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�ضد    �ضكوى   60
معلمة �إجنليزي  

�أم���ر طالب���ات مبدر�س���ة بلقي����س  �أولي���اء  نظ���م 

�الإبتد�ئية للبنات وقفة �حتجاجية �أمام �ملدر�سة �أم�س، 

وذل���ك �حتجاًجا عل���ى �أ�سل���وب تدري�س معلم���ة �للغة 

�الإجنليزية لطالبات �ل�سف �لثالث �البتد�ئي. وذكرت 

�الأمهات �أنهن تو��سلن مع �إد�رة �ملدر�سة قبل تنظيم 

�لوقف���ة �الحتجاجي���ة، وقدمن �س���كاوى �سد 

�ملعلمة، جتاوز عددها 60 �سكوى.

حتديد �مل�ش�ؤول عن �لأ�شر�ر مب�شاريع �لبنى �لتحية
نتيجة لتجمع مياه الأمطار... رئي�س الوزراء يوجه:

�ملنامة - بنا: تر�أ����س رئي�س �لوزر�ء �ساحب 

�ل�سم���و �مللك���ي �الأم���ري خليف���ة ب���ن �سلم���ان �آل 

خليف���ة، وبح�سور ويل �لعهد نائب �لقائد �الأعلى 

�لنائ���ب �الأول لرئي����س جمل����س �ل���وزر�ء �ساحب 

�ل�سمو �مللكي �الأم���ري �سلمان بن حمد �آل خليفة، 

�جلل�س���ة �العتيادية �الأ�سبوعي���ة ملجل�س �لوزر�ء، 

وذلك بق�رص �لق�سيبية �أم����س، حيث �أدىل �الأمني 

�لع���ام ملجل�س �لوزر�ء يا����رص �لنا�رص عقب �جلل�سة 

بالت�رصيح �لتايل:

وجه �ساح���ب �ل�سمو �مللكي رئي����س �لوزر�ء 

بح�رص مو�ق���ع �ل�سو�رع و�الأحي���اء و�مل�ساريع �لتي 

يتك���رر فيه���ا جتم���ع مي���اه �الأمط���ار ومعاجلتها، 

و�لوق���وف على �الأ�سب���اب �لفنية �لت���ي �أدت �إىل 

ت�رصر بع�س م�ساريع �لبنى �لتحتية ب�سبب هطول 

�الأمط���ار، وحتديد �مل�سوؤول و�أوج���ه �لتق�سري �إن 

وجدت، وكل���ف �سم���وه �للجنة �لوز�ري���ة للإعمار 

و�لبني���ة �لتحتي���ة بذل���ك. و�أثنى �ساح���ب �ل�سمو 

�مللك���ي رئي����س �ل���وزر�ء عل���ى �جله���ود �لت���ي 

��سطلعت به���ا وز�رة �الأ�سغال و�سوؤون �لبلديات 

و�لتخطيط �لعمر�ين وزير�ً وم�سوؤولني يف 

�رصعة �لتعامل مع جتمعات مياه �الأمطار.

�لب���لد  عاه���ل  �أك���د  بن���ا:   - �ملنام���ة 

�ساح���ب �جللل���ة �مللك حمد ب���ن عي�سى �آل 

خليف���ة �أهمي���ة زي���ادة �لتن�سي���ق و�لتعاون 

بني �ل�سلط���ات �لت�رصيعي���ة يف دول جمل�س 

�لتع���اون ل���دول �خللي���ج �لعربي���ة لتعزي���ز 

هذه �ملنظوم���ة �خلليجي���ة وتوحيد �جلهود 

و�لعم���ل �خلليج���ي �مل�س���رتك و�لدفاع عن 

�لق�سايا �خلليجية �نطلقا من وحدة �لهدف 

و�مل�س���ري �مل�س���رتك �ل���ذي يجم���ع دولن���ا 

و�سعوبنا �ل�سقيقة. جاء ذلك خلل ��ستقبال 

جللة �مللك يف ق�رص �ل�سافرية �أم�س رئي�س 

جمل�س �الأمة بدولة �لكويت �ل�سقيقة مرزوق 

�لغ���امن و�لوفد �لربمل���اين �ملر�فق 

2�لذي يزور �لبلد حاليا.

 

ق���ال �لوكي���ل �مل�ساع���د للم�ساري���ع �الإ�سكانية 

ب���وز�رة �الإ�سكان �سامي بوه���ز�ع �إن �لو�قع ي�سري �إىل 

�أن معظم من يطلب���ون �لتو�سع يف �لوحد�ت �ل�سكنية 

تكون دو�فعه���م لغر�س �لتو�س���ع و�لتجميل، ولي�س 

�حلاجة.

ويف رده عل���ى �س���وؤ�ل �لبل���دي عب���د�هلل عا�س���ور 

عن تكاليف �إن�س���اء �لوحد�ت �ل�سكني���ة، �أ�سار �إىل �أن 

�لتكلفة تختلف من منوذج الآخر، ومن م�رصوع الآخر.

وعل���ق بالقول “نحن ال نبني بيوت���ا رخي�سة، وال 

يظ���ن ذل���ك �أح���د، فالبيوت �لت���ي تبنيها �ل���وز�رة ال 

ا �أن  يوفرها حتى �لقطاع �خلا����س، خ�سو�سً

�لوز�رة تعتني مبو�سوع �لبنية �لتحتية”.

ب�هز�ع: “�لإ�شكان” ل تبني بي�تا رخي�شة

• جانب من �جتماع جمل�س بلدي �ل�سمالية	

�حلرة” “�لأ�ش��ق  �أرباح  دينار  ملي�ن   8.3

%  64 �لربميل  �إنتاج  كلفة  �نخفا�ض  “�لهيئة”: 

�ملحميد: �لتغيري يهب على “با�ض” بقيادة بحرينية

وفاة مطل�ب و�لقب�ض على �آخَرين 
يف عمليتني اأمنيتني يف النويدرات

�ملنام���ة - �رصك���ة جمم���ع �لبحري���ن للأ�س���و�ق 

�حلرة: �أعلنت �رصكة جممع �لبحرين للأ�سو�ق �حلرة 

يف �جتماع جمل�س �إد�رته���ا م�ساء �أم�س �الإثنني عن 

�لنتائ���ج �ملالي���ة للع���ام 2016 �ملنتهي���ة يف 31 

دي�سم���رب 2016، �إذ �أف���اد رئي�س جمل����س �الإد�رة 

ف���اروق �ملوؤي���د باأن �ل�رصك���ة حققت �س���ايف �أرباح 

قدرها 8٫328٫312 ديناًر� مقارنة باأرباح �لعام 

�ملا�س���ي �لتي كانت ق���د بلغ���ت 8٫935٫275 

���ا يف �الأرباح  دين���اًر�، مم���ا �س���كل �نخفا�سً

قدره 606٫963 دينار�ً وبن�سبة 6.8 %.

�إن  �لهيئ���ة �لوطني���ة للنف���ط و�لغ���از  قال���ت 

�لتكالي���ف �لت�سغيلي���ة يف عملي���ات تطوي���ر حق���ل 

�لبحري���ن �نخف�س���ت بن�سب���ة 27 %، و�إن تكالي���ف 

�إنتاج �لربميل �خل���ام �نخف�ست من 15.9 دوالر �إىل 

10.3 دوالر، و�إن �لتكالي���ف �لت�سغيلي���ة وتكاليف 
ر�أ����س �ملال �نخف�س���ت من 711 ملي���ون دوالر �إىل 

364 مليون دوالر بال�سنو�ت �الأربع �الأخرية.  وبينت 
�لهيئة، يف ردها على �سوؤ�ل �لنائب جميد �لع�سفور، 

���ا يف �إجم���ايل تكاليف حق���ل �لبحرين، حيث  �نخفا�سً

�نخف�س���ت �لتكالي���ف �لت�سغيلي���ة وتكالي���ف ر�أ�س 

�ملال من 711 ملي���ون دوالر �إىل 364 مليون دوالر 

وبن�سب���ة �نخفا����س بلغ���ت 49 %، كم���ا �نخف�ست 

تكلف���ة �إنت���اج �لربميل م���ن 42 دوالر� �إىل 

15 دوالر� �أي ما ن�سبته 64 %.

قال �ملدير �لتنفيذي بالوكالة ل�رصكة خدمات 

مطار �لبحرين �سلم���ان �سالح �ملحميد “نوؤمن �أن 

موظفين���ا قادرون عل���ى �إحد�ث تغي���ري، وهذ� ما 

يفعلونه بالفعل! �إنه���ا علقة من �لثقة �ملتبادلة 

و�ملعرفة يف جمي���ع �مل�ستويات و�الإد�ر�ت، ونحن 

نعم���ل مع���ا كوح���دة متما�سك���ة مب�سارك���ة ن�سبة 

كبرية من �ل�سباب �لبحرين���ي من �لن�ساء و�لرجال 

يف �إح���د�ث �لتغيري�ت �ملبتك���رة �لتي نعمل على 

حتقيقه���ا”. و��س���اف: “م���ن �ملتوق���ع �أن يجلب 

�لعام 2017 رياح �لتغيري مع �ملبادر�ت �ملبتكرة 

للموؤ�س�سات �لتي يقودها �لبحرينيون مثل �رصكة 

خدم���ات مطار �لبحري���ن �لتي تلت���زم بامل�ساهمة 

باالزدهار �القت�سادي للدولة ورفع ��سم 

�لبحرين عاليا” .

�ملنام���ة - وز�رة �لد�خلي���ة: ذك���ر مدير عام 

�الإد�رة �لعام���ة للمباح���ث و�الأدل���ة �جلنائي���ة �أن���ه 

مت �سب���اح �أم�س تنفي���ذ عمليت���ني للقب�س على 

مطلوبني بقرية �لنوي���در�ت. و�أو�سح �أن �لعملية 

�الأوىل، و�لت���ي مت تنفيذه���ا عند ح���و�يل �ل�ساعة 

�لثاني���ة �سباح���ا، �أ�سف���رت ع���ن �لقب����س عل���ى 

�ملدعو �أحمد عبد�ملجيد �أحم���د حبيب “20 عاًما” 

و�ملت���ورط يف ق�سي���ة �عت���د�ء �أدت �إىل �إ�سابة 3 

من رج���ال �ل�رصطة، كما �أ�سف���رت �لعملية �لثانية، 

و�لت���ي مت تنفيذها عن���د حو�يل �ل�ساع���ة �لثانية 

وع�رصين دقيق���ة �سباحا، عن �لقب�س على �ملدعو 

�أحمد مكي حممد “27 عاما” و�ملتورط مع �ملدعو 

�أحم���د عبد�ملجيد �أحم���د حبي���ب يف ذ�ت �لق�سية 

�الرهابية، ف�سل عن �أنه كان يوؤوي �أحد �لهاربني 

م���ن �ل�سج���ن وه���و �ملدعو عب���د�هلل ح�س���ني علي 

عب���د�هلل �لعجوز “22 عام���ا” و�ملحكوم باملوؤبد يف 

ق�ساي���ا �إرهابية ت�سمل �لقت���ل �لعمد و�ل�رصوع يف 

قتل و�سناعة متفجر�ت، حيث حاول �لهرب �أثناء 

�لقب����س علي���ه، �إال �أنه �أ�سيب ج���ر�ء �سقوطه ومت 

نقله للم�ست�سفى، حيث تويف متاأثر� باإ�سابته.
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• جانب من �ملجل�س �الأ�سبوعي ملحافظة �ملحرق	

بن هندي: تع�ي�شات �ملطر عن “بع�ض” �لأ�شياء

لف���ت حمافظ �ملح���رق �سلمان بن هن���دي �إىل �سدور تعمي���م من وز�رة 

�الأ�سغال و�سوؤون �لبلديات و�لتخطي���ط �لعمر�ين يت�سمن �إجر�ء�ت تعوي�س 

�ملت�رصرين من هطول �الأمطار �لغزيرة.

و�أو�س���ح موظ���ف باملحافظ���ة �الإج���ر�ء�ت �ل���و�ردة بالتعمي���م �ملر�سل 

للمحافظ���ة، وذل���ك عرب �لتق���دم بطلب لبلدي���ة �ملحرق، و�ستحي���ل �الأخرية 

�لطل���ب للوز�رة مبا�رصة. و�أ�سار �ملحافظ للجوء مو�طنني مت�رصرين �إليه، و�أنه 

�أبلغه���م ب�سدور تعميم من �لوز�رة، ويتعني عليه���م �لتوجه لبلدية �ملحرق 

وملء �ال�ستمارة �ملخ�س�سة لذلك.

وتابع: لو �أن �أحد� ت�رصر فعليه �لتوجه لبلدية �ملحرق وُيحّدد �الأ�رص�ر، وال 

يجرى �لتعوي�س عن كل �سيء، و�إمنا عن بع�س �الأ�سياء، ومن �ملوؤكد 

8�أن �لوز�رة �ستويل كل �الهتمام بالطلبات �لو�ردة للتعوي�س.

الع�سومي: النظام الإيراين ميثل تهديدا 

للأمن العربي

جممع يتيم.. قلبه ليزال يخفق 

باحلنني!

وزير الدفاع الأمريكي: ل�سنا يف العراق 

لأجل النفط

بالدنا

مسافات البالد

بالد العالم
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يو
ن بلد� و�حًد� و�شعبني متاآخيني  رئي�ض �ل�زر�ء: �لبحرين و�لك�يت �شتظلاّ

•  �سمو رئي�س �لوزر�ء مرتئ�ًسا جل�سة جمل�س �لوزر�ء بح�سور �سمو ويل �لعهد	

ليلى مال اهلل 

مروة خمي�س

اأمين يعقوب

�سيد علي املحافظة

• جللة �مللك م�ستقبلً رئي�س جمل�س �الأمة �لكويتي 	

انطلقا من وحدة الهدف وامل�سري امل�سرتك... العاهل:

تعاون �ل�شلطات �لت�شريعية يعزز �ملنظ�مة �خلليجية 

•  فاروق �ملوؤيد	
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رئي�س “االأمة” الغامن: حكام البحرين والكويت الكرام عائلة واحدة والعالقات بني البلدين را�شخة واأزلية

����ا ل���ل���ح���ف���اظ ع���ل���ى اأم������ن وا����ش���ت���ق���رار دول���ن���ا
ً
ال���ت���ح���دي���ات حت���ت���اج اأن ن���ك���ون اأك������ر ت����ق����ارب

زيادة التعاون بني ال�سلطات الت�رشيعية لتعزيز املنظومة اخلليجية 

دور بارز للمجال�س الت�رشيعية اخلليجية يف حتقيق تطلعات ال�سعوب

جاللته يبحث مع رئي�س جمل�س االأمة الكويتي امل�شتجدات االإقليمية والعربية... العاهل:

املواقف الكويتية �شتظل على الدوام م�شدر فخر واعتزاز... رئي�س الوزراء:

املنامة - بنا: اأكد عاه���ل البالد �شاحب اجلاللة 

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

التاريخي���ة الرا�شخة والرواب���ط االخوية الوثيقة التي 

جتمع مملكة البحرين وال�شقيقة دولة الكويت والتي 

ت�شهد مزيدا م���ن النماء والتطور يف �شتى امليادين، 

م�شي���دا بامل�شتوى املتميز الذي و�شل اليه التعاون 

والتن�شيق امل�شرتك بني البلدين ال�شقيقني ال�شيما 

يف املجال الربملاين.

ج���اء ذلك خ���الل ا�شتقبال جالل���ة امللك يف ق�رص 

ال�شافري���ة اأم�س رئي�س جمل����س االأمة بدولة الكويت 

ال�شقيق���ة مرزوق الغامن والوف���د الربملاين املرافق 

الذي ي���زور البالد حالي���ا، بدعوة م���ن رئي�س جمل�س 

الن���واب، حيث نقل اإىل جالل���ة امللك حتيات وتقدير 

اأمري دول���ة الكوي���ت ال�شقيقة اأخيه �شاح���ب ال�شمو 

ال�شيخ �شباح االأحمد اجلابر ال�شباح ومتنياته الطيبة 

ل�شعب مملكة البحرين دوام الرخاء والتقدم.

ورح���ب عاه���ل الب���الد برئي����س جمل����س االأم���ة 

الكويت���ي، وكلف���ه بنقل حتياته ومتنيات���ه اخلال�شة 

الأخي���ه �شاح���ب ال�شمو اأمري دول���ة الكويت ولل�شعب 

الكويتي ال�شقيق باملزيد من التطور واالزدهار.

ون���وه جاللته مبثل ه���ذه الزي���ارات االخوية ملا 

لها من م���ردود ايجابي على �شعي���د تعزيز التعاون 

الربملاين وتبادل اخل���ربات والتجارب مبا ي�شهم يف 

تطوير احلياة الدميقراطي���ة يف البلدين ال�شقيقني، 

موؤك���دا على الدور امله���م الذي ي�شطل���ع به جمل�شا 

الن���واب البحرين���ي واالأمة الكويت���ي يف تقوية اأوا�رص 

العالق���ات البحريني���ة الكويتي���ة عل���ى امل�شتوي���ني 

الر�شم���ي وال�شعب���ي وزي���ادة التن�شي���ق والتع���اون 

امل�شرتك مبا يخدم العمل الربملاين.

واأك���د �شاح���ب اجلالل���ة املل���ك اأهمي���ة زي���ادة 

التن�شيق والتعاون بني ال�شلطات الت�رصيعية يف دول 

جمل�س التع���اون لدول اخلليج العربي���ة لتعزيز هذه 

املنظومة اخلليجية وتوحيد اجلهود والعمل اخلليجي 

امل�شرتك والدفاع عن الق�شايا اخلليجية انطالقا من 

وحدة الهدف وامل�شري امل�ش���رتك الذي يجمع دولنا 

و�شعوبنا ال�شقيقة.

واأ�ش���اد جاللته باملواقف امل�رصف���ة التي تقفها 

دول���ة الكوي���ت بقي���ادة �شاح���ب ال�شمو اأم���ري دولة 

الكوي���ت جتاه مملكة البحرين ودورها الريادي الذي 

ت�شطلع به يف دعم العمل اخلليجي امل�شرتك وتوحيد 

الكلم���ة واملواقف ب���ني اال�شق���اء وخدم���ة الق�شايا 

العربية واال�شالمية وتعزيز العمل العربي امل�شرتك.

وبح���ث جالل���ة املل���ك م���ع رئي�س جمل����س االمة 

املنطق���ة  ت�شهده���ا  الت���ي  التط���ورات  الكويت���ي 

وامل�شتج���دات االقليمي���ة والعربي���ة حم���ل اهتم���ام 

البلدين.

م���ن جانبه، نقل رئي����س جمل�س االم���ة الكويتي 

مرزوق الغامن اإىل �شاحب اجلاللة امللك حتيات اأخيه 

�شاحب ال�شمو اأمري دولة الكويت ال�شقيقة ومتنياته 

للمملك���ة و�شعبها املزيد من التط���ور والنماء. معربا 

ع���ن �شك���ره وتقدي���ره جلالل���ة املل���ك عل���ى حفاوة 

اال�شتقبال وعلى حر�س جاللت���ه على تعزيز عالقات 

البلدين ال�شقيقني وباالأخ�س يف املجال الربملاين.

واأ�شاد الغامن مب���ا يربط القيادتني احلكيمتني 

يف البلدي���ن ال�شقيق���ني م���ن روابط اخوي���ة تاريخية 

متميزة ووثيقة، موؤك���دا اأن حكام البحرين والكويت 

الك���رام هم عائلة واح���دة، وان العالق���ات البحرينية 

الكويتية هي عالقات را�شخة واأزلية.

معرب���ا عن اعت���زازه باملواق���ف االأ�شيلة ل�شعب 

البحري���ن جتاه �شقيق���ه �شعب الكويت خ���الل الغزو 

العراق���ي، موؤكدا اأن اأبناء الكويت جميعا ي�شتذكرون 

بكل الفخر واالعتزاز هذه املواقف امل�رصفة للبحرين 

واأهلها الكرام والتي تعك�س و�شائج القربى واالخوة 

واملحبة وامل�شري امل�شرتك الذي يجمع اأبناء البلدين 

على م���ر ال�شنني، م�شريا اإىل اأن ال�شعبني ال�شقيقني 

هما مكمل���ني لبع�شهما البع�س يف كافة االأمور التي 

ب���داأت يف ع�رصالنه�شة يف البلدين من���ذ بداية القرن 

املا�شي.

واأك���د رئي����س جمل����س االأم���ة الكويت���ي ال�شعي 

املتوا�شل لتعزيز التن�شي���ق والتعاون بني جمل�شي 

الن���واب البحريني واالأمة الكويتي مب���ا يخدم ويعزز 

عالق���ات البلدي���ن ويع���ود باخل���ري واملنفع���ة عل���ى 

ال�شعبني ال�شقيقني.

م�شيدا باالجنازات التي حققتها مملكة البحرين 

عل���ى ال�شعي���د الدميقراطي وما ت�شه���ده من تطور 

وتنمي���ة يف القطاع���ات كاف���ة بف�ش���ل قي���ادة جاللة 

امللك. 

املنام����ة - بن����ا: ل����دى ا�شتقبال �شم����وه رئي�س 

واأع�ش����اء م����ن جمل�����س االأم����ة الكويتي، اأك����د رئي�س 

ال����وزراء �شاح����ب ال�شم����و امللكي االأم����ري خليفة بن 

�شلم����ان اآل خليفة اأن ما يربط ب����ني مملكة البحرين 

ودولة الكويت ال�شقيقة م����ن عالقات اأخوَّة وتعاون 

ي����زداد ر�شوخاً و�شالبة مع االأيام، فما يجمع البلدين 

اأُ�ش�س قوي����ة من اأوا�رص القرب����ى والتاريخ امل�شرتك 

ووحدة امل�شري.

واأ�ش����اد �شم����وه مبواقف دولة الكوي����ت، قيادة 

و�شعبا، امل�شاندة والداعمة ململكة البحرين، موؤكدا 

�شموه اأن هذه املواقف امل�رصفة �شتظل على الدوام 

م�شدر فخر واعتزاز من اأبناء البحرين وجت�شد حقيقة 

ما يجمع البلدين من روابط را�شخة.

وكان رئي�����س ال����وزراء �شاحب ال�شم����و امللكي 

االأمري خليف����ة بن �شلمان اآل خليف����ة قد ا�شتقبل يف 

ق�����رص الق�شيبي����ة �شب����اح اأم�س رئي�س جمل�����س االأمة 

الكويت����ي مرزوق الغ����امن وعدداً م����ن اأع�شاء جمل�س 

االأمة بدولة الكويت ال�شقيقة الذين يقومون بزيارة 

حالي����ة مملكة البحرين، وذلك بح�شور رئي�س جمل�س 

النواب اأحمد املال.

وخالل اللق����اء، رحب �شمو رئي�س الوزراء بزيارة 

رئي�����س واأع�شاء جمل�����س االأمة الكويت����ي اإىل مملكة 

البحري����ن وما متثله هذه الزي����ارة من اأهمية يف البناء 

على ما تاأ�ش�����س من قاعدة را�شخ����ة لعالقات االأخوَّة 

والتع����اون ب����ني البلدي����ن وال�شعب����ني ال�شقيق����ني، 

متمنًي����ا �شموه اأن ت�شهم الزيارة يف مزيد من التطور 

يف جم����ال التع����اون الثنائ����ي الذي يلب����ي التطلعات 

امل�شرتكة.

ون����وه �شم����وه باجله����ود الت����ي يقوم به����ا اأمري 

دول����ة الكويت �شاحب ال�شم����و ال�شيخ �شباح االأحمد 

اجلابر ال�شب����اح ال�شقيقة؛ من اأج����ل حتقيق الوحدة 

والت�شام����ن العرب����ي واخلليج����ي يف ظل م����ا ميتلكه 

�شم����وه من روؤي����ة حكيم����ة غايتها م�شتقب����ل اأف�شل 

للدول وال�شعوب العربية واخلليجية.

وق����ال �شم����وه: “اإن التحدي����ات الت����ي مت����ر بها 

املنطقة واالأمة حتتاج اأن نكون اأكر تقارًبا وتفاهًما 

للحف����اظ عل����ى اأم����ن وا�شتق����رار دولن����ا و�شعوبنا”، 

مو�شحاً �شموه باأن مواقفنا مع بع�شنا البع�س يجب 

عل����ى الدوام اأن تتاأكد، واأن نظهرها ل�شالح اجلميع، 

ونح����ن عندم����ا نلتقيكم الي����وم، ف����اإن حديثنا معكم 

م����ن القل����ب اإىل القل����ب، ومواقفنا مواقفك����م، وما 

يرب����ط بني بلدين����ا و�شعبينا اأعمق م����ن اأن تعرب عنه 

الكلمات”.

و�ش����دد �شم����وه على اأهمي����ة الدور ال����ذي تقوم 

ب����ه املجال�س الت�رصيعي����ة يف دول جمل�س التعاون يف 

حتقيق اأمال وتطلعات ال�شعوب اخلليجية نحو مزيد 

م����ن الرخاء واالزدهار، ال�شيما يف ظل ما متتلكه هذه 

املجال�����س م����ن اأدوات تكف����ل لها و�ش����ع القوانني 

والت�رصيع����ات الع�رصية التي تلب����ي تطلعات املرحلة 

احلالية وم�شتجدات امل�شتقبل.

ون����وه �شم����وه اإىل اأهمي����ة تعزيز التع����اون بني 

املجال�س الت�رصيعية يف خمتلف دول جمل�س التعاون، 

مبا يعزز من ق����درة دول املجل�س على اال�شتمرار يف 

جهودها التنموية وميكنه����ا من بناء حائط يزيد من 

مناعته����ا يف مواجه����ة خمتلف التحدي����ات ال�شيا�شية 

واالأمنية واالقت�شادية.

م����ن جانب����ه، اأع����رب الغامن ع����ن خال�����س ال�شكر 

والتقدي����ر لرئي�س ال����وزراء �شاح����ب ال�شمو امللكي 

االأم����ري خليفة بن �شلم����ان اآل خليفة عل����ى ما يوليه 

�شم����وه م����ن حر�����س واهتم����ام بتطوي����ر العالق����ات 

بني مملك����ة البحرين ودول����ة الكوي����ت ال�شقيقة يف 

املجاالت كافة.

واأك����د اأن �شموه يحظى مبحبة وتقدير من جميع 

اأبن����اء الكوي����ت ملا يتمتع به �شموه م����ن روؤى حكيمة 

وقي����ادة رفيعة تعمل من اأجل حتقيق تطلعات دول 

و�شع����وب جمل�����س التعاون؛ م����ن اأجل حا�����رص مزدهر 

وم�شتقب����ل م�رصق، منوه����ا باجلهود الت����ي يقوم بها 

�شم����وه لتعزيز م�ش����رية العمل اخلليج����ي امل�شرتك، 

االأمر الذي يعك�س مدى خربة �شموه الكبرية يف قراءة 

وحتليل ما ت�شهده املنطقة والعامل من تغريات.

لتطوي����ر  الداعم����ة  �شم����وه  مواق����ف  اأن  واأك����د 

التع����اون اخلليجي واالرتقاء ب����ه اإىل امل�شتوى الذي 

يلبي طموح����ات دول و�شعوب جمل�����س التعاون من 

�شاأنه����ا اأن تدع����و اإىل ب����ذل مزيد م����ن اجلهود على 

�شعيد التكامل اخلليجي، م�شيدا مبا ت�شهده مملكة 

البحرين يف ظل قيادتها احلكيمة من نه�شة وتطور 

مبختلف املجاالت.

• جاللة امللك ي�شتقبل رئي�س جمل�س االأمة الكويتي	

• �شمو رئي�س الوزراء م�شتقبالً رئي�س واأع�شاء من جمل�س االأمة الكويتي	

• جاللة امللك ي�شتقبل رئي�س جمل�س االأمة الكويتي	
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ح�رض مواقع جتمع مياه الأمطار وم�شاريع البنى التحتية املت�رضرة
تكثيف مبادرات تعزيز فر�س التوظيف اأمام الباحثني عن عمل... رئي�س الوزراء يوجه:

املنام����ة - بن����ا: تراأ�س رئي�س ال����وزراء �صاحب 

ال�صمو امللكي الأمري خليفة ب����ن �صلمان اآل خليفة، 

وبح�ص����ور ويل العه����د نائب القائ����د الأعلى النائب 

الأول لرئي�س جمل�س الوزراء �صاحب ال�صمو امللكي 

الأمري �صلمان بن حمد اآل خليفة، اجلل�صة العتيادية 

الأ�صبوعي����ة ملجل�س الوزراء، وذلك بق�رص الق�صيبية 

اأم�����س، حيث اأدىل الأمني العام ملجل�س الوزراء يا�رص 

النا�رص عقب اجلل�صة بالت�رصيح التايل:

رح����ب �صاحب ال�صم����و امللكي رئي�����س الوزراء 

بنتائ����ج الزي����ارة الت����ي ق����ام به����ا �صاح����ب ال�صمو 

امللك����ي ويل العه����د نائ����ب القائد الأعل����ى النائب 

الأول لرئي�����س جمل�س ال����وزراء اإىل اململكة العربية 

ال�صعودي����ة ال�صقيق����ة، والت����ي التقى �صم����وه فيها 

بعاه����ل اململكة العربي����ة ال�صعودية خادم احلرمني 

ال�رصيفني املل����ك �صلمان بن عبدالعزي����ز اآل �صعود 

وويل العهد النائ����ب الأول لرئي�����س جمل�س الوزراء 

وزير الداخلية �صاحب ال�صم����و امللكي الأمري حممد 

بن نايف ب����ن عبدالعزيز اآل �صعود وويل ويل العهد 

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

�صاح����ب ال�صم����و امللكي الأم����ري حممد ب����ن �صلمان 

ب����ن عبدالعزي����ز اآل �صع����ود، وُعقدت خالله����ا جل�صة 

مباحث����ات ر�صمية بني اجلانب����ني البحريني برئا�صة 

�صم����وه وال�صعودي برئا�صة ويل العهد النائب الأول 

لرئي�����س جمل�س الوزراء وزي����ر الداخلية الأمري حممد 

بن نايف بن عبدالعزيز اآل �صعود. 

واأ�ص����اد �صاحب ال�صمو امللك����ي رئي�س الوزراء 

مبا مت التفاق عليه خالل الزيارة من خطوات لدعم 

وتعزيز جم����الت التعاون والتكامل بني البلدين يف 

املجالت املختلفة اقت�صادي����اً وا�صتثمارياً واأمنياً، 

منوه����اً �صم����وه باأهمي����ة الزي����ارة توقيت����اً وتعاوناً، 

م�صيداً �صاحب ال�صمو امللك����ي رئي�س الوزراء بدور 

اململكة العربية ال�صعودي����ة بقيادة خادم احلرمني 

ال�رصيف����ني يف م�صاندة مملك����ة البحرين ودعمهاً ويف 

اإ�صناد وتعزيز امل�صرية اخلليجية.

ويف اإطار ذي �صلة، فق����د اأ�صاد �صاحب ال�صمو 

امللكي رئي�����س الوزراء باجله����ود املوفقة لالأجهزة 

الأمنية يف اململكة العربية ال�صعودية ال�صقيقة التي 

متكن����ت بيقظتها من الإطاحة باأربعة خاليا اإرهابية، 

موؤكداً �صموه وق����وف مملكة البحرين وت�صامنها مع 

اململكة العربي����ة ال�صعودي����ة وم�صاندتها يف كل ما 

تتخذه من اإجراءات حلماية اأمنها وا�صتقرارها. 

بعده����ا حي����ا �صاح����ب ال�صم����و امللك����ي رئي�س 

ال����وزراء ال����روح الوطني����ة ال�صادقة الت����ي اأظهرها 

املواطنون واملقيمون احتفاًء بذكرى ميثاق العمل 

الوطني، موجه����اً �صموه ال�صكر له����م ملا عربوا عنه 

م����ن م�صاعر الولء للوطن والقي����ادة بهذه املنا�صبة 

الوطنية. 

ثم هن����اأ �صاحب ال�صمو امللك����ي رئي�س الوزراء 

دول����ة الكوي����ت ال�صقيق����ة اأم����رياً وحكوم����ة و�صعباً 

مبنا�صب����ة الذك����رى ال�صاد�ص����ة واخلم�ص����ني للي����وم 

الوطن����ي لدول����ة الكوي����ت وذك����رى ي����وم التحري����ر 

ال�صاد�ص����ة والع�رصي����ن، م�صي����داً �صم����وه بالقف����زات 

التنموية امل�صهودة التي حققتها الدولة ال�صقيقة 

يف ظل قي����ادة ح�رصة �صاحب ال�صم����و ال�صيخ �صباح 

الأحمد اجلاب����ر ال�صباح اأمري دول����ة الكويت، متمنياً 

�صم����وه للدول����ة ال�صقيق����ة دوام الرفع����ة والتق����دم 

والزدهار يف ظل قيادة �صموه وحكومته الر�صيدة. 

بعد ذلك وج����ه �صاحب ال�صم����و امللكي رئي�س 

الوزراء بح�����رص مواقع ال�صوارع والأحي����اء وامل�صاريع 

التي يتكرر فيه����ا جتمع مياه الأمط����ار ومعاجلتها، 

والوق����وف عل����ى الأ�صب����اب الفني����ة الت����ي اأدت اإىل 

ت�����رصر بع�س م�صاريع البن����ى التحتية ب�صبب هطول 

الأمط����ار، وحتدي����د امل�صوؤولي����ة واأوج����ه التق�ص����ري 

اإن وج����دت، وكلف �صم����وه اللجنة الوزاري����ة لالإعمار 

والبني����ة التحتي����ة بذلك، و�صمن ه����ذا ال�صياق فقد 

اأثن����ى �صاحب ال�صم����و امللكي رئي�س ال����وزراء على 

اجلهود التي ا�صطلعت بها وزارة الأ�صغال و�صوؤون 

البلديات والتخطيط العمراين وزيراً وم�صوؤولني يف 

�رصعة التعامل م����ع جتمعات مياه الأمطار وت�رصيفها 

م����ن ال�ص����وارع والطرق����ات والأحياء يف اأ�����رصع وقت 

ممك����ن والتواجد املي����داين يف املواقع على خمتلف 

م�صتويات امل�صوؤولية يف الوزارة. 

كم����ا اأثن����ى �صموه عل����ى جه����ود القائمني على 

وزارة الإ�ص����كان وهيئ����ة الكهرباء وامل����اء والأجهزة 

املخت�ص����ة بوزارة الداخلية خ����الل اأمطار اخلري التي 

هطلت على البحرين موؤخ����راً. ويف هذا ال�صياق فقد 

اطلع جمل�س ال����وزراء على 3 تقارير وزارية مرفوعة 

الأ�صغ����ال و�ص����وؤون  وزراء  م����ن  به����ذا اخل�صو�����س 

البلدي����ات والتخطيط العم����راين والإ�صكان و�صوؤون 

الكهرب����اء وامل����اء ب�صاأن الإج����راءات الت����ي اتخذتها 

وزاراتهم يف هذا اخل�صو�س. 

 بعده����ا نظر املجل�����س يف املذك����رات املدرجة 

على جدول اأعماله، واتخذ بخ�صو�صها من القرارات 

ما يلي:

اأولً: حث �صاحب ال�صمو امللكي رئي�س الوزراء 

على تكثيف املب����ادرات وامل�صاريع التي ت�صهم يف 

تعزي����ز فر�س التوظي����ف اأمام الباحث����ني عن عمل، 

واأثن����ى �صم����وه على جه����ود وزارة العم����ل والتنمية 

املتخ�ص�ص����ة  املعار�����س  تنظي����م  يف  الجتماعي����ة 

للتوظي����ف مب����ا يتيح لأ�صح����اب الأعم����ال احل�صول 

عل����ى احتياجاتهم م����ن الكفاءات والك����وادر، واطلع 

املجل�س �صم����ن هذا ال�صياق على خطة وزارة العمل 

والتنمية الجتماعية لتنظيم جمموعة من املعار�س 

املتخ�ص�صة للتوظيف يف العام 2017، ومبا نفذته 

خ����الل العام 2016 من معار�����س والتي اأ�صهمت يف 

خل����ق فر�س عمل جديدة ونوعية ذات قيمة م�صافة 

للمواطنني.

ثاني����اً: واف����ق جمل�س ال����وزراء عل����ى ا�صتحداث 

اإدارة جديدة بوزارة املالي����ة، وهي اإدارة �صيا�صات 

الإي����رادات العام����ة مقاب����ل اإلغ����اء اإدارة الدرا�صات 

الإدارة  تبعي����ة  واإحل����اق  والبح����وث  القت�صادي����ة 

امل�صتحدث����ة بالوكي����ل امل�صاعد لتنمي����ة الإيرادات 

العامة؛ وذلك لتعزي����ز التوجهات احلكومية لتنويع 

م�صادر الدخل، وبناًء على التو�صية املرفوعة لهذا 

الغر�س من ديوان اخلدمة املدنية والتي ت�صمنتها 

مذك����رة مع����ايل نائب رئي�����س جمل�س ال����وزراء نائب 

رئي�س جمل�س اخلدمة املدنية. 

ثالث����اً: وافق جمل�س الوزراء على تعديل ر�صوم 

خدمات تاأهي����ل املقاولني امل�صب����ق الذي تقوم به 

اإدارة هند�ص����ة التكاليف ب����وزارة الأ�صغال و�صوؤون 

البلديات والتخطيط العم����راين، ووافق على م�رصوع 

قرار بهذا اخل�صو�س يراع����ي جميع فئات ت�صنيف 

املقاولني ويتي����ح ا�صرتداد جزء م����ن كلفة تقدمي 

اخلدمة. 

رابعاً: بحث جمل�س الوزراء م�رصوع قانون ي�صهل 

اإجراءات التوثيق وي�صمن تب�صيطها و�رصعة اإجنازها، 

حي����ث يجي����ز للوزي����ر املعني ب�ص����وؤون الع����دل منح 

ترخي�س للقي����ام بكل اأو بع�س اأعمال توثيق كاتب 

العدل بناء على طلب ممن تتوافر فيه �رصوط كاتب 

العدل التي حددها م�����رصوع القانون، وقرر املجل�س 

اإحالته اإىل اللجنة الوزارية لل�صوؤون القانونية، فيما 

ق����رر اإحالة لئحته التنفيذية اإىل اللجنة التن�صيقية، 

وق����رر املجل�س �صمن هذا ال�صي����اق ا�صرتداد م�رصوع 

القان����ون بتعديل بع�����س اأحكام املر�ص����وم بقانون 

رق����م )14( ل�صن����ة 1971 ب�صاأن التوثي����ق املرافق 

للمر�صوم امللكي رقم )87( ل�صنة 2008 املعرو�س 

على ال�صلطة الت�رصيعية.

خام�ص����اً: بحث جمل�����س الوزراء م�����رصوع اتفاقية 

للتع����اون القانوين يف امل�صائل املدني����ة والتجارية 

واجلنائي����ة ب����ني حكومة مملك����ة البحري����ن وحكومة 

اجلمهوري����ة الرتكي����ة، وق����رر اإحالته����ا اإىل اللجن����ة 

لتخ����اذ  متهي����داً  القانوني����ة؛  لل�ص����وؤون  الوزاري����ة 

الإجراءات الالزمة للت�صديق عليه. 

• �صمو رئي�س الوزراء وبح�صور �صمو ويل العهد مرتئ�ًصا جل�صة جمل�س الوزراء اأم�س	

ت��ع��زي��ز جم����الت ال��ت��ع��اون م���ع ال�����ص��ع��ودي��ة يف امل���ج���الت امل��خ��ت��ل��ف��ة اق��ت�����ص��ادي��ا وا���ص��ت��ث��م��اري��ا واأم��ن��ي��ا 

امل��واط��ن��ون اأظ���ه���روا روح���ا وط��ن��ي��ة ���ص��ادق��ة ب��ذك��رى امليثاق

�رضورة جعل اخلدمات احلكومية يف م�شتوياتها املتطورة
حت�صني الو�صع املعي�صي واخلدمي للمواطنني ... رئي�س الوزراء وويل العهد:

املنامة -بنا: ا�صتقب���ل رئي�س الوزراء 

�صاحب ال�صم���و امللكي الأم���ري خليفة بن 

�صلم���ان اآل خليفة ويل العهد نائب القائد 

جمل����س  لرئي����س  الأول  النائ���ب  الأعل���ى 

ال���وزراء �صاح���ب ال�صم���و امللك���ي الأمري 

�صلم���ان بن حم���د اآل خليفة، وذل���ك اأم�س 

بق�رص الق�صيبية.

وخ���الل اللق���اء �ص���ّدد �صموهم���ا على 

اخلدم���ات  تك���ون  ب���اأن  العم���ل  ����رصورة 

احلكومي���ة يف م�صتوياته���ا املعت���ادة من 

التط���ور والكفاءة مهما كان���ت التحديات 

واأن تكون الأجهزة املعنية يف درجة عالية 

من اجلاهزية للتعامل مع خمتلف الظروف، 

وح���ّث �صموهم���ا عل���ى ����رصورة التقيي���م 

امل�صتم���ر لهذه اخلدم���ات وحتديد مكامن 

تراجعه���ا اإن ُوجدت عند بروز اأي حتدٍّ يوؤثر 

على جودته���ا لتاليف حدوث ه���ذا الرتاجع 

م�صتقبالً يف حال تكرار ذات التحديات.

وا�صتعر����س �صاح���ب ال�صم���و امللكي 

رئي����س ال���وزراء و�صاحب ال�صم���و امللكي 

ويل العه���د نائ���ب القائد الأعل���ى النائب 

الأول لرئي����س جمل����س ال���وزراء جمل���ة من 

املو�صوعات ذات ال�صلة بال�صاأن املحلي، 

حي���ث اأكد �صم���وه على ال�صع���ي احلكومي 

لال�صتم���رار يف خط���ط التنمي���ة والتطوي���ر 

لبلوغ الأه���داف املتعلقة بتح�صني الو�صع 

املعي�صي واخلدمي للمواطنني.

• �صمو رئي�س الوزراء م�صتقبالً �صمو ويل العهد اأم�س	

• يا�رص النا�رص	
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ن بلًدا واحًدا و�شعبني مت�آخيني على الدوام البحرين والكويت �شتظلاّ
بف�شل تاريخهما امل�شرتك واملتفرد يف العالقات... رئي�س الوزراء: 

املنام����ة - بن����ا: لدى ح�ش����ور �شم����وه االحتفال 

مبنا�شب����ة العي����د الوطن����ي لدول����ة الكوي����ت، اأك����د 

رئي�س الوزراء �شاح����ب ال�شمو امللكي االأمري خليفة 

ب����ن �شلم����ان اآل خليف����ة اأن مملك����ة البحري����ن ودولة 

الكوي����ت �شاغتا ع����ر تاريخهما امل�ش����رتك منوذجاً 

متفرداً يف العالقات، يتمي����ز بروابط االأخوة واملحبة 

ال�شادقة واالإميان الرا�شخ بوحدة الهدف وامل�شري، 

والتعا�ش����د يف خمتل����ف املواقف والظ����روف، لذلك 

ن مب�شيئ����ة اهلل بلدا واح����داً و�شعبني  كانت����ا و�شتظالاّ

متاآخي����ني عل����ى ال����دوام وخ����ري االأ�شق����اء وال�شن����د 

لبع�شهما البع�س.

وكان رئي�س الوزراء ق����د �رشف حفل اال�شتقبال 

ال����ذي اأقامه �شف����ري دول����ة الكوي����ت ال�شقيقة لدى 

مملكة البحرين ال�شيخ عزام مبارك ال�شباح مبنا�شبة 

الذكرى ال�شاد�ش����ة واخلم�شني لليوم الوطني لدولة 

الكويت وذكرى يوم التحري����ر ال�شاد�شة والع�رشين، 

حيث ق����دم �شموه التهنئة به����ذه املنا�شبة اإىل اأمري 

دول����ة الكوي����ت �شمو ال�شي����خ �شباح االأحم����د اجلابر 

ال�شب����اح، واإىل ويل العهد �شمو ال�شيخ نواف االأحمد 

اجلاب����ر ال�شب����اح واإىل رئي�����س جمل�س ال����وزراء �شمو 

ال�شيخ جاب����ر املبارك ال�شب����اح واإىل �شعب الكويت 

ال�شقي����ق، متمني����ا �شم����وه للدول����ة ال�شقيق����ة دوام 

االزده����ار والتق����دم يف ظ����ل قيادة �شم����و اأمري دولة 

الكويت وحكومته.

وقال �شموه “اإن ما يكنه اأبناء مملكة البحرين من 

حمب���ة وتقدير الأ�شقائهم يف دولة الكويت هو ترجمة 

ملا يربط ب���ني البلدين من و�شائ���ج اأر�شاها االأجداد 

واالآب���اء، واإن فرحتهم بعيده���م الوطني جتد �شداها 

يف النفو�س والقل���وب، لتج�شد خري �شاهد على عمق 

العالقات والرواب���ط االأخوية بني البلدين وال�شعبني 

ال�شقيقني ومتيزها على امل�شتويات كافة”.

واأك����د �شموه اأن دولة الكوي����ت يف ظل قيادتها 

احلكيمة، تزدان عاماً بعد عام باإجنازات تدعو للفخر 

واالعت����زاز، تاأكي����دا عل����ى توا�ش����ل وجن����اح اجلهود 

املباركة للدولة ال�شقيقة يف بلوغ اأهدافها التنموية 

الطموحة يف املجاالت كافة، معرباً �شموه عن خال�س 

متنيات����ه لدولة الكويت و�شعبها ال�شقيق مبزيد من 

التقدم والرقي واالزدهار.

ون����وه �شاح����ب ال�شم����و امللكي رئي�����س الوزراء 

باجلهود الت����ي يقوم بها اأمري دولة الكويت يف دعم 

كل م����ا من �شاأن����ه تقوي����ة البيت اخلليج����ي وتعزيز 

الت�شام����ن العربي وف����ق منهجية وروؤي����ة ت�شتهدف 

اخل����ري والرخ����اء للب�رشي����ة جمع����اء، وا�شتذك����ر �شموه 

بالتقدير مواقف دول����ة الكويت ال�شقيقة امل�شاندة 

والداعمة ململك����ة البحرين والت����ي �شتظل ماثلة يف 

الذاكرة الوطنية البحرينية.

واأع����رب �شف����ري دول����ة الكوي����ت ال�شقيقة لدى 

مملكة البحرين عن اعتزازه وتقديره بزيارة �شاحب 

ال�شم����و امللك����ي رئي�س الوزراء وحر�����س �شموه على 

تقدمي التهاين بالعيد الوطني الكويتي مما يعك�س 

ب�شورة جلية خ�شو�شي����ة العالقات التي تربط بني 

مملك����ة البحرين ودول����ة الكويت ال�شقيق����ة، مقدرا 

عالي����ا ل�شم����و رئي�����س ال����وزراء ه����ذه اللفت����ة، التي 

توث����ق لالهتمام الذي يبديه �شم����وه لتنمية وتطوير 

العالقات البحرينية الكويتية.

• �شمو رئي�س الوزراء لدى ح�شوره االحتفال مبنا�شبة العيد الوطني لدولة الكويت	

�����ا ب����ع����د ع�������ام ب��������اإجن��������ازات ت�����دع�����و ل���ل���ف���خ���ر واالع������ت������زاز
ً
ال������دول������ة ال�������ش���ق���ي���ق���ة ت����������زدان ع�����ام



�ملنام���ة - م�ؤ�س�س���ة �مل���ّرة �خلليفي���ة: �أطلقت 

م�ؤ�س�س���ة �مل���رة �خلليفي���ة �سل�سلة �أن�سط���ة �لن�سخة 

�لر�بع���ة من برنامج �إثر�ء �ل�سباب �ملنطلق حتت �سعار 

“تخطيط للحياة” لهذ� �لعام. 
و�أقي���م �لي����م �لتعريف���ي للطلب���ة �مل�سارك���ن 

�ل�سه���ر �ملا�س���ي مبركز عي�س���ى �لثق���ايف، وجمع بن 

�لقائمن على �ملرة باأولياء �أم�ر �لطلبة �مل�ساركن 

يف �لرنامج لإطالعهم على خط���ط �لرنامج و�أهد�فه، 

و�لفر�ص �لتي يقدمها لالأجيال �لقادمة.

وتخلل �للقاء �لتعريفي عدد� من �لأن�سطة للطلبة 

و�لأهايل؛ للتع���رف على غاية برنامج �إث���ر�ء و�أهد�فه، 

كذل���ك �أتاح �للق���اء �لفر�سة �لت�سجي���ل يف دورة �للغة 

�لإجنليزي���ة �لتي ي�ستملها �لرنام���ج، وتهدف لتعزيز 

ثقة �ل�سباب يف �لتعامل مع متطلبات �س�ق �لعمل على 

�مل�ست�ى �ملحلي و�لعاملي.

يذك���ر �أن �إطالق ه���ذه �لن�سخة يتز�م���ن مع تخرج 

�أول دفع���ة �ساركت يف �لرنام���ج �لذي طرح بالتعاون 

مع جمم�عة من م�ؤ�س�س���ات �ملجتمع �ملدين وبت�سافر 

�جله����د؛ لتنفي���ذ خط���ط �لرنام���ج �ل�ساع���ي �سمان 

ح�س�ل �لطلبة على �لتعليم و�لتدريب و�لدعم �لالزم 

لتحقيق �لنجاح يف مرحلة �لتعليم �لعايل و�لعمل.

ويه���دف برنام���ج �إث���ر�ء يف ن�سخة ه���ذ� �لعام �إىل 

و�سع خطط فردية للم�سارك���ن بالرنامج ت�ساعدهم 

عل���ى حتدي���د م�سار�ته���م يف �ملرحل���ة �لثان�ي���ة �أو ما 

بعدها، حيث �أ�سدر �لقائم�ن على برنامج �إثر�ء كتاب 

ير�س���د �لطلب���ة ط�����ل �أع�����م �لدر��سة وحت���ى مرحلة 

�لعم���ل، ف�سالُ ع���ن �إتاح���ة �لفر�سة للطلب���ة م���سلة 

�لتعلي���م �لفن���ي �سم���ن �لتخ�س�سات �لت���ي تنا�سب 

رغباته���م، �إىل جانب تط�ير كف���اء�ت �لطلبة من خالل 

�لتخطيط �ل�ظيفي وم�ساعدتهم �لتعرف ب�سكل �أعمق 

على �لتخ�س�سات �لدر��سية و�ملهنية �ملختلفة.

وينظم �لرنام���ج �سل�سلة من �لزيار�ت و�جل�لت 

يف جامعات �ململكة؛ ملنح �لطلبة فر�سة �لتعرف على 

�خلي���ار�ت �لتعليمي���ة و�ملهنية �ملتاح���ة، حيث �أقيم 

ي�م �لتط�ير �ملهني يف حلبة �لبحرين �لدولية، و�لذي 

��ستعر�ص �لتخ�س�س���ات �جلامعية يف �ستى �ملجالت 

و�لهند�س���ة  �مليكانيكي���ة  و�لهند�س���ة  �لط���ب  مث���ل 

�ملعماري���ة و�لري���ادة و�ملحا�سبة و�لقان����ن، و��ستمل 

عدد� م���ن �لفقر�ت �لتي منحت �لطلبة فر�سة �للتقاء 

بطلب���ة �لرنامج �ل�سابق���ن و�ل�ستفادة من جتربتهم 

وخر�تهم �ل�سخ�سية ح�ل �حلياة بعد �ملدر�سة و�أثناء 

�جلامعة و�حلياة �ملهنية.

كم���ا ح�س���ل �لطلب���ة عل���ى ن�سائ���ح يف جمم�ع���ة 

م���ن �مل���سي���ع �ملهمة مث���ل منهجية �إع���د�د �لبح�ث 

و�لطريقة �ل�سحيح���ة ل�ستخد�م م�س���ادر �ملعل�مات 

مث���ل �لإنرتن���ت و�لكت���ب و�ملج���الت. وعق���دت فقرة 

“�لعمل على �لبحث” متكن �لطلبة خاللها من �لتطبيق 
�لعمل���ي للن�سائح وكيفي���ة جتنب “�ل�رسق���ة �لفكرية 

plagiarism”. وم���ن �ملقرر �أن يج���ري برنامج �إثر�ء 
طلبته زي���ارة �إىل جامع���ة ب�ليتكني���ك �لبحرين؛ حتى 

تت�س���ح لهم �ل�س����رة �لكاملة ح�ل �حلي���اة �جلامعية 

و�لتخ�س�سات �لتي �ختاروها.
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قرر مجلس إدارة ش��ركة مجمع البحرين لألسواق الحرة ش.م.ب. في 
جلس��ته المنعق��دة يوم اإلثنين الموافق 20 فبراير 2017 م رفع توصية 
للجمعي��ة العامة ف��ي اجتماعها القادم للموافق��ة على التوزيعات 
المقترحة التالية، وذلك على المس��اهمين المسجلين في سجالت 

الشركة يوم انعقاد الجمعية العامة.

توزي��ع أرب��اح نقدية على المس��اهمين بنس��بة 50% م��ن رأس المال 
المدف��وع أي م��ا يع��ادل 6,466,906 دين��ار  بحرين��ي )بواقع 50  فلس��ًا 

للسهم الواحد( و10% أسهم منحة.

مالحظة:  تقتطع من التوزيعات المذكورة أعاله األرباح نصف السنوية 
20% من رأس المال المدفوع التي سبق أن وزعت على الحساب.

علمًا أن هذه التوصية س��تكون خاضعة لموافقة الجهات الرس��مية 
بمملكة البحرين.

فــــاروق المـؤيـــد
رئيس مجلس اإلدارة

توصية 

 واهلل ولي التوفيق،،

ويل العهد: زيادة تعزيز الراوبط الوثيقة مع الكويت 

احلركة الت�ضكيلية البحرينية ت�ضاهي مثيالتها يف العامل 

“املرّبة اخلليفية” تنفذ اأن�ضطة “اإثراء ال�ضباب”

رفع م�ست�يات �لتعاون و�لتن�سيق �لرملاين بن �لبلدين  

ا م�سرتًكا مبركز �لفن�ن ... قرينة �لعاهل:  لدى �فتتاحها معر�سً

حتت �سعار “تخطيط للحياة” 

�ملنام���ة -بنا: �أكد ويل �لعهد نائب �لقائد 

�لأعل���ى �لنائ���ب �لأول لرئي�ص جمل����ص �ل�زر�ء 

�ساح���ب �ل�سم���� �مللك���ي �لأم���ر �سلم���ان بن 

حم���د �آل خليف���ة، �مل�قع �ملتمي���ز �لذي حت�زه 

�لعالقات �لبحرينية �لك�يتية �لأخ�ية باأبعادها 

�لتاريخية و�لجتماعية، ُمرِحباً �سم�ه بكل ما من 

�ساأنه زي���ادة تعزيز هذه �لرو�ب���ط �ل�ثيقة مبا 

فيه �مل�سلحة �مل�سرتكة للبلدين �ل�سقيقن.

وق���ال �سم�ه �إن �لهتم���ام و�ملتابعة �لتي 

حتظ���ى به���ا �لعالق���ات �لبحريني���ة �لك�يتي���ة 

من عاه���ل �لبالد �مللك �ل��ل���د حمد بن عي�سى 

�آل خليف���ة، و�أخي���ه �سم� �ل�سيخ �سب���اح �لأحمد 

�جلاب���ر �ل�سباح ه� ��ستمر�ر للبناء على �لأ�س�ص 

�لر��سخة �لتي �أوجدها �لآباء و�لأجد�د للعالقات 

�لتاريخي���ة بن �لبلدي���ن �ل�سقيق���ن، و�أ�ساد 

�سم�ه مبا ت�ؤكده م��ق���ف �لبلدين على �لدو�م 

من حر�ص على م���سل���ة تط�ير �أفق �لتن�سيق 

�خلليج���ي  �لعم���ل  ودع���م  بينهم���ا  و�لتع���اون 

�مل�سرتك.

جاء ذلك لدى لقاء �سم�ه يف ق�رس �لق�سيبية 

�أم����ص مع رئي�ص جمل����ص �لأمة بدول���ة �لك�يت 

�ل�سقيق���ة م���رزوق �لغ���امن و�ل�ف���د �ملر�ف���ق 

بح�س�ر رئي�ص جمل�ص �لن��ب �أحمد �ملال، حيث 

�أ�س���اد �سم�ه بزيارة �ل�ف���د �لرملاين �لك�يتي 

للمملك���ة وم���ا ت�سه���م به م���ن تعزي���ز �لتعاون 

�لرملاين �لثنائي وت�حيد �لروؤى، من�ًها �سم�ه 

بتنام���ي دور �ملجال����ص �لت�رسيعي���ة و�إ�سهامها 

�جل�هري يف خمتلف �أوجه �لعمل �ل�طني.

وق���ال �سم����ه �إن �لبحري���ن تثم���ن دوم���اً 

�مل��ق���ف �لد�عم���ة م���ن �ل�سقيق���ة �لك�يت يف 

خمتلف �مل��قف و�ملحط���ات، م�ؤكًد� �سم�ه �أن 

هذ� لي�ص بالغريب على قيادة و�سعب �لك�يت 

�لذين يكن لهم �جلميع يف �لبحرين كل �مل�دة 

و�لتقدي���ر، مهنئ���اً �سم����ه باحتف���الت دول���ة 

�لك�ي���ت �ل�سقيقة بذكرى �لي�م �ل�طني وعيد 

�لتحري���ر، متمنياً �سم�ه �أن يعيد هذه �ملنا�سبة 

�ملجيدة باخلر و�لنماء �مل�ستمر بروؤية قيادتها 

�لر�سيدة وجه�د �أبنائها �ملخل�سة.

م���ن جانب���ه، �أع���رب رئي����ص جمل����ص �لأمة 

�لك�يت���ي مرزوق �لغامن ع���ن تقديره ملا مل�سه 

م���ن ويل �لعه���د نائ���ب �لقائد �لأعل���ى �لنائب 

�لأول لرئي����ص جمل����ص �ل�زر�ء �ساح���ب �ل�سم� 

�مللك���ي �لأم���ر �سلمان بن حم���د �آل خليفة من 

دع���م و�هتم���ام مب���سل���ة تط�ي���ر �لعالق���ات 

�لأخ�ية ب���ن مملكة �لبحرين ودول���ة �لك�يت، 

م�ؤكًد� �رسوره بت��جده و�سط �لأ�سقاء يف مملكة 

�لبحرين، متطلع���اً لنتائج زيارت���ه و�نعكا�سها 

�لتع���اون  م�ست�ي���ات  رف���ع  م���سل���ة  عل���ى 

و�لتن�سي���ق �لرملاين بن �لبلدي���ن مبا يج�سد 

�ل���روؤى و�لق���سم �مل�سرتك���ة بينهما، وي�س�ن 

م�ساحلهما �مل�سرتكة.

�ملنام���ة - بن���ا:  تف�ّسل���ت قرين���ة عاهل 

�لب���الد رئي�سة �ملجل�ص �لأعلى للم���ر�أة �ساحبة 

�ل�سم� �مللكي �لأمرة �سبيكة بنت �إبر�هيم �آل 

خليفة ف�سملت برعايتها �أم�ص، �فتتاح معر�ص 

م�س���رتك ل���كل م���ن �لفنان���ة �لت�سكيلية مرمي 

فخ���رو و�لنحات خال���د فرحان مبرك���ز �لفن�ن 

بح�س�ر رئي�سة هيئة �لثقاف���ة و�لآثار �ل�سيخة 

مي بنت حممد �آل خليفة. 

و�أ�س���ادت قرين���ة عاه���ل �لب���الد باإقام���ة 

وتنظيم مثل ه���ذه �ملعار�ص �لفنية يف مملكة 

�لبحري���ن و�لتي تن�سجم وت��كب ذوق �ملجتمع 

من خ���الل تقدمي �لأعم���ال �لت�سكيلية و�لفنية 

�لر�قية، وترز ح�س�ًر� متميًز� ململكة �لبحرين 

كمنر ثق���ايف يف �خللي���ج و�ملنطق���ة �لعربية، 

معرب���ًة �سم�ها عن �إعجابه���ا باأعمال �ملعر�ص، 

�لأم���ر �ل���ذي يبعث عل���ى �لفخر و�لعت���ز�ز مبا 

و�سل���ت �إليه �حلرك���ة �لفني���ة يف �لبحرين من 

م�ست�ي���ات عالي���ة ت�ساه���ي مثيالته���ا عل���ى 

م�ست����ى �لعامل، مع مت�سكه���ا بالطابع �ل�طني 

�لذي يحافظ عل���ى متّيز وخ�س��سية �ملدر�سة 

�لت�سكيلي���ة و�لفني���ة �لبحريني���ة، و�لتي تعر 

بدق���ة وو�قعية عن �ل�جه �حل�س���اري و�لثقايف 

للمملكة.

وكان���ت �ساحبة �ل�سم� �مللكي قد جتّ�لت 

يف �أرجاء �ملعر�ص �ل���ذي يقام �سمن فعاليات 

مهرج���ان ربي���ع �لثقاف���ة 2017 حت���ت �سعار 

)�آثارنا �إن حكت(، و�طلعت عن كثب على عدد 

م���ن �لل�حات و�ملنح�ت���ات �لفنية، و��ستمعت 

خاللها �إىل �رسح م�جز من �لفنانن �مل�ساركن 

ع���ن حمت�ي���ات �ملعر����ص يف ف���روع �لر�س���م 

و�لنح���ت، وم���ا حتمله من مع���اِن ور�سائل ذ�ت 

دللت متعددة.

• �سم� ويل �لعهد م�ستقبالً رئي�ص جمل�ص �لأمة �لك�يتي	

• �سم� �لأمرة �سبيكة خالل ج�لتها يف �ملعر�ص	

• خالل �للقاء �لتعريفي	

تلق����ى عاه����ل �لب����الد �ساحب 

�جلالل����ة �مللك حمد ب����ن عي�سى �آل 

خليف����ة برقي����ة �سك����ر ج��بية من 

�أمر م�ناك����� �ألرت �لثاين؛ وذلك 

رد� عل����ى برقي����ة جاللت����ه �ملهنئة 

له مبنا�سبة ذك����رى �لعيد �ل�طني 

لبالده.

و�أعرب �أمر م�ناك� يف �لرقية 

عن �سادق �سكره وتقديره لعاهل 

�لبالد عل����ى م�ساعر جاللته �لنبيلة، 

�ل�سح����ة  دو�م  جلاللت����ه  متمني����ا 

و�ل�سعادة وململكة �لبحرين �طر�د 

�لتقدم و�لزدهار.

�لأمان����ة   - �ل�سي����ف  �ساحي����ة 

�لعامة للتظلمات:  قام وفد ي�سم 

عدًد� م����ن م�ظفي جمل�ص �ل�سي�خ 

�لأمرك����ي، يزور مملك����ة �لبحرين 

حاليًّا، بزي����ارة �إىل �لأمان����ة �لعامة 

ب�ساحي����ة  مقره����ا  يف  للتظلم����ات 

�ل�سي����ف، حيث كان يف ��ستقبالهم 

�لأم����ن �لع����ام للتظلم����ات ن������ف 

�ملعاودة وعدد من �أع�ساء �لأمانة.

�لع����ام  �لأم����ن  رّح����ب  وق����د 

للتظلمات بال�فد �لز�ئر، ثم قدم 

�رسًحا لهم عن جه�د �لأمانة �لعامة 

للتظلمات يف تعزيز �حرت�م حق�ق 

�لإن�سان يف جم����ال عملها، و�سمان 

�ملهني����ة  باملعاي����ر  �للت����ز�م 

تق�����م  و�لت����ي  �ل�رسط����ي  للعم����ل 

عل����ى تر�سي����خ �لعد�ل����ة و�سي����ادة 

�لقان�ن و�كت�س����اب ثقة �جلمه�ر، 

كم����ا مت تق����دمي عر�����ص تعريفي 

لل�ف����د �لز�ئ����ر ع����ن �آلي����ات عم����ل 

�لأمان����ة و�أهم م����ا ورد يف �لتقارير 

�ل�س����ادرة منها، وكذلك  �ل�سن�ية 

نبذة عن بر�جمها للتعاون �لدويل 

و�لتدريب وتبادل �خلر�ت.

�لع����ام  �لأم����ن  ق����ام  كم����ا 

للتظلمات بتقدمي �رسح لل�فد عن 

�آلية عمل مف��سية حق�ق �ل�سجناء 

�لت����ي  و�لتقاري����ر  و�ملحتجزي����ن، 

�أ�سدرته����ا و�خلا�س����ة بالزي����ار�ت 

�لتفتي�سية �لتي قامت بها ملر�كز 

و�حلب�����ص  و�لتاأهي����ل  �لإ�س����الح 

�حتياطي.

ويف خت����ام �للقاء، ق����ام �لأمن 

�لعام للتظلمات بالرد عن �لأ�سئلة 

طرحه����ا  �لت����ي  و�ل�ستف�س����ار�ت 

�أع�ساء �ل�ف����د �لز�ئر، فيما يتعلق 

بعمل و�خت�سا�سات �لأمانة �لعامة 

حق�����ق  ومف��سي����ة  للتظلم����ات 

�ل�سجناء و�ملحتجزين.

�لعاهل يتلقى �سكر 

�أمر م�ناك�  

“�ل�سي�خ” �لأمركي يقف 
على �آليات عمل “�لتظلمات”
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حقوق الملكية المنسوبة إلى مساهمي الشركة األم
حصة
غير

مسيطرة

مجموع
حقوق 
الملكية

رأس
المال

عالوة
إصدار
أسهم

احتياطي
قانوني

احتياطي
أعمال
خيرية

احتياطي
القيمة
العادلة

أرباح
المجموعمستبقاة

10.689.1021.952.5605.356.551504.0137.056.61619.583.30045.142.142102.18645.244.328في 1 يناير 2015
8.935.275)17.289(8.952.5648.952.564-----ربح السنة

البنود التي تم تصنيفها أو التي قد يتم 
تصنيفها الحقًا إلى الربح أو الخسارة

صافي التغير في القيمة العادلة الستثمارات
372.458-372.458-372.458----متوفرة للبيع في حقوق الملكية

المحول إلى الربح أو الخسارة من انخفاض 
)767(-)767(-)767(----قيمة استثمارات متوفرة للبيع في حقوق الملكية

371.691-371.691-371.691----مجموع الدخل الشامل اآلخر
9.306.966)17.289(371.6918.952.5649.324.255----مجموع الدخل الشامل للسنة صفحة 

---)1.068.910(----1.068.910إصدار أسهم منحة  
---)534.455(--534.455--المحول لالحتياطي القانوني

)3.216.731()10.000()3.206.731()3.206.731(-----أرباح أسهم نهائية معلنة لسنة 2014
)2.351.602(-)2.351.602()2.351.602(-----أرباح أسهم مرحلية مدفوعة لسنة 2015

)77.000(-)77.000(--)77.000(---تبرعات خيرية مدفوعة لسنة 2015
)60.000()60.000(أرباح أسهم لشركة تابعة لسنة 2015

---)171.094(-171.094---تبرعات خيرية معتمدة لسنة 2015
11.758.0121.952.5605.891.006598.1077.428.30721.203.07248.831.06414.89748.845.961في 31 ديسمبر 2015

بيان المركز المالي المختصر   
كما في 31 ديسمبر 2016                                                     بالدينار البحريني

البيانات المالية الموحدة كما في 31 ديسمبر 2016

فاروق يوسف المؤيد
رئيس مجلس اإلدارة عبداهلل حسن بوهندياعتمدت البيانات المالية الموحدة من قبل مجلس اإلدارة في 20 فبراير 2017 ووقعت من قبل

العضو المنتدب
بسام الوردي

كي بي ام جيالمدير العام

بيان التدفقات النقدية الموحد
عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016                      بالدينار البحريني

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016                                                                                                                                                                                                                بالدينار البحريني

بيان الربح أو الخسارة الموحد
عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016                                        بالدينار البحريني 

بيان الدخل الشامل الموحد
عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016                                        بالدينار البحريني 

 20162015
الموجودات

2.094.9582.068.595العقار والمعدات  
7.574.9594.243.049استثمارات عقارية

178.459197.178استثمار في شركة زميلة
24.703.59422.992.988استثمارات متوفرة للبيع

4.764.7784.174.238موجودات أخرى 
39.316.74833.676.049مجموع الموجودات غير المتداولة

3.095.0732.962.296المخزون
1.792.5932.762.449ذمم تجارية مدينة وذمم أخرى

12.824.91015.150.404النقد وأرصدة البنوك
17.712.57620.875.149مجموع الموجودات المتداولة

57.029.32454.551.198مجموع الموجودات

حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية

11.758.012 12.933.813  رأس المال
1.952.560 1.952.560 عالوة إصدار أسهم
5.891.006 6.466.906 احتياطي قانوني
598.107 660.453 احتياطي أعمال خيرية

7.428.307 7.270.898   احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات
21.203.072 21.486.466 أرباح مستبقاة

48.831.064 50.771.096 مجموع حقوق مساهمي الشركة األم
14.897 - حصة غير مسيطرة

48.845.961 50.771.096 مجموع حقوق الملكية

المطلوبات
405.559 381.703 منافع الموظفين
405.559 381.703 مجموع المطلوبات غير المتداولة

3.057.724 3.693.459 ذمم تجارية وذمم دائنة وأخرى
2.241.954 2.183.066  حقوق امتياز مستحقة

5.299.678 5.876.525 مجموع المطلوبات المتداولة

5.705.237 6.258.228 مجموع المطلوبات

54.551.198 57.029.324   مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

2015 2016

28.123.909 28.859.618 المبيعات
)14.707.644(     )15.206.985( تكلفة المبيعات

13.416.265  13.652.633 إجمالي الربح
1.593.983 1.178.884 إيرادات أخرى

)9.348.782( )9.504.731( مصروفات إدارية
)488.575( )542.954( مصروفات البيع

5.172.891 4.783.832 ربح التشغيل
369.665 158.892 إيرادات الفوائد
2.008.528 3.475.548 إيرادات من استثمارات متوفرة للبيع
1.372.545 158.809 إيرادات من استثمارات عقارية، صافي

- )267.550( انخفاض قيمة استثمارات متوفرة للبيع
11.646 18.781 حصة الشركة من أرباح شركة زميلة 

8.935.275 8.328.312 ربح السنة
الربح منسوب إلى :

8.952.564 8.328.312 مساهمي الشركة األم
)17.289( - حصة غير مسيطرة

8.935.275 8.328.312  ربح السنة

69 64 العائد األساسي والمخفض لكل سهم )بالفلس(

2015 2016
8.935.275 8.328.312 ربح السنة

الدخل الشامل اآلخر 
 البنود التي تم تصنيفها أو التي قد يتم تصنيفها الحقًا إلى الربح أو الخسارة

372.458 )424.959( صافي التغير في القيمة العادلة الستثمارات متوفرة للبيع في حقوق الملكية
- 267.550 المحول إلى الربح أو الخسارة من انخفاض قيمة استثمارات متوفرة للبيع في حقوق الملكية

)767( - المحول إلى الربح أو الخسارة من بيع استثمارات متوفرة للبيع في حقوق الملكية
371.691 )157.409( مجموع الدخل الشامل اآلخر

9.306.966 8.170.903 مجموع الدخل الشامل للسنة
مجموع الدخل الشامل منسوب إلى :

9.324.255 8.170.903 مساهمي الشركة األم
)17.289( - حصة غير مسيطرة

9.306.966 8.170.903 مجموع الدخل الشامل للسنة

2015 2016

التدفقات النقدية من أنشطة العمليات
28.094.152 27.004.831 النقد المستلم من المبيعات

197.674 - مقبوضات من خدمات تدريب 
777.057 737.093 مقبوضات من ترويج السيارات
2.113.429 2.234.683 مقبوضات أخرى

31.182.312 29.976.607
)16.292.928( )16.677.028( مدفوعات المشتريات
)5.065.349( )3.198.928( مدفوعات مصروفات تشغيلية أخرى

)707.610( )594.183( مدفوعات أتعاب اإلدارة
)4.441.689( )3.668.756( مدفوعات حق اإلمتياز

)401.398( )321.696( مصروفات ترويج السيارات
)168.000( )185.800( مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة المدفوعة
)77.000( )116.705( مدفوعات لألعمال الخيرية

)27.153.974( )24.783.096(
4.028.338 5.193.511 صافي النقد من أنشطة العمليات

التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار
- 1.229.370 استالم مقبوضات مدفوعة مقدمًا  

271.279 307.443 إيرادات الفوائد
3.177.334 2.942.494 أرباح أسهم مستلمة

218.767 إيراد إيجارات مستلمة من استثمارات عقارية 158.759
37.500 37.500 أرباح أسهم مستلمة من شركة زميلة

2.495.868 - مقبوضات من بيع استثمارات عقارية
)156.150( )593.896( شراء عقارات ومعدات

)650.266( )4.502.711( شراء استثمارات عقارية
)896.418( )517.656( ودائع بنكية

- )14.897( نقد مدفوع لحصة غير مسيطرة
)482.468( )1.116.044( شراء استثمارات متوفرة للبيع
 4.015.446 )2.069.638( صافي النقد )المستخدم في( / من أنشطة االستثمار

التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
)5.818.616( )5.761.970( أرباح أسهم مدفوعة
)5.818.616( )5.761.970( صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل
 2.225.168 )2.638.097( صافي )النقص( في النقد وما في حكمه خالل السنة

8.848.749 11.073.917 النقد ومافي حكمه في 1 يناير
11.073.917 8.435.820 النقد ومافي حكمه 31 ديسمبر

حقوق الملكية المنسوبة إلى مساهمي الشركة األم

حصة غير
مسيطرة

مجموع
حقوق

الملكية
رأس
المال

عالوة
إصدار
أسهم

احتياطي
قانوني

احتياطي
أعمال
خيرية

احتياطي
القيمة
العادلة

أرباح
المجموعمستبقاة

11.758.0121.952.5605.891.006598.1077.428.30721.203.07248.831.06414.89748.845.961في 1 يناير 2016
الدخل الشامل للسنة

8.328.312-8.328.3128.328.312-----ربح السنة
الدخل الشامل اآلخر

البنود التي تم تصنيفها أو التي قد يتم
تصنيفها الحقًا إلى الربح أو الخسارة
صافي التغيرات في القيمة العادلة 

)424.959(-)424.959(-)424.959(----الستثمارات متوفرة للبيع في حقوق الملكية
المحول إلى الربح أو الخسارة من انخفاض 

267.550-267.550-267.550----قيمة استثمارات متوفرة للبيع في حقوق الملكية
)157.409(-)157.499(-)157.409(----مجموع الدخل الشامل اآلخر

8.170.903-8.328.3128.170.903)157.409(----مجموع الدخل الشامل للسنة
)14.897()14.897(-------تصفية شركة تابعة

---)1.175.801(----1.175.801اصدار أسهم منحة
---)575.900(--575.900--المحول لالحتياطي القانوني

)3.527.404(-)3.527.404()3.527.404(-----أرباح أسهم نهائية معلنة لسنة 2015
)2.586.762(-)2.586.762()2.586.762(-----أرباح أسهم مرحلية مدفوعة لسنة 2016

)116.705(-)116.705(--)116.705(---تبرعات خيرية مدفوعة لسنة 2016
---)179.051(-179.051---تبرعات خيرية معتمدة لسنة 2016

50.771.096-12.933.8131.952.5606.466.906660.4537.270.89821.486.46650.771.096في 31 ديسمبر 2016

تعزيز التعاون مع م�رش يف املوارد الب�رشية 

امل�شري: جذور تاريخية متينة للعالقات مع الكويت 

الع�شومي: النظام الإيراين ميثل تهديدا لالأمن العربي

درا�شة خريطة توزيع املجمعات على املراكز ال�شحية 

يف موؤمتر حقوق الإن�سان بالدوحة

بحثت مع “بلدي اجلنوبية” م�سكلة تكاثر احل�رشات... ال�سالح:

الق�سيبي���ة - جمل�س الن���واب: قال نائب رئي�س 

الربمل���ان العربي عادل الع�سومي اإن النظام الإيراين 

ميث���ل تهدي���داً للأم���ن القوم���ي العرب���ي؛ وذلك ملا 

ميار�س���ه ه���ذا النظام م���ن ا�ستم���رار احتلل���ه للجزر 

الإماراتي���ة، وتدخل���ه ال�ساف���ر يف ال�س���وؤون الداخلية 

والنزاع���ات  ال�رشاع���ات  باإث���ارة  العربي���ة  لل���دول 

الطائفي���ة، وتكوي���ن ميلي�سي���ات م�سلح���ة، واإ�سدار 

ت�رشيح���ات عدوانية �سد ال���دول العربي���ة خ�سو�سا 

مملكة البحرين وجمهورية اليمن.

ج���اء ذلك يف الكلمة الفتتاحية للربملان العربي 

التي األقاها النائب عادل الع�سومي نيابًة عن رئي�س 

الربملان العرب���ي، وذلك يف م�سارك���ة وفد الربملان 

العربي برئا�س���ة الع�سومي يف املوؤمت���ر الدويل حول 

مقارب���ات حق���وق الإن�سان يف مواجهة ح���الت ال�رشاع 

يف املنطق���ة العربي���ة، ال���ذي ت�ست�سي���ف فعاليات���ه 

العا�سم���ة القطري���ة الدولية يوم���ي 20 و21 فرباير 

اجلاري، بح�سور اأكرث من 500 م�سارك ميثلون عدداً 

من املنظم���ات احلكومي���ة وغري احلكومي���ة الدولية 

والإقليمي���ة والوطني���ة، مب���ا يف ذل���ك بعث���ات الأمم 

املتحدة حلف���ظ ال�سلم، واجله���ات الفاعلة يف جمال 

حقوق الإن�س���ان و�سن���ع ال�سيا�س���ات، واملوؤ�س�سات 

الوطنية حلقوق الإن�سان.

واأ�س���اف الع�سوم���ي يف كلمت���ه اأن ح���ال حقوق 

الإن�س���ان يف ال���دول العربية ي�سهد حال���ة من ال�رشاع 

تدع���و لوقفة ج���ادة، وهو ما عاجل���ه موؤمتر الربملان 

العرب���ي وروؤ�س���اء الربملان���ات العربية ال���ذي اخُتتم 

اأخريا يف القاهرة و�سدرت عنه وثيقة اأر�سلت جلامعة 

ال���دول العربية؛ متهيداً لعر�سها على القمة العربية 

يف دورتها املقبلة.

املنام���ة - وزارة ال�سح���ة: ا�ستقبل���ت وزي���رة 

ال�سح���ة فائق���ة ال�سالح يف مكتبه���ا مببنى الوزارة 

باجلف���ري ع�سو جمل����س الن���واب عبداحللي���م مراد 

يرافق���ه رئي����س جمل����س بل���دي اجلنوبي���ة اأحم���د 

الأن�س���اري؛ وذل���ك بهدف بحث ع���دد من امللفات 

ال�سحية. 

وبحثت الوزيرة مع ال�سيوف عددا من الق�سايا 

ال�سحي���ة املهمة ومنها اإم���كان حتويل اأهايل جممع 

937 للعلج من مرك���ز الرفاع ال�رشقي ال�سحي اإىل 
مرك���ز حمد كان���و ال�سحي، اإذ اأو�سح���ت الوزيرة اأن 

ال���وزارة ب�سدد درا�س���ة خريطة توزي���ع املجمعات 

على املراك���ز ال�سحية واأنها �ستحر�س على درا�سة 

طلب اأهايل املجمع مع املخت�سني.

كما ناق�ست ملفات �سحي���ة اأخرى ومنها بحث 

مزاي���ا ال�سمان ال�سح���ي ودور القط���اع اخلا�س يف 

ال�ستثم���ار ال�سح���ي وتن�سي���ط ال�سياح���ة العلجية 

وبحث ملف الأطباء و����رشورة دعم الكوادر الوطنية 

منهم اإىل جانب مناق�سة دور و�سائل الإعلم املحلية 

يف دع���م املنج���زات ال�سحي���ة املتحقق���ة واحلفاظ 

عليه���ا عرب حت���ري الدقة وا�ستق���اء املعلومات من 

م�سادرها الر�سمية واملوثوقة.

اإىل  اللق���اء  اأثن���اء  الوزي���رة  ا�ستمع���ت  وكم���ا 

ملحظ���ات رئي����س جمل�س بل���دي اجلنوبي���ة ب�ساأن 

تراكم مياه الأمط���ار يف منطقة وادي احلنينة واأثره 

يف تكاث���ر احل����رشات والبعو����س، ويف ه���ذا اجلانب 

فقد وجه���ت وزيرة ال�سح���ة اإدارة ال�سح���ة العامة 

على الف���ور بالتن�سيق م���ع وزارة الأ�سغال و�سوؤون 

البلديات؛ من اأجل �رشعة ر�س املنطقة املذكورة.

• خلل املوؤمتر	

• وزيرة ال�سحة م�ستقبلة ع�سو جمل�س النواب عبداحلليم مراد يرافقه رئي�س جمل�س بلدي اجلنوبية	

املدني���ة:  اخلدم���ة  دي���وان   - اجلف���ري 

ا�ستقب���ل رئي����س دي���وان اخلدم���ة املدني���ة 

اأحمد الزاي���د �سفرية جمهوري���ة م�رش العربية 

ل���دى البحرين �سهى رفع���ت، التي قدمت له 

�سكره���ا وتقديرها عل���ى ا�ست�سافة الديوان 

ممثل���ي هيئ���ة الرقاب���ة الإداري���ة بجمهورية 

م����رش العربية، كم���ا وجهت دعوته���ا لرئي�س 

ديوان اخلدم���ة املدنية لزيارة جمهورية م�رش 

العربي���ة؛ للط���لع عل���ى جتربته���م يف جمال 

اخلدمة املدنية والرقابة الإدارية. 

كم���ا مت اأثن���اء اللق���اء ا�ستعرا����س اأوجه 

و�سب���ل تعزيز العلق���ات الثنائية التي تربط 

بني مملكة البحري���ن وجمهورية م�رش العربية 

والعم���ل  التع���اون  تطوي���ر  يف  ال�سقيق���ة، 

امل�سرتك وتب���ادل اخل���ربات والتجارب فيما 

بينهما يف املج���الت كافة، خ�سو�سا جمالت 

امل���وارد الب�رشي���ة وم�ساري���ع تطوي���ر اخلدمة 

املدنية والرقابة الإدارية. ومن جهتها، اأعربت 

ال�سف���رية �سه���ى اإبراهيم رفعت ع���ن تقدير 

حكومة بلدها للجهود التي تقوم بها حكومة 

مملكة البحرين والتي اأ�سهمت ب�سكل كبري يف 

تعزيز العلقات بني جمهوري���ة م�رش العربية 

ومملك���ة البحرين، منوهًة يف ه���ذا ال�سدد اإىل 

�سع���ي ال�سفارة لتقوي���ة الرتاب���ط والتعاون 

م���ع خمتلف اجله���ات ذات العلقة، والتي من 

بينها دي���وان اخلدمة املدني���ة للو�سول اإىل 

الأه���داف امل�سرتكة مما ينعك����س اإيجاباً على 

م�سلحة �سعبي البلدين ال�سقيقني. 

املنام����ة - بن����ا / ا�ستقب����ل القائ����د 

العام لقوة دف����اع البحرين امل�سري الركن 

ال�سيخ خليفة بن اأحمد اآل خليفة يف مكتبه 

بالقي����ادة العامة اأم�س، وف����ًدا من جمل�س 

الأمة الكويتي برئا�سة رئي�س جمل�س الأمة 

بدول����ة الكوي����ت مرزوق الغ����امن مبنا�سبة 

زيارتهم للمملكة، وذل����ك بح�سور رئي�س 

جمل�����س النواب اأحمد امل����ل ورئي�س هيئة 

الأركان الفري����ق الرك����ن ذي����اب النعيمي 

و�سف����ري دول����ة الكوي����ت ال�سقيق����ة لدى 

اململكة ال�سيخ عزام ب����ن مبارك ال�سباح. 

وخ����لل اللقاء، رّح����ب القائد الع����ام لقوة 

دف����اع البحري����ن برئي�س واأع�س����اء جمل�س 

الأمة الكويت����ي، م�سيًدا بعم����ق العلقات 

القائم����ة بني البلدي����ن ال�سقيقني والتي 

لها ج����ذور تاريخية متينة، وم����ا تتمّتع به 

هذه العلقات من من����و م�سطرد، بف�سل 

ال�سقيق����ني.  البلدي����ن  قيادت����ي  حكم����ة 

كم����ا مت خلل اللق����اء ا�ستعرا�س عدد من 

املو�سوعات ذات الهتمام امل�سرتك.
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امل�ستجدات تتطلب مزيًدا من التعاون والتن�سيق

تعزيز العالقات بني احلر�س امللكي والقوات اخلا�سة الربيطانية

11 م�رشوًعا حت�سينًيا الن�سياب احلركة املرورية

اأمننا الداخلي كٌل ال يتجزاأ... وزير الداخلية: 

يف زيارة ي�ستهلها خالد بن حمد ملدينة ويلز اليوم

تنفيًذا لتوجيهات ويل العهد... “االأ�سغال”:

املنام���ة - وزارة الداخلي���ة: ا�ستقبل 

وزير الداخلية الفريق الركن ال�سيخ را�سد 

بن عبداهلل اآل خليف���ة، �سباح اأم�س رئي�س 

جمل����س االأم���ة الكويت���ي م���رزوق الغامن، 

برفق���ة رئي�س جمل�س الن���واب اأحمد املال 

وعدد م���ن اأع�ساء جمل�س االأم���ة الكويتي 

وذل���ك  بوعل���ي،  عبدالرحم���ن  والنائ���ب 

بح�س���ور نائ���ب وزي���ر الداخلي���ة الفريق 

عادل الفا�سل، ورئي�س االأمن العام اللواء 

طارق احل�سن، والوكيل امل�ساعد لل�سوؤون 

القانونية اللواء حممد بوحمود.

ويف م�سته���ل اللق���اء، رح���ب الوزي���ر 

برئي����س جمل�س االأم���ة الكويت���ي والوفد 

املرافق، م�سيدا بعم���ق ومتانة العالقات 

االأخوي���ة واملتمي���زة التي جتم���ع البلدين 

ال�سقيق���ن، والتي زادت ق���وة ور�سوخا 

يف عه���د القيادت���ن احلكيمت���ن لعاهل 

الب���الد �ساح���ب اجلالل���ة املل���ك حمد بن 

عي�س���ى اآل خليف���ة، واأمري دول���ة الكويت 

اأخيه �ساحب ال�سم���و االأمري �سباح االأحمد 

ع���ن  الوزي���ر  واأع���رب  ال�سب���اح.  اجلاب���ر 

تقديره ملواقف دولة الكويت ال�سقيقة، 

الداعم���ة ململك���ة البحري���ن والتي جت�سد 

عم���ق العالق���ات التاريخي���ة والتن�سي���ق 

امل�س���رك، منوه���ا اإىل اأهمي���ة مث���ل هذه 

اللق���اءات ودوره���ا يف تنمي���ة العالق���ات 

الثنائي���ة وتو�سي���ع اآف���اق التع���اون، من 

خ���الل بحث عدد م���ن املو�سوع���ات ذات 

االهتمام امل�س���رك، االأمر الذي ي�سهم يف 

تعزي���ز االجن���ازات واملكت�سبات مل�سلحة 

ال�سعبن ال�سقيقن.

و�سدد وزي���ر الداخلية عل���ى اأن اأمننا 

الداخل���ي، كٌل ال يتج���زاأ، م�سريا اإىل اأهمية 

امل�س���رية  اإط���ار  يف  املتوا�س���ل  العم���ل 

املبارك���ة ل���دول جمل����س التع���اون، مب���ا 

يتنا�سب مع امل�ستج���دات الراهنة والتي 

تتطل���ب مزيدا م���ن التع���اون والتن�سيق، 

مبا ميكننا من الت�سدي لكافة التحديات 

من خالل توحيد املواقف واجتماع الكلمة 

وت�سافر اجلهود.

فرن�س���ا - املكت���ب االإعالم���ي ل�سمو 

ال�سيخ خالد بن حمد اآل خليفة: يبداأ قائد 

قوة احلر�س امللكي اخلا�سة الرائد �سمو 

ال�سي���خ خالد ب���ن حمد اآل خليف���ة اليوم 

الزيارة الر�سمي���ة الع�سكرية لربيطانيا، 

والتي يزور خاللها قاعة اآل خليفة بوحدة 

“�سان  الربيطانين مبع�سكر  املظلين 

اآث���ان” مبدينة “ويل���ز”، والتي افتتحها 

�سموه الع���ام 2015، والتي جت�سد عمق 

واالإ�سراتيجي���ة  التاريخي���ة  العالق���ات 

القائمة بن قوة دفاع البحرين واجلي�س 

الربيط���اين متمثلة بقوة احلر�س امللكي 

اخلا�سة وكتيبة املظلين الربيطانية.

ويت�سمن برنامج �سموه عقد عدد من 

اللق���اءات واملباحثات م���ع قادة القوات 

اخلا�سة الربيطاني���ة؛ وذلك لبحث �سبل 

تعزيز العالقات الع�سكرية وال�رشاكة بن 

ق���وة احلر�س امللكي اخلا�س���ة والقوات 

اخلا�س���ة الربيطاني���ة، من اأج���ل  تطوير 

ق���درات اأف���راد وعنا����رش ق���وة احلر����س 

كفاءته���م  وزي���ادة  اخلا�س���ة  امللك���ي 

وجاهزيتهم القتالية.

واأك���د الرائ���د �سم���و ال�سي���خ خال���د 

بن حم���د اآل خليف���ة اأن مملك���ة البحرين 

تربطه���ا عالق���ات وثيق���ة وتاريخية مع 

اململك���ة املتحدة امتدت الأكرث من 200 

�سنة، والتي حتقق���ت عربها العديد من 

املنجزات وعالق���ات التعاون والتن�سيق 

امل�س���رك مبختل���ف املج���االت ال�سيما 

املج���ال الع�سكري، بف�س���ل دعم قيادة 

البلدين الذي توا�س���ل يف العهد الزاهر 

ل�سي���دي الوال���د عاه���ل الب���الد �ساحب 

اجلاللة امللك حم���د بن عي�سى اآل خليفة 

وملكة اململكة املتح���دة �ساحبة اجلاللة 

امللكة اإلزابيث الثانية.

وق���ال �سم���وه: “تاأتي ه���ذه الزيارة 

ب���ن  املتوا�سل���ة  لل�رشاك���ة  ا�ستكم���اال 

ق���وة احلر�س امللكي اخلا�س���ة والقوات 

اخلا�سة الربيطانية، والتي بداأت باإقامة 

العدي���د من التدريب���ات امل�سركة التي 

ع���ززت م���ن ه���ذه العالق���ة، وحتقيقها 

العدي���د م���ن االأهداف الت���ي �ساهمت يف 

زي���ادة الكف���اءة الع�سكرية ل���دى اأفراد 

وعنا�رش قوة احلر����س امللكي اخلا�سة”، 

متطلع���ا �سم���وه يف هذه الزي���ارة لزيادة 

اأطر التعاون مع القوات الربيطانية.

وكان �سم���وه ق���د غ���ادر العا�سم���ة 

اختت���م  اأن  بع���د  باري����س  الفرن�سي���ة 

زيارت���ه الت���ي �سه���د �سم���وه التمري���ن 

الع�سك���ري امل�س���رك ب���ن اأف���راد قوة 

احلر�س امللك���ي اخلا�سة واأفراد القوات 

اخلا�سة الفرن�سية، والذي جرى مبنطقة 

“بياريت�س”، والذي ا�ستمل على برنامج 
تدريب���ي ت�سم���ن تنفي���ذ �سل�سل���ة م���ن 

االأن�سط���ة والتمارين، والت���ي ت�ساهم يف 

اكت�ساب املزيد م���ن اخلربات امليدانية 

الع�سكرية.

املنامة - بنا: تنفيذاً لتوجيهات ويل 

العهد نائب القائ���د االأعلى النائب االأول 

لرئي����س جمل�س ال���وزراء �ساح���ب ال�سمو 

امللكي االأمري �سلم���ان بن حمد اآل خليفة 

لو�سع حلول عاجلة؛ لتخفيف االزدحامات 

وحت�س���ن ان�سي���اب احلركة عل���ى �سبكة 

الطرق الرئي�سة يف اململكة، با�رشت وزارة 

االأ�سغال و�س���وؤون البلدي���ات والتخطيط 

التح�سيني���ة  احلزم���ة  بتنفي���ذ  العم���راين 

االأوىل لتخفيف االزدحامات املرورية عند 

بع�س التقاطعات.

و�س���وؤون  االأ�سغ���ال  وزي���ر  واأو�س���ح 

البلدي���ات والتخطي���ط العم���راين ع�سام 

خلف باأن الوزارة قدمت م�ساريعها ب�سفة 

عاجلة للجنة التن�سيقية تنفيذاً لتوجيهات 

االختناق���ات  حل���ل  العه���د  ويل  �سم���و 

املروري���ة، حيث وافق���ت اللجنة على 11 

م�رشوعاً عاجالً �سمن خطة ق�سرية املدى، 

م�س���رياً اإىل اأن ه���ذه امل�ساري���ع العاجل���ة 

تاأتي جزءا من خطة اأ�سمل مل�ساريع �سبكة 

اأطلقتها  الك���ربى  االإ�سراتيجية  الط���رق 

الوزارة نهاية ال�سهر املا�سي بقيمة 1.2 

ملي���ار دوالر املمولة م���ن برنامج التنمية 

اخلليجي، والت���ي �ستحدث نقلة نوعية يف 

�سبكة طرق البحري���ن ال�ستيعاب التو�سع 

العمراين والتزايد يف اأعداد املركبات.

الوق���ت  يف  ال���وزارة  “اإن  وق���ال 

امل�ساري���ع  بتنفي���ذ  في���ه  تق���وم  ال���ذي 

االإ�سراتيجي���ة لتطوي���ر �سبك���ة الط���رق 

الرئي�سة واملت�سمنة اإن�ساء اأنفاق وج�سور 

وتو�سعة لل�س���وارع الرئي�سة، والتي عادة 

م���ا ت�ستغرق وقت���اً م���ن 3 اإىل 5 �سنوات، 

فاإنه���ا ت�سعى من خ���الل ه���ذه امل�ساريع 

املرورية  االزدحامات  لتخفي���ف  العاجلة؛ 

على بع����س التقاطعات تلبية الحتياجات 

املواطنن يف جميع الطرق احليوية، حيث 

ت�سهد اململكة نه�سة يف التطور العمراين 

ال���وزارة  كثف���ت  وق���د  واال�ستثم���اري، 

جاهزيته���ا لتنفيذ امل�ساري���ع املطروحة 

ت�ستغ���رق  حي���ث  م�ستعجل���ة،  ب�سف���ة 

امل�ساري���ع االإ�سراتيجي���ة الك���ربى التي 

�سب���ق االإعالن عنها وقت���اً زمنياً ي�ستغرق 

اخلم�س �سن���وات لذلك ارتاأين���ا طرح 11 

م�رشوع���ا حت�سيني���ا عاجل يه���دف لتحرير 

احلركة املرورية”.

وح���ول ه���ذه امل�ساريع ذك���ر خلف اأن 

اخلطة ت�ستمل على 11 م�رشوعاً كالتايل: 

- توف���ري م�س���ار ح���ر حلرك���ة املرور 

القادم���ة من �س���ارع ويل العهد واملتجهة 

�رشق���اً اإىل �سارع ال�سيخ عي�سى بن �سلمان 

باجتاه املنامة ومدينة عي�سى عند تقاطع 

اجل�رشة.

لل���دوران  ثال���ث  م�س���ار  اإ�ساف���ة   -

العك�س���ي عند تقاطع املرف���اأ املايل على 

�سارع امللك في�سل.

االإ�س���ارات  عم���ل  نظ���ام  تعدي���ل   -

ال�سوئية عل���ى تقاطع �سلماباد الن�سياب 

احلركة املرورية.

- تو�سعة م�سار مدخل جنوب �سار من 

�سارع ال�سيخ عي�سى بن �سلمان.

- تطوي���ر وتو�سع���ة تقاط���ع �س���ارع 

الغو�س.

- توف���ري م�س���ار اإ�س���ايف عل���ى �سارع 

ال�سيخ عي�سى بن �سلمان عند تقاطعه مع 

�سارع ال�سيخ �سلمان )اأ�سفل التقاطع(.

- توف���ري م�سارات حرة عند تقاطع اأم 

احل�سم.

ح���رة  م�س���ارات  توف���ري  م����رشوع   -

لالنعط���اف مييناً جلميع الط���رق املوؤدية 

اإىل دوار �سارع البديع.

- م����رشوع رب���ط اجله���ة ال�سمالي���ة مع 

اجله���ة اجلنوبي���ة مبخ���رج الب�سيتن على 

ج����رش ال�سي���خ عي�س���ى ب���ن �سلم���ان لنقل 

احلرك���ة املروري���ة عل���ى �س���ارع الغو�س 

وتقلي���ل االزدحام���ات عن���د تقاطع���ه مع 

�سارع املطار.

- توفري خمرج من املنطقة التعليمية 

على �سارع ال�سيخ �سلمان.

- وتوفري م�سار للدوران العك�سي عند 

دوار �س���ارع ويل العه���د للحركة املرورية 

القادمة م���ن ال�سمال على �س���ارع ال�سيخ 

خليف���ة بن �سلم���ان واملتجه���ة اإىل �سارع 

ال�سي���خ زايد ملنطق���ة )ع���ايل و�سلماباد 

واملنطقة التعليمية(.

• وزير الداخلية م�ستقباًل رئي�س جمل�س االأمة الكويتي	

• الرائد �سمو ال�سيخ خالد بن حمد	

ق���ام  العا�سم���ة:  حمافظ���ة   - املنام���ة 

ب���ن  ه�س���ام  ال�سي���خ  العا�سم���ة  حماف���ظ 

عبدالرحم���ن اآل خليفة بت�سليم جائزة املركز 

الث���اين يف م�سابق���ة اأجم���ل تزي���ن للمب���اين 

لفئ���ة  واخلا�س���ة  احلكومي���ة  واملوؤ�س�س���ات 

اإىل  الوطني���ة،  االأعي���اد  الفن���ادق مبنا�سب���ة 

املدير الع���ام لفندق فندق اخلليج رحيم اأبو 

عمر، وذلك بح�سور ع���دد من امل�سوؤولن يف 

املحافظة والفن���دق، اإذ اأقيمت امل�سابقة يف 

ن�سخته���ا ال�ساد�س���ة بالتزامن م���ع احتفاالت 

اململكة باالأعي���اد الوطنية. واأع���رب اأبو عمر 

عن �سعادته بتحقيق الفندق للمركز الثاين، 

مع���رباً ع���ن فخ���ره واعت���زازه بامل�ساركة يف 

امل�سابق���ة، مقدم���اً يف الوق���ت ذات���ه �سكره 

وتقديره للمحافظ على اجلهود التي يوليها 

يف �سبيل تعزيز الوجه احل�ساري للعا�سمة يف 

املنا�سبات الوطنية.

مدينة عي�سى- وزارة الربية والتعليم: 

اأعلنت اإدارة التعليم امل�ستمر بوزارة الربية 

والتعلي���م للجمهور عن فتح ب���اب الت�سجيل 

يف برنام���ج تعليم اللغ���ة الركية مب�ستوياته 

الثالثة، والذي �سينطل���ق مطلع �سهر مار�س 

املقب���ل يف مق���ر اإدارة التدري���ب والتطوي���ر 

املهني مبقر الوزارة باملنامة. وميتد برنامج 

يف  باملبتدئ���ن  اخلا����س  االأول  امل�ست���وى 

الفرة م���ن 5 مار�س وحتى 11 يونيو 2017 

كل ي���وم اأحد. اأم���ا برنامج امل�ست���وى الثاين 

اله���ادف اإىل تعلي���م اللغ���ة كتاب���ًة وحتدث���اً 

وق���راءة، فيمت���د م���ن 7 مار����س وحت���ى 13 

يونيو 2017 كل ثالث���اء، فيما يعقد برنامج 

امل�ست���وى الثالث م���ن 8 مار����س وحتى 14 

يونيو 2017 كل اأربعاء، وتقام جميع الربامج 

من ال�ساعة 4 اإىل 6 م�ساًء.

اأدان���ت  اخلارجي���ة:  وزارة  املنام���ة- 

الهج���وم  البحري���ن  مملك���ة  خارجي���ة  وزارة 

ال���ذي ا�ستهدف �سوق���اً يف مدين���ة مقدي�سو 

بجمهوري���ة ال�سومال الفيدرالي���ة ال�سقيقة، 

واأدى اإىل �سق���وط عدد من القتلى واجلرحى، 

معربة عن خال����س التعازي ل���ذوي ال�سحايا 

ومتنياتها بال�سفاء العاجل جلميع امل�سابن 

ج���راء هذا العم���ل االإجرامي ال���ذي ي�ستهدف 

حي���اة االأبرياء مبا يتنافى مع القيم واملبادئ 

االإن�سانية كافة.

واأكدت وزارة اخلارجي���ة ت�سامن مملكة 

البحري���ن م���ع ال�سوم���ال ال�سقي���ق، قي���ادة 

و�سعب���اً، ودعمه���ا يف اتخ���اذ التدابري الالزمة 

لتوف���ري االأمن ويف م�ساعيه���ا لتحقيق ال�سلم 

واإر�ساء اال�ستقرار يف اأنحاء ال�سومال كافة.

املنام���ة - بن���ا: اأف���ادت اإدارة االأر�ساد 

اجلوية بوزارة املوا�س���الت واالت�ساالت باأن 

منطق���ة اخللي���ج العرب���ي ومملك���ة البحرين 

�س���وف تتاأث���ر يف وقت متاأخر م���ن م�ساء يوم 

االأربعاء املواف���ق 22 فرباير مبنخف�س جوي 

يف طبقات اجل���و العليا، حيث تتهياأ الفر�سة 

لتقلب���ات جوي���ة مع فر�س���ة لهط���ول اأمطار 

متفرق���ة يومي اخلمي�س واجلمع���ة قد تكون 

م�سحوبة بهبات قوية ال�رشعة اأحياًنا. 

واأ�سارت اإىل اأنه وفًق���ا الآخر التحديثات 

لنماذج التنبوؤات العددية، فاإنه من املتوقع 

اأن تب���داأ ال�سح���ب املاط���رة يف التح���رك اإىل 

املناطق اجلنوبية ال�رشقية من اخلليج العربي 

يف وق���ت الحق من يوم اجلمع���ة املوافق 24 

فرباير م���ع رياح �سمالية غربي���ة من معتدلة 

اإىل ن�سطة ال�رشعة. 

يذكر اأن متو�س���ط هطول االأمطار ل�سهر 

فرباي���ر يبلغ 16.2 ملم، علًما باأن اأعلى كمية 

هط���ول �سجلت ل�سه���ر فرباي���ر106.8 ملم، 

وذلك يف عام 1988. 

فندق اخلليج يح�سد املركز الثاين 

يف م�سابقة تزين املباين

فتح الت�سجيل يف 

برنامج اللغة الركية 

“اخلارجية” تدين 
هجوم مقدي�سو 

“االأر�ساد”: عودة االأمطار 
اخلمي�س واجلمعة

• خطة اأ�سمل مل�ساريع �سبكة الطرق االإ�سراتيجية الكربى	
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بشارة خير

مجلس 
المحافظ

• حمافظ املحرق �سلمان بن هندي	

20 دينــاًرا اأجـــرة “تاك�ســـي” من املطــار للرفــاع
ال�������س���ي���اح���ة م��ي��ت��ة و “راق�������������دة”... ودع�������وة رئ���ي�������س ه��ي��ئ��ت��ه��ا ل��ل��م��ج��ل�����س

حتدث حمافظ املحرق �سلمان بن هندي عن 

�س���كاوى من زيادة اأجرة بع����س �سيارات الأجرة 

)التكا�س���ي(، قائال اإن كلفة التو�سيل من مطار 

البحري���ن الدويل ملنطقة الرف���اع ت�سل اإىل 20 

دينارا، معتربا ذلك كلفة مبالغة.

وراأى ����رورة اأن ت�سب���ط هيئ���ة ال�سياح���ة 

واملعار�س مثل هذه الأمور بالتعاون مع اجلهات 

الر�سمية املخت�سة؛ وذلك من اأجل تعزيز العمل 

ال�سياحي بالبالد. ولف���ت اإىل اأنه �سيتوا�سل مع 

رئي�س الهيئة ال�سيخ خال���د بن حمود اآل خليفة 

و�سيدع���وه حل�سور جمل����س املحافظ يف الفرتة 

املقبلة؛ من اأجل اأن يناق�س معه الأهايل خمتلف 

املوا�سيع املرتبطة بالقطاع ال�سياحي.

وب����ن اأن ن�س����ف �سياح����ة البحري����ن تتوفر 

مبحافظة املحرق؛ وذل����ك لوجود معامل �سياحية 

وتاريخية واأ�سواق ومواقع عديدة جتتذب الزائر.

وطال���ب بتهيئ���ة �سواح���ل املحافظة، عرب 

اإن�س���اء مق���اٍه ومطاعم وفن���ادق وزواي���ا عائلية 

تن�س���ط م���ن ه���ذا امل���ورد الطبيعي. وق���ال اإن 

ال�سياح���ة ميتة و »راق���دة« بالرغم من �سواحلنا 

اجلميلة.

لتخ�سي�ص مبالغ ب�سيطة ل�سيانة البيوت دوريا

الأ�سياء تعوي�سات املطر عن “بع�ص” 

ل لتاأخري املعتمرين 4 �ساعات على اجل�رس

البحريني ينفق الكثري على بناء البيت ويغفل عن �سيانته 

البلدية ت�ستقبل الطلبات وحتّولها ل� “الأ�سغال”

نتائج اإيجابية للزيارة البحرينية اإىل ال�سعودية

بّن حمافظ املحرق �سلمان بن هندي اإن الأمطار 

الغزيرة التي هطلت يف الأيام املا�سية هي اأمطار خري 

وبركة.

واأ�س���ار اإىل اأن التنبوؤات اجلوية اأ�سارت لتوقعات 

بهط���ول هذه الأمط���ار الغزيرة، وم���ا اإن �سقطت فاإن 

ذل���ك مل يك���ن اأم���را مفاجئ���ا، بالن�سب���ة للمواطنن اأو 

اجلهات املعنية.

وقال: هطل���ت اأمطار غزيرة ه���ذه املرة اأكرث من 

ال�سن���وات املا�سي���ة، ولك���ن تب���ن يف الي���وم الثاين 

اأن عملي���ات �سح���ب املياه م���ن ال�سوارع م���ن اجلهات 

الر�سمية تكللت بالنجاح، وهو جهد م�سكور.

واأردف: نح���ن اأه���ل �سكر وتقدي���ر للجهات التي 

�سمّرت عن �سواعده���ا، وبخا�سة ل�سمو رئي�س الوزراء، 

الذي نزل ميدانيا لل�سوارع واملناطق، وا�سطحب معه 

كبار امل�سوؤولن.

وتاب���ع: الن���زول املي���داين ل�سمو رئي����س الوزراء 

ا�ستدعى من جمي���ع امل�سوؤولن األ ميكثوا يف بيوتهم 

ملتابعة تداعيات احل���دث، لذلك ت�ساعف العمل لدى 

اجلهات الر�سمية.

وق���ّدم ال�سك���ر والتقدير با�سم اأه���ايل املحافظة 

ل�سمو رئي�س الوزراء، و�ساح���ب التوجيهات ال�سديدة 

فيم���ا يتعلق بالتعامل مع هذا احل���دث، وا�سال �سكره 

لوزير الأ�سغال و�سوؤون البلديات والتخطيط العمراين 

ع�س���ام خل���ف، واإىل بلدي���ة املح���رق ومديره���ا العام 

واملعاونن معه وجلميع من �ساهم يف هذا اجلهد.

واأكد اأن املفاج���اأة حدثت ببع�س البيوت التي مل 

ت�ستعد ملو�سم الأمط���ار، واأنه توا�سل مع مهند�سن، 

واأبلغ���وه ب���اأن البحريني ينفق على بيت���ه مبالغ طائلة 

عن���د الإن�س���اء، ولكن تاأخ���ذه الغفلة يف مرحل���ة ما بعد 

البناء، فال يجري ال�سيانة الالزمة للبيت.

وتاب���ع: املتابع���ة وال�سيانة الدوري���ة للبيت اأمر 

مهم، ولو جرى تخ�سي�س مبلغ ب�سيط لل�سيانة دوريا 

ف�سيعّمر لفرتة اأطول.

وق���ال: ل توج���د ظواه���ر مناخي���ة �سعب���ة مث���ل 

العوا�س���ف اأو الأمطار الغزي���رة امل�ستمرة، ولكن اجلو 

احلار وامل�سم����س ي�سبب اأ����رارا اإن�سائية، واملطلوب 

ا�ستمرار ال�سيانة واملتابعة الدورية للبيوت.

لف���ت حماف���ظ املح���رق �سلمان ب���ن هندي 

اإىل �س���دور تعميم م���ن وزارة الأ�سغال و�سوؤون 

البلديات والتخطيط العمراين يت�سمن اإجراءات 

تعوي�س املت�ررين من هطول الأمطار الغزيرة.

الإج���راءات  باملحافظ���ة  موظ���ف  واأو�س���ح 

الواردة بالتعميم املر�سل للمحافظة، وذلك عرب 

التقدم بطلب لبلدية املحرق، و�ستحيل الأخرية 

الطل���ب للوزارة مبا�رة. واأ�س���ار املحافظ للجوء 

مواطن���ن مت�ررين اإليه، واأن���ه اأبلغهم ب�سدور 

تعمي���م من ال���وزارة، ويتع���ن عليه���م التوجه 

لبلدي���ة املحرق وم���لء ال�ستم���ارة املخ�س�سة 

لذلك.

وتابع: لو اأن اأحدا ت�رر فعليه التوجه لبلدية 

املحرق وُيحّدد الأ�رار، ول يجري التعوي�س عن 

كل �س���يء، واإمنا يج���ري التعوي����س عن بع�س 

الأ�سي���اء، وم���ن املوؤكد اأن ال���وزارة �ستويل كل 

الهتمام بالطلبات الواردة للتعوي�س.

واأك���د ����رورة تعوي����س املت�رري���ن، واأن 

املحافظة عمل���ت يف اأعوام ما�سية بالتعاون مع 

املوؤ�س�سة اخلريية امللكية بقيادة �سمو ال�سيخ 

نا����ر بن حمد اآل خليف���ة، مبو�سوع املت�ررين 

م���ن الأمط���ار؛ وذلك اإنف���اذا لتوجيه���ات جاللة 

امللك.

البي���وت  م���ن  جمموع���ة  عايّن���ا  ووا�س���ل: 

للتعوي����س  مبال���غ  ر�س���د  وج���رى  املت����ررة، 

للمت�ررين، وجرى �رفها للمواطنن.

ومتنى املحافظ �رف تعوي�سات منا�سبة.

اأكد حمافظ املحرق �سلمان بن هندي تقديره 

العمي���ق للزي���ارة الكرمية من ويل العه���د النائب 

الأول لرئي�س جمل�س الوزراء �ساحب ال�سمو امللكي 

الأم���ري �سلمان بن حمد اآل خليفة لل�سقيقة الكربى 

اململكة العربية ال�سعودية.

وقال: كل نتائج الزيارة البحرينية لل�سعودية 

كب���ار  الزي���ارة  يف  �سم���وه  وا�سطح���ب  ايجابي���ة، 

امل�سوؤول���ن، وهي زيارة عم���ل واإنتاج، ومتخ�ست 

بنتائج كبرية ومهمة.

وذك���ر اأن البحري���ن وال�سعودي���ة بل���د واح���د، 

ل  واملوا�سيع املرتبط���ة بج�ر امللك فهد �ستت�سهَّ

وبخا�سة يف فرتة املنا�سبات.

واأ�سار احل�س���ور اإىل اأن من اأبرز نتائج الزيارة 

الكرمي���ة التفاق عل���ى نقطة عب���ور م�سرتكة بن 

اجلانب���ن البحرين���ي وال�سع���ودي عن���د ج�ر امللك 

فهد.

وذكر املحافظ اأن���ه ل يجوز تاأخري امل�سافرين 

خ�سو�سا احلجاج واملعتمرين الذين مي�سون فرتة 

ت�سل اإىل �ساعات طويلة على اجل�ر، معاتبا انتظار 

العائل���ة على اجل�ر لفرتة ت�سل اإىل 3 و4 �ساعات، 

واأن املطلوب املرونة يف اإجراءات العبور.

املحرق “َخَلت” يف يوم الفاحت

قاتلنا عن جزر حوار... ومل ُت�ستَغل

10 �سنوات لكل ُخم�ص باملقربة

مركز رعاية الوالدين “يخر”

ذكر حمافظ املحرق �سلمان بن هندي اأن 

جانبا كبريا من املجل����س الأخري ل�سمو رئي�س 

����س ل�س���وؤون حمافظ���ة املحرق  ال���وزراء ُخ�سِّ

وخلدمة اأهل املحرق و�سكانها ومناطقها.

وكان �سم���و رئي�س ال���وزراء ا�ستقبل بن 

هندي واأبنائه اأول اأم�س.

وقال: نقلت ل�سم���و رئي�س الوزراء حمبة 

اأهل املحرق للتوجيه���ات ال�سامية امل�ستمرة 

خلدمة املحرق. واأك���د اأن جمل�س �سمو رئي�س 

ال���وزراء عامر مبوا�سيع ب���كل اخلري مل�سلحة 

ر  البحرين. ولفت املحاف���ظ اإىل اأن �سموه ذكَّ

احل�س���ور بي���وم قا����سٍ وعزيز عل���ى اجلميع، 

وبن اأن �سموه مل ين�س الوقفة ال�سعبية لأهل 

املحرق يف يوم الفاحت يف فرباير 2011.

ورد احل�س���ور باأن حمافظة املحرق خلت 

يف هذا اليوم لتلبي���ة النداء ال�سعبي للوقوف 

يف جتديد الولء، ومل يتبق �ساكن باملحافظة 

م���ن طفل اأو كبري، ومن رج���ل اأو امراأة، وحتى 

كب���ار ال�سن و »العياي���ز«، اإل و�سارك يف هذا 

اليوم التاريخي.

وق���ال املحافظ: »احل���ب والولء م�ستمر 

وزاد للقي���ادة احلكيم���ة رعاه���ا اهلل، واإن راية 

علمن���ا الوطني �ستكون خفاق���ة لالأبد اإن �ساء 

اهلل«. 

روى حماف���ظ املحرق �سلم���ان بن هندي 

ق�سة اخلبري ال�سين���ي الذي بنى �سنغافورة، 

وال���ذي ن�سح البحري���ن بال�ستثمار الأمثل يف 

ال�سياحة، واأن هذا اخلبري حّول �سنغافورة من 

مق���ربة لدول احللف���اء باحل���رب العاملية اإىل 

بلد �ساعد وناٍم ومتقدم.

وق���ال: بلدان عظيمة تعتم���د على مورد 

الآب���اء  ال�سياح���ة، ويعم���ل يف ه���ذا القط���اع 

والأبن���اء، وج���رت تهيئ���ة اجل���زر وال�سواح���ل 

�سياحي���ا، والبحرين لي�س���ت اأقل منهم، وهي 

ق���ادرة على ذل���ك. ولف���ت اإىل اأن: جزر حوار 

الت���ي قاتلن���ا من اأجله���ا مل ت�ستغ���ل وكذلك 

بالن�سبة للجزر الأخرى.

واأ�س���ار اإىل اأنه ج���رى اإن�ساء جزر �سناعية 

وبيعت البي���وت فيها باأغل���ى الأثمان، بينما 

جرى اإهمال تهيئة اجلزر الطبيعية.

�سكر حمافظ املح���رق �سلمان بن هندي 

متطوع���ن من جمعي���ات خريية عمل���وا على 

اإع���ادة ترتيب بع�س القبور؛ ب�سبب ما خلفته 

الأمط���ار الغزي���رة. وق���ال اإن بع����س القب���ور 

قدمية، مقرتحا على البلدية تق�سيم املقربة 

اإىل 5 اأج���زاء ومناط���ق، وكل منطق���ة يج���ري 

الدفن فيها مل���دة 10 �سنوات، وبالتايل بعد 

مرور 40 �سنة يجري اإعادة الدفن يف املنطقة 

الأوىل وهكذا ب�سكل متتاٍل بن املناطق كل 

10 �سن���وات. وو�س���ف و�سع توزي���ع القبور 
حاليا بالع�سوائية.

وق���ال: ل اأمن���ع به���ذا املق���رتح اأح���دا، 

ويهمن���ي اأن تدفن العائل���ة ذويها يف منطقة 

م�سرتكة، وهو اأمر اإيجابي.

واأكد اأن هذا القرتاح معمول به يف دول 

ومن بينها دولة الكويت ال�سقيقة.

انتقد بع����س احلا�رين مبجل�س حمافظ 

املح���رق ت�رب���ات املي���اه يف مرك���ز لرعاي���ة 

الوالدي���ن يف املحافظة؛ وذلك ب�سبب هطول 

الأمطار الغزيرة موؤخرا.

وق���ال بع�سه���م: املرك���ز »خ���ّر« ولزم 

نعاتب املقاول.

ورد املحاف���ظ �سلم���ان بن هن���دي على 

املنتقدي���ن: »مروا عل���ى املق���اول، وا�ربوا 

معاه قهوة وعاتب���وه، علما اأنه توجد مطارات 

اأنفق عليها املالين وخّرت«.

للمق���اول  والتقدي���ر  ال�سك���ر  وتاب���ع: 

ووزارة الأ�سغ���ال واملهند�س���ن، وتظه���ر يف 

بع�س الأوق���ات احلرجة بع�س العيوب، وهذا 

�سيء طيب، بدل م���ن انتهاء الفرتة املحددة 

لل�سمان من املقاول، اإذ لن يقبل بال�سيانة، 

وم�ساريع كبرية حتدث فيها عيوب.

ه لتعجيل اإجناز م�ساريع املحرق رئي�ص الوزراء يوجِّ
امل��ط��ر م���ن  وامل��ت�����رري��ن  ال�����س��ن  ل��ك��ب��ار  اأجن����ز  ع��م��ا  ي�ستف�ر  ���س��م��وه 

قال حمافظ املح���رق �سلمان بن هندي اإنه 

ت�رف بزي���ارة �سمو رئي����س ال���وزراء، ونقل له 

حتي���ات اأهل حمافظ���ة املحرق، وكلف���ه �سموه 

بنق���ل حتيات���ه لالأهايل على ه���ذا احلب والولء 

والإخال�س.

وكان �سم���و رئي����س ال���وزراء ا�ستقب���ل بن 

هندي واأبنائه اأول اأم�س.

واأ�س���اف اأن �سم���و رئي�س ال���وزراء ذّكرين 

بذكريات جميلة، وبخا�سة يف اجلولت امليدانية 

التي ت�رفت مب�ساحبته، واأثناء زيارته للبيوت 

يف موا�س���م متعددة، ومنها بي���وت زارها �سموه 

يف موا�سم املطر.

واأ�س���ار اإىل اأن �سمو رئي�س الوزراء يذكرين 

ببيوت حمددة زارها �سموه يف جولته امليدانية 

ملحافظ���ة املحرق، وي�س���األ �سموه ع���ن اأحوال 

�سكانه���ا يف هذا املو�سم، وم�ستف�را �سموه عن 

حالة كب���ار ال�سن، وما اأجنز م���ن اأمور خلدمتهم 

وم�ساعدتهم.

ولف���ت اإىل اأن حمب���ة �سمو رئي����س الوزراء 

للمحرق كبرية، وحب اأهل املحرق له كبري اأي�سا. 

وبن املحاف���ظ اأنه اأبلغ �سمو رئي�س الوزراء اأن 

اأهايل املحافظة ي�ستعجلون من بع�س الوزارات 

اخلدمية تنفيذ بع�س امل�ساريع.

وتاب���ع: وّج���ه �سم���و رئي����س ال���وزراء كبار 

امل�سوؤول���ن احلا�رين باملجل����س ل�رعة اإجناز 

امل�ساريع اخلا�سة مبحافظة املحرق، ورد هوؤلء 

امل�سوؤولون باإجابة اأمر �سموه. واعترب املحافظ 

التوجيه���ات اجلديدة من �سم���و رئي�س الوزراء 

»ب�سارة خري« لأهل املحرق.

وقال: �سمو رئي�س الوزراء مهتم با�ستمرار 

باأه���ايل املحافظ���ة، وق���ال �سم���وه باأن���ه ياأمل 

اإ�سع���اد اأهايل املح���رق بامل�ساري���ع املختلفة، 

وباأنه���ا �ستنجز قريبا. واأ�س���اد ح�سور املجل�س 

بتوجيه���ات �سمو رئي�س ال���وزراء التي اأ�ساعت 

اأجواء من ال�سعادة والغبطة، وهي تاأكيد متجدد 

من �سموه على دعمه ل���كل امل�ساريع الإمنائية 

والإعماري���ة واخلدمية ب���اأم امل���دن.  وقالوا اإن 

ه���ذه التوجيه���ات لي�س���ت غريبة عل���ى �سموه 

وما يكن���ه للمحافظة من حمب���ة عميقة يبادلها 

الأهايل بولء واإخال�س �سديدين.

اأمين يعقوب

تصوير: أيمن يعقوب



ال لــفــر�ض ر�شـــوم عـلــى حـدائــق “الـ�شـمــالــيــة”
ات

َّ
ال�شرياميك واملطاط لإن�شاء املطب

رف�س اأع�شاء جمل�س بلدي ال�شمالية اأم�س 

مقرتحا من وزارة الأ�شغ���ال و�ش�ؤون البلديات 

والتخطي���ط العم���راين ب�ش���اأن تطبي���ق ر�ش�م 

بلدية على بع�س احلدائق يف ال�شمالية.

وج���اء رف�س املجل����س للمق���رتح بحجة اأن 

املحافظ���ة تفتقر للحدائ���ق النم�ذجية، وذات 

اخلدم���ات الكبرية من الرتفي���ه، اإ�شافة لعدم 

معان���اة املحافظة مع م�شكل���ة مزاحمة الأجانب 

للم�اطن���ن فيه���ا، اإىل جان���ب اأنه م���ن واجب 

احلك�م���ة ت�فري اجلانب الرتفيهي للم�اطنن 

ب�شكل جماين.

وم���ن جهة اأخ���رى، اأق���ر املجل����س مقرتحا 

والإ�شفل���ت  الط����ب  مطب���ات  با�شتب���دال 

امل�شتعمل���ة لتخفي���ف ال�رسع���ة مبطب���ات م���ن 

ال�رساميك املعروفة با�شم )عن القط(، اإ�شافة 

اإىل املطب���ات ال�شناعي���ة )املطاطية(؛ وذلك 

لتحقيق ال�شالمة املرورية بطرقات اململكة.

وجاء يف تقرير املجل����س اأن هذه املطبات 

اأقل تكلفة من املطب���ات الإ�شفلتية والط�ب، 

والتي تكل���ف ح����ايل 400 اإىل 900 دينار، اإذ 

يكل���ف مطب ع���ن الق���ط 140 دين���ارا، فيما 

يكلف املطب ال�شناعي 100 دينار تقريبا.

بلدي
الشمالية
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• رئي�س ق�شم ال�ش�ؤون القان�نية والتفتي�س ب�زارة 	

الإ�شكان ن�ال علي عبداللطيف

ال لتنظيم “املظالت” ونعم لتفعيل “احتاد املالك”

ت�شمية اأحد �شوارع “ال�شمالية” با�شم خادم احلرمني 

وحدات “االإ�شكان” ال تفي بحاجة املواطنني

4 مفت�شني بـ “االإ�شكان” دون �شالحية ال�شبطية الق�شائية

�شيوًعا البناء فوق املراآب اأكرث املخالفات “االإ�شكانية” 

200 مرت مربع م�شاحة بيوت “االإ�شكان”.. وموقفان لكل منها

خمالفات “ال�شالمل” ت�شل اإىل “النيابة”

ا�شرتاطات تعمريية جديدة لتقليل املخالفات... الغتم:

الت��شع يف ال�حدات م�رسوط بالتقيد بالنظام

ق���ال ال�كي���ل امل�شاع���د ب����زارة الإ�شكان 

�شام���ي ب�ه���زاع اإن عدد املفت�ش���ن يف ال�زارة 

يبل���غ 4 مفت�ش���ن فق���ط، وه���م غ���ري قادرين 

على ا�شتيع���اب جميع املخالف���ات املرتكبة يف 

امل�شاريع الإ�شكانية.

ج���اء ذل���ك اأثن���اء مناق�ش���ة جمل����س بل���دي 

ال�شمالي���ة م�شكل���ة اإن�ش���اء ال�ش���المل اخلارجي���ة 

املخالفة بامل�شاريع الإ�شكانية.

ولفت���ت رئي�س ق�ش���م ال�ش����ؤون القان�نية 

والتفتي����س ب�زارة الإ�شكان ن����ال عبداللطيف 

اإىل اإن ال����زارة لي�س لديه���ا �شبطية ق�شائية، 

البلدي���ة ه���ي م���ن متتل���ك ال�شبطي���ة  واإمن���ا 

يف  التفتي����س  اآلي���ة  اأن  وذك���رت  الق�شائي���ة. 

ال�زارة تتمثل يف معاينة املنطقة، ومن ثم رفع 

تقارير عن املخالفات، فيت����ىل ق�شم ال�ش�ؤون 

القان�نية بتبليغ املنتفع عن املخالفة.

وتابعت اأن يف حال عدم التجاوب مع اإخطار 

ال�زارة، يتم عندها تبليغ البلدية لتق�م باتخاذ 

الإج���راءات الالزمة، حت���ى ي�شل الأم���ر بتح�يل 

بع����س هذه املخالف���ات على ال�رسط���ة والنيابة 

العامة.

اأك���د املدي���ر العام لبلدي���ة املنطق���ة ال�شمالية 

ي��شف الغت���م اأن البلدية تتعاون مع وزارة الإ�شكان 

ب�ش���اأن متابع���ة ومعاجل���ة املخالف���ات يف امل�شاري���ع 

الإ�شكانية. ولفت يف اجتم���اع جمل�س بلدي ال�شمالية 

اأب���رز املخالف���ات الت���ي ُترتك���ب يف امل�شاري���ع  اإن 

الإ�شكاني���ة تتمث���ل يف البناء ف�ق م���راآب ال�شيارات، 

وهي متثل 80 % من املخالفات. ولفت اإىل اأن ذلك 

دعا اإىل اأن ت�شمح ال�زارة بهذا الن�ع من البناء ولكن 

وفق �ش�ابط حم���ددة. وذكر اأن العمل يف هذا الإطار 

و�ش���ل ملرحلة متقدمة، تتمث���ل يف و�شع ا�شرتاطات 

تنظيمية مل�شاري���ع الإ�شكان، واأنه���ا �شتعتمد قريبا 

م���ن قبل جمل����س ال����زراء، واأنها �شتح���ل الكثري من 

الأ�شباب التي ت�ؤدي اإىل ارتكاب املخالفات.

وت�شمي���م  تخطي���ط  اإدارة  مدي���ر  ق���ال 

امل�رسوع���ات الإ�شكانية يف وزارة الإ�شكان عادل 

ب���ن رج���ب اإن حج���م ال�ح���دات ال�شكني���ة التي 

تقيمها ال����زارة بامل�شاريع الإ�شكانية يف حدود 

200 مرت مرب���ع، وذلك وفقا ملا ه� مت�فر من 
اأرا�س وم�ازنات.

ولف���ت اإىل اأن ت�فري م�قف���ن لل�شيارات 

ل���كل وح���دة �شكنية م���ن ال�شع�بة مب���كان، اإذ 

اإن ال�شرتاط���ات التنظيمي���ة للتعم���ري ت�شرتط 

تخ�شي�س 40 % م���ن امل�شاحة الكلية للم�رسوع 

للخدم���ات. وب���ن ال�كيل امل�شاع���د للم�شاريع 

الإ�شكانية ب����زارة الإ�شكان �شام���ي ب�هزاع اأن 

ال����زارة ملزم���ة با�شتغالل الأرا�ش���ي املمن�حة 

له���م لتنفي���ذ امل�شاريع الإ�شكاني���ة ال�شتغالل 

الأمثل. واأ�شاف فيما يتعلق مب�اقف ال�شيارات 

اأن ال����زارة ملتزم���ة بت�ف���ري م�ق���ف ون�ش���ف 

يف امل����رسوع الإ�ش���كاين، اإل اأن الإدارة املعني���ة 

ا�شتطاعت يف امل�شاريع اجلديدة ت�فري م�قفن 

لكل وحدة �شكنية داخل وخارج ال�حدات.

ولف���ت امل�ش�ؤول ب����زارة الإ�ش���كان فهيم 

عبداهلل اإىل اأن ال����زارة ل متنع اأحدا من الت��شع 

يف ال�ح���دات ال�شكني���ة، اإل اأنه���ا تطل���ب م���ن 

املنتفعن التقيد بالنظام؛ حفاظا على اله�ية 

العمرانية للمنطقة.

اأبدى وزير الأ�شغال و�ش�ؤون البلديات 

والتخطيط العمراين ع�شام خلف اعرتا�شه 

على قرار املجل�س البلدي ال�شمايل بتنظيم 

اإ�شدار تراخي�س مظالت ال�شيارات.

واأ�ش���ار اإىل اأن���ه مت التف���اق مع وزارة 

الع���دل وال�ش����ؤون الإ�شالمي���ة والأوق���اف 

ووزارة الإ�ش���كان بح�ش����ر ممث���ل جه���از 

امل�شاحة والت�شجيل العقاري، على تفعيل 

احتاد املالك لنظام الطبقات ومبا يف ذلك 

العمارات ال�شكنية يف املحافظة ال�شمالية.

اأق���ر جمل�س بل���دي ال�شمالي���ة مقرتحا 

بتنظيم ت�زي���ع حاويات القمام���ة التابعة 

ل�رسكة النظافة يف املحافظة.

وب���رر املجل�س مقرتح���ه ب�شبب ما ه� 

حا�ش���ل من ع�ش�ائي���ة ت�زي���ع احلاويات، 

اإ�شاف���ة اإىل ت�ف���ري ال�ق���ت واجلهد عرب 

الإ����رساع يف اإزالة القمام���ة، وخلق حالة من 

الت����ازن ب���ن احلاويات بحي���ث ل يك�ن 

هناك �شغط على حاوية دون اأخرى.

ومرر املجل����س مقرتح���ا بت�شمية اأحد 

ال�ش�ارع الرئي�ش���ة يف املحافظة ال�شمالية 

با�شم خ���ادم احلرم���ن ال�رسيف���ن امللك 

�شلمان بن عبد العزيز اآل �شع�د.

ووافق املجل����س على تخ�شي�س عقار 

مب�شاحة 2985 مرتا مربعا لإن�شاء جامع يف 

منطقة الل�زي جممع 1016.

ق���ال البل���دي ط���ه اجلني���د اإن ع���دد 

ال�ح���دات ال�شكنية الت���ي اأن�شاأتها وزارة 

الإ�ش���كان ط����ال 50 عام���ا وحت���ى العام 

2013 فاقت 100 األف وحدة �شكنية.
وذك���ر اأن���ه نظرا لع���دم تلبي���ة هذه 

ال�ح���دات ال�شكني���ة حاج���ة املنتفعن، 

انت�رست ظاهرة البناء الع�ش�ائي لأغرا�س 

الت��شع.

وانتق���د اأ�شل����ب ال����زارة يف ت�زيع 

امل�اطن���ن  عل���ى  ال�شكني���ة  ال�ح���دات 

دون اأخ���ذ اآرائه���م، وع���دم تلبي���ة ه���ذه 

ال�ح���دات حلاج���ة امل�اط���ن، م���ن ع���دد 

م�اقف ال�شيارات، والرتدادات الداخلية 

واخلارجية وغريها.

وراأى اأن احلل يتمثل يف تك�ين جلنة 

متث���ل املنتفع���ن، اإ�شاف���ة اإىل ت�ف���ري 

من���اذج تتي���ح للم�اطن حري���ة الختيار، 

وع���دم اإتب���اع �شيا�ش���ة “ل اأريك���م اإل ما 

اأرى”.

وت�ش���اءل البل���دي عب���داهلل الدو�رسي 

عم���ا اإذا قام���ت وزارة الإ�ش���كان بدرا�شة 

املخالف���ات، وعن اأب���رز املخالفات التي 

ه���ذه  اإذا مت مالحظ���ة  وعم���ا  ل�حظ���ت، 

املخالفات يف امل�شاريع املقبلة.

وعل���ق البل���دي اأحم���د الك�هجي باأن 

بي�ت املدين���ة ال�شمالي���ة ل تت�فر على 

ح�اج���ز ب���ن ال�ح���دات، الأمر ال���ذي قد 

ي�ؤدي اإىل حدوث م�شاكل اجتماعية.

عين القط
ال تبني بيوتا رخي�شة بوهزاع: “االإ�شكان” 

ال�زارة ت�شيد م�شاريع ل ي�فرها القطاع اخلا�س

قال ال�كيل امل�شاعد للم�شاريع الإ�شكانية 

ب�زارة الإ�شكان �شامي ب�هزاع اإن ال�اقع ي�شري 

اإىل اأن معظ���م من يطلب�ن الت��شع يف ال�حدات 

ال�شكني���ة تك����ن دوافعه���م لغر����س الت��شع 

والتجميل، ولي�س حلاجة.

ويف رده عل���ى �ش�ؤال البلدي عبداهلل عا�ش�ر 

ع���ن تكاليف اإن�ش���اء ال�حدات ال�شكني���ة، اأ�شار 

اإىل اأن التكلف���ة تختلف من من����ذج لآخر، ومن 

م�رسوع لآخر. وعل���ق بالق�ل “نحن ل نبني بي�تا 

رخي�ش���ة، ول يظن ذل���ك اأحد، فالبي����ت التي 

تبنيها ال�زارة ل ي�فرها حتى القطاع اخلا�س، 

خ�ش��ش���ا اأن ال����زارة تعتني مب��ش����ع البنية 

التحتية”.

 ولفت ب�ش���اأن ا�شتفتاء ال�زارة للم�اطنن 

ب�ش���اأن من���اذج ال�ح���دات ال�شكني���ة، اإىل اأنه���ا 

بنت وح���دات املدينة اجلن�بي���ة بناء على رغبة 

امل�اطن���ن، واأم���ا ب�ش���اأن م�شاح���ات ال�حدات 

ال�شكنية فهي متقاربة يف امل�شاريع الإ�شكانية 

املختلف���ة. واأ�ش���ارت رئي����س ق�ش���م ال�ش����ؤون 

القان�ني���ة والتفتي�س ب����زارة الإ�ش���كان ن�ال 

عبداللطي���ف اإىل اأن اأب���رز م���ربرات املنتفعن 

م���ن ال�حدات ال�شكنية يف ارتكابهم املخالفات 

تع����د اإىل عدم علمه���م باأنهم خمالف����ن، واأن 

ال����زارة اتخذت عددا من الإج���راءات حلل هذه 

يف  ي�شتم���رون  املنتفع���ن  اأن  اإل  امل�شكل���ة، 

املخالفة.

�شيد علي املحافظة

• �شامي ب�هزاع	

• •عبداهلل عا�ش�ر	 علي ال�ش�يخ	
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انـخـفـا�ض كـلـفـة اإنـتـاج الـبــرمـيــل بـنـ�سـبـــة 64 %

60 �سكوى �سد معلمة اإجنليزي ت�سف الطالبات بـ “الغباء”

فر�ص عمل جديدة بعد تو�صعة امل�صفاة... وزير النفط رًدا على الع�صفور:

اأولياء اأمر طالبات “ابتدائية بلقي�ص” ينا�صدون وزير الرتبية التدخل:

اإن  والغ���از  للنف���ط  الوطني���ة  الهيئ���ة  قال���ت 

التكالي���ف الت�صغيلي���ة يف عملي���ات تطوي���ر حق���ل 

البحري���ن انخف�صت بن�صبة 27 %، واإن تكاليف اإنتاج 

الربمي���ل اخلام انخف�صت م���ن 15.9 دوالر اإىل 10.3 

دوالر، واإن التكالي���ف الت�صغيلي���ة وتكالي���ف راأ����ص 

امل���ال انخف�ص���ت م���ن 711 ملي���ون دوالر اإىل 364 

مليون دوالر بال�صنوات االأربع االأخرية. 

واأ�ص���ارت الهيئ���ة، يف ردها على �ص���وؤال النائب 

جمي���د الع�صفور عن م�صادر زيادة م�صاريف االإنتاج 

يف حق���ل البحري���ن وامل�صف���اة، اإىل اأن امل�صاري���ف 

الت�صغيلي���ة انخف�ص���ت تكاليفه���ا م���ن 295 مليون 

دوالر اإىل 216 ملي���ون دوالر بن�صب���ة انخفا�ص بلغت 

.% 27
وق���دم االإجاب���ة وزير النف���ط ال�صي���خ حممد بن 

خليفة بن اأحمد خليفة؛ باعتباره الوزير امل�صوؤول عن 

الهيئة اأمام ال�صلطة الت�رشيعية.

  

إجمالي التكاليف
وبين���ت الهيئ���ة انخفا�ص���ا يف تكالي���ف اإنت���اج 

الربميل الواحد م���ن اخلام من 15.9 دوالر اإىل 10.3 

دوالر وبن�صب���ة انخفا����ص بلغ���ت 35 %، م�صرية اإىل 

االنخفا����ص امللحوظ يف التكاليف الت�صغيلية للحقل 

من 2013 اإىل 2016.

وذك���رت اأن هناك انخفا�ص���ا يف اإجمايل تكاليف 

حقل البحرين، حيث انخف�صت التكاليف الت�صغيلية 

وتكاليف راأ�ص املال من 711 مليون دوالر اإىل 364 

ملي���ون دوالر وبن�صب���ة انخفا�ص بلغ���ت 49 %، كما 

انخف�ص���ت تكلفة اإنتاج الربميل م���ن 42 دوالرا اإىل 

15 دوالرا اأي ما ن�صبته 64 %.
 

 ارتفاع مصاريف المصفاة
وفيما يتعل���ق بالتكاليف اخلا�ص���ة بامل�صفاة، 

قال���ت الهيئ���ة اإن امل�صاري���ف الت�صغيلي���ة ت�ص���ري 

يف تناق����ص تدريج���ي بخ���اف الع���ام 2016؛ ب�صبب 

�صل�صلة اأعمال ال�صيان���ة ال�صاملة للوحدات الرئي�صة 

يف امل�صفاة.

واأرجعت الهيئة االرتفاع احلا�صل يف امل�صاريف 

املتغ���رية اإىل الزيادة التي ط���راأت على اأ�صعار الغاز 

الطبيعي وتعرفة الكهرباء.

وبخ�صو����ص خطط تقليل تكاليف االإنتاج حلقل 

البحري���ن قالت “اإن �رشك���ة تطوير اتخ���ذت اإجراءات 

لتقلي���ل التكاليف على املدى القري���ب والبعيد، اإذ 

مت الب���دء بربنامج تقلي���ل التكاليف عن طريق قيام 

اإدارات ال�رشكة بتح�صني كف���اءة العمليات االأ�صا�صية 

وحت�ص���ني تقدي���رات التكالي���ف واإع���ادة التفاو�ص 

ب�صاأن العقود واالأ�صعار ومعدالت الفائدة”.

ولفت���ت الهيئة اإىل اأن ه���ذا الربنامج �صاهم يف 

تقلي���ل التكاليف يف العامني 2015 و2016 مبقدار 

31 ملي���ون دوالر و16 ملي���ون دوالر عل���ى الت���وايل 
مقارنة بامليزانية ال�صنوية املعتمدة.

  

خطط مستقبلية
وع���ن اخلط���ط امل�صتقبلي���ة لتعظي���م الدخل 

يف حق���ل البحرين، ذك���رت الهيئ���ة اأن خطة �رشكة 

تطوي���ر لل�صن���وات اخلم����ص املقبلة رك���زت على 

تعظيم التدفقات املالية للحقل وحت�صني االإنتاج 

وا�صتخدام التقنيات احلديثة اإ�صافة اإىل حت�صني 

كفاءة العمليات املتوافقة مع اإجراءات ال�صامة.

وقالت “اإن من �صم���ن امل�صاريع التي �صيتم 

العم���ل بها بال�صن���وات اخلم�ص املقبل���ة، م�صاريع 

احلف���ر االأ�صا�صي و�صيانة االآب���ار، و�صغط كميات 

اإ�صافي���ة من الغاز امل�صاح���ب، وم�صاريع حت�صني 

debottlenec k  للفعالية، والعمل على م�رشوع

ing و�رشاء وحدات ال�صواغط املوؤجرة”.
امل�صف���اة  تو�صع���ة  م����رشوع  ب���اأن  واأف���ادت 

�صي�صاه���م ب�صكل اأ�صا�ص يف زيادة االإنتاج وتقليل 

امل�صاريف مما �صيوؤدي اإىل تعظيم دخل امل�صفاة 

وحتقيق عوائ���د مالية مبا�رشة للب���اد، عاوة على 

م���ا �صوف يوفره ه���ذا امل����رشوع اال�صرتاتيجي من 

فر�ص عم���ل جديدة للمواطن���ني وحتريك الدورة 

االقت�صادية.

نظ���م اأولي���اء اأم���ر طالب���ات مبدر�ص���ة بلقي����ص 

االإبتدائي���ة للبنات وقف���ة احتجاجية اأم���ام املدر�صة 

اأم����ص، وذلك احتجاًج���ا على اأ�صل���وب تدري�ص معلمة 

اللغة االإجنليزية لطالبات ال�صف الثالث االبتدائي.

وقالت وليات االأم���ر لل�صحيفة اإن هذه املعلمة 

داأب���ت على االكتف���اء بو�صع �رشيط م�صج���ل الأنا�صيد 

بواجبه���ا  تق���وم  اأن  دون  احل�ص���ة  خ���ال  الكت���اب 

التعليم���ي. واأ�رشن اإىل اأن بناته���ن نقلن عن املعلمة 

اأنها حّذرتهن من تقدمي �صكاوى �صدها واأنه يتعني 

عليه���ن االكتفاء باالإ�صغ���اء لل�رشي���ط امل�صجل خال 

احل�ص�ص فقط.

وذك���رت االأمه���ات اأنه���ن توا�صل���ن م���ع اإدارة 

املدر�ص���ة قبل تنظي���م الوقف���ة االحتجاجية، وقدمن 

العديد من ال�صكاوى �صد املعلمة، جتاوز عددها 60 

�صكوى، ولكن ال اأذن �صاغية من اإدارة املدر�صة.

ونا�صدت ولي���ات االأمر وزير الرتبي���ة والتعليم 

ماج���د النعيم���ي التدخل الإن�ص���اف بنات���ه الطالبات 

وتوجي���ه االإدارة املخت�ص���ة ب���وزارة الرتبي���ة التخاذ 

االإجراء املنا�ص���ب. ولفتت االأمهات اإىل اأن معاناتهن 

مع هذه املعلمة م�صتمرة منذ اأ�صهر طويلة.

وتابعن: اإن الطالبات ب���داأن يكرهن مادة اللغة 

االإجنليزي���ة ب�صبب ه���ذه املعلم���ة، وتعاقب املعلمة 

اأي طالب���ة ال تتح���دث اللغ���ة االإجنليزي���ة معها خال 

احل�صة دون اتب���اع االأ�صلوب الرتب���وي املنا�صب مع 

بع�ص احل���االت الطابية اخلا�صة. واأك���دت االأمهات 

اأن ه���ذه املعلم���ة تزجر بع�ص الطالب���ات وجتل�صهن 

لوحدهن دون زمياتهن اأو ت�صتوقفهن عقابيًّا الأتفه 

االأ�صباب، وتوّجه لهن نعوًتا وكلمات بذيئة و�صتائم، 

مثل: “كلبة” و “حم���ارة” و “اأغبياء” و “ال اأطيقكن” 

وغريها من الكلمات املرفو�صة.

وانتق���دت االأمه���ات رف����ص مدي���رة املدر�ص���ة 

لقاءه���ن بع���د الوقف���ة االحتجاجي���ة، واأنه���ا وّجهت 

حرا����ص املدر�ص���ة بع���دم قب���ول طل���ب االلتق���اء مع 

املدي���رة واكتف���ت بدخ���ول 3 مندوبني ع���ن اأولياء 

االأم���ر لتقييد �صكوى جديدة ل���دى امل�رشفة لت�صاف 

لقائمة ال�صكاوى ال�صت���ني ال�صابقة. وبّينت االأمهات 

لتفري���ق  املجتم���ع  �رشط���ة  ا�صتدع���ت  املدي���رة  اأن 

امل�صارك���ني يف الوقف���ة االحتجاجي���ة، ومت االتف���اق 

على التوّجه لوزارة الرتبي���ة لتقدمي �صكوى جديدة. 

و�صك���رت االأمه���ات ال���وزارة على ح�ص���ن اال�صتقبال 

وقب���ول ال�صك���وى، واملاأمول اال�صتجاب���ة ملا ورد يف 

م�صمونه���ا. وقال���ت االأمه���ات “اإن ال�صدمة الكربى 

اأنه���ن اأُبِلغَن باأن الوزارة مل ت�صتقبل من املدر�صة اأّي 

�صكوى �صابًقا �صد املعلمة �صبب الوقفة االحتجاجية 

بعك����ص ما ذكرته املديرة لاأمهات باأنه جرى حتويل 

ال�صكاوى ال�صابقة للوزارة واتخاذ االإجراء الازم”.

• •وزير النفط	 جميد الع�صفور	

• جانب من الوقفة االحتجاجية	

27 % ن�صبة انخفا�ص 
كلفة تطوير حقل 

البحرين

تكاليف اإنتاج الربميل 

اخلام انخف�صت          

اإىل 10.3 دوالر

تعظيم التدفقات 

املالية للحقل    

وحت�صني االإنتاج 

وا�صتخدام التقنيات 

م�رشوع تو�صعة    

امل�صفاة �صي�صاهم 

ب�صكل اأ�صا�ص                 

يف زيادة االإنتاج

ليلى مال اهلل

ليلى مال اهلل

حماكم

ال�سجن 10 �سنوات لبائع خمدرات هارب

اإلزام البلدية بال�سماح ملواطنة بال�سكن يف منزلها

ا اآخر �صنة ون�صًفا لتعاطيه واإتافه “دورية”
ً
حب�صت متهم

ي�صمل اإعادة التيار الكهربائي واخلدمات العامة

عاقب����ت املحكمة الكربى اجلنائي����ة االأوىل برئا�صة 

القا�ص����ي ال�صيخ حمد بن �صلم����ان اآل خليفة وع�صوية 

كل م����ن القا�صيني �صياء هريدي وحممد جمال عو�ص 

واأمانة �����رش عبداهلل حممد، بائع خم����درات بال�صجن ملدة 

10 �صن����وات وغّرمت����ه مبلًغ����ا وق����دره 5000 دين����ار، 
وحب�ص����ت متهًما اآخ����ر ملدة 18 �صه����ًرا واأمرت بتغرميه 

مبلغ 1000 دين����ار، الإدانته بالتعاطي وباإتاف دورية 

اأمنية حال القب�ص عليهما.

وذكرت املحكمة اأن تفا�صيل الواقعة تتح�ّصل يف 

اأن التحريات ال�رشية الت����ي اأجراها رئي�ص عرفاء باإدارة 

ل����ت اإىل اأن املته����م االأول  مكافح����ة املخ����درات، تو�صّ

يح����وز ويحرز املواد املخدرة بق�ص����د البيع والتعاطي، 

فا�صتع����ان جمري التحريات مب�صدر �رشي، والذي اتفق 

مع املتهم على اأن ي�صرتي منه عدد 5 لفافات من مادة 

الهريوين املخ����درة بقيمة 50 ديناًرا. واأ�صافت اأنه يف 

الزم����ان واملكان املتف����ق عليهما يف منطق����ة املحرق 

بالق����رب من ن����ادي احلال����ة، ح�رش املته����م االأول وكان 

برفقت����ه املتهم الث����اين، وبعد اإمتام عملي����ة اال�صتام 

والت�صلي����م، ح����اول اأف����راد �رشط����ة االإدارة القب�ص على 

املتهمني، اإال اأنهم تفاج����اأوا ب�صائق ال�صيارة “املتهم 

الث����اين” بالعودة اإىل اخللف ما اأدى ال�صطدام �صيارته 

بالدوري����ة، وت�صبب باإح����داث بع�ص التلفي����ات فيها، 

واأن ه����ذه االإعاقة مكنهما م����ن الهرب من املكان دون 

القب�ص عليهما.

وعقب فرتة زمنية حل�ص����ول احلادثة متكن اأفراد 

�رشط����ة االإدارة من القب�ص على املته����م االأول، والذي 

بتفتي�ص����ه مت العث����ور بحوزت����ه عل����ى ع����دد 15 لفافة 

ورقي����ة ثبت اأنه����ا حتتوي على الهريوي����ن و4 اأقرا�ص 

طبي����ة ثبت اأنها موؤثر عقل����ي، باالإ�صافة اإىل مبلغ مايل 

يعتق����د اأن����ه ح�صيل����ة بيع م����واد خمدرة وق����دره 144 

دين����اًرا. وبالتحقيق مع املته����م االأول اعرتف بحيازته 

للم�صبوط����ات بق�ص����د التعاط����ي فقط، لك����ن املتهم 

الثاين بع����د �صبطه قّرر اأنه ي�صرتي تلك املخدرات من 

املتهم االأول.

ق���ال املحامي حمم���ود ربي���ع اإن املحكمة الكربى 

املدني���ة االأوىل )الدائرة االإداري���ة( برئا�صة القا�صي 

جمع���ة املو�صى وع�صوي���ة كل م���ن القا�صيني حممد 

توفيق عبداملجي���د وحممد كمال الد�صوقي واأمانة �رش 

نبيل مهدي، األزمت بلدية حمافظة املحرق بالت�رشيح 

ملواطن���ة بحريني���ة بال�صك���ن يف الفي���ا اخلا�ص���ة بها 

الكائنة مبنطقة ال�صاية مبحافظة املحرق، وبتو�صيل 

التي���ار الكهربائ���ي وكاف���ة اخلدم���ات العام���ة اإليها. 

واأو�ص���ح اأن موكلت���ه متتل���ك العق���ار حم���ل الدعوى 

مبنطق���ة ال�صاية يف املحرق وه���و بيت م�صنف )�صكن 

خا����ص( وفًق���ا لت�صني���ف بلدي���ة حمافظ���ة املحرق، 

ولديه���ا اإجازة بناء، و�صّيدت البن���اء اخلا�ص بها وفًقا 

لذلك.

كم���ا اأ�ص���در املكت���ب الهند�ص���ي امل����رشف على 

البن���اء “�صهادة اإمتام بناء” ُتفي���د تنفيذ العمل وفًقا 

للر�صوم���ات الهند�صي���ة واإجازات البن���اء، واأن املنزل 

مطاب���ق لا�صرتاطات العمراني���ة يف اململكة، دون اأي 

خمالف���ة. واأ�صاف املحامي اأن موكلته تقدمت للق�صم 

املعن���ي يف بلدي���ة املحرق، بطل���ب لتو�صي���ل التيار 

الكهربائ���ي؛ لتتمك���ن م���ن اال�صتفادة منزله���ا امُلعد 

لل�صكن، خا�صة اأن لها اأ�رشة واأبناء.

لكنه���ا اأبلغ���ت من اأح���د موظفي البلدي���ة بوجود 

تعليمات من مديرة خدمات ال�صوؤون الفنية املهند�صة 

بعدم ا�صتام طلب املدعية.

براءة اأم من حرق “ابنها” 
ذكرت املحامية ابت�صام ال�صباغ اأن املحكمة ال�صغرى اجلنائية الثالثة 

برئا�صة القا�ص����ي جابر اجلزار واأمانة �رش ح�صني حماد، ق�صت برباءة اأم من 

االعت����داء على ابنها باحل����رق بوا�صطة ملعقة مت ت�صخينه����ا بوا�صطة موقد 

ن����ار؛ وذلك لتلفي����ق االتهام من قبل زوجها والذي توج����د بينهما خ�صومة 

ق�صائي����ة اأم����ام املحكمة ال�رشعي����ة، م�صريًة اإىل اأنه مل يك����ن يرغب �صوى يف 

االنتقام منها.

واأ�صاف����ت ال�صب����اغ اأن زوج املتهمة تقّدم بباغ �صده����ا متهًما اإياها 

بالتع����دي على �صامة ابنهم����ا بال�رشب واحلرق يف ذراع����ه و�صاقه بوا�صطة 

ملعقة �صاخنة.

لك����ن وبالتحقيق م����ع االأم املتهمة نفت كل ما ن�صب اإليها، وقالت اإن 

ابنه����ا حركي واأن اآث����ار احلرق تعود اإىل �صنتني م�صت، اإذ كان ابنها يلعب 

بالقرب منه����ا اأثناء ما كانت تكوي املاب�ص، ما اأدى ل�صقوط املكوى على 

فخذه وت�صبب له بحرق ب�صيط، واأنه ال �صحة ملا ذكره زوجها.

واأفادت اأن �صبب ادعاء زوجها والد املجني عليه عليها بهذا االتهام، 

ه����و وج����ود دعاوى �رشعية بينهم����ا كونه ال ينفق عليه����ا وال على اأطفالهما 

لوجود خافات اأ�رشية بينهما، واأن الباغ لي�ص �صوى انتقام منه اإليها.

واأ�صافت املحامية يف مرافعتها اأن اأقوال الزوج تناق�صت مع التقرير 

الطب����ي املرفق بالدعوى ب�ص����اأن االإ�صابات التي حلق����ت بنجله، ف�صاً عن 

ع����دم ت�صّور حدوث الواقعة وفق ما رواه الزوج، اإذ ال ميكن الأم اأن تتعدى 

على فل����ذة كبدها بهذه الطريقة الوح�صي����ة دون اأي تدخل من قبل الزوج 

واأمام مراأى م�صمع منه.

واأ�صارت اإىل اأن الزوج ادعى ح�صول االعتداء قبل 6 اأ�صهر من االإباغ؛ 

وذل����ك لل�صغط على املتهمة للتنازل ع����ن جميع الدعاوى ال�رشعية املقامة 

�ص����ده، ف�صاً ع����ن اأن املتهمة خرجت م����ن منزل الزوجية قب����ل حوايل 10 

اأ�صهر من تاريخ الواقعة املدعى عليها بها، مما يتبنّي معه كيدية االتهام 

املن�صوب لها.

وكانت النيابة العامة اأحالت االأم للمحاكمة على اعتبار اأنها يف غ�صون 

عام 2015، اعتدت على �صامة ج�صد املجني عليه، واأحدثت به االإ�صابات 

املبين����ة بالتقرير الطبي والتي مل ت�صل نتيجة االعتداء اإىل مر�صه اأو عجزه 

عن اأعماله ال�صخ�صية مدة تزيد على ع�رشين يوًما.

عبا�ض اإبراهيم
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حوايل 3 اآالف والدة مب�شت�شفى امللك حمد يف 2016

�شندوق التنمية قدم منًحا لـ 120 موظفا ب�رشكة “كي.بي.ام.جي”

66 حالة منها تواأم... رئي�س ق�سم الوالدة بـ “حمد اجلامعي”:

اأثناء فعاليات ملتقى تنمية املوارد الب�رشية باجلامعة االأهلية... فخرو: 

بدور املالكي من املحرق 

اأكد رئي�س ق�سم االأمرا�س الن�سائية والتوليد 

مب�ست�سفى حمد اجلامعي ح�سني مل�س  اأن  ور�سة 

العمل الثانية حـــول “تخطيط قلب اجلنني” التي 

ينظمهـــا م�ست�سفـــى حمـــد اجلامعي، حتـــت رعاية 

رئي�ـــس املجل�ـــس االأعلـــى لل�سحـــة الفريق طبيب 

ال�سيـــخ حممد بن عبد اهلل اآل خليفة، �سهدت اإقباال 

وا�سعا زاد علـــى 100 خمت�س وخبري وم�سارك من 

داخل وخارج البحرين، 

واأ�ســـار اإىل اأن ق�ســـم الن�ساء والـــوالدة، يقدم 

اخلدمـــات العالجيـــة يوميا لــــ 100 – 120 حالة ، 

بعانني من خمتلـــف االأمرا�س الن�سائية اأو اأعرا�س 

الـــوالدة، مو�سحـــا اأن ق�سم الـــوالدة بامل�ست�سفى  

اأجرى ما يقارب 3 اآالف حالة والدة  بالعام 2016 ، 

منها %25 حاالت والدة قي�رشية، مردفا كان بينها 

66 حالة تـــواأم، موؤكدا اأنها متت بنجاح وبدون اأي 
م�ساعفـــات وهلل احلمد، وعلى اأيدى الكادر العامل 

بالق�سم، والـــذي ي�سم 20 ا�ست�ساريـــا واأخ�سائيا 

ومقيمـــا، يحملون اخلـــرة واملهنيـــة التي جعلت 

مـــن م�ست�سفى حمد اجلامعي مق�سدا رئي�سيا لكل 

البحرينيني واملقيمني حلاالت الوالدة.

واأ�سارت ا�ست�ساري اأمرا�ـــس الن�ساء والوالدة 

مب�ست�سفـــى امللـــك حمـــد اجلامعـــي، مهـــا غرابة، 

اأن الور�ســـة تهـــدف اإىل رفـــع م�ستـــوى املعرفـــة 

والتوعيـــة يف كيفيـــة املراقبـــة امل�ستمـــرة لقلب 

اجلنـــني واملخا�س CTG واأخذ عينـــات الدم من 

االأجنة.

واأو�سحـــت غرابة اأن الور�ســـة ومنذ انطالقها 

بالعـــام االأول وثـــم الن�سخـــة الثانيـــة هـــذا العام 

ا�ستطاعـــت اأن ت�ستهدف اأع�ساء الطاقم الطبي يف 

ق�ســـم الن�ساء والوالدة يف م�ست�سفى حمد اجلامعي 

وامل�ست�سفيـــات االأخرى من خالل تقدميها الأحدث 

االآليـــات الطبية واجلراحية والعالجيـــة، باالإ�سافة 

اىل طـــرق االكت�ســـاف املبكـــر احلديثـــة  يف جميع 

احلاالت العالجية .

واأ�ســـارت غرابـــة، اأن م�ست�سفـــى امللـــك حمد 

اجلامعـــي يـــويل اهتمامـــه بتنظيـــم ور�ـــس العمل 

والندوات والرامج التنموية والتي من �ساأنها رفع 

م�ستوى العاملني يف امل�ست�سفى لتحقيق االأهداف 

االإ�سرتاتيجية ل�سمان تقـــدمي رعاية �سحية ذات 

جودة عالية تتما�سى وتواكب امل�ستجدات الطبية 

العامليـــة، مبينة اأنـــه ميكن اإجـــراء تخطيط لقلب 

اجلنـــني اأثناء احلمل لغايـــة 28 اأ�سبوعا من احلمل 

والوالدة الوالدة 

املنامـــة - اجلامعـــة االأهليـــة: ك�ســـف ال�رشيـــك 

التنفيذي ل�رشكة كي.بي.ام.جي البحرين، جمال فخرو 

عن ا�ستفادة اأكرث من 120 موظفا بال�رشكة من م�رشوع 

�سنـــدوق جا�سم فخرو للتنمية الب�رشيـــة الذي انطلق 

يف 2001، اإذ ح�سلـــوا على �سهـــادات احرتافية عدة، 

ومتكنـــوا من تقلد مواقع مرموقة يف “كي.بي.ام.جي 

البحرين” اأو يف مواقع اأخرى.

واأكد فخرو اأثناء حـــوار مع طلبة اجلامعة االأهلية 

اأن اأبـــواب اال�ستفادة من فر�س التدريب والتوظيف 

مفتوحـــة اأمامهـــم، �رشيطـــة اأن يكونـــوا مـــن اأ�سحاب 

املعـــدالت العالية؛ نظـــرا لدقة متطلبـــات العمل يف 

ال�رشكـــة. مو�سحـــا اأن ن�سبـــة البحرنـــة يف ال�رشكة تبلغ 

60 %، واأن هناك جمموعة متميزة من موظفيها من 
خريجي اجلامعة االأهلية الذين يقدمون اأداء رائعا.

جاء ذلـــك يف ملتقـــى تنمية املـــوارد الب�رشية يف 

ال�رشكات املهنية )كي.بي.ام.جي. مثاال( الذي نظمته 

اجلامعـــة االأهليـــة حتـــت رعايـــة الرئي�ـــس املوؤ�س�س 

للجامعـــة االأهليـــة ورئي�ـــس جمل�ـــس االأمنـــاء عبـــداهلل 

احلـــواج اأم�س بح�ســـور وم�ساركة لفيف مـــن اأ�ساتذة 

وطلبة كلية العلوم االإدارية واملالية. 

ورحب راعي امللتقى احلواج بال�رشيك التنفيذي 

“كي.بي.ام.جـــي البحرين” والوفـــد املرافق، منوها 
بالنجاح الذي حققته �سخ�سية فخرو على ال�سعيدين 

االقت�ســـادي وال�سيا�سي، وم�سيـــدا يف الوقت نف�سه 

باملكانـــة املرموقة وال�سمعة العالية التي تتمتع بها 

ال�رشكة، داعيـــا طلبة كلية العلـــوم االإدارية واملالية 

امل�ساركـــني يف امللتقـــى اإىل حتقيق اأكـــر قدر من 

اال�ستفادة من املناق�ســـات واحلوارات التي يقدمها 

امللتقى يف �سوؤون التدريب والتنمية املهنية.

وعـــر فخرو عـــن اعتزازه باملكانـــة التي حتظى 

بها اجلامعـــة االأهلية، مو�سحا اأنهـــا اإحدى اجلامعات 

البحريـــن  كي.بي.ام.جـــي  �رشكـــة  لـــدى  املعتمـــدة 

لال�ستفادة مـــن خريجيها، وتوفـــري فر�س التدريب 

والتوظيف لطلبتها ومتن�سبيها.

وعـــّرف فخـــرو ب�رشكـــة كي.بي.ام.جـــي البحرين 

ون�ساأتهـــا �سنـــة 1968 على يـــد ال�سقيقـــني جا�سم 

وح�ســـني فخـــرو براأ�ـــس مـــال ال يتجـــاوز 30 دينارا، 

لت�سبـــح بعد نحـــو 50 عاما ال�رشكـــة املحا�سبية التي 

ت�ستحوذ على ثلـــث ال�سوق البحرينيـــة، ولتت�سوعب 

وتقـــدم خدمـــات اال�ست�ســـارات اإىل جانـــب التدقيق 

واخلدمات املت�سلة بال�رشائب.

واأكد اأن االحرتافية التي تت�سم بها “كي.بي.ام.

جي البحرين” تعود اإىل اهتمامها الكبري بروح العائلة 

الواحدة بـــني املوظفني، واعتنائها منـــذ تاأ�سي�سها 

بتحقيق اأكر قدر من البحرنة يف التوظيف، واهتمام 

ال�رشكة مببداأ )املوظف لدينـــا يت�ساوى مع العميل(، 

اإذ ال يقل اهتمـــام االإدارة العليا لل�رشكة باملوظف يف 

ر�ساه وراحته وتقديره عن اهتمامهم بهذه الق�سايا 

لـــدى العميـــل. واأو�ســـح اأن النزاهـــة متثـــل اجلانب 

االآخـــر يف جناح ال�رشكة، وهي القيمـــة االأ�سا�سية التي 

بوا�سطتها تبني ال�رشكة �سمعتها وحتقق ثقة ال�سوق 

فيها.

واأكد فخرو اأن “كي بي ام جي البحرين” حققت 

هدفها لت�سبح مكانا منوذجيـــا للعمل، ولعبت دوراً 

كبرياً يف اجتذاب املهنيني االأكرث موهبة من خريجي 

اجلامعات؛ بهدف تعزيز مهنة التدقيق واملحا�سبة.

واأ�ساف “لذلك توفر �رشكة كي بي ام جي الأفراد 

فريقها اخلرة املهنية الوا�سعة وفر�س التعلم التي 

تتطور وتنمو بثبات؛ ليتمكـــن الفرد من بناء م�ساره 

املهني”.

اجلديـــر ذكـــره اأن “كـــي بـــي اإم جي فخـــرو” يف 

البحرين �رشكة ع�سو يف “كي بي اإم جي الدولية”. 

وتاأ�س�ســـت ال�رشكة يف العام 1968، وت�سهد منواً 

وا�سعاً على �سعيد املكانة وال�سمعة منذ ذلك احلني. 

وتقـــّدم “كي بي اإم جي فخرو” عـــر فريق عمل ملّم 

باخلرات التقنية وخرات القطاع املتعّمقة، خدمات 

التدقيق وال�رشائـــب واال�ست�سارات ملجموعة متنوعة 

مـــن العمالء الـــذي يعملون يف خمتلـــف القطاعات يف 

مملكة البحرين.

• جانب من الور�سة	

املوؤ�ش�شة الوطنية ت�شارك يف موؤمتر مقاربات “حقوق االإن�شان”

الرويعي واخلال يفوزان بجائزة اأف�شل خميم

املنامة - املوؤ�س�سة الوطنية حلقوق 

االإن�ســــان: �ســــارك وفــــد مــــن املوؤ�س�ســــة 

الوطنية حلقــــوق االإن�ســــان برئا�سة نائب 

املوؤمتــــر  يف  الــــدرازي  عبــــداهلل  الرئي�ــــس 

العا�سمــــة  ت�ست�سيفــــه  الــــذي  الــــدويل 

القطريــــة الدوحة، حــــول مقاربات حقوق 

االإن�ســــان يف مواجهــــة حــــاالت ال�ــــرشاع يف 

املنطقــــة العربية، والذي تنظمــــه اللجنة 

الوطنيــــة حلقــــوق االإن�ســــان واملفو�سية 

ال�سامية حلقــــوق االإن�سان باالأمم املتحدة 

بالتعــــاون مــــع االأمانــــة العامــــة ملجل�ــــس 

وزراء الداخليــــة العــــرب وال�سبكة العربية 

للموؤ�س�سات الوطنية حلقوق االإن�سان.

ويهــــدف املوؤمتــــر اإىل تعزيــــز النهج 

القائــــم علــــى حقــــوق االإن�ســــان يف حاالت 

النزاع امل�سلح باملنطقة العربية، وحماولة 

اإيجــــاد حلــــول لهــــذه االأزمــــات مــــن خالل 

مناق�ســــة عدة حماور تتعلــــق بالوقاية من 

النزاعــــات واإدارة النزاعــــات ومقاربات ما 

بعد االأزمات، وحتديد وتطوير اآليات غري 

ع�سكرية الإدارة ال�رشاعات وتعزيز �سيادة 

القانون بغية �سمان حماية حقوق االإن�سان 

يف اأوقــــات ال�ــــرشاع يف املنطقــــة العربية. 

املوؤمتــــر ي�ستمــــر يومــــني و�سيخ�س�ــــس 

اجلــــزء االأول منــــه حلــــوار تفاعلــــي حــــول 

العنيــــف، وعمليات  للتطــــرف  الت�ســــدي 

ال�ســــالم، والربط بني انتهــــاكات احلقوق 

والثقافيــــة  واالجتماعيــــة  االقت�ساديــــة 

والعنف واال�سطراب االجتماعي وال�رشاع، 

بينمــــا يخ�س�ــــس اجلــــزء الثــــاين اإىل اأربع 

جمموعات عمــــل تقنيــــة �ستناق�س حماية 

االأطفــــال والن�ســــاء واالأقليــــات يف حاالت 

النــــزاع، تاأثــــري النزاعــــات امل�سلحــــة على 

التمتــــع باحلق يف التعليــــم، النهج القائم 

على حقوق االإن�سان يف العدالة االنتقالية، 

وامل�ساعدات االإن�سانيــــة يف مناطق النزاع 

يف املنطقة العربية التحديات واحللول.

م�ساركــــة  اأهميــــة  الــــدرازي  واأكــــد 

املوؤ�س�ســــة الوطنيــــة يف هــــذا النــــوع مــــن 

املوؤمتــــرات التي تعد اإ�سافــــة للموؤ�س�سة 

واأع�ســــاء جمل�ــــس املفو�ســــني مــــن حيث 

ال�سخ�سيــــات املتعــــددة التــــي يلتقيهــــا 

الوفد لتبادل االآراء واخلرات التي تعنى 

بحقــــوق االإن�سان واللقاءات اجلانبية التي 

يتــــم من خاللها تقدمي �ــــرشح عما تقوم به 

املوؤ�س�ســــة الوطنية من جهــــود يف تعزيز 

ون�ــــرش لثقافة حقــــوق االإن�ســــان يف مملكة 

البحرين.

عــــوايل - املحافظــــة اجلنوبية: حتت 

رعايــــة رئي�ــــس املجل�س االأعلــــى لل�سباب 

والريا�ســــة �سمــــو ال�سيــــخ نا�ــــرش بن حمد 

اآل خليفــــة، قام نائب حمافــــظ املحافظة 

اجلنوبية في�سل النعيمي بت�سليم الفائز 

لالأ�سبوع الثــــاين بجائزة �سموه االأ�سبوعية 

يو�ســــف  بهــــا  فــــاز  اإذ  خميــــم،  الأف�ســــل 

الرويعي. 

كما اأ�ساد نائب املحافظ باالإ�سهامات 

التــــي حتققها اجلائزة لدى املخيمني من 

ال�سالمــــة واال�سرتاطات  تر�سيخ لعنا�ــــرش 

املو�سوعــــة من قبل اللجنة العليا ملو�سم 

التخييــــم والتي جــــاءت يف املقــــام االأول 

للحفاظ على �سالمة اأرواحهم وممتلكاتهم 

اإىل جانــــب احلفــــاظ على البيئــــة واحلياة 

الفطرية، معراً بالوقت نف�سه عن متنايته 

بالتوفيــــق وال�ســــداد جلميــــع امل�ساركني 

يف اجلائــــزة باالأ�سابيــــع املقبلــــة. كما قام 

م�ســــوؤول االأمــــن ب�رشكــــة تطويــــر للبرتول 

االأ�سبوعيــــة  املاليــــة  اجلائــــزة  بت�سليــــم 

الأف�ســــل خميم يلتــــزم باملعايــــري الفنية 

التي و�سعتهــــا ال�رشكة، والتي تن�س على 

وجوب ابتعاد املخيمات م�سافة 425 مرتا 

عن اأقرب بئــــر نفط اأو م�رشوع �سمن االآبار 

وامل�ساريع التطويرية يف منطقة التخييم، 

اإذ فاز بها اأحمد اخلال.

الدفاع املدين يبا�رش 386 بالًغا يف يومني  
ا�ساد ب�رشعة املبادرة يف التعامل مع تداعيات االأمطار ...احل�سن:

رئي�ـــس  تراأ�ـــس  الداخليـــة:  املنامـــة -وزارة 

االأمـــن العـــام رئي�ـــس اللجنـــة الوطنيـــة ملواجهة 

الكوارث اللواء طارق بـــن ح�سن احل�سن، االجتماع 

الذي عقدته اللجنة،اليـــوم، مبقر املركز الوطني 

ممثلـــي  مـــن  اأع�سائهـــا  وبح�ســـور  للطـــوارىء، 

الوزارات واجلهات املعنية.

اأ�ســـاد احل�ســـن يف االجتمـــاع ب�رشعـــة املبادرة 

واال�ستجابة من قبل اجلهـــات املعنية يف التعامل 

معـــدل  اأن  اإىل  الفتـــا  االأمطـــار،  تداعيـــات  مـــع 

اال�ستجابـــة وكذلك معاجلـــة االأخطـــاء التي كانت 

يف ال�سابـــق، جعلنا ن�سل اإىل مرحلـــة التعايف، رغم 

اأن مـــا تعر�ســـت لـــه البحرين مـــن اأمطـــار، ووفق 

التقديـــرات، يعد االأكرث غـــزارة مقارنة بال�سنوات 

ال�سابقة.

واأو�سح  اأن الـــوزارات واملوؤ�س�سات احليوية 

يف البالد، ظلت اآمنة وتوؤدي عملها ب�سكل طبيعي، 

حتى من ت�رشرت بيوتهم بفعل االأمطار، فاإن وزارة 

االأ�سغال و�ســـوؤون البلديات والتخطيط العمراين، 

قامت باتخاذ االإجراءات الالزمة يف هذا ال�ساأن.    

واطلعـــت اللجنة علـــى اإيجاز، قدمتـــه االإدارة 

العامـــة للدفـــاع املـــدين، حيـــث مت مبا�ـــرشة نحو 

386 بالغـــا يومـــي 16 و17 فرايـــر اجلاري، من 
بينهـــا بالغـــات �سحـــب امليـــاه، واإنقـــاذ �سيارات 

عالقـــة، وحرائق الكهرباء الناجتة عن مياه االأمطار 

و�سقـــوط اأ�سجار واأعمدة للكهربـــاء ب�سبب الرياح 

باالإ�سافة اإىل تقـــدمي اإر�ســـادات لل�سالمة العامة 

بالتعاون مع االعالم االأمني.

 كمـــا اطلعت اللجنـــة على اجلهـــود املبذولة 

مـــن قبل الـــوزارات واجلهـــات، يف �رشعـــة التعامل 

مع جتمعات مياه االأمطـــار وت�رشيفها من ال�سوارع 

والطرقات واالأحياء يف اأ�رشع وقت ممكن والتواجد 

امليـــداين يف املواقـــع علـــى خمتلـــف م�ستويـــات 

امل�سوؤوليـــة يف الـــوزارة، م�ســـرية اإىل اإ�سادة �سمو 

وزارات  القائمـــني يف  بجهـــود  الـــوزراء   رئي�ـــس 

االأ�سغـــال و�ســـوؤون البلديات، واالإ�ســـكان وهيئة 

بـــوزارة  املخت�ســـة  واالأجهـــزة  واملـــاء  الكهربـــاء 

الداخليـــة. ويف هذا ال�سيـــاق، ا�ستعر�س االجتماع، 

جتاوب هيئـــة الكهرباء واملـــاء ويف وقت قيا�سي 

مع 5947 بالغا تلقتها عـــر مركز االت�ساالت مبا 

يزيـــد 6 اأ�سعاف عن املعدل الطبيعي، مما تطلب 

ا�ستدعاء املوظفني من النوبات االخرى للم�ساعدة 

يف تخفيف ال�سغط من املكاملات حيث بلغ معدل 

الرد عليها )92 ثانية( اإال اأن االأ�رشار التي اأ�سابت 

�سبكـــة الكهرباء كانـــت بن�سبة �سئيلـــة جدا نظرا 

العتمادية وجهوزية املواد واملعدات امل�ستخدمة 

كالكابـــالت والو�سالت وغريها وامل�سممة لتحمل 

اأق�ســـي الظروف وقد مت اإ�ســـالح االعطال واإرجاع 

الكهربـــاء بن�سبة 58.5 % )264 عطال( من حاالت 

االأعطال خالل �ساعة واحدة فقط اما باقي احلاالت 

35.5 %  )160 عطل( فلم تتجاوز فرتة االنقطاع 
عن معدل ال�ساعتني.

• احل�سن مرتئ�ًسا اجتماع جلنة الكوارث	



تغطية �سكوك ال�سلم 

الإ�سالمية احلكومية

املنامة - امل�رصف املركزي: اأعلن م�رصف البحرين 

املرك���زي باأن���ه مت تغطي���ة الإ�س���دار رق���م 190 م���ن 

�سكوك ال�سلم الإ�سالمية احلكومية ق�سرية الأجل التي 

ي�سدرها م�رصف البحرين املركزي نيابة عن احلكومة.

تبل���غ قيم���ة الإ�س���دار 43 ملي���ون دين���ار لف���رة 

ا�ستحق���اق 91 يوماً تب���داأ يف 22 فرباير 2017 اإىل 24 

ماي���و 2017. ويبل���غ العائ���د املتوقع له���ذه ال�سكوك 

2.23 %، باملقارن���ة مببلغ العائ���د 2.16 % لالإ�سدار 
ال�ساب���ق بتاري���خ 18 يناي���ر 2017،علم���ا باأنه قد متت 

تغطية الإ�سدار بن�سبة 100 %.

ا ي�ستثمرون مليار درهم يف العقار بدبي 
ً
244 بحريني

دبي - دائرة الأرا�سي والأمالك: ذكرت دائرة الأرا�سي والأمالك بدبي اأن من بني 44 مليار 

دره���م م���ن ال�ستثمارات اخلارجي���ة التي �سخت يف �س���وق دبي العقاري الع���ام املا�سي، وتربع 

امل�ستثمرون الهنود على قائمة امل�ستثمرين من حيث احلجم والقيمة للعام 2016.

وا�س���ارت الدائ���رة اىل ان نحو 3294 م�ستثمرا �سعوديا قام���وا ب�سخ حوايل 8 مليارات درهم 

يف التعامالت العقارية بالمارة.

يف ح���ني قارب حجم ال�ستثمارات التي اأنفقها امل�ستثمرون القطريون )1006 م�ستثمرين( 

والكويتي���ون )770 م�ستثمر( يف �سوق دبي العقاري بحوايل 2 مليار درهم لكل منهما، كما �سخ 

امل�ستثمرون العمانيون )301 م�ستثمرا( والبحرينيون )244 م�ستثمرا( ما يقرب من مليار درهم 

ل���كل منهم���ا.  وحقق �سوق العق���ارات بدبي بداية قوية للعام 2017، حي���ث بلغ حجم التعامالت 

العقارية حوايل 30 مليار درهم اإماراتي خالل �سهر يناير فقط وفقا لالأرقام ال�سادرة عن دائرة 

الأرا�سي والأمالك بدبي.
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اقتصاد
ل��ل��ب��ح��ري��ن��ي��ني م���ف�������س���ل���ة  وج�����ه�����ة  وال�����������رصك�����ة  ال����ب����ح����رن����ة  ن�������س���ب���ة   %  80
500 دورة ت�������دري���ب�����ي������������ة وت���خ�������������ري��������������ج 250 م���ه������ن��������������د�س ط�����ي�������ران

“با�س” تطرح مبادرات لتعزيز اخلدمات ودعم العمالة الوطنية
�سلمان املحميد: رياح التغيري تهب على ال�رصكة بقيادة البحرينيني

املنام���ة - با����س: توف���ر �رصك���ة خدم���ات مطار 

البحرين )با����س(، والتي تاأ�س�س���ت يف العام 1977، 

خدم���ات متكامل���ة ملط���ار البحري���ن ال���دويل. وق���د 

ح�سل���ت �رصكة با�س الت���ي متتلك وتدي���ر 4 وحدات 

جتارية متمي���زة على �سهادة برنامج تدقيق ال�سالمة 

للعملي���ات الأر�سي���ة لالحتاد ال���دويل للنقل اجلوي 

ISAGO، كمزود للخدمات الأر�سية. وح�سلت على 
هذا العتماد عرب �سنوات من اخلربة التي تقارب 40 

عاما من املبادرات املتميزة يف ت�سغيل اأربع وحدات 

جتاري���ة، املط���ار والعملي���ات الأر�سي���ة، وخدم���ات 

ال�سحن، وخدمات التموين، وخدمات هند�سة الطريان 

ومركز با�س للتدريب على هند�سة الطائرات. 

تحقيق أعلى المعايير الدولية 
وتفتخ���ر �رصكة با�س بكونه���ا جزءا ل يتجزاأ من 

جناح مطار البحرين الدويل على امل�ستوى الوطني 

والعامل���ي، فق���د اخت���ري مط���ار البحري���ن الدويل 

موؤخ���را �سم���ن اأف�سل ع�رصة مط���ارات يف العامل من 

حي���ث التزامه مبواعيد الإق���الع والو�سول. ويظهر 

هذا الإجن���از التزام مطار البحري���ن الدويل وجهود 

�رصك���ة با����س لتطوي���ر خدماتها من خ���الل حتقيق 

اأعل���ى املعايري الدولية يف جم���ال اجلودة وال�سحة 

وال�سالم���ة والأم���ن وال�سيان���ة. وملواكب���ة اأح���دث 

التط���ورات املبتك���رة، اأعلنت �رصكة با����س افتتاح 

ور�سة جي���دة لعمليات ال�سيانة الت���ي تقدم اأرفع 

م�ستوي���ات خدم���ات ال�سيانة من خ���الل  فريق من 

املاهري���ن  وامليكانيكي���ني  املهند�س���ني  نخب���ة 

واملع���دات العالي���ة اجل���ودة؛ لتوف���ري اخلدم���ات 

ل�رصكات الطريان الدولية والإقليمية.

ومن خالل ه���ذه املبادرة، جنح���ت �رصكة با�س 

بتطوي���ر موقعه���ا التناف�س���ي يف ال�س���وق املحلية 

والإقليمي���ة، واحت�س���ان روؤيته���ا باملحافظة على 

مكانته���ا يف اللت���زام مبعاي���ري الأداء، ويقوده���ا 

�سغف التميز لتوفري منتج���ات وخدمات تناف�سية 

وذات قيمة م�سافة.

جتته���د �رصكة با����س بال�ستثم���ار يف مواردها 

الب�رصي���ة وتعزي���ز بيئ���ة العم���ل اجلماع���ي والثقة 

والنزاه���ة، “تكم���ن جناحاتنا  يف العم���ل اجلاد من 

جان���ب موظفين���ا املخل�س���ني، والذي���ن يرجمون 

اجله���ود العالية على اأر�س الواقع. فيعترب جمل�س 

الإدارة دائما امل���وارد الب�رصية هم اأكرب قوة وقادة 

الغد بتزويدهم بجميع املهارات الالزمة”.

وعل���ق املدي���ر التنفي���ذي بالوكال���ة ل�رصك���ة 

خدم���ات مط���ار البحري���ن �سلمان �سال���ح املحميد 

“نوؤم���ن اأن موظفينا ق���ادرون على اإحداث تغيري، 
وهذا م���ا يفعلون���ه بالفعل! اإنها عالق���ة من الثقة 

امل�ستوي���ات  جمي���ع  يف  واملعرف���ة  املتبادل���ة 

والإدارات، ونح���ن نعم���ل مع���ا كوح���دة متما�سكة 

مب�ساركة ن�سب���ة كبرية من ال�سب���اب البحريني من 

الن�س���اء والرج���ال يف اإحداث التغي���ريات املبتكرة 

التي نعمل على حتقيقها”.

بعثات للدراسات العليا 
جنح���ت املوؤ�س�سة على احلفاظ على ن�سبة بحرنة 

تتجاوز 80 % من املوارد الب�رصية التي ت�سمل 3000 

موظف، وه���ذا الإجناز يلقى ا�ستح�س���ان واإ�سادة من 

جان���ب وزارة العم���ل وال�س���وؤون الجتماعي���ة ب�سكل 

�سن���وي. وقد مت العراف ب�رصك���ة با�س كوجهة عمل 

مف�سل���ة للبحريني���ني ب�سب���ب الركيز عل���ى تعزيز 

امله���ارات، ووف���رت ال�رصكة يف الع���ام 2016 بعثات 

للدرا�سات العليا يف اإدارة الأعمال، واإدارة امل�ساريع 

واإدارة تخ�س�سات الط���ريان، وما يقارب 500 دورة 

تدريبي���ة مل�ستوي���ات وظيفية خمتلف���ة، بينما حتى 

العام املا�سي مت تخريج 250 مهند�س طريان. 

لتطوير املواهب البحرينية يف �سناعة الطريان، 

ا�ستثم���رت �رصكة با�س يف جم���ال التدريب والتطوير 

للحفاظ عل���ى التنا�سق يف م�ستوي���ات الأداء العايل، 

وحت�س���ني امله���ارات الالزم���ة لتلبي���ة الحتياج���ات 

املج���الت  يف  التكنولوج���ي  والتق���دم  املتغ���رية 

املختلف���ة. وه���ذا مك���ن ال�رصك���ة عل���ى العم���ل وفقا 

للمعاي���ري العاملية، وتق���دمي الفر����س للبحرينيني 

للح�سول على فر�س عمل يف املجالت املتخ�س�سة.

واأ�ساف �سلمان املحميد “لقد خرجت اأكادميية 

التدري���ب العدي���د م���ن املهند�س���ني خ�سو�س���ا يف 

ال�سن���وات القليل���ة املا�سية، وق���د التحق طالب من 

جمي���ع دول جمل����س التعاون اخلليج���ي بالأكادميية؛ 

ب�سب���ب ثقتهم بجودة خدم���ات التعلي���م والتدريب 

املقدم���ة. اإن ه���ذه الأكادميية حمل فخ���ر لنا، وكلنا 

اأم���ل اأن ي�ستفي���د عدد اأكرب من الط���الب ال�سباب يف 

ال�سنوات املقبلة”.

ا�ستطاعت �رصك���ة با�س عرب التنب���وؤ وال�ستجابة 

للمتغ���ريات ال�رصيع���ة يف بيئ���ة الأعم���ال على حتديد 

مب���ادرات جدي���دة؛ لتعزي���ز ر�سالتها الت���ي تتمحور 

يف تزوي���د امل�سافري���ن يف مط���ار البحري���ن ال���دويل 

بتجرب���ة �سفر مثالي���ة. وتفتخر ال�رصك���ة بالإعالن عن 

خدم���ة دملون ليموزي���ن بالتعاون م���ع �سالة دملون 

ذات الأجواء ال�سديق���ة لالأعمال التجارية والعالقات 

الأ�رصية، واحلائ���زة على العديد من اجلوائز العاملية، 

منه���ا جائزة اأف�سل �سالة يف منطق���ة ال�رصق الأو�سط 

و�سم���ال اإفريقي���ا املقدم���ة م���ن جان���ب موؤ�س�س���ة 

برايورتي با����س )Priority Pass( وذلك ملدة 10 

�سنوات متتالية.

2017 المزيد من المبادرات 
تعت���رب خدمة دملون ليموزي���ن الأبرز من نوعها 

يف مط���ار البحري���ن ال���دويل، والتي �ستخ���دم مملكة 

البحرين ومنطقة الدم���ام واخلرب يف اململكة العربية 

ال�سعودية.

وتوف���ر دمل���ون ليموزين خدمة احلج���ز قبل 48 

�ساع���ة من الوقت املحدد للو�سول اإىل املطار اأو من 

املطار اإىل الوجهة التي يريدها العمالء. ويتم احلجز 

عرب املوقع الإلك���روين ل�سالة دملون، والذي يوفر 

عرو����س خا�سة تتي���ح للزبائن ال�ستمت���اع بخدمات 

ال�سال���ة الراقي���ة، اإ�ساف���ة اإىل خدم���ات الليموزين، 

وكذلك ع���رب الت�س���ال عل���ى 17321455. وتلتزم 

ال�رصكة بتق���دمي اأف�سل اخلدمات ومعايري اجلودة يف 

توف���ري اخلدمات عرب تاأمني و�سول املركبة قبل 10 

دقائ���ق على الأقل م���ن املوعد املطل���وب. وتتوافر 

اخلدم���ة لأي �سخ����س يرغب يف ال�ستف���ادة لت�سهيل 

�سفره.

من املتوقع اأن يجلب العام 2017 رياح التغيري 

مع املب���ادرات املبتكرة للموؤ�س�س���ات التي يقودها 

البحريني���ون مثل �رصكة خدمات مط���ار البحرين التي 

تلت���زم بامل�ساهم���ة بالزده���ار القت�س���ادي للدولة 

ورفع ا�سم البحرين عاليا.

• �سلمان املحميد	

اجتماع حت�سريي للقاء اللجنة البحرينية الرو�سية للتعاون التجاري

مناق�سة دعم التطبيقات الإلكرتونية اخلا�سة باملطاعم

لدى البحرين ومو�سكو فر�س ا�ستثمارية واعدة

م�سار العالقات يب�رش باإمكانات وفر�س متنوعة

10 ماليني حجم التبادل التجاري  بني البلدين

لدى اجتماعها مع نائب حزب املحافظني الربيطاين... “الغرفة”:

ال�سناب����س - بي���ت التج���ار: ا�ست�س���اف بي���ت 

التج���ار يوم اأم�س الإثنني وف���داً جتارياً رو�سيا ميثل 

قطاع���ات اأعم���ال متع���ددة �سّم ممثل���ني عن جهات 

حكومي���ة وخا�سة بجمهورية رو�سيا الحتادية وخرباء 

اقت�سادي���ني وكب���ار رج���ال الأعم���ال وامل�ستثمرين 

الرو�س يف �ستى املجالت.

ت�سم���ن الوفد ممثل���ني عن كربي���ات ال�رصكات 

الرو�سي���ة يف جمال تطوير الأفالم، الطاقة، التقنيات 

الطبي���ة واملع���دات، العق���ارات والبن���اء والت�سييد، 

النف���ط والغ���از، الت�س���الت وتقني���ة املعلوم���ات، 

ال�سناعات النووية، املعادن.

رئي����س  نائ���ب  الإدارة  ورح���ب ع�س���و جمل����س 

اجلانب البحريني مبجل�س الأعمال البحريني الرو�سي 

امل�س���رك جواد احل���واج بالوفد ال���ذي تراأ�سه نائب 

رئي�س غرفة جت���ارة و�سناعة الحتاد الرو�سي رئي�س 

اجلانب الرو�سي مبجل�س الأعمال امل�سرك  فالدميري 

دمي���رف، بح�س���ور النائب الث���اين لرئي����س الغرفة 

عبداحلميد  الكوهجي.

وقال جواد احلواج اإن زيارة الوفد الرو�سي تاأتي 

بهدف تعزي���ز وتنمية عالقات ال�رصاكة والتعاون بني 

اجلانبني البحريني والرو�سي يف �ستى جمالت الأعمال 

ولالط���الع على مزيٍد من اآفاق التعاون امل�سرك؛ من 

اأجل زيادة حجم التبادل التجاري القائم بني البحرين 

ورو�سي���ا، والذي و�سل يف الع���ام 2016 اإىل اأكرث من 

10 مالي���ني دولر ح�سب موؤ����رصات التجارة اخلارجية 
ل���دى اجله���از املرك���زي للمعلومات. ت���ال ذلك عقد 

لق���اءات ثنائي���ة بني اأ�سح���اب الأعم���ال البحرينيني 

ونظرائه���م الرو�س، حي���ث مت اكت�س���اف العديد من 

الفر����س ال�ستثماري���ة املتاحة ب���ني اجلانبني.  من 

جانبه، اأ�ساد اجلان���ب الرو�سي بالإ�سالحات التنموية 

يف مملكة البحرين، والتي �سهدت ازدهاراً ملحوظاً يف 

هذا العهد الزاهر جلاللة امللك، معرباً يف الوقت ذاته 

عن اعتزازه بتطور العالقات ال�سيا�سية والقت�سادية 

ب���ني البحري���ن ورو�سي���ا، داعي���اً اإىل تكثي���ف زيارة 

الوفود القت�سادية ب���ني البلدين يف �سبيل التعرف 

عن كثب عل���ى مزيٍد من فر����س ال�ستثمار املتاحة؛ 

متهيداً لإقامة م�رصوعات ا�ستثمارية بحرينية رو�سية 

واعدة.

ال�سناب����س - بي���ت التج���ار: اأع���رب رئي����س 

غرف���ة جت���ارة و�سناع���ة البحري���ن خال���د املوؤيد 

خالل الجتماع الذي عق���د الأحد ببيت التجار، مع 

النائ���ب الربملاين حل���زب املحافظني الربيطاين 

ورئي����س الكتل���ة الربملانية املعني���ة بال�سداقة 

مع مملك���ة البحرين كونر برينز، عن تطلع جمتمع 

الأعمال البحريني لتطوير العالقات القت�سادية 

والتجاري���ة م���ع اململك���ة املتح���دة ال�سديقة يف 

للعالق���ات  التاريخ���ي  بالعم���ق  نف�س���ه  الوق���ت 

املج���ال  يف  ول�سيم���ا  الربيطاني���ة  البحريني���ة 

القت�سادي وال�ستثماري.

وق���ال رئي����س الغرف���ة اإن م�س���ار العالقات 

امل�ستقبلي���ة ب���ني البلدي���ن ال�سديق���ني يحمل 

اإمكان���ات وفر����س متنوعة واأن القط���اع اخلا�س 

ل�ستثماره���ا  مدع���وان  والربيط���اين  البحرين���ي 

وال�ستف���ادة منه���ا، م�س���ريا اإىل ����رصورة العم���ل 

على تعزي���ز تلك العالق���ات يف خمتلف املجالت 

القت�سادية، منوهاً باأهمي���ة الزيارات امل�ستمرة 

عل���ى خمتل���ف امل�ستوي���ات واإ�سهامه���ا بفت���ح 

اآف���اق اأرحب مل�ستقب���ل العالقات ب���ني البلدين 

ال�سديقني وتعزيز الروؤى حول خمتلف الق�سايا 

واملو�سوعات لبحث ومناق�سة كافة امل�ستجدات 

القت�سادية ذات الهتمام امل�سرك.

من جانب���ه اأ�س���اد  برينز مبا ت�سه���ده مملكة 

البحرين من تقدم تنم���وي وما تتمتع به اململكة 

م���ن مقوم���ات اقت�سادي���ة يف املنطق���ة، منوه���اً 

بامل�ساريع القت�سادية امل�سركة.

• جانب من احل�سور	

ال�سناع���ة  وزارة   - ال�سي���ف  �ساحي���ة 

والتج���ارة وال�سياحة: عق���دت وزارة ال�سناعة 

والتج���ارة وال�سياحة اجتماعاً حت�سريياً �سباح 

ام�س الثن���ني مع اأع�ساء الوف���د القت�سادي 

الرو�س���ي الذي ي���زور مملكة البحري���ن حالياً، 

للجن���ة  الأول  لالجتم���اع  للتح�س���ري  وذل���ك 

احلكومي���ة البحريني���ة – الرو�سي���ة للتع���اون 

التجاري والقت�سادي والعلمي والتكنولوجي 

ال���ذي �سيعقد الي���وم الثالثاء بفن���دق الريتز 

كارلت���ون. ح����رص الجتم���اع التح�س���ريي عدد 

م���ن امل�سوؤولني ب���وزارة ال�سناع���ة والتجارة 

وال�سياح���ة واجله���ات احلكومي���ة املعنية يف 

كٍل م���ن مملك���ة البحرين وجمهوري���ة رو�سيا 

الحتادية، حيث متت مناق�سة ومراجعة البنود 

املدرجة لجتماع اللجن���ة احلكومية البحرينية 

الرو�سية، والتي من �سمنها جمالت التعاون 

التع���اون اجلمركي،  التج���اري والقت�سادي، 

التع���اون يف جم���الت ال�ستثم���ار، التع���اون 

ال�سناع���ي،  التع���اون  وامل���ايل،  امل����رصيف 

التع���اون يف جم���ال الطاقة و�سناع���ة الأدوية 

التكنولوج���ي  والتع���اون  والإلكروني���ات 

واملع���دات  الط���ريان  جم���ال  ويف  والعلم���ي 

املتعلق���ة بقطاع النفط والغاز وحتلية املياه 

و الف�ساء واملوا�سالت.

ال�سناب����س - بي���ت التج���ار: بحثت جلنة 

املقاه���ي واملطاع���م بغرفة جت���ارة و�سناعة 

البحرين برئا�سة اأحمد ال�سلوم خالل اجتماعها 

موؤخراً اإمكانية دع���م التطبيقات اللكرونية 

اإىل  املعني���ة بقط���اع املقاه���ي واملطاع���م، 

جانب اإقامة مهرج���ان خمت�س لدعم املقاهي 

واملطاع���م يف البحرين مب���ا يتنا�سب مع هذا 

القطاع احليوي يف دعم القت�ساد املحلي.

كما مت خ���الل الجتماع الذي عقد يف مقر 

بيت التجار موؤخ���را بح�سور عدد من ال�رصكات 

املهتم���ة بتطوير القطاع، النظ���ر يف امكانية 

توف���ري عدد م���ن اخلدم���ات ملجم���ع 338 يف 

منطقة العدلية مبحافظة العا�سمة للت�سهيل 

على املرتادين.

اهمي���ة  م���دى  اللجن���ة  بحث���ت  كم���ا   

 Taste of Bahrain مهرج���ان  تنظي���م 

اأ�س���وة باملهرجان ال���ذي يق���ام يف العا�سمة 

الربيطاني���ة لن���دن، اإىل جانب اق���راح اإعداد 

كتي���ب وتطبي���ق ي�سه���ل عل���ى املواطن���ني 

واملقيم���ني وال�سياح التع���رف على املقاهي 

واملطاعم يف مملكة البحرين.

اأحم���د  اللجن���ة  رئي����س  الجتم���اع  ح����رص 

ال�سل���وم، ونائبه فواز باق���ر، والأع�ساء: جالل 

حاج���ي، نواف ال�سوا، وه�س���ام ال�ساكن، وعلي 

�سليبيخ، وم�ست�س���ارة اللجنة يا�سمني جمال، 

اإىل جانب امل�سوؤولني بالغرفة.
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املنامة - �رشكة جممع البحرين للأ�سواق 

احل���رة: اأعلنت �رشكة جممع البحرين للأ�سواق 

احل���رة يف اجتم���اع جمل����س اإدارته���ا م�س���اء 

اأم����س الإثنني ع���ن النتائ���ج املالي���ة للعام 

 ،2016 دي�سم���ر   31 يف  املنتهي���ة   2016
ف���اروق  الإدارة  جمل����س  رئي����س  اأف���اد  اإذ 

املوؤي���د ب���اأن ال�رشك���ة حقق���ت �س���ايف اأرباح 

مقارن���ة  دين���اًرا   8٫328٫312 قدره���ا 

باأرباح الع���ام املا�سي التي كانت قد بلغت 

8٫935٫275 دين���اًرا، مما �سكل انخفا�سا 
يف الأرباح ق���دره 606٫963 ديناًرا وبن�سبة 

.% 6.8
وبل���غ العائ���د الأ�سا����س ل���كل �سهم 64 

فل�ساً مقارنة بالعائد الأ�سا�س لكل �سهم يف 

العام املا�سي، اإذ بلغ 69 فل�ساً.

 وقرر جمل����س الإدارة رف���ع تو�سية اإىل 

اجلمعي���ة العام���ة لتوزيع اأرب���اح نقدية على 

امل�ساهم���ني بن�سب���ة 50 % )50 فل�ًسا لكل 

�سهم( وتوزيع 10 % اأ�سهم منحة.

كم���ا �سه���دت النتائ���ج املالي���ة للرب���ع 

الراب���ع من الع���ام 2016 �س���ايف اأرباح قدره 

2٫957٫568 دين���اًرا مقارن���ة م���ع اأرب���اح 
الرب���ع الرابع للع���ام املا�س���ي والتي بلغت 

1٫826٫368 دين���ار، مم���ا �س���كل ارتفاعاً 
يف الأرب���اح ق���دره 1٫131٫200 ديناًرا اأي 

بن�سبة 61.9 %.

كما بني املوؤيد اأن النتائج املالية للعام 

2016 �سهدت ارتفاعاً حلقوق امل�ساهمني، 
لتبلغ 50٫771٫096 ديناًرا مقارنة بحقوق 

امل�ساهمني للعام املا�س���ي التي كانت قد 

بلغ���ت 48٫845٫961 دين���ار اأي بارتف���اع 

قدره 1٫925٫135 ديناًرا اأي بن�سبة 4 %.

و����رشح رئي����س جمل����س الإدارة ف���اروق 

املوؤيد باأن جمل����س اإدارة ال�رشكة ا�ستعر�س 

النتائ���ج املالي���ة املدقق���ة لل�رشك���ة للع���ام 

2016 واملنتهي���ة يف 31 دي�سم���ر 2016، 
واأظه���رت اأن ال�رشك���ة حقق���ت �س���ايف اأرباح 

قدره 8٫328٫312 ديناًرا.

وبن���اء عل���ى ه���ذه النتائج ق���رر جمل�س 

الإدارة رف���ع تو�سي���ة اإىل اجلمعي���ة العام���ة 

لتوزيع اأرباح نقدية على امل�ساهمني بن�سبة 

50 % )50 فل�ًس���ا ل���كل �سهم( وتوزيع 10 

% اأ�سهم منحة.
م���ن جهت���ه، اأو�س���ح الع�س���و املنتدب 

عبداهلل بوهن���دي اأن ا�سرتاتيجي���ة ال�رشكة يف 

تنوع وجودة الب�سائع والرتكيز على احلملت 

الت�سويقي���ة وخدم���ات الزبائ���ن اإ�سافة اإىل 

ارتفاع ع���دد امل�سافرين يف مط���ار البحرين 

ال���دويل بن�سب���ة 2.6 % كان ل���ه دور موؤث���ر 

يف زي���ادة املبيع���ات. اإذ �سه���دت املبيعات 

بن�سب���ة  ارتفاع���ا   2016 للع���ام  الإجمالي���ة 

 28٫859٫618 قيمته���ا  لتبل���غ   %  2.6
دين���اًرا مقارن���ة مببيعات نف����س الفرتة من 

الع���ام املا�س���ي، الت���ي كان���ت ق���د بلغ���ت 

28٫123٫909 دين���اًرا اأي بزي���ادة قدرها 
735٫709 ديناًرا.

كما ب���ني بوهن���دي اأن ال�رشكة م���ا زالت 

ت�سع���ى جاهدة لتق���دمي اأف�س���ل املاركات 

العاملية واملنتجات املتميزة، اإذ اأقر جمل�س 

اإدارة ال�رشك���ة م�سبقا م����رشوع جتديد حملت 

ال�س���وق احل���رة ب�سال���ة امل�سافري���ن بالعام 

ال�رشك���ة  م���ع ا�سرتاتيجي���ة  متا�سي���اً   2016
بتوف���ر جتربة الت�سوق الأمث���ل للم�سافرين 

مبطار البحرين الدويل.

ويف بداي���ة هذا الع���ام مت افتتاح بوتيك 

ال�ساع���ات الفاخ���رة ال���ذي يت�سمن جمموعة 

م���ن العلم���ات التجاري���ة الراقي���ة والرائدة 

عاملي���اً اإ�ساف���ة اإىل افتت���اح حم���ل الألعاب 

كاندي كلود يف �سبتم���ر املا�سي، ويعتر 

هذا املح���ل مبثابة موطن لأف�سل نوعية من 

الألع���اب واحللوي���ات من خمتل���ف العلمات 

التجارية الفريدة من نوعها.

وك�سف عن “�سع���ي ال�رشكة الدائم جتاه 

التجدي���د والتطوير؛ ملا له من تاأثر املبا�رش 

عل���ى رف���ع م�ستوى كف���اءة ال�رشك���ة، ويبقى 

الرتكي���ز على خدم���ة العملء وني���ل ر�ساهم 

على راأ�س اأولوياتنا”.

• • فاروق املوؤيد	 عبداهلل بوهندي	

8.3 مليون دينار اأرباح “الأ�سـواق احلـرة” يف 2016
بوهندي: خدمة العملء ونيل ر�ساهم على راأ�س الأولويات 

نور الديـن: التـملك خطـوة �سحيـة
11 األف دينار لأول عائلة بحرينية من “ال�سندوق”

املتحدثون يف موؤمتر التاأمني ناق�سوا عمليات الإدماج

631 األف دينار اأرباح “التكافل الدولية” 

قطاع التاأمني ينمو 7 %... الباكر: 

تطرق املتحدثون لآثار �رشيبة القيمة امل�سافة 

منو اإجمايل ال�سرتاكات 7 %

زينب العكري من املنامة

عل���ى  للرقاب���ة  التنفي���ذي  املدي���ر  ك�س���ف 

املوؤ�س�س���ات املالية يف م����رشف البحرين املركزي، 

عبدالرحمن الباكر، اأن �سندوق تعوي�س املت�رشرين 

�سيعو�س اأول عائلة بحرينية مت�رشرة خلل الفرتة 

املقبلة مببلغ ي�سل اإىل 11 األف دينار.

واأو�س���ح خ���لل ت�رشي���ح لل�سحافي���ني عل���ى 

هام����س ملتق���ى ال�رشق الأو�س���ط ال�سن���وي الثالث 

ع����رش للتاأمني، اأن العائل���ة تعر�ست حلادث مركبة 

غر موؤمن���ة، وفق���دت عائلها وقرر جمل����س اإدارة 

ال�سندوق وبع���د درا�سة املعطي���ات املتوفرة اأن 

املطالبة املقدم���ة من قبل عائلة املت�رشر ت�ستحق 

التعوي�س.

وع���ن ب���وادر الندماج، ق���ال الباك���ر: “هناك 

توجه���ات حالي���ا وطلب���ات عل���ى الندم���اج �سيتم 

الإع���لن عنها لحق���ا، وهذه خطوة ممت���ازة وتخلق 

كيانا جيدا ل�رشكة التاأمني وي�ساعدها على التو�سع 

يف اأعماله���ا يف البحري���ن واملنطق���ة ككل، وعندما 

تكون �رشكات التاأمني اأكر باإمكانها اأن يكون لها 

موطئ قدم يف دول اأخرى يف املنطقة العربية”.

وفيم���ا يتعلق بدخ���ول �رشكات جدي���دة، اأ�سار 

اإىل وج���ود بع�س الطلبات التي تن���وي الدخول يف 

ال�سوق يف جمال و�سط���اء التاأمني، لفًتا اإىل وجود 

طلب���ات اأخرى مل�ستثمرين حملي���ني ومن املنطقة 

�سيتم الإف�ساح عنها لحقا.

وق���ال الباكر: “اإن منو التاأمني حاليا بن�سبة 7 

% ومعدل الأق�ساط خلل العام 2015 بلغ بحدود 
272 ملي���ون دينار، نتائج الع���ام املا�سي 2016 

�ستظهر على م���دى ال�سهرين املقبل���ني”، موؤكدا 

الزي���ادة امللحوظ���ة يف التاأمني ال�سح���ي حيث بداأ 

يخطو خط���وات ممتازة من ناحية اإجم���ايل التاأمني 

والتاأمني على احلياة. واأ�ساف: “يف البحرين �سوق 

التاأمني مفتوح لعدد م���ن اخلدمات املالية ومنها 

خدم���ات التاأمني، وفتح ال�سوق يعطي كل مرخ�س 

الق���درة على تقدمي منتجات جدي���دة ويبعث على 

روح التناف�س”.

انطلقت يوم اأم�س اأعمال ملتقى ال�رشق الأو�سط 

ال�سن���وي الثالث ع����رش للتاأمني يف البحري���ن، برعاية 

�سخ�سي���ات  وح�س���ور  املرك���زي  البحري���ن  م����رشف 

رفيع���ة امل�ستوى م���ن قادة قط���اع التاأمني واخلراء 

العامليني والإقليم���ني، وناق�س امللتقى لهذا العام 

التحدي���ات احلالية وتاأثراتها عل���ى �سناعة التاأمني 

الإقليمي���ة - الروؤي���ة امل�ستقبلي���ة. وافتت���ح الي���وم 

الأول من اأعم���ال امللتقى بكلمة من قبل املتحدثني 

الرئي�سي���ني املدي���ر التنفيذي لرقاب���ة املوؤ�س�سات 

املالية مب�رشف البحرين املركزي عبدالرحمن الباكر، 

والرئي����س التنفي���ذي ملجل�س التنمي���ة القت�سادية 

يف البحري���ن خالد الرميحي، واملمث���ل العام ملنطقة 

ال����رشق الأو�س���ط ل�رشك���ة Lloyd’s املح���دودة مارك 

ك���وب. وت�سم���ن برنامج الي���وم الأول م���ن امللتقى 

موا�سي���ع نوق�ست ب�سكل معمق من قبل جمموعة من 

اخل���راء والعاملني يف ه���ذا القطاع؛ به���دف حتديد 

ا�سرتاتيجي���ات جدي���دة وتذلي���ل العقب���ات التي قد 

تواج���ه تطور �سناع���ة التاأمني و����رشكات التكافل يف 

املنطق���ة، منها التحديات وق�ساي���ا القطاع الراهنة، 

وتعزي���ز �سناع���ة التاأم���ني من خلل عملي���ات الدمج 

والتملك، والآث���ار املرتتبة على اإدخال �رشيبة القيمة 

امل�سافة يف الأ�سواق الإقليمية.

املنامة - التكافل الدولية: اعتمد جمل�س اإدارة 

�رشكة التكافل الدولي���ة يف اجتماعه البيانات املالية 

لل�رشك���ة لل�سن���ة املنتهي���ة يف 31 دي�سم���ر 2016، 

اإذ اأظه���رت النتائ���ج املجمعة حتقيق اأرب���اح اإجمالية 

قدره���ا 631 األف دينار مقارن���ة بخ�سارة قدرها 1.7 

مليون دينار يف العام 2015. 

وكان �سندوقا التكافل العام والتكافل العائلي 

ق���د حقق���ا فائ�ساً ق���دره 79 األف دين���ار و149 األف 

دينار على التوايل مقارنة بخ�سارة قدرها 1.1 مليون 

دينار يف �سندوق التكافل العام وفائ�س قدره 142 

األف دينار يف �سندوق التكافل العائلي.

واأو�سح بيان ملجل�س اإدارة ال�رشكة ب�ساأن النتائج 

املالي���ة لل�سنة املنتهي���ة يف 31 دي�سمر 2016، اأن 

النتائج اأظهرت من���وا يف اإجمايل ا�سرتاكات التكافل 

ق���دره 7 % مقارنة بالعام ال�ساب���ق، اإذ بلغت اإجمايل 

ال�س���رتاكات املكتتبة 21 ملي���ون دينار وبلغ �سايف 

ا�س���رتكات التكافل 14 مليون دين���ار بزيادة قدرها 

13 % مقارن���ة ب���� 13مليون دين���ار يف العام ال�سابق 

2015.  وبل���غ �س���ايف مطالب���ات التكاف���ل 10.019 
مليون دينار مقارنة ب� 9.672 مليون دينار يف العام 

2015، بزيادة قدرها 3.6 %.
وم���ن جه���ة اآخ���رى، ارتفع���ت اأرب���اح الكتت���اب 

يف عملي���ات التاأم���ني بن�سب���ة 78 % مقارن���ة بالعام 

املا�س���ي، اإذ بلغ���ت 5 ملي���ني دين���ار مقارن���ة ب� 3 

ملي���ني دينار للع���ام املا�سي. كذل���ك زادت حقوق 

امل�ساهم���ني بن�سبة 9 % مقارنة بالعام ال�سابق فيما 

حت�سن العائد على ال�سهم ليبلغ 6.45 فل�س.

املح���رر القت�س���ادي من املنام���ة: قال 

رئي�س جمعية التاأم���ني البحرينية، يحيى نور 

الدي���ن: “اإن قط���اع التاأم���ني يواجه حتديات 

اأ�س���وة بالقطاع���ات الأخ���رى، علم���ا انه يقدم 

تواجهه���ا  حتدي���ات  واأي  للبقي���ة،  خدم���ات 

القطاع���ات الأخرى توؤثر �سلب���ا على التاأمني، 

لذا نحاول اأن نفي بالتزاماتنا مع الزبائن قدر 

امل�ستطاع”.

الت���ي  التحدي���ات  اأه���م  “اإن  واأ�س���اف: 

نواجهها حاليا تكم���ن يف الو�سع القت�سادي 

و�سيك���ون الو�س���ع طبيعي���ا خ���لل اخلم����س 

و����رشكات  الأق���ل،  عل���ى  املقبل���ة  �سن���وات 

التاأمني تنظر بنظرة تفاوؤل وتنظر يف كيفية 

ا�ستغ���لل الفر�سة باأف�س���ل طريقة لتقدمي 

اأف�س���ل اخلدمات للزبائن”. واأو�سح اأن هناك 

طريقة ملواجه���ة حتديات القطاع ال�سحي اإذ 

اإن اململك���ة متوجهة حالًي���ا للتاأمني ال�سحي 

وهو الأمر ال���ذي ينظر اإليه بت�ساوؤم ولكن من 

املمكن اأن ينظر له���ا بتفاوؤل على اأن حتاول 

����رشكات التاأمني اأن تكون ج���زءا من املخطط 

وحت���اول توفر تغطيات اإ�سافية ملن يحتاج 

الأخ���رى يف  التحدي���ات  “اإن  وتاب���ع:  اإليه���ا. 

ال�س���وق تتعلق بوجود ع���دد كبر من �رشكات 

التاأم���ني املوج���ودة اأو ع���دد الو�سط���اء، لذا 

ف���اإن الندماجات مطروحة عل���ى ال�ساحة ومن 

املفرت�س الأخذ بها بجدية اأكرث �سواء بقطاع 

�رشكات التاأمني اأو قطاع و�ساطة التاأمني”.

واأكد ن���ور الدين موافقته على الندماج، 

مبيًنا اأن حمفظة البحرين كتاأمني حمدودة يف 

جمي���ع الأحوال حتى مع من���و 2 �أو 3 % ولكن 

م���ع العدد الهائل املوجود ل����رشكات التاأمني 

فل بد من التعامل مع الو�سع، لذا هناك حاجة 

ملتخ�س�سني على دراية باملوا�سيع ولبد اأن 

يديروا حمافظ اأكر، ولإدارة املحافظ الأكر 

لبد من التفكر يف الندماجات وهذه اخلطوة 

اأن اجلمعي���ة  اإىل  بال�س���وق، م�س���ًرا  �سحي���ة 

تعمل م���ع م�رشف البحري���ن املركزي ملحاولة 

الو�سول خلطة م�ستقبلية للو�سول للندماج. 

 اأخبار ال�سوق

الأهلي املتحد: م�ساهم يبيع 17.896 األف �سهم 

اأجرى اأح���د الأ�سخا�س الرئي�سيني يف البنك الأهلي املتح���د �سفقة لبيع 17.896 

األف �سهم من اأ�سهم البنك بقيمة اإجمالية تتجاوز 13.332 األف دولر.

وتع���ود تفا�سي���ل ال�سفق���ة التي متت ي���وم اأم����س الأول )الأحد( اإىل قي���ام اأحد 

الأ�سخا�س الرئي�سيني ببيع 17.896 األف �سهًما ب�سعر 0.745 دولر لل�سهم الواحد.

وبل���غ اإجمايل كمية الأوراق املالي���ة املتداولة يوم الأحد يف البور�سة 1.65 مليون 

�سه���م ووحدة، بقيمة اإجمالي���ة قدرها 346.45 األف دين���ار، مت تنفيذها من خلل 58 

�سفق���ة. وتداول امل�ستثمرون يف البور�سة 1.60 مليون �سهم، بقيمة قدرها 341.40 

األف دينار، مت تنفيذها من خلل 57 �سفقة.

وبلغ���ت قيمة اأ�سهم البن���ك الأهلي املتحد املتداولة 128.30 األ���ف دينار، اأي ما 

ن�سبت���ه 37.03 % م���ن القيم���ة الإجمالية ل���لأوراق املالية املتداول���ة، وبكمية قدرها 

458.60 األف �سهم، مت تنفيذها من خلل 12 �سفقة.

يوجيك: تغير موعد اجتماع جمل�س الإدارة

اأعلن���ت ال�رشكة اخلليجية املتحدة لل�ستثم���ار )UGIC( باأن جمل�س الإدارة �سوف 

يعق���د اجتماعه يوم الأحد املقبل املوافق 26 فراير اجلاري 2017 بدلً من يوم اأم�س 

الثن���ني املواف���ق 20 فراير اجلاري وذلك يف متام ال�ساع���ة 1:45 ظهراً، حيث �ستتم 

مناق�سة واإقرار البيانات املالية للفرتة املنتهية يف 31 دي�سمر 2016.

وكان���ت ال�رشكة قد �سجلت �سايف خ�سائر بلغت 446.37 األف دينار بنهاية الأ�سهر 

الت�سعة الأوىل من العام املا�سي 2016 مقابل ت�سجيل خ�سائر جتاوزت 2.178 مليون 

دينار بنهاية الفرتة نف�سها من العام 2015.

ABC : توزيع 3 % اأرباًحا نقدية 
اأعل���ن بن���ك ABC اأن موعد اجتماع اجلمعي���ة العامة العادية للبن���ك �سيكون يوم 

الأح���د املوافق 26 مار�س املقب���ل 2017، وذلك يف متام ال�ساعة 12:00 ظهراً يف مقر 

البنك باملنطقة الدبلوما�سية.

ويف حال���ة ع���دم اكتمال الن�س���اب القانوين يوؤج���ل الجتماع ليعق���د يف يوم الأحد 

املواف���ق 2 ابريل يف نف�س املوعد وامل���كان املحددين لعقد الجتماع الأول، ويف حالة 

عدم اكتمال الن�ساب القانوين يوؤجل الجتماع ليعقد يف يوم الأحد املوافق 9 ابريل يف 

نف�س املوعد واملكان املحددين لعقد الجتماع الأول.

و�سيناق����س اجتماع اجلمعية العامة العادية للبنك تقرير جمل�س الإدارة عن ن�ساط 

البنك خلل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 دي�سمر 2016 وامل�سادقة عليها.

إعداد: المحرر االقتصادي

 املحرر القت�سادي
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“جيبك” تدعم املزارعني بـ 10 اأطنان من اليوريا 
تنفيًذا لتوجيهات الأمرية �سبيكة 

�س���رة - جيبك: تنفي���ذاً لتوجيهات قرينة 

العاهل رئي�سة املجل�س الأعل���ى للمراأة �ساحبة 

ال�سمو امللك���ي الأمرية �سبيكة بنت اإبراهيم اآل 

خليفة رئي�س���ة املجل�س ال�ست�س���اري للمبادرة 

الوطني���ة لتنمي���ة القط���اع الزراع���ي، الرئي�س 

ملعر����س  املنظم���ة  العلي���ا  للجن���ة  الفخ���ري 

البحرين ال���دويل للحدائق، و�سم���ن توجهاتها 

لدع���م امل�ساريع البيئي���ة وت�سجي���ع كل ما من 

�ساأنه زي���ادة الرقعة اخل����راء وتعزيز الهتمام 

املتنام���ي بالقطاع الزراعي باململكة، وانطالقا 

م���ن حر�سه���ا امل�ستم���ر عل���ى دع���م فعاليات 

املجتمع التي تهدف اإىل تنمية كاف ة قطاعاته 

والرتق���اء بها، قدم���ت �ركة اخللي���ج ل�سناعة 

البروكيماوي���ات 10 اأطنان م���ن �سماد اليوريا 

ال���ذي تنتجه ال�ركة اإىل وزارة الأ�سغال و�سوؤون 

البلدي���ات والتخطيط العم���راين وذلك يف اإطار 

دعمها للمزارعني البحرينيني.

ويف �سوء ذلك، اأ�ساد وكيل الوزارة للزراعة 

وال���روة البحري���ة ب���وزارة الأ�سغ���ال و�س���وؤون 

البلدي���ات والتخطيط العم���راين ال�سيخ خليفة 

ب���ن عي�س���ى اآل خليف���ة به���ذه املب���ادرة التي 

اعت���ادت ال�ركة تقدميها �سنوي���اً، موؤكداً باأنها 

ت�س���كل دعم���اً جي���داً للمزارع���ني البحريني���ني 

الذين �سي�ستفيدون من هذا املنتج ذو اجلودة 

العالي���ة، والذي ت�ستهر ب���ه ال�ركة التي حتظى 

ب�سمعة عاملية يف جمال اإنتاج �سماد اليوريا.

كم���ا نوه باإدارة ال�رك���ة وحر�سها امل�ستمر 

عل���ى دعم القط���اع الزراعي باململك���ة وب�سكل 

�سن���وي، معرباً عن اإعجابه الكبري بربامج ال�ركة 

البيئية الرائدة وم�ساهمتها امل�ستمرة يف خدمة 

املجتمع البحريني.

من جانب���ه، اأكد رئي�س ال�رك���ة عبدالرحمن 

جواه���ري اأن اإدارة ال�رك���ة حتر����س كثرياً على 

اللت���زام �سنوياً بهذه املبادرة التي تتزامن مع 

اإقامة معر����س البحرين ال���دويل للحدائق، كما 

تاأت���ي ه���ذه املبادرة دعم���اً للمب���ادرة الوطنية 

لتنمي���ة القط���اع الزراعي الت���ي طرحتها قرينة 

عاه���ل الب���الد، واملتعلق���ة بتطوي���ر منظوم���ة 

التنمية الزراعية، والرتقاء بالقطاع الزراعي يف 

اململك���ة وجعله خياراً مهني���اً للقوى العاملة يف 

امل�ستقبل.

واأنه���ى اأن املب���ادرة �ست�سه���م يف تعزي���ز 

ثقاف���ة اإمن���اء امل�ساح���ات اخل����راء والتوعي���ة 

باأهمي���ة القط���اع الزراع���ي يف حتقي���ق التنمية 

امل�ستدامة.

• جانب من الدعم املقدم من ال�ركة	

“زين” حتقق 519 مليون دوالر بزيادة 2 %

1.74 مليون دينار االأرباح ال�صافية لـ “ترافكو”

ا لل�سهم الواحد
ً
تو�سية بتوزيع اأرباح بقيمة 35 فل�س

اأو�ست بتوزيع اأرباح نقدية بن�سبة 17 % 

الكويت - زين: اأعلنت جمموعة زين اأنها حققت 

اأرباحا �سافية بقيمة 157 مليون دينار كويتي )519 

ملي���ون دولر(، وذلك عن ال�سنة املالية املنتهية يف 

31 دي�سمرب من العام 2016، بن�سبة منو بلغت 2 % 
عن العام 2015، وبلغت ربحية ال�سهم 40 فل�س.

وذك���رت املجموع���ة يف بيان �سح���ايف اأن اإجمايل 

الإي���رادات ال�سنوية املجمع���ة بلغ 1.1 ملي���ار دينار 

كويت���ي تقريب���ا )3.6 ملي���ارات دولر(، مقارنة مع 

اإجم���ايل اإي���رادات 1.14 ملي���ار دين���ار كويتي )3.8 

مليارات دولر( عن العام 2015.

واأو�سح���ت زين الت���ي متلك وتدي���ر 8 �سبكات 

ات�سالت متطورة يف منطقة ال�رق الأو�سط واأفريقيا 

اأنه���ا رفعت م���ن حجم اأرباحه���ا قبل خ�س���م الفوائد 

وال�رائ���ب وال�سته���الكات ال���� EBITDA اإىل نحو 

512 ملي���ون دينار )1.69 ملي���ار دولر( بن�سبة منو 
بلغ���ت 3 %، وذل���ك مقارن���ة مع 499 ملي���ون دينار 

كويتي )1.66 مليار دولر( عن العام 2015.

EBI -  ببينت املجموع���ة اأن هام�س ربحية ال�

DA ع���ن هذه الف���رة ارتفع لي�سل اإىل نحو 47 %، 
بن�سب���ة ارتف���اع بلغت 3.2 نقطة مئوي���ة، م�سرية اإىل 

اأن قاع���دة عمالئها مازالت حتق���ق ن�سب منو بوترية 

م�ستق���رة، حيث بلغت قاعدة العم���الء الإجمالية اأكر 

من 47 مليون عمي���ل، بن�سبة منو بلغت 3 % مقارنة 

مع العام 2015.

واأفادت املجموعة اأنها عززت من خدمات قطاع 

البيانات على �سبكاتها، لت�سجل اإيراداتها )با�ستثناء 

القيم���ة  وخدم���ات  الق�س���رية  الر�سائ���ل  خدم���ات 

امل�سافة( من���وا مبقدار 6 % وذلك مقارنة مع العام 

2015، وه���و ما مث���ل 23 % من اإجم���ايل الإيرادات 
املجمعة.

واأو�س���ى جمل�س اإدارة جمموع���ة زين يف اجتماعه 

بتوزي���ع اأرباح نقدية بقيمة 35 فل�سا لل�سهم الواحد، 

وذل���ك عن ال�سن���ة املالية املنتهي���ة يف 31 دي�سمرب 

2016 )هذه التو�سي���ة خا�سعة ملوافقات اجلمعية 
العمومية واجلهات الر�سمية(.

اجلدير بالذكر اأن املوؤ�رات املالية لفرة الربع 

الراب���ع من الع���ام 2016 ج���اءت كالت���ايل: بلغ حجم 

الإي���رادات املجمعة 261 مليون دينار كويتي )860 

دولر(، بينما الأرباح قب���ل خ�سم الفوائد وال�رائب 

وال�سته���الكات )EBITDA( بلغ���ت 122 ملي���ون 

دين���ار كويت���ي )400 ملي���ون دولر(، مم���ا اأدى اإىل 

هام����س EBITDA خالل هذه الف���رة بلغت ن�سبته 

47 %، فيم���ا بلغت الأرباح ال�سافية عن هذه الفرة 
32 ملي���ون دين���ار كويت���ي )106 مالي���ني دولر(، 

وبلغت ربحية ال�سهم 8 فلو�س.

وقال رئي����س جمل�س اإدارة جمموع���ة زين اأ�سعد 

البن���وان “يف ظ���ل م���ا تعانيه عملي���ات املجموعة من 

حتدي���ات ت�سغيلي���ة �سعب���ة، وظ���روف ا�ستثنائي���ة، 

وتنام���ي التوت���رات اجليو�سيا�سي���ة، اإل اأن موؤ�راتها 

املالية الرئي�سة �سجلت ن�سب منو م�ستقرة ن�سبيا”.

واأو�س���ح البن���وان قائ���ال “التحدي���ات الأمني���ة 

والجتماعي���ة يف العراق اأثرت ب�سكل كبري على الأداء 

الع���ام لعملي���ات املجموع���ة، ه���ذا اإىل جان���ب زيادة 

ال�رائب على بع�س القطاعات، وا�سطرار �ركة زين 

العراق اإىل �س���داد املبالغ املالية الت���ي اأف�ست بها 

الت�سوي���ة ال�ساملة الأخ���رية التي تو�سل���ت اإليها مع 

وزارة املالي���ة العراقية، وهو م���ا اأثر ب�سكل حاد على 

املوؤ�رات املالية ل�ركة زين العراق”.

واأ�س���اف قائ���ال “كم���ا تاأث���رت النتائ���ج املالية 

املجمع���ة بتحدي���ات تقل���ب اأ�سعار ����رف العمالت، 

واخلف����س العني���ف لقيمة العمل���ة املحلي���ة للجنيه 

ال�سوداين مقابل �سع���ر �رف الدولر، والتي و�سلت 

ن�سبة اخلف�س فيها اإىل 60 %”. 

وختم البنوان بقوله “ه���ذه التقلبات احلادة يف 

اأ�سعار العمالت كلفت املجموعة من ناحية الإيرادات 

92 ملي���ون دولر ع���ن الع���ام 2016، كم���ا كلف���ت 
املجموع���ة 38 ملي���ون دولر عن حج���م الأرباح قبل 

EBI - (��سم الفوائد وال�رائ���ب وال�ستهالكات 

الأرب���اح  DA(، و44 ملي���ون دولر عل���ى م�ست���وى 
ال�سافية”.

املنام���ة - ترافك���و: اأعلنت جمموع���ة ترافكو اأن 

اأرباحه���ا ال�سافي���ة لل�سن���ة املالي���ة املنتهي���ة يف 31 

دي�سمرب 2016 قد بلغ���ت 1.74 مليون دينار مقابل 

1.72 مليون دينار لل�سنة ال�سابقة.
و����رح رئي����س جمل����س الإدارة اإبراهي���م زين���ل 

اأن جمل����س اإدارة املجموع���ة يف اجتماع���ه ق���د ناق����س 

احل�ساب���ات اخلتامية لل�سنة املالي���ة 2016 واملدققة 

م���ن قبل مدقق���ي ح�ساب���ات املجموعة �رك���ة اإرن�ست 

ويونغ، وقرر رفع تو�سي���ة اإىل اجتماع اجلمعية العامة 

لل�ركة واملزم���ع توجيه الدعوة لنعق���اده بتاريخ 26 

مار����س 2017 بتوزيع اأرباح نقدي���ة على امل�ساهمني 

بن�سبة 17 % مقابل 16 % يف ال�سنة ال�سابقة.

 واأ�سار رئي�س املجل�س باأن اإجمايل مبيعات ال�ركة 

يف �سن���ة 2016 قد بل���غ بحدود41.21 ملي���ون دينار 

مقاب���ل 41.06 مليون دين���ار لل�سن���ة ال�سابقة بن�سبة 

زيادة ب�سيطة وكانت قيمة حج���م املبيعات الإجمالية 

للربع الأخري م���ن هذه ال�سنة قد بلغت 10.13 ماليني 

دين���ار مقابل مبيعات اإجمالي���ة بقيمة 10.28 ماليني 

دين���ار لنف����س الفرة م���ن ال�سن���ة ال�سابق���ة، كما اأن 

املجموعة قد حققت اأرباحاً �سافية يف الربع الأخري من 

ال�سنة املالية احلالي���ة ت�ساوي 411 األف دينار مقابل 

اأرب���اح �سافية قدرها 290 األف دينار للفرة املماثلة 

من ال�سنة ال�سابقة.

واأ�س���اف اأن ال�ركات التابع���ة وال�ركات الزميلة 

قد حققت ب�سفة اإجمالية نتائج طيبة �ساهمت يف رفع 

ربحية املجموعة لهذه ال�سنة وبوجه اخل�سو�س ال�ركة 

التابع���ة ) �ركة اأوال لالألبان ( اململوكة بن�سبة 51 % 

للمجموع���ة حيث كان���ت �سنة 2016 �سن���ة ا�ستثنائية 

له���ا حيث بلغ اإجم���ايل مبيعاتها بح���دود 14.5 مليون 

دينار وبزي���ادة بن�سبة 8 % عن ال�سنة ال�سابقة والذي 

كان يف ح���دود 13.4 مليون دينار وت�ساعفت اأرباحها 

ال�سافية لت�س���ل اإىل 1.32 مليون دينار مقابل 0.73 

ملي���ون دينار يف ال�سنة ال�سابق���ة، وحتقق ذلك نتيجًة 

لرتف���اع هام����س الربح الإجم���ايل ب�سب���ب التح�سن يف 

الإنتاج وزيادة حجم ال�سادرات اإىل الأ�سواق اخلارجية 

بالإ�ساف���ة اإىل تراج���ع اأ�سعار م���واد اخل���ام الرئي�سية 

وم���واد التعبئ���ة يف الأ�س���واق العاملية.   اأم���ا بالن�سبة 

لل����ركات التابع���ة الأخرى فكان���ت نتائجه���ا اإيجابية 

رغم حمدودي���ة انعكا�سها على اإجمايل الربح املتحقق 

للمجموع���ة، فق���د حققت �رك���ة ترافك���و اللوج�ستية 

اأرباح���اً �سافية جتاوزت126 األف دين���ار مقابل اأرباح 

ال�سنة ال�سابقة والتي كانت بحدود 73 األف دينار. اأما 

�ركة اأ�سواق مرو اململوكة بالكامل للمجموعة والتي 

تتوىل اإدارة منافذ البيع بالتجزئة فقد بلغت مبيعاتها 

2.8 مليون دينار وا�ستقرت ربحيتها يف حدود53األف 
دينار. ولأول م���رة منذ عدة �سنوات فقد حققت �ركة 

البحرين لتعبئة املياه وامل�روبات اململوكة بالكامل 

اأي�س���اً للمجموعة اأرباح���اً �سافية جت���اوزت 102 األف 

دينار مقابل 44 األف دينار يف ال�سنة ال�سابقة وحققت 

عالمته���ا التجاري���ة )مروى( للمي���اه املعب���اأة بحجمها 

ال�سغ���ري 200 مللم مبيعات جيدة، وتخطط اإدارة هذه 

ال�ركة لإ�سافة خط اإنتاج جديد لزيادة حجم الإنتاج. 

م���ن جان���ب اآخ���ر ف���اإن �رك���ة البحري���ن للفواكه 

الطازج���ة قد �سجل���ت خ�سائر هذه ال�سن���ة بلغت 116 

األ���ف دينار نتيجة لراجع حجم املبيعات ب�سبب توقف 

الإنت���اج يف اإح���دى ال���وكالت الأ�سا�سي���ة الت���ي كانت 

ت�سوق منتجاتها وقد اتخذت الإجراءات للح�سول على 

البدائل واإعادة النظر يف ال�سيا�سة الت�سويقية.

• اأ�سعد البنوان	

•  اإبراهيم زينل	

4.57 ماليني �صهم تداوالت امل�صتثمرين اأم�س

اأ�صواق الديون اخلليجية مواتية الإ�صدار ال�صندات القابلة للتحويل

املنامة - بور�سة البحرين: اأقفل “موؤ�ر 

البحرين العام” يوم اأم�س الثنني عند م�ستوى 

1،325.49 نقط���ة بارتفاع قدره 4.21 نقطة 
م���ا ن�سبت���ه 0.32 % مقارن���ة باإقفال���ه ي���وم 

اأم����س الأول )الأح���د(. وت���داول امل�ستثمرون 

يف “بور�س���ة البحري���ن” 4.57 ماليني �سهم، 

بقيمة اإجمالية قدرها 1.02 مليون دينار، مت 

تنفيذها من خ���الل 110 �سفقات، حيث ركز 

امل�ستثم���رون تعامالته���م عل���ى اأ�سهم قطاع 

ال�سناعة والتي بلغت قيمة اأ�سهمه املتداولة 

603.09 األ���ف دين���ار، اأي م���ا ن�سبته 59.25 
من القيم���ة الإجمالية للتداول وبكمية قدرها 

2.17 مليون �سهم، مت تنفيذها من خالل 45 
�سفقة.

جاءت اأملني���وم البحرين )األبا( يف املركز 

الأول اإذ بلغ���ت قيم���ة اأ�سهمه���ا املتداول���ة 

603.09 األف دينار، اأي ما ن�سبته 59.25 % 

من اإجمايل قيمة الأ�سه���م املتداولة، وبكمية 

قدره���ا 2.17 مليون �سه���م، مت تنفيذها من 

خالل 45 �سفقة.

اأم���ا املرك���ز الثاين ف���كان لبن���ك الإثمار 

بقيمة قدرها 90.48 األف دينار، اأي ما ن�سبته 

8.89 % من اإجمايل قيمة الأ�سهم املتداولة، 
مت  �سه���م،  ملي���ون   1.20 قدره���ا  وبكمي���ة 

تنفيذها من خالل 3 �سفقات.

ثم جاء البنك الأهلي املتحد بقيمة قدرها 

84.89 األ���ف دين���ار، اأي ما ن�سبت���ه 8.34 % 
من اإجمايل قيمة الأ�سه���م املتداولة، وبكمية 

قدره���ا 303.26 األف �سهم، مت تنفيذها من 

خالل 11 �سفقة.

وقد مت يوم اأم�س تداول اأ�سهم 16 �ركة، 

ارتفع���ت اأ�سع���ار اأ�سهم 4 ����ركات، يف حني 

انخف�س���ت اأ�سعار اأ�سهم 5 �ركات، وحافظت 

بقية ال�ركات على اأ�سعار اإقفالتها ال�سابقة.

دبي - في�س: قال���ت �ركة في�س لإدارة 

الأ�س���ول، يف تقري���ر اقت�س���ادي اأ�سدرته اأن 

الوقت منا�سب اأمام جهات الإ�سدار اخلليجية 

للتفكري يف طرح ال�سن���دات القابلة للتحويل 

اأمام امل�ستثمرين العامليني.

وتعترب ه���ذه ال�سن���دات �سائعة لتمويل 

واأوروب���ا  املتح���دة  الولي���ات  يف  ال����ركات 

والياب���ان، اإل اأنها نادراً ما ا�ستخدمت يف دول 

اخلليج، حي���ث متتلك ال����ركات التي تتطلع 

اإىل زي���ادة راأ�س مالها العديد من الإيجابيات 

يف ط���رح ال�سن���دات القابل���ة للتحوي���ل اأم���ام 

امل�ستثمرين.

وعل���ى الرغ���م م���ن انخفا����س مع���دلت 

الفائدة يف الوقت احل���ايل وت�سببها يف تراجع 

مزايا ال�سن���دات القابلة للتحوي���ل يف اأ�سواق 

الدول املتقدمة، تتوقع �ركة في�س اأن ن�سهد 

عودة قوية للطلب، مدفوعة بارتفاع معدلت 

الفائدة وحت�سن اأ�سواق الأ�سهم بغ�س النظر 

عن تقلبها. 

وعلق الرئي����س التنفي���ذي ل�ركة في�س 

اأن  �سب���ق  ج���ود:  فيلي���ب  الأ�س���ول  لإدارة 

�سهدنا زيادة كب���رية يف اهتمام امل�ستثمرين 

بال�سن���دات القابل���ة للتحوي���ل، ونتوق���ع اأن 

ن���رى منواً كبرياً يف الطل���ب عليها خالل العام 

اجل���اري، وبالت���ايل �سن�سه���د من���واً هام�سي���اً 

عل���ى العر�س وزي���ادة يف كمي���ة الإ�سدارات 

اجلدي���دة، خ�سو�س���اً يف منطقة اخلليج، حيث 

نعتقد باأن هذه الفئة من الأ�سول قد ت�سبح 

خياراً مف�سالً لل�ركات وامل�ستثمرين على حد 

�سواء”.

من جانب���ه، ق���ال رئي�س جمعي���ة اخلليج 

لل�سن���دات وال�سك���وك ماي���كل جريفريت���ي: 

“اأ�سب���ح اأمناء اخلزين���ة يف ال�ركات اخلليجية 
ي���درك متام���اً احلاج���ة اإىل ا�ستعرا����س خطط 

بديلة لتمويل روؤو�س الأموال، مثل ال�سندات 

القابل���ة للتحويل والتي نتوقع لها اأن ت�سبح 

وثيقة ال�سلة اأكر بالأ�سواق اخلليجية”.

الوق���ت  و�سه���دت دول اخللي���ج حت���ى 

الراهن عدداً حمدوداً من اإ�سدارات ال�سندات 

القابل���ة للتحويل، لع���ل اأبرزه���ا موانئ دبي 

العاملية وبنك اأبوظبي الوطني. 

وباملقارن���ة م���ع غريه���ا م���ن الأ�س���واق 

الأخ���رى، ت�س���م املنطق���ة عدداً حم���دوداً من 

ال�ركات املدرج���ة والأ�سواق الراأ�سمالية غري 

مكتملة النمو ل�سندات ال�ركات. 

امل�س���اكل يف  بع����س  بوج���ود  ويعتق���د 

ا�ستيعاب ال�سندات القابل���ة للتحويل والتي 

تعت���رب يف غال���ب الأحي���ان �سن���دات معقدة* 

وبالت���ايل حت�سل عل���ى تغطية حم���دودة من 

البنوك ال�ستثمارية.
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�صار رائج���ا توريث املواهب 

هذه الأي����م، وك�أنه �شيء حمتوم 

مواهبه���م  الآب����ء  ي���ورث  ب����أن 

اإىل اأبن�ئه���م حت���ى واإن مل تك���ن 

هن����ك اأي���ة موؤ����رات ت�ش���ر اإىل 

اآب�ئه���م،  موهب���ة  امتالكه���م 

اآيل! ب�ش���كل  يورث���ون   لكنه���م 

اأعتقد اأنه ع���رف �ش�ئد ولحظته 

يف اأم�ك���ن كث���رة، وعن جتربتي 

ال�شخ�شي���ة، وم���ن ب����ب اأ�شل���ح 

اأن مدر����س  اأذك���ر  اأول،  نف�ش���ك 

مرحل���ة  يف  الري��شي���ة  الرتبي���ة 

درا�شتي الإعدادية ك�ن يكلفني 

- يف الغ�لب - بتحكيم مب�ري�ت 

دوري الف�ش���ول يف ك���رة القدم، 

وك�ن الط���الب ي�شتهجن���ون منه 

هذا الق���رار وي�ش�ألونه دائم� عن 

�شب���ب اختي�ره يل يف كل مرة؟! ل 

اأنكر اأنني كن���ت اأ�شعد ب�ختي�ره 

يل، لكن تربيره الغريب ردا على 

ت�ش�وؤل الطالب مل يكن مقنع� لن� 

جميع�؛ اإذ ك�ن يرد ب�أن والد علي 

حكم ك���رة قدم، وه���ذا م� يخوله 

 لتحكيم مب�ري�ت دوري الف�شول!

م���� ل يعلمه مدر�ش���ي الذي اأعتز 

ب���ه حقيق���ة وبتع�مل���ه الرائع مع 

الطالب ودم�ث���ة اأخالقه، )متمني� 

األ يق���راأ ه���ذا املق����ل الي���وم(، 

اأنن���ي كن���ت اأع���ود اإىل املن���زل 

بع���د كل مب����راة واأ�شتف����ر م���ن 

وال���دي اإذا م���� كنت ق���د وقعت 

اأم ل، فل���م  يف خط����أ ب�لتحكي���م 

 اأكن ملم� ب�لأح���ك�م كله� حينه�!

اأرج���و اأن تغف���ر يل بع�س الفرق 

هفوات���ي التحكيمي���ة ف�إنه���� مل 

تكن ع���ن ذي ق�ش���د ف�عذروين 

لأن وال���دي احلك���م ول�ش���ت اأن�! 

كم���� اأنن���ي مل اأرغ���ب يوم���� ب�أن 

اأكون حكم� رغم اأن الختي�ر ك�ن 

 ي�شعدين دائم� كم� ذكرت �ش�لف�!

الرتبي���ة  مدر����س  اأ�شت����ذي 

الري��شي���ة واآخرون كرث، الأب اإن 

ك�ن موهوب� يف جم�ل معني فهذا 

ل يعني اأن اأبن�ءه اأو اأحدهم ينبغي 

اأن يكون موهوب� بذات املوهبة، 

الن��س  اأبن�ءكم وارحموا  ف�رحموا 

من ه���ذا العتق����د، ف���كل م� يف 

الأم���ر اأن البيئ���ة املهيئ���ة التي 

يعي����س به���� الطف���ل ه���ي التي 

جت���ره اإىل املعرف���ة ولي����س اإىل 

املوهب���ة، وبطبيعة احل����ل لي�س 

 كل م���ن يع���رف يع���د موهوب����!

ه���ذه جتربتي، اأم� جت����رب اأخرى 

عديدة ف�أراه� مت�م� اأم�مي ب�شكل 

ملفت ول ميكنني ح�ره�، لكنه� 

متعلقة كث���را بنم����ذج فنية اأو 

ري��شية اأو ق���د تتج�وز ذلك اإىل 

مهنية!.

توريث المواهب

اليوم العالمي 
للعـدالة االجتماعية
حتتف���ل الأمم املتحدة يف فرباير من كل 

ع����م ب�لي���وم الع�مل���ي للعدال���ة الجتم�عية، 

الركي���زة  الجتم�عي���ة  العدال���ة  وتعت���رب 

الأ�ش��شية للتع�ي�س وال�ِشلم الأهلي وحت�فظ 

املجتمع���ي،  والت���وازن  ال�شتق���رار  عل���ى 

الجتم�عي���ة  الف���وارق  “اإزال���ة  اإىل  وته���دف 

والقت�ش�دي���ة وال�شي��شي���ة واحلقوقية بني 

طبق�ت املجتم���ع وتوفر خمتل���ف اخلدم�ت 

الجتم�عي���ة وال�شحي���ة والتعليمية، وحتقيق 

والوظ�ئ���ف  للعم���ل  املتك�فئ���ة  الفر����س 

واملراك���ز يف خمتلف ال���وزارات والإدارات يف 

املوؤ�ش�ش����ت الع�م���ة بح�ش���ب ق���درة وكف�ءة 

امل�ش�رك���ة احلقيقي���ة  املواط���ن، وحتقي���ق 

جلمي���ع اأف���راد املجتمع يف و�ش���ع الت�ريع�ت 

والقوان���ني”. وهذه الأه���داف وغره� تعمل 

على حتقي���ق ال�شتق���رار الجتم�ع���ي وتعزز 

النمو القت�ش�دي. 

وب�لرغ���م من اأهمي���ة املن��شب�ت الدولية 

يف م�ش���رة الت�ري���خ الإن�ش����ين والفك���ري اإل 

اأنه� جم���رد من��شب�ت رمزية حتتفل به� الأمم 

املتحدة ملجرد التذكر به���� ول�رد اخلط�ب 

الإعالم���ي عنه����، ول يوج���د اأي الت���زام دويل 

للعم���ل على حتقي���ق اأهدافه�، الي���وم الع�مل 

يعي����س اأزم�ت و�راع����ت وحروب���� ا�شتعلت 

يف الكثر من املن�ط���ق واأكرثه� يف منطقتن� 

العربي���ة الت���ي اأف�ش���ت اإىل نت�ئ���ج �شلبي���ة 

عل���ى اأقط�رن���� و�شعبن���� العرب���ي، ف�لإن�ش�ن 

العربي �ش����ر يعي�س ح�ل���ة القلق والغرتاب 

وال�شتالب يف اأقط�ره.

اإن اله���دف الأ�شم���ى لتحقي���ق العدال���ة 

الجتم�عية هو الإن�ش����ن، ف�لإن�ش�ن هو نقطة 

البداية يف التنظيم الجتم�عي، وم�شلحته هي 

الغ�ية الأوىل والهدف الأ�ش��شي الذي ي�شعى 

املجتمع اإىل حتقيقه. 

وتعم���ل القي����دة البحريني���ة واحلكوم���ة 

الر�شي���دة على حتقي���ق العدال���ة الجتم�عية 

التع�ي����س  م���ن مب����دئ  ملواطنيه���� كمب���داأ 

ال�شلم���ي، ولأجل حتقي���ق امل�ش����واة بينهم، 

�شوًن���� لكرامته���م الإن�ش�ني���ة، م���ع ح�ش���ول 

جميع املواطنني عل���ى احل�ش�س الع�دلة من 

جميع اخلدم�ت النفعي���ة واحلي�تية واحلم�ية 

ولأج���ل  الإن�ش�ني���ة،  واحلق���وق  الجتم�عي���ة 

حت�شني الرف�ه الب����ري امُل�شتدام وامل�ش�واة 

الجتم�عية والإن�ش�ف القت�ش�دي للجميع. 

لق���د �شنت احلكومة ت�ريع����ت وقوانني 

كفلت حتقيق العدال���ة الجتم�عية يف مملكة 

البحري���ن، ول���و ت�شفحن���� الد�شت���ور لوجدن� 

اأن هن����ك العدي���د م���ن امل���واد الد�شتوري���ة 

تتحدث عن البن���ود ال�شي��شية والقت�ش�دية 

والجتم�عية والثق�فية واحلقوقية واملهنية 

التي تكر�س العدالة الجتم�عية يف اململكة.

عبدعلي الغسرة
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ومضة قلم

اأ�شبحت الك���وارث الن�جمة  هل 

ع���ن الأمط�ر اأم���ورا ل تتطلب و�شع 

اخلط���ط امليداني���ة؟ واإلّ هل ميكن 

غ���رق  اأزم���ة  اأّن  يتخي���ل  اأن  لأح���د 

ال�شكنية بدت  ال�شوارع واملن�ط���ق 

م�ش�ألة ل تثر اهتم�م اأحد، ف�لأمط�ر 

الت���ي هطل���ت عل���ى الب���الد طوال 

الأ�شب���وع الف�ئت ك�شف���ت ه�ش��شة 

وا�شح���ة يف البني���ة التحتي���ة، ولعل 

الأمر ال���ذي يبعث عل���ى الغرابة اأّن 

كوارث الأمط�ر تتك���رر يف كل ع�م، 

اإلّ اأّن ال���وزارة املعني���ة تع�ملت مع 

املو�ش���وع وك�أنه ح����دث روتيني ل 

ي�شتدعي ب���ذل اجلهود والت�أهب له 

ب�أق�شى ط�قة. 

رمب���� ت�أت���ي الإج�بة م���ن اأحدهم 

�ش�حمون���� اإّن كمي���ة الأمط����ر ه���ذا 

الع�م ف�قت كل توقع�تن�، ومل يكن 

ب��شتط�عتن���� اأم���ر مواجه���ة الأزمة! 

اإّن ال���ذي نتمن����ه اإزاء ك�رثة ك�لتي 

�شهدن���� اآث�ره���� اأن تع���رتف اجلهة 

مب�شوؤولي�ته� كم� هو متع�رف عليه 

يف الع�مل. لعل كثرين من� يتذكرون 

اأّن الع����م الف�ئ���ت �شه���د �شق���وط 

كمي����ت م���ن الأمط�ر ل تق����رن مب� 

هطل قبل اأي����م لكنه� ك�نت ك�فية 

لتك�شف �ش���وء التخطي���ط مل�ش�ريع 

ال�رف ال�شح���ّي يف اأغلب املن�طق، 

ونعتق���د اأنه� و�شع���ت امل�شوؤولني 

عن تخطيط ال�شوارع يف حرج ب�لغ. 

ولك���ن ال�شوؤال هن���� كيف متت 

مع�جل���ة الو�شع من الوزارة املعنية 

ه���ذا الع����م؟ احلقيق���ة اأّن احلل���ول 

ك�نت موؤقت���ة وترقيعية اأي مل تكن 

متلك �ش���وى ال�شتع�ن���ة ب�شي�رات 

ال�شف���ط، ولي�ش���ت مف�ج����أة اأنه� مل 

تكن ق�درة عل���ى و�شع حل لالأزمة، 

ف�أعداده���� ك�ن���ت حم���دودة، حيث 

مل تغ���ط منطق���ة واح���دة، وبع����س 

اإىل  طرق�ته����  حتول���ت  املن�ط���ق 

بحرات وا�شتع�ش���ى على �شك�نه� 

ومل  يوم���ني  م���دى  عل���ى  اخل���روج 

ت�شعفهم الوزارة ب�شي�رات �شفط.

املف�رق���ة اأن يتعه���د البع����س 

ممن اأنيطت بهم امل�شوؤولية ب�أّنهم 

عل���ى اأمت ال�شتع���داد للتع�م���ل مع 

مو�شم ال�شت����ء غر اأّن ال���ذي ت�أكد 

عل���ى اأر����س الواق���ع اأّن م���� قيل مل 

يك���ن �ش���وى “ت�ري����ت”. ونحم���د 

اهلل اأّن ن�شب���ة م���� �شق���ط م���ن اأمط�ر 

يف مملكتن� ل تق����رن مب� يف من�طق 

جم�ورة قدرت بع����رات الأ�شع�ف، 

واأّن الأمط����ر مل تتع���د اأي�م���� قالئل 

واإلّ ف����إّن حجم الأ�رار ل ميكن لأحد 

ن���ردد  اإلّ  اأن يت�ش���وره، ول منل���ك 

م���ع ال�ش�ع���ر ب���در �ش�ك���ر ال�شي�ب 

قول���ه: “اأتعلم���ني اأّي ح���زٍن يبعث 

املطر؟ وكي���ف تن�شج املزاريب اإذا 

انهمر؟ وكيف ي�شعر “الفقر” فيه 

ب�ل�شي�ع؟.

 في اختبار 
المطر سقطوا

اآلراء الواردة في »منطلقات« تعبر عن أصحابها وال تلزم »               «

أسامة الماجد
Osama.almajed
@albiladpress.com

سوالف

م�زال���ت هن����ك منتج����ت “ت�شنع يف 

عل���ى  للتحري����س  ت�شتخ���دم  البي���وت” 

البحري���ن  �شمع���ة  وت�شوي���ه  الإره����ب 

و  لالإن�شتغ���رام”  “فيديوه����ت  مث���ل 

“وبو�شرتات” و “�صور” و “من�شورات”، 
وقبل يومني انت�ر فيديو يف الإن�شتغرام 

معروف���ة  �شخ�شي����ت  في���ه  حتدث���ت 

بحقده� على البحري���ن وثبت تورطه� يف 

املوؤام���رة من بينه���م قي����دي يف جمعية 

�شي��شي���ة منحل���ة ورئي�شة جمعي���ة اأهلية 

�ش�بقة �رب���ت الرقم القي��شي يف العمل 

والتنظي���م يف ال���دوار، واأخ���رى حم�ش���وة 

األف�ظه���� ب�لقرف، ومعه���م فت�ة �شغرة 

يب���دو اأنه� در�شت الكذب وتن�ولت وجبة 

د�شمة منه قب���ل الظهور عل���ى ال�ش��شة، 

وه���ي �شخ�شي����ت م�زالت تدن����س اأر�س 

البحري���ن الط�ه���رة مكون���ة جوق���ة داخل 

�ش�لة النظ�م الإيراين، نعم  اإنهم يلعبون 

اأدوارهم بحرية ك�ملة.

لتخر����س األ�شنة ه���ذه اجلوقة، ويجب 

اأن نبح���ث الأم���ور ب�ش���ورة جدي���ة فه���م 

يتك�ث���رون وهن�ك من يدير لهم املن�شة 

م���ن البيوت ويتخذ م���ن الغرف “مط�بع” 

ال�ش�ئع����ت  ويب���ث  و”ا�شتوديوه����ت” 

والت�شليل. اإنهم يتخذون بيوتهم كمقر 

لإدارة املعلوم����ت ومب��رة الهجوم على 

الدولة والت�ش�بق العني���ف على الإره�ب 

وتطوي���ر اأنف�شهم يف مث���ل هذه املع�رك 

الق���ذرة والقي����م ب�ملوؤام���رات، فمثلم���� 

اكت�شفت الأجهزة الأمنية خم�زن وم�ش�نع 

اأ�شلحة يف بيوتهم، فمن املوؤكد اأن هن�ك 

اأنواع���� م���ن ال�شتوديوه����ت واملط�ب���ع 

موج���ودة يف البي���وت وت���دار م���ن قب���ل 

عم���الء يعي�ش���ون يف قلب الظ���الم وعمالء 

اآخرين معروف���ني ومك�شوفني مثل تلك 

الأ�شم�ء املحمل���ة ب�أن�شجة اخلي�نة والغدر 

والفربكة.

لذلك عل���ى اجله�ت الأمنية الت�شدي 

ملث���ل هذه العملي�ت الت���ي تدار وت�شنع 

يف البي���وت، واأن تنف���ذ حم���الت تفتي�س 

“ال�شتوديوه����ت  واكت�ش����ف  لر�ش���د 

واملط�بع” وهي موجودة وتعمل ب�شورة 

�رية ولهذه “ال�شتوديوه�ت” دور كبر 

وت�أثر فع�ل يف جم����لت التحري�س على 

الإره�ب وغ�شل ادمغة الن��شئة كم� فعلوا 

يف الفت�ة التي ظهرت معهم، فقد ك�نت 

تقول كالم� اأكرب من �شنه� وبلغة حم��رة 

ب�حلقد وكره الوطن. هذه البيوت تتحرك 

يف داخله� معدات واآلت وور�س وحمط�ت 

وا�شتوديوه�ت وخدم����ت اأخرى متعددة 

ل حت�شى ونح���ن يف ال�شح�فة نقدم اأدلة 

كث���رة بكل و�شوح عل���ى وجوده� وكلن� 

اأمل ب����أن اجله�ت الأمني���ة �شتت�بع الأمر، 

ف�مل�ش�ألة خطرة وهي نوع من الدع�ي�ت 

اجلديدة التي تبث من البيوت ولي�س من 

لبن�ن اأو اإيران.

 “استوديوهات ومطابع” 
في البيوت تستخدم للتحريض!

خ���الل مت�بع���ة الواح���د من���� الأخب����ر 

الت���ي تن����ر  اأو التحلي���الت  اأو التق�ري���ر 

مبختل���ف و�ش�ئ���ل الإع���الم، م���ن �شح���ف 

توا�ش���ل  ومواق���ع  وتلفزي���ون  واإذاع���ة 

اجتم�عي، ف�إنن� ن�شمع كثرا كلمة ط�ئفية 

تتداول بني ال���دول والأحزاب والكي�ن�ت 

املدني���ة  اجلمعي����ت  وحت���ى  الديني���ة، 

ب�شت���ى تخ�ش�ش�ته� احلقوقية والإعالمية 

واملجتمعية. 

وكلمة ط�ئفية اأو ط�ئفي تطلق دائم� 

عل���ى ال�شخ����س اأو املجموع���ة اأو احل���زب 

ال���ذي ينتهج �شي��ش���ة اأو اأف���ك�را تعتمد 

وترتكز على اأ�ش�س الط�ئفة الدينية التي 

وفل�شفت���ه،  اأبجدي�ت���ه  كل  يف  ينتهجه���� 

مبعن���ى اأنه اإذا ك�ن هن�ك حزب اأو �شخ�س 

م���ن مدر�شة اإ�شالمية معينة، ف�إنه منطقي� 

ل ميك���ن ل���ه اأن يرتك���ز يف جمم���ل كالمه 

وعمله عل���ى اأ�ش�س مدر�شة اإ�شالمية اأخرى 

م���ن مذهب غ���ر مذهبه، كذل���ك ل ميكن 

حل���زب اأو جمعية ت�شتله���م وت�شتند على 

مدر�ش���ة م���ن مذه���ب اإ�شالمي مع���ني اأن 

تتخذ، لنقل فكرا اآخر يخ�لفه�.

 لهذا ف�إن كل حزب وجمعية و�شخ�س 

ينطل���ق من مب����دئ الط�ئف���ة التي يوؤمن 

به����، فه���و ط�ئفي اإذا مل يع���رتف ويقبل 

ب�لط���رف الآخ���ر، وم���ن ����روط الط�ئفية 

الإمي����ن ب����أن ط�ئفته ومدر�شت���ه الفرقة 

الن�جي���ة الوحيدة، والإمي����ن ب�أن الآخر هو 

غر موجود ول ميكن العرتاف به.

ب�ملق�بل، ميكن اعتب�ر بع�س الأحزاب 

الإ�شالمية ذات التوجه ال�شي��شي ط�ئفية، 

اأي الأح���زاب التي تنتهج فك���ر “الإ�شالم 

ال�شي��شي”. 

الأح���زاب العراقي���ة املتطرف���ة كله� 

اأح���زاب ط�ئفي���ة، وحت���ى لو ق�ل���ت هذه 

الإحزاب الإ�شالمي���ة املختلفة اإنه� لي�شت 

ط�ئفية ف�إنه� ج�نبت احلقيقة. 

ويف بع����س الأحي����ن ميك���ن اعتب�ره� 

اأحزاب���� ل تق���راأ الواقع حينم���� تدعي اأنه� 

لي�ش���ت ط�ئفي���ة، كونه� ل تع���رف اأ�شال 

معن���ى و����روط الط�ئفية الت���ي ذكرن�ه� 

�ش�لف�، حت���ى تنكر ط�ئفيته����، وب�لت�يل 

ف�إنه���� مت�ر�س التح���زب للط�ئفية، �شواء 

اأدركت ذلك اأم مل تدرك.

tariq
@cogir.org د. طارق آل شيخانالتحزب للطائفية

ما وراء الحقيقة

علي 
الصايغ

Ali.alsayegh15
@gmail.com
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الحد – مملكة البحرين أوقات عمل مركز الشرق ا�وسط الطبي
٧:٠٠ صباح�– ١١:٠٠ مساًء

•
•
•
•
•

•

•

•

•

•

•
•
•
•

االيورفيدا

 تجربة
 صحية

مضمونة

التدليك التجديدي
عالجات التحكم با�جهاد

الرعاية الصحية بعد الوالدة
العناية بالعين

جمال المرأة والمزيد

العالجات المتخصصة عالجات كيرال التقليدية

 تتوفر عالجات االيورفيدا والسدها في مركز
:الشرق ا�وسط الطبي ل�مراض التالية

الروماتيزم
التهاب المفاصل
الصداع النصفي
ا�صابات الرياضية
داء الفقار

التهاب الجيوب
 تيّبس الكتف

آالم الظهر
ارتفاع ضغط الدم

لإليجار
فيال جديدة في سند

منطقة هادئة وموقع ممتاز قريب من كافة اخلدمات. تتكون 
5حمامات، صالة، غرفة مجلس،  4غرف نوم،  من طابقني، 
مطبخ، غرفة خادمة مع حمام خاص، حوش كبير، كراج 
لسيارتني يعمل بالرميوت كنترول، انتركوم كاميرا. اإليجار 

الشهري 800 دينار قابل للتفاوض للجادين
)غير شامل الكهرباء واملاء والبلدية (

للتواصل ت:39203115

التاريخ 19/02/2017
وزارة الصناعة والتجارة
ادارة السجل التجاري

CR2017-31642 اعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

قانوني  اعتراض  اي  لديه  من  كل  فعلى  جتاري  اسم  بطلب  ادناه  املعلن  السيد  الينا  تقدم 

التقدم الى االدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ االعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

اسم التاجر : جنيب جاسم راشد املناعي

االسم التجاري اجلديد االسم التجاري احلاليرقم القيد

جنيب املناعي 52390-1
للمقاوالت

فلوريا االنشائية

التاريخ :19/2/2017
مملكة البحرين

وزارة الصناعة والتجارة
إدارة السجل التجاري

CR2017-31528 إعالن رقم

قانوني  اعتراض  اي  لديه  من  كل  فعلى  جتاري  اسم  بطلب  ادناه  املعلن  السيد  الينا  تقدم 

التقدم الى االدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا االعالن بكتاب مرفقا به ما 

يعزز اعتراضه

اسم التاجر :السيد هشام صالح هاشم محمد
االسم التجاري اجلديد االسم التجاري احلاليرقم القيد

إمناء لالستشارات 72640-3
اإلدارية

إمناء للتدريب واحللول اإلدارية

تعلن محكمة التنفيذ عن وضعها في املزاد العلني السفينة التي حتمل اسم أبو فارس رقم 
التسجيل BN1099، ومواصفاتها كالتالي: حتمل علم البحرين، ميناء تسجيلها البحرين، 

رقم املنظمة البحرية الدولية ٦٦١٧٦٠٩، إشارة النداء ٧٥.٩٠، الطول ٧٥.٩٠ متر، العرض 
١٣.١٣ متر، العمق ٥.٨٨ متر، احلد االقصى للسحب ٥.٢ متر، إضاءة السحب ٢.٢ متر، اجمالي 

 Mirrless  محرك X2 احلمولة بالطن ١٥٧٤، صافي احلمولة بالطن ٧٨٢، احملركات الرئيسية
.Blackstone Esl 8

القدرة: مبقدار ٣.٧٢٠ حصان مكبحي، املولدات X2 مولد ٧٥  Detroit Diesels كيلووات و ٢٢٠ 
فولت وتيار مستمر، مت تصنيعه ) تسليمه( ١٩٦٧، الصانع شركة تشارلز هيل سانز مبدينة 

برستل اململكة املتحدة، سعة القادوس ١٢٥٠ متر مكعب، نوع السفينة حفارة، والسفينة 
عبارة عن سفينة جتريف الرمال مستقرة برفاصني معدنيني ملحومني مزودين بعارضة 

طوافة منحنية ومائلة يقع انبوب اجلرف على اجلانب األيسر وميكن للسفينة أن تفرغ على 
وصلتها بالشاطئ، على اجلانب األمين يوجد اجلزء العلوي في مؤخرة السفينة القادوس 

عبارة قادوس مفتوح وتوجد مساحة املاكينة في مؤخرة السفينة حتت غرفة القيادة مع 
اجلزء التوجيهي في مؤخرة السفينة توجد مساحة إضافية للماكينة في اجلهة االمامية 

وموقع رسو السفينة: مدينة احلد، اسم الربان أبو فارس وكامب روك.

وهي سفينة خاصة باملنفذ ضدها/ شركة بي دي سي العاملية س.ت ١-٥٦٩٠٠ ) عنوان املنفذ 
ضدها: شقة ٩٢، مبنى ٧٤١، طريق ٣٦١٦، مجمع ٤٣٦ السيف(

وسيتم بيعها تسديداً للدين احملكوم مبوجب الدعوى رقم ٢٠١٤/٨ الصادر من غرفة البحرين 
لتسوية املنازعات لصالح احلاجز )املنفذ له( / شركة البحرين للتسهيالت التجارية 

س.ت ١٣٤٤٤ عنوانها )ص.ب ١١٧٥ مدينة عيسى ( بواسطة احملامية ليلى عيسى علي 
حسن عنوانها: مكتب ٧٥ الدور ٧ بناية عالية مجمع ٣١٧ الدبلوماسية والبالغ  قيمته 

٨٨٢,٢٠١.١٠٢ دينار بحريني على أن يبدأ املزاد بسعر أساسي قدره =\١١٣٤٠٠

وقد حددت احملكمة ثالث جلسات لبيع السفينة. اجللسة الثانية  28/2/2017 اجللسة 
الثالثة 6/3/2017 

فعلى كل من لديه رغبة في الشراء مراجعة الدالل / عبداحلميد القاسمي هاتف 
)٣٣٢٣٣٤٣٥( أو إدارة التنفيذ بوزارة العدل والشون اإلسالمية واألوقاف في أوقات الدوام 

الرسمي مبوجب ملف التنفيذ رقم ٠٤/٢٠١٤/١٣٥٣٣/١

حّفارة للبيع في املزاد العلني

17الثالثاء 21 فبراير 2017 - 24 جمادى األولى 1438 - العدد 3052



بيروت/موسكو ـ أ ف ب: 
 ÚæK’G ¢```ùeCG …Qƒ°ùdG ΩÉ```¶ædG äGƒ```b âØãc

 Iô£«°S â– AÉ«MG ⋲∏Y »©aóŸGh …ƒ÷G É```¡Ø°üb

 ó«©°üJ ‘ ,≥```°ûeO ±GôWG ‘ á∏JÉ≤ŸG π```FÉ°üØdG

 ≥```Ñ°ùJ  “á```jƒeO  á```dÉ°SQ”  á```°VQÉ©ŸG  ¬```«a  äCGQ

 ‘ ¢ù«ªÿG É```¡bÓ£fG Qô```≤ŸG ΩÓ°ùdG äÉ```°VhÉØe

.∞«æL

 ∫ƒ°Uh AÉ```KÓãdG Ωƒ«dG CGó```Ñj ¿CG ™bƒàŸG ø```eh

 ‘ ∞«æL ¤G á°VQÉ©ŸGh á```jQƒ°ùdG áeƒμ◊G …óah

 π°Uƒà∏d IóëàŸG ·C’G É```¡dòÑJ »àdG Oƒ¡÷G QÉ```WG

 â°S ƒëf òæe ôªà°ùŸG …Qƒ```°ùdG ´Gõæ∏d á```jƒ°ùJ ¤G

.äGƒæ°S

 ¢ùeCG ¿É°ùf’G ¥ƒ```≤◊ …Qƒ°ùdG ó°UôŸG OÉaGh

 IQõ› ‘ πØWh ICGôeG º¡æ«H Ú«fóe á©Ñ°S πà≤Ã”
 ΩÉ¶ædG äGƒ≤d á```©HÉàdG á«Hô◊G äGô```FÉ£dG É¡JòØf

 á«böûdG ±GôWC’G óæY ™bGƒdG “IRôH »M É¡aGó¡à°SÉH

 ´ÉØJQÓd í°Tôe AGó```¡°ûdG OóY” ¿G ∫Ébh .≥```°ûeód

 ä’É```M ‘ º```¡°†©H kÉ```ëjôL 12 ø```e Ì```cCG Oƒ```Lƒd

 QÉWG ‘ ,ó°UôŸG ≥ah äGQÉ¨dG √òg »JCÉJh .“Iô£N

 ådÉãdG Ωƒ```«∏d ΩÉ¶ædG äGƒb É```gòØæJ ∞°üb á```∏ªM

 ,áª°UÉ©∏d á«böûdG ±GôWC’G ±ó¡à°ùJ ,‹GƒàdG ⋲∏Y

 ¤EG ájôμ°ùY äGõ```jõ©J á©ª÷G É```¡eGó≤à°SG ó```©H”
.“áÑjô≤dG õLGƒ◊Gh IRôH á≤£æe

 ∞°üàæe ó©H É°†jG ΩÉ¶ædG äGƒ```b âaó¡à°SGh

 ‘ ™bGƒdG ¿ƒHÉ≤dG »M GOó› ÚæK’G ìÉÑ°Uh π«∏dG

 É«fóe 16 πà≤e øe Úeƒj ó©H ,≥°ûeO ¥öT ∫É```ª°T

 IÈ≤e ⋲∏Y ΩÉ```¶ædG äGƒ≤d »NhQÉ°U ∞```°üb AGô```L

.É¡«a øaO º°SGôe AÉæKG

 ™e áfóg ¤G â```∏°UƒJ ΩÉ```¶ædG äGƒb â```fÉch

 ,2014 ΩÉ```©dG ‘ ¿ƒ```HÉ≤dG ‘ á```°VQÉ©ŸG »```∏JÉ≤e

 ¢Vô©àj ƒgh »```◊G ‘ ∞bƒàJ ⁄ äÉ¡LGƒŸG ø```μd

.QGôªà°SÉH ∞°ü≤∏d

 Iõ```ªM ¿ƒ```HÉ≤dG ‘ »```eÓY’G §```°TÉædG ∫É```bh

 ¬fG” »◊G øe â```fÎf’G ÈY ¢SôH ¢ùfGôØd ¢```SÉÑY

 ïjQGƒ°üdÉH ∞°ü≤dG øe ‹GƒàdG ⋲∏Y ådÉãdG Ωƒ```«dG

.“¿GÒ£dGh ¿hÉ¡dGh á«©aóŸG ∞FGò≤dGh

 IRôH »g ¿B’G ∞°ü≤J »àdG ≥WÉæŸG” ±É```°VGh

 …Qƒ°S …ôμ°ùY Qó°üe ¢†aQh .“¿ƒHÉ≤dGh øjöûJh

.ájôμ°ù©dG á«∏ª©dG ⋲∏Y ¢SôH ¢ùfGôØd ≥«∏©àdG

 IƒÑY QÉéØfÉH ¢ShQ OƒæL á©HQG πàb ,∂```dP ¤G

 ¤G É¡≤jôW ‘ º```¡à∏aÉb QƒÑY iód ™æ°üdG á```jhój

 AÉÑf’G ä’Éch â∏≤f Ée ≥ah ,ÉjQƒ°S §°SƒH ¢```üªM

.»°ShôdG ¢û«÷G øY ÚæK’G ¢ùeCG á«°ShôdG

 ,ôjGÈa 16 ‘” á«°ShôdG ´ÉaódG IQGRh â```dÉbh

 πà≤Ã ó©H ø```e ™æ°üdG ájhój IƒÑY Ò```éØJ ÖÑ°ùJ

 ¿GôNG ¿ÉæKG Ö```«°UG (...) ¢```ShQ Újôμ°ùY á```©HQG

.“ÉªgPÉ≤f’ º¡©°Sh Ée ‘ ¿ƒdòÑj AÉÑW’Gh

 á∏aÉb øª°V â```fÉc Oƒæ÷G á«dBG ¿G â```ë°VhGh

 âaó¡à°SGh ¢```üªM ¤G á¡Lƒàe …Qƒ```°ùdG ¢û«é∏d

.¬JQOÉZ âfÉc …òdG …ôμ°ù©dG ¢SÉ«W QÉ£e Üôb

 ¢ShôdG Oƒ```æ÷G Oó```Y 26 ¤G ™```ØJôj ,∂```dòHh

 ‘ ƒμ°Sƒe π```NóJ AóH òæe ÉjQƒ°S ‘ Gƒ```∏àb ø```jòdG

 ¢ù«FôdG Ö∏W ⋲∏Y AÉæH 2015 ÈªàÑ°S ‘ ó∏ÑdG Gòg

.ó°S’G QÉ°ûH

ستوكهولم ـ أ ف ب:
 ⋲∏YCG ¤EG ⁄É```©dG ‘ áë∏```°SC’G äÉ©«Ñe äõ```Øb 

 äGƒæ```°ùdG ∫ÓN ,IOQÉÑdG Üô```◊G òæe É¡d iƒà```°ùe

 ¥öûdG ‘ Ö```∏£dG ´ÉØJQG ÖÑ```°ùH ,IÒ```NC’G ¢```ùªÿG

 çÉëHC’ ‹hó```dG ó```¡©ŸG ô```cPh .É«```°SBGh §```°ShC’G

 á≤£æe ¿CG ,Ú```æK’G ¢ùeCG ,⁄ƒ¡cƒà```°S ‘ ΩÓ```°ùdG

 øe áÄŸG ‘ 43 ⋲∏Y äPƒëà°SG É«°SƒfÉ«bhCGh É«°SBG

 á«MÉf øe á```jó«∏≤àdG áë∏```°SCÓd á«ŸÉ©dG äGOQGƒ```dG

.2016h 2012 ÚH Ée ,ºé◊G

 ∫hOh §```°ShC’G ¥öûdG ∫hO äGOQGh â```©ØJQGh

 ,áÄŸG ‘  29 ¤EG á```ÄŸG ‘  17 øe »Hô©dG è```«∏ÿG

 äó¡```°T »àdG ÉHhQhCG ⋲```∏Y Ò```Ñc ¥QÉ```ØH á```eó≤àe

 Î«H ó¡©ŸG ‘ å```MÉÑdG ∫Ébh .•É≤f ™Ñ```°ùH É©LGôJ

 ’hCG â¡ŒG §```°ShC’G ¥öûdG ∫hO Ö∏ZCG ¿EG ,¿É```eõjh

 ´QÉ```°ùàŸG É¡ãëH ‘ ÉHhQhCGh IóëàŸG äÉ```j’ƒdG ¤G

 äGƒæ°ùdG ∫ÓN ,IQƒ£àe ájôμ°ùY äGQób IRÉ«M øY

.á«°VÉŸG ¢ùªÿG

 ¤hC’G áÑJôŸÉH Ió```ëàŸG äÉj’ƒdG â```¶ØàMGh

 ,¥ƒ°ùdG ø```e áÄŸG ‘ 33 ````H ,á```ë∏°SC’G ô```jó°üJ ‘

 ‘ 23`H É«°ShQ É¡«∏J ,•É≤f 3 ÉgQób IOÉjR á∏é°ùe

 É°ùfôah áÄŸG ‘ 6.2 Ú°üdG ºK ,¥ƒ°ùdG ø```e áÄŸG

 5.6 ¥ƒ°ùdG øe É«fÉŸCG á°üM â¨∏H Éªæ«H ,áÄŸG ‘ 6
.áÄŸG ‘

 ‘  75 ƒëf ⋲∏Y ¢ùªÿG ∫hódG √òg Pƒ```ëà°ùJh

 ≥ah ,⁄É©dG ‘ á∏«≤ãdG áë∏°SC’G äGQOÉ°U øe áÄŸG

.¢SôH ¢ùfGôa â∏≤f Ée

 ,⁄É©dG ‘ ìÓ°ùdG …OQƒ```à°ùe óæ¡dG äQó°üJh

 øe É¡à°üM â∏°Uhh ,êQÉ```ÿG ⋲∏Y ÉgOÉªàYG ºμëH

.áÄŸG ‘ 13 ¤EG äÉjÎ°ûŸG ‹ÉªLEG

 ¥ö```ûdG  É```°ùfôah Ió```ëàŸG äÉ```j’ƒdG  Ohõ```Jh

 ó©J Éª«a ,á```ë∏°SC’G ø```e ÈcC’G á```°ü◊ÉH §```°ShC’G

.É«°SBG …Ohõe ÈcCG øe É«°ShQh Ú°üdG

(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       

ôFGõé∏d πcÒe IQÉjR πLDƒJ “á≤«∏ØJ ƒH áμYh”
الجزائر ـ وكاالت: 

 á«ª```°SôdG πcÒe Ó«¨fCG á«fÉŸC’G IQÉ```°ûà°ùŸG IQÉjR π«LCÉJ Qô≤J ¬fCG ájôFGõ÷G á```°SÉFô∏d ¿É«H ôcP

 ¢ùeCG ,¿É«ÑdG í°VhCGh .á≤«∏ØJƒH õjõ©dG óÑY ¢ù«FôdG âHÉ°UCG “á«ë°U áμYh” ÖÑ°ùH ôFGõ÷G ¤EG IQô≤ŸG

 á«fÉŸC’G IQÉ°ûà°ùŸG IQÉ```jR π«LCÉJ ∑Î°ûe ¥ÉØJÉH ÉJQôb á«fÉŸC’Gh á```jôFGõ÷G äÉ£∏°ùdG” ¿CG Ú```æK’G

 ¢ù«FôdG Öàμe ±É°VCGh .“á≤«∏ØJƒH ¢ù«FôdG ÜÉ°UCG (…ƒFQ ÜÉ¡àdG) ÖÑ°ùH ,ô```FGõ÷G ¤EG πcÒe Ó«¨fCG

 IQÉ°ûà°ùŸG Ωƒ≤J ¿CG Qô≤ŸG øe ¿Éch .“É≤M’ ¿Éaô£dG √Oóëj ïjQÉJ ‘ ójóL øe èeÈà°S IQÉjõdG” ¿CG

 ô¶ædG äÉ¡Lh ∫OÉÑJ” ∫ƒM ¬©e åMÉÑàdGh ,á≤«∏ØJƒH ¢ù«FôdG AÉ≤∏H ôFGõ÷G ¤EG É¡JQÉjR ∫ÓN á```«fÉŸC’G

 πMÉ°ùdG á≤£æeh »Hô©dG Üô```¨ŸG ‘ ™°VƒdG ∂dòch ,»HhQhC’G OÉ```–’Gh ôFGõ÷G ÚH äÉbÓ©dG ¿CÉ```°ûH

 ¿hÉ©àdG” √ÉŒÉH ¿É©aó«°S Úaô£dG ¿CG IQÉjõdG ∫hóL ⋲∏Y á©∏£e QOÉ°üe â```æ∏YCGh .“§°ShC’G ¥öûdGh

 äôcPh É¡Ñ°üæe É¡ª∏°ùJ òæe ôFGõ÷G ¤EG πcÒŸ IQÉjR ÊÉK √ògh .“øjó∏ÑdG ÚH ä’OÉÑŸGh ácGöûdGh

.ácöT 200 RhÉéàj ôFGõ÷G ‘ Iôªãà°ùŸG á«fÉŸC’G äÉcöûdG OóY ¿CG ájôFGõ÷G á«ª°SôdG áYGPE’G
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أبوظبي ـ رويترز:
 ô“Dƒeh ¢```Vô©e º°SÉH çó```ëàe ∫Éb

 á```dhO  ¿EG  (¢```ùμjójCG)  ‹hó```dG  ´É```aódG

 GOƒ≤Y âeôHCG Ió```ëàŸG á«Hô©dG äGQÉ```eE’G

 äGQÉ«∏e 7 áª«≤H Ú```æK’G ¢ùeCG á```jôμ°ùY

 Gó```≤Y π```ª°ûJ (Q’hO QÉ```«∏e 1.9) º```gQO

 ácöT í```dÉ°üd º```gQO QÉ```«∏e 2.6 á```ª«≤H

.á«°ShôdG äQƒÑ°ùcEG ¿hQƒHƒ°ShQ

 ¿EG  »```°ùeÉ°ûdG  ó```°TGQ  ∫É```bh

 5000  Ωó```≤à°S äQƒÑ°ùcEG  ¿hQƒ```Hƒ°ShQ

 IhÓY áYQóŸG äÉ```Hô©∏d OÉ```°†e ñhQÉ```°U

 äGƒ≤∏d º```YódGh Ö```jQóàdG Ëó```≤J ⋲∏Y

.á«JGQÉeE’G áë∏°ùŸG

 ó≤©H ájójƒ°ùdG ÜÉ```°S ácöT äRÉah

 áª¶fCG Ëó≤àd ºgQO ¿ƒ«∏e 865.7 ¬àª«b

 Éªæ«H QÉ```«Z ™£bh GƒL á```dƒªfi ´Ó```£à°SG

 Égô≤eh ô```jCG ¢Sƒª«°ùcÉe á```cöT â```∏°üM

 ºgQO QÉ«∏e 1.8 áª«≤H ó≤Y ⋲∏Y »```ÑXƒHCG

.øë°T äGôFÉW ójQƒàd

 GOƒ≤Y ó```MC’G Ωƒj äGQÉ```eE’G â```ëæeh

 ¢ùμjójCG CGó```Hh .ºgQO QÉ```«∏e 4.5 á```ª«≤H

 á≤£æŸG ‘ …ô```μ°ùY ¢```Vô©e ÈcCG ƒ```gh

 ácöT 1200 øe ÌcCG ácQÉ°ûÃ óMC’G Ωƒ```j

.¢ù«ªÿG Ωƒj ºààîjh

موغال ـ أ ف ب: 
 Üô¨H ÓZƒe ‘ Ú```æK’G ¢ùeCG äCGó```H

 º¡fÉH ¬Ñà°ûj É```°üî°T 47 áªcÉfi É```«côJ

 Ö```«W Ö```LQ  ¢```ù«FôdG  ∫É```«àZG  Gƒ```dhÉM

 ôëH πMÉ°S ⋲∏Y ¥OÉæØdG ó```MG ‘ ¿ÉZhOQG

 ∞°üàæe ‘ ÜÓ```≤f’G ádhÉfi ∫Ó```N ¬éjG

 ¿ƒ```aƒbƒe  É```ª¡àe  44  π```ãeh  .ƒ```«dƒj

 ¿hôN’G áKÓãdG º```cÉëj ÚM ‘ É«WÉ«àMG

.É«HÉ«Z º¡à≤MÓe ºàJ øjòdG

 Ú```ª¡àŸG ø```e’G äGƒ```b äOÉ```àbGh

 äÉ£HQh ä’ó```H º¡°†©H ió```JQG ø```jòdG

 ™bh ⋲∏Yh Iõ```Ø∏àdG äGÒ```eÉc ΩÉeG ∞```æY

 ,¿höVÉ◊G É```¡≤∏WG ¿É```é¡à°SG äÉ```ë«°U

.¿ÉμŸG ‘ ¢SôH ¢ùfGôa »∏°SGôe Ö°ùëH

 ¬JöSG ™e á∏£Y »°†Á ¿ÉZhOQG ¿Éch

 ÚM ÓZƒe á¶aÉëÃ ¢```ùjôeôe ™```éàæe ‘

.ƒ«dƒj 15 ‘ ÜÓ≤f’G ádhÉfi â∏°üM

 π°TÉØdG ÜÓ≤f’G ó©H É«côJ äó¡°Th

 â∏ª°T á```bƒÑ°ùe ÒZ á«FÉ°†b äÉ```≤MÓe

 πX ‘ ¢üî°T ∞```dG 43 øe ÌcG ∞```«bƒJ

.É¡fÓYG ” AiQGƒW ádÉM

 íàa »eÓ°S’G á«YGódG Iô```≤fG πª–h

 Ió```ëàŸG äÉ```j’ƒdG ‘ º```«≤ŸG ø```dƒZ ˆG

.»Øæj ¬æμd ,ÜÓ≤f’G ádhÉfi á«dhDƒ°ùe

طهران ـ أ ف ب: 
 á°UÉÿG äGôFÉ£dG ≥«∏– “ô```¶M” ”

 âÑÑ°ùJ çOGƒM ôKG ¿Gô¡W ¥ƒ```a IÒ°ùŸG

 ádÉch â∏≤f Ée ≥ah ,IÒN’G áfh’G ‘ É¡H

 IóYÉ≤dG ‘ ∫hDƒ```°ùe ø```Y AÉ```ÑfÓd º```«æ°ùJ

 á```ª°UÉ©dG ‘ ø```e’G á```Ø∏μŸG á```jôμ°ù©dG

.á«fGôj’G

 ,»©«HQ É```°VQ »```∏Y ∫GÔ```÷G ∫É```bh

 á```©HÉàdG  Ió```YÉ≤dG  ‘  ÊÉ```ãdG  ∫hDƒ```°ùŸG

 äGôFÉ£dG √òg ¿G ÊGôj’G …QƒãdG ¢Sôë∏d

 πcÉ°ûÃ »```°VÉŸG ‘ âÑÑ°ùJ” IÒ```°ùŸG

.“™ªàéŸG ‘ á«°ùØfh á«YÉªàLGh á«æeG

 …ƒ÷G ´ÉaódG ≥∏WG ,ôjÉæj ∞°üàæeh

 ¥ƒa ≥∏– âfÉc IÒ°ùe IôFÉW ⋲∏Y QÉ```ædG

 ÖJÉμe É¡«a ™≤J ¿Gô¡W §°Sh ‘ á≤£æe

 »```ÄæeÉN »```∏Y ˆG á```jG ⋲```∏Y’G ó```°TôŸG

 ájƒ«M QÉ```≤eh ÊÉ```MhQ ø```°ùM ¢```ù«FôdGh

.iôNG

 ‘  â```£≤°SG  ,È```ª°ùjO  á```jÉ¡fh

 á©HÉJ iôNG IÒ```°ùe IôFÉW ¬°ùØf ¿Éμ```ŸG

 Qƒ°üJ â```fÉc ΩÉ©dG ÊGô```j’G ¿ƒ```jõØ∏à∏d

.¿Gô¡W ‘ á©ª÷G IÓ°U ™FÉbh

 äGôFÉ£dG √ò```g” ¿G »©«HQ ±É```°VGh

 âfÉc »àdGh “äGÒeÉc IOhõ```ŸG IÒ°ùŸG

 º∏°ùJ ¿G” øμÁ áæμe’G √ò```g ¥ƒa ≥∏–

.á«eÓ°S’G ájQƒ¡ª÷G “AGóY’ ΩÓa’G

كوااللمبور ـ أ ف ب: 
 ‘ á```«dÉª°ûdG É```jQƒc Ò```Ø°S ø```∏YG 

 ≥ãJ ’” √OÓH ¿G ÚæK’G ¢ùeCG Qƒ```ÑŸ’Gƒc

 ∫É«àZG ‘ “á```jõ«dÉŸG áWöûdG ≥```«≤– ‘

 ¢ù«Fô∏d ≥«≤°ûdG ÒZ ñ’G ΩÉf‐≠fƒL º«c

.¿hG‐≠fƒL º«c ≥HÉ°ùdG ‹Éª°ûdG …QƒμdG

 á©Ñ°S äôe” ∫ƒ°T ≠fÉc ÒØ°ùdG ∫Ébh

 π«dO …G ó```Lƒj ’h (™FÉbƒdG ⋲```∏Y) ΩÉ```jG

 ÉææμÁ ’ É«dÉMh ,IÉaƒdG ÖÑ°S ⋲```∏Y ™WÉb

.“ájõ«dÉŸG áWöûdG äÉ≤«≤– ‘ ≥ãf ¿G

 âYóà°SG ájõ«dÉŸG á«LQÉÿG â```fÉch

 ‹Éª°ûdG …Qƒ```μdG ÒØ°ùdG ≥HÉ°S â```bh ‘

 …ƒ£æj …õ«dÉŸG ≥«≤ëàdG ¿G ∫Éb ¿G ó```©H

 QƒÑŸ’Gƒc É```ª¡àe ,á«°SÉ«°S ™```aGhO ⋲∏Y

 ÉjQƒμd “ájOÉ©ŸG iƒ≤dG” ¤G ΩÉ```ª°†f’ÉH

 ájõ«dÉŸG á```«LQÉÿG â°†aQh .á```«dÉª°ûdG

 ÉgÒØ°S AÉYóà°SG âæ∏YGh äÉeÉ¡J’G √òg

.á«dÉª°ûdG ÉjQƒc ‘

 ‘ â¨∏HG á```jõ«dÉŸG áWöûdG â```fÉch

 óMG ¿ÉH á«dÉª°ûdG É```jQƒc IQÉ```Ø°S ájGóÑdG

 πªëj Ú«dÉª°ûdG Ú```jQƒμdG Ú```æWGƒŸG

 ,»©«ÑW πμ°ûH ‘ƒJ É«°SÉeƒ∏HO ôØ°S RGƒL

.ÒØ°ùdG äÉëjöüàd áªLôJ Ö°ùëH

 º¡fÉH Ú«WöûdG Ò```Ø°ùdG º```¡JG Éªc

 ∞bhG ‹Éª°T …Qƒc ¬```H ¬Ñà°ûe øHG GƒHöV

 QÉWG ‘ »°VÉŸG ´ƒ```Ñ°S’G Qƒ```ÑŸ’Gƒc ‘

.á«°†≤dG ‘ ≥«≤ëàdG

القدس المحتلة ـ أ ف ب: 
 AGôë°U øe πb’G ⋲∏Y ¿ÉNhQÉ°U ≥∏WG

 ÜƒæL ⋲∏Y ÚæK’G ¢```ùeCG ájöüŸG AÉæ«°S

 ,äÉHÉ°UG hG QGö```VCÉH É```ÑÑ°ùàj ⁄ π```«FGöSG

 ÊÉK ‘ »∏«FGöS’G ¢û«÷G ø∏YG Ée Ö°ùëH

.ô¡°ûdG Gòg ¬Yƒf øe çOÉM

 â```£≤°S”  ¿É```«H ‘ ¢```û«÷G ∫É```bh

 AÉæ«°S Iô```jõL ¬```Ñ°T øe â```≤∏WG ∞```FGòb

 ∫ƒ```μ°TG ¢```ù∏› ‘ á```MƒàØe á```≤£æe ‘

 AÉÑfG OôJ ⁄” ¿É```«ÑdG ±É°VGh .“»```ª«∏b’G

 åëÑdÉH äGƒ≤dG Ωƒ≤Jh .äÉHÉ°UG ´ƒbh øY

.“á≤£æŸG ‘

 â```æÑJ ,»```°VÉŸG ô```jGÈa ø```e 9 ‘h

 ¢ûYGO º```«¶æàd á©HÉàdG “AÉ```æ«°S á```j’h”
 …ôëÑdG äÓjG ™éàæe ⋲∏Y ïjQGƒ°U ¥ÓWG

 áeƒ¶æe â```°VÎYGh ,π```«FGöSG Üƒ```æL ‘

 áKÓK ïjQGƒ°üdG ¢VGÎY’ ájójó◊G áÑ≤dG

.áæjóŸG êQÉN ™HGôdG ôéØfG Éªæ«H ,É¡æe

القاهرة ـ رويترز: 
 ¢ùeCG ,ájöüŸG ¢†≤ædG á```ªμfi äójCG

 á```«°†b ‘ Ú```ª¡àe 10 ΩGó```YEG ,Ú```æK’G

 ÌcCG â©bhCG »àdG ,ó«©°SQƒH OÉà°S çGóMCG

 Ωó≤dG Iô```μd IGQÉÑe Ö```≤Y ,Ó«àb 70 ø```e

.»∏gC’Gh …öüŸG »≤jôa ÚH

 ∫hCG ‘ ó«©°SQƒH OÉà°S çGóMCG äôLh

 ‘ áKQÉc CGƒ°SCÉH â```Ø°Uhh ,2012 ôjGÈa

 OóY ¤EG ô¶ædÉH ,ájöüŸG á```°VÉjôdG ïjQÉJ

.ÉgÉjÉë°V

 ó«©°SQƒH OÉ```à°SG ‘ Ö```©∏dG ∞bhCGh

 …öüŸG OÉ–’G øe QGô≤H äGƒæ°S 5 Ió```Ÿ

 »àdG äÉHƒ≤©dG á```∏°ù∏°S ‘ ,Ωó```≤dG Iôμd

.á©LÉØdG ó©H â≤ÑW

 áªμfi ⋲```∏YCG ¢†≤ædG á```ªμfi ó```©Jh

.ø©£∏d á∏HÉb ÒZ É¡eÉμMCGh öüe ‘ á«fóe

 ΩóY áªμëŸG º```μM ¥ƒ£æe ‘ AÉ```Lh

 Úª¡àŸG ¢†©H øe Ωó```≤ŸG ø©£dG RGƒL

 áHƒ≤Y ó```jó°ûJ ™e ,ø```é°ùdÉH Ú```ÑbÉ©ŸG

 øé°ùdG ¤EG ¢```ùÑ◊G ø```e øjôNBG Ú```ª¡àe

.á«æeCG äGOÉ«b º¡æ«H øe áJhÉØàe OóŸ

جوبا ـ اف ب: 
 ¢```ùeCG Ò```Ñc »```eƒμM ∫hDƒ```°ùe ∫É```b

 ÊÉ©J ¿GOƒ°ùdG ÜƒæL øe AGõLCG ¿EG ÚæK’G

 OGó©J ∞°üf ‹Gƒ```M ¿CG É```Ø«°†e áYÉéŸG

 GÒÑc É°ü≤f ¿ƒ```fÉ©«°S OÓÑdG ‘ ¿Éμ```°ùdG

.ƒ«dƒj ∫ƒ∏ëH AGò¨dG ‘

 ¢ù«FQ …GhQCG ∫ƒ```°ûJ √É```jÉ°SEG ∫É```bh

 ÜƒæL ‘ äGAÉ```°üMEÓd »```æWƒdG Ö```àμŸG

 ÉHƒL ‘ »```Øë°U ô“Dƒe ∫Ó```N ¿GOƒ```°ùdG

 áØæ°üe IóMƒdG (áj’h) äÉ©WÉ≤e ¢†©H”
 ô£ÿ á°Vô©e hCG ...á```YÉ› ‘ É```¡fCG ⋲```∏Y

 ¿CG ™bƒàŸG ø```e ¿CG ¤EG QÉ```°TCGh   .á```YÉéŸG

 ΩGó©fG ø```e ¢```üî°T ¿ƒ```«∏e 4.9 ÊÉ```©j

 ∂dPh πjôHCGh ô```jGÈa ÚH »FGò¨dG øeC’G

 ÜƒæL ‘ ´Göü∏d ióŸG ó«©H ôKC’G Ö```Ñ°ùH

 Ì©Jh AGò```¨dG QÉ©°SCG ´É```ØJQGh ¿GOƒ```°ùdG

 ,»YGQõdG êÉ```àfE’G ¢```VÉØîfGh OÉ```°üàb’G

 ¿ƒ«∏e 5.5 ¤EG ºbôdG Gò```g ™ØJôj ¿CG ⋲∏Y

.ƒ«dƒj ∫ƒ∏ëH ¢üî°T

 ájôμ°ùY Oƒ≤Y :äGQÉeE’G

Q’hO QÉ«∏e 1.9 áª«≤H

تركيا

ايران

كوريا الشمالية 

 É kª¡àe 47 áªcÉfi

¿ÉZhOQG ∫É«àZG ádhÉëÃ

 äGôFÉ£dG ≥«∏– ô¶M

¿Gô¡W ¥ƒa á°UÉÿG

 …õ«dÉŸG ≥«≤ëàdG ¢†aQ

ΩÉf‐≠fƒL ∫É«àZG ‘

 øe ÚNhQÉ°U •ƒ≤°S

 π«FGöSEG ⋲∏Y AÉæ«°S

 Úª¡àe 10 `d ΩGóYE’G

“ó«©°SQƒH áëHòe” `H

 ø∏©j ¿GOƒ°ùdG ÜƒæL

 IóY ≥WÉæe ‘ áYÉéŸG
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¢ù∏HGô£H ¬Ñcƒe ±ó¡à°SG QÉf ¥ÓWEG øe êGöùdG IÉ‚

§ØædG πLC’ ¥Gô©dG ‘ Éæ°ùd :»cÒeC’G ´ÉaódG ôjRh

∞«æL äÉ°VhÉØe πÑb ≥°ûeO ±GôWCG ≈∏Y ∞ãμe ∞°üb∞«æL äÉ°VhÉØe πÑb ≥°ûeO ±GôWCG ≈∏Y ∞ãμe ∞°üb

§°ShC’G ¥öûdGh É«°SBG ÖÑ°ùH É¡JÉjƒà°ùe ≈∏YCG ‘ ìÓ°ùdG äÉ©«Ñe§°ShC’G ¥öûdGh É«°SBG ÖÑ°ùH É¡JÉjƒà°ùe ≈∏YCG ‘ ìÓ°ùdG äÉ©«Ñe

É«Ñ«∏H ájƒ°ùàdG ºYód ÉfÓYEG Qó°üj »KÓãdG ¢ùfƒJ ´ÉªàLG

π°UƒŸG QÉ£e ƒëf É¡≤jôW ≥°ûJ á«bGô©dG äGƒ≤dG

¢üªM Üôb QÉéØfÉH ¢ShQ OƒæL 4 πà≤e

 ¢ù«ªN »°ùfƒàdG á«LQÉÿG ôjRh ∫Éb ,∂dP ¤G

 AGQRh ¿EG »Øë°U ô“Dƒe ‘ ÚæK’G ¢ùeG …hÉæ«¡÷G

 ÉcÎ°ûe ÉfÓYEG Gƒ©bh öüeh ôFGõ÷Gh ¢ùfƒJ á«LQÉN

 øª°†àj É«Ñ«d ‘ á∏eÉ°ûdG á«°SÉ«°ùdG ájƒ°ùàdG ºYód

.á«°ù«FQ •É≤f ™HQCG

 »àdG‐ ¢ùfƒJ ¿Ó```̀YEG á≤«Kh ¿CG ô```̀jRƒdG ó```̀cCGh

 ‐á«KÓãdG äÉ```̀YÉªàL’G ø```̀e Ú```̀eƒj ó©H äQó```̀°U

 ∫hO ájÉYôH É```̀«Ñ«d ‘ á```̀◊É°üŸG ≥«≤ëàd ⋲```̀©°ùJ

 π```̀◊ÉH  ∂```̀°ùªàJ  É```̀ªc  ,Ió```̀ëàŸG  ·C’Gh  QGƒ```̀÷G

 π```̀NóàdGh …ô```̀μ°ù©dG π```̀◊G ¢```̀†aôJh »```̀°SÉ«°ùdG

.É«Ñ«d ‘ »LQÉÿG

 QGô```̀ªà°SG  IQhö```̀V  É```̀°†jCG  ¿Ó```̀YE’G  ó```̀cDƒjh

 äÓjó©J ¤EG π```̀°Uƒà∏d AÉ```̀bôØdG ÚH äGQhÉ```̀°ûŸG

 ôjRƒdG ó```̀cCG Éªc .äGÒ```̀î°üdG ¥É```̀ØJG `d á```̀«≤aGƒJ

 ‘ ÎØM áØ«∏N óYÉ≤àŸG AGƒ```̀∏dÉH ¬Ñ«MôJ »°ùfƒàdG

.ÉÑjôb ÉgQhõ«°S ¬fCG ¤EG GÒ°ûe ,OÓÑdG

 ¿hDƒ°ûdG ô```̀jRƒH ™ªàLG ó```̀b …hÉ```̀æ«¡÷G ¿Éch

 ∫hó```̀dG  á```̀©eÉLh »```̀≤jôaC’G  OÉ```̀–’Gh á```̀«HQÉ¨ŸG

 √Ò¶fh π```̀gÉ°ùe QOÉ```̀≤dG óÑY …ô```̀FGõ÷G á```̀«Hô©dG

 ÚH …QhÉ```̀°ûJ ´ÉªàLG ‘ ,…ô```̀μ°T íeÉ°S …ö```̀üŸG

.É«Ñ«∏H ™°VƒdG ∫ƒM áKÓãdG ¿Gó∏ÑdG

 á```̀aÉc QGƒ```̀◊G  º```̀°†j ¿CG  ¿ƒ```̀©ªàéŸG ó```̀cCGh

 ⋲∏Y ®ÉØ◊G ™```̀e ,É¡JÉ¡LƒJ âfÉc É```̀ª¡e ±GôWC’G

 á«KÓK áª≤d OGóYE’G ºàj ¿CGh ,»Ñ«∏dG ¢û«÷G Ió```̀Mh

 ôFGõ÷G ‘ çÓãdG ∫hó```̀∏d »°SÉFôdG iƒà°ùŸG ⋲∏Y

 Ée ≥ah á```̀«Ñ«∏dG áeRC’G π```̀M á```̀∏°UGƒŸ ,á```̀ª°UÉ©dG

.á«°ùfƒJ ΩÓYEG πFÉ°Sh äOÉaCG

 ô“DƒŸG ‘ öüe á```̀«LQÉN ôjRh ∫Éb ,¬à¡L ø```̀e

 »```̀°ùfƒàdG  ¬```̀jÒ¶f  ™```̀e  ∑Î```̀°ûŸG  »```̀Øë°üdG

 »LÉÑdG »°ùfƒàdG ¢ù«FôdG º¡FÉ≤d Ö≤Y …ôFGõ÷Gh

 πM ¤EG π°Uƒà∏d ájDhôdG IóMh ójôf” »°ùÑ°ùdG óFÉb

 .“»Ñ«d »Ñ«d

 ¿CG ô```̀FGõ÷G á```̀«LQÉN ôjRh ó```̀cCG ,¬```̀ÑfÉL ø```̀eh

 ,¤hC’G áLQódÉH Ú```̀«Ñ«∏dG º¡j Ú«Ñ«∏dG π```̀Ñ≤à°ùe

 QGƒM ™e ¢ùfƒàH â```̀©ªàLG »àdG çÓãdG ∫hó```̀dG ¿CGh

.√ÒÑ©J óM ⋲∏Y ,§¨°V …CG øY Gó«©H »Ñ«d

 ´É```̀ªàL’G  π```̀«Ñb  ó```̀cCG  ó```̀b  »```̀°ùÑ°ùdG  ¿Éch

 ‘  π```̀NóàdG  iÈ```̀c  ∫hO  á```̀dhÉfi  ¿EG  …QhÉ```̀°ûàdG

 IQOÉÑe ìô£H ´Gö```̀SEÓd ¬©aO AGQh ÖÑ°ùdG ƒ```̀g É«Ñ«d

 ‘ á≤dÉª©dG ´Gö```̀U ÖæŒh ,á```̀eRC’G π◊ á```̀«°SÉ«°S

.¢ùfƒJ QGô≤à°SÉH çóM ƒd Éª«a ö†j …òdGh ,É«Ñ«d

 óÑY …ö```̀üŸG √Ò¶f ™```̀e çó– ¬```̀fCG í```̀°VhCGh

 óÑY …ôFGõ÷G ¢```̀ù«FôdG ⋲≤àdGh »```̀°ù«°ùdG ìÉ```̀àØdG

 ´ÉªàLG ¿CG ¤EG GkÒ°ûe ,¿CÉ°ûdG Gò¡H á≤«∏ØJƒH õjõ©dG

 QÉWEG ‘ π```̀Nój ¢```̀ùfƒJ ‘ á```̀KÓãdG á```̀«LQÉÿG AGQRh

.É«Ñ«d ‘ áeRC’G π◊ QGƒ÷G ∫hO »YÉ°ùe

 §Øf ⋲∏Y AÓ«à°SÓd ¥Gô©dG ‘ É```æ°ùd” ±É°VCGh

.RÎjhQ â∏≤f Ée ≥ah ,“óMCG

 äGQÉ```Ñîà°S’G  ‘  ∫hDƒ```°ùe  OÉ```aCG  ,∂```dP  ¤G

 ø```e  π```JÉ≤e  2000  ƒ```ëf  ¿CG  ,¢```ùeCG  ,á```«cÒeC’G

 áæjóe ÜôZ ‘ ø```jOƒLƒe ¿ƒdGõj ’ ¢ûYGO º```«¶æJ

 kÉeƒég óMC’G á«bGô©dG äGƒ≤dG äCGóH …òdG π```°UƒŸG

.¬JOÉ©à°S’

 ¬àjƒg ∞```°ûc ¢†aQ …ò```dG ,∫hDƒ```°ùŸG ∫Ébh

 ∫Gõj ’” :OGó¨Ñd ,¢ù«JÉe IQÉjR ∫ÓN ,Ú```«aÉë°ü∏d

.“πJÉ≤e 2000 ƒëf ∑Éæg

 »```ë∏°ùe ™```e  á```«bGô©dG  äGƒ```≤dG  â```μÑà°TGh

 ‘ ,π°UƒŸG QÉ£e ¤EG ≥jô£dG AÓNE’ ,¢ùeCG ,¢```ûYGO

 »≤ÑàŸG π≤©ŸG ⋲```∏Y …ôH Ωƒég øe ÊÉãdG Ωƒ```«dG

.áæjóŸG øe »Hô¨dG ô£°ûdÉH øjOó°ûàª∏d

 äGóMhh ájOÉ–’G á```WöûdG ø```e äGƒb Oƒ≤Jh

 äGƒb” º°SÉH ±ô©J ,á«∏NGódG IQGRƒ```d á©HÉJ á°UÉN

 ™```bGƒdG QÉ```£ŸG Üƒ```°U Ωƒ```é¡dG ,“™```jöùdG Oô```dG

 Oô£d ádhÉfi ‘ π```°Uƒª∏d »```Hƒæ÷G ±ô```£dG ⋲∏Y

.∞«°SƒÑdG ájôb øe øjOó°ûàŸG

 ÜôZ ¢ûYGO »ë∏°ùe á«bGô©dG äGƒ≤dG ö```UÉ–h

 ó©H ,Êóe ∞```dCG 650 ƒëæH Qó≤j É```e ™e ,π```°UƒŸG

 øe ¤hC’G á∏MôŸG ‘ ¥öûdG ø```e áæjóŸG âbƒW ¿CG

 100 ó©H »```°VÉŸG ô¡°ûdG â```ªààNG »àdG Ωƒ```é¡dG

.∫Éà≤dG øe Ωƒj

 áëaÉμe RÉ```¡L øe á```°UÉN äGó```Mh â```¡LƒJh

 »Hô¨dG ÖfÉ÷G ∫ƒM á«eÉeC’G •ƒ```£ÿG ¤EG ÜÉgQE’G

 ¤EG á∏LO ô```¡f É¡ª°ù≤j »```àdG π°UƒŸG á```æjóe øe

.øjô£°T

 ∞«°SƒÑdG π```J Î```Hƒμ«∏g äGô```FÉW ∞```°ü≤Jh

 …hO ´É```ª°S øμÁ Éª«a ,á```°UÉæ≤dG ø```e √Ò```¡£àd

 Éªc ,á```«NhQÉ°üdG ∞```FGò≤dGh á```°TÉ°TôdG ™```aGóŸG

 ∫É£HEG øe á≤£æŸG ‘ Ωó≤àJ »àdG äGƒ```≤dG âæμ“

.¿hOó°ûàŸG É¡eóîà°SG áeƒ¨∏e IQÉ«°S ∫ƒ©Øe

 ≥WÉæe ‘ ¿B’G ⋲àM á«bGô©dG äGƒ```≤dG Ωó≤àJh

 íÑ°ü«°S ∫Éà≤dG øμd ,á°†Øîæe á«fÉμ°S áaÉãc äGP

 É¡°ùØf áæjóŸG øe äGƒ≤dG ÜÎ≤J ÉeóæY ICÉWh ó°TCG

.Ú«fóŸG ⋲∏Y ÈcCG Gô£N πμ°ûj ÉÃ

 π°UƒŸG ÜôZ ácô©e ¿ƒ```μJ ¿CG IOÉb ™```bƒàjh

 ’ äÉYQóŸGh äÉ```HÉHódG ¿C’ ,É```¡böT ø```e Ö```©°UCG

.ábRC’Gh á≤«°†dG ´QGƒ°ûdG ‘ ∑ôëàdG É¡æμÁ

 áμÑ°T Gƒ```eÉbCG øjOó°ûàŸG ¿EG ¿Éμ```°S ∫ƒ```≤jh

 ∫Éà≤dGh AÉÑàN’G øe º¡æμ“ ¥ÉØfC’Gh äGôªŸG ø```e

 áØWÉN äÉ«∏ªY ò«ØæJ ó©H AÉØàN’Gh Ú«fóŸG ÚH

.á«eƒμ◊G äGƒ≤dG äÉcô– Ö≤©Jh

 •ôFGõ÷Gh ¢ùfƒJh öüe á«LQÉN AGQRh

 •.π°UƒŸG ‘ á«bGô©dG äGƒ≤∏d äÉHÉHO

 • Ö∏M ‘ ¢ShQ OƒæL

طرابلس/تونس ـ 

 ¢ù∏éŸG ¢ù«FQh ,êGô°ùdG õjÉa ,»æWƒdG ¥ÉaƒdG áeƒμ◊ »°SÉFôdG ¢ù∏éŸG ¢ù«FQ É‚ :ä’Éch
.¢ù∏HGôW á«Ñ«∏dG áª°UÉ©dG ‘ ∫É«àZG ádhÉfi øe ,»∏ëjƒ°ùdG øªMôdGóÑY ,ádhó∏d ≈∏YC’G

 ¢Sƒ°ùμjQ ¥óæa øe Üô≤dÉH ∞«ãc QÉf ¥ÓWE’ ¢Vô©J êGô°ùdG Öcƒe ¿CG á«Ñ«d QOÉ°üe äôcPh

.¥óæØ∏d á∏HÉ≤ŸG á«°SÉFôdG áaÉ«°†dG Qƒ°übh ádhó∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éŸG ô≤e ΩÉeCG ÖcƒŸG Qhôe ∫ÓN
 øjódG º‚ ó«ª©dG ,»°SÉFôdG ¢ù∏éª∏d ™HÉàdG ,»°SÉFôdG ¢Sô◊G ¢ù«FQ ÚLÉædG ÚH øe  ¿Éch
 á«Ñ«∏dG áª°UÉ©dG è©J Éª«a çOÉ◊G »JCÉjh.Ωƒé¡dÉH á°SGô◊G ô°UÉæY øe ¿ÉæKG πàb Éª«a ,´ƒcÉædG
 §°ùH hCG ºμ◊ÉH OôØàdG πeCG ≈∏Yh á«°SÉ«°S ±GógC’ É¡æ«H Éª«a ôMÉæàJ »àdG ,áë∏°ùŸG äÉ«°û«∏«ŸÉH

.¢ù∏HGôW ≈∏Y Iô£«°ùdG

بغداد ـ وكاالت: 
 ¢ùeCG ,áæ∏©e ÒZ IQÉjR ‘ OGó¨H ¤EG ¬dƒ°Uh π«Ñb ,¢ù«JÉe ¢ùª«L »cÒeC’G ´ÉaódG ôjRh ócCG

.“óMCG §Øf ≈∏Y AÓ«à°SÓd” ¥Gô©dG ‘ ¢ù«d »cÒeC’G ¢û«÷G ¿CG ,ÚæK’G
 ∫ÓN ,ÖeGôJ ódÉfhO ,»cÒeC’G ¢ù«FôdG ∫Éb Éeó©H ,±hÉîª∏d GójóÑJ ¢ù«JÉe íjô°üJ »JCÉjh

 º«¶æJ ¬∏¨à°ùj ’ ≈àM »bGô©dG §ØædG òNCÉJ ¿CG IóëàŸG äÉj’ƒdÉH É kjôM ¿Éc ¬fEG ,á«HÉîàf’G ¬à∏ªM
.¬°ùØf πjƒ“ ‘ ¢ûYGO

 ‘”  á∏MôdG  ±Gó`̀gCG  á°ûbÉæe  AÉæKCG  ¬à≤aGQ  Ú«Øë°üdG  øe  IÒ¨°U  áYƒªéŸ  ¢ù«JÉe  í°VhCGh
“.πÑ≤à°ùŸG ‘ ∂dP ‘ ôªà°ùæ°S ÉæfCG ó≤àYCGh ,§Øfh RÉZ øe ¬«∏Y π°üëf Ée πHÉ≤e ™aóf ÉμjôeCG

:“¢ûYGO” ™FÉ¶a …hôJ á«bGôY

‹ÉØWCG ΩÉeCG kÉ«eƒj ÊƒÑ°üàZG
بغداد ـ أ ف ب: 

 ¢ûYGO º«¶æJ ¬```ÑμJQG Ée ™```FÉ¶a ∫GõJ ’

 ó```MCG ±Î```YG ¿CG ó```©Ña .∞```°ûμàJ ¥Gô```©dG ‘

 200 øe ÌcCG Ö°üàZG ¬fCG Úfƒé°ùŸG √öUÉæY

 IOÉ¡°T äô```¡X ,kÉjOÉY ¿Éc ô```eC’G ¿CGh ,ICGô```eG

 ¢ùàjGQ øeƒ«g” áª¶æe É¡à∏≤f ,á```«bGôY ICGôeG

.ÚæK’G ¢ùeCG “¢ûJhh

 â```dÉb ,ICGô```ŸG ∂```∏J ¬```à°TÉY É```e ∫ƒ```Mh

 ΩÉeCG ÜÉ°üàZÓd ô¡°T ióŸh kÉ«eƒj â°Vô©J”
.“‹ÉØWCG

 äOÉaCG á```«eƒμ◊G Ò```Z áª¶æŸG â```fÉch

 äÉ«àah AÉ°ùf õéàëj ¢ûYGO º«¶æJ ¿CG ÚæK’G

 á```©°VÉÿG  ≥```WÉæŸG  ‘  äÉ```«qpæ°S  äÉ```«HôY

 A»°ùjh ,»Ø°ù©J πμ```°ûH ¥Gô©dG ‘ ¬Jô£«°ùd

 º«¶æàdG ö```UÉæY óª©jh ø¡Hò©jh ø```¡à∏eÉ©e

.kGöùb ø¡H êGhõdG ¤EG

 §°ShC’G ¥öûdG º°ùb Iô```jóe áÑFÉf âdÉbh

 øY π«∏≤dG ±ô```©oj” :¬```«≤a ⋲Ÿ á```ª¶æŸG ‘

 äÉ«Hô©dG AÉ```°ùædG ó°V á```«°ùæ÷G äGAGó```àY’G

 .(¢ûYGO) ºμM â```– ø°û©j »JÓdG äÉ```«qpæ o°ùdG

 ™ªàéŸGh á«∏ëŸG äÉ£∏°ùdG Ωƒ≤J ¿CG ‘ π```eCÉf

 ºYódG Ëó≤àd É¡©°Sh ‘ Ée πc ∫ò```ÑH ‹hódG

.“ÉjÉë°†dG øe áÄØd √ò¡d ΩRÓdG

 â```dOCG  »```àdG  ICGô```ŸG  ¤EG  IOƒ```©dÉHh

 É¡fEG É¡dƒb É```¡æY áª¶æŸG â∏≤f ,É```¡JOÉ¡°ûH

 É¡dÉØWCG ™e áéjƒ◊G áæjóe ø```e QGôØdG âdhÉM

 ‘ iôNC’G äÓFÉ©dG øe IÒÑc áYƒª›h áKÓãdG

 ¢ûYGO öUÉæY ø```μd .»°VÉŸG ΩÉ©dG øe π```jôHCG

 ∫õæe ‘ ICGôeG 50 GhõéàMGh áYƒªéŸÉH Gƒμ°ùeCG

.Qƒé¡e

 πμ°ûH É¡Ñ°üàZG kÓJÉ≤e ¿EG ICGô```ŸG âdÉbh

 .É¡dÉØWCG ΩÉ```eCG ‹É```àdG ô```¡°ûdG á```∏«W »```eƒj

 äGõéàfi äÉjôNCG AÉ```°ùf IóY ¿CG ¤EG äQÉ```°TCGh

.ÜÉ°üàZÓd íLQC’G ⋲∏Y ø°Vô©J

CC CC kk

C C

∫∫ ÖÖ ôô hh »» ÒÒ ¢¢ «« ôô ∫∫ HH hh jj ÑÑ ¢¢ «« ííjjôô »» jjhhππÑÑ ‘‘ ‘‘ ôô hh hh RR øø «« ππ ππHH ™™ jjôô

¢¢ ƒƒ jjQQ ¥¥ øø ÜÜôô HH «« QQ ¥¥ EE ¢¢ ôô êê ôô ÖÖ ƒƒ ¿¿ ««ÑÑ«« QQ ôô hh¢¢ HH ôô ≈≈ ôô ««

 دبي ـ العربية.نت: 
 ‹Gƒ◊ äô```ªà°SG á```©°SGh äÉ```LÉéàMG ó```©H

 √É«ŸGh AÉHô¡μdG ´É£≤fG ÖÑ°ùH RGƒgC’G ‘ ´ƒ```Ñ°SCG

 ó°TôŸG êôN ,á«HGÎdG ∞°UGƒ©dGh QÉÑ¨dG OGóà°TGh

 k É«°Uƒe ¬àª°U ø```e ,»ÄæeÉN »∏Y ⋲∏YC’G ÊGô```jE’G

.á¶aÉëŸG √òg πcÉ°ûe πëH ¬eÉ¶f ‹hDƒ°ùe

 ,ÊGôjE’G ó°Tôª∏d »```ª°SôdG ™bƒŸG Ö```°ùëHh

 ¢ùjQóJ á°ù∏L ∫ÓN ,ÚæK’G ìÉ```Ñ°U »ÄæeÉN ∫Éb

 ‹ÉgCG É¡æe ⋲fÉY »àdG πcÉ°ûŸG” ¿EG ,¬≤ØdG IOÉŸ

 IÒNC’G ΩÉjC’G ∫ÓN (RGƒ```gC’G) ¿Éà°SRƒN á¶aÉfi

 ‹hDƒ°ùe ΩÉ```«b IQhöV” kGócDƒe ,“ô```YÉ°ûŸG ìôŒ

.“πcÉ°ûŸG √ò¡H ΩÉªàg’G ‘ º¡ÑLGƒH OÓÑdG

 §°TÉædGh …RGƒ```gC’G åMÉÑdGh Ö```JÉμdG ≥∏Yh

 ⋲∏Y ,óªMCG ôHÉL ,ájRGƒgC’G ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M áª¶æÃ

 »ÄæeÉN” ¿EG ∫ƒ```≤dÉH ÊGôjE’G ó°TôŸG äÉ```ëjöüJ

 IôFÉ÷G ¬eÉ¶f äÉ°SÉ«°S ¿CG √Ò```Z øe ÌcCG ∑Qój

 ™°VƒdG Gòg ¤EG RGƒ```gC’G º«∏bEG â∏°UhCG »àdG »```g

 ∞WÉ©J ø```e √GóHCG É```e ¿EÉa ‹É```àdÉHh …hÉ```°SCÉŸG

 »eÓYE’G ∑Ó```¡à°SÓd q’EG ƒ```g É```e ÚæWGƒŸG ™```e

 áŒÉædG º«∏bE’G πcÉ°ûe øe kÉ```jCG πëj ’h ¢ü«NôdG

 ¢û«ª¡àdGh …öüæ©dG õ««ªàdG äÉ°SÉ«°S ò«ØæJ øY

.“¬Jõ¡LCG ±GöTEÉH ºàJ »àdG ‘Gô¨ÁódG Ò«¨àdGh

 “âf.á«Hô©dG” ™e ∫É°üJG ‘ óªMCG ôHÉL ∫Ébh

 ¬àeôH ÊGôjE’G ™```ªàéŸG πNOCG »ÄæeÉN ΩÉ```¶f” ¿EG

 √ògh ,»```YÉªàL’G ô```≤ØdGh ∞∏îàdG ø```e á```dÉM ‘

 OhQÉH π«eôH áHÉãÃ ¬àeôH ™```ªàéŸG â∏©L ádÉ◊G

 Ée Gògh ,á```¶◊ …CG ‘ ΩÉ¶ædG ¬```Lh ‘ ôéØæj ó```b

 ’ »àdG äÉëjöüàdG √òg ¥ÓWEG ⋲∏Y ó°TôŸG È```LCG

 É¡H ‹ój ¿Éc »àdG á≤HÉ°ùdG ¬JÉëjöüJ øY ∞∏àîJ

 øμÁh ,¬eÉ¶f ¬```LƒH ÒgÉª÷G â```°†ØàfG Ée πc

.“∫É©aCG ¿hO ∫GƒbCGh OƒYh É¡fEG ∫ƒ≤dG

 ¿É«H ‘ âæ∏YCG »```∏NGódG øeC’G iƒ```b âfÉch

 äQòMh ,»°VÉŸG â```Ñ°ùdG òæe äÉ```LÉéàM’G ™```æe

 Éªc .¿GƒæY …CG â```– äÉ©ªŒ …CÉH QGôªà°S’G ø```e

 äGôgÉ¶e ájCG ‘ ∑QÉ°ûj ø```e πc ∫É≤àYÉH äOóg

 äGAGôLEG ájCG äÉ```£∏°ùdG òîàJ ¿CG ¿hO ø```e ,á∏Ñ≤e

 ´É£≤fG ø```Y áŒÉædG á```ªbÉØàŸG πcÉ```°ûŸG π```◊

 äÉÄe â∏NOCG »àdG QÉÑ¨dG äGQP óYÉ°üJh AÉHô¡μdG

.äÉ«Ø°ûà°ùŸG ¤EG ÚæWGƒŸG

 á```∏«W äô```ªà°SG »```àdG äGô```gÉ¶ŸG ∫Ó```Nh

 äGQÉ©°T ¿hô```gÉ¶àŸG ™```aQ ,»°VÉŸG ´ƒ```Ñ°SC’G

 íæÃ ÖdÉ£Jh Üô©dG ó```°V õ««ªàdÉH OóæJ á«eƒb

 ¥ƒ≤◊G Éª«°S’ ,á«°SÉ°SC’G ¬bƒ≤M »Hô©dG Ö©°ûdG

 ÖdÉ£e GƒMôW ∂dòch ,ΩC’G á¨d º«∏©àc á«aÉ≤ãdG

 ¤EG áaÉ°VE’ÉH ,ÉgÒZh ádÉ£ÑdG áëaÉμªc á«°û«©e

 óYÉ°üJ h ôªà°ùŸG AÉHô¡μdG ´É£≤fG ⋲∏Y êÉéàM’G

 á```«Ä«H çQGƒ```c ¤EG iOCG …ò```dG çƒ```∏àdGh QÉ```Ñ¨dG

.á«ë°Uh

احتجاجات األهواز المستمرة تخرج خامنئي من صمته

 ¬fEG âdÉbh ,ÖeGôJ ódÉfhO »cÒeC’G ¢ù«FôdG IQGOEGh ¿GôjEG ÚH ójGõàŸG ôJƒàdG á«cÒeC’G RÒaCG øjQƒa á```∏› â```°ûbÉf 

 á«cÒeC’G äGƒ≤dG ¬«LƒJh ,á≤£æŸG ‘ ÊGôjE’G PƒØædG íÑμd Üô©dGh π```«FGöSEG ™e ∞dÉëàdG õjõ©J ¢ù«FôdG IQGOEG ⋲∏Y Ö```éj

 ¿CG ¤EG ¿ÉN »Ø°ùJ ÖJÉμ∏d ∫É```≤e ∫ÓN øe RÒaCG øjQƒa äQÉ°TCG ó≤a .è```«∏ÿG √É«e ‘ É¡≤jÉ°†j ÊGôjEG ÜQÉ```b …CG ¥Gô```ZE’

 áaÉ°VE’ÉH ,»à°ùdÉH ñhQÉ°U ¥ÓWEG ⋲∏Y áHôŒ É¡FGôLEG ÜÉ≤YCG ‘ ¿GôjE’ É«ª°SQ Gôjò– â¡Lh ¿CG ≥Ñ°S ÖeGôJ ¢ù«FôdG IQGOEG

.»æª«dG πMÉ°ùdG óæY á«cÒeCG øØ°S ⋲∏Y ïjQGƒ°U â≤∏WCG »àdG øª«dG ‘ »Kƒ◊G áYÉªL É¡ªYO ¤EG

 øeC’G QÉ°ûà°ùe ¬≤∏WCG í```jöüJ ¤EG äQÉ°TCGh ,¿GôjEG ó°V IójóL äÉ```Hƒ≤Y â°Vôa IóëàŸG äÉj’ƒdG ¿EG á```∏éŸG â```dÉbh

 ób IóëàŸG äÉj’ƒdG √ÉŒ á«FGó©dG ¿GôjEG äÉaöüJ øY ±ô£dG ¢†Z øeR ¿EG ¬«a ∫Éb Ú∏a πμjÉe ≥HÉ°ùdG »cÒeC’G »eƒ≤dG

 √òg ¿EÉa ,áë°VGh ÒZ ∫GõJ ’ ¿GôjEG √ÉŒ ÖeGôJ ¢ù«FôdG á«é«JGÎ°SEG ¿CG ºZQ ¬```fCG â```aÉ°VCGh  .¤h

 ⋲∏Y Öéj ¬fEG âdÉbh .ÉgQÉ¶àfG ∫ÉW áª¡e Iƒ£N πã“ ¿GôjEG ó°V áYOGôdG á«cÒeC’G äGAGô```LE’G

.§°ShC’G ¥öûdG ‘h IóëàŸG äÉj’ƒdG √ÉŒ ÊGôjE’G ∑ƒ∏°ùdG Aƒ°S áØ∏μJ øe ™aôj ¿CG ¢ù«FôdG

¿GôjEG ´Oôd ÖeGôJ ∑ôëàj ¿CG Öéj

 •.¿ƒjRGƒgC’G ¿hôgÉ¶àŸG



       اااااتحاد الكرة       المركز ا�عالميأحمد مهدي

عقد الشيخ سلامن بن إبراهيم 
آل خليفــة اجتامعــا مع رئيس 
االتحــاد اإلندونيــيس الفريــق 
ايــدي راهاميــادي ظهر أمس 
(اإلثنني) يف جاكرتا بحضور عدد 
االتحادين  مــن املســؤولني يف 
مبناسبة  واإلندونييس؛  اآلسيوي 
الزيارة الرســمية التي يقوم بها 
رئيس االتحاد القاري للعاصمة 

اإلندونيسية.
ونوه الشيخ سلامن بن إبراهيم 
آل خليفــة بــاألدوار الحيويــة 
التي يلعبها االتحاد اإلندونييس 
لكرة القدم عىل صعيد النهوض 
مبســرية اللعبة يف بالده، مشيداً 
بالخطــوات املتســارعة التــي 
يف  املحــيل  االتحــاد  قطعهــا 
الفــرتة املاضيــة عــىل صعيــد 
توفري االســتقرار للعبة يف البالد 

بروح  املســتقبل  نحو  والتطلع 
لالرتقاء  والعــزم  التفــاؤل  من 

بالبنية الكروية يف البالد.
وخالل االجتامع خاطب الشيخ 
ســلامن بن إبراهيم آل خليفة 
أرسة االتحاد اإلندونييس بالقول: 
(إننا ننظر إىل بالدكم باعتبارها 
عضوا مهــام يف منظومة الكرة 
اآلســيوية، خصوصــا يف ظــل 
الشعبية الهائلة التي تتمتع بها 
اللعبــة يف البالد، ونحن واثقون 
أنه يف ظــل القيــادة الجديدة 
التحاد اللعبة، فــإن كرة القدم 
اإلندونيسية ستكون قادرة عىل 
اســتعادة نجاحاتهــا الســابقة 
والبناء عليها؛ من أجل مستقبل 
أكــرث إرشاقــا خــالل املرحلــة 

القادمة).
وأطلــع الشــيخ ســلامن بــن 

خــالل  خليفــة  آل  إبراهيــم 
االجتــامع عىل خطــط وبرامج 
الهادفة  اإلندونيــيس  االتحــاد 
لتنمية اللعبــة يف البالد، مؤكدا 
حــرص االتحاد اآلســيوي عىل 
دعم ومساندة تلك الخطط يف 
إطار سعيه الدائم للوقوف مع 
االتحــادات الوطنية اآلســيوية 
التخطيــط  عــىل  وتحفيزهــا 
الســليم الــذي يعتــرب حجــر 
األســاس للوصــول إىل طريــق 

اإلنجاز.
االتحــاد  رئيــس  واســتعرض 
اآلسيوي لكرة القدم خالل اللقاء 
الخطــط املســتقبلية لالتحــاد 
القــاري الهادفــة إىل تحقيــق 
املصلحة العليا يف مسرية الكرة 
اآلسيوية عىل املستويات كافة، 
مبنيــاً أن التعــاون والتنســيق 

املستمرين بني االتحاد اآلسيوي 
وبقية االتحادات الوطنية يعترب 
أحــد أهــم أدوات الوصول إىل 
التطلعات املشــرتكة ألرسة كرة 

القدم يف قارة آسيا.
مــن جانبــه، رحــب الفريــق 
اإلندونيــيس  االتحــاد  رئيــس 
الشيخ  ايدي راهاميادي بزيارة 
ســلامن بن إبراهيم آل خليفة 
إىل جاكرتا، معربــا عن امتنانه 
لدعــم االتحاد اآلســيوي لكرة 
القدم التحاد بالده ومســاندته 
نحــو تحقيق التنمية الشــاملة 
اإلندونيســية،  القــدم  لكــرة 
مؤكــداً حــرص اتحــاده عــىل 
التفاعــل اإليجايب مع مســاعي 
االتحاد القاري نحو رسم مالمح 
القدم  لكرة  املســتقبل املرشق 
اآلسيوية عىل مختلف األصعدة.

اليــوم  شــاخصًة  األنظــار  تتجــه 
(الثالثاء) نحو كالســيكو كرة السلة 
البحرينية بــني الغرميني التقليديني 
املنامة واألهيل، وذلك عند الساعة 
السادسة والنصف مساًء، عىل صالة 
اتحاد اللعبة بأم الحصم، يف افتتاح 
منافسات الجولة الثالثة من الدور 

السدايس لدوري زين.
وســريفع الفريقان يف هذه املباراة 
شــعار املحافظــة عىل القمــة، إذ 
يتطلــع الفريقان لفــض رشاكتهام 
عىل صعيــد النقطة الرابعة واملركز 
متواليــني  انتصاريــن  مــن  األول، 
لكليهــام، وحْصد فــوٍز ثالث مينح 
صاحبــه االنفــراد بصــدارة الدور 

السدايس.
وقد استطاع الزعيم املنامي والنرس 
األهالوي أن يقطعا طريقهام بنجاح 
كبري للوصول إىل الصــدارة، إذ فاز 
املنامة عــىل النجمة واملحرق، فيام 
انترص األهيل عىل الحالة والنجمة. 
وتتجمــع كل املقومات لتجعل من 
مباراة الليلة قمة حقيقية، فاملنامة 
يخطط لرضب عصافري عدة بحجر 
واحد، أولها تحقيق الفوز؛ من أجل 
مواصلة العروض القوية واملحافظة 

عــىل ســجله خــاٍل مــن الهزائم، 
والهــدف الثاين هــو تأكيد التفوق 
عىل غرميه، فيام األهيل يريد كرس 
هــذا التفــوق، وإلحاق الخســارة 
األوىل مبنافسه واعتالء قمة الرتتيب 
التي ســتجعله عىل أبــواب املربع 

الذهبي.
أفضلية منامية

ميتلك فريق املنامة العالمة الكاملة 
عىل غرميه يف نتائج املواجهات هذا 
املوســم، إذ تغلب عــىل األهيل يف 

3 مناســبات، اثنتان منهــا كانتا يف 
بطولة كأس السوبر مطلع املوسم، 
والثالثــة خــالل الــدور التمهيدي 

ملسابقة الدوري. 
صراع الحلق

تتخلل املواجهة بني الفريقني عديد 
الرصاعــات  الثنائيــة القويــة، بني 
العبــني من الفريقــني قادرين  عىل 
إحــداث الفارق الفنــي يف املباراة، 

وتحقيق  الفوز لفريقيهام . 
 ويتوقــع أن يحتــدم الــرصاع عىل 

السيطرة ملنطقة الحلق بني  محرتيف 
الفريقني، محــرتف األهيل األمرييك 
مالوكلم، ومحــرتف املنامة الرصيب 
نيكولوز، للثقــل  الكبري الذي ميثله 

كل واحد منهام يف فريقه.
بالرسعة وصد  مالكــومل  ويتفــوق 
الســلة،  والتقاطها تحت  الكــرات 
فيــام يتميــز نيكولــوز بالتصويب 

املركز.
وطنية صربية 

تعترب مباراة اليوم هي األوىل بني 

مدريب الفريقني، إذ مل يسبق لهام 
أن تقابال سلفا، باعتبار أّن املنامة 
واجه منافسه يف املباريات املاضية 

من املوسم مبدربه السابق.
مدرب األهيل عقيل ميالد الخبري 
بخبايا كرة السلة البحرينية يعرف 
املنامــة جيًدا والعبيــه عن ظهر 
قلب، ويعد هذا مــؤًرشا إيجابًيا 

لصالح فريقه يف هذه املواجهة.
يف املقابــل، فإن مــدرب املنامة 
راكا رصد منافســه بشــكل جيد 
يف املرحلــة املاضية عــرب متابعة 

لقاءاته مــن املدرجات؛ من أجل 
تحديــد نقــاط القــوة والضعف 

ووضع التوليفة املناسبة لفريقه.
ويطمح مدربــا الفريقني ملواصلة 
النقــاط  وحصــد  االنتصــارات 
الذهبــي  املربــع  إىل  والتأهــل 
للمنافســة عىل لقب الدوري يف 
املوســم الحايل، فمن سيكســب 

اللقاء اليوم؟!
غيابات صفراء

ســيفتقد األهيل اليوم إىل خدمات 
صباح حسني الذي يعاين إصابة عىل 
مستوى العمود الفقري ”الديسك“، 
إذ أظهرت الفحوصات الطبية التي 
أجراها الالعــب حاجته إىل الراحة 
لفرتة أســبوع مع العالج الطبيعي، 
كــام يســتمر غيــاب عــيل جعفر 
بســبب اإلصابة، يف حني ستشــهد 
قامئة الفريق عودة هشــام رسحان 

بعد استكامله عقوبة اإليقاف.
يف املقابل ســتكون صفوف املنامة 
يف مواجهــة اليــوم مكتملــة دون 
وجود أية غيابات سواء لإلصابة او 

اإليقافات.

سلمان بن إبراهيم يؤكد الدعم لتطوير الكرة ا�ندونيسية 

المنامة يالقي ا9هلي في ليلة افتكاك الصدارة 

القاسمي يحرز برونزية العرب في السنوكر

خالل لقائه أسرة االتحاد في جاكرتا 

”الكالسيكو“ يفتتح الجولة 3 لسداسي السلة

الشيخ سلمان بن إبراهيم يسلم علم االتحاد لرئيس االتحاد ا�ندونيسي

فريق المنامة لكرة السلة

وائل القاسمي

فريق ا*هلي لكرة السلة

آ

ً ًأل

جاكرتا        مكتب رئيس االتحاد ا@سيوي لكرة القدم

محمد الدرازي

الرفاع       اتحاد البلياردو والسنوكر
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يخــوض ممثــل الكــرة البحرينية 
فريــق املحــرق يف السادســة من 
مســاء اليــوم (7 بتوقيــت عامن) 
لقــاءه األول يف املجموعــة الثالثة 
لكأس االتحاد اآلسيوي، حينام يحل 
ضيًفــا عــىل فريق صحــم العامين 

باستاد السيب يف مسقط.
ويف لقاء ثان ضمن ذات املجموعة، 
يلعب الوحدات األردين مع النجمة 

اللبناين.
فريق املحرق يســعى لبداية قوية 
وإن كانت خارج أرضه وبعيًدا عن 

جامهريه.
املــدرب األملاين للفريق جاســربت 
يعّول عــىل مجموعــة مميزة من 
الالعبني املحليــني لتحقيق النتيجة 

اإليجابية.
يربز يف التشكيلة اسم الحارس سيد 

محمــد جعفر، والالعبــون: محمد 
الحــردان، عبدالله  البناء، محمــد 
عبــدو، وليــد الحيــام، إســامعيل 
تواجد  عبداللطيــف، عالوة عــىل 
املحرتفــني أحمد ديــب وفيلبينهو 

ودوريس ساملو.
العــامين يقوده  الفريــق  بــدوره، 
املــدرب الكروايت زوران ويســعى 

لتحقيق الفوز عىل أرضه.
مهمة ممثل الوطن لن تكون سهلة، 
بــل تقديم األداء الكبــري واإليجايب 
ســيكون وحــده طريًقــا لحصــد 
النقاط الثالث، ويدرك املحرقاويون 
األهميــة الكــربى التي تكتســيها 
املواجهة األوىل، خصوًصا بعد تغيري 

نظام املسابقة هذا العام.
وأنهــى املحرق يوم أمس سلســلة 
تدريباته اإلعدادية للمباراة، وذلك 

بخوضه املران األخــري عىل ملعب 
املباراة.

االجتماع الفني

وعقــد أمــس االجتــامع الفني يف 
مقر إقامة املحرق بفندق ”ســيتي 
سيزونس“، إذ شــهد حضور مدير 
املاجد واملنســق  نايــف  الفريــق 

اإلعالمي الزميل محمد الجودر.
وتم خــالل االجتــامع التأكيد عىل 
عدد من األمــور اإلدارية املرتبطة 
بإقامــة اللقاء، عــالوة عىل تحديد 
ألــوان الفريقــني، حيث ســيلعب 

املحرق باألحمر وصحم باألزرق.
المؤتمر الصحافي

وعقــد ظهــر أمــس أيًضــا املؤمتر 
الصحــايف الــذي يســبق املواجهة، 

حيث تحدث فيه املدرب جاسربت 
عــن تحضريات املحــرق للمواجهة 
عــىل  باإليجابيــة  إياهــا  واصًفــا 
رغــم وجود عــدد مــن الغيابات، 

كعبدالوهاب عــيل ومحمد صالح 
لإليقاف، وحسني بابا لإلصابة.

وقــال إن الفريــق ميتلك مجموعة 
مميــزة مــن الالعبــني القادريــن 

عــىل تحقيــق االنتصــار، مبيًنا أن 
الهدف هــو تحقيق املركز األول يف 

املجموعة.
وتحــدث يف املؤمتــر أيًضــا حارس 
فريق املحرق سيد محمد جعفر، إذ 
أكد جاهزية الفريق لبداية مشواره 
اآلســيوي، مبيًنا عزم الالعبني الكبري 

لتحقيق الفوز.
طاقم التحكيم

يدير اللقــاء طاقــم تحكيمي من 
الســعودية،  العربيــة  اململكــة 
ويتكون من حكم الســاحة محمد 
الهويش، ويســاعده بدر الشمراين 

وهشام الرفاعي.
وســيكون اللقاء منقــوالً عىل قناة 
”يب إن ســبورت 6“ وقنــاة الكاس 

أيًضا.

المحرق يدّشن ”ا@سيوية“ بمواجهة صحم العماني
جاسبرت يؤكد الجاهزية رغم الغيابات

من االجتماع الفني أمس

كرة عابد الرأسية في اتجاه مرمى سترة        (تصوير:خليل إبراهيم)
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أسند االتحاد اآلسيوي لكرة القدم مهمة إدارة لقاء منتخبنا الوطني األول مع نظريه السنغافوري، ضمن الجولة األوىل للتصفيات املؤهلة 
إىل نهائيات كأس آسيا 2019، إىل طاقم تحكيمي سرييالنيك.

وسيستضيف ”األحمر“ منتخب سنغافورة يف الجولة األوىل من املجموعة الخامسة يوم 28 مارس املقبل، يف مواجهة سيحتضنها استاد 
البحرين الوطني. ويتكون طاقم التحكيم من حكم الساحة: نيفون روبيش، املساعدان: لوكو وويالبادا، والحكم الرابع كاسون الكامل.

وُعني الصيني ”تو“ مراقًبا للمباراة، فيام سيكون اإلمارايت سامل السويدي مقّياًم للحكام.
الجدير بالذكر أن املنتخب سيخوض لقاًء وديٍّا يوم 23 مارس أمام طاجيكستان عىل أرض البحرين استعداًدا لسنغافورة.

يشار إىل أن منتخبنا الوطني وقع ضمن املجموعة الخامسة التي تضم إىل جانبه وسنغافورة كال من: الصني تايبيه وتركامنستان.
وينص نظام املجموعات عىل تأهل صاحبي املركزين األول والثاين من كل مجموعة إىل النهائيات اآلسيوية لينضموا بذلك إىل 11 دولة 

تأهلت مسبًقا والدولة املضيفة مبا مجموعه 24 منتخًبا.

قدمت رشكة أملنيوم البحرين ”ألبا“ الرعاية 
الذهبية لكأس جاللة امللك لكرة القدم 
للموسم الريايض 2016/2017 يف إطار 

حرصها عىل التواجد يف أكرب مسابقة محلية 
التي تحمل اسم جاللة امللك.

ويأيت انضامم رشكة أملنيوم البحرين ”ألبا“ 
للرشكات الراعية تأكيداً للدعم املتواصل 

من الرشكة للرياضة البحرينية عموما، 

وكرة القدم خصوصا يف ظل العالقة املتينة 
التي تربط الرشكة واالتحاد البحريني لكرة 

القدم.
من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة االتحاد 

البحريني لكرة القدم الشيخ عيل بن خليفة 
آل خليفة أن الرعاية املقدمة من رشكة 
أملنيوم البحرين ”ألبا“ سترثي املسابقة، 

مقدماً كل الشكر والتقدير للرشكة برئاسة 

الشيخ دعيج بن سلامن آل خليفة.
وأكد رئيس مجلس إدارة أملنيوم البحرين 
”ألبا“ الشيخ دعيج بن سلامن آل خليفة 

أن الرشكة فخورة بتواجدها يف الرعاية 
الذهبية يف املسابقة الغالية التي تحمل 

اسم رمز اململكة األول عاهل البالد جاللة 
امللك حمد بن عيىس آل خليفة، والداعم 

األول للرياضة البحرينية.

وأوضح الشيخ دعيج بن سلامن أن الرشاكة 
التي تربط الرشكة واالتحاد البحريني لكرة 

القدم هي محطة خالدة ومسرية تعاون 
مستمرة ولن تتوقف، مشرياً إىل أن الرشكة 

ستواصل دعمها ملختلف األنشطة الرياضية 
خصوصا كرة القدم التي تعترب اللعبة 

الشعبية األوىل يف العامل، وتحظى مبتابعة 
جامهريية كبرية.

علي بن خليفة يشيد برعاية ”ألبا“ الذهبية لكأس الملكتحكيم سيريالنكي للقاء ”ا9حمر“ وسنغافورة 
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أحــرز العــب منتخبنــا الوطنــي وائل 
القاســمي امليدالية الربونزية يف مسابقة 
فردي السنوكر ضمن منافسات البطولة 
العربيــة للبلياردو والســنوكر املقامة يف 

العاصمة األردنية عامن.
وكان القاســمي قاب قوسني من التأهل 
للمباراة النهائية لكنه خرس أمام الالعب 
اإلمــارايت القــوي محمد شــهاب الذي 
استطاع بفضل خربته الواسعة من إنهاء 
املبــاراة لصالحه بنتيجة أربعة أشــواط 

نظيفة.
وعــىل الجانــب اآلخــر، خــرج العــب 
منتخبنا الوطنــي حبيب صباح من دور 
الســتة عرش بعد خســارته أمام الالعب 
الفلسطيني خالد األسطل بنتيجة أربعة 
أشــواط مقابل ثالثــة، وكانــت املباراة 
حامســية بــني الالعبني ووصلــت حتى 
الشــوط الفاصل الذي حســمه األسطل 
لصالحــه رغم تقديم صباح مســتويات 

قوية، إال أنه مل يحالفه الحظ.

وعىل مســتوى منافســات الفــرق، فاز 
منتخبنــا الوطنــي عــىل األردن بثالثــة 
املجموعــات  دور  يف  نظيفــة  أشــواط 
وتنتظــره مبــاراة مــع منتخــب عامن 

لتحديد متصدر املجموعة.
ويف منافســات البليارد تســع نقاط، فاز 
منتخبنا للفرق عــىل األردن 2 مقابل 1، 
وســوف يخوض لقاء مع نظريه املنتخب 

العراقي يف املباراة املقبلة.
وعّرب الالعب وائل القاسمي عن سعادته 

بالنتيجــة التــي أحرزهــا وحصوله عىل 
امليداليــة الربونزية التي تعد أول حصاد 
املشــاركة البحرينية يف البطولة العربية، 
لكنــه أوضح أن طموحــه أكرب من ذلك 
بكثــري وأنــه كان يســعى للحصول عىل 
امليدالية الذهبيــة إال أنه مل يتمكن من 
عبــور منافســه املعروف عىل مســتوى 
لعبــة الســنوكر يف قــارة آســيا محمد 
شهاب، متمنيٍّا أن يتم التعويض وتحقيق 

نتائج أفضل يف بقية املنافسات.

علي بن خليفة

خرسفريق الحد أمام الوحدة السوري 
بهدف دون رد، يف اللقاء الذي جمعهام 
مســاء أمس عــىل االســتاد الوطني، 
ضمن الجولة األوىل للمجموعة الثانية 

لكأس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم.
وجاء الهدف الوحيد للفريق السوري 
يف الدقيقة (40) مــن عمر اللقاء عرب 

الالعب أسامة أومري.
وتعترب النتيجة غري مرضية للحداويني، 
إذ أن نظام البطولة تغري عن السنوات 
الفائتــة، والتعويــض ســيكون صعبا، 
خصوصا مــع أهمية عدم التفريط يف 

أي نقطة من بعد لقاء أمس.
ويف لقــاء ثان ضمــن ذات املجموعة، 
تعــادل بطل النســخة الســابقة من 
البطولة فريق القــوة الجوة العراقي 

مع الصفاء اللبناين تعادال سلبيا.
ويتصدر الوحدة الســوري املجموعة 
حاليــا بثالث نقاط، ثم القوة والصفاء 

بنقطة، والحد أخريا دون نقاط.
وســيكون اللقــاء القــادم للحداويني 
أمام فريق القوة الجوية يوم 6 مارس 
املقبل، وســيقام يف العاصمة القطرية 

(الدوحة).
وبــدأ الحــد اللقاء بتشــكيلة ضمت 

الحارس عباس أحمد، والالعبني: ســيد 
محمــد عدنــان، إبراهيــم العبيديل، 
الحوطــي،  راشــد  بوغــامر،  أحمــد 
فتاي، أوروك،محمــد الداود، عبدالله 

عبداملجيد، مسعود قمرب وأوتيش.
الشوط ا9ول

مل يظهــر الحد بالصــورة املطلوبة يف 
الشوط األول، فغابت اللمحات الفنية 
يف خط املقدمة بالنســبة للحداويني، 
بينــام الفريــق الســوري اعتمد عىل 

إغــالق املنطقــة الخلفيــة بالصــورة 
املثالثة بقيادة برهان صهيوين وهادي 
املــرصي الالعــب الــذي مثــل فريق 

البحرين يف القسم األول من دورينا.
ويف الدقيقة (40)، أبعد املدافع أحمد 
بوغــامر كرة ســورية، لتتهيــأ لالعب 
أســامة أومري، والذي سددها مبارشة 
والمســت إبراهيم العبيــديل؛ ليتغري 
اتجاهها وتسكن مرمى الحارس عباس 
أحمد. وســدد بوغامر كرة من خارج 
منطقــة الجزاء اعتلــت مرمى حارس 

الفريق الســوري طه موىس ؛ لينتهي 
الشــوط بتقدم السوريني بهدف دون 

رد.
 الشوط الثاني

مل يتغري الحال كثريا يف الشــوط الثاين، 
خصوصا مع األداء العقيم لفريق الحد 
يف الجانــب الهجومــي، يف حني أخرج 
املدرب محمد الشــمالن العبيه فتاي 
ومســعود قمرب وأدخــل عبدالوهاب 
املالــود يف الوســط ودايو يف اليســار 

وحّول أوروك لليمني.
 ورغم ســيطرة الحداويني عىل الكرة 
إال أن الفاعليــة غابــت عــن الجانب 
الهجومــي دون وجود لفرص حقيقية 

للتهديف.
وحــاول أوروك عــرب كرة مــن الجهة 
اليمــني، إال أنهــا المســت الشــباك 
الجانبية، فيام حافظ الســوريون عىل 

التقدم؛ لينهوا اللقاء بفوز مثني.
أدار اللقاء طاقم تحكيم إمارايت مكون 
من حكم الساحة ســلطان املرزوقي، 
واملســاعدين ســبيت عبيد وجاســم 

عبدالله، والحكم الرابع عادل عيل.

 خسر أمام الوحدة السوري بهدف

بداية سلبية للحد في كأس االتحاد ا@سيويبداية سلبية للحد في كأس االتحاد ا@سيوي
أ

أحمد مهدي

جانب من اللقاء (تصوير:أيمن يعقوب)

الشمالن: لقاء جيد رغم 
الخسارة

أكد مدرب الحد محمد الشمالن أن العبيه قدموا لقاء جيدا 
وكبريا رغم الخسارة.

وذكر خالل املؤمتر الصحايف أن الفريق سنحت له بعض الفرص، 
لكنه مل يرتجمها إىل أهداف.

وقال إنه سعيد بالعبيه عطفا عىل املرحلة التي مر بها الفريق.
وأوضح أن الحد دخل بشكل مختلف تنظيميا، مشريا إىل 

محاولة العودة بعد استقبال الهدف يف الشوط األول، إال أن 
السوريني حافظوا وأرصوا بشكل كبري عىل تقدمهم؛ ليظفروا 

بالنقاط الثالث.
ولفت إىل أن فريقه ركز كثريا عىل األطراف، خصوصا يف الشوط 

الثاين، مبينا أن التغيريات التي أجراها كانت إيجابية.
وقال إن مسؤولية الخسارة مشرتكة ومن املهم عدم إلقاء اللوم 
عىل الالعبني، خصوصا مع مجريات املباراة التي شهدت إضاعة 

عدد من الفرص.
بدوره، قال العب الحد راشد الحوطي إن فريق قدم أداء طيبا 

خصوصا يف الشوط األول، إال أن الحظ مل يحالف الفريق يف 
ترجمة الفرص إىل أهداف.

أما مدرب الوحدة السوري، فأعرب عن سعادته بتحقيق الفوز 
مشريا إىل أن خربة العبيه رجحت الكفة للحفاظ عىل التقدم 

والظفر بالنقاط الثالث.

المؤتمر الصحافي لفريق الحد

حقق فريق االتحاد فوزا 
مثينا عىل سرتة بهدفني دون 
رد، يف اللقاء الذي جمعهام 

أمس عىل ملعب مدينة 
حمد، ضمن ختام الجولة 11 

لدوري الدرجة الثانية لكرة 
القدم“الظل“.

وسجل لالتحاديني كل 
من:أحمد عابد يف الدقيقة 

(53) ومهدي عبدالجبار (74).
أدار اللقاء الحكم حسن 

اليايس، وعاونه إبراهيم سبت 
وجاسم حسن، والحكم الرابع 

سيد عدنان محمد.
ويف لقاء ثان أمس، حقق 

فريق مدينة عيىس فوزا الفتا 
عىل البسيتني بهدفني مقابل 

واحد، يف لقاء احتضنه ملعب 
النجمة.

ورغم تقدم البسيتني بهدف 
من الدقيقة األوىل لالعب 

أحمد يوسف، إال أن مدينة 

عيىس سجل هدفني يف الشوط 
الثاين يف غضون 3 دقائق، إذ 
جاء األول عرب الالعب جاسم 
رضا يف الدقيقة (65) وأحمد 

صالح يف الدقيقة (68).
وإثر نتائج أمس يكون فريقا 
الشباب (املتصدر) واالتحاد 
(الوصيف) اقرتبا كثريا من 
ضامن الصعود إىل دوري 

الدرجة األوىل، علام بأنهام 
سيلتقيان الجولة املقبلة أيضا.

ويشري ترتيب الدوري حاليا 
إىل:الشباب يف الصدارة برصيد 

(23) نقطة من 9 مباريات، 
االتحاد (21) نقطة من 9 

مباريات، البديع (16) نقطة 
من 10 مباريات، البسيتني 

(13) نقطة من 10 مباريات، 
االتفاق (11) من 10، قاليل 
(11) من 10، سرتة (9) من 

10، مدينة عيىس (9) من 10، 
وأخريا التضامن (7) من 10.

فوزان ثمينان لالتحاد والمدينة بدوري ”الظل“فوزان ثمينان لالتحاد والمدينة بدوري ”الظل“



س��قط األهيل البحريني يف أول اختبار له 
يف مستهل مشواره ببطولة األندية العربية 
الخامس��ة والثالثون للك��رة الطائرة والتي 
تحتضنها اململكة حتى 28 الش��هر الجاري 
عندم��ا هزم م��ن املجمع الب��رويل بثالثة 
أش��واط نظيفة يف املواجه��ة التي أقيمت 
مس��اء أمس عىل صال��ة االتحاد البحريني 
للك��رة الطائ��رة بحضور جامه��ري جيد 

العدد.
وانتهت األش��واط الثالثة 26/24، 25/22، 
25/19 وأدار املب��اراة طاقم الحكم األول 
الس��عودي أمني الطريف��ي والحكم الثاين 

الفلسطيني اسامعيل النجار.
يف الش��وط األول ج��اء األداء متكافئاً بني 
الطرفني إىل حد كب��ر، وتقدم األهيل أكرث 
من م��رة لكنه مل يس��تغل تقدم��ه وتأثر 
النس��ور بكرثة األخط��اء الهجومية وعدم 
فاعلي��ة األط��راف، وتكرر األم��ر ذاته يف 
الشوط الثاين والذي مل يقدم خالله النسور 
املس��توى املؤمل منهم وسط غياب لنارص 
عن��ان ومحمد عن��ان يف األطراف وس��وء 
االس��تقبال، بينام لعب املجم��ع الجزائري 
بصورة جيدة وكان لصانع ألعابه مس��عود 
عبدالرحمن دور كب��ر يف توزيع األلعاب 
الهجومية بصورة ذكي��ة تالعب منها عىل 

حوائط األهيل.
وواص��ل املجمع الب��رويل أدائ��ه املتميز 
بالش��وط الثال��ث يف الش��قني الدفاع��ي 
والهجوم��ي وباألخص توجيه اإلرس��االت، 
مس��تغال الحال��ة الفني��ة الس��يئة لألهيل 
عىل صعيد اس��تقبال الكرة األوىل وغياب 
الفاعلية الهجومية وتأث��ر الفريق بالحالة 

االنهزامية وغياب الروح القتالية.
وتع��رض محم��د عنان إىل ع��ارض صحي 
مفاج��يء يف املب��اراة رمب��ا كان عبارة عن 
حالة دوار أو ما شابه ذلك أدى إىل خروجه 

من الشوط الثاين ليدخل أمني بدال منه.

الجيش القطري يكسب 
السويحلي الليبي

الس��ويحييل  القط��ري  الجيش  كس��ب 
الليب��ي بصعوبة بعدما ف��از عليه بثالثة 
أشواط مقابل ش��وطني ضمن منافسات 
املجموعة األوىل، حيث انتهى الشوطني 

األول والث��اين لصال��ح الجي��ش القطري 
25/21، 25/21، قب��ل أن يقل��ب علي��ه 
الس��ويحيل الطاولة يف الشوطني الثالث 
والرابع 26/24، 25/19، بينام فاز الجيش 

بالشوط الحاسم 15/10 ليكسب نقطتني 
ويحصل السويحيل عىل نقطة.

 أدار املب��اراة طاقم التحكيم املكون من 
الثاين  العامين أحمد العجم��ي، والحكم 

الجزائري زهر برغل.

السيب العماني يجتاز الوحدة 
السعودي

حقق الس��يب العامين ف��وزا صعبا عىل 
الس��عودي ضمن منافس��ات  الوح��دة 
الثاني��ة، وانتهت األش��واط  املجموع��ة 
الخمسة بالنتائج التالية 18/25، 26/24، 
26/24، 25/27، 15/13 ب��إدارة طاق��م 
التحكيم املكون من األول اللبناين بس��ام 

الجميل والبحريني سيد محمد كاظم.

وبهذا الفوز كس��ب السيب العامين أول 
نقطتني بينام حصل الوحدة الس��عودي 

عىل نقطة واحدة.

مباريات اليوم

تستمر منافس��ات البطولة اليوم بإقامة 
مواجهت��ني، األوىل تجمع الريان القطري 
أمام السالم العامين الساعة 3 ظهراً ضمن 
املجموع��ة الرابع��ة، ثم مب��اراة األهيل 
الس��عودي وتنورين اللبناين الس��اعة 5 
مس��اء ضمن املجموعة الثالث��ة، وأخراً 
الشعلة اليمني والجيش القطري الساعة 
7 مس��اء ضم��ن منافس��ات املجموعة 

األوىل.

األهلي يسقط بأول اختبار من المجمع الجزائري
افتتاح بطولة األندية العربية 35 للكرة الطائرة

ف������وزان ق��ي��ص��ري��ان ل��ل��ج��ي��ش ال���ق���ط���ري وال���س���ي���ب ال��ع��م��ان��ي

  الجيش القطري تجاوز السويحلي الليبي بصعوبة

  اصابة عنان متأثرا بإصابته

  األهلي خسر من المجمع الجزائري وخيب آمال جماهيره

 فوز مثير للسيب العماني على الوحدة السعودي

حسن علي

الفهري: 
الخسارة ليست نهاية المطاف

إلغاء مباريات “التمهيدي” على صالة 
الطاولة

أمين: 
قادرون على التعويض

تأخر المعلق ..
فقام الليبي بالدور!

قال مساعد مدرب النادي األهيل مهدي الفهري بأن 
الضغط النفيس الكبر عىل الالعبني وتأثرهم باملباراة 

االفتتاحية كان السبب وراء الخسارة، مشراً إىل أن 
الفريق أعطى املباراة أكرب من حجمها ومل يقدم 

املستوى املعروف عنه، مشيدا يف الوقت ذاته بأداء 
الخصم والذي قدم مباراة كبرة.

وأضاف الفهري أن غموض الفريق الخصم وعدم 
معرفة نقاط الضعف والقوة لديه كانت أحد أسباب 

الخسارة، حيث أن الفريق مل يكن ميلك معلومات 
كافية عن الفريق الجزائري الذي قدم مباراة كبرة.
وقال الفهري بأن الخسارة ال تعني نهاية املطاف، 
حيث أن الفريق الزال يف بداية املشوار وهو قادر 

عىل التعويض والذهاب بعيدا يف املنافسة متى 
ما طوى الفريق صفحة الخسارة وتسلح بالعزمية 

واإلرصار.

قال مدير البطولة فراس الحلواجي أن إلغاء إقامة 
مباريات الدور التمهيدي عىل صالة االتحاد 

البحريني لكرة الطاولة )الصالة الفرعية(، 
وإقامة املباريات الثالث عىل صالة 

االتحاد البحريني للكرة الطائرة 
)الصالة الرئيسية( يعود إىل رغبة 

املسئولني يف القناة الرياضية 
إلقامة املباريات عىل صالة 
واحدة للقدرة عىل تغطية 

جميع املباريات. ومن املؤمل 
أن يتم استخدام صالة اتحاد 

الطاولة إلقامة مباريات 
تحديد املراكز بني الفرق 

املشاركة يف األدوار القادمة، 
بينام سيتم استخدام الصالة 

يف الوقت الحايل إلقامة تدريبات 
منتخب السيدات ومنتخب الناشئني.

قال العب النادي األهيل أمني محمد أن غياب 
الروح القتالية وغياب الركيز باإلضافة إىل 

األخطاء الكثرة التي وقع فيها الفريق عىل 
مستوى االستقبال والهجوم كانت السبب وراء 

الخسارة.
وأضاف “ مل نكن نتمنى الظهور بهذه الصورة 
ونحن نلعب عىل ارضنا وأمام جمهورنا ولكن 

قدر الله وما شاء فعل، ومل نكن بفورمتنا 
املعهودة متاما ومل نقدم األداء املعروف عنا”.

وقال محمد أن الفريق بإمكانه التعويض 
فاملشوار اليزال طويال يف البطولة للتعويض 

خصوصا وأن الفريق ميتلك العنارص البارزة التي 
تتمتع بالخربة والقدرة لتقديم مستوى يليق 

بسمعة الكرة الطائرة البحرينية.

قام املعلق والصحفي الليبي عيل محمد 
الزعلوك بالتعليق عىل مباراة السويحيل الليبي 

والجيش القطري عىل قناة البحرين الرياضية 
وذلك بعد تأخر املعلق عن الوصول إىل املباراة 

والقيام بدوره.
وعرب الزعلوك عن اعتزازه بالتعليق عن املباراة 

عىل شاشة قناة البحرين الرياضية، مضيفاً 
“ لقد ذهبت إىل العاملني بقناة البحرين 

الرياضية وسألتهم عن املعلق فأخربوين بأنه 
تأخر لظرف ما عن الوصول فرحبت بالتعليق 

عىل املباراة..”.
وأشاد الزعلوك باألداء املتميز لفريق السويحيل 
الليبي أمام الجيش القطري والتي انتهت 3/2، 

موضحاً بأن السويحيل حقق املركز الرابع يف 
النسخة املاضية وهو قادم للمنافسة، موضحاً بأن اللقب محصور بني األهيل 

البحريني واألندية القطرية والليبية.
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  أمين محمد مهدي الفهري

محمد الزعلوك



أكد ممثممل جاللة امللك لألعممال الخريية 
وشممؤون الشممباب رئيس املجلممس األعىل 
للشممباب والرياضة رئيس اللجنة األوملبية 
البحرينية سمو الشمميخ نارص بن حمد آل 
خليفة أن دورة “نارص 10” ستكون يف هذا 
العام مغايممرة من كافة النواحي من خالل 
إقامممة العديد من الفعاليممات والبطوالت 
املصاحبة لكرة القدم، وقال سموه “سُتكمل 
دورة نارص لأللعاب الرياضية عقدها األول 
إن شاء الله يف شممهر رمضان املبارك ومنذ 
إطالقها رسمممنا لها طريًقمما واضًحا للتطور 
والنمماء باعتبارها مرشوًعمما وطنيًّا متميزًا 
يساهم بشممكل واضح يف االرتقاء باأللعاب 
الرياضية يف اململكة واكتشمماف املزيد من 
املواهب الرياضية القممادرة عىل االنضام 
إىل األنديممة واملنتخبممات الوطنية،وهو ما 
اتضممح جليًّا مممن خالل مخرجممات الدورة 

التي كانت واضحة للعيان”. 
وأضمماف سمممو الشمميخ نممارص بممن حمد 

“قطممار دورة نممارص لأللعمماب الرياضيممة 
وصل إىل املحطممة العارشة وال بد أن نقدم 
شمميًئا جديًدا يف هذا العام يواصل مسممرية 
النجاحممات الباهرة التممي حققتها الدورة 
طمموال السممنوات املاضيممة، وقممد وصلتنا 

العديممد مممن املقرتحات واملبممادرات التي 
سممتجعل من النسممخة العارشة أكرث تطورًا 
ومتيزًا من كافة النواحي وتضمن مشمماركة 
كبرية فيها من قبل الشممباب البحريني قبل 
أن تنطلق رحلتها يف شممهر رمضان املبارك 

لتواصل مسممرية التميز واإلبممداع واالرتقاء 
بالشممباب”.  وأشممار سممموه “لقد وجهنا 
اللجنة املنظمة للدورة إىل عقد اجتاعات 
مبكممرة ومتواصلممة من أجل دراسممة تلك 
األفكار واملقرتحات التي تم تقدميها دراسة 

وافية واالسممتقرار عىل تقديممم حزمة من 
املسممابقات الرياضيممة التي تممرثي الدورة 
يف عقدهمما األول متهيممًدا النطالقة جديدة 
لهمما لتكون مرشوًعا وطنيًّمما متكاماًل يخدم 
الحركة الشممبابية والرياضيممة يف اململكة”.  

وتوافقا مع توجيهات سمو الشيخ نارص بن 
حمد فقد عقممدت اللجنة املنظمة للدورة 
اجتاًعا لها برئاسة توفيق الصالحي رئيس 
اللجنممة املنظمممة العليا للممدورة وبحضور 
حسممن إسمماعيل نائممب رئيممس اللجنة 
املنظمممة ممثل االتحمماد البحرينممي لكرة 
القدم وعيل املاجممد مدير البطولة وطارق 
العريب مديممر إدارة شممؤون األندية ممثل 
وزارة شممؤون الشممباب والرياضة وهشام 
البلويش مدير االتحادات الرياضية باللجنة 
األوملبيممة البحرينيممة ممثاًل للجنممة وفواز 
شمسممان رئيس القناة الرياضية بتلفزيون 
البحرين ممثاًل للتلفزيون وحسني الدرازي 
رئيس اللجنة اإلعالمية وحمد عيل حسممني 
رئيممس لجنممة املراسممم والختممام وعيىس 
الذوادي رئيس لجنممة املالعب والخدمات 
ويوسممف بودهيممش رئيس لجنممة تنظيم 
املالعممب وإبراهيم الزياين املنسممق العام 

والسكرتارية. 

ناصر بن حمد: حزمة من المسابقات احتفااًل بدورة “ناصر 10”

األهلي يكّرم العب المستقبل علي طرادة

التحضيرية  اجتماعاتها  أول  عقدت  المنظمة  اللجنة 

من اجتماع اللجنة المنظمة لدورة ناصر 10

تغطية       اللجنة اإلعالمية

أحمد مهدي
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سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة

يف مباراة مثرية وممتعة كسممب فريق 
األهمميل املوقعممة الكربى أمممام باربار 
بفارق هممدف )29/30( وذلك يف آخر 
مباريممات الممدور التمهيممدي لدوري 
أندية الدرجممة األوىل لكرة اليد والتي 
أقيمت يوم أمس االثنني وسط حضور 

جاهريي جيد العدد.
وكان الشمموط األول قد انتهى لصالح 
 ،)14/16( هدفممني  بفممارق  األهمميل 
وبذلممك الفوز ارتقى األصفممر للمركز 
الثاين يف سمملم الرتتيب خلف النجمة 
املتصممدر برصيممد )27 نقطممة(، فيا 
باربممار بهزميته الثانيممة أصبح رصيده 

25 نقطة يف املركز الثالث.
وعممودة للقمماء، أخذ األهمميل أفضلية 
نسممبية عممرب األداء الفنممي والتقممدم 
بالنتيجممة، فالبدايممة كانممت موفقممة 
للحممارس صممالح عبدالجليممل ودفاع 
زمالئممه املحكم إذ عول عممىل اللعب 

الرسيممع يف الهجمموم والممذي أربممك 
حسابات باربار كثرياً، وقد برز يف ذلك 
عرب رسعة العبيممه يف الجناحني مهدي 
سممعد وعيل يوسممف وعمد إىل مركز 
الدائرة يف سمميد أحمد فائق الذي برز 
بصورة ملفته يف التحرك والتسممجيل، 
باإلضافممة إىل معاونممة مهممدي مهدن 
وعيل حسممني وحسممني فخر وصادق 
عيل يف الخط الخلفي، وشممكلوا هؤالء 
وخصوصا صادق يف تسجيل األهداف 

الحاسمة.  
ويف الجانب اآلخممر، باربار ورغم القوة 
الهجوميممة الضاربممة يف صفوفه إال أنه 
مل يظهممر بالشممكل املثممايل وقممد أضاع 
الكثري من الفممرص املحققة التي كانت 
كفيلممة لتغيري مجممرى اللقمماء، كا أنه 
عاىن من غياب التوفيق لحارسممه عيىس 
خلف الذي اسممتبدل بقاسممم الشويخ 
الممذي أنعش زمالئممه نوعاً ممما، ولكن 

املشممكلة األخرى هي الدفمماع املفكك 
لديممه بصورة كبرية مممن كل الجوانب. 
هجومياً لعممب الفريق عىل مجهودات 
جعفر عبدالقممادر وأخيه عيل ومحمد 
حبيممب يف الخممط الخلفممي واالخرتاق 

ومتويل جعفر عباس يف الدائرة والجناح 
ملحمممود عبدالقادر الذي لعب شمموط 

واحد فقط.
الفريق اسممتطاع أن يقلممص الفارق يف 
الكثري من املناسممبات ولكنه مل يستطع 

أن يحممول تأخممره إىل تقممدم رغممم أن 
األهمميل قد لعب يف آخر دقيقتني بثالثة 
العبني فقط بسبب اإليقاف الذي طال 
مهدي مدن ومهدي سعد وحسني فخر.

نتائج أخرى

ويفيِ اللقمماء الثمماين، أنهممى أم الحصم 
مشممواره بفوز مسممتحق عممىل الدير 
)27/30( بعدما أنهى الشوط لصالحه 
ايضا بفارق هممدف )14/15(، وبذلك 
وصل رصيممد ام الحصم 21نقطة فيا 

الدير فأصبح 14 نقطة. 
ويفيِ املبمماراة االوىل، خممرج سمماهيج 
بنتيجممة التعادل مع االتفاق )26/26( 
بعدممما انتهممى الشمموط األول بتقدم 
 .)11/12( هممدف  بفممارق  االتفمماق 
وبذلك أصبح رصيد ساهيج 14نقطة 

واالتفاق 21 نقطة.

انفرد فريق سممرتة بصممدارة الدور 
الخايس لدوري زين لكرة السمملة، 
بانتصار صعب عىل حساب البحرين 
بنتيجممة 64/61، يف املواجهممة التي 

جمعتها مساء أمس.
وهممذا هو الفوز الثالث عىل التوايل 
لسممرتة، إذ رفع رصيده إىل 6 نقاط، 
فيا تلقى البحرين خسممارته األوىل 

وأصبح رصيده 5 نقاط.
وجمماء الربممع األول متكافئمما بممني 
الفريقممني تبممادال فيممه التسممجيل 
والتقممدم قبل أن ينتهممي بالتعادل 
أفضليتممه  سممرتة  وفممرض   ،13/13

يف الربممع الثاين واسممتطاع حسمممه 
بنتيجة 33/25، ثم واصل تفوقه يف 
الفرتة الثالثة التي تقدم فيها بواقع 

.46/43
وعاد البحرين بقوة يف الربع األخري 
وعممادل النتيجممة يف بدايته قبل أن 
يخطف التقدم، ثم اسممتمر سجال 
تبادل النقمماط واألفضلية حتى آخر 
دقيقة التي نجممح فيها البحارة من 

حسم الفوز بنتيجة 64/61.
ويف املواجهة األوىل أمس، اسممتعاد 
مدينة عيممىس ذاكممرة االنتصارات، 
بعممد تغلبه عىل سمماهيج بنتيجة 

.83/65
وحافممظ مدينة عيىس بهممذا الفوز 
عممىل حظوظممه قامئممة يف التأهممل 
للمربع الفممي، إذ رفع رصيده إىل 
3 نقاط، فيا تأزم موقف ساهيج 
بتلقيه الخسممارة الثانية عىل التوايل 

وبات رصيده إىل 2 نقطتني.
وسمميطر املدينممة عممىل مجريممات 
املبمماراة، إذ تقممدم يف الربممع األول 
21/14، وواصممل تفوقممه يف الثمماين 
41/36، ورفممع النتيجممة يف الثالث 
65/52، قبممل أن يحسممم املبمماراة 

بواقع 83/65.

أذاقه الهزيمة الثانية في تمهيدي اليد

األهلي يكسب موقعة باربار ويرتقي للمركز الثاني

سترة يجتاز البحرين وينفرد بصدارة “خماسي السلة”

علي مجيد

محمد الدرازي

من لقاء باربار واألهلي

من لقاء باربار واألهلي

جانب من التكريم

توضيح من
 “البالد سبورت”

إميانا بحرية الرأي والرأي اآلخر، قام 
“البالد سبورت” بنرش بيان نادي 

البحرين أمس، تعقيباً عىل الترصيح 
الذي أدىل به نائب رئيس االتحاد 

البحريني لكرة الطاولة عيل املادح 
بتاريخ 16 فرباير الجاري.

ويود القسم الريايض بالصحيفة أن 
يؤكد حرصه التام لتعزيز اللحمة 

والتواصل بني جميع األندية 
واالتحادات الرياضية، واالبتعاد عن 

املهاترات الصحفية، وكل ما يعكر 
صفو العالقة بني أرسة كرة الطاولة 
عىل وجه التحديد، كا نود التأكيد 

بأن ترصيح عيل املادح جاء يف سياق 
الرد عىل أسئلة مندوب الصحيفة 

دون أن يطلب اإلدالء بترصيح 
صحفي من تلقاء نفسه، حيث إن 

نائب رئيس االتحاد أجاب عن أسئلة 
املندوب بكل شفافية ورحابة صدر  

حرصا منه عىل توفري املعلومة، 
وإطالع الرأي العام بآخر التطورات 

املتعلقة مبباراة ناديي سار والبحرين 
يف ختام الدور التمهيدي للعموم؛ 
منعاً للشائعات والتأويالت بهذا 

الخصوص بانتظار صدور قرار نهايئ 
من مجلس إدارة االتحاد.

كا توضح البالد سبورت بأن املادح 
تحدث عن حاالت الخسارة فيا 

يتعلق باالنسحاب والتخلف بصورة 
عامة وفقا للوائح والقوانني، مثمنني 
يف الوقت ذاته الجهود الكبرية التي 

يبذلها نادي البحرين يف االرتقاء 
بلعبة كرة الطاولة؛ كونه أحد الركائز 
األساسية للعبة يف اململكة، كا نشيد 
بحرص النادي يف التواصل مع وسائل 
اإلعالم، وتوضيح بعض النقاط املهمة 
من خالل مدير اللعبة عيىس الحسن؛ 

حفظاً لحقوق النادي، معربني عن 
أملنا يف أن يتوصل االتحاد إىل قرار 

يريض جميع األطراف.

احتفممت إدارة النادي األهمميل بالعب فئة 
الرباعممم لكرة القدم، عيل طممرادة، بعد أن 
قدم مسممتويات الفتة مع منتخبنا املدريس 
خالل مشمماركته يف بطولممة كأس ج، والتي 
اختتمممت حديًثمما يف العاصمممة القطريممة 

)الدوحة(.
وكان منتخبنمما املممدريس قممد أدى بطولة 
مثالية، إذ استطاع إحراز املركز الرابع وسط 
مشاركة 20 دولة من مختلف قارات العامل.
وبممرز الالعب عيل طرادة كثريًا يف البطولة، 
إذ قدم مستويات فنية رائعة حصل بها عىل 

إشممادات واسممعة؛ جاء ذلك بعد أن سجل 
10 أهداف متشارًكا يف صدارة الهدافني مع 

العب منتخب املغرب املدريس.
وأقيممم االحتفال الممذي خصصتممه اإلدارة 
األهالوية لالعممب يف مقر النادي باملاحوز، 
وذلممك بحضممور أعضمماء مجلممس اإلدارة: 
عبداللممه رحمة  بوخمسممني،  عبدالعزيممز 
ومحمممد عاد، باإلضافممة إىل والد الالعب 
حسممني طرادة. وقال حسممني طرادة والد 
الالعب عيل إن تكريم إدارة النادي األهيل 
البنه جاء ليؤكد أهمية تقديم كافة أشكال 

الدعم لالعبي املستقبل، مشريًا إىل األهمية 
املعنوية التي يكتسيها التكريم يف تشجيع 
الالعممب وتحفيزه عىل تقديم مسممتويات 

أفضل.
وأوضح أن مسمماهمة طممرادة الفعالة مع 
املنتخممب املدريس أكممدت التميممز الكبري 
لالعممب فنيًّمما ومهاريًّمما، مشمميًدا بالجهود 
التي بذلتها إدارة النممادي وإدارة املنتخب 
املممدريس يف دعممم الالعب خممالل مهمته 

الخارجية األوىل.
وقّدم طرادة شكره إىل إدارة النادي األهيل 

عىل خطوتهمما وبادرتها املتميزتني، مبيًنا أن 
الالعب يعممد واحًدا من عنممارص متعددة 
تزخممر بهمما مملكممة البحرين قممادرة عىل 
اإلبداع والتميز متى ما حصلت عىل الدعم 
املناسب والتقدير الذي يليق مبا تقدمه يف 

املستطيل األخرض.
وأكممد أن الخطمموة سممتحفز الالعب لبذل 
املزيممد من الجهود؛ لتحقيق ما فيه منفعة 
للكرة البحرينية سممواء عىل مستوى ناديه 

أو مع املنتخبات الوطنية مستقباًل.
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)وكاالت(: يفقد موناكو مجموعة من 
أبرز العبيه كل موس��م لكنه يواصل 
جذب املواهب الش��ابة املميزة مثل 
برناردو س��يلفا وس��ينتظر الكثري من 
هذا الالع��ب عندما يلعب يف ضيافة 
مانشس��ر س��يتي يف ذهاب دور 16 
ب��دوري أبط��ال أوروبا لك��رة القدم 

اليوم الثالثاء.
وأطلق ج��واو موتينيو العب موناكو 
ع��ى زميله برن��اردو العب الوس��ط 
الربتغايل البالغ عم��ره 22 عاما لقب 
“مي��ي الصغري” وذك��رت تقارير أن 
هن��اك رغبة م��ن مانشس��ر يونايتد 
وتش��يلي لضم الالعب يف املوس��م 
املقب��ل. وميلك س��يلفا - الذي انضم 
ملوناكو من بنفيكا يف 2014 - مهارات 
فردية عالية ولديه رؤية ثاقبة تجعل 
اللع��ب  صان��ع  دور  أداء  بوس��عه 
التقليدي رغم أنه طور مستواه أيضا 

ويتحرك كثريا يف الجانبني.
وق��ال موتينيو “عندما ج��اء برناردو 
قلت مب��ارشة إنه الع��ب جيد لكنه 
يحتاج ملواص��ل العمل، هذا ما فعله 

هذا الع��ام، قىض موس��مني جيدين 
لكن هذا العام حدثت انتفاضة”.

وأضاف “ميي وإيزيبيو وكريستيانو 
رونال��دو ومارادونا وبيليه، س��يبقى 
ه��ؤالء يف تاري��خ كرة الق��دم، أمتنى 
وأث��ق يف أن برناردو ميلك اإلمكانيات 

لالقراب من هذا املستوى”.
وس��جل برناردو س��تة أهداف ومرر 
خم��س كرات حاس��مة يف 25 مباراة 
بالدوري الفرني هذا املوسم ويعترب 

من أهم أسباب تألق موناكو وتصدر 
الدوري بعدما سجل الفريق 76 هدفا 
يف 26 لقاء. واس��تقبل مرمى س��يتي 
يف املقاب��ل 29 هدف��ا يف 25 مب��اراة 
بال��دوري اإلنجليزي وه��و ما جعل 
مايكل أوين مهاجم إنجلرا الس��ابق 
يعتقد أن بوسع موناكو إزعاج سيتي.
واس��تعد موناكو للقاء بتعادل محبط 
1-1 م��ع باس��تيا يف ال��دوري ي��وم 
الجمعة املايض لكن س��يتي ال ينبغي 

أن يش��عر بأي ثقة مبالغ فيها بعدما 
تعادل دون أهداف مع هادرس��فيلد 
ت��اون املنتم��ي للدرج��ة الثاني��ة يف 
لقاء بالدور الخام��س لكأس االتحاد 

اإلنجليزي األحد.
الربازييل  املهاجم  وس��يفتقد س��يتي 
جابريي��ل جيس��وس ال��ذي خض��ع 
لجراحة بالقدم وسيغيب عن املالعب 
لحوايل ش��هرين عى األقل بعدما بدأ 

مشواره يف إنجلرا بشكل رائع.
ومن املتوقع أن يكون فينسن كومباين 
مدافع سيتي جاهزا من جديد بعدما 

تعاىف من اإلصابة.
ومل يش��عر بي��ب جواردي��وال مدرب 
س��يتي بقل��ق كبري من التع��ادل مع 
فري��ق متواض��ع يف كأس االتحاد كام 
أن موناكو نفسه مل يهتم كثريا بنتيجة 

مباراته األخرية يف الدوري.
وقال فالريي جريم��ني مهاجم موناكو 
“دعون��ا ال نش��عر بالقل��ق، أهدرنا 
الشوط األول لكن أدينا عمال جيدا يف 
الش��وط الثاين، نحن يف حاجة لتكرار 

أداء الشوط الثاين أمام سيتي”.

)وكاالت(: س��يحاول باير ليفركوزن 
نس��يان معاناته املحلية يف الدوري 
األملاين واس��تعادة تألق��ه األورويب 
عندم��ا يس��تضيف أتلتيكو مدريد 
يف ذه��اب دور 16 ب��دوري أبطال 

أوروبا لكرة القدم اليوم الثالثاء.
وخ��ر ليفركوزن تس��ع مرات يف 
الدوري املحيل هذا املوسم وتراجع 
إىل املرك��ز الثامن لكن��ه يف املقابل 
مل يخر يف آخ��ر 10 مباريات عى 
أرض��ه يف أوروبا ويتطل��ع الجتياز 
هذا الدور بشكله الحايل ألول مرة.

وبل��غ ليفركوزن نهايئ أبطال أوروبا 
2002 - عندم��ا خ��ر م��ن ريال 
مدري��د - لك��ن يف ذل��ك الوق��ت 
كان دور الس��تة ع��ر يقام بنظام 
دور  ي��أيت  ث��م  املجموع��ات  دور 
املغلوب.  خ��روج  بنظام  الثامني��ة 
ويأمل ليفركوزن أن يساعده تألقه 
األورويب ع��ى اجتياز عقبة أتلتيكو 
الذي بلغ نهايئ دوري األبطال مرتني 

يف آخر ثالث سنوات.
وقال بريند لينو ح��ارس ليفركوزن: 
“مل��اذا ال نف��وز؟ إذا أظهرنا وجهنا 
األورويب يف دوري األبطال س��يكون 

من املمكن حدوث أي يشء.”
وأض��اف “ميك��ن اإلحس��اس مبدى 
رغبة الالعبني. نحن نقاتل من أجل 
بعضنا البع��ض وهذا مل يكن الحال 

منذ أسبوعني سابقني.”
ويحق للحارس لينو بالفعل الشعور 
بالثقة يف ليفركوزن بعدما فاز بآخر 
مبارات��ني يف ال��دوري وتفوق 3-1 
عى أوجسبورج يوم الجمعة املايض 

ليتلقى دفعة معنوية مهمة.
مهاج��م  بلع��ريب  كري��م  وق��ال 
ليفركوزن الذي س��جل الهدف رقم 

50 أل��ف يف تاريخ ال��دوري األملاين 
يوم الجمعة املايض “نحن مفعمون 
بالثقة ونري��د مواصلة امليض قدما 

يوم الثالثاء.”
وأضاف “ستكون مباراة صعبة حقا 
ونحن نتطلع بالفعل لخوض اللقاء. 
نريد الخروج بأفضل يشء ممكن.”

وخ��ر أتلتيكو - ال��ذي تعرث أمام 
جاره وغرميه ري��ال يف نهايئ أوروبا 
أم��ام   - و2016   2014 عام��ي 
ليفرك��وزن -1 صف��ر يف أملانيا منذ 
عامني لكنه تأه��ل بركالت الرجيح 

يف لقاء اإلياب.
ويف تلك املباراة عام 2015 س��جل 
ه��اكان ش��الهان أوجل��و ه��دف 
االنتصار للفريق األملاين لكن العب 
الوس��ط املوهوب سيكتفي مبتابعة 

اللقاء من املدرجات هذه املرة.
وسيغيب الالعب الريك حتى نهاية 
املوسم الجاري بعدما عاقبه االتحاد 
أربعة  باإليق��اف  )الفيفا(  ال��دويل 
أش��هر بس��بب انتهاك بنود عقده 
عندما كان يلع��ب مع كارلروهه 
منذ س��ت س��نوات. ورغم السجل 
األورويب الرائ��ع لفري��ق ليفركوزن 
عى أرضه فإنه سيكون أمام مهمة 
صعبة أم��ام أتلتيكو الذي فاز 4-1 
عى سبورتينج خيخون يوم السبت 
بعدما س��جل البديل كيفن جامريو 
ثالثي��ة يف غض��ون خم��س دقائق 
ليصب��ح صاح��ب أرسع ثالثي��ة يف 

الدوري اإلسباين منذ 1995.
وس��يفتقد أتلتيك��و املدافع دييجو 
بالفخذ  إصاب��ة  بس��بب  جودي��ن 
بينام س��يعود الح��ارس يان أوبالك 
بع��د خضع لجراح��ة يف الكتف يف 

ديسمرب/ كانون األول املايض.

)وكاالت(: أكد قائد برش��لونة، أندريس 
إنييس��تا، عقب فوزه��م بصعوبة عى 
ليجاني��س )1-2( األح��د يف  حس��اب 
الجول��ة 23 بالليج��ا أن العبي الفريق 
الكتالوين ال ميكنهم التوقف عن التفكري 
“فيام ح��دث يف باري��س” ويحتاجون 

لالستفاقة معنوًيا.
وأوضح إنييس��تا يف ترصيح��ات لقناة 
النادي الكتالوين عقب اللقاء أنه توقع 
أن تك��ون املباراة “صعب��ة جدا” بعد 
الهزمي��ة الكبرية الت��ي تجرعها الفريق 
عى يد باريس س��ان جريم��ان برباعية 
نظيفة من��ذ عدة أي��ام يف ذهاب مثن 

نهايئ “الشامبينز”.
وق��ال: “كن��ا ندرك أن األمور س��تكون 
صعبة بس��بب مب��اراة دوري االبطال، 
وبسبب ما يش��عر به الالعبون، ولكننا 
متكنا من حصد النق��اط الثالث بفضل 

مجهود الفريق”.
كام أوضح “الرس��ام” أن اليومني الذين 
منحه��ام لويس إنري��ي، املدير الفني، 
لالعب��ني كراحة س��يكونا رضوريني من 
أجل “االبتعاد” عن املباريات و”العودة 
من جديد لالس��تعداد ملواجهة األحد” 

يف الكالديرون أمام أتلتيكو مدريد.
وأش��ار: “يج��ب أن نس��تعيد عافيتنا 
ونبتع��د عن ه��ذه األج��واء قليال عى 
الرغ��م م��ن صعوب��ة األم��ر. ال ميكننا 

التفك��ري في��ام حدث  التوق��ف ع��ن 
)بباريس(، ندرك أننا قدمنا مباراة سيئة 

بالفعل، وعلينا مواصلة النضج”.
كام تطرق قائ��د البالوجران��ا لوصوله 
للمب��اراة رق��م 400 يف تاريخ��ه م��ع 
الفري��ق. “أريد تقدي��م املزيد للفريق 
وأنا سعيد بهذا املشوار الذي سيستمر 

حيث يجب أن يستمر”. 
وأع��رب قائد برش��لونة عن اس��تيائه 
من صافرات االس��تهجان التي أطلقتها 
الجامه��ري عى الالعبني والجهاز الفني، 

خالل مواجهة ليجانيس.
وقال إنييس��تا، خالل ترصيحات نقلتها 
صحيفة “موندو ديبورتيفو” اإلسبانية: 
“الصافرات ال داع لها، نحن نس��ري مًعا 
يف نفس االتج��اه، ونحت��اج للجامهري 

ودعمه��م، ونح��ن نعل��م أن املوقف 
ليس س��هاًل ولكن الصافرات لن تقودنا 

ليشء”.
وأض��اف: “الالعب��ون يف الفريق لديهم 
الق��درات للنجاح مع برش��لونة، وعدد 
كب��ري م��ن الجامه��ري يعل��م أن هذه 
املباراة ستكون صعبة، بالنسبة لدوري 

األبطال”.
وواص��ل: “نس��تعد م��ن أج��ل اللقاء، 
وعلينا أن نتعاىف، وحني أن يكون لدينا 
نتيجة سيئة ال ميكن أن نتوقف عند ما 
ح��دث، ونحن نعرف أن ما فعلناه كان 

أمرًا سيًئا”.
وأت��م: “ال يوج��د يشء حاس��م لألزمة 
بالنس��بة لن��ا، علينا فق��ط أن نواصل 

العمل، ونؤمن مبا نفعله”.

“مفاجأة فرنسا” تنتظر سيتي 

ليفركوزن يستدعي تألقه األوروبي

إنييستــا: ال نستطيــع نسيــان باريــس

جوارديوال ينتفض

مورينيو يعتذر 

)وكاالت(: انتقد اإلسباين بيب جوارديوال، املدير الفني لفريق مانشسر 
سيتي اإلنجليزي، هجوم وسائل اإلعالم الذي وصفه باملهني عى آرسني 

فينجر، مدرب آرسنال خالل الفرة األخرية.
وتعرض فينجر، لهجوم عنيف عقب الخسارة املذلة أمام بايرن ميونيخ 

األملاين، بخامسية مقابل هدف، يف املباراة التي جمعت الفريقني بذهاب 
مثن نهايئ دوري أبطال أوروبا.

وأبدى جوارديوال، غضبه من التعامل مع فينجر بهذا الشكل، وتكثيف 
التكهنات حول مستقبله مع الجانرز عقب نهاية هذا املوسم.

وقال جوارديوال، يف ترصيحات نقلها موقع “فور فور تو”: “ما سمعته 
خالل األيام العرة املاضية، فيام يتعلق بتعامل الجمهور والعبني سابقني 

وصحفيني مع فينجر، كان غري مقبول”. وأضاف مدرب برشلونة وبايرن 
ميونيخ السابق: “مهنتنا، مل تعد تحظى بأي احرام يف الوقت الراهن، ما 

حدث معه أمر مهني”. واختتم جوارديوال ترصيحاته: “ذلك يفر ملاذا 
نتخذ القرارات، وانت يف إمكانك قول ما تريد”.

)وكاالت(: اعتذر الربتغايل جوزيه مورينيو املدير الفني لفريق 
مانشسر يونايتد اإلنجليزي، لجامهري فريقه لعدم توافر العديد من 

تذاكر حضور املباريات خارج األرض يف إنجلرا.
وحرض 7283 مشجع للشياطني الحمر، يف ملعب “إوود بارك”، 

خالل مواجهة الفريق أمام بالكبرين روفرز يف بطولة كأس االتحاد 
اإلنجليزي، والتي فاز بها املانيو بنتيجة )2-1(.

وُيعد أقىص عدد للتواجد يف املباريات خارج األرض للجامهري 3 آالف 
مقعد فقط، أو نسبة %10 من املقاعد لو قلت سعة امللعب عن 30 
ألف مشجع. وقال مورينيو عقب اللقاء: “أريد أن أقول إن الجامهري 

خيالية بالتأكيد”. وأضاف مدرب تشيلي وريال مدريد السابق: 
“لذلك أعتذر لهم، نظرًا لعدم تواجد العديد من التذاكر يف املباريات 

خارج األرض”.
وواصل مدرب بورتو وإنر ميالن السابق: “أعتقد أن الحكام كانوا هادئني 
وحافظوا عى سري املباراة، والتي كانت تحت السيطرة”. وحسم الشياطني 

الحمر، تأهلهم للدور ربع النهايئ من البطولة عقب االنتصار، ليواصل 
رجال مورينيو الرصاعات لحصد لقب هذا املوسم.

بيرسيبوليس- الهالل

الريان- الوحدة

العين- ذوب آهن

األهلي- بونيودكور

م سيتي- موناكو

ليفركوزن- اتلتيكو
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دوري ابطال اوروبا

الجولة  26

ذهاب ثمن النهائي

)وكاالت(: أعرب لويس إنريي مارتينيز، 
املدير الفني لربشلونة، عن حزنه إزاء صافرات 
االستهجان التي أطلقتها الجامهري الحارضة يف 

مدرجات "الكامب نو" ضد الربتغايل أندريه 
جوميز بعد استبداله خالل اللقاء الذي حقق 

خالله البالوجرانا فوزا بشق األنفس بنتيجة )-2
1( أمام ليجانيس يف الجولة 23 بالليجا.

ودافع إنريي، الذي طالته هو اآلخر صافرات 
االستهجان خالل اللقاء، عن العبيه مؤكدا أنهم 

يقدمون "أداًء استثنائًيا" عى مدار املوسم 
الجاري.

وأكد خالل املؤمتر الصحفي بعد املباراة: 
"صافرات االستهجان ضد الالعبني تؤملني، يف 

حالة اليوم ضد أندريه )جوميز(. دعم الجامهري 
أمر هام للغاية. الالعبون ميكن أن يتأثروا بهذه 
الصافرات. أنا حزين ألن الجامهري هي مصدر 
قوتنا األساسية، ولكن هذا األمر من الوارد أن 

يحدث يف مسرية الالعب أو املدرب".

كام يرى مدرب الربسا بأن الفريق "كان أفضل 
يف كل يشء" خالل لقاء اليوم عن املواجهة 

السابقة التي خروها أمام باريس سان جريمان 
الفرني يف دوري األبطال برباعية نظيفة.

وقال يف هذا الصدد: "املباراة تعطينا دفعة 
معنوية جيدة. نحن بصدد أسبوع طويل فيام 

يتعلق بأيام التدريبات ومتأكد من أننا سنذهب 
للكالديرون بعقلية الفوز".

ويعتقد إنريي أن "الفوز باملباريات" هو 

الطريقة الوحيدة الستعادة الثقة. "األمور 
ستتحسن بنسبة %100". "بعض األمور ال تخرج 

بالشكل الذي نريده وهذا ما نحاول فعله 
وسيأيت من خالل النتائج".

وساهم هذا االنتصار يف املحافظة عى آمال 
الفريق يف املنافسة عى لقب الليجا بعدما 

رفع رصيده ل�51 ليتخلف بفارق نقطة وحيدة 
خلف املتصدر ريال مدريد، املتبقي له مباراتني 

مؤجلتني أمام فالنسيا وسيلتا فيجو.

استهجان “كامب نو”
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3 موظفين جدد ينضمون إلى “فرسان بيتك”

االحتفال بالذكرى السنوية الثانية لمركز تجربة الند روفر 

قام بيت التمويل الكويتي بتكرمي 3 موظفني 

متميزين يف البنك �شم���ن برنامج “فر�شان بيتك” 

وذلك بعد اأن قدموا اإجن���ازات ملحوظة خالل الربع 

الرابع من عام 2016، ومت اختيار هوؤالء املوظفني 

بن���اًء عل���ى اأدائه���م واإجنازاته���م اال�شتثنائي���ة يف 

العم���ل، حيث ح�شل كل موظف على مكافاأة نقدية 

باالإ�شافة اإىل �شهادة تقديرية من اإدارة البنك.

وقام الع�ش���و املنتدب والرئي����س التنفيذي 

عبداحلكيم اخلياط، بتكرمي املوظفني املتميزين 

يف حف���ل تكرمي اأقي���م يف مقر البن���ك الرئي�شي يف 

مرك���ز البحرين التجاري العامل���ي بح�شور عدد من 

املديرين التنفيذيني وروؤ�شاء االإدارات. 

وت�شل���م كل من را�ش���د اخلان جائ���زة “التمّيز 

يف جمال االأداء الذك���ي” وعبدالرحمن جا�شم جائزة 

“التمّي���ز يف جم���ال العم���ل القيادي”وحمم���د خان 

جائزة “التمّيز يف جمال العمل اجلماعي”.

قائ���اًل:  اخلي���اط  عل���ق  املنا�شب���ة،  وبه���ذه 

“ي�رشفن���ي اأن اأعرب عن فخ���ري وفخر جميع موظفي 

بي���ت التموي���ل الكويتي-البحري���ن به���ذه النخبة 

من ملوظف���ني املتميزي���ن الذين اأثبت���وا متيزهم 

االن�شم���ام  ومثابرته���م  بجهوده���م  وا�شتحق���وا 

“فر�ش���ان بيت���ك” ب���كل ج���دارة”. واأ�ش���اف:  اإىل 

“املوظف���ون هم الدعامة االأ�شا�شي���ة لنجاح البنك 
و يلعب���ون دوراً جوهري���اً يف ارتق���اء و تقدم البنك. 

حيث اأ�شحى البن���ك يفخر بكوادر على درجة عالية 

من املهنية والتقنية ممن يتبنون اأفكاراً مبدعة يف 

كل املجاالت ويقدمونها باحرتافية للعمالء.” 

من جهته قال املدير التنفيذي ورئي�س اإدارة 

املوارد الب�رشية يف بيت التمويل الكويتي-البحرين 

يو�ش���ف احلم���ادي: “نح���ن حري�شون عل���ى تطوير 

املوظفني وتوف���ر البيئة املنا�شب���ة لهم لالإبداع 

وتق���دمي االأف�ش���ل. ونح���ن االآن اأ�شع���د الن�شم���ام 

موظفني جدد �شمن برنامج “فر�شان بيتك”.

 كم���ا عل���ق املوظف���ون املكرمون عل���ى هذا 

التك���رمي موؤكدين حر�شهم على املزيد من العطاء 

لالرتقاء باأعم���ال البنك وتق���دمي اأف�شل اخلدمات 

للعم���الء واعت���ربوا ان ه���ذا التك���رمي ه���و ت�شجيع 

للجمي���ع على بذل املزيد ل�شالح املوظف والعمالء 

والبنك.

احتفل����ت عالم����ة جاك����وار الن����د روف����ر و�رشكة 

ال�شيارات االأوروبي����ة، امل�شتورد واملوزع احل�رشي 

ل�شي����ارات جاك����وار الن����د روفر الفاره����ة يف مملكة 

البحري����ن، بالذك����رى ال�شنوي����ة الثاني����ة لتد�شني 

مرك����ز جتربة الن����د روفر البحري����ن باإقامة جمموعة 

حلب����ة  يف  يوم����ني  م����دى  عل����ى  الفعالي����ات  م����ن 

البحرين الدولية بال�شخ����ر. وانطلقت الفعاليات 

االحتفالية يف 17 و18 فرباير 2017 بح�شور عدد 

م����ن كبار ال�شخ�شي����ات، وممثلي و�شائ����ل االإعالم، 

واملدعويني الذي����ن حظوا بتج����ارب قيادة مثرة 

مبركب����ات الند روفر. كما اأقيم����ت ن�شف نهائيات 

جول����ة جاكوار لف����ن االأداء للم����رة االأوىل يف مملكة 

البحري����ن، والت����ي مكن����ت حمبي �شي����ارات جاكوار 

م����ن جترب����ة اأدائها �شم����ن فعالية قي����ادة جاكوار 

الديناميكية. 

وا�شتقب����ل مركز جترب����ة الند روف����ر البحرين 

خالل اليوم����ني املخ�ش�شني للمنا�شب����ة، اأكرث من 

170 زائر ا�شتمتعوا بتجربة قيادة ا�شتثنائية.
كم����ا اأق����ام املرك����ز فعالي����ات ع����دة ملختلف 

الفئ����ات العمري����ة، والت����ي �شملت فعالي����ة قيادة 

لالأطفال عل����ى م�شمار م�شغر للم�شم����ار الرئي�س 

ملرك����ز جتربة الند روف����ر، مما اأ�شف����ى املزيد من 

التميز وامل����رح للفعالية. ويتميز مركز جتربة الند 

روفر البحري����ن بكونه االأول من نوعه على م�شتوى 

ال�����رشق االأو�ش����ط،، حي����ث يرحب بجميع ال����زوار من 

املواطن����ني ودول املنطقة على ح����د �شواء. وعلى 

م����دى عامني م����ن افتتاحه، حق����ق املركز جناحات 

عديدة ع����ززت من ح�شوره ب�شكل كبر، و�شاهمت 

بازدياد اأعداد زواره ب�شكل ملحوظ. كما مت جتديد 

قاع����ة ال�شياف����ة مبرك����ز جترب����ة الند روف����ر كلياً؛ 

لتالئم احتياجات العمالء كافة وت�شمن راحتهم.

ألول مرة.. “ديار المحرق” تتألق في “أفنيوز الكويت”

“عبدالجبار الكوهجي” تفتتح معرض “ياماها” 

اأعلن���ت �رشكة ديار املحرق ع���ن عر�س خمططها 

الرئي����س يف جمم���ع االأفني���وز، الوجه���ة االأكرث فخامة 

واالأكرب حجما للت�شوق يف الكويت.

واتخ���ذت ديار املح���رق الق���رار لعر�س خمتلف 

نظ���ًرا  بالكوي���ت؛  االأفني���وز  جمم���ع  يف  م�شاريعه���ا 

يف  ال�رشك���ة  حققته���ا  الت���ي  امللحوظ���ة  للنجاح���ات 

املبيع���ات م���ن م�شاركاته���ا ال�شابق���ة يف العديد من 

املعار����س املحلي���ة والدولي���ة، كتلك الت���ي اأقيمت 

موؤخرا يف جممع �شيتي �شنرت البحرين ومدينة التنني. 

وتاأت���ي م�شاركة ديار املح���رق يف هذا احلدث يف 

اإطار �شعيه���ا لت�شليط ال�شوء عل���ى م�شاريعها على 

امل�شت���وى االقليمي، وللو�ش���ول اإىل فئات اأكرب من 

ال�شكان وال�شياح من دول اخلليج العربي. 

وتتطل���ع �رشكة دي���ار املحرق لفر����س ح�شورها 

يف خمتلف دول املنطقة ع���رب من�شات البيع ومراكز 

ال�شتقب���ال العم���الء وتق���دمي جمي���ع التفا�شيل عن 

م�شاريعها وتلقي احلجوزات من املهتمني من جميع 

دول املنطقة.

وبهذه املنا�شبة، �رشح الرئي�س التنفيذي ل�رشكة 

ديار املحرق، ماهر ال�شاعر قائالً: “نحن يف �رشكة ديار 

املح���رق فخورون جدا بعر�س منوذج ديار املحرق يف 

جممع االأفنيوز للمرة االأوىل؛ وذلك لكونه اأكرب جممع 

جتاري يف الكويت واأحد اأهم وجهات الت�شوق الرائدة 

يف العامل”.

واأ�ش���اف قائالً: “لطامل���ا �شعين���ا للو�شول اإىل 

العم���الء يف دول اخللي���ج العربي، حي���ث يتواجد عدد 

كب���ر من امل�شتثمري���ن املحتملني فيه���ا. وتتمحور 

روؤي���ة ديار املحرق يف تعزي���ز منط احلياة وامل�شتوى 

املعي�شي ل�شكان مملك���ة البحرين والدول املجاورة، 

حي���ث يخدم ه���ذا املعر�س جزءاً ال يتج���زاأ من روؤيتنا 

للمدين���ة املتكامل���ة بخدماته���ا ومن�شاآته���ا كاف���ة. 

ولذلك، فاإننا ندعو اجلميع يف دولة الكويت ال�شقيقة 

لزي���ارة من�شتن���ا يف جمم���ع االأفني���وز واالط���الع على 

م�شاريعنا الرائدة كافة”.

وت�شعى ديار املح���رق عرب م�شاركتها مبن�شتها 

الواقع���ة يف الطاب���ق االأر�ش���ي م���ن جمم���ع االأفنيوز؛ 

ال�شتعرا����س خمططه���ا الرئي����س ال���ذي ي�شمل على 

العديد من امل�شاريع الرائدة.

قام���ت �رشك���ة عبداجلب���ار الكوهج���ي بافتت���اح 

معر�شه���ا يف املعام���ر بالتع���اون م���ع ياماها. ففي 

معر�س ياماها يق���وم العاملون هناك مب�شاعدتك يف 

اختيار الدراجة املنا�شبة لت�شاركك طريقك. 

و�شيق���دم املعر����س جمي���ع مودي���الت درجات 

ياماه���ا احلديثة. والأن العامل���ني يف ياماها يعتربون 

اأن الدراج���ة لي�ش���ت �شلعة، ولكنه���ا رفيقة الطريق، 

فيهتمون باأن تكون الدراجة منا�شبة ل�شاحبها. وبعد 

����رشاء الدراجة يحب ال�شائقون اقتن���اء االإك�ش�شوارات 

اخلا�ش���ة بالدرجات، ولذل���ك املعر�س جمهز باأحدث 

االإك�ش�ش���وارات كب���دل ال�شياق���ة الوقاي���ة، وخوذات 

للحماي���ة، واالأحذي���ة اخلا�ش���ة ب�شياق���ة الدراج���ات، 

واأدوات تلميع الدراجات.

كم���ا ي�شتطي���ع مقتني الدراج���ة اأن ياأخذ قهوته 

ال�شباحية، ويلتقي اأع�شاء ياماها يف الكافية امللحق 

باملعر�س. كما اأن كافيه ياماها مزود بالتلفزيونات 

وطاولة بيلياردو.

اأن مرك���ز اخلدم���ة وال�شيان���ة لياماه���ا  يذك���ر 

معروف بتقدمية خدمة ممتازة لعمالئه. فتتم �شيانة 

الدراج���ات من فالت���ر وزي���وت، وال�شيان���ة الدورية 

التي تفح�س م���ن جانب فني���ني متخ�ش�شني، لتتم 

املحافظة على الدراجات. 

وق���ال حمم���د الكوهج���ي “اإننا �شع���داء الفتتاح 

معر����س ياماها ب�شكل���ه اجلديد يف البحري���ن، ياماها 

ا�شم متميز يف عامل الدرج���ات النارية، كما اأننا نقدم 

اأحدث موديالت الدراج���ات ملحبيها، لنعطي عمالءنا 

اأح�شن خدمة ممكنة”.   

مركز أعمال من “VIVA” بمعرض الحدائق

“الخطوط القطرية” الراعي لـ “أتش بي أل باكستان سوبر ليج للكريكت”

اأعلن���ت VIVA البحري���ن ع���ن دعمه���ا 

ملعر����س البحرين ال���دويل للحدائ���ق 2017 

يف اإط���ار برناجمه���ا للم�شوؤولي���ة االجتماعي���ة 

بتزوي���د  �شتق���وم  حي���ث  ج�ش���ور،   VIVA
املعر����س مبرك���ز اأعم���ال متكام���ل لتمكني 

 VIVA امل�شارك���ني من ا�شتخ���دام تقنيات

من الطراز العاملي واال�شتمتاع باأ�رشع واأو�شع 

�شبكة 4G LTE يف البحرين طوال ح�شورهم 

يف املعر�س. ه���ذا و�شينطلق املعر�س حتت 

رعاي���ة عاه���ل الب���الد �شاحب اجلالل���ة امللك 

حم���د بن عي�شى اآل خليف���ة، وبدعم من قرينة 

العاهل رئي�شة املجل�س االعلى للمراأة �شاحبة 

ال�شم���و امللكي االمرة �شبيك���ة بنت ابراهيم 

اآل خليف���ة ورئي�شة جمعي���ة املبادرة الوطنية 

لتنمية القط���اع الزراع���ي يف البحرين، وذلك 

خ���الل الفرتة م���ا بني 23 ولغاي���ة 26 فرباير 

2017 يف مرك���ز البحرين ال���دويل للمعار�س 
واملوؤمت���رات. واكت�ش���ب املعر����س �شعبي���ة 

كب���رة على م���دى ال�شن���وات االأخ���رة حيث 

يجم���ع اخل���رباء واملتخ�ش�ش���ون يف القط���اع 

الزراعي من اأنح���اء املنطقة؛ ملناق�شة اأف�شل 

املمار�شات يف هذه ال�شناعة.

و�شرك���ز املعر����س ه���ذا الع���ام عل���ى 

اأحدث التقني���ات الزراعية واأ�شاليب ت�شميم 

احلدائ���ق الإنت���اج حما�شي���ل زراعي���ة اأكرث يف 

امل�شاح���ات املح���دودة، و�شي�ش���م املعر�س 

اأي�ش���اً جن���اح خا�س يه���دف اإىل رف���ع الوعي 

وتثقيف املجتمع حول هذا القطاع.

تنق���ل اخلطوط اجلوي���ة القطري���ة اإثارة 

الريا�ش���ة اإىل دولة االإمارات العربية املتحدة 

برعايتها بطول���ة ات�س بي ال باك�شتان �شوبر 

لي���ج للكريكت والتي تقام يف دبي وال�شارقة 

حتى الثالث من �شهر مار�س العام اجلاري.

م���ن  الث���اين  للمو�ش���م  املتوق���ع  وم���ن 

البطولة، الذي �شي�شهد م�شاركة خم�شة اأندية، 

اأن يكون مليئاً باحلما�شة واملناف�شة ال�رش�شة 

للفوز باللق���ب ليعيد لالأذهان املو�شم االأول 

املليء باالإثارة. وقامت الناقلة الوطنية ببناء 

عالق���ة وطيدة مع االأح���داث الريا�شة الدولية 

م���ن خ���الل رعايته���ا ملجموعة م���ن الكيانات 

الريا�شي���ة ال�شهر عاملي���اً مثل نادي االأهلي 

ال�شعودي لكرة القدم والدوري الدويل لتن�س 

املحرتفني ونادي �شيدين �شوانز لكرة القدم 

وغرهم. 

إعداد: القسم االقتصادي
الثالثاء 21 فبراير 2017  
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 êôNG π```H ,ÒãμdG ∫õ```æŸG ΩRÓ```J ’

 .∂ZGôa øe óØà°SGh

 ød á°VÉjôdG á°SQÉ‡ ‘ ∂àÑZQ

.óMCG É¡bqƒ©j

 Ú«Ñ∏°ùdG ¢SÉædG ¿ÉμeE’G Qób ÖæŒ

 .áÄ«°ùdG äÉ«ædG ÜÉë°UCGh

 ∂dP øμd ,kGóL º```¡e »ë°üdG AGò¨dG

 .á©HÉàe ÖLƒà°ùj

 ó```dƒj ∂```jöûdG ™```e º```gÉØàdG Aƒ```°S

.IÒ£N äÉØYÉ°†e

 »àdG äÉbhC’G ‘ Éª«°S’ ÖLGh Qò◊G

.äGôJƒJ ó¡°ûJ
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 áfÉæØdG âKó–

 áMÉª°S ∫hQÉc á«fÉæÑ∏dG

 áªéædG ™e É¡aÓN øY

 ÖÑ°ùdG ¿CG IócDƒe ,É°ù«dG

!“⋲æ©e ÓH”

”سبيغل“ الشبح المليونير صاحب ”سناب شات“
 Ö```∏£àJ äGhÌ```dG á```YÉæ°U ó```©J ⁄

 ‘ ¿Éc É```ªc á```∏jƒW äGƒ```æ°S hCG kGOƒ```≤Y

 ,É«LƒdƒæμàdG ´É```£b ™æ°U ó≤a ,≥```HÉ°ùdG

 kGOóY »YÉªàL’G π```°UGƒàdG ™bGƒe IQƒ```Kh

 IÒ°üb IÎØH ÜÉÑ°ûdG äGôjOQÉ«∏ŸG ø```e

.ájÉ¨∏d

 “¢ùHQƒa” á```∏› áëF’ äƒ```àMG ó≤a

 ó```jõJ ’ kÉ```°üî°T 66 ⋲```∏Y ,2016 ΩÉ```©d

 ¥ƒØJ á«dÉªLEG IhÌH kÉeÉY 40 øY ºgQÉªYCG

 k É°üî°T 36 º¡æ«H øe ,Q’hO QÉ«∏e 197.2
.¬°ùØæH ¬JhôK ™æ°U kÉ«eÉ°üY

 ÜÉ```æ°S” ≥```«Ñ£J ¢```ù°SDƒe Qó```°üJh

 ôª©dG ø```e ≠dÉÑdG π```¨«Ñ°S ¿ÉØjEG “äÉ```°T

 ‘ kÉæ°S ô¨°UC’G AÉ```«æZC’G áªFÉb ,k ÉeÉY 26
 Iôe ∫hC’ ô¡X …òdGh ,É«LƒdƒæμàdG ´É£b

 QÉ«∏e 2.1`H Qó≤J IhÌH AÉ«æZC’G íFGƒd ‘

.Q’hO

 ô```¡°T ø```e ™```HGôdG ‘ π```¨«Ñ°T ó```dh

 É«fQƒØ«dÉc á```j’h ‘ ,1990 ΩÉ©d ƒ```«fƒj

 É¡«a ΩC’Gh ÜC’G πª©j á```∏FÉ©d ,á«cÒeC’G

 ,á«gÉaôdG IÉ«M ¢TÉ©a .IÉeÉëŸG ∫É› ‘

 AGô```eC’G ∫RÉ```æÃ ¬```Ñ°TCG  ∫õ```æe ‘ CÉ```°ûfh

 IQÉ«°S ⋲```∏Y π```°üMh ,∑ƒ```∏ŸGh

 ⋲àM äÓ```jOƒŸG º```îaCG  øe

 IöûY á°SOÉ°ùdG ‘ ƒ```gh

 ¢```SQO .√ô```ªY ø```e

 »```a  π```¨«Ñ°S

 á`°SQó`````e

 ,Ωƒ∏©dGh ¿ƒ```æØdÉH á```°üàîŸG Ohö```Shôc

 º«ª°üàdG ‘ É°ShQO ⋲≤∏J ¬à°SGQO AÉæKCGh

 á```©eÉéH ≥```ëàdG º```K ,¢```ù«JhCG  á```«∏c ‘

 “∫ƒH ójQ” ácöT ió```d πªYh ,OQƒØfÉà°S

 á```cöT ‘ ÜQó```àªc π```ªY º```K ,ô```LCG ¿hO

 á©eÉL ‘ äÉéàæŸG º«ª°üJ ¢SQOh ,á«ÑW

.OQƒØfÉà°S

 äÉ°T ÜÉæ°S èeÉfôH ¿ƒμj ¿CG ìÎbGh

 ¬fCG ’EG ,¬eó≤«°S …ò```dG êôîàdG ´höûe ƒ```g

 ∂dP ¿Éch 2012 ΩÉ```©dG ‘ ¬à©eÉL QOÉ```Z

 ¬à°SGQO ¬```FÉ¡fEG øe Iõ```«Lh IÎa π```Ñb

.É¡«a

 ¿CG π¨«Ñ°S ôcPh

 AGQh  Ö```Ñ°ùdG

 ¬fCG  ƒg  ∂dP

 ó```jôj  ¿Éc

 õ```«c Îd G

 º```«ª°üJ  ‘

 ÜÉ```æ°S  è```eÉfôH

 Ée πc ôμàÑ«d ,äÉ°ûJ

 å«M ,á«gÉæàe ábóH ¬«a

 º«ª°üJ ƒg ¬eÉªàgG πL π©L

.¬FGõLCG á›ôHh èeÉfÈdG

 á°SQóŸG ò```æe ¬```æY ±ôY ó```≤a

 á```©eÉL ‘ ¬```à°SGQO ∫Ó```Nh á```jƒfÉãdG

 ¬Lƒàj …òdG ÜÉ```°ûdG ¿Éc ¬fCG OQƒ```ØfÉà°S

 äÓØ◊G º```«¶æJ π```LCG øe √DhÓ```eR ¬```«dEG

.äGAÉ≤∏dGh

 ÜÉ°T ÉfCG” ¬```°ùØf øY π```¨«Ñ°S ∫ƒ≤j

 ájÉ¨∏d ÉXƒ¶fi âæc ÉfCGh ,º∏©àeh ¢†«HCG

 ó°ü≤j ∂dòH ƒgh ,“ádOÉY â°ù«d IÉ«◊Gh

 á«≤H ¢ùμ©H A»```°T πc ¬à£YCG IÉ```«◊G ¿CG

 ôKEG “äÉ```°T ÜÉæ°S” ¥Ó```£fG AÉ```L  .ö```ûÑdG

 óMCGh π¨«Ñ°S ≥jó°U “»éjQ” É¡dÉb á∏ªL

 »ØàîJ ¿CG â```«æ“” :≥«Ñ£àdG »```°ù°SDƒe

 »FÉbó°UC’ É¡∏°SQCG »àdG áμë°†ŸG Qƒ°üdG

 AGõ¡à°SG Qó°üe íÑ°üJ ’ ⋲àM ,IÎa ó```©H

 ,ΩGôμdG Qhôe äÉª∏μdG √òg ô“ ⁄h .“»æe

 á©eÉL ‘ √ó```©≤e ø```Y π```¨«Ñ°S ⋲```∏îJ PEG

 áªLÎd ÉeÉ“ ÆôØJh ,á«cÒeC’G OQƒØfÉà°S

 IÎa ó©H .™bGƒdG ¢VQCG ⋲∏Y Iô```μØdG √òg

 á«æ≤àdG º¡JÈN ¢ü≤f ÖÑ°ùHh ,øeõdG øe

 á›ÈH ΩÉb …òdG ‘Qƒe »HƒH `H GƒfÉ©à°SG

.πeÉc πμ°ûH ≥«Ñ£àdG

 áKÓãdG ΩÉb 2011 ΩÉ©dG ∞```«°U ∫ÓN

 ∂dP ‘ πªM …òdG ≥```«Ñ£àdG ⋲∏Y πª©dÉH

 å«M ,Pictaboo“ƒHÉàμ«H” º°SG âbƒdG

 …òdG ≥«Ñ£àdG QÉ```©°T º°SôH π¨«Ñ°S ΩÉ```b

 ¢ùØf ‘ π¨°Th Gòg Éæeƒj ⋲àM Ωó```îà°ùoj

 π¨°Th ,…ò«ØæàdG ¢ù«FôdG Ö°üæe âbƒdG

 ÖfÉ÷G øY ∫hDƒ°ùŸG ôjóoŸG Ö°üæe »HƒH

 Ö°üæe π¨°T …òdG »éjQ GkÒNCGh ,»æ≤àdG

.ácöûdG ‘ ≥jƒ°ùàdG ôjó oe

 Öàμoj ⁄ ∞```«°üdG ∂```dP á```jÉ¡f ™```eh

 127 ⋲∏Y π```°üM …òdG ≥```«Ñ£à∏d ìÉ```éædG

 ,G kó«≤©J Qƒ```eC’G OGR Éeh ,§```≤a Éeóîà°ù oe

 π¨«Ñ°S Ú```H π```°üM …ò```dG ±Ó```ÿG ƒ```g

 ‘ AÉª°SC’G Qƒ```¡X Ö```«JôJ ∫ƒ```M »```éjQh

 »éjQ áÑdÉ£e ¤EG áaÉ°VE’ÉH ,´GÎN’G IAGôH

 ¬fC’ 30% ¤EG π°üJ ÈcCG á q°üM ∫ƒ°ü◊ÉH

 πcÉ°ûe ¤EG iOCG É```e ƒgh ,IôμØdG Ö```MÉ°U

!ácöûdG øe √OôW ¤EG ä qOCG IÒãc

 ‘ƒ```àμe  »```HƒHh  π```¨«Ñ°S  ∞```≤j  ⁄

 Ò«¨àH GƒeÉbh πcÉ°ûŸG √òg ó©H …ó```jC’G

 GƒeÉbh äÉ```°T ÜÉæ°S ¤EG ≥```«Ñ£àdG º```°SG

 âaOÉ°U IÎa ‘ º```¡FÉbó°UCG ÚH √öûæH

 ⋲∏Y Gƒ∏°üë«d ójó÷G »°SGQódG ΩÉ©dG AóH

.âbƒdG ∂dP ‘ Ωóîà°ù oe 1000
 ™«HQ ‘ G kójó–h ÉkÑjô≤J ô¡°TCG 6 ó©Hh

 ∫ƒ°UƒdG ‘ ≥```«Ñ£àdG í‚ 2012 ΩÉ```©dG

 RÉà‡ ºbQ ƒ```gh Ωóîà°ù oe ∞```dCG 100 ¤EG

 ‘ ¬fCG ’EG ,É```kÑjô≤J 22 ````dG ôªY ‘ ÜÉ```Ñ°ûd

 ójóL øe »JCÉJ äÉ```jóëàdG äCGóH πHÉ≤ŸG

 äCGóH »```àdG ΩOGƒÿG á```¡L øe G kó```jó–h

 ¥ƒØj ó◊ ´É```ØJQ’ÉH á```jô¡°ûdG É```¡àØ∏c

.πª©dG ≥jôa á«fGõ«e

 ,ó©°ùdG ΩÉ```Y 2013 π¨«Ñ°S È```àYGh

 ÌcCG á«eƒ«dG äÉcQÉ```°ûŸG OóY ≠∏H å```«M

 â©ØJQG ‹ÉàdÉHh ,ácQÉ°ûe ¿ƒ«∏e 60 øe

 ’EG ,Q’hO ¿ƒ```«∏e 13 ¤EG ≥«Ñ£àdG á```ª«b

 ,ìÉéædG IÒ°ùe ™HÉJh ,∂dòH ∞àμj ⁄ ¬```fCG

 ‘ É«eƒj ácQÉ°ûe ¿ƒ«∏e 150 ¤EG π```°ü«d

.¬°ùØf ΩÉ©dG ∞«°U

 ,¬```≤HÉ°ùc  2014  ΩÉ```©dG  ø```μj  ⁄h

 ≥∏©àJ πcÉ```°ûe ø```e ≥```«Ñ£àdG ⋲```fÉY PEG

 ¤EG  á```aÉ°VG  ,¿É```eC’Gh  á```«°Uƒ°üÿÉH

 á«bÉØJG ∑É¡àfÉH ¬àª¡JG á«FÉ°†b ihÉYO

 ™HÉJ ôjƒ£àdG ≥```jôa ¿CG ÒZ ,ΩGó```îà°S’G

 ‘ í‚ ΩÉ```©dG á```jÉ¡æHh .á```jóéH ¬```eÉ¡e

 øe ™aQ ,ó```jóL π```jƒ“ ⋲```∏Y ∫ƒ```°ü◊G

 ƒgh ,Q’hO QÉ«∏e 19 ¤EG ≥```«Ñ£àdG áª«b

 “∑ƒH ¢```ù«a” ¬©aO …ò```dG ºbôdG ¢```ùØf

.“ÜCG ¢ùJGh” ≥«Ñ£J ⋲∏Y PGƒëà°SÓd

 ≥```«Ñ£J ⋲```£îJ á```∏«∏b äGƒ```æ°S ‘h

 ¬°ùaÉæe äÉ```°T ÜÉæ°S Qƒ°üŸG π```°SGÎdG

 Úeóîà°ùŸG Oó```Y å```«M øe “Î```jƒJ”
 ,É``` k«eƒj  á```eóÿG  ¿ƒ```∏ª©à°ùj  ø```jòdG

 ádÉch ¬```Jöûf ójóL ô```jô≤àd É k≤ah ∂```dPh

.“ÆÈeƒ∏H”

 á«FÉªæ«°ùdG ΩÓaC’G øe ójó©dG

 ‘ á«eÉàÿG á```dƒ÷G ‘ ≥```HÉ°ùàJ

 89`dG IQhódG õ```FGƒL ™jRƒJ πØM

 É¡àeÉbEG  Qô```≤ŸG QÉμ```°ShC’G ø```e

 ‘ ∑É```ægh …QÉ```÷G ô```jGÈa 27
 ó«Mh »```HôY º∏«a äÉ```ë«°TÎdG

 AGó```YCG” Ò```°ü≤dG º```∏«ØdG ƒ```gh

 …ô```FGõ÷G  êô```îª∏d  “¿ƒ```«∏NGO

 π°†aC’ …RGsõ```Y  º«∏°S »°ùfôØdG

 ¿ƒ```μ«d ,Ò```°üb »```FGhQ º```∏«a

 πãÁ …ò```dG ó«MƒdG ƒ```g …RGsõ```Y

 Gòg äÉë«°TôJ ‘ »```Hô©dG ⁄É©dG

 ø```e “¿ƒ```«∏NGO AGó```YCG” ,ΩÉ```©dG

 QhóJh ,…RGsõ```Y êGô```NEGh ∞```«dCÉJ

 ¿ô```≤dG  äÉ```æ«©°ùJ  ‘  ¬```KGóMCG

 …ôFGõ÷G ÜÉgQE’G å«M ,»°VÉŸG

 ¿ÓLQ ∑Éægh ,É°ùfôa π°üj …òdG

.IóMGh ácô©eh ¿Éàjƒgh

 tvovermind ™```bƒe ö```ûfh

 Ö```éj  ΩÓ```aCG  5  º```°†J  á```ªFÉb

 »```gh π```Ø◊G π```Ñb É```¡JógÉ°ûe

:‹ÉàdÉc

 Ò```ÑμdG  º```éæ∏d  :Fences
 ¬LôNCG …ò```dG ¿ƒ```£æ°TGh ∫õ```fO

 ∫ƒM ¬KGóMCG Qhó```Jh ¬```«a π```ãeh

 »≤jôaEG π```°UCG øe »```cÒeCG ÜCG

 ájöüæ©dG  á```bôØàdG  ø```e  ÊÉ```©j

 ‘ á«cÒeC’G IóëàŸG äÉ```j’ƒdÉH

.äÉæ«°ùªÿG

 ‘ ¬KGóMCG QhóJ :la la land
 á«°ùfÉehôdGh Éjó«eƒμdG øe QÉWEG

 “É«e” ⋲```YóJ IÉ```àa á∏MQ ∫ƒ```M

 Iô¡°ûdÉH É¡ª∏M ≥```«≤ëàd ⋲©°ùJ

 π```HÉ≤Jh  ,¢```Sƒ∏‚CG  ¢```Sƒd  ‘

 ƒfÉ«H ±RÉY ƒgh “¿É«à```°SÉÑ°S”
 É```¡àbÓY ø```μd ,¬```ÑM ‘ ™```≤Jh

 øe ó```jó©dG ¬```LGƒJ É```¡∏©Œ ¬```H

 ¬àdƒ£H ‘ ∑QÉ```°ûj ,äÓμ```°ûŸG

 »Lh èæ«dRƒL ¿ÉjGQh ¿ƒà°S ÉÁEG

 çhQ Éμ«```°ù«Lh ¢ùfƒª«```°S »c

.RófÉfÒg ‹Éc ,ƒfhõ«e É«fƒ°Sh

 :Manchester by the Sea
 IÉ«M ™FÉbh ∫ƒ```M ¬KGóMCG QhóJh

 ó©H √ó«ØM ájÉYQ ¤EG ô£°VG ó```L

 πª©dG ∫hÉ```æàjh ,¬```jódGh IÉ```ah

 ádƒ£H øe ,∫É```«LC’G ÚH ´Gö```üdG

.ôLÉj »°ù«eh ∂«∏aCG »KÉc

 ∫ƒM ¬KGóMCG  QhóJ :Arrival
 Öcƒc ⋲∏Y Ö```jôZ º°ùL •ƒ```Ñg

 ‘ §HÉ°V ¤ƒ```àj å«M ,¢```VQC’G

 ≥«≤ëàdG áª¡e ,»cÒeC’G ¢û«÷G

 ,Öjô¨dG º```°ù÷G Gòg Qó```°üe ‘

 õjƒd QƒàcódG IóYÉ°ùe Ö∏£j ºK

 IÒÑÿG “õ```eOBG »```ÁEG” ¢```ùμfÉH

 ,QƒeC’G √òg πãÃ á```°ü°üîàŸGh

 ÉªY É```¡≤jôah »```g »```°ü≤à°ùàd

 ádƒ£ÑdG  õeGOBG  ∑QÉ```°ûjh ,çóëj

.ôμàjh â°SQƒah ,ÔjQ »eÒL

 çGóMCG Qhó```J :Moonlight
 øe ¬eCG ÊÉ©J π```ØW ∫ƒM πª©dG

 √OƒLh íÑ°ü«a äGQóîŸG ¿ÉeOEG

 πØ£dG ó```éj ÉeóæYh ¬```eóY πãe

 √QGƒL ¤EG ∞```≤jh ¬```ªYój Ó```LQ

 ∞°ûàμj ™```ªàéŸG ø```e ¬```«ªëjh

 øe ƒg π```LôdG ∂```dP ¿CG π```Ø£dG

 ƒgh ¬```JódGƒd äGQó```îŸG ™```«Ñj

 ¬«dEG â```∏°Uh ÉŸ ¢```SÉ°SCG Ö```Ñ°S

.äGQóîŸG ÖÑ°ùH

كانت ترفد إليه الناس من كل حدب وصوب

مجمع يتيم.. قلبه اليزال يخفق بالحنين!مجمع يتيم.. قلبه اليزال يخفق بالحنين!

هل شاهدت أفالم ا0وسكار؟هل شاهدت أفالم ا0وسكار؟

البحريني الدرزي أفضل البحريني الدرزي أفضل 
مخرج في مهرجان الكويت مخرج في مهرجان الكويت 

tariq_albahhar

فتح التسجيل لمهرجان وهران للفيلم العربي
 ‹hódG ¿Gôgh ¿ÉLô¡e” á```̀¶aÉfi âæ∏YCG

 π«é°ùàdG ÜGƒ```̀HCG íàa ø```̀Y “»Hô©dG º```̀∏«Ø∏d

 ΩÉ≤à°S »```̀àdG IöTÉ©dG IQhó```̀dG ‘ á```̀cQÉ°ûª∏d

 äÉÄa ‘ ,2017 ƒ```̀«dƒj 31 ájÉZ ¤G 25 ø```̀e

 á«≤FÉKƒdG ΩÓaC’Gh á```̀∏jƒ£dG á«FGhôdG ΩÓaC’G

 §HGQ ⋲```̀∏Y π«é°ùàdG ∫Ó```̀N øe ,IÒ```̀°ü≤dGh

http://oranfesti‐  ¿É```̀Lô¡ŸG  ™```̀bƒe

 •höT ΩÓaC’G ≥```̀aGƒJ ¿CG ⋲```̀∏Y ,/val.com
 êÉàfG ΩÓaC’G ¿ƒμJ ¿CG Öéj å«M ,á```̀cQÉ°ûŸG

 ácQÉ°ûŸG É¡d ≥Ñ°ùj ⁄h 2016‐2017 á```̀æ°S

 É¡°VôY ºàj ⁄h ,á≤HÉ°ùdG ¿É```̀Lô¡ŸG IQhO ‘

 AÉæãà°SÉH π```̀Ñb øe …ô```̀FGõ÷G Qƒ¡ª÷G ⋲```̀∏Y

 …CG ⋲∏Y É¡ãH ºàj ⁄ É°†jCGh ,ájôFGõ÷G ΩÓaC’G

.âfÎf’G ÈY hCG á«fƒjõØ∏J IÉæb

 ¿CG  ¿É```̀Lô¡ŸG  á```̀¶aÉfi •Î```̀°ûJ  É```̀ªc  

 êÉàfE’G á```̀¡L øe á«HôY á```̀jƒg º∏«ØdG π```̀ªëj

 π```̀ªëj ’ êô```̀îŸG ¿Éc ∫É```̀M ‘h ,êGô```̀NE’G hCG

 ¬ª∏«a ¿ÉμeEÉH á```̀«Hô©dG ∫hódG ió```̀MEG á«°ùæL

 êÉ```̀àfE’G äÉcö```̀T ió```̀MEG ø```̀ª°V ∑QÉ```̀°ûj ¿CG

 ¿ƒμJ »àdG ΩÓ```̀aC’G ÉeCG ,á«Hô©dG á```̀«FÉªæ«°ùdG

 í°VGh πμ°ûH ∂```̀dP ôcP ⋲LÒa RÉ‚E’G ó```̀«b

 ójó– ™e IQÉ```̀ªà°S’G ‘ äÉ¶MÓŸG á```̀fÉN ‘

 áÑ°ùædÉHh ,º```̀∏«ØdG ájõgÉ÷ »FÉ¡ædG ó```̀YƒŸG

 ,á«∏°UC’G É¡à¨∏H ΩÓaC’G Ωó≤J ¿CG Öé«a á¨∏d

 á«Hô©dG á```̀¨∏dG Ò¨H á```̀≤WÉf â```̀fÉc ∫É```̀M ‘h

 ,á«Hô©∏d áé∏HO hCG á```̀«°üf áªLôJ êGQOG Ö```̀Lh

 ⋲∏Y Öéj •hö```̀ûdG ™e ΩÓ```̀a’G ≥aGƒJ ó```̀©Hh

 §HGQ ∫É```̀°SQGh IQÉªà°S’G Å```̀∏e Ú```̀cQÉ°ûŸG

 öùdG á```̀ª∏c ™e ¿ÉLô¡ŸG ™```̀bƒe È```̀Y º```̀∏«ØdG

.dcp‐ blue ray á«dÉàdG ≠«°üdG øe IóMGƒH

 Éæch ™ªéŸG Gòg ÒZ ∑GòfBG ±ô©f øμf ⁄

 π≤ædÉH ‐»∏«L AÉæHCG øY çó–CG‐ ¬```«dEG π°üf

 Éæc PEG ,ájƒæ°S hCG á```jô¡°T ÉeEG á∏MQ ‘ ΩÉ```©dG

 ¤G §«£îà∏d GóL á∏jƒW IÎØd êÉàëfh ÉHÓW

.áeÉæŸG ¤EG á∏MQ …G

 »∏«eR ™e â∏NO »°VÉŸG ¢```ù«ªÿG Ωƒj

 ‘ ∫ƒéàf øëfh â```ª°U á∏MQ ‘ ÂÉ¨dG QOÉ```f

 ¿G ójôJ ¿GQó÷G ¿CG ô©°TCG âæc ,™ªéŸG Gò```g

.Ëó≤dG ¥ƒ°ûdG »æ«Y øe ÜöûJ

 ÉægƒLh ⋲```°ùf ó```b ™```ªéŸG ¿G äô```©°T

 ≥Øîj ∫Gõj’ ¬Ñ∏b øμdh ¬«a ºcGÎj ÆGôØdGh

 âfÉc »àdG ΩÉjC’G ∂∏J ¤G Ú```æ◊G ..Úæ◊ÉH

 øe º¡JGƒ°UCGh ¿Éμ```e πc ø```e ¢SÉædG ¬```«JCÉJ

.ÉeÉ“ óYôdÉc áªMõdG

 ¬«a ÉfôØM …òdG ¿Éμ```ŸG Gòg ¿G äô©°T

 Gò¡dh ,á≤aQ ÓHh áÑfi ¿hO ¢û«©j ÉæJÉjôcP

 AÉ«MEG ó```«©J ¿G á«æ©ŸG äÉ```¡÷G øe ⋲```æªàf
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جويل تغالـب دموعـهـا وتتـحـدث عـن بـراد 
ب���دت النجم���ة الأمريكية اأجنلينا جويل غاي���ة يف التاأثر وهي تتح���دث لأول مرة عن جتربة 

انف�صالها عن زوجها النجم الأمريكي براد بيت.

ويف حدي���ث خا����س مع هيئة الإذاعة الربيطانية بي بي �ص���ي، قالت جويل ردا على �صوؤال 

حول جتربة النف�صال وحياتها اخلا�صة: “ل اأريد احلديث كثريا عن هذا الأمر، لقد كان وقتا 

�صعب���ا. نح���ن عائلة، و�صنظل دائما عائلة”، فيما يك�صف عزمه���ا على الو�صول اإىل ت�صوية مع 

بي���ت. ورفعت النجمة دعوى انف�صال ع���ن زوجها يف �صبتمرب املا�ص���ي، وتخو�س معه �رشاعا 

ق�صائيا حول ح�صانة اأطفالها ال�صتة والتي تطالب بها منفردة.

 First وجويل حاليا يف كمبوديا مع اأطفالها؛ حل�صور العر�س الفتتاحي لفيلمها اجلديد

They Killed My Father، والذي كتبته واأنتجته واأخرجته يف كمبوديا.
وظه���رت ج���ويل واأطفالها ال�صت���ة يف حالة متاألق���ة والبت�صامة العري�ص���ة على وجوههم. 

والأطف���ال هم: مادوك����س، 15 عاماً، وباك�س، 13 عاماً، وزهرة، 12 عام���اً، و�صيلوه 10 اأعوام، 

والتواأم نوك�س وفيفيان، 8 اأعوام.

وفاة الفنان �شالح ر�شوان عن 67 عاما

غــيــاب النـظــام ي�ضيــب الأطفـال با�ضـطـرابـات الـنـوم
اأظهرت درا�صة حديثة اأن اأبناء الأ�رش التي ل تتبع 

قواعد ونظاما حمددا يكون���ون اأكرث عر�صة للحرمان 

من النوم اجليد لي���ال ب�صبب ال�صو�صاء التي ي�صببها 

باقي اأفراد الأ�رشة. واأ�صافت اأن فر�س قواعد حمددة 

لنوم الأطفال لي�س كافيا وحده حلمايتهم من ال�صهر 

بينما يظل الآخرون ميار�ص���ون اأن�صطة مثل م�صاهدة 

التلفزيون اأو ا�صت�صافة الأ�صدقاء.

وقال جيم�س �صبيلزب���ري كبري باحثي الدرا�صة، 

وه���و من مرك���ز التج���ارب ال�رشيري���ة يف جامعة كي�س 

وي�ص���رتن يف كليفالن���د بولي���ة اأوهاي���و الأمريكي���ة 

“الأبح���اث ت�ص���ري اإىل اأن البيئ���ة املنزلي���ة مهمة يف 
التاأث���ري على نوم ال�صخ�س”. وملعرفة الأن�صطة التي 

قد جتعل الأطفال ي�صهرون ليال قام فريق الدرا�صة 

مبتابعة 26 طفال قبل �صن املراهقة واأولياء اأمورهم 

ا�صتم���ارات  والأمه���ات  الآب���اء  وم���الأ  كليفالن���د.  يف 

ا�صتق�ص���اء لتقيي���م م�صت���وى الرتتي���ب والنظام يف 

منازله���م مبا ي�صم���ل متابعته���م لالأن�صط���ة اليومية 

اأطفاله���م  م���ا كان  واإذا  لأطفاله���م ولأ�صدقائه���م 

يلتزم���ون بالقواع���د املح���ددة يف املن���زل. ووفق���ا 

للدرا�ص���ة الت���ي ن����رشت يف دورية )�صلي���ب هيلث(، 

فقد كان اأبناء الأ�رش غري امللتزمة بنظام اأكرث عر�صة 

للقول اإن اأفراد اأ�رشهم يجعلون خلودهم للنوم مهمة 

�صعبة.    ومقارنة بالأطفال املقيمني يف منازل اأكرث 

نظاما، فاإن اأبناء الأ�رش غري امللتزمة بنظام كانوا اأكرث 

عر�صة لالنزعاج مب�صاهدة اأفراد الأ�رشة للتلفزيون اأو 

ا�صتماعه���م للمو�صيقى بن�صب���ة 80 % واأكرث عر�صة 

لل�صهر ب�صبب وجود اأقارب يكتبون ر�صائل ن�صية اأو 

يتحدثون يف الهاتف ليال بن�صبة 70 %.

الر�ضاعة الطبيعية 

حتمي الأمهات

اأف���ادت درا�صة كورية حديثة باأن الأمهات 

الالت���ي ينتظم���ن يف الر�صاع���ة الطبيعية ملدة 

عام فاأكرث، هن اأق���ل عر�صة لالإ�صابة مبتالزمة 

التمثيل الغذائي.

وت�صم���ل اأعرا����س الإ�صاب���ة زي���ادة حميط 

اخل����رش وارتف���اع �صغ���ط ال���دم وزي���ادة ن�صبة 

ال�صكر بالدم وانخفا�س م�صتوى الكولي�صرتول 

املفيد العايل الكثافة وزيادة م�صتوى الدهون 

الثالثية، وهي اأعرا�س تزيد من خماطر الإ�صابة 

ب���� اأمرا����س القل���ب والأوعي���ة الدموي���ة وداء 

ال�صكري.

واأجرى الدرا�صة باحثون يف املعهد الوطني 

لل�صح���ة والتغذية يف كوري���ا اجلنوبية، ون�رشت 

بدورية )Women’s Health( العلمية.

و�صمل���ت الدرا�صة اأكرث م���ن 4700 �صيدة 

و50   19 ب���ني  اأعماره���ن  تراوح���ت  كوري���ة، 

عاًم���ا. وق�ّصم فري���ق البحث امل�ص���اركات لأربع 

جمموع���ات، الأوىل مل���ن انتظم���ن بالر�صاع���ة 

الطبيعي���ة مل���دة تقل ع���ن 5 اأ�صه���ر، والثانية 

مل���ن انتظمن لف���رتة ب���ني �صت���ة و11 �صهًرا، 

والثالثة ما بني 12 و23 �صهًرا، بينما ا�صتمرت 

الر�صاعة الطبيعية لدى املجموعة الرابعة اأكرث 

من 24 �صهًرا. 

م�ضكن للأمل من العناكب 

و�ضقائق النعمان

يعم���ل باحثون م���ن معهد كيمي���اء الأحياء 

الع�صوي���ة على اإنتاج نوع جدي���د من العقاقري 

امل�صكنة لالآلم.

قال نائب مدير املعهد األك�صندر غابيبوف 

اإن العلم���اء الذي���ن يجتهدون يف ه���ذا امل�رشوع 

اكت�صف���وا ببتي���دات توؤث���ر عل���ى م�صتقب���الت 

الأمل وتخدعه���ا، ويتميز العق���ار اجلديد بكونه 

ل ي�صب���ب التع���ود، اأي اأن احلدي���ث ي���دور عن 

م�صكنات اآلم ل تت�صف مبفعول املخدرات.

وي���زداد الأمل كثريا عند وقوع خلل يف اأداء 

وظيفة م�صتقبالت الأمل نف�صها. وملعاجلة هذه 

احلالت يحتاج الأطب���اء اإىل تركيبات كيميائية 

خا�صة لتثبيط ن�صاط هذه امل�صتقبالت.

وق���د اأخ���ذ خمت�ص���و املعه���د �صموم���ا من 

عناك���ب و�صقائق نعمان بحري���ة عدة، كاأ�صا�س 

لتطوي���ر امل�صكن���ات اجلدي���دة، بغ����س النظر 

ع���ن الفكرة العامة ل���دى اجلميع، باأن اللدغ من 

اأ�صباب الأمل.

فمع اأن الرتكيب���ة الكيميائية ل�صموم هذه 

الكائن���ات حتت���وي م���واد ت�صب���ب الأمل، اإل اأن 

العلم���اء اكت�صفوا اأنها حتتوي اأي�صا مواد اأخرى 

تقوم بت�صكني الأمل الناجت عن اإثارة م�صتقبالته 

املختلفة يف اجل�صم.
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الختناقات املرورية تكلف كثريا
قالت درا�صة علمية ن�رشت اأم�س الإثنني، اإن الختناقات املرورية تكلف قائدي ال�صيارات 

الأمريكيني ما معدله 1200 دولر �صنويا، م�صرية اإىل اأن الوليات املتحدة كانت الأ�صواأ بني 

الدول املتقدمة من الناحية املرورية. واأو�صحت الدرا�صة اأن هذه التكاليف تكون على �صكل 

وقود ووقت مهدرين، م�صرية اإىل اأكرب هدر يحدث يف مدينة لو�س اأجنلو�س التي تعاين اأكرب 

تاأخري على م�صتوى العامل يف �صاعة الذروة املرورية، وفق “رويرتز”.

واأع���دت الدرا�صة �رشك���ة “اإنريك�س” ومقره���ا وا�صنطن، وتقوم ال�رشك���ة بتجميع وحتليل 

بيانات املرور التي مت جمعها من مركبات ومن الطرق الرئي�صة.

امل����رشي  الفن���ان  ت���ويف 

�ص���الح ر�ص���وان بع���د ����رشاع 

طويل مع مر�س ال�رشطان عن 

عمر يناهز 67 عاما.

ولف���ظ الفن���ان اأنفا�ص���ه 

الأخرية يف الثامنة �صباح اأم�س 

اأح���د م�صت�صفيات  الثنني يف 

فرن�صا، حيث تدهورت حالته 

ال�صحي���ة ومن املق���رر عودة 

اجلثم���ان اإىل القاه���رة لدفنه 

يف مقابر العائلة.

�صالح ر�صوان من مواليد 

مثل هذا اليوم العام 1950 وح�صل على بكالريو�س معهد الفنون امل�رشحية وا�صتهر 

بدور عبادة العقاد يف م�صل�صل “املال والبنون”. ومن اأعماله ال�صينمائية “الطاوو�س” 

و”ومت�صي الأحزان” و”اأهل القمة”.

كان���ت ل���ه اآراء �صيا�صية ين�رشها عرب �صفحت���ه على مواق���ع التوا�صل الجتماعي 

“في�صب���وك” اأغلبها �ص���د الإخوان وتي���ارات الإ�ص���الم ال�صيا�صي وجماع���ات العنف 
والإره���اب وكان���ت ل���ه اآراوؤه املوؤيدة للجي����س وثورة يوني���و والرئي����س عبدالفتاح 

ال�صي�صي.

يف العام 2013 �صافر لفرن�صا، حيث كان يعاين مر�صا يف الكلى، ي�صتدعي الراحة 

التامة، وعدم الإجهاد، ونتيجة مل�صاركاته العديدة يف الأعمال الفنية �صعفت مناعته 

وتطور الأمر واأثر ذل���ك ب�صكل كامل على وظائف اأجهزة بج�صده حتى اكت�صف موؤخرا 

اإ�صابته بال�رشطان و�صافر لفرن�صا للعالج ليلفظ اأنفا�صه الأخرية هناك.

 Social
media

ة” مليلنيا  اأخت “�ضريَّ
ترامب ل يعرفها

اإل املقربون

تعَرف���ْت �صحيفة نيويوك بو�صت الأمريكية اإىل ق�صور من ق�صة اأخت �رشية مليالنيا زوجة 

الرئي����س الأمريك���ي دونالد ترامب تدعى اإينا�س، اإذ يعلم به���ذا الأمر قلة من املقربني، حيث 

َْت ق�صتها يف مواقع توا�صل عاملية، مت�صمنة �صورة  تقيم اإينا�س يف نيويورك، وفيما بعد ُن�رشرِ

وحي���دة لها مع �صقيقته���ا زوجة الرئي�س دونالد ترامب، واإينا����س اأم لبن ا�صمه بارون وعمره 

10 �صنوات. اإينا�س تكرب �صقيقتها ال�صهرية بعامني، وتعترب اإينا�س اأختها اأف�صل “�صديقة 
لها”، وت�صفها باأنها رائعة وخالقة للغاية. 

وقد مثَّل خرب اأخت ميالنيا ال�رشية مادة د�صمة ملوائد الإعالميني، اإل اأن �صحيفة نيويورك 

بو�صت مل تتمكن يف التوغل يف جمع معلومات �صخ�صية عن اإينا�س مع ما مثله خرب العثور على 

اأخت “�رشية” لزوجة رئي�س اأمريكي من طبق �صهي على موائد الإعالميني.

ال���ط���ق�������س امل��ت��وق��ع 

وغائما  ب��اردا  �صيكون 

جزئيا.

الري���اح �صمالي���ة غربية من 8 

اإىل 13 عقدة، وت�صل اإىل 18 

عقدة اأحيانا.

ارتف���اع موج البحر من قدم اإىل قدمني قرب ال�صواحل، ومن 2 اإىل 4 

اأقدام يف عر�س البحر.

درجة احلرارة العظمى 18، وال�صغرى 10 درجات مئوية. 

الطقس المتوقع لمملكة البحرين
إدارة الرصاد الجوية

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

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

الطقس المتوقع للثلثة أيام القادمة  

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

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

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

 عقدة احيانا.15الى 

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

عقدة احيانا.

الطقس لهذا اليوم
الربعاء

27/07/2016

40º 32º
الطقس

 حار ورطب ولكنه مغبر احيانا مع بعض
السحب.

الرياح
  عقدة12 الى 07عموما شمالية شرقية من 

  عقدة احيانا خلل17 الى 12وتصل من 
النهار.

تحذير
ليوجد.

درجات الحرارة "الشرق الوسط"

13 KT

16 KT

17 KT

17 KT

صنعاء
22º 18º

عمان
35º 21º

الدوحة
36º 33º

أبوظبي
38º 32º

بيروت
28º 23º

مسقط
32º 27º

القاهرة
38º 21º

بغداد
46º 29º

الكويت
44º 35º

05:02ص شروق الشمس

06:26م غروب الشمس

11:54م بزوغ القمر

12:14م أفول القمر

10:44ص أعلى مد ≈⇑

05:08م أدنى جزر ≈⇓

المنامة

الرياض
43º 31º

 من قدم الى قدمين عند السواحل
  اقدام في عرض4 الى 2ومن 

البحر.

حالة الطقس ارتفاع الموج
@albiladpress @albiladpress @albiladnews

اأمرية حممد و“حب يف اإ�ضطنبول”

• م�صاركتان يف �صباق “رينو 4 ال” الذي يبداأ من بلدة فرن�صية وينتهي يف مراك�س املغربية وت�صارك فيه اأكرث من 1500 �صيارة قدمية )غيتي(	

ت�ص���ور حالي���ا الفنانة البحرينية اأم���رية حممد يف م�صل�صلها اجلديد “ح���ب يف اإ�صطنبول”، 

مب�صاركة عدد من جنوم اخلليج  والكويت، و�صيعر�س يف �صهر رم�صان املقبل. وقالت اأمرية 

حمم���د يف ت�رشيحات على هام�س مهرجات �صوت احل�صارات الذي يقام يف دار الأوبرا امل�رشية 

يف القاه���رة، اإن العم���ل م���ن تاأليف دخيل النبهان واإخ���راج خالد الف�صلي واإنت���اج حمد البدر. 

وي�ص���ارك الفنانة البحرينية البطول���ة انت�صار ال�رشاح، خالد الربيكي، عب���داهلل بو�صهري، واأمل 

العو�صي، و�صيعر�س يف �صهر رم�صان املقبل.
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