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 “عي�شى خلدمة الإن�شانية” تعك�س ان�شجام وت�شامح �شعب البحرين
جاللته ي�ضلم اجلائزة بح�ضور رئي�س الوزراء... العاهل:

�ملنامة-بن���ا: تف�سل عاه���ل �لبالد �ساحب 
�جلالل���ة �ملل���ك حم���د ب���ن عي�س���ى �آل خليف���ة، 
وبح�س���ور رئي�س �لوزر�ء �ساحب �ل�سمو �مللكي 
�الأم���ري خليف���ة بن �سلم���ان �آل خليف���ة ، ف�سمل 
برعايت���ه �لكرمية م�س���اء �أم�س �الحتف���ال �لذي 
�أقي���م مبركز عي�س���ى �لثق���ايف بت�سلي���م جائزة 
عي�س���ى خلدم���ة �الن�سانية يف دورته���ا �لثالثة- 
2015-2017م، و�لت���ي ف���ازت به���ا موؤ�س�سة 
م�ست�سف���ى �رصط���ان �الأطف���ال بجمهوري���ة م�رص 

�لعربية �ل�سقيقة.
وق���د  تف�س���ل جالل���ة �ملل���ك باإلق���اء كلمة 
�سامية قال فيها: “�إنَنا َننظرُ ِبكثرٍي ِمن �الإِعتز�ِز 
و�لَتقدي���ِر لل���دوِر �لذي َتق���وُم بِه َه���ذِه �جلائزُة 
�لر�سين���ةُ خِلدِم���ة �الإِن�ساني���ِة بع���د �ن َتع���دت 
ح���دوَد �ملكاِن وحققت �لغايَة م���ن �إِن�ساِئها ُمنُذ 
�إِنطالقِته���ا يف تخليِد ِذكرى و�ل���ِد �جَلميع َرحمهُ 
�هلل ، َت�سي���د�ً مِل���ا َحباُه �هللُ به م���ن تو��سٍع َجٍم 
وَتو��س���ٍل م���ع �بن���اِء �سعب���ِه وُحٍب لفع���ِل �خَلرِي 
وُم�ساع���دِة كِل ُمت���اٍج ، ب�سفاِت���ه �ل�سمِحة �لِتي 
�ك�سبُته مبَة و�ح���رت�َم وتقديَر �جلميع”، م�سري� 
جاللت���ه �لى �أن ه���ذِه �جَلائزِة ُتثُل م���ا مَيتاُز بِه 

�َسع���ُب مملك���ِة �لبحريِن عل���ى َمِر �لع�س���وُِر من 
�ن�سجام وتاآخ وَت�سامٍح دينٍي وثقايف وفعِل �خَلرِي 
وخدمة �الإِن�ساني���ِة و�الإ�سهام يف تق���دِم �الإِن�ساِن 

وَرفاهيته.
وق���ال جاللت���ه “َن�ستذُكر يِف ه���ذِه �مُلنا�سبِة 
�مُلباركِة، �ساح���َب �لعظمِة �لو�لد �ل�سيخ عي�سى 

بن �سلم���ان �آل خليفة، َطيَب �هللُ ثر�ه وَن�ستح�رصُ 
ِخ�ساله �الإِن�ساني���ِة و�َسماِئله �لَنبيل���ة، و�َسجاياه 
�لَعظيمِة، �لِتي �إِت�س���ف ِبها َرمز�ً للوطِن ، وبايِن 

ِعزِه وَمِده ، وقائِد َم�سريِته لثالِثة ُعقوٍد �َسَكلت 
ي  نقلًة ح�ساريًة يف تطوُِر مملكِة �لبحريِن �ل�ِسيا�َسّ

و�القت�سادَيّ و�الجتماعّي”.

• جاللة �مللك ي�سمل برعايته �لكرمية بح�سور �سمو رئي�س �لوزر�ء حفل ت�سليم جائزة عي�سى خلدمة �الإن�سانية 	
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 قالت رئي�س جمعية �الجتماعيني �لبحرينية 
هدى �ملحمود: �إن “�لت�سول” �أ�سبح مهنة ولي�س 
مرد “�حتياج”، فما يح�س���ل عليه �ملت�سول من 
مز�يا تفوق ما قد يح�سل عليه من ر�تب عن �أد�ء 

وظيفة.  
و�أردفت: �أن هذه �جلزئية تنطبق �أي�ًسا على 
ما قد يتح�سل علي���ه �ملت�سول من دعم �جتماعي 

من جهات ر�سمية )وفق ما هو مقرر قانوًنا(. 
و��ستط���ردت: وبالنتيجة فاإن �أي تعوي�س �أو 
م�ساع���دة لن تنع �ملت�سول من ه���ذه �ملمار�سة، 
و�سيتحمل الأجلها �سعوبات �لتو�جد يف �ل�سو�رع، 

مما يجعل �لت�سول حتدًيا �جتماعيًّا.

رئي�شة “الجتماعيني”:الت�شّول يف البحرين... احرتايف!

•  مز�يا �لت�سّول تفوق �لر�تب و�لدعم  	

•  وزيرة �ل�سحة	

 ال�شالح: ا�شتقالة 37 اإدارًيا واإحالة 40 طبيًبا للتقاعد
ك�سفت وزيرة �ل�سحة فائقة �ل�سالح عن 
حزم���ة ��ستق���االت �إد�رية ب���وز�رة �ل�سحة بلغ 
عدده���ا 37 حالة بوز�رة �ل�سح���ة، �إلى جانب 
40 طبيب���ا تقدمو� للتقاع���د كان ن�سيب 26 
منها حالة لتقاعد �عتيادي، و14 حالة تقاعد 

مبكر.
و�أ�س���ارت �إل���ى �أن �ال�ستق���االت �الإد�رية 
مت �لتوقي���ع عليها وحتويلها لديو�ن �خلدمة 
�ملدنية، وحو�يل ن�س���ف �لعدد قد تر�جع عن 

��ستقالته وعاد لوز�رة �ل�سحة.
و�أو�سحت �ل�سالح �أن ور�ء تلك �ال�ستقاالت 
ه���و ح�س���ول �الأطباء عل���ى فر�س عم���ل �أخرى 
بامتياز�ت �أف�سل م���ن �حلالية، و�لبع�س رغبة 

7منهم بفتح عياد�ت خا�سة.
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• �سمو �ل�سيخ عي�سى بن علي يتوج �أبطال بطولة �جلاليات لل�سلة	

فرحة التخرج لحظة فارقة ال تتكرر، 
مروة خمي�س فوثق هذه الفرحة مع “$”

 رجاء مرهون

فرحة �لتخرج حلظة فارقة ال تتكرر، فوثق هذه �لفرحة مع “�لبالد”
ت�ستقبل “�لب���الد” �ملتفوقني و�ملتفوقات يف مقر �جلريدة من �ل�ساعة 
�لثاني���ة ظهر� لغاي���ة �ل�ساع���ة �خلام�سة و�لن�س���ف، كما تتلق���ى م�ساركات 

.local@albiladpress.com ملتفوقني على �لربيد �الإلكرتوين�

الوثائق المطلوبة:

- ن�سخة من �ل�سهادة
- رقم �الت�سال

- �سورة �سخ�سية �أو تذكارية 
- �الإهد�ء 

- على �أن التقل ن�سبة �لتخرج عن 90 %

 �ضمو ال�ضيخ عي�ضى بن علي:

 “نا�شر 10” حققت العديد من املكت�شبات الريا�شية
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ال����ع����اه����ل ي����ع����رب ع�����ن اع�������ت�������زازه ب��������اأن ال����ف����ائ����ز م�����ن ب����ل����د ع����رب����ي ���ش��ق��ي��قع���ي�������ش���ى ب�����ن ����ش���ل���م���ان رم�������ز ل����ل����وط����ن وق�����ائ�����د مل�������ش���رت���ه ل����ث����الث����ة ع���ق���ود 

اجلـائزة تخليـد لذكـرى والـد اجلميـع وتعــــــــــدت حـدود املكـان وحققـت الغـايـة منهـا
جاللته ي�شلم جائزة “عي�شى االإن�شانية” بح�شور رئي�س الوزراء... العاهل:

املنامة-بن���ا: تف�ش���ل عاه���ل الب���الد �شاح���ب 
اجلالل���ة امللك حم���د بن عي�شى اآل خليف���ة، وبح�شور 
رئي����س الوزراء �شاحب ال�شم���و امللكي االأمر خليفة 
بن �شلم���ان اآل خليفة، ف�شمل برعايته الكرمية م�شاء 
اأم����س االحتفال، ال���ذي اأقيم مبرك���ز عي�شى الثقايف، 
بت�شليم جائ���زة عي�شى خلدم���ة االإن�شانية يف دورتها 
الثالثة- 2017-2015م، والتي فازت بها موؤ�ش�شة 
م�شت�شف���ى �رصطان االأطفال بجمهوري���ة م�رص العربية 

ال�شقيقة.
فل���دى و�شول جاللة املل���ك، كان يف اال�شتقبال 
نائب رئي�س جمل�س الوزراء رئي�س جمل�س اأمناء جائزة 
عي�شى خلدمة االن�شانية �شمو ال�شيخ حممد بن مبارك 

اآل خليفة.
ويف بداية االحتفال عزف ال�شالم امللكي.

وبع���د تالوة عطرة م���ن الذكر احلكي���م، تف�شل 
جاللة امللك باإلقاء الكلمة ال�شامية التالية:

ب�شم اهلل الرحمن الرحيم
احلم���ُد هلِل وال�ش���الُة وال�شالِم عل���ى ر�شوِل اهلل 

�شيُدنا حممٍد وعلى اآله و�شحبه اأجمعني،
اأ�شح���اَب ال�شُمو واملعايِل وال�َشع���ادة، �شيوفنا 

الكرام،
ال�شالُم عليكم ورحمةُ اهلل وبركاُته.

َن�شه���ُد َمعكْم يِف هذا اليوِم نتائ���َج اأعماِل جائزِة 
عي�شى خلدمِة االن�شانيِة يف دَورِتها الثالِثة التي َتطُل 
علين���ا ، ِبحلوِل �شهِر رم�شاِن امُلبارك الذي اأُنزَل فيه 
الق���راآُن هدًى وَرحمة، وُكرمَنا ب�شياِمه وقياِمه داعنَي 
اهلل ان َيجعل���هُ �شه���راً ُمب���اركاً عل���ى وطِنن���ا و�َشِعبنا 
الَعزي���ْز باملزيِد م���ن اخَل���ِر والَرخاِء وعل���ى االأمتنِي 

الَعربيِة واالإِ�شالميِة بالُيمِن والَبكاْت.
َن�شتذُك���ر يِف ه���ذِه امُلنا�شبِة امُلبارك���ِة، �شاحَب 
العظم���ِة الوالْد ال�شيخ عي�شى ب���ن �شلمان اآل خليفة، 
َطيَب اهللُ ثراه، وَن�شتح�رصُ ِخ�شالْه االإِن�شانية و�َشماِئلْه 
الَنبيل���ة، و�َشجاي���اْه الَعظيمِة، الِتي ات�ش���ف ِبها َرمزاً 
للوط���ِن، وبايِن ِعزِه وجَم���ِده، وقائ���ِد َم�شرِته لثالِثة 
ُعقوٍد �َشَكلْت نقلًة ح�شاريًة يف تطوُِر مملكِة البحريِن 

ي واالإِقت�شادَيّ واالإِجتماعّي. ال�ِشيا�َشّ

اإنَن���ا َننظرُ ِبكثٍر ِم���ن االإِعت���زاِز والَتقديِر للدوِر 
الذي َتقوُم بِه َهذِه اجلائزُة الر�شينةُ خِلدِمة االإِن�شانيِة 
بع���د ان َتعدْت ح���دوَد امل���كاِن وحقق���ْت الغايَة من 
اإِن�شاِئها ُمنُذ اإِنطالقِتها يف تخليِد ِذكرى والِد اجَلميع 
َرحم���هُ اهلل، َت�شي���داً مِلا َحباُه اهللُ به م���ن توا�شٍع َجٍم 
وَتوا�ش���ٍل مع ابناِء �شعبِه وُحٍب لفعِل اخَلِر وُم�شاعدِة 
كِل حُمت���اٍج، ب�شفاِت���ه ال�شمِح���ة الِت���ي اك�شبُته حمبَة 
واح���رتاَم وتقدي���َر اجلمي���ع، واأِن هذِه اجَلائ���زِة ُتثُل 
م���ا مَيتاُز بِه �َشعُب مملكِة البحري���ِن على َمِر الع�شوُِر 
م���ن اإِن�شج���اٍم وتاآخ���ٍى وَت�شامٍح دينٍي وثق���ايٍف وفعِل 
اخَلِر وِخدمِة االإِن�شاني���ِة واالإ�شهاِم يف تقدِم االإِن�شاِن 

وَرفاِهيته.
اإنَن���ا ُنعبُ عن �َشعادِتنا باأْن َيناَل اجلائزَة يف هذِه 
ٌح َكّر����سَ َعملْه وَجهْده يف ع���الِج االأطفاِل  ال���َدورِة �رصَ
والَبح���ِث يِف اأ�شب���اِب و�ِشف���اِء َمر�ٍس َخبي���ٍث وفتاك، 
اإِ�شاف���ًة اإلى اأنهُ يِف بلٍد َعربٍي �َشقيٍق َنعتزُ مِبا َيربُطنا 
بِه وِقيادِته احَلكيِمة ِمن عالق���اٍت اأخويٍة ُمتميزة، َهو 
م�شت�شف���ى �رصطاِن االأطفاِل بجمهوري���ِة م�رصَ العربيِة 

ال�َشْقيقة.
َوي�رصُن���ا اأن نعرَب ع���ن َخال�ِس َتهانيَن���ا لالأ�شتاذ 
الدكت���ور َعْم���ر ع���زت �شالمة رئي����ِس جَمل����ِس االأمناء 
وللِم�شت�شف���ى والقاِئم���نَي علي���ِه بالف���وِز امُل�شتحِق 

بجائ���زِة عي�شى خِلدِم���ة االإِن�شانيِة، واأن نق���دَم ال�ُشكَر 
والَتقدي���َر جِلهوُدهم اخَلرِة، ُمتمن���نَي لهم الَتوفيَق 

وُح�شَن الثواْب.
كماَ ي�رصَنا اأن ن�شكَر القاِئمنَي على اجلائزِة وعلى 
َراأ�شهْم �شم���و االأخ ال�شيخ حممد بن مبارك اآل خليفة 

على ما َبذلوُه من جهٍد وَعمٍل واختياٍر ُموفق.
ويِف اخِلتام َن�شاُل اهلل ان َت�شتَمر َهذِه اجلائزُة يِف 
َدعِم وَت�شجيِع اأعماِل الِبِ واخَلِر الِتي َتخدُم االإِن�شاَن 
اأينَم���ا كاَن ُملدًة ذك���رى فقيِد الوط���ِن واالإِن�شانيِة 
�شاحَب الَعظِمة ال�شي���خ عي�شى بن �شلمان اآل خليفة 

َطيَب اهللُ َثراْه واأ�شكنهُ 
َف�شيَح اجِلناْن اأِنه �َشميٌع جُميْب.

وال�شالُم عليكْم ورحمةُ اهلِل وَبركاُته .

بع���د ذلك األق���ى نائ���ب رئي�س جمل����س الوزراء 
رئي�س جمل����س اأمناء جائزة عي�ش���ى خلدمة االن�شانية 
�شمو ال�شي���خ حممد بن مبارك اآل خليف���ة كلمة فيما 

يلي ن�شها:

ب�شم اهلل الرحمن الرحيم
ح�رصة �شاحب اجلالل���ة امللك حمد بن عي�شى اآل 

خليفة حفظه اهلل ورعاه. 
�شاح���ب ال�شمو امللكي االأمر خليفة بن �شلمان 

اآل خليفة رئي�س جمل�س الوزراء حفظه اهلل.
اأ�شحاَب ال�شمو واملعايل وال�شعادة، 

ح�رصات ال�شيدات وال�شادة،
احل�شوَر الكرمي،
�شاحب اجلاللة،،،

م���ن دواع���ي �شعادت���ي البالغ���ة ان اق���ف اأمام 
جاللتك���م يف ه���ذا الي���وم من ه���ذا ال�شه���ر املبارك، 
متحدثا عن نتائ���ج املهمة اجلليلة الت���ي اأوليتموين 

اإياها.
وي����رصين ان اأُعرب جلاللتك���م، اأ�شالة عن نف�شي 
وبا�ش���م اأع�ش���اء جمل�س اأمن���اء جائ���زة عي�شى خلدمة 
االن�شانية وجلنة التحكيم، عن اأ�شدق عبارات ال�شكر، 
واآي���ات االمتن���ان والعرف���ان، على تف�ش���ل جاللتكم 
من جديد برعاية هذه اجلائ���زة التي اأ�شبحت مفخرًة 
اأخ���رى، نا�شعًة يف �شج���ل اأعمالك���م امليمونة وعالمًة 

ُم�شيئة يف عهدكم الزاهر.
بف�ش���ل رعاي���ة جاللتك���م وعنايتك���م، اأ�شبحت 
“جائزة عي�شى خلدمة االإن�شانية” جائزة عاملية تنح 
للعاملني املخل�شني يف جمال خدمة االإن�شانية، بغاية 
اإ�شعاد الفئ���ات املنكوبة واملحتاج���ة حيثما ُوِجدت، 
ومب���ا يعيد له���ا الب�شمَة واالأم���َل والت�شب���َث باحلياة 

وُيَخلِّ�ُشها من املعاناة واالمل واحلاجة واحلرمان.
و�ش���واء انتظ���م اأولئ���ك اجلن���ود املخل�شون يف 
جمعي���ات اأو هيئات، فاإن ال���ذي يوحدهم ويحفزهم 
على الب���ذل والت�شحية، باإميان ونك���ران للذات، هو 
اإعالوؤه���م لنف�س القيم النبيلة، الت���ي ارت�شتها هذه 
اجلائزة الت���ي حتمل ا�شم والدكم املغف���ور له باإذن 
اهلل تعالى �شاحب العظمة ال�شيخ عي�شى بن �شلمان 
اآل خليف���ة ؛ م�شتلهم���ة �شجاياه االإن�شاني���ة، والنزوَع 
ِل يف �شرت���ه العطرة حيث  نح���و فعل اخل���ر املتاأ�شِّ
كان مث���اال للعطف ورمزا للك���رم واالإيثار، كما عرفه 
�شعبه قائ���دا وطنيا، حكيما وم�شلحا اجتماعيا، عادال 
يف حكمه، م�شغيا للم�شت�شعفني، اآخذا بيدهم. يحث 
على الب واالإح�شان وجندِة ال�شعيف، مبا ات�شم به من 

�شماحٍة ونف�ٍس كرمية، قريبا من اأبناء �شعبه الويف.
لق���د ذاع �شيت ه���ذه اجلائزة الت���ي اأحطتموها 
باهتمامكم، منذ تاأ�شي�شها وباتت م�شهورة باأعمالها 
وحر�شها عل���ى التق�شي والفح����س واالختيار؛ فمن 
الطبيعي اأن تنال الثناَء واالعرتاف، وحتظى باأ�شكال 

الرتحيب واالإ�شادة يف املحافل والهيئات العاملة يف 
�شميم اخلدمة االإن�شانية.

حازت هذه اجلائزة باأهدافها واأبعادها االن�شانية 
على َمْن ُيَب�رصِّ به���ا ويدعم مقا�شدها وي�رصح اأهدافها 
ب���ني م�شاندي���ن وداعمني له���ا. وهي ت�ش���ي قدما 
على نهج اخلر والوفاء ِخدمًة للقيم االإن�شانية، دون 
ا�ض���راٍط اأو مْتييٍز اأو مفا�ضل���ٍة بني منطقة جغرافية 
واأخرى، اأو فئاٍت دون غرها. هي يف مناأى عن اعتباٍر 

ِة انتماءات عرقية اأو مذهبية اأو دينية. الأَيَّ
وعلى اأ�شا�س هذا التوج���ه القومي، ا�شتمر وهج 
“جائ���زة عي�ش���ى خلدم���ة االإن�شانية”، وع���م �شيتها 
االآف���اَق البعيدة. حازت امل�شداقي���َة مبنهجية العمل 
التي تعتمدها جلنة التحكي���م باالحتكام اإلى معايَر 

اِت اجلودة وال�شفافية . دَّ دَّ قائمة على حُمَ
فعل���ى هدى م���ن نبا����س توجيه���ات جاللتكم، 
واحرتام���ا لروح ون����س املر�شوم املح���دث للجائزة، 
انك���ب جمل����س االأمن���اء وجلن���ة التحكي���م، على مدى 
ح���وايل �شنتني، الإجن���از املهمِة املوكل���ِة اإليهم على 
اأح�شن وج���ه، ومبا ير�ش���ي �شمائَرُه���ْم ليكونوا اأهال 
لثقة جاللتك���م. اأ�شدروا ُحْكماً نزيهاً يف م�شتوى اآمال 
امل�رصفني عل���ى امل�شاريع املتناف�ش���ة البالغ عددها 

137 م�رصوعاً ممن يتطلعون اإلى نتيجتها.
وتعتق���د اللجنة، وق���د اأنهت عمله���ا بخ�شو�س 
ال���دورة احلالية، اأنها مطمئنة ل�شالمة اختيار امل�رصوع 
االأجدر بالتك���رمي والفوز، من ب���ني اخلم�شة م�شاريع 

التي مت اختيارها.
ولق���د ت�ش���اور االأع�ش���اء فيم���ا بينه���م مطوال، 
وتبادل���وا ال���راأي ال�رصي���ح، ونظ���روا بع���ني فاح�شة 
وعادل���ة ومو�شوعي���ة، يف الرت�شيح���ات وامل�شاري���ع 
املقرتحة التي ا�شتق�شوا تفا�شيلها وكيفية عملها 
م���ن خ���الل التتب���ِع واملعاين���ِة امليداني���ِة؛ بحثا عن 

امل�رشوع الأف�ضل والأ�ضمل، والأكرِث ا�ضتيفاًء لل�رشوط 
واملوا�شف���ات املطابق���ة الأه���داف “جائ���زة عي�شى 

خلدمة االإن�شانية”.
وك���م ي�رصنا اأن نعل���ن ، اأن جائزة الدورة احلالية، 
اآل���ت اإلى موؤ�ش�ش���ة طبية اعتبتها اللجن���ة م�شتحقة 
اأهدافه���ا واأ�شل���وب عمله���ا،  ب���كل املقايي����س: يف 
واإدارتها وبراجمها امل�شتقبلية، ف�شال عن ا�شتفادة 

�رصائَح عري�شٍة حمتاجة خلدماتها االإن�شانية.
برهن���ت املوؤ�ش�ش���ة الفائزة، على ق���درة فائقة 
يف ا�شتحقاقه���ا للم�شاع���دات والهب���ات والتبعات، 
من االأف���راد واملوؤ�ش�شات واملنظم���ات والدول، عب 
ِر قلوَب  حمالِت توعيٍة وتعبئة، تالم�س بخطابها املوؤَثِّ
املالي���ني م���ن النا�س ب�شع���ارات حمف���زة يف و�شائل 

االإعالم، تنهال على اإثرها التبعات والهبات.
وت�ؤمن جلن���ة التحكي���م اأن ����رشوط ال�ضتحقاق، 
توفرت اإلى حد كبر يف املوؤ�ش�شة الطبية النموذجية 
م�شت�شف���ى �رصطان االطف���ال التي تتكف���ل مبعاجلة 
االأطف���ال امل�شابني بداء ال�رصط���ان يف جمهورية م�رص 
العربي���ة والدول العربي���ة ال�شقيقة، م�شجلة معدالت 

عالية من ال�شفاء بف�شل اهلل يف هذا املجال. 
احل�شور الكرمي ...

ان هذه املوؤ�ش�شة اخلري���ة التي هي واحدة من 
بني امل�شت�شفيات يف العامل املتخ�ش�شة يف عالج كل 
اأنواع �رصطان االأطف���ال. هي نتاج االإرادات التطوعية 
الطبي���ة ودليل ملمو�س على اأن اخلر مالزم لالإن�شان 

ال يحيد عنه كلية يف كل االأحوال.
هك���ذا حت���ول امل�شت�شفى اإل���ى وجه���ة لالأطباء 
واالأخ�شائيني من متلف الدول. وفيه يتالزم العالج 
واال�شت�شفاء م���ع البحث العلمي، اأم���ال يف ا�شتئ�شال 

املر�س الفتاك واحلد من انت�شاره.
�شاحب اجلاللة،

• جاللة امللك ي�شمل برعايته الكرمية بح�شور �شمو رئي�س الوزراء حفل ت�شليم جائزة عي�شى خلدمة االن�شانية 	

اإن مملك���ة البحري���ن بقيادتكم، �شعي���دة بقرار 
ق  عرف كي���ف يجازي اخل���ر باخل���ر. اإنه اإجن���از ُيَعمِّ
يف �شمائ���ر البحرينيني االإمي���اَن بواجب فعل اخلر، 
م�شتح�رصين دائما القدوَة واملثَل االأعلى من والدكم 
امل�شم���ول بر�شوان اهلل وال���ذي �شتظل هذه اجلائزة 
مقرتن���ة با�شمه وذك���راه ما دام فعل اخل���ر موجودا 

على هذه االأر�س.
وفقن���ا اهلل جميع���ا مل���ا في���ه خ���ُر االإن�شاني���ة 

و�شعادُتها.
وال�شالم عليكم ورحمة اهلل تعالى وبركاته.

ثم �شاه���د جاللة امللك واحل�شور فيلماً وثائقياً 
تن���اول �شرة االم���ر الراحل �شاحب ال�شم���و ال�شيخ 

عي�شى بن �شلمان اآل خليفة طيباهلل ثراه.

بعده���ا األقى ع�شو جلنة التحكيم جلائزة عي�شى 
خلدم���ة االن�شانية للدورة الثالث���ة لوي�س اأمادو كلمة 

قال فيها:
�شاحب اجلاللة

�شاحب ال�شمو امللكي
اأ�شحاب املعايل

ال�شيدات وال�شادة
اإنه ملن دواع���ي �رصوري وعظيم �رصيف اأن اأخاطب 
هذا اجلم���ع الغفر، نياب���ة عن زمالئ���ي اأع�شاء جلنة 
حتكي���م جائ���زة عي�شى خلدم���ة االإن�شاني���ة، واأن اأعب 
جلاللتكم ع���ن امتناننا على الثق���ة التي و�شعتموها 
فين���ا الختيارالقائم���ة النهائية املتكون���ة من خم�شة 
مر�شح���ني لنيل ه���ذه هذه اجلائ���زة الهام���ة، وذلك 

نتيجة لروؤيتكم ال�شديدة و كرمكم.
�شاحب اجلاللة، منذ قراركم اإن�شاء هذه اجلائزة 
يف ع���ام 2009، تغ���ر العامل ب�شكل كب���ر، مع ظهور 
دينامي���ات وا�شطراب���ات �شيا�شي���ة وجيو�شيا�شي���ة 
جدي���دة. لقد �شهدنا �شل�شلة م���ن االأزمات االإن�شانية 
نتيج���ة لل�رصاع���ات واحل���روب اجلدي���دة اأو الكوارث 
الطبيعي���ة، وه���و م���ا يوؤكد احلاج���ة له���ذه اجلائزة و 

جدارتها و تفردها.
اإن اجلائ���زة تثل ب�شي�س اأم���ل يف الظلمة التي 
يع���اين منها الكثر من النا����س يف العامل هذه االأيام، 
لي�س فقط من خالل ما تعنيه كم�شاهمة للموؤ�ش�شات 
الت���ي حت�شل عليه، ولك���ن اأ�شا�شا من خالل ما تثله 
م���ن اإ�شارة اإلى ح�شا�شية املعاناة االأ�شا�شية الفردية 

التي تتجاوز البعد اجلماعي للماآ�شي االإن�شانية.
ه���ذا الع���ام، اأجم���ع اأع�ش���اء جلن���ة التحكي���م اأن 
“م�شت�شفى �رصطان لالأطفال” مب�رص، املعروف برقم 

املعاي���ر  جمي���ع  عل���ى  يتوف���ر   ،57357 ح�شاب���ه، 
املن�شو�س عليها يف املر�ش���وم امللكي الذي اأ�ش�س 

اجلائزة.
به���ذه  م�شت�شف���ى  بن���اء  فك���رة  لق���د ظه���رت 
اخل�شائ����س اأوال يف ع���ام 1999 ولكنه���ا مل تتج�ش���د 
 .2007 ع���ام  يف  اإال  البن���اء  يكتم���ل  و  الواق���ع  يف 
اإن امل�شت�شف���ى ه���و نت���اج العدي���د م���ن التبع���ات 
وامل�شاهم���ات الفردي���ة واملوؤ�ش�شي���ة، وه���و يعمل 
كمنظمة غر حكومية، كونه اأكب م�شت�شفى من نوعه 

يف م�رص ويف املنطقة.
واأن���ا واثق من اأننا نتفق جميعا على اأن االإ�شهام 
يف التخفي���ف م���ن معان���اة الأطفال ه� اأك���رث املهام 
النبيلة التي ميكن اأن ي�شطلع بها االإن�شان، وهذا هو 
الهدف اليوم���ي لهذه املوؤ�ش�شة الت���ي قررنا منحها 

اجلائزة اليوم.
وختام���ا، اأود اأن اأ�شك���ر جمل�س االأمن���اء ورئي�شه 
�شمو ال�شيخ حممد بن مبارك اآل خليفة، نائب رئي�س 
جمل�س الوزراء، وكذلك اأع�ش���اء اأمانة اجلائزة، وعلى 
وج���ه اخل�شو�س اأمينن���ا العام ال�شيد عل���ي عبد اهلل 

خليفة على �شبه الالمتناهي ولطفه.
جندد �شكرنا اجلزيل لكم �شاحب اجلاللة.

عق���ب ذل���ك ، مت عر����س فيلم وثائق���ي خا�س 
االأطف���ال  �رصط���ان  م�شت�شف���ى  واأن�شط���ة  مبنج���زات 
بجمهوري���ة م����رص العربي���ة واأعمال���ه االن�شانية، حيث 
يع���د امل�شت�شفى من املوؤ�ش�ش���ات العالجية العلمية 
املتمي���زة يف الوط���ن العرب���ي والتي حقق���ت جناحاً 
يف ع���الج �رصطان االأطف���ال حتت �ش���ن الثامنة ع�رصة، 
م���ن خالل ما يقدمه من خدم���ة عالجية جمانية رفيعة 
امل�شت���وى لالأطفال يف م�رص والب���الد العربية، معتمداً 
اأح���دث االأ�شاليب الطبية احلديث���ة وما تو�شلت اليه 

الدرا�شات والبحوث العاملية.

ثم تف�شل ح�رصة �شاحب اجلاللة امللك املفدى 
بت�شليم جائ���زة عي�شى خلدم���ة االإن�شانية الى رئي�س 

جمل�س اأمن���اء موؤ�ش�ش���ة م�شت�شفى �رصط���ان االطفال 
بجمهوري���ة م�رص العربي���ة عمرو عزت �شالم���ة الفائز 

باجلائزة.
بعده���ا القى عم���رو عزت �شالم���ة رئي�س جمل�س 
اأمناء موؤ�ش�ش���ة م�شت�شفى �رصطان االطفال بجمهورية 

م�رص العربية كلمة قال فيها:
ح�رصة �شاحب اجلالل���ة امللك حمد بن عي�شى اآل 

خليفة، ملك مملكة البحرين حفظه اهلل،
�شاح���ب ال�شمو امللكي االأمر خليفة بن �شلمان 

اآل خليفة رئي�س الوزراء املوقر،
�شم���و ال�شيخ حمم���د بن مب���ارك اآل خليفة نائب 
رئي����س جمل�س ال���وزراء رئي����س جمل�س اأمن���اء جائزة 

عي�شى خلدمة االإن�شانية،
اأ�شحاب املعايل وال�شعادة، اأيها احلفل الكرمي،

ي�شع���دين وي�رصفن���ي اأن اأك���ون بينك���م اليوم يف 
مملك���ة البحري���ن ال�شقيقة، الت���ي كان���ت اأول دولة 
انطلق���ت منه���ا حمل���ة تبعاتن���ا اخلارجي���ة الإن�ش���اء 

م�شت�شفى �رصطان االطفال 57357 مب�رص.
ي�شعدين وي�رصفني اأي�شا اأن اأكون بينكم يف حرم 
مركز عي�شى الثقايف، الذي يعد مركز ا�شعاع ح�شاري 
يرمز لتقدم البحري���ن ورقيها، ويعك�س حر�س جاللة 
املل���ك واهتمام���ه ب���رتاث وتاريخ ح�ش���ارة البحرين 

العريقة.
ي�شع���دين اأي�شا اأن اأك���ون وزمالئي بينكم اليوم 
ممثل���ني ملوؤ�ش�ش���ة م�شت�شف���ى �رصط���ان االأطفال - 
57357 الت���ي ت�رصف���ت بني���ل جائ���زة عي�شى خلدمة 
االإن�شاني���ة يف دورتها الثالثة، ه���ذه اجلائزة العريقة 
التي اأ�ش�شت تكرمي���ا وتخليدا الأمر البحرين الراحل 
ال�شي���خ عي�شى ب���ن �شلم���ان اآل خليف���ة، والتي تعد 
اإ�شهام���ا من مملكة البحرين للع���امل لت�شجيع االأعمال 

واملبادرات االإن�شانية التي تهدف الإ�شعاد العامل.
ارحب بكم اليوم اأي�ش���ا ونحن ن�شتعد لالحتفال 
مب���رور 10 اأع���وام عل���ى ان�ش���اء م�شت�شف���ى �رصط���ان 
االأطف���ال 57357 . ه���ذا ال����رصح العلم���ي وال�شحي 
والتعليم���ي الذى ي�شع���ى ملحاربة �رصط���ان االأطفال 

على م�شتوى الوطن العربي، والذي حتول اليوم الى 
�رصح كبر يفخر به كل اأبناء وطننا العربي احلبيب.

وقد بداأت فكرة امل�شت�شفى �شنة 1998، وكان 
الهدف م���ن امل�رصوع توف���ر م�شت�شفى خري جماين 
يقدم العالج النموذجي الأطفال املنطقة ولي�س فقط 
داخل م�رص، و�شه���د امل�رصوع بالفعل دعما من العرب 

جميعا.
واليوم حت���ول هذا امل�شت�شف���ى اإلى �رصح طبى 
وعلم���ي يق���دم خدماته العالجي���ة لالأطف���ال مر�شى 
ال�رصطان جمانا يف الوطن العربي كله، ويحر�س لي�س 
فقط عل���ى تقدمي اخلدم���ات العالجية ب���ل موا�شلة 
االأبح���اث العلمي���ة، واالهتم���ام بالتعلي���م والتدريب 
م���ن خالل عق���د العديد م���ن اتفاقي���ات التعاون مع 

اجلامعات و املراكز العاملية .
ورحل���ة 57357، ه���ي رحلة جناح طويل���ة بذلنا 
خالله���ا كل اجله���د يف مكافح���ة �رصط���ان االأطف���ال 
وتق���دمي اأق�ش���ى درج���ات الرعاي���ة ال�شحي���ة جمانا 
مبنته���ى اجلودة والعدالة، وباتب���اع املنهج العلمي، 
وه���و ما مت ت�شيده يف اختيارنا ل�شعار امل�شت�شفى.. 
“رحل���ة عل���م هدفه���ا احلي���اه”.. وهو �شع���ار يعك�س 
ر�شالتن���ا ومنهجن���ا باأن العل���م هو الطري���ق الوحيد 

لتحقيق االحالم ال�شعبة والطموحات الكبرة ..
واحلقيقة، اننا من خ���الل العلم والبحث العلمي 
جنحن���ا يف توف���ر اأح���دث اأ�شاليب الرعاي���ة ال�شحية 
واأح���دث االأجه���زة يف جم���ال الع���الج او الت�شخي����س، 
وجنحن���ا اأي�ش���ا يف احلف���اظ على م���وارد امل�شت�شفى 
وتر�شي���د ا�شتخ���دام امل���وارد، حلر�شنا عل���ى حماية 
اأم���وال املتبع���ني وتوجيهها لعالج ع���دد اكب من 
االأطف���ال، وهو ما كان له اأكب االأثر فى احلفاظ على 

ثقة املتبعني وا�شتمرار دعمهم لهذا ال�رصح.
وخ���الل العام���ني ال�شابق���ني مت افتت���اح بع�س 
امل�رصوع���ات التو�شعي���ة اجلدي���دة مث���ل افتتاح 60 
�رصيراً جديداً بامل�شت�شفى، وافتتاح م�شت�شفى �شمال 

الدلتا يف طنطا �شعة 60 �رصيراً اأخرى.
والأن م�شت�شف���ى 57357 حري�س على التطوير 

والنم���و امل�شتم���ر، فاإننا ن�شع���ى االآن الإجناز جمموعة 
�شخم���ة م���ن امل�رصوع���ات التو�شعية، حي���ث ن�شتعد 
الن�ش���اء ملح���ق �شخم ي�ش���م 300 �رصي���راً واأكادميية 
للعل���وم الطبية، ومرك���زاً لالأبح���اث العلمية ملعرفة 
اأ�شب���اب ال�رصطان واحلد من انت�ش���اره، وبيت �شيافة 
الأهايل املر�شى من االأماكن البعيدة، وهى م�رصوعات 
�شخم���ة ت�شاهم يف حتويل هذا ال�رصح الى جممع طبى 
وعلم���ي متكام���ل ملكافحة �رصطان االطف���ال يف م�رص 

والعامل العربي.
ونوؤك���د ان اأحالمن���ا وطموحاتنا ما ت���زال كبرة، 
واأنن���ا ن�شع���ى لتحقيقه���ا كله���ا، بالعل���م والتعليم 
والتدري���ب ومب�شان���دة اأه���ل اخل���ر م���ن اأبن���اء م�رص 
والوطن العربي الذين نراهم �رصكاء حقيقيني لنا يف 

كل جناح يتحقق داخل هذه املوؤ�ش�شة. 
واأخرا فاإننا نتوجه جلاللة امللك حمد بن عي�شى 
اآل خليف���ة، وملجل����س اأمن���اء جائ���زة عي�ش���ى خلدمة 
االإن�شانية وململكة البحرين ال�شقيقة بخال�س ال�شكر 
على الثقة الغالية التى منحتموها ملوؤ�ش�شة 57357 

للفوز بهذه اجلائزة الكبرة.
وهو �رصف نعتز ب���ه كل االعتزاز، ويدفعنا ملزيد 

من احلر�س على النجاح والتطوير.
كما نتوجه بخال�س ال�شكر وخال�س احلب ل�شعب 
البحري���ن ال�شقيق، وندعو اهلل اأن يدمي روابط املحبة 

واالخوة بني ال�شعبني امل�رصي والبحريني.
كم���ا نتوجه بخال�س االأمني���ات والدعاء باأن مين 
اهلل ع���ز وج���ل على جالل���ة امللك حمد ب���ن عي�شى اآل 
خليفة ملك مملكة البحرين مبوفور ال�شحة والعافية 
واأن يحفظ���ه ململك���ة البحري���ن و�شعبه���ا الك���رمي ، 

وال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
ويف نهاية االحتفال عزف ال�شالم امللكي.

ويف خت���ام احلف���ل غ���ادر ح�رصة �شاح���ب اجلاللة 
مودعاً مبا ا�شتقبل به من حفاوة وترحيب.

ح����رص االحتف���ال كب���ار اف���راد العائل���ة املالكة 
الكرمي���ة ومعايل رئي�شي جمل�ش���ي النواب وال�شورى 
واأ�شحاب املع���ايل وال�شعادة الوزراء وروؤ�شاء اللجان 
مبجل�ش���ي الن���واب وال�ش���ورى واأع�شاء جمل����س امناء 
جائ���زة عي�شى خلدمة االن�شاني���ة واملحافظون وكبار 
�ضباط ق�ة الدفاع ووزارة الداخليةواحلر�س ال�طني 
ورج���ال ال�شل���ك الدبلوما�ش���ي وروؤ�ش���اء اجلامع���ات 
وروؤ�شاء اجلمعيات اخلرية ورجال االعمال وال�شحافة 
واالعالم وعدد من ممثلي موؤ�ش�شة م�شت�شفى �رصطان 
االطف���ال بجمهوري���ة م����رص العربي���ة الفائ���ز بجائزة 

عي�شى خلدمة االن�شانية وعدد من املدعوين .

حممد بن مبارك: اجلائزة نالت الثناء يف املحافل العاملة يف اخلدمة االإن�شانية

الكثر  منها  يعاين  التي  الظلمة  يف  اأم��ل  ب�شي�س  تثل  اجل��ائ��زة  اأم���ادو:  لوي�س 
عمرو �شالمة: البحرين اأول دولة انطلقت منها حملة تبعات بناء م�شت�شفى ال�رصطان

رئي����س  نائ���ب  ا�شتقب���ل  املنامة-بن���ا: 
جمل����س ال���وزراء رئي����س جمل�س اأمن���اء جائزة 
ال�شي���خ  �شم���و  االن�شاني���ة  خلدم���ة  عي�ش���ى 
حمم���د بن مب���ارك اآل خليف���ة يف مكتبه بق�رص 
التنفي���ذي ملوؤ�ش�ش���ة  الرئي����س  الق�شيبي���ة 
بجمهوري���ة  االأطف���ال  �رصط���ان  م�شت�شف���ى 
اأبوالنج���ا  �رصي���ف  ال�شقيق���ة  العربي���ة  م����رص 
وامل�شت�ش���ار اال�شرتاتيج���ي للموؤ�ش�ش���ة وائل 
جمعي���ة  ادارة  جمل����س  ورئي����س  عوي�ش���ة  
اأ�شدق���اء املب���ادرة القومي���ة �ش���د ال�رصطان 
لطفي الب���دراوي ومدير العالق���ات اخلارجية 
للموؤ�ش�ش���ة خالد عبداهلل، وذلك مبنا�شبة فوز 
موؤ�ش�ش���ة م�شت�شفى �رصط���ان االطفال بجائزة 
عي�شى خلدم���ة االن�شانية يف دورته���ا الثالثة 
2015م2017-م الذي���ن اأطلعوا �شموه على 

اأن�شطة وجهود امل�شت�شفى.

وقد �شكر اأع�شاء وفد موؤ�ش�شة م�شت�شفى 
�رصطان االأطفال �شمو ال�شيخ حممد بن مبارك 
اآل خليف���ة نائب رئي�س جمل����س الوزراء على 
ا�شتقباله وترحيب���ه، وململكة البحرين قيادة 

و�شعب���ا على دعمها للموؤ�ش�ش���ة، موؤكدين اأن 
هذه اجلائزة تث���ل للموؤ�ش�ش���ة الكثر فهي 
بجان���ب كونها ت�شه���م يف تعزي���ز ن�شاطاتها 
ونت�رصف بنيل هذه اجلائزة الغالية واالن�شانية 

التي حتمل ا�شم االأمر الراحل �شاحب ال�شمو 
ال�شيخ عي�شى بن �شلمان اآل خليفة طيب اهلل 
ثراه، متمنني ململكة البحرين يف ظل قيادتها 

احلكيمة مزيدا من التقدم واالزدهار. 

البالد - �سيد علي املحافظة

ك�ش���ف رئي����س جمل����س اأمن���اء موؤ�ش�ش���ة م�شت�شف���ى �رصطان 
االأطفال 57357 عمرو �شالمة ع���ن وجود م�شاورات ب�شاأن اإطالق 
ا�شم االأمر الراحل �شمو ال�شيخ عي�شى بن �شلمان اآل خليفة على 

اأحد مباين امل�شت�شفى.
ج���اء ذلك خ���الل املوؤتر ال�شح���ايف الذي اأقي���م على هام�س 

احتفالية ت�شليم جائزة عي�شى خلدمة االإن�شانية.

وق���ال اإن اإدارة امل�شت�شف���ى تطم���ح ال�شتثم���ار اجلائ���زة يف 
اإط���ار االنتقال بامل�شت�شفى م���ن اأكب م�شت�شف���ى لعالج �رصطان 
االطف���ال اإل���ى اأكب جممع تعليم���ي طبي ل�رصط���ان االأطفال على 
م�شتوى العامل. وذك���ر مدير عام امل�شت�شفى �رصي���ف اأبوالنجا اأن 
امل�شت�شفى ال يقت�رص على معاجلة اأطفال م�رص فقط، واإمنا يخدم 
جمي���ع االأطفال من جمي���ع الدول العربية اإل���ى جانب دول القارة 
االإفريقية، وذلك على هيئة ح�ش�س م�ش�شة لكل دولة بح�شب 
جمم���وع �شكانها.  ولفت اإلى اأن الطاقة اال�شتيعابية للم�شت�شفى 

االأك���ب على م�شت���وى العامل لعالج �رصط���ان االأطف���ال تبلغ 320 
�رصي���را. واأ�ش���اف اأن متو�شط ف���رتة عالج املري�س ت�ش���ل اإلى 3 
�شنوات، حيث يرتدد االأطفال خالل هذه الفرتة على امل�شت�شفى 
حوايل 300 م���رة. واأف�شح عن م�رصوع لبناء م�شت�شفى اآخر بطاقة 
ا�شتيعابي���ة 300 �رصير، عل���ى اأن يخ�ش�س ق�شم منه الأورام املخ 
والق�ش���م االآخ���ر الأمرا�س الدم. واأ�ش���اف اأنه �شيت���م اإطالق كلية 
تري�س بالتعاون م���ع جامعة هارفارد البيطاني���ة، اإ�شافة اإلى 
تفعي���ل البح���ث العلمي. وبني اأن التح���دي الرئي�شي لهم يتمثل 

يف االرتق���اء مبعدل ال�شفاء اإلى ما ال يقل عن 80 %، من احلاالت 
التي يتم عالجها يف امل�شت�شفى.

ولفت اإلى �شعوبة اإن�شاء فرع للم�شت�شفى يف البحرين، حيث 
اإن �شمان حتقيق اأهدافه يتطلب تقدمي اخلدمة ب�شورة مركزية.
وذك���ر اأن اأب���رز اأ�شباب اإ�شاب���ة االأطفال بال�رصط���ان يف م�رص 
تع���ود ل�شوء التغذي���ة، وعدم ربط مئات الق���رى امل�رصية ب�شبكة 
ال����رصف ال�شحي، وعليه فاإن امل�شت�شفى يعمل على معاجلة هذه 

امل�شاكل لتفادي االإ�شابة بال�رصطان، وبالتايل تقليل احلاالت.

حممد بن مبارك ي�ستقبل الفائز بجائزة “عي�سى الإن�سانية”

اإطالق ا�سم الأمري الراحل على اأحد مباين م�ست�سفى �رصطان الأطفال مب�رص

اطلع على اأن�شطة امل�شت�شفى وجهوده

االنتقال به الأكب جممع تعليمي طبي  البالد -حمرر ال�ش���وؤون املحلية :اأكد 
وزي���ر اخلارجي���ة ال�شي���خ خالد ب���ن اأحمد 
بن حمم���د اآل خليفة اأن مملك���ة البحرين 
دائم���ة التطلع ال���ى احلفاظ عل���ى وحدة 
دول جمل����س التع���اون يف ظ���ل االأخط���ار 
�ش���واء من الداخل اأو اخل���ارج ال�شيما بعد 
قم���ة الريا����س التي ق���وت العالقات مع 
الوالي���ات املتحدة االأمركي���ة، واأ�شار يف 
ت�رصيحات لل�شحافيني على هام�س حفل 
ت�شليم جائ���زة عي�شى خلدم���ة االن�شانية 
الى اأهمي���ة اأن تتجه االأزم���ة مع قطر الى 
اأن تك���ون العالق���ات م���ا ب���ني االأ�شق���اء 
وا�شح���ة ومتكامل���ة وموق���ف موحد لدرء 

كل االأخطار.

وزير اخلارجية: اأهمية اتاه 
االأزمة مع قطر باأن تكون 

العالقات اخلليجية وا�شحة
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متى تأسس ميدوي عراد؟

تابعونا عىل

٩سؤال اليوم       مسابقة أسواق ميدوي و جريدة البالد

ضع عالمة     أمام االجابة الصحيحة.

١٩٩٠١٩٩٢

االسم

الهاتف

آخر موعد لتسلم املشاركات الساعة ١٠ مساًء يف نفس يوم املسابقة.

الرشوط:
توضع النسخة األصلية يف الصندوق املخصص للمسابقة يف مقر جريدة البالد.

ال يحق ملوضفي أسواق ميدوي / جريدة البالد و أقاربهم من الدرجة األوىل االشرتاك يف املسابقة.

اشرتك و احصل عىل فرصة الفوز بقسيمة تسوق بقيمة ٥٠ دينار يومياً

جامعة اململكة تفتح باب القبول خلريجي الثانوية 

“اأ�رسي” ت�ستعر�ض خدماتها مبعر�ض اأو�سلو 

لت�سجيل مزيد من ق�س�ض النجاح تطوير م�رسوع “خطوة” 

رئي�ض “اخلدمة املدنية”: ت�سهيل الإجراءات ملر�سى ال�رسطان 

اأ�شاد بفريق العمل ودعا لالرتقاء باملخرجات... حميدان:

والتنمي���ة  العم���ل  وزارة   - عي�ش���ى  مدين���ة 
االجتماعية: التقى وزي���ر العمل والتنمية االجتماعية 
جمي���ل حمي���دان بفري���ق العم���ل يف م����روع خط���وة 
للمنتج���ات املنزلية، بح�شور وكي���ل الوزارة ل�شوؤون 

التنمية االجتماعية حنان كمال.
ومت خالل اللق���اء بحث اأفق تطوير م�روع خطوة 
للم�روع���ات املنزلي���ة واالرتق���اء مب�شت���وى اأدائ���ه؛ 
به���دف ت�شجي���ل املزي���د م���ن ق�ش�ص النج���اح التي 
حتققت م���ن خالله، وذلك عرب اإط���الق طاقات الفرد 
املعتم���د عل���ى امل�شاع���دات االجتماعي���ة اأو العاطل 
ع���ن العم���ل، اأو رب���ات البي���وت، اأو املتقاعدين؛ من 
اأجل تطوي���ر قدراتهم الذاتية ع���رب اخلدمات الفنية 
والتقني���ة التي تقدمها ال���وزارة، كما مت ا�شتعرا�ص 
فر�ص زي���ادة اأعداد امل�شتفيدين من امل�روع، ورفع 
جودة التدريب يف �ش���وء التعاون الوثيق مع كل من 
�شندوق العمل )متكني(، ووزارة ال�شناعة والتجارة 

وال�شياحة، وبنك االأ�رة.
وبه���ذه املنا�شبة، اأ�شاد حمي���دان بفريق العمل 
يف امل����روع الذي���ن كان له���م الدور الب���ارز يف جناح 
امل�روع ومتيزه، موؤكداً تقديره واعتزازه بالكفاءات 
البحريني���ة الت���ي تثب���ت يوماً بع���د يوم اأنه���ا قادرة 
عل���ى العط���اء املمي���ز واالإب���داع، وت�شجي���ل ق�ش�ص 
النجاح وخدمة الوطن ب���كل تفاٍن، مبا يحقق التنمية 
امل�شتدام���ة املن�ش���ودة عرب متك���ني االأ����ر املنتجة 
ورواد االأعم���ال، م�شرياً اإلى النجاح االأخري الذي حققه 

م����روع خط���وة، بف���وزه بجائ���زة الربنام���ج اخلليجي 
العربي للتنمي���ة )اأجفند(، ودور هذا الفريق يف بلوغ 

هذا النجاح.
وم���ن جانب���ه، عرب الفري���ق عن �شكره���م للوزير 
حميدان عل���ى دعم���ه وت�شجيعه امل�شتم���ر، موؤكدين 
عزمهم عل���ى موا�شلة العمل واالبت���كار الإبراز جهود 
االأ����ر املنتج���ة، وحتقي���ق النج���اح تل���و االآخ���ر لهذا 

امل�روع.
وكان م����روع خط���وة ف���از بجائ���زة )اأجفند(، يف 
امل�شابقة الدولية مل�شاريع التنمية الب�رية الريادية 
للع���ام 2014 يف جمال ت�شوي���ق املنتجات امل�شنعة 
منزلياً، والتي يرعاها رئي�ص الربنامج �شاحب ال�شمو 
امللك���ي االأمري طالل بن عبدالعزيز اآل �شعود، اإذ فاز 
امل����روع باجلائزة �شمن 4 م�شاري���ع، من بني )59( 
م�روع���اً مت تر�شيحه���ا للجائ���زة يف فروعه���ا االأربعة 

مقدمة من قبل )43( دولة.
ويه���دف م����روع خط���وة للم�روع���ات املنزلية 
اإلى ا�شتقطاب االأ�ر واالأف���راد القادرين على العمل 
ولديه���م اأفكار اأو مه���ارات معين���ة، واإتاحة الفر�شة 
ملن ال ميلك���ون �شجالً جتارياً احل�ش���ول على رخ�شة 
عمل من املنزل، وكذل���ك م�شاعدتهم على النهو�ص 
باأن�شطته���م واأعماله���م اإل���ى اأن ي�شلوا اإل���ى مرحلة 
احلرفية والدخول اإلى ال�شوق كاأ�شحاب اأعمال ورواد 
عمل جدد، حيث يتولى امل�روع تاأهيليهم وتدريبهم 
من خ���الل ال���دورات التدريبية باملراك���ز االجتماعية 
التابع���ة للوزارة ومركز خط���وة للم�روعات املنزلية، 
ومن ثم اإعط���اء ال�شيغة القانوني���ة والر�شمية لهذه 
امل�شاري���ع واملنتج���ات باإ�ش���دار ترخي����ص )املنزل 
املنت���ج( ملمار�شة العمل من املن���زل، بحيث ت�شبح 

االأ�رة منتجة وم�شاهمة فعالة يف االقت�شاد الوطني.

• حميدان متو�شًطا فريق العمل مب�روع خطوة للمنتجات املنزلية	

الرف���اع - جامعة اململكة: ب���داأت جامعة 
اململكة مبرحلة القب���ول والت�شجيل خلريجي 
احل�ش���ور  ع���رب  وذل���ك  الثانوي���ة  املرحل���ة 
ال�شخ�ش���ي اإلى مقر اجلامع���ة الكائن بالرفاع 
من���ذ بداية �شهر مايو املا�ش���ي ولغاية �شهر 
�شبتمرب املقبل، حيث تب���داأ الدرا�شة بتاريخ 

17 من ال�شهر نف�شه.
كما �رح رئي�ص ق�شم القبول والت�شجيل 
تامر �شالمة ب���اأن جامعة اململكة حتر�ص على 
توف���ري اخلدم���ات الالزمة كافة لدع���م عملية 
ت�شجيل طلبات االلتحاق ب���كل �شهولة وي�ر، 
حي���ث يحر����ص الق�سم عل���ى مطابق���ة �رشوط 
القب���ول املعتم���دة كاف���ة من جان���ب جمل�ص 
التعلي���م العايل على جميع الطلبات املقدمة، 
معرب���اً عن اأمنياته بالتوفيق جلميع الطلبة يف 

م�شريتهم الدرا�شية باجلامعة.  
ودعا �شالمة الطلبة الذين يودون التقدم 
البكالوريو����ص  بربام���ج  االلتح���اق  بطلب���ات 

اإح�ش���ار االأوراق املطلوب���ة للتق���دم، وه���ي: 
�شهادة الثانوي���ة العامة مع ك�شف الدراجات، 
ن�شخ���ة م���ن البطاق���ة ال�شخ�شي���ة واجل���واز، 
الطب���ي،  الفح����ص  �شخ�شيت���ان،  �شورت���ان 

و�شهادة ح�شن ال�شرية وال�شلوك.

�شارك���ت ال�ركة العربية لبن���اء واإ�شالح 
ال�شف���ن )اأ�ري( التي تع���د ال�ركة الرائدة يف 
اإ�شالح ال�شفن واأبراج احلفر يف اخلليج العربي 
بعر�ص منتجاتها وخدماتها يف معر�ص اأو�شلو 
للمالح���ة 2017، وهو اأك���رب معر�ص بحري يف 

اأوروبا.
وا�شتقب���ل املعر����ص 35000 زائر خالل 
االأي���ام االأربع���ة الت���ي اأقي���م فيه���ا و�ش���ارك 
في���ه مئ���ات العار�شني من 80 دول���ة، ويعد 
واحًدا م���ن املعار�ص ال�شنوي���ة التي حتر�ص 
اأ����ري عل���ى امل�شارك���ة في���ه، حي���ث يعت���رب 

ملتق���ى دوليًّا م���ع كثري من العم���الء ومن�شة 
للت�شوي���ق العامل���ي. ويف هذا ال�ش���دد، قال 
الرئي����ص التنفيذي ل�رك���ة اأ����ري اأندي �شو 
“باالإ�شاف���ة اإل���ى اإتاحة الفر�ش���ة لزيارة اأهم 
العمالء االأوروبيني، فاإن هذا املعر�ص ي�شكل 

مقيا�ًشا ل�شناعة ال�شفن ب�شكل عام”. 
واأ�ش���اف اأن املعر�ص ي�ش���ّكل ل� )اأ�ري( 
من�ش���ة للتوا�ش���ل م���ع العم���الء املف�شلني، 
عالوة على تعزي���ز مكانتن���ا باعتبارنا ال�ركة 
الرائ���دة يف ت�شليح ال�شف���ن واأبراج احلفر يف 

منطقة اخلليج العربي”.

ا�شتقبل  بنا:   - املنامة 
املدنية  اخلدمة  ديوان  رئي�ص 
اأع�����ش��اء جمعية  ال��زاي��د  اأح��م��د 
اأولياء  وبع�ص  طفل(  )اأمنية 
اأم�������ور امل�������ش���اب���ني مب��ر���ص 
ال�������رط���ان، ح��ي��ث اأع�����رب عن 
�شكره اجلزيل الأع�شاء اجلمعية 
ع��ل��ى ج��ه��وده��م االإن�����ش��ان��ي��ة 

يبذلونها  ال��ت��ي  ال��ك��ب��رية 
وحتقيق  ل��الأط��ف��ال  خ��دم��ًة 
اأم���ن���ي���ات���ه���م، خ�����ش��و���ش��اً 
امل�شابني مبر�ص ال�رطان، 
ال��دي��وان يف  تعاون  م��وؤك��داً 
ت�شهيل  �شاأنه  م��ن  م��ا  ك��ل 
االإجراءات ملر�شى ال�رطان 

واأولياء اأمورهم.
تقدمت  جانبها،  من 
رئ��ي�����ش��ة ج��م��ع��ي��ة اأم��ن��ي��ة 
ط��ف��ل م���ن���ال ال��ع��و���ش��ي 
ب�����ش��ك��ره��ا وت��ق��دي��ره��ا 
اخل��دم��ة  دي����وان  لرئي�ص 
املدنية على اجلهد الذي 
تنقيذ  يف  ال��دي��وان  بذله 
جمل�ص  رئي�ص  توجيهات 
ال�شمو  �شاحب  ال����وزراء 
خليفة  االأم�����ري  امل��ل��ك��ي 
خليفة  اآل  ���ش��ل��م��ان  ب���ن 
مبر�شى  �شموه  واهتمام 
ال�������رط���ان، خ�����ش��و���ش��اً 
اإ�شدار  االأطفال من خالل 
املدنية  اخلدمة  تعليمات 
املوظفني  اإج���ازة  ب�شاأن 
للم�شابني  امل��راف��ق��ني 
والتي  ال�رطان،  مبر�ص 
على  للت�شهيل  ج����اءت 
الدرجة  اأقرباء  املوظفني 
مبنحهم  للمر�شى  االأولى 
ملرافقتهم  براتب  اإج��ازة 
ل���ل���ع���الج وامل���راج���ع���ات 
اأو  داخ�������ل  امل����ت����ك����ررة 
حلاجة  خ��ارج��ه��ا  اململكة 
للرعاية  املا�شة  املر�شى 

خالل فرتات العالج.
دي����وان  اأن  ي���ذك���ر 
اخل��دم��ة امل��دن��ي��ة اأ���ش��در 
ل�شنة   )4( رقم  تعليماته 
اإج�����ازة  ب�������ش���اأن   2016
امل��وظ��ف��ني امل��راف��ق��ني 
الأق��رب��ائ��ه��م م��ن ال��درج��ة 
االأولى امل�شابني مبر�ص 
ال�����رط��ان، وال��ت��ي ج��اءت 
ت���ن���ف���ي���ذاً ل��ت��وج��ي��ه��ات 
امللكي  ال�شمو  �شاحب 
ال����وزراء؛  جمل�ص  رئي�ص 
املزايا  زيادة  يف  لت�شاهم 

التي متنح للموظفني.



املنام���ة - وزارة الأ�شغال و�ش�ؤون البلديات والتخطيط 
العم���راين: ����رح وكيل �ش����ؤون الأ�شغ���ال ب����زارة الأ�شغال 
و�ش����ؤون البلدي�ت والتخطي���ط العمراين اأحم���د اخلي�ط ب�أن 
ن�شبة الإجن���از يف تنفيذ م�روع اإن�شاء مرك���ز غ�شيل الُكلى يف 
منطق���ة احلنينية باملحافظة اجلن�بي���ة التابع ل�زارة ال�شحة 

قد بلغت 35 %.
واأكد اأن امل�روع ي�شري وفًقا للربنامج الزمني امل��ش�ع 
���� ا�شتكم�ل اإن�ش����ء الهي���كل اخلر�ش�ين  ل���ه، حيث يت���م ح�ليًّ
للمبن���ى الرئي�شي وحمطة الكهرب�ء الفرعي���ة، ب�لإ�ش�فة اإلى 

مبنى اخلدم�ت والأعم�ل اخل�رجية �شمن امل�قع.
واأف����د اخلي�ط اأن م�رشوع اإن�ش�ء مرك���ز غ�شيل الُكلى يتم 
مت�يله من قبل ال�شن���دوق ال�شع�دي للتنمية �شمن برن�مج 
التنمي���ة اخلليج���ي بتكلفة تبل���غ 6،085،000 دين����ر )�شتة 
مالي���ني وخم�س وثم�نني األف دين����ر( وقد متت تر�شيته من 
قبل جمل����س املن�ق�ش����ت واملزايدات على �رشك���ة اأرادو�س 
للمقاولت وال�شيانة. جتدر الإ�شارة اإلى اأن احلك�مة الر�شيدة 
ق���د ق�مت بتخ�شي����س قطعة اأر����س مب�ش�ح���ة اإجم�لية تبلغ 
21،550 م���ر مربع ويتم البن�ء عل���ى م�ش�حة قدره� 8،854 
م���ر مربع، حيث يتك�ن املبنى الرئي�شي من ط�بقني بط�قة 
ا�شتيعابية تبلغ 60 �ريًرا.  ويت�شمن الطابق الأر�شي �شالة 
لال�شتقب����ل والت�شجيل و�شتة عي�دات خ�رجية ب�لإ�ش�فة اإلى 
غرف العالج وخمترب للتح�ليل الطبية املتخ�ش�شة و�شيدلية 
وق�ش���م لالأ�شع���ة وق�ع�ت لنتظ����ر املر�شي وغ���رف لط�قم 
التمري�س وخمزن مركزي، بينم� يت�شمن الط�بق الأول ثالثة 
اأجنحة للغ�شيل الكل�ي الربيت����ين والغ�شيل الدم�ي وجناح 
للع���زل، ب�لإ�ش�فة اإل���ى حمطة لتنقية ال�ش�ائ���ل امل�شتخدمة 
يف الغ�شي���ل الُكل����ي وور�ش���ة لإ�ش���الح الأجه���زة، ه���ذا اإلى 
ج�نب مك�تب للهيئة الإداري���ة واخلدم�ت الإدارية امل�ش�ندة 
واملراف���ق الع�مة كدورات املي�ه وحمط���ة الكهرب�ء الفرعية 
وغرفة للح�ر�س و�ش�ر خ�رجي، كم� مت ت�فري م�اقف مفت�حة 

لل�شيارات بطاقة ا�شتيعابية قدرها 232 �شيارة.
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العاهل يكّر�س �شورة البحرين النموذجية يف رعاية احلريات وال�شعائر الدينية

الرعاية ال�شامية تعزز م�شرية جائزة البحرين الكربى للقراآن

اإجناز 35% من م�رشوع مركز غ�شيل الكلى باحلنينية

املجل�س ي�شيد بت�جيه�ت جاللته لدى ا�شتقب�له امل�اطنني...”الأعلى لل�ش�ؤون الإ�شالمية”:

الدورة 22 ت�شهد اأعلى ن�شبة م�ش�ركة يف امل�ش�بقة منذ انطالقته�... املفت�ح:

بكلفة 6 ماليني دين�ر ... وكيل “الأ�شغال”: 

اجلفري – املجل����س الأعلى لل�ش����ؤون الإ�شالمية: 
اأ�ش�د املجل�س الأعلى لل�ش�ؤون الإ�شالمية ب�لت�جيه�ت 
امللكي���ة ال�ش�مي���ة ال�ش����درة م���ن لدن ع�ه���ل البالد 
�ش�حب اجلالل���ة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة، اإلى 
����رشورة ت�ش�فر اجله����د وتك�تف اجلمي���ع للمح�فظة 
على اأمنن���� وا�شتقرارن���� ودينن� وع�داتن���� ومذاهبن�، 
وال�شع���ي الدائ���م اإل���ى الأف�ش���ل للبحري���ن العزيزة. 
واأكد املجل����س يف بي�ن اأ�شدره اأم����س اعتزازه الكبري 
مب� �شدر عن جالل���ة امللك من ت�جيه�ت �ش�مية لدى 
ا�شتقب����ل جاللت���ه جم�ًع� من امل�اطن���ني من خمتلف 
املح�فظ����ت، الذي���ن وفدوا لتهنئة جاللت���ه مبن��شبة 
حل�ل �شهر رم�ش�ن املب����رك، مثمًن� يف ال�قت نف�شه 
حر����س جاللت���ه عل���ى اللتق����ء ب�أبن�ء �شعب���ه يف �شهر 
الرحمة واملغف���رة والت�ا�شل والراح���م الذي تتعزز 
فيه قي���م الأخ����ة والتك�تف والتك�فل ب���ني اجلميع، 
ت�أكي���ًدا للمب����دئ والتع�ليم ال�شمح���ة لدينن� احلنيف 

وع�داتن� الأ�شيلة.
ون���ّ�ه بت�أكيد جالل���ة امللك ب�أن مملك���ة البحرين 
�شتظل واحة اأمن وا�شتقرار، ووطن التع�ي�س والأم�ن، 
جلميع اأبن�ء �شعبه� ومن يعي�س ف�ق اأر�شه�، و�شتبقى 
م�طن ال��شطية والت�ش�م���ح والعتدال املنفتح على 

الع�مل، والفخ�ر دوًم� ب�إرثه وثرائه احل�ش�ري.

واأكد اأن م�ش�م���ني الت�جيه�ت امللكية ال�ش�مية 
ب�ل�ح���دة والتك�ت���ف، والت�ش�م���ح والتع�ي�س، و�ش�ن 
املكت�شب����ت والث�ابت، واح���رام التعددي���ة والراأي 
اأ�ش��شي���ة للتق���دم  وال���راأي الآخ���ر، ه���ي مرتك���زات 
والزده�ر والرخ�ء يحث عليه� الدين احلنيف، وتدع� 
اإليه���� القيم النبيل���ة، كم� اأنه� تعك����س حر�س جاللة 
امللك على تكري�س �ش�رة البحرين ب��شفه� من�ذًج� 
لفًت���� وفريًدا يف رع�ي���ة احلري����ت وال�شع�ئر الدينية 
جلمي���ع من يعي�س على اأر�شه���� من خمتلف املذاهب 
والأدي����ن، ع���رب �شل�شلة م���ن الت�رشيع����ت واخلدم�ت 
لرع�ية تلك احلري�ت ودعمه� مب� يكفل حرية ال�شمري 
و�ش����ن التعددية يف اإط����ر الث�ابت واله�ية اجل�معة 
يف ظ���ل رع�ي���ة جالل���ة امللك راأ����س الدول���ة واملمثل 

الأ�شم���ى له� واحل�م���ي الأمني للدي���ن وال�طن، وه� 
النه���ج الذي اأر�شى دع�ئم���ه اآل خليفة حك�م البحرين 

الكرام منذ اأكرث من 200 ع�م.
كم� اأ�ش�د املجل����س مب� ت�ليه احلك�مة ب�لتع�ون 
ال�شني���ة  الأوق����ف  واإدارت���ي  الأعل���ى  م���ع املجل����س 
واجلعفري���ة م���ن رع�ي���ة ودع���م م�شتمري���ن للم�ش�جد 
واجل�امع وامل�آمت ودور العب�دة، مب� يتم��شى مع تلك 
الروؤي���ة احلكيم���ة، م�ؤك���ًدا م�شيه يف خطط���ه وبراجمه 
ب�إعم����ر اجل�امع ودع���م املع�هد واحل����زات الدينية، 
والعمل الدائ���م لتعزيز ال�ح���دة والتع�ي�س بني اأبن�ء 
ال�طن ال�احد، ون�رش الثق�فة الإ�شالمية الأ�شيلة، وقيم 
ال��شطي���ة والعت���دال، واأ�ش����س امل�اطن���ة ال�ش�حلة، 
ونبذ جميع اأ�شك�ل التط���رف. واختتم املجل�س الأعلى 
بي�نه جم���دًدا تهنئته ب�ل�شه���ر الف�شي���ل، داعًي� اإلى 
اغتن�م هذه الأج����اء الروح�نية يف هذا ال�شهر املب�رك 
يف تعزي���ز اأوا�رش الأخ�ة واملحبة وال�حدة بني اجلميع، 
واإع���الء روح امل�اطنة ال�ش�حلة ليبق���ى اأبن�ء البحرين 
كم� ك�ن�ا دائًم� اأ�رشًة واحدًة متك�فلًة مت�ش�منًة، �ش�ئالً 
اهلل تع�ل���ى اأن يحفظ مملكة البحري���ن؛ ملًك� وحك�مًة 
و�شعًب�، ويدمي عليه� عزه� ووحدته� وق�ته�، ويعيد 
عليه� وعلى اأبن�ئه� هذا ال�شهر الكرمي ب�ليمن واخلري 

والربكات.

املن�م���ة - وزارة الع���دل وال�ش����ؤون الإ�شالمي���ة 
والأوق����ف: حتت رع�ية ع�هل الب���الد �ش�حب اجلاللة 
املل���ك حمد بن عي�شى اآل خليفة، وبتنظيم من وزارة 
الع���دل وال�ش����ؤون الإ�شالمية والأوق����ف، وب�لتع�ون 
مع املجل�س الأعلى لل�ش����ؤون الإ�شالمية، تنظم اإدارة 
�ش����ؤون الق���راآن الك���رمي ب�ل����زارة احلف���ل اخلت�مي 
جل�ئزة البحري���ن الكربى للقراآن الك���رمي يف دورته� 
الث�ني���ة والع�رشين، وذلك بعد �ش���الة الراويح م�ش�ء 
ي�م الثالث����ء امل�افق 11 رم�ش�ن، بج�مع مركز اأحمد 

الف�حت الإ�شالمي.
وق�ل وكيل ال����زارة لل�ش����ؤون الإ�شالمية فريد 
املفت�ح: اإن اجل�ئزة يف هذا الع�م �شجلت اأعلى ن�شبة 
م�ش�ركة منذ انطالقته� الأولى الع�م 1996 مما يدل 
عل���ى الإقب�ل الكبري على امل�ش�رك���ة فيه�، حيث بلغ 
اإجم�يل ع���دد امل�ش�ركني 2837 م�ش����رك�ً وم�ش�ركة، 
ب�اق���ع 1464 م���ن الذك�ر و1408 م���ن الإن�ث، وقد 
بل���غ عدد امل�ش�رك���ني يف ت�شفي����ت م�ش�بقة غفران 
ملنت�شب���ي مراك���ز الإ�ش���الح والت�أهي���ل 24 م�شاركاً 
وم�ش�ركة، فيم���� بلغ عدد امل�ش�رك���ني يف ت�شفي�ت 
م�ش�بق���ة اأجران لذوي الإع�ق���ة الذهنية الب�شيطة 68 
م�ش����رك�ً وم�ش�ركة، و�ش����رك يف ت�شفي����ت م�ش�بقة 

بي�ن لطلبة املدار�س 87 م�شاركاً وم�شاركة.

وبهذه املن��شب���ة، رفع املفت����ح خ�ل�س ال�شكر 
وعظي���م المتن����ن اإل���ى مق����م ع�هل الب���الد �ش�حب 
اجلالل���ة املل���ك حمد بن عي�ش���ى اآل خليف���ة لتف�شل 
جاللته برع�ية هذه امل�شرية املب�ركة، وحر�س جاللته 
الكبري على خدمة كت����ب اهلل تع�لى والهتم�م الذي 
ي�ليه جاللته للم�ش�بق����ت القراآنية ول�شيم� م�ش�بقة 
البحرين الع�ملية لتالوة القراآن الكرمي عرب الإنرنت 
)الق�رئ الع�ملي(، ف�شالً عن ج�ئزة البحرين الكربى 
للق���راآن الكرمي التي انطلقت الع����م 1996 يف عهد 

املغف�ر له ب�إذن اهلل تع�ل���ى �ش�حب العظمة ال�شيخ 
عي�ش���ى بن �شلم�ن اآل خليفة، ث���م تع�هدته� الرع�ية 
امللكية ال�ش�مية لع�هل البالد حتى ي�من� هذا، عالوًة 
على اهتم����م وحر����س احلك�م���ة الر�شي���دة برئ��شة 
رئي����س ال�زراء �ش�حب ال�شم���� امللكي الأمري خليفة 
ب���ن �شلم����ن اآل خليف���ة، وويل العه���د ن�ئ���ب الق�ئد 
الأعلى الن�ئب الأول لرئي����س جمل�س ال�زراء �ش�حب 
ال�شم� امللكي الأمري �شلم�ن بن حمد اآل خليفة، على 
ن�رش تع�ليم وقيم كت�ب اهلل تع�لى بني خمتلف فئ�ت 
املجتم���ع والعن�ية بحف����ظ القراآن الك���رمي وحملته، 
م�شي���داً بدع���م رئي����س املجل����س الأعل���ى لل�ش����ؤون 
الإ�شالمي���ة ال�شي���خ عبداهلل بن خ�ل���د اآل خليفة بهذه 
اجل�ئ���زة؛ ب��شف���ه امل�ؤ�ش����س الأول له����، اإذ ارتقت 
وتط�رت هذه اجل�ئزة حت���ت مظلته واإ�رشافه وروؤيته 
ال�شديدة، و�شهدت تط�رات كثرية من حيث حت�له� 
جل�ئزة قراآني���ة ت�شم حتته� 5 م�ش�بق����ت، وت�شتمل 

كل م�ش�بقة على عددا من الفروع للذك�ر والإن�ث.
ودع���� ال�كي���ل جمي���ع امل�اطن���ني واملقيمني 
حل�ش����ر احلف���ل اخلت�م���ي للم�ش�بقة؛ م���ن اأجل دعم 
حفظ���ة القراآن وامل�ش�ركة يف ت�شجي���ع �رشائح وفئ�ت 
املجتمع ك�ف���ة؛ لالإقب�ل على كت�ب اهلل تع�لى حفظ�ً 

وتالوًة وجت�يداً وتف�شرياً.

• فريد املفتاح	

مجلس الرئيس... 
الكويت والشهر الفضيل

ه���ي �ُشنة حمم�دة وع�دة حميدة تلك التي اأخذه� عل���ى ع�تقه رئي�س ال�زراء �ش�حب ال�شم� 
امللك���ي الأم���ري خليفة ب���ن �شلم�ن اآل خليف���ة حفظه اهلل، بزي�رات���ه الرم�ش�ني���ة ال�شن�ية لدولة 

الك�يت ال�شقيقة.
هدفه� نبيل، وي�ؤ�رش ب�جت�ه زي�دة التالحم والتن�شيق يف ال�شهر الف�شيل، وي�شيف من العرب 
والدرو����س م� تعلمن����ه من اآب�ئن� واأجدادن� ل�شي�ن���ة اجل�ش�ر بني الأ�شق�ء، وم���� اآمن� به من دينن� 

الإ�شالمي احلنيف حلرا�شة املكت�شب�ت والبن�ء على املراحل والتطلع�ت.
اإن زي����رة الأم���ري ال�ال���د للدولة ال�شقيق���ة والتق�ءه ق�دته���� ويف مقدمته���م ال�شيخ �شب�ح 
الأحمد اجل�بر ال�شب�ح اأمري دولة الك�يت ت�أتي يف هذه الأي�م واملنطقة والع�مل مي�ج�ن بتي�رات 
وحتدي����ت غري م�شب�قة، اأهمه� واأخطره� تف�شي ظ�هرت���ي التطرف والإره�ب، واعتب�ر املنظ�مة 
الإن�ش�ني���ة جمع�ء حبي�شة يف قف�س ال�شته���داف املقيت، مم� يفر�س مزيداً من التع�ون، ومزيداً 
م���ن التن�شيق والتع��شد، واإل ف�إن ق�رب النج�ة الذي نح�ول اأن ن�شتعيد من خالله ق�ان�، وط�قه 
العني���د الذي ل ينبغى التفريط فيه، �ش�ء من �ش�ء واأبى من اأبى، ميكن اأن ي�شيبه ال�هن املخل، 
وميكن األ يتحمل تلك الكتلة الب�حثة عن اإنق�ذ الب�رشية من براثن الإره�ب والتطرف. اإن التف�هم 
والت�ا�ش���ل م���ع الأ�شق�ء ي�أت���ي يف مقدمة الن�افل الت���ي ي�ؤمن به� الرئي����س الق�ئد؛ لذلك يعرج 

�شم�ه دائم�ً اإلى ال�شقيقة الك�يت ليزيد التك�تف منعة، وال�شف ال�احد مت�نة وق�ة وعزة.
هذا ب�لتحديد م� جت�شده ت�رشيح�ت الزعيمني يف البي�ن اخلت�مي للزي�رة امليم�نة التي ق�م 
به� خليفة بن �شلم�ن اإلى الك�يت العزيزة، وه� بكل ت�أكيد م� ي�شتخرج وي�شتثمر ذلك املخزون 

الت�ريخي الذي تتمتع به العالق�ت احلميمة والأبدية بني مملكة البحرين ودولة الك�يت.
م���ن هن����، ف�إن املتتب���ع ملجل�س الرئي����س يف ن�شخته امل��شي���ة ي�شتطي���ع اأن يتلم�س بع�س 
الإ�ش����ءات التي حملته� كلم�ت �شم����ه، وه� يتحدث عن �شهر رم�ش����ن الف�شيل، عن الدرو�س 
التي مينحن� اإي�ه�، وعن اخل�ش�ل املب�ركة التي تتجلى من��شكه� يف اأروع �ش�ره� واأبهى اأ�شك�له� 
وم�ش�مينه����، ونح���ن ن�شعى لك���ي ن�شع اأيدين� يف اأي���دي اأ�شق�ئن�؛ لكي نذهب بعي���داً مب�ش�ئرن� 
امل�شتهدفة اإلى من�طق اأكرث اأمن�ً واأم�ن� وا�شتقراراً، واإلى �شف�ف اأوفر حظ�ً ورقي�ً ومعرفة وفهم�ً 

للتع�ي�س والتك�تف وال�شالم.
اإن مزي���داً م���ن التن�شيق م���ع الأ�شق�ء يعني مزيداً م���ن العتم�د على ال���ذات، واإن مزيداً من 
التع����ون معهم؛ م���ن اأجل م�اجه���ة التحدي�ت، يعزز امل���رياث امل�شرك داخ���ل البيت اخلليجي 
ال�اح���د، لذلك ك�ن���ت ت�رشيح�ت رئي�س ال����زراء واأخيه �شم� اأمري دولة الك�ي���ت وا�شحة ل لب�س 
فيه����، “اإن الأمة ت�اجهة خم�طر وتب����رش حتدي�ت، واأن م�اجهة حتدي����ت املرحلة يتطلب تعزيز 
مك��ش���ب املنطقة من الت�جه�ت الع�ملية اجلديدة وفتح املج����ل اأم�من� م�رشع�ً؛ لكي نتح�ل من 
م�شتهلكني للتقدم واحل�ش�رة واملعرفة، اإلى منتجني وم�شدرين ومتع�ملني ب�جلدارة املطل�بة 

معه�”.
وفقك���م اهلل ي� �ش�حب ال�شم� يف �شعيكم الكرمي نح���� الأ�شق�ء والأ�شدق�ء واأزاح من عتب�ت 
دي�رن����، كل �رش وكل مكروه وكل رذيلة، وب����رك اهلل لكم يف كل خط�ة وكل م�شعى وكل مرجتى، 

)ف�هلل خري ح�فظ�ً وه� اأرحم الراحمني(.

بقلم: الدكتور عبداهلل الحواج
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غبقة جمعية ميثاق العمل الوطني
   

تتشرف جمعية ميثاق العمل 

الوطني بدعوة جميع اعضاءها 

لحضور غبقتها السنويه والمقرر 

إقامتها يوم االربعاء في 12 رمضان 

١٤٣٨ هجريه الموافق ٧ يونيو ٢٠١٧ 

ميالديه وذلك في فندق جولدن 

تولب بالمنامة 

تبدأ فعاليات الغبقة الساعة ٩:١٥ مساًء

الت�سّول يف البحرين... احرتايف!

خدمت 700 حالة  لـ“$”: “دار الكرامة”   وكيلة “التنمية” 

حذرت من ت�سكيل ع�سابات ... رئي�سة “االجتماعيني” لـ “$”:

رغم مـــا ت�سهـــده البحرين مـــن طفـــرة تنموية، 
وتزايـــد مطـــرد يف املوؤ�س�سات واجلمعيـــات اخلريية 
ا ونوًعا، اإال اأن ظواهر الت�سول مل  التي تطور عملها كمًّ
ت�سهد انح�ساًرا اأو تراجًعـــا يتنا�سب مع جهود الدولة 
يف تطويـــر املجتمع وبناء املظهـــر العام الذي يجعل 

من البحرين واجهة �سياحية على م�ستوى املنطقة. 
املواطنـــني  املت�سولـــني  تواجـــد  ويتعار�ـــض 
واالأجانب اأمام اجلوامع وامل�ساجد واالأ�سواق واملحال 
التجارية مـــع منظومة الدعم املتكاملة التي اأن�ساأتها 
اجلهات الر�سمية مل�ساندة االأ�رس املعوزة والعاجزين 

عن العمل وكذلك ذوي االحتياجات اخلا�سة. 
ورافق اجلهود التنمويـــة للمملكة وخطواتها يف 
جمال حفـــظ كرامة االإن�سان وتعزيـــز حقوقه، اإ�سدار 
قانون ملكافحـــة الت�سول والت�ـــرسد يف العام 2007، 
وكذلـــك اإن�ساء دار الكرامة الإيواء ورعاية املت�سولني 
البحرينيني... غري اأن انت�سار هذه الظواهر ال�سلبية ال 

يزال قائًما يف حمافظات البحرين االأربع. 
 

مهنة واحتياج  
قالـــت رئي�ض جمعية االجتماعيـــني البحرينية 
هدى املحمود: اإن “الت�ســـول” اأ�سبح مهنة ولي�ض 
جمـــرد “احتيـــاج”، فما يح�ســـل عليـــه ال�سائل من 
مزايا تفوق ما قـــد يح�سل عليه من راتب عن اأداء 

وظيفة.  
واأردفـــت: هذه اجلزئية تنطبـــق اأي�ًسا على ما 
قد يتح�سل عليـــه املت�سول من دعم اجتماعي من 

جهات ر�سمية )وفق ما هو مقرر قانوًنا(. 
وا�ستطـــردت: وبالنتيجـــة فـــاإن اأي تعوي�ض اأو 
م�ساعـــدة لـــن متنـــع املت�سول مـــن هـــذه املمار�سة، 
و�سيتحمل الأجلها �سعوبات التواجد يف ال�سوارع، مما 

يجعل الت�سول حتدًيا اجتماعيًّا.

العمالة السائبة
واأرجعت املحمـــود الزيادة يف اأعداد املت�سولني 

اإلـــى ارتفـــاع اأعداد العمالـــة ال�سائبـــة، و�سط حديث 
م�ستمر من هيئة �سوق العمل عن �سوابط واإجراءات. 
وت�ساءلـــت: هناك انت�سار كبـــري ملت�سولني غري 
مواطنني .. كيـــف ح�سل هوؤالء علـــى “الفيز”؟ ومن 

امل�سوؤول عن اإقامتهم؟  
واأ�سافـــت: “نالحـــظ وجـــود مت�سولـــني اأجانب 
ينتمـــون لفئـــة امل�سنني وغري قادريـــن على العمل، 
فكيف ُجـــددت اإقامتهـــم؟ هناك قانـــون يحدد �سن 

العامل يف اململكة”.

العودة إلى الشارع  
غـــري اأن رئي�ســـة االجتماعيـــني البحرينية اأكدت 
اأن اجلهـــات الر�سميـــة املعنيـــة مبكافحـــة الت�ســـول 
تـــوؤدي دورهـــا املطلـــوب .. فال�رسطة تقـــوم ب�سبط 
املت�سولـــني، ومن ثم تبـــادر وزارة العمـــل والتنمية 
االجتماعية بت�سجيل املواطنـــني متهيًدا لرعايتهم، 

ولكنهم يعودون للت�سول مرة اأخرى.  
وتابعت: الدولة حتاول جاهدة، وهناك حماوالت 
جديـــة لت�سحيح اأو�ســـاع هـــوؤالء.. اإن ا�ستمرار تواجد 
املت�سولني يف ال�سوارع ي�سكل مظهًرا غري ح�ساري.    
واأ�ســـارت املحمود اإلى البحـــث االجتماعي لعدد 
مـــن احلـــاالت اأظهـــر رف�ًســـا من قبـــل هـــوؤالء لرتك 
الت�ســـول، اإذ قالـــت اإحـــدى الن�ســـوة لالخت�سا�سيـــة 
االجتماعيـــة املخت�سة مبتابعة و�سعها “اللي اأح�سل 

عليه .. اأعلى من راتبج”. 
 

أجواء حارة  
وتابعـــت: اإن الدافـــع االإن�ســـاين يحـــّرك النا�ض 

الإعطاء املت�سولني مبالغ كبرية اأحياًنا، وعليه اأ�سبح 
اجللو�ـــض يف االأجواء احلـــارة ل�ساعـــات طويلة جمدًيا 

وي�ستحق العناء. 
وا�ستطردت: اأجل، لقد اأ�سبح الت�سول “حرفة”، 
وبع�ض املت�سولـــني يعملون �سباًحـــا يف موؤ�س�سات، 
وميتهنون الت�ســـول يف فرتة الع�ـــرس اأو الليل، فهي 

حرفة جتلب دخالً. 
وبح�ســـب املحمـــود، فـــاإن بقـــاء املت�سولني يف 
ال�ســـوارع )بحرينيـــني واأجانب( غري مقبـــول يف ظل 
توافـــر منظومـــة ر�سميـــة واأهليـــة متكاملـــة تدعـــم 
املعوزيـــن وامل�سابني وذوي االحتياجـــات اخلا�سة 

اأي�ًسا.
 

عصابات  
وحّذرت رئي�سة “االجتماعيني” من اإمكان انبثاق 
ع�سابـــات وت�سكيـــالت اإجراميـــة نتيجـــة ا�ستمرارية 
الت�سول بني االأجانـــب، على غرار ما يحدث يف بع�ض 

الدول )نقل التجارب ال�سيئة للمجتمع املحلي(. 

2017 “دار الكرامـــة” يف  ا�ستفـــادوا مـــن  46 مت�ســـوالً ومت�ـــرسداً 

والـــــدعـــــم   ـــــــب  ـــــــرات ال تـــــفـــــوق  الـــــتـــــ�ـــــســـــّول  “مزايا” 
 رجاء مرهون

قالـــت الوكيل امل�ساعد للرعايـــة والتاأهيل االجتماعي بوزارة 
العمـــل والتنمية االجتماعية ال�سيخة عائ�سة بنت علي اآل خليفة اأن 
46 حالة ت�سول وت�ـــرسد ا�ستفادت من خدمات دار الكرامة للرعاية 

االجتماعية منذ بداية العام اجلاري ولغاية االآن. 
واأو�سحـــت الوكيل امل�ساعـــد يف ت�رسيح لـ”البـــالد” اأن الـ46 

حالة، تنق�سم بني 13 حالة ت�سول و33 حالة ت�رسد.
واأ�ســـارت اإلـــى اأن دار الكرامـــة االجتماعيـــة هـــي دار رعايـــة 
املت�سولـــني وامل�رسديـــن، وهـــي موؤ�س�سة اجتماعيـــة حكومية تتبع 
اإدارة الرعايـــة االجتماعيـــة يف وزارة العمـــل والتنميـــة االجتماعية،  
وتعنـــى بتوفـــري اأوجـــه الرعايـــة واخلدمـــات املختلفـــة للمت�سول 

واملت�رسد الأول مره.
وبينت ال�سيخة عائ�سة اأن عـــدد امل�ستفيدين من خدمات دار 
الكرامة للرعاية االجتماعية منذ تاأ�سي�سها ولغاية االآن قد بلغ 413 

حالة ت�سول و 287 حالة ت�رسد. 
 واأكـــدت الوكيل امل�ساعد للرعاية والتاأهيـــل اأن دار الكرامة 
تعمـــد اإلى توفـــري اأوجه الرعايـــة االجتماعية وال�سحيـــة والنف�سية 

واملعي�سية للمت�سولني واملت�رسدين خالل فرتة اإقامتهم.
 واأ�سافـــت: ننفـــذ اأي�ساً برامـــج متنوعة ت�ساعـــد املت�سولني 

وامل�رسدين على التخل�ض من ممار�ستي الت�سول والت�رسد. 
 وبينـــت ال�سيخـــة عائ�ســـة اأن هنالـــك تن�سيقـــاً مـــع اجلهـــات 
املخت�ســـة، لتحويل حاالت املت�سولـــني وامل�رسدين الذين تتطلب 
ظروفهم اال�ستفـــادة من خدمات تلك اجلهـــات، اإلى جانب العمل 

علـــى تكثيـــف برامج االإر�ســـاد والتوجيه للتخفيـــف والق�ساء على 
الت�سول والت�رسد.

 واأكدت الوكيـــل امل�ساعد وجود تن�سيـــق وتعاون بني وزارة 
العمـــل والتنميـــة االجتماعيـــة و جميـــع اجلهات املعنيـــة بتفعيل 

القانون رقم )5( ل�سنة 2007 ب�ساأن مكافحة الت�سول والت�رسد.
 وقالت: هناك تعـــاون م�ستمر مع جميع مراكز ال�رسطة التابعة 
لـــوزارة الداخليـــة، فيما يخ�ض جلب املت�سولـــني واملت�رسدين اإلى 

الدار وفق االإجراءات الر�سمية.
وا�ستطـــردت: اإن هنـــاك تعـــاون مـــع وزارة ال�سحـــة، الإجـــراء 
الفحو�ســـات الطبيـــة الالزمـــة، باالإ�سافـــة اإلى التعاون مـــع وزارة 
االأ�سغـــال و�سوؤون البلديـــات والتخطيط العمـــراين، ب�ساأن تنظيم 

عمل الباعة املتجولني.
وتابعـــت قائلـــة:  هنالك اأي�ســـا تعاون قائم مـــع املوؤ�س�سات 
واملنظمات االأهلية واخلا�سة وذلك ح�سب مقت�سيات واحتياجات 

احلاالت. 
ورداً علـــى �سوؤال “البالد” ب�ساأن مـــدى وجود تن�سيق مع ذوي 
املت�سولـــني الإبعادهم عن الطرقات، اأ�سارت الوكيل امل�ساعد اإلى 
اأن عـــدد املت�سولـــني الذين جـــرى ر�سدهم من قبـــل دار الكرامة 

للرعاية االجتماعية قليل جداً.
 واأردفـــت: نعمـــد لتقـــدمي االإر�ســـاد النف�ســـي واالجتماعـــي 
للمت�ســـول واأ�رستـــه من قبل الـــدار يف جميع احلـــاالت، ومن ثم تتم 
متابعة احلاالت اإلى اأن ي�ستقر �سلوك احلالة باالمتناع عن الت�سول.

قانون رقم )5( ل�سنة 2007 ب�ساأن مكافحة الت�سول والت�رسد
المادة رقم 1 

ُيعـــد مت�سوالً كل من وجد يف الطريق العام اأو االأماكن 
اأو املحـــال العامة اأو اخلا�سة ي�ستجـــدي �سدقة اأو اإح�ساًنا 
مـــن الغري حتـــى واإن كان غري �سحيح البنيـــة اأو غري قادر 

على العمل. ويعترب من اأعمال الت�سول ما ياأتي:
-1 عر�ـــض �سلـــع تافهـــة اأو األعـــاب ا�ستعرا�سية اأو 
ا للعي�ض  غـــري ذلك من االأعمال التي ال ت�سلـــح مورًدا جديًّ

بذاتها، وكان ذلك بق�سد الت�سول. 
-2 ا�سطناع االإ�سابة بجـــروح اأو عاهات اأو ا�ستعمال 
االأطفـــال اأو اأية و�سيلـــة اأخرى من و�سائـــل الغ�ض بق�سد 

التاأثري على اجلمهور ال�ستدرار عطفه.

المادة رقم 2 
ُيعـــد مت�رسًدا كل من وجد مت�سكًعا اأو نائًما يف الطريق 
العـــام اأو االأماكن اأو املحال العامة اأو اخلا�سة ومل يكن له 

ماأوى اأو و�سيلة م�رسوعة للعي�ض.

المادة رقم 3 
ُيحظـــر على كل �سخ�ض، ولـــو كان غري �سحيح البنية 
اأو غـــري قادر على العمل اأن يت�ســـّول اأو يت�رسّد يف الطريق 

العام اأو االأماكن اأو املحال العامة اأو اخلا�سة.

المادة رقم 4 
كل من وجـــد مت�سوالً اأو مت�رسًدا للمـــرة االأولى، ُي�سّلم 
اإلـــى دار خم�س�ســـة لرعايـــة املت�سولـــني واملت�رسديـــن 
الطبـــي  الفح�ـــض  واإجـــراء  االجتماعيـــة  حالتـــه  لدرا�ســـة 
والنف�ســـي عليـــه، واإعـــداد تقريـــر مف�ّســـل عـــن حالته - 
باال�ستعانـــة باملوؤ�س�سات العلمية وال�سحية املخت�سة -، 
مبيًنا االأ�سباب التي دعته اإلى ممار�سة الت�سول اأو الت�رسد، 
والتدابـــري املقرتحـــة ملعاجلته، مـــع تقرير اإعانـــة مالية 
�سهريـــة له اأو تاأهيله لعمل منا�ســـب، بالتن�سيق مع وزارة 
العمـــل، وذلك كله يف مدة ال تتجـــاوز ع�رسة اأيام من تاريخ 
ت�سليمـــه الدار. فـــاإذا كان املت�ســـول اأو املت�ـــرسد اأجنبيًّا، 
عر�ض اأمره على النيابة العامة التخاذ االإجراءات القانونية 

الالزمة الإبعاده عن البالد.

المادة رقم 5 
اإذا كان املت�ســـول اأو املت�ـــرسد يعي�ـــض �سمـــن اأ�ـــرسة 
ترعاه، فيتم ت�سليمـــه اإلى اأ�رسته واأخذ التعهد الالزم على 
امل�سوؤول عنه قانوًنا بعـــدم ممار�سة املت�سول اأو املت�رسد 
هذا الن�ساط مرة اأخ���رى، واإال ع�قب هذا امل�س�ؤول بغرامة 

ال جتاوز مائة دينار.

جمعية ميثاق العمل الوطني

 ت�سوير: ر�سول احلجريي
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اتفاق بني “درا�سات” والربنامج الإمنائي 
لإعداد تقرير مملكة البحرين للتنمية الب�رشية 

املنام���ة - بن���ا: وقع رئي����س جمل�س اأمن���اء مركز 
البحرين للدرا�س���ات الإ�سرتاتيجية والدولية والطاقة 
)درا�سات( ال�سيخ عبداهلل بن اأحمد اآل خليفة، ومن�سق 
الأمم املتحدة املمثل املقي���م لربنامج الأمم املتحدة 
الإمنائ���ي اأمني ال�رشق���اوي على وثيقة م����رشوع تعاون 
م�سرتك لإعداد تقرير مملكة البحرين للتنمية الب�رشية.

ويتناول تقرير التنمية الب�رشية يف مملكة البحرين 
مو�س���وع النمو القت�س���ادي امل�ست���دام وتعزيز فهم 
م�سارات���ه، وذل���ك باملواءمة م���ع الروؤي���ة القت�سادية 
2030، والت���ي ت�ستند اإلى مبادئ ال�ستدامة والعدالة 
والتناف�سي���ة، وكذل���ك حم���اور برنامج عم���ل احلكومة 
2015 – 2018، و�سيتم ا�ستقاء البيانات من امل�سادر 

املتوفرة يف املوؤ�س�سات الإح�سائية الوطنية.
وي�سهم امل�رشوع يف دعم البحرين لتحقيق اأهداف 
التنمية امل�ستدامة، وبالتايل حت�سني تقدمي اخلدمات 
للمواطن���ني م���ع توفري اأف�س���ل املمار�س���ات؛ لتعزيز 
الفعالي���ة املوؤ�س�سي���ة، كم���ا �سي�سكل راف���ًدا لتقرير 
اململكة الوطن���ي لتنفيذ اأهداف التنمي���ة امل�ستدامة 
املزمع تقدميه يف املنتدى ال�سيا�سي رفيع امل�ستوى 
التاب���ع للأم���م  باملجل����س القت�س���ادي والجتماع���ي 

املتحدة خلل العام 2018.
وتط���رق رئي����س )درا�س���ات( خلل كلمت���ه التي 

األقاه���ا يف حف���ل التوقي���ع، اإل���ى اأهمية اإع���داد تقرير 
التنمي���ة الب�رشي���ة ململك���ة البحرين ليت���م اإ�سداره يف 
الع���ام 2018، وال���ذي �سيتزامن مع الذك���رى العا�رشة 
لتد�س���ني الروؤية القت�سادي���ة 2030 من جانب عاهل 
الب���لد يف الع���ام 2008، ويعد فر�سة لإب���راز اإجنازات 
البحري���ن يف جم���ال التنمية الب�رشية، حي���ث اإن اململكة 
تتب���واأ مرك���زا متقدما �سم���ن فئة ال���دول العالية جداً 
يف التنمي���ة الب�رشي���ة يف العامل طبق���اً للتقرير العاملي 

للتنمية الب�رشية للع���ام 2016، كما �سيقدم مقرتحات 
ميك���ن اأن ت�ستفيد منه���ا البحرين عند اإع���داد برنامج 

عمل احلكومة املقبل )2019 – 2022(.
واأ�ساد ال�سيخ عبداهلل بن اأحمد اآل خليفة بالتعاون 
املثم���ر ب���ني البحري���ن والأم���م املتح���دة ووكالته���ا 
املختلفة، مو�سحا اأن اململكة تقدم على الدوام الدعم 
والبيئ���ة املواتي���ة؛ لت�سهيل عمل املنظم���ة الدولية، 
موؤك���دا “اأن مملك���ة البحري���ن من اأكرث ال���دول التزاما 

بالأه���داف ال�سامية والنبيلة الت���ي تاأ�س�ست من اأجلها 
الأمم املتح���دة، ومتكنت من اأن تكون منوذجاً يحتذى 
به يف جمالت عدة من اأبرزها الإ�سلح، ومتكني املراأة، 
والتنمي���ة الب�رشية وغريها، م�س���ريا يف هذا ال�سدد اإلى 
تطل���ع دائم واهتمام كب���ري؛ لتعزيز وتطوير العلقات 
مع املنظم���ة الدولية يف خمتلف املجالت، و�سول اإلى 
�رشاك���ة بناءة ووثيق���ة بني اجلانبني مب���ا يخدم تعزيز 

الرخاء والرفاهية، ون�رش ال�سلم والأمن الدوليني”.
ومن جانب���ه، اأ�سار ال�رشقاوي اإل���ى اأن فكرة اإعداد 
تقرير للتنمية الب�رشي���ة يف البحرين انبثقت من الروؤية 
القت�سادي���ة 2030 لتع���زز اأجندة التنمي���ة والزدهار 
ملواطن���ي اململك���ة، وتتما�سى مع املب���ادئ الرئي�سة 
للتنمي���ة الب�رشي���ة ومتوافقة كذل���ك يف نهجها لتحليل 

التقدم املحرز يف التنمية بطريقة متكاملة.
واأع���رب ع���ن �سعادته ب���اأن يكون ج���زءا من هذه 
اخلط���وة احلا�سمة م���ع )درا�سات( وموؤ�س�س���ات اأخرى 
يف اململك���ة؛ من اأجل اإع���داد تقرير البحري���ن للتنمية 
الب�رشي���ة املزمع اإ�س���داره العام 2018، وال���ذي ياأتي 
�سمن مب���ادرات التعاون �سمن وثيق���ة برنامج العمل 
الُقط���ري بني مملكة البحرين وبرنام���ج الأمم املتحدة 

الإمنائي 2017 – 2020.

ا�ستقالة 37 اإدارًيا بـ“ال�سحة” واإحالة 40 طبيًبا للتقاعد

ترقية بحرينية اإلى من�سب قيادي يف “جيبك”

ب�سبب غياب املتابعة البدء بتطبيق معايري اجلودة يف امل�ست�سفيات... ال�سالح:

جواهري: م�ساندة جهود قرينة العاهل لتمكني املراأة

ك�سفت وزيرة ال�سحة فائقة ال�سالح عن حزمة 
ا�ستقالت اإدارية بوزارة ال�سحة بلغ عددها 37 حالة 
بوزارة ال�سحة، اإلى جانب 40 طبيبا تقدموا للتقاعد 
كان ن�سي���ب 26 منها حالة لتقاع���د اعتيادي، و14 

حالة تقاعد مبكر.
الإداري���ة مت  ال�ستق���الت  اأن  اإل���ى  واأ�س���ارت 
التوقيع عليها وحتويلها لدي���وان اخلدمة املدنية، 
وحوايل ن�سف الع���دد قد تراجع عن ا�ستقالته وعاد 

لوزارة ال�سحة.
واأو�سح���ت ال�سالح ب���ان وراء تلك ال�ستقالت 
هو ح�سول الأطباء على فر�س عمل اأخرى بامتيازات 
اأف�س���ل م���ن احلالي���ة، والبع����س رغبة منه���م بفتح 
عي���ادات خا�س���ة. وقال���ت: “اإن ما يه���م الآن هو اأن 
الطبي���ب مل يخرج خارج البحري���ن، ول �سري يف ذلك 
يف جميع الأحوال، علماً باأن الوزارة ت�سعى جاهدة مع 
الطبيب امل�ستقيل لإقناع���ه بالبقاء، لكن ولظروف 
معي�سي���ة ي�سعب ذل���ك، واأع���داد امل�ستقيلني من 

الأطباء ل تعد كبرية”.
وبين���ت اأنه مع انفتاح ال�س���وق وتو�سع القطاع 
اخلا�س ف�س���ل العديد من الأطباء فت���ح عياداتهم 
اخلا�س���ة. واأو�سحت اأنه يف ح���ال كانت هناك حالت 
يتطلب ت�سخي�سها تتم ال�ستعانة بهوؤلء الأطباء يف 
اأي وق���ت متى ما دعت احلاجة لذلك، وهناك تعاون 

كبري بني الوزارة وبني جمموعة من الأطباء.

قرارات تنظيمية
وم���ن جه���ة اأخ���رى ، اأ�س���ارت ال�سال���ح ح���ول 

الق���رارات التنظمي���ة يف املوؤ�س�س���ات ال�سحي���ة اأن 
قانون الأداء واجلودة بال�سحة يقع حتت �سلحيات 
الهيئ���ة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�سحية 
وق���د �سدر يف العام 2009م، اإل اأن الهيئة الوطنية 

مل تبداأ عملها فعلياً اإل يف العام 2015م.
وقال���ت:” كانت هن���اك حتديات كب���رية، ومع 
ا�ستق���لل الهيئ���ة واإن�ساء املجل����س الأعلى لل�سحة 
حتقق���ت اإجنازات كبرية مل يت���م حتقيقها من قبل، 
اإذ بات التقييم م�ستمراً من قبل الهيئة وا�ستطاعت 
ا�ست�س���دار العديد م���ن الق���رارات التنظيمية التي 

تعمل على تنظيم ومنهجة عمله”.

غياب المتابعة 
ولفت���ت اإل���ى اأن���ه حالي���اً يت���م الرتكي���ز على 
القط���اع اخلا�س، نظراً لغي���اب املتابعة مع التو�سع 
يف املوؤ�س�س���ات اخلا�سة ال�سحي���ة، يف املقابل فاإن 
امل�ست�سفي���ات الوطني���ة تخ�سع لعملي���ات الرقابة 
والتقييم بحرفية ومهني���ة عالية وهي حا�سلة على 

الأعتمادات الدولية.
واأو�سحت فيما يتعلق عن طول فرتة التطبيق 

الفعل���ي ب���اأن ذل���ك يع���ود اإل���ى اإج���راءات حتوي���ل 
ال�سلحيات والإج���راءات القانونية التي تاأخذ فرتة 
من الزم���ن، اإل اأن اجلدير بالذكر ب���اأن الهيئة بداأت 
العمل احلريف يف العامم2015، حيث توافرت لديها 

املعايري وال�سرتاطات.
واأك���دت ب���اأن يف الوق���ت الراه���ن ه���و التوجه 
للقطاع اخلا�س ل�سم���ان �سلمة املواطنني، خا�سة 
م���ع توج���ه �رشيحة كبرية م���ن املواطن���ني للعلج يف 
املوؤ�س�س���ات اخلا�س���ة، ل���ذا ي�ستوج���ب الب���دء اأول 

بتطبيق معايري اجلودة على تلك املوؤ�س�سات.

اعتماد عالمي 
وقالت: “ح�سول البحرين على التقييم الدويل 
الكندي مل يكن �سهلً فهو لي�س جمرد تقرير دوري 
اإمنا يحت���اج ل�سنوات ل�سدوره حول موؤ�س�سة معينة، 
بالإ�ساف���ة اإلى ان جمم���ع ال�سلماني���ة الطبي والذي 
ح�س���ل على العتماد الكندي العاملي يقدم خدمات 
�سحي���ة له���ا نظ���ري يف القط���اع احلكوم���ي يف دول 

املنطقة”.
وبينت اأن عملي���ة التقييم بحاجة ل�ستعدادات 
لأن العم���ل يك���ون عل���ى درج���ة عالية م���ن املهنية 
واحلرفية، وبحاجة لكوادر تعمل على تهيئة الكوادر 
الطبية، حيث بداأ العمل اليوم على اإقامة ور�س عمل 
توؤهل للقيام بعملي���ات التقييم، لأنه العمل يخ�س 
موؤ�س�سة مهنية طبية �سحية تتعلق باأدق التفا�سيل 
والأمور ال�سحية حفاظاً على �سلمة املواطن، لأن ما 
يهم الدرجة الأولى امللحظات التي ميكن تطويرها 

والعمل على ت�سحيح اخلطاأ فيها.

�سرتة - “جيبك”: اأعلنت �رشكة اخلليج ل�سناعة 
البرتوكيماوي���ات )جيب���ك( ترقية جن���اة �رشيف اإلى 
من�س���ب مدي���ر امل���وارد الب�رشي���ة خلف���اً للمهند�س 
يو�سف فخرو الذي تقاع���د عن العمل وذلك اعتباراً 

من 1 يونيو اجلاري.
وبهذه املنا�سب���ة، اأع���رب عبدالرحمن جواهري 
رئي����س ال�رشكة ع���ن تهانيه ومتنيات���ه الطيبة لنجاة 
�رشيف به���ذا التعيني، معرباً عن ثق���ة اإدارة ال�رشكة 
يف اإمكانياته���ا الت���ي �ستوؤهله���ا يف اإدارة امل���وارد 
الب�رشية بكل كفاءة واقت���دار، موؤكداً يف هذا ال�سدد 
اعتم���اد اإدارة ال�رشكة عل���ى منهجية مدرو�سة لإحلل 
اأ�سح���اب الكفاءات م���ن عنا�رش ال�رشك���ة التي تتمتع 
باخل���ربة والإملام ال���كايف مبتطلب���ات العمل، وذلك 
بع���د تدريبهم وت�سليحهم باملوؤهلت التي متكنهم 

من الإدارة والقيادة الناجحة.
كما اأو�س���ح جواهري اأن ال�رشك���ة تنظر باحرتام 
كب���ري لدور امل���راأة البحرينية العامل���ة، كما حتر�س 
يف ه���ذا ال�سي���اق عل���ى م�ساندة جه���ود قرينة جللة 
املل���ك ورئي�س���ة املجل����س الأعل���ى للم���راأة �ساحبة 
ال�سم���و الأم���رية �سبيكة بن���ت ابراهي���م اآل خليفة ، 

لتمك���ني املراأة البحرينية يف مواق���ع العمل ومنحها 
فر�س مت�ساوية مع الرجل م���ن اأجل رفع معنوياتها 

وت�سجيعها على التفاين يف العمل والبذل والعطاء.
واأ�ساف اأن املراأة يف ال�رشكة قد اأثبتت كفاءتها 
املهنية بكل جدارة واقتدار وذلك من خلل عطائها 

وبذلها وحتملها جلمي���ع امل�سئوليات التي اأنيطت 
بها يف جميع مواقع العمل بال�رشكة، منوهاً باأن املراأة 
البحريني���ة قد �سارك���ت يف تاأ�سي�س �رشك���ة اخلليج 
ل�سناع���ة البرتوكيماويات من���ذ اإن�سائها، واأ�سبحت 
اليوم بف�سل جهودها تتبواأ منا�سب قيادية ومهمة 

بال�رشكة. 
واأكد اأن ال�رشكة ما�سية يف دعم املراأة البحرينية 
العامل���ة، وتوفري كافة ال�سبل لها كي حتقق املزيد 
م���ن الإجنازات لتعك����س الوجه امل����رشق واحل�ساري 

للمراأة البحرينية.
من جهتها، تقدمت جناة �رشيف بال�سكر اجلزيل 
لرئي����س جمل�س اإدارة ال�رشكة  اأحمد ال�رشيان واأع�ساء 
املجل����س ، ولرئي�س ال�رشكة على هذه الثقة الغالية، 
مق���درًة حج���م امل�سوؤولي���ة امللق���اة عل���ى عاتقها، 
موؤكدًة حر�سها على احلفاظ على مكت�سبات ال�رشكة 
وجناحاتها والعمل جنباً الى جنب مع اإخوانها اأع�ساء 
الإدارة التنفيذي���ة وجميع العاملني بال�رشكة لتعزيز 

مكانة ال�رشكة بني مثيلتها من ال�رشكات العاملية. 
وجن���اة حا�سل���ة عل���ى �سه���ادة بكالوري����س يف 
تقنية املعلومات، والتحقت بال�رشكة يف عام 1986 
وتقلدت العديد من املنا�سب الإ�رشافية كان اآخرها 
من�سب مراقب املوارد الب�رشية، كما ح�رشت العديد 
من ال���دورات املتقدمة يف جمالت الإدارة والقيادة 
يف داخ���ل اململك���ة وخارجها، اإل���ى اأن ُعين���ت اأخرياً 

مديراً للموارد الب�رشية بال�رشكة. 

• وزيرة ال�سحة	

علمت الب���لد من م�سادر دبلوما�سية 
اأن ال�سف���ري الأردين  “مطلع���ة”،  اأردني���ة 
اجلديد رامي بريكات، الذي اختري ليكون 
�سفريا للأردن يف مملكة البحرين، �سي�سل 
البحرين بعد عيد الفطر املبارك؛ لتقدمي 
اأوراق عمله، وا�ست���لم مهام عمله �سفريا 
جديدا خلف���ا لل�سفري ال�سابق حممد �رشاج، 
الذي انتهت مهام عمله الدبلوما�سي منذ 
فرتة، وبعد اأن ر�سحت اخلارجية الأردنية 
وزي���ر ال�سب���اب ال�ساب���ق رام���ي وريكات 
لي�سغ���ل من�سب �سف���ري الأردن يف مملكة 

البحرين ال�سقيقة.
واأ�س���ارت امل�س���ادر اإل���ى اأن مملكة 
البحري���ن رحبت بتعيني وريكات مو�سحة 
اأن هن���اك ق���رارا و�سي���كا خ���لل الأي���ام 
القادم���ة بتعيين���ه �سف���ريا للمملكة لدى 

مملكة البحرين.
الوزي���ر وال�سف���ري وري���كات حا�س���ل 
على درجة البكالوريو�س يف اإدارة الأعمال 
ودرج���ة املاج�ست���ري يف القان���ون اخلا�س 
و�سغ���ل منا�سب مهم���ة عدة منه���ا وزير 
ال�سب���اب بالعام 2016، اأم���ني عام وزارة 
يف  والربملاني���ة  ال�سيا�سي���ة  ال�س���وؤون 
الع���ام 2013، واأمني ع���ام وزارة ال�سوؤون 
 ،2013  -  2010 الع���ام  يف  الربملاني���ة 
وم�ست�سار يف رئا�سة الوزراء بالعام 2006 
- 2010، ويتمت���ع وري���كات ب�سخ�سي���ة 
قيادي���ة حمبوب���ة يف الأردن خ�سو�سا من 
ال�سب���اب الذي���ن قدم له���م برامج عديدة 

وطموحة خلل توليه وزارة ال�سباب.
البلدي���ن  ب���ني  العلق���ة  وقطع���ت 
ال�سقيق���ني مملك���ة البحري���ن واململك���ة 
الأردني���ة، �سوطاً كبرياً من التطور والنمو 
اإزاء  والتطاب���ق  والتناغ���م  والن�سج���ام 
الق�سايا وامللفات املختلفة عربية كانت 
اأم اإقليمي���ة اأم دولي���ة، اأبرزه���ا التع���اون 
امل�ستم���ر يف مكافحة الإره���اب والتطرف 
الدين���ي والطائف���ي والعرق���ي واح���رتام 
حقوق الإن�سان والتعاي�س الديني وتنمية 
الفك���ر املعت���دل ب���ني ال�سب���اب حت���ى ل 
يكونوا عر�سة للفك���ر املتطرف، وتاأكيد 
الرف�س املطلق للتدخ���ل ب�سوؤون مملكة 
البحري���ن ال�سقيقة واأي حم���اولت للعبث 

باأمنها وا�ستقرارها والتدخل ب�سوؤونها.

اخلارجي���ة:  وزارة   - املنام���ة 
مت  اأن���ه  اخلارجي���ة  وزارة  اأو�سح���ت 
اخرتاق ح�ساب الوزير ال�سيخ خالد بن 
اأحمد بن حممد اآل خليفة على “تويرت” 
�سباح اأم����س )ال�سبت( من جانب جهة 
اإرهابي���ة قامت بن�سب تغريدات لي�س 
له���ا اأي اأ�سا�س من ال�سح���ة اإلى وزير 

اخلارجية.
واأك���دت الوزارة اأنه���ا تعمل على 
ا�ستعادة ح�س���اب وزير اخلارجية على 
“تويرت” من �سيط���رة هذه املجموعة 
املخربة البائ�سة التي تخ�سى احلقيقة 
التي يتكل���م بها وزي���ر اخلارجية عن 
اإرهابهم املرفو�س  تخريبهم وف�سح 
يف كل حمف���ل وب���كل منا�سب���ة، واأنها 
تتاب���ع م���ع اجله���ات املعني���ة لتخاذ 
الإجراءات اللزمة كافة؛ ملحا�سبة من 

قام بهذا العمل الدينء.
ويف وق���ت لحق، ق���ال الوزير يف 
تغريدة على ح�سابه املوثق “احلمدهلل 
�سك���را   .. احل�س���اب  ا�سرتج���اع  مت 
جلهودكم اأ�سدقائ���ي الأعزاء يف اإبلغ 

تويرت. جزاكم اهلل خريا”.

ال�سفري الأردين 
اجلديد ي�سل 

البحرين بعد العيد 

اخرتاق ح�ساب وزير 
اخلارجية على “تويرت” 

• رامي بريكات	

بدور املالكي

مروة خمي�س
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ديون “األشغال” لشركات
  

م���ن فرط �هتمام �لدولة بخلي���ج توبلي �أ�صدرت قانونا خا�صا تعت���ره منطقة حممية طبيعية 
بالعام 2006. 

متي���ل �حلكومة لإقر�ر �لرمل���ان قانونا عاما، ث���م يفو�صها حتديد �ملو�قع بق���ر�ر�ت وز�رية، 
ولك���ن بقانون �عتبار �خلليج متنزها وطنيا، فاإن �ل�صلطتني �تفقتا على �إ�صد�ر ت�رشيع، ت�صمو قوته 

على �لقر�ر�ت.
�خللي���ج جنة خ����رش�ء معطلة، وغاب���ة جميلة من �أ�صجار �لق���رم، و�أطلق بيئي���ون جولت ت�صوير 

و�صياحة، ولكن توقف خمر �لقو�رب؛ ب�صبب ر�ئحة �خلليج �لنتنة و�مُلنفرة.
�إذن... ما �حلل �لذي تغ�ض �لنظر عنه وز�رة �لأ�صغال و�صوؤون �لبلديات؟

عر�ض قيادي ب�رشكة “فوم” �لإيطالية خارطة طريق لعالج م�صكلة خليج توبلي، مبقابلة ن�رشتها 
http://www.albiladpress.com/news/2017/3147/ba h :لبالد”. )و�صلة �حلو�ر�“

.)rain/430151.html
�لقي���ادي علق ناقو����ض خطر بيئي مقبل باخلليج؛ ب�صبب عملي���ات تفريغ �لنفايات من حمطة 
�ملج���اري. وقال �إن���ه يحمل م�رشوعا لعالج ج���ذري مل�صكلة �خلليج، بتنظيفه، ووق���ف نزيف تلويثه. 
و�أج���زم بخرته؛ لأن �ل�رشكة �لأب �ملوؤ�ص�ض ملحطة توبل���ي، و�ملكلفة بت�صغيلها و�صيانتها وغريها 

من مهام منذ 15 عاما.
و�ملوؤ�ص���ف �أن وز�رة �لأ�صغال تخلفت عن �صد�د م�صتحق���ات �ل�رشكة، �لبالغة قر�بة 4.8 مليون 
دين���ار مب����رشوع حمطة توبلي، بالرغم م���ن توجيه �صمو رئي�ض �لوزر�ء - بجل�ص���ة �حلكومة �لأخرية - 
لل���وز�ر�ت كافة بتف���ادي تاأخر ت�صديد �للتز�م���ات �ملالية �مل�صتحقة عليها ل���دى �ل�رشكات، وذلك 

هديا بالقاعدة �لنبوية “�أعط �لأجري �أجره قبل �أن يجف عرقه”.
�أع���رف وزي���ر �لأ�صغال ع�صام خل���ف مهند�صا دقيقا ويحم���ل ميز�ن �حلقوق، ولك���ن �أ�صاأل عن 
م���رر�ت تاأخر �إد�ر�ت بوز�رته ع���ن �صد�د م�صتحقات هذه �ل�رشكة �أو غريها؟ وملاذ� مل تكلف �لوز�رة 

“فوم” مب�رشوع تطوير �خلليج؟
�ص���رية �ل�رشكة �ملهنية بي�صاء بدول �أخرى، وت�صفع �لإن�ص���ات، ملا يقوله خر�وؤها، فهي تدير 
قر�ب���ة 500 حمطة مبختلف بلد�ن �لعامل يف قطاعات �صناعية متعددة. وح�صلت على جائزة �أف�صل 

م�رشوع بيئي بال�صني. و�إن فزت بجائزة، من �أكر بلد تعد�د� لل�صكان، فتلك �أم �ل�صهاد�ت.
  

تيار
“�حلق يحتاج �إلى رجلني، رجل ينطق به، ورجل يفهمه”.

جبران خليل جبران

راشد 
الغائب

rashed.ghayeb
 @albiladpress.com

تيارات

“اخلريية امللكية” تكرم موظفيها املتميزين

موقف الربملان امل�رصي من البحرين حمل تقدير 

تر�سيخ قيم املواطنة وربط منهجية الأمن بالتنمية

برف�ض �رصيبة ال�رصكات والبنوك غري مربر تو�سية “مالية النواب” 

يعر عن �لتقارب بني �ل�صعبني �ل�صقيقني... �ملعريف: 

ح�صور �ملجل�ض �أبدو� �إعجابهم مب�رشوع “بيوت”... حمافظ �ل�صمالية:

مترير “�لقيمة �مل�صافة” يتحملها �ملو�طن و�ل�رشكات غري ملزمة... �لدو�رشي:

�أ�ص���اد رئي�ض جلنة حق���وق �لإن�ص���ان مبجل�ض 
�لنو�ب حممد �ملعريف بالبيان �لذي �أ�صدرته جلنة 
�ل�صوؤون �لعربية مبجل����ض �لنو�ب �مل�رشي، و�لذي 
�أكد وقوف جمهورية م�رش �لعربية �إلى جانب مملكة 
�لبحري���ن يف مو�جه���ة كل �لتدخ���الت �لإقليمية يف 
�ل�صوؤون �لد�خلي���ة ململكة �لبحرين وكل حماولت 

�إثارة �لفنت و�لقالقل فيها.
و�عت���ر �لنائ���ب �أن موق���ف جمل����ض �لن���و�ب 
�مل�رشي يعك�ض عمق �لعالقات �لبحرينية �مل�رشية 
�لأطم���اع  مو�جه���ة  يف  �لعرب���ي  �ل�ص���ف  ووح���دة 
�خلارجي���ة، د�عًي���ا �إلى �رشورة تعزي���ز هذه �لوحدة 
و�ملحافظ���ة عل���ى مقوماته���ا وتعميقه���ا ملا فيه 

م�صلحة �لأمة �لعربية و�لإ�صالمية.
دور  تفعي���ل  �أهمي���ة  �إل���ى  �ملع���ريف  ودع���ا 
�لدبلوما�صي���ة �لرملانية يف �لدف���اع عن �لبحرين 
عر �لتو��صل م���ع برملانات �لع���امل �أجمع و�لدول 
�لعربية خ�صو�صا �لتي ت�صكل �لعمق �ل�صرت�تيجي 
�لأه���م، وحائط �ل�صد �ملنيع يف وجه كل من ت�صول 

له نف�صه �مل�صا�ض باأي قطعة من �لرت�ب �لعربي.
و�أ�صار �إلى �أن �لعالقات �لثنائية بني �لبلدين 
�ل�صقيق���ني ت�صه���د تط���وًر� كب���رًي� عل���ى خمتلف 
�مل�صتويات �ل�صيا�صي���ة و�لقت�صادية و�لثقافية، 
د�عًي���ا �إلى مزيد م���ن �لتعاون م���ع �ل�صقيقة م�رش 

خ�صو�صا يف جمالت �ل�صتثمار و�لتنمية.

�جلنبي���ة - �ملحافظ���ة �ل�صمالي���ة: �طل���ع ح�ص���ور 
جمل����ض �ملحافظة �ل�صمالي���ة �لرم�صاين م�ص���اء �جلمعة 
عل���ى �لر�مج و�خلطط �لتي مت تنفيذها �أو هي يف طور 
�لتنفي���ذ �إ�صافة �إل���ى �خلطة �ل�صرت�تيجي���ة �ملقرتحة 
لعمل �للجن���ة �لأمني���ة، �إذ �أكد فيها حماف���ظ �ل�صمالية 
عل���ي �لع�صف���ور �أنها �عتم���دت على �لربط ب���ني �لأمن 

�لجتماعي و�لتنمية �مل�صتد�مة.
و�أ�صار �إلى �أن �ملحافظة �ل�صمالية �نتهت من �إعد�د 
خطته���ا �ل�صرت�تيجي���ة �ملقرتحة لعمل �للجن���ة �لأمنية 
�لتي حظيت مبباركة ودعم وزير �لد�خلية �ل�صيخ ر��صد 
ب���ن عب���د�هلل �آل خليفة، و�لت���ي �أعدها ق�ص���م �لتخطيط 
�ل�صرت�تيج���ي و�إد�رة �مل�صاري���ع بالتع���اون م���ع �صعبة 
�لأمن باملحافظة، وهي ت�صمل حماور ومنطلقات ترتكز 
على عالق���ة �لأمن بالتنمية وتعزي���ز �ملو�طنة �ل�صاحلة 
وتعمي���ق �حل����ض �لوطن���ي م���ن خ���الل بر�م���ج �ل�رش�كة 
�ملجتمعية. و�أ�ص���اد �حل�صور بهذ� �لتوجه �لتنموي، كما 
ع���رو� ع���ن �إعجابهم مب����رشوع “بيوت” لتغي���ري �لو�قع 
�ملعي�ص���ي لبع����ض �لأ����رش ذوي �لدخل �ملح���دود و�لأ�رش 
�ملتعفف���ة، �إ�صافة �إلى م����رشوع تطوير �صاحل جد �حلاج 
وحملة �إز�لة �ل�صيار�ت �ملهجورة يف �صلماباد �ل�صناعية 
وحملة برك �ل�صباحة باعتبارها �أن�صطة ت�صتهدف تطوير 

�لق���رى، وتق���دمي بر�م���ج تخ���دم �ملو�طن���ني.  وخ���الل 
�ملجل�ض، ق���دم رئي�ض ق�ص���م �لتخطي���ط �ل�صرت�تيجي 
و�إد�رة �مل�صاري���ع �صعيد حممد �صعي���د حما�رشة بعنو�ن 
“لغة �لعامل �جلديد.. و�صائل �لتو��صل �لجتماعي”، كما 
ت�صل���م �لع�صفور ن�صخة من كت���اب “كفايات �لتدري�ض 
�لفع���ال يف �لرتبية �لريا�صي���ة” لأ�صتاذ �ملناهج وطرق 

�لتدري����ض بجامع���ة �لبحري���ن في�ص���ل �مل���ال، م�صي���ًد� 
باجلهد �ملبذول يف �إع���د�د �لكتاب ول�صيما خل�صائ�ض 
معل���م �لرتبية �لريا�صي���ة �لفعال وكفاي���ات �لتخطيط 
للتدري�ض وتنظيم �لف�صل، فيما �صارك فريق طبي من 
م�صت�صفى �لبحري���ن �لتخ�ص�صي يف تقدمي �لفحو�صات 

�لطبية لل�صيوف.

�أك���د حمد �لدو����رشي رئي�ض جلن���ة �ملر�فق �لعامة 
و�لبيئ���ة، ومقدم مقرتح قان���ون بتعديل بع�ض �أحكام 
�ملر�ص���وم بقان���ون رق���م 21 ل�سن���ة 2011، وهي �أن 
ت�ص���اف مادة جديدة برقم )360 مكرر( �إلى �ملر�صوم 
باإ�ص���د�ر قان���ون �ل����رشكات �لتجاري���ة يك���ون ن�صه���ا 
»تفر����ض على �ل�رشكات �لتجاري���ة �لتي يتجاوز �صايف 
ربحها �ل�صنوي 500 �أل���ف دينار �رشيبة مقد�رها 5 % 
من �ص���ايف �لربح، وتفر����ض هذه �لن�صب���ة قبل فر�ض 
�أي خ�صم �آخ���ر يحدده �لقانون«. وق���ال �لدو�رشي »�إن 
ق���ر�ر �للجنة �ملالية باملجل�ض �لت���ي دعت �إلى رف�ض 
�لقانون وف���ق مرر�تها غري �ملقنعة، خا�صة �أن هناك 
�لعديد من �ل���دول �خلليجية و�لعربية و�لأجنبية تقوم 
بتل���ك �لإج���ر�ء�ت نظ���ًر� للت�صهي���الت �لت���ي تقدمها 
لل����رشكات و�لبن���وك«. وت�صاءل »هل �صتم���ّرر وتو�فق 
�للجن���ة على قر�ر تطبي���ق )�لقيم���ة �مل�صافة( و�لتي 

�صيتحمل �أعباءه���ا �ملو�طنون، يف حني رف�صت فر�ض 
�رشيب���ة على �ل�رشكات و�لبن���وك �لتي تقدم لها �لدولة 
كل �لت�صهي���الت �ملجاني���ة و�لت���ي م���ن �ملفرت�ض �أن 
ت�صاه���م بج���زء ب�صي���ط م���ن �أرباحه���ا نظ���ري �خلدمات 
�ملقدم���ة لها؟«، و«ه���ل �ملو�طن �صيتحم���ل كل هذه 
�لتبعات، و�أما �ل�رشكات و�لبنوك �لتي تتح�صل �لعديد 
م���ن �لفو�ئد و�لأرب���اح �ل�صنوية، غري ملزم���ة بدفع �أي 
�صيء على �لرغم من كل �لمتياز�ت �لتي تتح�صلها؟«.

و��صتغ���رب �لنائ���ب من رف����ض �للجن���ة ملبلغ ما 
يق���ارب �ل���� 25 مليون دينار كان���ت �صت�صاف خلزينة 
�لدول���ة - ك�رشيبة عل���ى �ل�رشكات �لتجاري���ة �ملتمثلة 
يف �لبن���وك �لتجارية و�لإ�صالمي���ة و�لدولية و�ل�رشكات 
و�ملوؤ�ص�ص���ات �لتجاري���ة و����رشكات �لتاأم���ني – كانت 
ت�صته���دف �لرتقاء بالبنية �لتحتي���ة و�إن�صاء �ملد�ر�ض 

وغريها من �خلدمات.

• علي �لع�صفور م�صتقباًل �صيوف �ملجل�ض �لرم�صاين مبقر �ملحافظة �ل�صمالية باجلنبية	

�خلريي���ة  �ملوؤ�ص�ص���ة   - �ل�صي���ف  �صاحي���ة 
�مللكي���ة: كرم���ت �ملوؤ�ص�ص���ة �خلريي���ة �مللكي���ة 
�ملوظ���ف  لق���ب  عل���ى  �ملوظف���ني �حلا�صل���ني 
�ملتميز لع���ام 2016 من خمتلف �إد�ر�ت و�أق�صام 
للموؤ�ص�ص���ة  �لع���ام  �لأم���ني  وق���ّدم  �ملوؤ�ص�ص���ة، 
�خلريية �مللكية م�صطفى �ل�صيد درع �لتميز �إلى 
�ملوظف���ني، وذلك خ���الل �حتفال خا����ض �أقامته 
�ملوؤ�ص�ص���ة مبنا�صبة �صهر رم�صان �لكرمي. وخالل 
�حلف���ل �ألق���ى �ل�صيد كلم���ة نقل خالله���ا حتيات 
ممث���ل جاللة �ملل���ك لالأعم���ال �خلريي���ة و�صوؤون 
�ل�صب���اب رئي�ض جمل�ض �أمن���اء �ملوؤ�ص�صة �خلريية 
�مللكي���ة �صمو �ل�صيخ نا�رش بن حمد �آل خليفة �إلى 
جميع موظف���ي �ملوؤ�ص�صة، و�صك���ره على �جلهود 
�ملخل�صة �ملتمي���زة يف خدمة �مل�صتفيدين وبذل 
كافة �ل�صبل لتوفري، وم�صاهمتهم �لفعالة يف فوز 
�ملوؤ�ص�صة بجائزة �لأم���رية �صبيكة بن �إبر�هيم �آل 

خليفة لالأ�رش �ملنتجة لعامل 2017. كما وّجه خال�ض 
�لتهاين و�لتريكات �إل���ى �ملوظفني �ملتميزين 
لنيلهم ه���ذ� �لتكرمي �لذي ج���اء نتيجة جهودهم 
وتفانيهم و�إخال�صه���م يف عملهم، و�صعيه خلدمة 
�مل�صتفيدين م���ن �ملوؤ�ص�صة وتق���دمي �لرعايات 
عل���ى �أف�صل وجه. �جلدير بالذك���ر فاإن �ملوؤ�ص�صة 
�خلريية �مللكي���ة كرمت عبد�هلل ح�ص���ن �لفرد�ن 
حل�صوله على جائزة موظف �ل�صنة، وكرمت عدًد� 
م���ن �ملوظف���ني �ملتميزي���ن لع���ام 2016 وهم: 
نورة �مل���ال، حممد �صال���ح، حممد �ل�صف���ي، �أحمد 
عبد�خلال���ق، �أمين���ة عبد�هلل، عبد�لرحم���ن �لنهام، 
عب���د�هلل عبد�هلل، حممد �لكامل���ي، مكية �إبر�هيم، 
فاطم���ة جناحي، حي���اة مدن، د�ن���ة عريقات، رمي 
�ملرباط���ي، �صابر م���ال �هلل، فاطمة �حلماد، نوف 
�صامل���ني، نيل���ة �ل�صاع���ر، يعقوب �أم���ني، حميد 

حممد، عائ�صة حيدر.
• حمد �لدو�رشي	

• حممد �ملعريف	

ننبذ العنف والرهاب بكافة اأ�سكاله وم�سبباته
نوهتا بجهود �ل�صعودية يف توحيد ر�ية �ل�صالم...”�ملنر”و “�ل�صالح”:

�ملنامة-بنا:�أ�ص����درت جمعيت����ا �لإ�صالح و�ملنر 
�لوطن����ي �لإ�صالمي بيان����ا تو�صيحيا ح����ول ر�صالتهما 
�لتي تنطلق����ان من خالل �ملنه����ج �لإ�صالمي �لو�صطي 
�لوطن����ي، ودعمهما جلميع �جله����ود �لأمنية و�لثقافية 
و�لفكري����ة يف مملك����ة �لبحري����ن �لتي تو�ج����ه �لإرهاب 
وت�صع����ى ل�صتئ�صال����ه يف �إط����ار �لقان����ون، ووقوفه����ا 
م����ع �ل�رشعي����ة �لد�صتورية ومع قيادة مملك����ة �لبحرين، 
كم����ا �ثن����ت �جلمعيتان على جه����ود �ململك����ة �لعربية 
�ل�صعودي����ة يف توحيد ر�ية �ل����دول �لإ�صالمية يف �لقمة 
�لت����ي عق����دت موؤخ����ر� يف �لريا�����ض و�لذي نت����ج عنها 
عزل �مل�����رشوع �لإير�ين وف�ص����ح ممار�صات����ه �لإرهابية 

و�لطائفية دولياً.
و�أك����د �لبي����ان �أن����ه يف ظ����ل ما مت����وج ب����ه �ل�صاحة 
�لفكرية و�ل�صيا�صية يف �لوطن �لعربي، ويف ظل �نت�صار 
�لأف����كار �ملتطرف����ة و�لهد�مة ومتادي �لع����دو�ن �صد 
�لأمة �لعربية و�لإ�صالمية من قبل �مل�صاريع �ل�صفوية 
و�ل�صهيوني����ة و�لتكفريي����ة، وماجن����م ع����ن ذل����ك من 
خل����ط �حلقائق و�لت�صكيك يف ني����ات �لعاملني يف حقل 

�لدعوة �ل�صالمي����ة و�لعمل �لتطوعي، ونظًر� ملا تقدم 
وجب بي����ان وتو�صيح �إن جمعية �ل�ص����الح هي جمعية 
وطنية تاأ�ص�صت من قبل رجالت �لبحرين، �صمن حر�ك 
�لنه�ص����ة �لوطنية من����ذ �كرث من �صبعة عق����ود. و�أ�صار 
�لبي����ان �إلى �أن ر�صالة جمعية �لإ�صالح تنطلق من خالل 
�ملنه����ج �لإ�صالمي �لو�صطي �لوطن����ي، وتنبذ �أدبياتها 
�لعن����ف و�لتطرف و�لإره����اب بكافة �أ�صكال����ه و�صوره 
وم�صميات����ه �صو�ء �أكان هذ� �لعن����ف و�لإرهاب دينياً �أو 
�جتماعي����اً �صهيونياً �أو �صفوياً �أو د�ع�صياً �أو تكفرييا، 
وتدع����م جمي����ع �جلهود �لأمني����ة و�لثقافي����ة و�لفكرية 
يف مملك����ة �لبحري����ن �لت����ي تو�ج����ه �لإره����اب وت�صعى 
ل�صتئ�صاله يف �إط����ار �لقانون. وتوؤمن “�لإ�صالح” باأن 
�لإره����اب �جلب����ان و�لعت����د�ء على �مل�صامل����ني يخالف 
جمي����ع �ل�رش�ئع �ل�صماوية �ل�صمح����اء و�لفطرة �لإن�صانية 
و�لد�صاتري �لوطنية، وتعتقد باأن �لتطرف هو جمموعة 
م����ن �ملعتقد�ت و�لأفكار �لتي جت����اوزت �ملتفق عليه 

وطنياً و�صيا�صياً و�جتماعياً ودينياً .
جمعي����ة  ملو�ق����ف  �ملتتب����ع  �إن  �لبي����ان  و�أردف 

�لإ�ص����الح وقياد�تها ومنت�صبيها ي�صه����د باأنها وطنية 
بامتياز تنبع من ذ�تها وترتبط بامل�صالح �لعليا للبالد 
وبقيادته����ا �ل�رشعي����ة، وتتو�ف����ق م����ع �لإر�دة �ل�صعبية 
للمو�طن �لبحريني �لذي ن�صاأت �جلمعية خدمة له ومن 
�أجل رفعته ورفعة �لوطن، ولي�ض لها عالقة من قريب 
�أو بعيد باأي����ة مرجعيات �أوجهات خارجية. وقد تكررت 
هذه �ملو�قف عر �لأحد�ث �لت����ي مرت بالبحرين قبل 
ل �لدولة �حلديثة وبدء �حلياة  وبعد �ل�صتق����الل وَت�صُكّ
�لد�صتوري����ة. و�أكد �لبي����ان �أن “�لإ�ص����الح” يف مقدمة 
�ل�صف����وف عند مو�ق����ف �لدفاع عن �لوط����ن ومقدر�ته 
وعن����د �مل�صاركة يف كل �مل�صاري����ع �لتي تخدم �أهد�فه 
�لعلي����ا وترع����ى م�صال����ح مو�طني����ه ب����كل توجهاتهم، 
وكان����ت د�ئماً �صباقة يف مل �ل�صمل و�لدفاع عن �لوحدة 
�لوطني����ة وتوحيد �جلهود على �أر�صية وطنية خال�صة، 
فح����ب �لوط����ن فط����رة متج����ذرة يف نفو�����ض �ملنتمني 
لالإ�ص����الح، فامل�صلم �حلقيقي ليكون �إل خمل�صاً وفياً 
لوطنه، م�صتعد�ً للت�صحية يف �صبيله، وقد جت�صد ذلك 
يف م�صاركة �جلمعي����ة وتيار �لإ�صالح عموما يف �مل�رشوع 

�لإ�صالحي جلاللة �مللك من خالل �مل�صاهمة يف �صياغة 
ميثاق �لعمل �لوطني.

�لإ�ص����الح و�ملن����ر  �إن جمعيت����ي  �لبي����ان  و�أك����د 
�لوطن����ي �لإ�صالمي - كما تب����ني �أدبياتهما - ت�صعيان 
�إلى �لتوجه مع �ملجتم����ع �لبحريني، �أفر�د�ً وموؤ�ص�صات 
ونظماً، نحو تعزيز �لنتماء لالإ�صالم كمرجعية علياً وهو 
دين �لبالد كما ين�����ض د�صتورها. كما ت�صعيان للعمل 
مع كاف����ة �جلهات �لر�صمية و�لأهلي����ة يف �ململكة على 
تنمي����ة �لوط����ن و�إزده����اره، وتعزيز وحدت����ه �لوطنية. 
وتوؤمن �جلمعيتان بالوح����دة �خلليجية و�لدفع نحوها، 
وتدع����و�ن �إل����ى تر�صي����خ �لنتم����اء �لفعل����ي �لر�صم����ي 
و�ل�صعب����ي لالأمت����ني �لعربي����ة و�لإ�صالمية، كم����ا �أنهما 
تعمالن عل����ى توجي����ه �ملنت�صبني لها لنته����اج �لفكر 
�لإ�صالم����ي �لو�صطي، وهو ما مث����ل ح�صانة للكثري من 
�ل�صباب م����ن �لإنزلق �إل����ى �لتط����رف و�لإرهاب، حيث 
جنحت �جلهود �لفكرية يف تقدمي مناذج م�رشفة كانت 
لها مو�قف وطنية �صاهمت يف بناء �لوطن و�إزدهاره .

ويف ظل ما مت����وج به �لأمة �لعربية من �أحد�ث وما 

تو�جهه من حتديات �نعقدت بقيادة �ململكة �لعربية 
�ل�صعودي����ة موؤخر� قم����ة يف �لريا�ض وق����د جنحت تلك 
�لقم����ة يف ح�صد �ل����ر�أي �لعام �لعامل����ي ملو�جهة م�رشوع 
�لهيمن����ة �لإي����ر�ين و�ل����ذي ��صتطاع �صابق����اً ك�صب ود 
�لغرب وتو�طوؤ �لدول �لكرى معه، مما �أدى �إلى �نت�صار 
�لدمار و�خلر�ب يف �لعديد من �لعو��صم �لعربية، ون�رش 
فك����ر �لتطرف و�لغلو يف �أرج����اء �لوطن �لعربي. وتثني 
�جلمعيتان على جه����ود �ململكة �لعربية �ل�صعودية يف 
توحي����د ر�ية �ل����دول �لإ�صالمية يف تل����ك �لقمة مما نتج 
عنه عزل �مل�رشوع �لإير�ين وف�صح ممار�صاته �لإرهابية 

و�لطائفية دولياً.
و�أ�ص����ار �لبي����ان �أن �ل�صالح و�ملن����ر كتيار ميثل 
�ل�صوت �ل�صالمي �ملعت����دل لتوؤكد�ن �أنهما �صتظالن 
مث����الً للو�صطي����ة يف مملكة �لبحري����ن ومو�جهة مظاهر 
�لتط����رف و�لغل����و، ملتزم����ني بالقر�ر �لوطن����ي �صمن 
�لد�صتور و�لقانون، موؤمن����ني بالوطن وهويته وو�صع 
م�صاحله �لعلي����ا فوق �أي �عتبار. وحف����ظ �هلل �لبحرين 

قيادة و�صعباً من كل مكروه.
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من اأي جان���ب ُتتاح لنا الفر�صة للنظر 
اإلى الظروف والق�صايا وامل�صتجدات التي 
حتيط ب���دول جمل�س التعاون لدول اخلليج 
العربي���ة؟ وكيف ميك���ن قراءته���ا؟ ثم، ما 
ال���ذي يلزم للعم���ل من اأج���ل احلفاظ على 

ا�صتقرار هذه املنطقة؟
رمبا ي���رى البع����س اأن ه���ذه الأ�صئلة 
ملحة ومهمة جًدا، ورمبا يراها البع�س الآخر 
اعتيادي���ة مك���ررة، لكنه���ا يف كل احلالت 
متث���ل حلظ���ة ت�ص���اوؤل وتاأمل فيم���ا يجري 
حولنا، ولي�س هذا الأمر هو زبدة القول، بل 
القي���ادات ذات احلكم���ة والدراية واحلنكة 
يف بل���ورة الأف���كار والتح���ركات خ�صو�صا 
بني الأ�صقاء، واإذا نظرنا اإلى زيارة �صاحب 
ال�صم���و امللكي الأمري خليفة بن �صلمان اآل 
خليف���ة رئي�س ال���وزراء املوق���ر حفظه اهلل 
ورع���اه اإلى دول���ة الكوي���ت والتقائه �صمو 
الأمري �صب���اح الأحمد اجلاب���ر ال�صباح اأمري 
دولة الكوي���ت ال�صقيقة، فاإن ب�صارة الأمل 
تك���ر وتعلو، ذلك اأن هذين القائدين هما 
رم���زان كب���ريان ميلكان اخل���رة واحللول، 

وتاريخهما ي�صهد بذلك.
لق���د بح���ث القائدان يف ه���ذه الزيارة 
الرم�صانية املبارك���ة املعتادة العديد من 
الق�صاي���ا اجلوهرية، اإل اأنه من جهة متابعة 
الأو�ص���اع عل���ى ال�صاحة اخلليجي���ة، يلزمنا 
اأن نق���رب اأك���ر م���ن منعة وق���وة البيت 
اخلليجي، ف�صمو رئي�س الوزراء يتابع ب�صكل 
عميق جممل الق�صايا الإقليمية والدولية، 
ومن زاوية اأخرى، ينظر اإلى تاأثرياتها على 
دول اخلليج وما يتوج���ب على هذه الدول 
فعله، وهذه م�صوؤولية كبرية تعك�س اإميان 
�صمو رئي�س الوزراء با�صتقرار دول جمل�س 
التع���اون ب���ل املنطق���ة العربي���ة والعامل، 
وذلك لي�س غريبا عل���ى �صموه، فهو اليوم 
اأح���د رواد الإجن���ازات التنموي���ة الإن�صانية 

على م�صتوى العامل.
هذه الزيارة مهمة جًدا ونرقب ثمارها 
بع���ون اهلل، وه���ي من رواف���د اإ�صناد ودعم 
اجلهود الهادف���ة اإلى م�صاعف���ة التن�صيق 
والعمل امل�صرك خليجًيا وو�صع التطورات 
والتحدي���ات املحيط���ة وتعقيداته���ا على 
ب�صاط البحث، ال�صيما على �صعيد مواجهة 
حماولت الإ�رضار بالأمن وال�صتقرار، وهذا 
م���ا يوؤكد علي���ه �صم���و رئي�س ال���وزراء من 
منطلق كون املنطقة م�صتهدفة، فالأوجب 
توحي���د ال�صفوف م���ن خالل روؤي���ة مغايرة 
وجديدة قادرة على مواكبة الأحداث، وكلنا 

اأمل يف اأن تكلل اجلهود بالنجاح.
 نقط���ة نظ���ام: اأعجبتن���ي ج���ًدا فكرة 
�صفارتنا يف م����رض واملندوبية الدائمة لدى 
جامع���ة ال���دول العربي���ة باإ�ص���دار كتي���ب 
)تك���رمي رم���ز العط���اء وقائ���د التنمية يف 
بيت العرب( مبنا�صبة من���ح )درع اجلامعة 
العربي���ة يف الري���ادة يف العم���ل التنم���وي( 
ل�صم���و رئي����س ال���وزراء تقدي���ًرا وتكرمًيا 
لإجن���ازات �صم���وه احل�صاري���ة والتنموي���ة 
ال�صامل���ة والناجح���ة بكل املقايي����س، اإلى 
جان���ب دور �صم���وه الفاع���ل يف دعم العمل 

العربي امل�صرك.

البيت الخليجي في 
نظر سمو األمير 

خليفة بن سلمان

المجالس الرمضانية 

كيف لم تحل 
“وعد” من قبل؟
الأمر امل�صتغرب لي�س حل هذه اجلمعية، 
ب���ل كي���ف مل حت���ل كل ه���ذه امل���دة؟ فع�رض 
الثوريات ولى، لكن قلة يف هذا الوطن مازالت 
تعي�س ع����رض ماو ت�صي تون���غ واخلميني، ويف 
�صوء ذلك تعي�س يف واد اأ�صم واإل هل يعقل 
بعد خم�ص���ني �صنة م�صت من القرن املا�صي 
مازال هناك عقل يفك���ر بعقلية اخلم�صينات 
وال�صتين���ات؟ ه���ذا ما كن���ت اأ�صتغ���رب منه. 
دخل���ت البحري���ن يف زمن امليث���اق وامل�رضوع 
الوطني ال���ذي على اثره فقد البع�س �صوابه 
وط���ار عقله ومل ي�صتقر الي���وم، قلنا بعد حل 
جمعي���ة الوف���اق اإن م���ا ت�صمى بوع���د �صوف 
ت�صتعي���د ر�صدها بعد كل ه���ذه ال�صنوات من 
التغريد خارج الع�رض، فرمبا يكون حل الوفاق 
ق���د اأيقظه���ا من البي���ات ال�صيا�ص���ي الأعمى 
لك���ن الظريف اأن ح���ل الوفاق دم���ر ما تبقى 
م���ن عقله���ا، فا�صتنتجت من���ذ اأول حلظة من 
ت�رضيحات اأع�صائها اأن احلل قادم ل مفر منه 
لأنه ل يوجد عاقل على �صطح الأر�س يظن اأن 

هناك من �صيفوت لها هذا ال�صلوك الأرعن.

ملاذا كان حم�صوماً ب���كل تاأكيد حل هذه 
اجلمعية حتى قبل اأن ت�صدر املحكمة حكمها 
وكن���ت اأراه���ن عل���ى ذلك ب���كل ثق���ة؟ لأنها 
بب�صاط���ة ط���وال تاريخها ت�صق���ط يف الأخطاء 
والتج���اوزات وتخ���رق قان���ون اجلمعيات ول 
تع���رف بالد�صت���ور ول ت�صتنك���ر - ولو مرة 
- تدخ���الت اإي���ران يف البحري���ن وتوؤيد اأعمال 
العن���ف من خالل التحري����س عليها وتتحالف 
م���ع جمعي���ات منحل���ة وت�ص���يء اإل���ى �صهداء 
الواج���ب من رجال الأمن، ب���ل اإن خطابها منذ 
تاأ�صي�صها يق���وم على عدم العراف بالدولة 
رغم ممار�صتها ال�صيا�صية حتت مظلة الدولة 
وغ���ري ذلك م���ن التجاوزات فه���ل يعقل بعد 
ذلك اأن ل حتل وهي ذي���ل للويل الفقيه؟ لو 
مل حتل ه���ذه اجلمعية لقلت اإن خلال هناك يف 
الدول���ة، بل اإن تاأخر حله���ا كل هذه املدة هو 
امل�صتغ���رب ومن هن���ا عل���ى اأع�صائها الذين 
قد ي�صحو اأحدهم وي���درك الواقع اأن يفكروا 
هذه املرة بواقعي���ة وميار�صوا هواية ما بدل 
ال�صيا�ص���ة لعل ذل���ك يخف���ف ال�صغط عنهم 

خ�صو�ص���ا اأولئك الذي���ن مل ميار�صوا دوراً يف 
ت�صحيح م�صار جمعيتهم التي اختطفها تيار 

ن�رضة الويل الفقيه.
اإن الع���امل تغ���ر من���ذ �صق���وط االحت���اد 
ال�صوفيت���ي، لك���ن بع����س الدينا�صورات يف 
البحري���ن مل يدرك���وا ه���ذه احلقيق���ة، بل اإن 
بع�صه���م اأخذه عقله ليعي����س الوهم فانتقل 
بولئ���ه من الحت���اد ال�صوفيت���ي املنحل اإلى 
كوريا ال�صمالية التي تعي�س حالة انف�صامية 
عن الع���امل، فهناك من نقل ولءه من الحتاد 
ال�صوفيتي اإلى قم وطهران.. لأول مرة ن�صهد 
يف التاري���خ من يدع���ي الي�صاري���ة والقومية 
وين�صه���ر ولوؤه م���ع طه���ران، له���ذا حل���ت 
جمعي���ة وعد لأنها كانت اأ�ص���اًل خارج التاريخ 
والزمن، الأمر املده�س وامل�صتغرب هو كيف 

ا�صتمرت كل هذه املدة؟!.

تنوي���رة: حني يفنى اجل�ص���د تظل الروح 
تتحدث لأحبتها.

عبدعلي الغسرة

عطا 
الشعراوي
Ata2928
@gmail.com

ج��رمي��ة اإره��اب��ي��ة م��روع��ة وق��ع��ت يف 
فيها  تورط  الربيطانية  مان�ص�صرت  مدينة 
العبيدي  �صليمان  يدعى  “م�صلم”  �صاب 
بني  ي�صم  عام  حفل  بتفجري  قام  عندما 
حا�رضيه عدًدا من الأطفال والن�صاء، دون 
اأن ي�صعر اأنه مبا اقرفه من جرم واإثم مل 
يجلب لنف�صه اخلزي والعار فقط، بل زاد 
من جراح واأوجاع امل�صلمني يف كل مكان.

اأن العبيدي � ومن على �صاكلته �  لو 
يف  وراغب  الإ�صالم  على  حري�س  بالفعل 
“اجلهاد” احلق مل يكن ليفكر مطلقا يف 
هذا العمل الإجرامي لأنه يدرك متاما اأنه 
�صيتم اإل�صاقه بالإ�صالم ولي�س ب�صخ�صه. 
ولو اأن هذا العبيدي راغب يف تقدمي 
خدمات وم�صاعدات لإخوانه امل�صلمني ملا 
يتنافى  الذي  اجلبان  الفعل  هذا  ارتكب 
لأنه  والدينية،  الإن�صانية  القيم  كل  مع 
كل  على  �صلًبا  �صريتد  احل���ال  بطبيعة 

املنتمني للدين الإ�صالمي يف كل مكان.
عن  �صمع  قد  كان  العبيدي  اأن  ولو 
وقعت  التي  الب�صعة  العن�رضية  اجلرمية 
الأمريكية  اأوري��ج��ون  بولية  بورتالند  يف 
اأن يفعل  لرمبا كان قد راجع نف�صه قبل 
النعكا�صات  اأحد  عن  تعر  لأنها  فعلته، 
القبيحة  الأف��ع��ال  ه��ذه  ع��ن  تنتج  ال��ت��ي 

واملمار�صات املذمومة يف كل دين.
يف ب��ورت��الن��د، اأق���دم رج��ل اأم��ريك��ي 
العبيدي  ع��ن  وت��ط��رًف��ا  ح��م��ًق��ا  ي��ق��ل  ل 
و�صتائمه  اللفظية  اإ�صاءاته  توجيه  على 
حمطة  يف  تواجدها  اأثناء  لفتاة  العن�رضية 
دون  وذلك  حمجبة  م�صلمة  لأنها  للقطار 
الثنني،  بني  احتكاك  اأو  داع  اأي  وج��ود 
اأمريكيني  �صابني  دفع  ال��ذي  الأم��ر  وهو 
هذه  حلماية  التدخل  اإل��ى  م�صلمني  غري 
ثمنا  حياتهما  فدفعا  امل�صلمة  الفتاة 
لهذه »ال�صهامة« التي غابت عن العبيدي 
وت��غ��ي��ب دائ��م��ا ع��ن اأم��ث��ال��ه م��ن ال��ذي��ن 
على  ويحكمون  الب�رض،  بحياة  ي�صتهينون 
واأحكامهم  املتطرفة  مبعايريهم  النا�س 
التقيد  اأو  لعقل  ا�صتماع  دون  اخلاطئة 

بدين.
ما  مبخيلته  دار  الأم��ريك��ي  الأح��م��ق 
�صورة  ور�صم  واأمثاله  العبيدي  يفعله 
جرمية  ���ص��وء  يف  وامل�صلمني  ل��الإ���ص��الم 
لالأ�صف  التي تتكرر  مان�ص�صر ومثيالتها 
فكان  كثرية،  واأزم��ان  اأماكن  يف  ال�صديد 
الفتاة  �صد  الأه���وج  العن�رضي  اندفاعه 
امل�صلمة، واإ�رضاره على »النتقام« فغاب 
العبيدي  عقل  غاب  كما  الآخ��ر  هو  عقله 
مان�ص�صر،  يف  ع��اًم��ا  ح��ف��ال  ف��ج��ر  ع��ن��دم��ا 
حماية  اأرادا  ال��ل��ذي��ن  ال�صابني  فطعن 
الفتاة امل�صلمة لأنهما يدركان اأن �صورة 
العبيدي ما هي اإل نقطة �صوداء قامتة يف 
متناثرة يف  اأن تكون  بي�صاء ميكن  لوحة 
كل الأديان، لأنها بالنهاية تخ�صع لعقول 

الب�رض ول عالقة لها ب�صحيح الدين.

اإلرهاب من مانشستر 
إلى بورتالند

أسامة الماجد
Osama.almajed
@albiladpress.com

سوالف

ق���ايل يل زميل ي���ردد دائما عل���ى املقاهي 
اإنه تفاجاأ ليلة اجلمع���ة املا�صية بالأعداد الهائلة 
م���ن املواطن���ني والأجانب الذين م���الأوا املقاهي 
واملطاع���م الواقعة على طول �صارع البديع، وهذا 
يدل عل���ى اأن جتمع الدراز غ���ري القانوين والقلق 
الكب���ري يف ه���ذه املنطق���ة حتدي���دا كان �صببا يف 
ع���زوف املواطن���ني ع���ن ارتي���اد �ص���ارع البدي���ع 
وال�صتفادة من الأ�صواق واملحالت، وقبل يومني 
اأكد وزير الداخلية الفريق الركن ال�صيخ را�صد بن 
عبداهلل اآل خليفة ����رضورة حتديد الأولويات التي 
حتتاجها القرى ومعاجلة كل اأوجه الق�صور واإزالة 

املخالفات.

اإذا ال�ص���كل احل���ايل ل�ص���ارع البدي���ع يختلف 
ع���ن �صكل���ه يف ال�صابق، فقبل ف����س جتمع الدراز 
ازدادت العت���داءات الإرهابية على املواطنني يف 
القرى كما ونوعا وغابت اأب�صط اأ�صكال احلياة مثل 
التنق���ل والتن���زه، واختفت الفعالي���ات الثقافية 
والفني���ة يف القرى وتراجع م�صت���وى املبيعات يف 
املح���الت اإلى درج���ة خميفة، واحلدائ���ق اأ�صبحت 
مهجورة وكن���ا على و�صك “ل �صم���ح اهلل” حدوث 
موج���ة خطرية م���ن النزوح ب���ني الأه���ايل كنتيجة 
لذل���ك، فاملخط���ط كان ع���زل “ال���دراز” كمهم���ة 
مبا����رضة اأول���ى يف ظ���ل اعتقاده���م غي���اب الدولة 
الكلي وفق���دان احلد الأدنى م���ن تدابري احلماية 

والدف���اع ع���ن املواطن���ني، ولكن يف نهاي���ة الأمر 
قال���ت الدولة كلمتها وق�صت عل���ى هذا الن�صاط 
الرجعي الإرهاب���ي وفر�صت النظام، فالق�صية مل 

تكن حتتمل اأي تاأجيل.
اإن الجتاه الذي جتري فيه الأمور الآن “�صمن 
عل���ى ع�ص���ل” وتدخ���ل الدول���ة يف الق���رى يحظى 
بتاأيي���د �صاحق من اأبناء الق���رى التي حتولت اإلى 
مع�صك���رات لالإرهابيني، اإذ م���ن الواجب اأن ي�صعر 
املواط���ن ال���ذي يعي����س يف تل���ك البق���ع اخل�رضاء 
اجلميلة ب���دور الدول���ة وتوفري متطلب���ات الأمن، 
فتغ���ري �صورة القرى ب���ات �صيئا ملح���ا ويفر�س 
نف�ص���ه بح���دة متزاي���دة، فالإرهابي���ون والأع���داء 

يريدونه���ا مناطق راك���دة وتعاين م���ن �صعوبات 
متفاقم���ة حتى يتمكنوا من ب���ث �صموم الطائفية 
والنق�صامات. علينا الي���وم اإيجاد ال�صكل اجلديد 
للق���رى ول���ن اأ�صيف اأك���ر من ما كتبت���ه الزميلة 
�صو�ص���ن ال�صاعر، فالدول���ة مطالب���ة باإزالة جميع 
اأ�ص���كال العنف والإرهاب الت���ي تعيق املواطنني 
ع���ن التمت���ع الكام���ل بحقوقه���م وحتقي���ق هذه 
املهمات يتطلب ر�صم ا�صراتيجية خا�صة وعملية 
تغي���ري نوعي بالدرج���ة الأولى، ي�ص���اف اإلى تلك 
الأمور عامل اأ�صا�صي ه���و هيكلة �صحيحة لل�صكن 
والندماج والق�صاء كليا على م�صاألة �صكن طائفة 

هنا و�صكن طائفة هناك.

علينا إيجاد الشكل الجديد للقرى

يتمي���ز �صهر رم�ص���ان الك���رمي بالكثري من 
الف�صائ���ل والأ�صي���اء اجلميل���ة، ومنه���ا انعق���اد 
كل  يف  تنت����رض  الت���ي  الرم�صاني���ة  املجال����س 
املحافظ���ات �صواء التي تفت���ح اأبوابها يومًيا اأو 
اأ�صبوعًي���ا، الجتماعية منه���ا والدينية، فجميعها 
تت�ص���ع للجمي���ع، واأ�صحابها ي�صتقبل���ون النا�س 
بكل ود واحرام. البحرين تعتز كثرًيا مبجال�صها، 
فهي جزٌء ل يتجزاأ م���ن تراثها العريق وتاريخها 
املجي���د، فمجال�س الأم�س بجان���ب كونها ُملتقى 
للحاك���م واأبناء �صعبه ومكاًنا للقاءات الجتماعية 
كان���ت اأي�ًص���ا داًرا للُحك���م، فيه���ا ت���دار اأم���ور 
الدول���ة و�صوؤون رعيتها، وت�ص���در فيها الأحكام 

ال�رضعي���ة واملدنية، وحُتل فيه���ا جميع امل�صاكل 
الجتماعية.

وجمال����س اليوم امت���داد ملجال����س الأم�س، 
فبالرغم مما حدث من تطورات اجتماعية وتقنية 
مازالت هذه املجال�س حتتفظ برونقها ومكانها 
الجتماع���ي، وم���ازال النا�س يرتادونه���ا، فكان 
الأبناء خري �صلف لالآباء يف ارتياد هذه املجال�س. 
ويف رم�ص���ان بالذات تكر  املجال�س الرم�صانية 
وت���زداد زينتها ويت�صع مكانه���ا اأكر واأكر مما 
ُي�صي���ف اإليه���ا بهاًء اأك���ر وجمالً اأك���ر لرتياد 

النا�س.
وتعتز مملكة البحرين باملجال�س الرم�صانية 

ويتوارثها الأبناء عن الآب���اء الذين توارثوها من 
اآبائهم واأجداده���م، جمال�س قيادات وم�صوؤولني 
وعائ���الت واأف���راد، ولن���ا يف جاللة املل���ك قدوة 
العائل���ة  اأبن���اء  ا�صتقب���ال  يف  رم�ص���ان  كل  يف 
احلاكم���ة وامل�صوؤولني واأبن���اء البالد من خمتلف 
املحافظات، ويف زيارات �صاحب ال�صمو امللكي 
رئي����س الوزراء املوقر و�صاح���ب ال�صمو امللكي 
ويل العه���د يف زياراتهما املجال����س الرم�صانية 
مبختلف اأنح���اء البحرين، وكذلك جمال�س الوزراء 
وامل�صوؤول���ني والأعي���ان والعائ���الت والن���وادي 

والإعالم  وموؤ�ص�صات املجتمع املدين.
ت���زداد كل عام اأعداد ه���ذه املجال�س، ويتم 

اإ�ص���دار كتيب���ات واإعالن���ات يف اجلرائد عن هذه 
املجال����س ومكانه���ا، وفيه���ا ت���دار الكث���ري من 
والجتماعية  والقت�صادية  ال�صيا�صية  الأحاديث 
والت�رضيعية، ويف مقدمة هذه الأحاديث ما يتعلق 
مبملك���ة البحري���ن واملواطن���ني، وم���ا ت�صه���ده 

املنطقة العربية من اأحداث والعامل. 
�صتبق���ى جمال�صن���ا مدار�صن���ا الت���ي نتعلم 
فيها كل ال�صف���ات اجلميلة وال�صم���ات اجلليلة 
والعادات احل�صنة احلميدة التي يتحلى بها اأبناء 
البحرين، اإن هذه املجال����س هي القلب الناب�س 
للبحرين يف �صه���ر رم�صان الكرمي، وهي املكان 

الذي يت�صع للجميع.

عادل عيسى  
المرزوق

نقطة أول السطر

ahmedjuma44
@yahoo.com أحمد جمعة



4.7 % النمو املتوقع 
لإفريقيا الو�سطى يف 2017

 
وا�سنطن - العمانية: توقع �سندوق النقد 
ال���دويل اأن ي�س���ل معدل النم���و القت�سادي يف 
اإفريقيا الو�سطى الع���ام 2017 اإلى 4.7 % يف 

حال توقف العنف امل�سلح.
كم���ا توقع يف بيان جدي���د ن�رشه على موقعه 
الإلك���روين اأن ينخف����ض مع���دل الت�سخ���م يف 
اإفريقيا الو�سطى اإل���ى 3.8 % يف العام 2017 

مدعوما بزيادة الإمدادات الغذائية.

“اأ�رشي” ت�سارك يف اأكرب معر�ض اأوروبي للمالحة
احل���د - اأ�رشي: �ساركت ال�رشك���ة العربية لبناء واإ�سالح ال�سفن )اأ����رشي( بعر�ض منتجاتها 

وخدماتها يف معر�ض اأو�سلو للمالحة 2017، وهو اأكرب معر�ض بحري يف اأوروبا.
وا�ستقب���ل املعر�ض 35 األف زائر خالل اأيامه الأربع���ة، فيما �سارك فيه مئات العار�سني 
من 80 دولة. ويعد املعر�ض واحداً من الفعاليات ال�سنوية التي حتر�ض اأ�رشي على امل�ساركة 

فيها، حيث يعترب ملتقى دولياً مع كثري من العمالء ومن�سة للت�سويق العاملي.
وق���ال الرئي����ض التنفيذي ل�رشكة اأ�رشي من موق���ع العر�ض اأندي �سو “اإ�ساف���ة اإلى اإتاحة 
الفر�س���ة لزيارة اأهم العمالء الأوروبيني، فاإن هذا املعر����ض ي�سكل مقيا�ساً ل�سناعة ال�سفن 

عموما”. 
واأ�ساف اأن التواجد باملعر�ض، ي�سكل ل� “اأ�رشي” من�سة للتوا�سل مع العمالء املف�سلني، 
عالوة على تعزيز مكانتنا؛ بو�سفها ال�رشكة الرائدة يف ت�سليح ال�سفن واأبراج احلفر يف منطقة 

اخلليج العربي”.
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اقتصاد
“الريادة ال�صبابية” تختتم الن�صخة الثالثة من “فر�صة 2017”

جواد حممد مديرا عاما للأهلية للتاأمني

“�صتاندرد اآند بورز” تعدل النظرة امل�صتقبلية للبحرين اإلى “�صلبية”

“كريدي مك�س”: حتديث بدائل للتوقف عن التمرير املزدوج للبطاقات 

“اأرمادا” متنح البحرينيات اأولوية التوظيف 

بوجريي: الت�سنيف مل ياأت بجديد

تدر�ض التو�سع بال�سوق ال�سعودية

بالتفاق مع وزارة العمل.. 400 �ساغر باملرحلة الأولى

عدل���ت وكال���ة �ستاندرد اآن���د بورز اأم����ض الأول 
نظرتها امل�ستقبلية لالئتم���ان ال�سيادي يف البحرين 
من م�ستقرة اإلى �سلبية؛ بفعل تراجع املوقف املايل 

.”BB-/B“ واخلارجي، واأكدت ت�سنيفها عند
وقل���ل امل����رشيف عبدالكرمي بوجريي م���ن تاأثري 
الت�سنيف على الأو�ساع احلالية، م�سيفا اأنه اأمر كان 
متوقع���ا ب�سبب عدم حت�س���ن الأو�س���اع القت�سادية 

الأخرية، )...( الت�سنيف مل ياأت بجديد.
وق���ال رئي����ض جمل����ض اإدارة بور�س���ة البحرين 
بوج���ريي “كان���ت البحري���ن م�سنفة منذ ف���رة على 
اأنها غري ا�ستثمارية وبنظرة غري م�ستقرة، والأو�ساع 
القت�سادي���ة مازالت �سعبة؛ كون اأ�سع���ار النفط ما 
زالت مراجعة اإ�سافة اإلى عدم وجود حلول �رشيعة”.

وقال���ت الوكال���ة بح�س���ب روي���رز اإن النظ���رة 

ال�سلبي���ة تعك����ض الراأي ب���اأن موقف �س���ايف الأ�سول 
اخلارجي���ة للبحري���ن ق���د يراج���ع لي�سب���ح غري كاف 

لتخفيف الآثار امل�ستمرة لتقلب اأ�سعار النفط.
واأ�سافت اأن القطاع املايل مازال يظهر اإ�سارات 

على ال�ستقرار مبا يف ذل���ك م�ستويات اإيداعات غري 
املقيم���ني. وتوقع���ت الوكالة تقل����ض العجز املايل 
تدريجي���ا بف���رة التوقعات، واأن ي���وؤدي متويله اإلى 

زيادة موقف �سايف الأ�سول البحرينية اخلارجية.

ق���ال الرئي�ض التنفي���ذي ل�رشكة كري���دي مك�ض 
يو�س���ف م���ريزا اإن ال����رشكات قامت بتحدي���ث بدائل 
لدم���ج اأنظم���ة الدف���ع بالبطاقات؛ حت���ى تتمكن من 
التوق���ف ع���ن التمري���ر امل���زدوج لبطاق���ات الدفع، 
والذي يعد غري اآمن لدى العديد من الدول وال�رشكات 

امل�سدرة للبطاقات.
واأ�س���اف م���ريزا خ���الل ت�رشيح���ه لل�سحافي���ني 
عل���ى هام����ض غبق���ة ال�رشك���ة الرم�ساني���ة اأن ال�رشكة 
قامت بتنظيم حمالت توعوي���ة منذ عامني؛ للتوقف 
ع���ن عملية التمرير امل���زدوج يف بطاق���ات الئتمان، 

وحماية معلومات الزبائن وم���ا ي�ساحبها من اخراق 
للح�سابات”. وكانت م�رشف البحرين املركزي اأ�سدر 
تعميم���ا الأ�سب���وع املا�سي األزم في���ه جميع ال�رشكات 

بالتوقف عن التمرير املزدوج للبطاقات.
واأو�س���ح ميزرا اأن ال�رشكة تق���وم �سنويا باإ�سدار 
بطاقت���ني لل�س���وق بع���د الدرا�س���ة والتع���رف عل���ى 
الحتياج���ات املطلوبة، لفًتا اإلى اأن “كريدي مك�ض” 
اأ�س���درت م���ا يق���ارب 25 بطاق���ة تلب���ي احتياج���ات 
جمي���ع الفئ���ات يف البحرين منها البطاق���ات العادية 
وال����رشكات والإنرنت واجلامعات، اإ�سافة اإلى بطاقة 
التعبئة التي مت اإ�سدارها اأواخر العام 2014، والتي 

جنحت ب�سورة كبرية.

واأ�س���ار اإلى اأن ال�رشكة تدر�ض التو�سع يف ال�سوق 
ال�سعودي���ة م���ع اأحد ال����رشكاء املحليني هن���اك، ومت 
التوقي���ع على اتفاقي���ة تفاهم مع املنظم���ة العربية 
لل�سياحة التي تتخذ م���ن اململكة العربية ال�سعودية 
مقًرا لها لتقوم بدرا�سة احتياجات ال�سوق ال�سعودية، 
وعل���ى �سوئه���ا �ستح���دد ال�رشك���ة اإج���راءات التقدم 

للح�سول على الراخي�ض من اجلهات الر�سمية.
واأو�سح اأن ال�رشكة تعتزم تو�سيع نطاق خدماتها 
بالركيز على �س���وق البحرين يف الوقت احلايل، كما 
اأنها تدر�ض حالياً عددا من اخليارات لتطبيق التقنية 
اجلدي���دة، وتوف���ري املزيد م���ن اخلدم���ات املبتكرة 

للزبائن.

املنامة - اأرمادا: ك�س���ف املدير العام ملجموعة 
اأرم���ادا زك���ي اخلزاع���ي عن اتف���اق م���ع وزارة العمل 
والتنمي���ة الجتماعي���ة لتوظيف الدفع���ة الأولى من 
البحريني���ني يف املرحلة الأولى م���ن م�رشوع التوظيف 
والتاأهي���ل، مو�سحا اأن���ه جاري تدري���ب جمموعة من 
البحرينيات على انظم���ة واأعمال املجموعة خ�سو�سا 
الت���ي  واملخ���ازن  املكات���ب  يف  الداخل���ي  اجلان���ب 

�ست�ستكمل منت�سف العام املقبل.
واأ�ساف املدير العام ب���اأن التفاقية جاءت بناء 
عل���ى توجيه���ات اأع�ساء جمل����ض ادارة ال�رشك���ة اأحمد 
اإ�سماعي���ل الطح���ان وعمار اإ�سماعي���ل الطحان وب�سار 
اإ�سماعي���ل الطح���ان، موؤكدا ����رشورة اأن تك���ون ن�سبة 
البحريني���ني م���ن الإناث ن�سبة جيدة م���ن اأ�سل  400 

�سيتم توظيفهم يف املرحلة الأولى.
وقال اإن الت�سهيالت التي ح�سلت عليها ال�رشكة 
يتوجب ال�ستفادة منها مبا يخدم القت�ساد الوطني 
للبحري���ن خ�سو�س���ا جتاه العمال���ة الوطنية عرب خلق 
فر����ض عم���ل للعاطل���ني اأو حديثي التخ���رج وزيادة 
معدلت ال�رشاء م���ن ال�سوق املحلية مما ينعك�ض على 
زي���ادة دورة احلركة التجارية بال�سوق املحلية، وهذا 
م���ا ت�سعي جمموعة اأرم���ادا العمل لتحقيق���ه، ويوؤكد 

عليه جمل�ض ادارة ال�رشكة.

واأ�سار اخلزاعي اإلى اأن القوى العاملة البحرينّية 
تتمي���ز بكونه���ا الأعلى من حيث م�ست���وى التح�سيل 
العلمي واملهارات والكفاءة بني دول منطقة اخلليج، 
مما ي�سمح للم�ستثمرين تقلي�ض حجم الإنفاق الالزم 
ال�ستق���د�م عمال���ٍة �أجنبية ب����روٍط وظيفي���ة ودخوٍل 
اأعلي وا�ستبدال ذل���ك ببناء قوى عاملة حملية تت�سم 
با�ستدامته���ا على املدى الطوي���ل، ي�ساف اإلى ذلك 
ق���درة القوى العامل���ة الوطنية عل���ى التكيف مع اأي 

عمل ون�ساط جتاري �و �سناعي.

وتاب���ع “ال�رشك���ة ب�س���دد توظي���ف العدي���د من 
البحريني���ني وتنظي���م الربام���ج التدريبي���ة الكفيلة 
باإعدادهم العداد املنا�سب للعمل يف خمتلف اق�سام 

واإدارات املجموعة قبل بدء العمل”.
واأ�س���اف اخلزاعي اإل���ى اأن املجموعة تعمل على 
توظي���ف املزي���د م���ن البحرينيني م���ن اجلن�سني يف 
حمالتها املنت����رشة يف املجمع���ات التجارية باململكة 
خ�سو�سا وانها تعد من اأهم مركز للوكالت التجارية 

العاملية مثل ريفا، �سوي�ض.

• م�رشف البحرين املركزي	

• جانب من الغبقة الرم�سانية ل�رشكة “كريدي مك�ض”	

• جواد حممد	

ال�سبابي����ة:  الري����ادة   - املنام����ة 
احتفل����ت جمعي����ة الري����ادة ال�سبابية 
الثالثة  الن�سخ����ة  بتخري����ج  اخلمي�����ض 
من برنامج “فر�س����ة 2017” لريادة 
الأعم����ال، وك�سف����ت ع����ن امل�رشوعات 

الثالثة الفائزة يف هذه الن�سخة.
وف����ازت باملركز الأول امل�سركة 
عواط����ف احلرز ع����ن م�����رشوع “م�سنع 
لدباغة اجلل����ود العربي����ة”، فيما فاز 
باملرك����ز الث����اين امل�سركني فاطمة 
حبي����ب وح�س����ن عبداهلل ع����ن م�رشوع” 
وال����ذي   ،”YUM restaurant
�رشيع����ة  وجب����ات  لتق����دمي  يه����دف 
�سحية. اأما املركز الثالث، فكان من 
ن�سيب نوف �سب����اح عن م�رشوع “حلو 
ن����وف”، ويقوم على تقدمي ال�سيافة 
التقليدي����ة بلم�س����ة جدي����دة ملختلف 

املنا�سبات.
ال�سناع����ة  وزارة  وكي����ل  وق����ال 
والتج����ارة ل�س����وؤون ال�سناع����ة اأ�سامة 
العري�����ض “اإن برنام����ج فر�سة ياأتي 
ليوؤك����د م����دى تر�س����خ ثقاف����ة ريادة 
الأعمال يف البحرين وحر�ض احلكومة 
وموؤ�س�ساته����ا املختلف����ة على حتفيز 
ودع����م  واحت�سانه����ا  الفئ����ة  ه����ذه 

م�سريتها”.
الحتف����ال  اللق����اء  وت�سم����ن 
بالفائزين باملراكز الثالث الأولى يف 

الربنام����ج الذي نّظ����م 20 ور�سة عمل 
من����ذ انطالقت����ه يف فرباي����ر، ت�سمنت 
والتفكري  الأعمال  ري����ادة  اأ�سا�سيات 
اإع����داد درا�سات  الإبداع����ي، وكيفية 
ال�س����وق وخط����ط العمل اإ�ساف����ة اإلى 
مهارات العر�����ض والتقدمي؛ ليتاأهل 
بعده����ا 11 م�سركاً للمرحلة الأخرية؛ 
م����ن اأج����ل التناف�ض لتق����دمي اأف�سل 

خطة عمل مل�ساريعهم التجارية.
من جهته����ا اأكدت نائ����ب رئي�ض 
اجلمعية ومدير الربنامج اأمرية حممود 
التجرب����ة  كان  فر�س����ة  برنام����ج  “اأن 
الأول����ى جلمعية الري����ادة ال�سبابية يف 
الربام����ج املخت�سة بري����ادة الأعمال، 
والتي تدع����م توجه البحرين يف ريادة 
الأعم����ال ومتكني ال�سب����اب، ويرجم 
روؤيته����ا عل����ى اأر�����ض الواق����ع. فمن 
خ����الل الربنامج عمل����ت اجلمعية على 
اكت�ساف ال�سب����اب البحريني اأ�سحاب 
ال�سخ�سية الرائدة والأفكار الأبداعية 
وامل�ساريع املميزة و�ساعدتهم على 
تنمي����ة اأفكاره����م للو�س����ول بها الى 
م�ساريع جتاري����ة متكاملة على اأر�ض 

الواقع”.
الربنام����ج  مدي����رة  وك�سف����ت 
الثالث����ة  باملراك����ز  الفائزي����ن  اأن 

�سيح�سلون على جوائز قيمة.

�سوليدرت����ي:   - املنام����ة 
اأعلن����ت ال�رشك����ة الأهلي����ة للتاأم����ني؛ 
اإح����دى ال�����رشكات التابع����ة ملجموع����ة 
�سوليدرت����ي القاب�سة، ع����ن تعيينها 

ا لل�رشكة. جواد حممد مديًرا عامًّ
وكان ج����واد �سغ����ل منا�سب عدة 
يف جمموع����ة �سوليدرت����ي كان اآخرها 
املدير الع����ام ل�رشكتها التابعة، �رشكة 
�سوليدرتي التكافل العام. هذا وقد 
عم����ل ج����واد يف جمموع����ة �سوليدرتي 

منذ تاأ�سي�سها عام 2003.
التنفي����ذي  الرئي�����ض  وق����ال 
للمجموع����ة اأ�رشف ب�سي�سو اإن »تعيني 
جواد لرئا�سة ال�رشكة الأهلية للتاأمني، 
املعلن����ة  الأه����داف  م����ع  يتما�س����ى 
للمجموعة يف وقت الطرح العام ل�رشاء 
اأ�سه����م الأهلي����ة يف دي�سمرب 2016«. 
واأ�س����اف »كجزء من عملي����ة العر�ض 
وثيق����ة  يف  املعلن����ة  وال�ستح����واذ 
الطل����ب، تهدف املجموع����ة اإلى دمج 
�سوليدرتي التكافل العام مع ال�رشكة 
الأهلية للتاأمني بحيث �سرياأ�ض جواد 

هذا الكيان املوحد اجلديد«. 
ومن جانبه، رح����ب رئي�ض جمل�ض 
اإدارة ال�رشك����ة الأهلية للتاأمني اأ�سامة 
البحارنة بان�سمام جواد اإلى �سفوف 
ال�رشك����ة الأهلية للتاأم����ني«. واأ�ساف 
»اإن تعيينه يعك�ض ثقة جمل�ض الإدارة 
يف قدرات����ه على توجي����ه ال�رشكة خالل 
الأ�سه����ر القادمة نح����و عملية اندماج 
ناجح����ة م����ع �سوليدريت����ي التكاف����ل 
العام. كما اإننا على ثقة تامة بقدراته 

على قيادة ال�رشك����ة املدجمة لت�سبح 
�رشك����ة التاأم����ني الرائ����دة يف البحرين 
املتوافقة واأحكام ال�رشيعة الإ�سالمية 
الغ����راء. واختتم »نتطل����ع اإلى العمل 
مع جواد وجميع الأطراف ذات ال�سلة 
م����ن اأج����ل ترجم����ة الروؤي����ة والأهداف 

امل�سركة اإلى واقع ملمو�ض«.
وا�سع����ة  خ����ربة  ج����واد  ميتل����ك 
ومتنوعة تربو على 22 �سنة يف جمال 
اإدارة الأعم����ال وجمال التاأمني. وكان 
قد ح�سل على زمال����ة معهد التاأمني 
القان����وين الربيط����اين )ACII(. كما 
اأنه����ى برنام����ج التنمي����ة الإداري من 
كلي����ة داردن لإدارة الأعم����ال، جامعة 
فرجيني����ا - الولي����ات املتحدة. وهو 
يحمل املاج�ستري يف نظم املعلومات 
م����ن جامع����ة �سندرلن����د - اململك����ة 

املتحدة.

زينب العكري، رويرتز

زينب العكري من �ساحية ال�سيف

• يو�سف مريزا	
 ت�صوير ر�صول احلجريي

• •زكي اخلزاعي	 اأحمد الطحان 	
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��شتري�د 42.5 �ألف مكيف بـ 7.5 مليون دينار يف 4 �أ�شهر
من 23 دولة... 69 % من ال�سني و10 % من ال�سعودية

ا�ست���وردت البحري���ن 42.5 األ���ف مكي���ف 
ه���واء من 23 دولة بقيم���ة اإجمالية و�سلت اإلى 
7.58 مليون دينار منذ مطلع العام حتى اأبريل 
2017، يف ظ���ل تزايد الطل���ب على املكيفات 
يف ف�س���ل ال�سيف ال���ذي ترتفع في���ه درجات 

احلرارة.
ويعط���ي حج���م اال�ست���راد موؤ����را وا�سحا 
لنم���و اال�ستهالك املحلي على املكيفات، فيما 
زاد حج���م �س���وق التربي���د يف اململكة 69.3 % 
من املكيف���ات امل�ستوردة من ال�سني وحوايل 

10.4 % من ال�سعودية.
واأو�سح���ت بيان���ات ر�سمي���ة ع���ن �س���وؤون 
اجلم���ارك اأن حجم اال�ستراد يف يناير بلغ 3.54 
األ���ف مكي���ف بقيم���ة 1.6 ملي���ون دين���ار، ويف 
فرباير مت ا�ست���راد 5.12 األ���ف مكيف بقيمة 
588.5 األ���ف دين���ار، وبلغ ع���دد املكيفات يف 
مار�س حوايل 14.14 األف مكيف ب� 2.4 مليون 
دين���ار، ويف اأبري���ل 19.74 األف مكي���ف ب� 2.9 

مليون دينار.
وبح�سب ت�سني���ف ال���واردات وفق الدول 
م���ن حي���ث الكمية، ج���اءت ال�س���ني يف املركز 
االأول بكمي���ة 29.5 األف مكي���ف، ثم ال�سعودية 
ب���� 4.4 األف مكيف، تليها تايالن���د ب� 3.9 األف 
مكي���ف، ورابعا الهند بنح���و 2.23 األف مكيف، 

ثم ماليزيا خام�سا بعدد 789 مكيفا.
وبح�س���ب ت�سنيف واردات املكيفات وفق 
ال���دول من حي���ث القيمة، فقد ج���اءت ال�سني 
يف املركز االأول بقيم���ة 3.4 ماليني دينار، ثم 
ال�سعودي���ة بقيم���ة 1.5 ملي���ون دين���ار، تليها 
فرن�سا ب� 643.9 األ���ف دينار، ورابعا ايطاليا ب� 
550.7 األ���ف دينار، وتايالند باملرتبة اخلام�سة 

بقيمة 320.6 األف دينار.
وم���ن ناحي���ة الت�سدي���ر، فق���د بل���غ حج���م 
ت�سدي���ر البحري���ن الأجه���زة مكيف���ات اله���واء 

69.14 األ���ف جهاز من يناير حتى اأبريل 2017 
بقيمة اإجمالية بلغ���ت 8.8 ماليني دينار، منها 
66.7 % م�سدرة اإلى ال�سعودية وحوايل 12.8 

% اإلى الكويت.
واأو�سح���ت البيان���ات اأن حج���م الت�سدي���ر 
يف يناي���ر بل���غ 11.34 األف مكي���ف بقيمة 1.7 
ملي���ون دينار، ويف فرباي���ر مت ت�سدير 17.29 
األف مكيف بقيمة 1.9 مليون دينار، وبلغ عدد 
املكيف���ات امل�سدرة يف مار����س حوايل 14.12 
األ���ف مكي���ف ب� 1.6 ملي���ون دين���ار، ويف اأبريل 

26.39 األف مكيف ب� 3.4 مليون دينار.
وبح�سب ت�سنيف ال�س���ادرات وفق الدول 
م���ن حي���ث الكمية، فق���د ج���اءت ال�سعودية يف 
املرك���ز االأول بكمي���ة 46.95 األ���ف مكيف، ثم 
الكوي���ت ب���� 8.9 األف مكي���ف، تليه���ا �سلطنة 
عمان ب� 3.5 األف مكيف، ورابعا قطر بعدد 2.8 
األف مكيف، فاالإمارات باملرتبة اخلام�سة بعدد 

2.85 األف مكيف.
وبح�س���ب ت�سني���ف �س���ادرات املكيفات 
وف���ق ال���دول من حي���ث القيم���ة، فق���د جاءت 

ال�سعودي���ة يف املرك���ز االأول بقيم���ة 5 ماليني 
دين���ار، ث���م الكويت بقيمة 1.4 ملي���ون دينار، 
تليه���ا االإم���ارات بقيم���ة 925.1 األ���ف دين���ار، 
ورابع���ا �سلطن���ة عمان ب���� 476.4 األ���ف دينار، 
وقط���رة باملرتبة اخلام�سة بقيم���ة 426.4 األف 

دينار.
وتق���در عائدات قط���اع التكييف باأكرث من 
50 مليون دينار �سنوياً يف مملكة البحرين، التي 
يكون الطق����س فيها معظم اأيام ال�سنة م�سم�سا 

حارا، وال�سيما يف �سهري يوليو واأغ�سط�س.

• ت�سدير 69.1 األف جهاز حتى اأبريل ب� 8.8 مليون دينار 	

عقد من 

االجتهاد
لبحرين أفضل

ساهمت “متكني” منذ 

تأسيسها يف العام 2006 يف 

تطوير القطاع الخاص يف 

البحرين، وجعله املحرك الرئيس 

للنمو االقتصادي يف اململكة، 

وهي تعد إحدى ركائز مبادرات 

اإلصالح الوطني ورؤية البحرين 

االقتصادية.

وتهدف “متكني” إىل تحقيق 

هدفني رئيسني، أولهام 

تعزيز عملية تأسيس وتطوير 

املؤسسات، وثانيهام 

توفري الدعم لتنمية األفراد 

واملؤسسات.

إعداد: املحرر االقتصادي

ليىل آل رشيف:  

قصة نجاحي

ب���داأ اهتمام���ي بتزيني الكعك واحللوى عندم���ا كنت اأعمل يف 

جم���ال اآخر، ووجدت فيه �سغفي، ف�سعرت باأن علّي اأن اأح�سم االأمر 
ب���ني عمل���ي و�سغفي، وق���ررت اأن اأترك عمل���ي، واأن اأح�سل على 

�سهادة التدريب التي اأحتاجها الأ�سبح حمرتفة يف هذا املجال.

إلهامي

وتزيني  احللويات  جم��ال  اإن 
ويتمتع  وا�سع،  جمال  هو  الكعك 
بكم كبر من امل�ساريع املناف�سة، 
ولكنني �سخ�سياً تو�سلت اإلى اأنه 
والتطور  النجاح  حتقيق  باإمكاين 
خالل  من  املهني  ال�سعيد  على 

التميز بفكرة م�روعي.

أكرث يشء 

تعلمته

بح�سولك على 
الدعم املنا�سب واإ�رارك 

على النجاح ي�سبح 
الطريق نحو حلمك 

وا�سحاً وال �سيء ميكنه 
اإعاقة طريق تقدمك 

وو�سولك للنجاح.

ما أؤمن به

“اإن العزم واالإ�رار على تنفيذ 
فكرتك ي�سكل ن�سف النجاح. اأما 

الن�سف االآخر، فيمكن حتقيقه من 
خالل االإبداع واملثابرة والتطوير 

التام لفكرة م�روعك”.
“للنجاح طعم رائع يف جمال 

ت�سميم الكعكات”.

ما مييزنا

اأنا فخورة اأن عملي هو جزء مهم 
من اأكرث املنا�سبات �سعادة للنا�س. 
اأ�سعى جاهدة للم�ساهمة يف فرحهم 

اليومي، وذلك بالتن�سيق معهم فيما 
يتعلق بالت�سميم، ونظام االألوان، 

وجعل كعكاتهم اأكرث خ�سو�سية؛ من 
اأجل ر�سم �سورة وا�سحة املعامل ليوٍم 

من اأكرث االأيام اأهمية يف حياتهم.

اإلرصار عىل النجاح يجعل 

طريق الحلم واضًحا 

للنجاح طعم رائع يف 

مجال تصميم الكعكات

زينب �لعكري

ا�ستعداًدا لتطبيق �ريبة ال�سلع االنتقائية

�ل�شعودية: قفزة باأ�شعار �مل�رضوبات �لغازية ت�شبق �ل�رضيبة 
حمكمة قطرية ترف�ض �لطعن باأحكام “د�ر �لقر�ر”

املنام���ة - دار القرار: اأ�ساد االأمني 
العام ملرك���ز التحكيم التج���اري لدول 
جمل�س التعاون ل���دول اخلليج العربية 
“دار الق���رار” اأحمد جن���م بحكم حمكمة 
الطع���ن يف غرفة امل�س���ورة الذي �سدر 
موؤخراً، اإذ ق�ست الدائرة املدنية الثانية 
يف غرف���ة امل�سورة يف اجلل�سة املنعقدة 
يف مقر املحكمة بتاريخ 14/3/2017 
متيي���ز   71/2017 رق���م  الطع���ن  يف 
مدين بع���دم قبول الطعن باأحكام مركز 
التحكيم التجاري لدول جمل�س التعاون 
ل���دول اخللي���ج العربي���ة “دار القرار”، 
والزمت الطاعن���ة بامل�روفات واأمرت 

مب�سادرة الكفالة.
واأكد حكم حمكم���ة الطعن يف غرفة 
امل�س���ورة باأن���ه ومل���ا كان االأ�س���ل يف 
التحكي���م اأنه طري���ق ا�ستثنائي لف�س 
اخل�سوم���ات قوامه اخل���روج على طرق 
التقا�س���ي العادي���ة وم���ا تكفل���ه م���ن 
�سمانات ويقت�ر حتماً على ما تن�رف 

اإرادة املحتكم���ني اإل���ى عر�س���ه عل���ى 
هيئ���ة التحكيم، فهو يق���وم على ر�سا 
االأط���راف وقبوله���م ب���ه كو�سيلة حلل 
كل اأو بع����س املنازع���ات الت���ي ن�ساأت 
اأو ميك���ن اأن تن�س���اأ بينه���م مبنا�سب���ة 
عالق���ة قانونية معين���ة عقدية كانت اأو 
غر عقدي���ة، ف���اإرادة املتعاقدين هي 
الت���ي توج���د التحكي���م وحت���دد نطاقه 

م���ن حي���ث امل�سائ���ل الت���ي ي�سمله���ا 
الواج���ب التطبيق، وت�سكيل  والقانون 
هيئ���ة التحكيم و�سلطاته���ا، واإجراءات 
التحكي���م، وغره���ا والدع���وى ببطالن 
حكم التحكي���م ال تت�سع لغ���ر احلاالت 
التي اأوردها امل�رع ح�راً، وكان االأ�سل 
يف االإجراءات اأنه���ا روعيت، وكان حكم 
التحكيم حمل النزاع قد �سدر م�ستوفياً 
كاف���ة �رائط �سحته مبا يناأى عن مظنة 
البط���الن، واإذ ق�سى احلك���م االبتدائي 
املوؤيد واملكمل باحلكم املطعون فيه 
برف����س دعوى بطالن���ه، فاإنه يكون قد 
اأعمل �سحيح القانون، وي�سحى الطعن 
مقاماً على غر االأ�سباب املبينة باملادة 
االأول���ى م���ن القانون رق���م )12( ل�سنة 
2005 ب�ساأن ح���االت واإجراءات الطعن 
بالتمييز يف غر املواد اجلنائية، فتقرر 
املحكمة عدم قبوله عمالً باملادة )16( 

من القانون ذاته.
الريا����س - العربية.ن���ت: م���ع اإع���الن ال�سعودية 
ر�سميا ب���دء تطبي���ق �ريبة ال�سل���ع االنتقائي���ة التبغ 
وم�ستقاته، وم�روبات الطاقة بن�سبة 100 % والغازية 
ب���� 50 % يف 10 يوني���و اجل���اري، �سه���دت االأ�س���واق 
املحلي���ة اإقباال على �راء كمي���ات كبرة من املنتجات 

املقرر تطبيق ال�ريبة عليها قبل ارتفاع اأ�سعارها.
ور�س���د اإقباال من جان���ب امل�ستهلكني يف اأ�سواق 
الريا����س على �راء كمي���ات من هذه ال�سل���ع؛ لتوفر 
مبال���غ واإن كان���ت ب�سيطة قب���ل تطبيق الق���رار الذي 
مبوجبه �سرتتفع اأ�سعار ال�سلع بن�سب 50 % و100 % 

على اأ�سعارها النهائية.
ووفق���ا للجولة، فقد �سجل���ت مبيعات امل�روبات 
الغازي���ة وم�روبات الطاق���ة وال�سجائر زي���ادة بن�سب 

ترتاوح بني  %50 و70 %.
م�سان���ع  اأغلق���ت  الريا����س،  جري���دة  وبح�س���ب 
امل�روبات الغازية اأبوابها اأمام الطلبات، فيما اأغلقت 
امل�ستودع���ات الكربى خمازنها دعما ل�سح املعرو�س، 
ولب���ت متاج���ر البي���ع باجلمل���ة رغب���ات امل�ستثمري���ن 
بكمي���ات قليل���ة؛ بغي���ة اال�ستف���ادة م���ن املخ���زون 

ليتما�سى مع االأ�سعار اجلديدة.
وقف���زت ت�سع���رة امل�روبات الغازي���ة من �ركة 
بيب�س���ي لت�سجل اأعلى معدل لها منذ دخولها االأ�سواق 
ال�سعودي���ة، حي���ث ارتفع���ت بواق���ع 50 % بح�سب ما 

ر�سدته �سحيفة الريا�س.
واأبدى م�ستثم���رون يف قطاع التجزئة تذمرهم من 
ارتف���اع االأ�سعار املفاجئ الذي ياأتي يف وقت انخف�س 
في���ه مع���دل الت�سخم يف ال�سعودية اإل���ى ما دون 4 % 
للمواد اال�ستهالكية بع���د اأن �سجل ارتفاعات متتالية 

بلغت 11 % يف املا�سي.
وبع���د فر�س ال�ريب���ة املقرر العم���ل بها يف 15 
رم�س���ان )10 يونيو( اجلاري، �ست���رتاوح اأ�سعار عبوة 
الدخان للماركات ال�سائع ا�ستخدامها بكرثة 24 رياال، 
يف حني �ست�سل اأ�سعار م�روبات الطاقة اإلى 6 رياالت.

• اأحمد جنم 	
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وح�شد ترامب دعما قويا من الرئي�س ال�شيني �شي جني بينغ لكبح 
كوري���ا ال�شمالية مما اأثار خماوف احللف���اء يف اآ�شيا من اأن وا�شنطن قد 

ت�شمح لل�شني مبزيد من احلرية يف اأماكن اأخرى باملنطقة.
وق���ال ماتي�س اإن التهديد الذي ت�شكله كوري���ا ال�شمالية “وا�شح 
وقائ���م” واإن بيوجنياجن زادت م���ن وترية ال�شعي اإل���ى امتالك اأ�شلحة 

نووية.
و�شغط���ت وا�شنطن على بك���ن ب�شدة لكي تكب���ح ن�شاط جارتها 
املنعزل���ة وحذرت من اأن كل اخليارات مطروحة اإذا وا�شلت بيوجنياجن 

تطوي���ر براجمها النووية وال�شاروخية. وق���ال ماتي�س “ت�شجعت اإدارة 
ترام���ب بالتزام ال�شن املتجدد بالعم���ل مع املجتمع الدويل جتاه نزع 

ال�شالح النووي”.
لكن ماتي�س قال اإن تعاون ال�شني ب�شاأن كوريا ال�شمالية ال يعني 
اأن وا�شنطن لن تتحدى اأن�شطة بكني يف بحر ال�شني اجلنوبي. واأ�شاف 
ماتي����س “هن���اك اأكرث بكث���ري من ق�شيت���ني بني ال�ش���ني والواليات 
املتح���دة. نعمل م���ع ال�شن ب�ش���اأن كوري���ا ال�شمالية لأن ه���ذه اأي�شا 

م�شكلة بالن�شبة لل�شني”.

  للتوا�شل:  )ق�شم ال�شوؤون الدولية: 17111482(              ق�شم االإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )اال�شرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434(

جولة جديدة من حمادثات اأ�شتانا يف 12 و13 يونيو

موسكو - رويترز

نقل���ت وكالة الإع���ام الرو�شية عن ال�شفري ال�ش���وري لدى مو�شكو قوله، اأم����س ال�شبت، اإن اجلولة 
املقبلة من حمادثات ال�شام ال�شورية �شتجري يف اأ�شتانا عا�شمة كازاخ�شتان يف 12 و13 يونيو.

ونقل���ت الوكال���ة عن ال�شف���ري ريا�س حداد قول���ه، اإن �شوريا تلقت دع���وة للم�شاركة يف حمادثات 
اأ�شتان���ا الت���ي �شتجري يف 12 و13 من ال�شهر اجل���اري. يذكر اأن اجلولة الأخرية م���ن املحادثات �شملت 
توقيع اتفاق مناطق تخفيف التوتر. ودعت الوثيقة اإلى اإن�شاء مناطق تخفيف التوتر يف حمافظة اإدلب 
واإلى ال�شمال من حم�س ويف الغوطة ال�رشقية ويف جنوب �شوريا، بهدف و�شع حد فوري لاأعمال القتالية 

وحت�شني احلالة االإن�شانية، وتهيئة الظروف املواتية للنهو�س بالت�شوية ال�شيا�شية لالأزمة يف �شوريا.
يذكر اأن اأ�شتانا �شهدت يف يناير املا�شي اأول اجتماع لبحث الإجراءات الازمة لتثبيت وقف اإطاق 
النار يف �شوريا، برعاية تركية رو�شية ومب�شاركة اإيران والواليات املتحدة وحكومة دم�شق واملعار�شة.
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القاهرة - سكاي نيوز عربية:

ق���ال وزي���ر اخلارجية امل����رشي �شامح 
�شك���ري اإن الرئي�س عب���د الفتاح ال�شي�شي 
ب�”الق���وة  ات�شم���ت  حمادث���ات  اأج���رى 
واملكا�شف���ة التام���ة” مع وزي���ر اخلارجية 
ال�ش���وداين اإبراهي���م غن���دور ال���ذي ي���زور 

القاهرة حاليا.
واأو�ش���ح �شك���ري يف موؤمت���ر �شحايف 
م�شرتك مع الغندور مبقر وزارة اخلارجية، 
اإن هدف اجلانبني ه���و احلفاظ على متانة 
الت���ي  ال�شوداني���ة  امل�رصي���ة  العالق���ات 

و�شفها ب�”املقد�شة”.
م���ن جانبه، ق���ال الغندور اإن���ه اأو�شل 
للرئي����س ال�شي�ش���ي ر�شال���ة م���ن نظ���ريه 
ال�ش���وداين عم���ر الب�ش���ري ت�شمن���ت اأي�شا 
الرئي�س ببع�س الق�شايا بن  “ان�شغالت 

البلدين”.
وعر����س الوزي���ر ال�ش���وداين تع���اون 
باده مع م����رش يف تاأمن املثلث احلدودي 
ب���ن م�رش وليبي���ا وال�شودان ملن���ع ت�شلل 

االإرهابيني.

العربية نت:

هرع���ت ال�رشط���ة الربيطاني���ة اإلى 
موقع ح���ادث عل���ى ج�رص لن���دن اأم�س، 
بع���د اأن قال �شهود اإن مركبة  من نوع 
فان ده�ش���ت بع�س امل���ارة م�شريين 
اإل���ى اأنباء عن قتلى، كم���ا اأفاد �شهود 
عيان ب�شم���اع دوي انفجار واإطاق نار 

يف بورو ماركت قرب ج�رش لندن.
وقال���ت ال�رشطة اإنه���ا تتعامل مع 
حادث اآخ���ر يف منطقة فوك�س هول يف 
لندن، كما اأ�شاف���ت اأنها تبحث عن 3 
م�شتب���ه به���م يف حادث ج����رص لندن قد 
يكون���وا م�شلحن. وق���ال �شحايف من 
رويرتز ق���رب املوقع اإن���ه �شاهد ع�رص 
�شيارات �رشطة تتجه �شوب ج�رش لندن.
وقال���ت �شاه���دة لهيئ���ة الإذاعة 
الربيطاني���ة )بي.بي.�ش���ي( اإنها راأت 
�شاحن���ة خفيف���ة من نوع ف���ان بي�شاء 
الل���ون تده����س امل���ارة، يقودها رجل 
كان ي�ش���ري “ب�رصعة نح���و 50 ميال )80 
كلم( يف ال�شاعة”. واأ�شافت ال�شاهدة 
اأن ال�شيارة اأ�شابت 5 اإلى 6 اأ�شخا�س.

واأردفت اأنه يتم عاج 5 اأ�شخا�س 
اأ�شيب���وا يف احلادث بع���د اأن �شعدت 
ال�شي���ارة اإل���ى الر�شي���ف و�شدمتهم. 
وتابع���ت اأنه���ا �شاه���دت رج���ا عاري 
ال�شدر وم�شفد اليدين وقد اأم�شكت 

به ال�رصطة.

كابول – رويترز:

اأغلق���ت ال�شلط���ات الأفغانية 
ال�شوارع يف و�شط العا�شمة كابول 
حماولته���ا  ل���دى  ال�شب���ت  اأم����س 
منع تك���رار مظاه���رة حتولت اإلى 
ا�شتباكات بن املحتجن وال�رشطة 
وخلف���ت 4 قتل���ى. و�شه���د جتمع 
مناه����س للحكوم���ة ي���وم اجلمعة 
يف اأعق���اب هج���وم مدم���ر ب�شاحنة 
ملغومة الأ�شبوع املا�شي مواجهة 
غا�شب���ة ا�شتم���رت ل�شاع���ات بني 
املحتجن وال�رشط���ة التي اأطلقت 
الن���ار يف اله���واء الإبع���اد احل�شود 
التي كانت حتاول اجتياز الأطواق 
الأمني���ة والو�ش���ول اإل���ى الق����رش 
الرئا�ش���ي. وقتل م���ا ل يقل عن 4 
اأ�شخا����س واأ�شي���ب 15 يف اإطاق 
النار مما اأثار انتقاد منظمة العفو 
الدولية املعني���ة بحقوق الإن�شان 
ودفع مبع���وث االأم���م املتحدة يف 

اأفغان�شتان اإلى منا�شدة الهدوء.

لندن – رويترز:

الربيط���اين  ال�شيا�ش���ي  ق���ال 
نايج���ل ف���اراج اأح���د زعم���اء حملة 
االحت���اد  م���ن  بريطاني���ا  خ���روج 
االأوروب���ي اإنه مل يتل���ق اأي ات�شال 
من مكتب التحقيق���ات االحتادي 
)اإف.بي.اآي( ورف�س تقريرا اأ�شار 
اإلى اأن���ه “�شخ�س حم���ل اهتمام” 
يف حتقي���ق يجري���ه املكتب حول 
تاآمر حمتم���ل بن رو�شي���ا وحملة 
الرئي�س دونالد ترامب االنتخابية.
وقال فاراج، وهو زعيم �شابق 
حلزب ا�شتقالل اململكة املتحدة، 
الإذاع���ة الربيطانية  لراديو هيئة 
ال�شب���ت  ي���وم  )بي.بي.�ش���ي( 
لدى �شوؤال���ه عم���ا اإذا كان مكتب 
التحقيقات الحتادي توا�شل معه 
“ال.. بالطب���ع مل يفعل���وا... اأعن���ي 
ه���ذه جم���رد ه�شتريي���ا”. وكانت 
الربيطانية  الغاردي���ان  �شحيف���ة 
قد ذكرت اأن فاراج “اأثار اهتمام” 
املحققني يف مكت���ب التحقيقات 
م���ع  عالقات���ه  ب�شب���ب  االحت���ادي 
ترامب وجولي���ان اأ�شاجن موؤ�ش�س 

موقع ويكيليك�س. 

الجزائر - أ ف ب: 

قت���ل جنديان جزائري���ان وجرح 4 
اآخ���رون يف انفجار قنبلة يدوية ال�شنع 
فجر اأم�س ال�شبت يف منطقة بئر العاتر 
بوالي���ة تب�ش���ة احلدودي���ة م���ع تون�س 
)600 كل���م جن���وب ����رشق اجلزائ���ر(، 
بح�شب م���ا اأفاد م�شدر امن���ي لوكالة 

فرن�س بر�س.
وقال امل�شدر “لالأ�شف ا�شت�شهد 
جنديان وج���رح 4 يف تب�شة” يف انفجار 
قنبل���ة يدوية ال�شنع كانت مزروعة يف 
الطريق الذي يرب���ط بن نقرين وبئر 

العاتر ومرت منه دورية للجي�س.
ونق���ل اجلرحى اإلى م�شت�شفى بئر 
العاتر التي تقع على بعد 15 كلم من 
احلدود التون�شي���ة التي ت�شهد وجودا 

ع�شكريا مكثفا.
كم���ا تخ�شع ه���ذه املنطق���ة �شبه 
ال�شحراوي���ة ملراقبة جوية من اجلي�س 

اجلزائري.

دبي - قناة العربية: 

اأفاد مرا�شل “العربية”، اأم�س ال�شبت، 
ب���اأن مواجه���ات عنيف���ة ت���دور يف اجلبهة 
ال�رشقية من تعز، حي���ث �شن مقاتلو اللواء 
170، هجوما من 3 اجتاهات على مع�شكر 
ق���وات الأمن اخلا�ش���ة اخلا�ش���ع للرئي�س 
املخل���وع عل���ي عب���د اهلل �شال���ح �شال���ح 

باالأ�شلحة الثقيلة.
وبالتزامن، �شه���دت اجلهة ال�شمالية 
م���ن ق����رص ال�شعب تقدم���ا جدي���دا لقوات 

اجلي�س الوطني و املقاومة ال�شعبية .
اإلى ذلك، ذكر �شهود عيان اأن تبادل 
للق�شف املدفعي جرى بني قوات ال�رصعية 
وامليلي�شيات املتمركزة يف التالل الواقعة 

عند االأطراف ال�رصقية للمدينة.
وق���ال قائ���د الل���واء 22 يف اجلي����س 
اليمن���ي العميد الركن �ش���ادق �رشحان اإن 
“الق���وات احلكومي���ة �شتوا�ش���ل حتري���ر 
ال�رصقي���ة  وال�شمالي���ة  ال�رصقي���ة  االأحي���اء 

باملدينة”.

الرباط - )أ ف ب(: 

�شهدت مدينة احل�شيمة يف �شمال 
املغرب اجلمعة تظاهرة لليلة الثامنة 
على الت���وايل للمطالب���ة باإطاق �رشاح 

زعيم “احلراك” نا�رش الزفزايف.
وجتمع املتظاه���رون بعد االإفطار 
يف ح���ي �شي���دي عاب���د وه���م يهتفون 
“كلنا الزف���زايف”. وتفرقت التظاهرة 

دون حوادث قبيل منت�شف الليل.
وكان���ت �شدام���ات وقع���ت بع���د 
الظه���ر بن املتظاهري���ن وعنا�رش من 
ال�رصط���ة يف بل���دة ام���زورن )15 كل���م 
جن���وب ����رشق احل�شيم���ة( اإث���ر �ش���اة 
اجلمعة، بح�شب م���ا اأفاد نا�شط حملي 

لوكالة فران�س بر�س.
عل���ى  مغربي���ة  �شح���ف  ون����رشت 
م�ش���ورة  واأ�رشط���ة  �ش���ورا  مواقعه���ا 
تتواف���ر  اأن  دون  م���ن  لل�شدام���ات 

ح�شيلة لها.

م�رص وال�شودان يعقدان 
جل�شة “مكا�شفة تامة”

 إيران

 أفغانستان

 بريطانيا

حادث ده�س واطاق 
نار قرب ج�رص لندن

ال�شلطات تغلق �شوارع 
و�شط العا�شمة

فاراج: ال�FBI مل يخاطبني 
ب�شاأن حملة ترامب

مقتل جندين وجرح 4 
اآخرين يف اجلزائر

هجوم على مع�شكر اأمني 
للمخلوع �شالح يف تعز

املغرب.. ا�شتمرار 
التظاهرات يف احل�شيمة
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ع�رشات املدنيني يفرون من “داع�ش” يف جنوب الفلبني

قوات تدعمها وا�صنطن تنتزع بلدة املن�صورة من “داع�ش”

ماتي�ش ي�صغط على بكني ب�صاأن كوريا ال�صمالية وبحر ال�صني

عالقون بني غارات الطريان ونريان م�شلحي التنظيم

متهيدا لطرد التنظيم من معقله الرئي�س يف �شوريا

 وما زال نحو 50 م�شلحا ي�شيطرون على و�شط ماراوي 
بع���د اأ�شبوعن ويحتجز نح���و 15 �شخ�ش���ا رهائن بينهم 
كاهن كاثوليكي ي�شتخدمون بع�شهم دروعا ب�رصية، كما 

قال اجلي�س.
وذك���رت احلكوم���ة اأن ح���وايل األفي �شخ����س ما زالوا 

عالق���ني يف ظروف قا�شية يف ه���ذه املنطقة، بدون مياه 
اأو غذاء على االأرج���ح وبع�شهم م�شابون اأو مر�شى بينما 

ت�شن قوات الأمن هجومها با هوادة.
وق���ال اجلي�س ان���ه ي�شن هجم���ات مدفعي���ة وغارات 
ويلق���ي قناب���ل تقليدي���ة بينم���ا ت�ش���ق الق���وات الربية 

طريقه���ا بالدبابات و�شط ر�شا����س القنا�شة والعبوات 
اليدوية ال�شنع والقذائف امل�شادة للدبابات.

وروى ه���وؤالء املعلمون لفران�س بر����س وهم ي�رصبون 
القه���وة واملي���اه و�شط الدم���وع كيف عا�ش���وا على الأرز 

امل�شلوق ومياه الأمطار.

وقال م�شدر اأمني مقرب من قوات �شوريا 
الدميقراطية لرويرتز “منذ نحو 3 اأيام وقوات 
�شوري���ا الدميقراطية تهاجم املن�شورة. اليوم 

دخلوها من جانبني وقد مت حتريرها”.
وقال املر�شد ال�شوري اإن املن�شورة اأكرب 
بلدة يف ريف الرقة الغربي م�شيفا اأنها ل تزال 
ت�شهد بع����س اال�شتب���اكات يف بع�س اجليوب 

التابعة للتنظيم.
الدميقراطي���ة  �شوري���ا  ق���وات  وكان���ت 
الت���ي ت�شم الوح���دات الكردي���ة وجماعات من 
املقاتلن العرب قال���ت ال�شهر املا�شي اإنها 
تتوق���ع اقتحام الرقة يف مطلع ال�شيف يف اإطار 

هجوم متعدد املراحل.
القليل���ة  ال�شه���ور  يف  التحال���ف  وتق���دم 
ب�شع���ة  بع���د  عل���ى  اأ�شب���ح  حت���ى  املا�شي���ة 

كيلوم���رتات م���ن قلب مدين���ة الرقة رغ���م اأنه 
ا�شتغ���رق اأكرث مما كان متوقعا يف ظل مقاومة 

�رص�شة من مقاتلي التنظيم.
وتقول م�شادر يف االأمم املتحدة اإن القتال 
منذ اأواخ���ر العام املا�شي ����رشد ع�رشات الآلف 
م���ن الأ�شخا�س اجته كثري منه���م اإلى خميمات 

باملنطقة.
ويق���ول املر�ش���د اإن اأ�رش مقاتل���ي تنظيم 
“داع����س” فرت حتت وط���اأة الهجوم املدعوم 
من الواليات املتحدة اإلى مناطق منها حمافظة 

دير الزور املجاورة اخلا�شعة للتنظيم.
ويدع���م التحالف ال���ذي تق���وده الواليات 
املتح���دة قوات �شوري���ا الدميقراطية ب�رصبات 

جوية وم�شت�شارين ع�شكريني على االأر�س.

• نويل �شيلي�س خوليا ل�شول وابنته مانيكن )�شنتان( بعد و�شولهما اإلى لناو ديل �شور كابيتول يف 03 يونيو 2017 بعدما علقا 11 يوما من املعارك يف ماراوي )اأ ف ب(	

• قوات كردية تدخل بلدة �شورية قرب احلدود مع تركيا يوم 28 اأبريل 2017 )رويرتز(	

• وزير الدفاع المريكي جيم�س ماتي�س ي�شيد بجهود ال�شن ب�شاأن كوريا ال�شمالية وينتقد جهودها “لع�شكرة” بحر ال�شن اجلنوبي يف موؤمتر �شانغري-ل الدفاعي يف �شنغافورة يف 02 يونيو 2017 )اأ ف ب(	

مانيال – أ ف ب:

فر ع�سرات املدنيني يف ظروف خميفة بني غارات الطريان الفلبيني ونريان م�سلحي تنظيم 

داع�س اأم�س ال�سبت من مدينة مراوي حيث كانوا عالقني منذ اأ�سبوعني و�سط معارك طاحنة يف 

املدينة الواقعة بجنوب الفلبني. وقال 38 �سخ�سا فروا معا اإنهم كانوا عالقني يف مدينة ماراوي 

التي ي�سيطر على اأجزاء منها تنظيم داع�س، بعد اأن ا�ستعاد اجلنود ج�سرا يف املنطقة لتاأمني ممر 

معقال  وتعد  ن�سمة  األ��ف  مئتا  فيها  يعي�س  التي  املدينة  امل�سلحني  مئات  واجتاح  للمدنيني.  اآم��ن 

لالإ�سالميني يف الفلبني التي ي�سكل امل�سيحيون الكاثوليك غالبية �سكانها، يف 23 مايو بعد حماولة 

ال�سلطات الفلبينية توقيف زعيم التنظيم اي�سنيلون هابيلون.

بيروت - رويترز:

قال املر�سد ال�سوري حلقوق االإن�سان وم�سدر اأمني اإن قوات تدعمها الواليات املتحدة انتزعت 

ا�ستعدادها  اإط��ار  “داع�س” يوم اجلمعة يف  تنظيم  الرقة من  املن�سورة غربي  بلدة  ال�سيطرة على 

لطرد التنظيم من معقله الرئي�س يف �سوريا.

وقالت الواليات املتحدة يف وقت �سابق االأ�سبوع اجلاري اإنها بداأت يف توزيع اأ�سلحة على وحدات 

تدعمها  التي  الدميقراطية  �سوريا  ق��وات  من  رئي�سيا  ج��زءا  ت�سكل  التي  الكردية  ال�سعب  حماية 

وا�سنطن يف حربها �سد املت�سددين.

سنغافورة – رويترز:

قال وزير الدفاع االأمريكي جيم�س ماتي�س اأم�س ال�سبت اإن جهود ال�سني لكبح جماح كوريا 

ال�سمالية �سجعت الواليات املتحدة لكن وا�سنطن لن تقبل اإ�سفاء بكني الطابع الع�سكري على جزر 

يف بحر ال�سني اجلنوبي.

وتظهر ت�سريحات ماتي�س التي اأدىل بها خالل منتدى حوار �ساجنريال ال�سنوي يف �سنغافورة 

ال�سني  مع  العمل  بني  ال��ت��وازن  حتقيق  اإىل  ترامب  دونالد  االأم��ريك��ي  الرئي�س  اإدارة  تطلع  كيف 

لتقييد اأن�سطة كوريا ال�سمالية والتعامل مع اأن�سطة بكني يف بحر ال�سني اجلنوبي.

االأمم املتحدة – رويرتز:

و�ش����ع جمل�����س الأم����ن ال����دويل ي����وم 
اجلمعة عقوباته على كوريا ال�شمالية بعد 
جت����ارب �شاروخية متكررة واأقر اأول قرار 
من نوع����ه توافق علي����ه وا�شنطن وبكني 
حليف����ة بيوجني����اجن الرئي�شي����ة منذ تويل 

الرئي�س دونالد ترامب ال�شلطة.
وقالت ال�شفرية الأمريكية لدى الأمم 
املتحدة نيكي هيل����ي ملجل�س الأمن بعد 
“�شتوا�شل الوليات املتحدة  الت�شويت 
البحث عن حل �شلم����ي ودبلوما�شي لهذا 

الو�شع”.
لكنها اأ�شافت “اإلى جانب العواقب 
الدبلوما�شي����ة واملالية ال ت����زال الواليات 
املتح����دة م�شتع����دة ملواجه����ة اأي عدوان 
ك����وري �شم����ايل بو�شائ����ل اأخ����رى اإذا لزم 

االأمر”.
واإ�شافة اأ�شماء لقائمة االأمم املتحدة 
ال�ش����وداء، التي ت�شمل حظر �شفر وجتميد 
اأ�ش����ول، متث����ل احل����د الأدن����ى لإج����راءات 
العقوبات التي كان ميكن ملجل�س الأمن 
اأن يتخذها. وجاء ذلك بعد خم�شة اأ�شابيع 

من املفاو�شات بني وا�شنطن وبكني.

االأمم املتحدة تو�شع 
العقوبات على بيوجنياجن

اإطاق “عملية كربى” للتحرير على الرقة 
بيروت - رويترز:

اأعلن متحدث با�شم وحدات حماية 
ال�شع����ب الكردي����ة، ال�شب����ت، اإط����اق 
“عملي����ة كربى” ال�شتع����ادة ال�شيطرة 
على مدينة الرق����ة اخلا�شعة ل�شيطرة 
تنظي����م “داع�����س” يف �شم����ال �رصق����ي 
�شوري����ا. قال نوري حمم����ود املتحدث 
با�شم وح����دات حماية ال�شعب الكردية 
عملي����ة  اإن  ال�شب����ت  ي����وم  ال�شوري����ة 
م����ن  املدعوم����ة  ال�شوري����ة  للق����وات 
الوالي����ات املتح����دة ال�شتع����ادة الرقة 

من تنظيم الدولة االإ�شالمية �شتبداأ يف 
“الأيام القليلة القادمة” بعد التقدم 

اإلى م�شارف املدينة.
وت�ش����ن الهج����وم ق����وات �شوري����ا 
الدميقراطي����ة وه����ي حتال����ف ي�ش����م 
قوات كردي����ة وم�شلحني م����ن العرب 
يدعمه التحالف الذي تقوده الواليات 

املتحدة �شد تنظيم داع�س.
وق����ال حمم����ود “الق����وات و�شلت 
اإلى م�شارف املدينة والعملية الكربى 
الأي����ام القليل����ة  �ش����وف تب����داأ خ����ال 

القادمة”.

عواصم - وكاالت:

 ا�شتع���اد اجلي�س الوطن���ي الليبي، اأم�س 
ال�شب���ت، ال�شيطرة على كافة مناطق حمافظة 
اجلف���رة ال�شحراوي���ة و�ش���ط ليبي���ا و”قاعدة 
اجلف���رة الع�شكرية اجلوي���ة”، بعد اأن كان قد 
حق���ق تقدما نوعي���ا يف الأي���ام املا�شية على 

ح�شاب اجلماعات املتطرفة.
واأكد اآمر غرفة عملي���ات اجلي�س، العميد 
عبد ال�شام احلا�شي، ل� “�شكاي نيوز عربية” 
ا�شتع���ادة “ال�شيط���رة عل���ى منطق���ة اجلفرة 
بكام���ل مناطقه���ا وبلداتها مب���ا فيها قاعدة 
اجلف���رة الع�شكري���ة اجلوية بعد دح���ر عنا�رش 

القاعدة”.
بات���ت  “اجلف���رة  اأن  احلا�ش���ي  واأ�ش���اف 
نظيف���ة متاماً الآن من العنا�رش الإرهابية التي 
كان���ت ت�شيطر على املنطقة بع���د اأن ق�شت 

قوات اجلي�س الوطني الليبي عليهم”.
ا�شتع���ادة  ق���د جن���ح يف  اجلي����س  وكان 
ال�شيطرة عل���ى مدن ا�شرتاتيجي���ة يف منطقة 
اجلف���رة ال�شحراوي���ة اجلمع���ة، بع���د الغارات 
اجلوية التي ا�شتهدفت اجلماعات املتطرفة 

يف مناطق ليبية عدة.

اأحم���د  الع�شك���ري،  املتح���دث  وق���ال 
الوطن���ي  اجلي����س  اإن  اجلمع���ة،  امل�شم���اري، 
�شيط���ر عل���ى م���دن ودان وه���ون و�شوكن���ة 
بع���د  اجلف���رة  منطق���ة  يف  ال�شرتاتيجي���ة 
مواجه���ات م���ع امليلي�شيات، وذل���ك يف اإطار 
عمليات���ه الرامية اإل���ى تو�شيع رقع���ة وجوده 

و�شط ليبيا وجنوبها.

اجلمع���ة،  الوطن���ي،  اجلي����س  وخا����س 
ا�شتب���اكات م���ع �رشايا الدفاع ع���ن بنغازي يف 
ه���ذه املناط���ق، وه���ي ميلي�شي���ات مت�شددة 
كانت قد ف���رت اأمام تقدم القوات احلكومية 
من���ذ الع���ام املا�شي يف مدين���ة بنغازي ب�رشق 

الباد، بعد اإطاق عملية الكرامة.
وتقع اجلف���رة على بعد ما يزيد عن 500 

كيلوم���رت جنوب غرب���ي بنغ���ازي، وعلى بعد 
نف�س امل�شافة جنوب �رصقي طرابل�س.

والتق���دم امليداين جاء بع���د اأحدث موجة 
من الغ���ارات الت���ي �شنتها طائ���رات اجلي�س 
يف منطق���ة اجلف���رة وحميطه���ا، ا�شتهدف���ت 
خ�شو�ش���ا “ملي�شي���ا الق���وة الثالث���ة التابعة 
للمجل�س الع�شك���ري م�رشات���ة، و�رشايا الدفاع 
عن بنغازي التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي 

ومرتزقة املعار�شة الت�شادية”.
وكان �شالح���ا اجلو امل����رصي والليبي �شنا 
يف الأيام املا�شية غارات على اجلفرة ومدينة 
درن���ة ب�رشق ليبي���ا، وقالت م����رش اإن �رشباتها 
اجلوي���ة ا�شتهدف���ت مت�شددي���ن له���م �شلة 
بهجوم املنيا، الذي اأ�شفر عن مقتل اأكرث من 
25 م�رصيا كان���وا متوجهني لزيارة دير االأنبا 

�شموئيل.
ويف ه���ذا االإطار، قال امل�شماري، اجلمعة، 
اإنه���م تو�شلوا اإل���ى اأن مت�شددي���ن م�رشين 
بارزين يعمالن يف درنة الليبية، واأن مكاملات 
هاتفية ع���رب الأقمار ال�شناعي���ة اأجريت بن 
املنيا مب�رش ودرنة قبل الهجوم الدامي الذي 

ا�شتهدف الأقباط.

الجيش الليبي يسيطر على “كامل مناطق” الجفرة والقاعدة الجوية

اأك����د تقرير اأمريكي اأن اإيران ل تزال تخطط لتطويق �شبه اجلزيرة العربية عرب دعمها للميلي�شيات 
املتمردة املوالية لها، بهدف زعزعة ا�شتقرار اأنظمة احلكم يف دول اخلليج..

وق����ال التقرير ال����ذي ن�رص على موق����ع “وور اأون ذي روك�س” اإن عنا�رش احلر�����س الثوري وحزب اهلل 
املوج����ودة يف اليم����ن تقوم بتدري����ب مقاتلي احلوثي، كما اأنه����ا هي من يقوم بنق����ل وتركيب و�شيانة 
من�شات اإطاق ال�شواريخ. واأ�شاف التقرير اأن طهران تخطط عرب ا�شرتاتيجية “االإخالل باالأمن” لتطويق 
�شبه اجلزيرة العربية عرب دعم امليلي�شيات املوالية لها بال�شاح، والهدف: اأن حتل حمل الأنظمة ال�شنية 
يف املنطقة. واأ�رش التقرير اإلى اأن جمموعات من �شباط وعنا�رش يف احلر�س الثوري الإيراين، وكذلك حزب 

اهلل تغدو وت����روح على �شعدة، معق����ل احلوثي، وقرى 
حميطة ب�شنعاء، للتدريب والإعداد والتخطيط.

اإيران تخطط لتطويق �صبه اجلزيرة العربية

• اجلي�س الوطني يخو�س مواجهات مع املت�شددين )غيتي(	



ت��وج رئيس االتح��اد البحرين��ي لكرة 
السلة سمو الش��يخ عيىس بن عيل بن 
خليفة آل خليفة الفريق األمرييك بطال 
لبطولة كرة الس��لة للجالي��ات وفريق 
وزارة الداخلية بطال ملنافس��ات بطولة 
on 3 3 لك��رة الس��لة، وذل��ك ضم��ن 
منافس��ات دورة نارص بن حمد الثالثة 
لأللع��اب الرياضية “ن��ارص10 “ التي 
أقيمت ع��ى صالة االتح��اد البحريني 
لكرة الس��لة. وش��هد املباراة الختامية 
األمني العام املس��اعد للمجلس األعى 
للش��باب والرياضة األمني العام للجنة 
األوملبية البحرينية عبدالرحمن عسكر 
الفلبني ألفونس��و  وس��فري جمهوري��ة 
فرينايد أ. ف��ري، وأعضاء اللجنة املنظمة 
للدورة وبعضاً من أعضاء مجلس إدارة 

االتحاد البحريني لكرة السلة.
ومتك��ن الفري��ق األمرييك م��ن تحقيق 
اللق��ب بعد فوزه يف املباراة النهائية يف 

بطول��ة الجاليات عى الفريق الفلبيني 
C بنتيج��ة 85-91 فيام ج��اء يف املركز 
الثالث الفريق الهندي ش��هدت املباراة 
ورائع��ة  حامس��ية  أج��واء  النهائي��ة 
وتفاعل��ت معه��ا الجامه��ري الحارضة 
التي شجعت الفريقني من أجل تقديم 

أفضل مستوياتهم يف املباراة.
وجاء تحقي��ق فري��ق وزارة الداخلية 
للمرك��ز األول يف بطول��ة 3 أون 3 بعد 
ف��وزه يف املب��اراة النهائي��ة عى فريق 
“نارص 12” بنتيجة 11-18 فيام جاء يف 

املركز الثالث فريق ذا هوبرز.
وقام س��مو الش��يخ عيىس بن عيل آل 
خليف��ة بتتوي��ج الفائزي��ن امليداليات 

والك��ؤوس الخاصة باملراك��ز األوىل يف 
البطولتني وبهذه املناسبة أعرب سموه 
عن تقديره البال��غ للجهود التي يقوم 
بها ممثل جاللة امللك لألعامل الخريية 
وش��ؤون الشباب رئيس املجلس األعى 
اللجن��ة  رئي��س  والرياض��ة  للش��باب 
األوملبية البحرينية س��مو الشيخ نارص 
ب��ن حم��د آل خليفة يف س��بيل تهيئة 
األرض الخصب��ة لجمي��ع الرياضيني يف 
مملك��ة البحرين من خ��الل مختلف 
األنش��طة والربام��ج املوضوعة بتوجيه 
س��موه الكري��م، لتكون نقط��ة التقاء 
وتحدي واكتس��اب للمزيد من الفرص 

التنافسية.

وقال س��مو الش��يخ عيىس بن عيل آل 
خليفة إن بطولة الجاليات لكرة السلة 
املقامة ضمن منافسات نارص بن حمد 
لأللع��اب الرياضي��ة “ن��ارص 10” تعد 
من ضمن ه��ذه الفعالي��ات الناجحة 
التي ش��كلت فرصة للجاليات املقيمة 
يف مملك��ة البحرين لخ��وض التحدي 
والتناف��س وس��ط أج��واء م��ن اإلثارة 

الرياضية يف هذا الشهر الكريم”.
ولف��ت س��موه إىل أن بطولة الجاليات 
أظهرت املس��توى التناف��ي الرائع بني 
الف��رق املش��اركة، مضيفا س��موه أن 
النهائية ب��ني الفريقني األمرييك  املباراة 
والفلبين��ي “c” كان��ت عى املس��توى 

حض��ور  وذات  املطل��وب  التناف��ي 
جامهريي طيب يعكس مدى ما تتمتع 
به اللعبة من شعبية بني الجميع داخل 

مملكة البحرين.
وأعرب س��مو الش��يخ عي��ىس بن عيل 
آل خليفة ع��ن تقديره لجميع الجهود 
املبذولة من قبل اللجنة املنظمة لهذه 
ال��دورة، مؤكدا س��موه أن “نارص 10” 
حقق��ت العديد من املكتس��بات التي 

تخدم الرياضة البحرينية.
وجاء تحقي��ق الفريق األمرييك للبطولة 
بع��د أن تناف��س بش��كل واض��ح مع 
الفريق الفلبيني الذي كان ندا قويا يف 
املباراة وقدم الفريق مب��اراة متكاملة 

دفاع��ا وهجوما م��ن دون أن يرتك أي 
مجال للتنافس ولعب بأسلوب دفاعي 
قوي أوقف من خالل��ه جميع مفاتيح 
اللعب يف صفوف الفريق الفلبيني ومل 

يرتك املجال ملنافسه للعب بحرية.
أما فريق وزارة الداخلية فجاء تحقيقه 
للمرك��ز األول يف بطول��ة 3 أون 3 بعد 
أن قدم مباراة قوية منذ البداية وأظهر 
تنافس��ا مثريا؛ بس��بب األداء القوي يف 
الهج��وم وتنوع التس��جيل، إضافة إىل 
األس��لوب الجامعي يف الدفاع والهجوم 
م��ن دون االعتامد ع��ى العب معني؛ 
حتى متكن من تخطي منافس��ه وفرض 

أسلوبه طيلة املباراة.

“ناصر 10” حققت العديد من المكتسبات للحركة الرياضية في المملكة
أعرب عن تقديره لناصر بن حمد... سمو الشيخ عيسى بن علي: 

سموه يتويج أبطال بطولة 3 أون 3 لكرة السلةسمو الشيخ عيسى بن علي يتوج أبطال بطولة الجاليات للسلة

تغطية        اللجنة اإلعالمية

سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة

سموه يتوسط العبي الجمباز بعد تكريمهم إثر تقديمهم عرضا رائعاسموه يصافح العبي فريقي نهائي الجالياتسموه يتوسط الحضور في منصة صالة اتحاد السلة
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اس��تأنف منتخبنا الوطني لكرة السلة 
لفئ��ة الش��باب تحضريات��ه الفنية من 
جدي��د، اس��تعداًدا لخوض منافس��ات 
بطول��ة مجل��س التع��اون الخليج��ي 
الس��ابعة عرش للشباب تحت 17 سنة، 
واملقرر أن تستضيفها مملكة البحرين 
خالل شهر أغس��طس املقبل، مبشاركة 
جمي��ع املنتخبات الخليجية باس��تثناء 

املنتخب الكويتي لإليقاف الدويل.
وع��اد منتخبن��ا للش��باب للتحضريات 
تحت قي��ادة املدرب الوطني س��لامن 
رمض��ان وطاقمه املع��اون املكون من 
حسني قاهري وحسن ميك، وذلك بعد 
فرتة التوقف الت��ي قطعت التدريبات 
ظ��روف  بس��بب  أس��بوعني؛  مل��دة 

االختبارات النهائية.
وكان أحمر الش��باب قد دّش��ن مرحلة 
اإلعداد عرب تجمعه األول مطلع ش��هر 

مايو املايض بقامئة ضمت 28 العًبا.
وسيش��تمل برنام��ج إع��داد منتخبن��ا 
الشاب خالل ش��هر رمضان عى حصة 

تدريبي��ة واح��دة يوميًّ��ا تنطلق عند 
الساعة الرابعة والنصف وتستمر زهاء 
الس��اعة الواح��دة، عى صال��ة اتحاد 

اللعبة.
التدريب��ات ع��ى الجوانب  وس��ترتكز 
التكتيكي��ة بالدرجة األوىل، التي يرغب 
املدرب من خاللها عى تطوير القدرات 
الفني��ة لدى الالعبني س��واء يف الجانب 
الهجومي أو الدفاعي، مع الحفاظ عى 

املعدل ثابًتا.
وم��ن املؤم��ل أن تس��تمر تدريب��ات 
إىل  املغ��ادرة  األحم��ر حت��ى موع��د 
املعس��كر التدريب��ي الخارج��ي الذي 
سيقيمه املنتخب قبل تدشني مشاركته 

يف البطولة.
من جانبه، أكد مدرب منتخبنا الوطني 
للش��باب الوطني س��لامن رمضان، أن 
املنتخب س��يحظى بربنام��ج تحضريي 

مكثف خالل املرحلة املقبلة.
وقال رمضان يف ترصيح خاص ل�”البالد 
س��بورت” إن مجل��س إدارة االتح��اد 

برئاس��ة سمو الشيخ عيىس بن عيل بن 
خليف��ة آل خليف��ة، وافق ع��ى إقامة 
للمنتخب  معس��كر تدريبي خارج��ي 

خالل املرحلة األخرية من اإلعداد.
اإلدارة وجه��از  أن مجل��س  وأض��اف 
املنتخب مل يستقر حتى اآلن عى البلد 
الذي سيحتضن معسكر أحمر الشباب.
وأوض��ح رمض��ان أن اختي��ار م��كان 

املعسكر سيأيت بناًء عى عدة مرتكزات 
أساس��ية تناس��ب متطلب��ات املنتخب 
وهي توافر التغذية املناس��بة لالعبني، 
وتواف��ر صاالت التدري��ب القريبة من 
مح��ل اإلقام��ة، وكذلك تواف��ر الفرق 

القوية إلقامة املباريات الودية.
وذكر مدرب شباب السلة أن املنتخب 
ب��دأ مرحلة اإلع��داد األوىل ب�28 العًبا، 
قب��ل أن يت��م فص��ل العب��ي منتخب 
الناش��ئني إىل مجموعة ثانية ستتدرب 

لوحدها وف��ق برنامج خ��اص تحضريًا 
للبطولة الخليجية شهر أكتوبر املقبل.

وقال رمض��ان إن التدريب��ات الحالية 
تش��هد تواجد 18 العًبا، يستقر عليهم 
الجهاز الفني للمنتخب ملدة أس��بوعني 
تقريًب��ا، قب��ل التصفي��ة الثانية إىل 14 
العًبا متهيًدا للدخول يف املرحلة األخرية 

من التحضريات.
التدريبي��ة  الوح��دات  أن  إىل  وأش��ار 
للمنتخ��ب اآلن ترتك��ز ع��ى تطوي��ر 
ل��دى  الفني��ة  والق��درات  امله��ارات 
الالعب��ني، من خالل تطبي��ق لعدد من 
الجم��ل التكتيكي��ة، إىل جان��ب خلق 
االنس��جام والتوافق بينهم مام سيكون 
ل��ه دور كبري يف تطبيق الرس��م الفني، 
عالوة ع��ى تقوية الجوان��ب الذهنية 
والنفس��ية وثقافة اللعبة لديهم، دون 
إغف��ال املحافظة عى مع��دل اللياقة 

ثابًتا.

“أحمر السلة” يستأنف تحضيراته لـ “خليجية الشباب”
 المدرب رمضان: معسكر تدريبي وبرنامج مكثف

جانب من تدريبات منتخب شباب السلة

محمد الدرازي
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سلمان رمضان

عاشت الكرة الطائرة البحرينية عقًدا 
 )2007-2017( بالذه��ب  مرصًع��ا 
اإلنج��ازات  م��ن  بتحقي��ق سلس��لة 
والنجاح��ات الالفتة لجميع املنتخبات 
الوطني��ة التي رفعت راي��ة البحرين 
عالية بجميع املحافل الخارجية لتكون 
واجهة مرشف��ة للمملكة بفضل عطاء 
العبيها وجهود األطقم الفنية واإلدارية 
التي تعاقبت عى املنتخبات الوطنية، 
واالس��رتاتيجية التي اتبعها االتحاد يف 
دعم املنتخبات لرتسخ اللعبة مكانتها 

عى الساحة الخليجية والعربية.
وقال أمني رس االتحاد البحريني للكرة 
الطائ��رة ف��راس الحلواج��ي إن لعبة 
الك��رة الطائرة حققت خ��الل الفرتة 
من عام 2007 ولغاي��ة 2017م )47( 
ميدالي��ة ملونة ململك��ة البحرين من 
بينها 20 ميدالية ذهبية و18 ميدالية 
فضي��ة و9 ميدالي��ات برونزية لتكون 
يف مصاف األلع��اب الرياضية صاحبة 

اإلنجازات املرشفة يف اململكة.
وأض��اف “يفخ��ر االتح��اد البحريني 
للكرة الطائرة بتحقيق 20 لقًبا خليجيًّا 
وعربيًّ��ا ع��ى مس��توى فئ��ة الرجال 
والشباب والناش��ئني واملهرجان، وهو 
ما يعكس س��المة الخط��ط والربامج 
التي يتبعها االتحاد برئاسة الشيخ عيل 
بن محم��د آل خليفة وتعاون األندية 
اإلداري وروح  األعض��اء، واالس��تقرار 

األرسة الواحدة التي يتسم بها مجلس 
إدارة االتح��اد بش��كل خ��اص وأرسة 

الكرة الطائرة بشكل عام..”.
وذك��ر الحلواج��ي أن االتح��اد حقق 
20 بطول��ة م��ا بني خليجي��ة وعربية 
وهي كالتايل: بطول��ة الخليج للرجال 
باإلمارات  الخلي��ج  ل��كأس  املصاحبة 
للناش��ئني  الخلي��ج  بطول��ة   ،2007
بالكوي��ت 2007، البطول��ة العربي��ة 
للرج��ال يف البحري��ن 2008، بطول��ة 
مجل��س التع��اون للرج��ال يف عامن 
2009، ذهبية دورة األطفال العاملية يف 
البحرين 2010، ذهبية دورة األلعاب 
البحري��ن  يف  الش��اطئية  الخليجي��ة 
2010، البطول��ة العربية للناش��ئني يف 
مرص 2011، بطول��ة مجلس التعاون 

الخليجي للناشئني يف البحرين 2011، 
ذهبية دورة األلعاب الخليجية األوىل 
يف البحري��ن 2011، بطول��ة مجل��س 
التعاون الخليجي للناشئات بالكويت 
التع��اون  مجل��س  بطول��ة   ،2011
بالكويت 2012،  املدرس��ية  الخليجي 
الخليجي  التع��اون  بطول��ة مجل��س 
للش��باب باإلم��ارات 2012، بطول��ة 
مجل��س التع��اون الخليج��ي للرجال 
بقطر 2013، البطولة العربية للناشئني 
بتون��س 2013، البطول��ة الخليجي��ة 
للناشئني بالس��عودية 2013، البطولة 
الخليجي��ة للناش��ئني بع��امن 2015، 
للرجال  الش��اطئية  العربية  البطول��ة 
الصغ��ار  مهرج��ان   ،2015 ب��األردن 
الخليج��ي بقطر 2015، دورة األلعاب 
الخليجية الثانية بالدمام بالس��عودية 
الصغ��ار  مهرج��ان   ،2015 أكتوب��ر 

الخليجي الثاين بالبحرين 2016.
وأك��د الحلواجي أن الطف��رة الهائلة 
التي عاشتها لعبة الكرة الطائرة خالل 
الس��نوات املاضية مل تكن لتبرص النور 
لوال الرعاية الس��امية من لدن القيادة 
الرش��يدة ودع��م ممثل جالل��ة امللك 
لألع��امل الخريية وش��ؤون الش��باب، 
للش��باب  األع��ى  املجل��س  رئي��س 
والرياض��ة، رئي��س اللجن��ة األوملبية 
البحرينية سمو الشيخ نارص بن حمد 
آل خليف��ة، ومس��اندة األم��ني العام 
للمجل��س األعى للش��باب والرياضة، 
نائ��ب رئيس اللجنة األوملبية الش��يخ 
س��لامن بن إبراهيم آل خليفة، مشريًا 
إىل أن الكرة الطائرة البحرينية نجحت 
يف الحص��ول ع��ى إنج��ازات الفتة يف 
ترجمة حقيقية لدعم واهتامم جاللة 

امللك املفدى.

وقع نادي البس��يتني رسميًّا مع الالعب 
حس��ني العريبي؛ لتمثيل الفريق األول 
لكرة القدم خالل املوسم الريايض املقبل 
2017/2018. وج��رت مراس��م توقي��ع 
العق��د بحض��ور اإلداري محم��د صقر 
والالعب. وص��ار العريبي حرًّا مع نهاية 
املوس��م املنرصم 2016/2017، إذ انتهى 

عقده مع بحارة س��رتة، قبل أن يحصل 
ع��ى عدة ع��روض بينها من البس��يتني 
وآخر للتجديد مع س��رتة، لكنه فضل يف 
نهاية األمر خوض تجربة جديدة ووقع 
مع البسيتني. وشارك العريبي )23 عاًما( 
مع فريق سرتة يف املوسم املايض بدوري 
الدرجة الثانية، وقدم مستويات جيدة، 

لكنه مل ينجح م��ع ناديه يف العودة مرة 
أخرى إىل مصاف األندية الكبار، إذ بقي 
سرتة يف دوري “الثانية” باحتالله املركز 

الخامس يف سلم الرتتيب.
وس��يمثل العريب��ي فريق البس��يتني يف 
املوسم املقبل يف دوري الدرجة الثانية، 
ويأم��ل يف املس��اهمة م��ع “الس��فينة 

الزرق��اء” للعودة مرة أخ��رى إىل دوري 
الدرجة األوىل.

ومل يعلن نادي البسيتني بعد عن هوية 
املدرب الذي س��يقود الفريق يف املوسم 
الجدي��د، خاص��ة م��ع اعت��ذار املدرب 
خليف��ة الزياين ع��ن املواصلة عى رأس 

اإلدارة الفنية.

سيغيب دراج فريق البحرين 
مرييدا للدراجات الهوائية جيوفاين 

فيسكونتي عن تشكيلة الفريق 
املشاركة يف طواف سويرسا؛ بسبب 

التهاب يف كاحله أصيب به يف 
املراحل األخرية من طواف جريو 

دي إيطاليا.  وقال يف هذا السياق: 
“لالسف لن أستطيع املشاركة 
يف طواف سويرسا؛ وذلك حتى 

أخضع للعالج الذي أحتاجه حتى 

تتحسن حالتي. إذا حدث ذلك، 
سأستطيع املشاركة يف السباقات 
القريبة املقبلة”. من جهته، أكد 

طبيب الفريق امييليو ماغني 
أن الفحوصات التي خضع لها 

فيسكونتي أكدت إصابته بالتهاب يف 
الكاحل، وأنه سيخضع لعالج مضادة 
لاللتهاب، مشريا إىل أنه سيتم مراقبة 
حالته لثامنية أيام؛ لضامن أن األمور 

تسري عى أكمل وجه.

الحلواجي: نفخر بتحقيق 20 لقبًا و47 ميدالية ملونة

الكرة الطائرة تعيش عقًدا مرصًعا بالذهب

البسيتين يوقع مع العريبي موسًما واحًدا

دراج “البحرين ميريدا” فيسكونتي يغيب عن طواف سويسرا

الرفاع       االتحاد البحريني للكرة الطائرة

أحمد مهدي

منتخب الرجال المتّوج بلقب بطولة الخليج بالدمام 2015

فراس الحلواجي
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“الشباب والرياضة” تبحث 
احتياجات نادي االتحاد 

 ضاحية السيف – وزارة شؤون الشباب والرياضة: ضمن إطار التواصل مع 
األندية الوطنية، التقى مدير إدارة شؤون األندية طارق العريب مع رئيس 

مجلس إدارة نادي االتحاد الدكتور أحمد جعفر، حيث تم خالل اللقاء 
بحث األنشطة التي يقدمها النادي طوال العام والرامية إىل تطوير فرقه 
الرياضية يف مختلف األلعاب واحتياجات ومتطلبات النادي من صيانة 
وتطوير املنشآت الرياضية، باإلضافة إىل الخطط التطويرية التي ينوي 

مجلس اإلدارة تطبيقها خدمة للحركة الشبابية والرياضية يف اململكة كام 
تم التباحث حول الفرص االستثامرية بالنادي.

وخالل اللقاء قّدم العريب التهنئة إىل رئيس نادي االتحاد مبناسبة صعود 
فريق كرة القدم بالنادي إىل دوري الدرجة األوىل لكرة القدم يف املوسم 

القادم، مثمًنا جهود مجلس اإلدارة التي بذلت من أجل تهيئة كل الظروف 
املثالية لصعود الفريق.

ومّثن العريب الدور الذي يقوم به نادي االتحاد يف إثراء مسرية الرياضة 
البحرينية عى مدار السنوات املاضية مشيًدا بعطاء رجاالته ودورهم يف 

تحويل النادي إىل مركز إشعاع ريايض آخذ عى عاتقه تأدية دوره املحوري 
يف احتضان الشباب البحريني وتوجيه طاقات نحو خدمة اململكة.

من جانبه، أشار رئيس نادي االتحاد إىل أن هذا اللقاء يعترب تأكيًدا عى 
اهتامم املسؤولني يف وزارة شؤون الشباب والرياضة باألندية الوطنية، 

ويربهن عى املساحة الكبرية واملواتية لتعزيز العالقة الوثيقة بني الوزارة 
والنادي من أجل تهيئة األجواء املثالية لالرتقاء بالنادي وتطوير منظومته 

اإلدارية والفنية، مؤكًدا حرص مجلس اإلدارة عى التواصل مع وزارة 
الشباب والرياضة لتلبية احتياجات النادي اإلدارية وتعزيز موارده املالية.

جانب من االجتماع

العريبي خالل توقيع العقد

اللجنة اإلعالمية

اقرتب فريق التكافل الدولية من 
التأهل إىل الدور نصف النهايئ 

لبطولة رشكات التأمني الرمضانية 
التاسعة لكرة القدم، إثر تعادله 

الثمني مع فريق ترست ري بثالثة 
أهداف لكل منهام ضمن منافسات 

املجموعة الثانية.
وقفز فريق التكافل إىل املركز الثاين 

يف املجموعة برصيد 5 نقاط، وبقيت 

له مباراة أخرية أمام فريق مرصف 
البحرين املركزي، تاركا فريق ترست 
ري يواجه خطر الخروج املبكر من 

البطولة بعد أن أنهى مبارياته يف 
البطولة برصيد 5 نقاط.

وسجل أهداف التكافل إبراهيم 
فردان وسيد محمود ماجد ومحمد 
مراد، فيام سجل أهداف ترست ري 

سيد فيصل علوي هدفني، وهدفا 

لالعب عيل جاميل.
ويف املباراة الثانية، أشعل فريق 

األهلية للتأمني املنافسة عى 
بطاقتي التأهل إىل نصف النهايئ 

عن املجموعة الثانية، وذلك بفوزه 
املفاجئ عى مرصف البحرين 

املركزي بهدفني مقابل هدف واحد 
يف الجولة قبل األخرية للمجموعة.

وعى الرغم من خسارته بقي 

مرصف البحرين يف الصدارة برصيد 
6 نقاط، إال أنه قد يواجه خطر 

الخروج املبكر يف حال خسارته أمام 
التكافل وفوز األهلية عى فريق 

أكسا، إذ قد يحسم فارق األهداف 
بطاقة التأهل الثانية يف هذه الحالة، 
ويف املقابل حصد فريق األهلية أول 
3 نقاط له يف البطولة، منعشا آماله 

بقوة يف املنافسة عى إحدى بطاقتي 

التأهل خصوصا يف حال فوزه عى 
أكسا يف املباراة القادمة وخسارة 

التكافل أمام املرصف املركزي.
وسجل هديف األهلية نواف بو 

بشيت خطأ يف مرماه وأحمد بو 
عبود، فيام سجل الالعب خليفة 

رشدان هدف املرصف املركزي 
الوحيد.

وتستأنف املباريات اليوم األحد 

بلقاءين ضمن إطار املجموعة األوىل، 
حيث ستجمع األوىل فريقي بيت 

التمويل الوطني مع التسهيالت يف 
الساعة 10 مساء، وتليها مبارشة 
مباراة معهد البحرين للدراسات 

املرصفية مع الصندوق العريب؛ لتأمني 
أخطار الحروب، والتي ستقام عند 

الساعة 10:40 مساء، وتقام املباراتان 
عى صالة نادي الشباب.

فوز األهلية وتعادل ترستري يشعل صراع التأهل في “تأمين 9” 

عاش ن��ادي النرص واح��داً من 
أس��وأ مواسمه يف املوسم املايض 
بعدما فشل يف التأهل إىل املربع 
الذهبي ل��دوري الدرجة األوىل 
املنافس��ة  الطائرة، وودع  للكرة 
مبكراً يف مسابقة كأس سمو ويل 
آم��ال جامهريه  ليخيب  العهد، 
ومحبي��ه التي كانت تعول عليه 
كثرياً يف املنافس��ة عى األلقاب 

املحلية.
النرص بقي��ادة املدرب والالعب 
السابق حسن عيل ظفر بصفقتني 
من العي��ار الثقي��ل بعدما ضم 
الدولي��ني فاض��ل عب��اس وأمين 
هرونة، ك��ام تعاقد مع املحرتف 
الكويب البارز “ أوسميل” ليكون 

الن��رص م��ن ضم��ن املرش��حني 
بقوة للمنافس��ة عى البطوالت 
املحلي��ة، قب��ل أن يدف��ع مث��ن 
أبرز  التي داهم��ت  اإلصاب��ات 
نجوم��ه، ويف مقدمتهم حس��ن 
ضاحي يف القسم األول، وفاضل 

عباس يف القسم الثاين.
ويدخ��ل النرص املوس��م املقبل 
بثوب جديد بعدم��ا تعاقد مع 
الفريق  لقي��ادة  تون��ي  طاقم 
امل��درب  كان  بعدم��ا  األول 
الوطن��ي خياره الوحي��د طوال 
ع��رشة مواس��م تقريب��اً، إال أن 
ذلك التغيري مازال يثري ش��كوك 
الجامه��ري النرصاوي��ة يف قدرة 
بعدما  املنافس��ة  ع��ى  الفريق 

خرس الالعب أمين هرونة الذي 
تعاقد م��ع األهيل مؤخراً، حيث 
يعترب األخري أح��د أبرز الالعبني 
املتميزي��ن يف تأمني الكرة األوىل 
التي تش��كل أهمية كبرية لدى 
الفري��ق وغيابه يعترب خس��ارة 

كبرية للنرصاوية.
وكأي ن��اد آخ��ر، يواج��ه نادي 
النرص مش��كلة مالية رمبا تحول 
دون قدرته ع��ى تجديد عقود 
بع��ض العبي��ه أو الدخ��ول يف 
صفق��ات جدي��دة؛ لتعزيز قوة 
الفريق، ك��ام أن الفريق معرض 
لخس��ارة نجم��ه األب��رز فاضل 
عباس يف ح��ال كان العقد املربم 
بني الطرفني ملدة موس��م وليس 

موسمني، كام أن العبيه معرضني 
إلغراءات األندية األخرى.

ويف ظل املش��كالت املالية التي 

مير بها النرص والناتجة عن تزايد 
املرصوفات وانخف��اض امليزانية  
تتس��اءل الجامهري عام إذا كان 

الفريق قادراً عى املنافس��ة يف 
وأن  القادم، خصوص��اً  املوس��م 
الن��رص مل يدخل لغاية اآلن عى 
خ��ط الس��باق للظف��ر بأفضل 
تجدي��د عقودهم  أو  الالعب��ني 
مام دفع ببعض األندية، ومنهم 
األه��يل لخط��ف الالع��ب أمين 
هرونة، ورمب��ا القامئة تطول يف 
ح��ال بقي��ت اإلدارة النرصاوية 
تتح��رك  ومل  األي��دي  مكتوف��ة 
باتج��اه تعزيز صف��وف فريقها 
الذي يتطلع للمنافسة يف املوسم 
املقبل؛ كونه أحد أقطاب اللعبة 
وصانعي أمجاده��ا يف اململكة، 
تحديات  النرص  فكيف سيواجه 

املوسم املقبل؟ 

فريق النصر للكرة الطائرة

كيــف ســيواجه النصــر تحديــات الموســم المقبل؟
تقرير      حسن علي

غياب هرونة خسارة كبيرة له

الدراج فيسكونتي 
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تختتم اليوم “األحد” منافس��ات دور 
الثامنية من مسابقة كرة القدم بدورة 
ن��ارص 10، وذلك بإقام��ة مواجهتني، 
تجم��ع األوىل فري��ق النوايف وفريق 
الزلزال عند الساعة 9 مساء، تليها عند 
الحادية ع��رة والربع املب��اراة التي 
تجمع بني فريق الفخار وفريق الصقر 
األبي��ض ع��ى ملعب مدين��ة خليفة 
الرياضية. وس��يحدد ه��ذان اللقاءان 
الطريفني اللذين سيتواجدان يف الدور 
قبل النهايئ من البطولة التي س��يقام 

يوم الثالثاء املقبل.
يف املواجه��ة األوىل، يدخ��ل النوايف 
هذه املواجهة بعد أن نجح يف العبور 
ملنافس��ات هذا ال��دور، وهو متصدر 
للمجموع��ة الثالثة بع��د أن جمع 7 
نقاط م��ن فوزين وتع��ادل. ويطمح 
الفري��ق يف ه��ذه املب��اراة لتحقي��ق 
االنتصار ال��ذي يعرب من خالله للدور 
نص��ف النه��ايئ؛ ملواصل��ة مش��واره 
نحو البحث عن لقب��ه الثاين يف هذه 
البطولة. الفريق بقيادة املدرب خالد 
الحرب��ان ميتل��ك عن��ارص وإمكانات 
قادرة ع��ى تحقيق النتيجة املطلوبة، 
من أبرزهم قائد الفريق سمو الشيخ 
خليفة بن ع��ي بن عيىس آل خليفة، 
الكويتي،  ناي��ف  املوس��وي،  حس��ن 
أحمد راش��د، مبارك س��امل، واملحرتف 

كريستيان.

يف املقاب��ل، يدخل فريق الزلزال هذه 
املواجه��ة بع��د أن خط��ف البطاقة 
الثاني��ة ع��ن املجموع��ة الرابعة إثر 
احت��الل املركز الث��اين برصيد 4 نقاط 

جمعها من فوز وتعادل. ولن تختلف 
نواي��ا الفريق عن��د النوايف يف هذه 
املباراة، خصوص��ا وأن الفريق يتطلع 
النهائية واملنافس��ة  للوصول للمباراة 

بقوة عى تحقيق لقبه الرابع يف سجل 
مش��اركاته يف هذا التجم��ع الكروي. 
الفري��ق بقي��ادة امل��درب الس��وري 
رضوان نجم لدي��ه نخبة من الالعبني 

الدولي��ني الس��ابقني يتقدمه��م قائد 
الفريق سلامن عيىس، محمود جالل، 
محمد السيد عدنان وعالء حبيل، كام 
ميتلك عنارص شابة من أبرزهم الالعب 

محمد عطيه، عبدالله شجار ومحمد 
عيىس، واملحرتف املتميز إرساء عامر.

الفخار والصقر األبيض

ويف املب��اراة الثانية، س��يلعب الفخار 
ه��ذه املواجه��ة بع��د أن نج��ح يف 
الوص��ول له��ذه املرحل��ة، متص��درا 
املجموع��ة الرابع��ة برصي��د 7 نقاط 
جمعها من فوزي��ن وتعادل، ويتطلع 
الفريق لتحقيق الف��وز الذي يواصل 
من خالله مش��واره بالبطولة. الفريق 
فيص��ل  الوطن��ي  امل��درب  بقي��ادة 
عبداملجي��د ميتلك العبني قادرين عى 
تحقيق النتيج��ة اإليجابية، يتقدمهم 
قائ��د الفريق مه��دي حميدان، جواد 
عبدالله، محمد الَس��ندي، حسني عي 

ومصطفى يعقوب.
وم��ن جهة ثاني��ة، س��يخوض الصقر 
األبيض اللق��اء بع��د أن تأهل للدور 
الث��اين كث��اين املجموع��ة الثالثة بعد 
أن جم��ع 4 نقاط من ف��وز وتعادل. 
ويس��عى الفريق يف ه��ذه املباراة أن 
يحق��ق االنتصار ال��ذي مينحه فرصة 
واالنتق��ال  باملنافس��ات  االس��تمرار 
لل��دور قبل النه��ايئ. الفري��ق ميتلك 
العبني لديه��م اإلمكانية والقدرة عى 
يتقدمهم  املطلوب��ة،  النتيجة  تحقيق 
فرج العنزي، محمد البدل، عبدالعزيز 
أحمد، محمد عبدالله وطارق أحمد.

النوايف يواجه الزلزال في نهائي مبكر والفخار يالقي الصقر األبيض
  في ختام دور الثمانية بمنافسات كرة القدم في دورة ناصر 10

الزلزال يالقي النوايف في أقوى مباريات البطولة

الصقر األبيض يسعى لمباغتة نجوم الفخار

النوايف في نهائي مبكر أمام الزلزال اليوم

الفخار يسعى لشق طريقه بنجاح نحو اللقب

تغطية      اللجنة اإلعالمية 

األح��د  الي��وم  مس��اء  ُيج��رى 
س��يارة  راب��ع  ع��ى  الس��حب 
دورة  للجامه��ر يف  ُمخصص��ة 
نارص بن حمد الرمضانية الثالثة 
“نارص10”،  الرياضي��ة  لأللعاب 
وذلك أثن��اء إقامة مبارايت اليوم 
األخر من منافسات ربع النهايئ 
يف كرة القدم وذلك عى ملعب 
الرياضية، وسيتم  مدينة خليفة 
الس��حب ب��ني ش��وطي املباراة 
الثاني��ة، وهذه دع��وة مفتوحة 
للجامهر للحضور، عرب اس��تالم 
التذاك��ر املجاني��ة والدخول يف 

السحب.
وكان ممثل جاللة امللك لألعامل 
الش��باب  وش��ؤون  الخري��ة 
رئيس املجلس األعى للش��باب 
والرياضة رئيس اللجنة األوملبية 
البحرينية سمو الشيخ نارص بن 

حمد آل خليفة قد وجه بتوزيع 
الس��يارات الع��ر املخصص��ة 
للجامه��ر عى منافس��ات كرة 
القدم كافة؛ بهدف تحقيق أكرب 
نس��بة من الحضور الجامهري 
الق��دم ولحث  ملنافس��ات كرة 

إىل  الوق��وف  ع��ى  الجامه��ر 
يف  الكروي��ة  فرقه��ا  جان��ب 
ج��والت البطول��ة كاف��ة، علاًم 
بأن الس��يارات الع��ر مقدمة 
م��ن رشكة إبراهي��م خليل كانو 

“تويوتا”، والفخامة للسيارات.

وتم السحب عى سيارة يف ختام 
الجول��ة الثانية وفاز بها ياس��ني 
الثاني��ة  والس��يارة  الحج��ازي، 
ت��م إج��راء الس��حب عليها يف 
ختام ال��دور التمهيدي وفاز بها 
إلياس الحجري، ولدور الثامنية 
ت��م تخصي��ص س��يارتني “أمس 
النهايئ  قب��ل  والدور  والي��وم”، 
املب��اراة  ويف  واح��دة،  س��يارة 
الختامية س��يتم الس��حب عى 
خم��س س��يارات، وكل التذاكر 
التي يتم توزيعها حالياً ستدخل 
القادم��ة، فيام  الس��حوبات  يف 
س��تكون هنالك تذاكر منفصلة 

بالنسبة للمباراة النهائية.
عل��اًم بأن الفائز بالس��يارة البد 
أن يكون متواج��داً يف امللعب؛ 
من أجل اس��تالمها، وإال س��يتم 

السحب عى رقم آخر.

السحب اليوم على رابع سيارة في دورة ناصر 10

السحب على السيارة الرابعة اليوم

الفخار األعلى تسجيال والنوايف 
األقوى في خط الدفاع

إبراهيم الفخار: 
نحترم خصمنا 

 بوحسن: 
الصقر األبيض جاهز

يعترب فريق الفخار األقوى هجوما بني الفرق األربع املشاركة يف 
مباريات اليوم، حيث ميتلك الفريق 11 هدفا، فيام يحتل املركز الثاين 
فريق الزلزال برصيد 7 أهداف، ويأيت ثالثا فريق النوايف الذي ميتلك 

يف سجله 5 أهداف، فيام يحتل الصقر األبيض املركز الرابع بعد أن 
اكتفى بتسجيل 4 أهداف. بينام يحتل النوايف صدارة فرق هذه 

الليلة عى مستوى خط الدفاع، حيث مل تهز شباكه سوى مرتني، يليه 
فريقا الفخار والصقر األبيض اللذين تعرضت شباكهام للزيارة يف ثالث 

مرات، يليهام فريق الزلزال، والذي يعترب األضعف عى مستوى هذا 
الخط بعد أن تلقت شباكه 6 أهداف.

أكد العب وسط فريق الفخار عبدالله إبراهيم 
أن تأهل فريقه إىل الدور ربع النهايئ من بطولة 
سمو الشيخ نارص بن حمد آل خليفة الرمضانية 

“نارص 10” كان مستحقاً بعد تصدر املجموعة 
الرابعة بسبع نقاط.

وقال إبراهيم “الفضل يعود إىل الرتكيز الكبر 
من الالعبني أثناء املباريات الثالث التي واجهنا 

صعوبة يف بعضها يف ظل وجود فريق قوي مثل 
الزلزال، لكننا استطعنا أن نرتجم تفوقها وتصدرنا 

دليل عى أحقيتنا”.
وأضاف “علينا الرتكيز حالياً يف لقاء اليوم 

مع الصقر األبيض، وهو الذي تأهل بجدارة 
واستحقاق، وعلينا أن نحرتمه من أجل تجاوزه، 
ونعوِّل الليلة كثرا عى عزمية الالعبني والجهاز 

الفني واالداري، وسنحاول مواصلة املشوار؛ 
بهدف الوصول ألبعد نقطة يف البطولة، وهي 

املباراة النهائية، وتحقيق التطلعات بالظفر 
باللقب، لذلك أنا متفائل للغاية بعد األداء املميز 

الذي قدمناه يف الدور األول، ونطمح يف تحقيق 
اللقب الثالث”.

قال مدير فريق الصقر 
األبيض خالد جامل بوحسن 

إن فريقه جاهز ملواجهة 
الليلة مع فريق الفخار، 

مشرا إىل التحضرات التي 
بدأت منذ تأهل الفريق 
للدور ربع النهايئ، وقال 
“التحضرات بدأت منذ 

صعودنا، وهي تحضرات 
مستمرة، ومل تتغر ونعترب 
مباراة الليلة حالها كحال 

بقية املباريات التي 
لعبناها”.

وأضاف مدير الصقر األبيض 
“أرى أن الحظوظ متساوية 
بيننا وبني خصمنا عى رغم 

فارق الخربة التي يتمتع 
بها العبو فريق الفخار؛ 

نظرا ملشاركاتهم الكثرة يف 
الدورة”، مؤكدا أن فريقه 

يسعى الليلة لتقديم 
مستوى فني أفضل من 

الذي قدمه يف الدور األول؛ 
بهدف الوصول للمربع 

الذهبي.

وفيام يتعلق بإصابة العب 
وهداف الفريق صامويل 

الرس، أكد بوحسن أن 
الالعب تعاىف متاما من 

اإلصابة، وتدرب مع الفريق 
يف األيام املاضية، وأمر 
مشاركته بيد املدرب، 

متمنيا التوفيق لفريقه 
الليلة.

من فرحة الفخار بأحد أهدافه في البطولة

عبداهلل إبراهيم العب فريق الفخار

خالد جمال بوحسن



يعترب مونديال هش��ام فوالذ لكرة قدم 
الص��االت م��ن البط��والت الرمضاني��ة 

الشهرية عىل مستوى اململكة.
البطولة التي يرج��ع تاريخها إىل العام 
2008، حينام تويف الش��اب هشام فوالذ 
متأث��را مبرض الرسط��ان؛ لتول��د فكرة 

املونديال يومها.
أسس��ت البطولة دع��ام ورعاية ملرىض 
الرسط��ان، وللجمعي��ات الت��ي تكافح 

املرض.
يق��ول عبدالل��ه بوج��ريي، وه��و أحد 
املنظم��ن إن الفك��رة ب��دأت يف 2008 
عىل مالعب العش��ب الطبيعي يف نادي 
املنامة، حيث أقيمت أول نسخة وتوج 
بلقبه��ا فري��ق “حدائق باب��ا”، قبل أن 
تنتقل يف نسختي العامن 2009 و2010 
إىل صالة مدرس��ة كانو، لك��ن دون أن 

تطبق فيها قوانن كرة الصاالت.

أول تطبيق

ويضيف بوجريي أن نسخة العام 2011 
ش��هدت تط��ورا نوعي��ا وملحوظا عىل 
مستوى التنظيم، إذ انتقلت املنافسات 
إىل صال��ة ن��ادي النجم��ة يف الجف��ري، 
واعتربت أول بطول��ة تتبنى قانون كرة 
الصاالت يف البحرين، يف حن توج بلقبها 

فريق تلفزيون البحرين.

توقف سنتين

ويذكر بوجريي أن املونديال اس��تمر يف 
العام 2012، قبل أن يتوقف يف نسختي 
العام��ن 2013 و2014، لك��ن كان ل��ه 
عودة أخرى ونوعي��ة، وبالتحديد العام 

.2015

2015

ويؤك��د بوجريي أن نس��خة العام 2015 
ش��هدت نقلة نوعية أخرى عىل مستوى 
التنظي��م للموندي��ال، إذ حظ��ي برعاية 
خاصة من جانب اللجنة العليا للمشاريع 

واإلرث بدولة قطر، وهي اللجنة املعنية 
مبلف تنظيم كأس العامل 2022. ويضيف: 
“س��اهمت هذه الرعاية يف إضافة الكثري 
للبطول��ة،  التطويري��ة  الجوان��ب  م��ن 
وشهدت تحس��نا ملحوظا فنيا وتنظيميا 

مبا يعكس تطلعات القامئن عليها”.

مشاركة نسائية

واس��تمر املونديال يف خطواته الخريية 
وسط مش��اركة تزداد س��نة بعد أخرى 
لنصل إىل هذا العام، إذ تش��ارك وألول 
مرة يف املنافس��ات 4 فرق نس��ائية، يف 

حن تشارك 8 فرق لفئة الصغار ومثلها 
لفرق الكبار.

ويف هذا الخصوص، يق��ول بوجريي إن 
املشاركة الواس��عة تؤكد النجاح الكبري 
للمنافس��ات، خصوص��ا وأنها مل تقترص 
عىل الهواة فقط، بل تش��هد مش��اركة 

عدد من العبي األندي��ة واألكادمييات، 
إضاف��ة إىل فئات مختلف��ة من األعامر 

وبالتحديد للصغار. 

إطار واسع

توس��ع إطار مونديال هش��ام فوالذ مع 
وصولنا للع��ام الجاري، وبات املونديال 
عالمة ب��ارزة محليا وخارجي��ا أيضا، إذ 
وصل القامئون عىل املنافسات إىل اتفاق 
مع املسؤولن بدورة الروضان الكويتية 
لكرة الصاالت ملش��اركة بطل املونديال 
يف العام املايض يف نس��خة العام الجاري 
م��ن دورة الروض��ان، وكذل��ك الح��ال 
سيسري بالنس��بة لبطل النسخة الحالية 
من مونديال هش��ام فوالذ؛ ليشارك يف 
النس��خة املقبل��ة م��ن دورة الروضان، 
ويكتب هذا االتفاق صفحة جديدة من 
نجاحات متواصل��ة ل� “مونديال الخري” 

يف شهر الخري.

مونديال هشام فوالذ.. دعم الخير في شهر الخير
رسائل سامية وريع خاص لمرضى السرطان

ال��ب��ط��ول��ة ب����دأت ف���ي ال��م��اع��ب ال��ع��ش��ب��ي��ة وان��ت��ق��ل��ت ل��ل��ص��االت
2008 ال����ع����ام  ف����ي  ن���س���خ���ة  أول  ب���ط���ل  ب����اب����ا”  “ح�����دائ�����ق 

بوجيري متحدثا لـ “البالد سبورت”

من منافسات الكبار في مونديال العام الجاري 

من منافسات الصغار في مونديال العام الجاري

من منافسات السيدات في مونديال العام الجاري

بطل النسخة األولى من المونديال

أحمد مهدي

األحد 4 يونيو 2017 
9 رمضان 1438
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مّثن رئيس مجلس إدارة االتحاد 
البحرين��ي لرياضة ذوي اإلعاقة 
الش��يخ محم��د ب��ن دعيج آل 
التي  الكب��رة  الجهود  خليف��ة، 
يبذله��ا النائ��ب األول لرئي��س 
للش��باب  األع��ى  املجل��س 
الفخ��ري  الرئي��س  والرياض��ة 
لرياض��ة  البحرين��ي  لالتح��اد 
ذوي اإلعاقة س��مو الشيخ خالد 
بن حم��د آل خليف��ة، يف دعم 
األنش��طة الرياضي��ة باململك��ة 
وبرام��ج  وأنش��طة  عموًم��ا 
وفعالي��ات رياضة ذوي اإلعاقة، 
وذلك من خالل دمج فئة ذوي 
اإلعاقة يف دوري خالد بن حمد 
للمراكز الش��بابية للع��ام الثاين 

ع��ى الت��وايل، إذ ي��أيت الدوري 
الكرمية  املبادرات  إحدى  ضمن 
لس��موه يف دع��م الش��باب يف 

املجال الريايض واإلنساين.
وقال محمد بن دعيج إن إرشاك 
ذوي اإلعاقة يف دوري خالد بن 
حم��د للمراكز الش��بابية تحت 
شعار ملتقى األجيال للعام الثاين 
ع��ى التوايل يؤكد توجه القيادة 
الرياضي��ة لدم��ج ذوي اإلعاقة 
يف مختلف األنش��طة الرياضية، 
مش��رًا إىل أن ذل��ك ينصب يف 

مصلحة رياضة ذوي اإلعاقة.
ولف��ت إىل أن الخطوة الكرمية 
توجه��ات  تدع��م  لس��موه 
وتطلع��ات ورؤى مجلس إدارة 

إلتاحة  اإلعاق��ة؛  ذوي  رياض��ة 
الفرصة لذوي اإلعاقة للمشاركة 
يف أح��د أكرب وأه��م الدوريات 
الت��ي تقام ع��ى أرض مملكتنا 
الحبيبة، معت��ربًا أن ذلك تعزيزًا 
ملكان��ة رياض��ة ذوي اإلعاق��ة 
ويؤكد أنهم ج��زء ال يتجزأ من 

املجتمع.
وقال: “ال شك أن هذا االهتامم 
يؤكد أن فئة ذوي اإلعاقة باتت 
تحتل جزًءا كب��رًا من االهتامم 
والرعاي��ة يف القط��اع الريايض، 
ويؤك��د أنه��م جزء م��ن برامج 
وأنش��طة األس��وياء، وهذا بحد 
ذاته يجعلنا نعم��ل بجهد أكرب 
ونبذل عطاًء أكرث من أجل تطور 

وارتقاء رياضة ذوي اإلعاقة”.
ورفع الش��يخ محمد بن دعيج 
جزيل ش��كره وامتنانه لس��مو 
الشيخ خالد بن حمد آل خليفة 
ع��ى ه��ذه املب��ادرة الكرمية، 
مؤك��ًدا أنهم يف مجل��س إدارة 
ذوي  لرياضة  البحريني  االتحاد 
اإلعاقة يبذلون قصارى جهدهم 
م��ن أج��ل تطوي��ر الرياض��ة، 
واالرتق��اء بها م��ن أجل حصد 
املزي��د من اإلنج��ازات املرشفة 
للمملك��ة، متمنيًّ��ا ملنافس��ات 
دوري خالد بن حم��د للمراكز 
الش��بابية كل النجاح والتوفيق 

ولجميع القامئني عليه.

محمد بن دعيج يثّمن دور خالد بن حمد في االهتمام بذوي اإلعاقة
أكد أن ذلك يأتي مع توجه القيادة الرشيدة في دمجهم بالمجتمع

سمو الشيخ خالد بن حمد مع الشيخ محمد بن دعيج في تتويج أبطال ذوي اإلعاقة

اللجنة اإلعالمية      دوري خالد بن حمد للمراكز الشبابية

تص��در فري��ق الهملة ف��رق املجموعة 
األوىل لبطولة بتلك��و الرمضانية الثانية 
والعرشي��ن وتأه��ل إىل دور الثامني��ة 
بكل جدارة واس��تحقاق بعد فوزه عى 
الش��اخورة به��دف نظي��ف يف املباراة 
الت��ي جمعته��ام ع��ى ملع��ب بتلكو 
بالهملة. وصعد الهملة مع الش��اخورة 
إىل دور الثامني��ة، إذ احتل الش��اخورة 
املركز الثاين. وج��اءت املباراة مثرة بني 
الطرف��ني، فعى رغم أن الش��وط األول 
انتهى بالتعادل السلبي، إال أن الفريقني 
قدما مس��توى فنيا رفيعا وسط إضاعة 
الكثر م��ن الفرص، ويف الش��وط الثاين 
اس��تطاع الهملة تس��جيل هدف اللقاء 
الوحيد عن طريق سيدكاظم يف الدقيقة 
19. وحاول الش��اخورة تس��جيل هدف 
التعادل، لكنه مل يتمكن لتنتهي املباراة 

بفوز الهملة بهدف نظيف. أدار املباراة 
حكم الس��احة فهد السعدون، وساعده 
عبدالرزاق األحمد، وأحمد الغريب. ويف 
املب��اراة الثانية فاز كرباب��اد عى أحالم 
بتلكو بثالثة أه��داف نظيفة، إذ انتهى 
الش��وط األول بهدفني نظيفني سجلهام 
محمد جعفر يف الدقيق��ة 13، ومحمد 
ريض يف الدقيقة 19، ويف الش��وط الثاين 
س��جل محمد جعف��ر ه��دف كرباباد 
الثال��ث من نقطة الج��زاء. أدار املباراة 
حكم الساحة إسامعيل حبيب، وساعده 

صالح جناحي، ومحمد عبدالرحمن.
وتق��ام الي��وم األحد مباراتني لحس��اب 
املجموعة الثالث��ة، إذ يلعب جدحفص 
مع دمستان عند الس��اعة 8.45 مساًء، 
واملباراة الثانية بني صدد وشباب الحجر 

عند الساعة العارشة والنصف.

تأهل إلى دور الثمانية ورافقه الشاخورة

الهملة يتصدر المجموعة األولى لبطولة بتلكو الرمضانية )22(
اللجنة اإلعالمية

جانب من مباريات البطولة

يواصل املنتخب الوطني لفنون القتال 
املختلط��ة للهواة تحضرات��ه املكثفة، 
اس��تعداًدا للمش��اركة يف بطولة آسيا 
املفتوح��ة لفن��ون القت��ال املختلطة 
لله��واة التي ينظمها االتح��اد الدويل 
 IMMAF املختلط��ة القت��ال  لفنون 
بجمهورية سنغافورة يف الفرتة -12 16 

يونيو الجاري.
ويخ��وض املنتخ��ب بقي��ادة الجهاز 
الفن��ي املك��ّون م��ن املدرب��ني إلدر 
إلداروف ورينات أب��و أحمد حصتني 
تدريبيتني بشكل يومي، وذلك بالصالة 
الرياضي��ة الخاصة مبنظم��ة خالد بن 
 KHK حمد لفنون القت��ال املختلطة
الحص��ص  تتضم��ن  حي��ث   ،MMA

التدريبية متاري��ن رفع اللياقة البدنية 
ومتارين رفع املستوى الذهني والرتكيز 

وتحسني املهارات القتالية.
وكان الجه��از الفني ق��د اختار أربعة 
مقاتل��ني لتمثي��ل املنتخ��ب الوطني 
بآس��يوية الهواة، وهم املقاتل حسني 
عياد للمشاركة بوزن 56.2 كيلوجرام، 
واملقاتل محمد عباس للمشاركة بوزن 
77 كيلوجراًم��ا، واملقاتل نايف فكري 

للمشاركة بوزن 70 كيلوجراًما واملقاتل 
عبداملناف للمش��اركة بوزن 66 كيلو 
جراًما. وميتلك هؤالء املقاتلون الذين 
ميثلون املنتخب الوطني وفريق خالد 
بن حم��د لفن��ون القت��ال املختلطة 
للهواة مس��تًوى قتاليًّا ومهارات قتالية 
عالية، كام ميتلكون س��جاًل من النتائج 
اإليجابي��ة واملش��اركات يف البطوالت 
املحلية والدولية. فقد ش��ارك املقاتل 

حس��ني عياد يف العديد من البطوالت 
من أبرزه��ا بطولة أوروب��ا املفتوحة 
لله��واة، الت��ي نجح خالله��ا بتحقيق 
املركز الثالث يف النسخة التي أقيمت 
الربيطاني��ة  برمنغه��ام  مدين��ة  يف 
والنس��خة الت��ي اس��تضافها مؤخ��رًا 
البلغاري��ة صوفيا. وش��ارك  العاص��ة 
املقاتل محم��د عباس مع املنتخب يف 
بطولة أوروب��ا املفتوحة التي أقيمت 
العاصمة التش��يكية ب��راغ يف نوفمرب 
املايض، وش��ارك املقات��ل نايف فكري 
مع املنتخب يف بطولة أوروبا املفتوحة 
الت��ي احتضنتها بلغاريا، فيام ش��ارك 
املقات��ل عبداملن��اف يف العدي��د من 

البطوالت التي أقيمت بروسيا.

 المنتخب يواصل تحضيراته المكثفة استعداًدا للمشاركة

4 مقاتلين يمثلون MMA البحرينية في آسيوية الهواة
االتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة        المركز اإلعالمي

شعار االتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة

تبدأ اللجنة األوملبي��ة البحرينية اليوم 
)األحد( اس��تقبال ضيوفه��ا الكرام من 
منتس��بي األرسة الرياضي��ة يف املجلس 
الريايض الرمضاين الذي س��يعقد ابتداء 
من الس��اعة التاس��عة وحتى الحادية 
عرشة والنصف مساء مبجلسها )الدور 
األريض( الكائ��ن مببنى اللجنة األوملبية 

البحرينية بضاحية السيف.

ووجه��ت اللجنة األوملبي��ة البحرينية 
الدع��وة إىل نخب��ة من الش��خصيات 
والهيئ��ات  واالتح��ادات  الرياضي��ة 
الرياضي��ة ورجال اإلعالم الريايض كافة 
لحض��ور املجل��س الري��ايض الرمضاين 

الذي يقام للعام الثاين عى التوايل.
وس��يكون األمني العام للجنة األوملبية 
وأعضاء  عبدالرحمن عسكر  البحرينية 

مقدم��ة  يف  اللجن��ة  إدارة  مجل��س 
مس��تقبيل األرسة الرياضية من إداريني 
ومدربني وح��كام والعب��ني وإعالميني 

رياضيني.
ويعترب املجلس الرمضاين الريايض الذي 
تنظمه اللجنة األوملبية إحدى املبادرات 
التي ترمي إىل مد جس��ور التواصل مع 
األرسة الرياضية ورجال اإلعالم الريايض 

ليكون مبثابة فرصة مناس��بة للتواصل 
وتب��ادل اآلراء واألف��كار واملقرتح��ات، 
وتعزيز الرواب��ط اإلجتامعية واألخوية 
يف هذا الشهر الفضيل، كام أنه ينسجم 
مع إسرتاتيجية اللجنة األوملبية الرامية؛ 
لتفعيل الرشاكات املحلية، وتعزيز دور 
وموقع اللجنة األوملبية وتنظيم وإقامة 
مختلف الندوات واللقاءات الرياضية.

الدعوة عامة لكافة منتسبي األسرة الرياضية

“األولمبية” تستقبل ضيوفها في المجلس الرياضي الرمضاني اليوم
ضاحية السيف       اللجنة األولمبية
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الشرقي يرفض العروض 
ويتمسك بعبداهلل يوسف

المعامير يصعد لمالقاة دمستان 
في نهائي “الشورى والنواب”

غضت إدارة نادي الرفاع الرشقي النظر 
عن العروض التي قدمت لضم العب 

الفريق األول لكرة القدم، الدويل 
عبدالله يوسف للموسم الريايض املقبل 

.2017/2018
وكان نادي الرفاع قد تقدم بطلب 

رسمي الستعارة الالعب، يف حني حصل 
الرشقاويون عى عروض أخرى شفهية 

مل تصل للصيغة الرسمية؛ ملعرفة مدى إمكان االستفادة من 
خدمات الالعب يف املوسم الجديد.

وعقدت اإلدارة الرشقاوية سلسلة من االجتامعات؛ ملناقشة 
موضوع العروض املقدمة، قبل أن تستقر عى خيار بقاء 

الالعب يف صفوفها، خصوصا مع ضعف العروض؛ لتتمسك 
بخدمات عبدالله يوسف يف املوسم الجديد.

ويعترب عبدالله يوسف من الالعبني الشباب الذين برزوا عى 
الساحة املحلية الكروية، إذ تدرج يف مختلف منتخبات الفئات 

العمرية وصوال للمنتخب األول، حيث يعترب حاليا ضمن عنارص 
املنتخب األول منذ فرتة طويلة.

ويلعب يوسف يف منطقة الوسط، كام يجيد األدوار الهجومية 
يف خط املقدمة.

يشار إىل أن إدارة نادي الرفاع الرشقي اتخذ عددا من 
الخطوات التصحيحية بعد موسم للنسيان يف املوسم املايض، 

حيث جددت للمدرب عيىس السعدون؛ ليكون عى رأس 
اإلدارة الفنية للفريق بعدما نجح يف إبقاء الفريق ضمن 

مصاف األندية الكبار، كام جددت التعاقد مع املحرتف جواو، 
وأعلنت عن صفقتني متثلتا يف الالعبني عبدالله مبارك ومحمد 

عبدالعزيز.

 تغطية - اللجنة اإلعالمية: صعد فريق نادي املعامر للمباراة النهائية 
لبطولة مجليس الشورى والنواب الحادية عرشة لكرة القدم للعهد 

والوالء للوطن، وذلك بعد فوزه الصعب يف نصف النهايئ عى فريق 
النائب جامل بوحسن بركالت الرتجيح إثر انتهاء الوقت األصيل 

بالتعادل بهدفني لكليهام ووسط أجواء كروية رائعة باستاد النادي 
األهيل، وبذلك سيلتقي املعامر يف النهايئ مع مركز شباب دمستان يوم 

بعد غٍد الثالثاء 6 يونيو الجاري عى استاد األهيل أيضاً.
وتقدم فريق النائب بوحسن يف الشوط األول عرب حمزة عبدالرحمن، 
لرد باقر العصفور بهدفني للمعامر يف الشوط الثاين، ثم أدرك خليل 

محمد سلامن التعادل لفريق النائب، وبالتايل احتكم الفريقان لركالت 
الرتجيح التي ابتسمت للمعامر بعد تألق الحارس الخبر حسني حرم.

وأدار اللقاء الحكم عقيل حسن وساعده أحمد مهدي ورمضان 
عبدالله، وراقبه وأرشف عى تنظيمه عبدالحسني كشكول، عبدالله 

البوري، سمر حرم، أحمد تلفت وميك سعيد.
وشهدت املباراة تواجد الريايض عبدالرحمن رشيف الذي قام بتسليم 

باقر العصفور العب املعامر جائزة أفضل العب يف املباراة وهي 
مقدمة من محالت الزعيم 10 للرياضة.

عبداهلل يوسف

تسليم باقر العصفور جائزة أفضل العب في المباراة

أحمد مهدي
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كيف كانت نشأتك ودراستك؟
- �أن���ا من مو�لي���د بوري يف �لع���ام 1963، �إال 
�أن �لو�ل���د �نتقل �إل���ى �ملنامة وع�شن���ا فيها كون 

و�لدتي من �شكان �ملنامة.
در�شت يف �ملد�ر����س �حلكومية، عندما كانت 
�، ومل  �الأمور �شهل���ة، و�لتعليم �حلكومي جي���د جدًّ

يكن هناك مد�ر�س خا�شة.
مدر�ش���ة  يف  �البتد�ئي���ة  �ملرحل���ة  �أنهي���ت 
عبد�لرحم���ن �لد�خ���ل بالق�شيبية، ث���م �لق�شيبية 
�الإعد�دي���ة، فثانوي���ة �ملنامة �لت���ي �أ�شبح ��شمها 

الحًقا مدر�شة �ل�شيخ عبد�لعزيز.
تعلمت خالل �لدر��ش���ة �لكثري وكان �لتعليم 
م���ن �أولوي���ات و�لدتي الأنه���ا مدر�ش���ة، فيما كان 
يعمل و�لدي يف �رشكة نف���ط �لبحرين “بابكو” مما 
���ا باالن�ضباط و�لذهاب للعمل دون �أي  جعله مهتمًّ
تاأخ���ر. وعندما عملت مع���ه يف �ل�رشكة خالل �إحدى 
�لعط���ل �ل�ضيفية كن���ت �أ�ضل معه �إل���ى �ملكتب 
�ل�شاع���ة 6 �شباًحا، و�إذ� ما و�شلنا �أحياًنا قبل هذ� 

�ملوعد كان يعدنا متاأخرين.
كن���ت حمبًّا للهند�ش���ة و�لريا�شيات و�الأرقام 
خ���الل �ملدر�ش���ة، ولذل���ك در�ش���ت بكالوريو����س 
�لهند�شة �لكهربائية يف جامعة �لبرتول و�ملعادن 
يف �لظه���ر�ن باململك���ة �لعربي���ة �ل�شعودية �لتي 
تعت���ر م���ن �أف�ضل �جلامع���ات يف �ملنطق���ة، ومن 
�لفو�ئ���د �لت���ي �كت�شبته���ا م���ن �لدر��ش���ة هن���اك 
�الحت���كاك بزمالئ���ي �لبحريني���ن �لذي���ن تعرفت 

عليهم باجلامعة وال زلنا �أ�ضدقاء.
لعب وج���ودي بال�شعودية �ش���و�ء للد�ر�شة �أو 
�لعمل، حيث ق�شيت قر�بة �ل�12 عاًما هناك، دوًر� 

كبرًي� يف حياتي، حيث ��شتفدت �لكثري.
وبعد �إكمال �لبكالوريو�س �ن�شممت لدر��شة 
ماج�ضتر �لهند�ضة �لكهربائية يف �جلامعة ذ�تها.

 هل ل��ك أن تحدثنا عن مس��يرتك 
العملية؟

- عمل����ت مهند�ًضا بق�ض����م �الت�ضاالت يف �رشكة 
�أر�مك����و ملدة �شنة و�ح����دة �لع����ام 1983 - 1984، 
ث����م عملت يف بن����ك �لريا�����س/ فرع �لدم����ام مبركز 
�ملعلومات يف �لفرتة من 1984 - 1991، ومن هنا 
ب����د�أت م�ضرت����ي �لفنية بالعم����ل يف �لقطاع �لبنكي 
� بال�ضعودية وتعلمت �لكثر  �ل����ذي كان متطوًر� جدًّ
مث����ل برجمة �الت�ضاالت و�لتعام����ل مع مدر�ء �لبنوك 
م����ن خالل زيارت����ي ملعظم مناط����ق �ل�شعودية كون 

�لبنك لديه 150 فرًعا، وقد كانت جتربة غنية.
وبع����د 12 عاًم����ا ق�شيته����ا بال�شعودي����ة قّررت 
ملرك����ز  مدي����ًر�  وعمل����ت  �لبحري����ن،  �إل����ى  �لع����ودة 
�ملعلومات يف �رشكة بابك����و، وذلك يف �لعام 1991، 
ثم تركت �لعمل فيها لفرتة ب�ضيطة �أ�ض�ضت خاللها 

�رشكة �آ�شيا للكمبيوتر يف �لعام 1994 �إلى 1995.
�نتقل����ت بعده����ا للعمل ب����وز�رة �ل�ضح����ة، )...( 
عملنا عل����ى تطوير �لعديد من �مل�رشوعات بالوز�رة، 
� عن تقنية �ملعلومات.  رغم �أن �لعمل كان بعيًد� جدًّ
ب����د�أت �لعمل بال����وز�رة يف �لع����ام 1995 مدير 
�مل�شان����دة �لفني����ة ث����م مدي����ًر� الإد�رة �ملعلوم����ات 
�ل�ضحي����ة، وق����د �أ�ض�ضت مع جمموعة �ضب����اب �أذكياء 
ون�ضطني �لكثر من �مل�ضاريع و�لر�مج �لتي نر�ها 

�ليوم يف جممع �ل�ضلمانية �لطبي.
جمعي����ة  �أ�ض�ض����ت  �ل�ضح����ة  يف  عمل����ي  و�أثن����اء 
�لبحري����ن لالإنرتن����ت يف �لع����ام 1995، وم����ع �نت�شار 
ظهور �الإنرتن����ت يف �ململكة، دخلت يف جمال �لعمل 
ا �أن �لكثر منهم  �لتطوعي خلدمة �ل�ضباب، خ�ضو�ضً
مل يكونو� على در�ي����ة بفو�ئد �الإنرتنت وخماطرها، 

وبقيت يف جمال �جلمعيات حتى بعد ترك �لوز�رة.
ويف �لعام 2001 �لتحق���ت برنامج ماج�ضتر 
�إد�رة �ملعلوم���ات يف جامع���ة ديب���ول ب�شيكاغو يف 
�لوالي���ات �ملتح���دة �الأمريكي���ة �لت���ي �أ�شافت يل 
معلومات عن �إد�رة �الأعمال ب�ضورة �أكادميية �أكرث 
منه���ا تطبيقية. وقبل ترك �لعم���ل بوز�رة �ل�ضحة 

كلفن���ي �لوزير ب���اأن �أ�شب���ح �لرئي����س �لتنفيذي 
ملجم���ع �ل�ضلماني���ة �لطب���ي من �لع���ام 2003 �إلى 
�إل���ى م�شوؤوليت���ي ب���اإد�رة تقنية  2005 �إ�شاف���ة 
�ملعلوم���ات ومدي���ًر� مل����رشوع �لتاأم���ني �ل�ضح���ي 
�لوطن���ي يف ذل���ك �لوق���ت، وتعلم���ت �لكثري من 
طريق���ة  ���ا  خ�ضو�ضً �ل�ضح���ة،  وز�رة  يف  زمالئ���ي 
�لعم���ل بالقطاع �حلكوم���ي و�ضعوباته وحتدياته، 
كان �أك���رث ما �أزعجني بالعم���ل �حلكومي �أن بع�ض 
�لق���ر�ر�ت ت�شري ببريوقر�طية وب���طء �شديد لكن 

هذ� مل مينعنا من �لتعلم و�ال�شتفادة.
قررت يف �لعام 2005 ت���رك �لعمل �حلكومي 
و�لتوّجه للقطاع �خلا�ض، وهي مرحلة مهمة وحتدٍّ 
كبر، الأن �ل�ضخ�ض عندما يرتك وظيفة ويّتجه �إلى 
�لعمل �حلر ي�ضبح لديه قلق عن متكنه من �الإيفاء 
بالتز�مات���ه �ملالي���ة وديونه وهذ� عائ���ق د�ئًما ما 

يقف �أمام �لنا�س.

  كيف كانت تجربتك في تأس��يس 
أعمالك الخاصة؟

- لق����د كان ل����دي جترب����ة �شابق����ة يف تاأ�شي�س 
�رشك����ة �آ�شي����ا �لتي مل ت�شتم����ر �أكرث من ع����ام ب�شبب 
�شع����ف �ل�ش����وق، �إال �أنن����ي بقي����ت موؤمًن����ا بوج����ود 
فر�ش����ة، وبع����د 10 �شن����و�ت م����ن �لعم����ل �حلكومي 
�أطلق����ت �رشك����ة م�ضتقب����ل �خللي����ج لالأعم����ال ومنها 
بد�أت �لعمل �لتج����اري بقوة و�ضارت �الأمور بطريقة 
�إيجابي����ة ووقعت �تفاقيات مع �لعديد من �ل�رشكات 
�لعاملي����ة و�خلليجية و�ملحلية، ث����م �أ�ض�ضنا جمموعة 
�����رشكات ومعه����د تدريب و�رشك����ة تنظي����م معار�س 
وموؤمتر�ت و�أخرى لتقني����ة �ملعلومات، )...( وفقنا 
�هلل و��ضتم����ررت بالعمل يف جمال تقنية �ملعلومات 

و�لتدريب، و�شارت �الأمور باأف�شل �شورة.
خالل �لفرتة �لت����ي تركت فيها �لعمل بالقطاع 
�لعام �أ�ضبحت ع�ض����ًو� ن�ضًطا يف جمموعة من �للجان 
بغرفة جتارة و�شناعة �لبحرين، وكنت نائًبا لرئي�س 
جمعي����ة تقنية �ملعلوم����ات و�الت�ض����االت لدورتني 
متتاليت����ني، �إ�ضاف����ة �إلى تاأ�ضي�ض م����ع جمموعة من 
�لزمالء �جلمعي����ة �لبحرينية لتقنية �ملعلومات �لتي 
ال ت����ز�ل تعمل بجد ون�ضاط. م����ع عودتي �إلى �لقطاع 
�خلا�����ض، رجع����ت للجمعي����ات وللعم����ل �لتطوع����ي 
و�مل�شاركة �لوطنية و�أ�ش�شت �لعديد من �مل�شاريع 
منها )�إيه �ضب����اب( لت�ضجيع �ل�ضب����اب على �البتكار 
بالتقنية، وم�رشوع م�ضتقبل قادة �خلليج �لذي كان 
يهدف �إلى م�شاعدة �ل�شباب يف خلق فر�س �لعمل، 
وكذلك م����رشوع فر�شتي �لذي �أطلق موؤخًر� بهدف 

متكني �ل�ضباب م���ن �لتعامل مع متغر�ت �ل�ضوق 
يف جمال تقنية �ملعلومات و�الت�ضاالت. 

د�ئًما �أقول لل�شباب �إن �لتعب مفيد، و�لتحدي 
ي�ضاه���م يف بن���اء �ل�ضخ�ضي���ة، حاول���ت زرع ه���ذ� 
�ل�شع���ور يف �أبنائي �الأربع���ة )3 بنات و�بن(، حيث 
تعمل �إحدى بنات���ي يف هيئة �حلكومة �الإلكرتونية 
و�لثانية يف �رشكة مايكرو�شوفت، �أما �بني فيعمل 
مع���ي باملجموع���ة، و�لبنت �ل�ضغ���رى يف طريقها 
لاللتح���اق بالدر��ضة �جلامعية، ود�ئًما �أمتنى جناح 
�أبن���اء �جلميع كم���ا �أرى جناح �أبنائ���ي، و�أي طريقة 
ن�ضتطيع م���ن خالله���ا �إي�ضال �ملعرف���ة لل�ضباب، 
ليتعلم���و� كي���ف يبن���ون م�شتقبله���م ويتعاملون 
مع �لتحديات. �أعت���ر �أن معي�ضتي وكفاحي خارج 
�لبحري���ن هو �أكر در����ض تعلمته خالل تو�جدي يف 

بلد مثل �ل�شعودية.

 ماذا اكتسبت من هذه التجربة؟
- �كت�شب����ت �العتم����اد �لكل����ي عل����ى نف�ش����ي، 
فاليوم لالأ�ضف هنالك �أ�ضخا�ض ينتظرون �أحًد� حلل 
م�شاكله����م، �أعتقد �إن ح����ل �مل�شكلة ياأت����ي �أوالً ِمْن 
ِقَبل �ل�ضخ�ض نف�ضه. لن ن�ضتطيع �لتطوير �إال �إذ� مت 
�العتماد على �لنف�س يف مناحي �حلياة، فالتو�جد يف 
دول����ة ثانية - �لذي قد يخ����اف كثرون خو�ض هذه 
�لتجربة - قد يكون �لنج����اح فيها �أ�ضهل، ويظنون 
�أن �لنجاح يجب �أن يكون يف �لبحرين، �إذ� مل ت�ضتطع 
�لنج����اح ببل����دك فالعامل �ضغر و�لطائ����رة ت�ضتطيع 
�إي�ضالك �إلى �أي م����كان، و�لعوملة �أثبتت �أن �ملكان 
مفت����وح لل�ضخ�����ض �ملب����دع و�لكث����ر م����ن �ل�رشكات 
�لعاملي����ة ال �شيم����ا �الأمريكي����ة يديره����ا �أنا�����س من 
جن�شيات �أخرى، )...( كث����ري منهم من �أ�شول عربية 
�أو هندي����ة، �أعتقد �إن �لبحرين بل����د �شغري جغر�فيًّا 
لكن����ه ناجح بكل �ملعاير و�ملقوم����ات �القت�ضادية 

و�لتعليمية.

 كي��ف اس��تطعت التغل��ب عل��ى 
التخوف من دخول العمل الحر؟

- �أحببت �لتجارة منذ �ل�ضغر، لكن جمتمعنا 
��ضتهالك���ي فعندم���ا يتوظ���ف �ل�ضخ����ض ي�ضبح 
معتمًد� على �لر�ت���ب، وبالتايل ي�ضعب عليه ترك 
�لوظيفة وكاأن���ه مكبل. يت�ض���اءل: كيف ي�ضتطيع 
تاأم���ني �لتز�ماته �ملالي���ة، هل �ضتنج���ح �لتجارة، 
وغرها من �الأ�ضئلة �لتي جتعل �ل�ضخ�ض “مكانك 
�رش”، ذل���ك مل ينطبق علي، فقد كانت لدي �جلر�أة 

�لكاملة لالنطالق باالأعمال �حلرة.

و�أرى �أن �أجم���ل م���ا يف �لتج���ارة �ال�ضتقاللي���ة 
فال�ضخ����ض يقّرر بنف�ضه، و�لنج���اح ياأتي بتو�فيق 
م���ن �هلل. �أرى �أن �ل���رزق م���ن �لتج���ارة �أعظ���م من 
�لوظيف���ة، وهو عامل ممت���ع، لذلك �أدع���و �ل�ضباب 
�إلى خو����س �ملغامرة �ملح�شوب���ة. ميكنهم �لعمل 
م���ع عدم ترك �لوظيفة، فاملجال مفتوح و�لتقنية 

ا كثرية، كاالن�شتغر�م مثالً. وّفرت فر�شً

 ابن��ك يعمل معك حاليا، هل كان 
قراره الشخصي؟

- نع���م، عندم���ا �نتهى م���ن �لدر��ش���ة قّرر 
�لعم���ل معي بقر�ره، ولك���ن �لباب مفتوح �أمامه 
ليعم���ل يف �أي م���كان يف حال رغ���ب يف ذلك. يف 
بع�ض �الأحيان يحتاج �الأبن���اء لبناء �ضخ�ضيتهم 
ومعرفة ماذ� يوجد خارج �أ�شو�ر �ل�رشكة �لعائلية.

 العضوية في الغرفة والترش��ح 
لالنتخابات

- من���ذ دخلت �لتج���ارة كان���ت �لغرفة جزًء� 
ا وتكميلي لالقت�ضاد �لوطني و�لتجاري يف  مهمًّ
�لبحرين، وقبل دخ���ويل �النتخابات كنت ع�ضًو� 
يف جلنة تقني���ة �ملعلومات و�الت�ض���االت ونائًبا 
لرئي�ض �للجنة، ور�ضحت نف�ضي للدورة 28 �لتي 
مل �أف���ز فيها لكنن���ي خ�ضت �لتجرب���ة، وهنالك 
زمالء �آخرون فازو� و��ضتطاع���و� تطوير �لغرفة، 
لك���ن لالأ�ش���ف �إل���ى �الآن ال �أرى �لغرف���ة ت���وؤدي 
دوره���ا بامل�ضتوى �ملطلوب، �أمتن���ى �أن ت�ضبح 
�أقوى م�ضتقب���اًل. �لبحرين بلد متط���ور ومنفتح، 
و�لدول���ة لديه���ا حكمة بع���دم و�ش���ع كل �شيء 
بيد موؤ�ض�ضة و�ح���دة، لذلك كان �ملجال مفتوًحا 

لتاأ�ضي�ض �جلمعيات و�مل�ضاركة يف �لتنمية.

 هل س��نراك من ضمن المرشحين 
للدورة المقبلة؟

- مل �أتخ����ذ قر�ًر� بالرت�ض����ح، �إال �أن �لباب د�ئًما 
مفتوح و�لفكرة موجودة �إذ� كانت �لظروف منا�شبة، 
�، �إ�شاف����ة �إلى �أنني  لكنني �أرى نف�ش����ي م�شغوالً جدًّ
ع�ض����و يف �لعديد م����ن جمال�ض �إد�رة �����رشكات كبرة 
تتطلب جهًد� ووقًتا و�ضفًر�. �لهدف �الأول و�الأ�ضمى 

خدمة �لبحرين، �شو�ء عن طريق �لغرفة �أم غريها.

 ما المج��االت الجديدة التي تريد 
الدخول فيها؟

- ل���دي ر�شال���ة الأ�شح���اب �الأعم���ال مفادها �أن 

�أمري���ن كبريي���ن �شيحدثان يف �لف���رتة �ملقبلة، وقد 
حت���دث عنهما �ملنت���دى �لعاملي لالقت�ض���اد، �الأول 
�أن جمموع���ة كب���رة م���ن �لوظائف �ملعروف���ة �ليوم 
�ضتختف���ي فيما �ضتظهر وظائ���ف جديدة، و�ضتتغر 

�أخرى بفعل �لتكنولوجيا.
 �أم���ا �لث���اين فه���و �لتح���ول �لرقم���ي، كل �شيء 
�ضي�ضبح �إلكرتونيًّا وكثر م���ن �ملوؤ�ض�ضات �خلا�ضة 
���ا �ضتخ�رش،  �إذ� مل تعم���ل عل���ى حتوي���ل نف�ضه���ا رقميًّ
فالكثري من �الأ�شياء �لي���وم تتم عن طريق �ملوبايل 
ب���دالً من �أن يقوم بها جمموعة كبرة من �ملوظفني. 
�إن تق���دمي �خلدم���ات 24 �شاع���ة مل���دة 7 �أي���ام يف 
�الأ�ضبوع و�حلو�ضب���ة �ل�ضحابية ت�ضل �إلى �لعامل دون 
وج���ود �ملوظفني. وعل���ى �ضبيل �ملث���ال �ملكتبات 
�لتقليدي���ة �لت���ي تبي���ع �لكتب �ختفت بع���د �شدور 
مو�ق���ع �إلكرتونية مثل �أم���ازون لبيع �لكتب �أونالين، 
كما �ختفت حمالت بيع �أ�رشطة VHS مع توفر �الأفالم 
�أونالي���ن، و�ختفى دور مكات���ب �ل�شياحة و�ل�شفر مع 
وج���ود مو�قع مثل Booking.com، فعلى �أ�شحاب 

�الأعمال �لتنبه كي ال تختفي جتارتهم.

 أول سيارة اقتنيتها؟
�رشك���ة  م���ن  �لل���ون  بي�ش���اء  كري�شي���د�   -
عبد�للطي���ف جمي���ل يف �ل�ضعودي���ة، ب�ضعر 27 
�ألف ريال )2700 دينار( وقطعت فيها م�ضافة 

250 �ألف كيلومرت خالل 3 �شنو�ت.

 قدوتك في الحياة؟
- �لو�ل���د �ل���ذي تعلم���ت من���ه �الن�ضب���اط 
وحتمل �مل�ضوؤولية و�حرت�م �لعمل و�لقيام بكل 

�الأعمال بيدي حتى تركيب �ضخان �ملاء.

 أكلتك المفضلة؟
�ل�ضين���ي  �لطع���ام  لتن���اول  �أمي���ل   -
و�لتايلندي، لك���ن يف �شهر رم�شان يتغرّي ذلك 

و�أتناول �لطعام �لتقليدي مثل �لهري�ض.

 الرياضة في حياتك؟
- كان����ت جيدة خ����الل �إح����دى ف����رت�ت حياتي، 

وكغريي �أ�شبحت �أتعذر بكرثة �لعمل.
وكن����ت �الأول يف �جلامع����ة بلعب����ة �ال�ضكو������ض، 
وحا�ش����ل على ح����ز�م �أ�شود يف ريا�ش����ة “هابكيدو” 

وهي ريا�ضة كورية ت�ضبه �لتايكو�ندو.
و�الآن �أمار�س ريا�شة �ل�شباحة و�مل�شي.

 فريقك الرياضي؟
- غري متابع للفرق �لريا�شية، �إمنا �أف�شل 
متابعة �الأ�ضخا�ض، ومتابع���ة مباريات �ملالكمة 

�إلى �ملالكم حممد علي كالي �لذي �أحبه.
فاأنا ل�شت من حمبي �النفعال و�أرى متابعي 
�ملباريات د�ئًما منفعلني، ولي�ض لدي تع�ضب 

لفريق ولذلك �أ�ضجع �لفريق �لفائز.

 القراءة في حياتك؟
�، ولالأ�ش���ف قر�ءت���ي  - �أح���ب �لق���ر�ءة ج���دًّ
باللغ���ة �الإجنليزي���ة �أك���رث م���ن �لعربي���ة. و�أقر�أ 
مبعدل كتابن يف �ل�شه���ر، و�أكرث �لكتب قر�ءة 

يف جمال �لتجارة و�إد�رة �الأعمال و�لعلوم.

 آخر كتاب قرأته؟
- �أف�ضل كت���اب قر�ءته يف حياتي و�أعتره 

�الأف�ضل )بدون �أعذ�ر ... �الن�ضباط �لذ�تي(.

 مطربك المفضل؟
�، وال �أز�ل �أحب �شماع �ملغنية  - مهم���ة ج���دًّ
ف���روز �لت���ي تعت���ر م���ن �أف�ض���ل �ملغنيات، 
�إ�شافة �إلى �شماع �ملو�شيقى �لكال�شيكية مثل 
بيتهوف���ن، �أ�شتمع لالأغنيات �حلديث���ة �إال �أنني 

�أف�شل �لقدمية منها.

ت�ضوير: ر�ضول �حلجري

ع�ص��امي كّون نف�ص��ه من ال�ص��فر، كافح وتعب وتنّقل بني القطاعني العام واخلا�ص، قبل التحدي بالتخلي عن 

الوظيفة والراتب امل�ص��مون اآخر ال�ص��هر ليدخل معرتك العمر احلر ويوؤ�ص���ص جمموعته اخلا�ص��ة التي ت�صم 

عدة �صركات.

يوؤم��ن رج��ل الأعم��ال، الرئي���ص التنفي��ذي ملجموع��ة �ص��ركات م�ص��تقبل اخلليج للأعم��ال اأحم��د عطية اهلل 

احلجريي اأن العتماد على الذات ومواجهة ال�ص��خ�ص للم�ص��كلت بنف�صه ي�ص��اهم يف تطوير ال�صخ�صية، فيما 

يعترب والده قدوته يف احلياة. وفيما يلي ن�ص احلوار:

ع���ال���م ال���ت���ج���ارة م��م��ت��ع وال���ن���ج���اح م����ن اهلل

أحب الطعام الصيني والتايلندي.. وبرمضان أفضل األكل البحريني

والدي 
قدوتي.. 

تعلمت منه 
االنضباط 

اأمل احلامد

الكثي��ر منه��ا  تعلم��ت  مدرس��ة  البحري��ن  خ��ارج  كفاح��ي 

عملي بالسعودية أكسبني الخبرة وعلى 
الشباب خوض التجارب 

الحجيري.. االعتماد على 
النفس طريق النجاح 

• �حلجري متحدًثا  ل� “$”	
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تر�هن �إنفينيتي على ما قامت به من �إعادة ت�صميم 
�لهيكل �خلارج����ي لإنفينيتي “كيو �ك�س 60” �جلديدة 
كلي����اً، حي����ث مت دم����ج مز�ي����ا وتقني����ات جدي����دة تعزز 

م�صتويات �لر�حة و�ملالءمة و�ل�صالمة.
ففي مقدمة �ل�صي����ارة، تتمو�صع يف �ل�صبك �لأمامي 

عل����ى �صكل �لقو�س �ملزدوج م�صابي����ح زينون �لثنائية 
�لأمامي����ة كمي����زة قيا�صية. وق����د مت ��صتخ����د�م �إ�صاءة 
 LED عل����ى نح����و مو�صع �أك����ر مبا يف �أ�ص����و�ء )LED(
�لنهارية �جلديدة وم�صابيح �ل�صباب �لأمامية ومل�صات 

�لكروم.
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سناب شاف

�أ�صبوعني،  وق��ب��ل 
�أن��������ه��������ى �مل�����خ�����رج 
ع���ب���د�خل���ال���ق �ل���غ���امن 
حلقات  بقية  ت�صوير 
“�صناب  م�����ص��ل�����ص��ل 
م��ن��ط��ق��ة  يف  �صاف” 
يعر�س  حيث  �ل��ب��اح��ة، 
خ����الل ���ص��ه��ر رم�����ص��ان 
�لتلفزيون  يف  �ملقبل 

�ل�صعودي.
وت�������دور �أح������د�ث 
�مل�������ص���ل�������ص���ل ح����ول 
م��و����ص��ي��ع �ج��ت��م��اع��ي��ة 
متنوعة يف �إطار توعوي 
وق����ال����ب ك���وم���ي���دي. 
وت������وزع������ت �أم�����اك�����ن 
�لريا�س  بني  �لت�صوير 
ومدن  و�لدمام  و�لباحة 
�حلو�ر  و�صيكون  �أخرى، 
ب��ال��ل��ه��ج��ات �ل��ن��ج��دي��ة 

و�حلجازية و�جلنوبية.
وم���������ن ح���ل���ق���ات 
“نورة”،  �مل�����ص��ل�����ص��ل: 
�ملغو�ر”،  و”�لفار�س 
جيلني”،  و”ب���������ني 
و”�ل����������غ����������رب����������اء”، 
�لغام�س”،  و”�ل�رس 
و”هياط”،  و”�صافانا”، 
و”ظرف  و”�لفر��صة”، 
خ���������ا����������س”. وي����ق����ع 
حلقة   20 يف  �مل�صل�صل 
م����ّدة ك���ل و�ح�����دة 25 

دقيقة.

مسافات

حنان رضا تتعرض لوعكة صحية
 طماأن���ت �لفنان���ة �لبحريني���ة حن���ان ر�ص���ا 
جمهورها بع���د تعر�صها لوعك���ة �صحية بن�رسها 
�ص���ورة م���ن د�خ���ل �مل�صت�صف���ى، حي���ث ن�رست 
“حن���ان” ع���ر ح�صابه���ا �ل�صخ�صي عل���ى موقع 
“�إن�صتغر�م” �صورة وهي ترقد يف �مل�صت�صفى، 
موجهة �ل�صكر جلمهورها ولأ�صدقائها، وكتبت: 
“�حلم���د هلل، �صكر� دكت���وري، �هلل يجزيك خري، 
ويطول بعم���رك، �هلل يحفظ���ك ويخليك، يف كل 
فر����س �أدعيل���ك، ردت روحي، و����رست �أتنف�س 
عدل، �صكر�، فرحت قلب �أمي و�أبوي، وفانز�تي 
م�صكوري���ن عل���ى �لهتم���ام فين���ي معنويا كل 
ي���وم �لفرتة �للي فات���ت و�صكر�؛ لأنكم كامتني 
�أ�رس�ري، وقفتكم �أنتو و�أهلي، عمري ما بن�صاها”.
و�أ�صاف���ت: “حممد �صك���ر� لوجودك من �أول 
حلظة دخلت �مل�صت�صف���ى، و�أول �صخ�س تو�جد 
بالإفاق���ة، من���ال �ل���ر�ك �أعج���ز عن �صك���رك يا 
ختي، فتحتي يل بيت���ك، و�صلتيني بعينك �أنتي 

و�أهلك”.
�مل���ال  وحن���ان  �خلطي���ب  “رمي  وتابع���ت: 
مع���اي  كنت���و  حلظ���ة  كل  عل���ى  م�صكوري���ن 
بامل�صت�صف���ى، ول تخليتو عن���ي ول يوم، �صكر� 
لعبد�لكرمي �لعن���زي رفيق عم���ري �للي بحالته 
�ل�صعبة ومر�صه كان متو�جد� مع �لنا�س �لقريبة 
من���ي وقت �لإفاق���ه عل���ي �لرندي ورن���ا ور�مي 
و�صلمان م�صكورين على زيارتكم يل ماق�رستو”.
و�ختتمت: “�أحبكم و�أريد �هلل يفرح قلب كل 
و�حد فيكم ول يحرمني منكم كل ربعي وزمالئي 
�للي يعرفون ويطمن���ون علي كل يوم �أ�صكركم 
�أنا حمظوظة بالكم �لهائ���ل من �لنا�س �ملقربة، 
و�أدري �لغ���رب حمبته���م �أك���ر و�أك���ر ل���و كان 
عندهم علم �أحمدك رب���ي �أحبك ربي على �لنعمة 
�أحمدك ربي على �ل�صعادة و�لر�صا �أ�صكرك ربي 

على كل �صيء”.
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حدث في رمضان

9 رمضان
9 رمضان سنة 381 هـ: مرض منصور 
الفاطمــي،  بــاهلل  العزيــز  الخليفــة  بــن 
فتصــدق الخليفــة العزيــز بعشــرة آالف 
دينار على الفقراء؛ ليشــفي اهلل تعالى 

ابنه.

  9 رمضــان ســنة 452 هـ: في خالفة 
الخليفــة  أصــدر  الفاطمــي،  المســتنصر 
قرارًا بعزل ابن المغربي عن الوزارة وأعيد 

إليها أبو الفرج البابلي. 

 9 رمضان سنة 825 هـ: في سلطنة 
الظاهــر المملوكــي أعيــد األذان بمأذنة 
بنــاء  أفخــر  حســن  الســلطان  مدرســة 

إسالمي.

  9 رمضــان 827 هـــ: فــي ســلطنة 
برســباي حيــث تجــرأ القراصنــة الفرنجــة 
أقلعــت  المســلمين،  ســواحل  علــى 
ســفينتان مــن ســاحل بــوالق إلــى البحر 
 80 عليهمــا  وكان  غربــًا  المتوســط 

مملوكًا؛ وذلك لمطاردة القراصنة.

  الســبت 9 رمضان سنة 843 هـ: سار 
والــي الشــام المملوكي األميــر جليان 
في موكب ووقفت له العامة تستغيث 
ســعر  ارتفــع  حيــث  اللحــم،  غــالء  مــن 
الرطــل مــن 3 دراهم إلــى 7 دراهم، فأمر 
مماليكــه بضــرب العــوام، وكان العوام 
جمعــًا كبيــرًا فتغلبــوا علــى المماليك 
ورجموهــم، وفــر األميــر أمامهــم إلــى 
قصــره فحاصــروه، وكادوا يحرقونه لوال 
هــدأوا  الذيــن  واألمــراء  القضــاة  تدخــل 

الجماهير الساخطة.  

مع عائشة بهلول

مطبخ

المقادير:
5 أكواب حليب سائل    1 لتر   

نصف كوب سكر 100 جم       
4 مالعق طعام ماي ورد 60 مل

½ كوب سميد  97 جم
2 ملعقة طعام فستق للتزين30 جم

 الطريقة
يذاب الس��كر بالحليب في ق��در على النار 
ويح��رك حتى يغلي، ثم يض��اف ماء الورد 

والسميد.
يحرك الخليط؛ حتى يغلظ، ثم يرفع ويصب 
في طبق التقديم ويبرد في الثالجة لمدة 

)ساعة واحدة(، ثم يقدم.

حالوة السميد 
البارد “السميد”

�صيارة  �ململكة،  يف  روف���ر  لن��د  بنجاح  م��وؤخ��ر�  ك�صفت   
�لدفع  �صيارة  روفر”،  “لند  من  كلياً  �جلديدة  “دي�صكفري” 
�لرباعي كاملة �حلجم ذ�ت �ل�صبعة مقاعد و3 �صفوف يف �ل�صوق 

�ملحلية.
ومنذ �إطالقها �ملذهل يف معر�س باري�س �لدويل لل�صيار�ت 
�أو�خر �لعام �ملا�صي، لقت �صيارة “دي�صكفري” �جلديدة كلياً 
��صتح�صاناً كبري�ً، حيث �صت�صنع �صيارة �لدفع �لرباعي �لعائلية 

�لديناميكية ثورة يف عامل �ل�صيار�ت.
رباعية  كلياً  �جلديدة  “دي�صكفري”  �صيارة  ت�صميم  ومت 
�لدفع لتكون يف غاية �جلاذبية و�لتنوع ولتتمتع بقدر�ت خارقة، 
“لند  �صيار�ت  لعائلة  جديد�ً  ف�صالً  �ل�صيارة  هذه  و�صرت�صم 
روفردي�صكفري” بت�صميمها وهند�صتها �لثوريني، �إنها جت�صد 
جوهر وتر�ث عالمتنا �لتجارية وروح �ملغامرة �لتي لطاملا كانت 

جزء�ً من عائلة “دي�صكفري”.

مرسيدس “GT C رودستر”... متعة 
القيادة المكشوفة

 باإ�صافة ثالثة لعائلة “GT” من “مر�صيد�س-
AMG”، ترتقي �صيارة “GT C رود�صرت” �جلديدة 
من “مر�صيد����س-AMG” مبجموع���ة �لطر�ز�ت مع 
�إ�ص���د�ر جدي���د كلياً يزخ���ر مبقومات ممي���زة ت�صمل 

�ل�رسعة و�لأد�ء و�ل�صوت �لنفعايل للمحرك.
وم���ع قوة قدرها 410 كيلوو�ت )557 ح�صانا(، 
و�أق�ص���ى عزم للدور�ن قدره 680 نيوتن مرت، تعتر 
“AMG GT C رود�صرت” مبثابة �صيارة �لرود�صرت 

�جلديدة �لأقوى على �لإطالق.
�لريا�ص���ي  �لتعلي���ق  نظ���ام  �إل���ى  وبالإ�صاف���ة 
“AMG RIDE CONTROL”، تق���دم �صي���ارة 
“AMG GT C رود�ص���رت” �أد�ء ديناميكي���اً باأعلى 
م�صت���وى، وتنطلق من �لثبات �إل���ى 100 كيلومرت يف 
�ل�صاعة خ���الل 3.7 ثانية فقط، لينتهي هذ� �لت�صارع 
�خلاطف فقط عند �ل�رسع���ة �لق�صوى �لتي تبلغ 316 

كيلومرت�ً يف �ل�صاعة.
وتتحّول �صي���ارة “AMG GT C رود�صرت” يف 
مل���ح �لب�رس م���ن �صيارة كوبي���ه �إلى �صي���ارة ريا�صية 
مك�صوفة، بكل �رسع���ة وخفة ودقة، وبالطبع باأ�صلوب 
�أنيق جذ�ب. وي�صتغرق فتح وغلق �ل�صقف �لقما�صي 
نحو 11 ثانية، و�أثناء حركة �ل�صيارة ب�رسعة ت�صل �إلى 

50 كيلومرت� يف �ل�صاعة.
وعل���ى غ���ر�ر �صي���ارة “AMG GT R”، تتمتع 
�صي���ارة “AMG GT C رود�ص���رت” مبظه���ر ممي���ز 

خا����س بف�صل طرفه���ا �خللفي �لعري����س بت�صميم 
رجويل، وعجالتها �لكبرية.

وُيحاكي الت�صمي���م الداخلي اخلط���وط امُللفتة 
للهي���كل �خلارجي، وت�صع لوحة �لع���د�د�ت �لرئي�صة 
تركي���ز�ً هائالً على �لنطاق �لعر�ص���ي للمق�صورة، ما 

ُيعطي �نطباعاً �ندفاعياً قوياً.
ويندم���ج �ل�صائ���ق بتناغ���م مثايل م���ع مق�صورة 
القيادة بف�صل اخلطوط الفا�صلة املرتفعة، واألواح 
�لأب���و�ب �ملقّع���رة، و�لكون�صول �لو�صط���ي �ملرفوع 

بلم�صات ديناميكية، و�ملو�صع �ملنخف�س للمقاعد.
وللم���رة �لأول���ى، تتو�ف���ر �ملق�ص���ورة �لد�خلية 
�جلديدة باألو�ن فاحتة وبجل���د �لنابا �حل�رسي باللون 
�لبي���ج �ملاكيات���و، م���ا ُي�صف���ي مزي���د�ً م���ن �لفر�دة 
�لريا�صي���ة  �ل�صي���ارة  عل���ى  و�حل�رسي���ة  �ل�صخ�صي���ة 

�ملك�صوفة.
ويف ح���و�ر Car Advice م���ع رئي�س مر�صيد�س 
AMG Tobias Moers حول توقع رئي�س �ل�رسكة 
مببيع���ات �صي���ار�ت AMG لهذ� �لعام. ق���ال �إنهم 
يتوقع���ون باأن ت�صل مبيعات �صيار�تهم ل� 100 �ألف 

�صيارة حول �لعامل وي�صجلو� رقما قيا�صيا جديد�.
ه���ذ� �لرق���م لي����س �صعب �أب���د�ً، حي���ث و�صلت 
مبيع���ات مر�صيد�س AMG يف �لع���ام �ملا�صي �لى 
99،235 �صيارة، �أي بفارق ب�صيط عن �ل� 100 �ألف.

متتل���ك �صيار�ت مر�صيد����س AMG ما يقارب 

 .S-Class ل���ى� A-Class 50 �صي���ارة تب���د�أ م���ن
ومنه���ا مر�صيد����س CLA45 وA45 و�لعدي���د م���ن 
فئات “43” مبح���رك V6 ثنائي �لتريبو، و فئات �ل� 

.V12و V8
ويف �صي���اق مت�ص���ل تن���وي �رسك���ة مر�صيد����س 
�لأملاني���ة �إنتاج �صيارة هات�صباك كهربائية من �لفئة 
�لقت�صادية ب�صعر تقريب���ي يبلغ 40 �ألف يورو. هذ� 
و�أورد موقع Autocar �أن �رسكة مر�صيد�س �صتعر�س 
�أحدث �صيار�تها �لكهربائية للمرة �لأولى يف معر�س 
فر�نكفورت لل�صيار�ت يف �صبتمر �ملقبل. �صت�صمى 
هذه �ل�صي���ارة �لكهربائية ب� EQ A، و�صت�صنع على 
�صكل �صيارة �ختبارية �صتتو�فر يف �ل�صوق بعد �لبدء 

باإنتاجها باجلملة �لعام 2020.
�صت�صن���ع مر�صيد�س هذه �ل�صي���ارة على قاعدة 
 )MEA )modular electric architecture
�لت���ي �صت�صبح قاع���دة �أ�صا�صية لغالبي���ة �صيار�تها 
�لكهربائي���ة. م���ن �ملفرت�س �أن تزود ه���ذه �ل�صيارة 
�لكهربائي���ة بوح���دة ق���درة مبحرك كهربائ���ي و�حد، 
و�أن تعمل بالدف���ع �لأمامي. �أم���ا �ملوديالت �لأحدث 
ح���ال �إنتاجه���ا، ف�صت���زود مبح���رك كهربائ���ي ث���ان 
لتاأم���ني �لدف���ع �لرباع���ي. وم���ن �ملتوق���ع �أن تاأتي 
�صي���ارة مر�صيد����س EQ A بت�صميم �صي���ارة كوبيه 
�لكال�صيكية نف�صه بخم�صة �أبو�ب، �أي مبقدمة طويلة 

وغطاء منحدر ل�صندوق �ل�صيارة.

 تعتر جاكو�ر XF �ل�صيارة �لأكر متيز�ً من �لناحية �لب�رسية يف قطاع �ل�صيار�ت �لتنفيذية، ومت 
ت�صميم �ل�صيارة ب�صكل ديناميكي ��صتناد�ً �إلى هياكل جاكو�ر �مل�صنوعة 

ب�صكل مكثف الأملنيوم، اإذ جتمع بني الأبعاد والأ�صطح واخلطوط 
قاعدة  مع  جاكو�ر،  �صيار�ت  جميع  هوية  حتدد  �لتي  �ملذهلة 

عجالت �أطول، وم�صاحة د�خلية �أو�صع، �إ�صافة �إلى 
معّدلت جّر هو�ئي ديناميكي منخف�صة للغاية.

على  كلياً  �جل��دي��دة   XF ج��اك��و�ر  وحت��اف��ظ 
ت�صتخدم  �أنها  �إل  ل�صابقتها،  �لأ�صا�صية  �ل�صمات 

من  مكثف  ب�صكل  �مل�صنوع  ج��اك��و�ر  هيكل 
مبا  وزن��ه��ا  بتقليل  ي�صمح  م��ا  �لأمل��ن��ي��وم، 
�صالبتها  وزيادة  كيلوغر�ماً،   190 �إلى  ي�صل 
%، كما �صهدت   28 �إلى  �للتو�ئية مبا ي�صل 
كبرية  حت�صينات  �لهند�صية  �ل�صيارة  بنية 
�أي�صاً من حيث �لتجميع و�لأبعاد، وتعتر هذه 

�لتح�صينات جوهرية لت�صميم جاكو�ر �لفخم.

جاكوار XF الجديدة.. عنوان الفخامة

“الند روفر ديسكفري”.. ثورة في عالم السيارات Lexus IS 2017
بمواصفات خارقة

 مت و�صف لكز�س Lexus IS 2017 باأنها 
تعد �نطالقة جديدة يف عامل �ل�صيار�ت، وجوهرة 
�لتاج يف �أ�صط���ول �صيار�ت �ل�رسكة، ملا لها من 
تل���ك �ملمي���ز�ت و�لتعدي���الت �لت���ي �أ�صيفت 
�إليه���ا، مما جعلها من �لأك���ر فخامة ورفاهية، 
�ص���و�ًء يف �لت�صمي���م �خلارج���ي �أو �ملو��صفات 

�لفنية لهذه �ل�صيارة.
ويتميز �لت�صميم �خلارج���ي لهذه �ل�صيارة 
باأن���ه يحمل مالمح �لقوة �لتي �عتدنا عليها من 
�لعمالقة �ليابانية لكز�س، بد�ية من �مل�صابيح 
متتع���ت  و�لت���ي  �ل�صي���ارة،  له���ذه  �لأمامي���ة 
بالت�صمي���م �لنحيف و�مل���زود بتقنية �لإ�صاءة 
�لنهاري���ة LED؛ ملنح �ل�صائ���ق �أعلى درجات 
�لو�صوح �أثناء �لقيادة، مروًر� بال�صبك �لأمامي 
لها، و�لذي ج���اء يتمتع بلم�ص���ات �لإبد�ع �لتي 
�عتدن���ا عليها من لكز�س، حي���ث جاءت تعتمد 
عل���ى �لت�صمي���م �ملع���زول ذي �لل���ون �لأ�صود 
�مل�صنوع من مادة �لكاربون فاير، وبالطبع مل 
تخل مقدمة �ل�صيارة من �صعار �ل�رسكة �مل�صنعة 
يف �ملنت�ص���ف، ه���ذ� بالإ�صاف���ة �إل���ى تزويدها 
باإط���ار م�صنوع من م���ادة �لك���روم �لالمع، مما 
�أ�صفى مل�ص���ة من �جلاذبية على هذه �ل�صيارة، 
وو�صوًل �إل���ى �مل�صد �لأمام���ي لل�صيارة، فجاء 
يتمت���ع بت�صمي���م �أكر حجما وم���زود بعدد من 

ط  خلط���و ا

�لهوي���ة  توؤك���د  �لت���ي  �حل���ادة  و�لنحن���اء�ت 
�لريا�صي���ة لهذه �ل�صي���ارة. �أما ع���ن �لت�صميم 
�خللفي، فج���اء يغلب علية مل�ص���ات من �لقوة 
�لتي �عتدنا عليها يف طر�ز�ت �ل�رسكة �ليابانية 
�مل�صنع���ة، حي���ث متتعت ه���ذه �ل�صي���ارة من 
�خلل���ف مب�صابيح خلفي���ة �أكر حجًم���ا ويغلب 
عليه���ا �لل���ون �لأحم���ر، ه���ذ� بالإ�صاف���ة �إل���ى 
 LED تزويده���ا بتقني���ة �لإ�ص���اءة �لنهاري���ة
�ملمي���زة، وقد جاء �لغط���اء �خلا�س بال�صندوق 
�خللفي له���ذه �ل�صيارة �أكر ب���روًز� باملقارنة 
م���ع تزوي���ده ببع����س  �ل�صابق���ة،  بالط���ر�ز�ت 
�لتطعيم���ات �مل�صنوعة من �لكروم �لالمع، مما 
�أ�صف���ى �جلانب �ل�صباب���ي وطابًعا من �لع�رسية 

عليها.
 ،IS أم���ا ع���ن �لت�صمي���م �لد�خل���ي للكز�س�
ف���اإن ه���ذه �ل�صي���ارة مت جتهيزه���ا بلوحة من 
�لع���د�د�ت �ملتط���ورة، و�لت���ي متاث���ل لوح���ة 
 LFA لع���د�د�ت يف �ل�صي���ارة �ل�صوبر ريا�صية�
مع مي���زة ت�صغيل �ل�صيارة عن بعد، كما جهزت 
اأي�ًص���ا املراي���ا اخلا�ص���ة بها بح�صا����س النقاط 
�لعمي���اء، �إ�صافة �إلى نظام �لتنبيه عند �خلروج 
عن �مل�صار، وكام���ري� للرجوع �خللفي مع نظام 
�حلماي���ة مل���ا قبل �ل�صط���د�م ومثب���ت �ل�رسعة 
�لن�صط، مما يوفر لل�صي���ارة �أعلى درجات 
�ل�صي���ارة  يجعله���ا  مم���ا  �لأم���ان، 
�لعائلية �لأكر ثقًة.

  G80 ”جينيسيس“
 خرج���ت �لأ�صطورة �لفاخرة “جيني�صي�س” يف جديدها �لكلي 
G80 بفخام���ة مفعمة بالأناقة و�لأنف���ة، و��صتطاعت بعد �إطالق 
�لعالم���ة �لتجاري���ة �لفاخ���رة “جيني�صي����س” يف �ل����رسق �لأو�صط، 
بهويتها �جلديدة �لتي غم���رت �ملنطقة، وتفّردها بوقعها �ملمّيز 
و�ملثري، خ�صو�ص���اً بالن�صبة لع�ّصاق �لرفاهية و�لر�حة و�لأد�ء �ملمّيز، 
جرى حديثاً �إطالق “جيني�صي�س” G80 2017 �صيارة �ل�صيد�ن �ملتو�صطة 
�لتي تت�صم مبزيج غري م�صبوق من �لأد�ء �ملمّيز، و�لتكنولوجيا �لتي ترّكز على �لإن�صان وميز�ت �لأمان 

�لر�ئدة يف فئتها؛ لتكون يف متناول �لعمالء.
وتع���د G80 �ل�صي���ارة �لثانية حت���ت مظّلة �لعالمة �لتجاري���ة �لفاخرة “جيني�صي����س” و�لتي �أثبتت 
م���دى تاأثريها منفردة وقدرتها �لكب���رية على تاأدية دورها كرمز للفخامة �لع�رسية وجت�صيدها �لو��صح 
ملفه���وم “جني�صي�س” �لذكية و�لذي ياأخذك خط���وة �أقرب �إلى �لر�حة و�ل�صالمة، و�لتي توفرها �لقيادة 

�لذ�تية �مل�صتقبلية.

أفخم من الفئة السابعة 

شيلبي F-150 سوبر سنيك   

 خ���الل �لجتماع �ل�صنوي �ل� 96 لبي �إم دبليو مع م�صتثمريها 
 Harald Kr ger يف ميون���خ، �أكد رئي����س جمل�س �إد�رة �ل�رسك���ة
�أن ب���ي �إم دبليو تعمل على فئة �أعلى و�أفخم من �لفئة �ل�صابعة، 

وياأت���ي هذ� تاأكي���د�ً لل�صائعات �ل�صابقة حول خط���ط بي �إم دبليو 
لإنتاج �لفئة �لثامنة �أو �لتا�صعة.

وق���ال كروجر يف حديثه “�صنقوم بتق���دمي فئة �إ�صافة جديدة �صمن 
فئ���ات �ل�صيار�ت �لفاخرة لدى بي �إم دبليو”، �ل�صائعات �لتي ظهرت يف �لإنرتنت �صابقاً �أفادت 

�أن �لفئ���ة �جلديدة �صتكون مبنية على ت�صميم �لختبارية فائقة �لفخامة Gran Lusso، بينما �أفادت 
تقاري���ر �أخرى �أنها لي�صت فئة جديدة، بل �إمتد�د للفئ���ة �ل�صابعة ولكن بقاعدة عجالت �أطول ملناف�صة 

.S-Class مر�صيد�س مايباح

 ك�صف���ت �صيلب���ي ر�صمي���اً ع���ن F-150 �صوب���ر �صني���ك 
�جلديدة، و�لتي �صيبد�أ �صعرها من 365 �ألف ريال تقريباً.

متتل���ك �صيلب���ي F-150 �صوبر �صني���ك ت�صميم معدل 
جذري���اً م���ن �لد�خل و�خل���ارج. و�لت���ي �صمل���ت فتحة حمرك 
كب���رية، �صد�مات جدي���دة بالكامل بفتح���ات تهوية عمالقة، 

جن���وط ريا�صي���ة قيا�س 22 �إن�س م���ع مكابح ريا�صي���ة، زو�ئد 
يف جمي���ع �أنحاء �ل�صيارة، نظام عادم خا����س من نوع بورل، خطني 

ممتدين من بد�ية �ل�صيارة �لى نهايتها، و�لكثري من ب�صمات �صيلبي. 
�أما من �لد�خل ح�صلت �ل�صيارة على �لعديد من ب�صمات �صيلبي �أي�صاً، �إ�صافة �إلى ح�صولها على 
�أر�صيات خا�صة. ميكانيكياً، متتلك �صيلبي F-150 �صوبر �صنيك حمرك V8 �صوبرت�صارج �صعة 

5.0 لرت بقوة 750 ح�صان، حيث مل تك�صف �صيلبي �لى �لأن عن �أرقام �لت�صارع �لر�صمية بعد.

سيارات
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م�ؤ�شر جديد يدعم احلياة الب�شرية يف املريخ
وج���د علماء موؤ�رشا جديدا ي���دل على اأن احلياة ممكنة على �صط���ح املريخ، حيث اكت�صفوا 
بح���رة كانت ت�صم اأنواعا متعددة م���ن امليكروبات التي ا�صتطاعت البق���اء على قيد احلياة 

هناك.
وتو�ص���ل علماء “نا�صا” اإلى اأن ال�صور التي جمعه���ا م�صبار كريو�صتي على مدى 3 اأعوام 
ون�ص���ف، ت�صر اإل���ى اأن م�صتويات الأوك�صجني يف بحرة “مارتيان” القدمية تختلف يف املياه 

ال�صحلة والعميقة.
ويقول الباحثون اإن هذه الظاهرة �صائعة اأي�صا يف البحرات املوجودة على �صطح الأر�س. 
ويع���د هذا الكت�ص���اف خطوة مهمة نحو فهم اأف�صل مل���ا اإذا كان املريخ يدعم احلياة الب�رشية 

اأم ل.
ويف الآون���ة الأخرة، وجد العلماء اأن املريخ كان مغطى باملاء لفرتة اأطول بكثر مما كان 

يعتقد �صابقا.
وق���ال روجر وينز، ع���امل الكواكب يف خمترب لو�س األمو�س الوطن���ي يف الوليات املتحدة 
وموؤل���ف م�صارك يف الدرا�صة، “وجدنا اأنه يف اأجزاء من البحرة ويف اأوقات معينة، حملت املياه 

املزيد من الأوك�صجني مما يعني اأن احلياة كانت موجودة”.

بجانب الإعالنات  “ي�تي�ب” مينع 
اأي حمت�ى ين�شر الكراهية

درا�شة: التلفزي�ن يف غرف الأطفال يزيد خطر تعر�شهم للبدانة
خل�صت درا�صة اأجنزها علماء يف كلية لندن اإلى 

اأن الأطفال الذين تو�صع 
تلفزيون����ات يف غ����رف نومهم م����ن املرجح اأنهم 
اأك����ر عر�صة لزي����ادة وزنهم من الأطف����ال الذين ل 

توجد تلفزيونات يف غرف نومهم.
واأ�صاف����ت الدرا�ص����ة اإل����ى اأن الأطف����ال عموم����ا 
والفتي����ات خ�صو�ص����ا كلم����ا ق�ص����وا وقت����ا اأطول يف 
م�صاهدة التلفزي����ون، يكونون اأك����ر عر�صة لزيادة 

وزنهم. وم�ص����ى الباحثون اإلى القول اإن هناك حاجة 
ملح����ة الآن ملعرف����ة ما اإن كان الأم����ر ذاته يحدث مع 
اأمناط مماثلة مث����ل التعامل م����ع حوا�سيب وهواتف 

حممولة.
وقال اخلرباء اإن امل�صتويات العالية من الوقت 
ال����ذي يق�صي����ه الأطفال اأمام التلفزي����ون يعر�صهم 

لطائفة مدمرة من املخاطر ال�صحية.
ون�����رشت الدرا�صة يف املجل����ة العاملي����ة للبدانة 

وحلل����ت البيانات الت����ي مت جمعها من 12000 فتى 
يف اململكة املتحدة.

ووج����دت الدرا�صة اأن اأكر م����ن ن�صف الأطفال 
ُيزود غرف نومهم بتلفزيونات بدءا من �صن ال�صابعة. 
وُطِلب من الآباء اأي�صا اأن يح�صوا عدد ال�صاعات التي 
يق�صيها اأطفالهم يف م�صاه����دة التلفزيون. وعندما 
اأ�صبح الأطفال يف �صن 11 عاما، حدد الباحثون موؤ�رش 
كتل����ة اجل�صم )ن�صب����ة الطول والعر�����س( ونظروا يف 

الن�صبة املئوية للدهون باجل�صم.
وخل�����س الباحثون اإل����ى اأن الفتيات الالتي يتم 
تزويد غرف نومه����ن بتلفزيونات منذ �صن ال�صابعة، 
يك����ن %30 اأكر عر�صة لزيادة الوزن عندما ت�صبح 
اأعماره����ن 11 عاما مقارنة بالأولد الذين تخلو غرف 

نومهم من التلفزيونات.
اأم����ا بالن�صب����ة اإل����ى الأولد، فيزي����د اخلطر بنحو 

.20%

اإعادة 20 ح�ًتا جانًحا 
اإىل البحر يف �شريالنكا
قالت البحري���ة اإنها اأعادت 20 حوتا جانحا 
قبالة �صاطئ بل���دة �صامبور ب�رشق �رشيالنكا اإلى 

البحر مب�صاعدة ال�صكان املحليني.
وق���ال م�صوؤول���ون ي���وم اخلمي����س اإنهم ل 
يعرفون �صب���ب خروج احليتان ق���رب ال�صاطئ 
بالق���رب م���ن ترينكوم���ايل. وظل البح���ر قبالة 
�رشيالنكا هائج���ا منذ الأ�صب���وع املا�صي ب�صبب 
عا�صفة حتول���ت اإلى الإع�صار مورا. ولقي ما ل 
يقل عن 206 اأ�صخا�س م�رشعهم وما زال هناك 

92 يف عداد املفقودين.

باأنفل�نزا  اإ�شاب��ة  حالة 
الطي�ر بك�ريا اجلن�بية

قال����ت كوريا اجلنوبية اإنه����ا �صرتفع م�صتوى 
التاأهب اإلى ثاين اأعلى م�صتوى بعد اأن اأكدت نتائج 
فحو����س ملجموع���ات �صغرة م���ن طي���ور املزارع 
اإ�صابتها بفرو�س )H5N8( وهي اأول حالة اإ�صابة 
يف البالد منذ بداية اأبريل. وتاأثرت كوريا اجلنوبية، 
راب���ع اأك���رب اقت�ص���اد يف اآ�صيا، بتف�ص���ي الفرو�س 
�صديد العدوى منذ تاأكد يف نوفمرب ظهور اأول حالة 
اإ�صابة مما دفع البالد اإلى اإعدام نحو 38 مليونا من 
طيور املزارع اأو اأكر من خم�س اإجمايل عدد الطيور 
الداجنة يف البالد. وقال م�صوؤول بالوزارة طلب عدم 
ن����رش ا�صمه اإنه رغم تراجع الوب���اء اإل اأنه تاأكد ظهور 
حالت جديدة و�صط جمموعة �صغرة من الطيور يف 
مزرعة بجزيرة جيجو اجلنوبية ونتيجة لذلك �صتعزز 
ال���وزارة م���ن اإج���راءات الوقاية يف حماول���ة لحتواء 

تف�صي الفرو�س.

باملك�شيك عا�شفة  جراء  قتلى   5
ق���ال م�صوؤولو الط���وارئ يوم اجلمع���ة اإن 5 
اأ�صخا�س لقوا حتفهم بعدما اأ�صقطت العا�صفة 
املداري���ة بياتري����س اأمط���ارا غزي���رة على جنوب 
غ���رب املك�صي���ك وت�صببت يف انهي���ارات اأر�صية 
دم���رت منازل واأحلقت اأ����رشارا بالطرق واقتلعت 
الأ�صج���ار. وعلى الرغم من اأن بياتري�س مل تتحول 
اإلى اإع�صار تركت العا�صفة طرقا �رشيعة مت�رشرة 
يف ولي���ة واه���اكا وا�صط���رت ال�صلط���ات لإلغاء 

رحالت جوية اإلى مدن �صاحلية يف املنطقة.
وقالت ال�صلطات اإن انهيارا اأر�صيا يف مدينة 
�ص���ان فران�صي�صك���و اأوزولوتيبي���ك ي���وم اجلمعة 
اأ�صفر ع���ن مقتل امراأتني بينم���ا لقي رجل حتفه 
يف �ص���ان بي���درو كوات���وين نتيجة انهي���ار منزله. 
وذك���رت اأجهزة الط���وارئ يف ولية واه���اكا يوم 
اخلمي�س اأن انهيارا اأر�صيا بقرية �صان مار�صيال 
اأوزولوتيبي���ك ت�صب���ب يف دف���ن بع����س املنازل 
واأن عمال الإنقاذ ع���روا على جثة �صبي بينما ل 
ي���زال اآخر مفقودا. واأ�صافت اأن امراأة قتلت جراء 

انهيار اأر�صي بقرية �صان كارلو�س ياوتيبيك.
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األخيرة
مواقيت 
الصالة

اأو�صح موقع يوتيوب قواعده املتعلقة بخطاب الكراهية حتى يت�صنى ملعدي لقطات 
الفيديو معرفة املحتوى الذي يعتربه يوتيوب مالئما لو�صع اإعالنات بجانبه.

جانب  اإلى  اإعالنات  بظهور  ي�صمح  لن  اإنه  به  خا�صة  مدونة  يوتيوب يف  موقع  وقال 
حمتوى ين�رش الكراهية اأو ي�صجع على التمييز.

بخ�صو�س  املعلنني  قلق  مع  للتعامل  تغيرات  اإج��راء  ب�صدد  اأنه  املوقع  واأ�صاف 
املحتوى الذي تظهر اإلى جانبه اإعالناتهم.

وقال بع�س املدونني اإن القوانني �صارمة جدا و�صوف توؤثر على دخولهم.

امراأة جتل�س خارج م�صت�صفى بالقرب من موقع النفجار الذي وقع باحلي الدبلوما�صي يف العا�صمة 
الأفغانية كابول والذي اأ�صفر عن مقتل ما ل يقل عن 90 �صخ�ًصا واإ�صابة اأكر من 460 اآخرين )رويرتز(

نزع “مسمار جحا”
نتائج حت���ركات الرئي����س الأمركي دونالد ترام���ب الأخرة ملحارب���ة الإرهاب ورموزه 
وداعمي���ه بالتع���اون مع ال���دول الإ�صالمي���ة والعربي���ة املعتدلة بقي���ادة اململك���ة العربية 
ال�صعودي���ة ال�صقيقة بداأت تظهر يف عدد من مناطق ال�رشاع ال�صاخنة باملنطقة، ول�صيما يف 

�صوريا والعراق واليمن.
تنظي���م “داع�س” الإرهابي، “م�صمار جحا” ال���ذي ا�صتخدمته دول وكيانات عدة لتربير 
تدخالته���ا الآثم���ة باملنطقة، اأ�صبح حما����رشا يف املناطق التي انطلق منه���ا كالورم اخلبيث 
ث���م اأخذ ينه�س يف ج�صد العامل العربي واأ�صاب �صال���ف اأع�صاء الأمة الإ�صالمية باملر�س، بل 

وانت�رش يف جميع اأنحاء العامل لي�صوه �صورة الإ�صالم وامل�صلمني.
الق�ص���اء عل���ى “داع�س” لن يزيل اأحد اأ�صباب التط���رف يف املنطقة فح�صب، بل �صينزع 
“م�صم���ار جحا” ال���ذي ا�صتخدمته دول معادي���ة للعرب ذريعة لتنفي���ذ اأجنداتها التو�صعية 
وتربي���ر تدخالتها الع�صكرية لتحييد بلدين كانا ي�ص���كالن يف ال�صابق اثنتني من اأهم ركائز 

العامل العربي؛ العراق و�صوريا.
بع���د اأن يتم حترير الرقة واملو�صل من قب�صة “داع�س” لن يبقى للتنظيم الإرهابي اإل 
اأهدابه املنت�رشة يف دول متفرقة من العامل، وتلك الدول كفيلة بعالج نف�صها من هذا الوباء، 
ف���دول اأوروبا تع���رف كيف تت�صدى له يف مدنه���ا، والفلبني قادرة عل���ى دحر الدواع�س يف 
ماراوي، وبعد زوالهم من العامل الواقعي لن يكون لهم وجود �صوى يف نظره الفرتا�صي.

بع���د ح�صم املعركة �صد “داع����س” يف معقله يف �صوريا، �صيتف���رغ العرب ملعركة اأ�صد 
خط���ورة و�رشاوة، وهي معركة الت�صدي لأطماع اإيران التو�صعية وم�رشوعها التخريبي القائم 
عل���ى بث الفرقة واإثارة الفنت والنعرات الطائفي���ة. ولهذا �صيكون من م�صلحة اإيران اإبقاء 
“داع����س” على قي���د احلياة اأطول فرتة ممكنة حتى تعيد تنظيم اأوراقها التي تبعرت بعد 

خروج اأوباما من البيت الأبي�س.
املرحل���ة املقبل���ة �صتكون اأكر �صعوب���ة، اإذ �صيدخل اأطراف ع���دة يف ح�صابات معقدة، 
وعلى العرب اأن يح�رشوا اأنف�صهم جيدا لها عرب توحيد �صفهم وو�صع روؤية وا�صحة واأهداف 
م�صرتك���ة حمددة وخط���ة عمل حمكمة متكنه���م من التعام���ل مع املعطي���ات اجلديدة التي 

�صيفر�صها خروج “داع�س” من املعادلة.
التن�صي���ق امل�صرتك والعمل داخل البيت العربي واخلليجي الواحد، اللذان يدعو اإليهما 
دائم���ا رئي�س الوزراء �صاحب ال�صمو امللكي الأمر خليفة بن �صلمان، ي�صكالن نقطة انطالق 
اأ�صا�صي���ة للخروج مبوقف واحد وجامع لكل الع���رب اإزاء التداخالت الإقليمية املت�صابكة مبا 

يحفظ لهم م�صاحلهم الإ�صرتاتيجية من التهديدات املحدقة.
بعد نزع “م�صمار جحا” من جدران �صوريا والعراق، ل ينبغي ال�صماح لإيران اأو غرها بدق 

م�صمار اآخر يف خا�رشة اأوطاننا، حتى ولو كان ذلك امل�صمار يتخذ �صكال او م�صمونا خمتلفا.

أيمن همام
ayman.hamam
@albiladpress.com

360 درجة
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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

عامل أسيوي يصنع أواني فخارية في منطقة عالي حيث بدأت بصناعة الفخار منذ نحو 5 آالف عام وتعتبر من أحدى الصناعات األثرية في البحرين.           تصوير: أيمن يعقوب

    الطق�س ح�صن مع 
ت�صاعد الأتربة يف بع�س 

املناطق.

الرياح �صمالية غربية من 15 اإلى 
20 عقدة، وت�صل من 22 اإلى 27 

عقدة اأحيانا.

ارتفاع املوج من قدم اإلى 3 اأقدام قرب ال�صواحل 
ومن 4  اإلى 6 اأقدام يف عر�س البحر.  درجة احلرارة 

العظمى 38 وال�صغرى 31 درجة مئوية.
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