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 منو اأرباح “البحرين ملواقف ال�سيارات” 
 2017 % يف   84

اقتصاد البالد

9

نرفع إلى مقام 

رئيس الوزراء حفظه اهللا ورعاه 

أسمى آيات الشكر والتقدير على تفضل سموه الكريم برعاية 

الملتقى الهندسي الخليجي ٢١
متمنين لسموه طول العمر ودوام الصحة والعافية وشاكرين ومقدرين لسموه  

دعمه المستمر لنهضة مملكة البحرين العزيزة   

رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة واللجنة المنظمة رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة واللجنة المنظمة 
وجميع منتسبي جمعية المهندسين البحرينية   

المنظمون 

عقد االجتماعات التن�سيقية للمحور البيئي واخلدمات
يف اإطار خمرجات امللتقى احلكومي 2017... �سمو ال�سيخ علي بن خليفة:

�ملنام���ة - بنا: �أعل���ن نائب رئي�س جمل�س 
�ل���وزر�ء �س���مو �ل�س���يخ عل���ي ب���ن خليف���ة �آل 
خليفة ع���ن �نعقاد �الجتماعني �لتن�س���يقيني 
ملحور “�خلدمات” �لي���وم )�الأحد( و“�لبيئي” 
يوم غ���د )�الإثنني( بح�سور �ل���وكالء و�لوكالء 

�مل�ساعدين و�ملديرين �ملعنيني.
ياأت���ي ذل���ك يف �إط���ار خمرج���ات �مللتقى 
�حلكوم���ي 2017 �ل���ذي عقد برعاي���ة رئي�س 
�ل���وزر�ء �ساحب �ل�سمو �مللك���ي �الأمري خليفة 
بن �سلم���ان �آل خليف���ة، ومب���ادرة ويل �لعهد 
نائب �لقائ���د �الأعل���ى �لنائ���ب �الأول لرئي�س 
جمل�س �لوزر�ء �ساح���ب �ل�سمو �مللكي �الأمري 
�سلم���ان بن حم���د �آل خليفة، و�ل���ذي وجه فيه 
�سم���و ويل �لعهد �إلى عق���د ور�س عمل لو�سع 

�الآلي���ات وحتدي���د �الأولوي���ات �لت���ي ت�س���كل 
تطلع���ات برنام���ج عم���ل �حلكوم���ة )2019 - 

.)2022
و�أ�س���ار �سمو نائب رئي����س جمل�س �لوزر�ء 
�إل���ى �أن �الجتماع���ني ياأتيان متهي���د�ً لور�سة 
عمل �ملحور �لبيئي و�خلدمات �لتي يرت�أ�سها 
�سم���وه، رئي����س �للجن���ة �لوز�ري���ة للخدم���ات 
�الجتماعي���ة و�الت�ساالت و�الإع���الم يوم �الأحد 
)�ملو�ف���ق 4 مار����س �ملقبل( وه���ي �لور�سة 
�لثالث���ة �لت���ي تنعقد �سم���ن �سل�سل���ة ور�س 
�لعم���ل لو�س���ع �الآلي���ات وحتدي���د �الأولويات 
�لتي ت�س���كل تطلعات برنام���ج عمل �حلكومة 

)2019 - 2022( يف خمتل���ف حماوره 
�لرئي�سة.

م�سري ي�سيد بجهود �سمو رئي�س الوزراء يف النه�سة

3

4
• �سمو �ل�سيخ علي بن خليفة 	

• �سمو رئي�س �لوزر�ء	

46 طلًبا للرت�سح النتخابات 
“الغرفة” خالل يومني

        علي الفردان من ال�سناب�س

قدمت كل م���ن كتلة “�رص�ك���ة” و“جتار 2018”  
طلب���ات تر�سح النتخابات جمل����س �إد�رة غرفة جتارة 
و�سناع���ة �لبحرين للدورة 29، �أم�س، يف ثاين يوم من 
ب���دء فتح باب تلقي طلب���ات �لرت�سح، و�لذي ي�ستمر 
حت���ى �الأحد �ملقبل. وبلغ عدد �لطلبات يوم �أم�س 35 
طلًبا للرت�سح يف حني بلغ عدد �ملتقدمني �أم�س �الأول 

11 طلًب���ا، وبذل���ك ي�سل ع���دد �ملتقدمني 
11بطلباتهم للرت�سح 46 �إلى مرت�سًحا.

�أ�ساد �لكات���ب �ل�سحايف �مل�رصي 
�أحم���د رمزي، �لباح���ث مبركز �خلليج 
للدر��س���ات �ل�سيا�سي���ة، يف در��س���ة 
ن�رصه���ا موق���ع �سحيف���ة “�ملو�طن” 
�لوزر�ء  برئي�س  �الإلكرتونية �مل�رصية 
�ساح���ب �ل�سمو �مللكي �الأمري خليفة 
بن �سلم���ان �آل خليفة، وجهود �سموه 
يف نه�سة مملك���ة �لبحرين وتطورها 
يف خمتلف �ملجاالت، وما حققه �سموه 
م���ن �إجن���از�ت نالت تقدي���ر �ملجتمع 
عليه���ا  �سم���وه  و��ستح���ق  �ل���دويل، 
�لعدي���د م���ن �لتكرمي���ات و�جلو�ئ���ز 
و�الأو�سمة م���ن �لعديد من �ملنظمات 

�الإقليمية و�لدولية.
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جوائز شهرية وكبرى قيمة
في عام 2018!

17 51 51 51
BisB.com
MOIC/PC 6344-2018

تطبق الشروط واألحكام

مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كمصرف قطاع تجزئة إسالمي

جوائز كبرى قد تصل
 إلى 500,000$ في 

شهر أبريل ويوليو

جوائز شهرية 
تصل مجموعها
 إلى $30,000 

عزز قيمة الجائزة
 الكبرى مع كل إيداع

 بقيمة 50 د.ب

مجلس الرئيس .. 

االستثمار في التراث
كان ي���وم جمعة، رغ���م ذلك مل يخل���د �شموه 
للراحة، الأنه موؤمن ب���اأن العمل عبادة، واأن قيادة 

االأوطان خدمة وريادة.     
رئي����س الوزراء �شاحب ال�شمو امللكي االأمري 
خليف���ة بن �شلم���ان حفظ���ه اهلل ورع���اه، ي�شتبق 
اجلميع اإلى �شوق الب�شطة الرتاثي، يتفّقد اأحواله، 
يلتقي ن�ش���اءه ورجاله، يتحدث مع االأ�رس املنتجة، 
كي���ف اأنه���ا ت�شتطيع حتقي���ق الكث���ري لبالدها، 
وكي���ف اأنه���ا بح�ّشه���ا الوطن���ي الرفي���ع ميكنها 
اإ�شاف���ة معدل دخل تراكم���ي يفي باالحتياجات، 
ويغني عن العوز واالإعانات، ثم كيف اأن اإنتاجها 
بحف���ظ هوية البحري���ن �شليمة معافي���ة، ويفتح 
جم���االً جدي���ًدا لال�شتثم���ار يف ال���رتاث، وتنوي���ع 
م�شادر الدخ���ل، والنهو�س باقت�شاد الوطن عن 
طري���ق حتفيز االإب���داع الفردي، وتاأط���ري االإنتاج 

اجلماعي لالأ�رس والعائالت. 
لق���د انتع�ش���ت ال���دول القدمي���ة، وازده���ر 
اقت�شادها، وجتل���ت ح�شاراتها عن طريق خدمة 
الف���رد لوطن���ه، ومن خ���الل تعظي���م اإبداعاته يف 
مهنته، وتنظيم اإجنازاته يف �شون تراثه وتاريخه 
ووحدت���ه. اإن احل�ش���ارات البازغ���ة مل يتحقق لها 
ذل���ك ملج���رد اأنها امتلك���ت اأم���واالً يف ح�شاباتها 
اأو  اال�شتثماري���ة،  اأو يف �شناديقه���ا  امل�رسفي���ة 
اأنه���ا اختزنت ثروات يف باط���ن االأر�س، اأو اأقماًرا 
عاب���رة لعن���ان ال�شم���اء، اأو حت���ى الأنه���ا اأ�شبحت 
م�شت���وردة للتكنولوجي���ا اأو را�ش���دة ملع���دالت 
ا�شتهالكه���ا يف امل�شانع واملنازل واملوؤ�ش�شات، 
اإن الدول املتقدمة ه���ي التي تعتمد على عمود 
الدول���ة االأزيل وه���و االإن�ش���ان، هي الت���ي تطور 
مهارات���ه، وتع���ّزز قدرات���ه ومتنحه طاق���ة حركة 
اأقدر عل���ى م�شاعف���ة اإمكانات���ه، وت�شجيعه على 
االإنت���اج النوعي، واالإبداع القيم���ي، واخلروج من 
ال�شناديق القدمية لالنكف���اء اإلى االآفاق الرحبة 
لالإب���داع، هذا يف حّد ذاته غي����س من في�س على 
طريق االألف ميل وق�شة عنيدة يف م�شامري البذل 
والعط���اء، اخلري والنماء، �ش���ون الرتاث، وحماية 

الهوية، حفظ الذاكرة واال�شتثمار يف االإمكانية. 
هن���ا يتحق���ق للوط���ن م���ا يري���د، ويكتم���ل 
املهي���ئ  الراب���ع  البع���د  االإن�شاني���ة  ملنظومت���ه 
لذاكرت���ه االأبدية، وهن���ا ميكن اأن مت���ر االأزمات 

ب�شالم واأمان، وج�شور اخلطر بكفاءة والتزام. 
�ش���وق “الب�شط���ة” �شاأن���ه يف ذلك �ش���اأن اأية 
بور�ش���ة تلقائية، منظمة لالأ����رس املنتجة، تنتمي 
اإل���ى ما ميك���ن ت�شميته باجله���د الذاتي ملعاول 
التنمي���ة االجتماعية، وبالعم���ق القادم من اأب�شط 
���ا للوطن واالإن�شان.  املواد ليحقق مردوًدا مثاليًّ
اإن���ه االقت�ش���اد الف���ردي القائم عل���ى القدرات 
اخلا�ش���ة، والتنويع احلريف املعتم���د على املواد 
املحلية، وامل���واد املتاحة وتلك التي يف متناول 
الي���د. لذلك عندم���ا يذه���ب االأب الرئي����س اإلى 
تل���ك االأ�شواق، وي�شجع عل���ى اإقامة املزيد منها، 
ثم يوّج���ه االأجهزة املعنية بتوف���ري الدعم الالزم 
لها ف���اإن �شموه بذلك يكون ق���د و�شع احل�شان 
اأم���ام العربة، والنظرية يف قل���ب التطبيق، حيث 
اإن العني الفاح�شة لالقت�شاد القادم من البيت 
اإل���ى البي���ت ميكنه���ا اأن ت���رى عل���ى البع���د كل 
الفر�س املواتية وهي تتهادى بروية كي ت�شنع 

امل�شتقبل لالأجيال وكتبة التاريخ.  
اقت�شادنا بخري، ومواطنونا باألف خري، طاملا 
اأنن���ا نعتمد على اأنف�شنا، واأنن���ا نفهم اأن التنمية 
امل�شتقل���ة لي�شت �شع���اًرا مقلوًبا عل���ى جدار، اأو 
ح�شاًن���ا معطوًبا عل���ى رقعة �شط���رجن، لكنها يف 
جمي���ع االأح���وال، حالة اأخ���رى من االإب���داع املبني 
على قدرات اإن�شانية خالقة، ولي�س على حاويات 
تنتظ���ر االإفراج الف���وري يف موانين���ا، ومطاراتنا 

وحدودنا التواقة.  
اإن رئي�س الوزراء حفظه اهلل ورعاه، ال يتحرك 
نح���و م����رسوع اإال اإذا كان يف حركته ه���دف اأ�شمى، 
رغبة اأكيدة يف �شرب اأغوار جمهولة، وك�شف اأنفاق 
ماأهول���ة باخلري واالإنت���اج والوف���رة. “الب�شطة”، 
ب�شيطة يف كينونتها كبرية يف مكانتها، فالقليل 
امل�شتم���ر منها ومن مثله���ا خري من كثري منقطع 

من دونها اأو غريها. 

بقلم: الدكتور عبداهلل الحواج

املنام���ة - بنا: بع���ث عاهل البالد �شاح���ب اجلاللة امللك حمد 
بن عي�شى اآل خليفة ورئي�س ال���وزراء �شاحب ال�شمو امللكي االأمري 
خليفة بن �شلمان ال خليفة وويل العهد نائب القائد االأعلى النائب 
االأول لرئي�س جمل�س الوزراء �شاح���ب ال�شمو امللكي االأمري �شلمان 
ب���ن حمد اآل خليفة برقيات تهنئة اإلى اأخيهم �شاحب ال�شمو ال�شيخ 

�شباح االأحمد اجلابر ال�شباح اأمري دولة الكويت ال�شقيقة، مبنا�شبة 
الذكرى ال�شنوي���ة للعيد الوطني لدولة الكوي���ت، اأعربوا فيها عن 
اأطيب تهانيه���م ومتنياتهم له موفور ال�شح���ة وال�شعادة ول�شعب 
دول���ة الكويت ال�شقيق مزيدا من التق���دم واالزدهار يف ظل قيادة 
�شم���وه احلكيمة. كما بعث �شاح���ب ال�شمو امللك���ي رئي�س الوزراء 

و�شاح���ب ال�شم���و امللكي ويل العه���د نائب القائ���د االأعلى النائب 
االأول لرئي����س جمل����س ال���وزراء برقيات تهنئة مماثل���ة اإلى كل من 
اأخيهما ويل العهد �شمو ال�شيخ نواف االأحمد اجلابر ال�شباح واأخيهما 
رئي����س جمل�س الوزراء �شم���و ال�شيخ جابر املب���ارك احلمد ال�شباح، 

مهنًئني �شموهما فيها بهذه املنا�شبة الوطنية.

• �شمو رئي�س الوزراء	 • •جاللة امللك	 �شمو ويل العهد	 • �شمو اأمري دولة الكويت	

البحـــريـــــن تهنــــــئ القيـــــادة الكويتيـــــة
مبنا�شبة الذكرى ال�شنوية للعيد الوطني
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كاتب م�رصي ي�ضيد بجهود �ضمو رئي�س الوزراء يف نه�ضة البحرين
اإجنازات �سموه نالت تقدير املجتمع الدويل

اأ�س����اد الكات����ب ال�سحايف امل�����ري اأحمد 
رم����زي، الباح����ث مبرك����ز اخللي����ج للدرا�سات 
ال�سيا�سي����ة، يف درا�سة ن�ره����ا موقع �سحيفة 
“املواط����ن” الإلكرتوني����ة امل�ري����ة برئي�س 
الوزراء �ساحب ال�سم����و امللكي الأمري خليفة 
ب����ن �سلم����ان اآل خليف����ة، وجه����ود �سم����وه يف 
نه�س����ة مملكة البحري����ن وتطورها يف خمتلف 
املج����الت، وم����ا حققه �سم����وه م����ن اإجنازات 
نال����ت تقدي����ر املجتم����ع ال����دويل، وا�ستح����ق 
�سموه عليها العديد من التكرميات واجلوائز 
والأو�سمة من العديد من املنظمات الإقليمية 

والدولية.
واأك����د الكات����ب يف الدرا�سة الت����ي جاءت 
حتت عن����وان “نه�سة البحرين ارتبطت با�سم 
خليفة ب����ن �سلم����ان اآل خليف����ة”، اأن �ساحب 
ال�سم����و امللك����ي رئي�س ال����وزراء يوؤم����ن باأن 
م�روع بناء الدولة احلديثة ي�ستند يف الأ�سا�س 
اإلى اقت�ساد قوي ومتن����وع، واأن روؤية �سموه 
التنموي����ة من ت�س����ور واقعي لعنا�����ر القوة 

يف موق����ع البحرين و�سكانها، م�س����ريا اإلى اأن 
�سم����وه راوده حلم مبكر بتحويل البحرين اإلى 
مركز مايل يف املنطقة ل�ستقطاب امل�سارف 
واملوؤ�س�سات العاملية مبا يجعل من اململكة 
دولة ترتبط بالقت�ساد العاملي ول تنف�سل 

عنه اأو ينف�سل عنها.
واأ�س����ار اإل����ى اأن �ساحب ال�سم����و امللكي 
رئي�����س ال����وزراء خا�س جترب����ة التنمية وجنح 
فيها وحقق اأهدافها يف ظل حتديات اإقليمية 
لي�س����ت بعيدة ع����ن املراقب����ن، فالأطماع يف 
الأرا�س����ي البحرينية مل تك����ن خفية خ�سو�سا 
م����ن قبل اإي����ران، ول زال الطامعون يتهياأون 
الفر�س����ة لالنق�سا�س على مملك����ة البحرين، 
وه����ي املح����اولت الت����ي �ستب����وء بالف�سل يف 
ظ����ل وجود قي����ادة قوية، م�ست�سه����دا يف هذا 
ال�سدد مبا ذكره الأمن العام جلامعة الدول 
العربية اأحم����د اأبو الغيط حن قال: “من اأراد 
بالبحرين �سوءا اأو ظنها لقمة �سائغة عليه اأن 
يواج����ه عمقها العربي ممث����ال يف هذه اجلامعة 

العتيدة”.
واأ�س����اف رم����زي يف درا�ست����ه اأن هن����اك 
الكثري من ال�سواه����د والرباهن على النجاح 
الباهر ل�ساحب ال�سمو امللكي رئي�س الوزراء 
يف حتقي����ق التنمية ال�ساملة وحتديث الدولة، 
ويوؤكده����ا ح�س����ول �سم����وه عل����ى العديد من 
اجلوائ����ز والأو�سم����ة وال����دروع والتكرمي����ات 
ط����وال تاريخه يف خدمة مملكة البحرين، وهي 
اجلوائز الت����ي ارتبط معظمها مبجال التنمية، 
م�سيدا بجه����ود �سموه يف الرتق����اء باملجتمع 
والتحدي����ث والنه�سة البحريني����ة، ف�سال عن 

دور �سموه يف دعم العمل العربي امل�سرتك.
اجلوائ����ز  اأب����رز  الكات����ب  وا�ستعر�����س 
والتكرمي����ات الت����ي ح�س����ل عليه����ا �سموكم، 
ومنها جائزة ال�رف لالإجناز املتميز يف التنمية 

احل�رية والإ�سكان من برنامج الأمم املتحدة 
للم�ستوطن����ات الب�رية العام 2007، ميدالية 
ابن �سين����ا من منظم����ة اليون�سكو عن الرتاث 
والثقافة العام 2009، جائزة اأهداف الألفية 
الإمنائي����ة من الأم����م املتحدة الع����ام 2010، 
جائ����زة تكنولوجي����ا املعلوم����ات والت�سالت 
يف التنمية امل�ستدام����ة العام 2015، وجائزة 

�سعلة ال�سالم يف 2016 .
ون����وه اإل����ى اأن تك����رمي �ساح����ب ال�سم����و 
امللك����ي رئي�س وزراء مل يقت�ر على الأو�سمة 
والق����الدات واجلوائز الت����ي ا�ستحقها، بل اإن 
كلم����ات الق����ادة العرب هي الأخ����رى �سهدت 
بدور �سموه فيما حتقق من اإجنازات ارتبطت 
با�سمه عل����ى اأر�س الواقع يف مملكة البحرين، 
التنمي����ة  رائ����دا يف حتقي����ق  �سم����وه  اإذ كان 
ال�سامل����ة وامل�ستدام����ة الت����ي تهت����م بتنمية 
الإن�س����ان اأول وجعله حم����ور كل جهد تنموي، 
ومن ذلك ما قاله الأمن العام جلامعة الدول 
العربي����ة اأحم����د اأبو الغيط ع����ن �سموه “قليلة 

ه����ي ال�سخ�سي����ات العربي����ة الت����ي خا�س����ت 
مع����رتك التنمية والتحديث مثلما فعل الأمري 
خليف����ة ب����ن �سلم����ان، وقليلة ه����ي القيادات 
الت����ي اأدرك����ت منذ وق����ت مبك����ر اأن معركتنا 
كع����رب، ه����ي معركة تنمية وعم����ران وبناء يف 
املق����ام الأول، تنمية البل����دان وبناء الإن�سان، 
تنمية بالنا�س ومن اأجل النا�س.. لقد اأ�سبحت 
مملكة البحرين وهي دول����ة �سغرية املوارد، 
مركزا مالي����ا وجتاريا يف حميطه����ا ي�سار اإليه 
بالبن����ان ويق�س����ده امل�ستثمرون م����ن ال�رق 

والغرب”.
ويف ختام الدار�سة اأكد الكاتب اأن �ساحب 
ال�سمو امللك����ي الأمري خليفة ب����ن �سلمان اآل 
خليف����ة يق����دم منوذجا لرئي�س ال����وزراء الذي 
حتمل ع����بء التنمية وحتديث وتطوير مملكة 
البحري����ن، فا�ستح����ق بذل����ك ع�����رات اجلوائز 
والأو�سم����ة والإ�س����ادات العربي����ة والدولي����ة؛ 
ليكون بذلك فخرا لي�س للبحرينين فح�سب، 

بل لكل عربي. 

• �سمو رئي�س الوزراء	

حم����اولت اإي�����ران ل��الن��ق�����س��ا���س ع��ل��ى امل��م��ل��ك��ة ���س��ت��ب��وء ب��ال��ف�����س��ل ب��ظ��ل ال��ق��ي��ادة ال��ق��وي��ة
حل���م راود �سم������وه بجع�����ل البحري����ن 
مركزا ماليا يرتبط بالقت�ساد العاملي

لي�ست الأو�سمة فح�سب بل كلمات 
الق����ادة الع����رب ت�سه���د ب���دور �سم���وه 

�سم�وه رائ�د بتحقي�ق التنمي�ة ال�سامل�ة 
وامل�ستدام��ة الكفيل��ة بتنمي�ة الإن�سان 

�سم�����وه من��������وذج لرئ��ي����س وزراء   
حتمل عبء تنمية وتطوير ب��الده 
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عقد االجتماعات التن�سيقية للمحور البيئي واخلدمات اليوم وغدا
بح�شور الوكالء والوكالء امل�شاعدين واملديرين املعنيني... �شمو ال�شيخ علي بن خليفة:

املنام���ة - بن���ا: اأعل���ن نائ���ب رئي����س 
جمل����س ال���وزراء �شم���و ال�شي���خ عل���ي ب���ن 
خليف���ة اآل خليفة عن انعق���اد االجتماعني 
“اخلدم���ات” اليوم  التن�شيقي���ني ملح���ور 
)االأح���د( و”البيئي” غدا )االثنني( بح�شور 
ال���وكالء والوكالء امل�شاعدي���ن واملديرين 

املعنيني.
ياأت���ي ذلك يف اإط���ار خمرجات امللتقى 
احلكومي 2017 ال���ذي عقد برعاية رئي�س 
الوزراء �شاحب ال�شمو امللكي االأمري خليفة 
بن �شلم���ان اآل خليفة، ومبادرة ويل العهد 
نائب القائد االأعل���ى النائب االأول لرئي�س 
جمل����س ال���وزراء �شاح���ب ال�شم���و امللكي 

االأمري �شلم���ان بن حم���د اآل خليفة، والذي 
وج���ه فيه �شمو ويل العه���د اإلى عقد ور�س 
عم���ل لو�ش���ع االآليات وحتدي���د االأولويات 
التي ت�شكل تطلعات برنامج عمل احلكومة 

.)2022 - 2019(
واأ�ش���ار �شم���و نائ���ب رئي����س جمل����س 
ال���وزراء اإلى اأن االجتماعني ياأتيان متهيداً 
لور�ش���ة عمل املح���ور البيئ���ي واخلدمات، 
التي يرتاأ�شها �شموه بو�شفه رئي�س اللجنة 
الوزارية للخدمات االجتماعية واالت�شاالت 
واالإع���الم ي���وم االأح���د )املواف���ق 4 مار�س 
املقبل( وهي الور�شة الثالثة التي تنعقد 
�شمن �شل�شلة ور�س العمل لو�شع االآليات 

وحتدي���د االأولويات الت���ي ت�شكل تطلعات 
برنامج عمل احلكومة )2019 - 2022( يف 

خمتلف حماوره الرئي�شة.
وقال �شموه اإنه �شيتم خالل االجتماعني 
مناق�ش���ة املرئي���ات الت���ي مت االنتهاء من 
واالج���راءات  املب���ادرات  ح���ول  ت�شلمه���ا 
التنفيذي���ة وامل�شاري���ع امل�شتقبلي���ة م���ن 
قب���ل ال���وزارات واجله���ات احلكومية ذات 
العالقة باملحورين، ومن املزمع اأن ي�شهد 
االجتماعان مناق�ش���ات معمقة لل�شيا�شات 
واالأه���داف التي مت رفعهم���ا ليتم عر�شها 
خالل ور�شة عمل املحور البيئي واخلدمات 
وم���ن ث���م ور�ش���ة العم���ل اخلتامي���ة ع���ن 

التطلع���ات امل�شتقبلي���ة برئا�ش���ة نائ���ب 
رئي����س جمل�س الوزراء �شم���و ال�شيخ حممد 
بن مب���ارك اآل خليفة التي �شيتم اال�شتناد 
عليه���ا عند اإع���داد برنامج عم���ل احلكومة 
الق���ادم. وق���د �شب���ق عق���د ور�ش���ة العمل 
االأولى التي تناولت حم���ور البنية التحتية 
وامل���ايل واالقت�ش���ادي يف نوفمرب برئا�شة 
نائب رئي����س جمل�س ال���وزراء ال�شيخ خالد 
بن عب���داهلل اآل خليف���ة، اأما ور�ش���ة العمل 
الثانية فقد انعقدت برئا�شة نائب رئي�س 
جمل�س ال���وزراء جواد العري����س وتتناول 
حمور الت�رشيعي واالأداء احلكومي يف يناير 

املا�شي. • �شمو نائب رئي�س جمل�س الوزراء	

ر�سد �سيادين خمالفني يف جنوة بولثامةاملفو�سية ال�سامية تطلع على فعاليات “احلقوق”
اإثر بالغ تقدم به مواطن... “االأعلى للبيئة”:

املنامة - املجل�س االأعلى للبيئة: تلقى املجل�س 
االأعل���ى للبيئ���ة عرب اخل���ط ال�شاخ���ن )80001112( 
بالغ���ا يفيد بر�ش���د مواطن ل�شيادي���ن خمالفني يف 
حممية جنوة بولثامة ا�شتخدموا القراقري داخل حدود 
املحمي���ة، وعلى الفور مت التن�شيق مع خفر ال�شواحل 
والرثوة ال�شمكية من اأجل اتخاذ االجراءات القانونية 

الالزمة حيال البالغ الوارد.
 ويف هذا ال�شدد اأكد املجل����س االأعلى للبيئة اأن 
ال�شيد بوا�شطة القراق���ري يعترب خمالفاً للقرار رقم 
2 ال�شادر يف يوليو 2017 ب�شاأن اعتبار جنوة بولثامة 
منطق���ة حممية بحرية، وال���ذي يقت�شي مبوجبه حظر 
املمار�ش���ات الت���ي توؤثر �شلب���ا على البيئ���ة البحرية 
وال�شع���ب املرجاني���ة، وم���ن �شمنها عملي���ة ال�شيد 
بوا�شط���ة القراقري حيث ن�شت امل���ادة 4 من القرار 
اإل���ى اأنه يحظ���ر بدون ترخي�س مزاولة اأي���ة اأن�شطة اأو 
القيام باأية ت�رشف���ات داخل حدود املنطقة املحمية، 
والت���ي من �شاأنها اأن توؤثر �شلب���ا على البيئة البحرية 

اأو ت�رش مبكوناتها اأو تقلل من الناحية اجلمالية لها.
واأ�ش���اد املجل����س بال�رشاكة املجتمعي���ة من قبل 
املواطن���ني واملقيم���ني وح�شه���م امل�ش���وؤول جت���اه 

حماي���ة البيئة من خالل تقدميه���م البالغات للجهات 
امل�شوؤول���ة حيال اي���ة خمالفات يرونه���ا، والتي تعد 

عوناً حلماية البيئة البحرية وال�شعب املرجانية. 

�شاحية ال�شي���ف - املوؤ�ش�شة الوطنية 
حلقوق االإن�شان: اجتمعت رئي�س املوؤ�ش�شة 
الوطني���ة حلق���وق االإن�ش���ان ماري���ا خ���وري 
م���ع مدي���ر اإدارة ال����رشق االأو�ش���ط و�شم���ال 
حلق���وق  ال�شامي���ة  باملفو�شي���ة  اإفريقي���ا 
مت  اإذ  الن�ش���ور،  حمم���د  بجني���ف  االإن�ش���ان 
اإطالع���ه على اآخر امل�شتج���دات والفعاليات 
التي قامت به���ا املوؤ�ش�ش���ة الوطنية خالل 
�شمنه���ا  م���ن  والت���ي  املا�شي���ة،  الف���رتة 
ال�شت���الم  االإلك���رتوين  النظ���ام  حتدي���ث 
القانونية  امل�شاع���دة  ال�ش���كاوى وتق���دمي 
والر�شد اليوم���ي لو�شائط االإعالم وو�شائل 
التوا�ش���ل االجتماع���ي، اإ�شاف���ة اإلى اخلط 
ال�شاخ���ن املج���اين ال���ذي مت تد�شينه اأخريا 
)80001144(، وما مت تلقيه من مكاملات 
م���ن خالل���ه، كما مت التط���رق اإل���ى التعاون 
باأه���داف  االرتق���اء  �شبي���ل  يف  امل�ش���رتك 
اإل���ى  واخت�شا�ش���ات املوؤ�ش�ش���ة الهادف���ة 

حماي���ة وتعزيز حق���وق االإن�ش���ان يف مملكة 
البحري���ن، وح����رش اللق���اء امل�شت�ش���ار يا�رش 

�شاهني االأمني العام امل�شاعد.
كم���ا قابل���ت خ���وري م�شوؤول���ة حقوق 
الوطني���ة  املوؤ�ش�ش���ات  بق�ش���م  االإن�ش���ان 
واالآلي���ات املحلي���ة وموؤ�ش�ش���ات املجتم���ع 
امل���دين يف املفو�شي���ة ال�شامي���ة �شي�ش���ي 
�شه���زادة، اإذ يعمل هذا الق�شم ك�شكرتارية 
للجنة الفرعية لالعتماد، ومت خالل االجتماع 
تبادل االآراء حول اآليات التعاون امل�شتقبلي 
وما ميكن اأن تقوم ب���ه املوؤ�ش�شة لتوا�شل 
عملها م���ع مب���ادئ باري�س املنظم���ة لعمل 
املوؤ�ش�شات الوطني���ة، اإ�شافة اإلى التعاون 
يف جمال و�شع ت�ش���ور ال�شرتاتيجية وخطة 
عمل املوؤ�ش�ش���ة لل�شنوات االأرب���ع املقبلة، 
جمي���ع  يف  وامل�شاع���دة  الدع���م  وتق���دمي 
املجاالت الهادفة اإلى تعزيز وحماية حقوق 

االإن�شان.

• اتخاذ االجراءات القانونية الالزمة حيال البالغ	
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مي بنت حممد ت�شيد باحلراك الثقايف العماين

مريزا يطلع على تقنيات الأمن ال�شناعي ال�شوي�رسية 

يف دعم القطاع الزراعي قرينة العاهل ت�شيد بجهود “جيبك” 

“الإ�شكان” جتيب عن ال�شتف�شارات ب�شاأن “مزايا”

�سموها زارت جناح ال�رشكة يف معر�ض “احلدائق”

انتفاع اأكرث من 2500 مواطن منذ 2014

�س���رة - جيب���ك: تف�سل���ت قرين���ة العاهل 
رئي�س���ة املجل�ض الأعل���ى للمراأة �ساحب���ة ال�سمو 
امللكي الأم���رة �سبيكة بنت اإبراهي���م اآل خليفة 
رئي�س���ة املجل�ض ال�ست�ساري للمب���ادرة الوطنية 
الفخري���ة  الرئي�س���ة  الزراع���ي  القط���اع  لتنمي���ة 
للجن���ة العليا املنظمة ملعر����ض البحرين الدويل 
للحدائ���ق، خالل افتتاح معر����ض البحرين الدويل 
للحدائ���ق 2018 ال���ذي اأُقيم حت���ت رعاية عاهل 
الب���الد �ساحب اجلاللة امللك حم���د بن عي�سى اآل 
خليفة وبدع���م وح�سور �سموها، بزيارة اإلى جناح 
�رشك���ة اخلليج ل�سناع���ة البروكيماويات، برفقة 

كبار ال�سيوف وال�سخ�سيات.
واأثن���ت �ساحبة ال�سمو امللك���ي قرينة جاللة 
امللك خ���الل تفقدها جناح ال�رشك���ة على اجلهود 
الت���ي تبذله���ا “جيب���ك” لرعاي���ة البيئ���ة ودع���م 
القط���اع الزراعي وم���ا تبديه من اهتم���ام متزايد 
للجانب البيئ���ي، م�سيدة �سموها بح�سول ال�رشكة 
يف ه���ذا ال�ساأن على العديد م���ن اجلوائز املحلية 
والإقليمية والعاملي���ة، والتي تعك�ض هذا التميز 

الالفت. 
وبه���ذه املنا�سب���ة، اأع���رب رئي����ض ال�رشك���ة 
عبدالرحمن جواهري عن �سكره وتقديره ل�ساحبة 

ال�سم���و امللك���ي الأم���رة �سبيك���ة بن���ت اإبراهيم 
اآل خليف���ة لتف�سله���ا بت�رشيف جن���اح ال�رشكة، اإذ 
�سكل���ت زيارة �سموه���ا فر�سة مواتي���ة لإطالعها 

عل���ى املبادرات املتعددة الت���ي تقوم بها �رشكة 
“جيبك” يف جمال الرعاية البيئية وت�سجيع زيادة 

الرقعة اخل�رشاء والرويج لإقامة احلدائق.

 املنام���ة - وزارة الإ�س���كان: �ساركت وزارة 
برنام���ج  ع���ن  احلدي���ث  املواطن���ن  الإ�س���كان 
“مزايا” لل�سكن الجتماع���ي والرد على خمتلف 
ا�ستف�ساراته���م ب�سكل مبا�رش ور�سد مالحظاتهم 
واقراحاتهم للتو�س���ع يف الربنامج، يف حما�رشة 
الجتماعي���ة  والتنمي���ة  العم���ل  وزارة  نظمته���ا 
مبركزي املحرق وابن خلدون الجتماعين على 

مدار يومن متتالين.
واأك���دت وزارة الإ�س���كان اأن م�ساركته���ا يف 
ه���ذه املحا����رشة تاأت���ي يف اإط���ار حملة ال���وزارة 
التثقيفي���ة لتعري���ف املواطن���ن ع���ن ماهي���ة 
الربنامج وامتيازاته التي اأبرزها ح�سولهم على 
خدم���ة اإ�سكاني���ة فورية متنحهم امتي���از اختيار 
الوح���دة ال�سكنية التي تنا�سب احتياجاتهم، من 
حيث احلجم والت�سميم واملوقع، كل ذلك وفق 
اإجراءات مب�سطة ت�ستغرق فرات زمنية ق�سرة 

للغاية.
واأ�سارت اإلى اأن هذا الربنامج يعد اليوم من 

اأكرث اخلدم���ات الإ�سكانية رواًجا بعد اأن اأظهرت 
الإح�س���اءات تاأهي���ل اأك���رث م���ن 6000 مواطن 
لال�ستفادة من الربنامج وانتفاع اأكرث من 2500 

مواطن فعلًيا منذ العام 2014.
يذكر اأن برنامج “مزايا” هو خدمة اإ�سكانية 
تتمث���ل يف الدعم الذي تقدمه الوزارة عن طريق 

ح�س���ول املنتفع بالربنامج عل���ى متويٍل م�رشيف 
من البنك امل�سارك لغر�ض �رشاء م�سكن، وي�سدد 
املنتفع ما ن�سبته 25 % من دخله ق�سطا �سهريا، 
فيما تلت���زم احلكومة من خالل ال���وزارة بتوفر 
الدعم امل���ايل احلكومي الذي يغطي باقي قيمة 

الأق�شاط ال�شهرية لدى البنك املمول.

• �سمو قرينة جاللة امللك تزور جناح �رشكة “جيبك”	

املنام���ة - هيئ���ة البحري���ن للثقاف���ة 
والآث���ار: قدم���ت رئي�س���ة هيئ���ة البحرين 
للثقافة والآثار ال�سيخة مي بنت حممد اآل 
خليف���ة ندوة م�ساء يوم 22 فرباير اجلاري 
�سم���ن الربنامج الثق���ايف ملعر�ض م�سقط 
ال���دويل للكت���اب، تناول���ت خالله���ا اأب���رز 
املحطات امل�سيئ���ة يف جتربة “ال�ستثمار 
يف الثقافة” كمبادرٍة رائدة لإيجاد م�ساحة 
م�سرك���ة بن القطاعن الع���ام واخلا�ض 
تت�س���ع للم�ساريع الثقافية التي ت�سهم يف 

�سون الراث وحفظه.
وقال���ت ال�سيخة مي به���ذه املنا�سبة 

“ن�سعد بروؤية هذا احلراك الثقايف الإيجابي 
ال���ذي يعك�ض م���ا تتمتع ب���ه �سلطنة عمان 
م���ن مكان���ة ثقافي���ة متقدمة، وم���ا يتميز 
ب���ه املجتمع الُعماين من �سغ���ٍف للمعرفة، 
اإ�ساف���ة اإلى اأن مثل هذه املنا�سبات تبن 
مدى اهتمام القائمن على قطاع الثقافة 
يف ُعمان بتنظيم الربامج والفعاليات التي 
من �ساأنها تعزيز وتنمية وعي املجتمع”. 

و�سارك���ت ال�سيخ���ة م���ي بن���ت حممد 
يف افتت���اح ال���دورة الثالث���ة والع�رشين من 
معر�ض م�سقط ال���دويل للكتاب، يوم 21 

فرباير 2018.

املنام���ة - هيئ���ة �س���وؤون الكهرب���اء 
وامل���اء: ا�ستقبل وزي���ر �س���وؤون الكهرباء 
القن�س���ل  م���رزا،  عبداحل�س���ن  وامل���اء 
الع���ام ال�سوي����رشي ل���دى مملك���ة البحرين 
هم���ربت بوميي يرافق���ه املدي���ر التقني 
 FAST Protect“ Carsten“ ل�رشك���ة 

.Tschritter
ويف اللق���اء، اأ�س���اد الوزير مب���ا يربط 
البلدي���ن ال�سديقن م���ن عالقات وطيدة 
متمي���زة. ومت تق���دمي عر����ض للوزير من 
ال�رشكة عن اأح���دث التقنيات التي تنفذها 

ال�رشكة يف جمال الأمن ال�سناعي للوزارات 
واملوؤ�س�س���ات احلكومي���ة الت���ي تعمل يف 
ه���ذا املجال، ورغبته���م يف تاأ�سي�ض عالقة 
تع���اون م�س���رك بن ال�رشك���ة وبن هيئة 

الكهرباء واملاء.
ورحب م���رزا بالتعاون م���ع ال�رشكات 
واملوؤ�س�سات املحلي���ة والعاملية يف جميع 
املج���الت الت���ي تق���ع �سم���ن اخت�سا�ض 
املتج���ددة،  والطاق���ة  وامل���اء  الكهرب���اء 
ودرا�سة عرو�سها ملعرفة مدى ال�ستفادة 

منها ح�سب الفر�ض املتاحة.

العرادي: عالقات تاريخية تربط البحرين باملغرب

“الثقافة الربملانية لل�شباب” يعزز امل�شاركة العامة 

الق�سيبي���ة - جمل����ض الن���واب: اأكد 
الن���واب  الأول لرئي����ض جمل����ض  النائ���ب 
النائ���ب عل���ي الع���رادي اأن العالقات بن 
املغربي���ة  واململك���ة  البحري���ن  مملك���ة 
ال�سقيق���ة تاريخي���ة وا�سراتيجية، م�سرا 
اإلى ال�سعي اجلاد والدائم من الطرفن اإلى 
تنميته���ا وتطويرها بقي���ادة عاهل البالد 
�ساحب اجلاللة امللك حم���د بن عي�سى اآل 

خليف���ة واأخيه �ساحب اجلاللة امللك حممد 
ال�ساد�ض ملك اململكة املغربية ال�سقيقة. 
جاء ذل���ك يف الجتماع الذي عق���ده �سباح 
اأم�ض مع وفد برملاين وجتاري من اململكة 
املغربي���ة ال�سقيقة ي���زور مملكة البحرين 
ومكون من م�ست�سارين برملانين ونواب 
�سابق���ن وجمموع���ة م���ن رج���ال الأعمال؛ 
لبحث وتعزي���ز التع���اون وال�ستفادة من 

التجرب���ة الربملاني���ة املغربي���ة، وتب���ادل 
وجهات النظر حول الق�سايا ذات الهتمام 

امل�سرك.
واأ�ساف اأنه مت خالل اللقاء بحث �سبل 
دعم وتنمية وتعزي���ز العالقات امل�سركة 
ب���ن الطرفن ول�سيم���ا الربملانية منها، 
والزي���ارات  اخل���ربات  تب���ادل  خ�سو�س���ا 

وتوحيد املواقف.

الن���واب:  جمل����ض   - الق�سيبي���ة 
اإط���الق  الن���واب ع���ن  اأعل���ن جمل����ض 
برنامج “الثقافة الربملانية لل�سباب” 
ان�سجاًم���ا مع النه���ج املوؤ�س�سي العام 
ال���ذي يتبن���اه، والقائ���م عل���ى تعزيز 
جمالت���ه  بجمي���ع  الربمل���اين  العم���ل 
مب���ا يتوافق م���ع الأولوي���ات الوطنية 
وامل����رشوع الإ�سالح���ي جلالل���ة امللك، 
وتعميق الفهم والإدراك لدى ال�سباب 
باإج���راءات واآلي���ات عم���ل ال�سلط���ات 
الد�ستورية، وتعزيز امل�ساركة العامة 
والفاعلة من قب���ل املواطنن بثقافة 

العمل الربملاين. 
وي�ستهدف الربنامج فئة ال�سباب 
من عمر 15 لغاية 30 �سنة توافًقا مع 

املعاير الدولية والوطنية يف حتديد 
فئ���ة ال�سب���اب، ومت ت�سميم���ه ب�سكل 
تفاعلي ع���رب توظيف خمتلف و�سائل 

التدريب واأ�ساليب���ه التي تتوافق مع 
حماور الربنامج، وت���وؤدي الى حتقيق 

اأكرب فائدة ممكنة.
وم���ن جانب���ه، اأك���د الأم���ن العام 
امل�ساع���د ل�سوؤون اللج���ان واجلل�سات 
را�س���د  الن���واب  مبجل����ض  والبح���وث 
بوجنم���ة اأن احت�سان املجل�ض النيابي 
امل����رشوع ال�سبابي ميث���ل خطوة رائدة 
تنتهجه���ا ال�سلط���ة الت�رشيعية، والتي 
تاأت���ي بتوجيه���ات كرمية م���ن رئي�ض 
جمل�ض الن���واب اأحمد امل���ال، وباإ�رشاف 
مبا����رش م���ن الأم���ن الع���ام للمجل����ض 
لبن���ة  متث���ل  اإذ  الدو����رشي،  عب���داهلل 
الداعمة للنهو�ض بامل�سرة  الأ�سا�ض 

ال�سبابية والطالبية والتطوعية. 

• النائب الأول لرئي�ض جمل�ض النواب جمتمعا مع الوفد املغربي	

• را�سد بوجنمة 	
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عبداهلل بن اأحمد: حقوق الإن�صان ركيزة الإ�صالحات
البحرين قلعة تك�رست عليها املوؤامرات الإيرانية للنيل من منطقتنا

لن نن�سى ما ت�سبب به الإعالم القطري من تعزيز للكراهية... وزير الإعالم:

املنام����ة - بن����ا: اأك����د وزي����ر �س�����ؤون الإعالم 
عل����ي الرميحي اأن الإعالم العرب����ي ي�اجه حمالت 
م�ستم����رة م�جه����ة �س����د دول����ه، األق����ت بظاللها 
على تاأث����ره يف ال�س����ارع العرب����ي وتركيزه على 
ق�ساي����اه ال�طني����ة. واأو�سح يف ح�����ار خا�ص مع 
قن����اة “املح�����ر” امل�رصية اأن من اأك����ر امل�ساكل 
الت����ي تقيد تاأثر الإعالم عل����ى امل�ساهد العربي 
يف الفرتة احلالية هي حماولة الدخ�ل يف مناف�سة 
مع و�سائل الت�ا�سل الجتماعي، وه� اأمر ل يجب 

اأن يق�م به الإعالم التقليدي.
واأ�سار الرميحي اإل����ى اأن القن�ات الف�سائية 
العربي����ة جت����اوزت 1300 قناة خ����الل ال�سن�ات 
الع�����رص املا�سي����ة، م����ا يحّم����ل الإع����الم العرب����ي 
م�س�ؤولي����ة كبرة يف خل����ق التناف�سي����ة وت�سليط 
ال�س�ء على املحت�ى اجليد بني هذا الكم الكبر 

من القن�ات الف�سائية.
ويف رد على �س�����ؤال ب�ساأن دور قناة اجلزيرة 
القطري����ة ال�سلبي، اأف����اد الرميحي ب����اأن و�سائل 
اجلزي����رة  قن����اة  ����ا  خ�س��سً القطري����ة،  الإع����الم 
القطري����ة م�ستم����رة يف حتري�سه����ا عل����ى الدول 
العربي����ة والإ�ساءة لكل ما ه� عربي، م�سدًدا على 
اأن “اجلزيرة” القطري����ة يف الآونة الأخرة خ�رصت 
الكثر، ومل يعد لها تاأثر على امل�ساهد العربي 
ب�سب����ب غي����اب امل�سداقي����ة و�سق����وط املبادئ، 
م�س����رًيا اإلى اأنها اأ�سبحت غري ق����ادرة على اإقناع 

نف�سها فكيف ميكنها اإقناع امل�ساهد العربي؟
واأو�سح الرميحي اأن الأزمة القطرية ك�سفت 
دور قناة اجلزيرة القطرية، كاأداة لنظام الدوحة 
لتنفيذ اأجنداته وتلميع �س�رته والإ�ساءة للدول 
العربي����ة ب�سكل ع����ام والدول الداعي����ة ملكافحة 
الإره����اب ب�س����كل خا�����ص، موؤك����ًدا اأن اجلزي����رة 
القطرية ا�سُتخدمت ا�ستخداًم����ا �سيًئا، والتاريخ 

ل����ن ين�سى ما قامت به قطر يف املنطقة عر هذه 
امل�ؤ�س�سة الت����ي عززت ثقافة الكراهية واأحدثت 
�رشًخ����ا كب����رًيا ب����ن ال����دول وال�سع����وب العربية، 
����ا يف ف����رتة ما ي�سم����ى بالربي����ع العربي  خ�س��سً
الت����ي لن ين�سى من عاي�سها ما قامت به اجلزيرة 
القطرية من دور �سلب����ي نرى نتائجه حتى ي�منا 
ه����ذا، م�سدًدا عل����ى اأنه ميكنك �����رصاء اأي �سيء اإل 
التاريخ. واأكد وزير �س�����ؤون الإعالم اأن ما يحدث 
م����ع قط����ر لي�����ص �رصاًعا، واإمن����ا م�ق����ف �سيا�سي 
ثاب����ت اتخذت����ه ال����دول الأربع الداعي����ة ملكافحة 
الإره����اب جت����اه دول����ة ت�سببت بكثري م����ن ال�رشر 
على املنطق����ة، م�سًرا اإل����ى اأن املطالب الثالثة 
ع�����رص ل زالت عل����ى الطاولة ومتى م����ا ا�ستجابت 
الدوحة لها �ستنته����ي الأزمة. ويف رد على �س�ؤال 
ع����ن ال�ساأن الإي����راين، اأ�سار الرميح����ي اإلى اأن من 
يح����اول اأن ي�ست�سغر اخلطر الإي����راين على الأمة 
العربي����ة، اأو ي�س�����ر للم�ساهد العرب����ي اأن اإيران 
لي�ست تهديًدا على الأم����ة العربية فه� يتجاهل 
واقًعا، م�ؤكًدا اأن اإيران حاولت الدخ�ل اإلى جميع 
ال����دول العربي����ة دون ا�ستثناء. وق����ال الرميحي 

اإن مملك����ة البحري����ن ه����ي القلعة الت����ي تك�رصت 
عليها الكث����ر من امل�ؤام����رات الإيرانية للدخ�ل 
اإلى منطق����ة اخلليج العربي، م�سيًف����ا اأن الإعالم 
القط����ري يحاول اأن يقدم اإي����ران على اأنها دولة 
غ����ري معادية، ولكن اإي����ران مك�سوفة للعامل اأجمع 
على اأنها دولة راعي����ة للإرهاب. واأ�سار الرميحي 
اإلى اأن الإعالم يف مملكة البحرين له تاريخ عريق، 
وم����ّر بجملة م����ن املراح����ل التي �سكل����ت اله�ية 
الإعالمي����ة البحرينية، م�ؤك����ًدا اأن حرية التعبر يف 
البحري����ن يكفلها الد�ست�����ر وتدعمه����ا القيادة 
احلكيم����ة، دون تط����اول اأو اإ�ساءة، م�س����دًدا على 
اأن احلم����الت الإعالمي����ة اخلارجي����ة امل�جهة �سد 
البحرين حّمل����ت القائمني على الإعالم م�س�ؤولية 
كبرة ملجابهة تلك احلم����الت، م�ؤكًدا اأن الإعالم 
البحرين����ي خ����الل الف����رتة ب����ني العام����ني 2011 
و2015 كان اإعالًما مبنًيا على رد الفعل اأكرث من 
ك�ن����ه اإعالًما مبادًرا، مم����ا يحتم تبني ت�جه جديد 
يجعل الإع����الم البحريني حملًي����ا بن�سبة 100 %، 
وميلك الكف����اءة والقدرة على نق����ل املعل�مات 

املحلية اإلى اخلارج باحرتافية. 

• وزير �س�ؤون الإعالم يف ح�ار خا�ص مع قناة “املح�ر” امل�رصية	

املنام���ة - وزارة اخلارجية: تراأ�ص وكيل 
وزارة اخلارجي���ة لل�س����ؤون الدولي���ة ال�سي���خ 
عبداهلل بن اأحمد اآل خليفة وفد مملكة البحرين 
خالل الجتماع الثاين للت�ساور ال�سيا�سي بني 
مملكة البحرين ومملك���ة بلجيكا، والذي عقد 
بق�رص اإجم�نت، بينما تراأ�ص اجلانب البلجيكي 
املدي���ر الع���ام للعالق���ات الثنائي���ة ب����زارة 
خارجي���ة بلجيكا انك فان كال�س���رت، وبح�س�ر 
مدي���ر اإدارة ال�رصق الأو�سط و�سم���ال اأفريقيا 
ي�هان فركامن، و�سفر بلجيكا لدى الك�يت 

بيت هرب�ت.
كال�س���رت  اأ�س���ادت  اللق���اء،  بداي���ة  ويف 
بانفتاح وحت�رص املجتم���ع البحريني، واأعربت 
ع���ن تقديرها مل�افق���ة البحري���ن على طلب 
بالدها تعي���ني قن�سل فخري ل���دى اململكة، 
مم���ا ي�سهم يف فتح اآفاق التعاون امل�ستقبلي 

بني البلدين ال�سديقني.
وم���ن جانب���ه، ق���ال ال�سي���خ عب���داهلل بن 
اأحم���د اآل خليف���ة اإن م���ن اأول�ي���ات ال�سيا�سة 
اخلارجية للبحرين، تعزيز م�ست�يات التعاون 
واأط���ر التن�سيق املتب���ادل وتق�ي���ة الروابط 
والعالقات مع كافة الدول ال�سديقة، م��سًحا 
اأن هن���اك تهدي���دات ينبغ���ي علين���ا التعامل 

معه���ا، ب�س���كل جماع���ي، خ�س��س���ا مكافحة 
الإرهاب واأمن الطاقة. 

و�س���دد عل���ى اأن البحرين ت�ؤم���ن باأهمية 
حق�ق الإن�سان باعتباره���ا ركيزة اأ�سا�سية يف 
النهج الإ�سالحي لعاهل البالد، ويف اإطار دولة 
القانون واملوؤ�س�س���ات، رغم حماولت بائ�سة 
جلماعات خارج���ة على القان����ن لديها اأجندة 
خارجي���ة ا�ستغالل مناخ احلري���ات املتاحة يف 
عملي���ة ت�سيي�ص لتلك احلق�ق ب�سكل مغر�ص 

وغري اأخلقي.
وعق���د وكي���ل وزارة اخلارجي���ة لل�س�ؤون 
الدولي���ة اجتماع���ات م���ع م�س�ؤول���ني بهيئ���ة 
الحتاد الأوروبي للعمل اخلارجي يف بروك�سل، 
بح�س�ر �سف���رة البحرين ل���دى بلجيكا بهية 
اجل�س���ي، ومدي���رة اإدارة ال�س����ؤون الأوروبية 
والحت���اد الأوروبي ب����زارة اخلارجية ال�سيخة 

عائ�سة بنت اأحمد اآل خليفة.
العم���ل  زي���ارة  اإط���ار  يف  التق���ى،  كم���ا 
الر�سمي���ة لروك�سل، مع الأم���ني العام حللف 
“نات�” ين�ص �ستولتنربج، واأعرب عن اعتزازه 
بالعالقات ال�ثيق���ة واملتنامية بني البحرين 
واحللف، وما تت�سم به م���ن تط�ر م�ستمر بناء 

على رغبة متبادلة ل�سيادة الأمن والرخاء.

ل تاأثر ل� “اجلزيرة” على امل�ساهد العربي لغياب م�سداقيتها

اخلبري الإداري البحر ي�رسد حكايات ف�صل وجناح القيادات
يف اأم�سية ثرية ا�ست�سافها مركز عبدالرحمن كان� الثقايف

اأحيا اخلب���ر الإداري اأحمد البح���ر، اأم�سية جميلة 
مبرك���ز عبدالرحم���ن كان���� الثق���ايف اأخ���را، بعن�ان 
“حكاي���ة وحكم���ة... م�اق���ف اإدارية”، اأداره���ا را�سد 
جن���م، وح�رشها جمع غفري من املثقف���ن، وال�سا�سة، 
واملهتم���ني بال�س���اأن الإداري واحلك�م���ي، والذي���ن 

اكتظت بهم القاعة.
ورح���ب البح���ر، بابت�سامت���ه املعه����دة، بجم���ع 
احل�س����ر، قبل اأن يعرج عل���ى م��س�ع الأم�سية التي 
تدور بفلك �سم���ات القيادي الناجح، واأوجه الق�س�ر 
املعرقل���ة لذل���ك، واأي�ًس���ا الإ�س���كالت ال�سائع���ة يف 
بيئات العمل، من خالل تقدميه 10 حكايات واقعية، 
من بيئة العم���ل نف�سها، قب���ل اأن يعقبها، مبق�لت 
لإداري���ني، ومثقفني، وحكماء عل���ى م�ست�ى العامل، 

ن�جز منها 4 حكايات. 

القائد الناجح
وب�سي���اق حديث���ه ع���ن �سم���ات القائ���د الإداري 
الناجح، قال البحر “قراأ الكثر منا، وتابع، وعا�رص من 
خلل جت���ارب العمل الإدارية ع���ن الإدارة بالأهداف، 
والإدارة  بالنتائ���ج،  والإدارة  بالبت�سام���ة،  والإدارة 
با�ستخ���دام ال�سلط���ة، ولك���ن ه���ل قراأنا ع���ن الإدارة 
باملزاج؟ وهذا اأخطر اأن�اع الإدارة؛ لأن ال�سخ�ص �س�اء 
كان قائ���دا اإداريا عل���ى راأ�ص امل�ؤ�س�س���ة، اأو رئي�ص 
ق�سم، اأو مدير اإدارة، امل�سر املهني للعاملني معه، 

�سيك�ن حتت رحمته”.
وي�سي���ف “فما بالكم اإذ م���ا كان هذا ال�سخ�ص، 
ي�سر الأعمال ح�سب املزاجية، وهذا اأمر م�ج�د، واأنا 
عا�رصت هذا الأمر �سخ�سًيا، وعليه �ساأذكر لكم حكاية 

بهذا اخل�س��ص”.

اإلدارة بالمزاج
حلظ���ات م���ن ال�سم���ت قب���ل اأن ي�ا�س���ل البحر 
حديثه ذاكرا “اأحد املديرين اإذا جاء املكتب �سباحا، 
كان ال�سكرت���ري يعطي اإ�س���ارة للموظفن بالإيجاب 
اأو ال�سلب، ومبعرف���ة اأن املدير اإذا طلب منه �سباًحا 
اأن يفت���ح �ستارة املكت���ب فمعن���اه اأن مزاجه طيب، 
واأي موظ���ف ي�ستطي���ع مقابلت���ه، واحلدي���ث مع���ه، 
وال�ستقب���ال منه يك����ن بابت�سامة عري�س���ة، اأما اذا 
طل���ب اأن يغلق ال�ستارة، فمعن���اه األ يدخل اأحد عليه 
يومه���ا؛ لأنه مبزاج �سيئ، وق���د ي�رشخ بوجه املوظف 

لأب�سط الأ�سباب”.
ويف حكاية اأخرى، قراأه���ا البحر من جملة اخلدمة 
املدني���ة والتي ت�س���در من الريا����ص، قائال “عن�ان 
احلكاية كان الغرتة احلمراء”، وم�سم�نها اأن مزاجية 

املدير مرتبط���ة بل�ن “الغرتة”، ف���اإذا كانت حمراء، 
فيعني اأن مزاجه �سيئ، والأف�سل عدم القرتاب منه، 

اأما اإذا كانت بي�ساء، فمعناه العك�ص متاًما”.
وي�سي���ف مبت�سًما “ال�س�ؤال هن���ا.. اإذ جاء املدير 
وه� مرتديا “البدلة” كيف �سيت�رشف املوظفون؟”.

ويتاب���ع البح���ر معلًقا عل���ى هات���ني احلكايتني 
م�سرا اإلى اأن اأحد علماء الإدارة يق�ل: يجب األ نرتك 
الأمزج���ة ك���ي تتحكم يف اتخ���اذ القرار، ب���ل يجب اأن 
نحتك���م لالأنظمة، والق�انني؛ لك���ي ن�سر بها �س�ؤون 
م�ؤ�س�ساتنا، فالأفراد يتغرون، ولكن الأنظمة باقية.

المدير السلبي
ويف حكاية جدي���دة، يق�ل اخلبر الإداري: ق�سة 
ح�سل���ت يل �سخ�سًيا.. كان حتت اإدارتي مدير اإدارة، 
كان ل يب���دي راأي���ه يف اأي م��س�ع اأب���ًدا، وحني كان 
يتكلم باأي اأمر، اأو ير�سل يل مذكرة، يكتب يف الأخر 
“والراأي لكم”، ف�سرت عليه مرات كثرة، على اأمل 
ا اأن من�سب  اأن ي�ستفي���د من مركزه ويتغر، خ�س��سً
املدير باحلك�م���ة لي�ص بالأمر اله���ني، فه� من�سب 

مهم وذو تاأثر.
ويكم���ل “بع���د اأن يئ�س���ت منه، طلبت���ه، وقلت 
ل���ه: اأنت مدي���ر اأو كاتب؟ فاأج���اب: اأنا مدي���ر اإدارة. 
فاأجبت���ه: اإذا كن���ت كذلك، ملاذا ل اأرى ل���ك راأًيا اإًذا؟ 
لب���د اأن يك�ن راأيك حا�رصًا دائًم���ا، فقال: اأنا اأعطيك 
اأن���ت ال�سالحية، فتعجبت وقلت ل���ه: اأنا من اأعطيك 
ال�سالحية؛ لأين اأعلى منك رتبة، ولي�ص العك�ص، كما 
اأنن���ي اأ�ستاأن����ص براأي���ك، وحبذا ل� تكت���ب يل بنهاية 
املذك���رة، جمم�ع���ة م���ن الق���رارات الت���ي تقرتحها 

بالأ�سباب، وتطلب مني امل�س���ورة والختيار، ولي�ص 
اأن اأقرر بدًل عنك. فقال “اأخاف تزعل”، فاأجبته: نحن 

بالعمل اأخي الكرمي.
ويتاب���ع “مل يتغ���ر ه���ذا املدي���ر لالأ�س���ف، مما 
ا�سطرين لنقل���ه لإدارة اأخرى، ومن ث���م ترك العمل، 
وال�سب���ب الرئي�ص يف حالته ه� ع���دم الثقة بالنف�ص، 
واأحياًنا تكون الرتقي���ات لبع�ص الأ�سخا�ص لأ�سباب 

معينة ل يك�ن للكفاءة بها عالقة”.
ويتاب���ع “يق����ل نابلي����ن ب�ناب���رت: جي�ص من 
الأران���ب يق����ده اأ�سد، اأف�سل من جي����ص من الأ�س�د 
يق����ده اأرنب، وه� اأم���ر يتطابق مع ال�سخ�ص الذي ل 

راأي له، اأو يرمي القرارات على الآخرين”.

التفويض اإلداري 
وي�سف البحر التف�ي�ص الإداري باأنه من الأم�ر 
املهم���ة بالعم���ل، مت�سائ���اًل “متى اأف�����ص الآخرين؟ 
ا اأنه اأمر �سعب لدى الكثريين،  وباأي ظرف؟ خ�سو�سً
لتخ�فهم من اإمكان ال�ستغناء عنهم م�ستقباًل، وباأنه 
كلما ك���رثت ال�سالحي���ات للم�س�ؤول، عظ���م ال�ساأن، 

وهي بالطبع ثقافة اإدارية غري �سحيحة”.
ويق�ل “تقدمت ذات مره لوظيفة ممتازة باأحد 
البن����ك، وكنت اأعم���ل حينها يف املجم�ع���ة العربية 
للتاأم���ني، وبع���د اجتي���ازي للمقابلة، طلبن���ي نائب 
املدير العام، لت�قيع العقد، وبينما كنت اأقراأ العقد 
مع���ه، وعل���ى و�س���ك اأن اأوقع���ه، دخل علين���ا املدير 
العام، ف�ق���ف له النائب، ف�ساأله املدير: ماذا فعلت 
بامل��س�ع الفالين؟، فقال: على درجك؟، و�ساأله عن 

مو�سوع اآخر، فاأجاب جمدًدا: على درجك”.

ويردف البحر مبت�سًم���ا “ت�ساءلت حينها بنف�سي 
وقل���ت: ل���دي الآن بوظيفت���ي احلالي���ة �سلحي���ات 
وقرارات اأتخذها، يف حني اأن نائب املدير العام بهذا 
البنك الكب���ر، ل ي�ستطيع اتخاذ قرار باأب�سط الأم�ر، 
���ا اأن امل��س����ع الأول ال���ذي كان املدي���ر  خ�س��سً
يناق�س���ه عنه، ه���� امل�افقة على ����رصاء بع�ص اأدوات 
القرطا�سي���ة، وعليه فقد اعت���ذرت عن ت�قيع العقد 
باللحظ���ة الأخ���رية، وعزفت عن الوظيف���ة، واأنا اأردد 
لنف�س���ي )اإذا كانت هذه هي �سالحيات نائب املدير 

العام، فماذا �ستك�ن �سالحياتي؟(”.
ويكمل “يف تعليق عن حكاية التف�ي�ص الإداري 
ال�سي���ئ، اأ�ست�سه���د بق���ول الإداري العامل���ي ج���ون 
مك�س�ي���ل )العدو رقم واحد لتف�ي����ص ال�سالحيات 
اأو ال�سلط���ة، ه� اخل�ف من فقدان م���ا منلك، القادة 
ال�سع���اف يخ�س�ن اأنه���م اإذا �ساع���دوا املروؤو�سني، 
ف�سيك����ن ال�ستغن���اء عنهم، هم اأنف�سه���م، ممكًنا(، 
وه���ي ثقافة غ���ري �سلمي���ة؛ لأن التفوي����ص يجب اأن 
يرتكز على الروؤية ال�سرتاتيجية والتط�يرية، ولي�ص 

ما ه� خالف ذلك”.

قضم جهود اآلخرين
وتكل���م البح���ر ع���ن ت�ج���ه بع����ص امل�س�ؤول���ني 
بن�سب اإجنازات العمل لأنف�سه���م دائًما، بقوله: كاأن 
يقدم اأح���د املوظفن درا�سة معين���ة، اإبداعا معينا، 
فك���رة معينة، ويق�م امل�س����ؤول بن�سبها لنف�سه، من 
دون الإ�س���ارة ل�ساحبها، ثم ير�سلها ل���الإدارة العليا 
عل���ى اأنها م���ن �سميم جه����ده ه�، م��سح���ا اأن هذا 
�سلوك ل���ه م�ساوئ كثرية منها اأن ترقية املوظفن، 

ومنحه���م املكاف���اآت والتقدير، اأم���ر �سيك�ن �سعبا؛ 
لأن اأ�سماءهم ل تت�ارد بدهاليز الإدارة العليا، والتي 
ت���رى - لغي���اب دوره���م - اأنه���م ل ي�ستحقون هذه 

الرتقية، اأو ذاك احلافز.
ويف حكاي���ة واقعي���ة عن هذا الأم���ر، يق�ل البحر 
“كان هن���اك اأح���د املديرين يف م�ؤ�س�س���ة ما من هذا 
الن���وع، كلما جاء ل���ه عمل من موظ���ف، مي�سح ا�سمه، 
ويرفع���ه با�سمه ه� اإل���ى الإدارة العلي���ا بامل�ؤ�س�سة، 
وح���دث اأن ع���ني مدير ع���ام جديد له���ذه امل�ؤ�س�سة، 
وكان قادًم���ا من اإحد امل�سارف الكبرة، ولديه خرة 
وا�سعة يف �س�ؤون الإدارة، ف�ساأل هذا املدير ذات مرة 
“هل كل ه���ذه امل�ا�سيع اأنت اللي تعدها”، فاأجابه 

املدير: “نعم، كلها اأفكاري، واأنا اللي اأعدها”.
وتاب���ع: �سك���ت املدي���ر الع���ام عنه لف���رتة من 
الزمن، وا�ستمر معه ح����ايل 3 اأ�سهر، تارًكا اإياه على 
�سجيته، وه� ي���ردد با�ستمرار”اأنا �س�يت وفعلت”، 
ويف اإحدى املرات ات�س���ل املدير العام بهذا املدير، 
وقال له: كم عدد موظفيك ب���الإدارة؟ فاأجاب: ع�رشة 
موظف���ن، فقال املدير العام: �س���وف اأنقل 7 منهم 
لإدارات اأخرى، فتفاجاأ املدير وقال: “بتنقل �سبعة، 
و�ساأعمل مع 3 فقط؟”، فاأجابه املدير العام: ل اأذكر 
اأنك كلمتني مرة ع���ن اأي منهم، ودائًما تق�ل يل اأنا، 
وعليه ف���ال حاجة لك بهم، فذهب ل���ه املدير واعتذر 
ل���ه، ورد عليه املدير العام قائالَ: يف املرة املقبلة ل 
تق���ل يل اأنا، قل، نحن؛ لأن ه���ذا �رشقة جلهود غريك، 

ونحن بالإدارة العليا نريد اأن نعلم جه�د الآخرين”.
ويف تعليق لأحد علماء الإدارة عن هذا امل��س�ع، 
ق���ال البحر “يقول جون مك�سويل مرة اأخرى )من غري 
الالئ���ق اأن ين�سب املرء الف�س���ل لنف�سه، يف حني اأن 
بناء �رصك���ة ناجحة يتطل���ب تعاوًنا كبًرا م���ن النا�ص 
مًعا، عندما حتاول اأن تك�ن الأف�سل، فاإنك ل تغر�ص 
ال�لء، واإذا كنت ل ت�ستطيع ن�سب الف�سل لالآخرين، 

ف�س�ف تغرق ب�سبب عجزك عن التحفيز”.

• •اخلبر الإداري اأحمد البحر يتحدث يف الأم�سية	 احل�س�ر	

اإبراهيم النهام

التف�ي����ص الإداري ب���ات م���ن الأم����ر املهمة لتط�ي���ر العمل
اإذا مل تن�س���ب الف�س���ل لالآخري���ن ف�س����ف تغ���رق يف عج���زك

ت�س�ير: خليل اإبراهيم
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متنزهات ليست للمواطن
قب���ل اأيام، ا�صطحب���ت اأبنائي خالد )5 �صنوات( وحمم���د )�صنتان ون�صف( لإحدى 
املتنزهات العامة القريبة من م�صكني، وكان اجلو يومها لطيفا، للعب يف “الرباحات” 

اخلارجية.  
وبع���د دقائق معدودة، تعال���ت اأ�صوات �رصاخ و�صجيج طفل���ن ترتاوح اأعمارهم 

بن 10 و13 �صنة، وهم يتقاذفون احلجارة “بدفا�صة” ويغمرهم ال�صحك. 
وُق���در اأن مت���ر اإح���دى هذه احلجارة ق���رب راأ�س ابن���ي حممد، ب�رصعة كب���رة، اأثناء 

ان�صغاله باللعب يف الرمل، وكادت اأن ت�صيبه، لول رحمة اهلل عز وجل. 
فبادرت باحلديث اإليهم���ا، لكنهما رمقاين بنظرة خاوية، وباردة، قبل اأن ي�صتمرا 
بالفو�ص���ى، حينه���ا فقط، األقي���ت نظرة متمعنة عل���ى زوار املتنزه، فل���م اأجد بينهم 

مواطنا واحدا.
ه���وؤلء الزوار افرت�صوا اأر����س املتنزه بطريقة ع�صوائي���ة، وباأريحية بالغة، كاأنهم 
يف بيوته���م، جتاورهم الأطعمة الد�صم���ة، وامل�رصوبات، خملف���ن الأو�صاخ، وخملفات 

الأطعمة، ب�صكل مزعج للعن.
اأما اأطفالهم، فعاثوا بامل���كان �صجيًجا، فلعبهم تراوح ما بن العراكات اخل�صنة، 

وقذف احلجارة، وال�صباب البذيء، و�صط ل مبالة اأهاليهم.
�صاه���د الأم���ر، باأن معظم املتنزه���ات العامة، التي تنفق عليه���ا الدولة املالين 
�صنوًي���ا، اأ�صحت لي�صت للمواطن، ول لأبنائ���ه، بل مغلقة لغرهم، وب�صواهد وق�ص�س 

و�صكاوى لطاملا �صمعناها. 
واملواطن معذور حن يعزف عنها؛ لأن التمازج الأخالقي، والقيمي، والثقايف، مع 
�رصيح���ة وا�صعة من هذه اجلموع الدخيلة، اأمر بنطاق الال ممكن، لعجزها عن التمازج مع 

املجتمع البحريني، والعك�س �صحيح، ولكن لأ�صباب مربرة.

إبراهيم 
النهام

Ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

فجر جديد

“خفر ال�صواحل” تدعو لت�صجيل ال�صفن ال�صغرية 

ت�صكيل جمل�س اإدارة “وطني البحرين”

NHRA الأطباء”: تنظيم دورات تدريبية معتمدة من“

البدء بتنفيذ م�رشوع “الإ�صعاف الوطني” قريًبا 

تطلق م�صابقتها ال�صنوية  اأندية “التو�صتما�صرتز” 

اأنقذتني ور�صيعتي احرتافية اإدارات “الداخلية” 

  ” الطالق بعد اخلم�صني لي�س “ظاهرة

بالتعاون مع اجلهات املعنية ووفق اأحدث املعاير... “الداخلية”:

الفائز يتاأهل لتمثيل البحرين دوليًّا

ال�صائقة التي تعر�صت لواقعة تعطل مثبت ال�رصعة:

ن�صبته 5 % ح�صب “تكاتف”... “الأعلى للمراأة”: 

املنام���ة - وزارة الداخلي���ة: تنفيذا للمر�صوم 
امللكي ال�ص���ادر عن عاهل الب���الد �صاحب اجلاللة 
املل���ك حمد بن عي�صى اآل خليف���ة، باإن�صاء وتنظيم 
مرك���ز الإ�صعاف الوطن���ي، عقدت جلن���ة الإ�صعاف 
الوطني اجتماع���ا برئا�صة رئي�س الأمن العام اللواء 
ط���ارق احل�ص���ن؛ للوقوف عل���ى اآخ���ر التجهيزات؛ 
متهي���ًدا للبدء يف تنفيذ امل����رصوع الذي يهدف اإلى 
اإدارة عملي���ة الإ�صعاف من خالل التحكم وال�صيطرة 
بخدم���ات الإ�صع���اف وال�صتجاب���ة ال�رصيعة حلالت 
الط���وارئ الطبي���ة للمر�ص���ى وامل�صاب���ن قب���ل 

الدخول للم�صت�صفيات العامة.
ويف م�صتهل الجتماع، اأعرب���ت جلنة الإ�صعاف 
الوطني عن خال�س ال�صكر والتقدير جلاللة امللك؛ 
على �صدور املر�صوم امللكي باإن�صاء وتنظيم مركز 
ال�صعاف الوطني، والذي ياأتي ا�صتجابة لحتياجات 
املواطنن واملقيمن ويعك����س منهجية التطوير 
والتحدي���ث التي ت�صود خمتلف قطاعات اخلدمات 
يف مملك���ة البحرين، انطالقا م���ن الأهداف ال�صامية 

للم�رصوع الإ�صالحي ال�صامل لعاهل البالد.
واأ�ص���اد رئي����س الأم���ن الع���ام رئي����س جلن���ة 
الإ�صع���اف الوطن���ي بالتوجيه���ات احلثيث���ة لوزير 

الداخلية ب�صاأن تنفيذ امل�رصوع وفق اأحدث املعاير 
الدولية وال�صتفادة من التجارب الدولية املتميزة 
يف جم���ال طب الطوارئ اإ�صافة اإلى مواكبة التقدم 
العاملي يف جمال الإ�صعاف وال�صالمة. و�صدد رئي�س 
الأم���ن العام عل���ى اأهمي���ة النتهاء م���ن ا�صتكمال 
واملراح���ل  التنظيمي���ة  والتعليم���ات  الت�رصيع���ات 
التنفيذية وفق املواعيد املق���ررة والوقوف على 
جمي���ع التجهي���زات واملن�صاآت اخلا�ص���ة مبحطات 
الإ�صع���اف والآلي���ات املطلوب���ة للت�صغيل وتطوير 

املوارد الب�رصي���ة الالزمة وكذلك خط���ط التدريب، 
كون وزارة الداخلي���ة ب�صدد البدء مبرحلة التنفيذ 

خالل الفرتة القريبة املقبلة.
ومت يف الجتماع، التف���اق على �رصورة تقدمي 
اجله���ات  عل���ى  لطرحه���ا  النهائي���ة  املقرتح���ات 
اخلارجي���ة للتع���اون يف تنفي���ذ امل����رصوع، ومنه���ا 
املجل����س الأعلى لل�صح���ة وامل�صت�صفيات، اإ�صافة 
اإلى متابع���ة الأمور املتعلق���ة بالتفاقات املحلية 

والدولية ب�صاأن امل�رصوع.

اأك���دت مدير املنطقة 7 التوت�صتما�صرتز عائ�صة 
ال�صبيعي اأهمي���ة امل�صابقات ال�صنوية التي ينتظرها 
جميع اأع�ص���اء التو�صتما�صرتز العاملي���ة خالل اأول 6 

اأ�صهر من ال�صنة التو�صتما�صرتية. 
وقال���ت ال�صبيع���ي يف ت�رصي���ح ل���� “الب���الد” اإنه 
“ينتظ���ر خالله���ا التوا�ص���ل والت���ي توؤه���ل الفائ���ز 
مب�صابق���ة الق�ص���م التابع له لتمثي���ل مملكة البحرين 
ه���ذا الع���ام يف )ديت���اك 2018( واملزم���ع اقامته يف 

دولة الكويت خالل �صهر مايو املقبل”.
جاء ذلك على هام�س حم���ور “�صمو” الذي اأقامة 
املنطقة 7 الق�صم A القطاع 20 م�صابقتها ال�صنوية 
م�صاء يوم اأم�س الأول، حيث ت�صمت امل�صابقات عدة 
اأندية وه���ي: نادي متيز للمناظ���رات، ونادي الوطن 
تو�صتما�صرتز، ون���ادي �صناب�س تو�صتما�صرتز باللغة 
العربي���ة، ونادي PBB، نادي اكت�صف الإ�صالم، نادي 

متيز، ونادي �صناب�س باللغة الإجنليزية. 

وتاألق���ت الكلم���ات عل���ى من�ص���ة “�صم���و” منذ 
انطالقها عند 9 �صباًح���ا وختامها عند 7 م�صاًء، حيث 
ح�ص���دت اجلوائ���ز الذهبي���ة يف م�صابق���ات اخلط���ب 
العربي���ة لنادي متي���ز تو�صتما�ص���رتز للمناظرات يف 
اخلطب العربية وخطب الرجتال واخلطب الفكاهية. 

يف حن ذهب���ت خطب التق���ومي بالذهب لنادي 
�صناب�س تو�صتما�ص���رتز، اأما اللغ���ة الإجنليزية فكان 
ن�صي���ب الذه���ب يف اخلط���ب العاملي���ة والفكاهي���ة 
والتقومي  لن���ادي �صناب�س وذهبي���ة الرجتال لنادي 

متيز تو�صتما�صرتز للمناظرات.   

املنامة - بن���ا: تقدمت فاطم���ة، التي تعر�صت 
لواقع���ة تعط���ل مثب���ت ال�رصع���ة مبركبته���ا، بجزي���ل 
ال�صك���ر والعرفان اإلى وزير الداخلي���ة الفريق الركن 
ال�صي���خ را�ص���د ب���ن عب���داهلل اآل خليفة عل���ى ت�صخر 
جميع اإمكانات اإدارات ال���وزارة لإنقاذ حياتها وحياة 

ر�صيعتها من املوت.
واأعربت فاطمة عن �صكرها كذلك اإلى العاملن 
عل���ى  للم���رور  العام���ة  والإدارة  العملي���ات  ب���اإدارة 
جهوده���م امل�صنية يف الوقوف بجانبها خالل اأزمتها، 
وقال���ت “ل���ول عناي���ة اهلل �صبحانه و�رصع���ة ا�صتجابة 
�رصطة النج���دة واحرتافيتهم يف التعام���ل مع الواقعة 

لكانت النتائج خطرة ووخيمة”.
وع���ن مالب�صات الواقعة، قال���ت فاطمة، وهي اأم 
لطفلة تبلغ 5 �صهور “كنت قادمة من منطقة الزلق 
على �صارع ال�صيخ خليفة بن �صلمان، واأقود مركبتي 
ب�رصع���ة 100 ك���م، م�صتخدم���ة بذل���ك مثب���ت ال�رصعة 
اخلا�س باملركبة، ولكن اأثناء القيادة حاولت اإيقاف 
عمل املثبت فلم يعمل، وا�صتخدمت الفرامل وناقل 
احلرك���ة ومل ينج���ح ذل���ك، فاأ�صابني اخل���وف والهلع 

رغ���م اأن مركبتي مودي���ل 2017، وا�صرتيتها جديدة 
من الوكالة لكي اأح�ص���ل على خمتلف اأ�صاليب الأمن 
وال�صالم���ة”. واأ�صاف���ت “على الف���ور ات�صلت بغرفة 
العملي���ات الرئي�صة 999، وطلب���ت جندتي، واأخربين 
املوظ���ف الذي هداأ م���ن روعي وطماأنني ب���اأن الأمور 
�ص���وف تكون باإذن اهلل �صليمة.. وما عليك اإل الهدوء 

وال�صتماع لإر�صاداتنا”.
وتابع���ت “و�صط حالة اخل���وف والهلع، كنت قد 
و�صل���ت باملركبة اإل���ى �صارع املل���ك في�صل وكنت 
اأثناءه���ا اأت�صهد واأقراأ القراآن لأنني مل اأ�صتطع اإيقاف 
ال�صي���ارة وجت���اوزت عددا م���ن الإ�ص���ارات املرورية 
وكانت دورية النجدة تتابعني، ثم طلب مني موظف 
999 اأن اجت���ه ميين���ا اإلى �صارع الف���احت وكنت اأرى 
�رصط���ة املرور وه���م يفتح���ون اإ�صارات امل���رور حتى 
تك���ون هن���اك ان�صيابي���ة للحرك���ة املروري���ة لكي ل 

اأ�صطدم باملركبات الأخرى اأو امل�صاة”. 
وقال���ت “بعدها �صلكت �صارع ال�صيخ عي�صى بن 
�صلم���ان و�صاهدت دوريات النجدة وهي تقرتب مني 
اأك���رث فاأكرث ومب�صت���وى �رصعتي وباحرتافي���ة، واأثناء 
ذل���ك ا�صتغل���ت ح�صا�ص���ات مركبتي وع���ادت اأنظمة 

ال�صيارة للعمل وتوقفت يف ال�صارع”.
واأو�صح���ت “كان تعام���ل ال�رصط���ة مع���ي قمة يف 
الأخ���الق والتع���اون، فقد طلبوا يل �صي���ارة الإ�صعاف 
واأجروا يل بع�س الفحو�صات لالطمئنان على �صحتي 

ثم اأعادوين مع طفلتي اإلى املنزل”.

الرف����اع - املجل�����س الأعل����ى للم����راأة: اأو�صحت 
ا على ما ن�رص  الأمانة العامة للمجل�س الأعلى للمراأة، ردًّ
يف اإح����دى ال�صحف املحلية حول م����ا �صمى ب�”ظاهرة 
الط����الق يف �صن اخلم�ص����ن” باأنه ل اأ�صا�����س لها من 

ال�صحة ول ي�صتند اإلى اإح�صائيات واأرقام دقيقة. 
وبّين����ت مديرة مركز معلوم����ات وا�صرتاتيجيات 
امل����راأة بالأمانة العام����ة للمجل�س الأعل����ى للمراأة رنا 
اأحم����د اأن متو�صط ن�صبة عقود الطالق للرجل واملراأة 
للفئ����ة العمري����ة يف �ص����ن اخلم�صن وما ف����وق 5 % 
فقط م����ن اإجمايل حالت الط����الق يف البحرين، وذلك 
خالل الف����رتة )2014 - 2016(، حيث ت�صكل عقود 

طالق الرجل للفئة العمرية خم�صن فما فوق حوايل 
13 %، وت�ص����كل ن�صبة امل����راأة املطلقة 6 % للفئة 
العمري����ة ذاتها، وهو ما يتنافى متاًما مع ما ن�رص حول 
حتّول الط����الق يف الفئة العمرية )يف �صن اخلم�صن( 
اإل����ى ظاه����رة.  واأك����دت �����رصورة جتن����ب الزدواجية 
والتك����رار فيم����ا ي�صدر م����ن خمتلف اجله����ات التي 
تن�����رص اأرق����ام واإح�صائي����ات غر دقيقة ح����ول حالت 
العن����ف ال����واردة له����ا، دون ذكر لأية اأرق����ام تعك�س 
احللول التي قدمتها هذه اجلهات للحالت املعنفة، 
موؤك����دًة اأن ن�صب����ة العنف الأ�رصي الواق����ع على املراأة 
البحريني����ة مل تتجاوز 1 % منذ الع����ام 2010 وحتى 

الآن، فف����ي العام 2017 بلغ����ت ن�صبة العنف الأ�رصي 
الواقع على املراأة البحرينية من اإجمايل البحرينيات 
)0.37 %(، كم����ا بلغت ن�صب����ة الزوجات البحرينيات 
املعنفات من اإجمايل الن�صاء البحرينيات املتزوجات 
)0.77 %( خ����الل نف�س الع����ام. واأو�صحت على هذا 
ال�صعي����د اأن املجل�����س الأعل����ى للم����راأة بالتعاون مع 
وزارة الداخلية، اأطلق قاعدة البيانات والإح�صائيات 
الوطنية حل����الت العن����ف الأ�رصي “تكات����ف”، وذلك 
به����دف توحيد اجله����ود ور�صد جمي����ع الإح�صائيات 
ذات العالق����ة بالعنف واخل����روج باإح�صائيات دقيقة 

وموثقة للعنف الأ�رصي يف البحرين.

• جلنة الإ�صعاف الوطني تعقد اجتماعا برئا�صة رئي�س الأمن العام	

• من التكرمي	

املنام���ة - وزارة الداخلي���ة: تنفيًذا 
للقانون رق���م )2( ل�صن���ة 2018 ب�صاأن 
لل�صف���ن  وال�صالم���ة  الت�صجي���ل  قواع���د 
ال�صغ���رة، دعت قيادة خف���ر ال�صواحل 
اأ�صحاب ال�صفن ال�صغرة غر امل�صجلة، 
والت���ي تق���ل حمولته���ا الإجمالي���ة ع���ن 
150 طنًّ���ا، اإلى الإ����رصاع بتقدمي طلبات 

الت�صجي���ل  �صعب���ة  ل���دى  الت�صجي���ل 
والرتخي�س بقيادة خفر ال�صواحل.

ال�صواح���ل  خف���ر  قي���ادة  واأ�ص���ارت 
اإل���ى اأن ال�صفن الواج���ب ت�صجيلها، بناًء 
على القان���ون املذكور، ه���ي القوارب، 
القوارب  الدراجات املائي���ة،  اليخ���وت، 

ال�رصاعية، العائمات، بجميع الأطوال.

“جمعي���ة  ���ا  ر�صميًّ اأم����س  انطلق���ت 
وطن���ي البحرين”، وذلك بعقد اجتماعها 
الأول بح�ص���ور اأع�صائه���ا املوؤ�ص�ص���ن، 
لت�صكيل جمل����س اإدارتها الأول. وقد مت 
اإ�صهار “جمعية وطني البحرين” بتاريخ 
14 فرباير 2018م، بق���رار وزاري رقم 
)14( ل�صن���ة 2018، حي���ث ته���دف اإلى 
تعزي���ز ثقاف���ة الهوية الوطني���ة والولء 
املجتمعي���ة،  وامل�صوؤولي���ة  والنتم���اء 
وتفعي���ل ال�رصاك���ة املجتمعي���ة وتعزي���ز 
واللت���زام  الفردي���ة،  امل�صوؤولي���ة  روح 
بالواجب���ات الوطني���ة والت�صجي���ع عل���ى 
ال���رتاث  عل���ى  واملحافظ���ة  التم�ص���ك 
والعادات والتقالي���د التي اأورثها الآباء 
والأجداد واللت���زام باأخالقيات الت�صامح 

الديني والندماج املجتمعي.
وق���د جرى خ���الل الجتم���اع ت�صكيل 

جمل����س الإدارة الأول املك���ون من 9 من 
الأع�صاء املوؤ�ص�ص���ن، حيث مت انتخاب 
ف���واز اأحم���د �صليم���ان رئي�ًص���ا ملجل�س 
حمم���ود  وعدن���ان  بالتزكي���ة،  الإدارة 
ال�صي���خ نائًب���ا للرئي�س، كم���ا مت توزيع 
املنا�ص���ب الإدارية ب���ن اأع�صاء جمل�س 
الإدارة واملكون م���ن: عبدالرحمن ح�صن 
بوج���ري الأمن امل���ايل ورئي����س جلنة 
ال�رصاك���ة املجتمعية والتع���اون الدويل، 
جابر �صق���ر الرويعي اأمن ال�رص، وجمدي 
�صال���ح الدو����رصي رئي����س جلن���ة الإعالم 
الوطني والتوا�صل الجتماعي، وعائ�صة 
خال���د يعق���وب رئي�صة جلن���ة املبادرات 
وامل�صاريع والفعاليات، وحممد يو�صف 
النع���ار رئي�س جلنة التخطيط والتطوير، 
ورا�ص���د اأحم���د الأن�ص���اري رئي����س جلنة 

العالقات العامة واللوج�صتيات.

املنام���ة- جمعي���ة الأطب���اء: تنظ���م 
جمعي���ة الأطب���اء البحريني���ة �صل�صلة من 
م���ن  املعتم���دة  التدريبي���ة  ال���دورات 
قب���ل الهيئ���ة الوطنية لتنظي���م املهن 
واخلدم���ات ال�صحي���ة NHRA، وذل���ك 
بالتع���اون مع ع���دد م���ن امل�صت�صفيات 
واملراكز ال�صحي���ة واملعاهد التدريبية 

يف البحرين.
اإدارة  جمل����س  رئي����س  واأو�ص���ح 
اجلمعي���ة الدكتور حممد رفي���ع اأن هذه 
ال���دورات التدريبية املتوا�صلة تاأتي يف 
اإطار عم���ل جمعية الأطباء على النهو�س 
بالطبيب البحريني من النواحي العلمية 
واملهني���ة، واإبقائه على اط���الع باأحدث 

التطورات العلمية يف جمال تخ�ص�صه.
ولف���ت يف ت�رصيح ل���ه اإل���ى اأن هذه 

ال���دورات تاأت���ي اأي�ًص���ا يف اإط���ار عم���ل 
اجلمعية عل���ى توفر �صاع���ات تدريبية 
مطلوب���ة من قب���ل هيئة تنظي���م املهن 

واخلدمات ال�صحية.

• حممد رفيع	

اإبراهيم النهام

 ت�صوير: خليل اإبراهيم

• م�صار حركة �صر ال�صيارة اأثثناء تعطل مثبت ال�رصعة	
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ترحب “البالد” 
برسائل ومساهمات 

القراء، وتنشر منها ما ال يتعارض 
مع قوانين النشر، مع االحتفاظ بحق تنقيح 

الرسائل واختصارها.

أناشد “اإلسكان” 
تخفيض قسطي مراعاة 

لوضعي المعيشي

مدرسة عبدالرحمن كانو الدولية... معنى الشموخ والعطاء 
عندم� نرج���ع للذكري�ت وال�شنوات امل��شية ن�شتك�شف ب�أن 
لكل زمٍن م�شى ق�شةٌ وحك�ية عريقة قد ترتك اأثرٌ بن� وب�أنف�شن�. 
يف الع�م 1997 ت�أ�ش�شت مدر�شة، بل �رصح وميدان تعليمي ك�ن 
وم����زال يقدم املزيد من العل���م والعط�ء. ذلك امليدان قد خرج 
اأجي�ل خمتلفة، فمنهم الآن من يعمل كطيب اأو مهند�س اأو طي�ر 
واملزي���د؛ من اأجل امل�ش�همة يف تطوير وازده�ر مملكتن� احلبيبة 
البحري���ن. ذلك ال����رصح هي مدر�ش���ة عبدالرحمن ك�ن���و الدولية 
التي قد قدم���ت كل املحبة والعلم والوف�ء لأبن�ئه�� الطلبة اإلى 
الي���وم، وهذا الي���وم نحن جميع�ً نفتخر به كون���ه ال�شنة الع�رصين 
م���ن العط�ء. مدر�شة ك�نو ل�شت مبجرد مدر�شة، بل �شمعة اأن�رت 
دروبن���� كطلبة، وا�شتمر نوره� ع�رصين ع�م�ً. تلك الع�رصينية مرت 
ومتني���ت اأنني ع�شت به�، ولك���ن ال�شور الت���ي راأيته� منذ اأول 
ي���وم من ت�أ�شي����س هذا ال����رصح ال�ش�مخ لق���د ا�شت�شعرت �شعور 
واإح�ش��س الفخر والالعتزاز بهذه املدر�شة املميزة واملتميزة يف 
كوك���ب الرتبية والتعليم. تزداد اإجن�زات مدر�شتن� الغ�لية يوم�ً 
ع���ن اآخر، ويزداد اأي�ش�ً العط�ء عن كل ع�م����ً لآخر، ويزداد العلم 
ال���ذي حفر بروحن�. ع����رصون ع�م� من العط����ء اأي ع�رصون ع�م�ً من 

بذل اجلهود، اأي املث�برة.
ذاك الي���وم ك�نت مدر�شتن� احلبيبة ك�لثم���رة التي م�زالت 
حتت����ج املزي���د من امل�ء كي تك���ر وت�ش�هم يف تعلي���م اأبن�ئه�. 
هن����ك خم�شة اأ�شخ��س، عف���واً، خم�شة اأعمدة رفع���وا �شقف هذا 

ال�رصح املميز لالأعلى بجهودهم ووقتهم واخال�شهم.
ترجت���ف الأي����دي، وترتاق���ع القل���وب، وتختل���ط الكلم�ت 
وال�شف����ت لأع���ر ع���ن اأول عم���ود، والت���ي هي جوه���رة ثمينة 
ملدر�ش���ة ك�ن���و، وهي: ال�شي���دة الف��شلة ع�ئ�ش���ة حممد جن�حي 

)رع�ه� اهلل( مديرة املدر�ش���ة، اأحت�ج �شط�ورا عديدة و�شفح�ت 
كث���رية واأي�م اأي�ش�ً كثرية لأعر عن �شكري وتقديري واحرتامي 
لتلك الإن�ش�ن، الق�ئدة، امل���راأة، الأم واملديرة املث�لية. ع�رصون 
ع�م����ً جلهودك املبذول���ة �شعب جداً اأن اأ�شفه���� واأ�شف روحك 
اجلميل���ة جت�ه املدر�شة وجت�هن����، واحت�ش�نن� ك�لأم التي حتمي 
وحت�ش���ن اأبن�ءه�، زرعت بن� روح املث�ب���رة والتحدي، تعلمن� اأن 
ن�شتمر يف العط�ء والتقدير وعمل اخلري دون ملل اأو كلل، تعلمن� 
اأي�ش����ً األ ننك�رص من املواقف مهم� ك�نت الظروف. �شتبقني اأنت 
م���ن نفتخر ونعتز به�. فكلمة �شك���راً ل تكفي كل م� قدمتيه لن� 
وللمدر�ش���ة الن�جحة واملثم���رة. واأم� العمود الث����ين التي اأواجه 
�شعوبة اأن اأعر عنه�، فهي الرتبوية املث�لية، والتي ك�لأمل��س 
الأ�شت����ذة عف����ف �ش�مل���ني، عندم���� اأ�شم���ع عن جه���ودك اأيته� 
الف��شلة جت����ه هذا املي���دان التعليمي والرتب���وي يكر الفخر 
ال���ذي بداخل���ي جت�هك، اأنت اأي�ش����ً تركت فين� ب�شم���ة الأمومة 
بقلوبن����. ف�أن���ت جزء يف رق���ي هذه املدر�ش���ة واأن���ت اأي�ش�ً نور 

و�شع�ع مدر�شة ك�نو. �شكراً لك ولب�شمتك اجلميلة.
الأ�شت����ذة اأني�شة عبداهلل لوؤلوؤة املدر�شة، اأنت ل�شت مبجرد 
عمود له���ذا امليدان، بل عَل���ٌم ك�ن وم�زال يرف���رف يف العاليل، 
ون���وٌر ف�ش���ح طريق العل���م، نعم وبع���د ع�رصين ع�م�ً م���ن العط�ء 
وامل�ش�همة، ف�أنت معلمة، تربوية ومربية مث�لية. تلك ال�شف�ت 
قليل���ة، ولك���ن املحب���ة والتقدي���ر الذي ب���ه مقدمة م���ن اأعم�ق 
القل���وب. ل اأريد اأن اأقول فقط كلمة �شك���راً؛ لأنه� قد ل تكفي 

مواقفك ووقفتك املقدرة.
العم���ود الرابع ه���ي رئي�شة املرحل���ة البتدائي���ة الي�قوت 
اأن  ميكنن���ي  ل  املحرتم���ة،   )Mrs. Mary Gerolimous(

اأ�شفك ب�مل���راأة والأم املث�لي���ة؛ لأنك ت�شتحق���ني �شف�ت اأكر 
ب�ملعنى والكلمة، ف�شكراً لك ايته� الأ�شت�ذة واملعط�ء لعط�ئك 
الدائم وامل�شتم���ر لن�. اأنت ك�لزهور التي تزي���ن الب�قة الثمينة 

بعطره�.
الأ�شت����ذة ليلى احل�جي تلك امل���راأة معط�ء التي ك�لذهب، 
ل اأج���د كلم�ت لأعر عن مدى �شكري وتقديري لك على عط�ئك 
املق���دم ب���كل اإخال�س وتف����ن ووف�ء له���ذه املدر�ش���ة املثمرة 
وكون���ك اأحد اأعمدة املدر�شة، فهذا يكفي اأنك من رفعت �شقف 
مدر�شت���ي احلبيبة. �شكراً ل���ك اأكرره� يومي�ً ل���ك ولطيبة قلبك 

واإخال�شه الدائم.
قبل اأن اأنهي م�ش�عري وتقديري و�شكري ملدر�شتي الغ�لية 
ولأعمدته���� الذي تواجدهم، فهو احتف�ل وم�شدر فخر لع�رصينية 
العط����ء واأي�ش�ً هم اأ�ش��س هذا ال�رصح ال�ش�مخ، اأود اأن اأ�شكر كل 
م���ن ترك ب�شمة اأم� ك�نت من جمل�س الإدارة املحرتمني والكرام 

اأو من قبل الهيئتني الإدارية والتعليمية الأعزاء والأف��شل. 
ول���ن اأن�شى الوالد العزي���ز موؤ�ش�س ه���ذه املدر�شة الع�مرة 
الوجيه عبدالرحمن بن ج��ش���م ك�نو رحمه اهلل تع�لى، متنيت اأن 
األتقي ه���ذا ال�شيد الكرمي ومعنى الرجول���ة مبواقفه، فهو ك�ن 
م�ش���درا ملختلف الإجن�زات و�ش�حب الأعم����ل اخلريية. كلن� لن 
نن�ش�ك، ف�أنت ك�لوطن الذي جمع الأفراد ب�حلب والتع�ون، ولن 
نن�ش���ى اأي�ش�ً كلمتك املوجهة ملدر�شتن���� التي حمفورة بقلوبن� 

)ح�فظوا عليه� وا�شتمروا يف تطويره�(.

عبدالرحمن الشيخ 
طالب بمدرسة عبدالرحمن كانو الدولية

�شعرت ب�ل�شع�دة الغ�مرة عندم� تلقيت ات�ش�ًل من 
املجل�س الأعل���ى للمراأة بعد اأن اأو�شل���ت مع�ن�تي، لكن 
ذلك الت�ش����ل ك�ن هو الوحيد والأخري، فعلى الرغم من 
اأن املوظف���ة اأبلغتن���ي ب�أنه �شتتم مواف�ت���ي ب�خلطوات 

الت�لية لكن مل يت�شل اأحد... 
اأن� مواطنة اأ�ش�رع املر�س، واأعيل اأ�رصة ول يكفيني 
راتب���ي لتغطية متطلبات املعي�س���ة ب�سبب االأق�ساط، وال 
يتبقى من راتبي الب�شيط اأ�ش���اًل اإل ال�شيء القليل الذي 
يجعلني اأواجه الكثري م���ن امل�ش�عب واأحتمل ثقاًل كبرًيا 
يف ت�رصي���ف �شوؤون اأ�رصتي، حيث اأعي�س مع اأبن�ئي الثالثة 
وهم ع�طلون عن العمل، ولي�س لن� م�شدر دخل اإل راتبي. 
ولكي اأح�شل على اأجر اإ�ش�يف ا�شطررت للعمل نوبة اآخر 
ليل مل���دة ع�م ون�شف، ولكن ب�شب���ب م�ش�كلي ال�شحية 
ورع�يت���ي لأ�رصت���ي مل اأمتكن من املوا�شل���ة، واأمتنى اأن 
اأح�شل على م�ش�عدة وزارة الإ�شك�ن يف تخفي�س ق�شطي 
وكذلك من هيئة الكهرب����ء وامل�ء م�ش�عدتي يف تخفيف 

عبء الف�تورة.
اإنني اأن��شد امل�شوؤولني النظر يف و�شعي املعي�شي 

وتقدمي امل�ش�عدة التي اأحت�جه� ب�لفعل.

االسم والعنوان لدى المحرر

يرجى توجيه الرسائل إلى readers@albiladpress.com متضمنة االسم والعنوان ورقم الهاتف.

خلف: “�ملحرق �لد�ئري” يوّفر مد�خل �آمنة و�رسيعة 

�لبحرين تقّدم منوذج “�لعمل �ملرن” بالأمم �ملتحدة 

“�ملعلومات” تبد�أ م�سح �لقوى �لعاملة 
لتوفري ق�عدة بي�ن�ت تخدم �شن�ع القرار يف البحرين

املن�مة - هيئة املعلوم�ت واحلكومة الإلكرتونية: 
اأعلن���ت هيئة املعلوم����ت واحلكوم���ة الإلكرتونية عن 
الب���دء بتنفي���ذ م�ش���ح الق���وى الع�مل���ة 2018، وفًق� 
للمع�ي���ري الإح�ش�ئي���ة الدولية، لقي�����س حجم القوى 
الع�مل���ة الوطنية والوافدة، ومدى اإ�شه�مه� يف الإنت�ج 
والأن�شطة املعززة للنمو القت�ش�دي الوطني حتقيًق� 
لأه���داف الروؤية القت�ش�دي���ة 2030. ويهدف امل�شح 
لتوف���ري بي�ن�ت حل�ش����ب جمموعة م���ن املوؤ�رصات عن 
حجم قوة العم���ل الوطنية والوافدة، م�شنفني بح�شب 
خ�ش�ئ�شه���م ال�شك�ني���ة والجتم�عي���ة والقت�ش�دية، 
التي ت�شهم يف حتديد الأولوي�ت اخلطط ال�شرتاتيجية 

املقبلة يف القط�ع�ت القت�ش�دية ك�فة.
واأكدت الهيئ���ة الأهمية التي متثله� الإح�ش�ءات 
املتعلقة ب�ش���وق العمل كونه� ُتع���د �شمن املنظومة 
الإح�ش�ئي���ة القت�ش�دية للمملك���ة، وت�شمل املوؤ�رصات 
الالزم���ة للمعي����ر اخل�����س لن����رص البي�ن����ت الت�بع���ة 
ل�شن���دوق النقد ال���دويل واملوؤ����رصات الالزمة ملنظمة 
العم���ل الدولية وتلك التي تغط���ي متطلب�ت موؤ�رصات 
اأهداف التنمية امل�شتدامة. ودعت الهيئة عينة امل�شح 
امل�شتهدفة، من مواطنني ومقيم���ني، للتع�ون البّن�ء 
مع فري���ق امل�شح لتحقيق الأهداف املرجوة، ول�شم�ن 
ا�شتم���رار تدف���ق البي�ن�ت مب���� يتوافق م���ع املع�يري 

الدولية ب�شورة حمدثة وجودة ع�لية.
ويرم���ي امل�ش���ح اإل���ى قي�����س مع���دلت البط�لة 
والت�شغي���ل وامل�ش�ركة والإع�ل���ة القت�ش�دية والأجور 
وفًق���� لعدة متغريات، كم� يه���دف لتوفري بي�ن�ت عن 

الرامج التدريبية للب�حث���ني عن عمل، والتعرف على 
خراتهم ال�ش�بق���ة، وبي�ن�ت املتعطلني وامل�شتغلني 
ح�ش���ب تخ�ش�ش�تهم وموؤهالته���م العلمية، اإلى ج�نب 
التعرف على الرتكي���ب املهني والن�ساط االقت�سادي 
للم�شتغل���ني ح�ش���ب ع���دد م���ن املتغريات مب���� فيه� 
حتديد متو�شط اأجورهم ال�شهرية، واإ�ش�فة اإلى ذلك، 
توف���ري بي�ن�ت عن متو�ش���ط �ش�ع�ت العم���ل الفعلية 
واحتي�ج����ت  املهن���ة  وفًق���� ملتطلب����ت  الأ�شبوعي���ة 
الن�س���اط االقت�سادي امل�ستغلني ب���ه، ويهدف كذلك 
اإل���ى توفري بي�ن�ت تف�شيلية ع���ن الب�حثني عن عمل، 
ب�لإ�ش�ف���ة اإل���ى توفري بي�ن����ت عن العم�ل���ة املنظمة 
وغ���ري املنظم���ة وتوفري املوؤ����رصات املعني���ة ب�لقوى 
الع�مل���ة ملتخذي القرار والقط����ع احلكومي واخل��س 

واملنظم�ت الإقليمية والدولية.
ونظم���ت الهيئة يف وق���ت �ش�ب���ق دورة تدريبية 
لفريق عمل امل�شح املي���داين الب�لغ عددهم 27 فرًدا 

من موظفي الهيئة الع�ملني يف الإح�ش�ء.
وين���اط بفري���ق العمل ال���ذي �ُسكل وفًق���ا للآلية 
املتبع���ة واملعم���ول به� ع�ملًي���� القي����م بتنفيذ هذه 
املهمة الوطنية على اأكمل وجه، وينق�شم الفريق اإلى 

ق�شمني ميداين ومكتبي.
يذك���ر اأن امل�ش���ح �شيج���رى ب�لتواف���ق مع اخلطة 
ال�شرتاتيجية لالإح�ش�ءات القت�ش�دية التي اعتمده� 
املجل�س الأعلى لدول جمل�س التع�ون ويقوم ب�لإ�رصاف 
عليه� وتنفيذه� املركز الإح�ش�ئي اخلليجي ب�لتع�ون 

مع اأجهزة الإح�ش�ء الوطنية. 

و�ش���وؤون  الأ�شغ����ل  وزارة   - املن�م���ة 
البلدي����ت والتخطيط العم���راين: تفّقد وزير 
والتخطي���ط  البلدي����ت  و�ش���وؤون  الأ�شغ����ل 
العم���راين ع�ش�م خل���ف �شري العم���ل مب�رصوع 
تو�شع���ة �ش����رع املحرق الدائ���ري )املح�شور 
ب���ني تق�ط���ع احل���د وتق�ط���ع مدخ���ل اأم���واج 
وق���اليل( يرافق���ه رئي����س ق�ش���م امل�ش�ري���ع 
اخل��شة حممد حم�شن.  وق�ل خلف اإن امل�رصوع 
يت�شم���ن تو�شع���ة �ش�رع املح���رق الدائري يف 
اجل���زء املمتد م���ن مدخ���ل جزيرة اأم���واج اإلى 
مدخ���ل احلد من م�ش�ري���ن يف كل اجت�ه اإلى 3 
م�ش����رات يف كل اجت����ه، ليتن��شب مع التطور 
احل����يل عل���ى اجل���زء ال�شم����يل واجلنوبي من 
ال�ش�رع. وبداأ العمل يف امل�رصوع منذ 15 فراير 

امل��شي ويقوم ب�أعم�ل املق�ولة �رصكة )داون 
ت�ون للمق�ولت( بكلفة 1.870.330 دين�ر، 
وي�رصف عل���ى الأعم����ل الإن�ش�ئية جمموعة من 

مهند�شي الوزارة.

ال�شن�ب����س - هيئة تنظي���م �شوق العمل: 
23 فراي���ر  ي���وم  البحري���ن  نظم���ت مملك���ة 
اجل����ري مبق���ر الأم���م املتح���دة يف نيويورك، 
منت���دى ج�نبي ب�لتع����ون مع منظم���ة الهجرة 
الدولي���ة، على ه�م����س م�ش�ركته���� يف اجلولة 
الأول���ى ملف�و�ش����ت العهد ال���دويل من اأجل 
الهجرة الآمن���ة واملنظم���ة واملنتظمة.  وقدم 
وف���د البحرين ممث���اًل يف رئي�س هيئ���ة تنظيم 
�ش���وق العم���ل اأ�ش�مة العب�شي خ���الل املنتدى 
ا�شتعرا�ش����ً مل����رصوع اإ�ش���الح �ش���وق العم���ل 

ومب�دراته الرائدة، واأو�شح ان املجتمع الدويل 
ومنظم�ت الأم���م املتحدة تت�بع م�رصوع اإ�شالح 
�ش���وق العمل منذ اإطالقه، وق���د حظي ب�إ�ش�دة 
ودعم وا�ش���ع.  واأ�ش�ف اأن اآخر هذه املب�درات 
تتمث���ل يف ت�رصي���ح العم���ل امل���رن حي���ث مت 
اعتم�ده ك�أف�شل املم�ر�ش�ت يف اإدارة اأ�شواق 
العم�لة الوافدة يف اجتم�ع جلنة المم املتحدة 
اآ�شي����،  لغ���رب  والجتم�عي���ة  القت�ش�دي���ة 
والإ�ش�رة اإليه يف التقرير النه�ئي التح�شريي 

للعهد الدويل للهجرة يف املك�شيك.

احتفلت ع�ئلة حممد را�شد الرويعي بتخرج ابنتهم اآمنه حممد را�شد الرويعي 
من ج�معة البحرين )كلية احلقوق( بعد تكملة درا�شته� بنج�ح م�رصف.

آمنه الرويعي تتخرج من جامعة البحرين



املنامة - الوطنية للنفط والغاز: حتت�ضن 
البحرين فعاليات منتدى دويل حول “�ضبكات 
خطوط اأنابيب الغاز الطبيعي الإقليمية” حتت 
رعاية وزير النف���ط ال�شيخ حممد بن خليفة اآل 
خليفة، وذلك يف الفرتة 12 13- مار�س امُلقبل 
بتنظي���م م���ن الهيئ���ة الوطنية للنف���ط والغاز 
بالتع���اون مع الحت���اد العاملي للغ���از، والتي 
ُتع���دُّ فر�شة �شانح���ة لتبادل اخل���رات والآراء 
مب�شارك���ة كوكبة من اخلراء وامل�شت�شارين يف 
�شناع���ة الغاز من خمتل���ف دول العامل لتغطية 

هذا املو�شوع الإ�شرتاتيجي املهم. 
ن وزير النفط التعاون البنَّاء وامُل�شتمر  وثمَّ
ب���ن الهيئة الوطني���ة للنفط والغ���از واللجان 
التنفيذي���ة والتن�شيقي���ة يف الحت���اد العاملي 
للغ���از لعقد مثل هذه الفعاليات الدولية التي 
تعزيز وتدعم التع���اون بن ممثلي املنظمات 
والدول وال����ركات ال�شناعي���ة املعنية بالغاز 
الطبيعي، ملا �شتت�شمَّن حماوُرها على عدد من 
ة التي تتعل���ق مبجال �شبكة  املوا�شي���ع امُلهمِّ

خط���وط اأنابي���ب الغ���از الطبيعي ب���ن الدول، 
باً بعقد هذا املنتدى الدويل املتميز لأول  ُمرحِّ

مرة على اأر�س اململكة.
���ن اأعم���ال هذا املنت���دى عددا من  وتت�شمَّ

اأوراق العم���ل تتن���اول �شل�شلة م���ن املوا�شيع 
امُلتعلِّق���ة بالتع���اون القليم���ي يف جمال ربط 
�شب���كات الغاز الطبيعي، ومنه���ا: عمليات بناء 
وت�شغي���ل �شب���كات الغ���از الطبيع���ي والبُني���ة 
ة لتقا�شم الأرباح  ة، والنماذج القت�شاديِّ التحتيِّ
والتكالي���ف وال�راك���ة ب���ن القطاع���ن العام 
واخلا�س، وحتديد الأُطر القانونية والتنظيمية 
مبا ي�شمل اتفاقات النقل والر�شوم احلدودية، 
وت�شعرية الغاز الطبيعي وتعرفة النقل، ودور 
احلكوم���ات وكذل���ك الدرو����س امُل�شتفادة من 
م�شاريع ربط �شبكات الغاز الطبيعي الإقليمية 

والدولية. 
و�شت�شهد فعاليات املنتدى ح�شور كثيف 
من كبار امل�شوؤولن وخراء �شناعة الغاز على 
امل�شت���وى ال���دويل والإقليم���ي ومُمثل���ن عن 
ات  املنظم���ات الدولي���ة واجله���ات واملوؤ�ش�شَّ
ل���ة، وال����ركات النفطية  احُلكومي���ة ذات ال�شِّ
الوطني���ة العامل���ة يف دول املنطقة املن�شوية 

حتت مظلة الحتاد العاملي للغاز.

ترامب: العالقات مع ال�شن 
يعكرها ملف التجارة

الأمريك���ي  الرئي����س  ق���ال  ب:  اأف   - بك���ن 
دونال���د ترام���ب اإن العالقات مع ال�ش���ن يف و�شع 
ه���و “الأف�شل عل���ى الإطالق” ل يعك���ره �شوى ملف 
التج���ارة “غ���ري املتوازن���ة” الذي اعتر اأن���ه ي�شكل 
اأزم���ة كرى. وقال ترامب “ل اأعتقد اإنه كانت لدينا 
عالق���ات اأف�شل م���ع ال�شن عم���ا هي علي���ه الآن” 

م�شتخدًما اأ�شلوب املبالغة الذي ي�شتهر به.
وتاب���ع “بخ���الف حقيق���ة اأنه���م ي�شحقونن���ا يف 
جم���ال التج���ارة يف الف���رتة الطويلة الأخ���رية. اإنهم 

ي�شحقوننا”.

اأوروبا منق�شمة ب�شبب موازنة ما بعد “بريك�شت”
بروك�ش���ل - اف ب: �ش���اد النق�ش���ام بن الق���ادة الأوروبين يف قمة غري ر�شمية عق���دت يف بروك�شل، 
ب�شبب مقرتحات لدفع مزيد من الأموال ل�شد الفراغ يف املوازنة الذي �شي�شببه رحيل بريطانيا عن التكتل. 
وق���ال رئي�س الحتاد الأوروب���ي دونالد تو�شك اإن قادة الحتاد ال�27 الذين التقوا ما عدا بريطانيا يرغبون 

يف اإنفاق املزيد من الأموال على ملفات الدفاع والهجرة والأمن.
لك���ن مل ي�ش���ل املجتمعون لإجم���اع حول قيمة املبلغ ال���ذي �شتدفعه كل دول���ة يف املوازنة امل�شرتكة 
لتعوي����س النق����س الذي �شي�شببه ان�شحاب بريطانيا واملقدر بنح���و 15 مليار يورو. وقال تو�شك يف موؤمتر 
�شح���ايف اإن “الكثريين عل���ى ا�شتعداد للم�شاهمة اأك���ر يف موازنة ما بعد 2020”. وتاب���ع “من الوا�شح اأن 
الأولوي���ات مرتبط���ة بحجم املوازنة، ويف هذا ال�شياق نحتاج اإلى مواجه���ة العجز يف الإيرادات الذي �شي�شببه 
بريك�ش���ت”. واأعل���ن رئي�س املفو�شي���ة الأوروبية جان-كلود يونك���ر اأن 14 اأو 15 دولة وافقت على زيادة 
م�شاهمتها الوطنية، لكن هذا يعني اأن قرابة ن�شف الأع�شاء مل يقرروا بعد اتخاذ خطوة مماثلة اأو يرف�شونها 

من الأ�شا�س. واأ�شار يونكر اإلى اأن “هذا اجلدل كان اأقل اإثارة للخالف عما توقع”. 
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اقتصاد
منو اأرباح “البحرين ملواقف ال�سيارات” 84 % يف 2017 

 اإدخال اأنظمة حديثة ون�شبة البحرنة جتاوزت 50 %

ال�شي���ارات:  البحري���ن ملواق���ف   - املنام���ة 
توق���ع الرئي�س التنفيذي ل�ركة البحرين ملواقف 
ال�شي���ارات، املدرج���ة يف بور�ش���ة البحرين طارق 
اجل���ودر اأن يك���ون الع���ام 2018 عام���اً جي���داً من 
حي���ث تو�ش���ع اأعم���ال ال�رك���ة، واإدخ���ال اأنظم���ة 
حديث���ة لإدارة مواق���ف ال�شي���ارات، والتو�شع يف 
اأعمال وتخ�ش�شات م�شاحب���ة ملواقف ال�شيارات 
كالإعالن���ات والعناي���ة بال�شي���ارات مب���ا يحق���ق 

ال�شتخدام الأمثل للمواقع التي تديرها ال�ركة.
وق���ال اجل���ودر اإن ال�ركة تعم���ل على و�شع 
خطة عمل زمنية متتد من3-5 �شنوات، مع اإحدى 
ال�شت�شاري���ة املتخ�ش�ش���ة، ويتوق���ع  ال����ركات 
النته���اء من و�شع اللم�شات الأخرية لها يف نهاية 

اأبريل 2018.
واأ�شاف “اخلطة ت�شمل عمل درا�شات جدوى 
مل�شاري���ع  ال�شتخدام���ات  لأف�ش���ل  اقت�شادي���ة 
مواق���ف ال�شي���ارات يف املواقع الت���ي متتلكها اأو 
تديره���ا ال�ركة م���ن خالل ����راكات اإ�شرتاتيجية، 
ودرا�ش���ة م�شاري���ع مواق���ف �شي���ارات يف مواق���ع 
اإ�شرتاتيجية يف خمتلف مناطق البحرين، و�شيعلن 
عنها ب���كل تفا�شيله���ا عندما تثب���ت الدرا�شات 
جدواه���ا القت�شادي���ة والعوائ���د املتوقعة على 

امل�شاهمن وموافقة جمل�س الإدارة عليها.
واأك���د اأن م�شتقب���ل ال�رك���ة واعد م���ع تزايد 
عدد ال�شي���ارات والكثافة ال�شكانية مقارنة بحجم 

م�شاح���ة البحري���ن الت���ي تعمل حكومته���ا بجهود 
حثيثة على و�شع حلول ملعاجلة احلركة املرورية، 
م�شريا اإلى اأن عمل ال�ركة ي�شاهم يف توفري حلول 
وخدم���ات مهمة بالن�شب���ة لل�شائقن خ�شو�شا يف 

املناطق املزدحمة.
جاء ذل���ك ل���دى اإع���الن ال�ركة ع���ن نتائجها 
املالي���ة لل�شنة املنتهي���ة يف 31 دي�شمر2017، 
بع���د اجتماع جمل����س الإدارة الأربعاء املا�شي 21 
فراير 2018 واعتماده البيانات املالية ال�شنوية 

املدققة من جانب �ركة بي دي اأو.
وحققت �رك���ة البحرين ملواق���ف ال�شيارات 
اأرباح���ا بلغ���ت 799.945 األ���ف دين���ار يف ال�شنة 
املالي���ة 2017، مقارن���ة باأرباح تبل���غ 435.914 
األف دينار يف ال�شنة املالي���ة 2016، وبن�شبة منو 

تبلغ نحو 84 %.
اإ�شماعي���ل  الإدارة  جمل����س  رئي����س  و����رح 
بلغ���ت  اأرباح���اً  حقق���ت  ال�رك���ة  اأن  املره���ون 
799.945 األ���ف دينار يف ال�شن���ة املالية 2017، 
مقارن���ة باأرب���اح تبل���غ 435.914 األ���ف دينار يف 
ال�شن���ة املالية 2016، وبن�شب���ة منو تبلغ نحو 84 
%. بينم���ا بلغ���ت الأرباح ال�شافي���ة املتحققة يف 
الرب���ع الأخري م���ن ال�شنة املنتهي���ة يف 2017 نحو 
176.525 األ���ف دينار مقارن���ة باأرباح بلغت نحو 
194.368 األف دينار للفرتة نف�شها املماثلة من 

العام 2016، وبن�شبة انخفا�س تبلغ 9 %.

وزادت الإي���رادات الت�شغيلي���ة لل�ركة خالل 
الع���ام 2017، حي���ث بلغ���ت 1.112.047 مليون 
دين���ار مقارنة باإي���رادات بلغ���ت 970.320 األف 
دين���ار يف العام 2016، وبن�شبة منو بلغت 15 %. 
اأما الإيرادات الت�شغيلية يف الربع الأخري من العام 
2017 بلغ���ت 301،853 دينار مقارنة باإيرادات 
ت�شغيلية تبلغ 251،729 دينار يف الفرتة نف�شها 

من العام 2016. وبن�شبة منو بلغت 20 %.
وارتفعت اأ�ش���ول ال�ركة خالل ال�شنة املالية 
2017 اإل���ى 13.404.334 مليون دينار، مقارنة 
باأ�ش���ول بلغ���ت 12،870،939 دين���ار يف الع���ام 

.2016

العائ���د  اأن  الإدارة  جمل����س  رئي����س  وذك���ر 
الأ�شا�ش���ي واملخف����س عل���ى ال�شه���م الواحد بلغ 
12فل�ش���ا يف 2017، مقارنة بعائ���د يبلغ 6 فل�س 
لل�شهم الواح���د يف 2016، وبن�شبة منو تبلغ 100 
%. بينم���ا بلغ العائد يف الرب���ع الأخري من 2017 
نح���و 2.6 فل����س لل�شه���م مقارنة بعائ���د بلغ 2.8 

فل�س للفرتة نف�شها من العام 2016.
بن���اًء  الإدارة  جمل����س  اإن  املره���ون  وق���ال 
عل���ى النتائ���ج املالية اجلي���دة رف���ع تو�شية اإلى 
اجلمعية العمومية بتوزي���ع اأرباح نقدية بن�شبة 5 
% من راأ����س املال ال�شادر واملدفوع، وبواقع 5 
فلو�س لل�شهم الواحد، على امل�شاهمن امل�شجلة 

اأ�شماوؤهم يف �شجل امل�شاهمن يوم انعقاد اجتماع 
اجلمعية العامة العادية، وذلك بعد احل�شول على 

موافقة امل�شاهمن واجلهات املخت�شة.
واأع���رب املرهون ع���ن �شكره وتقدي���ره اإلى 
الإدارة التنفيذي���ة والعامل���ن يف ال�رك���ة عل���ى 
م�شاهمته���م الفعال���ة يف حتقي���ق نتائ���ج طيب���ة 
ل�شالح امل�شاهمن، موؤكدا اأهمية العمل اجلماعي 
والتكامل ب���ن جمل�س الإدارة والدارة التنفيذية 

يف مواجهة التحديات وحتويلها اإلى فر�س.
اإل���ى ذل���ك، اأو�ش���ح الرئي����س التنفي���ذي اأن 
ارتفاع �ش���ايف اأرباح ال�ركة ج���اء مدعوما بارتفاع 
دخل ال�رك���ة من عمله���ا الأ�شا�شي وم���ن ارتفاع 

دخل ال�شتثمارات.
واأك���د قي���ام اإدارة ال�رك���ة بتطوي���ر الأعمال 
مواق���ف  لإدارة  حديث���ة  تكنولوجي���ا  واإدخ���ال 
ال�شيارات، وتوظي���ف خمت�شن من ذوي اخلرة، 
وتعزي���ز م�شت���وى العم���ل يف ال�ركة م���ن الناحية 
الإدارية والعملياتية، والذي كان له الأثر الوا�شح 

على حت�شن م�شتوى الدخل العام.
وتط���رق اإل���ى الت���زام ال�رك���ة مب�شوؤوليتها 
املجتمعي���ة، م�شريا اإل���ى اأن ال�رك���ة قدمت دعم 
للكثري م���ن جمعيات املجتمع امل���دين املرخ�شة 
من وزارة العم���ل والتنمية الجتماعية خالل العام 
2017، كعادته���ا، و�شت�شتم���ر  ال�ركة على هذا 

النهج.  

• طارق اجلودر	 • اإ�شماعيل املرهون	

دي������ن������ار م������ل������ي������ون   13.4 ل����ت����ب����ل����غ  ال�������������رك������ة  اأ����������ش���������ول  ارت���������ف���������اع 
امل���������ش����اه����م����ن ع�����ل�����ى  امل�������������ال  راأ����������������س  م��������ن  ن�������ق�������دا   %  5 ت��������وزي��������ع 

• وزير النفط	

“الت�سهيالت للتاأمني” تلتقي �رشكاءها الإ�سرتاتيجيني بالبحرين
12 مار�س انطالق “�سبكات اأنابيب الغاز الطبيعي الإقليمية”

برعاية وزير النفط

-الت�شهي���الت  املنام���ة 
الع���ام  املدي���ر  نظ���م  للتاأم���ن: 
ل�رك���ة الت�شهي���الت للتاأم���ن علي 
الديلم���ي امللتقى ال�شن���وي ال� 25 
التاأمن مبنزل���ه الكائن  لأ�شدق���اء 
يف منطق���ة اجلنبية، وذل���ك بح�شور 
وقي���ادات  التنفيذي���ن  الروؤ�ش���اء 
����ركات التاأم���ن واإع���ادة التاأمن 
البحري���ن،  يف  التجاري���ة  والبن���وك 
اإ�شاف���ة اإلى اأع�ش���اء جمل�س الإدارة 

والإدارة التنفيذي���ة ل�ركة البحرين 
للت�شهي���الت التجاري���ة، وع���دد من 
رج���ال الأعمال البحريني���ن، وذلك 
�شم���ن م�شاعي ال�ركة للتوا�شل مع 

�ركائها الإ�شرتاتيجين.
وتخل���ل اللقاء ط���رح العديد من 
املوا�شي���ع املتعلق���ة بالتحدي���ات 
القادمة يف  ال�شتثماري���ة  والفر�س 
قط���اع التاأمن، اإ�شاف���ة اإلى تبادل 

الهدايا التذكارية.

6 مار�س تد�سني “املهن الهند�سية 2018” بن�سخته الثامنة
حتت رعاية وزير الرتبية والتعليم

اجلفري – املهند�شن البحرينية: تنظم 
معر�س  البحرينية  املهند�شن  جمعية 
حتت  الثامنة  ن�شخته  يف  الهند�شية  املهن 
رعاية وزير الرتبية والتعليم ماجد النعيمي، 
وذلك يف الفرتة من 6 اإلى 7 مار�س املقبل 

مبقر اجلمعية يف منطقة اجلفري.
املهند�ش���ن  جمعي���ة  رئي����س  وق���ال 
البحرينية م�شع���ود اإبراهيم الهرمي “ياأتي 
معر�س امله���ن الهند�شية يف اإط���ار زيادة 

الوع���ي باملهن والتخ�ش�ش���ات الهند�شية 
والهتم���ام املتزاي���د م���ن جان���ب �شنَّ���اع 
القرار يف تطوي���ر ومواكبة التقدم العاملي 
يف القط���اع الهند�ش���ي، منوه���ا ب���اأن ه���ذا 
املعر�س املتخ�ش�س الذي تنظمه اجلمعية 
ياأت���ي �شم���ن م�شاع���ي وجه���ود اجلمعي���ة 
الدوؤوب���ة لالرتقاء مبهن���ة الهند�شة عموما، 
واملهند����س البحرين���ي خ�شو�شا من خالل 
دعم���ه وم�شاندت���ه بال�شبل كاف���ة؛ من اأجل 

متكن���ه م���ن اأداء مهنته بالكف���اءة واجلودة 
املهند����س  ليك���ون  واملطلوب���ة  الالزم���ة 
جمي���ع  عل���ى  الأمث���ل  اخلي���ار  البحرين���ي 

الأ�شعدة”.
واأ�ش���اف الهرمي “يت���م خالل املعر�س 
تعريف طلبة املدار�س احلكومية واخلا�شة 
بالتخ�ش�ش���ات  البحري���ن  يف  املتواج���دة 
عملي���ة  يف  املهند����س  ودور  الهند�شي���ة 
التطوير والرتقاء مبهنة الهند�شة، اإ�شافة 

اإل���ى تعريفه���م عل���ى اأب���رز التخ�ش�ش���ات 
الهند�شي���ة املتاحة، لذا فاإن املعر�س يعد 
من�شة وافرة وفر�شة �شانحة لتو�شيح الدور 
الفع���ال الذي تلعب���ه جمعي���ة املهند�شن 
البحرينية بدع���م وم�شاندة الطلبة وحديثي 
التخ���رج من حيث الت�شهيالت التي توفرها 
الهند�ش���ة  لدار�ش���ي  اجلمعي���ة  وتقدمه���ا 
مبختلف تخ�ش�شاتها يف خمتلف اجلامعات 

•املحلية والأجنبية”. م�شعود الهرمي	
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املنام���ة - دار القرار: اأكد الرئي�س الفخري 
ملركز التحكيم التجاري لدول جمل�س التعاون، 
�سم���و الأم���ر بن���در ب���ن �سلم���ان اآل �سع���ود، 
���ا ب���ات يف  اأن التحكي���م باعتب���اره ق�س���اًء خا�سًّ
الوق���ت احلا�رض الو�سيلة الأك���ر انت�ساًرا حل�سم 
املنازعات الهند�سية، م�س���ًرا اإلى اأنه من اأجنع 
اآليات الف�س���ل احلديثة والفعالة يف املنازعات 
املتعلق���ة بالإن�س���اءات الهند�سي���ة ه���و جمل�س 
ف����س املنازع���ات يف عق���ود الحت���اد ال���دويل 
اإذ  )الفيدي���ك(،  ال�ست�ساري���ن  للمهند�س���ن 
تبناها الفيديك يف اأحدث العقود التي اأ�سدرها 
وهو عق���د الت�سميم والت�سيي���د اأو عقد ت�سليم 
املفت���اح، واأقره���ا البن���ك ال���دويل يف النم���اذج 
النمطي���ة للعط���اءات ال�س���ادرة يف 1995، بعد 
اأن كان املهند����س ال�ست�س���اري هو الذي يقوم 
بالنظر يف اخلالف���ات التي تن�ساأ بن رب العمل 

واملقاول.
ج���اء ذلك، يف كلمت���ه التي األقاه���ا بالنيابة 
عن���ه الأم���ن الع���ام ملرك���ز التحكي���م التجاري 

ل���دول جمل�س التع���اون لدول اخللي���ج العربية 
“دار الق���رار” اأحمد جنم، يف امللتقى الهند�سي 
اخلليجي 21 والذي انعقد يف البحرين يف الفرتة 
21 - 22 فرباير 2018 بفندق الرتز كارلتون.
وب���ننّ �سم���و الأم���ر اأن هناك مي���زة كبرة 
ملجل�س ف����س املنازعات حت���ى يف حالة ف�سله، 
لأنه يكون قد هياأ النزاع للو�سول اإلى التحكيم 
مبرون���ة و�سهولة، بحيث يك���ون قد فند النزاع، 
وع���رف كل من الطرف���ن املتنازعن ما له وما 
ا بات يف  عليه. والتحكيم باعتب���اره ق�ساًء خا�سًّ
الوق���ت احلا�رض الو�سيلة الأك���ر انت�ساًرا حل�سم 
املنازعات الهند�سية. وتابع “بناء على اإطالعنا 
عن قرب بالتجرب���ة الرائدة حلكومة البحرين يف 
معاجل���ة م�ساريع التطوي���ر املتعرة التي �سدر 
ب�س���اأن ت�سويته���ا املر�سوم بقان���ون رقم )66( 
ل�سن���ة 2014 والت���ي ح���دد اآلي���ة حللحل���ة هذه 
امل�ساريع عن طريق اإن�ساء جلنة ذات اخت�سا�س 
ق�سائ���ي ت�سمى “جلنة ت�سوية م�ساريع التطوير 
العقاري���ة املتع���رة” وتاأط���ر عمله���ا واعتبار 

قراراته���ا نهائي���ة ومبثابة حك���م ق�سائي يجوز 
الطعن عليه خالل ع�رضة اأيام من ن�رضه يف اجلريدة 
الر�سمي���ة اأمام حمكمة التميي���ز والتي تت�سدى 

للف�سل يف مو�سوعها”.

ولف���ت �سمو الأمر بن���در اإل���ى اأن التعليم 
اأ�سا����س البن���اء، وم�س���در ال���راء، واإن���ه البن���اء 
احلقيقي لالإن�سان. ولكن بع�سنا يعي اأن �سناعة 
البني���ة التحتية مهم���ة لبناء اأوطانن���ا اخلليجية. 

فتلكم ط���رق الأم����س ال�سيق���ة املتعرجة ذات 
امل�س���ار الواح���د، وط���رق الي���وم الوا�سعة ذات 
امل�سارات املتع���ددة واملت�سابكة، بل اأكر من 
ذل���ك اأن بع�سها معلق���ة. كنا بالأم����س نتغرب 
لننهل العل���م من اجلامع���ات الأجنبية، وها هي 
اأوطاننا مناراته���ا عالية باجلامع���ات واملعاهد 
واملدار����س، وم�سافيه���ا منت����رضة ومتخ�س�سة، 
ومطاراته���ا وموانئه���ا مزدحم���ة، ومدنها ذكية 
وبع�س منه���ا مقام على ج���زر ا�سطناعية، تلك 
بع�س م���ن م�ساريعنا الهند�سية يف دول جمل�س 

التعاون.
و�س���ارك مرك���ز التحكي���م التج���اري لدول 
جمل����س التع���اون ل���دول اخلليج العربي���ة “دار 
الق���رار” كجهة داعمة اإل���ى املوؤمتر، كما قام يف 
الزاوية املخ�س�سة له بتوزيع من�سورات املركز 
وتوزي���ع كتابه “ت�سوي���ة املنازع���ات وفق اآلية 
مرك���ز التحكيم التجاري لدول جمل�س التعاون” 
باللغت���ن العربي���ة والإجنليزي���ة جماًن���ا عل���ى 

امل�ساركن.

التحكيم بات الو�سيلة الأكرث انت�ساًرا حل�سم املنازعات الهند�سية
يف كلمة لالأمر بندر اآل �سعود األقاها الأمن العام ل� “دار القرار”:

• جنم متحدًثا يف امللتقى الهند�سي اخلليجي ال� 21	

“�ِسناد” حت�سل على رخ�سة ما�سرتكارد العاملية

“البحرين الإ�سالمي” �رشيك موؤ�س�س لـ “خليج التكنولوجيا املالية”

“دا�ستور للهند�سة الدولية” تبحث م�ساريع جديدة مع “ممتلكات” و“األبا”

“اخلليجي التجاري” يدعم اأن�سطة “املحللني املاليني البحرينية”  

النتهاء من م�رضوع مع “جارمكو” ب� 16 مليون دينار

لالرتقاء بالقطاع املايل وال�ستثماري 

اأمل احلامد من خليج البحرين

للهند�س���ة  دا�ست���ور  �رضك���ة  يف  م�س���وؤول  اأك���د 
ا  الدولية “ج���ي اإم بي ات�س”، اأن ال�رضك���ة تبحث حاليًّ
م�ساريع جديدة مع �رضكة ممتلكات البحرين القاب�سة 
“ممتلكات”، و�رضك���ة اأملنيوم البحرين “األبا”، م�سًرا 
اإلى وج���ود العديد من امل�ساري���ع القادمة يف الفرتة 

املقبلة.
واأو�س���ح م�س���وؤول امل�ساري���ع بال�رضك���ة - ف���رع 
البحري���ن )م.�س ري���دي( لل�سحافي���ن، على هام�س 
اللقاء ال�سنوي الذي نظمه جمل�س التنمية القت�سادية 
م���ع امل�ستثمري���ن وال����رضكات الت���ي ا�ستقطبها اإلى 
البحري���ن، والإعالن عن تقري���ره ال�سنوي لعام 2017 
م�س���اء يوم الثنن املا�سي، اأن ال�رضكة اأكملت بنجاح 
م����رضوع لإعادة �سهر املعادن ل�رضك���ة اخلليج لدرفلة 
الأملني���وم “جارمك���و”، اإح���دى ال����رضكات املن�سوية 
حتت �رضكة “ممتلكات”، بنحو 16 مليون دولر، )...( 
و)دا�ست���ور للهند�سة الدولية جي اإم بي ات�س( �رضكة 
لال�ست�سارات الهند�سية وتعمل يف تنفيذ الت�ساميم 
الهند�سي���ة للم�ساريع وت�سمي���م املفاهيم وتقنيات 
اإدارة امل�ساري���ع وغره���ا، وقد �ساهم���ت على و�سع 
“جارمكو” جلدول عم���ل زمني لتنفيذ امل�رضوع، ومت 

النتهاء منه يف �سهر اأغ�سط�س املا�سي.
وكانت �رضكة جارمك���و اأعلنت يف ابريل املا�سي 
عن ق���رب النتهاء م���ن الأعمال الإن�سائي���ة لت�سغيل 
من�س���اأة م�ستحدث���ة وعالي���ة اجل���ودة لإع���ادة �سه���ر 
ر  املع���ادن واإع���ادة التدوي���ر وال�س���ب والت���ي ُتق���دَّ
دولر، و�سمم���ت  ملي���ون   55 الإجمالي���ة  تكلفته���ا 

املن�س���اأة لتطوي���ر ق���درة جارمك���و يف اإع���ادة تدوير 
املع���ادن والذي �سي�ساعف م���ن اإنتاجيتها اإلى 150 
%، اأي م���ا يقارب 200 األف طن من األواح الأملنيوم 

ا.  �سنويًّ
وتاأتي ه���ذه التو�سع���ة كجزء م���ن برنامج مدته 
ث���الث �سنوات، ويه���دف اإلى منو ال�رضك���ة، تو�سعها، 

وزيادة ربحيتها عن طريق خف�س تكلفة املعدن.
وفيم���ا يتعل���ق باحل�س���ة ال�سوقية، ب���ننّ ريدي 
اأن هنال���ك عوام���ل حتد اإل اأن وج���ود م�ساريع جديدة 

وتو�سعات، نتوقع خلق املزيد من الوظائف.
واأ�سار اإلى اأن �رضك���ة دا�ستور للهند�سة الدولية 
“ج���ي اإم بي ات����س” اأملانية، ومقره���ا الأم يف الهند، 
وفتح���ت مكاتبها يف اأملانيا قبل 60 عاًما، كما لديها 
مكاتب عاملية موزعة يف طوكيو واأبوظبي والوليات 

املتحدة، وافتتحت مكاتبها يف البحرين عام 2016.
ودا�ستور للهند�س���ة الدولية “جي اإم بي ات�س” 
تاأ�س�س���ت يف البحري���ن كف���رع ل�رضك���ة اأملاني���ة يف 8 
اأغ�سط����س 2016، وتعمل يف جم���ال اأن�سطة املكاتب 
الرئي�س���ة اأو الإدارية، وفًق���ا للبيانات املن�سورة على 
موق���ع “�سجالت” التاب���ع لوزارة ال�سناع���ة والتجارة 
وال�سياحة.وتاأ�س�ست ال�رضكة الأم يف عام 1955، ويقع 
مقرها الأ�سا�سي يف كلكت���ا الهندية، ولديها مكاتب 
يف كل م���ن مكات���ب يف ت�سين���اي ومومب���اي وبنغالور 
وت�ستن���د  اأب���اد.  وحي���در  وبوبان�س���وار  ونيودله���ي 
اأملاني���ا  دو�سل���دورف يف  م���ن  الدولي���ة  العملي���ات 
وطوكيو يف الياب���ان واأبو ظبي يف الإم���ارات العربية 
املتح���دة واملنام���ة وولية نيوجر�س���ي يف الوليات 

املتحدة الأمركية.

املنامة - اخلليجي التجاري: اأعلن امل�رضف 
اخلليجي التج���اري عن رعايت���ه لأن�سطة جمعية 
املحلل���ن املالي���ن البحرينية للع���ام 2018، 
والت���ي �سيك���ون حموره���ا الرئي����س موا�سل���ة 
الت�سجيع على احلفاظ على اأعلى معاير التميز 
والنزاهة والأخالقي���ات املهنية، وامل�ساهمة يف 
تطوير اأ�سواق راأ�س امل���ال واملهارات املهنية 
املحلي���ة. وقام نائ���ب املدير الع���ام للخدمات 
امل�ساندة مهدي عبدالنبي حممد، بتقدمي الدعم 

ملمثلي اجلمعية بالنيابة عن اإدارة امل�رضف.  
واأع���رب رئي����س املخاط���ر، القائ���م باأعمال 
الرئي����س التنفي���ذي للم����رضف توفي���ق حمم���د 
ب�ستك���ي عن اعتزازه برعاي���ة امل�رضف اخلليجي 
التج���اري لأن�سط���ة جمعية املحلل���ن املالين 
البحرينية وذلك بالتزامن مع احتفالت اجلمعية 
بالذك���رى ال� 12 عل���ى تاأ�سي�سه���ا يف البحرين. 
وق���ال “نح���ن �سع���داء للغاي���ة لتق���دمي الدعم 
جلمعي���ة املحلين املالي���ن البحرينية، والذي 
ياأتي م���ن منطل���ق حر�سنا على دع���م الرتويج 
لأرق���ى معاي���ر واأخالقي���ات ال�سل���وك املهني 
وتثقي���ف امل�ستثمري���ن وحمايته���م والرتق���اء 
مبعاي���ر املمار�س���ات ال�ستثمارية يف اململكة، 
وتقدمي امل�ساندة للجهود املوجهة نحو حتقيق 
النمو امل�ستمر ل�سوق البحرين املالية من خالل 
ت�سجي���ع اإدارة ال�ستثم���ار احل�سي���ف وتطبي���ق 

اأعلى معاير احلوكمة املوؤ�س�سية الأخالقية”.
من جهته، قال رئي�س اجلمعية حممود نوار 
“ن�سك���ر امل�رضف اخلليج���ي التجاري على دعمه 
لأن�سطة اجلمعية والذي �سيكون له بالغ الأثر يف 
تقدمي براجمنا النوعية لالرتقاء بالقطاع املايل 
وال�ستثم���اري يف اململك���ة م���ن خ���الل الرتويج 

لأعلى املعاير الأخالقية واملهنية”. 
واأ�س���اف “ا�ستطاع���ت جمعي���ة املحلل���ن 
م���دى  عل���ى  تنم���و  اأن  البحريني���ة  املالي���ن 
الإح���دى ع����رضة املا�سي���ة لت�سب���ح  ال�سن���وات 
 من اأك���رب جمعي���ات معهد املحلل���ن املالين

 )CFA Institute( يف ال�رضق الأو�سط. وت�سم 
اجلمعية اأكر من 200 ع�سو يعملون كمديرين 
مالي���ن،  وحملل���ن  ال�ستثماري���ة،  للمحاف���ظ 
وق���د  وحما�رضي���ن،  ال�ستثم���ار،  وا�ست�ساري���ي 
َرت اجلمعية يف البحرين جه���ود الرتقاء  ت�س���َدنّ
املهن���ة  ملمار�س���ي  الأخالقي���ة  بال�سلوكي���ات 
وتعليمهم واإدخ���ال قواعد احلوكمة املوؤ�س�سية 
اجليدة اإلى قط���اع ال�ستثمار. كما اهتمت خالل 
ال�سنوات القليلة املا�سية بجهود تعميم الفكر 
القي���ادي يف ت�سكيل���ة وا�سع���ة م���ن املوا�سيع 

التخ�س�سية”. 

• )ت�سوير: ر�سول احلجري(	 ريدي متحدًثا لل�سحافين  

• نائب املدير العام للخدمات بامل�رضف يقدم الدعم ملمثلي اجلمعية	

املنامة - �رضكة “�ِسناد”: ح�سلت 
“�ِسن����اد”؛ ال�رضك����ة الرائ����دة يف جمال 
خدمات البطاق����ات امل�رضفية واإدارة 
اأجه����زة ال�����رضاف الآيل، عل����ى رخ�سة 
العاملي����ة، وذلك بهدف  ما�سرتكارد 
التو�س����ع كم����زود  روؤيته����ا يف  دع����م 
خلدمات الدفع وموا�سلة دعم البنوك 
يف ال�سوق املحلي واخلارجي من خالل 
يف  واملتكامل����ة  اجلدي����دة  من�سته����ا 

البحرين.
ل�رضك����ة  الع����ام  املدي����ر  وقال����ت 
“ي�س����كل  املعيل����ي  رن����ا  “�ِسن����اد”، 
ح�سولن����ا عل����ى رخ�سة ما�س����رتكارد 
����ا بالن�سبة لنا،  العاملي����ة اإجن����اًزا مهمًّ
اإذ ين����درج �سمن اإط����ار خطة التو�سع 
ال�سرتاتيجي����ة الت����ي نتبعه����ا. وُتَعد 
بطاق����ات ما�سرتكارد م����ن املنتجات 
دائًم����ا  ونح����ن  لل�رضك����ة،  الرئي�سي����ة 
خدماتن����ا  تنوي����ع  عل����ى  حري�س����ون 
م����ن خالل تبنين����ا لربام����ج البطاقات 
الدولي����ة. كم����ا اأنن����ا على يق����ن باأن 
هذه الرخ�سة �ستتي����ح ل�رضكة ’�ِسناد‘ 
توف����ر طي����ف وا�س����ع م����ن اخليارات 
واخلدمات الأف�سل للبنوك امل�ساِركة 
معن����ا. ونتطل����ع لال�ستف����ادة من هذه 
الرخ�سة وامل�سي قدًما يف خمططاتنا 
التو�سعية خلدمة خمتلف املوؤ�س�سات 

امل�رضفية”. 

واأ�سافت املعيلي “مبوجب هذه 
الرخ�س����ة، �ستق����وم ’�ِسن����اد‘ بتقدمي 
الدعم اإلى البنوك امل�سدرة لبطاقات 
ما�س����رتكارد، كما �سيك����ون باإمكانها 
اإ�سدار البطاقات لل�سوق املحلية يف 

اإطار براجمها اخلا�سة”. 
“�ِسن����اد” بتقدمي  وتقوم �رضك����ة 
اأح����دث واأف�س����ل احلل����ول يف جم����ال 
جمي����ع  اإل����ى  امل�رضفي����ة  البطاق����ات 
ومنطق����ة  اخللي����ج  دول  يف  البن����وك 
ال�����رضق الأو�سط واإفريقيا، و�ست�ستمر 
يف التوجه نحو ع�رض جديد من التطور 
والتمي����ز م����ن خ����الل تق����دمي اأرق����ى 
م�ستوي����ات اجل����ودة يف جميع جمالت 

الأعمال. 

البحري���ن  بن���ك  اأعل���ن  املنام���ة: 
الإ�سالمي “BisB” عن �رضاكته الر�سمية 
البحري���ن  خلي���ج  مرك���ز  تاأ�سي����س  يف 
للتكنولوجي���ا املالي���ة “BFB”، حي���ث 
تاأتي هذه ال�رضاكة �سمن توجهات البنك 
لتطبي���ق اإ�سرتاتيجية التح���ول الرقمي، 
جه���وده  برتكي���ز  التزام���ه  اإط���ار  ويف 
الق�س���وى  ال�ستف���ادة  حتقي���ق  ح���ول 
م���ن التكنولوجي���ا املتط���ورة لتق���دمي 
خدم���ات متميزة لزبائن���ه والتزام البنك 
بدعم روؤية القي���ادة الر�سيدة يف البالد؛ 
به���دف تعزي���ز موق���ع اململك���ة كمركز 
للتكنولوجي���ا املالي���ة يف املنطقة، كما 
�ست�ساه���م يف تثبي���ت مكان���ة التموي���ل 

الإ�سالمي.
البحري���ن  خلي���ج  مرك���ز  ويعت���رب 
مرك���ز  اأول  املالي���ة  للتكنولوجي���ا 
متخ�س�س يف جمال التكنولوجيا املالية، 
وحا�س���ن لل����رضكات يف منطق���ة ال����رضق 
الأو�س���ط واإفريقيا، ويهدف هذا املركز 
اإلى تطوير وت�رضيع التكنولوجيا املالية 
امل�ستثمري���ن  ب���ن  التفاع���ل  وزي���ادة 
ورج���ال الأعم���ال والهيئ���ات احلكومية 
مق���ره  ويق���ع  املالي���ة.  واملوؤ�س�س���ات 
يف مبن���ى اآركابيت���ا املط���ل عل���ى خليج 
البحري���ن، ويحتوي عل���ى مرافق حديثة، 
وم�ساح���ات للعمل امل�س���رتك، والعديد 
من املرافق الأخرى امل�سرتكة، ما يجعله 
مرك���زاً مثاليا جلذب خمت���ربات البتكار 

التابع���ة لل����رضكات املحلي���ة والدولية، 
و�رضكات التكنولوجيا املالية النا�سئة. 

وق���ال الرئي����س التنفي���ذي لبن���ك 
البحري���ن الإ�سالم���ي ح�سان ج���رار “نحن 
عل���ى تعاون م�ستمر م���ع جمل�س التنمية 
القت�سادي���ة يف الكثر م���ن الفعاليات 
الرامي���ة لتعزيز موق���ع البحرين كمركز 
م���ايل يف املنطقة، وتاأتي ه���ذه ال�رضاكة 
من دور البنك الهادف لقيادة ال�سرفة 
الرقمي���ة. وب�سب���ب الدعم الق���وي الذي 
وبن���ك  البحريني���ة  احلكوم���ة  تقدم���ه 
التحتي���ة  والبني���ة  املرك���زي  البحري���ن 
املتقدم���ة، فاإنن���ا واثق���ون متام���ا م���ن 
قدرة مرك���ز خليج البحرين للتكنولوجيا 
املالية على امل�ساهمة يف تعزيز املوقع 

املايل للبحرين يف امل�ستقبل”.

• رنا املعيلي	

• ح�سان جرار	
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46 طلًبا للرت�شح النتخابات جمل�س اإدارة “الغرفة” للدورة 29 
رف�ض طلب اأحد املرت�شحني  ... و “الغد” ترت�شح الثالثاء ب�شكل جماعي 

علي الفردان من ال�شناب�س

قدمت كل من كتلة “�رشاكة” و”جتار 2018”  
طلب���ات الرت�شح النتخاب���ات جمل����ض اإدارة غرفة 
جتارة و�شناعة البحرين لل���دورة “29”، اأم�ض، يف 
ث���اين يوم من بدء فتح باب تلقي طلبات الرت�شح 
وال���ذي ي�شتم���ر حت���ى االأح���د املقبل. وبل���غ عدد 
الطلبات يوم اأم����ض 35 طلًبا للرت�شح يف حني بلغ 
ع���دد املتقدم���ني اأم����ض االأول 11 طلًب���ا، وبذلك 
ي�شل ع���دد من تقدم���وا بطلباته���م للرت�شح 46 

مرت�شًحا.
وق���دم روؤ�ش���اء ثالثة كت���ل هم: �شم���ر نا�ض 
)جت���ار2018( وخال���د الزي���اين )�رشاك���ة( وحميد 
احلل���ي )تع���اون( طلب���ات تر�شحه���م النتخاب���ات 
الغرف���ة التي يتوق���ع اأن ت�شتقط���ب مناف�شة 70 
مرت�شًح���ا من اأ�شحاب االأعمال ل�شغل 18 مقعًدا يف 
جمل�ض االإدارة، يف اال�شتحقاق املزمع عقده يف 10 

مار�ض املقبل.
من جانبه، ق���ال رئي�ض كتلة “الغد” ال�شبابية 
والتي تخو����ض االنتخابات بقائم���ة ت�شم 11 من 
اأ�شح���اب االأعم���ال، اإن الكتل���ة �شتتق���دم ب�ش���كل 

جماعي يوم الثالثاء املقبل.
ورف�ض طلب اأحد االأع�شاء يف كتلة “التجديد 
والتطوي���ر” ب�شب���ب ع���دم م�شي ع���ام كامل على 
�شجل���ه التج���اري، اإذ ذكر م�شدر مطل���ع اأن املدة 
املتبقية لل�شجل لكي يتاأهل للرت�شح لالنتخابات 

املقبلة، هي �شهر كامل تقريًبا.
اإل���ى ذل���ك، اأك���د رئي����ض جلن���ة االنتخاب���ات 
لل���دورة “29” ملجل�ض اإدارة غرفة جتارة و�شناعة 
البحرين، جا�شم ح�شن عبدالعال، عن تلقي اللجنة 
بتاري���خ 23 فرباير 2018 عدد )11( طلب تر�شح 

لع�شوية جمل����ض اإدارة الغرفة، وبعد درا�شة هذه 
الطلبات من قبل اللجن���ة والتاأكد من ا�شتيفائها 
جلميع ����روط الرت�شح ال���واردة يف امل���ادة )25( 
من قان���ون الغرف���ة، فقد قبل���ت اللجن���ة طلبات 
تر�ش���ح املرت�شح���ني التالي���ة اأ�شماوؤه���م: با�شل 
من�شور ح�ش���ن املطوع، خلف حبيب يو�شف حجر، 
عبا�ض جا�شم اأحمد ال�شم���اك، عبا�ض حممد ح�شني 
عبدالر�ش���ول، عبداالأم���ر عبداحل�ش���ني عبدعل���ي 
ال�شندي، علي ح�شني جواد جعفر احللواجي، غالب 
ال�شي���خ علي العريبي، مه���دي عبدالعزيز عبداهلل، 
نادي���ة عبدالرحمن العم���ر، يو�شف حام���د يو�شف 
م�شعل ورف�شت طلًب���ا واحًدا لعدم ا�شتيفائه اأحد 
�روط الرت�شح ال���واردة يف الفقرة )6( من املادة 
)25( م���ن املر�ش���وم بقان���ون رق���م )48( ل�شن���ة 
2012 ب�شاأن غرفة جت���ارة و�شناعة البحرين وهو 
ع���دم م�شي مدة �شن���ة ميالدية كامل���ة لع�شويته 

بالغرفة.
ومن جانب اآخ���ر، نا�شد جا�شم عبدالعال جميع 
الراغب���ني يف الرت�ش���ح النتخاب���ات الغرف���ة �رشعة 
تقدمي طلبات تر�شحه���م لع�شوية جمل�ض االإدارة 
والتي �شتكون لغاية يوم االأحد املوافق 4 مار�ض 
م���ن ال�شاع���ة 8.00 �شباًحا ولغاي���ة ال�شاعة 2.00 
ظه���ًرا يف مبن���ى بيت التج���ار وفًقا للم���ادة )55( 
م���ن الق���رار رق���م )156( ل�شن���ة 2013 باإ�ش���دار 
الالئح���ة التنفيذية للمر�شوم بقان���ون رقم )48( 
ل�شنة 2012 ب�شاأن غرفة جتارة و�شناعة البحرين 

2018، وا�شتيفاء باقي االإجراءات.
كما اأكد رئي�ض جلنة االنتخابات باأنه وبح�شب 
ن����ض امل���ادة )14( من قان���ون الغرف���ة ال�شادر 
باملر�ش���وم بقانون رقم )48( ل�شن���ة 2012 فاإنه 

ال يج���وز التوكي���ل يف ح�شور اجتماع���ات اجلمعية 
العمومي���ة اأو االق���رتاع، كم���ا ال يج���وز مل���ن خّول 
بالتوقيع على معامالت الع�شو يف �شجالت الغرفة 

ح�شور اجتماعات اجلمعية العمومية واالقرتاع.
واأ�شاف رئي�ض اللجن���ة اأن اليوم الثاين �شهد 
تقدمي 35  طلب تر�شح، موؤكًدا اأن جلنة االنتخابات 
�شتقوم بالتدقيق على جميع هذه الطلبات اليوم 
االأحد 25 فرباير عل���ى اأن تخطر الع�شو املرت�شح 
بقراره���ا ب�شاأن قبول الرت�ش���ح من عدمه، واأو�شح 
اأن���ه يف حاله �ش���دور قرار بع���دم اإدراج الع�شو يف 
ك�شف اأ�شماء املرت�شحني لع�شوية جمل�ض االإدارة 
يج���وز ل���ه التظل���م من الق���رار خ���الل يومني على 

االأكرث من تاريخ اإخطاره به.
و�شيح���ق لقراب���ة 35 األ���ف ناخ���ب ميثل���ون 
يف  العامل���ة  وال����رشكات  املوؤ�ش�ش���ات  اأ�شح���اب 
البحري���ن، اختيار مر�شحيهم ل�شغ���ل ال� 18 مقعًدا 

يف جمل�ض االإدارة.

وق���د اأعلن���ت 4 كت���ل تر�شحها، اآخره���ا كتلة 
“تع���اون” بقائم���ة ت�شم 7 اأع�ش���اء بقيادة حميد 
احللي، لتن�ش���م للكتل االنتخابي���ة االأخرى والتي 
جرى االإعالن عنها على مدى ال�شهرين املا�شيني، 
وه���ي كتلة “�رشاكة” بقائمة ت�شم 17 ع�شًوا وبها 
اأك���رث ت�شكيلة من جمل����ض االإدارة ال�شابق بقيادة 
خال���د الزياين، وكتلة “جتار” بقيادة رجل االأعمال 
�شم���ر نا����ض بقائم���ة ت�ش���م 15 ع�ش���ًوا، وكتلة 
“الغد” ال�شبابية بقيادة حامد فخرو بقائمة ت�شم 

11 ع�شًوا.
وبح�شب ن����ض املادة )25( من قانون الغرفة 
ف���اإن ����روط الرت�ش���ح ه���ي كالت���ايل: اأن يك���ون 
بحرين���ي اجلن�شي���ة متمتًعا بكاف���ة حقوقه املدنية 
وال�شيا�شية، اأن يكون مالك املوؤ�ش�شة اأو ال�رشكة اأو 
اأحد اأع�شاء جمل����ض اإدارتها ومر�شًحا عنه )بخطاب 
�شادر من ال�رشكة وموقع من رئي�ض جمل�ض االإدارة 
اأو مبوجب قرار من جمل�ض اإدارة ال�رشكة الع�شو( اأو 

ال�شخ�ض الطبيعي امل�شجل با�شمه وحل�شابه العمل 
التج���اري، اأال يكون قد �شبق احلك���م عليه بعقوبة 
مقي���دة للحرية يف جرمي���ة خملة بال����رشف واالأمانة 
م���ا مل يكن ق���د ُردِّ اإلي���ه اعتباره. )عل���ى ال�شخ�ض 
املرت�ش���ح لع�شوي���ة جمل����ض االإدارة التوقيع على 
اإقرار يت�شمن توافر هذا ال�رط(، اأال يقل �شنه عن 
خم����ض وع�رشين �شنة ميالدية كاملة وقت الرت�شح، 
اأن يكون م�شدًدا لر�ش���وم اال�شرتاك ال�شنوية واأية 
التزامات مالي���ة اأخرى للغرفة وق���ت الرت�شح، اأن 
يك���ون ق���د م�شى عل���ى ع�شويت���ه بالغرف���ة �شنة 
ميالدي���ة كاملة وقت الرت�شح، اأن يكون غر معني 
يف وظيفة من الوظائف العامة يف الدولة، اأن يتقدم 
بطلب تر�شح م�شحوًبا باإي�شال يفيد �شداده مبلغ 
ر�ش���م الرت�شي���ح ال���وارد حتديده يف ق���رار رئي�ض 
جمل�ض الوزراء ب�شاأن حتديد املبالغ امل�شتحقة عن 
اخلدمات التي توؤديها الغرفة والبالغ 200 دينار.

و�شيت���م ن����رش ك�ش���ف املرت�شح���ني لع�شوية 
اليومي���ة واملوق���ع  ال�شح���ف  االإدارة يف  جمل����ض 

االإلكرتوين للغرفة بتاريخ 8 مار�ض 2018.

• عملية تلقي طلبات الرت�شح ل� “الغرفة” ت�شر ب�شكل �شل�ض	

ي�ؤكدون اأهمية االإبداع واالبتكار يف االأعمال مر�شح� “جتار 2018” 
من ركائز برنامج الكتلة االنتخابي.. وت�شاهم يف ا�شتقطاب اال�شتثمارات 

املنام����ة - جت����ار 2018: ذك����رت كتل����ة “جتار 
2018” التي تخو�����ض انتخابات جمل�ض اإدارة غرفة 
جت����ارة و�شناعة البحرين املقبل����ة، اأن ا�شرتاجتيتها 
القائمة على �شعار”�شحح” ترتكز على اأربعة حماور 
هي: ال�شمولية، املرونة، الريادة، االإبداع، واالبتكار. 
وذلك بهدف االرتق����اء باأداء الغرف����ة لت�شبح �رشيكاً 
فاع����الً وموؤثراً يف �شنع القرار التجاري واالقت�شادي. 
ويوؤك����د اأع�ش����اء الكتل����ة اأن هناك حاجة اإل����ى العمل 
الدوؤوب يف جم����ال االبتكار، وذلك بهدف ا�شتقطاب 
املزيد م����ن روؤو�ض االأموال واال�شتثم����ارات االأجنبية 
واإ�ش����الح القوانني املوجودة وا�شتحداث املزيد مبا 

يخدم امل�شلحة التجارية. 
وقال����ت ع�ش����و الكتل����ة، �شيدة االأعم����ال �شونيا 
جناحي، اإنه من ال�رشوري دع����م ال�شباب واملبتكرين 
لت�شجي����ل ب����راءات االخرتاع اخلا�شة به����م، خ�شو�شاً 
يف جم����ال االأعمال، حي����ث ميكن لالأف����راد وال�رشكات 
ال�شغرة اأن حت�شل على مردود مايل جيد نظر تلك 
االأف����كار. واإن ذل����ك لو مت اعتم����اده ب�شكل مو�شع يف 
البحرين، �شيعود بالفائدة على التجار واملخرتعني 

على حد �شواء.
االبت����كارات  “تواف����ر  جناح����ي  واأ�شاف����ت 
والتكنولوجي����ا اجلديدة يف االأ�ش����واق تعني اأن هناك 
فر�ش����اً اقت�شادي����ة لتطوي����ر االأعم����ال وخلق فر�ض 
العم����ل، خ�شو�ش����اً اإن االبت����كارات التجاري����ة حتول 
االأفكار اإلى اأ�شول قابلة للتداول التجاري، وت�شاهم 

يف حت�شني امل�شاري����ع التجارية، وذلك بف�شل قدرة 
ال�رشكات ال�شغرة على جذب امل�شتثمرين وتو�شيع 
اأعماله����م التجاري����ة. واأ�ش����ارت اإل����ى اأن����ه يجب على 
اململك����ة اأن حتاكي التج����ارب امل�شابهة يف املنطقة 
والع����امل، خ�شو�شاً اأن البحري����ن لديها رافد رئي�شي 

وهو املوارد الب�رشية املميزة”.
م����ن جانبه����ا، اأو�شحت، ع�ش����و الكتل����ة، �شيدة 
االأعمال بتول داداباي، اأن جميع االبتكارات تنتج عن 
اأفكار اإبداعي����ة تهدف اإلى تطوير املنتجات املتاحة 
يف االأ�ش����واق. )...(، م�شيفة “االإب����داع مهم لالبتكار، 
ولكن����ه يجب اأن يرتبط كذل����ك بتجريب االأفكار على 
اأر�����ض الواقع للتعرف على م����دى فاعليتها وقابلية 
حتويلها اإلى اأعمال جتاري����ة. ونوهت اأنه على قطاع 
االأعم����ال يف البحرين اأن يخو�ض غمار التجربة ويبادر 

بها.
واأ�شاف����ت داداب����اي “اأن العديد م����ن ال�رشكات 
العاملية بداأت فعلي����اً تطبيق ا�شرتاتيجيات جديدة 
لتحفي����ز العملية االإبداعية، منه����ا تخ�شي�ض اأوقات 
حمددة من �شاع����ات العمل الإقام����ة الور�ض اخلا�شة 
بالتفك����ر واالبت����كار، وذل����ك للو�شول اإل����ى حلول 
اإبداعية تواج����ه املعوقات املهنية وتط����ور االأعمال 
التجارية. ودعت اإلى ا�شتنباط اأفكار م�شابهة ت�شاهم 

يف تن�شيط وتقوية عامل االأعمال يف البحرين”.
ال����ى ذل����ك، قال ع�ش����و الكتل����ة، رائ����د االأعمال 
الي����وم  االأعم����ال  ع����امل  اإن  الع�شف����ور،  عبداحلمي����د 

يحت����اج ب�شدة اإلى االبتكار واالإب����داع، وذلك ليواكب 
امل�شتجدات واملتغرات الدائم����ة يف ال�شوق،موؤكدا 
اأن كاف����ة مراح����ل تاأ�شي�ض ال�����رشكات ومنوها تعتمد 
عل����ى االبت����كار الذي يع����زز مكانته����ا وقدرتها على 
التناف�شية. ولفت اإلى اأنه من خالل جتربته ال�شخ�شية 
يف اال�شتثم����ار بقط����اع االإع����الم واالإب����داع الم�ض على 

اأر�ض الواقع تلك احلاجة الفعلية لالبتكار. 
االأعم����ال  رواد  عل����ى  اأن  الع�شف����ور  واأ�ش����اف 
التفري����ق ب����ني االإبداع واالبت����كار، حي����ث ان االبداع 
يعني القدرة على روؤية االأ�شياء بطريقة غر ماألوفة 
الإيج����اد احلل����ول للمعوق����ات والتحدي����ات باأ�شاليب 
مميزة، انطالقاً من عنا�رش موجودة اأ�شالً. فيما يعني 
االبت����كار القيام ب�شيء خمتل����ف وجديد مبا يتنا�شب 
مع متطلبات امل�شتهلك واحتياجاته، يرتبط االبتكار 
االأ�ش����واق  بات����ت  اإذ  وال�شناع����ات،  باالقت�ش����ادات 
تف�شل انتاج كميات اأكرث من املنتجات ذات القيمة 
امل�شاف����ة ب����دالً من االنت����اج التقلي����دي، داعياً رواد 
واأ�شحاب االأعمال اإل����ى تبني اأفكار االبتكار واالإبداع 
يف اأعماله����م التجاري����ة، الأن ذل����ك �شيحق����ق النج����اح 
امل�شتقبلي، ومنوهاً اإلى اأن كتلة جتار 2018 لديها 
روؤية وا�شحة يف هذا اجلانب، و�شتتبناه خالل برنامج 
عملها ال����ذي �شيتم تقييمه خالل 100 يوم، ليالحظ 
ال�ش����ارع التجاري الف����رق ويلم�ض النتائ����ج املرجوة 

لتح�شني الن�شاط التجاري. 

• •بتول داداباي	 الع�شفور	 • �شونيا جناحي	

النامليتي: كرثة املرت�شحني لـ “الغرفة” ظاهرة �شحية 

 ”ETHIX-Net“ التم�يل الك�يتي”: خدمات جديدة بحل�ل “

لع�شوية  املرت�ش���ح  اأك���د 
جت���ارة  غرف���ة  اإدارة  جمل����ض 
حمم���ود  البحري���ن،  و�شناع���ة 
ع���دد  ك���رثة  اأن  النامليت���ي، 
الغرفة  النتخابات  املرت�شحني 
القادم���ة ميثل ظاه���رة �شحية 
ت���دل على رغبة �رشائ���ح وا�شعة 
من التجار بامل�شاركة يف ال�شاأن 
االقت�ش���ادي الع���ام م���ن خالل 
الغرف���ة، والدفاع ع���ن م�شالح 

اإخوانهم التجار والقطاع اخلا�ض.
واأ�ش���ار النامليت���ي، عل���ى هام����ض فت���ح 
باب الت�شجي���ل اأمام املرت�شح���ني يف الغرفة، 
اإل���ى اأن ت�شابه الربام���ج االنتخابية بني الكتل 
واملر�شحني امل�شتقلني اأمر حا�شل االآن، لكن 
العربة يف من ميلك اآليات تنفيذ هذه الربامج 
وله املقدرة على التحرك يف جميع االجتاهات 
وا�شًع���ا ن�شب عينيه هدًفا واح���ًدا وهو خدمة 
التج���ار. واأكد اأهمي���ة بقاء جمي���ع املر�شحني 
عل���ى �شل���ة بالغرفة حتى يف ح���ال عدم الفوز 
باالنتخاب���ات، وقال “لدين���ا االآن اأكرث من 70 

مرت�شًح���ا �شمن كت���ل انتخابية 
وم�شتقلني يتناف�شون على 18 
مقعًدا يف جمل����ض اإدارة الغرفة 
فق���ط، فيم���ا متث���ل اجلمعي���ة 
العمومي���ة للغرف���ة �شلطة عليا 
ميكن للجمي���ع خاللها ممار�شة 
حقهم يف مراقب���ة اأداء املجل�ض 
وتقييم���ه وت�شويب���ه”. و�شّدد 
عل���ى اأهمي���ة م�شاهم���ة جمي���ع 
التج���ار م���ن خ���الل الغرف���ة يف 
ر�ش���م وتنفيذ خطة نهو�ض اقت�شادية �شاملة 
بالتع���اون م���ع اجله���ات املعني���ة يف احلكومة 
وجمل�ض التنمي���ة االقت�شادية وغرها، موؤكًدا 
����رشورة اأن تتفرع الغرف���ة لواجبها يف تقدمي 

خدمات فنية ولوج�شتية الأع�شائها التجار.
الرك���ود  ف���رتة  اإن  النامليت���ي  وق���ال 
االقت�ش���ادي الت���ي متر به���ا البحري���ن اأ�رشت 
بالكث���ر م���ن التج���ار وخا�شة جت���ار االأ�شواق 
القدمية، ونح���ن بحاجة اإلى روؤي���ة اقت�شادية 
جديدة ترتك���ز على املميزات التي تتمتع بها 

مملكة البحرين.

املنامة- التمويل الكويتي : اأعلنت 
جمموع���ة اأنظم���ة الكمبيوت���ر املتكامل���ة 
العاملية “ITS”، عن بدء تفعيل خدمات 
ببي���ت  اخلا�ش���ة   ”ETHIX-Net“
التمويل الكويت���ي، البحرين، االأمر الذي 
�شيع���زز من اخلدم���ات املالية امل�رشفية 
االإ�شالمي���ة التي يقدمه���ا البنك لعمالئه 
ETHIX-“ عرب االإنرتنت.وتعترب حلول

Net” اإح���دى منتج���ات جمموع���ة حلول 
“ETHIX” املالي���ة االإ�شالمي���ة، والتي 
متك���ن امل�ش���ارف م���ن تق���دمي خدمات 
م�رشفي���ة متط���ورة، و�شهل���ة االإ�شتخدام 
لالأف���راد واملوؤ�ش�ش���ات. وقد مت ت�شميم 
ه���ذه احلل���ول حي���ث تتي���ح للم�ش���ارف 
اإمكانية مواكب���ة التطورات التكنولوجية 

الهائلة التي ي�شهدها هذا الع�رش.
و قال الرئي����ض التنفيذي ملجموعة 
“يتمتع بيت  “ITS”،ع�شام اخل�شن���ام،  
التمويل الكويتي، البحرين ب�شجل حافل 
يف تطبيق اأحدث التقنيات التكنولوجية 
الت���ي حتق���ق ل���ه التمي���ز يف اخلدم���ات 
امل�رشفي���ة املقدم���ة، وحتقي���ق الريادة 
اإن ه���ذا النظ���ام  يف القط���اع امل����رشيف. 
امل����رشيف اجلديد �شيتي���ح للبنك تقدمي 
جي���ل جديد من اخلدم���ات امل�رشفية عرب 
االإنرتن���ت. ونح���ن بدورن���ا نتطل���ع اإل���ى 
املزيد من التعاون من خالل هذه ال�رشاكة 
اال�شرتاتيجي���ة، والتي �شتثمر املزيد من 
اخلدم���ات امل�رشفي���ة املبتك���رة للعمالء 

الكرام”.

• حممود النامليتي	

يوم االأحد 4 مار�ض اآخر 
موعد لتلقي طلبات 

الرت�شح

ال يجوز التوكيل يف 
ح�شور اجتماعات 

“العمومية” اأو االقرتاع
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وثائق تك�شف التمويل القطري لو�شائل اإعالم ليبية
دبي - العربية.نت:

ق���ررت املوؤ�ش�ش���ة العامة لالإذاعة والتلفزيون، التابعة لل�شلطات يف ����رق ليبيا، يوم اجلمعة، حظر 
موؤ�ش�شة الو�شط االإعالمية من العمل على االأرا�شي الليبية ووقف التعامل معها نهائيا، بعد الك�شف عن 

تورطها يف تلقي اأموال غري م�روعة من دولة قطر الداعمة لالإرهاب.
ج���اء هذا القرار، بعد اأن ك�شفت وثائق مت ن�رها اجلمع���ة، العالقة التي ربطت بني رئا�شة االأركان 
القطرية وموقع الو�شط االإعالمية، التي يديرها االإعالمي وع�شو املجل�س االنتقايل الليبي �شابقا حممود 
�سم���ام، حيث اأثبت���ت ت�رط الأخري يف تلق���ي دعم ومت�يل مايل م���ن قطر ل�سالح م�ؤ�س�ست���ه الإعالمية، 
بوا�شط���ة رئا�ش���ة اأركان اجلي����س القطري. وجاءت ه���ذه الوثائق، لتثب���ت �شحة التحقي���ق الذي ن�رته 
�شحيف���ة ال�رق االأو�شط، قبل يومني حتت عنوان “يوميات ليبيا يف الود واخل�شام.. تفا�شيل ال�شفقة 
االأخ���رية بني ليبيا وقطر”، وك�شفت فيه العالقة بني حممود �شم���ام ورئا�شة االأركان القطرية ومتويل 

االأخرية ملوؤ�ش�شته التي تعمل من العا�شمة امل�رية القاهرة.

السنة العاشرة - العدد 3421 
األحد

25 فبراير 2018 
9 جمادى اآلخرة 1439

international@albiladpress.com
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 القاهرة – وكاالت:

ا�شتنك���ر االأم���ني الع���ام للجامعة 
اأم����س  اأب���و الغي���ط،  اأحم���د  العربي���ة 
ال�شب���ت، “باأ�ش���د العب���ارات” اإع���الن 
اعت���زام  االأمريكي���ة  وزارة اخلارجي���ة 
الواليات املتح���دة نقل �شفارتها من 
تل اأبيب اإل���ى مدينة القد�س يف مايو 
املقبل. واعترب اأب���و الغيط، يف بيان، 
ث���ل  اأن ق���رار االإدارة االأمريكي���ة “يمُ
حلق���ة جدي���دة وخط���رية يف م�شل�شل 
اخلاطئ���ة  والق���رارات  اال�شتف���زاز 
امل�شتم���ر من���ذ دي�شم���رب املا�ش���ي، 
والذي يو�شك اأن يق�شي على اآخر اأمل 
يف �شالم وتعاي�س بني الفل�شطينيني 

واالإ�رائيليني”.
واأ�شاف اأن “القرار االأمريكي بنقل 
ال�شف����ارة يف ذات تاريخ النكبة يك�شف 
ع����ن انحياز كام����ل للط����رف االإ�رائيلي 
ر�شي����دة لطبيع����ة  ق����راءة  اأي  وغي����اب 
وتاري����خ ال�راع القائم يف املنطقة منذ 

ما يزيد عن �شبعني عاما”.

 بيروت – أ ف ب:

اأكدت ال�شلطات اللبنانية توقيف 
مطلوب ي�شتبه بتورطه يف جرية قتل 
خادمة فيلبينية عرث على جثتها خمباأة 
يف ثالج���ة يف الكوي���ت مطل���ع ال�شه���ر 
احلايل، وفق ما اأف���اد م�شدر ق�شائي 

وكالة فران�س بر�س اأم�س.
وقال امل�شدر الق�شائي اللبناين 
ال�شلط���ات  م���ن  “ت�شل���م  لبن���ان  اإن 
ال�شوري���ة �شب���اح اجلمع���ة املواط���ن 
اللبن���اين بعدم���ا كان���ت ق���د اأوقفته 
وزوجته ال�شوري���ة يف دم�شق بناء على 

مذكرة �شادرة عن االإنرتبول”.
واأو�ش���ح اأن دم�ش���ق “احتفظ���ت 
بالزوج���ة كونه���ا �شوري���ة اجلن�شي���ة” 
بينما “اأ�شدر الق�شاء اللبناين مذكرة 
توقيف احتياطية بح���ق الزوج وطلب 
من الكويت ت�شليمها ملفه الق�شائي 

ملحاكمته على اأ�شا�شه”.

بيروت – أ ف ب:

 3 االإيراني���ة  ال�شلط���ات  اأوقف���ت 
اآخرين من علم���اء البيئة ما يرفع عدد 
النا�شطني املوقوفني اإلى 10 ح�شب 
م���ا اأعلن موقع “تابن���اك” املقرب من 

املحافظني يف وقت متاأخر اجلمعة.
وق���ال تابن���اك “اأوق���ف 3 علم���اء 
بيئ���ة يف اإحدى مدن مقاطعة هرمزغان 
يف جن���وب البالد”، م���ن دون اأن يحّدد 
�شب���ب توقيفه���م اأو اليوم الذي متت 

فيه هذه العملية.
وكان العلم���اء اأع�ش���اء يف جمعية 
حماي���ة البيئ���ة يف لوردي���ن املنطق���ة 

الواقعة على مقربة من اخلليج.
اأع�ش���اء يف   8 يناي���ر  واأوق���ف يف 
جمعية حماية احليوانات الربية، اإحدى 
اأه���م املنظم���ات النا�شط���ة يف حماية 

البيئة، بتهمة التج�ش�س.
اأح���د املوقوفني، كاوو�س  وتويف 
�شي���د امام���ي يف ال�شج���ن قب���ل نح���و 

اأ�شبوعني.

دبي - قناة العربية:

�شق���ط ع���دد كب���ري  م���ن القتلى 
واجلرح���ى يف تفجريين ق���رب مع�شكر 
مكافح���ة االإره���اب جن���وب العا�شم���ة 

اليمنية املوؤقتة عدن، اأم�س ال�شبت.
�شيارت���ني  انتحاري���ان  وفّج���ر 
مفخخت���ني عن���د بواب���ة املع�شك���ر ما 

اأ�شفر عن وقوع ال�شحايا.
اأن  اإل���ى  معلوم���ات  وت�ش���ري 
البواب���ة  اأم���ام  انفجرت���ا  ال�شيارت���ني 
اخلارجي���ة للمع�شك���ر الت���ي تقع على 

الطريق العام.
“احلدث”،  وق���ال مرا�ش���ل قن���اة 
ردف���ان الدبي�شي، اإن معظ���م القتلى 

من املواطنني املدنيني.
يف  املذك���ور  املع�شك���ر  ويق���ع 
منطق���ة جولدم���ور مبديري���ة التواهي 

بجنوب عدن.

اأبو الغيط ي�شتنكر نقل 
ال�شفارة االأمريكية للقد�س

لبنان يوقف املتهم بقتل 
فيليبينية يف الكويت

 توقيف 3 من علماء 
البيئة يف اإيران

 قتلى يف هجوم انتحاري 
قرب مع�شكر بعدن

م�صعفون: الق�صف ل يهداأ لفرتة تكفي لإح�صاء اجلثث
مقتل نحو 500 �شخ�س من بينهم 120 طفال يف الغوطة منذ االأحد

وندد �ش���كان حت�شنوا ب���االأدوار ال�شفلى يف 
مب���ان وجمعيات خريية طبي���ة بالهجوم على 12 
م�شت�شف���ى كم���ا نا�ش���دت االأمم املتح���دة وقف 
اإط���الق النار يف الغوطة، املعق���ل الكبري الوحيد 

ملقاتلي املعار�شة قرب العا�شمة.
وقال املر�شد ال�ش���وري حلقوق االإن�شان اإن 
ت�شعيد ن���ريان ال�شواريخ والق�ش���ف والغارات 
اجلوية اأودى بحياة قرابة 500 �شخ�س منذ م�شاء 
يوم االأحد. ومن بني القتلى اأكرث من 120 طفال.
واأ�ش���اف املر�ش���د، ومق���ره بريطاني���ا، اأن 
الغ���ارات اأ�شابت دوما وحموري���ة وبلدات اأخرى 
يف الغوط���ة ال�رقي���ة اأم�س مما اأ�شف���ر عن مقتل 

24 �شخ�ش���ا. وق���ال الدفاع امل���دين ال�شوري يف 
الغ�طة ال�رشقي���ة اإن م�سعفني هرع�ا للبحث عن 
ناج���ني بعد �ربات يف كفر بطنا ودوما وحر�شتا. 
واأ�شافت منظمة االإنقاذ التي تعمل يف االأرا�شي 
اخلا�شع���ة ل�شيط���رة املعار�ش���ة ال�شوري���ة اأنها 
وثق���ت 350 حالة وفاة على االأق���ل خالل 4 اأيام 

االأ�شبوع املا�شي.
وق���ال ����راج حمم���ود وه���و متح���دث با�شم 
الدف���اع امل���دين “يكن اأكرت من هي���ك بكتري... 
م���ا قدرنا امب���ارح نح�شي اأع���داد ال�شه���داء الأن 

الطائرات احلربية عم تتجول بال�شماء”.
ومع ت�شاق���ط القنابل الت���ي اأ�شاب بع�شها 

مراك���ز للط���وارئ و�شي���ارات اإ�شع���اف يكاف���ح 
امل�شعفون النت�ش���ال النا�س من حتت االأنقا�س. 
وق���ال حممود “ب�س نحن���ا اإذا راح نحف���ر باإيدينا 
وراح نطلع برجلينا نرك�س رك�س ون�شعف العامل 

ل�شاتنا موجودين”.
وتق���ول االأم���م املتحدة اإن قراب���ة 400 األف 
�شخ����س يعي�شون يف الغوط���ة ال�رقية. وتخ�شع 
املنطقة حل�شار تفر�شه قوات احلكومة منذ عام 

2013 دون ما يكفي من الغذاء والدواء.
واأرج���اأ جمل����س االأمن ال���دويل ي���وم اجلمعة 
الت�شوي���ت عل���ى م�شودة ق���رار يطال���ب بوقف 
اإط���الق النار ملدة 30 يوما يف جميع اأنحاء �شوريا 

لل�شم���اح بدخ���ول امل�شاعدات وعملي���ات االإجالء 
الطبي.

وقالت و�شائ���ل االإعالم الر�شمي���ة ال�شورية 
اإن ف�شائ���ل معار�شة يف الغوطة ال�رقية اأطلقت 
قذائف مورتر على مدينة دم�شق القدية اأم�س. 
واأ�شافت اأن مدنيا قتل واأ�شيب 60 يف الق�شف 
يوم اجلمع���ة واأن اجلي�س رد بق�ش���ف اأهداف يف 

ال�شواحي.
وانه���ارت ب�رع���ة حم���اوالت �شابق���ة لوقف 
اإط���الق النار يف �شوريا منذ ن�ش���وب ال�راع الذي 
راح �شحيت���ه مئ���ات االآالف واأج���رب 11 ملي���ون 

�شخ�س على ترك منازلهم.

•  اأ�شخا�س ي�شريون بني املباين املدمرة بعد غارة جوية يف مدينة دوما يوم اجلمعة )رويرتز(	

بيروت – رويترز:

لهم  ت�سمح  الوقت  من  لفرتة  يهداأ  ال  الق�سف  اإن  ال�سرقية  الغوطة  مبنطقة  م�سعفون  ق��ال 

باإح�ساء اجلثث وذلك يف واحدة من اأكرث حمالت الق�سف فتكا يف احلرب االأهلية امل�ستمرة يف �سوريا 

منذ 7 �سنوات.

ق�سفت  احلربية  الطائرات  اإن  االإن�سان  حلقوق  ال�سوري  واملر�سد  اإغاثة  وخدمة  �ساهد  وقال 

اجليب اخلا�سع ل�سيطرة املعار�سة امل�سلحة اأم�س ال�سبت لليوم ال�سابع على التوايل و�سط ت�سعيد 

عنيف من جانب دم�سق  وحلفائها.

أبوظبي - سكاي نيوز عربية:

رحب����ت الوالي����ات املتحدة بجه����ود التحالف 
العرب����ي الذي تقوده ال�شعودي����ة لتخفيف االأزمة 

االإن�شانية يف اليمن.
واأع����رب البيت البي�س ع����ن تقدير وا�شنطن 
ال�شتع����داد التحال����ف للم�شاهمة يف اإع����ادة اإعمار 
املوان����ئ  اال�شتثم����ار يف  ذل����ك  اليم����ن، مب����ا يف 
الرئي�شية وتعزيز البنية التحتية للنقل، والعمل 
م����ع االأم����م املتح����دة وبرنام����ج االأغذي����ة العاملي 

واملنظم����ات غ����ري احلكومي����ة لتلبي����ة احتياجات 
املاليني من ال�شعب اليمني.

وكان من�ش����ق االأمم املتحدة لالإغاثة الطارئة 
م����ارك لوكوك قد اأ�ش����اد يف وقت �شابق بالتعهد 
ال�شخ����ي من ال�شعودية واالإم����ارات بتقدمي مليار 
دوالر لدع����م العمل االإن�شاين يف اليمن، باالإ�شافة 
اإلى تعهدهم����ا بح�شد 500 مليون دوالر اإ�شافية 

من املانحني يف املنطقة.
االأمم املتحدة على �شب����ل نقل هذا التمويل 

بحلول احل����ادي والثالث����ني من مار�����س. و�شيتم 
خط����ة  لدع����م  دوالر  ملي����ون   930 تخ�شي�����س 

اال�شتجابة االإن�شانية لليمن لعام 2018.
و�شتق����دم 70 ملي����ون دوالر اأخ����رى، ب�شكل 
ثنائي لدعم اإعادة التاأهيل والبنية االأ�شا�شية يف 
اليم����ن. ويثل التمويل املمن����وح من ال�شعودية 
والإم����ارات، ثل����ث املبل����غ الإجمايل خلط����ة الأمم 
املتح����دة لال�شتجابة االإن�شاني����ة يف اليمن والبالغ 

2.96 مليار دوالر.

 واشنطن ترحب بالجهود اإلنسانية للتحالف العربي باليمن

•  م�شاعدات اإماراتية اإلى اليمن - اأر�شيفية	

دبي – العربية.نت:

�شن���ت مقاتالت التحال���ف ال�شتعادة 
ال�رعي���ة يف اليم���ن، من���ذ ي���وم اجلمع���ة 
وحت���ى �شب���اح اأم����س ال�شب���ت، �شل�شل���ة 
غارات جوية ا�شتهدفت مواقع وجتمعات 
وتعزي���زات تابع���ة مليلي�شي���ات احلوثي 
يف 4 حمافظ���ات يني���ة. فف���ي حمافظة 
�شنع���اء �شن ط���ريان التحال���ف 4 غارات 
يف  امليلي�شي���ات  مواق���ع  ا�شتهدف���ت 
التب���اب ال�شود بجبهة نهم، واأ�شفرت عن 
تدم���ري طقم ودبابة وع���دد من العيارات 
الت���ي كان���ت ت�شتخدمه���ا امليلي�شيات. 
اأم���ا يف حمافظة �شعدة فق���د ا�شتهدفت 
مقات���الت التحالف جتمع���ات احلوثي يف 
قرية ال �شبحان وجب���ال اأ�شياق وكتاف 
ورازح وطخي���ه. ويف حمافظ���ة احلدي���دة 
�شنت مقاتالت التحال���ف 5 غارات جوية 
ا�شتهدفت مواق���ع وجتمعات ميلي�شيات 
احلوثي مبديرية اجلراحي، وخلفت عددا 

من القتلى واجلرحى.

 مقاتالت التحالف 
تق�شف احلوثيني يف 4 

حمافظات ينية



  من جديد

األحد 25 فبراير 2019 
9 جمادى اآلخرة 1439

العدد 3421 15 opinion@albiladpress.com منطلقات اآلراء الواردة في »منطلقات« تعبر عن أصحابها وال تلزم »               «

كل ي���وم مي���ر ت���زداد �ص���ورة 
الكوي���ت ال�صقيق���ة اإ�رشاق���ا ويزداد 
احرتامنا للقي���ادة الكويتية متمثلة 
يف ال�صي���خ �صب���اح الأحم���د اجلاب���ر 
والعط���اء،  اخل���ر  اأم���ر  ال�صب���اح 
الكويت جمعت العامل على اأرا�صيها 
يف موؤمتر هدفه اإعادة اإعمار العراق، 
ت�صام���ت ف���وق اجل���راح وم���دت يد 
اخل���ر للع���راق �صعي���ا اإل���ى اإع���ادة 
ترمي���م الأمة كله���ا ولي����س العراق 
وح���ده، على الرغ���م م���ن اأن م�صوار 
متزي���ق الأمة كله���ا وتو�صيلها اإلى 
ما و�صلت اإليه بداأت خطوته الأولى 
م���ن الع���راق، فبعد مغام���رة �صدام 
ح�ص���ن الذي جرت���ه له���ا الوليات 
املتحدة واإ�رشائيل وظهرت ال�صفرة 
الأمركي���ة وهي تبت�ص���م اإلى جواره 
وتق���ول اإن الولي���ات املتح���دة لن 
تتدخ���ل يف �صاأن عربي عربي، كانت 
بداي���ة ال�صقاق والتخوي���ن الذي مل 
ينته حتى الآن بن العربي والعربي، 
فبعد دخول جي�س �صدام الى اأر�س 
العروب���ة  قيم���ة  اهت���زت  الكوي���ت 
واهتزت م�صاأل���ة النتماء اإليها لدى 

كل ال�صباب العربي.
لكن الكويت التي عرفت العطاء 
وعرف���ت البن���اء عل���ى م���ر تاريخها 
ا�صتطاعت يف ظل قيادتها احلكيمة 
اأن ت�صمد ج���راح �صعبها الغائر واأن 
تقيم موؤمت���را لإعادة تعمر العراق، 
الع���راق ك�صع���ب عرب���ي �صقي���ق ل 
ذنب ل���ه فيما جرى من قبل، العراق 
الذي يج���ب علين���ا األ نرتكه لإيران 
الت���ي مازالت ت�صعى لل�صيطرة على 
مقدرات ال�صع���ب العراقي ومتزيق 
العرب، الكويت قامت مبا قامت به 
لأنه���ا تعرف اأن عليها دورا يجب اأن 

توؤديه جتاه اأمتها العربية. 

الكويت الكبيرة

حتى ال نقع 
في الفخ ثانية

اأرج���و حا����رشاً وم�صتقبالً األ ن�صغ���ل اأنف�صنا 
بال�صيا�ص���ة، فق���د ثب���ت لن���ا الي���وم ومن خالل 
م���ا جرى يف الع���امل من حولن���ا اأن م���ن يريد اأن 
يتق���دم ويحقق لبالده الزدهار يجب األ يتغنى 
مبف���ردات الدميقراطي���ة وال�صفافي���ة وحقوق 
الإن�ص���ان، كل هذه الكلم���ات اأثبتت ف�صلها بل 
خرابه���ا حي���ث يكف���ي اأن نلقي نظ���رة خاطفة 
و�رشيعة على الو�ص���ع املاأ�صاوي وغر الإن�صاين 
يف الغوطة ال�صورية وما جرى يف العراق واليمن 
وليبيا لن���درك اأن هذه ال�صيا�صة كانت ال�صبب، 
وكان ي���راد لن���ا ذات م���رة اأن نغو����س يف ه���ذا 
امل�صتنق���ع ل���ول املعجزة التي حدث���ت وخرجنا 
ب���اإرادة ال�صعب وقائده �صم���و الأمر خليفة بن 
�صلمان حفظه اهلل ورع���اه من هذا امل�صر، لذا 
اأقول الي���وم وغ���داً وكل يوم اعتب���اراً من هذه 
اللحظة اإن من يريد الزدهار وال�صتقرار يف هذا 

الع�رش عليه الهروب من ال�صيا�صة.
بربي���ق  اأغوي���ت  الت���ي  ال�صع���وب  اإن 
الدميقراطي���ة وحق���وق الإن�ص���ان وال�صفافي���ة 
وغرها من مفردات كان املق�صود منها توجيه 

النا�س جهة جمهولة، ه���ذه املفردات التي من 
نتائجه���ا الدمار واخلراب يجب علين���ا اإذا اأردنا 
م�صتقبالً لأجيالنا اأن نهرب قدر الإمكان من هذا 
امل�صتنق���ع واأن ن�صتبدل هذه املفردات باأخرى 
مث���ل التنمي���ة وال�صتثم���ار والبن���اء والتعمر، 
وحتى ندرك اللعبة اخلبيثة التي يوجهنا نحوها 
الغرب ال�صيطاين، ملاذا يدفعنا هذا الغرب اإلى 
الوقوع يف م�صيدة ال�صيا�صة ويغرينا مبفردات 
ويتجاه���ل  والدميقراطي���ة؟  الإن�ص���ان  حق���وق 
يف نف����س الوق���ت احلدي���ث معن���ا ع���ن التنمية 
وبن���اء الإن�صان وفت���ح املجال اأم���ام ال�صتثمار 
القت�ص���ادي معنا، ب���ل ملاذا يتجاه���ل الغرب 
دفعنا نح���و التنمية وا�صت����رشاف امل�صتقبل من 
خالل العلوم والتكنولوجي���ا والتعليم احلديث 
الع�رشي���ة؟ ويغرين���ا ويورطن���ا  واملعلوماتي���ة 
ب�النخراط يف اتف�قي�ت ومع�هدات ب�ش�أن حقوق 
الإن�ص���ان وغره���ا م���ن ال�صيا�ص���ات والأفخ���اخ 
ليوق���ع بنا وكاأنن���ا مل نتعلم مما ج���رى يف ليبيا 
و�صوريا واليمن، فيعي���د تلميع هذه املفاهيم 
يف وق���ت يذهب هو في���ه ل�صتنزاف مواردنا يف 

����رشاء ال�صالح والتربع���ات للمنظم���ات الدولية 
ودفعن���ا للوقوع يف الع���اب وكمائ���ن �صندوق 
النق���د الدويل حتى ت�صي���ق امل�صنقة من حولنا 

وي�صهل تطويقنا ومن ثم تطويعنا.
هل ت�صاءلتم ملاذا يرتك هذا الغرب اإيران 
تعيث يف ال�رشق الأو�صط ف�ص���اداً ويتظاهر باأنه 
�صده���ا م���ن دون اأن يتحرك قي���د اأمنلة لوقف 
عبثها وه���و بالتاأكيد قادر بحرك���ة واحدة على 
جلمها لالأبد؟ يرتكها لنا كي ي�صتنزفنا ومن ثم 
ت�صه���ل ال�صيطرة علينا وتوجيهنا، لذا حذار من 
الوقوع يف كمن ال�صيا�ص���ة الدمرة، واأل ننخدع 
اأك���ر مما ُخدعن���ا يف املا�صي، علين���ا ال�صتماع 
ل�صوتن���ا الداخلي احلقيق���ي وح�صنا احل�صاري 
�صعوبن���ا  عل���ى  والعتم���اد  الوطن���ي  ونهجن���ا 
واأن ناأخ���ذ م���ن الغ���رب التكنولوجي���ا والعلوم 

والإجنازات احل�صارية وترك ال�صيا�صة تتعفن.

تنويرة:
 احل���ب الزاهي كالنبي���ذ املعتق كلما قدم 

كلما اأ�صبح اأغلى.

أسامة الماجد
Osama.almajed
@albiladpress.com

سوالف

ل���ق���د ح��ظ��ي��ت ���ص��ي��ا���ص��ة ال��ب��ح��ري��ن 
�صيدي  بف�صل  عاملي  بتقدير  القت�صادية 
بن  خليفة  الأم���ر  امللكي  ال�صمو  �صاحب 
املوقر  ال���وزراء  رئي�س  خليفة  اآل  �صلمان 
تقدم  ال��ت��ي  وحكومته  ورع���اه  اهلل  حفظه 
خمتلف احلوافز والت�صهيالت، حتى اأ�صبحت 
البحرين اف�صل بيئة عمل ت�صتقطب روؤو�س 
الوقت  الجنبية، ويف  وال�صتثمارات  الأموال 
التي  احلرفية  ال�صناعات  �صهدت  نف�صه 
هويتنا  وع��راق��ة  م��وروث��ن��ا  اأ���ص��ال��ة  تعك�س 
تطورا كبرا وموؤ�رشات عالية، وذلك بف�صل 
رعاية �صيدي �صمو رئي�س الوزراء اأيده اهلل، 
املنتجة  الأ����رش  وت�صجيع  ال�صناعات  بهذه 
اخلطط  وت��ع��زي��ز  ال�صعاب  ك��اف��ة  وت��ذل��ي��ل 

والربامج الكفيلة بتقدم ال�صناعات احلرفية 
التقليدية والرتقاء بها.

اهتمام���ات �صيدي �صمو رئي����س الوزراء 
حفظه اهلل ورع���اه، تتجلى يف جميع امليادين 
خا�صة مي���دان احل���رف الوطني���ة التقليدية 
ومنتج���ات الأ�رش املنتجة كونه���ا جزء ل يتجزاأ 
م���ن تراثن���ا، ويف اأك���ر من لق���اء م���ع اأبنائه 
املواطن���ن يف جمل�ص���ه ال�صبوع���ي العام���ر 
يوؤكد اأيده اهلل على اهمية املنتجات الرتاثية 
وتو�صي���ع نط���اق عر�صه���ا واملحافظ���ة على 
�صكلها وطابعها وتوف���ر كافة الت�صهيالت 
الالزم���ة ال���ى ال����رش املنتجة التي تق���دم لنا 

الوانا من الرتاث وال�صالة يفوق الو�صف. 
 يق���ول �صموه حفظه اهلل ورعاه يف اإحدى 

املنا�صبات:
واملعرو�ص���ات  املنتج���ات  )تعك����س 
والكف���اءة  اجل���ودة  الوطني���ة  وال�صناع���ات 
النتاجي���ة يف ظ���ل التق���دم املتوا�صل الذي 
ب�صواع���د  البحري���ن  يف  ال�صناع���ة  حتقق���ه 
وطنية،اثبت���ت كفاءتها وجدارتها يف خمتلف 
املواق���ع �ص���واء الإداري���ة العلي���ا اأو الفني���ة 

ال�صناعية التي تولتها(.
�صي���دي �صم���و رئي����س ال���وزراء حفظ���ه 
اهلل ورع���اه يري���د دائما اأن حتتف���ظ البحرين 
بهيبتها ال�صاخمة يف كل املجالت واحلقول، 
التعليمية والتجارية والجتماعية والريا�صية 
والثقافي���ة، فل�صموه اأف���كار وفل�صفات عمل 
متع���ددة ل ميك���ن اأن جندها عن���د غره من 

الق���ادة والزعماء، حتى �ص���ارت فل�صفته يف 
اإدارة العم���ل احلكوم���ي منهاج���ا حتت���ذي به 
الكثر من الدول وي�صتمد الكثر من الزعماء 
م���ن جتاربه حفظ���ه اهلل ورع���اه، خا�صة فيما 
يتعل���ق بالهتمام الكبر بال���رتاث واحلفاظ 

عليه.
لهذا البلد الغايل مكانة ح�صارية مرموقة 
وب�صماتها عل���ى امتداد الر����س ال�صا�صعة، 
ونهجها اأ�صبح يدر�س يف املدار�س واملعاهد 
يف خمتل���ف البل���دان ، وكل ذل���ك بف�صل من 
اهلل تعالى ثم بف�ص���ل راعي نه�صة البحرين 
وقائده���ا و�صاح���ب املنج���زات يف خمتل���ف 
امليادين �صي���دي �صمو رئي�س الوزراء حفظه 

اهلل ورعاه.

 سيدي سمو رئيس الوزراء... بفضلكم 
البحرين تحتفظ بهيبتها الشامخة

 تقلب الطق�س الذي تعي�صه منطقتنا غريب 
مبعن����ى الكلمة، اأ�صبح اجلمي����ع يعي�س الف�صول 
الثالث����ة يف يوم واح����د والقليل م����ن �صتاء حزين 
مغ����رب، البع�س يرجع تغر الطق�����س اإلى جتارب 
علمي����ة جتريه����ا ال����دول العظمى عل����ى منطقتنا 
العربي����ة والبع�����س الآخر ن�صب الأم����ر اإلى ذنوب 
الب�����رش التي بات����ت تظه����ر يف اأجوائه����م كعقاب 

وغ�صب م����ن رب ال�صماء، يف كل الأحوال اأطفالنا 
هم م����ن يدفعون ثمن ه����ذا التقل����ب، فالبيوت 
قاطبة ي�صكو اأطفالها من زكام اأو كحة اأو ارتفاع 

يف درجات احلرارة.
مل ن��ك��ن حم��ظ��وظ��ن ك��غ��رن��ا م��ن ال��ب��ل��دان 
حار  املعامل..  وا�صح  رائ��ع  بطق�س  تتمتع  التي 
�صتاء،  ال���ربودة  و�صديد  ممطر  �صيفا،  ج��اف 

اأن ن�رشفها يف  اأبدلنا باأموال ا�صتطعنا  لكن اهلل 
من  نعانيه  عما  تعوي�صا  البلدان يف عطلنا  تلك 
يف  امل��رتدد  وال�صتاء  القا�صي  ال�صيف  وي��الت 
اأكر  اأ�صبح  اخليار  هذا  اأن  اإل  الأح���وال!  معظم 
�صعوبة مع غالء املعي�صة ومتطلبات احلياة على 
الإقبال  املي�صورين  اأغلب  عمد  فيما  الكثرين، 
بالعتماد على  مرة  بعينها يف كل  على وجهات 
اإليه،  ال�صفر  امل��راد  بالبلد  امل�صبقة  املعرفة 

القارات  عبور  من  الأ�صا�صي  الهدف  متنا�صن 
وهو ال�صتك�صاف والتعرف على دول وجمتمعات 
اأغلب  على  امل�صيطر  العنوان  واأ�صبح  جديدة، 

رحالت ال�صفر  هو “تغير جو على ال�صيق”.
من  ع��ددا  متنع  مل  املتقلبة  الأج���واء  تلك   
موا�صم  تقدم  اأن  م��ن  البحرين  ومنها  ال���دول 
ثقافية وفعاليات ترفيهية لكل ال�صاكنن على 
اأرا�صيها حيث تنطلق حاليا حفالت مهرجان ربيع 

الثقافة متميزا عن غره من املوا�صم املا�صية 
من  والآث��ار  للثقافة  البحرين  هيئة  تقدمه  مبا 
عرو�س تفاعلية لل�صوت وال�صوء، فيما تعر�س 
العديد من الفعاليات يف م�رشح البحرين وال�صالة 
الثقافية ومركز ال�صيخ اإبراهيم وعدد من مراكز 
الفنون، يف حتد �رشيح عن طريق حت�صن املزاج 
يف  بهجة  متطر  وخمتلفة،  راقية  بفنون  العام 

قلوبنا تن�صينا تقلبات اجلو.

سمر األبيوكيأمطرت 

نقطة أول السطر

ahmedjuma44
@yahoo.com أحمد جمعة

بثينة
خليفة قاسم

B7747
@hotmail.com

زبدة القول

كثرة ه���ي الق�صايا واملوا�صيع املهمة 
التي ت�صعها القيادة ال�صيا�صية الر�صيدة يف 
اأعلى قائم���ة الأولويات بالن�صب���ة لحتياجات 
املواطنن واملقيمن، غر اأن ما لفت اأنظار 
الكثري���ن يف جل�صة جمل�س ال���وزراء الأ�صبوع 
املا�ص���ي، برئا�ص���ة �صاح���ب ال�صم���و امللكي 
الأمر خليفة ب���ن �صلمان اآل خليفة، وبح�صور 
ويل العه���د نائ���ب القائ���د الأعل���ى النائ���ب 
الأول لرئي����س جمل�س ال���وزراء �صاحب ال�صمو 
امللكي الأمر �صلم���ان بن حمد اآل خليفة، هو 
3 موا�صي���ع اأجدها ويجده���ا الكثرون مثلي 

مهمة.. لكن لنتاأملها.
م���ن املعتاد، األ ت�ص���در توجيهات �صمو 
رئي�س ال���وزراء العاجلة اإل لأمر يت�صل ات�صالً 
مبا����رًشا باحلي���اة اليومي���ة للنا����س، ولذل���ك، 
�صدرت توجيهات �صموه للتعجيل يف “تنفيذ 
واإمت���ام امل�صاريع اخلدمي���ة والتنموية وتاليف 
اأي بطء يعرتي العمل بها؛ ل�صمان الت�رشيع يف 
ح�صول املواطن عل���ى مردوداتها واأل يتاأخر 
التنفي���ذ عن اجلدول الزمني املعد لها ومنها 
تخ�صي����س موق���ع املرك���ز ال�صح���ي اجلديد 
بالبدي���ع، وم�رشوع �صعادة باملح���رق، وتطوير 
�ص���وق املحرق القدمي”، وله���ذا، فاإن الو�صع 
الي���وم يتطلب م���ن كل امل�صوؤول���ن، كل يف 
موقع���ه عدم الكتف���اء بالتقارير ب���ل بالعمل 
املنج���ز وو�صعه اأمام �صم���و رئي�س الوزراء يف 
وق���ت حمدد. املو�صوع الثاين له اأهمية بالغة 
اأي�ًص���ا، واأ�صعه هن���ا ن�ًصا “ا�صتح���داث نظام 
حلماية الأج���ور يلزم اأ�صحاب الأعمال بتحويل 
رواتب جميع العمال يف ال�رشكات اخلا�صة اإلى 
البن���وك وامل�ص���ارف ب���دًل من �رشفه���ا نقًدا، 
على اأن يتم ذل���ك ب�صكل متدرج بح�صب حجم 
املن�صاأة وبالت�صاور م���ع غرفة جتارة و�صناعة 
البحرين؛ باعتبارها املمثل لأ�صحاب الأعمال 
يف القطاع اخلا����س، واأن يتم البدء يف النظام 
يف �صه���ر مايو 2018 على اأن يتم النتهاء من 
تغطية جمي���ع ال�رشكات بحل���ول مايو 2019؛ 
ا عل���ى اإدارة وتوثيق عملي���ة دفع اأجور  حر�صً
العم���ال كاف���ة مبوؤ�ص�صات ومن�ص���اآت القطاع 
اخلا�س والتاأكد من �رشف م�صتحقات العمالة 
يف وقته���ا وتقليل اأي���ة م�صكالت قد تقع بن 
�صاح���ب العمل والعم���ال ب�صب���ب تاأخر �رشف 

الرواتب عن مواعيدها املقررة”.. 
اإن اأهمية هذا النظام هو جتاوز الظروف 
الالاإن�صاني���ة التي يعي�صها الكثر من العمال، 
�صواء من البحرينين )ول اأعرف كم ن�صبتهم( 
اأو غ���ر البحرينين )ون�صبتهم كبرة قطًعا(؛ 
ب�صبب تاأخر �رشف الأجور وعدم دفعها ب�صورة 
منتظمة فيما هوؤلء وعائالتهم ينتظرون لقمة 

العي�س.
اأما املو�صوع الثالث، فهو جانب يعك�س 
حاجتن���ا دائًم���ا للتطوي���ر احل����رشي والفن���ي 
والثق���ايف، فج���اء توجيه �صمو رئي����س الوزراء 
اإل���ى “اإ�صف���اء املزيد من الطاب���ع اجلمايل يف 
ال�صوارع العامة لتعك�س حالة التطور العمراين 
والتقدم احل����رشي يف اململكة، ومن بن ذلك 
موا�صل���ة تطوي���ر حمط���ات انتظ���ار حافالت 
النقل العام بت�صامي���م ع�رشية لتكون مريحة 
وذات موا�صفات عالي���ة تعك�س تطور النقل 
الع���ام”، وهنا اأق���رتح اأن ت�ص���ارك موؤ�ص�صات 
القطاع اخلا�س يف تنفيذ اأعمال �صبيهة �صواء 
يف امليادين اأو املرافق العامة على ال�صوارع.. 

فالعن تع�صق اجلمال.

 3 مواضيع مهمة 
من مجلس الوزراء

عادل عيسى  
المرزوق



األول  الوطن��ي  منتخبن��ا  يس��عى 
لكرة الس��لة لتحقيق فوزه الثاين يف 
الذهاب  مش��واره مبرحلة  مشواره 
منتصفي��ات املنتخب��ات الخليجية 
املؤهلة لنهائيات كأس آسيا للرجال 
2021 “ب” الت��ي تحتضنها مملكة 
البحرين يف الفرتة من 23 حتى 26 
فرباير الجاري، حينام يالقي شقيقه 
املنتخب السعودي، يف متام الساعة 
الس��ابعة مس��اًء، عىل صالة اتحاد 

اللعبة بأم الحصم.
ويهدف منتخبن��ا الوطني ملواصلة 
االس��تحقاق  يف  القوي��ة  عروض��ه 
اآلس��يوي، خاصة مع ظهوره املميز 
يف الجولة األوىل، والتي استطاع من 
خاللها كسب العالمة الكاملة أمام 
املنتخ��ب اإلمارايت بع��د أن تفوقه 

عليه بنتيجة )73/69(.
وميتلك منتخبنا يف جعبته نقطتني، 
وهو الرصيد نفسه للسعودية التي 
تتصدر الرتتيب مؤقتا بفارق نقاط 

التسجيل.
للمنتخب  الفن��ي  الجه��از  ويدرك 
أهمي��ة مواجه��ة الي��وم يف كونها 
دافع��ا نحو املنافس��ة بق��وة عىل 

بطاقتي الرتشح.
العب��و األحم��ر يس��عون لتحقيق 
النقاط الكاملة بكل عزمية، خاصة 
وأن تحقي��ق الف��وز إن ش��اء الله 
سيضمن ملنتخبنا صدارة املنافسات 
قب��ل أن يواج��ه ش��قيقه املنتخب 
العامين مع خت��ام مرحلة الذهاب 

يوم غد.

)إن  الرابع��ة  النقط��ة  وس��تقرب 
تحقق��ت( منتخبن��ا نح��و حص��د 
إحدى بطاقت��ي التأهل إىل املرحلة 

املقبلة من التصفيات.
ومن املنتظر أن تكون املباراة قوية 
وستش��هد إث��ارة وندي��ة منقطعة 
النظ��ر بني املنتخب��ني، خاصة بعد 
أن ق��دم الطرف��ان عرض��ني قويني 
أّن  إىل  األوىل، إضاف��ة  الجول��ة  يف 
املنتخب الس��عودي سيكون تحت 
الضغ��ط األك��رب لتحقي��ق الف��وز 
بأية طريقة قب��ل مواجهته القوية 
باإلم��ارات يف خت��ام املرحل��ة، يف 
الوقت الذي س��يكون فيه األحمر 
البحريني ع��ىل موعد مع مواجهة 
س��هلة نسبًيا أمام ش��قيقه العامين 
الذي خ��ر أم��ام الس��عودية يف 

الجولة األوىل بنتيجة عريضة.
عوامل الرتكيز واالنضباط واستثامر 
الف��رص والتقلي��ل م��ن األخط��اء 
سيكون بوابة املنتخب نحو الظفر 
الكاملة واعت��الء صدارة  بالنق��اط 
الرتتي��ب وامل��ي إىل األم��ام نحو 
االقرتاب م��ن التأه��ل إىل املرحلة 
املقبلة، خاصة مع الدفعة املعنوية 

العالية للفوز إن تحقق.
ويف اللق��اء األول يف افتتاح الجولة 
الثاني��ة، يلع��ب منتخب��ا اإلمارات 

وعامن عند الخامسة مساًء.
ويرف��ع املنتخبان اإلمارايت والعامين 
ش��عار التعويض بعد خس��ارتيهام 
يف الجول��ة األوىل أم��ام منتخبن��ا 

والسعودية عىل التوايل.

سمو الشيخ عيسى بن علي يشد أزر الالعبين

السنة العاشرة - العدد 3421 
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االتحادي��ن  رئي��س  أه��دى 
السلة  لكرة  واإلمارايت  العريب 
إس��امعيل القرق��اوي درع��ا 
تذكاري��ة وكتيب��ا بعن��وان ب� 
“س��لة اإلم��ارات” إىل رئيس 
االتحاد البحريني لكرة السلة 
سمو الش��يخ عيىس بن عيل 
بن خليف��ة آل خليفة، وذلك 
ُقبيل انطالق مبارايت املنتخبني 
يف اليوم االفتتاحي للتصفيات 
انطلقت  والت��ي  اآلس��يوية، 

مساء الجمعة.

ك��ام ق��ام كاب��ن املنتخ��ب 
بإهداء  العج��امين  اإلم��ارايت 
س��موه باقة ورد مبناسبة فوز 
منتخبن��ا الوطن��ي للش��باب 
بكأس الخليج والتأهل لكأس 

آسيا.
ويأيت، ذل��ك يف ظل العالقات 
تجم��ع  الت��ي  الوطي��دة 
االتحادين اإلمارايت والبحريني 
لكرة السلة خصوصاً، ومملكة 
البحري��ن ودول��ة اإلم��ارات 
إذ  املتح��دة عموماً،  العربية 

ترتب��ط الدولت��ان بعالق��ات 
تاريخية متتد جذورها لعقود 
منوه��ا  يف  س��اعد  طويل��ة، 
والرؤى  الثواب��ت  وتطوره��ا 
املش��رتكة الت��ي تجم��ع بني 
البلدين.. وهي العالقات التي 
تنبع خصوصيتها من وش��ائج 
الحميمة  والص��الت  الق��رىب 
املتميزة  والعالق��ات األخوية 
ب��ني قيادتيهام، عالوة عىل ما 
يجمع بني البلدين من روابط 

مشرتكة.
 كابتن المنتخب اإلماراتي مقدمًا باقة ورد

.. ويقدم كتيب “سلة اإلمارات” لسموه إسماعيل القرقاوي يقدم درًعا تذكارية لسمو الشيخ عيسى بن علي
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السعودية نقاط  سنكسب  البحرينية...  بالعزيمة 
في الجولة الثانية من التصفيات اآلسيوية

فيما قدم كابتن اإلمارات باقة ورد بمناسبة “خليجية الشباب”

أكد أن الجمهور البحريني “متعة البطولة”

القرقاوي يهدي سمو الشيخ عيسى بن علي درعًا تذكارية

القالف: مباراة مفصلية والتكهن بها صعب

لقطة لتدريب السعودية

عكفت املنتخبات الخليجية يوم أمس عىل معالجة 
األخطاء التي حدثت لهم خالل مباريات اليوم 

للتصفيات اآلسيوية. فاملنتخبات األربعة )البحرين، 
اإلمارات، السعودية، عامن( استغلت يوم الراحة 

ملنافسات التصفيات بخوض تدريب فني، ركزت من 
خاللها األجهزة الفنية عىل تصحيح ومعالجة الثغرات 

والسلبيات التي حدثت لهم يف اليوم األول والعمل 
عىل عالجها وتقويتها من أجل املباراتني املتبقيتني 

لكل منها.

ال���م���ن���ت���خ���ب���ات ت���ع���ال���ج أخ���ط���اءه���ا

علي مجيد          محمد الدرازي

علي مجيد          محمد الدرازي

البالد سبورت:

البالد سبورت

أبدى قائد املنتخب السعودي أيوب الهوساوي تفاؤله يف تحقيق نتيجة 
الفوز مساء اليوم حينام يلتقي منتخبنا الوطني.

وقال الهوساوي يف ترصيح ل�”البالد سبورت” أن ينظروا للمباراة 
بأهمية كبرة كون الفوز يجعلهم يف صدارة الرتتيب ويعزز 
من حظوظهم وموقفهم يف سلم الرتتيب يف املراحل املقبلة 
من التصفيات، ولهذا فهم ينشدون الفوز ال سواه. مضيفاً 
“أنهم سيدخلون اللقاء بدافع االنتصار الذي حققوه أمام 
عامن باإلضافة إىل عزمية وإرصار زمالئه الالعبني 

بتحقيق نتيجة إيجابية يف لقاء اليوم تسعفهم 
الحقاً، رغم معرفتهم باألفضلية النسبية التي 

يتمتع بها املنتخب البحريني كونه يلعب 
بحكم عاميّل األرض والجمهور.

أكد رئيس لجنة العالقات العامة للتصفيات خالد 
خليل، أن اللجنة تواصل عملها الدؤوب عىل قدم 

وساق، وذلك وفق الخطة املرسومة من أجل 
الوصول للجاهزية املطلوبة وإنجاح الحدث.

وقال خليل ل�”البالد سبورت” إن لجنة العالقات 
القامة هي من ضمن اللجان التي تستمد 
نجاحها من االتحاد البحريني برئاسة سمو 

الشيخ عيىس بن عيل بن خليفة آل خليفة، الذي 
أعطى كامل توجيهاته برضورة العمل عىل تيسر كل أمور املنتخبات 
املشاركة والوفود الرسمية. وأوضح خليل أن الدعم الالمحدود الذي 
حصلت عليه لجنة العالقات العامة من سمو رئيس االتحاد ساهم 

بتوفر الخدمات املميزة للمنتخبات والوفود. مبيناً أن اللجنة بارشت 
عملها مبكراً، عرب تجهيز الحافالت والسيارات الخاصة باملنتخبات 

املشاركة والحكام والوفود. وأضاف أن اللجنة سهلت وصول منتخبات 
عامن، السعودية واإلمارات التي وصلت جميعها للملكة تباًعا عرب 

مطار البحرين الدويل وجر امللك فهد، مؤكًدا أن  اللجنة عملت عىل 
تسهيل األمور الخاصة بدخول الوفد ومرافقتهم إىل مقر السكن.

أشار العب املنتخب السعودي مثنى املرواين إىل جاهزيتهم 
للقاء منتخبنا الوطني مساء اليوم.

وقال املرواين يف ترصيح ل�”البالد سبورت” بعد البداية الطيبة 
أمام املنتخب العامين والذي حالفهم التوفيق بتحقيق الفوز، 

فعليهم أن ينظروا للقاء اليوم بصورة مختلفة ملا 
له من أهمية. مضيفاً لقد تابعوا لقاء البحرين 

أمام اإلمارات وقد ظهرت عليه القوة واالنسجام 
بحكم وجود هذه املجموعة مع بعضها لسنوات 

مستمرة، بخالف منتخب بالده الذي يفتقد 
لبعض العنارص ولكن لديه الثقة يف األسامء 

املوجودة.
وأكد أن املرواين أن اللقاء ورغم 

صعوبته إال أنه يتوقع أن تكون وجبة 
دسمة جميلة من كال املنتخبني.

البالد سبورت
البالد سبورت

البالد سبورت

الهوساوي: متفائل بالفوز
خليل: عمل دؤوب 

للجنة العالقات العامة

مثنى: جاهزون لألحمر

من دون شك فإن الجمهور البحريني الويف سيلبي نداء الوطن اليوم األحد بحضوره 
الكثيف، الذي ستمتلئ به مدرجات صالة ام الحصم لكرة السلة، كام حدث يف اللقاء 

االفتتاحي، من أجل الوقوف خلف منتخبنا الوطني الذي سيخوض مباراته الثانية واملهمة 
يف التصفيات مبالقاة املنتخب السعودي عند الساعة 7 مساًء.

فجمهورنا الويف معروف مبساندته وتشجيعه ملنتخباتنا الوطنية يف مختلف املحافل أينام 
كانت، ويعترب الرقم الصعب حينام تكون البطولة يف ضيافة مملكة البحرين، كونه يحرض 
من دافع  حبه لوطنه والوقوف معه يف أحلك الظروف، وبكل تأكيد أنه سيكون متواجداً 
اليوم وحتى آخر يوم يف البطولة، وسيلعب دوراً كبراً  يف مؤازرة وبث الروح يف الالعبني 

حتى يحققوا الهدف املنشود من هذه املشاركة.

ينتظركم أح��م��رن��ا   .. ال��ب��ح��ري��ن��ي  ج��م��ه��ورن��ا 
البالد سبورت

لقطة لجمهور البحرين

البالد سبورت

أكد املساعد األول ملدرب 
منتخبنا الوطني لكرة السلة 

حسني قاهري، أن منتخبنا 
سيدخل لقاء اليوم أمام 

شقيقه السعودي بهدف 
الفوز.

وقال قاهري يف ترصيح 
خّص به “البالد سبورت” إن 
منتخبنا يسر خطوة بخطوة 

نحو تحقيق النتائج اإليجابية 
يف املباريات تواليا.

وذكر قاهري أن لقاء أن 
منتخبنا يضع كامل تركيزه 

عىل مواجهة املنتخب 
السعودي، خاصة وأنها 

ستحدد معامل صدارة مرحلة 
الذهاب.

وأوضح أن منتخبنا يسعى 
لتحقيق الفوز يف كل لقاء، 

مشرا إىل ثقته الكبرة بالعبي 
املنتخب من أجل الظهور 
اإليجايب وتحقيق النتيجة 

املرضية.
وأضاف قاهري أن منتخبنا 

خاض حصة تدريبية واحدة 
مساء أمس بعد ركز خاللها 

الجهاز الفني عىل الخطط 
الفنية والتكتيكية التي 

سيعول عليها خالل مباراة 
اليوم.

وأشار قاهري إىل أن املنتخب 
عالج من خالل التدريب 

األخر األخطاء التي وقع فيها 
الالعبون باللقاء األول؛ بهدف 

تفادي تكرارها يف مواجهة 
اليوم.

وأوضح مساعد املدرب أن 
الجهاز الفني عكف عىل 

رصد املنتخب السعودي 
يف لقاءه األول أمام عامن، 

بهدف تحديد نقاط الضعف 
ومكامن القوة لدى املنافس.

وأضاف “حرص الجهاز الفني 
عىل عقد اجتامع فني مع 

الالعبني لعرض أبرز النقاط 
التي تم رصدها عن الجانب 

السعودي”.
وذكر أن العبي منتخبنا 
تدربوا بكل جدية وقوة 

قبل اللقاء من أجل اإلعداد 

بالشكال املثايل.
ولفت إىل جاهزية الالعبني 

واستعدادهم من أجل تحقيق 
الفوز وال غره، وهو األمر 

الذي يطمح إليه الالعبون؛ 
للوصول إىل النقطة الرابعة 

بعد الفوز يف الجولة املاضية 
عىل منتخب اإلمارات.

وأضاف قاهري أن منتخبنا 
مل يقدم كل ما ميلك يف لقائه 

األول، وأن لديه مزيدا مام 
يقدمه يف مواجهة اليوم.
وقال إن الالعبني أظهروا 

عزمية كبرة من أجل الظفر 
بالنقاط الكاملة، وهو األمر 

الذي تحقق بسواعد الجميع 
ومبجهودات كبرة ومضنية 

من أجل التحضر املثايل لكل 
لقاء.

ولفت قاهري إىل أن مباراة 
اليوم أمام منتخب السعودية 

ستكون مختلفة وقوية 
وصعبة يف الوقت نفسه، وأن 
الالعبني مرصون عىل الظهور 
بأداء أفضل وتحقيق النتيجة 

اإليجابية مرة أخرى.

أشار إلى صعوبة وقوة المواجهة

ق����������اه����������ري: ال����ع����زي����م����ة 
واإلص����������رار س�����الح “األح����م����ر”

قاهري متحدثا لـ”البالد سبورت”

اليوم

غدًا

اإلم�����اراتعم����������ان 17:00

السعوديةاإلمارات 17:00

السعوديةالبح�����رين 19:00

عمانالبح�����رين 19:00

إنهاء 
التحضيرات

أنهى منتخبنا الوطني تحضراته اإلعدادية للمباراة بخوضه مرانا وحيدا مساء 

أمس )السبت(. وخاض منتخبنا تدريبه عند الساعة السادسة مساًء، واستمر 

زهاء الساعة الواحدة، مبشاركة جميع الالعبني.

وعكف الجهاز الفني لألحمر بقيادة الوطني سلامن رمضان وطاقمه املعاون 

عىل وضع اللمسات األخرة التي يّود انتهاجها يف اللقاء، والذي يعترب ثاين 

خطوات املشوار يف التصفيات اآلسيوية. وركز املدرب من خالل الحصة 

التدريبية عىل بعض الخطط الهجومية واستغالل الفرص أمام سلة املنافس، 

إىل جانب االنضباط التكتييك يف الدفاع، وعدم ترك مساحات لالعبي الخصم 

يف تناقل الكرات والتصويب. وشهدت تدريبات منتخبنا متابعة رسمية من 

قبل نائب رئيس مجلس إدارة االتحاد نارص القصر وعدد من أعضاء مجلس 

اإلدارة، يف إطار حرص االتحاد برئاسة سمو الشيخ عيىس بن عيل بن خليفة 

آل خليفة، عىل تهيئة األجواء املثالية ملنتخبنا يف مشاركته باالستحقاق 

اآلسيوي وضامن توفر كافة املستلزمات وتذليل العقبات التي تعرض األحمر 

يف سبيل تحقيق النتائج اإليجابية والوصول لألهداف املرجوة.

البالد سبورت

أشار املدرب الوطني أحمد حمزة 
إىل أن لق��اء منتخبنا اليوم بنظره 
الس��عودية لن تكون س��هلة كام 
يعتقد البعض، بل صعبة وستحسم 

يف األمتار األخرة من عمر اللقاء.
وق��ال حمزة يف ترصي��ح ل�”البالد 
السعودي  املنتخب  إن  س��بورت” 
ك��ام تابعناه يف اللق��اء األول، فهو 
ميتلك عنارص جيدة ويتمتع العبوه 
التي  الجسامنية  البنية  بضخامة 
تفوق العبين��ا، ولكن منتخبنا 
التي تعطيه  ميتلك األس��لحة 
الفارق  وتصن��ع  األفضلي��ة 
وتحق��ق نتيج��ة الف��وز. 
ع��ىل  “يج��ب  مضيف��اً 
منتخبنا أن يظهر مبس��توى 

مامثل وأفض��ل، كالذي ظهر عليه 
أمام اإلمارات، وأن يكون الالعبون 
يف قم��ة تركيزه��م ويلعبوا بعامل 
الرعة، وهي التي ستصنع الفارق، 
كون العب��ي األخرض، رغم ضخامة 
أجس��امهم، يعانون من البطء يف 
العودة الدفاعية، خصوصاً أنهم ال 
يتمتعون بالجاهزي��ة البدنية كام 

يتميز به أفراد منتخبنا”.
وأثن��ى حم��زة ع��ىل أداء العبينا 
الع��ايل يف املب��اراة األوىل، والت��ي 
ش��هدت فرتاتها يف كل م��رة بروز 
للنقاط  وتس��جيله  بأدائ��ه  العب 
الحاسمة، كام أن منتخبنا مل يعتمد 
عىل العب واح��د بالدرجة األوىل، 
وه��ذا يدل ع��ىل وج��ود العمل 

الجامعي املتميز.
مبيناً أن الجهاز الفني ملنتخبنا قاد 
املباراة بالشكل السليم من حيث 
تفعي��ل ج��ل العبي��ه املوجودين، 
األمر الذي من ش��أنه أن ينش��ط 
خطوط��ه من جه��ة ويريح بعض 

الالعبني من جهة أخرى.
وأم��ا عن لق��اء اإلم��ارات وعامن 
الي��وم، ي��رى حم��زة أن املنتخب 
اإلمارايت يتفوق بالخربة ومس��تواه 
الراق��ي عىل نظره الع��امين الذي 
بدأ يتط��ور بش��كل تدريجي بني 
فرتة وأخرى ولكن النتيجة النهائية 
واملؤكدة س��تصب ملصلحة األبيض 

اإلمارايت.

رجح كفة اإلمارات على عمان اليوم

حمزة: مباراة منتخبنا صعبة ولدينا أسلحة الفوز

خالد خليل

أك��د عض��و اللجن��ة الفني��ة باالتح��اد 
الس��عودي لكرة السلة حس��ني القالف 
أن مب��اراة اليوم التي تجمع األخرض مع 
األحم��ر تعت��رب مفصلي��ة لكليهام، كون 
الفائز س��يضمن بنس��بة كب��رة التأهل 

لنهائيات آسيا.
ل�”الب��الد  الق��الف يف ترصي��ح  وق��ال 
سبورت” بكل تأكيد مباراة قوية وتعترب 

مفصلية بحكم فوزهام يف املباراة األوىل 
ل��كل منهام، م��ا يعني أنهام يس��عيان 
لتحقي��ق الفوز الثاين واعت��الء الصدارة 
واالقرتاب شيئاً فشيئا من خطف بطاقة 
التأهل للنهائي��ات. مضيفاً أن املنتخبني 
يعرفان بعضهام بعضا وهام متش��ابهان 
متاماً يف األداء، من حيث اللعب الريع، 
ولكن املنتخب البحريني يفتقد لالعب 

“السنرت” طويل القامة، بخالف منتخب 
ب��الده ال��ذي يتواجد فيه العب ش��اب 
يف ظ��ل غياب نجم ه��ذا املركز محمد 

حسن.
وبني القالف أن املنتخب البحريني ميتلك 
س��الحا فتاكا وهو “الرميات الثالثيات”، 
كام أنه يتميز باالنس��جام والتجانس يف 
العبيه جميعاً، وهذا بحكم استمراريتهم 

لسنوات طويلة، وأيضاً لكرثة تجمعاتهم 
الس��عودي  املنتخب  بخالف  اإلعدادية، 
الذي يعاين من ه��ذه النقطة فضاًل عن 

وجود العبني جدد.
ويرى الق��الف أن املب��اراة من الصعب 
التكه��ن بهوي��ة الفائز فيه��ا، وهي لن 
تحس��م إال يف دقائقها األخ��رة وبفارق 
ضئي��ل ج��داً، يف ظل تق��ارب األداء، إال 

أنه أكد رؤية لقاء جميل سيس��تمتع به 
جميع الحارضين.

ويف ختام حديثه، أشاد القالف بالحضور 
اليوم األول  الجامهري البحريني من��ذ 
للتصفيات، ويتوقع أيضاً أن يكون حارضاً 
بصورة أقوى للق��اء اليوم، واصفاً إياه ب� 
“متع��ة البطول��ة” بوقوفه وتش��جيعه 

منتخب بالده.
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أك��د األمني الع��ام للهيئ��ة العامة 
للش��باب والرياضة بدولة اإلمارات 
العربي��ة املتح��دة، عض��و اللجنة 
التنفيذية باالتحاد االس��يوي للكرة 
الطائرة إبراهيم عبدامللك عن ثقته 
الكبرية بقدرة مملكة البحرين عىل 
استضافة البطولة اآلسيوية للشباب 
تحت 21 عاًما، بكل جدارة ونجاح 
عطًفا عىل ما متتلكه من إمكانيات 

وخربات كبرية يف هذا املجال.
وأضاف عبدامللك يف ترصيح خاص 
ل� “البالد س��بورت” )لق��د عودتنا 
تنظي��م  البحري��ن ع��ىل  مملك��ة 
بطوالت الك��رة الطائرة ويف جميع 
الرياض��ات األخ��رى ب��كل براعة، 
وه��و أمر لي��س وليد الي��وم وإمنا 
يعود لفرتة طويلة ونتيجة لخربات 
تراكمي��ة كبرية، ونح��ن يف االتحاد 
اآلسيوي ليس لدينا أدىن شك بقدرة 
االتحاد البحريني للكرة الطائرة عىل 
توفري كل مقومات النجاح للبطولة 
اآلس��يوية القادم��ة فالبحرين هي 
من أفضل دول القارة عىل مستوى 
استضافة بطوالت الكرة الطائرة ..(.
وكانت مملكة البحرين قد حصلت 
ع��ىل تقدي��ر االمتياز م��ن االتحاد 
الدويل للك��رة الطائرة )FIVB( يف 
للناش��ئني  العامل  بطولة  اس��تضافة 
تحت 19 عاًما التي أقيمت الصيف 

املايض.
وأكد عبدامللك أن االتحاد البحريني 

للكرة الطائرة دامئًا ما يس��خر كافة 
اإلمكانات من أج��ل تقديم أفضل 
لتنظي��م  واملعاي��ري  االش��رتاطات 
البطوالت اآلسيوية، معرًبا عن ثقته 
الكبرية مج��دًدا بنجاح البحرين يف 
االس��تضافة، وأش��ار إىل أن االتحاد 
اآلس��يوي ل��ن يدخ��ر أي جهد يف 
سبيل دعم اململكة إلخراج البطولة 

بأفضل صورة.

تنسيق بحريني إماراتي 
مستمر

أش��اد األمني العام للهيئ��ة العامة 
ابراهي��م  والرياض��ة  للش��باب 
بني  القائ��م  بالتع��اون  عبداملل��ك 
مملك��ة البحرين ودول��ة اإلمارات 
والريايض،  الش��بايب  الصعي��د  عىل 
منوًها إىل ق��وة العالقة بني الهيئة 

ووزارة شؤون الشباب والرياضة يف 
هذا الصدد.

وأضاف “البحري��ن تعترب من أكرث 
ال��دول الت��ي يربطن��ا به��ا تعاون 
وتنس��يق مس��تمر عىل مس��توى 
العمل الش��بايب والريايض، وأنا عىل 
تواصل أس��بوعي مستمر مع وزير 
ش��ؤون الش��باب والرياضة هشام 
الج��ودر وال��ذي اعت��ربه مكس��ًبا 
لقطاعي الشباب والرياضة نظرًا ملا 
يق��وم به من دور ب��ارز يف االرتقاء 
بالعم��ل الش��بايب والري��ايض عىل 

مستوى البحرين ودول الخليج..”.
وأكد أن هناك تنس��يًقا وتعاوًنا بني 
اإلم��ارات والبحرين عىل مس��توى 
واألنش��طة  والفعالي��ات  الربام��ج 
الشبابية والرياضية، وتبادل خربات 
وتفاع��ل كبري ب��ني الطرفني يعكس 

متان��ة العالقة وق��وة الروابط بني 
الدولت��ني، معرًبا عن اعتزازه الكبري 
بالعالقة القوية التي تربطه تحديًدا 
بوزير ش��ؤون الش��باب والرياضة 

هشام الجودر.

عربية السيدات في تطور

وعربرّ عبدامللك عن سعادته الكبرية 
باملس��توى املتطور للك��رة الطائرة 
النس��ائية ع��ىل مس��توى الوط��ن 
الع��ريب بع��د النجاح الكب��ري الذي 
الك��رة الطائرة  حققت��ه مس��ابقة 
العربية  لألندي��ة  األلع��اب  بدورة 
الرابعة للسيدات والتي استضافتها 

إمارة الشارقة مؤخرًا.
بتط��ور  س��عداء  “إنن��ا  وأض��اف 
املس��تويات الفنية وهو ما عكسته 
مباراة الش��ارقة والوصل يف املباراة 

النهائي��ة، ويعطينا دالل��ة واضحة 
ع��ىل الثامر التي بدأن��ا نجنيها من 
وراء إقام��ة ال��دورة من��ذ انطالق 
النس��خة األوىل يف ع��ام 2012 يف 
اإلم��ارة الباس��مة وهو أم��ر نفخر 

ونعتز به كثري..”.

دور الهيئة والمجالس 
الرياضية

قال ابراهي��م عبدامللك إن الهيئة 
العام��ة للش��باب والرياضة كان 
لها مس��اهمة مع اللجنة املنظمة 
العربية  لألندي��ة  األلعاب  لدورة 
للس��يدات، الفًت��ا النظ��ر إىل أن 
دور الهيئة بشكل أسايس يختص 
ب��اإلرشاف عىل عم��ل االتحادات 
الرياضية تحديداً، وأنها تعمل مع 
باق��ي املجالس الرياضية لتحقيق 

االرتق��اء  وه��و  واح��د  ه��دف 
أن  اإلماراتي��ة، موضًحا  بالرياضة 
املجال��س الرياضية تنظم العديد 
من األنش��طة الرياضية من أجل 
الرتويج لدولة اإلم��ارات العربية 

املتحدة.
الهيئ��ة  أن  عبداملل��ك  وأض��اف 
ع��ىل  الح��رص  كل  حريص��ة 
النس��ائية داخل  دعم األنش��طة 
وق��د  الرياضي��ة،  االتح��ادات 
مس��تقلة  موازن��ات  خصص��ت 
لألنشطة النس��ائية وعملت عىل 
ح��ث االتح��ادات لالهتامم بكل 
الس��نية عىل مس��توى  الفئ��ات 
الس��يدات مب��ا يس��هم يف إعداد 
العب��ات متميزات ق��ادرات عىل 
اإلم��ارات بص��ورة طيبة  متثي��ل 

مبختلف املحافل الخارجية.

عبدالملك: البحرين من أفضل الدول اآلسيوية استضافة لبطوالت الطائرة
تعاون شبابي ورياضي كبيران بين المملكة واإلمارات

ن��دع��م االت����ح����ادات ب���م���وازن���ات م��س��ت��ق��ل��ة ل��أن��ش��ط��ة ال��ن��س��ائ��ي��ة
حسن علي

تنطل��ق اليوم “األحد” مباريات دوري نارص 
بن حمد للجامعات يف نس��خته األوىل والتي 
تقام تحت رعاية ممثل جاللة امللك لألعامل 
الخريية وش��ؤون الش��باب رئي��س املجلس 
األع��ىل للش��باب والرياضة رئي��س اللجنة 
األوملبية البحرينية س��مو الش��يخ نارص بن 
حمد آل خليفة، مبشاركة 15 جامعة ميثلون 

الجامعات الحكومية والخاصة.
وكانت وزارة شؤون الش��باب والرياضة قد 
انتهت من كافة الرتتيب��ات اإلدارية والفنية 
النطالق��ة ال��دوري التاريخي��ة، والذي يقام 
للم��رة األوىل، وذلك بالتع��اون مع الرشكاء 
والخاصة  الحكومية  الجامعات  االسرتاتيجني 
كام تم االنتهاء من تجهيز الصاالت الرياضية 
التي ستحتضن املباريات باإلضافة إىل اعتامد 
الطاقم اإلداري والفني والذي سيرشف عىل 
مباري��ات الدوري يف مس��ابقاته كرة القدم 

والكرة الطائرة وكرة السلة.

وتنطل��ق الي��وم “األح��د” أوىل مباري��ات 
دوري ن��ارص ب��ن حم��د للجامع��ات لكرة 
الق��دم للطالب، وذل��ك عىل صال��ة مدينة 
خليفة الرياضية، حيث س��يلتقي يف حساب 
املجموع��ة األوىل فريق��ا الجامع��ة العربية 
املفتوحة وبوليتكني��ك البحرين، وذلك عند 
الساعة السادسة مس��اء فيام ستقام املباراة 
الثانية لحساب املجموعة الثانية بني فريقي 
جامعة البحرين والعلوم التطبيقية الس��اعة 

السابعة.

وكانت الفرق األربعة قد اختتمت تحضرياتها 
ملش��اركتها القوية يف مباريات الدوري حيث 
تأمل الفرق إىل تحقيق انتصاراتها يف املباراة 
األوىل له��ا يف الدوري لتش��كل له��ا انطالقة 
حقيقية نحو املنافس��ة ع��ىل اللقب خاصة 
يف ظ��ل الطم��وح املرتفع للفرق املش��اركة 
الت��ي وضعت نص��ب عينيه��ا الوصول إىل 
تحقي��ق اللقب االول لدوري نارص بن حمد 

للجامعات.
ومن املؤمل أن تشهد املباريات تنافًسا قويًّا 

بني الف��رق األربعة يف ظ��ل تواجد مرتقب 
للجامهري م��ن طالب وطالب��ات الجامعات 
للوق��وف إىل جان��ب فرقه��م الرياضي��ة يف 
التجمع األكرب للرياضة الجامعية يف اململكة.
وتنطلق اليوم أيًضا منافسات الكرة الطائرة 
للط��الب ع��ىل صال��ة جامع��ة بوليتكنيك 
البحري��ن حيث س��يلتقي فريق��ا البحرين 
حس��اب  يف  البحري��ن  وجامع��ة  الطبي��ة 
الس��اعة  عن��د  وذل��ك  األوىل،  املجموع��ة 
السادس��ة مس��اء ع��ىل أن تق��ام بعدها يف 
الساعة السابعة مساء مباراة فريقي جامعة 
بوليتكني��ك البحري��ن والخلي��ج الع��ريب يف 

حساب املجموعة الثانية.
وتحقيًق��ا للمنافس��ة القوية أنه��ت الفرق 
األربعة التحضريات وس��ط تف��اؤل بتحقيق 
نتائج متميزة يف املباراة وتقديم مس��تويات 
ب��ارزة تؤكد التط��ور الذي تعيش��ه رياضة 

الكرة الطائرة للجامعات.

“الشباب والرياضة” تنهي التحضيرات

اليوم انطالقة تاريخية ومميزة لدوري ناصر بن حمد األول للجامعات
تغطية        اللجنة اإلعالمية

جانب من استضافة مملكة البحرين للبطولة اآلسيوية للشباب 2014إبراهيم عبدالملك متحدًثا لـ “البالد سبورت”هشام الجودر  

بوري ومدينة عيسى إلى 
نهائي الكرة ببطولة 98.4  

تغطية - اللجنة اإلعالمية :  تأهل فريقا مركز شباب مدينة عيىس ونادي 
بوري إىل املباراة النهائية مبنافسات كرة القدم ببطولة 98.4 لأللعاب 

الشاطئية للمراكز الشبابية يف نسختها الرابعة التي تنظمها وزارة شؤون 
الشباب والرياضة مبناسبة ذكرى ميثاق العمل الوطني تحت رعاية وزير 

شؤون الشباب والرياضة هشام الجودر.
هذا، وستقام املباراة النهائية التي ستجمع الفريقني يوم غٍد االثنني، 
وينظر الفريقان إىل كأس كرة القدم بجرأة بعد تخطيهام منافسيهام 

بجدارة. وجاءت املباراة األوىل بالدور نصف النهايئ مثريًة منذ بدايتها 
حتى نهايتها. وفيها نجح فريق مركز شباب مدينة عيىس من تحقيق 

الفوز عىل مركز شباب كرزكان بستة أهداف مقابل خمسة، ليتأهل عن 
جدارة واستحقاق للنهايئ.

أهداف “مدينة عيىس” تناوب عىل تسجيلها كل من: راشد الرويعي، 
حمد محمد، حمد الحربان، عبدالرحمن خالد وإبراهيم جعفر 

“هدفني”. أما أهداف “كرزكان” فسجلها: سيد باسل جمعة “هدفني”، 
حمد يوسف وأحمد ميك “هدفني”.

ويف املباراة الثانية بنصف نهايئ البطولة، قىس نادي بوري عىل منافسه 
مركز شباب السنابس، وذلك بعدما فاز عليه بخمسة أهداف مقابل 

هدفني، ليتأهل بكل استحقاق للمباراة النهائية.
أهداف “بوري” سجلها كل من: السيد مهدي محمد “3 أهداف”، 

محمد عطية والسيد حسن كاظم، أما هديف “السنابس” فسجلهام: زهري 
النجار وأحمد شاكر.

م رئيس اللجنة املنظمة العليا ملس��ابقة  قدرّ
ن��ارص بن حم��د للصقور والصي��د خليفة 
عبدالله القعود الشكر والتقدير إىل ممثل 
جالل��ة امللك لألع��امل الخريية وش��ؤون 
الش��باب رئيس املجلس األعىل للش��باب 
والرياضة رئيس اللجنة األوملبية البحرينية 
س��مو الش��يخ نارص بن حمد آل خليفة، 
عىل رعايته ودعمه الالمحدود الذي قدمه 
س��موه ملس��ابقة س��موه للصقور والصيد 
والتي أسدل الستار عىل منافستها الجمعة.
وأكد خليف��ة عبدالله القع��ود أن الدعم 
والرعاي��ة الت��ي تحظى بها املس��ابقة من 
س��مو الش��يخ نارص بن حم��د آل خليفة 

س��اهم بتحقيق النجاح الكامل للمسابقة، 
مبيًن��ا أن ه��ذه الرعاية ليس��ت بالغريبة 
عىل س��موه الذي يح��رص دامئًا عىل بروز 
رياض��ات امل��وروث الش��عبي حتى باتت 
مملك��ة البحرين إح��دى ال��دول الرائدة 
به��ذه الرياضات التاريخي��ة العريقة التي 

توارثناها من اآلباء واألجداد.
وأوضح خليفة عبدالل��ه القعود أن رعاية 
واهتامم ومتابعة س��مو الش��يخ نارص بن 
حم��د آل خليفة أثرت املس��ابقة وأعطتها 
رونًق��ا جمي��اًل من خ��الل رعاية س��موه 
الالمح��دود  الكب��ري ودعم��ه  واهتامم��ه 
للجن��ة املنظم��ة العليا، مبيًن��ا أن اللجنة 

حرصت عىل تقدي��م كامل الدعم للمالك 
والصقاري��ن من أجل تس��جيل نجاح آخر 

للمسابقة.
وأشار خليفة عبدالله القعود أن املشاركة 
الواسعة التي ش��هدتها البطولة من املالك 
والصقارين م��ن مملك��ة البحرين ودول 
مجل��س التعاون ب��دول الخلي��ج العربية 
يؤكد نجاح املس��ابقة وخروجه��ا بأفضل 
صورة س��واء م��ن الناحية التنافس��ية أو 
التنظيمي��ة، مبيًن��ا أن التناف��س الرشيف 
ال��ذي ش��هدته البطول��ة هو أك��رب نجاح 
للمسابقة إضافة إىل املشاركة الواسعة من 

املالك والصقارين.

وبارك رئيس اللجنة املنظمة لكافة الفائزين 
من املالك والصقارين من مملكة البحرين 
ودول مجل��س التع��اون ب��دول الخلي��ج 
العربية، وقال: “إن املش��اركة الكبرية التي 
حظيت بها البطولة من املالك والصقارين 
وباألخص من خارج مملكة البحرين، يؤكد 
أن املسابقة عريقة ولها تاريخ مميز، حيث 
ح��رص الكثري من امل��الك والصقارين عىل 
املشاركة وإبراز إمكانياتهم وهو ما ساهم 

بتحقيق النجاح”.
وأش��اد خليفة عبدالله القع��ود بالجهود 
الطيبة الت��ي بذلتها اللجن��ة املنظمة من 
رؤس��اء وأعضاء اللج��ان العاملة، وأضاف 

ر ونثم��ن ه��ذه الجه��ود الكبرية،  “نق��درّ
حيث بذل الجميع قص��ارى جهدهم من 
أجل كتابة نجاح آخر للمس��ابقة، وهو ما 
تحقق بالس��واعد البحرينية األصيلة التي 
متتلك حنك��ة إدارية وخربة ميدانية ومتتاز 
مبواصف��ات إدارية وفنية رائع��ة وأود أن 
م لهم جزي��ل الش��كر والتقدير عىل  أق��درّ

جهودهم الكبرية التي بذلوها”.
كام أش��اد خليفة عبدالله القعود بالنجاح 
الكب��ري الذي ش��هده الربنام��ج التعليمي 
للصق��ار الصغ��ري إضاف��ة إىل مس��ابقات 
القن��اص الصغري املصاحبة ملس��ابقة نارص 

بن حمد للصقور والصيد.

رعاية ودعم ناصر بن حمد ساهمت بتنظيم مثالي للمسابقة
بعد ختام مسابقة “الصقور والصيد”... القعود:

تغطية        اللجنة اإلعالمية

خليفة القعود
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يختت��م ممث��ل اململك��ة فري��ق 
املنامة، اليوم، تحضرياته اإلعدادية 
ملباراة العهد اللبن��اين غًدا ضمن 
الجول��ة 2 للمجموع��ة 2 بكأس 
االتح��اد اآلس��يوي لك��رة القدم، 
والتي س��يحتضنها اس��تاد مدينة 
خليفة الرياضية عند 6.30 مساء.

الي��وم  املنامي��ون  وس��يخوض 
التدري��ب األخ��ري ع��ى ملع��ب 
املب��اراة عند 5.30 مس��اء، وفيه 
س��يضع املدرب الوطن��ي محمد 
الش��مالن اللمس��ات األخرية قبل 

املواجهة املرتقبة.
وكان املنامة قد خاض مرانه أمس 
عرًصا عى اس��تاد النادي األهيل، 
يف ح��ن انتظم الفريق مبعس��كر 
داخ��يل فن��دق The Grove يف 

أمواج؛ استعداًدا للمباراة.
املب��اراة  يف  املنام��ة  وس��يفتقد 
لخدمات الالعب محمد الرميحي 
بس��بب طرده يف الجول��ة األوىل، 
يف ح��ن يتوقع أن تش��هد املباراة 
عودة الح��ارس أرشف وحيد بعد 

غيابه؛ لإلصابة.
من جهة أخ��رى، وصل يوم أمس 
الفريق اللبناين، قبل أن يستقر يف 
فن��دق Gulf Court يف ضاحية 

السيف.
وس��يكون مران العهد اليوم عند 
6.30 مس��اء ع��ى اس��تاد مدينة 

خليفة الرياضية.
ويعق��د الي��وم ظه��رًا االجت��اع 

الفني للمباراة؛ لالتفاق عى كافة 
الجوان��ب اإلداري��ة، في��ا يعقد 
خالل الف��رة املس��ائية املؤمتران 
بالفريقن،  الخاص��ان  الصحافيان 
إذ سيبدأ مؤمتر فريق العهد عند 
6.15 مساء، ثم فريق املنامة عند 

6.30 مساء. 
وس��يدير اللق��اء طاق��م تحكيم 
الحك��م  م��ن  مك��ون  أوزب��ي 
ويعاون��ه  ش��ريزود،  قاس��يموف 
وتيم��ور،  تس��بينكو  مواطن��اه 
والحكم الرابع سلطان الحريب من 

اململكة العربية السعودية.
وسيكون الهندي “أكشاي” مراقًبا 
للمب��اراة، و”الم ه��و” من هونج 

كوند مقيًا للحكام.
وكانت مواجهة املنامة اآلس��يوية 
األوىل انته��ت بالتعادل الس��لبي 
م��ع الجي��ش الس��وري يف لق��اء 
احتضنه اس��تاد البحرين الوطني، 
علًا بأن الفري��ق اللبناين تعادل 
يف الجول��ة األوىل أيًضا مع فريق 

الزوراء العراقي بنتيجة )1-1(.

وصل وفد ممث��ل اململكة فريق 
املالكية، ي��وم أمس، إىل العاصمة 
اس��تعداًدا  )ع��ان(؛  األردني��ة 
ملواجه��ة فريق الجزي��رة األردين، 
ضمن الجول��ة 2 للمجموعة 1 يف 
كأس االتحاد اآلس��يوي، إذ ستقام 

املباراة غًدا )اإلثنن(.
وكان ف��ارس الغربي��ة ق��د غادر 
صباًحا يف وفد ترأسه نائب رئيس 
منص��ور، وضم  عبدالله  الن��ادي 
أعض��اء الجهازين الفني واإلداري 
بقي��ادة امل��درب أحم��د صال��ح 
الدخيل، والطاقم املعاون املكون 
من: س��يد حس��ن عيىس، س��يد 
محسن عيل، عيل خميس، حميد 
مره��ون، محم��د صب��اح، عيىس 
اإلعالمي عباس  عبدالله واملنسق 
س��لان واملصور س��يد مصطفى 

العلوي.
ك��ا اختار امل��درب أحمد صالح 
الدخي��ل قامئ��ة مكون��ة من 22 
العًبا هم: يوس��ف حبيب، نواف 
عبدالله، س��يد محمد السهالوي، 

سيد هاشم عدنان، محمد مريزا، 
حس��ن حس��ن، محمد درويش، 
عي��ىس ال��ري، جي ج��ي، أحمد 
يوسف، سامل حسن، إرساء عامر، 
وليد الطيب، حسن خميس الري، 
عيل عاشور، سيد رضا عيىس، سيد 
هاش��م عيىس، س��يد عيل عيىس، 
عبدالكري��م فردان، عيل جاس��م، 

عار حسن وعيل حميد.
واس��تقر املالكية يف فندق حرير 

بالس.
تحضرياتهم  امللكاويون  وسيختتم 

اللبناين  الفري��ق  ملواجه��ة  اليوم 
عى اس��تاد ع��ان الدويل مرسح 
املباراة، يف وقت يعقد اليوم أيًضا 
االجت��اع الفني واملؤمتر الصحايف 

اللذان يسبقان املباراة.
يف  األخ��ر  الفري��ق  ويتس��لح 
بعد  الثاني��ة  اآلس��يوية  مهمت��ه 
بدايته القوية بفوزه عى السويق 
العاين هن��ا يف البحرين بنتيجة 
)1-4(، يف ح��ن أس��فرت الجولة 
األوىل أيًض��ا عن تع��ادل الفريق 
األردين مع القوة الجوية العراقي.

 اليوم يختتم التحضيرات للمهمة اآلسيوية الثانية 

المنامة يعسكر في “أمواج” 
استعداًدا للقاء العهد اللبناني 

قبل مباراة الجزيرة “آسيويًّا” 

المالكية يصل األردن بقائمة 
تضم 22 العًبا

فريق المالكية لدى وصوله األردن

أحمد مهديأحمد مهدي

رعى نائ��ب رئيس اتح��اد الكرة 
للش��ؤون الفنية الشيخ خالد بن 
س��لان آل خليفة، افتتاح ملعب 
األس��اطري يف املح��رق، وذلك يوم 
14 فراي��ر امل��ايض، بالتزامن مع 
احتف��االت اململكة بذكرى ميثاق 

العمل الوطني.
االفتت��اح حضور  حف��ل  وش��هد 
ورعاي��ة كرمي��ة من قبل الش��يخ 
خالد بن س��لان آل خليفة الذي 
قص رشيط افتتاح امللعب رسميًّا، 
وذلك بحضور عدد من املسؤولن 
يتقدمهم السفري الفلسطيني لدى 
اململكة طه عبدالق��ادر، والجهة 
الداعم��ة لحف��ل االفتت��اح رشكة 
الفخامة للس��يارات ع��ر تواجد 
إبراهيم آل سنان ونجم آل سنان.
وش��هد حف��ل االفتت��اح إقام��ة 
مباراة ودي��ة ترفيهية بن فريقي 
وشارك  واملمثلن،  املحرق  قدامى 
فيه��ا راعي الحفل الش��يخ خالد 
بن س��لان آل خليف��ة مع فريق 

قدامى املحرق.
وأع��رب رئيس ملعب األس��اطري 
رائ��د مال الل��ه عن بالغ ش��كره 
وتقديره للش��يخ خالد بن سلان 
ع��ى تفضل��ه بافتت��اح امللعب، 
مؤكًدا أن تواجد الشيخ خالد جاء 
تأكي��ًدا عى االهتام الكبري الذي 
يوليه للكرة البحرينية عر دعمه 

ملختلف األنشطة املعززة للعبة.
ومّثن مال الل��ه الدور الذي يقوم 
به الشيخ خالد بن سلان، مؤكًدا 
أنه داعم رئييس لألنشطة الكروية 
املختلف��ة، معت��رًا ذل��ك مصدر 
فخر واعتزاز ومحفزًا لدعم الكرة 

البحرينية.
ومث��ل فريق قدام��ى املحرق يف 
املباراة االفتتاحية كل من: حمود 
س��لطان، حم��د رشي��دة، حمد 
محم��د، عدنان ضي��ف، إبراهيم 
عيىس، محمد صالح، عيل حسن، 
ج��ال محمد، محم��ود الصايغ، 
س��عيد مذكور،  أحم��د حس��ن، 

طارق فهد وسلان عيىس.
أما فريق املمثلن فمثله كل من: 
جمعان الرويعي، خليل الرميثي، 
عادل شمس، عقيل املاجد، جعفر 
الساري، عبدالله البكري، حمد بن 

ثاين، جال السيب، حسن املاجد، 
عبدالل��ه س��ويد، أمري دس��ال، 
العلوي،  بوعن��ق، حس��ن  صالح 

أمن الصايغ وخالد الشاعر.
كا شهد االفتتاح تواجد أمن عام 
البوعينن،  إبراهي��م  الكرة  اتحاد 
الوجي��ه عيىس أحم��د أبوالفتح، 
العلي��وي، مدير  الكابنت محم��د 
البحرين  ببن��ك  العامة  العالقات 
الوطن��ي ن��ارص محم��د، وعضو 
مجل��س إدارة جمعي��ة الربي��ة 

اإلسالمية عدنان البدر.
وقام رئيس امللعب بتكريم راعي 
الحفل الشيخ خالد بن سلان آل 
خليفة عر تقديم هدايا تذكارية، 
كا قام الش��يخ خالد بن سلان 
آل خليف��ة بتكريم املش��اركن يف 

االفتتاح.

خالد بن سلمان يفتتح ملعب األساطير

فريق المالكية لدى وصوله األردن

ج��ّددت مجموع��ة رشكات خال��د 
“رشك��ة  يف  متمثل��ة  عبدالرحي��م 
س��يباركو” رعايته��ا لن��ادي الرف��اع 
الري��ايض متمث��اًل يف الفري��ق األول 

لكرة القدم.
ووق��ع العقد من جانب نادي الرفاع 
رئي��س مجلس إدارة النادي الش��يخ 
عبدالله ب��ن خالد آل خليفة ونائب 
رئي��س مجل��س اإلدارة رئيس جهاز 
الكرة س��مو الش��يخ خليفة بن عيل 
بن عي��ىس آل خليفة وم��ن جانب 
املجموع��ة رئي��س مجل��س اإلدارة 
للمجموع��ة  التنفي��ذي  والرئي��س 
خال��د عبدالرحي��م ومحم��د خالد 

عبدالرحيم.

وبهذه املناسبة، رصح الشيخ عبدالله 
بن خالد آل خليف��ة قائاًل “إن هذه 
ملناسبة سعيدة أن نرم تعاقد رعاية 
جدي��د م��ع رشك��ة س��يباركو هذه 
الرشك��ة الرائدة يف مج��ال املقاوالت 
واألع��ال، وه��ذا يدل ع��ى عمق 
العالقات االس��راتيجية ب��ن النادي 
والرشك��ة الت��ي كانت ه��ي الراعي 
الرس��مي للفري��ق األول لكرة القدم 
يف مناس��بات عديدة آخرها املوسم 

املايض”.
وأكد الش��يخ عبدالله ب��ن خالد آل 
خليف��ة أن هذه الرعاي��ة تدل عى 
االهت��ام الكب��ري م��ن قب��ل رشكة 
س��يباركو يف دع��م كاف��ة قطاعات 

املجتم��ع البحرين��ي ومنه��ا املجال 
الريايض، مشريًا إىل أن هذه الرشاكة 
مع س��يباركو تساهم يف دعم مسرية 

أنشطة كرة القدم بالنادي”.
م��ن جانبه، ق��ال خال��د عبدالرحيم 
إن تجديد التعاقد م��ع نادي الرفاع 
أمر يدعو للفخر واالعتزاز من خالل 
االرتب��اط مع ه��ذا الن��ادي العريق 

الذي يعد أحد أبرز االندية املحلية.
رعاي��ة  أن  إىل  عبدالرحي��م  وأش��ار 
س��يباركو لن��ادي الرفاع ت��أيت ضمن 
سياسة الرشكة بدعم كافة مؤسسات 
املجتمع املدين وتحقيق مبدأ الرشاكة 
املجتمعي��ة ال��ذي يأيت م��ن منطلق 

مسؤولية ملقاة عى عاتق الرشكة.

“سيباركو” تجّدد رعايتها لنادي الرفاع

جانب من توقيع العقد

الحنينية       نادي الرفاع

:  قال عضو مجلس إدارة 
اتحاد الكرة ورئيس لجنة 

الشواطئ والصاالت عارف 
املناعي إن منتخبنا الوطني 

لكرة الصاالت سيشارك 
يف بطولة الكويت الودية 

الدولية التي ستقام يف 
ضيافة الكويت خالل الفرة 

27 مارس وحتى 1 أبريل 
املقبلن.

ولفت املناعي إىل أن مشاركة 
منتخب الصاالت يف البطولة 

تأيت ضمن إطار استمرار 
إعداد املنتخب لالستحقاقات 

املقبلة، مشريًا إىل أهمية 

البطولة يف كونها فرصة 
مناسبة لالطالع عى أداء 
املنتخب بشكل أكر بعد 
ختام مشاركته التاريخية 

يف كأس آسيا، والتي خرج 
فيها املنتخب من الدور ربع 

النهايئ بعد أداء مميز يف 
ظهوره القاري األول.

وأوضح املناعي أن املنتخب 
سيشارك يف البطولة بقيادة 

الجهاز الفني املكون من 
املدرب عادل املرزوقي 

والطاقم املعاون، باإلضافة 
إىل قامئة الالعبن الذين 

سيتم اختيارهم بعد ختام 

مرحلة اإلعداد املحلية التي 
ستنطلق الشهر املقبل.

وأشار إىل أهمية التواجد يف 
البطولة؛ الكتساب الخرة 

عر االحتكاك مع منتخبات 
مبدارس مختلفة يف إطار 

العمل التطويري املنشود 
للعبة كرة الصاالت.

وتقام البطولة بتنظيم 
من قبل االتحاد الكويتي 

لكرة القدم، وبتمويل 
من رشكة أحمد الرومي 

لتنظيم البطوالت الرياضية، 
وستشهد البطولة مشاركة 

العديد من املنتخبات 
اآلسيوية والعربية 

واألوروبية، بعد أن وجهت 
الدعوة ملنتخبات الرازيل، 

إنجلرا، الرتغال، مرص، 
الكويت ومنتخبات أخرى 

أيًضا.

منتخبنا الوطني لكرة الصاالت عارف المناعي

منتخب الصاالت يشارك في بطولة الكويت الودية الدولية
اتحاد الكرة          المركز اإلعالمي



ت��ّوج النائ��ب األول لرئي��س املجل��س 
األعىل للش��باب والرياضة رئيس االتحاد 
البحريني أللعاب القوى الرئيس الفخري 
لالتحاد البحرين��ي لرياضة ذوي اإلعاقة 
سمو الش��يخ خالد بن حمد آل خليفة، 
الفائزي��ن باملراك��ز األوىل باملس��ابقات 
الرئيسية ببطولة #أقوى_رجل_بحريني، 
والتي أس��دل الس��تار عىل منافس��اتها 
يوم الس��بت املواف��ق 24 فرباير، والتي 
أقيم��ت تحت رعاي��ة س��موه ونظمها 
املكتب اإلعالمي لس��مو الشيخ خالد بن 
حمد بن عيىس آل خليفة تحت ش��عار 
#خلك_وحش يف الف��رة 24-22 فرباير، 
والتي وجه سموه لتخصيص ريعها لدعم 
م��رىض الرسطان ضمن حمل��ة #خلك_
وحش، والتي تأيت ضمن مبادرات سموه 

الداعمة للمجالني اإلنساين والريايض.
 وقد تّوج س��موه البط��ل عامد القفاص 
وهي  #أقوى_رجل_بحرين��ي،  بجائ��زة 
عبارة عن س��يارة دفع رباع��ي، بعد أن 
نج��ح القفاص من تحقي��ق املركز األول 
مبس��ابقات الوزن الثقيل، معربا س��موه 
عن س��عادته مبا ش��هده اليوم الختامي 
م��ن بطول��ة #أقوى_رجل_بحريني من 
مس��تويات قوية م��ن قبل املش��اركني، 
والتي س��اهمت بش��كل كب��ر يف نجاح 
مس��ابقات الوزن املتوس��ط ومسابقات 

الوزن الثقيل التي شهدتها البطولة. 
 وق��ال س��مو الش��يخ خالد ب��ن حمد 
آل خليف��ة: “إن عاه��ل الب��الد صاحب 
الجاللة امللك حمد بن عيىس آل خليفة 
الداعم األول لن��ا، والذي كان له الفضل 
يف تحقيقن��ا لله��دف املنش��ود يف هذا 

امللتقى الريايض الكبر”، مؤكدا س��موه 
ان رعاية ودع��م ومتابعة جاللته ألبنائه 
الرياضيني ساهم يف إحرازهم العديد من 
النتائ��ج املرشفة يف مختلف املش��اركات 

والبطوالت.
 وقد مثن س��موه حضور ومتابعة س��مو 
الش��يخ نارص بن حمد آل خليفة ممثل 
جاللة املل��ك لألعامل الخرية وش��ؤون 
الش��باب رئيس املجلس األعىل للشباب 
األوملبي��ة  اللجن��ة  رئي��س  والرياض��ة 
البحريني��ة ، ملنافس��ات بطولة #أقوى_
رجل_بحريني من قلب الحدث، والذي 
انعكس بش��كل واضح ع��ىل نجاح هذه 
الفعالية الرياضية، التي شهدت مشاركة 
كبرة من الشباب البحريني، والتي قدم 

خاللها املتسابقون مستويات كبرة.
 وأعرب س��مو الش��يخ خال��د بن حمد 
آل  خليفة عن س��عاده مبا ش��هده اليوم 
الختام��ي م��ن مس��تويات فني��ة قوية 

يف مس��ابقات ال��وزن املتوس��ط والوزن 
الثقي��ل، والتي برهنت عىل املس��تويات 
الفني��ة والق��درات الت��ي ميتلكها هؤالء 
املش��اركون، والت��ي انعكس��ت بصورة 
واضحة عىل إبراز الحدث، والتي حققت 
األه��داف الت��ي رس��مها س��موه والتي 
تركز عىل احتضان الش��باب يف منافسة 
رشيفة، تعزز م��ن العالقات االجتامعية 
بني أبن��اء مدن وقرى مملك��ة البحرين 
وتنمي مبدأ األخوة بينهم، وتش��جعهم 
ع��ىل إط��الق قدراته��م ومواهبه��م يف 
مث��ل هذه الرياضات، مب��ا يخدم تطوير 
وارتق��اء منظومة الرياضة، ويس��اهم يف 
اكتشاف املواهب واملتميزين والخامات 

الرياضية، التي ميكن االستفادة منها.
 وقال سموه: “إن البطولة استطاعت أن 
تشق طريقها بنجاح وفق األهداف التي 
رسمناها، والتي ش��جعت عىل احتضان 
الش��باب البحرين��ي املح��ب واملامرس 

لهذه الرياض��ة. ومن��ذ االنطالقة األوىل 
فإن املؤرشات تشر إىل أن النجاح الكبر 
واتس��اع رقعته��ا، خصوصا م��ع العدد 
الكبر الذي ش��ارك فيها، والبطولة تؤكد 
النجاح��ات تلو النجاح��ات يف تحقيقها 
لألهداف والتطلعات، التي من شأنها أن 
تدفع للنهوض بهذه الرياضة، وتس��اهم 
يف اس��تمرارها من خ��الل املواهب التي 
تفرزه��ا هذه البطول��ة، والتي ميكن أن 

تكون متواجدة عىل مستوى أكرب”.
وأش��ار س��مو الش��يخ خالد ب��ن حمد 
آل خليف��ة إىل أن مث��ل ه��ذه الرياضة 
وهي واحدة م��ن الرياضات، التي متنح 
مامرس��ها الفرص��ة للتغي��ر واكتس��اب 
الصحة والجسم الس��ليم، وكذلك القوة 
البدنية والتحم��ل، باإلضافة إىل االرصار 
والتحدي عىل تحقيق املستحيل، ويدفع 
الش��باب ملزي��د م��ن التط��ور ويدفعه 
لتقديم املستوى املرشف واملنافسة عىل 

تحقيق النتائ��ج اإليجابية، خصوصا وأن 
البحرين متتلك عنارص مميزة عىل صعيد 
هذه األلعاب الفردية، والتي ميكنهم أن 
يحقق��وا من خاللها نتائ��ج جيدة خالل 

املستقبل القريب.
 وأوضح س��موه أن التنظيم الرائع الذي 
خرج��ت به البطول��ة يؤك��د االحرافية 
العالية التي ميلكها الش��باب البحريني، 
مؤكدا س��موه أن اللجنة املنظمة العليا 
وجمي��ع العامل��ني يف لجانه��ا الفرعية 
بذل��وا جهودا كبرة يف إدارة املنافس��ات 
وذلك طوال الفرة التي سبقت البطولة، 
وعملوا بجد واجته��اد من أجل الخروج 
والوصول بالبطول��ة بأبهى صورة، والتي 
أك��دوا م��ن خالله��ا قدراته��م اإلدارية 
والتنظيمي��ة العالي��ة، مبينا س��موه أن 
تنظيم مث��ل هذه البط��والت يعزز من 
مكانة البحرين كدولة متقدمة يف تنظيم 
مختلف الفعاليات والبطوالت الرياضية، 

مثمن��ا س��موه يف الوقت ذات��ه الجهود 
الكب��رة الت��ي بذله��ا جمي��ع العاملني 
للخ��روج بالنج��اح املنش��ود يف ه��ذه 

الفعالية الرياضية املميزة.

تتويج أبطال المسابقات 
الرئيسية

تّوج س��مو الش��يخ خالد ب��ن حمد آل 
خليفة الفائزين باملراكز األوىل مبسابقات 
الوزن املتوس��ط وال��وزن الثقيل. ففي 
الوزن املتوس��ط أحرز املتسابق الشيخ 
عبدالل��ه بن خليفة بن أحمد آل خليفة 
املركز األول، فيام حصل املتسابق أحمد 
محمد طه ع��ىل املركز الث��اين، وحصل 
املتسابق ش��اهني محمد البوعينني عىل 

املركز الثالث. 
 ويف الوزن الثقيل، فاز املتس��ابق عامد 
حس��ني القفاص باملرك��ز األول، وأحرز 
املتسابق سلامن سامل عبدالله عىل املركز 
الثاين، فيام حصل املتس��ابق عيل عارف 

السيد عيل عىل املركز الثالث.
 في��ام ت��ّوج س��مو الش��يخ محمد بن 
سلامن بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ 
فيصل بن راشد آل خليفة وسمو الشيخ 
عبدالله الفاتح بن محمد بن سلامن آل 
خليفة الفائزين باملراك��ز األوىل بالوزن 
الخفيف، حيث أحرز سمو الشيخ خالد 
بن حمد آل خليف��ة عىل املركز الثالث، 
في��ام فاز املتس��ابق إس��امعيل س��ويد 
العم��ري باملرك��ز األول،  وحص��ل عىل 
املركز الثاين املتسابق خالد عيل الظفري 

عىل املركز الثاين.

خالد بن حمد يتّوج البطل عماد القفاص جائزة #أقوى_رجل_بحريني
سموه تّوج الفائزين بالمراكز األولى 

اللجنة اإلعالمية       بطولة أقوى رجل بحريني
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جانب من التتويج

تّوج رئيس االتحاد املليك للفروسية 
وسباقات القدرة نائب رئيس 

املجلس األعىل للبيئة سمو الشيخ 
فيصل بن راشد آل خليفة الفارس 
مسلم عيل بلقب املسابقة الكربى 

التي أقيمت ضمن بطولة سموه 
لقفز الحواجز برعاية رشكة دملونيا 

عىل ميدان االتحاد الريايض 
العسكري بالرفه وسط مشاركة 

واسعة ومنافسات قوية شهدتها 
جميع املسابقات.

وأعرب سمو الشيخ فيصل بن 
راشد آل خليفة عن إعجابه الكبر 
باملستويات الفنية املتقدمة التي 

قدمها الفرسان يف امليدان وما 
تشهده رياضة قفز الحواجز من 

تطور كبر يف كل بطولة ومسابقة، 

حيث تابع سموه بحضور رئيس 
لجنة قفز الحواجز الشيخ خالد بن 

محمد آل خليفة وعدد كبر من 
محبي وعشاق رياضة قفز الحواجز 

جانًبا من مسابقات بطولة سموه 
التي اتسمت بالتحدي واإلثارة 

والتشويق. 
وهنأ سموه الفرسان الفائزين 

باملراكز األوىل، مثنًيا عىل اهتاممهم 
الكبر بتقديم أفضل مستوياتهم 
وحثهم عىل مواصلة املزيد من 
خالل الجهد واملثابرة لتحقيق 

تطلعاتهم وطموحاتهم مبا يساهم 
يف تطوير مسابقات قفز الحواجز 

والتي يوليها االتحاد املليك 
للفروسية وسباقات القدرة اهتامم 

كبر.

كام وّجه سمو الشيخ فيصل بن 
راشد آل خليفة رشكة دملونيا 

التي وصفها بالرشيك االسراتيجي 
لالتحاد املليك للفروسية وسباقات 
القدرة من خالل دعمها ملسابقات 
قفز الحواجز معتربًا هذه الرشاكة 
حققت النجاح املنشود للبطوالت.
وشهدت املسابقة الكربى منافسة 

قوية ومميزة بني الفرسان ال� )18( 
الذين شاركوا فيها، حيث تألق 
الفارس مسلم عيل مع جواده 

باسكال عندما أنهى الجولة األوىل 
دون أخطاء ويخوض منافسات 

الجولة الثانية عابرًا لجميع الحواجز 
دون إسقاط أي منها ومنهًيا املسلك 

بزمن بلغ 64.41 ثانية وضعه يف 
منصة التتويج باملركز األول مقدًما 

عرًضا رائًعا نال عىل أثره التصفيق 

الحار من الحضور الجامهري.

وكان املركز الثاين يف املسابقة 

الكربى من نصيب الفارس املخرضم 

أحمد الجهرمي مع جواده دوري 

أي يك جي يس، حيث أنهى 

الجهرمي املسابقة يف جولتها األوىل 

ومعه 4 أخطاء أما الجولة الثانية 

فتميز أداءه بالهدوء والركيز والذي 

ساهم يف عبوره السليم لجميع 

الحواجز منهًيا املسلك بزمن 57.00 
ثانية، يف املركز الثالث الفارس 

الناشئ أحمد عيىس مع جواده 
فيفيكا والذي تألق يف بطولة سمو 
الشيخ فيصل بن راشد كثرًا، حيث 

إنه أنهى الجولة األوىل بأربعة 
أخطاء والجولة الثانية دون أخطاء 

وبلغ زمنه يف املسلك 65.38 
ثانية، املركز الرابع أحرزه الفارس 
باسل الدورسي مع جواده سيزم 

ون الفاتح بزمن بلغ 55.04 ثانية 
مع أربعة أخطاء، املركز الخامس 

الفارس معيوف الرميحي مع جواده 
الفرا بزمن بلغ 62.51 ثانية ويف 

املركز السادس الفارس أحمد أكرب 
مع جواده ألييس بزمن بلغ 54.46 

ثانية و12 خطأ.

سمو الشيخ فيصل بن راشد متوًجا الفائزين

مسلم بطاًل لبطولة فيصل بن راشد لقفز الحواجز
تغطية        اللجنة اإلعالمية

حقق النرص فوزا صعباً عىل حساب اتحاد الريف بثالثة أشواط مقابل شوطني 
يف املواجه��ة املؤجلة من منافس��ات الدور التمهيدي ل��دوري الدرجة األوىل 
للكرة الطائرة  والتي جمعت الفريقني مس��اء أمس السبت عىل صالة االتحاد 

مبدينة عيىس الرياضية.
اتح��اد الريف نجح يف خطف الش��وط األول 25/23، وظفر النرص بالش��وط 
الثاين 25/21، وفاز كذلك بالشوط الثالث 25/14، قبل أن يفوز اتحاد الريف 
بالش��وط الرابع 25/23، ولكن النرص اس��تطاع أن يحس��م الش��وط الخامس 

لصالحه 15/8.
وق��دم اتحاد الريف أداء قوي��اً رغم أن املباراة تعترب مبثابة تحصيل حاصل له 

بعد أن تأكد هبوطه رسمياً إىل دوري الدرجة الثانية منذ الجولة املاضية.
وبذلك الفوز فقد حقق النرص الفوز الخامس له يف املسابقة لرفع رصيده إىل 
13 نقطة لرتقي إىل املركز الخامس متفوقاً عىل البس��يتني الذي يتساوى معه 

يف النقاط وذلك بفارق عدد مرات الفوز.
وبعد نهاية الدور التمهيدي )القس��م األول والثاين( يصبح ترتيب فرق أندية 
دوري الدرج��ة األوىل كالتايل: األهيل يف املركز األول )38 نقطة(، املحرق ثانيا 
)32 نقط��ة(، داركلي��ب ثالث��ا )31 نقطة(، النجمة رابع��ا )31 نقطة(، النرص 
خامسا )13 نقطة(، البسيتني سادسا ) 13 نقطة(، بني جمرة سابعا )7 نقاط(، 

اتحاد الريف ثامنا )3 نقاط(.

أس��فرت نتائج خت��ام الجول��ة 12 من 
دوري الدرج��ة الثانية لك��رة القدم عن 
فوز البدي��ع عىل قاليل بثالث��ة أهداف 
دون رد، وف��وز البحرين ع��ىل االتفاق 
بهدفني مقابل واحد، يف املباراتني اللتني 

أقيمتا مساء أمس.
يف املب��اراة األوىل ع��ىل ملع��ب ن��ادي 
الرف��اع، نج��ح البدي��ع يف تحقيق فوز 
مثني ومه��م ارتقى به لص��دارة الدوري 
عرب ثالثي��ة بدأها الالع��ب أحمد حمد 
يف الدقيق��ة 40، قب��ل أن يضيف زميله 
محمد ميك الهدف الثاين يف الدقيقة 43، 
يف حني سجل الالعب راشد قمرب الهدف 

الثالث من ركلة جزاء يف الدقيقة 70.
ويف املب��اراة الثاني��ة الت��ي أقيمت عىل 
ملع��ب مدين��ة حم��د، ف��از البحرين 

بصعوبة عىل االتفاق متذيل الرتيب.
س��جل للبحرين الالعبان عبدالله سيف 
وعي��ىس جه��اد، في��ام س��جل لالتفاق 

الالعب سلامن فردان.

وكانت نتائ��ج اليوم األول م��ن الجولة 
أس��فرت عن تعادل مدين��ة عيىس مع 
البس��يتني بهدف للجانبني، وفوز س��رة 

عىل قاليل بهدفني مقابل واحد.
وع��ىل إثر ه��ذه النتائج يك��ون ترتيب 
الدوري حالي��ا كاآليت:البديع يف الصدارة 
مب��اراة،   11 م��ن  نقط��ة   28 برصي��د 
الحالة وصيف��ا برصيد 25 نقطة من 10 
مباريات، البس��يتني 21 من 10، مدينة 

عي��ىس 20 من 10، البحرين 14 من 11، 
س��رة 11 من 11، التضام��ن 9 من 11، 
قاليل 8 م��ن 11، االتفاق أخرا بال نقاط 

من 11.
وبحس��ب برنامج الجول��ة املقبلة، فإن 
البس��يتني س��يالعب التضامن، والبديع 
أمام الحالة، وذلك يوم السبت 3 مارس 
املقبل، ويف اليوم التايل يلتقي البديع مع 

سرة، واالتفاق مع قاليل.

النصر يجتاز اتحاد الريف ويرتقي 
للمركز الخامس بدوري الطائرة

فوز البديع والبحرين في دوري الثانية

من لقاء البديع وقاللي

البالد سبورت

أحمد مهدي

في المباراة المؤجلة من الدور التمهيدي



األحد 25 فبراير 2019 
9 جمادى اآلخرة 1439

العدد 3421 21 business@albiladpress.com

 اأين ك�نت الن�س�أة وحمل ال�سكن؟
ولدت وع�ست وترعرعت يف منطقة ال�سلم�نية.

واأين ك�نت املراحل الدرا�سية؟
ب�لق�سيبي���ة  املتنب���ئ  مدر�س���ة  يف  در�س���ت 
ومدر�س���ة النعيم، كنت من اأوائ���ل طالب الث�نوية 
الع�مة تخ�س�ص فيزي�ء وري��سي�ت ح�سلت عنده� 
على بعث���ة هند�سة كهرب�ئية يف ج�مع���ة البحرين، 
وك�ن���ت درج�تي ع�لية، ولكن من���ذ ال�سغر مل اأجد 
يف نف�س���ي رغب���ة يف مثل هذا النوع م���ن الوظ�ئف، 
وك�ن���ت الوالدة تهتم بدرا�ستن� واأخواتي جميعهن 
طبيب�ت واأخ���ي مهند�ص وك�نت تطم���ح لأن اأكون 
مثلهم واأدخلت يّف روح التفوق منذ ال�سغر وكنت 
اأ�ستطي���ع احل�سول عل���ى بعثة طبي���ة ب�سهولة، اإل 
اأنن���ي اأقنعت الوالدة ب�لدخ���ول يف تخ�س�ص جديد 

وهو اإدارة نظم ومعلوم�ت.
اأح���ب اأن اأعمل كل �سيء بر�س� الوالدين فهي 
�سي��ست���ي يف كل قرارات���ي ف�أحت����ج مب�ركتهم���� 
للعم���ل الذي �س�أق���وم به، حيث اأوؤم���ن اأن قرارهم� 
�سيفتح يل اأبواًب� من الر�س� وال�سع�دة، واإذا طبقت 
كالمهم���� حتى لو مل يعجبن���ي ولكن لدي ثقة اأنهم 
لن يقوم���� بتوجيهي مل�رضة بل جمي���ع م� يفعلونه 
حمب���ة يل دون وج���ود م�سلحة اأخ���رى ومنذ �سغري 

اأح�ول اأقرتب من ال�سيء الذي يرغب�ن فيه.

 كيف اأحببت التج�رة؟
ك�ن اأب���ي �سديًق���� مقرًب���� من رئي����ص الغرفة 
ال�س�ب���ق عل���ي ب���ن يو�سف فخ���رو، ومن���ذ اأن ك�ن 
عم���ري 8 �سن���وات كن���ت اأذه���ب م���ع الوالد ملحل 
فخرو، وك�ن���� يتكلم�ن عن ال�سفق����ت وامل�س�كل 
التج�ري���ة، وكنت اأركز معهم���� لأين اأحب هذا النوع 
م���ن احل���وارات، وكيف يقوم ه���ذا الت�ج���ر الكبري 
“علي فخرو” ب�إيج�د احلل���ول ال�س�ئبة والقرارات 
ال�سليمة ويح�ول اأن يكون همزة و�سلة فع�لة بني 

التج�ر واأ�سح�ب القرار.
بعد اأن �س�ر علي فخرو رئي�ًس� للغرفة، ذهبت 
معه يف جولته لغرفة الأح�س�ء والكويت ك�ن عمري 
حينه� حوايل 12 �سنة، عندم� ذهبن� لغرفة الكويت 
يف ال�سن���وات احل�لي���ة ك�ن���ت هن�ك �س���ورة لعلي 

فخرو وكنت اأقف بج�نبه.
والدي مل يكن ت�جًرا ب���ل موظًف� حكوميًّ� فيم� 
ك�ن ج���دي واأعم�م���ي يعملون ب�لتج����رة، كم� ك�ن 
ج���دي لوالدت���ي ميل���ك “ب���رادة” واأذه���ب له يوم 

اجلمعة واأقوم ب�لبيع وا�ستالم النقود.
عندم���� كن� نذه���ب لل�سعودي���ة اأ�سرتي بع�ص 
الأغرا����ص م���ن م����رضويف اخل�����ص واأبيعه���� عل���ى 
اأخ���ي واأخواتي حت���ى ب�لدي���ن للت�سهي���ل عليهم، 
وكن���ت اأمل���ك دف�ت���ر للح�س�ب�ت واأق���وم بت�سجيل 
اأ�سم�ئه���م واأخ���ذ تواقيعه���م اأنهم ق�م���وا ب�ل�رضاء 
مثلم���� اأراه يف مك�تب التج�ر وكيف يتع�مل التج�ر 
فينده����ص اأخوتي من ذلك، كم� كن���ت اأحب األعب 
“املونوبويل” واأجربهم على ذلك وك�نوا يكرهون 

اللعب معي واأنهيه� ب�متالك جميع م� ميلكون.

 م� اأول عمل قمت به؟
اإح���دى  يف  ب�لت���درب  اأق���وم  اأن  يج���ب  ك�ن 
ال�رضك�ت واخرتت �رضكة البحرين ملط�حن الدقيق، 
وك�ن حينه� عل���ي بن يو�سف فخرو رئي�ص جمل�ص 
الإدارة، ويف ذل���ك الوقت ك�ن���وا يريدون النتق�ل 
م���ن املع�م���الت الع�دية اإل���ى الأجه���زة والأنظمة 

احلديث���ة، لذلك اخ���رتت التدرب فيه����، ك�ن من 
املفرت����ص اأن يك���ون التدري���ب �سهري���ن فق���ط 
ولكنني وا�سلت ملدة ع�م تقريًب�، حولت الدرا�سة 
م�س�ء والعمل �سب�ًح���� يف املط�حن، اأ�سبوعيًّ� كنت 
اأعم���ل يف اأحد الأق�س�م حت���ى اأ�ستطيع فهم كيفية 

العمل هن�ك.
اجته���ت للمبيع����ت وفتحت خطوًط���� لل�رضكة 
للت�سدي���ر للخ�رج اأحببت العم���ل يف ال�رضكة، حيث 
���� وعقلي����ت رائع���ة، فلذل���ك  راأي���ت فيه���� فر�سً
امتزج���ت  التقني���ة وال�سب�ب والأم���ل مع اخلربات 
املمت����زة وح�سل���ت على دعم من جمل����ص الإدارة 
والإدارة التنفيذي���ة واملوظف���ني ول���ول دعمه���م 
مل���� و�سلت لهذه النتيجة، حي���ث اإنني اتفقت مع 
جمموعة جت����ر يتع�ملون م���ع ال�سوم�ل، ويف ذلك 
الوقت التع�مالت هن�ك ك�نت �سعبة وقمن� بعقد 
�سفق���ة ب�أن ن���زود التج�ر بطح���ني ويبيعون على 
جت����ر ال�سوم����ل وي�ست���وردون مق�بل���ه موا�سي، 
ويق���وم الزبون ال�سوم����يل بفتح اعتم����د ب�لبنك 
حلف���ظ احلق كم� بداأ الت�ج���ر ال�سوم�يل ب��سترياد 
العل���ف م���ن ال�رضك���ة، كم� كن���ت اأمث���ل ال�رضكة يف 
كث���ري من املع�ر�ص وجهزن� ل�سفق�ت حتى لو مت 
تو�سع���ة امل�سن���ع لل�سعفني لن تك���ون هن�ك اأي 
م�سكلة، اإذ اإن الأ�سواق ج�هزة وم�ستعدة للتوقيع، 
مل يك���ن هن����ك كمي����ت طح���ني يف امل�ستودع�ت 
فج�ء ات�س�ل من جمل�ص الوزراء ب�إيق�ف الت�سدير 
للخ�رج ب�سب���ب بدء اأزمة طح���ني، ويف ال�سنة التي 
عمل���ت فيه���� يف �رضك���ة املط�ح���ن ك�ن���ت ال�سنة 
الوحي���دة التي مل ت�أخ���ذ فيه� دعًم���� حكوميًّ� منذ 

افتت�حه�.

 متى بداأت اأول م�رضوع جت�ري؟
م���ن بعد جترب���ة املط�حن اجته���ت لفتح اأول 

�سج���ل جت����ري ر�سم���ي ع����م 1998 لبي���ع اأجهزة 
الهوات���ف، بداي���ة فتح الأ�س���واق، حي���ث اإن هن�ك 
�سوًق���� واعدة له����، وطلًب���� كبرًيا عل���ى الهواتف، 
كنت حينه� ل اأح�سل على م�رضوف من اأول دخويل 
للدرا�سة اجل�معية، حيث ك�ن لدي بعثة وخم�س�ص 
م���ن وزارة الرتبي���ة والتعلي���م، كم� كن���ت اأم�ر�ص 
بع����ص الأعم�ل الب�سيط���ة وبداأت حينه���� امل�رضوع 
ب�مل����ل وفرته منذ اأن ك�ن عم���ري 15 �سنة بعده� 

اجتهت اإلى ال�ستثم�ر يف املط�عم واملق�هي. 
ق�سة املقه���ى خمتلفة، حيث كن���� جنتمع مع 
الأ�سدق�ء يف اأح���د املق�هي، ولكنه يع�ين من اأمور 
م�لية وعرثات، ولأين اأحب املك�ن اأحببت امل�س�عدة 
يف بداي���ة الأمر، ومل يكن يف عقلي اأن اأكون �س�حب 
املك�ن، ك�نت فكرة ملجرد املح�فظة على املك�ن، 
ك�ن ل���دي مبل���غ م���ن م�رضوع���ي وجمي���ع �سفق�تي 
حوايل 15 األف دين�ر مل يكن املبلغ يكفي لتغطية 
امل�س�ري���ف، حي���ث اإن املح���ل يحت����ج ملع���دات 
وترميم وغريه� وا�سطررت لبيع �سي�رتي اإذ اإنني 
توليت امل�سوؤولية منذ التخرج من الث�نوية الع�مة، 
كن���ت اأ�س�هم مببلغ ب�سيط ب�سكل �سهري مع الأهل 
وق�لوا يل اإن جميع املبلغ متوفر ول نحت�جه ولكنن� 
كن� فخورين ب���ك و�سعدن� مب�س�عرك جت�هن� ولكن 

مل اأقبل واعتربته� هدية لهم.
ومل يك���ف ذلك وا�سطررت لأخذ قر�ص مع اأنه 
ك�ن وقته� من ال�سعب اإعط�ء القر�ص ل�سخ�ص اأو 
�س�حب عمل غري معروف ومل يكن هن�ك موؤ�س�س�ت 
مثل “متكني” وبنك البحري���ن للتنمية، ك�ن مدير 
البن���ك وقته���� �سديق���ي وعندم���� راأى عزميتي مل 
ي�ستط���ع اأن يخي���ب اأمل���ي وواف���ق عل���ى القر�ص 
بكف�لته دون اأن يخربين بذلك، وك�ن مبلغ القر�ص 

5 اآلف دين�ر.
امل���ك�ن ك�ن بح�ج���ة لإع����دة اإعم����ر وتعديل 
وت�أثيث وهو اأول حتد تعبت كثرًيا حتى ا�ستطعت 

جعله يقف على قدم���ني ا�ستمررت ب�لتحدي ملدة 
3 �سن���وات تقريًب� مل اأ�ستطع وقته� افتت�ح م�رضوع 
اآخر اأو تطويره، وبقيت ب�سي�رة اإيج�ر ملدة ع�مني، 
حي���ث اإن اأولويتي تخطي اأزم����ت املقهى وهن�ك 
م���ن وقف معي، وهن�ك من ح�ول م�س�يقتي ولكن 
ب�لإ�رضار والتوفيق من اهلل ور�س� الوالدين تخطين� 

الأزم�ت وا�ستطعت تو�سعته وافتت�ح 4 فروع.

م���� الأعم����ل وال�ستثم����رات الأخ���رى التي 
م�ر�سته�؟

فتح���ت م�س�ري���ع اأخ���رى من ع����م 2000 حتى 
2005 مل اأجن���ح فيه���� واأغلقته� منه� مطعم م�س�و 
و�س�ل���ون، كن���ت اأعم���ل درا�س���ة ب�سيط���ة واأعطي 
امل�رضوع ف���رتة اإذا مل يحق���ق يل النت�ئج املتوقعة 
اأتخل����ص م���ن التزام�ته واأغلق���ه. ويف الع�م 2006 
جرب���ت الدخول يف امل�س�ري���ع العق�رية مع �رضيكي 

اأحمد مرزوق حيث اإنه ميتلك خربة عق�رية كبرية.

هل جتد نف�سك يف القراءة؟
اأحب قراءة كتب ق�س�ص جن�ح كب�ر التج�ر على 
م�ست���وى اخلليج، حيث اإنن� نعي�ص نف�ص القت�س�د 
وتهمن���� خربتهم، مث���ال اأحب ق���راءة �سل�سلة كتب 
ال�سيخ حممد ب���ن را�سد اآل مكتوم التي حتكي عن 
روؤيته والإدارة والإ����رضار والعزمية، كم� اأقراأ كتب 
ع�ئلة الق�سيبي وكيف بداأت يف ع�مل التج�رة، كم� 

قراأت كت�ب ق�سة جن�ح يو�سف خليل املوؤيد.

 هل وثقت لق�سة جن�حك يف كت�ب؟
اأن� اأكت���ب ح�ليًّ� مق����لت اأ�سبوعي���ة يف اإحدى 
ال�سح���ف املحلي���ة اأركز فيه� عل���ى امل�سكلة التي 
واجهته���� خ���الل الأ�سب���وع وم���� هو احل���ل بنظري، 

واأفكر جلمع تلك املق�لت وتوثيقه� يف كت�ب.

 م� الن�س�ئح التي ك�ن ي�سديه� لك والداك 
وت�س�عدك؟

اأب���ي ك�ن دائًم���� يق���ول يل تع�مل م���ع الن��ص 
مثلم���� تري���د اأن يع�مل���وك واإذا �سمع���ت كالًم� من 
�سخ����ص مل يعجبك اأولً �سع نف�سك مك�نه، وفّكر م� 
ال���ذي تريد اأن ت�سمعه ومن ث���م رد عليه، كم� ك�ن 
يقول يل خذ كل �سيء ح�سب حجمك وا�ستط�عتك، 
اإن �س���ورة يو�سف متث���ل واقعن� فنح���ن يف مراحل 
الرخ�ء ثم ال�سدة وال�سنوات العج�ف وتع�د الدورة 
مرة اأخرى، ف�لإن�س�ن يكون يف امتح�ن خالل مراحل 

حي�ته، ويجب اأن يعرف كيف يجهز له�.
اأم� الوالدة فك�نت حتثني على العمل ودرا�سة 
العم���ل حتى اأ�ستطيع فعله ب�إتق����ن وجودة، دائًم� 
تو�سين���ي اأن اأعمل ال�سيء املقتنع به وحتى يكون 

مميز.

كيف ت�س�ندك زوجتك يف عملك؟
ا بحكم طبيعة  زوجت���ي متفهمة ومتع�ونة ج���دًّ
عمل���ي وعالق�ت���ي، حي���ث مرتب���ط بجمعي����ت غري 
ربحي���ة، منذ بداي���ة عملي من بع���د الوالدين فهي 
اأول من اآم���ن بقدراتي ودائًم� حت����ول دعمي بكل 

الطرق وب�سكل اأفتخر به.

حدثن� عن ذريتك؟
ل���دي 3 بن����ت، ف�طم���ة 11 �سن���ة، زين���ب 7 

�سنوات، اآمنة 4 �سنوات.
 

هل حتب ال�سفر وال�سي�حة؟ 
اأن� بحكم عملي كث���ري ال�سفر، ولكن التزام�ت 
الع�ئل���ة اأهم م���ن كل �سيء، ب�لنه�ي���ة كل الأعم�ل 
تكون مل�سلحته� ولنتمكن من العي�ص معه� يجب 
اأن ل نتم�س���ك ب�لف���رع ونن�سى الأ�س���ل، يف ال�سفر 
اخل��ص ب�لعمل تك���ون اأي�مه حمددة واأرجع مب��رضة 

بعد ت�أديته.
اأح���ب ال�سف���ر اإل���ى اإجنل���رتا لأين اأمل���ك فيه� 
ذكري����ت كم� اأن هن�ك عدًدا م���ن الأ�سدق�ء واأخي 
يعي����ص هن����ك، كم� اأحبه���� لإعج�بي بنم���ط احلي�ة 
واأق�سي الرحلة خ�رج لن���دن مع املجتمع الأوروبي 
الأ�سلي، اأم� الدول العربية ف�أحب ال�سفر اإلى م�رض 
لأنه���� مليئة ب�حليوي���ة وال�سعب امل����رضي مثقف، 
���� يك���ون هن����ك مو�س���وع جدي���د، كم���� اأحب  يوميًّ
املواظبة على ال�سي�حة الدينية وملتزم به� ب�سكل 

�سنوي واأح�ول املح�فظة عليه� قدر امل�ستط�ع.

كيف تق�سي يومك؟
يف البداي���ة، اأقراأ ال�سحف جميعه� ب�لتف��سيل 
اإذا كنت اأملك الوقت الك�يف اأو اأكتفي ب�ل�سفح�ت 
القت�س�دي���ة واأقراأ املتبقي خ���الل بقية اليوم، ثم 
اأم�ر�ص الري��سة ملدة ن�س���ف �س�عة قبل الإفط�ر، 
ثم اأذهب لالإفط�ر مع الوالدة لأنه� فر�سة للحديث 
معه����، ودائًم���� اأ�س���ع مواعي���دي الر�سمي���ة قب���ل 
الذه����ب للمكت���ب. يف امل�س����ء اإذا ك�ن هن�ك عمل 
مل ينت���ه اأعود للمكتب حتى وقت مت�أخر من الليل، 
واأتع�س���ى مع الأه���ل اإذ اأحر�ص اأن اأك���ون متواجًدا 
معهم. ثم اأذه���ب ملت�بعة العمل يف املق�هي حتى 
الع��رضة م�س�ء واإذا ك�ن هن����ك ارتب�ط�ت وزي�رات 
اأوؤديه� حتى 11 م�س�ء ويف 12 ينتهي يومي ع�دة.

اأي�م اجلمعة تكون خم�س�سة للع�ئلة.

مارس التجارة 
منذ الثامنة من 

عمره

رضا الوالدين 
ديدني في كل 

قراراتي لفتح 
األبواب المغلقة

زينب العكري

سورة يوسف تمثل واقعنا اليوم من الرخاء للشدة والسنوات العجاف

أحمد السلوم...  
عشق التجارة واألعمال 

يطغى على الهندسة والطب 

مارسها خطوة بخطوة منذ الصغر

•  ال�سلوم متحدًث� ل� “ البالد”	

بأربعة فروع  التوسع  إلى  “زيزينيا” من متعثر  حوّل مقهى 

ال��ت��ج��ارة ف��ي  ح��ب��ا  وم��ع��ل��وم��ات  ن��ظ��م  إدارة  إل���ى  تخصصه  غ��ي��ر 

تدرب في “البحرين لمطاحن الدقيق” وأبرم صفقات مع الصومال

“ال���ه���وات���ف” ل��ب��ي��ع   1998 رس��م��ي  ت���ج���اري  س��ج��ل  أول  ف��ت��ح 

لقا�ؤنا �ليوم مع عا�شق للتجارة منذ �أن كان عمره 8 �سنوات، ويف 

�شنو�ت در��شته �جلامعية بد�أ �أ�ل م�شر�ع ب�شجل ر�شمي، تو�جد 

يف جمعي��ات �ملوؤ�ش�ش��ات �ل�شغرية ��ملتو�شطة �جل��ان غرفة جتارة 

��شناع��ة �لبحرين لأكرث م��ن 8 �شنو�ت، �أ�ّش���س �تر�أ�س جلنة �ملقاهي 

��ملطاع��م يف �لغرف��ة، ��ليوم يدي��ر 5 حا�شنات �أعم��ال حتت �إد�رة 

جمعي��ة �ملوؤ�ش�ش��ات �ل�شغرية ��ملتو�شطة، �إنه رج��ل �لأعمال �ل�شاب 

�أحم��د �شب��اح �ل�شل��وم �ل��ذي �لتقته “�لب��اد” ��أج��رت معه لقاء 

�لأحد فاإىل ن�س �حلو�ر.

تصوير: خليل إبراهيم
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أحداث 24

1981
ق�����ر ب��ك��ن��غ��ه��ام 
ي��ع��ل��ن ر���ش��م��ي��ا عن 
خطوبة االأمري ت�شارلز 

من ديانا �شبين�ر.

 1982
جمموعة  رئ��ي�����س 
الهيكل  ج��ب��ل  اأم��ن��اء 
غ���و����ش���ون ���ش��ل��م��ون 
�شاحة  باقتحام  يقوم 
امل�����ش��ج��د االأق�����ش��ى 
ال���������ش����الة  الأداء 
وال�شعائر الدينية بعد 
ال�رطة  �شمحت  اأن 
ملجموعة  االإ�رائيلية 
الكني�شت  اأع�شاء  من 
م����ن ح���رك���ة ه��ت��ح��ي��ا 
بالقيام  ال��ع��ن�����ري��ة 
امل�شجد  يف  ب��ج��ول��ة 
مبنا�شبة  االأق�����ش��ى 
ذكرى خراب الهيكل، 
وك����ان����وا ي��ع��ت��زم��ون 
ت��اأدي��ة ال�����ش��الة ل��وال 
م��ن��ع��ه��م م���ن ج��ان��ب 
امل�شلمني،  احل��را���س 
ك���م���ا رف������ع ال���وف���د 
االإ�رائيلي  الربملاين 
ع���ل���م اإ�����رائ����ي����ل يف 
���ش��اح��ات االأق�����ش��ى، 
الن�شيد  وهو يرددون 

الوطني االإ�رائيلي.

1991
وق�������وع م��ع��رك��ة 
القرين بني مقاومني 
ك��وي��ت��ي��ني وج���ن���ود 
العراقي  اجلي�س  من 
وذل�����ك اأث���ن���اء ح��رب 
حيث  الثانية،  اخلليج 
املنزل  اجلنود  حا�ر 
باملدفعية  وق�شفوه 
اإل��ى  بالنهاية  واأدى 
من  كبري  ع��دد  مقتل 

املقاومني.

مجدي سبلة في ضيافة بيت عبد الزايد اإلثنين المقبل

ضمن جولته الفنية العالمية

كارلوس سانتانا يقيم حفال غنائيا في حلبة البحرين الدولية

يف اإطار رفد احلراك الثقايف والتعويل على ا�شتثماره يف املجاالت التنموية كافة، 
ي�شت�ش���يف بيت عبداهلل الزايد ل���رتاث البحرين ال�ش���حفي، االإعالمي امل�ري جمدي 
�شبلة، رئي�س جمل�س اإدارة موؤ�ش�شة دار الهالل، يف اأم�شية مو�شومة ب� “دار الهالل بيت 
الثقافة والتنوير... �ش���اهد على العالقات امل�ري���ة البحرينية يف جوانبها الثقافية”، 
اإذ �شي�ش���تعر�س ال���دور الهيكلي ال���ذي تلعبه دار الهالل منذ ن�ش���اأتها العام 1892، 
واإ�ش���رتاتيجيتها الفكري���ة والتنويرية املرتك���زة على عطاءاته���ا احليوية باجلوانب 
الثقافية والتوعوية، ومطبوعاتها التي تت�ش���م بالق�شايا املختلفة، كما �شيبني اآلية 
املوؤ�ش�ش���ة يف تطوير االإنتاج وفق معايري حمددة، يكون ذلك، �شمن املو�شم الثقايف 
“ق���ل هو الفن”، ملركز ال�ش���يخ اإبراهيم للثقافة والبح���وث، تزامناً مع فعاليات ربيع 
الثقافة 2018، يوم االإثنني املوافق 26 فرباير 2018، عند ال�شاعة الثامنة م�شاء، يف 

بيت عبداهلل الزايد لرتاث البحرين ال�شحفي.
ي�ش���ار اإلى اأن االإعالمي جمدي �شبلة، كاتب و�ش���حفي من جمهورية م�ر العربية 
ي�ش���غل حالياً رئي�س جمل�س اإدارة موؤ�ش�ش���ة دار الهالل ال�شحفية، ومدير حترير جملة 

“امل�شور”، التي �شدرت عن دار الهالل الأول مرة العام 1924. 
يع���د االهتم���ام بال���رتاث اأحد اأه���م اأولويات���ه اإلى جان���ب تركيزه عل���ى النواحي 

االقت�شادية واالجتماعية التي يعاي�شها الوطن العربي وم�ر.

أحداث

ح���اول اأن تهت���م اأك���ر باأف���كار واقرتاحات 
زمالئك.

حاول اأن تت�رف يف حذر وكفاءة يف تعاملك 
مع اأطفالك اليوم!

ال تكابر وحاول اأن ت�شت�ش���ري اأحد الزمالء يف 
االأمور التي ي�شعب حلها.

اأن���ت ممي���ز يف عملك ملا تتمت���ع به من قوة 
و�رعة. 

ت�س���عر ببع�ض الإحباط ب�س���بب عدم تقدير 
االآخرين جلهودك.

ال تتهاون يف احل�ش���ول على ا�ش���تحقاقاتك 
لديك حق، ويجب اأن حت�شل عليه.

ال تكن عنيدا وقد بع����س التنازالت لتنجح 
عالقتك بزوجتك.

تقع يف حب �شخ�س ت�شعر اأنك م�شتعد 
للتنازل عن الكثري من اأجله.

تق�ش���ي اليوم اأم�ش���ية رائعة م���ن اأطفالك 
تن�شيك همومك.

تتح�ش���ن اأو�ش���اعك املادية اأخريا مما يزيل 
القلق من نف�شك.

االأف���كار التى تطرحها عل���ى ال�ركة مفيدة 
حافظ على هذا امل�شتوى.

ترتك اأث���ر اإعجاب كب���ري يف نفو�س عائلتك 
اليوم. 

الحمل:

األسد:

القوس:

الجوزاء:

الميزان:

الدلو: 

الحوت:

الثور: 

العذراء: 

الجدي:

السرطان:

العقرب: 

اإقامة  باإعالن  الدولية  البحرين  حلبة  تفخر 
غنائيا  حفال  �شانتانا  كارلو�س  العاملي  الفنان 
�شمن جولته الغنائية يف حلبة البحرين الدولية 
يوم اجلمعة 6 اأبريل 2018، الفنان الفائز ع�ر 

مرات بجائزة غرامي العاملية.
���ش��ان��ت��ان��ا ه��و ال�����ش��وت االأ���ش��ط��وري من 
املو�شيقى العاملية، وتتميز مو�شيقاه الالتينية 
والبلوز والروك بتجاوز جميع االأنواع املو�شيقية 
اأكر من  واحلدود الثقافية. ونتيجة لذلك، باع 
 100 من  اأكر  اإلى  وو�شل  األبوم،  مليون   100
مليون م�شجع يف احلفالت املو�شيقية يف جميع 
اأنحاء العامل. حتى االآن، فاز �شانتانا بع�ر جوائز 
غرامي العاملية، وثالث جوائز غرامي الالتينية.

و�شيكون هذا اأول حفل 
كارلو�س  للفنان  غنائي 

البحرين،  يف  �شانتانا 
ح��ي��ث ���ش��ي��ق��وم ب���اأداء 
االأغ�������اين ال���ت���ي ق��ام 

من  الأكر  بغنائها 
عقود  اأربعة 
م����ن ح��ي��ات��ه 

امل��ه��ن��ي��ة. ال��ك��ل 
لي�س  اأن����ه  ي��ع��ل��م 
رولينج  اأن  غريبا 
����ش���ت���ون ي��دع��و 

نا  �شانتا
“واحد 

من اأف�شل مغني الروك”، ومنح املركز 15 على 
قائمة 100 اأعظم عازيف غيتار. يف العام 2014 
اأ�شبح واحدا من اثنني فقط على قائمة اأف�شل 
�شتة  ملدة  االأول  املركز  على  ح�شوال  املغنني 
عقود متتالية. جميع حاملي تذاكر �شباق جائزة 
البحرين الكربى لطريان اخلليج للفورموال وان 
اال�شتمتاع  من  �شيتمكنون  اأي��ام  لثالثة   2018
باحلفل االأ�شطوري جمانا ومن دون دفع ر�شوم 
االآن  من  تذاكرهم  �راء  وللراغبني يف  اإ�شافية. 
التابع  التذاكر  بيع  مركز  اإلى  التوجه  ميكنهم 
�شنرت  �شيتي  مبجمع  الدولية  البحرين  حللبة 
البحرين، ومن خالل املوقع االإلكرتوين الر�شمي 
ال�شاخن  واخل��ط   www.bahraingp.com

للحلبة على 450000 97317+.

عن الفنان كارلوس سانتانا
ب���اع  ع����ام����ا،   40 م����ن  الأك������ر 
مليون   100 م��ن  اأك���ر  �شانتانا 
من  اأكر  اأغانيه  وو�شلت  األبوم، 
يف  �شخ�س  مليون   100
يف  املو�شيقية  احلفالت 
حتى  العامل.  اأنحاء  جميع 
جوائز  بع�ر  �شانتانا  ف��از  االآن، 
غ��رام��ي ع��امل��ي��ة، وث���الث جوائز 
ح�شل  كما  الالتينية.  غ��رام��ي 
على جائزة بيلبورد �شينتوري 
)1996(، وقد مت تقدميه 
قاعة  اإل���ى 

م�شاهري الروك اأند رول )1998(، وح�شل على 
جائزة بيلفورد التني ميوزك )�رف االإجناز مدى 
كينيدي  جائزة  على  وح�شل   ،)2009( احلياة( 
العديد من  )2013(. من بني  اأونور�س  �شينرت 
من  �شانتانا  كارلو�س  ح�شل  االأخ��رى،  االأو�شمة 
قائمة  على   15 املرتبة  �شتون  رولينج  جانب 
“100 اأعظم عازف غيتار “. ويف العام 2014 فاز 
بجائزتني بيلبوارد كاأول األبوم التيني، كما اأن 
�شانتانا اأ�شبح �شمن رولينج �شتونز واحدا من 
اثنني فقط على قائمة اأف�شل املغنني ح�شلوا 
متتالية.  عقود  �شتة  ملدة  االأول  املركز  على 
للمزيد من املعلومات عن تخفي�شات العرو�س 
املبكرة وللحجز، يرجى زيارة املوقع االإلكرتوين 
bahraingp.com اأو االت�شال على اخلط 
الدولية  البحرين  حللبة  ال�شاخن 

على 450000 97317+

 جاءت “اإك�س 4” اجلديدة مع �ش���بك 
تهوي���ة اأكرب حجما. من امل�ش���در اأدخلت 
دبلي���و”  اإم  “ب���ي  االأملاني���ة  ال�ش���انعة 
تعدي���الت جذري���ة عل���ى طرازه���ا للعام 
2019 من �ش���يارتها “اإك����س 4”، التي 
�شيتم الك�شف عنها للمرة االأولى، ال�شهر 
املقبل، عل���ى هام�س فعاليات “معر�س 

جنيف الدويل لل�شيارات”، وذلك بعد اأن 
ح�شلت ال�ش���يارة اجلديدة على ت�شميم 
اأكر جاذبية، مقرتن���اً باأبعاد اأكرب حجماً 

من �شابقه.
4” اجلدي���دة م���ع  “اإك����س  وج���اءت 
�ش���بك تهوي���ة اأك���رب حجما، وم�ش���ابيح 
ال�ش���بكة، كم���ا  ع���ن  اأمامي���ة منف�ش���لة 

مت اال�ش���تغناء ع���ن م�ش���ابيح ال�ش���باب 
الدائرية، و�ش���وال اإلى اعتماد ت�ش���ميم 
رفيع للم�ش���ابيح اخللفية، كما اأ�شهمت 
اخلطوط الت�س���ميمية اجلديدة يف زيادة 
بت�ش���جيل  كب���رية،  بدرج���ة  االن�ش���يابية 
الط���راز اجلدي���د مع���دل ان�ش���يابية يبلغ 

.0.30

فورد إكسبلورر.. ربع قرن من النجاح
متتاز فورد اإك�شبلورر بهيئتها الفريدة الرائعة 
التي جتعل من قيادتها متعة ال ُت�شاهى، ف�شالً عن 
متنح  التي  املريحة  ومقاعدها  املمّيزة  جتهيزاتها 
االأ�رة كبرية العدد فر�شة اال�شتمتاع بق�شاء رحالت 
املزايا  من  بكوكبة  اإك�شبلورر  وتتوافر  �شعيدة. 
اال�شتخدامات  متعددة  ريا�شية  ب�شيارة  تليق  التي 
مق�شورتها  وُت�شهم  املقاعد.  من  �شفوف   3 ذات 
الهادئة ذات الك�شوة عالية اجلودة يف االرتقاء بهذه 
�شيء  بكل  القيام  على  القادرة  العملية  ال�شيارة 
اإك�شبلورر”  “فورد  حافظت  فئتها.  �شدارة  لتحتل 
ال�شيارات  كاأف�شل  موقعها  على  ع��ام��ا   25 ع��رب 
الواليات  يف  مبيعا  اال�شتخدامات  متعددة  الرباعية 
املتحدة، وهي تقدم يف طراز العام احلايل تقنيات 
وتوفر  داخلها.  الركاب  وراحة  االإجن��از  تعزز  جديدة 
عجالت  ت�شمل  حت�شينات  باقة  تي”  اإل  “اإك�س  فئة 
ريا�شية بلون رمادي قطرها 20 بو�شة، اإ�شافة اإلى 
حماية جانبية من اخلدو�س وق�شبان لل�شقف باللون 
االأ�شود. ويف الداخل ت�شمل التح�شينات ك�شوة جلدية 
للمقاعد بظهر من ال�شمواه واإ�شافة خا�شية “�شينك 
واأحزمة �شالمة  3” للتوا�شل ومقود ميكن ت�شخينه 
احلماية.  من  ملزيد  الطوارئ  عند  انتفاخها  ميكن 
يدين  ب��ال  اخللفي  ال�����ش��ن��دوق  ب��اب  فتح  ومي��ك��ن 

بتحريك القدم اأ�شفل 
كما  ال�شيارة، 

م  ت�شتخد

اأ�شواء  وهي   .)LED( دايودية  م�شابيح  ال�شيارة 
ال�رورة  عند  عالية  اأ�شواء  اإلى  اأوتوماتيكيا  تتحول 

دون اإبهار ال�شائقني يف االجتاه املعاك�س.
اأ�شغرهما  حمركني  بني  من  امل�شرتي  ويختار 
�شعته 2.3 لرت من نوع ايكوبو�شت ب� 4 اأ�شطوانات 
وقدرة 280 ح�شانا. ويف فئة بالتينيوم العليا تاأتي 
اأ�شطوانات   6 ب�  لرت   3.5 �شعته  مبحرك  ال�شيارة 
 365 ق���درة  لها  ي��وف��ر  م���زدوج  توربيني  و�شاحن 
�شعة  الكبري  املحرك  اختيار  اأي�شاً  وميكن  ح�شانا. 
قدرة  يوفر  حيث  توربيني،  �شحن  دون  لرت   3.5
290 ح�شانا، وذلك لفئات “اإك�س اإل تي”. وت�شمل 
ومنها  التقنيات،  من  كثرياً   2017 طراز  جتهيزات 
يف  االأول��ى  للمرة  جمهزة  واأمامية  خلفية  كامريات 
وبال�شيارة  بالغ�شيل.  تنظيفها  باإمكان  القطاع  هذا 
م�شاعد على �شفها يتحكم يف املقود، بينما يتعامل 
“اإك�شبلورر”  وتنطلق  وال�رعة.  املكابح  مع  ال�شائق 
بدفع رباعي ذكي بنظام التحكم يف طبيعة االنطالق.

ال�شمعي  �شوين  نظام  اأي�شاً  اإك�شبلورر  وحتمل 
بقدرة 500 واط، كما توفر منافذ �سحن “يو اإ�س بي” 
م�شاعفة.  �شحن  بقدرة  واخللفية  االأمامية  للمقاعد 
مقدمة  يف  ال��ت��ربي��د  ف��ت��ح��ات  يف  التحكم  ومي��ك��ن 
ال�ريع  االن��ط��الق  اأث��ن��اء  واالإغ���الق  بالفتح  ال�شيارة 

التقنيات  وم���ن  ال���ه���واء.  م��ق��اوم��ة  ن�شبة  خلف�س 
الذي  ال�رعة  متغري  الفعال  ك��روز  نظام  االإ�شافية 
على  املتقدمة  ال�شيارات  وير�شد  ب��ال��رادار  يعمل 
وبني  بينها  اآمنة  م�شافات  على  ويحافظ  الطريق، 
“اإك�شبلورر” مع تغيري ال�رعة اإذا لزم االأمر. وتر�شد 
حتافظ  كما  جانبيها،  على  العمياء  النقاط  ال�سيارة 
على حارة ال�شري وحتذر من املرور العر�شي اخللفي 

عند التقهقر بال�شيارة.

ST
عن  للك�شف  االأمريكية  “فورد”  �ركة  ت�شتعد 
متعددة  الريا�شية  �شيارتها  م��ن  اجل��دي��د  اجليل 
حيث  “اإك�شبلورار”،  ال�شهرية   ”SUV“ االأغرا�س 
تعتزم ال�ركة اإطالق ن�شخة تت�شع ل�شبعة ركاب على 
اإمكانات  اأن حتمل  ، وهي من املفرت�س   ST متنها 
عالية االأداء قيا�شا على الطرز القدمية من ال�شيارة، 
القليلة  االأ���ش��ه��ر  م���دار  على  تعديلها  مت  وال��ت��ي 
جديد،  بثوب  احل��ايل  الوقت  يف  لتظهر  املا�شية، 
من املعتقد تفوقه على العديد من الن�شخ ال�شابقة 
تطويرات  من  به  حظى  ما  بف�شل  وذل��ك  لل�شيارة، 
اأ�شهمت  الفني والتقني،  وتعديالت على امل�شتوى 
يف تطويره ب�شكل رئي�س ووا�شح قبل طرحه ر�شمًيا 
يف االأ�شواق العاملية.  و�شيتم تزويد ال�شيارة التي 
تعليق  بنظام   ”ST“ العالية  االأداء  بتقنية  تتمتع 
�شك  اأي  ودون  االأداء،  عالية  ومبكابح  مطور 
بروحها  يليق  ريا�شي  مقود  �شتمتلك 

الريا�شية. 

سيارات

إعداد: طارق البحار

ك�شفت مر�شيد�س AMG الغطاء عن 
وذلك  كليا  اجلديدة   G63 االأق��وى  الفئة 

قبل تد�شينها يف معر�س جنيف املقبل.
ال��ف��ئ��ة  ع����ن   G63 مت��ي��ي��ز  مي���ك���ن 
فهي  ب�شهولة،  اخل���ارج  م��ن  االأ�شا�شية 
مع  جديدا  و�شداما  عموديا  �شبكاً  حتمل 
بينما  االأم��ام،  من  عديدة  ف�شية  مل�شات 
الثنائية  العادم  نرى خمارج  اجلانبني  من 
املرايا  يف  فايرب  الكربون  من  ومل�شات 
اخللف  من  واأخ��ريا  النوافذ،  ح��واف  وعلى 
ومل�����ش��ات   G63 AMG ع��ب��ارة  ت��ظ��ه��ر 
املظهر  يكتمل  ال�����ش��دام.  على  ف�شية 
الريا�شي ل� G63 باجلنوط اخلا�سة بق�سم 

ان�س   22 مبقا�س  تاأتي  والتي   ،AMG
واالأ�شود  الف�شي  االأل��وان،  من  وبخيارين 

املكابح  تظهر  خلفها  وم���ن  امل��ط��ف��ي، 
احلمراء الكبرية.

 G63 AMG مرسيدس

تعديالت جذرية على “إكس 4” فولفو XC40.. هوية جديدة للصانع السويدي
ك�ش���فت “فولف���و” ال�ش���تار ع���ن اأح���دث من���وذج من 
�ش���يارتها “XC40” رباعي���ة الدف���ع املخ�ش�ش���ة للط���رق 
الوع���رة، مع ط���راز رفع���ت من خالله ال�ش���انعة ال�ش���ويدية 
م�ش���توى التحدي �ش���من فئ���ة الكرو����س اأوف���ر، وذلك من 
خالل ت�ش���ميم اأنيق وع�ري يجمع بني �ش���خامة ال�ش���يارات 
رباعية الدفع واالإيروديناميكية العالية املعهودة يف الطرز 

الكوبيه الفارهة.
وتعك����س “XC40” اإ�رار ال�ش���انعة ال�ش���ويدية على 
اإدخ���ال جي���ل جديد م���ن �ش���يارتها، تطال الفئ���ة املدجمة 
ال�شغرية من عائلة الكرو�س اأوفر، لتاأتي ال�شيارة اجلديدة 
لتكم���ل عائلة “فولفو” على �ش���عيد عائل���ة “XC”، التي 
 ،”XC60“ حجم���اً  االأك���رب  ال�ش���قيقتني  بجانبه���ا  ت�ش���م 
و”XC90”. وعملت “فولفو” على منح �ش���يارتها اجلديدة 
�شخ�ش���ية منف�ش���لة مقارنة ب�ش���قيقتيها االأكرب حجماً، بعد 
اأن زودت “XC40” ب�س���بكة تهوية كبرية احلجم، وخطوط 
هيكل عدائية، و�شوال اإلى اعتماد مفهوم �شيارة الع�شالت 
فيما يتعلق باحليز املخ�ش����س لواقيات العجالت اخللفية، 
وانتهاًء بخطوط خلفية ذات طابع ريا�سي، واأقرا�ض عجالت 

مطلية بالكروم مع نقو�س تن�شجم مع ال�شكل اخلارجي.
وداخليا، حظيت ال�ش���يارة ب�ش���ندوق خلفي يت�شع اإلى 

460 ل���رتا، ما يجعل منها مركبة عائلي���ة بامتياز، وكاأغلب 
�ش���يارات “فولفو” زودت “XC40” اجلديدة بالعديد من 
اأنظم���ة االأمان كالتحذير من االأج�ش���ام الغريبة على الطريق 
اأثناء ال�ش���ري واأنظمة ركن ال�ش���يارة، ف�شال عن اأحدث اأنظمة 
“امللتيميدي���ا” وال�شا�ش���ات الكب���رية العامل���ة باللم����س. 
وتتوافر ال�ش���يارة بنظام الدفع الرباعي، مع خيارات عديدة 
م���ن املحركات االقت�ش���ادية، بدءاً من حمرك االأ�ش���طوانات 
االأربع ب�ش���عة اللرتي���ن واملعزز بالتوربو، و�ش���والً اإلى خيار 
حمرك االأ�ش���طوانات الثالث ب�ش���عة 1.5 لرت، واملعزز اأي�شا 
بالتوربو، على اأن يتوافر يف االأ�شواق يف وقت الحق من هذا 
العام، وانتهاٍء بتقدمي ال�ركة ال�شويدية الحقا خيار املحرك 
الهج���ني املقرون مبحرك كهربائي يعمل ب�ش���ورة متزامنة 
م���ع حمرك وق���ود احرتاق���ي مكون م���ن ثالث اأ�ش���طوانات، 

وب�شعة 1.5 لرت اأي�شا.
وتطمح “فولفو” عرب �ش���يارتها اجلديدة اإلى مناف�شة 
�ش���انعني عامليني على �ش���عيد ه���ذه الفئة م���ن مركبات 
الكرو�س اأوفر املتو�شطة، من اأبرزها “اأودي كيو 3”، و”بي 
اإم دبلي���و اإك����س 2” اجلديدة كليا، بجان���ب “اإنفينيتي كيو 

اإك�س 30”، ومر�شيد�س “جي اإل اإي”.

22

اأعلنت MG Motor اأنه قد بداأ االآن بيع 
مركبتها الكرو�س اأوفر MG ZS اجلديدة يف 
منطقة ال�رق االأو�ش���ط، ومت اإزاحة ال�شتار عن 
MG ZS اجلديدة على امل�ش���توى االإقليمي 
خالل”معر�س ال�ش���يارات ال�شعودي الدويل” 
الذي اأقيم يف �ش���هر دي�شمرب املا�شي، وهي 

االآن متوف���رة بث���الث فئات م���ن التجهيزات 
 1.5L STD، 1.5L ه���ي  القيم���ة  عالي���ة 
COM و1.5L LUX لتك���ون خي���اراً مثالياً 
للعم���الء الذي���ن يبحث���ون ع���ن مركب���ة جيدة 
ال�ش���كل وجيدة التجهيزات وجيدة الت�شنيع 

ب�شعر معقول.

tariq.albahar@albiladpress.comمسافات
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 Cayenne
يف تغي���ري كل���ي، اأزاحت رائ���دة ال�ش���ناعات االأملانية 
 ”Cayenne“ بور�ش���ه ال�ش���تار ع���ن اجليل الثال���ث م���ن
بع���د خ�ش���وعها لعملي���ة تطوير جدي���دة بالكام���ل، لتجمع 
بني الت�ش���ميم واالأداء الريا�ش���ي من جه���ة والعملية اأثناء 
اال�ش���تخدام اليومي من جه���ة اأخرى. لتخرج مبح���ركات توربو 
اأكر قوة و�رعة عن ال�شابق مع اأنظمة هيكل جديدة وعلبة ترو�س 
“تيبرتونيك اإ�س” Tiptronic S جديدة من ثماين �رعات، اإلى جانب مفهوم عر�س وحتكم 

ُمبدع مع قدرة توا�شل اأف�شل، مما يرتقي باالأداء الريا�شي والراحة اإلى م�شتوى جديد.
وخ���رج اجليل اجلدي���د من “كاين” بت�ش���ميم خمتلف وجريء ُيخل�س اإلى هوية ال�ش���يارة 
املعهودة، لكنه يزخر بطابع ريا�ش���ي وان�ش���يابي اأكر، يتناغم مع االزدياد احلا�شل يف طول 

ال�شيارة وارتفاعها االأقل.  

أرباح

كهربائية

رفعت “تويوتا موتور ك����ورب” توقعاتها الأرباح العام 
املايل احلايل، حيث تتوقع حتقيق 2.4 تريليون ين “22.1 
ملي����ار دوالر” مقاب����ل 1.95 تريليون ين وفق����اً لتوقعاتها 

قبل 3 اأ�ش����هر بف�ش����ل التخفي�ش����ات ال�ريبية التي اأقرتها 
الواليات املتحدة يف اأواخر العام املا�شي.

كم����ا عدلت اأكرب �رك����ة �ش����يارات يف اليابان توقع����ات اأرباح 
الت�ش����غيل للعام امل����ايل احلايل ال����ذي ينتهي يف 31 مار�����س املقبل من 

تريليوين ين اإلى 2.2 تريليون ين ومبيعاتها من 28.5 تريليون ين اإلى 29 تريليون ين.
وكانت “تويوتا” قد �ش����جلت خالل الربع الثالث من العام املايل احلايل حتى 31 دي�شمرب 
املا�ش����ي اأرباحا �ش����افية قيمتها 941.8 تريليون ين، وهو ما يعادل �شعف اأرباحها تقريباً يف 

الفرتة نف�شها من العام املايل املا�شي. 

اأثار نائب رئي�س ني�شان Daniele Schillaci االهتمام 
بت�ريحه اجلديد الذي اأدلى به لل�ش���حافة بعدما توقع اأن 
ال�ش���يارات الكهربائية �ش���تكون اأقل �ش���عرا وتكلفة من 
ال�شيارات التقليدية التي ت�ش���تخدم البنزين يف منت�شف 
العقد املقبل، وك�شف دانييل اأنه هناك عوامل عدة جتعل 

ال�ش���يارات الكهربائي���ة اأق���ل �ش���عرا يف 2025 منها الدعم 
احلكومي ملختلف الدول واجتاه اأ�سعار البطاريات اإلى الهبوط 

�ش���نوياً ب�شكل ملحوظ. Daniele و�شف العام 2025 باأنه �شيكون 
نقطة حتول يف تاريخ ال�ش���يارات وخا�شة ال�ش���يارات الكهربائية، وذكر اأن التحالف العاملي 
بني ني�ش���ان ورينو وميت�شوبي�شي اأ�شفر عن بيع اأكر من ن�شف مليون �شيارة كهربائية منذ 

العام 2010 الذي �شهد اإطالق اأول �شيارة كهربائية من التحالف، وهي ني�شان ليف.  

األفالم الجديدة في السينما 
هذا األسبوع عبر فوكس سينكو 

يعر����س يف البحري���ن ع���رب فوك����س �ش���ينكو 
البحري���ن عدد من االف���الم اجلديدة يف �ش���ينماتها 
ه���ذا اال�ش���بوع تتن���وع ب���ني االك�ش���ن والكوميديا 
والرع���ب، اأول ه���ذه االف���الم الفيل���م الكومي���دي 
املث���ري Game Night والذي يحكي جمموعة من 
اال�شدقاء ال�شباب اعتادوا اأن يتقابلوا ويت�شامروا 
ويلعبوا �شمن �شهرات ترفيهية، فوجدوا اأنف�شهم 
على حني غرة يحاولون ح���ل لغز جرمية قتل، وهو 
من متثي���ل بيللي ماجنو�ش���ني، جا�ش���ون بيتمان، 
ريت�ش���يل ماك-اآدام����س، كايل���ي بنربي، جي�ش���ي 

بليمون�س وكيلي �شاندلر.
وم���ن اإخراج: جون فران�ش���ي�س دال���ى وجوناثن 

جولد�شتني.
 Mom واي�شا يعر�س فيلم الت�شويق واالثارة
and Dad ه���ذا اال�ش���بوع وهو عن فت���اة مراهقة 
و�ش���قيقها ال�شغري يحاوالن البقاء اأحياء خالل اأربع 
وع�رين �ش���اعة وح�ش���ية، بعد اأن تف�شت هي�شرتيا 
جماعي���ة - جمهول���ة االأ�ش���باب وامل�ش���در - حُت���و 
ل االآب���اء اإلى كائن���ات عنيفة للغاية م���ع اأوالدهم. 
الفيلم من بطولة �شيلما بالير، اآين وينرتز، اأوليفيا 
كروت�شيت�ش���يا، لورين���ا دي���از، نيكوال����س كي���دج 

وجوزيف د، واخراج بريان.
ولع�شاق االفالم الكوميدية الكبرية، �شيعر�س 
 Three Billboards Outside Ebbing فيل���م
املر�ش���ح لالو�شكار وتبداأ االحداث بعد مرور اأ�شهر 
دون الو�ش���ول للج���اين يف ق�ش���ية مقت���ل ابنتها، 

تتخ���ذ )ميلدريد هايز( خطوة جريئ���ة، تتلخ�س يف 
اإقامة ث���الث عالمات توؤدي اإلى بلدتها مع ر�ش���الة 
مثرية للجدل موجهة اإلى )وليام ويلوجبي(، ماأمور 
�رط���ة املدينة املوُق َر، يف حني اأن نائبه ال�ش���ابط 
)ديك�شون( - رجل غري نا�شج متواكل على والدته 
ومييل اإلى العنف - يتورط يف الق�س���ية، فتن�سب 
املعركة ب���ني )ميلدريد( وق���وى القانون يف بلدة 

)اإيبينج( من اخراج مارتن ماكدونا.

طارق البحار



الفجــر: 04:48
الظهـر: 11:51 
العصــر: 03:09
المغرب: 05:37
العشاء: 07:07

حبة واحدة للق�ضاء على 
الأنفلونزا يف 24 �ضاعة

وافق���ت وزارة ال�صحة الياباني���ة، اجلمعة، على دواء 
جديد ق���ادر على الق�ص���اء على الأنفلون���زا يف 24 �صاعة 
فقط، ما يعد طفرة كبرية لعالج املر�ض مقارنة بالأدوية 

الأخرى التي حتتاج 3 اأيام اأو اأكرث.
الدواء اجلديد يحمل ا�صم " Xofluza " وهو من اإنتاج 

�رشكة " Shionogi " اليابانية.
وبح�صب ال�رشكة املنتجة ف���اإن الدواء اجلديد يختلف 
جذري���ا ع���ن الأدوي���ة املناف�صة مث���ل " Tamiflu "، فلن 

يحتاج املري�ض �صوى حبة واحدة فقط للعالج.
والأكرث اأهمية اأن ال�صفاء يكون يف 24 �صاعة فقط يف 
املتو�صط وفقا للتجارب، يف ح���ن اأن الأدوية املناف�صة 

حتتاج لعدة اأيام لتوؤتي مفعولها.
ومن املتوق���ع طرح الدواء يف ال�صوق الياباين بحلول 
�صهر مايو املقبل، يف حن مل يتم الإف�صاح موعد توافره 

عامليا.

هدد �ضعودية بن�ضر �ضورها.. 
فاأعطته 900 األف ريال

رف�صت اخل���روج معه بع���د اأن اأعطت���ه �صورها رغبة 
يف ال���زواج وظل يهدد بف�صحها حت���ى ر�صخت بت�صليمه 
روات���ب ومكافاآت 168 �صه���راً مبعدل 14 �صنة حيث بلغ 
جمم���وع ما ا�صتلمه املبتز من ال�صحية اأكرث من 900 األف 

ريال.
هذه ق�صة �صيدة �صعودية تخل�صت موؤخراً من مبتز، 
ق���دم له���ا وع���وداً بال���زواج يف املرحلة الثانوي���ة وطلب 

�صورها بعد خداعها حتى وقعت يف الفخ.
وات�صل���ت ال�صحية بوح���دة مكافحة البت���زاز، وبعد 
التاأكد م���ن م�صكلته���ا انتهت ماأ�صاته���ا يف فرتة وجيزة 

جدا، ومت القب�ض على املبتز.

تراجع مبيعات الهواتف 
الذكية يف 2017

ك�صف تقرير جديد اأ�صدرته �رشكة “غارترن” لالأبحاث 
تراج���ع مبيعات الهواتف الذكية خالل العام 2017، لأول 
م���رة على الإطالق. وق���ال التقرير اإن مبيع���ات الهواتف 
الذكية تراجعت بن�صبة 5.8 % خالل الربع الرابع من عام 

2017، مقارنة مع نف�صها من الفرتة 2016.
وذكر اأن اإجم���ايل املبيعات تراجع اإل���ى 408 مليون 
وح���دة خالل الفرتة م���ن اأكتوبر حت���ى دي�صمرب املا�صي، 
مقارنة مع 432 مليون وحدة يف نف�ض الفرتة من 2016.
وك�صف���ت “غارتن���رت” اأن ه���ذا ه���و اأول تراج���ع يف 

املبيعات منذ بداية عام 2004.
ال�صينيت���ن  ال�رشكت���ن  اأن  الدرا�ص���ة  ووج���دت 
للهواتف الذكي���ة “هواوي” و”�صاوم���ي” هما البائعان 
الوحيدان بن اأكرب 5 �رشكات بال�صوق )�صام�صونغ واأبل 
واأوب���و ...( اللذان �صجال من���وا يف املبيعات خالل الفرتة 

املذكورة �صلفا.

www.albiladpress.come-mail: local@albiladpress.com
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غير الحكومية إلنقاذهم بعدما غادروا ليبيا 
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الطقس المتوقع لمملكة البحرين
إدارة الرصاد الجوية
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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

حالة 
الطقس

الطق�ض غائم مع 
امطار متفرقة قد 

تكون رعدية احيانا.

الرياح �رشقية بوجه عام من 7 اإلى 12 عقدة وت�صل 
من 12 اإلى 17 عقدة خالل النهار مع هبات متقلبة 

الجتاه قد ت�صل اإلى 35 عقدة احيانا.

ارتفاع املوج من قدم اإلى قدمن قرب ال�صواحل ومن 2 اإلى 4 
اقدام يف عر�ض البحر ولكنه يرتفع اإلى 8 اقدام اثناء الهبات.

درجة احلرارة العظمى 25 وال�صغرى 17 درجة مئوية.

البحريني أهل للثقة
“الت�صخي����ض ن�ص���ف العالج”.. مقول���ة يرددها الأطب���اء وتنطبق على �صت���ى مناحي احلياة 
تقريبا. فاإذا و�صعنا اأيدينا على الأ�صباب احلقيقية مل�صكلة ما، حينها فقط ن�صتطيع اأن ننطلق 

يف الجتاه ال�صحيح نحو احلل.
يف جمي���ع بل���دان العامل ينبغ���ي اأن تكون للمواط���ن دائما الأولوية يف التوظي���ف، والبحرين 
لي�ص���ت ا�صتثناء عن هذه القاعدة الذهبية التي تع���د اأ�صا�صا لقت�صاد متن وم�صتدام، فالدول 
امل�صت���وردة للعمالة ت�صتقدم فق���ط اأ�صحاب التخ�ص�صات النادرة واخل���ربات غري املتوفرة يف 
الداخ���ل، حت���ى جلب الأي���دي العاملة الرخي�ص���ة مل يعد خي���ارا عمليا بعد ا�صتح���داث مفهوم ال� 
“Outsourcing”، �إذ تن�س���ئ �ل����ركات �لعاملية خطوط �إنتاج له���ا يف �آ�سيا و�إفريقيا و�أمريكا 

اجلنوبية، حيث تكون الأجور متدنية.
العتق���اد ب���اأن ارتف���اع ن�صبة العم���ال الأجان���ب - خ�صو�ص���ا يف القطاع اخلا����ض - مقارنة 
باملو�طن���ن، ميثل لب م�سكلة �سوق �لعمل يف �ململكة، ه���و ت�سخي�ص خاطئ ال يقود �إلى عالج 
�صلي���م للم�صكلة احلقيقية، فالعمال الأجانب هم ج���زء ل يتجزاأ من اقت�صاد الدولة، اإذ ي�صهمون 
يف م�ص���رية البناء والتنمية جنبا اإلى جنب م���ع املواطنن، وحتى حتويالتهم اإلى اخلارج ل ينبغي 

اعتبارها ت�رشبا لالأموال، بل هي ثمن �رشاء اخلدمات والأعمال التي يقدمونها.
امل�صكل���ة احلقيقية تكم���ن يف ميل اأ�صحاب الأعمال ل�صتق���دام وت�صغيل اأجانب يف وظائف 
ي�صتطي���ع �صغله���ا بكف���اءة واقت���دار الباحث���ون ع���ن عمل م���ن اأبناء البل���د، وهذا م���ا يجب على 
املتخ�ص�صن واخلرباء طرحه للنقا�ض ب�صكل علمي دقيق بعيدا عن العبارات الدرامية امل�صممة 

لال�صتهالك الإعالمي.
مل���اذا يف�صل اأ�صحاب العمل الأجانب يف قطاعات اأثب���ت املواطنون اأنهم الأجدر لها؟! هل 
لأن القوان���ن املعمول بها حاليا تفر�ض عليهم التزامات هم غري قادرين على الوفاء بها؟ هل 
القوان���ن بحاجة اإلى مراجعة بدل من ال�صتم���رار يف ت�صديدها كي ل ينفر امل�صتثمرون اأو يبحث 

اأ�صحاب الأعمال عن ثغرات ومنافذ لاللتفاف حولها؟
“البزن�ض” ل يعرف العواطف، ودائما ما يجد لنف�صه طريقا لال�صتمرار، اأما انتظاره اأن ينمو 
ويزده���ر ويحق���ق اأرباحا مع ت�صديد القي���ود املفرو�صة عليه هو كاإكراه الفت���اة على الزواج ثم 
مطالبتها باأن حتب زوجها!  قد يكون للطمع دور يف امل�صكلة، فعامل “البزن�ض” ل ينكر عن نف�صه 
ه���ذه ال�صفة، لكن متى اأدرك رج���ال الأعمال اأن توظيف اأبناء البلد �صيع���زز اأن�صطتهم التجارية 
َّم���ن �سو�هم، ب�رط �أن يخت���ارو� �ل�سخ�ص �ملنا�سب للمكان  ويزي���د من ربحيتها �سيف�سلونهم ع
املنا�صب ع���رب اتباع الأ�ص�ض ال�صليم���ة للتوظيف، وال�صتفادة من جت���ارب املوؤ�ص�صات الناجحة 

التي برع فيها البحرينيون واأبدعوا واأثبتوا اأنهم اأهل للثقة. 

أيمن همام
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