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التهيئة تبدأ 31 أغسطس والدراسة 6 سبتمبر

290 طالبً ثبتوا قبولهم بـ »بوليتكنك« 

خال أسبوع
ثب��ت 290 ِا٬بًا ٤بٻ٬ٹٯ ٠��ٿ ٨٭ځة ا٬برػڀٳ 
ا٬ت٥ٵځ��ة »بٻ٬ځت٩ٵ٧ ا٬برػڀٳ« شډ٪ أـ��بٻٖ 
٭ٽ أٲ تب��طأ أڀاٮ  ٰ��ٳ ٠تد ب��اب ا٬تف��حځ٫،٘ 
ا٬تٹځئة ٬٭ّ٭بة ا٬حطض ٰابځٳ 31 أٜف��ّؿ � 

3 ـبتٱبػ، ٺتبطأ ا٬طغاـة 6 ـبتٱبػ 2015.
ٺت٥١��ط ٴائ��ب ا٬ػئځ��ؿ ا٬تٵ١ځ��عپ ٬م��ؤٺٲ 
ا٬ٱٻاغض ٺا٬ٱٙ٭ٻٰات با٩٬٭ځة ا٬م��ځس ٘٭ٿ بٳ 
٘بطا٬ػذٱ��ٳ آ٪ ش٭ځ١ة، ـ��ځػ ٘ٱ٭ځ��ة تثبځت 
��ٳ ا٬ٱ٥بٻ٬ځ��ٳ ٠ٿ  ِ٭ب��ة ا٬ط٠ٙ��ة اڄٺ٬��ٽٰ 
»ا٬بٻ٬ځت٩ٵ٧« ٬٭ٙ��اٮ ا٬ٱ٥ب٫ 2015 � 2016، 
بٙط أٲ بطأت اڄذط 26 ڀٻ٬ځٻ ٺتف��تٱػ ٬ٝاڀة 

13 أٜفّؿ ا٬را٬ٿ.

ٺا٬ت٥��ٽ ٴائب ا٬ػئځ��ؿ ا٬تٵ١ځعپ ٘��طضًا ٰٳ 
ا٬ّ٭بة ا٬ٱ٥بٻ٬ځٳ ٺأٺ٬ځاء أٰٻغٸٯ، ٺاـتّ٭ٗ 
ٱ٭ځة تثبځت ا٥٬بٻ٪، ٺإتٱاٮ  ځػ٘  آغاءٸٯ ذٻ٪ـ 
إجػاءات ض٠ٗ ا٬ػـ��ٻٮ ا٬طغاـ��ځة، ٺا٬رىٻ٪ 
٘٭��ٽ ا٬بّا٤��ة ا٬حاٰٙځ��ة، ٺغأڀٹ��ٯ با٬ٱٻ٤ٗ 

اچ٩٬تػٺٴٿ ا٬حطڀط ٬�«ا٬بٻ٬ځت٩ٵ٧«.
ٺبطٺغٸٯ أل��اض أٺ٬ځ��اء أٰٻغ ا٬ّ٭بة برف��ٳ 
ا٬تٵٕځ��ٯ ٺض٤��ة اچج��ػاءات ٰٳ ش��ډ٪ اتباٖ 
أـ��٭ٻب »ا٬ٱرّ��ة ا٬ٻاذطة«، ٬حٹ��ة تٻ٠ځػ 
ا٬ٻ٤��ت ٺا٬حٹط، ٺذىٻ٪ ا٬ّ٭بة ٘٭ٽ إجابات 

ڈـت١فاغاتٹٯ. 
ٺأثٵ��ٽ ا٬ٱػاجٙ��ٻٲ ٘٭��ٽ ا٬ٱرت��ٻټ ا٬صان 
با٬ٱٻ٤��ٗ اچ٩٬تػٺٴ��ٿ ا٬حطڀط، ٺٰ��ا تٍٱٵٷ 
��ٳ جٱځٗ ا٬تصىىات  ٙ٭ٻٰات ض٤ځ٥ة٘  ٰ��ٳٰ 
ا٬ٱّػٺذة، ٺل��ػذًا ٺا٠ځًا ٘��ٳ ٘ٱ٭ځة ا٥٬بٻ٪ 
ٺا٬تف��حځ٫، ٺٰٙ٭ٻٰات أشػټ ـا٘طت ا٬ّ٭بة 
��ٳ  ٱٻذاتٹ��ٯٰ  ��ا ڀٵاـ��بِ  ٠��ٿ ترطڀ��طٰ 

تصىىات ضغاـځة. 
ٰ��ٳ جاٴبٹ��ا أ٨��طت ا٥٬ائ��ٯ بأ٘ٱ��ا٪ ٰطڀػ 
ا٬تف��حځ٫ ٨اثػڀ��ٳ ٺا٩٬ػ، أٲ ٰ��ا ڀ١ٻ٢ 290 
ِا٬بًا ثبتٻا ٤بٻ٬ٹٯ شډ٪ اڄـ��بٻٖ اڄٺ٪ ٰٳ 
بطء ا٬تف��حځ٫، ضا٘ځة ا٬ّ٭بة ٰٱٳ تف��٭ٱٻا 
غـ��ائ٫ ت١ځط ب٥بٻ٬ٹ��ٯ ٠��ٿ »ا٬بٻ٬ځت٩ٵ٧«، 
٬٭ٱب��اضغة بتثبځ��ت ٤بٻ٬ٹ��ٯ ش��ډ٪ ا١٬ت��ػة 

ا٬ٱرطضة.
ا٬ب ڈ ڀثبت ٤بٻ٬ٷ شډ٪ ا٬تاغڀس  ٺ٤ا٬ت إٲ أپِ 
ا٬ٱر��طض، ڀ١ف��د ا٬ٱحا٪ ٬٭ّ٭ب��ة ا٬ٱ٥بٻ٬ځٳ 

ٳ جٹتٷ ٸٵأ ا٥٬ائٯ بأ٘ٱا٪  ٤ائٱ��ة اڈٴتٕاغ.ٰ 
ا٬برػڀ��ٳ  ٬بٻ٬ځت٩ٵ��٧  ا٬تٵ١ځ��عپ  ا٬ػئځ��ؿ 
ض.ٰرٱط ا٬ٙف��ځػپ، جٱځٗ ا٬ّ٭بة ا٬ٱ٥بٻ٬ځٳ 
٬٭ٙاٮ ا٬ٱ٥ب٫، ٰتٱٵځًا ا٬تٻ٠ځ٣ ٬ٱٳ ٬ٯ ڀرا١٬ٷ 

ا٬رٓ ٰٳ ب٥ځة ا٬ٱت٥طٰځٳ.
ٺض٘ا ا٬ّ٭ب��ة ا٬ٱ٥بٻ٬ٻٲ ٰ��ٳ ا٬ط٠ٙة اڄٺ٬ٽ 
ب��ػ ا٬تٻجٷ إ٬ٽ  ٬٭ٱب��اضغة بتثبځ��ت ٤بٻ٬ٹٯ،٘ 
ا٬ٱبٵٽ غ٤ٯ 8 بٱ٥ػ »ا٬بٻ٬ځت٩ٵ٧« ٠ٿ ٰطڀٵة 
ٳ  ٻ٘ط أ٤ىاٶ 13 أٜفّؿ،ٰ  ٘ځف��ٽ ٬ٝاڀةٰ 

ا٬تاـٙة وباذًا ٺذتٽ ا٬ثاٴځة ٔٹػًا.
ٺذث ا٬ّ٭بة ٘٭ٽ اوّراب ٴفصة ٰٳ غـا٬ة 
ا٥٬ب��ٻ٪ اچ٩٬تػٺٴځة ٺبّا٤��ة ا٬ٹٻڀة، ٺب٥ځة 
ٰف��تٵطات ا٥٬بٻ٪، چتٱاٮ إج��ػاءات ا٬تثبځت، 
ٺض٠ٗ ا٬ػـ��ٻٮ ا٬طغاـ��ځة ا٬با٬ٝة 120 ضڀٵاغًا 
٬٭ّ٭ب��ة ا٬برػڀٵځځ��ٳ، ٺ2520 ضڀٵ��اغًا ٬ٝځ��ػ 

ا٬برػڀٵځځٳ.
ٺأٺٌد ا٬ٙف��ځػپ أٴٷ ـ��ځتٯ إ٘��ډٮ ا٬ّا٬ب 
بٱتّ٭بات ا١٬ى٫ اڄٺ٪ ٰٳ ا٬ٙاٮ اڄ٨اضڀٱٿ 
ٺ٨ځ١ځة ا٬تف��حځ٫ ٠��ٿ ا٬ٱ٥ػغات ا٬طغاـ��ځة، 
طٮ إتٱاٮ  ٳ أٰٻغ. ٺأ٨ط أٴٷ ٠ٿ ذا٪٘  ٺٜځػٸاٰ 
إج��ػاءات تثبځت ا٥٬بٻ٪ ٠ٿ ا١٬ت��ػة ا٬ٱرطضة 

ڀٙط ا٬ٙ��ػي ٰ٭ٝځًا، ٰٵبٹًا ا٬ّ٭بة ضٺٲ ـ��ٳ 
18 ٘اًٰا إ٬ٽ ٌػٺغة اوّراب أٺ٬ځاء أٰٻغٸٯ 

چتٱاٮ إجػاءات تثبځت ا٥٬بٻ٪.
ٺ٤ا٪ إٲ ا٬ّ٭بة ا٬ٱ٥بٻ٬ځٳ ٺا٬ٱٻجٻضڀٳ شاغج 
ا٬برػڀٳ شډ٪ ٠ت��ػة تثبځت ا٥٬بٻ٪ ا٬ٱرطضة، 
٭ٽ ا٬ػـ��ا٬ة اچ٩٬تػٺٴځة  ٭ځٹٯ ا٬ػض٘  ڀتٻجب٘ 
»بٻ٬ځت٩ٵ��٧  ٤ب��٫  ٰ��ٳ  إ٬ځٹ��ٯ  ا٬ٱٻجٹ��ة 
ا٬برػڀٳ«، ڀؤ٨��ط ٠ځٹا ٤بٻ٬��ٷ ا٬ٙػي، ٤ب٫ 
أٲ ڀٵت��طب أذ��طًا ٰٳ أٸ٭��ٷ أٺ ٰٙاغ٠��ٷ ٬ط٠ٗ 
ا٬ػـ��ٻٮ ا٬طغاـ��ځة ٺإتٱاٮ إجػاءات ا٬تثبځت، 
٬رحؽ ا٬ٱ٥ٙط ٬رځٳ أٲ ڀتٻجٷ ا٬ّا٬ب لصىځًا 
إ٬ٽ ٥ٰ��ػ »ا٬بٻ٬ځت٩ٵ٧« ٬تٻ٤ځٗ ا٬ٱف��تٵطات 
ا٬ٱّ٭ٻب��ة ٠��ٿ ٰٻ٘��ط أ٤ى��اٶ 6 ـ��بتٱبػ 
2015.  ٺغٸٳ ا٬ٙف��ځػپ ٤ب��ٻ٪ ا٬ّ٭بة ٘٭ٽ 

٤ائٱة اڈٴتٕاغ، بٱطټ تٻ٠ػ ا٬ٱ٥ا٘ط ا٬ماٜػة 
٠ٿ ا٬تصى��ه ا٬ٱّ٭��ٻب، ٺإ٘ډٰٹٯ بتٻ٠ػ 

ا٬ٱ٥ا٘ط 13 أٜفّؿ 2015.
ٺتبطأ أڀاٮ ا٬تٹځئة ٬٭ّ٭بة ا٬حطض شډ٪ ا١٬تػة 
ٰ��ٳ 31 أٜف��ّؿ � 3 ـ��بتٱبػ ٺذٍٻغٸ��ا 
إ٬ؽاٰ��ٿ ٬٭حٱځ��ٗ، ٠ٿ ذځ��ٳ تبطأ ا٬طغاـ��ة 6 

ـبتٱبػ 2015.

ا٬مځس ٘٭ٿ بٳ ٘بطا٬ػذٱٳ آ٪ ش٭ځ١ة شډ٪ ؼڀاغتٷ ا٬ت٥١طڀة ٬ٱػ٨ؽ ا٬تفحځ٫  |

جامعة البحرين: إعان نتائج 
القبول بالنصف الثاني من 

أغسطس الحالي
أ٨طت جاٰٙة ا٬برػڀٳ أٲ ٴتائج ٤بٻ٪ ا٬ّ٭بة ا٬ٱف��تحطڀٳ ٬٭ٙاٮ 
ٳ ل��ٹػ  ��تٙ٭ٳ ٠��ٿ ا٬ٵىٟ ا٬ثاٴٿٰ  ا٬طغاـ��ٿ 2015 / 2016ـ 

أٜفّؿ ا٬را٬ٿ.
٭بات  ٺ٤ا٪ غئځؿ ا٬حاٰٙة ض.إبػاٸځٯ جٵاذٿ إٲ »٘ٱ٭ځة اـت٥با٪ِ 
اڈ٬ترا٢ با٬حاٰٙة ٺاـ��تځ١اء ا٬م��ػٺَ ٰػت بٙطة ٰرّات ٴرٻ: 
تف��٭ٯ ل��ٹاضة ا١٬ى٫ اڄشځػ ٺإ٠اضة ا٬تصػج، ٺإج��ػاء ا٬ٱ٥ابډت 
ا٬م��صىځة، ٺتأضڀة اشتباغ ا٥٬��طغات ا٬ٙاٰة، ٺاشتب��اغ اچ١٘اء ٰٳ 
ا٬بػٴاٰ��ج ا٬تٱٹځطپ ٠��ٿ ا٬٭ٝة اچٴح٭ځؽڀة«. ٺأٌ��اٞ: »٥٬ط ا٬تؽٮ 
ا٬ّ٭ب��ة ا٬صػڀح��ٻٲ ٺأٺ٬ځ��اء أٰٻغٸ��ٯ ٰم��٩ٻغڀٳ با٬تٙ٭ځٱ��ات، 
ٙځاغڀة تتٻا٣٠  ٺاچجػاءات ا٬تٿ تٙٱ٫ بٹا ا٬حاٰٙة، ٺٸٿ إجػاءاتٰ 

ٰٗ ا٬ٱٱاغـات ا١٬ٍ٭ٽ ٠ٿ أغ٤ٽ ا٬حاٰٙات«.
ٺؼاض با٥٬ٻ٪: »ا٩٬ثځ��ػ ٰٳ ا٬صػڀحځٳ ٺأٺ٬ځاء أٰٻغٸٯ ڀتف��اء٬ٻٲ 
ػجرًا أٲ  ٳ إ٘ډٴٹا«،ٰ  ٻ٘ط إ٘ډٲ ا٬ٵتائج، ٺ٤ط ا٤تػبٵ��اٰ  بم��أٲٰ 

»ڀتٯ ظ٧٬ ٠ٿ ا٬ٵىٟ ا٬ثاٴٿ ٰٳ لٹػ أٜفّؿ ا٬حاغپ«.
ٺأ٠��اض بأٲ ٴتائج ا٥٬بٻ٪ ـ��تتاخ ٘بػ ا٬ٱٻ٤��ٗ اچ٩٬تػٺٴٿ ٬حاٰٙة 
ا٬برػڀٳ، ٺـ��ځتٱ٩ٳ ا٬ّ٭بة ٰٳ ٰٙػ٠��ة ا٬تصىه ا٬عپ ذى٭ٻا 
٘٭ځٷ ٰٳ شډ٪ إضشا٪ ا٬ػ٤ٯ ا٬مصىٿ ٺا٬ػ٤ٯ ا٬حاٰٙٿ ٘٭ٽ ٰٻ٤ٗ 

ا٬حاٰٙة، ٺاتباٖ ا٬تٙ٭ځٱات ا٬ٱع٨ٻغة ٸٵا٦ بم٫٩ ٺاٌد.
ٺٴ��ٻٶ ض. جٵاذ��ٿ أٲ »٘��طضًا ٨بځػًا ٰ��ٳ شػڀحٿ ا٬ثاٴٻڀ��ة ا٬ٙاٰة 
ت٥طٰ��ٻا بّ٭بات ا٬تر��ا٢ ٬٭حاٰٙة ا٬ٻِٵځة، ٺشٍٙ��ت ِ٭باتٹٯ 
٬٭ت٥ځځ��ٯ ٺ٥٠ًا ٬ٱٙاض٬ة ا٬ٱٙط٪ ا٬تٵا٠ف��ٿ ا٬عپ ڀرتف��ب با٬ٵٕػ 
إ٬ٽ ٰٙط٪ ا٬ثاٴٻڀ��ة ا٬ٙاٰة ا٬تػا٨ٱٿ بٻا٤��ٗ %70، ٺٴتائج اشتباغ 
ا٥٬طغات بٻا٤ٗ %15 ٺا٬ٱ٥اب٭ة ا٬مصىځة بٻا٤ٗ %15«، ٰمځػًا إ٬ٽ 
ٵد ا٬ّ٭ب��ة غٜباتٹٯ اڄٺ٬ٽ ٤طغ اچ٩ٰاٲ  أٲ ا٬حاٰٙة تف��ٙٽ إ٬ٽٰ 
برفب إ٩ٰاٴاتٹا ٺا٬ّا٤ة اڈـتځٙابځة ٬٭بػاٰج ا٬ٱصت٭١ة ٺ٤طغات 

ا٬ّ٭بة أٴ١فٹٯ.
ٺـ��ځ٩ٻٲ ٬ؽاًٰا ٘٭��ٽ ا٬ّ٭بة ا٬ٱ٥بٻ٬ځ��ٳ ا٥٬ځ��اٮ بٙٱ٭ځة تثبځت 
٭ٽ ٠ػوتٹٯ ا٬طغاـ��ځة ٺ٥ٰا٘طٸٯ  ٤بٻ٬ٹٯ ٠ٿ ا٬حاٰٙة ٬٭ر١اْ٘ 
٠��ٿ ا٬تصىىات ا٬ت��ٿ اشتاغٺٸ��ا، إظ إٲ ٘طٮ تثبځ��ت ا٥٬بٻ٪ ٠ٿ 
ٳ ٨م��ٻٞ  ٭ځٷ إ٬ٝاء اـ��ٯ ا٬ّا٬بٰ  ��ځتػتب٘  ا١٬ت��ػة ا٬ٱرطضةـ 

ا٬ّ٭بة ا٬ٱ٥بٻ٬ځٳ.
ٙط٪ تػا٨ٱٿ بٻا٤ٗ 70%  ٭ٽٰ  ٺتتځ��د ا٬حاٰٙة ٬٭ّ٭بة ا٬راو٭ځٳ٘ 
٠أ٨ث��ػ ٠��ٿ ا٬ثاٴٻڀة ا٬ٙاٰة اڈ٬تر��ا٢ بحاٰٙة ا٬برػڀ��ٳ ٠ٿ )47) 
بػٴاٰ��ج ب٩ا٬ٻغڀٻؾ برف��ب ا٬ٱف��اغات ٠ٿ ا٬ثاٴٻڀة، ٠ٿ ٘م��ػ 
٨٭ځ��ات، ٸٿ: اڂضاب، ٺإضاغة اڄ٘ٱا٪، ٺت٥ٵځة ا٬ٱٙ٭ٻٰات، ٺا٬ٙ٭ٻٮ 
ا٬ىرځ��ة، ٺا٬ٹٵطـ��ة، ٺا٬تػبځ��ة ا٬ػڀاٌځ��ة ٺا٬ٙ��ډج ا٬ّبځٙٿ، 

ٺا٬ٙ٭ٻٮ، ٺا٬برػڀٳ ٬٭ٱٙ٭ٱځٳ، ٺا٬ر٥ٻ٢، ٺا٬تٙ٭ځٯ ا٬تّبځ٥ٿ.

البونوظة لـ                    : إعادة 52 حالة انقطاع عن الدراسة في 2014
كتب - شيخة العسم <

أ٨طت ا٬ٻ٨ځ٫ ا٬ٱفا٘ط ٬٭تٙ٭ځٯ ا٬ٙاٮ ٺا١٬ٵٿ 
بٻؼاغة ا٬تػبځة ٺا٬تٙ٭ځٯ ٬ّځ١ة ا٬بٻٴٻٔة أٴٷ 
تٱت إ٘اضة 52 ذا٬ة ٰٳ ا٬ّ٭بة ا٬ٱٵ٥ّٙځٳ 
٘ٳ ا٬طغاـة با٬ٱطاغؾ ا٬ر٩ٻٰځة ٺا٬صاوة 

شډ٪ ا٬ٙاٮ ا٬طغاـٿ 2014/ 2015.
ٺأل��اغت إ٬��ٽ أٲ ٘ٱ٭ځ��ة ٰتابٙ��ة ا٬ّ٭ب��ة 
ا٬ٱٵ٥ّٙځٳ ٘ٳ ا٬تٙ٭ځٯ اڄـاـ��ٿ تتٯ ٰٳ 
ش��ډ٪ آ٬ځ��ة ٘ٱ٫ ٰٵٕٱ��ة تبطأ ٠��ٻغ إضشا٪ 
بځاٴ��ات ا٬ّ٭ب��ة ا٬ٱف��تحطڀٳ با٬تٙاٺٲ ٰٗ 
إضاغات ا٬تٙ٭ځ��ٯ اڈبتطائ��ٿ ٺا٬صان ٺٴٕٯ 

ا٬ٱٙ٭ٻٰات. 

ٺ١٬تت إ٬ٿ أٲ إضاغة ٴٕٯ ا٬ٱٙ٭ٻٰات ترػن 
٘٭��ٽ ٰتابٙ��ة إضش��ا٪ ا٬بځاٴ��ات ٺ٥ٰاغٴتٹا 
ٰ��ٗ ا٬بځاٴات ا٬��ٻاغضة ٰٳ ا٬حٹ��اؼ ا٬ٱػ٨ؽپ 
٬٭ٱٙ٭ٻٰات، بٙطٸا ڀتٯ تؽٺڀط ا٥٬فٯ با١٬ػ٢ 
بځٳ ا٬ٱف��ح٭ځٳ ٠��ٿ ا٬ٱ��طاغؾ اڈبتطائځة 
ا٬ر٩ٻٰځة ٺا٬صاوة ٺا٬ٱف��ح٭ځٳ ٠ٿ ٤ٻائٯ 

ا٬حٹاؼ ا٬ٱػ٨ؽپ ٬٭ٱٙ٭ٻٰات. 
ٺأٌا٠��ت أٲ ٤ف��ٯ إ٬��ؽاٮ ا٬تٙ٭ځٯ ڀف��ٙٽ 
٬٭تأ٨ط ٰ��ٳ أٲ جٱځٗ ا٬ّ٭بة ا٬ٱف��تحطڀٳ 
با٬ٱ��طاغؾ ـ��ٻاء ٨اٴت ٰ��طاغؾ ذ٩ٻٰځة 
ٺشاوة اٴتٕٱٻا با٬ٱطغـة ٺڀت٭٥ٻٲ ا٬تٙ٭ځٯ 

ا٬ٱٵاـب ٬ٹٯ.

ٺبځٵت أٴ��ٷ ڀتٯ ا٬تأ٨ط ٰ��ٳ اٴتٕاٮ ا٬ّ٭بة 
ا٬برػڀٵځځ��ٳ ٠��ٿ ا٬ص��اغج، ڈ٠ت��ة إ٬��ٽ أٲ 
اڈشتىاوځات ڀرػوٳ ٘٭ٽ ٰتابٙة ا٬راڈت 

ا٥٬طڀٱة.
ٺأل��اغت إ٬ٽ أٲ ٨ا٠ة ا٬ٱ��طاغؾ ا٬ر٩ٻٰځة 
ٺا٬صاوة تػوط باٴتٕاٮ ا٬ّ٭بة ٺذٍٻغٸٯ 
اچ٬ؽاٰٿ ٠ٿ و١ٻٞ ا٬تٙ٭ځٯ اڄـاـ��ٿ ٰٳ 
شډ٪ اـ��تٱاغات أ٘طت بٙٵاڀة ٰٳ ا٥٬ف��ٯ 

ٺڀتٯ ترطڀثٹا بم٫٩ ٰفتٱػ.
ٳ  ٺ٤ا٬��ت إٴٷ إظا ثبت اٴ٥ّاٖ ا٬ّا٬ب أ٨ثػٰ 
10 أڀ��اٮ ٰتى٭��ة أٺ ٰٵ١ى٭ة ٘��ٳ ا٬تٙ٭ځٯ 

ت٥��ٻٮ ا٬ٱطغـ��ة بٱراٺ٬ة ٰٙا٬ح��ة ا٬ٝځاب 

با٬ت١اٸ��ٯ ا٬��ٻضپ ٰٗ أٺ٬ځاء اڄٰ��ٻغ ٬ٱٙػ٠ة 
أـ��بابٷ ٺإڀحاض ذ٭��ٻ٪ ٰډئٱ��ة، ٺ٠ٿ ذا٬ة 
٘طٮ اـ��تّا٘ة ا٬ٱطغـ��ة ٠ٿ إڀح��اض ذ٭ٻ٪ 
٬ٹ��ا ڀت��ٯ ترٻڀ��٫ ا٬ر��اڈت إ٬��ٽ اچضاغات 
ا٬تٙ٭ځٱځة ڈتصاظ اچجػاءات ا٬ٱٵاـ��بة ٺٰٳ 
ث��ٯ إذا٬��ة جٱځٗ ا٬ر��اڈت إ٬ٽ ٤ف��ٯ إ٬ؽاٮ 
ا٬تٙ٭ځٯ ٬ٱػاجٙة ـ��ډٰة اچجػاءات ا٬ٱتبٙة 
ٰٳ ا٬ٱطاغؾ ٺاچضاغات ا٬تٙ٭ځٱځة ٺا٬حٹات 
ا٬ٱف��اٴطة ا٬ٱتٱث٭��ة ٠ٿ إضاغت��ٿ ا٬صطٰات 
ا٬ّډبځ��ة ٺا٬تػبځة ا٬صاو��ة ٺت٥طڀٯ ا٬ط٘ٯ 
ٺا٬ٱف��اٴطة ٬ٻ٬ٿ اڄٰػ ٬تع٬ځ��٫ ا٬ىٙٻبات 

ا٬ٻ٨ځ٫ ا٬ٱفا٘ط ٬٭تٙ٭ځٯ ا٬ٙاٮ ٺا١٬ٵٿ |ا٬تٿ تٻاجٹٷ ڈٴتٕاٮ ا٬ّا٬ب با٬ٱطغـة.

بمناسبة مشاركة الملك في الحفل وبالتعاون مع التلفزيون المصري
تلفزيون البحرين يقدم بثً مباشرً لتدشين قناة 

السويس الجديدة غدً
ىػ بثًا  ٗ ت٭١ؽڀٻٲٰ  ڀ٥طٮ ت٭١ؽڀٻٲ ا٬برػڀٳ با٬تٙاٺٲٰ 
طًا بٱٵاـبة تطلځٳ ٤ٵاة ا٬فٻڀؿ  متػ٨ًاٜ  ٰبال��ػًاٰ 
ا٬حطڀطة بحٱٹٻغڀة ٰىػ ا٬ٙػبځة، بٱم��اغ٨ة ذٍػة 
اٸ٫  ځفٽ آ٪ ش٭ځ١ة٘  واذب ا٬حډ٬ة ا٬ٱ٭٧ ذٱط بٳ٘ 

ا٬بډض ا٬ٱ١طټ ٠ٿ اڈذت١ا٪.
ػ٨��ؽ اڄشباغ بٹځئة ل��ؤٺٲ اچ٘��ډٮ بػٴاٰحًا  ٺأ٘��طٰ 
شاوًا بٱٵاـ��بة ٸعا ا٬رطث اڈ٤تىاضپ ا٬ٱٹٯ ٺا٬عپ 
ـځٙٱ٫ ٘٭ٽ ؼڀاضة ذػ٨ة ا٬تحاغة ا٬ٙا٬ٱځة، تٯ ٘ػٌٷ 
أٰؿ ٘٭ٽ ا٬ٹٻاء ٰبال��ػة، ٺاـ��تٍاٞ ٠ځٷ ا٬ف��١ځػ 
ا٬ٱى��ػپ ٬طټ ا٬ٱٱ٭٩ة ٘ىاٮ ٘��ٻاض، ٺٍ٘ٻ ٰح٭ؿ 
ٳ  طضٰ  ا٬م��ٻغټ ض.٘بطا٬ٙؽڀؽ ا٬ٙحٱ��اٲ، إٌا٠ة إ٬ٽ٘ 
ا٬ٱر٭٭ځٳ ا٬فځاـ��ځځٳ ٺاڈ٤تىاضڀځ��ٳ ٰٳ ا٬برػڀٳ 

ٺٰىػ.
بالػة بځٳ ت٭١ؽڀٻٲ  متػ٨ةٰ  ٹػةٰ  ٺـت٩ٻٲ ٸٵا٦ـ 
ا٬برػڀٳ ٺا٬ت٭١ؽڀٻٲ ا٬ٱىػپ ٘بػ ا١٬ٍائځة ا٬ٱىػڀة 
٠ٿ ڀ��ٻٮ اڄغبٙ��اء ا٬صاٰؿ ٰٳ أٜف��ّؿ ا٬ف��ا٘ة 

ٳ ا٬ٱراٺغ  ف��اًء، تتٵاٺ٪ ا٬ٙطڀطٰ  ا٬ٙال��ػة ٺا٬ٵىٰٟ 
ٺا٬ٱٻٌٻ٘��ات ا٬فځاـ��ځة ٺاڈ٤تىاضڀ��ة ٺا٬ث٥ا٠ځة، 
ٺا٬ت��ٿ تأتٿ ٠��ٿ إِ��اغ ا٬ٙډ٤��ات اڄشٻڀ��ة ا٬ٻثځ٥ة 
ا٥٬ائٱة بځ��ٳ ا٬برػڀ��ٳ ٺل��٥ځ٥تٹا جٱٹٻغڀة ٰىػ 
ا٬ٙػبځة، ٺـتفتٍځٟ ا٬ف��ٹػة ا٬ٱمتػ٨ة ٘طضًا ٰٳ 
ا٬م��صىځات ا٬برػڀٵځ��ة ٺا٬ٱىػڀة ٬تف��٭ځُ ا٬ٍٻء 
٘٭ٽ ٰصت٭ٟ ٰح��اڈت ا٬تٙاٺٲ ا٥٬ائٱ��ة بځٳ ا٬ب٭طڀٳ 
ا٬م��٥ځ٥ځٳ، ٨ٱا ـ��ځتٯ شډ٪ ا٬ف��ٹػة ا٬ٱم��تػ٨ة 
٘ػي ا٬ٙطڀط ٰٳ ا٬ت٥اغڀ��ػ ا٬تٿ تتٵاٺ٪ أشباغ ا٬حا٬ځة 
ا٬ٱىػڀ��ة ٠ٿ ٰٱ٭٩��ة ا٬برػڀٳ، إٌا٠��ًة إ٬ٽ تحاغب 

ڀت٭٥��ٻٲ  ا٬عڀ��ٳ  ا٬ٱبتٙثځ��ٳ  ا٬برػڀٵځځ��ٳ  ا٬ّ٭ب��ة 
ضغاـاتٹٯ ا٬حاٰٙځة ٠ٿ ٰىػ ا٬م٥ځ٥ة.

ٺ٠ٿ ڀٻٮ ا٬صٱځؿ ا٬ف��اضؾ ٰٳ أٜف��ّؿ ـځ٥ٻٮ 
بال��ػ ڈ٠تتاخ ٺتطلځٳ ٤ٵاة  ت٭١ؽڀٻٲ ا٬برػڀٳ بٵ٫٥ٰ 
ا٬فٻڀؿ ا٬حطڀطة، ذځث ـ��ځٙػي ا٬ت٭١ؽڀٻٲ بٹعٶ 
٩ث١��ة، ٬ٹعا ا٬ر٫١ ا٩٬بځػ  ا٬ٱٵاـ��بة ت٥اغڀػ إشباغڀةٰ 
ا٬عپ ـځم��اغ٦ ٠ځٷ ا٬ٙطڀط ٰٳ ٤��اضة ا٬طٺ٪ ا٬ٙػبځة 

ٺاڄجٵبځة.
ٺڀبث ت٭١ؽڀٻٲ ا٬برػڀٳ ٠ٿ ا٬ف��ا٘ة ا٬ٙال��ػة ٰفاًء 
ٰ��ٳ ڀٻٮ ا٬ف��بت ذ٫١ )ـرػا٬م��ػ٢ ٺ٘ب��٣ ا٬تاغڀس 

٠ٿ وٻت أٮ ٨٭ثٻٮ( ٺٸٿ ـ��ٹػة بٱٵاـ��بة ا٬ع٨ػټ 
اڄغبٙځٳ ٬ػذځ٫ ـ��ځطة ا٬ٝٵاء ا٬ٙػبٿ اڄٺ٬ٽ ٺأڀ٥ٻٴة 
ا٬ّ��ػب ا٬م��ػ٤ٿ اڄوځ٫ )أٮ ٨٭ث��ٻٮ( ٺا٬تٿ أ٤اٰتٹا 
٠ػ٤��ة ٘بطا٬ر٭ځ��ٯ ٴٻڀ��ػة ٬٭ٱٻـ��ځ٥ٽ ا٬ٙػبځة ٘٭ٽ 
شمبة ا٬ىا٬ة ا٬ث٥ا٠ځة، با٬تٙاٺٲ ٰٗ ـ١اغة جٱٹٻغڀة 

ٰىػ ا٬ٙػبځة ٠ٿ ٰٱ٭٩ة ا٬برػڀٳ.
ٺأ٘��طت إظا٘ة ا٬برػڀٳ ٘��طضًا ٰٳ ا٬بػاٰ��ج اچظا٘ځة 
ا٬صاوة ٬ٹعٶ ا٬ٱٵاـ��بة ٘بػ بػاٰحٹ��ا اچظا٘ځة ا٬تٿ 
ـتتٵاٺ٪ ا٬ٙډ٤ات ا٬تاغڀصځة ٺا٬فځاـځة ٺاڈ٤تىاضڀة 
ا٬تٿ تػبُ ٰٱ٭٩ة ا٬برػڀٳ ٺجٱٹٻغڀة ٰىػ ا٬ٙػبځة.

شؤون اإعام تنظم برامج وتغطيات تتزامن مع افتتاح القناة
بث حفل سحرالشرق وعبق التاريخ في صوت أم كلثوم السبت

سهرة مشتركة مباشرة بين تلفزيون البحرين والفضائية المصرية اأربعاء


