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السنة العاشرة - العدد 3413 
السبت

17 فبراير 2018 
غرة جمادى اآلخرة 1439

• حمتجون يطالبون نتنياهو باال�ستقالة	

كلفة تعدين “بتكوين” بالبحرين �أعلى من قيمتها بـ 60 %

لة ل�صناديق �مللكية �خلا�صة  �لبحرين جهة مف�صَّ

تبل���غ كلفة تعدين وح���دة و�حدة من 
“بتكوين” يف �لبحرين نحو 16.773 �ألف 
دوالر، وهي �أعلى من قيمة هذه �لعملة، 
بح�سب �أ�س���عار �أم�س �الأول نحو 6.3 �ألف 
دوالر، �أي �أعل���ى م���ن �س���عرها ب� 60 %، 
م�س���جلة بذلك �لرتتيب �لثال���ث عامليًّا 

م���ن حيث �لكلف���ة بعد كوري���ا �جلنوبية 
نيي���وي  �أل���ف دوالر(، ودول���ة   26.17(
وفًق���ا  وذل���ك  دوالر(،  �أل���ف   17.566(

لبيانات من �رصكة “�إليت فيك�ست�رصز”.
وبل���غ �س���عر وح���دة �لبتكوي���ن �أم�س 
�الأول نح���و 10.5 �أل���ف دوالر. ونيي���وي 
دول���ة جزري���ة تق���ع يف جن���وب �ملحي���ط 
�له���ادئ، تبعد ع���ن نيوزلن���د� نحو 2.4 

كيلومرت.
و�أعط���ى م����رصف �لبحري���ن �ملركزي 
موؤخًر� ترخي�س���ا لعدة ����رصكات تعمل يف 
جمال ت���د�ول �لعمالت �لرقمية، �س���من 
خطة نحو تطوي���ر �لقطاع �ملايل، وجعله 
مو�كًبا ملا يحدث يف �لعامل، وهي ت�ساف 
�إل���ى بر�مج كثرية لها عالق���ة يف �الأمتتة 

ورقمنة �لقطاع �ملايل و�مل�رصيف.

�حتلت �لبحرين مر�كز متقدمة عربيًّا وعامليًّا 
م���ن حيث جاذبيتها ل�س���ناعة �مللكية �خلا�س���ة. 
 IESE وو�سع ت�س���نيف جديد �س���ادر عن كلية
الإد�رة �الأعمال يف جامعة نافار� �الإ�س���بانية وكلية 
�إميلي���ون الإد�رة �الأعم���ال �ململك���ة يف �لرتتي���ب 

���ا بعد �الإم���ار�ت و�ل�س���عودية، ويف  �لثال���ث عربيًّ
�ملوقع 50 على م�ستوى �لعامل. 

وعّد �لت�سنيف �لذي ت�سمن 125 دولة حول 
���ا  �لع���امل، ه���ذ� �لرتتيب متق���دم وجيد خ�سو�سً
�أن���ه يعتم���د عل���ى �لكث���ري م���ن �ملعاي���ري �لتي 
تخ���دم وتفيد �لبحرين من �لناحية �القت�س���ادية 

و�ل�سيا�سية.

ويقي����س �ملوؤ�رص 6 دو�فع رئي�س���ة يف كل بلد 
جتعل���ه جاذًبا م���ن حيث �مللكية �خلا�س���ة ور�أ�س 
�مل���ال �ملغام���ر، ه���ي عمق �س���وق ر�أ����س �ملال، 
�ل�رص�ئ���ب، حماية �مل�س���تثمر وحوكم���ة �ل�رصكات، 
الن�صاط القت�صادي، ثقافة ريادة الأعمال وفر�ص 

�ملتو�ف���رة(،  )�ل�س���فقات  �ل�س���فقات 
�لبيئة �الجتماعية و�الإن�سانية.
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حان �لوقت لتحرك جمل�س �الأمن �صد �إير�ن
بعد تقرير اأممي يفيد بانتهاك طهران احلظر على ت�سليح احلوثيني... هايلي:

�الأم���م �ملتح���دة � �لعربية نت: �عتربت �ل�س���فرية 
�الأمريكية يف �الأمم �ملتحدة نيكي هايلي، �خلمي�س، �أن 
“�لوقت حان لكي يت�رصف جمل�س �الأمن” �س���د �إير�ن، 
وذلك بع���د ن�رص تقرير خلرب�ء �أمميني �أف���اد باأن �إير�ن 
�نتهك���ت �حلظ���ر �لذي فر�س���ته �الأم���م �ملتحدة على 
�إر�سال �أ�س���لحة �إلى �ليمن. وقال �لتقرير �لذي عر�س 
على جمل�س �الأمن �لدويل يف يناير �إن �خلرب�ء “تعرفو� 
على خملفات �س���و�ريخ مرتبطة بتجهيز�ت ع�س���كرية 
و�آليات ع�سكرية جوية م�سرية من من�ساأ �إير�ين �أدخلت 
�إلى �ليمن بعد فر�س �حلظر على �الأ�سلحة” يف 2015. 
ويف �سياق �آخر، قال �جلي�س �ليمني، �أم�س، �إن طائر�ت 
�لتحال���ف �لعربي لدعم �ل�رصعية يف �ليمن �س���نت غارة 

جوي���ة، ��س���تهدفت موقع���ا يتمركز فيه، 
خرب�ء جت�س�س �إير�نيون قرب مدينة تعز.

623 طلب ترخي�س جلمع �الأمو�ل

2017 �أكتوبر  “مرنا” حتى  1517 ت�صريحا 

و�لتنمي���ة  �لعم���ل  وزي���ر  �أك���د 
�الجتماعي���ة جمي���ل حمي���د�ن �أن عدد 
�الأجان���ب �لذي���ن مت �لت�رصي���ح له���م 
بالعمل كاأ�سحاب عمل )�لعمل �ملرن( 
بلغ 1517 �أجنبيا لغاية �أكتوبر 2017 
�أل���ف   609763 بل���غ  مب���ردود م���ايل 

دينار.
و�أف���اد وزي���ر �لعم���ل يف رده على 
�سوؤ�ل �لنائب خالد �ل�ساعر باأن ال حمل 
لاللتز�م بن�س���بة �لبحرنة يف �س���اأن هذ� 
�لت�رصيح، مو�سحا �أن �لت�رصيح بالعمل 
ت�رصي���ح  �الأجنب���ي  �لعم���ل  ل�س���احب 

�سخ�سي ي�سدر ل�سخ�س طالبه 
لدى �لهيئة. 

و�لتنمي���ة  �لعم���ل  وزي���ر  �أك���د 
�الجتماعي���ة جمي���ل حمي���د�ن �أن ع���دد 
�الأم���و�ل  بجم���ع  �لرتخي����س  طلب���ات 
�مل�ستوفاة �لتي تقدمت بها �جلمعيات 
و�ملوؤ�س�سات �خلريية منذ �إنفاذ �حكام 
قانون جم���ع �المو�ل لالأغر�����س �لعامة 
بل���غ 623 طلبا منه���ا 389 طلبا مقبوال 

و200 طلب مرفو�س يف حني بلغ عدد 
�لطلب���ات قي���د �لدر��س���ة 34 طلب���ا يف 

�ل�سنو�ت �لثالث �ملا�سية. 
وذكر حميد�ن، يف رده على �س���وؤ�ل 
�لنائ���ب عل���ي �لعطي����س، �أنه بح�س���ب 
�الأهلي���ة  للمنظم���ات  يح���ق  �لقان���ون 
�حل�سول على ترخي�س جلمع �ملال ملدة 

�لرت�خي�س  وتك���ون  �س���هر�   12
6�ساملة جلميع �ن�سطة �جلمعية.

6 • �ل�سفرية �الأمريكية يف �الأمم �ملتحدة نيكي هايلي	

غارات التحالف ت�ستهدف خرباء جت�س�س اإيرانيني يف تعز
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ليلى مال اهلل

حمرر ال�ش�ؤون املحلية

مازن الن�ش�ر

حمرر ال�ش�ؤون االقت�شادية

 

�أف���ادت وز�رة �الأ�س���غال و�س���وؤون �لبلديات 
و�لتخطيط �لعم���ر�ين باأن �لوز�رة �أعدت حزمة من 
م�ساريع �لطرق خلدمة م�رصوع �رصق �حلد �الإ�سكاين 
�ل���ذي م���ن �ملوؤم���ل �أن ي�س���توعب 4500 وح���دة 

�سكنية.
وذكرت رد� على ��ستف�سار�ت “�لبالد” ب�ساأن 
م�س���اريع �لطرق �لتي تعمل على �إجنازها �لوز�رة 
يف م����رصوع �رصق �حلد �الإ�س���كاين، �أنه���ا تعمل على 
تو�س���عة �س���ارع �ملحرق �لد�ئري �ملح�س���ور بني 
تقاطع �حلد وتقاطع مدخل �أمو�ج وقاليل وم�رصوع 
تطوير �س���ارع 47، م�رصوع تطوير �س���ارع �حلو�س 

�جل���اف )�ملنافذ �خلارجي���ة مل�رصوع �رصق 
�حلد �الإ�سكاين(.

م�صاريع �حلد” بـ3  “�صرق  لـ  “�الأ�صغال” ت�صتعد 

• م�رصوع �إ�سكان �رصق �حلد ي�ستوعب 4500 وحدة	

البحريـــن ت�ستـــورد مليـــاري طـن ا�سمنـت 
يف 2017

احلكومة: اأولوية املنتج الوطني يف امل�سرتيات 
خمالف لالتفاقات

ال�سباب ُيطيح باالتفاق وينع�س  اآماله 
للتاأهل للمربع

اقتصاد البالد

بالدنا

البالد سبورت
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العر�س التون�سي الكندي “�سقف” يح�سد 
اجلائزة الكربى مبهرجان اأوال

مسافات البالد

23

�شيد علي املحافظة
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تبادل اخلربات ال�سحية مع ال�سعودية

حممد بن عبداهلل يرعى موؤمتر “حياة طبيب الأ�سنان”

الدو�رسي يثمن متابعة �سمو رئي�س الوزراء لحتياجات البديع

للأورام مار�س املقبل افتتاح مركز “حمد اجلامعي” 

عــلج جــديــد ل�سعـف ع�سلــة القلـب

مليون دينار فاتورة عالج ال�رسطان 2015... قائد م�شت�شفى امللك حمد:

يقلل حاالت املوت املفاجئ... اال�شت�شاري التميمي لـ “$”:

ك�شـــف قائـــد م�شت�شـــفى امللك حمد 
اجلامعـــي اللواء طبيب ال�شـــيخ �شـــلمان 
مملكـــة  اأن  خليفـــة  اآل  اهلل  عطيـــة  بـــن 
البحريـــن �شت�شـــهد افتتـــاح مركز امللك 
حمـــد اجلامعي لـــالأورام يف مار�س املقبل 
بطاقـــة 120 �رسيـــرا، ليكـــون اأول وجهة 
طبيـــة معتمدة يف عـــالج اأمرا�س ال�رسطان 
واالأنيميـــا  النخـــاع  زراعـــة  وعمليـــات 
املنجليـــة، وبـــكادر ي�شـــم 250 طبيبـــا، 
و700 ممر�ـــس، و�شـــلت طالئعهم قبل 
فرتة، م�شـــرا اإلى اأنه مت تدريب الكوادر 
الطبية والتمري�شية العاملة يف املركز يف 

امل�شت�شفى االأم يف تركيا.
املوؤمتـــر  هام�ـــس  علـــى  ذلـــك  جـــاء 
ال�شـــحايف الذي عقد موؤخرا مب�شت�شـــفى 

امللك حمد اجلامعي.
وكان قائـــد م�شت�شـــفى امللـــك حمد 
اجلامعـــي قد اأعلن عـــن انطالق اأول جلنة 
وطنية خا�شـــة بعالج مر�شى االأورام بعد 
احل�شـــول على موافقة املجل�ـــس االأعلى 

لل�شحة.
وبني اأن اللجنة الوطنية ت�شـــم اأكرث 
مـــن 15 خبـــرا وخمت�شـــا مـــن الكـــوادر 
الطبيـــة واملهنية يف هـــذا املجال الطبي 
مـــن البحريـــن واخلارج، موؤكـــدا اأن هدف 
هذه اللجنة هو اإقرار اآلية عمل وتو�شيات 
لكل حالـــة على حـــدة، ويتم مـــن خاللها 
و�شع خطة عالجية مقرتحة تقدم للطبيب 
املعالـــج للحالة، وت�شـــمل جميـــع حاالت 
ال�رسطان التي يتم ا�شـــتقبالها ويتعر�س 

لالإ�شـــابة بهـــا املواطنـــني البحرينيني، 
ومن املوؤ�ش�شـــات كافة واملرافق الطبية 
مـــن القطاعـــني العام واخلا�ـــس مبملكة 
البحرين، منوها اأن جميع البحرينيني من 
مر�شـــى ال�رسطـــان �شـــيتم عالجهم جمانا 
مبركز االأورام، م�شر اإلى اأن فاتورة عالج 
مر�شى ال�رسطان البحرينني للعام 2015، 

بلغت مليون دينار باخلارج.
و�شـــدد قائـــد امل�شت�شـــفى علـــى اأن 
اللجنة املكونة من جمموعة من املهنيني 
ذوي  مـــن  واال�شت�شـــاريني  ال�شـــحيني 
اخلربة واالخت�شا�س، �شـــتعقد اأول لقاء 
لها مع االأطباء واملخت�شني من العاملني 
اأو  احلكومـــة،  يف  ال�شـــحي،  القطـــاع  يف 
القطاع اخلا�س، يف �شـــباح يوم اخلمي�س 
حمـــد؛  امللـــك  م�شت�شـــفى  يف  املقبـــل 

للتعريف مبهمات اللجنة.
وبـــني اأن اللجنـــة �شـــتجتمع مرتـــني 
اأ�شـــبوعيا؛ ملناق�شـــة احلاالت امل�شـــجلة 
لديها، من املخت�شـــني، اأو من املر�شى، 
�شيكون التوا�شـــل معها متاحا من خالل 
اخلـــط ال�شـــاخن واالإمييـــل الذي �شـــيتم 
�شت�شـــم  اللجنـــة  اأن  مو�شـــحا  اأعالنـــه، 
خمت�شني وخرباء من تركيا، والذين كانوا 
يعاجلون احلاالت ال�رسطانية املبتعثة من 
وزارة ال�شـــحة �شـــابقا، واأجروا 19 عملية 
زراعـــة نخـــاع ملر�شـــى بحرينيـــني، تتم 
متابعة حاالتهم من خالل مركز االورام يف 
م�شت�شفى امللك حمد، ومن خالل الفريق 
الرتكـــي املعالج نف�شـــه، مبينـــا اأنه يتم 
متابعـــة من 5 اإلـــى 10 من خالل املتابعة 

النهارية. 

ك�شـــف ا�شت�شـــاري اأمرا�ـــس القلـــب 
والباطنية و�شغط الدم، ع�شو كلية اأطباء 
الباطنية االأمركية، اال�شت�شـــاري �شـــعد 
التميمـــي، عـــن اأن اإدارة الغـــذاء والدواء 
االأمركية، اأقرت موؤخـــًرا، »عالج جديد«، 
ملر�شـــى القلب، يعمل على التقليل من 
حـــاالت »املوت املفاجـــئ« والذي انت�رس 
يف الفرتة االأخـــرة، موؤكًدا اأن هذا العالج 
»يعتـــرب ثورة تقنية وعالجيـــة جديدة مل 

تكن معروفة قبل ب�شعة �شنوات«.
واأو�شـــح اال�شت�شـــاري التميمـــي، اأن 
الـــدواء اجلديـــد �شـــيخفف مـــن معانـــاة 
مر�شـــى �شـــعف ع�شـــلة القلب وق�شور 
القلب االنقبا�شـــي املزمـــن والذي ينتج 
عن عدم ا�شـــتطاعة القلب �شخ ما يكفي 
من الـــدم لتلبيـــة احتياجات اجل�شـــم من 

الدم واالأوك�شجني.
وقال: عندما يبداأ القلب يف تعوي�س 
ذلك حتـــدث بع�س التغـــرات يف القلب 
واجل�شـــم حيث تتو�شـــع حجـــرات القلب، 
ل�شخ كمية اأكرب من الدم ويحدث ت�شخًما 
يف القلب ينتج عنه احتبا�س ال�شـــوائل يف 
ال�شـــاقني اأو يف الرئتـــني اأحياًنـــا، وتنتج 
عنه اأي�ًشـــا اأعرا�س مثل �شـــيق التنف�س 
وال�شـــعور بالتعـــب مع اأي جهد ب�شـــيط، 
اأثنـــاء  واخلفقـــان وال�شـــعور باالختنـــاق 
النـــوم، وقد يـــوؤدي للوفاة خـــالل النوم، 
ومن دون اأن يتم معرفة اأ�شـــباب الوفاة، 
اأو قد تعزى الوفاة الأ�شـــباب اأخرى لي�س 
لها عالقة بال�شـــبب الرئي�شـــي الذي اأدى 

اإلى الوفاة.
واأ�شار اال�شت�شـــاري التميمي، اإلى اأن 
مر�س �شـــعف ع�شـــلة القلب ي�شيب ما 
يقارب 26 مليون �شـــخ�س حـــول العامل، 
ويعد مـــن االأمرا�س اخلطـــرة، اإذ اإن 50 

% من املر�شى يتوفون خالل 5 �شنوات 
مـــن تاريـــخ ت�شخي�شـــهم، وكذلك يعاين 
هوؤالء املر�شـــى من كـــرثة ترددهم على 
امل�شت�شـــفيات لتلقي العالج الالزم ومما 
يتطلب اإدخالهم امل�شت�شفى لعدة مرات. 
وذكـــر التميمـــي اأن من اأهم اأ�شـــباب 
االإ�شابة مبر�س ق�شور القلب املزمن اأو 
�شـــعف ع�شـــلة القلب هو ارتفاع �شغط 
الـــدم املزمـــن واالإ�شـــابة بـــداء ال�شـــكر 
وا�شـــطراب عمل الغدة الدرقية وت�شيق 
اأو ان�شـــداد ال�رسايـــني التاجيـــة للقلب اأو 

اعتالل ع�شلة القلب. 
وبـــنينّ التميمـــي اأن الـــدواء اجلديـــد 
يحتوي على خليط من مادتني فعالتني، 
ومتت درا�شـــة هذا الـــدواء على اأكرث من 
8 اآالف مري�ـــس يف 47 دولة يف العامل وما 
ـــا يف العامل  يقـــارب 1043 مركـــًزا عالجيًّ
وقـــد قورن هـــذا الدواء اجلديـــد بالدواء 

التقليدي ال�شابق للعالج. 
وقـــد تبـــني مـــن درا�شـــة علميـــة مت 
اإجراوؤها بعدد من املراكز وامل�شت�شفيات 
املخت�شـــة باأمرا�ـــس وعـــالج القلـــب، اأن 

الدواء اجلديد اأف�شـــل بكثـــر من الدواء 
اإلـــى انخفا�ـــس  التقليـــدي، حيـــث اأدى 
عـــدد  الوفيـــات ويف  ن�شـــبة  ملحـــوظ يف 
مـــرات دخـــول امل�شت�شـــفى وكذلك اأدى 
اإلى حت�شن وا�شـــح يف اأداء ع�شلة القلب 
ممـــا اأدى اإلى حت�شـــن يف اأعرا�س املر�س 
وزيـــادة ن�شـــاطهم البدين بن�شـــبة كبرة 
ا، حيـــث اأدى اإلـــى احلـــد مـــن معدل  جـــدًّ
الوفيات بن�شـــبة 60 % اأي بزيادة 20 % 
عـــن العالجات املعتمدة �شـــابًقا وخف�س 
ن�شـــبة دخول املري�س اإلى امل�شت�شـــفى 
مبعدل 21 % زيادة عن الن�شبة ال�شابقة. 
اأن  التميمـــي،  اال�شت�شـــاري  واأردف 
ـــدد ح�شـــب حالـــة  اجلرعـــة املنا�شـــبة حتحُ
املري�س وقد خل�شـــت الدرا�شـــة اإلى اأن 
املر�شـــى حتملوا العقار اجلديد ب�شورة 
اأف�شـــل مـــن العـــالج التقليـــدي ون�شـــبة 
حـــدوث االآثـــار اجلانبية اأقل مـــن العالج 
التقليدي اأي�ًشـــا، اإ�شـــافة اإلى اأنه �شاعد 
املر�شـــى علـــى العي�ـــس لفـــرتة اأطـــول 

وبحالة �شحية اأح�شن. 

• ال�شيخ �شلمان بن عطية اهلل	

ال�شـــحة:  وزارة   - املنامـــة 
ا�شـــتقبلت وزيـــرة ال�شـــحة فائقة 
ال�شـــالح وزيـــر ال�شـــحة باململكة 
العربية ال�شـــعودية توفيق الربيعة 
والوفـــد املرافـــق، بح�شـــور وكيل 

وزارة ال�شحة وليد املانع. 
وتاأتي هذه الزيارة من اال�شقاء 
ال�شـــعودية؛  العربيـــة  باململكـــة 
اخلدمـــات  علـــى  االطـــالع  بهـــدف 
ال�شـــحية ومالمح النظام ال�شـــحي 
مبملكة البحرين يف �شبيل التعاون 
وتبـــادل اخلـــربات بـــني البلديـــن 

ال�شقيقني.
ومن املقرر اأن يتبادل اجلانبني 

اليـــوم  وال�شـــعودي  البحرينـــي 
اخلمي�س مو�شـــوع اإ�شـــالح النظام 
ال�شـــحي وم�رسوع ال�شمان ال�شحي 
يف مملكـــة البحريـــن الـــذي ينفـــذه 
املجل�ـــس االأعلى لل�شـــحة برئا�شـــة 
ال�شـــيخ حممد بن عبداهلل اآل خليفة 
وكذلك ما يخ�ـــس اململكة العربية 

ال�شعودية يف ذات املجال.
كما �شتكون هناك زيارة للوفد 
ال�شـــعودي لالطالع علـــى اخلدمات 
ال�شـــحية املقدمة من قبـــل وزارة 
ال�شـــحة يف جمال الرعايـــة االأولية؛ 
ملا حتظـــى به مـــن �شـــمعة عاملية 

وكنموذج ميكن االحتذاء به.

االأعلـــى  املجل�ـــس   - املنامـــة 
رئي�ـــس  رعايـــة  حتـــت  لل�شـــحة:  
املجل�ـــس االأعلـــى لل�شـــحة الفريق 
طبيب ال�شـــيخ حممد بن عبداهلل اآل 
 BDA خليفة ينظم كل مـــن معهد
الطبـــي  للتدريـــب   Training
و�رسكة ترتيب، وللعام الثالث على 
التـــوايل، موؤمتـــر ومعر�ـــس “حيـــاة 
 DLS3 Bahrain طبيب االأ�شـــنان
و31   30 يومـــي  وذلـــك   ،”2018
مار�س املقبل يف فندق كراون بالزا.
العـــام  هـــذا  املوؤمتـــر  ويقـــام 
ب�رساكـــة ا�شـــرتاتيجية مع �شـــندوق 
العمـــل “متكني”، والهيئة الوطنية 
لتنظيم املهن واخلدمات ال�شحية، 
واجلمعية ال�شعودية لطب االأ�شنان، 
وجامعـــة ريا�ـــس العلـــم يف اململكة 
وجمموعـــة  ال�شـــعودية،  العربيـــة 

“فيزتا”.
ويتحدث يف موؤمتر “حياة طبيب 
 ”DLS3 Bahrain 2018 االأ�شنان
هـــذا العـــام 18 حما�ـــرسا دوليا من 
املخت�شني يف الطب وطب االأ�شنان 
و”الاليف �شـــتايل”، مـــن الواليات 
املتحدة االأمركية وكوريا اجلنوبية 
وال�شـــويد والهنـــد وم�ـــرس ولبنـــان 
و�شـــلطنة عمان واململكـــة العربية 

ال�شعودية ومملكة البحرين.
املتحدثون  هوؤالء  وي�شـــتعر�س 
خالل يومي املوؤمتر طيفا وا�شعا من 
املحاور ذات ال�شـــلة بطب اال�شنان 

واأحدث تطوراته حول العامل، وذلك 
عرب عدد من املحا�رسات واللقاءات 
وور�ـــس العمـــل، مـــع الرتكيـــز على 
اأبرز املمار�شـــات العلمية واملهنية 
احلديثـــة يف هـــذا املجـــال احليوي، 
اإ�شـــافة اإلـــى اإلقـــاء ال�شـــوء علـــى 
حياة طبيب االأ�شـــنان مـــن النواحي 
االأكادمييـــة والعمليـــة وال�شـــحية، 
النواحـــي االجتماعية  وكذلـــك مـــن 

واالأ�رسية.
ويحظـــى موؤمتـــر “حيـــاة طبيب 
 DLS3 Bahrain االأ�شـــنان 
2018” يف ن�شخته الثالثة مب�شاركة 
خليجية وا�شعة موزعة بن�شبة 30% 
مـــن مملكـــة البحريـــن، و60 % من 
اململكة العربية ال�شعودية، والـ 10 
% الباقيـــة من باقـــي دول اخلليج 

العربي واملنطقة والعامل.

عرب رئي�س نــــادي البديع الثقايف 
والريا�شــــي علي الدو�ــــرسي عن بالغ 
�شــــكره وتقديــــره با�شــــمه وبالنيابة 
عــــن اأع�شــــاء جمل�ــــس اإدارة النــــادي 
البديــــع  اأهــــايل  وكافــــة  ومن�شــــوبيه 
ال�شــــمو  �شــــاحب  الــــوزراء  لرئي�ــــس 
امللكــــي االأمر خليفة بن �شــــلمان اآل 
خليفة، على اإثر توجيهاته ال�شــــديدة 
- لدى تروؤ�شــــه اجلل�شــــة االعتيادية 
االأ�شــــبوعية ملجل�ــــس الــــوزراء - اإلى 
درا�شــــة اإن�شــــاء مركــــز �شــــحي جديد 
يف البديــــع وتكليــــف �شــــموه وزارتي 
ال�شــــحة واالأ�شغال و�شوؤون البلديات 
والتخطيــــط العمراين بتحديد املوقع 
املقــــرتح ورفعــــه اإلــــى �شــــموه بعــــد 
التن�شــــيق مع اللجنة الوزارية لالإعمار 

والبنية التحتية.
واأ�شــــاف الدو�رسي اأن هــــذا االأمر 
اأثلــــج �شــــدور جميــــع اأهــــايل البديع؛ 
كونهم يعانون �شغر العيادة احلالية 
وعــــدم متكنها مــــن ا�شــــتيعابهم وال 

تتواكب مع الزيادة املطردة يف عدد 
ال�شــــكان كما ال يتوفر بها االأق�شــــام 

الطبية كافة. 
ــــن رئي�س  ويف ختــــام ت�رسيحه، ثمنّ
نــــادي البديــــع متابعــــة �شــــمو رئي�س 
الــــوزراء الحتياجات املنطقــــة كافة، 
وتوجيهاته امل�شــــتمرة للم�شــــوؤولني 
باإزالة اأي معوقات، وتلبية املتطلبات 

كافة. 

• ال�شيخ حممد بن عبداهلل	

• علي الدو�رسي	

حمرر ال�سوؤون املحلية

بدور املالكي

بدور املالكي

50 % من املر�شى يتوفون خالل 5 �شنوات من الت�شخي�س

عــــــالج جمــــــاين ملـــر�ـــشـــى الــــ�ــــرسطــــان الــبــحــريــنــيــني

• اال�شت�شاري �شعد التميمي	
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الرئي�س التتاري ي�سيد ب�سيا�سة جاللة امللك

“اخلارجية” تدين التفجري الإرهابي يف اجلزائر

مريزا يبحث تعزيز التعاون مع “يونيدو”

امليثاق فّعل دور املراأة البحرينية يف كل املجالت

دعا لعقد اجتماعات اللجنة احلكومية البحرينية الرو�سية يف قزان 

جمددة موقف البحرين الرا�سخ �سد العنف والتطرف

م�سيدا بجهودها يف تطوير امل�ساريع اال�ستثمارية 

“الرفاع الن�سائية” حتتفي بذكرى امليثاق بال�سخري... الرويعي:

املنامة - بنا:  اأ�س���اد رئي�س جمهورية 
تتار�س���تان الرو�س���ية ر�س���تم مينيخانوف 
بال�سيا�س���ة لعاهل البالد �س���احب اجلاللة 
امللك حمد بن عي�س���ى اآل خليفة يف تعزيز 
العالق���ات بني مملك���ة البحرين ورو�س���يا 
االحتادي���ة بالتعاون مع الرئي�س الرو�س���ي 
فالدم���ري بوت���ني مل���ا في���ه خري و�س���الح 

�سعبيهما.
وق���ال لدى ا�س���تقباله ل�س���فري مملكة 
البحري���ن ل���دى رو�س���يا االحتادي���ة اأحم���د 
ال�س���اعاتي اإن���ه اإدراًكا الأهمي���ة العالق���ات 
االقت�س���ادية بني البلدين فاإنه يدعو الى 
انعق���اد ال���دورة القادم���ة م���ن اجتماعات 
اللجن���ة احلكومي���ة البحرينية – الرو�س���ية 
للتع���اون التجاري واالقت�س���ادي والعلمي 
والتكنولوج���ي يف مدين���ة ق���زان عا�س���مة 

ترت�ستان هذا العام.
كم���ا دع���ا الرئي����س التت���اري مملك���ة 
ق���زان  منت���دى  يف  للم�س���اركة  البحري���ن 

املقب���ل  ماي���و  �س���هر  يف  االقت�س���ادي 
وال���ذي ينعق���د �س���نويا يف اجلمهورية ويف 
اال�س���رتاتيجية  الروؤي���ة  موؤمتر”جمموع���ة 

رو�س���يا والعامل اال�س���المي” يف وقت الحق 
م���ن ه���ذا الع���ام وذل���ك ب�س���فته رئي�ًس���ا 

ملجل�س اإدارة املجموعة.

املنام���ة - وزارة اخلارجية: اأدانت وزارة خارجية 
مملكة البحرين ب�س���دة التفج���ري االإرهابي الذي وقع 
يف والية تب�سة يف اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية 
ال�س���عبية، واأدى اإلى مقتل واإ�سابة عدد من اجلنود، 
معربة عن بالغ التعازي واملوا�س���اة اإلى اأهايل وذوي 
ال�سهداء ومتنياتها بال�سفاء العاجل للم�سابني جراء 
هذا العمل االإرهابي.   واأكدت وزارة اخلارجية وقوف 
مملك���ة البحرين اإل���ى جان���ب اجلمهوري���ة اجلزائرية 
الدميقراطي���ة ال�س���عبية يف حربه���ا �س���د االإره���اب، 
جم���ددة موقف مملك���ة البحرين الرا�س���خ الذي ينبذ 
العن���ف والتط���رف واالإرهاب بكل �س���وره واأ�س���كاله 
ومهم���ا كانت دوافعه ومربراته، والداعي اإلى �رضورة 
تكثي���ف التع���اون ال���دويل عل���ى جميع امل�س���تويات 

ملواجهة هذه الظاهرة اخلطرية والق�ساء عليها.

املنام���ة - وزارة �س���وؤون الكهرب���اء واملاء: 
وامل���اء  الكهرب���اء  �س���وؤون  وزي���ر  ا�س���تقبل 
تروي���ج  برنام���ج  رئي����س  م���ريزا  عبداحل�س���ني 
اال�س���تثمار يف منظم���ة االأمم املتح���دة للتنمية 
ال�سناعية )يونيدو( ها�سم ح�سني يرافقه عدد 

من امل�سوؤولني باملنظمة. 
الت���ي تبذله���ا  باجله���ود  الوزي���ر  واأ�س���اد 
املنظمة يف �سبيل تطوير امل�ساريع اال�ستثمارية 
والربام���ج املتعلق���ة باملحافظ���ة عل���ى البيئة، 
وجرى خالل اللقاء بحث �س���بل تعزي���ز التعاون 
الثنائي امل�سرتك بني منظمة “يونيدو” ووحدة 
الطاق���ة امل�س���تدامة يف كل م���ا يتعل���ق بربامج 
ت�سجيع ا�س���تخدام الطاقة املتجددة يف املنازل 
واملن�س���اآت من اأجل حتقيق االأه���داف الوطنية 
لكف���اءة الطاقة والطاقة املتجددة والو�س���ول 

ال���ى التنمي���ة ال�س���املة وامل�س���تدامة يف مملكة 
البحرين.

كما اأبدى رئي�س برنامج يونيدو ا�س���تعداد 

املنظم���ة لتوف���ري برامج تدريبي���ة للراغبني يف 
تاأ�س���ي�س م�س���اريع �س���غرية يف جم���ال الطاقة 

املتجددة وكفاءة الطاقة.

الرفاع - رئي�س���ة جمعية الرفاع الن�سائية: قالت 
رئي�س���ة جمعية الرف���اع الن�س���ائية الثقافية اخلريية 
همي���ان الرويع���ي اإن ذك���رى ميثاق العم���ل الوطني 
فر�س���ة ال�س���تذكار االجن���ازات التي حتقق���ت ونحن 
كموؤ�س�س���ات جمتم���ع م���دين مل�س���نا م���ن خ���الل هذه 
الوثيق���ة التاريخية تفعيل دور امل���راأة البحرينية يف 
املجاالت كافة. ج���اء ذلك يف االحتفالية التي اأقيمت 
بتنظيم جلن���ة الفعاليات موؤخرا يف منطقة ال�س���خري 
باجلنوبية مبخيم الع�سو نيلة )ام يعقوب( وبح�سور 

ع�س���و جمل����س اإدارة االحت���اد الن�س���ائي البحرين���ي 
ليلى احلدي وع�س���وات جمل����س االإدارة وجمهور من 
ع�س���وات جمعية الرفاع الن�سائية. من جانبها، رفعت 
نائبة جمل�س االإدارة لولوة اجلار ا�سمى اآيات التهاين 
والتربي���كات الى القيادة الر�س���يدة واحلكومة والى 
رئي�س���ة املجل�س االعلى للمراأة واإلى �س���عب البحرين 
مبنا�س���بة ذكرى ميثاق العم���ل الوطني. من جانبهم، 
اأ�س���ادت ع�س���وات الرفاع بجهود اجلمعية والربامج 
الت���ي تقيمه���ا، وطالب���وا اأن تكون الربام���ج املقبلة 

على امل�ستوى اخلارجي من خالل تكوين جلنة ال�سفر 
والرتفي���ه الداخلية واخلارجية لزي���ادة موارد الدخل 
وتنمية املوارد للجمعية، واإقامة مزيد من املعار�س 
وامل�ساركة يف املعار�س اخلارجية، خ�سو�سا اأن جلنة 
امل�ساريع لديها العديد من املنتوجات وامل�سغوالت 
اليدوي���ة البحريني���ة، معرب���ني ع���ن امله���ا يف اإعادة 
تفعيل برنامج ال�سيافة للفتيات ال�سابات كمدخول 
له���م. ويف نهاي���ة فعالي���ة امليثاق، �س���كر احل�س���ور 

الع�سو نعيمة البلو�سي على الغذاء اللذيذ.

• رئي�س جمهورية تتار�ستان الرو�سية م�ستقبال �سفري البحرين لدى رو�سيا	

• وزارة اخلارجية توؤكد وقوف البحرين اإلى جانب اجلزائر يف حربها �سد االإرهاب	

• وزير �سوؤون الكهرباء واملاء م�ستقبال رئي�س برنامج ترويج اال�ستثمار يف “يونيدو”	

•  لقطة على هام�س احتفالية جمعية الرفاع الن�سائية ذكرى امليثاق	

ميثاق العمل الوطني
 كفل الحريات الشخصية

احتفلت مملكة البحرين مبنا�س����بة عزيزة عل����ى الوطن واملواطنني نعتز 
ونفخر بها جميعا، وهي ذكرى اإ�سدار ميثاق العمل الوطني الذي اأقره �سعب 
البحري����ن باالإجماع يف 14 فرباير عام 2001، وال�س����ك اأن امليثاق يعترب نقلة 
نوعية كبرية يف العمل الوطني، وخطوة متقدمة ومتميزة يف م�س����رية االإ�سالح 
ال�سيا�س����ي التي يقودها �س����احب اجلاللة عاهل البالد، تر�سيخا للموؤ�س�سات 
الد�س����تورية يف الدولة مبا يلب����ي التطلعات واالآمال نح����و املزيد من التطور 

والتقدم احل�ساري.
وا�س����تنادا اإلى ما ت�س����منه ميثاق العمل الوطني من مبادئ واأحكام، فقد 
�س����در الد�ستور املعدل ململكة البحرين يف فرباير 2002م الذي كان مبثابة 
االنطالقة الكربى لدولة املوؤ�س�سات الد�ستورية، نلقي ال�سوء يف هذا العمود 

على بع�س مما ت�سمنه امليثاق من مبادئ واأحكام.

1. أهداف الحكم وأساسه
اأكد امليثاق اأن هدف احلكم �س����يانة البالد، ورفع �ساأن الدولة، واحلفاظ 
عل����ى الوح����دة الوطنية وحتقي����ق التنمية امل�س����تدامة ال�س����املة يف املجاالت 

ال�سيا�سية واالقت�سادية واالجتماعية والثقافية وغريها.
فالع����دل اأ�س����ا�س احلكم وامل�س����اواة و�س����يادة القانون واحلري����ة واالأمن 
والطماأنينة والعلم والت�س����امن االجتماعي وتكاف����وؤ الفر�س بني املواطنني 

هي دعامات للمجتمع تكفلها الدولة.

2. كفالة الحريات الشخصية والمساواة
كم����ا اأك����د امليث����اق اأن احلري����ات ال�سخ�س����ية مكفول����ة، وامل�س����اواة بني 
املواطنني والعدالة وتكافوؤ الفر�س، دعامات اأ�سا�سية للمجتمع. ويقع على 
الدول����ة عبء كفالتها للمواطنني جميعا، بال تفرقة. وياأتي ذلك �س����من مبداأ 

اأعم واأ�سمل وهو مبداأ امل�ساواة بني النا�س يف الكرامة االإن�سانية.

كما قرر الميثاق أيضا أن:
املواطنني مت�ساوون اأمام القانون يف احلقوق والواجبات، ال متييز بينهم 

ب�سبب اجلن�س اأو االأ�سل اأو اللغة اأو الدين اأو العقيدة.
احلرية ال�سخ�س����ية مكفولة وفقاً للقانون، فال يجوز القب�س على اإن�س����ان 
اأو توقيفه اأو حب�س����ه اأو تفتي�س����ه اأو حتديد اإقامته اأو تقييد حريته يف االإقامة 

اأو التنقل، اإال وفق القانون وحتت رقابة الق�ساء.
ال يجوز باأي حال تعري�س اأي اإن�سان الأي نوع من اأنواع التعذيب املادي اأو 

املعنوي، اأو الأي معاملة غري اإن�سانية اأو مهنية اأو ما�سة للكرامة.
ويبط����ل اأي اعرتاف اأو قول ي�س����در حتت وطاأة التعذي����ب اأو التهديد اأو 
االإغراء. وب�سفة خا�سة، يحظر اإيذاء املتهم ماديا اأو معنويا. ويكفل القانون 
توقيع العقوبة على من يرتكب جرمية التعذيب اأو االإيذاء البدين اأو النف�سي.
ال جرمي����ة وال عقوبة اإال بقانون، وال عقوبة اإال على االأفعال الالحقة لنفاذ 

القانون املن�سئ للجرمية.
العقوبة �سخ�س����ية، واملتهم ب����ريء حتى تثبت اإدانت����ه، مبوجب حماكمة 
عادل����ة، تتوافر له فيها كل ال�س����مانات التي تكفل له ح����ق الدفاع يف جميع 
مراح����ل التحقيق واملحاكمة طبق����اً للقانون، ويجب اأن يك����ون لكل متهم يف 
جناي����ة حم����ام يتولى الدفاع عن����ه مبوافقته، وحق التقا�س����ي مكف����ول وفقاً 

للقانون.
للم�س����اكن حرمة م�سونة، فال يجوز دخولها اأو تفتي�س����ها اإال باإذن اأهلها، 
وا�س����تثناء يف حال����ة ال�رضورة الق�س����وى يج����وز ذلك يف االأح����وال التي يعينها 

القانون حتت رقابة ال�سلطة الق�سائية.
للمرا�سالت ال�سخ�سية حرمتها و�رضيتها، واملرا�سالت الربيدية والورقية 
والهاتفية واالإلكرتونية وغريها م�سونة، وال يجوز اأن تخ�سع هذه املرا�سالت 
للرقاب����ة اأو التفتي�س اإال يف حاالت ال�رضورة التي يقررها القانون حتت رقابة 

ال�سلطة الق�سائية.

3. حرية العقيدة
اأك����د امليث����اق اأن تكفل الدول����ة حرية العقي����دة، وتكون حرية ال�س����مري 
مطلق����ة. وت�س����ون الدولة حرمة دور العبادة، وت�س����من حرية اإقامة ال�س����عائر 

الدينية وفق العادات ال�سائدة يف البالد.

4. حرية التعبير والنشر
اأك����د امليثاق لكل مواطن حق التعبري عن راأيه بالقول اأو بالكتابة اأو باأي 
طريقة اأخرى من طرق التعبري عن الراأي اأو االإبداع ال�سخ�سي، ومبقت�سى هذا 
املبداأ، فاإن حرية البحث العلمي وحرية الن�رض وال�سحافة والطباعة مكفولة يف 

احلدود التي يبينها القانون.

5. نشاط المجتمع المدني
من اأجل ا�س����تفادة املجتم����ع من كل الطاق����ات واالأن�س����طة املدنية، اأكد 
امليثاق اأن الدولة تكفل حرية تكوين اجلمعيات االأهلية والعلمية والثقافية 
واملهنية والنقابات على اأ�س�����س وطنية والأهداف م�رضوعة وبو�س����ائل �سلمية 
وفق����اً لل�����روط و�الأو�ض����اع �لتي يبينه����ا �لقان����ون، وال يجوز �إجب����ار �أحد على 

االن�سمام اإلى جمعية اأو نقابة اأو اال�ستمرار فيها.

6. الفصل بين السلطات
تكري�س����ا للمبداأ الدميقراطي امل�س����تقر، اأكد امليث����اق قيام نظام احلكم 
على اأ�س����ا�س مبداأ الف�س����ل بني ال�س����لطات الثالث: الت�رضيعي����ة والتنفيذية 

والق�سائية، مع التعاون بني هذه ال�سلطات وفق اأحكام الد�ستور.

7. سيادة القانون واستقالل القضاء
اأك����د امليثاق اأن �س����يادة القانون اأ�س����ا�س احلكم يف الدولة، وا�س����تقالل 
الق�س����اء وح�سانته �سمانتان اأ�سا�س����يتان حلماية احلقوق واحلريات. وتعمل 
الدولة على ا�س����تكمال الهيئات الق�س����ائية املن�س����و�س عليها يف الد�ستور 
وتعي����ني اجلهة الق�س����ائية التي تخت�����س باملنازعات املتعلقة بد�س����تورية 

القوانني واللوائح، والنيابة العامة.
ويف اخلتام، جن����د اأن امليثاق هو النواة التي قامت عليها اأ�س�����س الدولة 
الدميقراطية احلديثة التي و�سع ركائزها ح�رضة �ساحب اجلاللة عاهل البالد 

املفدى حفظه اهلل ورعاه؛ من اأجل م�ستقبل م�رضق لوطننا الغايل. 

 الثقافة األمنية
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فوز “بيان البحرين” بجائزة زايد يعك�س الدعم احلكومي للتعليم
كرم ال�سيخة مي العتيبي مبنا�سبة الإجناز العاملي... ال�سفري الكويتي:

كرَّم عمي���د ال�س���لك الدبلوما�س���ي مبملكة 
البحرين �س���فري دولة الكويت ال�سقيقة ال�سيخ 
عزام مبارك ال�س���باح، رئي�س جمل�س اإدارة بيان 
البحري���ن ال�س���يخة مي بنت �س���ليمان العتيبي؛ 
مبنا�س���بة ح�س���د مدر�س���ة بيان البحرين جائزة 

ال�سيخ زايد لطاقة امل�ستقبل.  
وقدم ال�س���يخ ال�س���باح لل�س���يخة مي بنت 
العتيب���ي درعا تذكريا بهذه املنا�س���بة يف حفل 
عام���ر اأقام���ه وحرم���ه يف منزلهما العامر و�س���ط 
ح�سور نخبوي حا�س���د، تقدمه عدد من ال�سيوخ 
والوزراء، وكبار امل�س���وؤولني وال�سخ�س���يات يف 
احلكومة، واأع�س���اء ال�سلك الدبلوما�سي العربي 
والأجنب���ي املعتمدي���ن ل���دى مملك���ة البحري���ن 
وعقيالته���م، وعدد م���ن الفعالي���ات الإعالمية 
والثقافي���ة واملجتمعية، واأع�س���اء جمل�س اأدارة 

مدر�سة البيان.
ال�س���يخ مبارك ال�سباح، اأكد يف كلمته اأثناء 
التكرمي اأن جائزة زايد لطاقة امل�ستقبل، التي 
ح�س���دتها مدر�س���ة بي���ان البحري���ن حم���ل فخر 
واعت���زاز وتقدير واإ�س���ادة من اجلميع، م�س���ددا 
عل���ى اأن ح�س���ول بي���ان البحرين عل���ى اجلائزة 
العاملي���ة وحتقيقه���ا الإجن���از غ���ري امل�س���بوق 
حمليا و�سط امل�ساركة الوا�سعة من اأنحاء العامل 
كافة، لهو تاأكيد وا�س���ح على الدعم والت�سجيع 
املتوا�سل من القيادة واحلكومة الر�سيدة لكل 

الإجنازات.
كم���ا اأك���د اأن ه���ذا التكرمي، ياأت���ي تقديرا 
وعرفان���ا للدور ال�س���امي والرائد لل�س���يخة مي 
وم�س���ريتها  الكرمي���ة،  وعائلته���ا  العتيب���ي، 
الوطنية املخل�س���ة واحلافلة بالعطاء، ول�سيما 
يف التعلي���م وبن���اء الإن�س���ان البحرين���ي العامل 
واملنت���ج، مردف���ا اأنه���ا م�س���رية عط���رة عامرة 

بالإجنازات والتميز والريادة، وا�س���تحقت بحق 
تقدير اجلميع على حد �سواء.

ويف كلمته���ا املع���ربة، عربت ال�س���يخة مي 
عن جل �سكرها وتقديرها ل�سفري دولة الكويت 
ال�س���قيقة وحرم���ه على ه���ذا التك���رمي الأخوي 

الذي يوؤكد عمق الو�س���ائج والروابط بني دولة 
الكويت ومملك���ة البحرين، مثمنة ه���ذه اللفتة 
الرائعة من ال�س���يخ ع���زام ال�س���باح باإقامة هذا 
احلفل التكرميي ملدر�سة بيان البحرين لفوزها 

بجائزة زايد لطاقة امل�ستقبل.

وعربت رئي�س���ة جمل�س اإدارة مدر�سة بيان 
البحري���ن عن ج���ل �س���كرها وتقديره���ا للدعم 
الالحم���دود الذي حتظى به العملية وامل�س���رية 
الرتبوي���ة م���ن القي���ادة واحلكوم���ة الر�س���يدة، 
مو�سلة �سكرها لوزارة الرتبية والتعليم، وعلى 

راأ�س���ها وزير الرتبية والتعلي���م ماجد النعيمي، 
ودعم���ه املتوا�س���ل لتحق���ق مدار����س البحرين 
احلكومية واخلا�س���ة مزيدا من التميز والريادة 
على امل�ستوى املحلي والدويل والإقليمي، وهو 

ما حققته مدر�سة بيان البحرين بهذا الفوز. 
وقال���ت ال�س���يخة العتيب���ي نحتف���ل اليوم 
ال�س���عودية  م���ن  اأ�س���قاوؤنا  وحولن���ا  بالجن���از، 
�س���كرها  ع���ن  مع���ربة  والإم���ارات،  والكوي���ت 
ل�س���فري دولة الإمارات العربية املتحدة وحرمه 
حل�س���ورهما احلف���ل، مو�س���لة �س���كرها ل���كل 

احل�سور.
واأكدت رئي�س جمل�س اإدارة مدر�سة البيان، 
اأن ه���ذا الف���وز حتق���ق باجله���ود املتوا�س���لة 
ملجل�س الإدارة، وللهيئ���ة التعليمية وللطالب، 
البحري���ن؛  بي���ان  مبدر�س���ة  العامل���ني  ول���كل 
لأنه ف���وز حتقق ب���روح عم���ل الفري���ق الواحد، 
م�س���ددة اأن بيان البحرين تفخر باأنها �س���تكون 
منوذج���ا خليجيا رائدا يف ه���ذا اجلانب الرتبوي 

والأكادميي املتميز.

• ال�سفري الكويتي يكرم رئي�س جمل�س اإدارة بيان البحرين	

بدور املالكي

“ميت اآي �صي تي” يو�صي بالنموذج البحريني يف التحول الرقمي
ا�ستخدام التقنيات احلديثة يعزز من تناف�سية قطاع الأعمال

اأو�س���ى موؤمت���ر البحري���ن للتكنولوجي���ا “ميت 
اآي �س���ي تي” بال�س���تفادة من النموذج البحريني يف 
التح���ول الرقم���ي يف جمال تطوير قطاع���ات الأعمال 
وتق���دمي خدم���ات متط���ورة للمواطن���ني، م���ن خالل 
ا�ستك�س���اف التط���ورات ال�رسيع���ة يف جم���ال تقني���ة 
املعلومات والت�س���الت مثل احلو�س���بة ال�س���حابية 

وقواعد البيانات الكربى وتوطينها.
وخل����س امل�س���اركون باملوؤمت���ر يف خت���ام اأعمل 
املوؤمتر الذي اأقيم ب�رساكة ا�س���رتاتيجية مع �سندوق 
العمل )متكني( اأهمية دعم املوؤ�س�س���ات ال�س���غرية 
واملتو�س���طة يف البحري���ن ومتكينها من ال�س���تثمار 
بالتقني���ات احلديثة، مبا من �س���اأنه خف�س نفقاتها 

وتعزيز تناف�سيتها على املدى الطويل. 
اعتم���اد  زي���ادة  اأن  اإل���ى  املتحدث���ون  واأ�س���ار 
احلكوم���ات حتدي���دا عل���ى تقني���ة املعلوم���ات م���ن 
�ساأنه ح�س���ول املواطن على خدمات حكومية �رسيعة 
وموثوق���ة، ومب���ا ي�س���من يف الوقت ذاته �س���فافية 

ونزاهة الأداء احلكومي.
واأ�س���ار امل�س���اركون اإل���ى ����رسورة ع���دم تخوف 
م���ن  الك���ربى  واخلا�س���ة  احلكومي���ة  املوؤ�س�س���ات 

ا�ستخدام احلو�س���بة ال�س���حابية بدعوى احلفاظ على 
�رسي���ة معلوماتها و�س���جالتها، حمذرين م���ن اأن ذلك 
يفوت على تلك املوؤ�س�س���ات فر�س���ا كب���رية نتيجة 
عدم ا�س���تخدام ه���ذه التقني���ة احلديثة الت���ي توفر 
الوق���ت واملال، لكنهم اأك���دوا يف الوقت ذاته اأهمية 
التاأك���د م���ن اأن املعلوم���ات املخزنة على احلو�س���بة 
ال�س���حابية يف مكان اآمن ل ميكن الو�سول اإليه اإل من 

قبل الأ�سخا�س املخولني بذلك.
ولف���ت املتحدثون اإلى اأن ا�س���تخدام التقنيات 
احلديث���ة م���ن �س���اأنه اأن يقل���ل م���ن احلاج���ة للعن�رس 
الب�رسي، واأكدوا اأهمية ال�ستفادة من الكوادر الب�رسية 
التي �ستفي�س عن حاجة املوؤ�س�سات يف اأعمال اأخرى 
من خ���الل اإعادة تاأهيل تلك الك���وادر للقيام باأعمال 

تتنا�سب مع التحول الرقمي.
رئي�س موؤمتر “ميت اآي �سي تي” نا�رس فوؤاد، اأكد 
اأن و�س���ع تلك التو�سيات مو�س���ع التنفيذ من �ساأنه 
ت�رسي���ع وترية ال�س���تفادة من التقني���ات احلديثة يف 
املنطقة، لفتا اإلى اأن تلك التو�سيات متثل ع�سارة 
خربات م�س���اركني يف املوؤمتر لهم خ���ربات مرتاكمة 
طويل���ة يف جم���ال تقنية املعلومات والت�س���الت يف 

البحرين واملنطقة والعامل.
نا�رس فوؤاد، وهو اأمني العام الهيئة القت�سادية 
لقن���اة ال�س���وي�س، وع�س���و جم����س كلي���ة حا�س���بات 
ومعلوم���ات جامعة القاهرة، ق���ال اإن موؤمتر البحرين 
للتكنولوجيا “ميت اآي �سي تي” اأ�سبح من الفعاليات 

الإقليمي���ة املهم���ة على اأجن���دة جميع املوؤ�س�س���ات 
احلكومية واخلا�س���ة يف املنطقة واملهتمة بالتعرف 
عل���ى التقنيات احلديثة يف جم���ال تقنية املعلومات 

والت�سالت وتطبيقاتها.
واأ�س���ار اإلى اأن موؤمتر “ميت اآي �س���ي تي” جرى 

يف ن�س���خته الثامنة هذا العام بح�س���ور اأكرث من 900 
م�س���ارك على مدى اأيامه الثالثة، مبا يعزز من مكانته 
كمن�س���ة اإقليمي���ة للتالقي والتعرف عل���ى النموذج 
البحريني يف التحول الرقمي، اإ�سافة اإلى ا�ستعرا�س 
التطورات احلديثة يف جمال التنقية اإقليميا وعامليا.
على �سعيد ذي �س���لة نوه فوؤاد بتمكن معر�س 
“بايتك����س” ال���ذي يقام عل���ى هام����س املوؤمتر من 
ا�س���تقطاب اأكرث من 60 عار�س���ا من ����رسكات تقنية 
والع���امل،  البحري���ن  م���ن  والت�س���الت  املعلوم���ات 
وبالزيارات التي �س���هدها املعر�س من قبل العديد 

من الوفود الدولية. 
من جانبه، قال رئي�س جمعي���ة البحرين ل�رسكات 
موؤمت���ر  �س���عار  اإن  العبي���ديل،  عبي���ديل  التقني���ة 
“ميت اآي �س���ي ت���ي” هذا العام “احت�س���ان التحول 
الرقمي” يعك�س ان�س���جاًما مع موجة عاملية تبحث يف 
مو�سوعات هذا التحول من جوانب خمتلفة، واأ�ساف 
“ي�س���ري العديد من امل�س���ادر التي تتابع التحولت 
الرقمية التي ي�س���هدها الع���امل، اأن هذا التحول بات 
يوؤث���ر ويغري العمليات واملعام���الت يف جميع جوانب 

احلياة مبعدل اأ�رسع باطراد.

• موؤمتر البحرين للتكنولوجيا عقد ب�رساكة مع “متكني”	

املنامة - وزارة �س���وؤون ال�س���باب والريا�س���ة: 
ح�سلت وزارة �سوؤون ال�سباب والريا�سة على جائزة 
امل�س���وؤولية الجتماعي���ة عن م����رسوع مواقعنا وذلك 
يف موؤمتر تكنولوجيا املعلومات والت�س���الت ميت 
اآي �س���ي تي ومعر�س البحري���ن الدويل للتكنولوجيا 

بايتك�س يف ن�سخته الثامنة.
وت�س���لم الوزير ه�سام اجلودر اجلائزة يف احلفل 
الذي مت برعاية وزير املوا�سالت والت�سالت كمال 
ب���ن اأحمد يف مرك���ز اخلليج للمعار����س واملوؤمترات 

بفندق اخلليج.
وياأت���ي هذا امل�رسوع كمبادرة من وزارة �س���وؤون 
ال�س���باب والريا�س���ة من اأجل توفري قاع���دة بيانات 
مهمة للمواقع التي ت�رسف عليها الوزارة حيث يعترب 
النظام الأول من نوعه يف جمال ال�س���باب والريا�س���ة 
يف مملك���ة البحرين حيث ي�س���اهم النظ���ام يف عر�س 
البيانات على خارطة تفاعلية مق�س���مه على ح�س���ب 

املحافظات بالإ�س���افة الى عدة تفا�سيل اأخرى من 
اأبرزه���ا معلومات عامة، �س���ور فوتوغرافية خا�س���ة 
باملن�س���اأة، �س���ور بانورامي���ة 360 درج���ة لبع����س 
املن�س���اآت بالإ�س���افة ال���ى اح�س���ائيات ومعلومات 

مهمة.
ويت�سمن “م�رسوع مواقعنا” معلومات وافية عن 
52 ناديا ريا�س���يا، 36 مركزا �سبابيا، بالإ�سافة الى 
مركز الإبداع ال�سبابي ومركز �سلمان الثقايف، وبع�س 
املواقع ال�سبابية والريا�س���ية يف اململكة اخلا�سعة 
حتت ا�رساف وزارة �سوؤون ال�سباب والريا�سة وجميع 
ال�س���بابية  الريا�س���ية الوطني���ة، املراك���ز  الأندي���ة 
واملن�س���اآت الريا�س���ية املحلية، وميكن للم�ستخدم 
حتدي���د اأي موقع يف مملكة البحري���ن كمثال )البحث 
عن عنوان، اأ�سم اجلهة، اأماكن و�سائل الرتفيه، اإلخ( 

من اأجل الو�سول الى املوقع املراد البحث عنه.
 Google مت تطبي���ق النظ���ام ع���رب ا�س���تخدام

map API web service حيث باإمكان امل�ستخدم 
ت�س���فح اخلارطة التفاعلية عن طري���ق عدة معايري 
يتم اختيارها من قائمة النظام بالإ�س���افة اإلى ذلك 
ي�س���اعد النظام ي�ساعد على و�س���ع روؤية م�ستقبلية 
�س���املة ع���ن توزي���ع املن�س���اآت الريا�س���ية، الأندية 
الوطني���ة واملراكز ال�س���بابية ح�س���ب املحافظات او 
املدن اجلديدة ب�س���ورة �سل�س���ة ت�س���اهم يف توزيع 
املن�س���اآت ح�س���ب الحتياجات والتوزي���ع او الكثافة 
ال�س���كانية، ومن حيث البتكار والإبداع فاإن النظام 
يوفر �س���ور بانورامية 360 درجة لبع�س املن�س���اآت 
وذل���ك لروؤية املن�س���اأة ب���اأي وقت واأي م���كان، كما 
باإمكانه���م ت�س���فح النظام على اأي جه���از كمبيوتر، 
اأجهزة الهاتف والأجه���زة اللوحية عن طريق حتميل 
تطبيق وزارة �س���وؤون ال�س���باب والريا�سة من متجر 
اأب���ل، متج���ر الأندروي���د وكذل���ك متج���ر تطبيق���ات 

احلكومة اللكرتونية.

“ال�صباب والريا�صة” تنال جائزة امل�صوؤولية االجتماعية 
عن م�رسوع “مواقعنا”

• جانب من التكرمي	
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هرطقات شريعت مداري
كعادة الإيرانيني حني تخنقهم ال�س���ع�دية بثقلها وم�اقفها، خرج م�ؤخراً رئي�س 
حترير �سحيفة “كيهان” وم�ست�سار املر�سد، املدع� ح�سني �رصيعت مداري، بت�رصيحات 

فقاعية اأزبد فيها واأرعد،  عن �سيطرة “الفر�س” على املنطقة، وبقية هذا الهراء.
وياأتي الختالف بهذا امل�قف وا�س���حا، ما بني ال�سيا�ستني ال�سع�دية والإيرانية، 
حيث تعتم���د الأولى نهج التعتيم املطل���ق، والتحرك الإ�س���راتيجي على الأر�س، يف 
حني ينتهج الإيراني�ن، والتي تع�سف بالدهم بالث�رات، والف�ساد، والفقر، والتمييز 

الطبقي، �سيا�سات التخ�يف والرهيب، جلريانهم.
وغفل �سا�س���ة طه���ران ب���اأن البحرين هي جزء م���ن منظ�مة بيت الأم���م املتحدة، 

وجمل�س التعاون اخلليجي، واجلامعة العربية، وم�ؤمتر العامل الإ�سالمي. 
وغفل�ا اأي�س���ا، باأن هنالك حتالفات ع�س���كرية كبرية تربط بالدنا بدول اإقليمية، 
واإ�س���المية، و�سديقة، وبتفا�س���يل متداولة يعيها الطفل الذي ل يتجاوز العا�رصة من 

العمر.
كما اأن �سيا�س���ة بيت احلكم بالريا�س تختلف عن �سابقاتها، ومبعرفة اأن التعدي 
على �س���يادة اأي دولة خليجية، �س���يعقبها الآلف ال�س�اريخ ال�سع�دية والتي �ستح�ل 

طهران لأر�س حمروقة بغم�سة عني. 
جاءت ت�رصيحات �رصيعت مداري الطف�لية، لت�ؤكد جهل ال�سا�سة الإيرانيني، حلجم 
املتغريات التي ع�س���فت باملنطقة، بعد ث�رة “ ال�س��سيال ميديا”، وما �سمي بربيع 
العرب، والتي اأحدثت كلتاهما وثبة عظمى يف الفكر الإن�س���اين، ومكنت الكثريين من 

متييز اخلزعبالت ال�سيا�سية، من ال�هلة الأولى.
مل يقم ال�سا�سة الإيراني�ن، بغبائهم، وباأنانية ث�رتهم امل�سطنعة، بعزل �سع�بهم 
عن حميطها اخلارجي فح�سب، بل بزرع القناعة الأكيدة بها، باأن هذا النظام الهتلري، 

ل خري يرجى منه. 
ويف ال�قت الذي ت�س���هد به �س���ع�ب املنطقة وثبات ن�عية على كافة الأ�س���عدة 
القت�س���ادية، والتنم�ية، والإن�س���انية، ل يزال الإيراني�ن “حملك �رص” ، وهم يتمرغ�ن 

بالفقر، واجل�ع، والتخلف.
ل� كانت ت�رصيحات “ح�س���ني �رصيعت مداري” قد �س���درت قبل �س���بعة اأع�ام من 
الآن، ل���كان التج���اوب معها خمتلفاً متام���اً، اأما واقع الأمر الآن، ف���ال يتخطى بحقيقته 

ابت�سامة �سفقة هادئة، يعقبها الن�سغال بي�ميات احلياة املرهقة. 

إبراهيم 
النهام

Ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

فجر جديد

تاأهيل 150 من الكوادر القانونية بـ “العدل”
 2695 حتويالً مرورياً يف 2017

بـ3 م�شاريع  ت�شتعد لـ “�رشق احلد”  الأ�شغال” 

�شيانة 12 منزل مت�رشًرا من تفجري بوري  

بينها م�رصوع اجل�س�ر العل�ية على تقاطعي األبا والن�يدرات 

ل�ستيعاب �سكان 4500 وحدة 

ن�سبة الإجناز بجميع املنازل بلغت 85 %... خلف:

املنامة - وزارة الأ�س���غال و�س�ؤون البلديات 
والتخطي���ط العمراين: �رصح مدي���ر اإدارة تخطيط 
و�س����ؤون  الأ�س���غال  ب����زارة  الط���رق  وت�س���ميم 
البلديات والتخطيط العمراين كاظم عبداللطيف 
اأن التح�ي���الت املروري���ة يف الع���ام 2017 ق���د 
�س���هدت نقل���ة ن�عي���ة فيم���ا يخ����س التخطيط 
امل�س���بق لها ح�س���ب املعاي���ري العاملي���ة والتي 
�ساهمت يف حت�سني وتط�ير التح�يالت املرورية 

وتخفيفها يف م�اقع العمل.
الع���ام  ال����زارة تلق���ت خ���الل  اأن  واأ�س���اف 
املا�س���ي نح� 3702 طلب���اً للتح�يالت املرورية 
يف جميع دوائر اخلدمات العامة وم�س���اريع البنية 
التحتي���ة، فيما متت امل�افقة عل���ى 2695 طلباً 
بن�س���بة 72.89 % م���ن جمم����ع الطلب���ات بع���د 
ا�ستيفاء ا�س���راطات ال�س���المة املرورية، والتي 
ا�س���تملت على 833 رخ�سة عمل مل�ساريع الطرق 
و676 رخ�س���ة عم���ل خلدم���ات ال�رصف ال�س���حي 
و492 رخ�س���ة عم���ل خلدم���ات الكهرب���اء و300 
رخ�س���ة عم���ل خلدم���ات متدي���دات املي���اه و59 

رخ�س���ة عم���ل م�س���اريع بابك� و85 رخ�س���ة عمل 
خلدمات بتلك�. 

امل�س���اريع  �س���من  وم���ن  اأن���ه  واأو�س���ح 
ال�سراتيجية التي �سملتها التح�يالت املرورية 
يف الع���ام 2017 م����رصوع اجل�س����ر العل�ي���ة على 
تقاطعي األبا والن�يدرات وم�رصوع ت��س���عة مطار 

البحرين الدويل وم�رصوع ت��سعة �سارع ويل العهد 
بالرفاع وت��سعة �س���ارع اأم�اج وم�رصوع متديدات 
�سبكة املياه على �سارع ال�سيخ خليفة بن �سلمان 
)بالق���رب م���ن دوار الق���دم( وم����رصوع متديدات 
�س���بكة املياه عل���ى �س���ارع امللك حم���د وم�رصوع 
متديدات �س���بكة املياه على �سارع عمان و�سارع 

35 بالزجن.
واأكد اأن ال�زارة تعمل على ت�عية م�ستخدمي 
الطري���ق اأثن���اء وج����د حت�يالت مروري���ة مب�اقع 
العم���ل عل���ى ال�س����ارع الرئي�س���ية بف���رة كافية 
م���ن خ���الل الإعالن عنه���ا يف الإذاع���ة والتلفزي�ن 
�س���بكات  اإل���ى  بالإ�س���افة  املحلي���ة،  وال�س���حف 
الت�ا�س���ل الجتماعي، وذلك لأخذ احليطة واحلذر 
اأثن���اء دخ�ل منطقة العمل، من�هاً اإلى اأن اإ�س���دار 
رخ�س عمل حت�يالت مرورية للم�ساريع ال�سغرية 
للتط�ير وال�س���يانة على ال�س����ارع الرئي�سة عادًة 
ما يك����ن العمل به���ا لي���اًل اأو خالل اإج���ازة نهاية 
الأ�سب�ع اأو خارج اأوقات الذروة لتفادي اأي ارباك 
حلركة املرور بالتن�سيق مع الإدارة العامة للمرور.

و�س����ؤون  الأ�س���غال  وزارة  اأف���ادت 
البلديات والتخطي���ط العمراين باأن ال�زارة 
اأع���دت حزمة م���ن م�س���اريع الط���رق خلدمة 
م�رصوع �رصق احلد الإ�سكاين الذي من امل�ؤمل 

اأن ي�ست�عب 4500 وحدة �سكنية.
وذكرت ردا على ا�ستف�سارات “البالد” 
ب�س���اأن م�س���اريع الط���رق التي تعم���ل على 
احل���د  ����رصق  م����رصوع  يف  ال����زارة  اإجنازه���ا 
الإ�س���كاين، اأنها تعمل على ت��س���عة �س���ارع 

املح���رق الدائ���ري املح�س����ر ب���ني تقاطع 
احل���د وتقاطع مدخ���ل اأم�اج وق���اليل، وه� 
امتداد اإلى ج�رص املح���رق الرابع الرابط بني 

الب�سيتني وخليج البحرين.
ولفت���ت اإلى عملها عل���ى م�رصوع تط�ير 
�س���ارع 47، الذي ي�سمل ت��سعة ال�سارع من 
م�س���ار واحد اإلى ثالثة م�سارات يف كل اجتاه 
من �س���ارع حامت الطائي �رصقاً اإلى �سارع 46 
يف عراد غرباً، كما ي�س���مل اإن�س���اء ج�رص بحري 
بط�ل 1.5 كيل�مر يربط �سارع 46 يف عراد 
�رصقاً بحالة اأب� ماهر غرباً وامل�رصوع حالياً يف 

مرحلة اعداد الت�ساميم التف�سيلية.
واأ�س���ارت اإلى اأن امل�رصوع الثالث الذي 
ينتظ���ر املدين���ة يتمث���ل يف تط�ير �س���ارع 
احل��س اجلاف )املناف���ذ اخلارجية مل�رصوع 
����رصق احل���د الإ�س���كاين(، وي�س���مل امل�رصوع 
تط�ي���ر مداخل م�رصوع �رصق احلد الإ�س���كاين 
عل���ى �س���ارع احل�����س اجل���اف ع���ن طريق 
ان�س���اء تقاطع���ات متع���ددة امل�س���ت�يات، 
اإ�س���افة اإلى تط�ير �سبكة الطرق يف منطقة 
احل���د، وامل����رصوع حالي���اً يف مرحل���ة تعيني 

ال�ست�ساري.

و�س����ؤون  الأ�س���غال  وزارة   - املنام���ة 
البلدي���ات والتخطي���ط العمراين: تنفي���ذاً لأمر 
ويل العه���د نائب القائد الأعل���ى النائب الأول 
لرئي�س جمل�س ال�زراء �س���احب ال�سم� امللكي 
الأم���ري �س���لمان ب���ن حم���د اآل خليفة باإ�س���الح 
املنازل املت�رصرة جراء العتداء الإرهابي الآثم 
الذي ا�ستهدف اأحد اأنابيب النفط بالقرب من 
قري���ة ب�ري متكنت وزارة الأ�س���غال و�س����ؤون 
البلدي���ات والتخطيط العمراين من ا�س���تكمال 
اأعمال ال�س���يانة ب�سكل كامل يف عدد 12 منزل 
من اأ�س���ل 23 من���زل مت�رصرا، وجتاوزت ن�س���بة 

الإجناز العامة يف جميع املنازل 85 %.
واملن���ازل التي مت ا�س���تكمال العمل فيها 
مت النته���اء من جمي���ع الأعم���ال املرتبطة بها 
لناحية الرميم وال�س���باغة وا�ستبدال الن�افذ 
والأب����اب والأعم���ال الكهربائي���ة وغريها من 
الأعمال بعد م�س���ي قرابة 3 اأ�س���هر فقط على 
ب���دء الأعمال يف ه���ذه املن���ازل يف 14 ن�فمرب 

.2017
واأك���د وزير الأ�س���غال و�س����ؤون البلديات 
والتخطيط العمراين ع�س���ام خل���ف اأن ال�زارة 
بداأت يف اأعمال ال�س���يانة منذ �سدور اأمر �سم� 

ويل العهد.
واأو�س���ح اأن الفئ���ة الأولى ت�س���م 4 منازل 
والفئ���ة الثاني���ة 12 من���زل والفئ���ة الثالثة 7 

من���ازل، حيث اإن املنازل الأربع���ة الأولى التي 
ت�س���لمتها ال�زارة مت ب���دء العمل عليها يف 14 
ن�فمرب املا�س���ي، حيث مت النتهاء من اأعمال 
ال�سيانة يف منزلني ب�سكل كامل، ومنزل ثالث 
مت الب���دء يف اأعم���ال التاأهي���ل في���ه بتاريخ 4 
فرباي���ر اجلاري، وذلك بعد اأخ���ذ م�افقة مالك 
املنزل للب���دء بالأعمال املطل�ب���ة، وقد بلغت 
ن�س���بة الإجناز 15 % من جممل اأعمال التاأهيل، 
اأما بخ�س�����س املنزل الرابع، ف�ف���ق التقرير 
الفني باأن املنزل بحاجة اإلى هدم واإعادة اإن�ساء 
ب�سكل كامل، وعليه فقد مت التفاق مع املالك 

على التع�ي�س املادي بكلفة اإعادة البناء. 
وق���ال اإن املرحل���ة الثاني���ة م���ن امل�رصوع، 
والتي ا�ستملت على �س���يانة 12 منزل، والتي 
تع���د الأقل ت�رصرا، حيث ت�س���لمت ال�زارة هذه 
املنازل يف 28 ن�فمرب املا�سي وتراوح ن�سب 

الإجناز فيها بني 95 % و100 %.
واأ�ساف اأن ال�زارة با�رصت اأعمال ال�سيانة 
يف املرحلة الثالثة من امل�رصوع، والتي ت�ستمل 
عل���ى �س���يانة 7 من���ازل مت الب���دء يف اأعم���ال 
ال�س���يانة لعدد 6 من���ازل منها وبن�س���بة اإجناز 

تراوح ما بني 50 % و60 %.

• اأحد املنازل الذي مت النتهاء من العمل فيه بعد ت�رصره جراء احلريق	

املنام���ة - بن���ا: وقع كل م���ن وزارة 
الع���دل وال�س����ؤون الإ�س���المية والأوقاف 
و�س���ندوق العم���ل )متك���ني(، اتفاقي���ة 
تع���اون م�س���رك تق�س���ي اإل���ى اإط���الق 
برنامج تدريبي متكامل )عدالة(، يهدف 
اإل���ى تدري���ب 150 خريج���ا م���ن الك�ادر 
البحريني���ة يف املج���ال القان����ين ب�زارة 

العدل.
وقع املذكرة من جانب ال�زارة، وزير 
الع���دل وال�س����ؤون الإ�س���المية والأوقاف 
ال�س���يخ خال���د بن عل���ي اآل خليف���ة، ومن 
جانب متكني الرئي�س التنفيذي اإبراهيم 
جناحي، �سباح اأم�س )الأربعاء(، وبح�س�ر 

عدد من م�س�ؤويل ال�زارة ومتكني.
ه���ذا  اأهمي���ة  الع���دل  وزي���ر  واأك���د 
التعاون، الذي �س���ي�فر فر�س���ة تدريبية 
مهمة تهدف اإلى تاأهيل الك�ادر ال�طنية 
وتنمية مهاراته���ا يف العديد من جمالت 
العم���ل القان�نية والإداري���ة، فيما يخدم 
اأه���داف وتطلع���ات متك���ني يف تط�ي���ر 

وتاأهيل الك�ادر الب�رصية ال�طنية.
ولفت اإل���ى اأن ال�رصاكة ُتعد جزءا من 
اإ�س���راتيجية ال����زارة التدريبية الرامية 
اإلى تعزي���ز القدرات العلمي���ة والعملية 
يف جم���ال العدال���ة والأجه���زة املعاون���ة 

للق�ساء.
من جانب���ه، اأكد الرئي����س التنفيذي 
القيم���ة  جناح���ي  اإبراهي���م  لتمك���ني 
العن����رص  يف  ال�س���تثمار  يف  املنط�ي���ة 
الب����رصي، ب��س���فها ج���زًءا ل يتج���زاأ م���ن 
منظ�م���ة اجله�د التنم�ية التي ت�س���عى 
اإليه���ا اململك���ة، لفتاً اإل���ى اأهمية الدور 
الذي ي�ؤديه التدريب يف تعزيز الكفاءات 
وفت���ح املجال اأمام تعزي���ز فر�س العمل 
فيم���ا يحق���ق الغاية من اأه���داف التنمية 
امل�س���تدامة وروؤية البحرين القت�سادية 

.2030

ومب�ج���ب اتفاقية التعاون، فاإنه من 
املقرر اأن ي�س���م برنامج )عدالة( تدريب 
وتاأهي���ل 150 م�س���اركا، يف اإطار برنامج 
تدريب���ي متكام���ل يق����م عل���ى اأ�س���ا�س 
منهج نظري وتطبيقي، من خالل اعتماد 
منهجية علمية مت�سلة بال�اقع التطبيقي 
احلقيقي وبيئة احلياة العملية ال�اقعية.
وي�ستهدف برنامج التدريب وظائف 
القان�ني���ني، والإداري���ني، واملحا�س���بة، 
والعالق���ات العام���ة و�س����ؤون املنظمات 
والع���الم، واللغة الإجنليزية، واحلا�س���ب 
الآيل، والذي �سيمتد ملدة عامني كاملني 

بدءاً من تاريخ ت�قيع املذكرة.
يه���دف ه���ذا التع���اون اإل���ى اإع���داد 
م���ن  متخ�س�س���ة  بحريني���ة  كف���اءات 
القان�نيني البحرينيني وتنمية املهارات 
الأداء  مب�س���ت�ى  للنه�����س  القان�ني���ة، 
و�س���قل ق���درات وخ���ربات اخلريجني يف 
جمال العمل القان�ين، وتعزيز اإمكاناتهم 
يف جمال الإجراءات الق�سائية والقان�نية، 
وفى تك�ين قدراته���م على التعامل مع 

اجلهاز الإداري ملرفق الق�ساء.
الربنام���ج  ف���اإن  للمذك���رة،  وطبق���اً 
التدريبي �سينق�س���م اإل���ى جزاأين، الأول 
نظري عرب حما�رصات يلقيها خمت�س����ن 
مبعهد الدرا�سات الق�سائية والقان�نية، 
والتي �س���رتكز على �رصح اخت�سا�س���ات 
الإ�س���المية  وال�س����ؤون  الع���دل  وزارة 
والوق���اف، واملجل����س الأعلى للق�س���اء، 
والنياب���ة العام���ة، وذل���ك حت���ى ي�س���هل 
عل���ى املت���درب فه���م طبيع���ة العمل يف 
اجلزء الث���اين من الربنام���ج وه� اجلانب 
لإك�س���اب املتدرب���ني  العمل���ي، وذل���ك 
اخل���ربة العلمي���ة والعملي���ة القان�ني���ة. 
كم���ا �سيت�س���من الربنام���ج ا�س���تعرا�س 
اأب���رز امل�س���تجدات الت�رصيعية عل���ى اأبرز 

الق�انني ذات ال�سلة.

• كاظم عبداللطيف	

�شيد علي املحافظة
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623 طلب ترخي�ض بجمع الأموال للأغرا�ض العامة
خالل 3 �سنوات... وزير التنمية رًدا على العطي�ش:

اأك���د وزير العم���ل والتنمي���ة االجتماعية 
جميل حمي���دان ان عدد طلب���ات الرتخي�ش 
بجمع االأموال امل�س���توفاة التي تقدمت بها 
اجلمعيات واملوؤ�س�س���ات اخلريية منذ اإنفاذ 
احكام قان���ون جمع االموال لالأغرا�ش العامة 
بلغ 623 طلبا منها 389 طلبا مقبوال و200 
طلب مرفو�ش يف حني بلغت عدد الطلبات 
قيد الدرا�س���ة 34 طلبا يف ال�سنوات الثالث 

املا�سية. 
اأن���ه ح�س���ب القان���ون  وذك���ر حمي���دان 
يح���ق للمنظم���ات االأهلي���ة احل�س���ول على 
ترخي�ش جلمع املال ملدة 12 �سهرا وتكون 
الرتاخي�ش �س���املة جلميع ان�سطة اجلمعية، 
موؤك���دا ان الالئحة التنفيذي���ة احلالية جلمع 
امل���ال تعط���ي ال���وزارة احلق بتمدي���د مدة 
تراخي����ش جمي���ع امل���ال بن���اء عل���ى طل���ب 
املرخ�ش له ملدة 3 اأ�س���هر اخرى عالوة على 

ال�سنة التي مت الرتخي�ش لها من قبل.
 ون���وه ال���ى ال���وزارة تب���ت يف طلب���ات 
الرتاخي����ش خالل 30 يوما من تاريخ تقدمي 
الطلب وعليها قبل البت يف الطلب ا�ستطالع 
راي اجلهات احلكومية ذات ال�سلة بالغر�ش 
ال���ذي يجمع م���ن اجله املال عل���ى ان يخطر 

طالب الرتخي�ش بقبول او رف�ش الطلب.
وقال حميدان يف رده على �سوؤال النائب 
عل���ي العطي����ش ان االدارة املعني���ة به���ذا 
التطبيق بالوزارة ر�س���دت بع�ش ال�سكاوى 
التي تقدمت بها بع����ش اجلمعيات االهلية 

منها م�س���كلة وج���ود مبالغ مالي���ة مل ت�رصف 
بح�س���ابات جم���ع امل���ال بع���د انته���اء م���دة 
الرتخي����ش وقد قام���ت ال���وزارة باملوافقة 
على ا�س���تكمال اغرا�ش الرتاخي�ش ال�سابق 
ا�س���داره على ان يكون بذات و�س���يلة جمع 
املال املرخ�ش بها من قبل وذلك من خالل 
تقدمي اجلمعيات طلبا م�س���تقال بخ�س���و�ش 

هذا ال�ساأن لالإدارة املعنية.
بالن�شبة ال�شرتاط تقدمي طلب ترخي�ص 
جم���ع املال قبل بدء اجلمع ب�س���هرين قامت 

االإدارة املعني���ة بتلقي طلب���ات جمع املال 
بالتجاوز عن ا�شرتاط تقدمي طلب ترخي�ص 
جم���ع املايل قب���ل البدء ب�س���هرين اإذا كانت 
هناك �رصورة تتعلق بال�س���الح العام وذلك 
وفق���ا لن����ش الفق���رة الثاني���ة م���ن املادة 
الثالثة من املر�س���وم بقانون رقم 21 ل�سنة 
2013وقد اأ�س���فر تفعيل ه���ذا الن�ش على 

ا�ستفادة 9 منظمات اهلية حتى االن.
اما بالن�ش���بة الرتباط مدة تعيني جمل�ص 
االدارة مب���دة ترخي����ش جمع امل���ال، فراأت 

ال���وزارة اإمكانية ا�س���تكمال جمال�ش االإدارة 
اجلديدة للم���دة املتبقية من تراخي�ش جمع 
امل���ال دون اخل�س���وع الإج���راءات تراخي�ش 
جديدة حيث ان ترخي�ش جمع املال ي�س���در 
للكي���ان القان���وين اجلمعية االهلي���ة ولي�ش 

لالأفراد املتمثلني عنها جمل�ش االدارة.
اما بالن�س���بة مل�س���كلة �س���عوبة ح�سول 
اجلمعي���ات عل���ى موافق���ة االماك���ن الت���ي 
تو�س���ع بها ح�س���االت جمع املال مت حتفيز 
اجلمعي���ات االهلية عل���ى ا�س���تخدام اآليات 

الت���رع االلك���رتوين باعتبارها اأك���ر تطورا 
وحتقق ال�رصعة وال�سهولة يف جمع االموال.

وفيم���ا يخ����ش ا�س���دار تراخي����ش جمع 
امل���ال للجمعيات واملوؤ�س�س���ات اخلريية يف 
منا�سبات �سهر رم�س���ان والعيدين ومعونة 
ال�س���تاء وال�سيف واملدار�ش ب�سكل تلقائي 
تذكر الوزارة اجلمعيات بالتقدم بطلب جمع 
املال عن طريق الر�سائل الن�سية باالإ�سافة 
الى دمع املال عن طريق احل�ساالت على ان 
يتم ذلك مبوجب طلبات تراخي�ش م�ستقلة.
ويف حال���ة تلقي اجلمعي���ات ترعات يف 
تلك املنا�س���بات فعليه���ا ان تتقدم بطلب 
اب���الغ بتلقي اأم���وال بغ���ري ترخي�ش خالل 7 

اأيام من ا�ستالم الترع.

• يحق للمنظمات االأهلية احل�سول على ترخي�ش جلمع املال ملدة 12 �سهرا وفق القانون	 • علي العطي�ش	 • جميل حميدان	

ليلى مال اهلل

للحفاظ على العمالة الوطنية 1517 ت�رصيحا “مرنا” حتى اأكتوبر 2017 التوافق مع “اأ�رصي” 
عرو�ش جمزية للتقاعد املبكراملردود املايل جتاوز 600 األف دينار

اأكد وزي���ر العم���ل والتنمية 
اأن  االجتماعي���ة جميل حمي���دان 
عدد االأجانب الذين مت الت�رصيح 
له���م بالعم���ل كاأ�س���حاب عمل 
 1517 بل���غ  امل���رن(  )العم���ل 
 2017 اأكتوب���ر  لغاي���ة  اأجنبي���ا 
مبردود مايل بلغ 609763 األف 

دينار.
واأف���اد حمي���دان ان ال حم���ل 
يف  البحرن���ة  بن�س���بة  لاللت���زام 
�س���اأن هذا الت�رصيح مو�سحا ان 
الت�رصيح بالعمل ل�ساحب العمل 
االأجنبي ت�رصيح �سخ�سي ي�سدر 

ل�سخ�ش طالبه لدى الهيئة. 
وب���ني الوزي���ر يف رده عل���ى 

�س���وؤال النائب خالد ال�ساعر ان 
الت�رصيح بالعمل املرن ي�س���در 
لالأجنب���ي امل����رصح ل���ه بالعم���ل 

ك�س���احب عمل باململك���ة االمر 
الذي يتيح الأي �س���خ�ش فر�سة 
التعاق���د معه ب�س���كل عر�س���ي 
موؤقت لغر�ش اجناز عمل معني 
يف وقت حم���دد مبقابل مقطوع 
ولذل���ك دون ان يك���ون ل���ه حق 
ان�س���اء وفت���ح عم���ل جت���اري او 
توظي���ف الغ���ري او غريه���ا م���ن 
ت�س���توجب  الت���ي  املمار�س���ات 

وجود �سجل جتاري.
ولفت الى ان �ساحب العمل 
االجنبي امل�رصح له بالعمل �ساأنه 
�س���اأن �س���احب العمل البحريني 
ال�س���مان  يف  فاال�س���رتاك 

االجتماعي امر اختياري له.

اأكد وزي���ر العم���ل والتنمية 
االجتماعي���ة جميل حمي���دان ان 
الوزارة حر�س���ت على التوا�سل 
مع ال�رصكة العربية لبناء واإ�سالح 
ال�س���فن )ا�رصي( مبج���رد تداول 
خر عزم ال�رصك���ة على تخفي�ش 
حجم العمالة الوطنية واالأجنبية 
لديه���ا حي���ث مت االجتم���اع مع 
االإدارة  يف  املعني���ني  بع����ش 
وممثل���ي  بال�رصك���ة  التنفيذي���ة 
العمال بهدف التاأكد من �رصورة 
حمافظ���ة ال�رصك���ة عل���ى العمالة 
ال�س���يما الوطني���ة وكذلك عدم 
امل�سا�ش باملكت�سبات العمالية. 
وبني الوزير يف اجابته على 

�س���وؤال النائب ماجد املاجد عن 
االإجراءات التي تقوم بها وزارة 
االجتماعي���ة  والتنمي���ة  العم���ل 

العمال���ة  وحماي���ة  ملتابع���ة 
)اأ����رصي(  �رصك���ة  يف  الوطني���ة 
ان االجتماع���ات ا�س���فرت ع���ن 
التوافق م���ع ال�رصكة باملحافظة 
عل���ى العمالة الوطني���ة لديهم 
عل���ى  موافقته���ا  ع���ن  ف�س���ال 
منح الزيادة ال�س���نوية املقررة 

للعمال.
واأ�س���اف ان ال�رصكة طرحت 
اختياريا جمزيا للعمال  عر�س���ا 
يرغب���ون  الذي���ن  البحريني���ني 
بالتقاعد املبكر وقد حر�س���ت 
ال���وزارة وال�رصكة على ان يكون 
يج���ر  وال  اختياري���ا  العر����ش 

العمال على قبوله. 

• •خالد ال�ساعر	 ماجد املاجد	

ت�سـريـــع لتخفيــ�ض ر�ســــوم اخلدمـــات للمعـــوق 50 % 
احلكومة: امل�رصوع من �ساأنه امل�سا�ش باإيرادات اخلزانة العامة  

اأو�ست جلنة اخلدمات مبجل�ش النواب 
باملوافق���ة على م����رصوع قان���ون بتعديل 
املادة )7( من القانون رقم )74( ل�س���نة 
2006 ب�س���اأن رعاي���ة وتاأهيل وت�س���غيل 

املعوقني. 
وتن����ش املادة عل���ى اإ�س���دار بطاقة 
لل�س���خ�ش ذي االإعاق���ة تخّوله احل�س���ول 
عل���ى تخفي����ش ال يقل مق���داره عن )50 
%( من ر�س���وم اخلدمات احلكومية التي 
ي�سدر بتحديدها قرار من جمل�ش الوزراء.

زيادة األعباء المالية
من جهتها، راأت احلكومة اإعادة النظر 
يف امل����رصوع بقان���ون، وذل���ك اأن الغاي���ة 
م���ن التعديل املق���رتح قائم���ة يف الواقع 
ومنّظمة من جان���ب وزارة العمل والتنمية 
االجتماعية باإ�س���دار جلمي���ع االأفراد ذوي 

االإعاقة امل�سجلني لديها. 
التعدي���ل  اأن  احلكوم���ة  وذك���رت 
املق���رتح من �س���اأنه امل�س���ا�ش باإيرادات 
اخلزانة العامة للدول���ة واملقدرة بقانون 
امليزانية، ومن �س���اأن م�رصوع قانون زيادة 
االأعباء املالية على عاتق اخلزانة العامة اأو 

االنتقا�ش من اإيراداتها.
وبين���ت اأن التعديل املق���رتح باإعفاء 
�رصيحة من املجتمع من كل الر�س���وم التي 
تفر�س���ها الدول���ة اأو بع�س���ها، يتطل���ب 
درا�س���ًة لتحديد اخلدمات احلكومية التي 
ميك���ن اأن ت�س���تفيد منها تل���ك ال�رصيحة، 
وحتديد ن�س���بة التخفي�ش، ومدى تاأثريه 
على االأو�س���اع االقت�سادية للدولة وعلى 

موارد اخلزانة العامة.

واأو�س���حت احلكومة اأن هناك العديد 
م���ن االقرتاح���ات من�س���بة عل���ى تعدي���ل 
ذات القان���ون؛ لذا م���ن االأوفق دمج تلك 

االقرتاحات يف م�رصوع بقانون واحد.
واالإفت���اء  الت�رصي���ع  هيئ���ة  ونوه���ت 
مبراجع���ة  قام���ت  اأنه���ا  اإل���ى  القان���وين 
و�س���ياغة م�رصوع���ي قان���ون مقدمني من 
جمل�ش ال�س���ورى من�س���بَّني عل���ى تعديل 
ذات امل���ادة والقانون حمل التعديل، لذا 

م���ن االأوف���ق دم���ج التعدي���الت يف م�رصوع 
قانون واحد. 

10.766 مستفيد
كم���ا اأف���ادت وزارة العم���ل والتنمي���ة 
االجتماعي اأنه يتم حاليا اإ�سدار بطاقة ذوي 
االإعاق���ة من جانب ال���وزارة جلميع االأفراد 
من ذوي االإعاقة امل�س���جلني لدى الوزارة، 

حيث ي�س���تفيد منها عدد )10،766( من 
ذوي االإعاقة للح�سول على الت�سهيالت يف 
اخلدمات التي تقدمها ال���وزارة واالأماكن 
العام���ة، اإلى جان���ب تخفي�س���ات مينحها 
عدد من ال�رصكات واملوؤ�س�س���ات التجارية 

يف القطاع اخلا�ش.
وبينت فيما يتعلق بتخفي�ش ر�س���وم 
اخلدم���ات احلكومي���ة، ف���اإن ه���ذا يتطلب 
درا�س���ة لتحديد اخلدمات احلكومية التي 
ميكن اأن ي�س���تفيد منها االأفراد من ذوي 
االإعاق���ة، اإ�س���افة اإل���ى ن�س���بة التخفي�ش 

ومدى تاأثريه على االأو�ساع االقت�سادية.
من جهت���ه، اتف���ق االحت���اد البحريني 
للمعوقني مع ما ورد يف التعديل املقرتح 
وراأى �رشورة اأن تو�ش���ع �رشوط و�ش���وابط 
تتوافق مع االأحوال املالية لالأ�سخا�ش من 

ذوي االإعاقة.
كما اتفق كل م���ن اجلمعية البحرينية 
اأم���ور املعوق���ني واأ�س���دقائهم  الأولي���اء 
ومرك���ز الرحم���ة التاب���ع جلمعي���ة الرحمة 
للمعوق���ني م���ع التعديل املق���رتح، حيث 
من �س���اأنه اأن ي�س���هم يف توف���ري وتطوير 
واالرتق���اء  له���م،  املقدم���ة  اخلدم���ات 
بامل�ستوى املعي�سي واملكانة االجتماعية 
له���ذه الفئة التي متث���ل �رصيحة كبرية من 

اأفراد املجتمع.

• من اجتماعات جلنة اخلدمات مبجل�ش النواب )اأر�سيفية(	

ليلى مال اهلل

ال��درا���س�����������������������ة  ق��ي��������������������������د  و34  ط��ل��������������ب   200 رف�����������������ش 
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1.3 مليون دينار كلفة “�شباب مدينة حمد النموذجي”

اأولوية املنتج الوطني يف امل�شرتيات خمالف لالتفاقات

433.6 األف دينار م�شاريع “ال�شمالية” قيد الإن�شاء... اجلودر: 

“ال�شناعة”: ل حاجة للت�رشيع و “الغرفة” تدعو لإعادة النظر... احلكومة:

اأف���اد وزي���ر �ش���وؤون ال�ش���باب والريا�ش���ة 
ه�ش���ام اجلودر باأن التكلفة الإجمالية مل�ش���اريع 
املحافظة ال�ش���مالية قيد الإن�ش���اء له���ذا العام 
بلغ���ت 433.597 األف دينار، منه���ا 296.875 
األ���ف مل����رشوع اإن�ش���اء ملع���ب ك���رة ق���دم م���ن 
النجيل ال�ش���طناعي ملركز �ش���باب ال�شاخورة، 
و136.722 األ���ف دين���ار لإن�ش���اء مبن���ى اإداري 
وملع���ب ك���رة القدم م���ن النجيل ال�ش���ناعي يف 

منطقة القرية.
واأو�ش���ح اجلودر اأن كلفة امل�شاريع الكلية 
الت���ي انته���ت ال���وزارة منه���ا من���ذ 2012 حتى 
منه���ا  دين���ار،  ملي���ون   3،378 بلغ���ت   2017
750 األف دينار مل�رشوع اإن�ش���اء �ش���الة متعددة 
الع���ام  ال���دراز  التف���اق يف  لن���ادي  الأغرا����ض 
املا�ش���ي، كم���ا اأن�ش���اأت ال���وزارة مركز �ش���باب 
مدينة حم���د النموذج���ي بكلف���ة 1،260 مليون 

دينار العام املا�ش���ي. وبينَّ الوزير يف رده على 
ال�ش���وؤال املق���دم من النائب عل���ي العرادي عن 
م�ش���اريع ال���وزارة للدائرة اخلام�ش���ة باملحافظة 

ال�ش���مالية اأن م���ن �ش���من اخلطط امل�ش���تقبلية 
لل���وزارة ا�ش���تكمال البني���ة التحتي���ة واملرافق 
الريا�ش���ية وال�شبابية لكل من نادي �شار ونادي 

مقاب���ة، على اأن يت���م تنفيذ امل�ش���اريع يف حال 
تواف���رت امليزانيات والأرا�ش���ي الالزمة. وفيما 
يتعل���ق مبنطقة القدم واحلج���ر، فاأجاب اجلودر 

اأنه يف حال توافرت الأرا�شي املنا�شبة، ف�شيتم 
اإدراج اإقامة من�شاآت ريا�ش���ية وال�شبابية عليها 

�شمن خطط الوزارة امل�شتقبلية.

يناق����ض جمل�ض النواب يف جل�ش���ته املقبلة 
تو�ش���ية جلنة ال�ش���وؤون املالية والقت�ش���ادية 
قان���ون  م����رشوع  عل���ى  باملوافق���ة  باملجل����ض 
بتعديل املادة )الرابعة( من املر�ش���وم بقانون 
رق���م )11( ل�ش���نة 1985 ب�ش���اأن حماي���ة ودعم 
ال�ش���ناعات الوطنية )املعد بناًء على القرتاح 
بقانون “ب�شيغته املعدلة” املقدم من جمل�ض 

النواب(.
ويت�شمن م�رشوع القانون اأن ي�شتبدل بن�ض 
البن���د )5( م���ن امل���ادة الرابع���ة من املر�ش���وم 
بقان���ون رقم )11( ل�ش���نة 1985 ب�ش���اأن حماية 
ودعم ال�شناعات الوطنية امل�شار اإليها، الن�ض 
الآتي: تعطى املنتجات الوطنية يف م�ش���رتيات 
الأجه���زة احلكومية اأف�ش���لية يف الأ�ش���عار على 

مثيالتها من املنتجات الأجنبية بن�شبة 10 %.
البن���د يق�ش���د  اأح���كام ه���ذا  ويف تطبي���ق 
باملنتج���ات الوطني���ة كل منت���ج مت اإنتاج���ه يف 
اإحدى الدول الأع�ش���اء مبجل����ض التعاون لدول 
اخللي���ج العربي���ة مب���ا يف ذلك كاف���ة املنتجات 
ال�شتخراجية والزراعية واحليوانية وال�شناعية 
�شواًء كانت يف �شورتها الأولية اأو يف مرحلة من 
مراح���ل التجهيز اأو الت�ش���نيع الالحقة، اأو اعترب 
منتج���ا وطنيا وفقا ملتطلبات الحتاد اجلمركي 

لهذه الدول.
ويق�ش���د بالأجهزة احلكومية كل الوزارات 
العام���ة  والهيئ���ات  احلكومي���ة  واملوؤ�ش�ش���ات 
وال����رشكات احلكومي���ة وال�رشكات التي ت�ش���اهم 
فيه���ا احلكوم���ة بن�ش���بة ل تقل ع���ن 51 % من 

راأ�ض مالها.

الغرض متحقق 
م���ن جهتها، ارتاأت احلكومة اإعادة النظر يف 
م�رشوع القانون ملخالفته لالتفاقية القت�شادية 
املوحدة بي دول جمل�ض التعاون لدول اخلليج 
العربية وللقواعد املوح���دة لإعطاء الأولوية يف 
امل�ش���رتيات احلكومية ال�شادر باعتمادها قرار 
جمل�ض ال���وزراء رقم )40( ل�ش���نة 2015، حيث 
يجب األّتخرج الن�شو�ض الت�رشيعية الوطنية عما 

تقرره التفاقات الدولية.
واأك���دت احلكوم���ة اأن الغر�ض م���ن م�رشوع 

القانون متحقق، حيث بينت الن�شو�ض الواردة 
بالقواعد املوحدة لإعطاء الأولية يف امل�شرتيات 
احلكومي���ة للمنتج���ات الوطني���ة ب���دول جمل�ض 
التعاون لدول اخلليج العربية مبداأ الأف�ش���لية 
يف امل�ش���رتيات من املنتجات الوطنية، وهو ما 
يحقق مق�شود واأهداف م�رشوع القانون املاثل.

مخالف لالتفاقية االقتصادية
يف حي اأ�ش���ارت هيئ���ة الت�رشي���ع والإفتاء 
القان���وين يف مالحظاته���ا اأنه وفق���ا لالتفاقية 
جمل����ض  دول  ب���ي  املوح���دة  القت�ش���ادية 
التعاون ل���دول اخلليج العربي���ة، والتي متت 
املوافق���ة عليها مبوج���ب املر�ش���وم بقانون 
رقم )7( ل�ش���نة 2002، فاإن مفهوم املنتجات 
الوطني���ة مل يع���د قا�رشا عل���ى املنتج املحلي 
لإحدى الدول الأع�شاء مبجل�ض التعاون لدول 
اخللي���ج العربية، بل اأ�ش���بح اأو�ش���ع من ذلك، 
فكل منتج مت اإنتاجه يف اأيٍّ من الدول الأع�شاء 
باملجل����ض هو مبثاب���ة منتج وطن���ي، وحظرت 
التفاقي���ة القت�ش���ادية املوح���دة ب���ي دول 
جمل�ض التعاون لدول اخلليج العربية التفرقة 
يف املعاملة بي ال�شلع املنتجة يف اأيٍّ من دول 

جمل�ض التعاون.
واأو�ش���حت اأن قرار جلن���ة التعاون املايل 
والقت�ش���ادي ب���دول جمل�ض التع���اون لدول 

اخللي���ج العربي���ة، باملوافق���ة عل���ى القواعد 
امل�ش���رتيات  الأولوي���ة يف  لإعط���اء  املوح���دة 
احلكومي���ة للمنتج���ات الوطنية ب���دول جمل�ض 
التع���اون ل���دول اخللي���ج العربي���ة ق���د عرف 
الأجه���زة احلكومي���ة باأنه���ا “كافة ال���وزارات 
واملوؤ�ش�ش���ات احلكومي���ة والهيئ���ات العام���ة 
وال�رشكات احلكومية وال�رشكات التي ت�ش���اهم 
فيه���ا احلكومة بن�ش���بة ل تقل ع���ن 51 % من 
راأ����ض ماله���ا”، والتزام���اً بالتعري���ف �ش���الف 
الإ�ش���ارة تكون الن�ش���بة ال�ش���حيحة مل�شاهمة 
احلكوم���ة اأو الأ�ش���خا�ض العتباري���ة العامة يف 
ال�رشكات �شاحبة امل�ش���رتيات وغري اململوكة 
لها بالكامل ه���ي األ تقل عن 51 % من راأ�ض 
مالها، ولي�ض فقط تزيد على 50 % من راأ�ض 

املال كما جاء مب�رشوع القانون. 
ق���رار جلن���ة  ن����ض  ان  الهيئ���ة  وذك���رت 
التع���اون املايل والقت�ش���ادي ب���دول جمل�ض 
التع���اون على اأن “تعط���ى املنتجات الوطنية 
اأولوية يف الأ�شعار على مثيالتها من املنتجات 
الأجنبية وذلك باإ�ش���افة ن�ش���بة )10 %( ع�رشة 
باملئة على �ش���عر املنت���ج الأجنبي...”، وحيث 
اإن م�رشوع القانون ن�ضنَّ على اأن تكون اأف�شلية 
املنتجات الوطنية يف الأ�ش���عار على مثيالتها 
م���ن املنتجات الأجنبية بن�ش���بة )15 %(، فاإنه 
بذل���ك يكون ق���د خالف ق���رار جلن���ة التعاون 

املايل والقت�شادي. 

ال حاجة للتعديل
من جهته����ا، اأ�ش����ارت وزارة ال�ش����ناعة 
والتجارة وال�ش����ياحة اإلى ع����دم احلاجة اإلى 
تعديل م�����رشوع القانون، حيث اإن القرارات 
ال�ش����ادرة عن �ش����مو رئي�ض جمل�ض الوزراء 

تفي مبتطلبات القانون، وهي كالآتي:
 2015 ل�ش����نة   )40( رق����م  الق����رار   اأ. 
باعتماد ال�شيغة املعدلة للقواعد املوحدة 
لإعط����اء الأولي����ة يف امل�ش����رتيات احلكومية 
للمنتجات الوطنية ب����دول جمل�ض التعاون 
����م هذا  ل����دول اخللي����ج العربي����ة، حي����ث نظنَّ
القرار عملية امل�ش����رتيات احلكومية لكافة 
الوزارات واملوؤ�ش�شات احلكومية والهيئات 
العامة وال�رشكات احلكومية وال�رشكات التي 
ت�شاهم فيها احلكومة بن�شبة ل تقل عن 51 

% من راأ�ض مالها.
القرار رقم )06 – 2416( ل�ش����نة   ب. 
 % 20 2017 بتخ�ش����ي�ض ح�شة ن�ش����بتها 
من قيمة م�ش����رتيات ومناق�ش����ات احلكومة 
للموؤ�ش�شات ال�ش����غرية واملتو�شطة ون�شبة 
10 % م����ن مزاي����دات املراف����ق اخلدمي����ة، 
وذل����ك بالتع����اون والتن�ش����يق م����ع جمل�ض 
املناق�ش����ات واملزاي����دات وهيئ����ة تنظيم 

�شوق العمل واجلهات الأخرى ذات العالقة، 
حيث قام����ت الوزارة بت�ش����كيل فريق عمل 
امل�ش����رتيات احلكومي����ة لو�ش����ع املعاي����ري 

واآليات التنفيذ مع اجلهات ذات العالقة.

إعادة نظر
وراأت غرفة جتارة و�ش���ناعة البحرين 
اأن يت���م اإعادة النظ���ر يف م�رشوع القانون؛ 
كون���ه يتعار�ض مع البند )ه�( من املادة 
القت�ش���ادية  التفاقي���ة  م���ن  الأول���ى 
املوحدة بي دول جمل�ض التعاون لدول 
اخلليج العربية املوافق عليها باملر�شوم 
بقان���ون رق���م )7( ل�ش���نة 2002، والذي 
ين�ض على اأنه يتم معاملة ال�شلع املنتجة 
يف اأي من دول املجل�ض معاملة املنتجات 
الوطنية، والتي اأكد البند )1( من املادة 
الثانية والثالثي من هذه التفاقية باأن 
تكون الأولوي���ة يف التطبيق لأحكام هذه 
التفاقي���ة عند تعار�ش���ها م���ع القواني 
والأنظمة املحلية للدول الأع�ش���اء، حيث 
اإن م����رشوع القان���ون ين����ض عل���ى وجود 
تفرق���ة يف املعاملة بي ال�ش���لع املحلية 
وال�ش���لع املنتجة يف اأي م���ن دول جمل�ض 

التعاون اخلليجي.

• 3.4 مليون دينار كلفة امل�شاريع املنجزة منذ 2012 حتى 2017 )اأر�شيفية(	 • علي العرادي	 • ه�شام اجلودر	

ليلى مال اهلل

ليلى مال اهلل

يناق����ض جمل����ض النواب يف جل�ش���ته 
املقبلة تقرير جلنة ال�ش���وؤون الت�رشيعية 
والقانونية ب�ش���اأن م�رشوع قانون بتعديل 
بع�ض اأحكام املر�شوم بقانون رقم )55( 
ل�ش���نة 2002 ب�ش���اأن الالئح���ة الداخلي���ة 

ملجل�ض ال�شورى.

ويه���دف م����رشوع القانون اإلى �ش���م 
رئي�ش���ي جلنتي ال�شباب وحقوق الإن�شان 
اإلى ع�شوية مكتب جمل�ض ال�شورى اأ�شوة 

ببقية روؤ�شاء اللجان.
من جهته، اأفاد امل�شت�ش���ار القانوين 
ل�ش���وؤون اللج���ان �ش���المة امل����رشوع م���ن 
الناحية الد�شتورية، منوها اإلى انه لي�ض 
هناك حاجة �رشوري���ة لإدخال التعديل يف 

لئحة جمل�ض ال�ش���ورى ب���اأن يكون هناك 
لرئي�ش���ي  املجل����ض  مكت���ب  متثي���ل يف 
جلنتي �ش���وؤون ال�شباب وحقوق الإن�شان؛ 
لأن التمثيل ل مينح الأع�ش���اء �ش���لطات 
ت�رشيعية اأو رقابية، اإ�شافة اإلى اأن زيادة 
اأع�ش���اء هيئ���ة املكتب قد يك���ون عائقا 

اأمام املجل�ض يف ممار�شة مهماته.
م����رشوع  برف����ض  اللجن���ة  واأو�ش���ت 

القانون من حي���ث املبداأ ملربرات، منها 
اأن التو�ش���ع يف اأع�ش���اء مكت���ب املجل�ض 
ق���د يك���ون عائق���ا اأم���ام عم���ل املكتب 
ومدع���اة اإل���ى تاأجي���ل اجتماعات���ه لعدم 
اكتمال الن�ش���اب، ف�ش���ال عن عدم وجود 
اإل���ى تفعي���ل  ����رشورة ت�رشيعي���ة تدع���و 
م����رشوع القان���ون، واإدراج ه���ذا التعديل 
يف ن�ش���و�ض الالئح���ة الداخلي���ة ملجل�ض 

ال�شورى.
ل  املجل����ض  مكت���ب  اأن  واأو�ش���حت 
ميار�ض اأية �شالحيات ت�رشيعية اأو رقابية 
تدع���و اإلى املناداة مببداأ امل�ش���اواة بي 
اللجان يف ع�ش���وية روؤ�ش���ائها يف مكتب 
املجل�ض، كما �ش���بق ملجل����ض النواب اأن 
رف����ض اأكرث من مقرتح �ش���بيه بامل�رشوع 

لعدم جدواها من الناحية العملية.

رف�س �شم رئي�شي جلنتني لع�شوية مكتب جمل�س ال�شورى
لعدم جدواها من الناحية العملية 

ليلى مال اهلل

• من اجتماعات جلنة ال�شوؤون املالية والقت�شادية مبجل�ض النواب )اأر�شيفية(	
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واحدة من أول شروط السعادة هي أن العالقة 
بين الرجل والطبيعة يجب أن ال ُتكسر

تولستوي 

ا تجد نفسك كن طبيعّيً

توفيق الحكيم

مهرجان الجنادرية 

منهـــل األصالــة والتاريــخ والتـــراث واإلبـــداع 
 ا�ستقبل املهرجان الوطني للرتاث والثقافة 
باجلنادري���ة يف دورت���ه الثاني���ة والثالثني والذي 
يق���ام حت���ت رعاي���ة خ���ادم احلرم���ني ال�رشيف���ني 
املل���ك �س���لمان ب���ن عبدالعزيز زواره عل���ى اأر�ض 
القري���ة الرتاثية وهي حتمل على اأر�س���ها الرتاث 
ال�سعودي من جميع اأنحاء اململكة، وتفتح اأبوابها 
برتاثه���ا وثقافته���ا وفلكلوراتها ال�س���عبية التي 

ينتظرها الزوار بكل �سغف و�سوق.
ويبذل املنظم���ون حثيث جهوده���م من اأجل 
تذليل كل ال�س���عاب لراحة الزوار، ليعي�سوا اأياماً 
من اال�س���تمتاع برتاث وثقافة اململكة ومب�ساركة 
دول اخلليج، اإ�س���افة اإلى م�س���اركة �سيف ال�رشف 

لهذا العام جمهورية الهند.
وم���ن اأبه���ى واأجم���ل �س���ور املهرج���ان، تلك 
املباين الرتاثي���ة الرائعة التي تعود بالذاكرة اإلى 
مئ���ات ال�س���نني، اإ�س���افة على بع�ض الت�س���اميم 
احل�سارية؛ مما اأ�س���فى اإلى املكان نكهة احلا�رش 

امل�ستوحى من املا�سي.
و�سي�س���تمتع الزائ���ر باأل���وان �س���عبية واأغاٍن 
واأهازي���ج وطنية يف جو ي�س���وده التاآخ���ي والتاآلف 
ب���ني اأبناء الوطن يف يوم اأجواوؤه املناخية اأكرث من 
رائع���ة، يوم وطن���ي بهيج طلت م���ن خالله االآالف 
املوؤلفة ع���ر ناف���ذة املهرجان الوطن���ي للرتاث 

والثقافة على موروث االآباء واالأجداد.
حي���ث و�س���عت مناط���ق اململك���ة تاريخه���ا 
وموروثها وفنونها وحرفه���ا، اأمام زائر املهرجان 
الذي ل���ن تكفيه زيارة واحدة لالط���الع عليها عن 

كثب ومعرفة جزئيات هذا الرتاث.
وميثل املهرجان الوطني للرتاث والثقافة يف 
عامه الث���اين والثالثني الذي تنظمه وزارة احلر�ض 
الوطني يف اجلنادرية كل عام منا�س���بة تاريخية يف 
جمال الثقافة، وموؤ�رش عمي���ق للداللة على اهتمام 
قيادتن���ا احلكيمة بال���رتاث والثقاف���ة والتقاليد 
والقيم العربية االأ�س���يلة. كما �سي�س���تمتع الزوار 
بالعديد من الفعاليات واالأن�س���طة املختلفة التي 
�س���تقدمها اجلهات امل�س���اركة يف املهرجان، مما 

�سي�سيف جانبا من املتعة على الزوار.

أدباء مهرجان الجنادرية يسلطون 
الضوء على واقع األدب في اإلعالم 

الجديد
اأك���د ع���دد م���ن الباحث���ني باأهمي���ة االأدب يف 
االإعالم اجلديد، منوهني يف الوقت نف�س���ه باأهمية 
حفظه من خالل اإن�س���اء م����رشوع علمي وطني نقدي 

تقوم عليه اجلهات العلمية املتخ�س�سة.
جاء ه���ذا التاأكيد خ���الل ندوة بعن���وان )واقع 
االأدب يف االإع���الم اجلديد( نظمه���ا النادي االأدبي 
�شمن الن�شاط الثقايف للمهرجان الوطني للرتاث 
والثقاف���ة يف دورته الثانية والثالثني وذلك مبقر 
النادي يف الريا�ض. وبداأت الندوة بكلمة ملديرها 
رئي����ض النادي االأدبي �س���الح املحمود قدم فيها 
العلمي���ة  لالإ�س���هامات  ا�ستعرا�س���ا  املحا�رشي���ن 

واالأدبية ملهرجان اجلنادرية.
ومن جانبه اأ�س���ار اأ�س���تاذ االأدب امل�سارك يف 
جامع���ة امللك خال���د عبدالرحم���ن املح�س���ني اإلى 
“اأهمية االإعالم اجلديد ال�سيما فيما يخ�ض االأدب 
واإبراز املواه���ب االأدبية ب�س���كل �رشيع وخمت�رش”، 
مقدم���اً ورق���ة عم���ل بعن���وان )الر�س���ائل االأدبية 
الق�سرية جداً ) ر اأ ق ج( نحو منحى نقدي جديد(، 
التوا�س���ل  مواق���ع  يف  االأدب  واق���ع  م�ستعر�س���اً 

االجتماعي واالإعالم اجلديد.
واأو�س���ح اأن “واقع النق���دي االأدبي يف االإعالم 
اجلدي���د مقبول ال�س���يما من جانب االنت�س���ار على 
م�س���توى الب�س���يطة، حيث تلقى تلك الن�س���و�ض 
ل���ذة نقدي���ة، لكن ما يعيبه���ا هو �رشعة تال�س���يها 
نتيجة الت�س���ارع واحلذف”، داعياً اإلى اإن�ساء م�رشوع 
علمي وطن���ي نقدي تقوم عليه اجله���ات العلمية 
املتخ�س�سة، من �ساأنه املحافظة على هذه الرثوة 
االأدبية لتكون هذه املواد �س���ورة حقيقية لالأدب 
املعا�رش وتكون متاحة للدرا�س���ات االأكادميية وال 

عالقة لها بال�سبكة التي ممكن اأن تتوقف.
وتن���اول من خ���الل ورقة العم���ل املعنونة ب� “ 
الر�سائل االأدبية الق�سرية جدا ) ر اأ ق ج ( نحو منحى 
نق���دي جديد )مفه���وم الر�س���الة يف االأدب العربي 
واملعا����رش(، والر�س���ائل الق�س���رية ج���داً يف االأدب 

اجلديد، مرك���زا على فن التوقيع���ات وامتداد فن 
الر�س���ائل الق�س���رية يف االأدب املعا�رش ومكوناتها 
وعنا�رشها، بينما قدم اأ�س���تاذ االأدب امل�س���ارك يف 
جامع���ة االإم���ام حمم���د بن �س���عود االإ�س���المية فواز 
اللعبون ورقة عمل بعنوان “االأدب واالإعالم اجلديد 
من جترب���ة اأدي���ب وروؤية ناق���د “، جترب���ة االأديب 
وروؤي���ة الناق���د ميهد له���ذه التجربة مب���ا اآلت اإليه 
ال���رثوة التقنية بني اأفراد املجتمع التي غريت من 

نظرة املجتمعات ملواقع التوا�سل االجتماعي.
التوا�س���ل  مواق���ع  ظاه���رة  اأن  اإل���ى  واأ�س���ار 
االجتماع���ي بداأت تغ���زو املجتمع���ات العربية بعد 
1424 ه���� بع���د تقهق���ر املنتدي���ات الت���ي بداأت 
1418 حي���ث بداأت مواق���ع التوا�س���ل االجتماعي 
ي�س���طع جنمه���ا ابت���داء م���ن املدون���ات اخلا�س���ة 
ث���م الفي�ض ب���وك، م�ستعر�س���ا جتربته ابت���داء من 
املنتديات التي كان يكتب فيها باأ�سماء م�ستعارة 
�س���حبتها �س���جاالت �س���عرية كانت مبثابة املحفز، 
وا�شتمر الن�شاط ال�ش���عري حيث كان النجاح نتيجة 
وج���ود اأه���داف يرج���و حتقيقها تتمث���ل يف تقريب 
ال�س���عر الف�س���يح والتاأكيد على اأن ال�سعر واالأدب 
والف�س���حى، لي�ست خا�س���ة باملتخ�س�سني، ف�سال 
عن تدريب النا�س���ئة والهواة على ممار�س���ة االأدب 
وغريها من االأهداف التي اأ�سهمت يف تعزيز جتربة 

توافق االأدب مع االإعالم اجلديد.

خيمة “مجلس التعاون” تشهد 
انطالق مسرحيات “افتح يا سمسم” 

وسط إقبال وتفاعل كبير 
بداأت يف خيم���ة االأمانة العامة ملجل�ض التعاون 
ل���دول اخللي���ج العربي���ة باجلنادري���ة، الفعالي���ات 

املخ�س�س���ة للعائ���الت واالطف���ال والتي ت�س���تمر 
ط���وال فرتة املهرجان، حيث افتتح ركن احت�س���ن 
مواهب ال�سغار يف جمال الر�سم واال�سغال الفنية. 

وُقدم���ت ع���ر م����رشح خيم���ة االأمان���ة، عرو�ض 
الرنام���ج ال�س���هري “اأفتح يا �سم�س���م” يف ن�س���خته 
املحدثة، وكان العر�ض االأول مل�رشحية “�سم�سم يف 
الف�س���اء” عر جنومه املعروف���ة، قد حظى بتفاعل 
وح�س���ور كبري لالأطف���ال وعائالتهم خ���الل اأوقات 
عر�س���ه الثابت���ة ب�س���كل يومي، واأ�س���اد احل�س���ور 
مب�س���توى العر�ض املمتع، فيما عر بع�س���هم عن 
ذكري���ات الرنام���ج وم���ا يحمله من قي���م ومعارف 
�س���اركت يف الرتبية االإعالمية يف حقبة زمنية معينة 
وهو ما هدف���ت اإليه االأمانة العام���ة من تنمية روح 
االنتم���اء وتعزي���ز قي���م املواطن���ة وال�س���لوكيات 
احلميدة خا�س���ة لدى اجلي���ل الواعد م���ن االأطفال 
والنا�س���ئة، ومبا يتواكب مع معطيات جيل التقنية 
وامت���داد لتاأ�س���ي�ض اأعمال حتاكي عق���ول االأجيال 

القادمة.
وا�ستمتع زوار خيمة االأمانة العامة من ال�سغار 
بالتق���اط ال�ش���ور التذكاري���ة م���ع جن���وم العر�ض 

ال�سهري. 

أمسيات شعرية بأسماء خليجية
كم���ا انطلق���ت اأن�س���طة ال�س���عر يف فعالي���ات 
مهرجان اجلنادرية باأم�س���يتني بح�سور االأمري خالد 
بن عياف وزير احلر�ض الوطني وال�ش���يخ �ش���خبوط 
اآل نهي���ان �س���فري دولة االإم���ارات وكان���ت االأولى 
مب�س���اركة �س���يف املن�س���وري “االإم���ارات” وخالد 
املح�سن “الكويت” وفهد ال�سهراين وخزام ال�سهلي 
“ال�س���عودية” وب���اإدارة ترك���ي املريخ���ي وتنوعت 
االأغرا����ض ال�س���عرية ومل تخل االأم�س���ية م���ن تبيان 

املوقف ال�س���عبي ال�س���عودي جتاه االأزمة القطرية 
وانتق���د ال�س���اعر ال�س���هراين ال�سيا�س���ات القطرية 
ل���دول اخللي���ج، و�س���هدت  واملواق���ف العدائي���ة 
االأم�س���ية الثانية ح�س���ور ال�س���اعرين ال�سعوديني 
�ش���لطان بن بتالء ومانع بن �شلحاط والكويتي فهد 

ال�سعريي واالإماراتي ذياب املزروعي.

ما هو مهرجان الجنادرية؟
اأو  والثقاف���ة  لل���رتاث  الوطن���ي  املهرج���ان 
مهرجان اجلنادرية هو مهرجان تراثي وثقايف يقام 
يف اململكة منذ الع���ام 1405ه�/ 1985م، وكانت 
ال���دورة االأول���ى للمهرج���ان يف 24 مار����ض 1985، 
غالًب���ا ما يك���ون موعده يف ف�س���ل الربيع ب�س���هري 
فراي���ر ومار�ض، ويجذب العديد م���ن الزوار داخل 

وخارج اململكة.
ويعد املهرجانات الوطني���ة للرتاث والثقافة 
يف اجلنادري���ة كل ع���ام منا�س���بة تاريخية يف جمال 
الثقافة وموؤ�رشًا عميق للداللة على اهتمام قيادتنا 
احلكيم���ة بال���رتاث والثقاف���ة والتقالي���د والقي���م 

العربية االأ�سيلة.
وتعد منا�سبة وطنية متتزج يف ن�ساطاتها عبق 
تاريخ ال�شعودية املجيد بنتاج احلا�رض الزاهر، ومن 
اأ�س���مى اأهداف هذا املهرجان التاأكيد على الهوية 
العربي���ة االإ�س���المية وتاأ�س���يل امل���وروث الوطني 
ب�س���تى جوانبه وحماول���ة االإبق���اء واملحافظة عليه 

ليبقى ماثاًل لالأجيال القادمة.
وتوؤك���د الرعاي���ة امللكية الكرمي���ة للمهرجان 
االأهمي���ة الق�س���وى الت���ي توليها قي���ادة اململكة 
لعملية رب���ط التكوي���ن الثقايف املعا�رش لالإن�س���ان 
ال�سعودي باملرياث االإن�س���اين الكبري الذي ي�سكل 

جزًءا كبرًيا من تاريخ البالد.
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حتتفل ال�ش����عوب وه����ي تقلب 
بثوراته����ا  تاريخه����ا  �ش����فحات 
عل����ى الظل����م ودح����ره والتاأ�ش����ي�س 
للحري����ة ورفاهية ال�ش����عب، وتخلد 
واالقت�شادية  ال�شيا�شية  منجزاتها 
والثقافية  وال�ش����ناعية  واالإعمارية 
يف كتابه����ا العام �ش����فحة �ش����فحة، 
وق����د تك����ون اأو ال تك����ون للحكومة 
عالقة بهذه املنجزات التي تباركها 
وتراكمها يد ال�ش����عب، اأما يف اإيران 
التي يفرت�س اأن حتتفل خالل هذا 
ال�ش����هر بالذكرى 39 لثورة �شعبها 
التي اأ�ش����قطت دكتاتورية ال�ش����اه 
فلي�����س هن����اك �ش����وى الذكري����ات 
املريرة التي �ش����طرها املاليل وهم 
مل ي�رسق����وا ث����ورة ال�ش����عب وثرواته 
ومقدراته فح�شب، اإمنا قدرته على 
البناء و�ش����ناعة امل�ش����تقبل، وبدال 
م����ن ذلك مل يح�ش����ل ال�ش����عب غري 
القم����ع والقتل وال�ش����عي الإجها�س 

انتفا�شته املطالبة باحلرية.
كان اأبرز اأداء للحكومة االإيرانية 
خالل �ش����هر يناير 2018 هو القمع 
الوح�شي النتفا�شة ال�شعب االإيراين 
اإل����ى اعتقال  العارم����ة، باالإ�ش����افة 
اأكرث من 8000 �ش����خ�س وقتل 50 
�شخ�ش����ا خ����الل ه����ذه االنتفا�ش����ة، 
ا�ش����تمرت االنته����اكات املنهجي����ة 
حلقوق االإن�ش����ان يف مناط����ق اأخرى 
خ����الل �ش����هر يناي����ر، مب����ا يف ذل����ك 
تنفيذ االإعدام بحق 16 �شخ�شا من 
بينهم امراأة، كم����ا نفذت 80 جلدة 
�ص����وط ملراهق واحد، ومت اإ�ص����دار 
اأح����كام االإع����دام، وقم����ع االأقليات، 
مبا يف ذل����ك الدراوي�س، واالعتقال 
التع�شفي امل�شتمر و�رسب ال�شجناء 
ال�شيا�شيني يف ال�شجون و�شتمهم.

وبداأت احلكوم����ة االإيرانية قمع 
املظاهرات ال�ش����لمية ل�شعب اإيران 
يف 142 مدينة منذ ال�شاعات االأولى 
م����ن االحتجاجات با�ش����تخدام الغاز 
امل�ش����يل للدموع واآلة ر�س املياه، 
ومع ت�ش����اعد االحتجاجات االإيرانية 
وو�ش����ولها اإل����ى ذروته����ا، قام����ت 
احلكومة االإيراني����ة بعمليات القمع 
مل����دة اأ�ش����بوعني امت����دت خاللهما 
االحتجاجي����ة  املظاه����رات  ه����ذه 
ال�شلمية، مبا يف ذلك حوايل 8000 
�ش����خ�س اعتقل����وا واأك����رث م����ن 50 
�شخ�ش����ا قتل����وا ج����راء اإط����الق النار 
 املبا�����رس م����ن قب����ل ق����وات النظام.
ومن ب����ني املعتقلني هناك �ش����بع 
ن�ش����اء اعتقلن خ����الل االنتفا�ش����ة، 
التظاهرات  انح�ش����ار مي����زان  وم����ع 
نتيج����ة اعتقال ال�ش����باب م����ن قبل 
عنا�رس االأمن الذي����ن كانوا يرتدون 
مالب�شهم ال�شخ�شية من اأمام منازل 
ه����وؤالء ال�ش����باب، ووفق����ا لتقاري����ر 
خمتلفة، فاإن املعتقلني تعر�ش����وا 
لتعذيب وح�شي اأثناء اعتقالهم ويف 
بع�س احل����االت اأدى هذا التعذيب 

اإلى الوفاة.
اأي�ش����ا، من اأجل احل�ش����ول على 
اعرتاف����ات كاذب����ة وغري �ش����حيحة، 
قام����وا بو�ش����ع ال�ش����باب يف الغرف 
الب����اردة اأو يف غرف����ة التجميد، ويف 
12 حالة بعد قتل املعتقلني حتت 
التعذيب قال����ت احلكومة االإيرانية 
كذبا وافرتاء اإن هوؤالء االأ�ش����خا�س 
ماتوا يف ال�ش����جون ب�ش����بب االنتحار 
اأو املخ����درات، ودفن����ت احلكوم����ة 
االإيراني����ة هوؤالء القتل����ى، اأو تركت 
جثثهم اأم����ام منازلهم اأو األقتها يف 

االأنهار.

ماذا أنجزت دولة 
الماللي؟ )1(

محمد المحفوظ
sm.adnan56
@hotmail.com

ومضة قلم

للع���امل الكب���ري األ���رت اآين�ش���تاين 
مقول���ة بالغة الداللة تق���ول: “لو كانت 
اأمام���ي �ش���اعة الإيج���اد حل مل�ش���كلة ما 
فاإنن���ي اأنفق خم�ش���ة وخم�ش���ني دقيقة 
للتعرف على اأ�ش���بابها، اأم���ا ما بقي من 
الوقت “اأي خم�س دقائق” ف�شاأخ�ش�شه 
املقول���ة  له���ا”.  حل���ول  ع���ن  للبح���ث 
تذكرن���ا بكيفي���ة التعاطي م���ع العديد 
من الق�ش���ايا التي توؤرقن���ا وتبعث االأمل 
يف حياتن���ا، ولع���ل اأهمها عل���ى االإطالق 
امل�ش���األة املروري���ة، لي����س تقلي���ال من 
اجلهود الت���ي يبذلها رج���ال املرور وال 

القوانني املرورية، بل يجب االإقرار باأّن 
قانون املرور ال�شادر قبل �شنتني كان 
�شارماً بحق فئة عمدت جتاهل القانون، 
اإ�شافة اإلى اأنه قلل من عدد املخالفات 
املرورية بن�شبة تفوق ال� 40 % - طبقا 
الإح�شاءات املرور - لكن املوؤ�شف اأنه مل 
يزل هناك من ي�رسب به عر�س احلائط. 

ق���د يت�ش���اءل البع����س ما الق�ش���ايا 
التي غفل عنها القانون؟ لعل املالحظة 
اجلدي���رة بالذكر اأنه بعد اإق���رار القانون 
اجلديد للمرور مل ن�ش���هد ح�شورا لرجال 
امل���رور، اإّن تواج���د رجال املرور �ش���ّكل 

يف ال�ش���نوات ال�شابقة �ش���مانة حقيقية 
الح���رتام القانون، وحتى م���ن يجروؤ على 
جت���اوز القان���ون ف���اإن هن���اك اإج���راءات 
�ش���ارمة تتخ���ذ بحق���ه م���ن قب���ل دورية 
امل���رور في�ش���عر االآخ���رون م���ن �ش���واق 
املركب���ات باالأم���ان، يبدو لنا الي���وم اأّن 
و�ش���ع الكامريات رغ���م اأهميتها البالغة 
يف ر�ش���د من ت�ش���ول له نف�ش���ه التجاوز، 
اإال اأنه���ا ال تغني عن تواج���د رجل املرور 

وباالأخ�س يف ال�شوارع ال�رسيعة. 
املالحظ���ة االأخ���رى، ثقاف���ة اح���رتام 
م�ش���تخدمي الط���رق ال ت���زال غائب���ة عن 

البع�س، وتتج�شد هذه القيمة احل�شارية 
يف اأبلغ �ش���ورها يف ال�ش���ارع العام، على 
�ش���بيل املثال قانون امل�ش���اة الذي يعد 
مقيا�ش���ا ح�ش���ارّيا هناك من ي�ش���تهني 
به متنا�ش���يا ما ق���د يخلفه م���ن عواقب 
وخيم���ة، اإّن جتاه���ل ه���ذا القانون يعني 
بب�شاطة وقوع �شحايا اأبرياء ال ذنب لهم 
�شوى اأّن اأقدارهم �شاءت لهم التواجد يف 
ذات اللحظة، وما يقال عن ثقافة احرتام 
قانون املرور ين�شحب على ق�شايا اأخرى 
يف حياتنا البد من بحثها على وجه ال�رسعة 
ونخ�ّس االأجيال اجلديدة على وجه الدقة.

احترام الشارع

عبدالعزيز 
الجودر

a.aziz.aljowder 
@gmail.com

صور مختصرة

ال���ذي كن���ا  الرمل���اين  العم���ل 
نتطل���ع اإلي���ه ونحلم ب���ه كمواطنني 
اأ�ش���بح لالأ�شف ال�شديد وهما و�رسابا 
وم�ش���يعة للوقت، واالأم���ر من ذلك 
اأ�ش���بح هدرا للمال العام وي�ش���كل 

خ�شائر الأموال البلد بحاجة اإليها.
ه���ذا الو�ش���ع امل���وؤمل اأدى اإلى 
واحل����رسة  القه���ر  درج���ات  ارتف���اع 
واالإحب���اط واال�ص���تياء ل���دى قط���اع 
عري�س م���ن �ش���عب البحرين، حيث 
كان���وا عل���ى اأح���ر من اجلم���ر يف حل 
الكثري من امللفات والق�شايا التي 
تهمهم وت�شغل فكرهم، ولكن بدال 
من حتقيق تلك املطالب ال�ش���عبية 
تراجع���ا  كغرين���ا  ن�ش���هد  امللح���ة 
و�ش���عفا وقلة اإجناز بل االأدهى من 
ذل���ك الرتكي���ز عل���ى النمل���ة وترك 
االأم���ور املهم���ة، وتقاري���ر دي���وان 
الرقاب���ة املالي���ة واالإدارية وغريها 

�شاهدة على ما نقول.
اأي  يب���ادر  اإن  م���ا  ذل���ك  ف���وق 
�ش���خ�س من���ا وي�ش���األ اأي نائ���ب يف 
جمل�س النواب احلايل الذي �ش���ارف 
عل���ى الرحيل عن االإجن���از الذي قام 
به طيل���ة الفرتة املا�ش���ية من عمر 
املجل�س �شيجد �شيال من االإجنازات 
وحزمة من املديح بينما هي ال تت�شم 
بالقوة واالأمانة وامل�ش���داقية التي 
كان يتمناها �ش���عب البحرين، لكن 
املثل ال�ش���عبي الذي يق���ول “يبت 
لقرع يون�ش���ني ك�ش���ف ع���ن قرعته 
وخرعني” ينطبق على الو�ش���ع املر 
ال���ذي نعي�ش���ه ونئ���ن ونت���اأمل منه. 

وع�شاكم عالقوة.

“كشف عن قرعته 
وخرعني”

اجل���دل الكبري الذي ي���دور يف خمتلف 
االأو�ص���اط ال�صيا�ص���ية االإقليمية والدولية 
ب�ش���اأن كيفية التعامل والتعاطي مع ملف 
النظ���ام االإي���راين ي�ش���ل دائم���ا اإلى طرق 
م�ش���دودة اأو مفرتقات طرق ال توؤدي اإلى 
حمط���ات نهائي���ة وا�ش���حة ومعروفة، ومع 
اجله���د الدويل املب���ذول ب�ش���اأن احلد من 
����رسور وخماطر النظ���ام االإي���راين الكبرية، 
اإال اأن���ه ال يب���دو اأن النتائج امل�شتخل�ش���ة 

تتنا�شب مع ذلك اجلهد.
التعامل مع ملف النظام االإيراين وفق 
القنوات ال�شيا�ش���ية واالقت�شادية وو�شع 
�ش���يناريوهات ملا يجب اأن يكون يف اإيران 
ب���دون روؤية مو�ش���وعية وعلمي���ة وعملية 
مبثابة تعامل ب�ش���ورة فوقي���ة وانتقائية 
مع واحد م���ن اأهم واأخط���ر واأكرث امللفات 

االإقليمية ح�شا�شية، وامل�شوار الكبري الذي 
قطعه هذا النظام مع كل اأ�صكال ال�صغوط 
واالقت�ش���ادية  ال�شيا�ش���ية  والعقوب���ات 
وتاأقلم���ه معه���ا، ميك���ن اعتب���اره مبثاب���ة 
ن���وع من االلتف���اف على تلك ال�شيا�ش���ات 
والنجاح يف امت�شا�س تاأثرياتها املرجوة، 
ذل���ك اأن التغي���ري م���ن اخل���ارج م���ن دون 
تهيئة اأر�شية منا�شبة وخ�شبة يف الداخل، 
يعت���ر مبثاب���ة بناء ق�ش���ور وعم���ارات يف 
اله���واء اأو كم���ن ي�ش���يد اله���واء ب�ش���بك، 
لذلك ف���اإن �رسورة قي���ام املجتمع الدويل 
مبراجعة ح�ش���اباته واملح�ش���الت والنتائج 
التي ح�ش���ل عليها م���ن وراء انتهاجه تلك 
ال�شيا�ش���ات الت���ي تعام���ل به���ا م���ع ملف 
النظ���ام االإي���راين، �ش���ارت م�ش���األة ملحة 
ج���دا تفر�س نف�ش���ها بقوة، خ�شو�ش���ا اأن 

هن���اك بدائ���ل مو�ش���وعية منا�ش���بة ج���دا 
ميكنه���ا تعوي����س تلك ال�شيا�ش���ات وحل 
االإ�ش���كاليات واالألغ���از واالأحاجي من دون 
ل���ف اأو دوران وب���كل ان�ش���يابية، وط���رح 
االإيراني���ة  باملقاوم���ة  االع���رتاف  م�ش���األة 
كممثل �رسعي للمعار�شة وال�شعب االإيراين 
واأنه���ا البدي���ل الوحي���د املنا�ش���ب له���ذا 
النظ���ام الديني املتط���رف القمعي، اأكرث 
امل�ش���ائل قوة وحيوية وتاأثريا يف امل�شهد 
ال�شيا�ش���ي االإيراين ودفعه باجتاه خما�س 

التغيري احلقيقي االأجدى.
انتهجه���ا  الت���ي  اخلبيث���ة  ال�شيا�ش���ة 
النظ���ام االإي���راين جتاه القوى املعار�ش���ة 
ب�ش���ورة عام���ة وجت���اه املجل����س الوطني 
للمقاوم���ة االإيرانية وال�ش���يما راأ�س حربته 
وركيزته االأ�شا�ش���ية منظمة جماهدي خلق 

ب�ش���ورة خا�شة، �شيا�شة متكن  من خاللها 
لالأ�ش���ف البال���غ م���ن خ���داع دول املنطقة 
والعامل، وجنح يف حتجيم وحتديد وحما�رسة 
املعار�ش���ة االإيرانية وت�شفيتها والق�شاء 
عليه���ا الواحدة تل���و االأخرى اأو اإق�ش���ائها 
واحلد من قوتها وتاأثريها، �شيا�ش���ة كتب 
لها النجاح مع خمتلف ف�ش���ائل املعار�شة 
االإيرانية ما عدا املجل�س الوطني للمقاومة 
االإيرانية الذي ظل ينتقل من مو�ش���ع اإلى 
مو�شع ن�شايل اآخر ومن مواجهة �رس�شة اإلى 
اأخرى اأ�رس�س منها �ش���د هذا النظام، حتى 
متكن اأخريا من اإحلاق الهزائم ال�شيا�ش���ية 
املنكرة به على االأ�شعدة الدولية وف�شح 
العدوانية امل�شبوهة املوجهة  �شيا�ش���اته 
�ش���د ال�ش���عب االإي���راين ودول و�ش���عوب 

املنطقة والعامل. “احلوار املتمدن”.

فالح هادي الجنابيزلزلوا الماللي باالعتراف بالمقاومة اإليرانية 

طالبنا منذ البداية باأال يتم ربط م�شرينا 
االإعالم���ي م���ع بع����س املنظم���ات االإعالمية 
الدولي���ة، م���ن دون اأن يك���ون تعاملنا معها 
الند للند، ال ب�ش���كل ميثل التبعية االإعالمية، 
ومع االأ�ش���ف فاإن بع�س املنظمات الدولية، 
الت���ي تدعي اأنها تدافع عن حقوق االإن�ش���ان 
وحري���ة التعب���ري وحق���وق امل���راأة والطفل، 
ميك���ن ال�ش���حك عليه���ا وخداعه���ا، وجره���ا 
كاالأغن���ام لتحقيق م�ش���الح واأه���داف بع�س 
االأفراد والتنظيمات االإرهابية، فمثال، تقوم 
جمموعة من االأ�ش���خا�س من اأ�ش���حاب الوالء 
املجو�ش���ي، بكتابة تقارير مزيفة واأكاذيب، 
واإر�ش���الها اإل���ى ه���ذه املنظم���ات الدولي���ة 
التي مبجرد قراءة فق���رات معينة منها مثل 
“انته���اكات، حق���وق اإن�ش���ان، حري���ة تعبري، 
مظاهرات �ش���لمية... الخ”، تبادر على الفور 
وب�ش���كل مرم���ج، باإ�ش���دار بيان���ات تنديد 

وا�ش���تنكار �ش���د هذه اجلهات، هك���ذا بكل 
ب�شاطة.

ه���ذه  غب���اء  عل���ى  كث���رية  وال�ش���واهد 
املنظم���ات وبياناته���ا التي يت���م تفنيدها، 
بل ك�ش���ف احلقائق ب�شكل وا�ش���ح للعيان، 
وم���ن ه���ذه املنظم���ات الدولي���ة الت���ي مت 
ال�ش���حك عليه���ا ومل تلت���زم حت���ى باأدن���ى 
معايري املو�ش���وعية جتاه الو�شع ال�شحايف 
يف البحري���ن، االحتاد الدويل لل�ش���حافيني، 
منظمة “�شحافيون بال حدود” وغريها، حيث 
ال تتحرى ه���ذه املنظمات الدق���ة واملهنية 
قب���ل اإ�ش���دارها بياناته���ا الذكي���ة، والت���ي 
تت�ش���من اتهام���ات �ش���د الو�ش���ع االإعالمي 
باخلليج ب�ش���كل عام، بخ�ش���و�س ما ت�شميه 
انتهاج ال�ش���حافة وال�شحافيني اخلليجيني 
حمالت اإق�ش���اء واإرهاب لبع�س ال�شحافيني 
ال�ش���حافية  املوؤ�ش�ش���ات  م���ن  وف�ش���لهم 

 واالإعالمية ح�شب ادعاء بياناتها وتقاريرها.
وكن���ا ن���ود اأن يك���ون ه���وؤالء على ق���در من 
امل�ش���وؤولية واملهني���ة والعدال���ة، من خالل 
اإجراء ات�شاالت مع ال�شحافيني وامل�شوؤولني 
االإعالميني اخلليجيني، وتو�ش���يح اأن هناك 
ادع���اءات �ش���دهم ويجب عليه���م تفنيدها 
واالإجاب���ة عليها، وهو م���ا يفرت�س اأن تفعله 
الكيانات واملنظمات الدولية مع اأية �شكوى 
اأو ادع���اءات، والتحقيق ومتابعة املو�ش���وع 
ب���ني الطرف���ني، ومن ث���م اإ�ش���دار بياناتها 
ووجه���ة نظرها، وهو م���ا مل يفعله من يعمل 
يف ه���ذه املنظم���ات، الأنهم ابتلع���وا الطعم، 
ومت ال�ش���حك عليهم وم���ن من؟ من جمموعة 
اأ�ش���خا�س مرتزقة وعمالء الإي���ران، وهذا هو 
مربط الفر�س، فهل هذه منظمات ت�ش���تحق 
االح���رتام والتقدير م���ن قبل ال�ش���حافيني 

اخلليجيني؟.

منظمات 
ال تستحق االحترام



ملياردير �صيني يربح 
ملياري دوالر يف يوم

دب���ي - مبا�رش: ربح رجل االأعمال واملطور العقاري 
هوى كايان اأكرث من ملياري دوالر يف 24 �صاعة، لُي�صبح 
اأك���ر راب���ح يف موؤ�رش “بلومب���رغ” الأثرياء الع���امل اأم�س 
االأول. وربح رجل االأعم���ال ورئي�س �رشكة “اإيفر جراند” 
2.09 ملي���ار دوالر يوم اخلمي�س، حيث و�ص���لت ثروته 
اإلى 32.4 ملي���ار دوالر، حمتالً بذلك املركز 25 بقائمة 
اأثرياء العامل. وارتفعت ثروة امللياردير ال�ص���يني بعد 
قفزة يف اأداء �ص���هم ال�رشكة يف خت���ام تداوالت اخلمي�س 

بنحو 7.1 % اإلى 24.51 دوالر هونغ كونغ.

الدوالر اإلى اأدنى م�صتوياته منذ 2014
لن���دن - رويرتز: هبط الدوالر اإلى اأدنى م�ص���توياته يف اأكرث من ثالثة اأعوام مقابل �ص���لة 
عمالت اأم�س، متجًها �ص���وب اأكر خ�صارة اأ�صبوعية يف عامني حيث بددت املعنويات ال�صلبية 
اأي دعم قد تتلقاه العملة االأمركية من ارتفاع العائد على ال�ص���ندات. ويف ا�صتمرار للخ�صائر 
التي مني بها الدوالر يف اليوم ال�صابق، هبط موؤ�رشه مقابل �صلة ت�صم �صت عمالت كرى اإلى 
88.253، وهو اأدنى م�صتوى منذ دي�صمر 2014. ويتجه املوؤ�رش خل�صارة ت�صل اإلى 2 % هذا 

االأ�صبوع، وهي متثل اأكر تراجع منذ فراير 2016.
وانخف����س الدوالر اإلى 105.545 ين يف التعامالت االآ�ص���يوية، وهو اأدنى م�ص���توياته يف 
15 �ص���هًرا. وتتجه العملة االأمركية اإلى ت�ص���جيل خ�صارة اأ�ص���بوعية بنحو 3 %. وقفز اليورو 
اإلى اأعلى م�ص���توى يف ثالثة اأعوام عند 1.2556 دوالر ويتجه لالرتفاع 2.4 % هذا االأ�ص���بوع. 

و�صجلت العملة ال�صوي�رشية 0.9190 فرنك للدوالر، وهو اأعلى م�صتوى منذ يونيو 2015.
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اقتصاد
كلفة تعدين “بتكوين” بالبحرين �أعلى من قيمتها بـ 60 %

ُقّدرت بنحو 16.77 األف دوالر 

تبل���غ كلف���ة تعدي���ن وح���دة واح���دة من 
“بتكوين” يف البحري���ن حوايل 16.773 األف 
دوالر، وه���ي اأعل���ى م���ن قيمة ه���ذه العملة، 
بح�صب اأ�صعار اأم�س االأول نحو 6.3 األف دوالر، 
اأي اأعلى من �ص���عرها ب� 60 %، م�صجلة بذلك 
الرتتيب الثالث عامليًّا من حيث الكلفة بعد 
كوريا اجلنوبي���ة )26.17 األف دوالر( ودولة 
نيي���وي )17.566 األ���ف دوالر(، وذلك وفًقا 

لبيانات من �رشكة “اإليت فيك�صت�رشز”.
وبلغ �ص���عر وحدة البتكوي���ن اأم�س االأول 
نح���و 10.5 األ���ف دوالر. ونييوي دولة جزرية 
تق���ع يف جن���وب املحي���ط اله���ادئ، تبعد عن 

نيوزلندا حوايل 2.4 كيلو مرت.
واأعطى م�رشف البحري���ن املركزي موؤخًرا 
ترخي�س لعدة �رشكات تعمل يف جمال تداول 
العم���الت الرقمية، �ص���من خط���ة نحو تطوير 
القطاع امل���ايل وجعله مواكًب���ا ملا يحدث يف 
الع���امل، وهي ت�ص���اف اإلى برام���ج كثرة لها 

عالقة يف االأمتتة والبنوك الرقمية.
وتعد فنزويال بح�صب نف�س البيانات اأقل 
كلف���ة لتعدي���ن ال�”بتكوين” عل���ى االإطالق 
حي���ث تع���ادل تقريًبا 5 % م���ن قيمة العملة 

ا، اأي 0.531 األف دوالر. االفرتا�صية حاليًّ

وحتول الفنزويلي���ون موؤخًرا اإلى تعدين 
العمل���ة الرقمي���ة اأم���اًل يف النجاة م���ن االأزمة 
االقت�ص���ادية الطاحنة، والتي اأفقدت العملة 
املحلي���ة قيمته���ا كامل���ة تقريًب���ا، ويف ظ���ل 
عقوبات م�صددة تفر�صها الواليات املتحدة 
عل���ى الب���الد، فيما تعت���ر كوري���ا اجلنوبية 

واحدة من اأكر اأ�صواق العمالت الرقمية على 
م�صتوى العامل.

وي�ص���تهلك تعدين “بتكوي���ن” اإمدادات 
كب���رة من الكهرب���اء، حيث ي�ص���تخدم عمال 
التعدي���ن )املطورون( من�ص���ات حا�ص���وبية 
ذات ق���درات عالي���ة ملعاجل���ة املعام���الت، 

وه���و م���ا يكاف���اأون علي���ه باحل�ص���ول عل���ى 
العمل���ة الرقمية ف�ص���ال عن ر�ص���وم من قبل 

املتعاملني.
 ”Blockchain.info“ ووفًقا لبيان���ات
بلغ اإجمايل االإيرادات التي حققها املعدنون 
اأعل���ى م�ص���توى على االإطالق يف ال�ص���ابع ع�رش 

من دي�صمر املا�صي، حيث �صجل 53 مليون 
دوالر، بالتزامن مع اقرتاب قيمة “بتكوين” 

من 20 األف دوالر.
وبلغ �صعر كلفة التعدين بالكويت حوايل 
1.98 األف دوالر، فيما بلغ 3.172 األف دوالر 

يف اململكة العربية ال�صعودية وم�رش.

مازن �لن�سور

�ملحرر �القت�سادي

الدول العشر األعلى كلفة في تعدين “البتكوين”

الكلفة )ألف دوالر( الدولة الترتيب
26.17 كوريا اجلنوبية 1

17.566 نييوي 2

16.773 البحرين 3

16.209 جزر �صليمان 4

15.861 جزر كوك 5

14.751 جزر مار�صال 6

14.671 تونغا 7

14.493 جزر توفالو 8

14.275 اأملانيا 9

14.275 الدمنارك 10

الدول العشر األقل كلفة في تعدين “البتكوين”

الكلفة )ألف دوالر( الدولة الترتيب
0.531 فنزويال 1
1.19 ترينيداد وتوباغو 2

1.788 اأوزباك�صتان 3
1.852 اأوكرانيا 4
1.983 الكويت 5
1.983 ميامنار 6
2.379 بنغالدي�س 7
2.835 كازاخ�صتان 8
2.855 اإثيوبيا 9
2.956 �صورينام 10

�لبحرين جهة مف�ّسلة ل�سناديق �مللكية �خلا�سة نتائج �ل�رشكات ترتفع يف �لبور�سة

يف 2018 فنزويال يف �سد�رة قائمة “�لبوؤ�س �القت�سادي” 

ا  الثالثة عربيًّا وال� 50 عامليًّ

موؤ�رش يعتمد على اأرقام الت�صخم والبطالة 

احتلت البحرين مراكز متقدمة عربيًّا وعامليًّا من 
حيث جاذبيتها ل�صناعة امللكية اخلا�صة.

 IESE وو�ص���ع ت�صنيف جديد �ص���ادر عن كلية
الإدارة االأعم���ال يف جامع���ة ناف���ارا االإ�ص���بانية وكلية 
اإميليون الإدارة االأعم���ال اململكة يف الرتتيب الثالث 
عربيًّا بعد االإمارات وال�ص���عودية ويف املوقع 50 على 

م�صتوى العامل. 
وعّد الت�ص���نيف ال���ذي ت�ص���من 125 دولة حول 
���ا اأنه  الع���امل، هذا الرتتي���ب متق���دم وجيد خ�صو�صً
يعتم���د على الكثر من املعاي���ر التي تخدم وتفيد 

البحرين من الناحية االقت�صادية وال�صيا�صية.
ويقي����س املوؤ����رش 6 دوافع رئي�ص���ية يف كل بلد 
جتعله جاذًبا من حيث امللكية اخلا�ص���ة وراأ�س املال 
املغامر، هي عمق �صوق راأ�س املال، ال�رشائب، حماية 
امل�ص���تثمر وحوكمة ال�رشكات، الن�ص���اط االقت�صادي، 
ثقافة ريادة االأعمال وفر�س ال�صفقات )ال�صفقات 

املتوافرة(، البيئة االجتماعية واالإن�صانية.
وقال التقرير اإن امل�صتثمرين يف �صناديق راأ�س 
املال املغامر و�ص���ناديق امللكية اخلا�ص���ة ي�صعون 
اإل���ى حتقيق هدف رئي�ص���ي يتمثل يف الو�ص���ول اإلى 
ال�ص���فقات التي حتقق لهم مع���دالت خماطر قليلة 
وعوائ���د مر�ص���ية. كما يرك���ز امل�ص���تثمرون من اأجل 
اإيجاد فر�س ا�صتثمارية رئي�صية على بع�س العوامل 

الت���ي تندرج حت���ت املوؤ�رشات ال�ص���ت، مث���ل الناجت 
املحلي االإجمايل، والت�ص���خم ومع���دل البطالة، راأ�س 
امل���ال الب�رشي و�صيا�ص���ات �ص���وق العم���ل واجلرمية، 
الق���درة على االبت���كار، و�ص���هولة ممار�ص���ة االأعمال 

التجارية، وتطوير �صناعات التكنولوجيا املتقدمة.
و�ص���جلت االإم���ارات العربية املتح���دة الرتتيب 
���ا وال� 29 عامليًّا، تلته���ا اململكة العربية  االأول عربيًّ
ال�صعودية الثانية عربيًّا وال� 38 عامليًّا، ثم البحرين، 

فقطر الرابعة عربيًّا وال� 60 عامليًّا.
كما جاءت املغرب يف املوقع اخلام�س عربيًّا وال� 
64 على م�صتوى العامل، ثم م�رش بالرتتيب ال�صاد�س 

���ا وال���� 65 عامليًّا، فتون����س ال�ص���ابعة وال� 67،  عربيًّ
تالها االأردن الثامنة وال� 69 ف�صلطنة عمان التا�صعة 
���ا وعامليًّا عل���ى التوايل. وج���اءت الكويت  و73 عربيًّ
يف ذي���ل القائم���ة اخلليجية والعا�رشة على امل�ص���توى 
العربي، وال� 79 عامليًّا، ثم لبنان فاجلزائر و�ص���وريا 

وموريتانيا الالتي كن اأقل جذًبا.
وعل���ى امل�ص���توى العامل���ي، �ص���جلت الواليات 
املتح���دة االأمركي���ة الرتتي���ب االأول، تلتها اململكة 
والياب���ان،  كون���غ،  فهون���غ  كن���دا،  ث���م  املتح���دة، 
ونيوزلن���دا،  واأملاني���ا،  واأ�ص���رتاليا،  و�ص���نغافورة، 

والدمنارك.

لن���دن - بلومب���رغ: حافظ���ت “فنزوي���ال” على 
�صدارتها لقائمة “البوؤ�س االقت�صادي” لعام 2018، 
يف حني تواجدت دولتان عربيتان يف اأول 10 مراكز.

واأظه���ر موؤ����رش “بلومرغ” لالقت�ص���ادات االأكرث 
بوؤ�ص���اً يف العامل لعام 2018 اأن ارتفاع االأ�صعار ميثل 
خطًرا اأ�ص���د وطاأة على االقت�صاد العاملي من البطالة 

يف العام احلايل.
ويعتمد املوؤ�رش الذي ي�ص���مل 66 دولة على مبداأ 
قدمي يتمثل يف اأن ارتفاع امل�ص���توى العام لالأ�ص���عار 
)الت�صخم( والبطالة يحددان ب�صكل كبر مدى �صعور 

مواطني الدول بجودة احلياة االقت�صادية.
واحتلت فنزويال املرتبة االأولى يف القائمة للعام 
الث���اين على الت���وايل، مع تقدي���رات بارتف���اع درجة 

“البوؤ����س” اإلى 1872 نقطة، مع توقعات بو�ص���ول 
الت�صخم مل�صتوى 13 األف باملئة يف العام احلايل.

وجاءت جنوب اإفريقيا يف املرتبة الثانية مرتفعة 
من املركز الرابع يف العام املا�صي، يليها االأرجنتني 

التي حافظت على املرتبة الثالثة للعام الثاين.
يف ح���ني حلت م����رش يف املرتب���ة الرابع���ة عاملياً 
ب�26.4 نقطة، م�صجلة حت�صناً مقارنة بالعام املا�صي 

الذي حلت فيه باملرتبة الثانية ب�41.7 نقطة.
وتراجع معدل الت�ص���خم ال�صنوي يف م�رش اإلى 17 
% يف يناير املا�صي مقابل 22.3 % خالل دي�صمر، 
بينما تراجع معدل البطالة اإلى 11.3 % بنهاية الربع 

االأخر من عام 2017.
وج���اءت اليون���ان وتركي���ا واأوكرانيا واإ�ص���بانيا 

والرازيل و�رشبيا يف املراكز التالية مبا�رشة.
وعلى اجلانب االأخر، وا�ص���لت تايالند ت�ص���درها 
لقائمة الدول االأقل “بوؤ�ًص���ا اقت�صادّيا” رغم ارتفاع 
تقدي���رات املوؤ�رش اإلى 2.5 نقطة مقابل 1.9 نقطة يف 
العام املا�صي. وجاءت �صنغافورة يف املرتبة الثانية 
للعام الثاين عل���ى التوايل، يليها اليابان و�ص���وي�رشا 

وتايوان واإي�صلندا.
كما اقت�ص���مت الرنويج وكوريا اجلنوبية املرتبة 

الثامنة بني االأقل بوؤ�صاً، ثم الدمنارك وهونغ كونغ.
يذكر اأن االقت�ص���اد العاملي حاليًّا ي�صهد مرحلة 
م���ن التعايف امللح���وظ، بعد جهود البن���وك املركزية 
التي �صخت تريليونات الدوالرات يف االأ�صواق الإنهاء 

ركود ا�صتمر ل�صنوات.

• ترتيب الدول العربية يف موؤ�رش جاذبية امللكية اخلا�صة	 املنام���ة - مبا����رش: ع���ادت بور�ص���ة 
البحريني���ة �رشيًعا اإل���ى ارتفاعها املعتاد 
منذ بداي���ة عام 2018، بنهاية االأ�ص���بوع 
االأ�ص���بوع  ته���اوت  اأن  بع���د  احل���ايل، 
املا�ص���ي يف اأول هبوط له���ا عقب موجة 
م���ن االرتفاع���ات التي ا�ص���تمرت ملدة 7 

اأ�صابيع متوا�صلة.
و�ص���عد املوؤ�رش العام للبحرين بن�صبة 
0.50 %، لي�صل اإلى امل�صتوى احلايل له 
عن���د 1339.72 نقطة، بربحية نحو 6.70 

نقطة.
املا�ص���ي،  باالأ�ص���بوع  ومقارن���ة 
ت�ص���اءلت اأحج���ام وقي���م الت���داول خالل 
 4.5 الت���داول  قيم���ة  لت�ص���ل  االأ�ص���بوع 
ملي���ون دينار مقابل 6.7 مليون دينار يف 
االأ�صبوع ال�ص���ابق، من خالل التداول على 
22.6 مليون �ص���هم مقابل 28.6 مليون 

�صهم.
وانتع�س قط���اع البن���وك بنحو 0.23 
%، بف�ص���ل م�رشف ال�صالم البحريني 5.9 
% على وقع النتائج، االأهلي املتحد 0.7 

.%
ال�ص���نوية  االأرب���اح  م�ص���توى  وعل���ى 
للم����رشف، �ص���جل من���وًّا ب�ص���ايف اأرباح���ه 
لت�صل اإلى 18.055 مليون دينار، مقابل 
16.10 ملي���ون دين���ار بزي���ادة قدره���ا 

.% 12.14
كم���ا ارتف���ع قط���اع ال�ص���ناعة 3.89 
%، بقيادة �صهم �رشكة اأملنيوم البحرين 
خ���الل   %  3.9 ارتف���اع  بن�ص���بة  “األب���ا” 

التداوالت االأ�صبوعية لل�صهم.
وعلى �ص���عيد االأرباح ال�صنوية للعام 

 ،%  91 املا�ص���ي، زادت االأرب���اح بنح���و 
لت�ص���ل اإلى 92.5 مليون دينار )245.9 
مليون دوالر(، مقاب���ل نحو 48.4 مليون 
دين���ار )128.7 ملي���ون دوالر( يف ع���ام 

.2016
وفى �صياق اآخر، هبط قطاع اال�صتثمار 
0.45 %، بفعل انخفا�س �ص����هم جمموعة 

“جى اإف اأت�س” املالية بنحو 5.3 %.
اإت����س  اإف  ج���ي  جمموع���ة  واأعلن���ت 
املالية GFH، املدرجة بكل من بور�صة 
البحري���ن والكويت و�ص���وق دب���ي املايل 
عن حتقيق تراجع باالأرباح ال�صنوية خالل 
العام 2017 بن�صبة 52 %، مقارنة باأرباح 

العام 2016.
وبح�ص����ب بي����ان املجموعة ال����ذي ن�رش 
عل����ى موق����ع �ص����وق دب����ي، االأربع����اء، بلغ 
�ص����ايف قيمة الربح ال�ص����ايف للم�صاهمني 
باملجموع����ة نح����و 104.18 ملي����ون دوالر 
مقارنة باأرباح مقدراه����ا 217.12 مليون 

دوالر يف العام 2016.
وهوى قطاع اخلدمات بنحو 2.03 %، 
بعد تراجع �ص����هم بتلكو القيادى بن�ص����بة 

.% 5.7
واختتمت ال�صوق البحرينية التداوالت 
ال�صنوية لعام 2017، على قفزة على كل 
امل�ص����تويات مقارنة مب�صتويات امل�صجلة 

بنهاية عام 2016.
وارتف����ع موؤ�رش البحرين العام بن�ص����بة 
احلالي����ة  م�ص����توياته  عن����د   ،%  9.12
1331.71 نقطة، ليك�صب بذلك 111.26 
نقط����ة خ����الل ع����ام واح����د، م�ص����جالً اأعل����ى 

م�صتوياته يف 3 �صنوات.

الترتيب 
عالميا

الترتيب 
عربيا الدولية الترتيب 

عالميا
الترتيب 

عربيا الدولة

69 8 االأردن 29 1 االإمارات

73 9 عمان 38 2 ال�صعودية

79 10 الكويت 50 3 البحرين

84 11 لبنان 60 4 قطر

107 12 اجلزائر 64 5 املغرب

119 13 �صوريا 65 6 م�رش

123 14 موريتانيا 67 7 تون�س
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البحريـن ت�ستـورد مليـــاري طـن ا�سمنـت يف 2017
بقيمة 42.3 مليون دينار 

��س����توردت �لبحري����ن �أكرث م����ن ملياري طن 
م����ن �ال�س����منت مبختل����ف �أنو�عه بقيم����ة �إجمالية 
بلغت 42.3 مليون دينار خالل �لعام �ملا�س����ي، 
وذلك ح�س����ب �آخر �إح�س����ائيات �جله����از �ملركزي 

للمعلومات.
وبح�س����ب �لبيانات �الأولية �لتي �أ�س����درتها 
�س����وؤون �جلمارك لال�س����تري�د خالل �لعام 2017، 
فاإن �لبحرين ��س����توردت حو�يل 2 مليار طن من 
ع����دة دول بلغ عددها 19 دول����ة �أبرزها �المار�ت 
و�ل�س����عودية، منه����ا ��س����منت بورتالن����دى عادي 
من �المار�ت �لعربية �ملتح����دة، �ململكة �لعربية 
�ل�سعودية، �لهند، �لواليات �ملتحدة �الأمريكية، 
باك�س����تان، فرن�س����ا بزنة 741.3 �ألف طن بقيمة 

�إجمالية بلغت 16.2 مليون دينار.
و��س����توردت �ململكة �أكرث من مليار طن من 

��س����منت كلنكر بقيم����ة 20.4 ملي����ون دينار من 
�الم����ار�ت �لعربي����ة �ملتحدة، �ل�س����ن، �لكويت، 
ب�س����ائع بحريني����ة مرجع����ة، و123.1 مليون طن 
من �ال�س����منت �ملق����اوم لالأمالح بقيم����ة �إجمالية 
بلغ����ت 3 مالين دينار م�س����توردة م����ن �الإمار�ت 

و�ل�سعودية.
كم����ا مت ��س����تري�د 66.6 ملي����ون كيلوغر�م 
م����ن �ال�س����منت �ملائي بقيم����ة 1.8 مليون دينار 
م�س����تورد من �المار�ت �لعربية �ملتحدة، �ململكة 
�لعربي����ة �ل�س����عودية، �ململكة �ملتح����دة، �لهند، 
�لواليات �ملتح����دة �الأمريكي����ة، جمهورية كوريا 
�جلنوبية، و14.3 مليون كيلوغر�م من �ال�سمنت 
�لبورتالندي �الأبي�ض )و�إن مت تلوينه ��سطناعيا( 
ب�����777.6 �أل����ف دين����ار م�س����تورد م����ن �المار�ت، 
�لدمنارك، �ل�س����عودية، �ململكة �ملتحدة، �لهند، 
�إ�س����بانيا، �إيطاليا، �أملانيا، م�رص، منطقة حرة جبل 
علي. ومت ��س����تري�د حو�يل 2.6 مليون كيلوغر�م 

من )غريه من ��س����منت( بقيمة 50.9 �ألف دينار 
من �المار�ت، �ل�سعودية، �أمريكا، كم مت ��ستري�د 

115.5 �ألف كيلوغر�م من �ال�سمنت �اللوميني �أو 
�مل�سهور بقيمة �إجمالية بلغت 19.9 �ألف دينار 

من �ليابان، �أملانيا، فرن�سا، كرو�تيا، وكند�.
وكانت �ململكة �لعربية �ل�س����عودية فر�ست 
�رصيب����ة جمركي����ة عل����ى جمي����ع �س����ادر�تها م����ن 
�ال�س����منت و�حلديد وترت�وح �لر�سوم �لتقريبية 
ب����ن 85 - 133 ري����االً )22.7 - 35.5 دوالر�ً( 
للط����ن �لو�ح����د م����ن �الأ�س����منت، وقال����ت وز�رة 
�لتجارة و�ال�ستثمار �ل�سعودية �إن �سناعة �حلديد 
و�الأ�سمنت من �ل�سناعات �لتي ت�ستهلك كميات 
كبرية من �لطاقة، وتتمتع باإعانة حكومية �سنوية 
للم�س����انع؛ م����ن خ����الل توف����ري �لوقود باأ�س����عار 

مدعومة مقارنة باالأ�سعار �لعاملية.
وتقرر �حت�ساب �لفرق بن �الأ�سعار �ملحلية 
و�لعاملي����ة للوق����ود بناًء عل����ى كمية �لت�س����دير 
بالطن لكل م�س����نع، وكفاءة ��س����تخد�م �لطاقة، 
ونوعي����ة �لوق����ود �مل�س����تخدم خالل �لت�س����نيع، 
و�لف����رق يف �س����عر �لوقود بن �ل�س����عر �حلكومي 

�ملدعوم و�الأ�سعار �لعاملية.

• ت�ستورد �لبحرين معظم �ال�سمنت من �خلارج 	

“جي إف إتش”: تسوية قضائية هبطت بأرباح 2017

“البحرين اإلسالمي”: ال أرباح نقدية للمساهمين

“مطاحن الدقيق”: 20 فلسا للسهم الواحد 

“السالم” يوزع 7 % من رأسماله 

“الترفيه العائلي” لن توزع أرباحًا نقدية 

2.6 مليار دوالر م�ساهمة “الذكاء اال�سطناعي” باالقت�ساد البحريني 

ركيزة اأ�سا�سية باالقت�ساد جواهري: �سناعة “البرتوكيماويات” 

بحلول 2030.. �ست�سكل 8.2 % من �لناجت �ملحلي �الإجمايل 

م�سارًكا يف ملتقى �الحتاد �لعربي لالأ�سمدة بالقاهرة 

ق���ّدرت در��س���ة حديث���ة ل�رصك���ة بي دبليو �س���ي 
�ل�رصق �الأو�سط م�ساهمة تطبيقات �لذكاء �ال�سطناعي 
بنح���و 2.62 مليار دوالر يف �قت�س���اد �لبحرين بحلول 
�لع���ام 2030، �أي ما يعادل 8.2 % من �لناجت �ملحلي 

�الإجمايل.
ومن �ملعلوم �أن �لناجت �ملحلي �الإجمايل للبحرين 

يقدر بنحو 32 مليار دوالر.
وتوقع���ت �لدر��س���ة �أن ت�س���جل دول���ة �الإمار�ت 
�لعربي���ة �ملتح���دة �أك���ر �ملكا�س���ب �لن�س���بية، حيث 
�سي�سهم �لذكاء �ال�س���طناعي فيها مبا يعادل %14 
م���ن �لناجت �ملحل���ي �الإجمايل يف �لع���ام 2030، تليها 
�ململك���ة �لعربية �ل�س���عودية )12.4 %(، فيما جاءت 
دول جمل����ض �لتع���اون �خلليج���ي �الأخ���رى �لبحري���ن 
و�لكويت، وعمان وقطر عند نف�ض �لن�سبة )8.2 %(.

و�أظهرت �أن تطبيقات �لذكاء �ال�سطناعي �سوف 
ت�ساهم ب� 320 مليار دوالر يف �قت�ساد منطقة �ل�رصق 
�الأو�سط بحلول �لعام 2030 ،�أي ما يعادل 11 % من 
�إجمايل �لناجت �ملحلي. وت�س���لط �لدر��سة �ل�سوء على 
�أن هناك فر�س���اً كبرية وغري م�س���تغلة ميكن �أن تزيد 
من تاأثري �لذكاء �ال�س���طناعي على �قت�ساد �ملنطقة، 
وعالوة عل���ى ذلك ميك���ن �أن يكون �لتاأث���ري �أكر �إذ� 
و��س���لت �حلكوم���ات دف���ع ح���دود �البت���كار وتنفيذ 
تطبيقات �لذكاء �ال�س���طناعي ع���ر خمتلف �ل�رصكات 

و�لقطاعات من �الآن وحتى حلول 2030.
وتوقع جمل�ض �لتنمية �القت�س���ادية �أن ي�س���تمر 
�القت�س���اد �لبحرين���ي يف حتقي���ق مع���دالت منو هذ� 
�لعام بن�س���بة 3.3 % مع ��ستمر�ر منو �لقطاعات غري 
�لنفطي���ة.  وحقق �لقط���اع غري �لنفطي منو�ً �س���نوياً 

بن�سبة 4.8 % يف �الأ�سهر �لت�سعة �الأولى من 2017.
وقام���ت �لبحري���ن بتنفي���ذ عدد م���ن �ملبادر�ت 
�لر�مية �إلى متكينها من �ال�س���تفادة من فر�ض �لنمو 

�مل�س���تقبلية يف �لقطاعات �ل�ساعدة وذلك �إلى جانب 
�الأد�ء �لقوي لالقت�ساد خالل.

ونف���ذت �ململكة عدد� من �ملب���ادر�ت يف 2017 
ومن �س���منها �الإطار �لت�رصيع���ي للتكنولوجيا �ملالية 
وهو ي�س���مل مبادرة �لبيئة �لرقابية �لتجريبية و�لتي 
قبلت فعلياً �ن�س���مام �ست �رصكات حتى �الآن، كما �أنه 
م���ن �ملقرر �أن تطل���ق �لبحرين �أول مركز متخ�س����ض 
يف جم���ال �لتكنولوجيا �ملالية وحا�س���نة لل�رصكات يف 

منطقة �ل�رصق �الأو�سط و�فريقيا يف فر�ير �جلاري. 
وقال���ت “ب���ي دبليو �س���ي” �إن م�س���اهمة �لذكاء 
�ال�س���طناعي �ملتوقعة يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية 
ودولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة ت�س���به �مل�س���اهمات 
�ملتوقع���ة يف �قت�س���اديات جن���وب �أوروب���ا و�آ�س���يا 

�ملتقدمة، وفقاً لتحليلنا �لعاملي.
�ل���ذكاء  �ملتح���دة،  �لعربي���ة  �الإم���ار�ت  ويف 
�ال�س���طناعي ه���و يف طليع���ة �خلطط �ال�س���رت�تيجية 
للحكوم���ة، �ذ تعم���ل �ملبادر�ت لدع���م تطوير �لذكاء 
�ال�سطناعي بو�س���ع �لدولة يف مكانة قوية باعتبارها 
و�ح���دة من ق���ادة �ل���ذكاء �ال�س���طناعي يف �ملنطقة، 
ولرمب���ا على م�س���توى �لع���امل. فعلى �س���بيل �ملثال، 

ت�س���مل ��س���رت�تيجيات دب���ي، من ب���ن �أم���ور �أخرى: 
��سرت�تيجية دبي �لذكية، و��سرت�تيجية دبي للطباعة 

ثالثية �الأبعاد، و��سرت�تيجية �لنقل �لذ�تي يف دبي.
�أما على �مل�س���توى �لقطاعي، فم���ن �ملتوقع �أن 
تتحق���ق �أكر �ملكا�س���ب م���ن حيث �لقيم���ة �ملطلقة 
يف قط���اع �لبناء و�لت�س���نيع. ومن �ملتوق���ع �أن يحقق 
�لقطاع حو�يل ثلث مكا�س���ب �ملنطق���ة، �أي ما يعادل 
100 ملي���ار دوالر تقريباً يف �لعام 2030. وبالن�س���بة 
الأحجامها �حلالية، ف���اإن قطاع جتارة �لتجزئة و�جلملة 
و�لقط���اع �لعام مبا يف ذلك �ل�س���حة و�لتعليم، بحيث 

�سيكون �لذكاء �ال�سطناعي �مل�ساهم �الأكر فيها.
وعلى �ل�س���عيد �لعاملي، �أظهر حتليل بي دبليو 
�س���ي �أن م�س���اهمة �لذكاء �ال�س���طناعي يف �القت�ساد 
�لعاملي قد ت�س���ل �إلى 15.7 تريليون دوالر يف �لعام 
2030، وه���و م���ا يزي���د على �إجم���ايل �الإنت���اج �لكلي 
لل�س���ن و�لهند جمتمع���ن. ومن �ملتوق���ع �أن متثل 
�لتح�س���ينات يف �إنتاجي���ة �الأيدي �لعاملة ن�س���ف هذه 
�ملكا�س���ب حتى �لعام 2030، يف ح���ن متثل �لزيادة 
يف طلب �مل�س���تهلكن نتيجة �لتح�سن �ملعتمد على 

�لذكاء �ال�سطناعي يف �ملنتجات �لن�سف �الآخر.

�سرتة - جيبك: �أكد رئي�ض �رصكة �خلليج ل�سناّعة 
�لبرتوكيماوي���ات “جيب���ك” عبد�لرحم���ن جو�هري �أن 
�س���ناعة �الأ�س���مدة يف �لعامل �لعربي تعتر و�حدة من 
�أهم �ل�س���ناعات �ال�س���رت�تيجّية وركيزة �أ�سا�س���ّية يف 
�قت�س���اديات �لعدي���د من هذه �لدول، حيث ت�س���اهم 
�ملنطقة �لعربية بحو�يل 64 % من �سخر �لفو�سفات، 
و30 % م���ن �لكريت، و38 % م���ن �ليوريا، و49 % 
TSP، و4 % بوتا����ض، وDAP % 51 يف �الأ�س���و�ق 
�لعاملية.   و�أ�س���اف على هام�ض م�س���اركته على ر�أ�ض 
وفد من �ل�رصك���ة يف �أعمال �مللتق���ى �لر�بع و�لع�رصين 
لالحتاد �لعربي لالأ�س���مدة �لذي ��ست�سافته �لعا�سمة 
�مل�رصّي���ة �لقاه���رة خ���الل �لف���رتة م���ن 13 �إل���ى 15 
فر�ي���ر �جل���اري، �إن���ه “�نطالًق���ا من �ملكان���ة �ملهمة 
و�ال�س���رت�تيجية ل�س���ناعة �الأ�س���مدة وتعزي���ًز� للدور 
املن����ط ب�لحت����د يف خدم���ة ال����رك�ت الأع�ض����ء ف�إن 
�الإحتاد ي�س���عى جاه���ًد� للتعرف على �مل�س���اكل �لتي 
تو�ج���ه �الإنت���اج و�الختناقات �لتي ت���وؤدي �إلى تقليل 
�لطاقات �الإنتاجية وزيادة �ال�ستهالك �لنوعي للمو�د 
�الأولي���ة و�لو�س���يطة و�له���در يف �ل�س���ناعة، وبالتايل 

توؤدي �إلى خ�سائر �قت�سادية كبرية”.
وقال جو�هري �إن ح�س���ور �ل�رصكة للملتقى �لذي 
نظمه �الإحتاد �لعربي لالأ�س���مدة �إمنا ياأتي من منطلق 
�حلر�ض على �لتو�جد يف خمتلف �الأن�سطة و�لتجمعات 

و�لفعاليات �لتي ينظمها �الحتاد، و�مل�ساركة يف هذ� 
�مللتق���ى �ملهم �ل���ذي �نعقد هذ� �لع���ام حتت عنو�ن 

“كفاح من �أجل.. زر�عة م�ستد�مة وحماية �لبيئة”.
و�أ�س���اف �أن �ل���دول �لعربّية تعل���ق �أهمّية كرى 
على قطاعات �ل�س���ناعة و�الإنتاج باعتبارها �ل�س���بيل 
�الأه���م للنهو����ض و�لتطّور، م�س���يًد� يف هذ� �ل�س���دد 
مبلتق���ى �الحتاد �ل���ذي و�س���فه باأنه و�حد م���ن �أكر 
و�أهم �لفعاليات �الإقليمّية �ملتخ�س�ّس���ة، نظًر� حلجم 
�مل�س���اركة �لو��س���عة �لتي يحظى بها من قبل روؤ�ساء 
كريات �ل�رصكات �ل�سناعية يف �لوطن �لعربي و�لعامل 
�إ�س���افة �إل���ى �خل���ر�ء ورج���ال �ل�س���ناعة و�ملهتمن 

بقطاع �الأ�س���مدة. و�أو�س���ح �أن �الحتاد ي�س���عى لعمل 
�س���بكة �ت�س���ال وتو��س���ل ب���ن �ل����رصكات �لعربي���ة 
لالأ�س���مدة ع���ر �الت�س���االت �ملبا����رصة وتنظيم ور�ض 
عم���ل فنية وموؤمتر�ت وملتقيات لو�س���ع حلول لهذه 
�مل�س���اكل م���ع �الطالع ع���ن كثب على خ���ر�ت وروؤية 
�ل�رصكات �لعربية يف هذ� �ملجال و�الأخذ بعن �العتبار 
�حل���االت �لتطبيقي���ة و�ملعاجل���ات �ل�س���ناعية �لتي 
حتققت مبج���االت �الإنتاج و�لبيئة و�ل�س���المة �ملهنية 
من �أجل �الرتقاء بكفاءة �لوحد�ت �الإنتاجية و�لتقليل 
من ��س���تهالك �لطاق���ة وتعزي���ز �لقدرة �لتناف�س���ية 

لل�رصكات �لعربية مع �حلفاظ على �لبيئة.

• �لذكاء �ال�سطناعي م�ستقبل �الأ�سو�ق و�القت�ساد، و�لبحرين ت�سري بخطى �رصيعة يف هذ� �ملجال	

دب���ي - �أرقام: �أرج���ع �لرئي�ض �لتنفيذي 
ملجموع���ة “ج���ي �إف �إت����ض” �ملالي���ة ه�س���ام 
�لري�ض �سبب تر�جع �الأرباح يف �لعام �ملا�سي 
�إل���ى �نخفا�ض �إجمايل �الإي���ر�د�ت �إلى 204.4 
ملي���ون دوالر مقاب���ل 570 ملي���ون دوالر يف 
�لعام 2016. و�أ�س���ار، ح�سبما �أوردت �سحيفة 
“�لبي���ان �القت�س���ادي” �إلى �أنه مت ت�س���من 
�إير�د�ت �لعام �ل�س���ابق على �إير�د ��ستثنائي 
يف ت�س���وية نز�عات ق�س���ائية بقيم���ة 464.6 
ملي���ون دوالر خ���الل �لرب���ع �الأخ���ري م���ن عام 
2016. وق���ال �إن �ملجموع���ة تخط���ط الإمتام 
�سفقة ��س���تحو�ذ على �رصكة بالقطاع �ملايل، 
و�أخرى على �سناديق ��ستثمارية يف �الإمار�ت 
خ���الل 2018. وذكر �أن �ملجموعة �ستو��س���ل 
خططها ب�س���اأن �إمت���ام تخارج���ات جديدة هذ� 
�لعام، وم���ن �ملقرر تنفيذ �س���فقتي تخارج، 
مبين���اً �أن �ل�رصك���ة تعم���ل حالي���اً عل���ى تخارج 
من م�س���اريع يف �س���مال �إفريقيا. و�أو�س���ح �أن 
�ملجموعة �س���رتكز على �ال�س���تثمار يف قطاع 
�لتعليم و�ال�س���تثمار�ت �لعقارية يف �أ�س���و�ق 

�لواليات �ملتحدة �الأمريكية، وكذلك يف قطاع 
�الأ�سهم �خلا�سة يف منطقة �خلليج.

وح�س���ب �لبيانات �ملتاحة م���ن “�أرقام” 
كان���ت �أرب���اح جمموعة “ج���ي �إف �إت����ض” قد 
�نخف�س���ت �إلى 104.2 ملي���ون دوالر )3.38 
�سنت/ لل�س���هم( بنهاية عام 2017، مقارنة 
باأرباح بلغت 217.1 مليون دوالر خالل �لعام 

.2016

قال بنك �لبحرين �الإ�سالمي يف بيان �أم�ض 
�أن���ه قرر عدم توزيع �أرب���اح نقدية عن �لفرتة 

�ملنتهية يف 31 دي�سمر 2017.
وكان �لبنك �أعل���ن يف 12 فر�ير �جلاري 
باأنه �سيوزع �أرباح نقدية بن�سبة 5 % من ر�أ�ض 
�مل���ال �ملدف���وع )5 فل�ض لل�س���هم �لو�حد(، 

وبذلك يكون �ألغى ذلك.

وحق���ق �لبحري���ن �الإ�س���المي نح���و 10.1 
مليون دينار �أرباح���اً يف 2017 مقارنة ب� 8.4 
مالي���ن دينار يف 2016، �أي بزيادة ن�س���بتها 
20 %. كم���ا حق���ق �لبنك خالل �لرب���ع �الأخري 
م���ن 2017 ربحاً بلغ 4.7 مليون دينار مقارنة 
م���ع 4.1 مليون دينار لنف�ض �لفرتة من �لعام 

�ل�سابق، بزيادة قدرها 15 %”. 

�إد�رة �رصك���ة �لبحري���ن  ق���رر جمل����ض 
ملطاح���ن �لدقيق رف���ع تو�س���ية الجتماع 
�جلمعي���ة �لعمومي���ة بتوزيع �أرب���اح نقدية 
على �مل�س���اهمن عن �لعام 2017، بن�سبة 
20 % من ر�أ�ض �ملال �ملدفوع، بو�قع 20 

فل�ًسا لل�سهم �لو�حد.
و�أعلن���ت �ل�رصك���ة عن حتقيقا �س���ايف 
�أرب���اح �لع���ام �ملا�س���ي بلغ���ت 5 مالين 
دين���ار مقابل 803 �آالف دين���ار يف 2016 

بنمو 523 %.

 8 بن�س���بة  �ل�رصك���ة  مبيع���ات  وز�دت 
% مقارن���ة بال�س���نة �ل�س���ابقة، و�لزي���ادة 
�جلوهرية �لتي طر�أت على �ال�س���تثمار�ت 
نتيجة الإعادة هيكلة �ملحفظة �ال�ستثمارية 
لل�رصكة و�لتي �أدت ل�سايف ربح 4،4 مليون 
دينار مقارنة ب�577 �ألف دينار يف 2016.

وحققت �ل�رصكة �أرباحاً �س���افية بلغت 
208 �ألف دينار يف �لربع �لر�بع من 2017 
مقابل 366 �ألف دينار للفرتة نف�س���ها من 

.2016

�أو�س���ى جمل����ض �إد�رة بن���ك �ل�س���الم - 
�لبحرين توزيع �أرباح نقدية على �مل�ساهمن 
بن�س���بة 7 % م���ن ر�أ����ض �مل���ال �ملدفوع مبا 
يع���ادل 7 فلو�ض لل�س���هم �لو�ح���د، �أو بقيمة 

�إجمالية تبلغ 14.986 مليون دينار.
�لعمومي���ة  جمعيت���ه  �أن  �لبن���ك  و�أعل���ن 
�ستنعقد يوم 7 مار�ض �ملقبل، حيث �ستناق�ض 
مق���رتح توزيع مكافاأة �أع�س���اء جمل�ض �الإد�رة 
مببلغ 415 �ألف دينار، وحتويل مبلغ 1.809 

مليون دينار �إلى �الحتياطي �لقانوين. 
وحقق �مل�رصف �أرباًحا �سافية خالل �لعام 

�ملا�س���ي بلغت 18.05 مليون دينار، قيا�ًسا 
ب���� 16.1 ملي���ون يف 2016 �أي بن�س���بة زيادة 

و�سلت �إلى 12.14 %.
و�أظهرت �لبيانات �ملالية �لر�سمية �لتي 
�أ�س���درها �مل�رصف ون�رصت على موقع بور�سة 
�لبحري���ن �أنه حق���ق منوًّ� ب�س���ايف �أرباحه خالل 
�لرب���ع �الأخري من 2017 بو�قع 56.2 % حيث 
بلغت 5.36 مليون دين���ار مرتفعة من 3.43 
ملي���ون �ملتحققة يف �لف���رتة ذ�تها من �لعام 
2016. وم����رصف �ل�س���الم م���درج يف بور�س���ة 

�لبحرين و�سوق دبي �ملايل.

قرر جمل����ض �إد�رة �ل�رصكة �لبحرينية 
للرتفيه �لعائلي ع���دم توزيع �أرباح على 
�مل�ساهمن لل�س���نة �ملالية �ملنتهية يف 
31 دي�سمر 2017. و�أظهر بيان ر�سمي 

لل�رصكة �أنه���ا ربحت �لعام �ملا�س���ي نحو 
1.01 ملي���ون دين���ار مقابل 155.6 �ألف 
دينار يف 2016، �أي بن�س���بة زيادة فاقت 

�ل� 556 %.

• ه�سام �لري�ض	

املحرر االقت�سادي

زينب العكري

أخبار الشركات 

• جو�هري متو�سًطا فريق �ل�رصكة �مل�سارك يف �مللتقى	
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وق���ال املفو����ض الأعل���ى للأم���م املتح���دة 
حلق���وق الإن�س���ان، زيد رع���د احل�س���ن، اإن على 
“اللت���زام بالقان���ون ال���دويل والوق���ف  اي���ران 
الف���وري جلمي���ع الإعدام���ات بح���ق الذي���ن حكم 
عليهم بالإعدام جلرائم ارتكبوها وهم حتت �سن 

18”، م�سريا اإلى “زيادة” يف عدد الإعدامات. 
واأ�س���اف رعد احل�سن: “ل توجد دولة اأخرى 
تقرتب حت���ى من جمم���وع عدد الأح���داث الذين 

اأعدموا يف اإيران خلل العقود املا�سية”. 
وبن الذين مت اإعدامهم هذا العام، حمبوبة 
مفي���دي، التي كان���ت تبلغ من العم���ر 16 عاما، 
عندم���ا قتل���ت زوجها ال���ذي زوجت ب���ه وهي يف 
الثالث���ة ع�رشة، وفقا للأم���م املتحدة، واأعدمت يف 

30 يناير وهي يف الع�رشين من عمرها.

واأفاد مكتب حقوق الإن�سان باأن اأمري ح�سن 
ب���ور جعفر، ال���ذي اأدي���ن بالغت�س���اب والقتل، 
عندما كان يبلغ من العمر 16 عاما وعلي كاظمي 
ال���ذي قتل عندما كان يف ال�15 م���ن عمره اأعدما 

كذلك.
واأعرب���ت الأمم املتحدة عن قلقها ب�س���اأن 3 
معتقل���ن اآخرين تعتقد اأنهم قد يواجهون حكم 
الإعدام على خلفية جرائم ارتكبوها عندما كانوا 
فتية، وبن هوؤلء، اأبو الف�س���ل �س���يزاين �رشاهي 
وحام���د حمادي واأمي���د رو�س���تامي، اإذ مت تاأجيل 
اإعداماتهم جميع���ا. وتفيد منظمة العفو الدولية 
باأن 87 �سخ�س���ا اأعدموا يف اإيران منذ عام 2005 
حت���ى بداي���ة العام احل���ايل عن جرائ���م ارتكبوها 

عندما كانوا ق�رشا.
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اآخرين وتدمري 28 عبوة نا�سفة يف ثامن اأيام عمليته ال�ساملة باأنحاء البلد.
جاء ذلك يف بيان ع�س���كري ثامن يت�س���من نتائج مبدئية خلطة املجابهة ال�ساملة، التي اأعلنها 
اجلي�ض اجلمعة املا�س���ية، بتكليف رئا�س���ي، وت�س���تهدف عرب تدخل جوي وبح���ري وبري و�رشطي، 
مواجهة عنا�رش م�س���لحة يف �س���مال وو�س���ط �س���يناء ومناطق اأخرى بدلتا م�رش والظهري ال�سحراوي 
غ���رب وادي الني���ل، دون تفا�س���يل عن مدة العملي���ة. وبذلك يرتفع عدد القتلى اإلى 56 م�س���لحاً 
واملوقوفن اإلى 909، منذ بدء العملية اجلمعة املا�س���ية. وقال املتحدث با�سم اجلي�ض امل�رشي، 
العقي���د تامر الرفاع���ي، يف البيان الثام���ن، اإن “قوات مكافح���ة الإرهاب وا�س���لت تنفيذ مهامها 
القتالية يف مناطق �س���مال وو�سط �س���يناء وكافة الجتاهات ال�س���رتاتيجية، حيث دمرت القوات 
اجلوية 68 هدًفا”. واأ�ساف: “مت �سبط بوؤرة اإرهابية �سديدة اخلطورة بو�سط �سيناء والق�ساء على 

عدد 3 عن�رش تكفريي من اأبرز املطلوبن يف عمليات ا�ستهداف القوات”.
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 عمان ـ بترا: 

�س����دد نائب العاه����ل الأردين الأمري 
في�سل بن احل�س����ن، على �رشورة ت�سوية 
م�س����األة القد�ض �س����من اإطار حل �س����امل 
ودائم لل�����رشاع الفل�س����طيني الإ�رشائيلي، 
حماي����ة  م�س����تمر يف  الأردن  ب����اأن  منوه����ا 

املقد�سات يف القد�ض.
واأكد الأمري خلل ا�س����تقباله يف ق�رش 
احل�س����ينية، وفدا ميثل منظمات يهودية 
يف الوليات املتحدة، على م�ساعي الأردن 
لتحقي����ق ال�س����لم العادل وال�س����امل بن 
الفل�س����طينين والإ�رشائيلين، ا�س����تنادا 
اإل����ى ح����ل الدولت����ن وق����رارات ال�رشعية 
الدولية، ومبا يف�س����ي اإل����ى اإقامة الدولة 
وعا�س����متها  امل�س����تقلة  الفل�س����طينية 

القد�ض ال�رشقية.
كما تطرق الأمري في�سل خلل اللقاء 
اإل����ى الدور امله����م الذي تقوم ب����ه وكالة 
الأمم املتحدة لإغاثة وت�س����غيل اللجئن 
تق����دمي  يف  )الأون����روا(  الفل�س����طينين 

اخلدمات الأ�سا�سية للجئن.

ميونيخ ـ دب أ: 

اأكد حلف �س����مال الأطل�س����ي “الناتو” 
اأن الولي����ات املتح����دة تعمل عل����ى زيادة 
تع����داد الت�س����ليح والوحدات الع�س����كرية 

املوجودة يف القارة الأوروبية.
وق����ال الأم����ن الع����ام للحل����ف، ين�ض 
�س����تولتنربغ على هام�ض موؤمت����ر ميونيخ 
للأم����ن: “الآن، وبعد �س����نوات عديدة، من 
خف�ض الولي����ات املتحدة من تواجدها يف 
اأوروب����ا، )�رشعت( وا�س����نطن على العك�ض 
من ذلك، بتعزيز تواجدها الع�س����كري، من 
خلل زيادة اأعداد الع�س����كرين والأ�سلحة 
والأم����وال.. الولي����ات املتح����دة ل ت����زال 
ملتزمة باحللف”. واأ�سار �ستولتنربغ، اإلى 
اأن “)م�س����توى( انخراط الواليات املتحدة 
يف �س����وؤون النات����و ع����ال ج����دا، )وه����و ما( 
توؤكده وا�سنطن بالأفعال ولي�ض بالأقوال 
فقط”. جتدر الإ�س����ارة اإلى اأن الناتو، كان 
قد اأكد الأربعاء املا�سي، عدم �سعيه اإلى 
ن�س����وب “ح����رب باردة” اأو �س����باق ت�س����لح 
جدي����د ول يزال ياأمل بتح�س����ن العلقات 

مع رو�سيا.

 رام اهلل ـ معا:

 اأطل���ق اجلي�ض الإ�رشائيلي نريانه على 
املواطن���ن الفل�س���طينين ام�ض اجلمعة، 
خلل م�س���ريات �س���لمية انطلق���ت يف قرى 
متع���ددة �س���مال غربي رام اهلل. واأ�س���يب 
اأربع���ة �س���بان بر�س���ا�ض اإ�رشائيل���ي خلل 
م�س���رية عق���ب �س���لة اجلمعة يف اأرا�س���ي 
قري���ة املزرع���ة الغربي���ة، التي �س���ودرت 
ل�س���الح ال�س���تيطان. واأطلق اجلنود وابل 
من الر�س���ا�ض احل���ي واملع���دين املغلف 
باملطاط، وقنابل ال�س���وت والغاز ال�س���ام 
وامل�س���يل للدم���وع عل���ى الفل�س���طينين 
اأثناء امل�س���رية. كما هاجمت قوات اجلي�ض 
الإ�رشائيل���ي فل�س���طينين عن���د املدخ���ل 
واأ�س���فرت  الب���رية،  ملدين���ة  ال�س���مايل 
املواجهات هناك عن اإ�سابة مواطنن. اأما 
يف قري���ة دير نظام �س���مال غربي املدينة، 
فقد اندلعت مواجه���ات عنيفة بن اأهايل 
القري���ة والق���وات الإ�رشائيلي���ة، واعتل���ى 
اجلن���ود من���ازل الفل�س���طينين، وتعمدوا 
اإطلق قنابل الغاز ال�س���ام داخلها ما اأ�سفر 
عن اإ�س���ابة الع�رشات بح���الت اختناق جراء 
ا�ستن�س���اق كميات كبرية من الغاز ال�سام. 
ويف قرية النبي �س���الح املجاورة، اندلعت 
مواجهات عنيفة اأ�س���يب عل���ى اإثرها عدد 
من املواطنن جراء ا�ستن�ساق قنابل الغاز 
اأثناء اقتح���ام اجلنود القرية عقب �س���لة 

اجلمعة.

ريو دي جانيرو ـ اب:

 ت�س���ببت عا�س���فة قوي���ة �رشب���ت 
مدين���ة ري���و دي جان���ريو يف الربازيل 
موؤخ���را مب����رشع 4 اأ�س���خا�ض، واإجب���ار 
م���ن  الن���زوح  عل���ى  اآخري���ن   2000
اإع���لم  و�س���ائل  وبح�س���ب  منازله���م. 
حملية، ت���ويف زوجان عج���وزان وطفل 
يبل���غ من العمر 10 اأعوام يف انهيارين 
اأر�سين ب�س���بب العا�سفة، فيما لقي 
�س���ابط �رشطة م�رشع���ه اإثر ا�س���طدام 

�سيارته ب�سجرة اقتلعت من جذورها.
واأكد رئي�ض بلدية ريو، مار�س���يلو 
كريفي���ل، اأن���ه “ يتابع الو�س���ع” واأن 
توا�س���ل  امل���دين  الدف���اع  خدم���ات 

اأعمالها للتعامل مع الكارثة.
بع����ض  الفي�س���انات  واأغرق���ت 
املناطق ال�سكنية باملدينة بعد اأمطار 
م�س���تمرة منذ اأ�س���هر زادت من�س���وب 
املي���اه يف مناط���ق معينة مب���ا يتجاوز 
املرتي���ن، الأم���ر الذي ت�س���بب بحركة 

نزوح كبرية.
واأعاقت الفي�سانات حركة املرور 
على الطرق الرئي�س���ية ليجد ال�سكان 

�سعوبة يف الو�سول اإلى اأعمالهم.

 بغداد ـ ار تي:

حلق���وق  العراق���ي  املر�س���د  اأف����اد   
الإن�س���ان بانت�س���ال 40 جث���ة م���ن حت���ت 
الأنقا����ض يف املو�س���ل، مو�س���حا اأنه رغم 
انت�س���ال الع����رشات منه���ا حت���ى الآن، لكن 
املئ���ات ما زال���ت مطمورة حت���ت املنازل 
املهدم���ة ويف الطرق���ات. وقال املر�س���د 
اإن “اجلث���ث ال� 40 كانت حت���ت الأنقا�ض 
يف منطقتي القليع���ات والطوالب، وتوجد 
هن���اك جثث مل تنت�س���ل يف اأحياء اأخرى من 
مناطق ال�ساحل الأمين”، مو�سحا اأن جثث 
القتل���ى، الذين �س���قطوا خ���لل العمليات 
الع�س���كرية يف ال�س���احل الأمين من مدينة 
املو�س���ل، م���ا زال���ت منت�رشة رغ���م انتهاء 
املع���ارك يف املدين���ة منذ �س���بعة اأ�س���هر. 
واأ�س���اف املر�س���د اأن ال����رشر الذي ميكن 
اأن تلحق���ه تل���ك اجلث���ث بال�س���كان كب���ري 
جدا، فهي �س���تكون م�س���در تلوث للهواء 

وانت�سار الأمرا�ض ورمبا الأوبئة.

أنقرة ـ االناضول: 

اأم�ض  اأ�س���درت حمكم���ة تركي���ة، 
اجلمعة، حكما بال�س���جن املوؤبد على 6 
�س���حفين بارزين اتهموا باأنهم على 
علقة مبحاول���ة النقلب يف 15 يوليو 
2016، ح�س���ب ما اأف���ادت وكالة اأنباء 

“الأنا�سول” الرتكية.
واأ�س���ارت الوكالة اإلى اأن الأخوين 
اأحمد وحممد األطان وال�سحفية، نازيل 
ت���ورط  اأي  ينف���ون  الذي���ن  اإليغ���اك، 
يف النق���لب الفا�س���ل، ُحك���م عليهم 
بالإ�س���افة اإل���ى 3 متهم���ن اآخري���ن، 
بال�سجن املوؤبد يف اإطار هذه الق�سية، 
الت���ي اأثارت انتقادات املدافعن عن 
حرية ال�س���حافة. واتهم ال�س���حفيون 
بالت�س���ال بفت���ح اهلل غول���ن، ال���ذي 
تتهمه تركيا بتدبري النقلب الفا�سل 
يف 15 يولي���و 2016، لكن غولن نفى 
ه���ذه التهام���ات. وجه���ت للمتهمن 
عل���ى  النق���لب  مبحاول���ة  اتهام���ات 
اإل���ى منظمة  د�س���تور تركيا والنتماء 

اإرهابية.

... وحتطم طائرة 
تدريب وم�رشع طاقمها

أنقرة ـ اب: 

ذكر اجلي����ض الرتكي، اأم����ض اجلمعة، 
اأن طائ���رة ت�س���تخدم لتدري���ب الطيارين 
حتطمت غرب تركيا مما اأ�س���فر عن مقتل 
طياريها. واأورد بيان ع�س���كري، اأن طائرة 
تدريب خفيفة من ط���راز “SF.260 دي” 
�س���قطت، اجلمعة، بعد اإقلعها من قاعدة 
جيجلى اجلوي���ة بالقرب م���ن مدينة اإزمري 
الواقع���ة على بحر ايج���ه. ومت العثور على 
حطامه���ا على بع���د 3 كيلومرتات �س���مال 
القاع���دة، وف���ق م���ا نقل���ت “اأ�سو�س���يتد 
بر�ض”. واأو�س���ح اجلي�ض اأن���ه ينفذ عملية 
تفتي�ض، لكنه مل يقدم اأي تفا�سيل ب�ساأن 
�س���بب احلادث. وكانت طائرة �سحن تابعة 
للقوات اجلوية الرتكية حتطمت، ال�س���هر 
املا�س���ي، خلل رحلة تدريب جنوب غرب 
تركيا مما ا�س���فر عن مقتل طيارين وفني 

كانوا على متنها.

الأردن يوؤكد ا�ستمراره 
يف حماية القد�ض

حلف شمال األطلسي 

فلسطين

 البرازيل

وا�سنطن تعزز تواجدها 
يف اأوروبا

مواجهات عنيفة 
يف رام اهلل

قتلى ونزوح الآلف 
جراء عا�سفة 

انت�سال 40 جثة من 
حتت اأنقا�ض املو�سل

 تركيا: اأحكام باملوؤبد 
ت�سمل �سحافين بارزين
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هايلي: حان الوقت لكي يتحرك جمل�س الأمن �ضد اإيران غارات التحالف ت�ضتهدف خرباء جت�ض�س اإيرانيني يف تعز

بري: مقرتحات اأمريكا ب�ضاأن النزاع مع اإ�رسائيل غري مقبولة

 وا�ضنطن: على طهران الإفراج عن زعماء “اخل�رساء” وال�ضيا�ضيني

اإعدامات الق�رسرّ تزداد يف اإيران... والأمم املتحدة تتدخل

بعد تقرير اأممي يفيد بانتهاك طهران احلظر على ت�سليح احلوثين اإحباط خمططات حوثية الإطالق �سواريخ بالي�ستية

وقالت هايل����ي يف بيان: “هذا التقرير 
ي�س����لط ال�س����وء على ما قلناه منذ اأ�س����هر: 
اإيران نقلت اأ�س����لحة ب�سكل غري �رشعي، يف 

انتهاك لقرارات جمل�ض الأمن”.
واأ�س����افت: “ل ميكن للعامل اأن ي�ستمر 
يف ت����رك هذه النتهاكات ال�س����ارخة بدون 
تتحم����ل  اأن  طه����ران  عل����ى  ويج����ب  رّد” 

“العواقب”.
وكان����ت اإي����ران نفت ب�س����دة ت�س����ليح 
الولي����ات  �س����فرية  واتهم����ت  احلوثي����ن 
املتحدة يف الأمم املتحدة ال�سهر املا�سي 
بتقدمي اأدلة “مفربكة” على اأن �س����اروخاً 
اأطلق على الريا�����ض يف الرابع من نوفمرب 

كان اإيراين ال�سنع.
واأبلغ����ت هايلي جمل�����ض الأمن الدويل 
يف دي�سمرب باأن الوليات املتحدة �ستدفع 
باجتاه حترك �س����د اإيران ب�سبب الهجمات 
ال�س����اروخية التي ت�س����تهدف #ال�سعودية 
حليفته����ا، لكن رو�س����يا اأعلنت على الفور 

اأنها لن توافق على خطط من هذا النوع.

وتوزعت الغارات على مواقع امليلي�سيات 
النقلبي���ة يف �س���نعاء وم���اأرب وكذل���ك جبهة 
ال�س���احل الغرب���ي يف حمافظ���ة احلدي���دة، كما 
طالت مواقع وتعزيزات للحوثين يف �س���عدة 

وحجة.
ودمرت مقاتلت التحالف يف وقت �س���ابق 
من�س���ة اإطلق �س���واريخ اأر����ض- اأر�ض تابعة 
مليلي�س���يات احلوث���ي الإيراني���ة ق���رب مطار 

احلديدة.
وكان���ت امليلي�س���يات تعم���ل على جتهيز 

املن�سة لإطلق �ساروخ نحو مدينة املخا.
ووفقا مل�سادر ع�س���كرية، اأ�سفرت الغارة 
ع���ن مقت���ل 8 ثماني���ة من اأف���راد ميلي�س���يات 

احلوثي العاملن يف املن�سة.
يتزام���ن ذلك مع اإع���لن الرئي����ض عبدربه 
من�س���ور ه���ادي ع���ن اأن حمافظ���ة احلديدة يف 

طريقها للتحرير.
كما �س���نت مقاتلت حتال���ف دعم ال�رشعية 
�رشب���ات يف حمافظ���ة اجل���وف عل���ى جتمع���ات 
خ���ب  بجبه���ة  للنقلبي���ن  قتالي���ة  واآلي���ات 

وال�سعف �سمايل اجلوف.
وم���ن جانبها متكنت قوات اجلي�ض اليمني 
واملقاومة ال�سعبية من ال�س���يطرة على مواقع 
جدي���دة يف مديرية امللجم �س���مال البي�س���اء، 
بينم���ا اأفادت م�س���ادر بوج���ود ا�س���تعدادات 

جدي���دة ل�س���ن حملة ع�س���كرية لتطه���ري جبال 
ف�سحة وما جاورها من النقلبين.

وكرد على اخل�سائر املتوا�سلة، ا�ستهدفت 

امليلي�س���يات ب�سواريخ الكاتيو�س���ا عدداً من 
القرى يف مديرية ناع���م باملحافظة ذاتها. ويف 
حمافظة ال�سالع قتل 5 من العنا�رش النقلبية 

بينهم القيادي املكن���ى “اأبو عبدامللك” واأ�رش 
4 اآخرين، يف كمن حمكم للمقاومة ال�س���عبية 

�سمايل املحافظة.

بيروت ـ رويترز:

 اعترب رئي����ض جمل�ض النواب اللبن���اين نبيه بري، ام�ض 
اجلمع���ة، اأن املقرتحات الأمريكية ب�س���اأن النزاع بن لبنان 

واإ�رشائيل حول احلدود البحرية “غري مقبولة”.
ج���اء ت�رشيح بري خ���لل لقاء مع م�س���اعد وزير اخلارجية 
الأمريك���ي ديفيد �س���اترفيلد ال���ذي اجتمع اأم�ض اأي�س���ا مع 

رئي����ض ال���وزراء �س���عد احلري���ري، ووزير اخلارجي���ة جربان 
با�سيل.

ويق���وم الدبلوما�س���ي الأمريكي بالو�س���اطة بن لبنان 
واإ�رشائي���ل لنزع فتيل توترات ب�س���بب ج���دار تنبيه اإ�رشائيل 
على احل���دود، وق���رار لبنان الب���دء يف التنقيب ع���ن موارد 

الطاقة يف مياه الإقليمية، خا�سة ما بات ُيعرف بالبوك 9.
وجرى خلل لقاء بري و�ساترفيلد، الذي ح�رشته ال�سفرية 

الأمريكي���ة يف لبنان اليزابيث ريت�س���ارد، عر�ض للتطورات 
الراهنة ومو�سوع املنطقة اخلا�سة للبنان واحلدود البحرية. 

وا�ستمع بري اإلى مقرتحات الوفد الأمريكي يف هذ ال�ساأن.
واأ����رش الرئي����ض بري خ���لل اللق���اء عل���ى موقفه جلهة 
تر�س���يم احل���دود البحرية عرب اللجنة الثلثي���ة املنبثقة عن 
“تفاهم ني�سان 1996” على غرار ما ح�سل بالن�سبة “للخط 

الأزرق”، معترباً اأن “املطروح غري مقبول”.

وا�س����نطن � العربي����ة ن����ت: طالبت وا�س����نطن 
طه����ران بالإف����راج عن زعم����اء “احلرك����ة اخل�رشاء” 
ال�س����جناء  اخلا�س����عن للإقام����ة اجلربي����ة وكاف����ة 
ال�سيا�س����ين يف اإي����ران، و�س����مان حري����ة التعب����ري 

والحتجاج ال�سلمي.
اخلارجي����ة  وزارة  با�س����م  املتحدث����ة  وقال����ت 
الأمريكية هي����ذر نويرت، يف بي����ان اأم�ض اخلمي�ض، 
تزامن����ا م����ع الذك����رى ال�س����نوية ال�س����ابعة لفر�ض 
الإقام����ة اجلربية على كل من مه����دي كروبي ومري 
ح�س����ن مو�س����وي وزوجته زهراء رهن����َورد، اإن على 
اإي����ران اأن تطل����ق �رشاحه����م وجمي����ع �س����جناء الراأي 
الذين يقبعون يف ال�س����جون ب�سكل غري عادل. وجاء 
يف البي����ان اأن “الإقام����ة اجلربية امل�س����تمرة لهوؤلء 
الثلث����ة تعد انته����اكا للتزام����ات اإي����ران الدولية، 
مب����ا يف ذل����ك العه����د ال����دويل اخلا�����ض باحلق����وق 
املدنية وال�سيا�س����ية و�سمان املحاكمات العادلة، 
وحظر العتقال التع�س����في وال�س����جن غري القانوين 

للمواطنن”.
وتفر�ض ال�س����لطات الإيرانية الإقامة اجلربية 
�سد مهدي كروبي )رئي�ض الربملان ال�سابق لثلث 

دورات( ومري ح�س����ن مو�سوي )رئي�ض وزراء اإيران 
ال�سابق( منذ عام 2011 دون قرار ر�سمي اأو اإجراء 
حماكمة، بتهم قيادة ال�س����طرابات بعد انتخابات 

ع����ام 2009 حي����ث ق����ادا احتجاج����اٍت ُقمعت بعنف 
دموي �س����د ما قالوا اإنه تزوي����ر لنتائج النتخابات 
الرئا�س����ية التي ف����از بها الرئي�ض ال�س����ابق اأحمدي 

جناد بولية ثانية.
واأ�س����اف البيان اأن “الولي����ات املتحدة تدعو 
اإي����ران اإل����ى اح����رتام حق����وق الإن�س����ان واحلري����ات 
الأ�سا�سية جلميع الأ�س����خا�ض مبا فيها ال�سمانات 
يف حري����ة التعبري واحلق يف امل�س����اركة يف املجتمع 
املدين والعملية ال�سيا�سية دون خوف من العتقال 

التع�سفي اأو احلرمان من املحاكمة العادلة”.
اخلارجي����ة  وزارة  با�س����م  املتحدث����ة  وقال����ت 
الأمريكي����ة: “اإنن����ا كم����ا املجتم����ع ال����دويل ندي����ن 
ا�س����تمرار الإقامة اجلربية �س����د هوؤلء الثلثة دون 
توجيه اته����ام اأو اإجراء حماكم����ة عادلة”. كما دعت 
اخلارجية الأمريكي����ة اإلى الإفراج الفوري عن جميع 
الن�س����طاء يف اإيران واملحتجزين يف ال�سجون ب�سبب 

املعتقدات ال�سيا�سية اأو الدينية.

• ال�سفرية الأمريكية يف الأمم املتحدة نيكي هايلي	
• غارات للتحالف العربي على مواقع للميلي�سيا الإيرانية.	

•  الأمم املتحدة: اإيران اأعدمت 3 قا�رشين منذ بداية 2018	

• من الي�سار.. مري ح�سن مو�سوي وزوجته زهراء رهنورد ومهدي كروبي.	

األمم المتحدة ـ العربية نت:

“الوقت  �أن  هايلي، �خلمي�س،  نيكي  �ملتحدة  �لأمم  �لأمريكية يف  �ل�سفرية  �عتربت   

�إي��ر�ن، وذلك بعد ن�سر تقرير خلرب�ء �أمميني  حان لكي يت�سرف جمل�س �لأمن” �سد 

�أفاد باأن �إير�ن �نتهكت �حلظر �لذي فر�سته �لأمم �ملتحدة على �إر�سال �أ�سلحة �إىل �ليمن.

وقال �لتقرير �لذي عر�س على جمل�س �لأمن �لدويل يف يناير �إن �خلرب�ء “تعرفو� 

على خملفات �سو�ريخ مرتبطة بتجهيز�ت ع�سكرية و�آليات ع�سكرية جوية م�سرية من 

من�ساأ �إير�ين �أدخلت �إىل �ليمن بعد فر�س �حلظر على �لأ�سلحة” يف 2015.

عواصم ـ وكاالت:

 قال �جلي�س �ليمني، �أم�س �جلمعة، �إن طائر�ت �لتحالف �لعربي لدعم �ل�سرعية يف �ليمن �سنت 

غارة جوية، ��ستهدفت موقعا يتمركز فيه، خرب�ء جت�س�س �إير�نيون قرب مدينة تعز، جنوبي �لبالد.

�أنهم يعملون يف  �إىل  �أن �خل��رب�ء كانو� يتو�جدون يف موقع �سرقي تعز، م�سري�  وذكر �جلي�س 

�لتج�س�س على �سبكة �لت�سالت ل�سالح ميلي�سيات �حلوثي �لإير�نية.

تابعة  �أه��د�ف ومو�قع ع�سكرية  غ��ارة جوية على   68 �لعربي  �لتحالف  �سن  �سياق مت�سل،  ويف 

مليلي�سيات �حلوثي خالل �ل�ساعات �ل�24 �ملا�سية.

أبوظبي - سكاي نيوز عربية:

ر، �لذين �أعدمو� يف �ير�ن هذ� �لعام، وفقا ملا �أعلنت �لأمم �ملتحدة،  �زد�د عدد �ملحكومني �لُق�َسّ

�أعمارهم  �ملد�نني �لذين تقل  �لإع��د�م بحق  �أحكام  ب�”�لوقف �لفوري” لإ�سد�ر  �جلمعة، مطالبة 

عن 18 عاما. ووفقا ملكتب حقوق �لإن�سان �لتابع لالأمم �ملتحدة، �أعدمت �ير�ن 3 �أحد�ث مد�نني 

بجر�ئم منذ بد�ية 2018 مقارنة ب�5 �إعد�مات من هذ� �لنوع جرت يف عام 2017.

وهناك حاليا 80 �سخ�سا يو�جهون �لإعد�م عن جر�ئم �أدينو� بارتكابها عندما كانو� قا�سرين، 

وفقا لبيان مكتب حقوق �لإن�سان.

القد����ض املحتلة � رويرتز: احت�س���د حمتج���ون اإ�رشائيليون يف تل اأبيب اأم����ض اجلمعة لدعوة 
رئي�ض الوزراء بنيامن نتنياهو لل�س���تقالة بعدما اأو�س���ت ال�رشطة بتوجيه التهام له بالر�س���وة 

يف ق�سيتي ف�ساد.
وقالت ال�رشطةاإنها وجدت اأدلة كافية لتوجيه التهام لنتنياهو مما ي�سع رئي�ض الوزراء، يف 
ف���رتة حكمه الرابعة، اأمام اأحد اأكرب التحديات التي يواجهها خلل هيمنته امل�س���تمرة منذ فرتة 

طويلة على ال�ساحة ال�سيا�سية يف اإ�رشائيل.
وينفي نتنياهو )68 عاما( ارتكاب اأي خمالفات يف الق�سيتن وقال اإن حتقيقات ال�رشطة 
لن ت�س���فر عن �س���يء. والأمر م���رتوك الآن للمدعي الع���ام لتحديد ما اإذا كان �س���يوجه اتهامات 
لنتنياهو. ونظم زهاء األفي �س���خ�ض مظاهرة يف اأحد ميادين تل اأبيب ورفعوا لفتات ُكتب على 

بع�سها “لريحل املحتالون” و”رئي�ض الوزراء املجرم”.

تظاهرة تطالب نتنياهو بالرحيل

أنقرة ـ وكاالت: 

ق���ال وزير اخلارجية الرتكي مولود ت�س���او�ض 
اأوغل���و، اأم����ض اجلمع���ة، اإن العلق���ات الأمريكي���ة 
الرتكية متر مبرحلة ح�سا�س���ة وبع����ض الوعود مل 
يتم الوفاء بها، م�س���رياً اإلى اأن اأنقرة ووا�س���نطن 
قررتا “و�س���ع اآلي���ات” لإعادة العلق���ات بينهما 
اإلى م�س���ارها، وذلك بعد اأ�سابيع �سهدت ت�ساعدا 
يف ح���دة اللهج���ة الرتكي���ة اإزاء وا�س���نطن. واأعلن 
خلل موؤمتر �س���حايف مع نظ���ريه الأمريكي ريك�ض 
تيلر�س���ون، الذي يزور اأنقرة يف خت���ام جولة �رشق 
اأو�س���طية، ت�س���كيل اآلي���ة م���ع وا�س���نطن لتخ���اذ 

خطوات ملمو�سة لدحر الإرهاب يف �سمال �سوريا.
واأ�س���اف اأوغلو: “من الآن ل���ن نهتم بالوعود 
بل باخلط���وات التي يتم اتخاذه���ا على الأر�ض”، 
موؤكداً اأنه �س���يكون بو�سع اأنقرة اأن تتخذ خطوات 
م�س���رتكة مع الوليات املتحدة يف �س���وريا مبجرد 
اأن تغ���ادر وحدات حماية ال�س���عب الكردية مدينة 
منبج ال�س���ورية. فيما قال تيلر�س���ون اإن التحالف 
مع تركيا مبني على امل�س���الح امل�سرتكة، م�سرياً 
اإلى اأن الوليات املتحدة وتركيا “لن تتحركا بعد 

الآن مبفردهم���ا” يف �س���وريا. وقال: “نوؤمن باحلق 
ال�رشع���ي لرتكي���ا يف احلفاظ على اأم���ن حدودها”، 
م�س���يفاً: “اأو�س���حنا للأت���راك اأن الأ�س���لحة الت���ي 

�سرن�سلها للأكراد �ستكون حمدودة”.
و�س���دد تيلر�س���ون: “نطالب تركي���ا بتقليل 
املخاطر على املدنين يف عملياتها الع�س���كرية”، 
م�س���يفاً اأن وا�س���نطن واأنق���رة تت�س���اركان نف�ض 

الأهداف بالن�س���بة ل�س���وريا، موؤكداً اأن على اأنقرة 
ووا�سنطن اإعطاء الأولوية حلل م�سري مدينة منبج 
ال�س���ورية.  ويف وقت �س���ابق اليوم، قال م�س���وؤول 
تركي اإن ب���لده اقرتحت عل���ى الوليات املتحدة 
ان�س���حاب وحدات حماية ال�سعب الكردية ال�سورية 
اإلى �رشق���ي الفرات يف �س���وريا واأن تتمركز قوات 

تركية واأمريكية يف منطقة منبج.

أوغلو وتيلرسون: نتشارك األهداف نفسها بالنسبة لسوريا
 أنقرة اقترحت تمركز قوات تركية وأميركية في منبج 

•  وزيرا خارجية تركيا والوليات املتحدة خلل املوؤمتر ال�سحايف.	

دمشق – أف  ب:

 ع����رت ق����وات النظ����ام ال�س����وري عل����ى  
مق����ربة جماعي����ة يف حمافظة الرقة يف �س����مال 
�س����وريا، ت�س����م جث����ث 34 �سخ�س����اً قتله����م 
ال����ذي كان ي�س����يطر عل����ى  تنظي����م داع�����ض 
املنطق����ة، وف����ق م����ا ذك����رت وكال����ة الأنب����اء 
ال�سورية “�سانا” اأم�ض اجلمعة. واأوردت �سانا 
“عرت وح����دة من اجلي�ض العربي ال�س����وري 
بالتع����اون مع اجلهات املخت�س����ة على مقربة 
جماعي����ة ملدني����ن وع�س����كرين مم����ن اأقدم 
تنظي����م داع�����ض الإرهاب����ي عل����ى اإعدامهم يف 
ري����ف الرق����ة الغرب����ي”. ونقل����ت الوكالة عن 
اأح����د عنا�رش الدفاع املدين اأنه “مت ا�س����تخراج 
جثام����ن جميع القتلى وعدده����م 34 قتيل”، 
ومت نقلهم لحقاً اإلى امل�ست�س����فى الع�سكري 

يف مدينة حلب ملحاولة التعرف عليهم.

العثور على مقربة 
جماعية غرب الرقة



الرفاع                 اتحاد الطاولة

عقد االتحاد البحريني لكرة الس��لة 
سلس��لة من االجتامع��ات املتوالية 
م��ع الجه��ات املعني��ة املختلف��ة 
م��ن  الذه��اب  مرحل��ة  بتنظي��م 
تصفي��ات االتحاد ال��دويل املؤهلة 
لكأس آس��يا 2021 التي تستضيفها 
مملكة البحرين يف الفرتة ما بني 23 

وحتى 26 من فرباير الجاري.
وقرر اتحاد الس��لة إقامة املباريات 
عىل صالة زين ب��أم الحصم، حيث 
تس��تضيف الصالة جميع مباريات 
التصفيات التي يشارك فيها بجانب 
منتخبنا كل من املنتخب السعودي، 
املنتخب اإلمارايت واملنتخب العامين.
وتقام مرحلة الذهاب يف ديب بدولة 
املتح��دة خالل  العربية  اإلم��ارات 

شهر يونيو املقبل.
ويعك��ف االتح��اد البحريني لكرة 

السلة وبتوجيهات من جانب سمو 
الش��يخ عيىس بن عيل آل خليفة 

رئي��س االتح��اد، ع��ىل العمل 
أبهى  التصفيات يف  الستضافة 
صورة والوصول لدرجة عالية 
التنظيم  م��ن االحرتافي��ة يف 
كام ه��و معهود عن البحرين 

التي اس��تطاعت تنظيم كربى 
األحداث الرياضية بنجاح كبري.

لكرة  البحرين��ي  االتح��اد  وبحث 
وص��ول  ترتيب��ات  كاف��ة  الس��لة 
واس��تقبال الضي��وف، فض��ال ع��ن 
االنته��اء م��ن ترتي��ب مقر س��كن 
الوف��ود، كام عملت عىل تش��كيل 
لخدم��ة  متكام��ل  عم��ل  فري��ق 
الفرق املش��اركة يف التصفيات من 
س��كن ومواصالت وعالق��ات عامة 

واملالعب.

ويف هذا الس��ياق، أكد األمني العام 

باالتح��اد البحرين��ي لكرة الس��لة 

عبداإلل��ه عبدالغف��ار أن االتح��اد 

انته��ى من ترتي��ب كام��ل األمور 

التنظيمية، موضحا أن فريق العمل 

يعمل عىل قدم وس��اق مع انطالق 
العد التنازيل للتصفيات. 

وأضاف: “اجتمعنا مع الجهات 
العالق��ة  ذات  املختلف��ة 
والجمي��ع أظهر درجة عالية 
االستعداد؛ إلنجاح هذه  من 
الت��ي تقام عىل  التصفي��ات 
أرض مملك��ة البحرين، ونحن 
منل��ك الكف��اءات لتنظيم هذا 

الحدث بصورة مثالية”.
ومثن عبدالغفار التعاون الكبري من 
البحرينية  اللجنة األوملبي��ة  جانب 
التي أبدت تعاون��ا كبريا مع اتحاد 
الس��لة، مؤك��دا أن ه��ذه الرشاكة 
الفعال��ة تس��اهم يف نج��اح هذه 
التصفيات وتس��اعد ع��ىل تحقيق 

عمل متكامل.
كام وجه عبدالغفار خالص الش��كر 

إىل وزارة ش��ؤون الشباب والرياضة 

الت��ي عكفت ع��ىل صيان��ة بعض 

مرافق صالة زين جانب اس��تضافة 

مختل��ف  أن  مؤك��دا  البطول��ة، 

الوزارات الحكومية تس��تحق الثناء 
عىل جهودها وإسهاماتها يف عملية 
التنظي��م، ومنه��ا وزارة الداخلي��ة 
املتعاونة بش��كل كبري مع االتحاد، 
ووزارة  الصح��ة  وزارة  إىل  إضاف��ة 
شؤون اإلعالم التي ستنقل املباريات 

عىل الهواء مبارشة.
باالتح��اد  الع��ام  األم��ني  ورح��ب 
البحرين��ي لكرة الس��لة بالضيوف 
االتح��اد  أن  مؤك��دا  الخليجي��ني، 
س��يعمل جاه��دا لراح��ة الوف��ود 
املش��اركة أثن��اء ف��رتة إقامتهم يف 

اململكة.
كام أش��ار عبدالغفار أن املسؤولني 
يف اتحاد السلة عىل تواصل مستمر 
مع االتحاد اآلس��يوي لكرة الس��لة 
يف س��بيل تحقي��ق كل متطلب��ات 

االستضافة الناجحة.

اآلسيوية” “التصفيات  بشأن  السلة  التحاد  اجتماعات  سلسلة 
عبدالغفار يشيد بتعاون األولمبية ويشكر الوزارات المساهمة 

أم الحصم                    اتحاد السلة

عبداإلله عبدالغفار
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تحت رعاية عاه��ل البالد جاللة امللك 
حمد بن عيىس آل خليفة، ينطلق اليوم 
سباق كأس جاللة امللك للقدرة للعموم 
والناشئني ملسافة 120 كيلومرتا برعاية 
 )GFH( مجموعة جي إف إتش املالية
وذلك بقرية البحري��ن الدولية للقدرة 
وسط مشاركة نخبة من فرسان مملكة 
البحري��ن ودول��ة اإلم��ارات العربي��ة 
املتح��دة. وس��ينطلق الس��باق ال��ذي 
سيش��ارك فيه نخبة من فرسان الفريق 
املليك واإلسطبالت املحلية وفرسان دولة 
اإلمارات العربية املتحدة الش��قيقة يف 
الس��اعة السابعة صباحا، وكان الفحص 
البيط��ري للس��باق ق��د أجري وس��ط 
إج��راءات منظمة من جان��ب االتحاد 
القدرة  للفروس��ية وس��باقات  املل��يك 
بحضور ممث��ل جاللة املل��ك لألعامل 
الخريية وشؤون الشباب رئيس املجلس 
األعىل للشباب والرياضة رئيس اللجنة 
الفخري  الرئي��س  البحرينية  األوملبي��ة 
لالتح��اد املليك للفروس��ية وس��باقات 
القدرة س��مو الش��يخ ن��ارص بن حمد 
آل خليفة، وويل عهد ديب س��مو الشيخ 
حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، 
للفروس��ية  املل��يك  االتح��اد  ورئي��س 
وس��باقات القدرة نائب رئيس املجلس 
األعىل للبيئة س��مو الش��يخ فيصل بن 

راشد آل خليفة.
ورحب س��مو الشيخ نارص بن حمد آل 
خليفة مبش��اركة فرسان دولة اإلمارات 
العربية املتحدة بقيادة س��مو الش��يخ 
حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم 
ويل عهد ديب يف سباق كأس جاللة امللك 
للقدرة، مش��ريا إىل أن تواجد فرس��ان 
دولة اإلمارات وفرسان مملكة البحرين 
يف السباق سيشكل فرصة مثالية لإلثارة 
والتح��دي والق��وة؛ كونه��م من خرية 

الفرسان يف رياضة القدرة.

ناصر بن حمد يستقبل حمدان 
بن محمد

اس��تقبل ممثل جاللة املل��ك لألعامل 
الخريية وشؤون الشباب رئيس املجلس 
األعىل للشباب والرياضة رئيس اللجنة 
الفخري  الرئي��س  البحرينية  األوملبي��ة 
لالتح��اد املليك للفروس��ية وس��باقات 
القدرة س��مو الش��يخ ن��ارص بن حمد 
آل خليفة ويل عهد ديب س��مو الش��يخ 
حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم 
ل��دى وصول��ه اململكة لحضور س��باق 

كأس جاللة امللك للقدرة.
ورحب س��مو الش��يخ ن��ارص بن حمد 
آل خليف��ة بس��مو الش��يخ حم��دان 
ب��ن محم��د آل مكتوم يف بل��ده الثاين 
مملكة البحرين، مؤكدا أهمية مشاركة 
فرس��ان دولة اإلمارات العربية املتحدة 
يف س��باق كأس جالل��ة املل��ك للقدرة؛ 
األم��ر الذي س��يعطي الس��باق طابعا 
فني��ا إضافيا، ولدى وصول س��موه أكد 
سمو الش��يخ نارص بن حمد آل خليفة 
االس��تعدادات النطالقة أهم السباقات 
يف موسم القدرة البحرينية واإلجراءات 
التي اتخذها االتحاد املليك للفروس��ية 

وس��باقات القدرة واللج��ان العاملة يف 
سبيل إبراز السباق بالصورة التنظيمية 
املتمي��زة، وأش��اد س��موه بالعالق��ات 
األخوي��ة املميزة بني مملك��ة البحرين 
ودولة اإلم��ارات العربي��ة املتحدة يف 
املجاالت كافة، مؤكداً س��موه ترحيب 
البحري��ن مبش��اركة فرس��ان اإلمارات 
العربية املتحدة يف س��باق كأس جاللة 
امللك، حيث تؤكد هذه املشاركة حرص 
الجمي��ع عىل إنج��اح الس��باق الغايل 
والعزيز عىل الجميع. وش��هد س��موه 
الفح��ص البيطري، والتق��ى عددا من 
الفرس��ان وحثهم ع��ىل تحقيق النتائج 
املتمي��زة يف الس��باق والظف��ر باملراكز 
األوىل يف س��باق جاللة املل��ك للقدرة، 
معترباً أن مراحل السباق فرصة حقيقية 
أم��ام فرس��ان الفريق املليك وفرس��ان 
اإلس��طبالت املحلية؛ لتأكي��د تطورهم 

وقوة منافستهم يف هذا املوسم.

ناصر بن حمد يقود تدريبات 
أنجاله

وقاد س��مو الش��يخ نارص بن حمد آل 
خليف��ة تدريب��ات أنجال��ه ملس��افة 3 
كيلوم��رتات، حيث رافق��ه األنجال يف 
املنطقة املحيطة بالقرية وذلك العتامد 
حص��ة تدريبي��ة لألنج��ال اس��تكامال 

للتدريبات السابقة يف ركوب الخيل.

)GFH( تعتز بالرعاية  

أك��د رئي��س مجل��س إدارة مجموعة 
جي إف إتش املالية الشيخ أحمد بن 
خليف��ة آل خليفة اعت��زاز املجموعة 
رعاي��ة كأس جاللة امللك للقدرة، وأن 
ه��ذه الرعاي��ة تأيت ضم��ن توجهات 
وسياس��ة الرشكة باملس��اهمة يف دعم 
واملجتمعي��ة  الرياضي��ة  األنش��طة 
باململك��ة، وتهدف لتحقيق النجاح يف 
هذه الكأس الغالية التي تشهد سنويا 

مش��اركة نخبة من فرس��ان البحرين 
واإلمارات وتعد م��ن أقوى البطوالت 

يف رياضة القدرة وأهمها.

برنامج اليوم السبت

تنطل��ق صباح اليوم منافس��ات بطولة 
كأس عاهل الب��الد جاللة امللك للقدرة 
ملس��ابقة 120 كيلوم��رتا وذل��ك ع��ن 
الساعة الس��ابعة صباحاً، وعند الساعة 
الس��ابعة والرب��ع ينطلق س��باق فئة 

الناشئني ملسافة 120 كيلومرتا.
وتش��مل مراحل س��باق 120 كيلومرتا 
للعموم والناش��ئني املرحلة األوىل )لون 
أحمر( ملس��افة 40 كيلوم��رتا، املرحلة 
الثانية )لون أزرق( ملسافة 30 كيلومرتا، 
واملرحلة الثالثة )لون أخرض( ملس��افة 
30 كيلوم��رتا، واملرحل��ة الرابعة )لون 

أصفر( ملسافة 20 كيلومرتا.

أستوديو تحليلي يومي

افتتح األستوديو الجديد بقرية البحرين 
الدولي��ة للقدرة بأول اس��توديو تحلييل 
بإدارة املذيعة إرساء الش��مري املذيعة 
بقن��اة ياس تن��اول فيه االس��تعدادات 
التنظيمية واالس��تعداد اإلعالمي، حيث 
اس��تضافت كل م��ن توفي��ق الصالحي 
مدير املرك��ز االعالمي ومركز املعلومات 
سمو الش��يخ نارص بن حمد آل خليفة، 
وأم��ني الرس املس��اعد باالتح��اد املليك 
خالد الحسن، واملدير التنفيذي باالتحاد 
حيدر الزعبي، وممثل مجموعة جي إف 
إتش املالية، رئيس العالقات املؤسس��ية 
واتصاالت املستثمرين حازم عبدالكريم.

نجالء بنت سلمان: فرسان 
البحرين فريق واحد اليوم

أعربت الفارس��ة الش��يخة نجالء بنت 

س��لامن آل خليف��ة ع��ن س��عادتها 
باملش��اركة يف بطولة كأس جاللة امللك 
املف��دى للق��درة وقال��ت “ س��يكون 
فرس��ان البحري��ن كلهم الي��وم فريق 
واح��د، الي��وم تنطل��ق أغ��ىل وأع��ز 
البطوالت عىل قلوبنا جميعاً، وستكون 
أقوى بطوالت املوس��م التي اس��تعد 
له��ا الجمي��ع بش��كل جي��د، وعنرص 
املفاجآت سيكون متواجد يف السباق، 
هذا الس��باق س��يكون مميزاً جداً مع 
مش��اركة نخبة من فرس��ان االمارات 
املتميزي��ن، بالنس��بة يل س��أكون مع 
فريق فكتوريوس وهو فريق مرش��ح 
بقوة ليناف��س عىل املقدم��ة، لياقتي 
مرتفعة  املعنوي��ات  عالي��ة  البدني��ة 
وأجواء الحامس والتحدي تسود أجواء 
السباق، والكل يعمل بجهد مضاعف 
واليوم س��يتوجد بطل الكأس الغالية 

التي نسعى لها جميعاً”. 

اليوم انطالق كأس الملك للقدرة لمسافة 120 كيلومتًرا للعموم والناشئين
تحت رعاية جاللة الملك وبحضور محمد بن راشد

ناصر بن حمد يستقبل حمدان بن محمد ويشيد بمشاركة فرسان اإلمارات
تغطية                    اللجنة اإلعالمية
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جانب من األستديو التحليليسمو الشيخ ناصر بن حمد مستقباًل سمو الشيخ حمدان بن محمد 

لقطات من تدريبات سمو الشيخ ناصر بن حمد مع أنجاله

تقام اليوم السبت الجولة الثالثة من القسم الثاين بدوري الناشئني واألشبال لكرة الطاولة عىل صالة االتحاد البحريني لكرة الطاولة.
وسينطلق دوري األشبال يف متام الساعة الخامسة مساًء، حيث سيلتقي سار وتوبيل، البديع والبسيتني، سامهيج وباربار، وعايل سيلعب مع 

االتفاق. وستلعب منافسات دوري الناشئني عند الساعة السادسة والنصف مساًء، حيث سيلتقي يف الجولة الثالثة من القسم الثاين، البحرين 
وسامهيج، واالتفاق وباربار، وسار والبسيتني، وتوبيل والبديع، ومواجهة بني عايل والناشئات )الفتيات(.

ومن املنتظر أن تشهد الجولة حامسة وندية بني الفريق التي ستخوض املواجهات اليوم بعد أن شهدت الجولتني األوىل والثانية منافسات قوية 
ومستوى مميز من الالعبني كافة.

وأكد عضو مجلس إدارة االتحاد البحريني لكرة الطاولة رئيس لجنة املسابقات السيد جعفر هادي أن مسابقات الدوري تسري وفق الروزنامة 
التي وضعها االتحاد، مشريا إىل أن املسابقات تشهد حامسة وجدية وتطورا كبريا يف مستوى الالعبني، متمنيا كل التوفيق والنجاح لالعبني والفرق 

كافة.  

انط��الق الجول��ة الثالث��ة لفئ��ات دوري الطاولة

  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(

“الكهرماء” يستعيد لقب دوري الشركات لخزائنه  ترويج بطولة أقوى رجل بحريني ب� “الرملي”  
حق��ق فريق هيئ��ة الكهرباء 
واملاء “الكهرماء” لقب دوري 
ال��رشكات واملؤسس��ات لكرة 
يف  الخام��س  للم��رة  الق��دم 
تاريخه وبعد غياب دام قرابة 
26 عام��ا بع��د التغلب عىل 
فري��ق ألبا بهدف��ني لهدف يف 
التي جعتهام  الفاصلة  املباراة 
أم��س األول. وأقيمت املباراة 
ع��ىل ملع��ب ن��ادي بابك��و 

بعوايل.
واستحق فريق الكهرماء إحراز 
 2017/2018 موس��م  لق��ب 
التي  الكبرية  بالنظر للجه��ود 
بذلها الفريق ككل من العبني 
واإلداري،  الفن��ي  والجهازين 
فض��اًل ع��ن دعم املس��ؤولني 
يف الهيئ��ة والتس��هيالت التي 
قدمت للفري��ق لتقديم هذا 
األداء الرائ��ع طوال مس��ابقة 
الدوري، والروح القتالية عالية 
التي قدمها الفريق يف املباراة 
الفاصل��ة؛ م��ن أج��ل الظفر 
بنتيجة الفوز، وتحقيق اللقب 
الغائب ع��ن خزائنه منذ آخر 

لقب حققه يف العام 1990.  
يف املقابل فريق ألبا الخسارة 
ال تقل��ل أبدا م��ن قيمته وما 
لديه من إمكانات وقيادة فنية 
وإدارية رائعة، استطاع تقديم 
أداء ومس��توى رائ��ع تص��در 
الج��والت، وكان قاب  معظم 

قوس��ني أو أدىن من مالمس��ة 
اللقب، لكن س��وء الطالع يف 
الجوالت األخ��رية والنقص يف 
صفوفه جعلت��ه يتعرث، وقدم 
يف املب��اراة الفاصلة أيضا أداء 
للمس��ة  افتقد  لك��ن  رائ��ع، 

األخرية والزمه سوء الطالع.

اللجنة اإلعالمية- بطولة أقوى رجل 
بحرين��ي: خصصت اللجنة املنظمة 
العليا لبطولة #أقوى_رجل_بحريني 
“استاند” ترويجي يف مجمع الرميل 
التج��اري وذلك تزامن��ا مع الحفل 
الختام��ي لحملة كلنا معك الخاصة 
مب��رىض الرسطان، وذل��ك ويف إطار 
اإلعالن ع��ن البطولة والتعريف بها 
وتحفيز وحش��د الجامهري للحضور 
واملش��اركة بفعاليات البطولة، التي 
س��تقام تحت رعاي��ة النائب األول 
لرئي��س املجل��س االعىل للش��باب 
والرياضة رئي��س االتحاد البحريني 
أللع��اب الق��وى الرئي��س الفخري 
لالتح��اد البحرين��ي لرياض��ة ذوي 
اإلعاقة سمو الشيخ خالد بن حمد 
آل خليفة، والتي سينظمها املكتب 
اإلعالمي لس��مو الش��يخ خالد بن 
حمد ب��ن عي��ىس آل خليفة تحت 
ش��عار #خلك_وح��ش، ب��� “خليج 
 24  22- الف��رتة  يف  البحري��ن” 
فرباي��ر الجاري، والتي وجه س��موه 
بتخصي��ص ريعه��ا لدع��م م��رىض 
الرسطان، والتي تأيت ضمن مبادرات 
الداعمة للمجالني اإلنساين  س��موه 

والريايض.
فتعمل اللجن��ة املنظمة من خالل 
ذلك لجذب أكرب ع��دد ممكن من 
الجامهري البحرينية وكذلك املقيمني 
مبختل��ف ميولها إلنج��اح البطولة. 
وقد ش��هد ه��ذا الرك��ن الرتويجي 
للبطولة يف املجمع توافد عدد كبري 
من الجامهري، من بينهم مش��اهري 
السوشيل ميديا والفنانني واملمثلني. 
وقد ق��دم ه��ذا الرك��ن التعريفي 
معلوم��ات ع��ن املس��ابقات التي 
ستش��هدها هذه البطولة، والجوائز 

املعتمدة التي ستوزع عىل أصحاب 
املراكز األوىل، وكذلك اإلشارة لعدد 
املش��اركني يف ه��ذا الح��دث الذي 

وصل إىل 750 مشاركا.
يذك��ر أن املكتب اإلعالمي لس��مو 
الش��يخ خالد بن حم��د بن عيىس 
آل خليفة قد أغلق باب التس��جيل 
ح��ني  يف  الرئيس��ة،  للمس��ابقات 
ال ي��زال ب��اب التس��جيل مفتوحا 
وألع��اب  املصاحب��ة  لأللع��اب 
 األطف��ال ع��رب املوق��ع اإللك��رتوين

.bhrstrongestman.com 

البالد سبورت

كشفت مواقع محرقاوية عدة عن 

تعاقد إدارة ناديهم لكرة السلة 

مع املدرب الرصيب ترومان لتويل 

قيادة الفريق فيام تبقى من 

منافسات للموسم السالوي 

.2017/2018

ويأيت التعاقد مع 

ترومان ليخلف مواطنه 

ايفان جريميك الذي تم 

االستغناء عنه بعدما انتهت مباريات 

الدور التمهيدي للدوري والذي احتل 

فيه الفريق املركز الثالث، خرس يف 6 

مباريات من أصل 12 مباراة، جمع 

فيهم 18 نقطة خلف املتصدر املنامة 

)23 نقطة( واألهيل ثانياً )19 نقطة(.

وال يعد الرصيب ترومان غريباً عىل 

الدوري البحريني السالوي والفريق 

املحرقاوي، كونه سبق وأن توىل قيادة 

الفريق يف املوسم 2016 والذي تم 

االستغناء عنه وانتقل بعدها لتويل 

قيادة فريق املنامة محلياً وأيضاً يف 

البطولة الخليجية لألندية التي أقيمت 

باملوسم املايض يف نسختها )36( يف 

ديب. وستكون أوىل املباريات الرسمية 

للمدرب ترومان يف مسابقة كأس 

خليفة بن سلامن يف شهر مارس املقبل 

وذلك مبالقاة فريق سامهيج بالدور 

التمهيدي.

ويف السياق نفسه، كشف املواقع ذاتها 

ونقاًل عن حساب موقع “آسيا باسكت” 

املتخصص يف انتقاالت الالعبني، عن 

توقيع اإلدارة املحرقاوية مع املحرتف 

األمرييك ارنيت مولرتي لتمثيل القميص 

األحمر للمرحلة املقبلة بدالً لألمرييك 

جوردان. وبحسب السرية الذاتية 

للمحرتف مولرتي فإنه يبلغ من الطول 

2.8 مرت وصاحب ال� 27 عاماً، ولعب 

 NBA يف الدوري األمرييك للمحرتفني

وخاض عددا من املحطات االحرتافية 

يف األندية “فيالديفيا وسكاي فورس 

وديلواري األمريكية”، وجيانغسو 

الصيني، والريايض اللبناين، وانقرة 

الرتيك، وديفينسور االوروغواري، انشون 

الكوري الجنويب، ومحطته األخرية 

كانت فريق مهران طهران اإليراين.

س��لة المح��رق تعي��د “تروم��ان” وتتعاقد م��ع مولتري

توافقا مع إسرتاتيجية وزارة شؤون 
الشباب والرياضة بالتفاعل مع األيام 
واألحداث الوطنية عرب تنظيم حزمة 
من الربامج الشبابية والرياضة تنظم 

الوزارة مهرجانات ميثاق العمل 
الوطني لأللعاب الجامعية عىل أن 

تنطلق “اليوم” السبت مبنافسات كرة 
اليد والكرة الطائرة.

وستقام أوىل فعاليات املهرجان 
مبسابقات كرة اليد، والتي ستنطلق 
عند الساعة الثامنة من صباج اليوم 
“السبت”، وتستمر إىل الثانية عرشة 
ظهرا بصالة نادي الشباب ومبشاركة 

األندية املنتسبة إىل االتحاد البحريني 
لكرة اليد، كام سيتم تنظيم مهرجان 

الكرة الطائرة اليوم عند الساعة 
الثالثة والنصف عرصا، ويستمر إىل 

الساعة السابعة مساء عىل صالة 
نادي داركليب ومبشاركة األندية 
املنضوية تحت االتحاد البحريني 

للكرة الطائرة.
ويف هذا السياق، أكد الوكيل 

املساعد لشؤون الرياضة املنشآت 
خالد سليم الحاج أن وزارة شؤون 
الشباب والرياضة وبتوجيهات من 

وزير شؤون الشباب والرياضة 

هشام الجودر حريصة عىل تنظيم 
الفعاليات الرياضية التي تتناسب مع 

احتفاالت اململكة بذكرى التصويت 
عىل ميثاق العمل الوطني وإقامة 
العديد الفعاليات الرياضية داخل 

األندية الوطنية، وتوفري كافة مختلف 
أشكال النجاح لها، مؤكدا أن هذه 
الفعاليات تعترب تجسيدا حقيقيا 

لحرص وزارة شؤون الشباب والرياضة 
عىل تنظيم الربامج والفعاليات 

الرامية إىل تعريف منتسبي القطاع 
الشبايب والرياضة بأهمية امليثاق 
وإيجابيات التصويت عليه عىل 

قطاعي الشباب والرياضة يف اململكة، 
إضافة إىل إفساح املجال أمام الشباب 

للتعبري عن صدق مكنوناتهم تجاه 
ذكرى ميثاق العمل الوطني بشتى 

الوسائل وخاصة الرياضية منها. 
وأشار الحاج إىل أن العائلة الشبابية 

والرياضية تعيش يف ذكرى ميثاق 
العمل الوطني فرحة تستذكر فيها 

القفزات النوعية الهائلة التي حققتها 
اململكة عىل الصعيدين الشبايب 

والريايض واإلنجازات الكبرية التي 
حققها منتسبو القطاع الريايض عىل 
مختلف األصعدة، مشريا إىل أن تلك 

اإلنجازات تعرب عن التطور املتنامي 
يف مردود الحركة الشبابية والرياضية. 

وأشاد الحاج بالتفاعل اإليجايب 
لألندية الوطنية، وحرصها عىل 

املشاركة يف املبادرات التي تقدمها 
وزارة شؤون الشباب والرياضة 

مبناسبة ذكرى التصويت عىل امليثاق، 
مؤكدا أن وزارة شؤون الشباب 

والرياضة ستقف إىل جانب األندية 
الوطنية؛ من أجل إظهار هذه 

الفعاليات بالشكل املتميز الذي يليق 
بهذه الذكرى الغالية عىل جميع أبناء 

خالد الحاجالشعب البحريني.

الجماعية ل��أل��ع��اب  ال��م��ي��ث��اق  م��ه��رج��ان��ات  تطلق  وال��ري��اض��ة”  “ال��ش��ب��اب 
م���ن���اف���س���ات ف����ي ك�����رة ال���ي���د وال�����ط�����ائ�����رة... ال���ي���وم 

فرحة العبي الكهرماء

استاند البطولة في مجمع الرملي

جانب من الفحص البيطري

األميركي 
ارنيت مولتري

برعاية
FEI CEI 2* 120KM, FEI CEI JY 2* 120KM, CEN 120KM

CEI 1* 80 KM, CEN 80KM & CEN 40KM
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جاء تتويج فري��ق النجمة بلقب كأس 

املل��ك لكرة الق��دم للموس��م الجاري 

)2018-2017( مستحقا قياسا مبا قدمه 

النادي طوال منافسات املسابقة وصوال 

للمباراة النهائية التي جمعته باملحرق 

ي��وم أمس األول، ومتك��ن من الفوز يف 

الركالت الرتجيحية.

فريق املدرب الوطني عيل عاشور أثبت 

علو كعبه يف “أغىل الكؤوس”، واستطاع 

أن يطيح باملحرق يف النهايئ للمرة الثانية 

عىل الت��وايل، إذ خرس املح��رق اللقب 

املوس��م امل��ايض لصالح ن��ادي املنامة. 

عم��ل كبري قامت به اإلدارة النجاموية، 

والجهاز الفن��ي واإلداري والالعبون يف 

س��بيل الوصول إىل هذا اإلنجاز الفريد، 

والذي زاد غلة النجامويني إىل 6 ألقاب 

منها 3 مبس��مى النجمة، و3 باملس��مى 

القدي��م )الوح��دة(. “البالد س��بورت” 

رصد الفرحة النجاموية بعد التتويج يف 

النهايئ الكبري.

“البالد سبورت” ترصد الفرحة النجماوية بلقب “أغلى الكؤوس”
إجماع على دور الجماهير وحصد ثمرة عمل السنوات الثالث

فرحة نجماوية كبيرة بالتتويج

أحمد مهدي                محمد الدرازي

مجهود خارق

 مشعان: 
دافع للمزيد

للوالدين والزوجة

 سهوان: 
النجمة يستاهل

عصام: باإلرادة 
والعزيمة

عند المسؤولية

10 بطوالت

عاشور: الصبر 
واالستقرار

”إيتو”: ثمرة مجهود

 القطان: 
فخر واعتزاز

لقاء صعب

باقر: الصعب 
للنجمة

أكد نجم خط الوسط يف 
نادي النجمة عيل مدن أن 

زمالءه يف الفريق قدموا 
مجهودا خارقا خالل املباراة 

النهائية. وأوضح مدن 
أن األمر األهم تحقق يف 

التتويج بغض النظر عن أي أمور أخرى، خصوصا وأنه جاء يف مباراة 
صعبة أمام فريق قوي كاملحرق. وبني أن الالعبني كانوا رجاال عند املوعد 

بأدائهم الكبري. وبارك الالعب األشول إلدارة نادي النجمة والجهازين 
الفني واإلداري وزمالئه الالعبني والجامهري مبناسبة هذا اإلنجاز.

عبرّ العب الفريق األول لكرة 
القدم بنادي النجمة، طالل 

مشعان، عن سعادته الغامرة 
بالفوز بكأس جاللة امللك.

وقال مشعان ل�”البالد سبورت” إن تحقيق اللقب جاء عن جدارة 
واستحقاق وبفضل جهود جميع من يف النادي من مجلس إدارة 

والعبني وجهاز فني وإداري وكذلك الجامهري.
ومتنى مشعان أن تكون البطولة مبثابة الدافع لتحقيق املزيد من 

اإلنجازات الرائعة لنادي النجمة، خصوصا وأن الفريق مازال يخوض 
مشواره ببطولة الدوري، مشريًا إىل أن ذلك الفوز سيشكل حافزا 

لالعبني لبذل مجهودات مضاعفة تسهم يف اعتالء منصات التتويج 
وترشيف سمعة النادي الذي بات يشهد تطورا كبريا عىل جميع 

األصعدة بفضل ما يناله من دعم من رئيس النادي عيىس القطان.

أكد العب خط الوسط بنادي النجمة عبدالرحمن يوسف أن اللقاء النهايئ جاء جميال ومثريا بني الطرفني. 
وبارك عبدالرحمن الشهري ب”إيتو” للجامهري النجاموية مبناسبة هذا اإلنجاز، مشريا إىل أنه جاء مثرة 

ملجهود عمل دام 3 سنوات. واعتب أن هذا املوسم هو بداية للحصاد النجاموي بعد العمل الكبري الذي 
بدأ منذ أن كان الفريق يف الدرجة الثانية.

وأعرب عبدالرحمن عن سعادته الغامرة بالتتويج الكبري، مقدما شكره لجميع من ساند وآزر الفريق يف 
“أغىل الكؤوس”.

أهدى نجم خط الدفاع وصاحب 
الهدف النجاموي يف املباراة كميل 
عبدالله اللقب الغايل إىل والديه، 

وإىل زوجته )أم دعاء(.
وقال كميل عبدالله بعد نهاية 

املباراة إن هذا اإلنجاز إهداء أيضا 
لألمة النجاموية التي حرصت عىل مؤازرة الفريق ومساندته، مشريا 
إىل أن الالعبني كانوا عند املوعد. وأوضح أنه توقع أن تنتهي املباراة 
بهدف بعد تقدم فريقه، لكن الالعبني ورغم استقبال هدف التعادل 

يف وقت صعب، إال أنهم كانوا رجاال حتى رغم النقص العددي مع 
إصابة املحرتف أوتيش، مؤكدا الرغبة الكبرية يف املنافسة عىل لقب 

الدوري أيضا والتغلب عىل املحرق يف الجولة املقبلة.

أبدى العب الفريق األول لكرة 
القدم بنادي النجمة، محمد 

سهوان، اعتزازه بتحقيق لقب كأس 
جاللة امللك. وقال سهوان ل”البالد 

سبورت” إن تحقيق كأس امللك هو أهم إنجاز ريايض محيل يحققه يف 
مشواره الكروي. وأضاف “الوصول إىل نهايئ أغىل الكؤوس بحد ذاته إنجاز 

يحسب للفريق، فام بالك أن تفوز بالكأس الغالية.. إنه شعور كبري ال 
يوصف ملا تحقق وذلك بفضل وقفة الجمهور الذي منحنا دافعا معنويا 

كبيا يف املباراة تورّج بتحقيق انتصار تاريخي مثري”.

أكد نجم اللقاء سيد شب 
علوي الذي تصدى ل 3 ركالت 

ترجيحية أن الجامهري كانت 
عامال رئيسا يف تحقيق الفوز، 
منوها بالحضور الكبري الذي 

آزر الفريق. ولفت إىل أن 
الالعبني كانوا عند املسؤولية 

وقدموا كل ما لديهم من أجل 
الظفر بالفوز رغم املجريات املتقلبة. وأشار إىل أن املحرق يعد فريقا 

تاريخيا وكبريا، منوها إىل أن تألقه يف الركالت الرتجيحية توفيق من 
الله. وأعرب شب عن سعادته الغامرة بالتتويج، متمنيا أن يكون القادم 

عىل نحو أفضل بالنسبة لفريقه خالل املنافسات املقبلة.

أكد نائب رئيس جهاز الكرة 
يف نادي النجمة، حمد سلامن، 
أن ما حققه فريق النجمة يوم 

أمس األول جاء نتاجا للعمل 
الذي استمر 3 سنوات.

وذكر سلامن الذي امتزجت 
دموعه بفرحته الغامرة باللقب 

أن املباراة كادت أن تضيع بعد استقبال هدف التعادل يف وقت صعب، 
مشريا إىل أن ثقته الكبرية والكاملة كانت موجودة يف الالعبني يف التمكن 

بالظفر بالنتيجة والحصول عىل اللقب وامليدالية الذهبية. وبني أن 
ثقته بالعبي فريقه كانت من قبل بداية املباراة، إذ سبق وأن رصح بأن 

فريقه سيظفر بالكأس. وأشار إىل أن سيناريو املباراة كان دراماتيكيا، 
منوها إىل أن اإلنجاز الذي تحقق كبري خصوصا أنه أمام فريق املحرق. 

واعتب حمد سلامن أن إحراز لقب عىل حساب املحرق يعد عن 10 
بطوالت. وجدد يف ختام حديثه تقديم الشكر ملجلس إدارة نادي 

النجمة، والجهازين الفني واإلداري والالعبني والجامهري.

عزا العب الفريق األول لكرة 
القدم بنادي النجمة، محمود 

عصام، أسباب فوز فريقه 
بلقب كأس امللك للمرة 

السادسة، إىل املجهود الكبري 
الذي بذله الالعبني خالل اإلعداد والتحضري للمباراة.

وقال عصام ل� “البالد سبورت” إنرّ البطولة جاءت نتيجة الجهود 
املبذولة خالل فرتة اإلعداد واالنضباط الكبري لالعبني يف التدريبات 

والرغبة التي أبدوها قبل اللقاء من أجل إدخال اللقب الغايل السادس 
إىل خزينة النادي، األمر الذي أعطاهم الدافع للمحاربة يف املباراة.
وأضاف عصام أن الفريق كان متفائال بالفوز وذلك نظري االنضباط 

وااللتزام من جميع الالعبني خالل التدريبات ومعنوياتهم املرتفعة إىل 
جانب االهتامم الكبري من قبل مجلس إدارة النادي.

أرجع مدرب الفريق األول 
لكرة القدم بنادي النجمة، 
عيل عاشور، تحقيق فريقه 

لقب كأس جاللة امللك، 
إىل االستقرار الفني واإلداري الذي مير به الفريق يف الفرتة الحالية.

وقال عاشور ل”البالد سبورت” إن االستقرار والصب والعمل الدؤوب 
استمر 3 سنوات وهي العوامل التي أمثرت بإنجاز كأس امللك.

وذكر مدرب النجمة أنه يعتز كثريا بتحقيق لقب كأس جاللة امللك؛ 
ألنها من أغىل البطوالت التي يفتخر فيها كثريًا، معبًا عن ارتياحه 

الكبري لتمكنه من تحقيق اللقب مع النجمة، ليهدي الجامهري التي 
زحفت بكثافة إىل استاد البحرين الوطني أغىل هدية.

وتابع” نحمد الله عىل هذا اإلنجاز الذي جاء مثرة أيًضا ملجهود 
الجميع من مجلس إدارة والعبني وجهاز فني وإداري، ودعم ومؤازرة 

الجامهري النجاموية الوفية”. وأشاد عاشور باألداء البطويل والرجويل 
مه الالعبني يف امللعب طوال الشوطني األصليني واإلضافيني  الذي قدرّ
للمباراة وكذلك الركالت الرتجيحية، مؤكًدا أن الفريق الذي ميتلك 

الروح واإلرصار والعزمية ويتمسك باألمل ال ميكن له أن يخرس أبًدا.

أشاد رئيس مجلس إدارة نادي 
النجمة، عيىس القطان بالفوز 

الثمني واملستحق للفريق األول 
لكرة القدم بالنادي ببطولة كأس 

حرضة صاحب الجاللة امللك للنسخة 41 للموسم الريايض 2017 / 
2018، وللمرة السادسة يف تاريخه، بعد أن تغلب النجمة عىل منافسه 

املحرق يوم أمس األول. وقال رئيس نادي النجمة ل”البالد سبورت” 
إن هذا اإلنجاز جاء مثرة السرتاتيجية واضحة املعامل وضعها مجلس 

إدارة النادي، وبفضل الرؤية الواسعة والعمل املنظم الذي وصل إليه 
النادي. وأكد القطان اعتزازه بهذا اإلنجاز والفوز بكأس جاللته فهو 

تتويج حقيقي لجهود جميع العاملني يف النادي، ويؤكد االنجازات التي 
حققتها فرق النادي ويف مقدمتها االنجاز اآلسيوي لفريق اليد وتأهله 

لبطولة العامل. وأضاف القطان يف ترصيحه أن وقائع املباراة الصعبة 
أمر متوقع يف املباريات النهائية، ويرجع الفضل فيه إىل توفيق الله عز 
وجل وروح وعزمية العبي النجمة ووقفة الجامهري الوفية التي ظلت 

تساند الفريق حتى الركالت الرتجيحية، وهي قمة يف الثقة والحب 
واالنتامء. ولفت إىل أن الفوز بلقب “أغىل الكؤوس” سيكون دافعا 

للفريق يف باقي املوسم لتحقيق املزيد من االنتصارات واأللقاب.

النجم الشاب يف صفوف 
الفريق النجاموي عبدالعزيز 
خالد وصف الفوز بالصعب، 

بعد املباراة القوية التي قدمها 
أمام املحرق. وأشار خالد الذي 

لعب بديال يف املباراة إىل أن 
املحرق فريق كبري، مبينا أن 

تحقيق لقب “أغىل الكؤوس” 
يعد فخرا وترشيفا. وحول مجريات املباراة، أوضح خالد أن حال كرة 

القدم يسري عىل هذا النحو يف تغري املجريات والعودة من فرتة ألخرى 
يف دقائق املباراة. وبني أن الجميع يتطلع يف نادي النجمة بنظرة 

تفاؤلية للمقبل، مشريا إىل أن الجميع عاقد العزم عىل تقديم األفضل.

قدم العب الفريق األول 
لكرة القدم بنادي النجمة، 

سيد مهدي باقر، التهنئة اىل 
أرسة نادي النجمة وجامهريه 

والجهازين الفني واالداري واىل 
الالعبني. وقال باقر ل�”البالد سبورت” “أهنئ الجميع باللقب السادس 

لكأس امللك حيث إنه جاء بعد مشوار صعب أثبت خالله النجمة علو 
كعبة وجدارته يف الحصول عىل اللقب الغايل”. وأكد باقر أن سيناريو 
املباراة جاء صعًبا للغاية من أول دقيقة إىل آخر ركلة جزاء، مشريًا إىل 

النجمة يحب الطريق الصعب دامئًا. وأضاف “مل يدخل إىل قلبنا االحباط 
واليأس بعد أن استقبلنا هدف التعادل يف آخر الوقت، وكذلك يف ركالت 

الجزاء حينام تأخرنا بركلتني، ألنك متلك حارسا بحجم السيد شب”.

علي مدن متحدًثا لـ”البالد سبورت”

عاشور متحدًثا ل”البالد سبورت”

القطان متحدًثا لـ”البالد سبورت”

طالل مشعان

كميل عبداهلل

محمد سهوان

عبدالرحمن يوسف

سيدشبر علوي

عبدالعزيز خالد

حمد سلمان

محمود عصام

سيدمهدي باقر



أش��اد رئيس اتحاد الكرة الش��يخ عيل 
بن خليفة بن أحمد آل خليفة بالدعم 
الكبري من قبل القيادة الرشيدة للرياضة 
البحرينية عموما وكرة القدم خصوصا.

وقال رئيس االتحاد يف ترصيح مبناس��بة 
ختام كأس جاللة امللك املفدى للموسم 
الحايل 2018-2017 إن القيادة الرشيدة 
الداعم األول للك��رة البحرينية، منوها 
بدع��م عاهل الب��الد جاللة امللك حمد 
بن عي��ى آل خليفة الريايض األول يف 

اململكة.
وأض��اف أن الرعاي��ة امللكية الس��امية 
ل�”أغ��ى الك��ؤوس” ي��ري املس��ابقة 
تنافس��يا يف أج��واء رشيف��ة وقوية بني 
األندية يف س��باق الحصول عى اللقب 

األغى.
إىل ذل��ك، أش��اد رئيس االتح��اد بإنابة 
عاهل البالد ملمثل جاللة امللك لألعامل 
الخريية وشؤون الشباب رئيس املجلس 
األعى للشباب والرياضة رئيس اللجنة 
األوملبية البحرينية س��مو الشيخ نارص 
ب��ن حمد آل خليف��ة؛ لرعاي��ة النهايئ 
وتتوي��ج الفريق البطل ن��ادي النجمة، 
مؤك��دا أن س��موه داعم ع��ى الدوام 

التحاد الكرة.
وقدم رئيس اتحاد الكرة الش��كر لسمو 
الش��يخ ن��ارص ب��ن حم��د آل خليفة؛ 
وتتويج  النه��ايئ  لحض��وره وترشيف��ه 
س��موه للفريق البطل، مؤكدا أن قيادة 
س��موه للرياضة البحرينية تعد مصدر 

فخر واعتزاز، ملا قاد به سموه الرياضة 
البحريني��ة إىل تحقي��ق العدي��د م��ن 

املنجزات واملكتسبات.
وأكد الش��يخ عيل ب��ن خليفة يف ختام 
ترصيح��ه أن اتح��اد الكرة س��يواصل 
بالك��رة  واالرتق��اء  التط��ور  مس��رية 
البحرينية إىل األمام مس��تمدا ذلك من 

دعم القيادة الرشيدة املتواصل.

.. ويهنئ نادي النجمة باللقب 

رف��ع رئيس االتح��اد البحرين��ي لكرة 
القدم أس��مى آيات التهاين والتربيكات 
إىل رئيس نادي النجمة عيى القطان، 
مبناس��بة ف��وز الفريق الك��روي األول 

بلقب كأس جاللة امللك.
وهنأ رئيس اتحاد الكرة جميع منتسبي 
ن��ادي النجم��ة مبناس��بة تحقيق لقب 

)أغى الكؤوس(. 
وق��ال إن التتويج لفري��ق النجمة جاء 
مثرة لعم��ل ومجهودات مجلس اإلدارة 
برئاس��ة عيى القط��ان، منوها بالدور 
الكبري لنادي النجمة يف خدمة الرياضة 

البحرينية.
وأش��ار إىل أن إدارة النجم��ة حرص��ت 
عى توفري جميع س��بل النجاح الكفيلة 
مؤك��دا  للفري��ق،  املتمي��ز  بالظه��ور 
استحقاق املنامة للقب الكروي األغى.

ولف��ت إىل أن العب��ي فري��ق النجمة 
قدم��وا مس��تويات متمي��زة أثبتوا بها 

جدارتهم بالحصول عى اللقب.
وأش��اد رئي��س اتح��اد الك��رة بعم��ل 
لحام��ل  واإلداري  الفن��ي  الجهازي��ن 
اللق��ب فري��ق النجمة، مش��ريا إىل أن 
املجهودات الكبرية التي ُبذلت عكست 

األداء املتميز للفريق يف املباراة النهائية 
خصوصا، ويف لقاءات البطولة عموما.

وأك��د أن التتوي��ج سيس��هم يف إث��راء 
مس��رية نادي النجمة كروي��ا، إذ يعترب 
التتوي��ج باللق��ب دافع��ا لحصد مزيد 
من اإلنجازات وسط املنافسة الرشيفة، 
مبا ينعك��س إيجابا وبش��كل عام عى 

مستوى الكرة البحرينية.
إىل ذل��ك، أعرب رئيس اتحاد الكرة عن 
تقدي��ره ل��ألداء والعطاء ال��ذي قدمه 
العبو فريق املح��رق يف املباراة، متمنيا 
حظ��ا أوف��ر للفريق خالل املناس��بات 

القادمة.

 .. ويشيد بالتغطية 
المميزة لـ “الرياضية”

أش��اد الشيخ عيل بن خليفة آل خليفة 
بالتغطي��ة املتمي��زة الت��ي حظيت بها 
املب��اراة النهائي��ة لكأس جالل��ة امللك 

للموسم الحايل 2017-2018.
وقال رئي��س االتحاد إن طاق��م القناة 
الرياضية قدم تغطية مميزة عى جميع 
العاملني  األصع��دة، منوه��ا مبجه��ود 
يف القناة برئاس��ة رئيس��ة القناة مريم 

بوكامل.
ونوه الش��يخ عيل ب��ن خليفة بالجهود 

املضنية التي بذلتها إدارة القناة برئاسة 
بوك��امل يف س��بيل إظه��ار املس��ابقة 
الكروية األغى بالش��كل الذي يتناسب 
مع مكانته��ا، مثنيا عى املجهود الكبري 

التي بذلته لتغطية النهايئ الكبري.
وأش��ار إىل أن القن��اة الرياضي��ة تعد 
رشيكة أساس��ية يف النج��اح التنظيمي 
الذي تحقق لكأس امللك يف هذا املوسم، 
خصوصا عرب التغطية الرائدة واملتابعة 
املسابقة ومجرياتها  املستمرة ألحداث 
ب��دءا م��ن أدواره األوىل وحتى التميز 
حديثا يف تغطية املباراة النهائية، معربا 

عن جزيل شكره لجميع كادر القناة.

علي بن خليفة يثمن دعم القيادة للكرة البحرينية
الكؤوس” “أغلى  لنهائي  حمد  بن  ناصر  بحضور  نوه 

سمو الشيخ ناصر بن حمد متوجًا النجمة باللقب الغالي

اتحاد الكرة                 المركز اإلعالمي

مريم بوكمالعلي بن خليفة
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ضاحية السيف – اللجنة األوملبية 
البحرينية: هنأ األمني العام املساعد 
للمجلس األعى للشباب والرياضة، 

األمني العام للجنة األوملبية البحرينية 
عبدالرحمن عسكر نادي النجمة 
مبناسبة فوز فريقه الكروي األول 

بلقب كأس جاللة امللك لكرة القدم، 
مؤكدا أن هذا اإلنجاز الباهر جاء 

عن جدارة واستحقاق بعد أن قدم 
الفريق مستويات متميزة عى امتداد 

املباريات مام أهله لتحقيق لقب 
املسابقة الكروية األغى.

وأشاد عسكر بجهود مجلس إدارة 
نادي النجمة برئاسة عيى القطان 

يف إعداد الفريق بصورة متميزة 
منوها بعطاء العبي الفريق يف املباراة 

النهائية والتي أسفرت عن تحقيق 
هذا اللقب الغايل مؤكدا الدور الذي 
بذله الجهازان الفني واإلداري للنادي 
يف تهيئة الالعبني لتحقيق هذا االنجاز 
املتميز يف تاريخ النادي والذي يعترب 
امتداد ملسرية النجاحات واإلنجازات 

التي حققها النادي بجميع األلعاب 

الرياضية عى املستوى املحيل 

والخارجي ليشكل أحد رصوح العطاء 

البارزة عى الساحة الرياضية املحلية.

كام أكد أن هذا اإلنجاز مل يأت من 

فراغ، فهو نتيجة عمل دؤوب وجهد 

متميز من مجلس إدارة النادي 

برئاسة عيى القطان يف دعم ورعاية 

الفريق وتوفري مختلف الظروف التي 

مهدت الطريق لتحقيق هذا اللقب 
الغايل.

ونوه عسكر باألداء الكبري الذي ظهر 
عليه فريق نادي املحرق يف املباراة 

النهائية مشيداً باملستوى الراقي الذي 
قدمه الفريق يف املسابقة متمنياً 

له التوفيق والنجاح وحظا أوفر يف 
املسابقات الكروية املقبلة.

وأشاد عسكر بجهود االتحاد 
البحريني لكرة القدم يف تنظيم 

املباراة النهائية لكأس جاللة امللك 
والتي عكست املكانة املرموقة التي 
تحتلها املسابقة، منوها بتكاتف كل 

الجهات الرسمية املعنية ودورها 
املتميز يف إخراج املباراة بالصورة 

الطيبة التي تتناسب مع هذا الحدث 
الريايض الكبري، كام اشاد بالحضور 

الجامهريي والتحيل بالروح الرياضية 
من قبل رابطة ومشجعي الفريقني 

واللذين رسام لوحة فنية جميلة 
غطت مدرجات ستاد البحرين 

الوطني.

هنأ النائب عادل العسومي، 
نائب رئيس الربملان العريب، رئيس 

نادي النجمة الريايض عيى 
القطان وأعضاء مجلس اإلدارة 
وكافة جامهري ومنتسبي نادي 
النجمة الريايض؛ مبناسبة فوز 

فريق النادي لكرة القدم بكأس 
جاللته امللك لكرة القدم عى نادي 

املحرق، مؤكدا أن هذا اإلنجاز 
املتميز بتحقيق لقب بطولة 

جاللة امللك ونيل الكأس يبني 
الرعاية الكبرية واالهتامم الواضح 
الذي يوليه رئيس وأعضاء مجلس 
إدارة النادي يف االهتامم مبختلف 

األلعاب الرياضية، حيث بات 
نادي النجمة منافسا قويا يف كل 

األلعاب الرياضية، وحقق العديد 
من اإلنجازات الخارجية، والتي 

كان آخرها الفوز ببطولة آسيا لكرة 
اليد.

وتقدم نائب رئيس الربملان العريب 

بجزيل الشكر لسمو الشيخ نارص 
بن حمد آل خليفة بتتويج فريق 
نادي النجمة بامليداليات الذهبية 

وكأس املركز األول بعد فوزه يف 
املباراة عى فريق املحرق بركالت 

الرتجيع فيام سلم سموه العبي 
فريق املحرق امليداليات الفضية، 

مقدرا عاليا لسمو الشيخ نارص 
بن حمد ال خليفة اهتاممك 

ورعايته ودعمة لألنشطة الرياضية 
كافة، ودوره البارز يف النتائج التي 
حققتها مملكة البحرين يف الكثري 

من املحافل الرياضية وقيادتك بكل 
كفاءة واقتدار الحركة الرياضية 

والشبابية يف مملكة البحرين بدعم 
سام من لدن عاهل البالد جاللة 
امللك حمد بن عيى آل خليفة، 

والذي كان له أطيب األثر يف تطور 
الرياضة البحرينية.

ويف الختام، أشاد العسومي 
باملجمهود الكبري الذي قام به العبو 

نادي النجمة الريايض، وتفانيهم 
الواضح للصعود مبستوى الالعبني 

والوصول بهم إىل هذا النجاح 
والتميز. وشكر جميع الالعبني عى 
املستوى الراقي الذي قدموه وعى 

هذا النجاح املبهر الذي حققوه. 
كام أشاد بفريق نادي املحرق 

وباملستوى الذي قدمه، متمنيا لهم 
كل التوفيق والنجاح.

الملك ـــأس  ك بــلــقــب  الــنــجــمــة  يــهــنــئ  الكؤوس”عــســكــر  “أغلى  بمناسبة  وجماهيره  النجمة  يهنئ  العسومي 

اس��تأنفت مباريات مس��ابقة كرة 
لأللع��اب   98.4 بطول��ة  يف  الي��د 
الش��اطئية للمراك��ز الش��بابية يف 
نسختها الرابعة التي تنظمها وزارة 
شؤون الش��باب والرياضة؛ مبناسبة 
ذكرى ميث��اق العمل الوطني عى 
ملع��ب االتح��اد البحرين��ي لكرة 

القدم.
ففي الف��رتة الصباحي��ة يوم أمس 
السبت أقيمت مباريات دوري ربع 
النه��ايئ ونصف النهايئ، وأس��فرت 
ع��ن تأهل مركز ش��باب ك��رزكان 
ومركز ش��باب الح��ورة والقضيبية 
بعد فوزهام يف مبارايت الدور نصف 
النهايئ عى مركز ش��باب القادسية 

ومركز شباب النعيم عى التوايل.
ففي مب��اراة الدور نص��ف النهايئ 

األوىل بل��غ كرزكان املباراة النهائية 
بجدارة وبفارق كبري بشوطني دون 
مقابل أمام مركز شباب القادسية، 
فف��ي الش��وط األول تغّل��ب عى 
منافس��ه يف الشوط األول )20/9(، 
وتألق الع��ب كرزكان أحمد عباس 
بإح��راز مثاني��ة أهداف م��ن أربع 
رميات، فيام س��جل أحمد محمود 

أربعة أهداف من رميتني.
وك��رر ك��رزكان فوزه يف الش��وط 
الثاين )24/6( وبفارق كبري زاد عن 
الش��وط األول، إذ بلغ مثانية عرش 

هدفاً، فتأهل بجدارة
ويف املب��اراة الثاني��ة تأه��ل فريق 
مرك��ز ش��باب الح��ورة والقضيبية 
إىل اللقاء النهايئ بش��وطني مقابل 
شوط واحد بعد التعادل مع مركز 

شباب النعيم بشوط مقابل شوط، 

وحس��م الح��ورة والقضيبية األمر 

برميات الرتجيح.

فق��د أنه��ى الح��ورة والقضيبي��ة 

أن  بع��د  الش��وط األول )11/6(  

تق��ّدم بف��ارق أربعة أه��داف يف 

البداي��ة وحافظ عى ف��وزه حتى 

النهاية، الشوط الثاين اتسم بالندية 

وتق��ارب النتيجة واق��رتب الحورة 

والقضيبية من الفوز، إال أن النعيم 

قل��ب النتيجة بعد رمي��ة جزاء يف 

آخر خمس ث��واٍن ليفوز )13/11(، 

ويف رميات الرتجيح حس��م الحورة 

والقضيبي��ة األم��ور لصالحه، وفاز 

بتس��عة أه��داف مقاب��ل س��بعة 

أهداف.

 النواعم يتسابقن في 
ملعب القدم

دوري  مباري��ات  الي��وم  وُتق��ام 

الفتي��ات لكرة القدم الش��اطئية 

البحريني  االتح��اد  ملع��ب  عى 

لك��رة الق��دم الش��اطئية، وهي 

امل��رة األوىل الت��ي يت��م تنظي��م 

بطولة فتيات يف الكرة الش��اطئية 

مبش��اركة مث��اين فري��ق ميثل��ون 

فرق أكادميية س��وبر س��وكر )أ(، 

أكادميي��ة القلعة الس��وداء )ب(، 

وأكادميية  جوفنت��وس  أكادميي��ة 

الفرق يشكلون  إسبانيا، وهوؤالء 

املجموع��ة األوىل، في��ام يلع��ب 

ضمن املجموع��ة الثانية أكادميية 

القلع��ة الس��وداء )أ(، أكادميي��ة 

سوبر سوكر )ب(، أكادميية سباير 

وأكادميية الناهض.

الفتيات  مباريات دوري  وتنطلق 

من الساعة الثانية والنصف ظهراً 

ليتأه��ل األول والث��اين م��ن كل 

مجموعة إىل الدور نصف النهايئ.

جانب من المنافسات

الفتيات دوري  واليوم  اليد  نهائي  إلى  وكرزكان  والقضيبية  الحورة 
ضاحية السيف                   اللجنة اإلعالمية

ال��ش��اط��ئ��ي��ة ل���أل���ع���اب   98.4 ب��ط��ول��ة  ف���ي 

عادل العسومي عبدالرحمن عسكر



أنعش فريق الش��باب آمال��ه بالتأهل 
للمربع ل��دوري أندي��ة الدرجة األوىل 
لكرة الي��د إثر فوزه املهم واملس��تحق 
عىل نظريه االتفاق بنتيجة )31/26( يف 
املباراة التي جمعتهام أمس لحس��اب 
الجولة العارشة وقبل األخرية من الدور 

التمهيدي.
وأنهى الش��باب الحصة األوىل متقدماً 
بف��ارق 5 أهداف وبنتيج��ة )16/11(، 
وبذلك أصب��ح رصيده 19 نقطة مرتقياً 
للمربع الرابع مؤقتاً بانتظار لقاء الدير 
وأم الحص��م الي��وم في��ام أصبح رصيد 
االتفاق 18 نقطة لتتعقد أموره ويدخل 
يف دوامة الحس��ابات م��ع تبقي جولة 

أخرى.
الش��باب قدم نفس��ه بصورة قوية من 
خ��ال الش��وط األول ومتك��ن بفضل 
دفاعه املتامس��ك يف الحد من خطورة 
العب��ي االتف��اق، ولعب امل��اروين عىل 
الهج��وم الرسيع واخرتاق��ات دفاعات 
االتفاق وبذلك أخذ يف توس��يع الفارق 
يف النصف األخري من الش��وط )10/6( 
إىل أن أنهى الشوط لصالحه. ويف الجهة 

األخرى، االتفاق ظهر بشكل مهزوز يف 
خطوطه الدفاعية والهجومية باإلضافة 
لسوء التوفيق عن حارسيه عيل خميس 
وجعف��ر عب��اس، ووق��ع يف الكثري من 
األخطاء الهجومية والتصويب العشوايئ 
ال��ذي أفقده توازن��ه. الفريق متكن يف 
تقلي��ص الف��ارق عن��د )9/12( إال أن 
الفريق رسعان ما عاد لألخطاء والنقص 
ليع��ود ف��ارق  الع��ددي يف صفوف��ه 

األهداف لخصمه.
ويف الش��وط الثاين متكن الش��باب من 
توس��يع الفارق ل� 6 أهداف )19/13( 
إال أن وبس��بب األخط��اء والعقوب��ات 
التي طالت ثاث��ة العبني لديه، مكنت 
االتفاق من العودة للنتيجة مع الدقيقة 
12 بف��ارق هدفني )17/19(. الش��باب 
متكن من توس��يع النتيج��ة مرة أخرى 
و)29/24(   )17( الدقيق��ة   )22/18(

الدقيق��ة )27( والحفاظ عىل املس��افة 
بينه وبني االتفاق الذي سعى هو اآلخر 
مبختلف الطرق لتقليصه��ا إال أنه كان 
يصط��دم بالعقوبات بحق العبيه الذي 
جعلته يتخلف م��راراً بالنتيجة ويخرج 

خارساً.
ب��رز يف الش��باب كل من حس��ني ريض 
بتس��جيله 9 أه��داف وت��اه عبدالله 
ياس��ني وآدم النش��يط ب��� 6 أه��داف 

لكل منه��ام، فيام مجي��د حميد األبرز 
يف االتف��اق بتس��جيله 8 أهداف وتاه 
حسني القطري 5 أهداف وعامر املدين 
4 أهداف. أدار اللق��اء الطاقم املكون 

من عيل عيىس وسيدحسن املحافظة.
ويف اللق��اء الث��اين، مل يج��د بارب��ار يف 
كسب النقاط الثاث والوصول للنقطة 
26 بعدم��ا أط��اح بنظ��ريه س��امهيج 
بنتيجة )38/29( بعدما انتهى الش��وط 

األول بتق��دم البنفس��ج أيض��اً بنتيجة 
)21/10(. وبذلك اعتىل باربار الصدارة 
مؤقتاً لحني مب��اراة النجمة اليوم، فيام 

سامهيج أصبح رصيده 13 نقطة.

لقاءات اليوم 

تختت��م الجولة اليوم )الس��بت( بثاث 
لقاءات، األول يلتقي الدير وأم الحصم 
يف الس��اعة 5.30 مس��اًء ويلي��ه لق��اء 
األه��يل والبحرين يف الس��اعة 7 وأخرياً 
يواجه النجمة نظريه توبيل يف الس��اعة 

.8.30
تكمن أهمي��ة مباريات اليوم يف األوىل 
للفريق الدي��راوي )17 نقط��ة( الذي 
س��يكون مطالبا بتحقي��ق الفوز إذا ما 
أراد املنافس��ة ع��ىل التأه��ل للمربع، 
فيام أم الحص��م )14 نقطة( فهو يريد 
تحس��ني الص��ورة امله��زوزة التي ظهر 
عليها يف الجوالت األخرية. أما املباراتني 
املتبقيتني ف��إن الكفة متي��ل ألصحاب 
للظفر  والنجاموي  األهاوي  القميصني 
بنق��اط الف��وز عىل حس��اب البحرين 

وتوبيل.

بحض��ور نائ��ب رئيس الهيئ��ة العليا 
لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل 
س��مو الش��يخ عيىس بن س��لامن بن 
حمد آل خليفة وسمو الشيخ سلطان 
الدين بن محمد بن سلامن آل خليفة 
وسمو الشيخ خالد بن عيل بن عيىس 
آل خليفة وس��مو الش��يخ خليفة بن 
عيل بن عيىس آل خليفة وسمو الشيخ 
سلامن بن محمد بن عيىس آل خليفة 
وسمو الش��يخ عيىس بن عبدالله بن 
عيىس آل خليفة وسمو الشيخ هاشم 
بن محمد بن سلامن آل خليفة وسمو 
الش��يخ نادر بن محمد بن سلامن آل 
خليفة، نظم نادي راش��د للفروس��ية 
وس��باق الخيل عرص أمس الس��باق 
الس��ادس عرش لهذا املوس��م والذي 
أقيم عىل كؤوس س��مو الشيخ خالد 
بن عيل بن عيىس آل خليفة وس��مو 
الش��يخ خليفة بن عيل بن عيىس آل 
خليف��ة وكأس النوايف وكأس اللجنة 
األوملبية البحرينية وذلك عىل مضامر 

سباق النادي مبنطقة رفه بالصخري.
وكان الش��وط االول اقي��م عىل كأس 
النواي��ف لجي��اد الدرجت��ني الثالث��ة 
والرابع��ة واملبتدئ��ات “نتاج محيل” 

مس��افة 1200 مرت والجائ��زة 2000 
املرش��ح  الحصان  دين��ار، واس��تطاع 
“يع��ود” تحقيق انتص��اره الثاين عىل 
الت��وايل يف مش��اركته الثاني��ة ه��ذا 

املوسم.
الث��اين ع��ىل كأس  الش��وط  واقي��م 
“مستورد”  التوازن  لس��باق  النوايف 
ملس��افة 1200 مرت مستقيم والجائزة 
الحص��ان  واس��تطاع  دين��ار،   2000
“بايل اورب��ان” ان يخطف فوزا الفتا 
بعد سلس��لة من املراك��ز املتأخرة يف 

مشاركاته هذا املوسم.
وأقي��م الش��وط الثال��ث ع��ىل كأس 
للجياد  البحريني��ة  األوملبية  اللجن��ة 

املبتدئات من خيل البحرين العربية 
األصيلة “الواهو” ملس��افة 1000 مرت 
مستقيم والجائزة 3000 دينار، وشهد 
رصاعاً مثرياً بني الحصانني املرش��حني 
“كحي��ان عاف��ص 1695” و”مصنان 

1689” وحس��مه “كحي��ان عاف��ص 
1695” لصالح��ه بف��ارق نصف رأس 
مسجًا فوزه األول يف مشاركته الثالثة 

هذا املوسم.
واقيم الش��وط الرابع عىل كأس سمو 

الش��يخ خالد بن عيل ب��ن عيىس آل 
خليفة لس��باق التوازن “نتاج محيل” 
مس��افة 2200 مرت والجائ��زة 2000 
دينار، واستطاع الحصان املرشح االول 
“نيوز بريكر” تأكيد تفوقه واستعادة 
انتصارات��ه بع��د تع��ره يف كاس ويل 
العهد ليس��جل انتص��اره الثالث هذا 

املوسم.
وتك��رر س��يناريو الش��وط الرابع يف 
الشوط الخامس الذي أقيم عىل كأس 
سمو الشيخ خليفة بن عيل بن عيىس 
آل خليف��ة للفئ��ة الثاني��ة من جياد 
الدرجة األوىل “نتاج محيل” مس��افة 
1400 م��رت والجائ��زة 4000 دين��ار، 

حيث متك��ن الحصان املرش��ح الثاين 
“وين لوين” من تحقي��ق فوزه الثاين 
ليواصل الحصان املراكز الثاثة األوىل 

يف مشاركته الرابعة هذا املوسم. 
واقي��م الش��وط الس��ادس عىل كأس 
سمو الشيخ خليفة بن عيل بن عيىس 
آل خليف��ة لجي��اد جمي��ع الدرجات 
واملبتدئات “مس��تورد” مسافة 2400 
م��رت والجائ��زة 3000 دينار، وش��هد 
حضورا قويا للحصان املرش��ح الثالث 
“كنغ بوليت” الذي أعلن عن نفس��ه 
بقوة يف مشاركته الثانية وانتزع الفوز 

بعدما اظهر امكاناته القوية. 
واتجهت األنظار نحو الشوط السابع 
واألخ��ري الذي أقيم عىل كأس س��مو 
الش��يخ خال��د ب��ن عيل ب��ن عيىس 
األوىل  الدرج��ة  لجي��اد  خليف��ة  آل 
“مستورد” مسافة 1600 مرت والجائزة 
4000 دينار، حيث أس��تطاع الحصان 
البطل “ث��ور كهيل س��تار” أن يثبت 
مج��دداً أن��ه حص��ان بط��ل ال يقهر 
ليسجل فوزاً جديداً باألمس ويضيفه 
لرصيده الحافل باالنتصارات واملراكز 

املتقدمة.

الشباب ُيطيح باالتفاق وينعش  آماله للتأهل للمربع

تفوق الجياد المرشحة والبطل “ثوركهيل ستار” يقهر األقوياء

3 ل��ق��اءات ف��ي خ��ت��ام ال��ج��ول��ة ال��ي��وم 

السباق بكؤوس  الفائزين  توجوا  بن علي وعسكر  خالد وخليفة 

من لقاء الشباب واالتفاق أمس

لقطات من التتويج

علي مجيد

الصخير                     نادي راشد للفروسية وسباق الخيل

السبت 17 فبراير 2018 
غرة جمادى اآلخرة 1439
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خصومات مميزة على مجموعة سيارات فورد
اأعلن���ت �رشكة املوؤي���د لل�ش���يارات؛ الوكيل 
احل�رشي ل�ش���يارات ف���ورد يف مملك���ة البحرين، 
ع���ن اإطالق حملة مميزة ل�ش���يارات فورد، والتي 
تق���دم اأ�ش���عاًرا جذاب���ة وباق���ات خدم���ات ذات 
قيمة م�ش���افة على طرازات فوك�س واإ�ش���كيب 

واإيكو�شبورت.
ث���ل ف���ورد فوك����س ال�ش���يارة العائلية  وتمُ
االأك���ر �ش���عبية يف الع���امل يف فئة الهات�ش���باك، 
وتتوفر باأ�ش���عار تبداأ من 5545 دين���اًرا اأو 78 

ا.  ديناًرا �شهريًّ
يف حني تتوفر �ش���يارة فورد اإيكو�ش���بورت 
الكرو�س اأوفر املدجمة الريا�شية ب�شعر 6295 

ا. ديناًرا، اأو 89 ديناًرا �شهريًّ
 اأم���ا طراز اإ�ش���كيب فيقدم لع�ش���اق فورد 
�ش���يارة كرو�س اأوفر مدجم���ة بنظام دفع ذي 4 
اأ�ش���طوانات، ويتوفر باأ�ش���عار تب���داأ من 7995 

ا. كما ميكن للعمالء  ديناًرا، اأو 121 ديناًرا �شهريًّ
اال�ش���تفادة من العدي���د من املزايا االإ�ش���افية 
على جميع الطرازات، مثل نظام التق�شيط دون 
دفعة مقدمة، و�ش���داد اأول ق�شط بعد 3 �شهور، 
باالإ�شافة اإلى خدمات ال�شمان وامل�شاعدة على 

الطري���ق، والتي ت�ش���ل اإلى 7 �ش���نوات اأو 100 
األف كم.  وبهذه املنا�ش���بة، ق���ال املدير العام 
ل�رشك���ة املوؤي���د لل�ش���يارات ماريو ديكو�ش���تا: 
“ت�ش���تهر ف���ورد بقدرته���ا على اإر�ش���اء جميع 
االأذواق، اإذ تت���د جمموعتن���ا لت�ش���مل العدي���د 

م���ن الفئ���ات، ب���دًءا من �ش���يارات الهات�ش���باك 
ال�ش���غرية م���روًرا بال�ش���يارات العائلي���ة وحتى 
ال�شيارات الريا�شية متعددة اال�شتعماالت، مبا 
يف ذلك جمموعة من ال�ش���يارات االأف�ش���ل مبيًعا 
يف التاريخ. وتتيح هذه احلملة املميزة لعمالئنا 

فر�ش���ة ال تمُ�شاهى القتناء �شيارة فورد واختبار 
روعتها احلقيقية، وذلك باأ�شعار منا�شبة للغاية 
ويف متناول اجلميع.  لذا فاإننا نحث كافة ع�شاق 
التميز على زيارة معر�شنا واال�شتفادة من هذا 

العر�س املحدود”.

منح الفرصة للتمتع بقيادة لكزس على الحلبة

أوبتيكا للبصريات شريك الجوائز بمهرجان “البحرين تتسوق”

اأقامت �رشكة اإبراهيم خليل كانو 
- الوكيل احل�رشي ل�شيارات لكز�س 
فعاليته���ا   - البحري���ن  مملك���ة  يف 
ال�ش���نوية لتجرب���ة قي���ادة موديالت 
لكز����س يف حلب���ة البحري���ن الدولية.  
وتتيح هذه الفعالية الفر�شة ملالك 
لكز����س وللراغب���ني يف ����رشاء اأي من 
مودي���الت لكز�س لتجربة �ش���يارات 

لكز�س واال�شتمتاع بروعة اأدائها. 
وانطلق على م�ش���مار احللبة يف 
هذه الفعالية ال�شيقة مالك لكز�س 
اإ�ش���افة ملجموع���ة من ال�ش���ائقني 
املحرتف���ني وممثلني ع���ن لكز�س 
امل�ش���اركون  تب���ادل  اإذ  البحري���ن، 
الن�ش���ائح واخل���رات ع���ن كيفي���ة 
قيادة �ش���يارات لكز����س بالطريقة 
التي تتيح الو�ش���ول الأعلى مراحل 
الراحة عند القيادة واأق�ش���ى حدود 
اال�شتمتاع بحرفيتها امل�شهودة لها 
وجتاوبها ال�رشيع وال�ش���ل�س. كذلك 
اأمُعط���ي ال�ش���يوف فر�ش���ة قي���ادة 
 RCFو LCو LS موديالت لكز�س
الرائدة. وبهذه املنا�شبة �رشح مدير 
الت�ش���ويق االأول ل�ش���يارات لكز�س 
يف مملك���ة البحري���ن اأمين �ش���حادة 
بالقول “اإن �ش���يارات لكز�س القت 

رواًجا كب���رًيا يف البحري���ن واخلليج 
عموًما؛ بف�شل اعتماديتها العالية، 

االأني���ق وابتكاريته���ا  وت�ش���ميمها 
ب���اأن  لكز����س  توؤم���ن  املتفوق���ة. 

القي���ادة الناجح���ة ه���ي تل���ك التي 
ترافقه���ا م�ش���اعر املتع���ة والراحة، 
لذلك نحر����س دائًما عل���ى تعريف 
الفريدة من  باإمكاناته���ا  ع�ش���اقها 
نوعها”. واأ�ش���اف “�شت�شتمر �رشكة 
اإبراهيم خلي���ل كانو يف تنظيم مثل 
ه���ذه الفعالي���ات جلمي���ع عمالئها؛ 
الع���ايل  الإخال�ش���هم  من���ا  تقدي���ًرا 
لعالم���ة لكز����س الراقي���ة، وبهدف 
منحه���م فر�ش���ة ا�شتك�ش���اف االأداء 
الواثق والتقني���ات املبتكرة لهذه 

ال�شيارات”. 

ان�ش���م متجر “اأوبتيكا” للب�رشيات، اإلى 
ال�رشكاء املقدمني للجوائز يف الن�شخة الرابعة 
م���ن مهرجان البحري���ن للت�ش���وق، “البحرين 
اململك���ة  يف  االأ�ش���خم  احل���دث  تت�ش���وق” 
واملق���ام خالل الفرتة ما بني 11 يناير لغاية 
10 فراير 2018. وي�شم متجر اأوبتيكا 14 
فرعا يف خمتلف اأنحاء مملكة البحرين ويعمل 
عل���ى تو�ش���يع عمليات���ه يف اململك���ة لتوفري 
خدم���ات عالية اجل���ودة يف جم���ال الب�رشيات 
ورعاي���ة العيون، اإذ ميت���از بتقدمي جمموعة 
من املنتج���ات التجارية العاملية باالإ�ش���افة 
اإل���ى اأحدث التقني���ات يف جم���ال الب�رشيات.  
ويف معر����س حديثه عن ال�رشاكة، قال حممود 
احل�شن من متجر اأوبتيكا للب�رشيات “ي�شعدنا 

اأن نك���ون م���ن �ش���من ال����رشكاء املقدم���ني 
للجوائ���ز يف ه���ذا املهرج���ان ال�ش���خم الذي 
ي�ش���تقطب الزوار من داخل البحرين والدول 
املج���اورة. ونتمنى اأن ترت�ش���خ هذه الروابط 

مع مرور االأعوام”.
 من جانبه، قال مدير مهرجان “البحرين 
تت�ش���وق” يو�ش���ف حمم���د اخل���ان “نتق���دم 
بجزيل ال�ش���كر والتقدير اإلى متج���ر اأوبتيكا 
عل���ى تقدميه���م ه���ذه املجموع���ة املتميزة 
من اجلوائ���ز واخلدمات ملت�ش���وقي مهرجان 

البحرين تت�شوق.
 وي�ش���عدنا دائًم���ا الرتحي���ب بال�رشاك���ة 
مع القط���اع اخلا�س يف هذا احل���دث الوطني 

البارز، مبا يعود بالفائدة على اجلميع”.

إعالن الفائزين بجوائز “البركات” لفبراير

اأعل���ن بنك الركة االإ�ش���المي عن اأ�ش���ماء 
الفائزي���ن بجوائ���ز ح�ش���اب الركات ل�ش���حب 
النقدي���ة  ف���از باجلائ���زة  اإذ  �ش���هر فراي���ر، 
وقيمته���ا 10000 دين���ار الئقة ال�ش���يخ. اأما 
جائ���زة الراتب ال�ش���هري وقدرها 555 دينارا 
ملدة �ش���نة فقد فازت بها فاطمة جناحي، يف 
ال�ش���حب الذي جرى يف الف���رع الرئي�س للبنك 
يف خلي���ج البحرين. وبلغ ع���دد الفائزين لهذا 
ال�ش���هر 78 فائزا بجوائز نقدية قيمة ترتاوح 
من 1000 دينار وحت���ى 300 دينار بحريني، 
اإذ مت ال�شحب حتت اإ�رشاف وتدقيق م�شوؤولني 
واملدقق���ني  االإ�ش���المي  الرك���ة  بن���ك  م���ن 

اخلارجيني والداخليني للبنك اإ�ش���افة ملمثل 
وزارة التجارة وال�ش���ناعة وال�ش���ياحة.  وبهذه 
املنا�ش���بة، ق���ال الرئي�س التنفيذي وع�ش���و 
جمل����س االإدارة حمم���د املطاوع���ة “ي�رشن���ا اأن 
نهنئ الفائزين كافة بجوائز ح�شاب الركات 
ل�ش���هر فراي���ر، متمن���ني لعمالئن���ا الذين مل 
يحالفه���م احل���ظ �ش���ابقا التوفي���ق واحل���ظ 
ال�ش���عيد. ونح���ن نتطلع يف هذا الع���ام اإلى اأن 
نف���ي بوعودن���ا لعمالء احل�ش���اب يف اأن يحظى 
اأكر عدد ممكن منهم بفر�شة حتقيق الفوز. 
كما نعدهم باأننا �ش���وف نوا�ش���ل تعزيز مزايا 
ومنافع احل�شاب؛ من اأجل تلبية طموحاتهم”.

قامت �رشكة احلداد لل�شيارات بتد�شني معر�س 
مر�ش���يد�س-بنز املعتمد لل�ش���يارات امل�شتخدمة، 
فق���د مت جتدي���د املعر�س م���ن اأجل تلبي���ة معايري 
مر�ش���يد�س-بنز، وه���ي االآن اأكر ات�ش���اعا، ولديها 
القدرة على ا�ش���تيعاب اأكر من 20 �ش���يارة. ي�شم 
املعر����س اجلديد مرافق ا�ش���افية ت�ش���مل منطقة 
اأو�ش���ع.  وواجه���ة  اال�ش���تقبال  منطق���ة  الت�ش���ليم، 
كان يوم���ا مميزاَ م���ع وجود العرو����س املثرية على 
�ش���يارات مر�ش���يد�س-بنز املعتمدة، واي�شاَ هناك 

العديد من الهدايا القيمة التي �ش���ملت خ�شومات 
كبرية على ال�شيارات، تذاكر F1، ق�شائم الت�شوق، 
عرو�س على خدمة ال�شيارات واأكر. كانت �شيارات 
مر�ش���يد�س - بنز املعتمدة معروفة �ش���ابقا با�شم 
Proven Exclusivity، هن���اك العديد من مزايا 
عرو����س ال�ش���يارات املعتمدة مبا يف ذلك �ش���مان 
مل���دة 12 �ش���هرا، وع���دة فحو�ش���ات م���ن اجلوانب 
امليكانيكية والتقنية والكهربائية و�شالمة املركبة 

ل�شمان اأنها يف حالة ممتازة.

معرض مرسيدس-بنز للسيارت 
المستخدمة بحلة جديدة
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ح�س���ن  البحريني���ة هيف���اء  الفنان���ة  �س���اركت 
جمهورها عرب ح�سابها الر�س���مي على “االن�ستغرام” 
�سورة قدمية لها من مرحلة املراهقة كانت تبلغ من 
العمر 14 عاًما. وعلقت ح�س���ن على ال�س���ورة التي 

نال���ت على اإعج���اب متابعيها قائل���ة “البوز متعوب 
عليه والكب�س ماركته ما تتح�سل اإال عندي لو ذبحتوا 
عمرك���م  والثقة ما يحتاي بعد .. املهم هذي انا يوم 

كان عمري 14 �سنة واخلدود ما لهم حل”. 
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  1776
اأول  ت�سغيل  بدء 
اإن���ارة عمومية بالغاز 
الطبيعي يف الواليات 
مبدين���ة  املتح���دة 

بالتيمور.

 1855
العثمانى  القائد 
با�س���ا” يهزم  “عم���ر 
يف  الرو�س���ى  اجلي�س 
“معركة جوزلوفا” يف 

�سبه جزيرة القرم.

 1878
يف  العم���ل  ب���دء 
اأول �س���بكة هاتفي���ة 
بالوالي���ات املتح���دة 
مكونة من 18 هاتًفا، 
وذلك يف مدينة �سان 

فران�سي�سكو.

 1938
ب���داأ اأول عر����س 
للتلفزي���ون املّل���ون 
يف  اجلمه���ور  عل���ى 
لن���دن والذي اخرتعه 
“ج.  اال�س���كتلندى 

بريد” عام 1928.

 1947
�س���وت  اإذاع���ة 
اإر�سالها  تبداأ  اأمريكا 
االحت���اد  اإل���ى 
لتك���ون  ال�س���وفيتى 
جزًءا من حملة الدعاية 
�س���د  االأمريكي���ة 
االحت���اد ال�س���وفيتى 

اأثناء احلرب الباردة.

مسافات

البحرينية الشابة خلود البلوشي 
في “مسرح الجريمة”

للتلفزي���ون  له���ا  جدي���دة  م�س���اركة  يف 
العماين، ت�س���ور هذه االأيام الفنانة البحرينية 
ال�س���ابة خل���ود البلو�س���ي اأحداث امل�سل�س���ل 
اخلليج���ي اجلدي���د “م����رح اجلرمي���ة”، الذي 
يجري ت�سويره ل�س���الح مو�سم رم�سان، وهو 
م���ن تاألي���ف الدكتور ن���ور الدين الها�س���مي، 
ومعاجلة درامية من اإبراهيم البلو�س���ي ونورة 
الب���ادي، واإخراج ب�س���ام امل�ري، وم���ن اإنتاج 
الهيئة العامة لالإذاعة والتلفزيون يف �سلطنة 

ُعمان.

امل�سل�س���ل عب���ارة ع���ن 30 حلق���ة بواقع 
�س���اعة ل���كل حلق���ة، وه���و م�سل�س���ل اأك�س���ن 
حلقاته مت�س���لة منف�سلة، و�س���وف ي�ساركها 
امل�سل�س���ل نخبة من النجوم يف �س���لطنة عمان 
واخلليج باالإ�سافة اإلى �سيوف �رف من م�ر 
وبريطانيا وكندا واملك�س���يك والهند واإي�ًسا 
مب�س���اركة اأكرث من 280 ممث���ل كومبار�س يف 

امل�سل�سل الذي يعد حاليًّا االأكرب اإنتاجيًّا.
وكانت البلو�س���ي �ساركت يف م�سل�سالت، 
منها “نور يف �س���ما �س���افية” و”�س���وية اأمل” 
العم���دة”،  “بي���ت  وم�رحي���ة  و”الر�س���امة”، 

ا”. اإ�سافة اإلى فيلم “مكان خا�س جدًّ

مدر�سة  تعتزم 
ب����ي����ان ال��ب��ح��ري��ن 
بالتعاون مع جمل�س 
اأه����ايل امل��در���س��ة، 
اإع������������ادة ع���ر����س 
ل��ل��ع��م��ل امل�����رح��ي 
“خليجنا  ال��وط��ن��ي 
والذي  اخلري”،  اأب��و 
عر�سه  يف  ان��ط��ل��ق 
االأول عام  امل�رحي 
مب�ساركة   ،1989
الفن  رموز  من  رمز 
االأ�سيل،  البحريني 
ال��ف��ن��ان��ة ال��ق��دي��رة 
)اأم  بخيت  �سلوى 
ه���������الل(، ون��خ��ب��ة 
مدر�سة  طلبة  م��ن 
املبدعن.  البيان 
ح�����ي�����ث ت����ه����دف 
زرع  م��ن  امل�رحية 
ال��ق��ي��م االأخ��الق��ي��ة 
ك�����ال�����ت�����ك�����اف�����ل 
االجتماعي والعدل، 
وح����������ب ال����ع����ل����م 

واملعرفة و تعزيز روح الوالء واالنتماء للوطن واالعتزاز 
بيان  مدر�سة  عليه  ما حتر�س  وهو  اخلليجية،  بالهوية 
البحرين ب�سكل فعال �سمن خمتلف اأن�سطتها الرتبوية 
حول  الق�سة  اأح���داث  وت���دور  التعليمية.  ومناهجها 
البطالن خالد ودانة، حيث يقومان مبغامرة �سيقة عرب 
جوقة الريح من الغابة اإلى اأعماق البحار ثم اإلى الف�ساء 
بحًثا عن بلدهم التي تقع يف اخلليج العربي )خليجنا اأبو 
اخلري( دليلهم يف ذلك الفنانة اأم هالل التي ت�ساعدهم 

يف الو�سول اإلى الهدف.

ح���ي���ث ت���اأت���ي 
اإع����ادة اإح��ي��اء ه��ذا 
اال�����س����ت����ع����را�����س 
اخلالد  املو�سيقي 
البحرين،  ذاكرة  يف 
مدر�سة  من  تاأكيًدا 
اأهمية  على  البيان 
امل�رسحي  الن�شاط 
الهادف  املدر�سي 
القيم  تاأ�سيل  يف 
ال����رتب����وي����ة، ه���ذا 
وق����د ا���س��ت��غ��رق��ت 
ال������ت������دري������ب������ات 
ع�����ل�����ى ال����ع����م����ل 
اال����س���ت���ع���را����س���ي 
��������س�������ه�������وًرا م���ن 
والتفاين،  االجتهاد 
فنٍي  بعمٍل  للخروج 
على  وللعمل  راٍق، 
ت��وظ��ي��ف احل��رك��ة 
خل�����دم�����ة ال���ن�������س 
م�سمونه  واإي�سال 
ب��رباع��ة  للم�ساهد 

واإتقان.
اجلدي���ر بالذك���ر اأن هذا العمل يت���م باإخراج املبدع 
اإ�س���ماعيل مراد، اإعادة غناء وت�س���جيل اأغ���اين امل�رحية 
املمي���زة بالتعاون مع امللحن طارق اجلار وحتت اإ�راف 
هيئة االأهايل باملدر�س���ة، و�س���يتم عر�س امل�رحية من 
تاري���خ 22 - 24 فرباي���ر اجل���اري، يف مت���ام ال�س���اعة 
العا����رة والربع �س���باًحا عل���ى م�رح بي���ان البحرين يف 
حرم املدر�س���ي مبدينة عي�سى. و�ستباع تذاكر العر�س 
يف مدر�س���ة بيان البحرين ومتجر فريجن ميغا�س���تور يف 

�سيتي. 

ا تحديــــث تطبيـــق “سنــاب شـــات”... سّيـئ جــــّدً

إشادة بسمو رئيس الوزراء الداعم األكبر للمهرجان

العرض التونسي الكندي “شقف” يحصد الجائزة الكبرى بمهرجان أوال
ح�س���دت امل�رحية التون�س���ية الكندية “�سقف” 
اجلائزة الكربى” جائزة طارق املوؤيد” مبهرجان اأوال 
الدويل احلادي ع�ر الذي اختتمت فعالياته يوم اأم�س 
االأول ب�سالة البحرين الثقافية، وقبل توزيع اجلوائز 
على املكرمن القى رئي�س املهرجان الفنان عبداهلل 
ملك كلمة تقدم فيها بخال�س ال�س���كر والتقدير اإلى 
القيادة الر�س���يدة على ت�س���جيعها الدائم وامل�ستمر 
ملختل���ف االن�س���طة الفني���ة والثقافي���ة يف البحرين، 
م�س���يًدا على وجه اخل�س���و�س بالداعم االأكرب للحراك 
امل�رحي والثقايف ومل�رح اأوال رئي�س الوزراء املوقر 
�س���احب ال�س���مو امللكي االأمري خليفة بن �س���لمان اآل 
خليفة حفظه اهلل ورعاه، والذي لوال دعمه وت�س���جيعه 
مل���ا ظهر املهرج���ان بهذا امل�س���توى امل����رف الذي 
يعك����س وج���ه البحرين الثق���ايف وريادته���ا يف احلقل 

امل�رحي. 
كما �سكر ملك يف كلمته خمتلف اجلهات الداعمة 
للمهرج���ان ك����” متك���ن “ ال�ريك اال�س���رتاتيجي  و 
اجلهات احلكومية واأاالهلية والتجار والعوائل، مثمًنا 
تفاعلهم و�رعة ا�ستجابتهم للم�ساركة يف هذا احلدث 
الفني الثقايف الذي ال ميثل م�رح اأوال بقدر ما ميثل 

البحرين. 
بعدها، اأعلنت جلنة التحكيم واملكونة من الفنان 
م���ازن غرباوي من م�ر، وجمال ال�س���قر من البحرين، 
ونوح اجلمعان من ال�سعودية اأ�سماء الفائزين بجوائز 

التميز وهم كالتايل:
• جائزة التميز االأولى .. ندى حم�س. م�رحية 	

“�سقف” 

• الفن���ان االإمارات���ي اإ�س���ماعيل عبداهلل عن 	
تاأليف م�رحية “البو�س���ية”. جائزة التميز 

الثانية.

• جائ���زة التميز الثالثة منا�س���فة. �س���وفيا 	
مو�س���ى م�رحي���ة “ �س���قف” وديان���ا علي 

م�رحية “ البو�سية” 

• جائزة التميز الرابعة منا�سفة.. عبدالرحمن 	
املزيعل م�رحية “ت�سابك” من ال�سعودية، 
وح�س���ن حمم���د م�رحي���ة “رم���اد يف رماد” 

البحرين. 

• 	 . االأحم���ري  اأحم���د  اخلام�س���ة..  اجلائ���زة 
�سينوغرافيا م�رحية “ت�سابك” ال�سعودية  

• اجلائزة ال�ساد�سة.. هوان يو. من كوريا عن 	
م�رحية “ذكريات “.

شهادات التكريم 
• علي ح�س���ن .. ع���ن �س���ينوغرافيا م�رحية 	

“رماد يف رماد” البحرين

• موني���كا الهوين ع���ن اأزياء م�رحي���ة “وود 	
بري�سون” اإيطاليا 

• مرمي الدرازي عن مكي���اج م�رحية “البئر” 	
البحرين.. مركز الزالق ال�سبابي

يجدر بالذكر اأن ال���دورة احلادية ع�رة ملهرجان 
اأوال ال���دويل امل�رح���ي احت�س���ن �س���بعة عرو�س من 
البحري���ن وال�س���عودية واالإم���ارات و”تون����س كن���دا” 

واإيطاليا، وكوريا. 

اأ�س���بح حتديث تطبيق “�س���ناب �سات” 
البحري���ن، وكل  الي���وم حدي���ث اجلمي���ع يف 
م�س���تخدمي التطبيق ال�سهري لعر�س ال�سور 
والفيديوه���ات، وع���رّب اجلمي���ع ع���رب مواقع 
التوا�س���ل االآخ���ر ع���ن غ�س���بهم بالتحدي���ث 
ا عل���ى �س���كل  االأخ���ري اجلدي���د ال�س���يئ ج���دًّ
تخت����س  االأول���ى  رئي�س���يتن،  �س���فحتن 
بق�س����س امل�س���اهري Discover، والثانية 
�س���مت الدرد�س���ة اخلا�س���ة مع الق�س�س يف 
�س���فحة واحدة، وهنا كان اجلدل االأكرب عند 

امل�ستخدمن!
وكان 83 % حت���ى كتابة هذه ال�س���طور 
م���ن تقيي���م امل�س���تخدمن على متج���ر اآبل 
�س���يئ للغاية، حي���ث تلقى التحدي���ث اإما 1 
اأو 2 م���ن النجوم من اأ�س���ل 5، وفًقا لبيانات 
Tec Sensor Tower، وتقارير -  ررك���ة
Crunch. وطال���ب الكثري من م�س���تخدمي 
تطبيق “�سناب �سات” مبعرفة طرق الرجوع 
اإل���ى الت�س���ميم الق���دمي، حي���ث ع���ربوا عن 
ا�ستيائهم من الت�س���ميم اجلديد وا�ستغالل 
�ركة “�س���ناب” االأمريكية باإظهار امل�ساهري 
على ح�ساب االهتمام مب�ستخدميها، وو�سف 
امل�ستخدمون التحديث ب�”الرديء”، واأفادوا 
باأن هدفه اإظهار ق�س����س امل�س���اهري، دون 
اإذن من امل�س���تخدم، اأي اإن التطبيق يجربك 
على م�س���اهدة الق�س�س لفرتة حمددة، قبل 

االنتقال ملا تود فعله.
“ثورة املالي���ن من ال�س���باب”، هذا ما 
و�س���فت به �س���حيفة اأمريكية �سهرية، حالة 
الغ�س���ب العارم الت���ي اجتاحت املالين من 
م�س���تخدمي اأحد التطبيق���ات الذكية. وقال 
موقع “ديلي بي�ست “االأمريكي اإن املالين 
من ال�سباب واملراهقن عربوا عن غ�سبهم؛ 
ب�س���بب التحديث االأخ���ري لتطبيق “�س���ناب 
�س���ات”. ون����ر ع���دد كب���ري من م�س���تخدمي 
“�سناب �س���ات” تغريدات غا�سبة عرب موقع 
“توي���رت”، حمتجن عل���ى التحديث اجلديد، 

جان���ب منهم كان من الوط���ن العربي. واأرجع 
امل�س���تخدمون غ�س���بهم من التحديث؛ الأنه 
غ���رّي طريق���ة التعامل م���ع التطبي���ق، بحيث 
مت تق�س���يمه، وفًقا للت�س���ميم اجلديد، اإلى 
�س���فحتن رئي�س���يتن، االأول���ى خم�س�س���ة 
الرائ���ج  واملحت���وى  “اكت�س���ف”  ملحت���وى 
)الرتيند( وق�س����س امل�س���اهري، اأما الق�سم 
الثاين فتم تخ�سي�سه لن�ر الق�س�س اخلا�سة 
بامل�ستخدم ومتابعة اأ�سدقائه. وو�سل االأمر 
اإلى اأن بع�س امل�س���تخدمن ت���داول طريقة 
جديدة مل�سح التحديث اجلديد واالإبقاء على 

الن�سخة القدمية من “�سناب �سات”. 
حت���ى اأن ع���دًدا كبرًيا من امل�س���تخدمن 
تداولوا تغريدة “مزيفة” ت�سري اإلى “�سناب 
�س���ات” ق���ّرر اأن يعي���د الن�س���خة القدمي���ة، 

ويلغ���ي التحديث اجلدي���د، ومت اإعادة ن�رها 
نح���و 1.3 مليون م���رة، وهو م���ا جعلها تقفز 
يف ي���وم واحد ملركز �س���اد�س اأك���رث تغريدة 
انت�س���اًرا يف تاري���خ “توي���رت”. كم���ا اأن عدًدا 
من امل�س���تخدمن ع���رّب عن عدم ر�س���اه من 
ت�س���ميم اخلط اجلدي���د، الذي مت اإ�س���افته 
اإلى “�س���ناب �سات”، وا�سفن اإياه باملربك 
وغري اجلي���د. واأرجع املوق���ع االأمريكي حالة 
“ع���دم الر�س���ا”، اإلى 3 اأ�س���باب رئي�س���ية: 
ال�شبب االأول: االرتباط النف�شي بني ال�شباب 
وتطبيق “�س���ناب �س���ات” واأن التغيري خلق 
لديه���م حال���ة م���ن “احلن���ن” اإلى ال�س���كل 
ال�س���ابق الذي���ن اعت���ادوا علي���ه بالتطبيق، 
الذي اأطلق للمرة االأولى عام 2011. ال�سبب 
الثاين: عدد كبري من امل�س���تخدمن، وجد اأن 

التحديث اجلديد يجعل ا�س���تخدام “�س���ناب 
�سات” اأ�س���عب عليهم، وهو ما يجعل فكرة 
�س���هولة ا�س���تخدامه اأمًرا غري متوفر باملرة. 
ال�سبب الثالث: فقدان امل�ستخدمن ملعظم 
الق�س����س والفيديوه���ات الت���ي احتفظ���وا 
بها ملئات االأيام، وف�س���لوا يف العثور عليها 

بالت�سميم اجلديد.

كيف تستخدم مزايا سناب شات 
الجديدة؟

طريق���ة تفعي���ل مي���زة ع���دم االإزع���اج يف 
تطبيق �سناب �سات

انقر على اأيقونة الر�س���الة املوجودة . 1

يف اأ�س���فل ي�س���ار ال�سا�س���ة، اأو ق���م 
بالدخول اإلى ق�سم االأ�سدقاء.

ابح���ث ع���ن ال�س���خ�س اأو الدرد�س���ة . 2
جتاهله���ا  تري���د  الت���ي  اجلماعي���ة 

وا�سغط عليها.
�س���تظهر ل���ك قائم���ة حتت���وي على . 3

خيارات خمتلفة.
حدد عل���ى االإعدادات و�س���تظهر لك . 4

قائمة منبثقة جديدة.
اخرت ع���دم االإزع���اج، بحي���ث اإنك لن . 5

الر�س���ائل  ب�س���اأن  اإ�س���عاًرا  ت�س���تلم 
اجلديدة من هذا امل�سدر بعد االآن.

ميكنك عك�س هذا اخليار يف اأي وقت . 6
باتب���اع اخلط���وات نف�س���ها وحتديد 

ت�سغيل االإ�سعارات.

طريقة استخدام الخط الجديد في 
تطبيق سناب شات

ق���م بالتق���اط �ش���ورة من ال�شا�ش���ة . 1
الرئي�سية.

ال�س���ورة . 2 م���كان عل���ى  اأي  انق���ر يف 
و�ستظهر لك لوحة املفاتيح.

املفاتي���ح، . 3 لوح���ة  ف���وق  مبا����رًة 
ا جديًدا م���ن اأمناط  �شت�ش���اهد �ش���فًّ
االأحرف املختلفة لالختيار من بينها.

ميكن���ك االآن اختيار منط اخلط الذي . 4
تريد.

االآن ميكنك الكتابة، ويجب اأن تظهر . 5
الكتابة على ال�شا�ش���ة يف منط اخلط 

املحدد.
ميكنك �س���بط لون اخلط با�ستخدام . 6

�ري���ط التمري���ر يف الزاوي���ة اليمنى 
العليا من الواجهة.

بعد االنتهاء من ذلك، فقط ا�س���غط . 7
عل���ى زر ال�س���هم االأزرق يف الزاوي���ة 
اليمنى ال�سفلى الإر�سال ال�سورة اإلى 

اأ�سدقائك.

    BUZZ      
أحداث

ال تتماَد بال�س���هر اأو اإهم���ال نظام تغذيتك، 
عليك بالنوم 

ال تت�س���ور اأن الك�س���ل ه���و يف �س���احلك.. 
انه�س واعمل 

ال تفق���د االأم���ل وال تعتم���د عل���ى غ���ريك 
وا�ستغل طاقتك

ابتع���د ع���ن االأماك���ن ال�س���اخبة وابحث عن 
الهدوء

حث اأطفال���ك على املذاكرة ب�س���كل يومي 
فهذا اأف�سل 

رّكز عل���ى التحكم يف اأع�س���ابك وت�رفاتك 
اأثناء تعاملك

ا�ستمتع بروح املغامرة من خالل الدخول يف 
م�روعات

اأجواء العمل املريحة متّكنك من اإجناز 
االأعمال املطلوبة 

ال�س���عادة م�س���درها الداخل.. كن �س���عيًدا 
على الدوام 

ا�رح لهم بع�س اخلط���ط التي متّكنهم من 
النجاح 

علي���ك الرتي���ث قليالً قبل الدخ���ول يف هذا 
امل�روع 

اأجواء البي���ت يجب اأن تك���ون هادئة لتنجز 
اأعمالك
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من خالل أوبريت مسرحي

“بيان البحرين” تعّزز القيم األخالقية مع “أم هالل” 

• العر�س الفائز	

 ت�سوير: م�سور املهرجان يو�سف �سلطان
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تـلجـــ�أ  م�ســ�فــرة 
لأعـــجـــب طــريــقــة 

حلم�ية حق�ئبه�
جلاأت م�ص���افرة �صينية �إلى حيلة فريدة 

م���ن نوعه���ا لتحمي حقابه���ا من �ل�رسق���ة يف حمطة للقط���ار، �إذ �ختب���اأت ور�ء �حلقيب���ة د�خل جهاز 
�لتفتي�ش �لذي ر�صدها ب�صكل و��صح، و�صط ذهول �جلميع. و�صبط طاقم حمطة �لقطار يف مدينة 
دونغو�ن، جنوبي �ل�صني، �ل�صيدة على �صري �حلقائب، �ل�صبت، يف ذروة �صفر �ل�صينيني لالحتفال 
بحلول �صنتهم �جلديدة. و�أظهرت �صور جهاز �لتفتي�ش، �ل�صيدة وج�صدها مقو�ش د�خله على �صري 

�حلقائب، كما ك�صفت �أنها مل تقم �أي�صا بخلع حذ�ئها ذي �لكعب �لعايل.
ومل ُيعرف �ل�صبب �لذي دفع �ل�صيدة �ل�صينية �إلى �اللت�صاق بحقيبتها، �أثناء مرحلة �لتفتي�ش، 
لكن كثري� من �ل�ص���ينيني ي�ص���افرون يف هذه �لفرتة، ويف حوزتهم ن�صيب مهم من �لنقد، ولذلك 

يحر�صون على �أال يتعر�صو� لل�رسقة.

جديدا كوكب�   95 ن��س�” يكت�سف  “تل�سكوب 
ق���ال علم���اء �إنهم �كت�ص���فو� 95 كوكبا جدي���د� تدور يف �أفالك ح���ول جنوم خارج جمموعتنا �ل�صم�ص���ية. 
وجاء �كت�ص���اف �لكو�كب �جلديدة عرب تل�ص���كوب �لف�ص���اء “كيبلر”، �لذي �أطلقته وكالة �لف�صاء و�لطري�ن 
�الأمريكية “نا�ص���ا” قبل نحو عقد من �لزمن، وفق ما �أورد موقع “gizmodo”، �لتقني. و�أكد �لعلماء وجود 
�لكو�كب �ل� 95 بعد �أن در�ص���و� بيانات 275 جرما �ص���ماويا جمعها �لتل�صكوب. وتعزز �الكت�صافات �الأخرية 
�آمال �لعلماء يف �كت�ص���اف كو�كب �صبيهة بكوكبنا. و�أجريت �لدر��ص���ة �جلديدة بو��صطة فريق دويل يقوده 

�لباحث �أندرو مايو من �ملعهد �لوطني للف�صاء يف �جلامعة �لتقنية بالدمنارك.

يف الي�ب�ن... ن�طحة �ســح�ب خ�سبية ب�أكرث 
من 5 ملي�رات دولر

ناطحة �ص����حاب جديدة �صتظهر م�صتقبالً يف 
�أر�ش و�ص����ماء �لياب����ان، �إال �أن �ملقرر �أن تتكون 
من 70 طابقا، �رتفاعها 350 مرت� على م�ص����احة 
455 �أل����ف م����رت مرب����ع، �ص����تكون خمتلف����ة عن 
�صو�ها، الأنها بن�صبة 90 % من خ�صب متما�صك 
باأعمدة و�إطار�ت م����ن �لفوالذ �ملقّوى، وتنتهي 
يف 2041 ملنا�صبة مرور 350 �صنة على تاأ�صي�ش 
 W350 با�ص����م  �ملع����روف  �مل�����رسوع  �ص����احبة 
Sumitomo Fo r  للياباني����ني، وهي �رسك����ة

estry Corporation �لنا�ص����طة من����ذ 1691 
برعاية �لغابات و�الإنتاج �خل�صبي على �أنو�عه.

عالقـة بـني “ق�سـر الق�مـة” وال�سكتـ�ت الدم�غيـة
�أف���ادت در��ص���ة دمناركية كبرية ب���اأن �الأطفال 
�الأق����رس قلي���ال مقارن���ة باأقر�نهم، رمبا �أكرث عر�ص���ة 

لالإ�صابة بال�صكتة �لدماغية عندما يكربون.
وتو�ص���لت �لدر��ص���ة �إلى �أن �لن�ص���اء �لالتي كن 
ق�صري�ت يف �ص���ن �ل�ص���ابعة، �أكرث عر�صة بن�صبة 11 
% لالإ�صابة مبا يعرف بال�صكتة �لدماغية �الإقفارية، 
وهو �لنوع �الأكرث �صيوعا، وحتدث عندما يوؤدي جتلط 

ل�صد �رسيان ينقل �لدم �إلى �ملخ.

�أم���ا �لرجال �لذين كانو� ق�ص���ار �لقامة يف �ص���ن 
�ل�ص���ابعة، فهم �أكرث عر�ص���ة بن�ص���بة 10 % لالإ�صابة 
بال�صكتة �لدماغية �الإقفارية وبن�صبة 11 % للتعر�ش 
لل�صكتة �لدماغية �لنزفية �لتي حتدث نتيجة �نفجار 

�أحد �الأوعية �لدموية يف �ملخ.
كما وجدت �لدر��ص���ة �أن���ه ال توجد عالقة على ما 
يب���دو بني مدى �لزيادة يف �لطول بني �ص���ن 7 �أعو�م 

و13 عاما وبني �لتعر�ش لل�صكتات يف �مل�صتقبل.

وقال���ت كب���رية �لباحث���ني يف �لدر��ص���ة، جنيفر 
لون بيكر، م���ن مركز �الأبحاث �ل�رسيري���ة و�لوقاية يف 
م�صت�ص���فى بي�ص���بيبري وفريدريك�ص���ربغ: “يج���ب �أن 
يعمل ق�ص���ار �لقامة على تغي���ري عو�مل �خلطر �لتي 
ميكنهم �لتحكم بها مبا يف ذلك �صغط �لدم �ملرتفع 
و�لتدخني و�رتفاع ن�ص���بة �لكول�ص���رتول و�ل�ص���منة، 

لتقليل خطر تعر�صهم لل�صكتات”.
وفح����ش �لباحثون قيا�ص���ات �أط���و�ل 311009 

�أطفال بني �صن 7 و13 عاما ولدو� بني عامي 1930 
و1989، وخ���الل �لدر��ص���ة تعر�ش 10412 �صخ�ص���ا 
ل�ص���كتات دماغية �إقفارية، و�أ�صيب 2546 ب�صكتات 
دماغي���ة نزفية. وكتب �لباحثون يف دورية )�ل�ص���كتة 
�لدماغية/�صرتوك( �أن �الأ�صخا�ش �لذين كانو� �أق�رس 
ب� 5 �أو 8 �ص���نتيمرت�ت من متو�ص���ط �لطول بالن�صبة 
لعمرهم وجن�ص���هم خالل مرحلة �لطفولة، ز�د �حتمال 

�إ�صابتهم بال�صكتة �لدماغية بعد مرحلة �لبلوغ.

قطعت اإ�سبعه� لت�سنع منه قالدة!
قامت عاملة و�ص���م وثقب �الأج�صاد بقطع �أحد 
�أ�صابع يدها بزردية وحتويله �إلى قالدة، فقط الأن 

منظره يبدو ر�ئعاً، بح�صب تربيرها.
و�ص���ارت ت�ص���ع كل ي���وم ر�أ�ص���اً ملون���ة على 
�الأ�ص���بع لتبدو مميزة، كما تعتق���د، يف �إطار �لبحث 
ع���ن هو�ش �لتمي���ز. وقررت ت���ورز رينول���دز قطع 
�أ�صبعها �ل�صغري �خلن�رس من يدها �لي�رسى بو��صطة 
�أد�ة قط���ع ح���ادة، وحيث كانت لديه���ا هذه �لرغبة 
كامنة منذ 10 �ص���نو�ت. وبعد �أن و�ص���عت �الإ�صبع 
�ملقط���وع يف �لثالج���ة، بجان���ب كي�ش م���ن �لبازالء 
ملدة عام كامل، ق���ررت بالتز�من مع عيد �حلب �أن 

حتتفل بتحويل �الأ�صبع �ملجمدة �الآن �إلى قالدة.

ت�أجيل “بيع امل�ريغوان�” يف كندا
�ص���وف ينتظر �لكنديون حتى مطلع �أغ�صط�ش 
عل���ى �الأق���ل ليتمكن���و� م���ن ����رس�ء “�ملاريغو�ن���ا” 

لال�صتخد�م �ل�صخ�صي ب�صكل قانوين.
وحتى �الأ�صبوع �ملا�صي، كانت حكومة رئي�ش 
�ل���وزر�ء جا�ص���ن ت���رودو ت����رس على �أنها مت�ص���ي 
عل���ى م�ص���ارها؛ م���ن �أجل تقن���ني �الأم���ر يف يوليو، 
بي���د �أن وزيرة �ل�ص���حة جيني���ت بيتيتبا�ش تايلور 
�أق���رت �خلمي�ش باأن �الأمر لن يت���م يف يوليو، وفقا 
للجدول �لزمني �جلدي���د للربملان. وكررت تايلور 
�أن حكوم���ات �ملقاطعات بحاجة �إلى ما بني 8 و12 
�أ�ص���بوعا عقب مترير �لقانون من جمل�ش �ل�ص���يوخ 

و�ملو�فقة �مللكية للتح�صري ملبيعات �لتجزئة.

حفرة تبتلع 6 �سي�رات يف روم�
�بتلعت حفرة يبلغ عر�ص���ها 10 �أمتار ون�صف 
�ملرت 6 �ص���يار�ت يف �صارع �صكني يف روما، قبل �أن 

يبد�أ �الدعاء �الإيطايل حتقيقا ب�صاأن �لو�قعة.
ومل ي�ص���ب �أحد يف �النهيار �ل���ذي وقع يف حي 
بالدوني���ا، لكن �الأ�رس يف �ملباين �لقريبة مت �إجالوؤها 

على �سبيل االحتياط.
ونقلت “�أ�صو�صيتد بر�ش” نقال عن وكالة �أنباء 
�أن�ص���ا �أن �الدعاء يحقق مع مالك عقار و�رسكة تقوم 
بالبن���اء يف �لطري���ق، �خلمي����ش. وز�رت عمدة روما 
فرجيني���ا ر�جي �ملوق���ع، و�أك���دت �أن �حلفرة �لتي 
ب���د� �أنه���ا �أخذت ن�ص���ف �لطريق، حدث���ت يف موقع 

�إن�صاء�ت ن�صط، و�أن �ملوقف حتت �ل�صيطرة.

www.albiladpress.come-mail: local@albiladpress.com
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األخيرة
مواقيت 
الصالة

 Social
media

اأوزيل ير�سخ ويلغي 
مت�بعة كل الن�س�ء

�أفادت و�ص���ائل �إعالم تركية باأن �لفنانة �لرتكية �أمينة غول�صه �أجربت خطيبها جنم �لكرة 
�الأملانية م�صعود �أوزيل على حذف �ملتابعات حل�صابه مبوقع �لتو��صل �الجتماعي “�إن�صتغر�م”.
وبح�ص���ب �الإع���الم �لرتكي، فاإن غول�ص���ه معروفة بغريتها �ل�ص���ديدة على العب �أر�ص���نال 
�الإجنليزي �لذي يطلب منها بدوره عدم �لدخول يف م�ص���اهد حميمية يف �الأدو�ر �لتي تقوم بها 
يف �مل�صل�ص���الت و�الأفالم �لرتكية. ونتيجة للغرية �ملتبادلة، فاإن غول�ص���ه rملكة جمال تركيا 
2014r متكنت من حذف �ملتابعات �لن�صائية الأوزيل على �أن�صتغر�م، و�الإبقاء على �الأ�صدقاء 

�مل�صرتكني، وبذلك بات �أوزيل يتابع 84 ح�صابا فقط، فيما يتابعه �أكرث من 21 مليون.
ومن �ملنتظر �أن يعقد �لنجمان قر�نهما يف يونيو �ملقبل.

جينيفر اأني�ستون تعلن انف�س�له�

الطقس المتوقع لمملكة البحرين
إدارة الرصاد الجوية

www.bahrainweather.gov.bh
Tel: 17323073 - 17321175

  - جميع الحقوق محفوظة لدارة إلرصاد الجوية    
  وزارة المواصلت و التصالت © 2011 

الطقس المتوقع للثلثة أيام القادمة  

السبت الجمعة الخميس
43º 33º 40º 32º 39º 32º

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 15 الى 10ولكنها عموما شمالية من 
عقدة احيانا خلل النهار.

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 10ولكنها عموما شمالية شرقية من 

 عقدة احيانا.15الى 

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 15 الى 10ولكنها عموما شرقية من 

عقدة احيانا.

الطقس لهذا اليوم
الربعاء

27/07/2016

40º 32º
الطقس

 حار ورطب ولكنه مغبر احيانا مع بعض
السحب.

الرياح
  عقدة12 الى 07عموما شمالية شرقية من 

  عقدة احيانا خلل17 الى 12وتصل من 
النهار.

تحذير
ليوجد.

درجات الحرارة "الشرق الوسط"

13 KT

16 KT

17 KT

17 KT

صنعاء
22º 18º

عمان
35º 21º

الدوحة
36º 33º

أبوظبي
38º 32º

بيروت
28º 23º

مسقط
32º 27º

القاهرة
38º 21º

بغداد
46º 29º

الكويت
44º 35º

05:02ص شروق الشمس

06:26م غروب الشمس

11:54م بزوغ القمر

12:14م أفول القمر

10:44ص أعلى مد ≈⇑

05:08م أدنى جزر ≈⇓

المنامة

الرياض
43º 31º

 من قدم الى قدمين عند السواحل
  اقدام في عرض4 الى 2ومن 

البحر.

 ارتفاع الموج

لإلعالن على
الموقع اإللكتروني والسوشيال ميديا

@albiladpress @albiladpress @albiladnews
17111501  r  32224492

حالة 
الطقس

�لطق����ش رط���ب مع ت�ص���كل �ص���باب 
خفيف يف �لبد�ية، يتح���ول  �إلى د�فئ مع 

بع�ش �ل�صحب خالل  �لنهار.

�لرياح جنوبية �رسقية بوجه عام.
 �رتفاع �ملوج من قدم �إلى قدمني قرب �ل�صو�حل 

ومن 2 �إلى 4 �أقد�م يف عر�ش �لبحر.

درجة �حل����ر�رة �لعظمى 28 م 
�ل�ص����غرى 17 م �لرطوبة �لن�ص����بية 
�لعظمى 100 % و�ل�صغرى 30 %

 ميثل بدء العام القمري، اأو العام ال�صيني اجلديد الذي يبداأ يف منت�صف فرباير اأهم عطلة يف ال�صني، اإذ حتتفي العائالت والأفراد تقليديا على مدى عدة ليال باإطالق الألعاب النارية.

 عبدالنبي ال�شعلة 
رئي�ش جمل�ش �الإد�رة

 اأحمد البحر 
�لرئي�ش �لتنفيذي

 م�ؤن�س املردي 
رئي�ش �لتحرير

 اأمين همام 
مدير �لتحرير

abdulnabi.alshoala@albiladpress.comahmed.bahar@albiladpress.commoanes.almardi@albiladpress.comayman.hamam@albiladpress.com

ت�صدر عن د�ر �لبالد لل�صحافة و�لن�رس و�لتوزيع 

  للتو��صل مع ق�صم �العالنات : �ملكتب: r 17111501 17111508 ، �لنقال: r   39615645  r  32224492   فاك�ش: 17580939            �ال�صرت�كات و�لتوزيع : �ملكتب r 17111432  �لفاك�ش: 17111434

تطبع يف موؤ�ص�صة �الأيام للن�رس

�إد�رة �لتحرير: تلفون: r 17111444 00973 فاك�ش: r 17111467 00973  �ش.ت:r 67133 �ش.ب : 385

�أعلن����ت �لنجمة جينيفر �أني�ص����تون وزوجها جا�ص����ن ثريو �نف�ص����الهما بعد �أقل م����ن 3 �أعو�م من 
زو�جهما، وهو �الأمر �لذي �أثار تكهنات باأن بطلة م�صل�ص����ل )فريندز( �ل�ص����ابقة رمبا تعود �إلى زوجها 
�الأول �ملمثل بر�د بيت. وقال �لزوجان يف بيان م�صرتك “لقد قررنا �إعالن �نف�صالنا”. و�أ�صافا “�لقر�ر 
م�ص����رتك و�ُتخذ بحب نهاية �لعام �ملا�ص����ي”. وتزوجت �أني�ص����تون )49 عاما( وثريو �لذي ي�ص����غرها 

بثالثة �أعو�م يف �أغ�صط�ش 2015. ومل ي�رس �لبيان �إلى �أ�صباب �النف�صال.
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