¡`̀°`̀T  É¡àeób  »`̀à`̀dG

 .“»æWƒdG ó«©dG ΩÉjCG ∫ÓN »æØdG
 …õ`̀eQ  ôμ°T  πØ◊G  á`̀jGó`̀H  ‘
 ¢ù∏éŸ  ΩÉ`̀ ©`̀ dG  Ú```̀eC’G  ‹É`̀ ª`̀ ÷G
 êôflh ,πØ◊G ¬àjÉYQ ≈∏Y ÜGƒædG
 ∞°Sƒj  ΩÉ°ûg  ¿ÉæØdG  á«MöùŸG
 êÉàfEÓd  IÒ¡°T  á°ù°SDƒe  ÖMÉ°U
 ºbÉW ™`̀«`̀ª`̀Lh »`̀æ`̀Ø`̀dG  ™`̀jRƒ`̀à`̀dGh
 øeh  º«∏°S  øªMôdGóÑYh  á«MöùŸG
 áÑîf ËôμàH πØ◊G »YGQ  ΩÉb ºK
 º`̀gh Ú`̀Yó`̀Ñ`̀ŸGh Ú`̀fÉ`̀æ`̀Ø`̀dG ø`̀ e
 Üô£ŸGh  …hÉböûdG  »∏Y  ôYÉ°ûdG
 º«gGôHEG  Üô£ŸGh  …Òª÷G  óªMCG
 Üƒ≤©j  ó``ª``MCG  êô``̀î``̀ŸGh  Ö`̀«`̀Ñ`̀M
 Ú«æYƒÑdG  ó©°S  ¿ÉæØdGh  á∏≤ŸG
 áfÉæØdGh  »μæÑdG  º«gGôHEG  ¿ÉæØdGh
 OGƒY  óªfi ¿ÉæØdGh  â«îH  iƒ∏°S
 …QÉª©dG  hôªY  øH  ∑QÉÑe  ôYÉ°ûdGh
 ˆGóÑY øH óªMCG »Ñ©°ûdG Üô£ŸGh
 ˆGóÑY  ô£e  ôYÉ°ûdGh  “á«fô≤dG”
 ºbÉW  Ëô`̀μ`̀J  ”  Éªc  ,…Ò`̀ª`̀©`̀dG

 .“Ióª©dG â«H” á«Möùe

”الرمال“ و“شهيرة“ تكرمان ”الرمال“ و“شهيرة“ تكرمان 
نخبة من المبدعين البحرينييننخبة من المبدعين البحرينيين

 •∞°Sƒj ΩÉ°ûg ËôμJ

 •óªfi IÒæe ËôμJ

 •Úeôμª∏d á«YÉªL á£≤d

óLÉŸG áeÉ°SCG

äÉaÉ°ùe Qôfi
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وفاة �ملمثل �لهندي �ملخ�ضرم �أوم بوري
ق���ال املمث���ل اأموبام خ���ر اإن املمثل الهندي املخ����رشم اأوم بوري ت���ويف اأم�س اجلمعة يف 
مومباي. واأ�صاف خر وهو �صديق مقرب من الراحل اأوم بوري )66 عاما( اإن املمثل تويف اإثر 

اإ�صابته ب�صكتة قلبية.
�صنع بوري لنف�صه ا�صما يف الثمانينات من القرن املا�صي من خالل ال�صينما البديلة التي 
ا�ص���تقطبت جمهورا يف الهند وج�صد عدة �صخ�صيات ل تن�صى �صورت م�صاعر الغ�صب والقلق 
يف تل���ك الفرتة. كما �ص���ارك يف عدد من الأف���الم الأمركية والربيطانية مث���ل )ذا ريالكتنت 

فاندامندالي�صت( و)اإي�صت اإيز اإي�صت(، وكان اأحدثها فيلم )ذا هندريد فوت جرين(.  

�ليابان  �أزمة بني  �ملتعة” تثري  “ن�ض��اء 
وكوريا �جلنوبية

�ضخ�ضا  70 وتقتل  �أوروبا  �ل�ضقيع” ت�ضرب  جرن�ل  “جحافل 
�رشب “ج���رال ال�ص���قيع” اأطناب���ه يف اأوروبا 
مطلع العام اجلاري وهطل الثلج يف مناطق كثرة 
منها وت�ص���بب ذلك مبقتل 70 �صخ�صا يف خمتلف 

اأنحاء القارة وعطل حركة النقل.
ففي �ص���مال فنلندا، وبال���ذات يف لبلند، مت 
ت�ص���جيل رقم قيا�ص���ي جديد: 42- درجة مئوية. 
وح���ذرت الأر�ص���اد اجلوية الفنلندي���ة من درجات 
احل���رارة املنخف�ص���ة للغاي���ة يف اأرج���اء كثرة من 

الب���الد، وهو ما يت�ص���بب غالبا بانت�ص���ار الأمرا�س 
الرئوية.

الحت���اد  دول  معظ���م  يف  الثل���وج  وهطل���ت 
الأوروب���ي، وغط���ت عمليا كل اأرا�ص���ي البو�ص���نة 
والهر�ص���ك، وتراجعت درجة حرارة اجلو هناك اإلى 
ناق�س 26 مئوية، حيث �صي�صتمر الربد وت�صاقط 

الثلوج هناك عدة اأيام.
ويف اإيطاليا هطل���ت الثلوج يف املناطق التي 

تعر�صت للهزات الر�صية يف ال�صيف املا�صي.
وت����رشرت مدن �ص���مال اأملانيا من العا�ص���فة 
الثلجية اأك�صل، والتي �رشبت �صواحل هذه الدولة، 
مما ت�ص���بب يف العديد من امل�صكالت على الطرق. 
وغم���رت املي���اه بع�س املناط���ق ال�ص���احلية. ويف 
وليت���ي �صلي�ص���فيغ -هول�ص���تاين ومكلنب���ورغ-

فوربومرن ارتفع من�صوب املياه اإلى مرتين.
ويف ع���دة م���دن يف بلغاريا مت ت�ص���جيل اأرقام 

قيا�صية لدرجات حرارة اجلو، حيث انخف�صت اإلى 
ناق����س 29 مئوية. ويف بولندا لقي 7 اأ�ص���خا�س، 

بينهم 5 م�رشدين م�رشعهم اإثر الربد القار�س.
و�رشب الربد ال�صديد اأوكرانيا وت�صبب مبقتل 

4 اأ�صخا�س يف مقاطعة لفوف غرب البالد.
من جانبها اعتربت الأر�صاد اجلوية الرو�صية 
اأن، الليلة الفا�صلة بني يومي 5 و 6 يناير، كانت 
الأبرد يف مو�صكو منذ بداية ف�صل ال�صتاء احلايل. 

�أبد�” بالطائرة  حذ�ءك  تخلع  “ال 
على ارتفاع 35 األف قدم، تعرف م�صيفات 
الطائ���رات اأ����رشارا بحك���م وظيفته���ن اليومية 
ي�ص���عب عل���ى الآخرين ك�ص���فها، وق���د قدمت 
بع�ص���هن خال�ص���ة جتربتهن موؤخرا “ل�صحيفة 

التلغراف”.
ومن اأبرز ما ن�صحت به امل�صيفات الركاب 
عدم خل���ع احل���ذاء يف الطائرة اأبدا، “فاأر�ص���ية 
الطائرة و�ص���خة لدرج���ة غر معقول���ة”، وذلك 
يف رد على �ص���وؤال اأح���د الركاب عم���ا ل يعرفه 

امل�صافرون باجلو.
وقالت اإحدى امل�صيفات “على الركاب اأن 
يعلموا بوجود اأع�صاء ب�رشية بالقرب من الأمتعة 
اخلا�صة بامل�صافرين، تلك الأع�صاء يتم نقلها 
اإلى امل�صت�ص���فيات لزرعها للمر�ص���ى، وهناك 

اأي�صا حيوانات األيفة يف املنطقة نف�صها”.
م�صيف اآخر قال اإن “�رشكات الطران 
تر�ص���ل اجلثث مبكان الأمتعة يف الطائرة، 
اأحيانا تكون اجلثة يف تابوت واأحيانا اأخرى 
تو�ص���ع كما هي”. كما اأك���د اأحد العاملني 
ال�ص���ابقني يف الطاقم اأن حمامات الطائرة 
غر حم�ص���نة متاما من الفت���ح، فاإن اأفراد 

الطاقم ميكنهم فتحها ب�صهولة كبرة.

�لفر��ش” “حتت  دوالر  مليون   20
اأعل���ن الدع���اء يف الولي���ات املتح���دة، 
اأن���ه مت �ص���بط نح���و 20 ملي���ون دولر حتت 
بع���د  ما�صات�صو�ص���ت�س،  يف  ب�ص���قة  ح�ص���ية 
القب�س على برازيلي يف ق�ص���ية غ�صل اأموال 
مرتبط���ة بعمليات احتي���ال عاملية مبليارات 

الدولرات.
واته���م الدع���اء الحتادي يف بو�ص���طن، 
اخلمي����س، كل���رب رينيه ريزيريو رو�ص���ا )28 
عام���ا(، بالتاآم���ر لغ�ص���ل اأم���وال يف ق�ص���ية 
ترتبط بتحقيق عن �رشكة تلك�ص���فري، والتي 
تروج لنف�ص���ها على اأنها �رشكة ات�صالت عن 
طري���ق الإنرتنت، لكن مدع���ون يقولون اإنها 
يف احلقيق���ة “م����رشوع احتي���ال” يق���وم على 

الت�صويق الهرمي.
وقال مدع���ون اإن���ه األق���ي القب�س على 
رو�صا بعد جل�صة لنظر الق�صية اأمام حمكمة. 
ومل ي���رد حمامي���ه عل���ى الف���ور عل���ى طلب 
للتعلي���ق. وجاء القب�س عليه يف اإطار حتقيق 
ح���ول تلك�ص���فري، وه���ي �رشكة يق���ع مقرها 
مبدين���ة مارلبورو يف ما�صات�صو�ص���ت�س، تبيع 
خدمة املكامل���ات التليفونية عرب الإنرتنت، 
والت���ي اأن�ص���اأها الأمرك���ي جيم����س مريل، 

والربازيلي كارلو �صوانزلر.
وق���ال مدع���ون اإن تلك�ص���فري م����رشوع 
احتيال عمالق يقوم على الت�صويق الهرمي، 
اإذ تبي���ع خدمتها مقابل مبال���غ زهيدة اأو من 

دون مقابل.
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األخيرة
مواقيت 
الصالة

�ضرطي ينقذ �مر�أة عارية فت�ضرق �ضيارته
قال نائب قائد لل�رشطة يف اأريزونا اإن امراأة عارية اأبلغت ال�رشطة باأنها تعر�ص���ت لعتداء جن�ص���ي 
�رشقت �ص���يارة قائد بال�رشطة مما اأدى اإلى مطاردة طويلة انتهت يف منت�صف طريق �رشيع يف الولية. 
وقال نائب قائد �رشطة مقاطعة ماري كوبا بن هري لل�صحفيني، اإن املراأة التي مل تك�صف ال�صلطات 
عن هويتها نقلت اإلى م�صت�ص���فى بعد ال�ص���يطرة عليها حني نزلت من �ص���يارة القائد بال�رشطة على 
الطري���ق ال�رشيع. ح�ص���ب ما اأوردت رويرتز. ونقل هري عن م�ص���وؤولني بال�رشط���ة قولهم اإن الواقعة 
بداأت �صباح اخلمي�س حني مت ا�صتدعاء القائد اإلى حمطة للوقود فوجد املراأة العارية تقف خارجها. 

واأ�صاف اأنها بدت م�صطربة وم�صو�صة.             

قالت اليابان اأم�س اجلمعة، اإنها �صت�صتدعي �صفرها لدى كوريا اجلنوبية ب�صبب 
و�ص���ع متث���ال يخلد الن�ص���اء الكوريات الالتي اأج���ربن على العمل يف بي���وت الدعارة 
التابعة للجي�س الياباين خالل احلرب العاملية الثانية، م�صرة اإلى اأن التمثال ينتهك 
اتفاقا حلل امل�ص���كلة. واتفقت الدولتان العام 2015 على اأن ق�صية “ن�صاء املتعة” 
الت���ي توؤثر على العالق���ات بني البلدين منذ فرتة طويلة “�ص���تحل ب�ص���ورة نهائية 
دون رجعة” اإذا مت تنفيذ جميع بنود التفاق و�صمل ذلك اعتذارا من اليابان واإن�صاء 
�صندوق مل�صاعدة ال�صحايا. وو�صع التمثال الذي ي�صور امراأة حافية القدمني جتل�س 
على مقعد قرب القن�ص���لية اليابانية يف مدينة بو�صان بجنوب كوريا اجلنوبية نهاية 
العام املا�ص���ي. وقال رئي�س الوزراء الياباين �ص���ينزو اآب���ي لنائب الرئي�س الأمركي 
جوزي���ف بايدن يف ات�ص���ال هاتفي اإن من امله���م اأن تنفذ الياب���ان وكوريا اجلنوبية 

التفاق، واإن الرجوع فيه غر بناء.
وقال كبر اأمناء جمل�س الوزراء يو�ص���يهيدي �صوجا يف موؤمتر �صحفي اإن التمثال 
“موؤ�ص���ف للغاية”، واإن اليابان �صت�ص���تدعي �ص���فرها موؤقتا. واأ�ص���اف اأن اليابان 

�صتوؤجل اأي�صا حوارا اقت�صاديا ثنائيا “رفيع امل�صتوى” مع كوريا اجلنوبية.

 Social
media

تطبيق باك�ضتاين �ضد 
�لتحر�ش 

اأ�ص����بح بالإمكان هذا الأ�ص����بوع ا�ص����تخدام تطبيق على الهواتف املحمولة يتيح للن�صاء 
اإب����الغ ال�رشطة بح����وادث التحر�س يف اإقليم البنجاب بباك�ص����تان وذل����ك يف الوقت الذي تعزز 
فيه ال�ص����لطات جهودها لتح�صني �صالمة املراأة يف واحد من اأكرث الأقاليم التي ت�صهد جرائم 
�صد الن�صاء. وب�صغطة واحدة على زر ميكن للم�صتخدمات اللواتي ي�صعرن بتهديد الت�صال 
بفري����ق طوارئ م����ن ال�رشطة ي�ص����تطيع حتديد اأماكنهن م����ن خالل النظ����ام العاملي لتحديد 
املواقع )جي.بي.اإ�س(. وقالت فوزية فيكار رئي�ص����ة جلنة البنجاب ب�صاأن و�صع املراأة، وهي 
هيئة ت�ص����جع حقوق املراأة و�ص����اركت يف اإط����الق التطبيق يوم اخلمي�س “عل����ى الرغم من اأن 
هذا التطبيق يغطي ب�ص����كل اأ�صا�صي التحر�س يف ال�صوارع، فاإنه يت�صمن اأي�صا خا�صية تتيح 

للمراأة التي تكون داخل املنزل وتعاين من عنف بدين الت�صال لنجدتها”.

   الطق�س معتدل. الرياح 
�صمالية غربية من 12 الى 

17 عقدة

وتتحول اإلى متقلبة الجتاه من 5 الى 10 
عقد خالل الليل. 

درجة احلرارة العظمى 21 درجة مئوية 

 وال�صغرى 13 درجة ارتفاع املوج من قدم اإلى 
قدمني قرب ال�صواحل ومن 2 الى 4 اأقدام يف 

عر�س البحر.

الطقس المتوقع لمملكة البحرين
إدارة الرصاد الجوية

www.bahrainweather.gov.bh
Tel: 17323073 - 17321175

  - جميع الحقوق محفوظة لدارة إلرصاد الجوية    
  وزارة المواصلت و التصالت © 2011 

الطقس المتوقع للثلثة أيام القادمة  

السبت الجمعة الخميس
43º 33º 40º 32º 39º 32º

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 15 الى 10ولكنها عموما شمالية من 
عقدة احيانا خلل النهار.

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 10ولكنها عموما شمالية شرقية من 

 عقدة احيانا.15الى 

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 15 الى 10ولكنها عموما شرقية من 

عقدة احيانا.

الطقس لهذا اليوم
الربعاء

27/07/2016

40º 32º
الطقس

 حار ورطب ولكنه مغبر احيانا مع بعض
السحب.

الرياح
  عقدة12 الى 07عموما شمالية شرقية من 

  عقدة احيانا خلل17 الى 12وتصل من 
النهار.

تحذير
ليوجد.

درجات الحرارة "الشرق الوسط"

13 KT

16 KT

17 KT

17 KT

صنعاء
22º 18º

عمان
35º 21º

الدوحة
36º 33º

أبوظبي
38º 32º

بيروت
28º 23º

مسقط
32º 27º

القاهرة
38º 21º

بغداد
46º 29º

الكويت
44º 35º

05:02ص شروق الشمس

06:26م غروب الشمس

11:54م بزوغ القمر

12:14م أفول القمر

10:44ص أعلى مد ≈⇑

05:08م أدنى جزر ≈⇓

المنامة

الرياض
43º 31º

 من قدم الى قدمين عند السواحل
  اقدام في عرض4 الى 2ومن 

البحر.

حالة الطقس ارتفاع الموج
@albiladpress @albiladpress @albiladnews

ملكة اإ�صبانيا يتي�صيا يح�رش احتفالت عيد الغطا�س املجيد يف الق�رش امللكي يف مدريد. 
)رويرتز(
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