
ك�س���ف وزير �لإ�سكان با�س���م �حلمر عن �أن عدد 
�لتمويالت �لإ�سكانية �لتي منحت للمو�طنني، و�لتي 
م���ا تز�ل قائم���ة، بلغ نحو 39 �ألفا و325 ح�س���اًبا، �إذ 
تبل���غ �لقيمة �لإجمالية لتلك �لتمويالت 460 مليونا 
و105 �آلف و669 دين���ار� بحرينًي���ا حت���ى نوفم���ر 
2017. وقال “نظًر� لالأو�س���اع �لقت�سادية �لر�هنة، 
ومبوج���ب �لقانون رقم )20( ل�س���نة 2017 باعتماد 
�مليز�نية �لعامة للدولة لل�سنتني �ملاليتني 2017 
و2018، فاإن���ه مت وقف ر�س���د �مليز�نية �ل�س���نوية 
�لبالغة 34 مليون دينار للتمويل �لإ�س���كاين، وعليه 
فاإن عل���ى �لبنك توف���ر �لتمويل �لإ�س���كاين �لالزم 
للوفاء بقر�ر�ت �لتخ�س���ي�ص �ملزمع �إ�س���د�رها عن 
وز�رة �لإ�س���كان له���ذ� �لعام و�لأع���و�م �لتي تليه يف 
�ساأن خدمة �لتمويل �لإ�سكاين من �ل�سيولة �لنقدية 

للبنك”.
و�أ�س���اف “ناهيك عن �لإ�س���هام ب���� 10 ماليني 

دين���ار لكل �س���نة من �ل�س���نتني �ملاليت���ني 2017 
- 2018 كاإي���ر�د�ت يف �مليز�ني���ة �لعام���ة للدولة؛ 
��س���تناًد� لقانون �مليز�نية �لعامة، كما �ساهم �لبنك 
مببل���غ 20 مليون دين���ار بحريني �س���من �لإير�د�ت 

�لعام���ة حلكوم���ة مملك���ة �لبحري���ن لل�س���نة �ملالية 
2016، مبوج���ب �لقان���ون رقم )14( 2015 ل�س���نة 

باعتماد �مليز�نية �لعامة للدولة لل�س���نتني 
�ملاليتني 2015 و2016”.
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مروة خمي�س

مدينة ريا�صية يف ال�صخري 
بقيمة 4 ماليني دينار

فتح جمل�ص �ملناق�سات و�ملز�يد�ت يف جل�سته 
�لأ�س���بوعية �أم�ص 14 مناق�س���ة ومز�ي���دة تابعة ل� 9 
جه���ات حكومي���ة. و�أظهرت �أح���دث �لبيانات مبوقع 
�ملجل�ص �أن �أبرز �ملناق�س���ات تعود لوز�رة �لأ�سغال 
و�س���وؤون �لبلدي���ات و�لتخطيط �لعم���ر�ين؛ لتقدمي 
�خلدم���ات �ل�ست�س���ارية لت�س���ميم م����رصوع �ملدينة 

�لريا�س���ية بال�س���خر، تقدم �إليه���ا عطاء 
وحيد بقيمة 4 ماليني دينار. 

التمويالت الإ�صكانية جتاوزت 460 مليون دينار
�صمو حمافظ “اجلنوبية”: اإ�صهامات جليلة لكبار ال�صن وقف ميزانية “التمويل” وا�سنادها للبنك... احلمر:

�لرفاع - �ملحافظة �جلنوبية: كرم حمافظ 
�جلنوبية �سمو �ل�سيخ خليفة بن علي �آل خليفة 
عدًد� من �جله���ات و�جلمعيات �خلرية �لقائمة 

على خدمة ورعاية دور �مل�سنني.
و�أكد حمافظ �جلنوبية �س���مو �ل�سيخ خليفة 
بن علي �آل خليفة خالل �حلفل �أحقية �مل�س���نني 
بال�س���تماع يف مو�س���م �لر من خالل �لأن�س���طة 

و�لر�م���ج �لهادف���ة، موؤك���د� �س���موه �أهمية ما 
قدمته �رصيحة �مل�س���نني من عطاء و�إ�س���هامات 
جليل���ة للمجتم���ع و�لوط���ن؛ �لأم���ر �ل���ذي يحتم 
ت�س���افر جمي���ع �جله���ود لرد �جلمي���ل من خالل 
�لهتم���ام وتلبي���ة �حتياجاته���م ومتطلباته���م 

�ملعي�س���ية و�إب���ر�ز �لقيم���ة �ملجتمعية 
2�لتي يحظون بها.

 

�أك���د رئي����ص بعث���ة مملك���ة �لبحرين 
للح���ج عدن���ان �لقطان ل���� “�لب���الد” �أن 
زيادة كوتا �حلجاج �لبحرينيني �ستكون 
م���ن بني �أبرز �لطلبات �لتي �س���تطرحها 
�لبعث���ة على طاول���ة �لجتماع �ل�س���نوي 
�ل���ذي يجم���ع ب���ني كل من �مل�س���وؤولني 
بوز�رة �حلج و�لعمرة �ل�سعودية وبعثات 

حجاج بيت �هلل �حلر�م.
ولفت �إلى �أن �لبعثة �ستتقدم بحزمة 
من �لطلبات خالل لقائها بامل�س���وؤولني 
يف وز�رة �حل���ج �ل�س���عودية، �لت���ي م���ن 
�س���اأنها تذلي���ل �ل�س���عوبات وحت�س���ني 

نوعي���ة وم�س���توى �خلدم���ات �ملقدم���ة 
حلجاج �ململكة.

ومن �ملقرر �أن تنطلق بعثة �ململكة 

�لجتم���اع  حل�س���ور  �لقط���ان  برئا�س���ة 
�ل�سنوي يوم غد �ل�س���بت، ومن �ملتوقع 
�أن يلتقي �لوفد بوكيل وز�رة �حلج وعدد 
من �مل�سوؤولني؛ للتباحث و�لطالع على 
��ستعد�د�ت ومتطلبات �لوز�رة للمو�سم 
�ملقبل، و�حل�سول على �أف�سل �خلدمات 
لر�حة حج���اج �لبحرين. و�أ�س���ارت �لبعثة 
يف بيانه���ا �لر�س���مي �إلى �أنها �س���تلتقي 
موؤ�س�سة مطويف حجاج جنوب �آ�سيا، وهي 
�جله���ة �مل�س���وؤولة عن توف���ر �خلدمات 
�لالزمة للحجاج يف �مل�س���اعر، �إذ �س���يتم 
طرح عدد من �ملو��سيع و�أهمها تطوير 

�ملخيم���ات،  يف  �ملي���اه  دور�ت 
وتاأمني �ل�سحة �لعامة للحجاج.

القطان: زيادة “كوتا” البحرين على طاولة اجتماع احلج

• يخو�ص منتخبنا �لوطني لل�سباب لكرة �ل�سلة �سباح �ليوم �جلمعة �حل�سة �لتدريبية �لأخرة من �أجل 	
�لإعد�د للقاء �ملرتقب يوم غد �أمام �ملنتخب �ل�سعودي، حيث تعد �ملبار�ة �حلا�سمة للقب �خلليجي �لذي 

حتت�سنه �لعا�سمة �لعمانية م�سقط.

2017 “األبا” للعام  اأرباح  �صايف  دولر  مليون   246 35 األف موؤ�ص�صة يحق لها الت�صويت يف انتخابات “الغرفة”
ع�س���كر - �ألب���ا: حقق���ت �رصك���ة �أملني���وم 
�لبحرين “�ألبا” �سايف �أرباح بقيمة 92.5 مليون 
دين���ار )245.9 مليون دولر( يف �لعام 2017، 
بارتفاع بلغ 91 % مقاب���ل 48.4 مليون دينار 
)128.7 ملي���ون دولر(. فيم���ا حققت �ل�رصكة 
بالربع �لر�بع  2017، 23.5 مليون دينار )62.4 
ملي���ون دولر( �س���ايف �أرباح، م�س���جلة �رتفاعا 
بن�سبة 72 % مقابل 13.7 مليون دينار )36.5 
مليون دولر( للفرتة نف�سها من �لعام 2016. 
و�قرتح جمل�ص �إد�رة �ل�رصكة توزيع ح�سة �أرباح 

بقيمة 36.8 مليون دينار )97.9 مليون دولر( 
عن �ل�سنة �ملالية 2017، و�لتي �سيتم دفعها 

�بتد�ًء من 21 مار�ص 2018.
وبلغ �إجمايل مبيعات �ل�رصكة 857.8 مليون 
 ،2017 �لع���ام  دين���ار )2.3 ملي���ار دولر( يف 
م�س���جالً �رتفاع���اً بن�س���بة 28 % مقابل 669.8 
ملي���ون دينار )1.8 مليار دولر ( يف 2016، يف 
حني ��س���تقر �إجمايل �ملبيعات للربع �لر�بع من 
�لعام 2017 عند252.7 مليون دينار )672.2 

مليون دولر (. 

       علي الفردان من ال�سناب�س

ك�سف رئي�ص جلنة �نتخابات غرفة جتارة 
و�سناعة �لبحرين جا�سم عبد�لعال �أن 34 �ألفا 
و855 �رصكة وموؤ�س�س���ة يف �لبحرين �س���يحق 
لها �مل�س���اركة يف �لنتخابات �ملزمع عقدها 
يف 10 مار����ص �ملقبل، �أي �أكرث بنحو 8 مر�ت 
ع���ن �لنتخاب���ات �ل�س���ابقة. و�أك���د عبد�لعال 
عل���ى هام�ص جل�س���ة تعريفية �س���باح �أم�ص، 
�أن �للجن���ة عم���دت �إل���ى رفع �ل�س���تعد�د�ت 

من خالل زي���ادة عدد �أجهزة �لف���رز �إلى نحو 
5 �أجه���زة فرز حديثة، وتوفر 26 من�س���دة 
�لرت�س���يح،  ��س���تمارة  للت�س���جيل و��س���تالم 
وقر�بة 25 من�س���دة مللء ورقة �لقرت�ع بعد 
��ستالمها، مو�سحا �أن لكل ورقة �قرت�ع رقما 
ت�سل�سليا خا�سا، و�أن �لنظام لن يقبل دخول 
�أي ورق���ة خارجي���ة عند عملية �لف���رز، موؤكد� 
اأنه ال ارتباط بني ا�ش���تمارة الرت�شيح وورقة 
�لقرت�ع؛ للمحافظة على �رصية �ملقرتع وعدم 

10معرفة من قام باختياره. 11

• جانب من �لندوة �لتعريفية عن مركز �مللك حمد �لعاملي للحو�ر بني �لأديان و�لتعاي�ص �ل�سلم   )ت�سوير: ر�سول �حلجري(	

خالد بن خليفة:  التعاي�س يف البحرين مبني على اأ�صا�س ر�صني
نظمت جمعية “هذه ه���ي �لبحرين” وبالتعاون 
مع مرك���ز عي�س���ى �لثقايف �س���باح ي���وم �أم�ص مبقر 
�ملركز، ندوة تعريفية عن مركز �مللك حمد �لعاملي 
للح���و�ر ب���ني �لأدي���ان و�لتعاي�ص �ل�س���لمي، �ملزمع 
�إ�سهاره مار�ص �ملقبل حتت رعاية كرمية من عاهل 
�لب���الد جاللة �مللك حمد بن عي�س���ى �آل خليفة وقال 
نائ���ب رئي�ص جمل�ص �لأمناء �ملدير �لتنفيذي ملركز 
عي�س���ى �لثقايف �ل�سيخ خالد بن خليفة �آل خليفة، يف 
كلم���ة �ألقاها، “�إن ما و�س���لنا �إليه �ليوم يف �لبحرين 
من تعاي�ص �س���لمي، ونعمة �لأم���ن و�لأمان، وحريات 
متنوعة لالأديان، و�ملذ�هب، روؤية بنيت على �أ�سا�ص 
ر�سني، وقو�عد متينة، خالل فرت�ت زمنية خمتلفة، 
ن�س���تند عليها بقوة عزمنا مب�سرة �لت�سامح �لديني 

4و�لتعاي�ص �ل�سلمي.
16

احل�صة التدريبية الأخرية

ر “خـــــــردة معـــــادن”  البحــريــــن ت�ســـــدِّ
بـ 21.6 مليــون دينــار

 “التنمية”: تقدمي املعامالت بالإجنليزي 
للجمعيات الأجنبية

راميات البحرين يتزيّن بذهب “عربية 
ال�سيدات 2018”

اقتصاد البالد

بالدنا

البالد سبورت

9

7

18

تصميم: إسماعيل السقايإعداد: زينب العكري

 اإلمارات

336.3
مليون دينار

السعودية
إجمالي الـواردات

 33.9
مليون دينار

الكويت
إجمالي الـواردات

 17.2
مليون دينار

قطر
إجمالي الـواردات

494.3
مليون دينار

إجمالي الـواردات

 عمان

 40.2
مليون دينار

إجمالي الـواردات

696
مليون دينار
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 77.8
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اأيـــــــام  ثانــــــي  يف  “ت�ســابــك” اجلمعـــان 
مهرجان اأوال

مسافات البالد

23

اإبراهيم النهام

•  �سمو �ل�سيخ خليفة بن علي مكرًما �جلهات �لقائمة على خدمة �مل�سنني	

�سيد علي املحافظة

• عدنان �لقطان	

اأمل احلامد
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اإ�سهامات جليلة لكبار ال�سن يف خدمة الوطن واملجتمع
لدى تكرمي �شموه جهات وجمعيات راعية للم�شنني... حمافظ “اجلنوبية”:

الرفاع - املحافظة اجلنوبية: كرم حمافظ 
اجلنوبية �شمو ال�شيخ خليفة بن علي اآل خليفة 
عددا من اجلهات واجلمعيات اخلريية القائمة 
عل���ى خدم���ة ورعاي���ة دور امل�ش���نني يف حفل 
ح�رضه جمموعة من امل�ش���نني �ش���من االأن�شطة 
والربامج التي ب���ادرت يف تنظيمها املحافظة 
اجلنوبي���ة خالل مو�ش���م ال���رب احل���ايل، والتي 
تندرج يف �شياق عدة مبادرات وم�شاهمات من 
العمل اخلريي �ش���هدها االأ�شبوع املا�شي بدًءا 
م���ن االحتف���ال بالطفل، م���روراً لرعاية الزواج 
اجلماعي و�ش���والً اإل���ى االحتفال بامل�ش���نني، 
حي���ث اأقيم احلف���ل يف املخي���م الواقع مبركز 
خدمات املخيمني ومتابعة �ش���وؤون الرب. واأكد 
حمافظ اجلنوبية �شمو ال�شيخ خليفة بن علي اآل 
خليفة خالل احلفل اأحقية امل�شنني باال�شتماع 
يف مو�ش���م الرب من خ���الل االأن�ش���طة والربامج 
الهادفة، موؤكدا �شموه اأهمية ما قدمته �رضيحة 
امل�شنني من عطاء واإ�شهامات جليله للمجتمع 
والوط���ن؛ االأم���ر ال���ذي يحت���م ت�ش���افر جميع 
اجلهود لرد اجلميل من خالل االهتمام وتلبية 
احتياجاته���م ومتطلباته���م املعي�ش���ية واإبراز 
القيمة املجتمعية التي يح�شون بها من خالل 
اال�ش���تفادة من خرباته���م وجتاربهم وتوثيق 
عالقته���م باملجتمع يف العديد م���ن اجلوانب، 
م�ش���يداً �ش���موه بجه���ود وعم���ل القائمني من 
جهات وموؤ�ش�ش���ات وجمعيات خريية يف خدمة 
امل�ش���نني ودورهم االإن�ش���اين الكبري يف رعاية 
واحت�شان �شوؤونهم االجتماعية والذي تعتربه 
املحافظة مو�شع تقدير واعتزاز ومن االأعمال 
الت���ي الب���د اأن يك���ون له���ا ن�ش���يب الرعاي���ة 
والت�ش���جيع والدعم االأكرب يف برامج وان�ش���طة 

املحافظة امل�شتقبلية.
وعربت مدي���رة امل�ش���اريع بجمعية تنمية 
امل���راأة نادية اجل���ار يف كلمة األقته���ا يف بداية 

احلف���ل نياب���ة ع���ن املكرم���ني ع���ن �ش���كرها 
وتقديره���ا ل�ش���مو حماف���ظ اجلنوبي���ة وع���ن 
�ش���عادتها بهذه اللفتة الكرمي���ة التي تبنتها 
املحافظ���ة اجلنوبي���ة م���ن احتواء واحت�ش���ان 
وتو�ش���ع االنت�ش���ار، والو�ش���ول اإل���ى خمتلف 
قطاع���ات و�رضائ���ح املجتمع لتعمي���م التقدير 
والعطاء واخلري واملتمثل منها ب�شكل جلي يف 

هذه املبادرة ال�شباقة.
واأ�ش���ارت اإلى اأن من �شاأن تلك املبادرات 
واالأعمال التقديرية ترك الب�ش���مة الكبرية يف 
النف����س؛ لب���ذل املزيد من العمل وم�ش���اعفة 
اجله���د خلدمة امل�ش���نني خا�ش���ة وعمل اخلري 

عامة ملجتمع املحافظة اجلنوبية.
ثم القت بدرية عيد جرب ق�ش���يدة �شعرية 
تناول���ت فيه���ا اأبيات م���ن ال�ش���كر والتقدير 
خ���الل  م���ن  وبين���ت  اجلنوبي���ة،  للمحافظ���ة 

الق�ش���يدة اأهمي���ة دور امل�ش���نني والوالدين 
وعطائهم خلدمة الوطن وبناء نه�شة املجتمع، 
معربة عن �رضورها وبهجتها بهذا احلفل وواقع 
االأثر الكب���ري الذي خلده يف نفو�س امل�ش���نني 

كافة.
بع���د ذلك تف�ش���ل �ش���مو ال�ش���يخ خليفة 
ب���ن عل���ي ال خليفة بتك���رمي روؤ�ش���اء االأندية 
واجلمعي���ات واجله���ات املعتمدة ل���دى وزارة 
العمل والتنمية االجتماعي���ة اإلى جانب توزيع 
الهداي���ا التذكاري���ة على امل�ش���نني يف بادرة 
لن����رض ال����رضور والف���رح ب���ني اأو�ش���اطهم، ويف 
خت���ام احلف���ل قام امل�ش���نون بجول���ة ميدانية 
اإل���ى مركز خدمات املخيمني ومتابعة �ش���وؤون 
ال���رب؛ بهدف االطالع عل���ى اأهم اخلدمات التي 
يقدمه���ا املركز من خمتل���ف اجلوانب، والتي 
تعزز وتوؤمن �شالمة املخيمني ومرتادي الرب. 

بحث تقوية التن�سيق بني الأجهزة الع�سكرية والأمنية

افتتاح قاعة للمحا�رضات باإحدى مديريات قوة الدفاع 

قوة الدفاع ما�سية نحو مدارج الرقي والتقدم
رجالها اأهل للم�شوؤولية الوطنية... القائد العام:

الرف���اع - قوة الدف���اع: ق���ام القائد العام 
لق���وة دف���اع البحري���ن امل�ش���ري الركن ال�ش���يخ 
خليف���ة بن اأحمد اآل خليفة �ش���باح اأم�س، بزيارة 
ميدانية تفقدية اإلى عدد من اأ�ش���لحة ووحدات 
ق���وة دفاع البحري���ن؛ لالطالع عل���ى جاهزيتها، 
وخالل الزيارة ا�ش���تمع القائد العام لقوة دفاع 
البحري���ن اإل���ى اإيج���از ع���ن برام���ج التطوي���ر يف 
هذه االأ�ش���لحة والوحدات وزوده���م بتوجيهاته 
واإر�ش���اداته وحثهم على اأهمية موا�ش���لة البذل 
والعط���اء، واحلر�س والتف���اين يف تنفيذ املهام 

املوكلة اإليهم.
وقال القائد الع���ام لقوة دفاع البحرين اإنه 
ومبنا�شبة الذكرى اخلم�شني على تاأ�شي�س قوة 
دفاع البحرين نحن دائما نعتز برجال قوة دفاع 
البحرين الذين نعهدهم دائما عند ح�ش���ن الظن 
واأه���ل للم�ش���وؤولية الوطني���ة، واإننا ن���رى االأثر 
االإيجابي يف حتمل تلك امل�ش���وؤولية من خالل ما 
و�ش���لت اإليه خمتلف اأ�شلحة ووحدات قوة دفاع 
البحري���ن من مكانة مرموقة يف �ش���تى املجاالت 

الع�شكرية.
واأك���د اأن ق���وة دف���اع البحري���ن تعمل بكل 
مقدرة وثبات يف تهيئة كل �شبل القوة واملنعة 
ملختلف اأ�ش���لحتها ووحداتها، وما�شية بجهود 
رجاله���ا نحو م���دارج الرق���ي والتق���دم، بخطى 
متقدم���ة وتويل اأهمية كربى لتجهيز اأ�ش���لحتها 
ووحداتها كافة باأحدث املنظومات الع�ش���كرية 
وف���ق اأعل���ى امل�ش���تويات ومب���ا يتواك���ب م���ع 

التطور امل�ش���تمر يف خمتلف املجاالت القتالية 
واالإداري���ة؛ للدف���اع عن الوط���ن، واحلفاظ على 
اأمنه وا�ش���تقراره، موؤكداً اأن قوة دفاع البحرين 
م�ش���تمرة يف تطوي���ر وتعزيز قدرات اأ�ش���لحتها 
ووحداته���ا وتزويده���ا ب���كل م���ا حتتاج���ه م���ن 
التجهيزات واملعدات احلديثة لتتمكن من اأداء 

واجباتها املوكلة اإليها.
واأعرب القائ���د العام لقوة دف���اع البحرين 

عن عمي���ق تقديره للجه���ود الطيب���ة واجلليلة 
الت���ي يبذلها دائم���اً رجال قوة دف���اع البحرين، 
وظهوره���م الدائ���م باملظهر امل����رضف يف حمل 
املواق���ف  �ش���تى  يف  الوطني���ة  امل�ش���وؤولية 
والظ���روف، وب���ذل كل ما يف و�ش���عهم من جهد 
وعطاء خلدمة هذا الوطن العزيز يف ظل القيادة 
احلكيم���ة لعاه���ل الب���الد جاللة املل���ك حمد بن 

عي�شى اآل خليفة القائد االأعلى.

الرف���اع - قوة الدف���اع: تراأ�س رئي�س 
هيئ���ة االأركان الفري���ق الرك���ن ذياب بن 
�ش���قر النعيم���ي اجتم���اع اللجن���ة االأمني���ة 
امل�ش���رتكة بالقي���ادة العام���ة لق���وة دفاع 
البحرين �ش���باح اأم����س، ومت خالل االجتماع 
بح���ث ال�ش���بل الكفيل���ة بتطوي���ر التعاون 
ال���ذي م���ن �ش���اأنه تقوي���ة التن�ش���يق بني 
االأجهزة الع�ش���كرية واالأمنية باململكة ملا 

فيه خري و�شالح الوطن واملواطنني.

ح�رض االجتماع رئي�س االأمن العام اللواء 
طارق ح�شن احل�شن، ومدير اأركان احلر�س 
الوطن���ي الل���واء الركن ال�ش���يخ عبدالعزيز 
ب���ن �ش���عود اآل خليف���ة، وم�ش���اعد رئي�س 
هيئة االأركان للعمليات اللواء الركن غامن 
اإبراهيم الف�ش���الة، وقائد �ش���الح البحرية 
امللكي البحرين���ي بالوكالة العميد الركن 
بحري حممد يو�شف الع�شم، وعدد من كبار 

ال�سباط وامل�س�ؤولني باجلهات املعنية.

الرفاع - قوة الدفاع: اأقيم بقوة دفاع 
البحرين �ش���باح اأم�س، حف���ل افتتاح قاعة 
للمحا����رضات باإح���دى مديري���ات قوة دفاع 
البحري���ن، يف اإطاراحتف���االت ق���وة الدفاع 
بالذكرى اخلم�شني على تاأ�شي�شها بح�شور 
م�ش���اعد رئي����س هيئ���ة االأركان للعمليات 

اللواء الركن غامن اإبراهيم الف�شالة وعدد 
من كبار �سباط ق�ة دفاع البحرين.

وق���ام م�ش���اعد رئي�س هيئ���ة االأركان 
اإيذاًن���ا  القاع���ة  يف  بجول���ة  للعملي���ات 
بافتتاحه���ا واطل���ع خاللها عل���ى مرافقها 

وجتهيزاتها.
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جاللة امللك و�شمو رئي�س الوزراء يتلقيان �شكر الرئي�س امل�رصي

العاهل ي�شاند الق�شية الفل�شطينية يف كل الظروف

حممود عبا�س ي�شيد بدعم جاللة امللك للق�شية الفل�شطينية

املوؤ�ش�شة الوطنية تر�شد 4 حالت انتهاكا حلقوق الأفراد

ردا على تعازيهما يف �ضحايا احلادث الإرهابي

�ضارك يف افتتاح اأعمال القد�س عا�ضمة ال�ضباب... اجلودر: 

ملتقًيا وفد البحرين امل�ضارك بفعاليات القد�س:

تلقت 29 طلبا لتقدمي امل�ضاعدة القانونية

املنامة - بنا: تلقى عاهل البالد �ضاحب 
اجلالل���ة املل���ك حمد ب���ن عي�ض���ى اآل خليفة 
ورئي�س الوزراء �ضاحب ال�ضمو امللكي الأمري 
خليفة بن �ض���لمان اآل خليفة برقيتي �ض���كر 
جوابيتني من رئي�س جمهورية م�رص العربية 

عبدالفت���اح ال�ضي�ض���ي؛ ردا على برقيتيهما 
املعزيتني ب�ضحايا احلادث الإرهابي الذي 
وقع بكني�ض���ة مارمينا بحلوان، والذي اأ�ضفر 

عن �صقوط ع�رشات ال�صحايا وامل�صابني.
واأع���رب الرئي����س امل����رصي ع���ن جزيل 

املل���ك  �ض���كره وامتنان���ه مل�ض���اعر جالل���ة 
و�ض���احب ال�ض���مو امللك���ي رئي�س ال���وزراء 
ال�ض���حة  دوام  لهم���ا  متمنًي���ا  ال�ض���ادقة، 
وال�ضعادة ول�ضعب مملكة البحرين ال�ضقيق 

دوام الأمن والأمان.

املنام���ة - بن���ا: بتكلي���ف م���ن عاه���ل البالد 
�ض���احب اجلاللة امللك حمد بن عي�ض���ى اآل خليفة 
�ض���ارك وزير ال�ض���باب والريا�ضة ه�ض���ام اجلودر 
يف احتفالية “القد�س عا�ض���مة ال�ضباب الإ�ضالمي 
2018”، التي اأقيمت يف �ض���الة اأحمد ال�ض���قريي 
مبقر الرئا�ضة يف مدينة رام اهلل، برعاية وم�ضاركة 

رئي�س دولة فل�ضطني حممود عبا�س. 
و�ض���ارك يف الحتفالية ممثلون عن 27 دولة 
عاملي���ة عربي���ة واإ�ض���المية وعدد م���ن املدعوين 
لل�ض���باب  وزي���را   14 م�ض���اركة  اإل���ى  اإ�ض���افة 
والريا�ض���ة، اإذ األقى الرئي�س حممود عبا�س كلمة 
اأ�ض���اد فيها بالت�ض���امن الإ�ض���المي م���ع القد�س 
وباملبادرة باختيارها عا�ض���مة لل�ضباب الإ�ضالمي 
م�ضيدا باحل�ض���ور الكبري من قبل خمتلف الوفود 

للم�ضاركة حفل الفتتاح. 
واألق���ى اجل���ودر كلمة يف حف���ل الفتتاح قال 
فيه���ا “اإن �ض���يدي �ض���احب اجلاللة مل���ك مملكة 
البحري���ن حفظ���ه اهلل ورع���اه يق���ف م�ض���انًدا يف 

كل الأوق���ات والظروف للق�ض���ية الفل�ض���طينية 
وي�ض���عى دائما وفق املنظومة اخلليجية والعربية 
والإ�ض���المية والدولية من اأجل الو�ض���ول اإلى حل 
ع���ادل ودائم يحفظ لل�ض���عب الفل�ض���طيني الأبي 
حقه الأ�ضيل وامل�رصوع يف اإقامة دولته امل�ضتقلة، 
وعا�ضمتها القد�س ال�رصيف، كما اأن جاللته حفظه 

اهلل ورعاه مهتم كثريا بدعم ال�ضباب الفل�ضطيني 
والرتق���اء مبهارات���ه وابتكارات���ه وقدرات���ه الأمر 
ال���ذي جتلى بو�ض���وح من خ���الل اإ�رصاك ال�ض���باب 
الفل�ض���طيني يف العديد م���ن الفعاليات والربامج 
الت���ي تق���ام عل���ى اأر����س بلده���م الث���اين مملكة 

البحرين”. 

املنامة - بنا: ا�ض���تقبل رئي�س دولة فل�ض���طني 
حمم���ود عبا����س مبق���ر الرئا�ض���ة يف مدين���ة رام اهلل، 
وف���د مملكة البحرين امل�ض���ارك يف فعاليات القد�س 
عا�ض���مة ال�ض���باب الإ�ض���المي برئا�ض���ة وزير �ض���وؤون 
ال�ضباب والريا�ضية ه�ضام اجلودر. ويف بداية اللقاء، 
رحب بوفد مملكة البحرين، م�ضيدا بدعم عاهل البالد 
�ضاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�ضى اآل خليفة لدولة 
فل�ضطني وق�ض���يتها العادلة؛ من اأجل الو�ضول اإلى 
حل �ض���امل ودائم يحفظ لل�ض���عب الفل�ضطيني حقه 
الأ�ض���يل وامل����رصوع، موؤكدا عمق العالق���ات الثنائية 
املميزة التي تربط ال�ضعبني ال�ضقيقني الفل�ضطيني 
والبحرين���ي.  واأكد الرئي�س حممود عبا�س اأن القد�س 
عا�ضمة دولة فل�ضطني هي عا�ضمة ال�ضباب الإ�ضالمي 
وامل�ض���يحي وكل دعاة احلرية وال�ضالم يف العامل. من 
جانب���ه، نقل اجلودر حتيات وتقدير �ض���احب اجلاللة 
امللك الى الرئي�س الفل�ض���طيني، م�ض���يدا يف الوقت 
ذات���ه بالعالقات القوي���ة والتاريخية التي تربط بني 
مملكة البحرين ودولة فل�ضطني يف خمتلف املجالت، 

خ�ضو�ضا اجلانب ال�ضبابي والريا�ضي. 

وعل���ى هام�س امل�ض���اركة يف فعالي���ات القد�س 
عا�ض���مة ال�ض���باب الإ�ض���المي قام اجلودر بزيارة اإلى 
ق���رب الرئي����س الفل�ض���طيني الراح���ل يا����رص عرفات، 

وو�ضع اأكاليل الزهور على قربه؛ اإجاللً واحرتاماً. 
كم���ا اجتم���ع وزير �ض���وؤون ال�ض���باب والريا�ض���ة 

مع حماف���ظ اأريحا والأغوار ماج���د الفتياين، حيث مت 
خ���الل اللقاء التاأكي���د على العالق���ات الوطيدة التي 
ترب���ط بني مملك���ة البحري���ن ودولة فل�ض���طني، كما 
مت التباح���ث ح���ول التع���اون امل�ض���رتك يف اجلانبني 

ال�ضبابي والريا�ضي.   

�ضاحية ال�ض���يف - املوؤ�ض�ض���ة الوطنية حلقوق 
الإن�ض���ان: عقدت جلنة ال�ض���كاوى والر�ضد واملتابعة 
يف املوؤ�ض�ض���ة الوطني���ة حلق���وق الإن�ض���ان اجتماعها 
العادي التا�ضع برئا�ضة ماريا خوري، وع�ضوية رو�ضة 

�ضلمان العرادي.
وا�ضتعر�ضت جممل ال�ض���كاوى التي ا�ضتلمتها، 
وطلبات امل�ض���اعدة وامل�ضورة القانونية التي وردت 
اإلى املوؤ�ض�ض���ة الوطنية منذ الجتماع ال�ض���ابق للجنة 

وحتى تاريخه، والتي بلغ عددها )24( �ضكوى.
�ض���اأنها  يف  املتبع���ة  الإج���راءات  اتخ���اذ  ومت 
والتوا�ض���ل مع اجله���ات املعنية ملتابعتها، ف�ض���ال 
ع���ن تلقيه���ا ع���دد )29( طلب���ا لتقدمي امل�ض���اعدة 

وامل�ض���ورة القانونية، تنوعت بني عدم تلقي العالج 
والرعاية ال�ضحية، اإ�ض���افة اإلى الدعاء باحلرمان من 
حري���ة التنقل، والدع���اء بعدم احل�ض���ول على الأجر، 
اإلى جانب التحفظ على جواز ال�ض���فر. وقد اأو�ض���حت 
اللجن���ة اأنه���ا حفظ���ت عدد م���ن ال�ض���كاوى وطلبات 
امل�ض���اعدة القانونية؛ لتحق���ق النتيجة فيها، وجاري 
العم���ل على متابعة باقي ال�ض���كاوى اإم���ا بانتظار رد 
اجله���ات املعني���ة والتع���اون معه���ا يف العم���ل على 
زوال النتهاك، اأو للمزيد من البحث والدرا�ض���ة. كما 
ا�ضتعر�ض���ت اللجنة 4 حالت مت ر�ضدها عرب و�ضائل 
التوا�ض���ل الجتماع���ي وال�ض���حف املحلي���ة �ض���كلت 
يف م�ض���مونها انته���اكا حلق���وق الأفراد، م���ن بينها 

احلال���ة التي تدخل���ت فيها املوؤ�ض�ض���ة اأمام اجلهات 
املخت�ض���ة، حي���ث نت���ج عنها اإي���داع اأح���د الأفراد يف 
م�ضت�ض���فى الطب النف�ض���ي بعد ثبوت حاجته لذلك. 
ونوهت اللجنة باإيجابي���ة التعاون القائم مع اجلهات 
املعني���ة، موجهتا ال�ض���كر له���م على م���ا يبدونه من 
تع���اون يف اإطار تفعيل ال�رصاكة وامل�ض���لحة الوطنية 
واإر�ض���اء دعائم ومبادئ حقوق الإن�ض���ان يف اململكة. 
يذكر اأن املوؤ�ض�ضة الوطنية حلقوق الإن�ضان ت�ضتقبل 
ال�ض���كاوى وطلبات امل�ض���اعدة عن طريق احل�ض���ور 
ال�ضخ�ضي، واخلط ال�ض���اخن املجاين )80001144(، 
واملوقع الإلكرتوين )www.nihr.org.bh(، وعرب 

.)NIHR Bahrain( تطبيق الهواتف الذكية

م�شت�شفى امللك حمد يقيم حفل ت�شليم و�شام القوة

افتتاح ناد لل�ضباط باإحدات وحدات قوة الدفاع

حمافظ العا�شمة يفتتح مركز دانيه للتاأهيل العالجي

املنامة - بنا: اأقيم حتت رعاية 
قائد م�ضت�ضفى امللك حمد اجلامعي 
الل���واء طبيب ال�ض���يخ �ض���لمان بن 
عطي���ة اهلل اآل خليفة حفل ت�ض���ليم 
و�ض���ام الق���وة مبنا�ض���بة الذك���رى 
اخلم�ضني على تاأ�ض���ي�س قوة دفاع 
البحرين �ض���باح اأم����س اخلمي�س يف 

قاعة املحا�رصات يف امل�ضت�ضفى.
وق���ام قائ���د م�ضت�ض���فى امللك 
الأو�ض���مة  حم���د اجلامعي بت�ض���ليم 
يف  والأف���راد  ال�ص���باط  جلمي���ع 
امل�ضت�ض���فى، م�ض���يًدا بالدور الذي 
يقوم به منت�ض���بو م�ضت�ضفى امللك 
حم���د اجلامعي يف حتقيق الإجنازات 
من���ذ  امل�ضت�ض���فى  يف  املرج���وة 
تاأ�ضي�ض���ه لتكون ب�ض���مة يف م�ضرية 

قوة دفاع البحرين يف تطور املجال 
املعاي���ري  اأعل���ى  �ض���من  ال�ض���حي 

العاملية.

الرف���اع - ق���وة الدف���اع: اأُقيم 
بقوة دفاع البحرين �ض���باح اأم�س، 
حف���ل يف اإحدى وح���دات قوة دفاع 
البحري���ن؛ يف اإط���ار احتفالت قوة 
الدف���اع بالذكرى اخلم�ض���ني على 
تاأ�ضي�ضها بح�ض���ور م�ضاعد رئي�س 
هيئة الأركان للقوى الب�رصية اللواء 
الرك���ن ال�ض���يخ علي بن را�ض���د اآل 
خليف���ة، وبح�ض���ور �ض���مو النقيب 

حمم���د ب���ن �ض���لمان ب���ن حم���د اآل 
خليفة.

وق���ام م�ض���اعد رئي����س هيئ���ة 
الأركان للق���وى الب�رصي���ة بجولة يف 
ن���ادي ال�ص���باط بالوح���دة اإيذاًن���ا 
عل���ى  خالله���ا  واطل���ع  بافتتاح���ه 

مرافقه وجتهيزاته.
ح����رص الفتت���اح عدد م���ن كبار 

�صباط قوة دفاع البحرين.

املنام���ة - حمافظة العا�ض���مة: 
اأكد حمافظ العا�ضمة ال�ضيخ ه�ضام 
بن عبدالرحمن اآل خليفة اأن للقطاع 
اخلا�س دورا بارزا يف اإقامة م�ضاريع 
�ضحية رائدة ومتميزة، لفًتا اإلى اأن 
م�ض���اركة القطاع اخلا�س يف توفري 
خدمات طبية وعالجية يف العا�ض���مة 
يحق���ق اإ�ض���افة نوعي���ة باعتباره���ا 
واجهة اململك���ة ويحقق لها متيزها 
املن�ضود، موؤكًدا اأن القطاع ال�ضحي 
املواطن���ني  احتياج���ات  اأب���رز  م���ن 
واملقيمني لرتباطه بحياتهم �ضواء 

بحا�رصها اأو م�ضتقبلها.
ج���اء ذل���ك مبنا�ض���بة افتتاح���ه 
ال���ذي  للتاأهي���ل،  داني���ه  ملرك���ز 
يعت���رب الأول م���ن نوع���ه يف مملك���ة 
البحري���ن مل���ا يحتويه م���ن خدمات 
عديدة ت�ض���ميل اجلان���ب التاأهيلي 
والعالج���ي، اإذ رافق���ه خ���الل حف���ل 
الفتتاح الرئي�س التنفيذي للمركز 

دانيه ناجي كابلي، بح�ضور الرئي�س 
التنفيذي لبنك البحرين الإ�ض���المي 
ح�ض���ان جرار اإلى جان���ب مدير اإدارة 
باملحافظة،  واملتابع���ة  املعلومات 
اإذ اطلع خ���الل الفتتاح على جنبات 
العالجية  والخت�ضا�ض���ات  املرك���ز 

التي يحتويها.
ال�ض���حي  التط���ور  اأن  واأو�ض���ح 
للعا�ض���مة ياأت���ي حم�ض���لة جله���ود 
حقيقي���ة تبذله���ا احلكوم���ة لإ�رصاك 
القطاع اخلا�س يف تقدمي اخلدمات 
اأن  منوًه���ا  وال�ض���حية،  الطبي���ة 
العا�ض���مة ت�ضهد ن�ضاًطا مميًزا نظًرا 
لأهمي���ة املراف���ق التي تقع �ض���من 
موقعها اجلغ���رايف، موؤكًدا اأن رعاية 
املحافظ���ة لفتت���اح املرك���ز ياأتي 
�ض���من جهوده���ا املتوا�ض���لة نح���و 
تعزيز مبداأ امل�ض���وؤولية املجتمعية 
املنوطة بها وخلق قنوات التوا�ضل 
مع امل�ضتثمرين من القطاع اخلا�س.

• �ضمو رئي�س الوزراء	 • •جاللة امللك	 رئي�س جمهورية م�رص	

• ال�ضيخ �ضلمان بن عطية اهلل	
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من اأهداف التنمية يف الربنامج احلكوميبحث املو�صوعات الكفيلة بتطوير اخلدمة ال�صحية البحرين اأدرجت 78 % 
لدى تروؤ�سه وفد اململكة يف املنتدى احل�رضي العاملي... احلمر: 

املنام���ة - وزارة الإ�س���كان: اأكد وزير الإ�س���كان 
با�س���م احلم���ر اأن مملك���ة البحرين تويل مل���ف تنفيذ 
اأه���داف التنمية امل�س���تدامة 2030 اأولوية كبرية يف 
براجمه���ا احلكومية، م�س���رًيا اإل���ى اأن اململكة قامت 
باإدراج ما ن�س���بته 78 % من تلك الأهداف يف برنامج 
عم���ل احلكومة املمتد من الع���ام 2015 وحتى نهاية 
الع���ام اجل���اري، ومت ربطه���ا بالإج���راءات التنفيذية 

للربنامج يف خمتلف املجالت املعنية.
واأ�س���اف الوزير اأن حكومة مملكة البحرين تقوم 
بر�س���د موؤ�رضات اأهداف التنمية امل�س���تدامة بانتظام 
للتاأكد من حتققها، كما تنتهج اآلية منتظمة لتقييم 
التحدي���ات واتخ���اذ الإج���راءات والتداب���ري الالزم���ة 
حللحلته���ا؛ بهدف مواكبة دول العامل يف حتقيق تلك 

الأهداف وفق ما مت التفاق عليه لدى اإقرارها.
واأردف احلمر اإلى اأن الإجناز املبكر للمملكة على 
�س���عيد حتقيق الأهداف الإمنائية لالألفية كان نتاج 
الروؤية التي اعتمدتها احلكومة برئا�سة رئي�س الوزراء 
�س���احب ال�س���مو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان اآل 
خليفة، ال���ذي تلق���ى اعرتاًفا بهذه الإجن���ازات التي 
حققتها، مبنح �س���موه جائزة ال����رضف لالإجناز املتميز 
م���ن برنامج الأم���م املتح���دة للم�س���توطنات الب�رضية 

املوئل العام 2007 لدوره الرائد يف التنمية احل�رضية 
والإ�سكان، وجائزة حتقيق الأهداف المنائية لالألفية 

من الأمم املتحدة العام 2010.
جاء ذلك لدى تروؤ�س وزير الإ�س���كان وفد مملكة 
البحرين امل�سارك يف اأعمال املنتدى احل�رضي العاملي 
التا�س���ع “WUF9” املنعقد يف العا�سمة املاليزية 
كوالملبور، والذي ي�س���م ممثلني عن ديوان �ساحب 
ال�س���مو امللك���ي رئي����س ال���وزراء واملجل����س الأعلى 
للبيئ���ة، ووزارة الإ�س���كان، ووزارة اخلارجية، ووزارة 
وهيئ���ة  العم���راين،  والتخطي���ط  البلدي���ات  �س���ئون 

التخطيط العمراين.
وق���ال وزير الإ�س���كان اإن خ���الل العه���د الزاهر 
لعاهل البالد �س���احب اجلاللة امللك حمد بن عي�س���ى 
اآل خليف���ة، اتخ���ذت احلكومة خطوات مهم���ة لتنويع 
القت�س���اد؛ بهدف زي���ادة الإنتاجية ورفع م�س���توى 
املعي�س���ة وتوف���ري فر����س العم���ل للمواطنني، ويف 
الوقت ذاته �س���مان التوا�س���ل الجتماعي واحلماية 

وامل�ساواة الجتماعية جلميع ال�سكان.
وتاب���ع اأن مملك���ة البحري���ن تويل اأهمي���ة كبرية 
لتنفيذ اأهداف التنمية امل�ستدامة، واتخذت خطوات 
متقدم���ة لعتماد اأهداف التنمية امل�س���تدامة 2030 
ا�س���تناًدا اإلى خرباتها يف حتقي���ق الأهداف الإمنائية 
 .2015 الع���ام  لالألفي���ة قب���ل موعده���ا املق���رر يف 
وحتديًدا، فاإن اإن�ساء اللجنة الوطنية للمعلومات قبل 
اإعالن اأهداف التنمية امل�س���تدامة يف �سبتمرب 2015، 
كان اله���دف منه ال�س���عي نحو مواءمة خط���ة التنمية 
للع���ام 2030 مع خطة عمل حكوم���ة، وكجزء من هذا 
مت ا�س���تعرا�س جمي���ع اأه���داف التنمية امل�س���تدامة 
2030 ورب���ط 78 % منه���ا بالإج���راءات التنفيذي���ة 
لربنامج عم���ل احلكومة البحريني���ة 2015 - 2018، 

والتي تعترب الآن اأولويات احلكومة.

املنامة - وزارة ال�س���حة: ا�ستقبلت 
وزيرة ال�س���حة فائقة ال�س���الح مبكتبها 
بدي���وان ال���وزارة باجلفري ع�س���و جمل�س 
اإذ مت  النائ���ب ماج���د املاج���د،  الن���واب 
خ���الل اللق���اء بحث اأب���رز املو�س���وعات 
الت���ي تتعلق بتطوير اخلدمات ال�س���حية 

املقدمة للمواطنني يف اململكة.
ال�س���الح  اأ�س���ادت  اللق���اء،  وخ���الل 
بجهوده وجهود الن���واب كافة باملجل�س 
يف اإب���راز املالحظ���ات واملقرتحات التي 
تتعل���ق بتعزيز جودة وكف���اءة اخلدمات 

ال�سحية املقدمة للمواطنني باململكة.

ومت خ���الل اللق���اء مناق�س���ة عدد من 
املو�س���وعات والربام���ج الت���ي تتعل���ق 
بالقط���اع ال�س���حي، الت���ي �ست�س���اهم يف 
تطوير وارتقاء م�ستوى اخلدمة ال�سحية، 
هذا اإلى جانب مناق�سة عدد من الق�سايا 
واملقرتح���ات واخلط���ط التطويرية على 
�س���عيد تو�س���عة اإطار اخلدمات ال�سحية 
ورفع درجة كفاءتها بال�سكل الذي يلبي 
جمم���ل اإحتياجات وتطلع���ات املواطنني 

كافة باململكة. 
ذات  مو�س���وعات  بح���ث  مت  كم���ا 

العالقة بالطلبات املقدمة املواطنني.

امليثاق قاعدة رئي�صة نرتكز عليها باحلوار والتعاي�ش بني املذاهب
مركز امللك العاملي للحوار “جوهرة التاج امللكي”... خالد بن خليفة: 

البحري���ن”  ه���ي  “ه���ذه  جمعي���ة  نظم���ت 
وبالتع���اون م���ع مركز عي�س���ى الثقايف �س���باح 
ي���وم اأم�س مبق���ر املرك���ز، ن���دوة تعريفية عن 
مرك���ز امللك حمد العاملي للح���وار بني الأديان 
والتعاي����س ال�س���لمي، املزم���ع اإ�س���هاره مار�س 
املقب���ل حت���ت رعاية كرمي���ة من عاه���ل البالد 
جاللة امللك حمد بن عي�س���ى اآل خليفة، و�س���ط 
ح�س���ور كثيف م���ن خمتلف الأطي���اف والأديان 
واملذاه���ب الديني���ة الت���ي حتت�س���نها مملكة 
البحري���ن، اإ�س���افة جلم���ع م���ن رجالت ال�س���لك 

ال�سيا�سي والدبلوما�سي والإعالمي.
وكان من جمع احل�سور اأي�ًسا، اأعداد كبرية 
من طلب���ة املدار����س، الذين حر�س���ت “جمعية 
هذه هي البحرين” على دعوتهم؛ للتعرف على 
ال�ش���وط الكبري ال���ذي قطعته مملك���ة البحرين 
وم�رضوع جاللة امللك الإ�سالحي بتعزيز التعاي�س 

بني الأديان والتعددية والت�سامح الديني.
واألق���ت عريف���ة الن���دوة الإعالمي���ة �س���مية 
امل���ري كلمة ترحيبية بجمع احل�س���ور، مو�س���حة 
اأن مرك���ز املل���ك حم���د العامل���ي للح���وار ب���ني 
الأديان والتعاي�س ال�س���لمي يج�س���د روؤية جاللة 
امللك الثاقبة يف التعاي�س والت�س���امح الديني، 

واحت�سان كل الأطياف واملذاهب والأديان.
 

رؤية ملكية ثاقبة
وقال نائ���ب رئي�س جمل�س الأمن���اء املدير 
التنفيذي ملركز عي�س���ى الثقايف ال�س���يخ خالد 
بن خليفة اآل خليفة يف كلمة األقاها على م�س���مع 
احل�س���ور الذين اكتظ���ت بهم القاع���ة، “اإن ما 
و�س���لنا اإلي���ه الي���وم يف البحري���ن م���ن تعاي�س 
�س���لمي، ونعمة الأمن والأمان، وحريات متنوعة 
لالأدي���ان، واملذاهب، روؤية بنيت على اأ�س���ا�س 
ر�س���ني، وقواع���د متين���ة، خالل ف���رتات زمنية 
خمتلف���ة، ن�س���تند عليه���ا بقوة عزمنا مب�س���رية 
الت�س���امح الدين���ي والتعاي����س ال�س���لمي، حيث 
متي���زت البحري���ن ومنذ القدم ع���ن دول كثرية 
بالع���امل، بتمتعه���ا بالتالح���م اليوم���ي، بخالف 
بع�س الدول الأخرى التي حتت�سن هذا التنوع، 
ولك���ن م�س���احاتها الكبرية حت���ول دون حتقيق 

هذا التالحم”.
واأ�ساف “امل�سافة املتباعدة ما بني املدن 
والتي تكون اأحيانا مبئات الكيلومرتات، حتول 
دون حتقي���ق اللتحام اليومي ب���ني العرقيات 
واملذاه���ب والأدي���ان املختلف���ة، فنج���د عل���ى 
�سبيل املثال، ب�سمال ال�سودان جتمع م�سلمني، 
ويف اجلن���وب امل�س���يحيون، كل منف�س���ل ع���ن 
الآخر، يف حني اأن يف بالبحرين، توجد ومب�س���افة 
�س���غرية باملنامة، الكثري من املاآمت، واملعابد، 
والكنائ����س، وامل�س���اجد، وعليه ف���اإن التعاي�س 

اليومي وا�سح، وعميق، وم�ستمر”.
واأردف “ا�س���م مرك���ز املل���ك حم���د للحوار 
بني الأديان والتعاي�س ال�س���لمي، ينبع من هذا 
الواقع، وبالتايل فاإن امليزة اجلغرافية ت�سفي 
عل���ى البحرين عامل قوة لتحقيق هذا التقارب، 
والذي اأوجد م�ساركة اأبناء هذا املذهب والدين، 
بالحتفالت التي يقيمها اأبناء الأديان الأخرى”. 

الوع���ي  ه���ي  الثاني���ة  “املي���زة  ويتاب���ع 
املجتمعي، الذي كان احل�س���انة الأ�س���ا�س �سد 
ما جاء لنا من ملوثات خارجية، �س���واء مبا �سمي 
بالربي���ع العرب���ي، اأو بغ���ريه، وكذل���ك الأفكار 
اخلارجة من التنظيم���ات الإرهابية ك� )داع�س( 
وغريه���ا، اإذ جن���ح ه���ذا الوع���ي لأن يو�س���لنا 
اإلى بر ال�س���الم، و�س���اعدنا على بن���اء على هذا 
املجتمع اجلميل واملتجان�س، والذي ل ي�سعر به 
الإن�سان البحريني باأي فروقات مع اأبناء الأديان 

الأخرى”.
 

دور حكام البحرين 
حلظات، قبل اأن ي�س���يف املدير التنفيذي 
ملركز عي�سى الثقايف “كما اأن هنالك دوًرا مهًما 
حل���كام البحري���ن، لأن من خ���الل تاريخنا لأكرث 
م���ن 250 �س���نة، اأوجد اآل خليفة هذا الت�س���امح 
الديني، ومن املوطن الأ�س���لي )الزبارة(، حيث 
انتهجوا �سيا�س���ة النفتاح اقت�ساديا و�سيا�سيا 
وعلميا، وبالتجارة ا�ستطاعت الزبارة اأن تتحول 
ملرك���ز جت���اري كب���ري، ا�س���تقطب كل العلماء، 
من خمتلف املناطق بالوط���ن العربي، لتتحول 
اإلى مرك���ز علمي ح�س���اري تتفاعل ب���ه الكثري 
م���ن الأف���كار والأطروح���ات، منهم علم���اء اأجالء 
من الأح�س���اء، والب�رضة، واملدينة املنورة، ومكة 

املكرمة”.
وق���ال “مت من���ح اأول ترخي����س مل���اأمت يف 
البحري���ن الع���ام 1783 وكان مل���اأمت بن رجب، 
التح���ول احلكوم���ي يف  وال���ذي ج�س���د حينه���ا 
بالبحري���ن، ونظرة احلكام ملنظ���ور التعاي�س ما 
ب���ني الأديان، كم���ا منح الهندو�س ترخي�س���هم 
لأول معب���د العام 1817، وم���اأمت العجم الكبري 
الع���ام 1882، واأول كني�س���ة م�س���يحية الع���ام 
 ،1931 الع���ام  يه���ودي  معب���د  واأول   ،1892
ومببادئ جاءت من اآل خليفة من الزبارة، تقوم 
على الت�سامح الديني، والتعاي�س املذهبي بني 
اجلميع، ي�س���اف اإليها اأي�ًس���ا اجلوامع ال�سنية، 

وامل�ساجد”.
وتابع ال�سيخ خالد “هنالك اأي�سا، التنظيم 
الذي رعته احلكومة منذ البدايات، والتي ترعى 
وتنظم وحتمي كل هذه ال�سعائر املقد�سة، منها 
تنظي���م املواكب احل�س���ينية، والتي مل ُي�س���مح 
لها ب���ذاك الوقت بالكثري من ال���دول العربية، 
منها دول حتت�س���ن اأعدادا كبرية من ال�س���يعة، 
واحلماي���ة هنا مل ت�س���مل املواك���ب والطقو�س 

فقط، بل دور العبادة، والتي �سمحت القوانني 
ونظمت بوجودها، لكي متار�س حرية ال�س���عائر 
بحرية تامة، وب�س���ورة تعك�س مبادئ اآل خليفة 

بتعزيز مبادئ التعاي�س ال�سلمي”.
واأردف “عندم���ا اأتى جالل���ة امللك مب�رضوعه 
الإ�سالحي، ومن بعد مبركز امللك حمد العاملي 
ال�س���لمي،  والتعاي����س  الأدي���ان  ب���ني  للح���وار 
بنيت هذه الفكرة على اأ�س���ا�س ر�س���ني وقوي 
وتاريخي، �سي�س���ع البحرين مكانتها امل�ستحقة 
كمنارة للعامل ككل، ونح���ن بواقع الأمر نختلف 
كثريا عن دول غرينا، فاأن�س���ئ املعبد اليهودي 
لأن هن���اك يهودا بالبحرين، واأن�س���ئت كني�س���ة 
بالبحرين لأن هنالك م�س���يحا بالبحرين، وهكذا، 
يف حني اأن تختل���ق الوقائع، ومنها دولة اأعلنت 
موؤخ���ًرا ع���ن التوجه لبن���اء اأكرب كني�س���ة بال�رضق 
الأو�س���ط، لكن من دون م�س���يحيني حتت�سنهم 
اأرا�س���يها، وعلي���ه فنح���ن بعي���دون ع���ن ه���ذه 
الفربكات، وتاأ�سي�س���نا لالأمور يكون دائًما على 

خلفيات �سحيحة”.
 

األساس بالميثاق 
ووا�س���ل  “احلري���ات التي �س���منها م�رضوع 
ميث���اق العمل الوطني، و�س���وت عليها �س���عب 
البحري���ن بالإجم���اع، توؤك���د التف���اق على هذه 
املقوم���ات التي من �س���منها احلريات الدينية 
والتعاي����س املذهب���ي، وله���ذا يج�س���د امليثاق 
القاع���دة الرئي�س���ة التي نرتكز عليه���ا، والذي 
اأكد من خالل ت�س���ويت ال�س���عب هذه احلريات، 
وبو�س���ع يعك����س احل���ال الطبيع���ي للمجتم���ع 

البحريني”.
وقال “كما اأن هنالك مبادرات عاهل البالد 
يف التعاي�س الديني والت�سامح، اإذ اأكدت مملكة 
البحرين للجمعية العام لالأمم املتحدة ت�س���مية 
الع���ام 2001 عام���ا للح���وار ب���ني احل�س���ارات، 
 2005 ويف  بذل���ك،  خا����س  ع���ام  واعتم���اد 
ا�ست�س���افت البحري���ن موؤمت���ر الفك���ر العرب���ي 
ومقرة الأردن، بعنوان )الو�سطية بني التنظري 
والتطبي���ق(، واأي�ًس���ا تنظيمها منت���دى احلوار 

بني احل�سارات، وم�ساركة جاللة امللك باجتماع 
رفيع امل�ستوى باجلمعية العامة لالأمم املتحدة، 
واحت�س���انها كذل���ك يف الع���ام 2016 اجتم���اع 
�سيام من اأجل ال�سالم، وتاأ�سي�س كر�سي امللك 
حمد لتدري����س احلوار وال�س���الم والتفاهم بني 
الأدي���ان مبدينة “ل�س���بينزا” باإيطاليا، واإعالن 
تاأ�س���ي�س مركز امللك حمد العاملي للحوار بني 
الأدي���ان، والتعاي�س ال�س���لمي بلو�س اأجنلو�س، 

وغريها الكثري...”.
وتابع ال�س���يخ خالد “ميثل تاأ�س���ي�س مركز 
املل���ك حم���د اجلامع���ي للح���وار، وثيق���ة تلتزم 
بتعزي���ز احلري���ة الديني���ة للجمي���ع ب���روح م���ن 
الح���رتام املتبادل واملحب���ة املوؤدية للتعاي�س 
ال�س���لمي والق�س���اء عل���ى التطرف، عل���ى غرار 
فل�س���فة القيادة الر�س���يدة جلاللة امللك، ومن 
املهم الإ�س���ارة لريادة ومتي���ز البحرين مب�رضوع 
اإن�س���اء املرك���ز، ومبب���ادرة توؤك���د اأن البحري���ن 
اأ�س���بحت مركزا عاملًيا لالجتماعات واحلوارات 
واملوؤمترات املتعلقة بتحقيق ال�س���الم والوئام 
بني جمي���ع الأديان، والق�س���اء عل���ى الإرهاب، 

والتطرف، خ�سو�سا بني ال�سباب.
 

مشاريع ملكية فريدة
 من جهته���ا، رحب���ت الأمني الع���ام لحتاد 
اجلاليات بالبحرين بيت�سي ماثي�سون باحل�سور، 
قائل���ة “ممتن���ون لهتمام ورعاي���ة جاللة امللك 
حمد بن عي�س���ى اآل خليفة لهذه املبادرات، كما 
اأ�س���كر اجلمعي���ات كافة عل���ى تواجدهم اليوم، 
واأ�س���كر الق���ادة والأع�س���اء للمدار����س كاف���ة، 
اآ�س���يا، الربيطاني���ة، العل���وم التطبيقي���ة، هذا 
الأمر يعد ركيزة اأ�سا�س���ية للتنوع بني التعليم، 
وي�س���تعر�س اأمرا مهما على مدى عقود طويلة، 
يقوم على اح���رتام الأديان، وتعزي���ز التعاي�س 

فيما بينها”.
وقال���ت “قمن���ا الي���وم بعر�س امل�س���اريع 
الثالثة الفريدة جلاللة امللك، والنادرة عاملًيا، 
والت���ي تعك�س فل�س���لفة جاللة، منه���ا الفتتاح 
الر�س���مي لوثيقة مملكة البحرين، التي اأ�سارت 

اإل���ى اأن اجلهل ه���و عدو ال�س���الم، واأن علينا اأن 
نتعاي����س فيم���ا بيننا، وعليه نبداأ هذا ال�س���باح 
بعق���ول وقلوب مفتوح���ة على ه���ذه املبادرة، 
التي مل ت���اأت مبح�س ال�س���دفة، واإمنا من قبل 
جمعي���ة ه���ذه البحرين”. واأ�س���افت ماثي�س���ون 
“بداأت ه���ذه املبادرة، منه���ا مركز امللك حمد 
والتعاي����س  الأدي���ان،  ب���ني  للح���وار  العامل���ي 
ال�سلمي، وكر�س���ي امللك حمد بجامعة ل�سبينزا 
باإيطالي���ا التي امتنت لهذه املب���ادرة الهادفة 
لتدري����س التعاي�س ال�س���لمي ب���ني الطلبة، مع 
الإ�س���ارة هنا اإلى اأن العديد من اجلامعات حول 
العامل، كانت تطمح للح�سول على هذا املقعد، 

لتوفري هذا الفكر امل�ستنري”.
 

جوهرة التاج 
�س���يكون  حم���د  املل���ك  “مرك���ز  واأكمل���ت 
الركي���زة الأ�س���ا�س له���ذا الفك���ر النه�س���وي، 
واإعالنا لوثيقة ال�س���الم بني خمتلف الأ�سخا�س 
حول العامل، ومل يود جاللته اأن تكون هذه جمرد 
وثيقة، واإمنا و�س���يلة لن�رض املحبة وال�سالم بني 
خمتل���ف الأديان بني الع���امل، وكذل���ك لتعزيز 
والكراهي���ة،  احلق���د  ورف����س  امل�س���وؤوليات، 
وتعزي���ز للتعاي�س ال�س���لمي. اإن تاأ�س���ي�س هذا 
املرك���ز ال���ذي كان يف مدين���ة لو����س اأجنلو�س 
الأمريكية، ومن خالل �سمو ال�سيخ نا�رض بن حمد 
اآل خليفة، لهو اأقرب لرحل���ة البداية لكل اأنحاء 
الع���امل، لن�رض فكر جاللت���ه ومبادرتني ملكيتني 
�س���جاعتني، والثالثة - وه���ي املركز - تعترب 
اجلوهرة بالتاج امللكي، والروؤية امللكية، التي 
ل تنح����رض باملركز فقط، واإمنا مبعر�س �س���امل 
ومتنوع ملختلف ح�سارات العامل ومركز عاملي 

للدرا�سات وتبادل الثقافات بني ال�سعوب”.
وقال���ت ماثي�س���ون “اإن مرك���ز امللك حمد 
والتعاي����س  الأدي���ان  ب���ني  للح���وار  العامل���ي 
ال�سلمي، �س���وف يكون مركزا للقادة للتعريف 
ع���ن التعاي�س ال�س���لمي يف البحرين، و�س���يكون 
الفتتاح الر�سمي له بقاعة مركز عي�سى الثقايف 

14 مار�س املقبل”.

 اإبراهيم النهام

•  ال�سيخ خالد بن خليفة	

 ت�صوير: ر�صول احلجريي
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الربملان “جبل �شامخ” بالعمق الوطني وبيت لل�شعب
ذكرى امليثاق متثل جتديدا للعهد والوالء جلاللة امللك... املال:

 اأكد رئي�س جمل�س النواب اأحمد املال اأن جمل�س 
النواب اأ�ش���بح جبال �ش���اخماً يف العمق الوطني؛ الأنه 
بيت ال�ش���عب البحريني، وم����روع جاللة امللك، ولن 
مي�س هذا البيت. وذكر يف كلمته االفتتاحية ملوؤمتر 
ميثاق العم���ل الوطني: “اآفاق امل�ش���تقبل والتنمية 
امل�ش���تدامة وال�ش���الم” اأن ذك���رى امليث���اق متث���ل 
جتديدا للعهد والوالء جلاللة امللك ومد اليد له كما 

امتدت يف يوم امليثاق قبل اأكرث من عقد.
اأكد املال اأن م�ش���رة العمل واالإجناز يف البحرين 
م�ش���تمرة ول���ن تتوقف، وذلك بف�ش���ل م���ن اهلل ثم 
االإرادة امللكية والدعم ال�ش���عبي رغم كل التحديات 
واملوؤام���رات الت���ي واجهت اململكة، وم���ا يحاك من 

موؤامرات خارجية حتطمت اأمام عزمية البحرين.

ج���اء ذلك خ���الل الكلم���ة االفتتاحي���ة يف موؤمتر 
ميث���اق العمل الوطني “اآفاق امل�ش���تقبل.. والتنمية 
امل�شتدامة وال�شالم”، والذي جاء حتت رعاية �شامية 
من لدن عاهل البالد �ش���احب اجلاللة امللك حمد بن 
عي�ش���ى اآل خليف���ة، وبالتع���اون مع املعه���د الدويل 
لل�ش���الم، والذي ح�ره ع���دد من كبار ال�شخ�ش���يات 
وامل�ش���وؤولني امل�شاركني يف �ش���ياغة ميثاق العمل 
الوطن���ي، واأع�ش���اء ال�ش���لطة الت�ريعي���ة، وعدد من 
اأع�ش���اء اللجن���ة العلي���ا مليث���اق العم���ل الوطن���ي، 
ال�شيا�ش���ية واالإعالمي���ة واملجتمعي���ة  والفعالي���ات 

والطالبية يف مملكة البحرين.
وياأتي ه���ذا املوؤمت���ر، والذي ينظم���ه املجل�س 
النيابي تزامن���ا مع احتفاالت مملكة البحرين بذكرى 
ميثاق العم���ل الوطني املواف���ق 14 فرباير من كل 

عام.

ليلى مال اهلل

جاللة امللك اأبى اإل اأن يعر�ض امليثاق على ا�شتفتاء �شعبيالبحرين الأولى اأو�شطيا مبوؤ�رس الأمن الوظيفي واحلياة الأ�رسية

امليثاق حّقق امل�شاواة بني الرجل واملراأة

حمطة جديدة لالإ�شالح  �شدور “الأحوال” 

لإطالق حمالت وطنية تعزز من قيم النتماء

اأع�شاء اللجنة يحملون اأفكارا تقدمية... الوزير املطوع:املنامة من اأوائل الدول اخلليجية بتنويع ن�شاطها االقت�شادي... املعهد الدويل لل�شالم: 

اإ�راك البحرينية ب�شياغته اأول املبادرات... مرمي بنت ح�شن:

مراعاة ملكية للخ�شو�شية املذهبية... املاجد: 

اأبرز تو�شيات البيان اخلتامي ملوؤمتر امليثاق:

اأكد رئي�س املعهد الدويل لل�ش���الم 
ت���ري رود الر�ش���ن يف كلمته يف املوؤمتر 
الت���ي األقاه���ا بالنياب���ة مدي���ر املعه���د 
االأو�ش���ط  ال����رق  يف  لل�ش���الم  ال���دويل 
و�ش���مال اإفريقيا اأن البحرين ت�ش���درت 
قائم���ة بل���دان ال����رق االأو�ش���ط ككل يف 
موؤ�ر “العمل يف اخلارج” وال�ش���يما فيما 
يتعلق باالأمن الوظيفي واملايل، و”موؤ�ر 
احلي���اة االأ�رية”، و”الوجهات الرئي�ش���ة 
للن�شاء الوافدات”، و “موؤ�ر البلد االأكرث 

ترحيبا”.
واأو�ش���ح “تعترب البحرين من اأوائل 
دول اخللي���ج العربي التي قامت بتنويع 

ن�ش���اطها االقت�ش���ادي وم�ش���ادر دخلها 
عن طريق االبتعاد عن امل�ش���در الوحيد 
للدخ���ل. وعل���ى الرغم من االفتق���ار اإلى 
املوارد الطبيعية ومع الكثافة ال�شكانية 
العالية، فاإن ال�شيا�ش���ات االقت�ش���ادية 
املتبع���ة جعلت من مملك���ة البحرين اأحد 
اأه���م املراك���ز املالية االإقليمي���ة ومركز 

حيوي للن�صاط االقت�صادي.
عل���ى  اململك���ة  حافظ���ت  واأردف 
عالق���ات متين���ة م���ع االأم���م املتح���دة يف 
ر�شد ال�شيا�شات الدميقراطية من خالل 
اجله���ود الرامية اإلى احلف���اظ على تنوع 

ووحدة املجتمع البحريني.

وه���و جمتم���ع ال يعد فيه الت�ش���امح 
والتعاون قيمة فح�شب، بل يطبق عمليا 
ب�ش���كل مكن املعهد الدويل لل�شالم من 
ا�شت�شافة احلوارات بني خمتلف االأديان 
الت���ي تتعاي����س �ش���لميا وحتاف���ظ فيما 

بينها على عالقات قوية يف اململكة.
وا�ش���تكمل “ال تزال هناك حتديات 
م�ش���تقبلية عدي���دة بطبيع���ة احل���ال يف 
�شعي اململكة؛ من اأجل ال�شالم والتنمية 
واالأم���ن. ويقف املعهد الدويل لل�ش���الم 
على اأهبة اال�ش���تعداد؛ ملوا�شلة تقدمي 
اإل���ى القي���م  ي���د امل�ش���اعدة، ا�ش���تنادا 

الواردة يف ميثاق االأمم املتحدة.

اأك���د وزي���ر �ش���وؤون جمل�س 
الوزراء حمم���د املطوع اأن جاللة 
امللك اأبى اإال اأن يعر�س ميثاق 
العم���ل الوطني على ا�ش���تفتاء 

�شعبي.
اإع���داده  جلن���ة  اأن  وذك���ر 
تكون���ت م���ن 46 ع�ش���وا جلهم 
يحملون اأفكارا تقدمية تتوافق 
م���ع تطلع���ات كل التقدميني، 
كل  متث���ل  اللجن���ة  وكان���ت 
وكل  ال�ش���عب  القطاع���ات 

االأطياف.
وذك���ر املط���وع يف مداخلته 

اختالف���ات  اأن  املوؤمت���ر،  يف 
ح�ش���لت حول ن�شو�س مقرتحة 
للميث���اق، رفعن���ا االأم���ر جلاللة 
امللك، ف���كان موقف جاللته مع 
االأك���رث تقدمي���ة. اأم���ا املوقف 
االآخر، ف���كان يخت�س باملقرتح 
املطروح ب���اأن يعر�س امليثاق 
عل���ى موؤمتر �ش���عبي موؤلف من 
500 �ش���خ�س، ث���م يت���م اأخ���ذ 
تعدي���الت  الإح���داث  ت�ري���ح 
د�ش���تورية، اإال اأن جالل���ة امللك 
اأبى اإال اأن ي�ش���تفتي ال�ش���عب، 
وه���و م���ا ح�ش���ل واأح���رز ذل���ك 

م�شاركة منقطعة النظر.
اأن  اإل���ى  املط���وع  ولف���ت 
البحري���ن يف عهده���ا احلدي���ث 
مرت بثالث مراحل تاألقت فيها 
مواق���ف ال�ش���عب م���ع احلاكم، 
بداأت يف العام 1869 حينما دعا 
ال�ش���عب احلاكم ال�شيخ عي�شى 
بن عل���ي اآل خليفة للقدو�ش���م 
وتويل االإمارة، ويف العام 1970 
ح���ني �ش���وت ال�ش���عب موؤي���دا 
وا�ش���تقاللها  البحرين  لعروب���ة 
يف  جم���ددا  وق���ف  ث���م  لالأب���د، 

الت�شويت على امليثاق.

اأكدت نائب رئي�شة املجل�س االأعلى 
للم���راأة ال�ش���يخة م���رمي بن���ت ح�ش���ن اآل 
خليفة اأن امليثاق نقطة م�ش���يئة وحقق 
للمراأة اأك���رث ما كانت تطال���ب به املراأة 

البحرينية.
واأو�شحت اأن و�شع املراأة البحرينية 
احلقوق���ي حت���ى الع���ام 2000 كان غر 
مكتمل ب�شبب حجب حقوقها ال�شيا�شية 
وج���اء امل����روع الوطني ال�ش���امل جلاللة 

املل���ك يف الع���ام 2000 مبب���ادرات غر 
م�شبوقة من �ش���منها بناء م�شرة املراأة 
البحرينية وتثبيت اأركان م�ش���اركتها يف 

التنمية وا�شتكمال حقوقها.
وتابعت، ومتثل���ت اأولى املبادرات 
باإ����راك البحرينية �ش���من جلنة �ش���ياغة 
م�روع ميثاق العمل الوطني وامل�شاركة 
يف والت�شويت عليه الحقا، وهو ما اأحدث 
نقلة تاريخية يف م�شرة املراأة البحرينية 

نحو حتقيق امل�شاواة بينها وبني الرجل 
واأ�ش���افت  والواجب���ات.  احلق���وق  يف يف 
قد حتقق الكثر خالل �ش���ت ع�رة �ش���نة 
م�ش���ت من عمر امل�روع االإ�ش���الحي منذ 
�شدور ميثاق العمل الوطني وحتى االآن، 
وعندم���ا نعود بذاكرتنا اإلى العام 2001 
وهي بداية اإن�شاء املجل�س االأعلى للمراأة 
نفتخر ونعتز باإجنازات املجل�س التي لها 

اأول ولي�س لها اآخر.

اأك���د النائب ماجد املاج���د اأن جاللة 
امللك يراعي اخل�شو�ش���ية املذهبية يف 
القوان���ني والت�ريعات كاف���ة يف مملكة 
البحري���ن، وم���ن اأبرزها قان���ون االأحوال 

ال�شخ�شية املوحد.

وقال يف مداخلته يف اجلل�شة الثانية 
حتت عنوان امليثاق الت�ش���امح وال�شالم 
اأن �ش���دور قان���ون االأحوال ال�شخ�ش���ية 
املوح���د يف يعترب حمط���ة اأخرى يف جمال 
االإ�ش���الح القانوين والق�شائي للم�شائل 

املتعلق���ة باالأحوال ال�شخ�ش���ية، خا�ش���ة 
واأن القان���ون ن�س على ع���دم تعديله اإال 
من خالل م���روره على جلنة �رعية تراعي 
اأال يت���م جتاوز االأح���كام الفقهية يف هذا 

ال�شدد.  

البي����ان اخلتام����ي ملوؤمتر  اأكد 
ميث����اق العم����ل الوطن����ي: “اآف����اق 
امل�ش����تقبل والتنمي����ة امل�ش����تدامة 
وال�ش����الم” الدع����م الت����ام للروؤي����ة 
ل����دن  م����ن  ال�ش����امية  امللكي����ة 
جالل����ة امللك؛ بو�ش����ف م�ش����امني 
العم����ل  ميث����اق  وا�ش����ت�رافات 
الوطن����ي، اأحد اأهم واأب����رز الوثائق 
التاريخي����ة الع�ري����ة، الت����ي اأجمع 
يف  البحرين����ي،  ال�ش����عب  عليه����ا 
الذي  اال�ش����تفتاء عل����ى امليث����اق، 
وركي����زة  علي����ا،  مرجعي����ة  اأ�ش����بح 
االإ�ش����الحي  امل�����روع  يف  ك����ربى، 
لدول����ة  الدميقراطي����ة  وامل�ش����رة 

القانون واملوؤ�ش�شات. 
اخلتام����ي  البي����ان  ورف�����س 
للموؤمتر اأ�شكال التدخالت االأجنبية 
كاف����ة يف �ش����وؤون مملك����ة البحرين 
الداخلي����ة ودول املنطق����ة، ودع����ا 
املجتمع ال����دويل ملحاربة االإرهاب 

باأ�ش����كاله كافة وم�ش����ادر متويله 
باإطالق  واملحر�شني عليه، مطالباً 
حم����الت وطني����ة تع����زز م����ن قي����م 
االنتم����اء الوطن����ي، واح����رتام دولة 
واإع����الء  واملوؤ�ش�ش����ات،  القان����ون 
قي����م املواطنة، وحقوق االإن�ش����ان، 
والت�ش����دي  املجتمعية،  والعدال����ة 
الوح����دة  �ش����فو  يعك����ر  م����ا  ل����كل 
بالن�ش����يج  واالإ�����رار  الوطني����ة، 

االجتماعي.
و�ش����دد عل����ى االأم����ن الوطني؛ 
كون����ه ال�ش����ياج االأمني، واحل�ش����ن 
احل�ش����ني، للوط����ن واملواطن����ني، 
كم����ا ورد يف الف�ش����ل الراب����ع م����ن 
ميث����اق العم����ل الوطن����ي، ودع����وا 
اإلى تكثي����ف امل�ش����اركة يف احلياة 
العامة وال�شيا�ش����ة، واملمار�ش����ات 
ب�ش����طها  الت����ي  الدميقراطي����ة 
واأ�ش����ادوا  للجمي����ع،  الد�ش����تور 
ال�شيا�ش����ية للعالق����ات  بالثواب����ت 

اخلليجية، االأ�شا�ش����ية وامل�شرية، 
العم����ل  ميث����اق  اأكده����ا  الت����ي 
وا�ش����تقرار  اأم����ن  واأن  الوطن����ي، 
مملكة البحرين من اأمن وا�ش����تقرار 
دول جمل�����س التع����اون اخلليج����ي، 
العربي  باالنتماء  اعتزازهم  واأكدوا 

واالإ�شالمي للمملكة.
واأعل����ن املوؤمت����رون يف بيانهم 
اخلتام����ي اأي�ش����اً تاأييده����م ل����دور 
يف  ومتكينه����ا  البحريني����ة  امل����راأة 
خمتلف مواقع العم����ل، مع فخرهم 
واعتزازهم ملا تبواأته من منا�شب 
رفيع����ة، حملية ودولية، �ش����اهمت 
ب�شكل كبر يف التنمية امل�شتدامة 
البحري����ن،  ململك����ة  وال�ش����املة 
موؤكدي����ن دعمهم لقطاع ال�ش����باب 
يف مملكة البحرين، وتوفر اأ�شكال 
الدع����م كافة ل����ه اإميان����ا منهم باأن 
االأوطان مرهونة  نه�شة وم�شتقبل 

بنه�شة �شبابها.

البحرين على طاولة اجتماع احلج زيادة “كوتا” 
يعقد غدا ال�شبت بح�شور جميع البعثات... القطان ل� “$”:

اأك���د رئي�س بعث���ة مملكة البحري���ن للحج عدنان 
القطان ل� “البالد” اأن زيادة كوتا احلجاج البحرينيني 
�شتكون من بني اأبرز الطلبات التي �شتطرحها البعثة 
على طاولة االجتماع ال�شنوي الذي يجمع بني كل من 
امل�شوؤولني بوزارة احلج والعمرة ال�شعودية وبعثات 
حجاج بيت اهلل احلرام. ولفت اإلى اأن البعثة �شتتقدم 
بحزم���ة م���ن الطلبات خ���الل لقائها بامل�ش���وؤولني يف 
وزارة احل���ج ال�ش���عودية، الت���ي م���ن �ش���اأنها تذليل 
ال�ش���عوبات وحت�ش���ني نوعي���ة وم�ش���توى اخلدمات 

املقدمة حلجاج اململكة.
وم���ن املق���رر اأن تنطلق بعثة اململكة برئا�ش���ة 
القطان حل�ش���ور االجتماع ال�ش���نوي يوم غد ال�شبت، 
وم���ن املتوق���ع اأن يلتقي الوفد بوكي���ل وزارة احلج 
وع���دد م���ن امل�ش���وؤولني؛ للتباح���ث واالط���الع على 
ا�ش���تعدادات ومتطلب���ات الوزارة للمو�ش���م املقبل، 
واحل�ش���ول عل���ى اأف�ش���ل اخلدم���ات لراح���ة حج���اج 

البحرين.

واأ�ش���ارت البعث���ة يف بيانها الر�ش���مي اإل���ى اأنها 
�ش���تلتقي موؤ�ش�ش���ة مطويف حجاج جنوب اآ�شيا، وهي 
اجلهة امل�شوؤولة عن توفر اخلدمات الالزمة للحجاج 

يف امل�ش���اعر، اإذ �ش���يتم ط���رح ع���دد من املوا�ش���يع 
واأهمها تطوي���ر دورات املياه يف املخيمات، وتاأمني 

ال�شحة العامة للحجاج.

تطوير مهارات موظفي الوزارات يف كتابة التقارير ال�شحافية

املنام���ة - بن���ا: نظ���م مركز وكال���ة اأنباء 
البحري���ن )بنا( لتطوير امله���ارات االإعالمية، 
“ف���ن كتاب���ة التقاري���ر  ال���دورة التدريبي���ة 
ال�ش���حافية”، مب�ش���اركة ع���دد م���ن موظفي 
ال���وزارات واملوؤ�ش�ش���ات احلكومية وذلك يف 

الفرتة من 7 حتى 8 من ال�شهر اجلاري.
وت�ش���منت الدورة التي قدمتها رئي�ش���ة 
التحري���ر بوكال���ة اأنب���اء البحري���ن هن���د كرم، 
تعري���ف امل�ش���اركني بالكيفي���ة ال�ش���حيحة 
التي تتم فيه���ا كتابة التقارير ال�ش���حافية، 
بالتقري���ر  للو�ش���ول  املتبع���ة  واخلط���وات 
ال�شحايف لالحرتافية واملهنية الالزمة، واأنواع 
التقارير ال�ش���حافية وخ�شائ�شها، وما عنا�ر 
كتاب���ة التقري���ر ال�ش���حايف اجلي���د، والتمييز 

بني التقرير ال�ش���حايف والفنون ال�ش���حافية 
االأخ���رى كاخل���رب والتحقيق واحلوار، اإ�ش���افة 
ال���ى توظي���ف التقاري���ر ال�ش���حافية يف عمل 
اإدارات االإع���الم والعالقات العام���ة والدولية 
يف الوزرات واملوؤ�ش�ش���ات احلكومية و�ركات 

القطاع اخلا�س.
وتاأت���ي اإقامة هذه الدورة �ش���من اخلطة 
اال�ش���رتاتيجية الت���ي تتبعه���ا وزارة �ش���وؤون 
االعالم يف امل�شاهمة يف رفع القدرات وتبادل 
اخل���ربات ملوظفي ال���وزارات واملوؤ�ش�ش���ات 
احلكومية، وتعزي���ز الكوادر الوطنية بتقدمي 
دورات املختلف���ة املتخ�ش�ش���ة يف مه���ارات 
كتاب���ة اخل���رب والتقري���ر والتحقيق ب�ش���ورة 

مهنية حمرتفة.

�شيد علي املحافظة

• عدنان القطان	
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م�����س��اري��ع �سكنية وخ��دم��ي��ة ل��ت��م��وي��ل  م���ن اخل���دم���ات  ال��ع��وائ��د امل��ح�����س��ل��ة  ا���س��ت��غ��ال 

اأكرث من 460 مليون دينار قيمة التمويالت الإ�سكانية
املنتفعون املتخلفون عن ال�سداد 1349... احلمر رًدا على ال�ساعر:

ك�سف وزير الإ�س��كان با�سم احلمر عن اأن عدد التمويالت الإ�سكانية التي 

اإذ  األفا و325 ح�س��ابا،  منحت للمواطنني والتي ما تزال قائمة بلغ نحو 39 

تبل��غ القيم��ة الإجمالية لتل��ك التمويالت 460 مليون��ا و105 اآلف و669 

دينارا بحرينيا حتى نوفمرب 2017.

وقال “نظًرا لالأو�ساع القت�سادية الراهنة، ومبوجب القانون رقم )20( 

ل�سن��ة 2017 باعتم��اد امليزاني��ة العام��ة للدول��ة لل�سنت��ني املاليتني 2017 

و2018، فاإن��ه مت وق��ف ر�س��د امليزاني��ة ال�سنوي��ة البالغة 34 ملي��ون دينار 

للتموي��ل الإ�سكاين، وعليه ف��اإن على البنك توفري التموي��ل الإ�سكاين الالزم 

للوف��اء بق��رارات التخ�سي�ص املزم��ع اإ�سدارها عن وزارة الإ�س��كان لهذا العام 

والأع��وام التي تليه يف �ساأن خدمة التموي��ل الإ�سكاين من ال�سيولة النقدية 

للبنك”.

واأ�ساف “ناهيك عن الإ�سهام ب� 10 
مايني دينار لكل �س���نة من ال�س���نتني 
املاليت���ني 2017 - 2018 كاإي���رادات 
يف امليزاني���ة العام���ة للدولة؛ ا�س���تناًدا 
لقان���ون امليزاني���ة العامة، كما �س���اهم 
البن���ك مببلغ 20 ملي���ون دينار بحريني 
�س���من الإيرادات العامة حلكومة مملكة 
البحرين لل�س���نة املالية 2016، مبوجب 
القانون رقم )14( 2015 ل�سنة باعتماد 
لل�س���نتني  للدول���ة  العام���ة  امليزاني���ة 

املاليتني 2015 و2016”.
وبني اأن عدد املنتفعني املتخلفني 
ع���ن ال�س���داد بل���غ 1.349 منتف���ع حتى 
�س���هر نوفمرب 2017. ج���اء ذلك يف رده 
على �سوؤال برملاين للنائب خالد ال�ساعر 
ب�ساأن القرو�ض التي منحت للمواطنني 

والتي ما زالت قائمة.
وق���ال اإن ما يتقا�س���اه البنك ميثل 
هام�ض ربحية حمدودا كم�سطلح م�رصيف، 
ويت�س���ف باملحدودي���ة ملا يت���م به من 
دع���م حكومي درجت ت�س���ميته ر�س���وًما 
واإدارًيا متا�س���ًيا مع القرار ال�س���ادر من 
 )1516( جل�س���ته  يف  ال���وزراء  جمل����ض 
ب�س���اأن املوافق���ة على ����رصف القرو�ض 
للمواطنني ثم حت�س���يلها منهم م�ساًفا 
اإليها ر�سوم تغطي امل�ساريف الإدارية 
لبنك الإ�سكان، ول يق�سد به امل�سطلح 
ال�رصع���ي للر�س���وم الإداري���ة، اإمن���ا ه���و 
تعري���ف خا�ض ببن���ك الإ�س���كان، ويعد 
تطبيق نظام التمويل الإ�سامي يف العام 
2004، وانتهاج التعاقد وفًقا للمرابحة 
املنتهي���ة  والإج���ارة  وال�ست�س���ناع 
بالتملي���ك باتت الإيرادات املتح�س���لة 
عن التمويل متمثلة يف �س���يغة اإيرادات 

تاأجري اأو مرابحة.
واأردف: ومل���ا كان ذل���ك، فاإن قيمة 
الر�س���وم الإداري���ة رمزية تبلغ ن�س���بتها 
3 % على اأ�س���ا�ض الر�سيد املتناق�ض 
لقيم���ة املديوني���ة )تعادل ن�س���بة 1.7 
�سنوًيا من قيمة التمويل كن�سبة ثابتة( 
علم���ا اأن���ه يت���م ا�س���تقطاع اأول ق�س���ط 
مرتت���ب عل���ى التموي���ل بعد م�س���ي 6 
اأ�س���هر من تاريخ فتح ح�س���اب املنتفع 
لدى بنك الإ�س���كان، كما ي�س���ار اإلى اأن 
قيم���ة الر�س���وم الإداري���ة تع���د زهيدة 
مقارنة بالر�سوم التي تتقا�سها البنوك 
التجارية الإ�س���امية منه���ا والتقليدية، 
فهي تتقا�سى ر�سوما اأو فوائد متغرية 
وغ���ري ثابت���ة يت���م تكييفه���ا وتقدي���ر 
قيمتها وفق الأنظمة الداخلية اخلا�س���ة 
بها، ووفًقا لأ�س���عار ال�س���وق ال�س���ائدة، 
وه���و اإج���راء يختل���ف تطبيقه م���ن بنك 

جتاري لآخر.
وبني اأن ه���ذا، وبالتطرق للر�س���وم 
الإدارية وفق ت�س���ميته، م�س���در اأ�سا�ض 
لتاأهي���ل البن���ك بامل���وارد املالية التي 
ُت�س���تغل يف تق���دمي مزيد م���ن التمويل 
الإ�سكاين واخلدمات للمواطنني، ف�سا 
عن تغطية امل�ساريف الت�سغيلية لبنك 

الإ�سكان. 
 

حلول ودية
- ك��م ع��دد الطلبات 
التس��ديد،  عند  المتعثرة 
المتبع��ة  اآللي��ات  وم��ا 

لمتابعة التسديد؟
يبل���غ ع���دد املنتفع���ني املتخلفني 
عن ال�س���داد 1.349 منتفع حتى �س���هر 
نوفم���رب2017، وانته���ج البن���ك خ���ال 

ال�سنوات ال�سابقة التوجهات احلكومية 
املواط���ن،  عل���ى  الع���بء  تخفي���ف  يف 
خاله���ا  م���ن  �س���عى  مب���ادرة  بتنفي���ذ 
لاجتهاد يف التو�س���ل اإل���ى حلول ودية 
م���ع املنتفعني وحماولة تاأ�س���يل الثقة 
بني البنك واملواطن ومراعاة اأو�س���اعه 
املعي�س���ية، وتتمث���ل اخلط���وات الت���ي 
البن���ك ل�ستح�س���ال املبال���غ  يتخذه���ا 
امل�ستحقة من اخلدمات الإ�سكانية قيام 
اإدارة التح�س���يل بالبن���ك بداية بالبحث 
عن اأ�س���باب عدم التزام املنتفع ب�سداد 
الأق�ضاط ال�ضهرية امل�ضتحقة بعد م�ضي 
�س���هر من تخلف املنتفع عن �سداد اأول 
ق�سط �س���هري، ومبا�رصة التفاو�ض معه 
للوق���وف عل���ى اأ�س���باب ع���دم التزام���ه 
بال�س���داد وحماول���ة التو�س���ل اإل���ى حل 
مر�ض من خال �سداد املبالغ املتخلفة 
اأو اإع���ادة جدولتها مبا يتاءم مع و�س���ع 

املنتفع وقدرته املالية.
املنتف���ع  جت���اوب  ع���دم  ح���ال  ويف 
مل�س���اعي البن���ك الرامية اإلى التو�س���ل 
لت�س���وية ب�س���اأن املبالغ املتخلفة على 
عاتق���ه اأو ع���دم التو�س���ل اإلي���ه، يت���م 
اإر�س���ال اإ�س���عارات عدة عرب الر�س���ائل 
الق�س���رية والربيد امل�س���جل  الن�س���ية 
بعل���م الو�س���ول؛ حل���ث املنتف���ع على 
التج���اوب م���ع البنك، ف�س���ا ع���ن اإجراء 
تقييم ودرا�س���ة م�ستفي�س���ة لو�س���عه 
املايل عرب مراجعة بياناته املدرجة لدى 
اجلهات الر�سمية، التي تت�سمن مراجعة 
نظام الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي؛ 
للتاأك���د م���ن قيم���ة الرات���ب ال�س���هري 
للمنتف���ع وعم���ا اإذا كان م�س���تفيدا من 
رات���ب تقاعدي، كما تت���م مراجعة نظام 
وال�س���ياحة  والتج���ارة  ال�س���ناعة  وزارة 
الإلكرتوين؛ للتحقق من امتاك املنتفع 
�سجا جتاريا ن�سطا وغريها من الو�سائل 
املتاحة للتحقق من م�سداقية املنتفع.

ال�س���بل  ا�س���تنفاد  ه���ذا، ويف ح���ال 
الودي���ة كافة مع املنتفع���ني القادرين 
على ال�سداد وفق لوائح واأنظمة البنك، 
فاإنه يت���م اتخ���اذ الإج���راءات القانونية 
الازم���ة يف ه���ذا ال�س���اأن؛ حفاظ���ا على 
حقوق البنك ودرءا لإهدار املال العام. 

 

رعاية مشهودة
- م��ا قيم��ة الفوائ��د 
الت��ي س��يتم تحصيله��ا 
االنتهاء من تسديد  عند 
اإلس��كانية؟  الق��روض 
وأي��ن تذهب أرب��اح بنك 
اإلس��كان جراء احتس��اب 
عل��ى  الفوائ��د  تل��ك 

القروض اإلسكانية؟
ي�سار اإلى اأن احلكومة مل تتوان خال 
ال�س���نوات ال�س���ابقة يف من���ح املكرمات 
الإ�س���افية  احلكومي���ة  والإعف���اءات 
بتوجي���ه مبا����رص ورعاي���ة م�س���هودة من 
جالة امللك، و�س���اهمت تلك املكرمات 
ب�س���ورة ملمو�س���ة يف تخفي���ف الع���بء 
على املواطن���ني املنتفعني باخلدمات 
الإ�س���كانية على مدى الأع���وام الفائتة، 
فمن���ذ تاأ�س���ي�ض البن���ك يف العام 1979 
مت اإ�سدار قرار جمل�ض الوزراء بتخفيف 
الأعب���اء على املنتفعني من ذوي الدخل 
املح���دود خ���ال الأع���وام 1992 وحتى 
2011، وفيما يل���ي بيان لتلك املكارم 
املطبقة والقرارات ال�س���ادرة بالإعفاء 

والتخفي�ض:

- مكرم���ة رئي����ض ال���وزراء يف العام 
1979 )تخفي�ض الق�س���ط ال�سهري اإلى 
ربع دخ���ل املنتفعني م���ن ذوي الدخل 
املح���دود واإعفاوؤهم من �س���داد الفرق 

فيه(. 
- املكرم���ة الأمريي���ة للع���ام 1992 
)الإعف���اء م���ن 25 % من قيمة الق�س���ط 

ال�سهري(.
- املكرم���ة الأمريي���ة للع���ام 2000 
)الإعف���اء م���ن 25 % من قيمة الق�س���ط 

ال�سهري(.
- املكرم���ة امللكي���ة للع���ام 2002 
)الإعفاء م���ن 50 % من قيمة الق�س���ط 

ال�سهري(.
- املكرم���ة امللكي���ة للع���ام 2006 
)الإعف���اء م���ن 50 % من قيمة الق�س���ط 

ال�سهري(.
الأ����رص  )اإعف���اء  الأرام���ل  مكرم���ة   -
املتوفى عائلها م���ن املتبقي من قيمة 

امل�رصوع الإ�سكاين(.
- املكرم���ة امللكي���ة للع���ام 2011 
)تخفي����ض 25 % م���ن قيمة الأق�ض���اط 
امل�س���تحقة على املنتفعني  ال�س���هرية 

باخلدمات الإ�سكانية(. 
وعلي���ه ف���اإن املكرم���ات والقرارات 
�سالفة الذكر اأ�سفرت عن اإلغاء جميع اأو 
جزء كبري من الر�س���وم الإدارية الزهيدة 
املقررة على مبلغ التمويل، اإذ اأ�سبحت 
الأق�ضاط ل متثل عبئا كبريا على كاهل 

املواطن.
هذا، ويقوم بنك الإ�سكان با�ستغال 
العوائد املالية املح�س���لة من اخلدمات 
الإ�س���كانية يف متويل تنفيذ امل�س���اريع 
ال�س���كنية واخلدمي���ة، ونظًرا لاأو�س���اع 
القانون  الراهنة، ومبوجب  القت�سادية 
باعتم���اد   2017 ل�س���نة   )20( رق���م 
لل�س���نتني  للدول���ة  العام���ة  امليزاني���ة 
مت  فاإن���ه  و2018،   2017 املاليت���ني 
وقف ر�س���د امليزانية ال�س���نوية البالغة 
34 ملي���ون دينار للتمويل الإ�س���كاين، 
وعلي���ه فاإن على البن���ك توفري التمويل 
بق���رارات  للوف���اء  ال���ازم  الإ�س���كاين 
التخ�س���ي�ض املزمع اإ�سدارها عن وزارة 
الإ�سكان لهذا العام والأعوام التي تليه 

يف �س���اأن خدم���ة التمويل الإ�س���كاين من 
ال�س���يولة النقدي���ة للبن���ك، ناهيك عن 
الإ�س���هام ب�  10 مايني دينار لكل �سنة 
من ال�سنتني املاليتني 2017 - 2018 
كاإيرادات يف امليزاني���ة العامة للدولة، 
ا�س���تناًدا لقانون امليزاني���ة العامة اآنف 

الذكر.
كما �س���اهم البنك مببل���غ 20 مليون 
دينار �س���من الإيرادات العامة حلكومة 
مملك���ة البحرين لل�س���نة املالية2016، 
 2015  )14( رق���م  القان���ون  مبوج���ب 
ل�س���نة باعتماد امليزانية العامة للدولة 

لل�سنتني املاليتني 2015 و2016.
وعاوة على ما �سبق، فاإن على البنك 
تغطية م�ساريفه الت�سغيلية نظًرا لكون 
ميزاني���ة بن���ك الإ�س���كان ُتعترب �س���من 
امليزاني���ات امل�س���تقلة الت���ي ل تندرج 

�سمن امليزانية العامة للدولة.
يذكر اأن اإ�س���رتاتيجية بنك الإ�سكان 
متحورت منذ العام 2011 حول م�ساندة 
الوح���دات  تطوي���ر  يف  الإ�س���كان  وزارة 
الإ�سكانية الجتماعية، وعلى �سوء ذلك 
فاإن خطط البنك خال ال�سنوات املقبلة 
العقاري���ة  امل�س���اريع  م�س���توى  عل���ى 

والإ�سكانية تلخ�ض التايل:
- تطوير امل�س���اريع الإ�س���كانية من 
خ���ال التعاون م���ع ماك الأرا�س���ي من 
القط���اع اخلا�ض وامل�س���اهمة ب�س���يولة 

نقدية يف هذه امل�ساريع.
الإ�س���كانية  امل�س���اريع  تطوي���ر   -
من خ���ال التع���اون مع ماك الأرا�س���ي 
اخلا����ض  القط���اع  م���ن  وامل�س���تثمرين 
بتقدمي خدمات اإدارة ال�ستثمار من قبل 
بنك الإ�س���كان وخدم���ات اإدارة التطوير 
من قبل �رصكة عقارات الإ�س���كان، وذلك 

من دون امل�ساهمة باأية �سيولة نقدية.
بن���ك  وجه���ود  م���وارد  ت�س���خري   -
الإ�س���كان نحو بلورة الهيكليات املالية 
لتطوير امل�س���اريع الإ�س���كانية الكبرية 
على خم���زون الأرا�س���ي اململوكة لبنك 
الإ�س���كان ووزارة الإ�س���كان وف���ق مبداأ 
ال�رصاك���ة فيم���ا ب���ني القطاع���ني العام 

واخلا�ض.
اململوك���ة  الأرا�س���ي  ا�س���تغال   -

للبن���ك الكائن���ة يف مناط���ق ل ت�س���لح 
الجتماع���ي بتطوير م�س���اريع  لل�س���كن 
جتارية باأقل م�س���اهمة نقدية ممكنة من 
بنك الإ�س���كان؛ لغر�ض ا�ستخدام ريعها 
يف تنفي���ذ م�س���اريع ال�س���كن الجتماعي 
وتنوي���ع م�س���ادر الدخ���ل مب���ا يحق���ق 

ا�ستدامة دخل البنك.
  

ودائع مصرفية
بن��ك  يق��دم  ه��ل   -
مماثلة  خدمات  اإلسكان 
أساس  أي  للعامة ووفق 
نس��بة  ك��م  قانون��ي؟ 
الخدمات  تلك  األرباح من 
بالق��روض  مقارن��ة 

اإلسكانية؟
داأب البن���ك عل���ى من���ح املنتفعني 
متويا جتاريا مكما للتمويل الجتماعي 
وفق �رشوط و�ض���وابط خا�ضة بالتمويل 
التج���اري وره���ن ذات العق���ار مقاب���ل 
ذل���ك التمويل حت���ى الع���ام 2014، اإل 
اأن���ه مت وق���ف من���ح ه���ذه التموي���ات؛ 
نظ���را لعتب���ارات م�رصفي���ة ذات �س���لة 
برتخي����ض بن���ك الإ�س���كان امل�رصيف من 
م����رصف البحري���ن املرك���زي، وال���ذي ل 
ي�س���مح للبن���ك مبزاولة جميع الأن�س���طة 
امل�رصفية كقب���ول ودائ���ع م�رصفية وما 
اإلي���ه، مما يفر����ض على البن���ك حتديد 
ن�سبة ربحية اأعلى من تلك التي تتيحها 
البن���وك التجارية على التمويل التجاري 
مما يوؤدي لرتتيب ق�س���ط �سهري يرهق 

كاهل املنتفع.
ويف الع���ام 2015 ب���ادر البن���ك اإلى 
تفعيل مب���داأ اإ����رصاك البن���وك التجارية 
ال���ذي  الأم���ر  املواطن���ني،  متوي���ل  يف 
ُيع���د نقلة نوعي���ة و�س���ابقة ُيحتذى بها 
الع���ام  القطاع���ني  ب���ني  التع���اون  يف 
واخلا����ض لتمك���ني املواط���ن الك���رمي 
من احل�س���ول على ال�س���كن املنا�س���ب، 
تنفي���ذا لتوجه���ات قيادتن���ا احلكيم���ة 
الرامي���ة اإل���ى الرتقاء بخدم���ة املواطن 
وجت�س���يًدا لركائز التنمية امل�س���تدامة، 
ف�س���ا عن انخفا�ض ن�سب الريحية على 
التموي���ل التجاري لدى البنوك التجارية 
الإ�س���امية والتجارية منه���ا؛ لعتبارات 
م�رصفية ذات �سلة بطبيعة اأن�سطة تلك 
البن���وك، وبتطبيق ه���ذا املب���داأ يكفل 
البن���ك للمواطن احل�س���ول على متويل 
م���ن البنك التجاري بن�س���بة ربح اأقل من 
التي مينحه���ا بنك الإ�س���كان مبا مُيّكن 
املواط���ن من احل�س���ول على امل�س���كن 
ال���ذي ياأمل���ه م���ن دون ترتيب ق�س���ط 

�سهري ُي�سكل عبئا ماديا بالن�سبة له.
ه���ذا، واعتم���د جمل����ض اإدارة بن���ك 
الإ�س���كان برنامج التعاون مع امل�سارف 
الإ�س���امية والتقليدية ب�س���اأن التمويل 
امل�س���رتك، بعد احل�س���ول على مباركة 
وتاأكيد هيئة الت�رصيع والإفتاء القانوين 
ب�ساأن توافق الربنامج و�سيغة اتفاقية 
امل�س���اركة التي يت���م اإبرامها فيما بني 
بن���ك الإ�س���كان والبن���ك التج���اري م���ع 

القوانني ال�سارية يف مملكة البحرين.

• با�سم احلمر	

مروة خمي�س

 اعتماد برنامج التعاون مع 
امل�سارف للتمويل امل�سرتك

 قيمة الر�سوم الإدارية للبنك 
رمزية تبلغ ن�سبتها 3 %

 اإر�سال اإ�سعارات حلث املنتفع 
املتخلف مع البنك للت�سديد
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حميد�ن ي�شيد باإجناز�ت “�قر�أ لعلوم �لقر�آن” 

“�لأعلى لل�شوؤون �لإ�شالمية” ي�شتنكر دعاوى تدويل �حلرمني �ل�رشيفني

�لرتقاء بالعالقات �لثنائية نحو �آفاق �أرحب

تقدمي �ملعامالت بالإجنليزي للجمعيات �لأجنبية

ملتقًيا رئي�س واأع�ضاء جمل�س اإدارة اجلمعية

مثمًنا جهود ال�ضعودية يف خدمة و�ضون املقد�ضات 

الدو�رسي مودًعا ال�ضفري الياباين:

بناًء على رغبات منظمات اأهلية... “التنمية”:

العم���ل  وزارة   - عي�ض���ى  مدين���ة 
والتنمي���ة: التقى وزير العمل والتنمية 
االجتماعي���ة جمي���ل حمي���دان يف مكتبه 
رئي�س جمل�س اإدارة جمعية اقراأ لعلوم 
الق���راآن ريا����س اآل رحمة، وع���ددا من 

اأع�ضاء جمل�س االإدارة.
ا�ض���تعرا�س  مت  اللق���اء،  وخ���ال 
اإجنازات جمعية اقراأ لعلوم القراآن خال 

الفرتة املا�ض���ية، والتي مت من خالها 
تنفي���ذ اأهداف اجلمعية و�ض���عيها لن�رس 
الثقاف���ة القراآنية بني اأف���راد املجتمع 
لاإ�ضهام يف خلق جيل قراآين واٍع، بحيث 
يكون القراآن الكرمي حموًرا حلياة الفرد 
واملجتمع، عرب تر�ض���يخ الوعي باأهمية 
االرتباط بكتاب اهلل واالقتداء به.  كما 
مت عر�س خطط اجلمعية امل�ض���تقبلية 

الرامية اإلى تن�ضيط احلراك االجتماعي 
من خ���ال القراآن الك���رمي عرب خمتلف 
الفعالي���ات واالأن�ض���طة وتدري�س علوم 

القراآن الكرمي.
وبه���ذه املنا�ض���بة، اأ�ض���اد حميدان 
مب���ا اطلع علي���ه م���ن برامج واأن�ض���طة 
للجمعي���ة، موؤك���ًدا ال���دور املميز الذي 
تق���وم به يف ن�رس الثقاف���ة القراآنية، مبا 

يعزز التما�ض���ك االجتماعي ون�رس اأ�ض�س 
الدين احلنيف وتكري�س اأ�ض���ول وقيم 
العم���ل والعطاء والت�ض���امح والتكاتف 
وغريه���ا من القي���م التي حثن���ا عليها 
الق���راآن الك���رمي، موؤكًدا دع���م الوزارة 
جهود اجلمعيات اخلريي���ة والتطوعية 
ومنظم���ات املجتمع امل���دين كافة، مبا 

يعزز مبادئ ال�رساكة املجتمعية.

اجلفري - املجل�س االأعلى لل�ضوؤون 
االإ�ض���امية: ا�ض���تنكر املجل����س االأعلى 
لل�ض���وؤون االإ�ض���امية مبملكة البحرين 
دع���اوى تدوي���ل احلرم���ني ال�رسيف���ني 
واإقحامهم���ا يف ال�ض���جاالت ال�ضيا�ض���ية 
و�ض���فه  م���ا  اإط���ار  يف  املك�ض���وفة، 
وامل�ض���بوهة؛  املفتعل���ة  باملزاي���دات 
للني���ل م���ن املكان���ة املرموق���ة التي 
حتتلها باد احلرمني، ومبا يبث الفتنة 
ب���ني امل�ض���لمني، ويفتح الب���اب اأمام 
االأعداء واملرتب�ض���ني بالب���اد العربية 

واالإ�ضامية لتحقيق اأغرا�ضهم.
ودع���ا املجل����س جميع امل�ض���لمني 
اإل���ى ا�ضت�ض���عار امل�ض���وؤولية الديني���ة 
والتاريخية يف ظل ما ت�ضهده املنطقة 
من ظ���روف وحتديات، واإل���ى الوقوف 
اأمام املخططات  مب�ض���وؤولية و�ض���مري 
الت���ي تهدف اإل���ى االإ�رسار مبقد�ض���ات 

امل�ضلمني وم�ضاحلهم ووحدتهم. 
كم���ا اأ�ض���اد املجل����س مب���ا تبذل���ه 
حكومة خادم احلرمني ال�رسيفني عاهل 
ال�ضقيقة  ال�ض���عودية  العربية  اململكة 

امللك �ضلمان بن عبدالعزيز اآل �ضعود، 
م���ن جهود كبرية، ورعاية وا�ض���حة، يف 
اإدارة �ض���وؤون احلرمني ال�رسيفني بكل 
ج���دارة واقت���دار، ويف خدم���ة بيت اهلل 
احلرام وامل�ض���جد النبوي ال�رسيف بكل 
اإخا����س واهتم���ام، ويف تق���دمي جميع 
اخلدمات والت�ضهيات الازمة للحجاج 
�ض���ون  ويف  وال���زوار،  واملعتمري���ن 
املقد�ضات االإ�ض���امية، ا�ضت�ضعاًرا ملا 
ت�ضطلع به اململكة العربية ال�ضعودية 
ال�ض���قيقة من دور اإ�ض���امي رائد، وما 

تتبواأه من مكانة دينية كبرية يف العامل 
العربي واالإ�ض���امي، منوًها بهذا الدعم 
الكبري وال�ضخي طوال عقود من الزمن 
منذ عهد املوؤ�ض����س املل���ك عبدالعزيز 
ب���ن عبدالرحمن اآل �ض���عود )طيب اهلل 
ث���راه(. واأع���رب ع���ن اعتزازه و�ض���كره 
وتقديره ل���دور اململكة ال�ض���قيقة يف 
عمارة البيت العتيق وامل�ض���جد النبوي 
ال�رسيف، ويف رعاية امل�ضاعر املقد�ضة، 
ويف تاأم���ني طري���ق احلج���اج؛ لي���وؤدوا 

منا�ضكهم يف اأمن وي�رس وعافية.

املنام���ة - وزارة اخلارجي���ة: حت���ت 
رعاية م�ض���اعد وزي���ر اخلارجية عبداهلل 
اخلارجي���ة  وزارة  اأقام���ت  الدو����رسي، 
بالدي���وان الع���ام لل���وزارة اأم�س، حفل 
تودي���ع تكرمًيا ل�ض���فري الياب���ان لدى 
ا�ض���اكو؛  كيو�ض���ي  البحري���ن  مملك���ة 
مبنا�ض���بة انته���اء فرتة عمله ك�ض���فري 

لباده لدى اململكة.
وخال احلفل، اأ�ض���اد م�ض���اعد وزير 
اخلارجية باجلهود املميزة التي بذلها 
ال�ض���فري الياب���اين خ���ال ف���رتة عمله، 
والت���ي اأ�ض���همت يف تعزي���ز العاقات 
بني مملكة البحرين وباده وما ت�ضهده 
م���ن تقدم ومناء على االأ�ض���عدة كافة، 

موؤكًدا احلر����س على االرتقاء بعاقات 
البلدي���ن  ب���ني  والتع���اون  ال�ض���داقة 

ال�ضديقني نحو اآفاق اأرحب. 
م���ن جهت���ه، ق���دم ا�ض���اكو �ض���كره 
وتقدي���ره مل�ض���اعد وزي���ر اخلارجي���ة، 
وجلميع امل�ضوؤولني يف مملكة البحرين 
عل���ى التع���اون املثمر ال���ذي حظي به 
خ���ال فرتة عمل���ه يف اململك���ة، متمنًيا 
ململك���ة البحري���ن و�ض���عبها مزيًدا من 

الرفعة والتقدم.
ويف نهاي���ة احلف���ل، ق���دم م�ض���اعد 
وزي���ر اخلارجي���ة هدي���ة تذكارية بهذه 
املنا�ضبة لل�ض���فري الياباين، متمنًيا له 

دوام التوفيق والنجاح.

اأ�ض���درت وزارة العم���ل والتنمي���ة 
االجتماعية تعميًم���ا للمنظمات االأهلية 
يدعو اإلى تقدمي املعامات واملحا�رس 

باللغة االجنليزية.
دع���م  اإدارة  مدي���رة  واأ�ض���ارت 
املنظم���ات االأهلي���ة جن���وى جناحي يف 
التعمي���م الذي ح�ض���لت “الباد” على 
ن�ض���خة منه، اإلى اأنه وفًق���ا لنهج وزارة 

بالتوا�ضل  االجتماعية  والتنمية  العمل 
ودع���م املنظم���ات االأهلية املرخ�ض���ة 
لرغب���ات  وتلبي���ة  مظلته���ا،  حت���ت 
واملوؤ�ض�ض���ات  واالأندي���ة  اجلمعي���ات 
اخلا�ض���ة االأجنبي���ة املرخ�ض���ة، ميك���ن 
االأهلية تق���دمي املعامات  للمنظمات 
مث���ل  االإجنليزي���ة  باللغ���ة  واملحا����رس 
طلبات ترخي�س بت�ضجيل منظمة اأهلية 
اأو تعاونية، وتقدمي ا�ض���تمارة اجتماع 
م���ن دون من���دوب،  جمعي���ة عمومي���ة 

اإ�ض���افة اإل���ى تق���دمي حم����رس اجتم���اع 
اجلمعية العمومية باللغ���ة االإجنليزية، 
وحم�رس اجتماع جمل����س االإدارة، وطلب 
ترخي����س جم���ع حتوي���ل م���ال اأو قبول 
ا�ض���تام اأم���وال من اخل���ارج اأو حتويل 
اأم���وال، وطلب اال�ضت�ض���ارة القانونية.  
ونوهت جناحي يف تعميمها للمنظمات 
االأهلي���ة اإل���ى االط���اع عل���ى الطلبات 
العم���ل  وزارة  مبوق���ع  وامل�ض���تندات 

والتنمية االجتماعية.

املنامة - بنا: ت�ض����دح اأ�ض����لحة 
ووح����دات قوة دف����اع البحرين فرًحا 
وابتهاًجا مبنا�ضبة احتفاالت الذكرى 
اخلم�ض����ني على تاأ�ض����ي�س قوة دفاع 
البحرين، والتي �ض����ملت العديد من 
الفعالي����ات والربام����ج احتفاًء بهذه 

املنا�ضبة.
و�ض����هدت االحتف����االت ت�ض����ليم 
منت�ضبي قوة دفاع البحرين “و�ضام 
الق����وة” تقديًرا لهم عل����ى وفائهم 
واإخا�ض����هم مل����ا قدموه م����ن جهود 
متمي����زة خدمًة لوطنه����م وملليكهم 
القائد االأعلى للم�ض����ي نح����و االأمام 
دائًما م�ض����تندين على قاعدة �ضلبة 
اأر�ضى قواعدها بقوة ومنعة �ضاحب 

اجلالة امللك القائد االأعلى.
وال ت����زال ذك����رى اخلام�����س من 
فرباي����ر �ض����اخمة تث����ري يف نفو�����س 
ال�ض����جن، وتبعث فيها  الع�ضكريني 
ذكري����ات انط����اق اأول �ض����وء لهذه 
الق����وة االأبية بتخريج الدفعة االأولى 
م����ن جمنديه����ا يف 5 فرباي����ر للع����ام 
املنا�ض����بة  ه����ذه  لت�ض����بح   ،1969
العزيزة م�ض����در فخ����ر واعتزاز الأبناء 
هذا الوطن الغ����ايل يف العهد الزاهر 
لعاهل الباد القائد االأعلى �ضاحب 
اجلال����ة املل����ك حمد بن عي�ض����ى اآل 
خليف����ة باين هذا ال�رسح وحمت�ض����نه 
التاأ�ض����ي�س  من����ذ  وداعم����ه  وراعي����ه 
وحتى يومنا هذا، اإذ غدت قوة دفاع 
البحرين بعد 50 عاًما عامة م�ضيئة 
وم�رسق����ة يف وطننا العزيز وم�ض����در 
ع����زة وفخ����ر لكل م����ن يقط����ن هذه 

االأر�س الطيبة.

ال�ض����حة:  وزارة   - املنام����ة 
فائق����ة  ال�ض����حة  وزي����رة  التق����ت 
الوزارة  ال�ض����الح مبكتبها بدي����وان 
باجلف����ري، خب����رية منظم����ة ال�ض����حة 
العاملي����ة الإقلي����م �����رسق املتو�ض����ط 
�ض����مر الفق����ي، عل����ى هام�����س ختام 
اأعم����ال الور�ض����ة التدريبي����ة للمدن 
ال�ض����حية التي اأقيمت اأخريا مبملكة 
منظم����ة  م����ع  بالتع����اون  البحري����ن 
ال�ضحة العاملية ومب�ضاركة عدد من 
اجلهات الر�ضمية واملعنية مبتابعة 

وتنفيذ م�رسوع املدن ال�ضحية. 
وخال اللقاء الذي مت بح�ض����ور 
امل�ض����اعدين  ال����وكاء  م����ن  ع����دد 
اأك����دت  بال����وزارة  وامل�ض����وؤولني 
ال�ض����الح اأهمي����ة اجله����ود املبذولة 
والدعم والتعاون املقدم من جانب 
منظمة ال�ض����حة العاملية يف العديد 

من امل�ضاريع والربامج. 
كما اأكدت اأهمية و�ض����ع برنامج 
زمن����ي لتطبيق اجلان����ب العملي من 
امل�رسوع، باال�ض����تعانة بالتو�ض����يات 
ال�ض����ادرة عن ور�ض����ة العمل، والتي 
�ضت�ض����اهم ب�ض����كل فعل����ي يف دع����م 
خطوات التقيي����م والتنفيذ املقبلة 

مل�رسوع املدن ال�ضحية.
من جانبها، اأف����ادت الفقي باأن 
مملك����ة البحرين متتل����ك العديد من 
املقومات واملعاي����ري التي توؤهلها 
الأن تكون منوذًجا للمدن ال�ض����حية، 
اجلان����ب  ه����ذا  يف  اأ�ض����ادت  كم����ا 
وال�رساك����ة  والق����درات  باخل����ربات 
املجتمعي����ة الفاعلة الت����ي متتلكها 
اململكة يف ظل اهتمامها املتوا�ضل 
بتعزيز �ضحة ال�ضكان وتوفري البيئة 
ال�ض����حية مع تطبيق خطط الت�ضدي 
ملخاط����ر االأمرا�س املزمنة، اإ�ض����افة 
اإل����ى حتقيقه����ا العديد م����ن اأهداف 
واعتباره����ا  امل�ض����تدامة  التنمي����ة 
منوذًجا معتم����ًدا ومتميًزا يف العديد 
م����ن املج����االت ومن �ض����منها جمال 
تق����دمي خدم����ات الرعاية ال�ض����حية 

االأولية.

قوة الدفاع ت�ضدح 
فرحا وابتهاجا 

باليوبيل الذهبي

مقومات اململكة 
توؤهلها الأن تكون 

منوذجا للمدن ال�ضحية

مروة خمي�س

• جنوى جناحي	
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ه���ل املغزى من النظام املرن اإخراج 
اأ�سحاب الأعمال من ال�سوق، وهي خطوة 
تتبع �رضيبة 10 دنانري على العامل، وهي 
الأخرى ق�س���مت ظهر �س���احب العمل! اأو 
دلي���ل على رغب���ة هيئة �س���وق العمل يف 
التغطية على م�س���كلة العمالة ال�س���ائبة؟ 
اأو �رضعن���ة عم���ل الأجان���ب، كعملهم على 
�سيارة الأجرة اأو ال�سيارة اخلا�سة يف نقل 
ال���ركاب؟ اأو �رضعن���ة نب�س���هم يف حاويات 
القمامة؟ األ يقوي النظام املرن الأجنبي 
وي�س���عف �س���احب العمل البحريني، كما 
ي�س���بح الأجنبي نداً للمواطن، خ�سو�س���ا 
عندما تكون ثقافة هذا الأجنبي ال�ستعالء 
والعجرف���ة وه���و يف حال���ة وج���ود مواطن 
كفي���ل، فكي���ف اإذا كان كفيله القانوين 
الدولة التي اأعطته �س���ك احلماية، ل اأحد 
يقرتب منه اأو مي�س���ه، حاله حال املواطن 

بل قد يكون اأف�سل.
اإن النظ���ام املرن ال���ذي تبنته هيئة 
�س���وق العم���ل وه���ي لي�س���ت موؤ�س�س���ة 
اقت�س���ادية ول متلك خلفية اقت�س���ادية 
توؤهلها لإدارة �س���وق العم���ل بنجاح، لن 
يخدم القت�ساد اأبداً، بل يجرف القت�ساد 
عندم���ا حت���ول امللي���ارات للخ���ارج، هذا 
النظ���ام امل���رن تتبناه الهيئ���ة اليوم، يف 
الوقت الذي تقوم دول مثل ال�س���عودية 
والكوي���ت بفر�ض اإجراءات �س���ارمة على 
العمالة الأجنبية، وتفر�ض ر�سوما باهظة 
عل���ى اإقام���ة عوائله���م، وذل���ك للحد من 
ن�س���بة وجودهم الذي اأ�سبح ي�سكل خطرا 
اأمنياً واجتماعياً واقت�سادياً على دولهم.

نع���م اليوم الأجنبي هو من ي�س���يطر 
على �س���وق الذهب والأ�سواق واملطاعم 
وال�رضكات واملوؤ�س�س���ات، وقط���اع البناء 
واملوا�س���الت، ه���ذا بالن�س���بة لالأجانب، 
الي���وم �س���وارع البحرين تتكد����ض فيها 
العمال���ة، وذل���ك بعدم���ا وف���رت الدولة 
مت  م���ا  اإذا  باملج���ان  �س���يء  كل  له���م 
مقارنت���ه باأرباحه���م الت���ي يجنونه���ا من 
الأعم���ال التي يزاولونها، فاليوم العمالة 
الأجنبية معظمها ت�س���عى للح�سول على 
رخ�ض �س���ياقة واحل�سول على ال�سجالت 
ال����رضكات  واإدارة  التاأج���ري  طري���ق  ع���ن 

واملوؤ�س�سات.
لتبن���ي  اخلط���ري  التوج���ه  ه���ذا  اإن 
ق���رار النظ���ام امل���رن، ل���ه اآث���ار خطرية 
يف ال�س���نوات القادم���ة، وق���د يك���ون ما 
ي�س���مونه “الق�س���ة الت���ي ق�س���مت ظهر 
البع���ري”، حني ت�س���تقوي ه���ذه العمالة 
التي �سي�س���بح لها ات�س���ال باملنظمات 
الداخلي���ة  الأح���زاب  حتركه���ا  الدولي���ة 
واخلارجية، والتي  �ستتبنى حراكهم من 
اأجل توطينهم بعد م�س���ي 10 �س���نوات 
تقريبا، واإل �ستتعر�ض الدولة لعقوبات 
اقت�س���ادية واأمنية، اإن قرارات مثل هذه 
يجب اأن يع���اد النظر فيها من قبل اأويل 
النظ���ر، فالبحري���ن دولة عربي���ة خليجية 
ل ميكن اأن تتحول اإل���ى دولة يتحكم يف 
اقت�سادها الأجانب عندما ي�سبحون كماً 

وقوة مالية �سخمة.

النظام المرن والقشة 
التي قصمت ظهر البعير

سلطات إيران التشريعية 
والتنفيذية وغسيل األموال 

ال�سيا�س���ة املمنهجة للنظام الإيراين هي ن�رض 
الإره���اب والتط���رف ومتويله من قنوات غ�س���يل 
الأم���وال التي لها �س���بكات تغط���ي بلدانا عديدة، 
خ�سو�س���ا يف املنطقة العربية واأم���ريكا الالتينية 
واأفريقي���ا واآ�س���يا واأوروبا، وح���اول بع�ض النواب 
متري���ر قانون يكافح غ�س���يل الأم���وال ذرا للرماد 
يف العيون، لكنهم مع ذل���ك وعلى تفاهة القانون 
ف�س���لوا يف متري���ره بالربمل���ان، واأعل���ن النائ���ب 
حمم���د جواد اأبطحي تعليق الب���ت يف م�رضوع قانون 
مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب بالربملان 
الإي���راين منتق���دا حكومة بالده ب�س���بب ر�س���وخها 
�ض���مانات  و�إعطائه���ا  �لغربي���ة  �ل�ض���غوط  �أم���ام 
لالن�س���مام اإلى املعاهدة الدولية ملكافحة غ�س���ل 
الأم���وال ومتوي���ل الإره���اب دون اأخذه���ا بع���ني 
 العتب���ار موقف الربملان الراف����ض لهذا القانون.

لالأنب���اء  فار����ض  م���ع وكال���ة  ح���وار �س���حايف  ويف 
التابع���ة للحر����ض الث���وري، الأح���د، اأك���د اأبطح���ي 
يف  القت�س���ادية  واللجن���ة  الربمل���ان  رئي����ض  اأن 
الربمل���ان الإي���راين تو�س���ال اإل���ى ق���رار يق�س���ي 
بتعلي���ق الب���ت يف م����رضوع ان�س���مام اإي���ران اإل���ى 

 قان���ون مكافحة غ�س���ل الأموال ومتوي���ل الإرهاب.
وو�س���ف اأبطح���ي الن�س���مام اإلى قان���ون مكافحة 
غ�س���ل الأموال ومتوي���ل الإره���اب باأنه اأ�س���واأ من 
“قانون احل�س���انة الق�س���ائية” الذي وقع يف عهد 
ال�س���اه مل�سلحة الأمريكيني، موؤكدا اأن بالده يجب 
اأن ل تتعاطى مع هذا القانون من باب “النفعال” 
مثلما ح���دث يف الع���راق واأفغان�س���تان، حيث اأدى 
ذلك اإلى توقيع هذه املعاهدة يف هذين البلدين.

واأ�س���ار امل�س���وؤول الربملاين الإي���راين اإلى اأن 
احلكوم���ة الإيراني���ة كان���ت ق���د اأعطت �س���مانات 
لإنهاء الرتتيبات القانونية اخلا�س���ة بالن�س���مام 
اإل���ى معاه���دة مكافح���ة غ�س���ل الأم���وال ومتوي���ل 
الإره���اب �س���من جدول زمن���ي كان من املفرت�ض 
اأن يك���ون نهاية ال�س���هر املا�س���ي، لذل���ك فاإنها 
كانت متار�ض �س���غوطا على الربملان للح�س���ول 
م���ن  القان���ون  ه���ذا  لتمري���ر  امل�س���ادقة،  عل���ى 
اأج���ل تلطي���ف الأج���واء املتوت���رة والتخفي���ف من 
 �ل�ض���غوط �لدولي���ة �لت���ي متار����س �ض���د �إي���ر�ن!
�س���هر،  خمين���ي  مدين���ة  ع���ن  النائ���ب  وطال���ب 
ب����  بالتحل���ي  ب���الده  يف  واحلكوم���ة  الربمل���ان 

والقت���دار للدف���اع ع���ن هيب���ة  الع���زة  “موق���ف 
التعاط���ي  يف  وا�س���تقاللها”  وم�س���احلها  الب���الد 
 م���ع مو�س���وع “ح�س���ا�ض” كه���ذا، ح�س���ب تعبريه.
واأقح���م مو�س���وع ان�س���مام اإي���ران اإل���ى معاه���دة 
مكافح���ة غ�س���ل الأم���وال ومتويل الإرهاب �س���من 
�ل����روط �لت���ي مت مبوجبها �إب���ر�م �التفاق �لنووي 
مع اإيران، ويف هذا الإطار اأعطت احلكومة الإيرانية 
�س���مانات للغرب يف هذا ال�ساأن حيث لقي ذلك يف 
ما بعد انتقادات �سديدة من قبل الربملان والتيار 

املحافظ يف البالد.
 - برناجم���ني  امتالكه���ا  اإل���ى  بالإ�س���افة 
نووي���ا و�س���اروخيا - ي�س���كالن تهدي���دا لالأم���ن 
وال�س���تقرار الإقليم���ي والدويل، ت�س���طلع اإيران 
الإره���اب  ومتوي���ل  الأم���وال  غ�س���ل  جرائ���م  يف 
امل���ايل  الدع���م  وتق���دم  والع���امل  املنطق���ة  يف 
واللوج�ستي اإلى اأحزاب وتنظيمات تت�سدر قوائم 
 املنظم���ات الإرهابي���ة يف الع���امل منه���ا: حزب اهلل 
اليم���ن،  يف  احلوثي���ون  النقالبي���ون  اللبن���اين، 
لطه���ران،  املوالي���ة  الفل�س���طينية  الف�س���ائل 

وجماعات متطرفة يف نيجرييا. “احلوار”.

عبدعلي الغسرة

عطا 
الشعراوي
Ata2928
@gmail.com

لالإع���الم قوة وج���ربوت يف ظل ما 
نعي�سه من ثورة تكنولوجية وات�سالية 
هائلة، وهو ما جعل الكثري من الأنظمة 
ال�س���لطوية تقب�ض على ه���ذا الإعالم 
قب�س���ة من حدي���د، حيث ل يق���ول اإل 
ما تري���د ويحج���ب عن اجلمه���ور ما ل 
تريد، اإل اأن جناح هذه النظم يتفاوت 
م���ن حالة لأخرى م���ا بني جناح كبري يف 
ال�س���يطرة، اأو جن���اح حم���دود، اأو حتى 
ف�سل يف املهمة ب�سبب تعدد الو�سائل 
الإعالمي���ة و�س���عوبة ال�س���يطرة عل���ى 

بع�سها.
وكان الإع���الم غائًب���ا اأو �س���عيفا 
يف تغطي���ة التظاه���رات والحتجاجات 
التي �س���هدتها مدن اإيرانية يف الفرتة 
الأخ���رية وكان���ت املعلوم���ات الآتي���ة 
م���ن داخل ال�س���احة الإيرانية �س���ديدة 
الندرة وموجهة لوجهة تخدم ال�سلطة، 
فرتك احلديث لالجتهادات املحكومة 
امل�س���بقة،  والنطباع���ات  باملواق���ف 
ما ب���ني حلي���ف لإيران يحاول ب�س���تى 
الط���رق اإثب���ات ه�سا�س���ة الحتجاجات 
واأنها موؤقتة ولن تدوم ول تعك�ض باأي 
حال �سعفا يف بنية النظام اأو معار�سة 
�س���عبية ل�سيا�س���اته واأنه���ا بالنهاي���ة 
جمرد موؤامرة خارجية جنحت يف حتريك 
بع�ض املغرر بهم، اإلى راأي اآخر يحكم 
بات�ساع نطاق املظاهرات وقوة حجتها 
وقابليتها للتفاقم والت�ساعد لدرجة 

�إ�ضقاط �لنظام �الإير�ين.
لك���ن، ويف الوقت ال���ذي كاد فيه 
النظ���ام الإي���راين ي�س���دق اأن���ه تفوق 
يف ال�س���يطرة الإعالمي���ة عل���ى احلدث 
واإحكام التعتيم الإعالمي، واإذا مبوقع 
لالإ�س���الحي  التاب���ع  ني���وز”  “�س���حام 
الإي���راين مه���دي كروبي يك�س���ف عن 
اإح�س���ائيات مهم���ة و�س���املة والأه���م 
اأنها مو�س���وعية عن ه���ذه التظاهرات 
واأبعاده���ا ودللته���ا نقال ع���ن وثيقة 
�رضية قدمتها وزارة الداخلية للرئي�ض 
الإي���راين، وا�س���تنادا اإل���ى معلوم���ات 

موثقة بعيدا عن التمنيات والأهواء.
قي���ل اإن ال�س���عارات الغالبة على 
التظاه���رات اقت�س���ادية الطابع، فاإذا 
يعط���ي  )الر�س���مي(  التقري���ر  به���ذا 
انطباع���ا خمالفا ب���اأن التظاهرات لها 
جوان���ب �سيا�س���ية اأك���ر اأهمي���ة م���ن 
�س���عارات  اأن  بدلي���ل  القت�س���ادية، 
ال�سيا�س���ة كانت لها الغلبة بن�سبة 70 
%، والتظاه���رات وقع���ت يف امل���دن 
مدين���ة   80 عل���ى  وتوزع���ت  الآمن���ة، 
اإيرانية، ومت اعتقال 3744 متظاهرا.

هذه الإح�سائيات وغريها تتطابق 
مع تقرير ر�سمي قدمته ال�ستخبارات 
الإيرانية اإلى الربمل���ان الإيراين، وهو 
ما يرجح �س���حة امل�س���امني والدلئل 
الت���ي تعك�س���ها ه���ذه الإح�س���ائيات 
ع���ن دوافع ونط���اق الحتجاجات التي 
�س���هدتها اإي���ران واأ�س���لوب التعام���ل 

معها.

تظاهرات إيران 
وجبروت اإلعالم

أسامة الماجد
Osama.almajed
@albiladpress.com

سوالف

حماول���ة قط���ر تدويل مل���ف احلج ميكن 
اأن نطلق عليها ما ن�س���اء من اأ�س���ماء “الغباء 
والياأ�ض” وهول فاجعة �ل�ض���قوط يف �الأوحال 
ال�س���دئة للنظام الإيراين الذي يهدي نظام 
احلمدين �س���خور اجلحيم وال�س���واد الكثيف 
ويبع���ده عن املجتم���ع الإن�س���اين، وهذه هي 
النكتة الفاجع���ة، فقطر تت�س���ور اأن موؤامرة 
امل�س���ا�ض باملقد�س���ات الإ�س���المية وال�سري 
على طريق ماليل طهران ومهاجمة ال�سقيقة 
الكربى اململكة العربية ال�س���عودية �ستكون 
من الأح���داث الباهرة يف الفتوحات واحلروب 
وتك�س���ف عن موهبته���ا اخلالق���ة التي تثري 

الإعج���اب، مع اأنها يف حقيقة الأمر تر�س���م لنا 
لوحة بارعة عن �س���ورتها ومظهرها املقيت 
وارمتائه���ا وركوعه���ا عل���ى عتب���ات اإيران. 
م�س���كلة قطر اأنها ل تري���د اأن تفهم حجمها، 
فهي مثل الوجوه اجلال�س���ة يف الظالم حتاول 
اأن تقنع نف�س���ها باأنها تفهم ما ت�سمع وترى 
بو�سوح، وهذا نوع من الأمرا�ض الذي يحول 
اأي �س���يء بال طعم ول ل���ون ول رائحة، جمرد 
طبلة �سغرية وعبث وا�ستهتار ول �سيء غري 

ذلك.
عل���ى قط���ر اأن تعرف قبل ف���وات الأوان 
اأن اململك���ة العربي���ة ال�س���عودية اأعزها اهلل 

ه���ي منطلق الإ�س���الم، ومهد النب���وة، ومركز 
البي���ت احلرام، ودار الهجرة، ومنجبة الأبطال 
والفاحت���ني، وجمي���ع امل�س���لمني يف الأر�ض 
يرفعون كفوفه���م بالدعاء للجهود العظيمة 
واجلبارة التي تقوم بها خدمة ملكة املكرمة 
امل�رضف���ة  ومواقفه���ا  واملن���ورة  واملدين���ة 
وامل�س���يئة عل���ى م���ر الع�س���ور والتفاين يف 
خدمة الأمتني العربية والإ�سالمية، فالتاريخ 
اأمامك���م مليء بالأحداث ال�س���خمة والعظيمة 
التي �س���نعتها ال�س���عودية واأولئ���ك الرجال 
الأبطال الذين اأنعم اهلل عليهم بنعمة النف�ض 
القوية والإميان الرا�سخ وال�سجاعة وال�سماحة 

رب���وع  الأبط���ال يف  وال�س���رب، لق���د ترع���رع 
ال�س���عودية، وهم فر�س���ان العرب امليامني 

ولهم مكان الزعامة اإلى يوم الدين.
ولكن “�س���نقول”... يبدو اأن لغة الكالم 
تعطل���ت مع نظ���ام احلمدي���ن ال���ذي يعي�ض 
اجلحيم امل�س���تعر ول �س���يء تبقى له �س���وى 
مقاعد وقوائم النوتات املو�سيقية الإيرانية 
“ال�رضيفة”، ويدير راأ�س���ه ميينا وي�سارا واإلى 
اأعلى، اإلى حيث ي�سرتخي املاي�سرتو خامنئي 
الذي نذر نف�سه طيلة حياته ملحاربة الإ�سالم 
واإنف���اذ كل ال�سيا�س���ات الت���ي ت����رض الأم���ة 

الإ�سالمية.

 قطر “طبلة صغيرة” 
في األوركسترا اإليرانية

ل يقت����رض الدف���اع ع���ن الوطن عل���ى الرجال، 
فللم���راأة دور كبري ومتميز يف ه���ذا املجال، وهذه 
امل�س���اركة مل تك���ن ولي���دة اليوم ب���ل متتد لآلف 
ال�سنوات، فخدمت املراأة ع�سكرًيا، ونالت خمتلف 
الرت���ب الع�س���كرية، وكان له���ا ب���روز يف الق���وات 
امل�سلحة يف خمتلف القطاعات الع�سكرية من برية 
وبحرية وجوية واحتلت العديد من الن�ساء مهمات 

متقدمة يف خمتلف فروع القوات امل�سلحة. 
ا�س���تطاعت امل���راأة البحريني���ة ب���كل فخر اأن 
تخ���رتق كل املجالت الت���ي كان���ت بالأم�ض حكرا 
على الرجال ومن بينها الع�س���كرية، وحتتل اليوم 
دق اأدائها  املراأة البحرينية بف�س���ل �سجاعتها و�سِ

وما ملكت من لياقة ج�سدية عالية واإمكانية كبرية 
يف تنفيذ الأوام���ر بدقة متناهية، مكانة متميزة يف 
قوة دفاع البحرين يف خمتلف القطاعات، وتخ�سع 
امُلجن���دات لتدريب���ات كامل���ة و�س���املة ت�س���من 
كفاءته���ن واحرتافيته���ن يف القت���ال ويف خمتلف 
املهام الأخرى، وللقيادة ال�سيا�س���ية وتوجيهاتها 
دور كب���ري يف متك���ني امل���راأة ع�س���كرًيا وقيامه���ا 
باحلق���وق والواجب���ات الع�س���كرية �س���اأنها �س���اأن 
الرجال الع�س���كريني دون ا�س���تثناء، مما اأدى اإلى 
�سقل الكفاءات الع�سكرية والقتالية القوية لقوة 
دفاع البحرين لكل املجندين من الرجال والن�ساء، 
وبهذا ال���دور الوطن���ي ل متييز بينهم���ا فكالهما 

يعمل يف القوات الع�سكرية خلدمة البالد واملليك 
وال�سعب.

مل يكن يف البحرين اأي اختالف لوجهات النظر 
يف التح���اق امل���راأة بالعم���ل الع�س���كري ب���ل نالت 
الت�س���جيع من الأ����رضة، ومل تقف ع���ادات املجتمع 
وتقالي���ده املحافظ���ة ع���رة اأم���ام عم���ل امل���راأة 
الع�س���كري، فامل���راأة البحرينية ل تختل���ف عن اأية 
امراأة اأخرى يف العامل باأنها مواطنة لديها التزامات 
وم�س���وؤوليات جت���اه بالدها ومن بينه���ا املحافظة 
عل���ى اأم���ن البحري���ن والوق���وف �س���د اأي تهديد 
تواجه���ه البحرين و�س���عبها، وياأتي ذلك بف�س���ل 
اهلل والدعم املتوا�س���ل م���ن القيادة ال�سيا�س���ية 

والهتم���ام م���ن �س���احبة ال�س���مو امللك���ي الأمرية 
�سبيكة بنت اإبراهيم اآل خليفة قرينة عاهل البالد 
رئي�س���ة املجل�ض الأعلى للمراأة التي ت�س���يد دائًما 
واأب���ًدا بدور امل���راأة البحرينية قدمًي���ا وحديًثا وما 

حققته من اإجنازات متنوعة يف خمتلف املجالت.
���ا  لقد اأولت قوة دفاع البحرين اهتماًما خا�سً
بامل���راأة حي���ث اأثبت���ت وجودها ك�رضيك ع�س���كري 
اأ�سا�س���ي يف م�س���رية الق���وة الع�س���كرية، وعززت 
جدارته���ا يف جميع املجالت الع�س���كرية والإدارية 
واملهني���ة الأخرى مبق���درة كبرية واح���رتاف عاٍل، 
فتبواأت بف�س���ل ذلك منا�س���ب ع�س���كرية قيادية 

واإدارية رفيعة، ونالت الرتب الع�سكرية العُليا.

دور المرأة العسكري

صافي الياسري

نجاة المضحكي



اأ�سواق الأ�سهم الأوروبية ترتاجع 
لن���دن -روي���رتز: تب���ددت موج���ة تعايف الأ�س���هم 
الأوروبي���ة اأم����س اخلمي�س مع تاأثر املوؤ�رشات الرئي�س���ة 
يف املنطقة �س���لبا باأ�سهم ال�سلع الأولية والتكنولوجيا، 
بينما �س���عدت اأ�سهم جمموعة تي.دي.�سي الدمناركية 
لالت�س���الت و�رشكة �س���وي�س ري ال�س���وي�رشية للتاأمني 
بفعل م�س���اعي ا�س���تحواذ.ونزل املوؤ�رش �ستوك�س 600 
الأوروب���ي 0.5 %، متاأث���را بهبوط موؤ����ر قطاع املوارد 
الأ�سا�سية 1.5 % و�سعف الأ�سهم ال�سناعية. ول يزال 
املوؤ�رش منخف�س���ا 2.8 % منذ بداية العام بعدما تلقت 
الأ�س���هم يف اأنحاء العامل �رشبات هذا الأ�سبوع. و�سهدت 
اجلل�س���تان ال�س���ابقتان اأكرب اأحجام تداول على املوؤ�رش 

�ستوك�س 600 يف اأكرث من �سبعة اأ�سهر.

ارتفاع الدوالر يدفع الذهب للهبوط لليوم الثالث
لندن -رويرتز: انخف�س���ت اأ�سعار الذهب للجل�سة الثالثة اأم�س اخلمي�س، يف الوقت الذي 
ت�س���بب فيه ارتفاع الدوالر يف زيادة تكلفة املعدن االأ�س���فر املق���وم بالعملة االأمريكية على 

حائزي العمالت الأخرى.
ودفعت موجة الهبوط يف �س���وق االأ�س���هم العاملية امل�س���تثمرين للإقب���ال على الدوالر؛ 
بو�سفه ملذا اآمنا ن�سبيا، مما دفعه للرتفاع من اأدنى م�ستوى يف ثلث �سنوات، ودفع الذهب 
للرتاجع من اأعلى م�س���توى يف 18 �س���هرا الذي بلغه يف اأواخر يناير. وبلغ الذهب يف املعاملت 
الفورية اأدنى م�س���توى يف �س���هر لينخف�س 0.6 % اإلى 1310.92 دولر لالأوقية )الأون�س���ة( 
بحلول ال�س���اعة 11:39 بتوقيت جرينت�س. وتراجع الذهب يف العقود االأمريكية االآجلة ت�سليم 
اأبري���ل 0.1 % اإل���ى 1313.30 دوالر للأوقية. كما تعر�س الذهب ل�س���غوط اإثر تعليقات من 
م�س���وؤولني يف جمل�س الحتياطي الحتادي )البنك املركزي الأمريكي( باأن من امل�س���تبعد اأن 

يوؤدي ا�سطراب �سوق الأ�سهم اإلى تعطيل زيادات اأ�سعار الفائدة هذا العام.

  للتوا�سل:  )ق�سم القت�ساد: 17111455(              ق�سم االإعلنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )اال�سرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434(
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اقتصاد
4 ماليني دينار ال�صت�صارات ت�صميم املدينة الريا�صية بال�صخري

االإ�راف على اإن�ساء وحدات �سكنية يف م�ساريع �سكنية

فت���ح جمل����س املناق�س���ات واملزايدات يف 
جل�س���ته الأ�س���بوعية اأم�س 14 مناق�سة ومزايدة 
تابع���ة ل� 9 جه���ات حكومي���ة. واأظه���رت اأحدث 
بيان���ات ن����رت عل���ى موق���ع املجل����س اأن اأبرز 
املناق�س���ات تع���ود لوزارة االأ�س���غال و�س���وؤون 
لتق���دمي  العم���راين؛  والتخطي���ط  البلدي���ات 
اخلدمات اال�ست�س���ارية لت�سميم م�روع املدينة 
الريا�س���ية بال�س���خري، تقدم اإليه���ا عطاء وحيد 

بقيمة 4 ماليني دينار.
ويتكون امل�روع من اخلدمات اال�ست�س����ارية 
لت�س����ميم املدينة الريا�س����ية بال�س����خري مبا يف 
ذلك جميع املرافق واخلدمات واالأعمال اخلارجية 
واأعم����ال البني����ة التحتي����ة، كم����ا ي�س����مل نط����اق 
اخلدم����ات اال�ست�س����ارية خدمات م�س����ح الكميات 
ملرحلة ما قبل التعاقد، اذ ي�ستمل امل�روع على 

املرافق واخلدمات والبنية التحتية.
وفت���ح املجل����س مناق�س���ة ثانية لل���وزارة 
ذاتها لتقدمي خدمات اال�ست�س���ارات الهند�سية 
مل����روع اإن�س���اء املنافذ اخلارجي���ة مل�روع �رق 
احلد االإ�سكاين ب�سارع احلو�س اجلاف تقدم لها 
5 عط���اءات، علق اأحدها ومل يتم االإف�س���اح عن 

قيمة اأي منها.
كم����ا فت����ح املجل�����س مناق�س����تني ل����وزارة 
االإ�س����كان، اأولهما لتقدمي اخلدمات اال�ست�سارية 
الأعم����ال االإدارة واالإ�����راف على اإن�س����اء الوحدات 
ال�س����كنية والبني����ة التحتي����ة يف م�����روع الرمل����ي 
االإ�سكاين وم�روع قليل االإ�سكاين وم�روع وادي 
ال�سيل الإ�س����كاين، تقدم لها 8 عطاءات دون اأن 
يتم االإف�س����اح عن قيمة اأي منها، والثانية لفتح 
العط����اءات الفنية للإ�راف على تنفيذ و�س����يانة 
159 و246 وح����دة �س����كنية مبدين����ة �رق احلد 
الإ�سكانية �س����من منحة دولة الكويت تقدم لها 
6 عط����اءات دون اأن يتم االإف�س����اح عن قيمة اأي 

منها.
وبلغ جمموع اأق���ل العط���اءات املقدمة نحو 

5.17 مليون دينار، وهي تت�سمن 46 عطاء، يف 
ح���ني بلغ اإجمايل العط���اءات املقدمة 70 عطاء، 
لكن ل�سعوبة احل�سول على تفا�سيل 24 عطاء 
مت ا�س���تثناوؤها م���ن املجم���وع. كم���ا علقت 10 

عطاءات تابعة ل� 5 جهات. 
لهيئ���ة  مناق�س���تني  يف  املجل����س  ونظ���ر 
الكهرباء واملاء، اأولهما الإجراء ال�سيانة ال�ساملة 
 )CATERPILLAR( ملحركات الديزل ن���وع
املوج���ودة مبحطة حوار لإنت���اج الكهرباء واملاء 
تقدم لها عطاء وحيد بنحو 297.71 األف دينار، 
والثاني���ة لتزويد عمالة متخ�س�س���ة يف �س���يانة 
التوربينات الغازية نوع �س���يمنز مبحطة الرفاع 
تقدم لها عطاء وحيد بنحو 219.83 األف دينار.

كم���ا نظ���ر املجل����س يف مناق�س���تني ل�ركة 
خدم���ات  لتوف���ري  اأولهم���ا  للب���رتول،  تطوي���ر 
التفتي����س من ط���رف ثالث تقدم له���ا عطاءان 
عل���ق اأحدهم���ا واأقل عط���اء بنح���و 628.26 األف 
دولر )ما يع���ادل 236.23 األف دينار( والعطاء 
االآخر ب���� 2.37 مليون دولر تقريًب���ا )ما يعادل 
892.63 األ���ف دينار(، والثانية لتوفري خدمات 
ال�س���قالت التي ت�س���من اأداء املق���اول لأعمال 
توري���د املعدات وامل���واد واملوظف���ني، تقدم 
له���ا 7 عطاءات، علق اثنان منه���ا )على ما يبدو 
املبالغ املتقدمة لها علقة بتفا�سيل فنية غري 

متوافرة على موقع جمل�س املناق�سات(.
وكذلك نظر املجل�س يف مناق�ستني لوزارة 

الرتبي���ة والتعلي���م، اأولهما لتوف���ري احتياجات 
خمتربات العلوم )اأجهزة ومعدات( يف املدر�سة 
ال�س���املة للبن���ات مبنطق���ة ج���و، تق���دم له���ا 8 
عطاءات اأقلها بنحو 21.73 األف دينار، والثانية 
ل�سيانة واإ�س���لح مربدات مياه ال�رب مبدار�س 
ومب���اين ال���وزارة، تق���دم لها 12 عط���اء، علق 4 
منها و)على ما يبدو املبالغ املتقدمة لها علقة 
بتفا�س���يل فنية غري متوافرة على موقع جمل�س 

املناق�سات(.
اإ�س���افة اإل���ى ذلك، فتح املجل�س مناق�س���ة 
ل�ركة نف���ط البحرين )بابكو( لتوريد قطع غيار 
توربني اإلي���وت تقدم لها عط���اء وحيد دون اأن 
يت���م االإف�س���اح ع���ن قيمت���ه وعلق، ومناق�س���ة 

ل�رك���ة مط���ار البحري���ن لت�س���ييد �س���ياج اأمني 
ملراف���ق جدي���دة ب�س���احة املطار، تق���دم لها 3 
عطاءات اأقلها ب� 374.9 األف دينار، ومناق�س���ة 
ل���وزارة �س���وؤون ال�س���باب والريا�س���ة لتجدي���د 
ملع���ب التن�س بن���ادي البحري���ن للتن�س، تقدم 
له���ا 5 عطاءات اأقلها بنح���و 23.24 األف دينار، 
ومناق�س���ة جلامعة البحرين لتوريد خزائن ذات 
حرك���ة ميكانيكية لتخزي���ن الزجاجيات وخزائن 
واأرفف خا�س���ة للمواد الكيميائية لق�س���م علوم 
احلي���اة وق�س���م الكيمياء، تقدم له���ا 5 عطاءات 
)عل���ى م���ا يب���دو املبال���غ املتقدمة له���ا علقة 
بتفا�س���يل فنية غري متوافرة على موقع جمل�س 

املناق�سات(.

• اأبرز املناق�سات املطروحة	

أقل عطاء بالدينار الشركة العدد وصف المناقصة الجهة

0.00 - 5 الخدمات االستشارية لتصميم مشروع المدينة الرياضية بالصخير
األشغال 
والبلديات

4,000,000.00 Tilke GmbH & Co. KG 1 خدمات االستشارات الهندسية لمشروع إنشاء المنافذ الخارجية لمشروع شرق 
الحد اإلسكاني بشارع الحوض الجاف

0.00 - 8
الخدمات االستشارية ألعمال اإلدارة واإلشراف على إنشاء الوحدات السكنية 

والبنية التحتية في مشروع الرملي اإلسكاني ومشروع قاللي اإلسكاني 
ومشروع وادي السيل اإلسكاني وزارة  

اإلسكان

0.00 - 6 فتح العطاءات الفنية لإلشراف على تنفيذ وصيانة 159 و246 وحدة سكنية 
بمدينة شرق الحد اإلسكانية ضمن منحة دولة الكويت

374,900.00  Gulf Fencing & Specialist Surfacing Est.
W.L.L. 3 تشييد سياج أمني لمرافق جديدة بساحة المطار شركة 

المطار

اأمل احلامد

�سّدرت البحرين اأكرث من 182 مليون طن 
خردة متنوعة من احلديد واالأملنيوم والنحا�س 
والتيتاني����وم ومع����ادن اأخ����رى، بقيم����ة ت�س����ل 
اإل����ى اأكرث م����ن 21.6 مليون دين����ار خالل العام 

املا�سي 2017.
ووفقا للح�ساءات الر�سمية، فاإن اململكة 
�س����درت خ����ردة معادن اإل����ى 14 دول����ة، حيث 
ج����اءت الهن����د يف املركز الأول م����ن حيث قيمة 
ه����ذه ال�س����ادرات بواق����ع 113.5 ملي����ون طن 

بقيمة 13.5 مليون دينار.
تلته����ا باك�س����تان يف املركز الث����اين ب� 64 
ملي����ون طن من �س����ادرات اخل����ردة بقيمة 6.5 
ملي����ون دينار، ث����م جمهورية كوري����ا اجلنوبية 
ب����� 581 األ����ف طن بقيم����ة 400.4 األ����ف دينار، 
ث����م الإمارات ب� 3.3 ملي����ون طن بقيمة 375.5 
األ����ف دينار، فيما جاءت ال�س����ني ب����� 321 األف 
ط����ن بقيم����ة 347.8 األف دين����ار، فرتكيا التي 
ا�س����تقبلت 266 األف طن بقيم����ة 182.8 األف 

دينار.
وع����ن تفا�س����يل املع����ادن، فقد �س����جلت 
خ����ردة احلدي����د املطلي بالق�س����دير يف املركز 
االأول، اإذ بلغ����ت �س����ادراته 150.4 مليون طن 
بقيم����ة 13.5 مليون دينار، �س����در منها 92.3 
ملي����ون طن للهند، ونحو 57.3 مليون طن اإلى 
باك�س����تان، ونحو 680 األف طن لالإمارات، و25 

األف طن ملاليزيا.
وحلت �سادرات خردة الأملنيوم يف املركز 
الث����اين، اإذ بلغت نح����و 17.6 مليون طن بقيمة 
تبلغ 4.9 مليون دينار، �سدر منها 15.9 مليون 

طن بقيمة 2.6 مليون دينار للهند ونحو 800 
األف طن لباك�س����تان، 361 األف طن جلمهورية 
كوريا اجلنوبية، ثم تركيا بكميات بلغت 266 

األف طن، والمارات ب� 250 األف طن.
واحتلت �س����ادرات خردة النحا�س املرتبة 
الثال����ث، اإذ بلغت 1.5 ملي����ون طن بقيمة 1.5 
مليون دينار، و�س����در منها 745 األف طن اإلى 

الهن����د بقيمة 704 اآالف دينار، تليها ال�س����ني 
حيث ا�س����تقبلت 240 األف ط����ن بقيمة 307.8 
األف دينار، ثم جمهورية كوريا اجلنوبية، حيث 
ا�س����توردت 220 األف طن بقيم����ة 233.7 األف 
دينار، فالياب����ان بكميات بلغت 120 األف طن 
بقيم����ة 125 األف دين����ار، ثم مقاطع����ة تايوان 
ال�سينية بكميات 100 األف طن بقيمة 131.6 

األف دين����ار، الإمارات 40 األف ط����ن ب� 16 األف 
دينار، واليونان 20 األف طن ب� 15 األف دينار.

اأما �سادرات اخلردة والف�سالت من حديد 
�س����ب )�سهر(، فبلغت 9.7 مليون طن، بقيمة 
869 األف دينار، وخردة تنج�ستني 701.2 األف 
طن بقيمة 431.4 األف دينار، ف�سلت احلديد 
1.2 مليون طن بقيمة 167 األف دينار، وخردة 

التيتاني����وم 965 األ����ف طن بقيم����ة 68.4 األف 
دينار، وخردة الكوبال����ت 120 األف طن بقيمة 
64.7 األ����ف دين����ار، وخردة التنتال����وم 20 األف 
كيلوغرام )كيلوغرام ولي�����س طن( 39.4 األف 
دينار، الق�سدير 110 اآالف طن بقيمة 32 األف 
دينار، وخردة ال�س����لب املقاوم لل�س����داأ 64.2 

األف طن بقيمة 30.1 األف دينار.

بـ 21.6 مليــون دينــار ر “خــردة معـــادن”  البحــريــن ت�صــدِّ
خالل 2017 وبواقع 182 مليون طن ول� 14 دولة

زينب العكري

احل�����د �����������رق  �����س����ك����ن����ي����ة  وح���������������دات   405 و������س�����ي�����ان�����ة  ت����ن����ف����ي����ذ 
ع�������ط�������اء  70 ب�����������اإج�����������م�����������ايل  م�������ن�������اق���������������س�������ة   14 ف���������ت���������ح 

تصميم: إسماعيل السقايإعداد: زينب العكري

 اإلمارات

336.3
مليون دينار

السعودية
إجمالي الـواردات

 33.9
مليون دينار

الكويت
إجمالي الـواردات

 17.2
مليون دينار

قطر
إجمالي الـواردات

494.3
مليون دينار

إجمالي الـواردات

 عمان

 40.2
مليون دينار

إجمالي الـواردات

696
مليون دينار

إجمالي الـصادرات

 77.8
مليون دينار

إجمالي الـصادرات

 116.2
مليون دينار

إجمالي الـصادرات

311.9
مليون دينار

إجمالي الـصادرات

183.9
مليون دينار

إجمالي الـصادرات

è«∏ÿGh øjôëÑdG äGQOÉ°Uh äGOQGh

ارتفع���ت واردات اململك���ة ال�س���لعية غري البرتولي���ة حيث بلغت 921.9 مليون دينار يف الع���ام 2017 مقابل 834.3 مليون دينار يف الع���ام 2016 بارتفاع قيمته 87.6 مليون دينار وبن�س���بة 10.5 %، فيما 
انخف�ست قيمة ال�سادرات اإلى 1.4 مليار دينار مقارنة ب�1.6 مليار دينار يف 2016 بانخفا�س قيمته 168 مليون دينار وبن�سبة 10.8 %.
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160 مليون دينار �أرباحا �صافية ملجموعة “زين” 2017
بن�سبة منو 2 %.. وتوزيع عائدات نقدية بـ 151.4 مليون دينار 

الكويـــت - زيـــن: حققـــت جمموعة زين 
اأرباحا �سنوية �سافية بلغت نحو 160 مليون 
دينار كويتي بن�ســـبة منو بلغت 2 %، وذلك 
عن ال�ســـنة املالية املنتهية يف 31 دي�ســـمرب 
مـــن العام 2017، وبلغت ربحية ال�ســـهم 39 
فل�ســـا. وبلغت الإيرادات ال�ســـنوية املجمعة 
1.03 مليار دينار، مقارنة مع اإجمايل اإيرادات 

1.09 مليار دينار عن العام 2016.
واأو�سحت املجموعة التي متلك وتدير 8 
�سبكات ات�سالت متطورة يف اأ�سواق منطقة 
ال�ـــرق الأو�ســـط وافريقيـــا اأن اأرباحها قبل 
خ�ســـم الفوائد وال�رائب وال�ستهالكات الـ 
EBITDA بلغت 414 مليون دينار، وذلك 
مقارنـــة مـــع 512 مليـــون دينـــار عـــن العام 
EBI 2016، بينمـــا بلغ هام�ش ربحية الـ -

DA عن هذه الفرتة نحو 40.2 %.
وبلغت قاعدة العمالء 46.6 مليون عميل 
يف 2017، مقارنـــة بقاعدة عمـــالء بلغت 47 
مليـــون عميـــل يف 2016، و�ســـجلت اإيرادات 
الر�ســـائل  خدمـــات  )با�ســـتثناء  البيانـــات 
الق�ســـرة وخدمات القيمة امل�ســـافة( منوا 
مبقدار 3 %، وذلك مقارنة مع العام 2016، 
وهـــو مـــا مثل 25 % مـــن اإجمـــايل الإيرادات 

املجمعة.
واأو�ســـى جمل�ـــش الإدارة بتوزيـــع اأرباح 
نقديـــة جمزيـــة بقيمـــة 35 فل�ـــش لل�ســـهم 
الواحد، وذلك عن ال�سنة املالية املنتهية يف 
31 دي�ســـمرب 2017 )هذه التو�سية خا�سعة 
العموميـــة واجلهـــات  ملوافقـــات اجلمعيـــة 

الر�سمية.
وارتفعـــت الأربـــاح ال�ســـافية عن فرتة 
الربع الرابع بن�سبة 16 % لت�سل اإلى نحو 37 
مليون دينـــار، وذلك مقارنة مـــع 32 مليون 
دينـــار يف 2016، بينما ارتفعـــت الإيرادات 
املجمعـــة اإلى نحو 262 مليـــون دينار وذلك 
مقارنة مع 261 مليون دينار يف 2016، فيما 
بلغت الأرباح قبل خ�ســـم الفوائد وال�رائب 
وال�ستهالكات 98 مليون دينار، وهو ما اأدى 
اإلى هام�ش EBITDA بلغت ن�ســـبته 37.5 

.%
مهنـــد  الإدارة،  جمل�ـــش  رئي�ـــش  وقـــال 

اخلـــرايف “وا�ســـلت جمموعـــة زيـــن خططها 
ال�ســـرتاتيجية، وتو�ســـيع قطاعـــات اأعمالها 
خالل العام 2017، وجنحت يف تبني �سل�ســـلة 
مبـــادرات وخدمات مبتكرة لتح�ســـن كفاءة 
عملياتهـــا الت�ســـغيلية ملواجهـــة التطورات 
التي ي�ســـهدها قطاع الت�ســـالت”. واأو�سح 
“ك�ســـفت النتائـــج املاليـــة املجمعـــة عـــن 
الت�ســـغيلية لعمليات  التحديـــات  ا�ســـتمرار 
الأمنيـــة  التحديـــات  واأبرزهـــا  املجموعـــة، 
والجتماعية يف بع�ش اأ�ســـواقها الرئي�ســـية، 
ومـــع ذلـــك حافظـــت املجموعة ن�ســـبيا على 
حجـــم الإيرادات، كما جنحـــت يف رفع اأرباحها 
ال�ســـافية، والتي �ســـجلت ن�سب منو اإيجابية 

يف ظل هذه الظروف ال�سعبة”.
الـــى ذلـــك، قـــال نائـــب رئي�ـــش جمل�ش 
الإدارة والرئي�ش التنفيذي، بدر نا�ر اخلرايف 
“حققـــت عمليـــات املجموعة اأداء ت�ســـغيليا 
قويـــا عـــن العـــام 2017، اإل اأن التحديـــات 
املرتبطـــة بالأو�ســـاع الأمنية والقت�ســـادية 
يف مناطـــق وا�ســـعة مـــن اأ�ســـواق املجموعة، 
بالإ�ســـافة اإلى ا�ســـتمرار تاأثر تقلب اأ�سعار 
�ـــرف العمالت اأثـــر على املوؤ�ـــرات املالية 

الرئي�سية عن هذه الفرتة”.
واأو�ســـح اأن تاأثر تقلب اأ�ســـعار ال�رف 
واإعادة تقييم العمالت )وخ�سو�سا انخفا�ش 
�ســـعر �رف العملة ال�ســـودانية ب�سكل كبر 
مقابـــل الـــدولر( كلف املجموعة مـــن ناحية 
494 مليـــون دولر عـــن العـــام  الإيـــرادات 
2017، كمـــا كلـــف املجموعـــة 213 مليون 
دولر عن حجـــم الأرباح قبل خ�ســـم الفوائد 
 ،)EBITDA( وال�ســـتهالكات  وال�رائـــب 
و84 مليـــون دولر علـــى م�ســـتوى الأربـــاح 

ال�سافية.
وا�ســـاف اأن املجموعة توا�ســـل رحلتها 
نحو التحـــول الرقمي، وهي تركز على ترقية 
تدابـــر  واتخـــاذ  الأ�سا�ســـي،  ن�ســـاطها  اأداء 

�سارمة ل�سبط التكاليف.
واأطلقت املجموعـــة اخلدمات امل�رفية 
الإلكرتونية “زين كا�ش” يف العراق والأردن، 
 iflix كمـــا اأطلقت خدمة املحتوى الرتفيهي
 iflix“ بتاأ�ســـي�ش م�روع م�ســـرتك حتت ا�سم

Arabia”، لن�ـــر خدمـــات الفيديـــو ح�ســـب 
الطلـــب، بالإ�ســـافة اإلـــى الدخـــول يف قطاع 
اخلدمات ال�ســـحية الإلكرتونيـــة من اأجل ن�ر 

خدمات �سحية متنقلة.
ودخلت زين يف جمال ت�ســـاُرك ال�سيارات 
يف م�روع م�سرتك بهدف بناء منوذج ت�سارك 
�ســـيارات يف البحريـــن، وهو النمـــوذج الذي 
مـــن املقرر اأن ميتـــد لحقا يف نطـــاق تواجد 
زين اإقليميا يف اأرجاء منطقة ال�رق الأو�ســـط 
و�ســـمال افريقيا، كما تو�سعت املجموعة يف 
جمالت احللول ال�ســـحابية بان�ســـمامها اإلى 

�سبكة اأمازون ل�ركاء خدمات الإنرتنت.
العمانيـــة  وال�ركـــة  واأمتـــت املجموعـــة 
عـــدد  بيـــع  مـــزاد  )عمانتـــل(  لالت�ســـالت 
425،711،648 �سهماً من اأ�سهم املجموعة، 
وهي متثل ن�ســـبة 9.838 % من راأ�ش املال 
ب�ســـعر قـــدره 600 فل�ـــش كويتـــي لل�ســـهم 
الواحـــد، وبقيمة اإجماليـــة قدرها 255.426 
مليـــون دينـــار كويتـــي ل�ســـالح “عمانتل”. 
ومنحـــت املجموعـــة قـــوة دفـــع لعملياتهـــا 
الت�ســـغيلية والتجارية، مل�ســـاعدتها يف بناء 
من�ســـة رقميـــة اإقليمية حمـــددة للتوجهات 
الرقمية يف اأ�ســـواق ال�رق الأو�سط، كما اأنها 
�ست�سهم يف خف�ش �سايف الدين بالن�سبة اإلى 

الأرباح.
ومـــا زالت �ركـــة زين الكويـــت حتتفظ 
باحل�سة ال�ســـوقية الأكرب بقاعدة عمالء تبلغ 
2.7 مليـــون عميـــل، وقد تاأثـــرت املوؤ�رات 

املاليـــة لل�ركة باملناف�ســـة ال�ســـديدة التي 
بلغـــت  الت�ســـالت،حيث  ي�ســـهدها قطـــاع 
اإيرادات ال�ركة ال�ســـنوية331 مليون دينار 
كويتي، وبلغ حجم الأرباح قبل خ�سم الفوائد 
وال�رائب وال�ستهالكات 127 مليون دينار 
، وحققـــت ال�ركة اأرباحا �ســـافية بقيمة 80 

مليون دينار.

العراق
 بلغت اإيـــرادات �ركة زيـــن العراق 1.1 
مليـــار دولر ،بن�ســـبة منـــو بلغـــت 2 % عـــن 
العام 2016،بينما بلغت الأرباح قبل خ�ســـم 
 382 وال�ســـتهالكات  وال�رائـــب  الفوائـــد 
EBI -  لليون دولر، بينما بلـــغ هام�ش الـ
DA 35 %، وحققت ال�ركة اأرباحا �ســـافية 
بلغـــت قيمتهـــا 29 مليـــون دولر، بن�ســـبة 
ارتفاع بلغت 657 % مقارنة بالعام 2016.

وتو�ســـعت ال�ركـــة يف ن�ر خدمـــات الـ “ 
G3.9 “ يف العديـــد مـــن املناطق العراقية، 
ودفعت العرو�ش الت�سويقية التي تقوم بها 
يف خدمات البيانات قاعدة العمالء اإلى 14.7 

مليون عميل، بن�سبة منو بلغت 16 %.

السودان
 رفعت ال�ركة من حجم اإيراداتها بن�ســـبة 
36 % لت�ســـل اإلـــى نحـــو 7.1 مليـــار جنيـــه 
�سوداين ، كما رفعت ال�ركة من حجم الأرباح 
قبل خ�سم الفوائد وال�رائب وال�ستهالكات 

بن�سبة 37 % لت�سل اإلى نحو 2.8 مليار جنية 
�ســـوداين ، بينما رفعـــت اأرباحها ال�ســـافية 
173 % لت�ســـل اإلـــى نحـــو 1.1 مليـــار جنية 

�سوداين.

السعودية
 حققـــت �ركـــة زين ال�ســـعودية �ســـايف 
ربحيـــة للمـــرة الأولى يف تاريخهـــا بقيمة 12 
مليون ريال �ســـعودي ، وهو ما مثل منعطفا 
مهمـــا يف نتائجهـــا املالية منذ بدء ن�ســـاطها 

التجاري يف اأغ�سط�ش 2008.
وحققـــت ال�ركـــة اإيـــرادات بقيمـــة 7.5 
مليار ريال �سعودي عن العام 2017، وذلك 
بالرغـــم مـــن النخفا�ـــش يف الإيـــرادات مـــن 
املكاملات الدوليـــة التي بلغت 693 مليون 
ريال �سعودي نتيجة ل�ستخدام الت�سال عرب 
تطبيقـــات الإنرتنـــت )VOIP(، بينمـــا بلغ 
حجـــم الأرباح قبل خ�ســـم الفوائد وال�رائب 

وال�ستهالكات 2.5 مليار ريال �سعودي.

األردن
الفـــرتة  هـــذه  خـــالل  ال�ركـــة  تاأثـــرت   
باملناف�ســـة ال�ســـعرية ال�ســـديدة، وهـــو مـــا 
انعك�ش علـــى قاعدة عمالئها التي �ســـهدت 
انخفا�سا طفيفا لت�سل اإلى نحو 3.9 مليون 
عميل.وبلغـــت الأرباح ال�ســـافية 90 مليون 
دولر، بينمـــا بلغـــت الإيـــرادات 497 مليون 
دولر،بينما بلغت الأرباح قبل خ�سم الفوائد 
وال�رائب وال�ستهالكات 226 مليون دولر.

البحرين
�ســـجلت زيـــن البحريـــن اأرباحا �ســـافية 
�ســـنوية بقيمـــة 11.4 مليون دولر بن�ســـبة 
منـــو بلغـــت 1.2 %، مقارنـــًة باأربـــاح بلغت 
11.3 مليون دولر عن العام 2016، وبلغت 
الإيـــرادات 198 مليون دولر ، وذلك مقارنًة 
بـاإيـــرادات بلغـــت 175 مليـــون دولر العام 
2016، بينما بلغت قيمة الأرباح قبل خ�ســـم 
الفوائد وال�رائب وال�ستهالكات58 مليون 
دولر ، مقارنـــًة مببلغ 66 مليون دولر العام 

.2016

114 مليون دولر �أرباح �لبنك �لإ�صالمي �لأردين 2017
246 مليون دولر �صايف �أرباح “�ألبا” للعام 2017

جمل�ش الإدارة اقرتح توزيع ح�سة بـ 36.8 مليون دينار 

ع�سكر - األبا: حققت �ركة اأملنيوم البحرين 
“األبا” �ســــايف اأربــــاح بقيمة 92.5 مليــــون دينار 
)245.9 مليــــون دولر ( يف العام 2017، بارتفاع 
بلــــغ 91 % مقابــــل 48.4 مليون دينــــار )128.7 
مليون دولر(. اأما بالن�سبة للربع الرابع من العام 
2017، فقد اأعلنت ال�ركة عن �سايف اأرباح بقيمة 
23.5 مليون دينار )62.4 مليون دولر (، م�سجالً 
ارتفاعاً بن�ســــبة 72 % مقابل 13.7 مليون دينار 
)36.5 مليــــون دولر ( للفرتة نف�ســــها من العام 
2016. واقرتح جمل�ش اإدارة ال�ركة توزيع ح�سة 
اأرباح بقيمــــة 36.8 مليون دينــــار )97.9 مليون 
دولر( عن ال�ســــنة املالية 2017، والتي �ســــيتم 

دفعها ابتداًء من 21 مار�ش 2018.
وبلغ اإجمايل مبيعــــات ال�ركة 857.8 مليون 
دينار )2.3 مليار دولر( يف العام 2017، م�ســــجالً 
ارتفاعاً بن�سبة 28 % مقابل 669.8 مليون دينار 
)1.8 مليــــار دولر ( يف 2016، يف حــــن ا�ســــتقر 
اإجمايل املبيعــــات للربع الرابع مــــن العام 2017 
عند252.7 مليون دينار )672.2 مليون دولر (، 
بارتفــــاع بلغ 39 % وذلــــك مقابل 181.6 مليون 
دينار )483.0 مليون دولر( للفرتة نف�ســــها من 
العــــام 2016، ويعــــود ال�ســــبب يف ذلــــك لرتفاع 

الأ�سعار يف بور�سة لندن للمعادن. 
وذكر بيان �ســــادر عن ال�ركة اأن ال�ستهالك 
العاملــــي مــــن الأملنيــــوم بلــــغ 63.6 مليــــون طن 
مرتي، اإذ ارتفع بن�ســــبة 6 % على اأ�سا�ش �سنوي. 
وارتفع الطلب الآ�سيوي بن�سبة 7 % على اأ�سا�ش 
�سنوي بقيادة ال�ستهالك يف ال�سن )8+ % على 
اأ�سا�ش �ســــنوي(. ومازال الطلب يف منطقة ال�رق 
الأو�سط و�سمال اإفريقيا قوياً )4+% على اأ�سا�ش 
�ســــنوي( مدفوعــــاً بالنفقــــات الكــــربى يف البنية 
التحتيــــة باململكــــة العربية ال�ســــعودية )12%+ 
على اأ�ســــا�ش �سنوي(. اأما ال�ســــتهالك الأوروبي، 
فقــــد ارتفــــع بن�ســــبة 3 % على اأ�ســــا�ش �ســــنوي 
مدفوعــــاً بتزايــــد النمو يف قطاعات املوا�ســــالت 
)�ســــفائح ج�سم ال�ســــيارات( والبناء والإن�ساء، يف 
حن وا�ســــل الطلب يف اأمركا ال�ســــمالية بالزخم 
نف�سه )2+% على اأ�سا�ش �سنوي(، متمثالً بزيادة 

يف اإنتاج ال�سيارات.
واأ�ســــاف البيان اأن اأبرز اأحداث ال�ركة خالل 
العام 2017، متثلت يف الآتي: التح�سن امل�ستمر 
لأداء ال�ســــالمة مع انطالق حملة “ال�ســــالمة يف كل 
املوا�ســــم”،ارتفع حجم املبيعات بن�ســــبة 0.4 % 
على اأ�ســــا�ش �سنوي لي�ســــل اإلى 978،195 طن 

مرتي، يف حن جتاوز الإنتاج 981،016 طن مرتي 
)1+ % على اأ�ســــا�ش �ســــنوي(، تراوحت مبيعات 
املنتجــــات ذات القيمــــة امل�ســــافة للعام 2017 
عنــــد 57 % مقابل 56 % يف العام 2016، م�روع 
تايــــن – املرحلــــة الثانيــــة يهدف اإلــــى حتقيق 
وفورات بقيمــــة 79 دولر لكل طن مرتميع الأخذ 
يف العتبــــار فوائــــد تعوي�ســــات التاأمــــن، وذلك 
مقابــــل هدف امل�ــــروع بتحقيق وفــــورات بقيمة 

100 دولر لكل طن مرتي مع نهاية 2017.
اأما فيما  يتعلق باإجنازات م�روع خط ال�سهر 
ال�ســــاد�ش للتو�سعة، فال�ركة ت�ســــبو لتحقيق 5 
مالين �ساعة عمل دون اإ�سابات م�سيعة للوقت، 
التطورات الإجماليــــة للم�روع بلغت 40 %،فيما 
ي�ســــتهدف م�ــــروع تو�ســــعة الطاقــــة، حتقيــــق 3 
مالين �ساعة عمل دون اإ�سابات م�سيعة للوقت، 
و�ســــهد  تطــــورات اإجماليــــة يف حمطــــة الطاقة 5 
بلغت 47 % ويف نظام التوزيع الكهربائي بلغت 

.% 65
ووقعت البا مذكرة تفاهم مع جي اإي لإ�سافة 
جممع توربن غازي رابع يف حمطة الطاقة 5، كما 
وقعت ال�ركة مع “بكتــــل” مذكرة تفاهم؛ لبحث 

مزيد من فر�ش التعاون امل�سرتك. 

املنامـــة - البنـــك الإ�ســـالمي الأردين: حقـــق 
البنـــك الإ�ســـالمي الأردين، وهـــو اإحـــدى الوحدات 
امل�رفيـــة التابعـــة ملجموعـــة الربكـــة امل�رفية، 
اأرباحا �ســـافية قبـــل ال�ريبة بلغـــت نحو 114.2 

مليون دولر وبعد ال�ريبة 76.4 مليون دولر.
واأ�ســـاد رئي�ش جمل�ش اإدارة البنك الإ�ســـالمي 
الأردين والرئي�ـــش التنفيـــذي ملجموعـــة الربكـــة 
امل�رفية عدنان اأحمد يو�ســـف،  بالنتائج املالية 
التي حققها البنك خالل 2017 وباجلهود املبذولة 
من الدارة التنفيذيـــة وجمل�ش الدارة والعاملن 
لتنفيذ اخلطة الإ�سرتاتيجية للبنك للمحافظة على 
موقع مميز بن امل�ســـارف الأردنية والإ�ســـالمية، 
وحتقيق املزيد من الإجنازات وح�سول البنك على 

العديد من اجلوائز والت�سنيفات العاملية.
من جانبه، قـــال الرئي�ـــش التنفيذي واملدير 
العام للبنك مو�ســـى �ســـحادة اإن معظم املوؤ�رات 
املاليـــة التي حققها م�رفنا توؤكد متانة الو�ســـع 
املايل والئتماين للبنك، حيث بلغت ن�ســـبة النمو 
يف املوجـــودات مبـــا فيها )ح�ســـابات ال�ســـتثمار 
/ح�ســـابات  املقار�ســـة  و�ســـندات  املخ�ســـ�ش 
ال�ستثمار بالوكالة “املحافظ ال�ستثمارية”( نحو 
3.6 % لت�ســـل املوجودات اإلـــى نحو 6.58 مليار 
دولر مقابل نحو 6.35 مليار دولر يف نهاية 2016 
بزيـــادة بلغت 230 مليـــون دولر. وبلغت ن�ســـبة 
النمو يف الت�ســـهيالت املمنوحة للعمـــالء نحو 3.8 
% لت�ســـل اإلى نحو 4.75 مليار دولر مقابل نحو 
4.58 مليـــار دولر يف نهاية 2016 بزيادة بلغت 
نحـــو 172 مليون دولر. كما بلغت ن�ســـبة النمو يف 
ودائع وح�ســـابات العمالء نحو 3.1 % لت�ســـل الى 

نحو 5.87 مليار دولر مقابل 5.69 مليار دولر يف 
نهاية 2016 بزيادة بلغت نحو 177 مليون دولر. 
وو�ســـلت اإيرادات البنك نحـــو 310 مليون دولر، 
وبلغت ارباح ال�ســـتثمار امل�سرتك يف نهاية العام 

2017 قبل التوزيع نحو 270 مليون دولر. 
وبلغت ن�سبة النمو يف حقوق امل�ساهمن 9.4 
% لت�ســـل اإلى نحو 529 مليون دولر مقابل نحو 
483 مليـــون دولر يف نهايـــة 2016، وبلـــغ معدل 
العائـــد علـــى متو�ســـط حقـــوق امل�ســـاهمن بعد 
ال�ريبة نحو 15.1 %، وبلغت ن�ســـبة كفاية راأ�ش 
املال )CAR( نحو 23 % يف نهاية 2017 مقابل 
نحو 22،02 % يف نهاية 2016، وبلغ معدل العائد 
على متو�ســـط املوجودات 1.30 %، وبلغت ن�سبة 
الديون غـــر العاملة 4 % ون�ســـبة تغطيتها 123 
%.  كما عزز البنك حتمله مل�سوؤولياته الجتماعية 
من خـــالل م�ســـاهماته املختلفة لتحقيـــق التنمية 
امل�ستدامة وتقدمي امل�ساعدات والتربعات خلدمة 
املجتمع املحلي والقت�ســـاد الوطني، كما و�ســـع 
البنك مـــن تواجده اجلغرايف، حيث مت خالل 2017 
افتتـــاح املزيد من الفروع واملكاتب لت�ســـل اإلى 
100 فـــرع ومكتب منت�رة يف خمتلف اأنحاء الأردن 

يدعمها 206 اأجهزة �راف اآلية.
وقـــد قـــرر جمل�ـــش الإدارة يف اجتماعـــه الذي 
عقد يف 7 فرباير 2018 التو�ســـية للهيئة العامة 
العادية التي �ستعقد اجتماعها بتاريخ   26 اأبريل 
2018 بتوزيـــع اأرباح نقدية على امل�ســـاهمن عن 
العـــام 2017 بن�ســـبة 15 % من القيمة ال�ســـمية 
لل�ســـهم، علماً باأن هـــذه النتائج اأولية وخا�ســـعة 

ملوافقة البنك املركزي الأردين. 

• مو�سى �سحادة	

• بدر اخلرايف	

• عدنان يو�سف	

• مهند اخلرايف	
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“با�س” تنظم خميمها الرتفيهي ال�سنوي

ا�ستطالع عن ت�سكيل كتلة جديدة النتخابات “الغرفة”

تدين م�ستوى الدعاية االنتخابية لبع�س مرت�سحي “الغرفة”
نفت �سلتها ببع�ض الت�سجيالت املتداولة... “�رشاكة”:

دعا املتحدث الر�سمي با�سم كتلة “�رشاكة” 
عي�س���ى عبدالرحيم الرفاعي اإلى احرتام قواعد 
واأ�سول املناف�س���ة االنتخابية ال�رشيفة والنزاهة 
املفرت�س���ة بالعم���ل التطوع���ي العام، م�س���را 
اإل���ى اأن عددا كب���را من اأع�س���اء كتلة “�رشاكة” 
قد �س���بق له خو����ض املناف�س���ات االنتخابية يف 
غرفة جتارة و�س���ناعة البحرين وجمل�ض النواب 
واالحت���ادات الريا�س���ية، ومل ينج���ر اأح���د منهم 
اأبدا اإلى بع�ض االأ�س���اليب الرخي�سة للدعاية اأو 
الدعاية امل�سادة، و�سهد لهم اجلميع بالنزاهة 

وال�رشف يف املناف�سة. 
واأع���رب الرفاع���ي عن اأ�س���فه ال�س���ديد من 
امل�س���توى املتدين للدعاي���ة االنتخابي���ة الذي 
اإل���ى انتخاب���ات  ميار�س���ه بع����ض املر�س���حني 
جمل����ض اإدارة غرف���ة جت���ارة و�س���ناعة البحرين 

الراهن���ة، مقارنة بجميع املناف�س���ات االنتخابية 
ال�سابقة، موؤكدا اأن دخول عنا�رش جديدة لل�سباق 

االنتخاب���ي ال تتب���ع اأع���راف املجتم���ع البحريني 
الر�س���يد، وتع���رف عاداته وتقالي���ده املتوارثة 
الراقي���ة اأ�رشت باملناف�س���ة، واأوجدت اإ�س���اءات 
غر م�س���بوقة وخا�س���ة يف و�س���ائل التوا�س���ل 

االجتماعي.
اأو  للكتل���ة  عالق���ة  اأي  الرفاع���ي  ونف���ى 
اأع�سائها باأحد الت�سجيالت ال�سوتية املتداولة 
يف و�س���ائل التوا�سل االجتماعي، واأن املتحدثة 
يف هذا الت�س���جيل لي�س���ت موظف���ة بالكتلة وال 
اإحدى ع�س���واتها ولي����ض للكتلة اأو الأع�س���ائها 
اأي عالقة ر�س���مية بها، موؤكدا اأن الكتلة حتتفظ 
بحقه���ا القانوين يف ال���رد على هذه االإ�س���اءات 
والدعاية غر النزيهة عرب امل�سارات القانونية 

والق�سائية الر�سمية.

املح���رق - با����ض: نظمت �رشك���ة خدمات 
مط���ار البحري���ن “با����ض” خميمه���ا العائل���ي 
الرتفيهي، وذلك جريا على عادتها ال�سنوية. 
االأن�س���طة  م���ن  العدي���د  املخي���م  وت�س���من 
وامل�س���ابقات ملوظف���ي ال�رشك���ة وعائالتهم. 
وياأت���ي ه���ذا احل���دث ال�س���نوّي بالت���وازي مع 
اإ�س���رتاتيجية ال�رشك���ة القائمة عل���ى االهتمام 
بال���روة الب�رشي���ة، وتوف���ر البيئ���ة االإيجابية 

الداعمة لها، وكذلك تقديرا جلهود املوظفني 
وتفانيه���م يف العمل.  على �س���عيٍد مت�س���ل، 
د�س���نت ال�رشك���ة م�س���ابقة عرب ح�س���ابها على 
ان�ستغرام @bas_company_ والذي فتح 
الب���اب للموظفني للم�س���اركة فيه ب�س���ورهم 
ذات العالقة باملخيم، حيث �سيح�سل امل�سور 
�ساحب ال�سورة ذات اأكرب عدد من االإعجابات 

على تذكرة �سفر اإلى لندن.

• عي�سى الرفاعي	

جلن���ة االنتخاب���ات غر م�س���وؤولة ع���ن املمار�س���ات “امل�س���بوهة” خ���ارج “القاعة” 

35 األف موؤ�س�سة لها حق الت�سويت يف انتخابات “الغرفة”
25 كابينة مللء ورقة االقرتاع... و5 اأجهزة فرز حديثة... عبدالعال:

ك�س���ف رئي����ض جلن���ة انتخاب���ات غرف���ة جت���ارة 
و�سناعة البحرين جا�سم عبدالعال اأن 34 األفا و855 
�رشكة وموؤ�س�س���ة يف البحرين �سيحق لها امل�ساركة يف 
االنتخابات املزمع عقده���ا يف 10 مار�ض املقبل، اأي 
اأك���ر بنحو 8 مرات ع���ن االنتخابات ال�س���ابقة. واأكد 
عبدالعال على هام�ض جل�س���ة تعريفية �س���باح اأم�ض، 
اأن اللجن���ة املنظمة رفعت من وترة ا�س���تعداداتها 
مع ارتفاع عدد امل�س���وتني ب�س���كل كبر مع اإلزامية 
ر�س���وم الغرفة لل�س���جالت التجاري���ة يف البحرين، اإذ 
�سملت اال�س���تعدادات زيادة عدد اأجهزة الفرز لتبلغ 
5 اأجه���زة حديثة وزي���ادة كابينات الت�س���ويت اإلى 
قراب���ة 25 كابينة ومنا�س���د الت�س���جيل لدخول قاعة 
االنتخاب���ات وا�س���تالم ورقة الرت�س���يح اإل���ى نحو 26 
مكتبا، يف حني �سيكون هناك �سندوقان الإلقاء اأوراق 

االقرتاع.
ومن املنتظر اأن يفتح باب الرت�س���ح النتخابات 
الغرف���ة بع���د اأ�س���بوعني م���ن االآن، يف اإح���دى اأ�س���د 
ال���دورات االنتخابية مناف�س���ة على مدى اأكر من 70 

عاماً هو عمر اأعرق غرفة جتارية يف اخلليج.
وبح�س���ب البيانات، فق���د بلغ اإجم���ايل ال�رشكات 
و�رشك���ة  موؤ�س�س���ة   55،453 نح���و  واملوؤ�س�س���ات 
)128،459 �س���وت(، يف ح���ني بلغ  عدد الع�س���وية 
موؤ�س�س���ة   34،855 للر�س���وم  امل�س���ددة  الفاعل���ة 
)81،178 �س���وت(، اإذ معظ���م ال�س���جالت والتي هي 
من دون راأ�ض مال لها حق االإدالء ب�س���وتني، يف حني 
بقية ال����رشكات تعتمد عدد االأ�س���وات ح�س���ب راأ�ض 

املال كما هو مبني يف القانون.
وق���ال عبدالعال اإن جلن���ة االنتخاب���ات اختارت 
مرك���ز عي�س���ى الثق���ايف يف اجلف���ر الإج���راء العملي���ة 
االنتخابي���ة م���ن ب���ني ع���دد م���ن اخلي���ارات االأخرى، 
ومنها مركز البحرين للمعار�ض واملوؤمترات، والذي 

�سيكون م�سغوال بفعاليات تتزامن مع الت�سويت.
وبخ�س���و�ض فت���ح مراك���ز ت�س���ويت اإ�س���افية؛ 
ل�س���مان �س���هولة وتدف���ق املزي���د م���ن الناخب���ني 
اأ�س���ار  امل�س���اركة،  وتو�س���يع  االق���رتاع  ل�س���ناديق 
عبدالعال اإلى اأن ذلك يحتاج توفر خدمات لوج�ستية 
لنقل ال�سناديق واملراقبة االأمنية، وغرها؛ ل�سمان 
�س���فافية ونزاهة اأكرب، اإلى جانب حت�سرات كثرة، 
ولهذا ف�س���لت اللجنة وجود مكان واحد للت�سويت؛ 

لكي يكون جميع االأمور حتت الرقابة وال�سيطرة.
وب���نينَّ اأن اللجن���ة راع���ت ارتفاع عدد االأع�س���اء 
الذين يحق لهم الت�س���ويت النتخاب���ات الدورة 29، 
وعم���دت اإل���ى رف���ع اال�س���تعدادات من خ���الل زيادة 
ع���دد اأجهزة الف���رز اإلى نح���و 5 اأجهزة ف���رز حديثة، 
وتوفر 26 من�س���دة للت�س���جيل وا�س���تالم ا�ستمارة 
الرت�س���يح، وقرابة 25 من�س���دة مللء ورقة االقرتاع 
بعد ا�س���تالمها، مو�س���حا اأن لكل ورق���ة اقرتاع رقما 
ت�سل�س���ليا خا�س���ا، واأن النظ���ام لن يقب���ل دخول اأي 
ورقة خارجية عند عملية الف���رز، م�ؤكدا اأنه ال ارتباط 
بني ا�ستمارة الرت�سيح وورقة االنتخابات؛ للمحافظة  

على �رشية املقرتع وعدم معرفة من قام باختياره.

لجنة الطعون 
واأث���ار عدد م���ن اأع�س���اء الغرف���ة يف مداخالتهم 
يف اللقاء التعريفي �س���كوكا حول ع�س���وين يف جلنة 
الطعون بح�س���ب راأيهم، اإذ راأوا اأن توكيل اأع�ساء يف 
ه���ذه اللجنة ليكونوا ممثل���ني اأو حمامني عن جمل�ض 
اإدارة الغرفة يف ق�س���ايا مرفوعة �سدهم يف الق�ساء 
ق���د يتعار�ض مع م�س���داقية العملية، خ�سو�س���ا اأن 

بع�ض اأع�س���اء جمل����ض االإدارة ال�س���ابقني حمل هذه 
ال�سكاوى هم مرت�سحون االآن.

وت�س���اءل ع�س���و الغرفة نادر عالوي حول ما اإذا 
كانت الك�سوف ونظام الغرفة حم�سن من الدخول اأو 
االإ�س���افة كما حدث يف جتربة تزوير ك�سوف احل�سور 
الجتماع اجلمعية العمومية قبل نحو عامني وما عرف 
بق�س���ية “التزوير”، م�س���تف�رشا ما الذي ي�سمن عدم 
ح���دوث ذل���ك؟ ورد علي���ه رئي�ض اللجنة ب���اأن اجلهاز 
التنفي���ذي ال يتدخ���ل يف قاعة االنتخ���اب، واأن دوره 

يتمثل يف الدعم اخلارجي فقط.
وب���نينَّ عبدالعال اأن���ه فيما يتعلق بالرت�س���ح اأو 
جلن���ة االنتخاب���ات، فاإن���ه ال ميك���ن منع �س���خ�ض من 
ممار�س���ة دوره لوجود �سبهة قانونية اأو اأمر مماثل ما 

مل يكون هناك حكم ق�سائي نافذ.
وقال ع�س���و الغرفة �س���ميح رجب اإن �سالحيات 
جلنة انتخابات الغرفة وا�سعة، واإن با�ستطاعة اللجنة 
التدخل حني ت���رى خلال يف جلنة الطعون، خ�سو�س���ا 
اأن ت�س���كيل جلنة االنتخابات كان قبل جلنة الطعون، 
واأن اللجن���ة ه���ي امل�س���وؤولة عن كل ما يخ�ض �س���ر 
العملي���ة االنتخابي���ة، واأن هناك م�س���كالت حدثت يف 
الدورة ال�سابقة، بوجود طعون، مل تنظر فيها اللجنة، 
واأحيل���ت للق�س���اء، وه���ي مازال���ت تنظر م���ن جانب 
الق�س���اء، اأي بعد مرور نحو اأربع���ة اأعوام. ودعا رجب 
اإلى تاليف الوقوع يف ال�سيناريو ال�سابق نف�سه، واإبعاد 
انتخابات الغرف���ة عن كل هذه املخاوف التي تتعلق 

بنزاهة االنتخابات.

وردت جلنة االنتخابات، اأنه ال يوجد ن�ض قانوين 
يتي���ح للجنة التدخل يف �س���وؤون جلن���ة الطعون، ويف 
هذا ال�س���ياق اأك���د عبدالعال اأن جلنته �س���تتاأكد من 
�سر العملية االنتخابية ب�سال�سة وباإجراءات �سحيحة 
وخالية مما يعكر �س���فوها؛ لكي ال تك���ون هناك اأية 

طعون.
وبخ�سو�ض م�س���در قوائم االنتخابات، و�رشورة 
االأخ���ذ بقوائم غرفة التج���ارة التي تعترب االأدق، على 
حد و�سف بع�ض االأع�ساء، ووجود عري�سة رفعت اإلى 
جمل�ض الوزارء لدعم حكومي جلهود اللجنة ل�س���مان 
النزاه���ة، قال عبدالع���ال اإن هناك تن�س���يقا مع وزير 
التجارة وال�س���ناعة ووكيل الوزارة بخ�س���و�ض ذلك، 
واأن هن���اك فريق���ا بني غرف���ة التجارة وب���ني وزارة 

التجارة ملطابقة هذه القوائم.
واأكد رئي�ض اللجنة املنظمة اأنه �س���يتاح الأع�ساء 
الغرفة ت�سحيح قيود اأو ك�سف الناخبني بعد االإعالن 
عن���ه، وذلك م���ن تاريخ 11 فرباير اإل���ى غاية 20 من 
ال�س���هر نف�س���ه، موؤك���داً اأن ال����رشاكات اجلديدة التي 
توؤ�س����ض بع���د تاريخ 9 فرباي���ر لن يت���م اإدراجها يف 
االنتخاب���ات، واأن عملية الت�س���حيح �س���تقت�رش فقط 

على ال�سجالت التي مل يتم جتديد ع�سويتها.
وت�س���اءل ع�سو جمل�ض اإدارة الغرفة حممد فخرو 
عما اإذا كانت العملية تتطلب وجود بطاقة ع�س���وية 
الغرفة للت�س���ويت يف االنتخاب���ات، لتوؤكد اللجنة اأن 
البطاقة ال�سخ�سية ل�ساحب املوؤ�س�سة هي املطلوبة 
فقط، اأو ملالك ال�رشكة اأو الع�سو املخول له التوقيع 

عن ال�رشكات.

منع الهواتف المتنقلة
اإلى ذلك ت�س���اءل ع�س���و الغرفة حامد فخرو عن 
اإمكان منع دخول الهاتف النقال اإلى قاعة االنتخابات؛ 
للحيلولة دون �سوء ا�ستغالل الهاتف وت�سوير اأوراق 
االنتخاب، ويف هذا ال�س���ياق راأى رئي�ض اللجنة اأنه من 
غ���ر الالئق اأن يت���م تفتي�ض جيوب التج���ار بحثا عن 
الهواتف املتنقلة، م�ستدركا اأنه مت و�سع مل�سقات 
تنبيهية ب���اأن الت�س���وير وا�س���تخدام الهاتف ممنوع 
داخل قاعة االنتخابات، واأنه من �سي�ستخدم الهاتف، 

ويقوم بالت�سوير �سيتم اإبطال �سوته.

استغالل “آسيويين” في شراء األصوات
م���ن جانبه، ت�س���اءل ع�س���و الغرف���ة عبدالكرمي 
فلي���ج حول خط���وات اللجنة جتاه ع���دم تكرار جتربة 
انتخابات 2014 حني قام بع�ض املر�س���حني بن�سب 
خيام خارجية وتركيب اأجهزة حا�سوب لتدوين اأ�سماء 
املر�س���حني وتوجيهه���م لعملية الت�س���ويت، و�رشاء 
االأ�س���وات بالغ����ض، على ح���د قوله. كم���ا اقرتح اأحد 
االأع�س���اء اأن يتم اإبالغ ال�رشطة مبنع هذه املمار�سات 

حول حميط مقر الت�سويت.
ويف ه���ذا االإط���ار، اأفاد اأح���د اأع�س���اء اللجنة اأنه 
يف  النيابي���ة  االنتخاب���ات  قان���ون  معاي���ر  بح�س���ب 

البحري���ن، فاإنه ال يجوز اأن يكون هناك اأي تاأثر على 
االأ�س���وات اأو دعاي���ة يف حدود 200 م���رت، يف حني ال 

يوجد اأي �سيء يفيد ذلك يف انتخابات الغرفة.
من جهتها، دعت ع�س���و الغرفة هدى ر�سي اإلى 
ا�س���تخدام تقنية �سال�س���ل الكتل اأو “البلوكت�سني” 
يف عملي���ة الت�س���ويت االنتخابي ما ي�س���من مطابقة 
القوائ���م االنتخابي���ة مع امل�س���وتني بكل �س���هولة، 
خ�سو�س���ا اأن وزارة الداخلية ت�س���تخدم هذه التقنية 
يف بع����ض اأعماله���ا. ويف هذا ال�س���ياق، ق���ال رئي�ض 
جلنة االنتخابات، اإن ا�س���تخدام االأوراق يف الت�سويت 
ي�سمن وجود نظام �س���فاف ميكن مراقبته والتحقق 
من���ه، يف حني اأن النظام االإلك���رتوين قد يثر اجلدل 

ب�ساأن النزاهة.

تعطل أجهزة الفرز
وت�س���اءل ع�س���و الغرف���ة نا����رش االأهلي عم���ا اإذا 
تك���ررت جترب���ة االنتخاب���ات املا�س���ية بتاأخ���ر فرز 
االأ�س���وات حت���ى �س���باح الي���وم التايل، مم���ا يجعل 
املر�س���حني يف حال قلقل وتوتر. واأقر عبدالعال باأن 
التاأخ���ر يف فرز االأ�س���وات يرافقه ت�س���كيك بالعملية 
االنتخابي���ة من جان���ب البع�ض. ويف ه���ذا االإطار اأفاد 
ع�س���و اللجنة يو�س���ف �س���الح الدين، وال���ذي اأ�رشف 
كذل���ك عل���ى االنتخابات املا�س���ية اإل���ى اأن يف العام 
املا�س���ي تعطل جه���ازان للفرز، مم���ا اأدى اإلى جلوء 
اأع�س���اء اللجن���ة اإلى الف���ز اليدوي، رغ���م وجود فني 
ال�س���يانة الذي عجز عن اإ�سالح اجلهازين، الفتاً اإلى 
اأن 40 % م���ن االأوراق مت فرزه���ا يدويا، يف حني فرز 

60 % عن طريق الكرتونيا.
اأم���ا ع�س���و اللجن���ة غ�س���ان فخ���رو، فاأ�س���ار اإلى 
ا�س���تخدام اأجهزة وم�س���ح فرز حديث���ة يبلغ عددها 5 
اأجه���زة للم�س���ح والفرز اإل���ى جانب جه���از احتياطي. 
وتوق���ع رئي�ض اللجنة اأن يتم فرز اأ�س���وات الناخبني 
خالل �س���اعتني اأو ثالث من الت�سويت، الذي ينتهي 
يف  العا����رشة م�س���اء. ولفت اإلى اأن هن���اك قرابة 120 

�سخ�سا �سي�ساركون يف االإعداد النتخابات الغرفة.
و�س���ائل  يف  انت����رشت  ت�س���جيالت  وبخ�س���و�ض 
التوا�سل االجتماعي بخ�سو�ض �رشاء االأ�سوات، اأ�سار 
عبدالعال اإلى اأن هذا االأمر خارج اخت�س���ا�ض اللجنة، 

واأن اخت�سا�سها يرتكز داخل قاعة الت�سويت.

• •عبدالعال متحدثا يف اللقاء التعريفي اأم�ض	 احل�سور يتابعون جمريات اجلل�سة التعريفية	

ال�������ط�������ع�������ون  جل��������ن��������ة  يف  اأع�����������������������س�����������اء  ب���������������������س����������اأن  ج����������������دل 
ف������ري������ق ملط�����اب���ق������ة ق������وائ����������م “الغ�����رف��������ة” ب�سج��������الت وزارة التج�������ارة 

 ت�سوير ر�سول احلجريي

اأطلق رجل االأعمال حممد ح�س���ن العرادي ا�ستطالعا للراأي على ح�سابه 
عل���ى االن�س���تغرام عن التاأييد لت�س���كيل قائم���ة من الكف���اءات البحرينية 
خلو�ض انتخابات غرفة جتارة و�سناعة البحرين للدورة 29 املقرر اإجراوؤها 
10 مار�ض املقبل. و�سّوت نحو 58 % من امل�ساركني يف اال�ستطالع الذي 
�سمل 86 �سخ�سا باأنهم �سي�سوتون للكفاءات البحرينية، فيما �سوت 35 
% منهم اأنهم غر مهتمني مبن يقود جمل�ض اإدارة الغرفة، فيما �سّوت 7 

% باأن و�سع الغرفة احلايل يعجبهم، وال غبار عليه.

املحرر االقت�سادي

علي الفردان من ال�سناب�ض
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التاريخ: 29/01/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

) CR2018-11982( اعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

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

اسم التاجر: فرحان مبارك مبروك وليد
االسم التجاري احلالي: برادات شيد

االسم التجاري املطلوب: قرطاسية بونواف
واحلرف  الفنون  واجهزة  وأدوات  القرطاسية  جتارة/بيع  املطلوبة:  التجارية  األنشطة 

اليدوية واالدوات املكتبية واملهنية  -  الطباعة

لها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
السيد / محمد نينا احمد منصور ايفيليل، املصفي القانوني لـ أ.بي.بي.سي.

القيد  مبوجب  محدودة  مسئولية  ذات  كشركة  ،املسجلة  ذ.م.م  للتجارة  أو 
اختياريه  تصفية  الشركة  تصفية  أعمال  انتهاء  إشهار  طالبا   ،  103314 رقم 
وشطبها من السجل التجاري ، وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية 

الصادر باملرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2011.

خالل  املذكورة  اإلدارة  إلى  باعتراضه  التقدم  اعتراض  أي  لديه  من  كل  فعلى 
خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل 
بشان إشهار انتهاء أعمال تصفية 

أ.بي.بي.سي.أو للتجارة ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم اليها 
مرسى  لشركة  القانوني  املصفي  باعتباره  بوروشثامان  / سوبرامانيام  السيد 
)مقفلة(  بحرينية  مساهمة  كشركة  ،املسجلة  )مقفلة(  ش.م.ب  للفنادق 
الشركة  تصفية  أعمال  انتهاء  إشهار  طالبا   ،  1-62732 رقم  القيد  مبوجب 
قانون  ألحكام  وفقا  وذلك   ، التجاري  السجل  من  وشطبها  اختياريه  تصفية 

الشركات التجارية الصادر باملرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2011.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل 

اعالن رقم )186231( لسنة 2017
بشان إشهار انتهاء أعمال تصفية 

شركة مرسى للفنادق ش.م.ب )مقفلة(

تقدم إلينا السيد املعلن أدناه بطلب معاملة مشتركة، فعلى كل من لديه 
اعتراض التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ اإلعالن بكتاب 

مرفقاً به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: علي صالح حسني جناحي
االسم التجاري احلالي: ذا اوت فت بوتيك

االسم التجاري اجلديد: ذا اوت فت للخياطة
االنشطة احلالية: 1- تفصيل وخياطة وحياكة املالبس

2- جتارة/بيع امللبوسات واالحذية واالصناف اجللدية
النشاط اجلديد: 1- تفاصيل وخياطة وحياكة املالبس

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة السجل التجاري
) CR2018-20640( اعالن رقم

معاملة مشتركة

قيد رقم

1-78177

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

به ما يعزز اعتراضه.

اسم التاجر: حمزه حسن ناصر مرهون
االسم التجاري احلالي: بيت العنكبوت للتنظيف العام للمباني

االسم التجاري اجلديد: كويك اند فاست للتنظيف العام للمباني

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
) CR2018-19399( اعالن رقم

تسجيل اسم جتاري

قيد رقم

91163-1

تقدم إلينا السيد املعلن أدناه بطلب معاملة مشتركة، فعلى كل من لديه 
اعتراض التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ اإلعالن بكتاب 

مرفقاً به ما يعزز اعتراضه.

اسم التاجر: سبينا امير علي علي
االسم التجاري احلالي: صالون اسرار اجلمال

االسم التجاري اجلديد: مركز سيمبلز للتجميل

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
) CR2017-112693( اعالن رقم

معاملة مشتركة

قيد رقم

5-42700

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

به ما يعزز اعتراضه.

اسم التاجر: يوسف احمد حسن حسني جمعه قريش
االسم التجاري احلالي: دار قريش للمقاوالت

االسم التجاري اجلديد: قريش ملقاوالت البناء

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
) CR2018-5912( اعالن رقم

تسجيل اسم جتاري

قيد رقم

1-94814

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

به ما يعزز اعتراضه.

اسم التاجر: عبداهلل شبيب عسير النعيمي
االسم التجاري احلالي: احد لتصليح الساعات

االسم التجاري اجلديد: رحال للعطور

التاريخ: 04/02/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

) CR2018-14240( اعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

قيد رقم

11911-9

تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
القيد  ذ.م.م مبوجب  للمقاوالت  بوتي  السادة اصحاب شركة شركة  إليها 

رقم 103734-2 ، طالبني تغيير اسم اجملموعة
من: شركة بوتي للمقاوالت ذ.م.م

إلى: كراج كالسك كار ذ.م.م
خالل  املذكورة  اإلدارة  إلى  التقدم  قانوني  اعتراض  أي  لديه  من  كل  فعلى 
خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
القيد: 2-103734

التاريخ: 06/02/2018
اعالن رقم )----( لسنة 2018

بشان تغيير اسم مجموعة شركة بوتي للمقاوالت ذ.م.م
تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
إليها السادة اصحاب شركة شركة إنفوكورب لتخليص املعامالت ذ.م.م 
املسجلة مبوجب القيد رقم 98460 ، طالبني تغيير االسم التجاري للفرع 

رقم 2 من: إنفوكورب لتخليص املعامالت ذ.م.م
إلى: شركة إنفوكورب بزنس سلوشنز ذ.م.م

فعلى كل من لديه أي اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة املذكورة خالل 
خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
القيد: 98460

التاريخ: 07/11/2017
اعالن رقم )2222( لسنة 2017

بشان تغيير االسم التجاري لشركة شركة إنفوكورب لتخليص املعامالت ذ.م.م

السادة  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  إلى  تقدم 
االسم  تغيير  بطلب  ش.ش.و  اإلبداعية  لإلستراتيجيات  عليوات  شركة 

التجاري للفرع 1:
 من:شركة عليوات لإلستراتيجيات اإلبداعية ش.ش.و

Olaiwat creative strategies s.p.c W.L.L
إلى: شركة عليوات لتفعيل االبتكار لتطوير االعمال التجارية ش.ش.و

Olaiwat Innovation Activation For Business Development s.p.c
فعلى كل من لديه أي اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة املذكورة خالل 

خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
رقم الطلب: 196975-2017   -   التاريخ: 24/01/2018

تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
إليها السيد يوسف عبدالغفار عبداهلل محمد املالك لـ اجملرة لبيع االدوات 
املدرسية واملكتبية )مؤسسة فردية( واملسجلة مبوجب القيد رقم 64584 
ليكون فرع من شركة  الفردية  املؤسسة  األول( من  )الفرع  ، طالباً حتويل 
ذات مسئولية محدودة واملسجلة مبوجب القيد رقم 80674 لشركة املنظر 

للدعاية واالعالن ذ.م.م

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
القيد: 64584

التاريخ: 07/02/2018
اعالن رقم )21312( لسنة 2018

بشان حتويل مؤسسة فردية
إلى شركة ذات مسؤولية محدودة

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم 
اليها مالك شركة ام سي آر خلدمات التوظيف ش.ش.و ملالكها مروان 
محمد سليم غنيم واملسجلة مبوجب القيد رقم 74772، طالبا حتويل 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  إلى  املذكورة  للشركة  القانوني  الشكل 

برأسمال وقدره 20000 دينار بحريني بني كل من:
1- مروان محمد سليم غنيم

2- خالد مروان غنيم

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
القيد: 74772  -   التاريخ: 6/2/2018

اعالن رقم )----( لسنة 2018
بشأن حتويل شركةالشخص الواحد إلى شركة ذات مسؤولية محدودة

قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
تقدم اليها السيد / خالد احمد حسن علي بوجيري مالك مؤسسة 
القيد رقم 6570، بطلب حتويل  للنقليات واملسجلة مبوجب  العاصمه 
الفروع رقم 2 و 4 و 5 و 7 و 8 و 9 من مؤسسته الفردية إلى شركة الشخص 
الواحد برأسمال وقدره 100٫000 )مائة ألف( دينار بحريني لتصبح مملوكة 

للسيد خالد احمد حسن علي بوجيري

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ادارة التسجيل

اعالن رقم )----( لسنة 2018
بشأن حتويل فروع من مؤسسة فردية

إلى شركة الشخص الواحد

قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
تقدم اليها مالك شركة شركة رامكس الدارة املطاعم ش.ش.و ملالكها 
 ،175989-1 رقم  القيد  مبوجب  واملسجلة  غنيم  سليم  محمد  مروان 
طالبا حتويل الشكل القانوني للشركة املذكورة إلى شركة ذات مسؤولية 

محدودة برأسمال وقدره 50000 دينار ، بني كل من:
1- مروان محمد سليم غنيم

2- خالد مروان غنيم

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
القيد: 1-75989  -   التاريخ: 6/2/2018

اعالن رقم )----( لسنة 2018
بشأن حتويل شركةالشخص الواحد إلى شركة ذات مسؤولية محدودة

تقدم إلينا السيدة: زمزم احمد حسن القيدوم بطلب حتويل احملالت التجارية التالي 
الى السيد/ ياسر بن سلمان بن محمد العبد

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

التاريخ: 07/02/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

)CR2018-21328( اعالن رقم
تنازل - عن احملل التجاري

قصر زمزم النشطة املكاتب الرئيسة او االدارية66048-3

االسم التجاريرقم القيد

تقدم إلينا املعلن أدناه: يوسف عباس محمد علي بطلب حتويل احملالت التجارية التالي 
الى السيد/ محمود عباس محمد علي

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

التاريخ: 04/02/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

)CR2018-18128( اعالن رقم
تنازل او بيع - عن احملل التجاري

ريفيرا للمقاوالت وصيانة املباني9518-6

االسم التجاريرقم القيد

قصر زمزم للمقاوالت66048-4
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لندن – العربية.نت:

ظهرت �ش���ورة لو�حد من م�ش���اهري “�آيات 
�هلل” �لإير�نيني، وهو يتفقد منطقة �حلدود مع 
�إ�رس�ئيل يف �جلنوب �للبناين، يف جولة ع�شكرية 
قام بها �آية �هلل �ل�شيد �إبر�هيم رئي�شي، ع�شو 
جمل�س �خلرب�ء �لإي���ر�ين �ملتوقع خالفته لعلي 

خامنئي كويل للفقيه.
��ش���تقبله رئي�س جمل�س �لن���و�ب �للبناين، 
وجتمع �لعلماء �مل�ش���لمني، لك���ن جولته كانت 

مبعرفة حزب �هلل فقط
�ل�ش���ورة �لتي يبدو فيها رئي�ش���ي، �لبالغ 
58 �ش���نة، حماطا بق���ادة ميد�نيني من “حزب 
�هلل” مت متوي���ه وجوههم، كان���ت �أثناء زيارته 

للبن���ان �لت���ي ب���د�أت قب���ل �أ�ش���بوع، ووجدتها 
“�لعربية.ن���ت” �ش���من تقرير ن�رسته �ش���حيفة 
“جريو�ليم بو�شت” �لإ�رس�ئيلية �أم�س �لأربعاء، 
م�ش���در  ول  م�ش���درها،  تذك���ر  �أن  دون  م���ن 
معلوماته���ا عن �جلولة �لت���ي مل يكن عاملا بها 

�شوى قيادة “حزب �هلل” وبع�س ع�شكرييه.
�جلول���ة ظلت غ���ري معروفة ط���و�ل زيارته 
للبنان �لتي �نتهت �لثنني، حيث �لتقى خالل 
وج���وده مب�ش���وؤولني، �أهمه���م رئي����س جمل�س 
�لنو�ب نبيه بري، بح�شب ما طالعت “�لعربية.
نت” عن زيارته بو�شائل �إعالم لبنانية، منها ما 
ذكر باأن “جتمع �لعلماء �مل�ش���لمني” ��شتقبله 
م���ع وفده �ملر�ف���ق “وكّرمه بحف���ل خطابي يف 

ح�ش���ور عدد كبري من �لعلماء، �ش���نة و�شيعة”، 
�إل �أن �ل�ش���ورة وما قاله يف �ملنطقة �جلنوبية، 
ظه���ر بعد 3 �أي���ام من ت�رسيح���ات رئي�س وزر�ء 
�إ�رس�ئي���ل بنيامني نتنياهو، و�لت���ي هدد فيها 
بجعل لبنان يدفع ثمن �إن�ش���اء �إير�ن مل�ش���انع 

�إنتاج لل�شو�ريخ على �أر��شيه.
وبث���ت �ش���بكة Fox News �لتلفزيونية 
�لأمريكية تقرير� مهما، و�شفته باخلا�س، عن 
ر�شالة من �ش���فحتني وجهها مندوب �إ�رس�ئيل 
يف �لأمم �ملتحدة د�ين د�نون �إلى جمل�س �لأمن 
و�جلمعية �لعامة للمنظمة �لدولية، يحذر فيها 
�لأربعاء “من عو�قب �ل�شماح حلزب �هلل �لقيام 

باأعمال، من دون رقابة �لأمم �ملتحدة”.

  للتو��شل:  )ق�شم �ل�شوؤون �لدولية: 17111482(              ق�شم �لإعالنات : )�ملكتب: 17111501 - 17111508 ، �لنقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )�ل�شرت�كات و�لتوزيع : �ملكتب 17111432 -  �لفاك�س: 17111434(

و��شنطن للبنان: �إ�رس�ئيل ل ترغب بالت�شعيد بق�شية “�جلد�ر”
بيروت – رويترز:

 قالت م�شادر ر�شمية لبنانية، �أم�س �خلمي�س، �إن مبعوثاً �أمريكياً �أكد مل�شوؤولني لبنانيني 
�أن �إ�رس�ئيل ل تريد �لت�شعيد يف �لنز�ع ب�شاأن �جلد�ر �حلدودي، �لذي تعتزم �إ�رس�ئيل بناءه على 
�حلدود.  وقال �مل�شوؤول “فيما يتعلق بزيارة �ملبعوث �لأمريكي، فقد �أجرى مباحثات تتعلق 

باجلد�ر مع �إ�رس�ئيل، وقال �إنه لي�س هناك ما يدعو للقلق، ول يوجد �جتاه للت�شعيد”.
 وت�ش���اعد �لتوتر بني �إ�رس�ئيل ولبنان ب�شبب �خلالف ب�شاأن �جلد�ر وخطط لبنان للتنقيب 
ع���ن �لنف���ط و�لغ���از يف مياه بحري���ة متنازع عليه���ا.   وتعترب �ل�ش���لطات �للبناني���ة �أن �جلد�ر 

�لإ�رس�ئيلي على �حلدود مي�س �ل�شيادة �للبنانية.
 م���ن جانبه، قال �لرئي�س �للبناين مي�ش���ال عون �إن بريوت تتابع �لت�ش���الت، للت�ش���دي 

لالأطماع �لإ�رس�ئيلية يف �لأر�س و�ملياه �للبنانية.
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الخرطوم- وكاالت:
ق���ال �لرئي�س �ل�ش���ود�ين عمر ح�ش���ن 
�خلرط���وم  �إن  �خلمي����س،  �أم����س  �لب�ش���ري، 
لتطوي���ر  برنام���ج  لديهم���ا  ومو�ش���كو 
�لق���در�ت �لع�ش���كرية �ل�ش���ود�نية.  و�أكد 
الب�ض���ر متوجها ل�ض���باط وجنود يف مدينة 
بور�ش���ود�ن �لو�قعة على �لبح���ر �لأحمر �إن 
ه���ذ� �لتطوير يه���دف �إلى �لت�ش���دي لأي 

تهديد يو�جه �ل�شود�ن.
ع���ن  �ل�ش���ود�ين  �لرئي����س   وحت���دث 
“برنامج مع دولة رو�ش���يا لتطوير �لقو�ت 
�مل�شلحة، لتكون قوة ر�دعة لكل من ت�شول 

له نف�شه �مل�شا�س بالأمة ومقدر�تها”.
 ونقل���ت وكال���ة �لأنب���اء �ل�ش���ود�نية 
�لر�شمية )�ش���ونا( عن �لب�شري قوله: “نحن 
جاهزون لأي زول )رجل( يحاول �لنيل من 
بالدن���ا”.  وه���ذه ه���ي �ملرة �لثاني���ة �لتي 
يعلق فيها �لب�شري عن �لتعاون �لع�شكري 
مع رو�ش���يا، من���ذ زيارته �إلى �شوت�ش���ي يف 
نوفمرب 2017.  ونقلت عنه �آنذ�ك و�شائل 
�إعالم �ش���ود�نية حملية �لقول �إنه طلب من 
�لرئي�س �لرو�شي فالدميري بوتني “حماية 

بالده” من �لوليات �ملتحدة.
 و�أ�شارت تقارير �آنذ�ك �إلى �أن رو�شيا 
ط���ر�ز  م���ن  مبقات���الت  �ل�ش���ود�ن  زودت 

“�شوخوي 35”.

:BBC – لندن

يو�ج���ه �لربيط���اين، جي���م ماثي���وز، �ل���ذي 
�ش���افر �إلى �شوريا ملحاربة تنظيم د�ع�س بتهم 
“�لإره���اب”. و�ش���افر �جلندي �ل�ش���ابق ماثيوز 
)43 عام���ا( من لن���دن �إلى �ش���وريا، مقاتال �إلى 
جان���ب “وح���د�ت حماي���ة �ل�ش���عب” �لكردي���ة. 
و�ش���يمثل �أمام حمكمة “وي�شتمن�شرت” �جلز�ئية 
يف �لر�بع ع�رس من فرب�ير 2018، بتهمة “�ل�شفر 

�إلى مكان ي�شتخدم للتدريبات �لإرهابية”.
وكان ماثيوز ق���د ظهر على �لقناة �لر�بعة 
�لربيطاني���ة يف حلقة بعن���و�ن “بريطاين يقاتل 
تنظي���م �لدول���ة” حت���دث خاللها ع���ن معركته 
�ش���د �جلماعة “�جلهادية”. وتقول مر��شلة بي 
بي �ش���ي “�إميا فاردي” �إن ه���ذه هي �ملحاكمة 

�لأولى من نوعها يف بريطانيا.

برلين – رويترز:

قال رئي����س موؤمت���ر ميونيخ لالأم���ن �أم�س 
�خلمي�س �إن رو�ش���يا و�أوكر�نيا و�أملانيا وفرن�شا 
تع���د لجتماع عل���ى هام����س �ملوؤمتر �لأ�ش���بوع 
�ملقبل لبح���ث �ل�رس�ع يف ����رسق �أوكر�نيا. وذكر 
فولفج���اجن �إي�ش���ينجر �أن م�ش���وؤولني كبار� من 
�ل���دول �لأرب���ع �شي�ش���اركون يف �لجتم���اع ومن 
بينهم وزير خارجية رو�ش���يا �ش���ريجي لفروف 
ورئي����س �أوكر�نيا بيرتو بورو�ش���ينكو. وجتتمع 
�ل���دول �لأرب���ع ب�ش���كل دوري منذ ع���ام 2014 
يف م�ش���عى حلل �ل�رس�ع �لنف�ش���ايل �لذي �أودى 
بحياة نحو 10 �آلف �شخ�س. ووقع �تفاق لوقف 
�إطالق �لنار يف فرب�ير 2015 يف مين�شك عا�شمة 

رو�شيا �لبي�شاء لكنه �أخفق يف �إنهاء �لعنف.

طوكيو – رويترز:

ق���ال نائ���ب �لرئي�س �لأمريك���ي مايك بن�س 
�أم����س �خلمي����س �إن �لوليات �ملتح���دة ترغب يف 
تفكيك برنامج كوريا �ل�ش���مالية �لنووي �شلميا 
لكن���ه ح���ذر بيونغيان���غ م���ن �ل�ش���تهانة بالقوة 
�لع�ش���كرية للولي���ات �ملتحدة. وق���ال بن�س يف 
كلم���ة للق���و�ت �لأمريكي���ة يف قاع���دة يوكوت���ا 
�جلوية يف �ليابان “قو�تنا م�ش���تعدة و�أمتنا قوية 
�لإر�دة”. وكان بن����س يتاأه���ب للتوج���ه جو� �إلى 
كوريا �جلنوبية حل�شور �فتتاح �لألعاب �لأوملبية 
�ل�شتوية. و�أ�شاف يف كلمته �أن �لوليات �ملتحدة 
“�شت�شعى د�ئما لل�ش���الم و�شنعمل �أكرث من �أي 
وقت م�ش���ى م���ن �أجل م�ش���تقل �أف�ش���ل لكنكم 
)�جلن���ود( �أدو�ت �لقوة �لأمريكية ولندع �أعد�ءنا 
يعلم���ون �أن جميع �خلي���ار�ت مطروح���ة”. وقال 
“�أم���ريكا تقف بقوة مع �ش���عب كوريا �جلنوبية 

�لفخور و�حلر و�شتفعل ذلك دوما”.

كابول – رويترز:

هاجمت �لقو�ت �لأمريكية يف �أفغان�ش���تان 
جماعات من �ملت�ش���ددين �ملناه�شني لل�شني 
يف خطوة ت�ش���تهدف على �لأرجح �إر�ش���اء بكني 
�لت���ي دع���ت �لغ���رب ملزي���د م���ن �لتع���اون يف 
معركتها �ش���د �ملجموعة �لتي تقول �إنها تريد 
�لنف�شال باإقليم �ش���ينجيانغ �ل�شيني. وقالت 
�لبعثة �لتي يقودها حلف �ش���مال �لأطل�ش���ي يف 
�أفغان�ش���تان يف �إفادة يوم �خلمي�س �إن �ل�رسبات 
يف �إقليم بدخ�ش���ان ب�ش���مال �أفغان�شتان دمرت 
مع�ش���كر�ت تدري���ب لطالب���ان تدع���م عمليات 
�ملت�ش���ددين يف �أفغان�ش���تان وكذل���ك عمليات 
حركة ترك�شتان �ل�رسقية �لإ�شالمية يف �ملنطقة 

�حلدودية مع �ل�شني وطاجيك�شتان.
�لأمريكي���ة  “�ل�رسب���ات  �لبعث���ة  وقال���ت 
ت�ش���تهدف دعم �أفغان�ش���تان يف طماأنة جري�نها 
باأنه���ا لي�ش���ت م���الذ� �آمن���ا لالإرهابي���ني �لذين 

يريدون تنفيذ عمليات عرب �حلدود”.
ومل تذك���ر �لق���وة تفا�ش���يل �أخرى ب�ش���اأن 
�لهجمات �أو �أي تقدير للخ�شائر لكنها قالت �إن 
حركة ترك�ش���تان �ل�رسقية م�ش���وؤولة عن هجمات 
د�خل �ل�شني وخارجها و�إن �ثنني من �أع�شائها 
كان���ا �ش���العني يف خط���ة ع���ام 2002 لتفج���ري 
�ل�ش���فارة �لأمريكية يف قرغيز�ش���تان. وت�شنف 
�لوليات �ملتح���دة وبريطاني���ا و�لأمم �ملتحدة 

حركة ترك�شتان �ل�رسقية منظمة �إرهابية.

القاهرة – وكاالت:

�ل�ش���ود�ين،  �خلارجي���ة  وزي���ر  ق���ال 
�إبر�هيم غندور، �أم�س �خلمي�س، �إن �لطريق 
ممه���دة لع���ودة �ل�ش���فري �ل�ش���ود�ين �إلى 
�لقاهرة، فيما نفى �إقامة قاعدة ع�ش���كرية 

تركية يف جزيرة �شو�كن �ل�شود�نية.
 و�أو�شح خالل موؤمتر �شحايف م�شرتك 
م���ع نظريه �مل����رسي، �ش���امح �ش���كري، يف 
�تفاق���ا  هن���اك  �أن  �مل�رسي���ة  �لعا�ش���مة 
�ش���ود�نيا م�رسيا على حل كافة �لق�ش���ايا 

�خلالفية �شمن �للجنة �لرباعية.
 وكان���ت وز�رة �خلارجية �ل�ش���ود�نية 
�أعلنت يف بد�ية يناير، ��ش���تدعاء �ل�ش���فري 
�ل�ش���ود�ين يف �لقاهرة للت�ش���اور، دون �أن 

تو�شح خلفيات �ملوقف.
 و�أ�ش���اف غندور: “�تفقن���ا على عقد 
جلنة من �لدول �لثالث ملناق�شة �خلالفات 
ب�ش���اأن �ش���د �لنه�ش���ة”.     وتاب���ع: “�أدعو 
جميع �لإعالميني �ل�شود�نيني و�مل�رسيني 
�إلى عدم �لت�ش���عيد وبث �لفرقة”.  وقال 
وزير �خلارجية �مل�رسي �إنه مت �لتفاق بني 
�لقاه���رة و�خلرطوم عل���ى مر�قبة �خلطاب 
�لإعالمي يف �لبلدين.  و�أو�ش���ح �شكري �أن 
�للق���اء مع نظريه �ل�ش���ود�ين تطرق جلميع 
�مل�ش���ائل �ملهمة ب���ني �جلانبني، م�ش���ري� 
�إلى �أنه مت �لتفاق على ��ش���تمر�ر �لتعاون 
�لأمني و�ل�شيا�ش���ي بني �لبلدين.   وتابع: 
“�تفقنا على عدم �تخاذ �أي من �لدولتني 
�إج���ر�ء�ت �أحادي���ة ت����رس بالأم���ن �لقوم���ي 

و�لإقليمي”.

مالي – رويترز:

ق���ال مكتب رئي�س �ملالديف عبد �هلل 
ميني �إنه �أر�شل مبعوثني �إلى دول �شديقة 
مثل �ل�شني وباك�شتان و�ل�شعودية لإطالع 
م�ش���وؤوليها عل���ى �لأزمة �ل�شيا�ش���ية �لتي 
�أف�شت �إلى �إعالن حالة �لطو�رئ يف بالده.

وذكر من�شور على �ملوقع �لإلكرتوين 
للرئي����س ي���وم �لأربع���اء �أن���ه �أوف���د وزير 
�لتنمي���ة �لقت�ش���ادية حممد �ش���عيد �إلى 
�ل�شني، ووزير �خلارجية حممد عا�شم �إلى 
باك�ش���تان، ووزير �لرثوة �لبحرية و�لفالحة 

حممد �شايني �إلى �ل�شعودية.
�أع�ش���اء  “�ش���يزور  �لبي���ان  و�أ�ش���اف 
مبجل�س �لوزر�ء، بن���اء على توجيه �لرئي�س 
عبد �هلل ميني عبد �لقيوم، بلد�نا �شديقة 
للمالديف و�شيعر�ش���ون �أح���دث تطور�ت 
�لو�ش���ع �حلايل”. وقال �أحمد حممد �شفري 
�ملالدي���ف يف �لهن���د �إن �حلكوم���ة كان���ت 
ر�غبة يف �إر�ش���ال مبعوث خا�س �إلى �لهند 
�أي�شا لكن �ملو�عيد مل تكن منا�شبة لوز�رة 
�خلارجي���ة �لهندية. ودخل���ت �ملالديف يف 
�أزمة �لأ�ش���بوع �ملا�ش���ي بعد �أن �أ�شقطت 
�ملحكم���ة �لعلي���ا �تهامات منها �لف�ش���اد 
و�لإره���اب ع���ن 9 م���ن كبار �ل�شخ�ش���يات 
�ملعار�ش���ة م���ن بينه���ا حممد ن�ش���يد �أول 
رئي�س منتخ���ب دميقر�طيا للبالد. وبلغت 
�لأزمة ذروتها عندما رف�شت حكومة ميني 
�حلكم �لق�شائي و�أعلنت يوم �لثنني حالة 
�لطو�رئ مل���دة 15 يوما ثم �ألقت �لقب�س 

على رئي�س �ملحكمة وقا�س �آخر.

�لب�شري: رو�شيا ت�شاعدنا 
على بناء قوة ر�دعة

بريطانيا

ألمانيا

أميركا

أفغانستان

حماكمة بريطاين �شارك 
يف قتال “د�ع�س” ب�شوريا

�جتماع رباعي ب�شاأن 
�لأزمة �لأوكر�نية

بن�س: ن�شعى حلل �شلمي 
لأزمة كوريا �ل�شمالية

�لقو�ت �لأمريكية تهاجم 
مت�شددين مناه�شني لل�شني

غندور: �لطريق ممهدة لعودة 
�ل�شفري �ل�شود�ين للقاهرة

رئي�س �ملالديف يطلب 
�لدعم من �ل�شعودية و�ل�شني

الجمعة 9 فبراير 2018 
23 جمادى األولى 1439

العدد 3405

15

حلف الأطل�سي يدر�س بدء مهمة تدريب اأكرب يف العراق

100 قتيل يف غارات للتحالف الدويل على قوات موالية للنظام ال�سوري

خليفة خامنئي املرتقب يجري جولة ع�سكرية بجنوب لبنان

حتت �شغط من �لإد�رة �لأمريكية

وبع����د ح����رب ��ش����تمرت نح����و 3 �ش����نو�ت م����ع 
تنظي����م د�ع�س تريد و��ش����نطن �ش����مان عدم عودة 
�ملت�ش����ددين للظه����ور مرة �أخرى. ورغ����م �أن للحلف 
مدربني يف �لعر�ق بالفعل فاإن عددهم �أقل من 20 

فرد�.
وم����ن �ملتوقع �أن يبح����ث وزر�ء �لدف����اع بدول 
�حلل����ف �ملطل����ب �لأمريكي يف بروك�ش����ل �لأ�ش����بوع 
�ملقبل ومن �ملحتمل �أن ي�شدر قر�ر يف هذ� �ل�شاأن 

يف قمة تعقد يف يوليو.
ت����رك يف  �إن ماتي�����س  �لدبلوما�ش����يون  وق����ال 
ر�ش����الته �لكث����ري م����ن �لتفا�ش����يل مفتوح����ة لكن����ه 
�أ�ش����ار �إلى تطوير �لأكادمييات �لع�شكرية وعقيدة 

ع�شكرية لوز�رة �لدفاع �لعر�قية.
وقال دبلوما�شي كبري يف �حللف م�شرتطا عدم 
�لك�ش����ف ع����ن هويت����ه “�لوليات �ملتحدة ت�ش����غط 
ب�ش����دة م����ن �أج����ل دور حللف �ش����مال �لأطل�ش����ي يف 

�لعر�ق، لي�س دور� قتاليا بل مهمة طويلة �لأجل”.
و�متنع �ملتحدث با�شم وز�رة �لدفاع �لأمريكية 
ج����وين مايكل عن مناق�ش����ة م����ا �إذ� كان ماتي�س قد 
�أر�ش����ل ر�ش����الة للحل����ف �أم ل لكن����ه ق����ال “�لإد�رة 
م�ش����تمرة يف �لبح����ث ع����ن �ش����بل ميكن م����ن خاللها 
�أن يب����ذل �حللف����اء �ملزي����د للت�ش����دي للتنظيمات 

�لإرهابية”.
وق����ام �لأم����ري�ل �لأمريكي جيم�����س فوجو قائد 
�لقوة �مل�ش����رتكة للحلف يف نابويل باإيطاليا بزيارة 
�إل����ى بغد�د �أم�س �خلمي�س و�أبلغ رويرتز باأن �لزيارة 
كان����ت لبح����ث تق����دمي �ملزيد م����ن �لدع����م للعر�ق 
وي�ش����مل ذل����ك مركز� للتدري����ب عل����ى �لتعامل مع 

�ملتفجر�ت.

وق����ال �لدبلوما�ش����يون �إن روؤ�ش����اء �لأركان يف 
دول �حللف �ش����يقدمون للوزر�ء عدد� من �خليار�ت 
لتاأ�ش����ي�س مهمة يف �لعر�ق يف حني �أن �لأمني �لعام 
للحل����ف ين�س �ش����تولتنربج بحث هذه �مل�ش����األة مع 

رئي�����س �لوزر�ء �لعر�قي حي����در �لعبادي �لذي يوؤيد 
�لفكرة.

كما قال �لدبلوما�ش����يون �إن �لعر�ق �ش����يحتاج 
�إلى تقدمي طلب ر�ش����مي ل�ش����تقد�م مهمة �حللف. 

و�شيتوقف هذ� �لأمر على �لأرجح على فوز �لعبادي 
بف����رتة جدي����دة يف �لنتخابات �لتي جت����ري يف مايو 
�إذ �أن مر�ش����حني مناف�ش����ني تدعمهم �إير�ن يعادون 

فكرة بقاء �لقو�ت �لأمريكية يف �لبالد.

و�أو�ش���ح �لتحالف �أن عنا�رس من قو�ته يف مهمة 
“��شت�ش���ارة ودع���م ومر�فق���ة” كان���ت متمركزة مع 

قو�ت �شوريا �لدميقر�طية حني وقع �لهجوم.
 و�أ�شاف �أن “�لتحالف �شن غار�ت على �لقو�ت 
�ملهاجمة ل�ش���د �لعم���ل �لعد�ئي” �ش���د عنا�رس من 

قو�ته وقو�ت �شوريا �لدميقر�طية، يف “�إطار �لدفاع 
�مل����رسوع ع���ن �لنف����س”.  وقدر م�ش���وؤول ع�ش���كري 
�أمريك���ي “مقتل �أكرث م���ن 100 عن�رس م���ن �لقو�ت 
�ملو�لية للنظام، يف وقت كانت هذه �لقو�ت ت�شتبك 

مع قو�ت �شوريا �لدميقر�طية وقو�ت �لتحالف”.

 و�أو�ش���ح مدير �ملر�ش���د ر�مي عبد �لرحمن �أن 
�لق�شف �لأمريكي “�جلوي وب�شو�ريخ �أر�س �أر�س” 
من جهت���ه �أ�ش���فر عن مقت���ل 45 عن����رس�ً غالبيتهم 
م���ن مقاتلي �لع�ش���ائر �لذي���ن يقاتل���ون �إلى جانب 
قو�ت �لنظام ف�ش���اًل عن �آخرين �أفغان، م�ش���ري�ً �إلى 

�أنه ت�ش���بب �أي�شاً بتدمري �أ�ش���لحة ثقيلة من دبابات 
ومد�ف���ع و�آلي���ات.  و�أف���اد �لإع���الم �لتاب���ع للنظام 
�ل�ش���وري �أن �لتحال���ف �لدويل ��ش���تهدف مقاتلني 
�لق�ش���ف  و��ش���فاً  �حلكومي���ة،  للق���و�ت  مو�ل���ني 

ب�”�لعدو�ن �جلديد”.

• وزير �لدفاع �لأمريكي جيم�س ماتي�س خالل موؤمتر �شحايف يف و��شنطن يوم �لأربعاء )رويرتز(	

• مدنيون �شوريون ينزحون �إثر �لغار�ت على مدينة ج�رسين يف �لغوطة �ل�رسقية �أم�س )�أ ف ب(	

• �آية �هلل رئي�شي يتفقد �ملنطقة �حلدودية بجنوب لبنان، حماطا بقادة من حزب �هلل مت متويه وجوههم  )�لعربية.نت(	

بروكسل – رويترز:

قال دبلوما�شيون اإن الوليات املتحدة جتدد �شغوطها على �شركائها الأوروبيني يف حلف �شمال 

الأطل�شي لبدء مهمة طويلة الأجل يف العراق للتدريب وتقدمي امل�شورة لتفتح من جديد ق�شية 

خالفية يف التحالف املتوج�س بعد اأن م�شت 10 �شنوات على مهمة يف اأفغان�شتان.

وقال 5 دبلوما�شيني كبار يف حلف �شمال الأطل�شي اإن وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتي�س بعث 

بر�شالة اإىل مقر احللف يف يناير تدعو اإىل ت�شكيل بعثة ر�شمية للحلف يف العراق بقيادة دائمة اأو 

�شبه دائمة لتدريب القوات العراقية.

عواصم – وكاالت:

للنظام  موالني  مقاتلني  اخلمي�س  الأرب��ع��اء  ليل  وا�شنطن  بقيادة  ال��دويل  التحالف  ا�شتهدف 

 100 �شقوط  اأمريكي عن  اأ�شفر وفق م�شوؤول  ما  البالد،  �شرق  ال��زور يف  دير  ال�شوري يف حمافظة 

قتيل على الأقل. وتوا�شل قوات النظام لليوم الرابع على التوايل ق�شفها العنيف للغوطة ال�شرقية 

املحا�شرة، موقعة اخلمي�س 38 قتياًل مدنياً وع�شرات اجلرحى.واأعلن التحالف الدويل فجر اأم�س 

اأن “قوات موالية للنظام �شّنت يف ال�شابع من فرباير هجوماً ل مربر له” �شد مركز لقوات �شوريا 

الدميقراطية �شرق نهر الفرات يف حمافظة دير الزور احلدودية مع العراق.

الرياض - العربية نت:

يف  �جلز�ئي���ة  �ملحكم���ة  �رسع���ت 
�ش���عوديني   4 مبحاكم���ة  �لريا����س 
�رتكبو� جر�ئم متعددة، حيث �شافرو� 
�إلى �إي���ر�ن، وتدربو� على ��ش���تخد�م 
�لأ�ش���لحة و�ملتفج���ر�ت، وذلك بغية 
�لإخالل بالأمن و�إحد�ث �أعمال �شغب.
�تهم �ملتهم �لأول باإن�ش���اء خلية 
�إرهابي���ة مكونة م���ن مطلوبني �أمنياً، 
وغريهم من �أ�شحاب �لفكر �ملنحرف.
هدفت �خللية �إلى �عتماد �خلروج 
�لدول���ة،  �ش���لطات  عل���ى  �مل�ش���لح 
وحماولة �لإف�ش���اد، و�لإخالل بالأمن، 
�أعمال  و�إ�ش���اعة �لفو�ش���ى، و�إحد�ث 
�ش���غب، و�إتالف �ملمتل���كات �لعامة. 
كم���ا �أنه �ش���افر �إلى �إي���ر�ن و�لعر�ق، 
و�لتح���ق مبع�ش���كر�ت تدريبية تابعة 
وتلق���ى  �هلل،  ح���زب  مليلي�ش���يات 
تدريباً على كيفية ت�ش���نيع وت�رسيك 
�لقناب���ل من ن���وع )C4(، و�أخرى من 
نوع )TNT( وهي �شديدة �لنفجار، 
وذل���ك بغاية �لع���ودة �إل���ى �ململكة 
لالإخ���الل بالأمن و�إ�ش���اعة �لفو�ش���ى 
و��ش���تهد�ف  �لب���الد  يف  و�لتخري���ب 
رج���ال �لأمن. وطال���ب �ملدعي �لعام 
�أثن���اء �جلل�ش���ة باأحكام ع���دة، �أهمها 
“�حلك���م عليه���م بالقت���ل تعزي���ر�ً” 
باإد�نتهم مبا �أ�ش���ند �إليهم. ويف حال 
مل يحك���م عليه���م بذل���ك، يعاقب���ون 
باحل���د �لأعل���ى من عقوبتي �ل�ش���جن 
و�لغر�م���ة، م���ع منعه���م من �ل�ش���فر 
مدة مماثل���ة، بح�ش���ب نظامي �لعدل 

و�لدولة و�لتي ت�شدرها �ملحكمة.

حماكمة 4 �شعوديني تدربو� 
مبع�شكر�ت حلزب �هلل باإير�ن

200 قتيل جر�ء �لغار�ت على �لغوطة �ل�رسقية �لتحالف: ل ننتظر �شوء� �أخ�رس من �لرو�س للدفاع عن �أنف�شنا
 أبوظبي - سكاي نيوز عربية: 

 200 م���ن  �أك���رث  لق���ي 
م���دين م�رسعه���م، خ���الل 4 �أيام 
�لت���ي  �لعنيف���ة  �لغ���ار�ت  م���ن 
��ش���تهدفت �لغوط���ة �ل�رسقي���ة 
�ملحا����رسة قرب دم�ش���ق، وفق 
�ل�ش���وري  للمر�ش���د  ح�ش���يلة 

حلقوق �لإن�شان.
 ووثق �ملر�شد �ل�شوري، يف 
وقت �شابق من �خلمي�س، مقتل 
ت�شعة مدنيني، �إل �أن �حل�شيلة 

�ليوم  �لرتفاع طو�ل  و��ش���لت 
�لغ���ار�ت  ��ش���تمر�ر  نتيج���ة 
و�نت�ش���ال مزيد من �لقتلى من 
�لبع�س  �لأنقا�س ووف���اة  حتت 

متاأثر�ً بجروحه.
 وتكب���دت مدين���ة عرب���ني 
وبلدة ج�رسين �خلمي�س �حل�شيلة 
�لأكرب. وقتل 21 مدنياً بينهم 9 
�أطفال بعد ��ش���تهد�ف �لغار�ت 
�ش���وق مدينة عربني، فيما قتل 
17 مدني���اً، بينهم 3 �أطفال يف 

بلدة ج�رسين.

دبي - العربية.نت:

  قال �ملتحدث با�ش���م �لتحالف �لدويل ملحاربة 
د�ع�س يف �لعر�ق و�ش���وريا �لكولونيل ر�يان ديلون، 
�أم�س �خلمي�س، �إن قو�ت �لتحالف تعر�ش���ت لهجوم 

“ل مربر له” من قو�ت �لنظام �ل�شوري.
 وتابع يف مقابلة مع “�حلدث” قائالً �إن �لتحالف 
ن�ش���ق م���ع �لرو����س قب���ل و�أثن���اء وبعد ��ش���تهد�ف 
�أن  �إل���ى  �مليلي�ش���يات �ملو�لي���ة للنظ���ام، م�ش���ري� 
“�لتحالف ل يرغب بالت�شعيد وما حدث كان دفاعاً 

عن �لنف�س وعن �حللفاء”.
 و�أكد ديلون “خالل �لأ�ش���بوع �ملا�ش���ي �أخربنا 

�لرو�س بتعزيز �لنظام �ل�شوري لقو�ته يف �ملنطقة”، 
و�أ�ش���اف “�أخربنا �لرو�س بالغار�ت قبل وقوعها من 

خالل خط منع �ل�شتباك”.
 و�أ�ش���اف “�ش���رد على �أي هجم���ات مهما كان 
م�شدرها، و�ش���نحمي �أنف�شنا من �أي هجوم �شو�ء من 

د�ع�س �أو غريه”.
 وقال �أن خط �لتن�ش���يق م���ع �لرو�س هام للغاية 
لتفادي �أي ��ش���تباك، وتابع “ل ننتظر �ش���وء� �أخ�رس 

من �لرو�س للدفاع عن �أنف�شنا”.
 و�أك���د �أن عملي���ة عفري���ن ت�ش���تت �جلهود عن 
حماربة “د�ع�س”، م�ش���يفا “ ل نريد تكر�ر �شيناريو 

�ليوم يف منبج مع �لأتر�ك”.

دبي – العربية.نت:

�أف���اد مر��ش���ل “�لعربي���ة”، م�ش���اء �أم�س 
�خلمي�س، �أن �جلي�س �لوطني �ليمني ت�شدى 
لهجوم نفذه احلوثيون عل���ى برط العنان يف 

حمافظة �جلوف.
فيما قتل وجرح ع�رس�ت �حلوثيني بينهم 

قياديون يف معارك �جلوف.
�إل���ى ذل���ك ��ش���تهدف ط���ري�ن �لتحالف 
بغار�ت جوية دقيقة 3 ت�ش���كيالت ع�ش���كرية 
تابعة للحوثيني، ودمر �لتحالف �أي�شاً م�شاد 
طائر�ت حاولت �مليلي�ش���يات ��ش���تخد�مه يف 

��شتهد�ف مقاتلة للتحالف.
هذ� وكان �لتحالف قد دمر �شباح �أم�س، 
مركبات و�آليات ع�ش���كرية حوثية يف حمافظة 
�جلوف، كانت يف طريقها �إلى �إمد�د �جلبهات 

�لتي ت�شيطر عليها �مليلي�شيات.
و�أكد م�شدر ع�شكري �أن �جلي�س �لوطني 
�لت���ي  �لع�ش���كرية  �ملركب���ات  تل���ك  ر�ش���د 
كان���ت حتمل �أعرية نارية و�إم���د�د�ت لعنا�رس 

�حلوثي���ني، تتج���ه نحو تبة �ملها�ش���مة �إحدى 
�لتباب �لتي ��شتعادها �جلي�س �لوطني بدعم 

�لتحالف.
مدفعي���ات  ��ش���تهدفت  �ش���عدة  ويف 
�لتحالف مو�قع للحوثيني يف و�دي �لعطفني، 
كم���ا قت���ل �جلي����س �لوطن���ي 8 عنا����رس م���ن 
�حلوثيني، حاولو� �لت�ش���لل �إلى �شل�شلة جبال 
عليب، �لتي �ش���يطر عليه���ا �جلي�س �لوطني 

موؤخر�ً.
هذ� و�ش���دت �لق���و�ت �ل�ش���عودية �أم�س 
�لأربع���اء، هجوما مليلي�ش���يات �حلوثي قبالة 

�خلوبة �لتابعة ملنطقة جاز�ن.
وق���ال مر��ش���ل “�لعربي���ة” �إن �لق���و�ت 
�ل�ش���عودية قتل���ت نح���و 25 حوثي���ا حاول���و� 
�لهج���وم عل���ى �لق���رى �حلدودية، ه���ذ� فيما 
��شتهدفت مروحيات �لأبات�شي و�ملدفعيات 
تابع���ة  ع�ش���كرية  مركب���ات  �ل�ش���عودية 

للميلي�شيات قبالة �خلوبة.

التحالف يقصف تشكيالت عسكرية حوثية ويدمر مضاد طائرات

�أفادت �إح�شائيات ن�رسها مركز ��شتطالع �لر�أي �لطالبي يف �إير�ن )�ي�شبا ISPA (، عن نتائج ��شتطالع �أجر�ه حول 
�لحتجاجات �ل�شعبية �لأخرية يف �إير�ن، �أن ن�شبة 74.8 % من �لإير�نيني غري ر��شني عن �أو�شاع بالدهم.

وبح�ش���ب �لتقرير �ملن�ش���ور على موقع مركز “�ي�ش���با”، فقد مت عر�س �ل�ش���تطالع خالل �جتم���اع ملركز �لأبحاث 
�لإ�ش���رت�تيجية �لتابع للرئا�ش���ة �لإير�نية، حيث �أ�ش���ارت �لأرقام �إلى �أن نحو 80 % من �مل�ش���اركني ر�أو� �أن �مل�شاكل 
�لقت�ش���ادية �أهم �أ�ش���باب عدم �لر�شا عن �لو�ش���ع �حلايل. كما ذكر �أن 31 % من �مل�شاركني يف �ل�شتطالع قالو� باأن 
�ملظاه���ر�ت كانت عفوية وب�ش���بب �لظ���روف غري �ملو�تية يف �لب���الد، بينما 26.4 % يعتق���دون �أن �لتجمعات خرجت 
بتحريك خارجي مقابل 23.7 % يعتقدون �أن �لتجمعات نظمتها قوى د�خلية. وتاأتي نتائج هذ� �ل�شتطالع يف حني �أن 
�ملوؤ�ش�شات �ملحايدة و�لدولية ت�شكك ب�شحتها، حيث ترى �أنه لي�شت هناك فر�شة لإجر�ء ��شتطالع حر يف �إير�ن ب�شبب 
�لرقابة �حلكومية �مل�ش���ددة. هذ� ون�رست ح�شابات وقنو�ت عرب مو�قع و�شبكات �لتو��شل بيانات ودعو�ت ملظاهر�ت 
مناه�ش���ة للنظام يف �إير�ن يوم �لأحد �ملقبل، يف �لذكرى �لأربعني لنت�ش���ار �لثورة �لتي �أطاحت بال�ش���اه عام 1979 

وذلك بالتز�من مع �ملظاهر�ت �ملوؤيدة �لتي ي�شريها �لنظام كل عام.

74.8 % من الإيرانيني غري را�سني عن اأو�ساع بلدهم

قنا�س حوثي يقتل حقوقية و�إغاثية �أثناء 
عملها �رسق تعز

اليمن – العربية.نت:

  �أق���دم قنا����س تابع مليلي�ش���يا �حلوث���ي �لنقالبي���ة، ظهر �أم����س �خلمي�س، على 
قتل �لنا�ش���طة �حلقوقية و�لعاملة يف �لإغاثة �لإن�ش���انية، �ملحامية ريهام �لبدر، حيث 
��شتهدفها �أثناء �أد�ئها ملهمتها �لإغاثية و�حلقوقية، يف منطقة �بعر �رسق مدينة تعز، 

جنوب غربي �ليمن.
 و�أكد م�ش���در حملي ل� “�لعربية.نت”، �أن قنا�ش���ا حوثيا قتل ريهام �لبدر، وهي 
ع�ش���و فريق �لر�ش���د باللجنة �لوطنية للتحقيق يف تعز، مع مر�ف���ق لها �أثناء قيامها 
بر�شد �لنتهاكات �لتي تطال �ملدنيني يف �لأحياء �ل�شكنية �رسق مدينة تعز، كما �أنها 

كانت توؤدي و�جبها �لإن�شاين �أي�شا يف �إي�شال �ملو�د �لإغاثية للمحا�رسين �ملدنيني.
 و�أفاد �مل�ش���در، �أن ريهام �لبدر �إ�ش���افة �إلى مهمتها يف ر�ش���د �لنتهاكات �شد 
�ملدنيني، تعمل مع نا�ش���طات �أُخريات، �ش���من مبادر�ت �ش���بابية لإم���د�د �ملدنيني 
�ملحا�رسين من قبل �مليلي�ش���يات يف جبهات �ش���و�حي مدينة تعز بالغذ�ء و�ملاء منذ 

عامني.



اتحاد الكرة                 المركز اإلعالمي

أكد مدير املنتخبات باالتحاد البحريني 
لكرة السلة غسان قاروين أن ما تحقق 
حتى ه��ذه اللحظة من نتائج إيجابية 
يف البطولة الخليجية السادس��ة عرشة 
املقامة حالي��ا يف العاصمة العامنية - 
مس��قط هو مثرة الدعم والرعاية التي 
يحظى بها الجه��ازان الفني واإلداري 
وجمي��ع الالعب��ن م��ن ل��دن رئيس 
االتحاد البحريني لكرة الس��لة س��مو 
الش��يخ عيىس بن عيل ب��ن خليفة آل 

خليفة.
وقال ق��اروين إن تحض��رات املنتخب 
الش��اب نالت اهتامما كبرا من جانب 
سمو الش��يخ عيىس بن عيل آل خليفة 
وأعض��اء مجل��س إدارة االتحاد، حيث 
أس��همت ه��ذه األج��واء اإليجابية يف 
حص��ول املنتخب عىل أرضي��ة خصبة 
لإلعداد، الفتا إىل أن سمو رئيس بنظرته 
الثاقبة وضع نصب عينيه أهمية إعداد 
املنتخب بالص��ورة املثالية التي تتناغم 
مع الطموح��ات املوضوعة، حيث نال 
املنتخ��ب فرص��ة كافية لإلع��داد من 
معس��كر خارجي وفرتة تدريب مثالية، 
وبعده��ا معس��كر داخ��يل وخ��وض 

لقاءات ودية مختلفة.
وأض��اف غس��ان ق��اروين “لقد ترشف 
أعضاء املنتخب الوطني بأكرث من زيارة 
لسمو الشيخ عيىس بن عيل آل خليفة 
للتدريب واللقاء الودي، حيث أس��هم 
وجود سموه يف رفع معنويات الالعبن 
واإلحس��اس مب��دى اإلهت��امم، ليكون 
الدافع املعن��وي نحو اإلع��داد األمثل 
والوص��ول له��ذه املس��تويات الطيبة، 

وتش��كيل منتخب متجانس قادر عىل 
تقديم الصورة الفنية املرشفة”.

وأوضح غسان قاروين أن الجهاز اإلداري 
يق��وم حاليا عىل إعداد الالعبن معنويا 
ونفسيا للجولة الختامية، والتي يلتقي 
فيها منتخبن��ا الوطني أم��ام املنتخب 
الس��عودي الش��قيق؛ به��دف تحقيق 
اللقب الخليجي وتأكي��د قدرة العبينا 

عىل ما ميتلكونه من مستوى طيب.
واسرتس��ل بالقول “من حسن الحظ أن 
املنتخب سيحصل عىل راحة ملدة يومن 
متتالين، وه��ي فرصة للجه��از الفني 
من أجل إع��داد الالعبن جيدا وتعزيز 
إمكاناته��م ع��ر رشح جوان��ب القوة 
والضعف والس��عي إىل اتب��اع طريقة 
يتجاوز فيه��ا منتخبن��ا الوطني نظره 

السعودي من أجل حسم اللقب”.

 حصة تدريبية أخيرة

يخوض منتخبنا الوطني للشباب صباح 

اليوم الجمعة الحصة التدريبية األخرة؛ 
من أج��ل اإلعداد للق��اء األخر واملهم 
يوم غد أمام املنتخب السعودي، حيث 
تعد املباراة الحاس��مة للقب الخليجي 
الذي يطمح تحقيقه منتخبنا الوطني. 

وأك��د الكابنت س��لامن رمض��ان مدرب 
منتخبنا الوطني أنه سيعمل من خالل 
هذه الحصة عىل تبي��ان عنارص القوة 
الس��عودي،  املنتخب  ل��دى  والضعف 
وس��يقوم بتطبيق بعض الخطط الفنية 
الالزمة للتعامل مع اللقاء يف س��بيل أن 
يكون العبونا يف أفض��ل األحوال؛ ألداء 

املهمة املطلوبة خالل املباراة.
وأش��ار الكابنت س��لامن رمضان إىل أن 
الالعبن معنوياته��م مرتفعة، وهم يف 
أعىل جاهزيتهم الفني��ة والبدنية، بيد 
أن الجول��ة املقبلة تتطل��ب املزيد من 
الح��ذر والتعامل املختلف؛ وذلك ألنها 

ذات منط مختلف.
وأض��اف “لق��د رشح��ت لالعبن هذه 

األمور، وأعطيت املزيد من التوجيهات 
للتعام��ل بالطريقة املثىل حتى يتحقق 
الهدف املرس��وم، كام عرض��ت مباراة 
للمنتخب الس��عودي؛ م��ن أجل رشح 

بعض النقاط املهمة لالعبن”.

 معنويات مرتفعة

يعيش العبو منتخبنا الوطني معنويات 
يتطلع��ون  حي��ث  للغاي��ة،  مرتفع��ة 
إىل تحقي��ق اإلنج��از؛ من أج��ل تأكيد 

البحرينية  للس��لة  العالي��ة  الق��درات 
ومدى ما تتمتع به من إمكانات.

وأكد الالعب أحم��د فتيل أن املنتخب 
يضع هدفا مرشوعا خي��ارا له يف هذه 
الجولة املهم��ة، وهو تحقي��ق اللقب 
املس��تويات  بعد  الخليج��ي، خصوصا 
املتمي��زة الت��ي قدمه��ا الالعب��ون يف 

الجوالت املاضية.
وأضاف “سوف نعمل عىل تحقيق هذا 
الهدف املرشوع من خالل االلتزام التام 
بتوجيهات الجهاز الفني، والس��عي إىل 
استغالل الفرص جيدا والتعامل األمثل 
مع املنتخب الس��عودي، كام س��نعمل 
عىل تأكي��د اللعب الجامعي الذي متيز 
به املنتخب وأسهم يف وصوله إىل ما هو 

عليه”.
ب��دوره، قال الع��ب منتخبن��ا الوطني 
كريم أبو ق��ورة أن املعنويات مرتفعة 
للغاية من جانب جميع الالعبن الذين 
يريدون أن تكون الجولة األخرة مسك 

الختام لهذه املشاركة الخليجية”.
واسرتس��ل بالقول “التفاه��م والتناغم 
ب��ن الالعبن كان العن��ر األهم الذي 
أمث��ر عن الصورة الجامعي��ة التي ظهر 
بها املنتخب، ومواصلة املش��وار بهذه 
الطريق��ة سيس��هم بالتأكيد يف تحقيق 

اإلنجاز السالوي ململكة البحرين”.

 دورة المدربين

أقيمت يف مسقط دورة املدربن وذلك 
عىل هام��ش بطولة مجل��س التعاون 
الخليجي لكرة السلة للشباب وذلك يف 
قاعة مركز األمل مبش��اركة العديد من 

املدربن من مختلف الدول.
وح��رص املدرب��ون الوطني��ون الكابنت 
عيل حس��ن والكابنت ع��يل رجب عىل 
املش��اركة بهذه الدورة ضمن رغبتهام 
يف تعزيز قدراته��ام الفنية والتدريبية، 
والحصول عىل املزيد من الرؤى الفنية 

من جانب املحارضين املعتمدين.

قاروني: نظرة سمو الشيخ عيسى بن علي الثاقبة أوصلت المنتخب لهذا المستوى
 األحمر يواصل اإلعداد للسعودية متطلعا للقب الخليجي

مشاركة بحرينية في دورة المدربين الخليجيين جانب من إحدى الحصص التدريبية للمنتخب 

مسقط                     الوفد اإلعالمي 

سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة
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 تأه��ل فريقا النجم��ة واملحرق 
إىل نه��ايئ كأس جاللة امللك لكرة 
الق��دم، بع��د فوزه��ام يف إياب 
نص��ف نه��ايئ كأس املل��ك عىل 
االتح��اد والرفاع ع��ىل التوايل، يف 

اللقاءي��ن اللذين أقيام أمس عىل 
استاد البحرين الوطني.

يف املباراة األوىل، كس��ب النجمة 
فوزا قات��ال عىل االتح��اد بهدف 
ج��اء يف الدقيق��ة )1+90( ع��ر 

الرازي��يل  للمح��رتف  رأس��ية 
ليق��ي عىل  إس��دراس س��يلفا؛ 
أحالم االتحادين الذين كانوا مينوا 
النفس يف مد املب��اراة إىل ركالت 
الرتجيح عىل األقل للحسم. وكان 

الطرفان تعادال سلبيا ذهابا.
ويف املباراة الثانية، حقق املحرق 

فوزا عىل الرفاع بهدفن دون رد.
ج��اء الهدف األول ع��ر التونيس 
زياد الدرب��ايل، والثاين عر الليبي 

محمد صولة. 
وكان لقاء الذهاب انتهى )1-1(.

وسيرضب النجمة واملحرق موعدا 
قويا يف نهايئ كأس امللك، خصوصا 
وأن اللقاء مرتق��ب بن الطرفن؛ 

كونهام منافس��ن رئيس��ين أيضا 
عىل لق��ب دوري بن��ك البحرين 
الوطن��ي ألندية الدرج��ة األوىل، 
وس��يلتقيان يف الدوري بعد نهايئ 

الكأس أيضا.

 النجمة والمحرق يتأهالن إلى نهائي كأس جاللة الملك
والرفاع االتحاد  على  للثاني  وثنائي  لللأول  قاتل  فللوز 

أحمد مهدي
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خرس منتخبنا الوطني لكرة الصاالت أمام نظره الياباين بهدفن دون رد، يف اللقاء الذي جمعهام أمس الخميس ضمن ربع نهايئ نهائيات 
كأس آسيا املقامة حاليا يف الصن تايبيه. وكان املنتخب قد حقق تأهال تاريخيا إىل هذا الدور يف مشاركته األوىل، بعد حلوله وصيفا يف 

املجموعة األوىل، إذ رضب موعدا مع متصدر املجموعة الثانية منتخب اليابان الذي تفوق يوم أمس عر تسجيله هدفا يف الشوط األول، 
قبل أن يضيف الثاين يف الشوط الثاين. وحاول العبو منتخبنا العودة يف نتيجة اللقاء، بيد أنهم مل يوفقوا لذلك؛ ليتوقف مشوار “أحمر 

الصاالت” عند ربع النهايئ يف مشاركته األوىل. وشهدت املباراة غياب الحارس سيد محمد حميد لإلصابة، والالعب محمد عبدالله لإليقاف 
بسبب تراكم البطاقات. وتقام البطولة حتى 11 فراير الجاري مبشاركة 16 منتخبا، وهي املرة األوىل التي يتأهل فيها منتخبنا إىل نهائيات 

كأس آسيا. وضمت قامئة منتخبنا يف البطولة  15 العبا، وهم: يوسف جناحي، سيد محمد حميد، سيد فاضل ريض، جسام صالح، محمد 
ريض، سلامن مال، عيل صالح، محمد عبدالله، أحمد عبدالنبي، أحمد عبدالجليل، فالح عباس، عبدالله املاليك، عيل املاليك، سيد هاشم 

أحمد، وسيد محمد حسن.

“أحمر الصاالت” يخسر من اليابان ويودع كأس آسيا

  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(

أحمد مهدي

حقق فريقا النر واملحرق فوزين سهلن 
عىل حساب البسيتن واتحاد الريف، ضمن 

مباريات ختام الجولة 12 لدوري الدرجة 
األوىل للكرة الطائرة، والتي أقيمت مساء 

أمس عىل صالة اتحاد الطائرة مبدينة 
عيىس الرياضية يف الرفاع.

يف املباراة األوىل، فاز النر بسهولة ودون 
عناء بثالثة أشواط دون رد.

وجاءت تفاصيل األشواط كالتايل: )27-25(، 

.)25-22( ،)25-21(
ويف املباراة الثانية، فاز املحرق بذات 

النتيجة.
وجاءت تفاصيل األشواط كالتايل: )25-18(، 

)18-25( و )25-17(.
وكانت مباريات يوم أمس األول ضمن 

افتتاح الجولة أسفرت عن فوز داركليب 
عىل بني جمرة )0-3(، واألهيل عىل 

النجمة )3-1(.

فوزان سهالن للنصر والمحرق في ختام الجولة 12 لدوري الطائرة

رفع االتحاد البحريني لكرة السلة 

درجة التحضرات للحدث االستثنايئ 

الكبر املتمثل يف حفل سحب قرعة 

كأس خليفة بن سلامن لكرة السلة 

يف نسخته الثانية “أغىل الكؤوس”، 

والذي يقام اإلثنن املقبل عند الساعة 

السابعة مساء عىل صالة زين بأم 

الحصم. 

وأكد رئيس لجنة املسابقات باالتحاد 

البحريني لكرة السلة أنور رشف أن 

االتحاد يعمل عىل قدم وساق للظهور 

بأفضل صورة خالل مراسم سحب 

قرعة كأس خليفة بن سلامن؛ نظرا 

ملا تحمله البطولة من اسم غال عىل 

قلوبنا.

وأضاف: “عقد االتحاد سلسلة من 

االجتامعات مع الجهات املعنية 

املختلفة التي تساهم يف تنظيم هذا 

الحدث الكبر، حيث تم االنتهاء من 

الرتتيبات الالزمة كافة لتقديم حفل 

مميز”. وسيكون حفل القرعة منقوال 

عىل الهواء مبارشة عر قناة البحرين 

الرياضية.

كام أكد رشف أن الدخول لحفل قرعة 

كأس خليفة بن سلامن سيكون عر 

الدعوات الشخصية فقط، موضحا أن 

االتحاد أعد خطة تنظيمية متكاملة 

لتسهيل عملية الدخول للصالة خالل 

الحفل.

وتابع: “رشع االتحاد يف توزيع 

الدعوات عىل كبار الشخصيات 

واألندية املحلية املنضوية تحت 

اتحاد السلة، إضافة إىل الشخصيات 

السالوية املعارصة، والرشكات الراعية 

ملسابقات االتحاد، ورجال الصحافة 

واإلعالم، وكل من ينتمي ألرسة كرة 

السلة”.

ونوه رشف بالدعم الالمحدود الذي 

يحصلون عليه من جانب رئيس 

االتحاد البحريني لكرة السلة سمو 

الشيخ عيىس بن عيل آل خليفة الذي 

يويل اهتامما كبرا لكل صغرة وكبرة 

يف االتحاد.

وأوضح رئيس لجنة املسابقات أن 

االتحاد بات مبثابة خلية النحل تعمل 

إلنجاح مراسم سحب قرعة أغىل 

الكؤوس، مبينا أن الحفل سيشمل 

عىل عدد من الفقرات، إضافة لعملية 

سحب القرعة التي ستكون مفتوحة 

باستثناء صاحبي املركز األول والثاين 

يف الدور التمهيدي من دوري زين 

لكرة السلة اللذين سيمنحان أفضلية 

للعب عىل رأس كل مجموعة يف 

البطولة.

اعتم��دت اللجن��ة التنظيمية لكرة الس��لة 
بدول مجلس التعاون الخليجي موعد إقامة 
التصفيات الخليجية املؤهلة لنهائيات كأس 
آس��يا للرجال “ب” التي ستحتضنها مملكة 

البحرين نهاية شهر فراير الجاري.
جاء ذلك خالل اجت��امع اللجنة التنظيمية 
الذي عقد مبس��قط عىل هام��ش البطولة 
السادسة عرشة ملنتخبات الشباب تحت 17 
س��نة املؤهلة للتصفي��ات النهائية للبطولة 

اآلس��يوية، بفن��دق بس��ت وت��رن برمي��ر، 
وبحض��ور جميع أعضاء اللجنة ممثيل دول 

مجلس التعاون الخليجي.
وأق��رت اللجن��ة التنظيمي��ة يف اجتامعه��ا 
ع��دًدا م��ن الق��رارات املهمة الت��ي أجمع 
عليه��ا األعض��اء املش��اركون يف االجت��امع 
ال��ذي اس��تضافه االتح��اد الع��امين، ومنها 
اعتامد إقامة بطولة األندية الخليجية 3×3 
للرجال والش��باب، وموع��د إقامة البطولة 

املؤهل��ة لكأس آس��يا 2021. واس��تعراض 
االجتامع مقرتح املكتب اآلسيوي ملنافسات 
 ”Division B Asia“ املنتخبات الخليجية
املؤهل��ة ل��كأس العامل ال��ذي تضمن نظام 
التأهل وف��ق تصنيف��ن “أ” و”ب” إلقامة 
منافسات منتخبات منطقة الخليج املؤهلة، 
وبذلك يلعب بطل الخليج السابق واملتمثل 
يف منتخ��ب قط��ر يف تصفي��ات املجموعة 
املصنف��ة )أ(، فيام تلعب باق��ي منتخبات 

الخلي��ج، وه��ي منتخبنا الوطن��ي، عامن، 
اإلمارات والس��عودية يف نظ��ام املجموعة 
املصنف��ة )ب(، إذ أق��ر االجت��امع لع��ب 
املجموعة )ب( بنظ��ام بطولتن مجمعتن، 
حيث تس��تضيف مملك��ة البحرين الدورة 
املجمع��ة األوىل التي س��تقام يف الفرتة من 
23 وحتى 26 فراي��ر 2018، وتقام الدورة 
املجمعة الثانية يف دول��ة اإلمارات العربية 

املتحدة يف شهر يونيو 2018.

وأقر االجتامع إلغاء بطولتي 3×3 ملنتخبات 
الرجال والش��باب املؤجلتن من 2017، كام 
تم إق��رار مواعيد إقامة عدد من البطوالت 
األخرى، حيث ت��م تحديد 27 أبريل 2018 
موعدا إلقامة بطولة األندية رجال وش��باب 
2018 يف جدة باململكة العربية السعودية، 
وتقام عىل هامش��ها بطول��ة األندية 3×3 

شباب ورجال بتاريخ 7 مايو 2018.
ك��ام تم املوافقة عىل طل��ب ممثل االتحاد 

اإلم��ارايت انتق��ال اللجن��ة التنظيمي��ة من 
االتحاد القطري إىل االتح��اد االمارايت لكرة 
الس��لة يف ش��هر مايو وتحديدا بعد انتهاء 
بطولة 3×3 لالندي��ة للرجال 2018 بجدة، 
حيث تقي اللوائح عىل انتقال مقر اللجنة 
بالتناوب بن دول مجلس التعاون الخليجي 
كل أربع سنوات، وكانت قطر قد استضافة 
مق��ر اللجن��ة التنظيمي��ة ملدة 8 س��نوات 

بالتجديد بعد اعتذار الكويت.

شعار كأس خليفة بن سلمان  أنور شرف

سلمان رمضان

 اتحاد السلة يرفع وتيرة التحضيرات لقرعة “أغلى الكؤوس”

“خليجية السلة” تعتمد موعد التصفيات اآلسيوية بالبحرين

أم الحصم             اتحاد السلة

محمد الدرازي

”3 أون   3“ واللللشلللبلللاب  اللللرجلللال  مللنللتللخللبللات  بللطللولللتللي  إللللغلللاء 

جاء الشوط األول أقل من املتوقع 
عىل مستوى األداء املتقدم، إذ 

ظلت مجرياته هادئة دون وجود 
أي خطورة كبرة عىل مرمى 

الحارسن سيد شر علوي مع 
النجمة وسيد محسن عيل مع 

االتحاد.
لعب املدافع األمين النجاموي سامل 

عادل كرة عرضية تابعها محمد 
فارس بعيدة فوق املرمى )12(.
ولعب العب النجمة عيل مدن 
كرة لزميله عبدالعزيز خالد، إال 

أن كرة األخر جاورت القائم 
األمين )32(، يف حن أجرى مدرب 
االتحاد إسامعيل كرامي التبديل 

األول بدخول منصور مهدي مكان 
املصاب سيد حسن ريض.

ولعب عيل مدن ركلة ثابتة تابعها 
مبارشة محمد فارس فوق املرمى 

.)38(
وكاد االتحاد أن يسجل هدف 

السبق بعد أن لعب منصور كرة 
بينية ألحمد عابد، لكن األخر مل 

يستثمرها بنجاح، إذ سدد كرة 
سهلة يف أحضان الحارس )40(.

وأضاع محمد سهوان كرة يسارية 
من داخل املنطقة؛ لتفوت عىل 
انلجمة فرصة التقدم )45+1(.

الشوط الثاين
ويف الشوط الثاين، بسط النجمة 

سيطرته عىل املباراة، وكان الطرف 
األفضل واألكرث تهديدا عىل مرمى 

االتحاد.
ولعب عيل مدن كرة عرضية 
تابعها املحرتف أوتيش، إال أن 

رأسية األخر مل تعر خط املرمى 
بعد تخطيها حارس االتحاد الذي 

أمسك الكرة قبل أن متر )55(.
ولعب السوري محمد فارس كرة 
عرضية تابعها أوتيش برأسه أيضا، 

إال أنها جاورت القائم األيرس 
.)57(

وحاول عيل مدن عر خيار 
التسديد من خارج املنطقة، إال 
أن كرته جاءت يف القائم األمين 
وخرجت لخارج امللعب )60(.

ولعب البديل النجاموي 

عبدالرحمن يوسف كرة ركنية 

تابعها عيل مدن برأسه، إال أنها 

مرت جوار القائم األيرس )69(.

ودخل الشوط يف حالة هدوء دون 

أن يشهد فرصة للجانبن، يف حن 

ظن الجميع أن اللقاء سيتجه إىل 

ركالت الرتجيح، يف وقت احتسب 

الحكم عيىس عبدالله 4 دقائق 

كوقت بديل للضائع، ويف األوىل 

منه لعب عيل مدن ركلة ثابتة 

تابعها املحرتف الرازييل برأسه 

إسدراس سلفا يف املرمى االتحادي 

وسط فرحة نجاموية كبرة.

حاول الفريق البنفسجي العودة 

وتقدم لألمام كثرا، إال أنه مل ينجح 

يف ذلك؛ لتنتهي املباراة بتأهل 

نجاموي.

انطالقة املباراة مل تكن قوية بن 
الطرفن، وظل الهوء السمة األبرز 

عىل معظم األوقات.
أوىل الفرص كانت عر تسديدة 

لالعب الرفاع عبدالله مبارك، لكن 
كرته مرت دون أن تجد موقعا يف 
شباك الحارس سيد محمد جعفر 

.)4(
وتوغل العب املحرق إسامعيل 
عبداللطيف يسارا وسدد كرة 

عالية فوق مرمى الحارس عبدالله 
الكعبي )16(.

وأجرى مدرب الرفاع دراجان 
التبديل األول بعد إصابة فوزي 
عايش، إذ حل املحرتف محمد 

الواكد بديال )30(.
وسنحت الفرصة للرفاع التسجيل 
عر ركلة ثابتة، إال أن كرة كميل 

األسود جاءت سهلة يف يد الحارس 
سيد محمد )31(.

وحاول عبدالله مبارك التسجيل 
لفريقه، إال أن كرته املسددة من 
خارج املنطقة جاءت سهلة أيضا 
)1+45(؛ لينتهي الشوط بعدها 

بالتعادل السلبي.
الشوط الثاين

توغل عبدالله مبارك يسارا وسدد 
كرة أرضية أمسكها الحارس 

املحرقاوي )51(.
ولعب املحرقاوي عبدالله يوسف 

كرة لليبي محمد صولة الذي 
توغل وسدد كرة المست الشباك 

الجانبية من الخارج )57(.
وأنقذ حارس الرفاع الكعبي كرة 
خطرة مسددة من قبل الالعب 

إسامعيل عبداللطيف )60(، قبل 
أن يسجل املحرق هدق السبق 

عر ركلة ركنية متقنة نفذها 
الالعب جامل راشد عىل رأس 

التونيس زياد الدربايل الذي وضع 
الكرة عىل مين الحارس الرفاعي 

.)61(
وأنقذ حارس املحرق كرة رأسية 

خطرة من عىل خط املرمى لالعب 
الرفاع )62(.

وكاد الرفاع أن يسجل هدف 
التعادل، لكن كرة أحمد باليط 

الرأسية جاءت يف العارضة )65(.

وسجل املحرق الهدف الثاين 

بعدما توغل محمد صولة مستغال 

الثغرات يف الدفاع، وسدد كرة 

متقنة يف املرمى )67(، وسط فرحة 

محرقاوية.

ولعب املحرقاوي محمد البناء 

كرة بينية للتوسني زياد الزيادي 

الذي توغل داخل املنطقة وسدد 

كرة أبعدها حارس الرفاع عبدالله 

الكعبي )71(.

ومل تشهد الدقائق التالية أي جديد 

يذكر، يف حن أضاع العب املحرق 

عبدالله عبدو كرة خطرة من دون 

رقابة، بعدما أطاح بالكرة عاليا 

رغم قربه من املرمى )83(.

حافظ املحرق عىل النتيجة، 

واستطاع إنهاء اللقاء لصالحه.

ال�����������رف�����������اع وال������م������ح������رقال������ن������ج������م������ة واالت����������ح����������اد

من لقاء النجمة واالتحاد

فرحة نجماوية بالهدف القاتل

العبو النجمة يحيون الجماهير بعد المباراة 

فرحة محترف المحرق الليبي صولة بطريقته الخاصة 

العبو المحرق يحتفلون بالفوز مع الجماهير

)تصوير:عبدالرسول الحجيري( )تصوير:عبدالرسول الحجيري(فرحة نجماوية كبيرة ألفراد الفريق  فرحة أفراد فريق المحرق مع الجماهير 

من لقاء المحرق والرفاع

عيسى عبداهلل، وعاونه إبراهيم سبت وأحمد جابر، والحكم 
الرابع وليد محمود.

علي السماهيجي، وعاونه ياسر تلفت وعبداهلل صالح، 
والحكم الرابع سيد عدنان محمد.

أدار اللقاء 
طاقم تحكيم

أدار اللقاء 
طاقم تحكيم

من لقاء المحرق واتحاد الريف من لقاء النصر والبسيتين
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ط��وق الذه��ب أعناق العب��ات نادي 
البحري��ن للرماية للس��يدات يف ختام 
منافس��ات مسابقة املس��دس 25 مرتا 
الت��ي أقيم��ت ي��وم أمس ع��ى نادي 
الذيد ضم��ن منافس��ات دورة ألعاب 
األندي��ة العربي��ة الرابعة للس��يدات، 
والت��ي تحتضنها إمارة الش��ارقة بدولة 
اإلم��ارات العربي��ة املتح��دة حتى 13 

فرباير الجاري.
وبالعودة إىل مسابقة األمس )مسدس 
25 مرتا(، فق��د أحرز الفري��ق املكون 
من موزة عبدالرحيم وعائش��ة الربييك 
ولبن��ى عبدالعزيز ذهبية الفرق بعدما 
أح��رزن 1666 نقط��ة، بين��ا حققت 
الرامية موزة عبدالرحيم ذهبية الفردي 
بنتيجة 21 نقطة، وهي امليدالية الثانية 
لها عى مستوى )الفردي( بعدما فازت 
بذهبية املسدس 10 أمتار هوايئ، بينا 
خطفت راميتنا عائش��ة الربييك فضية 
الفردي ب� 17 نقط��ة، وهي الثانية لها 

كذلك عى مس��توى )الف��ردي( بعدما 
فازت بفضية البندقية 10 أمتار.

وبذل��ك، فقد حص��ل ن��ادي البحرين 
للرماية للس��يدات ع��ى كأس التفوق 
ال��دورة  الرماي��ة يف  الع��ام ملس��ابقة 
ج��دارة  ب��كل  الص��دارة  ليخط��ف 
واس��تحقاق بعدما حقق��ت رامياتنا 8 
ميداليات من بينه��ا خمس ميداليات 
ذهبية وثالث فضيات، ليحققن حصاد 
أفض��ل م��ن النس��خة املاضي��ة 2016 
بعدم��ا حصدن فيه��ا 7 ميداليات من 

بينها 3 ذهبيات و3 فضيات وبرونزية؛ 
وذلك لتحقيقهن 5 ميداليات ذهبية يف 
النسخة الحالية مقارنة ب� 3 ذهبيات يف 

النسخة املاضية.
وبعد ختام املنافس��ة، قام قائد رشطة 
الش��ارقة العميد سيف الزري، ورئيسة 
وف��د مملك��ة البحرين، رئيس��ة لجنة 
اإلرشاف واملتابع��ة يف الدورة الش��يخة 
حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة، وعدد 
من املسئؤولني بتتويج أصحاب املراكز 
الثالثة األوىل، وهم كالتايل: عى مستوى 

الف��رق، األول نادي البحري��ن للرماية، 
الث��اين ن��ادي ع��ان، نادي س��يدات 
الشارقة، وعى مستوى الفردي الرامية 
األوىل موزة عبدالرحيم، والثانية عائشة 
الربي��يك، والثالث��ة اإلماراتي��ة س��لمى 

الحوسني.

موزة: ناصر بن حمد يستحق الذهب

م��وزة عبدالرحي��م  الرامي��ة  أه��دت 
الذهبيات الخمس الت��ي حققها نادي 
البحري��ن للرماي��ة لقي��ادة وحكوم��ة 
وش��عب البحرين، حي��ث إنهم مصدر 
ف��رخ واعتزاز ل��كل من عش��ق تراب 
تحقي��ق  بع��د  وأضاف��ت  اململك��ة، 
ذهبيتها الفردي��ة الثانية يوم أمس أن 

رئيس اللجنة األوملبية البحرينية س��مو 
الش��يخ نارص بن حم��د آل خليفة هو 
من يستحق الذهب بعد إعالن شعاره 
“الذهب فقط” وكذلك لوزير الداخلية 
عى دعمه املستمر للراميات، موضحة 
أنها شعرت بالتعب يف بعض الجوالت، 
ولكن خربته ساعدتها يف الظفر بالذهب 
العريب، موجهة رسالة حب وتقدير لكل 

من ساندها.

 لبنى: العودة من بعد اإلصابة

أك��دت الرامي��ة لبن��ى عبدالعزيز أن 
فرحتها ال توصف بالهيمنة عى ذهب 
الرماية مبس��ابقتي املسدس  منافسات 
والبندقي��ة، وأضافت وه��ي مل تتالك 

انه��ار دموعها بأن جه��ود الراميات، 
وتكللت بالنجاح وبعالمة كاملة مبعانقة 
الذه��ب وزي��ادة الحص��اد البحريني 
بدورة األندي��ة ودموعه��ا هي دموع 
فرحة اإلنجاز وترشيف البحرين، وأنها 
راضي��ة عن املس��تويات الت��ي قدمتها 
بع��د عودته��ا من اإلصاب��ة التي اثرت 
عى عطائها خالل املنافس��ات، واصفة 
الج��والت النهائية ملنافس��ة املس��دس 
اله��وايئ 25 مرتا يوم أمس بالقوية رغم 
احتاللها املركز الرابع يف س��لم الرتتيب، 
موضحة أنها الفرحة مضاعفة بتحقيق 
ذهبيت��ي الف��ردي والفرق ملنافس��ات 
املس��دس ملس��افة 10 أمت��ار و25 مرتا 
بجانب ذهبية ف��رق البندقية الهوائية 

10 أمتار.

السيدات 2018” “عربية  يتزيّن بذهب  البحرين  راميات 
ح���ق���ق���ن ك�������أس ال����ت����ف����وق ال�����ع�����ام ب����ج����دارة

م��وزة تخط��ف ذهبية الف��ردي والبريكي الفضية بمس��ابقة المس��دس 25 مترًا
ال��رم��اي��ة ن�����ادي  ح��ص��ي��ل��ة  ب��ي��ن��ه��م 5 ذه���ب���ي���ات..  م��ي��دال��ي��ات   7

الشارقة                  الوفد اإلعالمي

موزة عبدالرحيم وعائشة البريكي متوجتين بالذهبية والفضية

موزة عبدالرحيم تخطف ذهبية الفردي

جانب من مراسم التتويج

راميات البحرين على منصة الذهبحياة بنت عبدالعزيز تحتفل مع البطالت

ظفر نادي البحرين لكرة الطاولة 
بامليدالية الربونزية مع ختام 

منافسات الفرق التي أقيمت صباح 
أمس عى صالة نادي الشارقة 
لأللعاب الفردية بعد الفوز يف 

املواجهة األخرية عى نادي الشارقة 
الريايض بتيجة 3 مقابل 1، حيث 
ضمن هذا الفوز لالعبات طاولة 
البحرين التواجد منصة التتويج، 

وذهب املركز األول وامليدالية 
الذهبية لنادي مؤتة األردين، وذهب 
املركز الثاين وامليدالية الفضية لنادي 

الفتاة الكويتي.
وقد خرست مريم البلويش املواجهة 

االفتتاحية صباح أمس أمام ميساء 

نادر بنتيجة 3 مقابل 2، حيث جاءت 

نتائج األشواط كالتايل: 9 مقابل 

11،11 مقابل 9، 11 مقابل 8، 3 

مقابل 11، 11 مقابل 9، وبدأت 

بعدها صحوة الالعبات بفوز مريم 
القاسمي عى نورة املازمي بثالثية 

بيضاء بواقع 11 مقابل 5، 11 مقابل 
7، 11 مقابل 5، ومتكنت حصة 

الزياين من تجاوز حصة املزروعي 
بثالثة أشواط دون مقابل بواقع 11 
مقابل 1، 11 مقابل 2، 11 مقابل 1، 

ويف املواجهة األخرية متكنت مريم 
القاسمي من الحاق الخسارة مبيساء 

نادر بثالثية بيضاء جاءت نتائج 
أشواطها كالتايل: 11 مقابل 7، 11 

مقابل5، 11 مقابل 8.
وتقام عى مدار اليوم منافسات 

الزوجي والفردي عى صالة االلعاب 
الفردية بنادي الشارقة.

بفوزها على نادي الشارقة 

طاولة سيدات البحرين تكسب برونزية الفرق

من لقاء فريق طاولة البحرين بالبطولة

البلوشي: تأثرنا لتقطع فترة التحضيرات

جهود كبيرة للبعثة اإلدارية تمتد لـ 15 ساعة عمل يومياعيسى بن راشد يشيد بالعطاء اإلداري لمحمد الزايد

بدأت العبة نادي البحرين لكرة الطاولة مريم 
البلويش ترصيحا للوفد اإلعالمي بقولها “قّدر 

الله وما شاء فعل” بعد أن حققت طاولة 
البحرين برونزية مسابقة الفرق بعد التغلب 

يف املواجهة األخرية عى الشارقة اإلمارايت 
بنتيجة “3 مقابل 1”، وأضافت أن خسارة 
املواجهة األوىل وضعتهم أمام تحد جديد، 

وحتمت التعويض إلبقاء آمال بلوغ املنصة، 
والدخول يف جو املنافسة مجددا، وأشارت الشد العصبي صاحب الشوط 

الفاصل أمام ميساء نادر، ولكن زميالتها عوضن تلك الخسارة، منوهة 
أن فرتة التحضريات شهدت تدريبات فردية بسبب اإلصابات وامتحانات 

منتصف الفصل الدرايس األول، وهذا ما أثر دون شك عى الجهوزية، 
وتابعت قولها إن التغيريات التي أجريت عى جدول املسابقة أثر عى 

تحضريات الجهاز الفني، حيث كان من املقرر مواجهة نادي مؤتة 
األردين، ولكن تفاجأنا مبواجهة نادي الفتاة الكويتي يف االفتتاح، وهذا 

“لخبط” الحسابات، وبخصوص مسابقتي الفردي والزوجي اليوم أشارت 
أن حظوظ الالعبات كبري يف بلوغ مراحل متقدمة من املنافسات.

أشاد النائب الثاين لرئيس املجلس 
األعى للشباب والرياضة، النائب 

األول لرئيس اتحاد اللجان األوملبية 
الوطنية العربية الشيخ عيىس 

بن راشد آل خليفة بالعطاء 
الكبري ملساعد رئيس بعثة مملكة 

البحرين بدورة ألعاب األندية 
العربية للسيدات محمد الزايد 

وجهوده الطويلة يف خدمة الرياضة 
البحرينية من خالل عمله ألكرث 
من 37 عاما يف اللجنة األوملبية 
البحرينية. وخالل اللقاء الذي 

جمع الشيخ عيىس بن راشد آل 
خليفة مع الوفد اإلداري واإلعالمي 

استذكر الشيخ عيىس بن راشد 
السنوات األوىل لتأسيس اللجنة 

األوملبية البحرينية وتحديدا العام 
1979، والذي ارتبط فيه الزايد 
رسميا باللجنة األوملبية يف املقر 

القديم للجنة يف منطقة القضيبية 
ليتتلمذ عى يد املرصي نعان 

صربي آنذاك ويكتسب العديد 
من املهارات اإلدارية من خالل 
مرافقته للبعثات البحرينية يف 

مختلف الدورات واالجتاعات 
واملؤمترات الخليجية والعربية 

والقارية واألوملبية، ليصبح اليوم 
أقدم موظف يف اللجنة األوملبية 

البحرينية. ونوه الشيخ عيىس بن 
راشد بجهود الزايد ودوره اإلداري 

البارز عى امتداد سنوات عمله يف 
اللجنة األوملبية، والتي قدم خاللها 

عطاء متميزا للرياضة البحرينية من 
مختلف املواقع التي تبوأها ليكون 
عالقات وطيدة مع مختلف ممثيل 
اللجان األوملبية الخليجية والعربية 

والقيادات الرياضية من داخل 
مملكة البحرين وخارجها، متمنياً 

له املزيد من التوفيق والنجاح.

تبذل البعثة اإلدارية البحرينية 
بدورة ألعاب األندية العربية 

الرابعة للسيدات جهودا كبرية 
يف سبيل خدمة األندية الوطنية 

املشاركة وتذليل الصعوبات 
كافة التي تعرتض طريقهم، 

حيث تتكون البعثة اإلدارية 
من مديرة البعثة مريم مريزا، 

ونائبة مديرة البعثة صالحة 
الرميحي، وكال من اإلداريات 

أمينة عبدالغفار، رشيفة محمد، 
مريم املايض، واألمني املايل عالية 

الغتم، إىل جانب مسؤول املراسم 
واالستقبال محمد البلويش.

وبدأت البعثة اإلدارية عملها 
قبل البطولة بنحو الشهر 

ونصف الشهر أو أكرث يف اإلعداد 
والتحضري للدورة وتضاعفت 
وترية العمل بصورة أكرب يف 

الدورة من خالل انتشار الوفد 
اإلداري مبختلف املالعب؛ ملتابعة 

الالعبات، وتقديم أشكال الدعم 
كافة لهن، وتقديم مختلف 

التسهيالت والخدمات الالزمة 
لهن مبا يسهم يف تحقيق 

أفضل النتائج وإنجاح املشاركة 
البحرينية.

ويعمل الوفد اإلداري من ساعات 
الصباح األوىل التي تبدأ من 

الساعة 9 صباحا وحتى 11 مساء 
ورمبا أكرث إلعداد التقرير النهايئ 

اليومي وإنجاز مختلف املهام 
واألدوار املنوطة بهم فتحية شكر 
وتقدير لكل أعضاء الوفد اإلداري 
عى عطائهم املخلص وجهودهم 

الكبرية؛ من أجل راحة جميع 
افراد البعثة.

مريم البلوشي

عيسى بن راشد ومحمد الزايد
حياة بنت عبدالعزيز تتوسط البعثة اإلدارية وتشيد بعطائهم المتميز



تنطلق عند الس��اعة السابعة من صباح 
الي��وم “الجمع��ة” من حلب��ة البحرين 
الدولي��ة مس��ابقة “س��بارتان”، وه��ي 
أوىل فعالي��ات يوم البحري��ن الريايض، 
الذي تنظمه اللجنة األوملبية البحرينية 
والذي  تحت شعار #ريايض_بحريني”، 
ستنطلق فعالياته الجامعية يوم الثالثاء 
املقب��ل املوافق للثالث عرش من ش��هر 
فرباي��ر الج��اري يف مختلف مدن وقرى 
مملكة البحرين عىل أن بتش��هد القرية 
الرياضية مبدينة الشيخ عيىس الرياضية 
االنطالق��ة الرس��مية بس��باق “ج��ري 

األلوان”.
س��تكون انطالقة فعاليات يوم البحرين 
الريايض مع سباق سبارتان الذي سيقام 
ع��ىل م��دار يوم��ي الجمعة والس��بت 
املوافقني التاس��ع والعارش م��ن فرباير، 
وذل��ك بالقرب م��ن مواق��ف رقم 16 
التابعة لحلب��ة البحرين الدولية، حيث 
سيبدأ سباق اليوم عند الساعة السابعة 
والنص��ف صباحا ويس��تمر حتى نهاية 

السباق.
سباق سبارتان يعترب من أشهر سباقات 
الج��ري وقف��ز الحواجز عىل مس��توى 
الع��امل. فمملك��ة البحرين م��ن الدول 

السباقة بالرشق األوسط التي احتضنت 
ه��ذا النوع من الرياض��ات، الذي ميتد 
عم��ره ألكرث م��ن 12 عام��ا، حيث تم 
تأسيس��ه م��ن جان��ب رشك��ة أمريكية 
متخصصة برياضة الجري، والتي نجحت 
يف نقل هذه التجربة قبل ثالث سنوات 
ل��دول ال��رشق األوس��ط. مدين��ة ديب 
اإلماراتية تحتضن فرع رشكة “سبارتان” 

الخاص بدول الرشق األوسط.
سيشهد سباق س��بارتان مشاركة 4000 
متس��ابق من الجنس��ني كام وسيشهد 

إقامة ثالث س��باقات، حيث يقام اليوم 
الجمعة سباق “سبارتان بيست” ملسافة 
23 كيلومرتا، والذي س��يبدأ بسباق فئة 
املحرتف��ني، والذي سيش��ارك فيه 2000 
متس��ابق ومتس��ابقة، عىل أن يش��هد 
غدا الس��بت إقامة سباقني األول سباق 
“سبارتانس��ربنت” ملسافة 5 كيلومرتات، 
وال��ذي سيش��ارك فيه 1500 متس��ابق 
ومتس��ابقة يليه سباق “سبارتان كيدز” 
ملس��افة 1000 مرت الذي سيش��ارك فيه 

500 متسابق.

عسكر: فرصة للجميع 
لممارسة الرياضة

أك��د رئي��س اللجن��ة املنظم��ة العليا 
لليوم الريايض عبدالرحمن عس��كر أن 
إقام��ة فعالية ي��وم البحري��ن الريايض 
ي��أيت من منطل��ق الحرص ع��ىل تعزيز 
ثقاق��ة الرياض��ة باملجتم��ع البحريني، 
وأهمية تش��جيع األفراد عىل مامرس��ة 
الرياضي��ة، لتحقيق  مختلف األلع��اب 
الهدف الرئيس يف التأكيد عىل أن تكون 
الرياضة هي النم��ط الصحي للجميع، 

والذي يساعدهم عىل مكافحة األمراض 
السيام املزمنة.

وقال : “إنن��ا نحرص عىل تنفيذ الربامج 
زي��ادة  يف  تس��اهم  الت��ي  الرياضي��ة 
الوع��ي بأهمية تش��جيع الجميع عىل 
مامرس��ة الرياضة. فإقامة يوم البحرين 
الري��ايض جاء تأكيدا ع��ىل القرار الذي 
اتخ��ذه رؤس��اءالللجان األوملبية بدول 
مجلس التعاون ب��دول الخليج العربية 
بتخصيص يوم ريايض كامل خالل ش��هر 
فرباي��ر من كل عام، وال��ذي باركه قادة 

دول املجلس”.
وأش��اد عس��كر بالتفاع��ل الكب��ري من 
الجهات والهيئات واملؤسسات الحكومية 
يف إعداده��ا لألنش��طة الفعاليات التي 
س��تقيمها خالل موعد الفعالية، والذي 
يأيت تنفيذا لقرار رئيس الوزراء صاحب 
الس��مو املليك األمري خليفة بن سلامن 
آل خليف��ة، بتخصيص نصف يوم عمل 
للنش��اط الريايض، والذي يعكس حرص 
واهت��امم س��موه الكبريي��ن عىل دعم 
الجهود املبذول��ة التي تعزز من أهمية 
البحريني،  باملجتم��ع  للجميع  الرياضة 
مثمنا رعاي��ة ودعم القطاع الخاص عرب 
املس��اهمة واملش��اركة يف فعاليات يوم 
البحري��ن الريايض، والذي يؤكد حرصها 
وتفاعله��ا املس��تمر مع كل م��ا يدعم 

املجال الريايض باململكة.
واختتم عسكر ترصيحه بالتأكيد عىل أن 
ي��وم البحرين الريايض فرصة لنا جميعا 
مبختل��ف أعامرنا ملامرس��ة الرياضة يف 
ه��ذا الي��وم. فالجمي��ع م��ن مواطنني 
ومقيم��ني مدعون للمش��اركة يف هذه 
الفعالي��ة الوطنية الرياضية، التي تعترب 
نقطة البداية للتغري نحو األفضل لننعم 

مبستقبل أكرث صحة ونشاط وحيوية”.

السباق سيشهد مشاركة 4000 متسابق وبداية االنطالقة للمحترفين
اليوم تنطلق أولى فعاليات يوم البحرين الرياضي بسباق “سبارتان”

تعويذة اليوم الرياضي  من منافسات سبارتان

اللجنة اإلعالمية                       يوم البحرين الرياضي

عبدالرحمن عسكر 
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كرس فري��ق االتف��اق عق��دة توبيل 
بالتغل��ب عليه هذه امل��رة بفارق 6 
أهداف وبنتيجة )27/33( يف املباراة 
التي أقيمت أمس الخميس يف افتتاح 
الجولة الثامنة م��ن الدور التمهيدي 
ل��دوري أندي��ة الدرج��ة األوىل لكرة 

اليد.
وكان الش��وط األول قد انتهى لصالح 
االتفاق أيضاً )14/17(، وبذلك أصبح 
رصي��ده 17 نقطة يف املرك��ز الثالث 
مؤقت��اً وحاف��ظ ع��ىل أم��ل التأهل 
للرباع��ي في��ام أصبح رصي��د توبيل 

بخسارته الخامسة 11 نقطة.

االتفاق يتقدم ويفوز

بداية قوية لالعب��ي االتفاق من خالل 
الدقائ��ق الع��رش األوىل تق��دم فيه��ا 
)2/7( عرب حراسة عيل خميس الجيدة 
ودفاع��ه املتامس��ك بوج��ود محم��د 
العصف��ور وأكرب املرزوق ومجيد حميد 
وحسني جعفر يف العمق، وهجوم متيز 
باللع��ب الجامعي املرك��ز يف األجنحة 
لحس��ني صالح وعامر املدين واخرتاقات 
مجي��د وتفعيل الدائرة لحس��ني جعفر 
ودور كبري من أكرب املرزوق وس��يدعيل 
طالب يف التس��جيل وصناع��ة اللعب. 
توبيل دخل تدريجياً يف جو اللقاء بعد 

أخطاء كثرية يف البداية، ومتكن باللعب 
االجتهادي ألحمد موىس ومحمد حسن 
ودخول أحمد الغزال وتصدي حارس��ه 
جعفر عبدالنبي من تقليص الفارق عند 
الدقيق��ة 20 )9/13( وس��ط أخطاء يف 
صفوف االتفاق. الدقائق العرش األخرية 
وبع��د تدخل م��درب االتف��اق بوقت 
املستقطع لتصحيح األخطاء، متكن من 
توسيع الفارق مجدداً )11/16( لينهي 

االتفاق الشوط لصالحه )14/17(.
ويف الش��وط الثاين حافظ االتفاق عىل 
فارق األهداف والتسجيل رغم إضاعته 
للكرات والهفوات الدفاعية التي سقط 
فيه��ا، في��ام تحس��ن أداء توب��يل عن 

س��ابقه وأخذ يجاري خصم��ه بالدفاع 
املس��تميت والهجوم الفعال ونجح يف 
تقليص الفارق لهدفني عند الدقيقة 20 
)20/22( إال أن أفضلي��ة العبي االتفاق 
وُحس��ن تعامل مدربه م��ع املجريات 
الفريق  أع��ادت  النش��طة  وتغيريات��ه 
للتق��دم وإنه��اء اللقاء لصالح��ه. أدار 
اللقاء الحكامن س��مري مرهون وحسني 
امل��وت. وبرز من االتف��اق عامر املدين 
بتسجيله 7 أهداف وتاله حسني صالح 
وحسني جعفر بتس��جيلهام 6 أهداف 
ل��كل منه��ام، في��ام  كان أحمد موىس 
هو األبرز يف توبيل بتسجيله 8 أهداف 

وتاله محمد حسن برصيد 5 أهداف.

علي مجيد

من لقاء االتفاق وتوبلي

ب��أداء جماع��ي عال��ي.. االتفاق يكس��ر عق��دة توبلي
حاف��ظ عل��ى أمل التأه��ل لرباع��ي دوري اليد

حقق فريق البحرين فوزه الثاين يف 
الدور التمهيدي من بوابة التضامن 

بنتيجة )27/29( بعدما أنهى الشوط 
األول متخلفاً بفارق هدف )14/15(.
هذا الفوز جعله يصعد برصيده إىل 

11 نقطة من 7 مباريات فيام التضامن 
أصبح رصيده 8 نقاط من 8 هزائم 

متتالية.
عودة للقاء، شهد الشوط األول تكافؤا 

تاما يف األداء بني الفريقني والذي انتهى 
بتقدم التضامن بفارق هدف )14/15( 

وسط تدخالت قوية واحتجاجات 
وإيقافات عدة بحق العبي الطرفني. 

فالنتيجة سارت متقاربة ومتعادلة 
ومتقلبة بينهام مع وجود أخطاء 

هجومية عدة لكليهام وصحوة حارسيهام 
حسني القيدوم يف البحرين ومحمد 
عبدالشهيد وزميله حسني شهاب يف 

التضامن، إىل أن أنهى التضامن الشوط 
لصالحه يف الثانية األخرية.

ويف الشوط الثاين مل يتغري الحال كثرياً 

عن سابقه من حيث التقلبات بالنتيجة، 
فالتضامن أخذ األفضلية بفارق 3 أهداف 

)16/19( يف الدقائق األوىل بفضل 
تنويعه يف الهجوم إال أن البحرين متكن 

مع الدقيقة 13 من أخذ التقدم لصالحه 
)19/22( مستغاًل دفاعه وهجومه 
الرسيع. مضت الدقائق واشتدت 

األعصاب بينهام كثرياً بأرضية امليدان 
والنتيجة تصاعدية للبحرين وتنازلية 

من ِقبل التضامن حتى الدقيقة تقدم 
البحرين بفضل حراسته ودفاعه الجيد 

وأخطاء خصمه )23/24( ثم )24/28( 
وينهي بعدها اللقاء لصالحه. أدار 

اللقاء الطاقم املكون من معمر الوطني 
ومحمد قمرب. وبرز أحمد حسني حسني 

أحمد والجناح أحمد مريزا وحسن 
مريزا ومحمد ميك يف تسجيل أهداف 
التضامن، فيام كان الجناح مصطفى 

غلوم وأحمد يوسف وطالب مريزا وعواد 
رجب األبرز يف تسجيل أهداف البحرين 

وبجانبهام العب الدائرة أحمد حيدر 
وأحمد عبداإلمام.

3 مواجهات اليوم

تختتم اليوم )الجمعة( منافسات 

الجولة بإقامة ثالث مباريات حامية، 

األوىل تجمع الدير )13 نقطة( وباربار 

)17 نقطة( يف متام الساعة 5.30 مساًء، 

وتليها مباراة أم الحصم )12 نقطة( 

والنجمة )18 نقطة( الساعة 7، واللقاء 

األخري يلتقي فيه الشباب )14 نقطة( 

واألهيل )16 نقطة( عند الساعة 8.30.

البحري��ن يحقق فوز الثاني م��ن بوابة التضامن
علي مجيد

من لقاء البحرين والتضامن

“بوابة شيشل” تكرم فئات يد األهلي 

حسن علي يفسخ عقد عن يد االتفاق 

علي مجيد 

أقام مطعم “بوابة شيشل” حفال تكرميًيا لفئات 
النادي االهيل للعبة كرة اليد مساء امس األول 
)األربعاء( عطفاً عىل املستويات والنتائج التي 

حققتها الفرق خالل املوسم الريايض الجاري.
 وجرى الحفل يف مقر النادي باملاحوز بحضور 

رئيس جهاز لعبة كرة اليد عبدالله رحمه 

ونائبه حسني مهدي وممثال عن مطعم بوابة 

شيشل وجمع من الالعبني املكرمني. 

وبشأن الحفل، قال نائب رئيس اللعبة بالقلعة 

الصفراء حسني مهدي يف ترصيح مقتضب ل� 

“البالد سبورت” إن دعم بوابة شيشل لفئات 

النادي، من شأنه أن يرفع معنويات الالعبني 

ويزيدهم ارصاراً وقوة عىل تقديم املزيد من 

الجهود والعطاء يف املرحلة املقبلة وخصوصاً 

مع تبقي منافسة يتنافسون فيها وهي 

مسابقة الكأس. وأضاف مهدي لقد استأنس 

جميع الحارضين بهذا الحفل والدعم املعنوي 

والذي ملسو فيه تكرمياً لهم عىل ما قدموه يف 

الفرتة املاضية. مختتام حديثه بتوجيه الشكر 

والتقدير ملسؤويل مطعم بوابة شيشل عىل 

وقوفهم بجنب النادي معتربًا إياهم رشيكا 

أساسيا يف النجاح الذي وصلت إليه فئات لعبة 

كرة اليد بالنادي االهيل. 

علي مجيد 

كشف العب كرة اليد حسن عيل 
إىل انه بات العباً حراً بعدما فسخ 

عقده مع ناديه االتفاق بالرتايض يف 
األيام القليلة املاضية. 

وقال عيل يف ترصيح ل� “البالد 
سبورت” لقد توصل التفاق نهايئ 

يقيض بالحصول عىل استغنائه 
من إدارة ناديه االتفاق والرحيل عنه فيام تبقى من منافسات 

للموسم الريايض الجاري. وأضاف عيل أنه فعاًل تحصل عىل 
مبتغاه وتحصل عىل استغنائه وبإمكانه التفاوض واالنتقال اآلن 

ألي ناد يريده دون الرجوع لناديه السابق. 
وحول وجهته املقبلة، بني عيل أنه ال يعرف حتى اآلن النادي 

الذي سيمثل قميصه يف املرحلة املقبلة، مشرياً اىل انه تلقى 
بعض األحاديث الشفهية من ِقبل بعض األندية ك� “جس 

نبض” اال انها مل تصل لألمور الجدية، متوقعاً أن يحسم أمره 
بعد اتضاح الصورة أمامه يف الفرتة املقبلة. 

يذكر ان عيل قد وقع فعلياً مطلع املوسم الحاري يف كشوفات 
نادي أم الحصم إال أن ذلك مل يستمر طوياًل بسبب وجود 
شبهة يف صحة العقد ليعود مجددا لصفوف االتفاق تحت 

قيادة املدرب الجزائري عبدالجليل بوعناين.

جانب من حفل التكريم

حسن علي



أكد ممث��ل جاللة املل��ك لألعامل 
الخريي��ة وش��ؤون الش��باب رئيس 
املجلس األعىل للش��باب والرياضة 
رئي��س اللجنة األوملبي��ة البحرينية 
قائ��د الفريق املليك للقدرة س��مو 
الش��يخ نارص بن حم��د آل خليفة 
بأن مشاركة الفريق املليك يف سباق 
كأس صاح��ب الس��مو رئيس دولة 
املتحدة للقدرة  العربي��ة  اإلمارات 
تأيت يف إطار الربنامج العام للفريق 
للمش��اركة يف البط��والت املختلفة 
وبناء عىل ذلك يش��ارك الفريق يف 
البطولة بعد املش��اركة الناجحة يف 
البطوالت املاضي��ة التي أقيمت يف 
دول��ة اإلمارات والت��ي كان آخرها 
س��باق الريف، وال��ذي حقق فيه 
الفريق املليك نتائج طيبة، مش��ريا 
إىل أن الفريق املليك يحرص ويف كل 
موسم عىل املش��اركة يف البطوالت 
الت��ي متن��ح فرس��ان الفريق خربة 
إضافية وتنافس��ا عالي��ا؛ من أجل 
تحقيق أفضل النتائج وتأكيد مكانة 

القدرة البحرينية. 
جاء ذل��ك قبيل مش��اركة الفريق 
املل��يك يف س��باق صاحب الس��مو 
رئي��س دول��ة اإلم��ارات العربي��ة 
املتح��دة للقدرة ملس��افة 160 كم 
للف��ردي والف��رق، وال��ذي تنظمه 
قري��ة اإلم��ارات العاملي��ة للقدرة 

بالوثب��ة برعاي��ة مجل��س أبوظبي 
الش��يخ  س��مو  ومهرجان  الريايض 
منصور بن زاي��د آل نهيان العاملي 
يف  ويش��ارك  العربي��ة،  للخي��ول 
الس��باق 214 فارس��اً وفارس��ة من 
جمي��ع اإلس��طبالت عىل مس��توى 
الدولة منهم 168 فارس��اً وفارس��ة 
من اإلمارات و46 فارسا وفارسة من 
خارج دولة االمارات يتنافسون عىل 

اللقب األغىل يف دولة اإلمارات. 
وأشار س��مو الشيخ نارص بن حمد 
آل خليفة نأمل من خالل مش��اركة 
الفريق يف الس��باق بتحقيق نتائج 
أفض��ل يف س��باق رئي��س الدولة، 
والتي متهد الطريق؛ لتحقيق املزيد 

م��ن اإلنج��ازات املتمي��زة للفريق 
هذا السباق، والذي من املتوقع أن 
تكون القوة واإلثارة الفنية حارضة 
في��ه والتنافس القوي ع��ىل لقبه؛ 
بوصف��ه من ب��ن أق��وى بطوالت 
القدرة يف املنطقة، مضيفا س��موه 
إىل أن فرسان الفريق املليك لديهم 
الح��رص الكب��ري لتحقي��ق أفض��ل 
النتائج يف هذا السباق، والذي نضع 
عليه آمال كبرية خاصة من الناحية 

الفنية للفريق. 
وأكد سمو الش��يخ نارص بن حمد 
قوي��ة  س��تكون  املنافس��ة  أن  آل 
وصعبة يف السباق خصوصا بحضور 
نخبة من أبرز فرسان وجياد القدرة 

املتخصص��ة يف الس��باقات الطويلة 
ملس��افة 160 كم، مشريا سموه إىل 
أن هذه املس��افات تحت��اج جيادا 
خاص��ة يت��م إعدادها ملث��ل هذه 
املنافس��ات، كام أنها تحتاج خططا 
وإس��راتيجيات خاص��ة للتعام��ل 
الطويلة،  الس��باقات  م��ع  الجي��د 
والت��ي تس��اهم يف توزي��ع جه��د 
الجواد عىل جميع مراحل الس��باق 
ليبقى ضمن املنافسة حتى الجولة 
األخ��رية م��ن البطول��ة، معربا عن 
تطلعات��ه بتحقي��ق الفريق املليك 
نتائج مميزة جدا خالل املشاركة يف 
الس��باق املهم، والتي متهد الطريق 
أم��ام الفريق لتحقي��ق املزيد من 

مؤكداً  البحرين،  باس��م  اإلنجازات 
س��موه أن فرس��ان الفري��ق املليك 
لديه��م الح��رص الكب��ري؛ لتحقيق 
أفض��ل النتائ��ج يف ه��ذا الس��باق 
خصوصا بعد االنتهاء من الحصص 
التدريبية املكثفة التي خضعوا لها 

مع الجياد.
وبننَّ س��مو الش��يخ نارص بن حمد 
آل خليفة أن فرسان الفريق املليك 
وجيادهم سبق لهم خوض العديد 
من البط��والت املحلي��ة والعاملية، 
وه��ي ق��ادرة متاماً ع��ىل التنافس 
يف مثل ه��ذه الس��باقات الطويلة 
إىل أن فرس��ان  والرسيعة، مش��رياً 
البحرين معت��ادون عىل مثل هذه 

الس��باقات وعىل دراي��ة باملضامر 
وطبيع��ة املراح��ل الت��ي يتضمنها 

السباق.

7 فرسان 

يش��ارك الفريق املل��يك للقدرة يف 
س��باق كأس س��مو رئي��س دول��ة 
املتحدة بس��بعة  العربية  اإلمارات 
فرس��ان ه��م الش��يخ إبراهيم بن 
محمد آل خليف��ة بالجواد تالنت، 
الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة 
عبدالل��ه  ع��ي  أفن��ان،  بالج��واد 
بالجواد كايرونا، محمد  الس��بيعي 
ه��ود  ديب،  بالج��واد  الهاش��مي 
إبراهي��م بالج��واد أي اس، جعفر 
مريزا بالجواد س��افن، خالد خريي 

بالجواد الجارح. 
وأكد فرس��ان الفريق املليك للقدرة 
حرصه��م عىل املش��اركة القوية يف 
الس��باق وسط تفاؤل كبري بتحقيق 
نتائ��ج إيجابية فيه، مش��ريين إىل 
البحري��ن  ت��درب يف  الفري��ق  أن 
بقيادة سمو الشيخ نارص بن حمد 
آل خليف��ة، وال��ذي وض��ع الخطة 
املناسبة ملش��اركة الفريق خصوصا 
وإن الس��باق يعترب من الس��باقات 
الطويلة، والتي تحتاج إس��راتيجية 
مغاي��رة؛ لض��امن املنافس��ة ع��ىل 

اللقب. 

ثقتنا كبيرة بتحقيق نتائج متميزة في سباق رئيس الدولة
حضور الفريق الملكي تأكيد لنجاحات الفرسان... ناصر بن حمد:

جانب من السباق

أبوظبي                 المكتب اإلعالمي 

سمو الشيخ ناصر بن حمد
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ينظم نادي راش��د للفروسية وسباق الخيل 
يف الثاني��ة و25 دقيقة م��ن بعد ظهر اليوم 
الجمعة السباق الخامس عرش لهذا املوسم، 
والذي س��يقام ع��ىل ك��ؤوس مجموعة آل 
رشيف��وكأس مصان��ع الت��اج وكأس الرشكة 
األيرلندية لتس��ويق خيول الس��باق وكأس 
الواه��و وذل��ك عىل مضامر س��باق النادي 

مبنطقة رفه بالصخري.
وسيش��هد السباق مشاركة 59 جوادا وسط 
توقعات مبنافس��ات قوي��ة للفوز بالكؤوس 
والجوائ��ز املالية املرصودة للس��باق يف ظل 
تقارب مس��تويات الجياد املرشحة يف أغلب 
األش��واط الس��بعة مام س��يصعب التكهن 
بالرش��يحات وصورة املنافسة التي ستكون 
مفتوحة عىل جمي��ع األحتامالت، بدءا من 
الشوط األول الذي سيقام عىل كأس مصانع 
الت��اج لجي��اد الدرجت��ن الثالث��ة والرابعة 
واملبتدئات “نتاج محي” مسافة 1600 مر 

والجائزة 2500 دينار ومبشاركة 6 جياد.
ويق��ام الش��وط الث��اين ع��ىل كأس مصانع 

التاج لجي��اد جميع الدرج��ات واملبتدئات 
“مس��تورد” ملس��افة 1400 م��ر والجائزة 

2500 دينار ومبشاركة 8 جياد.
ويق��ام الش��وط الثالث ع��ىل كأس الواهو 
واملخص��ص لجياد الدرج��ة األوىل من خيل 
البحرين العربية األصيلة “الواهو” ملس��افة 
1400 مر والجائزة 2000 دينار ومبش��اركة 
5 جياد، ويتوقع أن تكون املنافسة مفتوحة 
يف الشوط لتقارب مس��تويات الجياد التي 

تسعى لتحقيق فوزها األول هذا املوسم.
ويقام الش��وط الرابع ع��ىل كأس مجموعة 
آل رشي��ف لجي��اد الدرج��ة األوىل “نت��اج 
محي” مسافة 1000 مر مستقيم والجائزة 
3000 دينار ومبشاركة 7من الجياد الجيدة 
يف النت��اج املحي، والتي س��بق لها تحقيق 
انتصارات ونتائج متقدمة عىل رغم تفاوت 

أعامرها وخربات مشاركاتها.
ويقام الش��وط الخامس ع��ىل كأس الرشكة 

األيرلندية لتسويق خيول السباق واملخصص 
لجياد س��باق التوازن “مس��تورد” مس��افة 
1000 مر مس��تقيم والجائزة 3000 دينار، 
ومبشاركة 9جياد، وينتظر أن يشهد منافسة 
مثرية كع��ادة س��باقات الت��وازن والرسعة 
وتتميز بالتكافؤ يف ظل تقارب املس��تويات 
عدد من الجياد. ويقام الش��وط الس��ادس 
ع��ىل كأس مجموع��ة آل رشي��ف لجميع 
الدرجات واملبتدئات “نتاج محي” مسافة 
2000 مر والجائزة 3000 دينار، ومبشاركة 
10 جياد، حيث يتوقع أن يش��هد منافس��ة 
تكتيكية يف ظل املس��افة الطويلة للش��وط 

ومشاركة بعض املضمرين بأكرث من جواد.
ويقام الش��وط الس��ابع واألخري عىل كأس 
مجموع��ة آل رشيف لجياد س��باق التوازن 
“مس��تورد” مس��افة 1800 م��ر والجائزة 
4000 دينار، ومبش��اركة 14 جواداً، وينتظر 
أن يش��هد الش��وط رصاع��ا مث��ريا يف ظل 
املش��اركة الكبرية، وكذلك تقارب مستويات 

مجموعة من الجياد.

اليوم في السباق الـ 15 للخيل

صراع قوي على كؤوس آل شريف والتاج واأليرلندية والواهو
البالد سبورت

منافسات قوية يشهدها سباق اليوم

 “جيبك” تقيم فعالية 
للمشي باليوم الرياضي

مبناسبة املبادرة الرائعة التي أطلقها رئيس الوزراء صاحب 
السمو املليك األمري خليفة بن سلامن آل خليفة باعتامد يوم 
ريايض وطني مبملكة البحرين، وتوجيهات املمثل الشخيص 

لجاللة امللك لألعامل الخريية وشؤون الشباب، رئيس املجلس 
األعىل للشباب والرياضة رئيس اللجنة األوملبية البحرينية سمو 
الشيخ نارص بن حمد آل خليفة بانطالق فعاليات يوم البحرين 

الريايض الذي يصادف يوم الثالثاء املوافق 13 فرباير الجاري، 
تعتزم رشكة الخليج لصناعة البروكيامويات تنظيم يوم ريايض 

حافل يتم تخصيصه ملامرسة رياضة امليش وذلك مبشاركة 
موظفي الرشكة كافة.

وسيتم تنظيم هذه الفعالية داخل أسوار مجمع الرشكة 
الصناعي، حيث سيتم تنظيم احتفالية بهذه املناسبة تهدف 
الرشكة من خاللها إىل التأكيد عىل أهمية مامرسة الرياضة 

عموما، ورياضة امليش خصوصا.
ويف تعليق له بهذه املناسبة، أشاد رئيس الرشكة عبدالرحمن 

جواهري بهذه املبادرة الرائعة، األمر الذي يؤكد من جديد 
الدعم الالمحدود الذي تقدمه القيادة الرشيدة للرياضة عموما، 

والحرص الكبري عىل جعلها أسلوب حياة ألفراد املجتمع كافة، 
وليس سلوكا مرتبطا بالشباب فقط، وذلك إدراكا من القيادة 
الكرمية بأهمية مامرسة الرياضة وارتباط ذلك بتعزيز الصّحة 

العامة لألفراد واملجتمع عموما.

أك��د رئيس لجن��ة التجهي��زات والرفيه 

ع��ي البحارنة أن اللجنة تعمل عىل قدم 

وس��اق؛ من أجل االنتهاء م��ن الرتيبات 

كاف��ة الخاص��ة ببطول��ة #أقوى_رجل_

بحريني، التي ستقام تحت رعاية النائب 

األول لرئي��س املجلس األعىل للش��باب 

والرياضة رئيس االتحاد البحريني أللعاب 

القوى الرئيس الفخري لالتحاد البحريني 

لرياضة ذوي االعاقة س��مو الشيخ خالد 

بن حمد آل خليفة، وبتنظيم من املكتب 

اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد بن 

عي��ى آل خليفة تحت ش��عار #خلك_

وحش، ب�#خليج_البحرين يف الفرة -22 

24 فرباير الجاري، وي��أيت إقامة البطولة 

ضمن إحدى املبادرات الكرمية لس��موه 

يف دع��م الش��باب يف املج��ال الري��ايض 

واإلنس��اين، مضيف��ا أن اللجن��ة تحظى 

مبتابعة حثيثة من جانب اللجنة املنظمة 

العليا برئاس��ة عم��ر عبدالعزيز بوكامل، 

وال��ذي س��اهم يف تنفيذ خط��ة العمل 

بالشكل املطلوب.

وأوض��ح البحارن��ة أن اللجن��ة قام��ت 

بزيارات عديدة إىل موقع البطولة بخليج 

البحري��ن؛ من أجل وضع التصور الكامل 

التي  واملنافس��ات  الفعالي��ات  ألماك��ن 

ستقام عليها البطولة، حيث قال: “وضعنا 

موقعا خاص��ا للمنافس��ات خصوصاً أن 

البطولة تحتوي عىل العديد من الفئات. 

نعمل عىل قدم وساق؛ من أجل االنتهاء 

من الرتيبات الخاصة بالتجهيزات، وأود 

أن أشيد بدعم ومتابعة عمر عبدالعزيز 

بوكامل وأعضاء اللجنة املنظمة ورؤس��اء 

اللجان الذين يعملون بكل جهد ومثابرة، 

والجميع يس��عى لهدف واحد، وهو إباز 

الح��دث بأفضل مس��تويات من الناحية 

التنظيمي��ة”، مضيف��ا أن األي��ام القليلة 

املقبلة ستش��هد االنتهاء م��ن الرتيبات 

كافة، ليكون املوقع عىل أتم االس��تعداد 

لالنطالقة. 

وكش��ف أن هن��اك منطق��ة مخصص��ة 

للرفي��ه، حيث س��تحتوي ع��ىل العديد 

من األلع��اب الخاصة باألطف��ال، وركن 

خ��اص باملطاعم، وركن خاص باملبيعات. 

وق��ال: “حرصنا أن تك��ون هناك حوافز 

للعائ��الت؛ م��ن أج��ل جل��ب أطفالهم 

لالستمتاع باألجواء املثالية، التي ستكون 

مصاحب��ة للبطولة، حي��ث خصصنا ركنا 

خاصا للرفيه، وس��يتم االنتهاء منه خالل 

األيام القليل��ة املقبلة، حيث إن األطفال 

سيستمتعون بهذه األجواء املثالية”.

وأش��اد رئيس لجنة التجهي��زات والرفيه 

بالعم��ل الدءوب م��ن أعض��اء اللجنة، 

حيث قدم لهم جزيل الش��كر والتقدير 

ع��ىل عطائه��م الكبري يف الف��رة املاضية 

وطالبه��م مبواصل��ة الجه��ود يف الف��رة 

املقبلة الس��يام أن البطولة شارفت عىل 

االنطالق وتحت��اج مضاعفة الجهود، كام 

قدم عي البحارنة جزيل الشكر والتقدير 

للجهات كافة املعنية املتعاونة مع لجنة 

التجهيزات والرفيه وعىل عطائهم الكبري، 

متوقع��اً يف الوقت ذات��ه أن يلقى موقع 

البطولة إعجاب املشاركن والزوار كافة. 

ويف الخت��ام، وجه عي البحارنة الش��كر 

والتقدير لس��مو الش��يخ خالد بن حمد 

آل خليفة عىل رؤيت��ه املميزة يف خدمة 

وتشجيع الشباب البحريني بتنظيم مثل 

هذه األحداث يف اململكة.

يذكر أن املكتب اإلعالمي لس��مو الشيخ 

خالد ب��ن حمد ب��ن عي��ى آل خليفة 

ق��د أغلق باب التس��جيل للمس��ابقات 

الرئيس��ة، يف حن ال يزال باب التسجيل 

مفتوح��ا لأللع��اب املصاحب��ة وألع��اب 

اإللك��روين املوق��ع  ع��رب   األطف��ال 

.bhrstrongestman.com 

شعار البطولة علي البحارنة

البحارن��ة: لجن��ة التجهي��زات والترفي��ه ش��ارفت عل��ى إنه��اء عملها
اللجنة اإلعالمية                   بطولة أقوى رجل بحريني

والمطاعم واألطفال  والرياضة  للصحة  خاصة  قرى 



محرك قوي
 يرتبط ثمن اآلة امل�شي عموماً بنوعية حمركها 
الكهربائي، ومتانته، وقوته. يحذر الدكتور باغي�ش: 
“ُي�شكل هذا اأحد الأ�شباب الرئي�شة لتفادي �رشاء اآلة 
م�شي قليلة الكلفة لأنها لن تكون مزودة مبحرك 
جيد ولن تدوم طويالً”. ترتاوح قوة حمركات اآلت 
وخم�شة  ح�شان  بني  للمنزل  املخ�ش�شة  امل�شي 
ثالثة  بقوة  حم��رك  يكون  اأن  وُيفرت�ش  اأح�شنة. 

اأح�شنة كافياً لي�شمح لك بامل�شي اأو الرك�ش.

سطح أو حزام )الجزء الذي تمشي 
عليه( طويل كفاية ليسع خطواتك

طول  يقل  األ  “يجب  باغي�ش:  الدكتور  يذكر   
 1.82 طولك  ك��ان  اإن  �شنتمرتاً   122 عن  احل��زام 
ل�شتعمال  تخطط  كنت  اإذا  اأم���ا  اأكرث”.  اأو  م��رت 
الآلة للهرولة اأو الرك�ش، فمن ال�رشوري اأن يكون 
حزامها بطول 137 اإلى 153 �شنتمرتاً لأن خطواتك 
احلزام  اأن  املوؤكد  زادت �رشعتك. ومن  تت�شع كلما 
ال�شميك يدوم فرتة اأطول، مقارنًة باحلزام القليل 

ال�شماكة.

إطار متين
جانبية  ب�شكك  م��زودة  الآل��ة  تكون  اأن  يجب   

اأمامية للحفاظ على ال�شالمة.
حال  يف  الزر  هذا  يحميك  للطوارئ:  اإيقاف  زر 

واجهت امل�شاكل.

مقاييس من السهل قراءتها
والأرق��ام  الأح��رف  تكون  اأن  على  احر�ش   

كبرية كفاية لرتاها اأثناء ا�شتعمال الآلة.

أزرار يسهل استعمالها
من  تتمكن  اأن  ال�������رشوري  م��ن   

وارتفاعها  امل�شي  اآلة  �رشعة  تعديل 
�شتحتاج  لذلك  ا�شتعمالها.  اأثناء 

ي�شهل  ب�شيطة  اأزرار  اإل����ى 
ا�شتخدامها.

ت�������������زَود 
امل�شي  اآلت 
ال���ع�������رشي���ة 

ال������ي������وم 

كمبيوتر  برامج  مثل  التقنية،  عالية  بخ�شائ�ش 
خا�ش  رك�ش  اأو  م�شي  برنامج  حتديد  لك  تتيح 
وفوا�شل،  �رشعات،  ويتبع  حاجاتك  مع  يتالءم  بك 

وارتفاعات )حتاكي �شعود تلة( خمتلفة.

كذلك ت�شم مناذج عدة �شا�شة تلفزيون ميكنك 
ل�شلكياً.  اأو  �شلكياً  التلفزيون  مبحطات  و�شلها 
و�شل  لك  يتيح   USB جلهاز  مدخالً  اأي�شاً  وحتمل 
ت�شاهد  كي  الذكي  هاتفك  اأو  اللوحي  بجهازك  الآلة 
الأفالم اأو العرو�ش بهذه الطريقة. قد ل حتتاج اإلى 
غرفة  يف  امل�شي  اآل��ة  و�شعت  اإذا  اخل�شائ�ش  ه��ذه 
م�شاهدة  تهوى  ل  كنت  اإن  اأو  تلفزيون  جهاز  فيها 

التلفزيون اأثناء التمرن.
امل�شي  اآلت  معظم  يحمل  ذلك،  اإلى  بالإ�شافة 
نب�ش  تتبع  لك  يتيح  ما  القلب،  اأجهزة ملراقبة نظم 
قلبك اأثناء التمرن. ول �شك يف اأن هذه خا�شية مفيدة 
اإن كنت ت�شعى وراء هدف ريا�شي معني اأو تود بلوغ 
عدم  على  احلر�ش  )اأو  حم��دد  قلب  نب�ش 

بلوغه( وفق اإر�شادات طبيبك.
جرب مناذج اآلت امل�شي التي تثري 
وه��رول،  ام�����ِش،  اهتمامك. 
لرتى  عليها  وارك�����ش 
تالئمك.  كانت  اإذا  م��ا 
“اإذا  باغي�ش:  ين�شح 
�شعرت باأن قدمك تقرتب 
من اجلهة اخللفية حلزام الآلة، 
فهذه اإ�شارة اإلى اأنه ق�شري”.

عن  اأي�شاً  البائع  ا���ش��األ 
�شيانة  وخدمات  الكفالة 
اآلة  تتعطل  “قد  املحرك. 
امل�����ش��ي مب����رور ال��وق��ت. 
ياأتي  خبري  اإل���ى  حت��ت��اج  ل��ذل��ك 
وفق  لي�شلحها”،  املنزل  اإل��ى 
الدكتور باغي�ش. حت�شل عادًة 
مع اآلة مماثلة على كفالة 90 
الآل��ة  تعطلت  اإذا  اأم��ا  ي��وم��اً. 
ب��ع��د ف���رتة ال��ك��ف��ال��ة ه��ذه، 
كلفة  دف��ع  اإل���ى  فُت�شطر 
اأن  مع  ال�شيانة،  خدمات 
ب��ع�����ش امل��ت��اج��ر ُي��ق��دم 
جمانية  �شيانة  خدمات 
ل���ف���رتة اأط����ول 

من الوقت.

اأثبتت درا�ش���ة اأمريكية جديدة 
5 حب���ات م���ن الفط���ر  اأن تن���اول 
يومياً قد تقي من اأمرا�ش القلب 
توق���ف  يف  وي�ش���اعد  وال�رشط���ان 
م�ش���ارات اخلرف املدم���رة وذلك 
م���ن م�ش���ادات  اثن���ني  لحتوائ���ه 
الأك�شدة نادراً ما يجمعهما اأي مكون 

غذائي اآخر.
فالفطر، ح�ش���ب ما اأكده باحثون اأغنى 
م�ش���در غذائي يجم���ع بني اثنني من م�ش���ادات 
الأك�شدة التي حتارب ال�شيخوخة وتعزز ال�شحة، الإرغوثيونني واجللوتاثيون 
يحاربان اجلزيئات ال�شارة املرتبطة باخلرف واأ�شكال متعددة من ال�رشطان 

وحتى اأمرا�ش القلب.
ولف���ت الباحث الرئي�ش���ي يف الدرا�ش���ة اإلى اأن اجل�ش���م حني ي�ش���تخدم 
الأوك�شجني يفرز جذوراً حرة كيميائية تقوم بالقرتان بالإلكرتونات م�شببة 
ال�رشر للخاليا والربوتينات واحلم�ش النووي، لكن جتديد املواد امل�ش���ادة 

لالأك�شدة يف اجل�شم ميكن من جتنب هذه الأ�رشار.

5 حبات 

خطر 

فوائد اليوسفي
اكت�ش���ف علم���اء من كوري���ا اجلنوبي���ة اأن 

ال�شتهالك املنتظم لليو�شفي يقلل ب�شكل 
كبري من تراكم الدهون يف الكبد وجتويف 

البطن.
عملي���ة  جترب���ة  الباحث���ون  واأج���رى 
عل���ى جمموعت���ني م���ن ط���الب املدار�ش 

املتطوع���ني الذي���ن يعان���ون م���ن مر����ش 
ال�ش���منة، وبلغ ع���دد كل جمموع���ة منهم 30 

�شخ�ش���ا، اإذ ����رشب متطوع���و املجموع���ة الأولى 
ع�ش���ري اليو�ش���في ملدة 90 يوما، كما اأنهم مار�ش���وا 

التمارين البدنية اأي�ش���ا، اأما طالب املجموعة الثانية فقد اكتفوا مبمار�ش���ة 
التمارين الريا�شية دون �رشب ع�شري اليو�شفي.

وجاءت نتيجة التجربة ل�ش���الح املجموعة الأولى التي ا�ش���تخدمت �رشاب اليو�ش���في 
ملدة ت�ش���عني يوما، بفقدانهم ل� 1.5 % من الوزن الزائ���د لديهم، اأما املجموعة الثانية 

فلم ت�شهد اأي تغري يف موؤ�رشات الوزن.

اأن  حديث���ة  درا�ش���ة  اأظه���رت 
العاملني الذي���ن يواجهون زيادة 
يف �ضغوط العمل تزيد احتماالت 
مقارن���ة  بال�ش���كري  اإ�ش���ابتهم 
بزمالئه���م الذين ل يتعر�ش���ون 

لهذه ال�ضغوط.
وحلل باحث���ون بيانات 3730 

عامالً يف �شناعة البرتول يف ال�شني. 
ومل ي�ش���ب اأي من العمال بال�ش���كري يف 

بداي���ة الدرا�ش���ة. غ���ري اأن الباحث���ني كتبوا يف 
دوري���ة )ديابيت�ش كري( اإنه بعد 12 عام���اً من املتابعة، زاد احتمال 

االإ�ض���ابة بال�ض���كري ملن اأدوا مهاماً تنطوي على �ض���غوط متزايدة بن�ضبة 57 
باملئة.

وزاد احتمال الإ�ش���ابة خالل نف�ش الفرتة اإلى 68 باملئة بالن�ش���بة للعمال 
الذي���ن عانوا من م�ش���كالت يف التكيف مث���ل الدعم الجتماعي من الأ�ش���دقاء 

والأ�رشة اأو الوقت الذي يق�شونه يف الأن�شطة الرتفيهية. 

3 موزات في اليوم 

لفت ماريو دوبرنوف�ش���كي، رئي�ش ق�شم الإنرتنت املعنية بتوفري اأجواء �شحية باأماكن العمل، الى اأهمية 
فتح النوافذ كل �ش���اعتني وقال:” امل�ش���كلة احلقيقية هي تنف�ش الزمالء داخل اأماكن العمل”، واأو�ش���ح اأن 
هذا قد يوؤدي الى ارتفاع حمتوى ثاين اأك�ش���يد الكربون، ما يجعل الهواء يبدو م�ش���تهلكاً. دوبرنوف�شكي اأكد 
اأن فتح النافذة يعد اإجراء �شائباً متاماً، م�شيفاً اأنه من الأف�شل تهوية املكتب كل �شاعتني تقريباً عموما.
بدوره، �شدد دوبرنوف�شكي على �رشورة قيام املوظفني ب�شبط التهوية اأو مكيف الهواء على نحو �شليم.
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اإعداد: طارق البحار

تزايد البشر الذين يتجاوزون إصابتهم بالسرطان

قال���ت رابطة مزارع���ي اخل�رشاوات والفواك���ه يف راينالند اإن اجلزر 
ي�شاعد يف الوقاية من نزلت الربد خالل ف�شلي اخلريف وال�شتاء؛ 

حيث اإنه يعمل على تقوية جهاز املناعة.
و�شح  اخل���رباء الأملان اأن ه���ذا التاأثري يرجع اإلى واأ

احتواء اجلزر عل���ى توليفة فريدة من 
الفيتامينات واملعادن، التي ت�ش���م 
مث���اًل فيتام���ني B1 وفيتام���ني 
 ،C وفيتام���ني   B2
بالإ�ش���افة اإلى مادة 
كاروت���ني  البيت���ا 
اأي�ش���اً  املفي���دة 

ل�شحة العني.

آلة مشي للمنزل.. المميزات المطلوبة

الجزر يقي من نزالت البرد

امل���وز ه���و فاكه���ة ا�ش���توائية لذيذة الطع���م وحتفز 
م�ش���توى الطاقة ب�شكل طبيعي ب�ش���بب العنا�رش الغذائية 
العدي���دة الت���ي يحتويه���ا. وبف�ش���ل فوائ���ده ال�ش���حية، 

ي�شتطيع املوز اأن مينع هذه الأمرا�ش:

1 - األنيميا 
بف�ش���ل احتوائ���ه على ن�ش���بة عالية م���ن احلديد فاإن 
امل���وز مينع ويعال���ج الأنيميا، ويعمل احلدي���د على اإنتاج 
خاليا الدم احلمراء، وبالتايل زيادة م�شتوى الهيموغلوبني 

يف الدم.

2 - متالزمة سابقة الحيض
يعترب املوز عن�رشاً مهماً لفيتامني B6 والذي ي�ش���مح 
بتنظيم م�ش���تويات ال�شكر يف الدم وبالتايل يح�شن املزاج 

خالل احلي�ش.

3 - حرقة المعدة
عليك بتناول املوز لكي تعاجلي احلمو�شة يف اجل�شم 
بطريقة طبيعية. اإذا كنت عر�ش���ة لل�شعور بحرقة املعدة، 

فما عليك اإل تناول موزة واحدة لتخفيف الأعرا�ش.

4 - االكتئاب
املوز غني بالرتبتوفان وهو حم�ش اأميني يتحول اإلى 
�ش���ريوتونني، وهو ناقل ع�ش���بي يعزز عملية ال�ش���رتخاء 

ويح�شن املزاج، وبالتايل يحارب الكتئاب.

5 - ضغط الدم
فاكه���ة املوز غني���ة بالبوتا�ش���يوم وحتت���وي القليل 

من ال�ش���وديوم مم���ا يجعلها فاكهة مثالية ل�ش���تعادة 
املع���دل الطبيع���ي واملت���وازن ل�ش���غط الدم. 

الغ���ذاء  اإدارة  وبح�ش���ب 
الأمريكية،  وال���دواء 
ف���اإن ه���ذه الفاكهة 

فعال���ة للغاي���ة يف تخفي����ش �ش���غط ال���دم واحلماي���ة من 
النوبات القلبية.

6 - القرحة
اإن نعومة واأن�ش���جة ه���ذه الفاكهة متثل اخل�ش���ائ�ش 
املثالية التي جتعل املوز عالجاً طبيعياً للم�شاكل املعوية 
لأنها تغلف جدار املعدة ببطانة تعمل على تقليل تهيجها 

واحلمو�شة التي ي�شببها ه�شم بع�ش الأطعمة.

7 - درجة حرارة الجسم المرتفعة
يف تايلن���د، ي�ش���اعد املوز على تخفي����ش درجة حرارة 
املراأة احلامل. فالن�ش���اء احلوامل هن���اك ياأكلن الكثري من 

املوز لكي يولد الطفل بدرجة حرارة منخف�شة.

8 - اإلمساك
امل���وز فاكه���ة غني���ة بالألي���اف الت���ي متن���ع حدوث 
الإم�ش���اك وتعاجل���ه، ويف الوق���ت ذاته تعم���ل على تعزيز 

حركة الأمعاء املنتظمة.

9 - فقدان التركيز
وج���دت درا�ش���ة بريطاني���ة اأن اأكل امل���وز يح�ش���ن الوظائف 
الإدراكي���ة للدم���اغ بف�ش���ل م�ش���توى البوتا�ش���يوم الع���ايل الذي 

يحتويه. 

10 - األعصاب
يوج���د فيتام���ني B بكمي���ات واف���رة يف امل���وز وهذا 
الفيتام���ني يه���دئ وينظم عم���ل اجلهاز 

الع�شبي.

11 - غثيان الصباح
اإن اأكل امل���وز ب���ني الوجبات 
يحافظ على م�ش���تويات م�شتقرة 
من ال�شكر يف الدم ومينع ال�شعور 

بالغثيان. 

اأك���دت درا�ش���ة دولية تزاي���د فر�ش جتاوز الإ�ش���ابة 
بال�رشطان بني �شكان العامل منذ العام 2000. 

ولكن درا�شة “كونكورد 3”، التي تن�رش غداً الأربعاء يف 
جملة “زي لن�شيت” املتخ�ش�شة ك�شفت اأي�شا عن وجود 
تف���اوت كبري يف ه���ذا التزايد باختالف ال���دول وباختالف 

اأنواع ال�رشطان.
وا�ش���تند الباحث���ون حت���ت اإ����رشاف كالودي���ا األيماين 
م���ن كلية لندن لل�ش���حة والط���ب ال�ش���توائي اإلى حتليل 
بيانات 322 �ش���جالً خا�ش���اً باأ�شخا�ش اأ�ش���يبوا بال�رشطان 
من 71 دولة. وتبني من خالل البيانات ارتفاع معدل جناة 
امل�ش���ابني يف اأملانيا بال�رشطان من الوفاة بعد ت�شخي�ش 

اإ�شابتهم.
قام الباحثون خالل الدرا�ش���ة باإح�ش���اء عدد املر�شى 
الذي���ن ظل���وا على قي���د احلياة بع���د خم�ش �ش���نوات من 

اكت�شاف اإ�شابتهم بال�رشطان.

اإذا كنت توؤمن اأن امل�شي، اأو الهرولة، اأو الرك�ش بانتظام يعود بفائدة ق�شوى على �شحتك )كما نعلم جميعنا(، فثمة �شببان جيدان للتفكري يف �رشاء اآلة م�شي 
للمنزل، وفق نائب مدير برنامج الأداء القلبي الوعائي يف م�شت�شفى ما�شات�شو�شت�ش العام التابع جلامعة هارفارد الدكتور اآرون باغي�ش. اأولً، ي�شكل التمرن خارج 
املنزل حتدياً كبرياً اأو خطرياً يف الأحوال اجلوية ال�شيئة. ثانياً، اإن كنت تفتقر اإلى الو�شيلة والوقت ال�رشوريني للتوجه اإلى مركز جتاري اأو م�شمار مقفل، ما يحول 
دون مترنك، فال �شك يف اأنك �شتتغلب على هاتني العقبتني بالتمرن يف املنزل. ولكن اإذا كنت تعاين ا�شطرابات يف التوازن، اأو القلب، اأو الرئة، فا�شت�رش طبيبك 

اأولً كي تتاأكد من اأنه ل يعار�ش مترنك على اآلة للم�شي يف املنزل.
ين�شح الدكتور اآرون باغي�ش بتفادي اآلت امل�شي غري املزودة مبحرك، واختيار منوذج يعمل مبحرك. ولكن قبل اأن تنفق مالك، قم بقليل من البحث.

تاأمل اآلت امل�شي يف متاجر ال�شلع الريا�شية، ومتاجر البيع بالتجزئة ال�شخمة، واملتاجر املتخ�ش�شة باملعدات الريا�شية. ابحث عن اخل�شائ�ش التالية:
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�أطلق���ت �رشك���ة Music Is My Life كليب 
“�إذ� هج���رت” للفنان���ة �للبنانية نين���ا عبد �مللك، 
على م�ق���ع “ي�تي�ب” وعلى �سا�س���ة �مل�ؤ�س�س���ة 

�للبنانية للإر�سال.

�لكليب من �إخر�ج فادي حد�د، ويتميز بتقنية 
ت�س�ير حديثة على �لطريقة �له�لي�دية وكامري� 
ت�س���تعمل للم���رة �لأول���ى يف �لكليب���ات �لعربي���ة، 

وبنمط ع�رشي.

  للت���سل:  )ق�سم �ملن�عات: 17111479(              ق�سم �لإعلنات : )�ملكتب: 17111501 - 17111508 ، �لنقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )�ل�سرت�كات و�لت�زيع : �ملكتب 17111432 -  �لفاك�س: 17111434(
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9 فبراير
1825

�لأمريكي  �لن��ب  جمل�س 
�نتخ����اب  عل����ى  ي�س�����ت 
�آد�م����ز  ك�ين�س����ي  ج�����ن 
رئي�ًسا �ل�ليات �ملتحدة؛ 
ب�س����بب عدم ح�س�����ل �أي 
عل����ى  رئا�س����ي  مر�س����ح 
وكان  �لأ�س������ت،  �أغلبية 
ق����د ح�س����ل على  �آد�م����ز 
بقلي����ل  �أق����ل  �أ�س������ت 
جاك�س�����ن  �أن����درو  م����ن 

بالنتخابات �لعامة.

 1946
وف����اة رئي�����س �لدي������ن 
�مللك����ي يف م�����رش �أحم����د 
وذل����ك  با�س����ا  ح�س����نني 
�س����يارة  ح����ادث  نتيج����ة 
ف�ق ك�بري ق�رش �لنيل.

 1959
�لإع���لن عن �لد�س���ت�ر 

�لك�بي.

 1963
وزر�ء  رئي����س  �إع���د�م 
�لع���ر�ق عب���د �لك���رمي 
قا�س���م بع���د ي����م من 
و�إج���ر�ء  ب���ه  �لإطاح���ة 

حماكمة �رشيعة له.

1964
�أول ظه�ر علني لفرقة 
يف  �لبيتل���ز  �ل���روك 

برنامج �أيد �س�ليفان.

 1971
ع����دة مركبة �لف�س���اء 
�إل���ى �لأر�س  �أب�ل� 14 
عل���ى  هب�طه���ا  بع���د 

�سطح �لقمر.

 1979
�نتخ���اب �ل�س���اذيل بن 

جديد رئي�ًسا للجز�ئر.

مسافات

هيفاء حسين تلتقط صورة مع “الفخامة والرقي”

“تاء الشباب” يفتح باب التسجيل لورش عمل مبادرتي هارموني وتكنيك

مجلـــس إدارة جـــــديـــــد لمســـــــــرح البيـــــــادر

تدشين ديوان “تاليا الليل” للشاعر 
القدير األنصاري بمركز كانو

�س���اركت �لفنانة هيفاء ح�س���ني جمه�رها، 
عرب ح�سابها �ل�سخ�سي على م�قع “�ن�ستغر�م”، 
�س�رة جمعتها بالفنانة �سمرية �أحمد، و�سفتها 

ب�”�لفخامة و�لرقي و�لنجاح”.
وعلقت “ح�سني” على �ل�س�رة قائلة: “مع 
�لفخامة و�لرقي و�لنجاح.. مع �أكرث �ل�سخ�سيات 
�لل���ي ت�س���عرين بالفخ���ر �إين و�قف���ة بجانبه���م.. 
�لأ�س���تاذة �لفنان���ة �س���مرية �أحم���د و�لإعلمي���ة 
�لدكت����رة بروين حبي���ب.. يف معر�س عرو�س �أم 
�لقي�ين”. و�ساركت هيفاء ح�سني، يف م�سل�سل 
“�س���يء من �ملا�سي”، من �إخر�ج ح�سام حجاوي، 
و�سيناري� وح��ر رول �حلجة، و�سارك يف بط�لته 
نخب���ة من جن����م �لدر�م���ا �لأردني���ة و�لإمار�تية، 
�أبرزهم يا����رش �مل�رشي، ومي�س حم���د�ن، وحبيب 
غل����م، وجمي���ل ع�����د، وعب���ري عي�س���ى، وهدى 

�خلطيب، وجميل بر�همة، وعاكف جنم.

أفالم شهر فبراير في البحرين.. رعب وأكشن ورومانسية

عرض فيلم  ساير الجنة  في نادي البحرين للسينما

يف و�سط �ل�ستعد�د�ت لتقدمي ج��ئز �ل�سينما 
�ل�سهر �ملقبل، ت�ستعد �ل�س���ينما �ملحلية يف �ل�سهر 
�جل���اري بتقدمي جمم�عة م���ن �لفلم �ل�س���ينمائية 
�لكب���رية وهذه ج�لة �رشيعة لأه���م هذه �لفلم �لتي 
�س���تعر�س قريب���ا وب���د�أت �رشك���ة ف�ك�س �س���ينك� 

بعر�سها م�ؤخر� يف �لبحرين:

 Annihilation
در�م���ا  كفيل���م   ”Annihilation“ ي�س���نف 
وفانتازي���ا، وه���� جت�س���يد ل��ح���دة م���ن �لرو�يات 
�لعاملية �لتي ��س���تطاعت �حل�س�ل على �لكثري من 
�جل��ئز، وترجع بط�لة �لفيلم �إلى “جينفر جي�س����ن 

وناتايل برومتان وتي�سا ت�مب�س�ن”.

 Game Night
ب���ني  Game Night جتم���ع  �أح���د�ث فيل���م 
�جلرمية و�لك�ميديا، حيث ي�س����ر �لفيلم جمم�عة 

من �لأ�س���دقاء يق�م�� مبمار�سة �لألعاب �لرتفيهية 
�للطيفة م�س���يفني عل���ى �لفيلم بع�س �مل�س���اهد 
�لك�ميدي���ة، �إل���ى �أن ينته���ي هذ� بانق���لب �أحد�ث 
�لفيلم، حيث ي��س���ع �لأ�س���دقاء �أم���ام جرمية قتل 
غام�سة، ويك�ن�� جمربين خلل �أحد�ث �لفيلم على 
حله���ا و�ل�ق����ع يف �لكثري من �لألغاز، مما ي�س���في 
عل���ى �لفيل���م بع����س �لغم�����س ويجع���ل �لأحد�ث 

�لتالية مثرية �سيقة. 
�لفيل���م من تاأليف م���ارك بريي���ز، وبط�لة كل 
من “جا�س����ن بيتم���ان وبيللي ماجن��س���ني و�آد�مز 
وريت�سيل ماك وكيلي �ساندلر، و�إخر�ج �لفيلم يرجع 

�إلى ج�ناثن ج�لد�ستني وج�ن فر�ن�سي�س د�يل.

Winchester
فيلم رعب ماأخ�ذ عن �أحد�ث حقيقية، وجت�سد 
هيلني مريين �سخ�س���ية “�س���ار� وين�س�سرت”، �لتي 

تعتقد �أن منزلها �لكبري م�سك�ن باأرو�ح.

Braven

�أك��مان يع����د يف Braven، جاي�س����ن م�م�� 
 DC س���احب �سخ�س���ية �أك�م���ان يف �أف���لم ع���امل�
 Braven “ج� بر�ف���ن”يف  Comics، يج�س���د دور 

�لذي يدخل يف �رش�ع ق�ي مع مروجي �ملخدر�ت. 

The 15:17 To Paris
�لعبق���ري كلين���ت �إي�س���ت�ود يع����د من 

 The 15:17 To Parisبفيل���م جدي���د 
�ملاأخ����ذ عن ق�س���ة حقيقية ح����ل �حلادث 
�لذي تعر�س له قطار فرن�س���ي و�أوقفه ثلثة 

جن�د �أمريكيني.

Fifty Shades Freed 
بالتز�م���ن م���ع عي���د �لفالنت���ني، ت�س���هد 

�ل�س���ينمات ط���رح �جل���زء �لأخ���ري من �سل�س���لة 
Fifty Shades، ترك���ز �لأح���د�ث عل���ى زو�ج 
“كري�س���تيان” و”�أن���ا” بع���د م���رور علقتهما 

بالكثري من �ل�سع�بات. 

Black Panther
تركز �لأحد�ث على ق�سة “ت�سال” ملك و�كاند� 
�لفريقية، �لذي يت�لى م�سئ�لية �حلكم يف �ململكة 
بعد م�ت �أبيه، ويتحتم عليه �لدفاع عن �أر�س���ه من 

�لتمزق.

Samson
�لفيل���م يتناول �سخ�س���ية “�سم�س����ن” �لبطل 

�سعبي �لذي ��ستهر بق�ته غري �لعتيادية.

Every Day
ت���دور �لأحد�ث ح����ل فتاة تبلغ م���ن �لعمر 16 
عاًما تقع يف حب روح غام�س���ة ت�سكن ج�سد �سخ�س 

خمتلف كل ي�م.

علمت م�س���افات �لبلد من م�سادر 
خا�س���ة �ن ن���ادي �لبحرين لل�س���ينما يف 
�جلف���ري �س���يعر�س بتاري���خ 18 �جلاري 
�لفيل���م �لمار�تي �لناجح  �س���اير �جلنة  
بح�س�ر طاقم �لعمل و�ملخرج �لمارتي 
�ملبدع �سعيد �ساملني وم�ساعد �ملخرج 
�لبحريني عمار �لك�هجي وه� من بط�لة 
�أحمد �لزعابي، عبد�هلل م�س���ع�د، فاطمة 
�لطائي، مرمي �سلطان، وجمعة �لزعابي، 
�إمياجني�س���ن   يف ح���ني ت�ل���ت �رشكت���ا  

و�لروؤية �لفنية  و�آخرون مهمة �إنتاجه.
�جتماع���ي   ، �جلن���ة  �س���اير  فيل���م  
وترب����ي بامتي���از يتن���اول جمل���ة م���ن 

�لق�س���ايا يف �ملجتم���ع �خلليجي عم�ما، 
و�ملجتمع �لإمار�تي خ�س��سا، ومن �أبرز 
ق�ساياه، �لرت�بط �لأ�رشي وبر �ل��لدين، 
و�حرت�م �ل�سغار للكبار، ويهدف �لفيلم 
�إلى غر�س �لقيم و�ملفاهيم �ل�س���حيحة 
يف نف��س �لأطفال و�لنا�س���ئة، وير�سخ 
�لع���اد�ت �لأ�س���يلة يف �أذه���ان �جلي���ل 
�حل���ايل، خ�فاً عليها م���ن �لندثار حتت 
غب���ار �لع�مل���ة و�لث����رة �لتكن�ل�جي���ة 
�حلديثة، كم���ا يحمل يف ثناي���اه �لعديد 

من �مل��قف �لإن�سانية �لعميقة.
تدور �أح���د�ث �لفيلم �ل���ذي ينتمي 
�إلى �أفلم �لطرق، ح�ل �لفتى �س���لطان 
�ل���ذي يفقد و�لدته يف طف�لته، ويكابد 
ق�س�ة زوجة �أبيه �لتي تعنفه با�ستمر�ر، 

قب���ل �أن يع���رث عل���ى �س���ندوق ق���دمي 
يحت����ي عل���ى �س����رة جلدت���ه، وخل���ف 
�ل�س����رة ي�جد عن�����ن يعتق���د �لطفل 

�أنه حم���ل �إقامته���ا يف مدين���ة �لفجرية، 
لتنطل���ق بعد ذل���ك رحلت���ه للبحث عن 
�حلنان �ملفق�د برفقة �سديقه �سع�د، 

فبعد عناء ط�يل يجد �س���لطان �س���يدة 
ت�س���به جدت���ه، فيظنه���ا ه���ي، لكنها مل 
ت�س���ن عليه بال���دفء و�حلن���ان �للذين 

يفتقر �إليهما يف عمره �ل�سغري.
�لفيل���م ف���از بالعديد م���ن �جل��ئز 
�ل�سينمائية، و�س���ارك خلل م�سريته يف 

عدد كبري من �ملهرجانات �ل�س���ينمائية 
من بينه���ا مهرجان كاز�ن �ل�س���ينمائي 
�لإ�س���كندرية  ومهرج���ان  رو�س���يا  يف 
�ل�س���ينمائي �لدويل يف م����رش ومهرجان 
يل�ناي���ف يف كن���د� ومهرج���ان �لكامري� 

�لعربية يف روترد�م به�لند� وغريها.

    BUZZ      
أحداث

جتنب كل ميل �إلى �لهدم و�لت�رشفات 
�لطائ�سة.

�حلقيقة �س���تظهر عاج���ًل �أم �آجلً، ولن 
تنطلي عليه �ألعيبك. 

ل حتاول �إبعاد �لزملء بغية �ل��س����ل 
�إلى �أهد�فك. 

ل ت���رث �لنقمة وحاول �أن تتجنب بع�س 
�لأعد�ء �ملتخفني.

ين���ذر ه���ذ� �لي����م بارتب���اك وببع����س 
�لقلق �أو �لنز�عات.  

ت�س���تاء م���ن حم���اولت عرقل���ة �أو م���ن 
غايات ومناف�سة.

عليك �أن تختار خط��تك �مل�س���تقبلية 
بعناية و�قتد�ر.

حاذر �لتطرف و�عمل بعيد� عن 
�لأنظار.

تخ�س���ع لهز�ت متتالية وق�ية تدفعك 
نح� قر�ر�ت مهمة.

خط�ة ن�عية تعيدك �إلى د�ئرة �ل�س�ء 
جمدد�ً.

حت�س���ن ملم��س ور�ئع ج���د�ً يف �لعلقة 
بعد �لأزمة.

جتت���از �أزم���ة �س���حية خط���رة بف�س���ل 
�سلبتك وق�تك. 

الحمل:
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الميزان:

الدلو: 

الحوت:

الثور: 
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ينظم مهرجان تاء �ل�سباب �لتا�سع جمم�عة 
متن�عة من ور�س �لعمل، حيث فتح جمال 
�لت�س���جيل لكل من ور�س���ة عمل “على 
�إيقاعها من�س���ي” من تنظي���م مبادرة 
�لعم���ل  عم���ل  وور�س���ة  “هارم����ين” 
“بر�ع���م �لتكن�ل�جي���ا” م���ن تنظيم 

مبادرة “تكنيك”.
“عل���ى  عم���ل  ور�س���ة  وتق���ام 
برنام���ج  �س���من  من�س���ي”  �إيقاعه���ا 

“دوزن���ة” �لتدريبي �لذي يطلق���ه �ملهرجان لأول 
م���رة بدعم م���ن م�ؤ�س�س���ة متكني وذل���ك ي�مي 9 
و10 فرب�ير �جلاري، حيث تنطلق �أعمال �ل�ر�س���ة 
�ل�ساعة 12:00 ظهر�ً. وتت�س���من �ل�ر�سة فقر�ت 
عمل تدريبي���ة وتعريفي���ة للمبتدئني من خمتلف 
�لفئات ح����ل �لإيقاع���ات �لبحريني���ة و�خلليجية، 
كما �س���يتم ت�سليط �ل�س����ء خللها على معل�مات 
تاريخي���ة ح�ل �لإيقاع. ويف �ل�س���ياق ذ�ته تتعاون 
مب���ادرة “هارم�ين مع مبادرة “ت�س���كيل” لتقدمي 

عمل فني حي يف �لأج��ء ذ�تها. 
�أما ور�س���ة عمل “بر�عم �لتكن�ل�جيا” فتقام 
ي�م 9 فرب�ير 2018 يف �ملكتبة �خلليفية باملحرق 
يف متام �ل�ساعة 9 �سباحاً. وخلل �ل�ر�سة �سيتعلم 
�لأطفال برجمة �لق�س����س و�لألع���اب �لإلكرتونية 
�ملختلف���ة. وميك���ن للمهتم���ني يف ور����س �لعمل 
�مل�س���اركة عرب �إر�س���ال بياناتهم )�ل�سم �لثلثي، 
�لعم���ر، رقم �لت���س���ل( على �لربي���د �لإلكرتوين 

 a2alshabab@gmail.com:لتايل�

عق���دت �جلمعي���ة �لعم�مية 
ي����م  وذل���ك  �لبي���ادر  مل����رشح 
�جتماع���اً  �ملا�س���ي  �لثن���ني 
لختيار جمل����س �لإد�رة �جلديد 
للعام���ني  �لقادم���ة  لل���دورة 
�أ�س���فرت   )2019  –  2018(
�جلمعي���ة  �نتخاب���ات  نتائ���ج 
�لعم�مي���ة مل����رشح �لبي���ادر عن 
ف����ز 7 مر�س���حني م���ن �أ�س���ل 

ثمانية. 
وقد قدم �ملجل�س �ملا�سي 
�أمام �جلمعية �لعم�مية عر�س���اً 
و�أبرز  �لأدب���ي و�ملايل  للتقرير 
 2017  -  2016( �إجناز�ت���ه يف 
(، وذل���ك بح�س����ر ممث���ل ع���ن 

هيئة �لبحرين للثقافة و�لآثار، 
كم���ا ط���رح �لأع�س���اء جمم�ع���ة 
�لتط�يري���ة  �ملقرتح���ات  م���ن 

�لفني���ة  و�ل�ستف�س���ار�ت 
و�لإد�رية للفرتة �ملقبلة.

�ملنا�سب  حتديد  مت  وق��د 
جا�سم  �أحمد  كالتايل:  �لإد�ري��ة 

علي  �لب�سام  رئي�ساً، 
ن���ائ���ب���اً، ع��ب��د�هلل 

�ل������������������درزي 
لل�رش،  �أم��ي��ن��اً 
كل  وع�س�ية 

من: حممد ح�سن، 
ع���ادل �جل���ه��ر، حممد 

�سقر، جمال �ل�سقر. 
وبهذه �ملنا�س���بة �أكد 

رئي�س �ملجل�س �حلايل �أحمد 
جا�س���م �أنه من �أه���م �مللفات 

�لتي يطمح لها �ملجل�س �حلايل 
ه� �خل���روج بعرو�س جماهريية 
�إل���ى  �إ�س���افة  وفني���ة ممي���زة، 
�كت�س���اف م��ه���ب جدي���دة يف 
�لتمثيل و�إيجاد م�سادر متن�عة 
لتق�ي���ة  �مل���ادي  للدع���م 

م�ساريع �مل�رشح.

يقي���م مركز عبد�لرحمن كان���� �لثقايف عند 
�ل�س���اعة �لثامن���ة من م�س���اء ي�م �لح���د �ملقبل 
�مل��ف���ق 11 فرب�ي���ر حف���ل تد�س���ني دي�����ن 
)تليا �لليل.. �أ�س���عار بالعامية( لل�ساعر �لقدير 

�إبر�هيم �لن�ساري �حد رم�ز �لبد�ع يف �لبحرين 
ور�ئد من رو�د �لكلمة. 

يتن���اول �لدي�����ن جمم�ع���ة من �لق�س���ائد 
و�مل��وي���ل و�لأغني���ات �لتي كتب���ت على مدى 
�س���ن��ت �لتجربة و�لعطاء، ��سطبغت بالعاطفة 

�جليا�سة و�لنتماء للأر�س و�ل�طن و�لنا�س.

طارق البحار

خا�ص
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“تشابك” الجمعان في ثاني أيام 
مهرجان أوال

�سمن فعاليات مهرجان �أو�ل �مل�رشحي 
�ل���دويل �ل���ذي �أنطل���ق ي����م �أم�س ب�س���الة 
�لبحري���ن �لثقافية، تعر����س �لي�م �جلمعة 
م�رشحي���ة “ت�س���ابك” م���ن �ململك���ة �لعربية 
�ل�سع�دية من تاأليف فهد �حلارثي و�إخر�ج 
�أحم���د �لحمري وتعترب م���ن �لأعمال �لق�ية 
و�س���بق و�ن نال���ت عدة ج��ئ���ز يف عدد من 
�ملهرجانات مثل مهرجان �ل�سارقة وغريها. 
كم���ا �أ�س���اد بها نق���اد �مل����رشح �خلليجي�ن 
و�لعرب، فالناقد �لبحريني ي��سف �حلمد�ن 
قال عن “ت�س���ابك”: �سدين يف هذ� �لعر�س 
�للعب���ة �مل�رشحي���ة �لت���ي تنته���ي بف�س���اء 
�كت�س���ايف جديد، فالعر����س �لذي ل ينتهي 
يفتح جم���الت جميل���ة للتاأوي���ل، و�ملكان 

و�لزمان يف ه���ذه �مل�رشحية هما �لذ�ت �لتي 
تط���رح ع���دة ت�س���اوؤلت فل�س���فية، ح�له���ا 
�ملخ���رج باقت���د�ر �إل���ى ��س���تغالت حركية 
من خلل �ل�سخ�س���يتني �للت���ني �أذهلتاين 
باأد�ئهم���ا وجتليهم���ا، وكاأنهم���ا ي�س���كلن 
وكذل���ك  �ملعرو�س���ة،  �مل�رشحي���ة  �للعب���ة 
تعام���ل �ملخرج �لأحم���ري مع �لن����س، فقد 
�أبرز لنا طاقتني �إبد�عيتني، هما �ملمثلن، 
ف���ل ميكن للمتلق���ي �أن يقف �أم���ام �لكلمة 
�لآ�رشة للن�س، بل يقف �أي�س���ا �أمام �لتح�ل 
�لإبد�ع���ي لل�سخ�س���ية من م�ق���ف �إلى �آخر. 
و�ل�س���تغال على �لف�ساء �ل�سيق من خلل 
�لطاول���ة �لتي تتح�ل �إلى مكتب و�س���يارة 
وباخ���رة و��س���ت�دي� �أخبار و�س���جن، �أعطتنا 
من�ذجا للتعامل �لب�سيط مع �لأ�سياء، و�إبر�ز 
�أدق �لتفا�سيل باختز�ل �سين�جر�يف جميل.

حمرر م�سافات

حمرر م�سافات

• •غلف �لكتاب	 �إبر�هيم �لن�ساري	

• �أحمد جا�سم	

حل �ل����رتك تلتقي �خ����ري� و�لدها 
�ملنت����ج �لبحرين����ي حممد �ل����رتك بعد 
ف����رتة جف����اء ط�يل����ة بينهم����ا طال����ت 
لأكرث من ��سهر ط�يلة، وحتديد� منذ 
�نتقاله����ا �ل����ى ح�س����انة و�لدتها منى 
�ل�سابر يف �سهر مار�س �ملا�سي وترب�أ 
و�لدها منها بعدما �حتدم �خللف بني 

�بنته �لبكر وزوجته دنيا بطمة.
ون�����رشت جدة حل �لرتك، �ل�س����يدة 
مه����ا �ل����رتك، �ح����دث �س�����رة لأفر�د 
�أ�رشته����ا وه����م يجتمع�����ن يف منزله����ا 
بح�س�����ر �بنه����ا حممد �ل����رتك و�أولده 
�لثلث����ة م����ن طليقت����ه �ل�س����ابقة منى 
�ل�س����ابر وه����م: �لفنان����ة �لبحرينية حل 
�ل����رتك وعبد�هلل وحمم����د، و�بنته غزل 
م����ن زوجته دني����ا بطمة، ��س����افة �لى 
بع�س �فر�د �لعائل����ة، وقامت باإرفاق 
�ل�س�رة مع �س�رة قر�آنية لدرء �حل�سد 

عنهم.
وب����د� حممد �ل����رتك يف �ل�س�����رة 
�لعائلي����ة وه� يحمل �بنت����ه غزل بني 
ذر�عي����ه ويجل�س ب����ني و�لدت����ه و�بنه 
�ل�س����غري عب����د�هلل �ل����ذي �س����بق و�ن 
�لتق����ى ب����ه يف �وق����ات �س����ابقة، فيما 
جل�س����ت حل �لرتك مع �سقيقها حممد 
بعي����دة ع����ن و�لدها يف ��س����ارة �لى �ن 
�جللي����د بينهما مل ُيك�����رش متاما، �ل �ن 

ه����ذ� �لجتماع ُيعترب مقدمة لت�س����الح 
�لب م����ع و�لدت����ه و�أولده من طليقته 
�ل�س����ابقة متهيد� للق����اء�ت �خرى قد 
متحي �ثر خلفاتهما �ملا�سية، وُترجع 

�لعلقة بينهم �لى �سكلها �لطبيعي.
على مقلب �آخر، بدت �لفنانة دنيا 
بطمة غري مكرتثة بت�س����الح زوجها مع 
�ولده وو�لدته، و�ن�س����غلت بالرتويج 
لأعماله����ا، لكن ما بد� لفتا ه� دعمها 
�ملفاج����ئ للفائزة بلق����ب “ذ� ف�ي�س 
كيدز” يف �مل��س����م �لول لني �حلايك 
حي����ث ن�رشت مقطع����ا غنائي����ا للخرية 
ومدح����ت باإطللته����ا و�س�����تها، �لمر 
�ل����ذي �عت����ربه �جلمه�ر باأن����ه حماولة 

�غاظة حل �لرتك �لتي تت�س����اوى معها 
يف �ل�س����ن خ�س��س����ا بعدما و�س����فت 
دنيا بطمة لني �حلايك بانها “�سيلينا 

غ�ميز �لعرب”.
وكتبت دني����ا بطمة يف تدوينتها: 
“وعرفت�ها هال�س����بية �حلل�ة �سيلينا 
ك�م����ز �لعرب #لني_�حلايك �س����ارت 
حملها ما �ساء �هلل عاي�سة �سنها ثياب 
مرتب����ة مكياج خفي����ف جد� و�س����كلها 
كثري كل�س ور�قية و�ح�س����ا�س جميل 
ورك�ز على �مل�رشح كاريزما وحفلتها 
�لعرب����ي  بال�ط����ن  وحمب�ب����ة  ناجح����ة 
بالت�في����ق حبيبت����ي �لنجم����ة �ل��عدة 

لييني جما��ل�”.

حال الترك تصالح والدها وتلتقيه بعد جفاء طويل



الفجــر: 04:49
الظهـر: 11:52 
العصــر: 03:03
المغرب: 05:27
العشاء: 06:57

اخلفافي�ش قد ت�سبح �سببا يف اإطالة عمر الإن�سان
 

جن���ح باحثون يف ك�ش���ف بع�ش اأ�رسار طول عمر اخلفا�ش ذو الأذن���ني الكبريتني، ما يفتح 
املجال اأمام اكت�شاف و�شائل ت�شاعد الإن�شان على مكافحة اآثار كرب ال�شن.

  وقال علماء يف درا�ش���ة حديثة، اإن الت�شل�شل النووي املتكرر عند طرف الكرومو�شومات 
يف هذه الف�ش���يلة ل يقل طول���ه مبرور العمر، خالفا ملا يكون عليه الأمر يف الإن�ش���ان ومعظم 

احليوانات الأخرى.
 ول توجد �ش���وى 19 ف�شيلة ثديية اأطول عمرا من الإن�شان ن�شبة اإلى احلجم، 18 ف�شيلة 

منها من اخلفافي�ش التي يتجاوز عمر بع�شها 40 عاما.
 وحدد الباحثون اثنني من اجلينات يف اخلفا�ش ذي الأذنني الكبريتني اللتني ت�ش���بهان 
اأذين الف���اأر رمبا يكونان امل�ش���وؤولني ع���ن تكيفها النادر مع مرور العمر، مو�ش���حني اأن تلك 
الآليات رمبا تكون حمور درا�ش���ات م�ش���تقبلية عن تقدم العمر مع الرتكيز على حياة �ش���حية 

طول لالإن�شان.
 وقال���ت اإميا تيلنج عاملة البيولوجيا يف كلية دبل���ن اجلامعية وهي اإحدى قائدات فريق 
البحث: “درا�ش���ة الثدييات الأطول عمرا والتي متتلك اآليات تطورت ب�شكل طبيعي ملحاربة 

تقدم العمر، و�شيلة بديلة لتحديد الأ�شا�ش اجلزيئي لطول العمر مع التمتع بال�شحة”.
 يذكر اأن الدرا�ش���ة �ش���ملت 493 خفا�ش���ا من اأربع ف�ش���ائل، وكان اخلفا�ش ذو الأذنني 

الكبريتني هو اأطولها عمرا.

متحف مدام تو�سو يك�سف عن متثال �سمعي بقلب ناب�ش

الهليون قد ي�ساعد على انت�سار ال�سرطان
يق����ول علماء يف جامعة كامربي����دج الربيطانية، 
اإن هناك اأدلة متزايدة على اأن الطعام الذي يتناوله 
ال�ش����خ�ش ق����د يكون له اأث����ر كبري عل����ى منو مر�ش 

ال�رسطان وانت�شاره يف اأع�شاء اجل�شد.
 فق����د اأظه����رت بح����وث علمي����ة اأجري����ت عل����ى 
احليوان����ات، ون�رست يف جملة “الطبيع����ة”، اأن اأورام 
الث����دي ل تق����وى على البقاء والنت�ش����ار دون مكون 

الأ�شبارجني الغذائي.

 والأ�ش����باراجني هو حم�����ش اأميني، وهو مركب 
اأ�شا�ش����ي من مركب����ات الربوتني، وياأخذ ا�ش����مه من 

نبات الهليون.
 وله����ذا املكون م�ش����ادر حيوانية مث����ل الألبان 
وحل����وم البق����ر والدواج����ن والبي�����ش والأ�ش����ماك و 
املاأكولت البحرية وم�ش����ادر نباتية مثل الهليون، 
وهو نوع م����ن اأنواع اخل�رس الربيعية يتبع الف�ش����يلة 
الزنبقية، اأما يف بع�ش البلدان العربيية والبطاط�ش 

ال�ش����ويا  وف����ول  والب����ذور  واملك�����رسات  والبق����ول 
واحلبوب الكامل����ة واملاأكولت البحرية والعديد من 

الأطعمة الأخرى.
 وياأمل العلماء يف امل�شتقبل، يف ال�شتفادة من 
“اإدمان الأطعمة” هذا لدى ال�رسطان لتح�شني طرق 

العالج.
 ُطبق����ت الدرا�ش����ة، الت����ي اأجري����ت يف معه����د 
كامربي����دج لأبح����اث ال�رسطان يف اململك����ة املتحدة، 

على فئران م�ش����ابة بنوع خبيث من �رسطان الثدي، 
ال����ذي يت�ش����بب عادة يف موتهم يف غ�ش����ون ب�ش����عة 

اأ�شابيع، بعد انت�شاره يف جميع اأنحاء اجل�شم.
 ولك����ن عندم����ا اأخ�ش����عت الفئ����ران امل�ش����ابة 
لنظ����ام غذائ����ي يحت����وي عل����ى كميات �ش����ئيلة من 
الأ�ش����باراجني، اأو اأعطيت عقاقري ملنع امت�ش����ا�ش 
م����ن  ال����ورم  يتمك����ن  مل  الأ�ش����باراجني،  اأج�ش����امها 

النت�شار.

خم�ش العاملني يف الربملان 
الربيطاين تعر�سوا 

للتحر�ش اجلن�سي
اأظه���ر تقري���ر اأُعد بع���د �شل�ش���لة من 
الف�شائح اجلن�شية يف الربملان الربيطاين 
اأن ما يقرب من خم�ش العاملني تعر�ش���وا 
للتحر�ش اجلن�ش���ي اأو كانوا �ش���هودا على 

�شلوك غري مالئم خالل العام املا�شي.
ودعا التقرير ال���ذي ن�رس يوم اخلمي�ش 
اإل���ى التعامل مع ال�ش���كاوى م���ن التحر�ش 
ب�شكل خمتلف واإلى تغيري جذري للثقافة 
التي تدف���ع البع�ش لالإحج���ام عن مواجهة 
روؤ�ش���ائهم يف العمل كما اأو�شى بعقوبات 

ملن يثبت حتر�شهم مبروؤو�شيهم.
وقالت اأندريا ليد�شوم رئي�شة جمل�ش 
العم���وم الربيط���اين “ه���ذا ي���وم عظي���م 
للربملان ول�شيا�ش���تنا... الإجراء امل�شتقل 
اجلدي���د �ش���يظهر اأننا نرغ���ب يف اأن نكون 
اأف�ش���ل برمل���ان يف الع���امل فيم���ا يتعل���ق 
مبعامل���ة كل �ش���خ�ش يعم���ل هن���ا بكرامة 

واحرتام”.
م���ن   %  39 اأن  التقري���ر  واأورد 
امل�ش���اركني يف التقري���ر وعددهم 1377 
حتدث���وا ع���ن تعر�ش���هم لنته���اكات غري 
جن�ش���ية اأو تنم���ر خالل العام املا�ش���ي يف 
حني حتدث 19 % عن “التعر�ش لتحر�ش 
جن�ش���ي مبا يف ذلك روؤية �ش���لوك جن�ش���ي 
غ���ري مالئم” وبلغت ن�ش���بة الن�ش���اء الالتي 
تعر�ش���ن لتل���ك الوقائ���ع �ش���عف ن�ش���بة 

الرجال.

 �سرق كلية زوجته بعدما 
رف�ست دفع املهر

اتهمت �شيدة يف الهند، زوجها ب�رسقة 
واحدة م���ن كليتيها، انتقام���ا من عائلتها 
الت���ي مل ت�ش���تطع دفع مه���ر زواجها، قبل 
12 عام���ا. وتق���ول الزوج���ة، ريت���ا �رسكار، 
البالغ���ة م���ن العم���ر 28 عام���ا، اإن زوجه���ا 
ا�شتغل اإجراءها عملية جراحية على الزائدة 
الدودية، قبل �شنتني، ودبر �رسقة كليتها 
اليمنى. وت�شيف امل�شتكية اأن الزوج �رسق 
الكلي���ة، بعدما عج���زت عائلته���ا الفقرية 
ع���ن دفع مه���ر مل يكن يتج���اوز 30 دولرا 
اأمريكي���ا، وف���ق م���ا نقل���ت “هندو�ش���تان 
تامي���ز”. ومت اعتق���ال ال���زوج واأخيه، يوم 
الثنني، ويواجهان اليوم تهما بالجتار يف 
الأع�شاء الب�رسية، واأقر الزوج “الغادر” باأن 
الكلية جرى بيعها لرجل اأعمال، لكنه زعم 

اأن ذلك مت مبوافقة من زوجته.
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اأ�سرار �سحتك النف�سية تف�سحها مواقع التوا�سل الجتماعي
تك�ش����ف �شفحتك على موقع في�شبوك و�ش����ورك على ان�شتغرام الكثري عن �شحتك النف�شية. واأ�شبح من 
املمكن ر�شد عالمات ال�شطرابات النف�شية من خالل تتبع دللت ال�شور والتعليقات على و�شائل التوا�شل 
االجتماعي.  وقد ات�صح اأن ت�صخي�ص احلالة النف�صية من خالل تتبع الن�صاط على و�صائل التوا�صل االجتماعي 
ل يقل دقة عن ت�شخي�ش����ها بقيا�ش �ش����غط الدم، اأو مراقبة �رسعة �رسبات القلب. وا�شتعان باحثون من جامعة 
هارف����ارد وجامعة فريمونت بالوليات املتحدة بهذه التقنيات يف حتليلهم الأخري لنحو 44 األف �ش����ورة على 
موقع ان�ش����تغرام، وجنحت النماذج التي تو�شلوا اإليها يف التعرف على الأ�شخا�ش امل�شابني بالكتئاب بدقة 

بلغت 70 %، بينما بلغت دقة نتائج الأطباء املمار�شني العموم يف الت�شخي�ش 42 % فقط.

يقدم متحف مدام تو�ش���و لتماثيل ال�ش���مع فر�ش���ة جديدة وغري اعتيادية ملحبي املمثل 
توم هاردي لالقرتاب من مع�شوقهم بعد اأن ك�شفت النقاب عن متثال �شمعي له بقلب ناب�ش 
ميكن للزوار اأن يلتقطوا �ش���ورا معه بل ويعانقوه. وي�ش���ور التمثال هاردي وهو جال�ش على 
اأريكة ويريح ذراعه على ظهرها مما ي�ش���مح للزوار بالقرتاب منه ب�ش���كل كاف ل�ش���ماع دقات 
قلبه. وقال املتحف اإن التمثال يت�ش���من قلبا ناب�ش���ا “وجذعا لينا دافئ���ا”.  ويتيح املتحف، 
الذي له فروع يف اأنحاء العامل، للزوار اأن يلم�شوا التماثيل ال�شمعية للم�شاهري.  وذكرت و�شائل 
اإعالم حملية اأن فرع نيويورك من املتحف ا�شطر لإزالة متثال املغني الكندي جا�شنت بيرب يف 

2014 بعد اأن حت�ص�صه املعجبون ب�صكل مفرط.
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هكذا تاأثر خادم احلرمني مب�سهد 
للملك عبدالعزيز باجلنادرية

فا�ش���ت م�شاعر امللك �شلمان لدى ح�ش���وره افتتاح مهرجان اجلنادرية ال� 32، وهو يرى 
املل���ك عبدالعزيز، ماثال اأمامه يف لقطة ج�ش���دها املمثل عب���داهلل الأحمري، حيث ظهر بالعقال 
املق�شب ال�شهري، وبخطوات وئيدة حترك فيها كما كان يتحرك امللك املوؤ�ش�ش يف اللقطات 
املحفوظ���ة للملك عبدالعزيز.  وظهر “املل���ك عبدالعزيز” يف اللوحة اخلا�ش���ة، ببداية الدولة 
ال�ش���عودية الثالث���ة، وفيها ����رسد لتاري���خ ولدة امللك املوؤ�ش����ش الع���ام 1876 يف الريا�ش، 
وخروجه مع والده بعد �ص���قوط الدولة ال�ص���عودية الثانية، ليعود ويوؤ�ص����ص الدولة ال�صعودية 
الثالث���ة با�ش���م اململكة العربية ال�ش���عودية. وحول جت�ش���يد ال���دور قال عب���داهلل الأحمري، يف 
تغريدة له على تويرت: “ت�رسفت باأداء دور �شخ�ش���ية املوؤ�ش����ش امللك عبدالعزيز، اأمام والدنا 

خادم احلرمني ال�رسيفني”.
كم���ا تفاعل، مغ���ردون يف تويرت، مع املقطع ال���ذي ظهر فيه “الأحم���ري”، يف اإجادة تامة 

باحلركة وامللب�ش، كما �شجلتها ال�شور الأخرية للملك عبدالعزيز قبل وفاته.

اجلينز الداكن جنم املو�سة يف 2018
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@albiladpress @albiladpress @albiladnews
17111501  -  32224492

�أحد �خلرب�ء يعاين حفرة بطول 95 مرت� يف ظهرت فجاأة يف طريق �أو�شت�شيوتوبان )طريق �لبلطيق �ل�شريع( بالقرب من بلدة تريبزي�س �لأملانية )بيكت�شر �أليانز(

 عبدالنبي ال�شعلة 
رئي�ش جمل�ش الإدارة

 اأحمد البحر 
الرئي�ش التنفيذي

 م�ؤن�س املردي 
رئي�ش التحرير

 اأمين همام 
مدير التحرير

abdulnabi.alshoala@albiladpress.comahmed.bahar@albiladpress.commoanes.almardi@albiladpress.comayman.hamam@albiladpress.com

ت�شدر عن دار البالد لل�شحافة والن�رس والتوزيع 

  للتوا�شل مع ق�شم العالنات : املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645   -   فاك�ش: 17580939            ال�شرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�ش: 17111434

تطبع يف موؤ�ش�شة الأيام للن�رس

اإدارة التحرير: تلفون: 17111444 - 00973 فاك�ش: 17111467 - 00973  �ش.ت:67133 - �ش.ب : 385

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

حالة 
الطقس

الطق�ش بارد ن�شبيا ورطب مع فر�شة لت�شكل 
�شباب خفيف يف بع�ش املناطق عند ال�شباح 

الباكر ولكنه عموما معتدل خالل النهار.

الرياح �شمالية غربية بوجه عام 
من 5 اإلى 10 عقد وت�شل من 

10 اإلى 15 عقدة احيانا.

ارتفاع املوج من قدم اإلى 3 
اقدام. درجة احلرارة العظمى 

23 وال�شغرى 11 درجة مئوية.

ذك���رت جملة “اإن �ش���تايل” الأملاني���ة اأن اجلينز الداكن ميثل جنم املو�ش���ة يف 2018، 
لي�شتح�رس روح الت�شعينيات اجلذابة.

واأو�ش���حت املجل���ة املعنية باملو�ش���ة واجلمال اأن عرو����ش اأزياء ربيع/�ش���يف 2018 
اخلا�ش���ة بامل���اركات العاملي���ة، مث���ل ماك�ش مارا وت���وم فورد وفرزات�ش���ي، �ش���هدت تاألق 
العار�ش���ات بجواكت و�رساويل وتنانري وتايورات من اجلينز اخلام، الذي ميتاز بلونه الأزرق 

الداكن.
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