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�سموه اتفق مع �أمري قطر على ت�سريع خطى التن�سيق ...رئي�س الوزراء:

�إر�ساء تعاون منوذجي يحقق الأف�ضل للمنطقة
الدوحة  -بنا :عقد رئي�س الوزراء
�صاحب ال�سم���و امللكي الأمري خليفة
بن �سلمان �آل خليفة اجتماعا مع �أمري
دول���ة قط���ر ال�شقيقة �أخي���ه �صاحب
ال�سمو ال�شي���خ متيم بن حمد �آل ثاين
بالدي���وان الأم�ي�ري �صب���اح �أم�س يف
�إطار الزيارة الر�سمية التي يقوم بها
�صاحب ال�سمو امللكي رئي�س الوزراء
لدولة قطر ال�شقيقة .واتفق �سموها
يف االجتماع على �أهمية الإ�رساع بخطى
التع���اون والتن�سي���ق الثنائ���ي ب�ي�ن
البلدين يف خمتلف املجاالت.
و�أك���د �سم���وه �أن احلاج���ة ملزيد
م���ن التكامل عل���ى امل�ستويات كافة
باتت اليوم �رضورة �أكرث من �أي وقت
م�ض���ى ،و�أن مملك���ة البحري���ن تدرك
ذل���ك ،وحتر����ص على �إر�س���اء تعاون
منوذج���ي ي����ؤدي �إىل الأف�ض���ل على
ال�صعي���د الثنائي والدويل مبا يحقق
الأف�ضل لدول املنطقة
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و�شعوبها.

•�سمو رئي�س الوزراء يعقد جل�سة مباحثات مع �أمري قطر بالديوان الأمريي

اقتصاد البالد
“�إيزي” تنقل البحرين مل�صاف الدول
املتقدمة م�صرفيًّا
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مسافات البالد
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“الرتبية” تتخلف عن �صرف عالوة “التمديد”
مروة خمي�س

بينت ك�ش���وف روات���ب املعلمني ل�شهر
فرباي���ر املا�ضي ع���دم ��ص�رف وزارة الرتبية
والتعليم م�ستحق���ات مكاف�أة حت�سني الزمن
املدر�سي (متديد الدوام) ملدة �شهرين.
وطال���ب معلمون ع�ب�ر “الب�ل�اد” ب�رصف
م�ستحقاته���م لع�ل�اوة التمديد ع���ن �شهري

يناي���ر وفرباي���ر املا�ضيني .وانتق���دوا ت�أخر
��ص�رف ال���وزارة م�ستحقات رواتبه���م لل�شهر
املا�ضي.
وذك���روا �أن ال���وزارة �أخطرته���م ب�أنه���ا
�ست��ص�رف م�ستحق���ات يناي���ر املا�ض���ي م���ع
م�ستحق���ات فرباير ،ولكن تب�ي�ن يف ك�شوف
الرواتب �أنها مل ت���درج امل�ستحقات
11
�ضمن الرواتب.

احلب�س � 6أ�شهر لطبيبتني مع وقف التنفيذ
عبا�س �إبراهيم

�أوقف���ت املحكم���ة الك�ب�رى اجلنائي���ة
الثالثة تنفيذ عقوب���ة احلب�س بحق طبيبتني
بحرينيتني ملدة � 3سنوات من تاريخ �صدور
احلكم.
وثب���ت �أن الطبيبت�ي�ن ت�سببت���ا بوف���اة
طفل���ة ( 12عامًا) دخلت يف غيبوبة بعد تلف
دماغه���ا عقب خط����أ طب���ي ارتك���ب بحقها؛

املنام���ة  -بنا :تلق���ى عاهل الب�ل�اد �صاحب
اجلاللة املل���ك حمد بن عي�س���ى �آل خليفة ات�صاال
هاتفيا م���ن وزي���ر اخلارجية بالوالي���ات املتحدة
الأمريكية ريك�س تيلري�سون.
وخ�ل�ال االت�ص���ال� ،أك���د جالل���ة املل���ك عمق
العالق���ات التاريخي���ة الوثيق���ة ب�ي�ن البلدي���ن
ال�صديق�ي�ن ،والتي يتطلع جاللت���ه �إىل تطويرها
وتعزيزه���ا يف املج���االت كاف���ة ،مل���ا في���ه خ�ي�ر
وم�صلح���ة البلدين ومبا يحق���ق الأمن واال�ستقرار
يف املنطقة.
و�أع���رب جاللته ع���ن متنيات���ه للعالقات بني
البلدي���ن ال�صديقني مزيدا من التط���ور والنماء،
م�شيدا ب�سيا�سة الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب
يف تطوير العالقات م���ع البحرين ودول املنطقة،
متمني���ا جاللت���ه للوالي���ات املتح���دة الأمريكي���ة
و�شعبها ال�صديق دوام الرقي واالزدهار.
م���ن جانبه ،عرب وزير اخلارجي���ة الأمريكية يف
االت�ص���ال عن بالغ �شكره وتقدي���ره جلاللة امللك
عل���ى اخلدم���ات الت���ي تقدمه���ا مملك���ة البحرين
للأ�سطول اخلام�س لت�سهيل مهامه يف امل�ساهمة
حلف���ظ االم���ن واال�ستق���رار يف املنطق���ة ،م�ؤكدا
�أن البحري���ن تلع���ب دورا ا�سا�سي���ا وحموري���ا يف
املحافظة على الأمن واال�ستقرار يف املنطقة.
و�أ�ش���اد بالتط���ور واالنفت���اح ال�سيا�س���ي يف

•جاللة امللك

البحري���ن وال���ذي حق���ق له���ا املزيد م���ن الرقي
والتقدم واالزده���ار يف املجاالت كافة ،معربا عن
تطلعه ملزيد من العم���ل امل�شرتك بني الواليات
املتح���دة الأمريكية ومملكة البحرين على خمتلف
الأ�صع���دة ،خ�صو�صا ما يتعلق بالأمن باال�ستقرار
وجهود مكافحة االره���اب ،متمنيا جلاللته موفور
ال�صح���ة وال�سع���ادة وململك���ة البحري���ن و�شعبها
ال�صديق اطراد التقدم والرخاء.

�أمري الكويت :جتمعنا عالقات متينة ورا�سخة ...ويل العهد:

بالدنا

عرو�ض مذهلة مع “رحلة �إىل كوكب
احلوا�س” و“�إدغار غروول”

العاهل ي�شيد ب�سيا�سة ترامب لتطوير
العالقات مــع البحريـن واملنطقـة

وذلك عقب ت�أييد املحكم���ة للحكم ال�صادر
عليهم���ا باحلب����س مل���دة � 6أ�شه���ر؛ العتقاد
املحكمة بعدم عودة امل�ست�أنفتني الرتكاب
واقعة م�شابهة.
وذك���رت املحكم���ة يف حيثي���ات حكمها �أن
امل�ست�أنف���ة الثانية �أج���رت عملية التخدير رغم
قلة خربتها وكونها متدربة دون �إ�رشاف طبيب
�أك�ث�ر خ�ب�رة منها ،وه���و اخلط����أ الذي
ارتكب من جهتها ،و�أدى للوفاة.
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ر�ؤى دول التعاون منا�سبة لتوحيد االقت�صادات

الكوي���ت  -بن���ا :ا�ستقبل �أمري دول���ة الكويت
ال�شقيقة �صاحب ال�سمو ال�شيخ �صباح الأحمد اجلابر
ال�صباح بق�رص بيان �أم����س ،ويل العهد نائب القائد
الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء �صاحب
ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد �آل خليفة.
ورح���ب �أمري دول���ة الكويت ب�سم���و ويل العهد
و�أ�شاد بالتوا�صل امل�ستمر بني البلدين ال�شقيقني،
ومبا يجمعهما من عالقات متينة ورا�سخة.
و�أكد �صاحب ال�سم���و امللكي ويل العهد نائب
القائد الأعل���ى النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء
�أن انته���اج دول جمل�س التعاون ل���ر�ؤى اقت�صادية
وا�ضح���ة املع���امل جعله���ا منا�سبة �أكرث
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نحو االنطالق املوحد القت�صاداتها.

•�سمو �أمري الكويت م�ستقبالً �سمو ويل العهد �أم�س

منازل البحرينيني معفية ...والر�سوم على غريها

 75مليون دينار لت�شغيل و�صيانة املجاري �سنويًا
را�شد الغائب و�سيد علي املحافظة

ذك���ر من���دوب احلكوم���ة وزي���ر العم���ل والتنمي���ة
االجتماعي���ة جمي���ل حمي���دان �أن فل�سف���ة م��ش�روع قانون
ال�رصف ال�صحي تقوم على ا�سرتداد كلفة تقدمي اخلدمة
يف �ضوء التوجهات الأخرية.
م���ن جهت���ه� ،أو�ضح وكي���ل الأ�شغال العام���ة بوزارة
الأ�شغ���ال �أحمد اخلي���اط �أن وزارة الأ�شغ���ال حتتاج مبالغ
كبرية ال�ستدامة اخلدمات املقدمة ،و�أن احلاجة ت�صل �إىل
 75مليون دينار �سنويا لهذه اخلدمات ،وت�شمل ت�شغيل
و�صيان���ة �شبكة ال�رصف ال�صحي .ولف���ت �إىل �أن املواطن
بالقطاع املن���زيل لن يت�رضر ،و�سي�شم���ل اال�ستثناء ر�سم
تو�صيل اخلدمات.
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الزيارة فر�صة لالطالع على مظاهر النه�ضة التنموية والعمرانية ...رئي�س الوزراء:

قطر �أ�صبحت رمزا للتطور والتنمية يف دول التعاون واملنطقة
ال��ت��وا���ص��ل ي��ع��زز امل���وق���ف امل�����ش�ترك وي���وح���د ال������ر�ؤى يف جم��اب��ه��ة ال��ت��ح��دي��ات ب�����ش��ك��ل �أك��ث�ر فاعلية
ن��ح��ت��اج ل�����ر�ؤى وت��وج��ه��ات م�����ش�ترك��ة ت�����ض��م��ن دمي���وم���ة ال��ت��ن��م��ي��ة وت���ع���زز ال��ت��ك��ام��ل ال��ث��ن��ائ��ي واجل��م��اع��ي

•�سمو رئي�س الوزراء ي�صل �إىل دولة قطر ال�شقيقة

الدوحة  -بنا :و�ص���ل رئي�س الوزراء �صاحب
ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان �آل خليفة
�إىل دولة قط���ر ال�شقيقة �أم����س يف زيارة ر�سمية
بدع���وة من �أخي���ه �صاح���ب ال�سمو الأم�ي�ر الوالد
ال�شيخ حمد بن خليف���ة �آل ثاين� ،إذ التقى �سموه
فيه���ا ب�أمري دولة قط���ر ال�شقيق���ة �أخيه �صاحب
ال�سمو ال�شيخ متيم بن حمد �آل ثاين؛ لبحث م�سار
العالقات الأخوية التي تربط بني مملكة البحرين
ودول���ة قطر ال�شقيقة و�سبل دعمها وتنميتها يف
املجاالت املختلفة.
وكان يف مقدم���ة م�ستقبل���ي �صاح���ب ال�سمو
امللك���ي رئي�س الوزراء مبطار حمد الدويل رئي�س
جمل����س ال���وزراء ووزي���ر الداخلي���ة بدول���ة قطر

ال�شقيقة ال�شيخ عب���داهلل بن نا�رص �آل ثاين ،وعدد
من كبار امل�س�ؤولني بالدولة ال�شقيقة.
وجرت ل�صاحب ال�سمو امللكي رئي�س الوزراء
مرا�س���م ا�ستقب���ال ر�سمي���ة� ،إذ عزف���ت الفرق���ة
املو�سيقي���ة ال�س�ل�ام الوطن���ي ململك���ة البحرين
وال�س�ل�ام الوطني لدولة قطر ث���م تفقد �صاحب
ال�سم���و امللكي رئي�س الوزراء حر�س ال�رشف الذي
ا�صطف لتحية �سموه.
و�أدىل �صاح���ب ال�سمو امللكي رئي�س الوزراء
ل���دى و�صوله دول���ة قط���ر ال�شقيق���ة بالت�رصيح
التايل“ :ي�سعدنا �أن نقوم بهذه الزيارة الر�سمية
�إىل دولة قط���ر ال�شقيقة تلبية لدع���وة من �أخينا
�صاح���ب ال�سم���و الأمري الوال���د ال�شي���خ حمد بن

للتوا�صل( :ق�سم الأخبار والتحقيقات)17111444 :

خليفة �آل ث���اين ونلتقي فيها ب�أخين���ا �أمري دولة
قط���ر ال�شقيق���ة �صاح���ب ال�سم���و ال�شي���خ متيم
ب���ن حم���د �آل ثاين ،وهو م���ا يبعث عل���ى االعتزاز
مل���ا يربط ب�ي�ن بلدينا م���ن �أوا�رص حمب���ة وروابط
تق���وم على �أ�س����س ومقومات م�شرتك���ة تاريخية
واجتماعية وجغرافية وت�سندها الروابط اخلليجية
والعربية والإ�سالمية.
ونحن نق���وم بهذه الزي���ارة الر�سمي���ة ف�إننا
نراه���ا فر�ص���ة لالط�ل�اع عل���ى مظاه���ر النه�ضة
التنموي���ة والعمرانية التي ت�شهده���ا دولة قطر
ال�شقيقة التي بد�أت يف عهد �صاحب ال�سمو الأمري
الأب خليف���ة ب���ن حم���د �آل ثاين (طي���ب اهلل ثراه)
ووا�ص���ل امل�سرية من بعده �صاحب ال�سمو الأمري

الوال���د ال�شيخ حمد بن خليفة �آل ثاين الذي جعل
دولة قطر حمط �أنظ���ار واهتمام عاملي ،وا�ستمر
التطور والبناء فيها بعهد �صاحب ال�سمو ال�شيخ
متيم بن حم���د �آل ثاين �أمري دولة قطر ال�شقيقة،
حي���ث �أ�صبحت دولة قطر رم���زاً من رموز التطور
والتنمية يف دول جمل�س التعاون واملنطقة.
�إنن���ا ن���رى �أن التوا�صل املبا�رش ب�ي�ن القادة
وامل�س�ؤول�ي�ن يف دول جمل����س التعاون ال�شقيقة
ق���د �أ�صبح �رضورة حتمية بع���د �أن باتت املنطقة
حماطة بالتحديات اخلطرية �سيا�سيا ً واقت�صاديا ً
و�أمني���ا ً ،فمث���ل ه���ذا التوا�ص���ل يع���زز املوقف
امل�ش�ت�رك ،ويوح���د ال���ر�ؤى يف جمابه���ة ه���ذه
التحديات ب�شكل �أكرث فاعلية ،فما �أحوجنا اليوم

ق�سم الإعالنات ( :املكتب ، 17111508 - 17111501 :النقال - 39615645 - 32224492 :فاك�س)17580939 :

لتكثيف اللقاءات وزيادة التن�سيق بيننا للحفاظ
على �أمن وا�ستقرار وتطور هذه املنطقة احليوية
من العامل ،واالتفاق على ر�ؤى وتوجهات م�شرتكة
ت�ضمن دميومة التنمي���ة وتعزز التكامل الثنائي
واجلماعي على ال�صعيدين اخلليجي والعربي.
ونحن يف دول جمل�س التعاون لدينا القاعدة
الرا�سخة للعم���ل اخلليجي امل�ش�ت�رك اقت�صاديا ً
و�أمني���ا ً وتنموي���ا ً وه���و م���ا ي�ساعد عل���ى توحيد
اجله���ود للتعامل م���ع امل�ستج���دات والتطورات
الإقليمية والعاملية وتطويعها واملوارد املتاحة
لدين���ا ق���در الإم���كان؛ م���ن �أج���ل خدم���ة التنمية
اخلليجية وحتقي���ق الرخاء وتكري����س اال�ستقرار
لدول املجل�س و�شعوبها”.

(اال�شرتاكات والتوزيع  :املكتب  - 17111432الفاك�س)17111434 :
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ا�ستعرا�ض �شامل للعالقات الأخوية وجملة التطورات وامل�ستجدات ...رئي�س الوزراء و�أمري قطر:

ت�رسيع خطى التعاون والتن�سيق بني البحرين وقطر يف خمتلف املجاالت
امل������ج������ال م����ف����ت����وح �أم�����������ام دخ���������ول جم���������االت ج������دي������دة �إىل م���ن���ظ���وم���ة ال�����ت�����ع�����اون ال���ث���ن���ائ���ي

الدوح���ة  -بن���ا :عق���د رئي����س ال���وزراء
�صاح���ب ال�سم���و امللك���ي الأم�ي�ر خليفة بن
�سلمان �آل خليفة اجتماعا مع �أمري دولة قطر
ال�شقيقة �أخيه �صاح���ب ال�سمو ال�شيخ متيم
ب���ن حمد �آل ث���اين بالديوان الأم�ي�ري �صباح
�أم����س وذلك يف �إطار الزي���ارة الر�سمية التي
يق���وم به���ا �صاح���ب ال�سمو امللك���ي رئي�س
ال���وزراء لدول���ة قط���ر ال�شقيق���ة ،حي���ث مت
خالل االجتماع ا�ستعرا����ض �شامل للعالقات
الأخوية التي تربط البلدين ،و�سبل تنميتها
وتطويره���ا بال�ش���كل ال���ذي يدف���ع جماالت
التع���اون الثنائ���ي نح���و �آف���اق �أرحب حتقق
تطلعات البلدين يف هذا اجلانب.
وخالل اللقاء ،نقل �صاحب ال�سمو امللكي
رئي����س الوزراء حتيات عاه���ل البالد �صاحب
اجلالل���ة امللك حمد بن عي�سى �آل خليفة� ،إىل
�أخي���ه �أمري دول���ة قطر ال�شقيق���ة ،ومتنيات
جاللته للدولة ال�شقيق���ة املزيد من التطور
والنم���اء ،فيم���ا رح���ب �صاحب ال�سم���و �أمري
دولة قطر ال�شقيقة ب�صاحب ال�سمو امللكي
رئي�س ال���وزراء ،م�ؤكدا �أهمي���ة الزيارة التي
يقوم بها �سموه وبدورها يف ا�ستكمال �أوجه
الدع���م الذي يقدمه �سم���وه لتقوية وتوثيق
العالقات الثنائية التي تربط البلدين.
و�أك���د �صاح���ب ال�سم���و امللك���ي رئي�س
الوزراء يف هذا اجلانب� ،أن زيارة �سموه دولة
قط���ر ال�شقيق���ة جت�س���د امل�ست���وى العميق
للعالقات التاريخية املتج���ذرة بني بلدينا،
وتدعم التعاون الأخ���وي املتني الذي يربط
ب�ي�ن البلدي���ن ال�شقيق�ي�ن ،كما �أنه���ا تعزز
ان�سج���ام املواق���ف واحلر����ص عل���ى زي���ادة
التن�سي���ق يف ظ���ل الظ���روف التي مت���ر بها
املنطق���ة� ،إ�ضاف���ة �إىل ما حتمله م���ن ت�أكيد

األمير خليفة:

الحاجة للتكامل على جميع المستويات باتت ضرورة أكثر من أي وقت مضى
ضرورة ترقية وتطوير أساليب التعاون والتنسيق لتكون بالمستوى المتطور
البحرين تحرص على إرس��اء تعاون نموذجي يحقق األفضل ثنائيا ودوليا
زي��ارت��ي ال��دوح��ة ت��ع��زز ان��س��ج��ام ال��م��واق��ف وال��ح��رص على زي���ادة التنسيق
عل���ى ال�سع���ي املتب���ادل لتعزي���ز الت�ش���اور
وزيادة التن�سيق حيال خمتلف الق�ضايا ذات
االهتمام امل�شرتك.

واتف���ق �صاح���ب ال�سمو امللك���ي رئي�س
الوزراء و�صاحب ال�سمو �أمري دولة قطر على
�أهمي���ة الإ�رساع بخط���ى التع���اون والتن�سيق

الثنائ���ي بني البلدي���ن يف خمتلف املجاالت،
م�ؤكدي���ن �سموهم���ا �أن املج���ال مفتوح �أمام
دخول جماالت جدي���دة �إىل منظومة التعاون

الثنائ���ي بني البلدين يف ظ���ل الأفق الرحب
ال���ذي تتيحه عالقاتهما املتمي���زة؛ لتحقيق
�أف�ضل النتائج على �صعيد هذا التعاون.
و�أعرب �صاح���ب ال�سمو امللك���ي رئي�س
الوزراء عن ال�شكر والتقدير لأخيه �أمري دولة
قطر ال�شقيقة على ما وج���ده �سموه والوفد
املرافق من حف���اوة ا�ستقبال وكرم �ضيافة
يعك����س طبيع���ة العالق���ات املتمي���زة التي
تربط بني البلدين ال�شقيقني.
وا�ستعر����ض �صاح���ب ال�سم���و امللك���ي
رئي����س الوزراء و�أخوه �أم�ي�ر دولة قطر جملة
من املو�ضوع���ات ذات ال�صل���ة بالتطورات
وامل�ستج���دات عل���ى ال�ساحت�ي�ن الإقليمي���ة
والدولي���ة ،حي���ث �ش���دد �صاح���ب ال�سم���و
امللك���ي رئي����س الوزراء على ��ض�رورة ترقية
وتطوي���ر �أ�سالي���ب التع���اون والتن�سي���ق؛
لتكون بامل�ستوى املتطور الذي يجعل دول
املجل�س �أك�ث�ر قدرة على مواجهة التحديات
العاملية ب�شقيها الأمني واالقت�صادي ،و�أكد
�سم���وه �أن احلاج���ة ملزيد م���ن التكامل على
امل�ستوي���ات كافة باتت الي���وم �رضورة �أكرث
م���ن �أي وق���ت م�ض���ى ،و�أن مملك���ة البحرين
تُ���درك ذل���ك وحتر�ص عل���ى �إر�س���اء تعاون
منوذج���ي ي�ؤدي �إىل الأف�ض���ل على ال�صعيد
الثنائ���ي والدويل مبا يحق���ق الأف�ضل لدول
املنطقة و�شعوبها.
وتكرمي���ا ل�صاحب ال�سمو امللكي رئي�س
الوزراء� ،أقام �أمري دولة قطر ال�شقيقة م�أدبة
غداء ك�ب�رى ح�رضه���ا نائب �أمري قط���ر �سمو
ال�شي���خ عبداهلل بن حم���د �آل ث���اين ،واملمثل
ال�شخ�صي لأمري قطر �سمو ال�شيخ جا�سم بن
حمد �آل ثاين ،ورئي�س الوزراء القطري وكبار
امل�س�ؤولني بالدولة ال�شقيقة.

األربعاء  1مارس 2017
 2جمادى اآلخرة 1438
العدد 3060

4

بالدنا

local@albiladpress.com

�سموه يلتقي ال�شيخ حمد بن خليفة ...رئي�س الوزراء:

نحر�ص على تنمية وتطوير التعاون مع قطر يف خمتلف املجاالت
ال�����������ش�����ي�����خ ح�����م�����د ب�������ن خ�����ل�����ي�����ف�����ة :الأم�������ي������ر خ����ل����ي����ف����ة مي�����ث�����ل ق����ي����م����ة خ����ل����ي����ج����ي����ة ع����ال����ي����ة

الدوح���ة  -بن���ا :التق���ى رئي�س ال���وزراء �صاحب
ال�سم���و امللكي الأم�ي�ر خليفة بن �سلم���ان �آل خليفة
ب�أخي���ه �صاح���ب ال�سمو الأمري الوال���د ال�شيخ حمد بن
خليف���ة �آل ث���اين ،وذل���ك يف �إط���ار الزي���ارة الر�سمية
التي يقوم بها �صاحب ال�سمو امللكي رئي�س الوزراء
لدولة قطر ال�شقيقة.
و�أثن���اء اللقاء� ،أكد �صاح���ب ال�سمو الأمري الوالد
ال�شي���خ حم���د بن خليف���ة �آل ثاين �أن �صاح���ب ال�سمو
امللكي رئي�س الوزراء قائد خليجي عربي ا�ستثنائي،
والتاري���خ ي�شه���د ل�سم���وه مواقفه الداعم���ة للوحدة
اخلليجية وترقية التعاون بني دول املجل�س ،م�ؤكدا
�أن �صاح���ب ال�سمو امللكي رئي�س الوزراء ميثل قيمة
خليجية عالية يك���ن لها �أبناء دول املجل�س كافة كل
املحبة واالحرتام والتقدير.
و�أعرب �صاحب ال�سمو امللكي رئي�س الوزراء عن
�شكره وتقدي���ره لأخيه �صاحب ال�سم���و الأمري الوالد
ال�شي���خ حمد بن خليفة �آل ث���اين على دعوته الكرمية
ل�سم���وه لزي���ارة دولة قطر ال�شقيق���ة وعلى ما وجده
�سم���وه والوفد املرافق م���ن ح�س���ن ا�ستقبال وكرم
وفادة.
و�أك���د �صاح���ب ال�سمو امللك���ي رئي����س الوزراء
حر����ص مملكة البحرين على تنمي���ة وتطوير التعاون
م���ع دولة قطر ال�شقيقة يف خمتل���ف املجاالت ،معربا
�سموه عن االعتزاز مب�سار العالقات الأخوية التاريخية
التي تربط بني مملكة البحرين ودولة قطر ال�شقيقة
يف خمتلف املجاالت.
وتكرمي���ا ل�صاحب ال�سمو امللكي رئي�س الوزراء
�أقام �صاح���ب ال�سمو الأم�ي�ر الوالد ال�شي���خ حمد بن
خليف���ة �آل ثاين م�أدبة ع�ش���اء ،ح�رضها الوفد املرافق
ل�سم���وه وع���دد م���ن �أ�صح���اب ال�سم���و بدول���ة قط���ر
ال�شقيقة.
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�سموه يزور �سوق واقف بالدوحة ...رئي�س الوزراء:

البحرين وقطر ت�شرتكان يف االهتمام باجلوانب الرتاثية

الدوح���ة  -بن���ا :يف �إط���ار زي���ارة �سم���وه
الر�سمي���ة لدولة قط���ر ال�شقيقة ،ق���ام رئي�س
الوزراء �صاح���ب ال�سمو امللك���ي الأمري خليفة
بن �سلمان �آل خليف���ة بزيارة �إىل �سوق واقف،

�إذ ج���ال �سموه يف مرافق ال�سوق واطلع على ما
�ضمته م���ن مرافق تعترب مزيجا ب�ي�ن الأ�صالة
واحلداث���ة ومتثل نقط���ة جذب مهم���ة وعن�رصا
رئي�سا لل�سياحة يف الدولة ال�شقيقة.

و�أع���رب �صاح���ب ال�سم���و امللك���ي رئي�س
الوزراء عن �إعجابه بامل�ستوى املتطور لل�سوق،
والذي يعك�س جانبا م�رشقا من مظاهر النه�ضة
الت���ي ت�شهده���ا دولة قطر بقي���ادة �أمري دولة

قط���ر �صاحب ال�سمو ال�شيخ متي���م بن حمد �آل
ثاين.
ونوه �سموه مبا متثله �سوق واقف من معلم
تاريخي و�سياح���ي ي�ستح���ق �أن يكون منوذجا

يف تطوي���ع اجلان���ب الرتاثي خلدم���ة الأغرا�ض
ال�سياحي���ة ،الفتا �إىل �أن مملكة البحرين ودولة
قطر ت�شرتكان يف االهتمام باجلوانب الرتاثية
وجعلها عنا�رص حمفزة وداعمة لل�سياحة.
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�أمري الكويت :جتمعنا عالقات متينة ورا�سخة مع البحرين

ويل العهد :دول التعاون جاهزة لالنطالق نحو توحيد اقت�صاداتها

�إ�����������ش����������ادة ب�������امل�������واق�������ف ال�������داع�������م�������ة وامل�����������ش���رف�������ة جت����������اه امل����م����ل����ك����ة

الكوي���ت  -بن���ا :ا�ستقب���ل �أمري دول���ة الكويت
ال�شقيق���ة �صاحب ال�سمو ال�شيخ �صباح الأحمد اجلابر
ال�صباح بق��ص�ر بيان �أم�س ،ويل العه���د نائب القائد
الأعلى النائ���ب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء �صاحب
ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد �آل خليفة ،حيث
رح���ب �أمري دولة الكوي���ت ب�سمو ويل العه���د و�أ�شاد
بالتوا�ص���ل امل�ستمر بني البلدي���ن ال�شقيقني ،ومبا
يجمعهما من عالقات متينة ورا�سخة.
و�أبلغ �سمو ويل العهد بنقل حتياته لعاهل البالد
�صاح���ب اجلالل���ة امللك حمد ب���ن عي�س���ى �آل خليفة،
ومتنيات���ه ململكة البحرين اط���راد التقدم والنماء يف
ظل قيادة جاللته احلكيمة.
ح��ض�ر اللق���اء من اجلان���ب الكويت���ي ويل العهد
�سم���و ال�شيخ ن���واف الأحم���د اجلابر ال�صب���اح ،و�سمو
رئي����س جمل�س الوزراء ال�شيخ جاب���ر املبارك ال�صباح
وع���دد من ال���وزراء وكب���ار امل�س�ؤول�ي�ن ،فيما ح�رضه
م���ن اجلان���ب البحريني ممث���ل جاللة املل���ك للأعمال
اخلريي���ة و�ش����ؤون ال�شب���اب رئي�س املجل����س الأعلى
لل�شباب والريا�ضة رئي�س اللجنة الأوملبية البحرينية
�سمو ال�شيخ نا�رص بن حم���د �آل خليفة والوزراء وكبار
امل�س�ؤولني من �أع�ضاء الوفد الر�سمي املرافق ل�سمو
ويل العهد.
وخ�ل�ال اللقاء ،نقل �صاح���ب ال�سمو امللكي ويل

•�سمو �أمري الكويت م�ستقبالً �سمو ويل العهد �أم�س

العه���د نائ���ب القائد الأعل���ى النائ���ب الأول لرئي�س
جمل�س ال���وزراء حتيات عاهل الب�ل�اد �صاحب اجلاللة
املل���ك حمد بن عي�س���ى �آل خليف���ة �إىل �أخيه �صاحب
ال�سمو �أم�ي�ر دولة الكويت ،ومتني���ات جاللته لدولة
الكوي���ت ال�شقيق���ة و�شعبه���ا املزي���د م���ن النم���اء
واالزدهار يف ظل قيادتها الر�شيدة ،و�أن يدمي عليها
الأمن والأمان والرخاء.
و�أعرب �سم���وه عن بالغ �شك���ره وتقديره ل�سمو
�أم�ي�ر دولة الكوي���ت على ما يوليه م���ن اهتمام كبري

بدع���م العالق���ات البحرينية الكويتي���ة ،وهو ما ج�سد
قوة ومتانة ما يربط البلدين قياد ًة و�شعبا ً من �أوا�رص
املحب���ة والقراب���ة ،والعالق���ات التاريخي���ة الرا�سخة
واملتميزة التي يوليها كل من �صاحب اجلاللة امللك
و�صاح���ب ال�سم���و �أم�ي�ر دول���ة الكوي���ت كل العناية
واالهتم���ام ملوا�صل���ة االنط�ل�اق به���ا نح���و مزيد من
التعاون امل�شرتك على امل�ستويات املختلفة ،م�شرياً
�سم���وه �إىل مواقف دولة الكوي���ت الداعمة وامل�رشفة
جت���اه البحري���ن .ودوره���ا يف دع���م العم���ل اخلليجي

والعرب���ي امل�ش�ت�رك .وتعزي���ز التع���اون والتن�سيق
الأمن���ي �ضمن منظوم���ة دول جمل����س التعاون لدول
اخلليج العربية.
و�أ�ش���ار �سم���وه �إىل �أن القاع���دة ال�صلبة للعمل
اخلليج���ي امل�ش�ت�رك وا�ستم���رار العم���ل بوت�ي�رة
مت�سارع���ة وقوي���ة ه���ي خط���وات مهة نح���و حتقيق
التكام���ل املن�ش���ود فيما بني دول جمل����س التعاون
مبا ي�ص���ب يف م�صلح���ة املواطن اخلليج���ي بالدرجة
الأوىل ،وا�ستدام���ة فر����ص التنمي���ة الواع���دة الت���ي

يتطلع لها اجلميع ،م�ؤكداً �سموه �أن دور دول جمل�س
التع���اون اليوم ككتلة ومنظومة له���ا ثقلها احليوي
عل���ى الأ�صعدة ال�سيا�سية واالقت�صادية بني خمتلف
الكت���ل واملنظوم���ات العاملية الناجح���ة ،الأمر الذي
يجعلها الي���وم �أكرث قوة من �أي وقت م�ضى لتحقيق
تطلعاته���ا التنموية كدول و�شع���وب خليجية ،منوها ً
ب�أن انته���اج دول جمل�س التعاون ل���ر�ؤى اقت�صادية
وا�ضح���ة املعامل جعله���ا منا�سبة �أك�ث�ر نحو االنطالق
املوحد القت�صاداتها.

�سموه يبحث مع نظريه الكويتي �أمن وا�ستقرار املنطقة ...ويل العهد:

تطوير العمل امل�شرتك مبا يعزز �أهداف املنظومة اخلليجية

الكويت  -بنا� :أ�شاد ويل العهد نائب القائد
الأعل���ى النائ���ب الأول لرئي����س جمل����س ال���وزراء
�صاحب ال�سمو امللك���ي الأمري �سلمان بن حمد �آل
خليفة مبرتكزات العالق���ات البحرينية الكويتية
املبني���ة على �أ�س�س التاري���خ وامل�صري امل�شرتك
واملتطلع���ة نحو البناء مبا يع���زز م�سرية التعاون
الثنائ���ي يف ظل االهتمام املتب���ادل برعاية عاهل
البالد �صاح���ب اجلاللة امللك حمد ب���ن عي�سى �آل
خليفة ،و�أمري دولة الكويت ال�شقيقة �أخيه �صاحب
ال�سم���و ال�شيخ �صباح الأحمد اجلابر ال�صباح لهذه
العالق���ات ،والتي كان لها الأث���ر فيما حتقق من
التع���اون الوثيق والعمل امل�ش�ت�رك بني البلدين
ال�شقيق�ي�ن وال���ذي هو حم���ل اعت���زاز دائم لدى
البلدين قي���ادة و�شعبا ً .جاء ذلك لدى لقاء �سموه
�أم�س بويل عهد دولة الكويت ال�شقيقة �أخيه �سمو
ال�شي���خ ن���واف الأحم���د اجلابر ال�صب���اح يف ديوان
الأ�رسة يف ق�رص بيان بالعا�صمة الكويت.
ح��ض�ر اللق���اء م���ن اجلان���ب الكويت���ي رئي�س
جمل����س الأم���ة م���رزوق الغ���امن ،ورئي����س جمل�س
الوزراء �سمو ال�شيخ جابر املبارك ال�صباح ،وعدد
من ال���وزراء وكب���ار امل�س�ؤولني ،فيم���ا ح�رضه من
اجلان���ب البحرين���ي ممث���ل جاللة املل���ك للأعمال
اخلريية و�ش�ؤون ال�شب���اب رئي�س املجل�س الأعلى

•�سمو ويل العهد يف لقاء مع نظريه الكويتي �أم�س

لل�شب���اب والريا�ض���ة رئي����س اللجن���ة الأوملبي���ة
البحريني���ة �سمو ال�شيخ نا�رص ب���ن حمد �آل خليفة،
و�أع�ضاء الوفد الر�سمي املرافق من الوزراء وكبار
امل�س�ؤولني.
و�أ�ش���ار �سم���وه �إىل �أن هذه الزي���ارة �إىل دولة
الكوي���ت ال�شقيق���ة منا�سبة للإعراب ع���ن ال�شكر
والتقدير ملواقف دولة الكويت امل�رشفة امل�ساندة
للمملكة ،وهو ما يعك�س دائما ال�صالت والتقارب
ب�ي�ن البلدين ال�شقيقني وما متت���از به عالقاتهما

من ق���وة التن�سيق ووح���دة املوق���ف �إزاء خمتلف
التحدي���ات والعمل معا نحو دع���م منظومة جمل�س
التعاون ل���دول اخلليج العربية ال�شقيقة؛ من �أجل
تعزيز التعاون والتكام���ل .و�أعرب ويل عهد دولة
الكويت ال�شقيقة �سمو ال�شيخ نواف الأحمد اجلابر
ال�صب���اح عن ترحيبه بالزيارة الر�سمية التي يقوم
بها �سموه لدولة الكويت ال�شقيقة والتي تعك�س
مدى عمق ومتانة العالقات البحرينية الكويتية.
وا�ستعر����ض اجلانب���ان عالق���ات التع���اون

• ...و�سموه يح�رض م�أدبة الغداء

الثنائي بني البلدين و�سبل تعزيزها ودفعها �إىل
م�ستوي���ات متقدمة تعود بامل�صلح���ة امل�شرتكة
وف���ق ر�ؤى وتوجهات البلدين ال�شقيقني وتعزيز
نتائجها امل�ستدامة يف �شتى القطاعات خ�صو�صا
على ال�صعد االقت�صادي���ة والتنموية ،يف �ضوء ما
يرتب���ط به البلدين ال�شقيقني من �آليات للتعاون
امل�شرتك ،وبحثا �أوجه التعاون نحو تطوير العمل
امل�ش�ت�رك باملرحل���ة الراهن���ة مب���ا يع���زز �أهداف
املنظومة اخلليجية امل�شرتكة ،كما بحث �سموهما

الق�ضاي���ا واملو�ضوعات الراهن���ة على ال�ساحتني
العربي���ة والدولي���ة خ�صو�ص���ا م���ا يت�ص���ل ب�أمن
وا�ستقرار املنطقة ومواجهة التحديات املت�صلة
بها كافة.
وح��ض�ر �صاح���ب ال�سم���و امللك���ي ويل العهد
نائ���ب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س
الوزراء م�أدبة الغ���داء التي �أقامها �سمو ويل عهد
دول���ة الكويت ال�شقيقة؛ تكرمي���ا ً ل�سموه والوفد
املرافق.

ال�شايع ا�صطحب �سموه بجولة يف “�أفنيوز الكويت”

ويل العهد ينوه بن�شاط اال�ستثمارات الكويتية يف البحرين

الكوي���ت  -بنا� :أ�ش���اد ويل العه���د نائب
القائ���د الأعل���ى النائ���ب الأول لرئي�س جمل�س
الوزراء �صاحب ال�سم���و امللكي الأمري �سلمان
ب���ن حم���د �آل خليف���ة بال�رشاك���ة ب�ي�ن القطاع
اخلا����ص يف مملك���ة البحرين ودول���ة الكويت
ال�شقيق���ة ،م�ش�ي�رً ا �سموه ملا تهي����أ لذلك من
عوام���ل م�سان���دة ترفده���ا رواب���ط التوا�ص���ل
املمت���دة كع���ادة را�سخ���ة ب�ي�ن البلدي���ن
ال�شقيق�ي�ن ،واململكة ترحب دومً���ا بالأ�شقاء
يف بلدهم البحرين وتدعم التعاون الذي يعود
على اجلميع بالفائدة امل�شرتكة.
جاء ذلك ل���دى زيارة �سموه ،يرافقه ممثل
جاللة امللك للأعمال اخلريية و�ش�ؤون ال�شباب
رئي����س املجل�س الأعل���ى لل�شب���اب والريا�ضة
رئي����س اللجن���ة الأوملبي���ة البحريني���ة �سم���و
ال�شي���خ نا�رص بن حمد �آل خليفة و�أع�ضاء الوفد
املرافق� ،إىل جمم���ع الأفنيوز يف دولة الكويت
ال�شقيقة يف �إطار الزيارة الر�سمية التي يقوم
به���ا ،حي���ث كان يف ا�ستقب���ال �سم���وه رئي�س
جمل�س �إدارة �رشكة املباين حممد ال�شايع الذي
ا�صطحب �سموه يف جولة باملجمع.
ونوه �سموه بن�شاط اال�ستثمارات الكويتية
يف مملك���ة البحري���ن ،م�ش�ي�راً �إىل م���ا ي�شكل���ه
م��ش�روع جممع الأفنيوز يف مملك���ة البحرين من

�إ�ضافة للم�شاريع واال�ستثمارات النوعية بني
البلدين ال�شقيقني.
كم���ا رافق �سموه �أثناء اجلولة وزير الدولة
ل�ش�ؤون جمل�س الوزراء ووزير الإعالم الكويتي

بالوكال���ة ال�شي���خ حمم���د عب���داهلل املب���ارك
ال�صب���اح ،وال�سف�ي�ر الكويت���ي ل���دى مملك���ة
البحري���ن ال�شيخ ع���زام ال�صب���اح ،وامل�ست�شار
بديوان �سمو ويل العهد نا�رص الرو�ضان.
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ال�شيخ نواف الأحمد اجلابر يف مقدمة م�ستقبلي �سموه لدى و�صوله ...ويل العهد:

مواقف الكويت الداعمة للبحرين ج�سدت العمق احليوي للعالقات

الكويت  -بنا :و�صل ويل العهد نائب القائد
الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء �صاحب
ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد �آل خليفة �إىل
دولة الكوي���ت ال�شقيقة يف زي���ارة ر�سمية يلتقي
فيها ب�أم�ي�ر دولة الكويت �صاح���ب ال�سمو ال�شيخ
�صب���اح الأحم���د اجلاب���ر ال�صب���اح ،وويل عهد دولة
الكوي���ت �سمو ال�شيخ نواف الأحمد اجلابر ال�صباح،
ورئي�س جمل�س ال���وزراء �سمو ال�شيخ جابر املبارك
احلم���د ال�صب���اح� ،إذ يجري �سم���وه مباحثات ترتكز
على تعزيز العالق���ات ودعم التعاون بني البلدين
ال�شقيقني يف �شتى املجاالت.
ول���دى و�ص���ول �صاح���ب ال�سم���و امللكي ويل
العه���د نائب القائد الأعلى النائ���ب الأول لرئي�س
جمل�س الوزراء ،يرافقه ممثل جاللة امللك للأعمال
اخلريي���ة و�ش�ؤون ال�شباب رئي����س املجل�س الأعلى
لل�شب���اب والريا�ض���ة رئي����س اللجن���ة الأوملبي���ة
البحريني���ة �سم���و ال�شيخ نا�رص بن حم���د �آل خليفة،
و�أع�ضاء الوفد الر�سمي املرافق من الوزراء ،وكبار
امل�س�ؤولني ،كان ويل العهد الكويتي �سمو ال�شيخ
ن���واف الأحمد اجلابر ال�صب���اح يف مقدمة م�ستقبلي

�سموه ،وكما كان يف اال�ستقبال رئي�س جمل�س الأمة
مرزوق الغامن ،ورئي�س جمل�س الوزراء �سمو ال�شيخ
جاب���ر املب���ارك ال�صب���اح ،والنائ���ب الأول لرئي�س
جمل�س ال���وزراء وزي���ر اخلارجية الكويت���ي ال�شيخ
�صباح خالد احلمد ال�صب���اح ،ونائب رئي�س جمل�س
ال���وزراء وزير الدفاع الكويت���ي ال�شيخ حممد خالد
احلم���د ال�صباح ،ونائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير
الداخلي���ة ال�شي���خ خالد اجل���راح ال�صب���اح ،و�سفري
مملكة البحرين لدى دول���ة الكويت ال�شيخ خليفة
بن حمد �آل خليفة وعدد من كبار ال�ضباط.
وج���رت ل�صاحب ال�سم���و امللك���ي ويل العهد
نائ���ب القائد الأعلى النائ���ب الأول لرئي�س جمل�س
الوزراء مرا�سم ا�ستقبال ر�سمية.
وبه���ذه املنا�سبة ��ص�رح �سموه ل���دى و�صوله
دول���ة الكويت ال�شقيقة قائالً“ :ي��س�رين و�أنا �أ�صل
لدول���ة الكوي���ت ال�شقيقة �أن �أع���رب عن �سعادتي
بزيارة بلدي دولة الكويت ال�شقيقة التي تربطها
مبملك���ة البحرين عالقات �أخوي���ة وتاريخية عريقة
عم���ل الآب���اء والأجداد عل���ى تر�سيخه���ا بالتوا�صل
امل�ستمر الذي الزلن���ا نتوارثه وملا لدولة الكويت

• �سمو ويل العهد ي�صل �إىل دولة الكويت يف زيارة ر�سمية

قي���ادة و�شعب���ا ً من مكان���ة عزيزة ومتمي���زة لدينا
جميعا.
زيارت���ي للدول���ة ال�شقيقة ه���ي فر�صة طيبة
�أنق���ل خاللها حتيات عاهل الب�ل�اد �صاحب اجلاللة
امللك حمد بن عي�سى �آل خليفة لأمري دولة الكويت
�أخيه �صاح���ب ال�سمو ال�شيخ �صب���اح الأحمد اجلابر

لدى ح�ضور �سموه م�أدبة ع�شاء �أقامها رئي�س الوزراء الكويتي ...ويل العهد:

�أ�صالة العالقات التاريخية خلقت �أفقًا رحبًا للعمل امل�شرتك

الكوي���ت  -بن���ا� :أ�شاد ويل العه���د نائب القائد
الأعلى النائب الأول لرئي����س جمل�س الوزراء �صاحب
ال�سم���و امللك���ي الأم�ي�ر �سلمان ب���ن حم���د �آل خليفة
بالعالق���ات الأخوي���ة وتنام���ي م�ستوي���ات التع���اون
والتن�سي���ق ب�ي�ن مملك���ة البحري���ن ودول���ة الكويت
ال�شقيقة مما �أ�صبح ركنا ً �أ�سا�سا ً يف منظومة الروابط
الرا�سخة بينهما.
كم���ا نوه �سموه مبا امتازت ب���ه عالقات البلدين
عرب حمطاته���ا امل�ضيئة باملواق���ف امل�رشفة بينهما
وتوا�صل �أخوي �صادق يف خمتلف الظروف.
جاء ذلك لدى ح�ض���ور �سموه م�أدبة الع�شاء التي
�أقامها رئي�س جمل�س ال���وزراء بالكويت �سمو ال�شيخ
جابر املبارك احلمد ال�صباح على �رشف �سموه والوفد
املرافق يف �أبراج الكويت م�ساء اليوم.
وق���ال �سم���و ويل العهد �إن االهتم���ام واملتابعة
امل�ستمري���ن م���ن لدن عاه���ل البالد �صاح���ب اجلاللة
املل���ك حمد بن عي�سى �آل خليفة و�أمري دولة الكويت
ال�شقيق���ة �صاحب ال�سمو ال�شيخ �صباح الأحمد اجلابر
ال�صباح جت�سيد للحر�ص على رفد م�سارات العالقات
الثنائية التي �أر�سى قواعدها الآباء والأجداد.

•�سمو ويل العهد يح�رض م�أدبة الع�شاء

ح��ض�ر م�أدبة الع�شاء من اجلان���ب البحريني ممثل
جالل���ة املل���ك للأعم���ال اخلريي���ة و�ش����ؤون ال�شباب
رئي����س املجل�س الأعل���ى لل�شب���اب والريا�ضة رئي�س
اللجنة الأوملبية �سمو ال�شيخ نا�رص بن حمد �آل خليفة
البحريني���ة وال���وزراء وكب���ار امل�س�ؤولني م���ن �أع�ضاء
الوف���د الر�سم���ي املراف���ق ل�سم���و ويل العه���د ،كما
ح�رضه���ا من اجلانب الكويتي عدد م���ن الوزراء وكبار
امل�س�ؤولني.
و�أ�ش���اد �سموهم���ا بق���وة و�أ�صال���ة العالق���ات

التاريخي���ة ب�ي�ن مملك���ة البحري���ن ودول���ة الكوي���ت
ال�شقيق���ة الت���ي خلقت �أفقً���ا رحبًا ملوا�صل���ة العمل
امل�شرتك ملزيد من التع���اون والتن�سيق الذي يعود
على البلدين ال�شقيقني و�شعبيهما باخلري والنماء.
و�أعرب �سموهما عن التطلع للبناء على ما حتقق
من خمرجات التعاون والتن�سيق بينهما ،معربني عن
ارتياحهما للإمكان���ات التي حتوزها جماالت التعاون
ب�ي�ن البلدي���ن خ�صو�ص���ا يف املج���االت االقت�صادية
والتنموية.

ال�صب���اح ومتنياته للكوي���ت و�شعبها ال�شقيق كل
تقدم وازدهار يف ظل قيادت���ه احلكيمة ،وااللتقاء
كذلك ب���ويل العهد بدولة الكوي���ت ال�شقيقة �أخي
�سمو ال�شي���خ نواف الأحمد اجلابر ال�صباح ،ورئي�س
جمل����س الوزراء دولة الكوي���ت ال�شقيقة �أخي �سمو
ال�شيخ جابر املبارك احلمد ال�صباح.

وي�رسن���ا �أن تتزامن هذه الزي���ارة مع احتفاالت
دول���ة الكوي���ت ال�شقيق���ة ب�أعياده���ا الوطني���ة،
و�إنه���ا ملنا�سب���ة عزي���زة �أتق���دم خالله���ا بالتهاين
والتربيكات لدول���ة الكويت قي���اد ًة و�شعبا بهذه
املنا�سبة املجي���دة التي هي �أي�ض���ا �أعياد ململكة
البحرين نت�شاركها مع �أ�شقائنا يف دولة الكويت.
�إن التوا�ص���ل ب�ي�ن البلدي���ن عل���ى خمتل���ف
امل�ستوي���ات �أ�سه���م ب���دوره الفاع���ل يف ت�أكي���د
التعاون الثنائ���ي واالنطالق بعالقات البلدين نحو
�أفق �أو�سع م���ن التن�سيق واتفاق املواقف والعمل
مع���ا نحو دفع املنظومة اخلليجي���ة نحو املزيد من
حتقيق ع���رى التكامل الوثيق ب�ي�ن دولها وخدمة
�شعوبها� .إن لدولة الكويت ال�شقيقة مواقف هامة
جت���اه مملكة البحري���ن وداعمة لها ،وه���و ما ج�سد
العم���ق احلي���وي للعالق���ات البحريني���ة الكويتية،
وه���ذه املواق���ف هي مو�ض���ع ا�ش���ادة وتقدير من
مملكة البحرين قياد ًة و�شعبا ً.
ن�س����أل اهلل العل���ي القدي���ر �أن يوفقن���ا جميعا ً
ملا في���ه تق���دم بلدينا وخ�ي�ر و�صال���ح �شعبيهما
ال�شقيقني”.

ويل العهد :احت�ضان الثقافة �سمة املجتمعات املتقدمة

املنام���ة  -بن���ا� :أك���د ويل العه���د نائب
القائ���د الأعلى النائ���ب الأول لرئي�س جمل�س
الوزراء �صاح���ب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان
ب���ن حم���د �آل خليف���ة �أن احت�ض���ان الثقاف���ة
والفن���ون والإب���داع م���ن �سم���ات املجتمعات
املتقدمة ،م�شيداً �سموه مبوقع دولة الكويت
ال�شقيقة املتمي���ز بني دول املنطقة كرائدة
للحركة الثقافية والفنية.
ون���وه �سم���وه مب���ا ي�شكل���ه مرك���ز جابر
الأحم���د الثق���ايف م���ن ب�صمة ت�ضي���ف ل�سجل
الكوي���ت امل�ض���يء يف هذا املج���ال فهو يعد
�رصح���ا ثقافيًا و�أدبيً���ا وفنيًا متمي���زاً ،ومثال
عل���ى �رضورة تكامل دعم الطاق���ات الإبداعية

اخلالق���ة مع �إيج���اد امل�ؤ�س�س���ات احلا�ضنة يف
جماالت الثقافة والفن والفكر.
ج���اء ذلك ل���دى زي���ارة �سم���وه �إىل مركز
جابر الأحمد الثقايف يرافقه ممثل جاللة امللك
للأعم���ال اخلريي���ة و�ش����ؤون ال�شب���اب رئي�س
املجل�س الأعلى لل�شباب والريا�ضة البحرينية
رئي����س اللجن���ة الأوملبي���ة البحريني���ة �سم���و
ال�شيخ نا�رص بن حمد �آل خليفة و�أع�ضاء الوفد
املرافق .وقام �سموه بجولة اطلع خاللها على
خمتل���ف �أق�سام ومراف���ق مركز جاب���ر الأحمد
الثق���ايف� ،أثن���ى �سم���وه خاللها عل���ى اجلهود
املبذولة التي �ساهمت يف ت�شييد هذا ال�رصح
الثقايف املتميز.

توحيد معايري االعرتاف بامل�ؤهالت ...وزير التعليم الإماراتي لـ “:”$

مركــــــــز للأبحــــاث العلميــــــة علــى م�ستـــوى اخلليــــــج
رجاء مرهون

ك�ش���ف وزير الدول���ة ل�ش����ؤون التعلي���م العايل
بدولة الإمارات �أحم���د بالهول عن توجه لإن�شاء مركز
موحد للأبحاث العلمية على م�ستوى اخلليج.
و�أ�ضاف يف ت�رصيحات لـ “البالد” �أن حديثا يدور
بيننا اليوم كم�س�ؤولني فيما �إذا �سيكون هذا املركز
م�ؤ�س�س���ة م�ستقل���ة قائمة بذاته���ا� ،أم تابع���ا ً لإحدى
اجلامعات.
وقال �إن جامع���ة اخلليج العرب���ي التابعة لأمانة
جمل�س التعاون اخلليجي خيار قائم.
و�أك���د الوزي���ر باله���ول وج���ود حت���ركات كبرية
يف �إط���ار االرتق���اء بالتعلي���م والتدري���ب ،الفت���ا �إىل
اجتماعات دورية تُعقد يف �إطار الأمانة العامة ملجل�س
التعاون لدول اخلليج العربي.
و�أ�شار �إىل جهود لت�سهيل التبادل الطالبي بني

دول املجل����س ،وذل���ك عرب توحي���د معايري االعرتاف
بامل�ؤه�ل�ات ..ف����إذا ما تخ���رج طالب م���ن ال�سعودية
�أو البحري���ن ،ميكن���ه �إكمال تعليم���ه العايل يف جامعة
خليجية �أخرى من دون �أي معوقات �أو حتديات.
وق���ال :لنفر����ض �أن هنال���ك طالبا �أكم���ل �سنة
واحدة فق���ط بجامعة �إماراتية ..ن�سعى لأن يكون هذا
الطالب ق���ادراً على �إكمال درا�ست���ه يف جامعة �أخرى
�ضم���ن منظومة دول التعاون ،لدينا ت�صور ب�أن تنجز
هذه اخلطوة بعد خم�س �سنوات.
و�أ�ضاف :اليوم عملي���ة التنقل موجودة ،ولكنها
تتم يف �إطار فردي ،والتقييم يخ�ضع لتقييم اجلامعة
امل�ست�ضيف���ة ..نح���ن ن�سع���ى لو�ض���ع معاي�ي�ر على
م�ستوى خليجي لت�ساعد تنقل الطلبة.
ولف���ت �إىل وج���ود �أه���داف وحتدي���ات خليجي���ة
م�شرتكة ،و�أبرزه���ا االعتماد على امل���وارد الطبيعية
(النف���ط والغ���از) كعام���ل رئي����س يف ت�شكي���ل

االقت�صادات الوطنية .و�أردف :لدى دولنا توجه عام
باال�ستثم���ار يف اجلي���ل القادم ،واقت�ص���اد املعرفة،
وهذا ما �أدى �إىل الرتكيز على املنظومة التعليمية.
وتاب���ع قائ�ل�اً :بدول���ة الإم���ارات ،كان���ت لدينا
وزارت���ان الأوىل معنية بالتعليم ،و�أخرى م�س�ؤولة عن
التعليم العايل ،ولكن الأمر حتول وجرى دجمهما معا
يف وزارة واحدة و�إدراج مرحلة ريا�ض الأطفال �ضمن

دائ���رة االخت�صا�ص �أي�ضا ً يف داللة ملا يحمله التعليم
من �أهمية كربى.
و�أف���اد� :إن دول اخلليج خطت خط���وات يف �إطار
عملي���ة التنمي���ة ،فتخط���ت مرحل���ة “حم���و الأموية”
ومرحل���ة “التعليم الع���ام” ،ون�سري الي���وم يف مرحلة
تطوير “التعليم العايل” وو�ضع �أ�س�س اال�ستثمار يف
“البحث العلمي”.

وا�ستطرد :ن�ضع ن�صب �أعيننا مناذج لدول مثل
كوري���ا اجلنوبي���ة و�سنغافورة ،مبا لديه���ا من موارد
حمدودة دفعتها �إىل اال�ستثمار يف الإن�سان.
وم�ض���ى يق���ول :نح���ن يف الإم���ارات ال ن�ؤم���ن
بالتوطني كن�سب ..و�إما بت�أهيل املواطنني بكفاءات
عالية ،وجعل القطاع اخلا�ص يتناف�س ال�ستقطابهم..
املواطن يفر�ض نف�سه وال تفر�ضه م�ؤ�س�سات الدولة
عل���ى امل�ؤ�س�س���ات .ولف���ت �إىل �أن توقع���ات �سوق
العمل متغ�ي�رة ولي�ست ثابتة ،فلم تقت�رص امل�ؤهالت
املطلوبة عل���ى اللغة الإجنليزية ومهارات الكمبيوتر
كم���ا يف ال�ساب���ق ،و�إمن���ا بات���ت امل�ؤ�س�س���ات تطلب
�شه���ادات احرتافي���ة جنب���ا ً �إىل جنب م���ع ال�شهادات
الأكادميية .هذا ،وجاءت ت�رصيحات الوزير الإماراتي
�أحمد بالهول لـ “الب�ل�اد” على هام�ش م�ؤمتر ال�شبكة
الدولية لهيئ���ات �ضمان اجل���ودة يف التعليم العايل
 ،2017الذي تقام فعاليته حاليا ً يف فندق اخلليج.

خطة لتطوير مناهج العربي والإجنليزي ...رئي�سة “اجلودة” لـ “:”$

اجلامعات املخالفة خرجت ...والباقية جُتاهد للتطوير

قالت الرئي�س التنفيذي لهيئة جودة التعليم
والتدري���ب جواهر امل�ضحك���ي �إن غالبية اجلامعات
اخلا�ص���ة التي كان عليه���ا مالحظات كث�ي�رة فيما
يتعلق بجودة التعليم خرجت فعليا ً من القطاع.
و�أ�ضاف���ت يف ت�رصيح لـ “البالد”� :إن اجلامعات
الباقي���ة تعمل بجد واجتهاد لتطوير نوعية التعليم
لديها ،وهذا ما تظهره تقارير الهيئة ال�صادرة منذ
� 9سن���وات .و�أكدت �أن م�ؤ�س�س���ات التعليم العايل
يف البحري���ن م���ا زالت مطالب���ة باالرتق���اء بالعملية
الأكادميية ونوعية ما يقدم للطلبة واملخرجات.

و�أ�ش���ارت �إىل �أن م�ؤمت���ر ال�شبك���ة الدولي���ة
لهيئ���ات �ضمان اجل���ودة يف التعليم العايل ،2017
والذي تُقام فعاليته يف املنامة حاليا ً مبثابة من�صة
دولي���ة مب���ا يت�ضمن���ه م���ن متحدث�ي�ن وم�شاركني
ينتمون �إىل  56دولة.
و�أ�ضاف���ت� :إن امل�ؤمت���ر فر�صة لتب���ادل الآراء
واخلربات والتج���ارب والر�ؤية بغية تعديل وتطوير
واقع التعليم والتدريب يف بلدانهم.
و�أك���دت وجود فجوة ب�ي�ن خمرج���ات التعليم
ومتطلب���ات �س���وق العم���ل عل���ى م�ست���وى العامل،

وتتفاوت من دولة لأخرى.
ولفت���ت �إىل �أن :البحرين متتلك خطة متكاملة
لتطوير التعليم ،و�أطلقت مبادرة للإ�صالح يف العام
 ..2005غري �أن تغيري الفكر والتعليم يتطلب وقتا ً،
ونحن ن�س�ي�ر يف االجتاه ال�صحي���ح ،وبد�أنا يف ح�صد
الثمار .و�أ�ضافت :نعمل لدفع اجلامعات واملدار�س
نح���و التطوير ،ون�سعى لتوحي���د اجلهود مع جمل�س
التعليم العايل و�صوالً للأهداف امل�شرتكة.
ورداً على �س����ؤال ب�ش�أن ما �أظهرته االمتحانات
الوطني���ة من انخفا����ض مل�ستوى الطلب���ة يف اللغة

العربية والإجنليزية ،ف�أ�ش���ارت �إىل �رضورة التحقق
م���ن جدي���ة الطلب���ة �أثن���اء �أداء االمتحان���ات كعن�رص
قد يك���ون م�ؤث���راً .و�أردفت� :صدر ق���رار من وزارة
الرتبية والتعليم �أخ�ي�را باحت�ساب ما ن�سبته % 12
من جمموع درجات الطال���ب لنتائجه يف االمتحانات
الوطني���ة .وتابعت :بتحقق ه���ذه النتيجة� ،سيثبتُ
عن��ص�ر اجلدي���ة �أثن���اء �أداء االمتحان���ات ،و�سندر�س
الأ�سب���اب الأخرى .وختمت بالق���ول :بالطبع هنالك
�أ�سباب �أخ���رى ،وهنالك خطة ل���دى الرتبية لتقوية
املناهج ورفع م�ستوى املدر�سني.

•امل�ضحكي متحدثة يف م�ؤمتر ال�شبكة الدولية للجودة
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ÉgÒZ ⋲∏Y Ωƒ°SôdGh ...á«Ø©e Ú«æjôëÑdG ∫RÉæe

Éjƒæ°S
k …QÉéŸG áfÉ«°Uh π«¨°ûàd QÉæjO ¿ƒ«∏e 75
á«ªæàdGh π```ª©dG ô```jRh á```eƒμ◊G Ühó```æe ô```cP
¿ƒfÉb ´hö```ûe áØ°ù∏a ¿Gó```«ªM π```«ªL á```«YÉªàL’G
Ëó≤J áØ∏c OGOÎ```°SG ⋲∏Y Ωƒ```≤J »ë°üdG ±ö```üdG
.IÒNC’G äÉ¡LƒàdG Aƒ°V ‘ áeóÿG
Ö°SÉæeh º```«∏°S CGóÑe á```Ø∏μdG OGOÎ```°SG :∫Ébh
ø```WGƒŸÉH ö```TÉÑŸG ¢```SÉ°ùŸG ¿hOh ,ó```ªà©eh
.¬JÉÑ°ùàμeh
IQGRƒH áeÉ©dG ∫É¨°TC’G π```«ch í°VhCG ,¬à¡L ø```e
≠dÉÑe êÉà– ∫É¨°TC’G IQGRh ¿CG •É«ÿG óªMCG ∫É¨°TC’G
π°üJ áLÉ◊G ¿CGh ,áeó≤ŸG äÉeóÿG áeGóà°S’ IÒÑc
πª°ûJh ,äÉeóÿG √ò¡d Éjƒæ°S QÉæjO ¿ƒ```«∏e 75 ¤EG
.»ë°üdG ±öüdG áμÑ°T áfÉ«°Uh π«¨°ûJ
ø```d ‹õ```æŸG ´É```£≤dÉH ø```WGƒŸG ¿CG ¤EG â```Ødh
.äÉeóÿG π«°UƒJ º°SQ AÉæãà°S’G πª°û«°Sh ,Qö†àj
⋲æÑe …C’ »ë°üdG ±öüdG áeóN π«°Uƒàd :™HÉJh
ôØ◊G äÉ≤Øf ∂```dP πª°ûjh ,Ú```dhÉ≤e π«cƒJ º```àj
Oó°ùj ¿CG ™```jöûàdÉH Üƒ∏£ŸGh ,ÉgÒZh Ò```°SGƒŸGh
áeóN π«¨°ûàd π```«°UƒàdG áØ∏c øe GAõ```L ôªãà°ùŸG
»
ö
.»ë°üdG
±öüdG

iCGQh .Ió```jóL Ωƒ```°SQ ¢```Vôa hCG Ωƒ```°SôdG Ωƒ```îJ
™jöûàdÉH Ωƒ°SôdG IOÉ```e ¿CG ø°ùMƒH ∫É```ªL ÖFÉædG
º°SôdG OGó°S §```HQ CGóÑe º«ª©àd É```«YGO ,á«ª«¶æJ
.äÉ©jöûàdG ∞∏àîÃ Ö∏£dG ⋲∏Y á≤aGƒŸG ∫ÉM ‘
â≤ØfCG áeƒμ◊G ¿EG áWGôb óªMCG ÖFÉædG ∫Ébh
⋲àM 2000 ΩÉ©dG òæe QÉæjO ¿ƒ«∏e 300 øe Ì```cCG
ÖFÉædG çó–h .»```ë°üdG ±öüdG áeóN ⋲```∏Y ¿B’G
Ωó©H áÑ«©e º```°SôdG IOÉ```e ¿CG øY ‘ô```©ŸG ó```ªﬁ
Éàa’ ,Ωƒ°Sô∏d á```©bƒàŸG IOÉjõdG áÑ°ùf É```gójó–
Üò```àéj ’ ó```jó– ¿hO Ωƒ```°SôdG ¢```Vôa ¿CG ¤EG
.øjôªãà°ùŸG

ÜGƒædG √AÓeR »∏YƒH øªMôdGóÑY ÖFÉædG ¢†M
,IójóL Ωƒ°SQ ¢Vôa á«MÓ°U áeƒμ◊G AÉ£YEG ΩóY
ºYój á```jQƒà°SódG á```ªμëŸG ø```e QGô≤d Gó```æà°ùe
Ωƒ°SôdG IOÉe óLÉŸG óLÉe ÖFÉædG ∞°Uhh .¬Øbƒe
,“áeƒ¨∏e” É¡fCÉH ™jöûàdÉH »ë°üdG ±öüdG ¿ƒfÉ≤H
.ÚæWGƒŸÉH ö†«°S ™jöûàdG Gòg ôjô“ ¿EG ÓFÉb
™jƒæJ ¬LƒJ ¿CG …OÉ```ª©dG óªﬁ ÖFÉædG ó```cCGh
¿CGh ,øWGƒŸG ÜÉ```°ùM ⋲∏Y »JCÉj π```NódG QOÉ```°üe
»jCGQh ,ÚæWGƒŸÉH ö```†«°S áØ∏μdG OGOÎ°SG CGóÑe
.™jöûàdG ¢†aQ áeÉ©dG ≥aGôŸG áæé∏d ¬àeób …òdG
ójóëàd áeƒμë∏d ÊÉŸÈdG ¢†jƒØàdG ∞bƒd ÉYOh

ôNCs É`J ¿Gó`«ª`Mh Ö`FÉZ ø`«`æ«YƒÑdG
.á°ù∏÷G OÉ≤©f’ ôjRƒdG Qƒ°†M
ÂÉZ Ú°ù∏éŸG ¿hDƒ°T ôjRh ¿CG í°VhCGh
.ôaÉ°ùe Úæ«YƒÑdG
π```ª©dG ô```jRh í```àa ,á```YÉ°S ™```HQ ó```©Hh
áYÉb ÜÉH ¿Gó«ªM π«ªL á«YÉªàL’G á«ªæàdGh
.áeƒμ◊G á°üæÃ ¬©bƒe òîJGh ,¿ÉŸÈdG

Ö∏W ,ÜGƒædG ¢ù∏› á°ù∏L ìÉ```ààaG ó©H
ó≤àfGh .ΩÉ```¶f á£≤f ø°ùMƒH ∫É```ªL Ö```FÉædG
ÓFÉ°ùàe ,á```eƒμ◊G á°üæe øY AGQRƒ```dG ÜÉ«Z
πã‡ Qƒ°†M ¿hO á°ù∏÷G OÉ≤©fG á«fƒfÉb øY
ÓŸG óªMCG ¢ù∏éŸG ¢ù«FQ OQh .á```eƒμ◊G øY
•Î°ûJ ’ ¿É```ŸÈ∏d á```«∏NGódG á```ëFÓdG ¿CÉ```H

ÜÉ```«``Z ó```©```H …OGô```©``dG IOƒ```Y
A’OE’ÉH ¬WÉ°ûf …OGô```©dG ∞```fCÉà°SGh
ájQƒà°SódG äÓ```jó©à∏d º```YGO í```jöüàH
ôjRh ™```e AÉ```≤dh ,»```°VÉŸG ó```MC’G Ωƒ```j
.ÚæKE’G Ωƒj »ë«eôdG »∏Y ΩÓYE’G

á°SÉFô∏d ∫hC’G Ö```FÉædG IOƒY ßMƒd
¢ùeCG ÜGƒædG ¢ù∏› á°ù∏éH …OGô©dG »∏Y
ÊÉŸÈdG ó¡°ûŸG ø```Y ÜÉ«Z ó©H ∂dPh
.™«HÉ°SCG πÑb á«ë°üdG ¬àμYh ÖÑ°ùH

äÓ`````WÉ```©```dG Oó```Y ¢VÉ````Ø``î```fG
’h πª©dG ¢```Uôah ÖjQóàdG ∫ÉéÃ IÈ```N ¬d
.QÉμaC’ÉH IQGRƒdG ⋲∏Y πîÑj
óæY % 4 óæY Iô≤à°ùe ádÉ£ÑdG ¿CG Ú```Hh
.2016 ΩÉ©dG ‹ÉªLEG øe É¡HÉ°ùàMG
∫ó©ŸG ⋲∏Y ®ÉØë∏d ´É```°ùe øY çó–h
.∫ƒ≤©ŸGh áæeB’G Ohó◊G ‘
¢VÉØîfG áÑ°ùæH ø```°ù– óLƒj ¬fEG ∫É```bh
iód ¿CG ¤EG É```àa’ ,äÓ```WÉ©dG çÉ```fE’G Oó```Y
∫ó©e IOÉ```jõH íª°ùJ ’CÉ```H á```ÁõY á```eƒμ◊G
ÖjQóàdG è```eGÈH ∞```«ãμJ ó```Lƒjh ,á```dÉ£ÑdG
.(Úμ“) ™e ¿hÉ©àdGh
™«£à°ùj π```ª©dG ø```Y å```MÉH …CG :™```HÉJh
ÌcCG ÉgOóYh Ö```jQóJ á°Uôa ⋲∏Y ∫ƒ```°ü◊G
¢Uôa IOÉjõd §```£N óLƒJh ,™bƒe 400 ø```e
πª©dG ¢Uôa øe §°ûæoj ÉÃh ∞«XƒàdG õaGƒM
.ÚæWGƒª∏d

Oó```Y ¿CG á```LÉÿG á```eÉ°SCG Ö```FÉædG ô```cP
,á«°VÉŸG ΩGƒ```YC’G ∫Ó```N ó```jGõJ Ú```∏WÉ©dG
’ É```¡æμdh ,IQƒ```μ°ûe π```ª©dG IQGRh Oƒ```¡Lh
.OGóYC’G IOÉjR ÖYƒà°ùJ
“Ò£N ö```TDƒe” É¡fCÉH IOÉ```jõdG ∞```°Uhh
.É¡MÉªL íÑc Öéjh
áë°VGh á«æWh á```£N ™°Vh IQhöV ócCGh
,ÈcCG πμ```°ûH ∞«Xƒà∏d á```«é«JGÎ°SEG ™```°†J
,Ú```eÉYh ΩÉ```©d Ö```jQóàdG §```£N ¿CG É```æ«Ñe
∫Ó```ME’ ió```ŸG Ió```«©H §```£N Üƒ```∏£ŸGh
.á«æWƒdG QOGƒμdG
á«ªæàdGh πª©dG ô```jRh Öq≤Y ,¬à¡L ø```eh
´ƒ```°Vƒe ¿CÉ```H ¿Gó```«ªM π```«ªL á```«YÉªàL’G
ôaÉ°†J Ö```∏£àJ »```àdG Qƒ```eC’G ø```e á```dÉ£ÑdG
.á°üàîŸG äÉ¡÷G ∞∏àﬂ ÚH Oƒ¡÷G
áLÉÿG “≥```jó°üdGh ñC’G” ¿CG ¤EG QÉ```°TCGh

äÉ«aƒdG â°ü∏b Iójó÷G QhôŸG ÚfGƒb

“äGQÉ``«°ù``dG ó`YÉ``≤`J”
ó`YÉ``≤`J” QGô`bE’ ´É`°ù`e
á¶aÉëŸG »∏Y ó«°Sh ÖFÉ¨dG ó°TGQ

ﺟﻠﺴﺔ
Ωƒ°SôdG ójó– áeƒμ◊G ¢†jƒØJ ∞bƒd
 ﺍﻟﻨـــﻮﺍﺏ2000 òæ`e …QÉ`éŸG ≈∏Y QÉæjO ¿ƒ«∏e 300 ¥ÉØfEG
OGóYCG ójGõJ Gó≤àæe áLÉÿG áeÉ°SCG ÖFÉædG •
Éjƒæ°S …OôW πμ°ûH Ú∏WÉ©dG

•É«ÿG óªMCG áeÉ©dG ∫É¨°TC’G π«ch •

óLÉŸG óLÉe •

…öShódG óªM •

í°VhCG ,™jöûàdG Öë°S ⋲∏Y âjƒ°üàdG πÑbh .∂dP ⋲∏Y
¬H ∫ƒª©ŸG ¿EG …ô```μÑdG ø°ùﬁ ÖFÉædG ™```jöûàdG Qô```≤e
á≤aGƒŸG â“ AGƒ°S ,á∏eÉ©ŸG RÉ```‚EG πÑb º°SQ OGó°S
º°SôdG OGó°S §Hôj ìÎ≤ŸG ¢üædG ø```μdh ,’ hCG É¡«∏Y

IOÉe ¿CÉ```°ûH ÉgÉMQ äQGO »```HÉ«f ∫ó```L á```Ø°UÉY
¢Vôa ΩÉeCG ÜÉÑdG íàØJ »ë°üdG ±öüdG ¿ƒfÉ≤H áª¡Ñe
.»ë°üdG ±öüdG äÉeóN ⋲∏Y ∫ƒ```°üë∏d IójóL Ωƒ°SQ
ÖFÉædG á```Ä«ÑdGh áeÉ©dG ≥```aGôŸG áæ÷ ¢```ù«FQ ó```ªNCGh
á«HÉ«f äÉ```Ñ∏£d áHÉéà°S’ÉH á```Ø°UÉ©dG …öShódG ó```ªM
áæé∏dÉH á```°SGQódG ø```e ójõŸ GOó› ™```jöûàdG Ö```ë°ùH
√òg áfÉ«°U IOÉYE’ äÉMGÎbG áYƒª› Ëó```≤J ó©H øe
:⋲∏Y ¢üæJ IOƒ°ü≤ŸG IOÉŸGh .∫ó÷G ´ƒ°Vƒe IOÉŸG
hCG ¢ü«NÎdG íæe ⋲∏Y á```≤aGƒŸG ⋲∏Y º°SQ ¢```VôØoj”
Iô≤a (5)h ,(4) ÚJOÉŸG ΩÉμMC’ k É≤ÑW ¬WhöT πjó©J
⋲∏Y ∫ƒ°üë∏d º°SQ ¢VôØoj Éªc ,¿ƒfÉ≤dG Gòg øe (Ü)
Ωsó≤J É‡ ⋲æãà°ùojh ,iô```NC’G »ë°üdG ±öüdG äÉ```eóN
√òg ójóëàH Qó```°üjh .Ú```æWGƒª∏d ‹õ```æŸG ´É```£≤dG
á≤aGƒe ó©H ôjRƒdG øe QGôb Ωƒ°SôdG äÉÄah äÉ```eóÿG
ÚYƒÑ°SCG á```∏¡e …ö```ShódG Ö∏Wh .“AGQRƒ```dG ¢```ù∏›
¢ù∏éŸG ≥aGhh .™jöûàdG ø```Y ójó÷G ôjô≤àdG º«∏°ùàd

ÚæWGƒŸG ⋲∏Y QÉ©°SC’G IOÉjR »æ©«°S QÉéàdG ⋲∏Y É¡©aQ

øWGƒŸG Ö«L øe ≈ÑŒo á«fGõ«ŸÉH Iójó÷G äGOGôjE’G
Ωƒ°SôdG ¢VôØH ,ÚæWGƒŸG øe ºgÒZ øY ºgõ««“
.ÉgÒZ ¿hO áÄa ⋲∏Y
ójó– ¿ÉŸÈdG QhO ¿CG OÓ«e óªﬁ ÖFÉædG ÚHh
s
øμÁ ’h ,Ωƒ°SôdG (⋲```°übC’Gh ⋲fOC’G ó```◊G) ΩƒîJ
¿C’ ;Ωƒ°SôdG áª«b ójóëàd Úà£∏°ùdG Ú```H ≥aGƒàdG
.É«©jöûJ ÉfCÉ°T ¢```ù«dh …ò«ØæJ QGô≤H Qó°üj º```°SôdG
,AÉ°†YC’G á```«Ñ∏ZCG ¬«∏Y ≥aGƒJ É```MGÎbG OÓ«e Ωqó```bh
≥aGôŸG áæé∏d πÑ≤ŸG ´ÉªàL’ÉH ¬```à°ûbÉæe …ôé«°Sh
.™jöûàdG Öë°S ó©H øe á«HÉ«ædG áeÉ©dG

.öTÉÑe ÒZ πμ°ûH ∂dP
ÚæWGƒŸG ∫ƒ```ª°ûd “áà«Ñe á«f” ó```LƒJ :™HÉJh
¿CG ¢û«£©dG »∏Y ÖFÉædG ∑Qó```à°SGh .Ωƒ°SôdG OGó°S
¢Vôa ¥ÓWEG »æ©j ¢VÉØ°†a πμ°ûH Ωƒ°SôdG ¢Vôa
.ÚæWGƒŸG ⋲∏Y Ωƒ°SôdG
Qƒà°SódG ¿CG ∑É```ª°ùdG á∏«ªL áÑFÉædG â```ë°VhCGh
äÉ©jöûàdG »```JCÉJ ¿CG Ö```éjh ,IójóY É```bƒ≤M π```Øμj
ÜÉë°UCG ¿CG ¤EG á```àa’ ,Qƒà°SódG OGƒ```e ™e á```ªé°ùæe
Öéj ’h ,¿ƒæWGƒe á```jQÉéàdGh á«YÉæ°üdG äBÉ```°ûæŸG

äÉfÉª°V øY »```égƒμdG ⋲°ù«Y ÖFÉædG ∫AÉ```°ùJ
»ë°üdG ±ö```üdG äÉ```eóN Ëó```≤J Ωƒ```°SQ QGô```ªà°SG
.ÓÑ≤à°ùe øWGƒŸG ô¡X ⋲∏Y ÉgOó“h
øe »JCÉJ á«fGõ«ŸÉH Iójó÷G äGOGôjE’G :±OQCGh
.øWGƒŸG Ö«L ÉgOó°ùj Ωƒ°SQ
»eƒμ◊G ¬LƒàdG ¿CG ø°SôaƒH »∏Y ÖFÉædG ócCGh
»```YÉæ°üdG ´É```£≤dG ⋲```∏Y Ωƒ```°SôdG ¢```Vôa ‹É```◊G
¬JÉeóN QÉ©°SCG ™aÒ°S ´É£≤dG Gòg øμdh ,…QÉ```éàdGh
øe ¿ƒ«æjôëÑdG ô```KCÉà«°S ‹ÉàdÉHh ,Ú```æWGƒŸG ⋲∏Y

AÉØ«g Ú°ù∏éŸG IQGRƒH ¿Éé∏dG á«°UÉ°üàNG •
¥GRôdGóÑY

´QGƒ°ûdÉH IÒ≤ah ™jQÉ°ûŸÉH á«æZ á«æ«æ◊G

»égƒμdG ⋲°ù«Yh OhGO ∫ÉªLh ø°SôaƒH »∏Y •

“…QÉéŸG
…QÉéŸG”” Ωƒ°SQ ¢†aQ áØ°UÉY óªp îjo …öShódG

áª¶fCG ¿EG á```Ø«∏N ∫BG ø```ªMôdGóÑY øH ö```UÉf ï«°ûdG á```«∏NGódG IQGRh π```«ch ∫É```b
•ÉÑ°†f’G øe ádÉM ≥```∏îJ ¿CG âYÉ£à°SG ,Iójó÷G äGÒ```eÉμdGh äÉØdÉîŸGh •É```≤ædG
π«cƒdG ¿Éch .‹hódG ∂æÑdGh á```«ŸÉ©dG áë°üdG áª¶æe ¿É°ùëà°SG âdÉfh ,´QÉ```°ûdG ‘
áμ∏‡ ‘ Qhô```ŸGh Ò°ùdG ΩÉ¶f” ´ƒ```°Vƒe á°ûbÉæŸ ÜGƒ```ædG ¢ù∏› á```°ù∏éH çó```ëàj
ájQhôŸG äÉeÉMOR’G ∞«Øîàd IòîàŸGh Ió©ŸG §£ÿGh äGAGôLE’G å«M øe øjôëÑdG
π∏≤j ¿CG ´É£à°SG äGAGôLE’G √òg ≥«Ñ£J ¿CG ¤EG π«cƒdG âØdh .“Iôªà°ùŸGh Iójó°ûdG
.2015 ‘ ádÉM 86 ƒ```ëæH áfQÉ≤e ádÉM 50 ¤EG 2016 ‘ äÉ```«aƒdG çOGƒ```M OóY ø```e
IOÉjRh á```jQhôŸG äÉeÉMOR’G á```∏μ°ûe π```M ‘ Qƒ```°üJ É```¡jód IQGOE’G ¿CG ¤EG QÉ```°TCGh
¿CG ÚHh .äÉ```Ñcôª∏d »°VGÎaG ôªY ™```°Vh ∫ÓN øe ∂dPh ,äGQÉ```«°ùdG ∞bGƒe Oó```Y
ÈcC’G ÖÑ°ùàŸG »g á«°Uƒ°üÿG äGQÉ«°ùdG ¿CG âàÑKCG ¿CÉ°ûdG Gò¡H á°UÉÿG äÉ°SGQódG
Ωƒ≤J å«M ,¿CÉ°ûdG Gòg ‘ IQƒaÉ¨æ°S áHôŒ ⋲∏Y â©∏WG IQGOE’G ¿CGh ,äÉ```eÉMOR’G ‘
.äÉÑcôª∏d äGƒæ°S 10 ôªY ójóëàH ∑Éæg áeƒμ◊G

ﺟﻠﺴﺔ
Ö`fÉ`LC’G äGQÉ`«`°S π`«`é`°ù`J ≈∏Y á`«aÉ`°VEG Ωƒ`°SQ ﺍﻟﻨـــﻮﺍﺏ
áWGôb óªMCG ÖFÉædG ÉëaÉ°üe á«∏NGódG IQGRh π«ch •

»°VÉŸG ¢SÉÑYh ÂÉ¨dG áØ«∏Nh ø°ùMƒH ∫ÉªL ÚH äGQhÉ°ûe •

¬à°ûbÉæŸ ÉYÉªàLG 20
20hh ...
...““≥aGôŸG
≥aGôŸG”” `d Oƒ©j ¿ƒfÉ≤dG

QÉ≤Y πc ¿CG ô```cPh .Ö```∏£dG ⋲```∏Y á```≤aGƒŸG ∫É```M ‘
±öü∏d º°SQ OGó```°ùH ∫ƒª°ûe øμ°ù∏d É°ü°üﬂ ¢```ù«d
øjóaGƒdG ⋲```∏Y º```°SôdG ¢```VôØ«°S :∫É```bh .»```ë°üdG
¢ü°üﬂ QÉ≤Y …CG ø```μdh ,ºgÒZh »bóæØdG ´É```£≤dGh
.Ωƒ°SôdG øe É«Ø©e ¿ƒμ«°S øμ°ù∏d
AÉ°†YCG ™```«ªL ¿EG …ö```ShódG ó```ªM Ö```FÉædG ∫É```bh
20 áæé∏dG äó```≤Yh ,ø```WGƒŸG ™```e ¿ƒ```Ø≤j ¢```ù∏éŸG
ÉÑ∏W Ωó```≤j ⁄h ,¬```FÓeR äÉ```«Fôe â```Ñ∏Wh ,É```YÉªàLG
∫ÉªLh …OÉª©dG óªﬁ GóY ÜGƒædG øe áæé∏dÉH AÉ≤àdÓd
≥```aGƒJ •GÎ```°TG OhGO ∫É```ªL Ö```FÉædG ìÎ```bGh .OhGO
Ωƒ°SQ ¢Vôa hCG Ωƒ```°SôdG ó```jó– ∫ÉM ‘ Ú```à£∏°ùdG
Ωƒ°SôdG §°Sƒàe ¿CG QOƒ÷G óªﬁ ÖFÉædG ¬Ñfh .IójóL
∞°üf ‹hódG ∂æÑdG äGô```jó≤àd É≤ah √É«ª∏d »```ŸÉ©dG
.´É£≤dG á«gÉe ójó– ¿hO Q’hO
IÒ≤ØdG ∫hó```dÉH á°VhôØe Ωƒ°SôdG √ò```g :™```HÉJh
.áeóÿG áØ∏c OGOÎ°S’

8

local@albiladpress.com

2017  ﻣﺎﺭﺱ1 ﺍﻷﺭﺑﻌﺎﺀ
1438  ﺟﻤﺎﺩﻯ ﺍﻷﺧﺮﺓ2
3060 ﺍﻟﻌﺪﺩ

QÉéædG ó«ª◊GóÑY •

É«ŸÉY
áaÉãc ÌcC’G áμ∏ªŸG äÉbôW ¢†©H
k

É«k é«∏N π°†aC’G øjôëÑdG ´QGƒ°ûH á∏MôdG øeR
OGó©à°SG ⋲∏Y º¡fCGh ,ióŸG Ió«©Hh á£°Sƒàeh
.á£ÿG √òg π«°UÉØJ ⋲∏Y ÜGƒædG ´ÓWE’
âfÉ©à°SG øjòdG øjQÉ°ûà°ùŸG óMCG ¿CG ÚHh
s
‘ ´QGƒ°ûdG Oó```Y ¿CG ¤EG ⋲```¡àfG IQGRƒ```dG º```¡H
Ì```cC’G »```g É```¡àMÉ°ùe ¤EG á```Ñ°ùædÉH ø```jôëÑdG
π°†aC’G »g á∏MôdG ø```eR ¿CGh ,⁄É©dG ‘ áaÉãc
.è«∏ÿG ‘

.ájQhôŸG äÉeÉMOR’G á∏μ°ûe øe % 35 ÜQÉ≤j
…òdG ÊGôª©dG Qƒ```£àdG IÒJh áYöS ¤EG â```Ødh
á```«æÑdG ô```jƒ£J ‘ á```YöS π```HÉ≤ŸG ‘ Ö```∏£àj
äÉfRGƒe πHÉ≤ŸG ‘ Ö∏£àj …òdG ôeC’G ,á«àëàdG
èdÉ©j ’ ´QGƒ°ûdG AÉ```°ûfEG ¿CG ∑Qóà°SGh .á```ªî°V
ÚHh
s .äÉeÉMOR’G á```∏μ°ûe øe % 25 øe Ì```cCG
IÒ°üb ƒ```∏◊ á∏eÉ°T á```£N É```¡jód IQGRƒ```dG ¿CG

∫É¨°TC’G IQGRƒH áeÉ©dG ∫É¨°TC’G π«ch ∫Éb
óªMCG ÊGô```ª©dG §«£îàdGh äÉ```jó∏ÑdG ¿hDƒ°Th
»àdG öûY óMC’G á«æ«°ùëàdG ™jQÉ°ûŸG ¿EG •É«ÿG
ácô◊G á```«HÉ«°ùf’ ó```¡©dG ‹h ƒª°S É```¡d ¬```Lh
6 ∫ÓN ÉgRÉ‚EG º```àj ¿CG ™bƒàŸG øe á```jQhôŸG
.ô¡°TCG
Ée π```ëà°S ™```jQÉ°ûŸG √ò```g ¿CG ¤EG â```Ødh

.äÉfRGƒŸG í°T πX ‘ ¥hóæ°üdG êQÉN ÒμØàdGh
êGQOEG Ωó```Y º```XÉc ∫Ó```L Ö```FÉædG ó```≤àfGh
π«é°ùJ iód ÖfÉLC’G ⋲∏Y Ωƒ°SQ ¢VôØH ¬MÎ≤e
,ÚfGƒ≤H ™```jQÉ°ûŸG äÓ```LDƒe øª°V äÉ```ÑcôŸG
π```◊ á```«f º```¡jód ¿Éc GPEG ÜGƒ```ædG ¿CG Gó```cDƒe
»©jöûàdG ºgQhóH Gƒeƒ≤j ¿CG ¤hC’É```a ,á∏μ°ûŸG
.äGOÉ°TE’Gh AÉæãdG äGQÉÑY øe ’óH
,áªMQ ∫BG …RÉ```Z ÖFÉædG ¬```eÓc ⋲∏Y ⋲```æKCGh
™°Vh ⋲∏Y ÜGƒ```ædG πª©j ¿CG IQhö```V ¤EG GÒ```°ûe
øe ;äÉÑcôª∏d á«°VGÎaG QÉ```ªYCG Oó– äÉ©jöûJ
.äÉeÉMOR’G ∞«ØîJ πLCG

á«æ«æ◊G á≤£æe ¿EG ÂÉ¨dG áØ«∏N ÖFÉædG ∫Éb
äBÉ°ûæŸGh ™```jQÉ°ûŸG ø```e ÒÑμdG Oó```©dG º```°†J
’EG ,á«YÉªàL’Gh á«°VÉjôdGh á«ë°üdGh á«ª«∏©àdG
ºμdG ÜÉ©«à°SG ⋲∏Y IQOÉ```b ´QGƒ°ûd ô≤àØJ É```¡fCG
.á≤£æŸG ⋲∏Y ¿hOOÎj øjòdG ¢SÉædG øe ÒÑμdG
IÉfÉ©e ¤EG ø```°ùMƒH ∫É```ªL Ö```FÉædG â```Ødh
∞bGƒe IQóf ™```e áÁó≤dG ¥ôëŸG á≤£æe ‹É```gCG
iód ‹ÉgC’G á```ØdÉîÃ Ö```Ñ°ùàj É‡ ,äGQÉ```«°ùdG
.±ƒbƒ∏d á°ü°üîŸG øcÉeC’G ÒZ ‘ º¡aƒbh
á```LÉM ¤EG …ô```μÑdG ø```°ùﬁ Ö```FÉædG QÉ```°TCGh
á«YGóHE’G ∫ƒ```∏◊G ¤EG â```bƒdG Gò```g ‘ á```μ∏ªŸG

áØdÉﬂ ...%
...% 1 áÑ°ùæH áYöùdG RhÉŒ
ÜÉgòdG áéëH ¢SÉædG ájPCG óMC’ ≥````ëj
.IÓ°ü∏d
á````YöùdG RhÉ````Œ ¿CG í````°VhCGh
Èà©j % 1 áÑ°ùæH ´QÉ°û∏d iƒ````°ü≤dG
QGó≤Ã áYöùdG IOÉ````jR É‰EGh ,áØdÉﬂ
…ODƒj iƒ````°ü≤dG áYöùdG ø````e % 30
.áØdÉîŸG áØYÉ°†e ¤EG

IQGOEÓ````d ΩÉ````©dG ô````jóŸG ∫É````b
øH øªMôdGóÑY ï«°ûdG Qhôª∏d áeÉ©dG
QhôŸG IQGOEG ¿EG áØ«∏N ∫BG ÜÉgƒdGóÑY
’h »````ÑæLCGh ø````WGƒe Ú````H ¥ô````ØJ ’
QGôμJ ¿CGh ,¬JGòH k É````°üî°T ±ó¡à°ùJ
¬«£©j ’ Ú©e ¢üî°T øe áØdÉîŸG
’ ¬fCGh ,¬àØdÉﬂ øY »°VÉ¨à∏d ≥````◊G

‹ÉãŸG ≥FÉ°ù∏d ICÉaÉμe ÊÉ› π«é°ùJ
á∏«≤K ácôJ á«ª«∏©àdG á≤£æŸG §«£îJ Aƒ°S

ô`«°ùdG á`cô`M á`Ñ`bGô`ª`d á`«cP á`ª¶fCG
â«ÑãJ ‘ á∏ãªàŸG ,π````MGôŸG á«≤H ò«Øæàd á````eRÓdG
ÈY Ωƒª©∏d É````¡àMÉJEG ºK ø````eh ,QÉ©°ûà°S’G Iõ````¡LCG
á«ª«∏©àdG á≤£æŸG ¿CÉ````°ûH ôcPh .á«còdG ∞````JGƒ¡dG
§«£îàdG øμj ⁄ å«M ,º¡«∏Y ¬∏ªM ™bh çQEG É````¡fCG
IQGRƒdG πªY ¤EG GÒ°ûe ,º«∏°S πμ°ûH á≤£æŸG ∂∏àd
.á≤£æŸG ∂∏J ‘ Ò°ùdG á∏μ°ûŸ ∫ƒ∏M ™°Vh ⋲∏Y

⋲∏Y ∞````μ©j É````jQÉ°ûà°SG ∑É````æg ¿CG ¤EG â````Ødh
⋲∏Y äÉ©WÉ≤àdG ™«ªL ™e »WÉ©àdGh á©°SƒJ á°SGQO
¥hQÉØdG ™WÉ≤J øe ,¿Éª∏°S øH áØ«∏N ï«°ûdG ´QÉ°T
.øjôëÑdG á©eÉL ⋲àMh
áÑbGôŸ á«còdG á````ª¶fC’ÉH ≥∏©àj É````ª«a QÉ°TCGh
á«dÉŸG OQGƒŸG ôaƒJ QÉ````¶àfG ‘ º¡fCG ,Ò°ùdG ácôM

IQGRƒH ¥ô£dG áfÉ«°Uh ™jQÉ°ûe IQGOEG ôjóe ∫Éb
QóH ÊGôª©dG §«£îàdGh äÉjó∏ÑdG ¿hDƒ°Th ∫É¨°TC’G
,“IÒ°üb ó«dGh IÒ````°üH Ú©dG” IQÉÑY ¿EG …ƒ````∏©dG
øY È©J ,‘ô````©ŸG ó````ªﬁ ÖFÉædG É````¡≤∏WCG »````àdGh
™````jQÉ°ûŸG ò````«ØæJ ¥ƒ````©J »````àdG Iô````ŸG á````≤«≤◊G
.IQGRƒdG iód ájôjƒ£àdG

“ø°ù«∏dG
ø°ù«∏dG”” ÖfÉLC’G íæe Úæ≤J

á∏jóÑdG ∫ƒ∏◊G ÒaƒJ πÑb äÉØdÉﬂ ’
ÉªY QƒØ°ü©dG ó«› ÖFÉædG ∫AÉ°ùJh .áØdÉîŸG øe
»¶◊ ΩÉ¶f Qhô```ª∏d á```eÉ©dG IQGOE’G ió```d ¿Éc GPEG
Éeh ,É¡JÉeÉMORGh ´QGƒ```°ûdG ⋲∏Y π°üëj Ée ó°Uôj
.πcÉ°T Éeh π£Y hCG çOGƒM É¡H ¿Éc GPEG

.äGQÉ«°ùdG ±ƒbƒd á«aÉc ÒZ á«fÉμ°SE’G
IQhöV ¤EG OÓ«e óªﬁ ÖFÉædG âØd ,¬à¡L øe
ôaƒJ ’ »àdG øcÉeC’G ‘ Qhô```ŸG ∫ÉLQ íeÉ°ùàj ¿CG
øWGƒŸG ™æ“ »àdG á```∏jóÑdG ∫ƒ∏◊G ádhódG É```¡«a

á«FÉ°üMEG ∞°ûμH QOƒ```÷G óªﬁ ÖFÉædG Ö∏W
≥«Ñ£J ⋲```∏Y á```ÑJÎŸG á```«HÉéjE’G è```FÉàædG ∫ƒ```M
¤EG GÒ°ûe ,á```jQhôŸG äÉØdÉîª∏d ó```jó÷G ΩÉ¶ædG
™jQÉ°ûŸÉH ∫RÉ```æª∏d á«eÉeC’G áØ°UQC’G á```MÉ°ùe ¿CG

¬HÉμJQG ΩóY ∫ÉM ‘ …ƒæ°ùdG áÑcôŸG
Gò````g õ````jõ©àd ∂````dPh ;äÉ````ØdÉîŸG
.¢SÉædG iód ∑ƒ∏°ùdG
∫ÉªL Ö````FÉædG ∫É````b ,¬````à¡L ø````e
äGQÉ«°ùdG ∞````bGƒe á````∏μ°ûe ¿EG OhGO
á````«æμ°ùdG ≥````WÉæŸG ⋲````∏Y ö````üà≤J ’
.Iójó÷G ™jQÉ°ûŸG ⋲àM πH ,áÁó≤dG
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م�ؤكدة �سموها تطلعها الدائم لدعم املنتج املحلي ...قرينة العاهل:

فخــورون بو�صـول معـر�ض احلدائــق مل�ستويـات م�رشفــة

املنام���ة -بن���ا� :أ�ش���ادت قرينة العاه���ل رئي�سة
املجل�س الأعلى للم���ر�أة رئي�سة املجل�س اال�ست�شاري
للمب���ادرة الوطني���ة لتنمية القط���اع الزراعي �صاحبة
ال�سم���و امللك���ي الأم�ي�رة �سبيك���ة بن���ت �إبراهيم �آل
خليفة ، ،بامل�ستوى املتميز لأعمال معر�ض البحرين
ال���دويل للحدائق له���ذا العام ،املق���ام حتت الرعاية
امللكية ال�سامية لعاهل البالد �صاحب اجلاللة امللك
حمد بن عي�س���ى �آل خليفة ،والتي ت�أتي �أعماله اليوم
كنت���اج لعمل خمل����ص وجه���ود ا�ستثنائي���ة تتوالها
ال�شيخ���ة م���رام بن عي�سى �آل خليفة م���ن خالل حملها
م�س�ؤولي���ة املب���ادرة ك�أم�ي�ن ع���ام ،وحر�صه���ا على
حتقي���ق ر�ؤية و�أهداف املب���ادرة الوطنية على الوجه
الأكم���ل من خالل خط���ط وبرامج تنفيذي���ة مدرو�سة
على مدار ال�سنة.
وتابع���ت �سموه���ا بالق���ول :ي�أت���ي املعر����ض 
بدوريت���ه ال�سنوي���ة وموا�ضيعه املتج���ددة املراعية
الحتياجات وتطلعات القط���اع الزراعي ليج�سد نتاج
تلك اخلطط والربام���ج ،والذي ينجح العام تلو العام
يف ا�ستقطاب م�شاركات دولي���ة ووطنية متخ�ص�صة
ومتنوع���ة حتظ���ى بالت�سهيالت املمكن���ة كافة التي
تتيحه���ا املب���ادرة الوطنية ب�سعي مبا��ش�ر من �أمينها

العام ،ي�ساندها يف ذلك فريق عمل املبادرة املكون
من خربات وكفاءات بحرينية نفخر ونعتز بها ،والتي
حتظى بدوره���ا ب�إ�رشاف مهني وحريف رفيع امل�ستوى
تقوم به ال�شيخة مرام بنت عي�سى بكل اقتدار.
ج���اء ذل���ك يف ت�رصي���ح خا����ص �أدلت ب���ه �صاحبة
ال�سم���و امللك���ي الأم�ي�رة �سبيك���ة بن���ت �إبراهيم �آل
خليفة ،يف ختام �أعمال املعر�ض الذي �أقيم على مدى
� 5أيام وا�ستقطب ما يقارب � 42ألف زائر يف الفرتة
من  22وحتى  26من فرباير .2017
وبارك���ت �صاحبة ال�سم���و امللكي جه���ود جميع
امل�شارك�ي�ن  يف �أعم���ال املعر����ض  م���ن وزارات
وم�ؤ�س�س���ات ر�سمي���ة وجامع���ات وطني���ة وال�رشكات
وامل�ؤ�س�س���ات الك�ب�رى العامل���ة يف القط���اع اخلا�ص 
و�أ�صح���اب الأعمال وفرق عمل تطوعي���ة من ال�شباب
وال�شاب���ات وم�ؤ�س�سات املجتمع امل���دين الذي متيز
املعر����ض بح�ضورهم ه���ذا العام� ،س���واء كانت تلك
امل�ؤ�س�س���ات خمت�ص���ة يف جم���ال العم���ل الزراعي �أو
معني���ة ب�إعداد برام���ج زراعية ملنت�سبيه���ا �أو فئاتها
امل�ستهدفة من جمعيات ن�سائية �أو مراكز ت�أهيل.
و�أ�ش���ادت �سموها به���ذا اخل�صو����ص بالتعاون
الوثي���ق ب�ي�ن املب���ادرة الوطني���ة ون���ادي البحرين

ا�ستعرا�ض دور “النيابة” يف حماية البيئة
�ش����ارك رئي�����س املحكم����ة الك��ب�رى
اجلنائي����ة القا�ض����ي �إبراهي����م �سلط����ان
الزايد يف ندوة حوارية نظمتها امل�ؤ�س�سة
الوطنية حلق����وق الإن�سان بعنوان “حقوق
الإن�س����ان والبيئة” ،وذلك يف مركز عي�سى
الثقايف.
وتناول القا�ضي �إبراهيم الزايد حمور
احلماية اجلنائية الق�ضائية للبيئة ،مبينا
يف �ضوء ذلك دور النيابة العامة يف حماية
البيئة وتطبيق القانون عرب املراحل التي

متر بها الق�ضية عن����د تلقي ال�شكوى من
اجلهة املخت�ص����ة ،ومن ثم تبا���ش�ر النيابة
العامة عملها بالتحقيق وحتريك الدعوى
اجلنائية ورفعها �إىل املحكمة املخت�صة.
و�أو�ضح القا�ض����ي �إبراهيم الزايد �أن
جرائم البيئية متر عرب املحاكم اجلنائية،
وذلك ح�سب نوع اجلرمية.
واختت����م القا�ض����ي �إبراهي����م الزاي����د
الن����دوة بط����رح بع�����ض  املقرتح����ات
والتو�صيات حول جرائم البيئة.

املنام���ة  -وزارة اخلارجي���ة� :أكد م�ساعد
وزي���ر اخلارجية عبداهلل الدو��س�ري �أن البحرين
حتر����ص على ن��ش�ر قيم الو�سطي���ة والت�سامح
واالعتدال عرب برامج تربوية وتعليمية ودينية
و�إعالمي���ة ،يف �إط���ار ت�رشيع���ي وم�ؤ�س�سات���ي
وا�ضح وبيئة اقت�صادي���ة واجتماعية منا�سبة
مبا يف ذلك ال�سع���ي لتحقيق �رشاكة فاعلة مع
م�ؤ�س�س���ات املجتم���ع املدين عل���ى �أ�س�س من
ال�شفافية واالنفتاح واملو�ضوعية.
و�ألقى الدو�رسي كلم���ة البحرين يف اجلزء
رفيع امل�ستوى من الدورة  34ملجل�س حقوق
الإن�س���ان ،م�ش�ي�را �إىل التحدي���ات اجل�سيم���ة
املتمثل���ة يف التدخالت اخلارجي���ة وما يرتبط
به���ا م���ن تنام���ي ظاه���رة العن���ف والإرهاب
والتط���رف العني���ف� ،إ�ضاف���ة �إىل ا�ستغ�ل�ال

البع����ض لق�ضايا حقوق الإن�س���ان لكي تكون
واجهة لتحقيق �أه���داف �سيا�سية متنافية مع
احرتام حقوق الإن�سان والأمن واال�ستقرار.
و�أو�ض���ح �أن اململك���ة تت�ص���دى له���ذه
التحدي���ات بالو�سائل القانوني���ة مع االلتزام
بتطبيق معايري حقوق الإن�سان يف مواجهتها.

البحرين تت�صدى للتحديات بالو�سائل القانونية

الفا�ضل يبحث التن�سيق الأمني مع تركيا

املنامة  -وزارة الداخلية :يف �إطار الزيارة
الت���ي يقوم به���ا حالي���ا �إىل جمهوري���ة تركيا
ال�صديق���ة ،اجتمع نائب وزير الداخلية الفريق
عادل الفا�ضل ،مع نائب وزير الداخلية الرتكي
�صب���اح الدي���ن �أوزت���ورك .ومت باللق���اء بحث

جم���االت التع���اون والتن�سيق الأمن���ي ملواكبة
امل�ستج���دات الأمنية على ال�ساحتني الإقليمية
والدولية واتخاذ الر�ؤى املنا�سبة ب�ش�أنها ،كما
مت بحث عدد م���ن املو�ضوعات ذات االهتمام
امل�شرتك؛ بهدف تعزيز الأمن واال�ستقرار.

اجلامعة العربية تت�ضامن مع البحرين �ضد الإرهاب
القاهرة  -بنا� :أدانت اجلامعة العربية
التفج�ي�ر الإرهابي الذي ا�سته���دف حافلة
لنقل ال�رشطة مبملك���ة البحرين و�أ�سفر عن
�إ�صابة عدد من رجال الأمن.
و�أعرب الأمني العام للجامعة �أحمد �أبو
الغيط يف بيان له �أم�س عن ت�ضامن اجلامعة

العربية ووقوفها �إىل جانب مملكة البحرين
ودعمها للإجراءات الت���ي تقوم بها حكومة
مملك���ة البحرين ملواجهة الأعمال الإرهابية
وحف���ظ �أمن الب�ل�اد وا�ستقرارها ،م�ؤكدا يف
الوقت ذاته رف����ض الإرهاب بجميع �صوره
و�أ�شكاله.

ال�سفارة الرو�سية تدين الهجوم الإرهابي على حافلة ال�رشطة
املنامة  -بنا� :أدان���ت ال�سفارة الرو�سية
لدى اململك���ة ب�شدة الهج���وم الإرهابي الذي
تعر�ض���ت ل���ه حافل���ة �رشطة يف منطق���ة (جو)
و�أ�سف���ر عن �إ�صاب���ة  5من رج���ال الأمن م�ساء
الأحد املا�ض���ي .وو�صفت ال�سف���ارة يف بيان
�أم�س الهجوم بـ “االعتداءات الإجرامية” ،التي
ال ميك���ن تربيره���ا ،متمني���ة ال�شف���اء العاجل

للجرح���ى” ،داعية �إىل احلوار وعدم اللجوء �إىل
الأ�ساليب املتطرفة وغري امل�رشوعة.
وقال���ت ال�سف���ارة “نحن عل���ى يقني من
�أن ال�شع���ب البحريني ،مثل �شع���وب البلدان
الأخ���رى يف املنطق���ة ،ق���ادر عل���ى �ضم���ان
التطوي���ر امل�ستم���ر لب�ل�اده بكل ثق���ة وعلى
�أ�سا�س توافق وطني”.

للحدائق وم���ا يقوم بدوره من دور م�ساند ومكمل يف
�سي���اق اجلهود الوطنية لإث���راء جمال العمل الزراعي
وتطوير خرباته وتنويع جماالته.
و�أعرب���ت �سموه���ا ع���ن �سعادته���ا بامل�شارك���ة
الفاعل���ة والوا�ضح���ة للمزارع�ي�ن البحرينيني الذين
ت�أت���ي احتياجاتهم من �ضمن م���ا تركز عليه املبادرة
الوطني���ة؛ ل�ضمان �إتاحة كاف���ة �أوجه الدعم املنا�سبة
لتذليل �أية حتديات �أو �صعوبات قد تواجههم.
و�أ�شادت �سموها بامل�ستوى الطيب الذي و�صل
�إليه منت���ج املزارع البحريني بتنوع���ه وجودته ،الأمر
الذي ي�ؤكد جدوى الربام���ج واحلوافز امل�شجعة التي
تت���اح لهم من جانب اجلهات املعنية كافة ،واجتهاد
اليد البحرينية يف حتقي���ق النجاح والتميز يف العمل،
الناب���ع م���ن احرتام �أ�ص���ول املهن���ة واملحافظة على
�سمعتها الطيبة ،متطلعة �سموها �إىل ا�ستمرار العمل
على دعم املنت���ج الوطني؛ للحفاظ عل���ى ا�ستمراره
ورف���ع قدرته على التناف����س والإ�سهام امللمو�س يف
تنمية القطاع الزراعي.
ونوه���ت �سموه���ا يف �سياق ت�رصيحه���ا مب�ساندة
ال���وزارات املعني���ة باملعر�ض يف دع���م �أعماله كافة
التي قامت ب���دور كبري يف حتقيقه لنتائجه املرجوة،

•�صاحبة ال�سمو امللكي الأمرية �سبيكة بنت �إبراهيم

كم���ا �أب���دت ارتياحها م���ن اهتم���ام و�سائ���ل الإعالم
الوطني���ة باحل���دث الدويل التي متثل���ت يف التغطية
الهادفة التي �أبرزت م�ضم���ون املعر�ض وتوجهاته،
وا�ستطاعت �أن تو�ضح للر�أي العام الفائدة املرجوة
م���ن التنمي���ة الزراعية ،الت���ي ي�أتي املعر����ض ك�أحد
حمطاتها الرئي�سة لبيان م�ساهمات اجلهود الوطنية
وقدرته���ا على التكام���ل؛ لتحقيق اله���دف الأ�سمى
املتمث���ل يف متك�ي�ن القط���اع الزراعي م���ن الإ�سهام

احلقيق���ي يف خلق فر�ص عم���ل الئقة ،و�أن يكون �أحد
�أوج���ه تنويع م�ص���ادر دخل االقت�ص���اد الوطني ومبا
ين�سجم مع ر�ؤية البحرين .2030
ويف ختام ت�رصيحها� ،أكدت �صاحبة ال�سمو امللكي
رئي�س���ة املجل����س اال�ست�ش���اري للمب���ادرة الوطني���ة
لتنمي���ة القط���اع الزراع���ي الت���ي حتظ���ى باملباركة
امل�ستمرة ل�صاح���ب اجلاللة عاهل البالد ،على التزام
املبادرة باقرتاح جم���االت التطوير للقطاع الزراعي
وتقدمي الت�ص���ورات املدرو�سة عل���ى �أ�س�س علمية؛
ل�ضم���ان حتقيق الأث���ر املبا�رش على جم���االت القطاع
املختلف���ة �سواء على م�ست���وى الت�رشيعات �أو الأنظمة
�أو البني���ة التحتي���ة �أو الربامج التعليمي���ة �أو التوعية
والتثقي���ف ورفع الوع���ي البيئي والزراع���ي �أو على
م�ست���وى متكني م�ؤ�س�س���ات املجتمع املدين من �أداء
دورها امل�ساند لتنمية القطاع �أو على م�ستوى �إعداد
الدرا�س���ات والبحوث �أو على م�ستوى تقدمي احلوافز
واجلوائز الت�شجيعي���ة للم�شاريع الزراعية �أو �أ�صحاب
احلدائق من املتخ�ص�صني والهواة �أو امل�ساهمني يف
�إقامة املعر�ض ،مهنئة الفائزين كافة من م�ؤ�س�سات
�أو �أفراد مبا حققوه من نتائج طيبة هي حمل واعتزاز
وتقدير �شخ�صي من لدن �سموها.

“الأعلى للق�ضاء” يعقد اجتماعني مع الوفد الربيطاين ...ال�سري غرو�س:

التطوير الق�ضائي الإداري يكون عرب قيادة الق�ضاة
املنامة  -بن���ا :عقد املجل����س الأعلى للق�ضاء
اجتماع�ي�ن رئي�سني مع الوفد الربيطاين الق�ضائي
الزائر برئا�سة قا�ضي حمكمة اال�ستئناف يف �إجنلرتا
وويل���ز ال�سري بي���ت غرو����س ا�ستجاب���ة للتوجهات
الإ�صالحية للمنظومة الق�ضائية يف مملكة البحرين؛
لالطالع على �أحد ركائز الإدارة الق�ضائية احلديثة،
وذل���ك وفق خط���ة متكاملة لإ�سرتاتيجي���ة ال�سلطة
الق�ضائي���ة  2020التي ت�سته���دف �أع�ضاء ال�سلطة
الق�ضائية وامل�س�ؤولون الق�ضائيني والإداريني يف
�إط���ار التدريب امل�ستمر ملمار�سة مهام امل�س�ؤولية
املنوطة اليهم ،والإملام ب�أ�ساليب الأداة الق�ضائية
احلديثة ،وطرق القيادة وتطوير املهارات الإدارية
واملهني���ة لرفع م�ست���وى الأداء ،من خ�ل�ال االطالع
عل���ى التجارب الأخرى منه���ا كالتجربة الربيطانية،
وق���د �أكد ال�سري غرو�س ب����أن التطوير يف املنظومة
الق�ضائية يجب �أن يكون بقيادة الق�ضاة.
وتناول االجتماع الأول �إطار القيادة الق�ضائية
البحرينية ،ح�رضها وزير العدل وال�ش�ؤون الإ�سالمية
والأوق���اف ال�شيخ خالد بن على �آل خليفة ،والنائب
العام علي البوعينني ،ووكيل وزارة العدل لل�ش�ؤون
الإ�سالمي���ة والأوقاف وائل بوع�ل�اي ،والأمني العام
للمجل����س الأعل���ى للق�ضاء القا�ضي عل���ي الكعبي،
وبع�ض �أع�ض���اء ال�سلطة الق�ضائي���ة والإداريني يف
وزارة الع���دل ،و�أك���د ال�سري غرو�س خ�ل�ال االجتماع
عل���ى ثالثة حماور رئي�سة تتمثل يف حقوق الإن�سان،
و�سي���ادة القان���ون ،وا�ستقاللية الق�ض���اء ،و�أو�ضح

�أن قوة ال�سلط���ة الق�ضائية ت�أتي من ثقة املجتمع،
و�أن اال�ستقاللي���ة ترتك���ز عل���ى ا�ستقاللية الق�ضاء
وا�ستقاللي���ة القا�ضي ،وبني �أن التطوير الق�ضائي
الإداري يكون م���ن خالل قيادة الق�ض���اة ،و�إ�صالح
نظام العدالة و�إدارة املحاكم ،و�إدارة الق�ضايا.
�أم���ا االجتماع الآخ���ر ،فقد تن���اول مو�ضوعني،
الأول الق�ض���اة القادة ،والثاين �إن�ش���اء وثيقة عمل
الق�ضاة القادة يف البحري���ن ،وتهدف هذه الوثيقة
�إىل دع���م �سي���ادة القان���ون م���ن خ�ل�ال التطوي���ر
الق�ضائي وقي���ادة التغيري وو�ض���ع �إ�سرتاتيجيات
م�ستقبلية متو�سط���ة وبعيدة املدى؛ لتح�سني �أداء
عم���ل املحكم���ة من خ�ل�ال و�ضع ت�ص���ورات موحدة
لت�سي�ي�ر املحاك���م اجلنائي���ة واملدني���ة وال�رشعية،
وخل���ق قيادات ق�ضائي���ة والت�شجيع عل���ى التميز؛

ذل���ك به���دف دع���م ا�ستق�ل�ال الق�ض���اء وتعزي���ز
ال�شفافية م���ا ي�صب ذلك يف جودة �إجن���از و�إ�صدار
الأحكام والقرارات.
وبل���ورت الوثيقة مهام الق�ض���اة القادة ،منها
حت�س�ي�ن بيئة العم���ل ،و�إبداء ال���ر�أي ،واالقرتاحات
يف تطوي���ر الأداء ،وتعدي���ل القوان�ي�ن والتوا�ص���ل
م���ع �إدارة التفتي����ش  الق�ضائ���ي ووزارة الع���دل
لل�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف والأمانة العامة ب�ش�أن
امل�شكالت �أو التحديات التي تواجه الق�ضاة.
ح�رض االجتماع كل من القا�ضي ال�شيخ حممد بن
علي �آل خليف���ة ،والقا�ضي حممد ح�سن البوعينني،
والقا�ض���ي �إبراهيم �سلطان الزاي���د ،القا�ضي علي
الكعب���ي ،والقا�ض���ي حممد مريزا �أم���ان ،والقا�ضي
عبدالرحمن ال�شاعر.

العمليات الإرهابية والقر�صنة والت�سلل تهدد دولنا ...احل�سن:

تدعيم التن�سيق بني حر�س احلدود وخفر ال�سواحل خليجيًا

املنام���ة  -بنا :افتتح رئي�س الأمن العام اللواء
ط���ارق احل�س���ن� ،صباح �أم����س ،االجتم���اع ال�ساد�س
والع�رشين مل�س����ؤويل حر�س احلدود وخفر ال�سواحل
بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ،والذي
يعقد يف مملكة البحرين على مدى ثالثة �أيام.
ورحب رئي����س الأمن الع���ام بر�ؤ�س���اء و�أع�ضاء
الوف���ود امل�شاركة يف االجتماع ،والذي ي�أتي تنفيذاً
للتوجيهات ال�سامية وحتقيق���ا ً لتطلعات �أ�صحاب
اجلالل���ة وال�سمو قادة دول جمل����س التعاون ،ونقل
رئي����س الأم���ن الع���ام للم�شارك�ي�ن ،حتي���ات وزير
الداخلي���ة ال�شي���خ را�ش���د ب���ن عب���داهلل �آل خليف���ة،
م�ؤك���داً حر�ص���ه على دعم عالق���ات الأخوة وحتقيق
�أق�ص���ى درج���ات التع���اون والتن�سي���ق وامل�شاركة
احلقيقي���ة الفاعلة ب�ي�ن م�ؤ�س�س���ات حر�س احلدود
وخفر ال�سواحل بدول جمل�س التعاون ملواجهة خطر
اجلرمية والإره���اب وحتقيق الأم���ن البحري جلميع
دول املجل����س ،وت�أمني املالح���ة الدولية يف اخلليج
العربي.
و�أعرب رئي�س الأمن العام عن �شكره وتقديره
ل���وزراء داخلية دول جمل�س التع���اون لتوجيهاتهم
ودعمه���م لالجتماع���ات الأمني���ة امل�شرتك���ة لدول
املجل�س ،ومن بينها اجتماع م�س�ؤويل حر�س احلدود
وخفر ال�سواحل ،وذل���ك يف �إطار العمل على تفعيل
التعاون الأمني ملواجهة التحديات احلالية.
و�أك���د رئي�س الأم���ن العام ،اعت���زازه وتقديره
للجهود امل�شهودة واملميزة التي تقوم بها �أجهزة
حر�س احلدود وخفر ال�سواحل بدول جمل�س التعاون
يف �سبي���ل حفظ الأمن ودرء املخاط���ر ،م�شددًا على

�أن �أمن احلدود البحرية ،يعترب حتديا ً رئي�سا ً يواجه
املجتم���ع ال���دويل وكذل���ك دول املجل����س لأهميته
الإ�سرتاتيجية خا�صة اخلليج العربي ،والذي يعترب
ال�رشيان احليوي لدول املجل�س والعامل.
و�أ�ضاف �أن التهدي���دات الإقليمية والعمليات
الإرهابية والقر�صنة والتلوث والت�سلل والتهريب،
كلها عوامل تهدد �أمن دولنا اخلليجية ومكت�سباتنا
وم�شاريعن���ا التنموي���ة ،منوه���ا �إىل �أن �أوراق العمل
واملو�ضوعات املطروحة يف االجتماع ،حتمل �أهمية
خا�ص���ة يف جم���ال التدري���ب والتماري���ن امل�شرتكة
وتب���ادل املعلوم���ات والتن�سيق وتب���ادل التقارير
والزي���ارات امليداني���ة و�أم���ن احل���دود ومكافح���ة
الت�سل���ل والتهري���ب ،و�ست�ساه���م يف تعزي���ز �أم���ن
احلدود الربية والبحرية  .و�أعرب رئي�س الأمن العام
يف خت���ام كلمت���ه عن متنيات���ه ب�أن يحق���ق االجتماع
�أهدافه املرجوة ملا فيه �صالح كافة �شعوب ودول
جمل�س التعاون.
ويت�ضمن جدول �أعمال االجتماع ،بحث عدد من
املو�ضوعات ذات االهتمام امل�شرتك يف �إطار العمل

على دعم امل�س�ي�رة املباركة لدول جمل�س التعاون
وتعزي���ز �آليات التن�سي���ق والتوا�ص���ل بينها ،ومن
بينه���ا ا�ستعرا�ض ر�ؤية خ���ادم احلرمني ال�رشيفني،
فيما يخ�ص حر�س احل���دود وخفر ال�سواحل ،البحث
يف �أهمي���ة التماري���ن البحرية امل�شرتك���ة والربامج
التدريبي���ة ،انعق���اد �أ�سب���وع حر�س احل���دود وخفر
ال�سواحل وزي���ارة مركز العملي���ات البحري املوحد
يف مملكة البحري���ن� ،إ�ضافة �إىل الزيارات امليدانية
بني الدول الأع�ضاء وزيارة م�س�ؤويل حر�س احلدود
وخف���ر ال�سواحل لل���دول املتقدمة ،بجان���ب �أوراق
العمل املقدمة من الدول الأع�ضاء.
من جهته� ،أكد قائد خفر ال�سواحل العميد ركن
بحري عالء عبداهلل �سيادي �أن عقد هذه االجتماعات
ي�أت���ي �ضمن جم���االت العمل امل�ش�ت�رك والتن�سيق
املتبادل ب�ي�ن دول املجل�س عل���ى الأ�صعدة كافة
للو�صول �إىل منظومة متقدمة تدعم الأمن البحري،
م�شيدا بالتعاون والتن�سيق القائم بني �أجهزة حر�س
احل���دود وخفر ال�سواحل يف جمال تبادل املعلومات
الأمنية ومواجهة خمتلف اجلرائم البحرية.
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يف حفل يقام مبدريد  24اجلاري

خا�صا لل�سياحة امل�ستدامة 2017
ريا ً
�إعالن ال�شيخة مي �سف ً

املنام���ة  -بن���ا� :أعلن���ت منظم���ة ال�سياح���ة
العاملية يف بي���ان �صحايف �صدر �أم�س ،خرب ت�سمية
رئي�س���ة هيئة البحري���ن للثقافة والآث���ار بال�شيخة
م���ي بنت حمم���د �آل خليفة “�سفرياً خا�ص���ا ً لل�سنة
الدولي���ة لل�سياح���ة امل�ستدام���ة من �أج���ل التنمية
 ”2017يف حف���ل تن�صيب خا����ص �سيقام يف مقر
منظم���ة ال�سياح���ة العاملي���ة يف مدري���د ي���وم 24
مار����س اجلاري؛ وذلك تقديرًا مل�ساهمتها يف دعم
ال�سياحة الثقافية امل�ستدامة.
وبهذه املنا�سبة�� ،ص�رح الأمني العام ملنظمة
ال�سياح���ة العاملية طالب الرفاع���ي يف بيان �أم�س:
“�أود �أن �أُثن���ي على اجلهود الهائل���ة التي تبذلها
ال�شيخة مي بن���ت حممد �آل خليفة يف �سبيل حماية
ون�رش الثقافة يف البحرين وعالقاتها مع ال�سياحة”.
وتاب���ع �أن منظم���ة ال�سياح���ة العاملي���ة �أكدت
“�أهمي���ة تطوير �سبل وو�سائ���ل ال�سياحة الثقافية

كو�سيل���ة لتعزي���ز التكام���ل الإقليم���ي والتنمي���ة
االقت�صادية ،خ�صو�ص���ا عرب برنامج طريق احلرير
لل�سياحة الذي تتبناه املنظمة”.
و�أردف �أن “�سن���ة  2017الت���ي �أعلنته���ا
اجلمعي���ة العام���ة للأمم املتح���دة ال�سن���ة الدولية
لل�سياح���ة امل�ستدامة من �أجل التنمية لهي فر�صة
فري���دة لتعزيز �أهمي���ة ال�سياح���ة يف احلفاظ على
قيمنا وتنوعن���ا وتراثنا ،فال�سياحة تفعل الأن�شطة
والعادات التقليدية ،ومتك���ن املجتمعات وتنمي
فيها الفخر واالعتزاز ،وتعزز التنوع الثقايف وتن�رش
الوعي حول �أهمية الرتاث”.
ونوه الرفاعي اىل دع���وة ال�شيخة مي حل�ضور
احتفالي���ات انط�ل�اق مهرج���ان ربي���ع الثقاف���ة يف
م��س�رح البحرين الوطني ،وال���ذي ت�صادف مع يوم
ال�سياح���ة العربي .وكانت املنا�سبة فر�صة لت�أكيد
�أهمي���ة احلفاظ على الرتاث الثقايف والروابط بني

•ال�شيخة مي بنت حممد

ال�سياح���ة والثقافة ،خا�ص ًة يف نطاق برنامج ال�سنة
الدولي���ة لل�سياح���ة امل�ستدام���ة من �أج���ل التنمية

للعام .2017
واطل���ع الرفاع���ي ل���دى زيارته عل���ى التقدم
احلا�ص���ل يف م��ش�روع تطوير طري���ق الل�ؤل�ؤ ،مبا يف
ذل���ك جتديد وترميم عدد من البي���وت التقليدية
يف املنامة .وتوقف بيان منظمة ال�سياحة العاملية
عن���د �أهمية طري���ق الل�ؤل�ؤ وق�صته���ا الفريدة كما
دالئله���ا االقت�صادية� ،إذ طورت جزي���رة البحرين
“نظاما ً اقت�صاديا ً وثقافيا ً واجتماعيا ً كان يعتمد
عل���ى م�صدر واح���د للدخل� ،أال وه���و لآلئ البحرين
الطبيعية رائعة اجلمال” ،التي كانت وراء �إدراجها
بالع���ام  2012عل���ى قائم���ة اليون�سك���و لل�ت�راث
الإن�ساين العاملي.
وكان طال���ب الرفاع���ي ق���د عر����ض الأوب���را
اللبناين “عنرت وعبلة” عل���ى خ�شبة م�رسح البحرين
الوطني كجزء م���ن فعاليات انطالق مهرجان ربيع
الثقافة.

توا�صل جهود “املربة اخلليفية” لدعم الطلبة

فتح الت�سجيل يف “رايات” طوال ال�شهر اجلاري

املنامة -بنا� :أعلنت م�ؤ�س�سة املربة اخلليفية
ع����ن بدء مرحلة تقدمي الطلبات يف برنامج “رايات”
للمنح الدرا�سية لل�سنة املقبلة .2017-2018
وي�أت����ي برنام����ج راي����ات بالتواف����ق م����ع ر�ؤي����ة
امل�ؤ�س�س����ة الرامي����ة لزي����ادة املقاع����د الدرا�سي����ة
املطروح����ة لل�شب����اب البحريني الطم����وح ،ومنحهم
املزي����د م����ن الفر�ص ملوا�صل����ة تعليمه����م العايل،
وخلق جي����ل وا ٍع ومثقف مت�سل����ح بالعلم واملعرفة
وقادر على مواجهة التحديات؛ للإ�سهام الفاعل يف
املجتمع ودفعه نحو التقدم والتطور.
وم����ن املزم����ع �أن ت�ستم����ر مرحل����ة الت�سجي����ل
عل����ى مدار �شه����ر كام����ل يف الفرتة ما ب��ي�ن  1و31
مار�����س  .2017و�سيق����دم الربنامج ه����ذا العام 40
منح����ة يف اجلامع����ات ال�رشيكة للح�ص����ول على درجة
البكالوريو�س ،وهي جامع����ة البحرين وبوليتكنيك

البحرين وجامعة اخلليج العربي ،ف�ضالً عن منحتني
للتق����دم لدرج����ة املاج�ست��ي�ر يف جامع����ة البحري����ن
وجامعة اخلليج العربي.

وميك����ن للراغب��ي�ن التق����دم لربنام����ج راي����ات
للمنح الدرا�سية م����لء ا�ستمارة التقدمي عرب موقع
امل�ؤ�س�س����ة الإلك��ت�روين ،و�ستت����م عملي����ة اختي����ار

الطلب����ة بعد اجتياز املتقدمني ع����ددا من املراحل،
و�سيت�أه����ل املتقدم����ون بن����ا ًء عل����ى التح�صي����ل
الأكادميي واملقابلة ال�شخ�صية والأعمال التطوعية
املقدمة.
من جانبها ،علقت رئي�����س جمل�س �أمناء املربة
اخلليفي����ة �سمو ال�شيخة زين بن����ت خالد �آل خليفة،
قائلة“ :توا�صل م�ؤ�س�سة املربة اخلليفية جهودها
يف �سبيل زيادة الفر�صة املتاحة للطلبة البحرينيني
الراغبني يف احل�صول على م�ؤهل جامعي والنهو�ض
مب�ستواه����م التعليم����ي ،واال�ستفادة م����ن الأن�شطة
واملبادرات الأخرى التي توفرها املربة لطلبتها”.
مت ط����رح برنام����ج املن����ح الدرا�سي����ة اجلامعية
“راي����ات” يف الع����ام  2011ليكون برناجم����ا ً �شامالً
ومتكام��ل�اً ي�ساه����م يف جم����ال التعلي����م وتنمي����ة
املهارات ال�شخ�صية لل�شباب البحريني.

لدى لقائه بالنائب كاظم ...احلمر:

املحافظة ال�شمالية مقبلة على م�شاريع �إ�سكانية �ضخمة
املنام���ة  -بن���ا� :أكد وزير الإ�س���كان با�سم
احلم���ر �أنَّ وزارة الإ�س���كان �أول���ت امل�شاري���ع
الإ�سكاني���ة يف املحافظ���ة ال�شمالي���ة اهتمامً���ا
كبريًا يف امل�شاريع املدرجة �ضمن برنامج عمل
احلكومة لبن���اء � 25ألف وح���دة �سكنية ،وذلك
يف �إط���ار ال�سعي نحو تلبية الطلبات الإ�سكانية
املدرج���ة عل���ى قوائ���م االنتظ���ار باملحافظة،
وال�سيم���ا الطلب���ات القدمية منه���ا ،منوهً ا �إىل
اهتمام القي���ادة واحلكومة الدائ���م وامل�ستمر

بتوفري االحتياجات الإ�سكانية للمواطنني.
جاء ذلك ل���دى ا�ستقبال���ه مبكتبه بديوان
ال���وزارة ع�ض���و جمل����س النُّ���واب باملحافظ���ة
ال�شَّ مالي���ة النائ���ب ج�ل�ال كاظ���م ،م���ن �أج���لِ
التَّباح���ث يف ع���د ٍد م���ن املوا�ضي���ع املتعلق���ة
ب�أبرز م�ستج���دات امللف الإ�سكاين واملبادرات
التي تلب���ي احتياجات املواطن�ي�ن الإ�سكانية
يف املحافظ���ة ال�شَّ مالية ب�ش���كلٍ خا�ص وجميع
حمافظات مملكة البحرين ب�شكلٍ عام.

ال م�ستحقات يف ك�شوف رواتب ال�شهر املا�ضي ...معلمون لـ “:”$

“الرتبية” تتخلف عن �رصف عالوة متديد الدوام ل�شهرين
مروة خمي�س

بين���ت ك�شوف رواتب املعلم�ي�ن ل�شهر فرباير
املا�ض���ي ع���دم ��ص�رف وزارة الرتبي���ة والتعلي���م
م�ستحقاته���م من مكاف�أة حت�س�ي�ن الزمن املدر�سي
(متديد الدوام) ملدة �شهرين.
وطال���ب معلم���ون ع�ب�ر “الب�ل�اد” ب��ص�رف
م�ستحقاته���م لع�ل�اوة التمدي���د ع���ن �شه���ري يناير

وفرباير املا�ضي�ي�ن .وانتقدوا ت�أخ���ر �رصف الوزارة
مل�ستحقات رواتبهم لل�شهر املا�ضي.
وذك���روا �أن “الرتبي���ة” �أخطرتهم ب�أن���ه �سيتم
�رصف م�ستحقات �شهر يناير املا�ضي مع م�ستحقات
�شه���ر فرباير ،ولكن تبني يف ك�شوف الرواتب �أخريا
�أن الوزارة مل تدرج امل�ستحقات �ضمن الرواتب.
وطالب���وا الوزارة ب�رصف املبال���غ امل�ستحقة من
ع�ل�اوة التمدي���د يف �أقرب وق���ت� ،إذ �إن عدم �رصفها

متديد الزمن املدر�س���ي .ويف ت�رصيح �سابق لوزير
الرتبي���ة والتعليم ماج���د النعيمي ن�رشت���ه “البالد”،
�أف���اد ب�أن ع�ل�اوة متديد الزم���ن املدر�سي �ست�رصف
ملن يح�رض احل�صة ال�سابعة فقط ،ومن ي�شرتك فيها
على نحو مبا�رش .و�أو�ضح الوزير النعيمي حول �إمكان
ا�ستح���داث �رشوط و�إجراءات جدي���دة ل�رصف العالوة،
ب����أن عملي���ة ال�رصف �ستت���م وفق �ضواب���ط و�ضعت
�ضمن عمل م�شرتك مع ديوان اخلدمة املدنية.

لأدائها الوظيفي املتميز وحتقيق �سل�سلة منجزات

املحمود تت�سـلم جائزة “املر�أة املنجزة”

املنام���ة  -بن���ا :ت�سلم���ت م�ؤ�س����س ومدير عام
“الالبي�ل�ا” للفعالي���ات والزه���ور نهل���ة املحم���ود
جائزة “املر�أة املنج���زة” يف امل�ؤمتر العاملي للمر�أة
القيادية الذي يقام �سنويا يف مومباي.
و�أعربت جلن���ة احلكام عن �أن “ا�ستالم املحمود
اجلائ���زة ج���اء نتيج���ة �أدائه���ا الوظيف���ي املتمي���ز
و�سل�سل���ة الإجنازات التي قامت به���ا والنمو الواعد
ال���ذي ت�سع���ى له ع�ب�ر ر�ؤيتها امل�ستقبلي���ة لتكون

منوذج���ا وقدوة يحت���ذى بها يف اخللي���ج ،م�ؤكدة �أن
عملية النمو الواعدة التي ت�سعى لها قابلة للتحقيق
ب�شكل واقعي وملمو�س”.
اجلدير ذكره �أن املحمود تعترب �إدارية وخبرية
ت�سوي���ق ديناميكي���ة ومبتك���رة يف تنظي���م خمتلف
املنا�سب���ات والفعالي���ات بخ�ب�رة ال تق���ل ع���ن 8
�سنوات من تنظيم املنا�سبات والفعاليات ملختلف
ال��ش�ركات وامل�ؤ�س�س���ات والفعالي���ات االجتماعي���ة

والثقافية بطريقة متميزة ومبتكرة.
و�أ�س�س���ت املحم���ود “الالبي�ل�ا” للفعالي���ات
والزه���ور �أوائل الع���ام  ،2013مقدمة جتربة فريدة
لعمالئها عرب تنظيم معار�ض الأزياء ال�سنوية و�إدارة
وتنظيم فعاليات ال�رشكات وامل�ؤ�س�سات ،وتخطيط
حف�ل�ات الزف���اف وا�ستقب���االت املوالي���د الفخم���ة
لإ�ضاف���ة �إىل خدم���ات تن�سيق الزه���ور وال�شوكالتة
والهدايا.

راشد
الغائب
rashed.ghayeb
@albiladpress.com

أسعار حمالت الحج
�أ�ش���اع �أم���ر خ���ادم احلرم�ي�ن ال�رشيفني
املل���ك �سلمان ب���ن عبدالعزيز بزي���ادة عدد
احلجاج جوا من ال�سعادة ،وهو توجيه ي�صب
�ضمن برنامج التح���ول ال�سعودي برفع عدد
احلج���اج م���ن  1.5ملي���ون �إىل  2.5ملي���ون
�سنويا.
ومبوجب هذا الأم���ر ،ا�سرتدت البحرين
ح�صته���ا ال�سابقة ،لرتتفع “كوت���ا” املنامة
من  3700حاج باملو�سم ال�سابق �إىل 4625
حاج باملو�سم احلايل �أيّ بزيادة  925حاجا.
�سيعيد القرار ال�سعودي �إنعا�ش ن�شاط
حمالت احل���ج لتق���دمي العرو����ض ل�ضيوف
الرحم���ن ،بخا�ص���ة م���ع توج���ه وزارة الع���دل
وال�ش����ؤون الإ�سالمي���ة والأوق���اف لإغ���راق
ال�س���وق بالرتخي����ص حلمالت جدي���دة ،ومبا
يفر�ض �رضورة خف�ض كلفة �أداء الن�سك.
�أ�سع���ار حمالت زي���ارة “البيت العتيق”
و�صلت لأ�سعار جنونية� ،أقلها  2000دينار،
وه���ي �أ�سع���ار فاح�ش���ة الغالء ل���ذوي الدخل
املحدود واملتو�س���ط ،وت�ستوجب تدخال من
م�ؤ�س�س���ات الدول���ة ل�ضب���ط جن���وح الأ�سعار
املزع���ج قب���ل �أن يب���د�أ مو�سم الإع�ل�ان عن
الت�سجيل للحج.
و�أق���ر�أ بني فرتة و�أخ���رى عن توجه لدى
وزير العدل ال�شي���خ خالد بن علي �آل خليفة
للرتخي�ص حلمالت حج جديدة .وال �أتفق معه
بق���رار �إغ���راق ال�سوق بالرتاخي����ص ،بخا�صة
يف ظ���ل تزاح���م  67حملة عل���ى  4625حاجا
مرخ�صا.
و�أطلب من رئي����س بعثة البحرين للحج
ف�ضيلة ال�شيخ عدنان القطان تفعيل املادة
(/3ج) من قانون تنظيم �ش�ؤون احلج ،التي
تن�ص على �أن من اخت�صا�صات اللجنة العليا
ل�ش����ؤون احلج تنظي���م القواع���د والإجراءات
املتعلقة باحلم�ل�ات ،وقد يكون ذلك مدخال
قانونيا منا�سبا لكبح جموح الأ�سعار.
وميكن للربملان ووزير العدل االهتداء
بالتجرب���ة الكويتي���ة ،الت���ي عدّل���ت قانون
تنظي���م احل���ج ،وكلّفت اللجن���ة العليا للحج
مراقب���ة �أ�سع���ار احلم�ل�ات ب�ش���كل وا�ض���ح
و�رصيح.

تيار

“ال�صداق���ة احلقيقي���ة نبات بطيء
النمو”.
جورج وا�شنطن

�أبواب “يوم املهن” يف
“الأهلية” مفتوحة لل�شباب

•وزير اال�سكان م�ستقبالً النائب جالل كاظم

يعد انتهاكا ً حلقهم ،وال�سيم���ا �أن امل�شكلة تكررت
�أك�ث�ر من م���رة .يُذك���ر �أن ع�ل�اوة التمدي���د �شهدت
انقطاع���ا ً وتراك���م م�ستحقاتها ل���دى وزارة الرتبية
والتعليم ،ومن ثم �أعيدت عملية �رصفها للمعلمني.
واجلدي���ر ذكره �أن عالوة متدي���د الدوام ت�رصف
لكل مدر�س بعد �أن �صدر قرار مبد الدوام املدر�سي
يف مدار����س البحرين قبل �أكرث م���ن عامني ،وت�رصف
مكاف�أة بواقع  % 14من راتب كل مدر�س عالوة عن

تيارات

•ت�سليم اجلائزة

املنامة  -اجلامعة الأهلية :تقيم اجلامعة
الأهلي���ة �صب���اح الي���وم (الأربع���اء) فعاليات
معر�ض يوم امله���ن ال�سابع ،وذلك يف الرواق
العلوي باحل���رم اجلامعي يف جممع الت�أمينات،
برعاية الرئي����س امل�ؤ�س����س للجامعة ورئي�س
جمل�س �أمنائها عبداهلل احل���واج ومب�شاركة 50
وزارة وم�ؤ�س�س���ة و�رشكة م���ن القطاعني العام
واخلا�ص.
وذك���ر مدي���ر العالقات املهني���ة بعمادة
�ش����ؤون الطلب���ة ح�س�ي�ن حبي���ب �أن الدع���وة
حل�ضور املعر�ض لي�س���ت مقت�رصة على طلبة
اجلامع���ة الأهلي���ة املطالب�ي�ن بخو����ض غمار
التدري���ب العمل���ي من �أج���ل �إنه���اء متطلبات
درا�ستهم وح�سب ،و�إمنا متاحة جلميع ال�شباب
البحرين���ي ،و�سائ���ر املهتم�ي�ن بال�شه���ادات
الأكادميي���ة واملهني���ة واخلريج�ي�ن وطلب���ة
اجلامعات الأخرى.
و�أكد �أن �أهمية يوم املهن بالن�سبة للطلبة
تكم���ن يف كون���ه يوم���ا ً يوفر فر�ص���ة التعرف
�إىل �أن���واع القطاع���ات املهنية الت���ي تنا�سب
تخ�ص�صاته���م ،واكت�ساب اخلربة واملهارة يف
جمال تقدمي ال�س�ي�رة الذاتية واجتياز مقابلة
العم���ل بنجاح ،يف ظل ما يوفره املعر�ض على
هام�ش���ه من ور�ش تدريبية على كتابة ال�سرية
الذاتية و�إجراء مقابلة التوظيف.
ون���وه حبي���ب �إىل �أن يوم امله���ن فعالية
�سنوي���ة للجامعة الأهلية ،وتع���د خطوة ناجحة
نح���و حتقي���ق املزي���د م���ن التقارب ب�ي�ن ما
يطم���ح �إليه الطلبة ،وبني م���ا تطلبه ال�رشكات
وامل�ؤ�س�س���ات يف �سوق العم���ل ،داعيا ً الطلبة
�إىل اال�ستف���ادة من املعر����ض بو�صفه فر�صة
لالطالع عن كثب على واقع ومتطلبات املهن.
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لذوات الربح ال�سنوي املقدر بـ � 250ألف دوالر

“متكني”“ :ت�سارع الأعمال” ي�ستهدف  15م�ؤ�س�سة بحرينية
�أقام���ت “متك�ي�ن” ومنظم���ة رواد الأعمال
العاملي���ة ( )EOاجلل�س���ة التعريفي���ة الأوىل
لربنام���ج ت�س���ارع الأعم���ال ،الذي يق���ام للمرة
الأوىل يف مملكة البحرين.
واف ع���ن
ومت يف اجلل�س���ة تق���دمي ��ش�رح ٍ
الربنام���ج ومعايري القبول فيه� ،إ�ضافة �إىل �آلية
تق���دمي الطلبات يف الربنامج الذي �أعلن ر�سميًا
عن فتح باب الرت�شح له بعد اجلل�سة مبا�رشة.
و�أو�ضح���ت “متك�ي�ن” �أن الربنامج مفتوح
لرواد الأعمال م���ن م�ؤ�س�سني �أو امل�ساهمني يف
ت�أ�سي�س �أو حاملي الأ�سهم يف �أي م�ؤ�س�سة م�ضى
على �إن�شائها �أكرث من � 3سنوات.
وي�سته���دف الربنامج  15م���ن امل�ؤ�س�سات
البحريني���ة التي حققت معدل ربح �سنوي يقدر
ب���ـ � 250أل���ف دوالر يف العام�ي�ن املن�رصم�ي�ن
وتتوفر لديها بيانات مالية لعامني على الأقل؛
لقيا����س مدى منوه���ا وتطوره���ا وتقدمي حزمة
ممنهجة م���ن الدع���م اال�ست�ش���اري تتنا�سب مع
احتياجاته���م للو�صول بهم �إىل حتقيق م�شاريع

•“متكني” ومنظمة رواد الأعمال العاملية تنظمان اجلل�سة التعريفية الأوىل لربنامج ت�سارع الأعمال

خزان مياه
تخفيف عقوبة  4م�ست�أنفني مُدانني بحرق يَ
عدّلت حمكمة اال�ستئناف العليا اجلنائية
برئا�س���ة القا�ض���ي ال�شيخ حممد ب���ن علي �آل
خليف���ة ،و�أمان���ة �رس ناج���ي عب���داهلل ،حكمًا كان
يق�ض���ي مبعاقب���ة �أربعة م�ست�أنف�ي�ن باحلب�س
مل���دة � 3سن���وات ،واكتفت بحب����س كل منهم
مل���دة �سن���ة واح���دة فق���ط؛ وذل���ك لإدانتهم
بالتجمه���ر وال�شغ���ب يف منطق���ة الربهام���ة،
و�أيدت حكم م�صادرة امل�ضبوطات.
و�أو�ضح���ت املحكم���ة �أن���ه نظ���رًا لظروف
الدع���وى ومالب�ساته���ا ونظ���رًا ل�صغ���ر �س���ن
املتهم�ي�ن ،ف�إنه���ا تكتفي بجع���ل عقوبتهم
احلب�س ملدة �سنة واحدة.
ويتب�ي�ن م���ن �أوراق الق�ضية �أن���ه و�أثناء
وجود م�ل�ازم �أول بوزارة الداخلي���ة على ر�أ�س
عمل���ه ورد ل���ه ب�ل�اغ ،ت�ضم���ن معلوم���ة ح���ول
جتمهر عدد من الأ�شخا�ص من اخلارجني على
القانون ،و�أنهم �أ�رضموا النريان يف خزانيَ مياه
بجوار مدخل منطقة الربهامة.
وق���ال املالزم �إن���ه عق���ب انتقاله ملوقع
احلري���ق� ،شاه���د � 5أ�شخا�ص ملثم�ي�ن والذوا
بالف���رار ناحي���ة م����أمت املنطق���ة ،ومبالحق���ة
املتهم�ي�ن متك���ن م���ن القب�ض عل���ى املتهم
الأول ،والذي كان يرت���دي كمامًا عن الغازات
عن���د قيام���ه بالدخ���ول �إىل امل�أمت ع���ن طريق

الناف���ذة ،يف حني ا�ستط���اع باقي امل�شاركني
بالواقعة من الهرب.
و�أفاد �أن حتريات���ه تو�صلت �إىل ا�شرتاك
املتهم�ي�ن الث���اين والثال���ث برفق���ة املتهم
الأول يف الواقعة .وبالتحقيق مع املتهم الأول
اعرتف تف�صيليًا بارتكاب���ه الواقعة ،وقرر �أن
املته���م الثاين طلب من���ه اال�شرتاك يف عملية
�إ�شع���ال احلريق ،فواف���ق على ذل���ك والتقيا
املتهمني الثال���ث والرابع ،وقام���وا جميعهم
بحم���ل اخلزان�ي�ن وو�ضعوهم���ا عل���ى الطريق
الع���ام وق���ام املته���م الراب���ع ب�سك���ب م���ادة
نفطية ،يف حني قام هو ب�إ�شعال النار.
وقال���ت املحكمة �إنه ثبت من خالل ك�شف
اال�ستع�ل�ام اجلنائي للمته���م الثالث �أنه �سبق
اتهامه بق�ضايا مماثلة.
وثب���ت للمحكم���ة �أن املتهم�ي�ن بتاري���خ
� ،11/11/2015أوالً� :أ�شعل���وا عم���دًا و�آخ���ر
جمه���ول حريقً���ا يف املنقوالت املبين���ة النوع
والو�ص���ف ب���الأوراق ،وكان م���ن �ش����أن ذل���ك
تعري�ض حياة النا�س و�أموالهم للخطر ،ثانيًا:
ا�شرتكوا و�آخر جمهول يف جتمهر يف مكان عام
م�ؤل���ف من �أكرث م���ن � 5أ�شخا�ص عل���ى الأقل،
الغر�ض منه االخالل بالأمن العام ،وا�ستخدموا
العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من �أجلها.

يومي���ة سياس���ية ش���املة

تتقدم أسرة دار «

»

بخالص التعازي والمواساة
إلى الزميلة

لـيلـى مــال اللـه
في وفاة المغفور لها بإذن اهلل

خــالتهـــا
سائلين اهلل عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع
رحمته وأن يسكنها الفردوس األعلى وأن يلهم
أهلها وذويها الصبر والسلوان

بحجم يتجاوز املليون دوالر بحلول نهاية فرتة
الربنامج التي ت�ستمر ملدة � 3سنوات.
ويع���د “ت�س���ارع الأعم���ال من منظم���ة رواد
الأعم���ال” برناجمًا حديثً���ا مت اختباره وتطبيقه
يف عدد من الدول ،وحقق معدالت جناح متميزة
مل�ؤ�س�س���ات حتتاج �إىل الدعم غ�ي�ر املايل مثل
برام���ج التدري���ب والتوجي���ه لتو�سي���ع نط���اق
�أعماله���م� ،إذ �شارك يف برنام���ج ت�سارع الأعمال
� 2804رشكات منذ العام  ،2007بينما ي�شارك
فيه حالي���ا ً � 857رشكة مبعدل جن���اح ي�صل �إىل
 ،% 15عرب  43موقعا ً يف العامل.
و�سيت���م بالربنام���ج تقيي���م �شام���ل ل���كل
م�ؤ�س�س���ة م�شاركة ت�شمل درا�سة ا�سرتاتيجيتها
والقوى العامل���ة لديها ف�ضال ع���ن ر�أ�س املال
واخلطة التنفيذية للم�ؤ�س�سة.
و�سيوف���ر الربنام���ج اخل�ب�رات املطلوب���ة
وامل���وارد ،م���ن حي���ث توف�ي�ر املدرب�ي�ن بناء
عل���ى طبيع���ة كل م�ؤ�س�سة ون�شاطه���ا التجاري
واحتياجاتها.

رغم �ضبط مقاطع فيديو بحوزته

براءة �شاب من احلرق اجلنائي لعدم كفاية الأدلة
عبا�س �إبراهيم

�أك����دت املحكم����ة الك��ب�رى اجلنائي����ة الرابعة يف
حك ٍم لها يوم �أم�س براءة �شاب “ 17عامًا” مما ن�سب
�إليه من تهم تتعلق ب�إت��ل�اف دورية �أمنية والتجمهر
واحل����رق اجلنائي مبنطق����ة الدير ،رغم ع����دم نفيها
حل����دوث الواقعة ،والذي ُع��ث�ر يف هاتفه على مقاطع
مرئية لأعمال �شغب ،و�إمن����ا نفت �إ�سنادها للمتهم؛
وذلك لع����دم كفاي����ة الأدلة الت����ي قدمته����ا النيابة
العامة �ضده لبلوغ حد الإدانة.
و�أو�ضح����ت املحكم����ة برئا�س����ة القا�ض����ي عل����ي
الظه����راين ،وع�ضوي����ة كل م����ن القا�ضي��ي�ن �أ�سام����ة
ال�شاذيل ،ووائل �إبراهيم ،و�أمانة �رس �أحمد ال�سليمان،
يف حيثي����ات حكمها �أن �أوراق الدع����وى خلت من ث َّم َة
دلي����ل على قيام املته����م بارتكاب الواقع����ة� ،إذ �إن

�شاه����د الإثبات “نائب العريف” �أفاد ب�أنه مل ي�شاهد
املتهم ح����ال ارتكابه الواقعة ،وال����ذي اعرتف خالل
مرحل����ة جمع اال�ستدالالت� ،إال �أن����ه �أنكر ما ن�سب �إليه
�أمام النيابة العامة ،وذكر �أن اعرتافه انُت ِز َع منه حتت
الإكراه ،ف�ضالً عن �إنكاره �أمام املحكمة.
و�أ�شارت �إىل �أن باقي الأدلة التي قدمت �ضده،
مث����ل العثور على مقاطع فيدي����و لأعمال �شغب على
هاتف����ه ،فهي قرينة ال ترقى �إىل مرتبة الدليل الذي
ميكن اال�ستناد �إليه لإدانة املتهم.
�أما ب�ش�����أن احتواء القنينت��ي�ن امل�ضبوطتني يف
الق�ضية على مادة اجلازولني ،ف�إن املحكمة ال تنفي
ح����دوث الواقعة ،و�إمنا تنف����ي �إ�سنادها �إىل املتهم،
وم����ن ثم ت�ضحى الأدلة املقدم بها املتهم للمحكمة
قا���ص�رة عن بلوغ حد الكفاية لإدانة املتهم� ،أو النيل
من �أ�صل الرباءة املفرت�ض به.

وتعود تفا�صي����ل الواقعة ح�سب ما ورد للنيابة
العامة من بالغ� ،أن نائب عريف �أبلغ ب�أنه �أثناء وجوده
كم�س�ؤول لدورية مبنطقة الدير� ،شاهد �أعمدة دخان
تت�صاعد ،و�أبلغ غرفة العمليات بالواقعة.
وبع����د توجه����ه ملوق����ع الب��ل�اغ �شاه����د نحو 40
�شخ�ص����ا ملثم��ي�ن ،وتب��ي�ن �أنه����م �أ�شعل����وا الن����ار يف
ً
ع����ازل �أمطار ،لك����ن احلريق انطف�أ م����ن تلقاء نف�سه،
وخ��ل�ال وجوده برفق����ة باقي �أف����راد ال�رشط����ة� ،ألقى
املتجمه����رون الزجاج����ات امل�شتعل����ة “املولوتوف”
على �إح����دى الدوريات الأمنية ،مما ت�سبب ب�إ�صابتها
ب�أ�رضار.
وبعد م����دة مت القب�����ض على املته����م من خالل
حتريات �أجريت عن طري����ق امل�صادر ال�رسية ،والذي
ُع��ث�ر بحوزته عل����ى مقاطع مرئي����ة م�ص����ورة لأعمال
�شغب وجتمهرات حمفوظة يف هاتفه النقال.

ت�سببتا بوفاة طفلة

احلب�س � 6أ�شهر مع وقف التنفيذ لطبيبتني

�أوقف���ت املحكم���ة الك�ب�رى اجلنائي���ة الثالث���ة
(ب�صفته���ا اال�ستئنافية) تنفي���ذ عقوبة احلب�س بحق
طبيبت�ي�ن بحرينيت�ي�ن مل���دة � 3سنوات م���ن تاريخ
�ص���دور احلك���م ،واللتني ثب���ت �أنهما ت�سببت���ا بوفاة
طفل���ة “ 12عامًا” دخلت يف غيبوبة بعد تلف دماغها
عق���ب خط�أ طب���ي ارتكب بحقها؛ وذل���ك عقب ت�أييد
املحكم���ة للحك���م ال�ص���ادر عليهما باحلب����س ملدة 6
�أ�شه���ر ،العتقاد املحكمة بعدم ع���ودة امل�ست�أنفتني
الرتكاب واقعة م�شابهة.
وذكرت املحكمة برئا�سة القا�ضي ال�شيخ را�شد
بن �أحمد �آل خليفة ،وع�ضوية كل من القا�ضيني �أمين
مهران ،ووليد العازم���ي ،و�أمانة �رس مبارك العنرب ،يف
حيثي���ات حكمها �أن امل�ست�أنف���ة الثانية قامت ب�إجراء
عملي���ة التخدي���ر رغم قل���ة خربتها وكونه���ا متدربة
دون �إ��ش�راف طبيب �أكرث خربة منها ،وهو اخلط�أ الذي
ارتكب من جانبها ،والذي �أدى حلدوث الوفاة.

و�أ�ضاف���ت �أن ح�ض���ور امل�ست�أنف���ة الأوىل �إىل
غرف���ة العملي���ات وتوجي���ه الثانية با�ستب���دال جهاز
دون الت�أك���د من و�ضع الأنب���وب احلنجري يف مو�ضعه
ال�صحيح هو خط�أ كذلك �أدى مبا�رش ًة للوفاة ،و�أن خط�أ
امل�ست�أنف���ة الأوىل ال ينفى خط����أ الثانية ،لكنه ونظرًا
لظروف الدعوى ومالب�ساتها والعتقاد املحكمة بعدم
ع���ودة امل�ست�أنفتَ�ي�ن الرت���كاب هذا اجل���رم تق�ضي
بوقف تنفيذ العقوبة ملدة � 3سنوات.
وتع���ود التفا�صيل �إىل �أن وال���د الطفلة املجني
عليه���ا �أبل���غ مرك���زًا لل�رشط���ة� ،أن ابنت���ه املتوفاة يف
جممع ال�سلماني���ة الطبي ،عقب تعر�ضها لتلف كامل
يف الدم���اغ ودخوله���ا يف غيبوب���ة ب�سب���ب معاجلته���ا
يف امل�ست�شف���ى� ،إذ كان���ت تع���اين �آالم���ا يف البط���ن،
ف�شخ�ص���ت الطبيب���ة املعاجل���ة حالته���ا عل���ى �أنه���ا
“تكيّ�س يف املباي����ض” وحوّلتها لإجراء الفحو�صات
الالزمة.

لك���ن وبع���د �إدخاله���ا �إىل غرفة التنظ�ي�ر �أجرت
طبيبة متدرب���ة “امل�ست�أنف���ة الأوىل” عملية التخدير
له���ا� ،إال �أنها و�ضعت �أنبوب���ة التخدير يف املريء بدالً
م���ن الق�صب���ة الهوائية ،وهو م���ا ت�سب���ب يف انقطاع
الأوك�سج�ي�ن عنه���ا ودخوله���ا يف غيبوب���ة بع���د تلف
الدماغ.
و�أثناء التعام���ل مع احلالة ف�شل الأطباء يف �إنقاذ
الطفلة ،والتي وبقيت يف غيبوبة ا�ستمرت لأكرث من
�أ�سبوعني حلني وفاتها.
وثب���ت للمحكم���ة �أن امل�ست�أنفت�ي�ن بتاري���خ
 ،22/8/2013ت�سببت���ا بخطئهم���ا يف وفاة املجني
عليه���ا ،وثب���ت �أن امل�ست�أنفة الأوىل قام���ت بتخدير
مري����ض دون �إخط���ار الطبي���ب الأول �أو اال�ست�شاري
امل�رشف عليه���ا ،و�أن امل�ست�أنفة الثانية تركت الأوىل
يف غرفة العملي���ات ومل تتدخل فورًا لت�صحيح و�ضع
املري�ضة �أو فح�صها.

ت�سبب يف �إتالف دورية �أمنية

االكتفاء بال�سجن � 7سنوات ملُدان ب�إحداث تفجري يف عايل

حكم���ت حمكم���ة اال�ستئن���اف العلي���ا اجلنائي���ة
برئا�س���ة القا�ض���ي ال�شيخ حممد بن عل���ي �آل خليفة،
و�أمان���ة �رس ناجي عبداهلل ،بتخفيف عقوبة م�ست�أنف من
�أ�ص���ل متهمني ،من ال�سجن مل���دة  15عامًا واالكتفاء
ب�سجن���ه ملدة � 7سنوات فقط؛ وذلك لإدانته ب�إحداث
تفجري مبنطقة عايل ت�سبب يف �إتالف دورية �أمنية.
وقال���ت املحكم���ة �إن الواقع���ة تتح�ص���ل يف �أن
املته���م الأول بالق�ضي���ة �صن���ع العب���وة املتفج���رة
و�أخفاه���ا يف �إح���دى املزارع ،وعندما علِ��� َم �أن البع�ض
�سيقوم بالتجمهر على �شارع  71مبنطقة عايل ،اتفق
مع املتهم الثاين على تفجريها لرتويع الآمنني وبث
الرع���ب يف نفو�سهم والإخالل ب�أم���ن و�سالمة اململكة
لغر�ض �إرهابي.
ٍ
تنفيذًا
وجل���ب املتهمان تلك العب���وة �إىل �ساحة ترابية
يف ال�شارع املذكور ،فيما قذف عدد من املتجمهرين

عب���وات “املولوت���وف” ناحي���ة الدوري���ات الأمني���ة
املتمركزة بالقرب من املوقع ،وقد تكرر هذا العمل
�أك�ث�ر م���ن م���رة؛ وذل���ك ال�ستدراجهم مل���كان زراعة
العبوة املتفجرة.
يف ح�ي�ن كان املتهم الث���اين يتوا�صل مع الأول
هاتفيً���ا وينق���ل له حت���ركات �أف���راد ال�رشط���ة ومدى
اقرتابه���م من العبوة ،ومبج���رد �أن اقرتبوا منها حتى
ق���ام املته���م الأول بتفجريه���ا م���ن خ�ل�ال االت�صال
بالهات���ف النقال املو�صول به���ا ،فانفجرت ووقعت
تلفيات مبركبة الدورية الأمنية.
و�أ�سفرت التحريات الت���ي �أجراها �ضابط البحث
والتحري للتو�صل �إىل هوية املتهمني.
وثب���ت للمحكم���ة �أن املتهمَ�ي�ن بتاري���خ
� ،29/8/2013أوالً� :أحدث���ا تفجريًا بعبوة مفرقعة،
ثانيً���ا :ا�ستعم�ل�ا عم���دًا املفرقع���ات ا�ستعم���االً من

�ش�أن���ه تعري����ض حياة النا����س و�أموال الغ�ي�ر للخطر،
ثالثً���ا� :أتلف���ا �أم�ل�اكً ا لإحدى اجله���ات العامة وترتب
عليه���ا جعل حياة النا�س و�صحته���م و�أمنهم يف خطر
ب����أن �أحدث���ا يف ال�سي���ارة اململوكة ل���وزارة الداخلية
تلفي���ات قيمته���ا  222دين���ارًا ،وكان ذل���ك بق�صد
�إح���داث الرعب بني النا�س ،رابعًا :حازا و�أحرزا العبوة
املفرقعة بغري ترخي�ص بق�صد ا�ستعمالها يف ن�شاط
يخل بالأمن والنظ���ام العام ،خام�سً ا :ا�شرتكا و�آخرون
جمهولون يف جتمهر يف مكان عام م�ؤلف من �أكرث من
� 5أ�شخا�ص وا�ستخدموا العنف؛ لتحقيق الغاية التي
اجتمعوا من �أجلها.
أي�ض���ا �أن املته���م الأول �صن���ع العب���وة
وثب���ت � ً
املفرقع���ة املبينة ب���الأوراق بق�ص���د ا�ستخدامها يف
ن�شاط يخ���ل بالأمن والنظام الع���ام ،وكانت كل تلك
لغر�ض �إرهابي.
ٍ
التهم حدثت تنفيذًا
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�أك����د �سيدي �صاح����ب ال�سم����و امللكي
الأمري خليفة بن �سلم����ان �آل خليفة رئي�س
الوزراء املوق����ر حفظه اهلل ورعاه �أن زيارته
لدول����ة قط����ر ال�شقيقة “جت�س����د امل�ستوى
العميق للعالقات التاريخية املتجذرة بني
بلدين����ا ،وتدع����م التعاون الأخ����وي املتني
الذي يربط بني البلدي����ن ال�شقيقني ،كما
�أنها تعزز ان�سجام املواقف واحلر�ص على
زي����ادة التن�سي����ق يف ظ����ل الظ����روف التي
متر به����ا املنطق����ة� ،إ�ضاف����ة �إىل ما حتمله
من ت�أكي����د على ال�سعي املتب����ادل لتعزيز
الت�شاور وزي����ادة التن�سي����ق حيال خمتلف
الق�ضايا ذات االهتمام امل�شرتك”.
ال يخفى عل����ى القا�صي والداين الدور

»
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التاريخ����ي العظي����م ل�سيدي �سم����و رئي�س
الوزراء يف بناء البيت اخلليجي وما من �شك
�أن الظ����روف التاريخي����ة املعقدة التي متر
بها املنطقة تتطلب من دول اخلليج مزيد
م����ن اليقظ����ة والتن�سي����ق والتكام����ل بغية
حتقيق الأهداف النبيلة التي تتطلع �إليها
�شعوب اخلليج والرخاء والأمن واال�ستقرار،
وعالق����ة البحري����ن بدول����ة قط����ر ال�شقيقة
عالقة م�صري م�شرتك و�أخ����وة وبيت واحد،
عالق����ة لها من العمق التاريخي ما ال ميكن
و�صفه بالكلمات جم�س����دة بذلك النموذج
الأروع والأمث����ل بني الأ�شقاء ،وت�أتي زيارة
�سي����دي �سم����و رئي�����س ال����وزراء �إىل دول����ة
قط����ر ال�شقيق����ة ولقائ����ه ب�أخي����ه �صاح����ب

ال�سمو ال�شيخ متيم ب����ن حمد �آل ثاين �أمري
دولة قطر ملوا�صل����ة م�سرية اخلري والنماء
لل�شعب��ي�ن ال�شقيق��ي�ن وحتقي����ق الأهداف
والآم����ال واالجن����ازات وال�س��ي�ر قدم����ا �إىل
امل�ستقبل بثقة واطمئنان.
�سيدي �سمو رئي�س الوزراء �شدد على
“�رضورة ترقية وتطوي����ر �أ�ساليب التعاون
والتن�سي����ق لتك����ون بامل�ست����وى املتطور
ال����ذي يجعل دول املجل�س �أكرث قدرة على
مواجهة التحديات العاملية ب�شقيها الأمني
واالقت�صادي ،و�أكد �سموه �أن احلاجة ملزيد
من التكامل على كاف����ة امل�ستويات باتت
اليوم �رضورة �أكرث من �أي وقت م�ضى”.
الأم��ي�ر خليف����ة ب����ن �سلم����ان �أي����ده اهلل

زعيم حقيقي وقائد �سيا�سي حمنك ورجل
دول����ة من الط����راز الفريد ،ع����رف التجارب
والأح����داث اجل�سام التي م����ا تزال �شاخ�صة
يف الذاك����رة ولهذا ف�����إن توجيهاته ت�صب
�أوال و�أخريا يف حماي����ة املنجزات احل�ضارية
والتنموية لدول اخللي����ج ويقول لنا �أي�ضا
حفظ����ه اهلل �إن �أمامن����ا �أ�شواط����ا �أخ����رى البد
م����ن اجتيازه����ا ،و�إن التكام����ل عل����ى جميع
امل�ستوي����ات وتوحي����د الكلم����ة ور�����ص
ال�صف����وف بات ���ض�رورة ملح����ة يف الظروف
الراهن����ة ،فالقف����زات الهائل����ة والإجنازات
الت����ي حتقق����ت ل����دول اخللي����ج تتطل����ب
من����ا تعبئ����ة وا�سع����ة وح�ش����د كل الطاقات
والإمكانات للمحافظة عليها.

زبدة القول
بثينة
خليفة قاسم
B7747

@hotmail.com

البد من قطع دابر
اإلرهاب بكل السبل
التعديل الد�ستوري اجلديد اخلا�ص
باخت�صا�صات الق�ضاء الع�سكري الذي
يهدف �إىل حماية املجتمع من اجلرائم
الإرهابية يعد تعديال حتميا للتعامل
بجدية مع اجلرمية الإرهابية التي باتت
تهدد املجتمع ب�أ�رسه وتهدد ا�ستقرار
وبقاء الدول على م�ستوى العامل ،ناهيك
عن الأمان ال�شخ�صي للأفراد .الإرهاب
يدار حاليا على م�ستوى العامل ب�أموال
م�ؤ�س�سات وخطط �أجهزة ا�ستخباراتية
لها �أجندات حمددة هنا وهناك ،ومل يعد
الإرهاب جمرد جرمية فردية ينفذها �أحد
املارقني �أو املجانني يف هذا املكان �أو
ذاك ،ومب��ا �أن الإره���اب مل يعد جرمية
تقليدية �أو فردية ،ف��إن مواجهته �إذا
�أريد لها النجاح بدرجة �أو ب�أخرى البد �أن
تكون هي �أي�ضا مواجهة غري تقليدية.
ومب�������ا �أن دك������اك���ي��ن ح���ق���وق
الإن�������س���ان ج���اه���زة دوم������ا ل��ل��ت��ن��دي��د
ب ��أي��ة �إج�����راءات تتخذها دول معينة
ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى �أم��ن��ه��ا وا���س��ت��ق��راره��ا،
ف�لاب��د �أن ت��ك��ون م��واج��ه��ة االره����اب
ب�����أدوات قانونية كاملة وم��ع�برة عن
�إرادة املجتمعات ال��ت��ي تكتوي بنار
الإره��اب .و�إذا كانت الواليات املتحدة
الأمريكية� ،أك�بر دول��ة يف العامل و�أكرث
الدول قدرة على التعامل مع الق�ضايا
الأمنية مبا متلكه من قدرات ع�سكرية
وا�ستخباراتية ،ق��د قامت – من باب
اخل��وف على �أمنها – ب�صياغة �أغ��رب
القوانني رمبا يف التاريخ الإن�ساين ،وهي
القوانني التي متنع دخول مواطني �سبع
دول �إ�سالمية الأرا�ضي الأمريكية خ�شية
�أن يكون بني الداخلني �إرهابي حمتمل،
�إذا كانت الواليات املتحدة مل جتد حيلة
�سوى ذلك ،فما بالكم بدول مثلنا؟
دول كاملة تعاقب من �أج��ل جمرد
احتمال� ،إذا �أم��ن �أم�يرك��ا ومواطنيها
�أعلى من �أي قانون �أو قيمة تاريخية
و�أع��ل��ى م��ن الأمن�ستي �إنرتنا�شيونال
و�أجدادها و�أحفادها وقوانينها! ونحن
البد �أن نحافظ على �أمننا بكل ال�سبل،
والت�رشيعات التي تتم �صياغتها حاليا
من �أج��ل مواجهة الإره���اب الفاجر هي
�أقل ما يجب� ،شاء من �شاء و�أبى من �أبى.
ال �شيء �أهم من �أمننا وا�ستقرارنا،
مهما ق��ي��ل ،خ�صو�صا عندما تختلط
الأم����ور وال ميكننا �أن ن��ف��رق ب�ين من
يدعمون الإره���اب وب�ين من يتباكون
على حقوق الإن�سان لدينا ولدى غرينا.
�إن �إي���ران  -التي تتدخل يف �ش�ؤوننا
لأتفه الأ�سباب ومتار�س الو�صاية على
البع�ض من املواطنني البحرينيني -
تغت�صب الن�ساء يف ال�سجون وتدفعهن
لالنتحار ب�سبب معار�ضتهن النظام،
ويف ال��وق��ت ذاته تندد بنا �إذا قمنا
مبنع بحريني من ممار�سة التحري�ض
الطائفي.

ali.Khalil@albiladpress.com

نقطة أول السطر

اإلنسان هو
الوطن والعكس

لي���و
عب���ارة �شه�ي�رة قاله���ا
تول�ستوي”اجلمي���ع يفك���ر يف تغي�ي�ر العامل،
ولك���ن ال �أحد يفك���ر يف تغيري نف�س���ه” ،فعالً
الإن�سان قبل �أن يفك���ر بالعامل من حوله عليه
�أوالً �أن ينظ���ر لنف�سه وكيف هو ،قبل �أن يفكر
يف الك���ون كله ،وه���ذا يق���ودين للحديث عن
الإن�س���ان الذي هو حمور ال���دول واملجتمعات
وم���ا ه���و دوره يف بن���اء نف�س���ه ووطن���ه مع���ا ً،
فلي����س من املعق���ول �أن تطلب م���ن �أحدهما
�أن ي�ستغن���ي عن الآخ���ر ،الإن�سان والوطن هما
ع�صب البناء واحلياة.
حني تري���د �أن تبني وطن���ا ً البد �أن يكون
الإن�س���ان م���ن ب�ي�ن خطت���ك و�إال كل العنا�رص
والعوام���ل والأ�ساليب الأخرى لن جتدي ما مل
يكن الإن�س���ان قاعدة هذا البن���اء ،فالعمارات
والأبراج وناطحات ال�سحب وال�رشكات والأموال
والأعمال واخلط���ط ،كل هذه ال تبني وطنا ً �إذا
مل يكن الإن�سان فيها �سعيداً ،وكل الإمكانات
املتوفرة يف بناء الوطن قوامها الإن�سان وحده

أحمد جمعة
القادر على توليف كل هذه العنا�رص و�صهرها
يف خط���ة البن���اء ،ال ميكن الت�أوي���ل على البناء
يف ظ���ل وج���ود �إن�سان منه���ك ومتعب ويعاين
م���ن قلة االهتمام واالح�ت�رام وبالتايل تطالبه
باال�شرتاك يف البناء و�أن يكون قاعدة التنمية
وهو يف الوقت ذاته �ضحية ملعاناة �إن�سانية.
ل���و نظرن���ا �إىل ال���دول الت���ي نظ���ن �أنها
تعي�ش الرفاهية من �أو�س���ع �أبوابها ال�شك �أن
�أول م���ا يج���ب علين���ا البحث فيه ع���ن �أ�سباب
ه���ذا امل�ست���وى املرتف���ع م���ن الرفاهي���ة� ،أال
وه���و الإن�س���ان وكيف ه���ي حيات���ه وم�ستواه
وا�ستقراره يف عمله و�أمن���ه و�أمن قوت �أوالده
ور�ض���اه عن م�ستوى اخلدم���ات التي تقدم له
مقابل والئ���ه لب�ل�اده وترابها بالطب���ع .لي�س
م���ن املنط���ق �أن جتعل ه���ذا الإن�س���ان حمور
اهتمام���ك من دون �أن يك���ون قلبه على وطنه
ووال�ؤه للوطن قب���ل كل �شيء ،فالعالقة بني
الإن�س���ان والوط���ن عالقة جدلي���ة ذات قواعد
تق���وم على االرتب���اط الوثي���ق بينهم���ا� ،أنت

ahmedjuma44

@yahoo.com

تعطي للوط���ن وت�ضحي من �أجله بحياتك كما
يفعل الي���وم رجال الأمن ال�رشفاء الذين يدفع
بع�ضهم حياته با�ست�شهاده دفاعا ً عن الوطن
ورمبا يك���ون يف وقتها يفكر يف ق���وت �أ�رسته
ال�صغ�ي�رة ،من هنا الب���د �أن يكون الإن�سان يف
�أي موق���ع من قطاع���ات الدولة مع���ززاً مكرما ً
ال ي�شع���ر بال�ضي���م وال النق����ص وال املعاناة،
و�ساعته���ا خذ من���ه كل الإمكاني���ات التي من
�ش�أنها �أن ترفع من قواعد بناء الوطن ،فكلما
�شعر الإن�س���ان بالعطاء كلم���ا �أعطى �أكرث من
طاقته ،فهذا ال�شعور القوي عند الإن�سان وهو
ي���رى نف�سه يعي�ش بكرام���ة وعزة نف�س وحالة
م�ستق���رة ي�صب���ح حم���ور التنمي���ة وجوهرها،
�أعطن���ي �إن�سانا ً يعي�ش بكرام���ة �أعطيك كرامة
وطن.
تنويرة:

بع�ض الأ�شجار ال حتتاج للري لكي تعي�ش
ولكن ال تتوقع منها ثمرا ،كذلك بع�ض الب�رش.

النظام اإليراني والجزر اإلماراتية!
كلف جمل�����س ال�ش����ورى الإي����راين وزارة
اخلارجي����ة الإيراني����ة بتح�ض��ي�ر امل�ستندات
الالزم����ة ملطالب����ة دول����ة الإم����ارات العربية
املتح����دة بجزيرت����ي (�آريان����ا وزرك����وه)
الإماراتيت��ي�ن �أم����ام املحاك����م الدولي����ة ،يف
الوق����ت الذي ترف�ض فيه �إيران �إعادة اجلزر
الإماراتي����ة الثالث التي احتلتها يف 1971م.
وتتبع جزي����رة زركوه �إم����ارة �أبوظبي ويوجد
بها حق����ل (زاكوم) الذي ينت����ج نحو ()550
�ألف برمي����ل يوميًا ،وبها م�ساكن للموظفني
العامل��ي�ن يف زاكوم ،ومط����ار �صغري ومراكز
ترفيهي����ة .و�ساب ًق����ا كان����ت موق ًع����ا مه ًم����ا

ملغا�صات الل�ؤل�ؤ.
�إن مطالب����ة النظ����ام الإي����راين مبزيد من
اجل����زر العربي����ة يف اخللي����ج العرب����ي دلي����ل
عل����ى �سيا�س����ة التو�س����ع والتم����دد اجلغرايف
على ح�س����اب �أقطار اخللي����ج العربي واجلزر
العربية ،ودليل عل����ى عدم رغبة هذا النظام
يف �إعادة اجل����زر العربية الثالث التي احتلها
يف 1971م ،ورف�ض����ه �إج����راء �أي����ة ت�سوي����ة
�سيا�سية ،ب����ل ت�ؤكد هذه التهديدات فر�ض
ر�أيه بالق����وة كما يف لبنان والع����راق واليمن
وغزة و�سوريا من خ��ل�ال ميلي�شياته و�أحزابه
وخالياه املنت�رشة يف العديد من الأقطار.
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فالح هادي الجنابي

يزرعون الفتنة
واالنقسام
مراجع���ة �أك�ث�ر م���ن ثالث���ة عقود
ون�ص���ف م���ن تاري���خ نظ���ام امل�ل�ايل
يف �إي���ران والأم���ور والتط���ورات التي
حدث���ت وحت���دث ،ت��ش�رح مبنته���ى
الو�ض���وح النه���ج والأ�سل���وب ال���ذي
اعتم���ده يف التعام���ل والتعاط���ي م���ع
العامل�ي�ن العربي والإ�سالم���ي ،وهذا
النه���ج والأ�سل���وب ال���ذي يعت�ب�ر
العام���ل وال�سب���ب الأه���م يف امل�شاكل
والأزمات التي تع���اين منها املنطقة،
م�ستم���ر با�ستم���رار ه���ذا النظ���ام.
لبنان والعراق و�سوريا واليمن ،مناذج
حي���ة ميكن من خالله���ا احل�صول على
الأدل���ة وامل�ستم�سكات العملية الأكرث
من كافية لنهج و�أ�سلوب ماليل �إيران
يف �إث���ارة الفتنة واالنق�س���ام الطائفي
يف ه���ذه البلدان ،وتهديد �إيران بلدان
اخللي���ج بنهجه���ا و�أ�سلوبه���ا املريب
ه���ذا الذي كم���ا نرى �ساه���م وي�ساهم
يف خلق حال���ة من االحرتاب واملواجهة
الداخلي���ة ،وخلق حال���ة الفو�ضى خدم
ويخ���دم م�صال���ح زم���رة امل�ل�ايل يف
�إي���ران بب�س���ط النفوذ عل���ى املنطقة.
جمهوري���ة امل�ل�ايل املتطرف�ي�ن يف
�إي���ران التي زعمت كذبا وزيفا عداءها
ورف�ضه���ا لإ�رسائي���ل وتدع���ي دعمها
ودفاعها ع���ن الق�ضي���ة الفل�سطينية
و�سعيه���ا من �أج���ل وح���دة ال�صف ،مل
تخل���ق له���ذا الكي���ان الغا�ص���ب م���ن
امل�شاكل والأزمات كما فعلت مع دول
املنطق���ة وطه���ران التي تزع���م �أنها
ت�ستهدف”ال�صهاينة” ال ت�ستهدف �إال
�شعوب املنطقة ،وما يح�صل يف العراق
و�سوري���ا ب�ش���كل خا����ص ،دليل عملي
على هذه احلقيق���ة الدامغة واحلروب
واملواجه���ات الت���ي ي�ش���ارك فيه���ا
الإرهاب���ي املعروف قا�س���م �سليماين
�ض���د الع���رب وامل�سلم�ي�ن ،كم���ا �أن
الفل�سطينيني مل ينالوا من هذا النظام
�سوى ال�رش والب�ل�اء واالنق�سام وتعزيز
التط���رف الإ�سالم���ي ب�ي�ن �صفوف���ه.
احلقيق���ة الت���ي يج���ب �أن ن�ضعه���ا
�أمامنا دائم���ا ونعيه���ا با�ستمرار ،هي
�أن طه���ران لن تكف يوم���ا عن نهجها
ال�ض���ار وامل�شب���وه ه���ذا و�س���اذج من
ي�صدق يوما �أنه���ا �سترتك هذا النهج
وتع���دل عن���ه ،وكم���ا �أك���دت الزعيمة
الإيراني���ة املعار�ضة م���رمي رجوي ،ال
يوجد حل له���ذه امل�ش���اكل والأزمات
�إال بقط���ع �أذرع طهران و�إ�سقاط نظام
امل�ل�ايل ،وه���و خي���ار عمل���ي وواقعي
يتم تفعيل���ه وتن�شيطه من خالل دعم
ن�ضال ال�شعب الإيراين من �أجل احلرية
والدميقراطية واالع�ت�راف باملقاومة
الإيراني���ة كممث���ل �رشعي له م���ن �أجل
�سح���ب الب�س���اط تدريجي���ا م���ن حتت
�أق���دام جمهوري���ة ال��ش�ر والع���دوان يف
�إيران“ .احلوار”.

عبدعلي الغسرة
�إن ه����ذه التهدي����دات هدفه����ا التغطية
على احتالل �إيران اجلزر الإماراتية ،ك�أ�سلوب
�إي����راين هدف����ه خل����ط الأوراق وخل����ق وقائع
للتهرب من �إعادة اجلزر لأ�صحابها ،كل هذه
الأمور ت�ؤكد الأطم����اع الإيرانية املُ�ستمرة يف
منطقة اخلليج العربي.
لقد طالبت دولة الإمارات العربية مرارًا
بجزرها من خالل املحافل العربية والدولية،
وحماولته����ا �إقناع الدول����ة الإيرانية ب�رضورة
اللج����وء �إىل املفاو�ض����ات املُبا���ش�رة �أو �إىل
حمكمة الع����دل الدولية حل����ل ق�ضية اجلزر،
وذلك من منطلق الت����زام الإمارات بالقانون

ال����دويل� ،إال �أن النظام الإي����راين كرر رف�ضه
مُعت��ب�رًا �أن �سيادت����ه (احتالل����ه) على اجلزر
الثالث لي�ست حمل نقا�ش .اليوم هو يطالب
م����ن خ��ل�ال املحكم����ة الدولية باحت��ل�ال جزر
�إماراتية �أخرى.
وم����ع ه����ذا التهدي����د اجلديد تع����ود من
جديد ن��ب�رة اال�ستف����زازات الإيرانية التي ال
ته����د�أ وال ت�ستك��ي�ن ،فالتهدي����دات والنربة
اال�ستفزازي����ة للنظ����ام الإي����راين من���� ُذ ع����ام
1979م �أدت �إىل خل����ق الكث��ي�ر من الأزمات
الت����ي تهدف �إىل حتقيق ال�سيطرة على مياه
اخلليج العربي.

الإمارات :وظائف البنوك
“احل�سا�سة” للمواطنني
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الريا�ض � -أرقام :قالت م�صادر م�رصفية مطلعة
�إن امل��ص�رف املرك���زي يف دول���ة الإم���ارات العربي���ة
املتح���دة �سيل���زم البن���وك بتعي�ي�ن املواطن�ي�ن يف
وظائف مالية ح�سا�سة .و�أو�ضحت امل�صادر �أن البنك
�أعد نظامًا جديدًا لقيا�س مدى التزام البنوك بتوظيف
املواطنني يف امل�ستويات العليا من الوظائف ،الفتة
�إىل �أن ه���ذا الع���ام �سيك���ون عامًا جتريبيًّ���ا للنظام،
وعلى �أن يت���م فر�ض عقوبات وغرام���ات مالية على
البنوك غري امللتزمة اعتبارًا من العام املقبل.

اقتصاد

business@albiladpress.com

 225مليون دينار لأذونات اخلزانة

املنطق���ة الدبلوما�سي���ة  -م�رصف البحرين املركزي� :أعلن م��ص�رف البحرين املركزي ب�أنه مت
تغطي���ة الإ�ص���دار رقم  32م���ن �أذونات اخلزانة احلكومي���ة الربع �سنوية الت���ي ي�صدرها امل�رصف
املركزي نيابة عن احلكومة.
وتبل���غ قيم���ة هذا الإ�ص���دار  225مليون دينار لفرتة ا�ستحقاق � 12شه���راً تبد�أ يف  2مار�س
املقب���ل  2017وتنته���ي يف  1مار����س  ،2018كما بل���غ معـدل �سعر الفائدة عل���ى هذه الأذونات
 % 3.04باملقارنة ل�سعر الفائدة للأذونات للإ�صدار ال�سابق بتاريخ  1دي�سمرب  2016حيث بلغ
.% 3.02
وق���د بلغ معدل �سعر اخل�صم  % 97.016ومت قبول �أقل �سعر للم�شاركة بواقع % 96.961
علما ً ب�أنه قد مت تغطية الإ�صدار بن�سبة .% 169
كما بلغ الر�صيد القائم لأذونات اخلزانة مع هذا الإ�صدار ما قيمته  1.785مليار دينار.

امل�ستثمرون :رئي�س الوزراء الداعم الأول لالبتكار

م�رصفيا
“�إيزي” تنقل البحرين مل�صاف الدول املتقدمة
ًّ
املحرر االقت�صادي من املنطقة الدبلوما�سية

ي�أت���ي ابت���كار �أول �شبك���ة للدف���ع بالب�صمة
يف املنطق���ة م���ن قب���ل ال�ش���اب البحرين���ي نايف
العلوي لي�ؤكد م���ن جديد الإمكانيات التي يتمتّع
به���ا ال�شب���اب البحرين���ي وقدراته���م يف اخلل���ق
واالبتكار والق���درة على الو�ص���ول �إىل العاملية،
وخ�صو�ص���ا �أن ه���ذه املرة ي�أتي ه���ذا االخرتاع يف
ً
جمال التكنولوجيا املالية وبالتحديد اخرتاع �أول
�شبكة للدفع بالب�صم���ة يف املنطقة والذي ح�صل
مبوجب���ه العل���وي على ب���راءة اخ�ت�راع وم�سجل يف
مكتبة الكونغر�س يف الواليات املتحدة الأمريكية
واملق���رّر �أن تطلق���ه خ�ل�ال الأيام املقبل���ة �رشكة
“�إيزي” للخدمات املالية.
ويف لق���اء م���ع “البـالد” حتدث نائ���ب رئي�س
جمل����س �إدارة ال�رشك���ة ناي���ف العل���وي ،والرئي�س
التنفي���ذي خال���د الأهلي ع���ن االبت���كار الذي من
املق���رّر �أن ينه���ي و�سائ���ل الدف���ع التقليدية يف
امل�ستقبل.

ت�صوير :خليل �إبراهيم
•العلوي والأهلي متحدثان “للبــالد”

لنتحدث عن االتفاقية التي
مؤخرا مع (تمكين)؟
وقعتموها
ً

األهلي :حريصون على نشأة وانطالقة المنتج من المملكة

الأهل���ي :ال�ش���ك �أن نظ���م الدف���ع املتعلق���ة
بال�سحوب���ات النقدي���ة واملعام�ل�ات اليومية التي
تتم عن طريق نقاط البيع �ست�شهد طفرة نوعية يف
عملها .وعن التوقيع الذي مت م�ؤخرًا مع (متكني)،
نحن �سعداء بهذه ال�رشاكة و�سي�شمل الدعم نقاطً ا
عدة منها :الدعم ل�رشاء املعدات والأجهزة واحللول
التقنية املتعلق���ة ب�رشكة (اي���زي) ،بالإ�ضافة �إىل
الدعم الذي �سيغطي جماالت الت�سويق والرتويج.

العلوي :وسيلة آمنة مع تزايد خطر استخدام بطاقات الصراف
العدي���د من امل�ؤ�س�س���ات املالي���ة وامل�رصفية يف
البحرين.

ماذا عن مصرف البحرين
المركزي؟

ماذا عن الخطوة المقبلة؟

الأهل���ي� :إن �رشك���ة اي���زي مرخ�ص���ة م���ن
امل��ص�رف املرك���زي ،وق���د �أمتمن���ا كاف���ة
الإج���راءات التي طلبها (املركزي) منذ بداية
الت�أ�سي�س ،وهنال���ك ترحيب ودعم وم�ساندة
م���ن امل�رصف املركزي ومنذ ب���دء طرح فكرة
املنت���ج كان هنال���ك لقاء خا�ص م���ع رئي�س
الوزراء �صاح���ب ال�سمو امللكي الأمري خليفة
بن �سلمان �آل خليفة الذي كان الداعم الأول
للمنتج.
وهن���ا نعرب عن امتنان���ا و�شكرنا ل�سموه
عل���ى الدع���م والت�شجيع امل�ستم���ر للطاقات
البحريني���ة ال�شابة م���ن قبل �سم���وه من �أجل
مواكب���ة الع�رص ،ولهذا فنح���ن حري�صون على
�أن نع���زّز ا�س���م البحرين عل���ى خريطة العامل
يف جم���ال اخلدم���ات املالي���ة وامل�رصفي���ة،
بالإ�ضاف���ة �إىل ذلك هنالك دع���م م�ستمر من
امل��ص�رف املركزي برئا�س���ة املحافظ ر�شيد
املع���راج لتك���ون البحري���ن مرك���زًا للأف���كار
اجلديدة واملبتكرة يف القطاع امل�رصيف.

الأهل���ي :نح���ن حري�ص���ون �أن نب���د�أ طرح هذا
املنت���ج يف مملك���ة البحري���ن حتى تك���ون الن�ش�أة
واالنطالق���ة م���ن اململكة ،الت���ي �ستتب���و�أ مكانة
رائ���دة يف ه���ذا املج���ال قب���ل بقي���ة دول جمل�س
التع���اون اخلليجي وم���ن ثم التو�س���ع لبقية دول
الع���امل ،ولهذا نحن الآن عاكف���ون على العمل مع
العمالء من بنوك وم�ص���ارف وم�ؤ�س�سات مالية يف
البحرين بحيث نقدّم لهم هذه احللول ،وبعد ذلك
�سيتم التو�سع لت�شمل بقية امل�ؤ�س�سات التي من
املمكن �أن ت�ستفيد من هذا املنتج.
�إن ما يهمن���ا �أن نبد�أ انطالقتن���ا من البحرين
م���ع امل�ص���ارف وامل�ؤ�س�سات املالي���ة يف اململكة
و�سيت���م الإع�ل�ان ع���ن ال��ش�راكات اجلدي���دة التي
�ستتحقق قريبًا.

هل اجتمعتم مع مصارف
وبنوك؟
الأهل���ي :هنالك نقا�ش���ات وتوا�صل دائم مع

احلو�سني يف قائمة كبار مالك “جي �إف �إت�ش”
الريا����ض � -أرق���ام :دخ���ل قائمة كبار
مالك �رشكة “جي �إف �إت�ش” املالية املدرجة
�أ�سهمها يف �سوق دبي املايل ،والذين تزيد
ح�ص�صهم عن  ،% 5م�ساهم جديد هو عادل
عبداحلمي���د ابراهي���م عب���داهلل احلو�سن���ي،
بن�سبة  % 5.03من �أ�سهم ال�رشكة.
ووفق بيانات �س���وق دبي ف�إن املالك
الرئي�سي�ي�ن احلالي�ي�ن ل�رشك���ة “ج���ي �إف

�إت����ش” ه���م� :رشك���ه املتكامل���ة كابيت���ال
متتل���ك  301.93ملي���ون �سهم م���ا ن�سبته
 ،% 13.38وامل�ساه���م حممد بن احمد بن
�سعي���د القا�سمي ميتل���ك  113.96مليون
�سه���م ما ن�سبته  ،% 5.05وامل�ساهم عادل
عبداحلمي���د ابراهي���م عب���داهلل احلو�سن���ي
ميتل���ك  113.51ملي���ون �سهم م���ا ن�سبته
.% 5.03

للتوا�صل( :ق�سم االقت�صاد)17111419 :

* متى يبدأ تطبيق هذا
المنتج؟
الأهل���ي :ه���ذا املنت���ج �س���وف يط���رح قريبًا
يف ال�س���وق ،و�ستتمك���ن البن���وك وامل�صارف من
ا�ستخ���دام ه���ذه التقنية خ�ل�ال الرب���ع الثاين من
العام اجلاري .2017

ماذا يعني تطبيق هذا
المنتج للبنوك والمصارف؟
ناي���ف العل���وي� :إن املو�ض���وع يت�ضمن �أكرث
من جانب �أوالً من جهة اجلانب الت�شغيلي �سيوفر
عل���ى البنوك الوق���ت؛ والأمن والأم���ان؛ و�سيوفر
لهم الراحة.
�إن الأخط���ار تتزاي���د حاليًّ���ا م���ع ا�ستخ���دام
الو�سائ���ل التقليدية مثل بطاق���ات ال�رصاف الآيل
البال�ستيكي���ة بنق���اط البي���ع �أو حتى ع���ن طريق
الإنرتن���ت لأن البطاق���ات ق���د ت��س�رق �أو تقر�صن
ويت���م التالع���ب بها ،وله���ذا فقد �أ�صب���ح البديل
املنا�سب هي (الب�صمة).
الي���وم عندما نذهب �إىل البنوك لفتح ح�ساب
وا�ستالم بطاقة ال�رصاف الآيل هذه الأمور جميعها
مكلف���ة لأن وق���ت االنتظ���ار مكل���ف وال ميك���ن
ا�ستخدام احل�ساب �إال بع���د توفر البطاقة ،واحلل
ال���ذي �سيتوف���ر الآن له���ذه البن���وك وامل�صارف

�أن���ه �سيخت�رص كل ه���ذه الإج���راءات لأن بالإمكان
ا�ستخ���دام احل�س���اب ب�ش���كل فوري و�رسي���ع �سواء
يف �أجه���زة ال��ص�راف الآيل �أو نق���اط البي���ع داخ���ل
املحالت التجارية وهنالك خطة للتو�سع م�ستقبالً
ال�ستخ���دام (الب�صم���ة) لل��ش�راء �أونالي���ن ،و�سيتم
الإع�ل�ان عنها خالل العام اجل���اري � 2017أو العام
املقبل .2018

بنهاية هذا العام كم
تتوقعون عدد المصارف
والبنوك التي قد تستخدم
هذه البصمة؟
العلوي :حاليًّا ال ميكن حتديد العدد ،وهنالك
عدد من امل�صارف والبنوك �أبدت تقبلها للفكرة،
ونح���ن حاليًّ���ا يف مرحل���ة التفاو����ض وا�ستعرا�ض
خ�صو�صا �أنه مو�ضوع جديد من نوعه لي�س
ً
املنتج
يف البحرين فح�سب ولكن على امل�ستوى العاملي.
�إن (الب�صمة) هي لي�ست فكرة جديدة ولكن
�أن ت�ؤ�س����س لها �شبكة مالي���ة ،فمثل هذه ال�شبكة
لي�س���ت متواف���رة يف خارطة الع���امل ،ولهذا فنحن
منتلك ب���راءة االخرتاع وحقوق امللكي���ة الفكرية
ومت ت�سجيله���ا يف الوالي���ات املتح���دة الأمريكية
وموج���ودة يف مكتب���ة الكونغر����س وه���ي م�سجلة
با�سم (نايف العلوي) ،كما �أنها م�سجلة يف لبنان.

�أما فيما يتعلق باجلان���ب االقت�صادي فنحن
نت�شارك بالفكرة م���ع امل�رصف املركزي ،ولديهم
القناعة له���ذا املنتج الذي �سيخل���ق نقلة نوعية
يف البنوك من ناحية الت�شغي���ل ،بالإ�ضافة �إىل �أن
البحرين �سوف تتع���زّز مكانتها يف القطاع املايل
وامل�رصيف.
�إن الأفكار الأ�سا�سية لهذا املنتج هي حتويل
الأم���وال املوج���ودة ل���دى البن���وك �إىل البحرين،
وبالت���ايل العمل على رفع �أو زيادة منو االقت�صاد
البحرين���ي و�إن ه���ذا املنت���ج عند طرح���ه �سيفتح
�سوق وجمال للبنوك لالنتعا����ش والنمو بوا�سطة
هذه ال�شبكة.
هنال���ك بع�ض البن���وك خ���ارج البحرين �أبدت
أي�ض���ا رغبتها يف التعرف على هذا املنتج وهناك
� ً
زيارات لها واجتماعات �ستت���م معها لكننا ن�ؤكد
م���رة �أخ���رى حر�صن���ا عل���ى التنفي���ذ انطالقً ا من
البحرين.

ماذا عن خطوات التنفيذ هل
تشعرون أنها بطيئة؟
العلوي� :أبدًا لي�ست بطيئة ولكن هي م�س�ألة
بروتوكوالت وا�ستي�ضاح بع�ض الأمور الت�شغيلية
والتقني���ة ،ونحن ن�سع���ى للت�أكد �أن ه���ذا النظام
جميع���ه فعال ،وي�ؤكد جناح���ه يف البحرين ومن ثم
االنطالق �إىل بقية دول اخلليج والعامل.
�إن جمل����س الإدارة لدي���ه اهتم���ام وت�أكيد �أن
تكون البحرين بداية طرح املنتج.

ما المعدات واألجهزة التي
تسعون لشرائها لتطبيق هذا
المنتج؟
الأهلي :ه���ي املعدات املرتبط���ة واملتعلقة
بالبنية التحتية لتقنية املعلومات مبعنى توفري
البنية التحتية الالزمة لت�شغيل املنتج.

ما حجم الميزانية المرصودة
للبنية التحتية؟
الأهلي� :إن م�شاري���ع تكنولوجيا املعلومات،
وحل���ول الدفع تتطل���ب ميزانية كب�ي�رة ،وقد مت
ر�صد امليزانية بناء على الدرا�سات واال�ست�شارات
امل�سبقة لإمتام عملية الت�أ�سي�س.
العل���وي :منذ ف�ت�رة عمّم امل��ص�رف املركزي
عل���ى البنوك �آلي���ة لت�سهيل ا�ستخ���دام اخلدمات
امل�رصفية ل���ذوي االحتياجات اخلا�صة وامل�سنني،
والآن (ايزي) تلقائيًّ���ا �ستوفر بكل �سهولة وي�رس
هذه اخلدمة ب���دون احلاجة للبطاق���ة ،ولهذا ف�إن
ه���ذه ال�رشيح���ة �سيتمكن���ون م���ن احل�ص���ول على
اخلدمات دون م�شاكل.

“الأهلي املتحد”� :صفقة لبيع � 750ألف �سهم
املحرر االقت�صادي

�أمت �أح���د الأ�شخا����ص الرئي�سي�ي�ن يف البنك
الأهل���ي املتحد �صفقة لبيع � 750ألف �سهم من
�أ�سهم البنك بقيم���ة �إجمالية بلغت � 592.5ألف
دينار.
وتع���ود تفا�صيل ال�صفق���ة التي متت يوم
الإثن�ي�ن �إىل قي���ام �أحد الأ�شخا����ص الرئي�سيني

ببي���ع � 750أل���ف �سه���م،ب�سع���ر 0.790دوالر
لل�سهم الواحد.
وت���داول امل�ستثم���رون يف البور�صة 3.10
ماليني �سهم ،بقيمة �إجمالي���ة قدرها 687.12
�أل���ف دينار ،مت تنفيذها من خ�ل�ال � 45صفقة،
حيث ركز امل�ستثم���رون تعامالتهم على �أ�سهم
قط���اع البن���وك التجاري���ة والت���ي بلغ���ت قيمة
�أ�سهم���ه املتداولة � 627.64أل���ف دينار� ،أي ما

ق�سم الإعالنات ( :املكتب ، 17111508 - 17111501 :النقال - 39615645 - 32224492 :فاك�س)17580939 :

ن�سبت���ه  % 91م���ن القيمة الإجمالي���ة للتداول،
وبكمية قدرها  2.92مليون �سهم ،مت تنفيذها
من خالل � 34صفقة.
وقيم���ة �أ�سه���م البن���ك الأهل���ي املتح���د
املتداول���ة � 527.39أل���ف دين���ار� ،أي ما ن�سبته
 % 76.75من �إجمايل قيمة الأ�سهم املتداولة،
وبكمية قدرها  1.77مليون �سهم ،مت تنفيذها
من خالل � 22صفقة.

(اال�شرتاكات والتوزيع  :املكتب  - 17111432الفاك�س)17111434 :
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تفقد �إن�شاءات مبنى امل�سافرين اجلديد ...وزير املوا�صالت:

�أعمال تطوير املطار ت�سري وفقاً للخطة املو�ضوعة

املحرق  -وزارة املوا�صالت واالت�صاالت :قال
وزير املوا�ص��ل�ات واالت�صاالت كمال بن �أحمد خالل
زيارت����ه التفقدية ملوقع مبن����ى امل�سافرين اجلديد
اخلا�ض����ع حالي����ا ً لأعم����ال البن����اء يف مط����ار البحرين
ال����دويل “�إن �أعم����ال البناء اخلا�صة مب���ش�روع تطوير
مطار البحري����ن الدويل ت�سري وفق����ا ً للخطة الزمنية
املو�ضوعة له ،وح�سب املقايي�س التي نطمح لها”.
و�أ�ض����اف �أن ال����وزارة و�رشك����ة مط����ار البحري����ن
تعم��ل�ان جنب����ا اىل جن����ب اىل الو�ص����ول بالأعم����ال
االن�شائية للمط����ار اجلديد اىل مرحلة متقدمة تخدم
امل�رشوع.
ورافق الوزي����ر خالل الزيارة كال م����ن :الرئي�س
التنفي����ذي ل�رشك����ة مط����ار البحرين حمم����د البنفالح،
و�أع�ض����اء من فري����ق �إدارة �رشكة مط����ار البحرين ،يف
املوقع برفقة ممثلني من ائت��ل�اف “�أرابتك-تاف”
و�رشكة هي����ل �إنرتنا�شونال العاملي����ة و�رشكة باري�س
لهند�س����ة املط����ارات A roport de Paris Ing
 .rierieو���ص�رح �أن املبنى اجلديد يف مطار البحرين
الدويل مكونا ً رئي�سا ً من مكونات �أكرب م�رشوع للبنية
التحتية يف املطار منذ �أكرث من 30عاما ً.
و�أ�ضاف “نه����دف من وراء امل���ش�روع الذي تبلغ
تكلفت����ه مليار دوالر اىل تعزي����ز التناف�سية ململكة
البحرين يف جمال الطريان املدين ،الذي مت تد�شينه
يف بداية الع����ام  2014و�صمم لريتقي �إىل م�ستوى
توقع����ات امل�سافرين ويتوافق م����ع توجهات النقل
اجل����وي العاملي ،وبد�أت �أعمال البناء يف مايو 2015
و�ست�ستكمل يف الربع الثالث من .”2019
كم����ا �سي�شمل هذا امل�رشوع بناء مبنى م�سافرين

ال�سف����ر كل منها لدرج����ة �سفر خمتلف����ة وتقع على
م�ساح����ة �إجمالية تتج����اوز  5,000مرت مربع وحتتوي
عل����ى ح����وايل  108مكات����ب لت�سجيل بيان����ات �سفر
امل�سافرين و 24مكتبا ملراقبة اجلوازات و 28ممرا
�أمنيا ،وت�ض����م منطقة حرة مب�ساح����ة قدرها 9,000
م��ت�ر مرب����ع ت�شمل حم��ل�ات جتاري����ة و�ساح����ة طعام،
�إىل جان����ب �ص����االت االنتظ����ار الراقي����ة و 24بواب����ة
�سفر جمه����زة بج�سور جوية ل�صع����ود الطائرات� .أما
�صالة الو�ص����ول ف�ست�شتمل على  36مكتبا ملراقبة
اجل����وازات ،و 5بواب����ات �إلكرتونية لإجن����از �إجراءات
ال�سف����ر ،و� 8أحزمة ال�ست��ل�ام احلقائب ،ومنطقة حرة
للت�سوق مب�ساحة  1,000مرت مربع.
ه����ذا ف�ض��ل�اً ع����ن نظ����ام �آيل بالكام����ل ال�ستالم
الأمتع����ة ومعاجلتها وتخزينها ومواق����ف لل�سيارات
بطاقة ا�ستيعابية تبلغ حوايل � 7000سيارة.

يف ور�شة عمل تقدمها “�أوريجني” ...عبدالغني:

انتهاج “مركزية العمالء” �ضمان ال�ستدامة منو ال�رشكات

املنامة  -جمموع���ة �أوريجني :تنظم جمموعة
�أوريج�ي�ن الور�ش���ة الك�ب�رى بعن���وان “مركزي���ة
العميل ل�ضم���ان اال�ستمرارية والبقاء” يف 8 – 7
مار�س املقبل والتي �سينفذها اخلبري الربيطاين
يف الإدارة واملبيع���ات والت�سوي���ق (�س���ول ب���و
ناكل���ي) ،و�سوف تُنف���ذ الور�شة بفن���دق كراون
بالزا.
وتُعرف “مركزية العميل” برفع م�ستوى ر�ضا
العميل �أثن���اء وبعد ال�رشاء ،وا�ستمرارية التوا�صل
مع العمي���ل ل�ضمان والئه وتكراره لعملية ال�رشاء،
ما ي����ؤدي يف النهاية ل�ضمان الرب���ح وا�ستمرارية
بقاء ال�رشكة.
ويتج���اوز مفهوم “مركزي���ة العميل” توفري
خدم���ة جي���دة للعمي���ل ،بل ه���ي بالأخ����ص تُعنى
بتوفري جتربة فريدة من نوعها للعميل.

•�صفاء عبدالغني

وتبد�أ عملية “مركزية العميل” من مرحلة ن�رش
الوعي حول اخلدمة �أو املنتج مروراً مبرحلة ال�رشاء

منتدى “يوروموين” يختتم �أعمالـه

زينب العكري من املنامة

•خالل الزيارة التفقدية

جدي����د بطاق����ة ا�ستيعابي����ة ت�ص����ل اىل  14ملي����ون
م�سافر �سنوي����ا وا�ستيع����اب  130,000حركة جوية
للطائ����رات �سنوي����ا ً ،ومناول����ة ما ي�ص����ل �إىل 4,700
حقيبة لل�ساعة الواحدة.
وت�ضطلع �رشك����ة هيل �إنرتنا�شون����ال العاملية،
ومقره����ا الوالي����ات املتح����دة ،ب����دور اال�ست�ش����ارة
الإداري����ة ،يف ح��ي�ن تتوىل �رشك����ة باري�����س لهند�سة
املط����اراتA roport de Paris Ing rierie
م�س�ؤولية تقدمي اال�ست�ش����ارات يف جمايل الت�صميم
والهند�سة والإ�رشاف على الإن�شاء.
و�سيكون مبنى امل�سافري����ن اجلديد يف املطار
م�شابه����ا ً للمبنى احل����ايل وي�ضم �صال����ة للمغادرين
مب�ساح����ة  4,600مرت مربع تق����ع يف الطابق العلوي،
و�صالة الو�صول تقع يف الطابق الأر�ضي .و�ست�ضم
منطق����ة املغ����ادرة �صالت��ي�ن لت�سجي����ل بيان����ات
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وحتى مرحل���ة ما بعد ال�رشاء .وعلق���ت مدير �إدارة
العالق���ات العامة والإعالم �صف���اء عبدالغني ب�أن
نظ���ام جمموع���ة �أوريجني �سوف يرك���ز يف الفرتة
املقبل���ة عل���ى الربام���ج التدريبي���ة ذات القيمة
امل�ضافة واملطلوبة يف �سوق العمل خ�صو�صا ً مع
تزايد التحديات االقت�صادية والتناف�سية.
وعلق���ت �أي�ضا ً تتطلب عملية تطوّر توجهات
و�سل���وك امل�ستهل���ك م���ن ال��ش�ركات العاملة يف
قط���اع التجزئة �أن تتبنى نهج “مركزية العمالء”؛
بهدف �ضم���ان البقاء وا�ستدام���ة النمو ،حيث �إن
الإخفاق يف تبني نهج “مركزية العمالء” قد يرتك
تداعياته عل���ى النمو امل�ستدام لقط���اع التجزئة
والذي من �ش�أنه �أن يرفع من ن�سبة املبيعات.
و�س���وف تت�ضم���ن الور�ش���ة خ�ل�ال يوم���ي
انعقادها �ست جل�سات مكثفة .
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اختتمت �أعمال املنتدى املايل لدول
جمل����س التع���اون اخلليج���ي (يوروموين
 )2017بن�سخت���ه ال�ساد�سة ي���وم �أم�س،
بح�ض���ور �أك�ث�ر م���ن � 800شخ�صي���ة
رفيع���ة امل�ستوى من اخل�ب�راء املاليني،
وامل�س�ؤول�ي�ن احلكومي�ي�ن ،وقي���ادات
الأعم���ال ،وو�سائ���ل الإعالم م���ن خمتلف
�أنحاء املنطقة.
و�شه���د الي���وم الثاين م���ن املنتدى
ح�ضور كب�ي�ر وركزت �أعمال اليوم الثاين
يف املنتدى على كيفية م�ساهمة االبتكار
والتكنولوجي���ا يف معاجل���ة التحدي���ات
املالية التي تواجهها املنطقة.

واختتم���ت �أعم���ال املنت���دى م���ع
املتحدث�ي�ن منه���م رئي����س “�أليب���اي”
�أوروب���ا وال��ش�رق الأو�س���ط و�أفريقيا ريتا
لي���و ،واملدي���ر العامل���ي للح�ساب���ات
اال�سرتاتيجي���ة يف “ريب���ل” ماركو����س
تريت��ش�ر� ،إ�ضاف���ة �إىل امل�ؤل���ف ومعل���ق
تقني���ات التموي���ل املع���روف كري����س
�سكي�ن�ر ،الذي���ن �سيعمل���ون عل���ى
ا�ستك�ش���اف م�ستقب���ل االبت���كار يف
تقني���ات التمويل ومناق�ش���ة االجتاهات
امل�ستقبلي���ة يف �صناع���ة املدفوع���ات
العاملي���ة ،والدور الذي ميك���ن �أن تلعبه
دول جمل����س التعاون اخلليجي يف تطوير
هذا القطاع �رسيع النمو.

م�ستثمرو “البور�صة” يتداولون  11.43مليون �سهم
املنام���ة  -بور�ص���ة البحري���ن� :أقف���ل
“م�ؤ��ش�ر البحرين الع���ام” يوم �أم����س الثالثاء
عن���د م�ست���وى  1,349.67نقط���ة بانخفا�ض
ق���دره  0.08نقطة ما ن�سبته  % 0.01مقارنة
ب�إقفاله يوم �أم�س الأول (الأثنني).
وت���داول امل�ستثم���رون يف “بور�ص���ة
البحري���ن”  11.43ملي���ون �سه���م ،بقيم���ة
�إجمالي���ة قدره���ا  1.42ملي���ون دين���ار ،مت
تنفيذه���ا م���ن خ�ل�ال � 89صفق���ة ،حيث ركز
امل�ستثم���رون تعامالته���م عل���ى �أ�سهم قطاع
البن���وك التجارية والتي بلغ���ت قيمة �أ�سهمه
املتداول���ة  1.05ملي���ون دين���ار �أي ما ن�سبته
 % 74م���ن القيمة الإجمالية للتداول وبكمية
قدرها  10.15ماليني �سهم ،مت تنفيذها من
خالل � 43صفقة.

أداء الشركات

جاءت �رشكة الإثم����ار القاب�ضة يف املركز
الأول �إذ بلغ����ت قيم����ة �أ�سهمه����ا املتداول����ة

� 682.88ألف دينار� ،أي ما ن�سبته % 48.16
من �إجمايل قيم����ة الأ�سهم املتداولة ،وبكمية
قدره����ا  8.85ماليني �سهم ،مت تنفيذها من
خالل � 17صفقة.
�أما املرك����ز الثاين ف����كان للبنك الأهلي
املتح����د بقيمة قدره����ا � 265.59ألف دينار،
�أي م����ا ن�سبت����ه  % 18.73م����ن �إجم����ايل قيمة
الأ�سه����م املتداولة ،وبكمية قدرها � 897ألف
�سهم ،مت تنفيذها من خالل � 14صفقة.
ث����م ج����اءت �أملني����وم البحري����ن (�ألب����ا)
بقيم����ة قدره����ا � 253.44ألف دين����ار� ،أي ما
ن�سبت����ه  % 17.87من �إجم����ايل قيمة الأ�سهم
املتداول����ة ،وبكمية قدره����ا � 880ألف �سهم،
مت تنفيذها من خالل � 22صفقة.
وق����د مت ي����وم �أم�����س ت����داول �أ�سهم 14
�رشك����ة ،ارتفع����ت �أ�سعار �أ�سه����م �رشكتني ،يف
ح��ي�ن انخف�ض����ت �أ�سع����ار �أ�سهم ��� 5ش�ركات،
وحافظ����ت بقي����ة ال���ش�ركات عل����ى �أ�سع����ار
�إقفاالتها ال�سابقة.

ال�رشكة تو�صي بتوزيع �أرباح نقدية بن�سبة  % 50من ر�أ�س املال

 19.9مليون دينــار �صافـي �أربـاح “الت�سهيالت” للعـام 2016
املنامة � -رشكة البحري����ن للت�سهيالت التجارية:
عق����د جمل�����س �إدارة �رشك����ة البحري����ن للت�سهي��ل�ات
التجارية اجتماعا �أم�����س برئا�سة رئي�س جمل�س الإدارة
عبدالرحم����ن فخ����رو ،حيث ا�ستعر�����ض النتائج املالية
لل�رشكة املتحققة خالل الع����ام  2016و�صادق عليها،
وقرر رفع تو�صية �إىل اجلمعية العامة العادية لل�رشكة
لتوزيع �أرباح نقدية على امل�ساهمني بواقع  % 50من
ر�أ�س املال املدفوع ( % 45يف العام .)2015
وحققت ال�رشكة �ص����ايف �أرباح بلغت  19.9مليون
دين����ار بزيادة مقداره����ا  % 14.4مقارنة مببلغ 17.4
مليون دين����ار عن العام املا�ض����ي .يف حني بلغ �صايف
�أرب����اح الربع الأخري من الع����ام  2016نحو  5.3ماليني
دينار مقارنة مببلغ  4.4ماليني دينار يف العام .2015
وبهذه املنا�سبة ،عرب فخرو عن �سعادته الكبرية
بالنتائج اال�ستثنائية التي حققتها املجموعة يف العام
 ،2016وق����ال يف ت�رصيح �صحفي“ :كان العام 2016
جمزيا ً بالن�سب����ة للمجموعة ،حيث قدم����ت �أداء ممتازاً،
فه����ي رغم التحديات� ،أثمرت جهودها املتوا�صلة عن
ت�سجيلها �أعل����ى الأرباح مرة �أخرى ،وتدل هذه النتائج

على مرونة وفعالية النموذج التجاري لل�رشكة والذي ال
يزال يحقق املزيد من النمو القوي امل�ستدام”.
وعلى �إث����ر هذه النتائ����ج املتحقق����ة ،ا�ستعر�ض
الرئي�����س التنفيذي ع����ادل حبيل �أداء جمي����ع الأن�شطة
التابعة لل�رشكة .فقد وا�صلت ال�رشكة من خالل �أن�شطة
التموي����ل اال�ستهالكي املتمثلة يف ت�سهيالت البحرين
�أعماله����ا التجارية ومن����ت منوا �سليم����ا ،حيث حققت
�أرباح����ا ً �صافي����ة بلغ����ت  14.5مليون دين����ار (:2015
 12.2ملي����ون دين����ار) ،وقدمت خالل الع����ام قرو�ضا ً
جدي����دة مببل����غ  158ملي����ون دين����ار مقارن����ة بالع����ام
املا�ضي مببلغ  139ملي����ون دينار .كما �أدت جهودها
احلثيثة �إىل حت�سني ���ش�روط الإقرا�ض ملواكبة �أف�ضل
املمار�س����ات واملعايري لتتما�شى م����ع التحديات التي
ي�شهده����ا ال�سوق املحلية .كم����ا �شكلت جودة حمفظة
القرو�����ض �أولوي����ة بالن�سب����ة لل�رشك����ة ،وق����د تكلل����ت
جهودها امل�ستمرة يف �أن حت�سن من الديون املتعرثة
وت�سيط����ر عليها عند ن�سبة مقبول����ة بلغت  % 2.9من
املحفظة.
�أم����ا بالن�سبة لأن�شطة بيع ال�سيارات ،فقد �سجلت

•عبدالرحمن فخرو

ال�رشكة الوطنية لل�سي����ارات �أرباحا ً �صافية بلغت 1.9
ملي����ون دين����ار ( 2.1ملي����ون دين����ار  .)2015فعل����ى
م�ست����وى عملياته����ا يف البحري����ن ،فق����د م����رت ال�رشكة
مبرحلة ح�سا�س����ة انخف�ضت فيها مبيع����ات ال�سيارات
مبق����دار  ،% 6مم����ا �أدى �إىل زيادة خم����زون ال�سيارات
وانخفا�ض الهوام�����ش الربحية لدى وكاالت ال�سيارات

•عادل حبيل

كافة.
وا�ستطاع����ت ال�رشك����ة عل����ى م�ست����وى عملياته����ا
يف البحري����ن حتقي����ق �أرب����اح �صافية و�صل����ت �إىل 2.7
ملي����ون دين����ار مقارن����ة بنتائ����ج الع����ام املا�ضي عند
مبل����غ  3.1مالي��ي�ن دين����ار .كذل����ك ا�شتمل����ت النتائج
املعلنة لل�رشكة على خ�سائر ت�شغيلية لل�رشكة الفرعية

اململوك����ة لها بالكام����ل “�رشكة الت�سهي��ل�ات للتجارة
العامة وال�سيارات” يف �أربيل عا�صمة �إقليم كرد�ستان
الع����راق ،نتيج����ة حلال����ة ع����دم اال�ستق����رار والأح����داث
امل�ؤ�سفة التي ت�شهدها تلك املنطقة .من جانب �آخر،
ا�ستكملت �رشك����ة الت�سهيالت لل�سيارات عامها الأول،
وبلغ����ت اخل�سائر ال�صافي����ة التي �سجلته����ا مع نهاية
العام مبلغا وق����دره � 147ألف دينار .و�إنه ملن دواعي
ال�رسور �أن نعلن �أن �رشكتنا اجلديدة ا�ستطاعت يف فرتة
قيا�سي����ة ق�ص��ي�رة �أن ت�أخذ مكانه����ا يف �سوق مبيعات
ال�سي����ارات ،حيث جعلت من �سي����ارات “جي �أي �سي”
يف املرتب����ة الأوىل ب��ي�ن ال�سي����ارات ال�صينية يف �سوق
مبيعات البحرين.
كذل����ك بالن�سب����ة للأن�شط����ة العقاري����ة ،فقد كان
الع����ام  2016عاما متميزاً ،حيث حققت �أرباحا ً �صافية
بلغ����ت  2.6مليون دين����ار ( 2.1مليون دينار .)2015
وخ��ل�ال الع����ام جنحت ال�رشك����ة يف �إدارة ثالث����ة م�شاريع
أرا�ض
عقاري����ة يف �آنٍ واح����د ،حي����ث ا�ستطاع����ت بي����ع � ٍ
�إ�سكانية يف ثالث مناط����ق متفرقة من اململكة ت�شهد
�إقباالً كبرياً من الزبائن.
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سفينة ّ
(حفارة) للبيع في املزاد العلني
تعلن محكمة التنفيذ عن وضعها في املزاد العلني السفينة التي حتمل اسم أبو فارس رقم
التسجيل  ،BN1099ومواصفاتها كالتالي :حتمل علم البحرين ،ميناء تسجيلها البحرين،
رقم املنظمة البحرية الدولية  ،٦٦١٧٦٠٩إشارة النداء  ،٧٥.٩٠الطول  ٧٥.٩٠متر ،العرض
 ١٣.١٣متر ،العمق  ٥.٨٨متر ،احلد االقصى للسحب  ٥.٢متر ،إضاءة السحب  ٢.٢متر ،اجمالي
احلمولة بالطن  ،١٥٧٤صافي احلمولة بالطن  ،٧٨٢احملركات الرئيسية  X2محرك Mirrless
.Blackstone Esl 8
القدرة :مبقدار  ٣.٧٢٠حصان مكبحي ،املولدات  X2مولد  Detroit Diesels ٧٥كيلووات و ٢٢٠
فولت وتيار مستمر ،مت تصنيعه ( تسليمه)  ،١٩٦٧الصانع شركة تشارلز هيل سانز مبدينة
برستل اململكة املتحدة ،سعة القادوس  ١٢٥٠متر مكعب ،نوع السفينة حفارة ،والسفينة
عبارة عن سفينة جتريف الرمال مستقرة برفاصني معدنيني ملحومني مزودين بعارضة
طوافة منحنية ومائلة يقع انبوب اجلرف على اجلانب األيسر وميكن للسفينة أن تفرغ على
وصلتها بالشاطئ ،على اجلانب األمين يوجد اجلزء العلوي في مؤخرة السفينة القادوس
عبارة قادوس مفتوح وتوجد مساحة املاكينة في مؤخرة السفينة حتت غرفة القيادة مع
اجلزء التوجيهي في مؤخرة السفينة توجد مساحة إضافية للماكينة في اجلهة االمامية
وموقع رسو السفينة :مدينة احلد ،اسم الربان أبو فارس وكامب روك.
وهي سفينة خاصة باملنفذ ضدها /شركة بي دي سي العاملية س.ت  ( ٥٦٩٠٠-١عنوان املنفذ
ضدها :شقة  ،٩٢مبنى  ،٧٤١طريق  ،٣٦١٦مجمع  ٤٣٦السيف)
وسيتم بيعها تسديداً للدين احملكوم مبوجب الدعوى رقم  ٢٠١٤/٨الصادر من غرفة البحرين
لتسوية املنازعات لصالح احلاجز (املنفذ له)  /شركة البحرين للتسهيالت التجارية
س.ت  ١٣٤٤٤عنوانها (ص.ب  ١١٧٥مدينة عيسى ) بواسطة احملامية ليلى عيسى علي
حسن عنوانها :مكتب  ٧٥الدور  ٧بناية عالية مجمع  ٣١٧الدبلوماسية والبالغ قيمته
 ٨٨٢,٢٠١.١٠٢دينار بحريني على أن يبدأ املزاد بسعر أساسي قدره =\١١٣٤٠٠
وقد حددت احملكمة ثالث جلسات لبيع السفينة األولى كانت يوم  20/12/2016اجللسة
الثانية كانت  28/2/2017اجللسة الثالثة واألخيرة ستنعقد بتاريخ 8/3/2017
فعلى كل من لديه رغبة في الشراء مراجعة الدالل  /عبداحلميد القاسمي هاتف
( )٣٣٢٣٣٤٣٥أو إدارة التنفيذ بوزارة العدل والشون اإلسالمية واألوقاف في أوقات الدوام
الرسمي مبوجب ملف التنفيذ رقم ٠٤/٢٠١٤/١٣٥٣٣/١

لإليجار

فيال جديدة في سند
منطقة هادئة وموقع ممتاز قريب من كافة اخلدمات .تتكون
من طابقني4 ،غرف نوم5 ،حمامات ،صالة ،غرفة مجلس،
مطبخ ،غرفة خادمة مع حمام خاص ،حوش كبير ،كراج
لسيارتني يعمل بالرميوت كنترول ،انتركوم كاميرا .اإليجار
الشهري  800دينار قابل للتفاوض للجادين
(غير شامل الكهرباء واملاء والبلدية )

للتواصل ت39203115:

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
التاريخ 26/2/2017:
اعالن رقم CR36166-2017
تنازل عن احملل التجاري
مؤسسة سعود خلدمات 38467-7
مؤسسة سعود للخدمات 38467-4
تقدم الينا السيد /الشيخ سعود دعيج حمد أل خليفة بطلب
حتويل /احملالت التجارية التالية الى السيد /الشيخ دعيج بن حمد بن
عبداهلل بن عيسى ال خليفة
فعلى كل من لديه اعتراض قانوني التقدم الى االدارة خالل خمسة
عشر يوما من تاريخ االعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

Majestic Cars

وزارة العدل والشئون االسالمية  -ادارة احملاكم
رقم الدعوى 02/2016/12910/9 :
رقم الكتاب CS3000695796 :
التاريخ 02-02-2017 :
الكبرى املدنية الثالثة
تبليغ باحلضور
املدعى االول :زهرة اخلليج –لصاحبتها /هيفاء محمد شويطر
محامي املدعي :حسني محسن النزر
املدعى عليها :شركة القائد للمقاوالت ش.و.و لصاحبتها /عبد اهلل محمد القائد
العنوان مجهول
موضوع الدعوى /مطالبة ديون
لذا تعلن احملكمة الكبرى الثالثة للمدعى عليها الثانية املذكورة اعاله باحلضور
بنفسها او بوكيل عنها جللسة 14/3/2017

وزارة العدل والشئون االسالمية  -ادارة احملاكم
رقم الدعوى 01/206/01017/2:
رقم الكتاب CS3000715122 :
التاريخ 23-05-1438:
املوافق 20-02-2017:
احملكمة :االمور املستعجلة 1
الفاضل املكرم /يوسف اسماعيل مظفر احملترم
حتية طيبة وبعد ..
استنادا الى الدعوى املستعجلة رقم  2/1017/2016/01املرفوعة من املدعي نضال سعيد السلمان وغيره من وكيلهم احملامي علي العريبي ضد املدعي
عليها كاترين بينشرد وغيره
نفيدكم بان احملكمة حكمت وفي املادة مستعجلة بفرض احلراسة القضائية على انشطة شركة مطابخ ريك كونتري وتعيينكم حارسا قضائيا منفردا
عليها بتولي اداراتها االدارة احلسنة وفي الغرض الذي اعدت من اجله وحتصيل ريعا واعداد تقرير شامل ومفصل عن االدارة كل ثالثة اشهر واضافت
املصاريف الى جانب احلراسة

األربعاء  1مارس  2 - 2017جمادى اآلخرة  - 1438العدد 3060
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øe 11 πà≤j »WöT
óæª∏¡H ¬FÓeR
:ﻫﻠﻤﻨﺪ ـ ﺍﺏ

¿EG AÉ```KÓãdG ¢```ùeCG ¿ƒdhDƒ```°ùe ∫É```b
ácôëH ¬```WÉÑJQÉH ¬Ñà```°ûoj É«fÉ¨aCG É```«WöT
õLÉM óæY ¬FÓeR ⋲```∏Y QÉædG ≥∏WCG ¿ÉÑdÉW
11 iOQCÉa OÓÑdG »```HƒæL óæª∏g º«∏bEG ‘
.QGôØdÉH P’ ºK ⋲∏àb º¡æe
º```°SÉH çóëàŸG ∑GhR ôªY í```°VhCGh
âbh ‘ ™```bh çOÉ```◊G ¿CG ó```æª∏g º```cÉM
√Écôμ```°ûd ‘ Ú```æK’G AÉ```°ùe ø```e ô```NCÉàe
º```LÉ¡ŸG ¿CG ±É```°VCGh .º```«∏bE’G áª```°UÉY
IRƒëH âfÉc »àdG ôFÉNòdGh áë∏```°SC’G ™ªL
¥Éë∏d áWöT IQÉ«```°S ‘ ÉHQÉg ôq ah ¬```FÓeR
¿CG ¤EG GÒ```°ûe ,ó≤à©oj É```e ⋲```∏Y ¿É```ÑdÉ£H
¢üî```°T ¿Éc GPEG Ée áaô©Ÿ Qm ÉL ≥```«≤ëàdG
¿ÉÑdÉW ¤EG º```°†fGh ≥```°ûfG ób πNGódG øe
â∏≤fh .á```Áô÷G √ò```¡d ≥```jô£dG ó```¡eh
ƒgh ,óªﬁ øjO øY ¢SôHóà«°Tƒ°SCG ádÉch
áMöûe ¿CG ,√Écôμ```°ûd ⋲Ø```°ûà°ùÃ Ö```«ÑW
áWöûdG OGôaC’ áãL 11 º∏°ùJ ⋲Ø```°ûà°ùŸG
.ájQÉf äÉ≤∏W QÉKBG É¡Hh ⋲∏à≤dG
√Écôμ°ûd ‘ ™bh …òdG Ωƒé¡dG »≤∏jh
äGƒb ¬¡LGƒJ …òdG ójó¡àdG ⋲∏Y Aƒ```°†dG
äGƒ≤dG ¬```LGƒJ å```«M º```«∏bE’G ‘ ø```eC’G
øjòdG ¿ÉÑdÉW »∏JÉ≤e á¡LGƒe ‘ áHƒ©```°U
.IóY ≥WÉæe ⋲∏Y ¿B’G ¿hô£«°ùj
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ΩÓ°SE’G á«£°SƒH ¢ùŸG øe Qòëj Úeô◊G ΩOÉN

ÊÉª«∏°S º°SÉb ºFGôL

:ﻛﻮﺍﻻﻟﻤﺒﻮﺭ ـ ﺍﻷﻧﺎﺿﻮﻝ

’ ¬fCÉH ¬Ø°üjh ,ÊÉª«∏°S º°SÉb ÊGôjE’G …QƒãdG ¢Sôë∏d ™HÉàdG “¢Só≤dG ≥∏«a” óFÉb ºFGôL Oó©j ’É≤e õÁÉJ ø£æ°TGh áØ«ë°U äöûf
áªcÉﬁh á«HÉgQEG áª¶æe …QƒãdG ¢Sô◊G ∞«æ°üàH ÖeGôJ ódÉfhO ¢ù«FôdG IQGOEG ÖdÉWh ,¿O’ øH áeÉ°SCG πMGôdG ’EG “ÜÉgQE’G” ‘ ¬«∏Y ¥ƒØàj
⋲∏Y ÚdGƒŸGh Ωƒ°üÿG ‘ ÖYôdG åÑj ÊÉª«∏°S º°SG ¿EG ¿Éeôª«J å«æ«c ∫É≤ŸG ÖJÉc ∫Ébh .√ôØ```°Sh ¬dGƒeCG ô¶Mh ÜôM ºFGôéH ÊÉª«∏```°S
É¡FÉ°SDhQh äÉeƒμë∏d É©fÉ°U íÑ```°UCGh ,∫Éà≤dG øjOÉ«Ã áMÉbƒH ô¡¶jh Qƒ¡àeh ÆÉW PƒØf hPh …ƒb ¬fEGh ,§```°ShC’G ¥öûdG á≤£æÃ AGƒ```°S óM
áª°SÉ◊G ájhƒædG á¡LGƒŸG ..áeRCÓd ‹RÉæàdG ó©dG” ∞dDƒe 2005 ΩÉ©dÉH öûf …òdG ÖJÉμdG OQhCGh .πLQ ∞dCG áÄe øe É«°û«∏e Oƒ≤jh ,¥Gô©dG ‘
á∏°TÉa ádhÉﬁ É¡«a ÉÃ ,⁄É©dG ¥É£f ⋲∏Y á«HÉgQEG äGôeGDƒe ‘ •Qƒàe (…QƒãdG ¢Sô◊G äGƒ≤d »LQÉÿG ´GQòdG) ¢Só≤dG ≥∏«a ¿CG “¿GôjEG ™e
ÚcQÉ°ûŸG ÚjOƒ©°ùdG øe 12h IöûY ÚH Ée óYÉ```°S å«M 2001 ÈªàÑ°S 11 äÉªégh IóëàŸG äÉj’ƒdG iód …Oƒ©```°ùdG ÒØ```°ùdG ∫É«àZ’
á«©«°ûdG äÉ«°û«∏ª∏d GÒÑc ÉªYO ≥∏«ØdG Ωób Éªc .º¡d √ÒZh »à°ùLƒ∏dG ºYódG Ëó≤Jh ¿Éà```°ùfÉ¨aCG ¤EG ¿GôjEG ÈY GöS ôØ```°ùdG ‘ äÉªé¡dÉH
Ú«cÒeC’G §°Sh ÚHÉ```°üŸGh ⋲∏à≤dG OóY äOGR »àdG äGôéØàŸGh äÉahò≤ŸÉH ÉgOqhRh ,∑Éæg á«cÒeC’G äGƒ≤dG ó```°V É¡HôM ‘ á«bGô©dG
.1500 ‹GƒM ºgóMƒd ⋲∏à≤dG OóY ≠∏H å«M á«Yƒf IOÉjR

ΩÓ°SE’G è¡æH ∞jô©àdG á«ªgCG õjõ©dGóÑY øH ¿Éª∏°S …Oƒ©°ùdG ∂∏ŸG ÚØjöûdG Úeô◊G ΩOÉN ócCG
∫hÉ– äÓªM ø```e QòMh ,¬dÉμ```°TCG πμH ÜÉgQE’Gh ±ô£àdG á```HQÉﬁh ∫GóàY’Gh íeÉ```°ùàdG ¤EG »```YGódG
øe GOóYh ájõ«dÉŸG äÉj’ƒdG »àØe ¬dÉÑ≤à```°SG AÉæKCG ,¿Éª∏°S ∂∏ŸG ∫Ébh .ΩÓ```°SE’G á«£```°Sh øe π«ædG
É¡¡LGƒj »àdG äÉjóëàdG ¿EG ,QƒÑŸ’Gƒc ¤EG ¬JQÉjR ¢ûeÉg ⋲∏Y ájõ«dÉŸG á«eÓ```°SE’G äÉ«```°üî°ûdG QÉÑc
¤EG âØdh .á«eÓ```°SE’G Üƒ©```°ûdGh ∫hódG ÚH øeÉ```°†àdGh ¿hÉ©àdG øe ójõŸG Ö∏£àJ »eÓ```°SE’G ⁄É©dG
AÉëfCG ™«ªL ‘ Úª∏°ùŸG ™e π```°UGƒàdGh ΩÓ```°SE’G áeóÿ É¡©```°Sh ‘ Ée πc Ëó≤J” ⋲∏Y áμ∏ªŸG ¢UôM
Oƒ¡éH É¡«a OÉ°TCG áª∏c …ôμÑdG óªﬁ øH πØμdG hP Éjõ«dÉŸ ΩÉ©dG »àØŸG ⋲≤dCG ,¬à¡L øe .“IQƒª©ŸG
∂∏ŸG ¿Éch .“ÚØjöûdG Úeô◊G áeóNh áeC’G øY ´ÉaódGh Úª∏°ùŸGh ΩÓ°SE’G áeóN” ‘ ¿Éª∏°S ∂∏ŸG
ô¡°T ƒëf ôªà°ùJ ájƒ«°SBG ádƒL π¡à°ùe ‘ ,ΩÉjCG 4 ôªà°ùJ IQÉjR ‘ ,óMC’G Ωƒj Éjõ«dÉe ¤EG π°Uh ¿Éª∏°S
.2015 ôjÉæj 23 ‘ ºμ◊G ¬«dƒJ òæe ,ájOƒ©°ùdG ∂∏Ÿ ájƒ«°SBG ádƒL ∫hCG √òg ó©Jh .¿OQC’ÉH É¡ªààîjh

ÜÉgQE’G óæH ÖÑ°ùH ó«≤©à∏d ¬éàJ “4 ∞«æL” äÉ°VhÉØe

äGƒ≤dGh áeƒμë∏d äÉ«MhôŸG øe ´GƒfCCG …CCG ójQƒJ ô¶M πª°ûJ ≥°ûeO ó°V äÉHƒ≤Y ¢VôØH »°†≤j
á©HÉàdG ≥«≤ëàdG áæ÷ äÉLÉàæà°SG ¿EÉa ´hô°ûŸG ¢üf Ö°ùëHh .ájQƒ°ùdG ádhódG äÉ°ù°SDƒeh áë∏°ùŸG
äÉªég 3 øY á«dhDƒ°ùŸG ≥°ûeO â∏ªM »àdG ,ájhÉª«μdG áë∏°SC’G ô¶M áª¶æeh IóëàŸG ·CÓd
äÈàYGh .ájQƒ°ùdG áeƒμ◊G ≥M ‘ á«HÉ≤©dG äGAGôLE’G PÉîJ’ É°SÉ°SCG Èà©J ,Qƒ∏μdG RÉZ ΩGóîà°SÉH
Ò áæé∏dG
é äÉLÉàæà°SG
L
jQƒ h É«°ShQ
« hQ
.“á©æ≤e ÒZ”
ÉjQƒ°Sh

:ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ـ ﺭﻭﻳﺘﺮﺯ

·CÓ```d á«eÉ```°ùdG á«```°VƒØŸG â```æ∏YCG
øe ÌcCG ¿CG Ú```ÄLÓdG ¿hDƒ```°ûd Ió```ëàŸG
‐ ¿GOƒ```°ùdG Üƒ```æL ø```e Å```L’ ∞```dCG 31
Ohó◊G GhÈY ‐ ∫É```ØWCGh AÉ```°ùf º¡ª¶©e
áYÉéŸG øe GQGôa ΩÉ©dG Gòg ¿GOƒ```°ùdG ¤EG
´ƒÑ```°SC’G IóëàŸG ·C’G âdÉbh .´Gö```üdGh
IóMƒdG áj’h øe AGõLCG ‘ áYÉéŸG »°VÉŸG
’CG ™```bƒàŸG ø```e PEG ,¿GOƒ```°ùdG Üƒ```æL ‘
Qó°üe ¢üî°T ¿ƒ«∏e 5.5 ƒëf iód ¿ƒμj
.ƒ«dƒj ∫ƒ∏ëH ¬«∏Y OÉªàY’G øμÁ ΩÉ©£∏d
¢VƒØe Ö```àμe ø```e ¿É```«H øª```°†Jh
ÚÄLÓdG ¿hDƒ```°ûd »eÉ```°ùdG IóëàŸG ·C’G
âfÉc á«dhC’G äÉ©bƒàdG” ¿CG Ωƒ```WôÿG ‘
2017 ‘ ¿ƒ∏```°üj ÉÃQ ÅL’ ∞```dCG 60 ¿CG
π°Uh ÉªgóMh ÚdhC’G øjô¡```°ûdG ‘ øμd
¿ƒ«∏e øe Ì```cCG ôah .“ÉØdCG 31 ø```e ÌcCG
´’ófG ò```æe ¿GOƒ```°ùdG ÜƒæL øe ¢üî```°T
¢ù«FôdG ∫ÉbCG Éeó©H 2013 ‘ á«∏gCG ÜôM
ÖÑ```°ùJh .QÉ```°ûe ∂jQ ¬```ÑFÉf Ò```c ÉØ∏```°S
øjOôªàŸGh á«eƒμ◊G äGƒ≤dG ÚH ∫Éà≤dG
ìhõf á«∏ªY ÈcCG ‘ QÉ```°ûe ºgOƒ≤j øjòdG
IOÉHE’G òæe É«≤jôaEG §```°Sh ‘ ´GöU …CG ‘
.1994 ΩÉ©dÉH GófGhQ ‘ á«YÉª÷G
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‹hódG øeC’G ¢ù∏› QGôb ó°V ƒà«ØdG ≥M ,AÉKÓãdG ¢ùeCG AÉ°ùe ,Ú°üdGh É«°ShQ âeóîà°SG
.ájhÉª«c áë∏°SCG ΩGóîà°SÉH É¡«dEG áHƒ°ùæŸG äÉeÉ¡J’G ÖÑ°ùH ≥°ûeO ≈∏Y IójóL äÉHƒ≤Y ¢VôØH
‹h øeC
ø ’G ¢ù∏éŸ
¢ é QGôb
Q ô ´hô°ûe
´hô ,»°VÉŸG
» Èª°ùjO
È j ôNGhC
ô hG äô°ûf
ô É°ùfôah
ô h É«fÉ£jôH
« jôH âfÉchh
,‹hódG

: ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ ﻧﺖ- ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ

¿hôØj ±’B’G äGöûY
áYÉéŸG ÖÑ°ùH

ﺍﻷﺭﺑﻌﺎﺀ

:ﻋﻮﺍﺻﻢ ـ ﻭﻛﺎﻻﺕ

QÉÑc ÚdhDƒ°ùe ΩGóYEG
IOÉ°†e ™aGóÃ

ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ
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…Qƒ°ùdG ΩÉ¶ædG ájÉª◊ ““™HÉ°ùdG ƒà«ØdG”” Ωóîà°ùJ É«°ShQ

ﻛﻮﺭﻳﺎ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ

¢ù«FôdG ¿CG á«cÒeCG áØ«ë```°U äOÉaCG
ΩóYCG ¿hCG ≠```fƒL º```«c ‹Éª```°ûdG …Qƒ```μdG
ÚdhDƒ```°ùŸG QÉ```Ñc øe 5 ø```Y π```≤j ’ É```e
™```aGóe ΩGóîà```°SÉH á```dhódG ø```eCG IQGRƒ```H
∫hh áØ«ë°U â∏≤fh .äGôFÉ£∏d IOÉ```°†e
RÉ¡L ¬eób ô```jô≤J ø```Y ∫ÉfQƒL âjÎ```°S
¤EG á«Hƒæ÷G É```jQƒμd ™```HÉàdG äGô```HÉîŸG
äAÉ```L äÉ```eGóYE’G ¿CG ,¿É```ŸÈdG ÜGƒ```f
IQÉ÷G áeƒμM ¿CG ∫ƒ```°S øe ºYGõe §```°Sh
áKOÉM ‘ á©dÉ°V ≠fÉj ≠fƒ«H ‘ á«dÉª```°ûdG
¿hCG ≠fƒL º«μd ≥«≤```°ûdG ÒZ ñC’G ∫É«àZG
.É≤«°ùæJh Gò«ØæJ Éjõ«dÉe ‘
¿É```ŸÈdG ‘ á```≤∏¨e á```°ù∏L »```Øa
‹ ∞°Uh ,ÚæK’G Ωƒj ∫ƒ```°S áª```°UÉ©dÉH
á«Hƒæ÷G ÉjQƒc äGô```HÉﬂ ôjóe ƒg ≠fƒ«H
RÉ¨H QÉ¡ædG í```°Vh ‘ ΩÉf ≠fƒL º«c πà≤e
‹hódG QƒÑŸ’Gƒc QÉ```£Ã ∑Éàa ÜÉ```°üYCG
ádhO ÜÉgQEG” ¬fCÉH …QÉ÷G ôjGÈa 13 Ωƒ```j
.“¿hCG ≠fƒL º«c ÒHóJ øe
â∏```°üM ∞«c ƒg ≠fƒ«H ‹ ÚÑj ⁄h
.áeƒ∏©ŸG ∂∏J ⋲∏Y ¬JGôHÉﬂ
øjòdG á°ùªÿG ÚdhDƒ```°ùŸG ¿EG ∫Ébh
GƒfÉc äGô```FÉ£∏d IOÉ```°†e ™aGóÃ GƒeóYoCG
ádhódG ø```eCG ô```jRh Iô```eEG â```– ¿ƒ```∏ª©j
…òdG ,≠fƒg ¿hh º```«c ,OÓÑdG ‘ ≥HÉ```°ùdG
.ájÈ÷G áeÉbEÓd É«dÉM ™°†îj

3060  ﺍﻟﻌﺪﺩ- ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺘﺎﺳﻌﺔ

ÉjQƒ°S ⋲∏Y “…hÉª«μdG” äÉHƒ≤Y óq °V »æ«°U »°ShQ ƒà«a •

¬æμdh ‹É◊G ∫ÉªYC’G ∫hóL ¢VQÉ©j ’ ΩÉ¶ædG
.ÜÉgQE’G óæH áaÉ°VEÉH ÖdÉ£j

.äÉ```HÉîàf’Gh Qƒà```°SódGh º```μ◊G É```°Uƒ°üN
ó```ah ¿CÉ```H ¬```¨∏HCG …ô```Ø©÷G ¿CG ¤EG QÉ```°TCGh

ÉjQƒ°S ‘ AÉ≤ÑdG Ωõà©J ’ É«côJ :¿ÉZhOQCG
ÉjQƒ```°S ‘ á«∏ª©dG øe á«dÉàdG á∏MôŸG ¿CG
.èÑæe ¿ƒμà°S
™```e Ú```æK’G â```ãëH” Ó```FÉb ™```HÉJh
äGƒ£ÿGh ÜÉ```ÑdG á«∏ªY ¿ÉcQC’G ¢```ù«FQ
,“äGôØdG ´QO á«∏ªY QÉWEG ‘ á«∏Ñ≤à°ùŸG
áë∏```°ùŸG äGƒ```≤dGh á```eƒμ◊G” ÉØ«```°†e
.“πeÉμàeh óMGh ó°ùL á«cÎdG
±óg ¿EG ∫Éb »cÎdG ¢```ù«FôdG ¿Éch
É¡```°VƒîJ »```àdG ájôμ```°ù©dG äÉ```«∏ª©dG
ƒg ÉjQƒ```°S ‘ ÉgDhÉØ∏Mh á«cÎdG äGƒ≤dG
.áæeBG á≤£æe áeÉbEG

:ﺍﻧﻘﺮﺓ ـ ﺍﻑ ﺏ

Ö«W ÖLQ »```cÎdG ¢ù«FôdG ∞```°ûc
Ωõà©J ’ √OÓH ¿CG ø```Y ,AÉKÓãdG ,¿ÉZhOQCG
IQhöV ⋲```∏Y GOó```°ûe ,ÉjQƒ```°S ‘ AÉ```≤ÑdG
»```WGô≤ÁódG OÉ```–’G Üõ```M ÜÉë```°ùfG
.èÑæe áæjóe øe …OôμdG
‘Éë°U ô“Dƒe ‘ ,¿ÉZhOQCG ±É```°VCGh
,¿Éà```°ùcÉH ¤EG √ôØ```°S π«Ñb QÉ```£ŸG øe
Ö©```°ûdG ájÉªM äGóMh êGôNEG »```¨Ñæj ¬fCG
¤EG GÒ```°ûe ,äGôØdG ô¡f ¥öT ¤EG ájOôμdG

⋲```∏Y §¨```°†∏d »```°ShôdG Ö```fÉ÷G ™```aO ¤EG
QÉædG ¥Ó```WEG ∞```bh ¬```cÉ¡àfG ∞```bƒd ΩÉ```¶ædG
∫ƒNódGh ,»°VÉŸG Èª°ùjO ôNGhCG òæe …QÉ°ùdG
»°SÉ«°ùdG ∫É≤àf’G ¿CÉ°ûH ájóL äÉ°VhÉØe ‘
.ÉjQƒ°S ‘
ájQƒ°ùdG á°VQÉ©ŸG óah ÚH AÉ≤∏dG »JCÉjh
πÑb »°ShôdG ∫hDƒ°ùŸGh …ôjô◊G öüf á°SÉFôH
AÉ©HQC’G Ωƒ```«dG óaƒdG ™```ªéj ô¶àæe ôNBG AÉ```≤d
ôjRh Ö```FÉf ±ƒ∏«JÉZ …OÉ```æ«Z ™```e ∞```«æL ‘
.»°ShôdG á«LQÉÿG
…Qƒ```°ùdG ΩÉ¶ædG óah ±ƒ```∏«JÉZ ⋲```≤àdGh
áHQÉﬁ ¿EG ∫É```bh ,…ô```Ø©÷G QÉ```°ûH á```°SÉFôH
‘ ájƒdhCG ¿ƒ```μJ ¿CG Öéj ÉjQƒ```°S ‘ ÜÉgQE’G
»àdG á«dÉ◊G äÉ```°VhÉØŸG øe á©HGôdG ádƒ÷G
»°VÉŸG ¢ù«ªÿG äCGóH
Gòg êGQOEG Ö```éj ¬fCG ±ƒ```∏«JÉZ ±É```°VCGh
ÖfÉL ¤EG äÉ```°VhÉØŸG ∫ÉªYCG ∫hóL ‘ óæÑdG
,2254 ‹hódG QGô≤dG É¡æª°†àj iôNCG πFÉ°ùe

ÊÉ£jÈdG QGô```≤dG ´hö```ûe »```°†≤j É```ªc
¢UÉî```°TCG ó```°V äÉHƒ≤Y ¢```VôØH »```°ùfôØdG
Ö```°ùëH ,á```jhÉª«μdG äÉ```ªé¡dG ‘ Ú©dÉ```°V
.¢üædG
ó```«ªŒ ºgó```°V äÉ```Hƒ≤©dG πª```°ûJh
ø```e ºgôØ```°S ô```¶Mh á```«aöüŸG º¡Jó```°UQCG
.iôNCG ∫hO ¤EG ÉjQƒ°S
ΩGóîà°SG É¡eõY øY GQGôe ƒμ°Sƒe âæ∏YCGh
á∏FÉb ,Gò```g QGô≤dG ´hö```ûe ó```°V ¢†≤ædG ≥```M
´ƒ```°Vƒe ‘ ≥```«≤ëàdÉH á```°UÉÿG á```æ÷G ¿EG
ÉjQƒ```°S ‘ á```jhÉ«ª«μdG áë∏```°SC’G ΩGóîà```°SG
⋲```∏Y ∫ƒ```°ü◊G ±ó```¡H ;äÉWƒ¨```°V ¬```LGƒJ
øμÁ ’ …òdG ôeC’G ,“ÖfÉ÷G ájOÉMCG á```é«àf”
»Yƒ```°Vƒeh ójÉﬁ ≥«≤– øY å```jó◊G ¬©e
.π≤à°ùeh
·C’G iód É«```°ShQ ÒØ°S ÖFÉf ≥Ñà```°SGh
¿CG ó«cCÉàH AÉ```KÓãdG ¢ùeG âjƒ```°üàdG IóëàŸG
,´höûŸG Gòg ó°V ƒà«ØdG ≥M Ωóîà°ùà°S √OÓH
¬«dEG äCÉ÷ …òdG ™HÉ°ùdG ƒà«ØdG ∂dòH íÑ```°ü«d
äGQGôb Qhó```°U ¿hO ø```e á```dƒ∏«ë∏d É«```°ShQ
‘ ´GöüdG AóH òæe ÉjQƒ°S ¿CÉ°ûH øeC’G ¢ù∏éŸ
.É¡Ø«∏M …Qƒ°ùdG ΩÉ¶ædG ájÉª◊ 2011
‘ ƒμ```°Sƒe ¤EG Ú```°üdG âª```°†fGh
.äGQGôb 5 ⋲∏Y ¢VGÎY’G
9 ó«jCÉJ QGôb …CG ⋲```∏Y á≤aGƒŸG Ö∏£àJh
áªFGódG ∫hódG øe …CG ΩGóîà°SG ΩóYh äGƒ°UCG
É«°ShQh É°ùfôah IóëàŸG äÉj’ƒdG ,ájƒ°†©dG
.¢†≤ædG ≥◊ ,Ú°üdGh É«fÉ£jôHh
äÉ```°VhÉØŸG ¬```LGƒJ ,ô```NBG Ö```fÉL ø```e
ΩÉª°†fG ó©H ÈcCG Gó«≤©J ∞«æL ‘ ájQƒ```°ùdG
êGQOEÉH áÑdÉ£ŸG ‘ …Qƒ```°ùdG ΩÉ¶æ∏d É«```°ShQ
ádƒ÷G ∫ÉªYCG ∫hó```L ‘ ÜÉgQE’G áëaÉμe ó```æH
á```°VQÉ©ŸG óah ¬«a ∫hÉëj âbh ‘ ,á```«dÉ◊G
¢VhÉØà∏d ≥°ûeO ⋲∏Y §¨°†dÉH ¢ShôdG ´ÉæbEG
.»°SÉ«°ùdG ∫É≤àf’G ⋲∏Y
óah º```°SÉH çóëàŸG ¿Gƒ∏Y π```FGh ∫Ébh
™ªé«°S AÉ≤d ¿EG ∞«æL ‘ ájQƒ°ùdG á```°VQÉ©ŸG
IôFGO ∫hDƒ°ùe Úæ«```°TÒa »ZÒ°S ™e óaƒdG
.á«°ShôdG á«LQÉÿG ‘ §°ShC’G ¥öûdG
AÉ≤∏dG ÈY ⋲©°ùJ á```°VQÉ©ŸG ¿CG ±É°VCGh

“AÉ°ùædG ó°V ∞æ©∏d ’”
’” Égój ≈∏Y âÑàc á£°TÉf π≤à©J ¿GôjEG
IQGOEG É¡à©LGôe AÉæKCCG á«fGôjEG á«æeCCG äÉ¡L πÑb øe »°VÉŸG ´ƒÑ°SCC’G ICCGôŸG ¥ƒ≤M ∫É› ‘ ájOôμdG
.»ª°SQ AÉYóà°SG ¿hO ,√É°ûfÉeôc áæjóÃ äÓé°ùdG
á«ØJÉg áŸÉμe É¡«≤∏J ó©H áæjóŸG ‘ äÓé°ùdG IQGOEG ¤EG âÑgP ‹Ó``L ¿CG ™bƒŸG ±É``°`VCGh
’ ÚM ‘ .IQGOEÓd É¡dƒ°Uh ó©H øeC’G ÖfÉL øe É¡«∏Y ¢†Ñ≤dG ” øμd É¡Ø∏e ≥FÉKh ∫Éªμà°S’
..¿C¿É°°ûdG
ûdG GGò¡H
ò¡H ííjô°üJ
jô°üJ ……CG GGQó°üj
Qó°üj ⁄
¿Éªàμàj Ú
«fGôjE’G AAÉ°†≤dGh
É°†≤dGh øøeCe’G ∫∫Gõj
Gõj
⁄hh ,,¿Éªàμàj
Ú«fGôjE

ó°üàd ƒYój ôgRC’G ï«°T
É«HƒaƒeÓ°SEÓd ∑Î°ûe
:ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ـ ﺍﻑ ﺏ

ó```ªMCG ∞```jöûdG ô```gRC’G ï«```°T ∫É```b
äÉ°ù°SDƒŸG ⋲∏Y ¿EG ,AÉKÓãdG ¢ùeCG ,Ö«£dG
ió```°üàJ ¿CG Üô```¨dGh ¥ö```ûdG ‘ á```«æjódG
ÈcC’G ΩÉeE’G ôcPh .É«HƒaƒeÓ°SE’G IôgÉ¶d
…òdG áæWGƒŸGh ájô◊G ô“Dƒe ‘ ,áª∏c ‘
AÉªμM ¢```ù∏›h ∞```jöûdG ô```gRC’G ¬```ª¶æj
É```¡LƒJ á```ªK ¿CG ,Iô```gÉ≤dÉH Úª∏```°ùŸG
ºZQ ,»eÓ```°SE’G øjódÉH ±ô£àdG ¥É```°üdE’
⋲∏Y äó¡°T á≤HÉ```°S á«îjQÉJ äÉ£ﬁ ¿CG
¿CG ¿hO ,¿ÉjOC’G ¢†©H º°SÉH ÖμJQG ∞æY
∫Ó¨à°SG ¤EG ¬Ñfh .á¡Ñ```°ûdG É¡fCÉ```°ûH QÉãJ
á```°Tƒ°û¨e äGÒ```°ùØàd áaô£àe äÉYÉªL
É```ª«a ,AÉ```eódG ∂Ø```°S ¢```Vô¨H ø```jódG ‘
•ôØfG øjO” Öjƒ°üàd ⋲©°ùJ É¡fCG »YóJ
øjódG ¿ƒ∏¨à°ùj” øe ¿CG ±É```°VCGh .“√ó≤Y
…Ohóﬁ Gƒ```fÉc Å«```°ùdG ƒëædG Gò```g ⋲∏Y
äÉH ôeC’G øμd ,⋲```°†e Ée ‘ ,ô£ÿGh ôKC’G
‘ ™bƒjh Iö```UÉ©ŸG É```æà¶◊ ‘ É```Ø∏àﬂ
.“É«HƒaƒeÓ°SE’ÉH ±ô©j äÉH Ée ∑GöT

á«æ«£°ù∏ØdG äÉHÉîàf’G AGôLEG
IõZ ¿hO áØ°†dÉH
:ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ـ ﺍﻻﻧﺎﺿﻮﻝ

.§°SGh á©eÉL ‘ …OÉÑ©dG ó°V äÉaÉàg ¿ƒ≤∏£j ¿hôgÉ¶àe •

Úéàﬁ ≥jôØJ AÉæKCG RÉ¨dÉH ¥ÉæàNGh ¢UÉ°UôdÉH ⋲MôL

äƒμdG ‘ ájòMC’Gh IQÉé◊ÉH Ωƒé¡d ¢Vô©àj …OÉÑ©dG
¢SôH ¢ùfGôØd ,§°SGh á©eÉL ájÉªM øY ádhDƒ°ùŸG äGƒ≤dG øe …Gô°ùdG ø°ùﬁ »∏Y ΩRÓŸG ∫Ébh
¤G §°SGh á©eÉL ‘ äGô“DƒŸG áYÉ≤d ,QÉ¡ædG ∞°üàæe πÑb ¬JQOÉ¨e iód AGQRƒdG ¢ù«FQ ¢Vô©J”
É¡Jó¡°T »àdG IôgÉ¶àdG AÉæKCG “øjôgÉ¶àe πÑb øe ,ájòMC’Gh áZQÉa √É«e ÊÉæbh IQÉé◊ÉH Ωƒég
ƒ L ,äƒμdG
ƒ ‘ ,§°SGhh á©eÉLL
.OGó¨HH ÜÜƒæL
¢UÉ≤æà```°SG ¬«a GöüM AGQRƒdG ¢ù«FQ ⋲∏Y …ó©àdGh
¤G OÉ°ùØdG øe ⋲æãà```°ùe ¬fG É```°Uƒ°üNh ádhódG øe
.“Gòg Éæeƒj
¢```ù∏› ⋲```æÑe ó```æY ¿hô```gÉ¶àe ™```ªŒ É```ªc
™e ´ÉªàLG ó```≤©d …OÉ```Ñ©dG ¬LƒJ ió```d ,á```¶aÉëŸG
,á∏KÉ‡ äÉaÉàg ¥ÓWG GhOÉYGh ,∑Éæg ÚdhDƒ```°ùŸG
øe’G äGƒb ™```aO Ée ,¢SôH ¢ùfGôa π```°SGôŸ É```≤ah
√É«ŸG º```«WGôN íàah AGƒ```¡dG ‘ QÉ```ædG ¥Ó```WG ¤G
.øjôgÉ¶àŸG ≥jôØàd äGhGô¡dG ΩGóîà°SGh
GQƒ```°U »YÉªàL’G π```°UGƒàdG ™```bGƒe â```∏≤fh
ºgDhÓeR Ωƒ≤j Éªæ«H »```©eÉ÷G Ωô◊G πNGO ⋲```Mô÷
.»æeG QÉ°ûàfG §°Sh ±É©°S’G äGQÉ«°S ¤G º¡∏≤æH
äƒμdG ‘ ø```e’G äGƒ```b ôK’G ⋲```∏Y äö```ûàfGh
¢ù∏› ⋲æÑe ¤G …ODƒ```ŸG »```°ù«FôdG ≥jô£dG ≥∏ZGh
IQÉŸG øe á```æjóŸG ´QGƒ```°T â∏N Éª«a ,á```¶aÉëŸG
.πeÉc ¬Ñ°T πμ°ûH
É¡æ«Hh á```«bGô©dG äÉ```¶aÉëŸG º¶©e ÊÉ```©Jh
äÉeóÿG ‘ Ò```ÑμdG ¢ü≤ædGh á```dÉ£ÑdG øe §```°SGh
§```°SGh ¿CG øe ºZôdG ⋲∏Y ¥ô£dGh AÉ```Hô¡μdG É```¡æ«H
.¿GôjG ™e ájOhóM òaÉæe É¡jódh §Øæ∏d áéàæe

:ﺍﻟﻜﻮﺕ ـ ﺃ ﻑ ﺏ

äGƒb ΩÉ«b AÉæKCG ¥ÉæàNG ä’É◊ äGô°ûY ¢Vô©Jh ¢UÉ°UôdÉH ICGôeG º¡æ«H øjôgÉ¶àe 3 Ö«°UG
áæjóe ¬JQÉjR iód …OÉÑ©dG Qó«M »bGô©dG AGQRƒdG ¢ù«FQ ó°V IôgÉ¶J ≥jôØàH AÉKÓãdG ¢ùeCG øe’G
«Ñ h á«æeG
« QOÉ°üe
Q äOÉaG ÉªÑ°ùM
Ñ ,OGó¨HH ÜÜƒæL
ƒ L ,äƒμdG
ƒ
.á«ÑWh

π°UƒŸG »HôZ »eƒμ◊G ™ªéŸG øe ÜÎ≤J á«bGô©dG äGƒ≤dG
.“RÎjhQ” Ö°ùM ,“™jöùdG OôdG äGƒb ¿GÒf
øe ΩÉjCG 8 ó©H á«bGô©dG äGƒ≤dG âæμ“h
RGôMEG øe »Hô¨dG ÖfÉ÷G ô```jô– ácô©e ¥ÓWEG
ôNBG ó```©J »àdG á```æjóŸG ‘ äÉ```MÉ‚ á∏```°ù∏°S
.¥Gô©dG ‘ Oó°ûàŸG º«¶æàdG πbÉ©e
Iô£«°ùdG â“ ó≤a ,äGƒ≤dG √òg Ö°ùëHh
¿GÒ£dGh ¿ƒeCÉŸG »«M ⋲∏Y á«°VÉŸG ΩÉjC’G ‘
Iô£«```°ùdG øe ÚæK’G âæμ“h ,áæjóŸG »HôZ
áæjóŸG »ÑfÉL §Hôj …òdG ≥```°Sƒ÷G öùL ⋲∏Y
¿ƒdhDƒ```°ùŸG çóëàjh .¢```†©ÑdG Éª¡```°†©H ™e
“á°SöT áehÉ≤e” øY ¿ƒ«bGô©dG ¿ƒjôμ```°ù©dG
ºg OóY Qó≤j øjòdG “¢ûYGO” »ë∏°ùe πÑb øe
,π```°UƒŸG øe »Hô¨dG ÖfÉ÷G ‘ 2000 ƒ```ëæH
.Êóe ∞dCG 750 §°Sh ¿höûæjh
.¬Ñàμe øY QOÉ°U ¿É«H π≤f ÉªÑ°ùM ,…OÉÑ©∏d
,ádhó∏d á```Ñ«g ÜÓ```W ø```ëf” ¿É```«ÑdG ‘ AÉ```Lh

:ﺍﻟﻤﻮﺻﻞ ـ ﺭﻭﻳﺘﺮﺯ

,AÉKÓãdG ¢ùeCG ,á«bGô©dG äGƒ```≤dG âHÎbG
ÖfÉ÷G ‘ »```°ù«FôdG »```eƒμ◊G ™```ªéŸG ø```e
ácô©e QÉ```WEG ‘ ,π```°UƒŸG áæjóe øe »```Hô¨dG
º«¶æJ »ë∏```°ùe ø```e ÖfÉ÷G Gò```g IOÉ©à```°SG
.»bGôY ∫hDƒ°ùŸ É≤ah ,“¢ûYGO”
∫Éà≤dG øe ÚØFÉÿG Ú«fóŸG ¢†©H ôah
¿ƒμJ Ée IOÉ```Y »àdG áeƒμ◊G •ƒ```£N Üƒ```°U
¤EG ¿hôNBG ô£```°VG Éªæ«H ,øjOó```°ûàª∏d É```aóg
Iô£«```°S â– âdGR Ée ≥WÉæe π```NGO ™LGÎdG
‘ Éë```°T ÊÉ©J É```¡æμd á```æjóŸG ‘ “¢```ûYGO”
ΩÓYE’G ∫hDƒ°ùe ∫Ébh .√É«ŸGh AGò¨dG äGOGóeEG
É«dÉM” á«∏NGódG IQGRh ‘ πª©j …òdG …ôμ°ù©dG
â– »```eƒμ◊G ™```ªéŸGh á```¶aÉëŸG ¢```ù∏›
.OÉ°ùØ∏d á°†gÉæe
QGòàYG Ëó```≤J ¤G Qó```°üdG ´QÉ```°S ,¬à¡L ø```e

ÖcƒŸ á≤aGôŸG øe’G äGƒb âeÉb” ±É```°VCGh
π«```°ùe RÉZh AGƒ¡dG ‘ QÉ```f ¥ÓWEÉH AGQRƒ```dG ¢```ù«FQ
¥ÉæàNG ä’É```Mh ⋲MôL ´ƒbh ¤G iOG É```e ,´ƒ```eó∏d
.“øjôgÉ¶àŸG ÚH
äÉgÉŒ’G ™«ªL ‘ ¿hôgÉ¶àŸG ¥ôØJ” ™HÉJh
.“(IôM ⋲≤ÑJ äƒμdG ,IôH IôH Qó«M) øjOOôe
¢UÉî```°TG áKÓK ¢Vô©J øY §HÉ```°†dG çó–h
Éª«a ¢UÉ```°UôH º¡àHÉ```°UG ôKG ìhôéH ICGôeG º```¡æ«H
ä’ÉëH äÉ```«©eÉL äÉÑdÉW º```¡æ«H äGöûY Ö«```°UG
.¥ÉæàNG
ø```e »```°ûjô≤dG ó```ªMG Ö```«Ñ£dG ∫É```b ,√Qhó```H
70 ƒëf Éæ∏Ñ≤à°SG” ¢SôH ¢ùfGôØd áeGôμdG ⋲Ø°ûà°ùe
äÉbÓWÉH GƒÑ«°UG 3 »≤Hh º¡ª¶©e QOÉZ (É°üî°T)
ä’ÉM øe ¿ƒfÉ©j ÉHÉ```°üe 19 ∑Éæg” ™HÉJh ,“ájQÉf
.“´ƒeó∏d á∏«°ùe äGRÉZ áé«àf ºª°ùJ
øjôgÉ¶àŸG ¿G ,¢```SôH ¢ùfGôa π```°SGôe ôcPh
ióMG πNGO ‘ á```ª∏c …OÉÑ©dG AÉ```≤dEG AÉ```æKCG Gƒ```≤∏WG
º¡∏c ™∏b ™∏```°T” É¡æ«H äÉaÉàg ,á```©eÉ÷G äÉ```YÉb
QÉ```°üfG øe OOôj Ée ÉÑdÉZ í∏£```°üe ƒ```gh “á```«eGôM
äGôgÉ¶J ∫Ó```N Qó```°üdG ióà≤e »©«```°ûdG º«YõdG

á«æ«£```°ù∏ØdG ¥ÉaƒdG á```eƒμM äQôb
äÉ```HÉîàf’G AGô```LEG Ú```æK’G ∫hC’G ¢```ùeCG
áØ```°†dG ‘ πÑ≤ŸG ƒ```jÉe 13 ‘ á```«∏ëŸG
âdÉbh .Iõ```Z ´É£b ‘ É¡∏«LCÉJh á```«Hô¨dG
á«ª```°SôdG á«æ«£```°ù∏ØdG AÉ```ÑfC’G á```dÉch
áeƒμ◊G ¿EG »ª```°SôdG É¡©bƒe ⋲∏Y (Éah)
É```¡YÉªàLG ‘ äQô```b á«æ«£```°ù∏ØdG
º◊ â«H áæjóe ‘ ó```≤Y …òdG »YƒÑ```°SC’G
á«∏ëŸG äÉHÉîàf’G AGôLEG (áØ°†dG »HƒæL)
‘ É¡FGôLEG Qò©àd §≤a á«Hô¨dG áØ°†dG ‘
áeƒμM ¢ù«FQ ∫É```b Úeƒj πÑbh .´É£≤dG
äÉ```HÉîàf’G ¿EG ˆG ó```ª◊G »```eGQ ¥É```aƒdG
ób É¡æμd ,É```góYƒe ‘ iôéà```°S á```«∏ëŸG
áehÉ≤ŸG á```côM â```°†aQ GPEG Iõ¨H π```LDƒJ
âfÉch .∑Éæg ÉgAGôLEG (¢SÉªM) á«eÓ°SE’G
31 ‘ â```æ∏YCG á«æ«£```°ù∏ØdG á```eƒμ◊G
äÉHÉîàf’G AGôLEG É¡eGõàYG »```°VÉŸG ôjÉæj
á«æ«£°ù∏ØdG äÉ¶aÉëŸG ™«ªL ‘ á«∏ëŸG
¢SÉªM á```côM ¿CG ’EG ,π```Ñ≤ŸG ƒ```jÉe 13 ‘
.â°†aQ

IQhöV ócDƒJ É°ùfôa
ÚàdhódG πM
:ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ ـ ﺃ ﻑ ﺏ

»```°ùfôØdG á```«LQÉÿG ô```jRh ó```cG
AÉæKG AÉ```KÓãdG ¢```ùeCG âdhôjG ∑QÉ```e ¿É```L
πM ≥```«Ñ£J IQhö```V ,É«```°ù«fhóf’ IQÉ```jR
á```«∏«FGöSGh á«æ«£```°ù∏a Ú```àdhO á```eÉbG
∫Ébh .§```°Sh’G ¥öûdG ‘ ΩÓ```°ùdG ∫Ó```M’
¬```JÒ¶f ™```e É```JôcÉL ‘ äÉ```ãMÉÑe ô```KG
ΩÓ°ùdG ¿G …Oƒ```°Uôe ƒæàjQ á«```°ù«fhóf’G
Éææ«H Üô```≤j Éæaóg” §```°Sh’G ¥ö```ûdG ‘
ôjRƒdG ócCGh .“GÒãc »≤à∏f ¿G É```æd í«àjh
IQhö```V êGQOG á∏```°UGƒe” ¿G »```°ùfôØdG
§```°Sh’G ¥öûdG ‘ ΩÓ```°ù∏d ÚàdhódG πM
(…G) ‹hódG ™```ªàéŸG ∫ÉªYG ∫hó```L ⋲∏Y
É```ÑæL ¿É```°ûjÉ©àJ Ú£```°ù∏ah π```«FGöSG
É¡```°Vƒîf ácô©e ,øeGh ΩÓ```°ùH Ö```æL ¤G
.“á```jQhöV É```¡fC’ ;É¡```°VƒN π```°UGƒæ°Sh
»°ùfôØdG á«LQÉÿG ôjRh äÉëjöüJ »JÉJh
É«```°ùfôa ÉÑFÉf 154 ¬```«LƒJ øe ΩÉjG ó```©H
ádÉ```°SQ á«```°SÉ«°ùdG äÉ¡LƒàdG ™```«ªL øe
,óf’ƒg Gƒ```°ùfôa »```°ùfôØdG ¢```ù«FôdG ¤G
ádhóH É```°ùfôa ±Î©J ¿G É```¡«a ¿ƒ```Ñ∏£j
.Ú£°ù∏a

:ﻟﻨﺪﻥ ـ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻧﺖ

“‹ÓL áfGRôa” ICGôŸG ¥ƒ≤M ∫É› ‘ á£°TÉædG ∫É≤àYG øY á«fGôjEG á«bƒ≤M äÉª¶æe âØ°ûc
∫Gõj Ée ‹ÓL RÉéàMG ¿Éμe ¿CG IócDƒe ,OÓÑdG ÜôZ √É°ûfÉeôc áæjóe ‘ ÊGôjE’G øeC’G ój ≈∏Y
.’ƒ¡›
Ó≤f
ÊÉ`É`Ÿ’C G “¬dh
áá£°TÉædG
£°TÉædG ∫∫É≤àYG
É≤àYG ” ¬¬fCfG “ÊR
ÊR QQGóÑj”
GóÑj ™™bƒe
bƒe øøYY Ó
≤f Ê
¬dh ¬¬°ûàjhO”
°ûàjhO ™™bƒe
bƒe ÖÖàch
àch

‹ÓL áfGRôa á£°TÉædG •

ób á«fGôjE’G ájOôμdG á£```°TÉædG âfÉch
π°UGƒàdG ™bGƒe ‘ É```¡JÉëØ°U ⋲∏Y äö```ûf
Üƒàμe É```gój ∞c øe IQƒ```°U »```YÉªàL’G
¤EG IQÉ°TEG ‘ “ICGôŸG ó```°V ∞æ©∏d ’” ¬«∏Y
OÉ¡£°VG øe á«fGôjE’G ICGôŸG ¬d ¢Vô©àJ Ée
‘ á«eƒμ◊G äÉ£∏```°ùdG ój ⋲∏Y ¢û«ª¡Jh
.ÉgOÓH
á∏```°UÉM ,‹Ó```L á```«fGôjE’G á£```°TÉædG
äÉ```fÉëàe’G ‘ á```°SOÉ°ùdG á```ÑJôdG ⋲```∏Y
á«fGôjE’G äÉ©eÉ÷G ¤EG ∫ƒNó∏d ájó«¡ªàdG
´ô```a ‘ QGôªà```°S’G ø```e É```¡©æe ” ø```μd
ÖÑ°ùH ;¿É```°ùfE’G º∏Y hCG “É«LƒdƒHhÌfC’G”
.ÉgOÓH ‘ AÉ°ùæ∏d áªYGódG É¡ØbGƒe
¢SƒjQƒdÉμH á```°SGQO ‹Ó```L â```∏ªcCGh
áÑ∏£dG Ú```H øe âfÉch ¿Gô```¡W á©eÉL ‘
,¿GôjEG ‘ äÉjô◊G ÉjÉ```°†b ‘ Ú£```°TÉædG
ÖfÉL øe Iôe øe ÌcCG ÉgDhÉYóà°SG ” å«M
.á«fGôjE’G ™bGƒŸG Ö°ùM ,øeC’G Iõ¡LCG

ﻗﺘﻠﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻤﺮﺩﻳﻦ ﻓﻲ ﻏﺎﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪﺓ

ﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ ﺗﻤﻨــﻊ ﻣﻮﻛﺒــﺎ ﺃﻣﻤﻴــﺎ ﻣـﻦ ﺩﺧـﻮﻝ ﺗﻌـﺰ
.“¬°û«©J
øjOôªàŸG ø```e 7 πàb ,ô```NBG ÖfÉL ø```e
∞dÉëà∏d äGQÉZ ‘ ¿hôNBG Ö«°UCGh Ú«Kƒ◊G
IôjõL ‘ Éjôμ°ùY É©bƒe âaó¡à```°SG »Hô©dG
.Iójó◊G á¶aÉëÃ ¿Gôªc
Ú«Kƒë∏d áë∏°SCG É°†jCG äGQÉ¨dG äôeOh
.IÒNò∏d Éfõﬂh á«©aóe É¡æe
¿hôNBG ìôLh øjOôªàŸG øe 5 πàb É```ªc
øe á«YöûdG äGƒ```b ÚH IójóL äÉ```¡LGƒe ‘
‘ iôNCG á¡L øe Ú«Kƒ◊G øjOôªàŸGh á¡L
á¶aÉëÃ áNƒÿG ájôjóŸ á«Hƒæ÷G ±GôWC’G
á«eƒμ◊G äGƒ```≤dG ⋲©```°ùJ å«M ,Ió```jó◊G
.ájôjóŸG õcôe ƒëf Ωó≤à∏d
AÉ£Z â– ,äCGóH á«YöûdG äGƒb âfÉch
á«∏ªY ,»```Hô©dG ∞```dÉëàdG äGƒ```b ø```e …ƒL
⋲∏Y Iójó◊G á```¶aÉﬁ ƒ```ëf ájôH ájôμ```°ùY
.óMC’G ,øª«∏d »Hô¨dG πMÉ°ùdG

øjGôHhCG øØ«à°SG •

ÚeC’G π```«ch ¬d ¢Vô©J É```e” ¿CG ó```cCGh
øe õ©J ‘ ø```jGôHhCG Ió```ëàŸG ·CÓ```d ΩÉ```©dG
øe ¬©æŸ ídÉ```°Uh »Kƒ◊G äÉ«```°û«∏«e πÑb
Éeh õ©J IÉfÉ©e º```éM ∞```°ûμj ,áæjóŸG IQÉjR

(17111434 :¢ùcÉØdG ‐ 17111432 ÖàμŸG : ™jRƒàdGh äÉcGÎ°T’G)

Ωƒj πc ¿ƒØ```°ûμj ¿ƒ«HÓ≤f’G” :™```HÉJh
™```ªàéŸÉH Ú¡à```°ùŸG »```eGôLE’G º```¡¡Lh
∞°ûμJ Ée ƒgh ,á«fÉ°ùfE’G ÉjÉ```°†≤dGh ‹hódG
.“õ©J ∫ƒNO øe øjGôHhCG øØ«à°S ™æÃ Ωƒ«dG

äÉ«```°û«∏«ŸG äOô```W :ä’Éch ` ¿ó```Y
π«ch ,AÉ```KÓãdG ¢```ùeCG ,á```«Kƒ◊G á```«HÓ≤f’G
øØ«à°S ,á«fÉ```°ùfE’G ¿hDƒ```°û∏d IóëàŸG ·C’G
.IöUÉëŸG õ©J ∫ƒNO øe ¬à©æeh ,øjGôHhCG
QÉædG äÉ«```°û«∏«ŸG ø```e ö```UÉæY ≥```∏WCGh
ócCG Éª«a .»‡C’G ÖcƒŸG Qhôe ™e ø```eGõàdÉH
¤EG OÉY ø```jGôHhCG Öcƒe ¿CG áë```°üdG Ö```àμe
.ÜEG á¶aÉﬁ
áeƒμë∏d »```æª«dG á«LQÉÿG ô```jRh ∫Ébh
QÉædG ¥ÓWEG ¿EG ‘Ó```îŸG ∂∏ŸG óÑY á```«YöûdG
k Éjƒb k ÉØbƒe »```°†à≤j »‡C’G Ö```cƒŸG ⋲∏Y
.IóëàŸG ·C’G øe
⋲```∏Y äGó```jô¨J ‘ ‘Ó```îŸG í```°VhCGh
⋲∏Y QÉædG ¥Ó```WEG” ¿CG “ÒJƒJ” ⋲∏Y ¬HÉ```°ùM
πÑb øe á```cô©e ∫É©```°TEGh ø```jGôHhCG Ö```cƒe
»```°†à≤j õ©J IQÉjR øe ¬©æŸ äÉ«```°û«∏«ŸG
.“IóëàŸG ·C’G øeh ¬æe k Éjƒb k ÉØbƒe Gòg πc

(17580939 :¢ùcÉa ‐ 39615645 ‐ 32224492 :∫É≤ædG , 17111508 ‐ 17111501 :ÖàμŸG) : äÉfÓYE’G º°ùb

ájôFGõ÷G äGƒ≤dG
øjOó°ûàe 9 πà≤J
:ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ـ ﺭﻭﻳﺘﺮﺯ

¿EG á```jôFGõ÷G ´É```aódG IQGRh â```dÉb
9 AÉ```KÓãdG ¢```ùeCG â```∏àb ø```eC’G äGƒ```b
»böT á«∏ÑL á≤£æÃ á«∏ªY ‘ øjOó```°ûàe
.IóYÉ≤dG º«¶æàd Ó≤©e âfÉc áª°UÉ©dG
ádÉch ¬Jöûf ¿É```«H ‘ IQGRƒdG âdÉbh
GhOÉ©à```°SG Oƒ```æ÷G ¿EG á```jôFGõ÷G AÉ```ÑfC’G
‘ IÒNPh áë∏```°SCGh ±ƒμ«æ```°TÓc ¥OÉæH
.IQÉ¨dG
¿ƒ```aRCG Ió```∏H ‘ á```«∏ª©dG äAÉ```Lh
GÎeƒ∏«c 60 ó©H ⋲∏Y hRh …õ«J á```≤£æÃ
QÉædG ¥Ó```WEG øe Ωƒj ó```©H ôFGõ÷G »```böT
¬eGõM Ò```éØJ ∫hÉëj ¿Éc …QÉ```ëàfG ⋲```∏Y
á```æjóe ‘ á```Wöû∏d õ```côe ‘ ∞```°SÉædG
.OÓÑdG ¥öT ∫Éª°ûH áæ«£æ°ùb
äÉ```ªé¡dG IÒ```Jh â```©LGôJh
‘ ¿hOó```°ûàe ÉgòØæj »àdG äGÒ```éØàdGh
OÓÑdG É¡à```°VÉN »àdG Üô◊G òæe ô```FGõ÷G
É¡«a πàb Úë∏°ùe ó```°V äÉ«æ«©°ùàdG ‘
.¢üî°T ∞dCG 200 øe ÌcCG

(17111482 :á«dhódG ¿hDƒ°ûdG º°ùb) :π°UGƒà∏d
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”اﻟﺨﻨﻴﺰي“ ﺗﺪﻋﻢ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻜﺮة ﺑﻨﺎدي اﻟﺸﺒﺎب

ﺑﻄﻮﻟﺔ ﻓﺮﺟﺎن اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ اﻟﻜﺮوﻳﺔ

ب
ﻧﺎدي اﻟﺸﺒﺎب

اﻧﻄﻠﻘﺖ ﺑﻄﻮﻟﺔ ﻓﺮﺟﺎن اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ اﻟﻜﺮوﻳﺔ اﻷوﱃ واﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻔﺮق
اﳌﺸﺎرﻛﺔ أﺳامء ﻓﺮﺟﺎن اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ اﻟﻘﺪميﺔ واﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ،ﰲ إﻃﺎر إﺣﻴﺎء ﻫﺬه اﻷﺳامء،
ذﻟﻚ ﺑﺤﻀﻮر رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب أﺣﻤﺪ اﳌﻼ وراﻋﻲ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﺟامل
ﺑﻮﺣﺴﻦ ،ﻟﺘﻨﻄﻠﻖ اﻟﺘﺼﻔﻴﺎت ﺑني اﳌﺤﺎﻓﻈﺎت ﻣﻦ اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ واﻟﺸامﻟﻴﺔ
واﻟﻌﺎﺻﻤﺔ واﳌﺤﺮق ،ﻗﺒﻞ ﻟﻌﺐ اﻷدوار اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﺑني ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت اﳌﻤﻠﻜﺔ .وﺗﺤﻤﻞ
اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ اﻟﻜﺜري ﻣﻦ اﻟﺠﻮاﺋﺰ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻞ أﺳامء ﺷﺨﺼﻴﺎت رﻳﺎﺿﺔ
ﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻤﻠﻜﺔ وأﺳامء ﺷﺨﺼﻴﺎت إﻋﻼﻣﻴﺔ رﻳﺎﺿﻴﺔ ،واﻧﺘﻬﺖ اﳌﺒﺎراة
اﻷوﱃ اﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎدل اﻹﻳﺠﺎيب ﺑني ﻓﺮﻳﻘﻲ ﺷﺒﺎب ﺳﺎﻓﺮة وﻓﺮﻳﺞ اﻟﺒﻮﻛﻮاره
ﰲ اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷوﱃ ،وﺳﺠﻞ ﻟﻔﺮﻳﻖ ﺷﺒﺎب ﺳﺎﻓﺮة اﻟﻼﻋﺐ أميﻦ ﻋﲇ ،وﻓﺮﻳﻖ
اﻟﺒﻮﻛﻮاره اﻟﻼﻋﺐ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ.

ﻓﺮﻳﻖ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻌﺎﻣﺮ

ﺣﻘﻖ ﻟﻘﺐ ﺑﻄﻮﻟﺔ ﻣﻬﺮﺟﺎن اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻠﺴﻴﺪات

ﺔ
اﺗﺤﺎد اﻟﺴﻠﺔ

ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﻋﻴﺴﻰ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ

ﻫﻨﺄ رﺋﻴﺲ اﻻﺗﺤــﺎد اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ ﻟﻜﺮة
ﺄ
اﻟﺴﻠﺔ ﺳﻤﻮ اﻟﺸــﻴﺦ ﻋﻴﴗ ﺑﻦ ﻋﲇ
ﺑﻦ ﺧﻠﻴﻔﺔ آل ﺧﻠﻴﻔــﺔ ﻓﺮﻳﻖ ﺑﺎﺑﻜﻮ
مبﻨﺎﺳــﺒﺔ ﺗﺤﻘﻴﻘــﻪ ﻟﻘــﺐ ﻣﻬﺮﺟﺎن
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻠﺴﻴﺪات ﻟﻜﺮة اﻟﺴﻠﺔ اﻟﺬي
أﻗﻴﻢ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ ﻣــﻊ اﺣﺘﻔﺎﻻت دوﻟﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺸــﻘﻴﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻴﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ
اﳌﺠﻴﺪ.
وﻗﺎل ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﻋﻴﴗ ﺑﻦ ﻋﲇ ﺑﻦ
ﺧﻠﻴﻔﺔ آل ﺧﻠﻴﻔــﺔ إن ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬا
اﻹﻧﺠﺎز ﻳﺄيت مثﺮة ﻟﻠﺪﻋﻢ واﳌﺴــﺎﻧﺪة
اﻟﺘــﻲ ﻳﺘﻠﻘﺎﻫﺎ اﻟﻔﺮﻳــﻖ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ

اﻟﻤﺤﺮق ﻳﺮﺷﺢ اﻟﺒﻠﻮﺷﻲ
ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ اﺗﺤﺎد اﻟﻜﺮة
ﻗﺮّر ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﻧﺎدي اﳌﺤﺮق ﺗﺮﺷﻴﺢ ﺻﺎﻟﺢ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺒﻠﻮﳾ ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻻﺗﺤﺎد
اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم ،ﻣﺆﻛﺪًا دﻋﻤﻪ ﻟﻬﺬا اﻟﱰﺷﻴﺢ
وﻣﺘﻤﻨﻴٍّﺎ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻨﺠﺎح ﰲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
اﻟﻘﺎدﻣﺔ ،وأن ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ اﻻﺗﺤﺎد ﻣﻦ اﻟﻜﻔﺎءة
اﻹدارﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ واﻗﻊ اﻟﺨﱪة اﻹدارﻳﺔ
اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﻤﻞ ﰲ اﻟﻨﺎدي
ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺒﻠﻮﺷﻲ
وﻋﻤﻠﻪ ﰲ ﺑﻌﺾ ﻟﺠﺎن اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ ﻟﻜﺮة
اﻟﻘﺪم .واﻟﺠﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ أن ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺒﻠﻮﳾ ﻛﺎن ﻋﻀﻮًا ﰲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﻧﺎدي
اﳌﺤﺮق ﻣﻦ ﻋﺎم  1999ﻟﻐﺎﻳﺔ 2006م ،ﺛﻢ ﻣﻦ ﻋﺎم  2010ﻟﻐﺎﻳﺔ  30ﻳﻮﻧﻴﻮ
 ،2016ﻛام ﺷﻐﻞ ﻣﻨﺼﺐ اﳌﺪﻳﺮ اﻹداري ﻟﻠﻨﺎدي ﺧﻼل اﻟﻔﱰة ﻣﻦ  2014وﻟﻐﺎﻳﺔ
2016م وﻧﺎﺋﺒﺎً ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺟﻬﺎز ﻟﻌﺒﺔ ﻛﺮة اﻟﻘﺪم ﺧﻼل اﻟﻔﱰة ﻣﻦ  2010ﻟﻐﺎﻳﺔ
2012م ،واﻷﻣني اﳌﺎﱄ ﻟﻠﻨﺎدي ﺧﻼل اﻟﻔﱰة ﻣﻦ  2002ﻟﻐﺎﻳﺔ 2004م ،وﻣﴩﻓًﺎ
ﻋﺎﻣًﺎ ﻟﻠﻔﺌﺎت اﻟﺴﻨﻴﺔ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم ﺧﻼل اﻟﻔﱰة ﻣﻦ  1998وﻟﻐﺎﻳﺔ 2000م.
ﻳﺤﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺒﻠﻮﳾ ﻣﺆﻫﻞ اﳌﺎﺟﺴﺘري ﰲ إدارة اﻷﻋامل ﻣﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة
اﻷﻣريﻛﻴﺔ وﺑﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس ﻫﻨﺪﺳﺔ ﻛﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﻣﻦ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة.

واﻹداري وﻣﺠﻬﻮد اﻟﻼﻋﺒﺎت اﳌﻤﻴﺰ“.
وأوﺿﺢ ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﻋﻴﴗ ﺑﻦ ﻋﲇ
آل ﺧﻠﻴﻔﺔ أن اﻟﺴﻠﺔ اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ ﺳﺘﺸﻬﺪ
اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﺠﺎﺣﺎت ﺑﻔﻀﻞ اﻟﺨﻄﺔ
اﳌﻮﺿﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
ﺑﺎﻻﺗﺤﺎد ،واﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﲆ أﻫﻤﻴﺔ أن
ﺗﺤﻈﻰ اﻟﻼﻋﺒــﺎت ﺑﺎﻟﻔﺮص اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻟﻼﺣﺘــﻜﺎك واﻛﺘﺴــﺎب اﻟﺨــﱪات
واﻟﻌﻤﻞ ﻋﲆ ﺗﻘﻮﻳﺔ اﻟﺪوري اﻟﻨﺴﺎيئ،
ﻣﺸﻴﺪا ﺳــﻤﻮه ﺑﺎﻟﺠﻬﺪ اﻟﺬي ﺗﺒﺬﻟﻪ
اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻨﺴــﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻻﺗﺤﺎد ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
ﻫﺬه اﻟﻐﺎﻳﺔ.

ﻓﺮﻳﻖ ﺑﺎﺑﻜﻮ ﻟﻜﺮة اﻟﺴﻠﺔ

ﻰ
ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻋﻴﺴﻰ

اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ مبﺪﻳﻨﺔ ﻋﻴﴗ ﰲ اﻟﻔﱰة ﻣﻦ
 2ﺣﺘﻰ  8ﻣﻦ ﺷــﻬﺮ أﺑﺮﻳــﻞ اﻟﻘﺎدم
مبﺸﺎرﻛﺔ  11ﺑﻠﺪًا.
وأﻛﺪ ﺳــﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ
ﺑﻦ ﺳــﻠامن آل ﺧﻠﻴﻔﺔ أن اﺳﺘﻀﺎﻓﺔ
ﻫﺬا اﻟﺤﺪث اﻟﺮﻳﺎﴈ اﻵﺳﻴﻮي اﻟﻜﺒري
ﺟﺎء ﺑﻌــﺪ ﻧﺠﺎح اﻻﺗﺤــﺎد اﻟﺒﺎﻫﺮ ﰲ
اﺳﺘﻀﺎﻓﺔ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﱃ اﻟﻌﺎم
 2015اﻟﺘــﻲ ﺗﻜﻠﻠــﺖ ﺑﺎﻟﻨﺠﺎح ﻣﻦ
ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺠﻮاﻧﺐ ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺗﺸﺠﻊ
ﻣﻦ أﺟﻠﻪ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻻﺳــﺘﻀﺎﻓﺔ
اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ﻣﺮة أﺧﺮى ﺣﻴﺚ
إﻧﻬﺎ ﺗﻌﺪ مبﺜﺎﺑﺔ ﻛﺄس اﻟﻌﺎمل ﻟﻠﺘﻨﺲ.
وأﺿــﺎف ﺳــﻤﻮه ﻫﻨــﺎك اﻟﻜﺜري ﻣﻦ

اﺗﺤﺎد اﻟﺘﻨﺲ

اﻹﻳﺠﺎﺑﻴــﺎت ﻟــﺪى اﺳــﺘﻀﺎﻓﺔ ﻣﺜﻞ
ﻫﺬه اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ اﻟﻀﺨﻤﺔ،
إن ﻣﻤﻠﻜــﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳــﻦ متﺘﻠﻚ ﺟﻤﻴﻊ
اﳌﻘﻮﻣــﺎت واﻹﻣﻜﺎﻧﻴــﺎت اﳌﺎدﻳــﺔ
واﻟﺒﴩﻳــﺔ واﻟﻜﻔــﺎءات واﻟﻘﺪرات
اﻟﻌﺎﻟﻴــﺔ ،وﺗﺴــﺘﻀﻴﻒ اﻟﻌﺪﻳــﺪ ﻣﻦ
اﻟﺒﻄﻮﻻت ﻋﲆ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﳌﺴــﺘﻮﻳﺎت
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻣام ﻋﺰّز ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ ﻋﲆ
اﻟﺨﺎرﻃــﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ،ﻧﺤــﻦ ﻓﺨﻮرﻳﻦ
ﺑﻬــﺬا وﻫﻮ ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ دﻋــﻢ اﻟﻘﻴﺎدة
اﻟﺤﻜﻴﻤــﺔ واﻟﻘﻴــﺎدة اﻟﺮﻳﺎﺿﻴــﺔ
ﺑﺎﻟﺒﻼد واﻟﺪﻋﻢ اﻟﻜﺒــري واﻟﻼﻣﺤﺪود
اﻟﺬي ﻳﺤﻈﻰ ﺑﻪ اﻟﻘﻄﺎﻋني اﻟﺸــﺒﺎيب
واﻟﺮﻳﺎﴈ.

ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ

واﻟﻬﺠﻮم اﳌﺮﻛﺰ ،ﻓﺘﻘﺪﻣﻮا ﰲ اﻟﺮﺑﻊ اﻷول
 ،28/23وواﺻﻠــﻮا ﺗﻘﺪﻣﻬــﻢ ﰲ اﻟﺮﺑــﻊ
اﻟﺜﺎين .44/42
وﺣﻮّل اﳌﻨﺎﻣﺔ ﺗﺄﺧﺮه ﰲ اﻟﺸــﻮط اﻷول
إﱃ ﻓﻮز ﻣﻊ ﻧﻬﺎﻳــﺔ اﳌﺒﺎراة ،إذ ﺗﻘﺪم ﰲ
اﻟﻔــﱰة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ  ،69/60ﺛــﻢ ﺣﺎﻓﻆ ﻋﲆ
اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺣﺘﻰ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ.
اﻟﻴﻮم ﺧﺘﺎم اﻟﺠﻮﻟﺔ
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ﻣﻦ ﻟﻘﺎء اﻟﻤﺤﺮق واﻟﻨﺠﻤﺔ

ﻣﻦ ﻟﻘﺎء اﻟﻤﻨﺎﻣﺔ واﻟﺤﺎﻟﺔ )ﺗﺼﻮﻳﺮ :رﺳﻮل اﻟﺤﺠﻴﺮي(

ﺳــﻠامن وﻋﲇ ﺷــﻜﺮاﻟﻠﻪ وﺟﻬﺎد أﺣﻤﺪ،
اﻟﺬﻳــﻦ واﺻﻠﻮا اﻟﺘﺄﻟــﻖ ،ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي
مل ﻳﺘﻤﻜــﻦ ﻓﻴﻪ دﻓﺎع اﻟﻨﺠﻤﺔ ﻣﻦ إﻳﻘﺎف
”ﺗﺴــﻮﻣﺎين“ اﻷﺣﻤــﺮ ،ﻟﻴﻨﺘﻬﻲ اﻟﺸــﻮط
اﻷول ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ .66/19
ومل ﻳﺄت اﻟﺸــﻮط اﻟﺜﺎين ﺑﺠﺪﻳﺪ إذ متﻜﻦ
اﳌﺤــﺮق ﻣﻦ اﻻﺑﺘﻌــﺎد ﺑﻔــﺎرق اﻟﻨﻘﺎط،

ﺣﺴﺎب اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ ).(98/76
ورﻓــﻊ اﻟﺰﻋﻴﻢ رﺻﻴﺪه إﱃ  8ﻧﻘﺎط ﻣﻦ 4
اﻧﺘﺼــﺎرات ،ﻓﻴام ﺗﻠﻘﻰ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺧﺴــﺎرﺗﻪ
اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﻮز وﺣﻴﺪ وأﺻﺒﺢ رﺻﻴﺪه
إﱃ  5ﻧﻘﺎط ﰲ اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺮاﺑﻊ.
وأﺧــﺬ اﻟﺤﺎﻻوﻳﺔ اﻷﻓﻀﻠﻴﺔ ﰲ اﻟﺸــﻮط
اﻷول ﻋــﱪ اﻷداء اﻟﺠامﻋــﻲ اﳌﻨﻈــﻢ
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ﻳﺨﺘﺘــﻢ ﻓﺮﻳﻘــﺎ اﳌﻨﺎﻣــﺔ واﳌﺤــﺮق
واﻹﻋــﺪاد ﻟﻨﻬــﺎيئ ﻛﺄس ﺟﻼﻟــﺔ
اﳌﻠــﻚ ﻟﻠﻤﻮﺳــﻢ اﻟﺮﻳــﺎﴈ اﻟﺤﺎﱄ
 ،2016/2017واﻟــﺬي ﺳــﻴﻘﺎم ﻏﺪًا
)اﻟﺨﻤﻴــﺲ( ﻋﲆ اﺳــﺘﺎد اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
اﻟﻮﻃﻨﻲ ،ﻋﻨﺪ  6.30ﻣﺴﺎء.

اﻟﻨﻬﺎيئ ﰲ اﳌﺴــﺎﺑﻘﺔ ،واﻟﺘﻲ ﺗﺨﻄﻰ
ﻓﻴﻬــﺎ اﻟﺮﻓﺎع ﺑﻬﺪف دون رد ،ﺣﻴﺚ
اﻧﺘﻈﻢ ﻻﻋﺒﻮ اﳌﺤــﺮق أﻣﺲ ﺑﻌﺪﻣﺎ
ﺧﺎﺿــﻮا اﻟﺘﺪرﻳــﺐ اﻟﺮﺋﻴــﴘ ﻋﲆ
ﻣﻠﻌﺐ اﳌﻼﻋــﺐ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
ﻻﺗﺤﺎد اﻟﻜﺮة.

ﻣﻌﺴﻜﺮ

اﻟﻬﺪف

دﺧﻞ ﻃﺮﻓﺎ اﳌﺒﺎراة اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻣﻌﺴﻜﺮًا
داﺧﻠﻴٍّﺎ ﺑﺪءًا ﻣــﻦ ﻳﻮم أﻣﺲ ،إذ إن
اﳌﻨﺎﻣﺔ ﻋﺴﻜﺮ ﰲ ﻓﻨﺪق  Kاﻟﻘﺮﻳﺐ
ﻣــﻦ ﻣﻘــﺮه وﻣﻠﻌــﺐ ﺗﺪرﻳﺒﺎﺗــﻪ
ﺑﺎﻟﺠﻔري ،وﻫﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺴــﺎﻋﺪ
ﻋﲆ ﺳﻬﻮﻟﺔ ﺗﻨﻘﻞ اﻟﻼﻋﺒني ﺑني ﻣﻘﺮ
اﻟﺴــﻜﻦ واﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت ،ﺣﻴﺚ اﻧﺘﻈﻢ
اﻟﻼﻋﺒــﻮن ﰲ اﳌﻌﺴــﻜﺮ ﺑﻌﺪ ﻧﻬﺎﻳﺔ
اﻟﺤﺼﺔ اﳌﺮاﻧﻴﺔ ﻳﻮم أﻣﺲ.
أﻣــﺎ اﳌﺤــﺮق ،ﻓﺈﻧﻪ اﺧﺘــﺎر ﻓﻨﺪق
اﻟﺨﻠﻴــﺞ ﰲ اﻟﺠﻔــري أﻳﻀً ــﺎ ،وﻫــﻮ
ﺑﺎﳌﻨﺎﺳﺒﺔ اﳌﻜﺎن ﻧﻔﺴﻪ اﻟﺬي ﻋﺴﻜﺮ
ﻓﻴﻪ اﻟﻔﺮﻳــﻖ ﺗﺤﻀريًا ﳌﺒﺎراة ﻧﺼﻒ

ﻣــﻦ اﳌﺆﻛــﺪ أن اﻟﻄﺮﻓــني وﺿﻌﺎ
ﺗﺤﻘﻴــﻖ اﻟﻠﻘﺐ ﻧﺼــﺐ أﻋﻴﻨﻬام،
ﺧﺎﺻــﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﺸــﻮارﻫام اﻟﻨﺎﺟﺢ
ﺳــﻮاء ﰲ ﺑﻄﻮﻟــﺔ ﻛﺄس اﳌﻠﻚ ،أو
اﻟﺪوري.
دﺧــﻮل اﳌﻌﺴــﻜﺮ ﺟــﺎء ﺑﻬﺪف
وﺿﻊ ﻛﺎﻣﻞ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻟﺪى اﻟﻼﻋﺒني
ﻋــﲆ اﳌﺒﺎراة ،ﺧﺼﻮﺻً ــﺎ ﳌﺎ متﺜﻠﻪ
اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﻣﻦ أﻫﻤﻴﺔ ﻛﱪى.
اﳌﺤﺮق ﻳﻌﺪ ﺑﻄﻞ اﻟﻨﺴﺨﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ
وﻳﺮﻳﺪ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋــﲆ اﻟﻠﻘﺐ ،ﰲ
وﻗﺖ ﻓﺈن اﳌﻨﺎﻣﺔ ﻳﺴﻌﻰ ﻟﻠﺘﺘﻮﻳﺞ
ﻷول ﻣﺮة ﰲ ﺗﺎرﻳﺨﻪ.

اﺟﺘﻤﺎع ﺗﻨﺴﻴﻘﻲ

إﱃ ذﻟﻚ ،ﻣﻦ اﳌﺆﻣﻞ أن ﻳﻌﻘﺪ اﺗﺤﺎد
اﻟﻜــﺮة ﰲ  12.30ﻣــﻦ ﻇﻬــﺮ اﻟﻴﻮم
اﺟﺘامﻋًــﺎ ﺗﻨﺴــﻴﻘﻴٍّﺎ ﻟﻄــﺮﰲ اﳌﺒﺎراة
اﻟﻨﻬﺎﺋﻴــﺔ ﰲ ﻣﻘــﺮه ﺑﺎﻟﺮﻓــﺎع ،وذﻟﻚ
ﺑﺤﻀــﻮر اﻟﺠﻬﺎزﻳــﻦ اﻹدارﻳــني ﰲ
اﻟﻨﺎدﻳني.

وﺳﻴﺘﻢ ﺧﻼل اﻻﺟﺘامع اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﲆ
ﺟﻤﻴــﻊ اﻷﻣــﻮر اﻹدارﻳــﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ
ﺑﺎﳌﺒــﺎراة اﻟﻨﻬﺎﺋﻴــﺔ ،ﻋــﻼوة ﻋــﲆ
اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﲆ أﻣﺎﻛﻦ ﺟﻠﻮس ﺟامﻫري
اﻟﻔﺮﻳﻘني ،إذ ﺣﺪّدت اﳌﺪرﺟﺎت ميني
اﳌﻨﺼﺔ ﻟﺠامﻫري اﳌﻨﺎﻣﺔ ،ﻓﻴام ﻳﺴﺎر
ﺣﺸﺪ ﺟﻤﺎﻫﻴﺮي
اﳌﻨﺼﺔ ﻟﺠامﻫري اﳌﺤﺮق.
ﻛــام ﺳﻴﺸــﻬﺪ اﻻﺟﺘــامع ﺗﻮزﻳــﻊ ﻣﻦ ﺟﻬــﺔ أﺧﺮى ،ﺗﺘﻮاﺻــﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎت

اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت اﻟﺨﺎﺻــﺔ ﺑﺪﺧﻮل اﳌﺒﺎراة
اﻟﻨﻬﺎﺋﻴــﺔ ﻟﻠﻄﺮﻓــني ،ﻋــﻼوة ﻋــﲆ
اﻟﺘﻌﺮف ﻋﲆ ﺳــري ﻋﻤﻠﻴــﺔ اﻟﺘﺘﻮﻳﺞ
ﺑﻌﺪ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﳌﺒﺎراة.

اﺗﺤﺎد اﻟﻜﺮة

ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺪرازي
ﻣ

ﻣﺴــﺘﻐﻼ اﻟﱰاﺟﻊ اﻟﻜﺒــري ﰲ أداء ﻻﻋﺒﻲ
اﻟﻨﺠﻤــﺔ اﻟﺬﻳﻦ مل ﻳﻨﺠﺤﻮا ﰲ اﻟﻌﻮدة إﱃ
اﳌﺒﺎراة ووﻗﻌﻮا ﰲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣـﻦ اﻷﺧﻄﺎء
اﻟﺪﻓﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﻜﻨﺖ ﻻﻋﺒﻲ اﻷﺣﻤﺮ ﻣﻦ
اﻟﺘﻘﺪم ﺑﻬﺬا اﻟﻔﺎرق اﻟﻜﺒري.
وﰲ اﳌﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ أﻣﺲ ،واﺻﻞ اﳌﻨﺎﻣﺔ
ﺻﺪارﺗــﻪ ﻟﻠﺪور اﻟﺴــﺪاﳼ ،ﺑﻔﻮزه ﻋﲆ

اﻟﻤﻨﺎﻣﺔ واﻟﻤﺤﺮق ﻳﺨﺘﺘﻤﺎن اﻟﺘﺤﻀﻴﺮات ﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻛﺄس اﻟﻤﻠﻚ
اﻟﺘﺤﺸﻴﺪ ﻟﻠﺠامﻫريي مبﺨﺘﻠﻒ أﻧﻮاﻋﻬﺎ
ﻟﻠﻄﺮﻓني .اﻟﺠﻬﺎزان اﻹﻋﻼﻣﻴﺎن ﻟﻠﻨﺎدﻳني
ﺣﺮﺻﺎ ﺧﻼل اﻷﻳﺎم اﳌﺎﺿﻴﺔ ﻋﲆ وﺿﻊ
اﻟﺼﻮر اﻟﺘﺤﻔﻴﺰﻳﺔ ﻟﻠﺠامﻫري ﰲ ﻣﻮﻗﻊ
اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘامﻋﻲ ”اﻻﻧﺴــﺘﻐﺮام“؛
ﺑﻬــﺪف ﺿامن أﻛﱪ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺤﻀﻮر
اﻟﺠامﻫــريي ،ﺧﺎﺻــﺔ ﻣــﻊ اﻷﻫﻤﻴﺔ
اﻟﻜﱪى اﻟﺘﻲ ﺗﻜﺘﺴﻴﻬﺎ اﳌﺒﺎراة اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ.
وﻋــﻼوة ﻋــﲆ ذﻟــﻚ ،ﻓــﺈن ﺑﻌــﺾ
اﻟﺤﺴــﺎﺑﺎت اﻟﺸــﺨﺼﻴﺔ ﻏري اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻨﺎدﻳني وﺿﻌﺖ ﻫﻲ اﻷﺧﺮى
ﻋﺒــﺎرات ﺗﺤﻔﻴﺰﻳــﺔ ﻟﻼﻋﺒﻴﻬــﺎ؛ ﺗﺮﻗﺒًﺎ
ﻟﻠﻨﻬﺎيئ اﻟﻜﺒري.
ﻛام ﻋﻠﻖ اﻟﻌﻀــﻮ اﻟﺒﻠﺪي ﰲ اﳌﺤﺮق،
ﻳﻮﺳــﻒ اﻟﺬوادي ،إﻋﻼﻧﺎت ﺗﺤﻔﻴﺰﻳﺔ
ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻷﺣﻤﺮ ﰲ اﻟﻨﻬﺎيئ.
واﺗﺤــﺎد اﻟﻜــﺮة ﻫﻮ اﻵﺧﺮ ﺳــﺎﻫﻢ ﰲ
وﺿــﻊ اﻹﻋﻼﻧﺎت اﻟﱰوﻳﺠﻴــﺔ ﻟﻠﻨﻬﺎيئ؛
ﻟﺤﺸــﺪ اﻟﺤﻀﻮر اﻟﺠامﻫريي ،واﻟﺬي
ﺳــﻴﺤﻈﻰ ﺑﻔﺮﺻﺔ اﻟﻔﻮز ﺑـ  20ﺟﺎﺋﺰة
ﺑﻴﻨﻬﺎ  8ﺳﻴﺎرات.

”اﻟﻔﺨـــﺎﻣـــﺔ ﻟﻠﺴﻴـــﺎرات“ ﺗﻨﻀﻢ ﻟﺮﻋـــﺎة اﻟﺒﻄـــﻮﻟـــﺔ

اﻟﻤﺤﺮق ﻳﻤﺰّق ﺳﻠﺔ اﻟﻨﺠﻤﺔ وﻳﺘﺄﻫﻞ ﻟﻠﻤﺮﺑﻊ اﻟﺬﻫﺒﻲ

.30/8
ومل ﻳﻌــﻂِ اﻷﺣﻤــﺮ ﻓﺮﺻﺔ ﳌﻨﺎﻓﺴــﻪ ﰲ
إﻟﺘﻘﺎط أﻧﻔﺎﺳﻪ ،إذ أﺟﻬﺰ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻊ ﺑﺪاﻳﺔ
اﻟﻔــﱰة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ رﻓﻊ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻔﺎرق إﱃ
 20ﻧﻘﻄﺔ ﺑﻮاﻗﻊ .40/10
وﻓﻀّ ﻞ ﻣــﺪرب اﳌﺤﺮق ﺑﻌﺪﻫــﺎ إراﺣﺔ
ﺑﻌﺾ اﻟﻼﻋﺒــني ودﻓﻊ ﺑــﻜﻞ ﻣﻦ أﺣﻤﺪ

ﺳﻔﺮﻳﺎت اﻟﺨﻨﻴﺰي ﺗﻘﺪم دﻋﻤﻬﺎ ﻟﻨﺎدي اﻟﺸﺒﺎب

اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻋﻼﻣﻲ

ﻓﻴﻤﺎ ﺿﻤﻦ اﻟﻤﻨﺎﻣﺔ ﺻﺪارة ”ﺳﺪاﺳﻲ زﻳﻦ“

ﺑﻠﻎ ﻓﺮﻳﻖ اﳌﺤﺮق اﳌﺮﺑﻊ اﻟﺬﻫﺒﻲ ﻟﺪوري
زﻳﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﱃ ﻟﻜﺮة اﻟﺴﻠﺔ ،ﺑﻌﺪ أن
ﺣﻘﻖ ﻓﻮزًا ﻋﺮﻳﻀً ﺎ ﻋﲆ ﺣﺴــﺎب اﻟﻨﺠﻤﺔ
ﺑﻨﺘﻴﺠــﺔ ) ،(106/59ﰲ اﳌﻮاﺟﻬــﺔ اﻟﺘﻲ
ﺟﻤﻌﺘﻬام ﻣﺴــﺎء أﻣﺲ ،ﺿﻤــﻦ اﻟﺠﻮﻟﺔ
اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻟﻠﺪور اﻟﺴﺪاﳼ ﻣﻦ اﳌﺴﺎﺑﻘﺔ.
وﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﻔﻮز اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻠﻤﺤﺮق ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺧﺴــﺎرة واﺣﺪة ،إذ رﻓــﻊ رﺻﻴﺪه إﱃ 7
ﻧﻘــﺎط ﰲ اﳌﺮﻛــﺰ اﻟﺜﺎين ،ﰲ ﺣــني ﺗﻠﻘﻰ
اﻟﻨﺠﻤﺔ ﺧﺴــﺎرﺗﻪ اﻟﺮاﺑﻌﺔ وﺑﺎت رﺻﻴﺪه
إﱃ  4ﻧﻘﺎط ﻣﺒﺘﻌﺪًا ﻋﻦ داﺋﺮة اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ.
وﺟــﺎءت اﳌﺒﺎراة ﻣﻦ ﻃــﺮف واﺣﺪ وﻫﻮ
اﳌﺤــﺮق اﻟــﺬي ﺳــﻴﻄﺮ ﻻﻋﺒــﻮه ﻋــﲆ
ﻣﺠﺮﻳﺎﺗﻬــﺎ ﻫﺠﻮﻣًــﺎ ودﻓﺎﻋًــﺎ وﺗﻬﺪﻳﻔًﺎ،
وﺳــﺠﻠﻮا ﻣــﻦ ﻛﻞ اﳌﻮاﺿــﻊ ،وﻗﺪّﻣــﻮا
ﻋﺮﺿً ﺎ ﺟامﻋﻴًــﺎ راﺋﻌًﺎ وﻣﺘﻜﺎﻣﻼ مل ﻳﺠﺪوا
ﺑﻪ ﺻﻌﻮﺑــﺔ ﰲ اﻟﻔﻮز ﻋﲆ اﻟﻨﺠﻤﺔ اﻟﺬي
ﻇﻬﺮ ﺑﺄدا ٍء ﻣﺘﻮاﺿﻊ اﺗﺴــﻢ ﺑﻀﻌﻒ ﺧﻂ
اﻟﺪﻓﺎع وأﺧﻄــﺎء اﻟﺘﻤﺮﻳﺮ وﻗﻠــﺔ اﻟﱰﻛﻴﺰ
ﻋﲆ اﻟﺴﻠﺔ ﻣﻦ داﺧﻞ وﺧﺎرج اﻟﻘﻮس.
وﴐب اﳌﺤــﺮق ﺑﻘﻮة ﻣــﻊ اﻟﺮﺑﻊ اﻷول
اﻟﺬي ﺗﺄﻟﻖ ﻓﻴﻪ أﺣﻤﺪ وﺣﺴــﻦ واﻷﻣرييك
ﻛﺎدﻳﻢ ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻬام  10ﻧﻘﺎط ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬام.
وﺗﻘﺪم اﳌﺤﺮق ﻣﻊ ﺑﺪاﻳــﺔ اﻟﺮﺑﻊ ،10/2
ﺛﻢ ﻋﺎد اﻟﻨﺠﻤﺔ وﻗﻠﺺ اﻟﻔﺎرق إﱃ ﺳــﻠﺔ
واﺣﺪة ﻣﻊ ﻣﻨﺘﺼﻔﻪ  ،10/8ﻟﻴﻘﻒ ﺑﻌﺪﻫﺎ
ﻋﻨﺪ اﻟﻨﻘﻄﺔ  8وﻳﺄﺧــﺬ اﳌﺤﺮق ﻣﻮاﺻﻠﺔ
أﻓﻀﻠﻴﺘــﻪ ورﻓﻊ اﻟﻔﺎرق ﻣــﻊ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ إﱃ

ﺑﺎﻟﻨﺎدي ،ﻣﺆﻛﺪًا أن ﻫﺬا اﻟﺪﻋﻢ ﺳﻴﻜﻮن داﻓﻌًﺎ
ﻣﻌﻨﻮﻳٍّﺎ ﻛﺒريًا ﺗﺠﺎه ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻄﻠﻌﺎت وأﻫﺪاف
اﻟﻔﺮﻳﻖ ﰲ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺸﻮاره ﻧﺤﻮ اﻟﻌﻮدة إﱃ ﻣﻜﺎﻧﻪ
اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺑني أﻧﺪﻳﺔ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﱃ.
وأﺷﺎر ﺳﻌﻴﺪ إﱃ أنّ ﻫﺬا اﳌﻮﻗﻒ ﻟﻴﺲ ﺑﻐﺮﻳﺐ
ﻋﲆ ﺳﻔﺮﻳﺎت اﻟﺨﻨﻴﺰي ﻛﻮﻧﻬﺎ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ
ﺗﺤﺮص ﻋﲆ دﻋﻢ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ
واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺸﺒﺎﺑﻴﺔ ،ﻣﺸﻴﺪًا ﺑﺎﻟﺪور اﻟﻜﺒري اﻟﺬي
ﺗﻘﻮم ﺑﻪ ﰲ دﻋﻢ اﻟﻔﺮق اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴﺔ.

أﺣﻤﺪ ﻣﻬﺪي

اﺗﺤﺎد اﻟﺘﻨﺲ ﻳﺴﺘﻌﺪ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺗﺼﻔﻴﺎت ﻛﺄس دﻳﻔﻴﺲ
رﻓﻊ رﺋﻴــﺲ ﻣﺠﻠــﺲ إدارة اﻻﺗﺤﺎد
اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ ﻟﻠﺘﻨﺲ ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ أﺣﻤﺪ
ﺑﻦ ﻣﺤﻤــﺪ ﺑﻦ ﺳــﻠامن آل ﺧﻠﻴﻔﺔ
ﺟﺰﻳــﻞ اﻟﺸــﻜﺮ واﻻﻣﺘﻨــﺎن ﻟﻠﺠﻨــﺔ
اﻷوﳌﺒﻴــﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴــﺔ وﻋﲆ رأﺳــﻬﺎ
ﻣﻤﺜﻞ ﺟﻼﻟﺔ اﳌﻠﻚ ﻟﻸﻋامل اﻟﺨريﻳﺔ
وﺷــﺆون اﻟﺸــﺒﺎب رﺋﻴــﺲ اﳌﺠﻠﺲ
اﻷﻋــﲆ ﻟﻠﺸــﺒﺎب واﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﺳــﻤﻮ
اﻟﺸــﻴﺦ ﻧﺎﴏ ﺑﻦ ﺣﻤــﺪ آل ﺧﻠﻴﻔﺔ
ﳌﻮاﻓﻘﺘﻬﺎ ﻻﺳﺘﻀﺎﻓﺔ اﻻﺗﺤﺎد ﻟﺒﻄﻮﻟﺔ
ﺗﺼﻔﻴــﺎت ﻛﺄس دﻳﻔﻴــﺲ اﻟﺪوﻟﻴــﺔ
ﻟﻠﺘﻨــﺲ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻵﺳــﻴﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ
ﻣﻦ اﳌﻘــﺮّر أن ﻳﺴــﺘﻀﻴﻔﻬﺎ اﻻﺗﺤﺎد
ﻋــﲆ ﻣﻼﻋﺒــﻪ ﺑﺠﺎﻣﻌــﺔ ﺑﻮﻟﻴﺘﻜﻨﻚ

ااﻟﻤﺮﻛﺰ اﻋﻼﻣﻲ

ﺗﺮﻗﺐ ﻟﺒﻄﻞ اﻟﻨﺴﺨﺔ 40

ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﻋﻴﺴﻰ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﻳﺸﻴﺪ ﺑﻔﻮز ﻓﺮﻳﻖ ﺑﺎﺑﻜﻮ
ﴍﻛــﺔ ﺑﺎﺑﻜﻮ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﱄ أأﻫﻤﻴﺔ ﻛﺒرية
ﺑﺎﻟﻼﻋﺒــﺎت ﻋــﱪ ﻣﺨﺘﻠﻒ أﺷــﻜﺎل
اﻟﺮﻋﺎﻳــﺔ وإﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔﺮﺻــﺔ ﻟﻠﻔﺮﻳﻖ
ﻟﺨــﻮض ﻣﺜــﻞ ﻫــﺬه اﳌﺸــﺎرﻛﺎت
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ.
وأﺿــﺎف ﺳــﻤﻮه ”ﻟﻘﺪ ﻗــﺪم ﻓﺮﻳﻖ
ﺑﺎﺑﻜﻮ ﻟﻠﺴــﻴﺪات اﻟﺴــﻠﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴﺔ
ﻣﺴــﺘﻮى ﻣﴩﻓﺎ ﰲ ﻫــﺬه اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ
اﻟﺘﻲ ﺷﺎرك ﻓﻴﻬﺎ أﻛرث ﻣﻦ ﻋﴩ ﻓﺮق،
ﺣﻴﺚ ﻧﺠﺤﺖ اﻟﻼﻋﺒﺎت ﻣﻦ ﺧﻄﻒ
اﻟﻠﻘــﺐ ﺑﻜﻞ ﺟــﺪارة واﺳــﺘﺤﻘﺎق
وذﻟﻚ ﺑﻔﻀﻞ ﺟﻬﻮد اﻟﺠﻬﺎزﻳﻦ اﻟﻔﻨﻲ

ﻗ ّﺪﻣﺖ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺨﻨﻴﺰي ﻟﻠﺴﻔﺮﻳﺎت دﻋﻤﻬﺎ ﻟﻠﻔﺮﻳﻖ
اﻷول ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم ﺑﻨﺎدي اﻟﺸﺒﺎب ،ﺧﻼل ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ
ﻣﻦ اﳌﻮﺳﻢ اﻟﺮﻳﺎﴈ اﻟﺤﺎﱄ.
وﻳﺄيت ﻫﺬا اﻟﺪﻋﻢ ﺿﻤﻦ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ دﻋﻢ
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺮﻳﺎﴈ ﰲ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻮﱄ
ﺳﻔﺮﻳﺎت اﻟﺨﻨﻴﺰي اﻫﺘامﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﺸﺒﺎب ﰲ ﺟﻤﻴﻊ
اﳌﺠﺎﻻت ﻣام متﺜﻠﻪ ﻫﺬه اﻟﴩﻳﺤﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ
زاﻫﺮ ﻟﻠﺒﻼد.
ﺑﺪوره ،ﻗﺎل اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﺴﻔﺮﻳﺎت اﻟﺨﻨﻴﺰي ﻋامر

اﻟﺨﻨﻴﺰي ،إن دﻋﻢ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺸﺒﺎب ﻳﺄيت ﺿﻤﻦ
ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻬﺎ اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻬﺠﻬﺎ ﰲ دﻋﻢ
ﻣﺆﺳﺴﺎت اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪين.
ومثّﻦ اﻟﺨﻨﻴﺰي دور ﻧﺎدي اﻟﺸﺒﺎب وﺑﺼامﺗﻪ ﰲ إﺛﺮاء
اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم وﻛﺮة اﻟﻘﺪم ﺑﺸﻜﻞ
ﺧﺎص ،ﻣﺒﻴﻨًﺎ أﻧﻬﺎ أﺳﺒﺎب رﺋﻴﺴﺔ ﺟﺎءت ﻟﺪﻋﻢ أﺣﺪ
أﻛﱪ اﻷﻧﺪﻳﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ.
وﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،مثّﻦ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﻹدارة ﺣﺴﻦ ﺳﻌﻴﺪ
دﻋﻢ ﺳﻔﺮﻳﺎت اﻟﺨﻨﻴﺰي ﻟﻠﻔﺮﻳﻖ اﻟﻜﺮوي اﻷول
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ﺗﺨﺘﺘﻢ اﻟﻴﻮم ﻣﻮاﺟﻬﺎت اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ،
ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ ﻟﻘﺎء وﺣﻴﺪ ﺳــﻴﺠﻤﻊ ﺑني ﻓﺮﻳﻘﻲ
اﻷﻫﲇ واﻟﻨﻮﻳﺪرات ،وذﻟﻚ ﻋﻨﺪ اﻟﺴﺎﻋﺔ
اﻟﺨﺎﻣﺴــﺔ واﻟﻨﺼﻒ ﻣﺴــﺎءً ،ﻋﲆ ﺻﺎﻟﺔ
اﺗﺤﺎد اﻟﻠﻌﺒﺔ ﺑﺄم اﻟﺤﺼﻢ.
وﻳﺴــﻌﻰ وﺻﻴﻒ اﳌﺴــﺎﺑﻘﺔ اﻷﻫﲇ إﱃ
اﻟﻌﻮدة ﻟﺴــﻜﺔ اﻹﻧﺘﺼــﺎرات ﺑﻔﻮ ٍز مثني
ﻳﻀﻤﻦ ﻟﻪ ﻗﻄﻊ ﺗﺬﻛﺮة اﻟﻌﺒﻮر اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ إﱃ
اﳌﺮﺑﻊ اﻟﺬﻫﺒﻲ وﺗﺠﻨﺐ اﻟﺨﺴــﺎرة اﻟﺘﻲ
ﺳﺘﺪﺧﻠﻪ ﰲ دﻫﺎﻟﻴﺰ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﳌﻌﻘﺪة.
وﰲ اﻟﻄــﺮف اﻵﺧﺮ ،ﻳﺒﺤــﺚ اﻟﻨﻮﻳﺪرات
ﻋــﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻧﺘﺼﺎره اﻟﺜﺎين ﻋﲆ اﻟﺘﻮاﱄ؛
ﻣــﻦ أﺟﻞ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺣﻈﻮﻇﻪ ﰲ اﳌﻨﺎﻓﺴــﺔ
ﻋﲆ اﻟﺘﺄﻫﻞ.
وﻳﺪﺧﻞ اﻷﻫــﲇ اﻟﻠﻘﺎء ﰲ اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺑﺮﺻﻴﺪ  5ﻧﻘﺎط ﺟﻤﻌﻬــﺎ ﻣﻦ اﻧﺘﺼﺎرﻳﻦ
وﺧﺴﺎرة واﺣﺪة ،ﻓﻴام ﻳﺤﺘﻞ اﻟﻨﻮﻳﺪرات
اﳌﺮﻛــﺰ اﻟﺨﺎﻣــﺲ ﺑـــ 4ﻧﻘﺎط ﻣــﻦ ﻓﻮز
وﺧﺴﺎرﺗني.
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ﻗﺪﻣــﺖ ﴍﻛﺔ اﻟﻔﺨﺎﻣﺔ ﻟﻠﺴــﻴﺎرات
رﻋﺎﻳﺘﻬــﺎ ﳌﺴــﺎﺑﻘﺔ ﻛﺄس ﺟﻼﻟــﺔ
اﳌﻠــﻚ اﳌﻔــﺪى ﻟﻠﻤﻮﺳــﻢ اﻟﺮﻳﺎﴈ
 2016/2017ﻟﺘﻨﻀــﻢ إﱃ اﻟﴩﻛﺎت
واﳌﺆﺳﺴــﺎت اﻟﺮاﻋﻴــﺔ ﻟﻠﻤﺴــﺎﺑﻘﺔ
اﻷﻏﲆ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻞ اﺳﻢ ﻋﺎﻫﻞ اﻟﺒﻼد
اﳌﻔﺪى ﺟﻼﻟﺔ اﳌﻠﻚ ﺣﴬة ﺻﺎﺣﺐ
اﻟﺠﻼﻟــﺔ اﳌﻠﻚ ﺣﻤــﺪ ﺑﻦ ﻋﻴﴗ آل
ﺧﻠﻴﻔﺔ.
وأﻛﺪ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠــﺲ إدارة اﻻﺗﺤﺎد
اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم اﻟﺸــﻴﺦ ﻋﲇ
ﺑــﻦ ﺧﻠﻴﻔــﺔ آل ﺧﻠﻴﻔــﺔ أن ﻫــﺬه
اﻟﺮﻋﺎﻳــﺔ ﺗﺆﻛﺪ ﻋﻤــﻖ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﺮﺑــﻂ اﻻﺗﺤــﺎد وﴍﻛــﺔ اﻟﻔﺨﺎﻣﺔ
ﻟﻠﺴــﻴﺎرات اﻟﺘﻲ ﺳــﺒﻖ ﻟﻬﺎ ﺗﻘﺪﻳﻢ
اﻟﻌﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻟﺮﻋﺎﻳــﺎت ﻟﻠﻌﺪﻳــﺪ
ﻣﻦ اﳌﺴــﺎﺑﻘﺎت اﻟﺘــﻲ ﻳﴩف ﻋﲆ

ﺗﻨﻈﻴﻤﻬــﺎ اﻻﺗﺤــﺎد ،ﻣﺸــريًا إﱃ أن
ﺳﺘﺴﺎﻫﻢ ﻣﻦ دون ﺷﻚ ﺑﺮﻓﻊ ﺳﻘﻒ
اﻟﻄﻤﻮح اﻟــﺬي وﺿﻌﻪ اﺗﺤﺎد اﻟﻜﺮة
ﻹﺧــﺮاج اﳌﺴــﺎﺑﻘﺔ ﺑﺄﻓﻀــﻞ ﺻﻮرة
ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺧﺼﻮﺻً ﺎ اﳌﺒﺎراة اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ.
وأوﺿــﺢ اﻟﺸــﻴﺦ ﻋﲇ ﺑــﻦ ﺧﻠﻴﻔﺔ
آل ﺧﻠﻴﻔــﺔ أن وﺟــﻮد اﻟــﴩﻛﺎت
واﳌﺆﺳﺴــﺎت اﻟﺪاﻋﻤﺔ ﻟﻠﻤﺴــﺎﺑﻘﺔ
ﻳﺤﻘﻖ اﻟــﺮؤى اﻟﺘﻲ وﺿﻌﻬﺎ اﻻﺗﺤﺎد
ﻟﻨﺠﺎح اﳌﺴﺎﺑﻘﺔ ،ﻣﺸﻴﺪًا ﺑﺎﻹﺳﻬﺎﻣﺎت
اﻟﺘﻲ ﺳــﻴﺤﻘﻖ اﻻﺗﺤــﺎد ﻣﻦ ﺧﻼل
ﺗﻮاﺟﺪ اﻟﴩﻛﺎت واﳌﺆﺳﺴــﺎت وﻣﻦ
ﺿﻤﻨﻬــﺎ ﴍﻛﺔ اﻟﻔﺨﺎﻣﺔ ﻟﻠﺴــﻴﺎرات
اﻟﺘــﻲ ﻛﺎﻧﺖ وﻣﺎزاﻟﺖ داﻋــامً ﻛﺒريًا
ﻟﻼﺗﺤﺎد.
وأﺷــﺎر ﻋﲇ ﺑﻦ ﺧﻠﻴﻔﺔ أن اﻟﻔﺨﺎﻣﺔ
ﻟﻠﺴــﻴﺎرات ﺗﻌﺘــﱪ ﻣــﻦ اﻟــﴩﻛﺎء

اﻷﺳﺎﺳــﻴني ﰲ ﻓﻌﺎﻟﻴــﺎت وأﻧﺸــﻄﺔ
اﻻﺗﺤــﺎد ،ﻣﺒﻴﻨًﺎ أن ﺗﻘﺪﻳــﻢ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
ﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﻛﺄس ﺟﻼﻟــﺔ اﳌﻠﻚ اﳌﻔﺪى
ﺗﺄيت ﺿﻤﻦ ﺳﻠﺴــﻠﺔ ﻣــﻦ اﳌﺒﺎدرات
اﳌﺘﻤﻴــﺰة اﻟﺘــﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬــﺎ اﻟﴩﻛــﺔ
ﻟﺨﺪﻣــﺔ اﻟﻘﻄــﺎع اﻟﺮﻳــﺎﴈ ﻋﻤﻮﻣًﺎ
واﻟﻜﺮوي ﺧﺼﻮﺻً ﺎ.
وأﺛﻨﻰ اﻟﺸــﻴﺦ ﻋﲇ ﺑﻦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﻋﲆ
اﻟﺠﻬﻮد اﻟﻜﺒرية اﻟﺘــﻲ ﺗﺒﺬﻟﻬﺎ ﴍﻛﺔ
اﻟﻔﺨﺎﻣﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎرات ﺧﺼﻮﺻً ﺎ اﳌﺪﻳﺮ
اﻟﻌﺎم ﻟﻠﴩﻛــﺔ إﺑﺮاﻫﻴﻢ آل ﺳــﻨﺎن
اﻟﺬي ﻛﺎن ﻋﲆ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻣﻊ
اﻻﺗﺤــﺎد ﰲ اﻟﻔﱰة اﳌﺎﺿﻴــﺔ ،ﻣﻘﺪﻣًﺎ
ﺟﺰﻳﻞ اﻟﺸﻜﺮ واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻟﻠﴩﻛﺔ ﻋﲆ
دﻋﻤﻬﺎ ورﻋﺎﻳﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﻐﺎﻟﻴﺔ.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،أﻛﺪ اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﴩﻛﺔ
اﻟﻔﺨﺎﻣــﺔ ﻟﻠﺴــﻴﺎرات إﺑﺮاﻫﻴــﻢ آل

ﻛﺎﻣﻞ اﻟﺪﻋــﻢ ﻟﻠﻘﻄﺎﻋــني اﻟﺮﻳﺎﴈ
واﻟﺸﺒﺎيب.
وأﺑــﺪى إﺑﺮاﻫﻴــﻢ آل ﺳــﻨﺎن ﺛﻘﺘﻪ
اﻟﻜﺒــرية ﺑﺎﻻﺗﺤــﺎد اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ ﻟﻜﺮة
اﻟﻘﺪم ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﻋﲇ ﺑﻦ ﺧﻠﻴﻔﺔ
آل ﺧﻠﻴﻔﺔ وأﻋﻀــﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
ﺑﺈﺧــﺮاج اﳌﺒﺎراة اﻟﻨﻬﺎﺋﻴــﺔ ﺑﺎﻟﺼﻮرة
اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻴﻖ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ،ﻣﺸريًا إﱃ
أن اﻻﺗﺤــﺎد ﴐب أروع اﻷﻣﺜﻠــﺔ ﰲ
اﻟﺴــﻨﻮات اﳌﺎﺿﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﳌﺜﺎﱄ
ﻟﻠﻤﺒﺎراة اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ.
ومتﻨــﻰ إﺑﺮاﻫﻴــﻢ آل ﺳــﻨﺎن ﻛﻞ
ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺧﻠﻴﻔﺔ
إﺑﺮاﻫﻴﻢ آل ﺳﻨﺎن اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﻟﻔﺮﻳﻘﻲ اﳌﺤــﺮق واﳌﻨﺎﻣﺔ
ﺳــﻨﺎن أن ﺗﻮاﺟﺪ اﻟﴩﻛﺔ ﰲ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﺳــﻢ ﺟﻼﻟﺔ اﳌﻠﻚ اﳌﻔــﺪى ﺣﻔﻈﻪ اﳌﺘﺄﻫﻠني ﻟﻠﻤﺒﺎراة اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ وﺗﻘﺪﻳﻢ
أﻓﻀﻞ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت واﻟﺨﺮوج مبﺴﺘﻮى
ﻟﻠﻤﺴــﺎﺑﻘﺔ اﻟﻐﺎﻟﻴﺔ ﻣﺎﻫــﻮ إﻻ ﻓﺨﺮ اﻟﻠﻪ ورﻋﺎه ،ﻣﺸــريًا إﱃ أن اﻟﻔﺨﺎﻣﺔ ﻓﻨﻲ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻳﻌﻜﺲ اﻟﺼﻮرة اﳌﴩﻗﺔ
واﻋﺘﺰاز ﺧﺼﻮﺻً ﺎ أن اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﺗﺤﻤﻞ ﻟﻠﺴــﻴﺎرات ﺣﺮﻳﺼــﺔ ﻋــﲆ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻟﺘﻄﻮر اﻟﻜﺮة اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴﺔ.

ﻋﺒﺪاﻟﻨﺒﻲ:
ﻓﻨﻴﺔ ..ﺒ ﺒﻲ
رؤﻳﺔ ﻴ
ﻲ رؤﻳ
ﻓﻲ

اﻟﻠﻘﺎء ﺳﻴﻜﻮن ﻣﺨﺘﻠﻔً ﺎ ..واﻟﺨﺒﺮة أﻣﺎم اﻟﻨﺸﺎط
ﻗــﺎل اﳌﺤــﺎﴐ اﻵﺳــﻴﻮي واﳌــﺪرب
اﻟﻮﻃﻨــﻲ ،ﺧﻀــري ﻋﺒﺪاﻟﻨﺒــﻲ إن ﻟﻘﺎء
ﻧﻬﺎيئ ﻛﺄس اﳌﻠﻚ ﺳﻴﻜﻮن ﻣﺨﺘﻠﻔًﺎ ﻛﻠﻴٍّﺎ
ﻋــﻦ اﻟﻠﻘﺎءﻳﻦ اﻟﻠﺬﻳﻦ ﺟﻤﻌــﺎ اﳌﻨﺎﻣﺔ
واﳌﺤﺮق ﺧﻼل ﻫﺬا اﳌﻮﺳﻢ.
وﰲ رؤﻳﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﻋﱪ ”اﻟﺒﻼد ﺳــﺒﻮرت“،
أوﺿــﺢ ﻋﺒﺪاﻟﻨﺒﻲ أن اﻻﺧﺘﻼف ﻳﻜﻤﻦ
ﰲ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ واﻹﻋﺪاد واﻟﺘﺤﻀري
ﻟﻠﻤﺒﺎراة ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻨﻮاﺣﻲ ،ﻣﺸــريًا
إﱃ أن ﺟﻤﻴــﻊ اﻷﻃــﺮاف ﰲ اﻟﻔﺮﻳﻘني
وﺿﻌﻮا ﺣﺴــﺎﺑﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔــﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎراة
اﳌﺮﺗﻘﺒﺔ.
وﻗــﺎل أﻳﻀً ــﺎ” :اﳌﻮاﺟﻬﺔ ﺳــﺘﺨﺘﻠﻒ
ﺑﻄﺎﺑﻌﻬــﺎ ﻋــﻦ ﻟﻘﺎء اﻟــﺪوري ،اﳌﺠﺎل
ﻟﻠﺘﻌﻮﻳــﺾ ﻟﻦ ﻳﻜﻮن ﻣﺘﺎﺣً ﺎ ﰲ اﻟﻨﻬﺎيئ،
ﻓﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺜﻘﺔ واﻟﻘﻮة ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن
ﺣــﺎﴐة ﻟﻠﻄﺮﻓــني؛ ﻟﻺﻋــﺪاد اﻷﻣﺜﻞ
ﻟﻠﻤﺒﺎراة“.
وأوﺿــﺢ أن ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ اﻟﻠﻌﺐ ﰲ اﳌﺒﺎراة

ﺧﻀﻴﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻨﺒﻲ

اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺻﻮرﻫﺎ.
وﻗــﺎل” :ﻗــﺪ ﻳﻠﺠﺄ أﺣــﺪ اﻷﻃﺮاف إﱃ
اﺳــﺘﻨﺰاف اﳌﺠﻬــﻮد اﻟﺒــﺪين ﻟﻠﻄﺮف
اﻵﺧــﺮ ﺧﻼل اﻟﺸــﻮط اﻷول ،واﻟﱰﻛﻴﺰ
ﻋﲆ اﻟﺸــﻮط اﻟﺜﺎين ،وﻫﻮ ﺑﺎﳌﻨﺎﺳــﺒﺔ

ااﻟﻤﺮﻛﺰ اﻋﻼﻣﻲ

ﻣﻔﺘﺎح ﻣﺮﺷﺢ ﻟﻠﻈﻬﻮر ﺧﻼل اﻟﻨﻬﺎيئ“.
وﺗﺎﺑﻊ” :ﻋﻮاﻣــﻞ اﻟﻔﻮز ﻣﺘﻮاﻓﺮة ﰲ ﻛﻼ
اﻟﻄﺮﻓــني ،وأﻋﺘﻘﺪ إن وﺟــﻮد اﻟﻌﺪﻳﺪ
ﻣﻦ اﻟﻼﻋﺒني اﳌﺘﻤﻴﺰﻳﻦ اﻟﻘﺎدرﻳﻦ ﻋﲆ
ﺗﻐﻴري اﳌﺠﺮﻳﺎت ﺳﻴﻌﻄﻲ اﻟﻨﻬﺎيئ ﺷﻜﻼ
ﻣﺨﺘﻠﻔًﺎ ﻋﻦ ﺑﺎﻗﻲ اﳌﺒﺎرﻳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ“.
وذﻛــﺮ أن اﻟﻌﺎﻣــﻞ اﻟﻨﻔﴘ ﺳــﻴﻜﻮن
ﻟــﻪ دور ﻛﺒــري ،ﺧﺼﻮﺻً ــﺎ وأن دﺧﻮل
اﻟﻔﺮﻳﻘــني ﰲ ﻣﻌﺴــﻜﺮ ﻗﺒــﻞ اﻟﻨﻬﺎيئ
ﺳــﻴﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﻃﻤﺌﻨﺎن ﻟﺪى اﻟﻼﻋﺒني،
ﻣــﻊ ﻓﺮﺻــﺔ اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﻔﻜــﺮي واﻟﺒﺪين
ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒري.
وﻗــﺎل إن اﻟﻔﺮﻳﻘني ﻳﻌﺮﻓــﺎن ﺑﻌﻀﻬام
اﻟﺒﻌﺾ ،ﻣﺸريًا إﱃ ﺗﻮﻗﻌﻪ ﺑﻈﻬﻮر ﻋﺎﻣﻞ
اﻟﺤﺬر ﺧﻼل اﳌﺒﺎراة ﺑني اﻟﻄﺮﻓني.
وﻧﻮّه أن اﳌﻮاﺟﻬﺔ ﺳــﺘﻜﻮن ﺑني ﺧﱪة
اﳌﺤﺮق وﻧﺸﺎط اﳌﻨﺎﻣﺔ ،ﻣﺆﻛﺪًا ﰲ ذات
اﻟﻮﻗﺖ ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﱰﺷﻴﺤﺎت.

اﻟﻤﻨﺎﻋﻲ” :ﺗﻴﻔﻮ“ ﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ
اﺗﺤﺎد اﻟﻜﺮة  -اﳌﺮﻛﺰ اﻹﻋﻼﻣﻲ:
ﻗﺎل ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻻﺗﺤﺎد
اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم ﻋﺎرف
اﳌﻨﺎﻋﻲ إن اﻻﺗﺤﺎد ﺳﻴﺘﺤﺪث
ﻓﻜﺮة رﺳﻢ ﻟﻮﺣﺔ ”اﻟﺘﻴﻔﻮ“
ﻟﺠامﻫري ﻃﺮﰲ اﳌﺒﺎراة اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ
ﻟﻜﺄس ﺟﻼﻟﺔ اﳌﻠﻚ ،واﻟﺘﻲ
ﺳﺘﻘﺎم اﻟﺨﻤﻴﺲ  2ﻣﺎرس
اﳌﻘﺒﻞ ﻋﲆ اﻻﺳﺘﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑني
ﻓﺮﻳﻘﻲ اﳌﻨﺎﻣﺔ واﳌﺤﺮق.
وﻟﻔﺖ إﱃ أن اﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻟﺘﺤﻀريﻳﺔ ﻟﻠﻨﻬﺎيئ ﻗﺮّرت
إدﺧﺎل اﻟﻔﻜﺮة ﻛﺨﻄﻮة ﻧﻮﻋﻴﺔ
ﺳﺘﺴﺎﻫﻢ ﰲ إﺿﻔﺎء ﳌﺴﺔ ﻓﻨﻴﺔ
ﻣﺜﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﲆ اﳌﺪرﺟﺎت،
ﺳﻴﻜﻮن ﺑﻄﻠﻬﺎ ﺟامﻫري
وراﺑﻄﺘﻲ اﻟﻨﺎدﻳني.
وأوﺿﺢ أن اﻻﺗﺤﺎد ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون
ﻣﻊ إﺣﺪى اﻷﻃﺮاف اﳌﺨﺘﺼﺔ
ﺳﻴﻌﻤﻞ ﻋﲆ رﺳﻢ ﻟﻮﺣﺔ
”اﻟﺘﻴﻔﻮ“ ﻋﲆ ﻫﺎﻣﺶ اﳌﺒﺎراة

ﻋﺎرف اﻟﻤﻨﺎﻋﻲ

اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ،داﻋﻴًﺎ ﺟامﻫري
اﻟﻔﺮﻳﻘني إﱃ اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ
اﳌﻨﻈﻤني اﻟﺬﻳﻦ ﺳﻴﺘﻮاﺟﺪون
ﰲ أﻣﺎﻛﻦ ﺟﻠﻮس راﺑﻄﺘﻲ
اﻟﻔﺮﻳﻘني؛ ﻟﺮﺳﻢ ”اﻟﺘﻴﻔﻮ“
ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﳌﺜﺎﱄ.
وﻗﺎل إن اﻷﻫﻤﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﺤﻤﻠﻬﺎ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻧﻬﺎيئ ﻛﺄس
اﳌﻠﻚ ﰲ ﺳﺒﺎق ﻣﻨﺎﻓﺴﺘﻬام
ﻋﲆ اﻟﻠﻘﺐ اﻟﻜﺒري ﻳﺤﺘﻢ
ﻋﲆ اﻻﺗﺤﺎد إدﺧﺎل ﻋﺪد ﻣﻦ

اﻟﺨﻄﻮات اﻟﺘﻄﻮﻳﺮﻳﺔ ﰲ ﺟﻤﻴﻊ
اﻟﺠﻮاﻧﺐ ،ﻣﺸريًا إﱃ أن ﻟﻮﺣﺔ
”اﻟﺘﻴﻔﻮ“ ﺳﺘﻜﻮن ﻋﺎﻣ ًﻼ إﻳﺠﺎﺑﻴٍّﺎ
وﻧﻮﻋﻴٍّﺎ ﰲ اﳌﺒﺎراة.
وأﺷﺎر إﱃ أن اﺗﺤﺎد اﻟﻜﺮة
وﻓﻘًﺎ ﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ
اﻹدارة اﻟﺸﻴﺦ ﻋﲇ ﺑﻦ ﺧﻠﻴﻔﺔ
ﺑﻦ أﺣﻤﺪ آل ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺣﺮص
ﻋﲆ اﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﻷﺟﻮاء ﻣﺜﺎﻟﻴﺔ
ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﻨﻬﺎيئ
اﻟﻜﺒري ،ﺧﺼﻮﺻً ﺎ وأن اﳌﺴﺎﺑﻘﺔ
ﺗﺤﻤﻞ اﺳﻢ اﻟﺮﻳﺎﴈ اﻷول ﰲ
اﳌﻤﻠﻜﺔ ﺣﴬة ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺠﻼﻟﺔ
ﻋﺎﻫﻞ اﻟﺒﻼد اﳌﻔﺪى.
وﻟﻔﺖ إﱃ اﻟﺘﺤﻀري اﻻﺳﺘﺜﻨﺎيئ
ﻟﻠﻤﺒﺎراة اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ،إذ ﻋﻜﻒ
ﻋﲆ ﺣﻤﻠﺔ إﻋﻼﻧﻴﺔ ﻣﻮﺳﻌﺔ
وﻣﻜﺜﻔﺔ ﰲ ﺷﻮارع اﳌﻤﻠﻜﺔ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺗﺨﺼﻴﺺ أﻛرث ﻣﻦ
 20ﺟﺎﺋﺰة ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻟﻠﺠامﻫري
ﺑﻴﻨﻬﺎ  8ﺳﻴﺎرات.
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فاز على الجيش القطري في نهائي بطولة األندية العربية للكرة الطائرة

األهلي بط��ل العرب“ ..قاه��ر الجيوش”
“النس��ور” يتوج��ون باللق��ب للم��رة الثاني��ة بقي��ادة وطني��ة
ال��ج��م��اه��ي��ر رس���م���ت ل���وح���ة ف��ن��ي��ة ول���ب���ت ن�����داء ال��وط��ن
ألفي��س وعنان ومي��رزا يحصل��ون على جوائ��ز األلق��اب الفردية
حسن علي

تُ��وج النادي األهيل البحريني بطال
لبطولة األندية العربية الخامس��ة
والثالث�ين للك��رة الطائ��رة للرجال
للم��رة الثاني��ة يف تاريخ��ه ،بعدما
فاز ع�لى الجيش القط��ري بثالثة
أش��واط مقابل شوطني يف املواجهة
النهائي��ة التي أقيم��ت عىل صالة
االتح��اد البحريني للك��رة الطائرة
أم��س ،وحرضه��ا عدد كب�ير من
الجامه�ير البحريني��ة واألهالوية
خصوص��ا ،حيث س��اندوا النس��ور
بقوة؛ ليس��اهموا يف تحقيق اللقب
بكل جدارة واقتدار.
وأض��اف الن��ادي األه�لي اللق��ب
الع��ريب للم��رة الثاني��ة يف خزائنه
بعدما س��بق وأن أط��اح بالجيش
املرصي يف النسخة الثالثة والثالثني
الع��ام  2015بالقاهرة ،وأطاح اآلن
بالجي��ش القط��ري؛ ليصبح “قاهر
الجيوش”.
وانتهى الشوط األول لصالح األهيل
 ،27/25قب��ل أن يف��وز الجي��ش
القطري بالش��وط الث��اين ،28/26
والثال��ث  ،25/21بينام فاز األهيل
بالش��وط الراب��ع  ،25/21واألخري
 15/13بإدارة طاقم الحكم املكون
من الحكم األول الس��عودي أمني
الطريف��ي والحكم الث��اين اللبناين
بسام الجميل.
وبع��د نهاي��ة املباراة ق��ام رئيس
االتحاد البحرين��ي والعريب للكرة
الطائرة الش��يخ عيل بن محمد آل
خليفة بتس��ليم كأس البطولة إىل
قائ��د فريق فريق الن��ادي األهيل
عيل الص�يريف ،فيام ت��وج الجيش
القطري ثانياً والريان القطري ثالثاً.
وش��ارك يف مراس��م التتويج األمني
الع��ام للجنة األوملبي��ة البحرينية
عبدالرحمن عسكر وعضو مجلس

األلقاب الفردية

حصل العب الن��ادي األهيل محمد
عنان عىل جائزة أفضل ضارب مبركز
 ،2وحصل العب النادي األهيل مريزا
عبدالل��ه عىل جائ��زة أفضل ضارب
مب��رك ز ،3وحض��ل الع��ب الجيش
القطري ميلوس ستيفانوفيتش عىل
جائزة أفض��ل صانع ألعاب ،وحصل
العب الس�لام العامين سعود راشد
عىل جائ��زة أفضل الع��ب مبركز ،3
وحص��ل الع��ب الجي��ش القطري
جاكوب ج��اروس عىل جائزة أفضل
الع��ب ثاين مبرك��ز  ،4ون��ال العب
الري��ان القطري رحيم��ي اوديدي
عىل جائ��زة أفضل الع��ب مبركز ،4
وحص��ل الع��ب الجي��ش القطري
ماركو س��تيفانوفينش ع�لى أفضل
العب حر ،وحص��ل محرتف األهيل
الدومنييك ألفيس عىل جائزة أفضل
الع��ب ش��امل وه��ي ذات الجائزة
الت��ي حصل عليها يف النس��خة قبل
املاضية.
الريان القطري ثالثًا
علي بن محمد يسلم كأس البطولة لناصر عنان

إدارة اللجن��ة األوملبي��ة الش��يخة
حياة بن��ت عبدالعزيز آل خليفة،
واألمني العام لالتحاد العريب للكرة
الطائرة جهاد خلفان.
الش��وط األول ش��هد أداء متكافئاً
مع أفضلية نس��بية لألهيل ،الذي
تقدم منذ البداية  4/11واس��تمر
يف تقدمه بفارق نقطتني باالعتامد
عىل الرضب��ات الهجومية الناجحة
أللفي��س وعن��ان ،قب��ل أن يدرك
الجيش القط��ري التعادل 18/18؛
بفضل استقرار الكرة األوىل وقدرة
صان��ع األلعاب ميلوس يف التحايل

ع�لى حوائ��ط األه�لي ليخط��ف
القطري��ون التق��دم عن��د النقطة
 25/24م��ن كرة ارتدت من حائط
ص��د األه�لي يف ملع��ب الجيش
احتس��بها الحكم خ��ارج امللعب،
ي�ثن عزمية األهالوية
لكن ذلك مل ِ
من فرض س��يطرتهم ع�بر إحكام
حوائط الص��د خصوص��ا الصرييف
الذي تصدى لكرة الالعب جاكوب؛
لينتهي الشوط أهالويا .27/25
يف الش��وط الث��اين نظ��م الجيش
القطري صفوف��ه وزادت فاعليته
الهجومي��ة ،بين�ما ك�ثرت أخطاء

العبي األهيل خصوصا محمد عنان
يف الهجوم م��ن مركز  ،2كام نجح
الجي��ش يف تفكيك حوائط األهيل
عرب اللعب الرسيع.
ورغم قدرة األهيل عىل مجاراته يف
النتيجة  24/24ث��م  25/25إال أن
صحوة القطريني ومتيزهم يف الشق
الهجومي قادهم إىل الفوز .28/26
تراج��ع أداء األه�لي يف الش��وط
الثال��ث بص��ورة ملحوظ��ة م��ع
أفضلية واضح��ة للجيش القطري
يف نصب حوائ��ط الصد والتغطية
الدفاعي��ة واألريحي��ة يف الهجوم

من مختل��ف املراكز؛ بفضل براعة
وذكاء صانع األلعاب ميلوش الذي
تهيأت له الكرة األوىل بشكل جيد
من الليربو ماركو؛ لينتهي الش��وط
للجيش .25/21
يف الش��وط الرابع اشتغلت ماكينة
محمد عن��ان برضباته الس��احقة
م��ن مرك��ز  2وقدم الفري��ق أداء
جامعياً رائعاً توجه بالفوز ،25/21
وتواصل أداء النس��ور يف الش��وط
الرابع؛ ليقتنصوا فوزا مثرياً بنتيجة
.15/13

حقق الري��ان القطري املركز الثالث
وامليدالي��ة الربونزي��ة يف البطول��ة
بعدم��ا تغلب عىل الس�لام العامين
بثالث��ة أش��واط نظيف��ة يف مباراة
تحدي��د املركزين الثال��ث والرابع،
حيث أحكم الريان القطري سيطرته
ع�لى مجري��ات املب��اراة؛ بفض��ل
هجومه الناجح وإرس��االته القوية؛
ليخطف املرك��ز الثالث بكل جدارة
متفوق��اً عىل الس�لام العامين الذي
احتل املركز الرابع يف الرتتيب العام.
أدار اللقاء طاقم الحكام املكون من
الحك��م األول الليبي حس�ين الربيك
والحكم الثاين الجزائري زهري برغل.

محمد عنان يتسلم جائزة افضل العب بمركز 2

فرحة اهالوية بالفوز

عناق وفرحة عارمة بعد الفوز

الفيس يستلم جائزة افضل العب شامل

ميرزا عبداهلل يتسلم جائزة افضل ضارب بمركز 3

علي مرهون وعلي حبيب يحمالن كأس البطولة

رياضة
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سلمان بن إبراهيم :سنواصل العمل مع “الفيفا” للحد من التدخل الحكومي

بحث إجراء انتخابات االتحاد اآلسيوي على أساس إقليمي
كوااللمبور

ج��دد االتح��اد اآلس��يوي لك��رة القدم
موقفه الثابت ضد التدخل الحكومي يف
لعب��ة كرة القدم يف بع��ض بلدان القارة
اآلس��يوية ،مؤك��داً عزمه ع�لى مواصلة
العمل مع االتحاد الدويل لكرة القدم من
أج��ل التوصل إىل أفضل الس��بل الرامية
ملعالجة هذه الظاهرة والحد من أثارها
السلبية عىل كرة القدم اآلسيوية.
جاء ذلك يف االجتامع الس��ابع للمكتب
التنفيذي لالتحاد اآلس��يوي والذي عقد
يف العاصم��ة املاليزي��ة كواالملبور صباح
(األحد) برئاس��ة رئيس االتحاد اآلسيوي
لكرة القدم الشيخ سلامن بن ابراهيم آل
خليفة وحضور أعضاء املكتب التنفيذي
واملس��ؤولني يف اإلدارة التنفيذية لالتحاد
القاري.
وأكد الش��يخ س��لامن ب��ن ابراهيم آل
خليفة أهمية وحدة أرسة كرة اآلسيوية
يف وجه التدخ�لات الحكومية التي تؤثر
سلبياً عىل مس�يرة اللعبة مؤكدا أهمية
الوقوف إىل جانب االتح��ادات الوطنية
األعضاء ملعالجة هذه القضية الشائكة.
وقال الش��يخ س��لامن ب��ن إبراهيم آل
خليفة يف كلمة ألقاه��ا خالل االجتامع:
قم��ت مؤخراً بزي��ارة إندونيس��يا التي
رحبنا بها م��ن جديد يف أرسة كرة القدم

بع��د اإليقاف الذي تع��رض له اتحادها
الكروي ،وقد بدا واضحا للجميع مقدار
الرضر الذي تسبب به التدخل الحكومي
عىل مس�يرة اللعبة يف البالد ،وقد أكدنا
خالل الزيارة عىل دعمنا الكامل لالتحاد
اإلندونييس يف مس��اعيه الهادفة إلعادة
بناء مكانة كرة القدم باستقاللية تامة.
وأضاف :يجب أن نق��ف متوحدين من
أجل دع��م اتحاداتنا الوطنية األعضاء يف
مواجهة التدخالت م��ن قبل حكوماتها،
نح��ن نق��در أن بعض القضاي��ا يف هذا
الش��أن معقدة ،ولكن يجب أن نترصف
مبس��ؤولية من أجل حامية مستقبل كرة
القدم والالعبني يف ال��دول املترضرة من
التدخل الحكومي.
ك�ما أكد املكتب التنفي��ذي يف االجتامع
ع�لى الطلب م��ن االتحاد ال��دويل لكرة
الق��دم إيجاد ح��ل ف��وري لقضايا كرة
القدم الفلس��طينية م��ع إرسائيل،وأعاد
املكتب التنفي��ذي التأكيد عىل التوصية
املقدمة من مجموع��ة عمل االتحادات
الوطني��ة يف االتحاد ،والت��ي تطلب من
االتحاد الدويل لكرة القدم ولجنة مراقبة
الوضع الفلسطيني اإلرسائييل يف االتحاد
ال��دويل ،إيجاد أفض��ل الحلول من إنهاء
القضايا املستمرة يف املنطقة ،عرب تطبيق

النظ��ام األس��ايس لالتحاد ال��دويل لكرة
القدم يف أرسع وقت ممكن.
وقال رئيس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم:
فلس��طني عضو يف االتحاد اآلسيوي لكرة
الق��دم ،وكل ما تطالب ب��ه أرسة الكرة
الفلس��طينية هو مش��اهدة كرة القدم
عىل أرضهم ،ونحن بدورنا نود الحصول
عىل موع��د نهايئ لحل ه��ذا األمر ،ألنه
يف امل��ايض تم متدي��د ه��ذا املوعد مرة
تلو األخرى ،وأصبحنا اآلن بحاجة ماس��ة
ملعالجة األمر مبا يصب يف مصلحة الكرة
الفلسطينية.
وبحث املكتب التنفيذي خالل االجتامع
التحض�يرات املتعلق��ة بعق��د اجت�ماع
الجمعي��ة العمومي��ة لالتحاد اآلس��يوي
املق��رر يف مملكة البحري��ن يوم  8مايو
املقبل والذي سيش��هد انتخ��اب أربعة
أعضاء (من ضمنهم سيدة) لتمثيل قارة
آس��يا يف مجل��س االتحاد ال��دويل لكرة
القدم.
ويف هذا اإلطار أكد الش��يخ س��لامن بن
إبراهيم آل خليفة أن االنتخابات املقبلة
س��تكون فرصة إضافية م��ن أجل تأكيد
وحدة األهداف لدى أرسة الكرة اآلسيوية
وقال :سيكون هنالك فائزين وخارسين،
وهذا طبيعي يف كرة القدم ،لكننا نسعى

سلمان بن ابراهيم يتحدث خالل االجتماع

من خالل العملي��ة االنتخابية ،للوصول
إىل اتح��اد ق��اري واتح��اد دويل يجلبان
الفخر ملنتسبيهم كافة ،سوف نشهد آراء
مختلفة وأساليب متباينة من املرشحني،
ولكنني واثق أن الهدف سيكون مشرتكاً
ب�ين الجمي��ع وهو جع��ل اللعبة أفضل
ألجيال املستقبل.
وطل��ب املكت��ب التنفيذي م��ن اإلدارة
التنفيذي��ة يف االتح��اد اآلس��يوي الدفع
باتجاه استكامل إجراءات تدقيق النزاهة
للمرش��حني يف انتخابات مجلس(الفيفا)،
ال��ذي يق��وم به االتح��اد ال��دويل لكرة

أثناء زيارته التدريب األخير ..الحاج:

دار كليب قادر على التميز في “خليجية الطائرة”
ضاحية السيف

ش��هد الوكي��ل املس��اعد لش��ؤون
الرياض��ة واملنش��آت خالد س��ليم
الحاج التدريب األخري لفريق نادي
داركليب للكرة الطائرة قبل املغادرة
إىل دولة قطر الشقيقة للمشاركة يف
بطولة الخليج لألندية (.)36
وخالل لقائ��ه بالجهازي��ن اإلداري
والفني والالعبني نقل الحاج تحيات
وزي��ر ش��ؤون الش��باب والرياضة
هش��ام بن محمد الجودر ومتنياته
لفري��ق الك��رة الطائ��رة بالتوفيق
والنج��اح وعكس الص��ورة املتميزة
عن رياضة الكرة الطائرة البحرينية
وتحقيق النتائج املرشفة يف التجمع
الخليج��ي ،مبديًا ارتياح��ه للجدية
واإلرصار الت��ي ملس��ها م��ن العبي
داركليب خالل التدريبات وحرصهم
الكبري عىل إح��راز نتائج متميزة يف
بطولة الخليج.
وأش��ار الح��اج أن األرسة الرياضية
بصورة عامة ورياضة الكرة الطائرة
ع�لى وج��ه الخص��وص تنظ��ر إىل

للكرة الطائرة يعترب سفريًا للبحرين
يف هذا التجمع الخليجي خاصة وأن
األندية البحرينية تحمل إرثًا تاريخيًّا
كبريًا ورصيدًا وافرًا من األلقاب عىل
مس��توى األندية الخليجي��ة ،األمر
ال��ذي يحمل الفريق مس��ؤولية يف
تعزي��ز املكتس��بات الت��ي حققتها
األندي��ة الوطنية وتحقي��ق نتيجة
مرشفة تؤكد الري��ادة البحرينية يف
الكرة الطائرة.

كام اس��تمع الحاج إىل رشح مفصل
ع��ن اس��تعدادات الف��رق لخوض
غ�مار البطولة واإلج��راءات الفنية
واإلداري��ة الت��ي اتخذه��ا النادي،
مبديًا ارتياحه التام لتلك اإلجراءات
والتي تؤكد وعي مجلس إدارة نادي
داركليب بأهمية مشاركة الفرق يف
هذا التجمع الخليجي.
م��ن جانبه ،أش��ار رئي��س مجلس
إدارة ن��ادي داركليب ثامر محفوظ
إىل اس��تعدادات الفريق للمشاركة
الجادة يف البطولة ،مش��ددًا عىل أن
زي��ارة الحاج تعك��س مدى اهتامم
وزارة ش��ؤون الش��باب والرياض��ة
بالوقوف إىل جانب األندية الوطنية
وتقديم مختلف أش��كال الدعم لها
خالل مش��اركاتها الخارجية ،مؤكدًا
أن العب��ي الفري��ق يدرك��ون متامًا
املس��ؤولية امللق��اة ع�لى عاتقهم
سيبذلون قصارى جهدهم من أجل
تقديم أفضل املستويات يف البطولة.

تفوق للكازاخستانيين في فئة الشباب بآسيوية الدراجات
الرفاع

أظه��ر منتخب كازاخس��تان متي��زًا فنيًّا
ملحوظً ا يف س��باق الطريق لفئة الشباب
الذي أقي��م يف الثامنة م��ن صباح أمس
ملس��افة  89.6كيلوم ًرتا وس��ط مش��اركة
واس��عة لدراجي آس��يا بلغ  40متسابقًا،
وذلك ضمن منافسات البطولة اآلسيوية
للدراجات الهوائية للطريق ،التي ينظمها
االتح��اد البحريني للدراج��ات الهوائية
تحت رعاي��ة ممثل جاللة امللك لألعامل
الخريية وش��ؤون الشباب رئيس املجلس
األعىل للشباب والرياضة ورئيس اللجنة
األوملبية البحرينية س��مو الش��يخ نارص
بن حم��د آل خليفة خالل الفرتة من 23
فرباي��ر املايض حتى  2م��ارس الجاري يف
حلبة البحري��ن الدولية مبنطقة الصخري،
ومتكن املنتخب الكازاخستاين من إحراز
املركزي��ن األول والثاين ومعانقة الذهب
والفضة عن طريق نجمي الفريق دانيل
ماروخ�ين الذي أنهى الس��باق يف املركز
األول بزم��ن  2.10.31س��اعة أمام زميله
الدراج إيج��ور تش��زهان صاحب مركز

اتحاد الدراجات الهوائية

جانب من التتويج

الوصافة بزمن  2.10.32س��اعة ،وجاء يف
املركز الثالث ال��دراج اإليراين أمريهوس
جامشيديان بزمن  2.10.45ساعة.
وش��هد هذا السباق مش��اركة الدراجني
البحريني�ين املتميزي��ن محم��د الع��ايل
وفيصل هزي��م ،وأظهر العايل منافس��ة
قوية جدًّا خالل السباق ،وكان ندًّا لنجوم
آس��يا حيث متكن من إنهاء الس��باق يف
املركز الس��ابع بني ه��ذا الكم الكبري من

القدم ،خصوصا وأن االتحاد اآلسيوي قام
بإرسال أس�ماء املرشحني بتاريخ  3فرباير
 2017من أجل الرشوع بإجراءات تدقيق
النزاهة من قب��ل االتحاد الدويل،والحظ
املكت��ب التنفي��ذي أن االتحاد الدويل مل
يس��تكمل تدقيق النزاهة حيث كان من
املفرتض أن تس��تكمل تل��ك اإلجراءات
يف غض��ون  21يوماً ،وتم التش��ديد عىل
رضورة الحصول عىل تفس�ير لهذا األمر
من قبل االتحاد الدويل.
وكان اجت�ماع الجمعي��ة العمومية غري
العادي يف االتحاد اآلس��يوي لكرة القدم،

ق��د تأجل يف ش��هر س��بتمرب م��ن العام
امل��ايض يف مدين��ة غ��وا الهندي��ة ،بعد
احتجاج االتحادات الوطنية األعضاء عىل
التدخ��ل الواضح م��ن االتحاد الدويل يف
إدارة انتخابات االتحاد القاري.
ويف إط��ار عملي��ة إص�لاح الحوكمة يف
االتحاد اآلس��يوي لك��رة الق��دم ،وافق
املكت��ب التنفيذي عىل بح��ث إمكانية
إقامة االنتخابات املس��تقبلية يف االتحاد
اآلس��يوي لك��رة الق��دم ع�لى أس��اس
إقليمي،ك�ما اطل��ع املكت��ب التنفيذي
ع�لى نرش إع�لان تعيني مدير مس��تقل
للنزاهة يف االتحاد ،حيث تم توزيع هذا
اإلعالن أيض��اً عىل االتح��ادات الوطنية
األعض��اء بحس��ب توصي��ات مجموعة
عمل الحكومة خالل اجتامعها األخري يف
العاصمة اإلماراتية أبوظبي.
وق��رر املكتب التنفي��ذي منح العاصمة
التايالندية بانكوك حق اس��تضافة حفل
توزي��ع الجوائز الس��نوي لع��ام ،2017
وذل��ك للم��رة األوىل يف تاري��خ الب�لاد،
وت��م االتفاق ع�لى ال�شروع يف عملية
التنس��يق والتحضري من قبل االتحادين
اآلس��يوي والتايلن��دي من أج��ل إخراج
الحفل بالص��ورة التي تليق مبكانة الكرة
اآلسيوية.

“األولمبية” تنال جائزة درع الحكومة
اإللكترونية الذكية العربية

وزارة شؤون الشباب والرياضة

الحاج يتوسط فريق داركليب

مش��اركة داركليب األوىل من نوعها
ع�لى املس��توى الخليج��ي بتفاؤل
كبري يف بالظهور املتميز يف البطولة،
وذلك عطفًا ع�لى ما حققه الفريق
من مس��تويات طيبة عىل املستوى
املح�لي قب��ل مغادرته للمش��اركة
يف البطول��ة ،مش�يرًا إىل أن فري��ق
داركليب قادر ع�لى تحقيق نتيجة
إيجابية يف البطولة.
وأضاف الح��اج أن فريق داركليب

مكتب رئيس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم

نجوم اللعبة وذلك بزمن  2.11.20ساعة
متفوقًا عىل التايلندي راتشينونو يوارات
صاحب املركز الس��ادس ،الكازاخس��تاين
دانييل برونشيك صاحب املركز الخامس
والكازاخستاين اآلخر إيفيجني فيديروف
صاحب املركز الرابع ،ويظهر الزمن الذي
حقق��ه الع��ايل قدراته البدني��ة والفنية
والذهني��ة والعالية م��ا ميتلك من مهارة
فريدة من نوعه��ا وإرصار وتحد كبريين

ع�لى مض�مار الس��باق ،وتب�ين النتيجة
ذلك الف��ارق الضئيل يف التوقيت ومدى
قرب��ه من أزمنة أصح��اب املراكز الثالثة
األوىل ،ويف الوق��ت الذي قدم فيه العايل
واحدًا من الس��باقات الكبرية يف مشواره
الريايض ،مستفيدًا إىل حد كبري من هذه
التجرب��ة التي تقام ع�لى أرض البحرين
للم��رة األوىل ع�لى املس��توى اإلقليمي
ومستثمرًا ما توفر له من فرص االحتكاك
والنجاح والدخول منافس��ا بقوة يف مثل
هذه األج��واء التنافس��ية العالي��ة جدًّا
إىل جان��ب ه��ذه الكوكبة م��ن النجوم
املشهورين ،وأنهى املتس��ابق البحريني
فيصل هزيم املش��ارك يف السباق نفسه
يف املركز التاسع والثالثني بزمن 2.21.27
س��اعة ،وق��د متكّن هزيم م��ن االنتصار
عىل األجواء العصيبة والتنافسية للسباق
والوصول إىل خط النهاية مسج ًال أفضلية
رصيحة أمام مجموعة الدراجني األربعة
عرشة الذين مل يتمكنوا من إكامل السباق
وانتهت بهم املشاركة إىل االنسحاب.

نواف عبدالرحمن يتسلم الجائزة

ضاحية السيف – اللجنة األوملبية :حازت اللجنة األوملبية البحرينية
عىل جائزة درع الحكومة اإللكرتونية الذكية العربية لفئة الخدمات
والتعامالت اإللكرتونية واملقدمة من أكادميية جوائز التميز يف املنطقة
العربية ،حيث تسلم مدير دائرة تقنية املعلومات باللجنة األوملبية
البحرينية نواف عبدالرحمن الجائزة يف الحفل الذي أقيم مساء أمس
األول بجمهورية مرص العربية تحت رعاية وزير التخطيط واملتابعة
واإلصالح اإلداري هالة السعيد ،وسط حشد من املدعوين من مختلف
الدول العربية
وقد عبرّ األمني العام املساعد للمجلس األعىل للشباب والرياضة أمني
عام اللجنة األوملبية البحرينية عبدالرحمن صادق عسكر عن سعادته
وفخره واعتزازه بهذا اإلنجاز املرشف الذي يجسد دعم وتوجيهات
ممثل جاللة امللك لألعامل الخريية وشؤون الشباب رئيس املجلس
األعىل للشباب والرياضة رئيس اللجنة األوملبية البحرينية سمو الشيخ
نارص بن حمد ال خليفة ،وحرص سموه عىل االرتقاء بالعمل اإلداري
وامليداين للجنة األوملبية البحرينية ،وأشاد عسكر باألداء املتميز
لدائرة تقنية املعلومات التي استطاعت أن تطور الكثري من الخدمات
التي تقدمها اللجنة األوملبية للمنظومة الرياضية عامة واالتحادات
الرياضية خاصة.
ومن جانبه ،قال مدير دائرة تقنية املعلومات باللجنة األوملبية
البحرينية نواف عبدالرحمن إن فوز اللجنة األوملبية البحرينية بهذه
الجائزة جاء بناء عىل ما متيز به موقع اليوم الريايض اإللكرتوين
والذي تم برمجته وتطويره من خالل دائرة تقنية املعلومات باللجنة
ليشكل املنصة الرئيسية لهذا الحدث الريايض الكبري ،حيث تتيح
البوابة حزمة متكاملة من الخدمات اإللكرتونية تتضمن برنامج
مفصل للحدث مع تسجيل إلكرتوين لجميع املهتمني سواء مشاركني،
أو متطوعني ،أو مؤسسات راغبة يف التنظيم ،أو مؤسسات راغبة يف
دعم الحدث”..باإلضافة إىل جدول الفعاليات وجميع األخبار املتعلقة
بالحدث ،وقسم خاص للنصائح يف التغذية والرياضة ،وقسم بث
مبارش ومكتبة فيديو توثق جميع التغطيات للحدث ،إىل جانب
الرتابط مع قنوات التواصل االجتامعي.
وذكر نواف أن البوابة تتميز باستخدام أسلوب فريد إلدارة املحتوى
اإللكرتوين عرب إتاحة التحديث الالمركزي والذي يتيح لجميع الجهات
املنظمة بتحديث املحتوى من خالل دورة عمل الكرتونية تتضمن
إرسال املحتوى واعتامده للنرش من خالل اللجنة لضامن جودته
وتكامله ،كام تتضمن البوابة نظام تسجيل إلكرتوين لتسجيل حضور
جميع املشاركني يف مكان الحدث ومن ثم إرسال شهادات مشاركاتهم
إلكرتونيًّا.
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األرجنتين تتذكر بداية “الطفل”
(وكاالت) :أحيت الصحف األرجنتينية ،ذكرى أول
ظهور دويل للنجم العاملي السابق دييجو أرماندو
مارادونا ،الذي يعتربه قطاع كبري من الجامهري
والصحفيني ،الالعب األفضل يف التاريخ.
ونرشت صحيفة “كالرين” األرجنتينية مقاال
بعنوان “بداية الطفل ،الذي غري تاريخ كرة القدم
يف األرجنتني” ،فيام قالت صحيفة “ال ناسيون”:
دييجو أرماندو مارادونا
“هكذا بدأت قصة الحب قبل  40عاما”.
وشارك مارادونا ألول مرة مع املنتخب األرجنتيني يف  27شباط/فرباير
 ،1977عندما ترك مقاعد البدالء ليحل مكان املهاجم ليوبولدو لويك ،يف
املباراة الودية ،التي فازت فيها األرجنتني آنذاك  5-1عىل املنتخب املجري،
عىل ملعب بوكا جونيورز (ال بامبونريا) ،حيث كان يبلغ مارادونا يف ذلك
التاريخ  16عاما و 121يوما.
وكان املدرب الشهري سيزار لويس مينويت ،هو من قام بضم مارادونا ليشارك
مع املنتخب األرجنتيني يف إحدى املباريات الودية ،التي خاضها هذا الفريق
يف تلك الفرتة ،استعدادا لبطولة كأس العامل ،التي أقيمت يف األرجنتني عام
 .1978ويف الدقيقة  65من تلك املباراة ،قام مينويت بالنداء عىل مارادونا،
الذي مل يكن تجاوز سن املراهقة بعد ،وقال له“ :استعد ألنك ستشارك،
ستحل بديال للويك ،قم مبا تعرف القيام به”.
ودخل الالعب الشاب إىل امللعب ،وتلقى تصفيقا من قطاع كبري من
الجامهري ،ومع أول كرة وصلت إليه قام مبراوغة اثنني من مدافعي املنتخب
املجري ومرر الكرة إىل املهاجم ريني هوسامن ،الذي كاد أن يسجل هدفا.
ومل ينضم مارادونا بعد ذلك للمنتخب األرجنتيني لخوض منافسات
مونديال  ،1978ولكنه كان القائد األوحد لألرجنتني يف مونديال 1986
باملكسيك ،ليقود بالده لتحقيق اللقب العاملي الثاين واألخري لها حتى هذه
اللحظة.

رسالة بيكيه
(وكاالت) :وجه جريارد بيكيه ،مدافع فريق برشلونة اإلسباين ،رسالة غري
معتادة لزمالئه عقب الفوز الثمني عىل أتلتيكو مدريد بنتيجة  ،2-1ضمن
منافسات الجولة  24من الليجا.
ونقلت قناة “سبورت  ،”4كواليس فرحة بيكيه مع زمالئه نجوم برشلونة
بهذا االنتصار الثمني ،والعودة بثالث نقاط غالية يف سباق املنافسة عىل
اللقب من ملعب “فيسنتيكالديرون” معقل الفريق املدريدي.
وأشارت صحيفة “موندو ديبورتيفو” إىل أن بيكيه حرص عىل ترديد جملة
واحدة لجميع زمالئه ،هي“ :من املهم أن ندافع بشكل قوي للغاية” ،يف
إشارة لتحسن املنظومة الدفاعية لفريق برشلونة عن آخر مباراتني أمام
ليجانيس يف الدوري ،وباريس سان جريمان الفرنيس يف دوري أبطال أوروبا.
كام لفتت الصحيفة إىل أن بيكيه لعب دورًا حاسماً للغاية يف تحقيق
هذا الفوز عىل أتلتيكو مدريد ،حيث أنقذ مرمى فريقه من هدف مؤكد
بتشتيت الكرة قبل وصولها للمهاجم توريس حتى ال يسجل منها هدف
التعادل يف وقت قاتل.

نصيحة زوف
(وكاالت) :أكال دينوزوف ،الحارس األسطوري السابق إليطاليا ،املديح
لجيانلويجيدوناروما ،حارس مرمى إيه يس ميالن الصاعد.
وخاض دوناروما ،الذي أكمل عامه الـ 18قبل أيام ،مباراته الـ 60مع
الروسونريي أمام ساسولو ،والتي انتهت بفوز ميالن بهدف ،حيث يعتربه
كثريون خليفة جيانلويجيبوفون ،أسطورة يوفنتوس واملنتخب اإليطايل.
وأبدى زوف ،الفائز بكأس العامل يف  ،1982وصاحب الـ 112مباراة دولية مع
األزوري ،إعجابه مبوهبة دوناروما رغم سنه الصغري.
وقال زوف“ :أرى دوناروما أفضل مني ،إنه يفعل أشياء غري عادية،
املستقبل مفتوح أمامه لتقديم مسرية رائعة”.
وأضاف “بداية دوناروما تعطي آماال كبرية ،نصيحتي له هي أن يبقى
متواضعًا ،ويحاول التطور خاصة فيام يتعلق بقدرته الفنية ،فبعض الحراس
ينسون العمل عىل ذلك ،حتى اآلن تبدو التوقعات بشأنه مرتفعة حقًا”.
وبسؤاله عن مستقبل دوناروما ،أجاب زوف “هو يحتاج لقلبه ولعقله ،ال
يجب عليه التفكري يف إجراء تغيري معني ،هو بالفعل يف القمة”.
وأتم الحارس الكبري “أعتقد أن األفضل له هو البقاء مع ميالن ،وبعد عدة
سنوات ،ميكنه تقييم الوضع ،هو بالفعل يف فريق كبري”.

(وكاالت) :أش��ارت تقارير صحفية
إس��بانية إىل أن هاري كني ،مهاجم
توتنهام هوتس��بري ،يعد أحد أفضل
الخيارات أمام ريال مدريد لتدعيم
خط الهج��وم خالل فرتة االنتقاالت
الصيفية املقبلة.
ويعت�بر ك�ين واح��دًا م��ن أب��رز
املهاجمني اإلنجليز خالل السنوات
املاضية ،ويس�ير بخطى ثابتة لكرس
عدة أرقام قياس��ية ،علام بأنه تألق
يف آخ��ر مب��اراة لعبها م��ع فريقه،
وس��جل  3أه��داف “هاتريك” يف
مرم��ى س��توك س��يتي ،يف املباراة
التي انتهت بفوز الس��بريز برباعية
نظيفة.
ونج��ح ك�ين يف تس��جيل  28هدفا
املوس��م امل��ايض يف كل البطوالت،
وصن��ع هدف�ين خ�لال  50مباراة،
وهذا املوس��م نجح يف تسجيل 17
هدف��ا يف الربميريليج ،ويتصدر قامئة

الهدافني حتى اآلن.
وأب��دى ري��ال مدري��د رغبت��ه يف
التعاق��د م��ع ك�ين ،ال��ذي لف��ت
األنظار نحوه ،ع�لى الرغم من أنه
مل يص��ل إىل قم��ة مس��تواه حيث
إن��ه الزال يف عام��ه ال��ـ ،23والزال

أمامه الكثري من الس��نوات إلظهار
املزيد من إمكانياته .ويواجه كريم
بنزمية ،مهاجم ريال مدريد الحايل،
انتقادات شديدة بس��بب إضاعته
فرصا تهديفية س��هلة أمام املرمى،
إذ تطالب وسائل اإلعالم املدريدية،

بند استثنائي
(وكاالت) :كشفت تقارير
صحفية إسبانية أن القرار
الذي اتخذه حكم مباراة ريال
مدريد وفياريال ،جيل مانزانو،
باحتساب ركلة جزاء للفريق
املليك كان صحيحا ،وفقا لبند
استثنايئ معمول به إسبانيا.
وأثار الحكم جدال كبريا بعدما
احتسب ركلة جزاء لصالح ريال
مدريد يف املباراة التي أقيمت
يوم السبت املايض ،وانتهت
بفوز املرينجي بنتيجة ،3-2
ضمن الدوري اإلسباين ،إثر ملس

الكرة يد العب فياريال داخل
املنطقة ،ما عرضه التهامات
عديدة من جامهري برشلونة،
املنافس عىل اللقب.
وقالت إذاعة “كادينا سري” إن
اللجنة الفنية للحكام تؤكد
صحة قرار الحكم مانزانو،
بسبب قرار استثنايئ يطبق يف
إسبانيا ،صدر يف  6أغسطس/
آب  ،2015ويشري إىل أنه ليس
من الرضوري تعمد ملس الكرة
باليد الحتساب ركلة جزاء،
بل يرتك القرار لتقدير حكم

املباراة.
وأضافت أنه وفقًا لهذا النص،
فإن مانزانو اعترب أن الكرة
وصلت برسعة بطيئة ،كانت
توفر فرصة لربونو سوريانو،
العب فياريال ،لسحب ذراعه
قبل أن تصطدم به.
ولفتت أيضً ا إىل أن هذا
البند معمول به يف إسبانيا،
عكس لوائح االتحادين الدويل
واألورويب ،التي تشدد عىل
رضورة التعمد الحتساب ركلة
جزاء نتيجة ملسة يد.

زين الدي��ن زيدان ،املدي��ر الفني
للفريق ،بالبحث عن هداف بديل،
مينح فريقه دعام هجوميا إضافيا.
هناك أندية أخرى ترغب يف الظفر
بخدمات ال��دويل اإلنجليزي ،وعىل
رأسها مانشسرت يونايتد ،وتشيليس،
حيث يس��عيان للتعاقد معه خالل
فرتة االنتقاالت املقبلة.
وذك��ر موقع “ ”fichajesاإلس��باين
أن تعاقد ريال مدريد مع كني يعد
فرصة مثينة ،حيث إن س��عره يزيد
بشكل خرايف مبرور الوقت ،فتكلفته
يف أغسطس /آب عام  2014بلغت
 3مالي�ين ي��ورو ،واآلن أصبح��ت
قيمت��ه  50مليون ي��ورو .وأضاف
التقرير أنه بدون ش��ك سيكون من
أنج��ح املهاجمني يف ري��ال مدريد
ع�لى الرغم من صعوبة املفاوضات
مع توتنهام للتعاقد معه.
وأش��اد ماوريس��يوبوكيتينو ،املدير
الفني للس��بريز ،مبوهبة كني ،مشريًا
لكونه واحد من أفضل املهاجمني يف
العامل خ�لال الفرتة الحالية ،وأصبح
أحد أس��اطري “وايت ه��ارت لني”،
بعدما دخل نادي املئة بعمر الـ23
عاما فقط.
وأكد ك�ين أنه بالفعل يرى نفس��ه
ضمن األفض��ل يف العامل ،حيث قال
خ�لال ترصيحات��ه لصحيفة “دييل
س��تار” الربيطاني��ة “أش��عر أنني
ضمن األفضل ،إذا شاهدتم أرقامي
وأهدايف فأنا عىل القمة ،وأنا سعيد
جدًا لذلك”.
وأض��اف “أعتق��د أنن��ي يف قم��ة
مستواي من أي وقت مىض ،وأنني
يف حالة انتعاش وقوة ،أش��عر أنني
بحالة جيدة”.

انتفاضة ليستر
(وكاالت) :جاءت صحوة ليس�تر سيتي
متأخرة بش��كل أخف��ق يف إنقاذ مصري
كالودي��و رانيريي ،لك��ن الفريق نجح
أخ�يرا يف تذكر أنه حامل لقب الدوري
اإلنجلي��زي املمتاز لك��رة القدم بفوزه
 3-1عىل ليفربول.
وبع��د خم��س هزائم متتالي��ة ودون
تسجيل أي هدف ،فقد رانيريي منصبه
وبات ليس�تر يقرتب من الهبوط ،لكن
املدرب املؤقت كريج شيكس��بري توىل
املسؤولية بش��كل منفرد وترك بصمة
رسيعة يف امللعب.
وسيتضح يف األسابيع املقبلة إذا ما كان
هذا االنتص��ار ميثل رد فعل من العبي
ليسرت عىل االنتقادات املوجهة ضدهم
بداعي عدم تنفي��ذ تعليامت رانيريي،
أو رمبا االستفادة من تغيري التعليامت.
لك��ن جيمي ف��اردي مهاج��م إنجلرتا،
الذي قاد بأهدافه ليس�تر إلحراز لقب
ال��دوري ألول م��رة املوس��م امل��ايض،
ظه��ر بش��كل مختلف متاما وس��جل
هدفني ،بينام تفوق العبون مثل مارك
أولربايت��ون وداين درينكووت��ر ورياض
مح��رز عىل فري��ق ليفرب��ول الذي مل
يقدم الكثري خالل اللقاء.

وإذا كان راني�يري -صاحب الش��عبية
الكب�يرة بني املش��جعني وال��ذي حقق
مفاجأة مدوية يف عامل كرة القدم عند
ف��وزه باللقب العام املايض  -يش��اهد
اللق��اء يف منزله فمن املتوقع أن يكون
قد شعر بالحرية.
وقال شيكس��بري البال��غ عمره  53عاما
“ميكنني أن أرى يف أعينهم وجود رغبة
يف القتال”.
وأضاف “أع��رف أن االنتق��ادات تؤمل
ورمبا يك��ون الحامس قد زاد بس��بب
ذلك .عىل الالعب�ين تقبل االنتقادات..
لكننا لعبنا بشكل رائع يف أول عرش أو
 15دقيقة .كل م��ا طلبته من الالعبني

هو تذكر ما كانوا عليه”.
وأك��د فاردي ،الذي مل يكن قد س��جل
أي ه��دف يف الدوري منذ ديس��مرب/
كانون أول املايض ،أن شيكس��بري طلب
منه اللعب بش��كل متقدم وهو ما أىت
بثامره واستغل بطء دفاع ليفربول.
وقال شيكس��بري ال��ذي يعمل كمدرب
مساعد يف ليس�تر منذ “ 2001طالبت
جيمي ف��اردي أن يكون مزعجا ويقود
خطورة الفريق .كان مذهال”.
ورفضشيكس��بري التكه��ن إذا م��ا كان
سيصبح املدرب الدائم لليسرت.
وأوض��ح “متثل��ت مهمت��ي يف تجهيز
الفري��ق أم��ام ليفربول ولق��د فعلت

ذلك .دعونا نرى ما س��يحدث .أعتقد
أنه رمبا يكون من املبكر جدا الحديث
لكن النادي س��يأيت يل إذا كانت هناك
أي تغيريات”.
وأضاف “النقاط الث�لاث هي البداية.
خضن��ا مب��اراة واح��دة فق��ط لكنها
البداية .أعتقد أن بوسعي أداء املهمة”.
ويف الوق��ت الذي احتفل فيه ليس�تر
بالخروج وبف��ارق نقطتني من منطقة
الهب��وط ،فإن فوز ليفرب��ول  2-0منذ
أسبوعني عىل توتنهام هوتسبري املتألق،
أثب��ت أنه ليس مقياس��ا ألداء الفريق
املرتاجع.
وأخفق يورجن كلوب مدرب ليفربول
يف تربي��ر تواضع األداء ال��ذي تركه يف
املرك��ز الخامس يف ال��دوري ،وبفارق
نقط��ة واح��دة ع��ن املرب��ع الذهبي
املؤه��ل للمش��اركة يف دوري أبط��ال
أوروبا باملوسم املقبل.
وقال كلوب “بدأنا بش��كل يسء وأدينا
يف املنتصف بشكل يسء وأنهينا اللقاء
بش��كل يسء .تحدث��ت إىل الالعبني يف
الغرفة وه��ذا ليس كافيا ب��كل تأكيد
وليس قريبا حتى من املطلوب”.

فينجر يرفض الصين
(وكاالت) :رف��ض الفرنيس أرس�ين
فينج��ر ،املدي��ر الفني ألرس��نال
اإلنجلي��زي ،عرضً ��ا مغريً��ا م��ن
الدوري الصيني ،مينحه لقب أغىل
مدرب يف العامل.
وذك��رت صحيف��ة “م�يرور”
الربيطاني��ة أن فينجر رفض عرضً ا
براتب س��نوي بلغ��ت قيمته 30
مليون جنيه إسرتليني ،وهو األغىل
بني املدربني.
ويتق��اىض فينج��ر س��نويًا م��ن
املدفعجي��ة  8مالي�ين جني��ه
إس�ترليني ،وينتهي تعاقده رسميًا
م��ع الفريق هذا الصيف ،وس��ط
العديد من التكهنات حول رحيله،
بسبب سوء النتائج.

جدول ترتي��ب الربميريليج برصيد
 50نقطة ،وبف��ارق  13نقطة عن
املتصدر تشيليس.
ويأم��ل فينج��ر يف تجديد تعاقده
مع الن��ادي اللندين والبقاء لعامني
جديدين ،رغم التقارير التي تشري
إىل بح��ث إدارة النادي عن بدالء
له.
يذك��ر أن العدي��د م��ن األس�ماء
ارتبط��ت خ�لال الف�ترة املاضية
بخالف��ة فينج��ر ،وع�لى رأس��هم
ماسيمليانو أليجري ،املدير الفني
ليوفنت��وس ،وتوم��اس توخي��ل،
وانهالت االنتق��ادات الالذعة عىل  ،)5يف ذهاب دور ال��ـ 16لبطولة مدرب بوروس��يا دورمتوند ،إضافة
إىل دييجو س��يميوين ،املدير الفني
فينجر بعد الخس��ارة املدوية أمام دوري أبطال أوروبا.
بايرن ميوني��خ األملاين بنتيجة ( 1-ويحتل أرس��نال املرك��ز الرابع يف الحايل ألتليتكو مدريد.

ملتقى األعمال

إعداد :هبة محسن
heba.mohsen@albiladpress.com
multaqa@albiladpress.com
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“بابكو النسائي” يشارك في احتفاالت الكويت
�شارك فريق بابك���و الن�سائي لكرة ال�سلة
يف وقائ���ع املهرج���ان الريا�ض���ي املق���ام يف
�إطار احتفاالت دول���ة الكويت مبنا�سبة العيد
الوطني.
وت�شارك بابكو بفريق ال�سلة الن�سائي (�أ)
وفريق ال�سلة الن�سائ���ي (ب) �ضمن فعاليات
هذا املهرجان اجلليل.
وقد خا�ض فريق بابكو (�أ) ثالث مباريات
فاز فيها جميعا ً وحقق نتائج ريا�ضية م�رشقة،
بينم���ا خا�ض فريق بابك���و الن�سائي (ب) عدد
ثالث مباريات فاز يف �أثنني منها وقدم عرو�ضا ً
رائعة نالت �إ�شادة وا�ستح�سان اجلميع.
وهن����أت مدي���رة فري���ق بابك���و الن�سائ���ي
لك���رة ال�سل���ة نادي���ة م���رادي ع�ض���وات فريق
ال�رشك���ة و�أ�ش���ادت ب�أدائه���ن املتمي���ز يف
مباريات املهرجان و�أثنت على ادائهن الرائع
وجهوده���ن الد�ؤوب���ة م���ن �أجل حتقي���ق الفوز
ومتثيل ال�رشكة واململكة على خري وجه.
و�أعرب���ت ع���ن اعتزازها بع�ض���وات فريق
بابك���و الن�سائي ،م�ش�ي�رة �إىل �أن فريق ال�رشكة
ي�ض���م العديد من الالعب���ات املتميزات ذوات
اخل�ب�رة الطويل���ة وامله���ارة العالي���ة يف تلك
اللعب���ة ،الأم���ر الذي ا�سه���م ب�ش���كل فعال يف
حتقيق االنت�صار يف العديد من املباريات.
و�أكدت �أنه مت �إع���داد الفريق ب�شكل جيد
خ�ل�ال الف�ت�رة املا�ضي���ة ،و�أن الفريق يحظى
بدعم فعال من ع�ضو املجل�س الأعلى لل�شباب
والريا�ضة ع�ض���و اللجنة االوملبي���ة البحرينية
رئي����س جلن���ة ريا�ض���ة امل���ر�أة ال�شيخ���ة حياة
بنت عبدالعزي���ز �آل خليفة و�أ�ش���ادت بدعمها
املتوا�صل يف تعزيز م�سرية الفريق.
كما توجهت بال�شك���ر والعرفان �إىل �إدارة

بابك���و عل���ى دعمه���ا امل�ستمر ،مم���ا �أ�سهم يف
تعزي���ز �إ�سهام���ات الفري���ق وظه���وره ب�شكل
م�رشف يف �شتى املحافل الريا�ضية.

كم���ا توجه���ت بال�شك���ر والعرف���ان �إىل
م�س�ؤويل االحت���اد البحريني لك���رة ال�سلة على
تعاونهم املثمر مع �رشك���ة بابكو من �أجل دعم

وتنظم ورشة عمل حول إرساء التغيير
نظم����ت بابك����و ور�ش����ة عم����ل تدريبية حول
ت�شجي����ع التغي��ي�ر ودع����م ا�سرتاتيجي����ات العمل
لعدد من موظفي ال�رشكة.
و�أقيم����ت الور�ش����ة عل����ى م����دار ي����وم واحد
بتاريخ  20فرباير  2017بح�ضور مديري بابكو
والدرجات الأعلى يف ال�رشكة.
وتعد ور�ش����ة العمل مبثاب����ة اخلطوة الأوىل
ل�رشك����ة بابك����و يف تعزي����ز التغي��ي�ر وامل�شارك����ة
الإيجابية ودعم ا�سرتاجتيات العمل يف ال�رشكة.
افتتح جل�سات الور�ش����ة الرئي�س التنفيذي
لل�رشكة بي��ت�ر بارتلت ،م�ؤكداً دعم����ه املتوا�صل
لتل����ك املب����ادرة ،ومو�ضح����ا ً �أهمي����ة الور�شة يف
دع����م م�س��ي�رة التطوير بال�رشكة ح�س����ب الغايات

املرجوة.
كم����ا �ألق����ى مدير دائ����رة التعل����م والتطوير
حممد ح�سني كلمة موجزة ،مو�ضحا ً �أهمية ور�شة

“الحكمة الدولية” تشارك في مؤتمر السفراء الصغار

�ش���ارك طلب���ة ال�ص���ف الراب���ع واخلام����س من
مدر�سة احلكمة الدولي���ة زمالءهم من طلبة مدر�سة
ال�شيخ���ة ح�ص���ة للبن���ات ،مدر�س���ة ح���وار الدولية،
املدر�س���ة الهندية واملدر�س���ة الفلبينية يف م�ؤمتر
ال�سف���راء ال�صغ���ار ،وذلك بح�ض���ور رئي�سة مدر�سة
احلكم���ة الدولي���ة من���ى الزي���اين ووزي���رة التنمية
ال�سابق���ة فاطمة البلو�شي ورئي�س املكتب الثقايف
ل���دى �سفارة الكوي���ت عبداهلل الكن���دري يف  22من

م�سرية الريا�ضة البحرينية.
و�شهدت الفعالي���ات ح�ضور نائبة رئي�س
جمل����س �إدارة نادي الفت���اة الريا�ضي ف�ضيلة

ال�سويدان و�أمينة �صندوق نادي الفتاة جنوى
املحم���د ،والوكي���ل امل�ساع���د لقط���اع تنمي���ة
ال�شباب يف دولة الكويت م�شعل ال�سبيعي.

�شه���ر فرباير ،حيث ناق����ش طلبتنا ع���دة موا�ضيع
تخ����ص بع�ض دول العامل والت���ي تتعلق مب�ستقبل
�أطفالهم.
و�أع��� ّد كل طال���ب كلمة يلقيها ح���ول مو�ضوع
معني متثّ���ل دولة معين���ة؛ بهدف تدري���ب الطلبة
على مهارتي البحث وعر�ض املعلومات وتقدميها
بطريقة �صحيحة ومقنعة.
واجتمع ع�رشة مندوبني من خمتلف دول العامل،

حيث مت عر�ض بع�ض التحديات اخلا�صة لكل دولة
واقرتاح بع�ض احللول العملي���ة واملفيدة يف حلها
ومن ثم كتابة تقري���ر نهائي يعر�ض على الأع�ضاء
يف نهاية امل�ؤمتر.
وقب���ل خت���ام امل�ؤمت���ر مت الت�صوي���ت عل���ى
�أف�ضل من���دوب و�أف�ضل خطاب ،ما �ساعد يف زيادة
الدافعية لدى طلبتن���ا ليبذلوا ق�صارى جهدهم يف
هذا امل�ؤمتر.

“فيرست موتورز” تقيم حف ًال تكريم ًيا لموظفيها

العمل يف دعم م�سرية النمو يف ال�رشكة.
وم����ن املقرر تنظيم تلك الور�شة التدريبية
مل�ستويات عديدة بال�رشكة على مدار العام وفق

اخلطط املر�سومة.
جت����در الإ�ش����ارة اىل �أن تنظي����م الور�ش����ة
ي�أت����ي يف �إط����ار حر�����ص بابك����و عل����ى توفري جل
الرعاي����ة واالهتم����ام بالعن���ص�ر الب���ش�ري باعتباره
ركيزة النج����اح يف ال�رشكة والدعامة الأ�سا�سية يف
العملية االنتاجية ،مب����ا ي�سهم يف تلبية الأهداف
املر�سومة يف دعم م�سرية االقت�صاد الوطني.
كم����ا ي�أتي تنظي����م الور�شة يف �إط����ار التزام
بابكو مب�����ؤازرة اجلهود الرامي����ة �إىل بناء قاعدة
را�سخة م����ن الكف����اءات الب�رشي����ة وت�أهيلها وفق
�أعل����ى درجات احلرفي����ة واملهارة ومب����ا يواكب
�أحدث التقنيات يف الوفاء باحتياجات ومتطلبات
امل�ستقبل يف �صناعة النفط.

“عقارات السيف” تتبرع بـ  5آالف دينار لمتالزمة داون

�سل���م رئي����س جمل����س �إدارة �رشك���ة
عق���ارات ال�سيف عي�س���ى جنيبي الأمني
امل���ايل للجمعي���ة البحريني���ة ملتالزم���ة
داون �أحمد العلي تربعً ���ا بقيمة � 5آالف
دينار.
وكان ت�سليم ال�شيك بح�ضور رئي�س
اجلمعية حممد املناع���ي �إىل جانب جمع
من م�س����ؤويل �رشك���ة عق���ارات ال�سيف،
وهم رئي����س جلنة ال�رشاك���ة االجتماعية،
ونائب رئي�س جمل�س االدارة لدى �رشكة
عقارات ال�سيف م�صطفى ال�سيد وع�ضو

اللجنة �أن���ور غلوم� ،إىل جان���ب الرئي�س
التنفيذي ل�رشك���ة عقارات ال�سيف �أحمد
يو�س���ف ،وع�ض���و جمل����س الإدارة ف�ؤاد
تقي.
من جهت���ه� ،أثن���ى رئي����س اجلمعية
على التربع ال�سخ���ي الذي قدمته �رشكة
عق���ارات ال�سي���ف ،وال���ذي �سي�سان���د
�أن�شط���ة اجلمعية وفعالياته���ا؛ من �أجل
ن�رش الوعي وحتقيق �أهداف دمج �أطفال
فئة متالزمة داون وم�ساعدة �أهاليهم يف
التعامل مع احتياجاتهم اخلا�صة.

“تسهيالت للتأمين” و”أكسا” تجددان الشراكة

نظم����ت �رشك����ة فري�س����ت موت����ورز ،الوكيل
وامل����وزع احل�رصي ل�سي����ارات هيونداي يف مملكة
البحرين،حفالً تكرمييا ً ملوظفيها تقديراً جلميع
اجله����ود التي قدموه����ا واللتزامه����م ب�أخالقيات
العم����ل وروح الفري����ق الواح����د الت����ي �ساهم����ت
بتحقي����ق �إجنازات وجناحات ب����ارزة لل�رشكة خالل
الع����ام املن�رصم،وقد �أقيم احلفل يف �شهر فرباير
لهذا العام.
و�شم����ل احلف����ل التكرمي����ي ع����دة فعاليات
تخللتها �إقامة �سحب على جوائز مميزة وتوزيعها
على الفائزي����ن املحظوظني ،كما مت الإعالن عن
املوظفني احلائزين على لقب “موظف ال�شهر”
م����ن خمتل����ف الأق�س����ام .كم����ا ت�ضمن����ت الأم�سية
للتواصل مع المحررة 17111509 :

جمموعة من امل�سابقات ملختلف الفئات العمرية
التي تنا�سب جمي����ع �أفراد العائل����ة والأ�صدقاء،
�إ�ضافة لتوفر باحة لعب خم�ص�صة للأطفال.
و�أقي����م احلفل مبخي����م متكامل �ض����م جميع
املراف����ق الأ�سا�سية والرتفيهي����ة تعزز من راحة
ال�ضيوف وت�ضفي املزيد من البهجة للفعالية.
وقال املدير العام اح�سان �شي�شتي “�إنه ملن
دواع����ي �رسورونا �أن نقيم ه����ذا احلفل التكرميي
ملوظف����ي فري�س����ت موت����ورز كونه����م الن����واة
الأ�سا�سية و�أهم موارد ال�رشك����ة ،ولذلك �أردنا �أن
نظهر جزي����ل �إمتناننا لهم على م����ا يقدمونه من
عمل متميز ورفع ا�سم ال�رشكة عاليا ً .وقد �إرت�أينا
�أهمية ت�شجي����ع جهودهم عرب �إقام����ة هذا احلفل

التكرمي����ي ملكافئتهم و�شكره����م على تفوقهم
وم�ساهماتهم القمية”.
و�أ�ض����اف “حر�صنا خالل ه����ذه الفعالية على
تكرمي “موظ����ف ال�شهر” لت�سلي����ط ال�ضوء على
الأف����راد املتميزين �ضمن فري����ق عمل فري�ست
موت����ورز وحث زمالئه����م على تق����دمي �أف�ضل ما
لديهم من قدرات ومهارات.
وي�سعدنا ج����داً �أن مننح موظفينا وعائالتهم
الفر�ص����ة للإحتفال به����ذه النجاح����ات التي كان
للجمي����ع ال����دور الفاع����ل يف حتقيقه����ا ،ونتطلع
لتحقيق املزيد من الإجن����ازات يف ال�سنة اجلارية
وتقدمي �أرقى اخلدمات لعمالئنا الكرام من قبل
�أع�ضاء فريق عملنا املتميز”.

ا�ستقب���ل مدي���ر ع���ام ت�سهيالت
للت�أم�ي�ن عل���ي الديلم���ي مدي���ر
املنطق���ة جونث���ان جني ومدي���ر �أول
تطوير الأعمال ل�رشك���ة �أك�سا للت�أمني
(اخلليج) فريوز الع�صفور – يف املقر
الرئي�سي ل�رشكة البحرين للت�سهيالت
التجارية.
ومت���ت مناق�ش���ة �أوج���ه ال�رشاك���ة
والتع���اون اال�سرتاتيجي���ة ب�ي�ن
ال�رشكتني واخلطط امل�ستقبلية التي

تت�ضمن تطوير خدمات الت�أمني منها
الت�أم�ي�ن ال�صحي وت�أم�ي�ن ال�سيارات
وت�أم�ي�ن املن���ازل وت�أم�ي�ن ال�سف���ر،
وذلك لإعطاء �أق�ص���ى منافع الت�أمني
للعمالء امل�ستفيدين.
اجلدير بالذكر �أن �رشكة ت�سهيالت
للت�أمني و�أك�سا للت�أمني (اخلليج) من
��ش�ركات الت�أم�ي�ن الرائ���دة يف مملكة
البحري���ن والت���ي تقدم���ان جمموع���ة
متنوعة من خدمات ومنتجات الت�أمني.
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.“»JÉ«◊
å«M ,Ωôc ΩÓc ⋲````∏Y äÉ≤«∏©àdG âdÉ¡fGh
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ﺿﻤﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت اﺳﺒﻮع اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ رﺑﻴﻊ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ

:ﺍﻟﺤﻤﻞ
ióMEG ¤EG ∂```jöûdG ™```e ôØ°ùdG Qô```≤J
äGôeÉ¨Ã ΩÉ«≤∏d á∏«ª÷G Qõ÷G

“ﻋﺮوض ﻣﺬﻫﻠﺔ ﻣﻊ ”رﺣﻠﺔ إﻟﻰ ﻛﻮﻛﺐ اﻟﺤﻮاس“ و“إدﻏﺎر ﻏﺮوول

:ﺍﻟﺜﻮﺭ
ÌcCG ∂jöûdG øe Üô≤àdG ¤EG QOÉH
⋲°†e âbh …CG øe

:ﺍﻟﺠﻮﺯﺍﺀ
IQó```b ¤EG Ò```°ûJ äÉ```«£©ŸG πc
A»°T πc πqª– ⋲∏Y ∂jöûdG

:ﺍﻟﺴﺮﻃﺎﻥ
ÚH kGÒÑc k É```bQÉa Ωƒ```«dG Gòg ≥```∏îj
á«∏°†aC’G ‘ Ωƒ«dGh ¢ùeC’G

ájöüŸG á∏ãªŸG â°Vô©J •
AÉªZEG ádÉM ¤EG Ëôc »∏∏«f
Égôjƒ°üJ ∫ÓN áÄLÉØe
,ô©°S ⋲∏YC’ π°ù∏°ùe ógÉ°ûe
º°SƒŸG ‘ ¬°VôY Qô≤ŸGh
.ÊÉ°†eôdG

:ﺍﻷﺳﺪ
¢†©H Üò```HòàŸG »ë°üdG ∂```©°Vh
¬æY ∫hDƒ°ùŸG âfCG A»°ûdG

:ﺍﻟﻌﺬﺭﺍﺀ

 ﺑﺸﺮﺗﻲ:اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴﺔ ﻣﻨﻴﺮة
!اﻟﺴﻤﺮاء وراء ﺗﻌﺜﺮي
πc ¿G øY á«àjƒμdG …GôdG ™bƒŸ äÈY óªﬁ IÒæe
!§≤a OƒYh ƒg ¬©ª°ùJ Ée
øe πX É```¡d ¢ù«d »```àdG Oƒ```YƒdG √ò```g” :ká```Ø«°†e
ÚéàæŸG ΩÉéMEG Ö```Ñ°S ¿CG ø¶dG ¤EG »```æ©aóJ á≤«≤◊G
¢†©ÑdG ¿CG ¤EG ó```ªﬁ âàØdh ,“»```JöûH Iôª°S ƒg »```æY
ºgó°U ¿hQÈj âjƒμdG ‘ Éªæ«°ùdGh ÉeGQódG ´É```næ°U
o øe
áé¡∏dG ™e ºé°ùæJ ’ á```«æjôëÑdG áæμ∏dG ¿CG á©jQòH É```¡æY
≥Ñ£j ’ GPÉŸ” :á∏FÉ°ùàe ,Ió°ûH ¬àØf Ée Gògh ,á«àjƒμdG
∫É◊G »g Éªc ,»æØdG §```°SƒdG ‘ (óMGh Éæé«∏N) QÉ```©°T
∫ÉªYC’G QÉ°üëfG ø```Y k É°VƒY !?iôNC’G ä’ÉéŸG á```«≤H ‘
.“IóMGh ádhO øe Ωƒ‚ AÉª°SCÉH á«æØdG

‘ ÖÑ°ùdG »```g AGôª°ùdG »JöûH ¿ƒ```μJ ¿CG ⋲```°ûNCG”
âaÓdG ø°ù◊G ºZôHh ,Gòμg !“øØdG ≥jôW ⋲∏Y …Ì```©J
áHÉ°ûdG á«æjôëÑdG áfÉæØdG ¿EÉa ,É¡ﬁÓe ⋲∏Y ⋲¨£j …òdG
ák Hô©e ‐ É```ÃQ áMQÉL á```MGöüH ‐ É```¡àdÉb ó```ªﬁ IÒ```æe
¢Vhô©dG í°T ø```e ,k É©e ¿BG ‘ É¡à°ûgOh É```¡FÉ«à°SG ø```Y
k É°Uƒ°üN ,á```«é«∏ÿG á«æØdG á```MÉ°ùdG ‘ É```gÉ≤∏àJ »```àdG
ÉgQhO ÖfÉL ¤EG ,“¢```TÉØW” ‘ kGÒ```NCG É¡àcQÉ°ûe ó```©H
º°SƒŸG ‘ “íjôdG ÜÉH” »eGQódG π°ù∏°ùŸG ‘ ≥```dCÉàŸG
¿ƒμJ ¿CG øμÁ πg iôoJ” :ká∏FÉ°ùàe ,âFÉØdG ÊÉ```°†eôdG
»àdG QGhOC’G á```∏b AGQh ∞```≤J »```àdG »g »```JöûH Iô```ª°S
o
.“!?»∏Y ¢Vnô©oJ

»àdG á```°VÉjôdG ø```e k É```Yƒf ¢```SQÉ“
kGÒãc Ö∏≤dG äÓ°†Y OÉ¡LEG Ö∏£àJ

:ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻥ
±hô¶Hh óYGh »ØWÉY ™°VƒH ™àªàJ
k Ébƒ°ûe k Éeƒj ¢û«©Jh ,á«HÉéjEG

:ﺍﻟﻌﻘﺮﺏ
¢û«£dGh Qƒ¡àdGh ´ö```ùàdG øY ó©àHG
äÉHÉ°ù◊ÉH åÑ©dGh

:ﺍﻟﻘﻮﺱ
’ ,IójóL k É°Uôa Ωƒ«dG Gòg ∂d í«àj
∂JÉ«dhDƒ°ùÃ ∞îà°ùJ

:ﺍﻟﺠﺪﻱ
òNC’ á°SÉªM Ì```cCG ¿ƒ```μJ ¿CG ∂```«∏Y
kGOó› IOƒ©∏d IOÉL Iƒ£N

:ﺍﻟﺪﻟﻮ
É```e ƒ```gh ,∂```«∏Y ô```£«°ùj π```°ùμdG
äÉæjôªàdG á°SQÉ‡ øe ∂©æÁ

:ﺍﻟﺤﻮﺕ
∂«dEG ≥jô£dG ‘ πcÉ```°ûŸG øe Oó```Y
∂ÑÑ°ùH ∂jöûdG ™e

IQO á«°ùfƒàdG áfÉæØdG äCGóH
á«FÉªæ«°ùdG É¡dÉªYCG çóMCG ôjƒ°üJ
™e “OGó°T ø``HG ø``HG ø``HG IÎæY”
.…ó«æg óªﬁ …ó«eƒμdG ¿ÉæØdG

ºYódGh ,øjôëÑdG Iô◊G ¥ƒ°ùdGh ,“∫EG ¢ûJEG …O”
äÉ°SGQó∏d øjôëÑdG ó¡©e πÑb ø``e Ωó``≤``ŸG
áÄ«¡dGh ,â«à°ùØfCG ácöTh ,á«dÉŸGh á«aöüŸG
áMÓª∏d øjôëÑdG ácöTh ,RÉ¨dGh §Øæ∏d á«æWƒdG
∫ƒM QÉÑNC’G çóMCG áÑcGƒŸh .á«dhódG IQÉéàdGh
ÜÉ°ù◊G Gƒ©HÉJ ,∫hCÉ`H ’hCG ¿ÉLô¡ŸG äÉ«dÉ©a
¿É``Lô``¡``ª``∏``d »``ª``°``Sô``dG
s p r i n g ‐ @⋲∏Y
ofculture
ΩGô¨à°ùf’G ⋲∏Y
Î`````````````jƒ`````````````Jh
.∑ƒÑ°ù«ØdGh
º```μæμÁh É```ªc
π```eÉc ⋲```∏Y ´Ó```W’G
¿É```Lô¡ŸG
π```«°UÉØJ
ø```e ¬```JÉ«dÉ©ah ¬```à£°ûfCGh
www. ÊhÎμdE’G ™```bƒŸG ∫ÓN
.springofculture.org
¬ª¶æJ …ƒæ°S ¿É```Lô¡e ¿CG ôcòj
,QÉ```KB’Gh á```aÉ≤ã∏d ø```jôëÑdG á```Ä«g
õ```côeh á```jOÉ°üàb’G á```«ªæàdG ¢```ù∏›h
áaÉ≤ã∏d áØ«∏N ∫BG óªﬁ øH º«gGôHEG ï```«°ûdG
¿ƒæØ∏d ìQÉÑdG ¢```Vô©e ™e ¿hÉ©àdÉH ,çƒ```ëÑdGh
õ```côeh ¿ƒ```æØ∏d ¥Ghô```dG á```MÉ°ùe ,á```«∏«μ°ûàdG
.Úàfƒa’
áëLÉf IÒ°ùe áaÉ≤ãdG ™«HQ ¿É```Lô¡e ó°ùLh
π```Øëjh ,k É```eÉY 12 QGó```e ⋲```∏Y Iõ```«‡ á```HôŒh
á≤«°ûdG ¢Vhô©dG ø```e áeõëH …ƒæ°ùdG ¿ÉLô¡ŸG
,øjôëÑdG øe øjõ«ªàŸG ÚfÉæØdG øe áÑcƒc ™e
»àdGh ,⁄É```©dG AÉëfCG ô```FÉ°Sh »Hô©dG ø```WƒdG
ô©°ûdG ,⋲≤«°SƒŸG ,ø```ØdG ,ìöùŸG ø```ª°†àJ
á£°ûfC’G ø```e áYƒª› øY Ók ```°†a ,ÜOC’Gh
AÉëfCG ™«ªL ‘ á```eÉ≤ŸG iôNC’G á```«aÉ≤ãdG
⋲∏Y Aƒ```°†dG §```∏°ùJ »```àdGh ,á```μ∏ªŸG
É¡ŸÉ©eh »æ¨dG øjôëÑdG á```μ∏‡ çGôJ
íæ“h ,IójôØdG á«îjQÉàdGh ájQÉ°†◊G
øe ¿ÉLô¡ŸG OGhQ ¬```JGP â```bƒdG ‘
º```∏©à∏d k É```©°SGh k É```≤aCG QGhRh ¿Éμ```°S
.á«∏°ùàdGh ±É°ûμà°S’Gh

´ƒÑ°SC’G äÉ«dÉ©a äó¡°T å«M áHÉ°ûdG á«æjôëÑdG
.k É©°SGh kGQƒ°†M ¿ÉLô¡ŸG øe ∫hC’G
¢ù∏› ø```e º«¶æàH á```«dÉ©ØdG √ò```g ΩÉ≤Jh
¿ÉLô¡Ÿ ¬```ªYO QÉ```WEG ‘ á```jOÉ°üàb’G á```«ªæàdG
,áMÉ«°ùdG ´É```£b øe Rõ```©j …òdG á```aÉ≤ãdG ™```«HQ
õcôj »àdG á°ù«FôdG äÉ```YÉ£≤dG óMCG Èà©j å«M
¤G ±ó¡J »àdG π```ª©dG á£N ‘ ¢ù∏éŸG É```¡«∏Y
≥```∏N ‘ á```ªgÉ°ùª∏d äGQÉ```ªãà°S’G ÜÉ```£≤à°SG
.áμ∏ªŸG ‘ πª©dG ¢Uôa
Gò¡d áaÉ≤ãdG ™«HQ ¿ÉLô¡e ¢VhôY ⋲¶–h
øjôëÑdG ∂æH øe πc øe á«ÑgP ájÉYôH ΩÉ©dG
±EG »L” áYƒª›h ,…hGƒ```g á``cö``Th ,»``æ``Wƒ``dG
á«°†ØdG á``jÉ``Yô``dG Ö``fÉ``L ¤EG ,á``«``dÉ``ŸG “¢ûJEG
Ωƒ«æŸCG ácöTh ,øjôëÑdG QÉ£e ácöT øe áeó≤ŸG
ácöTh ,âjƒμdGh øjôëÑdG ∂æHh ,“ÉÑdCG” øjôëÑdG

”اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ“ واﻟﺴﻔﺎرة اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ
“ﺗﻄﻠﻘﺎن ”ﻣﻬﺮﺟﺎن أﻓﻼم

¬```©aóJ ≥```HÉ°S …GQƒ```eÉ°S ÜQÉ```ﬁ
ÒZ äGôeÉ¨e ¢Vƒÿ IÉ«◊G ±hôX
.áaƒdCÉe
áMƒàØe ¢Vhô©dG ™«ªL ¿CG ôcòj
´Éàªà°S’G ™«ªé∏d øμÁh ,Qƒ¡ªé∏d
ø```ª°†àJ »```àdG ΩÓ```aC’G Ió```gÉ°ûÃ
.ájõ«∏‚E’G á¨∏dÉH áªLôJ
(17111434 :¢ùcÉØdG ‐ 17111432 ÖàμŸG : ™jRƒàdGh äÉcGÎ°T’G)

(17580939 :¢ùcÉa ‐ 39615645 ‐ 32224492 :∫É≤ædG , 17111508 ‐ 17111501 :ÖàμŸG) : äÉfÓYE’G º°ùb

(17111479 :äÉYƒæŸG º°ùb) :π°UGƒà∏d

ó```FÉ°U” ™```HGôdG º```∏«ØdG É```eCG
“ø```eõdG È```Y á```«Øë°üdG ≥```HGƒ°ùdG
AÉ°ùe ¢Vô©j ±ƒ°ùa (2013 êÉàfEG)
º∏«a ƒgh ¢SQÉe 12 ≥aGƒŸG óMC’G
Qƒ¶æe øe »Øë°üdG π```ª©dG ∫hÉæàj
Ú«aÉë°üdG ó```ªà©j å```«M ∞∏àﬂ
ó°Uôd ø```eõdÉH ´ƒ```LôdG ⋲```∏Y ¬```«a
.»°VÉŸG øe ∞bGƒeh çGóMCG
¢ùeÉÿG º```∏«ØdG ¢```Vô©j Éª«a
êÉàfEG) “…GQƒ```eÉ°ùdG §```b” ÒNC’Gh
15 ≥aGƒŸG AÉ©HQC’G AÉ```°ùe (2014
ájÉμM Oöùj º∏«a ƒgh …QÉ÷G ¢SQÉe

™«HQ ¿É```Lô¡e äÉ«dÉ©a ø```ª°V
áÄ«g ÚH Ée m¿hÉ©J ‘h 12 áaÉ≤ãdG
IQÉØ°ùdGh QÉK’Gh á```aÉ≤ã∏d øjôëÑdG
ºYOh øjôëÑdG á```μ∏‡ ‘ á```«fÉHÉ«dG
óZ Ωƒj ≥```∏£æj ,¿É```HÉ«dG á```°ù°SDƒe
2017 ¢```SQÉe 1 ≥```aGƒŸG AÉ```©HQC’G
Ak É```°ùe á```©HÉ°ùdG á```YÉ°ùdG ΩÉ```“ ‘
“2017 á«fÉHÉ«dG ΩÓ```aC’G ¿ÉLô¡e”
ôªà°ùjh ,»```æWƒdG øjôëÑdG ∞ëàÃ
Iõ«‡ ΩÓ```aCG ¢```VôY ‘ ¿É```Lô¡ŸG
ïjQGƒàdG ‘ AÉ```©HQCGh óMCG πc AÉ```°ùe
ô```¡°T ø```e 15 ,12 ,8 ,5 á```«dÉàdG
á```YÉb ‘ ∂```dPh ,…QÉ```÷G ¢```SQÉe
.∞ëàŸÉH äGöVÉëŸG
ábÉH Qƒ¡ªé∏d ¿ÉLô¡ŸG Ωó≤jh
áÑàμe øe áYƒæàe ΩÓaCG 5 øe áfƒμe
¿GƒæY É¡dhCG πªëj ,á«fÉHÉ«dG Éªæ«°ùdG
(2011 êÉ```àfEG) á```ªFÉ©dG á```©∏≤dG”
Üô◊G á∏Môe º```∏«ØdG ¢```Vô©à°ùjh
ÉeCG ,¿ÉHÉ«dG ‘ äQGO »```àdG á```«∏gC’G
»J ¢SG” ¿Gƒæ©H ƒ¡a ÊÉãdG º∏«ØdG
“¢†«HC’Gh ôªMC’G ≥```«≤ëàdG ∞∏e –
óMC’G AÉ°ùe ¢```Vô©j (2015 êÉàfEG)
…hôjh …QÉ```÷G ¢```SQÉe 5 ≥```aGƒŸG
äÉ«°üî°T
m
∫ƒM QhóJ ábƒ°ûe ÉKGóMCG
Éeh á°ü°üîàe ám WöT IóMh ‘ πª©J
.áØ∏àﬂ ÉjÉ°†b øe º¡aOÉ°üj
AÉ°ùe å```dÉãdG º```∏«ØdG ¢```Vô©oj
ƒ```gh ¢```SQÉe 8 ≥```aGƒŸG AÉ```©HQC’G
“Iô```jóà°ùŸG á```dhÉ£dG” ¿Gƒ```æ©H
á```°üb ∫hÉ```æàjh (2014 êÉ```àfEG)
õ«ªàJh IÒÑc á```∏FÉ©d »ªàæJ á∏ØW
óMC’ ¢Vô©àJ á```«FGƒ£fG á```«°üî°ûH
.Ò«¨àdG á∏MQ Égó©H CGóÑJh ∞bGƒŸG

™«ªL Ö°SÉæJ »àdG á©àªŸG π```«◊G øe nGOóY ¤EG
.á∏FÉ©dG OGôaCG
ºgCG ÚH ø```e áaÉ≤ãdG ™```«HQ ¿ÉLô¡e ó```©jh
√ó¡°ûj ÉÃ ∂dPh ,øjôëÑdG áμ∏‡ ‘ äÉ«dÉ©ØdG
,Ú«ŸÉ©dG ÚfÉæØdG Rô```HC’ Iõ«ªàe ácQÉ°ûe ø```e
öûY ÊÉãdG á```aÉ≤ãdG ™«HQ äÉ```«dÉ©a ΩÉ≤J å```«M
,2017 π```jôHCGh ô```jGÈa Ú```H Ée IÎ```ØdG ∫Ó```N
øØdG OGhQ øe ójó©dG á```μ∏ªŸG ø°†àëà°S å«M
ÖgGƒŸG ¤G á```aÉ°VE’ÉH ‹hó```dG iƒà°ùŸG ⋲∏Y

¿ÉLô¡e øe ÊÉãdG ´ƒÑ°SC’G äÉ«dÉ©a ôªà°ùJ
∫ÉØWCÓd ¢```ü°üîŸG ¢```Vô©dÉH á```aÉ≤ãdG ™```«HQ
ìöùe ¢```VhôYh “¢```SGƒ◊G Ö```cƒc ¤EG á```∏MQ”
»æ«àæLQC’G ∑Ò```°ùdG ¿É```æØd á```«fÉéŸG ´QÉ```°ûdG
ïjQÉJ øe GkAóH ,(Edgar Groll) ∫hhô```Z QÉZOEG
,ΩÉjCG 3 IóŸ π°UGƒàJh 2017 ¢SQÉe 4 ⋲```àM 2
øe Ió```jôa á```bÉÑH Qƒ```¡ª÷G ™```àªà°ù«°S å```«M
.∫É«ÿGh áØÿG ¿ƒæah ∫ÉØWC’G ìöùe ¢VhôY
,¢SGƒ◊G Öcƒc ¤EG á```∏MQ ¢VôY ò```NCÉ«°Sh
á∏MôH ∫ÉØWC’G ,Góæc øe á«æa ábôa ¬eó≤J …òdGh
áHôŒ Gƒ°Vƒî«d »```LQÉÿG AÉ°†ØdG ¤EG ⋲```°ùæJ ’
Üƒ∏°SCÉH á```jó«∏≤J Ò```Z á«côM á```jöüH á```«©ª°S
á©°ûŸG ¿Gƒ```dC’ÉH êhõªŸG Üƒ```g Ö«¡dG ¢```übQ
AÉ°†ØdG Ωƒ```¡Øe ™e Ö°SÉæàj »```Möùe OGó```YEÉHh
øe Iójôa á```HôŒ ∫ÉØWC’G ¢```Vƒî«d ,»```LQÉÿG
…òdGh »∏YÉØàdG …ƒHÎdG ¢Vô©dG Gòg ÈY É¡Yƒf
⋲àM IôμÑŸG ádƒØ£dG ø°S øe ∫É```ØWC’G Ö°SÉæj
.äGƒæ°S 7 ø°S
Öcƒc ¤EG á```∏MQ” ¢```VôY Ëó```≤J º```à«°Sh
á«dó©dÉH Ú```éjôÿG …OÉ```f ádÉ°U ‘ “¢```SGƒ◊G
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عموما شمالية شرقية من  07الى  12عقدة
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ارتفاع موج البحر من قدم �إىل قدمني.
درجة احلرارة العظمـى  ،25وال�صغرى  14درجة
مئوية.
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�أ��ض�رم جزائ���ري من والية تي�سم�سيل���ت النار يف رئي�س بلدية ،عندم���ا كان ذلك امل�س�ؤول
يه���م بالدخول �إىل مكان عمله .ونقل موقع �صحيفة “النهار اجلديد” عن �شهود من املنطقة
�إن ال�ش���اب اجلاين ( 34عام���ا) يقطن يف بلدية �سيدي �سليمان ،ويعم���ل يف �إحدى امل�ؤ�س�سات
ال�شباني���ة املحلية .وقال ال�شه���ود �إن ال�شاب اقرتب من رئي�س البلدي���ة قبل �أن ير�شه مبادة
البنزين ،ثم �أ�شعل النار به بوا�سطة والعة ليتحول ال�ضحية يف حلظة �إىل كومة لهيب .و�أ�صيب
رئي����س البلدية بحروق بليغة على م�ستوى الوجه ومناطق �أخرى من ج�سده نُقل على �إثرها �إىل
م�ست�شفى دائرة برج بونعامة ،قبل �أن يحول �إىل م�ست�شفى بالعا�صمة نتيجة هذه احلروق التي
قي���ل �إنها من الدرجة الثانية .و�أو�ضحت م�صادر ل���ـ “النهار اجلديد” �أن املعتدي قام بفعلته
ب�سبب خالف بينه وبني البلدية حول عدم ت�سوية بناء غري قانوين .وح�سبما تردد و�سط �سكان
املنطق���ة ،ف����إن البلدية را�سلت املعني وطلبت منه التوقف ع���ن البناء يف تو�سعة غري �رشعية.
وكان���ت تنوي ا�ست�صدار ق���رار �ضده يق�ضي باله���دم ،وحاول املعني يف �أكرث م���ن مرة �إقناع
ال�سلطات املحلية بالعدول عن موقفها جتاهه لكن دون جدوى.

الطقس المتوقع للثلثة أيام القادمة

الخميس

جزائري ي�ضرم النار
برئي�س بلدية ب�سبب بناء
غري قانوين

السبت

الجمعة

40º 32º
39º 32º
متقلبة التجاة من  05الى  10عقد
متقلبة التجاة من  05الى  10عقد
ولكنها عموما شرقية من  10الى  15ولكنها عموما شمالية شرقية من 10
عقدة احيانا.
الى  15عقدة احيانا.

43º 33º
متقلبة التجاة من  05الى  10عقد
ولكنها عموما شمالية من  10الى 15
عقدة احيانا خلل النهار.

امر�أة تبلغ من العمر  40عاما� ..أجنبت  69طفال
يف خرب ال ميكن تخيله� ،أجنبت امر�أة تبلغ من العمر  40عاما ً  69طفالً ،ح�سبما روى زوجها.
�إال �أن تلك املر�أة الفل�سطينية توفيت يوم الأحد يف قطاع غزة ،ح�سبما �أكد زوجها ،الذي طلب
ع���دم الك�شف عن ا�سمها ،لوكالة “غزة الآن” الإخباري���ة .وبح�سب الوكالة ،ف�إن املر�أة �أجنبت
 16مرة تو�أمني و 7مرات  3توائم و 4مرات  4توائم .ووفقا ً للإح�صاءات العاملية ،ف�إن هذه
ال�سيدة هي “�أكرث امر�أة �أجنبت يف التاريخ عدداً من الأطفال يف قطاع غزة”.

•�صورة من مهرجان �سباق املا�شية يف البنغال الغربية

�إهم��ال زوج�ين يقت��ل
طفليهما بطريقة مريعة
لقي طف�ل�ان تو�أم���ان م�رصعهم���ا بطريقة
مريعة؛ ب�سبب �إهمال والديهما اللذين تركاهما
يف املن���زل لدقائق مع���دودة يف �إحدى �ضواحي
العا�صمة الهندي���ة .وتويف الطفالن غرقا داخل
غ�سال���ة منزلهم���ا بعدما ت���رك والداهما املنزل
لأم���ر ما ،وف���ق ما ذك���رت �صحيف���ة �إندبندنت
الربيطانية االثنني .وقال ال�صحيفة �إن احلادث
الذي وقع يف العا�صمة الهندية نيودلهي �أودى
بحي���اة تو�أم�ي�ن يبلغان م���ن العم���ر � 3سنوات
فقط ،ويدعى التو�أمان ني�شانت ونك�شيا.
وبح�سب ال�صحيفة ،فقد تركت الأم املنزل
لنح���و  6دقائق وخرجت �إىل متج���ر قريب ل�رشاء
م�سحوق بعد ملأت الغ�سالة بـ  15 - 12لرتا من
املاء وتركت التو�أمني يلهوان وحدهما.
وعندم���ا ع���ادت الأم �إىل املن���زل مل جت���د
الأطفال فات�صلت بال�رشطة ،كما عاد الأب فورا
�إىل املن���زل حي���ث فج���ع مب�شه���د التو�أمني يف
الغ�سالة.
وتعتق���د ال�رشط���ة �أن الطفل�ي�ن ت�سلق���ا
املالب����س الت���ي كانت موج���ودة بج���وار غ�سالة
ذات فتحة علوية لينظرا داخل الغ�سالة لكنهما
�سقطا فيها وفارقا احلياة.

العـــــــرب يف مقدمــــة �أكثــر  10دول لطفــــــا مــــع الغربـــــاء
�أ�صدرت امل�ؤ�س�سة اخلريية للم�ساعدات “كاف”
تقريره���ا ال�سنوي الذي تقي�س فيه م�ستويات الكرم
ولطف النا�س بالن�سبة للغرباء يف خمتلف دول العامل.
وج���اء يف التقري���ر “لأول م���رة� ،أك�ث�ر من ن�صف
الذين �شمله���م اال�ستطالع قالوا �إنهم �ساعدوا غريبا
خ�ل�ال  ..2016ويف هذا الأم���ر �إ�ش���ارة �إىل �أن فطرية

الإن�سان حتتم عليه م�ساعدة الآخرين”.
وتو�ص���ل اال�ستط�ل�اع �إىل �أن الأ�شخا����ص الذين
يعي�ش���ون يف ال���دول ،الت���ي ت�صنف حالي���ا من �أخطر
الأماك���ن يف الع���امل و�أقله���ا ا�ستق���رارا ،ه���م الذين
مييلون �إىل م�ساعدة الأ�شخا�ص الغرباء.
وج���اء العراق على ر�أ�س القائمة التي �ضمت 10

دول م���ن خمتلف �أنحاء الع���امل ،حيث وجد اال�ستطالع
�أن  % 81م���ن املقيم�ي�ن يف هذه الدول���ة ي�ساعدون
الغرب���اء .واحتلت ليبيا املرك���ز الثاين بن�سبة ،% 79
متبوعة بالكويت ب���ـ  ،% 78ثم ال�صومال بن�سبة 77
 ،%فالإم���ارات العربية املتح���دة يف املركز اخلام�س
ب���ـ � .% 75أم���ا جمهوري���ة م���االوي فاحتل���ت املركز

•املغنية مادي�سون بري ت�شارك يف عر�ض �أزياء “دولت�شي �أند غابانا”
�ضمن فعاليات �أ�سبوع ميالنو للمو�ضة

ال�ساد�س ب���ـ  ،% 74وتبعتها بوت�سوانا بـ  ،% 73ثم
�سريالي���ون والواليات املتح���دة الأمريكية واململكة
العربية ال�سعودية بنف�س الن�سبة.
و�سج���ل التقرير �أنه حتى قب���ل اندالع احلرب يف
كل م���ن ليبيا والعراق ،كانت ثقافة م�ساعدة الغرباء
مرت�سخة لدى �سكان هاتني الدولتني.

“لعبة االنتحار” تودي بحياة ع�شرات املراهقني الرو�س
�أدت لعبة جديدة منت�رشة بني املراهقني يف رو�سيا �إىل وفاة  130منهم يف الأ�شهر ال�ستة املا�ضية.
و�أ�صبح���ت الفتاتني الرو�سيتني يوليا وفريونيكا �آخر �ضحايا ه���ذه اللعبة املزعجة يوم الأحد .و�أفادت
و�سائ���ل �إعالم رو�سية �أن لعبة حت�ض على ممار�سات خطرية ،انت��ش�رت �أخريا عرب الإنرتنيت ،قد ت�سببت
بوفاة الفتاتني ،لرتتفع ح�صيلة �ضحايا اللعبة �إىل � 130شخ�صا يف ن�صف عام .ووفقا ل�صحيفة “مريور”
الربيطانية ،ف�إن اللعبة التي ابتكرتها �صفحات على مواقع التوا�صل االجتماعي ،ت�شجع املراهقني على
حف���ر �شكل معني على �أج�سادهم با�ستخدام �أداة حادة ،كما حتثهم على م�شاهدة �أفالم الرعب .وتنتهي
اللعب���ة عندم���ا ينتح���ر ال�شخ�ص يف اليوم الـ 50م���ن بد�أ هذه الع���ادات الغريبة .و�ألق���ت الفتاتان يوليا
كون�ستانتينوفا (� 15سنة) وفريونيكا فولكوفا (� 16سنة) ب�أنف�سهما من �سطح بناية ترتفع  14طابقا،
مما �أدى لوفاتهما فورا .و�ألقت فتاة �أخرى نف�سها �أمام قطار قبل ب�ضعة �أيام .وانت�رشت حوادث م�شابهة
�أخريا يف رو�سيا ،مرافقة حمالت ت�شجع على االنتحار بني املراهقني الذين يعانون من االكتئاب وفقدان
الإح�سا����س بالأهمية .وقب�ض���ت ال�سلطات الرو�سية العام املا�ضي على �ش���اب يدعى فيليب بوديكني،
اتهم بتنظيم جمموعات عدة تنظم وحت�ض املراهقني الرو�سيني على االنتحار.

“�سبي�س �إك�س” تخطط لإر�سال �سياح حول القمر

قتلى بتحطم طائرة فوق
منزلني يف كاليفورنيا
قت���ل � 4أ�شخا�ص واعترب � 5آخرون يف عداد
املفقودي���ن ،االثن�ي�ن ،من ج���راء حتطم طائرة
فوق منزلني يف والية كاليفورنيا الأمريكية.
وقال �إيان غريغور املتحدث با�سم الإدارة
االحتادي���ة للطريان �أم�س الثالث���اء� ،إن الطائرة
وه���ي م���ن ن���وع “�سي�سن���ا  ”310حتطمت “يف
ظروف غري معروفة حتى الآن” ،وفق ما �أوردت
“فران�س بر�س”.
ووق���ع احل���ادث بعي���د �إق�ل�اع الطائرة من
مطار ريفر�سايد �رشق لو�س �أجنلو�س ،وحتطمت
الطائ���رة ل���دى ارتطامها مبنزل�ي�ن كان فيهما
�سكان على بعد كيلومرت واحد من املطار.
وقال م�س�ؤول فرق الإطفائيني يف املدينة
ماي���كل مور �إن � 5أ�شخا�ص كانوا على الطائرة.
وجن���ت فتاة كانت يف الطائ���رة ،لكنها �أ�صيبت
بجروح طفيفة.
و�أ�ض���اف مور �أن �أحد الأ�شخا�ص من �سكان
املنزل�ي�ن يف و�ضع ح���رج .وال ت���زال ال�سلطات
تبحث عن � 5أ�شخا����ص مفقودين .وتعذر على
م���ور حتديد �إن كان القتل���ى الأربعة من ركاب
الطائرة �أم �سكان املنزلني.

عبدالنبي ال�شعلة

قال �إيلون ما�سك الرئي�س التنفيذي ل�رشكة �سبي�سن �إك�سبلوري�شن تكنولوجيز �إن ال�رشكة
تعت���زم �إر�سال �سائح�ي�ن اثنني يف رحلة حول القمر يف العام املقب���ل م�ستخدمة �سفينة ف�ضاء
يج���ري ت�صنيعها حل�ساب رواد ف�ضاء �إدارة الط�ي�ران والف�ضاء الأمريكية (نا�سا) و�صاروخا مل
يخت�ب�ر طريانه بعد .وقال ما�سك لل�صحافيني يف م�ؤمتر عرب الهاتف �إن من امل�ستهدف م�ؤقتا
�أن يكون �إر�سال �أول �سائحني يف رحلة ممولة ب�أموال خا�صة �إىل ما بعد مدار املحطة الف�ضائية
الدولي���ة يف الع���ام  .2018و�أحجم ما�سك عن الك�شف عن هوي���ة ال�سائحني �أو عن املبلغ الذي
�سيدفعانه للطريان يف الرحلة التي ت�ستمر �أ�سبوعا لكنه قال “لي�س بينهما �أحد من هوليوود”.
و�أ�ض���اف �أي�ضا �أن ال�سائحني يعرفان بع�ضهما بع�ض���ا .و�أ�ضاف قائال “نتوقع تنظيم �أكرث من
رحل���ة م���ن هذا النوع” .و�أو�ضح ما�سك كذلك �أنه �إذا قررت نا�سا �أنها ترغب يف �أن تكون الأوىل
يف مثل هذه الرحالت للطريان حول القمر ف�إن الأولوية �ستكون لها.
وجت���ري نا�سا بطلب من �إدارة الرئي����س الأمريكي دونالد ترام���ب درا�سة لتقييم خماطر
ال�سالم���ة والتكاليف واملزايا املحتملة لل�سم���اح لرواد ف�ضاء بالطريان يف �أول اختبار للطريان
ل�ص���اروخ نقل ثقيل ملنظومة الإط�ل�اق الف�ضائي وكب�سولة الف�ض���اء �أوريون .ومن املقرر يف
الوقت احلايل �أن تكون الرحلة غري م�أهولة و�أن تطلق يف �أواخر العام  .2018كما ت�أمل “نا�سا”
�أن تبد�أ هذه الرحالت لنقل �أفراد الطاقم يف �أواخر .2018
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