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       على الفردان واأمل احلامد من املنامة

�أج���رت �لهيئة �لوطنية للنفط و�لغاز تعديال 
عل���ى �أ�سع���ار �جلازولني بنوعيه �جلي���د و�ملمتاز 
للعام �جلاري، بناء على مر�جعة �الأ�سعار �خلليجية 
لة  و�لعاملي���ة، حيث تقرر تطبي���ق �الأ�سعار �مُلعدَّ
ب���اأن يباع �جلازولني �جلي���د )91 �أوكتني( ب�سعر 
140 فل�س���ا لل���رت �ل���ذي كان يبل���غ 125 فل�س���ا 
لل���رت، ح���ني �سيب���اع �جلازول���ني �ملمت���از )95 
�أوكت���ني( ب�سعر 200 فل�س لل���رت �لذي كان يبلغ 
160 فل�س���ا لل���رت، لتبلغ ن�سب���ة �الرتفاع يف �سعر 
�جلازول���ني �ملمت���از 25 % و12 % للجازول���ني 

�جليد.  �إلى ذلك، ذكر مر�قبون ماليون �أن �أ�سعار 
�ملحروقات يف �لبحرين قد تكون مر�سحة لزيادة 
ثاني���ة يف 2018 بن�سب���ة 5 % م���ع فر����س �رصيبة 
�لقيم���ة �مل�ساف���ة. م���ن جانبه���م، ر�أى ع���دد من 

�القت�ساديني يف حديث مع “�لبالد” �أن قر�ر رفع 
�أ�سعار �ملحروقات �سيم����س �مل�ستوى �ملعي�سي 

�ملجتم���ع  �أف���ر�د  م���ن  كب���رية  لن�سب���ة 
خ�سو�سا ذوي �لدخل �ملحدود.

رفع اأ�سعار البنزين املمتاز 25 % واجليد 12 %

ال�سعب االإيراين هو من اأطلق االحتجاجات

� �لعربي���ة ن���ت: نف���ى مدي���ر وكال���ة  دب���ي 
�ال�ستخبار�ت �ملركزي���ة �الأمريكية )CIA( مايك 
بومبيو �أي �سلوع لوكالته يف حركة �الحتجاج �لتي 
�سهدته���ا �إي���ر�ن، رد�ً عل���ى �تهام���ات م�سوؤولني 

�إير�نيني.
وعل���ق بومبي���و عل���ى �التهام���ات بتاأكيد �أن 
�ل�سع���ب �الإي���ر�ين ه���و م���ن �أطل���ق �الحتجاجات، 
م�ستبعد�ً �نتهاء �لتظاه���ر�ت رغم عمليات �لقمع 

�لتي تطال �ملحتجني.

وق���ال بومبيو لقن���اة “فوك�س ني���وز” معلقاً 
على �التهام���ات “هذ� لي�س �سحيحاً... �إن �ل�سعب 
�الإي���ر�ين. هو م���ن �أحدثها )�الحتجاج���ات( وبد�أها 
�أف�س���ل  عي����س  بظ���روف  للمطالب���ة  وو��سله���ا 
وبالقطيع���ة مع �لنظام �لديني، �لذي يعي�سون يف 
ظل���ه منذ 1979”. و�أ�ساف: “�أعتقد �أننا �سن�ستمر 
يف روؤية �ل�سع���ب �الإير�ين يث���ور... �لتظاهر�ت مل 

تنته”. هذ� ون���دد مدير �ل�سي �آي �أيه مبا 
اه �سعف �التفاق �لنووي. 14�سمَّ

امتحان العربي “�سهل” واالإجنليزي “خاٍل من التعقيدات”
تطّوع معلمون مبد�ر����س �بتد�ئية و�إعد�دية 
و�لثانوية ببث �رصوح مف�سلة لبع�س �المتحانات 
على برنامج �لتو��سل �الجتماعي )�الن�ستغر�م(؛ 
لتي�س���ري مذ�كرة بع�س �ملو�د �لدر��سية. و�سهد 
ع���دد كب���ري م���ن �لطلب���ة باملرحل���ة �البتد�ئي���ة 

و�الإعد�دية ح�سور درو�س �لتقوية �إلكرتونيا.
وو��سل���ت “�لب���الد” ر�سدها �ليوم���ي الأد�ء 
�لطلبة بامتحانات نهاية �لف�سل �لدر��سي �الأول. 
وقدم 11 �ألفا و92 طالبا �أم�س �متحان �للغة 
�الجنليزية )�جن 201( بالفرتة �الأولى، بينما قدم 
8 �آالف و928 طالبا �متحان �للغة �لعربية )عرب 

301(، وو�س���ف طلب���ة ��ستطلعت 
ر�أيهم �ل�سحيفة م�ستوى �المتحان 

باأنه “�سهل وي�سري”.
و�أ�س���ارو� �إلى �أن �متح���ان �للغة 

�الأ�سئل���ة  بو�س���وح  �ت�س���م  �لعربي���ة 
�ملبا�رصة و�ملتنوع���ة لقدر�ت �لطلبة، 
مبينني �أن �لزمن �ملخ�س�س لالإجابة 
كاٍف. وذك���ر م���ن حت���دث ملندوب���ة 

�للغ���ة  مق���رر  �أن  �ل�سحيف���ة 
�الإجنليزي���ة “ج���اء �أ�سهل مما 

توقع���وه وخاٍل من 
�لتعقيد�ت”.

البحرين  اإ�صدارات  دينار  مليار   10.4
ين العام لأدوات الدَّ

منتدى “درا�صات”: على املجتمع الدويل 
التحرك ملواجهة نظام قطر
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دول  من  ابتزاز  اإلى  “اليون�صكو” تتعر�ض 
ترى نف�صها خارج ال�صياق الإن�صاين
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االأ�سر واملواطنني مليار دوالر دعم   1.1
تلبية احتياجات ال�صناب�ض الإ�صكانية ودرا�صة متطلبات اأهايل املالكية... جمل�ض الوزراء:

�ملنامة - بنا: تاب���ع جمل�س �لوزر�ء �أوجه �لدعم 
تاأكي���د�  و�ملو�طن���ني؛  لالأ����رص  �ملق���دم  �حلكوم���ي 
للتوجيه���ات �مللكي���ة �ل�سابق���ة من عاه���ل �لبالد، 
و�ل���ذي بل���غ يف �لع���ام 2017 م���ا جمموع���ه 382.5 
ملي���ون دين���ار )1.1 ملي���ار دوالر(. وتر�أ�س رئي�س 
�ل���وزر�ء �ساح���ب �ل�سم���و �مللكي �الأم���ري خليفة بن 

�سلمان �آل خليفة، وبح�سور ويل �لعهد نائب �لقائد 
�الأعل���ى �لنائب �الأول لرئي�س جمل�س �لوزر�ء �ساحب 
�ل�سم���و �مللكي �الأم���ري �سلمان بن حم���د �آل خليفة، 
�جلل�سة �العتيادية �الأ�سبوعية ملجل�س �لوزر�ء، بق�رص 
�لق�سيبية �سباح �أم�س. ووجه �ساحب �ل�سمو �مللكي 
رئي����س �ل���وزر�ء �إل���ى در��س���ة تركيز بر�م���ج �لدعم 

�ملقدم���ة �إل���ى ذوي �لدخل �ملنخف����س و�ملتو�سط. 
كما وجه �سموه �إلى �الإ����رص�ع بتلبية �حتياجات �أهايل 
ا.  �ل�سناب�س من �خلدمات عموما و�الإ�سكانية خ�سو�سً
كما وجه �سموه �إلى �لتحقق �حتياجات من مالحظات 

�أه���ايل �ملالكية ب�ساأن كفاية �سبكة �ل�رصف 
�ل�سحي.

م�صيدا باملواقف امل�صرفة للمملكة ال�صقيقة... جاللة امللك:

البحرين وال�سعودية منوذج للعالقات املتميزة

�ملنامة- بنا: �أكد عاهل �لبالد �ساحب �جلاللة 
�مللك حم���د بن عي�سى �آل خليف���ة عمق �لعالقات 
�لتاريخي���ة �الأخوي���ة �لر��سخة �لت���ي تربط مملكة 
�لبحري���ن و�ململكة �لعربي���ة �ل�سعودية �ل�سقيقة 
و�لت���ي ترتك���ز عل���ى �أ�س�س قوي���ة م���ن �لتعاون 

و�لتن�سيق �لوثيق يف جميع �ملجاالت.
و�أ�س���اد جاللت���ه باملو�قف �مل�رصف���ة للمملكة 
خ���ادم  بقي���ادة  �ل�سقيق���ة  �ل�سعودي���ة  �لعربي���ة 
�حلرم���ني �ل�رصيف���ني و�لد�عمة ململك���ة �لبحرين 
و�لت���ي تاأتي جت�سيد�ً للرو�ب���ط و�ل�سالت �لقوية 
�لتي جتم���ع �لبلدين و�ل�سعب���ني �ل�سقيقني على 

م���ر �لتاري���خ، منوه���اً ب���اأن �لعالق���ات �لبحرينية 
�ل�سعودية ه���ي منوذج للعالق���ات �ملتميزة بني 
�الأ�سق���اء �لقائم���ة على مب���ادئ �الإخ���وة و�لرت�بط 

و�لت�سامن �لوثيق.
ج���اء ذل���ك يف ��ستقبال جالل���ة �مللك يف ق�رص 
�ل�سخ���ري �أم����س بح�سور ويل �لعه���د نائب �لقائد 
�الأعل���ى �لنائ���ب �الأول لرئي����س جمل����س �ل���وزر�ء 
�ساحب �ل�سمو �مللك���ي �الأمري �سلمان بن حمد �آل 
خليفة، وزير �لد�خلية باململكة �لعربية �ل�سعودية 
�ساح���ب �ل�سم���و �مللك���ي �الأم���ري عبد�لعزي���ز بن 

2�سعود بن نايف بن عبد�لعزيز �آل �سعود.

�صمو رئي�ض الوزراء: تركيز برامج الدعم لذوي الدخل املنخف�ض واملتو�صط

3

مروة خمي�س 

• جاللة �مللك م�ستقبال �سمو وزير �لد�خلية �ل�سعودي	

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

• من تظاهر�ت �إير�ن	

تد�صني “ريت�ض” مل�صاعدة 
البحرينيات بالتطوير الوظيفي 

       املحرر االقت�صادي من املنامة 

�أطلق���ت �سب���اح �أم�س مب���ادرة بحريني���ة “ريت�س 
Reach” تتي���ح �لت�سجي���ل م���ن من�س���ة �أو تطبي���ق 
عل���ى �الإنرتنت يتم من خالله توف���ري خدمات �لتوجيه 
و�الإر�س���اد جمانا لل�ساب���ات يف �لبحري���ن و�لالتي تبد�أ 
�أعماره���ن م���ن 25 �إلى بد�ي���ة �لثالثين���ات يف �لتطور 
بحياتهن �ملهنية. ويهدف �لقائمون على �ملبادرة يف 

ن�سختها �لبحرينية، عل���ى حث �ملجتمع على 
9تقدمي خدمات �جتماعية.

احتمال زيادة ثانية يف العام اجلاري جراء “القيمة امل�صافة”

معلمون يقدمون درو�ض تقوية بـ “الإن�صتغرام”... طلبة بالثانوية لـ “$”:

م�صتبعداً انتهاء التظاهرات... مدير “�صي اأي ايه”: 

أسعار الجازولين في دول مجلس التعاون الخليجي بالدينار البحريني
الكويتقطرالبحرينالسعوديةعماناإلمارات

 95
0.130 0.191 0.200 0.205 0.207 0.217 أوكتين

 91
0.105 0.185 0.140 0.138 0.193 0.210 أوكتين
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حري�شون على تـوطـيـد اأطـر الـ�شـراكـة مـع تـايـلـنـد

جاللة امللك يت�شلم دعوة ر�شـمـيـة لـزيـارة بـاريـ�س

تعزيز اال�شتفادة من العالقات املتميزة واالحرتام املتبادل... �شمو رئي�س الوزراء:

دعًما جلهود مكافحة متويل االإرهاب وتطوير العالقات 

املنامة - بنا: ا�شتقبل رئي�س الوزراء �شاحب 
ال�شم���و امللكي االأمري خليفة بن �شلمان اآل خليفة 
بق����ر الق�شيبي���ة اأم�س القائ���م باأعم���ال �شفارة 
مملك���ة تايلن���د ال�شديقة ل���دى مملك���ة البحرين 

هاتاي جانوك.

وخ���الل اللقاء ن���وه �شاح���ب ال�شم���و امللكي 
رئي����س ال���وزراء مب�ش���ار التع���اون ال���ذي يرب���ط 
بني مملك���ة البحري���ن ومملكة تايلن���د يف خمتلف 
املجاالت، معرب���ا �شموه عن ارتياح���ه ملا ي�شهده 
م�ش���ار العالق���ات البحريني���ة التايلندي���ة من مناء 

م�شتمر يج�شد م���ا يربط بني البلدي���ن وال�شعبني 
ال�شديق���ني من روابط قوية تق���وم على التفاهم 

والتن�شيق يف كل ما يخدم امل�شالح امل�شرتكة.
واأ�ش���ار �شموه اإلى حر�س مملكة البحرين على 
توطي���د اأطر ال�راكة مع مملك���ة تايلند ال�شديقة، 

م���ن خالل تعزي���ز �شبل اال�شتفادة مم���ا يجمع بني 
البلدين من عالقات متميزة واحرتام متبادل.

م���ن جانبه���ا، اأعرب���ت القائم باأعم���ال �شفارة 
مملك���ة تايلن���د ع���ن خال����س �شكره���ا وتقديرها 
ل�شاح���ب ال�شمو امللك���ي رئي�س ال���وزراء على ما 

يبذله �شموه من جهود على �شعيد تعزيز العالقات 
الثنائية بني البلدي���ن ال�شديقني، موؤكدة حر�س 
بالده���ا على االرتقاء مبجم���ل العالقات مع مملكة 
البحرين وتنمي���ة التعاون الثنائي لي�شمل خمتلف 

املجاالت.

املنام���ة - بن���ا: ت�شل���م عاهل الب���الد �شاحب 
اجلالل���ة امللك حمد ب���ن عي�شى اآل خليف���ة ر�شالة 
خطية من رئي�س اجلمهوري���ة الفرن�شية ال�شديقة 
اإميانوي���ل ماك���رون تت�شمن دع���وة جاللته للقيام 
بزي���ارة ر�شمية اإل���ى اجلمهوري���ة الفرن�شية ودعم 

اجلمهوري���ة الفرن�شية جلهود مملك���ة البحرين يف 
مكافح���ة ومتويل االإرهاب ب�شت���ى اأ�شكاله اإ�شافة 
اإلى العالقات الثنائية الوثيقة والتعاون امل�شرتك 
ب���ني البلدي���ن ال�شديقني والتط���ورات االإقليمية 

والدولية.

و�شلم���ت الر�شال���ة اإلى جاللة املل���ك �شفرية 
اجلمهوري���ة الفرن�شي���ة ل���دى اململك���ة �شي�شي���ل 
لوجني���ه خ���الل ا�شتقب���ال جاللت���ه له���ا يف ق����ر 
ال�شافرية اأم����س. وخالل اللقاء، اأعرب جاللة امللك 
ع���ن �شك���ره وتقدي���ره للرئي����س الفرن�ش���ي على 

ه���ذه الدع���وة الكرمي���ة، والت���ي تاأت���ي يف اإطار ما 
يرب���ط بني البلدي���ن من عالق���ات تاريخية وطيدة 
ومتميزة، م�شي���ًدا بامل�شتوى املتقدم الذي و�شل 
اإلي���ه التن�شيق عل���ى كافة امل�شتوي���ات مبا يخدم 

امل�شالح امل�شرتكة.

كم���ا اأع���رب جاللت���ه ع���ن تقدي���ره للرئي����س 
الفرن�شي ملا يوليه من حر�س واهتمام على تطوير 
العالق���ات ورواب���ط ال�شداقة مع مملك���ة البحرين، 
منوًها بال���دور الفاع���ل للجمهوري���ة الفرن�شية يف 

حفظ االأمن واال�شتقرار يف املنطقة والعامل.

• �شمو رئي�س الوزراء م�شتقبال القائم باأعمال �شفارة تايلند	

• جاللة امللك م�شتقبال ال�شفرية الفرن�شية 	

عالقاتنـا تـرتـكـز عـلـى اأ�شـ�س قـويـة مـن الـتـعـاون
بحث مع وزير الداخلية ال�شعودي جمريات االأحداث باملنطقة... جاللة امللك: 

املنامة- بنا: اأكد عاهل البالد �شاحب اجلاللة 
املل���ك حمد بن عي�ش���ى اآل خليفة عم���ق العالقات 
التاريخي���ة االأخوي���ة الرا�شخ���ة التي ترب���ط مملكة 
البحري���ن واململك���ة العربية ال�شعودي���ة ال�شقيقة 
والت���ي ترتك���ز عل���ى اأ�ش����س قوي���ة م���ن التعاون 

والتن�شيق الوثيق يف جميع املجاالت.
وا�ش���اد جاللته باملواق���ف امل�رف���ة للمملكة 
العربية ال�شعودية ال�شقيقة بقيادة خادم احلرمني 
ال�ريف���ني والداعمة ململك���ة البحرين والتي تاأتي 

جت�شي���داً للروابط وال�ش���الت القوي���ة التي جتمع 
البلدي���ن وال�شعبني ال�شقيقني عل���ى مر التاريخ، 
منوه���اً ب���اأن العالق���ات البحريني���ة ال�شعودية هي 
منوذج للعالق���ات املتميزة ب���ني االأ�شقاء القائمة 

على مبادئ االإخوة والرتابط والت�شامن الوثيق.
جاء ذلك خالل ا�شتقب���ال جاللة امللك يف ق�ر 
ال�شخ���ري اأم�س بح�ش���ور ويل العهد نائ���ب القائد 
االأعل���ى النائ���ب االأول لرئي����س جمل����س ال���وزراء 
�شاح���ب ال�شمو امللكي االأمري �شلم���ان بن حمد اآل 

خليفة، وزير الداخلية باململكة العربية ال�شعودية 
�شاحب ال�شمو امللكي االأمري عبدالعزيز بن �شعود 
ب���ن نايف بن عبدالعزيز اآل �شعود مبنا�شبة زيارته 
للب���الد، حي���ث نق���ل الى جاللت���ه حتي���ات وتقدير 
اأخي���ه خ���ادم احلرم���ني ال�ريف���ني املل���ك �شلمان 
ب���ن عبدالعزي���ز اآل �شع���ود ملك اململك���ة العربية 
ال�شعودي���ة ال�شقيق���ة، واأخي���ه ويل العه���د نائ���ب 
رئي����س جمل�س الوزراء وزير الدفاع  �شاحب ال�شمو 
امللكي االأمري حممد بن �شلم���ان بن عبدالعزيز اآل 

�شعود ومتنياتهم���ا الطيبة ل�شعب مملكة البحرين 
ب���دوام الرفعة واالزدهار، فيم���ا كلفه جاللة امللك 
بنقل حتيات���ه الى اأخيه خ���ادم احلرمني ال�ريفني 
و�شم���و ويل عه���ده ومتنيات���ه لل�شع���ب ال�شعودي 

ال�شقيق باملزيد من التقدم والرخاء.  
ورحب �شاح���ب اجلاللة ب�شمو وزي���ر الداخلية 
ال�شعودي، موؤكداً اأن هذه الزيارات االأخوية ت�شهم 
يف توطيد التعاون والتن�شيق امل�شرتك، ال�شيما يف 
املجال االأمني، والت�شاور ب�شاأن التطورات الراهنة، 

خ�شو�شا يف هذه الظ���روف الدقيقة التي متر بها 
املنطقة .

كما اأع���رب عن تقديره لل���دور القيادي الذي 
ت�شطل���ع به اململكة العربي���ة ال�شعودية يف تعزيز 
العمل اخلليجي امل�ش���رتك، والدفاع عن م�شاحلها 

وتوحيد اجلهود والكلمة بني االأ�شقاء.
وج���رى يف اللقاء بح���ث جمري���ات االأحداث يف 
املنطقة وامل�شتجدات االقليمية والق�شايا مو�شع 

اهتمام البلدين ال�شقيقني.

• جاللة امللك م�شتقبال بح�شور �شمو ويل العهد، و�شمو وزير الداخلية ال�شعودي	
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تفاوؤل حيال تزايد اال�ستثمار بالقطاعات املالية والبنكية 
ا�ستعر�سا املبادرات الرامية لتعزيز االنفتاح... �سمو رئي�س الوزراء و�سمو ويل العهد:

املنامة - بنا: ا�ستقب����ل رئي�س الوزراء �ساحب 
ال�سمو امللكي االأمري خليفة ب����ن �سلمان اآل خليفة، 
ويل العه����د نائ����ب القائ����د االأعل����ى النائ����ب االأول 
لرئي�س جمل�س الوزراء �ساحب ال�سمو امللكي االأمري 
�سلم����ان بن حمد اآل خليفة، وذلك �سباح اأم�س بق�رص 

الق�سيبية.
وخالل اللق����اء ا�ستعر�س �سموهم����ا املبادرات 
البحرين����ي  االنفت����اح  تعزي����ز  ت�سته����دف  الت����ي 
التنم����وي  ال�سعيدي����ن  عل����ى  من����ه  واال�ستف����ادة 
واالقت�س����ادي، اإذ اأكد �سموهما ا�ستم����رار احلكومة 

يف اتخ����اذ اخلط����وات الهادف����ة لال�ستغ����الل االأمثل 
لالنفت����اح وجعله اأح����د العنا�رص الت����ي تدعم ميزات 
البحري����ن اال�ستثمارية وترتف����ع مبوؤ�رصاتها الدولية 

كوجهة للخربات.
ونوه �ساح����ب ال�سم����و امللكي رئي�����س الوزراء 

و�ساح����ب ال�سم����و امللكي ويل العه����د نائب القائد 
االأعل����ى النائ����ب االأول لرئي�����س جمل�س ال����وزراء مبا 
ت�سهده مملكة البحرين من اأجواء اقت�سادية حمفزة 
جعلت وت����رية اال�ستثم����ار خ�سو�س����ا يف القطاعني 
امل����ايل وامل�����رصيف تت�س����ارع، معرب����ني �سموهما عن 

االرتياح لتزايد اال�ستثمارات يف القطاعات البنكية 
الفتت����اح  العاملي����ة  وامل�س����ارف  البن����وك  وتوج����ه 
فروع له����ا يف مملكة البحرين وتوج����ه البع�س االآخر 
لالنط����الق باأعماله����ا م����ن اململك����ة مما يوؤ�����رص على 

الو�سع االقت�سادي املتطور واملحفز يف اململكة.

• �سمو رئي�س الوزراء م�ستقبالً �سمو ويل  العهد	

امل�ست�سفيات  يف  ال��ت�����س��خ��ي�����س��ي��ة  االأج����ه����زة  وزي������ادة  االأدوي�������ة  ن��ق�����س  ا���س��ت��ك��م��ال 

االإ����س���ادة ب����اإج����راءات امل��وؤ���س�����س��ات ال�����س��ح��ي��ة ���س��م��ان م��ك��اف��ح��ة ال���ع���دوى وال�����س��الم��ة 

تركيز برامج الدعم لذوي الدخل املنخف�ض واملتو�سط
تلبية احتياجات املالكية ب�ساأن كفاية �سبكة ال�رصف... �سمو رئي�س الوزراء يوجه: 

املنام����ة - بن����ا: تراأ�س رئي�س ال����وزراء �ساحب 
ال�سمو امللكي االأمري خليفة ب����ن �سلمان اآل خليفة، 
وبح�س����ور ويل العه����د نائب القائ����د االأعلى النائب 
االأول لرئي�س جمل�س الوزراء �ساحب ال�سمو امللكي 
االأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة، اجلل�سة االعتيادية 
االأ�سبوعي����ة ملجل�س الوزراء، وذلك بق�رص الق�سيبية 
�سباح اأم�����س، واأدلى االأمني الع����ام ملجل�س الوزراء 

يا�رص النا�رص عقب اجلل�سة بالت�رصيح التايل:
اأح����اط �ساحب ال�سم����و امللكي رئي�����س الوزراء 
املجل�����س بفحوى املباحثات الت����ي اأجراها �سموه مع 
اأمري دول����ة الكويت ال�سقيقة �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
�سب����اح االأحمد اجلابر ال�سباح، وذل����ك خالل الزيارة 
االأخوي����ة التي ق����ام بها �سم����وه اإلى دول����ة الكويت 
ال�سقيق����ة موؤخ����ًرا، ويف ه����ذا ال�سدد اأ�س����اد جمل�س 
ال����وزراء مب�ست����وى العالق����ات االأخوي����ة التاريخي����ة 
الوطي����دة ب����ني مملك����ة البحري����ن ودول����ة الكويت 
ال�سقيق����ة، ونوه املجل�س باأهمي����ة هذه الزيارة على 
�سعي����د دعم العالق����ات والتع����اون الثنائي وتعزيز 

م�سرية جمل�س التعاون.
الذك����رى  ال����وزراء يف  اأ�س����اد جمل�����س  بعده����ا، 
احلادية والع�رصين لتاأ�سي�س احلر�س الوطني بالدور 
ال����ذي ي�سطلع به احلر�س الوطن����ي ومبا و�سل اإليه 
م����ن م�ستو رفي����ع وعال تدريًب����ا وجهوزي����ًة وكفاءًة 
وا�ستع����داًدا لتلبية الواجب املن����وط به بكل اقتدار 
بف�سل ما يحظى به م����ن دعم متوا�سل من القيادة 
احلكيم����ة واجله����ود الطيبة التي يبذله����ا القائمني 

عليه رئي�ًسا ومنت�سبني.
بع����د ذلك، تاب����ع جمل�س ال����وزراء اأوج����ه الدعم 
احلكومي املق����دم لالأ�رص واملواطنني؛ وذلك تاأكيدا 
للتوجيهات امللكية ال�سابقة من عاهل البالد، والذي 
بلغ يف العام 2017 ما جمموعه 382.5 مليون دينار 
)1.1 مليار دوالر( واملوجه لذوي الدخل املنخف�س 
واملتو�س����ط لتح�سني و�سعهم املعي�سي عرب برامج 
دعم متعددة منها ال�سمان االجتماعي وعالوة الغالء 
)الدعم املايل( وخم�س�����س االإعاقة وعالوة حت�سني 
املعي�س����ة للمتقاعدين وعالوة ب����دل ال�سكن وعالوة 
التعوي�����س النقدي مقابل رفع الدع����م عن اللحوم، 
ويف ه����ذا ال�سدد وجه �ساحب ال�سمو امللكي رئي�س 
الوزراء اإلى درا�سة تركيز برامج الدعم املقدمة اإلى 
ذوي الدخ����ل املنخف�س واملتو�س����ط واال�ستمرار يف 
�سم����ان ا�ستفادتهم من اأوجه الدع����م وامل�ساعدات 
االجتماعي����ة كاف����ة املق����ررة له����م، ووج����ه �سم����وه 

الوزارات املعنية كافة مبتابعة ذلك.

بعده����ا، وقف �ساح����ب ال�سمو امللك����ي رئي�س 
الوزراء على ما مت ب�س����اأن توجيهات �سموه اخلا�سة 
بتلبي����ة احتياج����ات اأه����ايل ال�سناب�س م����ن اخلدمات 
����ا ومنه����ا ا�ستيع����اب  عموم����ا واالإ�سكاني����ة خ�سو�سً
املدين����ة  �سم����ن  القدمي����ة  االإ�سكاني����ة  الطلب����ات 
ال�سمالي����ة، ووج����ه �سموه اإل����ى االإ�����رصاع يف ذلك بعد 
ال�����رصح الذي قدمه يف هذا اخل�سو�س وزير االإ�سكان 
ووزي����ر االأ�سغ����ال و�س����وؤون البلدي����ات والتخطي����ط 

العمراين.
ثم وجه �ساحب ال�سمو امللك����ي رئي�س الوزراء 
والتخطي����ط  البلدي����ات  و�س����وؤون  االأ�سغ����ال  وزارة 
العم����راين اإل����ى تلبي����ة احتياج����ات اأه����ايل املالكية 
والتحق����ق م����ن مالحظاتهم فيم����ا يخت�����س بكفاية 
�سبكة ال�رصف ال�سحي وبخا�سة يف املناطق اجلديدة 

من القرية.
م����ن جانب اآخ����ر، وج����ه �ساحب ال�سم����و امللكي 
رئي�����س ال����وزراء وزارة ال�سح����ة اإل����ى ا�ستكم����ال اأي 
نق�س يف االأدوية التي تقدم للمواطنني يف املراكز 
ال�سحي����ة وتاليف اأي ق�سور يف هذا اخل�سو�س، فيما 
وجه �سموه كذلك اإلى زي����ادة االأجهزة الت�سخي�سية 
يف امل�ست�سفيات احلكومية لتفادي قوائم االنتظار 

عليها.
ث����م نظر املجل�س يف املو�سوع����ات واملذكرات 
املدرجة على جدول اأعماله، واتخذ ب�ساأنها القرارات 

التالية:
اأواًل: واف����ق جمل�س الوزراء عل����ى م�رصوع قانون 
ب�ساأن كلية البحري����ن التقنية )بوليتكنك البحرين( 
بن����اًء على التو�سية املرفوعة من اللجنة التن�سيقية 
برئا�س����ة �ساح����ب ال�سمو امللك����ي ويل العهد نائب 

القائد االأعلى النائب االأول لرئي�س جمل�س الوزراء، 
ويه����دف م�����رصوع القانون اإل����ى منح كلي����ة البحرين 
التقني����ة )بوليتكن����ك البحري����ن( م�سوؤولي����ة ت�سيري 
واإدارة العم����ل يف الكلية؛ م����ن اأجل حتقيق االأهداف 
الت����ي اأن�سئ����ت م����ن اأجله����ا مب����ا ي�سم����ن ا�ستدامة 
اخلدمات التي تقدمها، و�سي�سهم م�رصوع القانون يف 
متكني الكلية من ا�ستقطاب الكفاءات االأكادميية 
ورفع ج����ودة التعلي����م فيها وترحي����ل الفائ�س من 
ميزانيته����ا؛ لتتمكن من االكتفاء الذاتي مالًيا، وقد 
قرر املجل�س يف �سوء ما تقدم اإحالة م�رصوع القانون 
املذك����ور اإلى ال�سلط����ة الت�رصيعية وف����ق االإجراءات 

الد�ستورية والقانونية الالزمة.
ثانًي����ا: تنفي����ًذا لتوجيه����ات �ساح����ب ال�سم����و 
امللك����ي رئي�س الوزراء رفعت وزيرة ال�سحة تقريًرا 
مب����ا جار اتخ����اذه م����ن اإج����راءات وقائي����ة واحرتازية 
ومب����ا يت����م تطبيقه من معاي����ري للحد م����ن م�سببات 
الع����دوى  ومكافح����ة  بامل�ست�سفي����ات  الع����دوى 
امل�ساحب����ة للمن�س����اآت ال�سحي����ة يف القطاع ال�سحي 

العام واخلا�س، والت����ي اأ�سهمت يف خف�س معدالت 
االإ�ساب����ة بالبكترييا العنقودي����ة الذهبية املقاومة 
اإل����ى مع����دالت مقارب����ة اإل����ى املع����دالت العاملي����ة 
املو�سي بها واأي�ًس����ا مقاربة للمعدالت املماثلة يف 

الدول املتقدمة.
ووج����ه �ساحب ال�سم����و امللكي رئي�����س الوزراء 
ال�سك����ر اإلى االأجه����زة املخت�سة ب����وزارة ال�سحة ويف 
الهيئ����ة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�سحية 
مل����ا يتخذ من اإج����راءات ل�سم����ان مكافح����ة العدوى 

و�سالمة املر�سى يف املوؤ�س�سات ال�سحية.
ثالًث����ا: بح����ث جمل�����س ال����وزراء تعدي����ل قانون 
امل����رور بحيث ي�سمح بالتو�سع يف ح����االت الت�سالح 
وذلك باإ�ساف����ة حاالت جديدة للح����االت التي يجوز 
فيها الت�سال����ح التي ن�س عليه����ا القانون احلايل؛ 
لت�سم����ل اأي�ًسا جتاوز االإ�سارة ال�سوئية واال�ستخدام 
اخلاطئ للوح����ات اأرقام ت�سجي����ل املركبات اأو عدم 
و�سعه����ا وجتاوز ح����دود ال�رصعة املق����ررة، اإذ يجيء 
ذل����ك م����ن اأج����ل تخفي����ف ال�سغ����ط عل����ى املحاكم 
والنيابة يف نظر الق�سايا املرورية التي ال ي�ستدعي 
االأم����ر اتخ����اذ اإج����راءات لل�س����ري يف دع����اوى جنائي����ة 
خا�سة؛ ليت����م ت�سويته����ا يف االإدارة العام����ة للمرور 
ب����داًل من االإج����راءات اأعاله املتبعة حالًي����ا، وذلك يف 
ظل التح�سن يف ال�سل����وك العام يف م�ستوى ال�سالمة 
املروري����ة وانخفا�����س معدالت احل����وادث املرورية 
اخلط����رة والوف����اة، وق����رر املجل�����س اإحال����ة م�����رصوع 
قان����ون بتعديل بع�����س اأحكام القان����ون رقم )22( 
ل�سنة 2014 باإ�سدار قان����ون املرور الذي ت�سمنته 
املذك����رة املرفوعة م����ن وزير الداخلي����ة اإلى اللجنة 

الوزارية لل�سوؤون القانونية.

رابًعا: ت�سهياًل الأ�سحاب املعامالت من ال�رصكات 
واالأفراد، وافق جمل�س الوزراء يف �سوء مذكرة وزير 
الداخلي����ة على م�رصوع ق����رار ي�سه����ل احل�سول على 
�سهادة املن�ساأ وواف����ق املجل�س على اإ�سافة جدول 
ب�س����اأن الوثائق املطلوبة للتخلي�����س اجلمركي اإلى 
جدول ر�س����وم اخلدمات اجلمركي����ة املرافق للقرار 

رقم )80( ل�سنة 2017.
خام�ًس����ا: وافق جمل�����س الوزراء عل����ى ا�ستمالك 
عق����ارات للمنفعة العامة ال�ستكم����ال م�رصوع احلورة 
االإ�س����كاين يف جمم����ع 318، وكل����ف وزي����ر االأ�سغال 
و�س����وؤون البلدي����ات والتخطي����ط العم����راين باتخاذ 

االإجراءات الالزمة لذلك.
�ساد�ًسا: وافق جمل�س الوزراء واأحال اإلى ال�سلطة 
الت�رصيعية م�رصوعي قانونني، االأول بان�سمام مملكة 
البحرين اإلى اتفاقي����ة امل�ساعدة االإدارية املتبادلة 
يف امل�سائ����ل ال�رصيبية ب�سيغته����ا املعدلة مبوجب 
بروتوكول 2010، والثاين باملوافقة على ان�سمام 
مملكة البحري����ن اإل����ى االتفاقية متع����ددة االأطراف 
بني ال�سلط����ات املخت�سة ب�ساأن التب����ادل التلقائي 
ملعلوم����ات احل�ساب����ات املالي����ة واللت����ني وقع����ت 
عليهم����ا مملكة البحرين يف 29 يونيو 2017، وذلك 
يف �س����وء التو�سي����ة املرفوعة من اللجن����ة الوزارية 
لل�س����وؤون القانوني����ة والت����ي عر�سها نائ����ب رئي�س 

جمل�س الوزراء رئي�س اللجنة املذكورة.
�سابًعا: وافق جمل�س الوزراء على م�رصوع قانون 
لتعدي����ل قان����ون اإيجار العق����ارات املع����د بناء على 
اق����رتاح بقانون مقدم من جمل�����س النواب، ويوجب 
التعدي����ل حتديد الغر�س الذي ت�ستخدم فيه العني 
املوؤج����رة )العق����ار املوؤج����ر(، وقرر املجل�����س اإحالة 

م�رصوع القانون اإلى جمل�س النواب.
ثامًنا: اأحال جمل�س الوزراء اإلى جمل�س النواب 4 
م�ساريع بقوانني متت �سياغتها يف �سوء اقرتاحات 
بقوان����ني مقدم����ة من جمل�س����ي الن����واب وال�سورى، 
عل����ى اأن ي�سف����ع كل منه����ا مبذكرة ب����راأي احلكومة 
بخ�سو�س����ه، اثنان منها باإ�سافة فق����رة جديدة اإلى 
امل����ادة )27( من القانون رق����م )19( ل�سنة 2006 
ب�ساأن تنظيم �سوق العمل، وا�ستبدال البند )ب( من 
امل����ادة )36( من القانون رق����م )19( ل�سنة 2006 
ب�س����اأن تنظيم �سوق العمل، والثالث بتعديل اأحكام 
املر�س����وم بقان����ون رق����م )2( ل�سن����ة 1996 ب�ساأن 
اإ�سغ����ال الط����رق العامة، والراب����ع بخ�سو�س تعديل 
امل����ادة )24( من املر�سوم بقانون رقم )39( ل�سنة 

2002 ب�ساأن امليزانية العامة.

• �سمو رئي�س الوزراء مرتئ�سا، وبح�سور �سمو ويل العهد، جل�سة جمل�س الوزراء	

• يا�رص النا�رص	
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عالقاتنا مع ال�سعودية تزداد ر�سوًخا على مر الزمان
�سنظل �ساكرين ملا تقدمه ال�سقيقة من اأمن و�سالم للمنطقة والعامل... �سمو رئي�س الوزراء: 

املنام���ة- بنا: ل���دى لقاء �سموه وزي���ر الداخلية 
ال�سعودي، اأكد رئي�س الوزراء �ساحب ال�سمو امللكي 
الأم���ر خليفة ب���ن �سلم���ان اآل خليف���ة اأن العالقات 
البحريني���ة ال�سعودية ذات ما�س تلي���د وحا�رض زاخر 
وم�ستقبل باه���ر، وهي تزداد ر�سوخ���ا وقوة ووثوقا 
على مر الزمان واأ�سبحت بارزة للعيان كعالمة فارقة 
يف العالقات الدولية، لفتا �سموه اإلى اأن اأمن البحرين 
هو اأم���ن ال�سعودية واأمن ال�سعودية هو اأمن البحرين 
و�سنظ���ل دوما �ساكرين ومقدرين ما تقدمه اململكة 
العربية ال�سعودية ال�سقيق���ة بقيادة خادم احلرمني 
ال�رضيفني وموؤازرة ويل عهده يف �سون ال�سالم والأمن 
وال�ستقرار لي�س على �سعيد املنطقة فح�سب بل يف 

العاملني العربي والإ�سالمي.
 وكان �ساح���ب ال�سمو امللكي رئي�س الوزراء قد 
ا�ستقبل بق�رض �سموه يف الرف���اع اأم�س وزير الداخلية 
باململكة العربية ال�سعودية ال�سقيقة �ساحب ال�سمو 
امللك���ي الأم���ر عبدالعزي���ز بن �سعود ب���ن نايف بن 
عبدالعزيز اآل �سعود، حيث جرى بحث عالقات الأخوة 
والتعاون ب���ني البلدين ال�سقيق���ني و�سبل تنميتها 
يف خمتل���ف املجالت، اإلى جان���ب اآخر امل�ستجدات يف 
املنطق���ة.  وخالل اللقاء، نقل �ساحب ال�سمو امللكي 
الأمر عبدالعزيز بن �سعود ب���ن نايف بن عبدالعزيز 
اآل �سع���ود ل�سم���وه حتي���ات وتقدير عاه���ل اململكة 
العربية ال�سعودية ال�سقيقة خادم احلرمني ال�رضيفني 
املل���ك �سلمان بن عبدالعزي���ز اآل �سعود وويل العهد 
نائب رئي�س جمل����س الوزراء وزي���ر الدفاع باململكة 
العربية ال�سعودي���ة ال�سقيقة �ساحب ال�سمو امللكي 
الأم���ر حممد ب���ن �سلمان ب���ن عبدالعزي���ز اآل �سعود 
ومتنياتهم���ا ململك���ة البحري���ن قي���ادة و�سعبا دوام 
التق���دم والزده���ار.  ورحب �ساح���ب ال�سمو امللكي 
رئي����س الوزراء بزي���ارة وزي���ر الداخلي���ة يف اململكة 
العربي���ة ال�سعودي���ة ال�سقيقة اإلى مملك���ة البحرين، 
والت���ي جت�سد ما يجمع بني البلدين من عالقات اأخوة 

تاريخية وتالحم وم�سر م�سرتك.
 وقال �سموه “اإن ما يجمعنا بالأ�سقاء يف اململكة 
العربي���ة ال�سعودي���ة ال�سقيق���ة هي عالق���ات اأر�سى 
قواعدها الآباء والأجداد، واإننا على نهجهم �سائرون، 
فنح���ن بلد واحد و�سعب واحد، وم���ا يربطنا اأكرب من 
اأن تختزل���ه الكلم���ات”، منوها �سموه ب���دور اململكة 
العربية ال�سعودية ال�سقيق���ة يف املنظومة اخلليجية 
الأمني���ة اخلليجية والإقليمية؛ مل���ا للمملكة من ثقل 
�سيا�س���ي واقت�س���ادي وم���ا ت���وايل بذله م���ن م�ساع 

متوا�سلة للحفاظ على الأمن وال�ستقرار.
 واأكد �ساحب ال�سم���و امللكي رئي�س الوزراء اأن 
اململكة العربية ال�سعودية ال�سقيقة كانت و�ستظل 
ال�سن���د الق���وي والع�سد املت���ني لالأمت���ني العربية 
والإ�سالمي���ة مبواقفها القوي���ة وال�سجاعة يف احلفاظ 
على وح���دة الكلمة وال�س���ف ومبادراتها العديدة يف 

خدمة الإ�سالم وامل�سلمني.
 واأ�ساد �سم���وه باجلهود الكبرة التي يقوم بها 
خادم احلرمني ال�رضيفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز 
اآل �سعود عاهل اململكة العربية ال�سعودية ال�سقيقة، 
يف الدف���اع ع���ن ق�سايا الأم���ة بكل ع���زم وح�سم، وما 
يتبن���اه جاللته من �سيا�سات وم���ا يتخذه من اإجراءات 

لتحقيق الأمن وال�ستقرار يف املنطقة.
 وا�ستعر����س �ساح���ب ال�سم���و امللك���ي رئي�س 
الوزراء مع وزير الداخلية باململكة العربية ال�سعودية 

ال�سقيق���ة امل�ستج���دات عل���ى ال�ساحت���ني الإقليمية 
والدولي���ة.  من ناحيته، اأعرب �ساحب ال�سمو امللكي 
الأمر عبدالعزيز بن �سعود ب���ن نايف بن عبدالعزيز 
اآل �سعود عن خال�س �سكره وتقديره ل�ساحب ال�سمو 

امللكي رئي�س الوزراء على ما يوليه �سموه من رعاية 
واهتمام بكل ما من �ساأنه تقوية اأوا�رض العالقات بني 
البلدين ال�سقيق���ني، م�سيدا مبا يتمتع به �سموه من 
حكمة يف التعامل مع خمتلف الق�سايا مبا لدى �سموه 

م���ن جتربة ثري���ة يف العمل العام، منوه���ا مبا ا�ستمع 
اإليه م���ن �سموه م���ن روؤى ت�سهم يف تعزي���ز التعاون 
الأمن���ي اخلليجي وتدعم حتقيق الأمن وال�ستقرار يف 

املنطقة.

• �سمو رئي�س الوزراء م�ستقبال �سمو وزير الداخلية ال�سعودي	

���س��م��وه ا���س��ت��ع��ر���س م���ع وزي����ر ال��داخ��ل��ي��ة ال�����س��ع��ودي اآخ����ر امل�����س��ت��ج��دات الإق��ل��ي��م��ي��ة وال��دول��ي��ة

وزير الداخلية ال�سعودي يزور البحرين
عل�����ى راأ�س وف�����������د اأمن�����������ي رفي�����������������ع 

املنام����ة - وزارة الداخلي����ة: ا�ستقبل 
وزي����ر الداخلي����ة الفري����ق الرك����ن ال�سيخ 
را�سد بن عبداهلل اآل خليفة وزير الداخلية 
باململك����ة العربي����ة ال�سعودي����ة �ساح����ب 
ال�سمو امللكي الأمر عبدالعزيز بن �سعود 
بن ناي����ف اآل �سعود، وذل����ك لدى و�سوله 
اأم�س مملكة البحرين على راأ�س وفد اأمني 
رفي����ع امل�ست����وى يف زي����ارة ر�سمية للبالد 

ت�ستغرق ثالثة اأيام. 
كم����ا كان يف ا�ستقب����ال �سموه، �سفرا 
البلدين وعدد من كبار امل�سوؤولني بوزارة 

الداخلية.
وتاأتي ه����ذه الزيارة يف اإطار العالقات 
الأخوي����ة واملتمي����زة الت����ي جتم����ع مملكة 
البحري����ن واململك����ة العربي����ة ال�سعودي����ة 
ال�سقيق����ة، والتي زادت ق����وة ور�سوخا يف 

عه����د القيادت����ني لعاهل الب����الد �ساحب 
اجلالل����ة امللك حمد ب����ن عي�سى اآل خليفة، 
وعاهل اململكة العربي����ة ال�سعودية خادم 
احلرم����ني ال�رضيف����ني املل����ك �سلم����ان بن 
عبدالعزيز اآل �سعود، وما يبذله من رعاية 
واهتم����ام مب�سالح املواطن����ني واحلر�س 
على اأمنه����م وا�ستقرارهم وتاأمني العي�س 

الكرمي لهم يف كال البلدين. 

الأمر عبدالعزيز 
اأ�ساد مبا يتمتع به 

�سمو رئي�س الوزراء 
من حكمة 

اأمن البحرين هو 
اأمن ال�سعودية واأمن 

ال�سعودية هو اأمن 
البحرين 

ما يجمعنا باأ�سقائنا 
ال�سعوديني روابط 

اأر�سى قواعدها الآباء 
والأجداد

جهود كبرة خلادم 
احلرمني يف الدفاع 

عن ق�سايا الأمة 
بعزم وح�سم

ال�سعودية ال�سند 
القوي والع�سد 
املتني لالأمتني 

العربية والإ�سالمية
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االهتمام بتطوير العالقات مع الهند

ال�سعودية متثل عمقا خليجيا وعربيا واإ�سالميا

منوذج اآ�سيوي متميز... �سمو ويل العهد: 

م�سيدا بدورها املحوري يف دعم م�سرية التعاون الأمني... �سمو ويل العهد:

املنام���ة - بنا: اأك���د ويل العهد نائب 
لرئي����س  الأول  النائ���ب  الأعل���ى  القائ���د 
جمل����س ال���وزراء �ساحب ال�سم���و امللكي 
الأم���ري �سلم���ان ب���ن حم���د اآل خليف���ة اأن 
مملك���ة البحري���ن حري�سة عل���ى موا�سلة 
تعزيز الإمكانات التي تتميز بها عالقاتها 
ال  ممت���دة م���ع جمهورية الهن���د، م�سيًدا 
�سم���وه مبردود هذه العالقات الذي �سمل 
جم���الت متنوع���ة ع���ادت عل���ى البلدي���ن 
وال�سعب���ني ال�س ديقني باخلري والفائدة 

عرب الأجيال.
وق���ال �سموه اإن “عاهل البالد �ساحب 
اجلالل���ة املل���ك الوال���د حم���د ب���ن عي�سى 
اآل خليف���ة ق���د اأولى الهتم���ام بدعم اأطر 
العالقات البحريني���ة الهندية تقديًرا ملا 
ت�سكل���ه الهند من من���وذج اآ�سيوي متميز 
وتاأ�سي�ًس���ا على امل���دى التاريخ���ي الذي 
تت�سم به، مما يتوا�سل البناء عليه لتنمية 
التعاون والتن�سيق يف عدد من القطاعات 

احليوية”.
ج���اء ذلك لدى لقاء �سم���وه - بح�سور 
وزي���ر اخلارجية ال�سيخ خال���د بن اأحمد بن 
حمم���د اآل خليفة - رئي����س حزب املوؤمتر 
الوطني الهندي راه���ول غاندي، اإذ اأ�ساد 
�سم���وه بالدور الإيجاب���ي للجالية الهندية 

يف مملك���ة البحري���ن امل�سه���م يف جمالت 
التنمي���ة، مم���ا يعك�س ق���وة الروابط التي 
جتم���ع بني البلدي���ن ال�سديق���ني. واأ�سار 
�سم���وه اإلى اأن مملك���ة البحرين ت�ستمر يف 
دعم الفر����س ال�ستثمارية عرب ما توفره 
من بيئة خ�سبة تعززها النظم والت�رشيعات 
الع�رشية الت���ي تواكب متطلبات الأن�سطة 
القت�سادية كاف���ة وت�سجع منوها، منوًها 
�سم���وه بالتب���ادل الن�س���ط ب���ني مملك���ة 

البحري���ن وجمهورية الهن���د ال�سديقة يف 
ه���ذا املج���ال والذي حق���ق تنامًي���ا كبرًيا 
ع���رب ال�سنوات. م���ن جانبه، اأع���رب غاندي 
عن �سك���ره وتقديره لفر�سة لقاء �ساحب 
ال�سمو امللك���ي ويل العهد نائ���ب القائد 
الأول لرئي����س جمل����س  النائ���ب  الأعل���ى 
ال���وزراء، م�سي���ًدا بالدع���م ال���ذي تقدم���ه 
مملكة البحرين ملوا�سلة تعزيز العالقات 

البحرينية الهندية على ال�سعد كافة.

املنام����ة - بن����ا: اأك����د ويل العهد نائب 
القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س 
الوزراء �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان 
بن حمد اآل خليفة اأن عالقة مملكة البحرين 
العربي����ة  اململك����ة  الك����ربى  ب�سقيقته����ا 
ال�سعودية له����ا طابعها اخلا�س واملميز يف 
ظ����ل ما يربطهما م����ن تاريخ عري����ق ي�سهد 
على الزدهار الذي ت�سكله هذه العالقة عرب 
خمتلف حمطاتها من الرتابط والتن�سيق يف 
ظل القيادة احلكيمة لعاهل البالد �ساحب 
اجلالل����ة امللك الوال����د حمد ب����ن عي�سى اآل 
خليف����ة واأخي����ه خ����ادم احلرم����ني ال�رشيفني 
املل����ك �سلم����ان ب����ن عبدالعزي����ز اآل �سعود 
عاهل اململكة العربية ال�سعودية حفظهما 
اهلل والتي تبواأت مكانتها املرموقة لت�سبح 
منوذجاً متميزاً يف العالق����ات بني ال�سقاء. 
ون����وه �سم����وه بال����دور املح����وري للمملك����ة 
العربية ال�سعودية ال�سقيقة يف دعم م�سرية 
التعاون الأمني عل����ى امل�ستويني اخلليجي 
التحدي����ات  خمتل����ف  ملواجه����ة  والعرب����ي، 
ومبا توؤك����ده جهودها املخل�س����ة يف قيادة 
التحال����ف العرب����ي املعززة لوح����دة ال�سف 
اإزاء خمتلف التحديات والتدخالت واجتثاث 

الإرهاب فكراً ومتويالً.
ج����اء ذل����ك ل����دى لق����اء �سم����وه بق�����رش 
الق�سيبي����ة اأم�س وزير الداخلي����ة باململكة 
العربية ال�سعودية ال�سقيقة �ساحب ال�سمو 
امللك����ي الأمري عب����د العزيز ب����ن �سعود بن 
نايف بن عبد العزيز اآل �سعود بح�سور عدد 
م����ن اأ�سحاب ال�سم����و واملع����ايل وال�سعادة 
حي����ث رح����ب �سم����وه بزي����ارة �سم����و الأمري 
عبدالعزي����ز ب����ن �سع����ود ململك����ة البحرين، 
م�سي����داً مب����ا تعك�س����ه ه����ذه الزي����ارة م����ن 
التوا�سل امل�ستمر بني البلدين ال�سقيقني 
والت�س����اور والتن�سيق فيم����ا بينهما تعزيزاً 

لعرى التعاون الوثيق.
كم����ا اأب����دى �سم����وه اعت����زازه مبواق����ف 
ال�سقيقة الكربى امل�ساندة ململكة البحرين 
وبدورها الريادي يف دعم الت�سامن والعمل 
الداعم����ة  ومواقفه����ا  امل�س����رتك  العرب����ي 
اأن  �سم����وه  الإ�سالمي����ة؛ موؤك����داً  للق�ساي����ا 
اململك����ة العربية ال�سعودي����ة بقيادة خادم 

احلرم����ني ال�رشيف����ني متث����ل عمق����اً خليجياً 
وعربي����اً واإ�سالمي����اً يكر�����س مع����اين الوحدة 
وامل�سري امل�س����رتك كونها احل�سن املنيع 
يف وجه التحديات والتهديدات والتدخالت 

مبا يحفظ اأمن وا�ستقرار املنطقة.
واأبل����غ �سم����وه �سم����و وزي����ر الداخلي����ة 
ال�سعودي بنقل حتياته اإلى خادم احلرمني 
ال�رشيفني امللك �سلمان ب����ن عبدالعزيز اآل 
�سع����ود ملك اململك����ة العربي����ة ال�سعودية 
ال�سقيق����ة واأخي����ه �ساحب ال�سم����و امللكي 
الأم����ري حممد ب����ن �سلم����ان بن عب����د العزيز 
اآل �سع����ود ويل العهد نائ����ب رئي�س جمل�س 
ال����وزراء وزي����ر الدف����اع باململك����ة العربية 

ال�سعودي����ة حفظهما اهلل ومتني����ات �سموه 
للمملكة و�سعبها ال�سقيق ا�سطراد التقدم 

والزدهار يف ظل قيادتها احلكيمة.
ويف اللقاء، جرى ا�ستعرا�س املوا�سيع 
البلدي����ن  ب����ني  ذات الهتم����ام امل�س����رتك 
عل����ى  امل�ستج����دات  واآخ����ر  ال�سقيق����ني 

ال�ساحتني الإقليمية والدولية.
هذا واأقام �ساح����ب ال�سمو امللكي ويل 
العهد نائ����ب القائد الأعل����ى النائب الأول 
لرئي�����س جمل�س الوزراء ماأدبة ع�ساء تكرمًيا 
ل�ساح����ب ال�سم����و امللك����ي وزي����ر الداخلية 
باململك����ة العربي����ة ال�سعودي����ة ال�سقيق����ة 

والوفد املرافق.

• �سمو ويل العهد م�ستقبال رئي�س حزب املوؤمتر الوطني الهندي	

• �سمو ويل العهد م�ستقبال �سمو وزير الداخلية ال�سعودي	

وزير اخلارجية ينوه بدور اجلالية الهندية 

“اخلدمة”: 4 حتديثات على تطبيق املوظف 

اإعادة تخطيط مواقف ال�سيارات يف ال�سوق ال�سعبي

املنامة -وزارة اخلارجي����ة: التقى وزير 
اخلارجي����ة ال�سيخ خال����د بن اأحم����د بن حممد 
اآل خليف����ة، رئي�����س ح����زب املوؤمت����ر الوطني 
الهندي راهول غان����دي، والوفد املرافق له، 

والذي يقوم بزيارة ململكة البحرين.
وخ����الل اللق����اء، رح����ب وزي����ر اخلارجية 
براه����ول غان����دي، معرًبا عن خال�����س تهانيه 
مبنا�سبة توليه رئا�سة حزب املوؤمتر الوطني 
التاريخي����ة  بالعالق����ات  م�سي����ًدا  الهن����دي، 
الوثيق����ة ب����ني مملك����ة البحري����ن وجمهورية 
الهن����د، وم����ا ت�سه����ده م����ن تق����دم متوا�سل 
وتعاون على امل�ستويات كافة يج�سد حر�س 
البلدي����ن ال�سديق����ني على الرتق����اء الدائم 

بالعالق����ات الثنائي����ة، ويعك�����س الإمكان����ات 
الكبرية لفتح اآفاق اأرحب للتعاون امل�سرتك 
مب����ا يخدم م�سال����ح البلدين، منوًه����ا بالدور 
املهم ال����ذي تقوم ب����ه اجلالي����ة الهندية يف 

مملكة البحرين.
م����ن جانبه، اأع����رب غاندي ع����ن �سعادته 
بزيارة مملكة البحري����ن واعتزازه بلقاء وزير 
اخلارجي����ة، موؤك����ًدا حر�����س جمهوري����ة الهند 
عل����ى تطوير عالقاته����ا مع مملك����ة البحرين 
يف املج����الت كافة، متمنًي����ا ململكة البحرين 

دوام التقدم والزدهار.
وق����د اأقام وزي����ر اخلارجي����ة ماأدبة غداء 

لراهول غاندي والوفد املرافق له.

املنام����ة - بن����ا: اأطل����ق دي����وان اخلدمة 
املدني����ة بالتع����اون م����ع هيئ����ة املعلوم����ات 
واحلكوم����ة الإلكرتوني����ة التحدي����ث اجلدي����د 
»املوظ����ف  الذكي����ة  الهوات����ف  لتطبي����ق 
احلكومي«، والذي يقدم املزيد من اخلدمات 
الإلكرتوني����ة ملوظف����ي اجله����ات احلكومي����ة 
وكذلك املهتمني مبتابعة امل�ستجدات ب�ساأن 
الأنظم����ة والقوان����ني يف اخلدم����ة املدنية، اإذ 
يت�سم����ن التطبيق حزمة جديدة من اخلدمات 
التي يحتاجها املوظف يف القطاع احلكومي.

للتوظي����ف  الع����ام  املدي����ر  واأك����د 
خال����د  ال�سي����خ  الدي����وان  يف  واملعلوم����ات 
اأن  عل����ى  اآل خليف����ة حر�س����ه  اإبراهي����م  ب����ن 

يواك����ب التطبي����ق اجلديد اأح����دث التقنيات 
والت�ساميم اجلديدة والتي متكن املوظفني 
م����ن الو�س����ول للمعلومة واخلدم����ة املطلوبة 
ب�سهول����ة وي�رش م����ع �رشورة تطوي����ر اخلدمات 
املوج����ودة يف التطبيق واإ�ساف����ة كل ما يهم 

امل�ستخدم.
واأو�سح اأن التحدي����ث اجلديد للتطبيق 
ميك����ن املوظ����ف م����ن الط����الع عل����ى �سج����ل 
احل�س����ور والن�رشاف ومتابع����ة موعد ح�سوره 
والزم����ن املقرر لن�رشاف����ه اإ�سافة اإل����ى اأيام 
الغي����اب والتاأخري، عالوة على تقدمي خمتلف 
والإن�س����اف  املتاأخ����ر  للح�س����ور  الت�ساري����ح 

املبكر.

الرفاع – بلدية املنطقة اجلنوبية اأفادت 
بلدية املنطقة اجلنوبية انها تقوم بالتن�سيق 
م���ع اإدارة الط���رق ب���وزارة الأ�سغ���ال و�سوؤون 
باإع���ادة  العم���راين،  والتخطي���ط  البلدي���ات 
تخطيط مواقف ال�سيارات يف ال�سوق ال�سعبي 
مبدين���ة عي�س���ى، لتوفري مزيد م���ن املواقف 

وت�سهيل حركة ال�سري يف ال�سوارع الداخلية.
ج���اء ذل���ك يف بيانها الت���ي ردت به على 
عم���ود الكات���ب اأ�سام���ة املاج���د املن�سور يف 
�سحيف���ة “البالد” ي���وم الإثن���ني املوافق 8 
 15 3373( �سفح���ة  )الع���دد   2018 يناي���ر 
بعن���وان “مالحظ���ات ع���ن ال�سالم���ة املرورية 

بال�سوق ال�سعبي”.
املي���اه  دورات  ب�س���اأن  البي���ان:  وتاب���ع 
يت���م العمل حالي���اً على اإن�س���اء 12 دورة مياه 
اإ�سافية للرجال والن�ساء ودورات مياه لذوي 
الحتياج���ات اخلا�سة، علم���اً اأن دورات املياه 
احلالي���ة يف ال�سوق يبل���غ عددها 8 )4 للرجال 

و4 للن�ساء(، وكنا ناأمل التاأكد من املعلومات 
قبل طرحها، حيث اأ�سار الكاتب اإلى اأن هناك 

حجرة �سغرية بها اأربع دورات مياه فقط. 
واأ�س���ار البي���ان اإل���ى ان البلدي���ة تتاب���ع 
لتنفي���ذ خطتها التطويري���ة ملرافق ال�سوق، 
وتركي���ب  الإن���ارة  توف���ري  يف  ب���داأت  حي���ث 
الأم���ن  عل���ى  حفاظ���اً  الأمني���ة،  الكام���ريات 
وال�سالم���ة العام���ة لكل من ي���زاول ن�ساطه يف 

هذا املرفق احليوي املهم.
واأورد البي���ان: اأن وكيل الوزارة ل�سوؤون 
البلدي���ات نبي���ل  اأبوالفت���ح �سب���ق واأن اأعلن 
ع���ن الب���دء يف تكيي���ف املح���الت اجلديدة يف 
الرب���ع الأول من العام اجل���اري، وذلك تنفيذاً 
لتوجيه���ات رئي����س ال���وزراء �ساح���ب ال�سمو 
امللك���ي الأم���ري خليفة بن �سلم���ان ال خليفة 
ال�س���وق،  يف  اخلدمي���ة  الحتياج���ات  بتلبي���ة 
ومبتابع���ة مبا�رشة من وزي���ر الأ�سغال و�سئون 

البلديات والتخطيط العمراين.

تخريم جيب المواطن
 

بعد قرار رف���ع اأ�سعار البنزين اأم�س، وقطع تذكرة �سعود قطار ال�رشائب، يتعني 
الوقوف على حجم البحرين بامل�سهد اخلليجي. واأخل�سه بلغة الأرقام:

- ع���دد برامي���ل النف���ط املنتجة يومي���ا )بامللي���ون(: 10.1 بال�سعودي���ة، و2.9 
بالإمارات، و2.8 بالكويت، ومليون بعمان، و200 األف بالبحرين.

- حجم ال�سندوق ال�سيادي )باملليار دولر(: 1307 بالإمارات، و738 بال�سعودية، 
و524 بالكويت، و24 بعمان، و11 بالبحرين.

- ن�سب���ة ع���دد الوافدي���ن ل���كل مواط���ن: 7.6 بالإم���ارات، و2.2 بالكويت، و1.2 
بالبحرين، و0.8 بعمان، و0.5 بال�سعودية.

- الت�سنيف ال�سي���ادي )S&P(: الكويت والإمارات )عايل اجلودة(، وال�سعودية 
وعمان )متو�سط اجلودة(، اأما البحرين )منخف�س اجلودة(.

الإم���ارات �ستجن���ي اأكرث اأم���وال ال�رشائب م���ن الأجانب. وجنح���ت الأوامر امللكية 
ال�سعودي���ة بامت�سا����س �س���كاوى اجتماعية بعد ق���رارات رفع �سع���ر البنزين وفر�س 

ال�رشيبة النتقائية والقيمة امل�سافة.
الكوي���ت وعمان اأجلتا فر�س “القيمة امل�ساف���ة”. وحت�سب الثانية تواأما للمنامة 
وف���ق الأرقام اأعاله. والأوفق اإنقاذ جي���ب املواطن من التخرمي، باإرجاء اإقرار ال�رشيبة؛ 

لأنها اأبغ�س احلالل بالد�ستور.
 

تيار
“الهم والغ�سب والياأ�س اأعدى اأعداء الإن�سان”.

ميخائيل نعيمة

راشد 
الغائب

rashed.ghayeb
 @albiladpress.com
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اأبرز امتحانات اليوم: ريا�صيات بالإعدادي وجغرافيا واقت�صاد بالثانوية
عدد الطلبةالمتحاناملرحلة والوقت

56القراءة والإنتاج الكتابي )قرا 311(الثانوية )8 �ص(

5630اجلغرافيا القت�صادية )اأجا 103(الثانوية )10:30 �ص(

5031الرتبية الأ�رسية 1 )اأ�رس 101(الثانوية )10:30 �ص(

43م�صطلح احلديث )�صلح 211(الثانوية )12:30 ظ(

26م�صطلح احلديث )�صلح 212(الثانوية )12:30 ظ(

-الريا�صياتالثالث اإعدادي )8 �ص(

الثالثاء 9 يناير 2018 
22 ربيع الثاني 1439
6local@albiladpress.comالعدد 3374

المعضالت

•التعليم طلبة باجلامعة اخلليجية 	
يوؤدون امتحانات نهاية الف�صل 

الدرا�صي اخلريفي. بداأت 
المتحانات يوم ال�صبت املا�صي 

وت�صتمر للخمي�ص املقبل

ُعمـــان تـعـتـــرف بـ�صـهـــادة الـجـامـعــة الـمـلــكـيــة لـلـبــنـــات
اأو�صت مبعادلة املوؤهالت الدرا�صية التي متنحها 

اأدرج���ت وزارة التعلي���م الع���ايل ب�صلطن���ة 
عمان اجلامع���ة امللكية للبنات مبملكة البحرين 
الع���ايل  التعلي���م  موؤ�ص�ص���ات  قائم���ة  �صم���ن 
املو�ص���ى بالدرا�صة فيها بع���د �صدور قرار من 
جلنة العرتاف مبوؤ�ص�ص���ات التعليم العايل غري 
العمانية. واأو�صت مبعادلة املوؤهالت الدرا�صية 

التي متنحها.
واأع���رب رئي����ص اجلامع���ة م���ازن جمعة عن 
تقدي���ره وامتنان���ه ل���وزارة التعلي���م العايل يف 

�صلطن���ة عم���ان للثقة الت���ي منحوه���ا للجامعة 
امللكية للبنات. 

واأ�ص���اف: الق���رار ياأت���ي متزامنا م���ع الثقة 
التي منحها جمل����ص التعليم العايل يف البحرين 
للجامع���ة، حيث اعتمد يف �صهر فرباير من العام 
2017 كاأول جامعة خا�صة معتمدة يف البحرين 
اإل���ى جانب اإدراج جمي���ع الربامج والتخ�ص�صات 
ملرحل���ة البكالوريو�ص �صم���ن قائمة اجلامعات 

املو�صى بها لدى ال�صعودية والكويت.

التعليم الطبي يرتكز على درا�صة م�صكالت املجتمع   
يتيح للطلبة الحتكاك املبا�رس واكت�صاب اخلربات  

املنامة � جامعة اخللي����ج العربي: اختتمت كلية 
الط����ب والعل����وم الطبي����ة بجامع����ة اخللي����ج العربي 
ور�صت����ي عمل الأول����ى بعن����وان “تعزي����ز املهارات 
التدري�صي����ة” والثاني����ة بعنوان “كتاب����ة املع�صالت 
بالتع����اون م����ع جامع����ة ما�صرتيخ����ت الهولندي����ة”، 
الت����ي تعترب واحدة من اأف�ص����ل اجلامعات عامليا يف 
جم����ال التعلي����م الطبي، وت�صنف م����ن �صمن اأف�صل 
100 جامع����ة عاملية، اإذ تع����د كلية الطب يف جامعة 
ما�صرتخ����ت اأول من طبق نظام التعليم املبني على 

حل املع�صالت يف اأوروبا.
وقال نائب رئي�ص جامعة اخلليج العربي، عميد 
كلي����ة الطب �صعي����د طبارة اأن كلي����ة الطب حتر�ص 
دائم����ا عل����ى مراجع����ة مناهجه����ا التعليمي����ة وطرق 

التدري�ص.
واأ�ص����ار اإل����ى اأن الكلي����ة تعتم����د عل����ى التعليم 
املبن����ى عل����ى ح����ل املع�ص����الت يف املج����ال الطبي، 

ويه����دف تطبيق هذا النظ����ام بالدرج����ة الأولى اإلى 
تنمي����ة الفك����ر التحليل����ي ل����دى الط����الب والرغب����ة 
الذاتية للتعليم، وا�صتيع����اب التكنولوجيا احلديثة 
وا�صتخدامه����ا وتوظيفه����ا بال�صكل الأمث����ل، اإ�صافة 

اإلى زرع روح العمل اجلماعي لدي الطالب.
وتاب����ع: “بالإ�صاف����ة اإلى ذل����ك، ف����اإن التعليم 
الطب����ي يف اجلامع����ة يرتكز عل����ى درا�ص����ة م�صكالت 
املجتمع وتن����اول مع�صالته ال�صحي����ة كافة، وهو ما 
يتيح لطلبة الطب الحتكاك املبا�رس مع جمتمعاتهم 

واكت�ص����اب اخل����ربات النظرية والتطبيقي����ة الالزمة 
لتطوير مهاراتهم الطبية”

وهدفت الور�صتان اللتان ح�رسهما 35 م�صاركا 
م����ن اأع�صاء هيئ����ة التدري�ص بكلية الط����ب والعلوم 
الطبية اإلى رفع كفاءة اأع�صاء هيئة التدري�ص بكلية 
الطب والعلوم الطبية و�صقل مهاراتهم التعليمية 
متا�صيا مع اخلطة الإ�صرتاتيجية الرامية اإلى تطوير 
اإداء الكليات ع����رب حت�صني اإ�صرتاتيجيات التدري�ص 
واإثراء املعرفة؛ لتواكب املعايري الدولية للتعليم.

• ح�صور 35 م�صارًكا من اأع�صاء هيئة التدري�ص	

• •اجلامعة حا�صلة على العتماد من ال�صعودية والكويت	 تقدير وامتنان لوزارة التعليم العايل العمانية	

“التطبيقية” متنح �صهادة هند�صة بريطانية معتمدة

امتحان العربي “�صهل” والإجنليزي “خاٍل من التعقيدات”

توظيف كفاءات اأكادميية واإدارية  

معلمون يقدمون درو�ص تقوية ب� “الإن�صتغرام”... طلبة بالثانوية ل� “$”:

العل���وم  جامع���ة  رئي����ص  نائ���ب  اأك���د 
التطبيقية لل�صوؤون الإدارية واملالية وخدمة 
املجتم���ع حمم���د اأب���و ك���رب اأن اإدارة اجلامعة 
هي���اأت الظ���روف املنا�صب���ة كافة م���ن خالل 
توظيف نخبة م���ن ذوي الكفاءات الأكادميية 
والإدارية؛ ل�صمان �ص���ري العملية التعليمية، 
م�ص���ريا اإل���ى اأن جامع���ة العل���وم التطبيقي���ة 
تعت���رب اأول جامع���ة خا�ص���ة بحريني���ة متّكن 
الطالب م���ن احل�صول على �صه���ادة هند�صة 
بريطاني���ة معتم���دة، الأمر ال���ذي �صينعك�ص 
ب�ص���كل اإيجابي على دع���م العملية التعليمية 
باجلامعة مبا يتوافق مع اخلطة الإ�صرتاتيجية 

التي تهدف اإلى نقلها اإلى الأفق العاملي من 
خ���الل التعاون مع اجلامع���ات العاملية وطرح 
برامج اأكادميي���ة ت�صهم يف اإثراء �صوق العمل 
بخريج���ني ذوي ق���درات علمي���ة ممي���زة عرب 
ال�صتف���ادة من جت���ارب اجلامع���ات العريقة 
باململك���ة املتح���دة، وتق���دمي تعلي���م عايل 
متطور لالإ�صه���ام يف خدمة املجتمع البحريني 

واخلليجي والعربي.
واأو�صح حممد يو�ص���ف اأن اجلامعة تنظر 
لل���كادر الإداري؛ باعتب���اره العن����رس امل�صاند 
ل�صري العم���ل الأكادميي، حيث ت���ويل اأهمية 
كبرية لتطوي���ر الكادر الأكادمي���ي والإداري 

و�صقل مهاراتهم من خالل التدريب الداخلي 
واخلارج���ي، وتوف���ري الإمكانات كاف���ة التي 
م���ن �صاأنها رفع الق���درة الإنتاجية لكوادرها، 
واتباع �صيا�صة حتفيز املوظفني والحتفاظ 
بهم مما ينعك����ص ب�صكل اإيجابي على م�صرية 
اجلامع���ة يف خمتل���ف املج���الت الأكادميي���ة 
والإدارية. و�صدد عل���ى اإ�صرتاتيجية اجلامعة 
يف خدمة املجتمع، واأن اجلامعة تويل اهتماماً 
كبريا للفعالي���ات املجتمعية وحتر�ص دائما 
عل���ى التوا�ص���ل م���ع املوؤ�ص�ص���ات واملراكز 
الوطنية التي تن�صط يف هذا املجال للو�صول 

اإلى حتقيق التنمية املجتمعية ال�صاملة.

ابتدائي���ة  مبدار����ص  معلم���ون  تط���ّوع 
واإعدادي���ة والثانوي���ة بب���ث ����رسوح مف�صلة 
لبع����ص المتحانات على برنام���ج التوا�صل 
الجتماع���ي” الن�صتغ���رام”؛ وذل���ك لتي�صري 
مذاك���رة بع����ص امل���واد الدرا�صي���ة. و�صهد 
ع���دد كبري م���ن الطلبة باملرحل���ة البتدائية 

التقوي���ة  درو����ص  ح�ص���ور  والإعدادي���ة 
اإلكرتونيا.

ووا�صلت “البالد” ر�صدها اليومي لأداء 
الطلبة بامتحانات نهاي���ة الف�صل الدرا�صي 
اأم����ص  األف���ا و92 طالب���ا   11 الأول. وق���دم 
امتحان اللغة الجنليزية )اجن 201( بالفرتة 
الأول���ى، بينم���ا ق���دم 8 اآلف و928 طال���ب 
امتحان اللغة العربية )عرب 301(، وو�صف 

طلبة ا�صتطلعت راأيه���م ال�صحيفة م�صتوى 
المتحان باأنه “�صهل وي�صري”.
واأ�ص���اروا اإل���ى اأن امتحان 

ات�ص���م  العربي���ة  اللغ���ة 
الأ�صئل���ة  بو�ص���وح 
واملتنوع���ة  املبا����رسة 
لقدرات الطلبة، مبينني 

ب���اأن الزم���ن املخ�ص����ص 

لالإجابة كاٍف.
وذكر م���ن حت���دث ملندوب���ة ال�صحيفة 
بان مق���رر اللغ���ة الإجنليزي���ة “جاء 
اأ�صهل مم���ا توقعوه وخاٍل من 

التعقيدات”.
واأردف���وا ب���ان اأ�صئلة 
المتح���ان ا�صتوعب���ت ما 

ورد باملقرر.

• حممد يو�صف	

د�صنت اإدارة البح���ث العلمي بالأمانة العامة 
ملجل����ص التعلي���م العايل، بالتع���اون مع املجل�ص 
الثقايف الربيطاين، �صل�صلة ور�ص تدريبية بعنوان 
ي�صتفي���د منه���ا عل���ى مدى �صت���ة اأي���ام خم�صون 
باحًث���ا م���ن منت�صب���ي موؤ�ص�صات التعلي���م العايل 
املحلي���ة، وت�رسف على تنفيذها مدربة متخ�ص�صة 
م���ن اململك���ة املتح���دة، وته���دف اإل���ى �صق���ل 
مه���ارات الت�صال وكتابة البح���وث العلمية لدى 
امل�صاركني. ولدى ح�ص���وره افتتاح الور�ص، اأكد 
الأم���ني العام ملجل�ص التعلي���م العايل عبدالغني 
ال�صويخ اأن هذه الور�ص التدريبية تاأتي من�صجمة 
مع اأهداف الإ�صرتاتيجية الوطنية للبحث العلمي 
التي اأقرها جمل�ص التعليم العايل، والتي تهدف 
اإل���ى تعزيز جه���ود موؤ�ص�ص���ات التعليم العايل يف 

املجال البحثي.

نف���ذت اإدارة التدري���ب والتطوي���ر املهني 
بال���وزارة بالتع���اون م���ع مكتب الرتبي���ة العربي 
ل���دول اخلليج برناجًم���ا تدريبًيا بعن���وان )مناذج 
تطبيقي���ة ملفاهي���م الرتبي���ة عل���ى املواطن���ة(، 
�ص���ارك فيه 25 اخت�صا�صًيا م���ن اإدارات املناهج 
والإ����رساف الرتبوي والرتبي���ة اخلا�صة واخلدمات 
الطالبي���ة والتعليم اخلا�ص بالوزارة، وذلك مبقر 

املركز الإقليمي للتكنولوجيا واملعلومات.
وق���دم الربنام���ج امل���درب مبكت���ب الرتبية 

العربي لدول اخلليج ريا�ص اجلوادي.

50 باحثا يتعرفون 
على مهارات الت�صال

تدريب 25 اخت�صا�صيا 
على املواطنة

مروة خمي�س
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على املجتمع الدويل التحرك اجلاد ملواجهة الدور اخلطري لنظام قطر
الدوحة تتحمل م�س�ؤولية ما ترتكبه من اأعمال عدائية ممنهجة... منتدى “درا�سات”: 

املنامة - بنا: اأ�سدر منتدى “درا�سات” الأول 
بعن�ان “قطر عراب الف��س���ى والأزمات يف ال�رشق 
الأو�سط” بيانا ختاميا م�س���اء اأم�س، مب�ساركة نخبة 
من املفكرين واخلرباء والأكادمييني واملخت�سني 

والإعالميني.
وناق�س املنتدى �سيا�سات وممار�سات النظام 
القط���ري العدائي���ة حمليا وخليجي���ا وعربيا وبحث 
�سبل م�اجهة تلك التهدي���دات، واأكد امل�سارك�ن 

الآتي:
اأولً: اإن النظ���ام القط���ري يتحم���ل م�س�ؤولي���ة 
م���ا يرتكبه من اأعمال عدائي���ة ممهنجة وممار�سات 
خمالفة �س���د الأم���ن الق�مي العربي وم���ن القلب 
منه اأم���ن منطقة اخلليج، وما ينجم عنها من اأزمات 
متالحقة ونتائج �سديدة اخلط�رة منذ عام 1995م.
اإن البحري���ن عان���ت م���ن التدخ���الت  ثانًي���ا: 
القطري���ة على اأكرث من �سعي���د، فقد خ�رشت جزءا 
من كيانه���ا ال�سيادي التاريخ���ي الثابت وامل�ثق 
ح���ني اقتطع���ت قط���ر م���ن حدوده���ا ال�سيادي���ة، 
وقام���ت بالعتداء عل���ى �سيادة اململك���ة. وو�سل 
الأمر اإلى حد العت���داء الع�سكري يف ف�ست الديبل 
ع���ام 1986م. وخالل الحت���كام اإلى حمكمة العدل 
الدولي���ة بن���اء عل���ى ت�ج���ه قط���ري للمحكم���ة مت 
اإثب���ات تزوير قطر لع����رشات ال�ثائ���ق التاريخية، 
و�س�ل اإلى عملية نهب منظم لرثوات البحرين يف 

اأرا�سيها التاريخية.
وعل���ى �سعي���د مت�س���ل، عمل���ت قط���ر عل���ى 
ا�ستغالل مل���ف التجني�س لتنفي���ذ اأجندة تخريبية 
من خالل امل�سا�س عمدا بالرتكيبة الدميغرافية يف 
اململكة، وحماولة �رشب الن�سيج املجتمعي لالإ�رشار 
بالأم���ن ال�طني وامل�سالح العليا، وذلك من خالل 
انتهاج �سيا�سة جتني�س لأفراد من عائالت تنتمي 
ملك�ن واح���د عن طري���ق تقدمي اإغ���راءات مادية 
واجتماعية، ودون مراعاة الق�انني املنظمة لذلك 
يف البحري���ن، ويف خ���رق �رشي���ح لبن�د اآلي���ة تنفيذ 

اتفاق الريا�س امل�قع بتاريخ 17 اأبريل 2014.
وهن���اك �سجل حافل وم�ؤ�سف لقطر يف تقدمي 
اأوجه الدعم املختلفة لالإرهابيني واخلارجني على 
القان�ن �سد مملكة البحرين، وي�سمل ذلك الدعم 

املايل والإعالمي والل�ج�ستي وغري ذلك.
وق���د ك�سفت الت�س���الت الهاتفية امل�ثقة، 
والتح�يالت املالية مدى الدعم القطري جلماعات 

الإرهاب، ل�ستهداف النظام ال�رشعي يف اململكة.
كما عمل���ت الدوحة عل���ى الإيع���از للجمعيات 
ال�سيا�سي���ة “املنحل���ة” ملحاول���ة عرقل���ة تق���دم 
امل�س���رية الدميقراطية يف البحرين حتى ل ي�سطر 
النظام الت�سلط���ي يف الدوحة اإلى اتخ���اذ اإجراءات 
مماثل���ة ت�سب يف �سالح امل�ساركة ال�سعبية، حيث 
م���ازال احلكم القط���ري مياطل وي�س����ف، ويقدم 
ال�ع�د اجل�فاء منذ �سن�ات ط�يلة يف هذا ال�ساأن.
كما ا�ستغلت قطر و�سائل الإعالم التابعة لها 
وتل���ك التي مت�له���ا ملهاجمة البحري���ن، وحماولة 
ت�س�ي���ه �سمع���ة البحري���ن يف اخل���ارج. بالإ�ساف���ة 
اإلى ال�ق����ف وراء ح�سابات م�سب�ه���ة على م�اقع 
الت�ا�سل الجتماعي بغر�س التاأليب والتحري�س.

ثالًث���ا: اإن البحرين، وال�سع�دي���ة، والإمارات، 
وم����رش منح���ت قطر الكث���ري من الفر����س لتدارك 
�سيا�ساته���ا الرامي���ة اإل���ى زعزعة اأم���ن وا�ستقرار 
منطقة اخللي���ج، لكنها ا�ستم���رت يف دعم ورعاية 

ومت�ي���ل جماع���ات الإره���اب وتق���دمي امل���الذات 
الأمن���ة له���ا، واخت���ارت اأن تدور يف فل���ك امل�رشوع 
الإيراين الت��سعي الذي يهدف اإلى ال�سيطرة على 
املقدرات العربية عرب ملي�سيات وخاليا الإرهاب، 
واأطلقت العن���ان ل��سائل الإعالم التابعة لها لبث 
خطاب التحري����س على زعزعة الأمن واحل�س على 

العنف ون�رش الفنت والأكاذيب والكراهية.
رابًعا: اإن الأزمة القائمة مع قطر لي�ست خالفا 
خليجي���ا فح�س���ب، لكنه���ا م���ع العديد م���ن الدول 
العربي���ة والإ�سالمية التي اأعلنت م�قفها ب��س�ح 
م���ن التدخالت القطرية ودعمها ال�رشيح لالإرهاب، 

والفكر املتطرف، ون�رش الف��سى.
وم���ا ا�ستعر�س���ه املتحدث����ن يف املنتدى من 
ماآ�س���ي واأح���داث مروعة عل���ى م�ست����ى ال�سع�ب 
والأوط���ان ج���راء التدخ���الت القطري���ة يف �س����ؤون 
العدي���د من ال���دول العربي���ة هي من���اذج وا�سحة 
ملاهية تلك التدخالت التي متثل انتهاكا �سارخا 

ملبادئ القان�ن الدويل.
خام�ًس���ا: اإن النظام يف قط���ر داأب على نق�س 
التعه���دات وعدم ال�فاء بالعه�د فقد اأخل بكامل 
التزاماته يف اتفاق الريا�س لعام 2013، والتفاق 
التكميل���ي واآلياته التنفيذية لعام 2014 يف اإطار 

جمل�س التعاون اخلليجي.

توصيات المنتدى:
وبن���اء على ما تقدم م���ن حقائق ونتائج، فقد 

اأو�سى امل�سارك�ن يف املنتدى مبا يلي:
اأولً: اأن تت�ق���ف قط���ر ف����را دون مماطلة اأو 
ت�س�يف عن كاف���ة ممار�ساتها �سد الأمن الق�مي 
العرب���ي، وتهديد الأمن وال�سل���م الدوليني، فيما 
يتعل���ق بدعم ومت�يل ورعاية الإرهاب، واأن تك�ن 
اأداة لتنفيذ م�رشوع اإي���ران الت��سعي، والتحري�س 

الإعالمي على العنف والكراهية والف��سى.
ثانًي���ا: اأن تك���ف احلك�م���ة القطري���ة عن كل 

الأعم���ال العدائية �سد البحري���ن على �سعيد دعم 
الإرهاب والإع���الم امل�جه والتجني����س. واأن تقدم 
التع�ي�سات املنا�سبة لالأ�رشار التي حلقت باأرواح 

الأبرياء والبنى التحتية وغريها.
ثالًثا: مطالبة املجتمع الدويل بالتحرك اجلاد، 
مل�اجهة ال���دور اخلط���ري الذي يلعب���ه نظام قطر 
لزعزع���ة الأمن وال�ستقرار، وال���ذي ي�ؤدي لتفاقم 

م�سكلة الإرهاب على م�ست�ى العامل باأ�رشه.
رابًع���ا: اأن يلت���زم نظ���ام قطر فعلي���ا وحرفيا 
وب�س���كل ل لب�س فيه باملبادئ ال�ستة املنبثقة عن 
املطالب الثالثة ع�رش، وم���ا ورد يف اتفاق الريا�س 
ع���ام 2014 اإذا اأرادت ب���دء ح����ار يف�س���ي اإل���ى 

اإجراءات حمددة وحل�ل دائمة.  
ويف اجلل�س���ة الفتتاحية، اأك���د رئي�س جمل�س 
اأمناء مركز )درا�سات( ال�سيخ عبداهلل بن اأحمد اآل 
خليف���ة اأن قطر يف حد ذاته���ا متثل اأزمة ممتدة يف 
منطقة ال�رشق الأو�س���ط، اإذ يتمتع النظام القطري 
بقدرة فائقة على �سناعة الأزمات التي ت�ستهدف 
دول جمل����س التعاون وال���دول العربية املح�رية، 
بع���د اأن و�سعت الدوح���ة نف�سها كاإح���دى اأدوات 

م�ساريع الف��سى والتق�سيم يف املنطقة.
واأ�س���اف: اإذا كان���ت الأزمة تع���رب عن م�قف 
ي�سكل تهديًدا، وتت�سمن قدًرا من اخلطر يف فرتة 
زمنية حمددة، فيمكن الق�ل اإن قطر يف حد ذاتها 
متث���ل اأزمة ممتدة يف منطقة ال�رشق الأو�سط، حيث 
يتمتع النظام القط���ري بقدرة فائقة على �سناعة 
الأزم���ات الت���ي ت�سته���دف دول جمل����س التعاون 
والدول العربية املح�رية، بعد اأن و�سعت الدوحة 
نف�سها كاأحد اأدوات م�ساريع الف��سى والتق�سيم 
يف املنطق���ة، وجندت م�ارده���ا املالية والإعالمية 
وغريها لتحقيق هذا الغر�س. علما اأن تهديد قطر 
لالأم���ن الق�مي العربي واأمن اخلليج ب�سفة خا�سة 
ل ينبع عن ق�ة ذاتية، واإمنا باعتبارها خا�رشة رخ�ة 
خمرتقة، حت���اول اإح���داث اأكرب قدر م���ن اخل�سائر 

والأ�رشار يف اإطار حدود الدور املر�س�م لها.

بن حميد: قرار رفع اأ�شعار البنزين مرفو�ض �شعبيا

“التجمع” يرف�ض زيادة اأ�شعار البنزين

“االحتاد احلر” ينا�شد بتعليق القرار 

ا�ستنك����ر ع�س����� اللجن����ة املالي����ة 
مبجل�����س الن�����اب النائ����ب ع����ادل بن 
حمي����د القرار املفاجئ الذي اأ�سدرته 
الهيئ����ة ال�طنية للنفط والغاز الي�م 

برفع اأ�سعار البنزين.
وقال بن حميد اإن القرار مرف��س 
�سعبي����اً، ومل ُيرج����ع في����ه ملمثليه����م 
املنتخب����ني مبجل�����س الن�����اب، حيث 
تفاج����اأ جميع الن�����اب بالق����رار الذي 

�سّكل �سدمة جلميع امل�اطنني.
واأّك����د اأن ق����راراً مهم����اً �سي����رتك 
اأث����راً كب����رياً عل����ى حي����اة امل�اطنني 
ومعي�ستهم كان من الأحرى باجلهات 
التنفيذية اأن ترج����ع فيه اإلى جمل�س 
الن�اب، واأن تت�ساور ب�ساأنه مع اللجنة 
املالية. ولفت اإلى �رشورة اأن ي�ساحب 
القرار زيادة يف الدعم امل�ايل املقّدم 
للم�اطنني مل�ساعدته����م يف م�اجهة 
اأعب����اء املعي�سة املتزاي����دة، حيث من 
املزمع اأن ي�ؤثر رف����ع اأ�سعار البنزين 

على كافة ن�احي املعي�سة.

الظ����روف  اإن  ب����ن حمي����د  وق����ال 
التي متّر  القت�سادي����ة واملعي�سي����ة 
به����ا الب����الد تتطل����ب اإج����راء اأكرب قد  
ال�سلطت����ني  ب����ني  م����ن امل�س����اورات 
التنفيذي����ة والت�رشيعي����ة يف القرارات 
التي مت�ّس حياة امل�اطنني وال��سع 

القت�سادي برّمته.

رف�����س جتم����ع ال�ح����دة ال�طنية 
الزي����ادة اجلديدة يف اأ�سع����ار البنزين 
ب�سكل مفاجئ، وقال اإن مباغتة هيئة 
النفط والغ����از البحريني����ني بقرارها 
و�سع����ت امل�اطن اأم����ام الأمر ال�اقع 
بتجاوز ت����ام لدور اجله����از الت�رشيعي 
للرتتيب����ات  ا�ست�سح����اب  ودون 
اتخاذه����ا  يج����ب  الت����ي  والإج����راءات 

حلماية فئة حمدودي الدخل.
احلك�م����ة  »التجم����ع«  وطال����ب 
واخلدم����ي  القت�س����ادي  وقطاعه����ا 
عل����ى  املرتتب����ة  للنتائ����ج  بالنتب����اه 
مثل هذه الق����رارات املفاجئة والتي 
ت����وؤدي اإلى م�ضاعف����ة ال�ضغوط على 
امل�اطنني حم����دودي الدخل والدفع 

لإدخ����ال فئ����ة كبرية م����ن امل�اطنني 
البحرينيني يف دائرة الفقر.

كم����ا اأك����د اأهمي����ة �سع����ي الدولة 
لإيج����اد البدائ����ل لزي����ادة اإيراداته����ا 
ورف����ع الإنتاج بدلً م����ن اللج�ء يف كل 
م����رة اإل����ى زي����ادة الأ�سع����ار وفر�����س 

الر�س�م على امل�اطنني.
ودع����ا »التجمع« جمل�����س الن�اب 
حق�����ق  حماي����ة  يف  ب����دوره  للقي����ام 
امل�اطنني باملطالب����ة ب�سكل حا�سم 
ب�قف تنفيذ هذا القرار اخلطري ما مل 
يتزام����ن تنفيذه مع تطبيق الزيادات 
املنتظ����رة يف معا�س����ات امل�اطن����ني 
تكف����ي  تع����د  مل  الت����ي  واأج�ره����م 

احتياجاتهم ال�رشورية.

املنام���ة - الحت���اد احل���ر لنقاب���ات 
عمال البحرين: اأك���د رئي�س الحتاد احلر 
لنقابات عمال البحري���ن يعق�ب ي��سف 
ب���اأن الحت���اد تفاجاأ ب�سدور ق���رار زيادة 
اأ�سع���ار البنزين للم���رة الثانية خالل اأقل 
م���ن 3 اأع����ام وتطبيق���ه يف ذات ال�قت 
واللحظة و�سط عدم ر�سا وا�ستياء �رشائح 
عديدة م���ن امل�اطن���ني؛ وذل���ك ب�سبب 
تبع���ات ه���ذا الق���رار الت���ي ل �س���ك اأنها 

�ستثقل كاهل امل�اطن البحريني.
ورف���ع ي��س���ف منا�سدت���ه للقي���ادة 
بتعلي���ق العمل به���ذا الق���رار وغريه من 

الق���رارات التي من �ساأنه���ا زيادة الأعباء 
على كاهل امل�اطن���ني، واإرجائها لإجراء 
درا�سة م�ستفي�سة م���ن قبل املخت�سني 
وت�اف���ق كام���ل ب���ني جمي���ع ال�سلط���ات 
منع���ا  ال�طن���ي؛  املجتم���ع  ومنظم���ات 
لت����رشر امل�اطنني، وحلماي���ة مكت�سبات 
امل�اطنني وع���دم امل�سا�س مب�ساحلهم 
ج���راء تنفيذ خط���ة الدول���ة و�سيا�ساتها 
يف اإع���ادة ت�جي���ه الدعم، اإذ ق���د يتفهم 
امل�اطن�ن الظ���روف القت�سادية العامة 
لكنه���م يف نف����س ال�قت يتطلع����ن اإلى 

مراعاة الظروف املعي�سية. 

ه؟ لمن يلجأ المواطن بهمِّ
مل يفاجئن���ي رفع اأ�سعار البنزي���ن، فالق�سة متكررة، وقابلة لأن تتكرر، 
و�ستتك���رر؛ لأن اأ�سهل احلل�ل - كما اأثبتت التجربة- تبداأ بجيب امل�اطن، 

واإليه تنتهي. 
الق���رار وال���ذي نفذ فجاأة ي�م اأم����س، مثريا زوبعة م���ن التذمر، جاء بعد 
ت�رشيح ن�رش قبل اأيام للجنة حك�مية جمه�لة عن النية بذلك، وبتحرك فردي 

بعيد عن جمل�س الن�اب، جملة وتف�سيال.   
ه���ذا املجل�س الذي يفرت����س به اأن يك�ن حلق���ة ال��سل بني امل�اطن 
والدول���ة، وعامل ال�سغط عليه���ا، و�ساحب القرار الف�س���ل، لكل امللفات 
التي ته���م ابن البلد، اأ�سبح الي����م متابعا للمجري���ات احلا�سلة، كاأي فرد 

باملجتمع.  
ح���ني �س����ت امل�اطن لختي���ار ممثلي���ه الع���ام 2014، كان الأمل باأن 
يحدث املجل����س املنتخب وثبة باحلياة القت�سادي���ة واملعي�سية للم�اطن 
املغل����ب على اأمره. باأن يك�ن مق�سبا للمحا�سبة، والرقابة، وال�سغط على 

ب�ؤر الف�ساد، واملح�س�بية، و�رشقة املال العام، فما الذي جرى؟
اأ�سب���ح املجل�س املنتخب -بق���درة قادر- �ساحة ن���دوات، وم�ؤمترات، 
وم�ساج���رات، وت�سابق على ال�سحف والف�سائي���ات، اأ�سبح اأع�ساوؤه اآخر من 

يعلم عن البلد، وعن هم�م م�اطنيه، واأول�ياتهم. 
ولأن���ه كذلك، ب���ات -تلقائي���ا- اآخر من ت�سارك���ه الدول���ة يف القرارت 
امل�سريي���ة، فرفع���ت ح���زم الدع���م واحدة تل���� الأخ���رى، ومعه���ا الأ�سعار، 

والر�س�م، وب�سيناري� يبدو اأنه ل يزال يف ط�ر بدايته. 
ويل اأن اأت�س���اءل اأي�س���ا، يف ظل �سي���اق ف��سى الق���رارات القت�سادية 

امل�سن�نة هذه، ملن يلجاأ امل�اطن يف اأزماته وقهره وغ�سبه؟
ملن ي�سكي، ويف�سف�س، ويت�رشع؟ وهذا امل��س�ع يط�ل النقا�س فيه. 

إبراهيم 
النهام

Ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

فجر جديد

• عادل بن حميد	

البحرين خالية من اإنفلونزا الطيــور
حمالت تفتي�سية لفريقني بيطريني ي�مًيا... ي��سف ل� “$”:

ك�سف القائم باأعم���ال ال�كيل امل�ساعد ل�س�ؤون 
الزراع���ة ب����زارة الأ�سغ���ال والبلدي���ات والتخطي���ط 
م�ستتب���ة  الأم����ر  اإن  ي��س���ف،  اإبراهي���م  العم���راين 
بالبحري���ن، ول ت�ج���د اأي حال���ة اإ�ساب���ة يف اأنفل�ن���زا 
الطي����ر )H5N8(، من خالل خط���ة الفح�س الي�مي 
ال���ذي يق����م ب���ه فريقان م�ؤه���الن من ال����زارة على 
امل���زارع بالبحرين خ���الل الي����م، ويتم اأخ���ذ عينات 
للفح����س ب�س���كل ي�مي، م�س���ريا اإل���ى اأن الفريقني 
البيطرييني قاما يف الفرتة ال�سابقة وما زال بالعديد 
من احلمالت التفتي�ضية اليومية لأماكن ونقاط جتمع 
وبي���ع الطي�ر �س����اء يف الأ�س����اق ال�سعبية اأو حمالت 

البيع اأو املزارع يف خمتلف حمافظات البحرين . 
 واأو�س���ح ي��سف اأن البحري���ن اأوقفت ا�سترياد 
الدواجن والطي�ر احلية م���ن كل الدول التي ظهرت 
بها، ومت تفعي���ل اخلطة الرقابي���ة املكثفة للك�سف 
ع���ن اأي �سحنات للدواج���ن املربدة ت�س���ل البحرين، 
حي���ث يت���م الفح�س الطب���ي والبيط���ري، للتاأكد من 
�سالمتها قبل اأن تدخل ال�س�اق املحلية لال�ستخدام، 

مبينا �سالمة كافة النتائج املخربية التي مت اإجراوؤها 
منذ تفعيل واأنطالق اخلطة الحرتازية التي اأعتمدها 
املركز اخلليجي لالإنذار املبك���ر لالإمرا�س احلي�انية 

العابرة للحدود وحلد اآلن .
وثم���ن ي��سف التع���اون التام ال���ذي تبديه كل 
جهات العمل ومن خمتل���ف امل�ؤ�س�سات واجلهات يف 

ه���ذا اجلانب، م�ؤكدا اأن اجلميع يعمل�ن بروح الفريق 
ال�احد ومع خمتلف اجلهات املعنية 

امل���ربدة  ال�سع�دي���ة  الدواج���ن  واأك���د �سالم���ة 
والبي����س امل�ج����د بالأ�س����اق املحلي���ة التي متت 
معاجلته���ا حراريا بعد ذبحه���ا يف امل�سالخ ال�سع�دية 
م���ا يعني خل�ها من اأي فريو�س���ات، م�ؤكدا اأن الفرق 
العاملة يف املنافذ البحرينية وكخط�ة احرتازية تق�م 
بفح�سه���ا مرة اأخرى يف املحاج���ر البيطرية امل�ج�دة 
بجميع منافذ اململكة والتي تعمل على مدار ال�ساعة . 
ودعا ي��سف امل�اطنني واملقيمني اإلى �رشورة 
ا�ستق���اء املعل�م���ات ال�سحيحة ح����ل الفريو�س من 
م�سادره���ا الر�سمية، وعدم النتب���اه لالإ�ساعات التي 
ق���د تظه���ر يف بع����س امل�اق���ع وغريه���ا، م�ؤك���دا يف 
ت�رشيحات���ه على �رشورة اأخذ املعل�مات ال�سحيحة من 

م�سادرها الر�سمية خا�سة.
وكان عدد من امل�اطن���ني واملقيمني قد اأبدوا 
تخ�فه���م وقلقهم، من مر����س اإنفل�نزا الطي�ر، بعد 
اأن و�س���ل عدد الإ�سابات اجلدي���دة امل�ؤكدة خمربيا 
مبر�س اأنفل�نزا الطي�ر عايل ال�رشاوة اإلى 11 اإ�سابة، 

كان م�سدرها اأح�ا�س تربية دواجن تقليدية.

ل فريو�سات بالدواجن ال�سع�دية املربدة والبي�س بالأ�س�اق 
بدور املالكي

• اإبراهيم ي��سف	

عبداهلل بن اأحمد: قطر خا�رشة رخ�ة خمرتقة 
حتاول اإحداث اأكرب قدر من اخل�سائر

م�سارك�ن:  قطر متلك تاريخا حافال بامل�ؤامرات 
اخلبيثة ودعم اجلماعات الرهابية
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• مدير اإدارة نظم املعلومات بهيئة الكهرباء واملاء 	
هاين النجار

م�شنع للجلود من خملفات املوا�شي
اجل����ن����ي����د: ت���غ���ي���ر ال���ت�������ض���ن���ي���ف���ات م�����ض��ي��ع��ة ل��ل��وق��ت

م���رر جمل�س بل���دي ال�ضمالي���ة مقرتح���ا باإن�ضاء 
م�ضن���ع للجلود م���ن خملف���ات املوا�ضي م���ن البقر 

واجلامو�س واملاعز واجلمال.
وقبل الت�ضويت، ق���ال البلدي اأحمد الكوهجي 

اإن مق���رتح اإن�ض���اء م�ضن���ع للجل���ود م���ن خملف���ات 
املوا�ضي �ضي�ضاه���م يف التقليل من الأ�رضار البيئية 
املرتتب���ة على رمي تلك املخلفات، كما اأنه �ضيقدم 
منتج���ات عدي���دة كال�ض���رتات اجللدي���ة والأحذي���ة 

واحلقائب والأحزمة، وحافظات النقود وغرها.
اإل���ى ذلك، انتقد البلدي طه اجلنيد ا�ضتعرا�س 
بنود تغير الت�ضنيفات على جدول اأعمال املجل�س 
معتربا ذلك م�ضيعة للوقت، وذلك اأن راأي املجل�س 

فيه���ا ل يتعدى ال�ضتئنا�س ب���ه. اإل اأن البلدي حمد 
الدو�رضي راأى اأهمية ط���رح الت�ضنيفات على جدول 
الأعمال؛ للتعبر عن موقف املجل�س نظرا لتاأثرها 

املبا�رض على م�ضالح املواطنني.

ال ا�شتثناء ملن ميتلك عقاًرا قبل تطبيق “البنية التحتية”
اجلمري: املواطن �ضيتحمل الر�ضوم ب�ضكل غر مبا�رض... م�ضوؤول يف “الكهرباء”:

قال مدير اإدارة نظم املعلومات بهيئة الكهرباء 
وامل���اء هاين النج���ار اإن قرار ر�ضوم ا�ض���رتداد كلفة 
البين���ة التحتي���ة ي�رضي عل���ى من ميتلك عق���ارا قبل 

تاريخ تطبيق القرار.
جاء ذلك يف رده على م�ض���وؤول العالقات العامة 
والإع���الم ببلدي���ة املنطق���ة ال�ضمالي���ة فا�ضل عنان 
ب�ض���اأن م���ا اإذا كان املواطن �ضيتحم���ل الر�ضوم عن 

بنائه املنزل الثاين له بعد تطبيق القرار.
الفني���ة  اإدارة اخلدم���ات  وا�ضتعر�ض���ت مدي���ر 
بالبلدية ال�ضمالية ملي���اء الف�ضالة اإحدى امل�ضكالت 
التي واجهت البلدية مع اأحد املواطنني من اأ�ضحاب 

القرو�س العقارية.

وب���ني املحام���ي ح�ض���ني اجلم���ري اأن املواطن 
�ضيتحم���ل التكلف���ة ب�ضكل غر مبا����رض وذلك يف رده 
على �ضوؤال للبلدي علي ال�ضويخ ب�ضاأن الأثر املرتتب 

عل���ى املواطنني من ه���ذا الق���رار. وراأى البلدي طه 
اجلنيد اأن تطبيق هذا القرار ينبغي اأن ينعك�س على 

م�ضتوى البنية التحتية للمناطق.

�شيد علي املحافظة

• حمد الدو�رضي	

الإن�شاء م�شلخ حكومي للموا�شي

براءة اأوروبي من �رسقة �شديقه يف عملية جتارية

اإلزام �رسكة بدفع 24 األفا ملوظف ف�شل تع�شفًيا

ال ت�شرتد باأي حال ر�شوم “البنية التحتية” 

�شجن �شاب ا�شتعمل بطاقات م�رسفية مزورة

30 يناير املرافعة بق�شية “كتائب ذو الفقار” االإرهابية

جلنة ب� “الكهرباء” جتتمع اأ�ضبوعيا لدرا�ضة التظلمات... النجار:

لدفع ر�ضوم “الكهرباء” و“�ضوق العمل”

ت�ضم 138 متهًما منهم 50 مطلوبا هاربا... وبع�ضهم على �ضلة باحلر�س الثوري

اأك���د مدي���ر اإدارة نظ���م املعلوم���ات 
بهيئ���ة الكهرب���اء واملاء ه���اين النجار اأن 
ر�ض���وم ا�ضرتداد كلف���ة البني���ة التحتية 
ل ت�ض���رتد باأي ح���ال من الأح���وال، ويتم 

حت�ضيلها على 3 مراحل.
ولفت اإلى وجود جلنة بالهيئة جتتمع 
ب�ضكل اأ�ضبوعي للبت يف طلبات ال�ضتثناء 
من الر�ضوم، والتي يرد ب�ضاأنها تظلمات. 
وذك���ر اأن الر�ض���وم املق���ررة للبني���ة 
التحتي���ة هي اأقل باأ�ضع���اف من التكلفة 

الفعلية لها. 

ي�ضتفي���د  الت���ي  احل���الت  وح���ول 
فيه���ا املواطن من القرو����س العقارية، 
اأو�ض���ح اأن الهيئ���ة تعف���ي املواطن���ني 
امل�ستفيدي���ن ل�سكنهم اخلا����ص، ب�رشط 
اأن  تثب���ت  الت���ي  امل�ضتن���دات  تق���دمي 
املواط���ن هو امل�ضتفيد من ه���ذا العقار 

ولي�س البنك.
وبالن�ضب���ة لحت�ض���اب الر�ض���وم على 
اإ�ضافات البناء، اأ�ض���ار اإلى اأنها حتت�ضب 
مبق���دار الزيادة عل���ى البن���اء ال�ضابق يف 

حال هدم املبنى واإعادة بنائه.

ق�ضت املحكمة الكربى اجلنائية الأولى مبعاقبة 
�ض���اب )29 عاًما - يعمل حما�ضًب���ا( بال�ضجن ملدة 5 
�ضنني؛ ل�ضتعماله بطاقة ائتمانية مزورة يف عمليتي 
دف���ع ر�ضوم، اإحداه���ا ل�ضالح هيئ���ة الكهرباء واملاء 

والأخرى لهيئة تنظيم �ضوق العمل.
وتتح�ضل وقائع الق�ضية ح�ضبما جاء يف اأوراقها، 
فيما اأبلغ به اأحد الأ�ضخا�س، والذي ذكر اأثناء �ضوؤاله 
يف اإدارة مكافحة اجلرائ���م القت�ضادية والإلكرتونية 
اأنه وحال وج���وده يف مقر �رضكته مبنطقة احلد، تفاجاأ 
بح�ضور املتهم اإليه، وال���ذي عر�س عليه ا�ضتفادته 
م���ن خ�ضومات مالية تقدر بن�ضب���ة 20 % من اإجمايل 
املبالغ امل�ضتحقة عليه لكل فاتورة، يف حال وكله يف 
ت�ضديد الفواتر اخلا�ضة به لدى �رضكات الت�ضالت 
هيئت���ي  فوات���ر  وكذل���ك  املروري���ة  واملخالف���ات 

الكهرباء واملاء وتنظيم �ضوق العمل.
كم���ا اأو�ض���ح اإليه اأنه ل���ن ي�ضتلم من���ه اأية مبالغ 
اإل���ى اأن يتم التاأكد من اأن عملي���ة الدفع متت بنجاح 

واإثباتها له بق�ضيمة الدف���ع، فوافق املبلغ وبالفعل 
����رضف اإليه �ضي���كات بقيم���ة املبال���غ املدفوعة بعد 
اخل�ضم املذك���ور. واأ�ض���اف املجني علي���ه اأنه عقب 
مرور نح���و يومني على تل���ك الواقع���ة ت�ضفح موقع 
هيئ���ة تنظيم �ض���وق العم���ل، اإل اأنه اكت�ض���ف وجود 
خمالف���ات على ال�ضج���الت التابع���ة ل�رضكت���ه؛ وذلك 

ب�ضبب �ضوء ا�ضتخدام البطاقة الئتمانية.
ل���ذا قرر الت�ضال باملخت�ض���ني يف هيئة تنظيم 
�ضوق العمل، والذين اأفادوا له باأن �ضبب املخالفات 
ه���و دفعه لفواتر ال�رضكة با�ضتعمال بطاقة ائتمانية 

مزورة، فما كان منه اإل اأن اأبلغ ب�ضاأن الواقعة.
وخ���الل التحقيق مع املتهم بع���د القب�س عليه، 
ق���رر اأن �ضخ�ًض���ا اآخر كان ق���د ات�ضل ب���ه واأبلغه اأنه 
�ضاهد تعليًقا له على اأحد الإعالنات التجارية، والذي 
عر����س عليه فر�ض���ة العمل معه، ف�ضاأل���ه عن فر�ضة 
العمل، اإل اأن ذلك ال�ضخ�س قرر �رضورة اللقاء يف اأحد 
املقاه���ي مبنطق���ة الرفاع حتى يتمكن���ا من التحدث 

حول الوظيفة التي يعر�ضها عليه.
واأ�ض���اف اأن���ه بالفعل التق���ى بذل���ك ال�ضخ�س، 
فطل���ب من���ه الأخ���ر العمل لدي���ه باعتب���اره حم�ضل 
دي���ون، عل���ى اأن ير�ضله اإل���ى اأماكن ع���دة لتح�ضيل 
املبال���غ؛ وذلك مقاب���ل ن�ضبة 5 % م���ن املبلغ الذي 
يتم حت�ضيل���ه، وبالتحري عن ذل���ك ال�ضخ�س ات�ضح 
اأن���ه ع�ضك���ري فاأحي���ل للتحقي���ق معه ل���دى اجلهات 

املخت�ضة.
ه���ذا وثبت للمحكمة اأن املتهم يف غ�ضون العام 
2017، اأوًل: ا�ضرتك واآخر ع�ضكري بطريقي التفاق 
وامل�ضاع���دة على ا�ضتعم���ال توقيع الكرتوين مملوك 
للغر وه���ي البطاق���ات الئتمانية امل���زورة املبينة 

بالأوراق وكان ذلك لغر�س احتيايل.
ثانًيا: تو�ض���ل واآخر ع�ضك���ري بطريقي التفاق 
وامل�ضاع���دة لال�ضتيالء على املبل���غ اململوك للمجني 
علي���ه بط���رق احتيالي���ة وذل���ك با�ضتعم���ال توقي���ع 

اإلكرتوين.

اأجل���ت املحكمة الكربى اجلنائي���ة الرابعة يوم 
اأم����س النظر يف ق�ضية جماع���ة اإرهابية ت�ضم 138 
متهًما من خمتلف مناطق اململكة، منهم ما ل يقل 
عن 50 متهًما مطلوب���ني وهاربني خارجني البالد، 
بع�ضه���م مته���م بالتخاب���ر مع جهت���ني خارجيتني 
هم���ا احلر�س الث���وري الإيراين وكتائ���ب حزب اهلل 

العراقي والتدرب لديه���م على ا�ضتعمال الأ�ضلحة 
واملفرقع���ات، حت���ى جل�ض���ة 30 يناي���ر اجل���اري؛ 
للمرافع���ة، مع الأمر با�ضتم���رار حب�س املتهمني ال� 

86 املقبو�س عليهم حلني اجلل�ضة املقبلة.
واأ�ِض�ضت تلك اجلماعة خالًف���ا لأحكام القانون 
واأطلق اأفرادها عليها ا�ض���م “كتائب ذو الفقار”، 

ومتكن���وا ح�ضب اأوراق الق�ضي���ة من تنفيذ العديد 
م���ن عملي���ات التفجر مبناطق خمتلف���ة من البالد 
و�ضل عدده���ا اإلى 19 عملية تفجر، والتي �رضعوا 
فيه���ا بقتل ع���دد من رج���ال ال�رضط���ة ومواطنني، 
كم���ا اأتلفوا اأم���واًل عام���ة وخا�ضة وح���ازوا اأ�ضلحة 

ومفرقعات.

واف���ق جمل�س بلدي ال�ضمالية على مقرتح 
باإن�ض���اء م�ضلخ حكومي للموا�ض���ي املخ�ض�ضة 
لال�ضته���الك املحلي واخلارج���ي، ويكون حتت 
رقاب���ة الدولة. وقبل الت�ضوي���ت، قال البلدي 
ط���ه اجلني���د اإن مملك���ة البحري���ن تفتق���ر اإلى 
م�ضل���خ حكوم���ي، بعد اإغ���الق امل�ضل���خ القائم 
قب���ل عدة �ضن���وات وت�رضي���ح موظفي���ه. وذكر 
اأن املجل����س ع���رف بع���د مرا�ضالت ع���دة جرت 
بين���ه وبني وزارة الأ�ضغال و�ض���وؤون البلديات 
والتخطيط العمراين، بوجود م�ضلخ واحد اأهلي 
تتول���ى وكالة �ض���وؤون الزراعة مه���ام الرقابة 
والتفتي����س علي���ه.  واأ�ض���ار اإل���ى اأن املقرتح 
يهدف اإلى احلفاظ على ال�ضحة العامة و�ضالمة 
البيئة، وتوفر اللحوم واملخلفات لال�ضتهالك 

املحلي باأ�ضعار منا�ضب���ة، كما اأنه �ضي�ضاهم يف 
توفر فر����س عمل جدي���دة. ويف الوقت الذي 
اأ�ض���اد في���ه البلدي���ان اأحمد الكوهج���ي وحمد 
الدو����رضي بهذا املق���رتح، مل يخفيا خماوفهما 
من �ضطو النواب على هذه املقرتحات ون�ضبها 

لهم، كما فعلوا ذلك يف مرات �ضابقة.

قال���ت املحامية ه���دى �ضع���د اإن املحكمة 
)ب�ضفته���ا  الثالث���ة  اجلنائي���ة  الك���ربى 
)م���ن  اأوروبًي���ا  متهًم���ا  ب���راأت  ال�ضتئنافي���ة( 
اأ�ض���ل بحريني( م���ن ال�ضتيالء عل���ى اأموال اأحد 
اأ�ضدقائ���ه؛ وذل���ك بعدم���ا األغ���ت حك���م اإدانته 
ال�ضادر من حمكمة اأول درجة والقا�ضي بحب�ضه 
ملدة �ضنتني م���ع النفاذ، اإذ اأبلغ �ضديقه �ضده 
باأن���ه احتال عليه يف عملي���ة جتارية بينهما كان 
التف���اق فيه���ا اأن ي�ضحن له موكله���ا عدًدا من 
ال�ضيارات والدراجات البحرية من بريطانيا اإلى 

البحرين.
واأ�ض���ارت اإلى اأن النياب���ة العامة كانت قد 
اأحال���ت موكلها للمحاكمة بع���د اأن اأ�ضندت اإليه 
اأن���ه تو�ضل اإلى ال�ضتيالء عل���ى املبالغ املبينة 
قدًرا ب���الأوراق واململوك���ة للمجني عليه وذلك 
بال�ضتعانة بط���رق احتيالية.م���ن جهتها قالت 
املحكم���ة ال�ضتئنافي���ة اإن جرمي���ة الحتيال ل 
تتحقق مبج���رد الأق���وال والدع���اءات الكاذبة، 

مهم���ا بالغ قائلها يف توكيد �ضحتها، حتى تاأثر 
بها املجني علي���ه؛ لأن القانون يوجب دائًما اأن 
يكون الك���ذب م�ضحوًبا باأعم���ال مادية خارجية 
حتمل املجني عليه على العتقاد ب�ضحته فيقع 

�ضحية هذا الحتيال.
ولفت���ت اإلى اأن الثابت م���ن الأوراق خلوها 
م���ن ثم���ة اأعم���ال مادية خارجي���ة ا�ضتع���ان بها 
امل�ضتاأن���ف ل�ضلب اأموال املجني عليه، اإذ �ضهد 
الأخر بالتحقيقات ب���اأن مظاهر الحتيال التي 
اأتاها امل�ضتاأن���ف تتمثل يف توطيد العالقة معه 
بتوفر الب�ضائع امل�ضرتاة منه بوقت �ضابق، ثم 
امتنع عن توف���ر الب�ضائع الأخرة، وهي اأعمال 
ل ترق���ى يف نظر املحكم���ة اإلى مرتب���ة الأعمال 
املادي���ة اخلارجي���ة املتطلب���ة لتواف���ر جرمي���ة 
الحتي���ال. فله���ذه الأ�ضب���اب حكم���ت املحكمة 
بقبول ال�ضتئناف �ض���كاًل، ويف املو�ضوع باإلغاء 
احلكم امل�ضتاأن���ف والق�ضاء ب���رباءة امل�ضتاأنف 

مما اأ�ضند اإليه.

األزمت املحكمة الكربى العمالية الأولى 
اإح���دى ال����رضكات اأن تدف���ع قراب���ة 24 األ���ف 
دين���ار، ل�ضالح موظ���ف عرب���ي خدمها ملدة 
تزي���د ع���ن 18 عاًم���ا، وف�ضلت���ه تع�ضفًي���ا،، 
مدعيًة اأن ال�رضكة يف طور اإعادة الهيكلة، كما 
األزمتها ب���اأن تدفع ن�ضبة فائدة مبقدار 3 % 
من تاري���خ رفع الدعوى حتى مت���ام ال�ضداد، 
ورف�ضت ما عدا ذلك من طلبات واألزمت كاًل 
م���ن املدعي واملدعى عليه���ا باملنا�ضب من 
امل�رضوفات واأم���رت باملقا�ضة ب�ضاأن اأتعاب 

املحاماة.

وذك���رت املحكم���ة اأن املدع���ي كان قد 
اأق���ام دع���واه مطالًبا املحكمة باإل���زام ال�رضكة 
املدع���ى عليه���ا اأن توؤدي ل���ه التعوي�س عن 
الف�ض���ل التع�ضف���ي مببل���غ 28 األًف���ا و440 
دين���اًرا، وبدل الإخطار مببل���غ 2370 دينارا، 
مكاف���اأة نهاية اخلدمة مببل���غ 39 األًفا و631 
دين���اًرا و600 فل�س، وبدل الإج���ازة ال�ضنوية 
مببل���غ 1501 دين���ار، واحلواف���ز مببل���غ 14 
األف���ا و666 دين���اًرا و666 فل�ًض���ا، ف�ضاًل عن 
تذكرة الع���ودة لبالده وامل�ضاريف والأتعاب 

والفائدة القانونية بواقع 10 %.

• طه اجلنيد	

دورات “بيب����ا”
بل����دي  جمل�����س  رئي�����س  ق����ال 
ال�ضمالي����ة حمم����د بوحم����ود اإن معهد 
الإدارة العامة )بيبا( اأبدى ا�ضتعداده 
ملوظف����ي  تدريبي����ة  دورات  لط����رح 
املجل�����س، وذل����ك يف لق����اء جمعه����م؛ 
لبحث �ضبل التن�ضيق فيما بينهما يف 

جمال البحوث والدرا�ضات.

اإعداد: عبا�س اإبراهيممحاكم



تعيني “البحرين للمقا�صة” 
م�صجالً لأ�صهم “عقارات ال�صيف” 
املنام����ة - عق����ارات ال�صي����ف: اأبرم����ت �رشك����ة عقارات 
ال�صيف، اتفاقية لتنظيم عملي����ة ت�صجيل الأ�صهم مع �رشكة 
البحرين للمقا�صة وذلك ي����وم الثنني 25 دي�صمرب 2017 

يف مقر بور�صة البحرين مبرفاأ البحرين املايل.
وتن�ص التفاقية على تعيني �رشكة البحرين للمقا�صة 
م�صج����الً لأ�صهم �رشكة عقارات ال�صي����ف عالوة على مبا�رشتها 
لأن�صط����ة احلاف����ظ الأم����ني يف جم����ال الإي����داع واملقا�ص����ة 
لع����ام 2018. وقد مت توقي����ع التفاقية من قب����ل الرئي�ص 
التنفي����ذي ل�رشكة عقارات ال�صي����ف، اأحمد يو�صف والرئي�ص 
التنفي����ذي لبور�ص����ة البحري����ن والع�ص����و املنت����دب ل�رشكة 

البحرين للمقا�صة، ال�صيخ خليفة بن اإبراهيم اآل خليفة.

70 مليون دينار لتغطية اأذونات خزانة 
املنامة - امل�رشف املركزي: اأعلن م�رشف البحرين املركزي اأنه متت تغطية الإ�صدار 
رق����م ISIN BH000IR44M93( 1686( م����ن اأذونات اخلزانة احلكومي����ة الأ�صبوعية 

التي ي�صدرها امل�رشف نيابة عن حكومة البحرين.
وتبل����غ قيمة هذا الإ�ص����دار 70 مليون دينار لفرتة ا�صتحق����اق 91 يوماً تبداأ ف�ي 10 
يناير 2018 وتنتهي يف 11 ابريل 2018، كما بلغ معدل �صعر الفائدة على هذه الأذونات 

3.09 % م�صاوياً ل�صعر الفائدة لالإ�صدار ال�صابق بتاريخ 3 يناير2018.
وبلغ معدل �صعر اخل�صم 99.225 % ومت قبول اأقل �صعر للم�صاركة بواقع 99.216 

% علماً باأنه قد متت تغطية الإ�صدار بن�صبة 176 %.
كم����ا بل����غ الر�صيد القائم لأذون����ات اخلزانة مع هذا الإ�صدار م����ا قيمته 2.060 مليار 

دينار.
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اقتصاد
من�شة على االنرتنت تتيح التطور الوظيفي لل�شابات البحرينيات

تد�صني مبادرة “ريت�ص” ر�صميا من البحرين

علي الفردان من املنامة

 )Reach( اأطلق���ت �صباح اأم�ص مبادرة بحرينية
تتي���ح الت�صجيل من من�ص���ة اأو تطبيق على النرتنت 
يتم من خالله توفري خدمات التوجيه والإر�صاد جماناً 
لل�صاب���ات يف البحرين والالتي تب���داأ اأعمارهن من 25 
اإل���ى بداية الثالثينات يف التط���ور بحياتهن املهنية. 
ويهدف القائمون على مب���ادرة Reach يف ن�صختها 
البحريني���ة، على ح���ث املجتمع عل���ى تقدمي خدمات 
اجتماعية من خ���الل نقل خرباتهم وجتاربهم ب�صورة 
منظمة اإل���ى الأجيال ال�صابة يف خمتلف التخ�ص�صات، 
بحيث ت�صتفيد ال�صيدات ممن هن على راأ�ص املهنة 
�ص���واء يف ال����رشكات اأو ال���وزارات يف احل�ص���ول على 
ن�صائ���ح من خ���رباء للرتق���ي يف وظائفه���ن وتطوير 

اأدائهن ال�صخ�صي.
ويطم���ح القائمون على التجرب���ة التي مت نقلها 
للبحري���ن بعد اأن حظيت بالنجاح يف دبي خالل الأربع 
�صن���وات املا�صي���ة، اإلى احل�صول عل���ى اأكرث من 30 
متطوع���ا للتوجي���ه املهني وراغب���ا يف احل�صول على 
التوجيه من قبل ال�صيدات ال�صابات، وذلك خللق 15 
زوجاً م���ن املوجهني وال�صابات الالئ���ي يتلقني هذا 

التوجيه.
تطبي���ق  دب���ي  reach يف  مب���ادرة  وت�صتخ���دم 
عامل���ي مقره الوليات املتح���دة لتوفري الت�صهيالت 
كما تق���وم بعم���ل الور����ص وال���دورات املتخ�ص�صة 
للم�صارك���ني، اإذ اطلقت املب���ادرة ن�صختها يف لبنان 

بدعم من اجلامعة الأمريكية.
وق���ال م�صوؤول���ون يف “متك���ني” ح����رشوا حلق���ة 
النقا����ص يف كابتال كلوب م�صاء اأم�ص، والتي �صبقت 
اإطالق املب���ادرة، اإن �صندوق العمل “متكني” مهتم 
بهذه املبادرة واأنه يدر�ص اإطالق مبادرات �صبيهة يف 
البحري���ن اإلى جانب دع���م اأي جهود ت�صب يف تطوير 
املهنيني واملحرتفني يف اململكة. واأطلق “متكني” 
يف العام 2015 برناجمه لتوجيه الأعمال والذي ياأتي 

من�صجماً مع املبادرة.
ووقع���ت Reach، وه���ي اأول منظمة غري ربحية 
تكّر�ص جهودها لتوجيه ومتكني القيادات الن�صائية 
املهني���ة يف ال����رشق الأو�ص���ط - اتفاقي���ة �رشاك���ة مع 
وكال���ة ال�صت�صارات والت�ص���ال املوؤ�ص�صي يف جمال 
امل���ال والأعمال “فينم���ارك كميونيكي�صنز” ومقرها 
البحري���ن، وذلك لدعم ومتكني ال�صيدات املهنيات، 

بح�صب بيان �صحايف وزع على ال�صحافيني.
واأعل���ن ع���ن ه���ذه ال�رشاك���ة يف اجتم���اع املائدة 
امل�صتدي���رة ال���ذي ح�رشه ممثلو عن �صن���دوق العمل 
“متك���ني” ال���ذي يعترب املح���رك الرئي����ص للتنمية 
القت�صادي���ة م���ن خ���الل برام���ج الدع���م والتموي���ل 
واخلدم���ات ال�صت�صارية. وركزت املائدة امل�صتديرة 
عل���ى اأهمية وفوائد الإر�ص���اد املهني املنظم وخربة 
“ريت�ص” وخططه لإطالق براجمه يف البحرين. و�صارك 
يف النقا����ص كل م���ن : مدي���ر ال�رشاك���ة املجتمعية يف 
متكني،اأحم���د جناح���ي ، مدي���ر اأول ق�ص���م ال����رشكات 
واخلدمات ال�صت�صارية،ع�ص���ام حماد ، ع�صو جمل�ص 

اإدارة Reach، ل���ودي حل���دو، والرئي����ص التنفيذي 
ل�رشكة فني مارك كميونيكي�صنز، زهراء طاهر. 

ويف �صي���اق مذك���رة التفاه���م، �صت�صب���ح وكالة 
“فني مارك كميونيكي�صنز” �رشيك التوا�صل الر�صمي 
ملنظمة “ريت�ص” يف البحرين. و�صي�صمل ذلك التحاق 
املوّجهني واملتدربات يف برنامج “ريت�ص” للتوجيه 
املهن���ي، وامل�صاع���دة يف تنظيم فعالي���ات ولقاءات 
التوا�ص���ل املهني. ومتّث���ل اتفاقي���ة ال�رشاكة خطوة 
هام���ة اأخرى ملنظم���ة “ريت����ص” يف م�صوارها لتعزيز 
نط���اق خدماته���ا يف اأنح���اء ال����رشق الأو�ص���ط و�صمال 
اإفريقيا، ل�صيما يف اأعق���اب اتفاقية م�صابهة اأعلنت 

عنه���ا املنظمة مع الرابط���ة اللبنانية ل�صيدات العمل 
يف وقت �صابق من هذا العام.

وتعترب “ريت�ص” اأول برنامج غري ربحي للتوجيه 
املهن���ي يخت����ص مب�صاع���دة املهني���ات ال�صابات يف 
ال����رشق الأو�ص���ط، ومن���ذ 2013، �صاع���دت “ريت�ص” 
اأكرث م���ن 300 �صيدة مهنية على مواءمة تطلعاتهن 
م���ع موّجه���ني موؤهلني م���ن جميع قطاع���ات الأعمال 
املتخ�ص�ص���ة - رج���الً ون�صاًء - وبالت���ايل ا�صتكمال 
برنام���ج التوجيه املهن���ي للمنظمة على م���دى �صنة 
كامل���ة. ويف برنامج “ريت�ص”، يتم اقرتان املوّجهني 
واملتدربات ع���رب من�صة اإلكرتونية متخ�ص�صة تعمل 

ع���رب حتلي���الت لوغاريثمي���ة مبطابق���ة اهتماماتهن 
واأ�صاليبه���ن للتوا�ص���ل، واأهدافهن  وطموحاته���ن، 
التنموي���ة، و�صماتهن ال�صخ�صية. و�صُي�قدم الربنامج 
مع وكالة “فينمارك كميونيكي�صنز” التوجيه املهني 
لل�صي���دات املهنيات يف البحرين، وذل���ك للم�صاعدة 
على تزويده���ن باملهارات املطلوب���ة للنجاح �صمن 

منظومة العمل بال�رشق الأو�صط.
وذك���رت ع�صو جمل����ص اإدارة “ريت����ص”: لودي 
حلدو “ي�رشن���ا اأن نتمكن من تو�صي���ع نطاق برناجمنا 
اإل���ى البحري���ن ع���رب اتفاقي���ة �رشاكتن���ا م���ع وكال���ة 
“فينم���ارك كميونيكي�صن���ز”، ومب���ا يع���زز من مهمة 
برنامج “ريت�ص” للتوجي���ه املهني لدعم جيل جديد 

من القيادات الن�صائية يف ال�رشق الأو�صط”.
لوكال���ة  الإداري  املدي���ر  قال���ت  ذل���ك،  ال���ى 
“فينم���ارك كميونيكي�صن���ز”، زهراء طاه���ر “ي�صّكل 
دع���م وتطوير القي���ادات الن�صائي���ة يف اأماكن العمل 
هدف���اً ن�صاركه قلباً وقالباً م���ع منظمة ريت�ص. فنحن 
ن���درك الفائ���دة العظيمة للتوجي���ه املهني يف جمال 
تطوي���ر امله���ارات العملي���ة، وبينم���ا مت�ص���ي هذه 
املنطق���ة بخط���وات حثيث���ة نح���و متكني امل���راأة يف 
اأماكن العمل، م���ا زال هناك دور هام يقع على عاتق 
ال����رشكات. ونتطل���ع قدم���اً لإي�ص���ال برنام���ج ريت�ص 
لل�صي���دات يف عامل الأعمال بالبحري���ن، والتي لطاملا 
كانت بحد ذاتها منارة رائدة يف دول جمل�ص التعاون 
اخلليجي لتمكني املراأة وتفعيل دورها يف امليادين 

الجتماعية القت�صادية”.

• جانب من انطالق مبادرة “reach” البحرينية	

ع�صكر - األبا: حققت �رشكة اأملنيوم البحرين 
“األب���ا”، اإجناًزا جدي���ًدا من خ���الل حتقيق الرقم 
القيا�ص���ي يف الإنتاج خالل الع���ام 2017، اإذ بلغ 
981.016 األ���ف ط���ن م���رتي �صنوًي���ا، ويعد هو 
الأعلى يف تاريخ ال�رشكة حتى الآن، بزيادة �صنوية 
بلغ���ت 1 % رغم التحدي���ات التي واجهتها خالل 

.2017
واأعلن���ت ال�رشكة ع���ن هذا الإجن���از من خالل 
احتفال اأقيم بهذه املنا�صبة �صباح اأم�ص الإثنني 
بواحة الب���ا، بح�ص���ور اأع�ص���اء الإدارة التنفيذية 
واملديري���ن الإداري���ني ومدي���ري الدوائر وعدد 
كبري من املوظفني من خمتلف الدوائر بال�رشكة. 
وق���ال الرئي�ص التنفي���ذي ل�رشك���ة األبا تيم 

موري “اإن متّكن األبا من حتقيق الرقم القيا�صي 
يف الإنت���اج له���و دليل قاط���ع على م���ا يتمتع به 

املوظفون من مرونة واإ�رشار لتحقيق التميز رغم 
جميع ال�صعوبات. واأود بهذه املنا�صبة اأن اأ�صكر 

جمي���ع موظف���ي األب���ا وموظف���ي املقاولني على 
جهوده���م احلثيثة والتزامهم الثابت مبمار�صات 

ال�صالمة والعم���ل كفريق واحد م���ن اأجل حتقيق 
هذا الإجناز املتميز. ونحن ن�صعى لتحقيق نتائج 
اأف�ص���ل يف الع���ام اجلديد م���ع م�صين���ا يف اإن�صاء 

م�رشوع خط ال�صهر ال�صاد�ص للتو�صعة”.
يذك���ر اأن ه���ذه ه���ي ال�صن���ة ال�صاد�صة على 
التوايل الت���ي تتجاوز فيها األبا اإنتاجها ال�صنوي، 
فف���ي الع���ام 2012 بلغ الإنت���اج 890.217 األف 
ط���ن م���رتي، ويف الع���ام 2013 اأنتج���ت ال�رشك���ة 
912.700 األ���ف طن مرتي، ويف العام 2014 بلغ 
الإنت���اج 931.427 األ���ف ط���ن م���رتي، ويف العام 
2015 اأنتجت األبا 960.643 األف طن مرتي، ويف 
الع���ام 2016 بل���غ اإنتاج ال�رشك���ة 971.420 األف 

طن مرتي. 

“األبا” حتقق الرقم القيا�شي االأعلى يف االإنتاج 2017
بزيادة �صنوية بلغت 1 %

“جمل�س التنمية” و“اأبوظبي العاملي” يوقعان اتفاقية “التكنولوجيا املالية”
الأولى من نوعها يف املنطقة

اأبوظبي، املنامة: ك�صف �صوق اأبوظبي العاملي، 
املركز املايل ال���دويل يف اأبوظبي، وجمل�ص التنمية 
القت�صادية، البحرين، ع���ن توقيع اأول اتفاقية من 
نوعه���ا يف املنطقة لتعزيز التع���اون امل�صرتك حول 
تطوي���ر جمالت وتطبيق���ات التكنولوجي���ا املالية، 
وامل�صاهم���ة يف حتويل املنطقة لبيئة دعم متكاملة 
وحيوي���ة لزده���ار اأعم���ال موؤ�ص�ص���ات التكنولوجيا 

املالية.
وت�ص���كل التفاقي���ة اإط���ار عم���ل �صام���ل يتيح 
للطرفني تب���ادل املعلومات واخل���ربات، وت�صهيل 
انتق���ال ال����رشكات النا�صئ���ة، والكف���اءات املهنية، 
وتبادل املعرفة بني اجلهتني. كما متّكن التفاقية 
كالً م���ن �ص���وق اأبوظب���ي العاملي وجمل����ص التنمية 
القت�صادية، البحرين، من تطوير واطالق املبادرات 
الهادفة لتعزيز التنمية القت�صادية ومنو قطاعات 
اخلدم���ات املالي���ة يف املنطقة ع���رب توظيف اأحدث 
التقني���ات وت�صلي���ط ال�ص���وء عل���ى مرتك���زات منو 
وتطور قطاع التكنولوجيا املالية يف ال�رشق الأو�صط 

و�صمال اإفريقيا.
تنظي���م  ل�صلط���ة  التنفي���ذي  الرئي����ص  واأك���د 
اخلدم���ات املالية ل�صوق اأبوظبي العاملي، ريت�صارد 
تن���ج، اأن ه���ذه التفاقية تعد الأولى م���ن نوعها يف 

املنطقة، وهي توؤكد عل���ى ت�صارك الطرفني لروؤية 
تطوير جمتمع وبيئ���ة التكنولوجيا املالية يف ال�رشق 
الأو�ص���ط و�صمال اإفريقي���ا، مو�صحاً اتفاق اجلانبني 
بع���د املحادث���ات الوثيق���ة موؤخ���راً يف اأبوظبي خالل 
الجتم���اع الأول للجه���ات التنظيمي���ة للتكنولوجيا 
املالي���ة يف املنطق���ة، على �رشورة تفعي���ل التعاون 
امل�ص���رتك لدعم الق�صايا ذات ال�صل���ة. واأعرب عن 
تطلعه ملوا�صلة العمل عن قرب مع جمل�ص التنمية 
القت�صادي���ة بالبحرين لبناء �صبكة تعاون وتوا�صل 

فّعال م���ع خمتلف الهيئ���ات التنظيمية يف املنطقة 
مبا يلب���ي احتياجات النمو امل�صتم���رة للتكنولوجيا 

املالية.
التع���اون  ل���كال اجلانب���ني  وتتي���ح التفاقي���ة 
الوثي���ق فيم���ا يتعل���ق بتب���ادل املعلوم���ات ح���ول 
اأح���دث امل�صتجدات واخلدمات واملنتجات املت�صلة 
بالتكنولوجي���ا املالي���ة، والعمل امل�ص���رتك لتطوير 
مب���ادرات  واط���الق  ال�صالم���ي،  التموي���ل  جوان���ب 
التكنولوجي���ا املالي���ة يف املنطق���ة، وتفعي���ل نقل 

املعرف���ة الأكادميية واملهني���ة، وت�صميم وتقدمي 
برامج م�رشعات الأعم���ال، وتطوير خمتلف التقنيات 
الداعمة للنم���و مثل حلول الدفع الرقمية، وتقنيات 
�صال�صل الكتل الرقمية “بل���وك ت�صني”، بالإ�صافة 
لتمكني ����رشكات التكنولوجيا املالي���ة النا�صئة من 
احل�صول عل���ى كافة املعلوم���ات املطلوبة من كال 

اجلهتني عرب حتديد نقطة توا�صل م�صرتكة. 
من جانبه، قال املدير التنفيذي باإدارة تطوير 
العم���ال -اخلدم���ات املالي���ة يف جمل����ص التنمي���ة 
القت�صادي���ة بالبحرين،ديفيد بارك���ر، �صهد قطاع 
التكنولوجي���ا املالية يف اململك���ة واملنطقة العديد 
من التطورات املهمة خالل ال�صنوات املا�صية،وبلغ 
حج���م ال�صتثمارات العاملية يف قط���اع التكنولوجيا 
املالي���ة حل���وايل 50 ملي���ار دولر، م�ص���رياً للفر�ص 
املتنامية يف منطقة ال�رشق الأو�صط و�صمال اإفريقيا 
ل�صتقط���اب املزيد م���ن ال�صتثم���ارات الدولية يف 

قطاع التكنولوجيا املالية.
واأ�ص���اف اأن البحري���ن تتطل���ع لال�صتف���ادة من 
الفر����ص وامكانات النم���و الكبرية يف ه���ذا القطاع 
احلي���وي، واأن جمل�ص التنمي���ة القت�صادية ي�صتغل 
هذه المكانات عرب العمل على تهيئة بيئة متكاملة 

للتكنولوجيا املالية.

املرك���زي:  امل����رشف   - املنام���ة 
املرك���زي  البحري���ن  م����رشف  من���ح 
ل�رشك���ة  متثيل���ي  مكت���ب  ترخي����ص 
نام���ورا انرتن�صون���ال ب���ي ال �صي، يو 
كي للعم���ل يف البحرين. وتقدم �رشكة 
نام���ورا انرتن�صون���ال ب���ي ال �صي، يو 
كي من مكتبه���ا الرئي�صي يف اململكة 
املتحدة، وهي �رشكة تابعة للموؤ�ص�صة 
الأم يف الياب���ان وم���ن خ���الل فروعها 
الأخ���رى يف جميع اأنحاء الع���امل، نطاقاً 
وا�صع���اً م���ن املتاج���رة يف املنتج���ات 
املالية، مبا يف ذل���ك امل�صتقات ذات 
ال�صلة. كما تقدم اخلدمات امل�رشفية 
ال�صتثماري���ة وال�صت�صاري���ة ومتويل 
ال����رشكات، بالإ�صاف���ة اإل���ى الأعم���ال 
املتعلق���ة بتمويل الأ�ص���ول وروؤو�ص 
الأم���وال. وم���ن املتوق���ع اأن ي�صه���م 
املكت���ب التمثيلي لل�رشك���ة يف تعزيز 
العالق���ات القائمة م���ع منطقة ال�رشق 
الأو�ص���ط و�صم���ال اإفريقي���ا وكذل���ك 
م���ع امل�صتثمري���ن احلاليني  التعامل 

واملحتملني. 

�ص ل�“نامورا  “املركزي” ُيرخِّ
انرتن�صونال بي ال �صي”

• ديفيد باركر	 • ريت�صارد تنج	
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ين العام 10.4 مليار دينار اإ�صدارات البحرين لأدوات الدَّ
يف الربع الثالث من 2017

اأ�ص����در م�����رف البحري����ن املرك����زي نياب����ة عن 
حكوم����ة البحرين اإ�صدارات م����ن اأدوات الدين العام 
تبل����غ 10.487 ملي����ار دين����ار خالل نوفم����ر 2017، 
مقارن����ة بنحو 8.680 مليار دينار للفرتة نف�صها من 
2016، اأي بزي����ادة 20.8 %، وفًق����ا لآخر اإح�صائية 

اأ�صدرها امل�رف.
وبلغ����ت اإ�ص����دارات اأذونات اخلزان����ة احلكومية 
خ����الل نوفم����ر املا�صي نح����و 1.960 ملي����ار دينار، 
مقارن����ة ب� 1.760 ملي����ار دينار للف����رتة نف�صها من 
الع����ام 2016، ومت اإ�ص����دار اأذونات جدي����دة بقيمة 
415 مليون دينار بينما بلغت الأذونات امل�صتحقة 

540 مليون دينار.
اأما اإ�صدارات �صك����وك التاأجري الإ�صالمية خالل 
نوفمر م����ن العام املا�ص����ي فبلغ����ت 1.972 مليار 
دين����ار مقارنة ب�1.687 مليار دين����ار للفرتة نف�صها 
من 2016، بينما ا�صتقرت اإ�صدارات �صكوك ال�صلم 

الإ�صالمي����ة عند 129 مليون دينار طوال عام 2017. 
فيم����ا اأ�صدر م�����رف البحري����ن املرك����زي نيابة عن 
احلكومة �صندات تنمي����ة حكومية تبلغ 6.425 مليار 
دينار يف نوفم����ر من العام املا�ص����ي، بينما  اأ�صدر 
�صن����دات تنمي����ة يف نف�����س الف����رتة م����ن 2016 تبلغ 

5.103 مليار دينار، بزيادة 25.9 %.
اخلزان����ة  اأذون����ات  عل����ى  الفوائ����د  وارتفع����ت 
احلكومي����ة الت����ي ت�صتحق يف 3 اأ�صه����ر اإلى 2.41 % 
خ����الل الربع الثالث م����ن 2017، واأم����ا التي ت�صتحق 
خ����الل 6 اأ�صه����ر فق����د زادت الن�صب����ة اإل����ى 2.57 % 
مقارن����ة ب����� 2.18 % خ����الل نف�س الفرتة م����ن العام 
املا�ص����ي، واأم����ا تلك  التي ت�صتحق خ����الل 12 �صهرا 
فق����د ارتفع����ت اإل����ى 3.21 % خ����الل الرب����ع الثالث 
م����ن الع����ام املا�ص����ي مقاب����ل 2.90 % خ����الل نف�س 
الف����رتة م����ن 2016. واأذون����ات اخلزان����ة احلكومية، 
ي����ن الع����ام التي م����ن خاللها  ه����ي اإح����دى اأدوات الدَّ
تقرت�����س احلكوم����ة الأم����وال بالطريق����ة التقليدية، 
بينم����ا ت�صتخدم احلكوم����ة اأدوات اأخ����رى لالقرتا�س 

بالطريق����ة الإ�صالمية، مثل �صكوك ال�صلم الإ�صالمية 
و�صك����وك التاأجري الإ�صالمية. و�صج����ل ال�صعر العائد 
على �صكوك ال�صل����م الإ�صالمية ق�صرية الأجل 2.37 
% خ����الل الف�صل الثالث من العام املا�صي يف حني 

�صجل����ت الفوائ����د 2.08 % خ����الل نف�����س الفرتة من 
الع����ام 2016، فيم����ا ارتفع متو�ص����ط ال�صعر العائد 
عل����ى �صكوك التاأجري الإ�صالمي����ة ق�صرية الأجل اإلى 

2.57 %، مقابل 2.20 % خالل العام 2016.

واأما متو�صط ال�صعر العائد على �صكوك التاأجري 
الإ�صالمي����ة طويل����ة الأج����ل واملحلي����ة والدولية فقد 
ارتف����ع اإلى 2.33 % خالل الرب����ع الثالث من 2017، 

مقابل 2.22 % يف نف�س الفرتة من العام 2016.
ومن جان����ب �صندات التنمي����ة احلكومية طويلة 
الأجل فقد زاد متو�صط �صعر الفائدة على ال�صندات 
احلكومية طويلة الأجل واملحلية والدولية اإلى 2.68 
% خالل الربع الثالث مقابل 2.61 % بالربع الثالث 

من العام 2016.
وتقرت�����س احلكوم����ة م����ن خ����الل اأدوات الدَّين 
العام، لعدة اأ�صب����اب اأهمها، تغطية العجز يف موازنة 
الدول����ة، وه����و غالب����اً ما يح����دث يف ف����رتات الك�صاد 
القت�ص����ادي، اأو لمت�صا�����س ال�صيول����ة والتخفي�س 
من ح����ّدة الت�صخم غري املرغوب في����ه، وهو غالباً ما 
يحدث يف ف����رتات النتعا�����س القت�ص����ادي. كما اأن 
ي����ن العام تعتر من اأهم اأ�صلحة ال�صيا�صة  اأدوات الدَّ
ن الدولة من احلفاظ على التوازن  النقدية التي متكِّ

القت�صادي. 

“اآركابيتا” ت�صتحوذ على �رشكة اإعالن اأمريكية

“جمل�س البنوك” ينظم ور�صة “اختبار ال�صغط للموؤ�ص�صات املالية” 

“متكني” توقع على وثيقة النوايا مع “الأمم املتحدة الإمنائي”

“البور�صة”: تداول 12.4 مليون �صهم بـ1.23 مليون دينار

تاأكيًدا على م�صاعي ا�صتدامة التنمية

تنفيذ 114 �صفقة وتركيز على تعامالت قطاع البنوك

املنامة - متكني: وقع �صندوق العمل “متكني” 
اأم�س الإثنني 8 يناير 2018 وثيقة النوايا مع برنامج 
الأم���م املتحدة الإمنائي، وال���ذي ميثل �صبكة تطوير 
عاملي���ة تابع���ة لالأم���م املتح���دة يتمح���ور اهتمامها 

بالتنمية العاملية.
وتهدف هذ الوثيقة اإلى تعزيز الفر�س التنموية 
املعاي���ري  وف���ق  احلياتي���ة  القطاع���ات  يف خمتل���ف 
التنموية التابع���ة لرنامج الأمم املتحدة فيما يحقق 

اأهداف التنمية امل�صتدامة املن�صودة.
وق���د ج���رت مرا�ص���م توقي���ع التفاقي���ة يف مقر 
متك���ني بح�ص���ور كل م���ن الرئي����س التنفي���ذي ل���� 
“متك���ني” اإبراهيم حممد جناح���ي، واملن�صق املقيم 
لأن�صطة الأمم املتحدة، املمثل املقيم لرنامج الأمم 
املتح���دة المنائي اأمني ال�رقاوي، كما ح�ر التوقيع 

ممثلون عن اجلهتني. 
وته���دف ه���ذه الوثيق���ة اإلى ال�صع���ي امل�صرتك 
ب���ني برنام���ج الأم���م املتح���دة المنائ���ي ومتك���ني؛ 
ملقارب���ة ما جاء يف اأجندة روؤي���ة البحرين القت�صادية 
2030، واأه���داف التنمي���ة امل�صتدام���ة ال�صبع���ة ع�ر 
ال���واردة فيه���ا، وذل���ك م���ن خ���الل القي���ام باأن�صطة 
وبرامج وفعاليات ع���دة، ت�صب يف نهايتها مل�صلحة 
رف���ع الكفاءة الوطني���ة �صواء على م�صت���وى الكوادر 
العاملة يف متكني، وتلك التي تقدمها متكني �صمن 

خدماتها املختلفة ملختلف �رائح املجتمع. 
واأك���د الرئي����س التنفي���ذي لتمك���ني اإبراهي���م 
حمم���د جناح���ي اأن ه���ذه اخلط���وة تاأت���ي بو�صفه���ا 
ركي���زة اأ�صا�صية لأهداف عمل متك���ني، والتي تقوم 
ب�صكل اأ�صا����س على حتقيق اأه���داف التنمية الب�رية 
والقت�صادي���ة يف البحرين، وفق���ا للمعايري الدولية، 
وفيم���ا يحق���ق النتيجة الت���ي تتطلع اإليه���ا اململكة 

�صمن م�صاعي ال�صتدامة. 
واأو�ص���ح جناحي اأن اأبرز ما ميي���ز هذه لتفاقية 
ه���ي تقدميها فر�صا لتبادل اخل���رات واملعلومات، 
والتع���رف عل���ى التج���ارب الدولية، فيم���ا ي�صهم يف 

تعزي���ز جن���اح التجرب���ة البحريني���ة عل���ى امل�صت���وى 
ال���دويل، ول�صيما فيم���ا حققته البحري���ن من �صرية 
تاريخية اإيجابي���ة على موؤ�ر التنمية الب�رية العاملية 
ل�صن���وات عدة. واأ�صاف اأن ه���ذا التعاون يعد باكورة 
للتعاون مع برنامج الأمم املتحدة الإمنائي، حيث من 
املقرر اأن يتم درا�صة فر�س التو�صع املمكنة، تعنى 
بتطوير ال�صباب، وتعزيز اإ�صهامات املراأة البحرينية. 
ومن جهته، اأثنى ال�رق���اوي باجلهود امللحوظة 
كاف���ة التي يقوم به���ا �صندوق العم���ل )متكني( يف 
اجتاه رفع كف���اءة القوى العاملة البحرينية والرتقاء 
باملوؤ�ص�صات وال����ركات البحرينية، اإ�صافة اإلى دعم 
خمتل���ف الأن�صطة والفعالي���ات التنموية التي ت�صب 
يف الجت���اه ذاته. واأ�صاف اأنه انطالقا مما ن�صت عليه 
اأجندة 2030، وا�صتنادا ملرئيات خطة عمل احلكومة 
وروؤية 2030، وذلك مبا يتما�صى مع الرنامج الُقطري 
للمملكة املمتد من 2017 وحتى العام 2020، فاإننا 
�صع���داء هذا اليوم بتوقيع وثيقة النوايا مع �صندوق 
العمل “متكني” منطلقني من ال�صعي امل�صرتك بني 
برنام���ج الأمم املتحدة المنائ���ي ومتكني؛ لو�صع ما 
ج���اء يف اأجن���دة 2030 مو�صع التنفي���ذ، م�صتفيدين 

م���ن كافة برام���ج واأن�صطة ومكات���ب ومنظمات الأمم 
املتح���دة املختلفة، كل يف جم���ال عمله واخت�صا�صه، 
حي���ث تفتح هذه الوثيقة الباب للتعاون مع املنظمة 
يف الدفع قدما بالرامج التنموية املختلفة، مبرجعية 

اأهداف التنمية امل�صتدامة وغاياتها وموؤ�راتها.
وم���ن املق���رر مبوج���ب ه���ذه الوثيق���ة اأن يت���م 
تق���دمي دورات تدريبي���ة متخ�ص�ص���ة للعامل���ني يف 
متكني، ف�صال عن تنظيم عدد من املحا�رات خلراء 
دوليني رفيعي امل�صتوى يف جم���ال التنمية، اإ�صافة 
اإل���ى التعريف ببع�س الرام���ج وامل�صاريع والأن�صطة 
والفعالي���ات الت���ي من �صاأنه���ا تعزي���ز حتقيق هذه 
الأه���داف، من خالل زي���ادة الإنتاجي���ة والكفاءة فيما 

بني ال�ركات.
و�صيعم���ل املن�ص���ق املقي���م، بال�ص���رتاك م���ع 
ومكاتبه���ا  وبراجمه���ا  املتح���دة  الأم���م  منظم���ات 
ووكالته���ا املتخ�ص�ص���ة، وبرنام���ج الأم���م املتحدة 
الإمنائي عل���ى تقدمي امل�صورة التقني���ة بال�صتعانة 
ب�صبكة مكاتبهم املتواجدة حول العامل؛ لدعم متكني 
 )SDGs( ”يف اإدم���اج “اأه���داف التنمية امل�صتدام���ة
�صمن اخلطط الإ�صرتاتيجية امل�صتقبلية لل�صندوق. 

املنامة - بور�صة البحرين: اأقفل موؤ�ر البحرين 
العام اأم�س الإثنني عند م�صتوى 1،320.40 بارتفاع 
وق����دره 1.64 نقط����ة مقارنة باإقفاله ي����وم الأحد، يف 
حني اأقف����ل موؤ�ر البحري����ن الإ�صالمي عن����د م�صتوى 
1،100.62 بانخفا�����س وق����دره 9.64 نقطة مقارنة 
باإقفاله ال�صابق. وت����داول امل�صتثمرون يف “بور�صة 
البحري����ن 12.39 ملي����ون �صه����م، بقيم����ة اإجمالي����ة 
قدره����ا 1.23 ملي����ون دين����ار، مت تنفيذها من خالل 
114 �صفق����ة، حيث رك����ز امل�صتثم����رون تعامالتهم 
عل����ى اأ�صهم قط����اع البن����وك التجاري����ة والتي بلغت 
قيمة اأ�صهم����ه املتداولة 817.42 األ����ف دينار اأي ما 
ن�صبت����ه 67 % من القيمة الإجمالية للتداول وبكمية 
قدرها 9.60 مليون �صهم، مت تنفيذها من خالل 45 

�صفقة.
وجاء بنك الإثمار يف املركز الأول، اإذ بلغت قيمة 
اأ�صهمه املتداول���ة 373.23 األف دينار، اأي ما ن�صبته 
30.38 % اإجم���ايل قيمة الأ�صه���م املتداولة وبكمية 
قدره���ا 6.60 مليون �صهم، مت تنفيدها من خالل 14 

�صفقة.
اأما املركز الثاين، ف���كان مل�رف ال�صالم بقيمة 

قدره���ا 198.57 األف دينار، اأي ما ن�صبته 16.16 % 
من اإجم���ايل قيمة الأ�صهم املتداول���ة وبكمية قدرها 
1.71 مليون �صهم، مت تنفيذها من خالل 20 �صفقة.
ث���م ج���اء البن���ك الأهلي املتح���د بقيم���ة قدرها 
176.14 األ���ف دين���ار، اأي م���ا ن�صبت���ه 14.34 % من 
اإجم���ايل قيم���ة الأ�صه���م املتداول���ة وبكمي���ة قدرها 

685.61 األ���ف �صه���م ، مت تنفيذه���ا م���ن خ���الل 4 
�صفقات.

ومت يوم اأم�س تداول اأ�صهم 13 �ركة ، ارتفعت 
اأ�صع���ار اأ�صهم 3 ����ركات، يف ح���ني انخف�صت اأ�صعار 
اأ�صهم 4 �ركات، وحافظت بقية ال�ركات على اأ�صعار 

اإقفالتها ال�صابقة.

• اأثناء توقيع الوثيقة	

• م�صاهمة ال�ركات يف القيمة الإجمالية	

اآركابيت���ا:   - املنام���ة 
ا�صتحوذت �ركة ال�صتثمارات 
“اآركابيتا”،  العاملية  البديلة 
اأم�س، عل���ى ح�صة �صيطرة يف 
�رك���ة اأم �ص���ي �صاين كمباين 
 ،MC Sign Company
الأمريكي���ة  ال����ركات  اأك���ر 
تق���دمي  يف  املتخ�ص�ص���ة 
خدم���ات اللوح���ات الإعالني���ة 

والإن���ارة يف الولي���ات املتح���دة، يف �صفق���ة 
بلغت قيمتها الإجمالية اأكرث من 100 مليون 

دولر.
و اأع���رب الرئي����س التنفي���ذي لآركابيتا، 
عاط���ف اأحم���د عبداملل���ك، عن ����روره باإجناز 
ه���ذه ال�صفقة، قائالً “اإنن���ا متحم�صون للعمل 
مع فري���ق اإدارة �ركة اأم �صي �صاين احلا�صل 
عل���ى خرة وا�صع���ة وطويلة وال���ذي ا�صتطاع 
حتقيق منو كبري على مدى ال�صنوات القليلة 
املا�صي���ة، ونتطل���ع اإل���ى م�صاع���دة ال�رك���ة 
عل���ى حتقي���ق املزيد م���ن النم���و والتو�صعة 
وقاع���دة  املتكامل���ة  ت�صكيل���ة خدماته���ا  يف 
عمالئها، ون���رى اأنها قادرة على الفوز بح�صة 
من ال�صوق يف هذا القط���اع غري امل�صبع الذي 
تنت����ر في���ه ����ركات حملي���ة �صغ���رية، بينما 
تنف���رد �ركة اأم �صي �صاي���ن باأن اأكرث من 75 
% م���ن عمالئها ����ركات وطنية كرى، وهذا 
تاأكيد على ما تتميز به من قدرة على حتقيق 
قيمة م�صافة عالي���ة، كما اأنها تتميز بارتفاع 
ن�صب���ة احتفاظها بالعمالء والتي بلغت 99 % 

يف املتو�صط منذ العام 2012”. 
وم���ن جانب���ه، ق���ال الرئي����س التنفيذي 
لال�صتثم���ار مبجموع���ة اآركابيت���ا، مارتن تان، 
“اإن �رك���ة اأم �ص���ي �صاي���ن تق���دم خدم���ات 

�صامل���ة ومتكاملة لعمالئها 
وتغنيه���م بذلك عن احلاجة 
اإلى اإدارة عالق���ات مع عدة 
����ركات حملي���ة يف اأماك���ن 
خمتلفة، وه���ذا يعتر هاًما 
ج���ًدا لل�ركات الت���ي تعمل 
عل���ى امل�صت���وى الوطني اأو 
الإقليمي، ون���رى اأن ال�ركة 
متل���ك ق���درة عالي���ة عل���ى 
تنمية عملياته���ا الأ�صا�صية وال�صتحواذ على 
�ركات خدمات اإقليمية اأ�صغر حجًما. وبالنظر 
اإل���ى الطبيع���ة املتكررة لطل���ب العمالء، فاإن 
�رك���ة اأم �ص���ي �صاي���ن ت�صتفي���د اأي�ًص���ا من 
قاعدة اإيراداته���ا املتكررة الكبرية والنامية، 
ونح���ن متحم�صون لتقدمي فر�ص���ة ال�صتثمار 
مل�صتثمرين���ا،  ه���ذه  اخلا�ص���ة  الأ�صه���م  يف 
ومتفائلون بق���درة ال�ركة على حتقيق النمو 
يف امل�صتقبل املنظ���ور”. و تاأ�ص�صت �ركة اأم 
�صي �صاي���ن يف العام 1953، لتقدمي خدمات 
اللوح���ات الإعالنية والإنارة لعمالئها يف جميع 
اأنحاء الولي���ات املتحدة، وهي تتميز بنموذج 
اأعماله���ا غ���ري كثي���ف املوج���ودات القاب���ل 
للتو�صعة اإل���ى حد كبري والقائم على الإ�راف 
املبا�ر على احتياجات عمالئها وخمزوناتهم. 
وت�ص���م قاعدة عمالئها اأك���رث من 275 �ركة، 
العديد منه���ا يتعامل مع اأم �ص���ي �صاين منذ 
م���ا يزيد ع���ن ع�ر �صن���وات، ومنه���ا عدد من 
اأك���ر ال����ركات الأمريكية والكندي���ة العاملة 
واخلدم���ات  التجزئ���ة،  جت���ارة  قطاع���ات  يف 
امل�رفي���ة، والفن���ادق وال�صياف���ة، ومطاعم 
املاأكولت ال�ريعة، و�صال�صل حمطات الوقود 
ومتاجر ال�صلع ال�صتهالكية املنت�رة يف جميع 

اأنحاء الوليات املتحدة الأمريكية وكندا.

اخلرط���وم- املجل�س الع���ام للبنوك: نفذ 
املجل����س العام للبن���وك واملوؤ�ص�صات املالية 
الإ�صالمي���ة ور�ص���ة عم���ل فني���ة ح���ول اختبار 
ال�صغط للموؤ�ص�صات املالية الإ�صالمية �صباح 
اأم����س با�صت�صاف���ة بن���ك ال�ص���ودان املركزي 
ومتت���د ملدة ثالث���ة اأي���ام. مت افتت���اح ور�صة 
العم���ل الفني���ة يف فن���دق كورنثي���ا اخلرطوم 
بكلمة ترحيبي���ة من م�صاع���د املحافظ لقطاع 
املوؤ�ص�ص���ات املالية والنظم، بن���ك ال�صودان 
املرك���زي، رابعة اأحمد اخلليفة، والأمني العام 
للمجل�س العام للبن���وك واملوؤ�ص�صات املالية 

الإ�صالمية عبدالإله بلعتيق.
وخ���الل الثالث���ة اأي���ام للور�ص���ة الفني���ة 
�صيت���م درا�ص���ة تقني���ات خمتلفة م���ن اختبار 
ال�صغط والدور املهم الذي يلعبه يف تخطيط 
واإدارة راأ�س امل���ال، ف�صال عن دور ال�صلطات 
اإدارة اختب���ار ال�صغ���ط عل���ى  التنظيمي���ة يف 
م�صتوى ال�صناع���ة. وي�صمل الرنامج جمموعة 
وا�صعة م���ن الدرا�صات والتدريب���ات، اإ�صافة 
اإل���ى جل�ص���ة تبادل اخل���رات من جان���ب كبار 
ممثل���ي �صن���دوق النق���د ال���دويل والوكال���ة 
الرتكية؛ ملراقبة وتنظي���م العمل امل�ريف يف 
تركيا وبي���ت التمويل الكويت���ي من الكويت 

وبنك ال�صودان املركزي.
وق���ال عبدالإله بلعتيق “ي�رن���ا اأن نعود 
اإل���ى ال�صودان، وي�رنا اأن نق���دم هذه الور�صة 
الفنية اإل���ى اأع�صائنا واأ�صح���اب امل�صلحة يف 
جمهوري���ة ال�ص���ودان ال�صقيق���ة. واإنني اأعرب 

عن خال�س تقديري لبن���ك ال�صودان املركزي 
ع�ص���و املجل����س الع���ام عل���ى الدع���م الهائل 

وامل�صتمر الذي ن�صهده دوما. 
يذك���ر اأنه ق���د مت تنفي���ذ ه���ذه الور�صة 
الفنية يف الوقت املنا�ص���ب، حيث يقوم بنك 
ال�ص���ودان املركزي باإع���داد جمموعة متكاملة 
م���ن اللوائ���ح التنظيمي���ة اخلا�ص���ة باختب���ار 
ال�صغط التي �صيتم اإطالقها يف العام 2018. 
كما تعمل جلن���ة بازل لالإ����راف امل�ريف على 
تطوير اإط���ار اختبار ال�صغط لدم���ج الدرو�س 

امل�صتفادة من اأثر الأزمة العاملية”. 
اخلليف���ة  رابع���ة  قال���ت  جهته���ا،  م���ن 
“ب�صفتن���ا اأع�صاء يف املجل�س العام، ي�رنا اأن 
ن�صت�صيف ور�ص���ة العمل الفنية هذه ملعاجلة 
العنا����ر العملي���ة لتنفيذ اختب���ارات ال�صغط 
للموؤ�ص�ص���ات املالية الإ�صالمي���ة يف ال�صودان. 
هذا ه���و جزء من التزامن���ا يف موا�صلة ت�صجيع 
املعرف���ة واخلرة املالية للبنوك يف املنطقة؛ 
يف  ال�صليم���ة  املالي���ة  املمار�ص���ات  لتعزي���ز 

ال�صودان”.
وت�صه���د الور�ص���ة ح�صور اأك���رث من 100 
م�ص���ارك م���ن 10 دول ميثل���ون اأه���م البنوك 
واملوؤ�ص�صات املالي���ة الإ�صالمية يف املنطقة، 
اإ�صاف���ة اإل���ى ع���دد م���ن ممثل���ي ال�صلط���ات 
التنظيمي���ة والرقابي���ة، الت���ي دوم���اً تتطل���ع 
لتعزيز مفهوم اختبارات ال�صغط وتطبيقاتها 
واملمار�ص���ات، وتقا�ص���م اخل���رات فيما بني 

الخت�صا�صات املختلفة.

زينب العكري

• عاطف اأحمد عبدامللك	
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البحرين: زيادة اأ�سعار اجلازولني بنوعيه اجليد واملمتاز 2018

توقعات بارتفاع اأ�سعار ال�سلع و�سيم�س امل�ستوى املعي�سي لأفراد املجتمع 

بناء على مراجعة خليجية وعاملية 

نتيجة لقرار زيادة اجلازولني بنوعيه.. اقت�صاديون لـ “$”:

املنامة - الوطنية للنفط والغاز: اأعلنت 
الهيئة الوطنية للنفــــط والغاز عن تعديل 
اأ�صعــــار اجلازولني بنوعيــــه اجليد واملمتاز 
لعــــام 2018، بنــــاء علــــى مراجعــــة الأ�صعار 
اخلليجيــــة والعامليــــة، حيث تقــــرر تطبيق 
لة باأن يباع اجلازولني اجليد  الأ�صعار امُلعدَّ
) 91 اأوكتني ( ب�صعر 140 فل�صا للرت الذي 
كان يبلــــغ 125 فل�صــــا للــــرت، حــــني �صيباع 
اجلازولــــني املمتــــاز ) 95 اأوكتــــني( ب�صعر 
200 فل�س للرت الذي كان يبلغ 160 فل�صا 
للرت. حيــــث تبلغ ن�صبــــة الرتفــــاع يف �صعر 
اجلازولني املمتاز يف حدود 25 % و12 % 

فقط للجازولني اجليد . 

لوقــــود  الدعــــم  م�صتــــوى  بلــــغ  وقــــد 
اجلازولــــني اجليد واملمتــــاز �صنة 2017 ما 
يقــــارب 41 مليون دينــــار ومن املتوقع اأن 
يبلــــغ م�صتوى الدعــــم يف �صنــــة 2018 اإلى 
اأكرث من 66 مليون دينار. واجلدير بالذكر 
اأن �صعــــر اجلازولني اجليــــد املعدل ل يزال 
مدعومــــاً بن�صبة اأكرث مــــن 33 %، كما ُيباع 
حاليــــاً بــــدول جمل�ــــس التعــــاون اخلليجــــي 
باأ�صعــــار تــــرتاوح بــــني 205-180 فل�صــــاً 
للــــرت الواحد. وذلــــك من �صمــــن اإ�صالحات 
اقت�صاديــــة وا�صعــــة اتخذتهــــا دول جمل�س 
انخفا�ــــس  ملواجهــــة  اخلليجــــي  التعــــاون 
الأ�صعــــار واإعادة توجيــــه الدعم للم�صتقات 

النفطية لتحقيق التوازن املايل وتقلي�س 
الفارق يف الأ�صعار اخلليجية والعاملية.

و�رصح وزيــــر النفط، اأن اأ�صعــــار النفط 
2016 يف  العــــام  منــــذ  اتخــــذت  العامليــــة 

اجتــــاه ت�صاعــــدي، تالها ارتفــــاع يف اأ�صعار 
م�صتقات البــــرتول العاملية. وقد اعتمدت 
عدد من الدول اخلليجية اتباع اآلية لتعديل 
اأ�صعــــار امل�صتقات املحليــــة ب�صكل �صهري 

بحيــــث تتواكب مــــع الأ�صعــــار العاملية، ال 
اأن الأ�صعــــار يف البحرين ظلــــت ثابتة خالل 
العامني املا�صيني على الرغم من الرتفاع 

العاملي. 

رفعـــت الهيئـــة الوطنيـــة للنفـــط والغاز 
اأ�صعار اجلازولني بنوعية اجليد واملمتاز ليباع 
اجلازولـــني اجليـــد )91 اأوكتـــني( ب�صعر 140 
فل�صا للـــرت، واجلازولني املمتاز )95 اأوكتني( 
ب�صعـــر 200 فل�س للـــرت، بن�صبة 12 % و25 % 
علـــى التـــوايل. وراأى عـــدد مـــن القت�صاديني 
لــــ “البـــالد” اأن قـــرار رفـــع الأ�صعـــار �صيم�س 
امل�صتـــوى املعي�صـــي لن�صبة كبرية مـــن اأفراد 
املجتمـــع خ�صو�صا ذوي الدخـــل املحدود، كما 
من املتوقع اأن يوؤدي اإلى ارتفاع اأ�صعار ال�صلع 

املختلفة.
الرئي�ـــس  القت�صـــادي،  املحلـــل  وقـــال 
ال�صابق جمعية القت�صاديني البحرينية، جعفر 
ال�صائغ يف اعتقـــادي اأن الرتفاع كان متوقًعا، 
لكنـــه جـــاء يف الوقت غري املنا�صـــب للمواطن، 
خ�صو�صا لـــذوي الدخل املحـــدود واملتو�صط، 
ا يف ظل ارتفاع اأ�صعار النفط، م�صيًفا  خ�صو�صً
اأن ال�صغوطـــات املاليـــة  تتوالـــى علـــى ذوي 
الدخل املحـــدود، وعلى الرغم من اأن قرار رفع 
اأ�صعار البرتول كان متوقعا؛ لأن الدولة �رصحت 
باإعادة النظـــر يف �صيا�صة الدعـــم ورفع اأ�صعار 
النفط، فكان متوقًعا اأن يبداأ القرار بعد نهاية 
العـــام 2018 وذلك لأن قـــرارا �صابقا �صدر اأن 
�صعر البنزين يف داخـــل البحرين �صيبقى ثابت 

يف العام 2018.
واأكد ال�صائغ “تفاجاأنا ب�صدور هذا القرار 
الآن، وهـــو ارتفـــاع اأ�صعـــار البـــرتول”، معـــًرا 
عـــن اعتقاده بـــاأن القـــرار �صيم�ـــس امل�صتوى 
املعي�صـــي لن�صبـــة كبرية مـــن اأفـــراد املجتمع 
خ�صو�صا ذوي الدخـــل املحدود، و�صيوؤثر على 
تكلفة الإنتاج يف القطـــاع ال�صناعي، خ�صو�صا 
املوؤ�ص�صات التي تعتمد على املوا�صالت، مما 

�صيوؤثر على ارتفاع الأ�صعار؛ لأن البنزين �صلعة 
�رصورية وا�صتخدامها وا�صع من اأفراد املجتمع، 

ومن املتوقع ارتفاع اأ�صعار ال�صلع.
ولفـــت اإلى اأن ال�صيناريـــو املتوقع ارتفاع 
اأ�صعـــار ال�صلـــع ب�صبـــب رفـــع اأ�صعـــار البنزين 
يف  فالحتمـــال  امل�صافـــة،  القيمـــة  و�رصيبـــة 
ال�صنوات املقبلة موجة من الرتفاع يف الأ�صعار 

عموما.
بـــدوره، راأى املحلل القت�صادي والرئي�س 
التنفيـــذي ل�رصكة جافكـــون لال�صت�صارات اأكر 
جعفـــري، اأن قـــرار �صعر البـــرتول متوقع، وهو 
�صمـــن الرنامـــج احلكومـــي ل�صبـــط وخف�س 
الإنفـــاق احلكومي، ومن وجهة نظر اقت�صادية، 

فـــاإن القرار �صحيح، واأ�صباب اتخاذه اأن هنالك 
هـــدرا  كبريا يف املـــوارد، واإفراطا يف ا�صتخدام 

املواد الأولية وال�رصورية.
واأ�صـــاف اأن قرار رفع �صعـــر البرتول لي�س 
قراًرا مفاجًئـــا، واإمنا تنفيذه يعتر قـــراًرا اآنًيا 
للتنفيـــذ، م�صرًيا اإلـــى اأن توقيت تنفيذ القرار 
لن يغري من جوهر املو�صوع �صيًئا، فاإننا يجب 
اأن من�صـــي قدًما نحـــو هذا الرتفـــاع يف اأ�صعار 
البـــرتول، واأن نتعامـــل مع هذه املـــواد بحكمة 
وم�صوؤوليـــة. وتابـــع قائـــال “اأعتقـــد اأن القرار 
�صليـــم ويف الجتاه ال�صحيح والتوقيت �صحيح 

ومنا�صب”.
واختتـــم جعفري حديثـــه بالقول “كالعادة 

مـــع كل زيـــادة يف الأ�صعـــار واإحـــالل ال�رصائب 
نتوقع مـــن احلكومة اأن تزيـــد م�صتحقات ذوي 
الدخل املحدود وحمايتهم، ونطمح اأن نرى هذا 

التوجه على اأر�س الواقع”.
اإلى ذلـــك، راأى رجـــل الأعمـــال عبدالواحد 
قراطة، اأن قـــرار رفع اأ�صعار اجلازولني بنوعيه 
اجليـــد واملمتاز �صيكـــون له تاأثـــري كبري على 
قطـــاع النقليات وبقيـــة القطاعـــات، وهنالك 
تخـــوف مـــن انعكا�صه علـــى بقية ال�صلـــع جراء 
الرتفـــاع الأخـــري يف اأ�صعـــاره. وا�صتف�ـــرص رجل 
الأعمـــال - الـــذي كان ي�صغـــل من�صـــب نائب 
رئي�س جلنة النقـــل واملوا�صالت بغرفة جتارة 
و�صناعة البحرين يف الـــدورة الثامنة والع�رصين 

- عـــن اآلية احلكوميـــة يف بقاء اأ�صعـــار ال�صلع، 
ومـــا الأ�صباب وراء رفع اأ�صعار البنزين احلالية، 
وهل هنـــاك درا�صة اأعـــدت بهـــذا اخل�صو�س، 
وهل با�صتطاعة القطاع اخلا�س الإطالع عليها، 
م�صرًيا اإلى اأن هذه ت�صـــاوؤلت القطاع اخلا�س. 
وهـــل متت هذه الزيادة بالت�صـــاور مع ال�صلطة 
الت�رصيعية بغرفتيها جمل�س النواب وال�صورى؟

ولفت قراطة اأن التخوف من حدوث ت�صخم 
ب�صبب ارتفاع الأ�صعـــار، م�صتف�رصًا هل ال�صلطة 
التنفيذيـــة قادرة علـــى اإدارة املرحلة القادمة 
بوجـــود ت�صخـــم يف اأ�صعـــار ال�صلـــع جـــراء رفع 
�صعر ال�صلعـــة الرئي�صة، وهـــي البنزين، والتي 
يعتمـــد عليهـــا جميـــع املواطنـــني بالتنقل يف 
حياتهم اليومية، م�صتف�رصًا هل �صيتم تعوي�س 
املواطن جراء هذه الزيـــادة، وهل هناك اآليات 
بتعوي�س املواطنني كزيـــادة رواتب اأو عالوة 

غالء املعي�صة كما حدث بالدول ال�صقيقة؟
وكانـــت الهيئـــة الوطنيـــة للنفـــط والغاز 
اأعلنـــت اأم�ـــس الإثنـــني عـــن تعديـــل اأ�صعـــار 
اجلازولـــني بنوعيـــة اجليـــد واملمتـــاز للعـــام 
2018، بنـــاًء علـــى مراجعة الأ�صعـــار اخلليجية 
لة  والعاملية، حيـــث تقرر تطبيق الأ�صعارامُلعدَّ
باأن يباع اجلازولني اجليد )91 اأوكتني( ب�صعر 
140 فل�صـــا للرت الـــذي كان يبلـــغ 125 فل�صا 
للـــرت، حـــني �صيبـــاع اجلازولني املمتـــاز )95 
اأوكتني( ب�صعر 200 فل�س للرت الذي كان يبلغ 
160 فل�صـــا للرت، حيث تبلـــغ ن�صبة الرتفاع يف 
�صعـــر اجلازولني املمتاز يف حدود 25 %، و12 

% فقط للجازولني اجليد. 
ووفًقـــا لبيان الهيئة، فـــاإن م�صتوى الدعم 
لوقود اجلازولني اجليـــد واملمتاز �صنة 2017 
بلـــغ ما يقارب 41 مليون دينـــار ومن املتوقع 
اأن يبلغ م�صتوى الدعم يف �صنة 2018 اإلى اأكرث 

من 66 مليون دينار.

هل سيتم تعويض 
المواطن جراء هذه 

الزيادة؟

القرار صحيح.. ومن 
أسباب اتخاذه هدر 

كبير للموارد 

القرار كان متوقعا 
لكنه جاء في الوقت 

غير المناسب للمواطن

قراطة: جعفري:  الصائغ: 

اأمل احلامد

أسعار الجازولين في دول مجلس التعاون الخليجي بالدينار البحريني
الكويتقطرالبحرينالسعوديةعُماناإلمارات

 95
0.130 0.191 0.200 0.205 0.207 0.217 أوكتين

 91
0.105 0.185 0.140 0.138 0.193 0.210 أوكتين

ذكـــر مراقبون ماليـــون اأن اأ�صعار املحروقات 
يف البحريـــن قد تكـــون مر�صحة لزيـــادة ثانية هذا 
العـــام بن�صبة 5 % وذلك مـــع فر�س �رصيبة القيمة 
امل�صافـــة، اإذ ل زالـــت اململكة  مل تعـــد القوانني 
واللوائـــح التف�صيليـــة لل�رصيبـــة املعنيـــة، والتي 
اأكـــدت وزارة املاليـــة قبـــل اأيام التـــزام احلكومة 

بتنفيذها خالل هذا العام.
واأبلـــغ خبـــري �رصيبـــي “البـــالد”، اأنـــه من غري 
الوا�صح متاما ما اإذا كانت �رصيبة القيمة امل�صافة 
�صت�ـــرصي على املحروقات، لكـــن التجربة اخلليجية 
ت�صـــري اإلـــى اأن البحريـــن �صت�صري يف هـــذا الجتاه 
و�صتطبق �رصيبـــة القيمة امل�صافة علـــى البنزين، 

اأ�صـــوة بجريانها، اإذ ت�صمل الزيـــادة، كذلك �رصيبة 
القيمـــة امل�صافة التي �رصت على خمتلف الب�صائع 

واخلدمات اعتبارا من الأول من يناير اجلاري.
ورفعـــت البحريـــن، كما هـــو متوقـــع، اأ�صعار 
البنزيـــن اأم�س الثنـــني املوافق 8 ينايـــر 2017، 
وقبلهـــا مت رفـــع اأ�صعار الديـــزل والكريو�صني يف 
الأول مـــن ذات ال�صهـــر، يف خطـــوة ملعاجلة العجز 
املـــايل للبـــالد، بالتزامـــن مـــع ت�صاعـــد الدعوات 

بتحميل ال�رصكات هي الأخرى �رصيبة على الدخل.
ويوم الأربعاء املا�صـــي، اأعلنت وزارة املالية 
التزامهـــا بتطبيق �رصيبـــة القيمـــة امُل�صافة خالل 
العـــام 2018، وذلـــك يف اإطار اللتـــزام امل�صرتك 
للـــدول الأع�صاء يف جمل�س التعـــاون لدول اخلليج 
العربيـــة بتطبيق ال�رصيبـــة، ا�صتناًدا اإلـــى ما قرره 

قادة دول املجل�ـــس يف هذا ال�صاأن، وتوقيع الدول 
الأع�صاء علـــى التفاقية املوحـــدة ل�رصيبة القيمة 
امل�صافـــة كاإطار قانوين موحـــد ل�صتحداث �رصيبة 
عامة علـــى ال�صتهـــالك يف دول املجل�س. وذكرت 
الوزارة اأن احلكومة �صتتخذ الإجراءات بالتعاون مع 
ال�صلطـــة الت�رصيعية من اأجل اإقـــرار قانون ال�رصيبة 
امل�صافـــة وتهيئـــة القطاع اخلا�ـــس واملوؤ�ص�صات 
ال�صتعـــدادات  توافـــر  �صمـــان  مـــع  التجاريـــة 

اللوج�صتية والتقنية الالزمة.
يف  ال�صيـــادي  البحريـــن  ت�صنيـــف  وا�صتمـــر 
النخفا�س هذا العـــام، يف الوقت الذي ارتفع فيه 
حجم الديون العامة اإلـــى ما يفوق الع�رصة مليارات 
دينار، مع انح�صار اإيرادات الدولة من النفط يف ظل 

زيادة النفقات.

الغمو�س ما زال يكتنف تفا�صيل ال�رصائب اجلديدة

زيادة ثانية حمتملة لأ�سعار املحروقات ب�سبب “امل�سافة”
علي الفردان
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اإلمارات	العربية		 سلطنة	ُعمان	 اململكة	العربية		 البحرين	 قطر	 الكويت	
95	أوكتني	 91	أوكتني	

لرت / دينار 

بحريني

سعر الجازولين الممتاز والجيد في دول مجلس التعاون



تقدم إلينا املعلن أدناه: علي أحمد علي مكي بطلب حتويل احملل التجاري التالي الى 
محمد خير فؤاد عبداجمليد الطويل 

فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة املذكورة خالل خمسة عشر 
يوما من تاريخ نشر اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
)CR2018-1824( اعالن رقم
تنازل - عن احملل التجاري

85957-2
روز هل مارت

االسم التجاريرقم القيد

اعتراض  لديه  من  كل  فعلى  جتاري،  اسم  بطلب  أدناه  املعلن  السيد  إلينا  تقدمت 
ما  به  مرفقاً  بكتاب  اإلعالن  تاريخ  من  يوماً  اإلدارة خالل خمسة عشر  إلى  التقدم 

يعزز اعتراضه.

اسم التاجر: شبنم شمس الدين عبدالستار مدني
االسم التجاري احلالي: زيون للصيانة وتشييد املباني

االسم التجاري اجلديد: زيون للصيانة

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ادارة التسجيل التجاري

) CR2017-192357( اعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

قيد رقم

89444-15

اعتراض  لديه  من  كل  فعلى  جتاري،  اسم  بطلب  أدناه  املعلن  السيد  إلينا  تقدمت 
ما  به  مرفقاً  بكتاب  اإلعالن  تاريخ  من  يوماً  اإلدارة خالل خمسة عشر  إلى  التقدم 

يعزز اعتراضه.

اسم التاجر: هدى علي محمد حاجيه
االسم التجاري احلالي: امنول للتجارة

االسم التجاري اجلديد: قيمرز جوس للتجارة

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ادارة التسجيل

) CR2018-2937( اعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

قيد رقم

1-46834
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عباس: 36600656 - علي : 36700722 
Tel: 17564411 -  F: 17564441

 E-mail: abbas@grnata.com  -  ali.daif@grnata.com
أراضي متنوعة التصانيف لقسم املنطقة الشمالية

أرض في البد�ع
رقم التعر�ف:
L002369 

 المساحة �المتر: 347  
 سعر القدم: 22 

 السعر الكلي: 82,172 
RA  

أرض في سار 
 رقم التعر�ف:
 L002378 

 المساحة �المتر: 416.9  
  سعر القدم: 24 

 السعر الكلي: 107,700 
RA  

أرض في جبلة ح�شي 
 رقم التعر�ف:
 L002339 

 المساحة �المتر: 303.1   
  سعر القدم: 28 

 السعر الكلي: 91,351 
RA  

أرض في بني جمرة 
 رقم التعر�ف:
 L001197 

 المساحة �المتر:
  342.600

 سعر القدم: 25 
 السعر الكلي: 92,193 

RB  

أرض في مقا�ة 
 رقم التعر�ف: 
 L001187

 المساحة �المتر: 424  
 سعر القدم: 24.500 

السعر الكلي: 111,816 
RB 

أرض في الجنب�ة 
رقم التعر�ف: 
 L001188

المساحة �المتر: 327 
 سعر القدم: 32 

السعر الكلي: 112,634 
B3  

أرض في بو قوة 
رقم التعر�ف:
 L002349 

 المساحة �المتر:362.5   
 سعر القدم: 27 

 السعر الكلي: 105,352 
RA  

أرض في سار 
 رقم التعر�ف:
 L002333 

المساحة �المتر: 4,060  
 سعر القدم: 18 

السعر الكلي: 231,000 
RG  

أرض في جبلة ح�شي 
 رقم التعر�ف:
 L002336 

 المساحة �المتر: 324.3  
 سعر القدم: 28 

 السعر الكلي: 97,741 
RA  

أرض في جبلة ح�شي 
 رقم التعر�ف:
 L002338 

المساحة �المتر: 282.6  
 سعر القدم: 28 

 السعر الكلي: 85,173 
RA 

أرض في السهلة 
 رقم التعر�ف:
 L002312 

المساحة �المتر: 606  
 سعر القدم: 24 

السعر الكلي: 156,551 
RA  

أرض في الشاخورة 
 رقم التعر�ف:
 L002313 

المساحة �المتر: 449  
 سعر القدم: 25 

السعر الكلي: 120,825 
RA  

أرض في الشاخورة 
 رقم التعر�ف:
 L002314 

 المساحة �المتر: 630  
 سعر القدم: 25 

 السعر الكلي: 169,533 
RB  

أرض في الشاخورة 
 رقم التعر�ف:
 L002315 

 المساحة �المتر: 512  
 سعر القدم: 26 

السعر الكلي: 143,290 
RB  

أرض في مقا�ة 
 رقم التعر�ف: 
 L002295

 المساحة �المتر: 327 
 سعر القدم: 26 

 السعر الكلي: 91,515 
RB  

أرض في سار 
رقم التعر�ف:
 L002306 

 المساحة �المتر:
  322.600 

 سعر القدم: 25.5 
 السعر الكلي: 88,547 

RA 

أرض في الجنب�ة 
 رقم التعر�ف:
 L002305 

 المساحة �المتر: 602  
 سعر القدم: 38 
 السعر الكلي:
 246,237 

RA  

أرض في الجنب�ة 
 رقم التعر�ف:
 L002292 

المساحة �المتر: 3,500  
 سعر القدم: 20 

السعر الكلي: 753,480 
RG  

أرض في سار 
 رقم التعر�ف:
 L001267 

المساحة �المتر: 475  
 سعر القدم: 28 

 السعر الكلي: 143,161 
RA  

أرض في الجنب�ة 
 رقم التعر�ف: 
 L001243

المساحة �المتر: 790  
 سعر القدم: 35 

السعر الكلي: 297,624 
BD  

أرض في القر�ة 
 رقم التعر�ف:
 L001244 
المساحة �المتر:
  464.500 

 سعر القدم: 20 
 السعر الكلي: 99,997 

RA  

أرض في سرا�ا 2 
 رقم التعر�ف:
 L001193 

 المساحة �المتر: 562  
 سعر القدم: 28 

 السعر الكلي: 169,382 
RA  

أرض في جبلة ح�شي 
 رقم التعر�ف:
 L001192 

 المساحة �المتر:
  368.500

سعر القدم: 27 
 السعر الكلي: 107,096 

RA  

أرض في سار 
 رقم التعر�ف:
 L001196 

 المساحة �المتر: 300  
 سعر القدم: 25.5 

 السعر الكلي: 82,344 
RG 

أرض في سار 
 رقم التعر�ف:
 L001014 

 المساحة �المتر: 520  
 سعر القدم: 23 

السعر الكلي: 128,737 
RA  

أرض في سار 
 رقم التعر�ف:
 L000979 

المساحة �المتر: 666  
 سعر القدم: 25 

السعر الكلي: 179,220 
RA 

أرض في جبلة ح�شي 
 رقم التعر�ف:
 L000943 

المساحة �المتر: 480  
سعر القدم: 28 

السعر الكلي: 144,668 
RB  

أرض في الجنب�ة 
 رقم التعر�ف:
 L001189 

 المساحة �المتر: 479  
 سعر القدم: 31 

 السعر الكلي: 159,834 
B4  

أرض في سار 
 رقم التعر�ف:
 L001117 

المساحة �المتر: 607  
 سعر القدم: 32 

السعر الكلي: 209,079 
RB  

أرض في القر�ة 
 رقم التعر�ف:
 L001042 

 المساحة �المتر: 402.8  
 سعر القدم: 24 

السعر الكلي: 104,057 
RA  

جدحفص  و  السيف  لمكاتبنا فرعي ضاحية  الجديد  الدوام  أوقات 
من الساعة :8 صباحاً إلى 4 مساًء
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  للتوا�شل:  )ق�شم ال�شوؤون الدولية: 17111482(              ق�شم االإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )اال�شرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434(

املخابرات االأردنية حتبط خمططا كبريا لداع�س
عمانـ  وكاالت: اأحبطت دائرة املخابرات االأردنية، اأم�س االثنني، خمططاً اإرهابياً وتخريبياً 
كبـــرياً وبجهد ا�شتباقي خططت له خليـــة اإرهابية موؤيدة لتنظيم داع�ـــس خالل �شهر نوفمرب 

لعام 2017.
وبح�شـــب وكالة “برتا”، فقد خططت عنا�ـــر اخللية لتنفيذ عدد من العمليات االإرهابية، 

وب�شكل متزامن بهدف زعزعة االأمن الوطني يف االأردن.
واأ�شفـــرت عمليـــات املتابعة اال�شتخباريـــة املبكرة عن اعتقال 17 عن�ـــراً متورطاً بهذه 
العمليات و�شبط االأ�شلحة واملواد التي كان من املقرر ا�شتخدامها لتنفيذ املخطط االإجرامي.
وك�شفـــت التحقيقـــات مع عنا�ـــر اخللية اأن هذه اخلليـــة اأعدت خططـــاً متكاملة لتنفيذ 
عملياتها، وقامـــت باإجراء عمليات ا�شتطالع ومعاينة لتلك االأهداف، وو�شع اآلية لتنفيذ تلك 
العمليات، ومن اأهم اهداف اخللية )مراكز اأمنية وع�شكرية، ومراكز جتارية، وحمطات اإعالمية، 

رجال دين معتدلون(.
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 لندن ـ رويترز: 

قـــال وزيـــر اخلارجيـــة الربيطاين، 
بوري�ـــس جون�شـــون، اأم�ـــس االثنني، اإن 
القد�س يجب اأن تكون عا�شمة م�شرتكة 
�شمـــن حـــل الدولتـــني، م�شـــددا على 
�ـــرورة ا�شتئنـــاف مفاو�شـــات ال�شالم 
واالإ�رائيليـــني  الفل�شطينيـــني  بـــني 

ب�شكل عاجل، بح�شب بيان ر�شمي.
واأو�شح جون�شـــون اأنه اأكد لنظريه 
املالكي”التزام  ريا�ـــس  الفل�شطينـــي 
ال�شعـــب  بدعـــم  املتحـــدة  اململكـــة 
الفل�شطيني وحـــل الدولتني، و�شددت 
ا�شتئنـــاف  العاجلـــة  ال�ـــرورة  علـــى 
موقـــف  وعلـــى  ال�شـــالم،  مفاو�شـــات 
اململكـــة املتحـــدة الوا�شـــح والرا�شخ 
ب�شـــاأن و�شـــع القد�ـــس: يجـــب حتديد 
و�شعهـــا يف ت�شويـــة عـــرب املفاو�شات 
والفل�شطينيـــني،  االإ�رائيليـــني  بـــني 
ويجـــب اأن تكـــون القد�ـــس يف نهايـــة 
املطـــاف عا�شمـــة م�شرتكـــة للدولتني 

االإ�رائيلية والفل�شطينية”. 

 القاهرة ـ اف ب:

 اأعلنت الهيئة الوطنية لالنتخابات 
االنتخابـــات  اإجـــراء  موعـــد  م�ـــر،  يف 
الرئا�شيـــة يف الداخل واخلارج، وذلك يف 

�شهر مار�س املقبل.
�شتجـــرى  االأولـــى،  املرحلـــة  ويف 
انتخابـــات اخلـــارج اأيـــام 16 و17 و18 
مار�س، فيما يقـــوم املواطنون بالداخل 
باالإدالء باأ�شواتهم يف اأيام 26 و27 و28 
مار�ـــس. ويف حـــال �شهـــدت االنتخابات 
جولة اإعادة، ف�شتعقد يف اخلارج اأيام 19 
و20 و21 اأبريـــل، ويف الداخـــل اأيام 24 
و25 و26 اأبريـــل، بينمـــا �شيتم االإعالن 
عـــن النتائـــج النهائيـــة لالنتخابـــات يف 
االأول مـــن مايـــو. واأو�شحـــت الهيئة اأنه 
�شيتم اإعـــالن القائمة النهائيـــة الأ�شماء 
املر�شحـــني يف 24 فرباير، على اأن تبداأ 

احلمالت االنتخابية ب�شكل فوري.

أنقرة ـ رويترز: 

قـــال نائب رئي�س الـــوزراء الرتكي، 
بكر بـــوزداج، اأم�ـــس االثنـــني، اإن بالده 
�شتمـــدد حالة الطـــوارئ التـــي فر�شت 
بعد حماولة االنقـــالب يف يوليو 2016، 
ثالثة اأ�شهر اأخـــرى.  وقال بوزداج، وهو 
اأي�شـــا املتحـــدث با�شـــم احلكومـــة، اإن 
جمل�س االأمن القومي الرتكي �شيناق�س 
اجتماعـــه  يف  الطـــوارئ  حالـــة  متديـــد 
املقبـــل، الفتا اإلـــى اأن جمل�ـــس الوزراء 
�شي�شادق الحقا على هذا االإجراء، ح�شب 
ما ذكرت وكالة رويـــرتز. وكانت تركيا 
قـــد فر�شت حالة الطـــوارئ بعد حماولة 
االنقالب الفا�شلـــة التي �شهدتها البالد 
يف يوليـــو 2016، واأ�شفـــرت عـــن حملة 
�عتقالت لآلف �لأتر�ك بتهم �لتورط �أو 
التخطيط لالنقـــالب. وتتهم اأنقرة رجل 
الديـــن الرتكي املوجود يف اأمريكا، فتح 
اهلل غولـــن، بالتخطيـــط لالنقالب �شد 
الرئي�ـــس رجب طيب اأردوغـــان، االأمر 

الذي نفاه غولن.

نيويورك ـ رويترز:

 قالـــت اإدارة االإطفـــاء يف مدينـــة 
�إن  �لثن���ن،  �لأمريكي���ة،  نيوي���ورك 
حريقا ن�شـــب يف برج ترامـــب بو�شط 
اإ�شابـــة  عـــن  اأ�شفـــر  مـــا  مانهاتـــن، 
االإطفـــاء  اإدارة  �شخ�شـــني. وذكـــرت 
اأن رجـــال االإطفـــاء ا�شتجابوا لبالغ يف 
ال�شبـــاح الباكر عن ن�شـــوب احلريق. 
يف  ترامـــب  دونالـــد  الرئي�ـــس  وكان 

وا�شنطن وقت اندالع احلريق.
“اإن.بي.�شـــي  �شبكـــة  وذكـــرت 
نيوز” علـــى تويرت اأن رجـــال االإطفاء 

�شيطروا على احلريق فيما يبدو.
وقالـــت اإن احلريـــق �شـــب قبيل 
ال�شابعـــة �شباحـــا بالتوقيت املحلي 
)الظهـــرية بتوقيـــت غرينت�س( قرب 

�شطح الربج املوؤلف من 68 طابقا.
االإقامـــة  مقـــر  كان  والـــربج 
الرئي�شـــي لرتامـــب قبـــل انتخابـــه 

رئي�شا قبل نحو عام.

بريطانيا: القد�س يجب 
اأن تكون عا�شمة م�شرتكة

مار�س املقبل موعد 
انتخابات الرئا�شة يف م�ر

 متديد حالة الطوارئ 
3 اأ�شهر يف تركيا

 حريق ين�شب يف برج 
ترامب بو�شط مانهاتن

تقهقر حوثي بال�ساحل الغربي... وتقدم لل�رشعية حتت غطاء التحالف

�سوريا... قتلى بينهم 8 اأطفال بغارات على اإدلب

 اجلي�س اليمني ي�شتعيد جبال “اأم العظم” املحاذية لل�شعودية

مو�شكو تقر بتعر�س قواعدها الع�شكرية لهجمات جوية

عوا�شم ـ وكاالت: قطعـــت قوات ال�رعية 
يف اليمـــن، بدعـــم مـــن التحالـــف العربي، خط 
اإمـــداد مليلي�شيات احلوثي االإيرانية، وذلك يف 
اإطار ا�شتمـــرار تقدمها نحو مديرية حي�س على 
جبهة ال�شاحل الغربي، ح�شب ما قالت م�شادر 

ع�شكرية، اأم�س االثنني.
ال�رعيـــة  قـــوات  اأن  امل�شـــادر  وذكـــرت 
توا�شـــل تقدمها، مب�شاندة من قوات التحالف 
العربي بقيـــادة اململكة العربيـــة ال�شعودية، 
جتـــاه مديرية حي�س يف حمافظة احلديدة غربي 
اليمـــن، حتت غطـــاء جوي من طـــريان القوات 

امل�شلحة االإماراتية.
وجنحـــت يف قطع “خـــط اإمـــداد ميل�شيات 
احلوثي االإيرانية االنقالبية بني تعز واحلديدة 
جنـــوب مدينة احلي�س”، بالتزامـــن مع تقدمها 
عرب طريق املخا باجتاه املزارع املحاذية للخط 
الرابـــط بني حي�ـــس وتعـــز، حيث عمـــدت اإلى 

مت�شيط املنطقة.
امل�شلحـــة  القـــوات  وحـــدات  ومتكنـــت 
االإماراتيـــة العاملـــة يف اإطار التحالـــف العربي 

الداعـــم لل�رعيـــة، من “تاأمـــني الطريق وقطع 
احلوثيـــة  للميل�شيـــات  القادمـــة  االإمـــدادات 
االإيرانيـــة..”، وفـــق مـــا ذكـــرت وكالـــة االأنباء 

االإماراتية.
وخالل عمليات “ا�شتعـــادة ال�شيطرة على 
عدد مـــن القـــرى يف املنطقة” اأ�ـــرت القوات 

الع�ـــرات من عنا�ـــر ميل�شيـــات احلوثي، كما 
جنحت اأثنـــاء التم�شيط يف م�شـــادرة “عدد من 

الدبابات والعربات الع�شكرية”.
وكانت القـــوات ال�رعية قد حققت تقدما 
�شمـــايل ج�ر عرفـــان جنوبي مديريـــة حي�س يف 
حمافظـــة احلديـــدة، وا�شتولـــت علـــى اأ�شلحة 

وعتـــاد للمتمرديـــن، مـــن بينها مدفـــع هاون 
ومن�شات اإطالق �شواريخ كاتيو�شا.

ويف حمافظـــة �شعـــدة، املعقـــل الرئي�ـــس 
للحوثيني علـــى احلدود مـــع ال�شعودية. اأعلن 
اجلي�ـــس اليمني عـــن ا�شتعادة قواتـــه وبغطاء 
جوي مـــن مقاتـــالت التحالـــف، ال�شيطرة على 

بع�س املواقع يف جبهة البُقع.
واأكد اجلي�س يف بيان له اأن قواته �شيطرت 
علـــى �شل�شلة جبال اأم العظم القريبة من اخلط 
ا  ّ الدويل الرابط بني البقـــع ومدينة �شعدة، ممِ
يقط���ع خطوط �إم���د�د�ت �مليلي�شي���ات ومينع 

ت�شللهم اإلى احلدود ال�شعودية.
وياأتي هذا التطور يف وقت �شنت طائرات 
التحالف �شل�شلة غارات على مواقع املتمردين 
يف عـــدد مـــن املناطـــق، مـــن بينهـــا جتمعات 

للحوثيني يف القاعدة البحرية يف احلديدة.
وقتل اأكرث مـــن 30 حوثيا واأ�شيب اآخرون 
يف مواجهـــات مع القـــوات احلكوميـــة وغارات 
االأربـــع  ال�شاعـــات  خـــالل  التحالـــف  طائـــرات 

والع�رين املا�شية يف جبهة ال�شاحل الغربي.

عواصم ـ وكاالت: 

قـــال املر�شـــد ال�شوري حلقـــوق االإن�شان، 
اأم�س االثنـــني، اإن 21 �شخ�شا بينهم 8 اأطفال 
قتلـــوا يف غارات علـــى اإدلب يف حملـــة ت�شنها 
القـــوات احلكوميـــة مدعومـــة مبو�شكـــو علـــى 

الف�شائل املت�شددة واملعار�شة يف املدينة.
وعلـــى �شعيد اآخر، متكنت قـــوات النظام 
ال�شـــوري من فك الطـــوق الـــذي كان يفر�شه 
املت�شددون وف�شائـــل معار�شة منذ اأكرث من 
اأ�شبوع علـــى قاعدتها الع�شكريـــة الوحيدة يف 
الغوطة ال�رقيـــة، معقل املعار�شـــة امل�شلحة 
املحا�ـــرة قرب دم�شق، وفقا مل�شادر اإعالمية 

ر�شمية.
وذكر املر�شـــد اأن “قوات النظام متكنت 
مـــن فتـــح ثغـــرة تو�شلهـــا بـــاإدارة املركبات 
املحا�ـــرة من قبل هيئة حتريـــر ال�شام وحركة 
اأحرار ال�شام وفيلق الرحمن، بالقرب من مدينة 

حر�شتا يف غوطة دم�شق ال�رقية”.
واأو�شح مدير املر�شـــد رامي عبد الرحمن 
اأن “املواجهـــات م�شتمـــرة يف غـــرب القاعـــدة 
لتو�شيـــع املمر الذي فتحه فريـــق من القوات 

اخلا�شة”.

وبح�شب املر�شد ال�شوري حلقوق االإن�شان 
فاإن �ملعارك منذ بدء ح�ش���ار �لقاعدة �أوقعت 
72 قتيال يف �شفوف القوات املوالية للنظام 

و87 من مقاتلي املعار�شة امل�شلحة.
وحتا�ر قـــوات النظام الغوطـــة ال�رقية، 
معقـــل الف�شائـــل املعار�شـــة قـــرب دم�شق، 
ب�شـــكل حمكم منـــذ العـــام 2013، مـــا ت�شّبب 
بنق�س خطري يف املـــواد الغذائية واالأدوية يف 

املنطقة التي يقطنها نحو 400 األف �شخ�س.
وياأتي الت�شعيـــد يف الغوطة ال�رقية رغم 
كونها اإحدى مناطق اتفاق خف�س التوتر الذي 
مت التو�شـــل اإليه يف مايـــو يف اأ�شتانـــا برعاية 
رو�شيـــا واإيـــران، حليفتـــي دم�شـــق، وتركيـــا 
الداعمـــة للمعار�شة. وبداأ �ريانه يف الغوطة يف 

يوليو.
الدفـــاع  وزارة  اأقـــرت  اآخـــر،  جانـــب  مـــن 
الرو�شيـــة، اأم�ـــس االثنـــني بتعر�ـــس قواعدها 
الع�شكريـــة يف �شوريا لهجمـــات بطائرات دون 
طيـــار، وذلك بعد اأيام على تقارير عن تعر�س 
مواقع للجي�س الرو�شـــي يف االأرا�شي ال�شورية 

لهجمات.
وقالـــت وكالـــة اإنرتفاك�ـــس الرو�شيـــة اإن 

الـــوزارة قالـــت “اإن االإرهابيـــني وجهـــوا 10 
طائرات بدون طيار علـــى قاعدة حميميم، و3 
طائـــرات علـــى قاعـــدة طرطو�س، موؤكـــدة اأن 
�لهج���وم مل ي�شفر عن �شق���وط خ�شائر ب�رشية �أو 
ماديـــة”. وتاأتي هذه الت�ريحات بعد اأن كانت 

وكالة تا�ـــس لالأنبـــاء نقلت عـــن وزارة الدفاع 
الرو�شية نفيهـــا، يف 4 يناير، تقريرا ل�شحيفة 
كومري�شانت عن تدمـــري �شبع طائرات رو�شية 
يف هجوم �شنه م�شلحون من املعار�شة ال�شورية 

على قاعدة حميميم يوم 31 دي�شمرب.

• التحالف العربي يوؤمن غطاء جويا لقوات ال�رعية.	

• عمليات اإنقاذ يف اإدلب.	

دبي ـ العربية نت: 

نفــــى مدير وكالــــة اال�شتخبــــارات املركزية 
اأي �شلــــوع  االأمريكيــــة )CIA( مايــــك بومبيــــو 
لوكالته يف حركة االحتجاج التي �شهدتها اإيران، 

وذلك رداً على اتهامات م�شوؤولني اإيرانيني.
وعلــــق بومبيو علــــى االتهامــــات بتاأكيد اأن 
ال�شعــــب االإيــــراين هــــو مــــن اأطلــــق االحتجاجات، 
م�شتبعــــداً انتهاء التظاهرات رغم عمليات القمع 

التي تطال املحتجني.
وقــــال بومبيو لقناة “فوك�ــــس نيوز” معلقاً 
علــــى االتهامات “هذا لي�س �شحيحاً.. اإن ال�شعب 
االإيراين. هــــو من اأحدثهــــا )االحتجاجات( وبداأها 
اأف�شــــل  عي�ــــس  بظــــروف  للمطالبــــة  ووا�شلهــــا 
وبالقطيعة مع النظام الديني، الذي يعي�شون يف 
ظله منذ 1979”. واأ�شاف: “اأعتقد اأننا �شن�شتمر 
يف روؤي����ة �ل�شعب �لإير�ين يث����ور... �لتظاهر�ت مل 
اه  تنته”. هــــذا وندد مدير ال�شــــي اآي اأيه مبا �شمَّ

�شعف االتفاق النووي.
�شخ�شيــــات  دانــــت  ال�شيــــاق،  نف�ــــس  ويف 

حم�شوبــــة على التيــــار االإ�شالحــــي يف اإيران نهج 
ال�شلطــــات االإيرانية يف التغا�شي عــــن االأ�شباب 
البــــالد،  يف  ال�شعبيــــة  لالحتجاجــــات  احلقيقيــــة 
والرتكيــــز على اتهــــام دول وجهــــات خارجية يف 

الوقوف وراء اندالع التظاهرات.
واعتــــربت ال�شخ�شيــــات االإ�شالحية طريقة 
تعامل ال�شلطات مع املطالــــب هروباً اإلى االأمام 
وحماولــــة ت�شديــــر االأزمــــة باتهــــام عــــدو اأجنبي 

وهمــــي. من جانب اآخر، ك�شف نائبان يف الربملان 
االإيراين ام�س االثنــــني عن مقتل اأحد ال�شجناء يف 
االحتجاجات االأخرية، لكنهما كررا رواية �شلطات 
وزارة اال�شتخبارات وال�رطــــة بالعا�شمة طهران 
اأن املعتقل وهو �شينا قنربي اأقدم على االنتحار 

داخل �شجن اإيفني.
وكانت جلنــــة متابعــــة �شجنــــاء االحتجاجات 
االأخرية قد ك�شف عن وفاة اأحد املعتقلني البالغ 
من العمر 23 عاما، دون تفا�شيل تو�شح اأ�شباب 
موتــــه. وقالت النائبة طيبة �شياو�شي، يف حديث 
مع وكالة اإيلنا، اإن �شلطات �شجن اإيفني اأخربوها 
بـــــ “انتحار” ال�شباب املعتقل �شينا قنربي ام�س 
االثنني بعد اعتقاله يف االأحداث االأخرية بطهران.

قبــــل ذلــــك كانــــت جلنــــة متابعــــة ق�شيــــة 
املعتقلني قد اأكدت وفــــاة اأحد ال�شجناء، لكنها 
اأو�شحــــت اأن اأ�شبــــاب وفاتــــه ال تــــزال جمهولة. 
وقالت اللجنة اإنها تلقت اخلرب لي�س من �شلطات 
ال�شجــــن بــــل عن طريــــق عدد مــــن املعتقلني يف 
�شجــــن اإيفــــني، حيــــث مت تخ�شي�س ق�شــــم منه 

ملعتقلي االنتفا�شة االأخرية.

مدير “سي أي ايه”: الشعب اإليراني هو من أطلق االحتجاجات 

• من تظاهرات اإيران.	
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ت���زداد وترية الأحداث يف اإي���ران وتت�صاعد 
معها احتجاجات ال�صعب ب�صبب الغالء املعي�صي 
وارتفاع اأ�صعار املواد الغذائية واأ�صعار الوقود، 
مطالب �ص���عبية حمق���ة و�ص���دامات. لقد اأح�س 
ال�صع���ب الإيراين �صع���ف كف���اءة حكومته حتى 
تفاق���م الأمر نحو اأزم���ة اقت�صادي���ة و�صيا�صية، 
�صعب يطال���ب الي���وم بحقوقه معرباً ع���ن راأيه 
من خالل تنظيم جتمع���ات اعرتا�صية وم�صريات 
تندي���د مبا يج���ري من رف���ع الأ�صع���ار والبطالة 

وخمتلف امل�صاكل التي يعاين منها.
 اإي���ران اليوم ف���وق �صفيح �صاخ���ن، وحتى 
ل���و مت قمع ه���ذه الث���ورة، جمرد خ���روج النا�س 
على الويل الفقيه مك�ص���ب وموؤ�رش على النهيار 

القري���ب، اإنه���ا ج���ذور تاريخي���ة منحرف���ة دفع 
ب�صببه���ا ال�صع���ب الإي���راين املق���اوم املنا�صل 
طوال �صنني، ثمنا غاليا وت�صحيات كثرية، حقه 
الي���وم اأن ي�صرتد كرامته وحريت���ه، ونقول لكل 
عرب���ي يدعم احلكومة الإيرانية موؤيداً ال�صتبداد 
والظل���م الذي تق���وم به �صد ه���ذا ال�صعب، ماآل 
م���ن اعتمد على  اإيران كبدي���ل عن عمقه العربي 

النهيار والف�صل!
اليوم ياأت���ي دور احلكومات التي عانت من 
اإي���ران جتاه ه���ذه الثورة، ودور الإع���الم العربي 
�صبه مغيب ودور الأفراد، يجب الوقوف مع هذا 

ال�صعب املظلوم!
انقل���ب ال�صحر على ال�صاح���ر، اإيران تتذوق 

الي���وم من نف����س الكاأ�س الذي �صقت���ه للبحرين 
والعديد م���ن الدول، حر�ص���ت تاآمرت و�صوهت 
�صوره���ا حتقيقاً لأجنداتها، اأم���ا الإعالم الغربي 
فال حياة ملن تن���ادي، اإعالم مل ينتبه ملا يح�صل 
يف اليم���ن م���ن احلوثي���ني، ومل يتح���دث الإعالم 
الغرب���ي ع���ن م���ا تفعله جبه���ة الن����رشة يف ريف 
دم�صق واإدلب من تخري���ب وتدمري وا�صتهداف 
املدنيني، واليوم  ي�صتنكر وي�صجب ما يقوم به 

ال�صعب املظلوم الثائر!
اليوم اأو غ���داً �صينت�رش احل���ق على الباطل، 
وباإذن اهلل �صتتحرر اإيران من ظلم وبط�س الويل 
الفقيه، ليعي����س �صعبها يف اأم���ان م�صرتداً حقه 

وحريته وكرامته.

فالح هادي الجنابي

سالم 
الكتبي

الأمريكي���ة  الإدارة  اأن  يب���دو 
“ال�صدم���ة  اأ�صل���وب  اأعجبه���ا 
تتبع���ه  ال���ذي  والرتوي���ع” 
ال���ردع  يف  الإره���اب  تنظيم���ات 
يف  وا�صتن�صخت���ه  والتخوي���ف، 
العم���ل الدبلوما�ص���ي، وبدلً من 
م���ع  للتوا�ص���ل  جه���ود  اإط���الق 
وبناء  والإ�صالمي  العرب���ي  العامل 
قنوات ح���وار لي����س لمت�صا�س 
الغ�صب ولكن للعمل معاً لإيجاد 
اآلي���ات ج���ادة لتحقي���ق ال�ص���الم 
ال�صام���ل والع���ادل، جل���اأ البي���ت 
الأبي�س اإلى ا�صتباق جولة نائب 
بهدي���ة  بن����س  ماي���ك  الرئي����س 
ثانية لإ�رشائي���ل، ليثبت اأن اإدارة 
ترامب ل تري���د فقط ا�صتقطاب 
موؤيديها يف الداخل بالوفاء بوعد 
ترام���ب خالل حملت���ه النتخابية، 
ب���ل ه���ي مقتنعة مت���ام القتناع 
مب���ا تفعل���ه لتتاأك���د التحليالت 
الغربية اخلا�ص���ة بخ�صوع البيت 
الأبي����س لتاأثري بع�س املقربني 
منه واأ�صدقائه من رجال الأعمال 

املت�صددين املوالني لإ�رشائيل.
ه���ل هك���ذا حت���ل الق�صاي���ا 
الأبي����س  البي���ت  ال�صيا�صي���ة، 
�صتدف���ع  ال�صدم���ة  اأن  ت�ص���ور 
لل����رشاخ  الفل�صطين���ي  اجلان���ب 
وطل���ب عق���د مفاو�ص���ات �صالم 
اأن  خ�صي���ة  تن���ازلت  وتق���دمي 
ي�صي���ع مزيد م���ن الأر����س، كما 
ت�صور اأي�ص���اً اأن هديته للجانب 
الإ�رشائيل���ي �صت�صاع���د وا�صنطن 
يف احل�ص���ول عل���ى م���ا تعت���ربه 
“تن���ازلت” لإمت���ام اأي���ة عملي���ة 
تفاو�صي���ة مزمع���ة، باعتب���ار اأن 
م���ن ال�صعب اأن يقول “بيبي” ل 
مل���ن منحه هدية تاريخية جمانية 

لإ�رشائيل!
�ص���ح،  اإن  التفك���ري،  ه���ذا 
فق���د ت�صب���ب بالفع���ل يف �صياع 
التفاو�صي���ة،  وا�صنط���ن  اأوراق 
عملي���ة  اأ�صا�ص���اً  فالتفاو����س 
معقدة يتم�ص���ك كل طرف فيها 
باأوراق ال�صغط، ول يلقيها قبل 
اأن يجل�س على طاولة التفاو�س! 
تق���دمي  يف  ال�صتم���رار  اإن  ث���م 
الهداي���ا املجانية لإ�رشائيل لي�س 
يف م�صلح���ة عملي���ة ال�صالم، ولن 
يحق���ق لإدارة ترام���ب اأي اإجن���از 
�ص���وى تقوي����س ه���ذه العملي���ة 
الوليات  وع���زل  اأ�ص�صها  ون�صف 

املتحدة عنها. “اإيالف”.

اإذا جنح ثوار اإيران يف البقاء يف 
ال�صوارع و�صمدوا يف مواجهة اآلة 
ي�صتخدمها  الت���ي  والقهر  القمع 
نظ���ام امل���اليل ف�ص���وف تتغ���ري 
اأ�صياء كثرية، فالإيرانيون الذين 
خرجوا يعنيه���م اأمر التخل�س من 
نظام قمعي قام باعتقال الن�صاء 
وتعذيبه���ن و�ص���ادر كل حقوق 
امل���راأة ومنع تعيينه���ا يف الكثري 
بالتنكيل  الوظائ���ف، وق���ام  من 
بخ�صوم���ه ومعار�صيه مبن فيهم 
من كان���وا اأن�صارا للثورة، واأنفق 
اأم���وال ال�صع���ب الإي���راين عل���ى 
وملي�صي���ات  اإرهابي���ة  جماع���ات 
الأو�ص���اع  واأو�ص���ل  خارجي���ة 
الجتماعي���ة والقت�صادي���ة اإل���ى 

اأ�صواأ حال.
الإي���راين  اإن جن���اح ال�صع���ب 
يف الإطاحة به���ذا النظام العاتي 
�صيق���دم خدم���ة جليل���ة لل����رشق 
الأو�صط كله ورمب���ا العامل اأجمع، 
ف�سق���وط نظام امل���ايل �سينهي 
ال���دور التخريبي ال���ذي ميار�صه 
احلوثي���ون يف اليمن، لأن النظام 
ال���ذي �صياأت���ي يف اإي���ران حتم���ا 
�صيكون نظام���ا علمانيا ل تعنيه 
الطائفي���ة املقيتة الت���ي طاملا 
ا�صتخدمه���ا امل���اليل يف تخري���ب 

العامل العربي.
اأن  ميك���ن  ال�ص���يء  ونف����س 
يحدث حل���زب اهلل الإيراين الذي 
ي�ص���كل دول���ة داخل دول���ة، اإلى 
جان���ب الأدوار التخريبي���ة الت���ي 
الع���راق  يف  اإي���ران  متار�صه���ا 
والبحري���ن وغريهما م���ن الدول. 
�سق���وط النظ���ام الإي���راين لي�س 
بعيدا، خ�صو�ص���ا اأن الثورة هذه 
املرة مل ت���اأت من خالل الأقليات 
يف الأح���واز وغريه���ا من املناطق 
املحروم���ة م���ن احلق���وق، لكنها 
اأتت م���ن قم وم�صه���د التي تعد 

من معاقل نظام املاليل.
ال���ذي  ه���ل �صياأت���ي الي���وم 
نتنف����س فيه ال�صع���داء ويذهب 
نظ���ام اخلميني اإلى املكان الذي 
ي�صتحق���ه يف التاري���خ، وتقط���ع 
جمي���ع الأيادي غ���ري النظيفة يف 
بالدن���ا العربي���ة؟ ه���ل �صيفق���د 
تنظيم احلمدي���ن الإرهابي �صندا 

كبريا خالل الأيام القادمة؟.

الواليات المتحدة 
ومصير عملية 
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سوالف

اأن  يج���ب عل���ى اجله���ات املخت�ص���ة 
ح�صاب���ات  قواع���د  يف  وتتج���ول  تذه���ب 
“اخلونة” وعمالء اإيران يف خمتلف و�صائل 
التوا�ص���ل الجتماع���ي، خ�صو�ص���ا من�صة 
“الإن�صتغ���رام”، فه���ي جبه���ة ملتهب���ة مل 
تتوقف فيها دعوات الإرهاب واملوؤامرات 
التي ت�صتهدف الوطن، واملالحظ يف اأكرث 
ه���ذه احل�صابات خراف���ة الطريق املفتوح 
اإل���ى اجلنة وال�صه���ادة، حيث يت���م و�صع 
�صور الإرهابيني الذي���ن نفذ فيهم حكم 
الق�صا����س وزي���ارات اأهاليه���م وتقدمي 
الورود له���م و�صهادات وتعليقات كاذبة 
وحتري����س وا�صح وعلني عل���ى التخريب 
والإره���اب ب���كل الإمكاني���ات املتوف���رة، 

والق���رى كله���ا م�صتهدفة ورج���ال الأمن 
والأطف���ال ومداهمات  ال�صباب  يطاردون 

ل تنتهي. 
احل�صاب���ات  تل���ك  يف  ين����رش  م���ا  اإن 
خمالف ل���كل القوانني واللوائ���ح اأو حتى 
الد�صات���ري، فالكلمة الكاذب���ة املاكرة قد 
توؤث���ر يف عقلية النا�صئ���ة، واأنا على يقني 
ب���اأن هناك ع���ددا غري قليل م���ن ال�صباب 
احل�صاب���ات  ه���ذه  يتابع���ون  والنا�صئ���ة 
اخلبيث���ة التي تعترب جزءا من عملية �رشب 
الوطن ومدر�صة متخ�ص�ص���ة يف الإرهاب، 
ويق�ص���ون �صاع���ات طويل���ة يف ت�صفحها 
ويتخذونها م�صدرا للمعلومات، ح�صابات 
تاأخ���ذ يف جممله���ا م�صمي���ات بع�س قرى 

البحري���ن م�صحوب���ة بعب���ارات خزعبالتهم 
مث���ل “مقاوم���ة، �صمود ، اأح���رار” تديرها 
�صبكة من العمالء يب���دو اأنها ق�صت وقتا 
م�صتم���را يف التدري���ب، وم���ن يعل���م رمبا 
يكونون يف خمتلف املوؤ�ص�صات والوزارات 
احلكومية وغري احلكومي���ة، وقد يكونون 
يف اخلارج، لكن العبارة التي تتطاير اأمام 
ناظرن���ا هي خط���ر وجود ه���ذه احل�صابات 
املقايي����س  ت�ص���ع  الت���ي  وامللتقي���ات 
الوا�صح���ة لالإرهاب، وتفت���ح النريان من 
كل الجتاه���ات وتت�صام���ن وتق���ف اإل���ى 
جانب املجرم���ني واخلارجني عن القانون 

واأرباب الإرهاب.
ل اأري���د اأن اأكون مبالغ���ا يف تقديري، 

لكنني اأت�صور اأن احلجم احلقيقي لالأخطار 
الت���ي يتعر����س له���ا جمتمعن���ا كب���ري من 
هذه احل�صاب���ات التي غ���دت “خبز وملح” 
الإرهابي���ني الذين ينجذبون اإليها بدوافع 
عاطفية، وهي قادرة على تعبئة من ي�صهل 
ا�صطياده م���ن ال�صباب وجني ثمار معينة، 
من هنا ندع���وا اجلهات املعني���ة اأن تويل 
هذه الق�صية اهتماما �صخ�صيا فائقا، واأن 
تغلق هذه احل�صاب���ات وتعاقب القائمني 
كونه���ا  البحري���ن،  يف  كان���وا  اإن  عليه���ا 
تق���دم مفاهي���م تربوي���ة �ص���وداء متعمقة 
يف الإرهاب والإج���رام وتعترب املمول، ول 
اأع���رف الطريقة، لكن من املوؤكد اأن هناك 

معلومات وبيانات يف هذا ال�صاأن.

 حسابات باإلنستغرام 
غدت “خبز وملح” اإلرهابيين

ظن م���اليل اإي���ران بع���د اأن �رشق���وا الثورة 
الإيراني���ة العظيم���ة وحرفوه���ا ع���ن مبادئه���ا 
الثوري���ة الإن�صاني���ة اأنه خال لهم الأم���ر، و�صار 
كل �ص���يء حم�صوما ل�صاحله���م، فقد تعر�صوا 
ل�رشبت���ني موجعت���ني اأ�صحتهم م���ن غفوتهم، 
كان���ت ال�رشب���ة الأول���ى اتنفا�ص���ة 2009، اأما 
الثاني���ة فهي النتفا�ص���ة احلالية التي ي�صعى 
ال�صعب من خاللها ل�صتعادة الثورة من املاليل 
الرجعي���ني املتخلفني واإعادته���ا اإلى م�صارها 

الوطني الإن�صاين واأ�صحابها ال�رشعيني.
ط���وال اأك���رث م���ن 38 عام���ا، ق���ام املاليل 
الدجال���ون بارتكاب الفظائ���ع وجعلوا ال�صعب 
الإيراين يعاين الأمرين عل���ى يدهم، واأو�صلوه 

اإل���ى اأتع����س حالة ممكن���ة حيث بات���ت اأو�صاع 
النا�س املعي�صية الوخيمة تلفت اأنظار العامل، 
كونهم ميتلكون اإمكاني���ات ومقدرات هائلة، 
لكنه���م ب�صب���ب ال�صيا�ص���ات اخلاطئ���ة وغ���ري 
احلكيم���ة حمرومون منها متام���ا، لذلك فاإنهم 
عندم���ا انتف�صوا فاإن الأ�صب���اب املعي�صية واإن 
كان���ت اأ�صا�صي���ة، فاإنه���م يف نف����س الوقت مل 
ين�ص���وا اأن هذا النظام عب���ث بثورتهم وحرفها 
ع���ن م�صاره���ا ال�صحي���ح، وق���ام با�صتغالله���ا 

لأهدافه ومراميه اخلا�صة.
النتفا�ص���ة احلالي���ة التي اندلع���ت بوجه 
املاليل، هي يف احلقيقة اإكمال واإمتام مل�صرية 
الث���ورة الإيرانية يف عام 1979، التي كما نعلم 

اأن امل���اليل �صادروه���ا وحرفوها ع���ن م�صارها 
الأ�صلي وجعلوه���ا منح�رشة يف البوتقة الدينية 
واأهملوا بل قاموا بطم�س كل معاملها الثورية 
والإن�صانية احلقيقية، وهذا ما فتح املجال اأمام 
هذه الزم���رة الباغية من امل���اليل املتعط�صني 
للدم���اء والقم���ع املفرط ك���ي يتم���ادوا كثريا 
ويجعلوا من ال�صعب الإيراين هدفا لهم يرمونه 
مبختل���ف �صه���ام جهلهم وحقده���م وتخلفهم 

واأخطائهم.
خ���روج ال�صع���ب الإيراين بالأي���ادي العزلء 
القم���ع  اآل���ة  العاري���ة يف مواجه���ة  وال�ص���دور 
الإجرامي���ة له���ذا النظ���ام املتوح����س، يوؤك���د 
م���دى تعط�صه للحرية م���ن جانب ومدى رف�صه 

املطل���ق لهذا النظ���ام و�صعيه من اأج���ل اإزالته 
من ع���امل الوجود، وع���ودة الوح���دة والتن�صيق 
والتعاون بني جم���وع ال�صعب املنتف�س وبني 
ال�صبكات الداخلية ملنظمة جماهدي خلق التي 
متث���ل العم���ود الفق���ري للمقاوم���ة الإيرانية، 
تثب���ت اأن ال�صع���ب الإيراين �صمم عل���ى اإعادة 
الثورة اإلى م�صارها ال�صحي���ح واجتثاث التيار 

الديني املتطرف.
النتفا�ص���ة اجلدي���دة اأ�صبه باإن���ذار لزمرة 
امل���اليل املجرمني ب���اأن ال�صعب الإي���راين عاد 
اإل���ى ال�صاحة لينتقم من الذين �صادروا الثورة 
وحرفوه���ا عن م�صاره���ا الأ�صل���ي والأ�صا�صي. 

“احلوار”.

الثورة اإليرانية تعود لتنتقم من سارقيها 

بثينة
خليفة قاسم

B7747
@hotmail.com

زبدة القول

fatin.hamza 
@gmail.com

 إيران فوق 
فاتن حمزةصفيح ساخن

    رؤية مغايرة



ضاحية السيف         وزارة شؤون الشباب والرياضة

االتح��اد  إدارة  رئي��س مجل��س  ش��هد 
البحرين��ي لكرة الس��لة س��مو الش��يخ 
عي��ى بن عيل ب��ن خليف��ة آل خليفة 
فوز فريقي املحرق واملنامة عىل حساب 
األهيل واالتحاد عىل التوايل، يف املباراتني 
اللتني جمعتهام مس��اء أم��س )اإلثنني(، 
عىل صالة اتح��اد اللعبة بأم الحصم، يف 
ختام منافس��ات الجول��ة 19 من الدور 

التمهيدي.
فف��ي اللق��اء األول، اس��تعاد املح��رق 
نغمة االنتصارات رسيًع��ا بالدوري بعد 
سقوطه يف الجولة املاضية أمام االتحاد، 
بتغلبه عىل عىل حساب األهيل، بنتيجة 

.)69/58(
وهذا ه��و الفوز الرابع ع��ر للمحرق 
مقاب��ل 4 هزائ��م، رافًع��ا رصي��ده إىل 
32 نقط��ة يف املرك��ز الثال��ث، فيام هي 

الخسارة الثالثة لألهيل مقابل 15 انتصار 
وبات رصيده إىل 33 نقطة.

وبخسارته أمس، تراجع األهيل إىل املركز 
الثاين لحس��اب املنامة الذي عاد لصدارة 
ال��دوري بع��د 6 ج��والت م��ن انطالق 

القسم الثاين.
املح��رق رّد به��ذا الف��وز اعتب��اره من 
منافسه الذي هزمه يف منافسات القسم 

األول من املرحلة التمهيدية.
وس��يطر املحرق عىل مجري��ات املباراة، 
وفاز يف أش��واطها األربعة بالنتائج اآليت: 

12/10، 19/15، 16/15 و22/18.
األداء  إىل  بانتص��اره  املح��رق  ويدي��ن 
الجامع��ي لالعبيه، إذ تج��اوز 4 العبني 
حاجز ال�10 نقاط ويتقدمهم بدر جاسم 
بتس��جيله 22 نقط��ة منه��ا 4 ثالثيات، 
وأضاف عيل شكرالله 15 نقطة واألمرييك 

ج��وردان 14 نقط��ة وأحمد حس��ن 11 
نقطة من 3 ثالثيات.

فيام تأثر األهيل بفردية أداء العبيه التي 
أثرت عىل معدل التس��جيل وبلغ 37%،  
وبرز يف الفريق هشام رسحان بتسجيله 
20 نقطة، وساهم كاظم ماجد بتسجيل 

10 نقاط.

الشوط األول

وج��اءت بداي��ة املباراة دون املس��توى 
الفن��ي من الطرف��ني الذي��ن تأخرا عن 
افتتاح نقاط التس��جيل حت��ى الدقيقة 
الثالثة من الربع األول، وسط دفاع قوي 
ومحكم من الجانبني ما حتم عىل العبي 
الفريقني الوق��وع يف األخطاء الهجومية 
نتيجة تدين مس��توى الرتكي��ز واالعتامد 
ع��ىل امله��ارات الفردية الغ��ري مجدية 

والتصوي��ب الغ��ري مركز م��ن مختلف 
املراكز.

وع��ىل إثره��ا، تدخ��ل م��درب األهيل 
األمرييك آرون بطلب الوقت املس��تقطع 
إلعادة متوضع فريقه، واس��تغله مدرب 
املح��رق كذل��ك ليتق��دم األحم��ر أوال 
بنقطت��ي األم��رييك ج��وردان، قب��ل أن 
يستعيد األهيل التقدم ب�6 نقاط متتالية 
من كاظم ماجد، قبل أن يتمكن املحرق 
من تعديل النتيجة 8/8 وخطف التقدم 

مع نهاية الربع األول 12/10.
ويف الربع الثاين، واص��ل الفريقان فرض 
أس��لوبهام الدفاعي، واس��تمرت أفضلية 

املحرق يف هذا الربع.
األهيل اس��تطاع التعديل مبكرًا والتقدم 
بواس��طة نقاط هش��ام رسحان وماجد 
14/13، قب��ل أن يتوق��ف ع��ىل النقطة 

ال�14 ألكرث من 4 دقائق، بسبب األخطاء 
الهجومية املتكررة وفقدان الكرات التي 
اس��تغلها املحرق لقلب النتيجة وتوسيع 
الفارق لعر نقاط بواقع 24/14، وظل 
محافظا عىل تقدمه حتى حسم الشوط 

األول ملصلحته بنتيجة 31/25.

الشوط الثاني

وواصل املحرق ف��رض أفضليته يف الربع 
الثالث الذي ب��دأه بكل قوة متمكًنا من 
رفع الف��ارق تدريجيا معوال عىل س��الح 
الرميات الثالثية التي قصمت ظهر األهيل 
يف ه��ذا الرب��ع تحدي��ًدا، إذ كلام حاول 
األهيل العودة وتقري��ب الفارق، جاءت 

ثالثيات املحرق لتعيد رفع النتيجة.
وغاب��ت عن األهيل الفاعلي��ة الهجومية 
وافتقد للحلول عىل املس��توى الهجومي 

ولجأ الس��تخدام الرمي��ات الثالثية التي 
كان��ت حلوال يف بعضها للتس��جيل، فيام 
واصل بدر جاسم وعيل شكرالله تألقهام 
م��ن جان��ب املح��رق وأعط��وا فريقهم 

التقدم مع نهاية الفرتة الثالثة 40/47.
وح��اول األه��يل بالدف��اع الضاغ��ط يف 
الربع األخري م��ن تقليل الفارق والعودة 
بالنتيجة، غري أّن املحرق نجح يف الحفاظ 
ع��ىل تقدمه بفض��ل التنوي��ع الهجومي 
املس��تمر عرب اس��تخدام الثالثي��ات تارة 
وإيص��ال لك��رة لعيل ش��كر الل��ه تحت 
الحل��ق ت��ارة أخ��رى، ونج��ح يف إيصال 
املباراة ل��رب األمان محقق��ا نتيجة الفوز 

بواقع )69/58(.
 أدار املب��اراة طاقم تحكي��م مكون من 
الس��لم  محم��د  ش��كيب،  عبدالكري��م 

ويونس جناحي.

المحرق يرد اعتباره من األهلي ويزيحه من صدارة “زين”
في لقاء شهده سمو الشيخ عيسى بن علي

سمو الشيخ عيسى بن علي خالل حضوره لقاءي أمس       )تصوير: رسول الحجيري(

محمد الدرازي
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وأض��اف تاج ل��� “البالد س��بورت” بأن 
املنتخ��ب قدم نفس��ه بصورة جيدة 
خالل بطول��ة كأس الخليج العريب 
الثالثة والعرين لكرة القدم التي 
الكويت  بدولة  مؤخ��را  اختتمت 
الش��قيقة، رغم الخروج من الدور 
نصف النه��ايئ، حيث أظه��ر الالعبون 
مس��توى جيدا، وكس��بنا جي��ال جديدا 
من الالعبني الذين س��يتم االعتامد عىل 
معظمه��م خ��الل نهائيات كأس آس��يا 

التي ستقام باإلمارات العام 2019.
ول��دى س��ؤالنا للم��درب خال��د ت��اج 
ع��ن إمكان إعادة ض��م كل من العبي 
الخ��ربة الحارس س��يد محم��د جعفر، 
وإس��امعيل  املال��ود،  وعبدالوه��اب 
عبداللطيف، أجاب “الباب مفتوح أمام 
جميع الالعبني مب��ن فيهم العبو الخربة 
الثالث��ة إلع��ادة ضمه��م إىل املنتخب، 
فاالختيار س��يقع ع��ىل األفض��ل، وأنا 
مع املدرب التش��ييك س��كوب سنتابع 

منافس��ات ال��دوري الختي��ار العنارص 
الق��ادرة عىل متثي��ل املنتخب يف الفرتة 
املقبلة، ومن املف��رتض أن يكون هناك 
تغي��ري يف القامئ��ة لنخلق منافس��ة بني 
الالعب��ني لحجز مكان لهم يف تش��كيلة 

املنتخب..”.
وأض��اف “لقد تفاجأن��ا بإقامة خليجي 
23 والف��رتة الفاصل��ة بني آخ��ر مباراة 
لعبناها أمام سنغافورة والبطولة كانت 
ليس��ت بالطويلة وعىل ضوء ذلك قرر 
الجه��از الفني املش��اركة بالقامئة ذاتها 
التي خضنا بها آخر مباراة يف التصفيات 
املؤهل��ة ل��كأس آس��يا؛ ألنه��م األجهز 

للمشاركة يف البطولة الخليجية..”.
واع��رتف ت��اج بوج��ود نق��ص يف خط 
الهج��وم، وداف��ع عن املهاج��م مهدي 
عبدالجبار وعلل س��بب إرصار املدرب 
عىل اختياره ضمن التش��كيلة األساسية 
من��ذ البداي��ة لتألق��ه يف التصفي��ات 
اآلس��يوية وتس��جيله 6 أهداف؛ ونظرا 

النس��جامه مع الالعب��ني، خصوصا أنه 
أح��رز هدف��ني يف آخ��ر مب��اراة أمام 

سنغافورة بالتصفيات.
وأضاف “مل يأت اختيار عبدالجبار من 
فراغ، فهو كان األبرز من بني املهاجمني، 
وكنا نراهن عليه لوالدة نجم جديد يف 
البطولة الخليجية، ولكن نقص الخربة، 

إضافة إىل أجواء كأس الخليج الخاصة 
أث��رت عىل أدائ��ه، وال ميك��ن الحكم 
عىل مس��تواه خالل خليجي 23؛ ألنها 
ليس��ت مقياس��ا، فأجواؤها تأثر عىل 
أكرب الالعب��ني والدليل العب منتخب 
اإلمارات عم��ر عبدالرحمن )عموري( 
الذي أضاع ركلت��ي جزاء وعدم بروزه 

بالش��كل املتوقع رغ��م أنه من افضل 
النجوم عىل مس��توى الكرة الخليجية 
ولي��س اإلم��ارات فحس��ب”، مطالباً 
الجامه��ري البحريني��ة بالص��رب ع��ىل 
عبدالجبار، مشريا يف الوقت نفسه إىل 

أهمية تعزيز خط الهجوم.
وذكر تاج ب��أن املنتخ��ب حاليا لديه 
آخ��ر مب��اراة يف التصفيات اآلس��يوية 
أمام تركامنستان بشهر مارس املقبل، 
وبعدها س��يتم وضع برنام��ج إعداد 
متكامل مل��ا تبقى من الع��ام الجاري 

2018 والعام املقبل 2019.

المنتخب مفتوح لالعبي الخبرة...
 والقائمة الحالية األكثر جاهزية لخليجي 23

اعترف بنقص في خط الهجوم ودافع عن عبدالجبار... تاج:

حسن علي
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خالد تاج

مهدي عبدالجبار

استقبل وزير شؤون الشباب والرياضة هشام الجودر سفري الجمهورية 
التونسية الشقيقة لدى مملكة البحرين محمد بن يوسف.

وخالل اللقاء، أكد وزير شؤون الشباب والرياضة عىل العالقات البحرينية 
التونسية وما تشهده من متيز وتطور عىل مختلف األصعدة، وتطلعات 

البلدين الشقيقني الدائم نحو آفاق أرحب من التعاون والتنسيق 
املشرتك، مبا يخدم البلدين الشقيقني والعمل العريب املشرتك، مشيدا بدور 

السفري يف تعزيز أوارص األخوة والتعاون بني البحرين وتونس. 
وبحث وزير شؤون الشباب والرياضة مع سفري الجمهورية التونسية 

التعاون الشبايب والريايض بني البلدين. 

تون��س والرياض��ي م��ع  الش��بابي  التع��اون  بح��ث 

  للتوا�شل:  )ق�شم الريا�شة: 17111499(              ق�شم االإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )اال�شرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434(

“التايغر” يعودحامل اللقب يعتلي قمة الدوري

البالد سبورت:

اعتىل حامل اللقب فريق املنامة صدارة ترتيب دوري زين السالوي، بفوزه 
عىل حساب االتحاد بنتيجة )96/78(، يف ختام لقاءات الجولة 19 من الدور 

التمهيدي للدوري.
وواصل املنامة سلسلة انتصاراته، محققا انتصاره ال�16 مقابل خسارة واحدة، 

لريفع رصيده إىل 33 نقطة يف طليعة الرتتيب العام متفوقا بفارق نقاط 
التسجيل عن األهيل الذي يحمل الرصيد نفسه.

فيام تلقى االتحاد خسارته الثامنة مقابل 11 انتصار وأصبح رصيده إىل 28 
نقطة يف املركز السابع.

املنامة دخل املباراة بكل جدية بغية حسمها مبكرًا وتقدم يف الربع األول 
الذي حسمه ملصلحته بنتيجة 24/10، قبل أن يتحسن أداء االتحاد يف الربع 

الثاين الذي فاز فيه 25/20 مقلصا النتيجة مع نهاية الشوط األول 44/35.
وحافظ املنامة عىل أفضليته وتقدمه وفاز يف الربع الثالث 23/15، ويف األخري 

أيًضا 29/26.

البالد سبورت:

عاد الدويل حسني شاكر لصفوف فريقه األهالوي، بعد غياب وابتعاد عن 
فريقه والساحة السالوية دام 8 جوالت وآخرها كان يوم أمس والذي خرسها 

أمام املحرق.
جاء ذلك إثر االجتامع املصغر الذي عقده الالعب مساء أمس )االثنني( مع 
مدير النشاط الريايض باألهيل أحمد العلوي يف مقر النادي باملاحوز والذي 

من خالله تم وضع النقاط عىل الحروف حول بنود العقد وتم االتفاق عليها 
بني الالعب ورئيس النادي خالد كانو إثر االجتامع الذي حدث يوم أمس 

األول، وأمثر عن بوادر إيجابية بإنهاء املشكلة التي حدثت يف اآلونة األخرية 
وعودة املياه إىل مجاريها واستمرار الالعب ملا تبقى من املوسم الريايض 

الجاري داخل أسوار القلعة الصفراء.
ودون شك أن تدخل رئيس النادي واجتامعه بالالعب قد أذاب الجليد الذي 

تكّون من االجتامعات السلبية التي حدثت مؤخراً، كام أن عودة شاكر 
ستعيد الروح لالعبي وعشاق وأنصار القميص األصفر. إذ من املؤمل أن 

يعود شاكر امللقب ب�”التايغر” لتدريبات األهيل بعد انتهاء فريقه من الراحة 
السلبية.

الصخير          حلبة البحرين الدولية

عشاق ومحبو الرسعة ورياضة 
السيارات عىل موعد مع اإلثارة 

والتنافس عىل مضامر الرسعة 
بحلبة البحرين الدولية “موطن 

رياضة السيارات يف الرق 
األوسط” نهاية هذا األسبوع وذلك 

مع انطالق الجولة الثانية من 
بطولة البحرين الوطنية لسباقات 

الرسعة “الدراغ”، وتقام هذه 

الفعالية بتنظيم من نادي سباقات 
الرسعة )BDRC( واالتحاد 

البحريني للسيارات وبالتعاون مع 
حلبة البحرين الدولية.

وتنطلق أوىل فعاليات الجولة 
الثانية اليوم الثالثاء من خالل 

فعالية “االختبار والتجهيز”، والذي 
يستمر لليوم األربعاء ومن الساعة 
6 مساء حتى 11 مساء، وسيكون 

موعد التصفيات التأهيلية يوم 
الخميٍس املوافق 11 يناير من 

الساعة 4 مساء يف حني سينطلق 
سباق الجولة الثانية للبطولة مساء 
يوم الجمعة املوافق 12 يناير ومن 
الساعة 4 مساء حتى وقت انتهاء 

الفعالية.
يذكر أن الجولة املاضية شهدت 

مشاركة كبرية من البحرين 

ومختلف دول الخليج كالكويت 
والسعودية واإلمارات وذلك ب� 

170 سيارة ودراجة نارية لخطف 
ألقاب الجولة األوىل واملتضمنة 

ل� 16 فئة للسيارات وللدراجات 
والنارية.

وينطلق هذا املوسم بخمس 
جوالت مليئة باإلثارة والتحدي 
والتنافس عىل األلقاب الجولة 

الثالثة تنطلق األسبوع املقبل يف 
الفرتة من  16 حتى 19 يناير، 
الجولة الرابعة من 27 فرباير 

حتى 2 مارس، الجولة الخامسة 
والختامية ففي 6 حتى 9 مارس 

املقبل. 
وتم تخصيص الطابق الثاين يف 
مركز مراقبة سباقات الرسعة 

لوسائل اإلعالم والصحافة وأعضاء 

النادي لتغطية الفعالية. وأعلنت 
حلبة البحرين الدولية أسعار 

التذاكر التي تبلغ 5 دنانري وذلك 
ملنصة االنطالق، و3 دنانري ملنصة 

بتلكو وذلك ليوم التأهيالت 
ويوم السباق وسعر تذكرة يومي 

التجارب ديناران، وبالنسبة 
لألطفال من سن 3 حتى 12 سنة 

نصف السعر.

ان������ط������الق ث�����ان�����ي ج����������والت ب����ط����ول����ة “ال��������������دراغ”

أكد مساعد مدرب منتخبنا الوطني األول لكرة القدم الكابنت خالد تاج أن الباب مفتوح أمام جميع الالعبني املحليني مبن فيهم العبو الخربة لالنضامم 
إىل املنتخب مجددا، مؤكداً يف الوقت ذاته بأن االعتامد األكرب سيكون عىل الجيل الجديد مع ضخ دماء جديدة أخرى يف صفوف “األحمر”.

منتخبنا الوطني لكرة القدم

اقرتب الحارس أحمد مشيمع، 
والالعب حسني الفرحاين يف 

تحديد وجهتيهام املقبلتني بعد 
تغيبهام يف مراحل عدة من 
 NBB القسم األول لدوري

لكرة القدم، وذلك عرب االنتقال 
لناديّي البسيتني والحد من 

خالل فرتة االنتقاالت الشتوية 
التي انطلقت يف أواخر الشهر 

املايض، وتستمر حتى قرابة 
األسبوعني املقبلني.

فالالعبان تعرضا لعقوبة 
اإليقاف من جانب ناديهام 

األهيل دون أن يتم الكشف عن 
األسباب، ودون أن يكون هناك 

حل إلعادة الالعبني لصفوف 
الفريق مجدداً؛ ما عجل 

باألطراف املعنية لالتجاه نحو 
االنفصال وذهاب كل منهام يف 

طريقه.
الحارس أحمد مشيمع الذي 

سبق وأن خاض أكرث من محطة 
انتقال كاألهيل واملنامة، فهو 

عىل مقربة من متثيل صفوف 
فريق البسيتني الذي يلعب 

يف دوري الدرجة الثانية؛ كون 

األخري عقد اجتامع مع الحارس 
واتفقا عىل األمور كافة، وانخرط 

الحارس يف تدريبات الفريق، 
وهو ينتظر أن يتحصل عىل 

ورقة املخالصة من األهيل التي 
تتيح له التوقيع يف كشوفات 

البسيتني.
أما الالعب حسني الفرحاين 

الذي خرج يف ترصيحات 
إعالمية عن نيته لالعتزال إثر 

العقوبة التي طالته من ناديه، 
فهو ينتظر أيضاً ورقة املخالصة 

من األهيل التي تجعله ينضم 

لصفوف املدرب خالد تاج يف 
الحد املوجود ضمن مصاف 
دوري الدرجة األوىل؛ كونه 
يتدرب يف صفوفه منذ فرتة.

ودون شك وجود الفرحاين يف 
صفوف الحد سيضيف القوة 

لخطط الجهاز الفني وخصوصاً 
أن الالعب يتميز بالقوة واملهارة 

يف منتصف امللعب، فيام 
سيعزز مشيمع حراسة البسيتني 
بعنرص الخربة ملا اكتسبه خالل 
السنوات األخرية ليكون بجانب 

الخبري حسني حرم.

مش��يمع والفرحاني يقتربان من تمثيل البس��يتين والحد
الالعبان ينتظران المخالصة لالنتقال رسميًا

علي مجيد

أحمد مشيمع  حسين الفرحاني

انض��م املحلل الفني الوطني عيل 
الفن��ي  الجه��از  إىل  عبداملجي��د 
للفري��ق األول لكرة القدم بنادي 
االتفاق السعودي. واتفق الطرفان 
عىل بن��ود العقد كاف��ة، يف حني 
تبقى التوقيع الرس��مي فقط عىل 
أن يب��دأ عيل عبداملجي��د مهامه 
رس��ميا مع النادي السعودي بعد 

ذلك.
وج��اء انض��امم ع��يل عبداملجيد 
للجهاز الفني بالنادي الس��عودي 
بعد املوافقة التي أبداها االتحاد 

البحريني لكرة
عبداملجيد  إع��ارة  ع��ىل  الق��دم 

لنادي االتفاق حتى نهاية املوسم 
الريايض الجاري 2017/2018.

ويعترب عيل عبداملجيد محلال فنيا 
للمنتخبات الوطنية الكروية.

ويأيت التعاقد م��ن جانب النادي 
الس��عودي مع املحلل الفني عيل 
الكفاءات  م��ن  كونه  عبداملجيد؛ 

التدريبية الشابة، خصوصا
اآلس��يوية  للش��هادة  وأنه حامل 
للمستوى A، كام سبق له العمل 
يف منصب املحلل الفني مع عديد 

من املنتخبات الوطنية،
إضافة إىل نادي النهضة السعودي 

أيضا.

وي��رف ع��ىل تدري��ب فري��ق 
امل��درب  الس��عودي  االتف��اق 
السعودي سعد الشهري، يف حني 
يحت��ل الفري��ق املرتب��ة 12 عىل 
س��لم ترتيب الدوري الس��عودي 

للمحرتيف برصيد 14 نقطة.

اتح��اد الك��رة - املركز اإلعالمي: 
اخت��ارت لجن��ة اختي��ار أفضل 
الع��ب، الع��ب فري��ق املحرق 
عيى موىس ليحصل عىل جائزة 
أفض��ل الع��ب يف ش��هر نوفمرب 
ب��دوري بنك البحري��ن الوطني 
لك��رة  األوىل  الدرج��ة  ألندي��ة 

القدم. 
وجاء عيى م��وىس يف املقدمة 
متفوق��ا ع��ىل مح��رتف النجمة 
أوت��ي والع��ب املالكية س��يد 
هاش��م عي��ى الذي ح��ل ثالثا 

وفق لتقييم اللجنة. 
وتضم اللجنة كال من: بدر سوار، 
ف��ارس ال��دورسي، عبدالرحمن 
املخت��ار.  ومحم��ود  املال��يك 

وسيتس��لم عيى موىس الجائزة 
الخاصة ب��ه واملقدمة من بيت 
السفر، وذلك عىل هامش مباراة 
فريقه مع الرفاع الرقي، ضمن 

الجولة 10 لدوري بنك البحرين 
الوطني، إذ س��تقام املباراة يوم 
الخمي��س املقب��ل عىل اس��تاد 

النادي األهيل.

عيسى موسى العب نوفمبر بدوري “NBB”علي عبدالمجيد محلال فنيا بنادي االتفاق السعودي
أحمد مهدي

علي عبدالمجيد

 عيسى موسى

الجودر مستقبال السفير التونسي

 من لقاء األهلي والمحرق

من لقاء االتحاد والمنامة

حسين شاكر

الدرازي على أعتاب “القلعة الصفراء”

البالد سبورت:

بات العب منتخبنا السابق ونادي املحرق لكرة السلة محمد حسن 
الدرازي عىل أعتاب االنضامم للقلعة الصفراء من بوابة الفريق األول 

لكرة السلة ومتثيله فيام  تبقى من منافسات للموسم الريايض الجاري.
إذ وبحسب مصدر “البالد سبورت” أن الدرازي تلقى عرضني رسميني 

من ِقبل ناديي الرفاع واألهيل لتمثيل صفوفهام بعدما تحصل عىل 
استغائه من ناديه املحرق بناًء عىل طلبه، وقد دخل يف مفاوضات مع 
األصفر والساموي ولكن يبدوا أن العرض األهالوي وموقعه يف ترتيب 

السلم وضامن تأهله للمربع الذهبي جعله يفضل القميص األصفر.
واضاف مصدرنا أن إدارة األهيل تعول كثرياً عىل استقطاب الدرازي 
لصفوف الفريق يف هذا التوقيت واالستفادة من إمكاناته وخرباته 
بجانب قدرات الالعبني الحالية لتحقيق هدف املنافسة والعودة 

ملنصات التتويج.

محمد الدرازي
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أكد رئي��س اللجن��ة املنظم��ة العليا 
لبطول��ة ن��ارص ب��ن حم��د للصقور 
والصيد خليف��ة عبدالل��ه القعود أن 
املتابعة املس��تمرة والدعم الالمحدود 
الذي قدمه ممثل جاللة امللك لألعامل 
الخريي��ة وش��ؤون الش��باب رئي��س 
املجل��س األع��ى للش��باب والرياضة 
رئيس اللجنة األوملبية البحرينية سمو 
الشيخ نارص بن حمد آل خليفة ساهم 
بتحقي��ق النجاح الكامل يف األس��بوع 
األول لبطولة س��موه للصقور والصيد 
عى كأس س��مو الش��يخ عبدالله بن 

خالد بن حمد آل خليفة.
وأش��ار خليف��ة عبدالل��ه القعود إىل 
األه��داف  م��ن  العدي��د  أن هن��اك 
الت��ي تحققت خالل األس��بوع األول، 
وش��هدت منافس��ة قوية عى ألقاب 
كأس س��مو الش��يخ عبدالله بن خالد 
بن حم��د آل خليفة لبطولة نارص بن 
حمد للصقور والصيد، مبينا أن املالك 
والصقارين قدموا مس��تويات مميزة 

تؤكد نجاح األسبوع عى أكمل وجه.

وق��ال خليف��ة عبدالل��ه القع��ود إن 
منافسات الصقور قدم فيها الصقارين 
أداء مميزا إضافة إىل مش��اركة واسعة 
من املالك، وأكد القعود أن مسابقات 
الصق��ور والخي��ل والهجن والس��لق 
س��وف تزداد إثارة يف األسابيع املقبلة 
ومن املؤكد أن تشهد مشاركة واسعة 
التوفي��ق  امل��الك، متمنًي��ا كل  م��ن 

والنجاح للمشاركني كافة.
الصقور،  يتعل��ق مبنافس��ات  وفي��ام 
أوضح خليفة عبدالله القعود أن أيام 
الخميس والجمعة والس��بت 11 و12 
و13 يناير الحايل ستش��هد إقامة كأس 
سمو الشيخ محمد بن نارص بن حمد 
آل خليف��ة لبطول��ة ن��ارص بن حمد 
للصقور والصيد، إذ س��تقام منافسات 
شوط املالك )الحرار والشواهني( يوم 
الخمي��س املقبل، كام سيش��هد إقامة 
ش��وط املالك لجريات الخلط وجريات 
الش��واهني، فيام ستشهد البطولة يوم 
الجمعة منافس��ات الحرار ومنافسات 
جريات الخلط، ويوم الس��بت ستقام 

ومنافس��ات  الش��واهني  منافس��ات 
جريات الشواهني.

وأش��اد القعود بجهود أعضاء اللجنة 
املنظم��ة وحرصهم عى تهيئة األجواء 
املثالية للمشاركني يف البطولة، وأوضح 
أن س��مو الش��يخ نارص ب��ن حمد آل 
خليفة وج��ه اللجنة املنظم��ة العليا 
بتوف��ري جمي��ع اإلمكان��ات الالزم��ة 
للمشاركني يف البطولة من أجل كتابة 
النج��اح لألس��بوع األول، ولله الحمد 
انته��ى األس��بوع األول وس��ط نجاح 

منقطع النظري، وهو ما يؤكد 

سعد النعيمي: المنافسة 
قوية

أكد الصقار سعد النعيمي أن املنافسة 
عى املراك��ز األوىل يف بطولة الصقور 
كانت قوية ومميزة وشهدت منافسة 
قوية بني املش��اركني، مش��يًدا بإقامة 
البطول��ة م��ن جديد وه��و ما يعطي 
املالك دفعة معنوية عالية لالستعداد 

األمثل باملشاركة وتحقيق النجاح.

وأشاد س��عد النعيمي بجهود اللجنة 
املنظمة العليا بتوفري أفضل الخدمات 
للمش��اركني يف البطول��ة، وق��ال إن��ه 
حري��ص ع��ى املش��اركة يف البطولة؛ 
كونه��ا إرثا يس��عى من خالل��ه بزرع 

التنافس الرشيف لألجيال القادمة.
وق��ال س��عد النعيم��ي إن األس��ابيع 
املقبلة س��وف تك��ون أكرث إث��ارة يف 
منافس��ات الصقور، وم��ن املؤكد أن 
تشهد تنافس قوي عى املراكز العرشة 

األوىل.

 مبارك البوعينين: هدفي 
التقدم

م��ن جانب��ه، ق��ال الصق��ار مب��ارك 
البوعينني إن هدفه يف األسابيع املقبلة 
التقدم والس��عي للحصول عى املركز 
األول يف إحدى الفئات، مش��رًيا إىل أن 
املنافس��ة لن تكون سهلة خصوًصا أن 
األسبوع األول كان مثري وشهد مشاركة 

واسعة من املالك والصقارين.

وأوضح مب��ارك البوعين��ني أن بطولة 
ن��ارص بن حمد للصقور والصيد تعترب 
من البط��والت الرتاثي��ة األصيلة التي 
يس��عى فيها س��مو الش��يخ نارص بن 
حم��د آل خليفة عى تش��جيع املالك 
والصقاري��ن باملش��اركة وتأكي��د أنه 
حريص عى دعم امل��الك والصقارين 

باملحافظة عى هذه البطوالت.

 إبراهيم الفضالة: تطلعات 
لألفضل

وق��ال املالك إبراهي��م الفضالة الذي 
ش��ارك يف مسابقة السلق وحصل عى 
املرك��ز الثاين يف فئة الذكور إن س��مو 
الشيخ نارص بن حمد آل خليفة رضب 
أروع األمثل��ة باملحافظ��ة ع��ى هذه 
البطوالت التي تجمع أطياف املجتمع 
البحريني تحت مظلة واحدة، متمنًيا 
أن تتواص��ل إقامة البطوالت يف الفرتة 

املقبلة.
وأك��د إبراهي��م الفضالة أن��ه يتطلع 
لتحقيق األفضل يف الس��باقات املقبلة 
وسوف يحرص عى املشاركة واملنافسة 
الرشيف��ة، مش��يًدا بتهيئ��ة األج��واء 
املثالي��ة للم��الك يف البطولة من قبل 
اللجنة املنظمة العليا برئاس��ة خليفة 
عبدالله القعود ومقدًما جزيل الشكر 
والتقدير ألعضاء اللجنة املنظمة عى 

التنظيم املثايل لألسبوع األول.

يواص��ل االتح��اد املل��ي للفروس��ية 
املكثفة  تحضرياته  القدرة  وس��باقات 
استعداًدا لتنظيم بطولة سمو الشيخ 
خال��د بن حم��د آل خليف��ة الدولية 
للقدرة والتي ينتظر أن تشهد مشاركة 
أقوى الفرس��ان والجياد وذلك صباح 

يوم السبت املقبل. 
وأكد رئيس االتحاد امللي للفروس��ية 
وسباقات القدرة نائب رئيس املجلس 
األعى للبيئة س��مو الشيخ فيصل بن 
راش��د آل خليفة أهمية هذا السباق، 
مش��ريا س��موه إىل أن تنظيم بطولة 
سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة 

يأيت استمرارا للبطوالت املتميزة التي 
نظمها االتحاد وعى ما تش��هده من 
منافس��ة قوية بني الفرسان، وأضاف 
سموه أن هذه البطولة من البطوالت 
املهمة الت��ي ينظمها االتحاد يف نهاية 
املوس��م وأنه يس��عى بكل إمكاناته 
لتنظيم هذه البطولة بالش��كل الذي 
يليق بها تكرميا لالس��م الذي تحمله، 
إذ يعد س��مو الش��يخ خالد بن حمد 
آل خليف��ة من أكرب الداعمني لرياضة 
الق��درة وأحد األس��باب الرئيس��ة يف 
وصولها إىل املس��توى والسمعة التي 

وصلت إليها إقليميا وعامليا.

وتوقع سمو الش��يخ فيصل بن راشد 
آل خليف��ة أن يك��ون الس��باق قويا 
ومث��ريا، خصوصا مع الرغب��ة الكبرية 
التي أبدته��ا االس��طبالت املحلية يف 
املنافس��ة بق��وة من أج��ل نيل لقب 
ه��ذه البطول��ة الغالية، ك��ام أكد أن 
منافس��ات سباق س��مو الشيخ خالد 
بن حم��د آل خليفة، والذي س��يقام 
يوم الس��بت املقبل يف قرية البحرين 
الدولية للقدرة، سيش��هد نجاحا كبريا 
سواء يف الجانب التنظيمي أو النتائج 
اإليجابية ملختلف السباقات، ويتوقع 
أن يكون س��باقا الفتا قويا ورسيًعا يف 

جميع مراحله. 
وأك��د س��موه أن الجه��ود الكبرية يف 
س��بيل تطوير رياضة سباقات القدرة 
البحرينية وتنويع مسافات السباقات 
لجميع الفئات ستأيت مثارها عى جميع 
الفرس��ان واالس��طبالت، إذ س��تفتح 
جميع السباقات أبواب املنافسة عى 
مرصاعيها، مؤك��ًدا يف الوقت ذاته أن 
دعم سمو الش��يخ خالد بن حمد آل 
خليفة س��يكون له أثر كبري عى قوة 
املنافس��ة يف السباق، وسيعطي حافزًا 
والفرس��ان  االس��طبالت  لجميع  قوًيا 

لتقديم األفضل.

وأعرب س��موه عن تفاؤله باملنافسة 
القوي��ة من قب��ل مختلف الفرس��ان 
موضًحا أن جميع االسطبالت حرصت 
ع��ى االس��تعداد الجي��د ومواصل��ة 
التدريب��ات خ��الل الف��رتة املاضي��ة، 
مش��ريًا إىل الرغب��ة الكب��رية من قبل 
الجميع عى الحضور القوي والتنافس 
الرشيف يف بطوالت املوس��م، متوقًعا 
س��موه أن تدخ��ل االس��طبالت هذه 
البطولة العزيزة بجياد جديدة جهزتها 
خصيًصا له��ذه البطول��ة، وأن تكون 
األجواء تنافسية إىل أعى املستويات.

القعود: أهداف عديدة تحققت وأمامنا المزيد من البطوالت

وجهنا االتحاد لتحقيق جميع عوامل النجاح للسباق المقبل

بعد ختام األسبوع األول لبطولة ناصر بن حمد للصقور والصيد

بطولة خالد بن حمد للقدرة ستكون قوية... فيصل بن راشد: 

تغطية         اللجنة اإلعالمية

تغطية                  اللجنة اإلعالمية 

خليفة القعود

سمو الشيخ فيصل بن راشد

ق��ال م��درب الفري��ق األول للكرة 
ف��ؤاد  داركلي��ب  بن��ادي  الطائ��رة 
موج��ودة  الني��ة  إن  عبدالواح��د 
للمش��اركة ببطولة األندي��ة العربية 
السادس��ة والثالثني للك��رة الطائرة، 
التي س��تقام يف تونس خالل النصف 
الثاين من ش��هر فرباير املقبل، إال أن 
القرار النهايئ للمش��اركة يعتمد عى 

قرار مجلس إدارة النادي.
ويغلق باب املشاركة يف البطولة التي 
ينظمها االتحاد العريب للكرة الطائرة 
يف 14 من ش��هر يناير الجاري بعدما 
أرس��ل 15 نادي��ا م��ن بينهم األهيل 
البحرين��ي حامل اللق��ب موافقتهم 

النهائية عى املشاركة.
“الب��الد  ل���  عبدالواح��د  وأض��اف 
س��بورت” أن قرار املش��اركة يعتمد 

عى مدى توفر الدعم املادي س��واء 
من وزارة ش��ؤون الشباب والرياضة 
أو الحص��ول ع��ى راع��ي رس��مي 
أن��ه كمدرب  للمش��اركة، موضح��اً 
يرغب بالتأكيد يف املشاركة بالبطولة 
الت��ي س��تقام يف تون��س، والتي من 
املتوق��ع أن تش��هد منافس��ة قوية 

خصوصا من األندية التونسية.
وأض��اف “إننا نطمح يف املش��اركة؛ 
ألن البطولة س��توفر فرص��ة مثالية 
لالحت��كاك م��ن خ��الل اللعب مع 
ف��رق قوية، ومبا أن داركليب س��بق 
ذات  الث��اين يف  املرك��ز  أح��رز  وأن 
البطول��ة فإنن��ا نتطل��ع للمش��اركة 
بهدف املنافس��ة ولكن األمر مرهون 
بامليزاني��ة..”، الفت��ا النظر يف الوقت 
ذات��ه إىل أن املش��اركة رمب��ا تكون 

لها انعكاس��ات س��لبية مثل تعرض 
الالعب��ني إىل اإلرهاق والتعب ولكن 

اإليجابيات أكرث.

وتابع عبدالواحد “ما يجعلنا نرغب 
يف املش��اركة هو عدم اتضاح الرؤية 
بشأن بطولة األندية الخليجية بصفة 
فريقنا حامل لق��ب بطولة الدوري 
املح��يل يف املوس��م املن��رصم، ف��ال 
توجد بوادر حالي��ا لتنظيم البطولة 
الخليجي��ة ولذا فإن البطولة العربية 
تعت��رب الخي��ار الوحيد وع��ى هذا 
األساس نأمل يف املشاركة وأن تتكلل 

الجهود لتحقيق هذا الهدف”.
وأك��د عبدالواحد أن��ه ولغاية كتابة 
هذه الس��طور ال يوجد ق��رار نهايئ 
باملش��اركة م��ن عدم��ه؛ ألن األم��ر 
متوقف عى الدعم املايل، كام أوضح 
أن التعاقد م��ع املحرتف األجنبي يف 
ح��ال املش��اركة كذل��ك يعتمد عى 

توفر امليزانية.

القرار يعتمد على الميزانية... عبدالواحد:

النية موجودة لمشاركة داركليب ببطولة األندية العربية
حسن علي

فؤاد عبدالواحد

عبداهلل عمر يتدرب مع نادي 
الباطن السعودي

أحمد مهدي:

يخوض العب منتخبنا الكروي الدويل السابق 
عبدالله عمر تجربة فنية مع فريق نادي 
الباطن السعودي. وخاض الدويل السابق 

عبدالله عمر عددا من الحصص التدريبية مع 
النادي السعودي خالل األيام املاضية. ويأيت 
انخراط عمر يف التدريبات ضمن إطار خطة 
الفريق السعودي لتعزيز صفوفه بخدمات 

الالعب متى ما اقتنع الجهاز الفني بخدماته.
يشار إىل أن نادي الباطن يحتل حاليا املرتبة 8 عى سلم ترتيب الدوري 

السعودي للمحرتفني.
ويعترب عبدالله عمر من الالعبني الدوليني السابقني الذين مثلوا منتخبنا 

الوطني عى مدار سنوات عديدة ويف مشاركات مختلفة، كام كانت آخر 
محطاته املحلية يف نادي املحرق املوسم املايض رفقة املدرب الكروايت 

رادان، يف حني مل يتم التجديد معه من جانب املحرق للموسم الريايض 
الجاري 2017/2018.

ويلعب عبدالله عمر يف مركز املدافع األمين، وسبق له أن خاض تجربة 
االحرتاف خارج البحرين، ومنها مع أندية االتفاق واالتحاد والوحدة يف 

السعودية.

عبداهلل عمر

اعتمد مجلس إدارة االتحاد البحريني 

للكرة الطائرة املشاركات الخارجية للعام 

2018 للمنتخبات الوطنية.

جاء ذلك خالل االجتامع التاسع ملجلس 

إدارة االتحاد الذي عقد برئاسة الشيخ 

عيل بن محمد آل خليفة وبحضور 

أعضاء مجلس اإلدارة مبقر االتحاد مبدينة 

عيىس الرياضية. واعتمد االتحاد مشاركة 

منتخب الناشئني )منتخب املستقبل( يف 

بطولة مرص الدولية التي ستقام من 21 

يناير لغاية 2 فرباير املقبل، والتي تعد 

محطة تحضريية مهمة للمنتخب قبيل 

املشاركة يف االستحقاقات القادمة يف إطار 

اإلسرتاتيجية التي يتبعها االتحاد لالرتقاء 

بهذا املنتخب الواعد.

كام يشارك املنتخب ذاته يف البطولة 

اآلسيوية للشباب تحت 20 عاما، والتي 

ستحتضنها مملكة البحرين خالل شهر 

أغسطس املقبل، فيام ستكون املشاركة 

الثالثة ملنتخب الشواطئ للرجال يف 

البطولة العربية املقرر لها أن تقام 

باملغرب بشهر أغسطس املقبل، بينام 

املشاركة الرابعة واألخرية ملنتخب الرجال 

يف البطولة العربية التي من املقرر لها 

أن تقام بجمهورية مرص العربية يف شهر 

أكتوبر املقبل. وأكد مجلس إدارة االتحاد 

عى أهمية تهيئة مختلف الظروف املثالية 

أمام جميع املنتخبات لتلك املشاركات 

مبا يعزز من مكانة الكرة الطائرة عى 

املستويات كافة. كام بحث مجلس اإلدارة 

اآللية الجديد لتنظيم الدورات التدريبية 

مبركز البحرين الدويل لتطوير الكرة 

الطائرة، والتي أعلن عنها االتحاد الدويل 

من خالل إقامتها بطريقة “التعلم عن 

ُبعد”، وسبل تطبيقها يف الفرتة املقبلة، 

كام ناقش االتحاد تسجيل الالعبني بالنظام 

اإللكرتوين خالل املوسم املقبل.

وتقرر تكليف عضو مجلس اإلدارة حبيب 

محمد لرئاسة وفد منتخبنا الوطني 

للناشئني يف بطولة مرص الدولية.

رصح بذلك أمني رس االتحاد فراس 

الحلواجي.

الج��اري للع��ام  الطائ��رة  منتخب��ات  مش��اركات  اعتم��اد 
الرفاع          االتحاد البحريني للكرة الطائرة
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وق��ع االتحاد اآلس��يوي لك��رة القدم 
اتفاقي��ة جدي��دة مع رشكة س��بورت 
رادار؛ من أج��ل تعزيز جهود النزاهة 
ومكافحة التالعب يف نتائج املباريات، 
حيث ستلتزم الرشكة بتقديم خدمات 
االس��تخبار والتحقي��ق يف البط��والت 
االتح��اد  م��ع  بالرشاك��ة  اآلس��يوية 
اآلس��يوي لكرة القدم خالل موس��مي 

2018و2019.
وق��ام رئي��س االتحاد اآلس��يوي لكرة 
القدم الشيخ س��لامن بن إبراهيم آل 
خليفة، واملدير التنفيذي يف س��بورت 
رادار كارس��ن كوي��رل بالتوقيع عىل 
االتفاقية أم��س )اإلثنني( يف العاصمة 
الربيطاني��ة لن��دن بحض��ور عدد من 
املس��ؤولني يف االتحاد اآلسيوي ورشكة 

سبورت رادار.
ووفقا لالتفاقية الجديدة ستقوم رشكة 
سبورت رادار بالتحقيق مع املتورطني 
بقضاي��ا التحايل يف قارة آس��يا، وذلك 

بع��د مراقبة مباري��ات دوري الدرجة 
ال��كأس  وبط��والت  والثاني��ة  األوىل 
املحلية يف جمي��ع االتحادات الوطنية 
األعض��اء باالتح��اد اآلس��يوي لك��رة 
الق��دم، وكذل��ك يف بط��والت االتحاد 
القاري، بحس��ب مناذج تحليل سلوك 
املراهنات، ومبا يتوافق مع االتفاقات 
املوقع��ة ب��ني االتحاد اآلس��يوي لكرة 
القدم وسبورت رادار واالتحاد الدويل 

لكرة القدم.
وأكد الش��يخ س��لامن بن إبراهيم آل 
خليف��ة عىل النه��ج الراس��خ لالتحاد 
اآلس��يوي لك��رة الق��دم ع��ىل صعيد 
مكافحة التالع��ب يف نتائج املباريات، 
مبين��ا أن ذل��ك النهج يعت��رب رضورة 
ملح��ة يفرضها الت��زام االتحاد القاري 
يف تأصي��ل قواعد التناف��س الريايض 
الرشي��ف، واجتثات أي��ة ظاهرة من 
شأنها خدش تلك القواعد واإلساءة إىل 

منظومة الكرة اآلسيوية.

وق��ال رئي��س االتح��اد اآلس��يوي يف 
ترصيح مبناسبة التوقيع عىل االتفاقية 
الجدي��دة مع س��بورت رادار: االتحاد 
اآلس��يوي يتعام��ل بجدي��ة كبرية مع 
قضية التالعب بالنتائج؛ كونه تهديدا 
بش��تى  مواجهت��ه  ينبغ��ي  حقيقي��ا 
الوس��ائل املمكن��ة، ويف الوقت الذي 
عملن��ا فيه خ��الل الس��نوات القليلة 
املاضية عىل مكافحة ذلك التهديد بال 
ه��وادة، فإننا مس��تمرون يف بذل كل 
جهد من ش��أنه جعل الكرة اآلسيوية 

بيئة خالية من التالعب بالنتائج.
وش��دد الش��يخ س��لامن بن إبراهيم 
آل خليف��ة عىل أهمي��ة الرشاكة بني 
االتحاد اآلس��يوي وسبورت رادار؛ من 
أجل العمل الجاد يف س��بيل مكافحة 
أهمي��ة  مبين��ا  بالنتائ��ج،  التالع��ب 
التكنولوجي��ا من أج��ل مكافحة هذا 
التهديد املتزايد من خالل التكنولوجيا 
التي توفرها س��بورت رادار والخربات 

التي متتلكها؛ من أجل اس��تهداف من 
يحاولون إفساد اللعبة.

م��ن جهت��ه، ق��ال بين��وا باس��كوير 
املستش��ار القان��وين ومدي��ر الدائرة 
القانوني��ة يف االتحاد اآلس��يوي لكرة 
القدم: خدمات االس��تخبار والتحقيق 
يف س��بورت رادار لعبت دوراً حاساًم 

س��ابقا يف حاالت تعامل معها االتحاد 
اآلس��يوي لك��رة القدم، وق��د قدمت 
دعام كبريا للهيئات القضائية باالتحاد، 
ونح��ن نع��ول كث��ريا ع��ىل االتفاقية 
الجدي��دة؛ م��ن أجل تعزي��ز برامجنا 
الرامي��ة، والحد من ظاه��رة التالعب 

بالنتائج يف القارة اآلسيوية.

وقال كارس��ن كويرل املدير التنفيذي 
س��عداء  نح��ن  رادار:  س��بورت  يف 
اآلس��يوي  لالتحاد  البناءة  بالتوجهات 
لكرة القدم؛ من أجل مكافحة التالعب 
يف نتائج املباريات، كام أننا حريصون 
ع��ىل التعاون معه من خ��الل نظامنا 
الخ��اص برص��د التحايل ال��ذي أثبت 
فعالياته كس��الح يف مكافحة التالعب 
خدماتن��ا  س��توفر  واآلن  بالنتائ��ج، 
الخاصة باالستخبار والتحقيق كدعامة 
إضافية لحامية املنافس��ات يف االتحاد 

اآلسيوي لكرة القدم.
ويش��ار إىل أن نظ��ام رص��د التحايل 
ونظام االستخبار والتحقيق يف سبورت 
الرائدة  رادار يعت��ربان من األنظم��ة 
عاملي��ا يف مجال مكافح��ة التالعب يف 
نتائ��ج املباريات، حيث إن س��بورت 
رادار تتع��اون مع 70 اتح��ادا وطنيا، 
وقد ش��اركت يف تحقيقات أس��فرت 
عن 214 عقوبة رياضي��ة، و24 إدانة 

جنائية.

التزامنا بمكافحة التالعب منسجم مع حرصنا على حماية نزاهة الكرة اآلسيوية
وقع اتفاقية جديدة بين االتحاد اآلسيوي وسبورت رادار.. سلمان بن إبراهيم: 

لندن         مكتب رئيس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم

سلمان بن إبراهيم يوقع االتفاقية مع كارستن كويرل

تحت رعاية النائب األول لرئيس 
املجلس األعىل للشباب والرياضة 
الرئيس الفخري لالتحاد البحريني 
لرياضة ذوي اإلعاقة سمو الشيخ 
خال��د بن حم��د آل خليفة، نظم 
ذوي  لرياضة  البحرين��ي  االتحاد 
اإلعاقة مهرجانا رياضيا مبناس��بة 
االعي��اد الوطنية ململكة البحرين 
ل��ذوي العزمية، وذل��ك يف الفرتة 

28-26 ديسمرب 2017.
ع��ىل  املهرج��ان  اش��تمل  وق��د 

األلعاب التالي��ة: كرة القدم، كرة 
الس��لة ع��ىل الك��رايس املتحركة، 
كرة الطائرة جلوس، كرة الطاولة، 
البوتش��يا وألعاب الق��وى “دفع 
الجلة، رمي القرص ورمي الرمح”. 
وق��د ش��ارك يف ه��ذا التجم��ع 
أللعاب  انقس��م  ال��ذي  الريايض 
الالعبني  فردية وجامعي��ة جميع 
الذين ميارس��ون هذه الرياضات، 
كام ش��ارك ممثل��ون عن جمعية 
وجمعة  البحريني��ني  املحفزي��ن 

تحدي اإلعاقة. 
وأسفرت نتائج األلعاب الجامعية 
ع��ن فوز جمعية تح��دي اإلعاقة 
باملرك��ز األول يف لعبة كرة القدم، 
وحقق فريق ك��رة الطائرة املركز 
األول يف لعبة كرة الطائرة جلوس، 
بينام حقق فري��ق الالعب أحمد 
مش��يمع املركز األول يف لعبة كرة 

السلة عىل الكرايس املتحركة.
في��ام أس��فرت نتائ��ج األلع��اب 
الفردي��ة، فقد ف��وز الالعب عيل 

أحمد الغزال باملركز األول يف لعبة 
الطاولة، وس��يد ح��ازم محمد يف 
لعبة البوتش��يا. ويف ألعال القوى، 
حقق الالعب حس��ن ريض املركز 
األول يف لعب��ة رمي القرص، وفاز 
الالعب عبدالنارص السادة باملركز 
األول يف لعب��ة دف��ع الجلة، وفاز 
الالعب محمد جواد باملركز األول 
يف رمي الصولجان عن فئة الرجال 
“رم��ي جلوس”. وحق��ق الالعب 
موىس الصايغ املركز األول يف دفع 

الجلة، وفاز الالعب حسني مرهون 
باملرك��ز األول يف رمي القرص عن 

فئة الرجال “رمي وقوف”.
وقد تم تتوي��ج الالعبني الفائزين 
باملراكز األوىل م��ن جانب رئيس 
ذوي  لرياضة  البحرين��ي  االتحاد 
اإلعاقة الشيخ محمد بن دعيج آل 
خليفة، بحضور جميع املش��اركني 
يف املهرجان، مثمنني ذوي العزمية 
رعاية سمو الشيخ خالد بن حمد 

آل خليفة لهذا الحدث.

مهرجان رياضي لذوي العزيمة بمناسبة األعياد الوطنية
تحت رعاية خالد بن حمد

سمو الشيخ خالد بن حمد

أفصح��ت اللجن��ة األوملبي��ة عن رؤى 
وأهداف دورة “ألعاب البحرين األوىل 
لألطف��ال” املؤم��ل إقامته��ا يف مطلع 
ش��هر أبريل املقبل كبادرة لغرس قيم 
ومفاهي��م امليث��اق األوملب��ي، وتعزيز 
مفهوم “الرياضة منهج حياة” لألجيال 

القادمة.
جاء ذلك خ��الل االجت��امع التمهيدي 
املوس��ع الذي عقد صباح أمس بقاعة 
املؤمت��رات باس��تاد البحري��ن الوطني 
بحضور األمني العام املساعد للمجلس 
األعىل للش��باب والرياض��ة، أمني عام 
اللجنة األوملبية البحرينية عبدالرحمن 
عس��كر، واملدي��ر التنفيذي للش��ؤون 
عبدالجليل  األوملبية  باللجنة  الرياضية 
أس��د، ومدير دائرة املش��اريع باللجنة 

األوملبية البحرينية الوناس مادن، وعدد 
م��ن مديري دوائ��ر اللجن��ة األوملبية، 
إضافة إىل ممثلة وزارة الرتبية والتعليم 
هميان الرويعي، وممثلة وزارة التنمية 
والش��ؤون االجتامعيية أمل البوفالسة، 
وجمع كب��ري من من��دويب ومندوبات 
ري��اض األطفال ف��اق عدده��م املئة 

والخمسني مندوبا و مندوبة. 
يف بداي��ة االجتامع، رحب عبدالرحمن 
عسكر بالحضور، مبديا شكره وتقديره 
للتج��اوب الالف��ت من جان��ب رياض 
األطف��ال، ك��ام ق��دم جزيل الش��كر 
والتقدي��ر ل��وزاريت الرتبي��ة والتعليم، 
والعم��ل والتنمي��ة االجتامعي��ة عىل 
تعاونه��م ورشاكتهم الفاعلة يف العديد 
من أنشطة وفعاليات اللجنة األوملبية، 

مؤكدا حرص اللجنة األوملبية عىل تنفيذ 
توجيهات رئيس��ها س��مو الشيخ نارص 
بن حم��د آل خليفة فيام يتعلق بنرش 
القي��م واملبادئ األوملبي��ة يف املجتمع 
البحريني، وترس��يخ مفه��وم الرياضة 
كمنهج حياة؛ تطلعا إىل تحقيق الهدف 
األس��مى، وه��و خلق مجتم��ع حيوي 
ونش��ط يس��اهم يف تحقي��ق التنمية 

الشاملة للمملكة.
كام ق��دم رشح��ا موجزا ع��ن أهداف 
دورة ألعاب البحري��ن األوىل لألطفال 
الت��ي تعتزم اللجن��ة األوملبية تنظيمها 
متش��يا مع إسرتاتيجيتها الرامية لخدمة 
املجتمع البحريني من خالل النش��اط 

الريايض.
وأكد عس��كر أهمية الدور الذي يلعبه 

رياض األطف��ال يف تأم��ني نجاح هذه 
الفعالي��ة التي تعد األوىل من نوعها يف 

البحري��ن، وأنه عىل ثق��ة من أن هذه 
الري��اض س��يكون لها حض��ور مميز، 

كام ه��و حضورهم يف ه��ذا االجتامع 
التمهي��دي ال��ذي يدع��و إىل التفاؤل 

بنجاح هذه األلعاب.
بعد ذلك، ق��دم الوناس م��ادن عرضا 
مرئيا موجزا عن تجارب عاملية أللعاب 
كام  اإليجابية،  ومردوداته��ا  األطف��ال 
أفصح ع��ن نوع األلعاب املقرتحة لهذا 

املهرجان.
النق��اش  ب��اب  فت��ح  ت��م  بعده��ا، 
واالستفس��ار، حي��ث طرح��ت بعض 
واآلراء  واملالحظ��ات  املقرتح��ات 
الش��خصية التي تم اخذها يف االعتبار 
قب��ل أن يختتم  عبدالرحمن عس��كر 
االجتامع بكلمة ش��كر لكل من حرص 
ع��ىل تلبية الدع��وة، متمني��ا للجميع 

التوفيق.

“األولمبية” تطرح أهداف دورة “ألعاب البحرين لألطفال”
تقام للمرة األولى أبريل المقبل

ضاحية السيف         اللجنة األولمبية البحرينية 

عسكر والوناس يتحدثان إلى الحضور 

انفرد فريق الحالة بصدارة دوري 
أندية الدرجة الثانية، بعدما حقق 

يوم أمس فوزا مستحقا عىل 
التضامن بهدفني دون رد، يف اللقاء 
الذي جمعهام عىل ملعب مدينة 
حمد، ضمن افتتاح الجولة 8 من 

املسابقة.
واستغل الحالة تعرث فريق مدينة 
عيىس رشيكه سابقا يف الصدارة، 
والذي خرس أمام البديع بهدفني 

مقابل واحد يف لقاء أقيم عىل 

ملعب الرفاع.
الحالة متكن من اجتياز التضامن 

بنجاح عرب هدفني حمال توقيع 
الالعبني سيليفيو وراكان مفلح.
ويف الجهة األخرى، فإن فريق 

مدينة عيىس ورغم تقدمه بهدف 
لالعب أحمد صالح، إال أن البديع 

عاد وسجل عرب سمؤال الرس، 
وأحمد عبدالرسول من رضبة جزاء 

يف الدقيقة األخرية.
ووصل الحالة إىل رصيد 19 نقطة، 

فيام تجمد رصيد التضامن عند 8 
نقاط.

أما البديع فوصل للنقطة 16، 
وتجمد مدينة عيىس عند 16 نقطة.

وتستكمل مباريات الجولة اليوم 
)الثلثاء( عرب إقامة لقاءين:البسيتني 
)11 نقطة( مع االتفاق )بال نقاط( 

عىل ملعب مدينة حمد، وسرتة 
)5 نقاط( مع قاليل )3 نقاط( عىل 
ملعب الرفاع، وكال اللقاءين عند 6 

من لقاء البديع ومدينة عيسىمساء. من لقاء الحالة والتضامن

فوز الحالة والبديع في دوري الدرجة الثانية
أحمد مهدي          )تصوير:خليل إبراهيم(
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كاس اسبانيا

كأس الرابطة الفرنسية

كأس الرابطة المحترفة

إياب ثمن النهائي

ربع النهائي

ذهاب نصف النهائي

)وكاالت(: تصدرت نتائج مباريات 
الجول��ة ال� 18 م��ن الليجا، أغلفة 
الصحف اإلس��بانية، الصادرة أمس 
اإلثن��ن، والت��ي أس��فرت عن فوز 
برش��لونة بثالثي��ة نظيف��ة أم��ام 
ليفانتي، وس��قوط ريال مدريد يف 
فخ التعادل 2-2 أمام سيلتا فيجو.

وعنون��ت صحيف��ة م��اركا، ع��ى 
ص��در غالفها، وقال��ت “16 نقطة 
عن الربس��ا ومل يكتمل الدور األول 

بعد”.
وتابع��ت “ري��ال مدريد يس��قط 

وموقفهم ي��زداد خطورة حتى يف 
دوري أبط��ال أوروب��ا، ثنائية بيل 
وتص��دى ناف��اس لرضب��ة الجزاء، 

ضمن إيجابيات املباراة”.
فيام س��لطت الض��وء، عى صفقة 
انتق��ال فيلي��ب كوتيني��و، نج��م 
ليفربول إىل برشلونة، وأشارت إىل 

تقدميه لوسائل اإلعالم.
وع��ى غ��الف صحيف��ة آس، جاء 
العنوان “ليس��ت كافي��ة بأهداف 

جاريث بيل”
ك��ام نقل��ت ترصيح��ات م��دريب 

“نحن  زي��دان  وق��ال  الفريق��ن، 
غاضبون من النتيجة”، فيام أوضح 
أونزوي “نستحق أكرث من الخروج 

بنقطة”.
ويف األع��ى، عنون��ت “االس��رخاء 
مي��ي  لربش��لونة..  والتدلي��ك 
وس��واريز وباولينيو يس��جلون يف 
فوز سهل عى ليفانتي ويبتعدون 

بالصدارة”.

كتالونيا،  أغلف��ة صح��ف  وع��ى 
جاءت مون��دو ديبورتيفو بعنوان 
“إن��ه حل��م”، ونرشت ج��زء من 
مقابل��ة فيليب كوتيني��و مع قناة 

برشلونة.
ورصح الالعب الربازييل “كان خربًا 
ال يص��دق، عندما علم��ت بأنني 
س��ألعب بج��وار ميي وس��واريز 
وإنييس��تا وبيكي��ه، أمتن��ى حصد 

الكثري من البطوالت معهم”.
ويف األس��فل، عنون��ت “16 نقطة 
أمام ريال مدريد، املليك تعادل مع 
سيلتا فيجو، ونافاس يتصدى لركلة 
جزاء، وبرشلونة يفوز بأقدام ميي 

وسواريز وباولينيو”.
ويف صحيفة س��بورت، جاء عنوان 

الغالف “كوتينيو برشلوين”.
ويف األس��فل، عنونت “إىل اللقاء يا 
مدريد، بفوز مري��ح أمام ليفانتي 
األبيض  الفري��ق  ي��رك  برش��لونة 

بفارق 16 نقطة”.

)وكاالت(: أب��دى الفرن��ي زي��ن 
الدين زي��دان، املدير الفني لنادي 
اس��تياءه  اإلس��باين  مدريد  ري��ال 
الش��ديد، بعد التعادل أمام سيلتا 
فيجو )2-2(، يوم األحد، يف الجولة 

ال�18 من الليجا.
وقال زي��دان يف ترصيحات نقلتها 
صحيف��ة “م��اركا” اإلس��بانية بعد 
املب��اراة: “نحن جميًع��ا غاضبون 
من النتيجة، لعبنا جيًدا يف الشوط 
األول، لكن األداء يف الش��وط الثاين 

كان سيًئا”.
وأض��اف يف ترصيحات��ه قائال: “ال 
ميكنن��ا أن نك��ون س��عداء بهذه 

النتيجة، كان هن��اك مجال للعب 
بشكل أفضل”.

وتاب��ع: “الخص��م كان أفض��ل يف 
الش��وط الثاين، لعبوا بضغط جيد 
وفشلنا يف فعل ذلك، فقدنا الكثري 
من الكرات الس��هلة، علينا تحليل 
العمق، الش��وط الثاين كان معقًدا 

بالنسبة لنا”.
واختتم: “لن نتحدث عن الليجا يف 
نهاية كل أسبوع، لو فقدنا النقاط 
فل��ن نص��ل، علين��ا اآلن الذهاب 
مب��اراة لتلو أخ��رى، ويجب علينا 

محاولة الفوز بها”.
وابتعد ريال مدريد صاحب املركز 

الرابع بعد هذا التعادل بفارق 16 
نقطة، عن برشلونة املتصدر، علاًم 

بأن املليك لديه مباراة مؤجلة.
من جهته، أكد الربازييل مارس��يلو 
أن جمي��ع العبي الفري��ق املليك، 
يش��عرون بالحزن. وقال مارسيلو، 

صحيف��ة  نقلته��ا  ترصيح��ات  يف 
“آس” اإلس��بانية: “جميعنا نشعر 
بالحزن، نحاول الحصول عى يشء 
جيد.. علين��ا أن نعمل لنخرج من 
ه��ذا املوقف، ال��ذي ال نحبه عى 

اإلطالق”.

وتاب��ع: “إن��ه أم��ر صع��ب، ألن 
املباري��ات متتالي��ة، وهناك الكثري 
م��ن الضغ��ط، علين��ا أن نعم��ل 
ونرك��ض ونكافح، يج��ب علينا أن 

نحسن ما نقدمه”.
وأض��اف: “لقد بدأنا بش��كل جيد 
الي��وم، لكن هذه هي كرة القدم.. 
نحن ال نس��تطيع فعل يشء آخر، 
نب��ذل م��ا يف وس��عنا، ونس��جل 

األهداف، ونحاول أال نستقبلها”.
وع��ن مدربه، زيدان، قال الالعب: 
“أنت��م تعرفون أن زي��دان مدرب 
غري عادي، وعالقتنا معه دامئًا أكرث 

من رائعة”.

غالف صحيفة سبورت

من مواجهة سلتا وريال مدريد 

حلم 
كوتينيو

غضب مدريد 

اوباميانج يغضب  
)وكاالت(: شنت الصحف األملانية 

الصادرة أمس االثنن، هجوًما الذًعا 
عى الجابوين بيري أوباميانج، مهاجم 
بوروسيا دورمتوند، بعدما اصطحب 

عائلته إىل معسكر أسود الفيستيفال 
يف إسبانيا. واصطحب أوباميانج والده 
وأخويه وييل وكايت، خالل عودته يوم 

الجمعة املايض إىل معسكر الفريق 
قادًما من العاصمة الغانية أكرا، 

بعد حضوره حفل جوائز األفضل يف 
أفريقيا. وتصدرت صورة أوباميانج 

غالف صحيفة “فوسبول بيلد”، التي 
عنونت: “محاباة ألوبا يف دورمتوند”.

وتحثت الصحيفة أيضا عن غياب 
جوشوا كيميتش، ظهري بايرن ميونخ 
عن التدريبات خالل معسكر فريقه 
الشتوي يف الدوحة، بسبب معاناته 
من نزلة برد. فيام وجهت صحيفة 

“فاز” انتقادات شديدة لدورمتوند إذ 
قالت: “البي يف يب، عاجز عن التعامل 
مع أوباميانج.. الهداف يستفز ناديه”.

ويف سياق مختلف، أبرزت صحيفة 
“كيكر” األملانية قرعة ربع نهايئ كأس 

أملانيا، معنونة: “بادربورن يصطدم 
ببايرن ميونخ”.

رحيل فيدال   
)وكاالت(: ذكرت تقارير صحفية، 

أمس اإلثنن، أن املدير الفني لفريق 
برشلونة، إرنستو فالفريدي، فتح 

الباب أمام رحيل نجم البلوجرانا يف 
يناير الجاري.

ووفًقا لصحيفة موندو ديبورتيفو، 
فإن فالفريدي، يرى رضورة رحيل 
اإلسباين أليكس فيدال يف املريكاتو 

الشتوي الجاري.
وأوضحت الصحيفة أن مدرب 

برشلونة، يرى أن الالعب صاحب 
ال� 28 عاما، ال يتناسب مع خططه 

للمدى البعيد.
وأشارت إىل أن فيدال مرشح للعودة 

إىل فريقه السابق إشبيلية، رغم 
عدم وصول عرض رسمي حتى اآلن 

للنادي الكتالوين.

رويس يتمهل   
)وكاالت(: أعرب ماركو رويس، 

نجم بوروسيا دورمتوند األملاين، عن 
تريثه بشأن العودة للمالعب، بعد 

غيابه الطويل بسبب اإلصابة. وغاب 
رويس )28 عاًما(، عن املشاركة 

مع دورمتوند، منذ إصابته بالرباط 
الصليبي، يف نهايئ كأس أملانيا، خالل 

مايو املايض. 
وقال رويس: “يشء يسري وفًقا 
للخطة، أمتنى أن استطيع حًقا 

االنخراط يف تدريبات الفريق، خالل 
املستقبل القريب”. ويتجنب رويس 
يف الوقت الحايل، املبارزات الثنائية 
يف التدريبات، إذ من املقرر عودته 

يف منتصف فرباير املقبل، إال أن 
الالعب يعمل عى عودته بشكل 

أرسع. 
وأوضح رويس “لست تحت 

الضغط، لقد تعرضت إلصابة خطرية 
وال اشعر بوجود أي مشاكل”. 
وواصل “كأس العامل؟ بالطبع 
هذا هو الهدف الكبري، ولكن 

أوال وقبل كل يشء، حان الوقت 
إلعادة بوروسيا دورمتوند إىل املسار 

الصحيح”.

صدمة باريس   
)وكاالت(: حملت مباراة باريس 

سان جريمان أمام رين، يوم السبت، 
ضمن منافسات دور ال�32 بكأس 
فرنسا، خربًا سيًئا ألنصار البي إس 

جي.
وعاد تياجو موتا العب سان جريمان 

من إصابة طويلة ليشارك بدياًل يف 
الشوط الثاين إال أنه تسبب يف رضبة 

جزاء عى فريقه قبل أن يخرج 
مصاًبا بعد مشاركته بعدة دقائق.

وشارك اإليطايل موتا بدالً من 
مواطنه ماركو فريايت يف الدقيقة 

61، قبل أن يستبدل يف الدقيقة 68 
ويحل كريستوفر نكونكو مكانه.

ونجح باريس سان جريمان يف 
التأهل لدور ال�16 بعد اكتساح رين 

بسداسية مقابل هدف وحيد.

)وكاالت(: انتق��د ب��ري مريتس��اكر، 
مدافع آرس��نال زم��الءه، وقال إنه 
ب��دا أن الفريق ال يرغب يف الدفاع 
عن لق��ب كأس االتحاد اإلنجليزي 
لكرة القدم، بعدما خرس 2-4 أمام 
نوتنجهام فورست، املنتمي لدوري 

الدرجة الثانية، يوم األحد.
وأج��رى آرس��ن فينج��ر، م��درب 
آرس��نال الكثري من التغيريات عى 
تش��كيلة الفري��ق، بع��د التعادل 
م��ع تش��يلي يف الجول��ة املاضية 
غي��اب  ورغ��م  لك��ن  لل��دوري، 
مجموع��ة من الالعبن األساس��ين 
فإنه كان من املزعج لحامل اللقب 
أن يودع املس��ابقة أمام فريق من 

الدرجة الثانية.
وقال مريتساكر: “ال ميكن مالحظة 
أن الفريق كان يري��د حقا الدفاع 
عن اللق��ب، هذا ال��دور دامئا ما 
يكون األصع��ب إذ يلعب الفريق 
خارج أرضه مع منافس من الدرجة 
الثانية، ويج��ب أن يكون الفريق 
مس��تعدا لكننا مل نك��ن كذلك يف 

أغلب فرات اللقاء”.

ليكاي،  إيري��ك  األمرييك  وس��جل 
هدفن يف الش��وط األول، وأضاف 
نوتنجه��ام هدفن من ركلتي جزاء 
ع��ن طريق ب��ن بريرت��ون وكريان 
دوي��ل، ليتعرض آرس��نال للخروج 
املبكر من هذا الدور ألول مرة منذ 

موسم 1995-1996.

وأدرك مريتس��اكر التع��ادل بع��د 
تق��دم لي��كاي برضب��ة رأس، لكن 
آرس��نال مل يك��ن الط��رف األفضل 
أمام الفري��ق صاحب املركز 14 يف 

الدرجة الثانية.
وق��ال: “أجرى امل��درب الكثري من 
التغيريات ومن��ح الثقة للكثري من 

الالعبن، الذين ال يش��اركون كثريا 
يف الفرة املاضية، وال أعتقد أن أي 

شخص أثبت أحقيته يف اللعب”.
وأض��اف: “يف الش��وط الث��اين رمبا 
تكون ظه��رت روح الالعبن قليال، 
لك��ن يف املنافس��ات الثنائية ظهر 

التفوق للمنافس”.

)وكاالت(: رف��ض إمييليو بوتراجينيو، 
مدي��ر العالقات املؤسس��ية يف ريال 
مدري��د، تودي��ع حلم الف��وز بلقب 
الليجا، بعد تعادل فريقه مع س��يلتا 
فيج��و )2-2(، اليوم األحد، واتس��اع 
الفارق مع املتصدر، برشلونة، إىل 16 

نقطة.
وقال بوتراجينيو، يف ترصيحات نقلتها 
صحيفة “ماركا” اإلس��بانية: “ال نقول 
وداًعا للدوري، ألننا ريال مدريد، لقد 
قدمنا أداًءا جي��ًدا لفرة طويلة، وقد 
أظهر هؤالء الالعبون ما هم قادرون 

علي��ه”. وعن خطأ كيل��ور نافاس يف 
اله��دف األول، واحتامل ق��دوم كيبا 
أريزاباالجا، حارس أتلتيك بيلباو، قال: 
“كيلور رجل أعطانا الكثري، وبالنسبة 
لكيب��ا، فنحن ال نتح��دث عن العبن 

ينتمون لفرق أخرى”.
الفريق  انخف��اض مس��توى  وح��ول 
املليك، يف الش��وط الث��اين، رد بقوله: 
“إنه يشء س��يئ، يف الشوط األول كنا 
أفضل، كان جاريث بيل جيًدا، لكنهم 
يف الحقيقة س��يطروا ع��ى الكرة، يف 

الشوط الثاين”.

وبخصوص بيل، قال: “إنه يبحث عن 
املساحات بشكل جيد للغاية، ويجيد 
اللعب فيها، س��جل هدف��ن رائعن 
اليوم، وأعطى فكرة عن كيفية فهمه 
للعبة.. لق��د أظهر ما ميكن القيام به 

خالل 3 أو 4 دقائق”.
واختت��م حديثه عن رونال��دو، قائاًل: 
وميكن��ه  كريس��تيانو،  دامئً��ا  “إن��ه 
التس��جيل يف أي لحظ��ة، إنه مرجع 

بالنسبة لنا، والعب حيوي ومهم”.
من جهت��ه، ق��ال ال��دويل الربازييل، 
كاسيمريو، إن فريقه مل يلق أسلحته، 

رغم توسع الفارق.
وأض��اف كاس��يمريو، يف ترصيح��ات 
نقلتها صحيفة “آس” اإلس��بانية، بعد 
معقدة..  مواجه��ة  “كانت  املب��اراة: 
لعبنا ك��رة قدم جي��دة، لكننا فقدنا 
نقطت��ن، علينا أن نواصل العمل، كل 

يشء أصبح أكرث تعقيًدا”.
وع��ن الع��ودة يف رصاع الليجا، أمام 
برش��لونة، قال: “نعرف أن األمر بات 
معقًدا، لك��ن ريال مدري��د ال يلقي 
أس��لحته، إذا كان هناك فريق ميكنه 

العودة، فهو ريال مدريد”.

انهيار ارسنال

بوتراجينيو يرفض االستسالم 

خروج مبكر ومفاجأة مدوية

ثمن “االنتقام” 
)وكاالت(: جدد الهولندي لويس فان جال، 

املدير الفني السابق ملانشسر يونايتد 
اإلنجليزي، هجومه عى إدارة الشياطن الحمر، 
إذ مل ينس حتى اآلن إقالته من تدريب الفريق 

يف صيف 2016.
وأقال اليونايتد فان جال، وعن جوزيه مورينيو، 

بدالً منه بعدما فشل الفريق يف احتالل 
أحد املراكز املؤهلة لدوري أبطال أوروبا، 

وبالرغم من فوز اليونايتد وقتها بكأس االتحاد 
اإلنجليزي، إال أن ذلك مل يشفع للمدرب 

الهولندي.
ونقلت صحيفة “دييل ستار” ترصيحات فان 

جال، لصحيفة “De Volkskrant” الهولندية، 
التي قال فيها: “أعتقد أن الطريقة التي عاملوين 

بها يف مانشسر يونايتد كانت مروعة وغادرة 
أيًضا”. وكشف مدرب أياكس وبرشلونة السابق: 

“كان لدي الكثري من العروض بعد مغادريت 
ملانشسر يونايتد”.

وأوضح: “االتحاد البلجييك لكرة القدم أرادين 
مدرًبا ملنتخبه الوطني، ولكني مل أستطع العمل 

ملدة عام بسبب عقدي مع اليونايتد”.
وتابع: “لذلك فقدت وظيفة تدريب بلجيكا 

عى الرغم من أنها كانت ستصبح تحدًيا رائًعا، 
لقد شعرت باالستياء لضياع هذه الفرصة”.

وواصل: “لقد كان هذا غباًء ألن االعتبارات 
الرياضية هي األكرث أهمية، لكنني شعرت وقتها 

بأن األمر يتعلق باالنتقام من اليونايتد وأن 
عليهم أن يدفعوا يل عقدي كاماًل”.
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“الوطني” يمنح زبائنه سبائك من الذهب الخالص 
اأعلن بنك البحري���ن الوطني عن اأ�شماء 4 
فائزي���ن بجوائ���ز �شبائك الذهب م���ن برنامج 
ادخ���ار الوطني، حيث ف���ازت ف�شيلة اإبراهيم 
و�رسجي اإميليا واأمرية عبداهلل وعثمان جوكلي 
وتهراب���ي جوكلي وذلك بربع كيلوغرام ذهب 

لكل منهم.
ووفر برنامج ادخار الوطني لعام 2017م 
للعم���الء من اأ�شحاب ح�شاب���ات االدخار فر�س 
للف���وز مبجموع���ة وا�شعة من اجلوائ���ز القّيمة 
والت���ي �شمت جوائ���ز نقدي���ة، �شبائك ذهب، 
�شقت���ني فاخرتني يف جزر اأمواج، وفيال فاخرة 

يف الرفاع فيوز. 
للخدم���ات  التنفي���ذي  الرئي����س  و����رسح 
امل�رسفي���ة لالأف���راد وال����رسكات واملوؤ�ش�شات 
ال�شغ���رية واملتو�شط���ة عبد العزي���ز االأحمد، 
“ي�رسنا االإعالن عن اأ�شماء الفائزين بال�شبائك 

الذهبي���ة، ومتث���ل ه���ذه املب���ادرة ج���زء م���ن 
م�شاعينا امل�شتمرة يف توفري وابتكار منتجات 
م�رسفي���ة جدي���دة تلي���ق مب�شت���وى تطلعات 
عمالئنا الكرام اإلى جانب اخلدمات والعرو�س 
احلالي���ة املقدم���ة. و�شوف ن�شتم���ر يف تقدمي 
اأف�ش���ل اخلدمات امل�رسفي���ة باالإ�شاف���ة اإلى 
تقدمي اأف�ش���ل اجلوائز واملكاف���اآت لعمالئنا 

تقديرا لوالئهم امل�شتمر لنا”.
ومت تدعي���م الربنام���ج باجلوائ���ز القيمة 
تاأكي���داً عل���ى التزام البن���ك بتق���دمي اأح�شن 
العرو����س واأي�ش���ا م�شتويات خدم���ة املميزة 
لعمالئنا مع اأف�شل العرو����س وفر�س الفوز. 
و�شي�شه���د �شه���ر يناي���ر 2018 ال�شحب على 
الفي���ال الفاخرة يف الرفاع في���وز، و�شبيكتني 

ذهب تزن كل منها كيلوغرام واحد. 

“إثمار” يطبق نظام المواعيد لتقليل انتظار العمالء 

“المطار” و”جيت إيرويز” تحتفالن بعقد من الشراكة

اأ�شب���ح يف ا�شتطاع���ة عم���الء بن���ك االإثمار، 
حج���ز مواعيد م�شبًقا لزيارة ف���روع البنك، االأمر 
ال���ذي يقلل ويحد م���ن م���دة انتظارهم ب�شكل 
كبري. وقد جاء هذا االإعالن بعد االإطالق الناجح 
لتطبيق Ithmaar eQ، تطبيق حجز املواعيد 

االإلكرتوين للبنك.
اإن تطبي���ق Ithmaar eQ، وه���و تطبيق 
متوف���ر للتحمي���ل جماًنا على اأجه���زة الهواتف 
الذكي���ة يف App Store لهوات���ف االأيف���ون و
االأندروي���د، ي�شمح  Google Play لهوات���ف 
لعم���الء بن���ك االإثم���ار باالطالع عل���ى معلومات 
جمي���ع الفروع مبا يف ذلك بعد م�شافتها ومدى 
 Ithmaar eQ ازدحامها. كما ي�شم���ح تطبيق
للعمالء بحجز املواعيد مبا�رسة اأو اإ�شدار تذكرة 
اإلكرتوني���ة الأق���رب ف���رع اأو الف���رع املنا�شب 
للعمي���ل ويت���م اإ�شع���ار العم���الء عندم���ا يحني 

دورهم. 
ويوفر التطبي���ق اجتاه���ات للو�شول اإلى 

الفروع واأوقات عمل كل منها.    
وقال الرئي�س التنفيذي اأحمد عبدالرحيم: 
ا يف تاأ�شي�س  “لقد لع���ب بنك االإثمار دوًرا مهمًّ

وتطوير ال�شريفة االإ�شالمية يف املنطقة، وهو 
دور عظيم نفخر ب���ه، ونحن النزال نحافظ على 

التزامنا دوًما مبواكبة اأحدث التقنيات”.    
واأ�شاف عبد الرحي���م: “اإننا ملتزمون على 
وج���ه التحديد مبوا�شلة تعزي���ز جتربة عمالئنا 
امل�رسفي���ة االإ�شالمية من خ���الل تقدمي اأحدث 
العرو����س واأكرثه���ا فعالي���ة. كم���ا اأنن���ا نهتم 
باال�شتم���اع لعمالئن���ا ونعمل عل���ى اال�شتجابة 
ال�رسيعة والفّعالة لهم من اأجل تلبية توقعاتهم 

اأو جتاوزها”. 
وا�شتط���رد عبدالرحيم بالقول: “اإن اإطالق 
تطبي���ق eQ الذي ياأتي بع���د فرتة طويلة من 
االختبارات املف�شل���ة وال�شاملة هو مثال على 
هذا االلت���زام، حيث يعد اإطالق ه���ذا التطبيق 
���ا يف تاريخن���ا باالبت���كار وي�رسن���ا  اإجن���اًزا مهمًّ
موا�شلة العمل عل���ى جعل اخلدمات امل�رسفية 
اأ�شه���ل واأي����رس يف الو�شول له���ا ومالئمة اأكرث 

لعمالئنا”.     

احتفل���ت �رسك���ة مط���ار البحري���ن؛ اجله���ة 
امل�شوؤول���ة ع���ن اإدارة وت�شغيل مط���ار البحرين 
الدويل، مب���رور 10 اأعوام م���ن ال�رساكة الناجحة 
ث���ل اإحدى  م���ع �رسك���ة جي���ت اإيروي���ز، والتي متمُ
اأبرز ����ركات اخلطوط اجلوي���ة الدولية الرائدة 
يف الهن���د. وذل���ك يف احتفالي���ة اأقيم���ت بهذه 
املنا�شب���ة يف مط���ار البحري���ن ال���دويل بح�شور 

االأ�شخا�س ذوي العالقة من كلتا ال�رسكتني.
و�رسح الرئي�س التنفيذي لل�شوؤون التجارية 
يف �رسك���ة مطار البحرين اأمين زينل باأن ال�رساكة 
القائمة بني �رسكة مط���ار البحرين و�رسكة جيت 
اإيروي���ز تمُعد من اأه���م ال����رساكات املثمرة التي 
اأبرمته���ا ال�رسك���ة على م���دار العق���د املا�شي، 
اإذ �شاهم���ت يف تعزي���ز مكانة مملك���ة البحرين 
الرائدة كمركز اإقليمي للطريان، موؤكًدا دورها 
بالغ االأهمي���ة يف توطيد العالقات الثنائية بني 
اململكة وجمهوري���ة الهند. وموؤكًدا اأن �شيا�شة 
�رسكة مط���ار البحرين ت�شعى دوًم���ا على تعزيز 
�راكاتها مع خط���وط الطريان العاملة يف البالد 
وا�شتقطاب املزيد منه���ا اإلى مملكة البحرين، 
حي���ث تتوافر فيها كافة عوام���ل النجاح معرًبا 
ع���ن ثقت���ه يف اأن التع���اون املتوا�ش���ل ب���ني 

ال�رسكتني �شيثمر ع���ن املزيد من النجاحات يف 
امل�شتقبل.

من جهت���ه، ق���ال نائ���ب الرئي����س للخليج 
وال�رسق االأو�شط واإفريقيا يف �رسكة جيت اإيرويز 
�شاكر كانتاواال “اإن من دواعي �رسورنا البالغ اأن 
نحتفل مبرور عقد كامل م���ن الت�شغيل الناجح 
واالإجن���ازات امل�رسف���ة يف منطق���ة اخلليج، وهو 
م���ا كان له دور حم���وري يف منو اأعم���ال �رسكتنا 
وحتقيق روؤيتها يف بناء ج�شور جوية دائمة بني 

الهن���د والعامل اأجم���ع. ومن هنا فق���د اأ�شبحت 
جي���ت اإيروي���ز متث���ل الي���وم اخلط���وط اجلوية 
املف�شل���ة ب���ني الهند ومنطق���ة اخلليج، ونحن 
نتعه���د ببذل ق�ش���ارى اجله���د للمحافظة على 

هذه املكانة املرموقة.
 كم���ا ن���ود اأن نع���رب ع���ن خال����س ال�شكر 
وعظيم االمتنان حلكومة مملكة البحرين و�رسكة 
مط���ار البحرين عل���ى دعمه���ا املتوا�شل والال 

حمدود ل�رسكتنا”.

تكريم مساعد المدير العام لـ “التكافل الدولية” 

“السيف” يعلن أسماء الرابحين في “تسوق واربح”  

الدولي���ة  التكاف���ل  �رسك���ة  اأقام���ت 
حفل تكرمي مل�شاع���د املدير العام اأحمد 
�شويل���م اإحتف���اء بخدمات���ه بع���د تقدمه 
بطل���ب االإحالة اإل���ى التقاع���د بعد خدمه 
امت���دت الأكرث م���ن 33 �شن���ة ق�شاها يف 
�ش���وق التامني التقلي���دي منها 15 �شنة 
يف التامني التكافلي مما �شاهم يف تعزيز 
وتطوي���ر عمليات التكافل العام بال�رسكة 
والعم���ل املخل����س عل���ى رف���ع م�شتوى 

خدمات ال�رسكة.
وكرم املدي���ر العام يون����س �شويلم 
حي���ث اأثن���ى عل���ى الكف���اءة واالإخال����س 

والعطاء امل�شتم���ر يف كلمته التي األقاها 
يف حف���ل توديع �شويل���م متمنيا له دوام 

التوفيق والنجاح.
يذك���ر اأن �شويلم، اأح���د البحرينيني 
الذين عملوا يف قط���اع التاأمني وتقلدوا 
����رسكات بحريني���ة  اإداري���ة يف  منا�ش���ب 
خمتلف���ة وكان له ا�شهام���ات متعددة يف 
تطوي���ر ال�ش���وق ومتتد خربت���ه ل�شنوات 

طويلة. 
ومث���ل �شويل���م ال�رسك���ة يف كثري من 
داخل  التاأميني���ة املتخ�ش�شة  املحاف���ل 

وخارج مملكة البحرين.

اأعلن جممع ال�شي���ف اأ�شماء الرابحني 
بحملة “ت�شوق وارب���ح” الرتويجية، التي 
ق���ام بتنظيمه���ا جممع ال�شي���ف، �شاحية 
ال�شيف حتى تاري���خ 31 دي�شمرب 2017 
�شمن االحتفاالت املقامة مبنا�شبة مرور 
20 عاًما على تاأ�شي�س املجمع، وذلك يف 
اأعق���اب ال�شح���ب الذي مت اإج���راوؤه حتت 
اإ�رساف ممثل عن وزارة ال�شناعة والتجارة 

وال�شياحة وبح�شور اإدارة جممع ال�شيف.
وقد ف���از كلٌّ م���ن فري���دة اإبراهيم، 
عل���ي  وم���رمي  اإجنك���وت،  وفيديريك���و 
الفا�ش���ل، ومع�شوم���ة �شهاب���ي، وتوين 
ف���ني، وعبداهلل القرع���ان، ونادين عزي، 
وفيلي�شا كا�شرتو، و�شي األ بابو، ورافينا 
اآلب، مر�ش���د حمود، ويا�رس حممد، وتركي 
الدغري���ز، واأمل بحر، وع���ادل علي زايد، 
و�شهيل���ة ا�شماعيل بجائزة نقدية قدرها 

1،000 دينار لكٍل منهم. وقال الرئي�س 
التنفيذي اأحمد يو�شف: “اإنه ملن دواعي 
�رسورن���ا اأن نعل���ن اختتام حمل���ة “ت�شوق 
ا�شتم���رت  والت���ي  الرتويجي���ة  وارب���ح” 
على مدى �شه���ر دي�شمرب املا�شي حيث 
�شه���دت جناًحا باهًرا ج���اء نتيجة لالإقبال 
ال�شدي���د م���ن قب���ل جمي���ع زوار املجمع. 
واإننا نتطل���ع الإقامة املزيد من العرو�س 
امل�شابه���ة والتي من �شاأنه���ا اأن تكافئ 
زوارنا االأعزاء بالعديد من اجلوائز القيمة 
واملثرية”. وي�شع���ى املجمع ال�شت�شافة 
�شل�شلة م���ن الفعالي���ات واحلمالت على 
مدار العام بغر�س اإع���ادة تن�شيط قطاع 
التجزئة وتعزي���زه، عالوة على اال�شتمرار 
بتطوي���ر املجمع كوجهة رائ���دة للت�شوق 

والرتفيه يف مملكة البحرين.

“البحرين للضيافة” يستضيف رواد األعمال بالمعهد
البحري���ن  معه���د  �شيا�ش���ة  �شم���ن 
لل�شياف���ة والتجزئ���ة يف خل���ق تفاعل بني 
طلبت���ه وب���ني رواد االأعم���ال املتميزي���ن، 
���ا على ا�شت�شافة  فقد داأب املعهد �شهريًّ
بع����س رواد االأعم���ال الذي���ن لهم جناحات 
وجت���ارب متمي���زة يف جم���االت اأعماله���م، 
�ش���واء من داخ���ل البحري���ن اأو م���ن اخلارج 
الإلقاء حما�رسات عل���ى الطلبة من اأجل نقل 
خرباتهم وجتاربهم يف جمال ريادة االأعمال 

وكذلك يف تخ�ش�شاتهم املهنية. 
وعليه، فق���د ا�شت�شاف املعهد موؤخًرا 
ندى عل���وي؛ �شاحبة موؤ�ش�شة لالأزياء حتمل 
ماركة )الندى(، حي���ث األقت حما�رسة على 

الطلب���ة تطرق���ت من خاللها عل���ى العنا�رس 
الت���ي حتق���ق النج���اح الأي م����رسوع جتاري، 
وذل���ك من خالل جتربته���ا ال�شخ�شية التي 
ركزت م���ن خاللها على ����رسورة اأن يتحلى 
رائد االأعمال اأو الذي يرغب بالتخ�ش�س يف 
جمال معني اأن يكون عا�شًقا وحمبًّا للم�رسوع 

التجاري اأو املهنة التي �شيمتهنها. 
وبّين���ت للطالب كيف بداأت مب�رسوعها 
من���ذ اأن كان فكرة وليدة ث���م كيف حولت 
ه���ذه الفكرة اإلى م�رسوع حق���ق جناًحا كبرًيا 
بالرغم من التحديات التي ال يخلو منها اأي 
م����رسوع. ولقد اأبدى ط���الب املعهد تفاعالً 

اإيجابيًّا معها من خالل احلوار والنقا�س.

• عبد العزيز االأحمد	

• اأحمد عبدالرحيم	
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توا�ص���ل املطرب���ة اللبناني���ة روال �صع���د ت�صوي���ر 
م�صل�صل لبناين جديد بعنوان »جمنون فيكي«، ي�صاركها 
بطولت���ه املط���رب اللبن���اين ي���وري مرق���دي، لعر�صه���ا 
عل���ى الف�صائيات خالل الفرتة املقبل���ة. وعن دورها يف 
امل�صل�ص���ل، قالت روال: »اأج�ص���د �صخ�صية �صيدة متتلك 

جمل���ة fashion مع ي���وري مرقدي، وجتمعن���ي به ق�صة 
ح���ب ال تخلو م���ن امل�ص���اكل وامل�صاعب لك���ن �صخ�صية 
كالرا الت���ي األع���ب دوره���ا يف العم���ل اإن�صان���ة مثاب���رة 
ومكافح���ة ت�صن���ع م���ن �صعفها ق���وة والعمل ب���ه اأ�صياء 

اإن�صانية حمبوكة بطريقة مميزة”.
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1038
وقوع زلزال �صين�صي 
عنه  ونتج  ال�صني  يف 
ما يقارب 2300 حالة 

وفاة.

1718
احلرب  تعلن    فرن�صا 

على اإ�صبانيا.

 1788
كونيتيكت   والي����ة 
ت��ن�����ص��م ل���ل���والي���ات 
امل����ت����ح����دة ل��ت��ك��ون 
يف  اخلام�صة  ال��والي��ة 

ترتيب االن�صمام.

1793
بلون�صار  بيري    جون 
هوائي  مبنطاد  يحلق 
م��ن  اأول  ل���ي���ك���ون 
الواليات  يف  به  يحلق 

املتحدة.

1832
العثماين    ال�صلطان 
يفتتح  الثاين  حممود 
جراحخانة  »م��در���ص��ة 
ع�����ام�����رة« ل��ت��خ��ري��ج 

االأطباء اجلراحني.

1857
ح�����ص��ن  يف   زل��������زال 
بكاليفورنيا  تيجون 
ع��ل��ى   7.9 ب����ق����وة 
وهو  ريخرت،  مقيا�س 
زالزل   15 اأك���ر  اأح���د 
يف الواليات املتحدة، 
ال��زالزل  اأ�صخم  واأح��د 
يف تاريخ كاليفورنيا.

مسافات

البحرينية هيفاء حسين تمر بتجربة مثيرة
�صارك���ت الفنان���ة هيفاء ح�ص���ني جمهورها عر ح�صابه���ا ال�صخ�صي 
عل���ى موقع “اإن�صتغ���رام” ب�صور وفيديو، اأثن���اء ح�صورها مباراة منتخب 

االإمارات واملنتخب العماين، التي انتهت بفوز االأخري.
واأعلن���ت “ح�صني” اأنه���ا كانت جترب���ة جميلة الإتاح���ة الفر�صة لهم 
كفنانني حل�صور املباراة، وظهرت من خالل مقاطع الفيديو وهي ت�صجع 
فري���ق االإمارات، وه���ي برفقة زوجه���ا الفنان حبيب غل���وم، وبع�س من 
اأ�صدقائها. وعلقت هيفاء على الفيديو قائلة: “جتربة جميلة �صمحت لنا 
الفر�صة كفنانني ح�صور مباراة مثرية، وخلتنا على اأع�صابنا، ويف الوقت 
ذاته �صاركنا اإخواننا العماني���ني، فرحهم بفوزهم بالكاأ�س.. �صحيح كنا 
متاأمل���ني اأن االإمارات تف���وز، لكن نتمنى اأن يكون له���م م�صتقبل اأقوى 

واأف�صل وباإمكانات اأكرث احرتافا ع�صان يقدروا يحققوا املركز االأول”.
و�صارك���ت هيفاء ح�صني يف م�صل�صل “�صيء من املا�صي”، من اإخراج 
ح�ص���ام حجاوي، و�صيناريو وحوار روال احلجة، و�صارك يف بطولته نخبة من 
جن���وم الدراما االأردنية واالإماراتية، اأبرزه���م يا�رص امل�رصي ومي�س حمدان 
وحبي���ب غلوم وهيفاء ح�صني وجميل عواد وعبري عي�صى وهدى اخلطيب 

وجميل براهمة وعاكف جنم.

حال الترك تحتفل بعيد ميالد والدتها
احتفل���ت ح���ال الرتك بعي���د ميالد 
والدته���ا من���ى ال�صابر باأج���واء بهيجة 
وبجل�ص���ة ت�صوير بدت فيه���ا وكاأنها 
توج���ه فيه���ا ر�صال���ة للجمي���ع باأنه���ا 
�صبيه���ة والدته���ا ولي����س �صقيقته���ا 
»غ���زل« ابن���ة الفنانة املغربي���ة دنيا 
بطمة، زوجة ابيها حممد الرتك، بعدما 
ق���ارن الكث���ريون بني مالم���ح الفنانة 
البحريني���ة ح���ال يف طفولته���ا وب���ني 
الطفلة غزل عق���ب الك�صف عن مالمح 

االأخرية.
ون����رصت الفنان���ة البحريني���ة ح���ال 
ال���رتك عر ح�صابه���ا عل���ى ان�صتغرام 
�صورا لها برفقة والدتها منى ال�صابر 
و�ص���ط الزين���ة والبالون���ات امللّون���ة، 
معلقًة بالقول: “ميالد �صعيد يا امي«.
وظه���رت ح���ال ال���رتك بني���و لوك 
جدي���د حي���ث ارت���دت مالب����س رجالية 
واعتم���دت ت�رصيح���ة ال�صع���ر املرف���وع 
وبدت مبكي���اج موحد مع والدتها منى 
ال�صاب���ر الت���ي اجم���ع املتابع���ني على 
اأنه���ا ازدادت جماالً ع���ن ال�صابق وباأن 
ابنته���ا ورثت جمالها ونف�س مالحمها، 
فيما راأى البع����س ان حال الرتك ت�صبه 

والده���ا وان �صقيقته���ا “غزل” ن�صخة 
عنها.

و�صك���رت والدة حال الرتك كل من 
هناأها بعيد ميالدها، قائلة يف تدوينة 
له���ا: “اأ�صكرك���م جزي���ل ال�صك���ر كل 
الل���ي هنئني بعيد مي���الدي �صكًرا من 

القلب«.
عق���دوا  ق���د  الكث���ريون  وكان 
املقارن���ات يف الفرتة االخرية بني حال 
ال���رتك يف طفولته���ا و�ص���ور الطفلة 
ب���ني  اجلمه���ور  وانق�ص���م  “غ���زل”، 

اعترهم���ا ن�صخة ع���ن بع�س وبني من 
راأى ان حال اأجمل بكثري.

ي�صار ال���ى ان الفنان���ة البحرينية 
حال ال���رتك و�صقيقيها حممد وعبداهلل 
قد انتقلوا للعي�س م���ع والدتهم منى 
ال�صاب���ر يف �صه���ر ماي���و 2017، بع���د 
اأن �ص���در حك���م ل�صاحله���ا يف ح�صانة 
اأوالده���ا الثالث���ة، بعد خالف���ات حادة 
بينه���ا وب���ني طليقها املنت���ج حممد 
الرتك وزوجته الفنان���ة املغربية دنيا 

بطمة.

تمهيدا لألوسكار

توزيع جوائز الجولدن جلوب.. أهم حفالت هوليوود

تصوروا عالما من دونها... الناقد كمال الذيب:

“اليونسكو” تتعرض إلى ابتزاز من دول ترى نفسها خارج السياق اإلنساني

احت�صن���ت قاع���ة »بيف���ريل هيلت���ون« بحي 
بيف���ريل هيلز بوالية كاليفورني���ا فعاليات حفل 
جوائ���ز، جولدن جل���وب، ويعتر ه���ذا احلفل من 
اأهم حفالت هوليوود الت���ي تر�صم مالمح مو�صم 
اجلوائ���ز وحتمل توقعات لرت�صيح���ات االأو�صكار 

ونتائجها.
لل�صحاف���ة  هولي���وود  رابط���ة  واخت���ارت 
االأجنبية �صي���ث مايرز، لتك���ون هذه املرة االأولى 
التي ي�صارك فيها مذيع برنامج Late Night يف 
جول���دن جلوب، و�صم���ت قائم���ة امل�صاركني يف 
احلفل عددا كبريا من النجوم منهم اأجنلينا جويل 
وجينيف���ر اأن�صتون وه���ايل ب���ريي و�صيث روجن 
وجال جادوت، باالإ�صافة اإلى هيو جرانت وريكي 
مارت���ن وماندي م���ور واإمي���ا وات�ص���ون و�صارون 

�صتون.
ب���داأ حفل توزي���ع جوائ���ز “جول���دن جلوب” 
بتك���رمي النجم���ة العاملي���ة نيك���ول كيدمان عن 
م�صل�ص���ل Big Little Lies، وناف�صته���ا عل���ى 
اجلائزة ري�س ويذر�صبون وجي�صيكا الجن و�صوزان 
�صاراندون وجي�صيكا بيل. وقالت املمثلة البالغة 
م���ن العمر 50 عاًما، اإن دورها يف امل�صل�صل يعر 
متاًما عما يحدث يف هوليوود االآن، الأن ال�صخ�صية 
تتعر����س لال�صتغ���الل اجلن�ص���ي، وحر����س جنوم 
هوليوود عل���ى التعبري عن ت�صامنهم مع �صحايا 
التحر�س اجلن�ص���ي باملالب�س ال�ص���وداء و�صارات 

“انتهى الوقت”.
ح�ص���د فيل���م “ث���رى بيلب���وردز اأوت �صايد 
�صيناري���و  اأف�ص���ل  جائ���زة  مي���زوري”  اإيبين���ج 
�صينمائ���ي، وح�صل���ت ل���ورا دي���رن عل���ى جائزة 
اأف�صل ممثلة م�صاعدة يف م�صل�صل ق�صري اأو فيلم 
تليفزيوين. وفيما يخ�س فئة اأف�صل فيلم ر�صوم 
متحركة، نال اجلائ���زة فيلم Coco بعد مناف�صة 
�رص�ص���ة وح�صل���ت املمثل���ة األي�ص���ون ج���اين على 
جائزة اأف�صل ممثل���ة م�صاعدة يف فيلم �صينمائي 
عن دوره���ا يف I، Tonya،  ويف فئة اأف�صل ن�س 
 Three Billboards فيل���م ن���ال  �صينمائ���ي، 

Outside Ebbing، Missouri اجلائ���زة 
وت�صلمها الكاتب واملخرج مارتن ماكدونا.

 Big Little م�صل�ص���ل اأن  اإل���ى  ي�ص���ار 
Lies ت�صدر تر�صيحات هذا العام يف التليفزيون، 
بواق���ع 6 جوائ���ز، فيم���ا ج���اء يف املرتب���ة الثانية 
م�صل�ص���ل Feud: Bette and Joan ال���ذي نال 

4 تر�صيحات.
 The على �صعي���د ال�صينم���ا، �صيط���ر فيلم
Shape of Water للمخرج املك�صيكي جيريمو 
دي���ل تورو عل���ى القائم���ة، بعد ح�صول���ه على 7 
تر�صيح���ات، وج���اء بع���ده فيلم���ي The Post و

 Three Billboards Outside Ebbing،
Missouri بواق���ع 6 تر�صيح���ات ل���كل منهم���ا 
 the“ لفيل���م ”this is me“ وح�صل���ت اغني���ة
هيوجكم���ان  للنج���م   ”greatest showman
جائ���زة اف�ص���ل اغني���ة اأ�صلي���ة، وح�ص���د املمثل 
االأمريك���ي �صتريلين���ج ك. براون جائ���زة اأف�صل 
 ،this is us ممثل درامي، ع���ن دوره يف م�صل�صل
و�صكر “براون” املنتج دان فوجلمان، الذي منحه 
“دور رج���ل اأ�ص���ود ال ي�صتطي���ع اأن يوؤديه �صوى 
رجل اأ�صود”. وح�صد النج���م اإيوان مامكجريجور، 
جائ���زة اأف�ص���ل ممث���ل يف م�صل�ص���ل حم���دود اأو 
فيل���م تليفزيوين بحفل اجلوائ���ز، ومنحت رابطة 
هولي���وود لل�صحاف���ة االأجنبي���ة جائ���زة �صي�صيل 
بي دومي���ل لالإعالمية اأوبرا وينف���ري وهي اإحدى 
فئ���ات جوائز جولدن جل���وب الفخرية التي متنح 
الأ�صحاب امل�صاهمات البارزة يف �صناعة الرتفيه 

اأمام الكامريا وخلفها.

اأق��ام��ت اأ����رصة االأدب����اء وال��ك��ت��اب ي��وم اأم�س 
الثقايف  الدور  انهيار  بعنوان«خماطر  ندوة  االأول 
كمال  واالأدي��ب  الناقد  فيها  حتدث  لليون�صكو« 
الذيب الذي قدم بالتق�صي والتحليل اهم الق�صايا 
اجلو  على  يوؤثر  وما  باليون�صكو  املتعلقة  املثارة 
الثقايف الرائع الذي تقدمه هذه املنظمة والعقبات 

و�صيحات املعركة...معركة بقاء الثقافة.
 حتدث الذيب اوال عن والدة اليون�صكو قائال: 
ولدت اليون�صكو من رحم احلرب العاملية الثانية، 
واأن�صئت   ،1945 اإب��ري��ل  يف  احل��رب  انتهت  فقد 
 7 ح��وايل  اأي  1945م.  نوفمر   16 يف  اليون�صكو 
ا�صم  حت��ت  الكونية،  احل��رب  انتهاء  بعد  اأ�صهر 
والثقافة،  والعلم  للرتبية  املتحدة  االأم��م  منظمة 
وه�ي وكالة متخ�ص�صة من وكاالت االأمم املتحدة.

انبثقت اأهدافها الرئي�صة من فكرة امل�صاهمة 
بتعزيز مفاهيم  العامل  ال�صالم يف  االأم��ن  اإح��الل  يف 
وقيم التعاي�س واحلوار والتنمية وال�رصاكة الدولية، 
اليون�صكو  والثقافة وتقوم  والعلوم  التعليم  عر 
و�صيادة  للعدالة  العاملي  االحت�رام  ق�يم  بتط�وير 
االأ�صا�صية  واحل��ري��ات  االإن�صان  وحقوق  القانون 

الت�ي اأُقرت يف ميثاق االأمم املتحدة.
 50 ل���ل���ي���ون�������ص���ك���و 

اقليمي،  م��ي��داين  مكتب 
من  ع��دد  اإل��ى  باالإ�ص�افة 

اأنحاء  كافة  يف  املوؤ�ص�صات 
العامل

وت�����������������ص��������م 
اليون�صكو حاليا 

دولة   195
م����������ن 

ال��والي��ات  م��ن  ك��ل  ان�صحاب  )بعد  االأع�����ص��اء  دول 
املتحدة االأمريكية والكيان اال�رصائيلي( كما تطرق 
الرئي�صية  اليون�صكو  برامج  عن  الندوة  يف  الذيب 
مو�صحا اأن اليون�صكو تتابع عملها من خالل خم�صة 

ب�رامج رئي��صة هي:
التعل�يم والعلوم الطبيعية والعلوم االإن�صانية 

واالجتماعية، والثقاف�ة، واالت��صاالت واملعلومات
العامل  يف  واأهميته  لليون�صكو  ال��دور  عن  اأم��ا 
يف  تكمن  اليون�صكو  اأن اأهمية  الذيب  فيو�صح 
جمال  يف  املتحدة  لالأمم  ال��رائ��دة  الوكالة  كونها 
من  العامل،  يف  وال��رتاث  الثقافة  ودع��م  تعزيز 

خالل:
مبادئ  وتعزيز  الثقايف،  ال��رتاث  *حماية 
بالتدابري  املتعلقة   1970 ع��ام  اتفاقية 
ال��واج��ب ات��خ��اذه��ا حل��ظ��ر وم��ن��ع ا���ص��ت��رياد 
وت�صدير ونقل ملكية املمتلكات الثقافية 
ب��ط��رق غ��ري م�����رصوع��ة وم��ن��ع االجت����ار غري 

امل�رصوع باملمتلكات الثقافية
غري  الثقايف  الرتاث  *حماية 
مهارات  نقل  و�صمان  امل��ادي، 
»ال��ك��ن��وز احل��ي��ة« اإل��ى االأج��ي��ال 

القادمة
اأ�صكال  تنوع  وتعزيز  دعم 

التعبري الثقايف
يف  ال��ث��ق��اف��ة  دور  *ت��ع��زي��ز 
العاملي  امل�صتوى  على  التنمية 

واالإقليمي والوطني

والتما�صك  الثقافات  ب��ني  احل���وار  *تعزيز 
االجتماعي ون�رص ثقافة ال�صالم والالعنف

*اإقامة ال�رصاكات وال�صبكات وبناء نظام يعزز 
قدرة البلدان على ت�صاطر املعارف واملعلومات.

*اإدارة �صوؤون العلوم والتكنولوجيا وتبعاتها
*امل�صاهمة يف بناء القدرات الوطنية يف جمال 
اال�صت�رصافية،  ال��درا���ص��ات  وعمل  ال���رتاث،  حفظ 

وخمترات االأفكار
*بذل املزيد من اجلهود للحفاظ على الرتاث 
النزاعات  مناطق  يف  ب��ال��زوال  امل��ه��دد  االإن�����ص��اين 

واحلروب
ويتابع :

لليون�صكو  الثقايف  الدور  اأهمية  نفهم  ولكي 
اخلنق  حم��اوالت  ب�صبب  باالنهيار،  االن  واملهدد 
حول  ال�صكوك  واإث��ارة  واالب��ت��زاز  وال�صغط  امل��ايل 
هذه املنظمة، واتهامها بالبريوقراطية والت�صيي�س 
العامل  يف  ال�صعوب  حقوق  اإل��ى  واالنحياز  الزائد، 
عن  وال��دف��اع  الوطني  التحرر  وق�صايا  الثالث، 
الكا�صحة،  العوملة  مواجهة  يف  الثقايف  التنوع 
نتوقف  دعونا  والفكر،  التعبري  حرية  عن  والدفاع 
هام�س  على  اأث��ريت  التي  الت�صاوؤالت  بع�س  عند 
االجتماع االأخري للموؤمتر العام للمنظمة يف نوفمر 
رئي�صة  قبل  م��ن  وخ�صو�صا  2017م،  املا�صي 

املوؤمتر العام
اأن اليون�صكو قد ولدت من رحم ماأ�صاة احلرب 
انت�صار  عن  للتعبري  كمحاولة  الثانية،  العاملية 
االإن�صانية والفكر واحلرية واحلوار والتعاي�س على 

الربرية والتوح�س وغباء الب�رصية الذي اأو�صلها اإلى 
ما ي�صبه الدمار ال�صامل يف تلك احلرب الطاحنة

واتفاقيات  م�رصوعات  اأول��ى  اأن  نتذكر  دعونا 
اليون�صكو منذ ن�صاأنها يف منت�صف القرن املا�صي 
كانت اتفاقية تنوع ا�صكال التعبري الثقايف ولنتذكر 
العام  يف  اإطالقها  الثقافية  اإجنازاتها  اأول  من  اأن 
العام  والتاريخ  االإن�صانية  تاريخ  مل�رصوع   1950
للقارة االفريقية يف 1964م، للتغلب على القوالب 
واخلرافة  اجلهل  على  املبنية  والتحيزات  النمطية 
لنتذكر اأي�صا اإعالن اليون�صكو ملناه�صة العن�رصية 
يف اخلم�صينات ولنتذكر جهود اليون�صكو يف حماية 
الرتاث االإن�صاين يف النوبة يف العام 1960 ولنتذكر 
الطبيعي  الرتاث  وحماية  للرتاث  الثقافية  الروؤية 
والثقايف يف العام 1972  ولنتذكر كذلك اتفاقية 
وحمايته،  لل�صعوب  ال�صفهي  بالرتاث  االع��رتاف 
كجزء  لتوثيقه  الفقرية  لل�صعوب  املوارد  وتوفري 
اأي�صا  نتذكر  دعونا   ،1997 يف  الب�رصية  ت��راث  من 
الدور االأ�صا�صي الثقايف واالإعالمي الذي ا�صطلعت 
يف  واحل��ق  التعبري  حرية  �صون  يف  اليون�صكو  به 

احل�صول على املعلومات.
ال��ع��ام  يف  اليون�صكو  دع���وة  ه��ن��ا  ول��ن��ت��ذك��ر 
ال�صالم،  لثقافة  ال�صاملة  روؤيتها  �صمن  1989م 
والتي انتهت من خالل حوارات وموؤمترات عديدة 
العام  ال�صالم يف  لثقافة  الدولية  ال�صنة  اإعالن  اإلى 
اأجل  من  الطفل  لثقافة  الدويل  والعقد  2000م، 

ال�صالم والالعنف من 2001 الى 2010م
واأخ����ريا ول��ي�����س اآخ����را دع��ون��ا ن��ت��ذك��ر جهود 

اليون�صكو الكبرية يف حماية ودعم االآثار الثقافية 
يف فل�صطني ويف مدينة القد�س حتديدا، باعتبارها 
االإ�صالمي  الفل�صطيني  ال��رتاث  من  يتجزاأ  ال  ج��زءا 

وامل�صيحي.
مل��اذا،  ول��ك��ن  اأم��ث��ل��ة،  جم��رد  باخت�صار  ه��ذا 
اإلى  اليوم  اليون�صكو  تتعر�س  خل�صناه  ما  بعد 
م�صادر  وجتفيف  و�صغط  وابتزاز  ت�صكيك  هجمة 
نف�صها  ت��رى  التي  ال��دول  من  ع��دد  من  التمويل، 
معزولة  نف�صها  ترى  اأو  االإن�صاين،  ال�صياق  خ��ارج 
حما�رصة بهذه االإجنازات وبقوة االأفكار؟ وباخت�صار 
تاريخه  واإل��ى  ان�صائها  منذ  اليون�صكو  كانت  لقد 
عن  والدفاع  والفكري  العلمّي  التقدم  طليعة  يف 
امل�صرتكة  االإن�صانية  القيم  وعن  الثقايّف،  التنّوع 
احل�صاري،  واحل��وار  وال�صالم  والعدالة  احلرية  يف 
اأن يوّفر  وكانت دائما املكان الفريد الذي ميكن 
التوترات  كافة  مبعاجلة  وي�صمح  للحوار،  ف�صاء 
الندوة  الذيب  كمال  الناقد  وال�رصاعات واأختتم 
بالقول: »يحق لنا ان نت�صاءل يف اخلتام: ت�صوروا 
الثقايف  عاملا من دون يون�صكو، ومن دون دورها 
من  العامل  �صيكون  فكيف  والتعليمي،  والعلمي 
دون ثقافة ومن دون علوم ومن دون تعليم اأكاد 
اأقول اإن اليون�صكو هي املنظمة االأكرث قدرة على 
�صمان التوا�صل بني الب�رص عر الثقافة ون�رص ثقافة 
القبول  وتعزيز  الثقافية  املنتجات  عر  الت�صامح 
ثراء  م�صدر  واعتباره  والثقايف  الفكري  بالتنوع 

للب�رصية«.

    BUZZ      
أحداث

ال ت�صتعج���ل النجاح فهو قادم ال حمالة هذه 
االيام

هدي���ة قادم���ة يف الطري���ق علي���ك الف���رح 
واالنتظار

مار����س الريا�ص���ة اأك���رث هذه االي���ام فاأنت 
بحاجة لها

مل���اذا ال جتته���د اأك���رث وتثابر حت���ى ينجح 
م�رصوعك

ل���ن يك���ون النج���اح حليف���ك واأن���ت به���ذه 
النف�صية التعبة

احلي���اة مدر�ص���ة.. تعل���م منه���ا م���ا يفديك 
واترك ما ي�رصك

اال�صدق���اء  تخ����رص  ال  حت���ى  هادئ���ا  ك���ن 
واملقربني

اأنت �صبب تاأخر كل املعامالت.. اعمل بجد 
وال تتكا�صل

ملاذا القلق واأنت ال تع���رف الغيب.. توكل 
وال تقلق

البحر مفيد ج���دا للتنزه واال�صتجمام...ارحت 
قليال

كل �صيء يتم بالدرا�صة والتاأين وال�صر،...
ال تت�رصع

�صدي���ق قريب يعر�س علي���ك م�صاعده فال 
تخذله

الحمل:

األسد:

القوس:

الجوزاء:

الميزان:

الدلو: 

الحوت:

الثور: 

العذراء: 

الجدي:

السرطان:

العقرب: 
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ست
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معاقبة طالبة تربعها ب�سعرها ملر�سى ال�سرطان
تلق���ت فتاة، تبل���غ من العمر 14 عاما، عقوبة قا�ضية بعدم���ا حلقت �ضعرها لدعم مر�ضى 

ال�رسطان، وفق ما ذكرته �ضحيفة “املريور” الربيطانية.
وقام���ت نيم���ا بالدوين بحلق �ضعرها الأ�ضقر الطويل جلمع امل���ال لإحدى اجلمعيات التي 

ت�ضنع “باروكة” )ال�ضعر امل�ضتعار( ملر�ضى ال�رسطان.
لكن بدل من اأن تتلقى الإ�ضادة من معلميها يف اأكادميية مونت�س باي يف بريطانيا، جرت 

معاقبتها من خالل “عزلها” يف املدر�ضة.
وقال���ت اأمها، 32 عاما “لقد عوقب ب�ضكل غري عادل.. تفاجاأت عندما اأخربتني اأنها تريد 

فعل ذلك خالل عيد امليالد.. اأعتقد اأن هذا هو الأمر الأكرث �ضجاعة.”
واأ�ضاف���ت “هذا فعل �ضج���اع من ابنتي، خ�ضو�ضا اأن عمره���ا ل يتعدى 14 عاما، ويف هذا 
العمر يكون لل�ضعر مكانة خا�ضة عند الفتيات”. من جهتها، ت�رس اإدارة املوؤ�ض�ضة على �رسورة 
اح���رام القواع���د، حيث قالت املديرة �ضارة ديفي “�ضيا�ضة �ضل���وك املدر�ضة مت ن�رسها قبل 

�ضنوات عدة ول يجب خرقها باأي حال من الأحوال”.

مذيع يهني كبري م�ست�ساري ترامب على الهواء مبا�سرة

الأدوية اأخفقت.. الريا�سة اأف�سل عالج لتدهورالإدراك
اأظهرت مراجع���ة جديدة لالأبحاث والدرا�ض���ات القائمة اأنه لي�س 
هناك اأدلة قوية عل���ى اأن الأدوية والعقاقري حت�ضن من حالة مر�ضى 
الق�ضور الإدراكي الب�ضيط املرتبط بال�ضيخوخة لكن الأطباء يو�ضون 

بكل ثقة بالتمارين الريا�ضية. 
وا�ضتعر����س باحث���ون 11530 درا�ض���ة اأجري���ت عل���ى م�ضابني 
بالق�ض���ور الإدراك���ي الب�ضي���ط للتعرف عل���ى مدى تاأثر كب���ار ال�ضن 
باملر����س وما ه���ي اأ�ضاليب العالج والتغي���ريات يف منط احلياة التي 

ميكنها بالفعل اأن تخفف من الأعرا�س.
واأ�ضب���ح الق�ض���ور الإدراك���ي الب�ضي���ط �ضائعا بني كب���ار ال�ضن 

ويتمثل يف م�ضكالت ب�ضيط���ة يف التفكري والذاكرة ل توؤثر عادة على 
احلي���اة اليومية اأو القي���ام باملهام ب�ضكل م�ضتق���ل. لكن تزيد لدى 
امل�ضابني بهذه احلالة احتم���الت الإ�ضابة بالزهامير واأمرا�س خرف 
اأخ���رى مقارنة مب���ن ل ي�ضابون به���ا. ويقول رونال���د بير�ضن كبري 
باحث���ي الدرا�ض���ة اجلديدة واإر�ض���ادات العالج العام���ة يف الأكادميية 
الأمريكي���ة لطب الأع�ض���اب: “مل يعرف الأطباء م���اذا يفعلون لهوؤلء 
الأ�ضخا����س. الآن نع���رف اأنها حالة قد تتطور ونحت���اج لالنتباه عندما 

ياأتي مر�ضى وي�ضكون منها”. 
وخل�س بير�ضن، الذي يدير مركزا لأبحاث الزهامير يف رو�ض�ضر 

بولي���ة ميني�ضوتا الأمريكية، وزمالوؤه اإلى اأن ن�ضبة الإ�ضابة بالق�ضور 
الإدراك���ي الب�ضيط لدى من ت���راوح اأعمارهم بني 60 و64 عاما تبلغ 
6.7 %، فيم���ا تزي���د اإلى 8.4 % بني 65 و69 عام���ا، واإلى نحو 10 
% ب���ني 70 و74 عام���ا، وما يقارب 15 % ب���ني 75 و79 من العمر، 
وم���ا يفوق 25 % بني 80 و84 عاما. واأظه���رت الدرا�ضة التي ن�رست 
يف دوري���ة “نيورولوج���ي” اأن ا�ضتخدام الأدوي���ة والعقاقري مل تثبت 
فاعليته “باأدلة موثوق فيها”. لكن حتليلهم للدرا�ضات التي بحثت 
يف تاأث���ري التماري���ن الريا�ضي���ة عل���ى حت�ض���ني الإدراك خل�ضت اإلى 

حتقيق فوائد.

اأمريكيان يفوزان باأكرث 
من مليار دولر 

فاز اأمريكيان بفارق يومني باأكرث من مليار 
دولر يف �ضح���ب يان�ضي���ب “باورب���ول”، وفق ما 
اأعل���ن م�ضوؤولون، وهو املبل���غ الأكرب خالل عطلة 
نهاية اأ�ضبوع واحدة يف تاريخ الوليات املتحدة.

وف���از �ضخ�س م���ن نيوهامب����رس )�ضمال �رسق 
الولي���ات املتح���دة( مببلغ 560 ملي���ون دولر، 
يف حني كان �ضخ����س اآخر فاز قبل يومني ب�450 

مليونا يف فلوريدا )جنوب �رسق(.
وبيع���ت البطاق���ة الرابح���ة يف نيوهامب�رس يف 
مدينة مريمي���اك ال�ضغرية البالغ ع���دد �ضكانها 
25 ال���ف ن�ضم���ة، على م���ا اأف���اد امل�ضوؤولون يف 
اليان�ضيب.  اأما البطاقة الرابحة يف فلوريدا فقد 
بيعت يف متجر يف مدينة بورت ريت�ضي ال�ضغرية. 

ومل يك�ضف عن هوية الفائزين بعد.

ر�سميا... العلماء يكت�سفون 
اأر�ض” ثاين “كوكب 

اأك����د فلكي����ون، ب�ض����كل ر�ضم����ي، اكت�ضافهم 
كوكًبا ميكن اإط����الق عليه اأنه اأر�����س ثانية، لكونه 
ميتاز بالكثري من اخل�ضائ�����س الالزمة لقيام حياة 

مماثلة لتلك املوجودة على �ضطح كوكبنا.
بالق�ضاي����ا  املعن����ي   ،ewao موق����ع  وق����ال 
العلمي����ة، اإنه بع����د اآلف ال�ضنني م����ن الكت�ضافات 
لعدد كبري من الكواكب، جاء اكت�ضاف كوكب اأطلق 
علي����ه ا�ض����م بروك�ضيما ب����ي Proxima B يختلف 
ع����ن كل ما �ضبقه من اكت�ضاف����ات. واأو�ضح املوقع 
اأن بروك�ضيم����ا بي ميتاز بالعدي����د من اخل�ضائ�س 
املب�رسة بوجود حياة عليه، فاأول كتلته تزيد ب�ضكل 
ب�ضي����ط عن كتلة كوكب الأر�س، اإذ يبلغ حجمه 1.3 
حج����م الأر�س، كم����ا اأن امل�ضافة بين����ه وبني النجم 
الذي يتبعه ت�ضمح بوجود املياه يف �ضكلها ال�ضائل 

على �ضطح الكوكب املكت�ضف حديًثا.

ب�س��بب خطاأ... طائرة 
تقلع مب�سافرة واحدة

اأمريكي���ة بفر�ض���ة فري���دة  ام���راأة  حظي���ت 
لل�ضف���ر على منت طائ���رة ركاب م���ن روت�ض�ضر 
بولي���ة نيويورك اإلى العا�ضم���ة وا�ضنطن، ولكن 
مبفرده���ا ب�ضبب خط���اأ يف احلجز من قب���ل اإحدى 
�رسكات الطريان. ون�رست ال�ضيدة �ضورة مبفردها 
اأثناء الرحل���ة والطائرة فارغة متاًما، مف�رسة باأنها 
�ضع���رت باأن اأمًرا م���ا خطاأ يف ه���ذه الرحلة، حيث 
انتظ���رت 45 دقيق���ة، حت���ى اأقلع���ت الرحلة من 
دون م�ضاف���ر اآخ���ر. ويف التفا�ضيل، ح�ضلت بيث 
فري�ضت���غ على هذه الفر�ض���ة عندما حجزت على 
منت طائ���رة خم�ص�صة فق���ط ملوظفي اخلطوط 

اجلوية، بعدما مت اإلغاء رحلتها الأ�ضلية.
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األخيرة
مواقيت 
الصالة

كلبة �سالة تنال لقب اأ�سخم كلبة يف بريطانيا
ا�ضتعر����س ملجاأ بريطاين كلبة من املتوق���ع اأن ت�ضبح اأ�ضخم كلبة يف بريطانيا، حيث و�ضل منوها 
اإلى حجم منر �ضغري. واأفادت �ضحيفة “ديلي ميل” اأن كلبة من ف�ضيلة اجلريمن �ضربد قوقازي الأ�ضل 
اأ�ضب���ح وزنها 44 كيلو وهي بعمر الع�رسة �ضهور فقط. وقالت ال�ضحيفة اإن طول القدم اخللفية للكلبة 
ت�ضل اإلى 5 اأقدام، وعندما ت�ضتكمل منوها �ضيزداد طول اأقدامها الأربعة اثنني قدم. واأو�ضحت “ديلي 
ميل”، اأنه من املرجح اأن ي�ضل حجم الكلبة ما بني 60 اإلى 80 كيلو جرام عندما ت�ضل اإلى �ضن البلوغ.

ويج���ري حاليا رعاية اجلرو يف م���اأوى للكالب يف اإلفراكومب، بعد ان وج���دت �ضالة يف ال�ضارع ليتم 
التقاطها ورعايتها.

�ضهدت مقابلة تلفزيونية بني مذيع �ضبكة التلفزة الأمريكية “�ضي.اإن.اإن”، جيك تابر، 
وب����ني كبري امل�ضت�ضاري����ن ال�ضيا�ضيني بالبيت الأبي�س، �ضتيفن ميل����ر، تبادل عا�ضفا حول 
الكت����اب اجلديد الذي يتعر�س للرئي�س دونالد ترام����ب، واختتمت املقابلة مبفاجاأة، عندما 
طل����ب املذيع من ال�ضيف الهدوء، واأنهى املقابلة غري مب����ال ب�ضيفه، ومتهما اإياه باإ�ضاعة 
وق����ت اجلمهور. ووج����ه ميلر انتق����ادات �ضديدة للكت����اب اجلديد الذي هز البي����ت الأبي�س، 
وو�ض����ف ترامب باأنه عبقري، و�ضن هجوما على التغطية الإخبارية التي قدمتها �ضبكة “�ضي 

اإن اإن” للكتاب قبل اأن يحثه املقدم التلفزيوين على الهدوء وينهي املقابلة.
وق����ال معاون ترامب، متوجها اإل����ى مقدم برنامج )�ضتي����ت اأوف ذا يونيون( الذي تبثه 
�ضبك����ة “�ض����ي.اإن.اإن” اإن كتاب “ نار وغ�ضب: داخل بيت ترم����ب الأبي�س” لل�ضحايف مايكل 

وولف، اإمنا هو “عمل ب�ضع من اخليال”.
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م�ساهمان يطالبان “اأبل” 
بحل م�سكلة اإدمان الآيفون

ق���ال ت�ضارلز بيرن، ال�رسيك ب�رسكة جانا بارترنز، اإن �رسكته ونظام تقاعد معلمي ولية 
كاليفورنيا، وهما من امل�ضاهمني يف �رسكة اأبل، يحثان ال�رسكة امل�ضنعة للهواتف الذكية 
عل���ى اتخاذ خطوات حلل ما يعتربانه م�ضكلة متنامي���ة تتمثل يف اإدمان ال�ضباب ا�ضتخدام 
الآيف���ون. وقالت �ضحيفة وول �ضري���ت جورنال، اإن جانا بارت���رنز ونظام تقاعد معلمي 
ولي���ة كاليفورنيا، بعثا ر�ضالة اإل���ى اأبل ال�ضبت، يطالبانها ببح���ث تطوير برنامج ي�ضمح 
لالآب���اء والأمهات احلد من ا�ضتخدام اأبنائهم للهاتف. واأ�ضافت ال�ضحيفة اأنهما طلبتا من 
اأب���ل اأي�صا بحث اأث���ر اال�صتخدام املفرط للهواتف الذكية عل���ى ال�صحة العقلية. ومل يرد 
نظ���ام تقاعد معلمي ولية كاليفورنيا، وهو اأحد اأك���رب �ضناديق التقاعد العام يف البالد، 
واأب���ل عل���ى طلبات للتعلي���ق. وقالت وول �ضري���ت اإن جانا ونظام تقاع���د معلمي ولية 

كاليفورنيا ي�ضيطران معا على اأ�ضهم يف اأبل قيمتها نحو ملياري دولر. 

اأوبرا وينفري تعتزم الرت�سح لرئا�سة اأمريكا 
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الموقع اإللكتروني والسوشيال ميديا
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السبت الجمعة الخميس
43º 33º 40º 32º 39º 32º

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 15 الى 10ولكنها عموما شمالية من 
عقدة احيانا خلل النهار.

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 10ولكنها عموما شمالية شرقية من 

 عقدة احيانا.15الى 

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 15 الى 10ولكنها عموما شرقية من 

عقدة احيانا.

الطقس لهذا اليوم
الربعاء

27/07/2016

40º 32º
الطقس

 حار ورطب ولكنه مغبر احيانا مع بعض
السحب.

الرياح
  عقدة12 الى 07عموما شمالية شرقية من 

  عقدة احيانا خلل17 الى 12وتصل من 
النهار.

تحذير
ليوجد.

درجات الحرارة "الشرق الوسط"

13 KT

16 KT

17 KT

17 KT

صنعاء
22º 18º

عمان
35º 21º

الدوحة
36º 33º

أبوظبي
38º 32º

بيروت
28º 23º

مسقط
32º 27º

القاهرة
38º 21º

بغداد
46º 29º

الكويت
44º 35º

05:02ص شروق الشمس

06:26م غروب الشمس

11:54م بزوغ القمر

12:14م أفول القمر

10:44ص أعلى مد ≈⇑

05:08م أدنى جزر ≈⇓

المنامة

الرياض
43º 31º

 من قدم الى قدمين عند السواحل
  اقدام في عرض4 الى 2ومن 

البحر.

 ارتفاع الموج

الطق�س املتوقع �ضيكون 
بارداَ ن�ضبيا يتحول اإلى 

غائم جزئياً اأحياناً

الرياح �ضمالية غربية من 
10 اإلى 15 عقدة وت�ضل 

من 15 اإلى 20 عقدة احيانا.

ارتفاع موج البحر من قدم اإلى قدمني قرب ال�ضواحل 
ومن 3 اإلى 5 اقدام يف عر�س البحر. درجة احلرارة 

العظمى 22 درجة مئوية، وال�ضغرى 13 درجة مئوية.

حالة 
الطقس

اأعلن����ت مقدمة الربامج ال�ضهرية اأوبرا وينف����ري اعتزامها الر�ضح لنتخابات الرئا�ضة الأمريكية 
2020. وح�ضلت اأوبرا وينفري، على جائزة “�ضي�ضيل بي دوميل”، �ضمن اإطار الدورة ال� 75 حلفل 

توزيع جوائز “غولدن غلوب” لت�ضبح اأول امراأة �ضمراء تفوز باللقب.
وتع����د اجلائزة اإحدى جوائز الغولدن غلوب الفخرية التي متنح لأ�ضحاب امل�ضاهمات البارزة يف 
�ضناعة الرفيه. وفور ت�ضلمها اجلائزة األقت وينفري خطابا ملهما وجهته للفتيات ب�ضكل رئي�ضي، 

ويحمل ر�ضالة لهن توؤكد اأنه “يوجد يوم جديد يف الأفق”.
و�ضل����ط خط����اب وينفري ال�ض����وء على التحر�����س اجلن�ضي قائلة اإن����ه اأمر “جت����اوز كل الثقافات 

واحلدود اجلغرافية والأعراق والأديان وال�ضيا�ضة واأماكن العمل”.
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