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السنة التاسعة - العدد 3053 

األربعاء
22 فبراير 2017 

25 جمادى األولى 1438

 

�أق���ر �لن���و�ب �أم����س �لتعديل �لد�س���توري �ل���ذي يتيح 

للق�ساء �لع�س���كري �إمكان حماكمة �ملدنيني �ملتورطني يف 

�العتد�ء على رجال �الأمن �أو ت�رصيب معلومات ع�سكرية �رصية 

يف �ملحاكم �لع�سكرية.

وجاءت �ملو�فقة على �لتعديل بعد مناق�س���ة ��س���تمرت 

�أكرث من 3 �ساعات، و�ت�س���مت بكرثة نقاط �لنظام، مما دعا 

�ملجل����س يف نهاية �ملطاف �إىل �ملو�فق���ة على طلب تاأجيل 

مناق�س���ة جدول �أعماله �إىل �جلل�س���ة �ملقبلة. ون�س �لتعديل 

�لد�ستوري �حلايل �لذي طال �لبند “ب” من �ملادة 105 من 

�لد�ستور على �أنه “ينظم �لقانون �لق�ساء �لع�سكري، ويبني 

�خت�سا�س���اته يف كل م���ن ق���وة دف���اع �لبحرين 

و�حلر�س �لوطني وقو�ت �الأمن �لعام”.

د�ستوري تعديل  ثالث  لإقرار  جت  توِّ �ساعات   3

• و�فق �أكرث من ثلثي �لنو�ب على �لتعديل �لد�ستوري	

ارتفاع اأرباح “الأهلي املتحد” 6.2 %

التكميلية والتجميلية  العالجات  ال�سحي” ل ي�سمل  “ال�سمان 

�ساحية �ل�سيف - �لبنك �الأهلي �ملتحد: �أعلن �لبنك 

�الأهل���ي �ملتحد ع���ن نتائجه �ملالية لل�س���نة �ملنتهية يف 

31 دي�س���مرب 2016، و�لتي تظهر حتقيق �أرباح �سافية 
عائ���دة حلقوق م�س���اهميه بلغ���ت 570.6 مليون دوالر، 

متثل منو� بن�س���بة 6.2 % عن �أرب���اح �لعام 2015 �لتي 

بلغت 537.2 مليون دوالر.

و�أعرب رئي�س جمل�س �إد�رة �ملجموعة حمد �حلمي�سي 

عن �رتياحه قائال “جنح �لبنك مرة �أخرى يف �لعام 2016 

يف حتقي���ق �أد�ء ق���وي وقيا�س���ي يعك����س قدرت���ه على 

مو��س���لة �مل�س���ار �ل�س���عودي الإير�د�ته و�سايف ربحيته 

حت���ى يف ظ���الل �لتحدي���ات �القت�س���ادية و�لت�س���غيلية 

�لقائمة يف عدد من �أ�سو�قه �الإقليمية”.

بدور املالكي من املحرق

�أكد رئي����س �ملجل����س �الأعلى لل�س���حة �لفريق 

طبي���ب �ل�س���يخ حمم���د ب���ن عب���د�هلل �آل خليف���ة �أن 

كل  تكالي���ف  ع���ن  م�س���وؤولة  �س���تكون  �حلكوم���ة 

�ملو�طن���ني يف م����رصوع �ل�س���مان �ل�س���حي، �ل���ذي 

�سيكون عرب �سندوق �ل�س���مان �ل�سحي �الجتماعي 

�حلكوم���ي، فيم���ا �س���يتكفل �أرباب �لعم���ل بتاأمني 

�لعمال �الأجانب.

وق���ال يف ندوة �أقامه���ا مركز �جلزي���رة �لثقايف 

“�إن �ل�س���ندوق �س���يتكفل بعالج �لبحرينيني كافة 

م���ن جمي���ع �الأمر�����س، �إال �أنه ل���ن ي�س���مل �الأمر��س 

و�لعالج���ات �لتكميلية و�لتجميلي���ة �لتي قد يحتاج 

�ل�س���ندوق  بع����س �ملو�طن���ني الإجر�ئه���ا، ولك���ن 

�س���يتكفل مبث���ل ه���ذه �لعملي���ات يف ح���ال وق���وع 

�حلو�دث �ملرورية”.
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انطالق مهرجان الطعام ال�شبت مب�شاركة 

ومقهى مطعما   50

 هيفاء ح�شني.. جنمة البحرين الأوىل

النريان تلتهم حافلة لطلبة “الهندية”... 

ول اإ�شابات

اقتصاد البالد

مسافات البالد

بالدنا

14

27

6

11

لة
ام

 ش
ية

اس
سي

ة 
مي

يو

املقبو�ض عليهم املتورطون يف تنفيذ عملية تهريب ال�سجناء واإيواء املطلوبني والعنا�سر الهاربة

املقبو�ض عليهم املتورطون يف ق�سايا اإرهابية خمتلفةجمموعة الدير املتورطة يف تنفيذ عدد من اجلرائم الإرهابية املختلفة

• •جعفر ناجي رم�سان علي	 �أحمد علي عي�سى �ملاليل	 • •يو�سف ح�سن حممد ح�سن	 �أحمد علي �أحمد يو�سف	 • •علي ح�سن عبدعلي حماد	 �سلمان حممد �سلملن من�سور	 • •حم�سن �حمد علي �لنهام	 ح�سني حممد �سلمان من�سور	 • •حممد ح�سن عبدعلي �لنهام	 •ح�سني عي�سى �أحمد �ل�ساعر	 هاين يون�س يو�سف علي	

• •�سادق �حمد من�سور �حمد	 •�مرية حممد �سالح عبد�جلليل	 •فاتن عبد�حل�سني علي نا�رص	 •حميدة جمعة علي عبد�هلل	 •منى حبيب �دري�س �سالح	 •حممد �سالح عبد�جلليل �حمد	 �حمد ح�سن ر�سي	 • •عبد�ل�سهيد �حمد علي �ل�سيخ	 �بو �لف�سل حممد �سالح عبد�جلليل	

 امل��ط��ل��وب اأح���م���د امل�����اليل ي��ق��ر ب��ق��ت��ل امل������الزم احل���م���ادي ب��ط��ل��ق ن���اري

والعراق اإيران  اإرهابيني تدربوا يف   8
تفكيك خاليا من 20 مطلوبا بينهم 4 ن�شاء... “الداخلية”:

�ملنام���ة - وز�رة �لد�خلي���ة: ��س���تمر�ر� 

لعمليات �لبحث و�لتحري، �لتي �أ�سفرت عن 

�إحباط حماولة تهريب مطلوبني يف ق�س���ايا 

�إرهابية، بح���ر� �إىل �إي���ر�ن، بتاريخ 9 فرب�ير 

2017، ك�س���فت تل���ك �لعملي���ات ع���ن عدد 
م���ن �خلاليا �الإرهابية، �لت���ي كانت قد بد�أت 

بال�رصوع يف تنفي���ذ خمططات �إرهابية، �إذ مت 

�لعمل يف �لفرتة �ملا�س���ية، وفق خطة �أمنية 

�س���املة، على تفكي���ك تلك �خلالي���ا و�إحباط 

خمططاتها.

تنفي���ذ  مت  �الأمن���ي،  للتح���رك  ونتيج���ة 

عملي���ات ��س���تباقية �أمني���ة ناجح���ة مبناطق 

 19 �إىل   9 م���ن  �لف���رتة  يف  بالب���الد،  ع���دة 

فرب�ي���ر 2017 و�أ�س���فرت ه���ذه �جلهود عن 

�لقب�س على 20 مطلوبا يف ق�سايا �إرهابية، 

م���ن بينهم 4 ن�س���اء، كان له���ن دور يف �إيو�ء 

مطلوبني وهاربني و�لت�سرت عليهم.

ودل���ت �لتحري���ات عل���ى �أن م���ن ب���ني 

�ملقبو����س عليه���م “مطل���وب و�ح���د” �أق���ر 

بقتل���ه �ملالزم �أول ه�س���ام �حلم���ادي بطلق 

ن���اري يف �لب���الد �لق���دمي بتاري���خ 29 يناير 

2017، و�ثن���ان متورط���ان يف �إن�س���اء خمزن 
����رصي لت�س���نيع �ملتفج���ر�ت، كما ك�س���فت 

�ملعلوم���ات عن �أن 8 م���ن �ملقبو�س عليهم 

تلق���و� تدريب���ات ع�س���كرية عل���ى �ل�س���الح 

و��ستخد�م �ملو�د �ملتفجرة يف كل من �إير�ن 

و�لعر�ق.

و�أقر �ملقبو�س عليه �أحمد عي�س���ى �أحمد 

عي�س���ى �مل���اليل )23 عاما( بقتل �ل�س���ابط 

ه�س���ام �حلم���ادي بتكلي���ف م���ن �الإرهاب���ي 

�لهارب للعر�ق ح�سني د�وود.

وبا����رصت �الإد�رة �لعامة للمباحث و�الأدلة 

�جلنائية �تخاذ �الإجر�ء�ت �لقانونية �ملقررة، 

و�إحالة �ملقبو�س عليهم �إىل �لنيابة 

�لعامة.

9 8

�سيد علي املحافظة ومروة خمي�س

 ت�سوير  اأمين يعقوب

• وزير �خلارجية ي�سلم جائزة “�ليون�سكو - �مللك حمد” يف باري�س	

وزير اخلارجية: تعاون خالق مع “اليون�سكو”

�ملنام���ة - بن���ا: نيابة عن عاه���ل �لبالد 

�س���احب �جلاللة �ملل���ك حمد بن عي�س���ى �آل 

خليف���ة، قام وزير �خلارجية �ل�س���يخ خالد بن 

�أحم���د بن حمم���د �آل خليف���ة بت�س���ليم جائزة 

“�ليون�س���كو - �ملل���ك حم���د بن عي�س���ى �آل 
خليفة ال�س���تخد�م تكنولوجيات �ملعلومات 

ن�س���ختها  يف  �لتعلي���م”  يف  و�الت�س���االت 

�لثامنة، بح�سور وزير �لرتبية و�لتعليم ماجد 

�لنعيم���ي، يف �الحتفال �لكب���ري �لذي نظمته 

و�لعل���وم  للرتبي���ة  �ملتح���دة  �الأمم  منظم���ة 

و�لثقاف���ة )�ليون�س���كو( �أم����س بالتعاون مع 

وز�رة �لرتبي���ة و�لتعليم مبقر �ليون�س���كو يف 

مدينة باري�س. ويف كلمته، �أكد وزير �خلارجية 

�أن �جلائزة جت�سد �لتفاعل �لوثيق و�لتعاون 

�خلالق بني �لبحرين و�ليون�س���كو، كما توؤكد 

م���ا حققت���ه �ململكة م���ن مكان���ة متميزة يف 

توف���ري �لتعلي���م للجمي���ع و�الرتقاء 

6بجودته وفًقا للمعايري �لدولية.

• حمد �حلمي�سي	
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øjôëÑdG âjƒμdG äGQÉeE’G ¿Éª oY ô°üe ¥Gô©dGÉ«Ñ«dIóëàŸG áμ∏ªŸG

  ¿ÉÑ∏dG ∫OÉY
  ÜóàæŸG ƒ°†©dGh áYƒªéª∏d …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG

 ÒŸG ó°TGQ
IQGOE’G ¢ù∏› ¢ù«FQ ÖFÉf

»°†«ª◊G …QÉ°ûe óªM
IQGOE’G ¢ù∏› ¢ù«FQ

 .Ü.Ω.¢T óëàŸG »∏gC’G ∂æÑ∏d IóMƒŸG á«dÉŸG ºFGƒ≤dG øe √ÓYCG áæ«ÑŸG ¥ƒ≤◊G ‘ äGÒ¨àdGh ájó≤ædG äÉ≤aóàdGh πeÉ°ûdG πNódGh πNó∏d IóMƒŸG ºFGƒ≤dGh IóMƒŸG á«fGõ«ŸG âLôîà°SCG

 ,äÉeƒ∏©ŸG øe ójõª∏d .2017/2/21 ‘ ßØëàe ÒZ …CGôH øjôëÑdG áμ∏‡ ,≠fƒjh â°ùfQEG πÑb øe â©LhQh IQGOE’G ¢ù∏› πÑb øe É¡«∏Y á≤aGƒŸG â“ »àdGh ,2016 Èª°ùjO 31 ‘ á«¡àæŸG á«dÉŸG áæ°ù∏d

www.ahliunited.com :Éæ©bƒe IQÉjR ≈Lôj

IóMƒŸG á«dÉŸG ºFGƒ≤dG
(á≤bóe) 2016 Èª°ùjO 31 ‘ á«¡àæŸG áæ°ù∏d

πNó∏d IóMƒŸG áªFÉ≤dG
2016 Èª°ùjO 31 ‘ á«¡àæŸG áæ°ù∏d

2015 2016

∞dCG
»μjôeCG Q’hO

∞dCG
»μjôeCG Q’hO

1^191^294 1^319^798  óFGƒØdG πNO

376^578 491^566  óFGƒØdG äÉahô°üe

814^716 828^232 óFGƒØdG πNO ‘É°U

157^912 173^290  iôNCGh ä’ƒªYh Ωƒ°SQ

31^745 48^288 IôLÉàŸG πNO

58^527 72^605  QÉªãà°S’G πNO

29^047 26^626  á∏«eR äÉcô°T íHQ øe ∂æÑdG á°üM

277^231 320^809  ôNBG πNOh Ωƒ°SôdG

1^091^947 1^149^041  »∏«¨°ûàdG πNódG
164^001 149^562 iôNC’G äÉ°ü°üîŸGh ¢Vhô≤dG ôFÉ°ùN ¢ü°üfl ‘É°U

9^384 9^279  äGQÉªãà°SÓd ¢ü°üfl

173^385 158^841 äÉ°ü°üîŸG ´ƒª›

918^562 990^200  »∏«¨°ûàdG πNódG ‘É°U
188^401 190^348 ÚØXƒŸG ∞«dÉμJ

20^379 22^242  ∑Ó¡à°SG

100^503 107^185 iôNCG á«∏«¨°ûJ äÉahô°üe

309^283 319^775  á«∏«¨°ûàdG äÉahô°üŸG

609^279 670^425 ÖFGô°†dG πÑb íHôdG
42^669 46^115 »Ñjô°V ±hô°üe

566^610 624^310  áæ°ù∏d íHôdG ‘É°U
29^362 53^670 Iô£«°ùe ÒZ ¥ƒ≤M ¤EG óFÉ©dG íHôdG ‘É°U

537^248 570^640 ∂æÑdG ∑Óe ¤EG óFÉ©dG íHôdG ‘É°U

:áæ°ù∏d ∂æÑdG ∑Óe ¤EG óFÉ©dG º¡°ùdG ìÉHQCG Ö«°üf
7^7 8^0 (á«μjôeCG äÉàæ°S) ìÉHQC’G ‘ º¡°ù∏d ¢†ØîŸGh »°SÉ°SC’G Ö«°üædG

 πeÉ°ûdG πNó∏d IóMƒŸG áªFÉ≤dG
2016 Èª°ùjO 31 ‘ á«¡àæŸG áæ°ù∏d

2015 2016

∞dCG
»μjôeCG Q’hO

∞dCG
»μjôeCG Q’hO

566^610 624^310 áæ°ù∏d íHôdG ‘É°U

ôNB’G πeÉ°ûdG πNódG
(5^981) (8^544) áæ°ùdG ∫ÓN ádOÉ©dG áª«≤dG ‘ äGÒ¨àdG ‘É°U

(876) 113  äGQÉ≤©dG º««≤J IOÉYEG »WÉ«àMEG ‘ äGÒ¨àdG ‘É°U

(89^838) (309^231) á«ÑæLCG äÓªY πjƒ– äÓjó©J

469^915 306^648 áæ°ù∏d πeÉ°ûdG πNódG ´ƒª›
11^003 2^429 Iô£«°ùe ÒZ ¥ƒ≤M ¤EG óFÉ©dG πeÉ°ûdG πNódG ´ƒª›

458^912 304^219 ∂æÑdG ∑Óe ¤EG óFÉ©dG πeÉ°ûdG πNódG ´ƒª›

 ájó≤ædG äÉ≤aóà∏d IóMƒŸG áªFÉ≤dG
2016 Èª°ùjO 31 ‘ á«¡àæŸG áæ°ù∏d

2015 2016

∞dCG
»μjôeCG Q’hO

∞dCG
»μjôeCG Q’hO

(2^070) (1^166^410) á«∏«¨°ûàdG á£°ûfC’G ‘ Ωóîà°ùŸG ó≤ædG ‘É°U

621^983 (117^414) ájQÉªãà°S’G á£°ûfC’G øe (‘ Ωóîà°ùŸG) ó≤ædG ‘É°U

(46^273) (136^092) á«∏jƒªàdG á£°ûfC’G ‘ Ωóîà°ùŸG ó≤ædG ‘É°U

(56^375) (211^611)  á«ÑæLC’G äÓª©dG ±ô°U ¥hôa ‘É°U

517^265 (1^631^527) ¬ªμM ‘ Éeh ó≤ædG ‘ IOÉjõdG (¢ü≤ædG)
3^423^375 3^940^640 ôjÉæj 1 ‘ ¬ªμM ‘ Éeh ó≤ædG

3^940^640 2^309^113 Èª°ùjO 31 ‘ ¬ªμM ‘ Éeh ó≤ædG

 ¥ƒ≤◊G ‘ äGÒ¨à∏d IóMƒŸG áªFÉ≤dG
2016 Èª°ùjO 31 ‘ á«¡àæŸG áæ°ù∏d

2015 2016

∞dCG
»μjôeCG Q’hO

∞dCG
»μjôeCG Q’hO

3^390^874 3^517^737 ∂æÑdG ∑Óe ¤EG óFÉ©dG ôjÉæj 1 ‘ ó«°UôdG
458^912 304^219 áæ°ù∏d πeÉ°ûdG πNódG ´ƒª›

(1^000) (1^000) áYƒaóe äÉYÈJ

(270^269) (292^401) áYƒaóŸG ájOÉ©dG º¡°SC’G ìÉHQCG

(13^750) (27^500) 1 áÄa ∫ÉŸG ¢SCGQ øª°V áLQóe áªFGO á«dÉª°SCGQ ¥GQhCG ≈∏Y ™jRƒJ

35^841 14^677  IQOÉ°U á«aÉ°VEG º¡°SCG

(2^271) (1^012)
 áLQóe áªFGO á«dÉª°SCGQ ¥GQhCÉH á≤∏©àe äÉahô°üe

1 áÄa ∫ÉŸG ¢SCGQ øª°V

(87^925) (14^929) ôNB’G πeÉ°ûdG πNódG »WÉ«àMEG øe ∫ƒfi

1^818 - äGQÉ≤©dG ™«H øe QÉ≤©dG º««≤J IOÉYEG »WÉ«àMEG ¤EG ∫ƒfi

8^325 5^224 º¡°SC’ÉH ™aódG äÓeÉ©Ÿ ádOÉ©dG áª«≤dG AÉØWEG

494 - á©HÉàdG äÉcô°ûdG ‘ äGÒ¨àdG

(3^312) (4^188) áfGõN º¡°SCG AGô°T

3^517^737 3^500^827  ∂æÑdG ∑Óe ¤EG óFÉ©dG Èª°ùjO 31 ‘ ó«°UôdG
400^000 600^000 1 áÄa ∫ÉŸG ¢SCGQ øª°V áLQóe áªFGO á«dÉª°SCGQ ¥GQhCG

442^477 438^675  Iô£«°ùe ÒZ ¥ƒ≤M
4^360^214 4^539^502   Èª°ùjO 31 ‘ ¥ƒ≤◊G ´ƒª›

IóMƒŸG á«fGõ«ŸG
2016 Èª°ùjO 31 ‘ Éªc

20162015

∞dCG
»μjôeCG Q’hO

∞dCG
»μjôeCG Q’hO

äGOƒLƒŸG
ájõcôe ∑ƒæH iód Ió°UQCGh ó≤f912^9241^052^918

ájõcôe ∑ƒæH iód ™FGOhh áfGõN äÉfhPCG2^464^8462^117^945

 ∑ƒæH iód ™FGOh1^884^4934^214^899

∞∏°Sh ¢Vhôb18^606^88319^353^181

IôLÉàŸG ÒZ ¢Vô¨d É¡H ßØàfi äGQÉªãà°SG5^570^4475^328^110

 á∏«eR äÉcô°T ‘ äGQÉªãà°SG326^874314^828

ájQÉ≤Y äGQÉªãà°SG132^021183^166

äGó©eh äÉμ∏à‡211^209238^843

 iôNCG äGOƒLƒeh ¢†Ñ≤dG á≤ëà°ùe óFGƒa738^155590^829

 á°Sƒª∏e ÒZ iôNCG äGOƒLƒeh Iô¡°ûdG474^632570^598

äGOƒLƒŸG ´ƒª›31^322^48433^965^317

¥ƒ≤◊Gh äÉHƒ∏£ŸG

äÉHƒ∏£ŸG
 ∑ƒæH øe ™FGOh3^279^0384^241^191

 AGô°T IOÉYEG äÉ«bÉØJEG ÖLƒÃ äÉ°VGÎbEG698^228800^998

AÓª©dG ™FGOh21^703^35823^495^227

iôNCG äÉHƒ∏£eh ™aódG á≤ëà°ùe óFGƒa865^376806^093

ájƒfÉK äÉHƒ∏£e236^982261^594

äÉHƒ∏£ŸG ´ƒª›26^782^98229^605^103

¥ƒ≤◊G
ájOÉ©dG º¡°SC’G – ∫ÉŸG ¢SCGQ1^711^3221^623^030

áfGõN º¡°SCG(11^497)(7^309)

äÉ«WÉ«àMEG1^801^0021^902^016

 ∂æÑdG ∑Óe ¤EG IóFÉ©dG ¥ƒ≤◊G3^500^8273^517^737

1 áÄa ∫ÉŸG ¢SCGQ øª°V áLQóe áªFGO á«dÉª°SCGQ ¥GQhCG600^000400^000

Iô£«°ùe ÒZ ¥ƒ≤M438^675442^477

¥ƒ≤◊G ´ƒª›4^539^5024^360^214

 ¥ƒ≤◊Gh äÉHƒ∏£ŸG ´ƒª›31^322^48433^965^317



3 األربعاء 22 فبراير 2017  بالدنا
25 جمادى األولى 1438

العدد 3053  local@albiladpress.com

نتائ���ج طيب���ة الجتم���اع اللجن���ة احلكومي���ة عل���ى �ص���عيد تعزي���ز العالق���ات االقت�ص���ادية

اال�ستفادة من الفر�ص الواعدة لال�ستثمار والت�سهيالت
نقدر حر�ص بوتني امل�صتمر على االرتقاء بالعالقات مع رو�صيا... امللك لرجال االأعمال: 

املنام���ة - بنا: اأ�ص���اد عاهل البالد �ص���احب اجلاللة امللك حمد 

ب���ن عي�ص���ى اآل خليفة بالعالق���ات الثنائي���ة الوطي���دة واملتنامية 

ب���ني مملك���ة البحرين ورو�ص���يا االحتادية ال�ص���ديقة وما ي�ص���هده 

التعاون امل�صرتك من تقدم وتطور يف خمتلف املجاالت، خ�صو�صا 

االقت�ص���ادية والتجاري���ة يف ظل ما يجمع البلدي���ن من روابط متينة 

وم�صالح م�صرتكة. 

جاء ذلك لدى ا�ص���تقبال جاللة امللك يف ق�رص ال�ص���افرية اأم�ص 

الوف���د الرو�ص���ي لرجال االأعمال برئا�ص���ة وزير التجارة وال�ص���ناعة 

بجمهورية رو�صيا االحتادية ال�صديقة ديني�ص مانتوروف؛ مبنا�صبة 

زيارته���م للمملك���ة للم�ص���اركة يف االجتماع االأول للجن���ة احلكومية 

البحريني���ة الرو�ص���ية للتع���اون التج���اري واالإقت�ص���ادي والعلمي 

والتكنولوجي. 

ورح���ب العاهل بوزير التجارة وال�ص���ناعة الرو�ص���ي واأع�ص���اء 

الوفد الزائر، م�صيدا بهذه الزيارة املهمة والتاريخية من اأجل تعزيز 

العالقات بني البلدين ال�ص���ديقني بجميع املجاالت االقت�ص���ادية 

والتجارية واال�صتثمارية. 

واأك���د جاللة امللك حر�ص مملكة البحري���ن على تطوير وتنمية 

هذه العالقات، وفتح عالقات اأو�صع من التعاون الثنائي امل�صرتك، 

مق���دراً جاللته حر����ص الرئي�ص فالدم���ر بوتني رئي����ص جمهورية 

رو�ص���يا االحتادية امل�ص���تمر على االرتقاء بالعالق���ات بني البلدين 

لكل ما فيه خر و�ص���الح البلدين ال�صديقية، متطلعاً جاللة امللك 

اإىل زيارة الرئي�ص الرو�صي عن قريب. 

ون���وه بالنتائ���ج الطيب���ة ال���ذي متخ�ص عنه���ا اجتم���اع اللجنة 

احلكومي���ة ال���ذي عق���د اأم����ص على �ص���عيد زي���ادة حج���م التعاون 

االقت�ص���ادي والتب���ادل التجاري واالرتقاء به، موؤك���دا جاللته الدور 

املهم الذي ي�صطلع به القطاع اخلا�ص يف دعم وتنمية هذا التعاون 

وتبادل الزيارات بني خمتلف الوفود واال�ص���تفادة من االتفاقيات 

املوقع���ة بني البلدي���ن واإقامة املزي���د من امل�ص���اريع واملعار�ص 

امل�ص���رتكة التي تعود باملنفعة املتبادلة على اجلانبني البحريني 

والرو�صي. 

وح���ث العاهل رجال االأعم���ال يف البلدين على اال�ص���تفادة من 

الفر�ص الواعدة لال�صتثمار والت�صهيالت التي يقدمها كال البلدين 

يف اإقامة مزيد من اال�ص���تثمارات امل�ص���رتكة التي تعزز من جماالت 

التعاون بينهما. 

واأثناء اللقاء اأ�ص���اد �ص���احب اجلاللة بزياراته الناجحة لرو�صيا 

االحتادي���ة ومباحثاته املثمرة مع الرئي����ص فالدمير بوتني رئي�ص 

رو�ص���يا االحتادي���ة وما حققت���ه من نتائ���ج طيبة لتوثي���ق عالقات 

البلدين ال�صديقني. 

كم���ا ن���وه جاللت���ه بال���دور املوؤث���ر الذي ت�ص���طلع به رو�ص���يا 

االحتادي���ة على ال�ص���احة الدولية واإ�ص���هاماتها يف خدم���ة يف االأمن 

وال�صلم الدوليني. 

وع���ر وزير التجارة و ال�ص���ناعة الرو�ص���ي والوفد املرافق عن 

�ص���كرهم وتقديره���م جلاللة امللك على ما اأب���داه جاللته من حر�ص 

واهتمام على تطوير عالقات مملكة البحرين مع رو�ص���يا االحتادية 

وت�ص���جيع التعاون وال�ص���يما بني رجال االعمال وامل�ص���تثمرين من 

البلدين، موؤكدين اأن البحرين دولة مهمة لرو�صيا،  واأنهم يتطلعون 

دائم���ا لفتح جماالت اأرحب من التع���اون املثمر معها يف القطاعات 

احليوية كافة. 

املنام���ة - بنا: ا�ص���تقبل عاهل البالد 

�ص���احب اجلاللة امللك حمد بن عي�صى اآل 

خليف���ة يف ق�رص ال�ص���افرية اأم����ص رئي�ص 

دي���وان الرقاب���ة املالية واالإدارية ح�ص���ن 

تقري���ر  جاللت���ه  اإىل  رف���ع  اإذ  اجلالهم���ة، 

البيانات املالية املدققة لديوان الرقابة 

املالية واالإدارية لل�ص���نة املالية املنتهية 

يف 31 دي�صمر 2016. 

واأثن���ى جالل���ة املل���ك عل���ى اجلهود 

الطيبة التي يبذلها رئي�ص ديوان الرقابة 

املالي���ة واالإدارية والعامل���ني فيه، منوها 

باأدائه���م املتمي���ز وما حقق���وه من تقدم 

يف اإط���ار املحافظ���ة عل���ى امل���ال الع���ام 

والو�ص���ول اإىل اأعلى درجات امل�ص���داقية 

واال�صتقاللية وال�صفافية.

واأكد جاللته اأهمية احلفاظ على املال 

الع���ام ومراقبة �ص���بل اإنفاقه وتر�ص���يده، 

م�ص���يداً العاه���ل ب���دور دي���وان الرقاب���ة 

املالية واالإدارية يف اأداء هذه امل�ص���وؤولية 

عل���ى  واحلف���اظ  االأكم���ل  الوج���ه  عل���ى 

ا�ص���تقاللية عمله ومبا ي�ص���هم يف حت�صني 

م�ص���توى اأداء وزارات الدولة وموؤ�ص�صاتها 

حتقيق���اً للم�ص���لحة العامة ومل���ا فيه خر 

الوطن و�ص���الح املواطن. وعقب املقابلة 

����رصح اجلالهمة باأنه ت����رصف برفع البيانات 

املالي���ة املدققة لدي���وان الرقابة املالية 

واالإداري���ة لل�ص���نة املالي���ة املنتهي���ة يف 

31 دي�ص���مر 2016 اإىل �ص���احب اجلاللة 
امللك، ون���وه اإىل اأن تلك البيانات تعك�ص 

مدى ا�ص���تجابة الديوان ل�صيا�ص���ة الدولة 

الهادف���ة اإىل تر�ص���يد امل�رصوفات واحلد 

من االنفاق العام.

وذك���ر اجلالهمة اأنه اأطلع جاللة امللك 

عل���ى االإجن���ازات الت���ي حققه���ا الديوان 

بالعام 2016 فيما يتعلق باأعمال الرقابة 

املالي���ة واالإداري���ة التي با�رصه���ا الديوان 

امل�ص���مولة  اجله���ات  اأداء  عل���ى  واأثره���ا 

بالرقابة، خ�صو�ص���ا التقدم الذي حققته 

تل���ك اجلهات فيم���ا يتعلق ب�ص���د جوانب 

النق�ص يف اأنظمته���ا ولوائحها وهياكلها 

وحوكمة اأعمالها.

واأ�ص���اف اجلالهم���ة اأنه اأح���اط جاللته 

بالعديد من امل�صاريع التطويرية املنبثقة 

عن خطة الديوان اال�صرتاتيجية، خ�صو�صا 

امل�ص���اريع املتعلق���ة بتحقي���ق املهني���ة 

للدي���وان والعاملني في���ه وانعكا�ص ذلك 

على منهجية العمل بالدي���وان وارتباطها 

واملعاي���ر  الدولي���ة  الرقاب���ة  مبعاي���ر 

ال�ص���ادرة عن املنظمة الدولي���ة لالأجهزة 

واملحا�ص���بة  املالي���ة  للرقاب���ة  العلي���ا 

)االإنتو�صاي(، والتزامه ب�صمانات اجلودة، 

مما اأك�ص���ب خمرجات العمل الرقابي الذي 

يق���وم به الدي���وان ثقة اجله���ات املعنية 

بنتائ���ج الرقاب���ة، اإذ جتلت تل���ك الثقة يف 

مدى الت���زام اجله���ات امل�ص���مولة برقابة 

الديوان بتنفيذ تو�صياته ومالحظاته.

واأف���اد اجلالهم���ة يف خت���ام ت�رصيح���ه 

باأنه ت�رصف باال�ص���تماع اإىل توجيهات واآراء 

جاللة امللك ال�ص���ديدة فيما يتعلق مبهام 

الرقابة التي ي�ص���طلع بها الديوان ودوره 

يف الرقاب���ة عل���ى اأموال الدول���ة والتحقق 

من �صالمة وم�رصوعية ا�ص���تخدامها وح�صن 

اإدارته���ا وتر�ص���يخ اأ�ص����ص ال�ص���فافية يف 

التعامل مع املال العام.

واأ�ص���اد جالل���ة امللك بال���دور املهم 

ب���ه الدي���وان يف م�ص���اعدة  ال���ذي يق���وم 

اجلهات امل�ص���مولة برقابته على اأن تدير 

�ص���وؤونها باأ�ص���لوب موؤ�ص�ص���ي ي�صتند اإىل 

القوان���ني واللوائح واالإج���راءات املنظمة 

لعمله���ا وانعكا����ص ذل���ك عل���ى م�ص���توى 

تنفيذها ل�صيا�صة الدولة وا�صرتاتيجيتها 

االقت�ص���ادية ومتكينها من تطوير اأدائها 

و�ص���د الثغرات التي ت�ص���تغل يف ارتكاب 

املخالفات املالية واالإدارية.

املنام���ة - بنا: ا�ص���تقبل عاهل البالد 

�ص���احب اجلاللة امللك حمد بن عي�صى اآل 

خليفة الر�صام الرو�صي نيكا�ص �صفارنوف 

لل�صالم على جاللة امللك؛ مبنا�صبة زيارته 

للب���الد الإقامة معر�ص���ه الفن���ي، اإذ ت�رصف 

باإهداء جالل���ه امللك لوح���ة فنية جلاللته، 

كم���ا اأه���دى جالل���ة املل���ك ميدالي���ة م���ن 

املنظمة الفنية يف رو�صيا االإحتادية.

واأع���رب جالل���ة املل���ك ع���ن �ص���كره 

وتقدي���ره للفن���ان الرو�ص���ي عل���ى ه���ذا 

االإه���داء، م�ص���يداً جاللت���ه مب���ا يتمت���ع به 

الفن���ان الرو�ص���ي م���ن مه���ارة وكفاءة يف 

االأعمال الفنية املتنوعة الرفيعة.

واأك���د جاللة املل���ك اأن اإقامة معر�ص 

الفن���ان الرو�ص���ي يف البحري���ن ياأت���ي يف 

اإطار التب���ادل والتعاون الثق���ايف والفني 

ب���ني البلدين ال�ص���ديقني، متمنياً جاللته 

للفنان الرو�ص���ي نيكا�ص �ص���فارنوف كل 

التوفيق وا�صتمرار النجاح.

• جاللة امللك م�صتقبالً الوفد الرو�صي لرجال االأعمال	

• جاللة امللك م�صتقبالً رئي�ص ديوان الرقابة املالية واالإدارية	

• جاللة امللك م�صتقبالً الر�صام الرو�صي نيكا�ص �صفارنوف	

احلفاظ على املال العام ومراقبة اإنفاقه وتر�سيده

معر�ص الفنان الرو�سي يف اإطار التبادل والتعاون الثقايف

ت�صلم البيانات املالية املدققة لديوان الرقابة 2016... العاهل:

الر�صام الرو�صي نيكا�ص �صفارنوف اأهدى جاللته لوحة فنية وميدالية... العاهل:



املنام����ة - بن����ا: اأك����د رئي�����س الوزراء �ص����احب 

ال�ص����مو امللكي الأمري خليفة بن �ص����لمان اآل خليفة، 

ل����دى ا�ص����تقبال �ص����موه لوزي����ر التجارة وال�ص����ناعة 

الرو�ص����ي، اأن تقارب رو�ص����يا مع ال����دول املوؤثرة يف 

القرار العامل����ي اأو تلك التي تلعب دوًرا رئي�ًص����ا يف 

امل�صهد القت�صادي كدول جمل�س التعاون �صتكون 

له اآث����اره الإيجابية على �ص����عيد الأمن وال�ص����تقرار 

والتنمية القت�صادية، واأن اأية رغبة يف تنمية �صاملة 

باملنطقة يجب اأن يت�ص����درها اإنقاذ عملية ال�ص����ام 

فهو الطريق املمهد لها.

وح����ّث �ص����موه ل����دى ا�ص����تقباله بق�����ر �ص����موه 

يف الرف����اع �ص����باح اأم�س، وزي����ر التجارة وال�ص����ناعة 

بجمهوري����ة رو�ص����يا الحتادي����ة ال�ص����ديقة ديني�س 

مانت����وروف والوف����د املرافق على الإ�����راع باإجناز ما 

مت التفاق عليه بني البحرين ورو�صيا على ال�صعيد 

القت�ص����ادي من خال جلنة التعاون امل�ص����رك بني 

البلدين، لفًتا �ص����موه اىل اأن مملكة البحرين ترّحب 

مب�ص����اعفة الن�ص����اط ال�ص����ياحي البحريني الرو�ص����ي 

وال�ص����تفادة م����ن خط����وط الط����ريان املبا�����رة بني 

املنامة ومو�ص����كو والت����ي يجب اأن يتم ا�ص����تغالها 

ب�ص����كل اأك����ر مبا يدع����م توجه البلدي����ن للتعاون يف 

خمتلف املجالت وبخا�صة ال�صياحية.

كم����ا اأك����د �ص����موه اأهمي����ة الإ�����راع يف تفعي����ل 

اتفاقيات التعاون التي تربط بني البلدين، ل�صيما 

املتعلقة بالتعاون الأمني والع�صكري والقت�صادي 

وقطاعات النفط والغاز وال�صتثمار وغريها.

وعّر �ص����موه عن متنياته يف باأن يكون الجتماع 

الأول للجنة احلكومية الرو�ص����ية للتع����اون التجاري 

والقت�صادي والعلمي والتكنولوجي بداية لتاأ�صي�س 

مرحل����ة جديدة م����ن التع����اون املثمر ب����ني البلدين، 

متمنيًّا �ص����موه لأعمال الجتماع النجاح والتوفيق يف 

حتقيق اأهدافه.

وخ����ال اللق����اء، اأعرب �ص����احب ال�ص����مو امللكي 

رئي�س الوزراء عن ارتياحه ملا ي�صهده م�صار العاقات 

البحرينية الرو�ص����ية من تطور م�صتمر، قائا �صموه: 

“اإنن����ا ننظر بتفاوؤل مل�ص����تقبل العاق����ات الثنائية 

بني بلدينا ال�ص����ديقني يف ظل امل�صاعي امل�صركة 

للبلدين من اأجل اإر�صاء منوذج قوي وفاعل للتعاون 

يخدم امل�صالح امل�صركة للبلدين”.

و�ص����ّدد �ص����موه على اأهمية ال����دور الذي ميكن 

تقوم به جمهورية رو�صيا الحتادية يف اإر�صاء دعائم 

الأمن وال�ص����تقرار يف املنطق����ة يف ظل ما حتظى به 

من مكانة وثقل �صيا�صي واقت�صادي على امل�صتوى 

الدويل.

واأ�ص����اد �ص����موه بال�صيا�ص����ات الت����ي يتبناه����ا 

رئي�س جمهورية رو�ص����يا الحتادية فادميري بوتني 

ا، معرًبا �ص����موه عن تطلعه اإىل  �صيا�ص����يًّا واقت�صاديًّ

اأن يقوم الرئي�س الرو�صي بزيارة اإىل دول املنطقة 

يف امل�صتقبل القريب.

واأكد �ص����موه اأهمية تكثيف الزيارات املتبادلة 

ب����ني كبار امل�ص����وؤولني ورجال الأعم����ال يف البلدين 

ال�ص����ديقني مل����ا لذلك م����ن اأثر ايجاب����ي يف حتقيق 

مزي����د م����ن التفاهم ال����ذي يلبي تطلع����ات البلدين 

وال�صعبني ال�صديقني.

وحّث �ص����موه رج����ال الأعمال وامل�ص����تثمرين يف 

البلدين على ال�ص����تفادة من الإمكانيات والفر�س 

ال�ص����تثمارية التي ميتلكها البل����دان يف عقد مزيد 

من ال�����راكات واإقامة م�روعات تع����ود بالنفع على 

البلدين وال�صعبني ال�صديقني.

وق����د اطلع الوف����د املراف����ق للوزير الرو�ص����ي 

عل����ى  ال����وزراء  رئي�����س  امللك����ي  ال�ص����مو  �ص����احب 

اأن�ص����طتهم عل����ى ال�ص����عيدين العامل����ي والإقليمي 

فيم����ا يتعل����ق بالفعاليات اخلا�ص����ة بالتقريب بني 

الثقافات والأديان، حيث اأكد �ص����موه حر�س مملكة 

البحري����ن عل����ى دعم كاف����ة املب����ادرات التي حتقق 

التق����ارب بني الأدي����ان والثقافات مب����ا يحقق خري 

و�صاح الإن�صانية.

م����ن جانب����ه، اأع����رب وزير التج����ارة وال�ص����ناعة 

الرو�صي عن خال�س �صكره وتقديره ل�صاحب ال�صمو 

امللك����ي رئي�س ال����وزراء على دعمه لكل ما ي�ص����هم 

يف تعزيز عاق����ات التعاون املتمي����زة بني البلدين 

ال�ص����ديقني، موؤكًدا حر�س ب����اده بتوثيق الروابط 

مع مملكة البحرين يف خمتلف القطاعات ال�صيا�صية 

والقت�صادية والتجارية.

واأك����د اهتم����ام جمهوري����ة رو�ص����يا الحتادي����ة 

بتفعي����ل التفاقي����ات الثنائي����ة الت����ي جتم����ع بني 

البلدي����ن ال�ص����ديقني، م�ص����يًدا مبا ت�ص����هده مملكة 

البحرين من تطور ومناء على كافة الأ�صعدة. 
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البلدي���ن م�ص���الح  يخ���دم  للتع���اون  وفاع���ل  ق���وي  من���وذج  لإر�ص���اء  م�ص���ركة  م�ص���اع 

وزير التجارة وال�صناعة الرو�صي:   

توثي���ق الرواب���ط م���ع البحري���ن بالقطاع���ات ال�صيا�ص���ية والقت�ص���ادية 

الأم���ري خليف���ة ي�ص���يد بال�صيا�ص���ات الت���ي يتبناه���ا بوت���ني ويتطل���ع لزيارت���ه املنطق���ة

البحرين ترحب مب�ساعفة الن�ساط ال�سياحي مع رو�سيا 

نتطلع اإلى تعزيز العالقات التجارية واالقت�سادية

�صموه يوؤكد اأهمية الإ�راع يف تفعيل اتفاقيات التعاون... رئي�س الوزراء: 

لدى لقاء �صموه مع وزير ال�صناعة والتجارة الرو�صي... ويل العهد: 

املنام����ة - بن����ا: اأك����د ويل العهد نائ����ب القائد 

الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء �صاحب 

ال�ص����مو امللك����ي الأمري �ص����لمان بن حم����د اآل خليفة 

تطل����ع مملكة البحرين اإىل تعزيز العاقات التجارية 

والقت�ص����ادية م����ع جمهوري����ة رو�ص����يا الحتادي����ة، 

م����ن  ال�ص����ديقني  البلدي����ن  يرب����ط  مم����ا  انطاًق����ا 

اتفاقيات ت�ص����جع نحو املزيد من ا�صتثمار الفر�س 

املتاح����ة والواع����دة، يف �ص����وء الت�ريع����ات والنظم 

القت�ص����ادية الداعمة للبيئة املنفتحة القائمة على 

مبادئ التناف�ص����ية والعدالة وال�ص����تدامة واملحفزة 

لا�صتثمار.

ونّوه �صموه بالزيارات التي قام بها عاهل الباد 

�ص����احب اجلال����ة امللك حمد ب����ن عي�ص����ى اآل خليفة 

جلمهورية رو�ص����يا، وما تبعتها م����ن زيارات متبادلة 

عل����ى كافة امل�ص����تويات فتحت املج����ال نحو تعاون 

بحريني ورو�صي يف خمتلف املجالت احليوية.

واأ�ص����ار �ص����موه ل����دى لقائ����ه بق�ر الق�ص����يبية 

اأم�����س، وزي����ر ال�ص����ناعة والتجارة الرو�ص����ي ديني�س 

مانت����وروف، اإىل تطل����ع البلدي����ن ال�ص����ديقني نح����و 

تو�ص����يع عاقاتهما التجارية والقت�ص����ادية وتعزيز 

اآليات التن�صيق والتعاون بينهما مبا يخدم امل�صالح 

امل�ص����ركة بني البلدين، ودعم عاقات التعاون مع 

دول جمل�س التعاون ب�صكل عام.

مانت����وروف،  الوزي����ر  بزي����ارة  �ص����موه  ورّح����ب 

م�ص����يًدا بتواج����د الوف����د القت�ص����ادي الرو�ص����ي يف 

مملكة البحرين للم�ص����اركة يف الجتم����اع الأول للجنة 

احلكومي����ة البحريني����ة الرو�ص����ية للتع����اون التجاري 

والقت�صادي والعلمي والتكنولوجي، متمنيًّا �صموه 

اأن يحقق ه����ذا الجتماع امل�ص����رك النتائج املرجوة 

مبا يلبي تطلعات البلدين و�صعبيهما ال�صديقني.

م����ن جانب����ه، اأع����رب وزي����ر ال�ص����ناعة والتجارة 

الرو�صي عن �صكره وتقديره ل�صاحب ال�صمو امللكي 

ويل العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س 

جمل�س الوزراء على فر�ص����ة اللقاء، م�صيًدا مبا اأبداه 

�صموه من اهتمام بتطوير العاقات الثنائية.

• �صمو رئي�س الوزراء لدى ا�صتقبال وزير ال�صناعة والتجارة الرو�صي	

• �صمو ويل العهد يف لقاء مع وزير ال�صناعة والتجارة الرو�صي	
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قرينة العاهل تفتتح اليوم معر�ض احلدائق

وزير الداخلية: نقدر املواقف الأردنية الداعمة للبحرين

البحرين ذات �سيادة ومن حقها اتخاذ الإجراءات التي حتفظ اأمنها

ي�صتقطب اأحدث الت�صاميم والتقنيات الزراعية العاملية

دور فاعل لرئي�س الوزراء الأردين ال�صابق بتعزيز العالقات 

اأ�صاد بال�صتقرار الأمني الذي ت�صهده اململكة... وزير الداخلية التون�صي: 

املنام���ة - بنا: حت���ت الرعاي���ة ال�ص���امية لعاهل 

الب���الد �ص���احب اجلالل���ة املل���ك حمد ب���ن عي�ص���ى اآل 

خليف���ة، تتف�ص���ل قرين���ة العاه���ل رئي�ص���ة املجل����س 

الأعلى للمراأة �ص���احبة ال�ص���مو امللكي الأمرية �صبيكة 

بنت اإبراهيم اآل خليفة رئي�ص���ة املجل�س ال�صت�ص���اري 

للمب���ادرة الوطني���ة لتنمي���ة القط���اع الزراع���ي اليوم 

الأربع���اء، بافتت���اح معر�س البحرين ال���دويل للحدائق 

مبرك���ز البحرين الدويل للمعار�س واملوؤمترات.  يقام 

املعر�س هذا العام حتت �صعار “احلدائق امل�صغرة”، 

حي���ث تولت جامع���ة البحرين هذا الع���ام بالتعاون مع 

املب���ادرة الوطني���ة لتنمي���ة القط���اع الزراعي، و�ص���ع 

ت�ص���ورات املن�ص���ة الرئي�ص���ية للمعر�س واملج�ص���دة 

ل�ص���عار ه���ذا الع���ام.  كما قام���ت اجلامعة م���ن جانبها 

بتنفي���ذ الت�ص���اميم املو�ص���وعة، لتك���ون اأح���د اأب���رز 

املعرو�ص���ات املتاحة اأمام �ص���يوف املعر�س، وذلك 

من خ���الل تقدمي اأف�ص���ل الأنظم���ة والأ�ص���اليب التي 

ت�صاهم يف ا�صتغالل امل�ص���احات ال�صغرية واملحدودة 

يف ت�ص���ميم واإن�ص���اء احلدائق امل�ص���غرة بطرق علمية 

مدرو�صة �ص���هلة التطبيق، و�صيت�صمن العر�س �صوًرا 

حية لبي���وت ومباين من البيئة املحلي���ة وكيفية اتباع 

الط���رق والأ�ص���اليب واحللول ال�ص���حيحة عرب توظيف 

اأن���واع معينة م���ن النبات���ات والزهور التي تتنا�ص���ب 

م���ع �ص���غر امل�ص���احة وتتحمل ح���رارة املن���اخ، وذلك 

به���دف زيادة امل�ص���طحات اخل����راء وتلطي���ف اجلو. 

وي�ص���تقطب املعر�س ه���ذا العام عدًدا م���ن ال�ركات 

م���ن خمتل���ف دول الع���امل مث���ل فرن�ص���ا، واأملاني���ا، 

واإيطالي���ا، وهولن���دا، واليون���ان، والياب���ان، وكن���دا، 

وتايلند، وال�ص���ن، واندوني�ص���يا، وتركيا، ورو�ص���يا، 

لعر����س اأح���دث البت���كارات والت�ص���اميم والتقنيات 

الزراعي���ة وتطبيقاته���ا وجتاربه���م الناجح���ة يف ه���ذا 

املج���ال، اإىل جان���ب عدد م���ن ال����ركات الزراعية من 

دول اإقليمية وعربية مثل اململكة العربية ال�صعودية، 

ودول���ة الإم���ارات العربي���ة املتحدة، و�ص���لطنة عمان، 

واجلمهورية العربية ال�صورية، واململكة املغربية.

املنام���ة - وزارة الداخلي���ة: ا�ص���تقبل وزي���ر 

الداخلية ال�صيخ را�ص���د بن عبداهلل اآل خليفة اأم�س، 

دولة رئي����س الوزراء ال�ص���ابق باململك���ة الأردنية 

الها�ص���مية ال�ص���قيقة عبدال�ص���الم املجايل. ورّحب 

الوزي���ر بدول���ة رئي����س ال���وزراء الأردين ال�ص���ابق، 

م�ص���يًدا بعمق ومتانة العالقات الأخوية واملتميزة 

الت���ي جتمع مملك���ة البحري���ن واململك���ة الأردنية 

الها�ص���مية، معرًبا عن تقدي���ره للمواقف الأردنية 

الداعم���ة ململك���ة البحري���ن والت���ي تعك����س عمق 

ومتانة عالقات البلدين ال�صقيقن. واأ�صاد الوزير 

بدور دولة املج���ايل وخرباته العري�ص���ة واملمتدة 

يف جمال تعزيز وتطوير العمل العربي امل�ص���رك، 

ف�ص���اًل عن دوره يف تعزيز العالق���ات الثنائية بن 

البلدي���ن يف العديد من املجالت، متمنيًّا له موفور 

ال�ص���حة والعافية ولالأردن دوام الأمن وال�صتقرار 

والزدهار.

املنام���ة - بن���ا: اأكد وزي���ر الداخلية التون�ص���ي 

الهادي جمدوب اأن بالده ت�صاند �صقيقتها البحرين يف 

التدابري التي تتخذها لتوفري �صبل الأمن والطماأنينة 

ملواطنيها، كما تدعم كاف���ة الإجراءات التي تنفذها 

حفاًظا على اأمنها، ومبا يخدم م�ص���لحتها، م�صرًيا اإىل 

اأن البحرين دولة ذات �ص���يادة ل يح���ق لأي اأحد كان 

التدخل يف �ص���وؤونها الداخلية، م�ص���يًدا بال�ص���تقرار 

الأمني الذي ت�صهده.

واأك���د جم���دوب يف حوار م���ع جملة )الأم���ن( “اأن 

الزي���ارة التي قام به���ا اإىل البحرين تكت�ص���ب اأهمية 

بالغة، لأنها تاأتي جت�صيًدا لعمق العالقات التاريخية 

الوثيقة والروابط الأخوية بن البلدين ال�ص���قيقن، 

كما تن���درج يف اإط���ار اتفاقية التع���اون الأمني التي 

وقعت خالل زيارة رئي�س اجلمهورية التون�صية قائد 

ال�صب�صي ململكة البحرين العام املا�صي”.

واأ�ص���ار اإىل اأن اتفاقي���ة التع���اون الأمن���ي تتيح 

املج���ال اإىل فتح املزيد من اآف���اق التعاون الثنائي، 

حيث �ص���كلت الزيارة فر�ص���ة مهمة لتدار�س �ص���بل 

تفعيلها، وو�ص���ع اآليات م�صركة للتمكن من العمل 

يف اإطاره���ا، مبا ينعك�س على ال�ص���تفادة املتبادلة، 

خا�ص���ة فيم���ا يتعل���ق بتبادل اخل���ربات، مب���ا يعود 

باملنفع���ة والفائدة على البلدين ال�ص���قيقن، لفًتا 

التون�ص���ية  واجلمهوري���ة  البحري���ن  مملك���ة  اأن  اإىل 

م���رت خالل ال�ص���نوات الأخرية بالكثري من الق�ص���ايا 

والأحداث الأمنية املت�ص���ابهة نوًعا ما، وهو يدعو اإىل 

التعاون البناء يف العمل الأمني، ومناق�ص���ة الق�ص���ايا 

ذات الهتمام امل�ص���رك.ويف �ص���ياق حديثه، اأ�ص���اد 

جمدوب بحنكة وزير الداخلية الفريق الركن ال�ص���يخ 

را�ص���د ب���ن عب���داهلل اآل خليفة ال���ذي يراأ����س الدورة 

احلادية والثالث���ن ملجل����س وزراء الداخلية العرب، 

مثمًنا جهوده وما يقدمه من اإ�صافات نوعية انعك�صت 

اإيجاًبا على اإثراء م�صرية جمل�س وزراء الداخلية العرب 

ملا ميتلكه من خربات كبرية، وملا يتمّتع به من روؤية 

عميقة لكيفية التعامل الفعال مع التحديات الأمنية، 

وم���ا يطراأ عليها من م�ص���تجدات، وحث���ه على �رورة 

املتابعة امل�ص���تمرة للمخاط���ر والتطورات يف املجال 

الأمني، وو�ص���ع اخلطط الكفيلة مبجابهتها، اإ�صافة 

اإىل حر�ص���ه على اأن تك���ون املنظوم���ة الأمنية دائًما 

مواكبة للتحولت الجتماعية والأمنية.

ا على �صوؤال حول مدى فعالية ال�صراتيجية  وردًّ

العربي���ة ملكافح���ة الإره���اب، اأك���د وزي���ر الداخلي���ة 

التون�ص���ي “اأن ل���كل دول���ة عربية خ�صو�ص���يتها يف 

التعامل م���ع التحديات الإرهابي���ة، فالتعاون ما زال 

متفاوًت���ا من دولة لأخرى، وهذا ما ي�ص���توجب املزيد 

من التن�ص���يق، وتكثيف اجلهود وت�ص���افرها لإيجاد 

اآليات تتمكن من خاللها من مكافحة الإرهاب ب�صكل 

جماع���ي مطل���ق”، لفًت���ا اإىل “اأن مكافح���ة الإره���اب 

ت�ص���كل اأولوية ق�ص���وى للجمهورية التون�ص���ية التي 

هي على ا�ص���تعداد للتعاون املثمر م���ع كافة الدول 

العربية وال�صديقة يف هذا املجال”.

و�صّدد جمدوب على “اأن مكافحة الإرهاب متثل 

اأهمي���ة كبرية لل���دول يف ه���ذه املرحل���ة”، لفًتا اإىل 

“اإن ال���دول العربي���ة ل ت�ص���تطيع حمارب���ة الإرهاب، 
وجمابه���ة اجلرائم العابرة للحدود ب�ص���ورة منفردة، 

م���ا يتطل���ب تكثيًف���ا للجه���ود العربي���ة والإقليمية 

والدولية، و�رورة رفع م�ص���توى التن�ص���يق، وتعزيز 

اآلي���ات التعاون فيما بينها، للت�ص���دي الفعال لهذه 

املخاطر”.

• �صمو الأمرية �صبيكة بنت اإبراهيم	

• وزير الداخلية التون�صي	

القائد العام ي�ستعر�ض العالقات مع الوفد الرو�سي

وزير “الدفاع” ي�ستعر�ض التن�سيق مع وفد الكونغر�ض

وفد ع�سكري اأردين يزور متحف قوة الدفاع

رئي�ض الأركان يطلع على التقنيات الع�سكرية يف “اأيدك�ض”

املنام���ة - بن���ا: ا�ص���تقبل القائ���د العام 

لق���وة دفاع البحرين امل�ص���ري الركن ال�ص���يخ 

خليفة ب���ن اأحمد اآل خليفة يف مكتبه بالقيادة 

العامة �صباح اأم�س وفداً من جمهورية رو�صيا 

الحتادية برئا�صة وزير ال�صناعة والتجارة يف 

الحتاد الرو�صي ديني�س مونروف.

الع���ام  القائ���د  رح���ب  اللق���اء،  وخ���الل 

لق���وة دفاع البحري���ن بالوفد الرو�ص���ي، ومت 

وال�ص���داقة  التع���اون  عالق���ات  ا�ص���تعرا�س 

القائم���ة ب���ن مملك���ة البحري���ن وجمهوري���ة 

رو�ص���يا الحتادية، كما مت مناق�ص���ة عدد من 

املو�صوعات ذات الهتمام امل�صرك. 

ح�ر اللقاء مدير دي���وان القيادة العامة 

الل���واء الركن ح�ص���ن حممد �ص���عد، واملفت�س 

الع���ام اللواء الرك���ن عبداهلل ح�ص���ن النعيمي، 

لالإم���داد  الأركان  هيئ���ة  رئي����س  وم�ص���اعد 

والتموين الل���واء الركن بحري يو�ص���ف اأحمد 

مال اهلل. 

املنامة - بنا: ا�ص���تقبل وزير �صوؤون 

الدف���اع بالقي���ادة العام���ة لق���وة دف���اع 

البحرين الفريق الركن يو�صف اجلالهمة 

�ص���باح اأم�س وف���داً من موظفي اأع�ص���اء 

جمل�س ال�صيوخ الأمريكي وذلك مبنا�صبة 

زيارتهم اململكة. 

وخ���الل اللق���اء رح���ب وزير �ص���وؤون 

الدف���اع بوف���د موظف���ي اأع�ص���اء جمل�س 

وا�ص���تعر�س معهم  الأمريكي،  ال�ص���يوخ 

عالق���ات التعاون والتن�ص���يق امل�ص���رك 

القائم���ة بن مملك���ة البحرين والوليات 

املتحدة الأمريكية، كما مت بحث عدد من 

املوا�صيع ذات الهتمام امل�صرك. 

ح����ر اللقاء املفت����س الع���ام اللواء 

الركن عبداهلل ح�ص���ن النعيمي، وم�ص���اعد 

رئي����س هيئ���ة الأركان للق���وى الب�ري���ة 

الل���واء الركن ال�ص���يخ علي بن را�ص���د اآل 

خليفة.

املنام���ة - بن���ا: ق���ام وف���د م���ن الكلية 

الها�ص���مية  الأردني���ة  امللكي���ة  الع�ص���كرية 

ال�ص���قيقة للمعاه���د والكليات �ص���باح اأم�س 

الثالث���اء بزيارة اإىل املتحف الع�ص���كري لقوة 

دف���اع البحري���ن.  وخالل الزي���ارة اطلع الوفد 

على خمتلف قاعات واأق�ص���ام املتحف، والتي 

ت�ص���م ت�ص���كيلة م���ن املقتني���ات التاريخية 

واللوح���ات الفنية الع�ص���كرية والنماذج التي 

تع���د اأر�ص���يفاً توثيقي���اً للتاريخ الع�ص���كري 

البحريني يف الع�ر احلديث واملعا�ر.

الرفاع - قوة دفاع البحرين: ح�ر رئي�س 

هيئة الأركان الفري���ق الركن ذياب النعيمي 

�صباح اأم�س، فعاليات معر�س وموؤمتر الدفاع 

ال���دويل )اأيدك����س 2017( وال���ذي انطلقت 

فعاليته باأبوظبي يف دول���ة الإمارات العربية 

ال�صقيقة مب�صاركة ما يقارب 1235 �ركة من 

ال�ركات العاملية العاملة يف جمال ال�صناعات 

الدفاعية والع�صكرية من 57 دولة من خمتلف 

دول العامل. وقام رئي�س هيئة الأركان بجولة 

اطلع خاللها على عدد من الأجنحة امل�ص���اركة 

يف املعر����س وما حتتويه الأق�ص���ام املختلفة 

من اأح���دث نظم الدفاع العاملي���ة والتقنيات 

الع�ص���كرية الت���ي ت�ص���هم يف تعزي���ز الأم���ن 

الإقليمي والدويل وخدمة ال�صالم العاملي.

واأو�ص���ح اأن هذا املعر�س يعد اأحد اأكرب 

املعار����س العاملية املعنية بقط���اع الدفاع، 

كم���ا �ص���مل املعر�س عق���د موؤمتر نوق�ص���ت 

بالتكنولوجي���ا  م���ن خالل���ه ق�ص���ايا تتعل���ق 

امل�ص���تقبلية يف جم���ال الدفاع وا�ص���تعرا�س 

والتوجه���ات  العلمي���ة  النظري���ات  اأح���دث 

ال�ص���راتيجية الدفاعية اجلديدة، والتي من 

�ص���اأنها متكن الدول واملجتمعات من تعزيز 

قدراته���ا يف احلفاظ على اأمنها وا�ص���تقرارها 

وحماية مقدراتها ومكت�صباتها التنموية.

وقد ع���اد رئي�س هيئة الأركان اإىل البالد 

م�ص���اء اأم����س، ورافقه خالل ح�ص���وره معر�س 

وموؤمت���ر الدف���اع ال���دويل )اأيدك����س 2017( 

مدير التعاون الع�ص���كري  اللواء الركن بحري 

حممد ها�ص���م ال�ص���ادة وعدد من كبار �صباط 

قوة دفاع البحرين.

بدور املالكي من املحرق

اأك���د رئي����س املجل�س الأعلى لل�ص���حة الفريق 

طبي���ب ال�ص���يخ حمم���د ب���ن عب���داهلل اآل خليف���ة اأن 

كل  تكالي���ف  ع���ن  م�ص���وؤولة  �ص���تكون  احلكوم���ة 

املواطن���ن يف م����روع ال�ص���مان ال�ص���حي، ال���ذي 

�ص���يكون عرب �صندوق ال�صمان ال�صحي الجتماعي 

احلكوم���ي، فيما �ص���يتكفل اأرباب العم���ل بتاأمن 

العمال الأجانب.

بع���الج  �ص���يتكفل  ال�ص���ندوق  “اإن  وق���ال 

البحريني���ن كافة م���ن جميع الأمرا����س، اإل اأنه لن 

ي�ص���مل الأمرا�س والعالجات التكميلية والتجميلية 

التي قد يحتاج بع����س املواطنن لإجرائها، ولكن 

ال�ص���ندوق �ص���يتكفل مبثل هذه العمليات يف حال 

وقوع احلوادث املرورية”.

وج���اء ذل���ك يف ن���دوة اأقامه���ا مرك���ز اجلزيرة 

الثقايف بح�ص���ور حمافظ املح���رق ونائب املحافظ 

ورئي����س اأع�ص���اء جمل����س مركز اجلزي���رة والوكيل 

امل�ص���اعد للرعاية ال�ص���حية الأولية كرمي الهاجري 

ورئي�س جمعية الأطباء.

واأك���د ال�ص���يخ حمم���د ب���ن عب���داهلل اأن قان���ون 

ال�صمان ال�صحي �صيبداأ العمل به العام 2018 على 

مراحل عدة، وقد يحتاج اإىل �صنتن اأو 3 ليكتمل.

وق���ال “اإن جمل�س اإدارة ال�ص���ندوق �صي�ص���م 

وزراء املالي���ة، ال�ص���حة، الع���دل، ورئي�س املجل�س 

الأعلى لل�ص���حة، بالإ�ص���افة اإىل عدد من الأع�ص���اء 

الذي���ن ي�ص���غلون منا�ص���ب يف القط���اع ال�ص���حي 

واملرافق ال�صحية”.

واأكد اأن اأهم مرحلة من املراحل التي ينتظرها 

القائمون على القان���ون هو اإقراره من قبل جمل�س 

النواب، واملتوقع اأن يكون يف نهاية العام، موؤكداً 

اأن القانون �ص���يتيح خدمات �صحية مكفولة متاماً، 

موؤك���داً اأن ه���ذا القانون لن يحول امل�صت�ص���فيات 

اإىل م�صت�صفيات خا�صة واإمنا �صيزيد من تطويرها 

و�صيكون لها جمال�س اإدارات خا�صة.

واأ�ص���ار اإىل اأن وزارة ال�ص���حة �ص���تتحول م���ن 

مقدم خدمات �ص���حية اإىل منظم يعمل مع املجل�س 

الأعل���ى لل�ص���حة، ويرك���ز عملها عل���ى املحافظة 

عل���ى ال�ص���حة العام���ة وتعزي���ز ال�ص���حة والتوعية 

والركيز على العجزة وامل�صنن مع اإيجاد الربامج 

املتخ�ص�صة يف هذه اجلوانب.

ولف���ت اإىل اأن النظام احلايل لل�ص���حة يفتقد 

لوج���ود املحا�ص���بة، اإذ اإن الدولة تدف���ع ميزانيات 

اإىل ال���وزارة لتق���وم الأخرية بتوزيعه���ا على باقي 

امل�صت�ص���فيات واملراك���ز ال�ص���حية دون اأن تكون 

هناك حما�ص���بة، لذا فاإن ذلك يعد خطاأ وا�صتنزافا 

للميزانية. واأكد ال�ص���يخ حممد بن عبداهلل اأنه توجد 

حالي���اً 16 �رك���ة تاأمن يف ال�ص���وق املحلية جاهزة 

للعمل �صمن هذا امل�روع.

واأكد اأن املري�س لن يتكبد اأي ر�ص���وم مقابل 

اخلدم���ات ال�ص���حية الأولي���ة، اإل اأن حالي���اً هن���اك 

مق���رح لفر�س ر�ص���وم ب�ص���يطة؛ وذلك ل�ص���مان 

ح�ص���ن ا�ص���تخدام اخلدمات ال�ص���حية. واأ�ص���ار اإىل 

اأنه �ص���تكون هن���اك معايري للم�صت�ص���فيات بهدف 

حتفيزها لتقدمي خدمات اأف�صل.

تطبيق قانون ال�سمان ال�سحي على مراحل تبداأ العام 2018
الدولة م�صوؤولة عن تاأمن املواطنن واأرباب العمل عن الوافدين... رئي�س “الأعلى لل�صحة”: 

• اأثناء الندوة	



األربعاء 22 فبراير 2017  
25 جمادى األولى 1438
6local@albiladpress.comالعدد 3053  بالدنا

التعليم الإلكرتوين املتطور يحظى برعاية فائقة من العاهل
موؤ�س�ستان اأملانية وبنغالية فازتا بجائزة “اليون�سكو - امللك حمد”... وزير اخلارجية:

املنامة - بنا: نيابة عن عاهل البالد �ساحب 

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

وزير اخلارجية ال�سيخ خالد بن اأحمد بن حممد اآل 

خليفة بت�سليم جائزة “اليون�سكو - امللك حمد 

بن عي�س���ى اآل خليفة ال�س���تخدام تكنولوجيات 

املعلومات واالت�ساالت يف التعليم” يف ن�سختها 

الثامنة، بح�س���ور وزير الرتبي���ة والتعليم ماجد 

النعيم���ي، يف االحتف���ال الكب���ر ال���ذي نظمته 

منظمة االأمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة 

)اليون�س���كو( اأم�س بالتعاون م���ع وزارة الرتبية 

والتعليم مبقر اليون�سكو يف مدينة باري�س.

ويف كلمته، اأكد وزي���ر اخلارجية اأن اجلائزة 

جت�ّس���د التفاعل الوثيق والتع���اون اخلالق بني 

البحري���ن واليون�س���كو، كم���ا توؤك���د م���ا حققته 

اململك���ة من مكان���ة متميزة يف توف���ر التعليم 

للجميع واالرتقاء بجودته وفًقا للمعاير الدولية 

وحر�س اململكة على ن�رش القيم ال�س���امية التي 

ت�س���عى “اليون�سكو” اإىل اإر�س���ائها، واهتمامها 

البال���غ بدع���م التعلي���م واإي�س���اله اإىل اجلمي���ع 

باأحدث الطرق واأف�سلها.

واأعرب ال�س���يخ خالد ب���ن اأحمد بن حممد اآل 

خليفة عن �سكره للمديرة العامة ل�”اليون�سكو” 

اإيرين���ا بوكوفا لدورها يف قي���ادة املنظمة منذ 

توليها مهام من�سبها يف عام 2009، وما تبذله 

من جهود دوؤوبة لالرتقاء باآليات عمل املنظمة 

وتعظي���م دورها حول العامل اأجم���ع، وملا توليه 

من اهتم���ام كبر بهذه اجلائ���زة العاملية التي 

تخدم اأهداف املنظمة وتدعم م�س���اعيها يف ن�رش 

التعليم عرب تكنولوجيا املعلومات واالت�سال.

واأ�ساف وزير اخلارجية اأن اجلائزة املرموقة 

خر تعبر على ما يحظى به التعليم االإلكرتوين 

املتطور من رعاية فائقة من قبل جاللة امللك، 

ملا له من دور موؤثر وحيوي يف حت�سني خمرجات 

العملية التعليمية والتي ت�سهم بدورها يف دفع 

التنمية امل�ستدامة، وتوؤكد اأي�ًسا حر�س جاللته 

عل���ى اأن يك���ون التعل���م والتعلي���م يف متناول 

اجلميع، من خالل تر�س���يخ التع���اون الدويل يف 

ا�س���تخدام تكنولوجيا املعلومات واالت�سال يف 

جم���ال التعليم، وت�س���جيع املب���ادرات العلمية 

املبتك���رة، واإبراز االأعم���ال وامل�رشوعات الرائدة 

يف الع���امل لتكون منوذًجا يحت���ذى به ولتحقيق 

اال�ستفادة املتبادلة من هذه االأعمال مبا يوؤدي 

اإىل اإر�ساء القيم االإن�سانية التي تر�سخ التفاعل 

البناء والتعاي�س بني ال�سعوب واالأمم.

واأ�س���ار اإىل اأن مملك���ة البحري���ن تفخر باأن 

التعليم النظامي قد انطلق بها منذ عام 1919، 

و�سوف حتتفل بعد عامني مبرور مائة عام على 

تاأ�سي�سه، ومبحو االأمية بن�سبة 96 %، وحتقيق 

الري���ادة العاملية يف تعمي���م التعليم االبتدائي 

والتكاف���وؤ بني اجلن�س���ني، اإ�س���افة اإىل حتقيق 

���ا يف موؤ�رشات جودة التعليم  نتائج م�رشفة عامليًّ

ومن بينها اأعلى ن�س���بة للتطور يف الريا�س���يات 

على ال�س���عيد العاملي يف الف���رتة من 2011م 

اإىل 2015م.

وتق���ّدم الوزير بخال����س التهنئة للفائزين 

باجلائ���زة، وهما: موؤ�س�س���ة “ك���رون” للتعليم 

الع���ايل املفت���وح من اأملاني���ا؛ مل���ا قدمته من 

خدم���ات عظيم���ة لالجئ���ني، وحلر�س���ها عل���ى 

التخفيف من اآالمهم وفتح ابواب االأمل اأمامهم، 

ومتكينه���م عرب ما قدمته م���ن دورات مفتوحة 

عل���ى االإنرتن���ت من الدرا�س���ة واحل�س���ول على 

�س���هادات جامعية معتمدة تتيح لهم موا�س���لة 

م�س���وار احلياة كغرهم من الب�رش، واإىل موؤ�س�سة 

“جاغ���و” م���ن بنغالدي����س؛ لنجاحه���ا الباهر يف 
م�ساعدة اأبناء املناطق الريفية يف احل�سول على 

تعليم نوعي، وذلك با�س���تخدام نظام التخاطب 

املرئي ع���ن بعد، وهو ما يجعله���ا جديرة بهذه 

اجلائ���زة الرفيع���ة لتك���ون ق���دوة لغره���ا من 

املوؤ�س�س���ات يف ا�س���تثمار التقني���ات احلديث���ة 

لتو�س���يل التعلي���م اإىل جمي���ع املحروم���ني يف 

خمتلف اأنحاء العامل.

واأك���د اأن مملكة البحرين وم���ن خالل وزارة 

الرتبية والتعليم بقيادة النعيمي، �ست�ستمر يف 

التعاون مع هذه املنظم���ة العاملية العريقة يف 

جماالت اخت�سا�سها.

• وزير اخلارجية ي�سلم جائزة “اليون�سكو - امللك حمد” لتكنولوجيا املعلومات يف باري�س	

• العايل ملقًيا كلمته االفتتاحية	

جميعكم قادرون على حتقيق اإجنازات رائعة
نعتزم التو�سع ب� التبادل الطالبي... رئي�س “االأهلية” للم�ستجدين: 

املنام���ة- اجلامع���ة االأهلية: اأك���د رئي�س 

اجلامعة االأهلية من�س���ور الع���ايل عزم جامعته 

التو�س���ع يف برنامج التب���ادل الطالبي الدويل 

يف املرحل���ة القادمة بعد جن���اح جتربة اجلامعة 

يف اإجن���از هذا الربنامج م���ع عدد من اجلامعات 

الربيطاني���ة والفرن�س���ية، وال���ذي مت مبوجبه 

ا�س���تقبال اأفواج من الطلبة الفرن�س���يني منذ 

العام 2011 وحتى االآن.

ودع���ا يف الوق���ت نف�س���ه طلب���ة اجلامع���ة 

اإىل التطل���ع نحو االإبداع واالبت���كار والتميز يف 

احلي���اة االأكادميي���ة والعملية، وق���ال خماطبا 

الطلب���ة امل�س���تجدين يف ي���وم التهيئة: لتكن 

لديكم اأحالمكم، جميعكم قادرون على حتقيق 

اإجن���ازات رائعة، اأنتم يف جامعة متميزة ت�س���م 

طاقما من االأ�س���اتذة الكبار، ولديكم فر�س���ة 

كبرة لتحقيق اأحالمكم الكبرة، و�ستنر لكم 

اجلامعة االأهلية الطريق لتحقيق ذلك.

اإىل  الطلب���ة امل�س���تجدين  الع���ايل  ودع���ا 

االنفت���اح بعقوله���م وقلوبه���م عل���ى احلي���اة 

اجلامعية ب���كل تفا�س���يلها واأبعادها العلمية 

والثقافي���ة واالجتماعية والريا�س���ية من خالل 

اال�س���رتاك يف خمتل���ف االأن�س���طة الال�س���فية 

والرتدد با�س���تمرار عل���ى املكتبة مل���ا متثله 

من اأهمية ق�س���وى يف حياة الطالب اجلامعي، 

وتاأهيله خلو�س غمار احلياة.

ج���اء ذلك يف كلمت���ه االفتتاحي���ة لربنامج 

يوم التهيئة للطلبة امل�س���تجدين يف الف�س���ل 

الدرا�سي الثاين من العام االأكادميي -2016

2017 بح�سور عمداء الكليات وعدد من اأع�ساء 
واالإداري���ة باجلامعة،  االأكادميي���ة  الهيئت���ني 

حي���ث رح���ب رئي�س اجلامع���ة بالطلب���ة اجلدد 

وهناأهم اللتحاقه���م باجلامعة االأهلية، وتعهد 

اأمامهم ب���اأن جامعته���م �ست�س���عرهم بالفخر؛ 

لكونها اجلامعة احلا�سلة على اأعلى تقديرات 

الهيئة الوطنية للموؤهالت و�سمان اجلودة يف 

جمي���ع براجمه���ا التي متت مراجعته���ا، والأنها 

تعتزم اال�ستمرار يف االرتقاء مبختلف براجمها 

االأكادميية، اإذ اإن التطوير والتحديث �سفتان 

الزمتان للموؤ�س�سات اجلامعية الناجحة.

من جانب���ه، اأو�س���ح القائم باأعم���ال مدير 

القبول والت�س���جيل علي في�س���ل ب���اأن عمادة 

�س���وؤون الطلب���ة ت�س���م اأرب���ع اإدارات تخ���دم 

وت�س���اعد الطلبة يف م�سرتهم الدرا�سية وهذه 

االإدارات، وهي: القبول والت�سجيل، واالإر�ساد 

والتوجي���ه، واالأن�س���طة الطالبي���ة، والعالقات 

املهني���ة. ولف���ت اإىل اأن خط���وات الت�س���جيل 

التي مي���ر به���ا الطال���ب واخلدم���ات املي�رشة 

م���ن خالل برنامج اأدرج االإلكرتوين من �س���اأنها 

م�ساعدة الطلبة يف ت�سجيل املقررات، واإ�سدار 

الر�س���ائل واالف���ادات، واإج���راءات املعادل���ة، 

واالن�س���حاب املوؤقت والكلي من اجلامعة عند 

ال�رشورة وت�س���جيل الطلبة بحف���ل التخرج بعد 

االنتهاء من الدرا�سة. 

ونوه اإىل اأن عمادة �سوؤون الطلبة وجمل�س 

الطلب���ة ال���ذي �سن�س���هد انتخابات���ه ي���وم غد 

اخلمي�س ينظمان العديد من االأن�سطة الطالبية 

الال�س���فية التي تنم���ي العديد م���ن اجلوانب 

ال�سخ�س���ية الثقافية واالجتماعية والريا�سية 

م���ن حما�رشات وندوات وم�س���ابقات ريا�س���ية 

وثقافية وفنية وترتيب رحالت داخل البحرين 

وخارجه���ا؛ به���دف �س���قل مه���ارات الطلب���ة 

وتهيئتهم ل�سوق العمل.

م���ن جهته، اأو�س���ح مدي���ر اإدارة العالقات 

الدولي���ة باجلامع���ة عمار احلواج اأن���ه ويف اإطار 

�س���عي اجلامعة لتو�س���عة دوائر املعرفة لدى 

طالبها، ورفع الوعي الدرا�سي، ونقل اخلربات 

العملي���ة اإليه���م، ت�س���عى اإىل متيي���ز بيئته���ا 

العلمي���ة واالأكادميية من خ���الل تبادل الطلبة 

واالأ�س���اتذة بنظرائه���م يف اجلامع���ات االأخرى، 

من خالل ابتعاث الطلبة للدرا�س���ة يف جامعات 

عريقة، وا�س���تقبال طلبة م���ن تلك اجلامعات، 

موؤكدا عزم اإدارته التو�س���ع يف عدد اجلامعات 

والبلدان التي تتعاون معها اجلامعة.

وت�س���منت الفعالي���ة توزيع املن�س���ورات 

م���ع  االإر�س���ادية،  والكتيب���ات  التو�س���يحية 

����رشح واف للو�س���ائل التعليمي���ة املتاح���ة يف 

اجلامع���ة االأهلية كموق���ع املودل للتوا�س���ل 

االإلكرتوين بني الطالب واالأ�ساتذة، واخلدمات 

االإلكرتوني���ة يف جم���ال الدرا�س���ة االأكادمي���ي 

وقواعد البيانات التي توفرها اجلامعة للطلبة 

جمان���ا وكيفي���ة الدخ���ول اليها واال�س���تفادة 

منها يف اإجن���از التقارير العلمية والدرا�س���ات 

التخ�س�س���ية. يذكر اأن اجلامعة االأهلية تنظم 

برنامج يوم التهيئة ب�س���كل ف�س���لي؛ بهدف 

تهيئة الطلبة امل�س���تجدين نف�سياً واأكادميياً 

وتعريفه���م باخلدم���ات املتوف���رة باجلامع���ة 

ومرافقه���ا واللوائ���ح واالأنظمة واالإر�س���ادات 

الت���ي ته���م الطال���ب اجلامع���ي، واالإجابة عن 

ا�ستف�سارات الطلبة، وت�سهيل االإجراءات التي 

ينبغي للطلبة امل�ستجدين القيام بها، ودعوة 

الطلب���ة لالنخ���راط يف اأن�س���طة عمادة �س���وؤون 

الطالب وجمل����س الطلبة وامل�س���اركة الفاعلة 

فيها.

النريان تلتهم حافلة لطلبة “الهندية”

“ال�شيوخ الأمريكي” يثني على مبادرات “متكني”

املنامة - بنا: ن�س���ب حريق �س���باح اأم�س 

يف اإح���دى احلاف���الت املخ�س�س���ة لنقل طلبة 

املدر�س���ة الهندي���ة اخلا�س���ة؛ نتيج���َة عطٍل 

فن���ي يف حم���رك احلافلة، وذل���ك بالقرب من 

مقّر املدر�س���ة باملنطق���ة التعليمية مبدينة 

عي�سى، وبعد نزول ال�سائق وجميع الطلبة من 

احلافلة، مل ي�سفر عن اأي اإ�سابات ب�رشية.

ج���اء ذل���ك يف بي���اٍن �س���ادٍر ع���ن اإدارة 

العالق���ات العام���ة واالإع���الم ب���وزارة الرتبية 

والتعليم، اإذ اأفادت باأنه بعد و�سول احلافلة 

اإىل ال�سارع املحاذي للمدر�سة، الحظ ال�سائق 

انبع���اث دخ���ان من املح���رك، ف�س���ارع باإنزال 

جميع الطلبة وعددهم 35 طالباً وطالبة، قبل 

اأن ينت�رش احلريق يف اأج���زاء كبرة من احلافلة 

حمدثاً اأ�رشاراً ج�س���يمة فيها. واأو�سحت اإدارة 

العالق���ات العام���ة واالإع���الم اأنه فور ن�س���وب 

احلري���ق مت اإبالغ اجلهات االأمنية املخت�س���ة، 

حي���ث قام���ت االإدارة العامة للدف���اع املدين 

باتخ���اذ االإج���راءات الالزم���ة الإطف���اء احلريق، 

وتواجد رج���ال املرور لتنظيم حركة ال�س���ر، 

فيما اأكدت التحريات االأمنية اأن احلريق ناجت 

عن ت�رشٍب للوقود من حمرك احلافلة.

�س���احية ال�س���يف- متكني: زار وفد من 

جمل�س ال�س���يوخ االأمركي )الكوجنر�س( مقر 

�س���ندوق العمل )متكني( وذلك خالل زيارته 

الر�س���مية مملكة البحرين، وكان يف ا�ستقباله 

رئي����س جمل����س اإدارة متك���ني ال�س���يخ حممد 

بن عي�س���ى اآل خليف���ة، والرئي����س التنفيذي 

لتمكني اإبراهيم جناحي.

واّطل���ع الوفد على جتربة متكني يف دعم 

االأف���راد واملوؤ�س�س���ات يف مملك���ة البحري���ن، 

واجلهود الت���ي تبذلها يف �س���بيل تعزيز دور 

القط���اع اخلا����س ليك���ون املح���رك الرئي�س 

للتنمية االقت�سادية يف اململكة.

واأثن���ى ممثلو الكوجنر�س خ���الل الزيارة 

الر�سمية اإىل متكني على احللول واملبادرات 

الت���ي تقدمه���ا متك���ني باعتباره���ا اأمنوذًجا 

فريًدا من نوعه يف املنطقة.
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ج���دول اأعم���ال مزدح���م، وزيارات 

ذه���ا رئي�س جمل����س الأمة  مكوكية نفَّ

الربمل���اين  والوف���د  الغ���امن  م���رزوق 

املرافق خالل زيارة ا�ستغرقت 3 اأيام 

للبحرين.

تكت�س���ب هذه الزيارة الربملانية 

التوقي���ت  لناحي���ة  ك���ربى  اأهمي���ة 

وامل�س���مون، وحجم اللقاءات الرفيعة 

امل�س���توى، ب���دءا من ا�س���تقبال جاللة 

املل���ك، مرورا ب�س���مو رئي����س الوزراء، 

و�س���مو ويل العه���د، وو�س���ول للقائد 

الع���ام لقوة الدفاع، ووزي���ر الداخلية، 

ورئا�سة جمل�س ال�سورى، وغريهم من 

كبار امل�سوؤولني بالدولة.

واأبلغن���ي ن���واب اأن ه���ذه الزيارة 

اخلارجي���ة الأوىل لوف���د م���ن جمل����س 

الأمة بالف�س���ل الت�رشيعي احلايل، وما 

يعني���ه ذلك م���ن دللت، ب���اأن تكون 

البحري���ن اأوىل حمطات هب���وط طائرة 

الدبلوما�سية الربملانية الكويتية.

وزم���الوؤه  الغ���امن  اخت���ار  لق���د 

الربملاني���ون زي���ارة املنامة، يف وقت 

حتتف���ل ب���ه البحري���ن و�س���فارة دولة 

الكويت بالأعي���اد الوطنية، والذكرى 

11 لتويل �سمو ال�س���يخ نواف الأحمد 
ولية العهد، ولي�سهد فرحة ال�سعبني 

به���ذه املنا�س���بة الغالي���ة على قلوب 

اجلميع. 

ومن اأهم ما اأ�س���فرت عنه جل�س���ة 

املباحث���ات الربملانية، بني اجلانبني، 

البحرين���ي والكويت���ي، التف���اق على 

����رشورة ت�رشي���ع اخلط���ى نح���و اإط���الق 

برمل���ان خليج���ي يداف���ع عن ق�س���ايا 

اخللي���ج العرب���ي، وه���و م����رشوع رائع، 

اأمتنى اأن ُيب�رشرِ الن���ور يف قادم الأيام، 

وموؤك���د اأنه �س���يكون داعم���ا للبنيان 

ملواجه���ة  املر�س���و�س؛  اخلليج���ي 

التحديات املقلقة.

حقيقي���ة  ترجم���ة  الزي���ارة  ه���ذه 

مل�رشوع الدبلوما�سية الربملانية، الذي 

�رشع رئي�س جمل����س النواب اأحمد املال 

يف تنفي���ذه منذ انتخاب���ه، ومبا يعك�س 

واج���ب الربملان، يف اأن يكون �س���فريا 

ال جلهود �سفراء  �س���عبيا موازيا، وُمكمِّ

الدولة.

الغ���امن  لق���اء  انتباه���ي  ولف���ت 

وزمالئ���ه طلب���ة الكوي���ت الدار�س���ني 

باملنامة، واإ�س���غائه لأبرز م�س���اكلهم، 

والوع���د بحله���ا ف���ور عودته ل���داره، 

وه���و م���ا يوجب عل���ى وفود �س���عبتنا 

ال�س���ورى  الربملاني���ة، م���ن جمل�س���ي 

والنواب، اأن تقت���دي به، بلقاء طلبتنا 

باخلارج، �س���من برنامج م�س���اركاتهم 

العربي���ة  الربملاني���ة  بالفعالي���ات 

والأجنبية.

لقاء الغامن واملال يجب األ ينتهي 

بتوديع���ه باملط���ار، واإمن���ا يتعني اأن 

ت�س���تكمل جلنة ال�س���داقة الربملانية، 

وجهاز الأمانة العامة، ما جرى التفاق 

عليه من اأمور ت�س���هم يف تعزيز تبادل 

اخلربة.

واأق���رح اأن ي�س���مل التن�س���يق مّد 

ج�س���ور التع���اون واإف���ادة ال�س���حافة 

الربملانية؛ باعتبارها �رشيكا اأ�سا�س���يا 

مع املوؤ�س�س���ة الت�رشيعية يف وظيفتها 

الد�ستورية.

وحب���ذا -بامل���رات املقبل���ة- لو 

د وم�س���بق،  حُم���دَّ ج���رى حج���ز وق���ت 

لل�س���حافة، بربنام���ج زيارة �س���يوف 

البحري���ن، ليلتق���ي ال�س���يف الكب���ري 

مع قي���ادات ال�س���حف، كم���ا جرى مع 

الرئي�س التون�سي واليمني، اأو حتديد 

وقت ملوؤمتر �سحايف مطّول، اأو متكني 

ال�سحافة من اإجراء مقابالت خا�سة مع 

ال�سيوف، ومبا ي�س���هم يف اإعطاء زخم 

اأكرب، لهذه الزيارات املهمة. 
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تيارات

البحرين تعتز باأ�سالة علمائها ودورهم الديني والوطني

اإعداد اال�سرتاتيجية الوطنية للمياه وخطتها التنفيذية 2017 - 2030

هناأ القيادة بذكرى امليثاق وتاأ�سي�س “الدفاع” واحلر�س الوطني... “الأعلى الإ�سالمي”: 

يف اتفاقية بني “املوارد املائية” و“اخلليج العربي”

اجلف����ري – املجل�����س الأعلى لل�س����وؤون 

الإ�س����المية:  رفع املجل�س الأعلى لل�سوؤون 

الإ�س����المية تهانيه ومباركته لعاهل البالد 

�س����احب اجلاللة امللك حمد بن عي�س����ى اآل 

خليفة، ولرئي�س الوزراء �س����احب ال�س����مو 

امللكي الأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة، 

ولويل العهد نائ����ب القائد الأعلى النائب 

الأول لرئي�����س جمل�����س ال����وزراء �س����احب 

ال�س����مو امللكي الأمري �س����لمان بن حمد اآل 

خليفة، مبنا�سبة احتفالت البالد بالذكرى 

ال�ساد�س����ة ع�����رشة مليثاق العم����ل الوطني، 

لتاأ�س����ي�س  والأربعني  التا�س����عة  والذكرى 

قوة دف����اع البحري����ن، والذك����رى الع�رشين 

لتاأ�سي�س احلر�س الوطني.  

ونّوه املجل�س يف هذا ال�سدد مبا حتقق 

من منجزات وطنية يحق للجميع اأْن يعتزوا 

ويفخروا بها، م�س����تذكًرا باعت����زاز ما مثَّله 

ميثاق العمل الوطن����ي من منعطف وطني 

مهم يف تاريخ البالد باحتاد اإرادة قيادتها 

الر�س����يدة و�س����عبها ال����ويف جت����اه امل�رشوع 

الوطن����ي الإ�س����الحي الرائ����د الذي د�ّس����نه 

�س����احب اجلالل����ة امللك، مثمًن����ا يف الوقت 

نف�سه الدور الكبري الذي ا�سطلعت به قوة 

دفاع البحرين واحلر�س الوطني اإىل جانب 

قوات الأمن يف وزارة الداخلية ل�سون تلك 

املنجزات والدف����اع عنها مبا يحفظ للبالد 

اأمنها وا�ستقرارها وا�ستقاللها. 

ن املجل�س يف  ويف �سياق منف�س����ل، ثمَّ

جل�س����ته العتيادي����ة التي انعق����دت اأم�س 

برئا�س����ة رئي�س املجل�س الأعلى لل�س����وؤون 

الإ�س����المية �س����مو ال�س����يخ عبداهلل بن خالد 

الرئي�����س  نائ����ب  وبح�س����ور  خليف����ة،  اآل 

ال�س����يخ عبدالرحم����ن بن حممد بن را�س����د 

اآل خليف����ة، الأمر امللك����ي الكرمي من لدن 

�س����احب اجلاللة امللك ببن����اء جامع امللك 

حم����د يف مدين����ة املح����رق، ال����ذي ياأتي يف 

�س����ياق املب����ادرات امللكي����ة املتتالية يف 

خدمة اجلوام����ع وامل�س����اجد ودور العبادة، 

تاأكي����ًدا لنهج هذه الب����الد يف رعاية بيوت 

ا، و�س����ورًة  اهلل واعتبارها منجًزا وطنيًّا مهمًّ

حي����ًة وناب�س����ًة لهوية البحرين واأ�س����التها 

وعراقتها وتاريخها التليد. 

كما رّح����ب املجل�����س بت�س����مية الدورة 

الدولي����ة  م����ن امل�س����ابقة  الثامن����ة ع�����رشة 

للق����راآن الك����رمي الت����ي ينظمه����ا جمل�����س 

�س����ورى املفتني لرو�سيا والإدارة الدينية 

املركزية مل�سلمي رو�سيا الحتادية والتي 

�ستقام يف مو�س����كو �سهر �سبتمرب القادم، 

با�سم عاهل البالد �س����احب اجلاللة امللك 

حمد بن عي�س����ى اآل خليف����ة؛ تقديًرا للدور 

الكبري الذي ي�س����طلع ب����ه جاللته يف خدمة 

الإ�س����الم وامل�س����لمني والعناي����ة بكت����اب 

اهلل تع����اىل، وتقدي����ًرا ملب����ادرات جاللت����ه 

يف تعظي����م قيم الدين الإ�س����المي احلنيف 

املتمثل����ة يف الت�س����امح ونه����ج العت����دال 

ونبذ التع�س����ب واإ�س����اعة املحبة وال�س����الم 

والتعاي�س الإن�ساين. 

الأعل����ى  املجل�����س  اأع����رب  ذل����ك،  اإىل 

لل�سوؤون الإ�سالمية عن حزنه العميق بفقد 

ع�س����و املجل�س ال�سيخ القا�س����ي اإبراهيم 

بن عبداللطيف اآل �سعد، م�ستذكًرا مناقب 

الفقيد الكبري وما خلَّفه رحمه اهلل من �سرية 

حافل����ة ونا�س����عة باخلري والعط����اء والعمل 

احل�س����ن، ت����رك فيها ف�س����يلته ب�س����مات 

وا�س����حة يف جم����الت متعددة م����ن الدعوة 

اإىل اخل����ري، والأمر باملع����روف، والنهي عن 

املنك����ر، والوعظ والإر�س����اد، مب����ا حباه اهلل 

لته لحتالل  تعاىل من اإمكانات وقدرات اأهَّ

هذه املكانة الدينية والجتماعية واأك�سبته 

حب اجلميع وتقديرهم واحرامهم، �سائالً 

اهلل تعاىل اأن يتغمد الفقيد بوا�سع رحمته، 

واأن ي�سكنه الف�سيح من جنته، ويلهم اأهله 

وذويه وحمبيه ال�سرب وال�سلوان. 

واعت����رب املجل�����س الفقي����د واح����ًدا من 

علم����اء البحري����ن الذين بذل����وا حياتهم يف 

خدم����ة الدين والوطن، وحر�س����وا على بث 

الكلم����ة الطيبة ووحدة امل�س����لمني بجميع 

اأنَّ  اإىل  لفًت����ا  وطوائفه����م،  مذاهبه����م 

البحري����ن تعتزُّ وتفتخر بالتاريخ النا�س����ع 

للمدار�����س العلمي����ة الأ�س����يلة الت����ي نهل 

منها علماء هذه الأر�س فربزوا مبواقفهم 

امل�رشف����ة، وخلَّدهم التاري����خ مبا بذلوه من 

دور ديني ووطن����ي كبري.  بعد ذلك، بحث 

املجل�س املو�سوعات املدرجة على جدول 

الأعمال، وا�س����تهلها ب�مناق�سة تقرير جلنة 

اإب����داء ال����راأي ال�رشع����ي حول طل����ب جمل�س 

الن����واب معرفة راأي املجل�س ب�س����اأن الراأي 

الذي انتهت اإليه جلنة ال�س����وؤون اخلارجية 

والأمن الوطني مبجل�س النواب بخ�سو�س 

�س����ياغة الن�����س النهائ����ي للم����ادة )316 

مك����رًرا( امل�س����افة اإىل قان����ون العقوبات، 

وق����رر املجل�س رف����ع راأيه النهائي ب�س����اأن 

الطلب اإىل جمل�س النواب. 

كما ا�س����تمع املجل�����س اإىل تقرير جلنة 

دعم طلبة العلوم ال�رشعية، موؤكًدا م�سيه يف 

دعم الدرا�س����ة ال�رشعية وتعزيز خمرجاتها؛ 

اإمياًنا منه باأهمية العلوم ال�رشعية يف تربية 

الفرد امل�سلم وتقوميه. 

وا�س����تعر�س يف بند الر�س����ائل الواردة 

3 خطاب����ات من جمل�س النواب تطلب راأي 
املجل�����س ح����ول ثالثة مو�س����وعات؛ الأول: 

م�����رشوع القان����ون بتعديل امل����ادة )5( من 

القان����ون رقم )39( ل�س����نة 2009 ب�س����اأن 

العام����ة  للمنفع����ة  العق����ارات  ا�س����تمالك 

املرافق للمر�سوم رقم )72( ل�سنة 2017، 

والثاين: القراح بقان����ون بتعديل بع�س 

اأحكام املر�س����وم بقانون رقم )15( ل�سنة 

1976 باإ�سدار قانون العقوبات، والثالث: 
القراح بقانون ب�س����اأن الب�سمة الوراثية. 

وق����ّرر املجل�س اإحالة الطلبات الثالثة على 

جلنة اإبداء الراأي ال�رشعي لدرا�س����تها ورفع 

تقرير ب�ساأنها اإىل املجل�س. 

واختتم املجل�س جل�س����ته با�ستعرا�س 

ع����دد م����ن املو�س����وعات املتعلق����ة ببناء 

بع�����س اجلوامع، �س����واء عن طري����ق بع�س 

املح�سنني اأو �سمن خطة املجل�س يف اإعمار 

اجلوامع، موؤكًدا حر�س����ه الكبري على رعاية 

بيوت اهلل واإعمارها لتاأخ����ذ دورها احليوي 

يف خدمة البالد والعباد. 

املنام����ة - بن����ا: بتكلي����ف م����ن نائ����ب 

رئي�����س جمل�����س ال����وزراء ورئي�����س جمل�س 

املوارد املائية ال�س����يخ خالد بن عبداهلل اآل 

خليفة، وّقع وزير �س����وؤون الكهرباء واملاء 

ع�س����و املجل�س عبداحل�س����ني م����ريزا يوم 

اأم�����س الثالثاء، اتفاقية م����ع جامعة اخلليج 

العرب����ي لإع����داد ال�س����راتيجية الوطني����ة 

للمياه وخطتها التنفيذية ململكة البحرين 

للف����رة 2017 - 2030، ووقعها بالنيابة 

عن جامعة اخللي����ج العربي رئي�س اجلامعة 

خالد العوهلي، لت�سع ال�سراتيجية ب�سكل 

علمي وم�س����رك الأهداف، ال�س����راتيجية 

وال�سيا�سات والربامج الأ�سا�سية املطلوبة 

لإن�س����اء نظام متكامل لإدارة موارد املياه 

وذا  واآمًن����ا  وع����ادلً،  م�س����تداًما،  يك����ون 

التنمي����ة الجتماعي����ة  كف����اءة ي�س����اهم يف 

والقت�سادية امل�ستدامة ململكة البحرين.

وق����ال وزير �س����وؤون الكهرب����اء واملاء 

خ����الل حف����ل مرا�س����م التوقي����ع اإن قط����اع 

املي����اه يف مملك����ة البحرين يواج����ه العديد 

من التحدي����ات يف حماولت����ه توفري املياه 

للقطاعات التنموية املختلفة يف ظل �سح 

املوارد الطبيعية والنمو ال�سكاين وارتفاع 

تكاليف املياه غري التقليدية، حيث تتحمل 

اململك����ة تكالي����ف مالي����ة، واقت�س����ادية، 

بالحتياج����ات  للوف����اء  عالي����ة  وبيئي����ة 

املتزايدة على املياه لالأغرا�س ال�س����كنية 

وال�سناعية، نتيجة التو�سع يف حتلية مياه 

البحر، ل����ذا قامت حكومة مملك����ة البحرين 

باإن�س����اء وح����دة الطاقة امل�س����تدامة والتي 

تعمل على رفع كفاءة الطاقة وا�س����تخدام 

الطاقات املتجددة يف جميع القطاعات مبا 

فيها قطاع املياه”.

واأ�س����ار الوزي����ر اإىل اأن الأمن املائي ل 

يتعل����ق بتاأم����ني كميات املي����اه املطلوبة 

الإن�س����انية املختلفة وحمايتها  لالأن�س����طة 

فح�س����ب، بل ي�س����مل كفاءة اإنت����اج واإمداد 

وتوظي����ف  املي����اه  وا�س����تخدام  وتر�س����يد 

كل قط����رة م����اء يف مكانها ال�س����حيح وذي 

القيمة امل�سافة الأعلى، وتقليل الفر�س 

ال�سائعة منها.

ولف����ت اإىل اأن الأم����ن املائ����ي اأ�س����بح 

لريتب����ط  املائي����ة،  لال�س����تدامة  مرادًف����ا 

ب�س����كل كبري باأمن الطاقة، اأو مبا ي�س����مى 

“متالزمة اأمن املي����اه والطاقة”، مبّيًنا اأن 

ه����ذا الرتباط اأكرث ق����وة والتحاًما يف دول 

املجل�����س م����ن اأي منطقة اأخ����رى يف العامل 

ب�س����بب ثرائها مب�س����ادر الطاقة املختلفة 

وندرة مياهه����ا؛ “فالطاقة تدخل يف جميع 

مراح����ل دورة املياه من الإنتاج اإىل الإمداد 

من خالل املعاجلة واإعادة ال�ستخدام، كما 

اأن اإنت����اج الطاقة يحت����اج اإىل املياه، وهذا 

الراب����ط ي����زداد �س����دة مع الوقت ب�س����بب 

النمو ال�س����كاين، وتغري اأمناط ال�ستهالك، 

والنمو القت�س����ادي، بالإ�سافة اإىل تبعات 

تغري املناخ العاملي، ولذا فاإنه من املهم 

تن�س����يق تخطيط واإدارة هذين القطاعني 

مًعا”.

ب����دوره، ق����ال رئي�����س جامع����ة اخلليج 

“يعت����رب الت�س����دي للتحدي����ات  العرب����ي: 

الكب����رية املرتبط����ة ب����اإدارة م����وارد املياه 

فر�س����ة لأ�س����حاب القرار واخلرباء يف دول 

جمل�س التع����اون، ويتطلب الوقت الراهن 

القي����ام باإ�س����الحات جريئ����ة واإبداعي����ه يف 

موؤك����ًدا  احلالي����ة”،  املائي����ة  ال�سيا�س����ات 

اأهمي����ة تبني نهج يعتم����د على اإ�رشاك اأكرب 

عدد م����ن القطاعات وامل�س����تفيدين ذوي 

العالق����ة باملي����اه وا�س����تخداماتها للتغلب 

على م�سكلة ال�ستخدام غري الكفء ملوارد 

املياه وبال�سكل الذي ي�سمن ا�ستدامتها، 

وه����و م����ا يتطل����ب رب����ط البح����ث العلم����ي 

بتخطي����ط واإدارة هذه امل����وارد والتعاون 

املتب����ادل بني اجله����ات البحثي����ة العلمية 

واجلهات امل�سوؤولة عن املياه.

• �سمو ال�سيخ عبداهلل بن خالد يراأ�س اجلل�سة العتيادية للمجل�س الأعلى لل�سوؤون الإ�سالمية	

• من مرا�سم توقيع التفاقية	

امليثاق منعطف وطني وّحد اإرادة القيادة وال�سعب

نّوه بدور “الدفاع” و“احلر�س” و“الداخلية” يف �سون املنجزات 

جامع امللك حمد ياأتي يف �سياق مبادرات خدمة بيوت اهلل

ا�ستذكار مناقب الراحل اإبراهيم اآل �سعد و�سريته النا�سعة
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 âØ∏Nh ,»```̀æWƒdG ´É```̀aódGh ø```̀eC’G äGƒ```̀b

.“ájöûÑdGh ájOÉŸG ôFÉ°ùÿG øe ÒãμdG

 Gò```̀¡d  ≥```̀MÓdG  ¿ƒ```̀fÉ≤dG  ¿CG  ±É```̀°VCGh

 ±GôWC’G ™«ª÷ áfÉª°V »```̀£©«°S πjó©àdG

 ‘ áHƒ∏£ŸG ¥ƒ≤◊G ⋲∏Y ∫ƒ°ü◊G πLCG øe

.»°VÉ≤àdG

 ¿EG” ÓFÉb á```̀∏≤ŸG »```̀∏Y ÖFÉædG ≥```̀∏Yh

 º¡«°VÉ≤J ¢UÉî°TCÓd øª°†j πjó©àdG Gòg

 ‘ º```̀gÉ°ùjh  ,»```̀©«Ñ£dG  º```̀¡«°VÉb ΩÉ```̀eCG

 á«æeC’Gh á```̀jôμ°ù©dG QGö```̀SC’G ⋲∏Y ®É```̀Ø◊G

 äÉ°ù°SDƒŸG ‘ Ú∏eÉ©dG Ú«fóª∏d áÑ°ùædÉH

.“ájôμ°ù©dG

 ¿CG  OGô```̀e  º```̀«∏◊GóÑY  Ö```̀FÉædG  iCGQh

 òæe Iô```̀ªà°ùe ø```̀jôëÑdG ⋲```̀∏Y äGô```̀eGDƒŸG

 IöUÉN πã“ É¡fCG QÉ```̀ÑàYG ⋲∏Y ;äÉæ«fÉªãdG

.è«∏ÿG

 Oôj πjó©àdG Gò```̀¡H ¢ù∏éŸG ¿CG ™```̀HÉJh

 º¡MGhQCG Gƒ∏ªM øjòdG Oƒæé∏d k É```̀£«°ùH kGAõL

 ‘ á«YöûdG IOÉ```̀YEG π```̀«Ñ°S ‘ º¡ØcCG ⋲```̀∏Y

.á≤«≤°ûdG øª«dG ájQƒ¡ªL

 ’ á∏LÉY IQhöV πjó©àdG Gò```̀g ¿CG ócCGh

 ’h á«îjQÉJ á```̀°ù∏÷G √òg ¿CGh ,É```̀¡æY ⋲æZ

.ÜGƒãdG øe ƒ∏îJ
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øWƒdG OhóM ió©àj áë∏°ùŸG äGƒ≤dG ÖLGhøWƒdG OhóM ió©àj áë∏°ùŸG äGƒ≤dG ÖLGh
ÜGƒædG »ã∏K øe ÌcCG áØbGƒÃ

:πØ«∏a ó«ª©dG ...øWƒdG øeCG πLCG øe Gƒë°V ÖLGƒdG AGó¡°T

 π```jó©àdG  ⋲```∏Y  ¢```ùeCG  ÜGƒ```ædG  ô```bCG

 …ôμ°ù©dG AÉ°†≤∏d í«àj …òdGh  …Qƒà°SódG

 Ú```WQƒàŸG  Ú```«fóŸG  á```ªcÉfi  ¿Éμ```eEG

 ÖjöùJ hCG ø```eC’G ∫É```LQ ⋲```∏Y AGó```àY’G ‘

 º```cÉëŸG  ‘  á```jöS  á```jôμ°ùY  äÉ```eƒ∏©e

.ájôμ°ù©dG

 ó©H ,πjó©àdG ⋲```∏Y á≤aGƒŸG äAÉ```Lh

 ,äÉYÉ°S 3 ø```e Ì```cC’ äô```ªà°SG á```°ûbÉæe

 ¢ù∏éŸG âYO ,ΩÉ¶ædG •É≤f IÌμH âª°ùJG

 Ö∏W ⋲∏Y á≤aGƒŸG ¤EG ±É```£ŸG ájÉ¡f ‘

 á°ù∏÷G ¤EG ¬```dÉªYCG ∫hóL á°ûbÉæe π```«LCÉJ

.á∏Ñ≤ŸG

 …òdG ‹É◊G …Qƒà°SódG πjó©àdG ¢üfh

 Qƒà°SódG øe 105 IOÉŸG øe AÉH óæÑdG ∫ÉW

 ,…ôμ°ù©dG AÉ°†≤dG ¿ƒfÉ≤dG º¶æj” ¬fCG ⋲∏Y

 ´ÉaO Iƒb ø```e πc ‘ ¬JÉ°UÉ°üàNG Ú```Ñjh

 øeC’G äGƒ```bh »æWƒdG ¢```Sô◊Gh ø```jôëÑdG

 É«dÉM ¬```H ∫ƒ```ª©ŸG ¢```üædG É```eCGh .“ΩÉ```©dG

 ºcÉëŸG ¢```UÉ°üàNG ö```üà≤j” ∫ƒ≤j ƒ```¡a

 »àdG ájôμ°ù©dG º```FGô÷G ⋲```∏Y á```jôμ°ù©dG

 »æWƒdG ¢Sô◊Gh ´ÉaódG Iƒb OGôaCG øe ™≤J

 óæY ’EG ÉgÒZ ¤EG tó```àÁ ’h ,ΩÉ©dG ø```eC’Gh

 Ohó◊G ‘ ∂dPh ,á```«aô©dG ΩÉμMC’G ¿Ó```YEG

.“¿ƒfÉ≤dG ÉgQô≤j »àdG

 ∞°Sƒj …ô```μ°ù©dG AÉ```°†≤dG ¢```ù«FQ ∫É```b

 πjó©J AGôLEG ‘ GóL ÉfôNCÉJ É```æfEG” πØ«∏a ó°TGQ

.“ÜÉgQE’G áHQÉëŸ …Qƒà°SO

 ±ó¡j …Qƒà°SódG π```jó©àdG” ¿CG ±É```°VCGh

 øe ájôμ°ù©dG äBÉ```°ûæŸGh øeC’G ∫É```LQ ájÉª◊

 …òdG ÜÉ```gQE’G á```HQÉëŸh á```«HÉgQE’G º```FGô÷G

.“øjôëÑdG ¬d ¢Vô©àJ

 øeC’G ∫É```LQ AGó¡°T ø```e ÒãμdG ¿CG ô```cPh

 ¿CG πHÉ≤e º```gAÉæHCG Gƒ```côJh º```¡°ùØfCÉH Gƒ```ë°V

.øjôëÑdG ‘ ¿ÉeC’ÉH ™«ª÷G º©æj

 øY ™aGóJ á```«æeC’G Iõ```¡LC’G ¿CG ¤EG â```Ødh

 πNGO ÉgOƒ¡L ∫òÑJh ø```jôëÑdG QGô≤à°SGh øeCG

 ÚæWGƒŸG øeCG ⋲```∏Y ®ÉØë∏d øjôëÑdG êQÉ```Nh

.AGƒ°S óM ⋲∏Y Úª«≤ŸGh

 á```ë∏°ùŸG äGƒ```≤dG Ö```LGh ¿CG ¤EG QÉ```°TCGh

 É¡ª∏©j äÉªgÉ°ùe É¡dh ,ø```WƒdG OhóM ió©àJ

 äGƒ≤dG ¢üNC’ÉH á«YöûdG ⋲```∏Y ®ÉØë∏d ™«ª÷G

 ⋲```∏Y  k É```XÉØM  ∂```dPh  ;ø```ª«dG  ‘  IOƒ```LƒŸG

 …òdG øjôëÑdG á```μ∏‡h ¿hÉ```©àdG ¢```ù∏› ø```eCG

.™«ª÷G É¡aô©j ∫hO øe ±ó¡à°ùj

 ¬H Ωƒ≤J …òdG ÒÑμdG Qhó```∏d Gô¶f :±OQCGh

 ô¶f ,ΩÉ©dG øeC’Gh »æWƒdG ¢Sô◊Gh ´ÉaódG Iƒb

 É¡JÉ°UÉ°üàNGh äÉ«MÓ°U É¡d ¿ƒμJ ¿CG ´öûŸG

 É```¡JBÉ°ûæeh É```¡æeCG ⋲```∏Y ®É```Øë∏d ;á```«fƒfÉ≤dG

 πc √ÉŒ º¡JÉÑLGƒH º```¡eÉ«b AÉæKCG É¡«Ñ°ùàæeh

.É¡JBÉ°ûæe ⋲∏Yh É¡«∏Y …óà©j øe

 Iõ¡LC’G OÉ```æ°SEG ¢```ù∏éŸG ⋲```∏Y ¿CG ™```HÉJh

 ´öûŸG iCGQ GPEG ¬```fEG PEG ,IÎØdG √ò```g ‘ á```«æeC’G

 ¤EG Iõ¡LC’G √òg ¢UÉ°üàNG óÁ ¿CG øjôëÑdG ‘

 ≥aGƒ«°S øe ƒgh ,Égóª«°S ¬fEÉa É¡æ«©H ºFGôL

.É¡°†aôj hCG É¡«∏Y

¢ù«ªN Ihôeh á¶aÉëŸG »∏Y ó«°S

…… øjøjôô ÑÑ

 •OÓ«e óªfi ÖFÉædGh ´ÉaódG Iƒb øe Ühóæe ÚH äGQhÉ°ûe

 •OGôe º«∏◊GóÑY

 •¢û«£©dG »∏Y

 •OhGO ∫ÉªLh ó«›ƒH øªMôdGóÑY
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 •    ÖFÉæ∏d áfƒª«e IOƒY

»μjÉ◊G QóH iDhQ

ÜGƒædG Ö©∏e ‘ÜGƒædG Ö©∏e ‘ “ “…ôμ°ù©dG AÉ°†≤dG…ôμ°ù©dG AÉ°†≤dG”” äÉ©jöûJ äÉ©jöûJGƒHÉéà°S’ ÚæWGƒŸG ≈∏Y πjó©àdG ìôW ƒdGƒHÉéà°S’ ÚæWGƒŸG ≈∏Y πjó©àdG ìôW ƒd

““√Qƒ°üJ øe ´ôa A»°ûdG ≈∏Y ºμ◊G√Qƒ°üJ øe ´ôa A»°ûdG ≈∏Y ºμ◊G””¿GóHC’G ‘ áë°üdG πÑb ¿ÉWhC’G ‘ øeC’G¿GóHC’G ‘ áë°üdG πÑb ¿ÉWhC’G ‘ øeC’G

áæ«eCG ój ‘ ™jöûàdG :ÚæWGƒª∏d ó«›ƒHáæ«eCG ój ‘ ™jöûàdG :ÚæWGƒª∏d ó«›ƒH

ÖjöùàdG øe ájöùdG äÉeƒ∏©ŸG ájÉªMÖjöùàdG øe ájöùdG äÉeƒ∏©ŸG ájÉªM

ÜGƒædG äÉ«MÓ°U ™°Sƒj πjó©àdGÜGƒædG äÉ«MÓ°U ™°Sƒj πjó©àdGÉYöT áeôfi á«°SÉ«°S äÉjÉZ ≥«≤ëàd ájôμ°ù©dG äÉ«∏ª©dGÉYöT áeôfi á«°SÉ«°S äÉjÉZ ≥«≤ëàd ájôμ°ù©dG äÉ«∏ª©dG

¿ÉŸÈdG áÑb â– ¿ÉeC’G ΩÉª°U¿ÉŸÈdG áÑb â– ¿ÉeC’G ΩÉª°U

™«ªé∏d øeC’Gh Éæª¡J ’ á°ù«°ùŸG äÉª¶æŸG™«ªé∏d øeC’Gh Éæª¡J ’ á°ù«°ùŸG äÉª¶æŸG

¬°UÉ°üàNG øY AÉ°†b …CG ∫RÉæàj ¿CG Rƒéj ’¬°UÉ°üàNG øY AÉ°†b …CG ∫RÉæàj ¿CG Rƒéj ’

¬æWh AÉæHCG ⋲∏Y …óà©j ’ ¬bƒ≤ëH ÖdÉ£j øe¬æWh AÉæHCG ⋲∏Y …óà©j ’ ¬bƒ≤ëH ÖdÉ£j øeøjôëÑdG øeCÉH ó«μdG iƒ°S É¡d º ng ’ ∫hOøjôëÑdG øeCÉH ó«μdG iƒ°S É¡d º ng ’ ∫hO

øeC’G ∫ÉLQ ⋲∏YøeC’G ∫ÉLQ ⋲∏Y “ “…ó©àdG IQGôe…ó©àdG IQGôe”” ΩôéŸG ¥hòj ¿CG Öéj  ΩôéŸG ¥hòj ¿CG Öéj 

á«HÉgQE’G äÉ«∏ª©dG øe AGôH øjódG á«HÉgQE’G äÉ«∏ª©dG øe AGôH øjódG 

““¥ƒ≤◊G á°ù°SDƒe¥ƒ≤◊G á°ù°SDƒe”” äÉ«Fôe òNCGh åjÎ∏d IƒYO äÉ«Fôe òNCGh åjÎ∏d IƒYO

 IQGRh ÜhÉŒ ΩóY ø°SôaƒH »∏Y ÖFÉædG ó≤àfG

 ¢ù∏éŸGh ,±ÉbhC’Gh á```«eÓ°SE’G ¿hDƒ°ûdGh ∫ó©dG

 AGóHEG Ωó©d ;äÉ¡÷G øe ÉgÒZh ,AÉ°†≤∏d ⋲```∏YC’G

 á«©jöûàdG ¿hDƒ```°ûdG áæ÷ ô```jô≤J ⋲∏Y É```¡JÉ«Fôe

 ¿CÉ°ûH …Qƒà°SódG πjó©àdÉH ≥```∏©àŸG á«fƒfÉ≤dGh

 .…ôμ°ù©dG AÉ°†≤dG ¢UÉ°üàNG óe

 ¢SQGóŸG ⋲∏Y á«HÉgQE’G äGAGóàY’G ¿EG” ∫Ébh

 ¿ÉeôM ¤EG iOCG É‡ ,AGóàYG 520 ø```e ÌcCG âbÉa

 ∞dÉîj πμ°ûH ,á```æeBG áÄ«H ‘ º«∏©àdG ø```e ÉæàÑ∏W

.“á«fÉ°ùfE’G ≥«KGƒŸGh ±GôYC’G

 â```bh ‘ »```JCÉj π```jó©àdG Gò```g ¿EG” :∫É```bh

 øeC’G ∫É```LQh Ú```«fóŸG äGö```ûY ¬```«a ¢```Vô©àj

 ’ ¬bƒ≤ëH ÖdÉ£j ø```e ¿EGh ,á«HÉgQE’G äÉ```«∏ª©∏d

 …òdG âbƒdG ‘h .“¬æWh AÉæHCGh ¬∏gCG ⋲∏Y …óà©j

 øe Ö∏W ,¿ƒ```fÉ≤H Ωƒ°Sôª∏d √ó```«jCÉJ ¬«a ió```HCG

 ÉjÉ°†≤dG ´ƒ```f í«°VƒJ á«æ©ŸG á```«æeC’G Iõ```¡LC’G

.…ôμ°ù©dG AÉ°†≤∏d É¡∏jƒ– ºà«°S »àdG á«fóŸG

 ¿EG” ô```YÉ°ûdG ódÉN Ö```FÉædG ∫É```b ,¬à¡L ø```e

 ,ájOÉ°üàbG á≤FÉ°V ‘ ô```“ ¿hÉ©àdG ¢ù∏› ∫hO

 ÜÉgQE’Gh ‹hó```dG ÜÉgQE’G øe §```¨°Vh âà°ûJh

.“»∏NGódG

 á«ªæàdGh øeC’G ¿EG” QƒØ°ü©dG ó«› ÖFÉædG ∫Éb

 ±É°VCGh .“ôNB’G Ωƒ≤j ’ ÉªgóMCG §≤°S GPEÉa ,¿Gƒæ°U

 …òdG á©°ùdG øe ¬```«a …Qƒà°SódG πjó©àdG ¢```üf” ¿CG

.“áMƒàØe ¬≤«Ñ£J ä’ÉªàMG π©éj

 ¿ÉªY áæ£∏°Sh ô£bh âjƒμdG ÚfGƒb ¿CG ô```cPh

 ÊOQC’G ¿ƒfÉ≤dG ¿CGh ,ìhô£ŸG πjó©àdG ™```e ≥ØàJ ’

 »àdG ºFGô÷G ´ƒ```f Oóëjh í°VGh πμ°ûH GOó```fi AÉL

 ôeC’G Gòg ¿CGh ,…ô```μ°ù©dG AÉ°†≤dG Ú«fóŸG π```ª°ûj

.¢üædG ‘ Ö«©e

 ¿EÉa ,á«©«°ûdG á```ØFÉ£dG AÉæHCG óMCG Êƒc” ∫É```bh

 …ôμ°ùY π```ª©H ΩÉ«≤dG É```æd Rƒéj ’ »```©«°ûdG ¬```≤ØdG

 ø```e ƒ```LQCG  ‹É```àdÉHh ,á```«°SÉ«°S ±Gó```gCG  ≥```«≤ëàd

 Gòg º¡jó∏≤Ÿ Gƒ```ë°Vƒj ¿CG á```«©«°ûdG äÉ```«©LôŸG

 .“ôeC’G

 »àdG IƒYódG á«dhDƒ°ùe á«fGôjE’G á```eƒμ◊G πªMh

 ;í∏°ùŸG πª©dG ⋲```∏Y â°VôM »àdGh ºb ‘ äQó```°U

 √ò¡d ¿hOÉ```≤æj øjòdG ÜÉ```Ñ°ûdG øe á«àØdG á```jÉª◊

.äGƒYódG

 ¿EG” …ô```μÑdG ø```°ùfi ÖFÉædG ∫É```b ,¬```à¡L ø```e

 ¿CGh ,⁄É```©dG ∫hO ™«ªL ‘ ¬```HÉæWCG Üö```†j ÜÉ```gQE’G

 øeCÉH ó```«μJ ¿CG iƒ```°S wº``` ng É```¡d ¢```ù«d ’hO ∑É```æg

 »HÉgQEG π«°üa 52 ÉÑjô≤J ¬```H óLƒj ÉgóMCG ,øjôëÑdG

.“áμ∏ªŸG øeCG ójó¡J øY ∂Øæj ’

 ¢SÉÑd ¢```ùÑ∏j Ée É```ÑdÉZ ÜÉ```gQE’G ¿CG ¤EG â```Ødh

 ÖgGòŸG ‘ ™```FGöûdG ™```«ªL ¿EÉ```a ‹É```àdÉHh ,ø```jódG

 ¿CGh ,á```ÑLGh ô```eC’G ‹h á```YÉW ¿CG ó```cDƒJ á```«eÓ°SE’G

.AÉëª°ùdG á©jöûdG øY êôN øŸ Iójó°T áHƒ≤©dG

 …Qƒà°SódG πjó©àdG ¿EG QOƒ÷G óªfi ÖFÉædG ∫Éb

 ó©H É°Uƒ°üN ,äÉæ«©°ùàdG òæe √QGôbEG ¢```VÎØj ¿Éc

.äÉHÉ°UEÓd øeC’G ∫ÉLQ øe ±’B’G ¢Vô©J

 áª¡e »g É```e ¿ƒaô©j ’ Éæg á```YÉª÷G ¿CG Ú```Hh

 ¢Vô©àj …ò```dG ÊóŸG ¿EG PEG ,á```«≤«≤◊G …ô```μ°ù©dG

 ⋲àM ájôμ°ù©dG º```cÉëª∏d ∫ƒëj ¿CG Öéj …ô```μ°ù©∏d

 IQÉÑY Ö£°T Ö```FÉædG Ö∏W Égó©Hh ,IQGô```ŸG ¥hò```j

 ádhódG â°ù«d ø```jôëÑdG ¿CG ™HÉJh .“IQGô```ŸG ¥hò```j”
 Éμ«é∏H ∑Éæ¡a ,π```jó©àdG Gòg ≥Ñ£J »```àdG Ió«MƒdG

.ÉgÒZh ¿OQC’Gh É«côJh GóædRƒ«fh

 ¿CG k É```æ«Ñe ,ÂÉ¨dG á```Ø«∏N Ö```FÉædG ¬```©e ≥```ØJGh

 äÉ«∏ª©d ¢Vô©àJ 2011 ΩÉ```©dG òæe øjôëÑdG áμ∏‡

 ¿ƒ∏ª©jh Ú°Sóæe ∑Éæg ¿CG º∏©fh ,Iôªà°ùe á«HÉgQEG

 á°ù°SDƒªc É```æ«∏Y ÖLƒàj ‹É```àdÉHh ,Ú```«fóŸG ÚH

.πjó©àdG Gòg ™e ±ƒbƒdG á«©jöûJ

 Öéj πjó©àdG Gò```g ø```e Ú```aƒîàŸG ¿CG ô```cPh

 Gòg áÑb â– Oƒ```Lƒe ¿ÉeC’G ΩÉª°U ¿CÉ```H Gƒ```ª∏©j ¿CG

.k É≤M’ ÉgQó°üæ°S »àdG äÉ©jöûàdG ÈYh ¢ù∏éŸG

 ’ øjôëÑdG ‘ É```æfEG“ø°ùMƒH ∫É```ªL ÖFÉædG ∫É```b

 …Qƒà°SO π```jó©J …CG øY êQÉÿG ‘ ∫É```≤j Ée É```æª¡j

 äÉ```«©ª÷Gh  äÉ```ª¶æŸG  π```Ñb  ø```e  É```ææeCG  »```ªëj

 ÜÉgQE’G øe ÊÉ©j Ωƒ«dG ⁄É©dG :±OQCGh .“á```°ù«°ùŸG

 áª∏c ∫ƒb ΩÉeCG ¢ù∏éŸG Ωƒ«dGh ,á```«HÉgQE’G ∫ÉªYC’Gh

.…Qƒà°SódG πjó©àdG Gòg ⋲∏Y á≤aGƒŸÉH ≥◊G

 ádhódG Ωó≤J ¿EG” …OÉª◊G º«gGôHEG ÖFÉædG ∫Ébh

 ájÉªM QÉWEG ‘ »```JCÉj …Qƒà°SódG π```jó©àdG AGô```LEG ‘

 hCG áÄa ájÉª◊ ¢ù«d π```jó©àdG Gòg ¿CGh ,Újôμ°ù©dG

.“ÚæWGƒŸG ™«ª÷ ájÉªM É‰EGh ,áæ«©e á¡L

 ¢SÉ°SC’G ¿CG ¤EG ‘ô```©ŸG ó```ªfi ÖFÉædG QÉ```°TCGh

 ø```eC’G  á```jÉªM ƒ```g …Qƒ```à°SódG π```jó©àdG Gò```g ‘

 ö†J äÉ«°û«∏«e Oƒ```Lh π```X ‘ É```°Uƒ°üN ,»```æWƒdG

 øe AGôH øjódG ¿CG Éæ«Ñe ,iôNCG ∫hó```d »æWƒdG øeC’ÉH

 .á«HÉgQE’G äÉ«∏ª©dG

 ¿EG »°Tƒ∏ÑdG π```«Ñf Ö```FÉædG ∫É```b

 ’ …Qƒà°SódG πjó©àdG ⋲∏Y á≤aGƒŸG

 ™jöûàdG Iôc ¿EG PEG ,±ƒ```ÿG ¤EG ƒYóJ

.ÜGƒædG Ö©∏e ‘ πjó©àdG Gòg ‘

 ‘ »JCÉj πjó©àdG Gò```g” ¿CG ôcPh

 ßØMh ÉæàjÉªM ⋲∏Y ô```¡°S øe ídÉ°U

 ∫ÉLQh ,äÉ¡Ñ÷G ‘ ¿B’G º```gh ,ÉææeCG

 ¿CGh  ,≥```jô£dG  Gò```g  ‘  Ghó```¡°ûà°SG

 πbCG ƒ```g …Qƒ```à°SódG π```jó©àdG Gò```g

.“ÖLGƒdG

 AÉ```L …ò```dG π```jó©àdG ¿EG” ∫É```bh

 ó∏ÑdG Gòg ¿CG ⋲∏Y π«dO ÈcCG ƒg Ωƒ«dG

 ⁄ πjó©àdG Gòg ¿EGh ,¿ƒfÉ≤dG ó∏H ƒg

 .“¬d áë∏ŸG áLÉ◊G OƒLƒd ’EG äCÉj

 áª∏c ¿EG OhhGO ∫É```ªL Ö```FÉædG ∫É```b

 Öéj »```àdG áª∏μdG »```g ™```ªàéŸG ø```eCG

 Qƒ```£J ‘ É```°Uƒ°üN ,É```góæY ∞```≤f ¿CG

 ¿CG ±É°VCGh .á«HÉgQE’G ∫ÉªYC’Gh ÜÉ```gQE’G

 ¿ƒ°Vô©àj á«æeC’G  Iõ```¡LCÓd  ÚÑ°ùàæŸG

.º¡∏ªY äÉbhCG êQÉN äGAGóàY’ Ωƒ«dG
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الزايد: �رصف م�ستحقات املتعاونني وفق قوانني “اخلدمة املدنية”

حملة للتاأكد من ا�سرتاطات ال�سالمة ب�سوق املنامة 

الع�سفور: اأ�سبوعان لتح�سني �ساحلي جد احلاج وكرانة

تعزيز التن�سيق بني “�سوق العمل” و“املوا�سالت”

تفعيل التعاون بني “املوؤ�س�سة الوطنية” و“ليون”

توظيف 1841 مواطًنا يف 5 معار�ض نظمتها “العمل”

بريد البحرين يحوز �سهادة املعيار الدويل للعنونة 

اأجنزنا 200 حديقة والحًقا 4 �سمن خطة 2017

الع�سومي ي�سيد باجلهود القطرية لدعم حقوق االإن�سان

توجيهات رئي�س الوزراء ت�شكل حافز للمزيد من املبادرات... حميدان: 

بعد اجتياز مراحل متعددة وفق معايري حمددة

منتلك ا�شرتاتيجية واعدة للتنمية الزراعية امل�شتدامة... خلف:

وقع تفاهما مع اللجنة الوطنية حلقوق الإن�شان يف الدوحة

املنام����ة - بن����ا: ثّم����ن وزي����ر العم����ل والتنمية 

الجتماعي����ة جميل حمي����دان، التوجيه����ات الكرمية 

لرئي�����س ال����وزراء �ش����احب ال�ش����مو امللك����ي الأم����ري 

خليف����ة بن �ش����لمان اآل خليفة، بتكثي����ف املبادرات 

وامل�ش����اريع التي ت�ش����هم يف تعزي����ز التوظيف اأمام 

الباحث����ن عن عم����ل، مقدًرا اإ�ش����ادة �ش����موه بجهود 

الوزارة يف تنظيم املعار�س املتخ�ش�شة للتوظيف 

مبا يتيح لأ�شحاب العمل احل�شول على احتياجاتهم 

من الكفاءات والكوادر، موؤكًدا اأن هذه التوجيهات، 

وكذلك على �ش����وء التوجيه����ات الكرمية واملتابعة 

احلثيثة امل�شتمرة من قبل ويل العهد، النائب الأول 

لرئي�س جمل�س الوزراء �شاحب ال�شمو امللكي الأمري 

�ش����لمان بن حمد اآل خليفة، ت�شكالن حافًزا للم�شي 

قدًم����ا نحو تنفيذ املزي����د من املب����ادرات والآليات 

التي تدعم ا�ش����تقرار ومنو �شوق العمل وا�شتقطابه 

للعمالة الوطنية.

واأك����د حمي����دان اأن “العم����ل” انتهجت م�ش����اًرا 

لتنوي����ع م�ش����ادر التوظي����ف وتقويته ع����ر تطوير 

اآليات لت�رسي����ع توظيف واإدم����اج الباحثن عن عمل 

يف من�ش����اآت القطاع اخلا�س، �شمن منهجية مبتكرة 

وم�ش����تمرة، ومنه����ا اإقامة معار�����س توظيف جماعية 

ت�ش����تهدف قطاع����ات حم����ددة وجاذب����ة للمواطنن 

الداخل����ن اجل����دد يف �ش����وق العم����ل، لفًت����ا اإىل اأن 

الوزارة تقوم قبل تنظيم هذه املعار�س بتح�ش����يل 

ال�شواغر الوظيفية من اأ�شحاب العمل يف القطاعات 

امل�ش����تهدفة، والت����ي تتوافق مع ق����درات ورغبات 

ال����وزارة،  ل����دى  الباحث����ن ع����ن عم����ل امل�ش����جلن 

الذي����ن تنطبق عليهم ال�رسوط واملوؤهالت اخلا�ش����ة 

بالوظائ����ف، م�ش����رًيا اإىل اأن النتائ����ج اأو�ش����حت اأن 

وترية التوظيف ترتفع يف فرتة زمنية قيا�شية اأثناء 

اإقام����ة املعار�س والفرتات التي تليه����ا، موؤكًدا اأن 

�شال�ش����ة التوظيف وفق هذه املنهجية تعك�س قوة 

ومتا�ش����ك �ش����وق العمل يف البحري����ن، وقدرته على 

خلق الوظائف رغم التحديات القت�ش����ادية ب�ش����بب 

انخفا�س اأ�ش����عار النفط وتاأثريه عل����ى قطاع املال 

والأعمال.

وك�ش����ف اأن ع����دد معار�س التوظي����ف اجلماعي 

الت����ي اأقامتها الوزارة خالل العام املا�ش����ي 2016، 

بلغت 5 معار�س متخ�ش�ش����ة، �ش����اهمت يف توظيف 

)1841( مواطًن����ا يف خمتلف القطاع����ات الإنتاجية، 

وباأجور �شهرية منا�شبة.

والت�ش����الت:  املوا�ش����الت  وزارة   - املنام����ة 

ح�شل بريد البحرين بوزارة املوا�شالت والت�شالت 

على �ش����هادة املعيار الدويل للعنون����ة S42، والتي 

تعن����ى بدق����ة وتن�ش����يق العناوين الريدي����ة للدول 

الأع�ش����اء يف الحت����اد الري����دي العامل����ي، حيث جاء 

ه����ذا التتويج من جان����ب الحتاد الري����دي العاملي 

)UPU( التاب����ع ل����الأمم املتح����دة لري����د البحري����ن 

من خ����الل تطبيق مملك����ة البحري����ن معي����ار العنونة 

املتع����ارف به����ا دولي����اً �ش����من الحت����اد الري����دي 

العاملي. وياأتي منح مملكة البحرين هذه ال�ش����هادة 

جاء عل����ى خلفية اأهمي����ة مطابقة من����اذج العنونة يف 

خمتلف دول العامل مع املعيار الدويل للعنونة S42؛ 

كونه واحداً من اأهم الأهداف الرئي�شة للم�شي قدماً 

يف حتقيق اأهداف����ه وتطلعاته الإ�ش����رتاتيجية، اإذ اإن 

تطبيق املعيار �شيوؤدي اإىل الرفع من كفاءة و�شول 

الري����د والتقلي����ل من الري����د الذي يحم����ل عناوين 

غري موثقة وغري �ش����حيحة، اإ�ش����افة اإىل التقليل من 

التكالي����ف املالية الت�ش����غيلية لعملي����ات املعاجلة 

والفرز والتوزيع، كما اأن وجود العنوان عن�رس رئي�س 

من عنا�رس تطبيق التعامالت الإلكرتونية، واأ�شا�ش����اً 

من اأ�شا�ش����يات البني����ة التحتية، اإ�ش����افة اإىل اإمكان 

ا�شتخدامه كطريقة حديثة لال�شتدلل على العناوين 

ب�شهولة، ما ميكن خمتلف القطاعات من ا�شتخدامه 

كمرجع رئي�س لتحديد املواقع املختلفة والو�ش����ول 

اإليها.

ويف تعلي����ق الوكيل امل�ش����اعد لري����د البحرين 

على هذه ال�شهادة ال�ش����يخ بدر بن خليفة اآل خليفة 

اأف����اد اأن احل�ش����ول عل����ى ه����ذه ال�ش����هادة ل يتم اإل 

بع����د اجتي����از مراح����ل متع����ددة واإيفاد م�شت�ش����ارين 

خمت�ش����ن؛ للتاأك����د م����ن توف����ر جمي����ع متطلب����ات 

احل�ش����ول عليه����ا، اإ�ش����افة اإىل التقيي����م الدويل يف 

تطبيق جمي����ع املعايري، حيث اعُت����ر النظام الدارج 

للعنون����ة يف البحري����ن منوذج����اً متط����وراً لبن����اء بنية 

حتتية للعناوين الذكية املتقدمة، وهذه ال�ش����هادة 

بحد ذاتها تعد اإجنازاً ململكة البحرين وحافزاً لريد 

البحري����ن ملوا�ش����لة امل�ش����رية املتميزة، م�ش����يدا يف 

الوقت نف�ش����ه بجه����ود اأفراد الريد و�ش����عاة الريد 

وبدورهم الرئي�����س يف حتقيق تلك النتائج امل�رسفة، 

والتي متخ�س عنها احل�ش����ول على هذه ال�ش����هادة، 

مما يدفعنا يف ا�ش����تمرارية التطوير اإىل الأف�ش����ل يف 

ظل الدعم الذي يلقاه بريد البحرين من القيادة.

املنام���ة - وزارة الأ�ش���غال و�ش���وؤون البلدي���ات 

والتخطي���ط العمراين: اأكد وزير الأ�ش���غال و�ش���وؤون 

البلدي���ات والتخطي���ط العم���راين ع�ش���ام خل���ف اأن 

البحري���ن متلك روؤية وا�ش���رتاتيجية واع���دة للتنمية 

الزراعية امل�شتدامة من �شاأنها تعزيز اجلهود الرامية 

لتحقيق الأمن الغذائي، وذلك من خالل اإبراز الفر�س 

ال�ش���تثمارية يف القط���اع الزراع���ي عل���ى ال�ش���عيد 

املحلي.  جاء ذلك، مبنا�ش���بة انطالق معر�س البحرين 

ال���دويل للحدائق للعام 2017 اأم����س، برعاية كرمية 

من عاهل البالد �شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى 

اآل خليفة، وبدعم متوا�شل من قرينة العاهل رئي�شة 

املجل�س الأعلى للمراأة �شاحبة ال�شمو امللكي الأمرية 

�ش���بيكة بن���ت اإبراهي���م اآل خليف���ة رئي�ش���ة املجل�س 

القط���اع  لتنمي���ة  الوطني���ة  للمب���ادرة  ال�شت�ش���اري 

الزراع���ي، حيث يق���ام املعر����س يف مرك���ز البحرين 

ال���دويل للمعار�س واملوؤمترات وي�ش���تمر اإىل 26 من 

فراير اجلاري.

واأ�ش���ار الوزير اإىل اأن ال���وزارة مقبلة على تنفيذ 

عدد من امل�ش���اريع الزراعية، وذلك �شمن توجيهات 

احلكومة الر�ش���يدة وا�ش���رتاتيجية الوزارة بالتعاون 

م���ع املجال����س البلدية، مبيًن���ا اأنه من منطل���ق اأهمية 

زي���ادة الرقعة اخل�رساء ومردوها الإيجابي على البيئة 

واملجتمع فقد اأن�ش���اأت ال���وزارة 200 حديقة موزعة 

على خمتل���ف مناطق البالد، وت�ش���تمل خطتها للعام 

اجلاري بعد ر�ش���د امليزاني���ة املطلوبة على اإن�ش���اء 

حديقة املح���رق الكرى واحلديق���ة املائية وحديقة 

باربار واحلديقة رقم )8( يف مدينة عي�شى.

واأو�شح خلف اأن �شعار املعر�س هذا العام الذي 

يركز على احلدائق امل�ش���غرة يف امل�شاحات املتاحة 

للنا�س ياأتي من�ش���جًما مع �ش���عي الوزارة الرامية اإىل 

ت�ش���جيع الزراع���ة وبن���اء القدرات الوطني���ة يف جمال 

التنمي���ة الزراعية، ودعم �ش���غار املزارعن من خالل 

الرام���ج التدريبي���ة والفر����س ال�ش���تثمارية الت���ي 

تتيحه���ا �ش���وؤون الزراع���ة للمواطن���ن والراغبن يف 

النخراط يف هذا املجال.

املنام���ة - بن���ا: اأ�ش���اد نائ���ب رئي����س الرملان 

العرب���ي، النائ���ب ع���ادل الع�ش���ومي باجله���ود التي 

تبذله���ا اللجنة الوطنية حلقوق الإن�ش���ان بدولة قطر 

ال�شقيقة يف دعم حقوق الإن�شان وتعزيز مفاهيمه.

جاء ذلك خ���الل التوقيع على مذكرة تفاهم بن 

الرمل���ان العربي، واللجنة الوطنية حلقوق الإن�ش���ان 

القطري���ة؛ لتعزي���ز التع���اون امل�ش���رتك بينهم���ا يف 

جمالت حقوق الإن�ش���ان وتب���ادل اخلرات والتجارب 

يف ه���ذا املجال. ومّثل الع�ش���ومي الرمل���ان العربي 

يف التوقيع عل���ى املذكرة، مع رئي�س اللجنة الوطنية 

حلق���وق الإن�ش���ان بدولة قطر ال�ش���قيقة علي املري، 

وذل���ك عل���ى هام����س م�ش���اركة الرمل���ان العربي يف 

املوؤمت���ر ال���دويل حول مقارب���ات حقوق الإن�ش���ان يف 

مواجهة حالت ال����رساع يف املنطق���ة العربية، والذي 

ا�شت�ش���افت فعالياته الدوحة يومي 20 و21 فراير 

اجلاري، بح�شور اأكرث من 500 م�شارك.

وقال النائب »اإن مذكرة التفاهم ت�شمل جمالت 

ع���دة للتعاون بن الرملان العربي واللجنة الوطنية 

حلقوق الإن�ش���ان بدولة قط���ر، تتعلق باجلوانب ذات 

الهتمام امل�ش���رتك، خ�شو�ش���ا تلك املتعلقة بدعم 

برام���ج وم�ش���اريع الطرف���ن يف حق���وق الإن�ش���ان«، 

م�ش���يفاً اأنه »�ش���يتم من خالل املذك���رة تعزيز دور 

الرملان العربي واأن�ش���طته وقراراته يف جمال حقوق 

الإن�ش���ان لدى ال�ش���بكة العربية للموؤ�ش�شات الوطنية 

حلق���وق الإن�ش���ان والتحال���ف، العاملي للموؤ�ش�ش���ات 

الوطنية حلقوق الإن�ش���ان، كما �شتعمل على تن�شيق 

اجلهود والأن�ش���طة وتبادل الدع���وات بن الطرفن 

واملوؤمت���رات  الفعالي���ات  يف  بامل�ش���اركة  خا�ش���ة 

وامللتقيات ذات ال�شلة بحقوق الإن�شان«.

املنام���ة - بنا: ا�ش���تقبل رئي����س ديوان 

اخلدم���ة املدني���ة اأحم���د الزايد وزير �ش���وؤون 

الإع���الم عل���ي الرميح���ي، حي���ث بحث���ا جهود 

الفريق امل�شرتك بن ديوان اخلدمة املدنية 

والوزارة ب�ش���اأن اأو�شاع املتعاونن مع وزارة 

�ش���وؤون الإعالم. واأكد رئي�س دي���وان اخلدمة 

املدنية خالل لقائه وزير �شوؤون الإعالم حر�س 

الديوان عل���ى �رسف م�ش���تحقات املتعاونن 

وف���ق قوانن واأنظم���ة اخلدم���ة املدنية، مبا 

يحافظ على رف���ع م�ش���توى الإنتاجية وجودة 

املخرج���ات الإعالمي���ة التي ت�ش���اهم يف رفعة 

اململكة اإعالميًّا. من جانبه، اأعرب وزير �شوؤون 

الإعالم عن �ش���كره وتقدي���ره لديوان اخلدمة 

املدني���ة وم���ا يقوم ب���ه من جه���ود كبرية يف 

�ش���بيل الرتقاء مب�ش���توى اخلدمات املقدمة 

لقطاع اخلدمة املدنية باململكة.

املنام���ة - بن���ا: ق���ام حماف���ظ حمافظة 

العا�ش���مة ال�ش���يخ ه�ش���ام بن عبدالرحمن اآل 

خليف���ة، بزي���ارة تفقدي���ة اإىل �ش���وق املنامة 

القدمي مبعية فريق العمل امل�ش���كل من عدة 

جه���ات معنية، اأطلق خالله���ا حملة املحافظة 

الهادف���ة للتاأكد والتوعية ب�رسورة ا�ش���تيفاء 

املح���الت  يف  وال�ش���المة  الأم���ن  ا�ش���رتاطات 

التجارية.

واأكد ال�ش���يخ ه�ش���ام ب���ن عبدالرحمن اأن 

احلمل���ة تاأت���ي حتقيًق���ا لالأهداف امل�ش���رتكة 

للمحافظ���ة واجله���ات ذات العالق���ة للوقاية 

من املخاطر عر الرقاب���ة والتوعية والتوجيه 

والإر�ش���اد، حي���ث تاأت���ي هذه الزيارة �ش���من 

تو�ش���يات اللجن���ة الأمنية التي ت�ش���مل خطة 

مو�شعة لت�شمن ا�شرتاطات الأمن وال�شالمة 

يف 160 مطعًما وحمالً لبيع الأقم�ش���ة ب�ش���وق 

املنامة.  كما مت حتديد عدة نقاط يف املناطق 

التي ي�شعب و�ش���ول معدات واآليات الدفاع 

املدين من اأجل و�ش���ع �شهاريج ماء للتعامل 

ال�رسيع يف حال ن�شوب حرائق.

اجلنبي���ة – املحافظة ال�ش���مالية: قطعت 

املحافظ���ة ال�ش���مالية بالتعاون م���ع عدد من 

الداعمن �شوًطا يف عمليات التح�شن البيئي 

ل�ش���احلي جد احلاج وكرانة جلعلهما متنف�ًش���ا 

لالأهايل، فيما اأعلن املحافظ علي الع�ش���فور 

اأن اإكمال عمليات التح�ش���ن ت�ش���تغرق فرتة 

الأ�شبوعن املقبلن.

واطلع الع�ش���فور خ���الل جولة ق���ام بها 

�ش���باح اأم�س ل�شاحل جداحلاج وكرانة ملتابعة 

اأعمال جلنة خمت�شة ت�رسف على خطة حت�شن 

الواق���ع البيئي يف �ش���احلي كرانة وجد احلاج، 

عل���ى �ش���ري عمليات التح�ش���ن على م�ش���افة 

تق���در بحوايل كيل���و و800 م���رت، وياأتي هذا 

العم���ل بالتعاون م���ع �رسكة ج���رال الكرتيك 

و�رسك���ة النظافة الإ�ش���بانية )يوربي�رس(، وتبداأ 

باإزالة ال�شخور وخملفات البناء والنفايات.

الرئي�����س  بح����ث  بن����ا:   - املنام����ة 

التنفي����ذي لهيئ����ة تنظي����م �ش����وق العمل 

اأ�شامة العب�ش����ي، خالل اجتماعه مع وكيلة 

وزارة املوا�ش����الت للنقل الري والريد 

مرمي جمعان، تعزيز التعاون والتن�ش����يق 

بن الهيئة والوزارة.

كم���ا مت التباحث يف و�ش���ع اآلية عمل 

م�ش���رتكة، وذل���ك للتن�ش���يق والتاأكد من 

املمار�شات املثلى يف قطاع النقل، بهدف 

احلفاظ على �شالمة �شوق العمل والقطاع.

لهيئ����ة  التنفي����ذي  الرئي�����س  واأك����د 

تنظيم �ش����وق العمل اأ�ش����امة العب�ش����ي اأّن 

الهيئة كجهاز تنفيذي ر�شمي يتكامل مع 

موؤ�ش�شات القطاع احلكومي الزميلة فيما 

يحقق ال�ش����الح الع����ام الذي ي����وازن بن 

معطيات خمتلف قطاعات القت�شادية.

م����ن جانبه����ا، اأعرب����ت اجلمع����ان ع����ن 

�ش����كرها وتقديرها للتع����اون الذي تبديه 

هيئ����ة تنظيم �ش����وق العم����ل، مثنية على 

اجله����ود التي تبذله����ا الهيئ����ة يف عملية 

تنظي����م �ش����وق العم����ل، وعل����ى الإجنازات 

الت����ي يتم حتقيقها، م�ش����ددة على اأهمية 

التن�ش����يق والتعاون بن الوزارة والهيئة 

مبا يخدم الأهداف امل�شرتكة.

الدوح���ة -بن���ا: اجتم���ع نائ���ب رئي����س 

املوؤ�ش�ش���ة الوطنية حلقوق الإن�شان عبداهلل 

ال���درازي بح�ش���ور رئي����س جلنة ال�ش���كاوى 

والر�ش���د واملتابع���ة ماريا خ���وري مع مدير 

معه���د لي���ون الفرن�ش���ي حلق���وق الإن�ش���ان 

اأندري���ه ديزدارفيك، حيث تن���اول اجلانبان 

�ش���بل تفعيل التعاون بينهما وال�ش���تفادة 

من برامج التدريب والدرا�شات العليا التي 

يقدمها معهد ليون الفرن�ش���ي، وذلك على 

هام�س املوؤمتر الدويل حول مقاربات حقوق 

الإن�ش���ان املنعق���د يف العا�ش���مة القطري���ة 

الدوحة.

نائ���ب  ق���دم  الجتم���اع،  م�ش���تهل  ويف 

الرئي����س نبذة عن عمل املوؤ�ش�ش���ة الوطنية 

يف جمال البناء املوؤ�ش�شي املتمثل يف تعزيز 

ون�رس ثقافة حقوق الإن�ش���ان واأوجه التعاون 

بينها وبن خمتلف اجلهات املعنية بحقوق 

اأن املوؤ�ش�ش���ة الوطني���ة  الإن�ش���ان، موؤك���داً 

حلق���وق الإن�ش���ان تدعم وت�ش���جع امل�ش���رية 

التعليمية والأكادميية.

واتف���ق اجلانب���ان على توقي���ع مذكرة 

تفاه���م يف القري���ب العاج���ل للتع���اون يف 

تت�ش���من  احلقوق���ي،  الأكادمي���ي  املج���ال 

بن���دا يتي���ح درا�ش���ة توفري عدد م���ن املنح 

الدرا�ش���ية لطلبة الدرا�شات العليا )برنامج 

املاج�ش���تري والدكت���وراه( بن���اء على �رسوط 

�ش���يتم الإف�ش���اح عنها بعد توقي���ع مذكرة 

التفاهم.

• جميل حميدان	

• ال�شيخ بدر بن خليفة	

• ع�شام خلف	
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حب�س املتهم باإخفاء املحكوم عليه باملوؤبد يف النويدرات
املنام����ة - النيابة العامة: �رصح وكيل 

النيابة اأحمد البوعينني باأن النيابة العامة 

تلق����ت اإخط����اًرا م����ن مرك����ز �رصطة �س����رة 

مف����اده اأنه قد ثبت قيام اأحد الأ�س����خا�ص 

باإخف����اء حمك����وم علي����ه بال�س����جن املوؤبد 

واأحكام اأخرى يف ق�س����ايا اإرهابية ت�س����مل 

القت����ل العم����د وال�رصوع يف قتل و�س����ناعة 

متفجرات هارب من ال�س����جن يف م�س����كنه، 

واأنه اأثن����اء مداهمة ذلك امل�س����كن بقرية 

النوي����درات للقب�ص عل����ى املحكوم عليه 

وكذلك ال�س����خ�ص املتهم باإخفائه، حاول 

كاهم����ا اله����رب باعت����اء �س����طح املنزل 

والقفز منه اإىل �س����طح املنزل املا�س����ق 

اإل اأن املحكوم عليه الهارب �س����قط اأثناء 

حماولت����ه الفرار م����ن اأعلى ذلك ال�س����طح 

فلحقت به اإ�س����ابات نقل عل����ى اإثرها اإىل 

امل�ست�س����فى حيث تويف متاأثًرا باإ�ساباته، 

فيم����ا مت القب�ص على ال�س����خ�ص املتهم 

باإخفائه.

 ه����ذا، وقد با�����رصت النياب����ة التحقيق 

حيث اأجرت معاينة ملكان الواقعة واأمرت 

برفع الآث����ار والعينات، كم����ا انتقلت اإىل 

ومت  ال�رصع����ي  الطبي����ب  رفق����ة  امل�رصح����ة 

فح�ص جث����ة املحكوم عليه املتوفى فيما 

خل�ص الطبيب ال�رصعي من الك�سف عليها 

اإىل اأن الوف����اة حدثت نتيجة ما حلقها من 

اإ�سابات بالراأ�ص وال�سدر، وما اأحدثته من 

ك�سور للجمجمة و�س����لوع ال�سدر والر�سغ 

الأمي����ن نتيج����ة ال�س����قوط م����ن عل����و وم����ا 

�س����احب ذلك من اأنزفة باملخ والتجويف 

ال�سدري وال�سدمة.

باإخف����اء  املته����م  ا�س����تجوبت  كم����ا   

املحكوم عليه والذي اأق����ّر بقيامه باإخفاء 

املتويف مبنزل����ه مع علمه باأن����ه هارب من 

ال�س����جن، واأ�س����اف باأنهم����ا ف����ور مداهمة 

ال�رصط����ة للمنزل �س����ارعا اإىل اأعلى �س����طح 

املن����زل يف حماول����ة للفرار ث����م انتقا اإىل 

�سطح املنزل املجاور واختبئا خلف خزان 

للمي����اه اإىل اأن مت القب�����ص عليه، يف حني 

قف����ز املحك����وم عليه م����ن اأعلى ال�س����طح 

ف�س����قط من ذلك الرتفاع عل����ى الأر�ص، 

وعليه فقد اأمرت النيابة بحب�سه احتياطيًّا 

وورود  التحقي����ق  ا�س����تكمال  ح����ني  اإىل 

التقاري����ر الفنية متهيًدا لإحالة الق�س����ية 

اإىل املحكمة املخت�سة.

ال�سجني الفار تويف جراء �سقوطه من ال�سطح اأثناء هروبه ... “النيابة”:

القب�س على 20 مطلوبا بينهم 4 ن�ساء تورطن يف اإيواء هاربني
عمليات ا�ستباقية اأمنية ناجحة ت�سفر عن تفكيك خايا اإرهابية واإحباط خمططاتهم... “الداخلية”:

املنام����ة - وزارة الداخلي����ة: ا�س����تمرارا 

لعملي����ات البحث والتحري والتي اأ�س����فرت 

عن اإحب����اط حماول����ة تهري����ب مطلوبني يف 

ق�س����ايا اإرهابية، بحرا اإىل اإيران، بتاريخ 9 

فرباير 2017، فقد ك�سفت تلك العمليات 

عن عدد من اخلاي����ا الإرهابية، التي كانت 

ق����د ب����داأت بال�����رصوع يف تنفي����ذ خمططات 

اإرهابي����ة، حي����ث مت العم����ل خ����ال الف����رة 

املا�س����ية، وفق خط����ة اأمنية �س����املة، على 

تفكيك تلك اخلايا واإحباط خمططاتهم.

ونتيجة للتحرك الأمني، فقد مت تنفيذ 

عملي����ات ا�س����تباقية اأمني����ة ناجح����ة بع����دة 

مناطق بالباد، خ����ال الفرة من 9 اإىل 19 

فرباير 2017 واأ�س����فرت ه����ذه اجلهود عن 

القب�ص على 20 مطلوبا يف ق�سايا اإرهابية، 

م����ن بينهم 4 ن�س����اء، كان لهن دور يف اإيواء 

مطلوبني وهاربني والت�سر عليهم.

ودلت التحريات اأن من بني املقبو�ص 

عليه����م، “مطلوب واحد” اأقر بقتله املازم 

اأول ه�س����ام احلمادي بطلق ن����اري يف الباد 

الق����دمي بتاريخ 29 يناي����ر 2017، واثنني 

متورط����ني يف اإن�س����اء خمزن �رصي لت�س����نيع 

املتفجرات، كما ك�س����فت املعلومات اأن 8 

من املقبو�ص عليهم، ق����د تلقوا تدريبات 

ع�س����كرية على ال�س����اح وا�س����تخدام املواد 

املتفجرة يف كل من اإيران والعراق، وت�سري 

التفا�سيل اإىل:

اأول: املقبو�����ص عليه����م املتورط����ون 

يف تنفي����ذ عملي����ة تهريب ال�س����جناء واإيواء 

املطلوب����ني والعنا�����رص الهارب����ة والت�س����ر 

عليهم، وهم: �س����ادق اأحمد من�س����ور اأحمد 

)27 عاما(. اأمرية حممد �س����الح عبداجلليل 

)35 عام����ا(. فاتن عبداحل�س����ني علي نا�رص 

)41عام����ا(. حمي����دة جمع����ة عل����ي عب����داهلل 

)40 عام����ا(. من����ى حبي����ب اإدري�ص �س����الح 

)46 عاما(. حممد �س����الح عبداجلليل اأحمد 

)65 عاما(. عبدال�س����هيد اأحمد علي ال�سيخ 

)37 عاما(. اأحمد ح�س����ن ر�س����ي )23 عاما(. 

اأبوالف�س����ل حممد �س����الح عبداجلليل )24 

عاما(.

 ثانيا: )جمموع����ة الدير( واملتورطة يف 

تنفيذ عدد من اجلرائم الإرهابية املختلفة: 

جعف����ر ناج����ي رم�س����ان علي حمي����دان )22 

عام����ا(، يو�س����ف ح�س����ن حممد ح�س����ن )22 

عاما(، علي ح�سن عبدعلي حماد )30 عاما(، 

حم�سن اأحمد علي حممد النهام )24 عاما(، 

حممد ح�سن عبدعلي النهام )46 عاما(

ثالث����ا: املقبو�ص عليه����م املتورطون 

يف ق�س����ايا اإرهابية خمتلفة: اأحمد عي�س����ى 

اأحمد عي�س����ى املايل )23 عام����ا( اأقر بقتل 

ال�س����ابط ه�س����ام احلم����ادي بتكلي����ف م����ن 

الإرهاب����ي اله����ارب للعراق ح�س����ني داوود. 

اأحم����د علي اأحمد يو�س����ف )20 عاما( اأن�س����اأ 

يف منزل����ه خمزنا �رصيا للمتفجرات. �س����لمان 

حممد �سلمان من�س����ور )31 عاما( وح�سني 

حمم����د �س����لمان من�س����ور )36 عام����ا( وقام 

الثنان بتوف����ري هواتف ثريا ت�س����اعد على 

ه����روب املطلوبني. ح�س����ني عي�س����ى اأحمد 

عل����ي ال�س����اعر )34 عاما( تلق����ى تدريبات 

ع�سكرية يف اإيران. هاين يون�ص يو�سف علي 

)21 عاما( �س����اعد مع متهم اآخر يف اإن�س����اء 

خمزن �رصي للمتفجرات. 

وبا�رصت الإدارة العامة للمباحث والأدلة 

القانوني����ة  الإج����راءات  اتخ����اذ  اجلنائي����ة، 

املق����ررة، واإحال����ة املقبو�����ص عليه����م اإىل 

النيابة العامة.

محاكم

حب�س موظف ا�ستغل وظيفة �سقيقه لال�ستيالء على 78 األف دينار
38 �سخ�ًسا اأبلغوا �سده باأنه خدعهم

اأدانت املحكمة الكربى اجلنائية الأوىل 

موظًفا “40 عاًما” بال�ستياء على اأكرث من 

78 األف دينار من 38 �سخ�ًس����ا بعدما ادعى 
لهم اأن با�س����تطاعته عمل “وا�س����طة” لهم، 

باعتبار اأنه “وا�س����ل” وقادر على الو�سول 

اإىل م�س����وؤولني كبار بالدول����ة؛ لتوظيفهم 

اأو ا�ستخراج تاأ�س����ريات اإقامة لهم، م�ستغاً 

كون �سقيقه موظفا يف مركز ح�سا�ص.

وعاقبت����ه املحكمة برئا�س����ة القا�س����ي 

ال�سيخ حمد بن �سلمان اآل خليفة، وع�سوية 

كل من القا�سيني �س����ياء هريدي، وحممد 

جم����ال عو�����ص، واأمان����ة �����رص عب����داهلل حممد، 

باحلب�ص ملدة 3 �سنوات، عما اأ�سند اإليه من 

اتهامات.

وت�س����ري التفا�س����يل وف����ق م����ا ورد يف 

التحقيق����ات اأن املتهم الأربعيني ا�س����تغل 

كون اأحد اأ�س����قائه يعمل يف وظيفة ح�سا�سة 

بالدول����ة، فادع����ى لاآخري����ن قدرت����ه عل����ى 

عمل “وا�س����طة” لهم لتوظيف اأي �س����خ�ص 

اأو ا�ست�س����دار تاأ�س����ريات الإقامة يف مملكة 

البحرين؛ وذلك مقابل 4000 دينار يح�سل 

عليها منهم، ب�رصط اأن يتم ت�س����ليمه ن�سف 

املبل����غ مقدًم����ا على اأن ُيدف����ع باقي املبلغ 

بعد تنفيذه لتلك الوعود.

وقال اأح����د املجني عليه����م اإنه علم من 

املته����م مب����ا يقدم����ه م����ن خدم����ات مقابل 

الأم����وال، فم����ا كان منه اإل اأن اأبل����غ اأقرباءه 

واأ�س����دقاءه بتل����ك الوع����ود الت����ي يطلقها 

املتهم، م�س����رًيا اإىل اأنه �س����ّلم املتهم عدة 

مبال����غ مالي����ة عل����ى ف����رات متفاوتة خال 

العامني 2010 و2011.

وو�سل عدد املجني عليهم، وكلهم من 

جن�س����يات اإما خليجية اأو عربية، يف الق�سية 

اإىل قراب����ة 38 �سخ�ًس����ا، وال����ذي خدعه����م 

وا�س����توىل على اأمواله����م، اإذ ظّل غالبيتهم 

الت����ي  الوع����ود  بتل����ك  الوف����اء  انتظ����ار  يف 

وعدهم بها لنحو �س����نتني من الزمن، �سواء 

بتوظيفه����م اأو ا�س����تخراج تاأ�س����ريات اإقامة 

لهم، ولكن دون اأية فائدة تذكر.

وق����ال املجن����ي عليهم الذي����ن تقدموا 

بباغ����ات �س����ده، اإن جمموع الأم����وال التي 

حت�س����ل عليها املتهم منه����م جتاوزت 78 

األف دينار، والتي اأُثبتت من خال �س����ندات 

املديونية التي �سّلمها اإىل كٍل منهم بعدما 

قام بالتوقيع عليهم.

واأثن����اء التحقيق مع املتهم اعرف باأنه 

ا�س����تلم مبالغ مالية م����ن املجني عليهم، اإل 

اأنه قال مرًة اإنه ا�س����تلم ما جمموعه 40 األف 

دينار، ومرًة اأخرى ق����ال اإنها مل تتعدى 30 

األًفا.

كما حاول نفي واإنكار �س����لته ب�سندات 

املديوني����ة الت����ي بح����وزة املجن����ي عليهم، 

باأن����ه مل يوقع عليها، يف حني ثبت من خال 

تقرير خمترب اأبح����اث التزييف والتزوير اأن 

ال�سندات مذيلة بتوقيع يعود للمتهم.

وثب����ت للمحكمة اأن املتهم يف غ�س����ون 

الع����ام 2011، وح����ال كون����ه موظًف����ا عاًما، 

طلب مبالغ مالية ل�س����تعمال نفوذ مزعوم؛ 

للح�س����ول عل����ى وظيفة اأو خدم����ة من جهة 

عمله، باأن ا�س����تلم مبالغ ت�سل اإىل 78 األف 

دين����ار من املجني عليهم، م�س����تغاً �س����فة 

اأخي����ه وا�س����تعمال ذل����ك النف����وذ املزعوم 

لتوف����ري وظائ����ف واإقامات له����م يف مملكة 

البحرين.

7 مار�س لالطالع والرد بق�سية املداخلة التلفزيونية لـ “رجب”
�رصح���ت املحكم���ة ال�س���غرى 

اجلنائية الثالثة برئا�سة القا�سي 

جاب���ر اجل���زار لهيئ���ة الدفاع عن 

نبيل رجب، املتهم بق�س���ية بث 

واإذاعة �سائعات كاذبة ومغر�سة 

حول الأو�س���اع الداخلية للمملكة 

ف�س���ائية  قن���وات  طري���ق  ع���ن 

اأجنبية على غري احلقيقة، بن�سخة 

م���ن الأقرا�ص املدجم���ة املرفقة 

يف  النظ���ر  واأجل���ت  بالق�س���ية، 

الق�سية حتى جل�س���ة ال�سابع من 

مار����ص لاط���اع وال���رد، واأمرت 

با�س���تمرار حب����ص املته���م حلني 

اجلل�سة القادمة.

يذكر اأنه �رصح يف وقت �سابق 

�س���اح  حمم���د  النياب���ة  رئي����ص 

عقب اإخاء �س���بيل نبيل رجب يف 

ق�س���ية التغريدات الت���ي ن�رصها 

على موقع التوا�س���ل الجتماعي 

“توي���ر”، والت���ي كان���ت حتوي 
اأخباًرا و�سائعات كاذبة ومغر�سة 

وب���ث من خاله���ا دعايات مثرية 

يف زمن ح���رب من �س���اأنها اإحلاق 

ال����رصر بالعملي���ات احلربية التي 

امل�س���لحة  الق���وات  تخو�س���ها 

البحريني���ة واإ�س���عاف اجلل���د يف 

الأمة، باأن املتهم املذكور �س���بق 

ذم���ة  عل���ى  ا�س���تجوابه  مت  واأن 

ق�س���ية اأخرى م���ن اإدارة مكافحة 

اجلرائ���م الإلكرونية ع���ن قيامه 

وبيان���ات  اأخب���ار  واإذاع���ة  بب���ث 

واإ�س���اعات كاذبة ومغر�سة حول 

للمملك���ة،  الداخلي���ة  الأو�س���اع 

والت���ي م���ن �س���اأنها الني���ل م���ن 

هيبته���ا واعتباره���ا وكان ذل���ك 

بح�سور حمامني وواجهته بالأدلة 

القائم���ة �س���ده واأم���رت بحب�س���ه 

احتياطياً على ذمة التحقيق.

وق���د مت وقف حب����ص املتهم 

بتلك الق�سية بعد اأن مت تقدميه 

الأوىل  الق�س���ية  يف  للمحاكم���ة 

م���ن  النته���اء  حل���ني  حمبو�ًس���ا 

اإج���راءات تل���ك  املحاكمة، والتي 

تقرر الإف���راج عنه فيه���ا، وعليه 

فاإنه �سي�ستمر حب�ص املتهم على 

ذمة الق�سية املنظورة يف النيابة 

العامة حلني النتهاء من اإجراءات 

التحقيق فيها.

• •�سادق احمد من�سور احمد	 •امرية حممد �سالح عبداجلليل	 فاتن عبداحل�سني علي نا�رص	

• جعفر ناجي رم�سان علي	

• حميدة جمعة علي عبداهلل	

• يو�سف ح�سن حممد ح�سن	

• منى حبيب ادري�ص �سالح	

• علي ح�سن عبدعلي حماد	

• حممد �سالح عبداجلليل احمد	

• حم�سن احمد علي النهام	

• احمد ح�سن ر�سي	 • عبدال�سهيد احمد علي ال�سيخ	

• حممد ح�سن عبدعلي النهام	

• ابو الف�سل حممد �سالح عبداجلليل	

8 من املقبو�ص عليهم تدربوا على ال�ساح وا�ستخدام املتفجرات يف اإيران والعراق
املطل���وب اأحمد عي�س���ى يقر بقت���ل املازم احلم���ادي بطلق ن���اري يف الباد القدمي

املقبو�س عليهم املتورطون يف تنفيذ عملية تهريب ال�سجناء واإيواء  املطلوبني والعنا�رص الهاربة

جمموعة الدير املتورطة يف تنفيذ عدد من اجلرائم الإرهابية املختلفة

عبا�س اإبراهيم



ارتفاع الدوالر يدفع 

الذهب للهبوط 

لن���دن - روي���رز: انخف����س الذه���ب اأم����س 

الثالثاء مع تنامي التوقعات برفع اأ�س���عار الفائدة 

يف الوالي���ات املتح���دة ال�س���هر املقب���ل وه���و ما 

اأدى اإىل �س���عود ال���دوالر لك���ن م���ن املرج���ح اأن 

تظ���ل االأ�س���عار تتلقى دعم���ا من حالة ال�س���بابية 

ال�سيا�س���ية واالقت�س���ادية يف اأوروب���ا والوالي���ات 

املتحدة. ونزل الذهب يف املعامالت الفورية 0.7 

% اإىل 1229.60 دوالر لالأوقية )االأون�سة( ولكنه 
يظل مرتفعا اأكرث من 6 % منذ بداية العام.

“البحرينية الكويتية” ت�ستحوذ على اأ�سهم “االإ�سالمي”  

الكوي���ت - مبا�رش: وقعت ال�رشكة البحرينية الكويتية للتاأمني، املدرجة ببور�س���تي الكويت 

والبحرين، اأم�س االأول االثنني، مذكرة تفاهم مع بنك البحرين االإ�س���المي )BISB(، ل�رشاء ح�س���ته 

بالكامل يف �رشكة التكافل الدولية، وفقاً لبيان ال�رشكة.

واأو�س���حت ال�رشكة يف بيان لبور�س���ة الكوي���ت، اأم�س الثالث���اء، اأن االتفاق يخ�س���ع ملوافقة 

اجلهات الرقابية يف مملكة البحرين.

ُيذكر اأن بنك البحرين االإ�س���المي ي�س���تحوذ على 22.75 % من اأ�س���هم التكافل الدولية، يف 

ح���ني ت�س���تحوذ البحرينية الكويتية على 40.93 % من اأ�س���هم التكاف���ل الدولية، لرتفع بذلك 

ن�سبة ا�ستحواذها اإىل 63.68 %.

وقام���ت البحريني���ة الكويتية يف اأبريل 2015، ب�رشاء 18.84 مليون �س���هم من �رشكة التكافل 

الدولية متثل 30 % من راأ�س املال، لرفع بذلك ح�ستها من %10.8 اإىل حوايل 41 %.

  للتوا�سل:  )ق�سم االقت�ساد: 17111419(              ق�سم االإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )اال�سراكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434(
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اقتصاد
�رتفاع �أرباح �لبنك �الأهلي �ملتحد �إلى 570.6 مليون دوالر 

احلمي�سي: نتائجنا القوية تعك�س قدرتنا على موا�سلة امل�سار ال�سعودي 

�ساحية ال�سيف - البنك االأهلي املتحد: اأعلن 

البن���ك االأهلي املتحد ع���ن نتائجه املالية لل�س���نة 

املنتهي���ة يف 31 دي�س���مرب 2016، والت���ي تظهر 

حتقي���ق اأرب���اح �س���افية عائدة حلقوق م�س���اهميه 

بلغت 570.6 مليون دوالر، متثل منوا بن�سبة 6.2 

% ع���ن اأرباح الع���ام 2015 والت���ي بلغت 537.2 
مليون دوالر، يف حني �س���جل الربع االأخري من العام 

�سايف ربح بلغ 128.5 مليون دوالر مقابل 118.0 

ملي���ون دوالر للف���رة الربعية نف�س���ها م���ن العام 

ال�سابق. 

وتعك�س نتائ���ج العام منوا اإيجابيا متوا�س���اًل 

يف موؤ����رشات البن���ك الت�س���غيلية عل���ى الرغ���م من 

الظروف االقت�س���ادية ال�س���ائدة اإقليميا وعامليا، 

مدرو�س���ة  بزي���ادة  مدفوع���ة  النتائ���ج  وج���اءت 

لقطاع���ات  االإقرا����س  م�س���تويات  يف  ومتحفظ���ة 

م�س���تهدفة وبالتوظيف الكفء لل�سيولة يف اأ�سول 

وا�س���تثمارات عالية اجل���ودة، مع االلت���زام باإدارة 

من�س���بطة للتكاليف، حيث منا �س���ايف دخل البنك 

م���ن الفوائد بن�س���بة 1.7 % ليبل���غ 828.2 مليون 

دوالر مقاب���ل 814.7 ملي���ون دوالر لع���ام 2015، 

فيما �س���جل �س���ايف الدخل من الر�سوم والعموالت 

واالإي���رادات االأخ���رى زيادة قدرها 9.7 % لي�س���ل 

اإىل 173.3 مليون دوالر. 

اإي���رادات  ازدادت  فق���د  لذل���ك  وكنتيج���ة 

الت�س���غيل االإجمالية بن�س���بة 5.2 % اإىل 1.149.0 

ملي���ون دوالر مقاب���ل 1.091.9 مليون دوالر لعام 

2015، مما اأ�س���هم مع اإجراءات ال�س���بط الر�س���يد 
اىل  التكالي���ف  ن�س���بة  حت�س���ني  يف  للم�رشوف���ات 

متو�س���ط الدخ���ل لتبل���غ 27.8 % مقابل 28.3 % 

لعام 2015.

اأثره���ا  للمخاط���ر  املتحوط���ة  ل���الإدارة  وكان 

الوا�س���ح يف احتفاظ البنك باأعل���ى معدالت جودة 

االأ�س���ول، حيث مل تتجاوز القرو�س غري املنتظمة 

ن�س���بة 2.3 % من اإجم���ايل املحفظة االئتمانية كما 

يف 31 دي�س���مرب 2016، مع اال�س���تمرار يف �سيا�سة 

متحفظ���ة يف تاأمني املخ�س�س���ات الكافية اإزاءها، 

وبلغت على �س���وئها ن�س���بة تغطية املخ�س�سات 

املر�س���ودة جتاه اأ�س���ول حمددة 84.9 % مقابل 

84.6 % لع���ام 2015 فيما بلغت ن�س���بة التغطية 
االإجمالية من املخ�س�س���ات املح���ددة واالحرازية 

العامة 155.6 % مقابل 181.9 % يف 31 دي�سمرب 

2015 دون االأخ���ذ يف االعتبار ال�س���مانات العينية 
املتاحة.

وعليه فقد ارتفع العائد على متو�س���ط حقوق 

امل�س���اهمني اإىل 15.7 % مقاب���ل 15.6 % لع���ام 

2015 فيما ارتفع العائد على متو�س���ط االأ�س���ول 
بدوره اإىل 1.8 % مقابل 1.7 % لعام 2015. 

هذا وبلغ العائد االأ�سا�س���ي لل�سهم 8.0 �سنت 

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2016 مقابل عائد 

7.7 �سنتات لل�سهم لل�سنة التي �سبقتها.
وعلى �س���وء هذه النتائ���ج املتميزة فقد رفع 

جمل����س االإدارة تو�س���يته للجمعي���ة العامة للبنك 

باملوافقة عل���ى توزيع اأرباح نقدية على ال�س���ادة 

امل�س���اهمني بواق���ع 4.5 �س���نتات لكل �س���هم عن 

ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2016 )مقابل 4.5 

�سنتات لعام 2015( اإىل جانب توزيع اأ�سهم منحة 

بواقع 10 % ) مقابل 5 % اأ�سهم منحة موزعة عن 

عام 2015(. 

واأع���رب رئي����س جمل����س اإدارة املجموعة حمد 

احلمي�س���ي ع���ن ارتياح���ه قائال: “جن���ح البنك مرة 

اأخرى يف العام 2016 يف حتقيق اأداء قوي وقيا�سي 

يعك�س قدرته على موا�س���لة امل�س���ار ال�س���عودي 

الإيراداته و�س���ايف ربحيته حتى يف ظالل التحديات 

االقت�س���ادية والت�س���غيلية القائم���ة يف ع���دد من 

اأ�س���واقه االإقليمي���ة، مما يوؤكد بو�س���وح على قوة 

و�س���البة منوذج عملنا القائم على تنويع قطاعات 

الن�س���اط واالأ�س���واق والركي���ز عل���ى املعام���الت 

البيني���ة بني هذه االأ�س���واق م���ع االلت���زام الكامل 

ب�سيا�سة متحفظة يف اإدارة املخاطر وامل�رشوفات”.

واأ�س���اف “وعل���ى �س���عيد مبادرات التو�س���ع 

يف  �س���هدنا  فق���د  للمجموع���ة،  االإ�س���راتيجي 

العام املن����رشم تاأ�س���ي�س “البنك االأهل���ي املتحد 

املحدود”، كبنك تابع ممل���وك بالكامل للمجموعة 

ويعم���ل انطالق���ا من مرك���ز دبي امل���ايل العاملي، 

ومبا�رشته تق���دمي عدد كبري من اخلدمات واحللول 

امل�رشفية املتطورة التي تخدم قطاعات اخلدمات 

امل�رشفية لل�رشكات، واخلدمات امل�رشفية اخلا�سة 

واإدارة الرثوات، واأن�سطة التمويل التجاري واأعمال 

اخلزان���ة، �س���واء التقليدي���ة منه���ا اأو املتوافق���ة 

م���ع اأح���كام ال�رشيعة االإ�س���المية، لعمالئ���ه يف دولة 

االإمارات العربية املتحدة وخارجها”.

ومن جه���ة اأخ���رى، كان االأداء امل���ايل املمتاز 

للمجموع���ة م�س���حوبا باالإجنازات النوعي���ة البارزة 

عل���ى م�س���توى بنوكه���ا التابعة وال�س���قيقة حمط 

انتباه وتقدير االأو�س���اط املالي���ة الدولية جمددا، 

ووجد �س���داه يف اختيار البنك يف دي�سمرب املا�سي 

كاأف�س���ل بن���ك يف ال����رشق االأو�س���ط لع���ام 2016 

للم���رة الثانية من قبل جمل���ة “ذي بانكر”، املجلة 

امل�رشفي���ة الدولي���ة العريق���ة التابع���ة ملجموع���ة 

الفاينان�سال تاميز الربيطانية”. 

واختتم احلمي�سي ت�رشيحه موؤكدا “على الرغم 

من االأو�س���اع والتحديات االقت�س���ادية ال�س���ائكة 

املاثل���ة اأمامنا يف املدى املنظ���ور، فاإننا على ثقة 

من قدرة البنك على التعامل معها بكفاءة وحرفية 

وامل�س���ي قدماً بخطى مدرو�س���ة وخطط وا�س���حة 

حتق���ق تطلع���ات م�س���اهمينا وتخ���دم احتياج���ات 

عمالئنا على امتداد املنطقة”.

• حمد احلمي�سي	

�رتفاع �لرقم �لقيا�سي الأ�سعار �مل�ستهلك 

�لزياين: حل معوقات وهموم �الأ�سو�ق �لقدمية 

بواقع 0.3 % خالل يناير

االإ�رشاع يف اإ�سدار تراخي�س البناء 

احلكوم���ة  هيئ���ة  اأ�س���درته  تقري���ر  اأ�س���ار   

الأ�س���عار  القيا�س���ي  الرق���م  ان  اىل  االلكروني���ة 

امل�ستهلك ارتفعت يف �سهر يناير من عام 2017 

مقارنة مع �س���هر دي�سمرب من العام 2016 بن�سبة 

.% 0.3
كما ارتفع الرقم القيا�سي الأ�سعار امل�ستهلك 

خالل �س���هر يناير من عام 2017 مقارنة مع نف�س 

ال�سهر يف العام 2016 بن�سبة 0.8 %.

اأ�س���عار  موؤ����رش  ان  اىل  التقري���ر  واأ�س���ار 

امل�س���تهلك ل�س���هر يناير من ع���ام 2017 مقارنة 

مع �س���هر دي�س���مرب من ع���ام 2016 ، وق���د ارتفع 

الرقم القيا�سي الأ�سعار امل�ستهلك يف �سهر يناير 

من عام 2017 مقارنة مع �س���هر دي�سمرب من عام 

2016 بن�س���بة %0.3، حيث بلغ الرقم القيا�سي 
الأ�سعار امل�س���تهلك 127 نقطة خالل �سهر يناير 

من عام 2017. 

واجل���دول الت���ايل يو�س���ح التط���ورات التي 

حدثت يف مكونات موؤ�رش اأ�س���عار امل�س���تهلك على 

م�ستوى املجموعات الرئي�سية:

اما بخ�س���و�س موؤ�رش اأ�سعار امل�ستهلك ل�سهر 

يناي���ر من ع���ام 2017 مقارنة مع �س���هر يناير من 

عام 2016 فق���د ذكر التقري���ر اىل ارتفاع الرقم 

القيا�سي الأ�سعار امل�ستهلك خالل �سهر يناير من 

عام 2017 مقارنة مع نف�س ال�سهر يف عام 2016 

بن�س���بة %0.8، حيث بلغ الرقم القيا�سي الأ�سعار 

امل�س���تهلك 127 نقطة خالل �سهر يناير من عام 

2016 مقارن���ة ب� 126 نقطة خالل نف�س ال�س���هر 
من عام 2016. 

اجلدي���ر بالذكر اأن الرقم القيا�س���ي الأ�س���عار 

امل�س���تهلك ومعدل الت�س���خم ال�س���ادر من هيئة 

املعلوم���ات واحلكومة االإلكروني���ة يتبع منهجية 

دقيقة، كما يعتمد على �سلة من ال�سلع واخلدمات 

مق���درة بطريق���ة اأك���رث �س���موال وتتي���ح اإمكانية 

احت�س���اب ه���ذه املوؤ����رشات بالدق���ة الالزمة، وهو 

به���ذه املوا�س���فات الفنية واملنهجي���ة الدقيقة 

ي�سكل امل�سدر الوحيد املعتمد ملراقبة تطورات 

االأ�سعار ومعدالت الت�سخم يف مملكة البحرين.

وق���د اختريت عين���ة البنود الداخلة يف �س���لة 

الرقم القيا�س���ي الأ�س���عار امل�س���تهلك م���ن واقع 

بيان���ات م�س���ح دخ���ل ونفق���ات االأ����رشة 2005/ 

 .2006
اأما بالن�س���بة لعينة امل�سادر التي جتمع منها 

االأ�سعار فقد روعي عند اختيارها اأن تكون م�سادر 

متثيلية، اأي اأنها متث���ل نقطة �رشاء ل�رشيحة كبرية 

من امل�س���تهلكني يف اململكة، مع االأخذ باالعتبار 

التوزيع اجلغرايف للم�س���ادر داخل اململكة، حيث 

يتم تغطية 476 �س���لعة مرجح���ة، وتختلف دورية 

جم���ع البيانات ب���ني املجموعات ال�س���لعية وذلك 

وفقاً لتغري اأ�س���عار اأ�سناف ال�سلع يف كل جمموعة 

فهناك �سلع تتغري اأ�سعارها ب�سكل �رشيع وملحوظ 

وبالتايل يتطلب اأن تكون دورية م�سحها متقاربة 

يف حني اأن بع�س ال�س���لع تاأخذ فرة اأطول لتتغري 

اأ�س���عارها ل���ذا تل���زم اأن تك���ون دوري���ة م�س���حها 

متباعدة بع�س ال�سيء.

ال�س���ناب�س - بي���ت التج���ار: قام النائ���ب االأول 

لرئي����س الغرف���ة رئي�س جلنة ال�س���وق الق���دمي خالد 

الزياين، وبح�س���ور ع���دد من اأع�س���اء اللجن���ة بجولة 

ميداني���ة يف �س���وق املح���رق موؤخ���راً، حي���ث اطلعت 

اللجنة عل���ى اأبرز املعوقات التي يواجهها اأ�س���حاب 

املحالت التجارية يف ال�سوق منها عدم توافر مواقف 

لل�س���يارات ب�س���كل كايف، وعدم وجود مرافق �سحية 

وا�سراحات ملرتادي ال�سوق.

وا�س���تمعت اللجن���ة خالل الزي���ارة امليدانية اإىل 

العديد من املعوقات التي يواجهها ال�س���وق خا�سة 

تركز حمالت الكراجات يف �سارع را�سد الزياين، حيث 

يع���اين القاطن���ني بهذا ال�س���ارع وحوله من م�س���اكل 

بيئي���ة كثرية متثل���ت يف االأبخرة واالأدخن���ة والروائح 

وت�رشب الزي���وت من هذه الكراج���ات، وتلقت اللجنة 

مقرحات ب�رشورة التوا�س���ل م���ع بلدية املحرق حلل 

ه���ذه املعوق���ات من خالل نق���ل تل���ك الكراجات اإىل 

مكان اآخر منا�سب واآمن.

كما اطلعت اللجنة على م�س���احات من االأرا�س���ي 

غري امل�ستغلة والتي ال تتوافق مع الهوية التاريخية 

لل�س���وق، اإىل جان���ب وج���ود العدي���د م���ن املح���الت 

يف  �س���نوات  من���ذ  مغلق���ة  القدمي���ة  “الدكاك���ني” 

القي�رشية. واأيدت اللجنة مبادرة اأحد التجار بال�س���وق 

ببن���اء دورات مي���اه يف �س���ارع اأبوماه���ر على ح�س���ابه 

اخلا����س، حيث وافقت بلدية املحرق م�س���كورة على 

ه���ذا املقرح.  كم���ا طالب���ت اللجنة بلدي���ة املحرق 

باالإ����رشاع يف اإ�س���دار تراخي����س البناء له���ذا امل�رشوع 

والذي �سيخدم مرتادي ال�سوق.

واأكد الزي���اين اأن جلنة ال�س���وق القدمي بالغرفة 

تعمل بالتوازي لتطوير �سوق املنامة و�سوق املحرق 

التاريخي���ني، واأن هن���اك برام���ج تطويري���ة قادم���ة 

ل�سوق املحرق، مطالباً ب�رشورة تكاتف جميع اجلهات 

ملواجه���ة التحدي���ات التي يواجهها ال�س���وق والعمل 

معا خلدمة التجار واملت�سوقني.

�ملحرر �القت�سادي

إعداد: المحرر االقتصاديأخبار السوق

2.91 مليون �سهم ووحدة �لتد�والت يف �لبور�سة 
اأقف���ل “موؤ����رش البحرين الع���ام” يوم 

اأم�س الثالث���اء عند م�س���توى 1،320.02 

بانخفا����س قدره 5.47 نقطة ما ن�س���بته 

0.41 % مقارنة باإقفاله يوم اأم�س االول 
)االثنني(.

االأوراق  كمي���ة  اإجم���ايل  بل���غ  وق���د 

املالية املتداولة يوم اأم�س يف “بور�س���ة 

البحري���ن” 2.91 ملي���ون �س���هم ووحدة، 

بقيم���ة اإجمالي���ة قدره���ا 547.44 األ���ف 

دينار، مت تنفيذها من خالل 70 �سفقة.

تداول األسهم
ت���داول امل�س���تثمرون يف “بور�س���ة 

البحري���ن” 2.90 ملي���ون �س���هم، بقيمة 

قدره���ا 545.94 األف دينار مت تنفيذها 

من خالل 69 �سفقة، وركز امل�ستثمرون 

تعامالته���م عل���ى اأ�س���هم قط���اع البنوك 

التجاري���ة وال���ذي بلغ���ت قيمة اأ�س���همه 

املتداول���ة 354.60 األ���ف دين���ار اأي م���ا 

ن�س���بته %64.77 من القيم���ة االإجمالية 

لالأوراق املالية املتداولة وبكمية قدرها 

2.32 مليون �سهم، مت تنفيذها من خالل 
37 �سفقة.

أداء الشركات
يف  والكوي���ت  البحري���ن  بن���ك  ج���اء 

املرك���ز االأول اإذ بلغ���ت قيم���ة اأ�س���همه 

املتداول���ة 122.24 األ���ف دين���ار اأي م���ا 

ن�س���بته %22.33 من القيم���ة االإجمالية 

لالأوراق املالية املتداولة وبكمية قدرها 

320 األف �سهم، مت تنفيذها من خالل 3 
�سفقات.

اأما املركز الثاين فكان لبنك االإثمار 

بقيمة قدره���ا 108.95 األف دينار اأي ما 

ن�س���بته %19.90 من القيم���ة االإجمالية 

لالأوراق املالية املتداولة وبكمية قدرها 

1.46 ملي���ون �س���هم، مت تنفيذه���ا من 
خالل 15 �سفقة.

ثم جاء البنك االأهل���ي املتحد بقيمة 

قدرها 103.33 األف دينار اأي ما ن�س���بته 

%18.88 من القيم���ة االإجمالية لالأوراق 
قدره���ا  وبكمي���ة  املتداول���ة  املالي���ة 

369.68 األ���ف �س���هم، مت تنفيذه���ا من 
خالل 10 �سفقات.

وق���د مت ي���وم اأم����س تداول اأ�س���هم 

15 �رشكة، ارتفعت اأ�س���عار اأ�س���هم �رشكة 
واحدة، يف حني انخف�س���ت اأ�سعار اأ�سهم 

4 �رشكات، وحافظت بقية ال�رشكات على 
اأ�سعار اإقفاالتها ال�سابقة.

الصناديق االستثمارية 
مت اإبرام �س���فقة واحدة على وحدات 

العقاري���ة  اال�س���تثمارية  ال�س���ناديق 

البحري���ن بقيم���ة  املدرج���ة يف بور�س���ة 

قدره���ا األ���ف و500 دينار اأي ما ن�س���بته 

0.27 % م���ن القيم���ة االإجمالية لالأوراق 
املالية املتداول���ة يف حني بلغت الكمية 

قدرها 15 األف وحدة.

م�ساهم يتد�ول 45 �ألف �سهم من “�الإ�سالمي”
اأجرى اأحد االأ�سخا�س  الرئي�سيني 

يف بنك البحرين االإ�س���المي �س���فقة 

ل�رشاء 45 األف �سهم من اأ�سهم خزينة 

البن���ك بقيم���ة اإجمالي���ة 5.85 اآالف 

دينار.

وتعود تفا�س���يل ال�س���فقة اإىل 

يوم اأم�س االأول )االثنني( اإذ مت �رشاء 

ال�س���هم الواح���د من اأ�س���هم اخلزينة 

ب�سعر 0.130    دينار.

يف  امل�س���تثمرون  وت���داول 

“بور�س���ة البحرين” يوم اأم�س االأول 

�س���هم،  مالي���ني   4.57 )االثن���ني(  

بقيمة اإجمالي���ة قدرها 1.02 مليون 

دين���ار، مت تنفيذها م���ن خالل 110 

�س���فقات، حيث ركز امل�س���تثمرون 

قط���اع  اأ�س���هم  عل���ى  تعامالته���م 

ال�س���ناعة والتي بلغت قيمة اأ�سهمه 

املتداولة 603.09 األف دينار، اأي ما 

ن�س���بته 59.25 من القيمة االإجمالية 

للتداول وبكمية قدرها 2.17 مليون 

�س���هم، مت تنفيذه���ا من خ���الل 45 

�سفقة.

• جانب من اجلولة امليدانية	



املنام���ة - �رشك���ة البحري���ن الوطنية القاب�ض���ة: 

اأعلنت �رشك���ة البحري���ن الوطنية القاب�ض���ة عن نتائج 

�ض���جلت  حي���ث   .2016 لع���ام  املوح���دة  احل�ض���ابات 

املجموعة اأداًء جيًدا بالرغم من ظروف ال�ضوق ال�ضعبة.

و����رشح رئي����س جمل����س اإدارة املجموع���ة، فاروق 

املوؤي���د، قائ���ًا: “ي����رشين بالنيابة عن اأع�ض���اء جمل�س 

الإدارة، اأن اأعل���ن عن �ض���ايف اأرباح ق���دره 3.9 مايني 

دين���ار لع���ام 2016 مقارنة ب����4.2 ماي���ني دينار يف 

���ا بن�ض���بة 7 %.  العام 2015، والذي ي�ض���كل انخفا�ضً

بينم���ا حققت املجموع���ة يف الربع الأخري �ض���ايف اأرباح 

بلغت 750 األف دينار مقارنًة مببلغ 655 األف دينار يف 

عام 2015. وا�ض���لت الظروف القت�ضادية حتدياتها 

التي انعك�ض���ت عل���ى القت�ض���اد الع���ام يف املنطقة، 

حيث اأ�ض���درت احلكومة العديد من القرارات خلف�س 

امل�ض���اريف ورف���ع الدعم ع���ن بع�س ال�ض���لع وفر�س 

زيادة يف بع�س اخلدمات املقدمة وذلك لحتواء العجز 

الذي تواجهه الدولة. كما ا�ض���تمر الأداء القوي لأعمال 

ال�ض���تثمار على الرغم من حتديات ال�ض���وق وظروفها 

املتقلبة. و�ض���جل اإجم���ايل الدخل ال�ض���امل للعام منًوا 

بلغ قدره 67 % من 2.2 مليون دينار لي�ض���ل اإىل 3.7 

ملي���ون دينار لعام 2016 مع زي���ادة يف جمموع حقوق 

امللكية من 47.7 مليون دينار اإىل 49.1 مليون دينار 

يف 2016”. 

الأق�ض���اط  اإجم���ايل  “وحاف���ظ  املوؤي���د  واأ�ض���اف 

املكتتبة على نف�س ن�ض���بته مقارنًة بعام 2015 حيث 

�ض���جل اإجم���ايل اأق�ض���اط ق���دره 28.4 ملي���ون دين���ار، 

وب�ض���بب الحتياطيات الإ�ض���افية املبين���ة اأعاه فقد 

ا ب�ضيًطا من 2.3  �ض���جل �ضايف اأرباح الكتتاب انخفا�ضً

ملي���ون دينار يف العام 2015 اإىل 1.9 مليون دينار يف 

العام 2016.

وانخف����س دخ���ل ا�ض���تثمار املجموع���ة م���ن 2.0 

ملي���ون دينار يف 2015 اإىل 1.6 مليون دينار؛ ب�ض���بب 

ا�ضطراب الأ�ضواق الإقليمية.

وبالرغم من ذلك، فقد مت تعوي�س هذا النخفا�س 

واأك���ر بف�ض���ل الأداء الق���وي ل�رشكاتن���ا الزميلة حيث 

ارتفعت ح�ض���ة املجموعة من اأرب���اح ال�رشكات الزميلة 

بن�ض���بة 36 % لت�ض���بح 2.1 مليون دينار”. واأ�ض���اف 

رئي����س جمل����س الإدارة اأي�ًض���ا اأن “املجموع���ة متتلك 

�ض���يولة قوي���ة حيث بلغ النق���د واأر�ض���دة البنوك 14 

ملي���ون دينار يف ع���ام 2016 مقارنة ب���� 10.9 مايني 

دين���ار يف 2015. وق���د انخف�ض���ت العائد الأ�ضا�ض���ي 

ا طفيًفا بن�ضبة 4 % فهبط من  لل�ضهم الواحد انخفا�ضً

37.8 فلو�س يف 2015 اإىل 36.2 فل�ًضا يف 2016”.
ويف اإط���ار �ضيا�ض���ة املجموع���ة يف توزي���ع الأرباح 

وعل���ى �ض���وء اأداء املجموعة يف العام 2016، اأو�ض���ى 

جمل����س الإدارة بتوزيع اأرباح نقدية على امل�ض���اهمني 

بن�ضبة 20 %، وذلك بعد اأخذ موافقة اجلهات املعنية 

وامل�ضاهمني خال اجتماع اجلمعية العمومية ال�ضنوي.

من جهته ����رشح الرئي����س التنفي���ذي للمجموعة، 

�ضمري الوزان: “لقد متكنت املجموعة من احلفاظ على 

اإجمايل اأق�ضاط التاأمني بقيمة 28.4 مليون دينار، كما 

ارتفع �ضايف الأق�ضاط املكت�ضبة بن�ضبة 5 % من 14.8 

مليون دينار يف 2015 لي�ض���ل اإىل 15.6 مليون دينار 

هذا العام، ويعود الف�ض���ل يف ذلك ب�ض���كل كبري لنمو 

اأق�ضاط تاأمني املركبات.

وارتفع �ض���ايف اإيراد العمولت لي�ض���ل اإىل 605 

اآلف دين���ار مقارن���ة بخ�ض���ارة قدره���ا 7 اآلف دين���ار، 

نتيجة الأداء القوي ملحفظة التاأمني العام”.
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• فاروق املوؤيد	

• املوؤمتر ال�ضحايف	

• �ضمري الوزان	

“ممتلكات” ت�سارك بـ 250 مليون دوالر يف حمفظة ا�ستثمارية

“الوطنية القاب�سة” حتقق 3.9 ماليني دينار �سايف اأرباح

تراأ�س الجتماع الأول للجنة امل�ضرتكة مع نظريه الرو�ضي... الزياين: 

املوؤيد: املجموعة متتلك �ضيولة قوية 

  

ا�ضت�ض���افت املنامة اأم�س الجتماع الأول للجنة 

البحرينية الرو�ض���ية امل�ض���رتكة للتع���اون يف املجال 

القت�ضادي وال�ضتكمال وال�ضناعي والعلمي.

واأعلن وزير ال�ض���ناعة والتجارة وال�ض���ياحة زايد 

الزي���اين اأن �رشكة “ممتلكات” �ضت�ض���ارك يف حمفظة 

ا�ض���تثمارية قيمته���ا 250 ملي���ون دولر، اإىل جانب 

“مبادلة” الإماراتية و�رشكة كويتية.
وتراأ����س الزي���اين، ونظ���ريه الرو�ض���ي ديني����س 

مانت���وروف اجتماع اأم�س، وقال “مت تاأ�ض���ي�س اللجنة 

باتفاق م�ض���رتك بني عاه���ل الباد �ض���احب اجلالة 

امللك حمد بن عي�ض���ى اآل خليفة، والرئي�س الرو�ضي 

فادميري بوتني يف �ضبتمرب املا�ضي، ونتطلع ملزيد 

من التعاون وتطوير العاقات التجارية وال�ض���ناعية 

وال�ضتثمارية بني البلدين”.

اللجن���ة  انعق���اد  “�ض���احب  الوزي���ر  واأ�ض���اف 

اجتماع���ني، الأول للجن���ة مت تاأ�ضي�ض���ها اأواخر العام 

2014 وتعنى بقطاع الأملنيوم، وهي جلنة م�ض���رتكة 
ب���ني اجلانب���ني البحرين���ي والرو�ض���ي والقطاع���ني 

العام واخلا�س بغر�س التن�ض���يق يف جمال الأملنيوم 

وال�ض���تثمار والتن�ض���يق بالن�ضبة للو�ض���ع والأ�ضواق 

العاملية”.

وتاب���ع “كم���ا انعق���د اجتم���اع م�ض���احب لرجال 

الأعم���ال يف غرفة جتارة و�ض���ناعة البحرين مع رجال 

الأعم���ال املرافق���ني للوف���د الرو�ض���ي، اإذ مت بحث 

عدد م���ن الفر�س ال�ض���تثمارية مب���ا يف ذلك فر�س 

ا�ض���تثمارية ل�رشك���ة ممتل���كات القاب�ض���ة وحمفظ���ة 

ال�ضتثمار يف رو�ضيا”.

املفرت����س  م���ن  “ممتل���كات”  اأن  اإىل  واأ�ض���ار 

اأن ت�ض���ارك يف املحفظ���ة مببلغ 250 ملي���ون دولر، 

 100 اإىل  الآن  حت���ى  املدف���وع  املبل���غ  وو�ض���ل 

ملي���ون دولر، لفًت���ا اإىل اأن املحفظ���ة تت�ض���من 9 

�رشكات عاملية تعمل يف جمال العقارات والت�ض���نيع 

وال�ضوبرماركت، وت�ض���تثمر يف املحفظة اأي�ضا �رشكة 

“مبادلة” الإماراتية و�رشكة اأخرى كويتية. 
من جهته، قال وزير ال�ضناعة والتجارة الرو�ضي 

مانتوروف “حتدثنا بالجتماع عن التجارة والقت�ضاد 

والعلم���ي  التكنولوج���ي  والتع���اون  وال�ض���تثمار 

والتقنية الثقافية، و�ض���يكون هناك مهرجان رو�ضيا 

ال�ض���ينمائي يف البحرين يف مار�س املقبل، و�ض���ندعم 

من خاله العديد من املنتجات الثقافية والتعليم”.

واأ�ض���اف “ن�ضعى لزيادة ن�ض���بة ت�ضدير اللحوم 

والدواجن احلال، و�ضي�ض���مح لنا هذا التوجه بتطوير 

وتعزيز جتارتنا واقت�ضادنا والأمور التعاونية الأخرى 

بني البلدين، وو�ضلنا لتفاقية فيما يتعلق بالروة 

احليواني���ة والتب���ادل التج���اري، ونتمن���ى اأن يك���ون 

لنا يف امل�ض���تقبل �رشكة ت�ض���تورد عددا معينا ووفقا 

ملوا�ضفات معينة”.

وعل���ق الزياين على املو�ض���وع قائ���ا “ل توجد 

م�ض���كلة يف كمي���ات اللح���وم الت���ي ن�ض���توردها م���ن 

رو�ض���يا، وينتظر املوردون البحرينيون الآن لتقدمي 

طلباتهم ب�ضاأن كمية واأنواع اللحوم املطلوبة لإيجاد 

التوافق بني امل�ض���تورد وامل�ض���در.. رو�ض���يا لديها 

ال�ض���تعداد للت�ضدير للبحرين، اإذ اإن اإنتاجها يغطي 

حاجة البحرين”.

واأ�ض���اف “وقعن���ا �ض���ابقا اتفاقي���ة ب���ني �رشكة 

النفط والغاز البحرينية؛ من اأجل اإمكان تعزيز توريد 

الغاز الطبيعي امل�ضال ولإر�ضال كمية اأكرب، اإن منتج 

الغاز مه���م واجلميع بحاجة له، وتاأتي التفاقية نظرا 

لتزايد الكميات املر�ضلة وتوريدها”.

وتاب���ع “ناق�ض���نا العديد من الأم���ور منها اإقامة 

ت�ض���دير  يف  التع���اون  لتن�ض���يق  دولي���ة  موؤ�ض�ض���ة 

وا�ض���ترياد الأملني���وم ونظ���ام فن���ي فيم���ا يتعل���ق 

بالتعدي���ن والنفط والغاز، كم���ا نود اأن تكون تكلفة 

ه���ذه امل�ض���اريع اأقل مما هي عليه دولًي���ا، واأن ياأخذ 

منتج���و الأملنيوم امل�ض���اريع الكب���رية يف العتبار، اإذ 

اإنها �ض���تعطي قيمة م�ض���افة لل�رشكات البحرينية يف 

رو�ضيا”.

واأكد اأن: اأ�ض���عار الأملنيوم غري موحدة ون�ض���عى 

لاتفاق عليها عرب موؤ�ض�ضة على غرار “اأوبك” لتنتج 

لنا اأ�ض���عارا عادل���ة، اإذ اإن منتجات الأملنيوم ت�ض���كل 

ن�ضبة جيدة يف العديد من الدول. هناك معايري معينة 

نتفق عليها عند ت�ضنيع وت�ضدير الأملنيوم ونود اأن 

يكون هناك نظام لإنتاج وت�ضنيع الأملنيوم.

واأ�ض���اف “يف البحري���ن ل يوج���د )البوك�ض���يت( 

وهو اخلام الطبيعي الذي ي�ض���نع من���ه معظم معدن 

الأملنيوم، بينما متتلك رو�ض���يا ه���ذا اخلام، لذا نود 

التو�ض���ع والتع���اون يف ه���ذا املج���ال، وقمن���ا بدعوة 

ال�رشكات البحرينية لا�ض���تثمار به���ذا املجال املهم 

للغاية لرو�ض���يا والبحرين اأي�ض���ا، ونتمن���ى اأن تقوم 

�رشكة األبا بامل�ضاركة يف م�ضاريع خمتلفة خ�ضو�ضا يف 

جمال البوك�ضيت و�رشكات ت�ضنيع الأملنيوم.

واأو�ضح “ن�ضتورد خام البوك�ضيت من اأ�ضرتاليا 

واإفريقي���ا ولدين���ا م�ض���تودعات للكميات، وت�ض���نع 

معظ���م مع���ادن الأملني���وم يف اأ�ض���رتاليا واإفريقي���ا، 

ل���ذا ندعو �رشك���ة األب���ا البحرينية للم�ض���اركة يف هذه 

امل�ضاريع امل�ضرتكة 

وعن النظام الفني اخلا�س بالغاز امل�ضال”.

وق���ال “�ض���يتم اإر�ض���ال كميات اأكرب م���ن الغاز 

امل�ض���ال الذي يتم تعدينه يف رو�ضيا، و�ضيتم و�ضعه 

بطريق���ة ونظام معني لي�ض���مح لنا باإر�ض���ال كميات 

اكرب، لذا ناأمل النتهاء من املحطة يف البحرين بالعام 

2018 التي �ضت�ض���اعدنا يف اإر�ض���ال كمي���ة اأكرب اإىل 
البحرين واملناطق الأخرى”.

خرباء التاأمني 
ي�ستعر�سون التحديات 
مبلتقى ال�رشق االأو�سط 
املنام���ة - ملتق���ى ال�رشق الأو�ض���ط ال�ض���نوي: اختتم 

ملتق���ى ال����رشق الأو�ض���ط ال�ض���نوي الثالث ع����رش للتاأمني 

2017 وال���ذي يعقد برعاية من م�رشف البحرين املركزي 
جدول اأعماله اأم�س الثاثاء. 

امللتق���ى الذي عقد على مدار يوم���ني متتالني ركز 

يف جل�ض���اته عل���ى معاجل���ة اأه���م التحديات الت���ي تواجه 

القط���اع اإىل جانب التطرق اإىل فر�س اأ�ض���واق التاأمني يف 

املنطقة ودور �رشكات التاأمني يف ظل الإ�ضاحات احلالية 

للخدمات ال�ض���حية، وتطور التكنولوجيا املالية يف قطاع 

التاأمني، واآفاق منو قطاع التكافل.

وا�ض���تقطب امللتق���ى ال���ذي يعترب من�ض���ة رئي�ض���ة 

للعامل���ني يف ه���ذا املج���ال ما يزي���د عن 400 �ضخ�ض���ية 

م���ن قادة التاأمني العاملي���ني والإقليميني واخلرباء، اإىل 

جان���ب رواد قطاع التكاف���ل وامل�ض���وؤولني التنفيذيني، 

وذلك ملناق�ض���ة الجتاه���ات العاملية والأو�ض���اع احلالية 

ل�ضوق التاأمني يف املنطقة.

كم���ا مت الرتكي���ز عل���ى تب���ادر احل���وار والآراء ح���ول 

ال�ضرتاتيجيات والأطر العامة لا�ضتفادة من فر�س النمو 

الكبرية املوجودة ل�رشكات التاأمني اإقليمياً وعاملياً.

و�ض���لطت جل�ض���ات اليوم الثاين من امللتقى ال�ضوء 

عل���ى تقرير “اإيرن�ض���ت اآن���د يونغ” وال���ذي قدمه املدير 

وقائد التاأمني يف منطقة ال�رشق الأو�ضط يف “اإيرن�ضت اآند 

يونغ”، �ض���اجناي جاين، حيث قدم التقرير ملخ�ض���اً حول 

التطورات التي �ضهدتها اأ�ضواق ال�رشق الأو�ضط يف قطاع 

التاأمني، واملوؤلفة من دول جمل�س التعاون ال�ضت اإ�ضافة 

اإىل م�رش، كما قدم نظ���رة معمقة لأهم مفاتيح التطورات 

باأ�ضواق التاأمني يف املنطقة. 

ويف مو�ض���وع التحديات، تن���اول التقري���ر اجتاهات 

التاأمني الرئي�ض���ة التي ت�ض���اهم بتغيري �ض���كل اأ�ض���واق 

التاأم���ني يف ال�رشق الأو�ض���ط مب���ا يف ذلك �رشيب���ة القيمة 

امل�ض���افة يف دول جمل����س التع���اون اخلليج���ي، والتطور 

وحتلي���ل  املالي���ة،  التقاري���ر  وتغ���ريات  التكنولوج���ي، 

البيانات الرقمية.

تأسيس منظمة لأللمنيوم على غرار “أوبك” لتوحيد األسعار
مباحثات الستيراد البوكسيت واللحوم والدواجن من روسيا

زينب العكري من املنامة

تصوير: خليل إبراهيم



األربعاء 22 فبراير 2017  
25 جمادى األولى 1438
14business@albiladpress.comالعدد 3053  اقتصاد

“داونتاون” جتهز موقع حتديث م�صفاة “بابكو” 

الإعالن عن اجلهات الراعية للمنتدى املايل ال�صاد�س 

“الباركود” يدعم الت�صدير والرتويج للمنتجات الوطنية 

“جيبك” حت�صد جائزتني عن فئة ال�صناعة 

ت�سكل اأداة اأ�سا�سية لأ�ساليب التجارة الإلكرتونية... “الغرفة”: 

40 % زيادة امل�ساركات يف جائزة حممد اآل مكتوم للأعمال

ال�س���ناب�س - بيت التجار: اأ�س���اد ع�سو املكتب 

التنفيذي رئي�س جلنة تقنية املعلومات والت�سالت 

بغرف���ة جت���ارة و�س���ناعة البحري���ن اأحمد عب���داهلل بن 

هندي مبزايا واأهمية نظام الت�سعري والرتقيم الدويل 

“البارك���ود ال���دويل” يف عملي���ات اجل���رد والتخزين 
والتعرف على املنتجات وتي�س���ري عملي���ات التجارة 

والت�س���دير وال���ذي يع���د من اأك���ر الأنظم���ة مرونة 

وي�س���اعد عل���ى املتابع���ة الأولية للمخ���زون ومعرفة 

املتبقي من���ه لإعادة طلبه بطريق���ة �رسيعة ومنظمة، 

ويوفر ال�رسعة والدق���ة يف مترير املعلومات يف نقاط 

البيع مما ي���وؤدي اإىل قلة الأخطاء الناجتة عن التدخل 

الب����رسي باإدخ���ال املعلوم���ات ع���ن املنت���ج املح���دد 

ب�س���ورة يدوي���ة، وي�س���يف حتكم اأكرب خ���لل عملية 

توزيع املنتجات، اإىل جانب اإىل اأن املعايري اخلا�س���ة 

بهذا النظام ت�س���كل اأداة اأ�سا�سية لأ�ساليب التجارة 

الإلكرتونية املحلية والدولية.

ج���اء ذل���ك خ���لل ن���دوة نظمته���ا جلن���ة تقني���ة 

املعلومات بالغرفة يوم اأم�س بح�سور ع�سو املكتب 

التنفيذي عبداحلكيم ال�سمري وع�سو جمل�س الإدارة 

جواد احلواج، حيث تناولت التعريف باأهمية الت�سعري 

والرتقيم ال���دويل “الباركود الدويل”، والتي قدمها 

الرئي����س التنفيذي ملركز البحري���ن للرتميز الرقمي 

رائد ال�سماهيجي. 

وقال اأحمد بن هن���دي اإن تطبيق نظام الرتقيم 

بالأعمدة “الباركود الدويل” على ال�س���عيد الوطني 

للمنتج���ات  والرتوي���ج  الت�س���دير  �س���يدعم عملي���ة 

الوطني���ة مما يدع���م القت�س���اد الوطن���ي اإىل جانب 

حتقيقه للم�سلحة ال�سخ�سية للتجار.

املوؤ�س����س  ال�س���ماهيجي  رائ���د  وا�س���تعر�س 

للرتمي���ز  البحري���ن  ملرك���ز  التنفي���ذي  والرئي����س 

اأن�س���طة املرك���ز وم���ا   )GS1 Bahrain( الرقم���ي

ميثله للم�س���لحة العامة، مبيناً دور املركز يف توعية 

ال����رسكات وامل�س���نعن واملهتم���ن بال���دور الكبري 

للكود الدويل. 

�سرتة - جيبك: ح�س����دت �رسكة اخلليج ل�سناعة 

البرتوكيماوي����ات م����ن البحرين جائزت����ن يف احلفل 

اخلتامي للدورة التا�س����عة جلائزة حممد بن را�سد اآل 

مكتوم للأعمال وال����دورة الأوىل من جائزة حممد بن 

را�سد اآل مكتوم لبتكار الأعمال 2017 الذي نظمته 

غرف����ة جتارة و�س����ناعة دبي اأم�س الثلث����اء يف مدينة 

جمريا بدبي حت����ت رعاية نائب رئي�س الدولة رئي�س 

جمل�����س ال����وزراء حاكم دبي �س����مو ال�س����يخ حممد بن 

را�سد اآل مكتوم.

وح�سدت �رسكة اخلليج ل�سناعة البرتوكيماويات 

جائزة يف فئة ال�س����ناعة �سمن جائزة حممد بن را�سد 

اآل مكتوم للأعمال، وجائزة اأخرى عن فئة ال�س����ناعة 

�س����من جائ����زة حممد ب����ن را�س����د اآل مكت����وم لبتكار 

الأعم����ال يف دورته����ا الأوىل، وذلك و�س����ط م�س����اركة 

بارزة من ال�رسكات اخلليجية التي ت�س����ارك يف جائزة 

حممد بن را�س����د اآل مكت����وم للأعمال للم����رة الثانية 

مع تو�س����يع نطاقها لت�س����مل دول جمل�����س التعاون 

اخلليجي خلل الدورة املا�سية. 

وتعترب جائزة حممد بن را�سد اآل مكتوم للأعمال، 

الع�س����و يف مب����ادرات حمم����د ب����ن را�س����د اآل مكتوم 

العاملي����ة، والت����ي اأطلقته����ا غرفة جتارة و�س����ناعة 

دبي، اإح����دى اأبرز جوائز التميز يف الأداء املوؤ�س�س����ي 

يف دول جمل�����س التعاون اخلليج����ي، حيث تهدف اإىل 

دع����م تطوير قط����اع الأعم����ال، وتقدير املوؤ�س�س����ات 

التي �س����اهمت وت�س����اهم يف النه�س����ة القت�س����ادية 

التي ت�س����هدها املنطقة اخلليجية، والرتويج لثقافة 

الأعمال املتميزة والأداء املوؤ�س�سي املتفوق.

وزارة  م����ع  بالتع����اون  دب����ي  غرف����ة  واأطلق����ت 

القت�س����اد خلل العام 2015 جائزة حممد بن را�سد 

اآل مكت����وم لبتكار الأعمال �س����من جائ����زة حممد بن 

را�س����د اآل مكتوم للأعم����ال، حيث تعترب جائزة حممد 

بن را�س����د اآل مكتوم لبتكار الأعمال مبادرة متميزة 

يف نوعها لإبراز دور البتكار يف حتفيز بيئة الأعمال، 

بالتما�س����ي مع روؤية الإمارات 2021 بامل�س����ي قدماً 

نح����و املزي����د م����ن اقت�س����اد املعرف����ة القائ����م على 

البت����كار. وت�س����كل اجلائ����زة حافزاً للقط����اع اخلا�س 

لتخاذ البتكار كطريٍق للنجاح املوؤ�س�سي.

الإم����ارات  واأ�س����ار وزي����ر القت�س����اد يف دول����ة 

ورئي�س جلن����ة التحكيم اخلا�س����ة بجائزتي حممد بن 

را�س����د اآل مكتوم للأعمال وابتكار الأعمال، �س����لطان 

املن�س����وري، اأن ال����دورة احلالي����ة جلائ����زة حممد بن 

را�س����د اآل مكت����وم للأعم����ال �س����هدت زيادة بن�س����بة 

40 % يف ع����دد ال�����رسكات التي حقق����ت نتائج اأعلى 
من م�س����توى معدلت التمي����ز املطلوب����ة مقارنة مع 

ال����دورات ال�س����ابقة، موؤك����داً اأن هذه الزي����ادة دليل 

ملح����وظ عل����ى الإمكانات الكب����رية الت����ي يتمتع بها 

امل�ساركون من الإمارات واخلليج.

• الإعلن عن نظام الت�سعري والرتقيم الدويل	

• ت�سليم اجلائزة	

ع���وايل - بابك���و: جرت مرا�س���م التوقيع 

عل���ى العق���د اخلا����س بتجهيز موق���ع م�رسوع 

حتديث م�س���فاة بابكو يوم اخلمي�س املوافق 

املا�سي مبكاتب امل�رسوع.

اأُر�س���ي العق���د عل���ى �رسك���ة داونت���اون. 

و�سيتم ا�س���تكمال الأعمال املقررة يف العقد 

مع مطلع �سهر مار�س 2018.

قام بالتوقيع على العقد كل من الرئي�س 

التنفيذي ل�رسكة نف���ط البحرين )بابكو( بيرت 

بارتلت، والع�س���و املنتدب ل�رسكة داونتاون 

ال�سيخ عي�سى بن علي بن عبداهلل اآل خليفة.

ح����رس مرا�س���م التوقي���ع مدير ع���ام فرع 

امل�ساريع الهند�س���ية الكربى - مدير م�رسوع 

حتديث م�سفاة بابكو عبداجلبار عبدالكرمي، 

ومدي���ر العق���ود يف �رسك���ة داونت���اون كي اإم 

فارجي�س. 

ويف هذا ال�س���دد، �س���يتم تنفي���ذ العقد 

يف املنطق���ة اجلنوبية من امل�س���فاة باأكملها 

ويف نط���اق ال�س���ور اخلارج���ي، وم���ن املق���رر 

اأن يت���م ا�س���تغلل تل���ك املنطق���ة يف احتواء 

وحدات الت�سغيل اجلديدة للم�رسوع واملرافق 

املرتبط���ة به���ا خ���ارج املوق���ع خ���لل تنفيذ 

املرحل���ة الهند�س���ية وال�رسائي���ة والإن�س���ائية 

للم����رسوع.  وم���ع توقي���ع عق���د جتهي���ز موقع 

امل�رسوع، يتم حتقيق تقدم جوهري وملمو�س 

يف اإجن���از ه���ذا امل����رسوع الري���ادي الطم���وح، 

و�س���ولً اإىل ا�س���تكمال مراحله وفق اجلداول 

الزمنية املقررة. 

املنام���ة - موؤمت���رات يورومن���ي: اأعلنت 

العاملي���ة  اجله���ة  يورومن���ي”،  “موؤمت���رات 
املتخ�س�س���ة يف تنظيم موؤمترات ال�س���تثمار 

العاب���ر للحدود واأ�س���واق راأ�س امل���ال، اأم�س 

الثلثاء عن رع���اة املنتدى املايل ال�س���اد�س 

لدول جمل�س التعاون اخلليجي.

وت�س���مل قائم���ة رع���اة ه���ذا الب���ارز بنك 

ال�س���لم، اأركابيت���ا، بنك البحري���ن والكويت، 

بي اإن ب���ي باريب���ا، بيت التموي���ل اخلليجي، 

بنك البحرين الوطن���ي، �رسكة رانتي، وتنظمه 

“موؤمت���رات يورومني” وي�ست�س���يفه جمل�س 
التنمية القت�س���ادية يف البحري���ن يومي 27 

و28 فرباير اجلاري يف املنامة.

وان�س���م بن���ك البحرين والكوي���ت لرعاة 

املنت���دى مرة اأخرى، وقال الرئي�س التنفيذي 

للبنك ريا�س �ساتر: “نتطلع يف بنك البحرين 

والكويت اإىل امل�س���اهمة يف اإجن���اح فعاليات 

املنتدى للعام اخلام�س على التوايل، ومبرور 

ال�س���نن اأ�س���بح املنتدى وجهة ا�سرتاتيجية 

التط���ورات  عل���ى  ال�س���وء  لت�س���ليط  مهم���ة 

جمل����س  ودول  البحري���ن  يف  القت�س���ادية 

التع���اون اخلليج���ي وذلك للجمه���ور املحلي 

والدويل”.

و�س���هد املنتدى منواً كبرياً منذ انطلقه 

يف العام 2012، وهذا العام �سيجمع املنتدى 

اأك���ر م���ن 600 �سخ�س���ية رفيعة امل�س���توى 

والقت�س���ادين،  املالي���ن،  اخل���رباء  م���ن 

الأعمال وامل�رسفين  وامل�س���تثمرين، وقادة 

من الأو�ساط املالية الإقليمية والدولية.

وتعليقاً على ه���ذا الإعلن، قال الرئي�س 

التنفيذي لبنك اأركابيتا، عاطف عبد املالك: 

“نحن �س���عداء باأن نكون جزءاً من هذا احلدث 
ال�س���نوي رفي���ع امل�س���توى، وياأت���ي منت���دى 

ه���ذا الع���ام يف وق���ت نواجه في���ه العديد من 

التحديات املالية، وهو يوفر فر�س���ة ممتازة 

تواج���ه  الت���ي  الهام���ة  الق�س���ايا  ملناق�س���ة 

اقت�سادات دول جمل�س التعاون اخلليجي”. 

م���ن  الأول  الي���وم  فعالي���ات  و�س���رتكز 

املنتدى على تعريف التحديات املالية التي 

تواجهها دول جمل�س التعاون اخلليجي، فيما 

�ست�س���لط فعاليات اليوم الثاين ال�سوء على 

كيفي���ة م�س���اهمة النه���ج اجلدي���دة املبتكرة 

للو�س���اطة املالي���ة يف توف���ري حل���ول لتل���ك 

التحديات. م���ن جانبه قال الرئي�س التنفيذي 

لبنك بي اإن بي باريبا ال�رسق الأو�سط واإفريقيا 

جاك مي�س���يل: “لدينا يف بنك بي اإن بي باريبا 

الت���زام طويل الأمد مع مملكة البحرين، ونحن 

�س���عداء برعاي���ة املنت���دى املايل ال�س���اد�س 

ل���دول جمل�س التعاون اخلليج���ي 2017، كما 

ن���رى ب���اأن هذا املنت���دى يعد مبثابة فر�س���ة 

ممتازة للم�س���اركة يف النقا�س���ات واحلوارات 

وتبادل الروؤى والأفكار حول اأف�س���ل ال�س���بل 

للتعامل مع التحديات والفر�س التي تتيحها 

اأ�سواق املال اخلليجية دائمة التطور”.

انطالق مهرجان الطعام ال�صبت مب�صاركة 50 مطعما ومقهى
توقع ح�سور 60 األف زائر

توقع الرئي����س التنفيذي لهيئ���ة البحرين 

لل�س���ياحة واملعار����س ال�س���يخ خال���د بن حمود 

اآل خليف���ة اأن يبلغ ع���دد زوار مهرجان البحرين 

للطع���ام - ال���ذي من املقرر اإقامت���ه يف الفرتة 

م���ن 25 فرباير وحت���ى 6 مار�س املقبل - نحو 

60 األف زائر، و�سيقام يف 3 مواقع هي العدلية 
وخليج البحرين وكابيتال كلوب.

و�سي�سارك يف املهرجان اأكر من 50 مطعًما 

ومقهى اإىل جانب اأف�س���ل حم���لت ومنافذ بيع 

الأطعمة وامل�رسوبات املحلية واملتاجر املتعلقة 

ب�س���ناعة املواد الغذائية وقط���اع التغذية مثل 

اأدوات املطب���خ والطب���خ وغريه���ا. و�س���يقدم 

املهرجان الأطباق ال�رسقية والغربية والآ�سيوية 

والهندية والأغذية ال�سحية والع�سوية.

وقال ال�س���يخ خالد بن حم���ود اإن املهرجان 

�س���يقام يف اأي���ام الأ�س���بوع بخلي���ج البحرين يف 

الفرتة ما بن ال�س���اعة اخلام�س���ة م�س���اًء وحتى 

العا�رسة م�س���اًء، ويف منطقة املطاع���م بالعدلية 

من ال�س���اعة اخلام�س���ة م�س���اًء وحتى منت�س���ف 

الليل.

واأ�س���اف: لن يكون املهرجان مقت�رسًا على 

الأطعم���ة؛ اإذ �ست�س���احبه العديد م���ن فعاليات 

الرتفيه العائل���ي التي حتقق املتعة للزوار من 

جميع الأعم���ار من اأبرزها عرو����س الطهو احلي 

وحفلت مو�سيقية.

واأ�ساف: بعد النجاح اللفت الذي حظي به 

مهرجان البحرين للطعام يف ن�سخته الفتتاحية 

العام املا�سي �س���من تقومي فعاليات عا�سمة 

ال�س���ياحة اخلليجي���ة للع���ام 2016، قررن���ا اأن 

نعيد اإطلق هذا احلدث مع املزيد من الأن�سطة 

وامل�ساركن.

واأ�س���اف “وتع���د الأح���داث مث���ل مهرجان 

البحرين للطعام من اأهم املبادرات التي حتفز 

ال�س���ياحة البيني���ة ع���رب اأب���راز مملك���ة البحرين 

كوجه���ة قريب���ة وتوف���ر الكث���ري م���ن فعاليات 

الرتفيه العائلي”. 

واأ�س���ار ال�س���يخ خال���د ب���ن حم���ود اإىل اأن 

“اأه���داف مهرج���ان الطعام كث���رية، اأولها اأنها 
تق���ام بالتزام���ن مع العط���لت بدول���ة الكويت 

ال�س���قيقة، وثانًي���ا نرغ���ب يف تطوي���ر مهارات 

للم�س���اهمة  بالطب���خ  املهتم���ن  البحريني���ن 

يف القط���اع ال�س���ياحي، وثالًث���ا زي���ادة الإنفاق 

ال�س���ياحي، ورابًعا اأن يكون هنالك ا�ستدامة يف 

رزنامة فعاليات البحرين”.

بدوره، قال مدير اإدارة الت�سويق والرتويج 

ال�س���ياحي لدى الهيئة يو�سف اخلان “ي�سعدنا 

اإطلق الن�س���خة الثاني���ة من مهرج���ان البحرين 

للطعام الذي ا�س���تقطب اأكر من 25 األف زائر 

العام املا�س���ي”. و�س���كر رعاة املهرجان الذي 

اأثرى برناجمه بالأن�س���طة والفعاليات ال�س���يقة 

لي�س���بح من اأب���رز الأحداث يف قطاع ال�س���يافة 

واملاأكولت. 

و�ست�س���ارك �رسك���ة يو�س���ف خلي���ل املوؤيد 

واأولده بتجهي���ز وتوفري جمي���ع معدات الطبخ 

كما �سيتزامن املهرجان مع ا�ست�سافة كابيتال 

كل���وب البحري���ن اأحد اأ�س���هر الطه���اة يف العامل 

ا لطلبة ال�سيافة البحرينية  الذي �سيقدم عر�سً

ومينحهم فر�س���ة التعلم وتطوير مهاراتهم يف 

فن الطهي. 

من جهتها، قالت م�س���وؤولة م�س���احة الرواق 

للفنون بي���ان ال���رباك كانو “نهت���م يف الرواق 

بدع���م جمي���ع املب���ادرات املخت�س���ة بالرتويج 

للفن���ون املحلي���ة واإبرازها، ويعد ف���ن الطهي 

واملاأكولت م���ن اأكر القطاعات تنوًعا وحيوية 

يف اململك���ة، لذل���ك ي�رسن���ا التع���اون م���ع هيئة 

البحري���ن لل�س���ياحة واملعار�س للم�س���اركة يف 

مهرجان البحرين للطعام واإظهار قطاع الطعام 

وال�سيافة وفن املاأكولت”.

بدوره، ق���ال املدير العام لن���ادي كابيتال 

كل���وب البحرين �س���وميت جنهان “ي�س���عدنا يف 

كابيت���ال كل���وب اأن نكون ج���زًءا م���ن مهرجان 

البحرين للطعام، ونهدف اإىل ا�ست�سافة 50 من 

اأ�س���هر طهاة العامل من اآ�سيا واأمريكا اللتينية 

لزي���ارة البحرين واإظهار مواهبهم يف فن الطبخ 

اأمام الطلبة البحرينين املتخ�س�سن يف قطاع 

ال�س���يافة. ون�س���عى ع���رب ا�ست�س���افة ال�س���يف 

ج���رياردو لوغووهو الذي يحتل املركز 37 على 

لئحة اأ�س���هر الطهاة يف ق���ارة اأمريكا اللتينية، 

اإىل ا�س���تعرا�س الأطباق املك�س���يكية املتنوعة 

اأمام اجلمهور يف البحرين”. 

واأ�س���ار جنهان اإىل اأن “املطع���م الواقع يف 

الطابق 52 يف كابيتال كلوب �س���يكون مفتوًحا 

اأمام اجلمهور للع�س���اء لأول مرة، اإذ ا�س���توحينا 

فكرته من ال�س���يخ خال���د بن حم���ود اآل خليفة، 

و�س���يتم ا�س���تقبال م���ا ب���ن 30 اإىل 35 حج���ًزا 

يومًيا لتناول الطعام”.

واأ�س���اف: نتوج���ه بال�س���كر لل�س���يخ خال���د 

ب���ن حمود الرئي����س التنفيذي لهيئ���ة البحرين 

لل�س���ياحة واملعار����س والرئي����س التنفيذي ل� 

“متكن” اإبراهيم جناحي لتوفري هذه الفر�سة 
الفريدة ولكونهم ال�رسكاء ال�سرتاتيجين واإىل 

جميع اجلهات امل�ساركة يف دعم هذا املهرجان.

من جهته، ق���ال الرئي�س التنفيذي مل�رسوع 

اأن  “ي�رسن���ا  �س���وري  جاج���ان  البحري���ن  خلي���ج 

نتعاون مع هيئة البحرين لل�س���ياحة واملعار�س 

ل�ست�س���افة مهرجان البحري���ن للطعام، والذي 

�سوف يقام يف املم�سى اجلديد بخليج البحرين، 

ونتطل���ع للم�س���اركة باملزي���د م���ن امل�س���اريع 

املقبلة م�ستقبل”.

• املوؤمتر ال�سحايف	

املحرر القت�صادي من املنامة

تصوير: رسول الحجيري
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تغيير الهوية الوطنية

خليفة بن �س���لمان له معدن يختلف عن كثري 

م���ن الق���ادة والروؤ�س���اء، فب���دون �س���جيج وبدون 

كامريات الإعالم وال�س���حافة، ومن غري بروباغندا 

كالتي ع���ادة ترافق احل���كام والروؤ�س���اء والأمراء، 

خ���رج �س���مو الأم���ري خليفة ب���ن �س���لمان اآل خليفة 

رئي�س ال���وزراء حفظه اهلل ورع���اه يف جولٍة ميدانية 

لتفق���د الأ�رضار التي خلفته���ا الأمطار، ويف الوقت 

ذاته تابع���ت على و�س���ائل التوا�س���ل الجتماعي 

قيام البع����س باقتبا�س فيديوهات م�س���ورة ملا 

ج���رى يف بع�س الدول من اأ����رضار ون�رضها على اأنها 

جرت يف البحرين خالل فرتة الأمطار، وقارنت بني 

ما قام به �س���مو رئي�س الوزراء م���ن تفقد لالأ�رضار 

ومتابعته النتائج واإ�س���دار توجيهاته للم�سوؤولني 

وب���ني قيام البع�س بت�س���ويه �س���معة البحرين من 

خ���الل ن�رض اأخبار و�س���ور مفربكة، وهن���ا ل اأريد اأن 

اأنك���ر حدوث الأ�رضار اأو وق���وع احلوادث فذلك اأمر 

طبيع���ي يحدث واإل ملا قام �س���مو رئي����س الوزراء 

بتفقد تلك الأ�رضار، لكن هناك فرق بني من يبني 

ويعالج وي�سلح وبني من يتعمد الكذب والتزوير 

ملجرد الت�س���لية على ح�س���اب �س���معة البلد. نعم.. 

كان���ت هناك اأ�رضار و�س���اهدها اجلميع وبالتايل مل 

تكن هناك �رضورة ل�ستح�س���ار �سور واأخبار مبالغ 

فيها من دول اأخرى ون�رضها على  اأنها يف البحرين.

م���ا ترم���ز اإلي���ه جول���ة �س���مو رئي�س ال���وزراء 

امليداني���ة الت���ي مل ترافقها و�س���ائل الإعالم كما 

العدي���د من متابعات���ه واهتماماته الت���ي يوجهها 

ط���وال اليوم وحت���ى حفظه اهلل خالل ف���رتة اإجرائه 

الفحو�س���ات الطبية التي تكللت بالنجاح واحلمد 

هلل ظل �س���موه عل���ى �س���لة بالدول���ة واملواطنني 

وم�س���اريع احلكوم���ة ورغم ذلك مل تخرج و�س���ائل 

الإعالم وال�سحافة لت�سليط ال�سوء على ذلك، هذا 

ما يك�سف ب�رضاحة ودون جماملة معدن هذا القائد 

واإخال�س���ه ووفاءه لوطنه كما ه���ي الروح الوطنية 

ولي����س كم���ا يتوه���م البع����س ممن يتخ���ذون من 

و�سائل الإعالم و�س���يلة للربوز وال�ستعرا�س “يف 

الفا�سي واملليان”، وغالباً ما يكون يف الفا�سي.

ل اأري���د هن���ا اأن اأق���ارن ب���ني �س���موه وب���ني 

البع����س ولكنني اأ�س���جل للتاري���خ واحلقيقة دور 

هذا القائد ومعدنه اخلال�س الذي مهما كتبنا عنه 

لن نوفيه ما ي�س���تحق من الإ�س���ادة وهي لي�س���ت 

اإ�س���ادة ا�ستعرا�س���ية كتل���ك التي نقراأه���ا يومياً 

مبنا�س���بة ومن غري منا�س���بة لبع�س امل�س���وؤولني 

وامل�ست�س���ارين الذين مبجرد اأن ي�ستقبل بع�سهم 

ت ال�سور و�سطرت الإ�سادات  �سخ�س���اً ما حتى ُن�رضرِ

وقدمت التقارير الإن�سائية التي ل تدل على عمٍل 

فعلي �سوى اأنها جمرد بروباغندا.

ل اأقول تعلموا من �سمو رئي�س الوزراء ففاقد 

ال�س���يء ل يعطيه، لكن كل ما اأن�سح به هو “قللوا 

من الدعاية واأكرثوا من العمل وارحمونا”.  

تنويرة:
 عنوانك الأ�س���لي جتربتك الطويلة يف احلياة 

ومع النا�س. 
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سوالف

نحن البحرينيون ن�س����عر بالفخر لأننا 

اأبن����اء �س����يدي �س����احب ال�س����مو امللكي 

الأم����ري خليف����ة ب����ن �س����لمان اآل خليف����ة 

رئي�س ال����وزراء املوقر حفظ����ه اهلل ورعاه 

القائد �س����احب ال�سخ�سية ال�ستثنائية، 

خ�س����ال  كل  في����ه  اجتمع����ت  وال����ذي 

العظم����اء والتاري����خ يعجز ع����ن التحدث 

ع����ن اإجنازاته ودوره الريادي يف م�س����رية 

جمل�����س التعاون اخلليجي منذ تاأ�سي�س����ه 

وم�ساهمته امل�سهود لها يف اإر�ساء بنيان 

البي����ت اخلليج����ي الواح����د، واأكد �س����فري 

دول����ة الكويت ال�س����قيقة ل����دى البحرين 

ال�س����يخ عزام مب����ارك ال�س����باح اأن “حب 

�س����احب ال�س����مو امللكي رئي�����س الوزراء 

ينب�����س يف قل����ب كل كويتي.. و�س����موه 

مدر�سة يتعلم منها اأبناء اخلليج كل قيم 

التعاون والأخوة والتوا�س����ل الذي يعلي 

نخب الرتابط اخلليجي”، واأ�س����ار اأي�س����ا 

اإىل اأن حمبة �س����موه را�س����خة يف الكويت 

قي����ادة و�س����عبا مل����ا ميثل����ه �س����موه من 

قيمة عالية وملا يخ�س����ه لعالقات مملكة 

البحري����ن بدول����ة الكوي����ت م����ن اهتمام 

خا�س لتطويرها ر�سميا و�سعبيا.

اإن ل�س����مو رئي�����س ال����وزراء مكانت����ه 

يف قل����وب كل اأه����ل اخلليج وه����و املثل 

والقدوة يف تعزيز اأوا�رض القربى واملحبة 

وامل����ودة والإ�س����هام يف حتقيق ال�س����الم 

والأم����ن والطماأنين����ة ل�س����عوب اخللي����ج، 

ولدولة الكويت ال�س����قيقة مكانة خا�سة 

يف قلب �سموه فعالقة البحرين بالكويت 

عالقة �ساربة يف جذور الزمن، كيان واحد 

وبني����ان مر�س����و�س، وهذا ما بن����اه الآباء 

والأج����داد عل����ى م����ر العقود و�ست�س����تمر 

امل�س����رية املباركة لل�سعبني ال�سقيقني 

وكل اخلط����وات املبارك����ة نح����و التقدم 

والرق����ي، فالكوي����ت والبحرين جتمعهما 

روح الأ�رضة الواحدة وامل�س����ري امل�سرتك 

واأك����رب اجلهود واأنب����ل الطاقات من اأجل 

ال�س����ري قدما نح����و اآف����اق الع����ز واملجد، 

تالحم وتعا�س����د واإبحار يف �سفينة واحدة 

نحو �سواطئ الزدهار، وكما قال �سيدي 

�س����مو رئي�����س ال����وزراء حفظ����ه اهلل ورعاه 

خالل ا�س����تقباله ال�س����فري الكويتي: )اإن 

العالقة التي ترب����ط بني مملكة البحرين 

ودولة الكويت و�سلت اإىل مرحلة جعلت 

م����ن اأف����راح الدول����ة ال�س����قيقة اأفراحنا، 

واإجنازاتها تبعث عل����ى فخرنا واعتزازنا 

كما هي لدى اأبناء الكويت(.

اإنن����ا يف البحرين نحتفل مع اأ�س����قائنا 

يف الكوي����ت احلبيبة بالذكرى ال�ساد�س����ة 

لدول����ة  الوطن����ي  للي����وم  واخلم�س����ني 

الكويت وذكرى يوم التحرير ال�ساد�س����ة 

والع�رضي����ن، فاأن����ا الي����وم كويت����ي واأنرث 

األوان الفرح يف كل الدروب واأقطف ثمار 

املحبة من املنامة واأو�سلها اىل اأهلي يف 

الكويت.

أقطف ثمار المحبة من المنامة 
وأوصلها إلى أهلي في الكويت

هن����اك بل����دان تفق����د مواطنيه����ا ب�س����بب احل����روب 

والك����وارث الطبيعية، وبع�س����ها ب�س����بب الأمرا�س وقلة 

العالج اأو اجلوع وانخفا�س جودة وكمية الغذاء، وب�س����بب 

واملذهبي����ة  والديني����ة  ال�سيا�س����ية  املعتق����دات  �����رضاع 

اأ�سبحت هناك بلدان تفقد اأبناءها. 

ومنُذ ع����ام 1979م انتهج النظام الإيراين �سيا�س����ة 

ال�س����تقطاب ال�سيا�سي عرب اإغراء العديد من املواطنني 

العرب وغريهم برتك مذهبهم الديني واللتحاق مبذهب 

اآخر، وه����دف النظام الإيراين من ذلك لي�س دينيا بالطبع 

ول اإن�س����انيا، ب����ل الإف����راغ م����ن النتم����اء الوطن����ي وترك 

اخل�سو�سية الثقافية والجتاه اإىل اآيديولوجية �سيا�سية 

ودينية ل تنتمي اإىل تراب الوطن، وبالتايل يكون جنديا 

يف خدمة اأهداف النظام الإيراين يف بلده و�سفرًيا ملبادئه. 

ونح����ن ل نناق�س هنا العقي����دة الدينية وتفرعاتها، فهي 

تفرع����ات جلذور واح����دة، اأي الإ�س����الم مببادئ����ه واأركانه 

وعقائده امل�س����رتكة بني جميع امل�س����لمني، ولكن اإلقاء 

ال�س����وء على اأهداف النظام الإي����راين من زحفه امُلغر�س 

نحو عملية تغيري املذاهب.

بداية اإن من َحكم الدولة الإيرانية منُذ عام 1979م 

لي�س م����ن فج����ر الث����ورة الإيراني����ة، فالث����وار الإيرانيون 

حلم����وا مبيالد جدي����د لبالده����م وحتري����ر اإن�س����انها، لقد 

�س����ارك يف الث����ورة جمي����ع اأبن����اء اإيران من ع����رب وبلو�س 

وفر�س واأذري����ني واأكراد، ومن جمي����ع املذاهب الدينية 

والتوجه����ات ال�سيا�س����ية. اإل اأن الفر�����س ا�س����تولوا على 

ال�س����لطة وعزلوا كل مكونات الن�سيج املجتمعي الإيراين 

باملوت والعتقال والنفي من بالدهم، اإنه الكره املغلف 

مبب����ادئ ت�س����دير الث����ورة اإىل الأقط����ار العربي����ة واأقطار 

اخلليج العربي وذلك من اأجل حتقيق الأهداف التو�سعية.

وا�س����تطاع النظام الإيراين اأن يت�س����لل اإىل املجتمع 

العرب����ي واأف����راده م����ن خ����الل اأح����داث الربي����ع يف بع�س 

اأقط����ار الوط����ن العرب����ي، ومن خ����الل ثغرات امل�س����اريع 

التنموية العربية ال�س����عيفة، والقوانني اله�سة، وب�سبب 

غي����اب الوعي ال�سيا�س����ي للبع�س و�س����عف روح النتماء 

واملواطن����ة، وغريها من امل�س����ببات الت����ي مكنت النظام 

الإي����راين من التوغ����ل اإىل اُلُعمق العرب����ي لتكري�س نهجه 

وجتنيد من وهب نف�سه لتحقيق اأهدافه التو�سعية.

اإن النه����ج الإي����راين اأدى اإىل خل����ق ب����وؤر طائفية يف 

اأقطارن����ا العربية، وتن����ازل املواطن العرب����ي عن هويته 

العربي����ة ل�س����الح الهوي����ة الإيرانية، واللع����ب على الوتر 

الطائف����ي بتقدمي اأح����الم وهمي����ة اإىل ال�س����باب العربي، 

كما فع����ل يف اليمن، حيث انقلب عل����ى ال�رضعية الوطنية 

اليمني����ة، واأي�س����ا يف تاأ�س����ي�س جمعي����ات يف م�����رض وغزة 

وال�س����ومال، و”مكت����ب التن�س����يق” الذي اأن�س����اأته اإيران 

يف )امل�ست�س����ارية الثقافية الإيراني����ة( يف منطقة املرجة 

و�س����ط دم�س����ق، كل ذلك وغريه من اأجل تو�سيع الدائرة 

الإيراني����ة، وبالت����ايل التح����ول من الولء للوط����ن اإىل ولء 

ي�س����طدم مع انتمائهم لأقطارهم وقوانينها، و�سولً اإىل 

�سياع الهوية الوطنية.

هدى هزيم

hudahazeem 
@yahoo.com

الناس

بعد تزاي���د حوادث الأخط���اء الطبية 

موؤخراً �س���درت توجيهات عليا بت�سديد 

الرقاب���ة وحما�س���بة املق�رضي���ن و�رضع���ة 

الب���ت يف عمل جل���ان التحقي���ق الطبية. 

اأم���ور ج���اءت ك���رد فع���ل بديه���ي بع���د 

تكرار حوادث الوفاة. ا�س���تنفار اجلهات 

املخت�س���ة وحتركها مبا يظهر الهتمام 

واجلدي���ة، ل يتع���دى اأيام���ا قليل���ة حتى 

ته���داأ الأمور وي�س���مت اأهايل ال�س���حايا 

م���ن  وياأ�س���هم  بحياته���م  لن�س���غالهم 

حت�سيل احلقوق، �سحايا وق�سايا طواها 

الن�سيان، فاملعاجلة الوقتية ل تغني ول 

ت�س���من م���ن جوع، هك���ذا ن���دور يف حلقة 

دائري���ة ونع���ود لنقط���ة البداي���ة مع كل 

حادث جديد.

على �س���بيل املث���ال ل احل�رض، تكرار 

وف���اة الأطف���ال يف “ال�س���لمانية” نتيجة 

نق�س الكادر و�س���غط العمل وما ترتب 

عل���ى الأم���ر من ت���دين م�س���توى اخلدمة، 

ووجود اثن���ني فقط من ال�ست�س���اريني 

بوحدة الكلى “مب�ست�س���فى ال�س���لمانية” 

خلدمة اأكرث م���ن 500 مري�س يرتددون 

على املركز، ف�سالً عن املر�سى اجلدد.. 

اأمر خطري وغري مقبول. 

هن���ا احتمالي���ة ح���دوث م�س���اعفات 

واأخط���اء طبية عالية جداً، ب�س���بب نق�س 

ال���كادر الطب���ي، فالطبي���ب واملمر����س 

يعمالن بطاقة اأكرث من ثالثة ا�س���خا�س، 

وهو ما يوؤدي اىل تدين م�س���توى اخلدمة 

وح���دوث الكوارث، وامل�س���كلة تكمن يف 

الإهم���ال وعدم التحرك حللحلة الو�س���ع، 

ال���ذي ل يحتم���ل �س���نوات م���ن النتظار 

حل���ني جاهزية مراكز غ�س���يل كلى حتت 

الإن�س���اء، واإمنا ي�س���تدعي الأم���ر �رضورة 

التحرك الفوري ل�س���تقطاب كادر جديد 

ي�سد النق�س وي�ستعد للعمل يف املراكز 

القادمة، هل ننتظر مزيدا من ال�سحايا؟! 

جل���ان التحقيق الربملاني���ة، تتحمل 

ج���زءا كب���ريا م���ن امل�س���وؤولية، ومطالبة 

بالزيارات امليداني���ة برفقة فريق طبي 

حمايد ون�رض التقارير والتو�سيات ب�سكل 

�سفاف، على اأن يكون عمالً ميدانيا وفق 

خطة مدرو�س���ة وفرتة زمني���ة ل تقل عن 

�س���نتني، لأجل احللول اجلذرية ولي�ست 

الرتقيع���ة. زيارات موؤقتة جتاري احلدث 

وتخدر ال���راأي العام ل ج���دوى منها، وما 

�رضحت به الهيئة الوطنية لتنظيم املهن 

واخلدم���ات ال�س���حية بت�رضي���ع اإج���راءات 

التحقي���ق يف الأخط���اء الطبي���ة وحتدي���د 

ال�س���قف الزمن���ي لإج���راءات التحقي���ق، 

خط���وة جاءت متاأخ���رة، وعمل بديهي من 

املفرت����س اأن تق���وم علي���ه الهيئة منذ 

تاأ�سي�سها.

منظوم���ة  اإ�س���الح  ه���و  نري���ده  م���ا 

اخلدمات الطبية يف امل�ست�سفيات العامة 

واخلا�س���ة واملراكز ال�سحية مبا ي�سمن 

ج���ودة اخلدمة وت�س���ديد اآلي���ات الرقابة 

والتقيي���م و�رضع���ة معاجلة الق�س���ور يف 

الكوادر الب�رضية والأجه���زة الطبية، ناأمل 

حت�سن احلال فعالً ل قولً.

الرقابة وتحسين 
الخدمات الصحية

بثينة
خليفة قاسم
B7747
@hotmail.com

زبدة القول

ككثري من الفقراء، لي�س يف ال�سودان وحده، 

ولكن يف العامل العربي ويف العامل كله، ا�س���تطاع 

بعد كف���اح اأن يح�س���ل على ال�س���هادة الثانوية 

العام���ة، وه���و كفاح كب���ري وت�س���حية كبرية من 

قبل الأ����رضة الفقرية اأن تنفق عل���ى اأحد اأبنائها 

حتى يح�س���ل على هذه ال�س���هادة. اأحلقه والده 

مب���ا يعرف يف ال�س���ودان باملدر�س���ة ال�س���ناعية 

لكي يتعلم مهنة يعي�س منها وال�س���الم، و�ساءت 

الظ���روف اأن يتعلم مهنة النجارة، واأن يتعلم من 

�س���ديق له مهنة احلدادة، مل يكن لديه اإح�سا�س 

بالطبقي���ة اأو ك���ره لالأغنياء فتل���ك اإرادة اهلل، وهلل 

يف خلق���ه �س���وؤون. ولكن ذات م���رة، اأثناء عودته 

و�س���ديقه من املدر�س���ة حدثت حادثة ب�س���يطة 

ولكنه���ا كانت مبثابة انقالب راديكايل يف حياته 

جعله يقه���ر الفقر والظروف و�س���يق ذات اليد 

وينحت يف ال�سخر لي�سبح �سيئاً اآخر غري “جنار”.

يف طريق عودته اإىل البيت كان وقت خروج 

البن���ات من املدر�س���ة، اأو رمبا يك���ون قد تعمد 

اخلروج يف ه���ذا الوقت. �رضع “طلحة” و�س���احبه 

يتغ���زلن يف البن���ات، فم���ا كان م���ن اإحداهن اإل 

اأن تهكمت عليهما قائلة: “واهلل ع�س���نا و�س���فنا 

كم���ان النجاري���ن واحلدادي���ن ب���داأوا يتغزلوا”، 

و�س���األ  كب���رية  ب�س���دمة  فاأ�س���يب “طلحة” 

نف�س���ه: مل���اذا ل يج���وز للنجاري���ن واحلدادي���ن 

اأن “يغازل���وا”؟ ورغ���م اأن���ه ل يج���وز لأح���د فعل 

ذلك ولي����س النجارين واحلدادين فق���ط! اإل اأن 

تل���ك املقولة الت���ي �س���دمته بها الفت���اة التي 

نزل���ت عليه كال�س���اعقة كان لها اأن تغري جمرى 

حياة هذا ال�س���اب ال�س���وداين، وبداأ هذا ال�س���اب 

ال�س���وداين يدر�س وي�سل الليل بالنهار مدفوعاً 

بتل���ك احلرقة اأو ه���ذا الوجع ال���ذي اأحدثته تلك 

الفتاة، ح�س���ل عل���ى ال�س���هادة الثانوية بتفوق 

وقبل بجامعة اخلرطوم لكنه اآثر اأن يتقدم للمنح 

الدرا�سية اجلامعية اخلارجية، وكان له ما اأراد.

ذهب اإىل الدرا�س���ة يف املغ���رب، وتفوق يف 

تعليم���ه اجلامعي، وعم���ل بال�س���حافة املغربية 

يف ثالث �س���حف حي���ث بقي فيها م���ا يربو على 

30 عاماً، كم���ا تزوج من ث���الث مغربيات، واحدة 
م���ن كل �س���حيفة عمل بها، وا�س���تطاع اأن يثبت 

التجربة ث���الث مرات، فث���الث جميالت يتزوجنه 

واح���دة تلو الأخ���رى كن مبثابة ثالث �س���هادات 

�سالحية وقبول من عامل الن�ساء، وهي �سهادات 

يجب اأن تن�س���يه �س���خرية فتاته الأوىل وتن�س���يه 

مهن���ة النج���ار واأدوات النج���ارة، ولك���ن ه���ذا مل 

يحدث فال تزال ذكرى هذه الفتاة حتز كمن�س���ار 

يف قلب���ه! ع���اد �س���احبنا اإىل قريت���ه ال�س���غرية 

يف �س���مال ال�س���ودان قب���ل عام���ني وط���رق باب 

ه���ذه الفتاة وكان يحمل لها هدي���ة ثمينة، وملا 

فتح���ت الباب. اأعطاها الهدي���ة وقال لها: “لول 

كلمت���ك اإياها، لكنت الآن جن���اراً يف هذه القرية 

ال�سغرية!”.

اإنه “طلح���ة جربيل” ال�س���وداين املكاف���ح، 

امل�رضف على مكتب �س���حيفة ال�رضق الأو�س���ط يف 

وا�س���نطن اليوم واملحل���ل ال�سيا�س���ي املعتمد 

م���ن ط���رف هيئ���ة الإذاع���ة الربيطانية “بي بي 

�س���ي” ورئي�س احتاد ال�س���حافيني يف الوليات 

املتحدة.

الصدفة في حياة المرء... 
“طلحة جبريل” )1(

“خليفة بن سلمان 
بدون بروباغندا”

نقطة أول السطر

ahmedjuma44
@yahoo.com أحمد جمعة
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الحد - مملكة البحرين من: ٧:٠٠ ص - ١١:٠٠ مساًء
معتمد �جراء فحوصات ما قبل التوظيف
٤٨ ٤٨ ٤٦ ١٧وفحوصات جلب خادمات المنازل الطبية

A Venture of  VKL Holdings & AL NAMAL GROUP 

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

CR2017-30673 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 نشر االعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز 

اعتراضه

اسم التاجر :

السيد عبد اهلل سعيد علي هاشم

االسم التجاري اجلديد االسم التجاري احلاليرقم القيد

مؤسسة املتقدم 3-30673
االمامي التجارية

مؤسسة فرونت الين التجارية

التاريخ :19/2/2017
CR2017-29991 اعالن رقم
تنازل –عن احملل التجاري

تقدم الينا املعلن ادناه :فريده عبد اجمليد تركي بطلب حتويل احملل التجاري التالي 
الى السيد سلمان محمد عبد اجمليد تركي

فعلى كل من لديه اي اعتراض قانوني التقدم الى االدارة خالل خمسة عشر يوما 
من تاريخ نشر هذا االعالن بكتاب مرفقا به مايعزز اعتراضه

االسم التجاريرقم القيد

كنفاوي للكنافه72267-1
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م�رص واالأردن: حل الدولتني من “الثوابت القومية”
القاهرة ـ رويترز:

 قال���ت رئا�ش���ة اجلمهورية يف م�رص اإن الرئي�س عبدالفتاح ال�شي�ش���ي بحث م���ع امللك عبداهلل عاهل 
االأردن �ش���بل التن�ش���يق امل�ش���رتك للو�ش���ول اإلى “حل الدولت���ني” الإنهاء ال�رصاع بني الفل�ش���طينيني 

واالإ�رصائيليني واعتربا اإقامة دولة فل�شطينية عا�شمتها القد�س ال�رصقية من “الثوابت القومية”.
وب���داأ املل���ك عبداهلل زيارة للقاه���رة اأم�س الثالثاء. وج���اء يف البيان اأن اجلانب���ني امل�رصي واالأردين 
ا�شتعر�شا باملحادثات “�شبل التحرك امل�شتقبلي يف اإطار ال�شعي لك�رص اجلمود القائم يف عملية ال�شالم 
يف ال�رصق االأو�ش���ط خ�شو�شا مع تولى اإدارة الرئي�س االأمريكي دونالد ترامب مقاليد احلكم يف الواليات 
املتحدة”. واأ�ش���اف اأنهما بحثا اأي�ش���ا “�ش���بل التن�ش���يق امل�شرتك للو�ش���ول اإلى حل الدولتني واإقامة 
الدولة الفل�ش���طينية على حدود 4 يونيو 1967 وعا�ش���متها القد�س ال�رصقية باعتبار ذلك من الثوابت 

القومية التي ال يجوز التنازل عنها”.
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القدس المحتلة ـ اف ب: 
قررت حمكمة ع�شكرية اإ�رصائيلية، 
اأم����س الثالث���اء، يف تل اأبي���ب معاقبة 
جندي اأدين بقتل �ش���اب فل�ش���طيني 
جريح بال�ش���جن مدة 18 �ش���هرا، وهي 
عقوبة اأقل م���ن حكم خمفف طالب به 

االدعاء الع�شكري.
ووجه���ت للجن���دي ال���وؤور عزاريا 
تهم���ة القتل غ���ري العمد بعدم���ا اأجهز 
عل���ى ال�ش���اب الفل�ش���طيني اجلري���ح 
عبدالفت���اح ال�رصي���ف يف مار�س 2016 

ببلدة اخلليل.
واالإدان���ة بالقت���ل غ���ري املتعم���د 
جاءت رغم اأن اجلن���دي ارتكب جرمية 
القتل التي مت ت�ش���ويرها عرب كامريا 

مواطن فل�شطيني.
وتعود الق�ش���ية اإل���ى 24 مار�س 
املا�ش���ي، عندم���ا اأطلق عزاري���ا النار 
عل���ى راأ�س ال�ش���اب ال�رصيف الذي كان 
ممددا على االأر�س اإثر اإ�شابته بجروح 

خطرية وال ي�شكل اأي تهديد.

القاهرة ـ رويترز:
اأي���دت حكمة النق����س امل�رصية، اأم�س 
الثالث���اء، حكما ب�ش���جن 9 رج���ال ملدة 14 
عام���ا بع���د اإدانته���م بقت���ل 4 بينهم رجل 
دين بالعام 2013 لي�ش���بح حكما نهائيا، 

بح�شب م�شادر ق�شائية.
اأن  الق�ش���ائية  امل�ش���ادر  وذك���رت 
حمكمة النق�س وه���ي اأعلى حمكمة مدنية 
يف البالد رف�شت طعون املتهمني الت�شعة 
اجلناي���ات  حك���م  واأي���دت  املحبو�ش���ني 
ب�ش���جنهم. واأح���كام النق����س نهائية وغري 

قابلة للطعن عليها.
وقت���ل رج���ل الدين ال�ش���يعي ح�ش���ن 
�ش���حاتة وثالث���ة اآخ���رون يف يوني���و 2013 
عندما هاجم الع�رصات من���زال يف قرية عزبة 
اأبو م�ش���لم التابعة ملحافظ���ة اجليزة قرب 
القاه���رة والذي كان يتجم���ع فيه عدد من 

ال�شيعة لالحتفال مبنا�شبة دينية.

موسكو - دب أ:
قال وزير الدفاع الرو�ش���ي �ش���ريغي 
�ش���ويغو، اأم����س الثالث���اء، اإن تطوي���ر قوة 
البالد النووية �ش���تظل له���ا اأولوية كربى، 
اإال اأن اجلي�س �شيعتمد ب�شكل متزايد على 

االأ�شلحة التقليدية لردع اأي عدوان.
واأو�ش���ح �ش���ويغو اأن االأ�ش���لحة، مثل 
�ش���واريخ كاليرب بعيدة امل���دى املحمولة 
عل���ى �ش���فن البحري���ة، و�ش���واريخ ك���روز 
طويل���ة امل���دى املحمول���ة عل���ى قاذفات 
ا�ش���رتاتيجية، و�شواريخ اإ�ش���كندر الربية 
هام���ا  دورا  �ش���تلعب  امل���دى،  ق�ش���رية 
مت�ش���اعدا كرادع غ���ري ن���ووي، وباإمكانها 

حمل روؤو�س حربية نووية اأو تقليدية. 
ويف تعليق���ات حملته���ا وكاالت اأنباء 
رو�ش���ية، اأ�شار �ش���ويغو اإلى بدء ا�شتخدام 
ال�ش���واريخ اجلديدة يف ال�رصاع ال�ش���وري، 

قائال اإنها اأثبتت فعاليتها وجناحها. 

جنيف - اف ب: 
ذكرت االأمم املتحدة اأم�س الثالثاء اأن 
حماكمة �ش���يف االإ�شالم ابن معمر القذايف، 
التف���ي باملعاي���ري الدولية واأن���ه يجب اأن 
يواج���ه اتهام���ات بالقت���ل اأم���ام املحكمة 
اجلنائية الدولية. ومن���ذ االإطاحة بالقذايف 
يف 2011 يحتجز �ش���يف االإ�شالم يف منطقة 
الزنتان اجلبلية الغربي���ة الليبية لدى اأحد 
الف�ش���ائل التي تتنازع على ال�ش���لطة منذ 
مقت���ل الزعي���م الليب���ي. وحكم���ت حمكمة 
يف طرابل����س باالإع���دام غيابيا على �ش���يف 
االإ�ش���الم يف يولي���و بالعام 2015 ب�ش���بب 
جرائ���م ح���رب م���ن بينه���ا قت���ل حمتجني 
خالل االنتفا�ش���ة، ورف�شت قوات الزنتان 
ت�ش���ليمه قائلة، اإنها “غ���ري واثقة” من اأن 

طرابل�س �شت�شمن عدم هروبه.
واأ�ش���ار تقري���ر لالأم���م املتح���دة ع���ن 
حماكم���ة 37 متهم���ا م���ن بينه���م �ش���يف 
االإ�ش���الم اإلى انتهاكات خطرية لالإجراءات 
القانونية الواجب اتباعها ت�شمل االحتجاز 
يف �ش���جن انف���رادي لف���رتة طويل���ة دون 
ال�ش���ماح باالت�ش���ال باالأ����رصة اأو املحامني 
ومزاع���م تعذي���ب مل يتحقق منها ب�ش���كل 

مالئم.

عقوبة خمففة جلندي 
اإ�رصائيلي قتل فل�شطينيا

م�رص: �شجن 9 مدانني 
بقتل رجل دين 

رو�شيا: تطوير القوة 
النووية اأولوية كربى

حماكمة �شيف االإ�شالم 
القذايف غري نزيهة

م���ن جهت���ه، حّم���ل املتح���دث با�ش���م اخلارجية 
الرتكي���ة، ح�ش���ني مفت���ي اأوغل���و، اإيران م�ش���وؤولية 
التوتر وعدم اال�ش���تقرار يف منطقة ال�رصق االأو�ش���ط، 
موؤك���داً اأن طه���ران “ال تتورع عن اإر�ش���ال من جلاأوا 
اإليه���ا )م���ن االأفغاني���ني( اإلى �ش���احات احلروب يف 

املنطقة”.
واعترب املتحدث يف بي���ان ام�س الثالثاء اأّنه “ال 
ميكن فه���م اأو تقبل االتهامات االإيرانية لالآخرين”، 
وذل���ك ردا عل���ى ت�رصيح���ات نظريه االإي���راين بهرام 

قا�ش���مي الذي قال يوم االثنني اإن بالده “�شتتحلى 
بال�ش���رب اإزاء مواقف تركيا .. لكن لل�ش���رب حدود”، 
ح�شب تعبريه. وح�شبما جاء على وكالة “االأنا�شول” 
الرتكية الر�ش���مية، اأو�ش���ح مفتي اأوغلو اأن “اإ�شادة 
قا�ش���مي ب�شيا�ش���ات بالده االإقليمية وو�شفه لتلك 
ال�شيا�ش���ات بالعادل���ة، تتعار����س ب�ش���كل كبري مع 
خماوف االأم���م املتحدة ومنظمة التعاون االإ�ش���المي 

من �شيا�شات طهران االإقليمية”.
واأ�ش���اف اأوغلو “ت�رصيحات متح���دث اخلارجية 

االإيراني���ة غري مفهومة ومرفو�ش���ة، خ�شو�ش���ا اأنها 
تاأت���ي من بل���د ال يتورع عن اإر�ش���ال من جل���اأوا اإليه 
ب�ش���بب االأزمات يف املنطقة، اإلى �ش���احات احلروب، 
يف حني ي�شف االآخرين باأنهم امل�شوؤولني عن التوتر 

وعدم اال�شتقرار يف املنطقة!”.
واعترب املتحدث اأن “عل���ى اإيران االإقدام على 
خطوات بّناءة واإعادة النظر يف �شيا�شاتها جتاه دول 
املنطقة، عو�ش���اً عن اتهام الدول التي توجه اإليها 

انتقادات”.

وكانت اإيران قد ا�ش���تدعت ال�شفري الرتكي يف 
طه���ران، يوم االثنني، فيما يتعلق بت�رصيحات اأدلى 
بها وزير اخلارجية الرتكي، مولود ت�شاوو�س اأوغلو، 
والرئي�س رجب طي���ب اأردوغان تتهم اإيران بزعزعة 

ا�شتقرار املنطقة.
ونقلت وكالة اأنباء “االأنا�ش���ول” الر�ش���مية عن 
ت�ش���اوو�س اأوغلو قوله يوم االأح���د لوفود يف موؤمتر 
اأمن���ي يف ميوني���خ باأملانيا اإن “اإي���ران تريد حتويل 

�شوريا والعراق اإلى املذهب ال�شيعي”.

• وزير اخلارجية ال�شعودي عادل اجلبري 	

عواصم - وكاالت:

اأعرب وزير اخلارجية ال�سعودي عادل اجلبري اأم�س الثالثاء، عن اأمله يف اأن تغري القيادة الإيرانية 

الأن��ب��اء  وك��ال��ة  بح�سب  معها،  ج��دي��دة  �سفحة  لفتح  ك�سرط  املنطقة  دول  جت��اه  العدائية”،  “�سيا�ستها 

ال�سعودية “وا�س”. وقال اجلبري يف مقابلة مع �سحيفة )زود دويت�سه ت�سايتونغ( الأملانية اإن التقارب مع 

اإيران بالتدخل يف ال�سوؤون الداخلية للدول املجاورة.  اأنف�سهم” متهما  “يعتمد على الإيرانيني  طهران 

اإيران  بتغيري  مقرون  احلقيقي  “التقارب  اإن  قائال  �سيا�ستها  بتغيري  الإيرانية  القيادة  اجلبري  وطالب 

�سيا�ستها يف املنطقة وعدم الكتفاء بتغيري لهجة اخلطاب ومل نر ذلك من الإيرانيني لغاية اليوم”.

جنيف - أ ف ب:

 اأك���د مكتب مبعوث االم���م املتحدة الى 
�ش���وريا اأم����س الثالث���اء ان عملي���ة االنتق���ال 
ال�شيا�ش���ي يف �ش���وريا �ش���تبقى حم���ور جولة 
املفاو�ش���ات اجلدي���دة الت���ي يفرت����س ان 
تنطلق غدا اخلمي����س يف جنيف بني احلكومة 

واملعار�شة ال�شوريتني.
وياأت���ي ذلك بعد �ش���كوك ح���ول ابتعاد 
االمم املتح���دة عن هذا الهدف اثر ت�رصيحات 
ع���دة ملبع���وث االم���م املتح���دة الى �ش���وريا 
�ش���تافان دي مي�شتورا �ش���بقت املفاو�شات 
ومل ي���اأت فيه���ا على ذك���ر عملي���ة االنتقال 

ال�شيا�شي على غري عادته.
واكد ماي���كل كونتت، مدي���ر مكتب دي 
مي�ش���تورا، لل�ش���حافيني اأم����س الثالث���اء يف 
جني���ف ان ق���رار جمل����س االمن ال���دويل رقم 
2254 ال���ذي ين�س على عقد “مفاو�ش���ات 
ب�شاأن عملية انتقال �شيا�شي” يبقى االأ�شا�س 

للجولة اجلديدة.
واو�شح كونتت ان املفاو�شات �شترتكز 
حول 3 موا�شيع ا�شا�ش���ية “ان�شاء حكم ذات 
م�شداقية وال يقوم على الطائفية” وحتديد 
جدول زمني ل�شياغة د�شتور جديد ف�شال عن 

اجراء انتخابات.
االنتق���ال  عملي���ة  �ش���كلت  ولطامل���ا 
ب���ني احلكوم���ة  ال�شيا�ش���ي نقط���ة خالفي���ة 
واملعار�شة يف جوالت املفاو�شات املا�شية، 
اذ تطال���ب املعار�ش���ة بت�ش���كيل هيئة حكم 
انتق���ايل كاملة ال�ش���الحيات ت�ش���م ممثلني 
رحي���ل  م�ش���رتطة  واملعار�ش���ة،  للحكوم���ة 
الرئي����س ال�ش���وري ب�ش���ار االأ�ش���د، يف ح���ني 
ترى احلكومة ال�ش���ورية ان م�ش���تقبل االأ�ش���د 
لي�س مو�ش���ع نقا�س وتقرره فقط �شناديق 

االقرتاع.
يف  االإعالمي���ة  الدائ���رة  رئي����س  واأك���د 
االئت���الف الوطني لقوى الثورة واملعار�ش���ة 
ال�ش���ورية احم���د رم�ش���ان لوكال���ة فران����س 

بر����س ان “املح���ور الرئي����س جلول���ة جني���ف 
)اجلديدة( هو االنتقال ال�شيا�شي وذلك عرب 
3 حماور تخ�س احلك���م )احلوكمة( واالآليات 
الد�ش���تورية وطبيعة النظام ال�شيا�ش���ي عرب 

اآلية االنتخابات”.
واو�ش���ح رم�ش���ان ان “وفد املعار�ش���ة 
�ش���ريكز على اق���رتاح ت�ش���كيل هيئ���ة حكم 
انتقايل”، م�ش���ريا الى انه يحم���ل معه “خطة 
متكامل���ة يف ه���ذا االجتاه �ش���وف يتم طرحها 
وه���ي تت�ش���من االآلي���ات التنفيذي���ة الت���ي 

ت�شتند اإلى القرارات الدولية”.
ومن املفرت�س ان ي�شل وفدا املعار�شة 
والنظ���ام االربعاء الى جني���ف على ان تنطلق 
اجلول���ة اجلديدة غ���دا اخلمي�س و�ش���ط اآمال 
�شعيفة يف ان تنجح يف وقف النزاع امل�شتمر 
من���ذ الع���ام2011، وه���ي اي�ش���ا االولى بعد 
ف�ش���ل جوالت ث���الث من املحادث���ات برعاية 

االمم املتحدة بني يناير واأبريل 2016.
ودع���ت 40 منظمة حقوقي���ة بدورها اإلى 
اأن تعط���ي املحادث���ات املرتقب���ة االأولوي���ة 
النه���اء انته���اكات حق���وق االن�ش���ان يف نزاع 

اودى خالل �شت �شنوات بحياة اكرث من 310 
اآالف �شخ�س.

وقال���ت ملى فقي���ه، وهي نائب���ة مديرة 
ق�ش���م ال����رصق االأو�ش���ط يف “هيوم���ن رايت�س 
ووت�س”، يف بيان م�ش���رتك للمنظمات “يجب 
اأن يك���ون اأحد االأهداف الرئي�ش���ة ملحادثات 
جني���ف اإنه���اء االنتهاكات �ش���د ال�ش���وريني 
الذين واجهوا الق�شف والهجمات الكيميائية 
والتجوي���ع واالحتجاز غري القان���وين وفظائع 

اأخرى”.
اإل���ى ذلك، اأعرب���ت االأمم املتح���دة اأم�س 
االإثن���ني عن قلقها اإزاء ا�ش���تداد حدة القتال 
يف دم�ش���ق، يف حني ت�شتعد املنظمة الدولية 

الإجراء حمادثات �شالم جديدة حول �شوريا.
وق���ال املتحدث با�ش���م االأم���م املتحدة 
فرحان ح���ق اإن م�ش���وؤولني يف االأمم املتحدة 
تلقوا معلومات حول مدنيني قتلوا اأو جرحوا 
يف ق�ش���ف على م�شارف دم�ش���ق. واأ�شاف اأن 
اأكرث من مئة األف مدين من الفقراء يعي�شون 

يف تلك املناطق.
وكثفت قوات النظام ال�ش���وري االثنني 

ق�ش���فها على اأحياء حتت �شيطرة الف�شائل 
اط���راف دم�ش���ق، يف ت�ش���عيد  املقاتل���ة يف 
اعتربته املعار�ش���ة “ر�ش���الة دموية” ت�شبق 

مفاو�شات ال�شالم.

قلق من اشتداد المعارك في سوريا.. األمم المتحدة: 

مفاوضات جنيف ستركز على “االنتقال السياسي”
وا�شنطن “جتمد” 

امل�شاعدات الع�شكرية 
ملعار�شة �شوريا

واشنطن - اف ب: 

اأفادت م�ش���ادر باملعار�ش���ة 
بتجمي���د  امل�ش���لحة  ال�ش���ورية 
كان���ت  ع�ش���كرية  م�ش���اعدات 
املخاب���رات  وكال���ة  تن�ش���قها 
ملقاتل���ي  االأمريكي���ة  املركزي���ة 
املعار�شة يف �شمال غرب �شوريا، 
وذلك بعد تعر�شهم لهجوم كبري 

من مت�شددين ال�شهر املا�شي.
وقال م�شوؤولون يف املعار�شة 
ال�ش���ورية اإن���ه ال يوج���د تف�ش���ري 
ر�شمي للخطوة، التي اتخذت هذا 
ال�ش���هر بعد هجوم املت�ش���ددين 
امل�ش���وؤولني  م���ن  ع���ددا  لك���ن 
يعتقدون اأن الهدف الرئي�س منها 
هو احليلولة دون �سقوط ال�سالح 

واملال يف اأيدي املت�شددين.
وتوقع امل�ش���وؤولون اأن يكون 

جتميد امل�شاعدات موؤقتا.
وق���ال م�ش���وؤولون اأمريكيون 
اإن  بالربنام���ج  اط���الع  عل���ى 
جتمي���د الدع���م يرجع اإل���ى هجوم 
املت�ش���ددين ولي�س تغري االإدارة 

االأمريكية.

تركيا ترد: طهران هي امل�شوؤولة عن عدم 
اال�شتقرار باملنطقة

�جلبري: يهمنا �أفعال 
�إير�ن ولي�س �أقو�لها

• ت�شاعد الدخان جراء غارة على درعا )اف ب(	



واأُعلنت املجاعة ر�سميا يوم االثنني يف مناطق 

بجن���وب ال�س���ودان ال���ذي ي�س���هد حربا اأهلي���ة منذ 

2013. وق���د ق�س���م ال�رصاع هذا البل���د على اأ�سا�س 
عرق���ي، مم���ا دف���ع االأمم املتح���دة اإىل التحذير من 

اإبادة جماعية حمتملة فيه.

وقال���ت يوني�سيف اإن 270 األف طفل يف جنوب 

ال�سودان يعان���ون من �سوء تغذية ح���اد، كما قالت 

موؤ�س�س���ة اإنقاذ الطفولة اخلريي���ة اأم�س اإن اأكرث من 

ملي���ون طف���ل يف جنوب ال�س���ودان يواجه���ون خطر 

امل���وت جوعا. وقد عانى جن���وب ال�سودان اأي�سا من 

اجلفاف نف�سه الذي �سهده �رصق اأفريقيا.

وقال���ت يوني�سي���ف اإن من املتوق���ع اأن يعاين 

185 األ���ف طفل من �سوء تغذي���ة حاد يف ال�سومال 
ه���ذا العام، ولكن من املرج���ح اأن يرتفع هذا العدد 

اإىل 270 األف طفل باالأ�سهر القليلة املقبلة.

واأو�سحت املنظمة اأن املواطنني يف ال�سومال 

ن�س���ف  نح���و  اأن  اإىل  الفت���ة  باجلف���اف،  مه���ددون 

6.2 مالي���ني �سخ����س -  املواطن���ني -اأي قراب���ة 

تعر�سوا حلال���ة �سديدة من انع���دام االأمن الغذائي 

ويحتاجون مل�ساعدة.

االأمم  يف  االإن�ساني���ة  ال�س���وؤون  من�س���ق  وق���ال 

املتحدة بيرت دي كلريك اإن م�ستوى اجلفاف اأ�سبح 

خطريا للغاية، فخم�سة ماليني من �سكان ال�سومال 

يحتاجون مل�ساعدات عاجلة، مما يعني اأن 40 % من 

ال�سع���ب يحتاجون اإىل م�ساع���دات غذائية؛ الأنهم ال 

يح�سلون على حاجاتهم من الطعام.

وكان���ت املجاعة ق���د �رصبت جن���وب ال�سومال 

بالع���ام 2011، واأدت لوفاة نحو ربع مليون �سخ�س 

معظمهم من االأطفال.

ويع���اين 462 األ���ف طفل من �س���وء تغذية حاد 

يف اليم���ن الذي يعي����س حربا بني ال�سلط���ة ال�رصعية 

بقي���ادة الرئي����س عبد رب���ه من�سور ه���ادي مدعوما 

بتحال���ف عرب���ي تق���وده ال�سعودي���ة، وب���ني جماعة 

احلوث���ي املتحالفة مع الرئي�س املخلوع علي عبداهلل 

�سالح واأن�ساره.

كم���ا ت�ستم���ر املجاعة من���ذ الع���ام املا�سي يف 

مناط���ق �سمال �رصق نيجرييا، حي���ث تقاتل احلكومة 

جماعة بوكو حرام، وقالت يوني�سيف اإن من املتوقع 

اأن يرتفع ع���دد االأطفال امل�ساب���ني ب�سوء التغذية 

احلاد اإىل 450 األف طفل يف نيجرييا هذا العام.

باري����س – اأ ف ب: دع���ا الرئي�س الفرن�سي 

فرن�س���وا هوالند اأم�س الثالثاء اململكة املتحدة 

اإىل حتمل م�سوؤولياته���ا وا�ستقبال املهاجرين 

القا�رصي���ن املنفردي���ن املوجودي���ن حالي���ا يف 

فرن�سا ولديهم اأقارب على اأرا�سيها.

ق���ال هوالن���د يف موؤمت���ر يف باري����س حول 

م�س���ري 250 مليون طفل يف مناط���ق النزاع اإن 

“فرن�سا توؤدي ح�ستها من املجهود االأوروبي، 
وتتوق���ع من �رصكائه���ا املث���ل خ�سو�سا عندما 

يتعلق االأمر بقا�رصين منفردين”.

اإىل  املتح���دة  اململك���ة  “اأدع���و  واأ�س���اف 

حتمل م�سوؤولياتها ب�س���اأن مراهقني موجودين 

حاليا يف فرن�سا ولديهم عائالت عرب املان�س”، 

متطرقا اإىل خالف بني البلدين حول ا�ست�سافة 

القا�رصين.

الإيوائه���م  اجله���د  “بذلن���ا  وتاب���ع 

وا�ست�سافته���م. لكنهم يري���دون الذهاب اإىل 

اململكة املتحدة، ولدينا اتفاقات مع هذا البلد 

اجلار وال�سديق يجب احرتامها بالكامل”.

يف االأ�سب���وع املا�سي طل���ب وزير الداخلية 

برين���ار كازن���وف اأثناء زي���ارة اإىل لندن مراجعة 

ملف���ات قا�رصين طعن���وا يف رف����س ال�سلطات 

الربيطانية طلبات ا�ستقبالهم، بح�سب م�سدر 

فرن�سي.

انقرة - رويترز

ق�ست حمكم���ة تركية بال�سجن خم�سة 

اأ�سه���ر عل���ى الرئي����س امل�س���رتك حل���زب 

الدي���ن  �س���الح  الدميقراط���ي  ال�سع���وب 

دميرتا�س بتهمة اإهانة الدولة الرتكية.

نوفم���رب  يف  دمرتا����س  واعتق���ل 

اإ�ساف���ة اإىل 9 م���ن نواب حزب���ه، وفيغني 

يوك�سيك���داغ الزعيم���ة امل�ساركة للحزب. 

وطالبت النيابة يف مدينة دياربكر بجنوب 

�رصق���ي تركيا حي���ث تقيم غالبي���ة كردية 

ب�سج���ن يوك�سيك���داغ ملدة ت�س���ل اإىل 83 

عاما. على �سعيد اآخر، قال م�سوؤول برملاين 

اأم����س الثالثاء، اإن الربملان الرتكي اأ�سقط 

ع�سوي���ة فيج���ن يوك�سيك���داج الرئي�س���ة 

امل�ساركة حلزب ال�سعوب الدميقراطي.

وطال���ب االدعاء ب�سج���ن يوك�سيكداج 

ملدة ت�سل اإىل 83 عام���ا بتهم التحري�س 

لدع���م منظم���ة  والرتوي���ج  العن���ف  عل���ى 

اإرهابية.

وكان نواب احل���زب اعتقلوا بعد رفع 

احل�سان���ة عنه���م، ويتهمون باالنتم���اء اأو 

بدع���م ح���زب العم���ال الكرد�ست���اين الذي 

اأطل���ق قب���ل 3 عق���ود عملي���ات م�سلح���ة 

للمطالبة بحقوق اأكرب لالأكراد.

تانغي - أ ف ب

قت���ل 5 اأ�سخا����س عل���ى االأق���ل اأم�س 

انتحاري���ني   3 الثالث���اء يف هج���وم نف���ذه 

اإقلي���م  وا�سته���دف جممع���ا للمحاك���م يف 

خيرب بختونخوا �سمال غرب باك�ستان، مما 

يث���ري خماوف م���ن هجمات جدي���دة يف بلد 

�سهد �سل�سلة اعت���داءات اإرهابية االأ�سبوع 

املا�سي.

 3 اأن  ال�رصط���ة  يف  م�سوؤول���ون  واأك���د 

انتحاريني حاولوا دخول املجمع الق�سائي، 

قتل���ت قوات االأم���ن اأحدهم وفج���ر الثاين 

نف�س���ه خ���ارج بواب���ة املجمع بالق���رب من 

مدينة �سار�سادا يف خيرب بختونخوا.

وط���اردت ال�رصط���ة املهاج���م الثالث 

لنح���و 20 دقيق���ة داخ���ل املجم���ع قبل اأن 

تتمك���ن م���ن قتل���ه. ويقع املجم���ع يف حي 

تاجن���ي ووق���ع الهج���وم علي���ه يف “�ساعة 

ازدحام”.

وتبنت “جماع���ة االأحرار” وهو ف�سيل 

تابع حلركة طالب���ان الباك�ستانية الهجوم، 

وه���و الف�سي���ل ال���ذي تبن���ى �سل�سلة من 

االعت���داءات االأ�سبوع املا�س���ي بدا انه مت 

التن�سي���ق بينه���ا، ومنها تفج���ري كبري يف 

الهور اأوقع 14 قتيال.

وق���ال قائد �رصط���ة املنطق���ة �سهيل 

خال���د، “قتل 5 اأ�سخا�س على االأقل وجرح 

15 اآخ���رون”، مو�سح���ا اأن ب���ني القتل���ى 
حمام.

ملبورن - اف ب

انفج���رت طائ���رة اأم�س الثالث���اء على 

اأن  بع���د  �سخم���ة”  ناري���ة  “ك���رة  �س���كل 

ا�سطدم���ت مبرك���ز للت�س���وق بالقرب من 

مدينة ملبورن االأ�سرتالية، وقالت ال�رصطة 

اإن االأ�سخا����س اخلم�سة الذي���ن كانوا على 

متنها القوا حتفهم.

وق���ال رئي����س وزراء والي���ة فكتوريا 

االأ�سرتالية، اإن العدي���د قتلوا جراء حتطم 

طائ���رة يف ملب���ورن، ح�سب م���ا نقلت عنه 

فران����س بر����س. وق���ال رئي�س ال���وزراء يف 

والي���ة فيكتوريا وك���ربى مدنه���ا ملبورن 

داني���ال اندروز، اإن “ع���ددا من االأ�سخا�س 

لقوا حتفه���م نتيجة الأ�س���واأ حادث طريان 

مدين �سهدته واليتنا منذ 30 عاما”.

وانحرف���ت الطائ���رة، وهي م���ن طراز 

اإقالعها  “بيت����س كراف���ت”، مبا�رصة بع���د 
م���ن مطار اإ�سن���دون القريب م���ن ملبورن، 

وا�سطدم���ت مبركز جتاري على مقربة من 

املطار.

وقال���ت �رصطة والي���ة فكتوري���ا على 

ح�سابه���ا الر�سمي على تويرت “لي�س لدينا 

يف ه���ذه املرحل���ة معلومات فيم���ا يتعلق 

بعدد ال�سحايا املحتمل”.

تركيا

باكستان

أستراليا 

�سجن زعيم حزب 

ال�سعوب 5 اأ�سهر

5 قتلى يف هجوم على 
جممع للمحاكم 

قتلى با�سطدام طائرة 

مبركز جتاري

األربعاء 22 فبراير 2017  
25 جمادى األولى 1438

العدد 3053 

19

اجلي�ش العراقي مدعوما بالتحالف يتقدم نحو مطار املو�صل

يوني�صيف: 1.4 مليون طفل يواجهون املوت جوعا

هوالند يدعو لندن اإلى حتمل م�صوؤولياتها اإزاء املهاجرين القا�رصين

قلق دويل جتاه “اجلوعى املحا�رصين”

ومقاتل���و “داع�س” حما�رصون يف غرب املو�سل 

م���ع اأكرث من 750 األف م���دين، بعد اأن طوقت قوات 

مدعومة من الواليات املتحدة املدينة من ال�رصق يف 

املرحل���ة االأوىل من الهج���وم التي اختتم���ت ال�سهر 

املا�سي بعد مئة يوم من القتال.

وتوجه���ت وح���دات خا�س���ة من جه���از مكافحة 

االإرهاب اإىل اخلط���وط االأمامية حول اجلانب الغربي 

من مدين���ة املو�سل الت���ي يق�سمها نه���ر دجلة اإىل 

�سطرين.

وتق�س���ف طائ���رات مروحي���ة ت���ل البو�سي���ف 

لتطه���ريه م���ن القنا�س���ة، فيما ميكن �سم���اع دوي 

املداف���ع الر�سا�س���ة والقذائ���ف ال�ساروخي���ة، كما 

متكنت الق���وات التي تتقدم يف املنطقة من اإبطال 

مفعول �سي���ارة ملغومة ا�ستخدمها م�سلحو التنظيم 

لعرقلة القوات املهاجمة.

وتتقدم الق���وات العراقية حتى االآن يف مناطق 

ذات كثافة �سكانية منخف�سة، لكن القتال �سي�سبح 

اأ�سد وطاأة عندما تقرتب القوات من املدينة نف�سها 

مما ي�سكل خطرا اأكرب على املدنيني.

ويتوق���ع قادة اأن تك���ون معركة غرب املو�سل 

اأ�سع���ب م���ن �رصقه���ا؛ الأن الدباب���ات واملدرعات ال 

ميكنها التحرك يف ال�سوارع ال�سيقة واالأزقة.

ويق���ول �س���كان اإن “داع����س” اأق���ام �سبكة من 

املم���رات واالأنف���اق متك���ن م�سلحي���ه م���ن االختباء 

والقت���ال ب���ني املدني���ني، واالختف���اء بع���د تنفيذ 

عمليات خاطفة وتعقب حتركات القوات احلكومية.

القدمي���ة  املدين���ة  املو�س���ل  غ���رب  وي�س���م 

باأ�سواقها العتيقة، اإ�سافة اإىل اجلامع الكبري معظم 

املباين احلكومية االإدارية.

اىل ذل���ك، اأعرب برنامج االأغذية العاملي التابع 

لالأمم املتحدة، اأم�س الثالثاء، عن قلقه ال�سديد على 

750 األ���ف �سخ����س من املحا�رصي���ن يف غرب مدينة 
املو�سل العراقية.

ودع���ت املتحدث���ة االإعالمي���ة با�س���م الربنامج 

بتين���ا لوت�رص اأطراف النزاع كافة اإىل ت�سهيل و�سول 

امل�ساعدات االإن�سانية اإىل جميع املحتاجني، موؤكدة 

ا�ستعداد الربنام���ج لتغطية االحتياج���ات الغذائية 

لكل املت�رصرين هناك.

واأو�سح���ت اأن اأك���رث م���ن 910 األ���ف �سخ����س 

ا�ستف���ادوا م���ن خطط الربنام���ج الغذائي���ة منذ بدء 

م���ن  املو�س���ل  الع�سكري���ة ال�ستع���ادة  العملي���ات 

“داع�س” يف نوفمرب 2016.

وذكرت اأن الربنامج يق���دم م�ساعدات �سهرية 

اإىل م���ا يقرب من 5ر1 مليون �سخ�س يف جميع اأنحاء 

الع���راق، مبا يف ذلك 400 األف من النازحني منذ بدء 

النزاع بالعام 2014.

واأكدت ا�ستمرار وحر�س الربنامج على تقدمي 

املخيم���ات  يف  للنازح���ني  الغذائي���ة  امل�ساع���دات 

واملقيمني خارجها، وذل���ك بالتعاون مع املنظمات 

االإن�سانية االأخرى.

• اجلي�س العراقي اأثناء مواجهته “داع�س” قرب مطار املو�سل )رويرتز(	

• طفل من جنوب ال�سودان م�ساب ب�سوء التغذية يف اإحدى عيادات منظمة “اأطباء بال حدود” )االأوروبية(	

بغداد - وكاالت:

املو�صل  مدينة  مطار  نحو  ال���دويل  التحالف  ب��ط��ران  مدعومة  العراقية  ال��ق��وات  تقدمت 

الغربي من  ال�صطر  اأي��ام على  ب��داأ قبل ثالثة  ب��ري  اإط��ار هجوم  “داع�ش”، يف  ل�صيطرة  اخلا�صع 

املدينة. و�صنت مقاتالت عراقية �صل�صلة غارات على اأهداف للتنظيم باملطار.

وقال قادة اإن قوات من ال�صرطة االحتادية ووحدات خا�صة تابعة لوزارة الداخلية تعرف با�صم 

وتعتزم  للمو�صل،  اجلنوبي  الطرف  على  الواقع  املطار  �صوب  الهجوم  تقود  ال�صريع،  ال��رد  ق��وات 

حتويله اإىل قاعدة دعم للهجوم على غرب املدينة. 

وقال بيان للجي�ش العراقي اإن القوات طردت مقاتلي “داع�ش” من قرية البو�صيف اجلبلية 

التي تطل على املطار، لت�صل اإىل حميطه.

نيويورك - رويترز:

طفل  مليون   1.4 نحو  اإن  الثالثاء  اأم�ش  )يوني�صيف(  للطفولة  املتحدة  االأمم  منظمة  قالت 

يواجهون “خطر املوت و�صيكا” يف جماعات يف نيجريا وال�صومال وجنوب ال�صودان واليمن.

بالن�صبة الأكرث من مليون  “الوقت ينفد  اإن  اأنتوين ليك  لليوني�صيف  التنفيذي  املدير  وقال 

الو�صيكة من �صنع  التغذية احلاد واملجاعة  اأرواح كثرة. �صوء  اإنقاذ  طفل، ومع ذلك ال ن�صتطيع 

ماأ�صاة  نكرر  اأال  علينا  اأ�صرع.  بعمل  تطالب  امل�صرتكة  االإن�صانية  طبيعتنا  بعيد.  حد  اإىل  االإن�صان 

جماعة 2011 يف القرن االأفريقي”.

حت���ت ه���ذا العنوان قال ريت�س���ارد �سبن�رص، مرا�سل �سوؤون ال�رصق االأو�س���ط ب�سحيفة “التاميز” الربيطاني���ة اإن �سكان املو�سل يقولون 

اإن عنا����رص تنظي���م “داع�س” يقتلون من يرف�س االن�سمام ل�سفوفهم اأو الذين يحاولون الف���رار من الهجمات يف غرب املدينة مع ال�سعوبة 

ال�سدي���دة للحياة يف املنطقة ب�سبب االأمرا�س و�سح الطعام. وُيعتقد اأن قادة “داع�س” غادروا املدينة، واأن اجلي�س العراقي خف�س تقديره 

لع���دد م�سلح���ي التنظيم يف املدينة اإىل نحو األفي اأو 3 اآالف م�سلح، بح�سب املقال. وقال اأح���د �سكان املدينة، وا�سمه اأبو مو�سى، لل�سحيفة 

“ما زالت داع�س تتحرك يف الطرقات وجتند حتى ال�سبية ال�سغار للقتال معهم”. واأ�ساف: “ ال يوجد لديهم عدد كاف من املقاتلني الأنهم 
فقدوا الكثري من امل�سلحني يف �رصق املدينة. )ولذا( يجربون النا�س على القتال معهم. ال ميكن الأحد اأن يرف�س اأمرهم. الرف�س يعني اأنهم 

�سيقتلون���ك”. وق���ال اأحد ال�سكان الفارين من املدين���ة ملنظمة انقدوا االأطفال اخلريية يف خميم لالإغاث���ة اإن 20 طفال من اأ�رصته قتلوا وهم 

يحاولون الهرب من املدينة، وفقا ملا جاء يف املقال. واأ�ساف اأن االأحوال يف املدينة �سيئة للغاية واأن الطعام نفد متاما وبداأت النا�س تاأكل 

القط���ط، م�س���ريا اإىل اأن الكثري من ال�سكان يت�سولون الطعام حتى يتمكنوا من اله���رب. وتقول ال�سحيفة اإن ما يقارب 750 األف �سخ�س ما 

زالوا حما�رصين يف املدينة، وتقل اأعمار ن�سفهم عن 18 ع�رص عاما.

االأ�رص يف املو�صل تختار بني اجلوع واالإعدام



اتحاد الكرة                   المركز ا�عالمياتحاد الكرة                 المركز ا�عالمي             

انفــرد فريق املنامــة بصــدارة الدور 
الســدايس لدوري زيــن الدرجة األوىل 
لكــرة الســلة، إثر تغلبه عــىل رشيكه 
 ،(81/65) بنتيجــة  األهــيل  الســابق 
يف املواجهــة التــي جمعتهــام أمــس، 
يف افتتــاح منافســات الجولــة الثالثة 

لسدايس الكبار.
وبهذا الفوز رضب املنامة عدة أهداف 
بحجــر واحــد، إذ أعلن تأهله رســمًيا 
إىل املربــع الذهبي مغــرًّدا يف الصدارة 
وحيًدا برصيد 6 نقــاط، ومحافًظا عىل 
نظافة سجله بدون هزائم،  فيام تلقى 
األهيل خســارته األوىل وبــات رصيده 
إىل 5 نقاط. وبســط املنامة ســيطرته 
املطلقة عــىل املباراة بــدًءا من الفرتة 
الثانية بفضــل األداء الجامعي لالعبيه، 
وظهــور محرتفــه الجورجــي نيكولوز 
مبستًوى مغاير ساهم به يف الفوز، فيام 
اكتفى األهيل باملحــاوالت الخجولة يف 
العودة بالفارق يف ظل افتقاده للحلول 

واعتامده عىل اللعب الفردي.
الشوط ا�ول

مل ترتــِق بدايــة املباراة إىل املســتوى 

املأمول بني الفريقني اللذين عمدا عىل 
تجربة فعالية الهجامت، عرب التصويب 
الثــاليث واالخرتاقات، متهيًدا للدخول يف 

األجواء. 
وتقدم املنامة أوال 6/2، ثم عاد األهيل 
وقلص الفارق إىل نقطة واحدة بثالثية 
كاظــم ماجد قبل أن يخطــف التقدم 
بســلة مالكومل مع منتصف الربع 7/6، 
ولكن رسعان ما استعاد املنامة النتيجة 
وتقــدم 10/7، بيــد أن ثالثية حســني 
شاكر أعادت كفة املباراة 10/10، تلتها 
ثالثية مــن عيل عقيل منحــت فريقه 
التقــدم 13/10، رد عليها محمد كويد 
بثالثية عادل بهــا النتيجة 15/15، قبل 
أن يعيــد املنامي أحمــد عزيز فريقه 

للمقدمة 17/15 مع نهاية الفرتة.
واحتفــظ املنامــة بأفضليتــه يف الربع 
الثــاين الــذي متكــن فيه من توســيع 
الفــارق إىل أكرث مــن 10 نقاط بفضل 
األداء الجامعي لالعبيه وفرضهم الرقابة 
الدفاعيــة اللصيقة عــىل العبي األهيل 
والتي سلبتهم حرية الحركة وجعلتهم 
يعتمدون عىل االخرتاقات تحت الحلق 
فنشط ســيدكاظم بتحركاته التي تجد 

الدعم واملساندة.
ورغــم تدخل مدرب األهيل ميالد عدة 
مرات لتــدارك املوقــف، إال أّن املنامة 
ســار نحو طريقه موسًعا فارق النتيجة 

مع نهاية الفرتة 34/25.
الشوط الثاني

وعاد األهيل من فرتة االسرتاحة بشكل 
مختلف وشــهد أداؤه تحسًنا ملحوًظا 
بفضل الجامعيــة التي بــدأ بها الربع 
الثالــث، فنجح مــن تقليــص الفارق 
رسيًعــا إىل 5 نقــاط بواســطة 6 نقاط 
متتالية مــن عمران عبدالرضا ومالكومل 
36/31، لكنــه مل يتمكن من املحافظة 
عىل هذا الفــارق، إذ اســتعاد املنامة 
فارق الـ10 مع منتصف الربع معتمًدا 
عىل الهجوم الرسيع، وهو الفارق الذي 

انتهت عليه الفرتة 56/46.
وفـــي الفرتة األخــري أكــد املنامة أنه 
األفضــل بعدمــا متكــن مــن االبتعاد 
بفارق النقاط، ليصــل إىل أكرث من 15 
نقطــة، مســتغال الرتاجــع الكبري فـي 
أداء العبــي األهيل الذين مل ينجحوا يف 
تقديم العرض املنتظر منهم ووقعوا يف 

العديد من األخطــاء الدفاعية، إضافة 
الفتقادهــم الحلول الهجومية، ما مكن 
املنامة متابعة تفوقه بأريحية وحســم 

اللقاء بنتيجة 81/65.
اليوم لقاءان

تســتكمل مســاء اليوم الجولة الثالثة 
بإقامــة لقاءيــن، إذ يلتقــي يف األول 
النويدرات مــع النجمة عند الســاعة 
السادسة والنصف مساًء، تليها مبارشة 
مباراة املحرق والحالة يف الساعة 7:45 

مساًء.
فريقــا  يرفــع  األوىل،  املواجهــة  يف 
التعويض،  شــعار  والنجمة  النويدرات 
وتحقيق االنتصــار األول لهام يف الدور 
السدايس، إذ أّن الفائز من هذه املباراة 
سيحافظ عىل بصيص األمل يف املنافسة 
عىل التأهــل للمربــع الذهبيوالخارس 

يتأزم موقفه يف آخر الرتتيب.
وســتكون املباراة صعبة عىل الطرفني، 
يف ظــل فقــدان النقــاط يف الجولتني 
الســابقتني، إذ يدخالن بالرصيد نفسه 

من النقاط (2 نقطتني) لكل منهام.
ويف املواجهة الثانية، يتطلع املحرق (3 

نقاط) إىل اســتعادة ذاكرة االنتصارات 
رسيًعــا التــي غابــت عنــه يف الجولة 
املاضية عقب الخســارة أمــام املنامة، 
والتقــدم خطــوة نحــو بلــوغ املربع 

الذهبي.

يف املقابــل، يأمــل الحاالوية (3 نقاط) 
مواصلة الصحــوة وتحقيق الفوز الثاين 
عــىل التــوايل، إذ يدخلــون املواجهــة 
مبعنويــات مرتفعة عقــب الفوز عىل 

النويدرات.

وّدع العبــو كــرة اليد بالنــادي األهيل 
املــدرب الوطني بدر مــريزا فور انتهاء 
مبــاراة قمــة الــدور التمهيــدي التي 
جمعتــه بنــادي باربــار أمــس األول 

(اإلثنني).
ويــأيت توديع الالعبني للمــدرب ليؤكد 
كل األخبار التي نرشها "البالد سبورت" 
يف اآلونة األخــرية حول وجود تغيريات 
يف الفريــق والتي ابتــدأت عرب اإلداري 
حسني مهدي وتالها املدرب بدر مريزا.

وبحســب مصــدر مقرّب مــن القلعة 
الصفراء، فــإن العبي الفريق لكرة اليد 
يعلمون منذ فرتة ســابقة بــأن مباراة 
باربار هــي األخرية للمدرب بدر مريزا، 

وأن مدرًبــا آخر ســيأيت لتــويل املهمة 
للمرحلــة املقبلة. كام أنه وبعد املباراة 
األخــرية قام الالعبــون بتوديع املدرب 
الذي انتهــى دوره مع الفريــق متاًما، 
ويف الوقت نفسه يتساءلون عن هوية 
املــدرب املقبــل وعن موعــد وصوله 
وخصوًصا أن اليوم األربعاء ســيعودون 
ملزاولــة التدريبــات بعدمــا خضعــوا 
للراحة يوم أمس، وذلك متهيًدا ملرحلة 
السدايس التي ستنطلق مطلع األسبوع 
املقبل. اإلعالم الريايض تداول يف األيام 
األخرية، عن تعاقــد األهيل مع املدرب 
التونيس ريــاض الصانع ليتوىل تدريب 
الفريق للمرحلــة املقبلة عىل الصعيد 

املســابقات املحليــة وأيًضا املشــاركة 
الخليجية لألندية يف العاصمة القطرية 
الدوحــة الشــهر املقبل، كام تــم أيًضا 
إعالن تعاقد الفريق نفسه مع الحارس 
الدويل التونيس مكرم امليساوي لحامية 

عرين الفريق يف البطولة الخليجية.
"البالد ســبورت" حاول بدوره التواصل 
مع رئيس جهاز كرة اليد بنادي األهيل 
عزيز بوخمســني لتوضيح األمور حول 
تعاقــدات الفريــق وهويــة املــدرب 
لألصفر، إال أنه تعّذر بوجوده يف اجتامع 

وعدم متكنه من الحديث الحًقا!
الجديــر ذكــره، أن األهــيل اســتعان 
باملــدرب بدر مــريزا باملوســم املايض 

لينضم للجهــاز الفني وللمدرب حينها 
محمد بوغزالــة واســتطاعا أن يحققا 
لقب الــدوري، كام تم اللجوء للمدرب 
"البدر" يف املوسم الجاري ليتوىل قيادة 
الفريــق خلًفا للمــدرب التونيس كامل 
هديــر الذي أقيل بعد انتهاء مشــاركة 
الفريق مــن البطولة اآلســيوية والتي 
احتــل فيها املركــز الســابع. وينافس 
األصفر هذا املوســم عىل لقب الدوري 
الــذي يحمل لقبــه وأيًضــا عىل لقب 
الــكأس الــذي ُخطــف منه باملوســم 
املايض عىل يد باربــار، كام أنه يحارب 
عــىل الجبهــة الخليجية التــي يتزعم 

عرشها بثامنية ألقاب.

المنامــة يغرد في صدارة ”سداســي الســلة“

ـــــوّدع ”بــــدرهــــا“ وتــنــتــظــر مــدربــهــا  يـــد ا�هـــلـــي ت

ــي ــب ــذه ــــأهــــل لــلــمــربــع ال ـــي وت ـــل ـــا�ه أطــــــاح ب

قبل انطالق ”السداسي“ بـ 4 أيام

(تصوير: رسول الحجيري) من لقاء المنامة وا�هلي  
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أكــد رئيس جهــاز كرة اليــد بنادي 
باربار محمد عيىس الشويخ أن ناديه 
يســعى لضم عنرصيــن إىل صفوفه، 
وذلك للمشاركة يف البطولة الخليجية 
لألندية (أبطال الكؤوس) التي ستقام 

أواخر الشهر املقبل يف دوحة قطر.
وقال الشــويخ يف ترصيــح لـ“البالد 
سبورت“ إن الفريق ميتاز بالخامات 
للتدعيــم  يحتــاج  ولكــن  الطيبــة 
والتطعيــم يف مثل هــذه البطوالت 
لتجهيزه بالصورة املطلوبة ليك يحقق 
األهداف املرجوة من املشاركة، وبناًء 
عليه فإننا نرى أن ”البنفسج“ بحاجة 
إىل حارس مرمى والعب أشول حتى 
يكــون يف صورة متكاملة عىل جميع 
الخطوط. مضيًفا يف مركز الحراســة 
فإننــا نطمــح للتعاقد مــع الحارس 
محمــد  النجمــة  وفريــق  الــدويل 
عبدالحســني الــذي يعترب مــن أكفأ 
وأقــوى الحراس حاليٍّا عىل مســتوى 
اللعبــة، والتفكــري ال يزال مســتمرٍّا 
حــول هوية الالعب األشــول، ولكن 

هناك مشكلة نواجهها حاليٍّا من ِقبل 
اللجنة املنظمة للبطولة التي أفادتنا 
قبل عــدة أيــام بأن مشــاركة عيل 
عبدالقادر مع باربار يف هذه البطولة 
قد يكون مبثابة ”املحرتف“، ما يعني 
أن الفريق ســيتبقى له تعاقد واحد 

فقط.
وأوضح الشويخ، لقد خاطبنا اللجنة 

كام هو الحال بالنســبة للمعنيني يف 
االتحاد البحريني لكرة اليد، بأن عيل 
عبدالقادر يلعــب يف صفوف باربار 
منذ بداية املوســم الجــاري أي أنه 
يعترب العًبا عاديٍّــا يف باربار، ومل يتم 
التعاقــد معه قبل عدة أشــهر حتى 
تقوم اللجنة الفنية للبطولة باعتباره 
”محرتًفا“ بناًء عىل البنود، وعىل إثره 

ال يزال الحديث يف هذا األمر مستمرٍّا 
بــني األطــراف املعنيــة يف املوضوع 
حتى يتــم الوصول لنقطــة توافق. 
مبيًنــا أنــه يف حــال أّرصت اللجنــة 
عىل موقفها باعتبار عبدالقادر العًبا 
محرتًفا واملقّرر إخبارنا خالل اليومني 
املقبلني، فإن باربار ســيلجأ للتعاقد 
مع مركز الحراسة فقط وسيفتح باب 

املفاوضات مــع إدارة نادي النجمة 
حول ذلك.

وكشف الشويخ أن ناديه يرتقب الرد 
اإليجــايب من ِقبل اتحــاد اليد حول 
خطــاب االجتــامع معهــم واملقدم 
ِقبل أسبوعني تقريًبا، وذلك ملناقشة 
عقوبــة العبهــم أحمد املقــايب من 
جهة، واالطــالع عىل املقــرتح الذي 

نأمــل املوافقة عليه وهو الســامح 
لالعــب باملشــاركة مــع باربــار يف 

البطولة الخليجية.
للمحرر كلمة

مبــا أن فريق باربــار املنضوي تحت 
مظلــة االتحاد البحرينــي لكرة اليد 
سيشــارك وســيكون ســفريًا ململكة 
البحرين يف البطولة الخليجية كحال 
دور فريــق األهــيل الذي ســيكون 
بجانبــه، فمن املفــرتض أن يتحصل 
الفريــق الربباري عــىل الدعم الفني 
واملعنوي، ويتم توفري له سبل النجاح 
وتذليل الصعاب بالقدر املمكن، من 
أجل الظهور املرشف بتحقيق النتائج 
واملســتويات املأمــول التــي تليــق 
بســمعة ومكانة اللعبــة البحرينية، 
والتــي مــن شــأنها أن ترفع شــأن 
”أســهم“ اتحاد اللعبة، وعليه نتطلع 
من اتحــاد اليد برئاســة عيل عيىس 
فتــح أبوابــه لــإلدارة الرببارية ومد 

جسور التعاون والتفاهم.

نسعى لضم عنصرين للخليجية وعلي عبدالقادر ”مشكلة“!
ـــبـــالد ســـبـــورت“: ـــار لــــ“ال ـــارب ـــرة يـــد ب ــاز ك ــه ــس ج ــي رئ

ــي“ ــاب ــق ــم نـــأمـــل االجـــتـــمـــاع بــاتــحــاد الـــيـــد لــمــنــاقــشــة ”ال

فريق باربار

أ
علي مجيد
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محمد عيسى الشويخ

أكــد رئيــس مجلــس إدارة االتحــاد 
البحريني لكرة القدم، الشيخ عيل بن 
خليفة بــن أحمد آل خليفة أن رعاية 
كريــدي ماكــس لكأس جاللــة امللك 
املفدى 2017/2016 ستساهم بال شك 

يف إنجاح املسابقة األغىل.
واعترب عيل بــن خليفة الرعاية تعزيزًا 
لجهــود اللجنــة التحضرييــة لنهــايئ 
املســابقة، وذلــك يف رصــد الجوائــز 
التحفيزيــة للجامهري وتعزيز الجانب 
التســويقي للبطولة مبا يتناســب مع 

مكانتها.
جاء ذلك خالل اســتقبال رئيس اتحاد 
لكريدي  التنفيــذي  للرئيــس  الكــرة 

ماكس، يوســف مريزا، وذلك بحضور 
الكــرة عــيل  نائــب رئيــس اتحــاد 
البوعينني، وعضو مجلس إدارة االتحاد 
عارف املناعي، ومديــر إدارة االتصال 

والتسويق باالتحاد محمد القويت.
وأشــاد عيل بن خليفة بجهود كريدي 
ماكــس يف إثراء البطولة بصورة جلية، 
كــام بــني أن الرشكــة مــن الــرشكاء 
املدرجة تحت  للفعاليات  األساســيني 

مظلة اتحاد الكرة.
وقــال إن كريدي ماكس من الرشكات 
الرائــدة يف دعم الحركتــني الرياضية 
والشــبابية، معرًبا عن فخره واعتزازه 
الكبرييــن بالرشاكة إلنجاح مســابقة 

أغىل الكؤوس.
وأشــار إىل أن تعاون الرشكة كان بناًء 
يف دعم مسابقة كأس امللك، مثنًيا عىل 
الجهود الكبــرية التي بذلهــا الرئيس 

التنفيذي للرشكة يوسف مريزا.
بدوره، أكد الرئيس التنفيذي لكريدي 
ماكس يوســف مريزا، الحــرص يف أن 
تكــون الرشكة ضمن قامئــة الرشكات 

الوطنية الراعية لبطولة كأس امللك.
وأشــار إىل أن كريــدي ماكــس تضع 
عىل رأس أولويات نشــاطاتها التعاون 
ودعــم القطاعني الشــبايب والريايض، 
مبيًنــا أن البطولــة التي تحمل اســم 
اململكــة حــرضة  الريــايض األول يف 

صاحب الجاللة عاهــل البالد املفدى 
تحظى بنصيب وافر واهتامم كبري من 

القطاعني الخاص والعام.
وأشــار لحالة االعتــزاز الوطني التي 
تتبلور لدى الرشكة يف تقدميها الرعاية 
ملســابقة كأس امللك، مثنًيا يف الوقت 
ذاتــه عىل الجهود التــي يبذلها اتحاد 
الكرة يف إنجاح الحدث وصوال للمباراة 

النهائية التي ستقام 2 مارس املقبل.
وقــال إنه ملس حرًصا كبــريًا من إدارة 
االتحــاد برئاســة الشــيخ عــيل بــن 
خليفة لضــامن نجاح الحفل الختامي 
للبطولة، والذي سيشــهد تتويج بطل 

نسخة العام الحايل.

يخيــم الهــدوء عىل املشــهد املتعلق 
بانتخابــات االتحــاد البحرينــي لكرة 
القدم، والتي ستمتد حتى العام 2020. 
ومــن املؤمل أن يفتح غدا (الخميس) 
باب الرتشح لرئاســة وعضوية االتحاد 
يف الــدورة االنتخابية الجديدة، حيث 
ســتمتد الفرتة إىل يــوم األحد املوافق 
5 مــارس املقبل، يف حــني تحدد يوم 
15 مــارس املقبــل موعــدا للجمعية 

العمومية وإجراء االنتخابات.
ومل يعلــن أحد بعد نيتــه الدخول يف 
االنتخابات، ســواء من القامئة الحالية 

أو من الوجوه الجديدة.
وفيام يخص رئاســة االتحــاد، فيبدو 
األمــور تتجه للحســم للرئيس الحايل 
الشــيخ عيل بــن خليفــة آل خليفة، 

وذلــك بالتزكيــة، خصوصــا مع عدم 
وجود منافس أعلن رغبته يف الدخول 

لالنتخابات.
واقترصت األنباء عىل وجود رغبة من 
شخصيات مختلفة للدخول يف املشهد 
االنتخــايب والدورة الجديــدة، يأيت يف 
مقدمتهم وأبرزهم اســم الشيخ خالد 
بن ســلامن آل خليفة، مدير منتخب 
الشباب سابقا، واملرشح لتويل منصب 

نائب الرئيس.
وفيام عدا ذلك، فإن شخصيات أخرى 
أعلنــت منذ فــرتة طويلــة رغبتها يف 
الدخول لالنتخابات دون أن تؤكد ذلك 
حتى اآلن أو تعلــن عزمها عىل األقل 

خصوصا مع قرب املوعد االنتخايب.
من جهــة أخرى، فإن بعــض الوجوه 

الحالية قد ال تدخل املعرتك االنتخايب 
مبدئيا، كنائب الرئيس أحمد النعيمي 
املرشح لعدم الدخول مجددا، ورئيسة 
اللجنة النســائية الشيخة حصة بنت 

خالد آل خليفة بالحال ذاتها أيضا.
وخــالف ذلك، فإن املشــهد يشــوبه 

الغمــوض حتــى اآلن، وحتــى مــع 
فتــح باب الرتشــح غدا، فــإن الصورة 
لن تبــدو واضحــة وبشــكل كبري إال 
األســبوع املقبل. يشار إىل أن املجلس 
الحــايل إلدارة االتحاد يضــم كال من: 
الرئيــس الشــيخ عيل بــن خليفة آل 
خليفــة، نائبا الرئيس عــيل البوعينني 
وأحمــد البوعينــني، عضــو مجلــس 
اإلدارة حافظ الدورسي، عضو مجلس 
اإلدارة عبدالعزيز قمرب، رئيسة اللجنة 
النســائية الشــيخة حصة بنت خالد 
آل خليفــة، رئيس اللجنــة اإلعالمية 
عــيل الباشــا، رئيس لجنة الشــواطئ 
والصاالت عارف املناعي، رئيس اللجنة 
املاليــة عارف العبــايس، ورئيس لجنة 

املسابقات عبدالرضا حقيقي.

غادر يوم أمس األول (اإلثنني) 
الحكم الدويل لكرة قدم 

الصاالت، حسني البحار، إىل 
العاصمة القطرية (الدوحة)؛ 

للمشاركة يف إدارة لقاءات 
دوري الدرجة األوىل ودوري 

الشباب لكرة الصاالت للموسم 
الريايض الحايل 2016/2017.

ورشح اتحاد الكرة الحكم 

حسني البحار للمهمة 
الخارجية، والتي تستمر حتى 

2 مارس املقبل.
وتأيت االستعانة بالحكم البحار 
ضمن إطار التعاون الدائم بني 
االتحادين البحريني والقطري 

يف شتى املجاالت.
ويعد تواجد التحكيم البحريني 

خارجيا يف شتى املجاالت 

تأكيًدا عىل املكانة املتميزة 
التي بات يحتلها الحكم 

البحريني عىل جميع األصعدة؛ 
نظرًا للكفاءة الكبرية التي 

يتمتع بها.
ويعترب حسني البحار من حكام 

النخبة اآلسيوية يف كرة قدم 
الصاالت، إذ يتواجد يف القامئة 

للعام الحايل (2017).

أكد رئيس مجلس إدارة االتحاد 
البحريني لكرة القدم الشيخ عيل 

بن خليفة بن أحمد آل خليفة، 
تقديم كافة أشكال الدعم 
ملهرجان "حداوي خليجي" 
2017 لكرة القدم، والذي 

ينظمه نادي الحد خالل الفرتة 
22 وحتى 24 فرباير الجاري، 

بالتزامن مع احتفاالت مملكة 

البحرين مبيثاق العمل الوطني.
جاء ذلك، خالل استقبال رئيس 

اتحاد الكرة لعدد من أعضاء 
اللجنة املرشفة العليا للمهرجان 

يتقدمهم أمني رس نادي الحد 
خليفة عيل، وذلك بحضور نائب 
رئيس اتحاد الكرة عيل البوعينني 

واألمني العام لالتحاد حسن 
إسامعيل.

وأوضح الشيخ عيل بن خليفة أن 
املهرجان الذي يهتم فئة األشبال 

يعد بيئة مثالية الكتشاف 
املواهب الكروية، مبيًنا أن 

دعم اتحاد الكرة للفعالية يأيت 
إمياًنا منه بالدور الكبري املناط 

بقطاع الفئات العمرية يف تطوير 
منظومة العمل الكروي يف 

اململكة.

وأشار إىل تسخري االتحاد 
اإلمكانات الالزمة لضامن نجاح 

الفعالية، مشيًدا بالجهود الكبرية 
التي تبذلها اللجنة املرشفة العليا 

عىل املهرجان.
وقال إن االتحاد حريص عىل 
دعم الفعاليات التي تنظمها 

األندية املنضوية تحت مظلته، 
خصوًصا ملا لها من دور بارز 

يف دعم مسرية التطوير الذي 
ينشده االتحاد البحريني لكرة 

القدم، خصوًصا وأن االعتناء 
بالعبي الفئات العمرية يعد 

من األمور املهمة لتطوير مسرية 
الكرة البحرينية.

وخالل االجتامع، قّدم أعضاء 
اللجنة املرشفة للمهرجان 

دعوات خاصة لرئيس وأعضاء 

إدارة االتحاد؛ لحضور حفل 
االفتتاح الذي سيقام يف 8 من 
 The K مساء اليوم يف فندق

مبنطقة الجفري، عالوة عىل 
الحفل الختامي الذي تقّرر له أن 
يقام يوم الجمعة املقبل املوافق 

24 فرباير الجاري عند 7.30 
مساء، وذلك يف مرسح نادي 

الحد.

علي بن خليفة: لتعزيز الجانب التسويقي

قبل 24 ساعة على فتح باب الترشح

”كريدي ماكــس“ تقدم رعايتها لــكأس الملك 

الهدوء يخيم على المشهد االنتخابي التحاد الكرةالهدوء يخيم على المشهد االنتخابي التحاد الكرة

ــاالت  ــص ــل ل قـــطـــر  دوري  فــــي  ـــم  يـــحـــكِّ ـــبـــحـــار  ـــكـــرة يـــدعـــم مــهــرجــان ”حــــــداوي خــلــيــجــي“ال ـــحـــاد ال ات

أأ
اتحاد الكرة                   المركز ا�عالمي

تقرير                 أحمد مهدي
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اكاديمية شامبيونز تشارك 
في بطولة سبورتي بالكويت

تغادر بعثة اكادميية شامبيونز لكرة القدم لتمثيل مملكة البحرين يف 
بطولة سبوريت العاملية التي تستضيفها الكويت يف الفرتة ما بني الثالث 

والعرشين ولغاية السادس والعرشين من شهر فرباير الجاري، والتي 
تأيت ضمن احتفاالت الكويت مبهرجان ”هال فرباير“ واالعياد الوطنية 

الكويتية.
ويعترب فريق اكادميية شامبيونز لكرة القدم املمثل الوحيد للبحرين 

يف البطولة التي تشارك فيها اكادمييات أندية عاملية عىل غرار برشلونة 
االسباين ومانشيسرت ستي االنجليزي واسبانيول االسباين إىل جانب 
انرتميالن اإليطايل، باإلضافة إىل مشاركة عدد كبري من االكادمييات 

الكروية الكبرية عىل مستوى الرشق األوسط والعامل العريب من 
بينها اكادميية الزمالك املرصي واألهيل السعودي والقادسية والعريب 

الكويتيان. 
وتضم بعثة اكادميية شامبيونز لكرة القدم 16 العباً من فئة الناشئني 

للفئة العمرية ملواليد 2004 و2005، إىل جانب الطاقمني اإلداري 
والفني املرشفني عىل الالعبني، وكان فريق االكادميية الذي سيشارك يف 
بطولة سبوريت قد انهى تحضرياته مؤخراً بلقاء ودي جمعه بأكادميية 
تيكرز، حقق فيها األخري الفوز بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفني. 

ويسعى القامئون عىل أكادميية شامبيونز لكرة القدم للمشاركة يف 
مختلف البطوالت املحلية والخارجية، باإلضافة ألقامة معكرسات 
خارجية من أجل منح الالعبني فرصة االحتكاك واكتساب املزيد 

من الخربة، إذ سبق وأن أقامة اإلكادميية مؤخراً معسكر تدريبي يف 
دولة قطر الشقيقة تخلله العديد من املواجهات الودية مع األندية 

القطرية، يف حني أجرى فريق االكادميية قبل أيام زيارة الكادميية نادي 
انرتميالن يف اململكة العربية السعودية، التي عرفت كذلك أقامة بعض 

املواجهات الودية.
وتأمل أكادميية شامبيونز لكرة القدم أن يظهر الفريق بالشكل املرشف 

واملطلوب يف البطولة الدولية، وأن يحقق الالعبون االستفادة الفنية 
واملرجوة من املشاركة يف مثل هذه الفعاليات العاملية، كام يشيد 

القامئون عىل االكادميية بثقة أولياء األمور ودعمهم الكبري لألكادميية 
يف توجهها وسعيها الدائم يف توفري مثل هذه الفرص التي يحتاج إليها 

الالعبون الناشئون.

حسين البحار

خرس ممثل الكرة البحرينية فريق 
املحرق أمام فريق صحم العامين 

بثالثة أهداف مقابل اثنني، يف اللقاء 
الذي جمعهام مساء أمس عىل استاد 
السيب مبسقط، ضمن الجولة األوىل 

للمجموعة الثالثة لكأس االتحاد 
اآلسيوي. ورغم التقلبات الكثرية يف 

مجريات املباراة، إال أن املحرق فشل 
يف تحقيق نقطة عىل األقل، خصوصا 
أنه استقبل هدف الفوز العامين قبل 

دقيقتني من نهاية اللقاء؛ لتتواصل 
النتائج السلبية للفرق البحرينية يف 

الجولة األوىل، بعد خسارة الحد أمس 
األول أمام الوحدة السوري بهدف دون 
رد. وشهد اللقاء إشهار البطاقة الحمراء 

لحارس املحرق سيد محمد جعفر؛ 
الحتجاجه عىل التحكيم.

سجل للمحرق نيلسون (11) وعبدالله 
عبدو من رضبة جزاء (51)، فيام 

سجل لفريق صحم:بدر الجابري(38) 
ومحسن جوهر (45)، ومحمد الغساين 

(88). ويف لقاء ثان ضمن ذات 
املجموعة فاز الوحدات االردين عىل 

النجنة اللبناين بهدف دون رد.
وبدأ املحرق اللقاء بتشكيلة مكونة 

من الحارس سيد محمد جعفر، 
والالعبني:محمد البناء، عيل غالب، 

أحمد ديب، وليد الحيام، محمد 
الحردان، هشام منصور، عبدالله 

عبدو، نيلسون، عيل جامل وإسامعيل 

عبداللطيف. وبالعودة للمجريات، 
حقق املحرق بداية قوية يف املباراة، إذ 

نجح يف تسجيل هدف مبكر، بعدما 
تالعب إسامعيل عبداللطيف بالدفاع 
العامين ولعب كرة عرضية عىل طبق 

من ذهب للهولندي نيلسون الذي 
تابع الكرة بيرساه يف للمرمى معلنا 

تقدم فريقه (10).
وشّكل العامنيون ضغطا كبريا عىل 
مرمى الحارس سيد محمد جعفر؛ 

ليتمكنوا من خطف التعادل يف 
الدقيقة (38) عرب الالعب بدر الجابري 
الذي أكمل كرة سددها زميله محسن 

جوهر وأبعدها حارس املحرق. وواصل 
املتألق جوهر استغالل الفراغات 

وسدد كرة مشابهة، لكن هذه املرة 
الحارس سيد محمد جعفر اكتفى فقط 
مبشاهدتها وهي تسكن الزاوية اليرسى 

األرضية ملرماه(45).
ويف الشوط الثاين، لعب هشام منصور 

كرة عرضية أمسكها مدافع صحم بيده؛ 

ليحتسب الحكم رضبة جزاء نفذها 
عبدالله عبدو بنجاح؛ ليسجل التعادل 

لفريقه (52).
واستمر التعادل دون تغيري مع إجراء 

مدرب املحرق جاسربت لعدد من 
التبديالت بدخول فهد الحردان وجامل 
راشد، إال أن صحم خطف هدف الفوز 

يف الدقيقة (88) بعد أن  وصلت كرة 
أمامية عالية ملعتصم الشبيل وانطلق 
ناحية مرمى املحرق وسددها أرضية؛ 
لتتهيأ لزميله محمد الغساين املواجه 

للحارس وضعها بسهولة يف الشباك.
أدار اللقاء الحكم السعودي محمد 

الهويش، وعاونه بدر الشمراين وهشام 
الرفاعي.

المحــرق يتعثــر أمام صحــم فــي كأس االتحاد اPســيوي
بداية سلبية للفرق البحرينية

أحمد مهدي

من اللقاء

لقطة للمدرب بدر ميرزا مع العبي



حق��ق ن��ادي الريان القط��ري )بطل 
الخلي��ج( أوىل انتصارات��ه يف بطول��ة 
األندي��ة العربية الخامس��ة والثالثون 
للكرة الطائرة للرجال والتي تحتضنها 
مملك��ة البحري��ن حتى 28 الش��هر 
الجاري بعدما أطاح بالس��الم العامين 
بثالثة أش��واط مقابل شوط )21/25، 
25/15، 25/20، 25/22( يف املواجه��ة 
التي أقيمت بينه��ام أمس عىل صالة 
االتحاد البحريني للكرة الطائرة ضمن 

منافسات املجموعة الرابعة.
وكسب الريان القطري بقيادة املدرب 
الربازي��ي “كارلوس” املنتق��ل حديثاً 
م��ن ن��ادي داركلي��ب أوىل النق��اط 
الثالث كامل��ة ليؤكد نواياه الجادة يف 
املحافظ��ة عىل اللقب مس��تفيداً من 
خدمات البحريني فاضل عباس الذي 
كان أح��د نج��وم املباراة م��ع مبارك 

ضاحي والبقية.
يف املقاب��ل قدم الس��الم العامين أداءا 
جيداً بعدما كسب الشوط األول قبل 
أن يتهاوى يف األش��واط الثالثة، وكان 
املحرتف البحريني محمد يعقوب من 

أفضل الالعبني تسجيل للنقاط.
أدار اللقاء طاق��م الحكام املكون من 
الحك��م األول الليب��ي حس��ني الربيك، 
الس��عودي عبدالعزيز  الثاين  والحكم 

الرميحي.

األهلي السعودي يسقط 
تنورين اللبناني

مل يج��د فريق األهي الس��عودي أي 
صعوب��ة يف الفوز عىل تنورين اللبناين 
بثالثة أشواط نظيفة )25/23، 25/13، 
املجموعة  منافس��ات  25/21( ضمن 

الثالثة، ليكسب النقاط الثالث كاملة

وقدم األهي الس��عودي أداءاً متميزا 
بقي��ادة اس��امعيل الخي��ربي وبتألق 
املح��رتف البحرين��ي يوس��ف خال��د 
ال��ذي كان أح��د نجوم اللق��اء، بينام 
قدم تنورين اللبناين مستوى متواضع 
متأث��را بأخط��اء الك��رة األوىل، وق��د 
اس��تعان الفريق مبحرتف داركليب يف 

املوسم املايض الكويب هرنانديز.

الجيش القطري يكسب 
الشعلة اليمني

كس��ب الجي��ش القط��ري منافس��ه 
الش��علة اليمني بكل س��هولة بثالثة 
 ،25/17  ،25/12( نظيف��ة  أش��واط 
25/17(، لريف��ع رصي��ده إىل 5 نقاط 
ويتص��در املجموع��ة األوىل ويضمن 
التأهل للدور الثاين من البطولة بعدما 
فاز عىل الس��ويحي الليبي يف الجولة 

األوىل ويعلن نفسه كأول املتأهلني.
أدار املباراة طاقم الحكام املكون من 
األول الع��امين مهنا الريام��ي والثاين 

الفلسطيني محمود الربديني.

مباريات اليوم

تنطلق اليوم األربعاء مباريات الجولة 
الثالث��ة من دور املجموع��ات عندما 
جبالي��ا  األوىل  املواجه��ة  يف  يلتق��ي 
الفلسطيني والسيب العامين ) نقطة( 
الس��اعة 3 ظه��را ضم��ن منافس��ات 
املجموع��ة الثاني��ة، تليه��ا مواجه��ة 
املجم��ع الجزائري )3 نقاط( وتنورين 
ضم��ن  مس��اء   5 الس��اعة  اللبن��اين 
منافس��ات املجموعة الثالث��ة، وأخرياً 
لق��اء االتحاد الليبي والس��الم العامين 
الس��اعة 7 مس��اء ضمن منافس��ات 

املجموعة الرابعة.

الجيش القطري يكسب الشعلة اليمني ويتأهل للدور الثاني متصدًرا
ال��ط��ائ��رة ل��ل��ك��رة   35 ال��ع��رب��ي��ة  األن����دي����ة  ب��ط��ول��ة 

 األهلي السعودي يهزم تنورين اللبناني... والريان القطري يتخطى السالم العماني
يتألقون وي��ع��ق��وب...  وخ��ال��د  ع��ب��اس  البحرينيون  ال��م��ح��ت��رف��ون 
حسن علي

تعترب صحيفة “البالد” من أكرث الصحف 
انتشاراً يف أروقة بطولة األندية العربية 
الخامسة والثالثني للرجال للكرة الطائر 
وتحظ��ى باهتامم كبري م��ن الوفود ملا 
تقدمه من تغطية ش��املة ملنافس��ات 
بطول��ة األندي��ة العربي��ة الخامس��ة 

والثالثني للكرة الطائرة.
وتنت��ر الب��الد يف املنص��ة الرئيس��ية 
واملركز اإلعالمي وكاف��ة أرجاء االتحاد 
وصال��ة البطولة والفن��ادق املخصصة 
للضيوف، وذلك بتوفري عدد من النسخ 
لضي��وف البطولة انطالق��اً من حرصها 
عىل دع��م كافة البط��والت التي تقام 
عىل أرض اململك��ة، وعدما منها لكافة 
الهيئ��ات الرياضية يف اململكة، وتقديم 

مادة إعالمية تليق بالحدث العريب.
ويح��رص الكث��ري م��ن ممث��ي الدول 
املش��اركة عىل اقتناء نسخ من صحيفة 

البالد لالحتفاظ بترصيحاتهم وما نر 
عنهم يف الصحيفة.

“البالد” األكثر انتشارًا في البطولة

أحد الضيوف العرب يتصفح "البالد" في المنصة الرئيسية

مبارك ضاحي
يوسف خالد
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 ضاحي: 
الريان  لم يظهر 

بمستواه الحقيقي

 خالد: 
أعتز بتجربتي 

االحترافية األولى
قال العب الريان القطري مبارك 

ضاحي أن الفوز عىل السالم العامين يف 
مستهل مشواره بالبطولة ال يعني بأنه 

املرشح األبرز لخطف اللقب العريب، 
حيث مازال املشوار يف بدايته وهناك 

أندية قدمت مستويات ملفتة ستكون 
منافسات عىل اللقب. وأضاف ضاحي 
بأن الريان مل يظهر مبستواه الحقيقي 

ومازال لديه الكثري من املستوى، 
موضحاً بأن األداء املهزوز الذي قدمه 

الفريق يف الشوط األول ايل خرسه يعترب 
أمراً طبيعياً لكونها املباراة األوىل له يف 

البطولة وقد تأثر الالعبون بالضغط 
النفيس، معاهدا جامهري الريان بتقديم 

مستوى أفضل يف املباريات القادمة.
 وأشاد ضاحي بأداء املحرتف البحريني 

فاضل عباس ايل اعتربه أحد نجوم 
اللقاء، مضيفاً " إنه العب كبري وغني 
عن التعريف وقد كان أحد مفاتيح 

الفوز يف املواجهة..".

عرب املحرتف البحريني يف صفوف األهي 
السعودي يوسف خالد عن سعادته 

الكبرية بتحقيق الفوز األول يف البطولة 
عىل حساب تنورين اللبناين، مشرياً إىل 
أن االنضباط التكتييك واتباع تعليامت 

املدرب كانت أحد عوامل الفوز. وأضاف 
" لقد ابتعنا توجيهات املدرب وكان 
اإلرسال سالحنا األول يف التأثري عىل 

الكرة األوىل لدى تنورين، علام بأننا مل 
نكن منلك معلومات كثرية عن الفريق 

ولكننا ولله الحمد متكنا من الفوز"، 
مشرياً إىل أن املشوار مازال طويال 
وهناك فرق قوية مرشحة للفوز.

وعرب خالد عن اعتزازه الكبري بخوض 
أول تجربة احرتافية مع األهي 

السعودي متمنياً حضور الجامهري 
البحرينية ، حيث قال ضاحكا" صحيح 
أن األهي البحريني هو ممثل اململكة 

ولكنني ايضا بحريني واستحق املآزرة..".

ق��ال الالع��ب البحرين��ي املحرتف يف 
صفوف السالم العامين محمد يعقوب 
النق��اط  يف  البس��يطة  األخط��اء  إن 
الحساسة هي التي ساهمت يف خسارة 
الفري��ق رغم امل��ردود الفن��ي املتميز 
الذي قدمه الفريق عىل مدار األشواط 
األربع��ة ومتكن��ه من الفوز بالش��وط 

األول.
وأض��اف يعقوب “ رغ��م التحاقي مع 

الفريق خ��الل فرتة ضيق��ة، واختالف 
اس��لوب لع��ب الفري��ق الع��امين مع 
اس��لويب إال أنني حاول��ت تحقيق أكرب 
قدر من االنس��جام مع الفريق وأمتنى 

تعويض الخسارة يف املباراة القادمة”.
وع��رب يعقب��و ع��ن س��عادته الكبرية 
بخوض ه��ذه التجرب��ة االحرتافية يف 
البطول��ة العربي��ة متمنياً ب��أن يحقق 

الفريق نتيجة إيجابية.

يعقوب: أخطاء بسيطة كلفتنا الخسارة

محمد يعقوب

األهلي السعودي يتخطى تنورين اللبناني بسهولةمن لقاء الجيش القطري والشعلة اليمني

الريان القطري يتجاوز مطبات السالم العماني



رفممع ممثممل جاللممة امللممك لألعممال 
الخريية وشؤون الشباب رئيس املجلس 
األعىل للشممباب الرياضة رئيس اللجنة 
األوملبية البحرينية سمممو الشيخ نارص 
بن حمد آل خليفة التهاين والتربيكات 
إىل مقممام عاهل البممالد املفدى حرضة 
صاحب الجاللممة امللك حمد بن عيىس 
آل خليفة، مبناسممبة منح رشكة الرجل 
الحديدي البحرين نسبة 89.1 % نقطة 
عىل تنظيمها لسممباق الرجل الحديدي 
الذي أقيم يف شهر ديسمرب العام املايض 
وفمموق املعممدل العاملي بنسممبة 2.92 
%، مشممريًا إىل أن هذه النسممبة جاءت 
متوافقة مع الدعم الكبري الذي يقدمه 
جاللة امللك املفدى للرياضة البحرينية 
ورياضممة الرتايثلممون بصممورة خاصممة 
األمممر الذي وضع البحريممن يف مرحلة 
متقدمة عاملية مممن الناحية التنظيمية 
الرتايثلممون وباتممت موطًنا  لبطمموالت 

لرياضة الرتايثلون يف الرشق األوسممط، 
باإلضافممة إىل تحقيقهمما نجاحات فنية 
عاملية بتحقيق فريق البحرين للتحمل 
13 وفريق البحرين للرتايثلون إنجازات 

كبرية عىل مستوى بطوالت العامل. 
وتعتممرب هممذه الدرجممة التممي منحت 
ا عىل مستوى  للبحرين نسبة عالية جدًّ
الرجممل  لفعاليممات  املنظمممة  الممدول 
الحديدي، حيث تقممع درجة البحرين 
فوق املعدل العاملي بنسممبة  2.92 %، 
األمممر الذي يؤكممد أن البحرين نظمت 
البطولممة بصممورة مغايممرة وبطريقممة 
احرتافية مل تصل إليها أي دولة يف العامل. 
وأشار سمو الشمميخ نارص بن حمد آل 
خليفة إىل أن البحريممن دامئًا ما تكون 
يف الطليعممة عند تنظيمهمما للفعاليات 
الرياضية التي تقام عىل أرضها وتبحث 
يف جميممع تلك الفعاليممات عن الريادة 
وال تممرىض بغريهمما بدياًل وقال سممموه 

“إن البحريممن باتت حاليًّمما من الدول 
املسممتقطبة للبطمموالت العاملية وذلك 
بفضل تنظيمها املتقن لتلك الفعاليات 
وإخراجهمما بالصورة الرائعممة من كافة 
النواحي لعدة أسممباب يأيت يف مقدمتها 
دعم عاهل البالد املفممدى الذي يعترب 
الداعممم األول واألكممرب ملسممرية تطوير 
الرياضة البحرينية واالرتقاء مبنظومتها 
الفنية واإلداريممة، باإلضافة إىل متابعة 
رئيس المموزراء صاحب السمممو املليك 
األمممري خليفة بممن سمملان آل خليفة 
واهتممام ويل العهد األمني نائب القائد 
األعممىل النائممب األول لرئيممس مجلس 
المموزارة صاحممب السمممو املليك األمري 

سلان بن حمد آل خليفة”. 
وأضاف سممموه “لقد حققت البحرين 
نسبة 89.1 % نقطة يف تنظيمها لبطولة 
الرجممل الحديممدي يف العممام املممايض، 
ونحن فخورون بهذه النسممبة املرتفعة 

ا والتي تأيت فوق املعممدل العاملي  جممدًّ
مبا يقارب الثممالث درجات، األمر الذي 
يؤكد حسممن تنظيم اململكة للبطوالت 
الرياضية التي تقام عىل أراضيها وتوفري 
املناخممات الالزمة إلنجاحها، عالوة عىل  
إدارة البطولة بطريقة احرتافية من قبل 
اللجنة املنظمة العليا واللجان العاملة، 
إضافة إىل االسرتاتيجية املوفقة التي تم 
اتباعها وأوصلممت البحرين إىل مرحلة 

متقدمة من التنظيم الباهر”. 
وتابع سممموه “إن اإلنجمماز التنظيمي 
الجديممد للبحريممن مل يممأت مممن فراغ 
ولكن جاء بناء عممىل معطيات واضحة 
يف التنظيممم والعمممل بممروح الفريممق 
الواحممد مممن قبممل اللجممان العاملممة 
وكافممة مؤسسممات ووزارات اململكممة 
والقطاعني الخاص واألهيل، عالوة عىل 
الدعم الواضح من قبل شممعب مملكة 
البحرين املحب لهممذه الرياضة والذي 

ساهم بوعيه وإدراكه ألهمية بطوالت 
الرتايثلون وتشممجيعه للمتسممابقني يف 
الوصممول إىل النجاح الرائد الذي تحقق 
وحصول البحرين عىل نسممبة مرتفعة 

عامليًّا”. وأشممار سممموه “إن ما حّققته 
مملكممة البحريممن من نجمماح منقطع 
النظري يف تنظيم البطولة العاملية أسهم 
بال شممك يف تعزيممز السمممعة العطرة 
للمملكة بني شممعوب العامل باعتبارها 
جمعت نخبة من متسابقي العامل عىل 
أراضيها للتنافس حول البطولة العاملية 
وتبيان ما تعيشممه من تطممور ومناء يف 
مختلف املجمماالت وخاصممة الرياضية 
منها”.  واختتم سموه الحديث بالقول 
“نحن نعاهد جاللة امللك بامليض قدًما 
يف مسممرية تطويممر الحركممة الرياضية 
البحرينيممة واسممتقطاب املزيممد مممن 
البطمموالت لتقممام عممىل أرض البحرين 
للرتويممج لهمما وملنجزاتهمما الحضاريممة 
التي حققتها يف العهممد الزاهر، إضافة 
إىل أهميممة موقع البحريممن العاملي يف 
استضافة البطوالت الرياضية وإخراجها 

بصورة زاهية”.

اسممتمر توافد املنتخبات املشمماركة يف 
البطولة اآلسمميوية للدراجات الهوائية 
مملكممة  تحتضنهمما  التممي  للطريممق 
البحريني  البحرين وينظمهمما االتحاد 
للدراجممات الهوائيممة تحممت رعايممة 
ممثممل جاللة امللك لألعممال الخريية 
وشؤون الشباب، رئيس املجلس األعىل 
اللجنة  رئيممس  والرياضممة،  للشممباب 
األوملبية البحرينية سمممو الشيخ نارص 
بن حمد آل خليفممة يف الفرتة من 23 
فرباير الجاري حتى 2 مارس املقبل يف 
منطقممة الصخري الواقعممة بالقرب من 
حلبة البحريممن الدولية، واسممتقبلت 
البحريممن يف اليومممني املاضيممني وفد 
منتخب أوزبكسممتان الممذي وصل يف 

وقممت مبكر مممن صباح أمممس األول 
ومنتخممب الصني الذي وصل إىل البالد 
يف عرص أمس األول بكل ما يضم هذا 
املنتخب يف صفوفه من نجوم بارزين 
وعالقممة يف عممامل رياضممة الدراجات 
الهوائيممة، ولينظممم هممذان املنتخبان 
إىل بقيممة املنتخبات التي سممبقتهم يف 
القممدوم إىل البحرين، ومنها منتخبات 
العراق، سمموريا، هونغ كونممغ وكوريا 
الجنوبية وييبدآن يف موقع السباقات 
الذي يسممبق  التدريبممي  برنامجهمما 

انطالق املنافسات.
وأكممد األمني العام املسمماعد للمجلس 
األعىل للشممباب والرياضممة أمني عام 
اللجنة األوملبية البحرينية عبدالرحمن 

عسممكر أن استضافة واحتضان مملكة 
البحريممن بطولممة آسمميا للدراجممات 
الهوائية للطريق متثممل تحديا جديدا 
املنشممود،  النجاح  تتلمممس  وتجربممة 
ويف الوقت الذي تعكممس فيه املكانة 
العاليممة التي تتميز بهمما اململكة عىل 
مسممتوى احتضممان أهممم األحممداث 
الرياضيممة القارية والعامليممة، كا أن 
إقدام املسممؤولني يف االتحاد البحريني 
عىل هذه الخطوة العمالقة والدخول 
يف تجربممة احتضممان حممدث ريممايض 
آسمميوي كبري له انعكاسممات إيجابية 
عديدة عممىل أكرث مممن صعيد ريايض 
واجتاعي وفني، ومنها يف املقام األول 

الرتويج ململكتنا الحبيبة. 

وأثنى عسممكر عىل الكوادر البحرينية 
الشممابقة وقدرة أبنائها عىل التنظيم، 
قائممال: نسممعد كثممرياً بأن نممرى نجاح 
اململكة ومتيزها عندما تنظم بطوالت 
رياضية ناجحة عىل املستوى التنظيمي 
والتنافيس، وهممذا بالطبع يؤكد قدرة 
أبناء الوطن املخلصني يف إدارة وتنظيم 
مثممل هذه التجمعممات الرياضية عىل 
أرض البحريممن، كا وأنهممم ميتلكون 
الكفاءة العالية يف ذلك، ولعل أبرز ما 
مييزنا عن غرينا يف هذا الجانب هو أن 
التحدي، فمثل  البحرينيني يعشممقون 
هذه البطوالت الرياضية ال تأيت جاهزة 
وإمنمما تتطلب التحدي يف تقدميها عىل 
أكمل وجه، وهذا يؤكد قدرة اإلداريني 

البحرينيني الذين نفتخر بهم جميعا.
وأشممار عبدالرحمن عسممكر إىل أنهم 
يف املجلممس األوملبي اآلسمميوي يرون 
أال ينممزل املسممتوى التقييمي عا هو 
متعممارف عليه عن مملكة البحرين يف 
استضافة واحتضان وتنظيم البطوالت 
الرياضيممة، وتابع حديثممه، قائال: نحن 
فخممورون بالجهود الكبرية التي يبذلها 
البحرينممي  االتحمماد  إدارة  مجلممس 
للدراجممات الهوائية برئاسممة الشمميخ 
خالممد بن حمد آل خليفة، وإىل جانبه 
مجلممس االدارة، ويف اللجممان املنظمة 
للبطولة، والتي نتمنى لها كل التوفيق 
يف هذه املهمة وتحقيق أعىل درجات 
النجاح عىل جميع املسممتويات سممواء 

التنظيميممة واإلداريممة أو الفنيممة وما 
يتعلممق بأنشممطة وبرامج وسممباقات 

البطولة.

“الرجل الحديدي” تمنح البحرين 89.1 % نقطة تنظيمية

وصول األوزبك والصينيين للمشاركة في “آسيوية الدراجات”

2017 ل��ل��م��م��ل��ك��ة ف���ي  ري���اض���ي  إن���ج���از  أك��ب��ر  ف���ي 

اللعبة ات���ح���اد  “األول��م��ب��ي��ة”  دع���م  ي��ؤك��د  ع��س��ك��ر 

تغطية                  المكتب اإلعالمي 

الرفاع                اتحاد الدراجات الهوائية
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سمو الشيخ ناصر بن حمد

عبدالرحمن عسكر

الشممباب  شممؤون  وزارة  شممارفت 
والرياضممة عممىل االنتهاء مممن كافة 
اإلجممراءات اإلداريممة والفنية إلقامة 
مهرجممان 98.4 لأللعاب الشمماطئية، 
والممذي مممن املقممرر أن ينطلق يوم 
مممرايس  شممواطئ  عممىل  الخميممس 
البحريممن بالتعمماون ديممار املحممرق 

ومرايس البحرين.
وقامت كوادر وزارة شممؤون الشباب 
والرياضممة بتجهيممز كافممة املالعممب 
واملرافق التي سممتحتضن منافسممات 
املهرجممان مممن أجممل توفممري البيئة 
املثاليممة إلقامممة منافسممات البطولة 
واحتضممان التجمممع الشممبايب، حيث 

أصبحت املالعب مبثابة قرية شاطئية 
مصغرة تضم جميع املرافق املطلوبة، 
حيث تحتوي عىل ملعب لكرة القدم 
وللكرة الطائممرة وملعب لكرة القدم 
سممتقام عليه كذلك منافسممات كرة 
اليممد، باإلضافممة إىل مرافممق خدمية 
وتدعو المموزارة الجاهممري الرياضية 
لحضور فعاليممات البطولة والوقوف 
إىل جانب فرقهم ومراكزهم الشبابية.
ويف شأن متصل، تابع الوكيل املساعد 
للهيئممات واملراكز الشممبابية الشمميخ 
صقر بن سلان آل خليفة تحضريات 
إقامممة املهرجممان، كمما التقى خالل 
لديار  التنفيممذي  بالرئيممس  الزيممارة 

املحرق ماهر الشاعر وبحضور مدير 
إدارة املراكز الشممبابية نوار عبدالله 

املطوع. 
وأشممار الشمميخ صقر بن سمملان آل 
خليفممة إىل أن املهرجممان سيشممكل 
جديممدة  نوعيممة  نقلممة  املهرجممان 
يف  املسممابقات  إلقامممة  واسممتمرارًا 
رياضة الشممواطئ بعد النجاح الباهر 
الممذي حققممه املهرجان يف النسممخة 
األوىل والثانيممة األمممر الممذي يتناغم 
مع اسممرتاتيجية المموزارة والرامية إىل 
االرتقاء مبسرية األلعاب الشاطئية يف 
اململكة، مشريًا إىل أن الوزارة حرصت 
عىل فتح باب املشمماركة يف املهرجان 

أمام جميع فئات املجتمع البحريني 
وذلك بهممدف الوصممول إىل أهداف 
املهرجممان والتفاعممل مممع األحداث 

والوطنية.   
وبني صقر بن سلان أن وزارة شؤون 
الشممباب والرياضة اختممارت الربامج 
واملسابقات التي ستقام يف املهرجان 
اختممريت بعناية تامة لتتناسممب مع 
الجميع مبا يضمن مشاركة أكرب عدد 
ممكن من الفئات العمرية، باإلضافة 
إىل الجاليات التي سمميكون لها دوري 
خاص يف كرة القدم، معرًبا عن تقديره 
إىل دعممم ديممار املحممرق للمهرجان 

وتقدميها لكافة التسهيالت. 

مممن املؤمممل أن يغممادر يمموم غممد 
)الخميس( وفد منتخبنا الوطني لكرة 
القدم الشمماطئية إىل ماليزيمما متهيًدا 
لخوض معسممكر تدريبي؛ اسممتعداًدا 
لخمموض نهائيممات كأس آسمميا 2017 
والتي سممتقام يف ماليزيمما أيضا خالل 

الفرتة 4 وحتى 11 مارس املقبل.
ويتكممون وفممد املنتخب مممن مدير 
املنتخب الشمميخ عبداللممه بن خليفة 
آل خليفممة، واإلداري باسممم محمد، 
والجهمماز الفني املكون مممن املدرب 

أمليممدا ومسمماعد املممدرب محمممود 
الغاوي، واختصممايص العالج عبدالله 
عرفممة، عممالوة عممىل 12 العًبمما تممم 
االسممتقرار عليهممم من قبممل الجهاز 
الفني وهم: الحارسممان سمميد محمد 
حميممد وصالح الممدورسي، الالعبون: 
راشممد جال، ثاين الدورسي، عبدالله 
عبداللطيف، محمممد عبدالله، نايف 
الجاسممم، عبداللممه املالمميك، هشممام 
محمد، أيوب نصيب، محمد عاشممور 

وسلان سليم.

وبحسب الربنامج الذي وضعه الجهاز 
الفنممي للمنتخممب، فممإن املعسممكر 
اإلعممدادي الممذي سيسممبق البطولة 
سيشممتمل عممىل حصممص تدريبيممة 
مختلفة ومكثفة، باإلضافة إىل لقاءين 

وديني.
وسيلعب املنتخب اللقاء الودي األول 
مممع منتخممب اليابان يمموم 28 فرباير 
الجمماري، عىل أن يلعممب اللقاء الثاين 

أمام منتخب لبنان يوم 1 مارس.
وأكد مدير املنتخب الشمميخ عبدالله 

بن خليفة آل خليفة جاهزية الفريق؛ 
لتكثيممف التحضريات خاصة مع قرب 

انطالق االستحقاق اآلسيوي.
وقال إن اسممتقرار الجهاز الفني عىل 
القامئممة النهائيممة للمنتخب جاء بعد 
فممرتة اإلعممداد املحلية، عممالوة عىل 
اللقاءات الودية األربعة التي خاضها 
املنتخب حديًثا سممواء مممع منتخب 
قطممر يف الدوحة خالل مناسممبتني، أو 
مع منتخب عممان يف البحرين خالل 

مناسبتني أيًضا.

“الشباب والرياضة” تحّضر إلطالق مهرجان “98.4“

12 العًبا في قائمة منتخب الشواطئ لمعسكر ماليزيا

ضاحية السيف                 وزارة شؤون الشباب والرياضة

اتحاد الكرة                المركز اإلعالمي

االتحاد يجدد مع المحترف 
فورتشن موسمين

أحمد مهدي:

جددت إدارة نادي االتحاد التعاقد 
مع محرتف الفريق األول لكرة 
القدم، النيجريي فورتشن، ملدة 

موسمني ابتداء من املوسم الريايض 
املقبل 2017/2018.

ويأيت تجديد التعاقد مع الالعب 
فورتشن؛ نظري املستويات املميزة 

التي قدمها مع الفريق خالل املواسم األربعة املاضية، 
كا متيز تحت قيادة املدرب الوطني إساعيل كرامي 

خالل املوسم الفائت واملوسم الحايل بشكل الفت.
ويعترب فورتشن من الالعبني املميزين يف تشكيلة فريق 
االتحاد، إذ استفاد الفريق البنفسجي كثريا من خدمات 

الالعب يف منطقة الوسط.
ويهدف االتحاديون من وراء هذه الخطوة؛ للحفاظ عىل 
خدمات الالعب، خصوصا مع اقرتاب الفريق من الصعود 

إىل دوري الدرجة األوىل يف املوسم املقبل.
ويحتل النادي البنفسجي املرتبة الثانية حاليا عىل سلم 
ترتيب دوري أندية الدرجة الثانية "الظل" لكرة القدم، 
إذ ميلك 21 نقطة خلف املتصدر فريق الشباب الذي 

ميلك 23 نقطة.
وجمع االتحاد 21 نقطة من 6 حاالت فوز، و3 حاالت 

تعادل، فيا مل يخرس يف أي مناسبة ويف الحال ذاتها 
لفريق الشباب املتصدر الذي مل يخرس أيضا، يف وقت 
فإن الفريق االتحادي ودع مسابقة كأس امللك يف ربع 

النهايئ أمام املحرق، يف حني ليست لديه فرصة للوصول 
إىل املربع الذهبي لكأس االتحاد.

ويبدو أن الفريق االتحاد يركز كثريا عىل الصعود إىل 
دوري الدرجة األوىل، خصوصا مع التدعيات الجيدة 

التي قام بها يف فرتة االنتقاالت، مع الحفاظ عىل استقراره 
الفني بقيادة املدرب إساعيل كرامي.

فورتشن
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أليجري،  ماسيمليانو  قال  )وكاالت(: 
مدرب يوفنت��وس إن هيمنة فريقه 
محلي��ا ال تجعل��ه مرش��حا للف��وز 
ب��دوري أبطال أوروبا لك��رة القدم، 
قب��ل مواجهة بورتو الربتغايل يف دور 

16 بدوري األبطال اليوم األربعاء.
وتغلب يوفنت��وس 1-4 عىل بالريمو 
يوم الجمعة املايض، محققا س��ادس 
انتص��ار ع��ىل الت��وايل يف ال��دوري 
اإليطايل، الذي يتصدره بفارق س��بع 

نقاط عن أقرب منافسيه.
ويتحول اهت��ام الفري��ق االن إىل 
بورت��و  ملواجه��ة  األبط��ال  دوري 
الربتغايل، يف اختبار صعب ملزاعم بأن 
هيمنة يوفنتوس املحلية تجعله أحد 

املرشحني للفوز بالبطولة القارية.
وقال أليجري “ما يدفعني لالبتسامة 
ه��و أنه كانت هن��اك مخاوف لدى 
وص��ويل هنا قبل ثالث س��نوات من 
أنن��ا ل��ن نه��زم ماملو )يف س��بتمرب/
أيل��ول 2014(. االن انقلبت األمور.. 
إذ يقول الناس إننا أقوى املرش��حني 

للفوز بدوري األبطال”.
وأض��اف “تحت��اج أال تنس��اق وراء 
هذه األمور. ما يجب علينا فعله هو 
التغلب عىل بورتو يف امللعب. بورتو 

أطاح بروم��ا يف األدوار التمهيدية.. 
وه��و معتاد عىل خ��وض مثل هذه 
املباري��ات وهذا هو األهم يف دوري 

األبطال”.
وتاب��ع “مواجه��ة بورتو يف اس��تاد 
دراجاو ليست س��هلة عىل االطالق. 
نحت��اج ألن نتحىل بأق��ى درجات 
الحذر.. مدرك��ني أن علينا أن نعمل 

بجد ونعاين لنعرب هذا الدور”.
مش��اركة  ح��ول  ش��كوك  وتح��وم 
كيللين��ي واندريا بارزايل أمام بورتو، 
بس��بب مش��كالت عضلية، ويعاين 
صان��ع اللع��ب مرياليمبيانيتش من 

التهاب يف الكاحل األيرس.
وجمي��ع العبي بورت��و - ثاين ترتيب 
الدوري الربتغ��ايل املمتاز برصيد 53 
نقطة بعد التغلب 0-4 عىل تونديال 
ي��وم الجمعة امل��ايض - متاحون بال 

اصابات أو ايقافات.
وق��ال أليجري الذي ق��اد يوفنتوس 
لنه��ايئ دوري األبط��ال الخ��ر مرة 
يف 2015 “نش��عر أنن��ا يف مس��توى 
املنافسني ويجب علينا بذل مجهود 

للفوز”.
س��اندرو،  أليكس  الربازييل  وش��دد 
مداف��ع يوفنت��وس ع��ىل صعوب��ة 

مواجهة فريقه السابق.
وق��ال س��اندرو، خ��الل ترصيحاته 
لقناة ناديه الرسمية: “إذا كان هناك 
ش��يًئا يجب معرفته عن بورتو، فهو 
أن ه��ذا الفريق يواصل القتال حتى 

النهاية”.
وأض��اف: “هم ل��ن يجعل��وا اللقاء 
مير بس��هولة، وباألخص يف معقلهم 
دراج��او، ويض��م الفري��ق العب��ني 
مميزين عىل املس��توى الفردي، وال 

يستسلمون”.
وأوض��ح: “الزلت أمل��ك الكثري من 
الصداقات هناك، وأمتنى أن يحققوا 
لقب الدوري الربتغايل هذا املوس��م، 
وتعلم��ت كيف أتأقل��م مع األجواء 

األوروبية يف بورتو”.
وواصل س��اندرو: “س��تكون سعادة 
حقيقي��ة بالع��ودة إىل هناك، ولكن 
مع صافرة البداية س��يكون تركيزي 
بالكام��ل منصًبا ع��ىل تحقيق الفوز 

لفريقي يوفنتوس”.
وأتم: “لقد تدربنا بش��كل قوي ليك 
نك��ون جاهزين ملوقع��ة الغد، وأنا 
والفريق بالكام��ل ندخل كل مباراة 
ومنافسة، ونؤمن بقدراتنا يف تحقيق 

االنتصار”.

ليس��ر  أنظ��ار  س��تتجه  )وكاالت(: 
سيتي، صوب املسابقة الوحيدة التي 
يحقق فيها نجاًحا خالل موسم كاريث 
لحام��ل لق��ب ال��دوري اإلنجليزي، 
عندم��ا يحل ضيًف��ا عىل إش��بيلية 
املتألق الي��وم األربعاء، بذهاب مثن 

نهايئ دوري األبطال.
كانت البطولة القارية، مصدر إلهاء 
محب��ب، بالنس��بة لفري��ق املدرب 
كالودي��و رانيريي، الذي س��قط من 
علياء مجده بعد موسم خيايل، توج 
خالله بلقب ال��دوري، لكنه يواصل 
التق��دم عك��س كل التوقع��ات، يف 

دوري األبطال.
وأنهى ليس��ر، الدور األول بصدارة 
مجموعت��ه، ومن��ي مرم��اه بهدف 
وحي��د يف أول 5 مباري��ات، وكان يف 
حاجة ملتنفس بعدما تعقدت األمور 

عليه يف املسابقة املحلية.
وأخفق ليس��ر، يف تحقي��ق أي فوز 
بالدوري منذ بداي��ة 2017، ليبتعد 
بفارق نقطة واح��دة، ومكان واحد 
فوق منطقة الهب��وط، وبات مهدًدا 
بأن يصبح أول فريق منذ مانشس��ر 
س��يتي، يف ع��ام 1938، يهب��ط من 
دوري األضواء يف املوسم التايل، عىل 

فوزه باللقب.

وخرج ليسر، بصورة مخزية، السبت 
امل��ايض من كأس االتحاد االنجليزي، 
عىل ي��د ميلوول، املنتم��ي للدرجة 
الثالثة، رغم النق��ص العددي الذي 
كان يعاين منه األخري، بالشوط الثاين.
ول��ن يرفق ب��ه إش��بيلية يف حلته 
الجدي��دة، إذ مير الفريق االس��باين 
بواحد من أكرث مواسمه إثارة، خالل 
عقد م��ن الزمان يف ظ��ل مطاردته 
لريال مدريد وبرشلونة عىل صدارة 
ال��دوري، ك��ا أنه مي��ي بقوة يف 
دوري األبطال بع��د الفوز بالدوري 

األورويب، 3 مرات عىل التوايل.
وأضفى املدرب األرجنتيني خورخي 

س��امباويل، رسع��ة وقوة ع��ىل أداء 
الفري��ق األندليس، الذي يعتمد عىل 
االستحواذ عىل الكرة، ليحصد نقاًطا 
أكرث من أي وق��ت مىض يف النصف 

األول من املوسم.
وقال العب الوس��ط بابلو س��ارابيا، 
لصحيفة س��تاديو ديبورتيفو: “لديه 
أف��كار مح��ددة للغاية نقله��ا إلينا 
ويج��ب أن ننفذها ع��ىل نحو جيد. 
نحق��ق نتائج جيدة حًق��ا، وهو أمر 

مهم عندما تغري طريقة لعبك”.
وخ��رس إش��بيلية، مجموع��ة م��ن 
أبرز العبيه، الصي��ف املايض، بينهم 
والعب��ا  جام��ريو،  كيف��ن  هداف��ه 

جرزيجورزكريتش��وفياك،  الوس��ط 
وإيفربانيجا.

ورغم ذلك، ف��إن العمل الذيك الذي 
يقوم ب��ه مونتيش املدي��ر الريايض، 
س��اعد الفريق ع��ىل تعويض رحيل 
هؤالء الالعب��ني املهمني وبناء فريق 
يتميز بالرسع��ة ويرتكز عىل العبني 
اثنني س��ابقني بالدوري املمتاز، ها 
ستيفن نزونزي، العب وسط ستوك 
سيتي السابق، وصانع اللعب سمري 

نرصي.
ومنح س��تيفان يوفيتيت��ش، الفريق 
دفع��ة إضافية يف الهج��وم، منذ أن 
انضم عىل س��بيل اإلعارة قادًما من 
انر ميالن، الش��هر امل��ايض، وصنع 
ه��ديف الف��وز )0-2( ع��ىل إيب��ار، 

السبت املايض.
ويتناقض تألق إشبيلية مع املشكالت 
التي ال ح��رص لها الت��ي يعاين منها 
ليس��ر س��يتي، لكن س��ارابيا حذر 

فريقه من اعتبار املواجهة، نزهة.
وأضاف: “ليس��ر يواج��ه صعوبات 
بال��دوري ونح��ن يف حال��ة أفض��ل 
بكثري، لكن يجب أن نثبت ذلك عىل 
امللعب وإذا مل نبذل قصارى جهدنا 

فقد يتسبب لنا يف متاعب”.

)وكاالت(: وص��ل نجم الكرة 
برش��لونة  ون��ادي  العامل��ي 
اإلس��باين، األرجنتيني ليونيل 
مييس، إىل مرص، إلمتام زيارته 
العالجية  للس��ياحة  للرويج 
والتي س��بق وتأجلت مرتني، 
وذل��ك ضم��ن حمل��ة “تور 
آندكيور” وتحت شعار “عامل 

خال من فريوس يس”.
اإلعالم��ي  املكت��ب  وأك��د 
للح��دث  الراعي��ة  للرشك��ة 
“برايم فارما” أن مييس وصل 
إىل مرص عرص أمس الثالثاء.

وكان��ت الزيارة ق��د أرجئت 
ديس��مرب/ يف  األوىل  للم��رة 
كانون أول املايض بعد تفجري 
الكنيسة البطرسية بالقاهرة.

وبعدم��ا كان م��ن املقرر أن 
يزور مييس القاهرة األربعاء 
املايض، تأجل��ت الزيارة مرة 
أخرى عقب الخسارة الكبرية 
لربش��لونة يف ملعب حديقة 
األمراء عىل يد باريس س��ان 
جريم��ان برباعي��ة نظيفة يف 
ذه��اب دور ال���16 بدوري 

األبطال يوم الثالثاء املايض.
يش��ار إىل أن برنامج الزيارة 
يشمل العديد من الفقرات، 
الرئي��ى  املؤمت��ر  أهمه��ا 
للكش��ف عن إع��الن ميى 
لدع��م عالج م��رىض فريوس 
يس، وس��ط حضور نخبة من 

الوزراء ونجوم الكرة والفن.
الداعمة  الجه��ات  وقام��ت 
آندكي��ور”  “ت��ور  لحمل��ة 

بتعلي��ق الالفت��ات اإلعالنية 
ذات  املناط��ق  بكاف��ة 
الكثاف��ات املروري��ة العالية 
بالعاصمة القاهرة، يف مشهد 
ينم عن استعدادات حقيقية 

للرحيب بوصوله.
كا كان��ت الرشك��ة الراعية 
قد أعلنت عن مفاجأة كبرية 
يحرضه��ا مي��يس للمرصيني 

خالل زيارته.

يوفنتوس ينتظر اختبار “دراجاو”

إشبيلية يخطط اللتهام بطل إنجلترا 

ميسي في مصر 

ثقة بويول

أين ريناتو سانشيز؟ 

)وكاالت(: وجه بويول العب وقائد فريق برشلونة السابق، رسالة دعم 
لالعبي الفريق األول، نظرًا للفرة الصعبة التي مير بها النادي الكتالوين، 

خالل األيام املاضية.
وتعرض برشلونة لخسارة تاريخية أمام باريس سان جريمان الفرنيس، 

برباعية دون رد، ضمن منافسات ذهاب دور ال� 16 لبطولة دوري أبطال 
أوروبا.

وقال بويول، خالل ترصيحات نقلتها صحيفة سبورت “من الواضح أنه 
كانت هناك بعض النتائج السيئة، ولكن إذا كان هناك فريق قادر عىل 

تخطي هذه املرحلة فإنه بالطبع سيكون برشلونة”.
وأضاف: “علينا أن نضع ثقتنا يف برشلونة، ذلك الفريق الذي قدم لنا كل 
يشء، وأنا صديق مقرب من الالعبني وأعرف الذي مير به الفريق حالًيا، 

وأعلم أنهم سوف يتغلبون عىل الوضع الحايل”.
وتابع بويول “أنا مع هذا الفريق حتى املوت، يف كل يشء قاموا به، ومع 

كل يشء سوف يقومون بفعله”.
وختم بويول ترصيحاته بقوله: “يف النهاية سوف نشاهد ما سيحدث، 

ولدي ثقة كبرية يف هذا الفريق الذي ميتلك العديد من الالعبني الرائعني”.
ويحتاج برشلونة ملعجزة خالل مواجهة اإلياب التي سيحتضنها ملعب 

“الكامب نو” يوم 8 من الشهر املقبل، حيث يتعني عليه الفوز بخمسة 
أهداف نظيفة من أجل بلوغ دور الثانية.

)وكاالت(: اعرف الدويل الربتغايل ريناتو سانشيز، العب وسط بايرن 
ميونيخ، أنه مل يتكيف بعد مع األجواء يف أملانيا، موضًحا: “األمر ليس 

سهاًل هنا”.
ويعاين سانشيز “19 عاًما”، منذ انتقاله من بنفيكا الربتغايل، إىل بايرن 

ميونيخ، الصيف املايض، مقابل 35 مليون يورو، إذ فشل يف فرض اسمه 
عىل التشكيلة األساسية للمدرب كارلو أنشيلويت، حتى اآلن.

وقال سانشيز، يف ترصيحات نقلتها شبكة “يت زد” األملانية، أمس الثالثاء: 
“رحييل عن بنفيكا؟.. ال أتذكر آخر مرة بكيت فيها، لكن رحييل عن 

بنفيكا، كان صعًبا عيل؛ ألين أمتلك أصدقاء هناك”.
وأضاف: “لكن إن كنت تريد اللعب عىل أعىل مستوى، وتحتاج ملشاريع 
وتحديات جديدة، كان يجب ترك بنفيكا. لقد فعلت ما كان عيلَّ القيام 

به. كنت أرغب بالبقاء؛ ألنني مشجع لبنفيكا، لكني رحلت ألين أردت 
أمورًا أخرى”.

وتطرق سانشيز للحديث عن تغيري قميصه، من الرقم 85 إىل 35، موضًحا: 
“رقم 85 يعجبني وأردت االحتفاظ به، لكن األرقام يف الدوري األملاين، ال 

تتخطى رقم 40، لذلك اخرت رقم 35”.
وواصل: “لكن لذلك معنى، 35 هو عدد بطوالت الدوري التي فاز بها 

بنفيكا، خاصة رقم 35؛ ألين فزت به مع الفريق”.
وأكمل: “تكيفي يف ميونيخ؟ األمر ليس سهاًل هنا، لكني أصبحت أفضل، 
بفضل دعم عائلتي وأخويت. الذهاب لبلد جديد، هو مبثابة تغيري عنيف 

يل. لكن أي العب يريد أن يتخذ الخطوة التالية يجب أن يكون مستعًدا”.
وأردف: “ال أتكلم األملانية بشكل جيد. أول يشء تعلمته هنا، كان كلمتي 

)شكرًا(، و)صباح الخري(”.

سانت ايتيان- م يونايتد

شالكه- باوك

فنربخشه- كراسنودار

بورتو- يوفنتوس

فالنسيا- ر مدريد

اشبيليه- ليستر
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مؤجلة

جدل “الساندويتش” 
)وكاالت(: أثار واين شاو، الحارس 
االحتياطي لساتون يونايتد، جدالً 

كبريًا، بعدما رصدته العدسات، وهو 
يأكل )ساندويتش( خالل املباراة، 

التي خرسها فريقه، اإلثنني )1-2( 
أمام أرسنال، يف مثن نهايئ كأس 

االتحاد اإلنجليزي.
وفوجئ الحارس الثاين، يف ساتون 

يونايتد، الذي يلعب بدوري الدرجة 
الخامسة اإلنجليزي، بالدقيقة )82( 

من اللقاء، عندما كان أرسنال يف 
طريقه لحسم التأهل لصالحه، 

بعدسات الكامريات التليفزيونية، 
وهي ترصده أثناء قيامه بتناول 

الطعام، عىل مقاعد البدالء.
وبعيًدا عن أن شاو “46 عاًما” أظهر 
سلوكا رياضيا غري احرايف، باإلضافة 
إىل وزنه الذي يبلغ 115 كيلوجرام، 
مل متنعه الفرصة التاريخية مبواجهة 

أرسنال من االستمتاع بتناول الطعام.
وباإلضافة إىل قيامه بتناول الطعام، 

خالل إحدى املباريات، عقد الحارس 
املخرضم، مقابلة مع وسائل اإلعالن 

وهو يرتدي خفني “صندل”، 
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متاحة كل ثالثاء 

نكهات فريدة من فندق موفنبيك في ليلة “كبابنا”
اأطلق فندق موفنبيك البحرين م�شاء اأم�س ليلة 

“كبابنا” املميزة. وتت�شمن الليلة عدة اأ�شناف من 
الكباب بخلط���ات وتتبيالت م�شتوح���اة من اخلليج 

وال�رشق االأو�ش���ط ويكون طهيهم طازجاً يف املطبخ 

اال�شتعرا�شي املفتوح.

وتعد وتقدم ليلة “كبابنا” يف مطعم “�شيلك” 

ومتاح كل ثالثاء ابتداء من ال�شاعة ال�شابعة م�شاًء. 

وعل���ق مدي���ر عملي���ات الفندق ن���زار اللقي�س 

“ليل���ة كبابنا ه���ي مفهوم م�شتوحى م���ن االأ�شول 
ال�رشقي���ة والتي يلتقي فيها االبت���كار وال�شغف يف 

جم���ال املاأكوالت من خالل طه���ي وتقدمي الكباب 

لع�ش���اق امل�شويات العربي���ة”. وتتناغم مع الكباب 

اأطب���اق تقليدي���ة اأي�ش���اً ومفه���وم جدي���د للمّزات 

وال�شلط���ات العربي���ة عل���ى اأ�شل���وب بوفي���ه غني 

باالختيارات وي�شم���ل اأي�شاً الع�شائ���ر واحللويات 

العربي���ة وال�رشقي���ة وه���ذا ب�شعر 18 دين���ارا فقط 

�شامل���ة الر�ش���وم. ليل���ة “كبابن���ا” ه���ي �شالتكم 

املن�شودة م�شاء الثالثاء.

“الزياني للسيارات” تطلق الخط الجديد من شاحنات فوسو

أداء خارق مع لمسات من الفخامة 

570GT570 وS كانو موتورز” تقيم تجربة قيادة ماكالرين“

اأقام���ت �رشكة الزياين لل�شي���ارات، اإحدى اأبرز 

موزع���ي ال�شي���ارات يف مملك���ة البحري���ن، موؤمتر 

�شح���ايف اأعلن���ت خالله اإط���الق اخل���ط اجلديد من 

�شاحن���ات فو�ش���و وذل���ك يف تاري���خ 21 فرباي���ر 

2017.  وقام���ت ال�رشك���ة بدع���وة ع���دد غفري من 
زبائنه���ا وممثل���ن ع���ن و�شائ���ل االإع���الم وذلك 

لعر����س واإظهار الق���درات اخلا�ش���ة باملوديالت 

اجلديدة ل�شاحنات فو�شو.

كما وح����رش الفعالية املدي���ر العام ملركبات 

فو�ش���و دميل���ر التجارية مبنطقة ال����رشق االأو�شط 

و�شمال اإفريقيا هيرني �شب�شتيان. 

وتعت���رب �رشك���ة فو�ش���و اإحدى عالم���ات �رشكة 

�شاحنات دميلر، الت���ي تعمل بوا�شطة تكنولوجيا 

م�شنع���ة من قبل عمالق ال�شيارات االأملانية �رشكة 

مر�شيد�س-بنز.

وراأت ه���ذه ال�رشك���ة الن���ور منذ اأك���ر من 80 

عام���اً، ولديه���ا موط���ئ ق���دم، تقريب���اً، يف جميع 

مناطق العامل.

وتوف���ر ال�رشك���ة �شاحن���ات خفيف���ة وثقيلة، 

عرب���ات، حم���ركات �شناعية وحاف���الت الأكر من 

160 �ش���وق ت�شمل تل���ك التي ت�شه���د ن�شبة منو 
بارزة يف اآ�شي���ا، اإفريقيا، اأمريكا الالتينية وال�رشق 

االأو�شط. وت�شتهر ه���ذه العالمة بجودة منتجاتها، 

وكفاءتها االقت�شادي���ة، ومتانتها، وت�شميماتها 

العملية والتزامها جتاه عمالئها. 

وق���ال الع�شو املنتدب ماج���د الزياين “نحن 

اليوم ن�شي���ف اإجناز جديد يف عالقتن���ا التاريخية 

التي متت���د الأكر من 40 عاماً بن عائلة الزياين، 

و�رشكة الزياين لل�شيارات و�رشكة فو�شو مع اإطالق 

ه���ذه ال�شحن���ات الثقيل���ة واملتو�شط���ة من �رشكة 

دميلر للمركبات التجارية، الهند”. 

اأقامت �رشكة كانو موتورز، الوكيل الر�شمي 

الإح���دى اأفخ���ر العالم���ات التجاري���ة لل�شيارات، 

ماكالري���ن يف مملك���ة البحري���ن، فعالية ح�رشية 

حتت عن���وان “الفئة الريا�شية: ف���ن القيادة” 

وذلك ملجموعة خمتارة من العمالء، حيث اأتاحت 

له���م فر�ش���ة متمي���زة لتجربة قي���ادة موديلي 

ماكالري���ن 570S و570GT واختب���ار اأق�ش���ى 

اإمكانياتهما املذهل���ة يف حلبة البحرين الدولية 

امل���زودة بكافة احتياط���ات ال�شالم���ة واالأمان. 

و�شارك يف الفعالية اأكر من 30 �شيًفا، واأعقب 

ذلك جمموعة من االأن�شطة املثرية على امل�شمار 

ملالكي �شيارات ماكالرين، والتيا�شتمرت حتى 

منت�شف الليل.

وق���ال رئي����س ق�شم ماكالري���ن البحرين يف 

�رشك���ة كانو موتورز تريفور فليت�رش “نحن نطمح 

اإىل تر�شي���خ ا�شم ماكالري���ن يف مملكة البحرين 

واالرتق���اء ب���ه اإىل اآف���اق اأرح���ب. وت�شاهم مثل 

ه���ذه الفعالي���ات على حلب���ة البحري���ن الدولية 

يف التعزي���ز من مكان���ة هذه العالم���ة املرموقة 
يف اململك���ة وج���ذب املزيد من العم���الء اجلدد، 

حيث تتي���ح لهم فر�شة اال�شتمتاع مبزايا االأداء 

الفريد م���ن نوعه واالإتق���ان الفائ���ق ل�شيارات 

ماكالرين ب�شحبة مدربي قيادة متخ�ش�شن”.

“بابكو للتوستماسترز” يناقش المفردات لغوًيا

“بن فقيه” تعرض مشاريعها في مجمع السيف

عقد نادي بابكو للتو�شتما�شرتز اجتماعه 

رقم 234 موؤخًرا.

ومت�شي���اً م���ع ثقاف���ة �رشك���ة بابك���و، بداأ 

االجتم���اع بفق���رة ال�شالم���ة األقاه���ا ح�شن اآل 

دور  عبدالك���رمي  ح�ش���ن  وت���وىل  عا�ش���ور.  

امل�شح���ح اللغوي، وتطرق اإىل كلمة “غريب” 

يف القامو�س اللغوي.

وق���ام ح�ش���ن الدليم���ي باالإ����رشاف على 

عن����رش الوق���ت، وقامت روزانا كوي���روز بدور 

املدق���ق اللغوي، بينم���ا قامت ن�رشي���ن اأحمد 

ب���دور عري���ف الفعالية، وتطرق���ت اإىل فكرة 

“اإذكاء روح الفريق”. 
�شم االجتم���اع عدداً من اخلط���ب األقاها 

4 متحدث���ن على النحو الت���ايل: “البحث عن 
ال�شعادة” ل� �شيد ر�ش���ا، و”اجلبل املفتون” 

ل� اليك�س جنيت، و”التقاط ال�شور” ل� فاطمة 

ح�ش���ن، و”اجل���دار الكب���ري” ل���� عبدالهادي 

عط���ار. ومت تقييم اخلطب م���ن قبل االأع�شاء 

التالين: خال���د عب���داهلل، وعبدالر�شا نوروز. 

والت���ي  الطاول���ة،  وبخ�شو����س مو�شوع���ات 

اأداره���ا عرف���ان ناط���ق، مت اإلق���اء ع���دد م���ن 

اخلط���ب لكل م���ن عب���داهلل حج���ازي، وفاطمة 

ح�ش���ن، وعبدالر�شا ن���ريوز. وقام���ت زينب 

�شلمان بدور امل�رشف العام على التقييم. 

ويف اأعق���اب االجتم���اع، مت اإع���الن اأ�شماء 

الفائزي���ن وتكرميهم من قب���ل عرفان ناطق 

االإط���ار، مت  ه���ذا  ويف  الن���ادي.   رئي����س   –
تك���رمي اليك�س جني���ت عن اأف�ش���ل متحدث، 

وعبدالر�شا نريوز ع���ن اأف�شل م�رشف تقييم، 

وفاطمة ح�شن عن اأف�شل متحدث طاولة. 

بابك���و  ن���ادي  اأن  االإ�ش���ارة  جت���در 

للتو�شتما�ش���رتز يوؤك���د دوم���اً عل���ى ترحيبه 

االجتماع���ات  ال�رشك���ة  موظف���ي  بح�ش���ور 

االعتيادية للن���ادي والتي يتم عقدها مرتن 

كل �شه���ر، كما يوجه النادي الدعوة ملوظفي 

ال�رشكة لزيارة املوقع االلكرتوين للنادي.

اأعلن���ت “بن فقيه”، �رشك���ة اال�شتثمار 

العق���اري املتخ�ش�ش���ة يف البحري���ن، ع���ن 

تواجده���ا يف جمم���ع ال�شي���ف يف املح���رق؛ 

بهدف عر�س وت�شويق م�شاريعها العقارية 

املتميزة.

وتاأت���ي ه���ذه املبادرة يف اإط���ار �شعي 

“بن فقي���ه” اإىل دع���م اقت�ش���اد البحرين 
عرب ج���ذب اال�شتثم���ارات وروؤو�س االأموال 

اخلليجية اإىل �شوق العقار املحلي من اأجل 

تن�شيط وتعزيز ومنو هذا القطاع احليوي.

وت�شم���ل امل�رشوع���ات الت���ي عر�شتها 

ب���ن فقي���ه م�رشوع ال�ش���درة ال���ذي يقام يف 

دي���ار املحرق وهو م����رشوع متكامل يتكون 

من 450 في���ال مع اأرق���ى الت�شاميم التي 

جتمع بن الت�شاميم املعمارية البحرينية 

واملغربية واحلديثة والت�شاميم املعا�رشة.

وم�رشوع”واتر بي” الذي يقام يف خليج 

البحري���ن الواق���ع عل���ى الواجه���ة البحرية 

للعا�شم���ة املنامة، ويت�شم���ن ثالثة اأبراج 

�شكنية مت ت�شميمها لت�شتمل على موقف 

�شي���ارات م�ش���رتك يف الطاب���ق ال�شفل���ي. 

الت�شمي���م  وحتت���وي ه���ذه املب���اين ذات 

املتمي���ز عل���ى نح���و 600 وح���دة �شكني���ة 

باإطاللة على مناظر خالبة على اخلليج وهي 

واحدة من العديد م���ن املميزات الرئي�شة 

التي تتمتع بها هذه الوحدات. 

و�شيتم حت�شن ه���ذا امُلجمع ال�شكني 

باإن�ش���اء جمموع���ة من املراف���ق الرتفيهية 

مثل حمام���ات ال�شباحة و�ش���االت االألعاب 

الريا�شي���ة وال�شونا باالإ�شافة اإىل جمموعة 

كبرية م���ن مرافق الدع���م واملطاعم، ومن 

املتوقع اإجناز امل�رشوع نهاية 2018.

إعداد: القسم االقتصادي
األربعاء 22 فبراير 2017  

25 جمادى األولى 1438
العدد 3053  25 multaqa@albiladpress.comملتقى األعمال

• •ماجد الزياين	 هيرني �شب�شتيان	

ت�صوير: �أمين يعقوب
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فــرقــة UB40 في البحــرين
 AÉæ¨dG ⁄ÉY ‘ AÉ```ª°SC’G ºgCG øe OóY π```ëj

 ⋲∏Y É kaƒ«°V á```«ŸÉ©dGh á«Hô©dG ⋲```≤«°SƒŸGh

 ºgRôHCG ø```e π©d ,12 áaÉ≤ãdG ™```«HQ ¿É```Lô¡e

 ájõ«∏‚E’G “»JQƒa »```H ƒj” ájõ«∏‚E’G á```bôa

 è«∏îH ¢SQÉe 31 á```©ª÷G Ωƒj ΩÉ≤«°S …ò```dGh

 π```ªLCG  É```ª¡æe πc É```¡«a Ωó```≤à°S ø```jôëÑdG

 ⋲```≤«°SƒŸ  á```Áó≤dGh  Ió```jó÷G  º```¡JÉ«æZCG

 Can’th Red Red Wine πãe øe »```¨jôdG

 Homely“h  Help Falling in Love
 Girl”, “t Help Falling in love with
 The Way You Do The” h “youI can
 “Here I Am”  h  “Things You Do

.ÉgÒZh

 â≤≤M »àdG “UB40” á```bôa äô¡à°TGh

 áî°ùf ¿ƒ«∏e 40 `dG ¥ƒØJ äÉfGƒ£°SCG äÉ©«Ñe

 ÚeÉ°†ŸG âeõàdG ⋲≤«°Sƒe ∫Ó```N øe É k«ŸÉY

 ÇOÉ```ÑŸÉH kAó```H ,É```¡∏«°UÉØJ πμ```H á```«fÉ°ùfE’G

 ÊÉ°ùfE’G Ö◊G ôYÉ°ûe ¤EG k’ƒ```°Uh á«°SÉ«°ùdG

 ‹QÉe ÜƒH ⋲£N ⋲∏Y äÉæ«fÉªãdG òæe ,≥«ª©dG

 »¨jôdG ⋲≤«°Sƒe Iô```¡°T ‘ π°†ØdG Ö```MÉ°U

 äGƒæ°S ‘ IÒÑc äÉMÉ‚ â≤≤Mh ,ÉgQÉ°ûàfGh

 ,á```«ŸÉ©dGh á```«cÒeC’G  •É```°ShC’G  ‘ â```°†e

 ÊhÎμdE’G ö```ü©dG ™e â```°TÉ“ ¿CG âãÑd É```eh

 Ëó≤J ‘ √ö```UÉæYh ¬```J’BÉH â```fÉ©à°SG å```«M

 ⋲≤«°Sƒe ≥aGÎJ å«M áé∏HóŸG äÉ≤«°SƒŸG

 äÉ```YÉ≤jE’Gh ∫ƒ```Ñ£dG äGƒ```°UCG ™```e »```¨jôdG

 ‘ ÜGôdG ¢```†©H ™e á```«FÉHô¡μdG äGQÉ```à«¨dGh

.AGô≤ØdG IÉfÉ©eh á«YÉªàLG á«°SÉ«°S ÚeÉ°†e

 á```«ªæàdG  ¢```ù∏›  ‐  á```eÉæŸG

 äÉ«dÉ©a ¤hCG ≥∏£æJ :á```jOÉ°üàb’G

 ™«HQ ¿ÉLô¡Ÿ ö```ûY ÊÉãdG º```°SƒŸG

 ,¢ù«ªÿG óZ AÉ°ùe …ƒæ°ùdG áaÉ≤ãdG

 PEG  ,2017  ô```jGÈa  23  ≥```aGƒŸG

 ¢```Vhô©dG  Qƒ```¡ª÷G  ó```¡°û«°S

 á```Ä«∏ŸGh  á```©àªŸG  á```«≤«°SƒŸG

 õ```∏μfhCG  ±hô```¨dG  á```bôØd IQÉ```KE’ÉH

 ,(Groove Onkles)  á```«fÉŸC’G

 ⋲àM ábôØdG ¢VhôY ôªà°ùJ ±ƒ°Sh

 ôjGÈa 25 ≥```aGƒŸG â```Ñ°ùdG Ωƒ```j

 »g ábôØdG √ò```g È```à©J PEG ,2017
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 ±EG »L” áYƒª›h ,…hGƒ```g ácöTh

 ájÉYôdG Ö```fÉL ¤EG ,á«dÉŸG “¢```ûJEG

 QÉ£e ácöT ø```e áeó≤ŸG á```«°†ØdG

 øjôëÑdG Ωƒ```«æŸCG ácöTh ,ø```jôëÑdG

 ,âjƒμdGh  ø```jôëÑdG  ∂æHh  ,“É```ÑdCG”
 ¥ƒ```°ùdGh ,“∫EG ¢```ûJEG …O” á```cöTh

 Ωó```≤ŸG º```YódGh ,ø```jôëÑdG Iô```◊G

 äÉ°SGQó∏d øjôëÑdG ó```¡©e πÑb øe

 á```cöTh  ,á```«dÉŸGh  á```«aöüŸG

 §Øæ∏d á«æWƒdG áÄ«¡dGh ,â«à°ùØfCG

 áMÓª∏d  ø```jôëÑdG  á```cöTh ,RÉ```¨dGh

 ¤EG  á```aÉ°VEG  ,á```«dhódG  IQÉ```éàdGh

 á«°SÉeƒ∏HódG äÉ¡é∏d º```¡ŸG QhódG

 IQÉ```Ø°ùdGh  ,á```«dÉ£jE’G  IQÉ```Ø°ùdÉc

 ,á```«cÒeC’G  IQÉ```Ø°ùdGh  ,á```«fÉHÉ«dG

 ìÉ```‚EG  ‘ á```«μ«°ùμŸG  IQÉ```Ø°ùdGh

.¿ÉLô¡ŸG äÉ«dÉ©a ∞∏àfl

تحييها فرقة الغروف أونكلز ا�لمانية وتستمر حتى السبت

”التنمية االقتصادية“ ينظم أولى 
فعاليات ”ربيع الثقافة 2017“

QÉëÑdG ¥QÉW

tariq_albahhar

 هيفاء حسين.. نجمة البحرين ا#ولى

 “Ú°ùM AÉØ«g” AÉæ°ù◊G á«æjôëÑdG áfÉæØdG â≤≤M

 ‘ “¤hC’G ø```jôëÑdG áª‚” á```≤HÉ°ùÃ ∫hC’G õ```côŸG

 …òdGh ΩGô¨à°ùf’ÉH »```æØdG “øjôëÑdG Ωƒ‚” ÜÉ°ùM

 øe á©°SGh ácQÉ°ûÃ ó©°ùdG ó¡a π«eõdG ¬«∏Y ±öûj

 ⋲∏YCG AÉØ«g âdÉfh øjôëÑdG êQÉNh π```NGO Ú©HÉàŸG

.äGƒ°U’G ÚH øe “% 24.98” áÑ°ùf

 RƒØdG Gò```g ó©H Ú°ùM AÉ```Ø«g áfÉæØdG â```≤∏Yh

 Qƒ```¡ª÷G Ö```M »```g á```≤«≤◊G IOÉ```©°ùdG” :á```∏FÉb

 ¿B’G ⋲àMh »```àbÓ£fG ò```æe ˆ óª◊Gh ,º```μeÉªàgGh

 Üƒ∏£ŸG iƒ```à°ùŸG ⋲∏Y á¶aÉëŸG Ió```gÉL ∫hÉ```MG

 á«æjôëÑdG IÉàØdG IQƒ°U Ëó≤Jh,á«æØdG ∫É```ªY’G øe

 …CG ø```Y Gó«©H ±OÉ```g øa Ωó```≤J »```àdG á```ª°ûàëŸG

 É```¡d äƒ```°U ø```e πc á```fÉæØdG äô```μ°Th “±É```Ø°SG

.“øjôëÑdG Ωƒ‚ ÜÉ°ù◊h

 “äÉaôY IôgR” IÒÑμdG áfÉæØdG â≤≤M óbh Gòg

 É¡«∏Jh äGƒ°UC’G øe % 22.44 áÑ°ùæH ÊÉãdG õcôŸG

 áÑ°ùæH å```dÉãdG õ```côŸÉH “â```Ñ°S AÉ```ª«°T” á```fÉæØdG

 Ö«°üf ø```e ¿Éμa ™```HGôdG õ```côŸG É```eCG ,% 20.56
 ⋲∏Y â∏°üM å```«M “º```«MôdGóÑY á```ªWÉa” á```fÉæØdG

 iò°T” áfÉæØdG ¤EG Ö```gP ¢ùeÉÿG õ```côŸGh % 10
 ‘ áfÉæØdG” â```dÉf É```ª«a ,% 9.28 á```Ñ°ùæH “â```Ñ°S

 øe % 6.41 á```Ñ°ùæH ¢```SOÉ°ùdG õ```côŸG “…hÉ```böûdG

 øe ¿Éc ó≤a ™```HÉ°ùdG õcôª∏d á```Ñ°ùædÉHh ,äGƒ```°UC’G

 ⋲∏Y â∏°üM »```àdG “óªfi IÒ```eCG” áfÉæØdG Ö```«°üf

 áÑ°ùæH “ˆGóÑY ΩÉ```°ùàHG” áfÉæØdG É```gó©Hh ,% 5.02
 .äGƒ°UC’G øe % 1.31

 • »ZÉe á∏ãªŸG äCGóH 

 π°ù∏°ùe ôjƒ°üJ ø°üZƒHCG

 ¿Gƒæ©H ójóL ÊÉæÑd

 »ªàæj ƒgh π«eGQÉc

 áØ«ØÿG Éjó«eƒμdG ¤EG

 áØ«£d Iôμa ⋲∏Y Ωƒ≤jh

.IójóLh

BUZZ 

tt ii llbb hh @@@ llbibill ddlllbbb hhh @ lllbbb lll dddمسافاتمسافات

 …QÉ÷G ôjGÈa 18 ïjQÉàH IÒ```Ñc á«FÉæZ ¬∏ØM ΩÉ¨fCG áHƒÑëŸG á```jöüŸG áªéædG â```«MCG

 áª¡ŸG äÉ«°üî°ûdG ø```e ÒÑc Oó```Y Qƒ°†ëH ,øjôëÑdG DHL á```cöT í```dÉ°üd ø```jôëÑdG ‘

 §°Sh øjôëÑdG ‘ É```gOƒLƒd É¡JOÉ©°S øY ΩÉ```¨fG äÈYh …öüŸG øØdG Ωƒ```‚h ™```ªàéŸGh

:‹ÉàdÉH äAÉLh ∑Éæg âfÉc …Òé◊G ∫ƒ°SQ π«eõdG á°SóY ..É¡bÉ°ûYh É¡∏gCG

أنغـــام تحيي حفلـــة خـــاصـــة في البحـــرين 
QÉëÑdG ¥QÉW
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ت�صدر عن دار البالد لل�صحافة والن�رش والتوزيع 

  للتوا�صل مع ق�صم العالنات : املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645   -   فاك�س: 17580939            ال�صرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434

تطبع يف موؤ�ص�صة الأيام للن�رش

اإدارة التحرير: تلفون: 17111444 - 00973 فاك�س: 17111467 - 00973  �س.ت:67133 - �س.ب : 385

الفجر: 04:49
الظهر: 11:51 
العصر: 03:08

المغرب: 05:35
العشاء: 07:05

�أفـاق مـن موتـه يف طـريـق �إلـى جـنـازتـه
�ص���دم مراه���ق هندي والديه واأقاربه، حني اأفاق من موته وه���و يف طريقه اإىل جنازته، يف 

قرية ماناغاندي يف ولية كارناتاكا.

ووفقا ل�صحيفة اإندبندنت نقل كومار مارواد اإىل امل�صت�صفى مطلع الأ�صبوع، بعد تعر�صه 

لع�صة كلب �صال �صببت له احلمى، وو�صع له جهازا للتنف�س ال�صطناعي.

الأطب���اء اأخ���روا والد عائلة كوم���ار اأن العدوى تنت�رش يف ج�صده، ومل يك���ن من املتوقع اأن 

يعي�س يف حال اإزالة اأجهزة التنف�س.

ومت نق���ل كوم���ار )17 عام���ا( اإىل من���زل عائلته بع���د اأن توق���ف عن احلرك���ة والتنف�س، 

واعتقدت العائلة اأنه تويف وبداأوا التح�صري جلنازته.

ويف الي���وم الذي حتركت فيه اجلنازة، وعلى بعد كيلومرتين فقط من مكان الدفن، فتح 

كومار عينيه وبداأ يحرك ذراعيه و�صاقيه، ثم مت نقله اإىل امل�صت�صفى يف حالة حرجة.

�أول روبوت �صرطي يبا�صر مهامه يف �ل�صني

لقطات “�إباحية” تطارد وزير �خلز�نة �لأمريكي وخطيبتـه
ل تتوق���ف اأحاديث النميمة فيم���ا يتعلق برموز 

الدائرة ال�صيا�صي���ة الأمريكية، واآخ���ر جتلياتها اأنباء 

من نوع فا�ص���ح م�صت خطيبة وزي���ر اخلزانة املعني 

من جانب الرئي�س دونالد ترامب قبل اأيام.

وفيم���ا ميكن اعتب���اره “واقعة اإباحي���ة جديدة” 

ظهرت موؤخرا �صور ومقاطع جن�صية فا�صحة خلطيبة 

وزير اخلزانة الأمريكي، �صتيف منوت�صني.

فقد ن�رشت �صحيفة “ال�صن” الريطانية �صورا 

ومقاط���ع فيدي���و اأظه���رت خطيبة منوت�ص���ني، وهي 

املمثل���ة ال�صكتلندية املول���د، لويز لينت���ون، )35 

عاما(، عارية متاما خالل الفيلم الأخري التي �صاركت 

.)Intruder( فيه

وخ���الل املقاطع التي عر�ص���ت للفيلم، ظهرت 

لينت���ون يف م�صاهد جن�صية فا�صحة خالل ا�صتحمامها 

وممار�صته���ا اجلن����س خ���الل اأح���داث الفيل���م ال���ذي 

ي�صاركه���ا فيه املو�صيقي موبي اأحد اأبرز املنتقدين 

لرتامب.

والفيلم الت���ي �صاركت فيه لينت���ون اأحد اأفالم 

الإث���ارة النف�صي���ة، اأنت���ج الع���ام 2016، ويدور حول 

امراأة تبقى وحدها يف املنزل، بينما ي�صافر زوجها يف 

رحلة عمل اإىل اليابان.

ويف ال�صاب���ق، �صاركت املمثل���ة ال�صكتلندية يف 

اأدوار ثانوي���ة اإىل جان���ب كل من ت���وم كروز وروبرت 

ريدفورد خالل �صقها طريقها نحو ال�صهرة.

وحملت لويز الكتاب املقد�س ملنوت�صني، بينما 

كان ي���وؤدي ق�ص���م تويل من�ص���ب وزير اخلزان���ة اأمام 

الرئي����س الأمريكي، وقد اأ�صاد ترام���ب وجمهوريون 

اآخرون يف الكونغر�س ب� “حنكته املالية”.

قاتل”       “�صيلفي 
يف قلب �لعا�صفة

لقي �صخ����س م�رشعه يف اإيران، موؤخرا، 

اأثن���اء حماولته التق���اط �ص���ورة �صيلفي، 

و�صط عا�صفة، قبالة �صد مت�صدع، جنوبي 

البالد.

ووفق م���ا نقلت �صحيف���ة “ذا تاميز” 

الريطاني���ة، فاإن الرجل الذي لقي م�رشعه 

عل���ى مقربة م���ن �صد يف مدين���ة جريوفت، 

يبلغ من العمر 40 �صنة.

وذك���ر م�صوؤول���ون يف اله���الل الأحم���ر 

الإيراين اأن جثة ال�صخ�س الذي جرفته مياه 

الفي�صان���ات، مل يج���ر العث���ور عليها بعد 

ب�صبب حال الطق�س ال�صيئة.

وانه���ارت ع�رشات املن���ازل يف اجلنوب 

الإي���راين ج���راء ح�ص���ول ت�ص���دع يف ال�صد، 

كم���ا �صجلت مناطق عدة م���ن البالد مقتل 

6 اآخرين م���ن جراء اأمطار وعوا�صف رملية 
وثلوج متوا�صلة منذ اأيام عدة.

ف�صائية”  “ح�صر�ت 
تقلق �لعلماء

يحذر باحثون من اإمكان هجوم ح�رشات 

غريبة على الب�رش، ق���د تكون خطرية على 

جهازه���م املناع���ي، ويحتم���ل اأن تقت���ل 

اأعدادا كبرية من النا�س.

مي���ل”  “ديل���ي  �صحيف���ة  وقال���ت 

الريطاني���ة، الأثنني، اإن ه���ذه احل�رشات 

الغريبة عبارة ع���ن فريو�صات قادمة من 

�صف���ن الف�ص���اء، م�صيفة اأن���ه يحتمل اأن 

يك���ون م�صدرها ه���و كوك���ب املريخ اأو 

امل�صرتي.

وع���ر اأح���د كب���ار العلم���اء يف معهد 

�صيت���ي يف ماون���ن في���و بكاليفورني���ا، 

ج���ون روميل ع���ن خماوفه م���ن “الهجوم 

املحتم���ل” لهذه احل����رشات، م�صددا على 

����رشورة عزله���ا اإىل الأب���د؛ للتخفيف من 

تهديداتها.

وقال روميل خ���الل الجتماع ال�صنوي 

للجمعي���ة الأمريكي���ة لتق���دم العل���وم يف 

بو�صط���ن “كان م���ن ال�صه���ل عل���ى هذه 

احل�رشات اأن تبقى حي���ة؛ لأنها حممية من 

اأ�صعة ال�صم�س فوق البنف�صجية”.

واأ�ص���اف “لذل���ك ن�ص���دد دائما على 

�رشورة ع���زل احل�رشات واملواد التي تاأتي 

م���ن الكواكب الأخ���رى”. وياأم���ل العلماء 

يف الو�ص���ول اإىل هذه احل����رشات؛ من اأجل 

اإج���راء اختب���ارات عليه���ا، ومعرف���ة مدى 

خطورتها على حياة الب�رش.

www.albiladpress.come-mail: local@albiladpress.com
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�لأرو�ح �ل�صريرة تزج بكوريني يف �ل�صجن 
اأدانت حمكمة يف اأملانيا خم�صة مواطنني من كوريا اجلنوبية على خلفية وفاة اأحد اأقاربهم 

يف طق�س من طقو�س طرد الأرواح ال�رشيرة باأحد فنادق فرانكفورت العام 2015.

واأدان���ت املحكمة الإقليمية يف فرانكفورت املتهم���ة الرئي�صة البالغة من العمر 44 عاما، 

وهي ابنة عم ال�صحية، بالإيذاء البدين اخلطرية ما اأدى اإىل وفاة ال�صحية.

وذكرت وكالة الأنباء الأملانية )دي بي اإيه( اأنه حكم عليها بال�صجن ملدة �صت �صنوات.

و�صدرت �صد اأربعة متهمني اآخرين، من �صمنهم جنل ال�صحية البالغ من العمر 16 عاما، 

اأحكاما بال�صجن مع وقف التنفيذ تراوحت بني 18 �صهرا وعامني.

بداأ اأول روبوت �رشطي �صيني اأداء مهامه يف مقاطعة خنان ال�صينية، وقد اأوكلت 

اإليه مهمة مراقبة قاعة النتظار يف حمطة ال�صكك احلديد مبدينة ت�صنغت�صو.

ويتحرك الروبوت على عجالت، وقد زود باأجهزة ال�صت�صعار التي تعمل باللم�س. 

اأم���ا طوله، ف���ال يتجاوز قامة الإن�ص���ان الع���ادي، وبو�صعه اأداء مه���ام الدورية ب�صكل 

م�صتقل والتعرف على وجوه النا�س، وم�صحها اإلكرتونيا، والإجابة عن اأ�صئلة يوجهها 

امل�صاف���رون اإلي���ه، كما مبقدوره قيا����س درجة حرارة اجلو والإن���ذار عن خطر ن�صوب 

احلري���ق. ويقوم الروبوت حاليا ب���اأداء مناوبة اختبارية، ويخط���ط لعمله وقت الليل، 

حيث تزدحم قاعة النتظار مبحطة ال�صكك احلديدية بالركاب.

وكان���ت و�صائل الإعالم ال�صينية قد اأفادت يف وق���ت �صابق باأن روبوتا �صحفيا 

�صياو ن���ان )Xiao Nan(، ن�رش مقال لأول مرة ل���ه يف �صحيفة )�صاذرن مرتوبولي�س 

ديلي( ال�صينية، حيث ا�صتخدم 300 حرف �صيني.

 Social
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لقاء  “�حلجاب” مينع 
لوبان مبفتي لبنان

األغ���ت مر�صحة اليم���ني املتط���رف لرئا�صة فرن�صا ماري���ن لوب���ان اجتماعا اأم�س 

الثالثاء مع مفتي لبنان، ورف�صت ارتداء احلجاب قبل اللقاء، فيما عرت دار الفتوى 

اللبناني���ة عن اأ�صفها لذلك. ونقل���ت “رويرتز” عن لوبان قوله���ا: “ميكنكم اإي�صال 

حتيات���ي للمفتي، لكنني ل���ن اأغطي نف�ص���ي”. وذكر املكتب ال�صحف���ي للمفتي اأن 

م�صاعدي لوبان كانوا على علم م�صبق ب�رشورة اأن ترتدي حجابا اأثناء اللقاء.

وعل���ى اجلانب الآخر، عرت دار الفت���وى اللبنانية عن اأ�صفها لرف�س لوبان لقاء 

مفتي اجلمهورية عبداللطيف دريان؛ احتجاجاً على ارتداء احلجاب.

وقال امل�صت�ص���ار الإعالمي يف دار الفتوى خلدون قوا�س ل� “�صكاي نيوز عربية” 

اإن “املوظف���ني فوجئوا بت�رشف لوبان، رغم اإعالمها بالأمر، حتى اأنهم عر�صوا عليها 

حجاب���اً لرتدائه خالل اللقاء مع املفتي، لكنها رف�صت وغادرت دار الفتوى من دون 

اإمتام اللقاء املتفق عليه”.

الطق�س املتوقع �صيكون 

باردا ن�صبيا وغائم جزئيا 

اإىل غائم احيانا.

الري���اح �صمالية غربي���ة اإىل �صمالية من 5 

اإىل 10 عق���د، وت�صل من 10 اإىل 15 عقدة 

احيانا.

ارتفاع موج البحر من قدم اإىل ثالثة اقدام.

درجة احلرارة العظمى 20، وال�صغرى 13 درجة مئوية.

الطقس المتوقع لمملكة البحرين
إدارة الرصاد الجوية

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

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

الطقس المتوقع للثلثة أيام القادمة  

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

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

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

 عقدة احيانا.15الى 

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

عقدة احيانا.

الطقس لهذا اليوم
الربعاء

27/07/2016

40º 32º
الطقس

 حار ورطب ولكنه مغبر احيانا مع بعض
السحب.

الرياح
  عقدة12 الى 07عموما شمالية شرقية من 

  عقدة احيانا خلل17 الى 12وتصل من 
النهار.

تحذير
ليوجد.

درجات الحرارة "الشرق الوسط"

13 KT

16 KT

17 KT

17 KT

صنعاء
22º 18º

عمان
35º 21º

الدوحة
36º 33º

أبوظبي
38º 32º

بيروت
28º 23º

مسقط
32º 27º

القاهرة
38º 21º

بغداد
46º 29º

الكويت
44º 35º

05:02ص شروق الشمس

06:26م غروب الشمس

11:54م بزوغ القمر

12:14م أفول القمر

10:44ص أعلى مد ≈⇑

05:08م أدنى جزر ≈⇓

المنامة

الرياض
43º 31º

 من قدم الى قدمين عند السواحل
  اقدام في عرض4 الى 2ومن 

البحر.

حالة الطقس ارتفاع الموج
@albiladpress @albiladpress @albiladnews

 �إيفانكا بعيون �أخرى

ت�صته���ر اإيفانكا ترامب باجلمال الفائق والأناقة املفرطة، لكن ابنة الرئي�س لي�صت حمط 

الأنظار دائما لذلك فح�صب، فاإيفانكا الأم حتتل اأي�صا جانبا مهما من ال�صورة.. واملتابعة.
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