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التوجيه اأو الفتاوى بعدم امل�شاركة يف االنتخابات “جرمية”
ل تقدمي للمرت�سحني بربامج املراكز القراآنية... وزارة ال�س�ؤون الإ�سالمية:

الإ�سالمي���ة  وال�س����ؤون  الع���دل  وزارة  ع���ن  �س���در 
والأوق�ف تعميم للمراكز واحللق�ت القراآنية ب�لن�أي عن 

اخل��ض ب�س�ؤون النتخ�ب�ت. 
ووق���ع التعمي���م مدي���ر اإدارة �س����ؤون القراآن 
الك���رمي ب�لإن�بة ح�س���ن العل�ي.وطل���ب العل�ي من 
امل�س�ؤول���ن ب�ملراكز واحللق�ت القراآني���ة مراع�ة اأم�ر 
منه����: جتن���ب ت�ظي���ف اأو م�س�ركة املراك���ز واحللق�ت 
القراآنية ب�سكل مب��رش اأو غري مب��رش يف الدع�ية النتخ�بية 

لأي مر�سح اأو جهة ذات عالقة ب�لنتخ�ب�ت.
كم� طلب امتن�ع الع�مل���ن ب�ملراكز عن اإ�سدار اأو 
تروي���ج اأي فت����ى اأو ت�جي���ه مب��رش اأو غ���ري مب��رش بعدم 
امل�س�رك���ة يف النتخ�ب�ت املقبل���ة؛ لأن ذلك يعد جرمية 

انتخ�بية، وي�ست�جب امل�س�ءلة الق�ن�نية.

• م�سلح�ن من ميلي�سي�ت احل�ثي اأم�م ج�معة �سنع�ء )�سك�ي ني�ز(	

دوالر مليون  بـ243  مالية  ت�شهيالت  “العزل” ترتب 
    علي الفردان من املنامة

عرب م�س�ؤول يف �رشك���ة العزل للط�قة، اململ�كة 
للقط�ع اخل�����ض والتي تزود البحرين بجزء كبري من 
احتي�ج����ت الكهرب�ء ع���ن ا�ستع���داد ال�رشكة لتجديد 

عق���د تزويد ال�سبكة احلك�مي���ة ب�لط�قة الكهرب�ئية 
مع احلك�مة، بعد انته�ء العقد املربم بحل�ل 2026، 
يف ال�ق���ت الذي اأعلن���ت فيه ال�رشك���ة ح�س�له� على 
قر����ض من 5 بن����ك حملية واإقليمي���ة لإع�دة مت�يل 

10قرو�ض �س�بقة بقيمة 243 ملي�ن دولر.
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�شنعاء” “هبة 

• امل�اطن�ن وامل�اطن�ت �سيلب�ن ال�اجب	 5
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رقم الت�سجيل   GBJP 773ثمن الن�سخة: ال�سع�دية: ري�لن - الك�يت: 200 فل�ض - الإم�رات : درهم�ن - قطر: ري�لن - عم�ن : 200 بي�سة - م�رش : جنيه�ن - الأردن : 200 فل�ض - لبن�ن 1000 لرية - اململكة املتحدة : جنيه ا�سرتليني - ال�لي�ت املتحدة: دولران - اأوروب� : 2 ي�رو

جائزة 
ال�شحافــــة العربيـــة 

فئة “ال�سحافة ال�ستق�سائية ” 

جائزة 
خليفـــة بــن �شلمـــان 

فئة “التحقيق ال�سحايف” 
فئة “عم�د الراأي”

را�شد الغائب

العليا الوظائف  ي�شمل  ال  االختياري  التقاعد  “اخلدمة”: 

بلدية “التقدمي” بقائمة  دخول  االإمكانات” تعرقل  “�شح 

اأحمد من�شور... ولج التجارة 
ويف جيبه 100 دينار

لقاء األحد

21

املن�مة - بن�: تنفيًذا لربن�م���ج الت�ازن امل�يل الذي 
اأعلنته اللجنة ال�زاري���ة لل�س�ؤون امل�لية و�سبط الإنف�ق، 
 � يعق���د دي����ان اخلدم���ة املدني���ة غ���دا )الثن���ن( عر�سً
تعريفًي���� جلميع مديري �س�ؤون امل����ارد الب�رشية يف جميع 
ال����زارات واجله����ت احلك�مية؛ للب���دء العملي يف تنفيذ 
برن�م���ج التق�عد الختي�ري ملن يرغ���ب فيه من م�ظفي 

�لقط���اع �لع���ام. وتت�سمن ����روط �ال�ستحق���اق �أن يكون 
امل�ستفي���دون من���ه م�ظف���ن يف جهة حك�مي���ة خ��سعة 
لأنظمة اخلدمة املدنية، واأل تقل �سن�ات اخلدمة الفعلية 
ع���ن 10 �سن����ات، واأل يك�ن����ا م���ن �س�غل���ي ال�ظ�ئ���ف 

العلي� وم���ن يف حكمهم، وع���دم ع�دتهم للخدمة 
احلك�مية.

اأك���د رئي����ض اللجن���ة العلي���� لالنتخ�ب����ت بجمعي���ة املنرب 
التقدمي الدميقراطي جليل النعيمي اأن اجلمعية لي�ست ب�سدد 

تر�سيح ق�ئمة بلدية عنه�.
ج����ء ذلك يف امل�ؤمتر ال�سح�يف لالإع���الن عن ق�ئمة اجلمعية 

لالنتخ�ب����ت املقبلة التي �سمت 6 مرت�سحن. واأ�س�ف اأن ذلك 
يع�د ل�سح الإمك�ن�ت، وجمم�ع���ة من الع�امل الأخرى املتعلقة 

بظروف الدائرة النتخ�بية وكف�ءة املر�سح عنه�. 
واأ�س����ر اإل���ى اأن اإطالق ا�س���م “تقدم” عل���ى ق�ئمة املنرب، 

وا�ستبع����د ا�س���م “طريقن�” ج�ء من ب����ب قدرة ال�سم 
على �لتعبري عن تطلعات �جلمعية ب�سكل �أف�سل.
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م�شاريع خليجية �شمنها بحرينية بـ 2.4 تريليون دوالر
املن�م����ة - مي����د: ذك����ر تقري����ر ل�رشك����ة “ميد” 
�أن����ه بف�س����ل �مل�ساريع �ملخطط له����ا يف جميع �أنحاء 
جمل�ض التع�ون لدول اخلليج )ومن بينه� البحرين( 
والت����ي ُتق����در قيمته����� ب����� 2.4 تريلي�����ن دولر، ل 

����� ه�ئلة، يف حن ت�سعى  ت����زال املنطقة ت�فر فر�سً
احلك�م�����ت اإل����ى تط�ي����ر البني����ة التحتي����ة لتلبي����ة 
الحتي�ج�����ت الن�جم����ة ع����ن التزايد ال�رشي����ع يف عدد 

11ال�سك�ن، وحتقيق التن�ع القت�س�دي.

�شيدعلي املحافظة
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مريزا يبحث جماالت التعاون مع ال�رشكات الهنغارية

�ش���وؤون  وزي���ر  مكت���ب   - املنام���ة 
الكهرب���اء واملاء: ا�شتقب���ل وزير �شوؤون 
الكهرباء وامل���اء عبداحل�شني مريزا وفًدا 
رفيع امل�شت���وى مل�شتثمرين من �رشكات 
هنغارية تعمل يف جمال الطاقة املتجددة 
الرئي����س  يرتاأ�شه���م  الطاق���ة،  وكف���اءة 
 Insomnia Middle التنفيذي ل�رشكة
East فيكت���ور اندريا�س بلوغار. وتاأتي 
ه���ذه الزي���ارة يف �شوء النم���و امل�شطرد 
ل�ش���وق اال�شتثم���ار يف جم���االت الطاق���ة 
املتج���ددة وكف���اءة الطاق���ة يف مملك���ة 
البحري���ن وال���دول ال�شقيق���ة املج���اورة 
لغر�س تعزي���ز العالق���ات التجارية بني 
املنطق���ة وجمهوري���ة هنغاري���ا. وخ���الل 
ا  اللقاء، رح���ب مريزا باحل�شور م�شتعر�شً
املتمثل���ة  واحلكوم���ة  القي���ادة  روؤى 
يف دعمه���م للخط���ط الوطني���ة للطاق���ة 
املتج���ددة وكف���اءة الطاق���ة اإ�شافة اإلى 
اآخ���ر امل�شتج���دات الت���ي تعم���ل عليه���ا 

وحدة الطاق���ة امل�شتدامة التابعة للوزير 
لدفع عجلة النم���اء والتطور يف املجاالت 
ذات ال�شل���ة، كما تطرق���ت املناق�شات 
اأوج���ه تب���ادل اخل���رات يف  اإل���ى بح���ث 
جمال الطاقة املتج���ددة وكفاءة الطاقة 
من خ���الل تعزي���ز العالقة ب���ني البلدين 
ال�شديقني يف ه���ذا اخل�شو�س، اإذ اأ�شاد 
االإيجابية  بالتطورات واخلط���وات  الوفد 
يف البحرين واأبدى اال�شتعداد لدعم هذه 
اجلهود مبا يتما�شى مع اخلطط الوطنية 
واالأه���داف املن�شودة منه���ا، معربني عن 
�شكره���م وامتنانه���م مل���ريزا على ح�شن 
اال�شتقبال واحلفاوة والرتحيب وتقدمي 
اآف���اق  وفت���ح  وامل�شان���دة  الدع���م  كل 

وجماالت التعاون امل�شرتك.
ح����رش اللق���اء القائم باأعم���ال املدير 
التنفي���ذي لوح���دة الطاق���ة امل�شتدام���ة 
م���ن  وع���دد  ال�شماهيج���ي  الك�شن���در 

امل�شوؤولني بالوحدة.

جـاللـة الـمـلك يهنــئ 
بـوتـيـن بـعـيـد مـيـالده

املنام���ة - بن���ا: بعث عاهل الب���الد �شاحب 
اجلالل���ة امللك حمد بن عي�ش���ى اآل خليفة برقية 
تهنئة اإل���ى رئي�س جمهوري���ة رو�شيا االحتادية 
ال�شديق���ة فالدمي���ري بوت���ني، مبنا�شب���ة عي���د 

ميالده، اأع���رب جاللته فيها ع���ن اأطيب تهانيه 
ومتنيات���ه موف���ور ال�شح���ة وال�شع���ادة والعمر 
املدي���د ول�شع���ب رو�شي���ا ال�شدي���ق مزيدا من 

التقدم واالزدهار.

جلنة جائزة عي�سى االإن�سانية تتمتع بخربة عالية
بعد التو�شل اإلى الك�شف املخت�رش للمرت�شحني... حممد بن مبارك:

املنام���ة - بنا: اأق���ام نائ���ب رئي�س جمل�س 
الوزراء رئي�س جمل�س اأمناء جائزة عي�شى خلدمة 
االإن�شاني���ة �شم���و ال�شي���خ حممد بن مب���ارك اآل 
خليفة بفندق الفور�شيزون ماأدبة غداء بح�شور 
اأع�ش���اء جمل�س اأمن���اء اجلائزة تكرمًي���ا لرئي�س 
واأع�ش���اء جلن���ة التحكيم برئا�ش���ة الروفي�شور 
يان بول�ش���ن )ال�شويد(، واأع�ش���اء اللجنة حممد 
بن عي�ش���ى )اململكة املغربي���ة( ولوي�س اأمادو 
)الرتغال(، و�شاهد م�شعود خان )الباك�شتان( 
واآوا ماري كول�شيك )ال�شنغال(، و�شوزانا مابيل 

مالكورا )االأرجنتني(، وريا�س حمزة )البحرين( 
مب�شارك���ة االأمني الع���ام للجائزة عل���ي عبداهلل 

خليفة.
واطلع رئي����س جلنة التحكي���م �شمو ال�شيخ 
حممد بن مب���ارك اآل خليفة على نتائج االجتماع 
ال���ذي مت خالله ا�شتعرا����س اأعمال املرت�شحني 
لنيل اجلائزة يف دورتها الرابعة 2017 - 2019 
وما مت تداوله من مقرتحات تقدمت بها االأمانة 
العام���ة للجائ���زة، اإذ اأ�شاد �شم���و رئي�س جمل�س 
االأمناء بجهود جلنة التحكيم، وما اأبدته من خرة 

عالي���ة يف التو�شل اإلى الك�ش���ف املخت�رش االأول 
للمرت�شحني املحتمل فوز اأحدهم باجلائزة عند 

الت�شفية النهائية.
ي�شار اإلى اأن جائزة عي�شى خلدمة االإن�شانية 
متنح يف احتفالية ملكية كرى مرة كل �شنتني 
لفرد اأو موؤ�ش�ش���ة؛ تقديًرا من جاللة امللك حمد 
ب���ن عي�شى اآل خليف���ة الذي اأن�ش���اأ اجلائزة قبل 
10 �شنوات؛ ا�شتذكاًرا لروح والده �شمو االأمري 
الراح���ل وما حق���ق عه���ده الزاهر م���ن منجزات 

وخدمات اإن�شانية جليلة.

• �شمو نائب رئي�س جمل�س الوزراء اأقام ماأدبة غداء بح�شور اأع�شاء جمل�س اأمناء اجلائزة	

البحرين تدين االعتداء االإرهابي مليلي�سيا احلوثي

البحرين تعد لتقدمي اال�ستعرا�ض ب�ساأن “�سيداو”

على خميم بني جابر يف احلديدة

ناق�شت مع ال�رشقاوي م�شتجدات املوؤمتر العاملي للعدالة... وكيل اخلارجية:

اأدان���ت وزارة اخلارجي���ة  بن���ا:  املنام���ة - 
- ب�ش���دة - االعت���داء االإرهاب���ي للميلي�شي���ات 
وال���ذي  اليمني���ة،  اجلمهوري���ة  يف  االنقالبي���ة 
ا�شتهدف خمي���م بني جاب���ر يف مديرية اخلوخة 
يف احلديدة التابع ملركز امللك �شلمان لالإغاثة 
واالأعم���ال االإن�شاني���ة واأ�شفر عن وف���اة �شيدة 
واإ�شاب���ة عدد كبري م���ن النازحني القاطنني يف 

املخي���م وم���ن بينهم اأطف���ال، موؤك���دة اأن هذه 
االأعمال االإرهابية املتكررة واجلرائم االإن�شانية 
املروع���ة تعد انته���اكا �شارخا ملب���ادئ حقوق 

االإن�شان والقانون االإن�شاين الدويل.
واأ�ش���ادت الوزارة بال���دور االإن�شاين النبيل 
ال���ذي يقوم ب���ه مركز املل���ك �شلم���ان لالإغاثة 
واالأعم���ال االإن�شاني���ة، موؤك���دة ����رشورة ت�شدي 

جلرائ���م  ال���دويل  واملجتم���ع  املتح���دة  االأم���م 
واعت���داءات امليلي�شي���ات االنقالبي���ة احلوثية 
واملدعومة م���ن النظام يف اإي���ران على االآمنني 
يف خميم���ات الن���زوح، ومبا ميّك���ن مركز امللك 
�شلم���ان لالإغاثة واالأعم���ال االإن�شاني���ة من اأداء 
دوره ال���ذي ي�شه���م يف تخفي���ف معان���اة اأبن���اء 

ال�شعب اليمني ال�شقيق.

املنام���ة - وزارة اخلارجية: اجتمعت وكيل 
وزارة اخلارجي���ة ال�شيخ���ة رن���ا بن���ت عي�شى بن 
دعي���ج اآل خليف���ة م���ع من�ش���ق االأم���م املتحدة 
املتح���دة  االأم���م  لرنام���ج  املقي���م  واملمث���ل 

االإمنائي لدى مملكة البحرين اأمني ال�رشقاوي.
وخ���الل االجتم���اع، رحبت وكي���ل اخلارجية 
بال�رشقاوي، منوهة باجلهود احلثيثة واملبادرات 
التي يقوم بها برنامج االأمم املتحدة االإمنائي، 
وم���ا تت�شم به م���ن تنوع و�شم���ول يف املجاالت 
كاف���ة، موؤكدة حر����س البحرين عل���ى موا�شلة 
التعاون والتن�شيق امل�شرتك مع االأمم املتحدة 

على خمتلف االأ�شعدة.
واأ�شارت ال�شيخة رنا بنت عي�شى اإلى اإعداد 
مملكة البحرين لتقدمي اال�شتعرا�س املقبل من 
قب���ل جلنة اتفاقية الق�شاء عل���ى جميع اأ�شكال 
التمييز �شد امل���راأة )�شيداو( الذي �شيعقد يف 
يولي���و 2019، منوهة اإل���ى اأن البحرين قدمت 
تقريرها كدولة ط���رف يف مار�س 2018 والذي 
�شلط ال�شوء على التقدم الذي حققته اململكة 
يف �شمان حقوق امل���راأة واجلهود التي تبذلها 

لتمك���ني الن�شاء والفتيات م���ن خالل اأن�شطتها 
واال�شرتاتيجي���ات  الت�رشيع���ات  يف  املختلف���ة 
وال�شيا�ش���ات والرام���ج الوطني���ة، مما يعك�س 
اهتم���ام اململكة بامل�شاركة م���ع االأمم املتحدة 
م���ن خالل عر�شه���ا خلراته���ا وجتاربها جلميع 

الدول االأع�شاء.
اآخ���ر  اخلارجي���ة  وكي���ل  ناق�ش���ت  كم���ا 
امل�شتجدات ب�شاأن “املوؤمت���ر العاملي للعدالة 
والق���درة التناف�شية” املقبل وال���ذي �شيعقد 
خالل الفرتة 14 - 15 نوفمر 2018، وينظمه 
املجل����س االأعلى للمراأة، ويه���دف اإلى ت�شهيل 
احل���وار التفاعل���ي؛ ال�شتك�شاف ط���رق متكني 
امل���راأة م���ن امل�شاركة يف احلي���اة العامة مبا يف 
ذلك يف جماالت ال�شيا�ش���ة والت�رشيعات و�شنع 

القرار.
م���ن جانبه، اأع���رب ال�رشقاوي ع���ن �شعادته 
بلقاء وكيل اخلارجية، مثنًيا على م�شاركتها يف 
“املنتدى الن�شائي االأوروبي االآ�شيوي الثاين” 
وال���ذي عقد خ���الل الف���رتة 19 - 21 �شبتمر 
2018 يف �ش���ان بطر�ش���رج، م�شي���ًدا باجلهود 

املتوا�شل���ة الت���ي تبذله���ا البحري���ن لتمكني 
امل���راأة يف خمتلف املجاالت مب���ا يحقق الريادة 
للمملك���ة يف جم���ال متك���ني امل���راأة و�شم���ان 

حقوقها.
كم���ا نوه باجله���ود املهم���ة الت���ي يبذلها 
املجل�س االأعلى للمراأة ومعهد البحرين للتنمية 
ال�شيا�شي���ة متمثل���ة يف الرنامج ال���ذي اأطلقه 
مركز اال�شت�شارات االنتخابية، والذي يركز على 
توفري التدريب القانوين وال�شيا�شي واالإعالمي 
للن�ش���اء اللواتي يفكرن يف الرت�شح لالنتخابات 
البلدي���ة والرملانية املقبل���ة، يف خطوة مهمة 
من �شاأنها ت�شهيل ودعم امل�شاركة ال�شيا�شية 
للمراأة، مم���ا يعك�س تنفيذ البحرين اللتزاماتها 
ببن���ود االتفاق���ات املوقعة مع االأم���م املتحدة 
يف ه���ذا املجال، موؤك���ًدا حر�س االأم���م املتحدة 
التع���اون  ووكاالته���ا عل���ى توطي���د عالق���ات 
م���ع البحري���ن يف �شبي���ل النهو����س بالعملي���ة 
التنموية وحتقيق اأعل���ى م�شتويات اال�شتدامة 
والتناف�شي���ة والعدال���ة، متمنًي���ا للمملكة دوام 

التقدم واالزدهار.

•  وكيل اخلارجية جمتمعة مع من�شق االأمم املتحدة واملمثل املقيم لرنامج االأمم املتحدة االإمنائي	

بقلم:  الدكتور عبداهلل الحواج

قيمة البحرين
�شاأنه يف ذلك �شاأن جمال�س الكبار يف تاريخنا، كان جمل�س رئي�س الوزراء �شاحب 
ال�شمو امللكي االأمري خليفة بن �شلمان حفظه اهلل ورعاه االأحد املا�شي، احلديث له 
�شج���ون حول اأمتنا العربية، العروبة يف مهده���ا، والتجلي يف زمانه اجلميل، التكاتف 
يف ر�شالت���ه اخلالدة، والوح���دة العربية يف �شمري اأمته���ا الناه�شة، كيف كنا، وكيف 
اأ�شبحن���ا؟ ه���ل مازلنا ي���دا بيد، ن�شد م���ن اأزر بع�شنا البع�س؟ اأم اإنن���ا تفرقنا �شيعا 

وقبائل، وتناحرنا اأمما وع�شائر، وانق�شمنا جزرا وجزائر.
هكذا بداأ االأب الرئي�س جمل�شه االأ�شبوعي، وهو ي�شدد على االئتالف ال االختالف، 
عل���ى االحتاد ونبذ الفرقة واالنق�شام، ثم على االأمم التي ترهلت وتراخت واأ�شبحت 
يف ذم���ة التاري���خ، وتلك الت���ي اأدركت وقاوم���ت وتوحدت ف�شارت راعي���ة للحداثة 

والتقدم والنه�شة واحل�شارة والبنان.
لقائ���ى م���ع االأم���ني العام جلامع���ة ال���دول العربية الوزي���ر اأحمد اأب���و الغيط يف 
القاهرة، وكي���ف اأنه اأ�شاد باأدوار خليفة بن �شلمان الوحدوية كان هو االآخر من بني 
االأطروحات الت���ي ظللت املجل�س املهيب، فاالأمة كلها، واجلامعة العربية بو�شفها 
رم���زا له���ا، تتحدث من خ���الل اأمينها العام ع���ن حر�س رئي�س ال���وزراء على ت�شميد 
جراح الوطن الكبري، عل���ى الناأى به من خالل وحداته القطرية مرتامية االأطراف، عن 
املخاط���ر املحدقة، وكيف ميكن لهذه املنطقة املوؤثرة من العامل اأن ت�شبق حالة رد 
الفع���ل مب�شاحبة الفعل حتى يرحل، واإف�شال خطط���ه حتى يياأ�س، واإزالة اآثاره حتى 

تنق�شي.
مل يكن يعرف العديد من زعمائنا يف التاريخ العربي البعيد، من معهم ومن هم 
يف االجتاه املعاك�س، ونحمد اهلل اأن مواقف قادتنا االأوفياء، وقدرتهم على ا�شت�رشاف 
اآف���اق امل�شتقبل، وحنكته���م يف التعامل مع ق�شايا الواقع املعا�رشة قد مكنتهم من 
فهم طبيعة �شعوبهم، من االأخذ باأيديهم، بل و�شع اأيديها يف اأيديهم لي�شنعوا معا 

اأقد�س البطوالت يف اأ�رشف املعارك، وليحققوا معا اأجمل االأماين الأجمل االأوطان.
خليف���ة بن �شلمان كان قلقا على اأمت���ه ، قارئا لتاريخها م�شتلهما منه الدرو�س 
والع���ر، لذلك اأ�شبح الفهم العميق للتحديات التي تواجهنا �شابقا لزمانه ومكانه، 
متقدم���ا على التلكوؤ الك�شول حني ت�شيطر فكرة “تاأجيل عمل اليوم اإلى الغد” على 

اإعمال العقل وتوجيههه نحو بو�شلته امل�شتقرة االآمنة.
اإن مملكة البحرين ا�شتمدت قوتها وحنوها من قادة يدركون اأن للبقاء اأ�شول، 
وللثب���ات عل���ى املوق���ف �رشيب���ة عافية، ولبن���اء الدول���ة الع�رشية اأح���داث ال تعتمد 
بال����رشورة على ثروات نا�شبة اأو عل���ى اإجنازات خادعة، لكنها تقوم على الب�رش كقوة 
دف���ع يف االجت���اه ال�شحيح، وعلى العل���م واملعرفة كاأ�شا�س عنيد، ث���م على الوحدة 

وقبول التحدى كاأ�شل عميق، “جذره يف االأر�س وفرعه يف ال�شماء”.

• جاللة امللك	
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�سمو حمافظ اجلنوبية يكرم املعلمني املخ�رضمني واملتقاعدين
تتويجا مل�سريتهم التعليمية احلافلة

ع���وايل - املحافظ���ة اجلنوبي���ة: حت���ت رعاي���ة 
كرمية م���ن �سم���و حمافظ اجلنوبي���ة ال�سي���خ خليفة 
بن عل���ي اآل خليفة، وبالتن�سي���ق والتعاون مع وزارة 
الرتبي���ة والتعلي���م، تقيم املحافظ���ة اجلنوبية م�ساء 
ي���وم اليوم االأحد يف مدر�سة الرفاع الغربي االبتدائي 
للبنني، حفل تكرمي للمعلمني واملربني املخ�رضمني 
واملتقاعدين الذين اأفنوا حياتهم يف مهنة التدري�س 
يف مدار����س املحافظ���ة اجلنوبي���ة، تزامًنا م���ع اليوم 
العاملي للمعلم الذي ي�سادف 5 اأكتوبر من كل عام.
وتاأتي هذه املب���ادرة من �سمو حمافظ اجلنوبية 
تقدي���ًرا واحتف���اًء باملعلم���ني يف املحافظة اجلنوبية 

ل���كل ما قاموا به من عم���ل واجتهاد طوال م�سريتهم 
التعليمي���ة احلافل���ة، اإذ �سيت���م تك���رمي م���ا يقارب 
50 مكرًم���ا ب���ني معل���م ومعلمة من خمتل���ف مناطق 
املحافظ���ة اجلنوبي���ة. ومن �سمن مب���ادرة املحافظة 
اجلنوبي���ة “اجلنوبي���ة ع���ز وتاري���خ”، �سيق���وم �سمو 
حماف���ظ اجلنوبية بافتت���اح قاعة الطلب���ة التاريخية 
مبدر�س���ة الرف���اع الغربي للبن���ني، والت���ي �ست�سمل 
العديد من ال�سور واملقتنيات للطلبة الذين در�سوا 
يف املدر�سة، والتي �ستعك�س العمق التاريخي ملدينة 
الرفاع واملحافظة اجلنوبي���ة، وعراقة املدر�سة التي 

•تعترب �رضًحا تعليمًيا تاريخًيا. �سمو ال�سيخ خليفة بن علي	

الطيب: �سمو رئي�س الوزراء رجل التنمية وال�سالم
جمل����س   - املنام���ة 
احلقوقي���ني  جمعي���ة  اإدارة 
رئي����س  ق���ال  البحريني���ة: 
جمعي���ة  اإدارة  جمل����س 
البحريني���ة  احلقوقي���ني 
ع�سو منظم���ة معارج لل�سالم 
ذات  )منظم���ة  والتنمي���ة 
�سف���ة ا�ست�ساري���ة يف االأم���م 

املتح���دة( ع�سو املكتب التنفيذي الحتاد 
احلقوقي���ني الع���رب )منظم���ة ذات �سفة 
ا�ست�ساري���ة يف االأمم املتح���دة( عبداجلبار 
الطي���ب اإن جهود �سمو رئي����س الوزراء يف 
دع���م احل���ق التنمي���ة - وهو م���ن احلقوق 
املهمة لالإن�س���ان - لي�ست ولي���دة اليوم، 
واإمن���ا من���ذ تاأ�سي����س البحري���ن احلديث���ة، 
اإذ كان �سم���وه الداف���ع االأ�سا����س لتحقيق 
الطف���رة االقت�سادي���ة واملالي���ة، وهو من 
تراأ����س اأول جمل�س ملوؤ�س�سة نقد البحرين، 
اإذ حر����س عل���ى اأن تك���ون عمل���ة البالد يف 
و�سع مت���وازن يف �س���وق ال����رضف االأجنبي 
مما عزز من قوة النظام امل�رضيف البحريني 
ودع���م حتول البالد اإلى مركز مايل اإقليمي 

مهم. 
واأ�س���اف اأن ال�سع���ي الدائ���م ل�سم���و 
رئي�س الوزراء كان حتقيق الوئام وال�سالم 
يف املجتم���ع البحريني وه���و ما يجعله رجل 
ال�سالم والتنمية، اإذ اإن احلكومة على مدى 
تاريخها كانت داعمة للت�سامن االجتماعي 

واحرتام االأديان واملعتقدات.
للتنمي���ة  �سم���وه  جائ���زة  اأن  واأك���د 
امل�ستدام���ة ترف���ع م���ن ال�سمع���ة الدولية 
ململك���ة البحري���ن يف جمال اح���رتام حقوق 
اأو  املدني���ة  �س���واء  جميعه���ا  االإن�س���ان 

االقت�سادي���ة  اأو  ال�سيا�سي���ة 
الثقافي���ة  اأو  االجتماعي���ة  اأو 
الت�سام���ن  حق���وق  وكذل���ك 
كاحل���ق يف ال�س���الم واحلق يف 

التنمية. 
وقال الطيب اإن املرحلة 
اأعمق  املقبلة تتطل���ب فهًما 
من املجتم���ع لتوجهات �سمو 
رئي�س ال���وزراء يف جمال التنمي���ة وال�سالم 
مب���ا يع���زز النم���و االقت�س���ادي وحتقي���ق 
اأهداف االأمم املتح���دة للتنمية امل�ستدامة 
ال�سبع���ة ع����رض، ه���ذه االأهداف الت���ي باتت 
جزءا م���ن برنامج عمل احلكوم���ة ومنظومة 
العم���ل احلكوم���ي مم���ا يجعله���ا ل�سيق���ة 
والربام���ج واملبادرات  ال�سيا�س���ات  ب���كل 
احلكومي���ة وهو م���ا يجعل احلكوم���ة اأقرب 
لفكرة )احلكوم���ة االإن�سانية(، فالعامل االآن 
ومنظومة االأم���م املتحدة تتطلب اأن تكون 
كل اإج���راءات ال���دول م�ستهدف���ة حتقي���ق 
م�سلح���ة االإن�سان مما يجع���ل كل قطاعات 
الدول���ة جتري يف هذا االجتاه فيكون االأمن 

اأمنا اإن�سانيا واالقت�ساد اإن�سانيا وهكذا. 
واأ�ساف اأن فك���رة احلكومة االإن�سانية 
تتطلب اأن تك���ون نقطة البداية يف تقدمي 
اأي خدمة هم الفئات ال�سعيفة يف املجتمع 
فتحقيق التنمية فيهم وعندهم هو املظهر 
الوا�سح والنتيجة احلقيقة الأية جمهودات 
للتنمي���ة وهو ما ي�ستدع���ي التفكري ناحية 
دع���م الفئات االأحوج يف املجتمع مبا يحقق 
نوعا من تقليل الفوارق بني االأفراد ويعزز 
ح�سن توزيع الدخل القومي وي�ساهم يف اأن 
تكون نفقات ال���دول وم�رضوفاتها حمققة 
الأعلى قدر من الفاعلية وحتقيق االأهداف. 

158 األف حجم العمالة الوطنية حتى يونيو املا�سي
“اخلا�س” ي�ستوعب غالبية الداخلني اجلدد لل�سوق... حميدان:

املنام���ة - بن���ا: ك�س���ف وزي���ر العم���ل والتنمية 
تنظي���م  هيئ���ة  اإدارة  جمل����س  رئي����س  االجتماعي���ة 
�سوق العم���ل جميل حميدان، عن من���و اأعداد العمالة 
 2018 الوطني���ة خ���الل الن�س���ف االأول م���ن الع���ام 
لت�س���ل اإل���ى 158.8 األ���ف عامل بحرين���ي، الفًتا اإلى 
التح�س���ن امللح���وظ يف عمليات توظي���ف املواطنني 
يف من�س���اآت القط���اع اخلا�س الذي اأ�سب���ح ي�ستوعب 
غالبي���ة الداخلني اجل���دد ل�سوق العم���ل، اإذ بلغ عدد 
املتوظف���ني خ���الل ف���رتة الن�س���ف االأول م���ن العام 
2018 نح���و 12 األًفا )داخل���ون جدد ل�سوق العمل اأو 

انتقلوا اإلى وظائف اأخرى(.
جاء ذلك يف بيان تف�سيلي عن بع�س االإح�ساءات 
واملعلوم���ات الت���ي عر�سه���ا حمي���دان عل���ى جمل�س 
ال���وزراء، يف جل�سته املنعقدة ي���وم االثنني املا�سي، 
وت�سمن���ت ر�س���د ومراقب���ة التغ���ريات يف املوؤ�رضات 
الرئي�سية ل�سوق العمل ع���ن الن�سف االأول من العام 

.2018
واأو�سح حميدان، اإن منو اإجمايل العمالة الوطنية 
ج���اء بدعم من القطاع اخلا����س الذي �سجل منًوا اأكرب 
يف اأع���داد املتوظفني م���ن املواطنني بن�سبة 2.4 % 
مرتفًع���ا من 102.5 األف يف يونيو 2017 اإلى 104.9 
األ���ف يف يونيو من الع���ام اجل���اري، اإذ اأ�سبح القطاع 
اخلا����س ي�ستوع���ب غالبي���ة اخلريج���ني والداخل���ني 
اجلدد ل�س���وق العمل، واأ�سبح ي�ستح���وذ على 66 % 
م���ن اإجمايل الق���وى العاملة الوطني���ة والقطاع العام 
عل���ى ن�سبة 34 % منها، على الرغ���م من ارتفاع عدد 

املتقاعدين خالل ذات الفرتة وتاأثريهم على خف�س 
ن�سب النمو الفعلي املتحقق.

واأ�س���ار اإل���ى حت�سن حرك���ة التوظي���ف يف �سوق 
العمل خ���الل العام اجلاري، اإذ بل���غ عدد املتوظفني 
البحريني���ني يف القطاع اخلا�س خ���الل الن�سف االأول 
م���ن العام 2018 ع���دد )12108( عم���ال بحرينيني، 
ومبعدل �سهري و�سل اإلى )2000( متوظف �سهرًيا 
)ج���دد اأو متك���رر توظيفه���م(، مرتفًع���ا بذل���ك ع���ن 
مع���دالت التوظي���ف يف الع���ام 2017، اإذ كان معدل 

التوظيف ال�سهري )1900( عامل بحريني �سهرًيا.
ولف���ت حميدان اإلى اأن ارتف���اع معدل التوظيف 
يعد موؤ�رضًا لقدرة اقت�ساد اململكة على توفري فر�س 
العمل الالئقة للمواطنني، م�سرًيا اإلى اأن قطاع البيع 
بالتجزئة حاز على ح���وايل 28 % من اإجمايل عمليات 

التوظي���ف يف الن�س���ف االأول 2018، وح�س���ل قطاع 
ال�سناع���ة على ن�سبة 14 %، وقط���اع االإن�ساءات على 
13 %، وقط���اع اخلدمات عل���ى 8 %، وح�سل قطاع 

املطاعم وال�سيافة على 7 %.
واأكد الوزير اأن توجيهات رئي�س الوزراء �ساحب 
ال�سمو امللك���ي االأمري خليفة بن �سلم���ان اآل خليفة، 
والق���رارات ال�س���ادرة ع���ن جمل����س ال���وزراء، والتي 
دعت اإلى تكثيف املبادرات وامل�ساريع التي ت�سهم 
يف تعزي���ز وتوف���ري فر�س عمل الئق���ة ومنا�سبة اأمام 
الباحث���ني عن عم���ل، وكذل���ك اهتم���ام ومتابعة ويل 
العه���د نائب القائ���د االأعلى، النائ���ب االأول لرئي�س 
جمل�س الوزراء �ساح���ب ال�سمو امللكي االأمري �سلمان 
ب���ن حمد اآل خليفة، من خ���الل اإطالق املبادرات التي 
ت�سه���م يف تطوير االقت�ساد الوطن���ي وتطوير �سوق 
العم���ل، اأ�س�س���ت ملرحل���ة جدي���دة يف �س���وق العمل 
مبني���ة على رف���ع الق���درة التناف�سي���ة للبحريني من 
خالل برامج دعم االأج���ور اأو رفع الكفاءة عرب الربامج 
التدريبية، واأن املوؤ����رضات تك�سف بو�سوح ا�ستقرار 

وثبات �سوق العمل.
واأ�ساف اأن معدل عدد الباحثني عن عمل ا�ستقر 
يف الن�سف االأول م���ن العام 2018 عند 8100 باحث 
ع���ن عم���ل رغ���م حرك���ة دوران العم���ل الن�سطة بني 
الداخل���ني اجلدد واخلارجني من �سوق العمل، ورافق 
ذل���ك ا�ستقرار معدل البطال���ة عند 4.1 %، مما يوؤ�رض 
عل���ى جناح جه���ود البحري���ن يف احلفاظ عل���ى معدل 

البطالة �سمن حدودها الطبيعية واالآمنة.

66 توؤاأما لـ “حمد اجلامعي” العام 2017
2910 حاالت والدة منها 772 قي�رضية... مل�س ل� “$”:

     بدور املالكي من �ساحية ال�سيف

ك�سف ا�ست�س���اري اأمرا�س وجراح���ة الن�ساء 
وال���والدة والعق���م واأطف���ال االأنابي���ب وجراحة 
والتولي���د  الن�س���اء  ق�س���م  رئي����س  املناظ���ري، 
مب�ست�سفى امللك حم���د اجلامعي، الربوفي�سور 
ح�سن���ي مل����س، اأن ق�س���م الن�سائي���ة وال���والدة 
بامل�ست�سف���ى �سهد 2910 ح���االت والدة ناجحة 
772، والدة  2017، كان بينه���ا  الع���ام  خ���الل 
قي�رضية، كان من بني هذه الوالدات 66 تواأما.

واأ�سار اإلى اأن عدد ح���االت الدخول للق�سم 
“التن���ومي” بلغ 5329 حال���ة، بينما و�سل عدد 
امل���رتددات عل���ى ط���وارئ ال���والدة و�سل الى 
7301، موؤك���دا اأن “الذك���ور” ميثل���ون العدد 
االأكرب يف ه���ذه الوالدات للعام املا�سي، مردفا 
اأن الق�س���م لدي���ه م���ن 6 اإلى 7 عي���ادات تعمل 
يوميا وكل اأيام اال�سب���وع، ومن خالل 20 كادرا 
طبيا متخ�س�سا بكاف���ة التخ�س�سات املطلوبة 
يف ه���ذا اجلانب، وبع�سهم يحمل موؤهالت نادرة 

يف جمال تخ�س�سه.
واأو�س���ح اأن كل احلاالت الت���ي مت التعامل 
معه���ا يف العام 2017، يف ق�س���م الوالدة، �سواء 
اأكان���ت والدة طبيعي���ة، اأو متع����رضة اأو جراحية، 
متت بنج���اح تام، وبطرق تعام���ل طبية تناف�س 

امل�ستويات العاملية يف هذا املجال. 
ج���اء ذل���ك يف ت�رضيحات خا�سة ل���� “البالد” 
عل���ى هام����س الور�س���ة العلمية الدوري���ة، التي 
نظمها ن���ادي الن�ساء والتولي���د بالبحرين اأم�س 
باإ����رضاف الربوف�س���ور ح�سني مل����س، وذلك يف 
قاع���ة الغزال بفندق الريت���ز كارلتون، وح�رضها 
اأك���ر من 200 طبيب خمت����س باأمرا�س الن�ساء 
وال���والدة، واملمار�س���ني الطبي���ني والك���وادر 

التمري�سية العاملة يف ه���ذا التخ�س�س الطبي، 
من م�ست�سف���ى امللك حمد، وجمم���ع ال�سلمانية 
لل���والدة،  جدحف����س  وم�ست�سف���ى  الطب���ي، 
وامل�ست�سفي���ات واملراكز والعي���ادات اخلا�سة 

بالبحرين.
وثمن الربوف�س���ور مل�س، جهود م�ست�سفى 
املل���ك حم���د اجلامع���ي، والتي ت���ويل التدريب 
والتعلي���م امل�ستمر اهتمام���ا وا�سعا، ومن خالل 
متابع���ة �سخ�سي���ة من جانب قائ���د امل�ست�سفى 
�سلمان بن عطية اأهلل، موؤك���دا اأن هذا التدريب 
والتعليم امل�ستمر ي�سمل كافة الكوادر الطبية 
والتمري�سي���ة والفني���ة يف كاف���ة التخ�س�سات 
الطبية وال�سحي���ة العاملة بامل�ست�سفى؛ حر�سا 
من اإدارة امل�ست�سف���ى على ت�سجيع هذا االجتاه 
وتعزيزه ملا له من دور مهم يف التقدم العلمي، 

وزيادة اخلربة الرتاكمي���ة والعلمية واملهارات 
ال�سخ�سية ل���دى كل الطواق���م الطبية والفنية 

العاملة بامل�ست�سفى. 
يذكر اأن اللقاء العلمي الطبي، تناول ورقة 
علمي���ة للربوف�سور الربيط���اين “تيم دركوت” 
من جامع���ة بري�ستول بربيطاني���ا، وهو موؤ�س�س 
نظري���ة “الرن���وت” اأو طريق���ة تدري���ب اآليات 
التعامل مع حاالت الوالدة احلرجة”، م�ستعر�سا 
الطرق احلديث���ة لتحري�س ال���والدة، وفوائدها 

على حياة االأم والطفل.
والربوف�س���ور  درك���وت،  الربوف�س���ور  ورد 
مل�س عل���ى كافة االأ�سئل���ة واال�ستف�سارات من 
االأطباء واحل�س���ور، وا�ستم���رت املحا�رضة التي 
اأطلق���ت ال�ساعة ال�سابعة حت���ى ال�ساعة العا�رضة 

م�ساًء.

• على هام�س الور�سة التي نظمها نادي الن�ساء والتوليد بالبحرين	

• عبداجلبار الطيب	

s.dheya
@hotmail.com

سيد ضياء الموسوي

قهوة الصباح

بحرنة ثقب وظيفة الموارد البشرية
�ستبق���ى هذه امل�ساحة تنزف باللون االأخ�رض حتى جند حديقة الوطن تثمر وظائف 
مرموق���ة، وراقي���ة الأ�سحاب ال�سهادات العلي���ا وللعاطلني. لقد انته���ت مرحلة النوم 
يف اأعم���اق حميط الياأ�س، واالتكال على بع����س امل�سوؤولني الذين يجيدون فن عر�س 
ال�س���ورة، ونف���خ بالونات االأرقام. نقطت���ان جوهريتان يف البطال���ة: توظيف اأ�سحاب 
الدكتوراه واملاج�ست���ري والبكالوريو�س يف وظائف الئقة، والذين اأطلب منهم اإر�سال 
�سهاداتهم والوثائق عرب اإميلي حتى اأطرحها يف ال�سحافة، والنقطة اجلوهرية االأخرى 
لوق���ف نزيف البطالة هي بحرنة وظيفة املوارد الب�رضية التي اأعرتف بوجودها �سعادة 
وكل وزارة العم���ل �سب���اح الدو�رضي عام 2017 قائال ))عن توج���ه الوزارة ال�ستهداف 
وظائ���ف امل���وارد الب�رضية وم����رضيف العمل، وذلك ع���رب بحرنتها، وعرب جتمي���ع االأفكار 

اخلا�سة بذلك، ورفعها للجهات املعنية متهيداً الإقرارها((.
وبع���د طول م���دة، نتمنى من الوكي���ل اأن يطرح بلغة االأرقام م���اذا فعلت الوزارة 
لبحرنة وظائف املوارد الب�رضية، وهل حتول التوجه اإلى اإ�سرتاتيجية لها اآلية، ومراقبة 
وفري���ق عم���ل ر�سد، ير�سد القطاع اخلا�س، واإذا كان في���ه كم �رضكة مت فر�س بحرنة 
وظيفة املوارد الب�رضية فيها. وكلنا اأمل يف �سمو رئي�س الوزراء النظر يف هذا املو�سوع 
ال���ذي اأ�سبح الثقب الكبري الذي تت�سلل منه ظاهرة اأجنبة الوظائف. فوظيفة املوارد 
الب�رضية هي ال�رضيان احلقيقي الأي �رضكة اأو مو�س�سة االأجنبة اأو البحرنة، فاإذا كان املدير 

اأجنبيا �سيمالأها اأجانب، واإذا كان بحرينيا �سي�سعى اإلى بحرنتها.
اإن ه���ذه الوظيف���ة ح�سا�س���ة ج���دا، وله���ذا التفتت له���ا بع�س الدول���ة اخلليجية 
كاالإمارات وال�سعودية، فهي خط اأحمر جتاه اأي اأجنبي، ومقت�رضة على املواطنني. وقد 
ذك���ر الوكيل يف املقابلة ))عل���ى خطى ال�سعودية واالإمارات: اأف���كار �سرتفع ملجل�س 
ال���وزراء لبحرنة قطاعات... وامل�ستقبل للوظائ���ف الفنية واملهنية(( لهذا اأ�سبح هذا 
االأم���ر مل���ح ومهم يقع �سمن خطة بحرن���ة القطاعات؛ لتوفري اأعم���ال للمواطنني علما 
اأن االأم���وال �ستكون رافدا وداعم���ا لالقت�ساد بدال من اإخراجها للخ���ارج، فال ي�ستفيد 

االقت�ساد الوطني منها ب�سيء.
الدو����رضي الذي ع���رب عن وظيفة امل���وارد اأنها العم���ود الفق���ري للتوظيف، قال 
))ووظائف املوارد الب�رضية التي ي�سفها الدو�رضي ب� “العمود الفقري الأية موؤ�س�سة”، 
توف���ر وفق���ا ملا ت�سمن���ه احلوار م���ا ال يقل ع���ن 25 األف وظيف���ة، باأج���ور ترتاوح يف 
املوؤ�س�س�س���ات ال�سغرية فقط ب���ني 400 اإلى 500 دينار، كما اأن م���ن �ساأن بحرنتها 

“تي�سري عملية التوظيف علينا”.
فمادامت ه���ذه الوظيفة بهكذا خطورة اأتعجب كيف مل يت���م ت�رضيع قانون نيابي 
اأو ق���رار وزاري اأو تعديل يف قانون العمل من خالله ين�س على اقت�سار وظائف معينة 
عل���ى البحرينيني؟ واإذا كان هناك حترج من قانون، فماذا ال يكون قرارا وزاريا؟ علما 
اأننا نكاد نكون نحن من القالئل يف العامل الذين مينحون اأجنبيا وظيفة ح�سا�سة ومهمة 
كهذه، وه���ذه اإحدى عجائبنا الع�رضي���ن. والدو�رضي اأقر قائ���ال: ))بوجود م�سكلة حتكم 
عمال���ة اأجنبية، وعرب وظيفة املوارد الب�رضي���ة، يف عملية التوظيف يف بع�س موؤ�س�سات 
القط���اع اخلا�س، واإن املتتبع ي�سع���ر اأنهم موجودون 100 يف املئ���ة(( كما جاء اأي�سا 
يف املقابل���ة ))ويف الوقت الذي يعمل في���ه 22 األف بحريني باأجر يقل عن 300 دينار 
�سهريا، اأكد الدو�رضي اأن الوزارة “تقاتل من اأجل اأن يكون اأقل راتب هو 300 دينار”، 
وهنا ن�ساأل �سعادة الوكيل، كم عدد البحرينيني الذين يعملون باأقل من 300 دينار؟ 
ثم ذك���ر الوكيل �سباح ))اأن م�ساعي الوزارة هو الرتكيز على الوظائف ذات املردود 
امل���ايل اجليد واملرغوبة من قبل الباحثني عن عمل؛ الأننا على يقني باأننا مهما قدمنا 
م���ن عرو����س ال تلبي رغب���ات الباحثني عن عم���ل �سن�سعر اأن هنال���ك عزوفا، وحني ال 
تر�س���ي كذل���ك رغبات اأ�سحاب العمل فف���ي االأمر م�سكلة.(( وهنا ن�س���ال الوزارة عن 
اأرقامه���ا، وماذا فعلت يف مو�سوع الرتكيز عل���ى الوظائف ذات املردود املايل اجليد 

!!!.....يتبع

�سموه �سيفتتح قاعة الطلبة التاريخية 
للبن���ني الغرب���ي  الرف���اع  مبدر�س���ة 

• جميل حميدان	
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“1000 خطوة لل�شالم” تناف�س عاملياخالد بن حمد: ننظر بفخر اإلى تقدم ال�شي�شان

املدار�س ت�شارك باأوملبياد الروبوتات العاملي الـ 8

بعد اختيارها من بني 781 مبادرة... اجلودر:

برعاية خالد بن حمد ودعم “الرتبية”

املنامة - بنا: اأكد وزير �ضوؤون ال�ضباب والريا�ضة 
ه�ض���ام اجلودر اأن منظمة ال�ض���ام والريا�ضة اختارت 
مبادرة ممثل جالة املل���ك لاأعمال اخلريية و�ضوؤون 
ال�ضب���اب رئي�س املجل�س الأعل���ى لل�ضباب والريا�ضة 
رئي�س اللجنة الأوملبي���ة البحرينية �ضمو ال�ضيخ نا�رص 
بن حمد اآل خليفة وهي “1000 خطوة لل�ضام” التي 
نظمته���ا وزارة �ض���ووؤن ال�ضب���اب والريا�ضة يف اأبريل 
2018 م���ن ب���ني اأف�ضل 3 مب���ادرات عاملية اأقيمت 
مبنا�ضبة الحتفال باليوم ال���دويل للريا�ضة من اجل 
التنمي���ة وال�ضام.و�ضتتناف�س مبادرة “1000 خطوة 
لل�ضام” مع مبادرتني م���ن فرن�ضا وجمهورية الراأ�س 
الأخ����رص على املرك���ز الأول بع���د اأن مت اختيارها من 
ب���ني 781 مبادرة مت تنظيمها يف خمتلف دول العامل 
و�ضيت���م الإعان ع���ن الفائز باملرك���ز الأول يف حفل 
�ضيق���ام يف اليون���ان حتت رعاي���ة رئي����س جمهورية 
اليون���ان وبح�ضور ع���دد من ال�ضخ�ضي���ات البارزة يف 
45 دول���ة عاملي���ة بالإ�ضافة اإل���ى لعبني ريا�ضيني 
و�ضخ�ضي���ات مهتم���ة بال�ض���ام العامل���ي من خمتلف 

قارات العامل.
وتاب���ع اجل���ودر “ياأت���ي اختي���ار منظم���ة ال�ضام 
والريا�ض���ة ملب���ادرة �ضم���و ال�ضي���خ نا����رص ب���ن حمد 
اآل خليف���ة م���ن �ضم���ن اأف�ض���ل املب���ادرات العاملية 
بع���د النجاحات الت���ي حققتها وامل�ضارك���ة الوا�ضعة 
م���ن قب���ل خمتل���ف موؤ�ض�ض���ات اململك���ة والبعث���ات 
الدبلوما�ضية واجلالي���ات ومنظمات املجتمع املدين 
والقط���اع اخلا����س والأ�ضداء الإيجابي���ة التي حظيت 
به���ا يف و�ضائل الإعام ومواق���ع التوا�ضل الجتماعي 
وحتقيقه���ا لاأه���داف التي وج���دت م���ن اأجلها هذه 
الفعالي���ة يف التاأكيد على اأهمية ت�ضخري الريا�ضة من 
اأجل حتقيق ال�ضام يف العامل وتعزيز قيم الت�ضامح”.

وب���ني “اأن اختيار مبادرة �ضم���و ال�ضيخ نا�رص بن 
حم���د من بني اأف�ضل 3 مبادرات عاملية دليل وا�ضح 
عل���ى جن���اح وتاأثري مب���ادرات �ضموه عل���ى امل�ضتوى 
العامل���ي ودائم���ا ما يق���دم �ضموه مب���ادرات متميزة 
يف خمتلف املج���الت وخا�ضة الريا�ضي���ة منها، ومن 

اأبرزها مبادرة “1000 خطوة لل�ضام”.
وب���ني “هن���اك اأ�ضباب عدة جعلت م���ن املبادرة 
الأك���ر جناح���ا على امل�ضت���وى العاملي، وم���ن بينها 
الهتم���ام املبا����رص م���ن قبل �ضم���و ال�ضي���خ نا�رص بن 
حمد ومتابعته امل�ضتمرة ل���كل الإجراءات التنظيمية 
والفني���ة لإط���اق “1000 خط���وة لل�ض���ام” وحر�س 
�ضم���وه على تهيئة الأجواء املثالي���ة لتحقق م�ضاركة 
وا�ضع���ة و�ضلت اإل���ى 5 اآلف م�ض���ارك بالإ�ضافة اإلى 
التغطي���ة الإعامية الوا�ضع���ة و�ضداها الإيجابي على 
امل�ضت���وى العاملي، كما مت اتباع هذه املبادرة بعمل 
اإن�ض���اين ريا�ض���ي باإن�ض���اء ملعب يف خمي���م الزعرتي 

لاجئني ب���الأردن”. وتابع الوزير “نح���ن يف البحرين 
نفتخ���ر باختي���ار مبادرة �ضم���و ال�ضيخ نا����رص بن حمد 
م���ن �ضمن اأف�ضل 3 مب���ادرات عاملية باليوم الدويل 
للريا�ضة م���ن اأجل التنمية وال�ض���ام؛ والتي متكنت 
م���ن اإي�ض���ال ر�ضال���ة اململك���ة الرامي���ة اإل���ى اإحال 
التنمي���ة امل�ضتدامة وال�ضام يف العامل والتاأكيد على 
دور اململك���ة وت�ضخريها للريا�ضة م���ن اأجل التنمية 
امل�ضتدامة والتعريف بدورها يف حتقيق ال�ضام ون�رص 

مبادئ الت�ضامح والتعاي�س”.
يذك���ر اأن منظم���ة ال�ضام والريا�ض���ة تعترب من 
املنظمات العاملية ذات النت�ض���ار الوا�ضع وال�ضمعة 
املتميزة باعتباره���ا منظمة حمايدة وم�ضتقلة مقرها 
يف اإم���ارة موناكو وتعمل يف مناطق وا�ضعة عرب العامل 
م���ن اأجل ت�ضخري الريا�ضة وقيمها ور�ضالتها من اأجل 
حتقي���ق ال�ضام يف الع���امل وتبي���ان دور الريا�ضة يف 

حماية الأفراد من الأزمات والنزاعات.

مدين���ة عي�ض���ى - وزارة الرتبي���ة والتعلي���م: حتت 
رعاي���ة النائ���ب الأول لرئي�س املجل����س الأعلى لل�ضباب 
والريا�ض���ة رئي����س الحت���اد البحريني لألع���اب القوى 
�ضم���و ال�ضيخ خالد بن حمد اآل خليف���ة، وبح�ضور وكيل 
وزارة الرتبية والتعليم للموارد واخلدمات حممد جمعة، 
وعدد م���ن م�ض���وؤويل ال���وزارة، انطلقت ي���وم اخلمي�س 
املا�ض���ي الن�ضخة 8 م���ن اأوملبي���اد الروبوتات العاملي 
)WRO2018(، وال���ذي ياأتي �ضم���ن مبادرات �ضموه 
العلمي���ة، وتنظمه مدر�ضة AMA الدولية بالتعاون مع 
وزارة الرتبية والتعليم.واأكد �ضمو ال�ضيخ خالد بن حمد 
اأن ا�ضتمرار هذا امللتقى العلمي يف ن�ضخته الثامنة على 
التوايل يوؤك���د حتقيقه الأهداف التي م���ن �ضاأنها اإبراز 
الق���درات الإبداعي���ة والبتكارية ل���دى الطلبة يف جمال 
العل���وم والتكنولوجيا، معرًبا عن اعت���زازه وفخره بهذا 
التجم���ع العلم���ي الذي �ضيكون له اأث���ر اإيجابي يف تطّور 

وارتقاء احلركة العلمية مبملكتنا الغالية. 
واأ�ض���اف �ضم���وه اأن اإقام���ة مث���ل ه���ذه الفعاليات 
عل���ى اأر�س اململكة، يعك�س م���دى التطور الذي �ضهده 
التعليم يف الآونة الأخ���رية بف�ضل رعاية ودعم القيادة 
له���ذا القط���اع املهم، ال���ذي يعت���رب اأ�ضا����س موا�ضلة 

الدميومة التنموية ال�ضاملة.
من جانبه، اأ�ضاد جمعة مببادرات �ضمو ال�ضيخ خالد 
بن حمد العلمي���ة الهادفة اإلى ت�ضجيع البتكار والإبداع 

العلمي لدى الطاب.
و�ضيتاأهل الفريق الفائز باملركز الأول للم�ضاركة 
يف الن�ضخ���ة الدولية م���ن الأوملبياد يف الف���رتة القريبة 

املقبلة.
واأ�ضفرت املناف�ضات عن النتائج التالية: يف الفئة 
املفتوحة للمرحلة البتدائي���ة حققت مدر�ضة تايلو�س 
اخلا�ضة املراكز الثاث الأولى، اأما يف املرحلة الإعدادية 
فقد حقق���ت مدر�ضة اأما الدولية اخلا�ضة املركز الأول، 
فيم���ا حقق مرك���ز رعاي���ة الطلب���ة املوهوبني ب���وزارة 
الرتبي���ة والتعليم املركز الث���اين، ويف املرحلة الثانوية 
كان املرك���ز الأول م���ن ن�ضي���ب معهد ال�ضي���خ خليفة 
بن �ضلم���ان للتكنولوجيا، فيما حقق���ت مدر�ضة ال�ضيخ 
عب���داهلل الثانوي���ة للبنني املركز الث���اين، وكان املركز 

الثالث من ن�ضيب مدر�ضة احلد الثانوية للبنات.
اأم���ا يف مناف�ضات الفئة العادية للمرحلة البتدائية 
فحقق���ت مدر�ض���ة بي���ان البحري���ن اخلا�ض���ة املركزين 
الأول والث���اين، ويف املرحل���ة الإعدادية فقد حقق مركز 
رعاي���ة الطلب���ة املوهوبني ب���وزارة الرتبي���ة والتعليم 
املركز الأول فيما حقق معهد ال�ضيخ خليفة بن �ضلمان 
للتكنولوجي���ا املركز الث���اين، وكان املركز الثالث من 
ن�ضي���ب مدر�ضة الروابي اخلا�ضة، ويف املرحلة الثانوية 
حققت مدر�ضة اجلابرية الثانوي���ة للبنني املركز الأول 
فيم���ا كان املرك���ز الث���اين م���ن ن�ضيب معه���د ال�ضيخ 
خليفة ب���ن �ضلمان للتكنولوجي���ا، وكان املركز الثالث 
م���ن ن�ضي���ب مدر�ضة الن���ور الثانوية للبن���ات، ويف فئة 
wedo حقق���ت مدر�ضة عني جالوت البتدائية للبنات 
املركزي���ن الأول والثاين، فيم���ا كان املركز الثالث من 

ن�ضيب مدر�ضة زبيدة البتدائية للبنات.

املنام���ة - بن���ا: �ضه���د النائب 
الأعل���ى  املجل����س  لرئي����س  الأول 
لل�ضباب والريا�ض���ة رئي�س الحتاد 
البحرين���ي لألعاب الق���وى الرئي�س 
الفخ���ري لاحت���اد البحريني لفنون 
القت���ال املختلط���ة �ضم���و ال�ضي���خ 
خالد ب���ن حمد اآل خليف���ة، ورئي�س 
ال�ضديق���ة  ال�ضي�ض���ان  جمهوري���ة 
اأحمد قادي���روف، افتتاح املهرجان 
الثق���ايف ال���ذي اأقي���م اأم����س الأول 
اجلمهوري���ة  احتف���الت  مبنا�ضب���ة 
عل���ى  ع���ام   200 م���رور  مبنا�ضب���ة 

تاأ�ضي�س مدينة غروزين.
وقبل بدء الحتفال األقى �ضموه 
كلمة قال فيه���ا “رئي�س جمهورية 
قادي���روف  رم�ض���ان  ال�ضي�ض���ان 
املحرتم، ال�ضادة ال�ضيوف، ال�ضام 
عليكم ورحمة اهلل وبركاته، اأت�رصف 
بنقل حتيات عاه���ل الباد �ضاحب 
اجلال���ة املل���ك حم���د ب���ن عي�ض���ى 
اآل خليف���ة، وتهاين جالت���ه احلارة 
لفخامتك���م ولل�ضع���ب ال�ضي�ض���اين 
ال�ضقيق، مبنا�ضبة الذكرى املئوية 
الثاني���ة لتاأ�ضي�س مدين���ة غروزين. 
اإنن���ا ننظ���ر بفخ���ر واعت���زاز اإلى ما 
م���ن  جمهوريتك���م  اإلي���ه  و�ضل���ت 
تق���دم وازدهار يف كاف���ة املجالت 
اإننا  بف�ض���ل قيادتك���م احلكيم���ة. 
م�ضتع���دون  البحري���ن  مملك���ة  يف 
الثقافي���ة  العاق���ات  لتطوي���ر 
م���ع  والقت�ضادي���ة  والريا�ضي���ة 
جمهوري���ة ال�ضي�ض���ان، ونتطلع اإلى 
زي���ارات قادمة ب���ني قيادتنا. كل 
ال�ضكر والتقدير حل�ضن ال�ضتقبال 

واحلف���اوة والك���رم املعهود فيكم 
اأثن���اء وجودن���ا يف بلدك���م اجلميل، 
اهلل  ورحم���ة  عليك���م  وال�ض���ام 

وبركاته”.
بفق���رات  احلف���ل،  ب���داأ  ث���م 
ال���رتاث ال�ضي�ضاين،  فلكورية م���ن 
بعده���ا انطلق���ت لوح���ات غنائي���ة 
وطنية قدمها فنانون �ضي�ضانيون، 
حتدث���ت ع���ن تاري���خ اجلمهوري���ة 
ال�ضي�ضاني���ة، وما �ضهدته من تقدم 
ومن���اء وم���ا �ضت�ضهده م���ن نه�ضة 

م�ضتمرة يف �ضتى القطاعات.
اأق���ام  احلف���ل،  انته���اء  وبع���د 
الرئي�س قاديروف ماأدبة ع�ضاء على 
����رصف �ضمو ال�ضيخ خالد بن حمد اآل 
خليفة، وذل���ك يف الق�رص الرئا�ضي، 
وح�رصها وزير الت�ضامح يف احلكومة 
الحتادية بدولة الإم���ارات العربية 
ال�ضقيقة ال�ضي���خ نهيان بن مبارك 
ال���وزراء  م���ن  وع���دد  نهي���ان،  اآل 
وامل�ضوؤولني والوجه���ات والأعيان 

باجلمهورية ال�ضي�ضانية.
واأثن���اء املاأدب���ة، اأه���دى �ضم���و 
ال�ضي���خ خال���د ب���ن حم���د اآل خليفة 
هدية تذكارية للرئي�س ال�ضي�ضاين، 
وه���ي عب���ارة ع���ن “خنج���ر” عل���ى 
الطراز البحريني الأ�ضيل، اإذ اأعرب 
الرئي�س ال�ضي�ضاين عن بالغ �ضكره 
وتقدي���ره ل�ضم���و ال�ضي���خ خالد بن 

حمد على هذه الهدية. 
ر�ض���ام  ت����رصف  اخلت���ام،  ويف 
�ضي�ض���اين باإهداء �ضمو ال�ضيخ خالد 
بن حمد لوح���ة فنية مبنا�ضبة زيارة 

�ضموه جلمهورية ال�ضي�ضان.

• ه�ضام اجلودر	 • �ضمو ال�ضيخ نا�رص بن حمد	

• جانب من حفل افتتاح الأوملبياد العاملي الثامن	



ك�صفت اإح�ص���اءات اأجرته���ا “البالد” عن 
عدد الناخبني الأجانب غري البحرينيني )�صواء 
خليجيني اأم اأجانب ميتلك���ون عقارات مبنية 
واأرا�صي بالدولة( للمجل�س البلدي باملحافظة 

املحرق يبلغ قرابة م�صاركة 774 ناخبا.
وتربع���ت الدائرة اخلام�ص���ة )قاليل وجزر 
اأم���واج ودي���ار املح���رق( عل���ى اأعل���ى ن�صب���ة 
ناخب���ني ب� 271 ناخب���ا تلتها الدائ���رة الولى 

)الب�صيتني( ب� 148 ناخبا.
وحل���ت الدائ���رة الثامن���ة ب���� 135 ناخبا، 
ث���م الدائرة ال�صابع���ة ب� 74 ناخب���ان وتبعتها 

الدائرة الرابعة ب� 41 ناخبا.

وتنا�صب���ت الكف���ة يف الدائرت���ني الثانية 
والثالثة ب� 38 ناخبا، وحالت الدائرة ال�صاد�صة 

بذيل الرتتيب ب� 29 ناخبا.
ووف���رت بلدية املحرق جه���ازي كمبيوتر 
حمملني بقاعة متعددة ال�صتخدامات. وجل�س 
خل���ف الطاولة موظف ق�صم تقنية املعلومات 
فا�ص���ل اجلب���ل وموظف���ة العالق���ات العام���ة 
دلل املحم���ود. وخ�ص�ص���ت طاول���ة ل�صيافة 

الناخبني.
وكانت فرتة عر�س ج���داول الناخبني قد 
ا�صتمرت ملدة اأ�صبوع من يوم اخلمي�س ولغاية 

يوم الأربعاء املوافق 3 اأكتوبر املا�صي.

• متدرب من اجلامعة الأهلية 

�ص����در عن وزارة العدل وال�ص����وؤون الإ�صالمية 
والأوق����اف تعمي����م للمراك����ز واحللق����ات القراآنية 
بالناأي ع����ن اخلو�س ب�ص����وؤون النتخاب����ات. ووقع 
التعميم مدير اإدارة �صوؤون القراآن الكرمي بالإنابة 
ح�ص����ن العل����وي. ووجه العل����وي تعميم����ه لروؤ�صاء 

وم�رشيف املراكز واحللقات القراآنية.
وق����ال: ل�ص����ك اأن الهدف ال����ذي اأن�صئت من 
اأجل����ه املراك����ز واحللق����ات القراآني����ة ه����و تعلي����م 
القراآن الك����رمي وتدري�س علوم����ه، وتربية الن�سء 
عل����ى اأخالقه العظيمة وف�صائل����ه الكرمية، وحيث 
اإن مملك����ة البحري����ن مقبلة على انتخاب����ات نيابية 
وبلدية خالل الأ�صابي����ع املقبلة، فاإننا نوجه جميع 
الإخ����وة والأخوات املنت�صب����ني للمراكز واحللقات 
القراآني����ة من اإداري����ني ومعلمني وطلب����ة مبراعاة 

عدد من الأمور.
وطل����ب العل����وي م����ن امل�صوؤول����ني باملراكز 

واحللقات القراآنية مراعاة 4 اأمور، وهي:
1 - جتن����ب توظي����ف اأو م�صارك����ة املراك����ز 
واحللق����ات القراآنية ب�ص����كل مبا�رش اأو غري مبا�رش يف 
الدعاي����ة النتخابية لأي مر�صح اأو جهة ذات عالقة 

بالنتخابات.

2 - ل يت����م تق����دمي املر�صح����ني اأو اجلهات 
ذات عالق����ة بالنتخاب����ات اأو اإبرازه����م يف اأي م����ن 
اأو  املرك����ز  يقيمه����ا  الت����ي  والأن�صط����ة  الربام����ج 

احللقات القراآنية.
املراك����ز  به����ذه  العامل����ني  امتن����اع   -  3
واملنت�صب����ني اإليها من اإ�صدار اأو ترويج اأي فتوى 
اأو توجي����ه مبا�����رش اأو غ����ري مبا�رش بع����دم امل�صاركة 
يف النتخاب����ات القادم����ة؛ لأن ذل����ك يع����د جرمي����ة 

انتخابية، وي�صتوجب امل�صاءلة القانونية.
4 - يج����ب اأن يتقدم املر�صحون لالنتخابات 
بطل����ب اخل����روج يف اإج����ازة غ����ري مدفوع����ة حل����ني 

النتهاء من النتخابات النيابية والبلدية.
واأك����د العل����وي اأن����ه “يتع����ني عل����ى اجلمي����ع 
اللت����زام مب����ا ورد بالتعمي����م، م�صددي����ن على اأن 
امل�صوؤولية م�صرتك����ة، واأن روؤ�صاء وم�رشيف املراكز 
واحللق����ات القراآني����ة يتحمل����ون الق����در الأكرب يف 
القيام بهذه امل�صئولية”. وحمل التعميم رقم 29 

ل�صنة 2018.

التوجيه اأو الفتاوى بعدم امل�ساركة بالنتخابات “جرمية ت�ستوجب امل�ساءلة”
ل تقدمي للمرت�صحني بربامج املراكز القراآنية... وزارة ال�صوؤون الإ�صالمية:

املواطنون �صيلبون الواجب• 
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�سالح لبلدي “املدينة”النائب امل�ستقل يعمل دون فر�ض اإمالءات من الآخرين عقدان من العمل اخلريي “كردت” 
الدائرة تعاين م�صكالت جتمع مياه الأمطار و�صكن العزاباأداء الربملان دون الطموح بالق�صايا احل�صا�صة... مرت�صح “العكر” العربي ل� “$”:

راأى املر�ص���ح النياب���ي ع���ن الدائرة 
)العك���ر  العا�صم���ة  مبحافظ���ة  العا����رشة 
الغربي���ة و�صند( علي العرب���ي اأن النائب 
امل�صتق���ل قادر على العم���ل دون فر�س 

اإمالءات عليه من الآخرين.
واأ�ص���ار اإلى اأنه �صريك���ز يف برناجمه 
النتخابي على عدد من املوا�صيع املهمة 
الت���ي تخ�س املجتم���ع عموم���ا، كق�صايا 
املعي�صة، وق�صايا ال�صباب، والعمل على 
حت�ص���ني الو�صع املعي�ص���ي للمتقاعدين 

واملحافظة على حقوقهم ومكت�صباتهم.
وق���ال اإن املجل����س احل���ايل بالرغم 
من احت�صان���ه بع�س الكف���اءات القادرة 
على حتمل امل�صوؤولي���ة الوطنية والعمل 
مل�صلح���ة الوطن واملواط���ن، اإل اأنه يبدو 
اأن البع����س مل تك���ن لدي���ه الق���درة على 

تفعيل ذلك رغم بع�س الجتهادات.
املجل����س  اأداء  يك���ن  مل  اأن���ه  وراأى 
عموما يلب���ي طموح النا����س خ�صو�صا يف 
املوا�صيع احل�صا�ص���ة واملوؤثرة يف احلياة 
اليومي���ة للمواطن، ويبدو باأن هناك عدم 

ر�ص���ا عن اأداء املجل�س لدى �رشيحة كبرية 
من املجتمع.

واأردف اأن تر�صح���ه ج���اء انطالقا من 
احل����س الوطن���ي، وتفعي���ال للم�صاركة يف 
العملية الدميقراطية يف مملكة البحرين، 
خ�صو�ص���ا بعد تراك���م خرباته يف جمالت 
والريا�ص���ي  ال�صباب���ي  منه���ا  متع���ددة 
والإعالمي والجتماعي والوطني، وت�صخري 

كل ذلك خلدمة الوطن واملواطن.
يذك���ر اأن النائ���ب نبي���ل البلو�ص���ي 
ميثل الدائرة العا�رشة مبحافظة العا�صمة 
حاليا. وتبلغ كتلة الدائرة قرابة 10046 
ناخبا وف���ق اإح�صاءات انتخاب���ات برملان 

.2014
ومتثل الدائرة املناطق واملجمعات 
الآتي���ة: العك���ر الغربي���ة )625 و626(، 
نوي���درات )644(، �صن���د )743 و745(، 

ومدينة عي�صى )815(.

ع���ن  بلدي���ا  املرت�ص���ح  ق���ال 
الدائرة الأولى باملحافظة اجلنوبية 
)مدينت���ا عي�ص���ى وزاي���د( �ص���الح 
عب���داهلل ان الدائرة تعاين م�صكالت 
جتمع مياه الأمطار و�صكن العزاب، 
موؤك���دا �صعي���ه لإيج���اد حل���ول عرب 
ال�صالحيات البلدية املتاحة، ف�صال 
عن متابع���ة م�صاري���ع ت�رشيف مياه 

الأمطار.
واأ�ص���اف عبداهلل ل� “البالد” اأن 
عمله يف املج���ال اخلريي والتعاوين 
باملنظم���ات الهلية وخدمة الأهايل 
23 عام���ا  م���ن  الدائ���رة لأك���ر  يف 
�صيعينه على العمل البلدي ومتابعة 

�صوؤون الأهايل واحتياجاتهم.
واأو�صخ اأنه �صريكز على تطوير 

الطرق الداخلي���ة مبجمعات الدائرة 
ال���وزارات اخلدمية  م���ع  بالتن�صيق 

املعنية.
كما اأك���د اأن �صي�صعى لت�صكيل 
جلنة اأهلي���ة من اأه���ل الخت�صا�س 

الدائ���رة؛  جممع���ات  جمي���ع  م���ن 
للوق���وف على الحتياجات اخلدمية 

والو�صول اإلى تطلعات الأهايل.
وتابع اأنه ي�صعى للتن�صيق بني 
املوؤ�ص�ص���ات املختلف���ة للح�ص���ول 
على اأف�صل النتائج خلدمة املجتمع 

واملواطنني.
الأول���ى  الدائ���رة  وت�صم���ل   
باملحافظ���ة اجلنوبي���ة مدينة زايد 
عي�ص���ى  ومدين���ة   ،)720  ،718(
 ،805  ،804  ،803  ،802  ،801(

806، 807، 808، و810(.
وهي عب���ارة عن 3 جممعات من 
رابع���ة الو�صط���ى و8 جممع���ات من 
ثالثة الو�صطى قبل تعديل الدوائر 

النتخابية.
الدائ���رة  مقع���د  ميث���ل  كان 

البلدي ال�صابق عبداهلل القبي�صي.

�صالح عبداهلل• علي العربي• 

774 ناخبا اأجنبيا لبلدي املحرق واأكرثهم بدائرة قاليل واأمواج
ي�صكلون 1.1 % من اإجمايل امل�صوتني... واأقلهم بالدير و�صماهيج

البلدي عن دائرة �صماهيج والدير علي الن�صوح اأمام طاولة عر�س جداول الناخبني البلديني• 

ح�صن حممد طيب• 

ليلى مال اهلل�سيد علي املحافظة

امل�صوتني اإجمايل  % من   1.1 وي�شكلون  املحرق  لبلدي  اأجنبيا  ناخبا   774

املناطق واملجمعاتالدائرة
الكتلة الناخبة 

بربملان 2014
ن�سبتهمعدد الأجانب

1.8 %8،071148الب�صيتني )226-225( وال�صاية )228-229(.1

0.4 %7،85038املحرق )209-206-205-203( والب�صيتني ).)2221-222

املحرق )224-210-208-204-202(، والب�صيتني )-3223
.)2277،56338% 0.5

0.5 %7،90441املحرق )207-211-212-213-214-215-216-217(.4

5
اأم���واج  وج���زر   )251-252-253-254-255-256( ق���اليل 
)258-257( وديار املحرق )266-265-264-263( وجزيرة 

دملونيا )269(.
7،199271% 3.8

الدير )233-232-231( و�صماهيج6
234-235-236-237(7،76229% 0.4

وحال���ة 7  )240-241-242-243-244-245-246( ع���راد 
0.7 %13،20474ال�صلطة )247( حالة النعيم )248(.

8
101-102-103-104-105-106-107-108-( احل���د 

ومين���اء   )109-110-111-112-113-118-119-121
خليفة )117-115( واحلو�س اجلاف )116-128(.

9،065135% 1.5

1.1 %68618774املجموع



األحد 7 أكتوبر 2018 
27 محرم 1440
6local@albiladpress.comالعدد 3645 بالدنا

“�شح الإمكانات” عرقلت دخول اجلمعية بقائمة بلدية

عائلة بحرينية تعي�ش يف �شقة اإ�شكانية غري �شاحلة لل�شكن

6 مرت�شحني بينهم امراأة بقائمة “التقدمي” االنتخابية... النعيمي:

اأجزاء ال�شلم تت�شاقط... والعمارة مليئة بالقوار�ض واحل�رشات

اأكد رئي����ض اللجنة العليا لالنتخابات بجمعية 
املن���ر التقدم���ي الدميقراط���ي جلي���ل النعيمي 
اأن اجلمعي���ة لي�شت ب�شدد تر�شي���ح قائمة بلدية 
عنها، واأن ذلك يع���ود ل�شح االإمكانات، وجمموعة 
م���ن العوامل االأخ���رى املتعلقة بظ���روف الدائرة 

االنتخابية وكفاءة املر�شح عنها.
واأ�ش���ار اإل���ى اأن اإط���الق ا�شم “تق���دم” على 
قائم���ة املن���ر، وا�شتبع���اد ا�شم “طريقن���ا” جاء 
من باب ق���درة اال�شم على التعب���ر عن تطلعات 
اجلمعية ب�ش���كل اأف�شل، مع التاأكيد على االعتزاز 

با�شم “طريقنا” الذي هو عنوان ن�شيد اجلمعية.
ج���اء ذلك خ���الل املوؤمت���ر ال�شح���ايف لالإعالن 
عن قائم���ة اجلمعي���ة لالنتخابات املقبل���ة والتي 
�شمت 6 مرت�شحني وه���م: مهدي ال�شويخ )اأولى 
ال�شمالية(، وحممد فتيل )ثانية ال�شمالية(، وفالح 
ها�ش���م )خام�ش���ة ال�شمالي���ة(، وعبدالنبي �شلمان 
)�شاد�ش���ة ال�شمالية(، وح�ش���ن اإ�شماعيل )�شابعة 

املحرق(، واإميان �شويطر )عا�رشة العا�شمة(.
عل���ى  رده  معر����ض  يف  النعيم���ي  واأ�ش���اف 
ا�شتف�ش���ارات ال�شحاف���ة: “نح���ن مل نع���د النا�ض 
ب�شيء، ولكننا نوؤمن باأن اإي�شال �شوت متفاعل مع 
النا�ض ي�شكل جواً �شاغطا الإنتاج مواقف اإيجابية، 
م���ع العلم ب���اأن الع���دد املط���روح م���ن مرت�شحي 
القائمة لن يغطي كل امل�شاحة املطلوبة، وعلينا 

اأن نتحمل عبء طرح ق�شايا النا�ض”.
ولفت اإل���ى اأن عدم توفيق الدائرة باملر�شح 
اأعاق تو�شي���ع متثيل امل���راأة يف القائمة، واأنه مت 
ال�شعي لتو�شي���ع التمثيل الن�شائ���ي للقائمة من 
خ���الل خماطبة العدي���د منه���ن، اإال اأن اجلمعية مل 

توفق يف ذلك.
واتفقت معه املرت�شحة اإميان �شويطر، حيث 
لفت���ت اإلى اأن �شعف متثي���ل املراأة يف القائمة ال 
يعني عدم كفاءة الن�شاء، وموؤكدة �شعيها لتكون 
خر ممثل ومدافع عن ق�شايا املراأة يف الرملان.

ووا�ش���ل النعيمي اأن الرتكيز على املحافظة 
ال�شمالي���ة يف ع���دد املرت�شح���ني كان “حت�شي���ل 
حا�شل”، حيث جتنبت اجلمعية الرت�شح يف دوائر 
فيه���ا مرت�شحون من خارج املنر ممن ي�شتحقون 

الو�شول للرملان.
وب���ني اأن اجلمعي���ة كانت وال زال���ت مع مبداأ 
امل�شاركة يف االنتخابات، حيث اإن اجلمعية دعمت 
امل�شارك���ة يف العام 2006 بالرغم من علمها بقلة 

حظوظها يف ذلك الوقت.
واأف�ش���ح ع���ن اأن اجلمعي���ة اأجرت ع���ددا من 
اللق���اءات م���ع جمعيات اأخرى، حي���ث مت التباحث 
معهم حول خي���ار امل�شاركة يف االنتخابات، وذلك 
يف اإط���ار حر�ض اجلمعي���ة على تب���ادل االآراء ومد 

ج�شور التعاون فيما يدعم خيار امل�شاركة.
واأ�ش���ار اإل���ى اأن اجلمعية منفتح���ة على باقي 
اجلمعيات واالأف���راد، واأن هناك قائمتني مب�شمى 
وطن���ي حت���ى االآن، مت التوا�ش���ل م���ع اإحداه���ن، 
ويجري التحقق وبحث �شبل التوا�شل مع االأخرى، 

ومع مرت�شحني اآخرين.

المساحة الضيقة
من جهته، اأ�ش���ار االأمني العام جلمعية املنر 
التقدم���ي خليل يو�شف اإل���ى اأن م�شاحة العمل يف 
برمل���ان 2002 كانت كذلك �شيق���ة، اإال اأن نواب 
اجلمعية ا�شتطاعوا مبعية بقية النواب اأن يحققوا 
العديد من االإجنازات املر�شية، بالرغم من اأقلية 

التمثيل.
وقال املرت�شح ع���ن القائمة ح�شن اإ�شماعيل 
اإن���ه بالرغم من �شيق م�شاح���ة واأفق العمل داخل 
املجل����ض اإال اأن الدخ���ول �شي�شاه���م يف تو�شي���ع 
ال�شالحي���ات واالخت�شا�ش���ات، وه���و اأمر ممكن، 
خ�شو�ش���ا يف ظ���ل وج���ود اأ�شخا�ش���ا يتمتع���ون 

بالكفاءة والدعم ال�شعبي.
ع���ن  ال�شاب���ق  والنائ���ب  املرت�ش���ح  واأ�ش���ار 
كتلة املن���ر التقدمي عبدالنبي �شلم���ان اإلى اأن 
الرملان احلايل وال���ذي �شبقه فرطا يف املهمات 
الوطنية الك���رى وال�شغرى، وعمال على تقلي�ض 

�شالحية املجل�ض.
ولف���ت اإلى اأن جن���اح جتربة دخ���ول اجلمعية 
قاطع���وا  م���ن  �شجع���ت  التاأ�شي�ش���ي  للمجل����ض 

االنتخابات حينها للدخول اإلى املجل�ض الحقا.
واأ�ش���اف “نحن ال نخاف م���ن امل�شوؤولية، بل 
نتحمله���ا كامل���ة، ونتق���دم ال�شف���وف ج���راأة، مع 
االإمي���ان باأنه ال ميكننا حل امللفات لوحدنا، واإمنا 
من خالل التعاون مع اجلميع، مبن فيهم احلكومة 

نف�شها”.
وتابع اأنهم عملوا �شابق���ا وفق مبداأ التعاون 
م���ع ال�شلط���ات، مم���ا �شاه���م يف ح���ل العديد من 
امل�ش���اكل، وم���ن اأبرزه���ا اإ�شكاليات ه���در املال 
الع���ام يف املوازنة العامة، واأنهم ال يريدون اليوم 

اإهدار املزيد من الوقت خارج املجل�ض.
ولفت اإلى اأن الرملان ال�شابق �شيق من اأفق 
�شالحيات���ه يف ا�شتجواب الوزراء، وعليه �شت�شعى 
القائمة اإلى اإرجاع ه���ذه ال�شالحية بال�شكل الذي 

كانت عليه �شابقا.
وعل���ق “اإذا دخ���ل ن���واب يف غفلة م���ن الزمن 
املجل����ض، ينبغي لنا عدم ال�شماح مل���ن هم اأ�شواأ 

منهم الو�شول اإلى الرملان”.

المترشحون المستقلون
اإل����ى ذل����ك، األق����ى رئي�����ض اللجن����ة العلي����ا 
لالنتخاب����ات باجلمعية جلي����ل النعيمي بيانا قال 
في����ه “اإن اإح����داث مث����ل ه����ذا التغي����ر يف واقع 
املجل�����ض النياب����ي ي�ش����كل اخلط����وة ال�شيا�شية 
االأول����ى الت����ي ق����د حت����رك اجلم����ود يف احلي����اة 
تت����م  مل  اإن  والت����ي  واالجتماعي����ة،  ال�شيا�شي����ة 

�شت�شر نحو االأ�شواأ”. 
واأ�ش����ار اإلى اأن اجلمعي����ة وجدت اأن عددا من 
ال�شخ�شيات التي التقوها تتقاطع مع التقدمي 
يف كثر من االآراء، لك����ن الأ�شبابها اخلا�شة اإما ال 
تنوي الرت�شح اأو الرت�شح ك�شخ�شيات م�شتقلة.

ولفت اإل����ى اأن القائم����ة �شتدعم مرت�شحني 
مواقفه����م  م����ن  قريب����ني  بلدي����ني  م�شتقل����ني 
وروؤيته����م يف الدوائ����ر املختلف����ة، واأن����ه �شيت����م 
تن�شيق حمالته����م االنتخابية بالت�شاور والتعاون 

معهم. 
التحدي����ات  م����ن  ع����ددا  هن����اك  اأن  وذك����ر 
الت����ي تع����وق حتق����ق امل�شارك����ة اجلماهرية يف 
االنتخاب����ات املقبل����ة وياأت����ي عل����ى راأ�شها عدم 
اإدراج اأ�شم����اء الكث����ر من املواطن����ني يف قوائم 
الناخب����ني يف دوائرهم االنتخابية، دون اأن يكون 

لهم م�شوؤولية عن هذه االأخطاء. 
ودعا اإلى اإ�شالح اخلل����ل الفني واإعادة فتح 
املج����ال لت�شحي����ح اأو�شاعه����م وترك����ه مفتوحا 
لف����رتة كافية، حي����ث انتهت امل����دة املتاحة من 
دون متك����ن الكثرين من ت�شحي����ح اأو�شاعهم، 
مم����ا قد يوؤدي اإلى حرم����ان رمبا اآالف املواطنني 
من حقوقهم الد�شتورية يف االنتخاب والرت�شح. 
وذك����ر اأن القائمة �شمت خرة كوادر املنر 
اخت�شا�شاته����م وخراته����م  بتن����وع  التقدم����ي، 
يف جم����االت االقت�ش����اد وال�شيا�شي����ة والقان����ون 
واحلق����وق وق�شاي����ا العم����ل والعم����ال وامل����راأة 
والطفولة وال�شحة و�شوؤون التقاعد والتاأمينات 

االجتماعية.

القوى الوطنية
واأكد االأمني العام يف كلمته اأن وجود ممثلي 
الق����وى الوطني����ة يف املجال�ض املنتخب����ة هو اأمر 
يعزز من م�شرة العمل الوطني وال�شيا�شي، كما 

انه يفتح اأفاقاً جديدة للتجربة الرملانية.
واأ�ش����ار اإل����ى اأن خط����وة “املن����ر التقدمي” 
خو�ض معرتك االنتخابات املقبلة تاأتى ا�شتكماالً 
لنظرة املنر االإ�شرتاتيجي����ة للعملية االنتخابية 
والت����ي ت�رشب بجذوره����ا يف العملي����ة ال�شيا�شية 

منذ �شبعينيات القرن املا�شي.
ولف����ت اإل����ى حر�شه����م عل����ى ا�شتغ����الل اأي 
م�شاح����ة للتحرك يف �شاحة العم����ل الوطني وعدم 

ترك املجال كامالً لقوى غر فاعلة.
واأ�شاف اأن اجلمعية وا�شتعدادا لالنتخابات 
�شكل����ت جلن����ة عليا لالنتخاب����ات برئا�ش����ة جليل 
النعيم����ي، تتولى كل الرتتيب����ات والتح�شرات 
وت�شكي����ل فرق العمل التي تهي����ئ انخراط كتلة 
“ تق����دم “ ف����ى االنتخاب����ات، واإع����داد القائم����ة 

االنتخابية وم�رشوع الرنامج االنتخابي.

�شك���ت عائل���ة بحرينية ل� “الب���الد” تهاوي 
العم���ارة ال�شكنية الت���ي تقطنه���ا يف يف مدينة 

عي�شى جممع 815.
وقال���ت العائل���ة اإن العم���ارة الت���ي ن�شكن 
فيه���ا التابع���ة ل���وزارة االإ�ش���كان غ���ر مهي���اأة 
لل�شك���ن االآدمي، فهي قدمية ج���دا بل وت�شكل 

خطرا علينا.
واأمل���ت العائل���ة من وزارة االإ�ش���كان نقلها 

اإلى م�شكن اآخر بديل حفاظا على �شالمتها.
وقالت ربة املن���زل لل�شحيفة اإن اأجزاء من 
ال�شلم الآي���ل لل�شقوط تت�شاقط علين���ا اأحيانا، 
كم���ا اأن العمارة مليئ���ة بالقوار����ض واحل�رشات 

والروائح الكريهة.
واأ�شاف���ت اأن التو�شي���الت الكهربائي���ة مل 
تع���د �شليم���ة ونعاين من تقط���ع التي���ار اأحيانا 

نتيجة اخللل.

وتابع���ت اأن جمي���ع ال�شق���ق املوج���ودة يف 
العمارة خاوية، ما عدا �شقتنا و�شقة اأخرى مازال 

اأهالها يقطنون فيها.
وقال���ت ربة املنزل: على الرغم من ظروفنا 
االإن�شاني���ة، اإال اأن ال���وزارة مل ت�شتج���ب لطل���ب 
تقدمن���ا به يف الع���ام 2016 ال�شتب���دال ال�شقة 

باأخرى �شاحلة لل�شكن.
واأ�شاف���ت: اأ�شبت يف ظه���ري ب� “الد�شك” 
نتيج���ة �شكني يف الطاب���ق الثاين، كم���ا اأن اأمي 
ت�شكن معنا يف ال�شق���ة ذاتها، وهي مري�شة وال 

تقدر على حتمل �شعود ال�شلم.
واختتم���ت بالق���ول اإنن���ا ناأم���ل م���ن وزارة 
االإ�ش���كان منحن���ا �شق���ة اأخ���رى اأر�شي���ة مراعاة 

لظرويف ال�شحية واالإن�شانية وكذلك والدتي.
و�شبق اأن �شكا مواطنون لل�شحافة من �شوء 
حال العمارات ال�شكنية يف مدينة عي�شى مبجمع 
815، مطالب���ني وزارة االإ�ش���كان باإيجاد حلول 

جذرية للم�شكلة.

• جانب من املوؤمتر ال�شحايف	

• اأجزاء من ال�شلم بداأت يف الت�شاقط	

�شيدعلي املحافظة

حمرر ال�شوؤون املحلية

 التو�شيالت الكهربائية مل تعد اآمنة

اجلمعية مل توفق يف �شعيها لتو�شيع متثيل املراأة بالقائمة
تركز مرت�شحي “املنر” يف املحافظة ال�شمالية “حت�شيل حا�شل”
م�ش��اورات ومد ج�ش��ور التعاون مع اجلمعي�ات االأخ�رى
املجل�ش���ان ال�شابق��ان فرط���ا يف املهم���ات الوطني����ة
دعم مرت�شحني بلديني يتقاطعون مع توجهات اجلمعية
ال�ش��عي الإرجاع �شالحية “اال�شتجواب” ل�شابق عهده�ا
 دخول  نواب يف “غفلة من الزمن” يدعو لعدم ترك املجال لو�شول “االأ�شواأ”
  “تقدم” اأقدر على التعبر عن طموحات اجلمعية من “طريقنا”

رغ����م ال����ظ����روف ال�����ش��ح��ي��ة واالإن�������ش���ان���ي���ة... ال�������وزارة رف�����ش��ت ا���ش��ت��ب��دال ال�����ش��ق��ة
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“اخلدمة” يعر�ض مزايا التقاعد االختياري غدا

انطالق �سوق املزارعني مطلع دي�سمرب

فريق عمل لالرتقاء بالنظافة والتجميل بال�سوارع

مفاجاآت يف احتفاالت العا�سمة بالعيد الوطني

ال ي�شمل �شاغلي الوظائف العليا ومن يف حكمهم

فتح باب الت�شجيل االأربعاء للراغبني يف امل�شاركة... وكيل “الزراعة”:

اطلعت على �شري اأعمال الزراعة والت�شجري... مدير اأمانة العا�شمة:

اجتماع تن�شيقي بني املحافظة واالأمانة

املنامة - بن���ا: تنفيًذا لربنامج التوازن املايل 
ال���ذي اأعلنت���ه اللجن���ة الوزاري���ة لل�ش���وؤون املالية 
و�شبط االإنفاق، يعقد دي���وان اخلدمة املدنية غدا 
���ا تعريفًيا جلميع مدي���ري �شوؤون  )االثن���ني( عر�شً
امل���وارد الب�رشي���ة يف جمي���ع ال���وزارات واجله���ات 
احلكومي���ة؛ للبدء العملي يف تنفيذ برنامج التقاعد 
االختي���اري مل���ن يرغب في���ه من موظف���ي القطاع 

العام. 
ومت االإع���ان ع���ن التقاع���د االختي���اري �شمن 
برنامج التوازن املايل، وهو مينح موظفي احلكومة 
الفر�شة لتوظيف خرباتهم يف جمال ريادة االأعمال 
والقط���اع اخلا�ص للم�شاهم���ة يف النمو االقت�شادي 

للمملكة.
يك���ون  �أن  �ال�ستحق���اق  ����روط  وتت�سم���ن 

امل�شتفي���دون من���ه موظف���ني يف جه���ة حكومي���ة 
خا�شعة الأنظمة اخلدم���ة املدنية، واأال تقل �شنوات 
اخلدم���ة الفعلية ع���ن 10 �شن���وات، واأال يكونوا من 
�شاغل���ي الوظائف العلي���ا ومن يف حكمه���م، وعدم 

عودتهم للخدمة احلكومية. 
اإل���ى املعا����ص  و�شيق���دم الربنام���ج اإ�شاف���ة 
التقاع���دي ع���دًدا م���ن احلواف���ز تتمث���ل يف �ش���م 
5 �شن���وات اعتباري���ة ل�شن���وات اخلدم���ة الفعلي���ة 
واالفرتا�شي���ة بح�ش���ب القوانني واالأنظم���ة، ومبلغ 
نقدي ي�ش���اوي كلفة ����رشاء 5 �شن���وات افرتا�شية، 
وترقية نهاية اخلدمة للم�شتحقني، ومكافاأة نهاية 
اخلدمة، اإلى جانب مكافاآت اأخرى بح�شب القوانني 
واالأنظمة، كما �شيتم و�شع �شوابط للتاأكد من عدم 

تاأثر �شري العمل باحلكومة عند تطبيق الربنامج.

املنام���ة - وزارة االأ�شغ���ال و�ش���وؤون البلدي���ات 
والتخطي���ط العم���راين: اأعلن وكي���ل الزراعة والرثوة 
البحرية بوزارة �شوؤون البلديات والتخطيط العمراين 
ال�شي���خ حممد ب���ن اأحمد اآل خليفة ع���ن انطاق �شوق 
املزارعني البحريني���ني يف ن�شخته ال�شابعة ملدة 22 
اأ�شبوع���ا م���ن )1 دي�شمرب 2018( وحت���ى )27 اأبريل 
2019( بحديقة البديع، وذلك بالتعاون مع املبادرة 
الوطني���ة للتنمية الزراعية، اإذ �شتكون اأبواب ال�شوق 
مفتوح���ة اأمام الزوار من ال�شاع���ة الثامنة �شباًحا اإلى 

الواحدة بعد الظهر كل يوم �شبت.
للمزارع���ني  الت�شجي���ل  ب���اب  اأن  اإل���ى  واأ�ش���ار 
البحرينيني الراغبني يف امل�شاركة يف ال�شوق �شيفتح 
يف )10 اأكتوبر 2018( ولغاية 31 من ال�شهر اجلاري.
واأو�شح اأن وكالة الزراعة والرثوة البحرية عملت 
منذ الن�شخة االأول���ى لل�شوق على تطبيق روؤية قرينة 
عاهل الب���اد �شاحبة ال�شمو امللك���ي االأمرية �شبيكة 
بن���ت اإبراهي���م اآل خليفة يف اإن�شاء �ش���وق للمزارعني 
�لبحريني���ن، منوًه���ا �إلى مو��سلة �جله���ود؛ ل�سمان 
ا�شتمرارية النجاح امل�شهود الذي حتقق خال ال�شت 

ن�شخ املا�شية.
وذك���ر ال�شيخ حممد بن اأحم���د اأن ال�شوق ي�شمل 
اأق�شاما عدة للمزارعني وال�رشكات الزراعية، واحلرف 
التقليدية، وع���ددا من املطاعم، اإل���ى جانب اأن�شطة 

ترفيهية لاأطفال.
وق���ال اإن املوا�ش���م ال�شابقة ل�ش���وق املزارعني 

�شهدت اإقبااًل كب���رًيا وتزايد يف عدد الزوار من داخل 
وخ���ارج البحري���ن؛ نظ���ًرا لتمي���ز املنتج���ات املحلية 
املعرو�ش���ة والفعالي���ات امل�شحابة لل�ش���وق، منوًها 
ب���اأن “الن�شخ���ة ال�شابعة م���ن هذا املو�ش���م �شت�شهد 

فعاليات جديدة تكون حمط اأنظار جميع الزوار”.
واأك���د اأن الفك���رة االأ�شا����ص ل�ش���وق املزارعني 
البحريني���ني ته���دف اإل���ى دع���م امل���زارع البحريني 
والت�شوي���ق للمح�ش���ول املحل���ي، يف ظ���ل املناف�شة 
م���ع املنتج���ات امل�شت���وردة م���ن ال���دول امل�ش���درة 
للخ����ر�و�ت و�لفو�كه، م�سرًي� �إل���ى �أن وكالة �لزر�عة 
وال���رثوة البحرية �شتوا�ش���ل يف اإ�شافة اأفكار جديدة 
لل�ش���وق لارتقاء بهذا احل���دث الزراعي الذي يحظى 

باإقبال جماهريي كبري.
ويعت���رب �ش���وق املزارع���ني البحريني���ني الت���ي 
���ا داخل احلديقة النباتي���ة بالبديع اإحدى  يقام �شنويًّ
اأهم االأ�شواق الزراعي���ة اال�شتهاكية والت�شويقية يف 
�ملنطق���ة، �يل �إذ �ملناف�سة وتنع�ش �لن�ساط �لتجاري 
للقط���اع الزراع���ي يف البحري���ن مما ي�شه���م يف تنمية 

القطاع وت�شجيع اال�شتثمار يف جماالته املختلفة.

املنام���ة – اأمانة العا�شم���ة: �رشحت املدير 
الع���ام الأمانة العا�شم���ة �شوقية حمي���دان، باأن 
االأمانة �شكلت فريق���ا مكونا من عدة اأق�شام يف 
االأمان���ة، مهمته اإج���راء مهام التدقي���ق الدوري 
على خدم���ات النظاف���ة والتجمي���ل الزراعي يف 
ال�شوارع والتقاطعات الرئي�شة املهمة، اإ�شافة 
اإل���ى مهام الرقاب���ة والتفتي�ص عل���ى االإعانات 
واالإن�ش���اءات وغريه���ا، وتقيي���م ما يت���م اإجنازه 
�شهريا. واأ�شاف���ت اأن الفريق �شيقوم بزيارات 
ميداني���ة على مواقع العمل طوال ال�شهر ي�شمل 
مهند�شني ومفت�ش���ني وروؤ�شاء اأق�شام، على اأن 
يقدم تقريرا فني���ا �شهريا مبا مت االتفاق عليه 
واإجن���ازه وفق جدول���ة زمنية وعملي���ة؛ من اأجل 
�شم���ان فاعلية هذا الفري���ق وقراراته.جاء ذلك 
عل���ى هام�ص جول���ة ميدانية قام���ت بها املدير 
�لع���ام الأمانة �لعا�سم���ة، بح�س���ور رئي�ش ق�سم 
احلدائ���ق واملتنزهات اأحمد �شويط���ر، والقائم 
باأعم���ال رئي����ص ق�ش���م خدمات النظاف���ة ح�شن 
من�ش���ور، وعدد من املهند�شني واملفت�شني يف 

االأمانة، حيث اطلعت على �شري اأعمال الت�شجري 
والزراعة التجميلية بال�شوارع والطرق الرئي�شة، 
واحلر����ص على تطبيق روؤي���ة اأمانة العا�شمة يف 
االرتق���اء مب�شت���وى خدم���ات النظاف���ة، وكذلك 

املنظر العام لل�شوارع والطرق.
والتقت حميدان خ���ال اجلولة باملقاولني 

�ملوكل���ة �إليهم مهام �لرقع���ة �خل�ر�ء و�لزر�عة 
التجميلي���ة يف ال�شوارع العام���ة، وناق�شت مدى 
التزامه���م ببن���ود العق���د، واالرتق���اء مب�شتوى 
الت�شاميم التجميلية الزاعية لتجميل ال�شوارع، 
واإ�شف���اء نقل���ة نوعي���ة جمالية تعك����ص فاعلية 

خطوة االأمانة باإياء املهام للقطاع اخلا�ص.

املنام����ة - حمافظ����ة العا�شم����ة: ك�شف حمافظ 
العا�شم����ة رئي�����ص اللجن����ة العلي����ا الحتف����ال العي����د 
الوطن����ي املجي����د للع����ام 2018 ال�شي����خ ه�ش����ام بن 
عبدالرحمن اآل خليفة عن عزم املحافظة بال�رشاكة مع 
�أمان����ة �لعا�سمة للعام �ل�ساب����ع على �لتو�يل ت�سمن 
حزمة من املفاج����اآت والعرو�ص اال�شتثنائية ال�شارة 
للجماه����ري احلا�����رشة يف احتف����ال العي����د الوطني، اإذ 
مت االتف����اق على حتدي����د يوم ال�شب����ت 15 دي�شمرب 
املقبل موعًدا لاحتفال اجلماهريي مبنا�شبة االأعياد 
الوطني����ة واملق����رر اإقامت����ه يف م�رشوع “وات����ر جاردن 

�شيتي”.
جاء ذلك يف االجتم����اع التن�شيقي الثاين برئا�شة 
املحاف����ظ م����ع املدير الع����ام الأمان����ة العا�شمة نائب 
رئي�����ص اللجن����ة العليا لاحتف����ال �شوقي����ة حميدان، 
ورئي�ص جمل�ص اأمانة العا�شمة حممد اخلزاعي وعدد 
م����ن م�ش����وؤويل االأمانة وحمافظ����ة العا�شمة، اإذ مت يف 

االجتماع بح����ث اآخر امل�شتجدات واالأم����ور التنظيمية 
�ملتعلق����ة باملهرج����ان �لوطني، �أبرزه����ا حت�سري�ت 
املوقع، برنامج احلفل، واخلط����ة االإعامية وت�شكيل 

اللجان وتوزيع املهام.
ووجه ال�شي����خ ه�شام بن عبدالرحم����ن اآل خليفة 

فريق العمل واللج����ان امل�رشفة على القيام مبا يلزم 
املتعلق����ة  واملوا�شي����ع  االحتياج����ات  كل  ملتابع����ة 
باالحتف����ال، م�شي����ًدا بالتع����اون امل�ش����رتك واجلهود 
املبذولة ب����ني املحافظة واالأمانة الإخ����راج االحتفال 

باأجمل �شورة ممكنة.

• ديوان اخلدمة املدنية	

• جانب من جولة املدير العام الأمانة العا�شمة	

• جانب من االجتماع التن�شيقي	

متابعة ال�سيانة يف “الرفاع املركزية”

الرف���اع - بلدي���ة املنطق���ة اجلنوبي���ة: 
ق���ام مدي���ر ع���ام بلدي���ة املنطق���ة اجلنوبية 
عا�شم عبداهلل بجول���ة تفقدية ل�شوق الرفاع 
اأب���رز تط���ورات  عل���ى  للوق���وف  املركزي���ة؛ 
واحتياجات ال�شوق من ناحية ال�شيانة، وذلك 
�شمن �شل�شلة الزي���ارات الدورية التي تقوم 
به���ا البلدي���ة، يرافق���ه كل م���ن مدي���ر اإدارة 
امل���وارد الب�رشي���ة واملالي���ة ح�ش���ن املناعي، 
االأ�ش���واق واالأم���اك حمم���د  ورئي����ص ق�ش���م 

حمرو�ص، وعدد من امل�شوؤولني بالبلدية.
ومتت خال الزيارة متابعة اأمور ال�شيانة 
املقدم���ة  باخلدم���ات  لارتق���اء  والتطوي���ر 
ملرتادي ال�شوق مبا يتنا�شب مع احتياجاتهم، 
ال�شي���ارات، مم���ا  مواق���ف  وكذل���ك تطوي���ر 

ي�شاه���م يف رواج احلركة التجاري���ة وت�شهيل 
و�ش���ول الباعة وامل�شرتين اإل���ى ال�شوق، الى 
جان���ب اإ�شاف���ة مواق���ف جدي���دة لل�شيارات، 
وذل���ك بالتن�شيق م���ع اإدارة الط���رق. وتلقى 
املدير الع���ام من مرتادي ال�شوق وم�شتاأجري 
الفر�ش���ات، اأب���رز املاحظ���ات واملقرتح���ات 
الت���ي ت�شه���م يف تطوي���ر اخلدم���ات املقدمة 
للم�شتهلكني والباع���ة، باعتباره مرفقا مهما 
يق�ش���ده املواطنون واملقيم���ون من خمتلف 
مناط���ق البحري���ن. يذك���ر اأن �ش���وق الرف���اع 
املركزي���ة يتكون من 61 فر�شة من بينها 31 
فر�سة خ����رة وفو�كه باملف���رد، و9 فر�شات 
خ����رة وفاكه���ة باجلملة، و7 فر�ش���ات للحم، 
و12 فر�شة لل�شمك، وفر�شتني لبيع الدجاج.

الحكومة والعبور للمستقبل
نق���در عاليا كم املبادرات والربامج التي اأطلقتها احلكومة يف ال�شنوات االأخرية 
املا�شي���ة، والت���ي اأ�شهمت ب�ش���كل واعد، باإح���داث وثبة نوعية يف تنمي���ة االقت�شاد 
الوطني، وت�شجي���ع اال�شتثمار االأجنبي، وا�شتقطاب روؤو����ص االأموال، وتوفري فر�ص 
العم���ل املختلف���ة، واحل���د من مع���دل البطال���ة، قبالة كم م���ن التحدي���ات اجلارفة، 
والقا�شي���ة، وال�شلبة.ومل تكن ه���ذه التحديات حاجًزا، وخندًقا، بق���در ما كانت دافًعا، 
لرج���االت البلد، الأن يقوم���وا بواجبهم كما يجب، والأن يعمل���وا يف الليل والنهار، كفرق 
عم���ل ن�شيطة، متعاونة، متابعة للمتغريات اجلارية حوله���ا اأواًل باأول، وبنتائج اأوجزتها 
االإح�ش���اءات، والتقارير االقت�شادية، عن التنوع الذي و�ش���ل اإليه االقت�شاد البحريني 
الواع���د، وتوجهه نحو اال�شتدام���ة، والتناف�شية، والعدالة، واحل���د الطموح من االعتماد 

على املدخول النفطي، ب�شيا�شة موازية لدول اجلوار. 
ه���ذ� �لعمل �لدوؤوب، و�ملختلف، و�لناه�ش بالبلد، ومبعي�سة �أبنائها، بد�أته حكومة 
البحري���ن ب�شكل مكثف م���ع مطلع العام 2015، ع���رب تنفيذها برناجم���ا ماليا متكاما، 
وحمكم���ا، يقوم على ع���دد من احل���زم واملب���ادرات االقت�شادية الت�شحيحي���ة؛ الإعادة 
هيكل���ة املوازنة العام���ة للدولة، وتر�شي���د االإنفاق احلكومي، وحتقي���ق نقطة التوازن 
ب���ني االإيرادات وامل�رشوفات احلكومية، يف املوازن���ة العامة، مع نهاية العام 2022، اإذ 
�شتك���ون احلكومة ا�شتنفدت خاله���ا الدعم املايل املخ�ش�ص لها م���ن الدول االأ�شقاء 
اململك���ة العربية ال�شعودية، ودولة االإمارات العربي���ة املتحدة، ودولة الكويت، والتي 

�شتغطي حتى ذلك الوقت 50 % من التزامات الدولة املالية.
وقام �شندوق النقد العربي - م�شكوًرا - بدور مثمر كجهة ا�شت�شارية اأ�رشفت على 
اإعداد برنامج احلكومة املايل، بدعم ومتابعة من االأ�شقاء وزراء املالية بالدول اخلليجية 
الث���اث، والذين حر�شوا م�شكورين على اأن يقدم���وا كل امل�شاندة املمكنة الإجناح هذا 

الربنامج، بخري يطال البحرينيني فرًدا، فرًدا، ف�شكًرا لهم جميًعا.
وميثل �لتنفيذ �لناجح لربنامج �لتو�زن �ملايل، �ل�سمان �لرئي�ش لتحقيق �الأهد�ف 
احلكومي���ة املرجوة، والت���ي تتماهى مع املتغ���ريات االقت�شادية املحلي���ة واالإقليمية 
والعاملي���ة، توجها لتعزيز اقت�ش���اد وطني حر، متنوع، �شامل، يعمل باآلية تخالف الرمت 
التقلي���دي، اأهمها تقوية القطاعات غري النفطية، ودفعه���ا للت�شارع، ومتكني القطاع 

اخلا�ص، واحلد من امل�رشوفات احلكومية.
وتقودن���ا جت���ارب ال���دول االأخرى، والت���ي مرت بظ���روف مالية ع�ش���رية، م�شابهة، 
واعتماده���ا الرئي����ص على االقرتا�ص م���ن ال�شناديق النقدية الدولي���ة، النقيادها اإلى 
عا�شف���ة من املوؤث���رات ال�شلبية، ما بني ت�شديد الديون االأ�شلي���ة، والفوائد الفاح�شة، 
وبنتائ���ج كارثي���ة ال تزال تعاين منها حت���ى اللحظة، دون اأي بارقة اأم���ل تلوح يف االأفق 

القريب، والبعيد.
وا�شتذكر هنا القلق الذي �شاد ال�شارع البحريني نهاية �شهر يونيو املا�شي، حني 
اأظه���رت الت�شنيفات املالية العاملية، امل���اأزق الذي و�شل اإليه الدين���ار البحريني، و 
“البلبلة” الت���ي اأثارتها هذه الت�شنيفات بال�شارع البحرين���ي، واالأ�شواق املالية، لوال 
تدخ���ل وزراء املالية للدول اخلليجية الث���اث، واإعانهم قرب تقدمي دعم مايل عماق، 
كان مبثابة �شب املاء البارد على النار املتوهجة، مّلح خالها عدد من اخلرباء الحتمال 
فك الدينار عن الدوالر االأمريكي، اإذ ما ا�شتمر احلال كما هو عليه، ما يعني قفزة هائلة 

يف �أ�سعار �لب�سائع �مل�ستوردة للبحرين، بن�سبة ال تقل عن 50 %.
وتتج���ه حكومة البحرين الر�شيدة - م�شكورة - اإلى معاجلة نهاية وجذرية مل�شاكل 
العجوزات املالية، و�شد فراغ مواكبة االإيرادات احلكومية للتنوع االقت�شادي احلا�شل، 
وبحال تفاقم �سوء مع هبوط �أ�سعار �لنفط، وت�ساعد وترية �الأزمات و�حلروب باملنطقة.
وتتمثل مبادر�ت خف�ش �مل�روفات �حلكومي���ة، وزيادة �الإير�د�ت، و�إعادة توجيه 
الدع���م، ركيزة اأ�شا�شا �شتقود البحرين، ب���اإذن اهلل، مل�شتويات متقدمة من التنمية يف 
املج���االت كافة، حتقق للبيئ���ة االقت�شادية والتجارية اإث���راء م�شتحًقا، ويف خلق فر�ص 
العم���ل، والنم���و على خمتل���ف امل�شتوي���ات، ومبا ي�شه���م بالرقي املعي�ش���ي للمواطن 

البحريني، والذي ي�شتحق كل اخلري.
اإن موؤ����رشات �شع���ي احلكوم���ة الر�شي���دة، حللحلة امللف���ات االقت�شادي���ة واملالية 
العالق���ة، لتج�شد احلر�ص االأب���وي الكبري الذي يوليه عاهل الباد �شاحب اجلالة امللك 
حم���د ب���ن عي�شى اآل خليف���ة، ورئي�ص الوزراء �شاح���ب ال�شمو امللك���ي االأمري خليفة بن 
�شلمان اآل خليفة، وويل العهد نائب القائد االأعلى النائب االأول لرئي�ص جمل�ص الوزراء 
�ساحب �ل�سمو �مللكي �الأمري �سلمان بن حمد �آل خليفة، لتحقيق كل �الأهد�ف �ملف�سية 
لا�شتقرار االقت�شادي، عرب تطبيق املبادرات الواردة يف برنامج التوازن املايل، والذي 
من �ساأنه �أن يتمخ�ش عن بحرين جديدة، قوية، م�ستقرة، ترتكز بنه�ستها �ل�ساملة على 

�شواعد اأبنائها، ف�شكًرا لكل من ي�شعى لذلك، واإلى فجر جديد.

إبراهيم النهام

Ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

فجر جديد

• ال�شيخ حممد بن اأحمد	



ترحب “البالد” برسائل 
ومساهمات القراء، وتنشر 

منها ما ال يتعارض مع قوانين النشر، 
مع االحتفاظ بحق تنقيح الرسائل واختصارها.

شكرا... وزير التربية

تعليق على 
مقال المضحكي

اأنا وال���د الطالب���ة زينب ح�سن 
اأتق���دم بال�سكر اجلزي���ل والعرفان 
ال���ى وزير الرتبي���ة والتعليم ماجد 
النعيمي، على ما مل�سته ابنتي من 
رعاي���ة وتكرمي واهتم���ام ومتابعة 
مبا����رة م���ن �سعادت���ه، وه���ذا اإن 
دل، فاإمنا يدل عل���ي ح�سن اختيار 
هذا الرجل ليت�سل���م هذا املن�سب 
امله���م، فه���ذا الرجل ميل���ك قلبا 
اأبوي���ا كب���را يراع���ي اهلل يف اأبنائه 
وبنات���ه الطلب���ة، فل���ه كل ال�سك���ر 
والتقدير، واأدعو له باأن اهلل يوفقه 
خلر هذه البلد وان يطيل يف عمره.
اأتقدم بال�سك���ر والعرفان  كما 
واالمتنان اإلى مدير ادارة العالقات 
العام���ة بال���وزارة ف���واز ال�روقي؛ 
الك���ر  وابنت���ي  يل  ال�ستقبال���ه 
م���ن م���رة، رغ���م م�ساغل���ه الكثرة 
قلب���ه  فت���ح  حي���ث  وارتباطات���ه، 
لال�ستم���اع اإلى امل�سكل���ة املوؤرقة 
الت���ي كان���ت عائق���ا يف موا�سل���ة 
اجلامعي���ة،  لدرا�سته���ا  ابنت���ي 
واي�سال امل�سكلة اإلى الوزير، فقد 
كان ل���ه الف�سل الكبر بعد اهلل يف 
اإعادة الب�سمة والفرحة لقلب ابنتي 
وكامل اأ�رته���ا وحمبيها وحل تلك 

امل�سكلة بوق���ت قيا�سي، قبل بدء 
الدرا�س���ة اجلامعية، فل���ه مني كل 
ال�سك���ر واالح���رتام عل���ى م���ا بذله 
من جه���د ملحوظ، وع�س���ى اهلل اأن 
يوفقه ويجزيه خر اجلزاء، واأ�سكر 
اأي�س���ا ق�سم الرتبي���ة اخلا�سة على 
الدائ���م  وتوا�سله���م  اهتمامه���م 
اجل���و  توف���ر  يف  وامل�ساهم���ة 
ف���رتة  ط���وال  البنت���ي  املنا�س���ب 

درا�ستها.

والد الطالبة 
زينب حسن بوحميد / احتياجات خاصة

 حادث يعيق رب أسرة وتطالب ببيت بدال من الشقة

جامع بن درباس يقيم حفل التكريم الثامن لحفظة القرآن

لمحـات من تحمـل المشــاقّ لنيــل المــــراد

نا�سدت مواطنة بحرينية رئي�س الوزراء �ساحب 
ال�سم���و امللكي االأمر خليفة بن �سلم���ان اآل خليفة 

�ساحب اجلود والكرم للنظر مبو�سوع اأ�رتها.
وقالت اإنه���ا بحرينية متزوج���ة، وزوجها معوق 
اإث���ر حادث م���روري، وت�سبب احلادث ل���ه باإ�سابات 

بليغة اأعاقته.
وذك���رت اأنه���ا تتوا�س���ل م���ع وزارة االإ�س���كان 
بر�سائل ب�س���اأن مو�سوعها وحال���ة زوجها ال�سحية، 
ولك���ن مل ت���رد عليه���ا ال���وزارة، واإن مو�سوعها يف 
عهدة اجله���ة املعنية بال���وزارة للدرا�سة، ومل تنته 

هذه الدرا�سة.
واأ�ساف اأن الرد الوحيد الذي تلقته من الوزارة 
�س���دور قرار بنق���ل االأ�رة للطاب���ق االأر�سي ب�سقة، 

علما باأننا ن�سكن �سقة منذ 5 �سنوات.
وبين���ت اأن طلب االأ�رة االإ�س���كاين يعود للعام 

2001، وتتمن���ى من �سمو رئي�س ال���وزراء التوجيه 
با�ستعجال ح�سول االأ�رة على وحدة �سكنية )بيت( 

بالقريب العاجل.

البيانات لدى محرر الصفحة

م����ع بداية العام الّدرا�س����ي اجلديد، وا�ستعداد 
املدار�س واجلامع����ات ال�ستقبال الّطالب بكّل حّب، 
وتفاوؤل، وتف����ان، وّددت اأن ينا�س����ب املقال، هذا 
احل����دث العظيم ال����ذي يهدف اإلى تربي����ة االأجيال، 
واإع����داد قادة تخدم االأّم����ة، وتبني االأوط����ان، فاإّننا 
يف حاج����ة اإلى ا�ستنها�����س الهمم ال�ستقب����ال العام 
ب����كّل هّم����ة ون�ش����اط، ويف ه����ذا املق����ال ملحات من 
�س����ر االأئم����ة والفقه����اء على م�س����اّق العل����م، فاإّن 
اإمع����ان الّنظ����ر يف �سر ه����وؤالء العلم����اء االأجالء لهو 
حاف����ز اإلى جمي����ع املربني، والّط����الب على: جتديد 
الّنواي����ا، واالإخال�����س يف طل����ب العلم، ف����اإن وجدت 
الّرغب����ة، والهّمة العالي����ة، م����ع االإرادة والعزمية يف 
طلب العلم، ت�سام����ى الهدف، وعلت الغاية، ف�سار 
هدفه الّتفّوق، وعنوانه الّتمّيز، ومو�سوعه االإتقان، 
والأخذه االن�سغ����ال بالعلم عن ملهيات احلياة كّلها، 
فتذّلل����ت اأمامه امل�ستحيالت، وانحنى الكون باأ�ره، 
ممه����ًدا له طري����ق العل����م والعلي����اء. وال ياأتي ذلك 
بالّراح����ة والّرفاهّي����ة والف����راغ، فالب����د م����ن تقدمي 
الّت�سحيات، وبع�����س الّتنازالت يف �سبيل احل�سول 
عليه، فقد تك����ون يف الوقت، اأو املال، اأو يف كّل ما 
ترغب فيه الّنف�س وتهواه، ولذلك قيل: “اأن العلم 
ال يعطي����ك بع�سه حّتى تعطيه كّلك”. وهذه ملحات 
م����ن اأغرب ما �سمعت، ومن اأعجب ما قراأت عن مدى 
حتّمل امل�س����اّق يف �سبي����ل نيل امل����راد، اقتطفتها 
من كت����اب )�سفحات من �سر العلماء على �سدائد 
العل����م والّتح�سي����ل(، لل�ّسيخ عبد الّرحم����ن اأبو غّدة 

رحمه اهلل.
فم����ن اأخبار الّتعب والّن�س����ب والّرحلة يف طلب 
العل����م وقطع امل�سافات، يخرنا ال����ّرواة باأّن االإمام 
اجللي����ل، احل�س����ن الب�����رّي رحمه اهلل، ق����د رحل من 
اأج����ل ح����رف -اأي كلمة واح����دة فق����ط!-، كما ينقل 
لنا املوؤلف ق����ول الّتابعي �سعيد بن امل�سّيب رحمه 
اهلل: “كنت اأرح����ل االأّيام والّليايل يف طلب احلديث 
الواح����د”، واأ�سيف على تلك االأخبار اّلتي تبنّي علو 
الهّمة، وبذل ال�ّسبل والغايات لنيل العلم واملراد، 
ق����ول ال�ّسعب����ي: “م����ا اأروي �سيًئا اأقل م����ن ال�ّسعر، 
ول����و �سئ����ُت الأن�سدتكم �سهًرا ال اأعي����د”، وهذا يدل 
على مدى اطالع����ه، ومعرفته بال�ّسعر، وقوة حفظه، 
ومتّكنه من قول ال�ّسعر، ملّدة �سهر كامل، من دون 
اأن يك����رر بيًتا فيه!، ولذلك عندما قيل لل�ّسعبي من 
اأين ل����ك هذا العلم كّل����ه؟، قال: “بنف����ي االعتماد، 
وال�ّس����ر يف الب����الد، و�س����ر ك�سر احلم����ار، وبكور 
كبكور الغراب”، وكان يعني بنفي االعتماد، باأّنه ال 
يعتمد اإاّل على نف�سه يف طلبه، وكذلك ق�سد ب�سر 
احلم����ار، باأّنه اأ�سبح ل�سّدة حّب����ه للعلم، واإخال�سه يف 
طلب����ه، كث����ر ال�ّسفر، ال يفقده اأح����د، وال يهتّم فيه 

اأحد!.
هك����ذا كان العلم لدى علم����اء االأّمة وفقهائها، 
اأع����ّز حبي����ب، واأغلى �سدي����ق، واأثمن غ����ال، فيهون 
عليه����م فقدان اأي �سيء يف �سبي����ل احل�سول عليه، 
وم����ن غريب م����ا ذك����ر، اأن اأ�سابع رجل اإم����ام علوم 
العربّي����ة الّزخم�����ري ق����د �سقط����ت؛ نتيج����ة ال����رد 

ال�ّسدي����د، والّثل����ج الكث����ر يف رحلته اإل����ى خوارزم، 
م����ن دون اأن ي�سعر!. فاإّن العل����م “ال ي�ستطاع براحة 
اجل�س����د”، فقد ذك����ر املوؤلف يف اأخبار هج����ر الّنوم، 
والّراحة، و�سائر الّلذائذ، خر الّتابعي الفقيه، عطاء 
بن اأبي رب����اح، وذلك باأّن امل�سجد كان فرا�سه ملّدة 
ع�ري����ن �سنة!، ومن عجيب ما ذك����ر من االأخبار، خر 
القا�س����ي الفقيه عبد اهلل ب����ن اأبي �سرمة، اأّنه كان 
يتذاكر الفقه م����ع اأ�سحابه بالّليل ومل يفّرق بينهم 
اإاّل اأذان ال�ّسب����ح!، هكذا يكون احلال عندما تتج�سد 
احل����ّب والّرغبة يف طل����ب العلم واقًع����ا م�سوًرا، فال 
يكون البذل اإال عندما ي����درك املرء عظم املطلوب 
وقيمت����ه، فال ي�سغل����ه �ساغل، وال يلهي����ه �سيء عن 
حتقيق مراده، وعندما يعل����و الهدف فال ت�ساأل عن 
ال�ّسب����ب، ولهذا فال غرابة من ق����ول االإمام اأحمد بن 
حنب����ل رحم����ه اهلل: “اأنا اأطل����ب العلم اإل����ى اأن اأدخل 
الق����ر”، فل�س����ان حال����ه يقول: م����ن املح����رة اإلى 
املق����رة، وم����ن االأخبار اّلت����ي ذكرت، خ����ر يحكي 
يف  ي�ستيق����ظ  كان  ال����ذي  البخ����اري  االإم����ام  ح����ال 
الّليل����ة الواح����دة من نومه، ملا يق����ارب ع�رين مّرة، 
يوق����د فيها ال�ّراج؛ ليكتب فائ����دة متّر بخاطره ثّم 
يطف����ئ ال�ّراج، ث����ّم يقوم مّرة اأخ����رى، وهكذا!. كما 
كان ال�ّس����ر عل����ى الفق����ر ومرارته �سع����ار العلماء، 
ودثارهم عل����ى الغالب، فقد اأنه�س تالمذة اخلليل 
بن اأحمد الفراهي����دي، ما قاله الّن�ر بن �ُسَميل: “ال 
يجد الّرجُل لّذة العلم حّت����ى يجوع وين�سى جوعه”!، 
واأ�سيف على ذلك ما اأورده املوؤلف من خر عن ابن 

اجلوزي -رحم����ه اهلل- يف �سباه، اأّن����ه كان يخرج يف 
طلب العلم، ويحمل مع����ه اأرغفة ياب�سة ال ي�ستطيع 

اأكلها اإاّل عند املاء؛ ل�سعوبة تناولها وه�سمها!.
ويف اخلتام تتن����ّوع االأخبار، ويبقى الهدف وهو 
ح����ّب العل����م، والّرغب����ة يف طلبه موح����ًدا جلميع هذه 
االأخب����ار، و�س����دق ابن الّروم����ي عندما ق����ال: “لوال 
عجائ����ب �سن����ع اهلل ما نبت����ت... تل����ك الف�سائل يف 
حل����م وال َع�َسب”، فجزى اهلل ه����وؤالء العلماء االأجالء 
عّن����ا خًرا، فه����م الذين اآث����روا الّتعب عل����ى الّراحة، 
وتو�س����دوا امل�ساع����ب وامل�س����اّق، يف �سبي����ل نقل 
العلم ال�ّسحيح، والّتثبت من �سحة ال�ّسند والّرواية، 
وعندما اأخل�سوا هلل العمل، خّلد اهلل اأ�سماءهم خلود 

االآبدين، }فبهداهم اقتد{.

إسراء جناحي
Es.janahi@gmail.com

اقام جامع بن دربا�س حفل 
التك���رمي الثامن حلفظة القران، 
حيث اأ�ساد القائمون على اجلامع 
بدع���م رئي����س ال���وزراء �ساحب 
ال�سمو امللك���ي االأمر خليفة بن 
�سلم���ان اآل خليف���ة للجامع باأمر 
�سم���وه الك���رمي باإع���ادة بنائ���ه 
الأن�سطة  الدعم متوا�سال  ومازال 

اجلامع وبراجمه.

لالأ�ستاذة جناة  االح���رتام  مع 
امل�سحك���ي اإال اأنه���ا غر موفقة 
بالط���رح الت���ي طرحت���ه، ال نعلم 
ما ه���ي بواعث االأمر التي دعتها 
اإلغ���اء املجال����س  للكتاب���ه ع���ن 

البلدية املنتخبة واملعينة.
اإن املجال����س البلدي���ة ه���ي 
اإح���دى ثم���ار العه���د االإ�سالحي 
جلالله امللك، وحتر�س احلكومة 
متمثل���ة ب�سم���و رئي�س ال���وزراء، 
وكذلك �سم���و ويل العهد وبقية 
اجلمعي���ات  واأي�س���ا  ال���وزراء، 
العام���ة  االأخ���رى  واملوؤ�س�س���ات 
واملراك���ز  واالأندي���ة  واخلا�س���ة 
االأهلية  والقطاع���ات  ال�سبابي���ة 
واحلكومي���ة واخلا�س���ة، فال���كل 
املجال����س،  دور  ويثم���ن  يق���در 
واإنه���ا ال�ري���ك لل���وزارات باأداء 
املهم���ات اخلدماتي���ة، فال���دور 
االأب���رز الحمافظ���ة ه���و النواحي 
االأمنية، ومن ثم بقية اخلدمات، 
اأم���ا املجال����س البلدي���ة فاأعطى 
اخت�سا�س���ا   25 له���ا  امل����رع 
اأ�سي���ال له، وليت اال�ستاذة، قبل 
كتابة املق���ال، اأر�سلت ا�ستبانة 
وجمل����س  البلدي���ة  للمجال����س 
اأمان���ة العا�سم���ة ت�ساأله���م ع���ن 
اأه���م االأعمال الت���ي قاموا بها يف 
االأدوار االأربعة من 2002 وحتى 
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�صالـة تخـدم حمافظـة املحـرق
الأهايل ي�سكرون جاللة امللك على املكرمة ال�سامية

املنامة - بنا: رفع حمافظ املحرق �سلمان 
ب����ن هن����دي املناعي ال�سك����ر با�سم����ه وبا�سم 
الأه����ايل اإلى �ساحب اجلاللة عاهل البالد على 
مكرمة جاللته ال�سامية باإن�ساء �سالة متعددة 
الأغرا�����ض تخدم اأهايل املح����رق بكافة مدنها 

وقراها.
واأكد املحاف����ظ اأن هذه القاع����ة �ستقدم 
خمتل����ف  يف  للمواطن����ن  جليل����ة  خدم����ات 
املنا�سب����ات الوطنية الك����رى بالإ�سافة الى 

املنا�سبات وال�ستقبالت الر�سمية.
 ورفع املحافظ ال�سكر اإلى �ساحب ال�سمو 
امللكي رئي�����ض الوزراء على توجيهات �سموه 
مبتابعة احتياج����ات القرى واملدن واملناطق 
من املرافق والأن�سط����ة ال�سبابية والريا�سية 
واإن�س����اء مرك����ز �سبابي لأهايل ق����اليل، موؤكدا 
اأن توجيه����ات �سم����وه ت�سب يف �سال����ح اأبناء 

و�سباب الوطن من اجلن�سن.
جاء ذلك يف املجل�ض الأ�سبوعي ملحافظة 
املح����رق، حيث اأكد الأه����ايل اأنهم �سيفزعون 
فزعة رج����ل واحد لتلبية الواج����ب وامل�ساركة 
يف العر�ض الدميوقراطي واختيار املر�سحن 
الأكفاء خدم����ة للوطن، موؤكدين باأن التجارب 
ال�سابقة ولدت لديهم اخلرة الكافية لختيار 

املرت�س����ح الأكفاأ خلدم����ة الوطن واملواطنن 
حتت قبة الرملان وعر العمل البلدي.

وط����رح املحاف����ظ ع����ر املجل�����ض فك����رة 
اإ�س����دار كتي����ب خا�����ض يت�سم����ن احتف����الت 
الأهايل واملحافظ����ات واجلهات كافة بالعيد 
الوطن����ي املجي����د وذكرى ت����ويل جاللة امللك 
اأن ه����ذا  املف����دى مقالي����د احلك����م، موؤك����دا 

الكتيب �سي�سه����م يف عدم تداخل الحتفالت 
و�سينظ����م التوزي����ع لتكون ط����وال اأيام �سهر 
دي�سم����ر بدل م����ن اقامتها جميع����ا يف تاريخ 
واح����د، عل����ى اأن تتبنى وزارة �سئ����ون العالم 
مهمة التن�سيق واإ�س����دار الكتيب خالل �سهر 
نوفمر حتى يت�سنى لالأه����ايل وزوار اململكة 

معرفة التواريخ واملواقع.

• جانب من املجل�ض الأ�سبوعي ملحافظة املحرق	

كتاب يوثق �صرية حياة الظهراين
يتناول �سجل عطاءاته يف الرملان على مدى 24 عاما

اأ�سدر الكات���ب جمال جا�سم زويد موؤلفه 
اجلديد ال���ذي يحمل عنوان ) خليفة بن اأحمد 
الظه���راين... �سفح���ات م�سيئ���ة يف تاري���خ 
الوطن ( ويتن���اول فيه �سرية اأح���د القامات 
الوطني���ة التي عا�رصت مراحل هامة يف تاريخ 
البحرين واأثرت املجتمع بعطائها يف خمتلف 

املجالت .
  تط���رق الكتاب الذي يتكون من )152( 
�سفحة اإل���ى بدايات حياة خليف���ة الظهراين 
والع�سامي���ة الت���ي متي���ز به���ا وان�سمامه يف 
الأعم���ال الجتماعي���ة واخلريي���ة اإم���ا رئي�سا 
اأو موؤ�س�س���اً اأو ع�س���واً فاع���اًل  بالإ�سافة اإلى 
رئا�ست���ه لن���ادي الرف���اع الغرب���ي وتاأ�سي�سه 

ل�سندوقها اخلريي .
كما تن���اول الكتاب يف جزئه الأكر �سجل 
خليفة بن اأحمد الظهراين يف العطاء الرملاين 
الذي امتّد لقرابة )24( عاما بدءا من انتخابه 
للمجل����ض الوطني ع���ام 1973م  ثم اختياره 
لع�سوي���ة جمل����ض ال�س���ورى لث���الث دورات 
متتالية من عام 1992م حتى العام 2002م 
وبع���د ذل���ك انتخاب���ه ملجل�ض الن���واب الذي 
تراأ�سه منذ بدايته 2002م  حتى 2014  ، اأي 
ملدة ثالثة ف�سول ت�رصيعية . مما يعد توثيقاً 

بارزا لهذه املراحل الهامة يف تاريخ البحرين.
وقد حر����ض املوؤل���ف اأن ي�ستعر�ض اأهم 
الأعمال والإجنازات الت���ي قام بها الظهراين 
خ���الل عمل���ه الرمل���اين موؤك���داً اأن رئا�ست���ه 
ملجل����ض النواب مل تثنيه ع���ن ممار�سة دوره 
وعطائه كنائب ، وذكر اأن من اأهم الإجنازات 
�س���ب للظهراين هو اقرتاح���ه ب�ساأن  الت���ي حتحُ
تكوي���ن احتياطي نق���دي لالأجي���ال القادمة 

ب���اأن يقتطع دولر م���ن قيمة كل برميل نفط 
ل�سالح ه���ذا ال�سندوق ال���ذي تناوله موؤلف 
الكت���اب حت���ت عن���وان ) ب�سم���ة الظه���راين 
لالأجيال القادم���ة ( وبن فيه اإجمايل املبالغ 
الت���ي مت حت�سيلها يف ه���ذا ال�سندوق حتى 
نهاي���ة ال�سن���ة املالية 2017م بل���غ ) 729( 

مليون دولر .
رئا�س���ة  اإل���ى  كذل���ك  تط���رق  الكت���اب 
الظهراين حلوار التواف���ق الوطني الذي دعا 
ل���ه جاللة امللك يف الع���ام 2011م بالإ�سافة 
اإل���ى الأو�سم���ة واجلوائز التي ح�س���ل عليها 

تقديراً وتكرمياً لعطائه وخدمته لوطنه .
ويحُع���د الإ�سدار اجلديد الذي تتولى ن�رصه 
املكتب���ة الوطنية هو الكت���اب الثالث �سمن 
�سل�سل���ة كت���ب اأ�سدرها جم���ال جا�سم زويد 
ال���ذي كان ي�سغل مراقب اللج���ان يف جمل�ض 
ال�س���ورى 1992 ثم اأمينا عاما م�ساعدا للجان 
واجلل�س���ات والبحوث يف جمل����ض النواب منذ 
2002 حتى 2017 وقائماً باأعمال اأمن عام 

املجل�ض 2014-2011م .
والكتاب���ان ال�سابقان هما اأول :) التجربة 
الرملاني���ة الثاني���ة يف البحري���ن - جمل����ض 
ال�سورى م���ن ع���ام 2002-1992م ( وثانيا 
الف�سل���ن -2002 ح�س���اد  م���ن   ( كت���اب 

2010م (.

• غالف الكتاب	

رئي�س “متكني” يلتقي “االحتاد احلر”

“املرور”: 15 األف معاملة باملراكز �صهريا 

مدينة عي�س���ى - الحتاد احل���ر: بح�سور 
رئي�ض �سندوق العمل )متكن( ال�سيخ حممد 
ب���ن عي�س���ى اآل خليفة، نظم الحت���اد احلر يف 
مقره مبدين���ة عي�سى لقاء مفتوح���ا لقواعده 
العمالي���ة ب�س���اأن اخلدم���ات الت���ي تقدمه���ا 

متكن.
الرئي����ض  اأ�س���اد  اللق���اء،  بداي���ة  ويف 
التنفي���ذي لالحت���اد احل���ر يعق���وب يو�س���ف 
بح�س���ور ال�سي���خ حمم���د ب���ن عي�س���ى اللقاء، 
مق���درا فك���رة اإن�س���اء “متك���ن” واخلدمات 
املتمي���زة الت���ي يقدمه���ا من ور����ض تدريب 
وتطوير لقدرات الك���وادر ال�سبابية العمالية 
واخلريج���ن لإدماجهم يف �س���وق العمل، ومبا 

يتطلب���ه القطاعن من ك���وادر لديها خرات 
متخ�س�س���ة، م�سددا عل���ى اأنها فك���رة رائدة 
واإح���دى ثمار امل�رصوع الإ�س���الح جلاللة امللك 
وتطلع���ات جاللت���ه يف �سبيل تطوي���ر معي�سة 
املواط���ن، وطال���ب املوؤ�س�سة بدع���م الحتاد 

احلر والعمال خ�سو�سا.
كم���ا ن���وه رئي����ض الحت���اد احل���ر بروؤية 
جالل���ة امللك مل�ستقب���ل اململك���ة وتطلعات 
املواطن���ن ونب�ض ال�س���ارع بتعين ممثلن 
عن العمال يف جمل�ض اإدارة “متكن”؛ تقديرا 
ل���دور العمال ونقل اقرتاحاته���م وق�ساياهم 
لأعل���ى امل�ستوي���ات التنفيذي���ة ذات ال�سلة 

بهم.

املنام���ة - وزارة الداخلي���ة: اأكد �سابط 
�س���وؤون الرتاخي�ض ب���الإدارة العام���ة للمرور 
النقي���ب �سلمان رائ���د املحم���ود اأن تد�سن 
مراكز اخلدمة اخلارجية التابعة لالإدارة �سهل 
عل���ى املراجعن اإجن���از معامالته���م واخت�رص 
عليهم الوقت واجلهد، اإذ تقدم هذه املراكز 
العديد من اخلدمات املرورية مثل الت�سجيل 
ال�سنوي للمركب���ات وجتديده وحتويل ملكية 
املركبات وجتديد الرخ�سة ودفع املخالفات 
املروري���ة وغريه���ا م���ن اخلدم���ات، اإ�ساف���ة 
اإلى اإم���كان اإجناز جميع ه���ذه املعامالت عر 
احلكومة الإلكرتونية دون احلاجة اإلى مراجعة 

اأي مركز خدمة خارجي.
واأ�س���ار النقي���ب �سلم���ان املحمود خالل 
ا�ست�سافت���ه يف برنامج )الأمن( الإذاعي الذي 

تعده وتقدمه الإدارة العامة لالإعالم والثقافة 
الأمني���ة بالتعاون مع اإذاع���ة البحرين، اإلى اأن 
مراك���ز اخلدم���ة اخلارجية متكنت من���ذ بداية 
2018 وحتى 31 اأغ�سط�ض املا�سي من اإجناز 
122176 معامل���ة، مبع���دل 15 األ���ف معاملة 

�سهرياً، و764 معاملة يومياً.
واأردف اأن���ه يتم تدري���ب موظفي مراكز 
اخلدمات املرورية تدريبا �سامال ميكنهم من 
���درب املوظف  اإجن���از جميع املعام���الت، اإذ يحُ
يف جمي���ع الأق�سام املعني���ة باخلدمات كق�سم 
الفن���ي  والفح����ض  والت�سجي���ل  الرخ����ض 
واملخالفات، ومن ث���م يلتحق بدورات خا�سة 
بفن التعامل مع اجلمهور، وهي دورة اإجبارية 
جلميع املوظف���ن؛ حتى يتمكن���وا من خدمة 

املراجعن باأف�سل �سورة.

حمرر ال�صوؤون ال�صيا�صية

�صورة معر�س البحرين للت�صامح على �صفحة االأمم املتحدة االإلكرتونية
يف دللة وا�سحة على جناح امل�ساركة البحرينية على هام�ض اجلمعية العامة

نيويورك - بنا: اأك���د رجال دين اأن مملكة 
البحري���ن ا�ستطاع���ت بتاريخها الغن���ي وبقيم 
الت�سامح والتعاي�ض ال�سلم���ي واحلرية الدينية 
اأن تنقل اإلى العامل من بيته الأممي يف نيويورك 
جتربة ق���ل نظريها من الرتق���اء بالإن�سان اإلى 
مرات���ب رفيعة م���ن املحب���ة والتناغ���م وتقبل 
الآخرين، بعي���دا عن �سلبيات العنف والكراهية 

والتع�سب.
وثمنوا يف ت�رصيح���ات لوكالة اأنباء البحرين 
)بن���ا( يف خت���ام اأم�سي���ة جمعي���ة “ه���ذه ه���ي 
البحري���ن” بالتع���اون م���ع مرك���ز املل���ك حمد 
العاملي للتعاي����ض ال�سلمي لالحتف���ال باإعالن 
مملكة البحرين، مبا تقدمه البحرين من منوذج 
�س���اٍم لل�س���الم الإن�ساين و�سمان حري���ة التعبد 
جلميع الأدي���ان واملذاه���ب واملعتقدات التي 

عرفها الب�رص.
ياأتي ذلك يف وقت ن�رصت فيه منظمة الأمم 
املتحدة يف موقعها الإلكرتوين الر�سمي �سورة 
من معر�ض البحرين للت�سامح الذي نظم يف اأحد 
اأكر اأروقة الأمم املتحدة يف نيويورك، يف دللة 
كبرية على مدى جناح امل�ساركة البحرينية على 
هام�ض عمومي���ة الأمم املتحدة لت�سليط ال�سوء 
على الت�سامح والتعاي�ض ال�سلمي يف البحرين. 

الجتماعي���ة  اللجن���ة  ع�س���و  وقال���ت 
والقت�سادية بالأمم املتح���دة الق�ض فلورن�ض 
اكاو اإن النموذج البحريني للت�سامح والتعاي�ض 
ال�سلم���ي ي�س���كل جتربة ممتازة يف ع���امل يواجه 
الكثري من ال�سطرابات ال�سيا�سية وال�رصاعات 

العرقية والطائفية.
واأو�سح���ت اأن ر�سالة ال�سالم التي ير�سلها 
جاللة املل���ك للعامل �رصيح���ة ووا�سحة املعامل، 
وتنق���ل جترب���ة فري���دة يف جمع جمي���ع الأديان 
والطوائ���ف والأعراق عل���ى طاولة احلوار �سمن 

اأجواء ملوؤها املحبة واملودة وتقبل الآخر.
ب���دوره، اأعرب من���دوب فنلندا ل���دى الأمم 
املتح���دة كاي زاور ع���ن تهاني���ه جلاللة امللك 
ول�سع���ب البحرين مل���ا يتحلون ب���ه من خ�سال 
حمي���دة يف الت�سامح والتعاي����ض ال�سلمي، لفتا 
اإلى اأن امل�ساركة البحرينية الفاعلة يف عمومية 
الأم���م املتحدة عك�ست ال�س���ورة امل�رصقة لهذا 

النموذج البحريني الرائد. 
معر�س���ا  البحري���ن  “نظم���ت  واأ�س���اف 
وفعالي���ات رائع���ة خ���الل الأ�سب���وع الأمم���ي يف 
نيوي���ورك، نحن يف اأم�ض احلاج���ة اإلى مثل هذه 
النماذج الإن�ساني���ة الراقية يف وقت زادت فيه 
حدة ال�رصاعات على اأ�سا�ض مذهبي اأو ديني”. 

من جانبه، قال الأب �سيكي راجا رجل دين 
من الطائفة امل�سيحية الرثوذك�سية “ن�سيد مبا 
تقوم ب���ه البحرين خ�سو�سا جهود جاللة امللك 
يف فت���ح باب احلرية الديني���ة على م�رصاعيه يف 
اململكة، وهذا ما جنده جليا يف وجود الكنائ�ض 

لطوائف ع���دة على اأر�ض اململك���ة، وهو دليل 
دام���غ عل���ى م���دى ري���ادة البحري���ن يف �سموها 
بالب�رصية لأبعاد اأرحب من املودة واملحبة، وهذا 

ما نتمنى اأن يحدث يف جميع دول العامل”.
م���ن جهته، ق���ال ريان ثاب���ت ممثل جمتمع 

�سع���داء  “نح���ن  نيوي���ورك  يف  البهائي���ن 
بامل�سارك���ة به���ذه الأم�سي���ة البحريني���ة التي 
تعك�ض مدى حر�ض البحرين على اإ�ساعة ثقافة 
التعاي����ض ال�سلم���ي كاإح���دى اأه���م ال����رصورات 

الإن�سانية والأخالقية”.
واأو�س���ح اأن املب���ادرة البحريني���ة ت�س���كل 
دعامة مهمة جلهود املجتمع الدويل يف احلفاظ 
عل���ى الأم���ن وال�س���الم م���ن خ���الل نب���ذ دعوى 
التطرف اأًيا كانت �سوره، وخطاب الكراهية اأًيا 

كانت مرتكزاته.
من جهته، قال �سان���درا �سوامي رجل دين 
بوذي “نحن نحرتم مبادرة عاهل البالد يف جعل 
الت�سامح وتقبل الآخر اأ�سلوب حياة، والتي نرى 
اأنها الطريق ال�سحيح نحو عامل م�سامل ل تطغى 

عليه اأ�سكال التطرف اأو الطائفية”.
وقال حذيفة دي�سالو ممثل جمتمع البهرة 
يف نيوي���ورك اإن جترب���ة البحري���ن يف احلري���ة 
الدينية عظيمة ال�س���اأن، وم�ساركة مركز امللك 
حم���د العامل���ي للتعاي�ض ال�سلم���ي قد �سلطت 
ال�سوء اأكرث عل���ى هذه التجرب���ة الرائدة لنقل 
ر�سال���ة ال�س���الم وتعميمها على جمي���ع اأقاليم 

العامل.

• معر�ض البحرين للت�سامح نظم يف اأحد اأكر اأروقة الأمم املتحدة يف نيويورك	



دبي: ارتفاع اال�ستثمارات 
االأجنبية بن�سبة 26 %

دب���ي - رويرتز: قالت حكوم���ة اإمارة دبي اأم�س اإن 
اال�ستثمارات االأجنبية املبا����رة ارتفعت بن�سبة 26 % 
يف الن�س���ف االأول 2018 مقارنة بذات الفرتة من العام 

املا�سي.
ونقل بيان ر�سمي عن ويل عهد دبي ال�سيخ حمدان 
ب���ن حممد بن را�س���د اآل مكتوم قول���ه اإن اال�ستثمارات 
االأجنبية املبا����رة يف االإمارة بلغت 17.76 مليار درهم 
وت�س���درت  االأول.  الن�س���ف  يف  دوالر(  ملي���ار   4.84(
الواليات املتحدة والهند وتايالند واإ�سبانيا وبريطانيا 

قائمة الدول التي ت�سخ روؤو�س اأموال يف دبي.

“زين” تن�سم لكابل “MEETS” لتعزيز عرو�سها
املنام���ة - زين: اأعلنت زين البحرين، عن تقدميها لالن�سمام لنظام كابل ال�رق االأو�سط 
واأوروب���ا االأر�س���ي )MEETS(، وه���و نظ���ام دويل للكواب���ل االأر�سية يوفر اأح���دث احللول 
االإقليمي���ة لالت�ساالت ذات النطاق الرتددي العايل، يف خطوة اأخرى تهدف لتطوير واالرتقاء 

بقطاع االت�ساالت يف البحرين.
و�ستق���دم ال�ركة من خ���الل ان�سمامها لنظام هذا الكابل املزي���د من املنتجات واحللول 
التقنية لالت�ساالت؛ تلبيًة للطلب املتزايد على توفري خدمة ات�سال ب�سبكة االإنرتنت موثوق 

وعايل ال�رعة يف جميع اأنحاء اململكة، خ�سو�سا لقطاعات االأعمال.
وق���ال املدير الع���ام لل�ركة حممد زين العابدي���ن “�سي�ساهم تطبيق نظ���ام كابل ال�رق 
االأو�سط واأوروبا االأر�سي )MEETS( بتحقيق روؤية البحرين الهادفة الأن ت�سبح اأحد املراكز 
الرئي�س���ة لتكنولوجي���ا املعلوم���ات واالت�ساالت وحرك���ة البيانات يف منطقة ال����رق االأو�سط 

و�سمال اإفريقيا”.

  للتوا�سل:  )ق�سم االقت�ساد: 17111455(              ق�سم االإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )اال�سرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434(
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اقتصاد
���س��ف��ي��ق ع��ل��ي: 6 % من���و ق��ط��اع ال��ك��ه��رب��اء وه���و دل��ي��ل ع��ل��ى ال��ت��ط��ور االق��ت�����س��ادي

“العزل” تزود البحرين بربع احتياجاتها من الكهرباء وتطمح لتجديد العقد
ح�سلت على قر�س بقيمة 243 مليون دوالر الإعادة التمويل

     علي الفردان من املنامة

ع���ر م�سوؤول يف �ركة الع���زل للطاقة، اململوكة 
للقطاع اخلا�س والتي ت���زود البحرين بجزء كبري من 
احتياج���ات الكهرباء ع���ن ا�ستعداد ال�رك���ة لتجديد 
عقد تزوي���د ال�سبكة احلكومية بالطاق���ة الكهربائية 
مع احلكومة، وذلك بع���د انتهاء العقد املرم بحلول 
الع���ام 2026، يف الوق���ت ال���ذي اأعلنت في���ه ال�ركة 
ح�سوله���ا عل���ى قر����س جمم���ع م���ن 5 بن���وك حملية 
واإقليمية الإعادة متويل قرو�س �سابقة وذلك بقيمة 

243 مليون دوالر.
واأكد رئي�س جمل����س اإدارة �ركة العزل للطاقة، 
�سفيق عل���ي، يف ت�ريحات لل�سحافي���ن اأن ال�ركة 
ت���زود البحري���ن بقراب���ة 25 % م���ن احتياجاتها من 
الطاقة الكهربائية يف املتو�سط، وقد تبلغ الثلث، اإذ 
اإن ه���ذه الن�سبة تزيد يف فرتات ال�سيف، حيث ت�سل 
طاق���ة االإنت���اج حلدوده���ا الق�سوى يف ه���ذا الف�سل 
بن�سب���ة 99 % م���ن ق���درة املحط���ة الت���ي تبلغ 950 
ميغ���اوات. و�ساهم يف الت�سهي���الت املالية اجلديدة 
لل�ركة كل م���ن: املوؤ�س�سة العربي���ة امل�رفية، بنك 
الكويت الوطني، بنك امل�رق، بنك البحرين الوطني، 
والبن���ك االأهل���ي املتح���د، اإذ حتل ه���ذه الت�سهيالت 
املالية اجلديدة حمل التمويل االأ�سلي الذي جرى يف 
العام 2004 ع���ر ائتالف “كون�سورتيوم” مكون من 

ت�سعة بنوك عاملية وم�رفن اإقليمين.
وب���ننّ �سفيق اأن العقد ال���ذي اأبرمته ال�ركة يف 
منت�س���ف يوني���و 2016 ين�س على تزوي���د البحرين 
بالكهرب���اء ملدة ع�ري���ن �سنة وفق عق���د BOO اأي 
ت�سييد ومتلك وت�سغيل، وبالت���ايل �ستكون املحطة 
ملك لل�ركة حتى بعد انتهاء العقد “ قد تقوم هيئة 
الكهرب���اء واملياه بالطلب منا قب���ل االنتهاء بتجديد 

العقد، اأو رمبا يطلب منا �سئ اآخر، حاليا يتم االإعداد 
لت�سيي���د حمط���ة ال���دور 2، وهن���اك من���و يف الطلب 
عل���ى الكهرباء، وزيادة الطلب ه���و دليل على النمو 

االقت�سادي”.
وم�س���ى بالقول “هن���اك منو يق���در بنحو 6 % 
�سنوي���ا يف الطلب عل���ى الكهرباء، وه���ذا دليل على 

وجود منو اقت�سادي ت�سهده البحرين”.
وبخ�سو����س ما اإذا كان���ت ال�ركة تن���وي زيادة 
اإنتاجه���ا م���ن الطاقة، اأكد �سفي���ق اأن ال�ركة ملتزمة 
بطلب���ات هيئ���ة الكهرباء وامل���اء، موؤك���دا يف الوقت 
نف�س���ه اأن قط���اع الطاق���ة يف البحري���ن قط���اع واعد 
ومزده���ر، واأن ح�سول ال�ركة عل���ى متويالت يف ظل 
ظروف ال�س���وق يوؤكد ثق���ة القطاع امل���ايل والبنوك 

بال�ركة وببيئة اال�ستثمار يف البحرين عموما.
واأ�س���اف “القر�س احلايل ه���و الإعادة متويل ما 
تبقى من القر�س االأ�سل���ي، والذي تعاقدنا عليه يف 
�سنة 2004، وكان حينها املبلغ اأكرث من 400 مليون 
دوالر وانخف����س م���ع م���رور ال�سنوات، ه���ذا القر�س 
اجلديد �سيتم رفع ما تبقى من القر�س ال�سابق، كما 

�سيت���م اإطالة عم���ر التمويل �سنت���ن اإ�سافيتن، اإذ 
ي�سدد القر�س بنهاية 2026”.

واأو�سح “ح�سلنا على التمويل ب�سهوله، وتلقينا 
عر����س اأكرث مما كنا نري���د، ح�سلنا على التمويل من 

بنوك متواجدة يف البحرين. 
وت���زود حمطة الع���زل للطاقة، وهي ث���اين اأكر 
م�روع يف اإطار م�روع خ�سخ�سة الطاقة -  بعد حمطة 
احل���د للطاقة، والت���ي مت بيعه���ا للقط���اع اخلا�س، 
والحق���ا حمط���ة ال���دور واحد الت���ي �سيده���ا القطاع 
اخلا�س - ال�سبك���ة احلكومية، والت���ي تديرها هيئة 
الكهرب���اء واملاء، وف���ق ت�سعرية ثابت���ة، اإذ يتخل�س 
عائ���د اال�ستثم���ار باحل�سول على هام����س الربح بن 
�سع���ر التكلفة وبن ال�سعر الذي متنحه احلكومة اإلى 

القطاع اخلا�س لقاء �راء الكهرباء املولدة واملياه.
وميثل �سفي���ق كذلك، حمطة اخلليج لال�ستثمار 
ال�سناع���ي )ومقره���ا الكوي���ت(، والت���ي ت�ستثمر يف 

حمطتي العزل والدور 1، اإلى جانب م�روعات احلديد 
وال�سل���ب عر �رك���ة “ف���والذ” و�رك���ة “جارامكو” 

و�ركة االأوراق املالية “�سيكو”.
من جهت���ه، قال املدير االقليم���ي لال�ست�سارات 
املالية يف �ركة “اإجني” Engie الفرن�سية، �سيدرك 
جريود، يف حفل االإعالن عن احل�سول على ت�سهيالت 
الإع���ادة التمويل، اإن اال�ستثم���ار يف حمطة العزل كان 
اأول ا�ستثم���ار لل�رك���ة يف البحري���ن، موؤك���دا الت���زام 
ال�ركة بال�سوق البحرينية ودعم م�روع “العزل”، كما 
اعت���ر يف الوقت ذاته اأن اأ�س���ول الطاقة يف البحرين 
م���ن االأ�سول اجلي���دة، والتي ح�سل���ت بف�سلها على 
التموي���ل، م�سي���دا ب�سيا�س���ة االنفتاح الت���ي تتبناها 

البالد فيما يتعلق باال�ستثمار.
وتابع “نحن �سعداء باال�ستجابة ال�ريعة والدعم 
الق���وي م���ن جان���ب البن���وك البحريني���ة واالقليمية، 
وال���ذي يعك�س مدى قوة ال�ركة وجدوى الت�سهيالت 

ال�سخمة، فقد تلقينا عرو�س متويل بنكية اأكر مما 
كن���ا نتطلع اإلي���ه، مما �سمح لن���ا بتنفيذ خطة متويل 

مثلى �سمن فرتة زمنية ق�سرية”.
واأ�س���اف ج���ريود “لق���د حقق���ت �رك���ة العزل 
للطاق���ة اأداًء الفت���ا على م�ست���وى عاٍل م���ن الكفاءة 
الت�سغيلي���ة، اإلى جان���ب ت�سجيل نتائ���ج مالية قوية 

ب�سكل م�ستدام”. 
م���ن جانب���ه، عل���ق مدي���ر التموي���ل املتخ�س�س 
ل���دى بن���ك ABC، �سابر عي���ادي، نيابة ع���ن بنوك 
الت�سهي���الت املالية بالقول: “نح���ن فخورون للغاية 
بنجاح ا�ستكمال هذه ال�سفقة و�سعداء بهذا التعاون 
مع فريق �رك���ة العزل للطاق���ة وم�ساهميها الكرام. 
وتع���رب جمموع���ة البن���وك امل�سارك���ة بالت�سهيالت 
املالي���ة ع���ن فخره���ا به���ذه امل�ساهمة وم���ا حتققه 
من قيم���ة م�سافة كب���رية لتمويل قط���اع الطاقة يف 

البحرين”.

• �سفيق علي	

• املوؤمتر ال�سحايف ل�ركة العزل للطاقة   )ت�سوير: ر�سول احلجريي(	

البحرين والكويت توقعان مذكرة تفاهم يف احلو�سبة ال�سحابية
بعد موافقة جمل�س الوزراء

املنامة - املعلومات واحلكومة االإلكرتونية: 
املعلوم���ات  بهيئ���ة  ممثل���ة  البحري���ن  وقع���ت 
احلكوم���ة االإلكرتوني���ة م���ع دولة الكوي���ت ممثلة 
بالهيئة العام���ة لالت�ساالت وتقني���ة املعلومات 
مذك���رة تفاه���م يف جم���ال احلو�سب���ة ال�سحابي���ة، 
يتم مبوجبه���ا ت�سهيل اإجراء العملي���ات واالأعمال 
احلكومية ورفع الكف���اءة االإنتاجية وامل�ساهمة يف 
�رعة اإجن���از امل�ساريع، يف ظل احلف���اظ على اأمن 
و�رية املعلوم���ات والبيانات، وذلك بعد موافقة 
جمل����س ال���وزراء. وق���ع مذك���رة التفاه���م كل من 
الرئي����س التنفيذي لهيئ���ة املعلومات واحلكومة 
للمملك���ة،  ممث���اًل  القائ���د،  حمم���د  االإلكرتوني���ة 
والرئي����س التنفيذي ورئي�س جمل�س اإدارة الهيئة 

العامة لالت�ساالت وتقنية املعلومات �سامل مثيب 
االأذينه، ممث���اًل لدولة الكوي���ت، بح�سور عدد من 

امل�سوؤولن املعنين من اجلهتن. 
واأع���رب الرئي����س التنفيذي للهيئ���ة العامة 
لالت�س���االت وتقني���ة املعلوم���ات الكويتية، عن 
�سعادت���ه بتوقي���ع االتفاقي���ة مع البحري���ن، التي 
تعك�س متانة الروابط االأخوية بن البلدين، وقال 
اإن ه���ذه اخلط���وة تاأت���ي يف �سياق حتقي���ق روؤية 
الكويت 2035 الهادفة لدعم التحول االإلكرتوين. 
من جانب���ه، اأثنى القائد على جهود واهتمام دولة 
الكوي���ت ال�سقيق���ة، كونها من ال���دول اخلليجية 
ال�سباق���ة نح���و تب���ادل التج���ارب واال�ستفادة من 

جتربة البحرين يف جمال احلو�سبة ال�سحابية.

امل��ن��ام��ة - ب��ور���س��ة ال��ب��ح��ري��ن: 
ال��ب��ح��ري��ن، ع�سو  ���س��ارك��ت ب��ور���س��ة 
لهيئات  الدولية  منظمة  يف  مراقب 
االأ�سبوع  يف   ،IOSCO املال  اأ�سواق 
ال��ذي   2018 للم�ستثمر  ال��ع��امل��ي 
اأكرث  مب�ساركة   IOSCO ال�  نظمته 
6 ق���ارات خمتلفة  82 دول��ة م��ن  م��ن 
خالل الفرتة من 1 - 7 اأكتوبر 2018. 
من جهته، قال الرئي�س التنفيذي 
اإبراهيم  بن  خليفة  ال�سيخ  للبور�سة 
يف  البور�سة  م�ساركة  “اإن  خليفة  اآل 
 2018 للم�ستثمر  العاملي  االأ�سبوع 
وال��رام��ج  امل���ب���ادرات  �سمن  ت��اأت��ي 
لتعزيز  ال��ب��ور���س��ة  تنظمها  ال��ت��ي 
واملالية  اال�ستثمارية  الثقافة  ون�ر 
الركائز  اإح���دى  م��ع  تتما�سى  وال��ت��ي 
اإحدى  وتعد  للبور�سة  اال�سرتاتيجية 
املجتمعية  امل�����س��وؤول��ي��ة  ج���وان���ب 

املنوطة بها جتاه املجتمع”.
ن�ر  اأن  خليفة  ال�سيخ  واأ���س��اف 
مهمة  دعامة  ي�سكل  املالية  املعرفة 
اإذ  البحرين،  بور�سة  اإ�سرتاتيجية  يف 
وهي:  رئي�سة  برامج   3 منها  تتفرع 
اال�ستثماري  التداول  حتدي  برنامج 
“تريدكوي�ست” واأكادميية اال�ستثمار 

وبرنامج امل�ستثمر الذكي.

“البور�سة” ت�سارك 
يف االأ�سبوع العاملي 

للم�ستثمر 2018

• عقب توقيع مذكرة التفاهم	

• خليفة بن اإبراهيم	

وزير النفط ي�سارك يف “اأ�سبوع الطاقة الرو�سي 2018”
يف اإطار التوجيهات ال�سامية لرت�سيخ ح�سور اململكة عامليا

ع���وايل - بابك���و : �س���ارك وزير النف���ط ال�سيخ 
حمم���د ب���ن خليفة ب���ن اأحم���د اآل خليف���ة، يف وقائع 
منت���دى “اأ�سب���وع الطاق���ة الرو�س���ي 2018” الذي 
اأقي���م خالل الفرتة من 3 اإلى 6 اأكتوبر 2018 بقاعة 
املعار�س الرئي�سة يف مو�سكو بح�سور وزراء النفط 
والطاق���ة م���ن دول اخللي���ج العرب���ي وخمتلف دول 
الع���امل، ف�سالً عن م�ساركة كري���ات �ركات النفط 
والطاق���ة العاملية. وكان الوزي���ر �سمن املتحدثن 
الرئي�س���ن يف تلك الفعالية الدولي���ة التي انطوت 
عل���ى اأهمي���ة خا�س���ة؛ باعتباره���ا اإح���دى املن�سات 
الرئي�سة الت���ي بحثت اآفاق قط���اع الطاقة الرو�سي 
وا�ستعر�ست فر�س التعاون الدويل يف ظل الظروف 
اجليو�سيا�سية اجلديدة التي ت�سهدها دول العامل. 

وج���اءت م�سارك���ة البحرين يف الفعال���ة يف اإطار 

التوجيه���ات ال�سامية م���ن قيادة الب���الد متمثلة يف 
جالل���ة املل���ك يف �سبيل تر�سي���خ احل�س���ور الدويل 
للمملكة عل���ى اخلريطة العاملية. وخ���الل املنتدى، 

تب���ادل امل�ساركون خمتل���ف االآراء واخل���رات حول 
�سب���ل تطوي���ر قطاع الطاق���ة، ومواجه���ة التحديات 
الرئي�س���ة الت���ي تواجه هذا القط���اع، وبحث جماالت 

و�سناع���ة  والغ���از،  النف���ط  �سناع���ة  يف  التطوي���ر 
البرتوكيماوي���ات، والفح���م، والكهرب���اء، وال�سب���ل 
الفعال���ة يف جم���ال احلف���اظ عل���ى الطاق���ة، وتعزيز 

اال�ستخدام االأمثل لها. 
وتطرق املنتدى اإلى جوانب ال�سيا�سة الدولية 
لقطاع الطاقة خالل اجلل�سة الوزارية اخلا�سة والتي 

مت عقدها على هام�س هذا احلدث الدويل. 
�سه���دت الفعالي���ة ح�س���ور م���ا يرب���و على 11 
األ���ف زائر من خمتلف قطاع���ات ال�سناعة يف العامل، 
وت�سم���ن املنتدى اأكرث م���ن 60 فعالية دولية، مبا 
يف ذل���ك جل�سات النقا����س، والطاول���ة امل�ستديرة، 
واملحا����رات، وور�س العم���ل، واالجتماعات العامة 
ال�ستعرا����س اأح���دث التط���ورات وامل�ستج���دات يف 

منظومة الطاقة على م�ستوى العامل.

• وزير النفط �سمن املتحدثن الرئي�سن يف الفعالية 	



�سجلت حركة امل�سافري���ن عرب مطار البحرين 
الدويل انتعا�س���ا خالل الثمانية اأ�سه���ر الأولى من 
العام اجل���اري 2018، مدفوع���ا بانتعا�ش كبري يف 
احلركة خالل مو�سم �سيف هذا العام، والتي بلغت 
قراب���ة 18 % و16 % يف �سهري يوليو واأغ�سط�ش 

وهما ذروتا املو�سم، مقارنة بالعام املا�سي.
واأظهرت بيانات امل�سافرين، والتي ك�سفتها 
وزارة املوا�سالت والت�س���الت حديثا، اأن جمموع 
اإجمايل امل�سافرين عرب مط���ار البحرين الدويل قد 
ارتف���ع مبقدار 9 % يف الثماني���ة اأ�سهر الأولى من 
الع���ام اأي حت���ى اأغ�سط�ش املا�س���ي، ليبلغ اإجمايل 
عدد امل�سافري���ن )ي�سمل القادم���ن واملغادرين 

والرتانزيت( نحو 5 مالين م�سافر.
وقد دفع حت�س���ن اأداء �سيف هذا العام لقلب 
الأداء ال�سلب���ي الذي �سجله مط���ار البحرين الدويل 

م���ن حي���ث احلرك���ة ال�سف���ر، وال���ذي كان )25-( 
ليتحول اإلى اخلان���ة اخل�رضاء بعد اأن كان يف اخلانة 

احلمراء.

وفيما يتعلق بحركة الرتان�سفري )اأي امل�سافر 
على نف����ش الرحل���ة والطائرة واخل���ط(، فقد قفز 
ع���دد امل�سافرين يف هذه الفئة بن�سبة 33 % خالل 

�سهر اأغ�سط����ش املا�سي على م�ستوى �سهري، و9 
% على اأ�سا�ش �سن���وي ليبلغ 2.5 مليون م�سافر، 
ول يحت�سب هوؤلء �سمن جمموع حركة امل�سافرين 

عرب املطار.
م���ن جان���ب اآخ���ر، اأظه���رت الأرق���ام اأن حركة 
الطائ���رات من���ت يف اأغ�سط����ش املا�س���ي بنح���و 8 
%، لك���ن مط���ار البحرين ال���دويل ا�ست�ساف خالل 
الثماني���ة اأ�سهر الأولى من الع���ام 64.4 األف رحلة 
للطائرات، وهو اأقل من العام املا�سي بنحو 2 %.

وفيم���ا يتعل���ق بقط���اع ال�سحن اجل���وي، فقد 
�سهد مط���ار البحرين الدويل موؤ����رضات اإيجابية، اإذ 
من���ت حركة ال�سح���ن اجل���وي يف اأغ�سط�ش املا�سي 
بن�سب���ة 38 %، ويف 8 اأ�سهر يف 2018 بلغت ن�سبة 
النم���و 9 %، ليبل���غ اإجمايل الربي���د والطرود التي 

نقلتها الطائرات اأكرث من 38 األف طن.
وكذلك حققت مبيعات الوقود زيادة ملحوظة 
خ���الل �سه���ر اأغ�سط�ش وذل���ك بن�سب���ة 19 %، كما 
ارتفعت خالل العام وحت���ى ال�سهر املذكور، بنحو 
6 % لتبل���غ مبيعات �رضكة مط���ار البحرين لوقود 

الطائرات نحو 103.7 مليون غالون.
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“ال�شياحة” و “اجلنوب” تبحثان ا�شتقطاب وفود “�شاطئ حوار”
تنفيذا لتوجيهات نائب رئي�ش الوزراء

املنامة - هيئ����ة البحرين لل�سياحة واملعار�ش: 
عق����د الرئي�ش التنفي����ذي لهيئة البحري����ن لل�سياحة 
واملعار�ش ال�سيخ خالد بن حمود اآل خليفة، اجتماًعا 
م����ع الرئي�����ش التنفي����ذي ل�رضك����ة اجلن����وب لل�سياحة 
بالإناب����ة القبطان بح����ري عب����داهلل املرباطي؛ لبحث 
اأوجه ا�ستقط����اب الوفود ال�سياحي����ة لفندق �ساطئ 
حوار الذي تدي����ره �رضكة اجلن����وب لل�سياحة؛ تنفيًذا 
لتوجيهات نائب رئي�ش جمل�ش الوزراء رئي�ش جمل�ش 
اإدارة �رضكة ممتلكات البحرين القاب�سة “ممتلكات” 

ال�سيخ خالد بن عبداهلل اآل خليفة.
وتناول اللق����اء اخلطط التي يت����م العمل عليها 
حالًي����ا لتطوي����ر واإبراز ج����زر حوار كمق�س����د �سياحي 
ج����اذب، وكذلك العمل على تنفي����ذ توجيهات نائب 
رئي�ش جمل�ش الوزراء بتعاون اجلانبن لإعداد برامج 
متكامل����ة يك����ون اله����دف منه����ا �سم����ان ا�ستمرارية 
احلرك����ة ال�سياحية يف فندق �ساط����ئ حوار واملنطقة 
املحيطة به على مدار العام، وكذلك اإ�سافة الأن�سطة 
والفعالي����ات التي من �ساأنه����ا اأن ت�ستقطب ال�سياح 

وت�سجعهم على زيارة اجلزر.
قب����ل  م����ن  ال�سرتاتيجي����ة املطبق����ة  وت�ستن����د 
الهيئة اإلى حماور ع����دة، بحيث ترتكز م�ستهدفاتها 
يف تن�سي����ط قط����اع ال�سياح����ة يف اململك����ة وتكثي����ف 
الأن�سط����ة ال�سياحية ووجهات الزي����ارة املميزة حتى 
ت����ربز البحري����ن عل����ى خريط����ة الوجه����ات ال�سياحية 
املف�سلة على امل�ست����وى الإقليمي والعاملي، حتت 
اإطار الهوية ال�سياحية “بلدن����ا، بلدكم”، وكجزء من 
ا�سرتاتيجيته����ا يف تعزي����ز القط����اع ال�سياح����ي لنمو 
القت�ساد الوطني ودعم روؤية البحرين القت�سادية 

للع����ام 2030. وق����ال ال�سيخ خالد ب����ن حمود “نقدر 
لل�سي����خ خالد بن عب����داهلل اآل خليفة ثقت����ه يف قدرة 
الهيئ����ة عل����ى اإب����راز ح����وار كواح����دة م����ن الوجهات 
الرئي�س����ة ل����زوار اململكة، وخ����الل اجتماعنا مع �رضكة 
اجلن����وب لل�سياح����ة مت مناق�سة �سب����ل تطوير العمل 
على املحفزات والأن�سطة ال�سياحية املمتعة لفندق 
�ساط����ئ حوار، على اأن يثمر ذل����ك عن تعزيز املكانة 
ال�سياحي����ة للمملكة مبا يدعم هذا القطاع ويرفع من 

م�ساهمته يف القت�ساد الوطني”.
و�رضك����ة اجلن����وب لل�سياح����ة ه����ي �رضك����ة تابعة 
ومملوك����ة ل�رضكة ممتل����كات القاب�سة، وه����ي معنية 
بت�سغي����ل واإدارة فن����دق �ساط����ئ حوار، كم����ا اأنها - 
وب�س����كل رئي�����ش - تق����دم خدم����ات النق����ل البحري 
ال�سياح����ي واللوج�ستي من واإلى ج����زر حوار بوا�سطة 
اأ�سط����ول متطور م����ن ال�سفن وجمه����ز بجميع معايري 

الأمن وال�سالمة الدولية.

م����ن جانب����ه، ق����ال الرئي�����ش التنفي����ذي ل�رضك����ة 
اجلن����وب لل�سياحة بالإناب����ة “كان الجتماع بالرئي�ش 
التنفي����ذي لهيئ����ة البحري����ن لل�سياح����ة واملعار�ش 
وامل�سوؤول����ن بالهيئ����ة مثم����ًرا؛ يف �سبي����ل ت�ساف����ر 
وتن�سيق اجلهود التي من �ساأنها اأن تربز جزر حوار، 
وحتديًدا فندق �ساطئ حوار واملنطقة املحاذية له، 
كوجه����ة لل�سياح����ة التي تتفرد بها ع����ن �سائر اجلزر 

الأخرى يف البحرين”.
واأك����د املرباط����ي اأن النتائ����ج القيا�سي����ة التي 
اأعلن����ت عنه����ا ال�رضكة اأخريا م����ن حيث ارتف����اع عدد 
الزوار حت����ى الربع الثالث من الع����ام اجلاري مقارنة 
بالف����رتة ذاتها م����ن العام املا�س����ي، وكذلك ارتفاع 
ن�سب����ة الإ�سغ����ال وع����دد الرح����الت اليومي����ة، كان����ت 
م�سجع����ة ودافًع����ا لب����ذل املزي����د من اجله����ود التي 
�ست�ساهم يف تن�سيط ال�سياحة يف فندق �ساطئ حوار 

على مدار العام.

• الجتماع امل�سرتك بن هيئة ال�سياحة و�رضكة اجلنوب	

علي الفردان

انتعا�ش بحركة ال�شفر و5 ماليني عربوا مطار البحرين الدويل هذا ال�شيف
بن�سبة منو ت�سل اإلى 18 % خالل يوليو واأغ�سط�ش

افتتاح مقر “دار القرار” اجلديد دي�شمرب املقبل
املنام���ة - دار الق���رار: ت�ستعد اأمانة 
مرك���ز التحكي���م التجاري ل���دول جمل�ش 
التع���اون ل���دول اخللي���ج العربي���ة “دار 
القرار” لالنتقال اإلى مبناها اجلديد خالل 
�سه���ر اأكتوبر اجل���اري،  فيم���ا �سيحظى 
الفتتاح الر�سمي برعاية كرمية وت�رضيف 
وح�س���ور م���ن الرئي�ش الفخ���ري للمركز، 
�ساح���ب ال�سم���و الأمري بندر ب���ن �سلمان 
بن حممد اآل �سع���ود، اإذ �سيقام يف م�ساء 
يوم الثالث���اء 18 دي�سم���رب 2018 الذي 
ي�سادف احتفال البحرين باليوم الوطني 
ويوم جلو�ش عاهل البالد باعتبارها دولة 
املقر للمركز. و�ستوجه الدعوة اإلى بع�ش 
وزراء دول املجل����ش، واأع�س���اء جمل����ش 
العام���ن،  والأمن���اء  ال�سابق���ن  الإدارة 
ومراك���ز التحكي���م وبع����ش ال�سخ�سيات 
واملحكم���ن  الق�س���اة  م���ن  القانوني���ة 

واملحامن واأ�سحاب الأعمال.
ويتزام���ن ي���وم الفتت���اح اأي�س���ا مع 
انط���الق اليوم الأول م���ن املرحلة الأولى 
م���ن الربنامج التدريبي الحرتايف اجلديد 
التحكي���م  يف  الحرتافي���ة  “ال�سه���ادة 
البح���ري”، وه���و اأول برنام���ج متخ�س�ش 
من نوعه يط���رح يف املنطقة؛ بهدف رفد 
النزاعات  ال�س���وق مبتخ�س�سن لف����ش 

املتعلقة بالتجارة البحرية.
وتبل���غ قيم���ة املبن���ى ال�سوقية نحو 
5.5 ملي���ون دولر ويط���ل عل���ى �س���ارع 
ال�ستقالل الوا�سع واملوؤدي اإلى اجل�سور 
العلوي���ة لتقاطع �رضك���ة “األب���ا”، م�سجال 
بذل���ك و�سع���ا مل ي�سبق ت�سجيل���ه كاأول 
مرك���ز حتكي���م يف الوطن العرب���ي، وقد 
يكون يف العامل ي�ستقل مببنى مملوك له 

ملكية مطلقة.

وقال  الأمن العام ل���� “دار القرار” 
اأحم���د جنم “مفهوم ال�ستق���الل يف �ساأن 
اجله���از الق�سائ���ي التحكيم���ي يختل���ف 
ع���ن مفهومه يف �س���اأن الأجه���زة الإدارية 
اأو التنفيذي���ة، فاملفه���وم هن���ا يعن���ي 
)م�ستقل اأي ذات���ي الرقابة(، كما ن�ست 
امل���ادة )1( م���ن النظ���ام الأ�سا�س���ي اأن 
يكون م�ستق���ال قائما بذات���ه قبل متتعه 

بال�سخ�سية املعنوية امل�ستقلة”.
واأ�س���اف “اليوم - بع���د 23 عاما – 
وعقب متكن املركز من متويل ميزانيته 
ذاتيا يف العام 2011، ا�ستطاع اأن يحقق 
روؤية اإ�سرتاتيجية اأخرى بالتفرد يف �سغل 
مبنى تقدر قيمته ال�سوقية ب� 5.5 مليون 

دولر”.

“ديار املحرق” تعني “اخلليجي التجاري” �شامنا لـ “البارح”
امل�رضف يوفر حلول متويل مرنة مبعدلت ربح تناف�سية

املحرق - ديار املح���رق: وّقع امل�رضف اخلليجي 
التج���اري، اتفاقي���ة وكالة �سمان مل����رضوع “البارح”، 
وال���ذي تط���وره �رضكة ديار املح���رق، وذلك يف �سياق 
التزام���ه بت�سجي���ع ال�ستثمار العق���اري. ح�رض مرا�سم 
توقيع التفاقية كل من الرئي�ش التنفيذي للم�رضف 
�سطام الق�سيب���ي، والرئي�ش التنفيذي لل�رضكة ماهر 
ال�ساع���ر.  ومبوج���ب التفاقي���ة، �سيك���ون امل����رضف 
اخلليج���ي التج���اري وكي���ل �سمان للم����رضوع؛ بهدف 
حماي���ة حقوق امل�سرتي���ن وامل�ستثمرين. ومن جانب 
اآخر �سيوفر امل�رضف حل���ول متويل مرنة متوافقة مع 
اأح���كام ومب���ادئ ال�رضيعة الإ�سالمي���ة،  وباآليات �سداد 
مرن���ة ومبعدالت ربح تناف�سية وذلك يف اإطار ال�رشوط 
والأحكام املعمول بها ل���دى امل�رضف للراغبن ب�رضاء 

 الوحدات ال�سكنية يف م�رضوع “البارح”. 
وق���ال الرئي����ش التنفي���ذي للم����رضف �سط���ام 
الق�سيبي “يحر�ش امل�رضف على دعم منو امل�ساريع 
العقاري���ة يف البحري���ن وتوفري التموي���الت املنا�سبة 
للراغب���ن يف امت���الك وحداته���م ال�سكني���ة، ويعترب 
م����رضوع “البارح” من امل�ساري���ع املتميزة يف اململكة 

من حيث املوقع والت�سميم”. 
واأ�س���اف “نح���ن �سعداء بتوقيع ه���ذه التفاقية 
م���ع �رضكة ديار املحرق، واإن�ساء هذا احل�ساب امل�رضيف 
وفًق���ا لقانون التطوي���ر العق���اري يف البحرين، وهي 
ت�سكل اأولى الإجراءات والتدابري الوقائية للم�سرتين 
وامل�ستثمري���ن، حي���ث اإنن���ا نعم���ل م���ع جمموعة من 
املطوري���ن املحلي���ن لإن�س���اء ح�ساب���ات ال�سم���ان، 
والتي ت�ساهم بال�سك يف تعزيز الثقة ب�سوق التطوير 
العقاري���ة يف اململك���ة، ولتزوي���د العم���الء بتجرب���ة 
�سل�س���ة ومريحة عند التق���دم للح�سول على التمويل 

العقاري، فقد قمنا بتخ�سي�ش وحدة خا�سة لت�سهيل 
ا�ستكمال الطلبات، كما مت تعين مدير عالقات لكل 

م�رضوع، لتقلي�ش فرتات املوافقة على الطلبات”.
م���ن جانب���ه، ق���ال ماه���ر ال�ساع���ر “انطالًق���ا من 
م�ساعين���ا الهادفة لتوفري اأف�س���ل احللول التمويلية 
جلمي���ع الراغب���ن بامت���الك فل���ل وق�سائ���م الب���ارح 
املتوف���رة للبيع للتمل���ك احلر، ي�سعدنا ج���ًدا توقيع 
اتفاقي���ة وكالة �سمان للم�رضوع مع امل�رضف اخلليجي 
التجاري. يع���د امل�رضف �رضيًكا مثالًي���ا لتوفري حلول 
متوي���ل مرنة ومتوافقة م���ع اأحكام ومب���ادئ ال�رضيعة 
الإ�سالمي���ة، وهي تتوفر للم�سرتي���ن يف م�رضوع البارح 
باآلي���ات �س���داد مالئم���ة ومع���دلت رب���ح تناف�سي���ة. 
ويعك����ش هذا التعاون مع امل�رضف ، جهودنا يف �رضكة 
ديار املحرق لتوفري اأرقى احللول العقارية املقرتنة 
بخدمات متوي���ل مثالية. وبف�سل املكان���ة الريادية 
التي يتقلدها امل�رضف على م�ستوى القطاع امل�رضيف 
يف اململكة، واخلربة الوا�سعة التي ميتلكها يف توفري 

احلل���ول التمويلي���ة للقط���اع العقاري، فق���د ارتاأينا 
اأهمي���ة اإقام���ة هذه املب���ادرة التي ته���دف لت�سهيل 
عملي���ة ����رضاء الق�سائم والفل���ل املتوفرة باأح���د اأبرز 
م�ساريعنا يف مدينة ديار املحرق. ومن هذا املنطلق، 
فاإنه ي�رضن���ا بدء هذا التعاون، ونتطل���ع حل�سد ثماره 
يف امل�ستقبل القريب”. ويوفر م�رضوع “البارح” حلول 
�سكنية ع�رضية تالئم خمتل���ف فئات املجتمع، وذلك 
م���ن خالل ت�سييد فل���ل �سكنية بنظ���ام التملك احلر. 
ويت���م بناء الفلل على الق�سائم ذات الإطاللة البحرية 
على نوعن وهي “البحر 1” و ”البحر 2”، بينما ت�سيَّد 
فل���ل “داري���ن” و ”�سهيل” على الق�سائ���م الداخلية 
بامل����رضوع. وميتاز كل ن���وع من هذه الفل���ل ب�سمات 
وخ�سائ�ش واأحجام متنوعة م�سممة لتلبي احتياجات 
�رضيحة وا�سعة م���ن امل�سرتين. ومت تزويد جميع هذه 
الفلل باأحدث اأنظمة وتقني���ات البيوت الذكية التي 
تعزز اإم���كان اإدارة املنازل والتحكم فيها ومراقبتها 

ب�سهولة من جانب املالك.

• اأثناء توقيع التفاقية بن اجلانبن	

“ميد”: م�شاريع خليجية بـ 2.4 تريليون دوالر
املنام���ة - مي���د: بف�س���ل امل�ساريع 
املخط���ط له���ا يف جمي���ع اأنح���اء جمل����ش 
التع���اون ل���دول اخللي���ج والت���ي ُتق���در 
قيمتها ب���� 2.4 تريلي���ون دولر، ل تزال 
���ا هائل���ة، يف حن  املنطق���ة توف���ر فر�سً
ت�سع���ى احلكوم���ات اإل���ى تطوي���ر البنية 
التحتية لتلبية الحتياج���ات الناجمة عن 
التزايد ال�رضيع يف عدد ال�سكان، وحتقيق 

التنوع القت�سادي.
لكن عل���ى الرغم م���ن اأن احلاجة اإلى 
البني���ة التحتية مل ت�سه���د اأي انخفا�ش، 
ف���اإن انهيار اأ�سعار النف���ط بن العامن 
2014 و2016 قد �سهد تغيريات مهمة 
يف ال�سوق. فق���د انخف�ست قيمة العقود 
يف  دولر  ملي���ار   180 بنح���و  املمنوح���ة 
العام���ن 2016 و2017. وم���ن املتوقع 
العق���ود املمنوح���ة  اأن يبق���ى م�ست���وى 
وعل���ى  و2019.   2018 يف  منخف�ًس���ا 
الرغم م���ن ذلك، ل ت���زال املنطقة توفر 
بع�ش اأف�سل فر�ش امل�ساريع يف العامل. 
و�سه���د انتعا����ش اأ�سعار النف���ط والنمو 
القت�س���ادي يف الع���ام 2018 حت�سًنا يف 

ظروف امل�ساريع.
الرائ���دة  ال�رضك���ة  “مي���د”،  وقام���ت 
يف جم���ال تزوي���د خدم���ات ذكاء الأعمال، 
باختيار 80 �رضكة وفرًدا للتاأهل لربنامج 
جوائز مي���د املرموق؛ تكرمي���ا لأ�سحاب 
امل�سلحة يف �سوق امل�ساريع؛ ملا قدموه 

من م�ساهمات بارزة يف منو املنطقة.
ول���دى البحري���ن 5 ����رضكات متاأهلة 
للت�سفي���ات النهائية لي�ش بهدف الفوز 
باجلوائز يف خمتل���ف الفئات فقط، ل بل 
اأي�ًس���ا للح�سول على ح�س�ش يف م�ساريع 
قي���د التنفي���ذ تبل���غ قيمته���ا 70 مليار 

دولر يف اأنحاء اململكة كافة. 
وقال مدي���ر الفعاليات يف �رضكة ميد 
جون اإمير�سون “ناأم���ل من خالل ت�سليط 
ال�سوء على اإجن���ازات اأ�سحاب امل�سلحة 
يف �س���وق امل�ساري���ع يف جمل����ش التعاون 
لدول اخللي���ج، اأن نلق���ي ال�س���وء اأي�ًسا 
على م�ساهماتهم القيمة يف حتقيق النمو 
احلايل ودوره���م يف ا�ستدامة املنطقة يف 
امل�ستقبل”. ومن بن املتاأهلن للمرحلة 
البحري���ن  روي���ال  النهائي���ة م�ست�سف���ى 
)اأف�سل �رضكة يف جم���ال الرعاية ال�سحية 
للع���ام(، CTM360 )اأف�س���ل �رضكة يف 
جمال التكنولوجي���ا للعام(، و�سناء فريد 
ال�رضيكة املوؤ�س�س���ة والرئي�سة التنفيذية 
 Munfarid Consulting ل�رضك���ة 

)اأف�سل امراأة قائدة للعام(.
مت اإدراج �رضكة ب���ن فقيه لال�ستثمار 
للمرحل���ة  املتاأهل���ن  ب���ن  العق���اري 
النهائي���ة ع���ن فئة اأف�س���ل �رضكة تطوير 
عق���ارات للعام، بينم���ا يتناف�ش رئي�سها 
في�س���ل فقيه عل���ى جائ���زة اأف�سل رجل 

قائد للعام.
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التاريخ: 04/10/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة السجل التجاري

) CR2018 -137710( اعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

تقدم إلينا السيد املعلن أدناه بطلب تسجيل اسم جتاري، فعلى كل من لديه 

أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن 

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

اسم التاجر: يوسف احمد يوسف احمد العشيري

االسم التجاري احلالي: مؤسسة االثير للتدقيق

االسم التجاري: ترست للتدقيق واالستشارات

قيد رقم: 1-68773

إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها السيد  تعلن 
أحمد يوسف احمد يوسف فخرو املالك لـ مطعم يو ماما )مؤسسة فردية( املسجلة 
مبوجب القيد رقم 101213، طالبا حتويل املؤسسة الفردية إلى شركة ذات مسئولية 
محدودة برأسمال وقدره 20٫000، لتصبح الشركة مملوكة من السادة التالية اسمائهم:

1 - سلمان عبدالرحمن محمد عبدالرحمن فخرو
2- احمد يوسف احمد يوسف فخرو

3- محمد يوسف احمد يوسف فخرو
4- علي يوسف احمد يوسف فخرو

5- قسمت بنت محمد بن سالم الغماريه

القيد: 101213
  التاريخ :2018/09/12

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل
إعالن رقم  )999( لسنة 2018

بشأن حتويل مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة
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اإيران... بدء العام الدرا�شي مبوجة اعتقاالت للطالب

اأفادت وكالة اإيرنا االإيرانية، اأم�س ال�ش���بت، بقيام املوؤ�ش�شات االأمنية واحلر�س اجلامعي مبوجة اعتقاالت 
وا�ش���تدعاءات لطالب بالتزامن مع بداية العام الدرا�ش���ي اجلديد، كما اأفادت تقارير حقوقية باإهانة الطالب 
املعتقل���ن يف اأماك���ن احتجازهم. ووفًقا لبع����س التقارير ال�شحافية، فقد دخل الطال���ب �شادق قي�رصي، يف 
اإ�رصاب عن الطعام، ب�شبب املعاملة القا�شية التي يتعر�س لها يف حمب�شه. يذكر اأن قي�رصي، الطالب يف جامعة 
�شهي���د به�شتي، يق�شي عقوبة ال�شج���ن �شبع �شنوات، و74 جلدة، واحلظر �صنتني م���ن الن�صاط يف ال�صحافة. 
وق���د اعتقل قي�رصي يف 30 مار�س 2009، ومل يتم االإفراج عنه حتى االآن. ومن بن املعتقالت اأي�شا النا�شطة 
جنم���ة وحي���دي، وهي طالب���ة درا�صات عليا يف جامع���ة العالمة الطباطبائ���ي، ونا�صطة يف جمال حق���وق املراأة، 
وق���د اعتقلت وحيدي يوم 10 �شبتمرب املا�شي، مبعرفة ا�شتخب���ارات احلر�س الثوري االإيراين، وما زالت قيد 
العتق���ال حت���ى الآن.  من ناحية اأخرى، قال اأمني جامعة �صرياز للثقافة وال�صيا�صة �صاهروخ ر�صائي اإن بع�ض 

الن�صطاء ال�صيا�صيني حا�رضوا يف جامعات طهران، لكن مل ُي�صمح لهم بالتحدث يف اجلامعات خارج العا�صمة.
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ليون – أ ب 

يف  ال�ش���دري  التي���ار  زعي���م  اأعل���ن 
الع���راق، مقتدى ال�ص���در، اأم����ض ال�صبت، 
ع���دة �رضوط حتى متنح قائم���ة “�صائرون” 
الت���ي يتزعمه���ا الثقة للحكوم���ة العراقية 
اجلدي���دة، م�ص���ريا اإل���ى اأن م���ا و�صفها ب� 
“الدول���ة العميقة” �صيط���رت على الكثري 
م���ن املنا�شب يف البالد. وق���ال ال�شدر يف 
بيان ن����رصه عل���ى ح�شابه الر�شم���ي مبوقع 
“توي���رت” :”على رئي�ض ال���وزراء اأن يبقي 
وزارة الدف���اع والداخلية بل كل املنا�صب 
االأمنية احل�شا�شة بيده ح�رصا، وال يحق الأي 
ح���زب اأو كتلة تر�شي���ح اأحد له���ا، فجي�س 
الع���راق و�رضطته وقوات���ه الأمنية يجب اأن 
يكون ولئها للوطن ح����رضا”. وتابع:” اإننا 
اإذ منعنا الرت�شي���ح للوزارات اإمنا الأجل اأن 
تكون بيد رئي�ض الوزراء ولي�ض هبة للكتل 
واالأحزاب اأو اأن تكون عر�شة للمحا�ش�شة، 
اأن تك���ون بي���د التكنوق���راط  ب���ل ل ب���د 

امل�شتقل، واإال كان لنا موقف اآخر”.

تعهد الرئي�ض الرتكي رجب طيب 
اأردوغ���ان، اأم����س ال�شب���ت، “بالق�شاء 
على” امل�شلح���ن االأكراد يف منطقتي 
�شنج���ار وقنديل العراقيت���ن انتقاما 
ملقت���ل 8 جن���ود يف هج���وم بقنبلة يف 
جنوب �رصق تركي���ا االأ�شبوع املا�شي. 
وقت���ل 8 جن���ود اأت���راك ي���وم االأربعاء 
واأ�شي���ب اثنان عندما فج���ر م�شلحون 
الكرد�شت���اين  العم���ال  ح���زب  م���ن 
املحظ���ور قنبل���ة زرع���ت عل���ى جانب 
الطري���ق يف اإقلي���م بطم���ان يف جنوب 
����رصق تركيا.وقال اأردوغ���ان الأع�شاء من 
ح���زب العدال���ة والتنمية ال���ذي يتزعمه يف 
م�شته���ل اجتماع���ات ت�شتم���ر يومن على 
م�ص���ارف العا�صمة اأنق���رة اإن حزب العمال 
الكرد�شت���اين �شيدف���ع الثمن بع���د مقتل 
اجلن���ود. واأ�ص���اف “هل لدين���ا 8 �شهداء؟ 
فليعلم هوؤالء االإرهابين اأنهم �شيدفعون 
ثم���ن ذلك 800 عل���ى االأق���ل... �شنق�شي 
عليه���م بالذه���اب الأوكاره���م وخمابئهم. 

�شنجهز عليهم يف �شنجار ويف قنديل”.

قال رئي����ض جمل�ض الن���واب اللبناين 
نبيه بري، اأم�س ال�شبت، اإن عملية ت�شكيل 
احلكوم���ة اللبنانية “عادت اإل���ى ال�شفر” 
بع���د اأك���ر م���ن 5 اأ�شه���ر م���ن االنتخابات 
العام���ة، وذل���ك بع���د اأن اأ�ش���ار االأ�شب���وع 
املا�شي اإلى وجود “ب�شي�س اأمل”. وخالل 
االأ�شه���ر اخلم�ش���ة الت���ي تل���ت االنتخابات 
الربملانية مل تل���ح يف الأفق اأي بادرة على 
التنازلت التي �صعى اإليها رئي�ض الوزراء 
املكلف �شع���د احلريري حت���ى يتمكن من 
ت�صكي���ل حكومة وحدة لتنفي���ذ اإ�صالحات 
اقت�شادية عاجلة. ويح���ذر �شيا�شيون من 
اأن لبن���ان يواجه اأزم���ة اقت�شادية. وتكمن 
نقطة اخل���الف الرئي�صي���ة يف املفاو�صات 
يف كيفي���ة تلبي���ة املطال���ب املتعار�ش���ة 
للرئي����ض مي�ص���ال ع���ون، وح���زب القوات 
اللبنانية بزعامة �صم���ري جعجع، وهو اأي�صا 

ماروين، من ناحية اأخرى.

اأعلن���ت منظم���ة ال�رضط���ة اجلنائية 
الدولي���ة، االإنرتبول، اأم�س ال�شبت، اأنها 
طلبت من بكني معلومات عن رئي�صها، 
هونغوي مينغ، الذي اختفت اآثاره اأثناء 
زي���ارة اإلى ال�صني. وذك���رت املنظمة، 
ومقره���ا مدين���ة لي���ون الفرن�شي���ة، يف 
بي���ان مقت�ش���ب “اإنها تتطل���ع اإلى رد 
ر�شمي م���ن ال�شلطات ال�شينية لتبديد 
املخ���اوف ب�صاأن �صالمة الرئي�ض”، وفق 

ما اأوردت وكالة “اأ�شو�شيتد بر�س”.
واأو�شحت اأنه���ا ا�شتخدمت قنوات 
اإنفاذ القانون لتقدمي طلبها للح�صول 
عل���ى معلوم���ات ع���ن حالة مين���غ )64 
عاما(. وكان���ت فرن�شا ب���داأت، اجلمعة، 
التحقي���ق يف اختفاء رئي����ض الإنرتبول، 
بع���د االإعالن عن اختفاء اآث���اره، وتقول 
زوجت���ه اإنه���ا فقدت االت�ش���ال بزوجها 
من���ذ اأن غ���ادر ليون يف نهاي���ة �شبتمرب 

املا�شي.

ال�صدر يعلن �رضوطه ب�صاأن 
ت�شكيل احلكومة العراقية

اأردوغان يتوعد امل�شلحن 
االأكراد يف العراق

بري: عدنا اإلى ال�شفر يف 
عملية ت�شكيل احلكومة

االإنرتبول تتحرك ملعرفة 
م�صري رئي�صها املختفي

ميلي�سيا احلوثي الن�سائية تقتحم حرم اجلامعة وتخطف الع�رشات
النقالبيون فر�صوا تدابري اأمنية م�صددة لقمع “هبة �شنعاء”

وذك���رت وكال���ة االأنب���اء الر�شمي���ة “�شباأ” 
باأن امليلي�صي���ات الن�صائي���ة التابعة للحوثي، 
ا�صتعانت بال�صعق الكهربائي يف العتداء على 
الطالبات، الأم���ر الذي اأدى اإل���ى اإ�صابة اإحدى 

الطالبات باالإغماء.
وت���وكل امليلي�صي���ات اإلى ه���وؤلء الن�صوة 
عملي���ات ا�شتخباراتي���ة، ف�ش���ال ع���ن مداهم���ة 
يف  ل�صيم���ا  الن�ص���اء،  واختط���اف  وتفتي����ض 

العا�شمة �شنعاء.
امليلي�شي���ات  اأن  امل�ش���ادر  واأ�شاف���ت 
الن�شوي���ة انت����رصت داخل ح���رم الكلية، وقامت 
بتفتي�س الهوات���ف ومنع الط���الب والطالبات 

من اخلروج اأو الدخول اإليها. 
واختطف احلوثيون اأي�شا اأحد الطالب قام 
بت�صوي���ر العتداءات، قب���ل اأن يحطموا كامريا 
املراقبة اخلا�صة ب�رضاف اآيل جماور للكلية، يف 

حماولة لطم�ض جرائمهم.
 وكان���ت امليلي�شي���ات املوالي���ة الإي���ران 

اختطف���ت، يف وق���ت �شابق ال�شب���ت، 15 امراأة 
خرج���ن للتظاهر ورددن �صع���ار “بالروح بالدم 
نفدي���ك يا مي���ن”، كما اعتدت عل���ى الفتيات 

الالتي خرج���ن يف م�صرية �صلمي���ة، واقتادتهن 
اإل���ى مركز �رضطة اجلديري، وم���ن ثم اإلى مكان 
جمهول. وتداول رواد مواقع التوا�صل مقاطع 

اإح���دى  فيدي���و تظه���ر ن�ص���اء خمتطف���ات يف 
احلافالت التابعة مليلي�شيات احلوثي. 

وفر�ض النقالبي���ون تدابري اأمنية م�صددة 
يف اأنح���اء العا�شم���ة اليمني���ة، وخ�شو�ش���ا يف 
حميط اجلامعات، حت�صبا م���ن خروج تظاهرات 
ا�شتجاب���ة ملن�شورات “هّبة �شنع���اء”، الداعية 
للتظاهر والع�صيان املدين يف العا�صمة. وبدا 
اأن الإج���راءات الأمني���ة امل�ص���ددة تعك�ض حالة 
الذعر واخلوف من اأية هبة �صعبية، بعد ت�صاعد 
وترية التذمر وال�صخط. ونظرا ل�صتمرار الأزمة 
املالية الت���ي مير بها اليم���ن نتيجة ا�صتنزاف 
احلوثي���ني ث���روات الب���الد وت�صخريه���ا خلدمة 
اأعمالها االإجرامية، اأغلقت الع�رصات من املحال 
التجاري���ة اأبوابه���ا اأخ���ريا، يف العا�صمة �صنعاء 
واأوقف���ت ن�صاطها ب�صبب انهي���ار قيمة الريال 
اليمن���ي. وازداد الو�ش���ع االقت�شادي �شوءا يف 
�شنع���اء مع اعتقال امليلي�شي���ات مئات التجار 

ومالك املن�شاآت التجارية يف العا�شمة.

• اأ�صخا�ض يتظاهرون لالحتجاج على الأو�صاع القت�صادية ال�صعبة يف تعز باليمن اأم�ض )رويرتز(	

�قتحمت ميلي�صيات �حلوثي �لإير�نية، �أم�س �ل�صبت، حرم جامعة �صنعاء و�ختطفت �أكرث من 

50 طالبا وطالبة، وذلك يف �إطار قمعها لـ”هّبة �صنعاء” �لتي دعا �إليها نا�صطون لالحتجاج على 

تردي �لأو�صاع �لقت�صادية و�ملعي�صية �لتي ت�صببت بها ممار�صات �مليلي�صيات.

ونقل عن م�صادر ر�صمية باأن عنا�صر �مليلي�صيات من رجال ون�صاء �قتحمو� حرم كلية �لتجارة 

بعد  جمهولة  �أمــاكــن  �إىل  يقتادوهم  �أن  قبل  هــنــاك،  �لطلبة  ليعتقلو�  �جلامعة،  ويف  و�لقت�صاد 

�لعتد�ء عليهم وم�صادرة هو�تفهم ومتعلقاتهم �ل�صخ�صية.

اجلي�ض اليمني يحرر �صل�صلة جبال العظيدة يف باقماملعلمي: اإيران تدعم ميلي�شيات احلوثي وتزودها بالبالي�شتي

ق���ال من���دوب ال�صعودي���ة الدائم يف 
الأمم املتح���دة عبداهلل املعلمي يف ر�صالة 
اإل���ى رئي����ض جمل�ض الأم���ن والأمني العام 
اإن الريا����ض ت�صتنك���ر  لالأم���م املتح���دة، 
التهام���ات الإيرانية بالوقوف وراء هجوم 
االأحواز يف احل���ادي والع�رصين من �شبتمرب 
املا�صي. واأ�ص���ار املعلمي اإلى اأن طهران 
اأه���درت اأموالها يف متوي���ل الإرهاب، واأن 

�شيا�ش���ة ال�شعودية تق�شي بعدم التدخل 
يف �ش���وؤون االآخري���ن ورف����س التدخل يف 

�شوؤونها.
وق���ال اإن هن���اك اأدل���ة كث���رية عل���ى 
تدخ���الت اإي���ران ودعمه���ا للميلي�شي���ات 
احلوثية يف اليم���ن وتزويدها بال�شواريخ 
املنطق���ة  اأم���ن  وزعزع���ة  البالي�شتي���ة، 
الإرهابية، مثل  باأ�صلحته���ا وجمموعاته���ا 
واليم���ن  و�شوري���ا  لبن���ان  يف  اهلل  ح���زب 

والبحرين وال�شعودية.

متكنت قوات اجلي�ض الوطني اليمني 
يف باق���م، �صباح اأم����ض ال�صبت، من حترير 
�صل�صل���ة جبلي���ة جديدة مطل���ة على مركز 

مديرية باقم، �صمال حمافظة �صعدة.
و����رضح قائ���د الل���واء الثال���ث حر�ض 
ح���دود العميد عزيز اخلطاب���ي، باأن قوات 
اجلي����س هاجم���ت احلوثي���ن يف �شل�شل���ة 
جبال العظيدة، املطلة على مركز مديرية 

باقم من الناحي���ة ال�صمالية ومواقع اأخرى 
حماذية لها حتى متكنت من حتريرها.

واأك���د اخلطابي اأن املع���ارك اأ�شفرت 
ع���ن مقت���ل واإ�شاب���ة ع���دد م���ن عنا����رص 
احلوثي���ن، باالإ�شافة اإل���ى اعتقال اثنن 

اآخرين.
قوات���ه  اأن  اإل���ى  اخلطاب���ي  ولف���ت 
ا�شتع���ادت كمي���ات م���ن االأ�شلح���ة، م���ن 
�صمنه���ا قنا�ص���ات ور�صا�ص���ات وذخائ���ر 

متنوعة واأجهزة ات�صالت ل�صلكية.

 عدن )اليمن( - وكاالت

دبي - العربية.نتدبي - العربية.نت

لندن - العربية.نت

ق���ال م�ش���وؤوالن يف املعار�ش���ة ال�شورية 
املدعوم���ة م���ن تركي���ا لروي���رتز اإن جماعات 
املعار�شة امل�شلحة بداأت �شباح اأم�س ال�شبت 
�شحب االأ�شلح���ة الثقيلة من املنطقة منزوعة 

ال�شالح يف �شمال غربي �شوريا.
وق���ال م�ش���وؤول يف املعار�ش���ة امل�شلحة 
لروي���رتز “عملية �شحب ال�شالح الثقيل بداأت 

�صباح اليوم )اأم�ض( و�صت�صتمر عدة اأيام”.
واالأ�شب���وع املا�شي، نف���ت جماعة فيلق 
ال�شام ان�شحاب مقاتليها من املنطقة منزوعة 

ال�صالح ح���ول حمافظة اإدلب �صم���ال �صوريا، 
الت���ي مت االتف���اق عليها يف وق���ت �شابق من 

ال�شهر اجلاري بن رو�شيا وتركيا.
اأح���د الف�صائ���ل  ال�ص���ام،  وق���ال فيل���ق 
املدعومة من تركيا يف �شمال �شوريا، يف بيان 
الأحد املا�صي اإن كل اأ�صلحته الثقيلة بعيدة 

عن اخلطوط الأمامية.
وتو�صل���ت مو�صك���و واأنق���رة، يف 17 من 
ال�شه���ر املا�ش���ي، اإل���ى اتف���اق ح���ول اإقامة 
منطق���ة منزوعة ال�شالح جّنب اإدلب وحميطها 
هجوم���اً وا�صعاً لوح���ت به دم�ص���ق على مدى 
اأ�شابيع. ويكلف االتفاق تركيا باأن تعمل على 

اأن ي�شل���م املقاتلون املعار�ش���ون �شالحهم 
 10 بحل���ول  العازل���ة  املنطق���ة  يف  الثقي���ل 
اأكتوبر، ف�شال عن �شمان ان�شحاب امل�شلحن 
املتطرف���ن ب�ش���كل ت���ام منه���ا بحل���ول 15 
اأكتوبر، عل���ى اأن تتولى قوات تركية و�رضطة 

رو�صية الإ�رضاف عليها.
وت�صيط���ر هيئة حتري���ر ال�ص���ام )الن�رضة 
�شابق���اً( على اجل���زء االأكرب من اإدل���ب، بينما 
تتواج���د ف�صائ���ل ين�صوي معظمه���ا يف اإطار 
“اجلبهة الوطنية للتحرير” يف بقية املناطق، 
وتنت����رض ق���وات النظ���ام يف الري���ف اجلنوبي 

ال�رصقي.

المعارضة تسحب األسلحة الثقيلة من المنطقة العازلة بإدلب

عواصم - وكاالت

• اأ�صلحة يف �صورة التقطت باإدلب يوم 21 يناير 2018 ح�شلت عليها رويرتز من الوكالة العربية ال�شورية لالأنباء	

دروز اجلوالن يرددون 
هتافات موؤيدة لالأ�صد

مرتفعات الجوالن – رويترز

احت�ش���د ع�رصات من ال���دروز العرب 
املقيم���ن يف ه�شب���ة اجل���والن الت���ي 
ت�صيط���ر عليها اإ�رضائي���ل، اأم�ض ال�صبت، 
حاملني الأعالم ال�صورية و�صور الرئي�ض 
ب�ش���ار االأ�ش���د لالحتفال مب���ا يعتربونه 

جناحا يف احلرب الأهلية ال�صورية.
م���ن  ال�صغ���ري  احل�ص���د  وردد   
امل�شارك���ن الذي���ن ارت���دوا املالب����س 
التقليدية ال�ص���وداء والعمائم البي�صاء 
هتافات و�شعارات يف مكربات ال�شوت 
وحياه���م  لالأ�ش���د،  بال���والء  متعهدي���ن 
اجلن���ود ال�شوري���ون املرابط���ون عل���ى 
بعد مئات الأمت���ار يف اجلهة الأخرى من 

ال�شياج االأمني. 
وكانت احل���دود نف�صها هادئة اإلى 
حد كب���ري، وكان���ت ت�صهد م���ن اآن لآخر 
ن���ريان طائ�ص���ة م���ن �صوري���ا اأو تبادل 
لإط���الق الن���ريان عل���ى الرغ���م م���ن اأن 
اأ�ش���وات املعارك الطاحن���ة كان ميكن 
�شم���اع دويه���ا ب�شهول���ة وروؤيتها على 

مقربة.
وكان دروز اإ�رضائي���ل، الذي���ن لهم 
نفوذ يف حكومة رئي�ض الوزراء بنيامني 
نتنياه���و واجلي�ض، يحث���ون اإ�رضائيل يف 
بع����س االأوقات على التدخل يف اجلانب 
االآخ���ر م���ن احل���دود حي���ث ُقت���ل مئات 
د املاليني  الآلف م���ن ال�صوري���ني و����رضُ

خالل احلرب االأهلية.
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املخل�ص���ون  البحريني���ون  يقب���ل  ال 
ب�صجيته���م وروحهم الطيب���ة، يف حياتهم 
وتالقيه���م، يف  اليومي���ة، يف عالقاته���م 
وتقاليده���م  عاداته���م  عل���ى  احلف���اظ 
ومتا�صك���م وحبهم لقيادته���م ووطنهم، 
يف تعامله���م م���ع االأح���داث والظ���روف... 
ال يقبل���ون الفع���ل ال�ص���يء وال االأف���كار 
الدخيلة واملمار�صات التي ت�صق ال�صف، 
ب���ل يقبل���ون كل م���ا ه���و طي���ب وكرمي 
من الق���ول والفعل الذي يق���وي ال�صف 
والوح���دة الوطني���ة وال�صل���م االجتماعي، 
ولدينا دليل على مو�صم عا�صوراء، حيث 
وقف اجلميع يف وجه االإ�صاءات املغر�صة 
وما زادهم ذل���ك اإال حمبة وتكاتفا ووفاء 

بني القيادة وال�صعب.
اجلليل���ة  املع���اين  ه���ي  هك���ذا 
والوطني���ة  االإ�صالمي���ة  للمنا�صب���ات 
واالجتماعي���ة عل���ى اختالفه���ا يف جمتمع 
يحب اخل���ر للجميع وي�صد ال�رش ويرف�ض 
امل�صا����ض بقيادة الوط���ن واأهل الوطن، 
وح���ني ا�صتقب���ل �صاحب اجلالل���ة امللك 
حم���د بن عي�ص���ى اآل خليف���ة عاهل البالد 
املف���دى حفظ���ه اهلل ورع���اه قب���ل اأي���ام 
م�صت عدًدا من روؤ�صاء املاآمت احل�صينية 
واملواكب لل�صالم عل���ى جاللته مبنا�صبة 
انتهاء مو�صم عا�ص���وراء، ورفعوا للمقام 
ال�صامي اأ�صدق م�صاعر الوفاء واالإخال�ض 
وال���والء وال�صكر وبالغ االمتنان والتقدير 
والعرفان اإلى جاللته لتوجيهاته ملختلف 
االأجه���زة احلكومية لتقدمي كل اخلدمات 
والت�صهيالت خالل هذه املنا�صبة، ت�رشف 
ال�صامية  اجلمي���ع بامل�صاع���ر والكلم���ات 
جلالل���ة امللك ل�ص���ر االأمور عل���ى اأح�صن 
وجه بوعي اأه���ل البحرين الكرام واملحبة 
الت���ي جتمعهم كونها حم���ل تقدير كبر 
م���ن جان���ب القي���ادة احلكيم���ة حفظه���ا 
اهلل، وكم���ا ق���ال جاللته: “اأه���ل البحرين 
ال يكنون الأح���د اإال املحبة واخلر”، وهذا 
القول الكرمي هو و�صام اعتزاز و�رشف لنا 
جميًعا، فقيادتنا وبالدنا الغالية و�صعب 
البحري���ن الطيب الويف يحافظون على ما 
متي���زت به البحرين التي حتت�صن مبادئ 
الت�صام���ح والتاآخ���ي والعي����ض امل�صرتك 

والتعددية الدينية.
الدخيل���ة  املمار�ص���ات  اأن  نعل���م 
املرفو�ص���ة لها اأهداف وغاي���ات خبيثة، 
تل���ك  ت�صط���دم  احلم���د،  وهلل  لك���ن، 
املمار�ص���ات وت�صق���ط بف�ص���ل م���ن اهلل 
�صبحان���ه وتعالى الذي اأنع���م على بالدنا 
بقي���ادة و�صع���ب ي���درك اأهمي���ة وح���دة 
ال�صيئ���ة  للنواي���ا  الت�ص���دي  ال�ص���ف يف 
واالأفعال املنكرة باإميان ووعي، ونتذكر 
عل���ى ال���دوام توجيهات �صاح���ب ال�صمو 
امللك���ي االأم���ر خليف���ة ب���ن �صلم���ان اآل 
خليف���ة رئي����ض ال���وزراء املوق���ر حفظه 
اهلل ورع���اه يف التاأكي���د عل���ى العمل من 
اأجل البحري���ن الغالية الت���ي ت�صتحق منا 
ال�صعي لتنميتها واحلف���اظ عليها وعلى 
ما حتق���ق من اإجن���ازات، فاحلف���اظ على 
اأمن الوطن وا�صتقراره كما يوجهنا �صمو 
رئي�ض الوزراء م�صوؤولية م�صرتكة يدركها 
بالوع���ي واملعرف���ة،  املتمت���ع  ال�صع���ب 
فالوع���ي واملعرفة احلائط الق���وي اأمام 

كل نوايا اإحداث الفرقة واالنق�صام.
وهنا نعود اإلى امل�صرة الطيبة لهذا 
الوطن، فف���ي خمتلف املراحل والظروف 
واملتغ���رات، تف�ص���ل كل حماول���ة وكل 
�صع���ي لالإ�رشار بالبي���ت البحريني ويبقى 
ح���ب الوط���ن والتف���اين من اأج���ل رفعته 
را�صًخ���ا قوًيا، واأختم بعب���ارة قالها �صمو 
رئي�ض ال���وزراء لروؤ�صاء امل���اآمت واأع�صاء 
الهيئ���ة العامة للمواك���ب احل�صينية هذا 
الع���ام: “اإن مملكة البحري���ن على امتداد 
تاريخها الطويل ج�صدت مزيجاً من التنوع 
الثق���ايف واحل�ص���اري ال���ذي يق���وم على 
الت�صام���ح والتعاي�ض بني خمتلف اأطياف 
املجتم���ع، والتم�صك بروح االأ�رشة الواحدة 
التي جتمع �صعب البحرين ونبذ اأية دعوة 
للفرقة بني اأبناء الوطن الواحد”. والأنها 
م�صوؤولي���ة م�صرتك���ة، فنح���ن بع���ون اهلل 
�صائ���رون يف طري���ق احلفاظ عل���ى قيمنا 
وتعزيز متا�صكن���ا الوطني بكل اأمانة حًبا 

يف قيادتنا الر�صيدة ووطننا الغايل.

عاشوراء المحبة والتكاتف 
بين القيادة والشعب

ع���ن نف�ص���ي وعائلت���ي توجي���ه ال�صك���ر 
واالمتن���ان ل�صمو رئي����ض ال���وزراء خليفة بن 
�صلم���ان حفظه اهلل واج���ب، وتوجي���ه ال�صكر 
واالمتن���ان ل�صموه واجب م���ن قبل اجلميع يف 
ه���ذا البلد لي�ض فقط على ما يقدمه ويحققه 
الي���وم لن���ا جميعاً ب���ل على ما قام ب���ه �صموه 
واأجن���زه وحقق���ه م���ن مكا�صب له���ذا الوطن 
عل���ى مدى ال�صنوات الت���ي تولى فيها �صموه 
امل�صوؤولي���ة الكربى مب���ا واكبها من حتديات 
واأخطار وحمن اأثبت فيه���ا �صموه اأمام العامل 
وب�صه���ادات دولي���ة وعاملي���ة مكانت���ه بهذا 
الوطن وقوة عزميت���ه و�صربه على املحن ما 
جعل هذه البالد حمفوظة وم�صتقرة ومزدهرة، 
وب���كل  يوم���اً  يح���د  اأو  يتوق���ف  ال  ف�صم���وه 
املنا�صب���ات ع���ن توجيه ال�صك���ر للجميع على 
ما يقدمون���ه لوطنهم، فهو ال ي���رتك فر�صة 
يف جمل�ص���ه وع���رب زيارات���ه امليداني���ة وخالل 
جوالته وعرب لقاءاته باجلميع من اأبنائه وعامة 
النا����ض اإال ويوجه ال�صكر للجمي���ع فردا فردا 
وباال�ص���م �ص���واء كان ه���ذا املواطن يف جمال 

امل�صوؤولي���ة اأو م���ن اأفراد ال�صع���ب، فكل من 
يق���دم خطوة لالأمام ل�صال���ح هذا الوطن ناله 
ال�صك���ر والتقدير من �صم���وه، وبالتايل حينما 
يوج���ه الي���وم جاللة املل���ك �صك���ره وتقديره 
ل�صم���و رئي�ض الوزراء على ما بذله ويبذله من 
جهد وتفان، م�صحي���اً بوقته وجهده و�صحته 
ط���وال الوقت، لهو واجب علين���ا جميعاً جتاه 
القائد الذي اأنقذ الوطن باأ�صد اأوقات املحن 
وت�ص���دى للمخاطر بالعمل والعزمية واحل�صم 
وه���ي وقائ���ع �صجله���ا تاري���خ البحرين خالل 
عقود وفرتات، فلوال ت�صديه لها بهذه القوة 
واالإرادة لتمكن اأعداء الوطن من نيل مرادهم 

اخلبيث.
يف جمل�ض �صموه االأ�صبوعي الذي مل يغلق 
يوما بوجه اأي مواطن مهما عال اأو �صغر �صاأنه 
يتوجه �صم���وه دائماَ بال�صك���ر والتقدير لكل 
من اأ�صهم ب���ذرة من خر وعمل يف �صبيل هذا 
الوط���ن مهما كان ما قدم���ه هذا املواطن من 
جه���د واإ�صهام، �صواء كان كبراً اأو متوا�صعاً، 
فال�صك���ر والتقدي���ر ن�صيبه من قب���ل �صموه 

وه���ذه الع���ادة الكرمية هي تقلي���د ح�صاري 
واإن�ص���اين الب���د اأن نتعلم���ه جميعاً �ص���واء كنا 
م�صوؤول���ني اأو مواطن���ني ف���كل م���ن يعي����ض 
ويحيا بهذا الوط���ن ي�صتحق ال�صكر والتقدير 
وباملقاب���ل من واجبه توجيه ال�صكر والتقدير 

وهو التقليد الذي تعلمناه من �صموه.
اإنن���ا وم���ن منطلق الوف���اء ل�صم���و رئي�ض 
الوزراء ويف �صوء توجي���ه راأ�ض الدولة ال�صكر 
والتقدي���ر ل�صموه على ما بذل���ه ال ي�صعني اإال 
توجيه ال�صكر والتقدير واالمتنان على كل ما 
قدمه ويقدمه �صموه وهو القائد الذي ا�صتحق 
هذا التقدير على ت�صدي���ه ال�صارم واحلا�صم 
للمواق���ف والتحدي���ات التي واجه���ت بالدنا 
احلبيبة  خ���الل م�صرتها احلافل���ة باملنجزات 
واملكا�ص���ب لهذا ال�صعب وهذا الوطن، فاألف 
�صكر وحتي���ة وتقدي���ر ل�صمو رئي����ض الوزراء 

خليفة بن �صلمان حفظه اهلل ورعاه.

تنويرة: لو اختلفت مع العامل واتفقت مع 
نف�صك فاأنت الرابح.

نجاة المضحكي

أسامة الماجد
Osama.almajed
@albiladpress.com

سوالف

بع�ض الدول تك���ون عالقاتها جمرد حرب على 
ورق وجمامالت، لكن العالق���ة التي تربط البحرين 
واالأ�صق���اء اململك���ة العربي���ة ال�صعودي���ة ودول���ة 
الكوي���ت ودول���ة االإمارات العربي���ة املتحدة عالقة 
اأخوي���ة عميق���ة �صاربة يف الق���دم ومتعانقة ب�صكل 
فريد كجذور االأر����ض يف املا�صي واحلا�رش، وياأتي 
دع���م االأ�صق���اء ب���� 10 ملي���ارات دوالر للتمويالت 
امل���ايل  الت���وازن  لربنام���ج  املي����رشة  والقرو����ض 
ال���ذي ي�صتهدف حتقي���ق ا�صتق���رار املالية العامة 
وموا�صل���ة حتفيز النمو االقت�صادي، وفقا ملعاير 
االأداء واملوؤ�رشات اخلا�صة، تاأكيدا على روح االأخوة 
وامل�صر امل�صرتك ووحدة ال�صف والهدف، وهذه 

املواقف امل�رشفة لالأ�صقاء يف ال�صعودية واالإمارات 
والكوي���ت لي�صت غريبة، فهم دائما العون وال�صند 
اخت���الف  عل���ى  التحدي���ات  مواجه���ة  لالأ�صق���اء يف 
طبيعته���ا وال يتوان���ون اأب���دا يف ح�ص���د الطاق���ات 
الهائلة م���ن اأجل ن�رشة اإخوانهم والوقوف معهم يف 

ال�صدائد.
وقد قال �صيدي �صاحب ال�صمو امللكي االأمر 
�صلمان ب���ن حمد اآل خليفة ويل العهد نائب القائد 
االأعل���ى النائب االأول لرئي�ض جمل����ض الوزراء “اإننا 
نط���وي �صفح���ة وننظ���ر بكل تف���اوؤل نح���و حتقيق 
االأمن املتكامل وا�صتم���رار التنمية ال�صاملة”. اأجل 
فالبحري���ن بوقفة االأ�صقاء �صتحافظ على م�صتواها 

العايل واملتقدم يف م�صرة التطور والنماء العاملي 
يف جميع املج���االت وحتقيق املزيد م���ن الرفاهية 
والعي����ض الك���رمي للمواطن، واحلف���اظ على االأمن 
واال�صتقرار واالإجنازات التنموية، فنحن كلنا اأ�صقاء 
وال���ذي يعود بالنف���ع والفائ���دة عل���ى ال�صعودية 
اأو الكوي���ت اأو االإم���ارات يعود بالنف���ع اأي�صا على 
البحرين، فاجل�ص���د واحد والقلب واح���د واالندفاع 
قدم���ا يف الرك���ب يك���ون باأرب���ع خط���وات ال خطوة 
واحدة، وق���د اأثبتت االأحداث اأننا اإخ���وة واأ�صقاء يف 
املا�صي واحلا����رش وامل�صتقبل وجميعنا ننطلق من 
نقطة واحدة لتحقيق تطلعاتنا واآمالنا وجناحاتنا. 

البحري���ن وال�صعودي���ة واالإم���ارات والكوي���ت 

ت�ص���ر معا بي���د واحدة نحو التق���دم واالزدهار نحو 
م�صتقب���ل م����رشق لالأجي���ال القادم���ة، وق���د غ�صت 
و�صائ���ل التوا�ص���ل االجتماع���ي بع���د االإع���الن عن 
برنامج الدع���م باملئات من العب���ارات االأخوية من 
اأ�صقائن���ا تع���رب ع���ن روح البيت الواح���د وامل�صر 
امل�صرتك واأنقل منها م���ا يلي: “ت�صتاهل البحرين 
دان���ة اخللي���ج”، “ي�صتاهل���ون البحري���ن.. تفداهم 
االأرواح قب���ل امل���ال”، “االأ�صق���اء لبع����ض ولي����ض 
م�صتغرب���ا على دولن���ا حفظه���ا اهلل”، “ي�صتاهلون 

اأخوانا واأهلنا”.
ف�صك���را م���ن القل���ب لالأ�صق���اء يف ال�صعودية 

واالإمارات والكويت، مرافئ االأمن وبوابة املجد.

البحرين والسعودية واإلمارات 
والكويت... أخوة ومصير واحد

يب���ث روح االأمل ويحفز وين����رش املحبة وال�صالم 
وي�صامح، خليفة بن �صلم���ان باين النه�صة احلديثة، 
ال����رشح  ومهند����ض االقت�ص���اد املت���ني وموؤ�ص����ض 
التعليم���ي وال�صحي واالجتماع���ي والثقايف بجهوده 
وتفاني���ه وفكره املتنور الذي ال يع���رف حدودا، وال 
متنعه �صدود، �صرب و�صابر وكابد ومازال م�صتمرا يف 
حتمل م�صوؤولية وطن و�صعب، ال يهمه من يحاول اأن 
ي�ص���ع احلواجز، فال�صعب قاله���ا “خليفة بن �صلمان 

جمد الوطن”.
ال نتحدث عن اقت�صاد مبني على اأفكار مبتكرة 
اأو فك���رة عاب���رة، ب���ل ج���اء باقت�صاد عامل���ي يدفع 
البحري���ن مع ال���دول املتقدمة، اقت�ص���اد مبني على 
�صناعات و�رشكات وطني���ة عمالقة وبنوك وم�صارف 

اإ�صالمية وعاملية، وكان لهذا االقت�صاد دور يف فتح 
فر�ض عمل للمواطن���ني برواتب جمزية، وذلك حني 
كان االقت�ص���اد يرتك���ز على �رشكات ط���ران وبنوك 
عاملية وم�صانع و�رشكات حيوي���ة، ولي�ض االقت�صاد 
املبني على ال���دورات التدريبية وحم���الت ال� “كب 
كي���ك” وحم���الت العباي���ات، لي�ض تقليال م���ن �صاأن 
ه���ذه املحالت، بل كانت مرتوك���ة للمواطنني، فمن 
اأراد ممار�صتها ولديه راأ�ض املال ي�صتطيع مزاولتها 
ب���كل ي�رش فكانت ر�ص���وم ال�صج���الت التجارية مي�رشة 
وتاأ�ص���رات العم���ل متاح���ة دون ر�ص���وم خيالية وال 
�رشائب �صهرية، كما اأعطى �صاحب العمل ال�صالحية 
الإمتام اإجناح م�رشوعه ب�صم���ان ا�صتمرار العمال لدى 
�صاح���ب العم���ل ومتى م���ا ا�صتغنى �صاح���ب العمل 

عن العامل اأر�صله اإلى ب���الده، حيث كانت القوانني 
�صارمة ال عامل وال وافد ي�رشح وميرح وينهب خرات 
الب���الد حتت م�صمى حق���وق العمال���ة الوافدة، وكان 
�صاعته���ا املواطن اأوالً ثم اأوالً، وذلك دفع باملواطن 

من اأن يكون �صاحب حمل اإلى �صاحب وكاالت.
اأم���ا نهو�ص���ه بالتعليم فق���د كان �صموه ع�صواً 
يف جمل����ض املع���ارف يف 1956 حي���ث تول���ى مهمة 
النهو����ض بقطاع التعليم وتطويره، حيث زار �صموه 
بريطاني���ا م���دة 6 �صه���ور، وعاد مبنظوم���ة متكاملة 
م���ن االأفكار والربام���ج التطبيقية الت���ي منها بداأت 
النه�ص���ة العلمية بر�صم �صيا�ص���ة تعليمية متكاملة، 
وم���ا نه�ص���ة التعليم احلالي���ة اإال من ح�ص���اد جهود 

خليفة بن �صلمان.

اأما على امل�صتوى ال�صيا�صي اخلليجي والعاملي 
فق���د اكت�صب �صموه احرتام ال���دول وله تقدير كبر 
ل���دى الروؤ�صاء واملل���وك فهيبته واأ�صلوب���ه واأفعاله 
ح���ددت مكانته ب���ني العامل وها نحن الي���وم ن�صاهد 
ه���ذه الهيب���ة الت���ي تتمث���ل يف ا�صتقب���ال الوف���ود 
ال�صيا�صي���ة واالقت�صادية والثقافي���ة، وذلك بعدما 
جع���ل ن�صب عين���ه م�صلحة الب���الد، فبن���اء البحرين 
حا����رشاً وم�صتقب���اًل الهم الذي دفع �صم���و االأمر اإلى 

مزيد من العطاء و�صق الطريق بعزمية وثبات.
خليفة بن �صلمان مله���م االأمل وجمدد العزمية 
وم���ن يريد اأن يرى مث���اال لالإخال�ض والتفاين يف حب 
البحري���ن فلينظ���ر اإلى عط���اء �صمو رئي����ض الوزراء 

حفظه اهلل.

سمو األمير خليفة بن سلمان باني 
النهضة الحديثة

الشكر واجب 
ومسؤولية

نقطة أول السطر

ahmedjuma44
@yahoo.com أحمد جمعة

اإن م�صطل���ح احلداثة يكفل ل���ك النظر اإلى 
عدد م���ن االأمور م���ن منطلق خمالف مل���ا األفناه، 
وه���و م�صطلح خطر اإذا م���ا مت ربط كل الظواهر 
االإيجابي���ة وال�صلبي���ة ب���ه دون وع���ي مطل���ق من 
قب���ل املتخ�ص�ص���ني باملجاالت كاف���ة، وحديثي 
هن���ا اليوم ع���ن احلداثة يف منظ���ور خا�ض يتعلق 
باالإعالم، و�صاأعرج من خ���الل مقايل على حمطات 
مهم���ة يف عل���م االإع���الم ال���ذي ارتب���ط باالإن�صان 
منذ خليقت���ه، فاأ�صل كلمة اإعالم يع���ود اإلى ِعلم 
وَعَل���َم وُعِل���م وه���و ما يعن���ي املعرف���ة املطلقة 
مبفهومه���ا الوا�شع يف اإ�شارة اإل���ى ارتباط كل ما 
اكت�صف���ه االإن�صان وعلمه اإلى غ���ره من بنيه منذ 
ب���دء اخلليقة على وجه االأر����ض وال عجب يف ذلك 
ك���ون نق���ل املعلومة من �صخ�ض اإل���ى اآخر يحتاج 
اإل���ى اإعالمه اأو اإخباره به���ا، وعليه فاإن االإعالم من 
اأقدم املهن الت���ي مار�صها االإن�صان وا�صتطاع اأن 
يطورها من خ���الل مهارات التحدث والكتابة اإلى 

ت�صنيف العلوم وتخ�صي�صها.
وتاأكي���دا على ما �صبق نرى اأن جميع العلماء 
االإع���الم  ع���ن  بعي���دة  عل���وم  يف  املتخ�ص�ص���ني 
ي�صتطيعون بق���درة فائقة التوا�صل مع اجلمهور 
م���ن خ���الل ط���رح اأفكاره���م يف كت���ب خا�ص���ة اأو 
حت���ى اإطالالت مبا����رشة من قبلهم عل���ى �صا�صات 
التلفزي���ون اأو قن���وات الرادي���و فتج���د الطبيب 
يقدم برامج ال�صحة باأريحية بالغة وكذلك احلال 
بالن�صبة لعلماء الدين يف برامج الثقافة االإ�صالمية 
وه���و ما يثبت ارتباطا وثيقا ب���ني االإعالم وباقي 
علوم احلياة ويوؤك���د اأن االإعالم الر�صالة املقدمة 

بعينيها.
وهك���ذا احل���ال م���ن حي���ث ارتب���اط الإعالم 
بتط���ورات التكنولوجي���ا وم���ا يت���م تقدميه على 
ال�صاحة كلقمة �صائغة وحمبب���ة لبني الب�رش الذين 
تقبلوا ال�صهل يف ع�رشنا احلايل بعد ع�صور طويلة 
اأُنهكوا فيها للو�صول اإلى ما نحن عليه من تطور 
ح�صاري نعي�صه باأريحية كاملة ونلم�ض رفاهيتها 
مقارنة مب���ا م�صى، لكن الفي�ص���ل هنا ما يقدمه 
االإعالم من حداث���ة يف مفاهيمه املعا�رشة واختيار 
االأف�صل وتقدمي���ه للجمهور، واإن كّن���ا مازلنا يف 
فو�ص���ى اإمكانية تقدمي اأي �صخ����ض اأية معلومة 
م���ن خالل م���ا تفر�ص���ه قن���وات التكنولوجيا من 
توا�ص���ل كبر بني بني الب����رش اإال اأنه موؤ�رش وا�صح 
ملمار�ص���ة اجلميع حقهم يف االإع���الم بغ�ض النظر 
عن م�صمون الر�صالة، وهنا يبقى خطر احلداثة اأن 
حتيد عن منظور التطور الذي ُقدم لنا منذ ع�صور 
اإلى ما و�صلنا اإليه وهو ما ي�صتدعي وقفة تاأملية 
بحثي���ة تق���دم لنا حل���وال خا�صة ونتائ���ج معرفية 
تبقي احلداثة يف منهاجها الفكري املتقن بعيدا 

عن ما قد يكون مبتذال ومت�صرتا حتت عباءتها.

الحداثة في اإلعالم

سمر 
األبيوكي

من جديد

عادل عيسى 
المرزوق
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برز العب الفريق األول لكرة السلة بنادي األهيل، حسن العريب، يف لقاء فريقه األول أمام سامهيج.
العريب سجل 25 نقطة يف نصف ساعة شارك بها خالل اللقاء، محققا معدل تهديفي بلغ 76 %.

وسجل العريب 7 تصويبات من داخل املنطقة من 7 محاوالت مبعدل 100 %، فيام 3 تصويبات من أصل 6 مبعدل 
50 %. واستحوذ العريب عىل 8 كرات مرتدة من الحلق، كام قام بـ3 عمليات استيالء عىل الكرة، ومرر متريرة واحدة 

حاسمة للتسجيل. ويبدو أن انتقال قائد النرس األصفر السابق حسني شاكر لفريق املنامة، سيفسح املجال لالعبني 
الشباب يف الفريق من أجل الربوز والظهور أكرث خالل منافسات املوسم الجديد.

وبرز العب فريق سامهيج الشاب أحمد فتيل يف اللقاء أيضا، مسجال اسمه ضمن قامئة الالعبني املميزين للجولة، 
حينام سجل 22 نقطة و7 متابعات و4 متريرات حاسمة للتسجيل. وجاء العب املنامة حسني شاكر يف املرتبة الثالثة 

لالعبني املحليني، بـ 20 نقطة و6 متابعات و9 متريرات.

“ع��������رب��������ي األه���������ل���������ي” أف������ض������ل م���ح���ل���ي

  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(

جــاءت الجولــة األوىل مــن دوري 
زيــن الدرجــة األوىل لكرة الســلة 
بنتائج متوقعة ومنطقية ومبستوى 
متواضع من الناحية الفنية وتراجع 
يف معدالت اللياقــة البدنية ملعظم 
الفرق، رافق ذلك وفرة من النقاط 

يف سلة الفرق الخارسة.
وجــاءت افتتاحية دوري زين بفوز 
مستحق لزعيم كرة السلة البحرينية 
وحامل اللقب الذي اســتهل حملة 
الدفاع عن لقبه بالفوز عىل النجمة 

بنتيجة )80/69(.
ومل يقدم املنامة أداءه الفني الرفيع 
وأسلوبه الدفاعي والهجومي القوي 
بــأول مواجهــة لــه يف البطولة، إذ 
لعــب بأســلوب “الســهل املتتنع” 
معوال عىل تحــركات وخربة الدويل 
حسني شاكر يف بناء وصناعة اللعب.
يف املقابــل، قــّدم النجمــة مباراة 

جيدة املستوى أمام عاملقة املنامة، 
غــر أن اعتــامده عــىل التصويب 
الثــاليث غر املركــز، إىل جانب عدم 
اســتثامره فرص التسجيل السانحة 
من تحت السلة، كان كلفته الخروج 

بالخسارة.
وباقي نتائج مباريات الجولة األوىل 
مل تخــرج عــن حــدود التوقعات 
لفارق املســتوى الفني، إذ اســتهل 
فريــق الرفاع مشــواره يف املوســم 
الثاين لــه عىل التــوايل بعد عودته 
ملســابقات كرة السلة، بفوز عريض 
عىل حســاب ســرة بـ)68/39(، إذ 
بعد شــوط أول متقارب املســتوى 
وانتهــى رفاعيــا بـ28/25، بســط 
الســاموي ســيطرته عىل الشــوط 
الثاين الذي خرج فيــه فائزا بفارق 
29 نقطة مســتغال عنــري الخربة 
واللياقــة البدنيــة يف ظــل غيــاب 

املستوى الفني الكبر عن الفريق.
ويف اللقــاء الثالث، خــرج االتحاد 
بفــوز مثــني عــىل حســاب الحالة 
بـــ)66/60(. االتحاد املســتقر فنيا 
بقيــادة املــدرب الــريب ديجــان 
توميك، استحق نتيجة الفوز عطفا 
عــىل األداء الفنــي املتطــور الذي 
يقدمه الفريق للموســم الثاين عىل 
التوايل، معوال عىل العنارص الشــابة 
الواعــدة املدعمة باملحرف الريب 

مايل إليك.
ويف رابــع لقاءات الجولــة، مل يدع 
النويدرات املجال ملنافسه البحرين 
من قــول كلمتــه، إذ أجهــز عليه 
رسيعــا منــذ الشــوط األول الذي 
حســمه الفريق األزرق بفارق 20 
نقطــة، يف طريقه لتحقيق االنتصار 

األول بنتيجة بلغت 79/46.
ويف ختــام الجولــة، مل يواجه فريقا 

املحــرق واألهيل صعوبــة تذكر يف 
اللتني جمعتهام  املواجهتني  حســم 
مبدينــة عيــى وســامهيج عــىل 
التوايل، إذ حقق املحرق الفوز عىل 
منافسه بـ96/62، فيام حقق األهيل 
املئوية األوىل بفوزه عىل ســامهيج 

بـ106/76.

بداية فنية متواضعة... ونتائج المواجهات متوقعة
قراءة في الجولة األولى لدوري زين لكرة السلة

من منافسات الجولة األولى

محمد الدرازي

حقق فريق الرفــاع بداية باهتة يف 
مستهل مشواره بدوري كرة السلة.

الســاموي ورغم فوزه عىل حساب 
ســرة بفارق 29 نقطة، إال أن أداءه 
الفني مل يرتِق إىل املستوى املأمول؛ 
عطفــا عىل األســامء الكبــرة التي 

يضمها الفريق.
الكثــرة  التغيــرات  أن  ويبــدوا 
والتعاقدات التي أبرمها النادي هذا 
املوســم ألقت بظاللها عىل مستوى 
الفريق املتواضع يف انطالقته األوىل 
مبوســمه الثاين عىل التــوايل، إذ بدا 
واضحا غياب االنســجام والتجانس 

عىل توليفة الفريق.
التفاهم يف  وغــاب عــن الفريــق 
التحركات الفردية والجامعية داخل 

امللعــب إضافــة لتحــركات املراكز 
بشكل مشرك يف الحالتني الهجومية 

والدفاعية.
ســاموي الرفــاع سيســابق الوقت 
مــن أجــل رفــع درجة االنســجام 
والتجانــس بني الالعبــني مام يرفع 
من مســتوى األداء وبالتايل تتحقق 
النتائــج اإليجابيــة املطلوبة، وهو 
مــا ســيعكف عليه الجهــاز الفني 

للفريق.
االنســجام وفهم األدوار الفنية لكل 
العب يؤدي للعب كفريق بشــكل 
جامعــي والتحكــم برتــم ونســق 
املباراة والقدرة عىل فرض أســلوب 
اللعب وعىل خلق فرص للتســجيل 

وصوالً لتحقيق االنتصارات.

اقتنص فريــق االتحاد فوزا مثينا 
للغاية حينام تغلب عىل حساب 
الحالــة، يف افتتــاح منافســات 

الدوري.
الفــوز  بهــذا  االتحــاد  ورضب 
أهدافــا عــدة، أولهــا خطــف 
نقطتني مثينتني أمام فريق يعترب 
منافســا مبارشا عىل التأهل إىل 

الدوري السدايس.
ويعد فــوز البنفســج يف افتتاح 
انطالقة  بالبطولة، مبثابة  لقاءاته 
إيجابية ومحفزة سيمنح الفريق 

ثقــة كبــرة ودفعــة لألمــام يف 
الدور  املقبلة لحساب  املباريات 

التمهيدي.
فريق االتحاد أظهر خالل املوسم 
املايض نوايا بطولية حينام اقتحم 
املربع الذهبي لكأس خليفة بن 
سلامن، بعد أن أقىص الحالة من 

الدور ربع النهايئ.
ومل ينجــح االتحاديــون يف بلوغ 
الدور الســدايس لبطولة الدوري 
يف املوسم الفائت، رغم املنافسة 
الرشســة واألداء القتايل للفريق، 

غر أنــه اكتفى باملركــز الثامن، 
إذ يواصــل األداء الفنــي الرفيع 
نفســه، وأن ينجــح يف تحقيــق 
أهدافه املرســومة هذا املوســم 

بالتأهل إىل الدور السدايس.
الفريــق حالــة مــن  ويعيــش 
االســتقرار الفنــي والعنــارصي 
بقيــادة املدرب الــريب توميك 
الــذي يقــود الفريق للموســم 
الثــاين عىل التــوايل، وهذا األمر 
سيشكل عامال مساعدا للبنفسج 

يف جني مثار حصاده.

اســتحق مدرب الفريق األول لكرة 
السلة بنادي االتحاد الريب ديجان 
توميك لقب مــدرب الجولة األوىل 

لدوري زين.
وقــاد توميك فريــق االتحاد للفوز 
يف مستهل مشــوار الفريق ببطولة 
الدوري، حينام انتر عىل حســاب 

الحالة.
فوز االتحاد يعترب مثينا للغاية؛ كونه 
جاء عىل حســاب أحد املنافســني 
املبارشين عىل املراكز الســتة األوىل 

بسّلم ترتيب الدور التمهيدي.
ومل يكن فوز االتحاد وليد الصدفة، 
بل نتيجة عمــل وجهد كبرة بذلها 
املدرب يف الشــهور املايض، إذ يقوم 
الفرق  لقــاءات  بتصويــر  توميــك 
بكامرتــه الخاصة، بهــدف تحليلها 

ودراسة املنافسني.
ولعل قــرار اإلبقاء عىل توميك عىل 
رأس الجهــاز الفني للبنفســج يعد 
العالمــة الفارقة بالنســبة للفريق، 
إذ إن معرفته باملنافسني وإمكانات 

فريقه قادته لقراءة املباراة بالصورة 
املطلوبة.

ويتميــز االتحاد باالســتقرار الفني 
للموســم الثــاين عــىل التــوايل، إذ 
يحســب للمدرب توميك أنه وضع 
الفريــق عــىل خارطــة املنافســة 
مبجموعــة واعــدة مــن الالعبــني 
معتمًدا يف ذلك عىل حيوية الشباب 
وحامســتهم، التــي ســتثمر هــذا 
املوســم بعد أن أتــاح لهم املدرب 

الفرصة يف املوسم السابق.

بداية سماوية باهتة

فوز اتحادي ثمين

“توميك االتحاد” مدرب الجولة
من لقاء الرفاع وسترة

من لقاء االتحاد والحالة

ديجان توميك

شاكر... تأقلم وتألق

أرقام مميزة لنيناد النويدرات

واصل قائد منتخبنا الوطني لكرة السلة 

والعب فريق املنامة الدويل حسني شاكر 

تألقه مع فريقه الجديد، يف املباراة 

الرسمية الثانية له بقميص الزعيم 

املنامي.

فبعد لقاء كأس السوبر الذي قّدم فيه 

شاكر أداًء مميزا قاد به املنامة لتحقيق 

اللقب، واصل الالعب ظهوره املميز يف 

لقاء فريقه املايض أمام النجمة يف افتتاح منافسات دوري زين.

الدويل شاكر مل يحتج إىل وقت طويل للتأقلم واالنسجام مع 

منظومة الفريق منذ لقاء السوبر، معتمدا عىل أسلوبه السهل 

والبعيد عن التعقيد فالحقوق والواجبات واضحة يف قاموسه. 

“التايقر” سّجل يف سلة النجمة 20 نقطة مبعدل 64 %، منها 3 

تصويبات ثالثية ناجحة من أصل 4 محاوالت، و3 رميات حرة 

من أصل 5.

واستمر شاكر يف هوايته بصناعة اللعب، حينام قام بتمرير 9 

كرات سانحة للتسجيل لزمالئه، واستوىل عىل 6 كرات مرتدة 

من الحلق.

شاكر إذا ما واصل عىل هذا األداء يف املباريات املقبلة، والسيام 

األدوار النهائية، فيستحيل ألي قوة أن تتمكن من إيقافه.

قّدم محرف فريق النويدرات الريب 
نيناد زيفتشيفيتش أداًء عاليا يف أول 

لقاء رسمي له مع فريقه بدوري السلة.
نيناد قاد النويدرات لتحقيق فوز عريض 
عىل حساب البحرين فارضا نفسه بقوة 

عىل أرقام املباراة.
وحقق املهاجم البالغ من العمر 31 عاما 

“دبل دبل” بتسجيله 32 نقطة وقيامه 
باالستحواذ عىل 18 كرة مرتدة من الحلق.

الريب نيناد حقق أرقام مميزة يف لقائه األول، إذ تصدر هدايف 
الدوري مبعدل 32 نقطة للمباراة الواحدة، كام حل يف املركز 

الثالث للمتابعات بـ18 متابعة، يف حني جاء سادسا يف التمرير 
الحاسم بواقع 6 متريرات.

وبلغ إجاميل معدل نيناد التهديفي 50 %، بواقع 14 تصويبة 
ناجحة من أصل 28 محاولة، منها 57 % نسبة تسجيل 

للتصويب الثنايئ بواقع 12 محاولة من أصل 21، و28 % 
للثالثيات بواقع تصويبتني ناجحتني من أصل 7، و40 % 

للرميات الحرة.
وحل يف املركز الثاين ألفضل أداء محرف فريق املحرق األمريك 

شون ويليامز.
وحقق ويليامز “دبل دبل” من 14 نقطة و 22 كرة مرتدة، قاد 

بها املحرق لتحقيق فوز مريح عىل حساب مدينة عيى.
وجاء يف املركز الثالث محرف االتحاد الريب مايل إيليك، 

بتسجيله 29 نقطة واستحواذه عىل 17 كرة مرتدة.

حسين شاكر

نيناد زيفتشفيتش
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التنس لناشئي  الدولية  البحرين  لبطولة  ذهبيا  راعيا  بابكو”   “

استقبل مدير االتصال املؤسيس لرشكة 
نفط البحرين “بابكو” نواف الغانم، 

مبكتبه يف عوايل، نائب رئيس نادي 
البحرين للتنس مريزا السامك، واملدير 

التنفيذي للنادي حمدي عبدالجواد، إذ تم 
االتفاق عىل أن تكون رشكة نفط البحرين 

“بابكو” من الرعاة الذهبيني لبطولة 
البحرين الدولية العارشة لناشئي التنس، 

التي ينظمها نادي البحرين للتنس من 

22 إىل 27 أكتوبر الجاري بالتعاون مع 
وزارة شؤون الشباب والرياضة، وبإرشاف 

كل من االتحاد الدويل للتنس واالتحاد 
البحريني للتنس.

وأثناء الزيارة أعرب الغانم عن سعادته 
برعاية الرشكة لهذه البطولة سنويا، مشيدا 
بجهود إدارة نادي البحرين للتنس يف نرش 

وتطوير لعبة التنس يف مملكة البحرين، 
وببحرص النادي عىل تنظيم مثل هذه 

البطوالت الدولية يف مملكة البحرين.
 ومن جانبه، أشاد السامك بالدور الرائد 

الذي تضطلع به رشكة نفط البحرين 
بابكو يف رعاية األحداث الرياضية الكربى 

التي تقام يف مملكة البحرين والتي 
يستفيد منها أعداد كبرية من الالعبني 

البحرينيني، مشريا إىل اعتزاز نادي البحرين 
للتنس بهذه الرعاية خصوصا أنها تأيت 
من مؤسسة وطنية كرشكة بابكو التي 

تساهم بدور كبري يف منو االقتصاد الوطني 
البحريني.

يشار إىل أن بطولة البحرين الدولية 
لناشئي التنس ينظمها نادي البحرين 

للتنس للعام العارش عىل التوايل، وتعد 
واحدة من أكرب بطوالت الناشئني عىل 

مستوي العامل، ويشارك يف النسخة العارشة 
هذا العام العبون ميثلون 50 دولة من 

دول العامل.

وصل منتخبنا الوطني للرجال للكرة 
الطائرة إىل بولندا لخوض معس��كره 
التدريب��ي اس��تعدادا للمش��اركة يف 
البطول��ة العربية الحادية والعرشين 
س��تحتضنها  والت��ي  للمنتخب��ات، 
جمهوري��ة م��ر العربي��ة من 25 
أكتوب��ر الج��اري لغاي��ة 4 نوفم��رب 

املقبل.
ولدى وص��ول املنتخ��ب إىل مدينة 
)دنبيت��زا( البولندية اس��تقر بفندق 
)gold( ليب��ارش املنتخ��ب حصص��ه 
التدريبي��ة بقي��ادة الجه��از الفن��ي 
الوطني املكون من املدرب يوس��ف 
املي��ل  ياس��ني  ومس��اعده  خليف��ة 
واملحلل الفني الريب “بروتا” وذلك 

عىل مركز موسري الريايض.

ويرتأس وف��د املنتخب عضو مجلس 
إدارة االتح��اد، مدي��ر املنتخب عيل 
الس��يد، إضاف��ة إىل الجه��از الفني 
واختص��ايص الع��الج الطبيعي رامي 
املرباط��ي و14 العب��ا، وهم محمد 
يعقوب، نارص عن��ان، محمد عنان، 
يوس��ف خالد، حس��ن الحداد، عيل 
الص��رييف، محم��د جاس��م عبدالله، 
عباس الخباز، حسني الحاييك، محمد 
هرونة، محمود العافية، أمين هرونة، 

حسني عبدالله، سيد محمد العبار.
وس��يجري املنتخب تحضرياته الفنية 
يف بولن��دا عىل أن يخ��وض النصف 
اآلخ��ر م��ن املعس��كر التدريبي يف 
س��لوفاكيا، حيث يتطلع األحمر إىل 
بل��وغ الجاهزي��ة الفني��ة والبدنية 

الكامل��ة للمنافس��ة ع��ىل اللق��ب 

العريب، بعد أن متك��ن املنتخب من 

تحقيق املركز الثاين يف النسخة ال� 20 

املاضي��ة، والتي أقيمت يف مر قبل 

عامني )2016(.

الوطني مشواره  وس��يفتتح منتخبنا 

الع��ريب مبواجه��ة ع��امن يف افتتاح 

منافسات البطولة، وسيلتقي منتخبنا 

يف ث��اين مباريات��ه أم��ام األردن يوم 

األح��د 28 أكتوب��ر، بينام س��يواجه 
الجزائر يف ثالث مبارياته يوم اإلثنني 
29 أكتوبر، عىل أن يلتقي العراق يف 
رابع مبارياته يوم الخميس 1 نوفمرب، 
ثم فلس��طني يف خامس مبارياته يوم 
الجمع��ة 2 نوفم��رب. أم��ا املواجهة 
األخرية، فستكون أمام منتخب مر 
حامل اللقب يوم السبت 3 نوفمرب.

ويذك��ر أن منتخ��ب م��ر هو 
حامل لقب البطولة، ويعترب من 
أبرز املرش��حني لخط��ف اللقب 
العريب ملا يتمت��ع به من عنارص 
دولي��ة بارزة ش��اركت يف بطولة 
الع��امل األخ��رية، إضاف��ة إىل أن 
البطول��ة تقام ع��ىل أرضه وبني 

جامهريه.

يغادر الي��وم )األحد( وفد منتخبنا 
األوملب��ي لك��رة الق��دم إىل دولة 
الكويت الش��قيقة للمش��اركة يف 
التي  بطول��ة “ع��ودة األوملب��ي” 
ينظمه��ا االتح��اد الكويت��ي لكرة 
القدم خالل الفرتة من 9 لغاية 15 
أكتوب��ر الجاري مبش��اركة كل من 

منتخبي الكويت والسعودية.
وأص��در االتح��اد الكويت��ي لكرة 
الق��دم جدول مباري��ات البطولة، 
إذ سيدش��ن منتخبنا مش��واره يف 
البطول��ة ي��وم 9 أكتوب��ر مبالقاة 
منتخب الكويت يف الجولة األوىل، 
ع��ىل أن يلعب لقاء الجولة الثانية 
ي��وم 12 أكتوب��ر أم��ام منتخ��ب 
الس��عودية، في��ام تلع��ب الجولة 

الثالثة يوم 15 أكتوبر بني منتخبي 
وتق��ام  والس��عودية،  الكوي��ت 
البطولة ضم��ن إطار “أيام الفيفا” 

خالل شهر أكتوبر.
وسيش��د منتخبنا الرحال اليوم أي 
قب��ل يوم��ني تقريبا ع��ىل انطالق 
تجمعه  ليب��دأ  الودي��ة  البطول��ة 
وتدريب��ه يف الكوي��ت ب��دال من 
اململك��ة بقيادة امل��درب التونيس 
س��مري ب��ن ش��امم، ليتع��ود عىل 

األجواء هناك.
وتأيت مش��اركة منتخبن��ا األوملبي 
واإلع��داد  التحض��ري  إط��ار  يف 
لالستحقاقات املقبلة، ويف مقدمتها 
التصفي��ات املؤهل��ة لكأس آس��يا 
تح��ت 23 عاما املؤهل��ة ألوملبياد 

طوكيو 2020، التي س��تقام خالل 
ش��هر م��ارس م��ن الع��ام 2019 

وس��تحتضن اململك��ة منافس��ات 
وب��ني  ارضن��ا  ع��ىل  املجموع��ة 

جامهرينا.
ملدي��ر  س��ابق  لتري��ح  ووفق��ا 

املنتخب الش��يخ أحمد بن عيىس 
آل خليفة فإن القامئة التي س��يتم 
الكش��ف عنها الحقا س��تضم 23 
العب��ا، الفت��ا النظ��ر إىل احت��امل 
وجود بعض التغيري يف القامئة عرب 
اس��تدعاء عدد من الالعبني الجدد 
إىل املنتخب؛ نظرًا لوجود 3 حاالت 
إصاب��ة يف صفوف األحمر األوملبي 
وهم حسني جميل وحسن الكراين 
وهي عبارة عن التهاب يف الحوض، 
إضاف��ة إىل عزيز خالد الذي يعاين 
م��ن إصاب��ة يف العضل��ة الخلفية 
والتي تعرضوا لها خالل مشاركتهم 
ب��دورة األلعاب اآلس��يوية الثامنة 
التي اختتمت قبل حوايل ش��هر يف 

العاصمة اإلندونيسية جاكرتا.

منتخب رجال الطائرة يصل بولندا ويباشر تدريباته

األولمبي يشد الرحال للكويت اليوم للمشاركة في البطولة الثالثية

يقيم بفندق “جولد”

حسن علي

حسن علي

منتخب الطائرة قبل خوض إحدى التدريبات ببولندا

المنتخب األولمبي

“بابكو” تقدم رعايتها للبطولة

أكد مدير إدارة املراكز الشبابية بوزارة 
شؤون الشباب والرياضة نوار املطوع 
أن “دورين��ا” حق��ق األه��داف التي 
وج��د من أجلها يف تعظيم دور املراكز 
الش��بابية واألندية الوطني��ة وجعلها 
الوجهة األوىل للشباب، كام أن الدوري 
ش��كل مكانا مناس��با اللتقاء الشباب 
البحريني والتعارف فيام بينهم إضافة 
إىل التناف��س الرشي��ف بينه��م؛ لنيل 

لقب الدوري يف نسخته الثانية.
وق��ال املطوع يف تريح له مبناس��بة 
ختام “دورينا”: “إننا عىل يقني تام بأن 
النسخة الثانية من دورينا قد حققت 
األهداف التي وضعتها وزارة ش��ؤون 
الش��باب والرياضة، ومن بني األسباب 
التي أدت إىل هذا النجاح هو االهتامم 
املبارش من قبل وزير ش��ؤون الشباب 
والرياض��ة هش��ام الج��ودر ومتابعته 
املستمرة للتحضريات النطالقة الدوري 
وتس��هيل اإلجراءات اإلدارية والفنية؛ 
ليظه��ر باملظهر املتميز والالئق وصوال 
إىل حرصه عىل تتويج الفرق الفائزة يف 

الحفل الختامي الرائع”.
وب��ني املطوع أن “النجاح الذي تحقق 
يف دورين��ا ه��و نتاج واض��ح لتكاتف 
وتعاض��د املراك��ز الش��بابية واألندية 
الوطنية غ��ري املنضوي��ة تحت مظلة 
االتح��اد البحريني لك��رة القدم التي 
شاركت يف الدوري بصورة فاعلة، وهو 
ما اتضح من خالل املش��اركة الواسعة 
له��م، كام أنه��م حرصوا ع��ىل تجهيز 
فرقهم الرياضية بشكل رائع وإدخالهم 
يف حصص تدريبية مستمرة؛ لتتنافس 
بقوة ع��ىل املراك��ز األوىل يف الدوري، 
وإننا يف اللجنة املنظمة نشيد بالجهود 
الجبارة التي قامت بها املراكز الشبابية 
واألندية الوطني��ة إضافة إىل تعاونهم 
معنا يف تسيري الدوري بالشكل املثايل”.
وهن��أ املط��وع فري��ق ن��ادي بوري 
بتحقي��ق املراكز األول وق��ال “أهنئ 
فريق نادي بوري بتحقيق املركز األول 
بعد أن قدم مس��تويات متميزة طيلة 
فرتات الدوري واستحق تحقيق اللقب 
بع��د أن تغلب يف املباراة النهائية عىل 

فريق مركز شباب مدينة حمد، ولكن 

الفائز األكرب م��ن وراء تنظيم الدوري 

هو الش��باب البحرين��ي الذي خاض 

تجرب��ة متمي��زة يف التنافس الرشيف 

فيام بينهم عىل لقب الدوري”.

وتابع املط��وع “بذلت اللجان العاملة 

يف الدوري جهودا طيبة طيلة األش��هر 

التي أقيمت فيها منافس��ات الدوري، 

وكان جمي��ع األعض��اء مث��اال للتفاين 

إنج��اح  س��بيل  يف  الرائ��ع  والعم��ل 

ال��دوري، كام أبدوا تعاون��ا مثاليا مع 

املراكز الش��بابية واألندية الوطنية يف 

تسيري الدوري بالشكل الذي جعل منه 

منوذجا يف االحرتافية يف العمل”.

التقاري��ر  “أظه��رت  املط��وع  وب��ني 

الص��ادرة من قبل اللج��ان العاملة يف 

ال��دوري وبعد نهايت��ه أن عدد الفرق 

املش��اركة يف ال��دوري وص��ل إىل 32 

فريق��ا، وبلغ عدد الالعبني 1120 العبا 

يف جميع الفريق ولعب��وا 119 مباراة 

ال��دوري وأدواره  يف جمي��ع أقس��ام 

النهائية، وسجلت الفرق املشاركة 438 
هدف��ا بينام بلغت األجه��زة واألطقم 
الفني��ة واإلداري��ة 320، فيام أظهرت 
اإلحص��اءات أن ع��دد الجامهري التي 
ح��رت جمي��ع املباري��ات وصل إىل 

23800 مشجع”.
وأش��ار املطوع “حقق ال��دوري هدفا 
مه��ام م��ن أهداف��ه وهو اكتش��اف 
املواهب الرياضية وجعلها أمام األندية 
ومتكنت  لضمه��ا،  متهي��دا  الوطني��ة؛ 
األندية الوطنية من تس��جيل 16 العبا 
من دوري املراكز الشبابية إىل صفوفها 
بينام اح��رتف العب فري��ق أبوصيبع 

جواد مدن يف الدوري العامين”.
وأعرب املط��وع يف ختام تريحه عن 
ش��كره لالتحاد البحريني لكرة القدم 
ع��ىل تعاونه املميز مع وزارة ش��ؤون 
الش��باب والرياضة يف إنجاح الدوري، 
ك��ام أش��اد بجه��ود قن��اة البحري��ن 
يف  الرياضي��ة  واملالح��ق  الرياضي��ة 
الصحف املحلية عىل تغطيتها اليومية 

املتميزة لدورينا.

المطوع: تكاتف منظومة الدوري والمراكز واألندية ساهم في نجاح “دورينا”
1120 العبا... 119 مباراة... 438 هدفا... و16 العبا انضموا لألندية والعب محترف

وزارة شؤون الشباب والرياضة

وزير الشباب والرياضة يتوج البطل نوار المطوع



تح��ت رعاي��ة ممثل جالل��ة امللك 
الشباب  الخريية وش��ؤون  لألعامل 
رئي��س املجل��س األعىل للش��باب 
والرياض��ة رئيس اللجن��ة األوملبية 
البحرينية س��مو الش��يخ نارص بن 
حم��د آل خليف��ة، اختتم��ت يوم 
الس��بت املوافق 6 أكتوبر مسابقة 
الثالث  “اله��ري” ضم��ن األس��بوع 
عىل كأس سمو الش��يخ محمد بن 
ن��ارص بن حم��د آل خليفة، ضمن 
منافس��ات موس��م نارص بن حمد 
للم��وروث البحري، والتي تس��تمر 
حت��ى ي��وم الس��بت املواف��ق 27 

أكتوبر الجاري. 
وبهذه املناس��بة، أشاد سمو الشيخ 
نارص بن حمد باملش��اركة الواسعة 
البحرين��ي  الش��باب  قب��ل  م��ن 
مبسابقات األسبوع الثالث للموسم، 
وباملس��توى التناف��ي الكبري الذي 
قدمه الشباب خالل منافسات هذا 
األس��بوع، مهنئ��ا س��موه الفائزين 
باملراك��ز األوىل يف مس��ابقة اله��ري 
متمني��ا  والش��احوف،  والح��داق 
سموه حظا أوفر لبقية املشاركني يف 

املسابقات املقبلة.

 عسكر يتوج الفائزين

املس��اعد  الع��ام  األم��ني  وت��ّوج 
للمجلس األعىل للشباب والرياضة 
األوملبي��ة  للجن��ة  الع��ام  األم��ني 

عس��كر  عبدالرحم��ن  البحريني��ة 
الفائزين باملراكز األوىل مبس��ابقتي 
“الهري” و “الش��احوف” ضمن من 
منافسات األسبوع الثاين عىل كأس 
س��مو الش��يخ فيصل بن خالد بن 
حمد آل خليفة واملس��ابقة الثالثة 
منافس��ات  “الح��داق” ضمن  ل��� 
األس��بوع الثالث عىل كأس س��مو 
الشيخ محمد بن نارص بن حمد آل 
خليفة، وذلك يف حفل الختام الذي 
أقيم مبتنزه األمري خليفة بن سلامن 

بالحد.
وح��ر مراس��م التتوي��ج رئي��س 
اللجنة املنظمة العليا ملوس��م نارص 
ب��ن حمد للموروث البحري محمد 
الجناحي ورؤس��اء وأعضاء اللجان 

العاملة باللجنة املنظمة.

 دعما إلحياء التراث

وقال عس��كر “مام الش��ك فيه أن 
موس��م نارص بن حم��د للموروث 
البح��ري ش��هد تنظيام ع��ىل أعىل 
اللجن��ة  واس��تطاعت  مس��توى، 
املنظم��ة العليا االس��تعانة بفريق 
احرتايف للعملي��ة التنظيمية. فرغم 
صغر العمر الزمني للجنة رياضات 
امل��وروث الش��عبي إال أنه��ا تدير 
الرياض��ات الرتاثية بحرفنة يش��هد 
لهم فيها. واملوس��م ش��هد نش��اطا 
كبريا وتحصل عىل إشادة كبرية من 
مختل��ف رشائح املجتم��ع، فالكل 
متحمس للمش��اركة مع منافسات 
املوس��م. والجميع يفتخ��ر بإيحاء 
الرتاث، وهذه بكل تأكيد مبادرات 
سيدي سمو الشيخ نارص بن حمد؛ 

لتش��جيع دعم إيحاء هذا الجانب 
املهم يف الهوي��ة الوطنية، فمملكة 
البحري��ن غني��ة بإرثه��ا التاريخي 
الس��تمرار  فنتطل��ع  والحض��اري، 
املس��ابقات والتي تدعم املحافظة 

عىل الرتاث البحريني األصيل”.

  نتائج المسابقة لـ 
“الشاحوف”

أسفرت نتائج مسابقة “الشاحوف” 
ضمن منافسات األسبوع الثاين عىل 
كأس سمو الش��يخ فيصل بن خالد 
بن حم��د آل خليف��ة، بفوز فريق 
الحالة بقيادة النوخذة جمعة حمد 
الحس��ن باملرك��ز األول، في��ام حل 
فريق أم الحصم بقي��ادة النوخذة 
عبدالل��ه خليفة الح��دي يف املركز 

الثاين، بينام حل فريق حوار بقيادة 
النوخذة سلامن عبدالله عبدالنبي 
يف املرك��ز الثال��ث. وتأهلت الفرق 
الثالث إىل جانب فريق جو صاحب 
املركز الرابع إىل سباق النخبة الذي 
سيقام عىل كأس سمو الشيخ نارص 
بن حمد آل خليفة يوم 27 أكتوبر 

املقبل.

 نتائج مسابقة “الحداق”

وأس��فرت نتائج املس��ابقة الثالثة 
ل��� “الح��داق” ضمن منافس��ات 
األس��بوع الثالث عىل كأس س��مو 
الش��يخ محمد بن نارص بن حمد 
آل خليفة، عن فوز املش��ارك فواز 
باملرك��ز األول يف فئ��ة  مجدم��ي 
“الهام��ور”، وحل املش��ارك جعفر 

الرشق��ي يف املرك��ز الث��اين وح��ل 
املش��ارك ولي��د مظف��ر يف املركز 
الثال��ث. ويف فئة “الش��عري” فاز 
املش��ارك ن��ارص الفيح��اين باملركز 
محم��د  املش��ارك  وح��ل  األول، 
املرباط��ي يف املرك��ز الث��اين وحل 
املش��ارك جميل الش��يخ يف املركز 
الثال��ث. ويف فئ��ة “الكنع��د” فاز 
باملركز  عبدع��ي  كميل  املش��ارك 
األول، وحل املشارك حمد الرميحي 
باملركز الثاين وحل املشارك الشيخ 
حم��د ب��ن عي��ى آل خليف��ة يف 
املرك��ز الثال��ث. ويف فئ��ة “الجد” 
فاز املشارك حمد الرميحي باملركز 
األول، وحل املشارك جميل الشيخ 
يف املركز الثاين وحل املشارك خالد 

الكعبي يف املركز الثالث.

عسكر يتوج أبطال الهير والشاحوف والحداق
ناصر بن حمد يهنى الفائزين ويشيد بقوة المنافسة

     اللجنة اإلعالمية

عسكر متوجا الفائزين
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يس��تهل صباح اليوم الالعب التنس 
املش��اركة  دواين  ع��ي  البحرين��ي 
البحرينية يف دورة األلعاب األوملبية 
للش��باب التي تحتضنه��ا العاصمة 
يف  آي��روس  بوين��س  األرجنتيني��ة 
الفرتة ما بني 6 و18 أكتوبر الجاري، 
مبش��اركة أك��ر م��ن 4000 ريايض 

ميثلون 206 دول حول العامل.
يف املقاب��ل ف��إن م��ن املق��رر أن 
يص��ل مس��اء اليوم عض��و مجلس 
إدارة اللجن��ة األوملبي��ة البحرينية 
ب��در ن��ارص محم��د إىل العاصمة 
آي��روس؛  بوين��س  األرجنتيني��ة 
لاللتحاق ببعث��ة اململكة واإلرشاف 

عىل سري املنافسات.

شريط االفتتاح

وم��ن املق��رر أن يبدأ ع��ي دواين 
مش��اركة يف فئ��ة الف��ردي للرجال 
مبواجهة الالعب الهولندي، املصنف 
35 عاملًيا يف فئة الشباب، يف مباراة 
م��ن املتوقع أن تك��ون صعبة عىل 
الطرف��ني، إذ يس��عى دواين لتقديم 
نفسه بالشكل املناسب يف مستهل 
يف  التاريخي��ة،  املش��اركة  ه��ذه 
الوق��ت الذي س��يخوص فيه دواين 
برفقة العب  الزوج��ي  منافس��ات 

من كازاخس��تان والزوجي املختلط 
برفقة العبة من تايلند.

وأختتم الالعب تدريباته صباح يوم 
أمس يف املالعب املخصصة لرياضة 
التن��س يف “غري��ن ب��ارك” تحت 
إرشاف امل��درب املغريب عبدالرحيم 
منذر، إذ استمرت التدريبات قرابة 
األربع س��اعات وضع م��ن خاللها 
امل��درب اللمس��ات األخ��ري ع��ىل 
اس��تعدادات دواين لق��ص رشي��ط 
املش��اركة البحريني��ة يف األلع��اب 

األوملبية للشباب.
وأكد دواين استعداده للمشاركة يف 
الح��دث األوملبي، مبيًنا مدى فخره 
واعت��زازه بتمثي��ل اململكة يف مثل 
هذا املحف��ل العاملي الكبري، متابًعا 
“أن��ا فخور ج��ًدا بهذه املش��اركة 
وحمل اس��م اململكة، سأعمل عىل 
تقديم كل ما أملك من إمكانات يف 

سبيل تحقيق األهداف املطلوبة”.
كام مل يخف دواين اعرتافه بصعوبة 
املنافس��ة يف بطولة التنس، السيام 
أنها تش��هد مشاركة أفضل 32 العبا 
مصنف��ني عىل فئة الش��باب عاملًيا، 
متابًعا “بالرغم من ذلك س��أحاول 
تقدي��م نف��ي ومتثي��ل البحري��ن 

بأفضل صورة”.

وعن استعداداته للمشاركة يف دورة 
األلع��اب األوملبي��ة، أش��ار الالعب 
أقامت��ه ملعس��كر  ع��ي دواين إىل 
تدريبي يف جمهورية مرص العربية 
اس��تمر عىل مدى 4 أسابيع، شارك 
خالله يف بطولة املس��تقبل العاملية 
للرجال، إذ اس��تمرت البطولة ملدة 
3 أس��ابيع بلغ خاللها الدور نصف 

النهايئ يف مس��ابقة الزوجي، مردًفا 
ه��ذه  يف  مش��اركتي  أن  “أعتق��د 
البطولة واملعس��كر املرصي كان لها 
األث��ر الكبري يف مس��اعديت للوصول 
للجهوزي��ة املطلوب لهذه البطولة، 
وأنا متفائل بهذه املشاركة بالطبع”.
يف الجان��ب اآلخر تح��دث املدرب 
عبدالرحيم منذر عن مدى ترشفهم 

للحصول عىل هذه الفرصة لتمثيل 
اململك��ة يف أه��م ح��دث عامل��ي 
ري��ايض لفئة الش��باب، مؤك��ًدا أن 
الالعبون األفضل عىل مستوى العامل 
موج��ودون يف ه��ذه ال��دورة وأن 
وجود العب بحريني ضمن األفضل 
يعت��ر أمر يدعو لالعت��زاز والفخر، 
مضيًفا “عي يعت��ر الالعب العريب 

الوحيد الذي سيشارك يف منافسات 
التن��س، مام يجعل��ه املمثل العريب 
الوحي��د، له��ذا نتمن��ى أن يق��دم 

الالعب املستوى املرشف”.
س��ري  بطريق��ة  من��ذر  وأش��اد 
التحض��ريات الخاصة التي س��بقت 
املشاركة يف دورة األلعاب األوملبية، 
مش��ريًا إىل أنه وص��ل برفقة دواين 
إىل بوين��س آي��روس قبل أس��بوع 
من انطالق ال��دورة، وهو ما منحه 
الوق��ت الكايف لالعتياد عىل األجواء 
الذهني��ة  للجهوزي��ة  والوص��ول 

والبدنية املطلوبة.
ك��ام أش��ار إىل أن ع��ي دواين بات 
مي��ارس لعبة التنس العب��ا محرتفا، 
إذ يخوض منافس��ات دوري بشكل 
بط��والت  جان��ب  إىل  أس��بوعي 
محرتفني، مردًفا “املعس��كر املرصي 
والبطوالت التي شارك فيها الالعب 
كانت متثل خري اس��تعدادات لهذه 
الدورة، بجانب أن تصنيف الالعب 
يف فئ��ة الزوجي ه��ي 1090 وهو 
رقم يرهن عىل أن عي قادم لألمام 
يف رياضة التن��س، دون إغفال أنه 
ال ي��زال يبلغ 18 عاًم��ا، وأن أمامه 
مس��تقبال لتقديم املزي��د يف هذه 

الرياضة”.

الالعب برفقة المدرب عبدالرحيم منذر

دواني يقص شريط المشاركة البحرينية في أولمبياد الشباب
عودة تدريبات العداءين

اللجنة األولمبية         بوينس آيروس



قاد الالع��ب أحمد مريزا فريق الحد 
إىل فوز مث��ن عىل حس��اب املحرق 
بهدف دون رد، يف اللقاء الذي جمع 
الطرف��ن، أمس، ضم��ن لقاء مؤجل 
من الجولة األوىل ل��دوري نارص بن 
حمد املمت��از لكرة القدم للموس��م 

الريايض الحايل 2018-2019.
وس��جل أحمد م��ريزا ه��دف الفوز 

لفريقه عند الدقيقة )84(.
وصل رصيد الح��د إىل 7 نقاط، فيام 
تجمد رصيد املحرق عند 4 نقاط وله 

مباراة مؤجلة أمام البديع.
ويف مباراة ثاني��ة أقيمت أمس عىل 
االس��تاد الوطني، ف��از النجمة عىل 
املالكي��ة به��دف دون رد ج��اء عرب 

الالعب عبدالله سيف.
وأحرز النجمة فوزه الثاين يف الدوري، 
يف حن تلقى املالكية خسارته الثانية 
عىل التوايل بعد تعرثه الجولة املاضية 

أمام الحد.
ووص��ل رصيد النجم��ة إىل 7 نقاط، 
في��ام تجم��د رصيد املالكي��ة عند 3 
نقاط، وله مباراة مؤجلة أمام الرفاع.
وأدار املب��اراة الطاق��م التحكيم��ي 
املك��ون من حك��م الس��احة نواف 
شكرالله، وعاونه محمد جعفر وعيل 

سعد، والحكم الرابع أحمد خليل.

مجريات المحرق والحد

جاء الش��وط األول جيد املس��توى 
ب��ن الطرفن م��ع أفضلية نس��بية 
للمح��رق خصوص��ا عىل مس��توى 

الفرص السانحة للتهديف.

وكان��ت أوىل الف��رص للمحرق عرب 

ركلة ثابتة جانبية س��ددها الالعب 

جامل راش��د مبارشة تج��اه مرمى 

الحارس عباس أحمد، إال أن األخري 

تأل��ق يف حامية مرم��اه من هدف 

محقق )21(.

وتال ذل��ك مبارشة فرص��ة عرب كرة 

مس��ددة بقوة من الع��ب املحرق 

الحارس  عبدالل��ه عبدو، وتدخ��ل 

عب��اس أحم��د وأبع��د الخطر عن 

مرماه أيضا )22(.

يف املقابل، فإن العب الحد موسيس 

ح��اول عرب كرة قوية مس��ددة من 

خ��ارج املنطقة، تأل��ق يف إبعادها 

ح��ارس املحرق عبدالل��ه الذوادي 

.)42(

ورد املحرق بكرة قوية مسددة من 

خ��ارج املنطقة عرب يس��ار الالعب 

جامل راش��د، إال أن الحارس عباس 

أحمد واصل تألقه يف حامية شباكه 
)1+45(؛ لينتهي الشوط سلبيا بن 

الطرفن.

الشوط الثاني

ح��اول الع��ب املحرق إس��امعيل 
عبداللطي��ف بع��د توغل��ه داخل 
املنطقة وس��دد كرة جاورت القائم 

األيرس ملرمى الحد )52(.
ورد الح��د ع��رب كرة مس��ددة من 
املح��رف التونيس س��ليم املزليني 
داخل املنطقة، إال أن حارس املحرق 

أبعد الكرة بنجاح )58(.
وواص��ل ح��ارس املح��رق عبدالله 
ال��ذوادي تألق��ه وأنقذ ك��رة قوية 
مسددة من ركلة ثابتة من مسافة 
بعيد عرب العب الحد س��يد محمد 

عدنان )70(.
وبلغت املباراة ذروتها مع وصولها 
إىل الدقائ��ق العرش األخ��رية التي 
شهدت هجامت مرتدة يف الجانبن، 
قبل أن يخطف أحمد مريزا هدف 
التق��دم عن��د الدقيق��ة )84( بعد 
توغل��ه داخل املنطق��ة ومغالطته 
للحارس عبدالله الذوادي ليس��دد 
كرة يف الشباك الخالية وسط فرحة 

حداوية كبرية.
أدار املب��اراة الطاق��م التحكيم��ي 
املك��ون من حك��م الس��احة وليد 
محمود، وعاونه يارس تلفت وسيد 
ج��الل محف��وظ، والحك��م الرابع 

عبدالشهيد عبداألمري.

تواصل��ت فعاليات املس��ابقات التفاعلية 
لجامه��ري دوري ن��ارص بن حم��د املمتاز 
لك��رة القدم للموس��م الري��ايض 2018 - 
2019، وذلك عىل هامش مباريات الجولة 
4 من املسابقة، إذ أقيمت املسابقات وتم 
تقديم جوائز فورية للفائزين تحت رعاية 

رشكة الفخامة للسيارات.
وأقيمت ي��وم أمس األول فعاليات خاصة 
للجامهري بن ش��وطي املباري��ات الثالث: 
البدي��ع والحالة ع��ىل االس��تاد الوطني، 
املنامة والرفاع الرشقي، الش��باب والرفاع 

عىل استاد مدينة خليفة الرياضية.
املس��ابقات  م��ع  الجامه��ري  وتفاعل��ت 
الخاص��ة بهم، كام حظي الفائزون بجوائز 

فورية وقيمة.
وق��ام نائ��ب رئي��س االتح��اد البحريني 
لكرة القدم للش��ؤون الفنية الشيخ خالد 
بن س��لامن آل خليفة بتكري��م الفائزين 
من الجامهري بن ش��وطي مب��اراة البديع 
والحال��ة، وبن ش��وطي مباراة الش��باب 

والرفاع.
وتأيت خطوة إقامة املس��ابقات التفاعلية 
للجامه��ري ضم��ن إط��ار ح��رص اللجنة 

املنظمة العليا عىل التحفيز الجامهريي.
والق��ت الخط��وة تفاع��ال كبريا م��ن قبل 
الجامه��ري خ��الل الجول��ة الرابع��ة التي 
اختتمت ي��وم أم��س األول، ومن املؤمل 
أن تش��هد الج��والت املقبل��ة املزيد من 
الفعاليات واملسابقات التفاعلية للجامهري 

مع فرصة الحصول عىل الجوائز القيمة.

فوز مهم

ق��ال قائد فري��ق نادي الحال��ة األول لكرة 
الق��دم الحارس حم��د ال��دورسي “أعتقد 
أن م��ا حققناه يعترب فوزا مهام يف مش��وار 
الفريق مبسابقة الدوري، خصوصا قبل فرة 
التوقف التي تستمر قرابة الشهر. وبالعودة 
للمباراة مل نقدم املستوى املطلوب يف شوط 
املب��اراة األول، ويف الش��وط الث��اين حاولنا 

اس��تغالل تقدم البديع واستثامر املساحات 
يف خط الظهر، ونجح الفريق يف تتويج ذلك 
وتس��جيل هدف الفوز الذي أهدى الفريق 
أول 3 نق��اط باملس��ابقة، فالفري��ق يتطلع 

لألفضل يف املباريات املقبلة”.

هذا حال المستديرة

ق��ال العب فريق نادي البديع األول لكرة 
القدم جاس��م راشد الدورسي “الحمد لله 
ع��ىل كل حال، وهذا ح��ال الكرة، ونبارك 
لفري��ق الحالة عىل الفوز. فالحظ يعاندنا 

دامئا وبرصاحة الفريق بحاجة للتس��جيل، 
ولكن الكرة تدير وجهها عن الفريق حتى 
اآلن، ولكن نأمل أن نقدم مستوى مغايرا 
بعد انتهاء فرة التوقف، التي سنس��تفيد 
منه��ا لتصحيح األخطاء للع��ودة مجددا، 
ونتطل��ع أن تكون املباراة املقبلة فأل خري 

عىل الفريق”.

تعادل بطعم الخسارة

ق��ال العب فري��ق نادي الرف��اع الرشقي 

األول لك��رة القدم جاس��م خليف “بداية 
أوج��ه ش��كري للجمهور ال��ذي حرض يف 
أرضي��ة امللعب مل��ؤازرة الفريق، فقد كنا 
متقدم��ن بالنتيج��ة وفقدن��ا الركيز، إال 
أن املنام��ة عادل النتيجة وتقاس��منا معه 
نقاط املواجهة التي أعتربها تعادال بطعم 
الخس��ارة، ولك��ن الحمد لل��ه عىل ذلك، 
فالفري��ق يف الص��دارة بع��د 4 مباريات 
وب�8 نقاط. سنس��تعد بشكل جيد يف فرة 
التوق��ف وسنس��عى للتصحي��ح، ونتطلع 
للظهور بالصورة الجيدة يف الفرة املقبلة”.

نقطة أفضل من الهزيمة

ق��ال الع��ب فريق ن��ادي املنام��ة األول 
“نقط��ة  ع��ادل  محم��د  الق��دم  لك��رة 
أفض��ل من الخس��ار، خصوص��ا من أمام 
املتصدر. الفريق أض��اع فرصا محققة يف 
ه��ذه املواجهة، وكنا األج��در يف املباراة. 
ومش��كلتنا الثل��ث األخ��ري ودفاعن��ا يف 
تحس��ن، فاألخطاء كانت بسيطة وليست 
كام يف املباراة األوىل أمام الرفاع، ونطمح 

أن يكون املقبل أفضل”.

الرفاع قادم بقوة

قال العب فريق نادي الرفاع األول 
لك��رة القدم جه��اد الباعور “نادي 
الرف��اع من األندي��ة الكبرية، ودامئا 
من ينافس عىل لقب املسابقة رغم 
أنه ابتعد يف الس��نوات األخرية عن 
تحقيقه، إال أن الفريق عائد بقوة. 
فقد خضنا املباراة املاضية من دون 
تركي��ز. ويف ه��ذه املباراة، س��عى 
الفريق للتعويض ونجح يف تحقيق 
ذل��ك بس��بب إرصار الالعبن عىل 
تحقيق النتيجة و “التكتيك” الذي 

رسمه املدرب لهذه املواجهة”.

نتطلع للتعويض

ق��ال مدرب فري��ق نادي الش��باب األول 
لكرة القدم املدرب الس��وري هيثم جطل 
“قدما ش��وطا جيدا ولدينا ظروف صعبة 
ال أس��تطيع التحدث عنها اآلن. كرة القدم 
تعتمد عىل األخط��اء، فريق الرفاع فريق 
جيد جيدا ولديه عنارص جيدة، واألخطاء 
أمام��ه كلفتنا الكث��ري. يف النهاي��ة الرفاع 
سجل ومل نس��جل. النتيجة كبرية ولكن ال 
تعكس واقع العمل الذي صار يف املباراة. 
مربوك للرفاع ونتطلع للتعويض يف املباراة 

املقبلة”.

خدمة “الواتسآب”

تواصل اللجنة اإلعالمية اس��تقبال طلبات 
االش��راك يف خدمة تطبيق “الواتس��آب”، 
والت��ي تم تدش��ينها حديثا؛ لنق��ل أخبار 
دوري ن��ارص بن حمد املمتاز لكرة القدم، 
إضاف��ة إىل األنش��طة املختلف��ة لالتحاد 

البحريني لكرة القدم.
وتدع��و اللجنة اإلعالمي��ة جميع الراغبن 
يف االش��راك يف الخدم��ة بحف��ظ الرق��م 

.BFA 32121208 وإرسال كلمة

ميرزا يقود الحد للفوز على المحرق... والنجمة يتخطى المالكية

استمرار المسابقات التفاعلية لجماهير دوري ناصر بن حمد الممتاز

في لقاءين مؤجلين من الجولة األولى لدوري ناصر بن حمد الممتاز

جوائز فورية وقيمة للفائزين

أحمد مهدي

اتحاد الكرة        اللجنة اإلعالمية

من لقاء المحرق والحد  )تصوير: رسول الحجيري(

من لقاء المالكية والنجمة

الشيخ خالد بن سلمان يكرم الفائزين

من مباراة الشباب والرفاع

فرحة الرفاع الشرقي خالل مباراة المنامة

من مباراة البديع والحالة
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يواصل ممثل جالل��ة امللك لألعامل 
رئيس  الش��باب  وش��ؤون  الخريي��ة 
املجل��س األعىل للش��باب والرياضة 
البحرينية  األوملبي��ة  اللجن��ة  رئيس 
س��مو الش��يخ ن��ارص بن حم��د آل 
خليفة تحضرياته الجادة؛ اس��تعدادا 
لخوض منافسات بطولة العامل للرجل 
التي س��تنطلق  الرتايثلون  الحديدي 
يوم الس��بت املقب��ل يف مدينة كونا 

بالواليات املتحدة األمريكية.
وكان سموه قد خاض تدريبا للجري 
ملس��افة 20 كيلومرتا مبشاركة محمد 
القي��س وماي��كل كااله��ورا اللذين 
سيشاركان أيضا يف منافسات بطولة 
الع��امل للرجل الحديدي، كام ش��ارك 
يف التدريبات بع��ض أعضاء الفريق 
البحرين��ي للرتايثلون واملوجودين يف 

مدينة كونا.
وأقيم تدريب الجري وس��ط مدينة 
كون��ا األمريكي��ة، يف ح��ن ش��هدت 
كب��ريا يف درج��ة  ارتفاع��ا  املدين��ة 
الح��رارة، التي من املتوقع بحس��ب 
األرصاد الجوية يف املدينة استمرارية 
ارتفاعها حتى ما بعد يوم الس��باق، 
األمر الذي سيمثل تحديا أمام جميع 
املشاركن يف البطولة وكيفية التأقلم 

مع الحرارة املرتفعة.
وحرص س��موه عىل إجراء الحصص 
التدريبي��ة اليومي��ة يف مدينة كونا، 
وذل��ك من��ذ وصول��ه إىل املدين��ة 
وبحس��ب الخط��وة الفني��ة الت��ي 
وضعها سموه لزيادة املنسوب الفني 
وإك��امل الربنامج التدريبي الذي بدأ 

سموه منذ فرتة يف تنفيذه.
ك��ام يهدف س��موه إىل التعرف عن 
ق��رب عىل مناطق إقامة الس��باقات 
الحدي��دي ووضع  للرج��ل  الثالث��ة 
الخطة املناسبة التي سيسري عليها يف 

السباق.
وس��ادت أجواء من التف��اؤل خالل 
تدريبات سمو الشيخ نارص بن حمد 

آل خليف��ة بظه��ور س��موه املتميز 
يف البطول��ة العاملية بع��د أن جاهد 
س��موه يف الوصول إىل بطولة العامل 
للرج��ل الحدي��دي، وبع��د املحاولة 
الخامس��ة متكن سموه من املشاركة 
ومع نخبة من أبط��ال العامل يف أكرب 
تجمع تنافيس مثري للرجل الحديدي 
يف العامل والذي دامئا ما يشهد وجود 
أبط��ال العامل من أصحاب اإلنجازات 

الرفيعة.

ال تشكل عامل ضغط

ويف ترصيح لسموه مبناسبة مشاركته 
يف بطولة الع��امل للرتايثلون، قال “أنا 
س��عيد باملش��اركة يف بطول��ة العامل 
للرجل الحدي��دي التي تعد من أكرب 
املس��توى  وأهمها عىل  املش��اركات 
ه��ذه  يف  مش��اركتي  إن  العامل��ي. 
العامل  البطولة ومنافس��تي ألبط��ال 
جاءت رغبة من��ي يف تأكيد وجودي 
عىل املستوى العاملي وإرسال رسالة 
ناصعة عن اإلنج��ازات التي حققتها 
ع��ىل م��دار الس��نوات املاضي��ة يف 
بطوالت الرجل الحديدي املختلفة”.

وتابع سموه “بذلت املزيد من الجهد 
يف التدريب وركزت بصورة أكرث عىل 
القوة البدني��ة والرسعات ملا لها من 

تأثري كب��ري يف مثل هذه الس��باقات 
املهمة التي تش��هد تنافسا محموما 
ب��ن جمي��ع األبطال الذي��ن وضعوا 
نص��ب أعينهم التوش��ح بالذهب يف 
املحفل العاملي الكبري. أش��عر بأنني 
ع��ىل أتم االس��تعداد للمش��اركة يف 
البطول��ة وبلغ��ت مرحل��ة متقدمة 
للس��باحة  اليومي��ة  التدريب��ات  يف 
والدراج��ة والج��ري وأتطلع إلكامل 
مس��رية التدريبات وإنه��اء الحصص 

قبل انطالقة البطولة”.
وأضاف سموه “ال تشكل يل املشاركة 
يف بطول��ة العامل ضغًطا كبريًا بل أراه 
عامال مشجعا يدفعني لتجربة خطط 
جديدة واتباع اسرتاتيجية يف السباق 

تكون فاعلة وموفقة يف الحصول عىل 
نتائج إيجابية، أش��عر بحالة نفسية 
متمي��زة وتركيزي ع��ال جدا وهديف 
واضح وهو الوصول إىل خط النهاية، 
ولن ألتفت إىل التحديات والصعاب، 
كل ما أتطلع له هو تأكيد النجاحات 
وزي��ادة إنج��از آخر إىل مس��رييت يف 
رياض��ة الرتايثلون، والجميل جدا إذا 
كان اإلنجاز الجديد وس��ط كم هائل 

من األبطال ويف بطولة العامل”.

تنافس محموم

وأض��اف س��موه “ترسين مش��اركة 
أبطال الع��امل يف هذا التجمع الكبري، 
وه��ذا الك��م الهائ��ل م��ن الالعبن 

األبطال س��يمثل تحدًيا، إذ س��تكون 
املنافسة قوية ومحمومة بن الجميع 
أرسع  ب��ن  املنافس��ة  وس��تحتدم 
رياضي��ي العامل الذين س��يجتمعون 
ع��ىل مس��ار الس��باحة والدراجات 
والج��ري وجميعهم يضع��ون الفوز 

بلقب السباق نصب أعينهم”.
وأضاف س��موه “تدربت عىل مدار 
أش��هر طويلة وبذلت جهدا مضاعفا 
وكانت تلك التدريبات مغايرة وقوية 
لرفع املعدل اللياقي والبدين، ومتنيايت 
أن يش��هد الس��باق انتصارا حقيقيا 
يل وس��أبذل كل ما بوسعي من أجل 
تحقيق هديف وإحراز مركز متقدم”.

الترويج للمملكة

وتاب��ع س��موه “يف كل املش��اركات 
الرياضية التي نحرص عىل املش��اركة 
فيه��ا نض��ع نص��ب أعينن��ا الرتويج 
ململك��ة البحري��ن وم��ا حققته من 
إنجازات متميزة وباهرة يف مسريتها 
التنموي��ة وم��ا وصل��ت إلي��ه من 
تقدم وازدهار، وإننا دامئا ما نس��خر 
الرياضة إلب��راز الوجه الحضاري عن 
مملكة البحرين إضاف��ة إىل حركتها 
الرياضية املليئ��ة باإلنجازات الكبرية 

عىل مختلف األصعدة”.

بالقول  واختت��م س��موه ترصيح��ه 
“التجمع��ات الكب��رية التي تش��هدا 
حضورا واس��عا من قبل أبطال العامل 
تكون دامئا يف دائرة األضواء واإلعالم 
يسلط الضوء عليها، ونحن سنستغل 
بطول��ة الرج��ل الحدي��دي لتبي��ان 
النهضة الش��املة للبحرين ورياضتها 
التي حققت إنجازات كبرية وواسعة 
يف الع��ام الجاري واألع��وام املاضية؛ 
حتى بات أبطالها يتوشحون بذهب 
املس��توى  املختلفة عىل  البط��والت 

اإلقليمي والقاري والعاملي”.

القيس: صعبة ومثيرة

من جهته، قال محمد القيس: بطولة 
العامل لن تكون سهلة يف ظل املشاركة 
الكبرية والواس��عة من قبل مختلف 
أبطال العامل، وإن املشاركة يف بطولة 
العامل إىل جانب س��مو الشيخ نارص 
بن حمد آل خليف��ة رشف كبري ويف 
ذات الوقت مهمة صعبة؛ نظرا لقوة 
س��موه واإلمكان��ات الت��ي ميتلكها، 
والتي تؤهله ألن يك��ون رقام صعبا 
يف البطولة العاملية، فسموه صاحب 
همة عالية وقوة بدنية كبرية، وقادر 
بخربت��ه الدولية ع��ىل توزيع جهده 
البدين يف املس��ابقات الث��الث، األمر 
ال��ذي ميكنه من التناف��س مع بقية 

أبطال العامل”.
وتاب��ع القيس “دامئا ما تكون بطولة 
الع��امل للرج��ل الحدي��دي بطول��ة 
مثرية ورائع��ة من مختلف النواحي، 
واألجم��ل فيه��ا أن التناف��س يكون 
حارضا من��ذ انطالقته��ا ووصوال إىل 
خ��ط النهاية، ولكن يف املجمل العام 
س��تكون البطول��ة قوية ج��دا؛ نظرا 
للمشاركة الكبرية والواسعة من قبل 
مختلف أبط��ال العامل الذين حرصوا 
عىل املش��اركة والتدريب��ات بصورة 
مس��تمرة للوصول إىل الكامل البدين 

والفني لخوض منافسات البطولة”.

 dojomoto racing أنه��ى فري��ق
مش��اركته يف أول جولة من جوالت 
البحرين للروتكس لسيارات  بطولة 
الكارتنج، بنجاح ومتي��ز كبريين، إذ 
أقيمت املنافسات يف حلبة البحرين 
للكارتنج يوم أمس األول )الجمعة( 

املوافق ٥ أكتوبر الجاري.
وج��اءت نتائج الفري��ق يف الجولة 
األوىل كاآليت: فئ��ة “املايكرو”: أحرز 
املتس��ابق ل��وكا كن املرك��ز األول، 
واملتس��ابق ن��واف املقل��ة املرك��ز 
الرابع، فئة “امليني”: أحرز املتسابق 
س��انتوش كومار املرك��ز األول، فئة 
“الجوني��ور”: أحرز املتس��ابق فهد 
واملتس��ابق  األول  املرك��ز  الخال��د 
فهد املقلة املركز الرابع واملتس��ابق 
ال��دورسي املركز الخامس،  عبدالله 
وفئة فئة “السينري”: أحرز املتسابق 
مؤي��د العبن��دي املركز الس��ادس، 
فيام غادر املتس��ابق راشد املعمري 
الس��ابق بعد ح��ادث أصيب له يف 

السباق.
وأكد مرشف الفريق، املتسابق راشد 
املعمري أن مشاركة فريق يف بطولة 
ناجحة  للروتكس ج��اءت  البحرين 
قياس��ا بتمكن الفريق من الحصول 

عىل 6 كؤوس يف أول جولة.
وق��ال راش��د املعم��ري أن الفريق 
استطاع إحراز لقب الفرق واأللقاب 
الفردية يف فئة “امليني” و”املايكرو” 

و”الجوني��ور”، معت��ربا أن ما قدمه 
الفريق خالل أول جولة وحقق عىل 
إثره نتائج طيبة تعترب نقطة إيجابية 
يف مش��وار الفريق للجوالت املقبلة 

واالستحقاقات القادمة.
االس��تعدادات  أن  املعمري  وأوضح 
للجولة املقبلة ستكون قوية، مشريا 
إىل أن الفريق سيبني عىل املكتسبات 
اإليجابية التي حققها خالل الجولة 
األوىل؛ من أج��ل تحقيق املزيد من 
املراكز املتقدم��ة واإلنجازات خالل 
الجولة املقبل��ة ومختلف البطوالت 

املحلية والخارجية.
ووعد راشد املعمري محبي الفريق 
بتقديم أفضل املستويات وترشيف 
مملكة البحرين يف مختلف املحافل، 
املس��اهمن  لجميع  مقدما ش��كره 

والداعمن واملساندين للفريق.
من جهت��ه، ق��ال إداري الصيانة يف 
الفري��ق، الهولن��دي “دينيس” إنه 
س��عيد مبا حققه الفريق من نتائج 
طيبة ومميزة خ��الل أول جولة من 
الس��باق، مش��ريا إىل أن املتسابقن 
حققوا بداية قوية، وأن الجميع كان 
عىل قلب واحد ومتكن الفريق عىل 
إثر ذلك من تحقيق النتائج الطيبة.

وق��دم “ديني��س” ش��كره لجمي��ع 
اإلدارين والالعبن، مؤكدا أن القادم 

سيكون بنتائج أفضل.

ناصر بن حمد: “عالمية الترايثلون” تدفع لبحث الترويج للمملكة

فريق dojomoto racing يصعد منصات التتويج في الجولة األولى

سموه يواصل تدريباته الجادة قبل بطولة العالم للرجل الحديدي

في بطولة البحرين للروتكس لسيارات الكارتنج

أميركا     المكتب اإلعالمي

البالد سبورت

ناصر بن حمد يواصل تدريباته الجادة
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عرّفنا على أحمد منصور أكثر؟
اأحم���د من�صور من مواليد قرية املالكية، متزوج 
ولدي 4 اأبن���اء. كانت عائلتي ب�صيط���ة وبحالة مادية 
متوا�صع���ة، واأن���ا رج���ل ع�صام���ي بداأت م���ن ال �صيء 
وكن���ت م�صيفا جويا يف ال�صاب���ق وقدمت ا�صتقالتي 
وال يوج���د يف جيب���ي �صوى 100 دين���ار. وبف�صل اهلل 
اأ�ص�ص���ت ال�رشكة وا�صتطع���ت اأن اأ�صل له���ذا الو�صع 
باإ�رشاري على النجاح والتط���ور. وتعتز �رشكة االحتاد 
العقاري���ة ب���اأن ن�صبة البحرنة فيه���ا اأكرث من 95 %، 
اإذ اإن جمي���ع موظفيها من البحرينيني ما عدا موظف 

اأجنبي واحد فقط يف ق�صم املحا�صبة.

متى تأسست شركة عقارات 
االتحاد؟

تاأ�ص�ص���ت من���ذ 15 عاما تقريب���ا، وكانت �صابقا 
با�صم “عقارات ليفرب���ول” ومت تغيريها منذ حوايل 
6 �صن���وات اإل���ى االحت���اد، ولدين���ا االآن 20 موظفا، 
وهناك العديد م���ن االأق�صام يف ال�رشكة منها التثمني 
والتطوير والتاأجري واال�صتثمار كما لدينا جلان ل�رشاء 

العقارات وبيعها.
و�رشكة االحت���اد العقاري���ة من ال����رشكات االأ�رشع 
منوا يف البحري���ن، وكانت بدايتنا بالتزامن مع االأزمة 
املالي���ة العاملية الع���ام 2008 براأ�س مال 200 األف 
دينار واالآن يبلغ راأ�صمالها 2.7 مليون دينار، بن�صبة 

تطور 200 % �صنويا.
قدم���ت ا�صتقالتي من وظيفتي ال�صابقة؛ الأنني 
اأحب ت�صويق العقارات، وبعد �صهرين اأ�ص�صت �رشكة 
“ليفربول” مع اثنني م���ن اإخواين كم�صوقني فقط، 
وبع���د 7 �صن���وات مت تغي���ري اال�صم اإل���ى “االحتاد” 
م���ع اأحد ال����رشكاء، ثم قرر كل منا العم���ل لوحده، لذا 
اعتم���دت على نف�ص���ي واأ�ص�ص���ت ال�رشك���ة وطورتها 
ومررن���ا مبطب���ات وع���رثات واأزم���ات والعدي���د م���ن 
امل�ص���اكل وهلل احلم���د مل يتمكن الياأ����س مني، فقد 
تط���ورت ال�رشك���ة واأ�صبح لديه���ا االآن اأ�ص���ول ثابتة 

وموظفني اأكفاء.

 حدثنا عن الدراسة؟
در�ص���ُت حتى املرحل���ة الثانوي���ة يف التخ�ص�س 
العلمي، ولدي دبلوم اإدارة فنادق و�صياحة، ودبلوم 
حا�ص���وب “ال���دوز” الذي ظه���ر يف الع���ام 1990 مع 
بداية احلوا�صي���ب، ويف البداية در�صت اإدارة االأعمال 

ولكن مل اأ�صتطع اال�صتمرار.

 ما أول وظيفة شغلتها؟ وهل 
كانت التجارة موجودة في 

حياتك؟
م�صيف طريان ملدة 14 �صنة، ولكن من �صغري 
كنت اأبيع واأ�صرتي، اإذ كنت اأبيع ال�صندويت�صات اأمام 
باب املنزل، وعندما كنت م�صيفا كنت اأجلب ب�صائع 
من بنغالدي�س ولندن وبانكوك واأبيعها بهام�س ربح 
ب�صيط ثم ك���رت التج���ارة وزادت الكميات، والأنني 
اأحب الت�صويق العقاري ب���داأت �رشاء اأول عقارين عن 
طري���ق القرو�س من البن���وك من���ذ اأول 4 اأ�صهر من 

توظيفي.

 ما جديد شركة االتحاد العقارية 
للعام 2018؟

�صنطرح 3 خمططات جديدة خالل العام 2018، 
خمط���ط يف �ص���رتة مت طرحه وب���داأ ت�صويق���ه و�صنبداأ 
بالق�صم الث���اين وقيمته 1.2 مليون دينار. اأما الثاين 
فمخط���ط كبري ج���دا يف املحافظ���ة ال�صمالي���ة قيمته 
ح���وايل 4 ماليني دين���ار، كما لدين���ا خمطط كبري يف 

�صارع البديع ولكن ال ن�صتطيع االإعالن عنه حل�صا�صية 
املو�ص���وع، اإذ يوجد لدينا بع����س املكاتب العقارية 
الت���ي ال متلك الع���رف العق���اري واملتع���ارف عليه، 
ومبجرد اأن تع���رف اأن االأر�س للبيع ي�صرتونها ب�صعر 
قلي���ل ثم ترفع االأ�صعار مما يخلق تناف�صا غري �رشيف 

يف ال�صوق.
لدينا درا�صات لبع�س امل�صاريع تتجاوز قيمتها 
9 مالي���ني دين���ار، ولكن حت���ى االآن ال نعل���م اإن كنا 
�صنتوفق فيه���ا اأم ال، اإذ اإن هديف اأن اأبيع ب�صعر اأقل 
لتك���ون يف متناول ي���د املواطن البحرين���ي الب�صيط، 
واأنا اأدي���ر ما يعادل 18 خمطط���ا قيمتها ال تقل عن 

100 مليون دينار.

وما الخطط التطورية للشركة؟
�صننتق���ل قريبا ملكتب اأك���ر يف نف�س املنطقة 
و�صنق���وم بتوظي���ف 4 موظف���ني بعد االنتق���ال. اأما 
ع���ن حواف���ز ال�رشك���ة فبنهاي���ة كل عام يت���م مكافاأة 
املوظف���ني، و�صاح���ب اأعلى مبيع���ات يت���م اإهداوؤه 
تذكرت���ي �صفر، كما اأن ال�رشكة داعمة لنادي املالكية 
الريا�ص���ي وال�صناديق اخلريية وم�صاع���دة الفقراء، 
وهناك م�صاعدات لبع����س العوائل املحتاجة بعد اأن 
تت���م درا�صة حالتها املادية من قبل جلنة تتكون من 

�صخ�صني من ال�رشكة واآخرين من العائلة.

وماذا عن العقار والتداول خارج 
البحرين؟

�صّوقنا �صابقا بع�س العقارات يف لندن وتركيا.

 كيف ترى السوق العقارية خالل 
الفترة األخيرة؟

خالل هذا العام واجهتنا بع�س امل�صاكل؛ ب�صبب 
الو�صع االقت�صادي العامل���ي ومو�صم �صهر رم�صان 
الذي اأت���ى مبكرا وتبعته مبا�رشة فرتة ال�صيف و�صفر 
املواطن���ني، اإ�صافة اإل���ى اأن القوانني اجلديدة التي 
مت اإقراره���ا يف اآخر 6 اأ�صهر اأثرت كثريا على التداول 

العقاري. نحن يف �رشكة االحتاد العقارية نخدم بن�صبة 
اأك���ر البحرينيني اأ�صح���اب الرواتب ب�صيط���ة، اإذ اإن 
نوفر لفئتنا امل�صتهدفة اأرا�صي باأ�صعار تبداأ من 30 

األف دينار وال تتجاوز 60 األف دينار.

وأين شركة االتحاد من التطوير 
العقاري؟

دخلن���ا ه���ذا املج���ال �صابقا، كنا نبن���ي 20 فيال 
يف ال�صن���ة ولك���ن توقفنا من���ذ عام ون�ص���ف؛ ب�صبب 
بع�س امل�صاكل يف الدفوعات؛ الأننا ملتزمني ببع�س 
القرو����س من البن���وك، والعمل يف ه���ذا املجال جمٍد 
وم�ص���ٍن بنف����س الوق���ت، ولك���ن يف ح���ال �صاعدتنا 
احلكومة بتذليل املعوقات املوجودة واقعيا �صنعود 
لهذا املجال وم�صاع���دة املواطنني واحلكومة بنف�س 

الوقت.

أخبرنا عن المعوقات والتحديات 
التي تواجه القطاع؟

هناك معوقات يف وزارة البلديات نحتاج لتعاون 
امل�صوؤول���ني فيه���ا، م���ن �صمنها الب���طء يف تخطيط 
املخطط���ات، اإذ اإن بع�صها ياأخ���ذ مدة �صنة واحدة اأو 
حتى �صنة ون�صف حتى يتم االنتهاء منه، وعدم وجود 
جمي���ع ال���وزارات املرتبطة بتخطي���ط االأرا�صي حتت 
مظلة واحدة �صّعب �رشعة االإجناز مما خلق الكثري من 
املعوقات، وننا�صد ذوي العالقة بالعقار والتخطيط 
العمراين الوجود حتت مظلة واحدة؛ الإجناز التخطيط 

بالكامل.
واأي�ص���ا من املعوق���ات، اأن هناك اأم���ر من �صمو 
رئي�س الوزراء و�صم���و ويل العهد ب�رشعة اإجناز رخ�س 
البن���اء على اأال تتعدى مدة �صهر واح���د، اإال اأن معظم 
االإجناز ي�صتغ���رق 3 اإلى 4 اأ�صهر، وال�صبب اأن رخ�صة 
البناء مرتبطة باإدارة الكهرباء اأو االآثار، ولي�س هناك 

موظف �صاحب قرار ميثل تلك اجلهات.
كم���ا اأن مت وقف الت�صنيف RHB والذي يعنى 
بالبناء املت�ص���ل يف جميع مناطق البحرين اأثر ب�صكل 
كب���ري عل���ى الت���داول العق���اري، ونح���ن العقاريني 

نطال���ب اأن يكون هناك بن���ك معلومات عقاري؛ لكي 
يح�صل امل�صتثمر العقاري على املعلومات االأكيدة، 
واأن يكون حت���ت مظلة موؤ�ص�صة التنظي���م العقاري، 
والب���د اأن يكون له ذراع يف بن���ك املعلومات الإ�صدار 

�صهادة معلومات. 
واأقرتح اأن يتم ربط جميع ما يتعلق بالعقار من 
توقي���ف وحجز يف الت�صجيل العق���اري وقت التوثيق 
بحيث اأن املوث���ق ال ي�صتطيع اإمتام املعاملة اإال بعد 

اإخالء النقاط.
كم���ا اأن البلديات حت���ارب هيئة الف���رز بعد اأن 
ا�صتغله���ا البع�س بطريقة غ���ري قانونية، والوزارة ال 
ت�ص���در اإجازة البن���اء على بع����س االأرا�صي املفروزة 
بحج���ة اأن �صاحب االأر�س مل يق���م مبراجعة البلديات 

وتوجه لهيئة الفرز.
لكن من االإيجابي���ات، اأن الدولة واعدة والقطاع 
العقاري بخري ومزدهر يف البحرين بكرثة، وبا�صتطاعة 
البحريني اأن ي�ص���رتي يف اأي مكان وباأ�صعار معقولة، 
واململك���ة منفتح���ة للم�صتثم���ر اخلليج���ي واالأجنبي، 
وهي من اأ�صهل الدول يف املنطقة يف �رشاء امل�صتثمر 
للعق���ار يف غ�ص���ون ن�ص���ف �صاعة ب���ل 10 دقائق يف 

بع�س الت�صهيالت املتوفرة.
ونتمن���ى اأن يت���م تعدي���ل روات���ب املواطن���ني 
البحريني���ني بحي���ث ي�صتطيع���وا ����رشاء اأي عقار، كما 
نتمن���ى من احلكوم���ة م�صاعدتنا يف اإقام���ة املعار�س 

اخلارجية للت�صويق العقاري يف البحرين.

 وماذا عن طفولتك؟
لقد كان للوال���د زوجتان، و17 ابنا وبنتا، وكان 
و�صعن���ا املادي �صيئ ج���دا، اإذ يعم���ل الوالد مقاوال 
ب�صيطا وبائع �صمك، ومل يتمكن من العمل �صوى اأخي 
االأ�صغ���ر اإذ كان م���ن اأوائل املتفوق���ني يف البحرين، 
لذا وظفته �رشك���ة االت�صاالت )بتلك���و( منذ املرحلة 

الثانوية فكان الداعم االأكر للعائلة.

 وماذا تعلمت من الوالد؟
كان الوال���د ذا خرة، وعندما ب���داأت يف التجارة، 

اأعطاين ن�صيحة وهي “احلالل لو دام عّمر واحلرام لو 
دام دّمر”، فدرب احلالل هو الدرب ال�صحيح وعليك 

بالعمل بثقة واأمانة و�صدق.

 مواقف تتذكرها من المراحل 
الدراسية؟

كنُت م���ن امل�صاغبني وال اأح���ب املذاكرة، ورغم 
ذل���ك كان مع���ديل ال يقل ع���ن 70 %. كن���ُت اأدر�س 
التخ�ص����س العلم���ي ويف ف���رتة الثمانين���ات مل يكن 
هناك ف�صالن يف ال�صنة ب���ل الدرا�صة تكون م�صتمرة 
طوال العام، ويف الثاين ثانوي مع “م�صاغبة جديدة”، 
اتفق الوال���د مع املدير خليف���ة ال�صوملي الذي كان 
�صديق���ا للوالد، على تهدي���دي بالف�صل اإذا مل اأرفع 
مع���دل الدرا�صي اإلى 75 % اأو 80 %، ورغم �صعوبة 
املوق���ف اإال اأنني اجته���دت وح�صلت على معدل 85 

% يف اإحدى مراحل الثانوية.

موقف أثر فيك؟
لقد كانت لدي اأمنية اأن اأ�صعد والدّي اإذا رزقني 
اهلل باخل���ري واأن اأرد لهما ج���زءا ب�صيطا من جميلهما، 
وم���ع بداياتنا يف فرتة االأزمة املالية والتعرثات التي 
مررنا بها، اأنعم اهلل علين���ا باخلري، فال�رشكة اأ�صبحت 
م���ن ال����رشكات املتطورة، لك���ن تويف وال���دي وكنت 

اأمتنى اأن يرى اأثر تربيته علّي.
واالآن منذ وفاة الوالد وحتى اليوم اأذهب يوميا 
لزي���ارة ق���ره بعد �ص���الة الفجر، وزي���ارة الوالدة يف 

منزلها.
وحيث اإنني اأكر اأخ يف العائلة واأعتر امل�صوؤول 
عنها فمن الواجب علّي م�صاعدتهم جميعا، واإننا وهلل 
احلم���د على حمبة وتوا�صل دائم حي���ث اأُعتر مثلهم 

االأعلى.

 كم لديك من الذرية؟
لدي 4 اأوالد، اثنان منهما يدر�صان يف بريطانيا، 
االأك���ر عي�صى يدر�س الهند�ص���ة االإلكرتونية، ونا�رش 
يدر�س اأم���ن املعلومات واالإنرتنت، وال�صغار يف اأول 

وثاين اإعدادي.

 كيف تقضي يومك؟
اأن���ا اأعمل من���ذ ����رشوق ال�صم�س وحت���ى غروبها، 
اأخرج من البي���ت يف اخلام�صة والن�صف �صباحا واأعود 
الثانية ظهرا للغداء م���ع العائلة والراحة قليال، ومن 
ث���م معاودة العمل من الرابع���ة والن�صف ع�رشا وحتى 
الثامن���ة ليال ماعدا اجلمعة، واأق�ص���ي بقية وقتي مع 
والدت���ي وعائلت���ي وزيارة االأه���ل واالأ�صدق���اء. كما 

اأق�صي بع�س الوقت يف بحر املالكية اأو املزرعة.

 هل أحمد منصور من محبي 
السفر؟

اأن���ا من ع�صاق ال�صف���ر خ�صو�صا عن طريق الر، 
وذهب���ت اإل���ى �صالل���ة واملدين���ة املن���ورة وغريهما 
بال�صيارة، ويل �صفرات دورية لدولة الكويت لزيارة 
االأ�صدق���اء وامل�صتثمرين الكويتي���ني، وكذلك اأحب 
ال�صف���ر اإلى ال���دول االأوروبي���ة خ�صو�ص���ا العا�صمة 

الريطانية لندن.

 وهل أنت حريص على ممارسة 
الرياضة؟

بالتاأكي���د، اأق�ص���ي �صاعة يف الن���ادي الريا�صي 
يوميا.

• اأحمد من�صور متحدثا ل� “البالد”	

)ت�صوير: خليل اإبراهيم(

اأحمد من�ش��ور، �شاحب �شركة االحتاد العقارية، وهي اإحدى اأهم �شركات العقار 

يف البحري��ن، تاأ�ش�ش��ت منذ حوايل 15 عام��ا وتتجاوز ن�ش��بة بحرنة التوظيف 

فيها 95 %. 

عم��ل يف البداية م�شّيفا يف الناقل��ة الوطنية “طريان اخلليج”، اإال اأن حبه 

لت�شوي��ق للعق��ارات جعل��ه ي�شتقي��ل م��ن الوظيفة للب��دء يف ه��ذا املجال مع 

اأح��د ال�شركاء؛ ليقرر تطوير نف�شه بنف�ش��ه والبدء مبكتبه اخلا�ص؛ بهدف 

م�شاعدة املواطنني يف احل�شول على منازل اأو اأرا�ٍص باأ�شعار منا�شبة.

السندويتشات  أب��ي��ع  كنت  إذ  طفولتي  منذ  ال��ت��ج��ارة  أه���وى 

نستهدف ذوي الرواتب البسيطة وأسعارنا ما بين 30 و60 ألف دينار

الوقت  بنفس  وم��ض��ٍن  م��ج��دٍ  ال��ع��ق��اري  التطوير  ف��ي  العمل 

من نصائح الوالد 
“الحالل لو دام 

عمر والحرام لو 
دام دمر”

استقلت من 
وظيفتي لتأسيس 

أول شركة عقارات

زينب العكري

% س��نويا  200 بنس��بة  بالبحري��ن  نم��وا  األس��رع  العقاري��ة”  “االتح��اد 

صاحب “عقارات االتحاد” امتهن الضيافة الجوية

أحمد منصور... 
ولج التجارة وفي 

جيبه 100 دينار
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احتف���اء بالذك���رى 120 ل���� ”معر����س باري����س لل�شي���ارات”، �شه���د �شارع 
ال�شانزليزيه و�شط باري�س عر�ش���ا �شخما �شم اأكرث من مئتي �شيارة كال�شيكية 
ودراجة نارية. وق�شة املعر�س بداأت فعليا يف العام 1898، حيث كانت باري�س 
من اأبرز مراكز هند�شة ال�شيارات، ويف ذلك العام، ا�شتقبلت عا�شمة الأنوار، اأول 
معر�س لل�شيارات، جمع حينها 140 األف زائر، ومنذ ذلك احلني اأ�شبح ال�شالون 

حدثا دوليا يجتذب 1.4 مليون زائر، كما باع الإخوة رينو اأول �شيارة من اإنتاجهم 
يف العام ذاته. وا�شتمر املعر�س يف دعم �شناعة ال�شيارات الفرن�شية، رابع اأكرب 
دولة يف هذا القطاع على م�شتوى العامل وذلك منذ احلرب العاملية الثانية وحتى 
الع���ام 2000، وهي التي توف���ر 7 باملئة من الوظائ���ف يف القطاع ال�شناعي يف 

فرن�شا.

tariq.albahar@albiladpress.comمسافات
باريس
 تحتفي بالفخامة واالبتكار 

في معرضها للسيارات 2018

ماركات أوروبية 
تحتل المونديال..

لكزس
ك�شفت لكز�س ر�شميا عن RC 2019 بتحديثات 
جدي���دة �شمل���ت اخلارجي���ة والداخلي���ة. التحديث���ات 
التي نراها يف امل�شابي���ح الأمامية وال�شبك واجلنوط 
وامل�شابيح اخللفية وال�شدام اخللفي كذلك، اإ�شافة 
اإلى جنوط بت�شمي���م جديد قيا�س 19 اإن�س. وي�شاف 
اإل���ى التحديث���ات الل���ون الأ�شف���ر اخلارج���ي لتتوفر 
لكز�س RC ب� 11 لون للخارجية و 7 األوان للداخلية؛ 
�شعيا منها لإر�شاء كافة الأذواق، اإ�شافة اإلى حت�شني 
اأنظمة التعليق وجعلها اأكرث راحة وعملية. التحديثات 
الداخلية ظهرت يف الكون�شول الو�شطي فقط وم�شند 
الي���د، اإ�شافة اإلى ا�شتعمال مواد اأفخم يف اأماكن عدة 
ويف اأزرار التحك���م خ�شو�ش���ا. ميكانيكي���ا، مازال���ت 
لكز�س RC تتوفر باخليارات نف�شها من املحركات، 
ويف �شوقن���ا املحلية تاأتي RC مبح���رك 4 �شلندرات 
تريب���و بقوة 241 ح�شانا، وحمرك V6 ب�شعة 3.5 لرت 
ينت���ج قوة تبل���غ 311 ح�شانا. يرتب���ط كال املحركني 

بناقل حركة اأوتوماتيكي من 8 �رسعات.

مرسيدس
املودي���الت  م���ن  العدي���د  مر�شيد����س  قدم���ت 
اجلدي���دة يف معر����س باري����س، وم���ن بينه���ا موديل 
GLE طراز العام 2020 الذي قدمته ال�رسكة من ذي 
قب���ل، والن�شخة التي مت تقدميه���ا يف معر�س باري�س 
لل�شي���ارات هي ن�شخ���ة GLE 450 4Matic، والتي 
حتمل نظ���ام دفع هايربد ب�شيط عب���ارة عن حمرك 6 
�شلندرات �شع���ة 3 لرتات ب�شاح���ن توربيني، اإ�شافة 

اإلى العتماد على ناقل حركة اأوتوماتيك 9 نقالت.
ويول���د حمرك ال�شي���ارة قوة اإجمالي���ة ت�شل اإلى 
362 ح�شانا، فيما يتوفر لل�شيارة حمرك اآخر، ولكن 
كهربائ���ي يولد ب�شورة منفرد قوة 21 ح�شانا و250 
نيوتن.م���رت من ع���زم الدوران. وتاأت���ي GLE موديل 
2020 اأكرب يف احلجم من ال�شابق مما يعني اأنها اأكرث 
رحاب���ة يف الداخل مع اإمكان ا�شتيعاب �شف ثالث من 
املقاع���د يف ال�شي���ارة لتت�ش���ع �شبع���ة ركاب. وعادت 
مر�شيد����س لتخط���ف الأ�ش���واء بعر�شه���ا ملوديله���ا 
الريا�ش���ي اجلديد GT 43 مبح���رك AMG. ويتمتع 
Me r م���ن مر�شيد����س GT 43  ململودي���ل اجلدي���د

cedes مبح���رك “تربو ت�شارج” �شع���ة 3.0 لرت بقوة 
367 ح�شان���ا، ميكن ال�شي���ارة من الت�شارع من �شفر 

وحتى �رسعة 62 ميال يف ال�شاعة خالل 4.9 ثانية.
وك�شف���ت مر�شيد����س ع���ن اجلي���ل اجلدي���د من 
الفئة B اأي�شا، وتتمتع ال�شيارة اجلديدة باملزيد من 

ال�شمات الريا�شية.
واأ�شارت ال�رسكة التابعة ملجموعة داميلر اإلى اأن 
البتكار امللفت للنظر يف املق�شورة الداخلية يظهر 
عل���ى قمرة القي���ادة املزودة ب�شا�شت���ني مع خا�شية 
التحكم ال�شوتي، كما ت�شتعري الفئة B نظام الإ�شاءة 

.A املحيطية من الفئة

إنفينيتي
ك�شف���ت �رسك���ة اإنفينيتي النقاب ع���ن �شيارتها 
Project Black S الختباري���ة، واأو�شح���ت ال�رسك���ة 
الياباني���ة اأن �شيارته���ا الختباري���ة اجلدي���دة تاأت���ي 
بخطوط ت�شميمية قريبة من مرحلة الإنتاج القيا�شي 
م���ع العتم���اد عل���ى تقني���ات م�شتمدة م���ن �شباقات 
الفورميال 1، كما ت�شتند ال�شيارة الكوبية الهجني من 

الناحية التقنية اإلى ال�شيارة Q60 الكوبيه.
وتتاأل���ف منظوم���ة الدف���ع الهج���ني م���ن حمرك 
�شدا�ش���ي الأ�شطوان���ات VR30rV6 ب�شع���ة تبل���غ 
3 ل���رتات مع اثنني من �شواحن الرتب���و، اإ�شافة اإلى 
نظام ا�شتع���ادة الطاقة، والذي يعمل على رفع الأداء 

الكهربائي اإلى 571 ح�شانا.
وتلف���ت ال�شي���ارة الختبارية الأنظ���ار اإليها من 
خ���ال املقدم���ة اجلدي���دة امل���زودة مبئ���زر م�شحوب 
لأ�شفل ب�شدة، مع فتح���ات تهوية كبرية، اإ�شافة اإلى 
ك�ش���وات العتب���ات اجلانبية على جان���ب ال�شيارة، مع 
نا�رس ه���واء كبري يف املوؤخرة، يف ح���ني تزدان موا�شري 

العادم بنهايات من التيتانيوم.

بي إم دبليو
 Z4“ اأطلق���ت “بي اإم دبليو”، اأح���دث �شياراتها
رود�ش���ر اجلديدة”، وتتوف���ر ال�شيارة ب� 3 حمركات، 
حي���ث ياأت���ي الط���راز “20i” مبح���رك بنزي���ن رباعي 
الأ�شطوانات �شع���ة 2 لرت بقوة 197 ح�شاًنا، والطراز 
“30i” مبح���رك بنزين رباعي الأ�شطوانات قادر على 
اإنت���اج 258 ح�شان���ا. اأم���ا الط���راز “M40i”، فياأتي 
مبح���رك �شدا�ش���ي الأ�شطوانات م���زود ب�شاحن تريبو 
قادر عل���ى اإنت���اج 340 ح�شاًنا، وتت�ش���ل املحركات 

الثالثة بناقل حركة اأوتوماتيكي من 8 �رسعات.
وك�شفت اأي�شا بي اإم دبليو النقاب عن �شيارتها 
اجلديدة من الفئة الثالثة، واأو�شحت ال�رشكة الأملانية 
اأنها قام���ت بتح�شني ديناميكية القي���ادة ب�شيارتها 
اجلدي���دة من خال تطوير جمموعة تعليق حديثة، مبا 
يف ذل���ك النواب�س وممت�ش���ات ال�شدمات، مع مواءمة 
نظام التوجيه التقدمي، ولأول مرة يتم تركيب قفل 
تفا�شلي عل���ى املحور اخللفي، اإ�شاف���ة اإلى تو�شيع 
امل�شار مبقدار 3 �شنتيم���رتات، وخف�س مركز الثقل 

مبقدار واحد �شنتيمرت.

رينو
 EZ ك�شف���ت �رسكة رين���و النقاب ع���ن �شيارتها
Ultimo الختبارية الت���ي تهدف من خالل ال�شيارة 
الختباري���ة اجلديدة اإلى تو�شي���ح روؤيتها لل�شيارات 
امل�شتقبلي���ة التي تاأتي من دون مقود مع الكثري من 
جوانب الفخامة والرتف، ويبلغ طول �شيارة املعر�س 
5.70م وبعر����س 2.20م، وبالت���ايل فاإنه���ا ت�شل���ح 
ك�شي���ارة مكوكية فاخرة ل����رسكات الطريان والفنادق 
الراقية، ف�شال ع���ن التنقل داخل املدن اعتمادا على 

الطاقة الكهربائية.
وت�شتمل باق���ة التجهيزات التقنية ل�شيارة رينو 
الختباري���ة على نظ���ام توجيه جلمي���ع العجات؛ لكي 
تتمتع ال�شي���ارة بالر�شاقة واحليوي���ة املطلوبة اأثناء 
احلركة، ف�شال عن تقني���ة احلث الكهربائي؛ من اأجل 
اإعادة �شحن البطاريات ب�شهولة وب�شكل اأوتوماتيكي.

هيونداي
قدم���ت خ���ال م�شاركتها عل���ى الط���راز اجلديد 
 i30 N و�شي���ارة   ،”N ب���اك  فا�ش���ت   i30“ كلي���ا 
اأوب�ش���ن ال�شتعرا�شي���ة، اإلى جانب اأح���دث تقنياتها 
اخلا�ش���ة بالتنقل امل�شتدام م���ن خالل عر�س “كونا” 
الكهربائي���ة اجلدي���دة كلي���ا، ونيك�شو. و�ش���م جناح 
هيونداي الذي حمل �شعار “هيونداي موتور �شتوديو 
يف باري����س” ثالثة مناطق رئي�شة متث���ل اإ�شرتاتيجية 
ال�رسك���ة يف اأوروبا والقائمة على ثالث ركائز اأ�شا�شية 

هي تر�شيخ مكانة ال�رسكة، والتطور، والأداء. 
باري����س  معر����س  من�ش���ة  هيون���داي  اخت���ارت 
 ”N فا�ش���ت ب���اك i30“ لالإط���الق العامل���ي لط���راز
اجلديد كليا، والذي يعترب الط���راز الثاين لهيونداي 
�شم���ن جمموعتها من ال�شي���ارات عالي���ة الأداء التي 
مت اإطالقه���ا يف اأوروبا، ويجم���ع هذا الطراز بني اأرقى 
موا�شف���ات الت�شمي���م والهند�ش���ة اإل���ى جانب متعة 
 N القي���ادة الريا�شية التي تتيحه���ا منتجات العالمة
عالية الأداء. ويحمل الطراز اجلديد ذو اخلم�شة اأبواب 

ال�شم���ات الأ�شا�شي���ة للط���راز “i30 هات�شباك” الذي 
حقق جناح���ا كبريا، م�شافا اإلي���ه تعديالت ت�شميمية 

متنحه مظهر �شيارة الكوبيه. 

أودي
قدم���ت اأودي ر�شميا �شيارته���ا اجلديدة 2019 
Q3 للجمه���ور؛ �شعي���ا منها لإنتاج �شي���ارات قادرة 
عل���ى مناف�شة موديالت مر�شيد����س. اأبرز ما تتميز به 
اأودي Q3 ال�شكل الريا�شي الن�شيابي الأنيق، بجانب 
تزويدها بالعديد من املمي���زات التكنولوجية فائقة 
التطور وتوفرها بن�شخ عدة من املحركات املختلفة؛ 
لتتنا�ش���ب م���ع املوا�شفات التي اأعلن���ت عنها اأودي 

قبل اإزاحة ال�شتار عن ال�شيارة ر�شميا الأربعاء.
وتتواف���ر ال�شيارة اجلديدة م���ن اأودي ب� 3 ن�شخ 
خمتلفة م���ن املحركات، ويوجد حمرك يعمل بالوقود 
من ن���وع TSI ب�شعة 1.5 لرت وبق���وة ت�شل اإلى 187 
ح�شان���ا، بينما حتت���وي الن�شخت���ان الإ�شافيتان على 
حمرك الديزل م���ن نوع TDI، ون�شخ���ة اأخرية هجينة 
حتت�ش���ن حم���ركا كهربائي���ا ميك���ن العتم���اد علي���ه 

مبفرده لقطع م�شافة 50 كيلومرتا.

فيراري
عر�شت �رسكة “ف���رياري” الإيطالي���ة لل�شيارات 
الريا�شي���ة الفاره���ة، ع���ن الإ�ش���دار املح���دود م���ن 
 ،Monza SP1 شيارته���ا  فائق���ة الق���وة ف���رياري�
والتي ت�شتهدف عمالء ال�رسكة الأثرياء، وتعتمد مونزا 
Monza SP1 ذات املقع���د الواح���د على املوديل 
ف���رياري Superfast 812 احلايل، الذي يحتوي على 
حمرك V12  بق���وة 789 ح�شانا ب�رسعة 8،500 دورة 
 Monza يف الدقيقة. وتتمتع ال�شيارة فرياري مونزا
SP1 ب�رسع���ة ق�شوى تبل���غ 211 ميل يف ال�شاعة ، مع 
ت�ش���ارع من 0r62 مي���ل يف ال�شاعة خ���الل 2.9 ثانية 

ومن 0r125 ميل يف ال�شاعة يف 7.9 ثانية فقط .

سكودا
 RS ك�شف���ت �شك���ودا ع���ن �شيارته���ا كودي���اك
ر�شميا وو�شف���ت ال�شيارة بانها اأ�رسع �شيارة متعددة 
ا�شتخدامات ل�شبعة ركاب دارت حول النوربورجرينج 
كم���ا اأنه���ا اأول �شيارة متع���ددة ا�شتخدام���ات ب�شعار 
RS م���ن �شك���ودا وحتمل حم���رك �شع���ة 2 لرت ديزل 
ب�شاحن���ني توربينيني م���ن فولك�س فاج���ن تيجوان. 
واملح���رك الديزل رباعي الأ�شطوانات يولد قوة 236 
ح�شانا،اإ�شاف���ة اإلى عزم دوران 500 نيوتن.مرت ومبا 
ي�شاع���د ال�شيارة على الت�شارع م���ن الثبات اإلى 100 

كم يف ال�شاعة يف 7 ثوان.

بورش
بع���د الكثري من ال�رسي���ة، ك�شف���ت “بور�س” عن 
الن�شخة “911 �شبيد�شرت” التي تعتزم بها الحتفال 
بانته���اء جيل “911” الذي اأطلق من���ذ �شبعني عاما، 
و�شتط���رح ال�شيارة بعدد حم���دود، حيث �شيتم اإنتاج 
1948 ن�شخة منها فق���ط. من الداخل، تبدو ال�شيارة 
�شغ���رية وب�شيطة، ولكنها مزودة مبحرك قدرة  493 

ح�شانا و�شتة م�شتويات لل�رسعة اليدوية.

بيجو 
حتاول “بيجو” اإثب���ات قدرة اأ�شلوبها العتيق يف 
ج���ذب امل�شتهلكني م���ن خالل ال�شي���ارة “اإي ليجند” 
الت���ي ت�شب���ه كثريا ال�شي���ارة “504 كوبي���ه” موديل 
الع���ام 1969، ولكن بت�شميم ع�رسي ي�شم يف الداخل 
�ش���ت ع�رسة �شا�ش���ة وحمركني كهربائي���ني وخا�شية 

القيادة الآلية.

انطلق���ت موؤخ���را فعاليات معر�س باري����س الدويل لل�شيارات حت���ى 14 من ال�شهر اجلاري يف “ب���ورت دي فر�شاي” بالعا�شم���ة الفرن�شية، 
وتت�شاب���ق ك���ربى ال����رسكات العاملية لعر�س اأحدث واأف�ش���ل موديالتها يف هذا احل���دث. وتنوعت املوديالت املعرو�شة م���ن �شيارات تقليدية 
وكهربائية وهجني اإلى �شيارات ريا�شية وخارقة واأخرى ذاتية القيادة، ويعد املعر�س واحًدا من اأكرب الأحداث من نوعه يف اأوروبا ، حيث ان�شم 

اإلى معار�س جنيف وفرانكفورت يف تقييم ال�شيارات يف القارة.

لكزس
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الفنان أبــو: 
شـــاب خليجــي أخبـرنــي بــأن “3 دقــــات” 

سبـــــــب ارتبـاطـــــه بحـــــب حيـاتـــــه

اأعلنت الفنانة واالإعالمية �شيماء قمرب م�شاركتها يف عمل م�رسحي 
جدي���د بعن���وان: “عاي�س و�شاي�س”، حيث م���ن املتوقع عر�شها خالل 

الفرتة املقبلة.
ون����رست “�شيم���اء”، ع���رب ال���� ”story” اخلا�شة به���ا على موقع 
“اإن�شتق���رام”، �ش���ورة من بروفات امل�رسحية، وعلق���ت عليها قائلة: 
“قريب���ا م�رسحية )عاي����س و�شاي�س( واإخراج م�ش���اري حممد املجيبل، 

وتاأليف حممد الكندري”.
وخا�ش���ت �شيماء قم���رب، املو�ش���م الرم�شاين املا�ش���ي بعملني 
درامي���ني، االأول م�شل�ش���ل “املواجه���ة”، م���ن بطول���ة ن���ور الغندور، 
و�شج���ون الهاج���ري، وح�ش���ني املن�ش���ور، ويعقوب عب���داهلل، وحممد 
العلوي، وزينب غازي، وهو من تاأليف حممد الكندري، واإخراج ح�شني 

احلليبي.
والثاين م�شل�شل “حمطة انتظار”، من بطولة بثينة الرئي�شي، عبد 
اهلل بهمن، �شيماء علي، حممد املن�شور، با�شمة حمادة، فوز ال�شطي، 
اأح���الم حممد واآخرين، وم���ن تاأليف اأنف���ال الدوي�ش���ان، واإخراج خالد 

جمال.

أحداث

تقوم بدور و�شاطة معّينة يف العمل.

جتد حلوال مل�شكالت ال�شحية وجتاربك 
االأخرية. 

حتقق جناحا مميزا يف جمال عملك. 

اأنت مدعو اإل���ى التنظيم واالبتعاد عن 
الفو�شى.

جت���اه  اأع�شاب���ك  تتمال���ك  اأن  علي���ك 
ال�ضغوط.

قد تواجه الحقا ظروف���ا اأ�شعب واأكرث 
تعقيدا.

تبدو يف اأف�شل حاالتك وعنفوانك. 

تبداأ مرحلة جيدة من العمل هذه االأيام. 

تنجز م�رسوع���ا مهّما كنت بانتظاره منذ 
مدة. 

م���ا كل ما تتمناه ق���د يتحقق بني ليلة 
و�شحاها.

تطراأ م�شوؤولي���ات ت�شّلط االأ�شواء على 
مهارتك. 

مار�س الريا�شة اأكرث الأجل �شحتك. 

الحمل:

األسد:

القوس:

الجوزاء:

الميزان:

الدلو: 

الحوت:

الثور: 

العذراء: 

الجدي:

السرطان:

العقرب: 

انته���ت موؤخ���را وبنج���اح كب���ري ال���دورة الثانية 
ملهرج���ان اجلون���ة ال�شينمائ���ي ال���ذي اأ�ش�ش���ه رجل 
االأعم���ال امل����رسي جني���ب �شاوير����س، وحر�س على 
ح�ش���ور حفل االفتتاح نخبة من جن���وم الفن واالإعالم 
وال�شخ�شي���ات العام���ة، اأبرزهم الفنان ع���ادل اإمام، 
ونيللي كرمي، وغ���ادة عادل، والنجم العاملي كاليف 
اأوي���ن، و�شلف�ش���رت �شتال���ون ومن���ى زك���ي وبالطبع 
الفن���ان امل����رسي املحب���وب “اأب���و” �شاح���ب االأغنية 
ال�شهرية “ثالث دق���ات”، والتي انطلقت مع الدورة 
االأول���ى للمهرج���ان ال�شينمائ���ي، جن���اح عظيم بكل 
املقايي����س حققته االأغنية يف وق���ت قليل، و�شعبية 
كب���رية يف ال�شو�شي���ال ميديا واالإع���الم يف كل مكان 
من الع���امل حتى بداأ اجلميع يت�شاءل عن �شاحب هذه 
االأغنية اجلميلة، وهل هو م�رسي اأم اأجنبي؟ وكل ذلك 
ب�شبب جناح هذه االأغنية التي قدمت بكامات رقيقة 
و�شعي���دة، و�ش���ورت يف م���كان جمي���ل مث���ل اجلونة 

ومب�شاركة عدد كبري من الفنانني والفنانات.
“اأب���و” مل ي�شارك هذا العام يف االأغنية الرئي�شة 
للمهرج���ان بخ���الف املتوق���ع، حي���ث اأك���د املغن���ي 
امل����رسي يف ت�رسيح ر�شمي له باأن���ه ال يريد اأن يقدم 
اأ�شياء مت�شابهة، واأن���ه لي�س �رسًطا عندما يتم تقدمي 
�شيء مع���ني بطريقة معينة، يتم تك���راره، الفًتا اإلى 
اأن اأغنية “3 دقات” اأ�شافت كثرًيا ملهرجان اجلونة 
الع���ام املا�شي، واملهرج���ان اأ�شاف له���ا اأي�ًشا، اأما 
اأغني���ة “العامل جون���ة” التي �شارك فيه���ا هذا العام 
فة”  نخب���ة من النجوم والنجمات، ق���ال عنها اإنها “حتحُ
واأنه اأعجب بها كث���ريا منذ اأن بداأ ال�شيناري�شت تامر 
حبي���ب يف كتابته���ا؛ ب�شبب فكرتها ع���ن احللم الذي 
كان م�شتحًي���ال، لكن مت الو�شول ل���ه، مو�شحا اأي�شا 
اأن وج���ود ي�رسا يف اأي عمل فني من املوؤكد اأنه يجعله 
ناجح���ا وممي���زا. ويف عجالة �رسيع���ة واأثن���اء فعاليات 
املهرج���ان كان مل�شافات البالد ه���ذا اللقاء ال�شائق 
مع���ه خ�شو�شا بعد اأن عرف باأنه���ا �شحيفة بحرينية 
وبداأ ي�شاأل عن �شدى االأغنية عندنا يف اململكة، وهل 
و�شل���ت عند اجلمي���ع؟ عندها قلت باأن���ه �شهري جدا 

باأغنيته اجلميلة وكان هذا احلوار معه:

 هناك بالطبع قصص جميلة ارتبطت مع 
هذه األغنية الجميلة التي قدمتك للعالم. 

احكِ لنا بعضا من هذه القصص؟

يف كل م���رة اأ�شافر فيها اإل���ى اأي مكان اكت�شف 
باأن  “ث���الث دقات” موج���ودة ومربوط���ة باأ�شخا�س 
خ�شو�ش���ا يف االأف���راح وحفالت الزف���اف، واأذكر باأن 
اأحدهم قال يل ق�ش���ة جميلة اأحبها جدا؛ الأنها فريدة 
بالن�شب���ة يل، حي���ث اأك���د يل �شاب وم���ن اخلليج باأنه 
خط���ف قلب خطيبته باالأغنية وارتبط بها عندما قدم 
ه���ذه االأغنية لها، وت���زوج بعدها حبيبت���ه مع “ثالث 
دق���ات”، وه���ذا بالن�شب���ة اأجم���ل �ش���يء �شمعته بعد 
تقدمي ه���ذه االأغنية، خ�شو�ش���ا واأين اأول مرة اأ�شمع 
ب���اأن هذه الأغنية �ضاهمت يف ارتباط �ضخ�ضني، وهذا 

اأجمل �شيء يف الدنيا.

ارتباطك بمهرجان الجونة.. كيف هو 
عندك؟

اجلون���ة  ملهرج���ان  االأول���ى  ال���دورة  كان���ت   
ال�شينمائ���ي عظيمة، ومثله���ا الدورة الثاني���ة اأي�ًشا 
به���ا ن�شج �شديد ودقة يف اختي���ار االأفالم واحل�شور 
من جميع اأرجاء الع���امل، وهذا مالحظ يف وجوه اجلميع 
ح���ويل، فاجلميع هن���ا يف اجلونة �شع���داء، والذي اأراه 
باأن هذا املهرج���ان �شي�شبح من اأك���رب املهرجانات 
العربي���ة والعاملي���ة يف ال�شنوات املقبل���ة، وبالطبع 
اأغنية “3 دقات”، والتي كانت مفاجاأة الدورة االأولى 
من املهرج���ان العام املا�شي، وجناحها بهذا ال�شكل 
�شب���ب يل “�شعادة مرعبة” ج���دا، ومل اأكن اأتوقع كل 
هذه النجاحات، االأغني���ة يف احلقيقة ولدت م�شادفة 
بكلم���ات ال�شيناري�ش���ت تام���ر حبي���ب يف اأول جتربة 
غنائية له وتع���اون الفنانة ي����رسا يف الغناء وم�شاركة 

جنمات املهرجان، ومازالت حتقق 
وحلنه���ا  ب�شهولته���ا  النجاح���ات 
بامل�شاه���د  وبالطب���ع  امل����رسي 
ال�شاح���رة  اجلون���ة  م���ن  اجلميل���ة 
كان  التوفي���ق  اأن  واحلقيق���ة 
بف�شل الفريق ال���ذي وقف خلف 

االأغني���ة تعامل معها بحب �شديد، فلم يتفاو�س اأحد 
على اأي مقابل مادي!

- أعلنت رسميا عبر صفحتك في الفيسبوك 
عن أغنية “شربات”.. حدثنا عنها أكثر؟

بالفع���ل اأعلنت ذلك للجمي���ع، و�شتكون االأغنية 
اجلدي���دة “�رسب���ات” مفاج���اأة للجميع، فه���ي تختلف 
متام عن “ثالث دقات” التي قبلها كنت اأ�شع بع�س 
االأغ���اين الفردي���ة )�شنغل( عل���ى مواق���ع التوا�شل 
االجتماع���ي مث���ل “م�شافر” مع اأحم���د عدوية، واأغنية 
“اأهواك” واالثنتان من تاأليفي وتلحيني، لكن اأغنية 
“3 دق���ات” هي اأول اأغنية من األبوم “�رسبات” الذي 

انتهيت منه موؤخرا.

لمن من الفنانين تسمع اليوم؟

الف���ن الهادف فق���ط، وعندما اأحت���دث عن الفن 
اله���ادف اأق�ش���د جن���وم الف���ن اجلمي���ل قدمي���ا مثل 
عبداحللي���م حافظ واأم كلث���وم وفريد االأطر�س الذين 
اعتربهم اأ�شا�س الغناء العربي اليوم وغدا وكل وقت، 
ويف الوقت نف�شه اأع�شق اأغاين النجم عمرو دياب، فهو 
فن���ان يعرف ماذا يق���دم ومتى وبال�ش���كل ال�شحيح، 
ول���ه قاع���دة جماهريية كب���رية، وهو على القم���ة. اأنا 
اليوم اأحاول جاهدا اأن اأنتقي الكلمات باأف�شل �شكل 
وكذلك االأحل���ان، وفكرة كتابتي وتلحيني اأعمايل اأمر 
مفي���د بالن�شبة يل؛ ك���ي اأحُ�شارك ب���كل مراحل تقدمي 
االأغني���ة للجمهور، ومن عندك �شاأنتظم يف طرح اأغنية 

كل �شهر عرب قناته مبوقع “يوتيوب”.

7 أكتوبر
 1918

 �ضقوط مدينة بريوت 
ال���ت���ي ك���ان���ت حت��ت 
العثمانيني  �شيطرة 
احل��ل��ف��اء  اأي�������دي  يف 
العاملية  احلرب  اأثناء 

االأولى.

 1919
ت���اأ����ش���ي�������س ����رسك���ة 
ال����ط����ريان امل��ل��ك��ي��ة 
ال��ه��ول��ن��دي��ة، وال��ت��ي 
ت���ع���ت���رب م����ن اأق�����دم 
�����رسك����ات ال���ط���ريان 

العاملة يف العامل.

 1949
قيام  ع��ن  فعل  ك��رد 
ج��م��ه��وري��ة اأمل��ان��ي��ا 
الق�شم  يف  الفدرالية 
ال��غ��رب��ي م��ن اأمل��ان��ي��ا 
اأعلن ر�شميا عن قيام 
ج��م��ه��وري��ة اأمل��ان��ي��ا 
ال���دمي���ق���راط���ي���ة يف 
من  ال�����رسق��ي  الق�شم 

اأملانيا.

1950
 اجل��ي�����س ال�����ش��ي��ن��ي 
التبت،  اإقليم  يغزو 
احلكم  على  ويق�شي 
ال�����ذات�����ي واحل���رك���ة 
االإن���ف�������ش���ال���ي���ة يف 

االإقليم.

 1951
اقرار الد�شتور الليبي 
م���ن ق��ب��ل اجل��م��ع��ي��ة 
ال��وط��ن��ي��ة ال��ل��ي��ب��ي��ة 
مب���دي���ن���ة ب���ن���غ���ازي 
واإن���������ش����اء امل��م��ل��ك��ة 
الليبية املتحدة حتت 
ت���اج امل��ل��ك اإدري�����س 

ال�شنو�شي.

شيماء قمبر تعلن عن مسرحيتها الجديدة

• “3 دقات” موجودة ومربوطة باأ�شخا�س	

• االنطالقة	

• اأبو   	
مع م�شافات “البالد”

• الدورة االأولى 	
ملهرجان اجلونة 

ال�شينمائي عظيمة

طارق البحار
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الطقس المتوقع للثلثة أيام القادمة  

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

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

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 10ولكنها عموما شمالية شرقية من 

 عقدة احيانا.15الى 

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 15 الى 10ولكنها عموما شرقية من 

عقدة احيانا.

الطقس لهذا اليوم
الربعاء

27/07/2016

40º 32º
الطقس

 حار ورطب ولكنه مغبر احيانا مع بعض
السحب.

الرياح
  عقدة12 الى 07عموما شمالية شرقية من 

  عقدة احيانا خلل17 الى 12وتصل من 
النهار.

تحذير
ليوجد.

درجات الحرارة "الشرق الوسط"

13 KT

16 KT

17 KT

17 KT

صنعاء
22º 18º

عمان
35º 21º

الدوحة
36º 33º

أبوظبي
38º 32º

بيروت
28º 23º

مسقط
32º 27º

القاهرة
38º 21º

بغداد
46º 29º

الكويت
44º 35º

05:02ص شروق الشمس

06:26م غروب الشمس

11:54م بزوغ القمر

12:14م أفول القمر

10:44ص أعلى مد ≈⇑

05:08م أدنى جزر ≈⇓

المنامة

الرياض
43º 31º

 من قدم الى قدمين عند السواحل
  اقدام في عرض4 الى 2ومن 

البحر.

 ارتفاع الموج

لإلعالن على
الموقع اإللكتروني والسوشيال ميديا

@albiladpress @albiladpress @albiladnews
17111501  -  32224492

حالة 
الطقس

رطب  الطق�س 
خالل  ن�سبيا  وح���ار 

النهار.

الري���اح متقلبة االجت���اه من 5 اإلى 
10 عقد، ولكنها �رشقية عموما من 10 

اإلى 15 عقدة اأحيانا.

ارتف���اع املوج من ق���دم اإل���ى 3 اأقدام. درج���ة احلرارة 
العظم���ى 37 م وال�سغرى 28 م. الرطوبة الن�سبية العظمى 

90 % وال�سغرى 30 %.

 عبدالنبي ال�شعلة 
رئي�س جمل�س االإدارة

 اأحمد البحر 
الرئي�س التنفيذي

 م�ؤن�س املردي 
رئي�س التحرير

 اأمين همام 
مدير التحرير

abdulnabi.alshoala@albiladpress.comahmed.bahar@albiladpress.commoanes.almardi@albiladpress.comayman.hamam@albiladpress.com

ت�سدر عن دار البالد لل�سحافة والن�رش والتوزيع 
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مواقيت 
الصالة

مـ�قـع اأمريكـي: اللـ�ؤلـ�ؤ البحـرينـي يـ�صتعيـد بـريقـه
عل���ى الرغم اأن �سيد اللوؤلوؤ مل يعد 
حرف���ة، �إال �أنه م���ا يز�ل م���ن �أكرب نقاط 
اجلذب ال�سياحي يف البحرين؛ اإذ ي�سهم، 
اإل���ى جان���ب عنا����رش اجل���ذب ال�سياحي 
االأخ���رى، بن�سب���ة 9.7 % يف االقت�س���اد 
الكل���ي للمملكة، بح�س���ب تقرير ملوقع 
OZY االأمريكي. ذكر التقرير اأن �سيد 
اللوؤلوؤ يف البحري���ن عرف منذ ما يقارب 
2000 عام على االأقل، اإذ ذكر الأول مرة 
يف الن�سو�س االآ�سورية التي ت�سري اإلى 

ح�سارة دملون.
واأ�ساف التقرير اأن البحرين تعمل 
حاليا عل���ى اإع���ادة اإحياء ه���ذا التقليد 
�سي���د  مواق���ع  ت�ستعي���د  اإذ  الق���دمي، 
�لل�ؤل����ؤ بريقها من جديد ع���رب �إدر�جها 
لل���رتاث  اليون�سك���و  مواق���ع  �سم���ن 
العاملي، مبين���ا اأن “م�سار �سيد اللوؤلوؤ 
البحرين���ي” �لذي يقع يف جزيرة �ملحرق 
يعت���رب �آخ���ر م��ق���ع �أو م�ص���ار�ت �صيد 
اللوؤل���وؤ املعروف���ة يف الع���امل. واأ�ساف 
�أن���ه يف حماولة جادة الإحياء هذ� �لتقليد 
�سياحي���ا  برناجم���ا  اململك���ة  اأطلق���ت 

يت�سم���ن رحل���ة ت�ستغ���رق 3 �ساع���ات 
وب�سع���ر 32 دين���ارا بحريني���ا، تنطل���ق 
م���ن مين���اء بوماه���ر، وت�سم���ل الغو�س 
ل�ساعتني يف اأحد مواقع الغو�س االأربعة 
وجول���ة م�سحوب���ة مبر�سدي���ن يف درب 
�لل�ؤل�ؤ �لذي يبلغ ط�ل���ه 3.5 كيلومرت. 
وتق���ول امل�سارك���ة مريان���دا كا�ستيلو 
يتمي���ز  غ�����ص  م�ق���ع  “ب�عمام���ة  اإن 
بالعمق، مم���ا يجعل م���ن عملية حتديد 
مكان املح���ار اأكرث حتدي���ا”، وت�سيف: 
“بالن�صبة للمبتدئني �أو �لز�ئرين �لذين 
ال ميلك���ون ترخي����س رابط���ة حم���رتيف 

الغو�س، فاإن موق���ع ال�ساية يعد اأقرب 
موقع لل�ساطئ وهو اخلي���ار االأف�سل”. 
وذك���ر التقرير اأن فر�س���ة العثور على 

لوؤلوؤة واحدة تقدر بنحو 5 %. ولكن من 
ال يحالفه �حلظ، �صيك�ن على �الأقل قد 

�سارك يف تقليد ثقايف عريق.

ال�صع�دية تعاقب امل�صيئني 
للما�صية بغرامات مالية

براأ�صــني”  “�صــلحفاة 
تبهر ال�صينيني

يقتل  نــادر  فريو�ــض 
الهند يف  اأ�صدا   23

فر�س���ت ال�سعودي���ة غرام���ات مالي���ة 
تقدر يف متو�سطها ب�2000 ريال �سعودي 
)نحو 533 دوالرا( عن كل راأ�س ما�سية، يف 
حال معاملة املا�سية بطريقة غري اإن�سانية 
عن���د اال�ست���الم اأو عن���د الذب���ح، اأو يف حال 
عدم مر�عاة ����رشوط �لتذكي���ة �ل�رشعية، مع 
م�ساعفة الغرام���ة يف حال تكرار املخالفة.
وحظيت خمالفت���ا ذبح االأنع���ام املري�سة 
قب���ل موافق���ة الطبيب البيط���ري امل�رشف 
عل���ى امل�سلخ، واملوا�سي املري�سة يف غري 
االأماكن املخ�س�سة له���ا بامل�سلخ، باأعلى 

غرامة بواقع 4 اآالف ريال لكل ذبيحة.

فوج���ئ �س���كان منطقة يف جن���وب ال�سني 
ب�صلحف���اة له���ا ر�أ�ص���ان، ت�صب���ه �إلى ح���د كبري 
ت���واأم ال�سيامي لدى االإن�س���ان، وحتول احليوان 
�لز�حف �إلى نقطة جذب لدى كثري من �ل�صياح.

وُيو�سف احليوان ب� “املتحول” حني يولد 
بت�سوه���ات ناجمة باالأ�سا�س ع���ن طفرة جينية، 
وه���ذا ما ح�سل حتديدا يف حالة ال�سلحفاة التي 
فق�س���ت م���ن البي�س قب���ل 3 اأ�سه���ر. وبح�سب 
م���ا نقلت �سحيف���ة “ديلي مي���ل” �لربيطانية، 
ف���اإن ال�سلحف���اة الغريبة مت اأخذه���ا اإلى حممية 
حي��نية يف �إقليم جيانغك�صي. ويق�ل خرب�ء يف 
�سوؤون ال�سح���ة احليوانية اإن ال�سلحفاة �ستظل 
حمتجزة يف حديقة مدينة �صنغرو؛ حتى ال تنقل 

�جلني �مل�ص�ه و�صط �لرب.

حث���ت �أك���رب هيئ���ة بحثي���ة يف �لط���ب 
احليوي بالهند احلكومة على اتخاذ خطوات 
فورية الإنقاذ االأ�سود االآ�سيوية، بعد نفوق 
23 من هذا النوع املهدد باالنقرا�س خالل 
االأ�سابيع الثالثة املا�سية، بع�سها ب�سبب 
فريو�ص نادر يكافح �مل�ص�ؤول�ن الحت��ئه.
وقال املجل�س الهندي لالأبحاث الطبية، يف 
بي���ان، اإن ال�سلطات تو�سلت اإلى اأن 5 من 
االأ�سود االآ�سيوية، التي تعي�س اآخر اأنواعها 
يف غابات ج���ري بغرب الهند، نفقت ب�سبب 
فريو�س �سل الكالب، وهو فريو�س ينتقل 

بالعدوى.

• رجل يلتقط �ص�رة على ج�رش دمره �لت�ص�نامي يف بال� عقب زلز�ل مدمر �رشب �إندون�صيا �جلمعة �ملا�صي و�أوقع 1571 قتيال )غيتي(	

الدولة القومية... وبداية السقوط
�أال يز�ل �لع���امل “امل�ستنري” بحاجة �إلى دليل �آخر ي�ؤكد �النحطاط �الأخالقي �لذي 
و�صل �إليه �لكيان �ل�صهي�ين بعدما �أقر �لكني�صت �الإ�رش�ئيلي قان�ن �لدولة �لق�مية 
يف يولي���و املا�س���ي؟! وهل من عاق���ل يت�سور اأن االإدان���ات الدولي���ة الوا�سعة لهذا 
�لقان�ن �لعن�رشي ميكن �أن جترب هذ� �لكيان �لغا�صم على �لرت�جع عن �لقان�ن �لذي 

و�صفه كبريهم نتنياه� باأنه “املبداأ االأ�سا�س لوجودنا”؟!
م���ع كل م���ا يت�صمنه �لقان�ن م���ن عن�رشية وغطر�صة وتخلف وحق���د على �لعرب، 
م�صلمني وم�صيحي���ني، �إال �أنه، بح�صب و�صف يه�د �ل�صت���ات، �صيئ الإ�رش�ئيل، ولعله 
يك���ون البداية ملوت ه���ذا ال�رشطان اخلبيث الذي ظل ينه�س يف ج�س���د اأمتنا العربية 
من���ذ اأكرث من 70 عاما، لينال النهاية التي ا�ستحقه���ا يهود بني الن�سري يف املدينة 
ُو� َيا  نرِنَي َفاْعَتربرِ مرِ ْم َو�أَْيدرِي �مْلُ�ؤْ يهرِ ْيدرِ اأَ و�ملتمثلة يف ق�له تعالى: “ُيْخررُِب����َن ُبُي�َتُهْم برِ

” )احل�رش: 2(. �أُولرِ �اْلأَْب�َصاررِ
يف حماولة للبحث عن �أ�صباب �صق����ط روما يق�ل �لفيل�ص�ف و�مل�ؤرخ �الأمريكي 
وي���ل دي�ر�ن���ت، يف كتاب���ه �مل��ص�عي “ق�س���ة احل�س���ارة”، اإن االأ�سب���اب اجلوهرية 
لل�صق����ط تكمن يف �صع���ب روما نف�صه؛ يف تده����ر �أخالقه، ويف �لن���ز�ع بني طبقاته، 
ويف ��صتب���د�د حك�مته، �إلى �أخ���ره من �الأ�صباب �لتي �صاقه���ا �مل�ؤلف لتف�صري عملية 

�ل�صق�ط �لتي ��صتغرقت �أكرث من 300 عام.
رغ���م االخت���الف الكبري بني روما، احل�س���ارة التي اأ�سافت اإل���ى االإن�سانية، وبني 
كيان جمع بني �رشور �الإن�صان وتكرب �ل�صيطان، �إال �أنه باإ�صقاط مقدمات �صق�ط روما 
يف �صياقه���ا �لتاريخ���ي على ما يفعله �لكيان �ل�صهي�ين �لي����م، ن�صتنتج �أن �لنهاية 

�صتك�ن و�حدة، مع �ختالف وحيد ه� �رشعة �ل�صق�ط نف�صها.
�أي �ص���الم ممكن �أن يتحدث عنه �الحت���الل �ال�صتيطاين مع �لعامل يف وقت ي�صعى 
ملح���� �صعب باأكمله وتر�صيخ فل�صطني �لتاريخية عل���ى �أنها �أر�ص يه�دية؟! وكيف 
ميك���ن �أن ين�صج���م كيان كهذ� مع روح �لع�رش مدعيا �أن���ه جزء من �لعامل �ملتح�رش وه� 
م�صتم���ر يف �إرهابه وتطرفه وعن�رشيته وجر�ئمه يف حق �الإن�صانية من جمازر و��صطهاد 

وقمع وتهجري؟! 
ويف �أي ث�ب مهرتئ ميكن �أن يعيد هذ� �لكيان �لبال �لف�صل �لعن�رشي ويعر�صه 
يف و�جه���ة �لع���امل �حلر على �أن���ه �أحدث خط�ط م��ص���ة �لدميقر�طية للق���رن �ل��حد 
و�لع�رشين؟! يريدون �أن يفرغ����� فل�صطني من �صعبها عرب ن�صف جميع �لقيم �لب�رشية 
�ملتع���ارف عليها، لكنهم بذلك يزي���دون عزلتهم ويعجل�ن نهايتهم، وكما قال �أمري 
ال�سع���راء اأحم���د �سوق���ي “واإمنا االأم���م االأخالق ما بقي���ت... فاإن هُم ذهب���ت اأخالقهم 

ذهبوا”، مع �أن كلمة �أمة �أكرب من ت��صف بها ع�صابة مارقة من حثالة �لب�رش.

أيمن همام

ayman.hamam
@albiladpress.com

360 درجة

ك�سف���ت املمثل���ة كريا نايتلي عن تعر�سه���ا النهيار ع�سبي عندما كانت بعم���ر 22 عاما، �ُسخ�س 
حينها كا�صطر�ب ما بعد �ل�صدمة، يف وقت كانت تعاين فيه من �لتاأقلم مع بزوغ �صهرتها �ملفاجئ.

وقال���ت �ملمثلة �إنها �أُجربت على �أخذ �إجازة ع���ن �لعمل ملدة عام بعد بط�لتها لفيلمي “قرا�سنة 
الكاريب���ي” و”وقائع حب”. و�أقرت نايتلي �أنه على �لرغم من �ل�صهرة �لتي ح�صلت عليها �إال �أن �لنقد 

�لذي ُوجه الأد�ئها جعلها ت�صعر �أنها “بال قيمة”.

فا�شل امل�ؤمن

فيدي� جديد مل�نيكا وكلينت�ن من ي�م الف�صيحة

اأ�صماء االأ�صد تظهر “خمتلفة متاما” بعد بدء العالج

ن�رشت مكتبة كلينتون 
اأخريا مقط���ع فيديو يظهر 
في���ه �لرئي����ص �الأمريك���ي 
كلينت���ون  بي���ل  االأ�سب���ق 
لوين�سك���ي  موني���كا  م���ع 
ع���ام  االأبي����س  البي���ت  يف 
الي���وم  ذات  يف   1997
�ل���ذي تفج���رت في���ه �أكرب 
يف  اجلن�سي���ة  الف�سائ���ح 

اأمريكا. 
وتو�س���ح لقط���ات الفيديو الرئي����س ال�سابق وه���و يلقي اخلط���اب االإذاعي االأ�سبوع���ي يف الثامن 
و�لع�رشي���ن من فرب�ير عام 1997، وبعد ذلك حيا كلينت�ن �حل�ص�ر يف �ملكتب �لبي�صاوي. فيما ظهرت 
موني���كا وهي تتحدث مع الرئي�س لثواٍن معدودات، وحينها كانت تعمل كمتدربة يف البيت االأبي�س، ثم 

و�سع يده عليها من اأجل �سورة تذكارية. 

ظهرت زوجة الرئي�س 
االأ�سد،  اأ�سم���اء  ال�س���وري، 
يف �س���ورة خمتلف���ة بع���د 
نح���و �سهرين م���ن اإعالنها 

اإ�سابتها ب�رشطان الثدي.
االأ�سد  اأ�سماء  ون�رشت 
�����س����ورا، ع��ل��ى ح�����س��اب��ه��ا 
م���وق���ع  يف  ال����ر�����س����م����ي 
“اإن�ستغرام”، �لذي يتابعه 

�جتماعا  �الأولى  �ل�صيدة  وتر�أ�صت  �الأ�صب�ع.   تر�أ�صته هذ�  �جتماع  متابع، من  �ألف   300 ح��ل 
ال�سورية ك�سفت،  االأنباء  حول تطوير م�سار عمل االأوملبياد العلمي يف �سوريا. وكانت وكالة 
�سهر اأغ�سط�س على ح�سابها يف موقع تويرت، اأن اأ�سماء بداأت املرحلة االأولية لعالج ورم خبيث 
بالثدي اكت�سف مبكرا. وظهرت اأ�سماء، البالغة من العمر 43 عاما، اآنذاك يف �سور اإلى جانب 

زوجها ب�سار االأ�سد، اأثناء ما يبدو اأنها جل�سة لتلقي العالج. 
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