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19 رجب 1438

بوتا�س ي�سعل “ال�سباق الليلي” والعامل يرتقب
اإثارة الفورموال 1 “ُتخيم” يف “ال�صخري” 

           اأحمد كرمي وحممد الدرازي من ال�صخري:

على وق���ع �لرتق���ب و�النتظار، خال���ف �ل�سائق 
�لفلندي فالتريي بوتا����س �سائق فريق مر�سيد�س 
جميع �لتوقعات يف �لتجارب �لتاأهيلية �لتي �أجريت 
�أم����س على حلب���ة �لبحري���ن �لدولي���ة، ليك���ون �أول 
�ملنطلق���ن يف �سب���اق �لبحرين �لي���وم �الأحد للمرة 

�الأول���ى يف م�سريته، متفوقا عل���ى زميله يف �لفريق 
�لربيط���اين لوي����س هاميلت���ون وغرمي���ه يف فري���ق 
ف���ري�ري �سبا�ستيان فيتيل. وحط���م بوتا�س �لرقم 
�لقيا�سي الأ�رصع لف���ة على حلبة �ل�سخري �لتي كانت 
م�سجلة با�س���م هاميلتون، ليعلن عن نف�سه كمر�سح 
ق���وي على لق���ب �جلول���ة �لثالثة من بطول���ة �لعامل 

للفورموال 1 لل�سيار�ت، و�لتي �ستقام و�سط ظروف 
مباغتة ب���ن �رتفاع درج���ات �حل���ر�رة و�حتماليات 
تطاي���ر �الأتربة عل���ى �مل�سمار �ل�سح���ر�وي. وتخيم 
�الإث���ارة عل���ى حلبة �ل�سخ���ري منذ �جلمع���ة �ملا�سي 

بانطالق �ل�سباق �لذي تخللته فعاليات 
ترفيهية �ساخبة.

جاللته رحب بالتعاون مع “روزنفت”... العاهل: 

دور مهم لقطاع النفط يف تنمية االقت�ساد

�ملنام���ة - بن���ا: رح���ب عاهل �لب���الد �ساحب 
�جلالل���ة �مللك حمد بن عي�سى �آل خليفة بالتعاون 
�مل�سرتك بن مملكة �لبحرين و�رصكة “روزنفت”.
جاء ذلك لدى ��ستقب���ال جاللته �أم�س �سيجن 
�يغور �لرئي����س �لتنفيذي ونائ���ب رئي�س جمل�س 
�د�رة �رصك���ة روزنفت �لرو�سي���ة �لذي يزور مملكة 
�لبحرين، الإبد�ء �لتعاون �مل�سرتك يف جمال �لنفط 

بن �لبلدين �ل�سديقن.

و�أك���د جاللة �ملل���ك يف �للق���اء تطل���ع �لدور 
�مله���م لقط���اع �لنف���ط و�لغ���از يف دع���م وتنمية 
�القت�س���اد �لوطن���ي و�ل���ذي يعزز �لتع���اون بن 
�لبلدي���ن من خ���الل تبادل �لزي���ار�ت بن خمتلف 
�لوفود و�ال�ستفادة من �التفاقيات �ملوقعة بن 
�لبلدي���ن الإقامة مزي���د من �مل�ساري���ع �مل�سرتكة 
�لت���ي تع���ود باملنفع���ة �ملتبادلة عل���ى �جلانبن 

2�لبحريني و�لرو�سي.

 

فعاليات: البحرين من اأكرث الدول تعر�سا للقر�سنة االإلكرتونية

جناحي يقرتح �سريبة على االأغنياء

3 اأ�سابيع واالأ�سواق بال اإ�سمنت �سعودي

�ق����رتح �خلبري �ملايل ورج����ل �الأعمال �لبحريني خال����د جناحي فر�س 
�رصيب����ة بن�سبة 1 % على �ملو�طنن �الأثرياء يف �خلليج، �الأمر �لذي �سيحّد 
من عجز �مليز�نيات �حلكومية ويجنبها �ال�سطر�بات �الجتماعية �ملحتملة. 
وتاأثرت �قت�ساد�ت �ملنطق����ة ب�سدة مع �نخفا�س �أ�سعار �لنفط، مما عزز 
�حلاج����ة �إلى �إجر�ء �إ�سالح����ات مثل خف�س �لدعم و�إدخ����ال �ل�رص�ئب، لكن 
جناحي، وهو �أحد �خلرب�ء �ملالين �ملحنكن، قال �إن تدبري� �آخر �سيكون 

�أك����ر فعالية وهو “�رصيبة عل����ى �الأغنياء”، وهو �أمر من �ساأنه �أن 
ي�سمح للحكومات بتوجيه مزيد من �الأمو�ل �إلى �لتعليم.

قال جتار وعامل���ون يف قطاع �ملق���اوالت �إن �الأ�سو�ق �ملحلية 
تخل���و من �الإ�سمنت �ل�سعودي منذ نح���و 3 �أ�سابيع، �الأمر �لذي �أدى 
�إل���ى �سعود �الأ�سع���ار بحو�يل دينار ون�سف للط���ن �لو�حد. و�أكدو� 
ل� “�لبالد” �أن معظ���م �مل�ستوردين ز�دو� �لكميات �لتي يوردونها 
م���ن �الإم���ار�ت بديال ع���ن �لنق����س يف �الإ�سمن���ت �ل�سع���ودي �لذي 
يف�سل���ه �مل�ستهلكون.  وكانت �حلكومة �ل�سعودية فر�ست �رصيبة 

بن�سب���ة 50 % على �لكميات �خلارجة من �لبالد، مما �أوقف 
�لكميات �ملتدفقة.

ك�س���ف �سف���ري �ململك���ة �ملتح���دة ل���دى مملك���ة �لبحرين 
�سامي���ون مارتن ل� “�لبالد” عن ��ستثمار�ت بريطانية قادمة يف 

�إد�رة �ملخلفات و�ملياه بامل�ستقبل �لقريب.
و�أردف �ل�سف���ري مارت���ن يف ت�رصي���ح لل�سحفي���ة �أن هن���اك 
�رصكتن ت�سعيان �الآن للح�سول على متويل من �لقطاع �خلا�س 
�أو �حلكومة �لربيطانية لال�ستثمار يف �لبحرين، و�سيجري �الإعالن 

عن مزيد من �لتفا�سيل قريباً.  
و��ستط���رد: “�ستتول���ى �رصك���ة بريطاني���ة عملي���ة حتديث 
و��سع���ة مل�سفاة �رصكة نفط �لبحرين )بابك���و(... �سترتك جميع 

هذه �ال�ستثمار�ت تاأثري�ت �قت�سادية �يجابية و��سعة”.  
من جان���ب �آخر، قال �ل�سفري مارت���ن: “هناك 1400 طالب 
بحريني يدر�سون حاليا يف �جلامعات �لربيطانية، �أي بو�قع و�حد 

ب���ن كل 500 بحريني )م���ن دون �حت�ساب من تخرجو� 
فعالً(، وهو رقم له دالالت �قت�سادية و�أكادميية”.
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ماكني: اإيران �ستتحرر يوما ما 

و�سنجتمع يف �ساحة احلرية

دوت” “ريد  بجائزة  “اأزيرا” تفوز 
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ا�ستثماراتها  ح�سن” ترفع  “اأبناء 
يف الفلبني بـ 250 مليون دوالر 

وقعت �رصكة نادر و�إبر�هيم �أبناء ح�سن �لبحرينية 
�تفاقية مع �ملجموعة �لفلبينية )�أيه �إم �أيه( �لقاب�سة 
لتو�سيع �أعمالها �لزر�عية يف منطقة ميند�ناو باإ�سافة 
10 �آالف هكت����ار، وبحجم ��ستثم����ار يبلغ 250 مليون 
دوالر عل����ى مد�ر من 3 �إلى 5 �سن����و�ت. و�سهد حفل 
�لتوقيع �لرئي�����س �لفلبيني رودريغ����و رو� دوتريتي 
�أثن����اء زيارت����ه �لبحرين قب����ل �أيام. وم����ن �ملتوقع �أن 
ينتج �مل�رصوع )�لتو�سع����ة(، نحو 560 �ألف طن مرتي 
من �ملنتج����ات �لزر�عية �ملختلف����ة، بقيمة ت�سديرية 
تبلغ 280 مليون دوالر �سنويا، فيما يولد نحو 3 �آالف 

فر�سة عمل يف �لقط����اع �لزر�عي ونحو 500 
10من موظفي �لدعم �للوج�ستي.

اإبراهيم النهام

3

�أك���د متخ�س�سون يف �أمن �ملعلومات �أن 
�لبحرين من �أكر �ل���دول تعر�ساً للقر�سنة 
�الإلكرتوني���ة. و�أو�س���ح �مل�ساركون يف ندوة 

“�لب���الد” بعن���و�ن “�لقر�سن���ة على حكومة 
�لبحري���ن وحتدي���ات �الأم���ن �الإلك���رتوين”، 
�حلكوم���ة  يف  مل�سوؤول���ن  “ت�رصيح���ات  �أن 
�الإلكرتونية مبملكة �لبحرين، تفيد بتعر�س 

�ملوؤ�س�س���ات �حلكومية يف �لن�سف �الأول من 
2016 �إلى 3000 هجم���ة �لكرتونية و167 
�أل���ف حماولة �خرت�ق يف �لع���ام نف�سه، وهي 

�أرقام كبرية جد�ً”.

• جاللة �مللك م�ستقبال �لرئي�س �لتنفيذي ونائب رئي�س جمل�س �إد�رة �رصكة “روزنفت” للنفط �لرو�سية	

جاء مرهون 

املحرر االقت�صادي

زينب العكري

• �سورة جوية حللبة �لبحرين �لدولية �لتي ت�ست�سيف �سباق �لفورموال 1	

ا�ستثمارات بريطانية قادمة يف اإدارة املخلفات واملياه
�رص�كة لتحديث م�سفاة “بابكو”... �ل�سفري �لربيطاين ل�“$”:
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• �إبر�هيم �الأمري	

 املحرر االقت�صادي 
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خليفة بن �سلمان تاريخ حافل بالإجنازات

دور مهم لقطاع النفط يف دعم وتنمية القت�ساد

احتفت بتكرمي رئي�س الوزراء... فعاليات وطنية:

جاللته رحب بالتعاون بني البحرين و “روزنفت”... العاهل: 

احتفى اأ�شحاب املجال�س العائلية، وعدد وا�شع 
من الكتاب والن�ش���طاء ال�شيا�شيني م�شاء يوم اأم�س 
االأول اخلمي����س مبجل����س جا�ش���م بو طبني���ة بعراد، 
مبنا�ش���بة تك���رمي رئي����س الوزراء �ش���احب ال�ش���مو 
امللك���ي االأمري خليفة بن �ش���لمان اآل خليفة بجائزة 
العم���ل التنموي م���ن جامعة ال���دول العربية، والتي 
متث���ل اأك���ر مكاف���اأة للبحري���ن ول�ش���عب البحرين، 

وا�شفني �شموه ب� “اجلامعة الع�رصية املتحركة”.
وقال���وا اإن  ح�ش���ور �شم���و رئي����س ال���وزراء يف 
الذاك���رة الوطني���ة تراكمي، وكب���ري، ويعك�س حمبة 
�شموه الأبن���اء بلده، عر تاري���خ خم�شب باالإجنازات 
الوطني���ة، ع���رت احل���دود لت�ش���ل اإل���ى االإقلي���م 

والعامل”.

بالذاكرة الوطنية
ورح���ب جا�شم ب���و طبني���ه بال���رواد وال�شيوف 
يف جمل�ش���ه بعراد وال���ذي اكتظ باحل�ش���ور، قبل اأن 
يتح���دث قائالً “جمعنا اليوم حّب خليفة بن �شلمان، 
ح���ب الرجل ال���ذي كان وال ي���زال احلا����رص دائًما يف 
كل املواق���ف واالأح���داث الوطني���ة، القائد القريب 
من النا�س، واملالزم له���م، واملن�شت الهتماماتهم 
و�شوؤون حياته���م اليومية، بكل تفا�شيلها، و�شعب 
البحري���ن كاب���ر عن كابر يعل���م ذلك، ويعي���ه، فرًدا 

فرًدا”.
واأ�شاف بو طبنيه “م���رت على البحرين مبرحل 
عدي���دة، ظ���روف اأ�شتطي���ع اأن اأ�شفه���ا بالع�شرية، 
ولك���ن بحنكة قيادتن���ا الر�شيدة، ومرابط���ة �شعبنا، 
وت�شرهم، ووعيهم، وحمبتهم لبالدهم، مّرت هذه 
العوا�شف ب�شالم، وال يختلف معنا اأحد عن دور �شمو 
رئي����س ال���وزراء املوؤث���ر يف اإدارة ح���ل االأزمات، ويف 
مقدرت���ه اال�شتثنائي���ة بتخطيه���ا، ويف الوقت الذي 
ي�شع به �شموه البحرين على راأ�س اأولوياته، اأ�شحى 

هو مبقابل ذلك اأولوية ق�شوى ل�شعب البحرين”.
وق���ال “ونظ���ًرا ل���دور �شم���و رئي����س ال���وزراء 
االجتماع���ي، وح�شور ب�شمات���ه يف املحافل املحلية 
واالإقليمي���ة والدولية، وحمبت���ه الدائمة الأبناء �شعبه 
وتوا�شل���ه املبه���ر معه���م، قل���د باأع���رق االأو�شمة، 
والدروع، وال�شهادات االإقليمية والعربية والعاملية، 
وبذل���ك ح���ق مكت�ش���ب ل�شم���وه، ول�شع���ب البحرين 
اأي�ًشا، ويف �شياق تكرمي �شموه االأخري بجائزة العمل 
التنم���وي من جامعة ال���دول العرب���ي، جنتمع اليوم 
لنحتف���ي ب�شموه، وبهذا الر�شي���د اجلديد امل�شاف 
لل�شج���ل الوطن���ي البحرين���ي، وعليه فاأن���ا اأ�شكركم 
جميًعا على ح�شوركم وم�شاركتكم يف هذا االحتفاء، 
وال���ذي يج�ّشد فرحة وحمبة �شع���ب البحرين ل�شموه، 
كم���ا �شرنفع قريًبا ر�شاله جماعي���ة ل�شموه تعّر عن 
م�شاعرن���ا وحمبتن���ا ال�شادق���ة لرج���ل الوطن وباين 

نه�شتها”.

تكريم عربي 
ويف مداخل���ة له، قال �شاحب جمل�س احلو�شني، 
حممد احلو�شن���ي: “درع العمل التنم���وي الذي قلد 
ل�شم���و رئي�س ال���وزراء، هو تك���رمي وت�رصيف ل�شعب 
البحري���ن، ول�شموه ك�شخ�شية راعي���ة للتنمية، فكل 
التط���ور والعمران التي ن�شاهده���ا اليوم يف خمتلف 
مناطق البحري���ن، ل�شموه الب�شمة االأكرث تاأثرًيا بها، 
وعليه فالبل���دان الغنية املحيطة بن���ا، وبالرغم من 
نه�شتها املت�شارعة، تنظر للبحرين باأن لها مزاياها 

اخلا�شة، وطابعها املميز يف املنطقة”.
واأ�ش���اف: “درع التنمي���ة ه���و تك���رمي م���ن كل 
بيت عرب���ي ل�شم���وه، ويتزام���ن مع تقري���ر التنمية 
الب�رصية ال�شادر عن مكت���ب االأمم املتحدة االإمنائي 
للع���ام 2016، واالأرقام بذلك ال ت�شرتى، واملواقف 
اأي�ًش���ا، ودول العامل ترى يف بالدن���ا النه�شة والبناء 
عل���ى اأ�شوله���ا، خليفة ب���ن �شلمان ه���و بواقع االأمر 
وباإجنازات���ه الرتاكمي���ة العظيم���ة جامع���ة ع�رصي���ة 

متحركة”.

فلسفة قائد
ويف كلمة له، قال النا�شط ال�شيا�شي والنائب 
ال�شاب���ق يو�شف الهرمي اإنه “اأدرك يقيًنا باأن كل 
ق���الدة و�شهادة عل���ى �شدر �شمو رئي����س الوزراء 
اإمنا هي اإعالء ملكان���ة البحرين هذه اململكة على 
ال�شعيدي���ن الداخلي واخلارج���ي، وارتقاء مبكانة 

هذه ال�شعب بني اأمم االأر�س اأجمع”.
وتاب���ع “اإن ه���ذا التك���رمي اجلدي���د لقائ���د 
م�ش���رية ال�ش���الم والبن���اء ل�شاحب ال�شم���و االأمري 
خليف���ة بن �شلم���ان، والذي ميت���د ل�شل�شة كبرية 
م���ن التكرميات يف املحاف���ل العربي���ة والدولية، 
اإمن���ا ه���و اع���رتاف مبكان���ة �شم���وه يف احلق���ول 
ال�شيا�شي���ة واالقت�شادية، ويف كل مناحي احلياة، 

وهو اع���رتاف عربي ودويل باأنه م���ن مهند�س من 
الطراز االأول لكيفية بناء االأمم، ويف جّل اهتماماته 
لالإن�ش���ان، فق���د بلغ���ت روؤاه الفل�شفي���ة يف كل 
امل�شائ���ل املدرجة ويف كل م���ا كان حموًرا للنا�س 

والهتماماتهم”.
وزاد الهرمي “هذه ال�شهادات والقالدات اإمنا 
ه���ي �شاأن يتعلق مبكان���ة البحرين نف�شها، والتي 
ميثل �شم���و رئي�س الوزراء �شخ�شي���ة اأ�شا�شية يف 
حتقيق مكا�شبها، ف���روؤى �شموه الفل�شفية وبكل 
امل�شائ���ل، اأعطت �شموه احلق باأن يكون ذا مكانة 

لدى االأمم بكل العامل”.
واأ�ش���اف “هنال���ك قي���ادات تذه���ب وتاأتي، 
وتن�شى، لكن هذا القائد خمتلف مبكانته، واأفعاله 
الطيبة، وكمواطن اأ�شعر بالفخر واالعتزاز الأن كل 
ما يفعله لي�س الأجله، واإمنا الأجلنا والأجل بالدنا”. 

نبراس األجيال
ب���دوره، قال عل���ي الفرادن بكلم���ة له: “ركز 
�شم���و رئي����س ال���وزراء عل���ى بني���ان االإن�ش���ان يف 
البحرين، الأن���ه ينتمي حل�شارة عريق���ة، اأ�شا�شها 
الطاق���ة الب�رصية، فا�شتطاع ع���ر �شريته اخلالدة، 
والت���ي در�شه���ا االأبن���اء، ودر�شناه���ا يف حياتن���ا، 
لتكون نرا�ًشا للجيل احلايل، ولالأجيال املقبلة”.

ووا�شل “يجب اأن نقّدم ل�شموه الر فهو اأب 
لنا، ويكون ه���ذا الر بالتوثيق ع���ر االإ�شدارات 
الكتابي���ة والت�شجيلي���ة واملرئي���ة وامل�شموع���ة، 

ولتكون ر�شائل م�شتمرة للمنظمات وللعامل”.

بشتى الحقول
ويف تعليق له، اأكد عبداهلل املقابي اأن عطاءات 
�شاح���ب ال�شم���و امللك���ي االأمري خليفة ب���ن �شلمان 
اآل خليف���ة يف جميع املج���االت التنموي���ة واحل�رصية 
خمتلف���ة ومغايره عن املاأل���وف، مزيًدا “اإن االآمال ال 

تنته���ي ما دمنا نعم���ل، واإن االآفاق �شتبق���ى اأمامنا 
رحيبة”.

وتابع املقاب���ي: “�شموه جامع���ه متحركة فيها 
كل املواد، وهو مله���م االإبداع، واحلافظ حل�شارات 
البحري���ن واأر�شه���ا، فلي����س بجامع���ة وال مدر�ش���ة، 
وال مله���م فق���ط، بل ه���و احل�شن الوطن���ي اجلامع، 
بل وجامع���ة االأمن العامل���ي، العربي وك���م كرمتنا، 

اأمطرتنا وجدت يف الكرم يا عزنا، يا خليفة”.

مفخرة الشعب
ويف كلم���ة، للجن���ة الن�شائي���ة التابع���ة ملجل�س 
جا�شم بوطبني���ه قالت النا�شط���ة االجتماعية بدرية 
عي���د “يا �شيخن���ا ت�شتاهل م���ن يهنيك، ي���ا �شيخنا 
رب���ي يهني���ك، انت �شن���د ال�شعب، وان���ت من نذخر 
في���ه، بو علي ع���ايل املنزلة، من احت���اج لك قلت له 
لبي���ك، العامل ي�شهد بدورك، كله حكمة يف قراراتك، 
اأن���ت االأب���و يف كل بيت، لكل مري����س وحمتاج يدك 
مديت، للمملكة بجهودك �شعيت، تكرميك فخر لنا 
ول���ك، نفتخر بك بو علي وعلى راأ�شنا نخليك، يطول 
بعم���رك، وبنظ���ل نتباهى في���ك، راف���ع را�شنا بني 

الدول، مع حمد.. بو �شلمان اهلل يحميكم”.

واجهة حضارية
بق���اليل،  املقه���وي  جمل����س  �شاح���ب  وثّم���ن 
عبداللطي���ف املقه���وي امل�شان���دة الكب���رية الت���ي 
يقدمه���ا �شمو رئي�س ال���وزراء للمجال����س العائلية، 
وباعتباره���ا واجه���ه ح�شاري���ة للبحري���ن ول�شع���ب 

البحرين.
وقال: “ح�شور �شموه للمجال�س، وتعزيزه لهذه 
الثقاف���ة االأً�شيل���ة يوؤك���د حر�س القي���ادة احلكيمة 
بجعل املجال����س مدار�س لتعليم االأجي���ال والن�شاأة، 
النا����س، وحتت�ش���ن  وباأب���واب مفتوح���ة حتت�ش���ن 

قلوبهم، وتاريخهم”.
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َق�شيدة مهداة اإلى مقام
�شاحب ال�شمو امللكي

األمير خليفة بن سلمان آل خليفة 
رئي�س جمل�س الوزراء

مبنا�شبة منح �شموه �شهادة 
“الدكتوراه الفخرية” من قبل جامعة 

القد�س املفتوحة

يف مينٍي ما متد اال ال�شحاب  
اإ�شتلم يا فار�س املجد امُلهاب  

مكرمة قد�س العرب وامل�شلمني
من ميني اللي ي�شقون اله�شاب

مثل اأبو مازن رئي�س االأوفياء
من لهم يا �شّيدي تخ�شع رقاب  

من عرين القد�س، معراج الر�شول   
جات لك تختال وٍد وانت�شاب  

مفخرة �شعٍب عظيم الت�شحيات
�شعبنا اللي ما يدو�س اال ال�شعاب

من اأمّدك ب امتيازات وحقوق
يف غ�شن زيتون وافكار وتراب

اإي نعم يا �شّيدي ب�شم ال�شعوب      
جيت ابارك لك واقّدم لك كتاب  

من خيال و�شند�س وتر وعقيق
ما يطوف اال على منت الرحاب

يا اأمري اجمادنا اللي ما تغيب    
عن خياالت وطموحات ال�شباب  

دام عّزك �شّيدي دامي جتود     
يوم غريك ما ميد اال ال�رصاب

خابرينك يا خليفة ما انثنيت    
عن زوال الهيمنة واالنتداب

فعلك امل�شهود من ذاك الزمان   
تفتخر فيه االأمم لني الغياب

وال�شواهد �شّيدي اأمن ومناء   
والتئامات ومنارات وثواب

رّبك اللي �شاء واختارك زعيم
تنه�س االأفكار وت�شيل ال�شباب   

لني ما اأ�ش�شت لالأّمة �رصوح
يف رحاب اململكة واالغرتاب   

بوعلي باملخت�رص ما لك مثيل   
ت�شعف املنكوب وتلف ال�شواب      

قالها اللي من على برج الرفاع
�شّطر اجمادك على حد احلراب     

اإي نعم مروك يا اأغلى اأمري
من خيال اللي لكم فل احلجاب

االأديب اللي على �شجع احلمام
رّتل االأبيات يف وادي الذئاب   

يا خليفة يا �شمو الفيل�شوف   
يحفظك ربي اإلى يوم احل�شاب

قالها )�شلمان( من عاد وثمود   
يف مينٍي ما متد اال ال�شحاب

ربك اللي شاء واختارك زعيم

سلمان بن حمد بن علي آل خليفة

املنامة - بنا: ا�شتقبل عاهل البالد �شاحب 
اجلاللة املل����ك حمد بن عي�ش����ى اآل خليفة اأم�س 
�شيجن ايغ����ور الرئي�س التنفيذي ونائب رئي�س 
جمل�����س ادارة �رصك����ة روزنف����ت الرو�شي����ة الذي 
يزور مملك����ة البحرين، الإبداء التعاون امل�شرتك 
يف جم����ال النف����ط ب����ني البلدي����ن ال�شديق����ني، 
حي����ث اإن �رصكة روزنفت هي من اأوائل ال�رصكات 
النفطية الرو�شية التى اأبدت اهتمامها بالعمل 

يف مملك����ة البحرين، وعر�����س �شيجن ايغور على 
جاللة املل����ك اأن�شط����ة ال�رصكة م����ع خمتلف دول 
الع����امل. ويف اللقاء، رحب جالل����ة امللك ب�شيجن 
ايغور وا�شتعر�س جاللته معه عالقات ال�شداقة 
البلدي����ن  ب����ني  القائم����ة  الطيب����ة  والتع����اون 
ال�شديق����ني و�شب����ل تطويره����ا وتعزيزه����ا يف 
املجاالت االقت�شادية والتجارية واال�شتثمارية.
كم����ا رحب جاللته بالتع����اون امل�شرتك بني 

مملك����ة البحرين و�رصكة روزنف����ت، موؤكدا تطلع 
البلدي����ن امل�شتمر لفتح اآفاق رحبة من التعاون 
امل�شتوي����ات  كل  عل����ى  وتطوي����ره  امل�ش����رتك 

حتقيقا مل�شاحلهما امل�شرتكة.
واأك����د جاللته الدور املهم الذي ي�شطلع به 
قط����اع النفط والغاز يف دع����م وتنمية االقت�شاد 
الوطن����ي وال����ذي يع����زز التعاون ب����ني البلدين 
م����ن خالل تبادل الزيارات ب����ني خمتلف الوفود 

واال�شتف����ادة م����ن االتفاقي����ات املوقع����ة ب����ني 
البلدي����ن الإقامة املزيد من امل�شاريع امل�شرتكة 
التي تع����ود باملنفعة املتبادل����ة على اجلانبني 
البحرين����ي والرو�شي. ونوه جاللة امللك بزيارته 
لرو�شيا االحتادية وما حققته من نتائج اإيجابية 
ومهمة على �شعيد تعزي����ز العالقات البحرينية 
الرو�شي����ة خ�شو�ش����ا يف القطاع����ات التجاري����ة 

واالقت�شادية واال�شتثمارية وغريها.

• جاللة امللك م�شتقبال الرئي�س التنفيذي ونائب رئي�س جمل�س ادارة �رصكة روزنفت للنفط الرو�شية	

ت�سوير- امين يعقوب
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الأمن الإلكرتونــي على جدول اأولويــات احلكومـات
يف ندوة “$” بعنوان “القر�شنة وحتديات الأمن”... امل�شاركون:

اأع���رب ع���دد م���ن الفعالي���ات املتخ�ش�شة 
يف اأم���ن املعلومات عن اأهمي���ة احليطة الكاملة 
من خماط���ر القر�شنة الإلكرتوني���ة املت�شاعدة 
على املوؤ�ش�شات املالي���ة والأمنية واحلكومية، 
يف  مل�شوؤول���ن  “ت�رصيح������ات  اأن  مو�شح���ن 
احلكوم���ة اللكرتوني���ة مبملك���ة البحرين تفيد 
بتعر����ض املوؤ�ش�ش���ات احلكومي���ة يف الن�ش���ف 
الأول م���ن 2016 اإلى 3000 هجم���ة الكرتونية 
و167 األ���ف حماول���ة اخ���رتاق يف الع���ام نف�شه ، 

وهي اأرقام كبرية جداً”.
ن��دوة  هام�ض  على  امل�شاركون  واأو���ش��ح 
حكومة  ع��ل��ى  “القر�شنة  ب��ع��ن��وان  “البالد” 
اأن  الإلكرتوين”  الأم���ن  وحت��دي��ات  البحرين 
ثقالً  متثل  �شغرها  م��ن  وبالرغم  “البحرين 
رئي�شاً  وم��دخ��الً  باملنطقة،  مهماً  �شيا�شياً 
للمنطقة ال�رصقية، وهي من اأكرث الدول تعر�شاً 

للقر�شنة الليكرتونية”. 
و���ش��ي��وف ال���ن���دوة ه���م: م�����ش��ت�����ش��ار اأم���ن 
اأم��ن  ال����ذوادي وخ��ب��رية  امل��ع��ل��وم��ات عبد اهلل 
املعلومات عائ�شة بو�شقر، ونائب رئي�ض جلنة 
الوطني  والأم���ن  وال��دف��اع  اخلارجية  ال�شئون 

•مبجل�ض النواب خليفة الغامن. املتحدثون يف ندوة “البالد”	

اإبراهيم النهام

 ت�صوير خليل اإبراهيم

الذوادي: التحول الرقمي الواسع 
أدى لتزايد انتهاك خصوصية الفرد 

- ما األهمية التي يمثلها “األمن 
اإللكتروني” للبحرين اليوم؟

الذوادي: نظ���راً لالنت�شار ال�رصيع نحو التحول 
الذكي���ة  للهوات���ف  وال�رصي���ع  الوا�ش���ع  الرقم���ي 
وتطوره���ا امل�شتم���ر اأ�شبح���ت بذل���ك يف متناول 
اجلمي���ع، اأب���دى العدي���د م���ن اخل���راء العاملين 
قلقهم ال�شدي���د من تزايد انته���اك اخل�شو�شية 
للف���رد واملجتمع، والت���ي تعتر حق���ا اأ�شيالً من 

احلقوق الإن�شانية و القانونية.
وياأتي هذا التخ���وف لتزايد خماطر القر�شنة 
اللكرتوني���ة والت���ي تت�شدره���ا القر�شن���ة على 
موؤ�ش�ش���ات الدولة الأمني���ة والع�شكرية واملالية، 
وعل���ى موؤ�ش�شات الأعم���ال التجاري���ة، بالإ�شافة 
اإلى خماط���ر القر�شنة الأف���راد واملجتمعات بكل 

اأ�شكالها وم�شتوياتها.
 

- كيف تقرأ اإلحصائيات األخيرة، 
والتي تش��ير لتزايد عمليات القرصنة 
على الحكومة البحرينية بشكل غير 

مسبوق؟
ال���ذوادي: البحري���ن وبالرغم م���ن �شغرها 
متثل ثق���اًل �شيا�شي���اً مهماً باملنطق���ة، ومدخالً 
رئي�شاً للمنطقة ال�رصقي���ة، وهي من اأكرث الدول 
تعر�ش���اً للقر�شن���ة الإلكرتوني���ة، ولق���د ن�رصت 
ت�رصيح���ات مل�شئولن يف احلكوم���ة اللكرتونية 
مبملك���ة البحرين تفي���د بتعر����ض املوؤ�ش�شات 
احلكومي���ة يف الن�ش���ف الأول م���ن 2016 اإل���ى 
3000 هجم���ة الكرتوني���ة،  167 األ���ف حماول���ة 

اخرتاق يف 2016 .
  كما مت ر�شد 107 مالين ر�شالة الكرتونية 
�ش���ارة، يف ح���ن اأن���ه بل���غ ع���دد الفريو�ش���ات 
املر�شل���ة ملواقع اجلهات احلكومي���ة 840 األف 

فريو�ض 20 % .
 

- م��ا أكث��ر الجه��ات الت��ي يتم 
استهدافها؟

البنكي���ة  املوؤ�ش�ش���ات  حتت���ل  ال���ذوادي:   
وامل�رصفي���ة املرتب���ة الأول���ى، والقر�شن���ة التي 
تلحقه���ا حتمل الطابع اجلرائم���ي، ك�رصقة الأموال 
م���ن احل�شاب���ات امل�رصفية الكرتوني���ا، وبطاقات 

الئتمان، والأرقام ال�رصية للح�شابات.
 ث���م تاأت���ي بعده���ا املوؤ�ش�ش���ات احلكومية، 
الطاب���ع  ت�شتهدفه���ا  الت���ي  القر�شن���ة  وحتم���ل 
التج�ش�ش���ي وهي يف تزايد وان كانت غري معروفة  

نظراً للظروف احل�شا�شة التي متر بها املنطقة.
الخرتاق���ات  تتق���دم  اأخ���رى  مرحل���ة  ويف   
ال�شخ�شي���ة كنوع حم���دود وخطر م���ن القر�شنة، 
وت�شتهدف قيادات معين���ة اأو م�شوؤولن مهمن 
بالبلد، والتي ميكن من املعلومات التي تتح�شل 
من خالله���ا ا�شتفادة اجلهة الأجنبي���ة بها، وعادة 
ما يكون هذا ال�شخ����ض ا�شتثنائي، و�شانع قرار، 
وا�شتهدافه ي�شبب �رصر بحد ذاته للموؤ�ش�شة التي 

ينتمي اإليها، اأو الدولة ككل.
  

- برأي��ك، م��ا الدواف��ع الخفية 
لهذه العمليات؟

الذوادي: وفقاًُ لإح�شائيات عام 2016 والتي 
ق���ام بها موقع  “هاك ماك���دون”  املتخ�ش�ض يف 
ر�شد وحتليل الهجوم اللكرتوين، هناك 4 دوافع 
رئي�ش���ة للقر�شن���ة اللكرتوني���ة، اهمه���ا الدافع 

الإجرام���ي والذي يوؤدي ل�رصقه بطاق���ات البنك اأو 
ا�شتدراج ال�شحايا و ي�شكل 17.2 % من الدوافع.
 كم���ا اأن هنال���ك داف���ع النتق���ام و التح���دي 
والبحث عن خ�شو�شية الآخرين  ومعلومات معنية 
اأو اإف�ش���اد منظومة عمل تعن���ي بجهة ما، وي�شكل 
%14.2 م���ن الدوافع، هن���اك اأي�شاً التعدي على 
حق���وق امللكي���ة الفكري���ة و �رصقته���ا ه���و الأم���ر 
احلا�ش���ل با�شتم���رار ما ب���ن اأمري���كا وال�شن ، 
وتبلغ ن�شبته %9.2،  ويقع الدافع الرابع والأخري 
اأثن���اء احلروب حي���ث تلغى �شاعته���ا كل احلواجز 
الأخالقية مع �شعي كل طرف لأحداث ال�رصر الأكر 

بالآخر، وتبلغ ن�شبته 4.2 %.

- هل ترى أن استعدادات الدولة 
االلكترونية”  “القرصن��ة  لمواجه��ة 

بمستوى الطموح؟ كيف؟
مبملك���ة  اللك���رتوين  الأم���ن  ال���ذوادي: 
البحري���ن يحظى باهتمام بالغ م���ن قبل احلكومة، 
واملوؤ�ش�ش���ات احلكومي���ة ذات الهتم���ام تق���وم 
الإط���ار  وف���ق  املجتم���ع  حماي���ة  يف  بواجبه���ا 

والإمكانيات املتاحة. 
وحت���ى ت�شتثمر هذه اجله���ود نقرتح ت�شكيل 
هيئ���ه اأو مركز موحد، يعمل مبثابة املرجع لو�شع 
�شيا�ش���ات الأم���ن اللك���رتوين املوح���د، ومبثابة 
املرجع ال�شرتاتيجي جلميع اجلهات احلكومية، و 

القطاع اخلا�ض و الإفراد.
  

- م��ا أهم الخط��وات التي يجب 
أن تقدم عليها المملكة لمواجهة 
موج��ة القرصن��ة االلكتروني��ة غي��ر 

المسبوق؟
 ال���ذوادي: اإن�ش���اء “هيئ���ة اأو مرك���ز الأم���ن 
الإلك���رتوين  ل�شاي���راين امل�ش���وؤول ع���ن تنفي���ذ 
اإ�شرتاتيجي���ة اإدارة خماط���ر الأم���ن اللك���رتوين، 
وف���ق اإط���ار وا�ش���ح و حوكم���ه عملي���ه ومن خالل 
تب���ادل التج���ارب واخل���رات يف جم���ال القر�شنة 
الإلكرتوني���ة وطرق احلماية منه���ا، بالإ�شافة اإلى 
التوعية امل�شتمر للمجتمع والأفراد، والعمل على 
اإدارة الأزم���ات الناجتة عن الخ���رتاق ال�شايراين 

الكبرية عند حدوثها.
واأن�ش���ح اأي�ش���اً خل���ق برنام���ج )ق���ادة الأمن 
اللك���رتوين( وه���و تدري���ب و تطوي���ر وتنمي���ة 
للك���وادر البحريني���ة واملتخ�ش�ش���ة يف جمال فن 
الأم���ن اللك���رتوين على جمي���ع امل�شتوي���ات، مع 
اإيجاد برامج توعية لدى املواطنن واملوؤ�ش�شات 

باملخاطر وطرق احلماية منها.
اأدعو اأي�شاً لت�شكيل مركز متقدم للدرا�شات 
الإ�شرتاتيجي���ة والبح���وث يق���وم بتحلي���ل الواقع 

ال�شيا�ش���ي والأمني لالأحداث وترجمتها على واقع 
احلماية من ال�شتهداف والقر�شنة الإلكرتونية.

ومن الأهمية اإن�شاء فرق ملركز الأفكار هدفها 
الدرا�شة والتخطيط، وو�شع الت�شورات واحللول 
والتنفي���ذ الواعي للمخرجات، وفق الإ�شرتاتيجية 

العامة لدول جمل�ض التعاون اخلليجي.
ويج���ب العمل عل �شن القوانن والت�رصيعات 
ع���ر  اخل�شو�شي���ة  بحماي���ة  واخلا�ش���ة  الالزم���ة 
تطبيق���ات النرتنت ب�شكل عام و�شائل التوا�شل 

الجتماعي خ�شو�شا.
 

 بوشقر: 64 % من األفراد أبدوا 
قلقهم من انتهاك خصوصياتهم

 - ما أهم الوسائل االليكترونية 
األكثر تسببًا في انتهاك الخصوصية 

في البحرين؟
ب���و �شق���ر: اأه���م م�ش���ادر خماط���ر قر�شن���ة 
ه���ي  وم  ايل  واملجتم���ع  الأف���راد  خ�شو�شي���ات 
الهواتف الذكية وتطبيقاته���ا ال�رصيعة واحلديثة 
والت���ي اأ�شبح���ت مالزم���ة عن ق���رب لالأف���راد يف 
واليومي���ة،  اإدارة �شوؤونه���م احلياتي���ة اخلا�ش���ة 
وحت���ت م�شميات كثرية مبا يعرف اليوم باإنرتنت 
الأ�شي���اء، وهي تقني���ات تتحكم بالأ�شي���اء حولنا 
عن طريق جم�ش���ات ل�شلكية مدعومة بتطبيقات 

اجليل اجلديد.
  وتتلخ�ض املخاط���ر على م�شتخدم الهواتف 
الذكية يف �شياع اأو ال�رصقة اأو فتح اجلهاز من قبل 
اأ�شخا����ض غري م����رصح لهم بذل���ك، خماطر خا�شة 
بالتطبيق���ات والرجمي���ات، خماط���ر نتيجة �شوء 

ا�شتخدام التطبيق اأو اجلهاز. 
 

- هل نس��تطيع أن نصف انتهاك 
الخصوصية ف��ي البحرين بالظاهرة؟ 
وم��ا أكث��ر الح��االت الت��ي تتع��رض 

النتهاك الخصوصية؟
 تقرير منظمة التعاون والتطوير القت�شادي 
2015 ويف الفق���رة اخلا�شة بالأمن واخل�شو�شية 
ي�شي���ف التقرير انته���اك اخل�شو�شي���ة لها عدة 
اأوج���ه ودواف���ع، فاإما ب�شب���ب عدم وع���ي البع�ض 
يف كيفي���ة حماي���ة خ�شو�شياتهم عن���د ا�شتخدام 
التطبيقات احلديث���ة خ�شو�شا و�شائل التوا�شل 

الجتماعي املختلفة.
اأو رمب���ا ت�ش���ل عند البع����ض للتعمد يف �شوء 
ا�شتخدامه���ا مما يجعلهم عر�ش���ه خلطر القر�شنة 
اللكرتوني���ة م���ن خ���الل متابع���ة تب���ادل ال�شور، 
والبحث عن التعليقات، وتتبع )الاليكات(، وتتبع 
املواق���ع، ومتابع���ة وتتب���ع الأ�شدق���اء، وحتليل 

النبذة ال�شخ�شية للفرد وغريها.
 وبذل���ك يتم جمع وحتلي���ل املعلومات خللق 
ملف �شخ�شي معلوماتي خا�ض يعك�ض ال�شخ�شية 

الفعلية وميولها للفرد امل�شتهدف.
  

- ه��ل هنالك إحصائي��ات محلية 
به��ذا الجان��ب؟ أو مراك��ز بح��ث أو 

متخصصون يهتمون برصد ذلك؟
الأم���ن  اأن  التقري���ر  ذات  ذك���ر  �شق���ر:  ب���و 
واخل�شو�شية يعتران من اأهم املخاطر املدرجة 
على ج���دول اأولوي���ات احلكومات الي���وم، ف� 64 
% م���ن الأفراد يف 24 دوله اأب���دوا قلقهم ب�شبب 
انته���اك خ�شو�شياته���م، و91 % من وقع عليهم 
ال�شتبي���ان فق���دوا التحك���م يف خ�شو�شياته���م، 
بالإ�شافة الى زيادة ن�شب���ة ا�شتخدام املعلومات 
ال�شخ�شية اإل���ى %43 ، لرتفع بذلك ن�شبة اخلطر 
الأمني من 35 % اإلى 42 % ويذكر التقرير اأي�شا 
اأن 39 % م���ن الأف���راد بداأ باتخ���اذ خطوات جادة 

حلماية خ�شو�شياتهم. 
 

إيج��اد  نس��تطيع  كي��ف   -
الحماي��ة من مخاط��ر قرصنة األفراد 

والمجتمع؟
 يف حال���ة �رصقة اأو �شياع جهاز الهاتف النقال 
يجب تفعيل الإغالق الأوتوماتيكي للجهاز، وم�شح 
املعلومات منه عن بعد، بالإ�شافة لتفعيل برامج 
تتب���ع مكان اجلهاز بحيث ير�ش���ل اأمييل ل�شاحبه 
يحدد م���كان اجلهاز عندما يق���وم اأحد غري م�رصح 

له بفتحه.
والأه���م م���ن ذلك هو عم���ل ن�ش���خ احتياطية 
للمعلوم���ات خارج جهاز الهات���ف، وتفعيل حماية 
كلمات امل���رور للتطبي���ق و اجلهاز مع���ا، واأي�شاً 
تفعي���ل تقنيات الب�شمة وكلم���ة ال�رص معا يف حالة 

�شياع اجلهاز.
 

 - وم��اذا ع��ن المخاط��ر الت��ي 
تصاح��ب التطبيق��ات نفس��ها والتي 

يحذر منها الكثير من الباحثين؟
 ب���و �شق���ر: يج���ب حتدي���ث نظ���ام الت�شغيل 
با�شتمرار، واحل���ذر من تفعيل تطبيقات جمهولة 
امل�ش���در والتي تطل���ب الت�رصيح بالدخ���ول اإلى 
املعلوم���ات ال�شخ�شية اخلا�ش���ة ب�شاحب اجلهاز 

لتفعيل التطبيق.
 وكذلك ع���دم الثقة بفت���ح الروابط جمهولة 
امل�ش���در لأنها غالبا تكون فريو�شات  ذات طابع 
جت�ش�شي، مع تفعيل برامج احلماية وبرامج حماية 
اأداء اجلهاز من الفريو�شات التي تعمل يف اخلفاء 

و بدون معرفة �شاحب اجلهاز.

  
م��ن  العدي��د  أن  يالح��ظ   -
المس��تخدمين للهوات��ف واألجهزة 
الذكي��ة يكون��ون ه��م المتس��ببين 
في ح��دوث الخروقات نظ��را للجهل 
ب��م  الجه��از،  أو لس��وء اس��تخدام 

تنصحين؟
  ب���و �شق���ر: يجب التاأك���د با�شتم���رار وبدقة 
من �شخ�شي���ة امل�شتخ���دم اأو املتابعن، وجتنب 
امل�شاركات الكثرية و الغري املفيدة للمتابعن، 
فيديوه���ات  )�ش���ور،  م�ش���اركات  عم���ل  وع���دم 
وغريها( عر و�شائل التوا�شل يعتقد اأنها �شوف 

مت�ض خ�شو�شية و اأمن الفرد مبا�رصة.
 وم���ن الأهمية احل���ذر من امل�ش���اركات ذات 
الطاب���ع اخلا����ض ج���دا لأن امل�شتخ���دم حينها لن 
ي�شتطيع التحك���م يف ت�رصفات مئ���ات املتابعن 
ا�شتخ���دام  ع���دم  وكذل���ك  امل�ش���اركات،  به���ذه 
الإع���دادات اخلا�ش���ة بالتطبيق خ�شو�ش���ا الأمن 
واخل�شو�شية بال�ش���كل ال�شحيح، ويجب التحقق 
و تفعي���ل الإع���دادات اخلا�ش���ة بالتطبي���ق التي 
تتنا�شب مع حماية اخل�شو�شية امل�شتخدم نف�شه.

 

 الغانم: إنشاء مركز لألمن 
“السايبراني” على مدار الساعة

النيابي��ة  الجه��ود  م��ا   -  
تنام��ي  يخ��ص  فيم��ا  والتش��ريعية 
ظاه��رة القرصن��ة االلكترونية على 
المنش��آت الحكومي��ة والخاصة في 

المملكة؟
 الغامن: لدين���ا اهتمام وا�شع مبجل�ض النواب 
ح���ول ه���ذا الأم���ر، وح���ول خطورت���ه عل���ى الأمن 
القومي، وهنال���ك متابعة للمعلومات الواردة من 
هيئ���ة احلكومة اللكرتونية ووزارة الداخلية بهذا 

اخل�شو�ض.
 ول���ذا، فقد تقدمت موؤخ���راً مبقرتح ت�رصيعي 
لإن�ش���اء مرك���ز لالأم���ن )ال�شاي���راين( يف مملك���ة 
البحرين، يعمل على مدار ال�شاعة بنظام املبادرة 
للحماي���ة م���ن التعر����ض للهج���وم الإليك���رتوين 
والقر�شنة، وفق اإط���ار )�شايراين( اأمني معتمد، 
واأنظمة، و�شبكات ات�ش���الت اليكرتونية، واأمنية 

حديثة.
 

الت��ي  األرق��ام  تق��رأ  كي��ف    -
س��ردها عب��د اهلل ال��ذوادي فيم��ا 
يخ��ص بالهجم��ات االلكترونية على 

البحرين؟
الغ���امن: اأرق���ام قيا�شي���ة تت���وازى م���ع حجم 
الرثوات والق���وة القت�شادي���ة للبحرين، والثقل 
ال�شيا�ش���ي لها باملنطقة، وه���ذا الكم العايل من 
الهجم���ات اللكرتوني���ة من ال�شتحال���ة اأن تكون 
موجه���ة �ش���د دول���ة فق���رية، اأو دولة لي����ض لها 
تاأث���ري وح�ش���ور، �ش���واء بامل�شه���د ال�شيا�شي اأو 

القت�شادي العاملي.
وعليه، فاأمام مملكة البحرين حتديات ج�شيمة 
فيما يخ�ض اأم���ن �شبكة الت�شال والبنية التحتية 
ملزود خدم���ة الإنرتن���ت، ومراكز حف���ظ ومعاجلة 
املعلوم���ات، كما اأن هنالك حتدي���ات حقيقية يف 
اخ���رتاق �شبكات تقني���ة املعلوم���ات ملوؤ�ش�شات 
الدول���ة، ويقع احلل بتاأ�شي�ض هذا املركز النوعي 
الطموح، وال���ذي يوجد له مثيل باململكة العربية 
ال�شعودي���ة، حلماية اأجهزة الدول���ة، وموؤ�ش�شاتها 

من القر�شنة.

• •عبد اهلل الذوادي	 •عائ�شة بو�شقر	  خليفة الغامن	
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مجلس الرئيس... 
تنميـــــــة ووقايـــــــــة

كاأن���ه يعلم اأن الوقاية مل تكن حا�رضة ك���ي ت�سبح خريا من العالج، �سموه بح�سه 
اال�ستباق���ي الرفي���ع يدرك قبل غ���ريه اأن الطريق امل�سدود ال ي���وؤدي اإلى امليادين 

الف�سيحة واأن الدروب العوجاء ال تقود اإلى اأماكن �سحيحة.
لذلك كان رئي�س الوزراء �ساحب ال�سمو امللكي االأمري خليفة بن �سلمان حفظه 
اهلل ورع���اه حري�س���اً على و�س���ع احل�سان ال�سليم اأم���ام العربة ال�سليم���ة، ربط االأمة 

بالتنمية، ف�سنع احل�سارة وتربع على عر�س اجلوائز التنموية يف املنطقة.
موؤخ���راً منحته جامعة ال���دول العربية درع العم���ل التنموي؛ عرفان���اً الإ�سهاماته 
يف جم���ال البن���اء والعمران ول���دوره الرائ���د يف التحديث ال�سام���ل و�سناعة النه�سة 

واحل�سارة.
الواق���ع يرتج���م تلك اجلائزة وغريه���ا من اجلوائز التي ح�س���ل عليها �سموه من 
منظم���ات وموؤ�س�سات ودول وملوك وروؤ�ساء واأمراء عل���ى امتداد املعمورة، جميعها 
تعك����س دور �سموه يف العم���ل التنموي، وجميعها ُتثمن مواقف���ه ال�سجاعة وخطواته 

اجل�سورة؛ من اأجل ن�رضة �سعبه واالنحياز لق�سايا اأمته.
يف جمل�س���ه املا�سي مل ين����س �سموه ما يحدث يف �سوريا وم���ا يتعر�س له اأر�س 
الع���راق، اأو ليبيا اأو اليمن غري ال�سعي���د، جميعها تعاين؛ الأن جميعها �سلت الطريق 

نحو االحرتاز، نحو اللحمة الوطنية واحلنكة ال�سيا�سية.
جميعه���ا تغادر التاريخ وعل���ى تاللها دموع الن���دم، ويف اأعناقها دماء املاليني 

من االأبرياء.
الوط���ن العرب���ي باأ�رضه ي�سغل ب���ال خليفة بن �سلمان �ساأن���ه يف ذلك �ساأن وطنه 
الغ���ايل البحرين، يتح���دث عن املنظوم���ة باأكملها بنف����س النف�س ونف����س ال�سعور 
الطاغ���ي باالنتم���اء الأمته العريقة التلي���دة، وجه النخب نح���و اال�ستفاقة من غيبوبة 
التمرك���ز يف املحيطات املتالطمة اأو تلك املح�سوبة على تيار اأو جماعة اأو فكرة غري 

جديرة باالنتماء اإلى الوطن.
اإذا مل ي�س���ب االجتهاد يف م�سلحة بناء الدولة الع�رضية، واإذا مل تت�سافر اجلهود 
م���ن اأجل توحي���د ال�سف ونبذ الفرق���ة وواأد االنق�سام، فاإن جهودنا م���ن اأجل اإن�سان 
اأرق���ى، واقت�س���اد اأف�س���ل، ووطن اأق���وى، �ستذهب جميعه���ا اأدراج الري���اح، لذلك 
تنبه���ت جامعة الدول العربي���ة ومن قبلها االأمم املتحدة وغريه���ا وغريها اإلى ذلك 
الدور الفائق الذي يلعبه رئي�س الوزراء من اأجل �سون مكت�سبات بالده، والذود عن 

مقدراتها، وحماية تاريخها وتراثها ورموز نه�ستها.
من هنا جاء التكرمي، ومن هنا كانت البحرين و�ستظل رمزاً عربياً �ساخماً للبناء، 

وباباً مفتوحاً للرخاء ونافذة مطلة على العامل املتح�رض بحرية.

بقلم: الدكتور عبداهلل الحواج

“با�س” توفر دعم املناولة االأر�ضية لـ “الفورموال 1”

“بتلكو” حتقق حلم الطفل الفردان يف العي�س باأجواء الفورموال 1

موؤ�ض�ضة ج�رش امللك فهد تدعو لت�رشيع امل�رشوعات 

دبي تريد تطبيق جتربة البحرين يف ال�ضياج االأمني

ت�سكيل فريق لتطبيق اأف�سل معايري االأمن وال�سالمة

قام بجولة يف ممرات ال�سيانة وا�ستمتع بتجربة �سيارات الدفع الرباعي

وف���رت �رضك���ة خدمات مط���ار البحري���ن “با�س” 
خدمات املناول���ة االأر�سية جلائ���زة البحرين الكربى 
)الفورم���وال 1(، الت���ي م���ن خالله���ا يت���م ت�سلي���ط 
االأنظار عامليا على البحري���ن؛ لكونها من اأهم واأكرب 

الفعاليات ال�سنوية التي ت�ست�سيفها اململكة.
ومت نقل �سيارات الفورموال 1 من قبل اخلطوط 
اجلوي���ة اإل���ى البحري���ن عل���ى �س���كل قط���ع منف�سلة 
معبئة يف حاويات خا�س���ة.  ولت�سهيل اإجراءات قبول 
احلمول���ة، وف���رت “با����س” ميزان���ا متنق���ال يف حلب���ة 
البحرين الدولي���ة لتحديد ال���وزن النهائي للمركبة، 
حتت اإ����رضاف موظف���ني ال�رضك���ة املتخ�س�سني ملنع 

اإدخال مواد �سارة يف اأجهزة القيا�س. 
ووفرت “با����س” للعمالء اأي�سا االأي���دي العاملة 
املاه���رة من عمال وم�رضفني عن���د احلاجة لفرق عمل 
اإ�سافي���ة. كما وفرت ال�رضكة دع���م املناولة االأر�سية 
جلميع الطائرات التي تنقل اأع�ساء الفرق امل�ساركة 
بال�سب���اق وحتمي���ل واإن���زال �سي���ارات الفورم���وال 1 
من واإل���ى ال�ساحنات اأثن���اء الو�سول واملغ���ادرة، اإذ 
مت ا�ست���رياد معدات تزن ما يق���ارب 600 اإلى 700 

طن، واالأحم���ال نف�سها �سدرت كج���زء من العمليات 
االأ�سا�سية.

وتعامل���ت “با�س” مع امل�سابق���ة العاملية بغاية 
االهتم���ام لتقدمي الدع���م املحلي الالئ���ق للفعالية، 
عرب توفري جميع املعدات واالأيدي العاملة املطلوبة 

مبا يتنا�سب م���ع جدول و�سول ومغ���ادرة الطائرات 
ومتطلبات العمل؛ من اأجل خدمات مناولة �سل�سة. 

ومت ت�سكي���ل فريق يخت����س باالهتمام بتطبيق 
اأف�سل معايري االأمن وال�سالمة للمراقبة والتعامل مع 

جميع العمليات املتعلقة بالفورموال 1. 

الهملة - بتلكو: �سع����دت بتلكو بتحقيق حمب 
ريا�س����ة �سباق����ات الفورم����وال 1 الطف����ل علي حممد 
الفردان، حيث دعت����ه لالن�سمام اإلى م�سوؤويل بتلكو 
وكب����ار ال�سي����وف يف �سالة بتلك����و الواقعة يف نادي 

البادوك بحلبة البحرين الدولية.
وت�سمن����ت الدع����وة امل�سارك����ة يف العدي����د من 
االأن�سطة احلما�سية وال�سيقة، حيث حظي علي بجولة 
يف ممرات ال�سيان����ة مل�ساه����دة امليكانيكيني اأثناء 
اإعداده����م �سي����ارات �سباق الفورم����وال 1، للم�ساركة 
يف اجل����والت التاأهيلية لل�سباق الذي �سينطلق اليوم 
االأح����د. كذلك ا�ستم����ع علي بتجربة حت����دي �سيارات 
الدف����ع الرباع����ي على م�سم����ار العوائ����ق يف ال�سيارة 
الت����ي قاده����ا �سائق حم����رتف. وحظي عل����ي بتجربة 
حما�سي����ة و�سيقة من خ����الل امل�ساركة يف الفعاليات 
الرتفيهي����ة امل�ساحبة لل�سب����اق، والتي ت�ست�سيفها 
قرية الفورم����وال ومنها عامل الدينا�سورات ومعر�س 

حيوانات الع�رض اجلليدي وبيت االأ�سباح.
واأع����رب عل����ي ع����ن �سعادت����ه الغام����رة به����ذه 
املنا�سب����ة، وق����ال: “اأ�سك����ر بتلكو على ه����ذا اليوم 
الرائ����ع، لق����د ا�ستمتع����ت ب����كل حلظة بالفع����ل، كما 
اأ�سك����ر جمعية حلم الطفل عل����ى جهودهم يف حتقيق 
حلم����ي على اأر�س الواقع.” وُتعنى جمعية حلم طفل، 
بتحقي����ق اأحالم االأطفال امل�ساب����ني باأمرا�س مزمنة 

من خ����الل منحه����م هدايا اأو جت����ارب متمي����زة، التي 
يتمن����ون احل�سول عليها مث����ل االألع����اب اأو االأجهزة 
مرتفع����ة ال�سع����ر اأو زي����ارة االأح����داث العاملي����ة مثل 

�سباقات اجلائزة الكربى للفورموال 1.
بدورها اأك����دت الرئي�س التنفيذي ل�رضكة بتلكو 

البحري����ن من����ى الها�سم����ي الت����زام ال�رضك����ة بعناي����ة 
االأطفال، وحتقيق اأمنياتهم، واأ�سارت اإلى �سعادتها 
وفري����ق بتلك����و بدعوة الطف����ل علي ل�سال����ة بتلكو، 
ومنح����ه يوًم����ا ترفيهًي����ا مميًزا و�س����ط اأج����واء �سباق 

الفورموال 1.

املنام���ة - بن���ا: عق���د جمل����س اإدارة 
املوؤ�س�سة العامة جل�رض امللك فهد اجتماعه 
االإدارة  جمل����س  رئي����س  برئا�س���ة  ال����77 
املكلف املدير العام للجمارك ال�سعودية 
املكل���ف اأحمد احلقب���اين، بح�س���ور نائب 
رئي����س جمل����س االإدارة ال�سي���خ حممد بن 
خليفة اآل خليفة وعدد من اأع�ساء املجل�س 

من اجلانبني ال�سعودي والبحريني.
وبداأت اجلل�سة برتحيب نائب رئي�س 
املجل�س، برئي�س جمل����س االإدارة املكلف 
للمجل����س،  بان�سمام���ه  احلقب���اين  اأحم���د 
كما اأ�س���اد جمل����س االإدارة باجلهود التي 
بذلها �سالح اخللي���وي اإبان فرتة رئا�سته 
للمجل����س ث���م رح���ب بان�سم���ام الع�س���و 
اجلدي���د ملجل����س االإدارة، مدي���ر مكت���ب 
حتقيق الروؤية ب���وزارة النقل يا�رض الداود، 
كما قدم املجل����س ال�سكر لع�سو املجل�س 
ال�ساب���ق في�سل الزبن على جه���وده اأثناء 

فرتة ع�سويته مبجل�س اإدارة املوؤ�س�سة.

بعدها ناق�س املجل����س املو�سوعات 
املدرج���ة على جدول االأعمال، اإذ اأقر عدداً 
م���ن املو�سوع���ات ذات االأهمي���ة ومنه���ا 
للموؤ�س�س���ة  اخلتامي���ة  احل�ساب���ات  اإق���رار 
للعام 2016. واأثن���ى املجل�س على جهود 
املوؤ�س�س���ة العامة جل�رض امللك فهد وحثها 
على ب���ذل املزي���د لتحيق ما ت�سب���و اإليه 
املوؤ�س�س���ة، موؤكدا اأهمية العمل يف مناطق 
الإج���راءات ورفع م�ست���وى اخلدمات التي 
تقدمها املوؤ�س�س���ة مل�ستخدمي ومرتادي 

هذا ال�رضح احل�ساري التنموي )ج�رض امللك 
فهد(.

كم���ا اطلع اأع�ساء جمل����س االإدارة عن 
كثب على عدد من امل�ساريع التي نفذتها 
اإدارة املوؤ�س�س���ة العام���ة جل�رض امللك فهد 
وم���ا  والبحرين���ي  ال�سع���ودي  باجلانب���ني 
يتعلق مب���ا مت اإجنازه يف املرحل���ة االأولى 
والثاني���ة م���ن تطوير جزي���رة االإج���راءات 
اجلدي���دة يف اجلانب ال�سع���ودي، وما طراأ 

من م�ستجدات على جدول االعمال.

املنام���ة - بن���ا: اأب���دى القائ���د العام 
ل�رضط���ة دب���ي اإعجاب���ه مب���ا تو�سل���ت اإليه 
مملك���ة البحرين ممثل���ة ب���وزارة الداخلية 
م���ن تط���ور تكنولوج���ي يف جم���ال الر�سد 
����رضورة  موؤك���داً  البحري���ة،  واملتابع���ة 
التوا�سل لتبادل اخلربات وال�ستفادة من 
جتربة البحرين فيما يخ�س م�رضوع ال�سياج 

االأمني االإلكرتوين.
جاء ذلك عل���ى هام�س م�ساركة قيادة 
خفر ال�سواح���ل يف معر�س دبي لالإجنازات 
احلكومي���ة، حي���ث زار املعر����س وفد من 
�رضطة دب���ي برئا�سة القائد الع���ام واطلع 
على االآلية التي يعم���ل بها امل�رضوع واأهم 

مميزاته.

وكان���ت قي���ادة خف���ر ال�سواح���ل قد 
االأمن���ي  ال�سي���اج  م����رضوع  ا�ستعر�س���ت 
االإلك���رتوين، والذي القت من�سته اهتماما 

والو�سائ���ل  احل�س���ور  وتواف���د  الفت���ا، 
االإعالمي���ة للح�س���ول عل���ى معلومات عن 

امل�رضوع.

• تعاملت “با�س” مع الفورموال 1 بغاية االهتمام لتقدمي الدعم املحلي الالئق للفعالية	

• علي الفردان يف جتربة حماكاة ل�سباق ال�سيارات يف �سالة بتلكو يف نادي البادوك	
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رئي�س الوزراء ميثل دافعا حقيقيا لأبناء الوطن لالجتهاد

التخرج حافز لأبناء البحرين لتحمل امل�سوؤولية الوطنية

الدرا�سة الع�سكرية حتّد حقيقي لقدرات البحرينيات

يف برقية تهنئة مبنا�سبة تخرج حفيدة �سموه... خلف:

هناأ رئي�س الوزراء بتخرج حفيدة �سموه... جمعة: 

رئي�س الوزراء يوفر �سبل الدعم كافة للمراأة... ال�ساعر:

تلقى رئي�س ال���وزراء �ساحب ال�سمو 
امللك���ي الأم���ر خليف���ة ب���ن �سلم���ان اآل 
خليفة برقي���ة تهنئة من وزي���ر الأ�سغال 
و�س���وؤون البلدي���ات والتخطيط العمراين 
ع�س���ام خل���ف؛ وذل���ك مبنا�سب���ة تخ���رج 
حفي���دة �سموه ال�سيخة عائ�سة بنت را�سد 
اآل خليفة م���ن اأكادميية �سانت هر�ست 
الع�سكرية كاأول فتاة بحرينية تتخرج من 

هذه الأكادميية.

ويف ما ياأتي ن�س الربقية:
�ساحب ال�سم���و امللكي الأمر خليفة 
بن �سلمان اآل خليفة حفظكم اهلل ورعاكم 

رئي�س الوزراء املوقر
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته..

ي�رشفني وببال���غ الفخ���ر والعتزاز اأن 
اأرفع اإل���ى مقام �سموكم الك���رمي اأ�سمى 
اآي���ات الته���اين والتربي���كات، مبنا�سب���ة 
تخ���رج حفي���دة �سموكم ال�سيخ���ة عائ�سة 
بنت را�سد اآل خليفة من اأكادميية �سانت 

هر�ست الع�سكرية امللكية يف العا�سمة 
الربيطاني���ة لن���دن كاأول فت���اة بحرينية 

تتخرج من هذه الأكادميية العريقة.
وي����رشين اأن ن�سي���د بجه���ود ال�سيخ���ة 
عائ�س���ة بن���ت را�س���د اآل خليف���ة ط���وال 
به���ذا  وتخرجه���ا  التعليمي���ة  م�سرته���ا 
النج���اح والتف���وق م���ن اإح���دى الكليات 
العريقة، فهو مبثابة فخر واعتزاز للمراأة 

البحرينية ب�سورة خا�سة ومملكة البحرين 
ب�سكل عام.

�ساح���ب ال�سمو، اإن اهتم���ام �سموكم 
الكرمي على دعم اخلريجني واملتعلمني 
من اأبناء ه���ذا الوطن الغايل، ياأتي اإميانا 
م���ن �سموكم باأهمي���ة ال�ستثمار بالعن�رش 
الب����رشي وتطوي���ره ليك���ون اأك���ر قدرة 
للم�سارك���ة يف م�س���رة التنمي���ة ال�ساملة 
التي ت�سهدها مملكة البحرين يف جمالت 
خمتلفة، كما اأن هذا احلر�س من �سموكم 
ميثل دافع���ا حقيقيا لهم لب���ذل املزيد 
من اجله���د والجتهاد لتحقي���ق الأهداف 
والتطلع���ات، متمن���ني لل�سيخ���ة عائ�سة 
التف���وق  اآل خليف���ة دوام  را�س���د  بن���ت 
والنجاح، داعني املولى عز وجل اأن يدمي 
على �سموكم حفظكم اهلل ورعاكم موفور 
ال�سح���ة والعافي���ة، واأن يجعلك���م دائما 

ذخرا لهذا الوطن واأبناءه الأوفياء.
فائ���ق  بقب���ول  �سموك���م  وتف�سل���وا 

التحية والتقدير.

تلقى رئي�س ال���وزراء �ساحب ال�سمو 
امللك���ي الأم���ر خليف���ة ب���ن �سلم���ان اآل 
خليفة برقية تهنئة م���ن رئي�س املكتب 
ال�سيا�سي بجمعية ميثاق العمل الوطني 
اأحمد جمعة؛ وذلك مبنا�سبة تخرج حفيدة 
�سم���وه ال�سيخ���ة عائ�س���ة بن���ت را�سد اآل 
خليفة م���ن اأكادميي���ة �سان���ت هر�ست 
الع�سكرية كاأول فتاة بحرينية تتخرج من 

هذه الأكادميية، هذا ن�سها:

�ساحب ال�سم���و امللكي الأمر خليفة 
ب���ن �سلم���ان اآل خليف���ة رئي�س ال���وزراء 

املوقر حفظه اهلل ورعاه.
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

ي�سعدين وي�رشفن���ي يا �ساحب ال�سمو 
ب���كل فخ���ر و�سع���ادة ونيابة ع���ن اأع�ساء 
جمعية ميثاق العم���ل الوطني، جمعيتكم 
اأتق���دم  اأن  بالوف���اء،  لك���م  املخل�س���ة 
ب���كل اعتزاز اإل���ى مقامك���م ال�سامي باأحر 
واأ�س���دق م�ساعر ال�سعادة واآيات التهاين 
باملنا�سب���ة ال�سعي���دة لتخ���رج حفيدتكم 

الغالي���ة ال�سيخ���ة عائ�سة بن���ت را�سد اآل 
خليفة حفظها اهلل وحفظكم وجميع اأفراد 
اأ�رشة �سموكم الكرمية من اأكادميية �ساند 

هر�ست الع�سكرية امللكية.
وي�سعدين يا �ساح���ب ال�سمو اأن اأعرب 
لكم ع���ن مدى �سعادتنا به���ذه املنا�سبة 
اأ�ساع���ت يف  الت���ي  العزي���زة واملبارك���ة 
نفو�س اجلميع الفرح الذي نت�رشع للمولى 
عز وج���ل اأن يعم �سم���اء البحرين الغالية 

دائماً ب���اإذن اهلل، واأن يدمي الأفراح على 
بلدنا و�سعبنا حت���ت قيادتكم الر�سيدة، 
متمن���ني كل التوفي���ق والنج���اح به���ذا 
املتمي���ز  الأكادمي���ي  بالتخ���رج  الجن���از 

حلفيدة �سموكم الغالية.
اإنن���ا ي���ا �ساح���ب ال�سمو نفخ���ر بهذا 
التخرج الذي ي�سكل حافزاً لأبناء البحرين 
وخا�س���ة جيل ال�سب���اب الذين �سيحملون 
امل�سوؤولي���ة الوطنية عل���ى نهج �سموكم 
وتوجيهاتكم ال�سديدة يف حتفيز ال�سباب 
على روح املثابرة من اأجل وطننا الغايل.

ي�سعدين ي���ا �سحاب ال�سمو يف اخلتام 
اأن اأدعو اهلل تعال���ى حلفيدتكم بالنجاح، 
يحف���ظ  اأن  القدي���ر  العل���ي  اهلل  �سائ���اًل 
خطاك���م  وي�س���دد  ويرعاك���م،  �سموك���م 
للمزي���د من العط���اء واأن ميدكم مبوفور 

ال�سحة وال�سعادة.

اأحمد جمعة
رئي�س املكتب ال�سيا�سي

جمعية ميثاق العمل الوطني

املنام���ة -بن���ا: تلق���ى رئي����س ال���وزراء 
�ساح���ب ال�سم���و امللك���ي الأم���ر خليفة بن 
�سلمان اآل خليفة برقي���ة تهنئة من النا�سط 
الجتماع���ي اأ�سامة ال�ساع���ر، وذلك مبنا�سبة 
تخرج حفي���دة �سم���وه ال�سيخ���ة عائ�سة بنت 
�سان���ت  اأكادميي���ة  م���ن  اآل خليف���ة  را�س���د 
هر�س���ت الع�سكري���ة كاأول فت���اة بحريني���ة 

تتخرج من هذه الأكادميية هذا ن�سها:-
�سي���دي �ساح���ب ال�سمو امللك���ي الأمر 
خليف���ة ب���ن �سلم���ان اآل خليف���ة حفظ���ه اهلل 

رئي�س الوزراء املوقر
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،

يطيب يل ان اأرفع ملقام �سموكم الكرمي 
اأ�سم���ى اآيات الته���اين والتربيكات مبنا�سبة 
تخ���رج حفيدتكم �سمو ال�سيخ���ة عائ�سة بنت 
را�سد اآل خليفة من اأكادميية �سانت هر�ست 
الع�سكرية امللكي���ة يف العا�سمة الربيطانية 
يف لندن كاأول فتاة بحرينية تتخرج من هذه 

الأكادميية الع�سكرية العريقة.
�سي���دى �ساح���ب ال�سمو امللك���ي �سمو 
رئي����س ال���وزراء، اإن جناح حفيدتك���م �سمو 
ال�سيخ���ة عائ�س���ة بن���ت را�س���د اآل خليفة يف 
التخ���رج من الكادميي���ة الع�سكرية امللكية 
يف بريطاني���ا ميثل اجن���ازا تاريخيا يف �سجل 
املراأة البحرينية الت���ي حتقق امل�ستحيل يف 
�سبي���ل رفعة �ساأن اململك���ة بدعم كامل من 
�ساحب ال�سمو امللك���ي �سمو رئي�س الوزراء 

املوقر للم���راأة البحرينية لك���ى ترتقى اإلى 
اأعلى املنا�سب وتتحم���ل ال�سعاب من اأجل 

حتقيق طموحها.
ونفخر جميًعا باختي���ار حفيدة �سموكم، 
�سم���و ال�سيخة عائ�سة بن���ت را�سد اآل خليفة 
هذا املجال ال�سع���ب يف الدرا�سة يف املجال 
الع�سكري، وهو مبثابة حتد حقيقي لقدرات 
املراأة البحرينية مب���ا يعك�س مدى �سالبتها 
وقوته���ا، حيث جنح���ت �سموه���ا باقتدار يف 
التحدي وحققت اجنازا جديدا ي�ساف ل�سجل 
اإجن���ازات امل���راأة يف البحري���ن بتخرجها من 

الكادميية الع�سكرية امللكية بتفوق.
ونعلم يقينا اأن �ساح���ب ال�سمو امللكي 
�سم���و رئي����س ال���وزراء حفظ���ه اهلل ي�سع يف 

اأولوي���ات اهتمام���ات �سم���وه دع���م امل���راأة 
البحريني���ة يف كل املج���الت، ويوج���ه �سموه 
بتوفر كافة �سب���ل الدعم واملوؤازرة جلهود 
امل���راأة والفت���اه البحرينية م���ن اجل حتقيق 
ذاته���ا ، وو�سوله���ا اإلى مبتغاه���ا وتقلدها 
اأرفع املنا�سب وحتقيق النجاحات املتوالية 
،وه���و ما اأ�سفر عن جناح تتحدث عنه الأرقام 
يف جم���ال دعم امل���راأة البحريني���ة وو�سولها 

اإلى تلك النتائج املبهرة.
�سي���دى �ساح���ب ال�سم���و امللك���ي �سمو 
رئي�س الوزراء حفظكم اهلل ورعاكم، اإن حر�س 
�سموك���م على تر�سي���خ كافة عنا����رش الدعم 
وامل�ساندة لكل اجلهود الرامية نحو حتقيق 
النج���اح يف كل املج���الت وخا�س���ة يف جمال 
دعم امل���راأة واحلث على الجتهاد واكت�ساب 
املعرفة والتعلم وحتدي ال�سعاب حتى بلوغ 
الهدف ه���و احلافز الرئي�س���ي لتحقيق تلك 

النتائج الإيجابية يف �ستى املجالت.
والتربي���كات متمنني  الته���اين  ونك���رر 
ل�سم���و ال�سيخة عائ�سة بن���ت را�سد اآل خليفة 
وندع���و  والرق���ى  والنج���اح  التوفي���ق  دوام 
املول���ى عز وجل اأن يحفظ �سموكم ويرعاكم 
للبحرين و�سعبها واأن ميتعكم بتمام ال�سحة 
وموف���ور العافي���ة واأن ي�س���دد عل���ى طريق 
اخل���ر خطاكم واأن يجعلك���م دوما عزا وذخرا 

لوطننا العظيم.

خالد بن حممد: اإجناز ال�سيخة عائ�سة فخر لكل مواطن

النعيمي: نقدر جهود عائ�سة بنت را�سد التعليمية

 اأحمد بن علي: رئي�س الوزراء زرع االن�ضباط لدى البحرينيني 

املنامة - بنا: تلقى رئي�س الوزراء 
�ساح����ب ال�سمو امللك����ي الأمر خليفة 
بن �سلم����ان اآل خليفة برقية تهنئة من 
م�ست�سار جاللة امللك �سمو ال�سيخ خالد 
بن حممد ب����ن �سلمان اآل خليفة؛ وذلك 
مبنا�سبة تخرج حفي����دة �سموه ال�سيخة 
عائ�س����ة بن����ت را�س����د اآل خليف����ة م����ن 
اأكادميي����ة �سانت هر�س����ت الع�سكرية 
كاأول فت����اة بحريني����ة تتخ����رج من هذه 

الأكادميية، هذا ن�سها:
�سي����دي �ساح����ب ال�سم����و امللك����ي 
الأم����ر خليف����ة ب����ن �سلم����ان اآل خليفة 

حفظه اهلل رئي�س الوزراء املوقر
اهلل  ورحم����ة  عليك����م  ال�س����الم 

وبركاته...
ي�رشفن����ي اأن اأرفع ملق����ام �سموكم 
الته����اين  اآي����ات  اأ�سم����ى  الك����رمي 
والتربي����كات مبنا�سبة تخرج حفيدتكم 
ال�سيخة عائ�سة بنت را�سد اآل خليفة من 
اأكادميي����ة �سانت هر�س����ت الع�سكرية 
امللكية يف العا�سمة الربيطانية لندن. 
اإن ما حققته ال�سيخة عائ�سة من تفوق 
وع����زم واإ�����رشار وبل����وغ اأعل����ى املراتب 
العلمي����ة والعملية يف ه����ذه الأكادميية 
املرموقة، اإمنا هو م�سدر فخر واعتزاز 
ل����كل مواطن بحريني، وهو دليل جديد 
عل����ى م����ا متت����ع ب����ه امل����راأة البحرينية 
م����ن دعم وم�سان����دة من ل����دن �سموكم 

وحكومتكم الر�سيدة.
كما ياأتي اهتمام �سموكم حفظكم 
واملتفوق����ني  اخلريج����ني  بدع����م  اهلل 

اإميان����اً  تكرميه����م،  عل����ى  واحلر�����س 
منكم باأهمية العل����م واملعرفة يف خلق 
وط����ن متق����دم ُمزدهر، مبع����ث فخرهم 
الأ�سم����ى يف  واعتزازه����م، ودوافعه����م 
الو�سول اإل����ى اأعلى درجات التفوق يف 

م�سرتهم العلمية والعملية.
بن����ت  عائ�س����ة  لل�سيخ����ة  متمن����ني 
را�سد اآل خليفة دوام التفوق والنجاح، 
داع����ني املولى عز وج����ل اأن يدمي على 
�سموك����م حفظك����م اهلل ورعاكم موفور 
ال�سح����ة والعافي����ة، واأن يجعلكم دائما 

ذخرا لهذا الوطن واأبنائه الأوفياء.

تف�سل����وا �سموك����م بقب����ول فائ����ق 
التحية والتقدير

خالد بن حممد بن �سلمان اآل خليفة
م�ست�سار جاللة امللك املفدى

املنام���ة - بنا: تلق���ى رئي�س الوزراء 
�ساحب ال�سمو امللك���ي الأمر خليفة بن 
�سلم���ان اآل خليفة برقية تهنئة من وزير 
الرتبية والتعليم ماج���د النعيمي؛ وذلك 
مبنا�سب���ة تخ���رج حفيدة �سم���وه ال�سيخة 
عائ�سة بنت را�سد اآل خليفة من اأكادميية 
�سانت هر�س���ت الع�سكري���ة كاأول فتاة 
بحريني���ة تتخ���رج م���ن ه���ذه الأكادميية 

العريقة هذا ن�سها:
�سيدي �ساحب ال�سمو امللكي الأمر 
خليف���ة بن �سلم���ان اآل خليفة حفظه اهلل 

ورعاه رئي�س الوزراء املوّقر..
ي�رشّفن���ي  والعت���زاز،  الفخ���ر  ببال���غ 
بالأ�سال���ة ع���ن نف�س���ي وبالنياب���ة ع���ن 
منت�سبي وزارة الرتبية والتعليم اأن اأرفع 
اإل���ى �سمّوك���م الك���رمي خال����س التهاين 
والتربي���كات مبنا�سبة تخ���ّرج حفيدتكم 
ال�سيخ���ة عائ�سة بنت را�سد اآل خليفة من 
اأكادميي���ة �سان���ت هر�س���ت الع�سكرية 
امللكية يف العا�سم���ة الربيطانية لندن، 
معرباً ع���ن كامل التقدي���ر للجهود التي 
بذلتها للتخّرج من هذه الكلية الع�سكرية 

العريق���ة، متمنياً لها مزي���داً من التفوق 
والنج���اح، و�سائ���اًل اهلل تعال���ى اأن يحفظ 

�سمّوكم العزيز ذخراً و�سنداً للجميع.

وتف�سل���وا �سموك���م الك���رمي بقبول 
فائق التحية وعظيم الحرتام.

د. ماجد بن علي النعيمي
وزير الرتبية والتعليم

املنام���ة - بنا: تلق���ى رئي�س الوزراء 
�ساحب ال�سمو امللك���ي الأمر خليفة بن 
�سلمان اآل خليفة برقية تهنئة من رئي�س 
جمل�س اإدارة ن���ادي املحرق ال�سيخ اأحمد 
بن عل���ي بن عب���داهلل اآل خليف���ة؛ وذلك 
مبنا�سب���ة تخ���رج حفيدة �سم���وه ال�سيخة 
عائ�سة بنت را�سد اآل خليفة من اأكادميية 
�سانت هر�س���ت الع�سكري���ة كاأول فتاة 
بحريني���ة تتخ���رج م���ن ه���ذه الأكادميية 

العريقة هذا ن�سها:
�سيدي �ساحب ال�سمو امللكي الأمر 
خليف���ة ب���ن �سلم���ان اآل خليف���ة رئي����س 

الوزراء املوقر حفظه اهلل ورعاه
ال�س���الم عليكم ورحم���ة اهلل وبركاته 

وبعد...

ي�رشفن���ي �سيدي �ساح���ب ال�سمو اأن 
اأرف���ع با�سم���ي وبا�س���م كاف���ة منت�سب���ي 
نادي املحرق اإل���ى مقام �سموكم الكرمي 
حفظك���م اهلل خال����س الته���اين القلبي���ة 
املخل�س���ة مبنا�سب���ة تخ���رج حفيدتك���م 
ال�سيخ���ة عائ�سة بن���ت را�سد ب���ن خليفة 
اآل خليفة م���ن اأكادميية �سانت هر�ست 
كاأول فت���اة بحريني���ة تتخ���رج م���ن هذه 
الأكادميي���ة العريق���ة، يف الحتفال الذي 
�سهدت���ه رئي����س وزراء اململكة املتحدة 

وبح�سور �سموكم الكرمي رعاكم اهلل.
�سي���دي �ساح���ب ال�سم���و.. اإن �سعب 
يف  ل���رى  ل�سموك���م  املح���ب  البحري���ن 

�سموك���م حا����رشه وم�ستقبل���ه وم�ستقبل 
اأجيال���ه الذين تزودوا بالعل���م واملعرفة 
وحت�سنوا بالوطني���ة ال�سادقة املخل�سة 
لوطنه���م وقيادته���م حي���ث كنت���م م���ن 
زرع يف نفو�ضه���م حب العم���ل االن�ضباط 
والخال�س الذي ح���دد �سلوكهم املتميز 
وبه���ذا اأ�سبح املواط���ن البحريني يف كل 

مكان يتميز بهذا ال�سلوك احلميد.
حفظكم اهلل �سيدي ورعاكم وجعلكم 
ذخراً و�سنداً ململكتن���ا الغالية و�سعبكم 

الويف.
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

اأحمد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة
رئي�س جمل�س اإدارة نادي املحرق

• ع�سام خلف	

•  اأحمد جمعة	

• اأ�سامة ال�ساعر	

• �سمو ال�سيخ خالد بن حممد بن �سلمان	

• ماجد النعيمي	

•  ال�سيخ اأحمد بن علي بن عبداهلل	
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النعيمي يكرم املدار�س املتميزة

420 األف حالة وفاة �صنويا ب�صبب “العدوى الغذائية”

“قوايف واعدة”... اأم�صية اإبداعية لل�صعراء

“الأ�صغال” ت�صلم “الرتبية” مدر�صة ثانوية جديدة باحلنينية

50 مليون دينار لإن�صاء �صوق مدينة حمد ال�صعبي

ت�ستوعب �أكرث من 1600 طالب وتكلفتها 5 ماليني دينار 

على م�ساحة تتجاوز 13 �ألف مرت مربع... خلف:

�ملنامة - وز�رة �لأ�سغ���ال و�سوؤون �لبلديات 
و�لتخطي���ط �لعمر�ين: ذكر وكيل �سوؤون �لأ�سغال 
ب���وز�رة �لأ�سغال و�س���وؤون �لبلدي���ات و�لتخطيط 
�لعمر�ين �أحمد �خلياط �أن �لوز�رة �نتهت من �إن�شاء 
مدر�س���ة ثانوي���ة جدي���دة باحلنيني���ة -�ملحافظة 
�جلنوبي���ة، و�سلمتها �لى وز�رة �لرتبية و�لتعليم، 
يف �إط���ار تنفيذ برنامج عم���ل �حلكومة، ومن خالل 
�لدع���م �خلليجي يف هذ� �ملج���ال، �إذ بلغت تكلفة 
�إن�ساء �ملدر�س���ة حو�يل 5 ماليني دينار.  و�أ�ساف 
�لوكي���ل �أن �ملدر�س���ة �جلدي���دة �ستخ���دم �أهايل 
منطقة �لرفاع، وتاأتي يف �إطار �سعي وز�رة �لرتبية 
و�لتعلي���م يف خطته���ا �ل�سرت�تيجي���ة �لن�سائي���ة 
للمد�ر�س �حلكومية �إلى �سمان �ملقعد �لدر��سي 
جلميع �لطلب���ة. يذكر �أن �ملدر�سة مت بناوؤها على 
موقع تبل���غ م�ساحت���ه 19393 م���رت�ً مربعاً، حني 
تبلغ �مل�ساحة �ملبن���ي عليها 14994 مرت�ً مربعاً، 
مو�سحاً �أن �ملبن���ى �لرئي�س للمدر�سة يتكون من 
طابق �أر�سي و4 �أخرى تت�سمن 47 ف�سالً در��سياً، 
تبلغ طاقتها �ل�ستيعابية �أكرث من 1600 طالب، 
حيث مت توفري جميع �لو�سائل �لتعليمية �حلديثة 

بها، ��سافة �لى �سال���ة متعددة �لأغر��س و�أخرى 
لالألعاب �لريا�سية.

ويحتوي �ملبنى �لرئي�س �أي�ساً على خمترب�ت 
ملختلف �ملو�د �لعلمي���ة و�حلا�سب �لآيل و�لعلوم 
�ملنزلية �إلى جانب مكتب���ة وكافترييا وما يرتبط 
بها م���ن مكات���ب للهيئ���ة �لتعليمي���ة و�لإد�رية، 
ومر�فق خدمية مث���ل دور�ت مياه وخمازن وغرفة 
�ملول���د �لكهربائ���ي وغرف���ة �حلار����س و�ملالعب 
و�ل�شور �خلارجي ومت توفري 53 موقفاً لل�سيار�ت 

ومو�قف للبا�سات. 

�ملنام���ة - وز�رة �لأ�سغ���ال و�س���وؤون �لبلدي���ات 
و�لتخطيط �لعمر�ين: تعم���ل وز�رة �لأ�سغال و�سوؤون 
�لبلدي���ات و�لتخطي���ط �لعم���ر�ين على �إن�س���اء �سوق 
مدينة حمد �ل�سعبي يقع يف جممع 1212 مبدينة حمد 
عل���ى م�ساحة تتجاوز 13000 م���رت مربع، �إذ مت و�سع 
�لفك���رة �لت�سميمي���ة للم�رشوع، ويعد �أح���د �مل�ساريع 
�لتطويري���ة �ملتكامل���ة وه���و �أح���د جممع���ني �سيتم 
�إن�ساوؤهما يف نف����س �ملوقع و�سريبطهما ممر د�خلي، 
ويجري �لإع���د�د لتنفيذ �مل�رشوع بامل�ساركة مع �رشكة 
عق���ار�ت �لإ�س���كان. وذكر وزي���ر �لأ�سغ���ال و�سوؤون 
�لبلدي���ات و�لتخطيط �لعمر�ين ع�سام خلف �أن �أر�س 
�مل�رشوع تق���ع بالقرب م���ن �سارع �ل�سي���خ خليفة بن 

�سلمان �ل���ذي يرب���ط منطقتي �ملنام���ة و�ل�سيف مع 
جامع���ة �لبحري���ن بجان���ب دو�ري 17 و18، مبين���ا �أن 
�لتكلفة �لتقديرية للم����روع �لتجاري و�خلدمي تبلغ 
50 مليون دينار )�سامال قيمة �لأر�س( وتقدر �لفرتة 

�لتقريبية ملرحلة �لإن�ساء بنحو 24 �سهر.
و�أو�س���ح �أن �ل���وز�رة �لتقت مع �رشك���ة عقار�ت 
�لإ�س���كان يف �جتماعات تن�سيقية عدي���دة؛ للو�سول 
�إل���ى �سيغة تو�فق ب�ساأن ت�سمي���م م�رشوع �ملجمعني 
- جمم���ع �لبلدي���ات �خلدم���ي وجممع بن���ك �لإ�شكان 
�لتج���اري - ومت بحث �سبل �لتع���اون بني �جلانبني؛ 
به���دف �إن�س���اء م����رشوع متكام���ل يلب���ي �لحتياج���ات 

�خلدمية و�لتجارية لأهايل �ملنطقة و�لزو�ر.

�ملنام���ة - وز�رة �خلاجلي���ة: و�شل وزير 
�خلارجي���ة �ل�شيخ خالد ب���ن �أحمد بن حممد �آل 
خليف���ة �أم�س �إلى دولة �لكوي���ت �ل�سقيقة يف 
زيارة ر�سمية بدعوة من �لنائب �لأول لرئي�س 
جمل����س �لوزر�ء ووزير خارجي���ة دولة �لكويت 

�أخيه �ل�شيخ �شباح �خلالد �حلمد �ل�شباح.
و�شيلتقي وزير �خلارجية يف هذه �لزيارة 
�أم���ري دولة �لكويت �ل�سقيق���ة �ساحب �ل�سمو 
�ل�سيخ �سب���اح �لأحمد �جلاب���ر �ل�سباح، وويل 
�لعه���د �سم���و �ل�سي���خ ن���و�ف �لأحم���د �جلابر 
�ل�سب���اح، ورئي�س جمل�س �لوزر�ء �سمو �ل�سيخ 

جابر بن مبارك �حلمد �ل�سباح، كما �سي�سارك 
يف �جتم���اع �ل���دورة �لتا�سع���ة للجن���ة �لعلي���ا 
�مل�سرتك���ة للتع���اون ب���ني مملك���ة �لبحري���ن 

ودولة �لكويت �ل�سقيقة.
وتاأت���ي زي���ارة وزي���ر �خلارجي���ة يف �إطار 
�لتو��سل �مل�ستمر بني مملكة �لبحرين ودولة 
�لكويت و�لت�ساور ب���ني �لبلدين �ل�سقيقني؛ 
لتعزيز �لعالقات �لأخوية و�لتاريخية �لر��سخة 
بني �لبلدين وتطويرها يف خمتلف �ملجالت، 
�إ�ساف���ة �إل���ى �لتباح���ث ح���ول �أه���م �لق�سايا 

�لإقليمية و�لدولية ذ�ت �لهتمام �مل�سرتك.

�ملنامة - بنا: كّرم وزير �لرتبية و�لتعليم 
ماج���د �لنعيمي مدي���ر�ت �ملد�ر�س �ملتميزة، 
�لت���ي ح�سلت عل���ى تقدير ممت���از �أو جيد يف 
مر�جع���ات هيئ���ة ج���ودة �لتعلي���م و�لتدريب 
للعام �لدر��سي 2016/2017، وذلك بقاعة 

�لجتماعات بديو�ن �لوز�رة مبدينة عي�سى.  
وهن���اأ �لوزي���ر �ملد�ر�س �ملتمي���زة على 
حتقي���ق هذه �لنتائ���ج �مل�رشفة �لت���ي تعك�س 
جن���اح مب���ادر�ت �مل����رشوع �لوطن���ي لتطوير 
بر�جم���ه  مبختل���ف  و�لتدري���ب  �لتعلي���م 
وم�ساريعه �لرتبوية �لتطويرية ومنها برنامج 
حت�سني �أد�ء �ملد�ر�س، م�سري�ً �إلى �أن �جلهات 
�ملخت�س���ة �ستنفذ �لعديد م���ن �لرب�مج �لتي 

ته���دف �إلى متابع���ة �أد�ء �ملد�ر����س وتقدمي 
�لدع���م و�مل�سان���دة لالرتق���اء باأد�ئه���ا.  كما 
�أك���د �لوزي���ر �أهمي���ة �لتقارير �ل�س���ادرة عن 
هيئ���ة جودة �لتعلي���م و�لتدريب، مبا حتتويه 
م���ن مالحظ���ات عل���ى �أد�ء خمتل���ف �ملد�ر�س 
بجمي���ع مر�حلها �لتعليمية، و�أخذها بالهتمام 
�ل���الزم، م�س���ري�ً �إل���ى �أن �ل���وز�رة تاأخذ جميع 
تل���ك �ملالحظات بع���ني �لعتب���ار يف خططها 
ت�سته���دف  �لت���ي  و�لتدريبي���ة  �لتطويري���ة 
حت�س���ني خمرج���ات �لتعلي���م، �إذ �إن مبادر�ت 
�مل�رشوع �لوطني لتطوي���ر �لتعليم و�لتدريب 
تهدف �إلى �لرتقاء مبخرجات �لتعليم ملا فيه 
خري للطلبة وم�سرية �لتنمية يف بلدنا �لعزيز.  

�ملنامة - بن���ا: �لوكيل �مل�ساعد للرعاية 
�لهيئ���ة  ع�س���و  �لعام���ة  و�ل�سح���ة  �لأولي���ة 
�لتنفيذي���ة ملجل����س �ل�سح���ة ب���دول جمل�س 
�لتع���اون م���رمي �لهاج���ري �إن دول �ملجل����س 
تت�ساب���ه يف ظروفها �ملناخي���ة و�لقت�سادية 
كما تت�سابه يف عاد�ته���ا وثقافتها �لغذ�ئية، 
وه���ي بذل���ك تو�ج���ه �لتحدي���ات و�ملخاط���ر 
�لكامن���ة يف �لغذ�ء ذ�تها، �لت���ي �أ�سارت �إليها 

منظمة �ل�سحة �لعاملية.
و�أ�سافت ل���دى �فتتاحها �أم�س فعاليات 
ي���وم �ل�شحة �خلليج���ي حتت �شع���ار “�سالمة 

�لغذ�ء م�سوؤولية �جلمي���ع” حتت رعاية وزيرة 
�ل�سحة فائقة �ل�سالح: جاء يف تقرير �ملنظمة 
�لعاملي���ة حت���ت عن���و�ن “حقائق مهم���ة” �أن 
�لغ���ذ�ء يت�سب���ب يف 200 ن���وع م���ن �لأمر��س 

�ملختلفة.
وتابعت �أن تقدي���ر�ت �لإ�سابة بالعدوى 
�لغذ�ئي���ة ُت�س���ري �إلى �أن هن���اك و�حد� من 10 
�أ�سخا�س ي�ساب���ون بالع���دوى �لغذ�ئية جر�ء 
��سته���الك �لأغذية �مللوث���ة، و420 �ألف حالة 
وفاة �سنوياً لالأ�سباب نف�سها، منها 125 �ألف 

حالة وفاة لأطفال �أقل من 5 �سنو�ت.

�ملنام���ة - جامعة �ململك���ة: نظم جمل�س 
�لطلبة بجامعة �ململكة �أم�سية �سعرية بعنو�ن 
»قو�يف و�ع���دة« م�ساء �أم����س بح�سور �لنائب 
خليف���ة �لغ���امن ومب�سارك���ة �ل�سع���ر�ء حمم���د 
�أبودو��س، وحممد �لرويع���ي، وطالل �لب�سري، 
وذل���ك يف �إطار حر����س �ملجل�س عل���ى تعزيز 
�لقيمة �لفنية لل�سعر و�ل�سعر�ء، و�إمياناً بدور 

�ل�سعر يف ُرقي �ل�سعور �لوطني و�لإن�ساين.
ح����رش �لأم�سي���ة جمه���ور م���ن حمب���ي فن 
�ل�سع���ر �لذي���ن تفاعلو� مع �ل�سع���ر�ء بطريقة 
�إيجابية عك�س���ت ��ستح�سانهم جلودة �لأبيات 

�مللقاة على م�سامعهم.
وع���رب �ل�سع���ر�ء ع���ن �سعادته���م به���ذه 
�لفر�س���ة، و�سك���رو� �جلامع���ة جلهوده���ا يف 
دعم �ل�سعر و�ل�سع���ر�ء و�لهتمام بالإبد�عات 
�ل�سبابية وتوفري �سب���ل �لتو��سل �ملبا�رش مع 

�جلمه���ور �لذي مكنهم من عر����س �إبد�عاتهم 
�لأبي���ات  م���ن  للق���ادم  �لأف���كار  و��ستله���ام 

�ل�سعرية. 
و�أعرب جمموعة من �لطلبة عن �سعادتهم 
بح�س���ور �لنائ���ب �لغ���امن »رج���ل �لأفع���ال« 
و�ساح���ب �ملب���ادر�ت و�جله���ود �لإ�سالحي���ة 
ا �ملوجهة لفئة  و�لوطنية �ل�سادقة، خ�سو�سً

�ل�سباب د�خل د�ئرته �لنتخابية وخارجها.
»فخ���ورون  باملنا�سب���ة  �لنائ���ب  وق���ال 
بجامع���ة �ململك���ة �ل����رشح �لتعليم���ي، وه���ي 
منارة للثقاف���ة يف مملكتنا �لعزيزة«، متوجها 
بال�سكر للرئي�س �جلامع���ة يو�سف عبد�لغفار 
جلهوده �لر�ئ���دة يف تعزيز �لهتمام بالكو�در 
�لوطنية �ل�سابة ومتكينهم �لتمكني �ل�سحيح 
�ملبني عل���ى �لثقافة �ملعرفية �لتي توؤهلهم 

لال�ستمر�ر نحو �لتنمية �ملن�سودة للوطن.

“الأطباء” تطالب بالتحقيق يف ك�رس يد طبيب

50 األف دينار كلفة عالج مري�س “الكبد الوبائي” 

رف�ست �حلادثة جملة وتف�سيال ونا�سدت رئي�س �لوزر�ء �لتدخل

“�ل�سلمانية” عاجلت 123 بحرينًيا يف 2016

�جلف���ري – جمعية �لأطب���اء �لبحرينية: ��ستنكرت 
جمعي���ة �لأطباء �لبحرينية ��ستم���ر�ر م�سل�سل حو�دث 
�لعت���د�ء�ت “�جل�سدي���ة و�للفظي���ة” عل���ى �لأطباء، 
و�لت���ي كان �آخره���ا ح���ادث �لعت���د�ء بال����رشب وك�رش 
�لي���د �لتي تعر�س لها طبي���ب يف مركز �أمر��س �لدم 
�لور�ثي���ة مبجم���ع �ل�سلمانية �لطبي، موؤك���دة �أنها لن 
تقف متفرجة بل �ست�سع���ى حلماية �لطبيب و�جل�سم 
�لطب���ي. جاء ذل���ك رد� على بي���ان �أ�سدرت���ه �لوز�رة 
�أو�سحت في���ه �أن “�لتهجم و�لعتد�ء �أدى �إلى �إ�سابة 
�لطبي���ب باإ�ساب���ات متفرقة، كم���ا �سبب �رب���اكاً يف 
�س���ري �لعمل وفزع���اً يف مركز �أمر��س �ل���دم �لور�ثية 
لدى �ملر�س���ى و�لعاملني، مما ��ستدعى تدخل �لأمن 
وكب���ار �مل�سوؤولني لتهدئة �لو�س���ع و�سمان ح�سول 
�ملر�سى و�ملر�جعني على �له���دوء و�لطماأنينة �ثناء 
تلقيه���م �لع���الج”، و�كتف���ت �لوز�رة كم���ا ذكرت يف 
بيانها بت�سجيل �سكوى يف مركز �رشطة �سد �ملعتدي 

على �لطبيب.
ونا�سدت جمعية �لأطباء ممثلة مبجل�س �إد�ر�تها 
و�أع�سائه���ا �لتدخ���ل من لدن رئي�س جمل����س �لوزر�ء 

�ساح���ب �ل�سمو �مللكي �لأمري خليفة ب���ن �سلمان �آل 
خليف���ة و�إعط���اء �و�م���ر وتوجيهات �سم���وه �ل�سديدة 
للتحقيق يف هذه �حلادثة، وتكليف جميع �مل�سوؤولني 
يف خمتل���ف �جلهات بال�رشوع يف �سن �لقو�نني �لالزمة 
حلماي���ة �لطاق���م �لطب���ي يف كاف���ة من�س���اآت �لدولة 
�ل�سحية، و�أكدت �جلمعية �أنها �ستقف بكل مو�ردها 

للم�ساعدة يف �سن هذه �لقو�نني.
�جلمعي���ة، وكمظل���ة جلمي���ع �لأطب���اء يف مملك���ة 

�لبحري���ن، �أعلن���ت عن ت�سامنه���ا �لتام م���ع �لطبيب 
�لزمي���ل �ل���ذي تعر����س لالعتد�ء من قب���ل �ثنني من 
�ملر�سى خ���الل �أد�ئه لو�جبه بكل �أمان���ة وم�سوؤولية، 
وح���ذَّرت من حتول ح���و�دث �لعتد�ء غ���ري �مل�سوؤولة 
على �لأطباء �إلى ظاه���رة مزمنة، مبا يزيد من متاعب 
�لأطب���اء وينعك����س �شلب���ا عل���ى �خلدم���ات �ل�شحية 
و�لطبي���ة �ملقدم���ة للمو�ط���ن و�ملقي���م يف مملك���ة 

�لبحرين.
وق���ال رئي����س جمعي���ة �لأطب���اء حمم���د عبد�هلل 
رفي���ع: “ن�ستنك���ر وب�س���دة ��ستمر�ر هك���ذ� ت�رشفات 
�س���اذة من قبل �لقلة �لتي تتعدى على كر�مة �ملهنة 
وحرمة �مل�ست�سفي���ات وتتعمد �إحلاق �لأذى �جل�سدي 
و�لنف�س���ي بالأطباء ع���رب �إقد�مها على ه���ذه �لأفعال 
�لت���ي هي بعي���دة كل �لبعد ع���ن �لأخ���الق �لإن�سانية 

و�لإ�سالمية”.
ور�أت جمعية �لأطب���اء �أن تفاقم ظاهرة �لعتد�ء 
�للفظ���ي و�جل�سدي عل���ى �لأطباء ياأت���ي نتيجة لعدم 
وج���ود قو�ن���ني ر�دع���ة تغل���ظ عقوبة �لعت���د�ء على 

�لطبيب وباقي �أفر�د �لطاقم �لطبي.

ذكر ��ست�ساري �أمر��س �جلهاز �له�سمي و�لكبد 
يف جممع �ل�سلمانية �لطب����ي جو�د خمي�س، �أن تكلفة 
كور�����س ع����الج �ملري�����س �لو�حد من مر�����س “�لكبد 
�لوبائي” �لذي يقدم جمان����ا للمر�سى للبحرينيني، 

يكلف وز�رة �ل�سحة 25 50- �ألف دينار.
و�أ�س����ار �إل����ى �أن �لع����الج م����ن �ملر�����س ي�ستمر 
لكور�����س كامل، وق����د ميتد �لكور�����س �لو�حد من 3 
�إلى 6 �أ�سه����ر، مبينا �أن �لعالج يتم من خالل جرعات 
“جمدول����ة” تعط����ى للمري�����س على ف����رت�ت زمنية 
حمددة ح�سب و�سف����ة �لعالج �لتي ي�سعها �لطبيب 
�ملعال����ج، وبح�سب حالة �ملري�����س �ل�سحية وتاريخ 
�ملر�����س، ون����وع �لفريو�����س، م�س����ري� �إل����ى �أن 123 
مري�����س بحرين����ي مت �����رشف “كور�س” �لع����الج لهم 

خالل �لعام  2016. 
وق����ال �ل�ست�ساري جو�د ل� “�لبالد”على هام�س 

“�ليوم �لعاملي لاليدز”، �أن �لتهاب �لكبد �لوبائي 
بالبحرين له عدة �أنو�ع هي: “�أي”  و”بي” و”�سي”، 
ولكن �لكرث م�ساعف����ات وتكلفة و�لذي يتم عالجه 

مبجم����ع �ل�سلمانية ه����و �لنوع “�س����ي”. م�سدد� على 
�أن ع����دم ��ستخ����د�م �لعالج ف����ور �كت�س����اف �ل�سابة 
باملر�����س ق����د ي����وؤدي لإ�ساب����ة �ملري�����س بالتليف 
�لكب����دي، و�إل����ى ف�سل وظائ����ف �لكب����د وبالتايل قد 
ي�شط����ر �إلى �خل�شوع �إلى عملي����ة زر�عة كبد، و�لتي 

ت�سل تكلفتها �إلى ن�س مليون دينار.  
و�أو�س����ح �أن زر�ع����ة كبد �ملر�س����ى �لبحرينيني 
تتم يف �لهند �أو تركي����ا، لتو�جد متربعني جاهزين، 
ويتم حت�سري �ملري�س و�ملت����ربع للعملية يف نف�س 

�لوقت. 
و�أ�س����اف �أن عي����ادة �لكبد يف جمم����ع �ل�سلمانية 
�لطبي، يعمل بها 4 ��ست�ساريني بحرينيني من ذوي 
�لتخ�ش�س  �لعايل و�خلربة يف هذ� �جلانب، يقومون 
مبتابع����ة حال����ة �ملر�سى �ملرتددين عل����ى �لعيادة، 
م�سري� �ل����ى �أن عي����ادة �أمر��س �لكب����د ت�ستقبل من 
10 �إلى 15 مري�س، حيث يتابع �ل�ست�ساريني حالة 

�ملر�سى يوميا، و�لطالع على �أي تطور للمر�س.

بدور املالكي

• جممع �ل�سلمانية	

• ع�سام خلف	

•  ر�سم تخيلي للم�رشوع	

•  �أحمد �خلياط	
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ا�ستثمارات بريطانية قادمة يف اإدارة املخلفات واملياه
�رشاكة لتحديث م�سفاة “بابكو”... ال�سفري الربيطاين لـ“$”:

لـــدى  املتحـــدة  اململكـــة  �سفـــري  ك�ســـف 
مملكة البحريـــن �ساميون مارتن لــــ “البالد” عن 
ا�ستثمارات بريطانية قادمـــة يف اإدارة املخلفات 

واملياه بامل�ستقبل القريب.
واأردف ال�سفري مارتـــن يف ت�رشيح لل�سحفية 
اأن هنـــاك �رشكتـــن ت�سعيـــان الآن للح�سول على 
متويل من القطاع اخلا�ص اأو احلكومة الربيطانية 
لال�ستثمـــار يف البحريـــن، و�سيجـــري الإعـــالن عن 

مزيد من التفا�سيل قريباً.  
وا�ستطـــرد: “�ستتولى �رشكة بريطانية عملية 
حتديـــث وا�سعـــة مل�سفـــاة �رشكة نفـــط البحرين 
)بابكـــو(... �ستـــرك جميـــع هـــذه ال�ستثمـــارات 

تاأثريات اقت�سادية ايجابية وا�سعة”.  
اإلـــى ذلـــك، حتـــدث ال�سفري الربيطـــاين عن 
ف�سل جديد من العالقـــات الربيطانية البحرينية 

انطلق فعالً، وقال: �رشعنا عمليا يف بنائه. واأردف: 
مـــن الأهمية قـــراءة الكلمـــة التي تلتهـــا رئي�سة 
وزراء بريطانيـــة تريـــزا مـــاي يف القمـــة اخلليجية 
الربيطانية يف دي�سمرب املا�سية، وتطرقت فيها 

اإلى عالقات اإ�سراتيجية.  
واأفـــاد: عقـــب قـــرار خروجنـــا مـــن الحتـــاد 
الأوروبـــي، اململكـــة املتحـــدة �ست�ـــرشع يف بنـــاء 
عالقات جديدة، وتعزيز العالقات القائمة. وتابع: 
“�سنبقى دائما قريبـــن من حلفائنا الأوروبين، 
والحتاد الأوروبي يعني لنا الكثري، ومنلك اليوم 

مرونة اأكرب”.  
العالقـــات  اأن تتطـــور  اأملـــه يف  عـــن  وعـــرب 
الربيطانيـــة بجميـــع دول جمل�ـــص اخلليـــج، واأن 
ي�سمـــل التطـــور اجلوانـــب الدفاعيـــة والق�سايا 
الأمنية امل�سركـــة واأن تتدفق ال�ستثمارات بن 

اجلانبن، وكذلك التبادل التجاري.
من جانـــب اآخر، قال ال�سفـــري مارتن: “هناك 

1400 طالب بحريني يدر�سون حاليا يف اجلامعات 
الربيطانية، اأي بواقع واحد بن كل 500 بحريني 

)من دون احت�ساب من تخرجوا فعالً(، وهو رقم له 
دللت اقت�سادية واأكادميية”.

واأ�ســـار ال�سفري اإلـــى اأهمية التعليـــم يف بناء 
املحـــركات القت�ســـاد مبـــا يخلقـــه مـــن اأفـــكار 
ومهـــارات، للمواطنن �ستزيد من جاذبية ال�سوق 

البحريني اأب�سا.
واأف�ســـح مارتن عن وجـــود رغبة لدى العديد 
مـــن اجلامعـــات الربيطانيـــة للم�ساركـــة بتوفري 

التعليم العايل يف البحرين.
وردا علـــى �ســـوؤال فيما اإذا �ســـرى جامعات 
بريطانيـــة جديـــدة يف البحرين، قـــال: “قد تبنى 
بع�ـــص فـــروع اجلامعات. ولكـــن الأمـــر ل يتعلق 
بهـــذه اجلانب فقط، بـــل ميتد لي�سمـــل التعاون 
مع جامعـــات حملية تتميـــز بجـــودة عالية بهدف 

ح�سولها على العتمادية الدولية”.
واأ�سار اإلـــى رغبة الكثري مـــن البحرينين يف 
الدرا�سة بربيطانيا، وم�سيفة اأن هذه الرغبة اأدت 
اإلى توجه اإلى طرح برامج اأكادميية بريطانية عرب 

موؤ�س�سات وجامعات حملية لتلبية طموحاتهم.

• �سفري اململكة املتحدة لدى املنامة	

الـــبـــحـــريـــن يف  بـــالـــتـــعـــلـــيـــم  ال�ـــســـتـــثـــمـــار  يف  ــــرغــــب  ت ـــة  ـــي ـــطـــان ـــري ب جــــامــــعــــات 
رجاء مرهون

ال�سفري الإماراتي: عالقاتنا متميزة مع البحرين

 احل�سن يبحث املو�سوعات الأمنية مع ال�سفري الهندي

حمافظ العا�سمة: البحرين بيئة ا�ستثمارية مثلى

بحلول 2035 زيادة كفاءة ا�ستهالك الطاقة بن�سبة 6 % 

ل تغيري يف تعرفة منزل البحريني على ح�ساب واحد

مل�سنا م�ساعر التعاي�ش والت�سامح يف البحرين

افتتح املوؤمتر الدويل للمباين امل�ستدامة والطاقات املتجددة... مريزا:

اأكدت اأن الفيديو املتداول تابع مل�سرك اأجنبي... “الكهرباء”: 

م�سيدين بال�ستقرار والزدهار باململكة... �سفراء فل�سطن:

املنامـــة - بنا: ذكر وزير �ســـوؤون الكهرباء 
واملـــاء عبداحل�سن مريزا اأن اإحـــدى اخلطوات 
املهمـــة التـــي اتخذتهـــا احلكومـــة يف �سعيهـــا 
لتاأمن بيئـــة خ�رشاء وطاقة نظيفـــة هي اإن�ساء 
وحدة الطاقة امل�ستدامـــة بالتعاون مع برنامج 
الأمم املتحـــدة المنائي، وهـــذه الوحدة تعنى 
بت�سجيع ال�ستثمار يف الطاقات املتجددة مثل 

الطاقة ال�سم�سية. 
واأو�سح مريزا، لدى افتتاحه اأم�ص املوؤمتر 
الدويل للمباين امل�ستدامة والطاقات املتجددة 
الـــذي تنظمـــه جامعـــة اململكـــة بالتعـــاون مع 
 WREN،( ال�سبكة الدولية للطاقة املتجددة
UK( حتت �سعار “املباين امل�ستدامة والطاقة 
املتجـــددة”، اأن احلكومة حددت اأهدافا وطنية 
لبلوغ ن�سب حمددة من اإجمايل الطاقة املتجددة 
كن�سبـــة 5 % مثـــال مـــن العتماد علـــى الطاقة 
املتجددة مقارنة بال�ستهالك الكلي للكهرباء 
بحلول العام 2025 ون�سبة 10 % بحلول العام 
2035، وكذلـــك هدف لزيادة كفاءة ا�ستهالك 

الطاقة بن�سبة 6 % بحلول العام 2035. 
وقـــدم الوزيـــر كلمـــة رئي�سيـــة يف حفـــل 

الفتتـــاح حتـــدث فيهـــا عـــن قطـــاع الطاقـــة 
امل�ستدامة يف البحرين واهتمـــام القيادة بهذا 
املرفـــق احليـــوي و�سعيهم اإلى تاأمـــن تنمية 

م�ستدامة يف البالد. 
واأ�سار اإلى اأن جمل�ص الوزراء وافق يف وقت 

�سابق من العـــام املا�سي علـــى اعتماد اخلطة 
الوطنية لكفاءة الطاقـــة )NEEAP( واخلطة 
 ،)NREAP( املتجـــددة  للطاقـــة  الوطنيـــة 
و�سكلت جلنة وطنيـــة لتنفيذ مبادرات اخلطط 

املذكورة، وزير �سوؤون الكهرباء واملاء.

املنامة - بنا: اأكدت هيئة الكهرباء واملاء 
اأن مـــا يتم تداوله مـــن قبل بع�ـــص احل�سابات 
على و�سائل التوا�سل الجتماعي ب�ساأن قيامها 
بتعديـــل تعرفة املاء اخلا�ســـة بح�سابات جميع 

امل�سركن لديها هو اأمر غري �سحيح.
واأ�سافت “ال�سحيح هو اأن الهيئة والتزاماً 
منهـــا بتنفيـــذ قـــرار جمل�ـــص الـــوزراء والقرار 
الوزاري رقـــم ) 1( ل�سنـــة 2016 ب�ساأن تعرفة 
ا�ستهـــالك الكهربـــاء واملاء ال�ســـادر بناء على 
قـــرار جمل�ص الـــوزراء املوقـــر يف فرباير العام 
املا�ســـي، ب�ســـاأن تعرفـــة ا�ستهـــالك الكهرباء 

واملـــاء ال�ســـادر، قـــد قامـــت بتعديـــل تعرفة 
للم�ستهلكـــن  واملـــاء  الكهربـــاء  ا�ستهـــالك 
مـــن فئـــة ال�ستهـــالك املنـــزيل للم�سرك غري 
البحريني، وفئة ال�ستهالك يف اأكرث من ح�ساب 
للم�ســـرك البحرينـــي، وفئـــة ال�ستهـــالك غري 
املنزيل، اعتبـــاراً من الأول مـــن مار�ص 2017، 
وذلـــك وفقـــاً ملا هو معلـــن م�سبقاً منـــذ العام 

املا�سي ومن�سور يف اجلريدة الر�سمية”.
ونوهـــت باأن التعرفة التـــي مت تداولها يف 
اأحد مقاطع الفيديو والـــذي متت الإ�سارة فيه 
اإلـــى تغيري تعرفة ا�ستهالك املاء من 80 فل�ساً 

اإلـــى 200 فل�ص، هـــي التعرفـــة اجلديدة التي 
مت تطبيقهـــا علـــى فئـــة ال�ستهـــالك املنزيل 
للم�سرك غري البحريني وعلى اأكرث من ح�ساب 
للم�ســـرك البحريني بدءاً مـــن الأول من مار�ص 
املن�رشم مبوجب ن�ص القرار امل�سار اإليه اأعاله. 
علماً اأن تغيري التعرفة على هذه القطاعات 
�سي�ستمـــر حتى العام 2019، يف حن اأن تعرفة 
فئة ال�ستهـــالك املنزيل للم�ســـرك البحريني 
علـــى ح�ساب واحد وعددهـــا اأكرث من 100 األف 
ح�ســـاب لن يطالها اأي تغيري؛ وذلك التزاماً من 

احلكومة بدعم املواطنن.

املنامة - بنا: اأ�ساد �سفراء دولة فل�سطن 
املعتمدون لـــدى الدول العربيـــة والإ�سالمية، 
لل�سعـــب  الداعمـــة  البحريـــن  مملكـــة  بجهـــود 
الفل�سطينـــي وق�سيته العادلـــة، وعلى راأ�سها 
عاهـــل البـــالد �ساحـــب جاللـــة امللـــك حمد بن 

عي�سى اآل خليفة.
ويف بيـــان �سحـــايف ُوزع اليـــوم مبنا�سبـــة 
اختتـــام اأعمال املوؤمتر الـــذي انعقد يومي 11 
و12 مـــن اأبريـــل اجلاري، قـــدم املوؤمتر ال�سكر 
اجلزيل جلاللة امللـــك واحلكومة الر�سيدة على 
كـــرم ال�سيافة واحلفـــاوة وح�ســـن ال�ستقبال 
والرعاية وعلى الت�سهيالت التي قدمت لإجناح 

املوؤمتـــر. واأ�ساد البيـــان بال�ستقرار والزدهار 
الذي تنعم به مملكة البحرين، وبطيبة وتوا�سع 
ال�سعب البحرينـــي املحب لفل�سطن واملدافع 
باحلريـــة  الفل�سطينـــي  ال�سعـــب  عـــن حقـــوق 
الفل�سطينيـــة  الدولـــة  واإقامـــة  وال�ستقـــالل 
امل�ستقلـــة والقد�ص عا�سمتهـــا الأبدية. واأكد 
البيـــان اأن �سفـــراء دولـــة فل�سطـــن يف الدول 
العربيـــة والإ�سالمية �سيحملون مـــا مل�سوه من 
م�ساعـــر يف مملكة البحرين من تعاي�ص وت�سامح 
وتقدم وازدهار، اإلى البلدان التي يعملون بها.

 وناق�ص املوؤمتر اللوائح الإدارية واملالية 
التـــي تنظم عمل ال�سفـــارات يف �سوء املداخلة 

التـــي قدمها املدير العـــام لل�سندوق القومي 
الفل�سطينـــي رمـــزي خـــوري. ور�ســـم الرئي�ص 
الفل�سطيني حممـــود عبا�ص يف كلمة افتتح بها 
املوؤمتر خريطـــة طريق للتحـــرك الدبلوما�سي 
وال�سيا�ســـي للقيـــادة الفل�سطينيـــة يف �سبيل 
الو�ســـول اإلى حتقيق �سالم عـــادل ودائم على 
اأ�سا�ـــص ال�رشعيـــة الدوليـــة ومبـــادرة ال�ســـالم 

العربية.
وزيـــر  الفتتـــاح  جل�ســـة  يف  حتـــدث  كمـــا 
اخلارجيـــة ال�سيـــخ خالد بن اأحمد بـــن حممد اآل 
خليفـــة، ووزيـــر اخلارجيـــة الفل�سطيني ريا�ص 

املالكي.

• على هام�ص افتتاح املوؤمتر	

املنامـــة -بنا: اأقام �سفـــري دولة الإمارات 
العربية املتحدة لدى مملكة البحرين عبدالر�سا 
اخلوري حفـــل ع�ساء يف منزله م�ســـاء اأم�ص على 
�رشف وفـــد دولـــة الإمـــارات العربيـــة املتحدة 
الزائر ململكـــة البحرين برئا�ســـة الأمن العام 
ملجل�ص الـــوزراء عبداهلل الب�سطي للم�ساركة يف 
الجتماع الـ17 للجنة الوزارية املعنية مبتابعة 
تنفيذ قرارات العمـــل امل�سركة لدول جمل�ص 
التعـــاون اخلليجـــي الـــذي �سيعقـــد يف املنامة 

�سباح الأحد.

وح�رش احلفل وزير �سوؤون جمل�سي ال�سورى 
والنواب غامن البوعنن ووكيل وزارة اخلارجية 

ال�سفري عبداهلل عبداللطيف عبداهلل.
واأكد ال�سفري اخلوري بهذه املنا�سبة على 
العالقـــات الأخوية املتميزة بن دولة المارات 
ومملكة البحرين، واأو�سح اأن الجتماع �سيبحث 
تتفيـــذ القـــرارات التـــي �ســـدرت عـــن القمة 
اخلليجيـــة الأخرية التـــي ا�ست�سافتها البحرين 
مبـــا يحقـــق تطلعـــات �سعـــوب دول املجل�ـــص 

ويحقق الأمن وال�ستقرار املنطقة.

املنامـــة - وزارة الداخلية: ا�ستقبل 
رئي�ص الأمن العـــام اللواء طارق احل�سن، 
�سفـــري جمهوريـــة الهنـــد لـــدى مملكـــة 

البحرين األوك كومار �سينها.

ومت خالل اللقاء ا�ستعرا�ص العالقات 
الثنائية بن البلدين ال�سديقن، وبحث 
ذات  الأمنيـــة  املو�سوعـــات  مـــن  عـــدد 

الهتمام امل�سرك.

اأكـــد  املنامـــة - حمافظـــة العا�سمـــة: 
بـــن  ه�ســـام  ال�سيـــخ  العا�سمـــة  حمافـــظ 
عبدالرحمـــن اآل خليفـــة اأن مملكـــة البحرين 
متتلـــك بيئـــة ا�ستثماريـــة مثلـــى ت�سهم يف 
تعزيـــز التنميـــة القت�ساديـــة وخلق فر�ص 
عمل نوعيـــة للمواطنن، منوهاً باأن اململكة 
�سباقة نحو فتح اأبواب الفر�ص التجارية مع 
اقت�سادات خمتلفة ومتنوعة يف ظل تقدمي 
اململكـــة جملة من الت�سهيـــالت واملحفزات 
لراأ�ـــص املـــال الجنبي، مبـــا ي�ســـب اإيجاباً 
وفعاليـــات  واأن�سطـــة  مبـــادرات  اإن�ســـاء  يف 
وم�رشوعـــات م�سركـــة بن البحريـــن ودول 

متعددة.
جاء ذلك خـــالل ا�ستقبال املحافظ رجل 
الأعمـــال عبداحل�ســـن ديـــواين وعـــددا من 
امل�ستثمرين من مملكة البحرين وجمهورية 
البو�سنـــة والهر�ســـك، اإذ اأ�ســـاد مبا و�سلت 
اإليه املنامة من تقـــدم وازدهار واهتمام يف 
املجـــالت القت�سادية والتجاريـــة، ومنوهاً 
بـــاأن املنامة لديهـــا العديد مـــن املقومات 
التي تعطيها متيزها على م�ستوى املنطقة 
اخلليجية منذ قـــدمي الزمان، والتي جعلتها 
متتلـــك مزايـــا تناف�سية ت�ستقطـــب روؤو�ص 

الأموال وتعزز من مكانتها ال�ستثمارية. 
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��سبحت ظاهرة “�لتلوث �للغوي” يف �إعالنات 
الفتـــات �ملحـــالت �لتجارية يف �الأحيـــاء و�الأ�سو�ق 
باللغـــة  ��ستهتـــار�  �ململكـــة،  مناطـــق  مبختلـــف 

وب�سورة حمزنة وم�سحكة �أحيانا! 
�لالفتـــات �لتجاريـــة �لتـــي توجد بهـــا �أخطاء 
�إمالئيـــة مثـــار نقد و�سخريـــة من �ملجتمـــع، بينما 
�لكتابـــة �الإجنليزية �سحيحة، وهذ� �الأمر �لذي �إلى 
�لنفـــور من �لدخـــول �لى �ملحـــالت، ولعل �ل�سبب 

و��سح وهو �العتماد على �لرتجمة �الإلكرتونية من 
“غوغل” �أو �ملو�قع �أو �لتطبيقات �ملنت�رشة، وعدم 
�لتدقيق عند ت�سلم �للوحة �الإعالنية �لتي يديرها 

ب�سورة �أكرث من قبل �جلاليات �الآ�سيوية.
هذه �لظاهـــرة �أ�سبحت منت�رشة دون �لت�سدي 

لهـــا مـــن �أي جهـــات تذكـــر، وبالتايل فـــاإن هناك 
�رشورة لتعيني مدققني لغويني لتحمل م�سوؤولية 
مر�جعة الفتـــات �ملحالت �لتجاريـــة يف حمافظات 
�ململكة، ير�ســـدون �الأخطاء ويحللونها ويوجهون 
�إلـــى �ل�ســـو�ب وخماطبـــة �جلهـــات  �ملخالفـــني 

�مل�سوؤولـــة �أي�سا لتفعيـــل قانون �للغـــة �لعربية 
�لـــذي يلزم �جلهات �لتجاريـــة با�ستعمالها يف كل 
�أ�ســـكال �الإعالنـــات و�لالفتـــات، وبهـــذ� ميكن �أن 
تتقل�ص �الأخطاء مبزيد مـــن �الهتمام حفاظا على 

�ملظهر �لعام.

“ملتقى الأهلية للخط العربي”... بهاء فكـري وقـوام روحـي
�خلطاطون يهدون لوحتني فنيتني الإد�رة �جلامعة

�ملنامـــة - �جلامعة �الأهليـــة: �ختتمت فعاليات 
ملتقـــى �جلامعة �الأهليـــة �الأول للخـــط �لعربي حتت 
�سعـــار “تـــر�ث يتجـــدد”، يـــوم �خلمي�ـــص �ملا�ســـي 
و�سم �إبد�عات 36 خطاطـــا بحرينيا، من فناين �خلط 
�لعربـــي �لو�عدين، �لذين �حرتفو� فن �خلط �لعربي، 
حيث قدمـــو� لوحات فنية ر�ئعـــة للمعر�ص �ملر�فق 

للملتقى و�سل عددها 92 لوحة.
ويف ختـــام فعاليات �مللتقى �لذي ت�سمن ور�سا 
��ستوعبت �ملحرتفني و�لهو�ة و�سائر �ملهتمني بفن 
�خلط، كرم �لرئي�ص �ملوؤ�س�ص ورئي�ص جمل�ص �الأمناء 
ر�عـــي �مللتقى عبـــد�هلل �حلـــو�ج جميـــع �خلطاطني 
�مل�ساركـــني يف فعاليات �مللتقـــى، يف �لوقت �لذي 
�أهدى فيه ملتقى خطاطي �لبحرين لوحتني فنيتني 
ر�ئعتـــني لكل مـــن �حلو�ج ورئي�ـــص �جلامعة من�سور 
�لعـــايل؛ عرفانـــا منهـــم للـــدور �لـــذي ��سطلعت به 
“�الأهليـــة” �إد�رة و�أ�ساتـــذة وطلبة مـــن �أجل ت�سليط 
�الأ�ســـو�ء علـــى فن �خلـــط �لعربي ومنـــح �خلطاطني 
�لفر�ـــص �ملنا�سبـــة الإبـــر�ز �إبد�عاتهـــم وطاقاتهـــم 

�لفنية.
كل ذلك �أ�سفى علـــى معر�ص “ملتقى �جلامعة 
�الأهلية �الأول للخط �لعربـــي” بهاءه �لفكري وقو�مه 
�لروحـــي، فتـــم �لتعريـــف بلغتنـــا �جلميلـــة �ســـكال 

وم�سمونا. 
هكذ� ر�أى �حلو�ج، �مللتقـــى �لفني للخطاطني، 
بعـــد �أن �سم لوحات عـــدة من فنون �خلـــط �لعربي، 
ور�فقته ور�ص متعددة، بعناوين مثل: �خلط �لعربي، 

و�لري�ع. 
وبح�سب �حلو�ج فاإن حر�ص �جلامعة على تنظيم 
مثل هذه �لفعاليات، ياأتي لتج�سيد �لر�سالة �حلميمة 
لهـــا مـــن �أجـــل �إبـــد�ع م�ستمـــر ولي�ص جمـــرد تعليم 
م�ستمر، م�سري� �إلى �أن �أركان �لتنوير متعددة �ملاآرب 
و�مل�ســـارب، متنوعـــة �الأعـــر�ف و�الجتاهـــات، �إال �أن 
�ل�سحيح �أي�سا يتمحور حول �لفكرة �خلام ومدلولها 
�للفظـــي، �ملكنـــون �لفطـــري وبيئتـــه �لت�سكيليـــة، 
“لذلـــك �سيكـــون يف جانب من تعاطينـــا �الأكادميي 

م�سنـــع منتـــج للمو�هـــب و�لفنانـــني، مدخـــل و��سع 
لـــكل من ي�سعى �إلـــى �لنجومية �لقائمـــة على �لعلم، 
و�لتجريـــب �ملعتمد على �لفكر �خلالـــد و�ملحاوالت 

�جلديرة”. 
وجاء ملتقى �جلامعة �الأهلية �الأول للخط �لعربي 
- و�حلديـــث للعـــايل - كجـــزء مـــن �سل�سلـــة �أن�سطة 
وفعاليات ثقافيـــة وفنية لهذ� �لعام؛ الأن �جلامعات 

�لعريقـــة ت�ستقطب مـــن �ملجتمع �أرقـــى فئاته علما 
وثقافـــة. والأن كل تغيـــري ومنـــو ي�سهـــده �ملجتمـــع 
ينعك�ـــص �إيجابـــا علـــى جمتمعاتنـــا، حيـــث �ختـــارت 
�جلامعـــة �الأهلية دومـــا �أن تكون ل�سيقـــة باملجتمع 

مبختلف فئاته وقطاعاته و�هتماماته وق�ساياه. 
و�أ�ســـار رئي�ص �للجنـــة �ملنظمـــة للملتقى فوؤ�د 
�سهاب �إلـــى �أن �هتمام �جلامعة بفـــن �خلط �لعربي، 

واإط���اق ملتقى خا�ص ب���ه، يعود ملا له م���ن ارتباط 
وثيـــق بح�سارتنـــا �لعربية، و�الإ�سالميـــة، وملا له من 
ارتباط وثيق بكتاب اهلل تعال���ى. فلم ي�سبق للكلمة 
�أن كانـــت فنا مرئيا لدى �أمة من �الأمم كما كان لالأمة 
�لعربيـــة و�الإ�سالميـــة، ومل يحـــدث �أن �رتقت �لرموز 
�لكتابية �ملعربة عن �الألفاظ لتتحول �إلى فن جمايل 

خا�ص له مد�ر�سه و�جتاهاته ودالالته وم�سامينه.

وعر�ـــص �مل�ساركـــون يف �مللتقى �أعمـــاال فنية 
خمتلفة، علـــى م�ستوى �ل�ســـكل و�خلامات وتوظيف 
اخلط���وط والأل���وان، نال���ت اإعجاب اأ�سات���ذة اجلامعة 
و�لنخبـــة �لثقافيـــة �مل�ساركـــة يف �فتتـــاح �مللتقى 
وجمهور �لطلبة، كمـــا �أ�سادو� بروعة �للوحات �لفنية 
وجمالهـــا وح�سن تنظيـــم �ملعر�ـــص، وروح �لتجديد 

فيه.

طارق البحار

لفتات جتارية... باأخطاء اإمالئية كارثية!



عالق���ة �لبحرين و�ململك���ة �ملتحدة تعود �إلى 
�ساب���ق عهده���ا من �ل���دفء و�لتع���اون و�لتن�سيق 
وهذه حقيقة �فتقدناها خالل �لأعو�م �لأخرية �لتي 
كانت فيها �حلكومات �ل�سابقة وخ�سو�سا حكومة 
ديفيد كامريون تنظ���ر ب�سكل عام لدول �ملنطقة 
ولي����س �لبحري���ن فح�سب نظ���رة �أحادي���ة �جلانب، 
وكاأنه ل توجد هناك عالق���ة ��سرت�تيجية من قبل، 
و�أف�رس ه���ذ� �ملوقف من حكوم���ة �ملحافظني بهذ� 
�لربود نتيجة �لجن���ر�ر لل�سيا�س���ة �لأمريكية �إبان 
عهد غ���ري �ملاأ�سوف عليه �أوبام���ا �لدمر �لذي دمر 
من بني ما دمر �لعالق���ات �خلليجية. ياأتي حديثي 
�ليوم مبنا�سبة زيارة �سمو �لأمري خليفة بن �سلمان 
رئي�س �لوزر�ء حفظ���ه �هلل ورعاه �ململكة �ملتحدة 
و�ل�ستقبال �حلافل و�حلار �لذي ��ستقبل به �سموه 
م���ن قبل �مل�سوؤولني �لربيطاني���ني وعلى ر�أ�سهم 
رئي�س���ة �لوزر�ء تريز� م���اي �لتي عربت عن دعمها 
وم�ساندته���ا �لبحرين م���ن خالل لقائه���ا مع �سمو 
رئي�س �ل���وزر�ء وما �سدر م���ن ت�رسيحات تعرب عن 
تطابق وجهات �لنظر ب�سكل كامل يف كل �لق�سايا 

وخ�سو�س���ا مو�س���وع �لإرهاب �ل���ذي �تفقت عليه 
وجه���ة �لنظ���ر بني �سم���و رئي�س �ل���وزر�ء ورئي�سة 
�ل���وزر�ء �لربيطانية �لتي فعال من���ذ تولت رئا�سة 
�ل���وزر�ء يف لندن �أعادت �لثق���ة و�لدفء للعالقات 
م���ع �لبحرين ومع بقي���ة دول جمل�س �لتعاون �لتي 

ُدمرت يف �ل�سابق. 
�إن تاأكي���د �سم���و رئي����س �لوزر�ء عل���ى ما مت 
حتقيقه م���ن �إجناز�ت بارزة عل���ى �سعيد �لتعاون 
ب���ني �لبلدي���ن �ل�سديق���ني يف خمتل���ف �ملجالت 
�ل�سيا�سي���ة و�لقت�سادي���ة و�لع�سكري���ة هو �رسبة 
قا�سم���ة لأولئك �لدمري���ن �ملر�هن���ني يف �لفرتة 
�ملا�سية عل���ى دعم بريطانيا له���م فيما �عتربوه 
ملف حقوق �لإن�سان، ه���وؤلء �ملقيمون يف لندن �أو 
�ملتخف���ون يف �لبحرين “�أكلو� جزمة” لأنهم فقدو� 
كل م���ربر بع���د �لآن لوجودهم عل���ى �ل�ساحة، لقد 
كان���ت لن���دن بالن�سبة لهم بوؤرة تخ���ف وتاآمر على 
�لبحري���ن ولكن لن ي�ستمر ذل���ك لالأبد فاحلق لبد 
�أن يت�س���ح وه���ذ� ما ح���دث للعالق���ات �لبحرينية 
�لربيطاني���ة م���ع جم���يء حكوم���ة تريز� م���اي �لتي 

�أعادت �لتو�زن �ل�سابق يف �لعالقات وهذ� ما �أعرب 
عن���ه �سموه من تقديره و�عت���ز�زه لتفاق وتطابق 
وجه���ات �لنظر بني �لبلدين ح���ول جممل �لق�سايا 
وبالأخ����س �أهمي���ة �لتن�سيق و�لتع���اون للت�سدي 
ل���كل �أعم���ال �لعن���ف و�لإرهاب �لتي ته���دد �لأمن 
و�ل�ستقر�ر يف �لعامل، وهذ� �سينعك�س على تعميق 
�لأو��رس و�لرو�بط بني �لبلدين �ل�سديقني وحر�س 

قيادتيهما على تعزيزها وتر�سيخها. 
�إن جمرد تاأكيد �لطرف���ني على �أعمال �لعنف 
و�لإره���اب �لتي تهدد �لأمن و�ل�ستقر�ر يف �لعامل، 
هذه �لعبارة �لتي ج�سدها لقاء �سمو رئي�س �لوزر�ء 
هو م���ا نريد �أن نثبته �لي���وم ويثبت حقيقة قائمة 
منذ �سن���ني، �أن �سمو رئي�س �ل���وزر�ء �أينما يذهب 

يحقق �لهدف كامالً لبالده.

تنويرة: 
�ل�سمت هو لغ���ة �سعبة ل نتقنها حتى ندرك 

�أنها ل حتتاج ملعلم.
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سوالف

�ساح���ب  �سي���دي  حفي���دة  تخ���رج  �إن 
�ل�سم���و �مللكي �لأم���ري خليفة ب���ن �سلمان 
�آل خليف���ة رئي����س �ل���وزر�ء �ملوق���ر حفظه 
�هلل ورع���اه �ل�سيخ���ة عائ�س���ة بن���ت ر��س���د 
�آل خليف���ة م���ن �أكادميية �سان���ت هري�ست 
كاأول  �لربيطاني���ة  �مللكي���ة  �لع�سكري���ة 
فت���اة بحريني���ة تتخ���رج من �لكلي���ة يعطي 
�لع���امل �أجمع �لدرو�س �لغني���ة ملا تتمتع به 
�مل���ر�أة �لبحريني���ة م���ن عزمية وثق���ة وقوة 
يف كل �جلو�ن���ب �لعلمية مب���ا فيها �لعلوم 
�لع�سكري���ة خدم���ة للوط���ن، ويكفينا فخر� 
�أن �مل���ر�أة �لبحرينية �سبق���ت �سقيقاتها يف 
�خللي���ج، وحتى �لدول �لعربي���ة، يف �لعديد 

من �ملر�كز �لقيادية وغري �لقيادية.

م���ن �ملوؤك���د �أن �ل�سيخ���ة عائ�س���ة بنت 
ر��س���د �آل خليفة جمعت من���ذ بد�ية �إ�رس�قة 
حياته���ا ب���ني �للت���ز�م وك�س���ب �ملعرف���ة 
تف���ان  ب���كل  و�لعم���ل  و�خل���ربة  �ملفي���دة 
و�إتق���ان، وب���ني نه���ج قائد �مل�س���رية �لفذ 
و�ساح���ب �لفكر �لطليع���ي �لر�ئد يف �ستى 
�ملج���الت “جدها” �سيدي �ساح���ب �ل�سمو 
�مللكي �لأمري خليف���ة بن �سلمان �آل خليفة 
رئي�س �ل���وزر�ء �ملوق���ر حفظ���ه �هلل ورعاه 
�لذي د�ئما يوؤكد على طلب �لعلم و�ل�سرب 
�لتطلعات  و�لإخال����س و�ملثابرة لتحقي���ق 
و�لطم���وح، ف�سموه �أي���ده �هلل يويل �ل�سباب 
�لتنمي���ة  ركي���زة  لأنه���م  خا�س���ا  �هتمام���ا 
و�لتقدم و�لقادرون على �سيانة �ملنجز�ت 

و�حلفاظ عليه���ا و�لذود عنها، وقال �سموه 
بهذ� �ل�ساأن يف �إحدى �ملنا�سبات �لتعليمية: 
)�إن �لف���رد يف �لبحرين �سيظل د�ئما ركيزة 
�لتنمي���ة وغايته���ا، و�لأمل كب���ري يف �سباب 
�لبحري���ن �أن يبذلو� ق�سارى جهدهم لرفعة 

وتقدم و�زدهار �لوطن(.
هك���ذ� هم �أحف���اد �سيدي �سم���و رئي�س 
�ل���وزر�ء حفظ���ه �هلل ورع���اه، تب����رس د�ئ���م، 
�سجاع���ة، وق�س����س تن���م ع���ن روح ر�سينة 
متزنة مليئ���ة بالعرب �لبليغ���ة، و�إخال�س يف 
كل مو�ق���ع �لعم���ل و�إجن���از�ت �سخمة بكل 
�ملعاي���ري، و�إذ نبارك ل�سي���دي �سمو رئي�س 
�لوزر�ء و�ل�سي���خ ر��سد بن خليفة �آل خليفة 
على تخرج �ل�سيخ���ة عائ�سة فاإننا يف �لوقت 

نف�سه نفخ���ر كبحرينيني بهذ� �حلدث �لذي 
و�سل �سد�ه �إلى خمتلف زو�يا �لعامل و�سار 
بحر� و�سالل من �لرقي و�لتميز “متيز �ملر�أة 
�لبحريني���ة”، فال�سيخة عائ�س���ة بنت ر��سد 
ر�سمت �لنج���اح مبفاتيح بحريني���ة و�أثبتت 
�لع�سكري���ة بتد�خ���ل  �لعل���وم  تفوقه���ا يف 
و�سعوب���ة ينابيعها و�سنع���ت من عزميتها 
و�إ�رس�ره���ا جبال هائل���ة من �لبن���اء و�لنجاح 

بكل �ملقايي�س. 
مربوك للبحرين �لعزي���زة �لتي �أبهرت 
�لع���امل بالعن�رس �لب�رسي �ل���ذي يبذل �جلهد 
و�لعطاء م���ن �أجل �ل�سري قدما بهذه �لأر�س 
�لطيبة وثقافته �لعالية وقدرته على جتاوز 

كل �ل�سعاب.

الشيخة عائشة بنت راشد... 
دروس غنية من العزيمة والثقة

ميك����ن �أن نوؤك����د �أن م����ن �أ�سباب جناح 
�ل�سيا�س����ة �خلارجي����ة �خلليجي����ة حياديتها 
�لتام����ة، و�أنه����ا مل تتخ����ذ �أجن����دة �سيا�سية 
تتعار�س مع م�ساحلها من جهة �أخرى، مما 
قد ي�سبب له����ا �أزمات �سيا�سية مع �لطرف 
�لآخر �لر�ف�����س لهذه �لأجن����دة �ل�سيا�سية، 
فقد �تخذت �سيا�سة �لنفتاح مع �جلميع من 
دون ��ستثن����اء، وعدم �لدخول يف مو�جهات 
�سيا�سي����ة م����ع �لدول، وف�سل����ت بدل ذلك 
�سيا�س����ة �أن �خلليج �سدي����ق للجميع بدون 
��ستثن����اء، و�أن �سيا�س����ة تر�سي����خ �ل�س����الم 

ب����ني �ل����دول ور�أب �ل�س����دع و�مل�ساحل����ة، 
�ل�سيا�س����ة �لعقالني����ة �لتي �ستج����د �لدعم 
و�مل�سان����دة و�لرتحيب م����ن �جلميع. وخري 
مثال على ذل����ك �سيا�ستها جتاه �إير�ن وما 
تق����وم به من تدخ����ل بالبحري����ن و�ملنطقة 
�ل�رسقية و�ليمن، و�حتاللها �جلزر �لإمار�تية 
ن����د�ء  م����از�ل  حي����ث  و�سوري����ا،  و�لع����ر�ق 
�ل�سالم و�لعقالني����ة هو من يقود �ل�سيا�سة 

�خلليجية. 
ث����اين ه����ذه النق����اط االرت����كاز على ما 
ن�سمي����ه ثقافة �حلياة و�ل�س����الم، فلو نظرنا 

�إل����ى �حلوث����ي و�ملالك����ي وح�س����ن ن�رس �هلل 
وب�س����ار، وكل هوؤلء مدعومون ب�سكل كامل 
من قبل �إير�ن، لر�أينا كيف �أن ثقافة �لقتل 
و�لإره����اب و�لبلطج����ة، وتق����دمي �لأنف�����س 
�لب�رسي����ة قربان����ا رخي�سا لأح����الم �سيا�سية 
ودينية مري�سة، كلها م����ن �أبجديات هوؤلء 
ومن ي�سانده����م، فالعر�ق ولبن����ان و�ليمن 
و�سوري����ا يت����م تدمري كل �س����يء فيها، من 
بنى حتتية �إلى �إزه����اق �أرو�ح �لب�رس، وهاهو 
حزب �هلل يدف����ع �أبناء لبن����ان قربانا لب�سار 

و�إير�ن، حتت حجج دينية مري�سة.

خليفة بن سلمان 
وبريطانيا

نقطة أول السطر
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عادل عيسى  
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كاإجن���از جدي���د ي�ساف �إل���ى �سل�سلة 
�لإجن���از�ت �ملتقدم���ة يف جم���ال �لتنمية 
�ل�سامل���ة وبر�مج �لتطوير وخطط �لريادة 
لبناء �لأوط���ان و�لإن�سان، �ستكون مملكة 
�لبحري���ن عل���ى موع���د ي���وم 19 �أبري���ل 
2017 مع �إ�سه���ام ح�ساري كبري يحققه 
�ساحب �ل�سمو �مللك���ي �لأمري خليفة بن 
�سلم���ان �آل خليفة، رئي�س �لوزر�ء �ملوقر 
حفظه �هلل ورع���اه، تتويًجا مل�سار �لعطاء 
�مل�ستم���ر ل�سم���وه وح�سوله عل���ى “درع 
�لعم���ل �لتنم���وي”، وه���و و�س���ام متنحه 
جامع���ة �ل���دول �لعربي���ة كتقدي���ر دويل 
وعرب���ي لإ�سهامات �سمو رئي����س �لوزر�ء 
�ملتمي���زة وروؤيت���ه �لعميق���ة يف م�سار�ت 

�لبناء �حلديث للمجتمعات.
وقب���ل �أي���ام، منحت جامع���ة �لقد�س 
�ملفتوحة �سمو رئي�س �لوزر�ء �لدكتور�ه 
�لفخري���ة بحقوقه���ا و�متياز�تها كتقدير 
�لق�ساي���ا  دع���م  يف  �سم���وه  لإ�سهام���ات 
�لعربي���ة و�لإ�سالمي���ة ودعم���ه �لالحمدود 
لل�سع���ب �لفل�سطيني، ف���اإذ� حتدثنا عن 
درع �لعم���ل �لتنم���وي، فاإن ه���ذ� �لإجناز 
لي����س �لأول من نوعه، فقد �سبقته قائمة 
من �لإجناز�ت: جائ���زة �لأهد�ف �لإمنائية 
لالألفية من �لأمم �ملتحدة 2010، ميد�لية 
�بن �سين���ا من منظمة �ليوني�سكو 2009، 
درج���ة �لدكت���ور�ه يف �لعل���وم �ل�سيا�سية 
من جامعة �سونغ كول �لتايلندية 2009، 
قالدة �ملل���ك عبد�لعزي���ز كاأعلى تكرمي 
�لدكت���ور�ه   ،2009 و�لزعم���اء  للق���ادة 
�لفخري���ة و�لو�س���اح من جامع���ة لور�ن�س 
للتكنولوجي���ا �لأمريكي���ة 2008، جائ���زة 
�ل�رسف يف �لتنمية �حل�رسية 2007، جائزة 
�ل�رسف لالإجناز �ملتمي���ز يف جمال �لتنمية 
�حل�رسي���ة و�لإ�س���كان ع���ام 2006، درجة 
�لدكت���ور�ه �لفخرية يف �لعلوم �ل�سيا�سية 
باجلامع���ة �لإ�سالمي���ة �لعاملي���ة مباليزيا 
2001، و�س���ام �لقائد �لأعلى للدفاع عن 
�لإقلي���م من ملك مملك���ة ماليزيا 2001، 
و�س���ام �لنه�س���ة �ملر�س���ع ع���ايل �ل�ساأن 
م���ن مل���ك �لأردن 1999، و�س���ام �ل�سيخ 
عي�سى بن �سلم���ان �آل خليفة من �لدرجة 
�لأولى من جاللة �مللك حمد بن عي�سى �آل 
خليف���ة 1999، و�سام �لق���الدة �خلليفية 
وه���و �أعلى و�س���ام ��ستحق���اق يف �لدولة 
م���ن �لأمري �لر�ح���ل �سمو �ل�سي���خ عي�سى 
بن �سلم���ان �آل خليفة رحم���ه �هلل 1976،  
و�س���اح قائد من �لدرجة �لأولى من و�سام 
د�ينربج-�لدمن���ارك، وو�س���ام �لأرز م���ن 

�لدرجة �لأولى يف لبنان.
هذ� �لر�سي���د �لكبري ل�سموه كان من 
ثم���اره تخ�سي����س جائزة “�لأم���ري خليفة 
بن �سلم���ان للتنمي���ة �مل�ستد�مة”، وهي 
مبثابة ر�فد عاملي بب�سمة بحرينية تقدم 
�ملب���ادر�ت وت�سج���ع �ملجتم���ع �ل���دويل، 
ا يف �ل���دول �لنامية، لأن يدرك  وخ�سو�سً
مر�تب �أعلى يف م�ساريع �لتنمية، لينعك�س 
ذلك عل���ى �لعي�س �لكرمي لكل �ل�سعوب، 
وه���و �أمر ي�سع���ه �سم���و رئي�س �ل���وزر�ء 
يف مق���ام الواجب االإن�س���اين باعتباره من 
�لثو�بت �لر��سخة يف �ل�سيا�سة �لبحرينية.
اإذا، م���ا املع���اين وامل�سام���ن التي 
يحمله���ا هذ� �حل���دث �مله���م... وهو منح 
�سمو رئي�س �لوزر�ء درع �لعمل �لتنموي؟ 
يف �حلقيقة، �إن ه���ذ� �لإجناز مل ينح�رس يف 
م�سرية �لعمل �لتنموي �لوطنية وحتقيق 
�لتق���دم ودعم جهود �لتنمي���ة من جانب 
�سم���و رئي�س �لوزر�ء على م�ستوى �لوطن 
فح�سب، بل هن���اك موؤ�رشات ونقاط ر�سد 
قامت بها �جلامعة �لعربية �سملت تثمني 
جهود �سموه يف عدة نو�ح قومية: حتقيق 
�لت�سام���ن �لعرب���ي وق���ر�ءة �لتحدي���ات 
�لعرب���ي  �لعم���ل  دع���م  يف  و�لإ�سه���ام 
و�لتكام���ل يف �سورته �لعام���ة، هي كلها 
بنود رئي�سية مت �عتمادها كمعايري ملثل 
ه���ذه �جلو�ئز �لك���ربى، ثم لن���ا �أن نعترب 
ه���ذ� �ل���درع كمح���ور �أ�سا�س���ي ل�ستمر�ر 
�لبناء و�لتنمية، ولهذ�، فاملطلوب �ليوم 
�أن ينته���ج كل �مل�سوؤول���ني ذ�ت �ملنهج 
�لذي �أ�س�سه �سمو رئي����س �لوزر�ء، وهذه 
م�سوؤولي���ة وطنية كب���رية دون �سك يلزم 

حملها بكل �أمانة.

درع “العمل التنموي”... 
محور البناء والتنمية

بثينة
خليفة قاسم
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زبدة القول

ل�سك �أن حو�دث �لإرهاب �لأخرية 
يف جمهوري���ة م����رس �لعربي���ة �ل�سقيقة 
�آملت �لقلوب و�أدمعت �لعيون، فهذه 
�لب�ساعة �لتي متت بها هذه �لعمليات 
و�لأرو�ح �لت���ي �أزهق���ت لب���د �أن توؤثر 
يف كل م���ن له قلب وم�ساع���ر، هذ� هو 
�لطبيعي ل���دى �لب����رس �لأ�سوياء �لذين 
ميلك���ون قلوب���ا ويتاأمل���ون وت�سي���ل 
دموعهم عند روؤية �ملاآ�سي وروؤية دماء 

�لأبرياء ت�سيل بال ذنب.
وهن���اك على ما يب���دو ب�رس جتردو� 
من �لإن�سانية و�مل�ساع���ر، فال تعنيهم 
هذه �مل�ساه���د �ملروعة �لت���ي ت�سفك 
فيه���ا �لدم���اء به���ذ� �ل�س���كل �لب�س���ع، 
فف���ي �لوقت �ل���ذي كان في���ه �إخو�ننا 
�مل�رسيون - ونح���ن معهم - يعي�سون 
حال���ة �ل�سدم���ة وحالة �حل���زن �جلليل 
على �سق���وط اإخوانهم �سحايا للأعمال 
�لأح���د  ي���وم  �خل�سي�س���ة  �لإرهابي���ة 
�ملا�س���ي، خ���رج علينا �سي���خ لي�سدم 
�لب�رسية كلها ولي�س �مل�رسيني وحدهم 
بتعليقه على هذه �لأحد�ث �لتي هزت 
�لعامل، �ل�سيخ �لذي طاملا �رسب من ماء 
نيلها وتعلم يف �أزهرها و�أكل من خريها 
مل ير يف �مل�سهد �ملاأ�ساوي ما ر�آه غريه 
م���ن بني �لب����رس م�سلم���ني وم�سيحيني 
وغريهم. مل تهتز م�ساعره لروؤية �أ�سالء 
�لن�س���اء �لتي تطايرت و�أ�سالء �ل�سابط 
�مل�رسي �لبطل �لذي �حت�سن �لإرهابي 
�للعني ليبعده عن �لكني�سة وليفتدي 
بروح���ه �أبناء وطنه، ف���ر�ح يتحدث عن 
بل���ده �ل���ذي ول���د وتربى وتعل���م فيه 
بطريق���ة �سادم���ة، وكاأن جالل �ملوت 
و�رت���و�ء �لأر�س بالدم م�سهد �عتيادي 

ل يوؤثر يف �لنف�س ول يوؤملها.
�أن  �لأوق���ات  ه���ذه  يف  �لطبيع���ي 
يعرب �لإن�سان عن حزن���ه، حتى �إن كان 
غري حزين و�أن يتباك���ى �إن مل ي�ستطع 
�لب���كاء، ولكن �أن يعل���ن �سماتته فيما 
ج���رى و�مل�سهد ل ي���ز�ل �ساخنا، فهذ� 
�س���يء ي���دل عل���ى �أن���ه ر�����س وموؤيد 
ل�سف���ك �لدم���اء وذب���ح �لأبري���اء على 
�لنح���و �لذي ج���رى. لقد ق���دم لنا هذ� 
�ل�سيخ من جدي���د �لدليل �لقاطع على 
�أن �لإره���اب يبد�أ هكذ�، يب���د�أ بالكالم 
�لقات���ل  و�أن  و�لفت���وى،  و�لتحري����س 
�لذي ي�س���ع �لقنبلة �أو يحم���ل �ل�سالح 
�أو يفخ���خ نف�سه ليزهق ع�رس�ت �لأرو�ح 
لي�س وحده �مل�سوؤول عن �لقتل، ولكن 
�لذي يع���ده نف�سيا وي�س���ور له �لعامل 
ت�سوير� ب�سعا ويعده باجلنة هو �أي�سا 

قاتل قبله.
�ل�س���يء �لغري���ب �أن �ل�سيخ نف�سه 
�سع���ر �أن تعليقه �ملل���يء بال�سماتة ما 
كان يجب �أن ين�رس على تويرت يف وقت 
�ل���كل فيه حزي���ن، ف�س���ارع �إلى حذفه 
وكتابة تعليق �آخر ي�ستنكر فيه �سفك 
�لدم���اء، ولك���ن ف���ات �لأو�ن، فقد قر�أ 

�لعامل تعليقه و�سجله.

اإلرهاب يبدأ من هنا

  ما وراء الحقيقة

tariq
@cogir.org 

مرتكزات السياسة 
د. طارق آل شيخانالخليجية



�أمريكيون يخرتقون بنوًكا خليجية
و��صنط���ن - وكاالت: �أطلق���ت جماع���ة �لقر�صن���ة 
 ”TheShadowBrokers“ �مل�صم���اة  �الإلكرتوني���ة 
وثائق ت�صري �إلى �أن جو��صي�س �أمريكيني توغلو� عميقا 

د�خل �ملنظومة �لبنكية لدول �ل�رشق �الأو�صط.
ويب���دو �أن �لوثائ���ق تظهر �خ���رت�ق وكال���ة �الأمن 
�لقومي ملكتب مكافحة غ�صيل �الأمو�ل يف دبي، و�رشكة 
“EastNets” للخدم���ات �ملالي���ة، وف���ق م���ا ذك���رت 

�صحيفة “ديلي ميل” �لربيطانية.
و�رشح���ت �ل�رشك���ة �أم����س، ب���اأن �لوثائ���ق موؤرخ���ة، 
ومل يت����رشر �أحد م���ن عمالئها. وللم���رة �الأولى، �حتوت 
 .”PowerPoint“ لت�رشيب���ات عل���ى �رش�ئ���ح عر����س�

رئي�س �أر�مكو: �لتو�زن مقبل يف �صوق �لنفط قادم 

دب���ي -  )CNN(: ر�أى �لرئي����س �لتنفي���ذي ل�رشكة �لنفط �ل�صعودي���ة “�أر�مكو” �أن �صوق 
�لنف���ط يقرتب من ��صتعادة �لت���و�زن بني �لعر�س و�لطلب، وذلك خالل كلمته يف قمة �لطاقة 

�لعاملية 2017 يف جامعة كولومبيا.
وق���ال �لنا����رش “ال توجد موؤ����رش�ت على قرب بل���وغ �لطلب على �لنفط ذروت���ه”، و�أ�صاف: 
“�لت���و�زن يف �ل�ص���وق قادم، لكن هناك حاجة �إل���ى �ال�صتثمار�ت بعيدة �مل���دى لتلبية �لطلب 

�ملتز�يد”، وفقا ملا نقله �حل�صاب �لر�صمي ل�رشكة “�أر�مكو” على موقع “تويرت”.
وتاب���ع �لنا����رش بالقول �إن “�لطلب ينم���و و�صيو��صل �لنمو يف �ل�صن���و�ت �ملقبلة”. و�أ�صار 
�إل���ى �أن �لطرح �لع���ام �الأويل الأر�مكو مي�صي على “�مل�صار �ل�صحي���ح وب�صكل جيد جد�”. و�أكد 
�أن “�أر�مك���و �ل�صعودية ملتزمة مب�صاريعها للزيت �خلام، �إ�صافة �إلى تعزيز �أعمالها �لكربى يف 

�لكيميائيات”.
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اقتصاد

“اأبناء ح�سن” تو�سع ا�ستثماراتها الزراعية يف الفلبني بـ 250 مليون دوالر
10 �آالف هكتار الإنتاج 560 �ألف طن �صنوًيا 

وقعت �رشك���ة ن���ادر و�إبر�هيم �أبن���اء ح�صن 
�لبحرينية �تفاقية مع �ملجموعة �لفلبينية )�أيه 
�إم �أيه( �لقاب�صة تقوم �ل�رشكة مبوجبها بتو�صيع 
�أعماله���ا �لزر�عية يف منطق���ة ميند�ناو باإ�صافة 
10 �آالف هكت���ار، وبحج���م ��صتثم���ار يبلغ 250 

مليون دوالر على مد�ر من 3 �إلى 5 �صنو�ت.
و�صه���د حف���ل �لتوقيع �لرئي����س �لفلبيني 
رودريغ���و رو� دوتريتي خ���الل زيارته �لبحرين 

قبل �أيام.
ووق���ع �التفاقي���ة ع���ن �رشك���ة �أبن���اء ح�صن 
رئي�صها �إبر�هيم �الأمري، وع���ن جمموعة )�أيه �إم 
�أي���ه(، موؤ�ص�صه���ا �أمابل �أغيل���وز، وهو �ملبعوث 
�خلا�س �حلايل لدول جمل�س �لتعاون �خلليجي.

ومن �ملتوقع �أن ينتج �مل�رشوع )�لتو�صعة(، 
نحو 560 �ألف طن مرتي من �ملنتجات �لزر�عية 
�ملختلف���ة، بقيمة ت�صديري���ة تبلغ 280 مليون 
دوالر �صنوي���ا، فيما يولد نح���و  3 �آالف فر�صة 
عمل يف �لقطاع �لزر�عي ونحو 500 من موظفي 

�لدعم �للوج�صتي.
بح�ص���ب  �مل�صتهدف���ة  �ملحا�صي���ل  وم���ن 
�التفاقية �ملوز و�الأنانا�س و�لبقوليات و�ملنغو 

و�لعد�س و�لفول �ل�صود�ين.
وياأت���ي �مل����رشوع �صم���ن مذك���رة �لتفاهم 
�ملوقع���ة بني حكومتي �لبحرين و�لفلبني يف 4 
فرب�ير 2009، و�لتي تت�صمن ��صتئجار �أر��س 

زر�عية تورد منتوجاتها الأ�صو�ق �ململكة.
�لعامل���ني  تدري���ب  �التفاقي���ة  وت�صم���ل 
و�أف���ر�د �أ�رشه���م وتعزيز مهار�ته���م، ف�صال عن 

توطني ونقل �أن�صطة �لتكنولوجيا �لتي تعزز 
تقنيات �لزر�عة �ل�صليمة و�ل�صديقة للبيئة، 
وبالت���ايل توليد �ملزي���د من فر����س �لعمل 

الأبناء �ملنطقة هناك.
وح�رش توقيع �التفاقية رئي�س جلنة جتار 
�لبحري���ن و�آ�صي���ا �ل�صي���خ دعيج ب���ن عي�صى 
�آل خليف���ة، ورئي����س غرفة جت���ارة و�صناعة 
�لتج���ارة  ووزي���ر  �ملوؤي���د،  خال���د  �لبحري���ن 
�لفلبيني ر�مون لوبي���ز، و�صفري مانيال لدى 

�ململكة �ألفون�صو فر. 

املحرر االقت�سادي 

• �إبر�هيم �الأمري	

• من حفل توقيع �التفاقية	

“االإبداع” ينتقل للربحية يف 2016  “بتلكو” جتدد �رشاكتها مع “احللبة” لـ 3 �سنوات 
�ملنامة - بن����ك �الإبد�ع: �أعلن بنك �الإبد�ع 
للتموي����ل متناهي �ل�صغ����ر �أن �لنتائج �ملالية 
 2016 دي�صم����رب   31 يف  �ملعتم����دة  للبن����ك 
�أظه����رت �أن �لبن����ك متكن من �إطف����اء خ�صائره 
و�النتق����ال للربحي����ة ليك����ون بذل����ك �أول بنك 
متخ�ص�س يف �لتمويل �الأ�صغر يحقق �أرباحا يف 

منطقة �خلليج �لعربي.
وقال �لرئي�س �لتنفيذي للبنك خالد وليد 
�لغز�وي �إن �لبنك رّكز خالل �لعام 2016 على 
تطبيق منوذج برنامج �خلليج؛ لدعم منظمات 
�الأمم �ملتح����دة �الإمنائية )�أجفند( يف �لتمويل، 
و��صتكم����ال تطبي����ق �إ�صرت�تيجيت����ه �ملعتمدة 
�لت����ي بد�أها منت�صف �لع����ام 2014، الفتا �إلى 
�أنه �صيو��صل خالل �لعام �جلاري �حلفاظ على 

�مل�صتويات �لعاملية للخدمات �لتي يقدمها.
و�أو�صح �أن بنك �الإبد�ع متكن من �حلفاظ 

على مع����دالت جيدة من �الأد�ء �الإد�ري و�ملايل 
رغ����م �لتحدي����ات �القت�صادي����ة �لكب����رية �لتي 
ت�صهدها �ملنطقة الأ�صباب عديدة على ر�أ�صها 
ته����اوي �أ�صعار �لنف����ط، الفتا �إل����ى �أن طبيعة 
�لقرو�س متناهية �ل�صغر �لتي يقدمها �لبنك 
لذوي �لدخل �ملحدود �رشيعة �لتاأثر بالقر�ر�ت 
�ملرتتبة على تر�صي����د �الإنفاق، و�إعادة توجيه 

�لدعم �حلكومي.
و�أ�ص����ار �إل����ى �أن �لبنك يعم����ل بر�أ�س مال 
قدره 2.21 ملي����ون دينار فقط، ولكن وبرغم 
�صغر حجم ر�أ�س �ملال، �إال �أن �لبنك ��صتطاع �أن 
يقدم خدمات متويلية ل� 7218 م�صتفيد� من 
ذوي �لدخ����ل �ملحدود �لذين متكنو� من �إن�صاء 
عدد كب����ري من �مل�صاري����ع �لريادي����ة، بع�صها 

حقق جناحات كبرية خالل فرتة وجيزة.

�ملنام���ة - بتلكو: وقعت �رشكة بتلكو وحلب���ة �لبحرين �لدولية، عقد�ً لتمديد 
�رش�كتهما ملدة 3 �صنو�ت.

وووق���ع �التف���اق نيابة عن “بتلك���و” رئي�س جمل����س �الإد�رة �ل�صيخ حممد بن 
خليف���ة �آل خليف���ة وع���ن �حللب���ة رئي�صه���ا �لتنفيذي �ل�صي���خ �صلمان ب���ن عي�صى 
�آل خليف���ة.  وع���رب �ل�صيخ حممد عن �عت���ز�ز “بتلكو” ل�رش�كته���ا �ال�صرت�تيجية مع 
حلب���ة �لبحرين، موؤكد�ً �لتز�م �ل�رشكة، بدعم �صب���اق �لفورموال 1 �لذي يعد �حلدث 
�لريا�صي �لعاملي �لبارز. و�أ�صاف “من منطلق دورها ك�رشيك �الت�صاالت �لر�صمي 
حللب���ة �لبحرين و�ملزود �لر�ئد خلدم���ات �الت�صاالت يف �ململكة، �صتو��صل بتلكو 
�صعيه���ا لتوفري حلول �الت�صاالت وتقنية �ملعلوم���ات �ل�صاملة جلميع �لفعاليات 

�لتي تقام على �حللبة، مبا يف ذلك �صباقات �جلائزة �لكربى �ل�صنوية”.
و�أك���د �ل�صيخ �صلمان �أهمية �ل���دور �لذي توؤديه �ل����رشكات �لبحرينية يف دعم 
وم�صان���دة �حللب���ة لتحقيق �أهد�فها. وق���ال “نود �أن ننتهز ه���ذه �لفر�صة لتاأكيد 
�أهمية ح�صور بتلكو �مل�صتمر �صمن عائلة �حللبة و�لذي ي�صاعد يف �لرتويج لريا�صة 
�ل�صي���ار�ت يف منطقة �ل�رشق �الأو�صط وت�صليط �ل�صوء على �أهمية �لفعاليات �لتي 

ت�صت�صيفها �ململكة ومردود�تها �لريا�صية و�الجتماعية و�لتجارية”.
وتاب���ع “بالتز�م���ن مع ��صت�صافتن���ا جلائزة �لبحري���ن �لكربى لطري�ن 

�خللي���ج للعام 2017، نتطل���ع �إلى تر�صيخ �رش�كتن���ا �لعريقة و�ملثمرة مع 
بتلكو وناأمل ��صتمر�رها يف �مل�صتقبل”.

عقد من 

االجتهاد
لبحرين أفضل

ساهمت “متكني” منذ 

تأسيسها يف العام 2006 يف 

تطوير القطاع الخاص يف 

البحرين، وجعله املحرك الرئيس 

للنمو االقتصادي يف اململكة، 

وهي تعد إحدى ركائز مبادرات 

اإلصالح الوطني ورؤية البحرين 

االقتصادية.

وتهدف “متكني” إىل تحقيق 

هدفني رئيسني، أوال، تعزيز 

عملية تأسيس وتطوير 

املؤسسات، وثانيا توفري الدعم 

لتنمية األفراد واملؤسسات.

إعداد: املحرر االقتصادي

عامد العصفور

قصة نجاحي

قبل 15 عاًما، كانت ل����دي فكرة ورغبت باأن 
�أترجمه����ا �إلى و�ق����ع ملمو�س. فب����د�أت �لبحث يف 

�الأ�صو�ق عن م�صدر لالإلهام ووجدت �خلدمة �لتي 
ميكن �أن �أقدمه����ا �أثناء تطوير مهار�تي �ملهنية. 
ورغم �صعوبة ��صتقطاب �مل�صتثمرين يف �لبد�ية، 
�أ�صبحنا �لي����وم موقًعا ر�ئًد� للخدمات �لرقمية يف 

�ململك����ة نق����دم �لعديد م����ن �خلدم����ات �لرقمية، 
و��صتطاع����ت باب �لبحري����ن لتقني����ة �ملعلومات 
تر�صيخ �صمعتها يف �ل�صوق من خالل جمموعة من 

�خلدمات �لفريدة من نوعها.

إلهامي

�الأ�صخا����س  م���ن  �لعدي���د 
لديهم �أف���كار جتارية يرغبون 
يف حتويله���ا �إل���ى و�قع، ولكن 
�مل�صوؤولية �لرئي�صة �لتي تقع 
على عاتق �لفرد هي �أن يتحلى 
بق���در م���ن �ل�صجاع���ة و�ل�صرب 

لتحويل �أفكاره �إلى و�قع.

أكرث يشء تعلمته

من �لطبيعي �أن تكون �لبد�يات 
يتعل���ق  فيم���ا  خ�صو�ص���ا  �صعب���ة 
بتموي���ل وحتقيق �لفكرة. و�صتلقى 
يف �لغال���ب �ملقاوم���ة عندما تبد�أ يف 
حتوي���ل فكرتك �إل���ى حقيقة، ولكن 
�إذ� مت�صك���ت بحلم���ك، ف�صتجد حتًما 

طريقة لتحقيقه.

ما أؤمن به

ع���ن���دم���ا ت�����ص��ع��ى �إل����ى 
وحتويلها  �أف��ك��ارك  حتقيق 
جهودك  ف���اإن  حقيقة،  �إل���ى 
�لنجاح  �أب���و�ب  ل��ك  �صتفتح 

حتى لو مل تنجح يف �لبد�ية
�أمامك  يفتح  “�إ�رش�رك 

باب �لنجاح”.

ما مييزنا

�ل��ت��ي  �ل���ت���ح���دي���ات  “كل 
يل  �إلهام  م�صدر  كانت  و�جهتها 
كما  �أه���د�يف،  حتقيق  يف  للنجاح 
�ألبي  حتى  للتطور  قادتني  �أنها 
حلول  �إيجاد  مثل  زبائني  حاجات 
�صبكة  طريق  عن  للدفع  مي�رشة 

�الإنرتنت”.

اإلرصار 

يفتح باب النجاح

إذا متسكت بحلمك 

ستجد طريقة لتحقيقه

“الغرفة” تبحث مرئيات 
“قوانني” �ستقدم اإلى “النواب”

�ملنام���ة - �لغرف���ة: عق���د جان���ب غرف���ة جتارة 
و�صناع���ة �لبحري���ن يف �للجنة �مل�صرتك���ة مع جمل�س 
�لنو�ب لل���دورة )28( ملجل�س �إد�رة �لغرفة �جتماعه 
�لتن�صيقي ببيت �لتجار موؤخر�ً برئا�صة �الأمني �ملايل 
للغرفة عي�صى حممد عبد�لرحيم �لرفاعي، وبح�صور 

عدد من �أع�صائها من جانب �لغرفة.
�ملو��صي���ع  مناق�ص���ة  �الجتم���اع  ه���ذ�  يف  ومت 
�مُلدرجة على جدول �الأعمال و�ملتمثلة يف �لت�صديق 
عل���ى حم����رش �الجتم���اع �لثال���ث جلان���ب �لغرف���ة يف 
�للجن���ة �مل�صرتكة �مُلنعقد بتاري���خ 6 �أكتوبر 2016 
بع���د �إ�صافة بع�س �لتعدي���الت �ملقرتحة من بع�س 
�الأع�ص���اء، و��صتعر�����س جدول مبتابع���ة �ملو��صيع 
�لت���ي مت مناق�صته���ا يف �الجتماع �ملذك���ور، �إ�صافة 
�إلى مناق�صة مرئي���ات �لغرفة �لتي مت تقدميها �إلى 
جمل����س �لنو�ب ح���ول م�رشوع قان���ون بتعديل �ملادة 
رق���م )4( م���ن �لقان���ون رق���م )28( ل�صن���ة 2006 
ب�ص���اأن �الحتياطي لالأجي���ال �لقادمة و�مُلعد يف �صوء 
�الق���رت�ح بقانون �مُلقدم من جمل����س �لنو�ب، حيث 
خل�س جان���ب �لغرفة يف هذه �للجن���ة �مل�صرتكة �إلى 
�لتاأكي���د على موقف �لغرف���ة باملو�فقة على م�رشوع 
ه���ذ� بقانون �ل���ذي يتالءم م���ع �ملهام �لت���ي يقوم 
بها جمل����س �حتياطي �الأجي���ال �لقادم���ة و�ملتمثلة 
يف توظي���ف �أم���و�ل �صن���دوق �الحتياط���ي لالأجي���ال 
�لقادم���ة يف �لعمليات �ال�صتثمارية وو�صع �ل�صيا�صة 
�ال�صتثماري���ة و�الإ����رش�ف عليه���ا، ف�صالً ع���ن متابعة 
تنفيذ بر�مج �ال�صتثمار و�لرقابة و�الإ�رش�ف على هذه 

�لرب�مج وتقييم نتائجها ب�صورة دورية.
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و“اخلا�ص” “العام”  ب���ن  ال�������راك���ة  ف���ك���رة  اأف�����ش��ل  ال�����ش��ف��اف��ي��ة  غ���ي���اب  ج��ن��اح��ي: 

خبري مايل يقرتح �رضيبة على الأغنياء ل�سد عجز حكومات اخلليج
اقرتح 1 % على من تبلغ اأ�شولهم 5 مالين دوالر فاأكرث

اق���رتح اخلب���ر املايل ورج���ل االأعم���ال البحريني 
خال���د جناح���ي فر����ص �ريب���ة بن�شبة 1 % عل���ى اأكرث 
املواطن���ن ث���راء يف اخللي���ج، االأمر ال���ذي �شيحد من 
العج���ز يف امليزانيات باملنطقة ويجنبها اال�شطرابات 

االجتماعية املحتملة.
وتاأث���رت اقت�ش���ادات املنطق���ة مب���ا فيها دول 
اخلليج العربي ب�ش���دة مع انخفا�ص اأ�شعار النفط، مما 
ع���زز احلاجة اإلى اإج���راء اإ�شالحات مث���ل خف�ص الدعم 
واإدخ���ال �ريبة القيمة امل�شافة، وغرها من التدابر 

العالجية.
لكن جناحي، وهو اأحد اخلرباء املالين املحنكن، 

ق���ال بح�شب “عرب نيوز” اإن تدبرا اآخر �شيكون اأكرث 
فعالية: وهو “�ريبة على االأغنياء”.

ويرتاأ����ص خالد جناح���ي العديد م���ن املوؤ�ش�شات 
املالية البحرينية واالإقليمية والعاملية منها دار املال 
االإ�شالمي )دمي ترو�ش���ت(، جمل�ص اإدارة بنك في�شل 
اخلا����ص )�شوي����را(، وال�رك���ة االإ�شالمي���ة اخلليجي���ة 
)الباهام���ا( املحدودة، وجمموع���ة �شوليدرتي، و�ركة 
ن�شي���ج، ف�شالً عن كونه الرئي����ص التنفيذي ملوؤ�ش�شة 
دار امل���ال االإ�شالمي القاب�ش���ة، وبنك االإثمار وغرها، 
وه���و اأحد املوؤ�ش�شن ملجل�ص االأعم���ال العربي ولديه 

خلفية قوية يف قطاعي التمويل الغربي واالإ�شالمي.
واأ�شاف جناحي اأن هناك “طريقة اأف�شل بكثر” 
ل�ش���د فج���وة امليزانية مقارن���ة باالإ�شالح���ات القائمة 

مقرتح���ا “�ريب���ة ث���روة” �شنوي���ة قدره���ا 1 % على 
االأ�شخا����ص الذي���ن تبلغ اأ�شولهم 5 مالي���ن دوالر اأو 
اأكرث - وهو اأمر من �شاأنه اأن ي�شمح للحكومات بتوجيه 

املزيد من االأموال اإلى التعليم.
وق���ال “تخيل كم من املال �شتوفره هذه الن�شبة 
)...( م���ن �شاأن ذلك اأن ينهي العجز اخلا�ص على مدى 

ال�شنوات ال� 10 املقبلة ب�شهولة”.
وتاب���ع جناح���ي ال���ذي كان يتحدث عل���ى هام�ص 
موؤمت���ر كبار املديري���ن التنفيذي���ن يف مدينة امللك 
عبداهلل االقت�شادية قبل اأيام “هذا من �شاأنه اأن يوفر 
املزي���د م���ن الدخل، وبالت���ايل اال�شتثم���ار يف جماالت 
متع���ددة”. واأك���د جناح���ي “لق���د مت جتمي���ع الكث���ر 
م���ن ال���رثوة يف ه���ذا اجلزء من الع���امل، ل���ذا ينبغي اأن 

يدف���ع النا�ص )...( ذلك قد ي�شاع���د اأي�شا على جتنب 
اال�شطرابات االجتماعية املحتملة يف املنطقة”.

وزاد “اأنا قلق من اال�شطرابات االجتماعية، لكي 
مننع ذلك فنحن نحتاج اإدارة ر�شيدة لالأموال بطريقة 
اأف�شل بكثر )...( �ريبة الرثوة هي احلل االأف�شل”.

وقال اإن���ه اأثار هذه الفك���رة يف اجتماعات رفيعة 
امل�شت���وى، لكن لالأ�شف، فهي تقع على اآذان �شماء – 

على حد تعبره - .
وفجر جناحي قنبلة عندما قال اإنه تورط يف �رشاكة 
بن القطاعن العام واخلا�ص باملنطقة، وحتديدا يف 
القط���اع العق���اري، موؤكدا اأنه لن يعي���د الكرة؛ ب�شبب 
“االفتقار لل�شفافي���ة يف التنفيذ، وب�شبب االأ�شخا�ص 

اخلطاأ يف االأماكن ال�شحيحة”.

 املحرر القت�سادي

• خالد جناحي	

“جيبك” تعينّ “جرنال اإلكرتيك” لدعم ال�سيانة  “الت�سالت”: بيانات الهواتف املتنقلة تفوق اخلدمات ال�سوتية
ال�شي���ف - هيئ���ة االت�ش���االت: �شج���ل اإجمايل 
اإيرادات وعدد دقائق املكاملات املحلية والدولية 
ا كبًرا، مقابل االرتفاع الكبر امللحوظ يف  انخفا�شً
ا�شته���الك البيانات يف �ش���وق االت�شاالت امللحية، 

وهي املرة االأولى منذ العام 2008.
ووفق اأحدث تقاري���ر هيئة تنظيم االت�شاالت 
ح���ول موؤ�رات �شوق االت�ش���االت يف البحرين، فاإن 
ا�شتخدام خدمات املكامل���ات ال�شوتية التقليدية 
تراج���ع ن�شب���ة 17 % ب���ن عام���ي 2014 و2015، 
وم���ن املتوقع اأن تفوق اإيرادات البيانات اإيرادات 

اخلدمات ال�شوتية. 
كم���ا بل���غ اإجم���ايل ع���دد م�شرتك���ي الهواتف 
املتنقل���ة يف اململك���ة 1.8 ملي���ون م�ش���رتك، ويف 
الرب���ع الثال���ث من الع���ام 2016، مقارن���ًة ب� 800 
األف م�ش���رتك يف العام 2012، بزيادة كبرة بلغت 
ن�شبته���ا 89 % خ���الل اأربع �شن���وات. وبلغت ن�شبة 
اال�شرتاكات الن�شط���ة يف خدمات النطاق العري�ص 
املتنقل���ة يف الربع الثالث من العام 2015 نحو 57 

%، بزيادة بلغت ن�شبتها 64 % يف عام واحد.
وق���ال نائ���ب املدي���ر الع���ام للهيئ���ة ال�شيخ 
نا����ر بن حمم���د اآل خليفة “ال ميك���ن اإنكار التوجه 
املتزايد يف تف�شي���ل ا�شتخدام اخلدمات املتنقلة 
يف ه���ذه املرحل���ة، كما اأن وج���ود عام���ل االبتكار، 
اإ�شافة اإلى اال�شتثم���ار يف البنية التحتية خلدمات 
االت�ش���االت هما اأمران اأ�شا�شي���ان لتعزيز اقت�شاد 
خدم���ات الهواتف املتنقلة الي���وم. وهناك العديد 
من الفر�ص التي ميك���ن اغتنامها من هذا التطور 

يف �شوق االت�ش���االت يف البحرين، حيث اإن خدمات 
البيان���ات عرب االأجه���زة املتنقل���ة باإمكانها حتفيز 
وتن�شيط التجارة املحلية ودعم ال�ركات ال�شغرة 
واملتو�شطة والكبرة من خالل متكن املواطنن؛ 
لال�شتفادة من اخلدمات االإلكرتونية، كما �شيتيح 
لهم املج���ال للقيام بالكثر من االأمور عرب اجلهاز 

الذكي اخلا�ص بهم”.
ي�شار اإل���ى اأن ه���ذه التوجهات الت���ي اأحدثها 
النمو يف خدم���ات بيانات الهواتف املتنقلة مقابل 
اخلدمات ال�شوتية يف �شوق االت�شاالت يف البحرين 
تتما�ش���ى مع التوجه العاملي يف العديد من اأ�شواق 
االت�ش���االت العاملية، حي���ث من املتوق���ع بحلول 
الهوات���ف  ا�ش���رتاكات  اأن تتج���اوز   2022 الع���ام 
املتنقلة ثمانية ملي���ارات م�شتخدم يف جميع اأنحاء 

الع���امل، و�شي�شكل ع���دد اال�ش���رتاكات يف خدمات 
اجلي���ل الراب���ع  LTE نحو 4.1 ملي���ار م�شرتك من 
جمم���وع هذه اال�ش���رتاكات. ويف�ش���ل امل�شرتكون 
التوا�شل عرب اخلدم���ات التي تدعم البيانات مثل 
الربيد االإلكرتوين والر�شائل الفورية واالت�شاالت 
ع���رب بروتوك���ول االإنرتن���ت والدرد�ش���ة املرئي���ة 
وغرها الكثر؛ الأن االأ�شخا�ص يعتمدون على تنوع 
الوظائ���ف التي ميكن للم�شتهل���ك القيام بها عرب 

الهاتف الذكي.
وعلى ال�شعيد العاملي، ف���اإن عددا كبرا من 
����ركات االت�شاالت يف جميع اأنح���اء العامل اغتنمت 
الفر�ص لال�شتف���ادة من هذا التوجه من خالل ربط 
ح���زم البيان���ات اخلا�ش���ة بهم مبكامل���ات �شوتية 
جماني���ة غر حم���دودة، اإميان���اً منهم ب���اأن خدمات 
بيانات الهواتف املتنقلة اأ�شبحت الدافع الرئي�ص 
للنمو االقت�شادي. كما ج���اء تفاعل خمتلف الدول 
ح���ول العامل يف هذا املجال ب�ش���كل متفاوت، حيث 
اأظه���رت التقارير اأن ن�شب���ة 46.2 % من عائدات 
ه���ذه اخلدمات تاأتي من بيانات الهواتف املتنقلة 
يف ال�ش���ن وكذل���ك يف الوالي���ات املتح���دة التي 
توجهت �ركات االت�ش���االت فيها اإلى العمل على 
�راكات فيما بينها لت�ري���ع تطوير خدمات اجليل 
اخلام����ص )5G(. يف حن تراجعت اأ�شعار اخلدمات 
ال�شوتي���ة يف اأ�شرتاليا ب�شب���ب تردد امل�شتهلكن 
جتاه حتم���ل االأ�شع���ار املرتفعة، مما دع���ا �ركات 
االت�ش���االت اإل���ى اال�شتثم���ار يف حتدي���ث وتطوير 

�شبكات بيانات الهواتف املتنقلة.

ع�شكر- جيب���ك: توقيع اتفاقّي���ة ثنائية 
طويل���ة االأج���ل ب���ن �رك���ة ج���رال اإلكرتيك 
ل�شناع���ة  اخللي���ج  و�رك���ة  والغ���از،  للنف���ط 
البرتوكيماويات؛ به���دف تعزيز كفاءة جميع 
عمليات الت�شغي���ل الرئي�شة للم�شانع والدعم 
واالإ����راف عل���ى عملي���ات ال�شيان���ة الدورية 
جلمي���ع مع���دات ج���رال اإلكرتي���ك مب�شان���ع 
ال�رك���ة �شمن اأعلى معاير اجل���ودة وال�شحة 

وال�شالمة املهنية املتعبة. 
واأك���د رئي����ص �رك���ة اخللي���ج ل�شناع���ة 
اأن  جواه���ري  عبدالرحم���ن  البرتوكيماوي���ات 
االتفاقي���ة �شت�شهم يف تعزيز كف���اءة م�شانع 
ال�ركة التي تنتج مواد غاية يف االأهمية مبا يف 
ذلك االأمونيا وامليثانول، والتي بدورها تعّزز 
منو ال�شناع���ات التحويلي���ة وت�شاهم يف دعم 

ورفع االقت�شاد الوطني.
واأ�شاف باأن���ه بناء على بن���ود االتفاقية، 
�شتقوم جراالإلكرتيك للنفط والغاز بتقدمي 
جمموع���ة متكامل���ة م���ن اخلدم���ات امليدانية 
وقط���ع الغي���ار وخدم���ات ال�شيان���ة مل�شانع 

ال�رك���ة، كما �شتقوم كذلك بتغطية اخلدمات 
الت�شنيعية ملعداتها الرئي�شة كافة مبا فيها 
�شاغط���ات ث���اين اأك�شيد الكرب���ون ومولدات 
التوربين���ات الغازية، حيث اإنه �شتعتمد �ركة 
جراالإلكرتيك للنفط والغاز يف هذه االإتفاقية 
على خربته���ا الطويلة ومكانته���ا الرفيعة يف 
م�ش���اف ال����ركات العاملية؛ م���ن اأجل �شمان 
اال�شتخ���دام االأمث���ل للموارد وزي���ادة الكفاءة 

الت�شغيلية باأقل التكاليف.
وتابع جواهري “ترك���ز جيبك على تعزيز 
معاير الكفاءة وال�شالم���ة ال�شاملة للم�شانع، 
واحل���د من التوق���ف عن العمل غ���ر املخطط 
ل���ه، وزيادة فاعلي���ة وكفاءة �ش���ر العمليات 
الت�شغيلية، والتي تعترب اأمرا بالغا يف االأهمية 
يف �شبي���ل حتقيق اأه���داف االنت���اج لل�ركة”، 
م�شراً اإل���ى اأن االتفاقية، والتي مّت توقيعها 
م���ع  جرال اإلكرتي���ك للنفط والغ���از، ال�ريك 
العري���ق لل�رك���ة، �شت���زود “جيب���ك” باأحدث 
ه���ذا  يف  املتط���ورة  التكنولوجي���ا  اأ�شالي���ب 

املجال ال�شناعي. 

• ال�شيخ نا�ر بن حممد	

قال املدي���ر العام ملجموع���ة اململكة عبداهلل 
ال�شهاب���ي اإن ال�رك���ة زادت كمياته���ا امل�شتوردة 
م���ن االإم���ارات اإلى 60 األف طن مقارن���ة ب� 40 األف 
ط���ن �شابقا؛ حت���ى تغط���ي الكمي���ات النق�ص من 
وراء توق���ف ا�شتراد اال�شمن���ت ال�شعودي بعد اأن 

فر�شت احلكومة ال�شعودية �ريبة بن�شبة 50 %.
واأ�شاف: “ت�شتهل���ك البحرين كميات ترتاوح 
ب���ن 120 األف ط���ن اإل���ى 135 األف ط���ن �شهرًيا، 
ويغط���ي اال�شمن���ت ال�شع���ودي ح���وايل 60 % من 
اإجمايل الكميات امل�شتهلك���ة، لذلك ارتاأينا زيادة 
الكمي���ات امل�شتوردة من االإمارات لتغطية جزء من 
النق�ص، وانته���ت ال�ركة اأخرا م���ن جتهيز خمزن 

ي�شتوعب 15 األف طن”.
اأن النق����ص يف كمي���ات اال�شمن���ت  واأو�ش���ح 
املعرو�شة �شيوؤدي اإلى ارتفاع ب�شيط بحدود دينار 
ون�شف للطن و�شيوؤثر على اخلر�شانة بنف�ص �شعر 
التكلفة، مبيًنا اأن اأ�شعار اال�شمنت يف االإمارات اأقل 

من ال�شعودية باختالف 3 دنانر للطن الواحد.

وتاب���ع: “هن���اك بع�ص ال����ركات امل�شتوردة، 
والت���ي تعتم���د عل���ى ����ركات �شعودي���ة معينة يف 
ا�شتراد اال�شمنت، جلاأت اإلى تغير م�شار بواخرها 
لالإمارات، اإذ يف�ش���ل الغالبية اال�شمنت ال�شعودي 

ب�شبب طريقة ال�شحن”.
واأ�شار اإلى اأن ال�شحن البحري يزيد من م�شافة 
التنق���ل، اإذ ت�شل بن البحرين واالإمارات يف حدود 
3 اأي���ام، بينم���ا ت�شل اإلى يوم واح���د بن البحرين 

وال�شعودية عن طريق ج�ر امللك فهد.
وق���ال اإن اأ�شع���ار االإ�شمن���ت املتوقعة يف ظل 
اال�شتراد من االإمارات تعتمد على قرار ال�شعودية 
والعقود التي �شيتم توقيعه���ا مع البواخر الناقلة 
لالإ�شمن���ت، الفًتا اإل���ى اأن العق���ود الطويلة تتميز 

بال�شعر االأقل من العقود الق�شرة.
ب���دوره، قال املدي���ر العام ملجموع���ة �ركات 
ال�رقي���ة لالإ�شفل���ت واخلر�شان���ة اجلاه���زة من���ر 
الع���ايل، اإن �شوق البحري���ن انتع�ص خالل 10 اأ�شهر 
مب�شاريع بنية حتتي���ة واإن�شائية كانت تفتقدها يف 
اآخر 5 �شن���وات. واأ�شاف العايل “اإن مادة اال�شمنت 
اأ�شا�شي���ة جدا يف قطاع املقاوالت واالإن�شاءات و38 

% م���ن اإجمايل ه���ذه امل���ادة يف اخلر�شانة، و�شوق 
البحري���ن ت�شتهلك ح���وايل 139 األف ط���ن �شهريا 
يف االأو�ش���اع الطبيعي���ة، واإما بالو�ش���ع احلايل فاإن 
ال�ش���وق حتت���اج كمي���ات ت���رتاوح ب���ن 140 اإلى 
160 األ���ف طن”. واأ�شار الع���ايل اإلى اأنه مت فر�ص 

�رائ���ب على م���ادة اال�شمنت على ال����ركات التي 
ت�ش���در للمملكة، الفًت���ا اإلى اأن اأق���ل �ريبة بلغت 
9 دنان���ر فيم���ا بلغت اأعالها 13 دين���ارا، ويعتمد 
ذل���ك على ح�شب منطقة امل�شن���ع وكمية الكهرباء 
ونوعية امل���واد وطريقة املوا�ش���الت. واأو�شح اأن 

ال�ركات الكب���رة يف البحرين ال تتخوف من توفر 
كمي���ات اال�شمنت، اإذ و�شعت اإن احلكومة جهودها 
لع���دم خل���ق اأزم���ة كما اأثبت���ت كثر م���ن ال�ركات 
البحرينية جدارته���ا يف مثل هذه املهمات ال�شعبة 
قبل �شن���وات، مبيًنا اأن االأزمة االأ�شا�شية متثلت يف 
توقي���ع عقود مع م�شاريع قب���ل التغرات اجلديدة 
مثل فر�ص �ريبة 50 % على اال�شمنت ال�شعودي، 

وارتفاع اأ�شعار الديزل يف البحرين.
ولفت اإل���ى اأن املتعامل���ن يف �شوق البحرين 
واع���ون ومتح����رون اأك���رث ويتقبل���ون مث���ل هذه 
التغرات، ونا�ش���د جميع املقاولن وامل�شتثمرين 
اأن يعوا اأن هذه القرارات مت فر�شها على اجلميع، 
وعلى جمي���ع ال�ركات اأن تتكات���ف، فهذه اخلطوة 

تعترب تنويعا مل�شادر الدخل املحلية.
فيم���ا قال اأحد املوردين اإن���ه مل يتم ا�شتراد 
اال�شمن���ت ال�شعودي من���ذ 3 اأ�شابيع تقريبا، وذلك 
بعد اأن ا�شتحدث���ت ال�شعودية �ريبة ت�شدير على 
امل���ادة، موؤك���دا اأن بع�ص املوردي���ن وافقوا على 
دف���ع ال�ريب���ة اإال اأن نظ���ام الدفع يف جم���ارك ج�ر 

امللك فهد مل يتم جتهيزه لذلك.

3 اأ�سابيــع والأ�ســواق بــال اإ�سمنــت �سعــودي
جتار زادوا كمياتهم امل�شتوردة من االإمارات لتغطية النق�ص

• نق�ص االإ�شمنت �شرفع االأ�شعار بحدود دينار ون�شف للطن	

زينب العكري



يعلن مركز البحرين للمستثمرين بوزارة الصناعة و التجارة بأنه تقدمت مجموعة 
السعدون ش ش و وملالكها أحمد السعدون و املسجلة حتت قيد رقم 73842 بطلب 

تغيير األسم التجاري للفرع رقم 5 من :

شركة السعدون للمغاسل اآللية ش ش و
AL  SAADOON AUTOMATIC LAUNDRIES COMPANY SPC

لتصبح :
السعدون لوندريز ش. ش..و

AL SAADOON LAUNDRIES SPC
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم إلى اإلدارة املذكورة خالل مدة أقصاها خمسة 

عشر يوماَ من تاريخ نشر اإلعالن 

وزارة الصناعة و التجارة 
مركز البحرين للمستثمرين

إعالن بشأن تغيير االسم التجاري
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قوات ال�رشعية تقتحم اأكرب قاعدة لالنقالبيني �رشق املخا
دبي – قناة العربية

اقتح���م اجلي�س الوطني اليمني ليل اجلمعة البوابة الغربي���ة ملع�شكر خالد بن الوليد يف تعز 
ال���ذي يعد اأكرب قاعدة ع�شكرية مليلي�شيات احلوثي واملخلوع �شالح �رشق املخا، ح�شب ما اأكدته 

م�شادر ع�شكرية.
وقال���ت امل�سادر اإن خطوط الإمدادات باتت �سبه مقطوعة عن مع�سكر خالد بن الوليد الذي 
حتا����رشه قوات اجلي�س الوطني والتحالف م���ن 3 حماور، متهيدا القتحام حميطه واإ�شقاطه كامال. 
وكان���ت هذه القوات قد متكنت من ال�شيطرة على اجلب���ال اال�شرتاتيجية املطلة على املع�شكر، 
مبوازاة تقدم قوات اجلي�س اليمني من اجلهات ال�رشقية والغربية واجلنوبية نحو حميط املع�شكر. 
واأكدت م�سادر يف اجلي�ش الوطني اليمني اأن قطع خطوط الإمداد ب�سكل كبري عن املع�سكر اأّدى 
ل�شع���ف وا�شح يف القوة النارية للحوثيني املنت�رشة يف حميط املع�شكر، وباتت قوات ال�رشعية يف 

اليمن ت�شتهدف اأي حترك للمتمردين داخل املع�شكر الذي اأ�شبح مك�شوفا.
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طهران - وكالة ايسنا/اف ب:

قت���ل 35 �شخ�شا عل���ى االقل واعترب 
8 اخ���رون يف ع���داد املفقودي���ن نتيج���ة 
في�شانات جنمت عن اأمطار غزيرة هطلت 
من���ذ بع���د ظه���ر اجلمع���ة يف 4 حمافظات 
ب�شم���ال غرب اإي���ران، كما ج���اء يف ح�شيلة 
اأم����س  اإي���راين  جدي���دة قدمه���ا م�ش���وؤول 
ال�شبت. وقال اإ�شماعيل جنار رئي�س هيئة 
ادارة االزم���ات يف الب���الد اأن “35 �شخ�ش���ا 
قتلوا يف الفي�شان���ات يف اربع حمافظات” 
ب�شمال غرب اإيران، مو�شحا اأن 8 ا�شخا�س 

ال يزالون مفقودين.
واأ�ش���ارت ح�شيلة �شابق���ة اإلى مقتل 
25 �شخ�شا على االأقل وفقدان 16 اأخرين 
يف الفي�شانات. واكرث بلدتني مت�رشرتني 
حمافظ���ة  يف  اآذر�شه���ر  و  اجاب�ش���ر  هم���ا 

اذربيجان ال�رشقية.
وميكن ان ترتفع ح�شيلة ال�شحايا الأن 
اأمط���ارا غزيرة ما زالت تهطل يف املنطقة. 
وب���ث التلفزيون ت�شجي���الت فيديو تظهر 

فيها في�شانات جترف �شيارات.

القاهرة - أ ف ب:

ي�ستعد الأقباط يف م�رص لالحتفال 
بعي���د الف�شح بع���د نح���و اأ�شبوع على 
اعتداءين ا�شتهدف���ا كني�شتني وتركا 
االقلي���ة  ه���ذه  ل���دى  مري���رة  ذك���رى 
الديني���ة الكب���رة وا�شتتبعهما اإعالن 
حالة الط���وارىء ون����رش اجلي�س حلماية 

املن�شاآت احليوية.
وفر�شت اج���راءات اأمنية م�شددة 
خارج الكنائ�س مبنا�شبة عيد الف�شح، 
وذلك عل���ى اث���ر االعتداءي���ن اللذين 
ا�شتهدف���ا االأحد املا�ش���ي كني�شتني 
يف االإ�شكندري���ة وطنط���ا �شم���ال م�رش 
واأ�سفرا عن �سقوط 45 قتيال يف خالل 
قدا�س عي���د ال�شعانني. وتبنى تنظيم 

داع�س الهجومني.
وق���ال الناط���ق با�ش���م الكني�ش���ة 
القبطي���ة بول�س حليم اإنه “مت ت�شديد 

االأمن جدا فعال”.

إسالم أباد - أ ف ب:

اأعلن اجلي�س الباك�شتاين اأم�س ال�شبت 
اأنه اأحبط خطة لتنفيذ هجوم ارهابي وا�شع 
يف اله���ور ����رشق البالد ي���وم عي���د الف�شح 

االأحد بعد مداهمة خمباأ ومقتل م�شتبه به.
و�شه���دت الهور اأح���د اأعنف الهجمات 
يف باك�شت���ان يف 2016 عندم���ا قت���ل اأكرث 
من 70 �شخ�شا معظمهم من االأطفال يوم 
عي���د الف�شح يف اعت���داء انتح���اري نفذته 

جماعة االحرار.
وي�ش���ود توت���ر العا�شم���ة الثقافي���ة 
لباك�شتان اأثر موجة عنف جديدة �شهدتها 

البالد منذ بداية ال�شنة.
وقت���ل م�شتب���ه ب���ه واأ�شي���ب 4 جنود 
بج���روح اإث���ر ا�شتباك خ���الل عملي���ة ليلية 

نفذتها قوات االأمن يف مبنى يف الهور.
وق���ال اجلي����س يف بي���ان “احبط جهاز 
اال�شتخب���ارات هجوم���ا ارهابي���ا كبرا كان 
خمطط���ا لتنفي���ذه يف عي���د الف�ش���ح غ���دا 

)اليوم( يف الهور”.

عواصم - أ ف ب:

حذر نظام بيونغ يانغ اأم�س ال�شبت من 
اأنه عل����ى ا�شتعداد لل����رد بال�شالح النووي 
على اأي هجوم مماثل قد ي�شتهدفه يف رد 
غر مبا�����رش على الرئي�س االأمركي دونالد 
ترام����ب، ونظ����م عر�ش����ا ع�شكري����ا هائ����ال 

الظهار قوته.
اخلمي�����س  تعه����د  ترام����ب  وكان 
ب�”معاجلة م�شكل����ة” كوريا ال�شمالية قبل 
ان يعل����ن ع����ن اإر�ش����ال حامل����ة الطائرات 
“كارل فين�ش����ون” وا�شط����وال جويا بحريا 
مرافقا لها اإلى �شبه اجلزيرة الكورية، ثم 

حتدث عن “اأ�شطول” ي�شم غوا�شات.
واأعل����ن امل�ش����وؤول الث����اين يف النظام 
العر�����س  ب����دء  قب����ل  ال�شم����ايل  الك����وري 
الع�شكري ال�شخم الذي نظم يف بيونغ يانغ 
مبنا�شب����ة الذكرى ال�105 لوالدة كيم اإيل 
�شونغ موؤ�ش�س جمهوري����ة كوريا ال�شعبية 
الدميوقراطية، اأن ب����الده “م�شتعدة للرد 

على حرب �شاملة بحرب �شاملة”.

 35 قتيالً على االقل 
يف في�شانات يف اإيران

 اقباط م�رص يحتفلون ب 
“الف�شح” رغم الهجمات

 اإحباط خطة لتنفيذ هجوم 
بيوم “الف�شح” يف الهور

 كوريا ال�شمالية تنظم عر�شا 
ع�شكريا وتهدد برد نووي

39 قتيالً يف انفجار “مفخخة” بقافلة مهّجرين �سوريني
 املعار�شة حتذر من اأعمال انتقامية

واأعلن نا�سطون عن �سقوط 34 قتيالً بانفجار 
املفخخة، اإال اأن املر�شد ال�شوري حلقوق االإن�شان 
����رّصح ع���ن �سق���وط 24 قتيالً م���ن اأه���ايل كفريا 
والفوعة بتفجر ا�شتهدف حافالتهم قرب حلب، 
بينما قال���ت و�شائل اإعالم تابعة للنظام ال�شوري 

اإن احل�شيلة ارتفعت اإلى 39 �شخ�شاً.
واأكد نا�شط���ون �شوريون اأن من بني القتلى 
عم���ال اإغاث���ة، واأ�شافوا اأن �شي���ارات اإ�شعاف قد 

ت�رشرت جّراء التفجر.
م���ن جانبه���ا، ح���ّذرت املعار�ش���ة ال�شوري���ة 
م���ن اأعمال انتقامي���ة بحق اخلارجني م���ن م�شايا 

والزبداين.
وا�شتاأنف���ت احلافالت، ع�رش اأم����س، طريقها 
بعد توقف ا�شتمر �شاعات طويلة، وفقاً للمر�شد.
وق���ال مدير املر�شد لفران����س بر�س اإنه بعد 

ط���ول انتظ���ار “انطلق���ت 5 حافالت م���ن كل من 
القافلتني” اللتني تق���الن اآالف االأ�شخا�س ممن 
مت اإجالوؤه���م من بلدت���ي الفوعة وكفريا يف اإدلب 
)�شمال غ���رب( وبلدتي م�شاي���ا والزبداين قرب 

دم�شق.
م���ن جانبه���م، اأ�ش���در اأه���ايل مدني���ة م�شايا 
اخلا�شع���ة  الرامو�ش���ة  كراج���ات  يف  العالق���ون 
ل�شيطرة قوات نظام االأ�ش���د يف حلب بياناً اأدانوا 

فيه التفجر.
ونا�شدوا االأم���م املتح���دة و ال�شليب االأحمر 
ال���دويل واملنظم���ات الدولي���ة املعني���ة بتاأمني 
احلماية الالزمة الإي�شالهم نحو وجهتهم يف اإدلب، 

بعد االحتقان احلا�شل اإثر التفجر.
كذلك حملوا اجله���ات الراعية التفاق املدن 

االأربعة كامل امل�شوؤولية على �شالمتهم.

• نا�شطون �شوريون اأكدوا اأن من بني القتلى عمال اإغاثة	

عواصم - وكاالت:

اأفادت �شبكة “�شام” الإخبارية بانفجار �شيارة مفخخة يف حي الرا�شدين غربي حلب 

ال��ذي وق��ع يف  اأن النفجار  اأي�شاً  ال�شبكة  واأف���ادت  الأرب���ع.  البلدات  ق��رب جتمع ملهجري 

منطقة الرا�شدين غرب حلب ا�شتهدف جتمعاً للبا�شات التابعة لأهايل كفريا والفوعة، 

واأدى النفجار ل�شقوط العديد من القتلى واجلرحى.

قرب  مفخخة  �شيارة  فجر  انتحارياً  اأن  ال�شوري  النظام  اإع��ام  و�شائل  اأعلنت  فيما 

املهجرين.

املر�شد: قوات “�شوريا الدميوقراطية” على اأبواب الطبقة
بيروت - أ ف ب:

و�شلت ق���وات �شوري���ا الدميوقراطية 
الت���ي تتاأل���ف م���ن ق���وات كردي���ة وعربي���ة 
اإل���ى �شواح���ي مدينة الطبق���ة الواقعة حتت 
�شيط���رة تنظيم داع����س يف �شم���ال �شوريا، 
ح�ش���ب م���ا اأعل���ن املر�شد ال�ش���وري حلقوق 
االإن�شان اأم�س ال�شب���ت. وقال مدير املر�شد 
رامي عب���د الرحمن لفران����س بر�س اإن قوات 
�شوريا الدميوقراطية “باتت على بعد مئات 
االأمت���ار م���ن الطبقة” عل���ى مقرب���ة من �شد 

الطبقة االأكرب يف �شوريا.

وتقدمت قوات �شوري���ا الدميوقراطية 
اإل���ى ال�شب���ت بعدم���ا  خ���الل لي���ل اجلمع���ة 
متكن���ت من طرد م�شلحي داع�س من �شاحية 
االإ�شكندري���ة الواقع���ة جنوب ����رشق الطبقة، 
و�شاحي���ة عايد ال�شغر الواقعة جنوب غرب 

املدينة.
واأ�شاف عبد الرحمن اأن “معارك �شارية 
جتري يف حميط هاتني ال�شاحيتني ويحاول 

تنظيم داع�س �شن هجوم م�شاد”.
وت�شتفيد ق���وات �شوريا الدميوقراطية 
م���ن ال�رشب���ات اجلوية الت���ي ت�شنه���ا قوات 

التحالف الدويل بقيادة الواليات املتحدة.

التقى ظهر ي����وم اجلمعة يف ترانا رئي�س 
جلن����ة الق����وات امل�شلح����ة ملجل�����س ال�شي����وخ 
االأمرك����ي ال�شينات����ور ج����ون ماك����ني رئي�شة 
اجلمهورية املنتخبة من قبل املقاومة االإيرانية 
م����رمي رجوي، حي����ث تباحثا اآخ����ر التحوالت يف 
اإيران والتدخالت االإجرامية للنظام االإيراين يف 

املنطقة واالآفاق امل�شتقبلية.  
وكان ال�شينات����ور ماك����ني ق����د زار، قب����ل 
اللق����اء، اأح����د مراك����ز منظم����ة جماه����دي خلق 
املجاهدي����ن  والتق����ى  تران����ا  يف  االإيراني����ة 

املنتقلني اإلى األبانيا. 
وخاط����ب ال�شينات����ور ماك����ني يف اللق����اء 
وهناأه����م مبنا�شب����ة  احلري����ة  درب  منا�شل����ي 
انتقالهم الناجح من الع����راق، م�شيدا ب�شمود 
قدم����وا  الذي����ن  املقاوم����ة  اأع�ش����اء  ووقف����ة 

ت�شحيات ج�شيمة.
وقال ماك����ني “ال �شك اأنك����م ل�شتم فقط 
حتملت����م اآالم����اً ومعان����اة كب����رة، ب����ل فقدمت 
العديد من اأهلكم على يد النظام اال�شتبدادي 

احلاكم يف اإيران”.
وق����دم ال�شينات����ور اجلمه����وري موا�شاته 
ل�شحاي����ا قم����ع نظ����ام امل����اليل مبدًي����ا �شكره 

حلكومة األبانيا لقبول اأع�شاء منظمة جماهدي 
خلق االإيرانية. 

وخاط����ب ماك����ني اأع�شاء املنظم����ة قائاًل: 
“اإنك����م نه�شتم من اأجل احلرية، ومن اأجل حق 
حياة حرة وحق اختيار امل�شتقبل، تلك احلقوق 
التي منحها اهلل لكل اإن�شان ونا�شلتم وقدمتم 
ت�شحي����ات م����ن اأجله����ا”. م�شيًف����ا “اإين اأعرب 
ع����ن �شكري لك����م ب�شفتكم متثل����ون اأمنوذجاً 

الولئ����ك الذين عندما يتخ����ذون قرارهم، فهم 
م�شتع����دون للت�شحية يف طري����ق احلرية، وهم 
ينالونها. اإنكم ت�شكل����ون مثاال الولئك الذين 

ينا�شلون من اأجل احلرية يف اأرجاء العامل”. 
وع����رب ال�شينات����ور ماك����ني ع����ن تقدي����ره 
لقي����ادة مرمي رج����وي، وق����ال: “اإين واثق باأن 
اإي����ران �شتتحرر يف يوم ما ونح����ن �شنجتمع يف 

�شاحة احلرية”.

ع����ن  اللق����اء  رج����وي يف  م����رمي  واأعرب����ت 
تقديرها جله����ود ال�شيناتور ماكني ال�شادقة 
لدع����م املجاهدي����ن االأ�رشفي����ني ونقله����م اإلى 
خ����ارج الع����راق وقال����ت اإن هن����اك اإجماًع����ا يف 
املنطق����ة الي����وم على ال����دور املخ����رب الذي 
يلعب����ه نظ����ام امل����اليل وال �ش����ك اأن النظ����ام 
الفا�ش����ي الديني احلاكم يف اإيران هو امل�شدر 
يف  واالأزم����ة  واالإره����اب  للح����روب  الرئي�ش����ي 
املنطق����ة. واأ�شافت اأن تغير النظام االإيراين 
لي�شت �رشورة الإنهاء االنتهاك ال�شارخ حلقوق 
االن�شان يف اإي����ران فح�شب واإمنا �رشورة الإنهاء 
احلروب واالأزمات يف املنطقة وحتقيق ال�شالم 
واله����دوء اأي�شا. وطاملا يبقى نظام املاليل يف 
ال�شلطة فاإنه ل����ن يتخلى عن ت�شدير االإرهاب 

والتطرف.
العالم����ات  كل  اإن  رج����وي  قال����ت  كم����ا 
توؤك����د اأن نظ����ام امل����اليل يعي�����س ماأزقا كامال 
م����ن كل اجلوان����ب االجتماعي����ة وال�شيا�شي����ة 
واالقت�شادي����ة وه����و واهن ج����دا، واأن ال�شعب 
االإي����راين واملقاومة االإيراني����ة م�شممون اأكرث 
من اأي وقت اآخر لإ�سقاط هذا النظام وحتقيق 

الدميقراطية وال�شلطة ال�شعبية. 

إيران ستتحرر يوما ما وسنجتمع في ساحة الحرية
زار مركز “مجاهدي خلق” في ألبانيا والتقى رجوي... ماكين:

• رجوي: النظام يف اإيران هو امل�شدر الرئي�شي للحروب واالإرهاب	



ال تخ����ايف م����ن اعتم����اد متاري����ن رفع 
االأثق����ال يف الن����وادي الريا�ضية مبعّدل 
مفي����دة  فه����ي  االأ�ضب����وع،  يف  مرت����ن 
جل�ض����دك ول�ضح����ة قلب����ك اأي�ض����اً، كما 
ت�ضاعدك على ح����رق الدهون املرتاكم 
يف ج�ضمك، ما ي�رسّع عملية حرق ال�ضعرات 
احلرارية وي����وؤدي الى من����ّو الع�ضالت يف 
اجل�ض����م. اأما بالن�ضبة حلج����م تلك الع�ضالت، 
ف����ال تخايف م����ن منوها ب�ض����كل كب����ر الأن الن�ضاء 
لديه����ّن ثالثن مرة اأق����ل من هرم����ون الت�ضتو�ضترون 
)الهرمونات التي ت�ضاعد على منو الع�ضالت من الرجال( فتختلف �رسعة منّو الع�ضالت 
بن الرجل واملراأة مما يجعلك حت�ضلن على ع�ضالت قوية ومتما�ضكة من دون زيادة 

حجمها وبالتايل حتافظن على مظهرك االأنثوي.
كم����ا متنحك هذه التماري����ن احلفاظ على �ضحة املفا�ضل يف اجل�ضم مما ُيبعد عنك 

امل�ضاكل التي قد ت�ضيبك مع التقدم يف ال�ضن وتتفادين اأوجاع الظهر اأي�ضاً.

أثقال

التمر

تفي���د قواعد اإر�ضادي���ة جديدة و�ضعه���ا اأطباء 
اأمركيون باأن تنظيم الوجبات التقليدية والوجبات 
اخلفيف���ة م�ضبقا وتن���اول وجبة الفط���ور يوميا قد 
ي�ضاعد على تقليل خماطر االإ�ضابة باأمرا�ض القلب 

واالأوعية الدموية.
وق���ال بيان علمي من جمعي���ة القلب االأمركية 
اإن تن���اول املزيد م���ن ال�ضع���رات احلرارية يف وقت 
مبكر م���ن النهار وا�ضتهالك كمي���ة اأقل من الطعام 
اأثن���اء الليل قد يقل����ض اأي�ضا خماطر ح���دوث اأزمة 
قلبي���ة اأو �ضكت���ة دماغي���ة اأو غر ذلك م���ن اأمرا�ض 

القلب واالأوعية الدموية.
وقال���ت ماري بي���ر �ضانت اأوجن���ي التي تراأ�ض 
املجموعة التي كتب���ت القواعد االإر�ضادية والباحثة 
يف جم���ال التغذي���ة يف املرك���ز الطب���ي يف جامع���ة 
كولومبي���ا بنيويورك “رمبا يكون موعد االأكل مهما 

اإلى جانب ما ناأكله.”
واأ�ض���ارت �ضان���ت اأوجن���ي وزمالوؤه���ا يف ن����رسة 
�ضركيولي�ض���ن اإل���ى اأن م���ا ي�ضل اإل���ى 30 باملئة 
م���ن االأمركين البالغ���ن رمب���ا ال يتناولون وجبة 
الفط���ور بانتظام وهي عادة اأ�ضبح���ت اأكرث �ضيوعا 
يف ال�ضنوات االأخرة اإذ يعتمد مزيد من النا�ض على 
وجب���ات خفيف���ة اأثن���اء النهار بدال م���ن تناول ثالث 

وجبات تقليدية.
وعندم���ا يتن���اول النا����ض الفط���ور يوميا فمن 
املرج���ح اأال يكون���وا عر�ض���ة للعوامل الت���ي ت�ضبب 
اأمرا�ض القل���ب واالأوعية الدموية مثل ارتفاع ن�ضبة 
الكول�ض���رتول وارتفاع �ضغط الدم. ومن املرجح اأن 

يكون م���ن ال يواظبون على ه���ذه الوجبة ال�ضباحية 
اأكرث عر�ض���ة لعوامل مث���ل البدانة و�ض���وء التغذية 

ومر�ض ال�ضكري اأو زيادة ال�ضكر يف الدم.
وقال���ت �ضانت اأوجن���ي: اإن ذلك يرج���ع اإلى اأن 
توقيت الوجبات قد يوؤثر على ال�ضحة بالتاأثر على 
ال�ضاع���ة الداخلي���ة للج�ضم. واجل�ضم ق���د ال يتعامل 
مع ال�ضكري���ات ليال كما يتعامل معه���ا اأثناء النهار 
وربط���ت درا�ضات عل���ى العاملن بنظ���ام النوبات 
ذل���ك بزيادة احتم���ال اإ�ضابتهم بالبدان���ة واأمرا�ض 

القلب مقارنة مبن يوؤدون عمال عاديا اأثناء النهار.

واأ�ضار الدليل االإر�ضادي اإلى اأن الوجبة ال�ضحية 
هي التي تعتمد اأكرث على الفواكه واخل�رس واحلبوب 
الد�ض���م  املنخف�ض���ة  االألب���ان  ومنتج���ات  الكامل���ة 
والدجاج واالأ�ضماك. واالأكل اجليد يعني اأي�ضا احلد 
من تناول اللح���وم احلمراء وامللح واالأطعمة املحالة 

بال�ضكر.
واأ�ضافت: “ن�ضيحة ’تناول عدة وجبات �ضغرة’ 
اأثناء النهار التي ن�ضمعها عادة غر واقعية بالن�ضبة 
ملعظم النا�ض الأن الوجبات ’ال�ضغرة’ تتحول غالبا 

اإلى وجبات كاملة وتوؤدي اإلى زيادة الوزن حتما.”

يعاين الكثرون من اال�ضتيقاظ 
املتكرر ليال للذه���اب اإلى احلمام، 
وعل���ى الرغم من اأن ه���ذا االأمر يعد 
مزعج���ا، اإال اأنه قد يكون مفيدا الأنه 
عالم���ة تدل عل���ى االإ�ضاب���ة ببع�ض 

االأمرا�ض.
تقول الدرا�ض���ات اإن واحدا من 
كل ثالثة بالغ���ن فوق �ضن ال� 30 
ي�ضتيقظ���ون لي���ال للتب���ول، وتزيد 
الن�ضب���ة اإل���ى الثلثن ل���دى الذين 
تف���وق اأعمارهم 65 عام���ا. وت�ضمى 
ه���ذه احلال���ة ب�”التب���ول املف���رط 
لي���ال” )nocturia(، حيث ي�ضطر 
املري�ض اإل���ى ا�ضتخدام املرحا�ض 

اأكرث من مرة ليال.
ويف ي���وم الن���وم العاملي، حذر 
اأ�ضت���اذ جراح���ة امل�ضال���ك البولية، 
فيليب فان كريربوك، امل�ضابن 
عل���ى  م�ض���ددا  احلال���ة،  به���ذه 
����رسورة البحث عن االآث���ار اجلانبية 

والرئي�سية للتبول املفرط.
“النا����ض  كري���ربوك  وق���ال 
يعتقدون اأن اال�ضتيقاظ من النوم 
والذهاب اإل���ى املرحا�ض هو جمرد 
مرحلة من الكرب، ولكن هذه احلالة 
غ���ر مرتبط���ة بالتق���دم يف ال�ضن.. 
فقلة النوم ميكن اأن ت�رس ب�ضحتك 
النا����ض  اأن  ب�ض���كل خط���ر، حت���ى 
الذي���ن ي�ضتيقظون م���رات عدة يف 
الليل يجب عليهم مراجعة الطبيب 

ملعرفة ال�ضبب وراء ذلك”.
واأ�ضاف كري���ربوك اإن “اخلرب 
ال�ضار ه���و اأن باالإم���كان عالج حالة 

ال  لذل���ك  لي���ا،  املف���رط  التب���ول 
حتتاج للمعاناة يف �ضمت”. وميكن 
لتقطع الن���وم اأن يوؤثر ب�ضكل كبر 
البدني���ة والعقلية،  ال�ضح���ة  عل���ى 
ف�ض���ال ع���ن تاأثره عل���ى العالقات 
والنج���اح  واالنتاجي���ة  االجتماعي���ة 

الوظيفي.
ويرتب���ط �ضع���ف الن���وم اأي�ضا 
مبر����ض  االإ�ضاب���ة  خط���ر  بزي���ادة 
ال�ضك���ري، و�ضعف اأجه���زة املناعة 
واأمرا�ض القلب وحتى بع�ض اأنواع 
ال�رسطان، كما ميكنه اأي�ضا الت�ضبب 
يف م�ضاكل ت�ضيب ال�ضحة العقلية 
مثل القل���ق واالكتئ���اب والذهان. 
ولي�ض نق�ض النوم فقط ما ي�ضبب 
هذه االأمرا����ض، بل اإن فرط التبول 
ليال قد يكون اأح���د عالمات الهامة 

لهذه امل�ضاكل ال�ضحية.
وقد تكون ك���رثة اإنتاج البول، 

 )Polyuria( التي ت�ضمى الب���وال
اأو تعدد البيالت، وهي حالة ت�ضف 
زيادة كمية البول املطروحة الأكرث 
م���ن 2.5 لرت خ���الل 24 �ضاعة لدى 

البالغ، عالمة حلاالت اأ�ضد خطورة.
فق���د يعود تع���دد البيالت اإلى 
ف���رط ����رب ال�سوائ���ل اأو اأن ه���ذه 
احلال���ة ق���د تك���ون اأح���د اأعرا����ض 
اال�ضاب���ة ب���داء ال�ضكري م���ن النوع 
الثاين، اأو ع���دوى اجلهاز البويل، اأو 
ح�ضى الكل���ى اأو الف�ض���ل الكلوي، 
اأو عالم���ة على ت�ضخ���م الربو�ضتات 

احلميد لدى الرجال.
لذلك ين�ضح اخلرباء كل الذين 
يالحظ���ون ك���رثة ا�ضتيقاظهم ليال 
للتب���ول مع ظهور عالمات مثل اآالم 
الظه���ر، وفق���دان ال���وزن والتعرق 
لي���ال اأو احلم���ى اأو �ضع���ف ع�ضالت 

ال�ضاق، ب�رسورة زيارة الطبيب.

القرنبيط
تقتل املادة التي حتتوي عليها خ�رسوات 

مثل القرنبيط اخلالي���ا ال�رسطانية وحترمها 
الق���درة عل���ى االنت�ضار. وق���د ن�رست جملة 

Journal of Nutritional Bi o“
chemistry” مق���اال يف ه���ذا املو�ضوع 
اأوريغ���ون  جامع���ة  يف  الباحث���ن  بقل���م 

االأمريكية. وكانت الدرا�ضات التي اأجريت 
يف وقت �ضابق دلت على اأن ال�ضولفورافان، 

ب�ضفته���ا تركيبة ع�ضوي���ة يت�ضمنها القرنبيط 
والكرنب وغرها من النباتات، قد حتول دون انت�ضار 

�رسطان الربو�ضتاتا، بيد اأن االآلية الكامنة وراء هذه الظاهرة كانت غام�ضة اإلى االآن. وقد 
ف���ك الباحثون �ضفرة جينوم اخلاليا الطبيعية لغ���دة الربو�ضتاتا، وخاليا ال�رسطان فيها، 
وات�ض���ح اأن اخلاليا ال�رسطانية حتت���وي على كمية كبرة من م���ادة )lncRNAs( كنوع 
م���ن جزيئات احلم�ض النووي الريب���ي )RNA( التي ال تتحول اإلى بروتينات، وكان من 

املعتقد اأنها ال تلعب اأي دور.

يعت���رب التم���ر م���ن اأه���م العنا����رس 
االأ�ضا�ضية يف املاأكوالت املتو�ضطية 

، ل���ه قيم���ة غذائية مهة ج���داً، فقد 
كان يعت���رب غ���ذاًء مهم���اً يف القدم ، 
وه���و من الفاكهة الت���ي تعترب اأنها 

حتوي على اأعلى ن�ضبة من ال�ضكر.
والعديد من حميات تنزيل الوزن 

تعتمد التمر اعتمادا ا�ضا�ضيا يف حمياتها 
، فمث���ال حمي���ة التم���ر والل���ن امل�ضهور على 

الرغم م���ن انها حمية قا�ضية اال انه���ا اختارت التمر 
وف�ضلته على غره من الفواكه، مليزات يحويها.

ويف املقابل التمر عايل بال�ضعرات احلرارية وم�ضدر للطاقة، وغني بالكربوهيدرات 
وال�ضكريات ، مما يجعل له دور اي�ضا يف حميات زيادة الوزن التي تتطلب مدخول عايل 
م���ن ال�ضعرات احلرارية. من ال����رسوري االنتباه الى حمتوى ال�ضكر العايل يف التمر،  لكن 
م���ن املعروف ب�ضكل عام ان تناولك لالأغذي���ة العالية مبحتواها من االلياف �ضي�ضاعدك 

على زيادة امتالء املعدة وبالتايل زيادة ال�ضعور بال�ضبع.

كثرة التبول ليال ينبئ بأمراض خطيرة

ك�ضف���ت درا�ض���ة اأمركية حديثة، اأن التف���اوؤل عند الن�ضاء يحمي من خط���ر االإ�ضابة بالكثر من 
االأمرا����ض املزمنة، مثل ال�رسطان، ال�ضكتة الدماغية والقل���ب، وذلك مقارنة باالأكرث ت�ضاوؤماً، وفقا 
ل�ضحيفة”ديلي ميل”. واأجريت الدرا�ضة ملدة 8 �ضنوات على اأكرث من 70 األف اأمراآة، ومت خاللها 
ر�ضد كل االأو�ضاع االقت�ضادية واالجتماعية، حيث اأظهرت الدرا�ضة اأن الن�ضاء االأكرث تفاوؤال، اأقل 

عر�ضة لال�ضابة باالأمرا�ض املزمنة.
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التوقيت مهم...

تناول الفطور بانتظام قد يقلل مخاطر أمراض القلب

م�ضت���وى التوت���ر ل���دى ال�رسيك، 
ل���ه تاأثر عل���ى زي���ادة وزن الزوجة، 
حيث اأثبتت درا�ض���ة حديثة، ن�رستها 
جملة علم ال�ضيخوخ���ة االأمريكية، اأن 
االأزواج ال�سب���ب االأول والرئي����ض يف 
زي���ادة وزن زوجاتهم؛ ذل���ك ب�ضبب 
حالة التوتر التي يعي�ضها الزوج لها 

تاأثر بالغ على وزن زوجته.
 4 مل���دة  الدرا�ض���ة   واأجري���ت 
�ضن���وات على ح���وايل 2042 �ضخ�ضا 
متزوجا الأكرث م���ن 34 عاما، وبعدها 
طرح عليهم العديد من االأ�ضئلة، من 
بينها اأ�ضئلة متعلقة بالوزن وحميط 
اخل�رس ونوعية احلي���اة الزوجية التي 
يعي�ضونه���ا وم�ضت���وى التوت���ر لدى 

ال�رسيك، وفقا ل�ضحيفة الد�ضتور.
وك�سف���ت النتائ���ج، ارتفاع خطر 
التعر����ض لل�ضمنة ب���ن امل�ضاركن 

عل���ى مدى ال�ضن���وات االأربع، من 59 
% اإلى 66 % بالن�ضبة للرجال، ومن 

64 % اإلى 70 % بالن�ضبة للن�ضاء.

زوجــك سبــب زيــادة وزنــك

خل�س���ت بع�ض االأبح���اث الغذائية 
يف االآونة االأخرية اإلى اأن اأكيا�ض رقائق 
البطاط���ا التجاري���ة حت���وي م�ضتويات 
عالية من امل���واد الكيميائية املرتبطة 

بال�رسطان.
م�ضتوي���ات  عل���ى  العث���ور  ومت 
مرتفع���ة من املركب الكيميائي ال�سام 
اأثناء  “اأكريالمي���د” ال���ذي يتك���ون يف 
عملية الطهي٬ يف واحد على االأقل من 

5 اأ�سناف لرقائق البطاطا.
وكان���ت وكال���ة معاي���ر االأغذي���ة 
“FSA” ن�رست حتذي���رات حول تناول 
رقائ���ق البطاطا املطهي���ة واملقلية٬ 

ب�ضبب ن�ضب االأكريالميد.
وح���ددت �ضحيف���ة “ديل���ي ميل” 
ع���دداً م���ن املنتج���ات٬ مب���ا يف ذل���ك 

واخلب���ز  االإفط���ار  حب���وب 
والب�ضكويت وحتى اأغذية 
اأنه���ا  عل���ى  االأطف���ال٬ 
ال�ضح���ة  عل���ى  خط���رة 

ب�ضبب التحذير االأخر.

احـذروا أكيـاس رقائـق البطـاطـا!



ن�س���خة  ع���ن  “جي���ب”  ك�س���فت 
“غ���ران  �س���يارتها  م���ن  “تراكه���وك” 
�سريوك���ي” الت���ي تبن����ض بقل���ب يحمل 
ب�سمات “هليكات” على �سعيد املحرك 
املكون من ثماني���ة اأ�سطوانات مع �سوبر 
ت�سارج���ر، بق���وة 707 اأح�سن���ة، الكفيلة 
مبن���ح ه���ذه ال�سي���ارة لق���ب اأق���وى طرز 
الفئة الريا�سية املتعددة اال�ستخدامات 

على العامل.
اجلدي���دة  الق���وة  نط���اق  وت�سم���ن 
ح�س���ول “تراكهوك” عل���ى ت�سارع هائل 
وقدرة عل���ى بلوغ �رسع���ة 100 كيلومرتاً 
يف ال�ساع���ة انطالقاً من الثبات يف غ�سون 
3.6 ثوان، وقط���ع م�سافة ربع ميل خالل 
11.6 ثانية، وبولغ �رسعات ق�سوى ت�سل 

اإلى اعتاب 290 كيلومرتاً يف ال�ساعة.
ع���ن  اجلدي���دة  الن�سخ���ة  ومتت���از 
�سقيقته���ا القيا�سي���ة غران���د �سريوكي، 
م���ن خالل مل�سات اأك���ر عدائية، تربز مع 
فتح���ات التهوي���ة اجلدي���دة �س���واء على 
غط���اء املح���رك، اأو عل���ى جانب���ي امل�سد 

االأمامي، ف�سالً ع���ن �سبكة عوادم جديدة 
من اخللف.

وعلى �سعي���د املق�س���ورة، حر�ست 
“جي���ب” على احلفاظ عل���ى هويتها، من 
حي���ث الت�سمي���م اأو عل���ى �سعي���د جودة 

امل���واد امل�ستخدمة، م���ع اإ�سفاء مل�سات 
حتم���ل هوي���ة ال�سي���ارة اجلدي���دة، �سواء 
على �سعيد لوحة ع���دادات جديدة كلياً، 
ومق���ود يحت���وي يف اجل���زء ال�سفل���ي منه 

�سعار “تراكهوك”.

“أزيرا” تفوز بجائزة “ريد دوت” لجودة التصميم العالية
اأزي��را  �سيارة  ��دث  حتحُ اأن  املتوقع  من 
اجلديدة كلياً من هيونداي تغيرياً جذرياً يف 
ال�رسق  يف  الكبرية  ال�سيدان  �سيارات  �سوق 
املنطقة  يف  اإطالقها  يتم  عندما  االأو���س��ط 
باإطالقها  هيونداي  وتحُ�سّخر  املقبل.  ال�سهر 
ال��ط��راز اجل��دي��د م��ن اأزي���را خ��ربة تزيد عن 
اإر�ساء معايري جديدة يف  اأجل  من  عاماً؛   30

�رسيحة تت�سم بالتناف�ض ال�سديد.
ال�ساد�ض  اجليل  اجلديدة  اأزيرا  ومتّثل 
من هذا الطراز، والذي يحُ�سّمى “غراندور” يف 

 1986 اإطالقه يف العام  ال�سوق الكورية، وذلك منذ 
ك�سيارة اأ�سيلة راقية من عالمة هيونداي. وقّدم كل 
جيل على مدى االأعوام الثالثني املا�سية م�ستويات 
داخلية  وم�ساحات  والتجهيزات،  الراحة  من  عالية 
رحبة لل�سائق والركاب، وهند�سة ظّلت تزداد تقدماً 

وتطوراً.
مبيعات كبرية  اأزي��را  من  ال�سابق  اجليل  وحقق 
اإ���س��دار من  اأح��دث  فيما ميثل  االأو���س��ط،  ال�رسق  يف 
ويبدو  تطوره.  م�سرية  يف  جريئة  خطوة  الطراز  هذا 
الريادة  بزمام  االأخذ  التزام هيونداي املتزايد جتاه 
يف ال�سوق من نواحي الت�سميم والتقنية، وا�سحاً يف 

جميع تفا�سيلها.
ويف هذا ال�سياق، قال رئي�ض عمليات هيونداي 
خالل  �سونغ  م��اي��ك  االأو���س��ط  وال�����رسق  اإفريقيا  يف 
اأزي��را  اإن  اإقليمياً،  ال��ط��راز  الإط��الق  اال�ستعدادات 
يتعلق  فيما  وا�سح  ب�سكل  م�سارها  تر�سم  اجلديدة 
بالت�سميم، م�سرياً اإلى اأنها “جاءت بت�سميم حم�ّسن 
دث  “حتحُ واأ�ساف:  ال�سديد”،  بالتوازن  للغاية يت�سم 
ولكنها  والفتاً،  قوياً  ح�ضوراً  االن�ضيابية  اخلطوط 
ت�سكل اأي�سا جزءاً من لغة الت�سميم املتطورة ل�رسكة 
هيونداي، االأمر الذي يحُبقي على االإح�سا�ض بان�سجام 

من  ت�سكيلتنا  مع  اأزي��را 
ط�����������رز 

بحُني  وراٍق،  مبتكر  ط��راز  وه��و  االأخ���رى،  ال�سيارات 
يف  اخلربة  من  عقود  ثالثة  من  اأكر  اإلى  باال�ستناد 

فهم احتياجات عمالئنا”.
الكبرية  ال�����س��ي��دان  ���س��ي��ارة  ت�سميم  ويتميز 
ب�ضيطة  جذابة  واأ�ضكال  متدفقة،  ان�ضيابية  بخطوط 
متثل حتديثاً �سامالً للمحاور الب�رسية الرئي�سة التي 
تبدعها هيونداي. وحتمل مقدمة ال�سيارة اأكرب ن�سخة 
من ال�سبك االأمامي ذي الفتحات املتوالية املرتاتبة 
متوايل  )ال�سبك  غريل”  “كا�سكيدينغ  واملحُ�سّمى 
الت�سميم يف  عنا�رس  اأح��دث  يحُعترب  ال��ذي  االن��ح��دار(، 
لعالمتها  واثقاً  جديداً  ح�سوراً  ويفر�ض  هيونداي 

التجارية.
الأزي���را  ال��راق��ي  اجل��دي��د  الت�سميم  يلبث  ومل 
اإذ  اجلوائز،  وينال  باالإ�سادة  يحظى  اأن  قبل  كثرياً 
لقاء  دوت”  “ريد  بجائزة  ال�سهر  هذا  اأزي��را  ف��ازت 
“ريد دوت”  العالية. وتكّرم جوائز  الت�سميم  جودة 
املرموقة التمّيز يف ت�سميم املنتجات �سمن فئات 
القطاعات،  م��ن  وا�سعة  جمموعة  تتناول  ع��دي��دة 
فاز  والتي  النقل”،  و�سائل  “ت�سميم  فئة  بينها 

فيها طراز اآخر من 

اأزيرا  جانب  اإلى   2017 العام  يف  هيونداي 
.i30 اجلديدة كلياً، هو الطراز

وتتوافق �سيارة اأزيرا اجلديدة كلياً يف 
مزايا  اأحدث  مع  الفريد  الريا�سي  مظهرها 
يتوقعها  التي  ال�سالمة  وتقنيات  ال��راح��ة 
الطراز  بو�سفها  املتميزون؛  امل�سرتون 
وت�سمل  هيونداي.  �سيارات  �سمن  االأرق��ى 
الال�سلكي  ال�سحن  املتقدمة  التقنيات 
اخللفي  وال�سندوق  املحمولة،  ل��الأج��ه��زة 
واملقاعد  كهربائياً،  ويغلق  يفتح  ال��ذي 
الفاخرة املك�سّوة باجللد الطبيعي الناعم. وتعر�ض 
املراقبة  نظام  �سور  بو�سات   7 بقيا�ض  �سا�سة 
املحيطية، كما ت�سمل وظيفة التحّكم بنظام �سوتي 
حممل بالتطبيق “اأوتو” من “اأندرويد” و”كار بالي” 
ال�سا�سة  بهذه  ال�سيارة  جتهيز  ويتم  “اأبل”،  من 
كل  وي�ساهم  العاملية.  االأ�سواق  يف  قيا�سية  كميزة 
و�سعيات  حلفظ  ذاك��رة  بنظام  امل��زّود  املقعد  من 
رفع  يف  ال��ب��ان��ورام��ي��ة،  ال�سقف  وفتحة  اجل��ل��و���ض، 

م�ستوى الراحة واملالءمة يف اأزيرا اجلديدة.
وجتتمع كل ه��ذه امل��زاي��ا مع حم��رك ق��وّي، ما 
ي�سمن متتع اأزيرا اجلديدة كليا باالأداء القوي الذي 
الطراز  وياأتي  اال�ستثنائي.  ت�سميمها  مع  يتنا�سب 
 3.5 مبحرك  م���زّوداً  االأو���س��ط  ال�رسق  ل�سوق  املوّجه 
ح�ساناً،   240 يوّلد  االأ�سطوانات  �سدا�سي  ليرتات 
املنطقة  لهذه  نوعها  م��ن  ف��ري��دة  موا�سفة  وه��ي 
تحُظهر مدى الثقة التي تتمتع بها ال�سانعة الكورية 
عليها  تنطوي  التي  االإمكانات  من  اال�ستفادة  يف 

ال�سوق.

سيارات

إعداد: طارق البحار

تتمت���ع ATS 2.0T مبح���رك م�سحون 
توربيني���اً، رباع���ي االأ�سطوان���ات، وال���ذي 
يعت���رب االأقوى يف فئة ال�سي���ارات الفاخرة 
املدجمة، بقوّة موّثقة من جمعية مهند�سي 
 203( ح�سان���اً   272 تبل���غ  ال�سي���ارات 
كيلوواط( وعزم دوران يبلغ 295 رطال يف 
 ATS القدم )400 نيوتن.مرت(. اإن حمرك
امل�سحون توربينياً قادر على توليد اأعلى 
الطاق���ات احل�ساني���ة مع ع���زم فائق من 
الدوران تزامن���اً مع هيكل خفيف الوزن ما 

مينح ال�سائق �سعوراً عارماً 
باحلما�سة.

ATS بمحرك توربو رباعي األسطوانات

“غراند شيروكي تراكهوك” أقوى بمحرك هيلكات أفضل وأجمل سيارة في 2017
ف���ازت �سيارة جاك���وار F-PACE ر�سمياً بلقب 
اأف�س���ل واأجمل �سي���ارة يف العامل، وذل���ك بعد جناحها 
الكب���ري يف فعالية جوائز ال�سي���ارات العاملية 2017، 
لتح�س���د لق���ب “اأف�س���ل �سي���ارة يف الع���امل للع���ام” 

و”اأف�سل ت�سميم �سيارة للعام”.
وتع���د �سيارة الدف���ع الرباعي فائق���ة االأداء هذه 
الطراز االأ�رسع مبيعاً من جاكوار، وهي ال�سيارة الثانية 
الت���ي تف���وز بجائزت���ني يف تاري���خ جوائ���ز ال�سيارات 
العاملي���ة من���ذ اإطالق ه���ذه اجلوائ���ز قب���ل 13 عاماً. 
وللف���وز بهات���ني اجلائزت���ني املرموقت���ني، متكنت 
�سيارة F-PACE من التفوق يف ت�سويت �سمل 75 

اإعالمياً موؤثراً يف جمال ال�سيارات من 24 بلداً.
ويف تعليق���ه على هذا الفوز الكبري، قال الرئي�ض 
التنفي���ذي ل�رسك���ة جاك���وار الند روفر رال���ف �سبيث: 
“مت ت�سمي���م وهند�سة �سي���ارة F-PACE ك�سيارة 
دف���ع رباع���ي فائق���ة االأداء ذات ق���درات ديناميكية 
ا�ستثنائي���ة، و�سهولة لال�ستخ���دام اليومي وت�سميم 
ج���ريء. واإن هذا الف���وز بهذه اجلوائ���ز املرموقة هو 
خ���ري دليل على املوهبة والعم���ل الرائع الذي قام به 
فريقن���ا لتقدمي ال�سيارة الريا�سي���ة االأكر عملية يف 

العامل، واالأ�رسع مبيعاً من جاكوار”.

وميثل الفوز بهاتني اجلائزتني اأول جناح �سامل 
جلاكوار يف جوائز ال�سيارات العاملية، وقد ا�ستطاعت 
�سيارة ال�سال���ون XE الريا�سية التاأهل للت�سفيات 
النهائي���ة يف الع���ام 2016 ع���ن فئة اأف�س���ل ت�سميم 
 F-PACE سيارة للع���ام. بينما ا�ستطاع���ت �سيارة�
التف���وق عل���ى ال�سيارات االأخ���رى الت���ي و�سلت اإلى 
الت�سفي���ات النهائية مثل اأودي Q5 وفولك�ض واجن 
تيغ���وان، والفوز بجائزة اأف�سل �سيارة يف العامل لعام 

.2017
وعل���ى �سعي���د مت�س���ل، ق���ال مدي���ر الت�سميم 
يف جاك���وار  اإي���ان كال���وم: “تعت���رب F-PACE اأول 
�سيارة دف���ع رباعي م���ن جاكوار عل���ى االإطالق، لكن 
من الوا�سح ج���داً اأنه ميكن التعرف عليها فوراً باأنها 
�سيارة جاك���وار. واإن الفوز بجائ���زة اأف�سل �سيارة يف 
الع���امل لع���ام 2017، يوؤك���د �سالمة قرارن���ا بتقدمي 
مبادئنا الفريدة يف الت�سميم والقدرات الديناميكية 

يف قطاع جديد من ال�سوق”.
وت�س���م جلنة حتكي���م جوائز ال�سي���ارات العاملية 
اإعالمي���ني موؤثري���ن يف جم���ال ال�سيارات، وم���ن اأجل 
الفوز بجائزة “اأف�سل ت�سميم �سيارة يف العامل للعام 
2017، ا�ستطاعت �سيارة F-PACE اإق�ساء �سيارة 
اإ�ض-كال����ض كابريوليه،  مر�سيد����ض بن���ز 
الت�سفي���ات  يف   C-HR وتويوت���ا 

النهاية.

 GTI تفوق���ت فولك����ض واج���ن غولف    
ح�س���اد  يف  مناف�ساته���ا  عل���ى   Clubsport
مو�س���م اجلوائ���ز للع���ام 2017، وح�سلت على 
م���ن  االأول  الرب���ع  مرموق���ة يف  ث���الث جوائ���ز 
ه���ذا الع���ام، حيث ح���ازت على لق���ب “اأف�سل 

هات�سباك” م���ن الدورة الرابع���ة جلوائز ال�رسق 
اأن  االأو�س���ط لل�سي���ارات )MECOTY( بعد 
اأث���ارت الن�سخ���ة املح���دودة م���ن الهات�سب���اك 
االأيقوني���ة حما�سة جلنة التحكي���م بف�سل قوة 

اأدائها الديناميكي.
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MG360
اأعلنت MG عن اإطالق طرازها اجلديد “اإم جي 360” 
)MG360( يف ال����رسق االأو�سط، املنطقة االأولى يف العامل 
التي �سيجري فيها ت�سويق هذا الطراز املمّيز من العالمة 
التجاري���ة الب���ارزة. وقد بداأ بيع “اإم ج���ي 360” يف خمتلف 
اأرج���اء املنطق���ة، وه���ي ال�سي���ارة االأح���دث من اإح���دى اأكر 
العالم���ات �سهرًة يف ع���امل ال�سيارات، كما اأنه���ا تتمّتع بت�سميم 
طبيعي جميل وت�سم باقة م���ن اخل�سائ�ض التقنية وم�ستويات ممّيزة 

من املرونة وامل�ساحة الداخلية.
تع���رّب “اإم ج���ي 360” عن طموحات العالم���ة التجارية وتوّجهها اجلدي���د وت�سمح للعمالء 
املحتَمل���ني يف ال����رسق االأو�س���ط، الذين رمبا لي�س���وا قادرين على امتالك �سي���ارة جديدة، اأن 
يحلم���وا باقتناء مركبة ممّيزة واال�ستمتاع بتجربة قيادة ط���راز ع�رسي حديث مزّود بكثري من 

التجهيزات البارزة وذلك ب�سعر تناف�سي.

أفضل سيدان 

SUV أفضل

مت تتوي���ج �سيارة “ني�سان األتيم���ا 2017” عن فئة “اأف�سل 
�سي���ارة �سي���دان متو�سطة احلج���م” يف ن�سخة الع���ام اجلاري من 
“جوائ���ز ال����رسق االأو�س���ط لل�سي���ارات )ميكوتي(. وق���د واجهت 

�سي���ارة ني�سان “األتيم���ا” مناف�سة �سديدة اأم���ام جلنة حتكيم من 
كب���ار حمرري اأخبار ال�سيارات يف اأنحاء املنطقة، والذين خل�سوا اإلى 

نتيجة واحدة مفادها اأنها االأجدر بهذا اللقب.
وق���د اأثارت “ني�س���ان األتيما 2017” اإعج���اب اأع�ساء جلن���ة التحكيم على 

م�ستوي���ات عدة، مبا يف ذلك الت�سميم الذي ي�ستخدم اأحدث املفردات املبتكرة لدى “ني�سان” يف هذا 
املج���ال. وي�ستمل الهيكل اخلارجي “املن�ساب بحيوية” على �سبكة املقدمة امل�سممة على �سكل حرف 
V، وامل�سابي���ح ال�سبيهة ب�س���الح النينجا املعروف با�سم “البومراجن”، فيم���ا ي�سبه الت�سميم الداخلي 

طائرة �رساعية مب�ستوى عال من الرفاهية. 

ح�سلت Bentayga، من Bentley، على لقب “اأف�سل مركبة 
ريا�سية متعّددة اال�ستخدامات كبرية وفاخرة” وذلك خالل حفل 
توزي���ع “جوائز �سيارةالعام يف ال�رسق االأو�سط”  لهذا العام. ومت 
تق���دمي هذه اجلائزة الراقية للع���ام 2017 اإلى Bentley؛ نظراً 
لتمّيز مركبتها Bentayga مب�ستويات غري م�سبوقة من الفخامة 

واالأداء املذه���ل، ومت اختيارها للفوز من ِقَبل جلنة حتكيم �سمت 
جمموع���ة من اأبرز �سحفي ال�سيارات ميّثل���ون جميع الدول ال�ست يف 

جمل�ض التعاون اخلليجي اإ�سافة اإلى م�رس، االأردن ولبنان.
ح���ول هذا املو�س���وع، قال روم���ان غافريلون منّظم احلف���ل: “هذه ال�سنة 

الرابعة على التوايل التي جتمع فيها فعالية “جوائز �سيارة العام يف ال�رسق االأو�سط” عدداً من �سحفيي 
ال�سي���ارات املحرتف���ني الذين اعتم���دوا على معلوماته���م وخرباته���م لتقييم وتكرمي بع����ض اأف�سل 

الطرازات اجلديدة”.
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 تتاأخ���ر اليوم عن تنفي���ذ مهامك يف 
العمل؛ ب�سبب بع�ض امل�سكالت. 

 تن�سغ���ل الي���وم باإيج���اد حل���ول لبع����ض 
امل�سكالت، وال تدخل يف نقا�سات عقيمة.

 اليوم فيه العديد من االألوان والتغيريات، 
خ�سو�سا على امل�ستوى ال�سخ�سي!

 �ستخ�����رس الي����وم فر�س����ة اأو �سيئاً تندم 
عليه كثرياً؛ وذلك لقراراتك املت�رسعة!

 يف فرتتي ما بعد الظهر وامل�ساء عليك 
بالتزام البيت، وعدم اخلروج منه. 

 تتح�س���ن االأمور خ�سو�سا على امل�ستوى 
العاطفي، وعليك تقليل كالمك.

 فّك���ر يف كل خط���وة تق���دم عليه���ا 
وتتعلق باملحافظة على ر�ساقتك.

 م�سكالت عابرة حاول اأن تن�ساها 
وتكمل مع احلبيب. 

 قم ببع����ض الن�ضاط غري االعتيادي، 
واخرت لعبة ريا�سية خفيفة.

 تبداأ يومك بهدوء وجو خال من االأحداث 
اإلى فرتة الظهرية التي حتمل مفاجاآت. 

 م����ن االأف�سل لك اخل����روج للرتفيه عن 
نف�سك، فاالأمور لن ت�سري ب�ساحلك غدا.

 توقع جناًح���ا يف بع�ض االأم���ور، اإياك 
واملتاعب واجلدال.

الحمل:

األسد:

القوس:

الجوزاء:

الميزان:

الدلو: 

الحوت:

الثور: 

العذراء: 

الجدي:

السرطان:

العقرب: 

أمل عبدالوهاب.. 
وقصص نسوية بحرينية كتبت منذ 20 عاًما

امل�ساركات  من  العديد  عبدالوهاب  اأمل  للكاتبة 
�سحف  يف  ن�رست  حيث  وال�سعر،  وال�����رسد  الق�سة  يف 
وق�س�ساً  �سعرية  ن�سو�ساً  خمتلفة  اإعالمية  ومنابر 
ق�سرية، قبل اأن تقتحم عامل الن�رس بكتاب خا�ض بها، 
ن�سو�سها،  ت�سكيل  اإع��ادة  على  حالياً  تعكف  وه��ي 
وا�سح  �رسدي  �سكل  يف  تتبلور  بداأت  واأنها  خ�سو�ساً 

املعامل.
يف  تاأخرها  اأ�سباب  عن  عبدالوهاب  اأم��ل  حتدثنا 
كنت  ال�سعر،  مع  بداياتي  كانت  “لقد  قائلة  الن�رس، 
حينها  كنت  نرية،  واأخرى  كال�سيكية  ق�سائد  اأكتب 
اأزاول تعليمي باملدر�سة. وحني دخلت اجلامعة، بداأت 
منذ  الكتاب  يف  ذكر  كما  الق�سرية  الق�سة  كتابة  يف 
يف  معظمها  ن�رست   .1991 العام  وحتى   1983 العام 
ابتعدت  الفرتة،  هذه  بعد  اآن��ذاك.  املحلية  ال�سحف 
وكذلك  اأبنائي،  برتبية  ان�سغايل  ب�سبب  الكتابة  عن 
ب�سبب ظروف عملي الذي انخرطت فيه مبكراً، لكنني 
التحقت باجلامعة مرة اأخرى ال�ستكمال درا�ستي. كان 

لدي هدف وطموح”.
لي�ست  ف��رتة  “بعد  اأم��ل  وتتابع 

بالق�سرية عدت للكتابة من جديد، 
ترددت  منتظم.  غري  ب�سكل  لكن 

كثريا وذلك خلويف من امل�سوؤولية 
االأدب��ي��ة ال��ت��ي ك��ان��ت اإح���دى اأه��م 

البحرينية،  االأدبية  ال�ساحة  �سمات 
الفكرية  ال�����رساع��ات  ع��ن  ن��اه��ي��ك 

من  ال�سكالنيني  حول  اخل�سبة 
جهة، والواقعيني من جهة 

اأخرى. كل هذا، واالأ�سباب 
ال�سابقة جعلتني اأتراجع عن 

الق�س�سية.  جتربتي  طباعة 
فريد  )ال��روائ��ي  زوج��ي  لكن 

اإ���رساره  عن  يكف  مل  رم�سان( 
اأن  اأت�����س��اءل مل ع�����س��اي  وك��ن��ت 
اأطبع ق�س�ساً قدمية م�سى على 

كتابتها اأكر من ع�رسين عاماً.
يف  حت��ك��ي  الق�س�ض  ه���ذه 
واأح����داث  ح���االت  ع��ن  معظمها 
واق��ع��ي��ة م��ن ح��ي��ات��ن��ا ال��ع��ادي��ة 

مع  ول��ك��ن،  خمتلطة  م�ساعر  ع��ن  وت��ع��رب  وال��ي��وم��ي��ة، 
الناقد  اأخرى عدة مثل  اأطراف  امل�ستمر من  الت�سجيع 
كتاب  طبع  يف  �سري  ال  باأنه  واإقناعي  ح�سني،  فهد 
واالأ�سلوب  املحتوى  طاملا  قدمية  ق�س�ساً  ي�سم 
غنيان، ومن �ساأنهما اأن يرتكا اأثراً يف ال�رسد البحريني 
كيف  �سئلت  وعندما  خ�سو�ساً”.  والن�سوي  عموماً 
وبكل  الثقافية،  حموالته  بكل  املعا�رس  امل�سهد  اأن 
متغرياته النف�سية والوجودية وال�سيا�سية كفيل باأن 
يفتح �سهية ال�رسد الق�س�سي، غري اأنها اختارت طباعة 

ن�سو�سها القدمية؟
عن  ال��دف��اع  ب�سدد  ل�ست  “اأنا  القا�سة  جتيب 
متوا�سلة  عنها  تتحدث  التي  واملتغريات  التجربة، 
وذات دميومة فاعلة لي�ض يف امل�سهد الثقايف فح�سب، 
بل يف املجتمعات العربية. وكما اأ�رست �سابقا، فحني 
املحتوى  قدمية  لي�ست  اأنها  �ستجد  الق�س�ض  تقراأ 
والطابع واالأ�سلوب واالنعكا�سات والتداعيات، بل هي 
حتتوي على الكثري من �سور واقعنا املعا�رس. كما اأن 
فيها اأي�سا م�ساهدات واقعية حتدث لنا ونتعر�ض لها 
م�ستمر.  ب�سكل 
ع�����دم  اإن 
ط����ب����اع����ة 

باملعنى  ثقافيا  ابتعادي  يعني  يكن  مل  املجموعة 
احلريف. فاأنا مازلت اأكتب واإن كان ذلك ب�سكل متقطع 
ومتباعد، لكنني توقفت عن ن�رس ما اأكتب الأ�سباب عدة 

بغ�ض النظر عن قناعتي مبا كتبت”.
عن  ال�سادرة  يل”،  لي�ض  “وقت  جمموعة  اأبطال 
دار م�سعى البحرينية �سامة 12 ق�سة ق�سرية كتبتها 
اإطار م�رسحي  1983 و1991، يت�سّكلون داخل  ما بني 
باأ�سوات خمتلفة تغرّي من خاللهم تفا�سيل م�سهدها 
ال�رسدي، حيث تر�سد عبدالوهاب بعناية مالمح الف�ساء 
�سخ�سياته  يخلق  مونودرامي  �سوت  عرب  الق�س�سي 
والعزلة  الكون واحلياة  التي تتحاور معها يف ق�سايا 
الع�سق  عن  بحوار  عليها  اأي�ساً  تطّل  ورمبا  والوجود. 

واحلنني واخلوف واليوميات الب�سيطة.
تقول  يل”  لي�ض  “وقت  كتابها  مناخات  وع��ن 
“تعرب هذه الق�س�ض يف معظمها عن حاالت  قا�ستنا 
واأحداث واقعية من حياتنا العادية واليومية. حتتوي 
وال��ع��واط��ف  املختلطة  امل�ساعر  م��ن  ال��ع��دي��د  على 
وخيبة  واأم���ل  واأمل  وف��رح  وح��زن  ح��ب  م��ن  اجليا�سة، 
عديدة  م�ساهد  على  حتتوي  كما   ، وحت���دٍّ وانك�سار 
امل��راأة  ب��ني  وللعالقة  عموماً  االإن�سانية  للعالقات 
اأبعاد  عن  بع�سها  تتحدث  والتي  خ�سو�ساً،  والرجل 
الرجل  ع��امل  ظ��ل  يف  وتناق�ساتها  ل��ل��م��راأة  نف�سية 

املهيمن وامل�سوب بالغمو�ض.
واأي�سا هناك التحديات التي تواجهها وتختربها 
ي�سّكل  مما  واحلياتية  الوجدانية  رحلتها  طول  على 
اليومية  االأح���داث  تداعيات  من  من�سوجة  ع��وامل  لها 
يف  اأراه����ا  ه��ك��ذا  ال��ع��ن��ك��ب��وت،  ك�سبكة  ومت�سابكة 
واقعية  مناخات  هناك  كتبتها.  التي  احلكايات 
متخيلة  م��ن��اخ��ات  ه��ن��اك  اأن  ك��م��ا  ووا���س��ح��ة 
واقعنا  على  وظاللها  بانعكا�ساتها  ترمي 
للمجموعة  ال��ق��ارئ  يعانق  املعي�ض”. 
وجودية  بف�ساءات  م�سغولني  اأبطاالً 
واالنتظار،  والتاأمل  بالعزلة  متعّلقة 
وكاأنها انعكا�ض حلالة املثقف املعا�رس، 
تف�ّسل  التي  املنعزلة  ال�سخ�سية  حيث 
املراقبة على اأن تكون �سمن العجينة االجتماعية 

بح�سب موقع العرب الدولية.

tariq_albahhar

هدى حسين: الدراما الكويتية والنجوم 
الكويتيون مازالوا يتصدرون القمة

حتدث���ت املمثل���ة هدى ح�س���ني ع���ن م�ساركتها 
يف ال�سب���اق الرم�س���اين احل���ايل، فقال���ت :”اإطاللتي 
للمو�سم الدرام���ي الرم�ساين لهذا العام �ستكون من 
خالل امل�سل�سل االجتماع���ي “اإقبال يوم اأقلبت”، من 
تاألي���ف حمد الرومي، واإخراج من���ري الزعبي، وي�سارك 
يف جت�سيد اأدواره نخبة من النجوم. اأما عني �سخ�سياً، 
فاأوؤدي يف هذا العمل دور �سخ�سية جميلة بكل معنى 

الكلمة”.
وعن راأيه���ا بالدراما اخلليجي���ة، �رسحت ح�سني: 
“هي حلوة يف ظّل وجود هذا الكّم الكبري من النجوم 
���رون �سا�س���ات التلفاز  الذي���ن مي���الأون ال�ساحة ويحُ
مبوهبته���م، واأقوله���ا باأمان���ة: اإن الدرام���ا الكويتية 

والنجوم الكويتيني مازالوا يت�سدرون القمة، وتبقى 
حالها كحال الدراما ال�سورية اأو امل�رسية، على �سبيل 

املثال، فيها اجليد واأي�ساً االأجود.
العل���ي  الفن���ان ط���ارق  وفيم���ا خ����ض تق���دمي 
ا�ستقالت���ه م���ن وزارة االإع���الم ب�سب���ب �س���دور قرار 
باإحالته اإلى التحقيق مع عدد من الفنانني واملتعلق 
مب�ساأل���ة الب�سمة، حتدثت ح�س���ني قائلة: “من وجهة 
نظ���ري اخلا�س���ة اأعتقد اأنه ق���د حان الوق���ت لتقدم 
وزارة االإع���الم منح���اً بالتف���رغ لهوؤالء النج���وم الذين 
�سنعوا الفن الكويتي من العمل اأ�سوًة يف بع�ض دول 
اخللي���ج؛ الأنهم فعالً ي�ستحق���ون ذلك” بح�سب االأنباء 

الكويتية.

• ت�ستعد يا�سمني 	
عبدالعزيز لل�سفر اإلى 

لبنان خالل االأ�سبوع 
املقبل مع اأ�رسة م�سل�سل 

هربانة منها؛ لت�سوير 
عدد من امل�ساهد 

اخلارجية هناك
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البالد سبورتأحمد مهدي

خطف فريق البحري��ن فوزا مهام 
عىل حس��اب فريق الحالة بهدفني 
دون رد، يف اللق��اء ال��ذي جمعهام 
مس��اء أم��س، عىل اس��تاد األهيل، 
ضمن خت��ام الجولة 15 من دوري 
“فيفا” ألندي��ة الدرجة األوىل لكرة 

القدم.
وس��جل للبحرين كل من: روين يف 
الدقيق��ة )57( ومحم��د خال��د يف 

الدقيقة )62(.
ويعترب الفوز عامال محفزا للبحرين 
الذي حقق فوزه الثاين عىل التوايل 
يف الدوري وابتعد عن ذيل الرتتيب، 
فيام أصبح وض��ع الحالة يف خطر؛ 

كونه يحتل املركز األخري حاليا.
ويش��ري ترتيب ال��دوري بعد ختام 
الجول��ة إىل صدارة فري��ق املالكية 
برصي��د )29( نقطة من 15 مباراة، 
املنامة )26( م��ن 15، الرفاع )25( 
من 15، املحرق )25( من 14، الحد 

)22( من 14، األهيل )19( من 15، 
النجم��ة )15( م��ن 15، البحري��ن 
)13( م��ن 15، الرفاع الرشقي )13( 
من 15، وأخريا الحالة )12( من 15.

الشوط األول

جاءت الحصة األوىل من اللقاء أقل 
من املتوس��طة يف املس��توى، وظل 
اللعب منح��را يف أغلب األوقات 
يف منطقة الوسط، مع وجود لبعض 

الفرص ويف غالبيتها لفريق الحالة.
ولع��ب املحرتف الربازي��يل لفريق 
الحالة دييغو كرة عرضية من جهة 
اليم��ني، وتابعه��ا زميل��ه عبدالله 
الدخي��ل، إال أن ح��ارس البحري��ن 
س��لامن عمر أمس��ك الك��رة عىل 

دفعتني )11(.
ورد البحري��ن بكرة ثابت��ة نفذها 
املحرتف الربازييل برونو، إذ جاءت 

قوية ع��ىل مرم��ى إبراهيم لطف 
الله، بي��د أن األخري تألق يف حامية 

شباك الربتقايل )13(.
ولع��ب محرتف الحال��ة عزت بيك 
ك��رة ثابتة متقنة ع��ىل رأس زميله 
دييغ��و، إال أن كرة األخ��ري منعتها 
العارضة من تسجيل الهدف األول 

.)17(
الحال��ة فضليته وخطورته  وواصل 
عىل مرم��ى البحرين، وتابع دييغو 
كرة ارتدت م��ن الدفاع بعد رضبة 
ركنية، إال أن الكرة مل تجد موقعا يف 

الشباك )27(.

الشوط الثاني

يف  كث��ريا  البحري��ن  أداء  تحس��ن 
الش��وط الثاين، ولعب بشكل مميز 

عن الحصة األوىل.
وسجل البحرين الهدف األول بعد 

رضب��ة ركنية لعبه��ا برونو وتابعها 
املحرتف اآلخر روين برأسه يف شباك 

الحالة )57(.
واستغل البحرين سوء دفاع الحالة؛ 
ليس��جل الهدف الث��اين بعدما مرر 
عيىس جه��اد العنزي ك��رة ملحمد 

خال��د، ال��ذي س��دد كرة بيس��اره 
أرضية س��كنت ش��باك لطف الله 

وسط فرحة خرضاء كبرية )62(.
وكاد البحري��ن أن يخطف الهدف 
الثال��ث بعدم��ا م��رر برون��و كرة 
للعن��زي، والذي تابعها بيمينه، بيد 

أن لطف الله أنق��ذ املوقف بتألق 
.)66(

الحالة حاول التقليص معتمدا عىل 
خيار الك��رات الثابتة، خصوصا مع 
عدم وجود صناعة حقيقية للفرص، 
فلع��ب املح��رتف عزت بي��ك كرة 
رودريجوز  البدي��ل  تابعه��ا  ركنية 
برأسه، إال أنها اعتلت مرمى سلامن 

عمر )70(.
وواصل ح��ارس الحالة تألقه حاميا 
مرماه م��ن زيادة الغلة، وأبعد كرة 
متقن��ة من برون��و لعبها إثر رضبة 

ثابتة )73(.
ومل تشهد الدقائق التالية أي جديد 

يذكر؛ لتنتهي بفوز بحريني مثني.
أدار اللق��اء الحك��م جميل جمعة، 
وعاون��ه إبراهيم س��بت وجاس��م 
حس��ن، والحكم الرابع عبدالشهيد 

عبداألمري.

الرف��اع - االتحاد البحريني أللعاب 
الق��وى: واص��ل منتخبن��ا الوطني 
أللعاب الق��وى تألق��ه يف البطولة 
السادس��ة ع��رشة أللع��اب القوى 
للعم��وم ب��دول مجل��س التعاون 
الخليج��ي، التي تحتضنه��ا مدينة 
جدة باململكة العربية الس��عودية 
وتحدي��داً عىل مضامر مدينة امللك 
بعدم��ا رفع  الرياضي��ة،  عبدالل��ه 
حص��اده إىل 8 ميدالي��ات ملون��ة 
لغاية منافس��ات اليوم الثاين أمس 
األول )الجمعة(؛ ليحتل املركز الثاين 
يف الرتتيب العام لجدول امليداليات.
الوطني ميداليتني  وأضاف منتخبنا 
فضيت��ني  وميداليت��ني  ذهبيت��ني 
جديدت��ني يف ث��اين أي��ام البطول��ة 
بعدم��ا خط��ف ث��الث ميداليات 
ذهبية وميدالية فضية يف منافسات 

اليوم األول.

وف��از العداء ج��ون كيبيت باملركز 
يف  الذهبي��ة  وامليدالي��ة  األول 
نه��ايئ س��باق 3 آالف م��رت موانع 
بعدما أنهى مس��افة السباق بزمن 
8.38.13 دقيقة، بينام جاء مواطنه 
ايفانس روتو يف املركز الثاين ليهدي 
البحري��ن امليدالي��ة الفضية بزمن 
خط��ف  في��ام  دقيق��ة،   8.54.09
الع��داء الس��عودي خال��د هزازي 
الثال��ث وامليدالية الربونزية  املركز 

بزمن 9.56.62 دقيقة.
وتوج منتخبنا الوطني باملركز األول 
وامليدالية الذهبية يف نهايئ س��باق 
التتابع 4 × 100 م��رت بعدما أنهى 
مسافة السباق بزمن 40.04 ثانية، 
وخط��ف املنتخب الع��امين املركز 
بزمن  الفضي��ة  وامليدالي��ة  الث��اين 
املنتخ��ب  ثاني��ة، وحق��ق   40.14
الكويت��ي املركز الثال��ث وامليدالية 

الربونزية بزمن 40.48 ثانية.
كبكوبجي  جوناثان  العداء  وكسب 
املركز الثاين وامليدالية الفضية لنهايئ 
سباق 800 مرت بعدما أنهى مسافة 
السباق بزمن 1.50.32 دقيقة، بينام 
جاء املركز األول وامليدالية الذهبية 
من نصيب العداء الكويتي إبراهيم 
الظفريي بزمن 1.49.43 دقيقة، أما 
الثال��ث وامليدالية الربونزية  املركز 
فكانت من نصيب العداء القطري 
مهن��د خميس س��يف الدين بزمن 

1.51.06 دقيقة.
وخطف��ت الكويت صدارة الرتتيب 
الع��ام لج��دول امليدالي��ات حتى 
الي��وم الثاين من البطولة )الجمعة( 
بعدم��ا رفع��ت حصيلته��ا إىل 11 
و3  ذهبي��ات   6 بينه��ا  ميدالي��ة 
فضيات وبرونزيت��ان، بينام جاءت 
مملك��ة البحري��ن يف املرك��ز الثاين 

بحصولها ع��ىل 8 ميداليات بينها 5 

ذهبيات و3 فضيات، والس��عودية 

صاحب��ة الضياف��ة يف املركز الثالث 

بحصولها ع��ىل 13 ميدالي��ة بينها 

ذهبيتان و5 فضيات و6 برونزيات، 

وقط��ر يف املركز الراب��ع بحصولها 

عىل 4 ميدالي��ات بينها ذهبية و3 

برونزيات، وعامن يف املركز الخامس 

بحصولها ع��ىل 4 ميداليات بينها 3 

فضي��ات وبرونزي��ة، واإلمارات يف 

املركز الس��ادس واألخ��ري بحصولها 
عىل برونزيتني.

وأجريت يوم الجمعة املايض مراسم 
تتويج أبطال مسابقات اليوم األول 
من املنافسات، إذ تم تتويج العداء 
عيل خميس رس��مياً بذهبية سباق 
400 مرت، وتتويج العداء ايوك ايلو 
بامليدالية الذهبية لسباق 10 آالف 
مرت والعداء حس��ن شاين بامليدالية 
الفضية لذات السباق، وتوج العداء 
الذهبية  بامليدالية  في��رش  انديريو 

لسباق 100 مرت.
وش��ارك يف مراس��م التتوي��ج أمني 
رس االتحاد راش��د البوعينني الذي 
قام بتتوي��ج أبطالنا يف س��باق 10 
آالف م��رت، ك��ام تس��لم البوعينني 
درع��اً تذكارية من رئي��س االتحاد 

السعودي هادي القحطاين.

البحري����ن يحق����ق ف��وًزا مهًم��ا عل��ى الحال������ة

منتخ��ب الق��وى يرفع حص��اده إل��ى 8 ميداليات ببطول��ة الخليج  

بهدفين في ختام الجولة 15 لدوري “فيفا”

خطف ذهبيتي التتابع وسباق 3 آالف متر موانع

أحمد مهدي
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تهديد رصيح من الدوري الربتغايل 
موج��ه لليونيل مي��ي فحواه أن 
مهمت��ك للف��وز بجائ��زة الحذاء 
الذهبي للم��رة الرابعة لن تكون 

يسرية هذا املوسم.
ميي  ليوني��ل  األرجنتين��ي  ق��د 
مهاج��م برش��لونة االس��باين لكرة 
القدم مركز الص��دارة وتراجع إىل 
املركز الثاين يف س��باقه نحو الفوز 
بالح��ذاء الذهبي األورويب )جائزة 
بالق��ارة  متن��ح ألفض��ل ه��داف 
العجوز( للمرة الرابعة يف تاريخه.

الخرب الس��يئ لل��دويل األرجنتيني 
الربتغ��ايل  ال��دوري  م��ن  ج��اءه 
وتحديداً يف لقاء سبورتينغ لشبونة 
وفيتكوري��ا غيامري��ش يف املرحلة 
ال�29 من املس��ابقة الجمعة، ففي 
الثالث��ة والس��تني أنزل  الدقيق��ة 
»الربغوث« بصفة مؤقتة من سدة 
ترتيب الهداف��ني يف أوروبا برصيد 
27 هدفاً  و54 نقطة، ليرتك مكانه 
الهولن��دي باس  لهداف لش��بونة 

دوست.
دوس��ت )27 عاماً( سجل الهدف 
الثالث لفريقه والثامن والعرشون 
وحص��د )56 نقط��ة( ليتزع��م يف 
الوق��ت الح��ايل الئح��ة الهدافني 
املهاجمني  أفض��ل  ع��ىل  ويتفوق 
القناصني يف القارة، مثل البولندي 
روب��رت ليفاندوفس��ي مهاج��م 
بايرن مينوي��خ األملاين الثالث )26 
هدف��اً و52 نقط��ة( إىل جان��ب 
الغاب��وين بيري إميريي��ك أوباميانغ 
مهاج��م دورمتون��د األمل��اين )25 

هدف��اً وبرصي��د 50 نقطة( يليهم 
األوراغوياين لويس سواريز مهاحم 

برشلونة )24 هدفاً و47 نقطة(.
مهاج��م  دوس��ت  ويس��عى 
فولفس��بورغ األمل��اين يف املوس��م 
امل��ايض إىل مواصل��ة التهديف يف 
مهمة مالحقة أول حذاء ذهبي له 
والثالث يف تاريخ فريقه لش��بونة، 
اذ س��بق للمهاج��م األرجنتين��ي 
بجائزة  الف��وز  يازالدي  هيكت��ور 
1973- الذهبي موس��م  الح��ذاء 
1974 وس��جل حينه��ا 46 هدفاً، 
ك��ام أن الربازي��يل ماري��و جاردل 
يف   2001-2002 موس��م  أكم��ل 
صدارة هدايف أوروبا بعد تسجيله 
يف ال��دوري الربتغ��ايل )42 هدفاً 

وحصده ل� 82 نقطة(.
وسبق مليي أن توج بهذه الجائزة 
 2009-2010( موس��م  م��رات   3
وس��جل 34 هدفاً وحصل عىل 68 
نقط��ة( وموس��م )2011 2012- 

وس��جل 50 هدف��اً و حصل عىل 
100 نقطة(، و يف موس��م -2012
2013 س��جل مي��ي 46 هدف��اً 

وجمع 92 نقطة(.
وستكون أمام ميي فرصة ملعادلة 
رقم دوس��ت أو تجاوزه والعودة 
رسيعاً إىل قمة الهدافني يف أوروبا 
يف حال نج��ح يف خطف هدف أو 
أكرث أم��ام ريال سوس��يداد اليوم 

السبت.
كام أن حامل جائزة الكرة الذهبية 
خم��س م��رات ميكن��ه أن يف��وز 
بالح��ذاء الذهب��ي الرابع يف نهاية 
املوس��م اذا م��ا س��جل أهدافاً يف 
الج��والت املتبقي��ة بالليغا مقابل 
عدم توفق الهولندي دوس��ت يف 
اضافة أه��داف أخرى يف الجوالت 
الخمس املتبقية بالدوري الربتغايل.

واليكم الالعبني العرشة األوائل يف 
السباق نحو الحذاء الذهبي:

)س��بورتينغ  دوس��ت  ب��اس    1-
لش��بونة الربتغايل(: 28 هدفاً )56 

نقطة(
)برش��لونة  مي��ي  ليوني��ل    2-

االسباين(: 27 هدفاً )54 نقطة(
)بايرن  ليفاندوفس��ي  روبرت   3-
ميوني��خ األمل��اين(: 26 هدفاً )52 

نقطة(
-4 بيري إميرييك أوباميانغ )بوروسيا 
دورمتوند األمل��اين(: 25 هدفاً )50 

نقطة(
-5 أندريا بيلويت )تورينو اإليطايل(: 

24 هدفاً )48 نقطة(
- ادين دزيكو )روما اإليطايل(: 24 

هدفاً )48 نقطة(
-6 لويس س��واريز )برشلونة(: 23 

هدفاً )46 نقطة(
- أنتوين موديست )كولن األملاين(: 

23 هدفاً ) 46 نقطة(
)ايفرت��ون  لوكاك��و  روميل��و   -

اإلنكليزي(: 23 هدفاً )46 نقطة(
-7إدينس��ون كافاين )باريس سان 
جريمان الفرني(: 29 هدفاً )43.5 

نقط(
)يوفنتوس  -8 غونزالو هيغواي��ن 

االيطايل(: 21 هدفاً )42 نقطة(
-9 م��اورو إي��كاردي )انرت ميالن 

االيطايل(: 20 هدفا )40 نقطة(
- دري��س مريتنز )نابويل االيطايل(: 

20 هدفاً )40 نقطة(
)توتنه��ام  ك��ني  ه��اري   10-
االنكليزي(: 19 هدفاً ) 38 نقطة(

- كريستيانو رونالدو )ريال مدريد 
االسباين(: 19 هدفاً )38 نقطة(.

أكد س��لفادور جونزالي��س »فورو«، 
املدير الفني لنادي فالنسيا، أنه عىل 
الرغم من ع��دم وجود هدف واضح 
يقات��ل عليه الخفافي��ش فيام تبقى 
من املوسم، إال أنهم يرغبون يف إنهاء 

املسابقة يف أعىل مركز ممكن.
وأوضح فورو خالل املؤمتر الصحفي 
أمس قبل مباراة اليوم أمام إش��بيلية 
عىل ملعب »املستايا« يف الجولة 32 
بالليجا: »رغم أن فالنسيا ليس لديه 
هدف محدد وه��ذا ميكن أن يخلق 
نوعا من التشويش يف بعض األحيان، 
إال أنن��ا نضع هدفا نصب أعيننا ألننا 

تخطينا موقفا صعبا للغاية«.
االس��تمتاع  نري��د  »اآلن  وتاب��ع: 
باملباري��ات. ال منتلك هدف��ا واضحا 
ولكننا نخوض تحديا كل مباراة عىل 
حدة من أجل إنهاء املوسم يف أفضل 

مركز ممكن«.
التي  وح��ول االنطباع��ات املختلفة 
يخوض به��ا طريف مباراة الغد بعدما 
حق��ق فالنس��يا ثالثي��ة انتص��ارات 
متتالية، بينام حقق الفريق األندلي 
ف��وزا وحي��دا خ��الل آخ��ر س��ت 
مباريات، قلل فورو من أهمية هذه 
النقطة، م��ربزا القيمة الكبرية لكتيبة 

األرجنتين��ي خورخي س��امباويل وما 
قدم��ه الفري��ق تح��ت قيادته هذا 

املوسم.
وقال يف هذا الصدد: »نخوض املباراة 
بجميع الضامنات التي تجعلنا ننافس 
جي��دا أمام خص��م كبري، ال��ذي مير 
بكبوة خ��الل اآلونة األخرية، ولكنهم 
يقدمون موس��ام مذه��ال ويحتلون 
املرك��ز الرابع يف الرتتي��ب، ويلعبون 
بكثافة ولديهم العبني جيدين، وهذا 
التعرث ال يعني أي يشء بالنسبة لنا«.

وقيم م��درب »الخفافيش« مس��رية 
الفري��ق من��ذ قدومه، حي��ث كان 

فالنسيا مير مبوقف صعب يف جدول 
الرتتي��ب وكان قريب��ا للغاي��ة م��ن 

مناطق الهبوط.
وأش��ار: »عندم��ا بدأنا املس��رية مع 
بداي��ة الع��ام الج��اري، املوق��ف مل 
يكن ليمنحن��ا الفرص��ة للنظر أبعد 
من األس��بوع التايل. لقد مر الفريق 
بالعدي��د من املواق��ف الصعبة مثل 
الخس��ارة أم��ام إيبار، ولك��ن األمور 

تحسنت بعد ذلك«.
ويحتل فالنس��يا املرك��ز الثاين عرش 
برصيد 39 نقطة، بينام يحتل إشبيلية 

املركز الرابع ب�61 نقطة. .

أوقعت قرعة بطولة تولون الدولية الودية لكرة القدم لالعبني تحت 20 عاما منتخبنا الوطني إىل جانب منتخبات: فرنسا، ساحل العاج 
وويلز يف املجموعة الثانية.

ويف باقي نتائج القرعة، جاءت منتخبات: إنجلرتا، اليابان، أنغوال وكوبا يف املجموعة األوىل، فيام جاءت منتخبات: الربازيل، التشيك، 
اسكوتلندا وأندونيسيا. وسيكون نظام البطولة بعد توزيع الفرق ال� 12 عىل 3 مجموعات؛ ليتأهل أبطالها وصاحب أفضل مركز ثان إىل 

نصف النهايئ، ثم املباراة النهائية.
وتعترب البطولة من املسابقات الودية الشهرية والقوية، التي تحظى مبشاركة منتخبات عريقة وقوية من مدارس مختلفة.

وستكون البطولة ذات فائدة فنية عالية عىل العبي “األحمر” الشاب؛ نظرا إىل املشاركة الواسعة والفعالة من منتخبات ذات سمعة طيبة يف قاراتها. 
وتعترب بطولة هذا العام هي النسخة ال� 45 من املسابقة، يف حني أن منتخب إنجلرتا كان بطال للنسخة املاضية بعد فوزه يف النهايئ عىل فرنسا بنتيجة 

.)2-1(

سباق الحذاء الذهبي.. 
تهديد هولندي صريح لميسي

مدرب فالنسيا: هدفنا االستمتاع بالمباريات المقبلة

“أحمر الشباب” في المجموعة الثانية ببطولة تولون
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ماثيوس يتهم الدوري 
األلماني بتعثر البايرن 

مدرب ماالجا ينتقد العبيه 

لوكاكو سيرحل عن ايفرتون

يرى أسطورة نادي بايرن ميونيخ األملاين، لوثار ماتيوس، أن تعرث 
الفريق البافاري يف دوري أبطال أوروبا خالل السنوات األخرية، يعود 

إىل سهولة الدوري األملاين لكرة القدم.
وخرس بايرن ميونيخ عىل أرضه »أليانز أرينا« يوم األربعاء املايض أمام 

ريال مدريد اإلسباين بنتيجة 1-2 يف إطار ذهاب دور ال�8 من دوري 
أبطال أوروبا.

وفشل الفريق البافاري يف تحقيق اللقب األورويب األغىل منذ عام 
2013، عندما حقق الفوز عىل بوروسيا دورمتوند يف اللقاء النهايئ 

بنتيجة 2-1.
وادعى ماتيوس أن هيمنة بايرن ميونيخ عىل الدوري األملاين، جعلت 

الفريق البافاري يتحرض لدوري أبطال أوروبا بشكل سيئ.
وقال ماتيوس يف تريحات ملجلة »يت زد« األملانية: »األعامل اليومية 

لبايرن ميونيخ يف الدوري األملاين سهلة للغاية«.
وأضاف: »الدوري األملاين ال ميلك منافسني أقوياء، يف إسبانيا وبلدن 

أخرى هذا مختلف متاًما، الالعبون هناك يتعرضون للضغط عىل مدار 
العام، ألن كل مباراة ضعيفة يلعبونها يعاقبون فيها بعدم الفوز«.

وتابع: »أما بايرن ميونيخ اآلن قريب من الفوز باللقب الخامس عىل 
التوايل يف الدوري األملاين، لقد لوحظ هذا يف أيام جوارديوال أيًضا«.
واختتم: »اليوم أمام باير ليفركوزن سوف يلعب الفريق البافاري 

بجهد 70 أو 80 باملائة وسوف يفوز عىل أي حال، وإن مل يتحقق ذلك 
فهم يف صدارة الدوري«.

انتقد خوسيه ميجيل جونزاليس »ميتشيل«، مدرب ماالجا، العبيه، 
للعبهم بال شكل معني، أمام مضيفهم ديبورتيفو ال كورونيا، الذي 

تغلب عليهم )0-2( بالجولة ال�32 من الدوري اإلسباين لكرة القدم.
وقال ميتشيل، عقب املباراة: »افتقدنا للشغف وهذا بسبب عطلة 
أسبوع اآلالم. لعبنا بأي طريقة، وهذا ال ميكنني تقبله. الفريق كان 

ميتلك األدوات الالزمة لتقديم مباراة مختلفة، ال ميكن أن نلعب 
مباراة مثل التي لعبناها«. وأشار إىل أن مباراة اليوم، ذكرته ب�«فرتات 

سابقة« موضًحا أنها »أعطت له االنطباع« بأنهم مل يقدموا شيًئا. لعب 
ديبورتيفو بأوراقه لرنتكب نحن الخطأ، وأخطأنا، وكان األمر مكلًفا.

وأوضح مدرب الفريق األندلي »بعد الفوز عىل برشلونة تحلينا 
بالحامس، بأن يقدم الفريق املزيد، يف ريازور )معقل ديبورتيفو(«، 
مشريًا إىل أنه ال ميكنه »السامح بهذا الرتاجع يف مستوى« العبيه يف 

ريازور.

م إيفرتون، عرضني ملهاجمه البلجيي روميلو لوكاكو، لتمديد  قدَّ
تعاقده إال أنه رفضهام؛ بسبب رغبته يف اللعب بدوري األبطال، وفًقا 

ملا كشفته نائبة رئيس النادي اللندين، كارين برادي.
وقد يرحل لوكاكو، هداف الدوري اإلنجليزي املمتاز حتى اآلن ب�23 

هدًفا، عن إيفرتون يف نهاية املوسم لينتقل إىل أحد أندية القمة، حيث 
يظهر اسم تشيلي، ومانشسرت يونايتد، ضمن الفرق املحتملة.

وكتبت برادي يف عمودها األسبوعي بصحيفة »ذا صن«: »روميلو 
لوكاكو، رأس حربة تقليدي، وحاسم، ال يتمتع كل من يلعبون يف 

مركزه بنفس مهاراته«. وواصلت: »انظروا لجيمي فاردي، أو هاري 
كني، أو إبراهيموفيتش.. ال أحد فيهم يتمتع بنفس األهمية يف فريقه 

مثلام ميثل لوكاكو بالنسبة إليفرتون«. وأضافت املسؤولة: »حاولنا 
متديد عقده مرتني، لكنه يرغب يف الرحيل نحو نادي يلعب بدوري 

األبطال ويرغب يف القيام بهذا األمر رسيًعا«. وتابعت: »يجب اإلشادة 
بطموحه، لكن من املؤسف أن يصبح فريق عظيم وتاريخي، مثل 

إيفرتون مجرد نقطة عبور بالنسبة له«.

الب��الد س��بورت: يختت��م ممثل 
اململكة فري��ق املحرق يف 5:15 
من مس��اء اليوم إع��داده للقاء 
غ��دا  الع��امين،  فري��ق صح��م 
البحرين  )اإلثنني( ع��ىل اس��تاد 
الوطني، ضمن الجولة الخامسة 
م��ن املجموع��ة الثالث��ة لكأس 

االتحاد اآلسيوي لكرة القدم.
وسيخوض املحرقاويون التدريب 
الوطني  االس��تاد  ع��ىل  األخ��ري 
مرسح املواجه��ة، وذلك بقيادة 

املدرب األملاين جاسربت.
وكان املح��رق قد ت��درب أمس 
ع��ىل امللع��ب الخارج��ي التابع 
ل��ه، إذ خ��اض الحص��ة املرانية 
بالفرتة املس��ائية، قبل أن يدخل 
الفريق معس��كرا داخليا بفندق 
إليت س��با يف املحرق؛ استعدادا 

للمباراة وبقامئة تضم 20 العبا.
وس��يدير اللق��اء الحكم الكوري 
الجنويب كيم ديونغ، ويس��اعده 
مواطناه بانق وس��ونغ، والحكم 
الرابع عادل ع��يل من اإلمارات، 
فيام س��يكون الفيتنام��ي “فو” 
والس��عودي  للمب��اراة،  مراقب��ا 

محمد حمد مقيام للحكام.
املواجهة  املحرقاوي��ون  ويدخل 
اآلس��يوية بنش��وة الفوز املحيل 
حديثا ع��ىل النجم��ة )0-2( يف 
دوري “فيف��ا”، إضافة إىل الفوز 
يف الجولة املاضي��ة عىل النجمة 
اللبن��اين ع��ىل االس��تاد الوطني 
بهدف جامل راشد يف اللحظات 

األخرية من كرة ثابتة.
ويش��ري ترتي��ب املجموعة حاليا 
األردين  الوح��دات  ص��دارة  إىل 

برصي��د 8 نقاط، ث��م املحرق 7 
نقاط، صح��م 4 نقاط، والنجمة 

اللبناين 3 نقاط.

وصول العمانيين

وصل ظه��ر أمس وف��د الفريق 
العامين إىل اململكة، حيث استقر 
يف فندق إلي��ت جراند بضاحية 

السيف.
تدريبه��م  العامني��ون  وخ��اض 
األول عند 6 مس��اء عىل املالعب 
الخارجي��ة التابعة التحاد الكرة، 
يف ح��ني س��يخوضوا التدري��ب 
الث��اين واألخ��ري يف 6:45 مس��اء 
اليوم وهو توقيت املباراة، وذلك 

عىل االستاد الوطني.
ويرغ��ب العامنيون يف التس��لح 

بعامل الفوز ذهابا عىل املحرق، 
إذ تفوق��وا يف الجولة األوىل عىل 

ممثل اململكة بنتيجة )3-2(.

االجتماع الفني

يعق��د يف 12 م��ن ظه��ر اليوم 
االجتامع الفني الخاص باملباراة، 
وذل��ك يف مق��ر اتح��اد الك��رة 

بالرفاع.
وسيشهد االجتامع حضور ممثيل 
املعني��ة؛  والجه��ات  النادي��ني 
لالتف��اق ع��ىل جمي��ع األم��ور 

اإلدارية املرتبطة باملواجهة.
قاعة  تحتضن  املسائية،  وبالفرتة 
الوطن��ي  باالس��تاد  املؤمت��رات 
املؤمتري��ن الصحافيني للفريقني، 

وذلك عند 6:15 مساء.

اليوم المؤتمر الصحافي واالجتماع الفني

المحرق يختتم التحضيرات لمواجهة صحم العماني “آسيوًيا”
الحد يغادر ب� 20 العبا لمواجهة الوحدة السوري
البالد سبورت: يغادر وفد ممثل اململكة فريق الحد إىل العاصمة اللبنانية 

)بريوت(، اليوم؛ استعدادا ملواجهة فريق الوحدة السوري يوم الثالثاء 
املقبل، ضمن الجولة الخامسة من املجموعة الثانية لكأس االتحاد 

اآلسيوي لكرة القدم. وتضم البعثة الحداوية رئيس الوفد أسامة املالي، 
اإلداري هشام راشد، املنسق اإلعالمي عيل عسكر، والجهاز الفني املكون 

من: املدرب محمد الشمالن، مساعد املدرب عارف العسمي، مدرب 
الحراس البشري أبو سحابة، مدرب اللياقة ريكاردو، اختصايص العالج 

محمد كوبر، إضافة إىل 18 العبا هم: عيىس مصبح، عبدالله عبداملجيد، 
عبدالله نارص، أحمد الختال، عباس أحمد، سيد محمد عدنان، خالد 
السمهري، محمود منصور، راشد الحوطي، عيل سعيد، حمد فيصل، 
إبراهيم العبيديل، مسعود قمرب، محمد مي، األردين محمد الداود، 

والنيجرييون: أوتيش، دايو وأوروك. ويأمل الحداويون تحقيق فوز مثني 
يبقي آمال التأهل، عالوة عىل تعويض خسارة الذهاب أمام الفريق 

السوري، وهو يدخل املواجهة بعد فوزين متتاليني يف املجموعة، يف حني 
خرس يف الدوري أمام الرفاع بنتيجة كبرية )5-0(.

وسيدير املباراة طاقم تحكيمي من قريغزستان ومكون من حكم الساحة 
تيمور فالزيون واملساعدين زامريباك شيكوف وإسامعيل خان، والحكم 
الرابع شيكرباكوف. وسيكون الكوري الجنويب يل سونج مراقبا للمباراة، 

واألردين عوين حسونة مقّيام للحكام. ويشري ترتيب املجموعة إىل صدارة 
الفريق السوري برصيد 8 نقاط، ثم الحد والقوة الجوية العراقي برصيد 

6 نقاط، وأخريا الصفاء اللبناين برصيد نقطة وحيدة.

بدأ األهيل رحلة الدفاع عن 
لقبه بتحقيق فوز مستحق 

عىل حساب النر بثالثة 
أشواط مقابل شوط يف 

املواجهة التي جمعتهام 
مساء أمس )السبت( عىل 

صالة االتحاد البحريني 
للكرة الطائرة مبدينة عيىس 
الرياضية يف إطار منافسات 

املجموعة الثانية ملسابقة 
كأس سمو ويل العهد للكرة 
الطائرة والتي انطلقت يوم 

الجمعة املايض.
ونجح األهيل يف الفوز 

بالشوطني األول والثاين 
بنتيجة 25/19، 25/22 

بينام خطف النر الشوط 
الثالث 25/18، قبل أن 

يكسب “النسور” الشوط 
الرابع 25/20 ليظفر األهيل 
بأول ثالث نقاط يف مستهل 

مشواره مبسابقة “أغىل 
الكؤوس” سعياً للمحافظة 
عىل اللقب الذي أحرزه يف 

املوسم املايض.
أدار اللقاء طاقم حكام 
دويل مكون من األول 

جعفر محسن والثاين محمد 
منصور.

وبهذا الفوز فإن األهيل 
عمق جراح النر الذي 

يعيش أسوأ مواسمه هذا 
العام بعدما فشل يف التأهل 

للمربع الذهبي لتأيت هذه 
الخسارة لتضعف آماله 

يف بلوغ الدور قبل النهايئ 

ملسابقة كأس ويل العهد 
والتي تعترب األمل األخري له 

لتعويض إخفاق الدوري.
ويف املواجهة األوىل التي 

جمعت الجارين داركليب 
واتحاد الريف ويف إطار 

منافسات املجموعة الثانية، 
فإن العنيد مل يجد أي 

صعوبة يف تجاوز عقبة 

منافسه بثالثة أشواط نظيفة 
انتهت كالتايل 25/19، 
25/23، 25/21 لينتزع 
داركليب أول 3 نقاط 

ستعزز حظوظه يف التأهل 
لدور األربعة. أدار اللقاء 

طاقم حكام دويل مكون من 
األول جعفر املعلم والثاين 

سيدجعفر حسني.

األهلي وداركليب ينتصران بكأس ولي العهد للطائرة

جانب من اللقاء )تصوير:خليل إبراهيم(

علي خميس متوجا بذهبية 400 متر

ليونيل ميسي

أعرب ليربون جميس عن 
ثقته بأداء فريقه كليفالند 
كافاليريز حامل اللقب يف 

األدوار اإلقصائية »بالي 
أوف« لدوري كرة السلة 
األمرييك للمحرتفني التي 

تنطلق السبت، عىل رغم 
تعرثه يف ختام املوسم.

وقال جيمس: »لدينا فرصة 
جيدة للفوز بكل يشء، إال 
أن ذلك يبدأ مع منافسنا 

خالل يومني«، يف إشارة 
للمباراة األوىل املقررة مساء 

السبت.

أضاف: »علينا أن نكون 
مصممني لكن علينا أيضاً 

أن نكون أذكياء جدا ًيف ما 
يتعلق بأسلوب لعبنا وكيف 

نطبقه. عىل رغم كل ما 
جرى مع الفريق، إال أننا ال 

نزال يف موقع يتيح لنا تقديم 
أمر مميز«.

وعىل رغم ان كليفالند 
تفوق عىل إنديانا 1-3 يف 
مجموع املباريات األربع 

التي خاضاها خالل املوسم 
املنتظم، إال أن جيمس شدد 
عىل أن التحدي الحارض هو 

ما يجب الرتكيز عليه.
وقال: »لن أركز عىل ما 

جرى خالل املوسم املنتظم، 
أكان لجهة االصابات أو 
االنتصارات الجيدة أو 

الخسارات السيئة«، مضيفاً: 
»لدينا فريق جيد يف املرحلة 
النهائية وهذا أفضل ما ميكن 

أن أطلبه حالياً«.
وتابع: »ال ميكنني أن أفكر 

باملايض. الحارض هو ما 
يهم«.

وكان كليفالند حقق انجازاً 
تاريخياً يف نهايئ املوسم 

املايض، إذ قلب تخلفه 1-3 
أمام غولدن ستايت ووريرز 

بطل 2015، إىل فوز 4-3.
ومل يخف جيمس تطلعه 

إىل قيادة فريقه مجدداً عىل 
أرض امللعب.

وقال: »علينا أن نستعد. ال 
يشء تغري بالنسبة إيل. يجب 

عيل أن أكون قائد الفريق 
يف كل مرة أنزل إىل أرض 

امللعب«، مضيفاً: »عيل أن 
أقود هؤالء الشبان وأضعهم 
يف املواقع الصحيحة ليكونوا 

ليبرون جميس ناجحني«.

جمي�����س واث��ق من كليفالن�����د ف��ي الب���الي أوف



ل إيس��كو أالركون، هدفني، ليقود  سجَّ
ريال مدريد، لفوز صعب عىل مضيفه 
سبورتينج خيخون )2-3( أمس السبت، 
عىل ملعب “املولينون” يف الجولة ال�32 

من الدوري اإلسباين لكرة القدم.
تق��دم خيخ��ون أوالً يف الدقيقة )14( 
عن طريق دوجي كوب، لكن إيس��كو، 
ومن عمل فردي رائع، عادل النتيجة يف 

الدقيقة )17(.
لكن خيخون، تقدم مجدًدا يف الدقيقة 
)50( برأسية فيسكا، لكن ريال مدريد 
تعادل برأسية موراتا يف الدقيقة )59(، 
قب��ل أن ينقد إيس��كو، ري��ال مدريد، 
ويس��جل اله��دف الثال��ث يف الدقيقة 
األخرية. ورفع ريال مدريد، رصيده إىل 
75 نقطة، يف صدارة ترتيب الليجا، فيام 
تجمد رصيد س��بورتينج خيخون، عند 

22 نقطة يف املركز ال�18.
وأراح الفرن��ي زي��ن الدي��ن زيدان، 
م��درب ريال مدريد، العديد من نجوم 
ريال مدريد، عىل رأس��هم كريس��تيانو 
رونالدو، وجاري��ث بيل، وتوين كروس، 

والحارس نافاس، وبنزمية.
كان الح��امس، ش��عار الدقائق األوىل، 
وس��ط إرصار من العب��ي خيخون عىل 
ه  مفاج��أة الري��ال بهدف مبك��ر، ووجَّ
دوجي كوب تس��ديدة أبعدها كاس��يا 
رد عليه��ا الريال بعرضيات من لوكاس، 

وأسينسيو، وتسديدة من كوينرتاو.
ويف الدقيق��ة )14(، نج��ح خيخون يف 
تس��جيل ه��دف التق��دم برباع��ة عن 
طري��ق دوجي ك��وب، بعدما اس��تغل 
هفوة دفاعي��ة لريال مدري��د، وبينية 
س��حرية يف عمق الدفاع��ات، أودعها 

برباعة يف الشباك.
رد ري��ال مدري��د، مل يتأخ��ر وس��جل 
إيسكو بشكل رائع بعدما راوغ العديد 
من الالعبني يف منطقة الجزاء، وس��دد 
بشكل رائع عىل ميني الحارس يف )19(.

وألغ��ى الحك��م، هدًفا لري��ال مدريد 
بداعي التس��لل، وأبع��د دفاع خيخون 

كرة عرضية من دانيلو.
واس��تمرت محاوالت أصح��اب األرض 
الرسيعة يف خط الهجوم بالضغط عىل 
راموس، وس��نحت فرص��ة قريبة لريال 
مدري��د أبعده��ا دفاع خيخ��ون بكرة 

عرضية رسيعة.
وس��قط لوكاس يف منطقة الجزاء لتمر 
فرصة آخرى قريب��ة للريال مع عرضية 
من جيمس رودريجيز، أبعدها الدفاع، 
وفرض الريال حصاراً يف الدقائق األخرية 
م��ن الش��وط األول، لكن ب��ال خطورة 

لينتهي الشوط بالتعادل.
واص��ل إيس��كو، مسلس��ل التأل��ق يف 
الش��وط الثاين، وراوغ برباعة مع فرصة 
خط��رية ضاعت عىل ري��ال مدريد من 

جانب ناتش��و الذي وج��ه رضبة رأس 
يف منطقة الس��ت ياردات مرت بغرابة 

بعيًدا عن الشباك.
ونج��ح خيخ��ون يف تس��جيل ه��دف 

التق��دم مجدًدا )50( م��ن رضبة رأس 
وجهها ميكيل فيس��كا خدعت الحارس 

كاس��يا يف خطأ قاتل من األخري ليتقدم 
أصحاب األرض للمرة الثانية.

تق��دم ريال مدري��د، أم��اًل يف تحقيق 
التعادل وأضاع إيس��كو محاولة أخرى 

ثم موراتا.
وأج��رى زي��دان أول تغيريات��ه، بنزول 
مارس��يلو بدالً من كوينرتاو يف الدقيقة 
)57(، ونجح موراتا يف تس��جيل هدف 
التعادل يف الدقيقة 59 عرب رضبة رأس 

سكنت شباك خيخون برباعة.
تراج��ع خيخون ملنطقة الجزاء، وواصل 
إيسكو مراوغاته وأضاع فرصة محققة 
ع��ىل الريال بع��د أن راوغ برباعة لكنه 

تباطأ يف التسديد.
ودف��ع زيدان بث��اين تغيريات��ه، بنزول 

ماريانو بدالً من لوكاس فاسكيز.
استمر ضغط الضيوف وحصار دفاعات 
خيخون م��ع كرات عرضي��ة متواصلة، 
وسدد مارسيلو بجوار القائم، لكن دفاع 
أصحاب األرض بدا متامس��كاً مع تغيري 
بنزول آرنو ندي بدالً من دجي كوب يف 

الدقيقة )79(.
وطالب العبو ريال مدريد برضبة جزاء 
بعد أن ملس��ت الكرة ي��د بايني مدافع 
خيخ��ون قب��ل أن ينج��ح إيس��كو يف 
تتويج جهوده ويس��جل الهدف الثالث 
يف الدقيق��ة )90( من تس��ديدة قوية 

سكنت شباك أصحاب األرض.

سحر إيسكو يُنقذ ريال مدريد من فخ خيخون بالليجا

إيسكو يقود للريال لفوز صعب

وكاالت

ق يوفنتوس، املتصدر، فوزًا س��هاًل  حقَّ
)0-2( عىل مضيفه بيس��كارا، متذيل 
الرتتيب، الس��بت، ضمن الجولة ال�32 

من الدوري اإليطايل لكرة القدم.
ل جونزالو هيجواين، هديف اللقاء،  سجَّ
الذي شهد خروج نجم يوفنتوس باولو 
ديباال مصاًبا، يف الدقيقتني )22، و43(.

ورفع يوفنتوس رصيده ل�80 نقطة يف 
الصدارة، بفارق 8 نقاط عىل مالحقه 
روم��ا الذي تعادل م��ع ضيفه أتاالنتا 
)1-1(، فيام اس��تمر بيسكارا، يف ذيل 
الرتتيب ب�14 نقط��ة، وأصبح هبوطه 

بشكل رسمي، مسألة وقت.
اعتمد املدرب ماس��يميليانو أليجري، 
عىل طريقة )1-3-2-4(، دافًعا مبزيج 
من الالعبني األساس��يني واالحتياطيني 
إلراحة عدد م��ن العبيه قبل مواجهة 
برش��لونة ب��دوري األبط��ال، األربعاء 

املقبل.
سيطر يوفنتوس، عىل مجريات اللعب 
منذ البداية، لك��ن دون محاولة بذل 
مجهود كبري حتى ال يتعرض أي العب 

لإلصابة.
ومل تساعد فارق اإلمكانيات الواضحة 
بيس��كارا،  العب��ي  الفريق��ني،  ب��ني 

الوض��ع ومج��اراة العبي  الس��تغالل 
يوفنتوس وتهديد مرمى نيتو.

كان��ت انطالق��ات الكوملب��ي خ��وان 
ك��وادرادو، وبالرغم م��ن عدم كرثتها، 
األس��ايس  الخط��ورة  مص��در  ه��ي 
ليوفنت��وس يف ظ��ل رسع��ة الالع��ب 
الكبرية، وقدرته ع��ىل تغيري اتجاهاته 

بشكل دائم.
ويف الدقيق��ة 22 ومن انطالقة لالعب 
الكوملبي، ينجح يوفنتوس يف تس��جيل 
هدف التقدم، عرب هدافه األرجنيتيني 
جونزال��و هيجواين، بعد تلقيه متريرة 

داخل املنطقة حولها بس��هولة داخل 
املرمى.

اس��تمرت األم��ور عىل نف��س الوترية 
بعد الهدف، س��يطرة واضحة لالعبي 
يوفنت��وس، لك��ن م��ع اللع��ب بأقل 

مجهود.
وقبل نهاية الش��وط بدقيقتني، أضاف 
هيجواين الهدف الث��اين له ولفريقه، 
بع��د متريرة بالرأس م��ن زميله ماريو 
ماندزوكيت��ش ليصبح ف��وز يوفنتوس 

بنقاط اللقاء، مسألة وقت.
مرت الدقائ��ق املتبقي��ة دون جديد 

ليطل��ق الحكم، صافرت��ه معلناً نهاية 
الشوط بهدفني دون رد.

بدأ الشوط الثاين، بإجراء ماسيميليانو 
أليجري تبدياًل بالدفع بالالعب توماس 

رينكون بدالً من مرياليم بيانيتش.
وتدخل الغاين س��ويل مونتاري، بشكل 
عني��ف عىل باولو ديب��اال مع انطالق 
الش��وط، ما أوقف اللقاء لعدة دقائق 
وسط قلق كبري من قبل الجهاز الفني 
ليوفنت��وس، لكن النج��م األرجنتيني، 
عاد مج��دًدا للمش��اركة بع��د تلقيه 

العالج.
بعده��ا بدقائق، طل��ب ديباال التغيري 
ليخرج يف الدقيقة )54(، ويرتك مكانه 

لزميله ستيفانو ستورارو.
ه��دأ اللع��ب متاًم��ا بعده��ا يف ظل 
خ��وف العبي يوفنت��وس من التعرض 
للمزيد من اإلصابات والرغبة يف توفري 

املجهود للقاء برشلونة.
م��رت الدقائ��ق املتبقية ع��ىل نفس 
الوترية دون أي خطورة ُتذكر عىل كال 
املرميني ليطل��ق الحكم صافرته معلًنا 
نهاي��ة اللقاء بف��وز يوفنتوس بهدفني 

دون رد.

واصل الكوري الجنويب س��ون هيونج 
مني، العب توتنهام هوتس��بري، تألقه، 
وقاد فريق��ه ملواصل��ة انتصاراته  يف 
الدوري اإلنجليزي بالفوز )0-4(، عىل 
بورمنوث الس��بت، يف افتت��اح الجولة 

ال�33.
كان س��ون، س��جل هدف��ني، وصنع 
مثله��ام يف املباراة املاضي��ة، التي قاد 
فيه��ا الفريق للفوز الس��احق )4-0( 
عىل واتفورد، ليصبح أول العب كوري 
يس��جل 10 أهداف يف موس��م واحد 

بتاريخ الدوري اإلنجليزي.
ورفع سون اليوم، رصيده إىل 12 هدفا 

يف الدوري اإلنجليزي هذا املوسم.
وحق��ق توتنهام، الفوز الس��ابع عىل 
التوايل يف الدوري اإلنجليزي، كام هز 
الكوري سون شباك املنافسني للمباراة 

الرابعة توالًيا يف املسابقة.
وقط��ع توتنهام خط��وة جديدة عىل 
طري��ق الف��وز بأح��د مقاع��د دور 
أوروبا  أبط��ال  ب��دوري  املجموعات 
املوس��م املقبل، حيث رف��ع رصيده 

ل���71 نقط��ة، ليعزز موقع��ه باملركز 
الث��اين بج��دول ال��دوري اإلنجليزي، 
وواص��ل مطاردة تش��يلي املتصدر، 
صاحب ال�75 نقطة، مع مباراة أقل.

وتجمد رصيد بورمنوث عند 35 نقطة 
يف املركز ال���15، حيث مني بالهزمية 
الثانية عىل التوايل، مقابل تعادلني يف 
آخ��ر 4 مباريات، خاضه��ا الفريق يف 

املسابقة هذا املوسم.
وحسم توتنهام الشوط األول لصالحه 
بهدفني سجلهام موىس دميبيل، وسون 

هيونج مني، يف الدقيقتني )16، 19(.
ل هاري كني  ويف الش��وط الثاين، سجَّ
الهدف الثالث للفريق يف الدقيقة 48 
من عمر اللقاء، ليؤكد عودته القوية 
للمالع��ب بعد تعافيه م��ن اإلصابة، 

قب��ل أن يختت��م البدي��ل فينس��نت 
الرابع  باله��دف  التس��جيل  يانس��ن 

.)90+3(
وأصب��ح ك��ني رابع الع��ب فقط يهز 
الش��باك 20 م��رة عىل األق��ل يف كل 
موس��م من 3 مواس��م متتالية حيث 
سبقه إىل هذا 3 العبني فقط هم أالن 
ش��رير، ورود فان نيس��تلروي، وتريي 

هرني.
وقال كني، عقب املباراة: “من الجيد 
أحياًنا أن نلعب أوالً، ونحصد النقاط 
الثالث... نتمنى أن يحقق مانشس��رت 
يونايتد غدا نتيج��ة لصالحنا )بالفوز 
ع��ىل تش��يلي(. إنها مب��اراة مهمة 

بالنسبة لنا وسنشاهدها”.
واعرتف إي��دي هاو، مدرب بورمنوث 
بأن فريقه مل يقدم أداء جيدا يف هذه 

املباراة.
وأوض��ح: “نعلم أننا نحت��اج للظهور 
بش��كل أفض��ل يف املباريات الخمس 
األخرية من املوس��م. لسنا بأمان بعد. 

أمامنا 5 مباريات متبقية”.

يوفنتوس يهزم بيسكارا بأقل مجهود 

فوز كاسح لتوتنهام بالدوري اإلنجليزي 

انتصار سهل لليوفي

كان سون يتألق مع فريقه

األحد 16 أبريل 2017 
19 رجب 1438

20sports@albiladpress.comالعدد 3106  رياضة

ميالن يخطف تعاداًل قاتاًل 

هازارد ينصح باتشواي بالرحيل 

تخفيض عقوبة ميسي بشرط!

خطف إيه يس ميالن تعادال قاتال، وبسيناريو درامي، أمام جاره 
إنرت ميالن، بهدفني ملثلهام، ضمن الجولة ال�32 من الدوري 

اإليطايل، السبت، رغم تأخره يف الشوط األول بثنائية نظيفة.
تقدم إنرت ميالن بهدفني عن طريق أنطونيو كاندريفا، وماورو 
إيكاردي يف الدقيقتني 36 و44 عىل الرتتيب، لكن ميالن، الذي 
تخىل عن زيه التقليدي وخاص اللقاء باألبيض، عاد إىل املباراة 

يف الثواين األخرية.
وقلص أليسيو رومانيويل الفارق لصالح ميالن يف الدقيقة 83، 

قبل أن يسجل كريستيان زاباتا هدفا قاتال يف الدقيقة السابعة 
من الوقت املحتسب بدال من الضائع عن الشوط الثاين.

وارتفع رصيد إنرت إىل 56 نقطة يف املركز السابع، فيام رفع 
الروسونريي رصيده إىل 58 نقطة يف املركز السادس.

قدم الالعب الدويل البلجييك، إيدين هازارد، نصيحة ملواطنه 
مييش باتشواي، زميله يف تشيلي، والذي انضم للبلوز الصيف 

املايض قادًما من مارسيليا ولكنه مل يجد نفسه يف الفريق 
اإلنجليزي حتى اآلن.

وقال هازارد يف ترصيحات نقلتها صحيفة “إكسربس” الربيطانية 
موجًها كالمه لباتشواي :”النصيحة التي أعطيها ألي العب 

يفتقر للعب هي أن يحاول اللعب”.
وأضاف :”يجب أن يحاول أن يلعب أكرث يف تشيلي، وإن مل 

يستطع ذلك عليه أن يبحث عن ناٍد آخر، األمر ليس سهاًل 
عليه، كان لديه موسام جيدا يف مارسيليا”.

واختتم :”لكن هذه ستكون مبثابة التجربة، أنا جيد معه 
وأمتنى له إعادة اكتشاف متعة اللعب ويسجل األهداف كام 
كان يفعل يف السنوات املاضية، سواء كان ذلك يف ستاندرلييج 

أو مارسيليا، إنه مهاجم عظيم”.

سُيخفِّض االتحاد الدويل لكرة القدم، عقوبة إيقاف ليونيل 
ميي، من 4 مباريات ملباراتني مع منتخب بالده، إذا ما حرض 
جلسة االستامع ألقواله، أمام “فيفا” يف 4 من مايو/آيار املقبل 

يف زيورخ.
وُاستدعي ميي للمثول أمام “فيفا” يف مقرها بسويرسا، يف 4 

من مايو/آيار املقبل؛ للمطالبة بخفض عقوبته، وهو األمر الذي 
سيصبح مضموًنا، إذا ما حرض جلسة االستامع، وفًقا ملا ذكرته 

وسائل إعالم أرجنتينية.
كان االتحاد الدويل لكرة القدم، عاقب ميي باإليقاف، ل�4 
مباريات؛ لقيامه بسب حكم أثناء مباراة منتخب بالده مع 

تشييل، يف إطار تصفيات أمريكا الجنوبية املؤهلة لكأس العامل 
.2018

وغاب ميي عن مواجهة بوليفيا يف مارس/آذار املايض؛ بسبب 
هذه العقوبة، وإذا ما طبقت العقوبة وفًقا لنسختها األوىل، 
فإن ميي لن يلعب مع املنتخب 3 مباريات آخرى، قبل 4 

جوالت عىل انتهاء التصفيات.
وتحتل األرجنتني يف الوقت الحايل، مركزًا يسمح لها بخوض 

امللحق، بحًثا عن تذكرة التأهل للمونديال، أمام منافس من 
األوقيانوس.
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قانونية جانح 
“تي” أمام “فيا”

اإلعالميون 
يحاصرون السائقين

تحذير 
من العقوبة 

 وكاالت

من املق��ّرر أّن يبّت االتح��اد الدويل 
للسيارات “فيا” يف مدى قانونية جانح 
“يت” قبي��ل انطالق التج��ارب الحرة 
الثالث��ة يف البحري��ن. س��قط الجانح 
من س��يارة فالتريي بوتاس البارحة ما 
تس��بب يف رضر أرضية سيارة ريد ُبل 
التي يقودها ماكس فريشتابن. ونظراً 
ألنها الحادث��ة الثانية من هذا النوع، 
بعد أخ��رى مامثلة حصلت يف الصني، 
يب��دو أّن “في��ا” تأخذ األم��ر بجدية 
كبرية. إضافة إىل خطر الس��المة عىل 
الس��ائقني، هن��اك عالمات اس��تفهام 
حي��ال الخ��روج إىل الحلب��ة لجم��ع 
الحط��ام. وبع��د إحباطه م��ن الرضر 
ال��ذي تس��بب ب��ه الجانح الس��اقط 
لس��يارة فريش��تابن، دعا كريس��تيان 
هورن��ر مدير فريق 
ريد ُبل البارحة 
حظ��ر  إىل 
ن��ح  جا

“يت”.

 البالد سبورت

ش��هدت منطق��ة “الب��ادوك” أو ممر غرف 
الصيانة واسرتاحات الفرق يوم أمس، ازدحاما 
ش��ديدا من قب��ل ممثيل الصحافة ووس��ائل 
اإلع��الم املحلية والعاملي��ة التي حرصت عىل 
نقل كل صغرية وكبرية لليوم الثاين 
م��ن ه��ذا الس��باق العاملي 
القنوات  وع��ر  الش��هري 
اإلعالمية املتخصصة.

هذه  وشهدت 
امل��ن��ط��ق��ة 
ح���ض���ور 
ك�����ري�����ات 
العاملية  القنوات 
املذيعني  ج��ان��ب  إىل 
واملحللني املشهورين يف عامل 
سباقات الفورموال 1، كام شهدت 
منطقة البادوك حضوراً كبرياً ملسؤويل 
يف  شاركوا  الذين  السائقني  وألشهر  الفرق 

السباق وحرصوا عىل االلتقاء باإلعالميني.

 وكاالت

أُعل��م س��ائقو للفورموال واح��د بأّنه يف حال 
حاول أحدهم تكرار اس��رتاتيجّية سيباستيان 
فيتيل باالنطالق خ��ارج الخانة املخّصصة له 
عىل شبكة االنطالق فمن املرّجح أن يتسّبب 
ذلك يف حصوله عىل عقوب��ة، بالرغم من أّن 
األملاين نجى من أّية عقوبات األسبوع املايض.
ت��ّم تباحث املس��ألة خالل اجت��امٍع محتدٍم 
للسائقني مس��اء الجمعة، عندما كان فيليبي 
ماس��ا، وفرناندو ألونس��و، ولويس هاميلتون 
من بني أكرث الس��ائقني املهاجمني للقرار الذي 
أنق��ذ فيتي��ل م��ن العقوبة. وأعلم تش��اريل 
وايتينغ مدير س��باقات الفورموال 1 س��ائقي 
البطولة بأّن قوانني االنطالقة مل تتغرّي منذ 20 
عاًما وأّن هذه الفرتة بأكملها ش��هدت حالتني 
متطرّفت��ني فق��ط بتواجد الس��ائقني إّما عىل 

أقىص ميني الخانة أو يسارها.

سلمان بن عيسى: تنظيم 
متميز وارتفاع نسبة الحضور

عوض: أدوار كبيرة ومهمة 
إلنجاح السباق

 المنامة - بنا

أعرب الرئيس التنفيذي لحلبة البحرين الدولية الش��يخ س��لامن بن عي��ى آل خليفة عن فخره 
واعتزازه بالتنظيم الرائع لس��باق جائ��زة البحرين الكرى للفورموال 1 يف اليومني األول والثاين من 

السباق، والذي استقطب أعدادا كبرية من الجامهري سواء من داخل أو خارج مملكة البحرين.
وقال الشيخ سلامن بن عيى يف ترصيح لوكالة أنباء البحرين “بنا” إن هذا النجاح والتميز هو 
مث��رة لتضافر جميع الجهود الوطنية من قبل الوزارات والهيئات الحكومية األخرى التي 
تعتر رشيكا أساسا وفاعال مع حلبة البحرين الدولية يف إبراز هذا الحدث الوطني، 
ابتداء بجهود مطار البحرين الدويل وجميع املنافذ األخرى ومروراً بدور وزارة 
الداخلي��ة واإلدارة العامة للمرور وانتهاء بالوزارات والهيئات األخرى ذات 
العالقة. وأضاف أن الس��معة الطيبة التي تتمت��ع بها حلبة البحرين 
الدولية تفرض عىل الجميع بذل كل ما من ش��أنه أن يس��هم يف 
إخ��راج الس��باق بأفضل صورة، معربا عن ارتياحه الكبري لس��ري 
العملية التنظيمية للس��باق س��واء يف التج��ارب الحرة التي أقيمت 
ي��وم الجمعة أو التجارب الرس��مية التي أقيمت أمس الس��بت، موضحاً 
أن الحضور فاق التوقعات متمنياً أن يش��هد الس��باق الرسمي يوم غد توافد 
العديد من الجامهري والزوار واملقيمني عىل أرض اململكة لالستمتاع بأجواء السباق 
املثري. وأكد الش��يخ سلامن بن عيى آل خليفة أن حلبة البحرين الدولية حرصت عىل 
تبني حزمة من الرامج والفعاليات الرتفيهية املتنوعة التي تتناسب مع جميع أفراد الهائلة 
الستقطاب أكر عدد من الجمهور، إذ حرصت الحلبة عىل تنظيم سلسلة من الفعاليات التي تلبي 

أذواق مختلف أفراد العائلة ومختلف األعامر.
وذكر الش��يخ سلامن بن عيى أن نس��بة مبيعات التذاكر لهذا العام شهدت ارتفاعا جيداً مقارنة 
بالنس��خة املاضية من الس��باق وهو ما يعكس الس��معة الطيبة واملكانة التي بات يحتلها سباق 
جائ��زة البحرين الكرى ع��ىل خارطة بطولة العامل للفورموال واحد، مش��رياً إىل اكتامل بيع جميع 

التذاكر املخصصة ملدرج الجامعة وتوقع تزايد اإلقبال عىل رشاء التذاكر.

 الصخير - االتحاد البحريني للسيارات

أكد رئيس فريق سكرتارية السباق صادق كل عوض أن فريقه جزء من فريق التنظيم )املارشالز( 
ويقوم بالعديد من املهامت قبل وأثناء الفعاليات التنافسية عىل مضامر حلبة البحرين الدولية 
موطن رياضة الس��يارات يف الرشق األوس��ط. وأوض��ح كل عوض أن فريق الس��كرتارية يقوم 
بالعدي��د من املهامت، إذ يقوم الفريق بإعداد جدول تكامل وتفصييل عن مواعيد الس��باقات 
والتج��ارب ومواعيد فتح وإغالق امل��رآب واملضامر واالجتامعات الخاصة بالفرق واملتس��ابقني 
ومديري الفرق واجتامعات منتس��بي االتحاد الدويل للس��يارات ومس��ؤويل السباقات والفرق 
املنظمة، وهذا الجدول يسمى Mint X Mint، ولعل االتحاد البحريني للسيارات يتميز بإصدار 
هذا الجدول بش��كل تفصييل كبري يختلف عن بقية ما تقوم به الحلبات األخرى، إذ إنه يكون 
مخت��رصا ويقترص عىل الجوانب الفنية والرياضية، أما نح��ن فنضع كل يشء بالدقيقة، وهو ما 
يجعل مس��ؤويل االتحاد الدويل والسباقات املس��اندة والفرق واملنظمني عىل علم تام ومفصل 
لحظ��ة بلحظة وهذا قد بدأناه منذ العام 2004 وحتى يومنا هذا وحظينا باستحس��ان الجميع 
له، كام أن من دورنا التنسيق لعقد االجتامعات للفرق املنظمة قبل السباقات، إذ نقوم بإعداد 

قوائم االحتياجات وتوفريها لهم، وإعداد الخطابات للجهات املعنية املختلفة.

المنامة - وزارة الداخلية  

انطالقا من توجيهات وزير الداخلية الفريق 
الركن الش��يخ راش��د بن عبدالله آل خليفة، 
باتخ��اذ كامل اإلج��راءات الهادفة إىل تأمني 

فعاليات  البحري��ن،  اس��تضافة مملكة 
“جائزة  العاملي  الري��ايض  الحدث 

لس��باقات  الكرى  البحري��ن 
واملس��اهمة   .1 الفورموال 
يف إنجاح��ه، اتخذت وزارة 

قطاعاتها،  بجمي��ع  الداخلي��ة 
الرتتيبات واالس��تعدادات والتدابري، 

التي تضمن حسن سري العمليات األمنية 
وتحقي��ق الحامية املطلوب��ة يف جميع أنحاء 
الب��الد، خصوصا أن مملكة البحرين، اعتادت 
اس��تضافة هذا الح��دث، س��نويا؛ باعتبارها 
موطن رياضة الس��يارات يف الرشق األوسط. 
ويف ه��ذا اإلط��ار أكمل��ت اإلدارات املعنية 
بوزارة الداخلية، خدماته��ا األمنية واتخذت 
م��ا يلزم من إجراءات ووضع خطط الطوارئ 
والخطط البديلة وتحقيق رسعة االس��تجابة 
املطلوبة والس��يطرة عىل أي ط��ارئ وإنهائه 
يف حين��ه. ويف ه��ذا الس��ياق، ف��إن الخطط 
املوضوعة، والتي يت��م تنفيذها بكل مهنية، 
تم دراس��تها والتدريب عليها بش��كل دقيق، 
يف ض��وء الخرات املرتاكمة، إذ تم التنس��يق 
م��ع الجهة املنظمة بش��أن الرتتيبات األمنية، 
س��واء داخل الحلبة أو عر عمليات التفتيش 
الدقيق��ة وتنظي��م الدخ��ول واملش��اركة يف 
الفعالي��ات، وتنترش ق��وات األمن يف محيط 
الحلبة من خالل دوريات منتظمة، فضال عن 
انتش��ارها بجميع الش��وارع الرئيسة املؤدية 
إىل الحلبة، والعمل عىل تحقيق االنس��يابية 

الالزمة يف الحركة املرورية. 
ووف��ق الق��راءة امليداني��ة، ف��إن الجه��ود 
والخدم��ات األمنية، ليس��ت مقص��ورة عىل 
نط��اق حلب��ة البحري��ن الدولي��ة ومحيطها 

أنحاء البحرين، فضال وإمنا ممتدة إىل كل 
عن أع��امل التأم��ني الالزمة للمناف��ذ الرية 
والبحرية والجوية مب��ا يضمن تحقيق األمن 
الشامل، ولذلك استطاع هذا التواجد األمني، 
تعزيز األمان والطأمنينة يف نفوس املشاركني 
م��ن بحرينيني ومقيمني وزوار، وصارت حلبة 
البحرين الدولي��ة منوذجا لألمن العرصي عر 
تعاون وتنسيق تام بني أجهزة وزارة الداخلية 
م��ن ناحية وإدارة الحلبة م��ن ناحية أخرى، 
وهو أمر لي��س بالغريب حيث متتلك رشطة 
البحرين من الخرات والتجارب، املتوفرة من 
تأمينها له��ذا الحدث الري��ايض العاملي عىل 
مدى الس��نوات املاضية، والتي حرصت فيها 
عىل اتخاذ االس��تعدادات وترتيب الخدمات 
األمني��ة واتخاذ م��ا يلزم من إج��راءات، كام 
يأيت انتشار قوات الرشطة من خالل دوريات 
منتظم��ة وتواجد رشطة خدم��ة املجتمع يف 
جمي��ع أنحاء الحلبة وكذل��ك يف نقطة تلقي 
البالغات ومنطقة الفعاليات؛ بهدف التعاون 

والتنسيق مع الجمهور ونرش التوعية والثقافة 
املجتمعي��ة، يرافق ذلك إقامة غرفة عمليات 
مصغ��رة داخل الحلب��ة من جمي��ع إدارات 
وزارة الداخلية املعنية بتنظيم الس��باق، ويف 
الوقت نفسه عملت اإلدارة العامة للمرور 
عىل اتخ��اذ اإلجراءات الالزمة لضامن 
انسياب الحركة املرورية وتغطية 
جميع ش��وارع البحرين من 
ال��دويل  البحري��ن  مط��ار 
وج��ر امللك فه��د إىل موقع 
الحلبة، م��ع ترتيب دوريات ثابتة 
ومتحرك��ة وتكثيف التواج��د املروري 
ع��ىل الش��وارع القريبة م��ن الحلبة، حتى 
يخرج هذا السباق الدويل بالشكل الذي يليق 

مبكانة وحضارة مملكة البحرين.
وبالت��وازي مع الخدمات األمني��ة، فإن بقية 
اإلدارات التابع��ة ل��وزارة الداخلية، اتخذت 
استعداداتها وجهوزيتها الستقبال زوار مملكة 
البحري��ن لحض��ور ه��ذه الفعالي��ة الدولية 
الكرى، ومن بينها شؤون الجنسية والجوازات 
واإلقامة واإلدارة العامة ألمن املنافذ وشؤون 
الج��امرك وغريها من اإلدارات املعنية، حيث 
تثب��ت البحرين مجددا أنه��ا ماضية قدما يف 

تس��جيل العديد من قصص النجاح عىل 
الصعيد الدويل، وإذا كان مجرد 

هذه  انعق��اد 
لي��ة  لفعا ا
لي��ة  و لد ا
أرض  ع��ىل 
 ، ي��ن لبحر ا

مص��در فخر 
فإن  واعت��زاز، 

التميز يف حسن 
يشكل  التنظيم 
مضاف��ة  قيم��ة 
البحرين  ملكانة 

الدولية.

وكاالت  

اعرتف الريطاين بريين إكليستون، 
للرابطة املنظمة  السابق  الرئيس 
لبطولة الع��امل “الجائزة الكرى” 
لس��باقات س��يارات فورم��وال1، 
التجارية  املالك السابق للحقوق 
للبطول��ة، بأن��ه بال��غ يف تقدير 
الجدي��دة  املالي��ة  العائ��دات 
تحقيق  أج��ل  م��ن  للس��باقات 

مكاسب للرشكة املالكة.
إكليس��تون، يف ترصيحات  وقال 
نرشه��ا موق��ع “أوتوس��بورت” 
املتخصص السبت، إن فورموال1، 
مل تكن تسحق املبالغ املدفوعة، 
س��تتقلص  املبال��غ  ه��ذه  وأن 

بالتأكيد يف املستقبل.
عاًم��ا،   84 إكليس��تون  وأدىل 
به��ذه الترصيح��ات عىل هامش 
جائ��زة  لس��باق  االس��تعدادات 
البحرين الكرى، الذي يقام غًدا 
األح��د، ضمن منافس��ات بطولة 
املوس��م الحايل، وهي األوىل منذ 
تخل�ي إكليس��تون ع��ن موقعه 
ال��ذي ش��غله طويال ع��ىل قمة 
ع��رش فورم��وال1، بعدم��ا ب��اع 
الحق��وق التجاري��ة للبطولة إىل 
مجموعة “لي��ريت ميديا” لإلعالم 

عقب انتهاء املوسم املايض.
فعالي��ات  إكليس��تون  يح��رض 
الس��باق البحرين��ي، ليكون أول 
س��باق يحرضه من��ذ تخليه عن 

موقع��ه ع��ىل عرش 
واالكتف��اء  البطول��ة 

املستش���������ار  مبنص����ب 
للاملكني الجدد.

وقال إكليس��تون: “إذا استطعنا 
املدفوع��ة،  املبال��غ  تقلي��ص 
ستتقلص أسعار التذاكر، وتتزايد 
مبيعاته��ا. ولهذا ، س��يكون هذا 
ه��و الطري��ق إذا أردتم جذب 

مزيد من املشجعني”.
ولدى س��ؤاله عن الس��بب وراء 
عدم إقدام��ه عىل هذه الخطوة 
عندما كان مسؤوالً عن البطولة، 
أج��اب إكليس��تون: “كنت أعلم 
أنني أستطيع هذا. ولكنني كنت 
أحاول جني األموال للرشكة. كان 

هو  هذا 
 . ” عم��يل
ص������رح  ك���ام 
مل  بأن��ه  إكليس��تون، 
بأن يخوض  ليس��مح  يكن 
اإلس��باين فريناندو ألونسو، سائق 
فري��ق ماكالرين أحد س��باقات 
بطولة “إن��دي كار” يف أيار/مايو 

الذي  الس��باق  وه��و  املقبل، 
دف��ع ألونس��و لالعت��ذار عن 

عدم املش��اركة يف س��باق جائزة 
فعاليات  الكرى ضم��ن  موناكو 
بطولة فورموال1، ليحل الريطاين 
جنس��ون باتون مكانه يف قيادة 

سيارة الفريق بهذا السباق.

وكاالت  

حافظ الفنلندي فالتريي بوتاس 
ع��ىل ثقت��ه يف ع��دم الرتاجع 
واالكتفاء بدور السائق الداعم 
يف صفوف مرسيدس، قائاًل إّن 
أمامه الكثري من الوقت إلثبات 
قدرته عىل االنضامم إىل لويس 
هاميلتون وسيبس��تيان فيتيل 
ضمن املعركة عىل لقب بطولة 

العامل للفورموال واحد.
واج��ه بوت��اس عطل��ة نهاية 
الص��ني  يف  صعب��ة  أس��بوع 
ليكتفي باملرك��ز الخامس بعد 
توّقفه البطيء يف مرحلة أوىل 
واالن��زالق ع��ىل املس��ار أثناء 

فرتة س��يارة األم��ان يف مرحلة 
ثانية ليرتاجع يف الرتتيب خالل 
الفرتة األوىل من عمر السباق. 
لك��ّن الفنلندي مقتنٌع بأّنه لن 
يبقى بعيًدا عن دائرة املنافسة 

مع غرمييه.
“أعتقد أّنه م��ن املبّكر للغاية 
الق��ول ب��أّن معرك��ة اللق��ب 
قال  بني س��ائَقني”  س��تنحرص 
يف  الخمي��س  ي��وم  بوت��اس 
البحرين، وأضاف: “ال نزال يف 
املراحل األوىل من هذا املوسم 
الطويل. لذلك ل��ن أقول بأّنه 
هاميلت��ون  ح��ول  س��يقترص 
وفيتي��ل، إذ مُيك��ن لألمور أن 
تتغرّي. أعتق��د أّن الفريق قادٌر 

بالتأكيد 
رؤي�ة  عىل 

األمور  جمي��ع 
فضاًل  أدايئ  ومعرفة 

عن وترييت الحقيقّية”.
أّن  الواض��ح  “م��ن  وأردف: 

النتائ��ج هي املهّم��ة يف نهاية 
املط��اف. أحرص ع��ىل تقديم 
أفضل النتائ��ج يف أقرب وقٍت 
ممكن ألّن كّل نقطة أخرها 
س��يكون لها تأثرٌي عن��د نهاية 

املوسم”.
بالقول: “أشعر  وواصل رشحه 
أّنه يف حال واصلت ما أقوم به 
وأحرزت تّقّدًما بش��كٍل يومي 

م����ع 
ي��ق  لفر ا
يف  فس��أكون 
جّي��ٍد  مس��تًوى 
للغاية يف وقٍت قريب. 
ال أش��عر بالفزع أو رضورة 
اإلرساع إلثب��ات ق��درايت. كام 
قلت ف��إّن الفريق يعلم أدايئ 

وذلك ما ُيهّم”.
وحاف��ظ بوتاس ع��ىل ثقته يف 
قدرته عىل تقديم وترية سباٍق 
مامثلٍة لهاميلتون، كاش��ًفا أّنه 
عاىن من مش��كلة عىل سيارته 
خ��الل س��باق جائ��زة الصني 
الكرى، حيث أوضح الحًقا أّنها 
كانت متعّلقة بنظام التعليق.

مصدر طمأنينة 

لتحقيق المكاسب

معركة اللقب

اتخاذ جميع الترتيبات والخدمات 
األمنية المطلوبة للفورموال1

إكليستون يعترف بالمبالغة 
في تقدير عائدات الفورموال 1

بوتاس: ال يزال الوقت مبّكًرا 
على استبعادي 

الوجود األمني مصدر 
للطمأنينة

اإلعالميون يلتقون 
السائقين

سلمان 
بن عيسى 

فالتيري 
بوتاس 

بيرني
إكليستون
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 وكاالت

الفورموال  ف��رق  تقّدم��ت جميع 
واحد بطلٍب لالنضامم إىل برنامج 
برييليل لتج��ارب تطوير اإلطارات 
هذا العام، حيث تّم الكشف عن 
مواعيد التجارب اإلضافّية وس��ط 
املوس��م للم��رّة األوىل. كجزء من 
صفقة م��زّود إط��ارات الفورموال 
واحد الت��ي وافق عليه��ا االّتحاد 
الدويل للس��يارات “فيا”، ُيس��مح 
لبرييل��يل بإمتام 25 ي��وم تجارب 
اختبارات وس��ط  بس��يارة ضمن 
املوس��م عىل مدار الع��ام بأكمله 
للمس��اعدة عىل تجهيز منتجاتها 
بشكٍل أفضل للعام املقبل. وكانت 
فرياري، ومرسيدس وريد ُبل الفرق 
الوحيدة التي متل��ك املوارد العام 
املعّدلة  الس��يارات  إلنتاج  املايض 
للمساعدة عىل 
التحضريات 
س��م  ملو

.2017

جهود كبيرة للطاقم الطبي
 البالد سبورت

يبذل أعض��اء الطاقم الطبي بحلبة البحري��ن الدولية جهوًدا 
كبريًا يف معالجة مختلف اإلصابات والحاالت التي يتعرض 

لها املتسابقون أو الجمهور أثناء فعاليات السباق. 
وينقس��م الطاقم الطب��ي إىل فريقني، يتوزع كل 

جزء منهام يف جمي��ع مناطق حلبة البحرين 
الدولية.

يك��ون  اختصاص��ه  األول  الفري��ق 
مبضامر السباق ومهمته معالجة 

منظمي  وجميع  الس��ائقني 
إىل  إضاف��ة  الس��باق، 

الفري��ق الطب��ي املنت��ر 
حول مضامر السباق.

والفري��ق الطبي الث��اين عبارة عن 
عي��ادة للجامه��ري يف مواق��ع الرتفي��ه 

)pending area( بقي��ادة ع��الء أبو زيد، 
وه��ي منقس��مة إىل 7 عي��ادات متوزعة حول 

مضامر السباق ومنصات الجامهري، إذ إن أكرث عدد 
م��ن الفريق الطب��ي هو يف منطق��ة الفعاليات، بوجود 

عيادة كبرية و4 نقاط لإلسعاف.

تقرير – حسن علي

من��ذ االنطالقة الرس��مية األوىل 
لس��باق جائ��زة البحرين الكربى 
لط��ريان الخلي��ج للفورموال 1 يف 
العام 2004 زاد االهتامم مبملكة 
واجه��ة  باعتباره��ا  البحري��ن؛ 
اقتصادي��ة يف منطق��ة الخلي��ج 
يف  س��اهمت  األوس��ط  والرق 
ج��ذب االس��تثامرات والف��رص 
التجاري��ة للعديد م��ن الركات 
مام أس��هم يف تحقي��ق مداخيل 
مالي��ة إضافية داعم��ة لالقتصاد 
الوطن��ي وخل��ق ف��رص عم��ل 
س��اهم  كام  للمواطنني،  جديدة 
تتح��ول  أن  الحلب��ة يف  وج��ود 
البحرين إىل مركز عاملي لرياضة 
العديدة  والفعاليات  الس��يارات 
املتعلق��ة بها إضاف��ة إىل العديد 
من املش��اريع املرتبطة باألخرى 
االقتصادية  بالفائدة  التي عادت 
أو السمعة العاملية عىل اململكة.
البحرين  جائزة  سباق  ويعد 
الكربى لطريان الخليج للفورموال 
اليوم  سينطلق  ال��ذي   ،1

حلبة  م��ض��امر  ع���ىل  األح����د 
البحرين الدولية مبنطقة الصخري 
يف  السيارات  رياضة  “موطن 
ال��رق األوس���ط”، أب��رز حدث 
تحتضنه الحلبة ضمن األحداث 

التي  العديدة  والفعاليات 
ذات  الحلبة  يف  تقام 

املواصفات العاملية، 
وواص����ل ه��ذا 

ال���ح���دث 
لضخم  ا
تحقيق 

ال���ع���وائ���د 
االق��ت��ص��ادي��ة 

وامل���ن���اف���ع س���واء 
املبارشة  غري  أو  املبارشة 

ململكة البحرين.
ويجت��ذب س��باق الفورم��وال 1 
أعدادا هائلة من الس��واح الذين 
البحرين  يتدفقون عىل مملك��ة 
أيام الس��باق وينعش��ون الحركة 
القطاعات،  التجاري��ة مبختل��ف 
مثل املطاعم واملقاهي واألسواق 
وأماكن  التجاري��ة  واملجمع��ات 
بيع الحلويات الشعبية ومحالت 
ورشكات  الس��يارات،  تأج��ري 
االتص��االت، والفنادق التي تصل 
فيها نسبة اإلش��غال الفندق إىل 
أكرث من 90 %، وقطاعات أخرى 
ال تع��د وال تح��ى تس��هم يف 
الدفع بعجلة التنمية االقتصادية 
وتحقي��ق العدي��د م��ن العوائد 

املالية القتصاد اململكة.
التجار  م��ن  الكثري  وينتظر 
الحدث  لهذا  األعامل  وأصحاب 
من  له  ملا  الصرب  بفارغ  الريايض 
تنشيط  يف  إيجابية  انعكاسات 

الحرك��ة 
االقتصادية 

ال����ب����الد،  يف 
الكثري  وت��ح��ري��ك 

املهمة،  القطاعات  من 
من  الكبري  األع��داد  ظل  يف 

اململكة  يزورون  الذين  السواح 
يف هذه الفرتة، والذين يسهمون 
بشكل مبارش يف تحقيق العوائد 
الذكر،  السالفة  االقتصادية 
الذي  نفسه  الحدث  عن  ناهيك 
البحرين عرب  يروج السم مملكة 
األمر  اإلع��الم،  وسائل  مختلف 
لجذب  واسعة  آفاقاً  يفتح  الذي 
واالستثامرات  األم��وال  رؤوس 
التجاري  البحرين  موقع  وتعزيز 

واملايل يف املنطقة.

وي�رى 
خ������رباء 
اقتصاديون أن 
البحرين  استضافة 
 1 الفورموال  مثل  عاملي  لحدث 
الوطني  الدخل  يف  زيادة  يحقق 
أو 500 مليون  تقل عن 400  ال 
تحرك  أن��ه��ا  خصوصا  دوالر، 
العديد من القطاعات والخدمات 

املساندة.
إن حلبة البحرين الدولية ترسخ 

موقعها 
عام��ا بعد 
كأح��د  ع��ام 
الحيوية  املش��اريع 
والنهضوي��ة املهم��ة يف 
وذل��ك  البحري��ن،  مملك��ة 
ع��رب اإلنج��ازات الت��ي تحققها 
ع��ىل مختل��ف األصعدة س��واء 
يف الجان��ب الري��ايض أو تأثريها 
اإليج��ايب ع��ىل تحري��ك قط��اع 
االقتصاد واالس��تثامر يف اململكة، 
والش��ك أن الس��باقات املستمرة 
التي تستضيفها الحلبة عىل مدار 
الع��ام وما يصاحبه��ا من تغطية 
وتوافد  النطاق  واس��عة  إعالمية 
أع��داد غف��رية من املش��اهدين 
نس��بة  ايجاب��ا عىل  س��تنعكس 
الس��ياح���ة واالستثم����ارات يف 

البحرين.

تنشيط الحركة
سباق الفورموال1... رافد 

لالقتصاد الوطني

الحضور الجماهيري 
الكبير للفورموال 1

 محمد الدرازي

تزخر مملكة البحرين بوجود العديد من الكوادر 
الوطنية التي تشغل العديد من املناصب الفنية 
واإلدارية يف املجاالت الرياضية املختلفة، والتي 
تلع��ب دوراً كب��رياً يف تطوير الحرك��ة الرياضية 
باململك��ة، خصوص��اً أن هذه الك��وادر مؤهلة 
للقيام بالعديد من امله��امت الرياضية، فمنهم 
من يف الجانب اإلداري ومنهم يف الجانب الفني.
نواف املالود، كادر وطني ولع بحب الس��يارات 
منذ صغره، وعمل عىل تطوير مهاراته وصقلها، 
حتى أصب��ح اليوم واحًدا من أه��م الكوادر يف 
س��باقات الرسعة، إذ يتوىل مهمة إدارة “الريس 
كون��رتول” لس��باق الب��ورش ج��ي يت 3 بحلبة 

البحرين الدولية.
وتح��دث املالود ع��ن قصته بحلب��ة البحرين، 
وقال: بدايتي مع س��باق الب��ورش كانت تقريبا 

س��نوات،   6 منذ 
حي��ث كن��ت قبلها 

بعر س��نوات عضًوا يف 
فريق املارش��الز، وبفضل الله 

الذين  املوجودين  الق��ادة  وفضل 
عمل��وا عىل صق��ل وتطوي��ر مهاراتنا 

وتعليمنا وصلنا إىل “الريس كنرتول” ومنهم 
فايز رم��زي وعبدالعزيز الذوادي ونارص القصري 
ال��ذي كان له الفض��ل الكب��ري يف املرحلة التي 

وصلت لها”.
وتابع “بدأت مش��واري يف الفعالي��ات املحلية 
مث��ل س��باق 2000CC واملين��ي كوب��ر، حتى 
كس��بت الثقة يف نف��ي وثم ثقة املس��ؤولني، 
ووصل��ت إلدارة “الري��س كون��رتول” لس��باق 

البورش ومساعد لسباق الفورموال 1”.
وأكد املال��ود أّن دعم القيادة الالمحمود بتوفري 
كامل االحتياج��ات كان الفضل الكبري يف تطوير 

مهارات 
جمي��ع 

املارشال،  أعضاء 
مضيًف��ا: يويل س��مو 
العهد صاحب السمو  ويل 
املل��ي األمري س��لامن بن حمد 
آل خليف��ة اهتامًم��ا خاًص��ا ودعاًم 
كبريًا ملارشالز البحرين، إذ يحرص بشكل 
خاص ع��ىل أن يكون موجودا بني املارش��الز يف 
نهاية كل سباق فورموال 1، وهذا بحد ذاته دعم 

معنوي كبري.
وقال إن مارش��الز البحرين، ه��ي فخر واعتزاز 
ليس للبحرين فقط، وإمن��ا للوطن العريب؛ ألنه 
ليس مجرد مارشال فقط، بل هو مدرب تعتمد 
عليه س��باقات أوروبية منها حلب��ة أذربيجان، 

وآسيوية مثل الهند.

المالود يدير “الريس 
كنترول” للبورش 

أمس 

كوادر وطنية
المالود: مارشال البحرين فخر 

للوطن العربي

الطاقم الطبي بحلبة 
البحرين يباشر عيادة 

المرضى

سائق رد بول 
متفائل

هاميلتون: تجارب 
الّنهار “إهدار للوقت”

 وكاالت

دانيي��ل ريتش��ياردو، س��ائق رد بول 
ش��خص متفائل، لكن للتفاؤل حدود 
قبل خوض السباق الثالث من موسم 
للس��يارات يف  س��باقات فورم��وال 1 
البحرين اليوم األحد. ولدى الس��ائق 
األس��رتايل املبتسم، الذي أنهى املوسم 
امل��ايض يف املرك��ز الثال��ث بالرتتيب 
الع��ام خل��ف ثنايئ فريق مرس��يدس 
نيك��و روزبرج املعت��زل حالًيا وزميله 
لوي��س هاميلتون، س��بب للش��عور 
بع��دم االرتي��اح بعد أول س��باقني يف 
2017. وفشل ريتش��ياردو يف السباق 
االفتتاحي يف ملبورن يف بالده بس��بب 
مش��كلة فنية بينام أنهى سباق الصني 
خلف زميله بالفريق ماكس فرستابن 
)19 عام��ا(، الذي حص��ل عىل املركز 

الثالث.

 وكاالت

اعترب س��ائق مرس��يدس لوي��س هاميلتون أّن 
حص��ص التجارب املقامة يف الّنهار ضمن جائزة 
البحري��ن الكربى “مضيع��ة للوقت”، حيث أّن 
درج��ات الح��رارة املرتفعة تجعل م��ن قيادة 
الس��يارات أمرًا “مرّوًعا”. تحّول سباق البحرين 
إىل س��باٍق لي��يّل ب��دًءا من موس��م 2014 منذ 
انضامم��ه إىل روزنامة الفورم��وال واحد للمرّة 

األوىل يف 2004.
وق��ال هاميلتون ب��أّن األج��واء الحارقة خالل 
التج��ارب األوىل ليوم الجمعة عنت اس��تحالة 
تعّل��م أّي يشء خالل الحصة، حي��ث يرى بأّن 
اإلط��ارات غري مناس��بة للعم��ل يف مثل هذه 

الظروف.
“دامئاً ما يك��ون األمر غريباً” ق��ال هاميلتون، 
مضيف��اً: “تقام الحصة يف أس��وأ توقيت ممكن 
ألّن درجات الح��رارة مرتفعة، كام تصل درجة 
ح��رارة الحلبة إىل 60 درجة مئوية، األمر مبثابة 

إهداٍر للوقت”.

جدول فعاليات اليوم
الصخير االحد 16 أبريل 2017

التدقيق الطبيالفورموال12:151

الت�أكد من احللبةالفورموال12:301 12:45

تي �سي اآر الدولية13:00 13:25
ال�سب�ق الث�ين )10 لف�ت اأو 

20 دقيقة(

فتح خط املرائبالفورموال14:002

اإغالق خط املرائبالفورموال14:052

الفورموال14:152 15:05
ال�سب�ق الث�ين )23 لفة اأو 

45 دقيقة(

ال�سب�ق )10 لف�ت اأو 25 دقيقة(بطولة البور�ش جي تي15:303 16:00

الفورموال15:301 17:15
جولة �سمن املن�س�ت 

لأع�س�ء ن�دي الب�دوك

استعراض السائقني عىل الحلبةالفورموال16:301

الفورموال16:451 17:15
ا�ستعرا�ش الفرق عند خط 

النطالق

التدقيق الطبيالفورموال17:001

الت�أكد من احللبةالفورموال17:101 17:20

فتح من�س�ت النطالقالفورموال17:301

الفورموال17:401
اإقف�ل من�س�ت النطالق وبدء �سف 

ال�سي�رات على �سبكة النطالق

الن�سيد امللكيالفورموال17:461

الفورموال18:001 20:00
اجل�ئزة الكربى )57 لفة اأو 

120 دقيقة(

اجتم�ع ال�س�ئقنيالفورموال21:001

ن�س�ط�ت احللبة21:00 21:45
جولة �سرًيا على الأقدام 

للم�ر�س�ل يف املن�س�ت

محمد الدرازي  

أكد وزير شؤون اإلعالم عيل الرميحي يف 
ترصيح خاص ل� “البالد سبورت” أن سباق 
جائ��زة البحرين الكربى لط��ريان الخليج 
للفورم��وال 1 حدث ري��ايض واقتصادي 
وإعالمي يعكس الكثري من صور النجاح 

الذي يقوم بها املواطن البحريني.
جاء ذل��ك أثناء تفقده املرك��ز اإلعالمي 
لحلب��ة البحري��ن الدولي��ة ي��وم أم��س 
)السبت( برفقة الرئيس التنفيذي للحلبة 
الشيخ سلامن بن عيىس آل خليفة، الذي 
ق��دم رشحاً مفص��اًل للرميح��ي عن آلية 

العمل يف املركز اإلعالمي.
وق��ال الرميحي “أن��ا س��عيد بتواجدي 
يف املرك��ز اإلعالم��ي، إذ إن مث��ل ه��ذه 
الفعالي��ات متنح فرص��ة كبرية لإلعالميني 
يف اإللتق��اء بزمالئه��م يف جميع وس��ائل 

اإلعالم”.

وأكد 
ي���ر  وز

ن  و ش������ؤ
أن معاين  اإلعالم 

الس��عادة والفرح��ة 
تكتم��ل عندما نرى هذه 

األداور للمواط��ن الذي يقوم 
مبثل هذا العم��ل الجبار ليعكس 

الص��ورة املرق��ة للبحري��ن، مش��ريًا 
إىل أنه��ا فرصة للش��باب البحريني ليقوم 
بالعمل التطوعي خدمًة لوطنه، مؤكًدا أن 
ه��ذا هو محل فخر واعتزاز بهذه الكوادر 

املخلصة.
لس��باق  املصاحب��ة  “الفعالي��ات  وتاب��ع 

الفورموال1 
الع��ام  ه��ذا 
جوانب  ش��هدت 
عدي��دة،  متج��ددة 
وكل ذلك ي��أيت من حرص 
الذين  الحلب��ة  يف  املس��ؤولني 
يقوم��ون بدور جب��ار إلنجاح هذا 
العرس الوطني، ونحن نشاهد املجتمع 
وأع��امره  أطياف��ه  مبختل��ف  البحرين��ي 
متواجداً يف الحلبة وهذه إيجابية نس��عد 

مبشاهدتها”.

وزير اإلعالم
الحدث يعكس صور 

نجاح المواطن
يف التجارب الحرة يوم الجمعة املايض، 

أظهر األملاين سباستيان فيتيل قدرة 
خارقة عىل حلبة البحرين الدولية، 

وتصدر بكفاءة متناهية قامئة السائقني 
ومن بينهم املرشح فوق العادة السائق 

الربيطاين لويس هاميلتون. 
وعىل صهوة “الحصان اإليطايل الجامح” 

فرياري، رصدت “رادارات” املتابعني 
تفوق “السائق األملاين الرسيع” فتيل، 

عىل املضامر امللتهب، فانصبت التوقعات 
يف صالحه الحتالل “البول بوزيشني” يف 
التجار التاهيلية التي أقيمت أمس، إال 
أن الفلندي فالتريي بوتاس سائق فريق 

مرسيدس، خالف التوقعات بحصوله عىل 
مركز االنطالق ُمحطام آمال فيتيل ورقم 

زميله القيايس هاميلتون ألرسع لفة.
لكن هل ميكن ان يحافظ الفلندي 

عىل مركزه حتى نهاية هذا اليوم أمام 
الهجامت الرسة املتوقعة من هاميلتون 
وفيتيل؟ إنه السؤال الذي يشغل عشاق 
رياضة الفورموال 1 يف العامل، وجميعهم 

دون استثناء سيتابعون “السباق اللييل” 
املثري هذا املساء للتعرف عىل النتيجة. 
فعىل حلبة الصخري مثة أعراف وتقاليد 

استمدتها من طبيعتها الجغرافية يف 
الصحراء وهي “االحتامالت املفتوحة”، 

إذ ليس بالرضورة أن يكون صاحب مركز 
الطليعة هو األقرب للفوز بالسباق، 

خصوصا وأن اللفات األوىل قبل توسيع 
السائقون الفارق مع من خلفهم، تكون 

فيها الفرصة مواتية إلحداث املتغريات 
سواء بالتجاوز أو باالصطدامات املحتملة 

عىل املنعطف األول. 
واملسألة ال تقف عند هذا الحد، إذا 

من املمكن أن تلعب األعطال دورها 
بسبب حرارة الجو الصحراوي، وهو 

األختبار األصعب عىل املحركات املنهكة 
واإلطارات امللتهبة.

بوتاس... ُيباغت 
“رادارات السرعة”

أحمد كريم

لقطة

ahmed.kareem
@albiladpress.com

a7med.karim@gmail.com

وزير اإلعالم متحدًثا 
لـ “البالد سبورت”

الصخير- حلبة البحرين الدولية

انطلقت باألم��س عىل مضامر حلبة 
البحري��ن الدولي��ة “موط��ن رياضة 
السيارات بالرق األوسط” منافسات 
الي��وم الثاين م��ن س��باق الفورموال 
1 - جائ��زة البحري��ن الكربى لطريان 
الخلي��ج 2017، حي��ث ح��رض عدد 
كبري وحاشد من الجامهري باليومني 

املاضي��ني، ومن املتوق��ع أن تزيد 
أعداد الجامهري اليوم، إذ س��ينطلق 
األملاين فالتاري بوتاس س��ائق فريق 
مرس��يدس ايه ام جي بيرتوناس اف 
1 يف مركز االنطالق األول ألول سباق 

لييل لهذا املوسم. 
وسينطلق سباق الفورموال 1 - جائزة 
الخليج  الك��ربى لط��ريان  البحري��ن 
2017 اليوم األحد الس��اعة 6 مساء 
ويس��تمر ملدة س��اعتني للس��اعة 8 
مساء، بينام س��تفتح حلبة البحرين 
الدولي��ة أبوابه��ا اليوم من الس��اعة 
11 صباح��ا وحتى 11 مس��اء، حيث 
س��تزدحم حلب��ة البحري��ن الدولية 
بجدول حافل من السباقات الدولية 

واإلقليمية والفعاليات الرتفيهية.

بوتاس ينطلق في المركز 
األول

متّكن األملاين فالتاري بوتاس 
االنطالق  مرك��ز  تحقيق  من 
له��ذا  لي��يل  س��باق  ألول  األّول 
املوس��م محققا أرسع زم��ن وقدره 
1.28.769 ثاني��ة، وثاني��ا زميل��ه يف 
الفري��ق لويس هاملت��ون وذلك يف 
1.28.792 ثاني��ة، ويف املركز الثالث 
فرياري  س��يكوديريا  فري��ق  س��ائق 
سيباستيان فيتيل وذلك يف 1.29.247 
ثانية، رابعا األسرتايل دانيال ريكاردو 

سائق 
ي���ق  فر

ري����د ب��ول 
خامسا  ريس��نغ، 

الفنلن������دي كيم��ي 
فري��ق  س��ائق  رايكون��ن 

س��يكوديريا ف��رياري، يف املركز 
الس��ادس س��ائق فريق ري��د بول 

ريس��نغ ماكس فريس��تابن، يف املركز 
السابع األملاين نيكو هالكنبريغ سائق 
فري��ق رين��و س��بورت أف 1، ثامنا 
الربازييل فيليبي ماس��ا س��ائق فريق 
ويليام��ز ريس��نغ، يف املركز التاس��ع 
روم��ان غروجان س��ائق فريق هاس 
أف 1، ويف املركز العارش جوليان باملر 

سائق فريق رينو سبورت أف 1.

فيرستابن األسرع في حصة 
التجارب الثالثة

متكن ماكس فريستابن سائق فريق ريد 
بول ريسنغ من تصدر حصة التجارب 
الثالث��ة والت��ي انطلقت الس��اعة 3 
مساء واستمرت ل� 60 دقيقة وسجل 
أرسع لف��ة يف 1.32.194 ثانية، وجاء 
ثانيا الربيطاين لويس هاملتون سائق 
فريق مرسيدس بيرتوناس أف1 وذلك 

بفارق 
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ثاني��ة، ثالث��ا 
سيباستيان  األملاين 

فريق  س��ائق  فيتي��ل 
وذلك  فرياري  س��يكوديريا 

رابع��ا  ثاني��ة،   1.32.750 يف 
الفنلن��دي فالت��اري بوتاس س��ائق 

فري��ق مرس��يدس بيرتون��اس أف1، 
خامس��ا الفنلن��دي كيم��ي رايكونن 
س��ائق فري��ق س��يكوديريا ف��رياري 
وسادسا الربازييل فيليبي ماسا سائق 

فريق ويليامز ريسنغ. 

ماريكلوف يخطف السباق األول 
من أولى جوالت الفورموال 2

ماريكلوف  أرتيم  ال��رويس  متكن 

سائ��ق 
ف���ري���ق 
تايم  روس���ني 
سباق  أول  خطف 

لبطولة ل��ل��ج��ول��ة  االفتتاحية 
السباق  منهيا  العاملية   2 الفورموال 
دقيقة   58 يف  لفة   32 من  املكون 
و18.977 ثانية، وجاء ثانيا الفرني 
بريتامينا  فريق  سائق  ناتو  نورمان 
ثانية،   7.891 بفارق  وذلك  أدرين 
فريق  سائق  لكلريك  شارلز  ثالثا 

برميا 
يسنغ  ر
وذل�����ك يف 
دق��ي��ق��ة   58
ثاني����ة،  و32.757 
جوردن  الربيطاين  رابعا 
يب  أم  ف��ري��ق  س��ائ��ق  كنغ 
الربيطاين  خامسا  موترسبورت، 
دامس،  فريق  اوليفر روالند سائق 
سائق  ألبون  الكسندر  وسادسا 

فريق أية أر يت جراند بري.
 

الزبير يفوز في البورش جي 
تي 3

الزبري  الفيصل  ال��ع��امين  متكن 
الجولة  يف  سباق  بأول  الفوز  من 
لجائزة  املساند  السباق  الختامية 
البحرين الكربى بطولة كأس تحدي 
األوسط  الرق   3 يت  جي  البورش 
 12 يف  انطلق  الذي  السباق  منهيا 

عىل  لفات   10 من  واملكون  مساء 
 21 يف  الكربى  الجائزة  مضامر 
ثانية، وجاء  دقيقة و22.541 
تشاريل  الثاين  املركز  يف 
فريجنز وذلك بفارق 
0.678 ثاني�����ة، 
ثالث����ا ريان 
ك��ول��ني 
وذلك 
 21 يف 
دق��ي��ق��ة 
 2 6 . 4 0 6 و
ديالن  رابعا  ثانية، 
بندر  خامسا  ب��ريي��را، 
ماقنوس  سادسا  العيسايئ، 

أوهان.

هوموال يخطف أول سباق 
للجولة الثانية للتي سي آر

الجول��ة التأهيلي��ة ضم��ن بطول 
الت��ي يس آر فج��اء باملرك��ز األول 
مات��و هوموال، ثانيا بي��ري كورثالز، 
ثالثا هيوغو فالنتيه، رابعا روبريتو 
كولكياجو، خامس��ا ديفيت كاجايا 

وسادسا جني كارل فريناي.
أما السباق األول ضمن البطولة يف 
جولتها الثاني��ة والتي انطلقت يف 
4:30 مساء ب� 10 لفات يف مضامر 
الجائزة الك��ربى فخطفها اإليطايل 
روبريت��و كولكياج��و وذلك يف 20 
دقيق��ة و15.241 ثانية، ويف املركز 
الث��اين الفرن��ي هيوغ��و فالنتيه 
بف��ارق 5.502 ثاني��ة، ويف املركز 
الثال��ث الفرني جني كارل فريناي 
و22.878  دقيق��ة   20 يف  وذل��ك 
ثاني��ة، رابع��ا دوس��ان بوركوف، 
كورثالس، وسادس��ا  بيري  خامس��ا 

بيبي أوروال.

نحو التتويج
بوتاس وهاملتون يتصدران 

االنطالقة.. وفيتيل ثالثا

المركز الطبي لوزارة الصحة
 البالد سبورت

يض��م املركز الطبي الدائم يف حلبة البحرين الدولية، الذي تقوم وزارة 
الصحة بتش��غيله وتأم��ني معداته الطبي��ة وأجهزته، 

جميع التجهيزات الالزمة الستقبال مختلف الحاالت.
ويتش��كل أعضاء الفريق الطبي التابع للمركز من 5 
أقس��ام: القسم األول فريق اإلس��عاف والثاين فريق 
التدخل الطب��ي الرسيع، والثالث فريق اس��تخراج 

املص��اب، والرابع فري��ق األطباء املش��اة، والخامس 
الفريق الطبي.

ويضم املركز جميع التخصصات املختلفة، مثل الجراحة 
العام��ة وجراحة األوعي��ة الدموية، وجراح��ة العظام، 
والجراح��ة التجميلي��ة والح��روق، واختصاصيي القلب 
واألش��عة والصيدلة والتخدير، وفني��ي التخدير، وفريق 

طوارئ من املمرضني.

فعاليات “قرية 
الفورموال 1” 

 الصخير- حلبة البحرين الدولية

ينطلق س��باق ه��ذا العام الذي ميث��ل الذكرى 
الثالثة عرة الستضافتنا لبطولة العامل للفورموال 
1، والذي س��ينطلق خالله أول سباق لييل عىل 
اإلطالق لهذا املوس��م، إىل جانب جدول حافل 
من الفعالي��ات الرتفيهية والس��باقات الدولية 
والحف��الت الغنائي��ة، إذ س��تكون أروع عطلة 
نهاية األس��بوع. وس��ينطلق س��باق هذا العام 
الس��اعة 6 مس��اء ويس��تمر ملدة س��اعتني أي 
للساعة 8 مساء، بينام س��تفتح حلبة البحرين 
الدولية أبوابها يف أيام الس��باق من الساعة 11 
صباحا وحتى 11 مساء وذلك حتى اليوم األحد 

16 أبريل.
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عيشها ويانا 10 هدايا كل 
“الريس كونترول”10 دقائق

السائقون كاألطفال

70 حالة زارت 
العيادات 
الطبية

الغرفة المتحكمة في سباقات الفورموال1

بوتاس يحرق أعصاب هاميلتون

24
األحد 16 أبريل 2017 

19 رجب 1438
العدد 3106

 10“ الس��حوبات  حمل��ة  تنطل��ق 
هداي��ا كل 10 دقائ��ق” عىل هامش 
انط��اق الس��باق الي��وم األحد عىل 
وللجامهري  فق��ط،  الرئيس��ة  املنصة 
املوج��ودة فق��ط ع��ىل مقاعدها يف 
املنص��ة الرئيس��ة، إذ تنطلق الحملة 
من الس��اعة 4:45 مساء حتى انتهاء 

السباق.
وحمل��ة الس��حوبات املمي��زة التي 
انطلقت للع��ام الرابع ع��ىل التوايل 
الق��ت إقباال كب��ريا، وس��يتم توزيع 
هداي��ا عدده��ا 200 هدي��ة قيم��ة 
أبرزها هواتف ذكية عبارة عن ايفون 
7 وآيباد برو وكامريات س��ناب شات 

وهواتف سامسونغ والكثري.

 محمد الدرازي 

ق��ال املدير الع��ام لاتح��اد البحرين��ي للس��يارات مدير 
“الريس كنرتول” لس��باق الفورموال 2 ومس��اعد مدير 
س��باق الفورموال 1 عبدالعزيز ال��ذوادي، إّن برج 
السباق ميثل أهم جزء من أجزاء 

لعم��ل  ع��ىل حلبة البحرين ا
الدولي��ة، وم��ن 
دون��ه ال ميكن 
تك��ون  أن 

املنافس��ة يف س��باقات الرسعة. ورشح الذوادي ل� “الباد س��بورت” 
مهام عمل برج الس��باق الرئيس، متابًعا: “وظيفتنا مراقبة الس��باق، 
أو باألصح نحن من ينظم عملية السباق ككل، والتحكم يف مجرياته 
التي تخ��ص عملنا داخل غرفة التحكم “الريس كنرتول”، أي أن عرب 
ه��ذه الغرفة يتم منح الضوء األخرض لانطاقة ومنح الضوء األحمر 
للتوق��ف يف حال وجود ما يس��تدعي ذل��ك”. وأردف قائا “نراقب 
مضامر الحلبة عرب الشاش��ات املوجودة يف برج الس��باق التي تنقل 
لنا الصور الحّية عن طريق الكامريات املثبتة يف جميع أنحاء الحلبة، 
وه��ذا يعطينا س��هولة يف التعامل مع الح��وادث، أو يف حال تواجد 
قطع صلبة عىل املضامر”. وأضاف “هناك متطلبات يجب أن تتوافر، 
كمتطلب��ات األمان والس��امة، ومعرفة تواجد األطب��اء واملروحيات 

وسيارات اإلطفاء مع معرفة جهوزية برج البداية وبرج النهاية”.

وكاالت

قال لويس هاميلتون إن زميله فالتريي 
بوت��اس أبقاه ع��ىل أعصاب��ه بعد أن 
نجح الفنلن��دي بتحقي��ق أرسع زمن 
يف التج��ارب التأهيلية لس��باق جائزة 
البحرين الكربى وذلك للمرة األوىل يف 

مسريته التسابقية.
متكن فالتريي بوت�اس 
يف احت��������ال 
املرك����ز األول 
ع��ىل ش��بكة 
االنط��اق، يف 

ثالث س��باٍق له مع فريق مرس��يدس 
الذي اختاره كبديٍل عن البطل املعتزل 
نيك��و روزبرغ، إذ تفوق الفنلندي عىل 
زميله لوي��س هاميلتون بفارق 0.023 

ثانية.
وخرس الربيط��اين خال لفت��ه األخرية 
والحاس��مة بع��ض الوق��ت يف املقطع 
الثاين ويف املنعط��ف األخري، وقال عن 
ذلك: “أبقاين بوتاس عىل أعصايب – إنه 

يستحق هذه الّلفة فعًا”.
وأضاف: “إنها املرة األوىل التي سينطلق 
فيه��ا من املرك��ز األول، وه��ذا مذهٌل 
جًدا – يحلم السائقون بذلك كاألطفال 

واليوم س��يكون أول فوٍز له يف سباقات 
الجوائز الكربى. لقد أنجز عمًا رائًعا”.

وبهذا اإلنجاز الذي حققه بوتاس، فإنه 
يصب��ح خامس س��ائٍق فنلن��دي يحرز 
املركز األول عىل ش��بكة االنطاق بعد 
كي��ي روزبرغ ومي��كا هاكينن وكيمي 

رايكونن وهايي كوفاالينن.
كام جاءت هذه النتيجة املشجعة بعد 
نهاية أسبوٍع صعبٍة يف سباق الصني، إذ 
التفت سيارته عىل نفسها خلف سيارة 
األم��ان، ولكنه متكن من إنق��اذ بعًضا 
من ماء وجهه من خال إنهائه السباق 

سادًسا.

البالد سبورت

أوض��ح رئي��س الفري��ق الطب��ي يف 
االتحادين البحريني والدويل للس��يارات 
عض��و اللجنة الطبية لاتح��اد الدويل أمجد 
عبي��د أن عدد الح��االت الت��ي زارت العيادات 
الطبية املنترشة يف الحلبة باليوم األول من س��باقات 
الفورم��وال 1 بلغ 70 حالة، مل يس��تدِع أي منها الذهاب 

للمستشفى وتم عاجها يف العيادات داخل الحلبة.
وب��نّي عبيد ل� “الباد س��بورت” أن نوعية الح��االت تعتمد أكرث 
عىل نوعية األجواء، إذ إن اليوم األول للس��باقات شهد درجة حرارة 
مرتفع��ة، ولذلك فإن معظم الحاالت كانت عبارة عن رضبات الش��مس 
التعب واإلعياء البسيط والصداع الطفيف؛ بسبب قلة رشب السوائل وعدم 

تناول وجبة اإلفطار مام يؤدي إىل مثل هذه الحاالت.
وحول أرقام اليوم الثاين للس��باق، قال “ليس لدين��ا إحصاءات نهائية لعدد الحاالت 
التي زارت العيادات الطبية، ولكن يبدو أن عددها أقل من اليوم األول؛ بس��بب تحسن 
حال الطقس وانخفاض درجة الحرارة، وكذلك اتباع الجامهري لإلرش��ادات برشب الكثري من 

السوائل”.

زحف جماهيري 
حاشــــد

احتراق 
محّرك ألونسو

فيتيل محبط من مرسيدس

أمس  الجامه��ري  اس��تمتع 
بيوم آخر حافل ومميز 

يف السباق، وشهدت 
1 يف  الفورموال  قرية 

منطق��ة الرتفي��ه حضورا 
ملعايش��ة  كب��ريا  جامهريي��ا 

أج��واء الحدث الري��ايض األكرب يف 
منطقة الرشق األوس��ط واالستمتاع 
لألفراد  املوجهة  املمتعة  بالفعاليات 
والعائات. وش��هدت حلبة البحرين 
الدولي��ة منذ الصب��اح الباكر تدفق 
الجامه��ري وبأع��داد فاقت الحضور 
يف ي��وم الجمعة األول، إذ ش��هدت 
منطق��ة الرتفي��ه أم��س العديد من 
ف��رق  س��ائقي  تواقي��ع  حص��ص 

الفورموال 1 والتقى 
الجامهري بسائقي 
 1 ال م��و ر لفو ا
ع��ىل  وحصل��وا 

تواقيعهم.

وكاالت

قال فرناندو ألونس��و 
يك��ون  س��وف  إن��ه 

بحاج��ٍة إىل مح��رّك جديد 
للس��باق بعدما انتهى برنامجه 

يف القسم الثاين من التصفيات مبكرًا 
عندم��ا توّقفت وح��دة طاقة هوندا. 
كان ألونس��و عىل وش��ك إكامل لّفته 
الرسيع��ة األوىل يف القس��م الثاين من 
التج��ارب التأهيلّي��ة عندم��ا توّقف 
محّركه ع��ن العمل، إذ قاد اإلس��بايّن 
بب��طء إىل خ��ّط الحظائ��ر قب��ل أن 
يخرج من الس��يارة وينتهي برنامجه 
لليوم. وقال س��ائق مكاري��ن أّن ما 
كان بالفعل يبدو بأّنه س��باق صعب، 
سيكون أكرث صعوبة مع االنطاق من 

املركز ال�15 ومحرٍّك جديد.

وكاالت

اعرتف األملاين سيباستيان فيتيل أّنه كان “محبًطا بعض اليشء” بعد 
مش��اهدة الفارق بينه وبني ُثنايئ مرس��يدس خال القس��م الثالث 
من التجارب التأهيلّي��ة يف البحرين، إذ كان يتوّقع أن تكون فرياري 
قريبًة أكرث من الس��هام الفضّية. بدا الصانع اإليطايل غرمًيا قريًبا من 
مرس��يدس طوال عطلة نهاية األس��بوع حّت��ى اآلن، إذ تصّدر فيتيل 
حّصتي تجارب الجمعة كام كان قريًبا للغاية من س��ائَقي الس��هام 
الفضّية خال القس��مني األّول والثاين من التج��ارب التأهيلّية. لكن 

يف ح��ني قّدم فالتريي بوتاس ولويس هاميلتون معركة محتدمة 
عىل قطب االنطاق األّول يف القسم الثالث.

 عدسة 
F1 الــ

برج حلبة البحرين الدولية مشع 
باالنوار ليلة أمس حيث 

اقيمت التجارب 
التأهيلية.
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