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رقم الت�سجيل   GBJP 773ثمن �لن�سخة: �ل�سعودية: رياالن - �لكويت: 200 فل�س - �الإمار�ت : درهمان - قطر: رياالن - عمان : 200 بي�سة - م�رص : جنيهان - �الأردن : 200 فل�س - لبنان 1000 لرية - �ململكة �ملتحدة : جنيه ��سرتليني - �لواليات �ملتحدة: دوالر�ن - �أوروبا : 2 يورو

احلوثيون ي�ستغلون الأطفال باحلرب “اأحياء واأمواتا”
اإطالق برنامج لتاأهيل النا�شئة... التحالف:

با�س���م  �ملتح���دث  ق���ال  وكاالت:    - عو��س���م 
حتالف دع���م �ل�رصعي���ة يف �ليمن �لعقي���د �لركن تركي 
�ملالك���ي، �إن ميلي�سيات �حلوث���ي جندت �آالف �الأطفال 
يف �ملع���ارك، وت�ستغله���م “�أحياء و�أمو�ًت���ا” يف �حلرب. 
و�أ�س���اف �ملالكي يف مقابلة مع “�س���كاي نيوز عربية”، 
�أم����س �ل�سب���ت، �أن �النقالبي���ن ي�ستغل���ون �لظ���روف 

�ملعي�سية �ل�سعبة لالأطفال وعائالتهم، الإجبارهم على 
�لقت���ال يف �سفوفه���م، �أو يغ���ررون به���م �أو يجربوهم 
بالق���وة. و�أو�س���ح �أن �مليلي�سيات “حت���اول حتى بعد 
تقدميهم للم���وت ��ستغاللهم �أمام �لر�أي �لعام �ملدين 
و�لعامل بتقدميهم ك�سحايا للعمليات �لع�سكرية”. كما 
ا الإعادة  �أكد �ملتح���دث �أن �لتحالف �أطلق برناجما خا�سًّ

تاأهي���ل �الأطفال �لذين جندته���م �مللي�سيات �حلوثية، 
مي���ر باأربع مر�حل قب���ل �إعادة �الأطف���ال �إلى عائالتهم، 
ب���ن نزع �ل�س���الح وتق���دمي �لرعاي���ة �لطبي���ة و�لعالج 
�لنف�س���ي وت�سليمه���م للجنة �لدولي���ة لل�سليب �الأحمر 

ومن ثم للحكومة �ليمنية �ل�رصعية �لتي تعمل 
على �إعادة تاأهيلهم ودجمهم يف �ملجتمع. 

• �حلوثيون يجندون �الأطفال الإر�سالهم �إلى جبهات �لقتال	
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“مزايا” من  ا�ستفادوا  مواطن   3000 من  اأكرث  “الإ�سكان”: 

النيابة تطالب باإعدام قاتل الآ�سيوي يف احلورة

وز�رة  قال���ت  �الإ�س���كان:  وز�رة   - �ملنام���ة 
�الإ�س���كان �إن برنام���ج “مز�ي���ا” �لذي يع���د �إحدى 
مبادر�ت �ل�رص�كة مع �لقطاع �خلا�س �لذي ��ستفاد 
من���ه حتى �الآن ما يزيد ع���ن 3000 مو�طن، تقوم 
�آلية �س���د�د �أق�ساطه �ل�سهرية على ��ستقطاع ربع 
ر�تب �مل�ستفيد فق���ط، �ساأنه يف ذلك �ساأن باقي 
�خلدم���ات �الإ�سكانية �الأخ���رى، فيما تقوم �لوز�رة 
ب�سد�د فارق �لقيمة �الإجمالية بن �ملبلغ �الإجمايل 
للق�س���ط �لذي حدده �لبنك �لتجاري �ملمول وبن 

قيمة ربع ر�تب �ملو�طن، وهي �لقيمة �لتي متثل 
�لدع���م �ملايل �لت���ي توفره���ا �ل���وز�رة للمو�طن 

�مل�ستفيد من هذ� �لربنامج.
و�أو�سح���ت �ل���وز�رة �أن برنام���ج مز�ي���ا يوفر 
���ا ي�س���ل �إل���ى 90 �أل���ف دين���ار  متوي���اًل �إ�سكانيًّ
للم�ستفي���د، ويق���وم �ملو�طن ب�س���د�د 10 % من 
تل���ك القيمة للبن���ك املمول، وهو ����رط معتد به 

يف �مل�سارف �لتجارية كافة، وال تخت�س 
بتحديده وز�رة �الإ�سكان.

�ملنام���ة - �لنيابة �لعامة: �رصح وكيل �لنائب 
�لع���ام حممد جم���ال �سلطان ب���اأن �لنياب���ة �لعامة 
�أجنزت حتقيقاتها يف و�قعة مقتل �سخ�س �آ�سيوي 
�جلن�سية مب�سكنه يف منطقة �حلورة، و�أمرت باإحالة 
�ملته���م حمبو�ًسا �إلى �ملحاكم���ة �جلنائية مطالبة 
بتوقيع �أق�سى عقوبة عليه وهي �الإعد�م نظري ما 
�قرتفه من �أفعال وقد حتدد لنظر �لدعوى جل�سة 
بتاري���خ 28/ 8/ 2018م وذل���ك �أم���ام �ملحكم���ة 

�لكربى �جلنائية �الأولى.
وتع���ود تفا�سيل �لو�قعة �إل���ى تلقي �لنيابة 
�لعامة �إخطاًر� من �الإد�رة �الأمنية �ملخت�سة مفاده 
�لعثور على جثة �سخ����س �آ�سيوي �جلن�سية مكبلة 
�ليدين و�لرجلن وبه���ا �إ�سابات، وذلك مب�سكنه 
مبنطقة �حلورة فبا����رصت �لنيابة حتقيقاتها فور 

ذل���ك و�نتقلت مل���كان �لو�قعة وعاينت 
م�سكن �ملجني عليه.
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املحميد: 803 موظفني يف 
ال�سبابية الكفاءات  “با�س” من 

�ملح���رق – با����س: ق���ال �لرئي����س �لتنفيذي 
ل�رصك���ة خدم���ات مط���ار �لبحري���ن )با����س( �سلمان 
�سالح �ملحمي���د �إن �أعد�د �ملوظف���ن �ل�سباب يف 
�ل�رصكة ي�س���ل �إلى نحو 803 �أ�سخا����س، موؤكد� �أن 
�إ�سرت�تيجية �ل�رصكة ت�سدد عل���ى �أهمية �ال�ستثمار 
يف �لك���و�در �لوطني���ة وال�سيم���ا �ل�سبابي���ة منه���ا، 
�إميانا م���ن �إد�رة �ل�رصكة بقدرة �ل�سباب على حتمل 
�مل�سوؤولي���ات وتطوي���ر �لعم���ل. وهن���اأ �ملحمي���د 
موظف���ي )با����س( مبنا�سبة يوم �ل�سب���اب �لدويل، 
معرب� عن �متنانه ملا يبذلونه من جهود م�ستمرة يف 
حت�س���ن �الإنتاجية وجودة �لعمل، منوها يف �لوقت 
ذ�ته �إلى �رصورة �إك�ساب �ل�سباب �ملهار�ت �لالزمة 
�لتي جتعله���م موؤهلن للو�سول �إل���ى �ملنا�سب 
�الإد�ري���ة و�لقيادي���ة يف �ل�رصكة، ال�سيم���ا مع خطة 

�ل�رصكة �لر�مية �إلى �الإحالل �لوظيفي.

اأبوالفتح: تق�سيم امل�ساحة احلالية 
ل�سوق جدحف�س وترقيمها

�ملنام���ة - وز�رة �الأ�سغال و�س���وؤون �لبلديات و�لتخطيط 
�لعم���ر�ين: ك�سف وكي���ل �س���وؤون �لبلديات ب���وز�رة �الأ�سغال 
و�س���وؤون �لبلديات و�لتخطي���ط �لعمر�ين نبي���ل �أبو�لفتح عن 
لق���اء�ت دورية �ستبد�أ م���ن �الأ�سبوع �جلاري م���ع جتار �ل�سوق 
الإطالعهم عل���ى خطط وبر�م���ج �سيانة وتطوي���ر �ل�سوق الأخذ 
مرئياته���م ومقرتحاتهم ب�ساأن �ل�سوق، كم���ا ك�سف عن �إعد�د 
خط���ة عاجلة ل�سيانة �س���وق جدحف�ص تتمث���ل يف ثالث نقاط 
رئي�س���ة بح�سب مطالب جت���ار �ل�سوق، وه���ي )تركيب مر�وح 

للتهوية و�سيانة مر�فق عامة �إ�سافة �إلى �الإ�ساءة(.
وق���ال “لقد مت �التفاق مع �لتجار عل���ى تق�سيم �مل�ساحة 
�حلالية لل�س���وق وترقيمها لنقل �لتج���ار �أ�سحاب �لرت�خي�س 
�إل���ى ما بعد �ل�سيان���ة و�لعمل على ��ستكم���ال �مل�ساحات من 

�أ�سح���اب �لفر�سات �لتي ال متتل���ك تر�خي�س بح�سب 
511�الأولوية”.
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جواد عبداهلل.. م�رشوعات عقارية 
بـ 40 مليون دينار خالل عامني

لقاء األحد
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املقبل الدرا�سي  للعام  اأبوابها  اخلا�سة” تفتح  “بيِكن 
          بدور املالكي من احلد

�أعلن���ت �إد�رة مدر�س���ة “ بيِكن” 
�خلا�س���ة �لو�قعة يف �حلد عن �فتتاح 
�لدر��س���ي  للع���ام  ر�سمي���ا  �أبو�به���ا 
�ملقبل، بعد ح�سوله���ا على مو�فقة 
وز�رة �لرتبية و�لتعليم لقبول �لطلبة 
م���ن مرحل���ة �لرو�س���ة حت���ى �ل�سف 
�لر�ب���ع �البتد�ئي كمرحلة �أولى، على 
�أن يتم �لقبول يف �ملر�حل �الأعلى يف 

�لعام �لدر��سي �ملقبل.
جاء ذل���ك يف ت�رصيحات �سحافية 
لرئي����س جمموع���ة د�د� ب���اي حمم���د 
د�د�ب���اي، خ���الل �ملوؤمت���ر �ل�سحايف 
�لذي دعت �ليه �إد�رة �لدر�سة. و�أعرب 
حمم���د د�د� باي عن �ل�سكر و�لتقدير 

م���ن كل �لعامل���ن و�لقائم���ن على 
جمموعة د�د� ب���اي، و�لهيئة �الإد�رية 
�ملدر�سة،  و�لرتبوي���ة يف  و�الإ�رص�فية 

كم���ا ق���دم �سك���ره لوزي���ر �لرتبي���ة 
و�لتعليم ماجد �لنعيمي على 

4�لدعم و�مل�ساندة.

• جانب من �لدور�ت �لتدريبية	

الثالثاء 21 اأغ�سط�س 
اأول اأيام عيد الأ�سحى

و��س: �أعلن���ت �ل�سعودية �أن �لي���وم �الأحد هو �أول 
�أيام �سهر ذو �حلجة، وعيد �الأ�سحى يو�فق �لثالثاء 21 
�أغ�سط�س. وذكرت وكال���ة �الأنباء �ل�سعودية )و��س( �أن 
“�ملحكمة �لعليا عق���دت جل�سة م�ساء  )�أم�س( �ل�سبت، 
متحري���ة ما يردها عن تر�ئي هالل �سهر ذو �حلجة لهذ� 
�لع���ام”. و�أ�ساف���ت �لوكال���ة �أنه “بعد �الط���الع على ما 
وردها من �ملحاكم وجل���ان �لرت�ئي يف مناطق �ململكة 
بهذ� �خل�سو�س، فقد ثبت ل���دى �ملحكمة �لعليا روؤية 
ه���الل �سه���ر ذو �حلج���ة 1439ه� م�س���اء �أم����س �ل�سبت 

ب�سهادة عدد من �ل�سهود �لعدول.
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نا�رص بن حمد يقوم بعمل متقن ومتوا�شل لدعم ال�شباب

وزير الديوان امللكي يهنئ نا�رص بن حمد

اجلودر: موؤ�ش�شاتنا قادرة على احت�شان ال�شباب

ال�شباب البحريني قادر على طرح الروؤى الإبداعية لإيجاد حلول للتحديات

دور بارز لنا�رص بن حمد يف الرتقاء باحلركة ال�شبابية والريا�شية

العمل امليداين اأ�شا�س تقدم وتطور البحرين

اململكة متتلك كل عوامل االأمن واال�شتقرار بف�شل جهود االأجهزة املعنية... نا�رص بن حمد:

رفع ا�شم البحرين عالًيا بتحقيق اإجنازات نفخر بها... �شمو حمافظ اجلنوبية:

اأ�شاد بزيارة الزياين �شوق جد حف�س... نا�رص بن حمد:

املنام���ة - بن���ا: اأك���د ممثل جالل���ة امللك 
لالأعم���ال اخلريي���ة و�ش���وؤون ال�شب���اب رئي�س 
املجل����س االأعلى لل�شب���اب والريا�ش���ة رئي�س 
اللجنة االأوملبية البحريني���ة �شمو ال�شيخ نا�رص 
ب���ن حم���د اآل خليفة، اأن مملك���ة البحرين خالل 
العه���د الزاهر لعاه���ل البالد �شاح���ب اجلاللة 
املل���ك حمد ب���ن عي�ش���ى اآل خليف���ة، و�شعت 
روؤية �شاملة لبناء االإن�شان البحريني، باعتباره 
االإ�شالح���ي  للم����رصوع  االأ�شا�شي���ة  الركي���زة 
جلاللت���ه، وقد مت���ت ترجمت ه���ذه الروؤية اإلى 
خطط عملية نفذته���ا احلكومة برئا�شة رئي�س 
ال���وزراء �شاحب ال�شمو امللك���ي االأمري خليفة 
بن �شلم���ان اآل خليف���ة، ومبتابع���ة حثيثة من 
ويل العهد نائب القائ���د االأعلى النائب االأول 
لرئي����س جمل�س الوزراء �شاحب ال�شمو امللكي 

االأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة.
وقال �شموه اإن يوم ال�شباب الدويل الذي 
ي�شادف الثاين ع�رص من اأغ�شط�س من كل عام، 
ه���ي منا�شبة مهمة لك���ي نوؤكد فيه���ا ال�شعي 
امل�شتمر لتنفيذ الروؤية امللكية ال�شامية جتاه 
ال�شب���اب يف مملكة البحرين، تل���ك الفئة التي 
تقوم على �شواعدها نه�شة البالد نحو التطور 

املن�شود.
املنا�شب���ة  ه���ذه  اأن يف  �شم���وه  واأ�ش���اف 
العاملي���ة ال�شبابي���ة التي ترفع �شع���ار “اإتاحة 
م�شاح���ات ماأمون���ة لل�شباب” تاأت���ي لتوؤكد اأن 
اال�شرتاتيجي���ة البحريني���ة كان���ت �شباق���ة يف 
احلر����س على توفري جمي���ع االإمكانات الالزمة 
لتطوي���ر وتاأهي���ل ال�شب���اب ع���ر العديد من 
املب���ادرات املوجه���ة لهم، حتقيًق���ا لالأهداف 
الت���ي تنادي بها االأم���م املتحدة يف هذا العام، 
حي���ث اأقدمت اململكة من خ���الل وزارة �شوؤون 
ال�شباب والريا�شة وبقية اجلهات ذات العالقة 
بال�شب���اب للعم���ل عل���ى امل�شارك���ة الفعال���ة 
والرام���ج  الفعالي���ات  خمتل���ف  يف  ل�شبابن���ا 

واالأن�شطة.
واأ�ش���ار �شم���وه اإل���ى اأن “مدين���ة �شب���اب 
2030” واح���دة م���ن املب���ادرات التي تعك�س 

ه���ذه اال�شرتاتيجية على اأر����س الواقع، حيث 
قامت من انطالقتها قبل 9 �شنوات على اإتاحة 
امل�شاحة املاأمونة لل�شباب البحريني للتدريب 
والتاأهيل وامل�شاركة يف االأن�شطة التي تتعلق 
باحتياجاتهم، كم���ا اأتاحت لل�شب���اب الفر�شة 
لال�شتف���ادة من خ���رات ذوي االخت�شا�س يف 
عديد م���ن املجاالت، وهو ما اأثمر اإيجاد كوادر 

وطنية تغذي �شوق العمل البحريني.
واأردف �شم���و ال�شيخ نا����رص بن حمد قائالً: 
االأندي���ة  ت�شجي���ع  عل���ى  اململك���ة  وحر�ش���ت 
الوطني���ة واملراك���ز ال�شبابي���ة يف جمي���ع قرى 
وم���دن البحرين، مم���ا جعل ه���ذه املوؤ�ش�شات 
ال�شبابي���ة والريا�شة هي نقط���ة جذب والتقاء 
للفئ���ة ال�شاب���ة، من خ���الل م���ا مت توفريه من 
اأح���دث املقوم���ات �ش���واء ملمار�ش���ة االأن�شطة 
الريا�شية اأو الرتفيهية بل وكذلك التح�شيل 

العلمي والثقايف.
واأك���د �شم���وه االإمي���ان املطل���ق بقدرات 
ال�شب���اب البحريني الكب���رية التي باتت قادرة 
على طرح االأفكار وال���روؤى االإبداعية يف اإيجاد 
حل���ول للم�ش���كالت والتحدي���ات الت���ي تواجه 
املجتمع، لهذا جاءت جائ���زة جاللة امللك حمد 
لتمك���ن ال�شب���اب لتحقي���ق اأه���داف التنمية 

امل�شتدام���ة، كتعب���ري عن االإمي���ان الرا�شخ يف 
قدرة ال�شباب على قيادة بلدانهم والعامل نحو 

م�شتقبل اأف�شل جلميع النا�س.
واأ�ش���ار �شم���وه اإل���ى اأن اململك���ة احتل���ت 
املرك���ز الرابع عامليا يف موؤ����رص البنية التحتية 
لالت�شاالت مب���ا يوؤكد توف���ري البيئة اخل�شبة 
لفئ���ة ال�شباب من اأجل االط���الع على التجارب 
االإقليمية والدولية يف �شتى املجاالت، من اأجل 
م�شاعدتهم على حتديث اأفكارهم وتطويرها.

وتط���رق �شم���وه اإل���ى االإح�ش���اءات الت���ي 
ا 1.8  ذكرتها االأم���م املتحدة باأنه يوج���د حاليًّ
مليار �شاب ترتاوح اأعمارهم بن 10 و24 �شنة 
يف العامل، اإال اأن 1 من كل 10 اأطفال يعي�س يف 
مناط���ق ال�رصاع و 24 ملي���ون منهم ال يذهبون 
اإلى املدار����س، الفًتا اإل���ى اأن مملكة البحرين 
متتل���ك كل عوامل االأم���ن واال�شتقرار بف�شل 
جهود االأجهزة املعنية، كما اأن اململكة مقبلة 
على االحتفال مبئوية التعليم النظامي بها يف 
عام 2019، التي ت�شه���د ا�شتمراًرا لنه�شتها 
التعليمي���ة من خالل بناء املدار�س واجلامعات 

التي توفر البيئة االآمنة للتح�شيل العلمي.
و�ش���دد �شم���وه عل���ى اأن اململك���ة اأتاحت 
الفر�ش���ة للم�شاركة ال�شيا�شي���ة واملدنية من 
خالل الت�شوي���ت يف اال�شتفتاء ال�شعبي العام 
على ميث���اق العمل الوطن���ي بن�شبة 98.4 % 
بذل���ك �شار امليثاق جزًءا اأ�شا�شيًّا من العملية 
الدميقراطية الت���ي ت�شهدها مملكة البحرين، 
واأ�شبح لل�شباب البحريني دور مهم يف حتقيق 
التطلع���ات مل�شتقبل مملك���ة البحرين يف ظل 
العملي���ة االإ�شالحية التي ت�شهده���ا البحرين 
ب�ش���كل دائم وم�شتمر، وهو ما حتقق من خالل 

م�شاركتهم يف العملية االنتخابية باململكة.
واختت���م �شم���و ال�شي���خ نا����رص ب���ن حم���د 
ت�رصيح���ه موؤك���ًدا ا�شتم���رار العم���ل على دعم 
جهود ومب���ادرات ال�شب���اب يف خدمة املجتمع 
تعك����س  عملي���ة  خط���وات  اإل���ى  وحتويله���ا 
امل�شارك���ة احلقيقية لهذه الفئ���ة يف �شناعة 

امل�شتقبل.

عوايل - املحافظ���ة اجلنوبية: اأ�شاد 
حمافظ املحافظة اجلنوبية �شمو ال�شيخ 
خليف���ة ب���ن علي ب���ن خليف���ة اآل خليفة 
بال���دور الكب���ري ملمث���ل جالل���ة املل���ك 
لالأعمال اخلريية و�شوؤون ال�شباب رئي�س 
املجل����س االأعل���ى لل�شب���اب والريا�ش���ة 
رئي�س اللجن���ة االأوملبية البحرينية �شمو 
ال�شي���خ نا����رص ب���ن حم���د اآل خليف���ة يف 
ال�شبابي���ة والريا�شية  االرتقاء باحلركة 
وجعل �شباب مملكة البحرين يف م�شاف 
�شب���اب دول العامل حتقيًق���ا لالإجنازات، 
مهنًئ���ا �شم���وه �شم���و ال�شي���خ نا�رص بن 
حم���د اآل خليفة مبنا�شب���ة اليوم الدويل 
لل�شباب ال���ذي ي�شادف يوم الثاين ع�رص 

من اأغ�شط�س.
واأكد �شم���و ال�شيخ خليف���ة بن علي 
ب���ن خليف���ة اآل خليف���ة اأن �شم���وه حقق 
العدي���د م���ن االإجنازات الت���ي نفخر بها 
الت���ي رفعت ا�شم مملكتنا الغالية عالًيا 
يف العدي���د م���ن املناف�ش���ات االإقليمية 
والدولي���ة الك���رى، م�ش���دًدا �شموه باأن 
�شم���و ال�شيخ نا����رص بن حم���د اآل خليفة 
ق���دوة لل�شب���اب البحرين���ي يف تفاني���ه 
وعمل���ه ال���دوؤوب لوطن���ه والداعم االأول 
له���م من خ���الل اإيج���اد �شم���وه للرامج 
واملراك���ز والفعالي���ات النوعية الرامية 
لتمكن ال�شباب اإمياًنا من �شموه باأنهم 

الرثوة احلقيقية ململكة البحرين.

تغطي����ة - املكت����ب االإعالم����ي: اأ�ش����اد 
اخلريي����ة  لالأعم����ال  املل����ك  جالل����ة  ممث����ل 
و�ش����وؤون ال�شب����اب رئي�س املجل�����س االأعلى 
لل�شباب والريا�شة رئي�س اللجنة االأوملبية 
البحريني����ة �شم����و ال�شي����خ نا�����رص ب����ن حمد 
اآل خليف����ة يف ت�رصي����ح اأم�س، بجه����ود وزير 
ال�شناعة والتج����ارة وال�شياحة زايد الزياين 
وم����ا يتمي����ز ب����ه اأداوؤه م����ن كف����اءة رفيع����ة 
وحر�ش����ه واهتمامه على متابع����ة ال�شكاوى 

وعمل جوالت ميدانية م�شتمرة.
واأ�شار �شم����وه اإل����ى اأن العمل امليداين 
ه����و اأ�شا�س تق����دم وتطور مملك����ة البحرين 
يف جمي����ع املجاالت وااللتف����ات للمواطنن 
العاملن ب�شكل خا�س وفردي يعتر �شبًبا 
من اأ�شب����اب النج����اح وهو ال�شبي����ل الوحيد 

واملتطلب����ات  امل�ش����كالت  عل����ى  للتع����رف 
ب�شكلها احلقيقي.

واأردف �شم����و ال�شي����خ نا�����رص ب����ن حم����د 

اآل خليف����ة ب����اأن النجاح ياأتي بع����د اأن ينزل 
ليتفق����دوا  املي����دان  اإل����ى  امل�شوؤول����ون 
التفا�شي����ل باأنف�شه����م ويتابعونه����ا ب����كل 
اهتم����ام فه����ذه التفا�شي����ل تدع����م خط����ط 
التعاون الفاعل لتعزيز االقت�شاد الوطني 
ململك����ة البحرين واال�شتفادة م����ن االأخطاء 
لت�شحيحه����ا ب�ش����كل فعلي ومبا�����رص لل�شري 
العم����ل  والب����دء يف  ال�شحي����ح  الطري����ق  يف 
اجل����اد، موؤك����ًدا �شم����وه اأن مب����ادرة وزي����ر 
ال�شناعة ت�شب يف م�شلحة العمل وال�رصاكة 

املجتمعية.
ياأت����ي هذا الت�رصي����ح بع����د اأن زار وزير 
ال�شناع����ة �ش����وق جدحف�س ليتفق����ده بعد 
منا�ش����دات انت�����رصت على مواق����ع التوا�شل 

االجتماعي.

الق�شيبية - جمل�س النواب: اأكد رئي�س 
جمل����س النواب اأحمد امُل���ال اأن ما يحظى به 
ال�شباب البحريني من دعم ورعاية وت�شجيع 
وما بلغ���ه من اإجنازات ومراك���ز متقدمة يف 
جمي���ع املحافل املحلي���ة والدولي���ة، ياأتي 
�شم���ن الروؤي���ة ال�شدي���دة لعاه���ل الب���الد 
�شاح���ب اجلاللة امللك حمد ب���ن عي�شى اآِل 
خليف���ة الرامي���ة لتهيئ���ة االأج���واء املثالية 
لل�شب���اب لتحقي���ق املزي���د م���ن االإجنازات 
با�ش���م مملك���ة البحرين، حي���ث يعمل على 
حتقيقه���ا بعزمية وعم���ل متوا�شل ومتقن 
من ممث���ل عاهل الب���الد لالأعم���ال اخلريية 
و�ش���وؤون ال�شب���اب رئي�س املجل����س االأعلى 
لل�شب���اب والريا�شة �شم���و ال�شيخ نا�رص بن 
حم���د اآِل خليف���ة قدوة ال�شب���اب يف حتقيق 
االأهداف وبلوغ االإجن���ازات وح�شد املراكز 

االأولى.
واأ�شاف امل���ال، مبنا�شبة اليوم الدويل 
لل�شباب ال���ذي ياأتي هذا العام حتت �شعار 
)اإتاحة م�شاح���ات اآمنه لل�شب���اب(، اأنه على 
�شباب البحرين اال�شتف���ادة من هذا الدعم 
الال حمدود للقط���اع ال�شبابي والعمل على 
ترجم���ة ه���ذا االهتم���ام بتحقي���ق النتائ���ج 

املرجوة من���ه واأخذ دوره���م يف بناء الوطن 
وحتقي���ق روؤي���ة قيادت���ه وتطلعاته���ا نحو 
ازده���ار وتنمي���ة �شاملة، مثمًن���ا يف الوقت 
يف  والنوعي���ة  املتمي���زة  اجله���ود  نف�ش���ه 
املجال الريا�شي والثق���ايف والعلمي التي 
يقوم به���ا النائ���ب االأول لرئي�س املجل�س 
االأعل���ى لل�شباب والريا�ش���ة رئي�س االحتاد 
البحريني الألعاب الق���وى الرئي�س الفخري 
لالحت���اد البحرين���ي لريا�ش���ة ذوي االإعاقة 

�شمو ال�شيخ خالد بن حمد اآِل خليفة.

املنامة - بنا: بعث وزير الديوان امللكي 
ال�شي���خ خالد بن اأحمد اآل خليفة برقية تهنئة 
اإل���ى ممث���ل جالل���ة املل���ك لالأعم���ال اخلريية 
و�ش���وؤون ال�شب���اب رئي����س املجل����س االأعلى 
لل�شب���اب والريا�شة رئي�س اللجن���ة االأوملبية 
البحريني���ة �شم���و ال�شي���خ نا����رص بن حم���د اآل 
خليفة مبنا�شب���ة ح�شور �شم���وه حفل تخريج 
173 يف  دفع���ة املر�ضح���ن ال�ضب���اط رق���م 
اأكادميية �شاند هري�ش���ت الع�شكرية امللكية 

يف اململكة املتحدة هذا ن�شها:

�شمو االأخ الكرمي ال�شيخ نا�رص بن حمد اآل 
خليفة املوقر

املمث���ل ال�شخ�شي جلالل���ة امللك وقائد 
احلر�س امللكي

ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته وبعد،
�شموك���م  اإل���ى  اأبع���ث  اأن  يل  يطي���ب 
بخال�س التحي���ات و�شادق التمنيات مبوفور 
ال�شحة والعافية، مقرون���ة بالتهنئة العميقة 
ل�شموك���م مبنا�شب���ة ح�شوركم حف���ل تخريج 
173 يف  دفع���ة املر�ضح���ن ال�ضب���اط رق���م 
اأكادميية �شاند هري�ش���ت الع�شكرية امللكية 
يف اململك���ة املتح���دة، تلبي���ة للدع���وة التي 
تلقاه���ا �شموكم من اآمر كلية �شاند هري�شت، 
حيث التقيتم �شموك���م بعد احلفل باملر�شح 

ال�شاب���ط عب���داهلل ال�شيد عطي���ة، وقدمتم له 
التهنئة والتري���ك لتفوقه، ونتائجه امل�رصفة 
التي تعك����س ال�شورة احل�شارية والتناف�شية 
لطموح ال�شب���اب البحريني، وح�شول املر�شح 

�شابط عبداهلل على جوائز التفوق املختلفة.
اإن ذل���ك احل�شور م���ن قبل �شموكم يدل 
على اهتمامك���م بال�شباب البحريني والوقوف 
بجانبه���م، ودعمهم ليحققوا اأطي���ب النتائج 
يف احلق���ول املختلفة، ف�شموك���م رمز لطموح 

ال�شباب البحريني واإجنازاته.

حفظكم اهلل ورعاكم ودمتم �شاملن.
خالد بن اأحمد اآل خليفة

وزير الديوان امللكي

املنام���ة - بنا: قال وزير �شوؤون ال�شباب 
والريا�ش���ة ه�شام اجل���ودر اإن مملكة البحرين 
ت���ويل اهتماًما كب���رًيا بفئة ال�شب���اب، يف ظل 
التوجيه���ات امللكي���ة ال�شامي���ة م���ن عاه���ل 
الب���الد �شاحب اجلاللة املل���ك حمد بن عي�شى 
اآل خليف���ة، ومبا يتوافق م���ع برنامج احلكومة 
برئا�شة رئي�س الوزراء �شاحب ال�شمو امللكي 
االأمري خليفة ب���ن �شلمان اآل خليفة، وحتقيًقا 
لتطلع���ات ويل العه���د نائب القائ���د االأعلى 
النائب االأول لرئي����س جمل�س الوزراء �شاحب 
ال�شم���و امللك���ي االأم���ري �شلمان ب���ن حمد اآل 
خليف���ة، وبرعاية ممثل جالل���ة امللك لالأعمال 
اخلريية و�ش���وؤون ال�شب���اب رئي����س املجل�س 
االأعل���ى لل�شب���اب والريا�ش���ة رئي����س اللجنة 
االأوملبية البحرينية �شمو ال�شيخ نا�رص بن حمد 

اآل خليفة.
واأ�ش���اف اجلودر يف ت�رصيح مبنا�شبة يوم 
ال�شباب الدويل الذي ي�شادف الثاين ع�رص من 
اأغ�شط�س م���ن كل عام، الذي يحمل هذا العام 
�شعار “توفري امل�شاحات املاأمونة لل�شباب”، 
اأن وزارة �ش���وؤون ال�شب���اب والريا�ش���ة تبنت 
يف ا�شرتاتيجيته���ا العمل عل���ى توفري البنية 
التحتية الريا�شي���ة وال�شبابية يف جميع اأنحاء 
اململكة، من اأجل اإتاح���ة الفر�شة اأمام �شباب 
اململك���ة م���ن اجلن�ش���ن للم�شارك���ة الفعالة 
يف خمتل���ف االأن�شطة والرام���ج املقدمة لهم 
تاأكيًدا ل�شعين���ا يف تعظيم دور هذه الفئة يف 
عملية التنمية التي ت�شهدها اململكة مت�شلحا 
بالعلم واملعرفة واخل���رات التي تعينه على 
ذلك، الفًتا اإلى اأن ه���ذه اال�شرتاتيجية كانت 
تق���وم وال ت���زال عل���ى تفعي���ل دور االأندي���ة 
الوطني���ة واملراك���ز ال�شبابية لتك���ون م�شدر 
اإ�شع���اع للبيئ���ة املحيط���ة به���ا �ش���واء عل���ى 

امل�شتوي���ن الريا�ش���ي اأو االجتماعي، وتوفر 
امل�شاحة املنا�شب���ة ل�شبابنا ل�شقل املهارات 
االأن�شط���ة  وممار�ش���ة  اخل���رات  واكت�ش���اب 
اأج���ل تطوي���ر  الريا�شي���ة والرتفيهي���ة م���ن 

قدراتهم.
واأ�ش���ار وزير �شوؤون ال�شب���اب والريا�شة 
اإل���ى اأن الوزارة من خ���الل اإداراته���ا للمراكز 
ال�شباب النموذجية خ���الل ال�شنوات املا�شية 
حر�شت عل���ى اأن تكون هذه املراكز متكاملة 
م���ن جميع اخلدم���ات والت�شهي���الت ملمار�شة 
االأن�شط���ة املتنوع���ة، وموؤخ���ًرا �شهدن���ا اإعادة 
ت�شغي���ل املركز العلمي البحريني كاأول مركز 

يف العامل يخدم اأهداف التنمية امل�شتدامة.
اأن كل الرام���ج والفعالي���ات  واأو�ش���ح 
التي تتبناها وزارة �شوؤون ال�شباب والريا�شة 
والرامج واالأن�شطة والفعاليات التي تقدمها 
املراك���ز ال�شبابية ال���� )35( حتظى مب�شاركة 
وا�شعة من ال�شباب البحريني مبختلف اأعماره 

ومن كل مدن وقرى اململكة.

•  �شمو ال�شيخ نا�رص بن حمد	

• �شمو ال�شيخ خليفة بن علي بن خليفة	

• زايد الزياين	

• ه�شام اجلودر	

•  ال�شيخ خالد بن اأحمد	

• اأحمد امُلال	

البحرين �شباقة يف توفري امل�شاحات املاأمونة لل�شباب من خالل مبادرات تطويرهم وتاأهليهم
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لعقود انتفاع امل�ستفيدين تخ�سي�ص موثَقني يف “الإ�سكان” 

“مزايا” ي�ستقطع ربع الراتب فقط واإجراءاته تتم ب�رسعة

ت�رسيًعا لإجراءات ا�ستالم الوحدات الإ�سكانية

اأكرث من 3000 مواطن ا�ستفاد من الربنامج... “الإ�سكان”:

املنامة - وزارة الإ�سكان: �رسحت وزارة الإ�سكان 
اأنه ُخ�س�ص عدد من املوظفني املخت�سني باإجراءات 
توثيق العقود وا�ست�سافتهم مبقر وزارة الإ�سكان يف 
املنطق���ة الدبلوما�سية، وذلك بهدف ت�رسيع اإجراءات 
توثي���ق عق���ود امل�ستفيدين من الوح���دات ال�سكنية 

بامل�ساريع التي تقوم الوزارة بتوزيعها حالياً.
وقالت الوزارة اإن ه���ذه اخلطوة جاءت بناًء على 
توجيه���ات وزي���ر الإ�س���كان با�سم احلم���ر بال�رسوع يف 
اإجراء تخ�سي�ص موثقني لإنهاء اإجراءات توثيق عقود 
امل�ستفيدي���ن من امل�ساريع الإ�سكانية، ذلك يف اإطار 
عالق���ة التكامل ب���ني وزارة الإ�س���كان ووزارة العدل 
وال�س���وؤون الإ�سالمية، وفيما ي�سب يف اجتاه احلر�ص 
امل�سرتك على ت�رسيع اإج���راءات املواطنني، ول�سيما 
اأن عدد الوحدات التي يجري ت�سليمها للمواطنني يف 

تزايد م�ستمر.
واأ�سافت اأن ه���ذا الإجراء يهدف يف الوقت ذاته 
اإل���ى التزام ال���وزارة باجل���دول الزمني ال���ذي اأعدته 
لتنفيذ اأم���ر ويل العهد نائب القائ���د الأعلى النائب 
الأول لرئي�ص جمل�ص ال���وزراء �ساحب ال�سمو امللكي 
الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة لتوزيع 5000 وحدة 
�سكنية، التي من املقرر النتهاء منها بنهاية ال�سهر 

اجل���اري، والتي كانت ق���د �رسعت ال���وزارة بها خالل 
�سهر رم�سان املبارك.

واأك���دت وزارة الإ�سكان اأنها ت�سخر طاقاتها من 
اأجل الإ�رساع يف اإنهاء توزيع الوحدات ال�سكنية واإنهاء 
اإج���راءات املواطن���ني امل�ستفيدي���ن م���ن وحداتهم 
ال�سكنية ل�رسع���ة ا�ستالم وحداتهم بعد اإنهاء اإجراءات 
فت���ح احل�ساب البنكي يف بنك الإ�س���كان، م�سريًة اإلى 

اأن ه���ذه املبادرة الت���ي يعترب بنك الإ�س���كان �رسيًكا 
���ا فيها �ست�سهم يف تقلي����ص الفرتة الزمنية  اأ�سا�سيًّ
ورفع الطاق���ة ال�ستيعابي���ة لإنهاء اإج���راءات توثيق 
املواطن���ني امل�ستفيدي���ن من 20 مواطًن���ا يف اليوم 
حت���ى 50 مواطًنا، م�سريًة اإلى اأن هذا يتوازى و�سعي 
ال���وزارة امل�ستم���ر يف و�سع حلول ومب���ادرات تهدف 

اإلى ت�رسيع تقدمي اخلدمات الإ�سكانية للمواطنني.

املنام���ة - وزارة الإ�سكان: نفت وزارة الإ�سكان 
�سح���ة املعلوم���ات املذك���ورة يف املق���ال املن�س���ور 
ب�سحيفة “البالد” يوم ال�سب���ت املا�سي واملن�سوب 
لأحد املرت�سحني لالنتخابات املقبلة، الذي اأ�سار اإلى 
اأن برنام���ج متويل ال�سكن الجتماع���ي “مزايا” يكّبد 
امل�ستفيدي���ن اأعب���اًء مادية تتجاوز ن�س���ف رواتبهم، 
م�س���رًيا اإلى اأن تلك املعلوم���ات تنم عن عدم الإملام 
الكايف بنظ���ام مزايا واآلي���ات ال�ستقط���اع ال�سهري، 
الأمر الذي نتج عنه العديد من املعلومات املغلوطة 

وغري الدقيقة.
وقال���ت وزارة الإ�سكان اإن برنامج “مزايا” الذي 
يع���د اإح���دى مب���ادرات ال�رساك���ة مع القط���اع اخلا�ص 
ال���ذي ا�ستف���اد من���ه حت���ى الآن ما يزيد ع���ن 3000 
مواطن، تق���وم اآلية �س���داد اأق�ساط���ه ال�سهرية على 
ا�ستقطاع ربع رات���ب امل�ستفيد فقط، �ساأنه يف ذلك 
�س���اأن باقي اخلدمات الإ�سكاني���ة الأخرى، فيما تقوم 
ال���وزارة ب�سداد ف���ارق القيمة الإجمالي���ة بني املبلغ 
الإجمايل للق�سط ال���ذي حدده البنك التجاري املمول 
وب���ني قيمة رب���ع راتب املواطن، وه���ي القيمة التي 
متثل الدعم امل���ايل التي توفرها ال���وزارة للمواطن 

امل�ستفيد من هذا الربنامج.

واأو�سحت ال���وزارة اأن برنامج مزايا يوفر متويالً 
اإ�سكانيًّا ي�سل اإلى 90 األف دينار للم�ستفيد، ويقوم 
املواطن ب�سداد 10 % من تلك القيمة للبنك املمول، 
وهو ����رط معتد به يف كافة امل�ص���ارف التجارية وال 
تخت�ص بتحديده وزارة الإ�سكان، م�سرًيا اأي�ًسا اإلى اأن 
الوزارة حددت �سقًفا ماليًّا لقيمة الوحدات ال�سكنية 
امل���راد �رساوؤها يبل���غ 120 األف دين���ار، والهدف من 
ذلك هو احلفاظ على معدل اأ�سعار ينا�سب الراغبني 
يف ال�ستفادة من الربنامج وعدم اإتاحة الفر�سة لرفع 

�سعر العقارات.
وفيما يتعلق با�ستغراق اإجراءات ال�ستفادة من 
برنام���ج مزايا معدل ال���� 3 اأ�سهر، فذكرت الوزارة اأن 
برنامج مزايا يعد من اأ�رسع الربامج التي توفر للمواطن 
التمويل الإ�سكاني���ة املنا�سب للح�سول على وحدته 
ال�سكنية الت���ي يقوم باختيارها مب���ا ينا�سب و�سعه 
املعي�سي، واأن هذا املعدل الزمني يعد ق�سرًيا، وهو 
مره���ون ب�رسع���ة املواطن يف اختي���ار وحدته والتفاق 
مع البنك املمول وتق���دمي امل�ستندات الالزمة، فيما 
تق���وم الوزارة باإر�سال جلنة لفح�ص الوحدة ال�سكنية 
املخت���ارة والتاأكد من مطابقتها للموا�سفات الفنية 
املعتمدة لدى الوزارة، وهذا الإجراء ل ي�سهد تاأخرًيا.

واأ�سافت اأن برنامج مزايا مكن املواطنني الذين 
تع���ود طلباهم اإلى اأعوام 2014 و2015 و2016 من 
ال�سكن يف وحداتهم، ب���ل اأن هناك مواطنني تقدموا 
بطلباتهم عام 2017 و2018 وح�سلوا على خدمتهم 
يف الع���ام ذات���ه دون تاأخ���ري، وه���ذا ه���و الهدف من 
الربنام���ج الذي ي�سع���ى اإلى جتنب تراك���م الطلبات 
عل���ى قوائم النتظ���ار وتق���دمي اخلدم���ة الإ�سكانية 

ب�سفة فورية.
االأق�ص���اط  اأم���ا فيم���ا يتعل���ق مب�صاأل���ة زي���ادة 
للم�ستفيدين يف حالة زيادة الراتب، فتو�سح الوزارة 
اأنها تقوم ب�سف���ة دورية كل عامني مبراجعة رواتب 
ومدخول امل�ستفيدين من جميع اخلدمات الإ�سكانية 
الت���ي تقدمه���ا للمواطن���ني ولي����ص مزاي���ا فق���ط، 
وذل���ك لتقدير قيمة رب���ع الراتب الت���ي متثل قيمة 
ال�ستقط���اع ال�سه���ري، وبالتايل فاإن���ه يف حال زيادة 
الراتب يتم حتديث قيمة ربع الراتب، ويف حال ثبات 
الدخ���ل ال�سهري يت���م ا�ستقطاع القيم���ة ذاتها دون 

اأدنى زيادة.
ودعت وزارة الإ�سكان اإلى �رسورة توخي الدقة يف 
املعلومات املتعلقة باخلدمات الإ�سكانية، وا�ستقاء 
املعلومات من م�سادرها حفاًظا على ال�سالح العام.

• تخ�سي�ص موثقني يف “الإ�سكان” لإنهاء اإجراءات توثيق عقود امل�ستفيدين من امل�ساريع الإ�سكانية	

“ات�سال العمل” يتلقى اأكرث من 17 األف مكاملة

النتهاء من �سبكة ال�رسف ال�سحي يف �سدد مبجمع 1038

العم����ل  وزارة   - عي�س����ى  مدين����ة 
وزارة  اأف����ادت  الجتماعي����ة:  والتنمي����ة 
اأن  ع����ن  الجتماعي����ة  والتنمي����ة  العم����ل 
مركز الت�س����ال بالوزارة تلقى على رقم 
الت�سال الوطني )80008001( والرقم 
املجاين اخلا�ص بالوزارة )80008088(، 
خالل الفرتة م����ن )يناير-يونيو 2018( 
نح����و 17،680 ات�س����الً م����ن قبل خمتلف 
خدم����ات  م����ن  امل�ستفي����دة  ال�رسائ����ح 
ال����وزارة، ج����اءت الت�س����الت الهاتفي����ة 
يف املرتب����ة الأولى من حي����ث ال�ستخدام 
بني قن����وات الت�سال املتع����ددة، حيث 
بلغ����ت 17،547 مكاملة هاتفية. و�سمن 
التزامه����ا بتعزيز العالق����ة التفاعلية مع 
الفئ����ات امل�ستفيدة م����ن اخلدمات عرب 
تفعي����ل خمتلف و�سائ����ط الت�سال، فقد 
اأر�سل����ت الوزارة خالل الف����رتة املذكورة 
م����ن هذا الع����ام 277،323 ر�سالة ن�سية 
ع����دد  بل����غ  فيم����ا  العالق����ة،  لأ�سح����اب 
م����ن  ال�س����ادرة  الإلكرتوني����ة  الر�سائ����ل 
وزارة العمل والتنمية الجتماعية 7،404 

ر�سائل ملختلف العمالء.

ويتلقى املرك����ز الت�سال باللغتني 
العربية والجنليزية، اإ�سافة اإلى تقدميه 
خدم����ة الت�س����ال املرئ����ي لفئ����ة الإعاقة 
ال�سمعية، حيث يتم ا�ستقبال املكاملات 
امل�سورة لفئ����ة ال�سم م����ن قبل موظف 

خمت�ص بلغة الإ�سارة.
ال�ستجابة للمكاملات  ن�سبة  وبلغت 
امل�ستلم����ة 95.46 % يف اق����ل م����ن 20 
ثانية، بينم����ا متو�سط الوقت امل�ستغرق 
يف املكامل����ة ي�سل اإلى 96 ثانية، احتلت 

الن�سب����ة  عل����ى  ال�ستف�س����ارات  خدم����ة 
الأعلى مبع����دل 99.71 % كان معظمها 
ا�ستف�س����ارات حول خدمتي الدعم املايل 
والتعوي�ص النقدي، فيما جاءت مكاملات 
ال�سكاوى واملالحظات يف املرتبة الثانية 
م����ن اإجمايل املكامل����ات امل�ستلمة، حيث 
يتم����م ا�ستالم تلك املالحظات واإر�سالها 
اإل����ى اجله����ات املعني����ة ب����وزارة العم����ل 
والتنمي����ة الجتماعي����ة وال����رد عليها عرب 

الإجراءات املعمول بها.

املنام���ة – وزارة الأ�سغ���ال و�س���وؤون 
العم���راين: �رسحت  البلدي���ات والتخطي���ط 
الوكي���ل امل�ساعد لل����رسف ال�سحي بوزارة 
الأ�سغ���ال و�س���وؤون البلدي���ات والتخطيط 
العم���راين اأ�سماء مراد باأن���ه مت النتهاء من 
تنفي���ذ اأعمال م����رسوع املرحل���ة الثانية من 
اإن�س���اء �سبكة ال����رسف ال�سح���ي يف منطقة 
�سدد مبجم���ع 1038 باملحافظة ال�سمالية، 
نف���ذ امل����رسوع �رسك���ة البحري���ن لالأنابي���ب 
واملق���اولت بتكلف���ة بلغ���ت.  واأو�سح���ت 

مراد باأن���ه مت تو�سيل 231 من���زلً وعقاًرا 
بخدم���ة ال����رسف ال�سحي، حي���ث مت متديد 
4.7 ك���م من اخلط���وط الرئي�صية و5.3 كم 
م���ن اخلطوط الفرعية كم���ا مت االنتهاء من 
بناء 360 غرفة تفتي�ص خلدمة �سكان قرية 
�سدد 1038. واأو�سحت م���راد اأن امل�رسوع 
يندرج �سمن الروؤي���ة ال�سرتاتيجية لوزارة 
الأ�سغ���ال و�س���وؤون البلدي���ات والتخطيط 
العمراين لتطوير خدم���ات ال�رسف ال�سحي 

يف املحافظة ال�سمالية. •  اأ�سماء مراد	

وطني الكويت
بقلم:  الدكتور عبداهلل الحواج

دائًم���ا ما يثري خليفة بن �سلمان �سجوننا، عندم���ا يتكلم عن وحدة الأمة، اأو حني ي�سري اإلى 
كرامة الأوطان ومتا�سكها. قبل اأيام التقى �سموه وفًدا حكوميًّا واإعالميًّا كويتيًّا، حتدث معه عن 
كيفية بناء الثقة بني فئ���ات ال�سعب الواحد، عن خطورة النق�سام، ورعونة الحتدام، وفو�سى 

التعاطي مع التحديات. 
لقد اأكد �سموه مراًرا وتكراًرا اأن املكا�سب التي حققها قادة دول جمل�ص التعاون اخلليجي 
ل�سعوبه���م، والأم���ن والأمان الذي بذلوا م���ن اأجله الغايل والنفي�ص، يحت���اج لإرادة واعية، لدعم 
مكت�سبات���ه، وتطوي���ر مرجعياته، وت�سويب م�ساراته، وتهذيب رواف���ده، اإنه ال�سلوك القومي يف 
زم���ن تهجم فيه املغالطات على ثواب���ت الأمة، هو امل�رسوع الدخيل على ا�ستقرارها وقناعاتها، 
هو املنعطف العنيد الراف�ص لل�سالم معنا، والوئام مع مقد�ساتنا، هو خمطط انك�سفت األعيبه، 

وف�سحت اأ�سانيده، وخارت قواه. 
ل���ذا، فهو يحاول يف الأمت���ار الأخرية من خمطط تق�سيم املق�س���م اأن ينال من عزمية الأمة، 
من اإرادتها ال�سابرة واإ�رسارها العظيم، اأن ي�رسب قواها القائمة على الوحدة واللحمة والتفهم 

العميق لق�سايا الإن�سانية والإن�سان.
 دائًم���ا هي الكويت ودائًما ه���ي وطني الذي �سلمت للمجد، ودائًم���ا هو خليفة بن �سلمان 
عندم���ا يجتم���ع بنفحات الوط���ن ال�سقيق، يف اجتماع عاب���ر، اأو زيارة خاطفة، اأو عن���د اإجراء حوار 

�سحايف مع �سموه. 
اإنه���ا الذكريات التي اأحبه���ا، والأخالق احلميدة التي تعلمتها م���ن البحرين يف طلة حياتي 
الأولى، ومن الكويت عندما ذهبت اإليها من اأجل الدرا�سة اجلامعية يف �ستينات القرن املا�سي. 
دائًما هي الكويت، ودائًما هو خليفة بن �سلمان “العروبي الواثق” من قدرة اأمته، الفاهم 
لطبيع���ة الدنيا اجلديدة عندما يوؤكد اأن الدفاع عن اأوطاننا، والذود عن مقدراتنا لن يتحقق اإل 

باأيدي اأبنائنا. 
هن���ا يتجلى القائ���د يف اأبهى لوحة وطنية، وهنا ينتف�ص العتب���ار ال�سامي من بني عباراته 
اخلال���دة، و.. هن���ا نتعلم من الدر�ص ال���ذي مل تنته �سجالت���ه، اأفيقوا يا اأمة الع���رب والإ�سالم، 
فالع���دو الذي يرتب�ص، والكيانات التي تتق�سم، والأمم التي تتهاوى، كانت دائًما على املحك 
وبفع���ل فاع���ل، وكانت دائًما ومع �سبق اإ�رسار وتر�سد رهين���ة يف اأيدي الأعداء ولقمة �سائغة يف 

اأفواه الطامعني. 
اإن حتذي���رات خليف���ة بن �سلمان حفظ���ه اهلل ورعاه تاأت���ي دائًما �سابق���ة لزمانها ومكانها 
واأوانه���ا، وتاأتي بكل تاأكيد عندما يلتقي �سموه برجالت الكويت الذين ر�سعوا حليب العروبة 
من���ذ نعومة اأظافرهم، وحتى قبل املهد م���ن اأيامهم. هي الكويت �سلمتي للمجد، وطني الثاين 
اجلمي���ل، وهي البحرين وطن���ي اخلالد الأ�سيل، وهو خليفة بن �سلم���ان قائد املواقف ال�سعبة 
و�سان���ع املعجزات امل�ستحيلة، عربي فوق العادة مت���وج بالإجنازات، وال�سمانات والتوجيهات 

ال�سديدة على مر الزمان، واأي زمان.

• ر�سم بياين يو�سح اخلدمات الأكرث طلًبا من املت�سلني بوزارة العمل والتنمية الجتماعية	
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“بيِكن اخلا�سة” تعزز الر�ؤية التعليمية امل�ستقبلية بالبحرين
15 مليون دينار الكلفة الإجمالية للمدر�سة... حممد دادا باي:

         بد�ر املالكي من املحرق 

يف اإ�ساف����ة رائ����دة عل����ى م�ست����وى التعلي����م 
مبملك����ة البحري����ن، ويف انطالق����ة غ����ر م�سبوقة 
لتطوي����ر املنظوم����ة التعليمية لتك����ون منظومة 
دولية عاملية نفاخر بها م�ستوى التعليم العاملي 
يف كافة الدول التي قطعت �سوطا طويال يف هذا 
اجلان����ب، اأعلن����ت اإدارة مدر�س����ة بيِك����ن اخلا�سة 
الواقعة يف احلد عن افتتاح اأبوابها ر�سميا للعام 
الدرا�س����ي الق����ادم بع����د ح�سولها عل����ى موافقة 
وزارة الرتبية والتعليم لقبول الطلبة من مرحلة 
الرو�س����ة حتى ال�سف الراب����ع البتدائي كمرحلة 
اأول����ى، على اأن يتم القبول يف املراحل الأعلى يف 

العام الدرا�سي املقبل.

مؤتمر صحافي  
ج����اء ذل����ك يف ت�رصيح����ات �سحافي����ة ملحمد 
داداباي رئي�س جمموعة دادا باي، خالل املوؤمتر 
ال�سح����ايف الذي دعت اليه اإدارة الدر�سة، وح�رصه 
ممثل����و ال�سحاف����ة العربية وال�جنيب����ة بالبحرين، 
ورئي�س الهيئ����ة ال�ست�سارية والتطوير ملدر�سة 
بيِك����ن اخلا�سة �سمر �سماع����ة، ومدير العالقات 
العام����ة باملجموع����ة رم�س����ان حمم����د، وعدد من 
اأع�س����اء الهيئة الإداري����ة والتعليمية باملدر�سة، 

والذي مت مبقر املدر�سة يف احلد.

شكرًا للتربية 
واأع����رب حممد دادا باي عن ال�سكر والتقدير 
من كل العاملن والقائم����ن على جمموعة دادا 
باي، والهيئة الإداري����ة والإ�رصافية والرتبوية يف 
املدر�سة لوزير الرتبية والتعليم ماجد النعيمي، 
وكاف����ة امل�سوؤول����ن يف ال����وزارة عل����ى الدع����م 

وامل�ساندة الذي حظينا بهما.
واأكد داداباي اللتزام التام بكافة املعاير 
والتوجيهات؛ م����ن اأجل تلبية كاف����ة املتطلبات 
الأ�سا�سي����ة للمدر�س����ة حت����ى يتحق����ق هدفنا من 
تاأ�سي�س املدر�سة، وه����و اإ�سافة نوعية يف جمال 
الرتبي����ة والتعلي����م واإع����داد جيل مهي����اأ ملواكبة 

تطورت القرن واحد وع�رصين.

مشروع شكر للبحرين 
داداب����اي، اأكد اأن هذا امل�����رصوع الرتبوي هو 
م�رصوع �سكر لبل����ده البحرين، اإذ يعد جزءا من رد 
اجلميل لها وملواطنيها وللمقيمن فيها، وهي 
التي منحته كل امل�سان����دة والدعم ليكون ا�سما 
متمي����زا يف عامل رجال الأعم����ال، م�سيفا اأنه على 

ثق����ة باأن ه����ذا امل�����رصوع املعريف �سيمث����ل منارة 
م����ن منارات امل�ستقب����ل التعليمي الطموح الذي 
تن�س����ده البحرين، وناأمل اأن يك����ون توجها يدفع 
اجلهات الأخ����رى املهتمة مب�سلح����ة البحرين يف 
تعزي����ز الروؤي����ة التعليمي����ة امل�ستقبلي����ة للملكة 
البحري����ن، واأن تك����ون البحري����ن مرك����ز وموطن 
للتعلي����م الرائد يق�س����ده النا�س م����ن كل اأنحاء 

العامل.

المدرسة “منارة” علم متكاملة
ب����دوره اأك����د رئي�����س الهيئ����ة ال�ست�ساري����ة 
والتطوير ملدر�سة بيِكن اخلا�سة، وال�ست�ساري 
الرتب����وي ال����دويل، وال����ذي كان ل����ه الف�س����ل يف 
اإقام����ة العديد من املن����ارات الرتبوية يف خمتلف 
املدر�س����ة  اأن  �سماع����ة،  �سم����ر  الع����امل  اأنح����اء 
جاه����زة مببانيها وطاقمه����ا الأكادميي والإداري 
لتطبيق فل�سفته����ا يف التعليم من خالل نظرتها 
امل�ستقبلي����ة يف التعلي����م القائمة عل����ى  البحث 
وال�ستق�ساء لإعداد متعلمن م�ستقلن يف بيئة 
تع����زز روح الحرتام وامل�سوؤولي����ة وحتفز البحث 
والإب����داع والبت����كار معتم����دة عل����ى م�ستوي����ات 
التفك����ر الناقد العلي����ا وعلى التع����اون الوثيق 

بن كافة ال�رصكاء يف العملية التعليمة.

ورشة تدريبية في أمريكا
واأ�ساف �سماعة لقد رجعنا الأ�سبوع املا�سي 
م����ع فري����ق القي����ادة الرتبوي����ة يف املدر�سة من 
مقر “تعاوني����ة القاعدة امل�سرتك����ة يف الوليات 
املتح����دة الأمركية بعد ح�سورنا ور�سة تدريبية 
خا�س����ة. كما �سيت����م تنظي����م ور�س����ات تدريبية 
اأخرى لل����كادر التعليم����ي والإداري واأولياء اأمور 
الطلب����ة قريبا لتدريبهم عل����ى النظام التعليمي 

ملدار�����س القاع����دة التعاونية امل�سرتك����ة، مبينا 
اأنها �سبك����ة عاملية من الرتبوي����ن واملبتكرين 
وال�رصكاء الذين يت�ساركون يف املبادئ الرتبوية 
ويتبادل����ون اخل����رات التعليمي����ة ب����ن خمتلف 

املدار�س الأع�ساء”.

دبلوم البكالوريا الدولية
واأك����د الت����زام  املدر�س����ة بكاف����ة القوانن 
والأنظمة التعليمية يف البحرين وتلبية متطلبات 
النتم����اء للهيئات واملنظم����ات الدولية، خا�سة 
دبل����وم البكالوريا الدولي����ة و”تعاونية القاعدة 
امل�سرتكة” التي تاأ�س�س����ت يف 2014 كموؤ�س�سة 
م�ستقل����ة يتب����ادل م����ن خالله����ا خ����راء التعليم 
والرتبية اخل����رات ومواكبة اأحدث التطورات يف 

جمال الرتبية والتعليم.

32 ألف متر 
ون���وه �سماعة الذي اأ����رصف على تنفيذ م�رصوع 
املدر�س���ة، مع مدي���ر عام املدر�سة، غ���ادة بوزين 
الدي���ن، اإن املدر�سة متتد عل���ى م�ساحة 32 األف 
مرت مربع، مت بناء وجتهيز 15 األف مرت مربع منها 
حتى الآن بكلف���ة قدرها )8( مالين دينار، مبينا 
اأن الكلف���ة الإجمالي���ة ملدر�سة عن���د ا�ستكمالها 
بعد نحو �سنتن ه���ي “15” مليون دينار، م�سرا 
اإل���ى اأن حمم���د دادا باي، مل يبخ���ل على املدر�سة 
ب�سيء كاأول ا�ستثم���ار تعليمي للمجموعة لتكون 
�رصح���ا تربويا، ي�ستكم���ل ما انته���ت اإليه م�سرة 
ال�رصوح التعليمية يف البحرين من الناحية العلمية 
والأكادميي���ة، واملهني���ة والتدريبي���ة، وليك���ون 
الطالب يف املدر�س���ة هو �سانع التعليم من خالل 
البحث والتق�س���ي وال�ستف�سار، من خالل مالعب 
ملعظ���م اأنواع الريا�س���ات، وم�ساريع وحدائق من 
جمي���ع جهات املب���اين ومكتبة �سخم���ة ت�ستوعب 
600 طال���ب يف وق���ت واح���د ومواق���ف ف�سيح���ة 

لل�سيارات، وقاعات عر�س وقاعات منا�سبات.

استكمال االعتماد
واأو�سح اخلبر �سماع���ة اأن املدر�سة ح�سلت 
عل���ى العتم���اد الر�سم���ي م���ن الرتبي���ة، ولك���ن 
الفتت���اح يف الع���ام الدرا�س���ي املقب���ل �سيكون 
افتتاحا جتريبيا ولل�س���ف الرابع البتدائي فقط 

ومعه طبعا مرحلة احل�سانة والرو�سة.
واأو�س���ح اأن 80 طالب���ا وطالب���ة �سيدر�سون 
يف باملرحل���ة البتدائي���ة، حي���ث مت تعي���ن 19 
مدر�س���ا ومدر�سة ممن يحملون اأف�سل ال�سهادات 
التعليمية واخل���رة والكف���اءة، و�سيكون النظام 
التدري�س���ي يف كل �سف من 5 اإلى 6 طالب فقط، 
وتكون م�ساح���ة ال�سف الواحد 63 مرتا مربعا، ثم 
يرتف���ع عدد الطالب يف العام الذي يليه اإلى 600 
طالب وطالبة، متوقعا اأن ي�سل وخالل 4 �سنوات 
ت�سل املدر�س���ة اإلى امل�ست���وى التعليمي الثاين 

ع�رص اأي ت�ستكمل جميع مراحل املدر�سة.

تطوير 
وبن �سماعة اأن هذه املراحل �ستكون فر�سة 
لن���ا لإدخ���ال تعدي���الت تطويرية جدي���دة ت�سمل 
املناهج، املباين واملرافق املدر�سية، وا�ستكمال 
التدريب العايل للمعلم���ن واملعلمات، وقد بداأ 
التدري���ب والإع���داد له���م فع���ال يف اأم���ركا، ويف 
البحرين اأي�سا باإ�رصاف خ���راء اأمركان مرموقن 

وم�سهود لهم.

صفوف مجهزة 
وذك���ر اأن املدر�س���ة تتمتع باإ�س���اءة طبيعية 
رائعة، ولكل طالب م�ساح���ة 3 اأمتار مربعة وعدد 
طالب ال�س���ف الواحد ل يزيد ع���ن  “20 “ طالبا. 
وال�س���ف جمهز ب���كل الأجه���زة والأدوات التي ل 
تخط���ر على بال اأحد، اإن لكل معلم جهاز كمبيوتر 
خا�س���ا وجهاز “اآي باد” ليكتب الطالب من خالله 
عل���ى ال�سب���ورات املتع���ددة، موؤك���دا اأن الطالب 
ينهي كل واجباته وهو داخل املدر�سة، ول يحمل 
اأي “واجب” درا�سي معه للمنزل، مبينا اأن املرحلة 
البتدائي���ة ت�سم 4 خمترات عل���وم، والإعدادية 

الثانوية 11 خمت���را علميا، وكل ح�س�س العلوم 
تدر�س داخ���ل املخترات، ولي����س داخل ال�سف، 

ومبعدل 10 �ساعات اأ�سبوعيا.

تقارير الطلبة 
وقال �سماع���ة اإن التقاري���ر اخلا�سة بالطلبة 
اأكادميي���ا اأو علميا ون�ساطه���م يعدها كل طالب 
ع���ن نف�سه، وهو الذي يقدمه���ا اإلى ويل اأمره، ثم 
تناق�س بن الطال���ب واملدر�س والأهل كل فرتة 
معينة، مبين���ا عدم وجود الأنظم���ة التقليدية من 
حيث احلفظ والتلق���ن وكل الأن�سطة التعليمية 
والتدريبي���ة والرتفيهية متار�س داخل املدر�سة، 
للتغي���ر  يخ�س���ع  العلمي���ة  امل���ادة  وحمت���وى 

والتطوير.

نسبة بحرنة
واأكد �سماعة التزام املدر�سة بن�سبة البحرنة، 
موؤك���دا نح���ن نعم���ل اأن تك���ون �سع���ف الن�سب���ة 
املطلوبة م���ن خالل عنا����رص بحريني���ة على درجة 

عالية جدا من الكفاءة والتاأهيل والتميز.

التدريس باإلنجليزي 
واأ�س���ار اإلى اأن درا�سة جمي���ع املواد �ستكون 
للغت���ن  تدري����س  هن���اك  لك���ن  بالإجنليزي���ة، 
رئي�سيتن، فاإلى جانب الإجنليزية والعربية هناك 
لغ���ة رئي�سة اأخرى يتم اختيارها بن الفرن�سية اأو 
الإ�سباني���ة اأو الأملانية املهم هو �سمان الدرا�سة 
الكاملة وفقا لأعلى امل�ستويات لثالث لغات على 
الأقل، م�س���را اأن املدر�سة �ست�ستوعب املدر�سة 
عن���د ا�ستكماله���ا م���ا ب���ن 1800 و1960 طالبا 

وطالبة و190 معلما ومعلمة تقريبا.

جولة في أرجاء المدرسة 
اإل���ى ذلك، راف���ق �سماعة ممثل���و ال�سحافة 
يف جولة �سملت جمي���ع مرافق مدر�سة  “بيكن” 
مبدينة احل���د، مف�رصا لهم اأن اأ�س���م بيكن يعني 
“املن���ارة”، وهو ال�س���م املع���روف لعديد من 
املوؤ�س�س���ات الكادميي���ة الرتبوي���ة العاملي���ة، 
اأن املدر�س���ة �ستك���ون من���ارا للعل���م  موؤك���دا 
والتعلي���م بالبحري���ن، واأنه���ا �ستخ���رج اأجي���ال 

�سيكون لهم �ساأن يف النه�سة.

االستعداد للعام الدراسي 
بدورها، اأكدت املديرة املوؤ�س�سة للمدر�سة 
بوزي���ن الدين اأن���ه ويف اإطار ال�ستع���داد للعام 
الدرا�س���ي الق���ادم �سنق���وم اأي�س���ا يف مدر�سة 
بيكن اخلا�سة بتنظيم دورة تدريبية للمعلمن 
اأخ���رى لحق���ة  يف املدر�س���ة، ودورة تدريبي���ة 
لأولي���اء اأمور الطلبة يف مدر�س���ة بيكن اخلا�سة 
لإطالعه���م على الفل�سف���ة التعليمية والرتبوية 
التي �ستنتهجه���ا املدر�سة وبه���دف التن�سيق 
م���ع املعلم���ن يف اتباع لغ���ة تربوي���ة م�سرتكة 
بن الطرفن. واأردف���ت اأن ال�رصح التعليمي ل 
يقت�رص على املباين والأثاث والأجهزة املختلفة، 
فذلك وح���ده ل يكفي ما مل تك���ن هنالك هيئة 
تعليمي���ة توؤم���ن للط���الب اأ�سالي���ب تعليمي���ة 
وتربوي���ة رائ���دة، وعالق���ات ان�ساني���ة م�سرتكة 
تخلق بن اأط���راف العملية الرتوبية جوا تربويا 
اإيجابيا من خالل لغ���ة تربوية م�سرتكة تعود يف 
املقام الأخر مل�سلح���ة الطالب وتخريج اأجيال 
واثقة من نف�سها تواكب تطورات القرن الواحد 

والع�رصين.

• •دورة تدريبية للمدر�سن	 �سف الرو�سة	
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فتح عطاءات املرحلة الثانية من تطوير احلديقة املائية

�شخ 5 اآالف راأ�س من املوا�شي احلية بـ 45 ديناًرا للراأ�س

االتفاق على تق�شيم امل�شاحة احلالية ل�شوق جدحف�س وترقيمها

�أقلها بقيمة مليوين دينار... خلف:

��شتعد�ًد� لعيد �لأ�شحى... رئي�س “�لرمي” للمو��شي:

�لتجار ي�شكرون “�لبلديات” على �رسعة �ل�شتجابة ملطالبهم... �أبو�لفتح:

�ملنامة - وز�رة �لأ�شغال و�شوؤون �لبلديات 
و�لتخطيط �لعمر�ين: �فتتح جمل�س �ملناق�شات 
�خلمي����س �ملا�ش���ي عط���اء�ت �ملرحل���ة �لثانية 
م���ن تطوير �حلديق���ة �ملائية متهي���ًد� لدر��شة 

�لعطاء�ت وتر�شيتها خالل �لأيام �ملقبلة.
و�أو�ش���ح وزير �لأ�شغال و�ش���وؤون �لبلديات 
و�لتخطيط �لعم���ر�ين ع�شام خلف �أن �لعطاء�ت 
�أقلها كان مبليوين دينار تقريًبا وت�شمل �أعمال 
�لتطوي���ر �إعادة تاأهيل �شام���ل، تتمثل يف زر�عة 
م�شطحات خ�رس�ء وم�شطحات مائية، و��شرت�حات 
عائلية، �إ�شافة �إلى مو�ق���ف �شيار�ت �إ�شافية، 

ومطعم وكافترييا.
و�أك���د �أن �ملحافظ���ة عل���ى من���ط �حلديقة 
�لزر�ع���ي �لأ�شلي هو �لأ�شل يف �أعمال �لتطوير، 
كم���ا �شتت�شم���ن �لأعمال فتح مد�خ���ل �إ�شافية 
وحت�ش���ن �حلركة �ملروري���ة �ملحيطة من خالل 
��شتح���د�ث �ش���ارع يخ���دم مرت���ادي �حلديق���ة 

وي�شهم يف �ن�شيابية �حلركة �ملرورية.
و�أ�شار خلف �إلى �أن “م�رسوع تطوير �حلديقة 
�ملائية، �لتي تع���د �إحدى �مل�رسوعات �لرئي�شية 

بالن�شب���ة ل���وز�رة �شئ���ون �لبلدي���ات، �لتي يتم 
تنفيذه���ا بتوجيه من �حلكوم���ة برئا�شة رئي�س 
�ل���وزر�ء �شاحب �ل�شم���و �مللكي �لأم���ري خليفة 
ب���ن �شلم���ان �ل خليفة وبالتعاون م���ع �ملبادرة 
�لوطنية لتنمي���ة �لقطاع �لزر�ع���ي، كما يحظى 
باهتم���ام م���ن قرين���ة �لعاهل رئي�ش���ة �ملجل�س 

�ل�شت�ش���اري للمبادرة �لوطني���ة لتنمية �لقطاع 
�لزر�عي �شاحب���ة �ل�شمو �مللكي �لأمرية �شبيكة 

بنت �إبر�هيم �آل خليفة.
و�أو�ش���ح �أنه من �ملوؤمل ح�شب خطة �لوز�رة 
�لنته���اء من �أعمال تطوير �ملرحل���ة �لثانية من 
�حلديق���ة خالل �لرب���ع �لأخري من �لع���ام �ملقبل 
وقال “م���ن �ملوؤمل �أن يتم �لنته���اء من �أعمال 
�لتطوير خ���الل �لربع �لأخري م���ن �لعام �ملقبل، 
حيث �شت�شتغرق �أعمال �لتطوير مدة 12 �شهًر� 
بعد �لرت�شية وتوقيع �لعق���ود من �ل�رسكة �لتي 

�شرت�شو عليها �ملناق�شة”.
وخت���م �أن “م�رسوع تطوي���ر �حلديقة �ملائية 
يقام على م�شاحة 6.57 هكتار، ي�شتهدف �إعادة 
تاأهي���ل �حلديق���ة عل���ى �أن �ملرحل���ة �لأولى من 
�مل����رسوع �لتي من �ملقرر �لنتهاء منها يف �أو�خر 
�لع���ام �جل���اري 2018، تت�شم���ن ت�شيي���د �شور 
�حلديق���ة، غرفة �حلار����س وتو�شي���ل �لكهرباء 
وجتهيز �ملر�فق �لعام���ة” م�شرًي� �إلى �أن �أعمال 
بن���اء �ل�ش���ور ت�شري ب�ش���ورة جي���دة �إ�شافة �إلى 

�أعمال بناء �ملر�فق �لعامة.

ك�ش���ف رئي����س جمل����س �إد�رة �رسك���ة �لرمي 
للمو��ش���ي رجل �لأعم���ال حمم���د �لع�شفور عن 
توف���ري �ل�رسكة ما يق���رب م���ن 5 �آلف ر�أ�س من 
�ملو��ش���ي �حلي���ة ��شتع���د�د� لعي���د �لأ�شح���ى 
�ملب���ارك، لفًت���ا �أن �رسك���ة �ل���رمي عمل���ت خالل 
م�شادره���ا  تنوي���ع  عل���ي  �ملا�شي���ة  �لف���رتة 
�ل�شتري�دي���ة ل�ش���خ كميات متنوع���ة من حلوم 
�ملو��شي لتغطي���ة �لطلب �ملتز�يد عليها خالل 
عيد �لأ�شحى مع �حلفاظ على نف�س �أ�شعار �لبيع 
�لت���ي مت �عتماده���ا خ���الل �ل�شن���و�ت �ملا�شية 

و�ملتمثلة يف 45 ديناًر� لروؤو�س �لأغنام �حلية.
و�أ�ش���اف �أن �ل�رسكة تعت���زم مو��شلة توفري 
�لأ�شاح���ي لو�شعه���ا ب���ن �أي���ادي �مل�شتهلك 
�لبحرين���ي حت���ى ي�ش���رتي �أ�شحيت���ه يف �أف�شل 

�لظ���روف ويف من���اخ م���ن �ل�شفافي���ة، وما على 
�ملو�ط���ن �لبحرين���ي �ش���و�ء �لتحل���ي بال�شلوك 

�ل�شتهالك���ي �لر�شي���د ول يخ�ش���ع مل�شاربات 
ما يع���رف بالو�شط���اء. و�أردف �أن زيادة كميات 
�ملو��شي �ملطروحة بالأ�شو�ق بف�شل ت�شهيالت 
�أذون���ات �ل�شت���ري�د م���ن قب���ل وكال���ة �لزر�عة 
و�ل���روة �لبحري���ة، مم���ا �شي�شه���م يف �ل�شيطرة 
على �لأ�شعار ويق�ش���ي متاما على زيادتها غري 

�ملربرة �لتي كنا ن�شهدها من قبل.
و�أو�ش���ح �أن �رسك���ة �ل���رمي و�شع���ت �شمن 
خططه���ا تخفي����س هو�م����س �لرب���ح للح���د من 
�رتف���اع �لأ�شع���ار وبه���دف �إ�رس�ع وت���رية دور�ن 
ر�أ�س �ملال ب�شورة �أ�رسع من خالل �إنز�ل كميات 
�أك���رب لالأ�شو�ق، مما يعو�س �أث���ر خف�س هام�س 
�لرب���ح، منوًها باأن �شوق �للح���وم �أ�شبح متحرًر� 
ول يوج���د �أحد ي�شتطيع �لتحكم يف �لأ�شعار، لذ� 
نح���ن قادرون عل���ى �ل�شتم���ر�ر يف توحيد �شعر 

�للحوم يف كافة �أ�شو�ق �ململكة.

�ملنامة - وز�رة �لأ�شغال و�شوؤون �لبلديات 
و�لتخطي���ط �لعمر�ين: �أبدى ممثل���و جتار �شوق 
جدحف����س تفهًم���ا لالإج���ر�ء�ت �لت���ي �تخذته���ا 
�أمانة �لعا�شمة ع���رب �إز�لتها لعدد من �إ�شغالت 
�لط���رق �لتي كانت تعيق حركة �ملرور يف �شوق 

جدحف�س.
وعرب �لتجار ع���ن �شكرهم ل�رسع���ة ��شتجابة 
“�لبلديات” يف �للقاء معه���م ومناق�شة �أو�شاع 
�ل�ش���وق و�لطالع عل���ى خطة �ل�شيان���ة �لعاجلة 
�لتي �أقرتها “�لبلدي���ات” �إ�شافة �إلى �إطالعهم 
على �لأنظمة و�لقو�نن و�لت�رسيعات �لتي تنظم 
�آلي���ة �لعمل يف وفيما يتعل���ق باإ�شغالت �لطرق 

و�آلية �حل�شول على �لرت�خي�س �لالزمة لذلك.
وك�ش���ف وكي���ل �ش���وؤون �لبلديات ب���وز�رة 
�لأ�شغال و�شوؤون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين 
�لدكت���ور نبي���ل �أبو�لفت���ح عن لق���اء�ت دورية 
�شتب���د�أ م���ن �لأ�شبوع �جل���اري مع جت���ار �ل�شوق 
لإطالعهم عل���ى خطط وبر�م���ج �شيانة وتطوير 
�ل�ش���وق لأخ���ذ مرئياته���م ومقرتحاته���م ب�شاأن 
�ل�ش���وق، كم���ا ك�شف ع���ن �إع���د�د خط���ة عاجلة 
ل�سيانة �سوق جدحف����ص تتمثل يف ثالث نقاط 
رئي�شي���ة ح�ش���ب مطال���ب جت���ار �ل�ش���وق وهي 
)تركيب مر�وح للتهوي���ة و�شيانة مر�فق عامة 

�إ�شافة �إلى �لإ�شاءة(.
و�أكد �أبو�لفتح �ل���ذي تر�أ�س �لجتماع �أم�س 
بح�شور ع���دد من جتار �ش���وق جدحف�س بينهم 
�لتجار �لذين مت �إز�لة �إ�شغالت �لطرق من �أمام 
حمالهم �لتجارية ورئي�س جمل�س �أمانة �لعا�شمة 
حمم���د �خُلز�ع���ي ومدي���ر ع���ام �أمان���ة �لعا�شمة 
�شوقي���ة حميد�ن وممثلن جلنة �لأ�شو�ق بغرفة 
جت���ارة �لبحري���ن “�أن عملي���ة �إز�ل���ة �ملخالفات 
و�لتعدي���ات هو م���ن �شلب عم���ل �لبلديات يف 
عم���وم مملكة �لبحري���ن و�أن تطبيق �لقانون هو 

من �جل م�شلحة �جلميع”.
وتاب���ع “�لبلدي���ات تقوم بو�جبه���ا يف �إز�لة 
كاف���ة �ملخالف���ات �ش���و�ء خمالف���ات �لبن���اء �أو 
�لإعالنات �ملخالفة �أو �إ�شغالت �لطرق يف جميع 
�ملحافظ���ات، وذلك من �جل م�شلحة �جلميع مبا 

فيه���ا �لتعديات �ملتمّثل���ة يف �إ�شغالت �لطرق 
يف �لأ�شو�ق و�لتي ت�شكل �إعاقة يف حركة �ملرور 
تاأثر �شلًبا على �حلركة �لتجارية وبالتايل ت�شكل 

�رسًر� على م�شلحة �لتجار”.
تهت���م  “�حلكوم���ة  �أبو�لفت���ح  و�أ�ش���اف 
بالتاج���ر �لبحرين���ي ومل�شلحت���ه ونعم���ل وفق 
ه���ذه �لتوجيه���ات من قبل �حلكوم���ة كما نعمل 
عل���ى دعم �لتاجر �لبحرين���ي وم�شدر رزقه دون 

�لتعار�س مع �لقو�نن”.
م���ن جهته���م، عرب �لتج���ار ع���ن رغبتهم يف 
ت�شحيح �أو�شاعهم وقالو� “نحن على ��شتعد�د 
لت�شحي���ح �أو�شاغن���ا وتق���دمي طلب���ات ر�شمية 
لإ�شغ���الت �لطرق وفق �لنظام �ملعمول به بدء� 
م���ن يوم غ���د”، م�شريين �إلى �نه���م لي�شو� �شد 
تطبي���ق �لقانون ب���ل هم د�عمن ل���ه غري �نهم 
تفاجئو� باأعمال �لإز�لة دون �شابق �إنذ�ر )ح�شب 
�أو�شح���ت  �لعا�شم���ة  �أمان���ة  �أن  ...�إل  قوله���م( 
له���م �أنه���ا �شب���ق و�ن �أو�شلت له���م �إخطار�ت 

باملخالفات قبل �لإز�لة باأكر من �شهر.
كم���ا حت���دث �لتج���ار ع���ن �لو�ش���ع �حلايل 
لل�ش���وق ومطال���ب �لتج���ار يف حت�ش���ن و�ش���ع 

�ل�ش���وق و�إ�رس�كهم يف خط���ط �لتطوير حيث �كد 
�أبو�لفت���ح �أن �ل���وز�رة �شتق���وم باإطالعه���م عن 
خطط تطوير �ل�ش���وق �أول باأول و�أخذ مرئياتهم 
ومقرتحاته���م ب�ش���اأن تطوير �ل�ش���وق، كما �أكد 
لهم �أن �أمانة �لعا�شمة �شتبد�أ فوًر� بتنفيذ خطة 
�شيانة تتمثل يف تركيب مر�وح و�شيانة مر�فق 

عامة وتركيب �إنارة لل�شوق.
وق���ال “لق���د مت �لتف���اق مع �لتج���ار على 
تق�شي���م �مل�شاحة �حلالي���ة لل�ش���وق وترقيمها 
لنق���ل �لتجار �أ�شح���اب �لرت�خي�س �إل���ى ما بعد 
�ل�شيان���ة و�لعمل على ��شتكمال �مل�شاحات من 
�أ�شح���اب �لفر�ش���ات �لتي ل متتل���ك تر�خي�س 

ح�شب �لأولوية”.
م���ن جهتهم، �شك���ر ممثلو �لأ�ش���و�ق وز�رة 
�لأ�شغال و�شوؤون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين 
ل�رسعة ��شتجابتها ملطالب جتار �شوق جدحف�س 
ومل���ا �أب���دوه من مرون���ة وتعاون حل���ل مو�شوع 
�إ�شغ���الت �لطري���ق و�شيان���ة وتنظي���م �ل�شوق 
كم���ا توجهو� بالن�شح �إل���ى �لتجار بالطالع على 
�لأنظم���ة و�لقو�نن �لت���ي تنظم عملهم وحتمي 

م�شاحلهم.

•  ع�شام خلف	

• حممد �لع�شفور	

• وكيل �شوؤون �لبلديات بوز�رة �ل�شغال مرتئ�ًشا �جتماًعا بح�شور جتار جدحف�س	

“اخلارجية” تدين احلادث االإرهابي يف الفحي�س باالأردن

النيابة تطالب باإعدام قاتل االآ�شيوي يف احلورة

�ملنام���ة - وز�رة �خلارجية: �أد�نت وز�رة 
خارجي���ة مملك���ة �لبحري���ن ب�ش���دة �لتفج���ري 
�لإرهاب���ي �ل���ذي ��شته���دف دوري���ة م�شرتكة 
�لع���ام يف منطق���ة  و�لأم���ن  �ل���درك  لق���و�ت 
�لها�شمي���ة،  �لأردني���ة  باململك���ة  �لفحي����س 
و�أ�شف���ر ع���ن ��شت�شه���اد رج���ل �أم���ن و�إ�شابة 
�آخرين، معرب���ة عن بالغ �لتع���ازي و�ملو��شاة 
�إلى ذوي �ل�شهيد ومتنياتها بال�شفاء �لعاجل 

للم�شابن جر�ء هذ� �لعمل �لإرهابي �لآثم.
و�أك���دت وز�رة �خلارجي���ة وق���وف مملكة 

�لبحرين �لتام مع �ململكة �لأردنية �لها�شمية 
ملكافح���ة  �حلثيث���ة  جهوده���ا  يف  �ل�شقيق���ة 
�لعن���ف و�لإره���اب، وتاأييدها ل���كل ما تتخذه 
�لأم���ن  ل�شتتب���اب  وتد�ب���ري  �إج���ر�ء�ت  م���ن 
و�ل�شتق���ر�ر، جمددة موقف مملك���ة �لبحرين 
�لثاب���ت �لذي ينبذ ب�شدة كافة �أ�شكال �لعنف 
و�لتط���رف و�لإره���اب ومهما كان���ت دو�فعه 
تعزي���ز  ����رسورة  �إل���ى  و�لد�ع���ي  وم�شببات���ه، 
�لتع���اون �لدويل ملو�جه���ة �لإرهاب وجتفيف 

منابع متويله.

�ملنام���ة - �لنياب���ة �لعامة: ����رسح وكيل 
�لنائب �لعام حممد جمال �شلطان باأن �لنيابة 
�لعام���ة �أجن���زت حتقيقاته���ا يف و�قعة مقتل 
�شخ�س �آ�شيوي �جلن�شي���ة مب�شكنه يف منطقة 
�حل���ورة، و�أمرت باإحالة �ملته���م حمبو�ًشا �إلى 
�ملحاكم���ة �جلنائي���ة مطالبة بتوقي���ع �أق�شى 
عقوبة عليه وهي �لإعد�م نظري ما �قرتفه من 
�أفعال وقد حتدد لنظر �لدعوى جل�شة بتاريخ 
28/8/2018م وذلك �أمام �ملحكمة �لكربى 

�جلنائية �لأولى.
وتع���ود تفا�شي���ل �لو�قع���ة �إل���ى تلقي 
�لنياب���ة �لعام���ة �إخط���اًر� م���ن �لإد�رة �لأمنية 
�ملخت�ش���ة مفاده �لعث���ور على جث���ة �شخ�س 
�آ�شي���وي �جلن�شي���ة مكبلة �ليدي���ن و�لرجلن 

وبها �إ�شابات، وذلك مب�شكنه مبنطقة �حلورة 
فبا�رست �لنيابة حتقيقاتها فور ذلك و�نتقلت 
ملكان �لو�قع���ة وعاينت م�شكن �ملجني عليه 
وندبت كل من �لطبيب �ل�رسعي وطاقم م�رسح 
�جلرمي���ة لتخاذ �لالزم كم���ا ��شتمعت لأقو�ل 
�شه���ود �لو�قع���ة وطلب���ت حتري���ات �ل�رسطة 
�ملكثفة �لتي تو�شلت �إلى هوية �ملتهم وهو 
رجل عربي �جلن�شي���ة يف بد�ية �لعقد �خلام�س 
من �لعمر �ل���ذي با�شتجو�به م���ن قبل �لنيابة 
�لعام���ة �عرتف بقتل���ه �ملجني علي���ه بطريق 
�خلن���ق بع���د �أن متكن من ربط يدي���ه ورجليه 
ومنع���ه من �حلر�ك كما �نتهك حرمة جثته بعد 
قتل���ه وحاول �إخف���اء �آثار �جلرمي���ة يف �ملكان 

وت�شليل �لعد�لة.

المستقلون بالبرلمان... تيتي وجيتي!
�أتفق مع �ل�شوري �ملعَتّق جمال فخرو بروؤيته �ملن�شورة بحو�ر بالزميلة “�لأيام” �أن 

�لعتماد على برملانين م�شتقلن ي�شعف جمل�س �لنو�ب.
�نتخبت �لبحرين 4 جمال�س ت�رسيعية، منذ �لعام 2002، وتذبذب عدد �أع�شاء �لكتل 
�لنيابية بن كل جمل�س و�آخر، حتى خرجت �أغلب �جلمعيات من “مولد” �نتخابات 2014 

“بال حم�س”.
ول عتب على ناخب �أ�شاح وجهه، وعاقب مر�شح جمعية، لأنه مل ير من �لأخرية خرًي�.
ول ميكن ن�شي���ان نو�ب، �أع�شاء بجمعيات، �أف���ادو� جماعاتهم، ووظفو� حمازيبهم، 

ولعبو� بالبي�شة و�حلجر مع وزر�ء، ملكا�شب فئوية.
يج���ب على �جلمعيات �إقناع �لناخبن، باأن مر�شحيها، �شيعربون عن �شوت �لوطن، 

ولي�س معتقدهم �حلزبي.
���د �مل�شهد �لربمل���اين، بت�شجيع �جلمعي���ات ليكون  ويتع���ّن على �لدول���ة �أن تر�ِشّ

متثيلها �لنيابي و��شًعا.
وج���ود �لكتل �لنيابية وع���دد ل باأ�س به من �مل�شتقلن يقّوي مطرقة �لربملان، �أما 

�ملجل�س �ملوؤلف من �أغلبية م�شتقلن، في�شهل تفتيت مو�قفه، وهويته مائعة.
لننتخ���ب يف نوفمرب 2018 برملاًنا �أف�شل، ومر�شحن �أقوياء بقو�ئم �جلمعيات. �أما 
�إذ� تك���ّرر �قرت�ع �مل�شتقلن، فال تلومو� �لربملان على هز�لة موقفه، و�شي�شدق �ملثل 

�ل�شاخر: “تيتي.. تيتي.. مثل ما رحتي.. جيتي”!.

تيار
“ي�شهل خد�ع �ل�شباب لأنهم ي�شتعجلون �لأمل”.

اأر�شطو

راشد الغائب

rashed.ghayeb
@albiladpress.com

تيارات

دي���و�ن   - �جلف���ري 
�أك���د مدير  �خلدم���ة �ملدنية: 
�لب�رسية  �مل���و�رد  عام تنمي���ة 
و�لأد�ء ع���ادل حمم���د باأنه مت 
�لنته���اء م���ن مرحل���ة مهم���ة 
م���ن مر�ح���ل تطبي���ق م����رسوع 
)تكام���ل(  �ملوؤ�ش�ش���ي  �لأد�ء 
مر�جع���ة  �جتماع���ات  وه���ي 
�لأد�ء �ل�شرت�تيج���ي للجهات 

�لتطبي���ق  �مل�شارك���ة يف  �لع����رس  �حلكومي���ة 
وز�رة  �ملالي���ة،  وز�رة  وه���م  �لتجريب���ي، 
�لإ�ش���كان، وز�رة �ملو��ش���الت و�لت�شالت، 
وز�رة �ل�شح���ة، هيئة �ملعلوم���ات و�حلكومة 
�لإلكرتونية، ديو�ن �خلدم���ة �ملدنية، معهد 
و�شئ���ون  �لأ�شغ���ال  وز�رة  �لعام���ة،  �لإد�رة 
�لبلدي���ات و�لتخطي���ط �لعم���ر�ين ب�شقيه���ا 
وهيئ���ة  �لبلدي���ات(،  و�شئ���ون  )�لأ�شغ���ال 
�لكهرب���اء و�مل���اء، و�أو�ش���ح �أن ذل���ك ياأت���ي 
حتقيًقا ملب���ادئ �حلوكمة �ل�شليمة وم�شاندة 
�جلهات �حلكومية يف تقييم �أد�ئها و�خلروج 
بالتو�شيات �لالزمة لدفع �لأد�ء للم�شتويات 
�ملطلوبة. و�أ�شار �إل���ى �أن �جتماعات مر�جعة 
�حلكومي���ة  للجه���ات  �ل�شرت�تيج���ي  �لأد�ء 
ته���دف �إلى حتقي���ق جمموعة م���ن �لغايات، 
متمثل���ة يف تعزي���ز �ل�شفافي���ة و�مل�شد�قية 

وحتفي���ز  �لتع���اون  وروح 
عل���ى  �حلكومي���ة  �جله���ات 
�ملزي���د من �لتق���دم و�لنجاح 
�إل���ى  بالإ�شاف���ة  �لأد�ء،  يف 
م�شان���دة �جله���ات �حلكومية 
بالدع���م �لالزم لرف���ع �أد�ئها 

ومتكن ��شرت�تيجياتها.
وب���ن مدير ع���ام تنمية 
و�لأد�ء  �لب�رسي���ة  �مل���و�رد 
�أن �جتماع���ات مر�جع���ة �لأد�ء �ل�شرت�تيج���ي 
للجهات �حلكومية تهدف �إلى حت�شن �لأد�ء 
�ملوؤ�ش�ش���ي ورفع جودة �خلدم���ات من خالل 
تقيي���م �لأد�ء و�لإجن���از �ملحق���ق، بالإ�شافة 
�إلى غر�س ثقافة �لإد�رة �ل�شرت�تيجية لالأد�ء 
يف �جله���ات �حلكومية وف���ق منهجية بطاقة 
�لأد�ء �ملت���و�زن وحت�شن عملي���ة �لتو��شل 
و�لت�شال فيما ب���ن �مل�شتويات �لوظيفية 
���ا - د�خل �جلهة  �ملختلف���ة )�أفقي���ا وعموديًّ
�حلكومية(. و�أو�شح مدير عام تنمية �ملو�رد 
�لب�رسية و�لأد�ء �أن �ملرحلة �ملقبلة تتمثل يف 
رفع جمي���ع �لأهد�ف و�ملبادر�ت و�ملقايي�س 
بع���د �عتمادها من �جلهات على �لنظام �لآيل 
�ملخ���زن عل���ى �شحاب���ة �أم���ازون �لإلكرتونية 
�ل���ذي �شيمكن �جلهات �حلكومية من متابعة 

تنفيذ �لأهد�ف و�ملبادر�ت و�ملوؤ�رس�ت.

ا�شتكمال مراجعة االأداء اال�شرتاتيجي لـ 10 جهات حكومية

حمرر ال�شوؤون املحلية

•  عادل حمد	
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“الإ�سالمية” اهتمت باجلوائز واأهملت امل�ساجد

خالل العامني املقبلني تطوير جتربة “�سوت ال�سباب” 

“الأعلى للمراأة” ي�سارك مبع�سكر الأكادميية امللكية لل�رشطة

جهود م�شاعفة لدعم �ل�شباب... “�لأعلى للمر�أة”:

ب�شل�شلة من �ملحا�رض�ت �لتوعوية

للم���ر�أة: عق���د  �لأعل���ى  �لرف���اع - �ملجل����س 
�ملجل�س �ل�شت�ش���اري ملدينة �شباب 2030 جل�شة 
ختامي���ة و�شط �أج���و�ء مماثلة للجل�ش���ة �لفتتاحية 
ل���دى �نعقاد �ملجال�س �لت�رضيعي���ة، وذلك بح�شور 
�لأم���ن �لع���ام للمجل����س �لأعل���ى للم���ر�أة هال���ة 
�لأن�شاري ووزير �شوؤون �ل�شباب و�لريا�شة ه�شام 
�جلودر و�رضكاء برنامج “�شوت �شباب 2030” من 
�شندوق �لعم���ل “متكن” وجمل�س �لنو�ب وهيئة 
�لت�رضيع و�لإفتاء �لقانوين ومعهد �لبحرين للتنمية 

�ل�شيا�شية.
للمجل����س  �لفتتاحي���ة  �جلل�ش���ة  وتر�أ����س 
�ل�شت�ش���اري ملدينة �شب���اب 2030 �ل�شاب �لفائز 
باملرك���ز �لأول ب���در يو�شف �لبدر �ل���ذي حاز على 
تزكية زمالئه ومت تن�شيب���ه رئي�ًشا للمجل�س، وقد 
�فتتح���ت �جلل�شة بفقرة �إجر�ئية مت خاللها حتديد 

�أدو�ر �لأع�شاء وقر�ءة جدول �لأعمال.
بع���د ذل���ك، ��شتعر����س �ملجل����س ع���دًد� من 
�ل�شبابي���ة  باملر�ك���ز  �لعالق���ة  ذ�ت  �ملقرتح���ات 
و�لأندي���ة �لريا�شي���ة، وع�شوية �مل���ر�أة و�ل�شباب 
يف جمال����س �إد�رة �لأندي���ة �لريا�شي���ة، وجم���الت 
تطوي���ر بر�م���ج مدين���ة �ل�شب���اب، و�إع���ادة �إحي���اء 
برنامج مناظ���ر�ت �جلامعات، و�أهمية تكر�ر جتربة 
�لنتخاب���ات باملدينة �ل�شبابية و��شتحد�ث جمل�س 

��شت�شاري بع�شوية �ل�شباب.
وق���د �أو�شح وزير �ش���وؤون �ل�شباب و�لريا�شة 
يف م�شته���ل حديث���ه يف �جلل�ش���ة، �أن عاه���ل �لبالد 
يويل �هتماًما ورعاية متو��شلة للحركة �لريا�شية 
و�ل�شبابي���ة يف مملكة �لبحرين، حي���ث ت�شكل هذه 
�لرعاي���ة �حلاف���ز �لأك���ر لأبن���اء �لبحري���ن �لذي���ن 
يتمي���زون يف �أد�ئهم يف كاف���ة �مليادين، مو�شًحا 
�أن �ل���وز�رة تبذل جهوًد� م�شاعفة من �أجل حتقيق 
�ملزي���د من �لإجن���از�ت على �شعيد دع���م �ل�شباب 
�لبحرين���ي ب���ن �جلن�ش���ن، وحتر����س عل���ى فتح 
�لعديد من �لقن���و�ن لال�شتمتاع لآر�ئهم ووجهات 
نظرهم، وبالتايل تلبية تطلعاتهم و��شتيعابهم يف 
بر�مج و�أن�شطة تنا�شب فئاتهم �لعمرية �ملختلفة.
 وتول���ى وزي���ر �ش���وؤون �ل�شب���اب و�لريا�ش���ة 
�ل���رد على مد�خ���الت وت�شاوؤلت �أع�ش���اء �ملجل�س 
�ل�شت�ش���اري �ملنتخ���ب، موؤك���ًد� يف �شي���اق طرحه 
�هتم���ام �ل���وز�رة ب���كل م���ا م���ن �شاأن���ه �أن يرتقي 
بالعمل �ل�شبابي يف مملكة �لبحرين للو�شول بتلك 

�لطاقات و�لكفاء�ت للعاملية.
وفيم���ا يتعل���ق بالبن���د �لث���اين للجل�شة حول 
“مقرتح���ات �أع�شاء �ملجل�س ب�ش���اأن تفعيل مبد�أ 
تكاف���وؤ �لفر����س و�شم���ان �ل�شتق���ر�ر �لأ����رضي” 
تناولت مد�خالت �أع�ش���اء �ملجل�س جملة �لتد�بري 
و�ملمي���ز�ت �ملقدم���ة للم���ر�أة يف جم���ال ري���ادة 
�لأعم���ال، و�أ�شب���اب عدم �إلز�مي���ة �لقطاع �خلا�س 
بت�شكي���ل جلان تكافوؤ �لفر����س، وتفاوت �لن�شب 
�ملعل���ن عنها ب�ش���اأن �لطالق يف مملك���ة �لبحرين، 
و�حلاج���ة �إلى طرح مبادرة متك���ن �ل�شباب �ملقبل 
على �لزو�ج من �حل�شول على تدريب م�شبق حول 
مه���ار�ت متكنه م���ن �ل�شتقر�ر �لأ����رضي، و�رضورة 
بالتوفي���ق  �لعالق���ة  ذ�ت  بالإج���ر�ء�ت  �لت�رضي���ع 

�لأ�رضي.
�لأعل���ى  للمجل����س  �لع���ام  �لأم���ن  وقدم���ت 
للم���ر�أة ردوده���ا به���ذ� �ل�ش���اأن، م�شي���دة يف ه���ذ� 
�ل�شي���اق بالط���رح �لو�عي و�مل�ش���وؤول �لذي تقدم 
ب���ه �أع�ش���اء �ملجل����س �ل�شت�شاري خ���الل �جلل�شة، 
و�إدر�كهم �ملبك���ر لأهمية ق�شايا �مل���ر�أة، موؤكدة 
�أن جن���اح خمرج���ات برنام���ج “�ش���وت �ل�شب���اب” 
يوؤهل���ه لال�شتمر�ر بالنظر �إل���ى م�شامينه �لهادفة 

�إل���ى رف���ع �حل�س �لوطني ل���دى �ل�شب���اب، وتنمية 
مهار�ته���م يف جمال �مل�شاركة �ل�شيا�شية، وتوعية 
�لنا�شئة و�ل�شباب بق�شايا �ملر�أة و�أهمية �لتمثيل 
�ملتكافئ للمر�أة يف �ملر�كز �لقيادة ومو�قع �شنع 

�لقر�ر.
ويف ختام �جلل�شة، �أو�شى �ملجل�س �ل�شت�شاري 
ملدينة �شب���اب 2030 بو�شع �ملقرتحات �لكفيلة 
بدع���م وم�شان���دة جه���ود وز�رة �ش���وؤون �ل�شب���اب 
���ا �ملتعلقة بتطوي���ر بر�مج  و�لريا�ش���ة وخ�شو�شً
�ملدين���ة، معربن عن تطلعه���م ل�شتمر�ر برنامج 
2030، وتثبيت���ه عل���ى خارط���ة  �ش���وت �شب���اب 
�لر�مج بدورية يتم �لتفاق عليها مع �مل�شوؤولن 

بالوز�رة.
ه���ذ� وياأت���ي برنامج “�شوت �شب���اب 2030” 
كن�ض���اط تفاعل���ي حت�ض���ًرا لالنتخاب���ات النيابية 
و�لبلدي���ة �لقادمة، ويركز �لرنام���ج على تعريف 
�مل�شارك���ن باأبع���اد م�شارك���ة �مل���ر�أة يف �حلي���اة 
�ل�شيا�شي���ة و�أثر ذلك على �لتنمية و�لبناء �لوطني 
وهو ما ين�شجم مع مو�شوع ي���وم �ملر�أة �لبحرينية 
�ل���ذي يحتف���ي مب�شاهماتها يف �ملج���ال �لت�رضيعي 

و�لعمل �لبلدي.

�لرف���اع - �ملجل����س �لأعل���ى للم���ر�أة: نّظم 
�ملجل����س �لأعلى للمر�أة حقيب���ة من �ملحا�رض�ت 
م���ن   200 ح���و�يل  فيه���ا  �ش���ارك  �لتوعوي���ة 
�ل�شيف���ي  �ملع�شك���ر  �مل�شارك���ن يف  �لطلب���ة 
�لعا�رض لإع���د�د �شباب �مل�شتقب���ل �لذي تنظمه 
�لأكادميي���ة �مللكي���ة لل�رضط���ة، وذل���ك به���دف 
�لبحريني���ة يف  �مل���ر�أة  تعريفه���م مبكت�شب���ات 
خمتل���ف �ملج���الت، وتعزي���ز وعيه���م باأهمي���ة 
تعزي���ز م�شاركتها يف م�ش���رية �لتنمية �لوطنية، 
�إ�شاف���ة �إل���ى تقدمي �رضح مب�شط ح���ول مفاهيم 
تكاف���وؤ �لفر����س و�لنم���وذج �لوطن���ي لإدم���اج 
�حتياج���ات �مل���ر�أة و�خلط���ة �لوطني���ة لنهو�س 
�ملر�أة �لبحرينية مع �لرتكيز على �أثر �ل�شتقر�ر 

�لأ�رضي.
وحر�س �ملجل�س �لأعلى للمر�أة على تقدمي 
�شل�شل���ة �ملحا����رض�ت تتنا�ش���ب م���ع �ل�رضيح���ة 
�لعمرية من طلبة �ملع�شك���ر، ويتيح لهم تلقي 
�ملعلوم���ات و�لتفاعل معه���ا بحما�شة وحيوية، 
حيث تعرف طلب���ة �ملع�شكر على روؤية �ملجل�س 

�لأعل���ى للم���ر�أة �لت���ي تتمث���ل يف بن���اء �رض�ك���ة 
متكافئة لبناء جمتمع تناف�شي م�شتد�م، �إ�شافة 
�إلى جم���الت �خلط���ة �لوطنية لنهو����س �ملر�أة 
�لبحرينية �لتي تركز على حماور ��شتقر�ر �لأ�رضة 

وتكافوؤ �لفر�س وجودة �حلياة.
وج���رى خ���الل �ملحا����رض�ت �لتعريف مبركز 

دعم �ملر�أة وم���ا يقدمه من ��شت�شار�ت قانونية 
و�إر�ش���اد �أ����رضي ومتابعة �لطلبات م���ع �جلهات 
�لر�شمية، �إ�شاف���ة �إلى جهود �ملجل�س يف تعزيز 
�مل�شارك���ة �لقت�شادي���ة للم���ر�أة �لبحرينية عر 
�خلط���ة �ل�شرت�تيجي���ة لتنفيذ �خلط���ة �لوطنية 

لنهو�س �ملر�أة �لبحرينية.

ق���ال �لنائب جمال د�ود �إن �ل�شوؤون 
�لإ�شالمية �أ�شغلت �ملجتمع بامل�شابقات 
و�جلو�ئ���ز عل���ى م���دى �شن���و�ت، بينم���ا 
�أهمل���ت �أو�ش���اع �مل�شاجد م���ن موؤذنن 
و�أئم���ة وحت���ى �ل�شيان���ة و�لتنظيف���ات 

تركتها يف عهدة من ل عهدة له.
وق���ال “�إن معظ���م �مل�شاج���د ت���رك 
�ش���وؤون تنظيفه���ا يف عه���دة عامل غري 
معل���وم �مل�ش���در وي�رضف ل���ه مبلغ بن 
40 و70 دين���اًر� مم���ا يفتح ل���ه �ملجال 
للبحث ع���ن م�شادر رزق م���ن �لنفايات 
�أو غ�شل �ل�شي���ار�ت �أو �أية و�شيلة �أخرى 
مب���ا فيه���ا �إيو�ء عم���ال يف حم���ل �شكنه 
بامل�شج���د مقاب���ل �مل���ال، وه���ذ� مم���ا 
ي�شتدع���ي �لوق���وف عل���ى حقيق���ة نوع 
وحج���م �مل�شوؤولية �لت���ي من �ملفرت�س 
يف  �ملنا�ش���ب  �أ�شح���اب  يتوله���ا  �أن 
�ل���وز�رة.. فهل يعقل �أن يت���م �لت�شابق 
يف �لظهور �لإعالمي مادحن ومتحدثن 
ع���ن �إجن���از�ت بينم���ا م�شاجدن���ا تو�ج���ه 
خماطر �لفو�ش���ى �لإد�رية يف ظل غياب 

�لتفتي�س و�لرقابة”.
و�أ�ش���اف د�ود “مل تع���د �لأو�ش���اع 
فلي����س  و�لرك���ود  �ل�شك���وت  حتتم���ل 
م���ن �لإن�ش���اف ع���دم حما�شب���ة �ألئم���ة 
�أو �ملوؤذن���ن �ملق�رضي���ن ولي����س م���ن 
�لعد�لة �أن يخف���ي �مل�شوؤولون بالوز�رة 
�لت�رضفات �لتي ت���رتك �آثاًر� خطرة على 
�ملجتم���ع خا�شة ونحن نتح���دث عن جزء 
من �أهم موؤ�ش�شات �لدولة �لتي تعر عن 
ما جاء يف �شدر �لد�شتور بت�شمية بالدنا 

عربية �إ�شالمية وم�شدر للت�رضيع”.
و�ش���دد �لنائب عل���ى �أهمي���ة �رضعة 
ت�شكي���ل جلنة بال���وز�رة ت�شع يف �أولوية 
�أهد�فها �لأ�شباب �حلقيقية ملا و�شلت 
�إلي���ه �أو�ش���اع م�شاجدن���ا ث���م �لنظ���ر يف 
�إج���ر�ء�ت �لتعاقد مع ����رضكات �لتنظيف 
على وجه �خل�شو�س ما �إذ� كانت بهدف 
�لتنظي���ف �أم هي م���ن �أوجه للدعم فقط 
عالوة على كثري م���ن �لأمور �لتي جعلت 
م�شاجدن���ا يف �أ�شع���ب ظروفه���ا و�ق���ل 

�هتماًما بدورها.

• عقد �ملجل�س �ل�شت�شاري ملدينة �شباب 2030 لدى �قامته جل�شة ختامية 	

• “�لأعلى للمر�أة” ي�شارك يف �ملع�شكر �ل�شيفي لالأكادميية �مللكية لل�رضطة 	

شوقية حميدان والنزول إلى الميدان
�شوق جدحف�س �آخر ما تبقى لنا من �أ�شالة جميلة لالأحياء، و�لزمن �جلميل. 
عندم����ا �أتنقل بن �ل�شوق �أو �أم����ر عابًر� لزيارة و�لدتي �أ�شع����ر بعبق �لتاريخ، 
وبذكري����ات �لطفولة تل����ّوح يل من بعيد. وكنت د�ئم �ل�����رض�ء من باعتها ومن 
�ملرح����وم �ل�شاب قا�شم �لذي رحل موؤخًر� ت����ارًكا جرًحا ينزف يف قلوب حمبيه 
يف �لبحرين، ويفيِ هذه �ل�شوق �ملعتقة بجمال �لذكريات، وورد حممدي �لطيبة 
�ل����ذي ينبعث من �ملعاملة حيث جتد حالت �مل����رح و�لبهجة و�لقبول بالرزق 

�لذي وّزعه �هلل على باعتها �لطيبن.
ا �أو عجوًز� يخرج من �ش����وق جدحف�س متذمًر�، �إنهم �أ�شبه  وقلم����ا جتد �شابًّ
بفري����ق عمل ما ز�ل����و� ميتلكون �لر�شا و�لقناعة. مل تقت����ل فيهم �لر�أ�شمالية 
و�لعومل����ة ذلك �لر�شا يف وق����ت �أ�رضمت �لر�أ�شمالية �ملتوح�ش����ة ج�شع �لتجار 

�أ�شحاب �لأكتاف �لعري�شة.
كان �ملوؤم����ل بعد ع�رض�ت �ل�شنن له����ذه �ل�شوق �أن يفاجئنا م�شوؤول بخر 
�شعيد من قبيل جتديد �ل�شوق �أو �رض�ء �أر�س مع تاأجري مدعوم من قبل �لدولة، 
لك����ن لالأ�شف �أمان����ة �لعا�شمة �أقدمت على خطوة غري موفق����ة، وتعك�س حالة 
تخب����ط ل����دى �لإد�رة، فحتى لو كان �لهدف تطبيق �لقان����ون ينبغي �أن يكون 
باأ�شل����وب و�قعي وعلمي وح�شاري و�قت�ش����ادي و�إن�شاين �أي�ًشا، لكن لالأ�شف 
بع�����س �مل�شوؤول����ن �أول ما يعّينون تخ����رج ع�شالتهم �لعنرتي����ة على �لنا�س 
�لغالب����ة، متنا�شن �أن �ملن�شب ز�ئل ودعم �لنا�����س �لفقر�ء هو �لباقي حيث 

يتحّول دعاوؤهم �إلى رحمات.
كان باإم����كان �لأخت �شوقية حميد�ن �أن تنزل �إلى �ل�شوق بنف�شها وتطلع 
عل����ى حاجيات وهم����وم وم�شاكل �لباع����ة ومت�شح على قلوبه����م ب�شبب غياب 
�لهتمام �لر�شمي له����ذه �لفئة من �لنا�س، حيث جمر �ل�شيف وق�شوة �ل�شتاء 
و�إن نزل����ت كان �ملوؤمل خدمته����م ل ترجمة �لنزول بهك����ذ� �أ�شلوب. وباإمكان 
م�ش����ووؤيل �أمان����ة �لعا�شمة �جللو�س مع ه����وؤلء، وكتاب����ة كل حاجاتهم، ولي�س 
�لن����زول عل����ى �ل�شوق باأ�شل����وب ��شتف����ز�زي وبحجة تطبيق مطرق����ة �لقانون 
دون در��شة، ولو �أنه����ا فعلت لك�شبت �لقانون و�لباعة بالو�شول �إلى �شيغة 
ح�شارية يتم فيه����ا �حلفاظ على �أرز�ق �لنا�س، وتطبي����ق �لقانون، وت�شكيل 
�ش����وق جميلة تتوف����ر في����ه كل م�شتلزمات �ملدني����ة، فهوؤلء ظل����و� ول�شنن 

ي�شكون من عدم توفر مر�فق �شحية، ورغم ذلك ر�شو� بالقليل.
�أمتن����ى على �لباع����ة �لدخول �إل����ى �ليوتي����وب لي�شاهدو� �ش����وق �خل�شار 
����ا بر�شلونة، وحجم  و�لفو�ك����ه و�ل�شم����ك يف بر�شلون����ة �أو �شوي�����رض�، وخ�شو�شً

�هتمام �لبلدية بهم.
�لأخت �شوقية حميد�ن مدير عام �أمانة �لعا�شمة، نقول رّب �شارة نافعة، 
فما ح����دث ميكن �ل�شتفادة منه يف ت�شليط �ل�ش����وء على حقوق �لباعة، فهل 
تن����زل �شوقية حمي����د�ن �إلى �ملي����د�ن؟ فجدحف�س لالأ�شف ه����ي �ملن�شية من 
�لكعك����ة �لر�شمية رغم مو�قفها �لتاريخي����ة و�لوطنية من�شية يف ملف �لبطالة 
و�ملر�ك����ز �ل�شحية، وقلة �ملد�ر�س رغم ت�شخ����م �جلغر�فيا، و�لعدد �ل�شكاين 
�لكبري. �لقيادة متمثلة يف جاللة �مللك و�أي�ًشا �حلكومة وولية �لعهد كثرًي� ما 
تو�ش����ي بهذه �ملدينة، و�أهاليها �لطيبن، ولكن لالأ�شف قلة من �مل�شوؤولن 

من ينزلون للمدينة ملعرفة حاجة �ملدينة.
�إن حج����م �جلدل �لذي �أ�شب����ح حديث �ل�شاعة، و�ل����ذي �نعك�س بعد ت�رضف 
ا يف جدحف�ص،  الأمان����ة يف الأو�ضاط ال�ضعبية على م�ضت����وى البحرين وخ�ضو�ضً
يدل على حج����م حب �أهايل جدحف�س لهذه �ل�شوق، ومدى تالقيها مع �لنب�س 
�ل����ذي ترجم �إلى م�شاعر وحب وتعاطف من قب����ل كل �لأهايل، فاإما �أن تقومو� 
ب�����رض�ء �أر�س تبنى بطريقة ح�شارية ومدنية قريبة من ذ�ت �ل�شوق �أو يف قلب 

�ملدينة �أو �إعادة بناء ذ�ت �ل�شوق لتعك�س ح�شارة �لبحرين.
هذ� ونحن نتكلم عن جدحف�س، فماذ� عن �ملنامة، وهي �لأخرى تعاين من 
نقو�شات كثرية وعلى جميع �مل�شتويات، فهل �شيتم �لتعامل معها باأ�شلوب 
ح�ش����اري ومدين لتحويلها لأيقونة جمالية؟ ما �أجمله من �أ�شلوب ح�شاري قام 
ب����ه �لباعة من منا�شدة جالل����ة �مللك و�شمو رئي�س �ل����وزر�ء بالتدخل، �أ�شلوب 
ح�شاري قائم على �لحرت�م و�لتقدير و�لعفوية �لتي تعك�س �لوطنية بامتياز.

�ش����وق جدحف�س وجدت لتبقى، و�شتبقى عبًقا ينبعث من تاريخ �لأجد�د، 
يذكرن����ا بالأ�شال����ة و�لطيبة حن تالم�����س �شو�طئ �لذ�ك����رة، ومر�فئ �حلب. 

وجدت لتبقى و�شتبقى.

سيد ضياء الموسوي

s.dheyaalmosawi
@gmail.com

قهوة الصباح
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للأ�رس املنتجة ب�ساحل املالكية �ص “كابينات”  �ساأخ�سِّ

ل�ست ممن يطلقون الوعود بهدف الدعاية االنتخابية

ع�صو بلدي �صابق يرت�صح عن مقعد كرزكان و�صدد... �إياد جابر لـ “$”:

ن�صعى للتفاهم مع �حلكومة ال �لت�صادم معها...�ملر�صح �لربملاين بو�صهري لـ “$”:

�أ�صار �ملر�صح �لنيابي للد�ئرة �لثانية ع�رشة 
باملحافظة �ل�صماليـــة، �لع�صو �لبلدي �ل�صابق، 
�إياد جابر بـــاأن دخوله �ملعرتك �النتخابي لعدم 
وجـــود نو�ب مـــن ذوي خمتلـــف �الخت�صا�صات 
يف �ملجل�ـــس �لنيابـــي �حلايل، وهـــو �الأمر �لذي 
ق�صي بعد �نتهاء �لدور بعدم مترير �لكثري من 

�ملطالب �لتي ت�صب يف م�صلحة �ل�صعب.
مناطـــق  مـــن  �لد�ئـــرة جممعـــات  ومتثـــل 
دم�صتـــان، �للوزي، كـــرزكان، �ملالكية، �صدد، 

�ل�صافرية، �صهركان.
�أنـــه �صي�صعـــى فـــور فـــوزه  �إلـــى  ولفـــت 
لتخ�صي�ـــس “كابينـــات” وك�صك جلميـــع �الأ�رش 
�ملنتجـــة �لتـــي تـــز�ول �لبيـــع وتعتمـــد عليـــه 
كم�صـــدر رزق ب�صاحـــل  �ملالكيـــة، �إلـــى جانب 
�لوقـــوف علـــى تخ�صي�س �لكثري مـــن �ملر�فق 

فيه، وذلك بالتعاون �لع�صو �لبلدي.
وقـــال: “تقييمـــي للنائبة �حلاليـــة جميلة 
�ل�صماك مقبول، ولكن ال يرتقي لطموح �لنا�س 
ومل تعـــط مطالب �لنا�ـــس �أحقيتهـــا يف �لدفاع 

عنهم �أو �الرتقاء بكل ما يخدمهم”.
و�أ�صـــاف: “�صبـــق �أن كنـــت ع�صـــو� بلديا 
مبجل�س بلدي �ملحافظة �لو�صطى، ولدي خربة 
طو�ل �ل�صنـــو�ت �ملا�صية من عملي لكي �أخدم 

م�صالح كافة �ل�صعب”.
وذكـــر: “يجب علـــى �لنـــو�ب �حلاليني �أن 
يكتفو� بعدم �لرت�صـــح للمجل�س �لقادم وذلك 
الإعطـــاء �الآخريـــن حقهم. و�أردف بـــاأن �ملجل�س 
بحاجة �إلى كفاء�ت قـــادرة على �إي�صال �صوت 
�ل�صعب وتقوم باإي�صـــال �لر�صالة للر�أي �لعام، 
و�مل�صاعـــدة علـــى رفـــع �مل�صتـــوى �ملعي�صـــي 
للمو�طـــن، فيجـــب �أن يتو�جـــد خمت�صـــون يف 
قطـــاع �ملحامـــاة و�لطب و�لهند�صـــة و�لتعليم 
و�القت�صاديني. ولفت باأن �لربنامج �النتخابي 
�صيت�صمـــن تعديـــل بع�ـــس �لت�رشيعـــات منها 

حقوق �الأ�رشة و�ملر�أة و�ل�صكن من خالل �لرعاية 
�الجتماعية وحلوال ل�صنـــدوق �لتقاعد وحماربة 
�لفقر ودعم ذوي �الأ�رش �ملحدودة و�ملتقاعدين.
و�أ�صـــار بـــاأن برناجمه �النتخابـــي �صيتناول 
مـــن  للعديـــد  �الإ�صكانيـــة  �لطلبـــات  ملـــف 
�ملو�طنني؛ كون قو�ئم �لد�ئرة كبرية، وتوفري 
بنية حتتيـــة و�الإ�ـــرش�ع بو�صع �ـــرشف �صحي يف 
�ملالكيـــة وكـــرزكان؛ كـــون بع�ـــس جممعاتها 

بحاجة لبنية حتتية �أ�صا�صية.

بلدي الوسطى
وكان �إيـــاد جابـــر ع�صـــو� باملجل�س �لبلدي 
باملحافظـــة �لو�صطـــى )�مللغية( عـــن �لد�ئرة 
�لثانية، و�لتي �صغل مقعدها بعد �إقالة �لع�صو 

�لبلدي باملجل�س عن كتلة �لوفاق �لبلدية.
وحل �إياد حمل مقعد نائب رئي�س �ملجل�س 
�لبلـــدي عادل �ل�صـــرتي. وتناف�ـــس على مقعد 
�لد�ئـــرة بانتخابـــات �ملجل�ـــس �لبلـــدي بالعام 
2010 �صخ�صـــني فقط، وهمـــا �ل�صرتي و�إياد، 
وح�صل �الأول على 7025 �صوتا، �أّي 91 % من 
�أ�صـــو�ت �ملقرتعني، بينما ح�صـــل �لثاين على 
667 �صوتا، �أّي 9 % من �أ�صو�ت �ملقرتعني.

عن الدائرة
ومتثل �لد�ئـــرة 12 باملحافظـــة �ل�صمالية 

حاليا �لنائب جميلة �ل�صماك. 
وحتتـــوي علـــى جممعـــات مـــن �ملناطـــق 
�الآتية: دم�صتـــان )1017(، �للـــوزي )-1018
1025-1026-1027-( كـــرزكان   ،)1020
 ،)1032-1033-1034( �ملالكيـــة   ،)1028
�صـــدد )1038-1037(  �ل�صافرية )1041(، 
و)-1018  ،)1042-1044( �صهـــركان 

.)1020
وتبلـــغ �لكتلـــة �لت�صويتيـــة 11323 ناخبا 

ح�صب �إح�صاء�ت برملان 2014.
و�أغلب مناطق هذه �لد�ئرة كانت حم�صوبة 
علـــى �لد�ئـــرة �لتا�صعة باملحافظـــة �ل�صمالية، 
ومـــن بعد تعديل �لدو�ئر قبل �نتخابات 2014 
فقـــد �حت�صبـــت �لد�ئـــرة 12، وهـــي �الأخـــرية 

باملحافظة.

�أكد �مل�ـــرشيف وخبري �لـــروة �لب�رشية حممد 
علـــي بو�صهـــري لـ “�لبـــالد” �أن عزمـــه �لرت�صح 
خام�صـــة  عـــن  �ملقبلـــة  �لنيابيـــة  لالنتخابـــات 
�ل�صمالية مل ياأت �عتباطاً، و�إمنا جاء بعد در��صة 
م�صتفي�صـــة ورجحـــان لكفـــة �الإيجابيـــات على 

�ل�صلبيات يف ميز�ن �لرت�صح.
و�أ�صـــار �إلـــى �أن هـــذ� �لقر�ر مل يكـــن وليد 
�للحظة، بـــل يعود ل�صنو�ت عـــدة خلت، بعد �أن 
طرح عليـــه �أحد �لزمـــالء �لفكـــرة، لتتحول بعد 
در��صتهـــا مـــن جميع جو�نبهـــا �إلى قناعـــة باأن 
�لوقـــت حان لت�صخـــري خربته �لعمليـــة �لطويلة 
فيما يخدم به منظومـــة �لت�رشيعات، �لتي تعود 

بدورها بالنفع على �لوطن و�ملو�طنني.
وقال فيما يتعلق بحظوظـــه �النتخابية �إنه 
مل ير�صح نف�صه �إال ليفوز، وجميع �الأمور و��صحة 

لديه، وحظوظه بالفوز كبرية.
وتابع �أن برناجمه �النتخابي عبارة عن �صطر 
و�حد وهـــو )�إ�صالح �ملجل�ـــس ور�حة �ملو�طن(، 
موؤكد� جتنبه �إطالق �لوعود �لتي ال تعدو كونها 

�أكر من دعاية �نتخابية. 
دور�  مار�ـــس  �حلـــايل  �ملجل�ـــس  �أن  ور�أى 
�صلبيـــا يف �لتخلي عن بع�س �صالحياته �ملقررة 
يف �لد�صتـــور. و�أ�صـــاف: نحـــن ال نطمـــح �إلى �أن 
ن�صل �إلى مرحلة �لت�صـــادم مع �حلكومة، ولكن 
ن�صعـــى �إلى �أن نحقق �لتفاهم معها، وذلك يتم 
مـــن خالل �إي�صال �ملر�صحني مـــن ذوي �لكفاءة 
و�خلربة يف �ملو��صيـــع �لتي تطرح يف �ملجل�س، 

ويتم مناق�صتها مع �مل�صوؤولني.
و�أردف: و�أمـــا فيما يتعلـــق بر�حة �ملو�طن، 
فاملو�طن يبحث عن �الأمـــان، و�لعي�س �لكرمي، 
وذلـــك ال يتوفـــر �إال من خالل توفـــري �ملناخات 
و�الأجـــو�ء، و�إقر�ر �لت�رشيعات �لتي حتقق له هذ� 

�الأمر.

وبني �أنه �صي�صعى يف هذ� �الإطار للعمل على 
تقـــدمي �لت�رشيعـــات �لتي من �صاأنهـــا �أن تعالج 
ملف �لبطالـــة باخل�صو�س، من خـــالل �لتو�صل 
�إلى �صيغ ت�رشيعية و��صحة تلزم �أ�صحاب �لعمل 
بتوظيـــف �لبحرينيـــني قبل �الأجانـــب يف بع�س 

�لتخ�ص�صات و�لوظائف.
وتابع �أن علـــى �أع�صاء �ل�صلطـــة �لت�رشيعية 
�أن يقدمـــو� م�صلحـــة �لوطـــن علـــى م�صاحلهم 
�ل�صخ�صيـــة يف ممار�صتهم لدورهـــم �لت�رشيعي، 
وذلك بتمريـــر �ملقرتحات �لتي مـــن �صاأنها �أن 

تعالج �مللفات �ملوؤرقة للمو�طنني.
و�أكـــد �أنـــه �صيخو�ـــس �ملعـــرتك �لنيابـــي 
كمر�س���ح م�ستقل، لي���رك م�س�أل���ة االنخراط يف 
�إحـــدى �لتكتـــالت �لنيابيـــة �إلى ما بعـــد �لفوز، 
وذلك عـــرب بحث ت�صكيل كتلة مـــن �ملر�صحني 

�مل�صتقلني.

بروفايل الدئرة 
ت�صم �لد�ئرة �خلام�صة باملحافظة �ل�صمالية 

24 جممعـــا �صكنيـــا موزعـــا على 8 قـــرى وهي 
)�لقـــدم، �حلجـــر، �أبو�صيبع، �ل�صاخـــورة، مقابة، 
�لـــدر�ز، �صار، �ملـــرخ(، مبجموع كتلـــة �نتخابية 

معلنة يف �لعام 2014 بلغت 10388 ناخب.
وتناوب علـــى �لد�ئرة 5 ممثلـــني نيابيني 
منـــذ �أول ف�صـــل ت�رشيعي يف �لعـــام 2002 وهم 
على �لتـــو�يل: عبا�س ح�صـــن �إبر�هيم )2002(، 
حممـــد جميـــل �جلمـــري)2006(، �صيـــد حممـــد 
�صـــرب)2010(، �صلمان حمد �ل�صيـــخ )تكميلية 

2011(، على �لعر�دي )2014(.

الكوهجي: ت�سمني اأهداف التنمية امل�ستدامة يف جميع برامج “بيبا”

�صاحية �ل�صيـــف - معهد �الإد�رة 
�ملديـــر  �أو�صـــح  “بيبـــا”:  �لعامـــة 
�لتعلـــم و�لتطوير  الإد�رة  �لتنفيـــذي 
مبعهـــد �الإد�رة �لعامة “بيبا” �إ�صحاق 
�لكوهجـــي، �أن �ملعهـــد يحر�س على 
�لعمـــل وفًقا للروؤيـــة �ل�صاملة جلاللة 
�مللك، عرب �الهتمام باأهد�ف �لتنمية 
�مل�صتد�مـــة �لتي مت �إقر�رها من قبل 
�الأمـــم �ملتحـــدة، مـــن خـــالل ت�صمني 
�أهـــد�ف �لتنميـــة �مل�صتد�مـــة 2030 
يف جميع بر�جمه، �الأمـــر �لذي �نعك�س 
�إيجاًبـــا علـــى �مل�صـــار �ال�صرت�تيجـــي 
�حلكوميـــة  و�ملبـــادر�ت  للم�صاريـــع 
�ملقدمـــة من قبـــل خريجـــي �لرب�مج، 
باالأخ�ـــس �لربنامج �لوطنـــي لتطوير 
�لقيـــاد�ت �حلكومية، مـــن خالل ربط 
حتقيـــق �ال�صتد�مـــة �ل�صاملـــة ب�صكل 

مبا�رش مب�صاريع �لتخرج.
 جاء ذلك خالل م�صاركته بورقتني 
بحثيتني يف �ملوؤمتر �لدويل �مل�صرتك 
ملد�ر�ـــس  �لدوليـــة  �جلمعيـــة  بـــني 
ومعاهـــد �الإد�رة IASIA وجمموعـــة 
�لعامـــة  لـــالإد�رة  �لالتينيـــة  �أمريـــكا 
LAGPA �لـــذي ُعقد موؤخًر� يف ليما 
عا�صمة جمهورية �لبريو خالل �لفرتة 

من 23 �إلى 26 يوليو �ملن�رشم.
و�أ�صـــار �لكوهجـــي يف ورقة عمله 
�لتي تناولت ت�صمني �أهد�ف �لتنمية 
�لربنامـــج  يف   2030 �مل�صتد�مـــة 
�لوطني لتطوير �لقياد�ت �حلكومية، 
�إلى �أهم �ملنهجيات �لعلمية و�الآليات 
�ملتبعة يف �لربنامج، فيما يخ�س ربط 
�أهد�ف �لتنمية �مل�صتد�مة باملحتوى 
�لتـــي  �ملعهـــد  لرب�مـــج  �لتدريبـــي 
منحت �لكـــو�در �لوطنية من منت�صبي 
�لربنامج �لوطنـــي لتطوير �لقياد�ت 
�حلكوميـــة �لفر�صة للخروج مب�صاريع 
ومبادر�ت حكومية، ت�صب يف حتقيق 
ومبـــا  �مل�صتد�مـــة  �لتنميـــة  �أهـــد�ف 
يحقق �ملنفعـــة و�لفائدة يف �ملجتمع 

�لبحريني.
و�أ�صاف �أن معهـــد �الإد�رة �لعامة 
يف  تدريبيـــة  موؤ�ص�صـــة  �أول  يعـــد 
�ملنطقـــة �لعربيـــة تقـــوم بت�صمـــني 
�أهد�ف �لتنمية �مل�صتد�مة 2030، يف 

بر�جمهـــا �لتدريبية؛ بهـــدف �الرتقاء 
مبنظومـــة �لعمل �حلكومـــي عرب رفع 
كفـــاءة �الأد�ء ومبا يحقـــق �ال�صتد�مة 
�ل�صاملـــة، من خـــالل مو�ءمـــة �أهد�ف 
مـــع  �مل�صتد�مـــة  �لتنميـــة  وغايـــات 
بر�جمها، وذلـــك من �أجل تعزيز ورفع 
قدر�ت �لقياد�ت �حلكومية يف تنفيذ 
�ل�صيا�صات �لعامة �ملتعلقة بالتنمية 

�مل�صتد�مة.
ت�صمـــني  �إن  �لكوهجـــي  وقـــال 
�ملعهـــد الأهد�ف �لتنميـــة �مل�صتد�مة 
يف بر�جمه يتما�صـــى كذلك مع �لروؤية 
�ل�صاملـــة جلاللـــة �مللـــك، خا�صة بعد 
ململكـــة  �لطوعـــي  �لتقريـــر  عر�ـــس 
�لبحريـــن �أمـــام �الأمم �ملتحـــدة خالل 
يوليـــو �ملا�صـــي، ويتو�فـــق كذلـــك 
مـــع �الأهد�ف �ال�صرت�تيجيـــة للمعهد، 
�ملتمثلـــة يف خدمات مطـــَوّرة تو�كب 
و�الإد�رة  �لتنمويـــة،  �لتطلعـــات 
و�لقيـــادة �ملثلـــى للمـــو�رد �ملّمكنة 
و�ل�صيا�صـــات  �خلدمـــات،  لتوفـــري 
�ملطِوّرة و�لد�عمـــة لعمليات �لتنمية 
�مل�صتد�مة، وثقافة �لتغيري �مل�صتمر 

و�الإبد�ع من �أجل �لتطوير.
وختم بقوله باأن �ملعهد من خالل 
ت�صمني �أهد�ف �لتنمية �مل�صتد�مة يف 
�لربنامج �لوطنـــي لتطوير �لقياد�ت 
�حلكومية يهـــدف �إلى حتويل مفهوم 
�ال�صتد�مـــة �ل�صاملـــة �إلـــى ممار�صـــة 
حكوميـــة د�ئمـــة يف منظومـــة �لعمـــل 
�حلكومـــي يف مملكـــة �لبحريـــن؛ عرب 
�لوطنيـــة  �لكـــو�در  قـــدر�ت  تعزيـــز 
�حلكوميـــة، من خـــالل حتفيزهم على 
��صرت�تيجية  �الإبد�ع و�لتفكري بحلول 
لو�قع �لعمل �حلكومي ولكن مبنظور 
دويل يحقـــق �لفائـــدة على �مل�صتوى 

�لوطني و�لدويل.

مروة خمي�ص 

مهارة تأديب الدول
يف و�صــــط غياهيب �أخبار �ملوت، و�لبارود، و�لتي حولت �ملو�طن �لعربي 
الأيقونــــة �كتئاب ال تو�صف، خرجت �ململكــــة �لعربية �ل�صعودية -كعادتها- 

بحدث �أعاد �إحياء �الأج�صاد �مليتة.
�حلدث مبوقفها �ل�صجاع قبالــــة �لتدخالت �لكندية �لفجة، و�لتي تغريت 
-بقدرة قــــادر- من �أخرجوهــــم -�إ�صــــارة لبع�س �ملحكومــــني بال�صعودية- 

�إلى”�خرجو� �أنتم من بالدنا”.
وكالعــــادة، �نقلبت �لكــــرة �الأر�صية ر�أ�صــــا على عقــــب، و�ن�صغلت �أروقة 
�خلارجيــــات، وبيوت �حلكم، بحديــــث ميالأه �لده�صة و�لتوتــــر عن �ل�صعودية 

�لقوية، �لتي ال تقبل �لو�صاية، �أو �الإمالء�ت من �أي �أحد.
وكالعــــادة �ي�صا، وقف �لعاملان �لعربي و�الإ�صالمي، وقفة �لرجل �لو�حد، 
خلــــف خــــادم �حلرمني �ل�رشيفــــني �مللك �صلمان بــــن عبد�لعزيز، رهنــــا باأمره 

وتوجيهاته.
ثلــــث �لب�رشية -كما قال وزير �خلارجيــــة �ل�صعودي عادل �جلبري- وقفت 
جلانب �ململكــــة �صد كند�، و�صد من �صيقف معها، من �لعمالء و�ملنبطحني، 

و�ملرتدية، و�لنطيحة.
ويف نقا�ــــس جمعني مع �أحد �الأ�صدقاء عن هــــذ� �حلدث �لتاأديبي �جلميل، 
قــــال يل باإيجاز حكيــــم: �إذ� مل تكن �ل�صعودية من يفعل ذلك، فمن �صيفعلها 

�إذن؟!!

إبراهيم النهام

Ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

فجر جديد

• �إياد جابر	

مقعد نائب كرزكان واملالكية و�صدد بالربملان

عدد �أ�صو�ته�لنائب �لفائزبرملان

1358جا�صم عبد�لعال2002

7278ح�صن علي2006

8814ح�صن علي2010

335خالد عبد�لعلي�النتخابات �لتكميلية 2011

1158جميلة �ل�صماك2014

؟؟2018

ال نو�ب �أكفاء 
مبختلف �لتخ�ص�صات 

بالربملان حاليا

�لربملـــان مل يقــر 
�أكر �ملطالب 

�ل�صعبية

د  يجب �أال ُيجدِّ
�لنـــو�ب �حلاليون 

تر�صحهم

�لقو�ئم �الإ�صكانية 
الأبنـــاء �لد�ئـــرة 

كبيـرة

ال بنية حتتيـة 
�أ�صا�صية باملالكية 

وكرزكان

برناجمي �النتخابي 
�إ�صالح �ملجل�س ور�حة 

�ملو�طن

�صاأوظف خربتي �لعملية 
يف �ملقرتحات �لتي 

�صاأتقدم بها يف �ملجل�س

مل �أتـــر�صـــح �إال 
الأفــــوز و�ملوؤ�رش�ت 

�إيجابية

على �لنو�ب �أن يقدمو� 
م�صلحة �لوطن على 

م�صاحلهم �ل�صخ�صية

• حممد بو�صهري	



ترحب “البالد” برسائل 
ومساهمات القراء، وتنشر 

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

احذروا الفتنـــة
اأ�صبحت و�صائل التوا�صل االجتماعي 
املح���رك االأ�صا�صي ملجتمعاتن���ا احلديثة، 
ال�صيم���ا واأنها روت���ن  يف حياتنا اليومية، 
ولكنه���ا يف النهاي���ة اأداة كاأي اأداة و�صالح 
ذو حدي���ن، فق���د اأ�صبحت ه���ذه الو�صائل 
ب�صبب �صوء ا�صتخ���دام فئات معينة تعود 
بال����رر عل���ى املجتم���ع اأكرث م���ن فوائده 

ومنافعه.
مبملكتن���ا  الداخلي���ة  وزارة  ك�صف���ت 
الغالي���ة ع���ن ر�صده���ا وج���ود ا�صتهداف 
ممنه���ج وموجه ململك���ة البحرين يحمل يف 
طياته اأهداف���ا مغر�صة ذات طابع اإرهابي 
�صيا�ص���ي م�صيء، وذل���ك لالإ�رار مب�صالح 
اململكة وحماولة التاأثري على الراأي العام 
من خالل زرع بذور الف���ن وزعزعة االأمان 
النف�ص���ي ل���دى مواطن���ي اململك���ة واإثارة 
البلبلة بينه���م والتحري�ض على الكراهية، 
وذل���ك با�صتخدام احل�صاب���ات الوهمية يف 
و�صائ���ل التوا�صل االجتماع���ي، يف حماولة 
منه���م ل����رب الن�صي���ج الداخل���ي ململكة 

البحرين.
اإن مث���ل هذه احل�صاب���ات تقوم بطرح 
موا�صي���ع موجه���ة الق�صد منه���ا االإ�صاءة 
للعالق���ات املتميزة بن مملك���ة البحرين 
باالإ�صافة  العربيةال�صعودي���ة،  واململك���ة 
اإل���ى ت�صوي���ه �صمعة مملك���ة البحرين اأمام 
عل���ى  والتاأث���ري  ال���دول  م���ن  نظرياته���ا 
جمري���ات �ص���ري العملي���ات ال�صيا�صية يف 
ه���ذه  ا�صتخ���دام  واإن  البحري���ن،  مملك���ة 
الفئ���ة ال�صال���ة مف���ردات �صيا�صية مثل ) 
التطبي���ل( وغريها من االألف���اظ املوجهة، 
داللة على االجتاه ال�صال لهذه احل�صابات 
الوهمية، والتي هي جل هدفها زرع الفن 

بن اأبناء الوطن.
ولك���ن م���ا فائ���دة ه���ذه احل�صابات؟ 
حيث اإن املواط���ن البحريني االأ�صيل على 
ق���در كبري من الوعي والن�ص���وج الفكري، 
وميل���ك ح�صان���ة ال مثيل له���ا يف الوقوف 
�ص���د كل من ت�ص���ول ل���ه نف�ص���ه بالقيام 
مبث���ل هذه االأفع���ال امل�صين���ة، وقبل كل 
ذلك، اإن هذه احل�صابات غري مدركة ملدى 
التف���اف ال�صع���ب البحرين���ي ح���ول قائده 
جاللة املل���ك املفدى حمد ب���ن عي�صى بن 
�صلم���ان اآل خليف���ة، وقيادت���ه الر�صي���دة 

وت���راب وطنه الغ���ايل، فمهما حاولت هذه 
احل�صابات ����رب العملي���ات ال�صيا�صة يف 
مملكة البحرين، فاإنها لن تقدر على ذلك، 
وهيهات هيه���ات.. فلم ولن تقرتب حتى 

من الو�صول الأ�صغر اأهدافها.
واإنن���ا ن�صك���ر وزارة الداخلي���ة عل���ى 
ت�صديه���ا احلازم ملث���ل ه���ذه احل�صابات 
الالزم���ة  االإج���راءات  واتخاذه���ا  الوهمي���ة 
بحقه���ا وك�ص���ف حقيقته���ا واأهدافها لنا، 
وال�صك���ر لالإدارة العام���ة ملكافحة الف�صاد 
واالإلكرتوين ملكافحة  االقت�صادي  واالأمن 
الف�صاد، واإننا ك�صعب بحريني غيور نتمنى 
م���ن وزارة الداخلية اإن���زال اأ�صد العقوبات 
بح���ق ه���ذه احل�صاب���ات امل�صيئ���ة وع���دم 

التهاون بحقهم.
ونتمن���ى عل���ى �صع���ب البحرين الويف 
ع���دم ن����ر االإ�صاع���ات امل�صيئ���ة و�ص���ون 
مملك���ة البحري���ن واملحافظة عل���ى اأمنها 
وا�صتقراره���ا من خالل الت�صدي والوقوف 
يف وجه ه���ذه احل�صابات كواجب ديني اأوال 
وواجب �رعي ووطن���ي، ومكافحة الف�صاد 
بجميع اأنواعه واالإبالغ عن وجود هذه الفئة 
ال�صالة من املجتمع واحل�صابات الوهمية. 
يحف���ظ  اأن  القدي���ر  العل���ي  اهلل  ون�ص���األ 
مليكن���ا الغايل ومملكتن���ا الغالية من هذه 
الفن، واأن يقوي ويعزز تالحمنا ووحدتنا 
الوطنية لاللتفاف ح���ول قائدنا وقيادتنا 

الر�صيدة.
حف���ظ اهلل مملكتنا الغالي���ة ومليكنا 
املف���دى ورئي����ض ال���وزراء املوق���ر وويل 
العه���د االأمن واأعانهم عل���ى كل ماهو يف 

�صالح هذه اململكة الغالية.

حنان بنت �سيف بن عربي

دعت للمشاركة في قمة الشباب المقبلة وبرنامج استجابة... جمعية الخالدية:

مواطنة تناشد وزير “البلديات” اإلسراع في الترخيص لمركز يخدم ذوي اإلعاقة

الشباب يمثل الواجهة المشرقة لنمو وازدهار المجتمع البحريني

تبني التغيير التكنولوجي باعتباره محفزا لالبتكار

نا�ص����دت مواطنة عرب “الب����الد” وزير االأ�صغال 
و�صوؤون البلديات والتخطيط العمراين ع�صام خلف 
التوجي����ه باالإ�����راع يف االإجراءات املتع����رثة الإن�صاء 
مركز يخدم ذوي االإعاقة، واأفادت باأنها متخ�ص�صة 
يف جمال ذوي االإعاقة واالحتياجات اخلا�صة، حيث 
اإنه����ا حا�صل����ة عل����ى �صه����ادة )طالبة دكت����وراه يف 
الرتبي����ة اخلا�صة(. وقالت املواطنة اإنه من منطلق 
رغبته����ا خلدمة فئ����ة مهمة يف املجتم����ع، وهي فئة 
االحتياج����ات اخلا�صة، بادرت مرات عدة لفتح فرع 
ملركز خا�����ض لتدري����ب ذوي االحتياجات اخلا�صة 
يف منطق����ة املح����رق، اإال اأنها تالق����ي دوما الرف�ض 
حي����ث يتم اختي����ار مباين اأو فل����ل واقعة يف مناطق 
�صكني����ة، و يت����م رف�����ض الطلب لوقوعه����ا يف تلك 
املناطق، بحجة اأن املركز يجب اأن يقع على �صارع 
جت����اري، واأعربت املواطن����ة عن تقديره����ا الدائم 

حلر�ض وزي����ر االأ�صغال على تق����دمي الدعم جلميع 
امل�صاري����ع، �صواء كان����ت ا�صتثماري����ة او اجتماعية 
او ان�صاني����ة، موؤك����دة اأن هذا املعي����ار ال يخدم هذا 
النوع م����ن االأعمال االجتماعية البحت����ة، حيث اإنه ال 
توجد مبان اأو فلل ت�شلح لهذا الن�شاط االجتماعي 
على ال�صوارع التجارية، وهذا واقع احلال. اإن جميع 
املب����اين الواقعة على ال�ص����وارع التجارية عبارة عن 
حم����الت يف الطاب����ق االأر�ص����ي و �صق����ق مكتبية اأو 
�صكني����ة يف الطوابق العليا، و ه����ذا ال يتنا�صب مع 
ن�ش����اط تدريب ذوي االحتياج����ات اخلا�شة، واأي�شا 
ال تتنا�ص����ب من حيث االم����ن وال�صالمة الكت�صا�ض 
املناط����ق التجاري����ة بال�صي����ارات، علم����ا ب����اأن هذه 
الفئ����ة يتم تو�صيلها ببا�ص����ات خا�صة اأو من خالل 

�صيارات اولياء اأمورهم.
واأ�ص����ارات املواطنة اإلى اأن هذه املراكز يجب 

اأن تكون قريبة من املنازل حيث اإنها لن تخلق اأي 
ازدحام مروري بل حت����ل م�صكلة يعاين منها اأولياء 
اأمور ذوي االحتياج����ات اخلا�صة، والذين يتكبدون 

اأعباء مادية ونف�صية كبرية.
والتم�صت املواطنة من وزي����ر االأ�صغال النظر 
يف املعايري للرتخي�ض لتل����ك االأن�صطة االجتماعية 
ت�صهيال له����ذه الفئة املهم����ة يف املجتمع والأولياء 
اأموره����م، وذل����ك اأ�ص����وًة مبعايري ريا�����ض االأطفال 
وغريه����ا م����ن املوؤ�ص�ص����ات االأ�صا�صي����ة التي يجب 
اأن تك����ون يف متن����اول اجلميع كح����ق اأ�صيل يكفله 
الد�صت����ور جلميع فئ����ات املجتم����ع باحل�صول على 
التعليم والتدريب املنا�صب لهم بح�صب احتياجهم 

من خالل املوؤ�ص�صات اخلا�صة و احلكومية.

البيانات لدى حمرر ال�سفحة

املح���رق - جمعية اخلالدي���ة ال�صبابي���ة: اأكد 
رئي�ض جمعية اخلالدي���ة ال�صبابية اأحمد عبدامللك 
اأن ال�صب���اب ميثل الواجه���ة امل�رقة لنمو وازدهار 
املجتم���ع، وه���و ما اأك���د عليه امل����روع االإ�صالحي 
جلاللة امللك الذي منح ال�صباب م�صوؤوليات عظام 
م���ن �صياغة مف���ردات تط���ور اململك���ة واالرتقاء 
مبوؤ�ص�ص���ات املجتم���ع املدين يف وق���ت باتت فيه 
رعاي���ة ال�صباب وتهيئة الظ���روف املثالية اأمامهم 
ملمار�ص���ة دورهم احليوي يف بن���اء املجتمع حتتل 
�صل���م االأولويات يف البحرين بقي���ادة عاهل البالد 
�صاح���ب اجلاللة امللك حمد ب���ن عي�صى اآل خليفة، 
وو�ص���ط االهتمام من قبل رئي����ض الوزراء �صاحب 
ال�صمو امللكي االأمري خليفة بن �صلمان اآل خليفة، 
وويل العه���د نائ���ب القائ���د االأعلى النائ���ب االأول 
لرئي����ض جمل����ض ال���وزراء �صاحب ال�صم���و امللكي 
االأمري �صلمان بن حم���د اآل خليفة، وهم االأمر الذي 

حتق���ق عل���ى اأر�ض الواق���ع من خ���الل ال�صيا�صات 
التي و�صعها ممث���ل جاللة امللك لالأعمال اخلريية 
و�صوؤون ال�صباب رئي����ض املجل�ض االأعلى لل�صباب 
والريا�ص���ة رئي����ض اللجن���ة االأوملبي���ة البحريني���ة 
�صم���و ال�صيخ نا�ر بن حم���د اآل خليفة يف االهتمام 
بال�صباب من خالل تراأ�صه للمجل�ض االأعلى لل�صباب 

والريا�صة.   
واأ�صاف عبد امللك اأن االحتفال بيوم ال�صباب 
الدويل 2018 حتت �صعار )اإتاحة م�صاحات ماأمونة 
لل�صب���اب( ياأت���ي يف وق���ت ي�صكل عن����ر ال�صباب 
الن�صبة االأكرب من عدد ال�صكان يف اململكة ونفتخر 
باملكانة املتميزة التي يحتلها ال�صباب باعتبارهم 
ركن���ا هام���ا م���ن اأركان العهد امليم���ون ل�صاحب 
اجلاللة امللك كما اأننا نرى يف التوجيهات امللكية 
ال�صامي���ة ل�صب���اب الوطن باالن�صم���ام اإلى م�صرية 
البن���اء نربا�صا ن�صري عليه يف اجلمعي���ات ال�صبابية 

والعم���ل التطوعي ال�صبابي عموماً من خالل تنفيذ 
اال�صرتاتيجي���ات الالزمة وور����ض العمل والدورات 
ال�صباب���ي  اخلالدي���ة  ملتق���ى  اآخره���ا  املتتالي���ة 
الث���اين الذي ي�صارك فيه �صب���اب من خمتلف دول 
العامل يف البحري���ن واأي�صاً جائ���زة فار�ض ال�صباب 
البحرين���ي التي اأطلقت اخلالدي���ة الن�صخة الرابعة 
هذا الع���ام هي من���اذج لتحفيز والإ����راك ال�صباب 
يف املجتم���ع وموؤ�ص�صاته املدنية والتي من اأبززها 
دخول ال�صب���اب ب�صكل وا�ص���ح يف جمال�ض اإدارات 
اجلمعي���ات واملنظمات االأهلي���ة واالأندية الوطنية 
واملراكز ال�صبابي���ة واجلمعيات املهنية باالإ�صافة 
اإل���ى االنخ���راط الوا�ش���ح يف العملي���ة التطوعي���ة 
وامل�صاركة يف العملي���ة االنتخابية ملجل�ض النواب 

واملجال�ض البلدية. 
وطال���ب عبداملل���ك بزيادة االهتم���ام بقطاع 
العم���ل التطوع���ي ال�صبابي ع���رب اإ�راكهم يف قمة 

ال�صب���اب القادم���ة وا�راكهم يف برنام���ج ا�صتجابة 
باالإ�صاف���ة اإل���ى اأن يكون لهم ممث���ل يف املجل�ض 
االأعل���ى لل�صب���اب والريا�صة يتغ���ري ب�صكل دوري 
لتكاف���وؤ الفر����ض باالإ�صاف���ة اإل���ى دع���م خمتلف 

الربامج للم�صاركة الفاعلة يف تنمية اأركان اململكة 
وجمتمعها امل���دين ال���ذي كان وال زال قادرا على 
تنمية القيادات ال�صابة لن�صل بال�صباب اإلى هدف 
اأ�صمي واأعم يف تاأدية دورهم بتفعيل امل�صاركة يف 
�صنع الق���رارات التنموية التي تهم اململكة وبناء 
القدرات املوؤ�ص�صية لهم لالن�صمام اإلى موؤ�ص�صات 
وجمعيات ومنظمات املجتمع املدين ومتكنهم من 
اإدارة فن���ون العم���ل ال�صباب���ي التطوعي واملدين 
ب�صتى اأنواع���ه واالهتمام ببث روح العمل الطوعي 
يف نفو����ض ال�صب���اب، واأن ي���وم ال�صب���اب ال���دويل 

فر�صة لت�صليط ال�صوء على االإجنازات ال�صبابية.
ودع���ا وزارت���ا العم���ل والتنمي���ة االجتماعية، 
وال�صب���اب والريا�ص���ة لعم���ل م�ص���رتك عب���ارة عن 
موؤمتر ومعر�ض للعمل التطوعي واملدين ال�صبابي 
يعر�ض فيه منجزات اجلمعيات واالأندية واملراكز 

ال�صبابية يف مكان واحد.

االأثر ال���ذي ترتكه املبتكرات التكنولوجية يف 
اقت�صادي���ات الدول ت�صل حلد اإحداث نقلة نوعية 
للخدمات واملنتجات يف تلك الدول وذلك يف �صتى 
القطاعات واجلوانب االقت�صادية واحلياتية، وهذا 
اأمر راأيناه يح���دث يف خمتلف اأرجاء العامل. وهنا يف 
دول جمل����ض التعاون اخلليجي نح���ن ل�صنا مبعزل 
ع���ن هذه التط���ورات، حي���ث اأ�صبح���ت التوجهات 
نحو تر�صي���خ التكنولوجيا دعامة رئي�صية لتحقيق 
التح���ول نحو اقت�ص���اد رقمي نوعي م���ن �صاأنه اأن 
يخلق املزيد من الفر�ض اجلديدة يف دول املنطقة. 
ف���ال عجب اأن تت�ص���در التكنولوجيا ج���دول اأعمال 
موؤمت���ر بواب���ة اخلليج، وهو املنت���دى اال�صتثماري 
رفي���ع امل�صتوى الذي احت�صنت���ه البحرين يف مايو 
املن����رم حيث �صارك يف اأعماله متحدثون ميثلون 
قط���اع التكنولوجيا بدًء من تريي���زا كارل�صون من 
�رك���ة اأمازون خلدمات الوي���ب، وحتى ديليب راو 
م���ن �ركة “ريبل”. ومع ازدياد املبادرات املحفزة 
لالبت���كار التي ج���رى االإعالن عنها خ���الل املوؤمتر 
فاإن تاأث���ري التكنولوجيا األقى اأث���ره بو�صوح على 
م���ا مت طرح���ه وتداول���ه من خط���ط ب�ص���اأن م�روع 
خرائط ثالثية االأبع���اد عالية الدقة ونظام ت�صجيل 
املركبات القائ���م على تقنية “البل���وك ت�صاين”. 
وب���دا جليا بروز البحرين عل���ى امل�صتوى االإقليمي 
كدول���ة رائدة يف جمال التحول الرقمي، وذلك بعد 
اأن تبن���ت التكنولوجيا منذ فرتة طويلة للم�صاهمة 

يف دف���ع عجلة النم���و االقت�ص���ادي، وت�ريع التنوع 
االقت�ص���ادي وخل���ق فر�ض العم���ل، حيث �صارعت 
اململك���ة يف ال�صري بخط���ى حثيثة م���ن اأجل تعزيز 
بيئ���ة الت�صغي���ل لالأعم���ال التجاري���ة القائمة على 
التكنولوجي���ا. وق���د اأدرك���ت البحري���ن يف وق���ت 
مبكر اأن منو القط���اع التكنولوجي مرتبط بتفعيل 
املناف�صة الفاعلة يف قط���اع التكنولوجيا واأن يتم 
ك�ر احت���كار ال����ركات اململوكة للدول���ة، وهو ما 
جعل م���ن اململك���ة اأول الدول يف منطق���ة اخلليج 
الت���ي تبادر اإل���ى حترير قطاع االت�ص���االت لديها. 
وق���د و�صعت مثل ه���ذه االإجراءات حج���ر االأ�صا�ض 
لنج���اح ومتي���ز البحري���ن يف قط���اع التكنولوجي���ا 
وذلك م���ع ت�صنيف االأمم املتحدة ململكة البحرين 
باعتبارها الدول���ة اخلليجية الت���ي تتمتع باأف�صل 

بنية حتتية لالت�صاالت. 
يف البحري���ن يق���وم القط���اع اخلا����ض بريادة 
االأعم���ال مدعوماً ببيئة تنظيمي���ة حمفزة للنمو يف 
جمي���ع جماالت القط���اع التكنولوج���ي، وهو ما حدا 
ب�ركة اأم���ازون خلدمات الويب اأن تعلن موؤخراأً عن 
اأول منطق���ة لعملياتها يف ال����رق االأو�صط و�صمال 
اأفريقيا انطالقاً من البحرين. وتقدر �ركة اأمازون 
باأن���ه �صتكون هنالك حاجة اإل���ى 10 االف مهند�ض 
اأنح���اء املنطق���ة يف  البيان���ات يف جمي���ع  حلل���ول 
ال�صنوات اخلم����ض املقبلة. ويعد ت�صجيل اأكرث من 
2300 �صاب بحرين���ي يف برامج اأمازون التعليمية 

موؤ����را اآخ���ر على م���دى اهتم���ام وتطل���ع ال�صباب 
يف اململك���ة ل�صلك وتبن���ي التوجه���ات التعليمية 
والوظيفية اجلديدة، وهو مع���دل ت�صجيل يتجاوز 

حتى املعدالت الن�صبية يف ال�صن والهند.
واأول���ت البحرين اهتماما �صدي���دا الحتياجات 
ال����ركات وامل�صاريع النا�صئ���ة يف املراحل االأولى 
يف القط���اع وال �صيم���ا ما يتعلق بتح�ص���ن اإمكانية 
احل�ص���ول على التمويل املايل. وكان من بن اأبرز 
االإعالن���ات الر�صمية يف موؤمت���ر بوابة اخلليج هو ما 
يرتبط باإطالق �صندوق ال�صناديق - الواحة، وهو 
�صندوق خم�ص�ض لراأ�ض املال اال�صتثماري يهدف 
اإلى ج���ذب روؤو�ض االأم���وال اال�صتثماري���ة وتعزيز 

البيئة الداعمة لل�ركات النا�صئة يف املنطقة.
وتواكب���ت هذه االإعالن���ات مع الدع���م الكبري 
الذي يحظ���ى به اال�صتثمار يف قط���اع التكنولوجيا 
يف اململك���ة، حيث �صهدنا يف العام املا�صي اإطالق 
مبادرة البيئة الرقابي���ة التجريبية من قبل م�رف 
البحري���ن املركزي وهي البيئة الرقابية التجريبية 
الوحي���دة من نوعه���ا على م�صت���وى املنطقة التي 
�صتتي���ح لل�ركات النا�صئة يف جم���ال التكنولوجيا 
املالي���ة اأن جترب انطالقتها وتطوير اأعمالها قبل 
الدخول اإل���ى ال�صوق. كم���ا مت يف فرباير املا�صي 
اإطالق مبادرة خليج البحري���ن للتكنولوجيا املايل 
وال���ذي يعترب اأك���رب مرك���ز للتكنولوجي���ا املالية 
اأفريقي���ا،  و�صم���ال  االأو�ص���ط  ال����رق  منطق���ة  يف 

وال���ذي ي�صاعد على تطوير م�صت���وى التعاون بن 
القطاعن الع���ام واخلا�ض نحو بلوغ مراحل نوعية 
يف م���ا يتعلق باحت�ص���ان موؤ�ص�ص���ات التكنولوجيا 

املالية وتطوير اأعمالها.
الب���ز”  “ف���الت6  االأعم���ال  م�رع���ة  واأعلن���ت 
بال�راكة مع �صندوق العم���ل “متكن” عن اإطالق 
م�رعته���ا ال�صاد�صة عل���ى م�صتوى منطق���ة ال�رق 
االأو�ص���ط و�صمال اأفريقيا يف البحرين، وذلك لدعم 
اأك���رث م���ن 40 م���ن ال����ركات النا�صئ���ة البحرينية 
والعاملية يف الثالث �صنوات املقبلة، حيث ت�صكل 
“فالت 6 البز” اأحدث اإ�صافة ملحفظة البحرين من 
م�رعات االأعمال ذات ال�صمعة املرموقة والتي تقع 

من �صمنها “�صي5” و”برينك”.

وباالإ�صاف���ة اإلى ال���دور الكبري ال���ذي قام به 
القط���اع اخلا����ض، فق���د اأدرك���ت حكوم���ة مملكة 
البحرين ما توف���ره التكنولوجيا من قيمة وفر�صة 
مهم���ة لزيادة الكف���اءة وخف����ض التكاليف، حيث 
انتهج���ت احلكوم���ة �صيا�ص���ة احلو�صب���ة ال�صحابية 
للمملك���ة التي �صهدت حت���ى االآن ترحيل اأكرث من 
40 من االأنظمة واخلدمات احلكومية بنجاح لتندرج 
�صمن منظومة ال�صحابة وذلك با�صتخدام اأكرث من 
480 خادم مرتبط ب�ركة اأمازون خلدمات الويب.

وينعك����ض جناح ه���ذا الربنام���ج املدفوع من 
قبل هيئ���ة املعلومات واحلكوم���ة االلكرتونية يف 
البحرين من خ���الل الت�صنيف املرتف���ع وامل�صتمر 
احلكوم���ات  لتقيي���م  امل�صوح���ات  يف  للمملك���ة 
االإلكرتوني���ة عل���ى م�صت���وى العامل، حي���ث لطاملا 
كانت البحرين رائدة يف تبني التغيري الذي اأحدثته 
التكنولوجيا، اإذ تتوا�صل اجلهود املبذولة لتعزيز 
البيئ���ة الداعمة ل����ركات التكنولوجي���ا على قدم 
و�صاق، ومن خالل ا�صتف���ادة احلكومة من االبتكار 
يف اأنظمتها اخلا�ص���ة فاإنه من املتوقع اأن توا�صل 
البحرين تعزيز مكانته���ا كاأحد مراكز التكنولوجيا 

البارزة يف املنطقة.
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�أك���د  �ملا�ض���ي  يولي���و   14 يف 
“و�لال”  �لع���ري  �لإلكرتوين  �ملوق���ع 
�أن �ملنظوم���ة �لدفاعي���ة �لإ�رس�ئيلي���ة 
�لتي مت ن�ضبها  “�لقبة �حلديدي���ة”، 
�أم���ام قطاع غزة مل تت�ضد �ضوى ل�ضت 
قذ�ئ���ف فقط من ب���ني �ضتني قذيفة 
�أطلقتها �ملقاوم���ة �لفل�ضطينية، ويف 
�لثام���ن من �أغ�ضط�س �جل���اري، �أكدت 
�لقناة �لعا����رسة �لإ�رس�ئيلية �أن “�لقبة 
�حلديدية” �عرت�ض���ت �ضاروخني من 
�أ�ض���ل ثمانية �أطلقت من �لقطاع على 
م�ضتوطن���ات “غالف غ���زة” نتج عنها 
�إ�ضاب���ة �لع����رس�ت م���ن �مل�ضتوطنني 
بحالة من الهلع ج���راء �شقوط �شظايا 
القذائف والراجمات التي اأطلقت من 
قطاع غزة، باجتاه م�ضتوطنات “غالف 
غ���زة” رًد� عل���ى �لق�ض���ف �ملدفع���ي 
�ل���ذي ق���ام ب���ه �لحتالل عل���ى مو�قع 
تابعة حلما�س، و�لق�ضف �جلوي �لذي 
�أدى �إل���ى مقت���ل عن�رسي���ن لكتائ���ب 

“�لق�ضام”.
�إذ�  �لإ�رس�ئيلي���ة  �حل����رسة  تزي���د 
علمن���ا �لتكلف���ة �لباهظ���ة لبطاريات 
ومنظوم���ات �لقب���ة �حلديدي���ة، حيث 
تبل���غ تكلف���ة كل بطاري���ة 50 مليون 
كل  تكلف���ة  ت���رت�وح  بينم���ا  دولر، 
للت�ض���دي ل�ضو�ريخ  �ضاروخ ينطلق 
�ملقاوم���ة ب���ني 70 - 80 �ألف دولر، 
ذل���ك مل توف���ر احلماي���ة  ورغ���م كل 
الكافية لإ�رسائيل، ما جعل واحًدا مثل 
“موتي �شيف���ر” �خلبري �لإ�رس�ئيلي يف 
الط���ران والف�ش���اء ي�شف  هند�ش���ة 
�لقب���ة �حلديدي���ة باأنه���ا �أك���ر خدعة 

عرفتها املنطقة.
فرغم الف���وارق الهائلة يف القوة 
والتباين ال�شا�ش���ع بني ت�شخم القوة 
�لكامل  �لختن���اق  �لإ�رس�ئيلي���ة وحالة 
ت���ز�ل  ل  �لفل�ضطيني���ة،  للمقاوم���ة 
جدي���دة  بف�ش���ول  تاأت���ي  املقاوم���ة 
وتكتيكات غري متوقعة للعدو وتوقع 
خ�شائ���ر ب���ني �شفوفه، فق���د اأ�شارت 
�شحيف���ة “معاري���ف” �لعري���ة، يف 9 
اأغ�شط�س اجلاري اإلى اأن حركة حما�س 
جنحت يف الفرتة الأخرة، يف التو�شل 
�إل���ى هو�تف كثري م���ن �لإ�رس�ئيليني، 
ع���ر تطبيقات خمتلف���ة، واآخرها كان 
تطبي���ق “�شاف���رات الإن���ذار” باللون 
ل���دى امل�شتوطنني،  الأحمر املعت���اد 
بوجه عام، خ�شو�شا يف منطقة “غالف 

غزة”.
ورغم اأن ال�شحيفة العرية اأكدت 
�أن حما����س مل تنج���ح يف �لتو�ضل �إلى 
�لبيت �ل�رسي للجي����س �لإ�رس�ئيلي، �إل 
اأن اجل���رال، يت�شحاق بري���ك، رئي�س 
جلنة �لتظلم���ات و�ل�ض���كاوى �ل�ضابق 
�خ���رت�ق  ع���د  �لإ�رس�ئيل���ي  باجلي����س 
�لهو�ت���ف �لذكي���ة من ب���ني �لأ�ضباب 
�لتي جتع���ل �جلي����س �لإ�رس�ئيلي غري 
م�شتع���د لأية ح���روب قادم���ة، اإ�شافة 
اإلى ت�رسي���ح �شباط رفيعي امل�شتوى، 
التدريب���ات  م�شت���وى  وانخفا����س 

الع�شكرية.

فشل القبة 
الحديدية

زرع الف���ن ب���ني النا����س وتخري���ب عق���ول 
ال�شب���اب والأجي���ال ه���ي مهم���ة التط���رف الديني 
والتع�ش���ب و����رسد اخلراف���ات، ب���ل زرع الق�ش�س 
املوؤلف���ة، وكاأنها م�شتوحاة م���ن اأفالم هاري بوتر، 
وح�ش���و عقول اجلميع بها، واأين يتم ذلك؟ لالأ�شف 
واخلا�ش���ة،  الر�شمي���ة  التلفزيوني���ة  بالقن���وات 
كل  عل���ى  البحري���ن  تلفزي���ون  تف���وق  وموؤخ���راً 
املحط���ات ببث �شل�شلة هذه الرام���ج امل�شتوردة 
من اخلارج، وتتحدث فيه���ا زمرة من ال�شخ�شيات 
الغريب���ة املتطرف���ة والراف�شة لكل م���ا هو ع�رسي 
وح�شاري واإن�ش���اين، برامج خرافي���ة تقطر بال�شم 
وتدع���و للخوف والعزلة وتاأني���ب ال�شمر ورف�س 
الآخ���ر وتف�شيل املوت على احلي���اة، بل بلغ الأمر 
به���وؤلء املتحدثني زرع الأفكار ال�شوداء واملخيفة 
و�لرتهيبي���ة بعق���ول �ل�ضباب من خ���الل �لدعو�ت 

ال�رسيحة للعي�س يف بوتقة املوت ونبذ احلياة.
ومن اأطرف واأخطر احللقات التي بثت الأ�شبوع 
قب���ل املا�شي بتلفزيون البحري���ن بفرتة الغروب 
برنامج م�ش���ور يف الفناء اخلارج���ي وبني الطبيعة 
�خلالب���ة، رمب���ا يف و�ح���ات �ضوي����رس� �أو �أذربيج���ان 

حيث يقي���م وي�شاف���ر ه���وؤلء الدع���اة اخلليجيون 
لت�شوي���ر براجمهم التي تبث عل���ى قنواتنا، حلقة 
م���ن اأغرب ما �شمعت و�شاه���دت، حتدث اثنان من 
�لدع���اة �خلليجيني ع���ن �حلب و�لع�ض���ق، و�عتر� 
ذل���ك رج�شا من عم���ل ال�شيطان، ودع���ا كل منهما 
ال�شب���اب للتكفر عن ذنبه���م وت�شحيح م�شارهم 
ونب���ذ �لتفكري يف �حلب لأنه يق���ود للهالك و�لنار، 
بل بل���غ ال�شتهزاء بالدعوة لل���زواج املبكر مبجرد 
اأن يبلغ ال�شاب �ش���ن البلوغ، متنيت لو �رسح هوؤلء 
الدع���اة لن���ا كيف �شنزوج ه���وؤلء ال�شب���اب مبجرد 
البل���وغ؟ ومل يف�شح���وا... كي���ف �شيعي�شون؟ ومن 
�أين �ضينفقون؟ و�أين �ضيقيمون؟ وكيف �ضريعون 
اأبناءه���م؟ بل اأية اأ����رسة اليوم ق���ادرة على تزويج 
�أبنائه���ا دون وظيفة �أو �ضمان���ة؟ كل هذ� مل يجب 
عليه ه���وؤلء الدعاة واكتفوا بال�شخط على ال�شباب 
وتكفره���م ولعنهم مبجرد اأن يفك���روا يف احلب، 
ه���ذه �لر�م���ج وغريه���ا تب���ث يومي���اً لالأ�ضف من 
تلفزيون البحرين ويتلقاه���ا امل�شاهد من اأطفال 
و�شب���اب ومراهق���ني وغره���م، فتخيل���وا الأجيال 

القادمة التي تر�شع من هذا ال�شم!

ل اأعرف م���ن ي�شتورد هذه الرامج واإن كانت 
هناك رقابة؟ وكيف تب���ث؟ ويبدو اأننا رغم ما مير 
به الع���امل من خط���ر الإرهاب والتكف���ر، ورغم ما 
اأ�ش���اب الأم���م من لعن���ة القاعدة وداع����س والويل 
الفقي���ه وغرها من هذه الكوارث، اإل اأننا مل نفهم 
من �أين تاأتي وتت�ضكل خاليا هذه �ملنظمات �إل من 
خالل بث هذه ال�شم���وم من �شحر وخرافة ودعوات 
لكره احلياة وتف�شيل املوت ولب�س ال�شواد ولعنة 
الآخ���ر. اإذا كان���ت ه���ذه الأفكار حتق���ن بها عقول 
النا�س عر القن���وات التلفزيونية الر�شمية فماذا 

يجري بامل�شاجد واملاآمت وغرها؟
لقد حتول الإعالم اإلى بوابة لل�شوؤون الدينية 
علم���اً اأن هن���اك وزارة لل�شوؤون الديني���ة ول اأفهم 
اإلى متى �شنظل ننوح ونلطم وناأ�شف على فقدان 
�ل�ضب���اب روح �لإبد�عات و�لخرت�عات كما هو حال 
�شب���اب الع���امل الي���وم ونحن نقبع حت���ت ظل هذه 

الرامج ال�شامة التي تبث من حمطاتنا الر�شمية.

تنويرة: ل تاأتي اجلوائز اإل بركوب ال�شعاب.

عطا 
الشعراوي

Ata2928 
@gmail.com

حمور رئي�شي ذلك الذي اأكد عليه �شاحب 
ال�شم���و امللكي الأم���ر خليفة ب���ن �شلمان اآل 
خليفة رئي�س الوزراء املوقر حفظه اهلل ورعاه، 
ل���دى ت�شلم �شم���وه تقرير نتائ���ج ور�س عمل 
�لتطلعات �مل�ضتقبلية لرنامج عمل �حلكومة 
2019 - 2022، فكما ب���دا وا�شًحا اأن �شموه 
اأوج���ز توجيهاته نحو تطلع���ات اأكر واإجنازات 
اأ�شم���ل وخط���ط اأو�شع يف كل جم���الت التنمية 
تالم����س املواطن وفق ما يوؤك���د عليه �شاحب 
اجلالل���ة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة عاهل 
�لب���الد �ملفدى، ودور �ضاح���ب �ل�ضمو �مللكي 
لرئي����س جمل����س  الأول  النائ���ب  العه���د  ويل 
امل�شتقبلي���ة  التحدي���ات  اأن  ذل���ك  ال���وزراء، 
ت�شتل���زم تخطيًط���ا اأدق من ناحي���ة البناء على 
املعلومات والبيانات والقراءات احلقيقية ملا 
�ضتكون عليه �لأو�ضاع �لقت�ضادية و�لتعامل 

معها بجاهزية تامة ت�شمن ال�شتدامة.
م���ن امله���م اأن نذك���ر الق���ارئ الك���رمي 
باملح���اور ال�شتة الت���ي يرتكز عليه���ا برنامج 
عم���ل احلكومة بناًء عل���ى )مبداأ الت���وازن بني 
م���ا متتلك���ه البحرين م���ن اإمكاني���ات وموارد، 
ومتطلب���ات  تواجهه���ا،  الت���ي  والتحدي���ات 
واحتياجات املواطنني واملقيمني، وموا�شلة 
التطوي���ر والبن���اء، والتاأكي���د عل���ى ا�شتدامة 
التنمي���ة القت�شادي���ة يف اململك���ة(، فاملحور 
ال�شي���ادي يهدف اإلى تعزيز الأمن وال�شتقرار 
والنظ���ام الدميقراط���ي والعالق���ات اخلارجية 
م���ع خمتلف دول الع���امل يف اإطاره���ا ال�شيادي 
امل�شتقل وحتقي���ق العدل و�شي���ادة القانون 
ودع���م  ال�شتق���رار  وتثبي���ت  الأم���ن  وحف���ظ 
امل�شرة الدميقراطية، اأما املحور القت�شادي 
و�مل���ايل فهدف���ه توف���ري �لأر�ضي���ة �ملنا�ضبة 
لرف���ع مع���دل النم���و القت�ش���ادي والتعام���ل 
ال�شليم م���ع املتغرات القت�شادي���ة الراهنة 
بال�شتثم���ار الأمثل لعنا����رس الإنتاج واملوارد، 
والقي���ام باإج���راءات هيكلي���ة ت�شتم���ل عل���ى 
تخطي���ط الرام���ج ال�شرتاتيجي���ة وتخ�شي�س 
امل���وارد مبا يحق���ق اأعل���ى درجة م���ن التاأثر 
الإيجابي على القت�شاد، ويركز حمور التنمية 
الب�رسية واخلدم���ات الجتماعية عل���ى الرتقاء 
باملواطن البحريني عر خدمات عالية اجلودة 
مب���ا ي�شمن له الرفاه ومتكين���ه من امل�شاهمة 
�لفاعل���ة يف �لعملي���ة �لتنموي���ة وتعزيز عنا�رس 
ال�شتدام���ة ومواكب���ة املتغ���رات يف جوان���ب 
التعليم وال�شح���ة والإ�شكان والدعم والرعاية 
الجتماعي���ة الفاعل���ة وتنظي���م �ش���وق العمل، 
ويتن���اول حم���ور البني���ة التحتية توف���ر بنية 
حتتية مبعاير اجل���ودة العالية املوؤمنة للنمو 
القت�ش���ادي امل�شتدام وامللبي���ة لحتياجات 
البحرين احلالية وامل�شتقبلية، وتكامل اأنظمة 
العمل واآلياته مبا يرفع كفاءة العمل يف تنفيذ 
امل�شاري���ع املتعلق���ة بالبني���ة التحتي���ة وفق 
خمط���ط ا�شرتاتيج���ي هيكل���ي عم���راين يوازن 
بني خمتل���ف الحتياجات واحلفاظ على البيئة 
والهوي���ة احل�رسية البحرينية، ويف حمور البيئة 
والتنمي���ة احل�رسي���ة تاأت���ي الإدارة امل�شتدامة 
للم���وارد وعوامل املحافظ���ة على بيئة �شحية 
مالئم���ة لل�ش���كان بح�ش���ب املعاي���ر الدولية 
املتبع���ة، ويف حم���ور الأداء احلكومي فالهدف 
اإج���راء تطوي���رات نوعي���ة ع���ر خل���ق قن���وات 
تو��ض���ل فاعلة و����رس�كات حيوية م���ن �ضاأنها 
رفع م�شتوى كف���اءة الأداء احلكومي واإنتاجية 

القطاع العام لتحقيق تطلعات املواطنني.
ولأن �شمو رئي�س ال���وزراء يدرك بحكمته 
ونظرته الثاقبة حجم امل�شوؤولية الوطنية على 
اجلميع حت���ت العناوي���ن ال�شت���ة وم�شامينها 
لرنامج عمل احلكومة، فنالحظ اأن �شموه حدد 
امل�ش���ار ببلورة نتائج التقرير لل�شنوات الأربع 
املقبل���ة داخ���ل اإط���ار نهائ���ي بت�شمينها 29 
�ضيا�ضة و106 مب���ادرات موزعة على 6 حماور 
رئي�ضي���ة �قرتحتها ور�س �لعم���ل لال�ضرت�ضاد 
به���ا يف �لرنام���ج �ملقب���ل، وهذ� ه���و �جلانب 
ال�شرتاتيجي الذي ميثل حتدًيا كبًرا تتالقى 
في���ه تطلع���ات القي���ادة الر�شي���دة وال�شعب 
الكرمي، األ وه���و ا�شتمرار اجلدية وامل�شوؤولية 
يف تنفي���ذ ال�شيا�شات املبتكرة، وحتقق عن�رس 
الكف���اءة والفاعلي���ة يف الأداء، والأمل كبر يف 
�أن ت�ضهد �ل�ضنو�ت �لأربع �ملقبلة نقلة نوعية 
تثمر عن عملية تنموي���ة مبنظور جديد تدعمه 
�لقيادة عل���ى كل �لأ�ضعدة، ونتمنى �لتوفيق 
والنجاح يف ترجمة التطلعات اإلى م�شاريع عمل 

منجزة.

بلوغ التطلعات وفق 
رؤية سمو رئيس الوزراء

أسامة الماجد
Osama.almajed
@albiladpress.com

سوالف

ق�شي���ة انحالل القي���م والتدهور الأخالقي يف 
املجتمع���ات الغربية ق�شية ثابت���ة وخالدة، لهذا 
فكثر من الكتاب يطلقون على تلك املجتمعات 
ا�ش���م “�لع���امل �ل�ضفلي”، وجمي���ع ال�شواهد توؤكد 
ذلك، فعامل اجلرمية والنح���راف والنحالل اأ�شبح 
عل���ى درجة من الت�ش���اع بحيث اأ�شب���ح اأكرث ثقال 
ووزنا م���ن “�لعامل �لعل���وي”، وانت����رست الظواهر 
املر�شي���ة باأ�ش���كال متنوع���ة، له���ذا لي����س م���ن 
امل�شتغرب اأن ت�شيغ كندا مفاهيم خا�شة مغايرة 
ل���كل املفاهي���م الإن�شانية والدولي���ة وتتدخل يف 
ال�ش���وؤون الداخلي���ة لل�شقيق���ة الك���رى اململكة 

العربية ال�شعودي���ة التي قال عنها امللك في�شل 
رحمه اهلل يف موؤمت���ر دول عدم النحياز الذي عقد 
يف القاه���رة ع���ام 1964: )اإن اململك���ة العربي���ة 
ال�شعودية منبع احل�شارة العربية، ومهبط الوحي، 
والر�شال���ة الإ�شالمية اخلالدة الت���ي اأفا�شت على 
الع���امل اأجم���ع مبا قدمت���ه له من ح�ش���ارة وتقدم، 
و�شتبقى على مر الع�ش���ور املوؤمتنة على الرتاث 

الإ�شالمي واحلامية لأماكن الإ�شالم املقد�شة(.
�إن �ل�ضيا�ض���ة �لت���ي ت�ض���ري عليه���ا �ململك���ة 
العربية ال�شعودية �شيا�شة وا�شحة منذ الأزل وهي 
عدم التدخل يف ال�شوؤون الداخلية للدول، واأعطت 

كندا در�شا وو�شعت وجهها يف ماء يغلي، وجعلت 
احلكومة الكندية بحاجة اإلى معجزة ليعرفها جميع 
النا����س من جديد، فاحلزم ال�شعودي اأقوى مليون 
م���رة من دعائ���م احل�ش���ارة الغربية الت���ي تعي�س 
على خ���ط ال�شتواء املظل���م، بلد يعت���ر مدر�شة 
للبطول���ة و�حلكمة و�ملع���اين �لعظيم���ة و�ضفاته 
اجلليلة ل حت�شى، وعلى احلكومة الكندية معرفة 
اأن م���ن يتجراأ على ال�شعودية م���ن قريب اأو بعيد 
�شي�ش���ع نف�ش���ه يف م���اأزق �شيا�ش���ي واقت�شادي 
وع�شكري اأي�ش���ا، و�شيعي�س على اأ�شحاب حمالت 

بيع اخلردة. 

لتع���رف كن���دا اأن الأ����رسة ال�شعودي���ة اأ����رسة 
متما�شكة قوية، خلية ناب�شة يف احلياة واملجتمع، 
وللم���راأة ال�شعودي���ة موقعه���ا التاريخ���ي يف بناء 
املجتم���ع ولعب���ت دورا ب���ارزا وم�رسف���ا عل���ى كل 
الثقافي���ة والقت�شادي���ة والجتماعية،  الأ�شعدة 
الظ���الم  الت���ي تعي����س  الغربي���ة  عك����س امل���راأة 
وال�شتب���داد والنحالل الأخالق���ي، وتتم معاملتها 

معاملة ثانوية وت�ضلب �إن�ضانيتها.
لل�شعودي���ة والعرب ع���ادات وتقاليد اأر�شى 
اأ�شوله���ا دينن���ا الإ�شالم���ي العظي���م، وتل���ك هي 

هيبتنا.

 “الحزم السعودي” 
يضع وجه كندا في ماء يغلي

�شي����ع املئات جثم����ان اإم����ام امل�شج����د الذي 
ق�ش����ى على يد املوؤذن يف جرمي����ة هزت البحرين 
الأ�شب����وع املا�شي، تاركة وراءه����ا عددا كبرا من 
التكهن����ات ح����ول م�شر القاتل وعائل����ة ال�شحية 
والو�شع العام لتلك املهن التي تقل فيها ن�شبة 

البحرنة ب�شكل وا�شح.
اإن مهنة املوؤذن - واعذروين اأن اأطلق عليها 
لق����ب مهنة كونها ت�رسيفا عظيما لأي م�شلم - من 
اأرقى املهن واإن كانت ذات عائد مادي منخف�س، 
ولها من املكانة اأن كرم بها ر�شول اهلل ال�شحابي 
اجللي����ل بالل بن رب����اح يف م�رسب رائ����ع يدل على 
وح����دة �ش����ف امل�شلم����ني دون فروق����ات عرقية 
اأو طبقي����ة، حي����ث اأطلق حينها عل����ى بالل )داعي 
ال�شم����اء( يف �شمو وا�ش����ح وتف�شيل له عن البقية 

باعتالئه املاآذن والنداء لل�شالة.
اأدري  ول  كب����را  اأج����د فراغ����ا  ذل����ك  ورغ����م 

����الأ من قب����ل اأبن����اء الوطن  م����ن امل����الم فيه، مل ميمُ
اأ�شح����اب احلق على الأق����ل يف احل�شول على مثل 
ذل����ك الت�رسي����ف، حيث �رسح يل اأحده����م باأن كلفة 
ا�شتح�ش����ار موؤذن من خ����ارج البالد اأقل بكثر من 
تعي����ني بحريني كموؤذن، فالأجنبي وخ�شو�شا من 
دول ال�رسق يف اآ�شيا يقبل براتب �شئيل ل يتجاوز 
100 دين����ار، فيما راتب البحريني قرابة ال� 400 

دينار.
ورغ����م تل����ك العملي����ة احل�شابية الت����ي بدت 
كن����وع م����ن التري����ر، هناك ع����دد ل باأ�����س به من 
املتقاعدين الذي����ن يتمنون اأن يحظوا مبثل تلك 
الفر�شة ال�رسفية يف رفع النداء لل�شلوات اخلم�س، 
خ�شو�شا اأن كثرا منهم بعد التقاعد ل ينظر اإلى 
املردود املادي م����ن وراء تلك املهنة، اإمنا ينظر 
بع����ني التق����رب اإل����ى املولى عز وج����ل وكثر من 

�خلري و�حل�ضنات.

اأن   - واقع����ي  غ����ر  فر�ش����ا   - ولنفر�����س 
اإدارة الأوق����اف مل حت�شل على ع����دد منا�شب من 
املتقدم����ني املتقاعدين ممن ير�ش����ون بالقليل 
ويرج����ون الأج����ر والث����واب، واأنه����ا م�شط����رة اإلى 
ا�شتق����دام م����ن يعم����ل موؤذن����ا، األي�����س واجب����ا اأن 
يت����م الك�ش����ف ال�شليم ع����ن ح�شن �ش����ر و�شلوك 
م����ع  وبالتع����اون  �لإد�رة  قب����ل  م����ن  �مل�ضتق����دم 
�شف����ارات بالده����م، وحتى اأك����ون من�شفة ويكون 
طرح����ي �شمولي����ا، كان����ت الإدارة ق����د اأعلنت منذ 
قراب����ة ثالثة �شه����ور اأو اأك����رث اأو هك����ذا و�شلني، 
اأي قب����ل اجلرمية، عن فتح الب����اب للتقدم ل�شغل 
وظيفة م����وؤذن للبحريني����ني، فاإلى اأي����ن و�شلت 
الإج����راءات؟ وكم عدد املتقدم����ني؟ وهل بالفعل 
مت قبول بع�شه����م؟ �شيتعني على اإدارة الأوقاف 
مراجعة الكث����ر من ح�شاباتها بع����د هذه اجلرمية 

النكراء التي اق�شعرت لها الأبدان.

عادل عيسى 
المرزوق

بث السموم من 
القنوات الرسمية 
إلى متى؟

حي على الفالح

ahmedjuma44
@yahoo.com أحمد جمعة

سمر األبيوكي

    من جديد



“كروك�س” تغلق �آخر 
م�صنعني لـ “�لنعال”

باري�س – �أف ب: ��صتغنت ماركة “كروك�س” 
�ل�صهرية لالأخفاف �لبال�صتيكية عن �آخر م�صنعني 
لها، وهمـــا يف �ملك�صيك و�إيطاليـــا، بهدف زيادة 
ربحيتها و�لرتكيز على منو �أن�صطتها �لإلكرتونية.
وكتبـــت “كروك�ـــس” يف بيـــان ن�رشتـــه �أخري� 
ملنا�صبة عر�س نتائجها �لربعية “يف �إطار �جلهود 
ن�صاطنـــا وحت�صـــني  لتب�صيـــط  حاليـــا  �ملبذولـــة 
ربحيتنـــا، �أغلقـــت �ل�رشكـــة خـــالل �لربـــع �لثـــاين 
م�صنعهـــا يف �ملك�صيـــك كمـــا قـــررت �إغـــالق �آخر 

م�صنع لها وهو يف �إيطاليا”.

�مل�صاربون ي�صيطرون على �لعمالت �لإلكرتونية بعد تخارج �ملجرمني
املنام���ة - مبا�رش: ك�شفت درا�شة حديثة ارتفاع الن�ش���اط القانوين يف عملة “�لبيتكوين” يف �لفرتة 

الأخرية مقارنة بالن�شاط غري القانوين مع ت�شدر عمليات امل�شاربة.
وقالـــت ليليتا �إنفانتي مـــن �إد�رة مكافحة �ملخـــدر�ت �لأمريكية خالل مقابلـــة �أجرتها “بلومربج” 
الأمريكية هذا الأ�شبوع، اأن حتليل بيانات “�لبلوكت�صني” قبل 5 اأعوام م�شت اأظهر اأن الن�شاط الإجرامي 
كان �لد�فـــع ور�ء 90 % من �ملعامالت يف �لعمـــالت �لإلكرتونية. و�أ�صاف �أنه يف �لوقت �حلايل تقل�صت 

هذه �لأن�صطة غري �لقانونية �إلى نحو 10 % و�أ�صبحت عمليات �مل�صاربة هي �ملحرك �مل�صيطر.
لكنه���ا اأو�شحت اأن اإجمايل اأحجام املعامالت املرتبطة بال�شتخدام���ات غري القانونية ارتفعت منذ 
الع���ام 2013. و”�إنفانتـــي” هـــي وكيل خا�ـــس يف �إد�رة مكافحـــة �ملخدر�ت �لأمريكية وجـــزء من فريق 
عمـــل �صايرب �ل�صتق�صائي �ملوؤلف من 10 اأ�شخا�ص “تا�صـــك فور�س”. ويركز �لفريق على �لتحقيقات 
�ملتعلقـــة بال�صبكـــة �ملظلمة و�لعمالت �لفرت��صية كما يتعاون مع وحـــد�ت وز�رة �لعدل �لأخرى مبا يف 

ذلك مكتب �لتحقيقات �لفيدر�يل ومكتب �لكحول و�لتبغ و�لأ�صلحة �لنارية و�ملتفجر�ت.
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اقتصاد

جنم: زيادة وترية منازعات التطوير العقاري

“الأمن ال�شيرباين” و“البلوكت�شن” على طاولة نقا�ش موؤمتر معلوماتي باملنامة

ال�شمري: لبد من دعم املربني والتجار ون�شعى لتطوير احلظائر

بنك الإبداع: قرو�ش لتجار املوا�شي تزامنا مع “الأ�شحى”

خالل زيارة جلنة �لأ�صو�ق �لتجارية بالغرفة مل�صلخ حظائر �لهملة

يهدف توفري �ل�صيولة �ملالية �ل�رشيعة

�ملنامـــة – غرفة التجارة: ق���ام وفد من جلنة 
�لأ�صو�ق �لتجاريـــة بغرفة جتارة و�صناعة �لبحرين 
برئا�ش���ة ع�شو جمل�ص الإدارة  عبداحلكيم اإبراهيم 
�ل�صمري بزيارة ميد�نيـــة موؤخر� �إلى م�صلخ حظائر 
�لهملـــة، حيـــث مت عقد لقـــاء مو�صع مـــع عدد من 
التج���ار واملرب���ن للتع���رف عل���ى احتياجاته���م، 
و�لتطـــرق �إلى �أبـــرز �ملعوقـــات و�لتحديات �لتي 
يو�جهونها و�لعمل على تذليلها من خالل �لتعاون 
مع �جلهـــات �ملعنية بالدولة خ�صو�صـــا، و�أن هذ� 
القط���اع حي���وي ومه���م لتعزيز الأم���ن الغذائي يف 
اململك���ة. ومت خالل الجتماع التطرق اإلى مو�شوع 
و�لـــذي تتعلـــق باملناطـــق �ملحيطـــة  �لنظافـــة، 
باحلظائـــر و�ملمر�ت وو�صع حاويـــات يف �ملنطقة 
�خلا�صة باحلظائر؛ للحفـــاظ على نظافة �ملنطقة 
و�لبيئة، �إلـــى جانب �أهمية ر�صـــف �لطرق وو�صع 
اإن���ارات للم�شاهمة يف تطوير القط���اع، وتخفي�ص 
تعرف���ة الكهرب���اء وامل���اء والر�ش���وم املفرو�ش���ة 
من بع����ص اجلهات املخت�ش���ة بالقط���اع، اإ�شافة 
اإل���ى اأهمية اإرجاع اخلدم���ات البيطرية من عالجات 
وحت�صينـــات، وتكثيـــف �حلمـــالت �لرقابيـــة على 
اللح���وم املذبوحه حمليا، والتي تب���اع يف الأ�شواق 
و�ملجمعـــات باململكـــة، حيـــث تذبخ حاليـــا خارج 

نطاق �لرقابة �حلكومية.
كم���ا ناق����ص الجتماع ����رشورة وج���ود فر�شة 
خا�صـــة بالـــروة �حليو�نيـــة وتهيئتهـــا بال�صكل 
�ملنا�صـــب ل�صتقبـــال �ل�صفـــن �خل�صبيـــة، وزيادة 
عـــدد �حلظائر، وحـــل م�صكلـــة �لنق�ـــس �مللحوظ 
يف الأع���الف، ويف هذا ال�شدد �ش���دد ال�شمري على 

اأهمي���ة دعم املزارع واملرب���ن يف مملكة البحرين 
خ�صو�صـــا �أن هـــوؤلء ي�صاهمـــون يف خدمـــة �لوطن 
واملواطن���ن على حد �شواء وله���م دورا حيويا يف 

دعم القت�شاد الوطني.
 واأكد ال�شمري ب���اأن اللجنة �شتقوم يف الفرتة 

�ملقبلـــة بعقد لقـــاء�ت دورية يف بيـــت �لتجار مع 
املرب���ن والتجار املخت�ش���ن بالقط���اع بح�شور 
�جلهـــات �ملعنية لو�صع �حللـــول �ملنا�صبة خلدمة 
�لتجـــار و�ملربـــني يف �ململكـــة مبـــا يحقـــق خطة 

البحرين القت�شادية للعام 2030.

املنام���ة: بن���ك الإب���داع: اأعل���ن بن���ك الإب���داع للتمويل 
متناهي �ل�صغر عن �إطالق قر�س “�ل�صعائر” تز�منا مع قرب 
حلـــول عيد �لأ�صحى �ملبارك، حيث يتيح �لقر�س ملحدودي 
الدخل من جتار املوا�ش���ي والأ�شاحي فر�شة احل�شول على 
ال�شيول���ة الالزم���ة للتو�ش���ع يف جتارتهم وتنمي���ة اأرباحهم. 
واأو�ش���ح بنك الإبداع اأن قر�ص “�ل�صعائر” معفي من ر�شوم 
تقـــدمي �لطلب، وجـــرى دعمـــه باإجـــر�ء�ت �صهلـــة و�رشيعة، 
وفـــرتة �صد�د مرنة ت�صل حتـــى عامني، م�صري� �لبنك �إلى �أن 
ه���ذا القر�ص مو�شمي، يرتبط مبو�ش���م احلج فقط، وينتهي 
مع نهايـــة عيد �لأ�صحى �ملبارك. وذكـــر �لرئي�س �لتنفيذي 
لبنك الإب���داع  خالد الغزاوي اأ�شار اأن ه���ذا القر�ص املبتكر 
ي�صاف �إلى قائمـــة �ملنتجات �لتمويلية �لتي يقدمها �لبنك 
للمو�طنـــني �لبحرينيـــني ذوي �لدخـــل �ملحـــدود و�أ�صحاب 

�مل�صاريـــع �لتجارية دون تعقيـــد�ت لل�صمانات �لتقليدية، 
وقـــال �إن �لأ�صاحـــي ت�صـــكل جتارة ر�ئجة خـــالل هذ� �لفرتة 
م���ن كل عام هج���ري، واأردنا اأن نعزز من خ���الل هذا القر�ص 
من فائ���دة البحريني���ن العاملن يف هذه التج���ارة ودعهم 
لتنمي���ة اأعمالهم”. وقـــال �لغـــز�وي �إن قر�ـــس “�ل�صعائر” 
ياأت���ي نتاج فكر فريق متخ�ش�ص يف بنك الإبداع يعمل دائما 
على ��صتك�صاف �لحتياجـــات �لتمويلية لأ�صحاب �مل�صاريع 
متناهي���ة ال�شغ���ر، ويف اإطار عمل البن���ك الدائم على توفري 
�ملزيد مـــن �حللـــول �لتمويليـــة لعمالئه، و�صمـــن م�صاعيه 
لتو�شع���ة قائم���ة املقرت�شن لدي���ه التي ت�ش���م حاليا نحو 
2500 مقرت�ص، ترتاوح قيمة القرو�ص املمنوحة لهم بن 
200 و5000 دينـــار، فيمـــا يبلغ متو�صـــط �لقر�س �لو�حد 

القائم مبلغ 893 دينار�.

�ملنامـــة – مركز التحكي���م التجاري: 
اختت���م مرك���ز التحكي���م التج���اري لدول 
جمل����ص التع���اون لدول اخللي���ج العربية 
)دار الق���رار( موؤمت���ره ال�شن���وي الثالث 
و�لع�رشيـــن، و�لـــذي عقـــد يف �صاللـــة يف 
�لفرتة 31 يوليو �إلى 2 �أغ�صط�س 2018، 
و�لـــذي عقد حتـــت عنـــو�ن “التحكيم يف 
منازعات �لتطوير �لعقـــاري و�لإن�صاء�ت 
الفيديك بدول جمل����ص التعاون” وذلك 
حتـــت رعايـــة وزيـــر �لإ�صـــكان �لعمـــاين 
�ل�صيخ  �ل�صبيبي، وكانت �لتو�صية �لأبرز 
هي �رشورة تنظيم العقاري اخلليجي عرب 

ت�رشيعات حتمي حقوق �لأطر�ف.
واأو�شح الأمن العام ملركز التحكيم 
التج���اري ل���دول جمل�ص التع���اون لدول 

�خلليـــج �لعربية “د�ر �لقـــر�ر” اأحمد جنم 
خـــالل كلمتـــه �لإفتتاحيـــة بـــاأن �ختيـــار 
مو�ش���وع املوؤمت���ر يع���زى اإل���ى �شببن، 
�أولهما �صدور �لن�صخة �جلديدة من عقود 
�لفيديـــك 2017، و�ل�صبـــب �لآخـــر �إلـــى 
تنامي متلـــك �لأر��صي لأغر��س �لتطوير 
�لعقاري وزيادة وترية منازعات �لتطوير 
�لعقـــاري نتيجة تعر كثـــري من م�صاريع 

�لتطوير �لعقاري.
 وجاء يف تو�صية �ملوؤمتر باأن م�صاألة 
تنظيم القط���اع العقاري ه���ي م�شوؤولية 
تتحملها حكوم���ات دول جمل�ص التعاون 
يف ت�رشي���ع تنظيم قان���وين يحكم العالقة 
بني �ملـــالك و�ملطوريـــن ويحمي حقوق 

�مل�صتثمرين.

جمعيـــة  �أعلنـــت  بتـــك:   – �ملنامـــة 
�لبحريـــن ل�ـــرشكات �لتقنيـــة “بتـــك” عـــن 
�أ�صمـــاء �ملتحدثني يف موؤمتـــر “�صمارت�ِصك 
وبلـــوك  �ملعلومـــات  لأمـــن   ”SmartSec
�لبحريـــن،  يف   )Block Chain( ت�ش���ن 
وال���ذي يق���ام حت���ت رعاي���ة وزي���ر الطاقة 
�حل�صـــني علي مـــريز� يومـــي 4 و5 �صبتمرب 
يف فنـــدق �لفور�صيزنز، ب�رش�كة �إ�صرت�تيجية 
مع هيئة �ملعلومات و�حلكومة �لإلكرتونية، 
وبتنظيم م���ن “وورك �صمارت” للفعاليات 

و�ملوؤمتر�ت.
موؤمتـــر  �أن  �جلمعيـــة  و�أو�صحـــت 
“�صمارت�صـــك” ي�صتقطب يف ن�صخته �لأولى 
نخبـــة مـــن �ملتحدثـــني ممثلـــي كربيـــات 
�رشي���كات التقنية م���ن البحري���ن واملنطقة 
ومايكرو�صوفـــت  �أور�كل  مثـــل  و�لعـــامل، 
�لأمريكيتني، و�أر�مكـــو �ل�صعودية، و�أفانز� 
�لإمارتيـــة، وغريهـــا من �لأ�صمـــاء �ملعروفة 
دوليا جمال اأم���ن املعلومات وبلوكت�شن؛ 
بهدف دعم جهود التحول الرقمي يف مملكة 
�لبحرين، وتعزيـــز �لوعي باأحدث تطبيقات 
ومتطلبـــات �أمـــن �ملعلومـــات وبلوكت�صني 

ل���دى القطاع���ن العام واخلا����ص وخمتلف 
له���ذا  الأول  الي���وم  ويتن���اول  اجله���ات. 
املوؤمتر حمور “تطوير نظام متكامل )اإيكو 
�شي�شت���م( لالأمن ال�شي���رباين” يتحدث فيه 
مـــريز� �أ�رش�ر بيغ �لرئي�ـــس �لتنفيذي لـ�رشكة 
“م�صغلو  اإلى حم���ور  اإ�شاف���ة   ،CTM360
خدمـــات �لت�صالت و�حلـــرب �لإلكرتونية” 
يتحـــدث فيـــه رئي�ـــس �ملجموعـــة �لرقمية 
يف بتلكـــو كار�ن بونوديـــور�، فيما يتناول 
م�صت�صـــار تقنيـــة �ملعلومـــات و�لت�صالت 
ب�رشكة “كوم تك” عبـــد�هلل �لذو�دي م�صاألة 

“تطور �لتكنولوجيا و�لتحديات �لأمنية”.

• جلنة �لأ�صو�ق يف �لغرفة تزور �حلظائر يف �لهملة	

19.9 مليون دينار لبناء 424 وحدة �شكنية بـ “�رشق احلد”
بتمويل كويتي لالإن�صاء يف �ملدينة �ل�صمالية

فاز ائتالف �رشكتي كن���ار ودار اخلليج مبناق�شة 
تنفيـــذ �أعمال بناء 424 وح���دة �شكنية يف مدينة �رشق 
�حلد �لإ�صكانية باملدينة �ل�صمالية بنحو 19.9 مليون 
دين���ار. واأر�شى جمل�ص املناق�شات واملزايدات خالل 
�شه���ر اأبريل املا�شي 3 مناق�صـــات لوز�رة �لإ�صكان، 
بقيمـــة �إجماليـــة و�صلت �إلـــى 20.92 مليـــون دينار، 
وذلـــك من منحة من دولـــة �لكويـــت �ل�صقيقة �صمن 

برنامج �لتنمية �خلليجي.
وفـــاز �ئتـــالف د�ر م�صت�صارو �خلليـــج و�ملرتوك 
لال�شت�ش���ارات مبناق�ش���ة طلب املوافق���ة على طرح 
مناق�ش���ة الإ�رشاف على بناء 695 وحدة �شكنية )271 
و424( بـــذ�ت �ملدينـــة بقيمـــة 676.25 �ألف دينار، 
وهي منحـــة من دولة �لكويت �صمـــن برنامج �لتنمية 
�خلليجي. وكذلك فاز �ملكتـــب �لعربي لال�صت�صار�ت 
الهند�شي���ة مبناق�ش���ة طل���ب املوافق���ة عل���ى طرح 
مناق�ش���ة الإ����رشاف عل���ى بن���اء 314 وحـــدة �صكنيـــة 

باملدينة �ل�صمالية لنحو 300.22 �ألف دينار.
ويقام م�رشوع مدينة �رشق احلد على م�شاحة كبرية 
تقـــدر بــــ 242 هكتار�، وتبلـــغ طاقتـــه �لإجمالية من 
�لوحد�ت �ل�صكنية 4537 وحدة �صكنية، بو�قع 2827 

وحـــدة �صكنيـــة و1212 �شقة متلي���ك و498 ق�صيمة 
�صكنيـــة، وت�صتوعـــب �ملدينـــة بعد ��صتكمـــال ن�صب 
الإجن���از بها نحو 30 �ألف ن�صمة. وحتتوي �ملدينة على 
�لعديـــد من �ملر�فـــق و�خلدمات، حيـــث توفر مركز� 
�صحيا و4 جو�مـــع، و5 م�صاجد، �إ�صافة �إلى 6 مد�ر�س 
�إحد�همـــا للمرحلـــة �لثانويـــة و�أخـــرى لالإعد�دية، و4 
مد�ر�ـــس �بتد�ئية، كما توفر �ملدينـــة 4 حد�ئق عامة 

و35 كيلومرت� من �ملتنزهـــات �لبحرية، و19 منطقة 
�ألعاب �أطفـــال، و37 كيلومرت� مناطق مظللة، �إ�صافة 
�إلـــى 3.8 كيلومرتا من املما�شي وم�شارات الدراجات 
الهوائي���ة. وكان العم���ل بهذا امل�رشوع ق���د انطلق يف 
العام 2012 من خالل اأعمال الدفان البحري ثم اإعداد 
�ملخططات �لعامة و�لتف�صيلية، و�صول �إلى �ملر�حل 
�لإن�صائية للوحد�ت و�أعمال �لبنية �لتحتية، وبتمويل 

مـــن جانـــب برنامـــج �لتنميـــة �خلليجي.  و�أعلـــن وزير 
الإ�شكان با�ش���م احلمر عن قيام الوزارة با�شتعدادات 
مكثف���ة لفتتاح املرحلة الأولى م���ن مدينة �رشق احلد 
خ���الل الرب���ع الأخري من الع���ام اجلاري؛ متهي���دا لبدء 
ت�صكـــني �ملو�طنـــني بالوحـــد�ت �ل�صكنيـــة، �إ�صافة 
اإل���ى ت�شليم الق�شائم ال�شكني���ة للم�شتفيدين، وذلك 
خ���الل زي���ارة تفقدية ق���ام بها ملدينة ����رشق احلد يف 

�شهر يوليو املا�شي. واأطلع الوزير خالل اجلولة على 
�ش���ري العم���ل يف كافة مراحل امل����رشوع، والذي ي�شهد 
يف �لوقـــت �حلايل بناء 2827 وح���دة �شكنية، ترتاوح 
ن�شب الإجناز بها ما بن 15 �إلى 100 % على �صعيد 
�لأعمـــال �لإن�صائية، ف�صال عن �أعمـــال �لبنية �لتحتية 
الت���ي يتم تنفيذها يف خمتلف مراحل املدينة احلالية 

و�مل�صتقبلية.

• •املخطط العام مل�رشوع �رشق احلد	 ن�شب الإجناز يف م�رشوع مدينة �رشق احلد حتى �شهر يوليو املا�شي	
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انتخاب م�ص�ؤولة ب�رشكة مطار البحرين ملن�صب دويل رفيع 803 من م�ظفي “با�س” كفاءات �صبابية

خطة اإحالل وطنية لتطويرهم... املحميد:

املح���رق – با�س: قال الرئي����س التنفيذي ل�رشكة 
خدمات مطار البحرين )با�س( �صلمان �صالح املحميد 
اإن اأعداد املوظفني ال�صباب يف ال�رشكة ي�صل اإلى نحو 
803 اأ�صخا����س، موؤكدا اأن اإ�صرتاتيجية ال�رشكة ت�صدد 
على اأهمي���ة اال�صتثمار يف الك���وادر الوطنية وال�صيما 
ال�صبابية منها، اإميانا من اإدارة ال�رشكة بقدرة ال�صباب 

على حتمل امل�صوؤوليات وتطوير العمل.
وهن���اأ املحمي���د موظف���ي )با����س( مبنا�صبة يوم 
ال�صب���اب الدويل، مع���را عن امتنانه مل���ا يبذلونه من 
جهود م�صتم���رة يف حت�صني االإنتاجي���ة وجودة العمل، 
منوه���ا يف الوقت ذات���ه اإلى �رشورة اإك�ص���اب ال�صباب 
امله���ارات الالزم���ة التي جتعلهم موؤهل���ني للو�صول 

اإلى املنا�ص���ب االإدارية والقيادية يف ال�رشكة، ال�صيما 
م���ع خط���ة ال�رشك���ة الرامي���ة اإل���ى االإح���الل الوظيفي، 
والتي ت�صعى من خالله���ا ال�رشكة اإلى اإي�صال ال�صباب 
البحريني اإلى املنا�ص���ب القيادية عر خطة تدريبية 
وعملي���ة مدرو�صة. على �صعيٍد مت�ص���ل، اأو�صح مدير 
التعليم والتدريب بال�رشكة خالد الب�صتكي اأن )با�س( 
اأطلقت خ���الل العام املا�صي خط���ة االإحالل الوطنية، 
والت���ي ب���داأت عر برنام���ج تطوير التنمي���ة االإدارية، 
وه���و برنامج خم�ص����س لتطوير امله���ارات االإدارية، 
حيث مت ت�صمي���م الرنامج من جان���ب اإدارة التعليم 
والتدري���ب يف ال�رشك���ة وبالتعاون مع معه���د القيادة 
واالإدارة بريطانيا، مبا يتنا�صب مع املعايري الدولية 

وم�صتجدات عامل االأعمال. وقد �صارك يف هذا الرنامج 
حوايل 55 موظفا بحرينيا �صابا. 

يذك���ر اأن �رشكة خدم���ات مطار البحري���ن )با�س( 
تاأ�ص�ص���ت يف الع���ام 1977، وه���ي امل�صغ���ل الوحي���د 
للخدم���ات االأر�صي���ة يف مط���ار البحرين ال���دويل منذ 
اإن�صائه. وه���ي ا�صم موثوق يف ع���امل اخلدمات ك�رشكة 
معتمدة من جانب برنام���ج تدقيق ال�صالمة للعمليات 
االأر�صية لالحتاد ال���دويل للنقل اجلوّي. وتقدم �رشكة 
)با�س( عددا من االأن�صطة التجارية من بينها: خدمات 
مناولة الطائرات والركاب، خدمات التموين، خدمات 
هند�صة الطائرات، ومرك���ز با�س للتدريب الهند�صي 

“بيتك”، اإ�صافة اإلى امتالك واإدارة �صاالت املطار.

املحرق- �رشكة مط���ار البحرين: انُتخبت 
نائب رئي�س تقنية املعلوم���ات واالت�صاالت 
يف �رشك���ة مط���ار البحري���ن جن���وى عبدالرحيم 
لع�صوي���ة اللجن���ة الدائمة لتقني���ة معلومات 
املط���ارات )WAITSC( التابع���ة للمجل�س 
الدويل للمطارات، وذلك عقب تر�صيحها من 

�رشكة مطار البحرين. 
و�صت�صاه���م عبدالرحي���م م���ن خ���الل هذا 
املن�ص���ب يف تطوي���ر املمار�ص���ات واملعايري 
املعلوم���ات  تقني���ة  لنظ���م  به���ا  املو�ص���ى 
تعزي���ز  جان���ب  اإل���ى  باملط���ارات،  اخلا�ص���ة 
الرقم���ي يف املط���ارات يف  التح���ّول  مب���ادئ 
�صّتى اأنحاء الع���امل. وياأتي تعيني عبدالرحيم 
يف ه���ذا املن�ص���ب الرفيع؛ تقدي���ًرا خلرتها 
الوا�صع���ة و�صجله���ا احلاف���ل باالإجن���ازات يف 
قط���اع تقني���ة املعلومات. وي�ص���كل املجل�س 
الدويل للمط���ارات اجلهة املمثل���ة ملطارات 
الع���امل واهتماماتها امل�صرتك���ة، كما ي�صاهم 
يف تعزي���ز التمّيز املهن���ي يف اإدارة املطارات 
اأب���رز  م���ع  ع���ن كث���ب  وت�صغيله���ا، ويعم���ل 
منظمات قطاع الطريان مثل منظمة الطريان 
املدين الدويل واحت���اد النقل اجلوي الدويل؛ 
وال�صيا�ص���ات  املعاي���ري  تطوي���ر  اأج���ل  م���ن 
واملمار�ص���ات املو�ص���ى بها. وتعم���ل اللجنة 
املط���ارات  معلوم���ات  لتقني���ة  الدائم���ة 
عل���ى و�ص���ع املب���ادئ التوجيهي���ة لتقني���ة 

املعلوم���ات جلمي���ع املمار�ص���ات املتعلق���ة 
بنظ���م تقني���ة املعلومات يف املط���ارات، كما 
تق���وم بتعميمها عل���ى املط���ارات العاملية. 
ومن جهته���ا �صت�صاهم جن���وى عبدالرحيم يف 
تطوير املب���ادئ التوجيهية ل�صيا�صات تقنية 
املعلوم���ات اخلا�صة بامل�صائ���ل املوؤثرة على 
اأمتتة عملي���ات املط���ارات والبني���ة التحتية 
لالت�ص���االت وخدم���ات امل�صافري���ن وال�صحن 
املتعلق���ة بذل���ك.   وتعك���ف اللجن���ة الدائمة 
لتقنية معلومات املطارات حاليا على تطبيق 
عدد من املب���ادرات التي ت�صاعد على تي�صري 
عمليات تقنية املعلومات وحركة امل�صافرين 

باملطارات.

• البحرينيون ال�صباب يحظون بفر�صة التدريب والتطور يف �رشكة با�س	

تتج���ه دول الع���امل للتح���ول م���ن االقت�صاد 
التقلي���دي اإلى االقت�ص���اد املع���ريف القائم على 
وذل���ك  واملعلوم���ات؛  االت�ص���االت  تكنولوجي���ا 
لقدرت���ه الق���درة عل���ى  زي���ادة الن���اجت املحل���ي 
وا�صتقطاب روؤو�س االأم���وال وتوفري فر�س عمل 
جديدة. واكت�صب االقت�صاد املعريف اأهمية كبرية 
يف الع���امل، والبحري���ن لي�صت ا�صتثن���اًء من ذلك، 
اإذ تظه���ر املوؤ����رشات اأن اململك���ة با�صتطاعته���ا  
االعتم���اد على املعرف���ة كم�صدر مه���م للتنمية، 

وزيادة الناجت املحلي.

بناء االقتصاد المعرفي
ويوؤك���د اخلبري االقت�ص���ادي البحريني عارف 
خليفة اأن هن���اك الكثري من املوؤمت���رات العلمية 
واملتخ�ص�ص���ة يف معظم القطاع���ات التي تخ�س 
االقت�صاد املع���ريف، ومنه���ا التكنولوجيا املالية 

)الفنتك(. 
ويق���ول خليفة “يج���ب اأوال متابعة ا�صت�رشاف 
الب���دء  ث���م  امل�صتقب���ل يف ه���ذا املج���ال، وم���ن 
بتاأ�صي����س حا�صن���ات علمي���ة واأكادميي���ة له���ذا 
املج���ال، وتخ�صي����س ميزاني���ة للبح���ث العلم���ي 
اإل���ى  التقليدي���ة  االأنظم���ة  بتطوي���ر  اخلا����س 
املعرفي���ة، والتعاون مع ال����رشكات العمالقة مثل 
مايكرو�صوف���ت الحت�ص���ان االأنظم���ة املتقدم���ة، 
والت���ي تنا�صب التقدم املع���ريف، ح�صب توجهات 
ومقدرات وطم���وح الدول���ة وموؤ�ص�صاته���ا، طبعا 
مع االعرتاف ب�صع���ف البنية التحتي���ة لالقت�صاد 

املعريف”.
وي�صي���ف “اإن تكوي���ن بني���ة حتتي���ة قوي���ة 
لالقت�ص���اد املعريف يتطلب تطبي���ق اإ�صرتاتيجية 
وا�صحة، وتر�صيخه���ا اأكادمييا يف مراكز البحوث، 
والبح���ث يف جتارب ال���دول اخلا�ص���ة باالقت�صاد 
املع���ريف، واختي���ار وا�صتن�صاخ ما يالئ���م اأنظمتنا 
وقوانينن���ا، وتطويره اإلى االأف�صل، و�صن قوانني 
واأنظم���ة، لوائ���ح، وت�رشيع���ات تل���زم املوؤ�ص�صات 

بالبع�س من منظومات االقت�صاد املعريف”.
وع���ن و�صع االقت�ص���اد املع���ريف يف البحرين 
ي�ص���ري خليف���ة اإل���ى وج���ود حا�صن���ات خجولة، ال 
تتع���دى ح�ص���ب حتليل���ه ال���� 30 اإل���ى 50 % من 
املع���دل املطلوب مقارن���ة بال���دول التي خطت 
خط���وات جريئة يف هذا املج���ال، م�صتدركا “لكن 
التطور ال�رشي���ع والكبري جدا يف ا�صتخدام منظومة 
احلكومة االإلكرتونية على كل اخلدمات احلكومية، 
يعطينا تفاوؤال كبريا باأن احلكومة فعال عازمة على 
ا�صتمرار الدعم والتوجيه للقطاع العام واخلا�س؛ 

من اأجل البحث والتنمية يف االقت�صاد املعريف”.

افتتاح “أمازون” والحاضنات 
ويوؤك���د خليف���ة اأن م�صتقب���ل البحري���ن واعد 
ج���دا يف اقت�ص���اد املعرفة خ�صو�ص���ا بعد تعاقد 
البحري���ن مع �رشكة الفتتاح مركز اإقليمي خلدمات 
“اأمازون ويب”، وافتتاح جمل�س البحرين للتنمية 
االقت�صادية مرك���ز تطوي���ر للتكنولوجيا املالية 
بال�رشاكة مع مراكز التطوير العاملية، واأي�صا توجه 
القط���اع امل����رشيف يف الفرتة االأخ���رية ال�صتحداث 

حا�صنات متويلية لتطوير هذا املجال.

التعليم و االقتصاد المعرفي
بجامع���ة  املعلوم���ات  نظ���م  ا�صت���اذ  وي���رى 
البحري���ن، ريا����س كمال اأن التعلي���م القائم على 
ا�صتخ���دام التكنولوجيا والتطبيقات املعلوماتية 
هو مفتاح املرور لدخ���ول ع�رش املعرفة، وتطوير 
االقت�ص���اد املعريف م���ن خالل تنمي���ة راأ�س املال 

الب�رشي الذي هو حمور العملية التعليمية.
ويقول كم���ال “من االأمثلة احلي���ة على ذلك 
كوري���ا اجلنوبية، �صنغاف���ورة، وغريها من الدول 
الت���ي كانت يف ف���رتة من الزمن م���ن الدول ذات 
الدخ���ل املنخف����س، فاأ�صبح���ت من ال���دول ذات 

الدخل العايل”.
ويوؤكد كم���ال قدرة التعلي���م البحريني على 
اإخراج اأجيال موؤثرة يف منظومة االقت�صاد املعريف، 
����رط اأن يت���م تطويره من���ذ املرحل���ة االبتدائية، 
ليك���ون جميع الطلب���ة قادرين عل���ى التعامل مع 
تكنولوجي���ا املعرف���ة واالت�ص���االت، واأن تك���ون 
املعلوم���ات، املعرفة، ومه���ارات احلا�صوب جزءا 

مهما من اهتمام املدر�صة.
وي�صتط���رد كمال بالقول “كم���ا يجب تاأهيل 
املعلمني، املدر�ص���ني وتدريبهم على ا�صتخدام 
مهارات احلا�صوب ، وتزويدهم بجميع التجهيزات 

الالزمة لتطوير قدراتهم ومهاراتهم”.

معوقات التحول
ويب���ني اال�صتاذ اجلامع���ي اأن اأبرز املعوقات 
الت���ي حت���ول دون اإب���داع الطال���ب البحرين���ي يف 
جم���ال االقت�صاد املعريف هو كون الطابع النظري 

ه���و الغال���ب يف درا�صت���ه املدر�صي���ة واجلامعية، 
وتعوي���ده على احلفظ دون الفهم، و�صاآلة الدعم 
امل���ايل املق���دم ل���ه لتطوي���ر م�رشوع���ه االإبداعي 
اخلا����س، م�ص���ريا اإل���ى اأن ن�صب���ة غري كب���رية من 
الطلبة هم هواة علم وجادين يف م�صاريع تخرجهم 
ويبدع���ون فيها رغ���م اأن تاأهيله���م املدر�صي مل 

يكن بامل�صتوى املرجو.

مشاريع الطالب طاقة إبداعية
اأما الرئي�س ال�صابق جلمعية تقنية املعلومات 
بجامع���ة البحري���ن اأحمد بوجريي، في�ص���ري اإلى اأن 
اجلامع���ة متتل���ك طاق���ة اإبداعي���ة �صبابي���ة نراها 
دائم���ا ترف���ع ا�ص���م الوط���ن يف خمتل���ف املحافل 
الدولي���ة “لدين���ا طلب���ة لديه���م م�صاري���ع كثرية 
حتول���ت مل�صاريع عمالقة و�صه���رية على م�صتوى 
اخللي���ج، والع���امل كاآالء عبدالرحي���م، وهي خريجة 
جامعة البحري���ن التي حازت جوائز عديدة، اأبرزها 
فوزه���ا باملرك���ز االأول عربيا ع���ن م�صابقة كاأ�س 
التخي���ل م���ع فريقه���ا “Butterfly” ال���ذي قدم 
ابت���كار تطبيق”Nail Polish Mixer” اخلا�س 
بالكمبيوتر والهاتف النقال، وهو من�صة توا�صل 
اجتماع���ي يقدم معلومات ح���ول اختيار لون طالء 

االأظافر، واأمور متعلقة باملو�صة.
وي�صيف: “واأتاحت كلي���ة تقنية املعلومات 
للطلبة امل�صاركة يف م�صابقات عاملية مثل هواوي، 
وم�صابقة Imagine cup فجامعة البحرين حتث 

طلبتها على االإبداع يف تخ�ص�صهم”.

تجربة مخترعة
وتروي املخرتعة وخريجة الهند�صة من جامعة 

بوليتكن���ك بت���ول العلوي حكايتها م���ع م�رشوعها 
بالقول “عندما اأقدمت على البدء مب�رشوع تخرجي 
كانت امل�صادر املتواجدة يف البحرين ال�صتكمال 
امل����رشوع تع���ادل ٤٠٪  فق���ط، واجل���زء املتبقي 
ا�صتوردت���ه من خارج البحري���ن، فبع�س امل�صادر 
املهم���ة ال�صتكم���ال امل����رشوع مل تك���ن متوف���رة 
بالبحري���ن، وهذا ما األزمن���ي للبحث عن مواقع يف 
االنرتن���ت ل�رشاء بع����س القطع، واالأج���زاء، ناهيك 
ع���ن الكلفة املادية الذي تطلبتها هذه القطع يف 
مقابل م�رشوع تخرج طالبة لي�س لها م�صدر دخل”.
وت�صي���ف “بالن�صب���ة للم�صاري���ع احلالي���ة يف 
ال�رشك���ة، فاأ�صعب مرحلة ه���ي البحث عن �رشكات 
اأخ���رى تقدم حل���ول للم����رشوع بتكلف���ة رخي�صة، 
ال����رشكات اليوم مل تعد تثق باملهند�س البحريني 
يف جم���ال اإعطائ���ه الفر�ص���ة الكامل���ة املتكامل���ة 
لو�ص���ع ي���ده يف امل����رشوع، عو�صا عن دف���ع مبالغ 

مالية طائلة ل�رشكات اأجنبية”.
املهند����س  ُيعط���ي  “اأن  العل���وي  وتاأم���ل 
البحرين���ي فر�صت���ه يف جمال الهند�ص���ة اأو تقنية 
املعلومات، مو�صح���ة اأن ال�صاب البحريني يحتاج 
الفر�ص���ة فق���ط ال اأك���ر”، ف���اإذا توف���رت فر�س 
املح���اوالت والف�ص���ل، واملحاولة م���ن جديد دون 
ياأ�س اأو اإحب���اط �صن�صل لدرجة عالية من االبتكار 

والتطور يف جمال التقنية و الهند�صة”.

شركات التقنية البحرينية الناشئة
ويق���ول �صاح���ب �رشك���ة “ون���ا” للتطبيقات 
)WNNA( عل���ي حم�ص���ن اأن���ه خ���الل ال�صنوات 
ال�صابقة اهتمت عدة جه���ات مثل جمل�س التنمية 
االقت�صادي���ة، وبن���ك البحري���ن للتنمية، ومتكني 

يف دعم وت�صجيع انط���الق امل�صاريع التكنولوجية 
النا�صئ���ة، واأن الدع���م يتمح���ور يف ت�صويق جمال 
االإبداع التكنولوجي، وت�صجي���ع اإطالق امل�صاريع، 
وجذب امل�صتثمري���ن لتمويل هذه امل�صاريع؛ من 
اأج���ل اقت�صاد معريف متكام���ل مبني على االبتكار 
Startup Ba -“  للتكنولوجي عن طريق مبادرة

rain” التي اأطلقها جمل�س التنمية االقت�صادية، 
وبجان���ب دع���م ومتوي���ل بن���ك البحري���ن للتنمية 
Ro -“  ججموعة من امل�صاريع عن طريق مبادرة
ad” الت���ي ت�صمل التمويل املايل، واالإر�صاد عر 
�صبكة من اخلراء لتوجيه هذه امل�صاريع ودعمها 

لتحقق اأف�صل ن�صبة جناح.
واأكد حم�صن اأن لتمكني دور كبري من الناحية 
توعية وت�صجيع ريادة االأعمال عن طريق براجمها 
اخلا�صة” مثل برنامج م�رشوعي وعن طريق دعمها 
للكث���ري من الفعاليات التي ت�صجع ريادة االعمال 

.”Startup Weekend مثل
وعن املعوقات التي واجهه���ا اأثناء تاأ�صي�س 
�رشكته )ونا(، يلفت حم�صن اإلى اأنه عند  تاأ�صي�س 
اأي م����رشوع هناك الكث���ري من العراقي���ل بدءا من 
حتدي���د امل�صكل���ة امل���راد حلها، والقيم���ة املراد 
اإ�صافته���ا م���ن خ���الل املنت���ج، اأو اخلدم���ة التي 
�صتقدم ، واحل�صول على ا�صتثمار ومتويل مايل، 
يليه���ا تاأ�صي�س فريق عمل متكامل ل�صنع املنتج 
واخلدمة، والقي���ام باحلمالت الت�صويقية لتحقيق 
االأهداف. وي�صيف “يف كل مرحلة من هذه املراحل 
توجد معوق���ات، فعلى �صبيل املثال �صيكون من 
ال�صع���ب احل�صول على متويل للم����رشوع، واإقناع 
امل�صتثمرين ال�صتثم���ار اأموالهم يف فكرة حديثة، 
ولي�ص���ت مكتمل���ة، يليه���ا ال�صعوب���ة يف تاأ�صي�س 
فريق عم���ل متكامل ي�صمل جميع اخلرات الفنية 

املطلوبة، حيث معظم االأحيان تكون نادرة”.
وي�صري اإل���ى اأن جميع ال����رشكات النا�صئة لها 
دور يف دفع عجلة االقت�صاد املعريف عر االبتكار، 
من حي���ث �صنع املنتج���ات الرقمي���ة، والنهو�س 
اخلدم���ة،  جل���ودة  وفق���ا  عاملي���ة  مل�صتوي���ات 
واملنتج���ات، واكت�صاب اخل���رات”، حيث يتكون 
جمموعة كب���رية من اأ�صحاب اخل���رات، ليمكنهم 
اال�صتمرار الحقا يف تاأ�صي�س م�صاريع اأخرى يف هذا 

املجال”.
 وي�صدد على ����رشورة ا�صتمرار تقدمي الدعم 
للمبتكرين خا�صة املادي املتمثل يف منح ت�صمح 
للمبتكري���ن بب���داأ خطواته���م االأول���ى لتاأ�صي����س 

امل�صاريع.

خرباء ورواد بحريني�ن: االقت�صاد املعريف طريقنا للتنمية
م�صتقبل البحرين واعد مع ا�صت�صافة ال�رشكات العاملية وافتتاح احلا�صنات

• جنوى عبدالرحيم	

• �صلمان املحميد	

• اأحمد بوجريي	 • •عارف خليفة	 •علي حم�صن	 بتول العلوي	

خليفة: يحب تخصيص ميزانية للبحث العلمي للتحول إلى االقتصاد المعرفي  
البشري المال  رأس  تنمية  خالل  من  المعرفي  االقتصاد  تطوير  كمال: 

العالمية  إل��ى  وص��ل��ت  إب��داع��ي��ة  بحرينية  م��ش��روع��ات  ب��وج��ي��ري: 
مخترعة بحرينية: 60 % من مواد مشروع التخرج اشتريتها من الخارج  
االبتكار عبر  كبير  دور  لها  الناشئة  الشركات  “ون���ا”:  مؤسس 

زهراء غريب



مسار املستقبل للعقارات
1- للبيع أرض سكينة في خليج توبلي تقع 
متر   421٫7 املساحة  املرزوق.  مخبز  خلف 

مربع، املطلوب 23 دينار للقدم.

مخطط  اجلنبية  في   B4 أرض  للبيع   -2
مربع. متر   300 املساحة  خالد.  الشيخ 

املطلوب 32 دينار للقدم.

3-للبيع أرض سكنية في اجلنبية قريبة من 
وزاوية  شارعني  على  تقع  فهد  امللك  جسر 
دينار   30 املطلوب  مربع.  متر   468 املساحة 

للقدم.

متر   394 املساحة  عالي.  في  أرض  للبيع   -4
مربع. املطلوب 20 دينار للقدم.

هاتف: 33277337  -   39993932
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ال�شعودية تتخذ قرارات �شارمة ب�شاأن املخالفني لتعليمات احلج

اأ�شدرت ال�شلطات ال�شعودية، اأم�س ال�شبت، بيانا بخ�شو�س املقيمني املخالفني لتعليمات احلج. ون�رش 
االأمن العام يف احل�شاب الر�شمي على موقع التوا�شل االجتماعي “تويرت”، بيانا و�رشيط فيديو، اأو�شح فيهما 
اأن االإبعاد واملنع من دخول اململكة ملدة 10 �شنوات عقوبة للمقيم الذي يخالف تعليمات احلج بال ت�رشيح. 
وبني االأمن العام اأن التعليمات تق�شي بح�شول املواطنني واملقيمني باململكة على ت�رشيح للحج، واإبرازه 
لرج���ال االأم���ن مبداخل العا�شمة املقد�شة الذي���ن �شينفذون التعليمات باإعادة م���ن ال يتوفر لديهم ت�رشيح 
بالدخ���ول. واأو�شح���ت القوات اخلا�شة الأمن الطرق باأن���ه متت اإعادة اأكرث من 188 األ���ف �شخ�س وما يقارب 
84 األ���ف مركبة ب�شبب خمالفة التعليمات وعدم احل�ش���ول على الت�شاريح النظامية للدخول ملكة املكرمة 
يف مو�ش���م احلج. وت�شمل مهمات قوات اأمن احلج مبداخ���ل مكة املكرمة �شبط املركبات املخالفة لتعليمات 
نقل احلجاج وحتويلها ملواقف املركبات مبداخل العا�شمة، ومتابعة �شيارات حجاج الرب القادمني من خارج 

اململكة وتوجيهها اإلى املواقف املخ�ش�شة لها بعد اإي�شال ركابها من احلجاج اإلى اأماكن اإقامتهم.

السنة العاشرة - العدد 3589 
األحد
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سياتل ـ اب:

اأ�ش���در امللك �شلمان ب���ن عبدالعزيز 
اأم���را با�شت�شاف���ة األ���ف ح���اج وحاج���ة من 
“�شه���داء رج���ال اجلي����س وال�رشط���ة  اأ����رش 
امل�رشيني”، الأداء فري�شة احلج لهذا العام. 
كما اأ�ش���در امللك ق���رارا با�شت�شافة األف 
حاج وحاج���ة من ذوي “�شهداء فل�شطني”، 
و1300 ح���اج وحاج���ة من خمتل���ف قارات 
الع���امل. وق���ال وزي���ر ال�ش���وؤون االإ�شالمية 
والدعوة واالإر�شاد عبد اللطيف اآل ال�شيخ، 
يف وقت �شابق، اإن امل�شت�شافني ينتمون 
اإل���ى 90 دول���ة من ق���ارة اآ�شي���ا واإفريقيا 
واأوروب���ا، الفتا اإلى اأن ذلك يندرج يف اإطار 
برنامج “�شيوف خادم احلرمني ال�رشيفني 

للحج”.
واأو�ش���ح اأن اإجمايل من ا�شتفادوا من 
ه���ذا الربنامج منذ بدايته عام 1996 حتى 
مو�شم احلج املا�ش���ي و�شل اإلى 43547 

حاجا وحاجة من خمتلف دول العامل.

تعلي���ق  املغربي���ة  اململك���ة  ق���ّررت 
كاف���ة التحوي���الت املالي���ة امل�رشفي���ة مع 
اإي���ران، وحظر ا�شت���راد ال�شج���اد واملواد 
االأولية منها، وذل���ك جتاوبا مع العقوبات 

االأمركية اجلديدة �شد طهران.
ج���اء ذلك يف وثيق���ة اأر�شلته���ا وزارة 
اخلارجي���ة والتعاون ال���دويل، اإلى البنوك 
املغربي���ة، حذرتها فيها م���ن التعامل مع 
االأ�ش���ول واال�شتثم���ارات االإيرانية، وذلك 
بعد تلقيها مذكرة من ال�شفارة االأمركية 
االقت�صادية  العقوب���ات  ب�ص���اأن  بالرب���اط 

اجلديدة �شد طهران.
واأطلع���ت الوثيقة، القط���اع امل�رشيف 
املغرب���ي عل���ى املواعيد الت���ي فر�شتها 
حي���ز  الق���رار  لدخ���ول  االأمركي���ة  االإدارة 
التنفيذ �شد التعامل التجاري مع االأ�شول 
االإي���راين،  االأ�ش���ل  ذات  واال�شتثم���ارات 
وقال���ت اإن املهلة االنتقالية التي منحتها 
االإدارة االأمركي���ة، والتي امتدت 90 يوما 
قد انتهت يوم االثنني 6 اأغ�شط�س اجلاري.

وتوزي���ع  ا�شتقب���ال  مرك���ز  اأف���اد 
الالجئ���ني يف �شوري���ا باأن اأك���رث من 1،7 
مليون �شوري عربوا عن رغبتهم بالعودة 
اإل���ى وطنه���م م���ن 9 بل���دان يف الع���امل، 

ومعظمهم من لبنان وتركيا واأملانيا.
وج���اء يف ن����رشة �شدرت ع���ن املركز، 
اأم����س ال�شب���ت: “ح�ش���ب تقديراتنا فاإن 
الرغب���ة يف العودة اإل���ى الوطن عرب عنها 
ا من 9  ملي���ون و712 األًف���ا و234 �شوريًّ

بلدان يف العامل”.
واأ�شافت الن�رشة اأي�شا اأن 142 الجئاً 
���ا عادوا اإلى �شوري���ا من لبنان عرب  �شوريًّ
معربي جدي���دة يابو�س والدبو�شية خالل 
ال�شاع���ات ال� 24 االأخ���رة. كما عاد 288 
�شخ�ًشا خالل ال�شاعات ال� 24 االأخرة اإلى 

منازلهم من املناطق ال�شورية االأخرى.
واأ�شارت اإل���ى اأن ال�شلطات الرتكية 
اأعلنت ا�شتعداده���ا مل�شاعدة ال�شوريني 

يف العودة من اأرا�شيها اإلى �شوريا.

قال قائد ال�رشط���ة املحلية اإن موظًفا 
يف �رشك���ة ط���ران ����رشق طائرة م���ن مطار 
�شياتل-تاكوما الدويل والحقته طائرتان 
تابعت���ان للجي�س االأمركي قبل اأن ي�شقط 

بها على جزيرة يف بيوجيت �شاوند.
ال�رشط���ة يف مقاطع���ة  وكت���ب ق�ش���م 
بر����س على تويرت اأن���ه ال يوجد موؤ�رش على 
اأن الواقع���ة الت���ي حدث���ت اجلمع���ة عم���ل 

اإرهابي.
واأكد املطار على تويرت اأن الطائرة مل 
تكن تقل ركاًبا، واأن العمليات ا�شتوؤنفت 

يف املطار.
وقال قائد ال�رشطة اإن املوظف البالغ 
من العمر 29 عاًم���ا كان يرغب يف االنتحار 

ويبدو اأنه كان يت�رشف من تلقاء نف�شه.
واأ�ش���اف اأنه لقي حتف���ه على االأرجح 

عند حتطم الطائرة.
)كي���ه.اآي.اآر.اأو7(  قن���اة  وذك���رت 
التلفزيونية اأن املقاتلتني، وهما من طراز 

اإف15-، مل ت�صاركا يف اإ�صقاط الطائرة.

خادم احلرمني ياأمر 
با�شت�شافة األف حاج م�رشي

املغرب يعّلق تعامالته 
كافة مع اإيران

1.7 مليون الجئ �شوري 
يرغبون بالعودة

�صقوط طائرة اأمريكية 
م�رشوقة يف �شياتل

التحالف: احلوثيون ي�ستغلون الأطفال باحلرب “اأحياء واأمواًتا”
ت�شكيل حكومة وحدة وطنية ونزع ال�شالح.. اأولويات اأممية يف اليمن

كم���ا اأكد املتحدث اأن التحالف اأطلق برناجما 
���ا الإع���ادة تاأهي���ل االأطفال الذي���ن جندتهم  خا�شًّ
امللي�شيات احلوثية، مير باأربع مراحل قبل اإعادة 
االأطفال اإل���ى عائالتهم، بني نزع ال�شالح وتقدمي 
الرعاية الطبية والعالج النف�شي وت�شليمهم للجنة 
الدولية لل�شليب االأحمر ومن ثم للحكومة اليمنية 
ال�رشعية التي تعمل على اإعادة تاأهيلهم ودجمهم 

يف املجتمع.
ويف وقت �شاب���ق من ال�شبت، ق���ال التحالف 
ال���ذي تق���وده ال�شعودي���ة اإن جتني���د ميلي�شيات 
احلوث���ي االإيرانية لالأطف���ال وتعري�شهم للهالك 

“م�شتمر”.
واأ�ش���اف التحال���ف يف بيانه اأنه ب���داأ اإجراءات 
اإع���اده 7 اأطفال جندته���م امليلي�شيات االإرهابية 
كمقاتل���ني، بت�شليمهم للحكومة ال�رشعية بح�شور 

جلنة ال�شليب االأحمر الدويل.
واأو�شح اأن قواته اأنقذت 86 طفالً من املوت 
و�شلمته���م الأهاليه���م خ���الل االأ�شه���ر املا�شية، 
م�شدًدا على اأن احلفاظ على �شالمة االأطفال وعدم 
الزج بهم يف احلروب وتاأثرهم بها من اهتماماته.

ويف يولي���و املا�ش���ي، قال املتح���دث با�شم 
التحالف العقيد الركن تركي املالكي اإن اأكرث من 
100 طفل فقدوا اأرواحهم يف اأر�س املعركة، بعد 
اأن جنده���م املتمردون احلوثي���ون. واأكد املالكي 
اأن التحال���ف ميلك بيانات موثوق���ة توؤكد جتنيد 

اأطفال يف �شن الثامنة.
�شيا�شيًّا، ق���ال مارتن جريفيث مبعوث االأمم 
املتحدة اخلا����س لليمن يف ت�رشيحات ن�رشت   اأم�س 
ال�شبت اإن املحادثات املقررة ال�شهر املقبل بني 

االأط���راف املتحاربة يف اليم���ن �شرتكز على اتفاق 
للحكم االنتقايل ونزع ال�شالح.

ويحاول جريفي���ث التفاو�س الإنه���اء ال�رشاع 
امل�شتمر منذ ثالث �شنوات الذي اأ�شفر عن مقتل 
اأكرث من ع�رشة اآالف �شخ�س ودفع باليمن اإلى �شفا 

جماعة.
ومن املق���رر اأن تبداأ م�ش���اورات يف جنيف يف 
ال�شاد����س من �شبتمرب ب�شاأن اإطار عمل ملحادثات 

ال�شالم واإجراءات لبناء الثقة.
وق���ال جريفي���ث ل�شحيف���ة ال����رشق االأو�شط 

التي ميلكها �شعوديون وت�ش���در باللغة العربية 
”ب�ش���كل اأ�شا�شي، نحن نحاول اأن نتو�شل اإلى اأن 
تتفق حكومة اليمن واأن�شار اهلل )احلوثيون( على 
الق�شاي���ا ال�رشورية لوقف احل���رب واالتفاق على 

حكومة وحدة وطنية مب�شاركة اجلميع“.
واأ�ش���اف ”�شيتطلب ذل���ك اتفاًقا موقًعا من 
قبل اجلمي���ع يت�شم���ن اأوالً خلق عملي���ة انتقالية 
�شيا�شي���ة م���ع حكوم���ة وح���دة وطني���ة... وثانًي���ا 
�شيتطل���ب و�شع ترتيبات اأمني���ة الن�شحاب جميع 

املجموعات امل�شلحة من اليمن ونزع �شالحها“.

• احلوثيون يجندون االأطفال الإر�شالهم اإلى جبهات القتال	

قال �ملتحدث با�شم حتالف دعم �ل�شرعية يف �ليمن �لعقيد �لركن تركي �ملالكي، �إن ميلي�شيات 

�حلوثي جندت �آلف �لأطفال يف �ملعارك، وت�شتغلهم “�أحياء و�أمو�ًتا” يف �حلرب.

�أن �لنقالبيني ي�شتغلون  �ل�شبت،  �أم�س  “�شكاي نيوز عربية”،  �ملالكي يف مقابلة مع  و�أ�شاف 

�أو يغررون  �لظروف �ملعي�شية �ل�شعبة لالأطفال وعائالتهم، لإجبارهم على �لقتال يف �شفوفهم، 

��شتغاللهم  “حتاول حتى بعد تقدميهم للموت  �مليلي�شيات  �أن  و�أو�شح  بالقوة.  �أو يجربوهم  بهم 

�أمام �لر�أي �لعام �ملدين و�لعامل بتقدميهم ك�شحايا للعمليات �لع�شكرية”.

اإحباط هجوم على كني�سة يف القاهرة ومقتل انتحاري
ق���ال التلفزيون امل�رشي ووكال���ة اأنباء ال�رشق 
االأو�ش���ط الر�شمية اإن اأجهزة االأم���ن اأحبطت، اأم�س 
ال�شب���ت، حماول���ة مهاج���م انتحاري يرت���دي حزاما 
نا�شف���ا ا�شته���داف كني�ش���ة الع���ذراء يف منطق���ة 
م�شطرد التي تقع يف حمافظة القليوبية املتاخمة 

للقاهرة.
ونق���ل التلفزي���ون ع���ن مرا�شل ل���ه قوله اإن 
املهاجم فجر نف�شه اأعلى ج�رش قريب بعد اأن حالت 

االإجراءات االأمنية دون و�شوله اإلى الكني�شة.
وقالت وكالة اأنباء ال�رشق االأو�شط اإن املهاجم 
فجر نف�شه على م�شافة نحو 250 مرتا من الكني�شة.

وقال التلفزي���ون اإنه مل تق���ع اإ�شابات بينما 
لقي املهاجم حتفه يف احلال.

ق���ال  ال�شح���ة  وزارة  با�ش���م  متح���دث  وكان 
اإن ج�شم���ا غريب���ا انفج���ر واإن �شخ�شا لق���ي حتفه 

دون وق���وع اإ�شاب���ات. ومل ي���دل املتحدث مبزيد 
م���ن التفا�شي���ل كم���ا مل يذك���ر اإن كان املهاج���م 

ا�شته���دف الكني�ش���ة. وتعر�شت ع���دة كنائ�س يف 
م����رش لهجمات يف ال�شنوات االأخ���رة واأعلن تنظيم 
الدولة االإ�شالمي���ة الذي ين�شط مت�شددون موالون 
له يف حمافظة �شمال �شيناء م�شوؤوليته عن اأغلبها. 
وكان م���ن بينه���ا هجومان يف يوم اأح���د ال�شعف يف 
اأبري���ل 2017 مبدينتي طنط���ا واالإ�شكندرية قتل 
فيهم���ا اأكرث من 40 �شخ�ش���ا. كما وقع هجوم على 
كني�ش���ة ملحقة بالكاتدرائي���ة املرق�شية بالقاهرة 

يف دي�شمرب 2016 وقتل فيه 28 �شخ�شا.
وكان اأح���دث هج���وم على كني�ش���ة يف م�رش يف 
دي�شم���رب عندم���ا اأطل���ق م�شلح النار عل���ى كني�شة 
ومتج���ر مبنطق���ة حل���وان يف جن���وب القاه���رة مما 
اأ�شفر عن مقتل 11 �شخ�شا. واأعلن تنظيم الدولة 

االإ�شالمية م�شوؤوليته عن الهجمات االأربعة.

تعتزم تن�شيقيات احلركات االحتجاجية 
يف العراق اللجوء اإلى الع�شيان املدين خالل 
االأ�شابيع املقبلة، اإذا ما ا�شتمرت احلكومة 

العراقية بتجاهل مطالب املتظاهرين.
اأع�ش���اء  اأح���د  الب����رشي  عل���ي  وق���ال 
تن�شيقي���ات حمافظ���ة الب����رشة يف ات�ش���ال 
هاتفي مع مرا�شل RT اإن “هناك ت�شاورات 
الب����رشة  تن�شيقي���ات  ب���ني  ونقا�ش���ات 
واملحافظ���ات االأخ���رى بهدف اللج���وء اإلى 
الع�شيان املدين لل�شغط على احلكومة من 

اأجل تنفيذ مطالب املتظاهرين”.
واأ�ش���اف: “اإن االأي���ام املقبلة �شت�شهد 
حتدي���د موع���د الع�شيان امل���دين، وننتظر 

مناق�شة املقرتح م���ع تن�شيقيات العا�شمة 
بغداد من اأجل االتفاق على كل �شيء، ومنها 
التوقيت”. وانطلقت �رشارة التظاهرات يف 

الع���راق يف حمافظة الب����رشة اجلنوبية قبل 
اأك���رث من �شه���ر، قتل وج���رح فيها املئات 
بع���د �شدامات م���ع الق���وات االأمنية. وعلى 

اإث���ر احتجاجات الب����رشة خرج���ت تظاهرات 
يف حمافظ���ات الو�شط واجلن���وب العراقي، 
باالإ�شافة اإلى العا�شمة بغداد، حيث ت�شهد 

هذه املحافظات حراًكا م�شتمرًّا.
 وكان رئي�س احلكوم���ة العراقية حيدر 
العبادي وع���د بتنفيذ مطالب املتظاهرين 
بعد اأن قامت املرجعية ال�شيعية يف النجف 

بتاأييد االحتجاجات. 
م���ن جانب اآخر، اأعلنت ال�رشطة العراقية 
اأم����س ال�شبت مقت���ل 5 اأ�شخا�س من عائلة 
واحدة يف هجوم �شنه م�شلحون ينتمون اإلى 
تنظيم داع�س على حاج���ز تفتي�س يف قرية 
�شم���ال مدينة تكري���ت الواقع���ة على بعد 

200 كيلومرت �شمال بغداد.

تنسيقيات التظاهرات في العراق: سنلجأ للعصيان المدني
مقتل 5 من عائلة واحدة بهجوم داعشي شمال تكريت

بغداد  وكاالت:

القاهرة ـ رويترز:

االأردن: مقتل �رشطي 
يف انفجار عبوة نا�شفة

قال���ت ال�رشط���ة االأردني���ة اأم����س 
ال�شب���ت اإن التحقيق���ات اأظهرت اأن 
عب���وة نا�شف���ة بدائي���ة ال�شنع زرعت 
ق���رب �شي���ارة ف���ان تابع���ة لل�رشط���ة 
وكانت ال�شبب يف انفجار قتل �رشطيا 

واأ�شاب 6 اآخرين يوم اجلمعة.
وكان ال�رشط���ة قالت يوم اجلمعة 
اإن عب���وة غ���از داخل ال�شي���ارة الفان 
كانت �شبب االنفجار الذي وقع قرب 
م���كان خم�ش����س النتظ���ار �شيارات 
دورية م�شرتكة لقوات الدرك واالأمن 
الع���ام بالق���رب م���ن موق���ع مهرجان 
مو�شيقي يف منطق���ة الفحي�س خارج 

عمان.
وقال���ت وزارة الداخلي���ة يف بيان 
”هذا العمل اجلبان لن يزيد االأجهزة 
االأمني���ة اإال عزًم���ا واإ�رشاًرا عل���ى اأداء 
واجبه���ا املقد����س يف احلف���اظ عل���ى 

اأعرا�س واأموال واأرواح املواطنني“.

عمان ـ رويترز:

الرياض ـ وكاالت:

• قوة اأمنية اأمام كني�شة يف القاهرة )رويرتز(	

• من تظاهرات الب�رشة	



يتزاي���د القل���ق ال���دويل اإزاء تهدي���دات اإيران 
ا على  بالقي���ام بعملي���ات اإرهابية ح���ول الع���امل ردًّ
العقوب���ات الأمريكية، ب���دًءا من تهدي���د املالحة يف 
اخلليج وم���روًرا بالإيعاز مليلي�شياته���ا يف املنطقة 
بالقي���ام مبهمات عدوانية اإل���ى حت�شريها لهجمات 

�شايربية �شد م�شالح غربية واإقليمية.
وانعك�ش���ت ه���ذه التهدي���دات مع قي���ام اإيران 
مبن���اورات بالق���رب م���ن م�شي���ق هرم���ز باخللي���ج 
ا  العرب���ي، واختبارها �شاروًخا ق�ش���ري املدى م�شادًّ

لل�شفن هناك، بح�شب ما ك�شف م�شوؤول اأمريكي.
وق���ال اجلرنال جوزي���ف فوتيل قائ���د القيادة 
املركزي���ة باجلي����ش الأمريك���ي يف وق���ت �شابق من 
الأ�شب���وع اإن جم���ال وحج���م ه���ذه املن���اورات كان 
مماثال ملن���اورات اأجرتها اإي���ران يف املا�شي. ولكن 
توقي���ت ه���ذه املن���اورات بالذات ا�شته���دف لفت 
نظ���ر وا�شنط���ن.  وقال فوتي���ل لل�شحفيني يف مقر 
وزارة الدف���اع الأمريكي���ة “م���ن الوا�ش���ح متاما لنا 
اأنه���م يحاولون ا�شتخدام هذه املن���اورة كي يبعثوا 
لن���ا بر�شالة باأنهم، مع اقرتابن���ا من هذه الفرتة من 

العقوبات هنا، ميتلكون بع�ش القدرات”.
وق���ال فوتيل اإن اجلي����ش الأمريكي يعي متاًما 
اأن�شطة اإيران الع�شكرية. واأ�شاف “نحن على علم مبا 
يجري ومازلنا م�شتعدي���ن حلماية اأنف�شنا مع �شعينا 
لتحقي���ق ما نه���دف اإليه م���ن حرية املالح���ة وحرية 
التجارة يف املي���اه الدولية”. ولكن امل�شوؤول مل ي�رش 
اإل���ى اأن مثل هذه التجرب���ة ال�شاروخية غري معتادة 

اأثن���اء املناورات البحرية اأو اأنه���ا نفذت ب�شكل غري 
اآم���ن م�شرًيا اإل���ى اأنها جرت داخل م���ا ميكن و�شفه 
باأنه���ا املي���اه الإقليمية الإيراني���ة يف م�شيق هرمز. 
وكان الرئي�ش الإيراين ح�شن روحاين قد هدد باإغالق 
م�شي���ق هرمز بوجه �شادرات النفط، واأتبعه تهديد 
لقائ���د فيل���ق القد�ش باحلر����ش الث���وري الإيراين، 
قا�شم �شليماين، الذي �رشح اأن “البحر الأحمر مل يعد 
اآمًنا”، يف اإ�شارة منه اإل���ى قيام ميلي�شيات احلوثي، 
املدعومة من طهران، ب�شن هجوم على ناقلتي نفط 

�شعوديتني.
وحت���ذر تقاري���ر اأمني���ة اأوروبي���ة م���ن مهاجمة 
الق���وات الغربي���ة يف املنطق���ة، وخا�ش���ة يف العراق 
واأفغان�شت���ان، م���ن قب���ل امليلي�شي���ات واجلماعات 

امل�شلح���ة املرتبط���ة باإي���ران. كما اأ�شبح���ت قوات 
طالبان، ول�شيم���ا يف منطقة ه���ريات باأفغان�شتان، 
اأكرث ن�شاط���اً يف الآونة الأخرية وح�شلت على اأ�شلحة 
جديدة من اإيران. يف العراق، اأعلنت بع�ش اجلماعات 
املت�شددة التي تدعمها وت�رشف عليها قوة القد�ش 
الإيراني���ة اأنها �شت�شتهدف م�شال���ح اأمريكا والدول 

التي تدعم العقوبات اجلديدة �شد اإيران.
ح���ذر خ���رباء الأم���ن ال�شي���رباين وال�شتخبارات 
ا على  من هجم���ات اإلكرتونية قد تطلقه���ا اإيران ردًّ
اإعادة فر�ش العقوبات الأمريكية على غرار هجمات 
�شنتها بني عام���ي 2012 و2014 ا�شتهدفت �شدا 
يف ني���ورك وجامعات وبنوك ومراكز اأبحاث و�رشكات 

يف اأمريكا واأوروبا.

وم���ع اأن العالق���ة بني البلدي���ن مل تكن يف 
اأح�شن اأحوالها، فاإن ما دفعها اإلى هذه الدرجة 
م���ن التوت���ر حماكمة الق����ش الأمريك���ي اندرو 
بران�ش���ون بتهم���ة “الإره���اب” و”التج�ش����ش” 
يف تركي���ا، وقد و�شع قي���د الإقامة اجلربية يف 
نهاية يوليو املا�شي بعد اأن اأم�شى يف ال�شجن 

نحو �شنة ون�شف �شنة.
وتطالب الولي���ات املتحدة باإطالق �رشاحه 
عل���ى الفور، يف ح���ني اأن اأنقرة كانت طلبت يف 
فرتة من الفرتات با�شتبداله بالداعية الرتكي 
فتح اهلل غولن املقيم يف الوليات املتحدة منذ 
نحو ع�رشين عاما، والذي تتهمه اأنقرة بالوقوف 

وراء النقالب الفا�شل يف يوليو 2016.
اأقي���م يف  اردوغ���ان خ���الل جتم���ع  وق���ال 
اونيي على �شفاف البح���ر الأ�شود “اإن التجروؤ 
عل���ى ال�شع���ي لرتكي���ع تركي���ا بالتهدي���دات 
ب�شب���ب ق�ش، هو اخلطاأ بعين���ه”، م�شيًفا “عار 
عليك���م، عار عليكم، اإنكم ت�شتبدلون �رشاكتكم 

ال�شرتاتيجية داخل احللف الأطل�شي بق�ش”.
واملع���روف اأن تركيا والولي���ات املتحدة 
الأطل�ش���ي،  احلل���ف  يف  اأ�شا�شي���ان  ع�ش���وان 
وت�شتقب���ل الأرا�شي الرتكية قاع���دة اأمريكية 
كب���رية يف مدين���ة اجنرلي���ك يف جن���وب البالد، 
ت�شتخ���دم اليوم مرك���ز عمليات يف احلرب على 

تنظيم الدولة الإ�شالمية.
ويف موقف ل���ه يف �شحيفة نيويورك تاميز 
ن����رش ال�شب���ت، ق���ال اردوغان “يف ح���ال مل تبداأ 
الولي���ات املتح���دة باح���رتام �شي���ادة تركيا، 
وتوؤكد تفهمه���ا للمخاطر التي تواجهها اأمتنا، 

فاإن �رشاكتنا قد تكون مهددة بالفعل”.
وق���ف  الف�ش���ل يف  “اإن  اردوغ���ان  وتاب���ع 
التوج���ه احل���ايل القائ���م عل���ى التف���رد وقل���ة 

الح���رتام، �شيدفعنا اإلى البحث ع���ن اأ�شدقاء 
وحلفاء جدد”.

وج���اء كالم اردوغان غ���داة النهيار الكبري 
واملفاج���ىء لل���رية الرتكي���ة، خ�شو�شا ب�شبب 
ق���رار الرئي�ش الأمريكي الذي اأعلنه يف تغريدة 
وق�ش���ى مب�شاعف���ة الر�ش���وم اجلمركي���ة على 

الواردات من ال�شلب والأملنيوم الرتكيني.

على  ا  ردًّ العامل  ح��ول  اإرهابية  بعمليات  بالقيام  اإي���ران  تهديدات  اإزاء  ال��دويل  القلق  يتزايد 

العقوبات الأمريكية، بدًءا من تهديد املالحة يف اخلليج وم��روًرا بالإيعاز مليلي�شياتها يف املنطقة 

بالقيام مبهمات عدوانية اإىل حت�شريها لهجمات �شايربية �شد م�شالح غربية واإقليمية.

وانعك�شت هذه التهديدات مع قيام اإيران مبناورات بالقرب من م�شيق هرمز باخلليج العربي، 

ا لل�شفن هناك، بح�شب ما ك�شف م�شوؤول اأمريكي. واختبارها �شاروًخا ق�شري املدى م�شادًّ

�شابق من  وقت  الأمريكي يف  باجلي�ش  املركزية  القيادة  قائد  فوتيل  اجل��رال جوزيف  وق��ال 

الأ�شبوع اإن جمال وحجم هذه املناورات كان مماثال ملناورات اأجرتها اإيران يف املا�شي. ولكن توقيت 

هذه املناورات بالذات ا�شتهدف لفت نظر وا�شنطن. 

جنيف ـ اف ب:

دبي ـ العربية نت:

بوخارست  أ ف ب:

كويتا  أ ف ب:

دبي - رويترز:

ال�شامي���ة  للمفو�شي���ة  تقري���ر  ذك���ر 
لالأم���م املتحدة ل�ش���وؤون الالجئ���ني، اأم�ش 
ال�شب���ت، اأن 10 ماليني �شخ�ش على الأقل 
م���ن عدميي اجلن�شي���ة يف ع����رشات البلدان 
املتقدمة والبل���دان النامية ح���ول العامل، 

م�شرًيا باأن العدد الدقيق غري معروف.
واأو�ش���ح التقري���ر اأنه ميك���ن العثور 
اأفريقي���ا  يف  اجلن�شي���ة،  عدمي���ي  عل���ى 
والأمريكيت���ني واآ�شي���ا واأوروب���ا، وهم من 
املجموعات الت���ي ُعنيت به���ا املفو�شية 
من���ذ تاأ�شي�شه���ا. واأ�ش���اف اأن �شيا�ش���ات 
ال�شتبع���اد ت�ش���كل الأ�شا�ش لع���دد كبري 
م���ن حالت انعدام اجلن�شي���ة، بينما لتزال 
اأ�شا����ش  عل���ى  التمييزي���ة  الت�رشيع���ات 
ن���وع اجلن����ش يف اأج���زاء م���ن الع���امل تهدد 
بخط���ر انع���دام اجلن�شية. وبح�ش���ب تقرير 
املفو�شية، فاإن بع�ش ال�شكان النوبيني، 
يف اأفريقيا يتبني اأنهم ل يتمتعون بحقوق 

املواطنة يف كينيا.
واأف���اد املفو�شي���ة اأن تفكك الحتاد 
يف  اليوغو�ش���اليف  والحت���اد  ال�شوفيت���ي 
اأوروب���ا يف الت�شعين���ات اأدى اإل���ى انع���دام 

اجلن�شية يف الدول اجلديدة النا�شئة.

اأعلن ال���درك الروماين اأم����ش ال�شبت 
اأن اأك���رث من 450 �شخ�ًش���ا جرحوا واعتقل 
نحو 30 اآخرين خالل تظاهرة �شد احلكومة 
الي�شاري���ة تخللته���ا اأعم���ال عن���ف م�ش���اء 

اجلمعة يف بوخار�شت.
وقال���ت م�ش���ادر طبية اإن ع���دًدا من 
اجلرحى متت معاجلتهم بعد تن�شقهم غاز 
الفلف���ل والغازات امل�شيل���ة للدموع التي 
ا�شتخدمته���ا ق���وات الأمن بكثاف���ة، لكن 

اآخرين يعانون من كدمات.
ا  وب���ني امل�شاب���ني حوال���ى 30 دركيًّ

نقل 11 منهم اإلى م�شت�شفيات.
وبعدما انتقدت���ه املعار�شة اليمينية 
لتدخل���ه با�شتخ���دام الق���وة، اأك���د الدرك 
اأنه “حت���رك ب�ش���كل تدريج���ي وبتكافوؤ”، 
ا عل���ى اأعمال عنف ق���ام بها ع�رشات من  ردًّ

مثريي ال�شغب.
وكان حوال���ى 80 األ���ف روماين بينهم 
اآلف من املغرتبني الذين عادوا خ�شي�ًشا 
اإل���ى بلدهم يرافقه���م عدد م���ن اأبنائهم، 
جتمع���وا يف �شاح���ة الن�رش لإدان���ة “ف�شاد” 
احلكوم���ة. وح���اول ع����رشات منه���م اقتحام 
الط���وق الذي �رشبته ال�رشطة وقاموا بر�شق 
ق���وات الأم���ن باحلجارة وزجاج���ات املياه. 
وردت ق���وات الأم���ن با�شتخ���دام الغازات 
ث���م خراطي���م املي���اه  امل�شيل���ة للدم���وع 

لتفريق املتظاهرين.

اأم����ش  انتح���اري  تفج���ري  ا�شته���دف 
م���ن  جمموع���ة  تق���ل  حافل���ة  ال�شب���ت 
املهند�ش���ني ال�شيني���ني يف جن���وب غرب 
باك�شت���ان، م���ا اأدى الى ج���رح 6 اأ�شخا�ش 
بينهم 3 �شينيني، وفق ما اأفاد م�شوؤولون 
منطق���ة  يف  العت���داء  ووق���ع  ر�شمي���ون. 
دالباندي���ن عل���ى بع���د 340 كيلومرًتا من 
مدينة كويت���ا عا�شمة اقلي���م بلو�ش�شتان 
خالل نقل مهند�شني �شينيني يعملون يف 

م�رشوع تعدين اإلى املدينة.
و�أف���اد م�ضوؤول���ون حملي���ون و�ضباط 
وجندي���ني  احلافل���ة  �شائ���ق  اأن  �رشط���ة 
متطوع���ني يوؤمن���ان احلرا�ش���ة جرح���وا يف 

العتداء بالإ�شافة اإلى ثالثة �شينيني.
وقال امل�ش���وؤول يف ال�رشطة دو�شتني 
يف  ينتظ���ر  كان  “املهاج���م  دا�شت���ي 
�شاحن���ة �شغرية الى جان���ب الطريق وقام 
بتفجريه���ا عندم���ا اقرتبت احلافل���ة التي 
تق���ل املهند�شني منه”. واأ�ش���اف اأن جثة 
املهاجم النتحاري حتولت اأ�شالء و�شاحنته 
خاي���رتان  اهلل  �شي���ف  واأك���د  احرتق���ت. 
الهج���وم  املحلي���ة  الإدارة  يف  امل�ش���وؤول 

واأ�شاف اأن حالة جميع اجلرحى م�شتقرة.

نقل����ت وكالة اجلمهوري����ة الإ�شالمية 
الإيراني����ة لالأنب����اء ع����ن احلر�����ش الث����وري 
الإي����راين قوله اأم�ش ال�شب����ت اإنه قتل 10 
مت�شددي����ن خ����الل الليل يف عملي����ة اأمنية 
ب�شم����ال غ����رب البالد ق����رب احل����دود مع 
الع����راق. وق����ال احلر�ش الث����وري يف بيان 
ن�رشته الوكالة اإن جماعة ”اإرهابية“ كانت 
تن����وي دخول اإي����ران من منطق����ة اأ�شنوية 
احلدودية لزعزعة الأمن والقيام بعمليات 
”تدمريية“ م�شيًف����ا اأن القوات الإيرانية 
ن�شبت كميًنا لها وقتلت 10 ”اإرهابيني“ 

على الأقل يف ا�شتباك عنيف.
وين�شب قتال من اآن لآخر مع جماعات 
كردية اإيراني����ة م�شلحة تتمركز يف العراق 
وكذل����ك م����ع مت�ش����ددي تنظي����م داع�����ش 

بالقرب من احلدود الإيرانية مع العراق.
ووقع ا�شتب����اكان على الأقل مبنطقة 
احلدود اجلبلية يف يوليو وقتل خاللهما ما 
ل يقل عن 10 من احلر�ش و3 مت�شددين.

األمم المتحدة

رومانيا

باكستان

10 ماليني �شخ�ش بال 
جن�شية يف العامل

450 جريًحا يف تظاهرة 
�شد احلكومة

3 �شينيني بني 6 جرحى 
يف تفجري انتحاري
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ا على العقوبات الأمريكية قلق دويل من “تهديدات” اإيران ردًّ

اأردوغان يتوّعد بالرد على “التهديدات” الأمريكية

ا لل�شفن يف م�شيق هرمز وا�شنطن: اإيران اختربت �شاروًخا م�شادًّ

• اختبار �شاروخ اإيراين يف مياه اخلليج العربي 	

• الرئي�ش الرتكي رجب طيب اأردوغان	

توّعد الرئي�ش الرتكي رجب طيب اأردوغان اأم�ش ال�شبت بالرد على “التهديدات الأمريكية” 

مبا يتعلق باإطالق �شراح الق�ش الأمريكي، يف اآخر تطور لختبار القوة ال�شديد بينه وبني الإدارة 

الأمريكية الذي ت�شبب برتاجع كبري ل�شعر اللرية الرتكية.

وارتفعت حدة اخلالف بني وا�شنطن واأنقرة ب�شكل �شريع خالل الأيام القليلة املا�شية، واأنتقل 

من الت�شريحات ال�شديدة اللهجة اإىل تبادل العقوبات، اإىل القرار الأمريكي الأخري بفر�ش ر�شوم 

اإ�شافية على واردات ال�شلب والأملنيوم من تركيا. اأما النتيجة املبا�شرة لهذا التوتر فكانت تراجًعا 

�شريًعا يف �شعر اللرية الرتكية التي فقدت اجلمعة 16 % من قيمتها مقابل الدولر الأمريكي.

احلر�ش الثوري ي�شفي 
11 م�شلًحا غربي اإيران

طهران ترف�ش حماورة وا�شنطن 
على اتفاق اأكرث �شمولً

ق���ال الرئي����ش الأمريكي دونالد ترامب اأم�ش ال�شب���ت اإنه “يدين كافة اأ�ش���كال العن�رشية واأعمال 
العنف” داعًيا اإلى الوحدة الوطنية بعد عام على جتمع النازيني اجلدد الدامي يف �شارلوت�شفيل.

وكتب ترامب يف تغريدة “جتمع �شارلوت�شفيل قبل عام اأدى اإلى وفاة وانق�شامات ل معنى لها”.
وكان تعر�ش لنتقادات �شديدة لأنه مل يندد بتظاهرات النازيني اجلدد بعد اأحداث 12 اأغ�شط�ش 
2017. واأ�ش���اف “علينا اأن نتح���د كاأمة” فيما يتوقع اأن ينظم نازيون جدد تظاهرة اليوم الأحد اأمام 

البيت الأبي�ش. وتابع ترامب “ال�شالم جلميع الأمريكيني”.
وقبل عام، نظم نازيون جدد جتمعا يف �شارلوت�شفيل بولية فرجينيا احتجاًجا على م�رشوع للبلدية. 
واندلعت يف نهاية التحرك �شدامات بني منادين بتفوق العرق الأبي�ش ومتظاهرين اآخرين مناه�شني 
لهم. واندفع منا�رش للنازيني اجلدد ب�شيارته على جتمع ملتظاهرين �شد العن�رشية ما اأ�شفر عن مقتل 

امراأة )32 عاما( واإ�شابة 19 اآخرين.

ترامب يوؤكد تنديده بـ “كل اأ�شكال العن�رصية”

اأعلن���ت اإي���ران رف�شه���ا عق���د حمادث���ات 
م���ع الوليات املتحدة اأم����ش ال�شبت يف اأو�شح 
موق���ف تع���رب عنه يف ه���ذا ال�شدد حت���ى الآن، 
متهم���ة وا�شنط���ن ب�”اإدم���ان العقوبات” يف ما 

يتعلق بخالفها الأخري مع تركيا.
ا عل���ى �ش���وؤال لوكال���ة  وق���ال ظري���ف ردًّ
“ت�شني���م” الإخبارية القريب���ة من املحافظني 
ب�ش���اأن اإمكانية اإج���راء لقاء مع وزي���ر اخلارجية 
الأمريكي مايك بومبي���و “كال، لن يكون هناك 
لق���اء”. واأك���د كذل���ك ع���دم وج���ود ني���ة للقاء 
م�شوؤول���ني اأمريكيني على هام����ش اجتماعات 
اجلمعي���ة العام���ة لالأمم املتح���دة يف نيويورك 
ترام���ب  �شيح�رشه���ا  الت���ي  املقب���ل  ال�شه���ر 
والرئي����ش الإيراين ح�شن روحاين. وقال ظريف 
لوكالة “ت�شنيم” “يف ما يتعلق باقرتاح ترامب 
الأخري )اإجراء حمادث���ات(، اأعلنا نحن والرئي�ش 
موقفنا الر�شمي. الأمريكيون لي�شوا �شادقني 
واإدمانه���م على العقوبات ل ي�شم���ح باإجراء اأي 

مفاو�شات”.

اسطنبول ـ أ ف ب:

بوخارست  أ ف ب:

العبادي يزور تركيا واإيران الأ�شبوع املقبل�شعارات مناه�شة خلامنئي خالل مباراة كرة قدم بطهران
طهرن ـ اف ب:

بغداد ـ أ ف ب:

انت�رشت يف مواقع التوا�شل الجتماعي مقاطع 
فيدي���و تظهر ع�رشات امل�شجعني الإيرانيني، وهم 
يهتفون ب�شعارات معار�ش���ة حلكومة اجلمهورية 
الإ�شالمي���ة اأثناء مباراة كروي���ة نظمت اأم�ش الأول 
يف العا�شمة طه���ران. وتظهر الفيديوهات، التي 

قيل اإنها �ُشورت م�شاء اجلمعة يف ملعب “اآزادي” 
بطه���ران، اأثناء املباراة ب���ني فريقي “ا�شتقالل” 
و”تراكت���ور �ش���ازي”، ع����رشات امل�شجع���ني وهم 
يهتف���ون “امل���وت للديكتات���ور” يف اإ�ش���ارة اإلى 

مر�شد الثورة الإ�شالمية اآية اهلل علي خامنئي.

اأعل���ن م�ش���وؤول �شيا�شي اأم����ش ال�شبت 
اأن رئي����ش ال���وزراء العراقي حي���در العبادي 
�شي���زور الأ�شب���وع املقب���ل كال م���ن طهران 
واأنق���رة، احلليف���ني القت�شادي���ني اللذين 
يتعر�شان لعقوب���ات اأمريكية جديدة. وقال 
اإن “العب���ادي �شيتوج���ه الثالث���اء اإلى تركيا 

والأربعاء اإلى اإيران لبحث ق�شايا اقت�شادية 
مع البلدين”.

وكان العبادي اأعل���ن الثالثاء اأن العراق 
م�شطر اإلى التزام العقوبات الأمريكية على 
اإي���ران رغم عدم “تعاطفه” معها، مذكًرا باأن 

بالده عانت احلظر الدويل طوال 12 عاًما.
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عاد الفريق األول لكرة القدم بنادي املحرق من معسكره التدريبي الذي أقامه يف مدينة أزميت برتكيا ملدة 
أسبوعني. وخصص املحرق املعسكر للتحضري للموسم الريايض الجديد 2018/2019.

وسيدشن املحرق املوسم الجديد بلقاء فريق األهيل السعودي يوم 25 أغسطس الجاري عىل االستاد الوطني، 
ضمن ذهاب دور الـ 32 لكأس العرب لألندية األبطال. وخاض املحرق تحت قيادة املدرب الوطني سلامن 

رشيدة 4 مباريات ودية يف املعسكر، إذ فاز يف واحدة وتعادل يف اثنتني، باإلضافة إىل خسارته مباراة واحدة.
إىل ذلك، يستأنف املحرق سلسلة تدريباته املحلية إعداًدا للمباراة املرتقبة أمام الفريق السعودي.

يشار إىل أن املحرق قدم أداًء جيًدا خالل املوسم املايض متكن من خالله التتويج بلقب دوري بنك البحرين 
الوطني ألندية الدرجة األوىل، باإلضافة إىل حلوله وصيًفا لكأس امللك أمام النجمة الذي أحرز اللقب، 

وسيلتقيان مًعا يوم 15 سبتمرب املقبل يف كأس السوبر.

المحرق يعود من معسكره ويستأنف اإلعداد المحلي

  للتوا�شل:  )ق�شم الريا�شة: 17111499(              ق�شم االإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )اال�شرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434(

أشــاد رئيس االتحاد البحريني لكرة السلة 
ســمو الشــيخ عيىس بــن عــيل آل خليفة 
مبا قدمــه منتخب الشــباب طيلــة الفرتة 
املاضية التــي متثلت يف املشــاركة ببطولة 
آســيا ملنتخبات الشباب واختتمت أمس يف 
العاصمــة التايالندية بانكــوك، واحتل فيها 
األحمر الشــاب املركز الســابع ألول مرة يف 
تاريخ كرة الســلة البحرينية، وكذلك كانت 
هنالك مشــاركة يف البطولة العربية الشهر 
املــايض وجاء فيها منتخبنا ثانًيا خلف مرص 

املستضيف.
وقال ســموه يف حديث له بعد ختام هذه 
املرحلة “نحن مــن موقعنا نقف بكل قوة 
خلف هــذا املنتخب الشــاب، كونــه ُيعد 
منتخًبا للمســتقبل، فهو يضــم العديد من 
املواهب الشــابة التي سيكون لها شأن كبري 
يف ســامء كرة الســلة البحرينية، بالذات يف 
ظل االهتامم البالغ بهــم من قبل االتحاد، 
ونحن لــن نألوا جهًدا يف ســبيل دعم هذا 
املنتخب والوقوف خلفه يف جميع مشاركاته 

القادمة، إذ أن هنالك أهداًفا كبرية تســعى 
إىل تحقيقها من خــالل االهتامم مبنتخبات 
الفئــات العمرية جميعهــا وأيًضا املنتخب 

األول”.
وأضــاف ســموه “الحصــول عــىل املركــز 
الســابع عىل صعيد القارة اآلســيوية ليس 
باألمــر الســهل، صحيح أننــا متنينا األفضل 
وهــذا حق مــروع لنا، ولكــن يف النهاية 
يجب أال نســتهني مبا حققه نجوم منتخبنا 
يف هــذا املحفل، إذ مل يســبق ألي منتخب 

شاب أن يتأهل لربع نهايئ كأس آسيا، ولوال 
بعــض الظروف ومنها اإلرهــاق واملباريات 
املتتاليــة وضغطهــا ونقص الخــربة يف مثل 
هــذه البطوالت، لرمبا كنــا يف مركز أفضل، 
ولكــن نحن راضون متاًما عن هذه املرحلة، 
ونوّجه الشكر الجزيل لجميع الالعبني عىل 
مــا قدموه وكذلك الشــكر موصول ألعضاء 
الجهازيــن الفنــي واإلداري وجميع أعضاء 
مجلــس اإلدارة عىل ما أولــوه من اهتامم 

لهذا املنتخب”.

سمو الشيخ عيسى بن علي ُيشيد بما 
حققه األحمر الشاب في البطولة اآلسيوية

 سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة

للشــباب  الوطنــي  منتخبنــا  اختتــم 
مشــاركته يف البطولــة اآلســيوية لكرة 
الســلة يف العاصمة التايلندية - بانكوك 
بتحقيــق املركــز الســابع بعدمــا هزم 
الجنوبيــة  كوريــا  منتخــب  عاملقــة 
بنتيجة )100/93( خــالل مواجهة يوم 
امس)السبت( لتحديد املركزين السابع 
والثامن، وجاءت نتائج األشواط األربعة 
يف لقــاء األمس عىل النحــو التايل الربع 
 25 مقابــل  مقابــل21,27   23( األول 
ملنتخبنا، 27 مقابل 21 كويا و29 مقابل 

20 لصالح منتخبنا(. 

 المنتخب حقق أفضل 
مركز على مدار مشاركاته 
اآلسيوية 

 منتخبنــا الشــباب اســتطاع من خالل 
مشاركته يف البطولة اآلسيوية ومع فارق 
اإلمكانــات أثبت بعزميتــه وجدارته أن 
يضع قدمه من بــني املنتخبات الثامنية 
األوائــل بتحقيــق املركز الســابع ألول 
يف تاريخه عىل مســتوى آسيا ومن بني 
ســتة عر منتخًبا، وهو املركز الذي مل 
يتحقق من قبل، وأن ما حققه “األحمر 
الشاب” أثبت أيًضا بان السلة البحرينية 
ميكنها االن مقارعــة عاملقة املنتخبات 
االســيوية، خصوصــا بعد فــوز االمس 
األخــري عىل املنتخب الكــوري الجنويب، 
وقبلهــا أيضــا الفــوز عــىل منتخبات 
تايلند يف منافســات التمهيدي، والصني 
تايبيــه يف الدور الثاين، وأن يقارع أقوى 
املنتخبــات والتقــدم عليهــم يف اغلب 
فرتات األشواط، منها املنتخب الفلبيني 
يف الدور ربع النهــايئ واملنتخب الياباين 
لتحديــد املراكــز، وكان منتخبنا حينها 
ا يف مجاراتهم وأصبح قاب قوســني  نــدًّ
أو أدىن مــن تحقيق الفــوز عليهم، غري 
ذلك أن املجموعة التي وضعت منتخبنا 
“الثالثــة” التــي يتواجــد فيهــا أقوى 
مرشحني وهام أسرتاليا ونيوزلندا اللذين 

وصال إىل نهايئ البطولة. 

  “األحمر الشاب” يهدون 
اإلنجاز لسمو الشيخ عيسى 
بن علي 

 قّدم نجوم منتخبنا الوطني لكرة السلة 
للشباب، إنجاز املركز اآلسيوي هدية إىل 
رئيس مجلــس إدارة االتحاد البحريني 
سمو الشــيخ عيىس بن عيل بن خليفة 
آل خليفة، عىل جهوده الكبرية والدؤوبة 
لتقدم مســتوى كرة الســلة البحرينية، 
مؤكدين أنهم ســيكونون يف املشاركات 
املستحقة املقبلة مبستوى أفضل ويليق 

بكرة السلة البحرينية. 
 ورفــع العبــو منتخبنا الوطني أســمى 

آيات الشــكر والتقديــر لرئيس االتحاد 
البحريني سمو الشيخ عيىس بن عيل بن 
خليفة آل خليفة، عىل اهتامم ومتابعة 
ســموه للمنتخــب، وأكــدوا أن وقوف 
ســموه الدائــم إىل جانبهم هــو تقدير 
ووسام لهم، مشــيدين مبا تلقاه اللعبة 

من دعم واهتامم ورعاية سموه. 
 وأكــد نجــوم األحمــر أن هــذا املركز 
اآلســيوي الجديد لكرة السلة البحرينية 
جــاء ليتوج الجهود الكبــرية التي بذلها 
جميــع منتســبي االتحــاد البحرينــي 
برئاســة سمو الشــيخ عيىس بن عيل يف 
تهيئــة األجــواء املثالية أمامهــم قبيل 
انطــالق البطولــة، األمر الــذي كان له 

أطيب األثر يف تحقيق ذلك. 
 كام أشاد العبو األحمر الشاب بالجهود 
الكبــرية التي بذلها رئيــس الوفد نارص 
القصــري والجهاز الفنــي بقيادة املدرب 
ســلامن رمضــان ومســاعديه حســني 
قاهري وحســن مــي، بجانــب مدير 
املنتخبات غسان قاروين واإلداري موىس 

العالج الرصيب  السامهيجي واختصايص 
ماركو، عىل كل مــا قدموه طيلة الفرتة 

املاضية. 

  بداية قوية لـ”األحمر” 

 وللعــودة إىل مجريــات املبــاراة مــع 
كوريا أمــس، فقد بدأ مــدرب منتخبنا 
الوطني ســلامن رمضان يف الربع األول 
بتشــكيلة ضمت كابــن املنتخب باقر 
عيىس، مصطفى حســني، راشــد احمد، 
عيل جابر ومزمل امري، إذ بينت البداية 
لالعبينا بعقــد العزم والنية عىل تعوض 
خسارة املنتخب الياباين غري املستحقة، 
إذ جاءت بداية املبــاراة قوية ورسيعة 
واســتطاع منتخبنا من مجاراة الكوريني 
العاملقــة حتى منتصف الشــوط، عرب 
ســجال متبــادل الــذي شــهد التعادل 
بنتيجة 11/11، واســتمر حتى الدقيقة 
الربعــة 16/16 ثم تقــدم منتحبنا من 
التقدم، وسط مالحقة كورية عادال فيها 

النتيجة حتــى الثواين األخــرية 21/21، 
إال أن الالعب راشد أحمد ختم الشوط 
بنقطتني مثينتني استطاع منتخبنا التقدم 

من حسم الشوط 23/21. 

 الربع الثاني 

 ويف الربــع الثــاين توزعــت مهمة قياد 
الشــق الهجومــي بــني باقــر عيــىس 
ومصطفى حسني، ومبساندة من زميلهم 
احمــد بن دينــة الذي هــو اآلخر قدم 
مستًوى ملفًتا خالل مشاركته واستطاع 
العبونا بحســب املهامت املناطة اليهم 
من توســيع الفارق إىل )9 نقاط( حتى 
الدقية الســابعة بنتيجة 30/21، ورغم 
محاوالت الكوريني يف تقليص الفارق إىل 
)6 نقاط( دفع مــدرب منتخبنا بإعادة 
عيىس الرويلة مــن جديد ونجح بفضل 
أدائه مع بقية زمالئه من إعادة الفارق 
إىل )7 نقــاط(، ثم انتهــى الربع بفارق 

أربع نقاط ملنتخبنا وبنتيجة 50-46. 

 الربع الثالث 

 تراجعــت فعالية منتخبنا يف هذا الربع 
من خالله، خصوًصا يف الشــق الدفاعي 
الذي اســتغل فيه الكوريــون برمياتهم 
الثالثية، ليحتدم الرصاع وســط تغريات 
متواصلــة من مدرب املنتخب ســلامن 
رمضــان الــذي اســتطاع مــن خاللها 
املحافظة عــىل توازن مراكــز الالعبني، 
رغم تفــوق املنتخب الكــوري يف عدد 
تســجيله للنقاط والتي حسمت نهاية 
نقطتــني  بفــارق  لصالحهــم  الشــوط 

وبنتيجة 73/71. 

 الربع األخير 

 ويف الربع األخري استمر منتخبنا بالعمل 
عىل إعادة ترتيب أوراقه الفنية وترتيب 
أدائــه الجامعــي املعــروف، معتمــًدا 
التنويــع الهجومي عرب التصويب الثاليث 
الــذي متيز فيه مصطفى حســني وباقر 
عيــىس واالخرتاقات تحــت الحلق تارة 

أخرى مــن قبل راشــد احمــد ونواف 
نبيل، ليتمكن نجوم منتخبنا تألقهم من 
خالل إحــكام املناطــق الدفاعية تحت 
الســلة والتألــق باملتابعــات الهجومية 
واالخرتاقــات مــن تحت ســلة الخصم 
لينجحــوا بالفــوز يف املبــاراة بنتيجــة 
إجاملية )100مقابل 93(، ليعلن العبونا 
بعدها فرحتهم بختام مشوارهم بالفوز. 

 اإلصابة تحرم كريم من 
المشاركة 

 فضــل مدرب منتخبنا ســلامن رمضان 
عــدم املجازفة وإرشاك نجــم املنتخب 
الالعــب كريــم محمــد نظــرًا إلصابته 
التــي تعرض لها يف مبــاراة اليابان رغم 
حاجــة الفريق إليــه يف اللعب يف مركز 
)5( وهــو املركز الــذي يحتاج ملميزات 
يتمتــع بها العبنا كريم من حيث البنية 
القوية والطول، إال أن ما قام به زمالؤه 
الالعبون من ســد غيــاب الالعب كريم 
عن املبــاراة جاء إيجابيا وتــوج بالفوز 

الثمني. 

  البعثة تعود منتصف ليل 
اإلثنين 

 ومــن املؤمــل أن تعود بعثــة منتخبنا 
الوطني لكرة الســلة للشــباب إىل أرض 
الوطن، منتصف ليــل يوم االثنني قرابة 
الســاعة الثانيــة عرة والربــع، وذلك 
بعد أن اختتمت مشــاركتها يف البطولة 
التــي احتضنتهــا  اآلســيوية للشــباب 
العاصمــة التايلنديــة بانكوك وأســدل 

الستار عىل منافساتها أمس السبت.

األحمر الشاب يهزم كوريا الجنوبية في نهاية مشواره بالبطولة اآلسيوية
جاء سابًعا على صعيد القارة كأفضل مركز لكرة السلة البحرينية

فرحة العبي منتخبنا بإحراز المركز السابع بعد الفوز على كوريا الجنوبية

جانب من المباراة

بانكوك          هشام جعفر           )تصوير- احمد المحاري(
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17 ا األهلي يستعد لمواجهة االتفاق السعودي وديًّ
أحمد مهدي

يواصل الفريق األول لكرة 
القدم بالنادي األهيل تحضرياته 

اإلعدادية للموسم الريايض 
الجديد 2018/2019، الذي 

سيلعب خالله يف منافسات دوري 
الدرجة الثانية تحت قيادة املدرب 

الوطني عيىس السعدون الذي 
تسلم مهام اإلدارة الفنية حديًثا يف 

بداية اإلعداد للموسم الجديد.

ويستعد األهيل لخوض مباراة 
ودية يف منطقة الرشقية باململكة 

العربية السعودية، وذلك أمام 
فريق نادي االتفاق السعودي 
يوم الثالثاء املقبل املوافق 14 

أغسطس الجاري.
ويستمر األهيل يف سلسلة 

تدريباته املسائية املحلية، كام 
يتدرب صباًحا خالل اإلجازة 

األسبوعية )الجمعة والسبت(، 
وذلك يف صالة الحديد.

ويأمل الجهاز الفني األهالوي 
بقيادة عيىس السعدون للوصول 
إىل الجاهزية املطلوبة، والتعرف 

عىل مستويات الالعبني كافة 
قبل بدء املوسم الجديد، خاصة 
وأن “النسور” ستدشن املوسم 

عرب مسابقة الدور املؤهل لكأس 

جاللة امللك للموسم 2018/2019.
وكان األهيل قد خاض لقاءين 

وديني األسبوع املايض، إذ فاز عىل 
الرفاع الرشقي بتشكيلة أساسية 

)2-3(، فيام أرشك السعدون 
تشكيلة من العنارص الشابة خالل 

الودية التي جمعت فريقه مع 
منتخبنا لفئة الشباب، وانتهت 
ملصلحة األهيل بنتيجة )3-1(.

عقدت لجنة الحكام باالتحاد البحريني 
لكرة السلة، اجتامًعا تنسيقيًّا للموسم 
الريايض الجديد  2019 /2018، وذلك 
بحضور األمني العام لالتحاد عبداإلله 
عبدالغفار، وتواج��د الحكام العاملني 

يف االتحاد البحريني لكرة السلة.
 وخالل االجت��امع، رحب األمني العام 
بالحضور من أعض��اء اللجنة والحكام 
ناق��اًل له��م تحي��ات رئي��س االتحاد 
البحريني لكرة الس��لة س��مو الشيخ 

عيىس بن عيل آل خليفة ومتنياته لهم 
بالتوفيق يف املوسم الريايض الجديد.

 وأش��اد عبدالغف��ار بالجه��ود الت��ي 
تبذله��ا لجنة الحكام يف إطار التحضري 
واإلعداد للموس��م الجديد، مؤكًدا أن 
بس��معة  يتمتع  البحريني  التحكي��م 
طيب��ة م��ن خ��الل م��ا أظه��ره من 
مس��تويات ونجاحات خالل املواس��م 
املاضي��ة، وتكللت عرب التألق للصافرة 
الس��الوية عىل جمي��ع األصعدة ويف 

مختلف املحافل.
 ونوه األم��ني العام بأهمي��ة اإلعداد 
ال��ذي يعك��س تطلع��ات  بالش��كل 
االتحاد البحريني لكرة الس��لة برئاسة 
س��مو الشيخ عيىس بن عيل من خالل 
االرتقاء بكرة الس��لة البحرينية بكافة 

أطرافها.
 م��ن جهته، ألقى نائ��ب رئيس لجنة 
الح��كام عبدالرضا قربان كلمة أش��اد 
فيها بدور رئيس االتحاد دعم الس��لك 

التحكيم��ي، وأك��د أن س��موه داعم 
رئي��س للح��كام ع��رب ما قدم��ه من 
تس��هيالت ومساهامت س��اعدت يف 

تطوير الجانب التحكيم املحيل.
 وق��ال إن توف��ري كافة املس��تلزمات 
للح��كام والح��رص ع��ىل اس��تالمهم 
للمكاف��آت بانتظ��ام وبش��كل دوري 
أمر كان ل��ه األثر الطيب عىل الحكام 
العاملني، ش��اكرًا جهود سموه يف هذا 

الصدد.

 ولفت إىل أهمية مضاعفة الجهود من 
أجل استمرار النجاحات التي يحققها 

التحكيم البحريني يف كرة السلة.
 وش��هد االجتامع أجواء ودية، ثم فتح 
نائ��ب رئيس لجنة الح��كام عبدالرضا 
لالستفس��ارات  املج��ال  ب��اب  قربان 
واملناقش��ات واملداخ��الت بني جميع 

الحضور.
ق��د  الح��كام  تدريب��ات  وكان��ت   
انطلقت الش��هر املايض، واش��تملت 

تدريباته��م وتحضرياتهم عىل العديد 
من الجوانب البدنية والفنية، س��واًء 
من خالل التدريبات اللياقية وكذلك 
النظري��ة ورشح كل م��ا  الجوان��ب 
يتعل��ق باللعبة وتدعيم كل ذلك عرب 
الحاالت الحية ع��رب لقطات الفيديو 
باإلضاف��ة لل��رشح العم��يل والفني، 
وتوضي��ح ألب��رز مس��تجدات قانون 
لعبة كرة الس��لة من قبل عضو لجنة 

الحكام فاضل غلوم.

لجنة الحكام باتحاد السلة تجتمع بالحكام للتنسيق للموسم الجديد
األمين العام نقل لهم تحيات سمو الشيخ عيسى بن علي

اتحاد السلة        المركز اإلعالمي

ف��ازت مملكة البحري��ن مبنصب النائب 
الثالث لرئيس االتح��اد العريب لرياضات 
الكيك بوكسينغ، خالل اجتامع الجمعية 
العمومي��ة واللجن��ة التنفيذي��ة لالتحاد 
الذي عقد يوم الخميس املايض بالعاصمة 

ن. األردنية عاماّ
 وق��د ش��ارك عض��و اللجن��ة األوملبي��ة 
البحرينية رئيس االتحاد البحريني لفنون 
القتال املختلطة BMMAF خالد الخياط 
يف ه��ذا االجتامع يرافق��ه عضو مجلس 
إدارة االتح��اد البحريني لفن��ون التقال 
املختلطة رئيس اللجنة اإلعالمية باالتحاد 
فواز شمس��ان. وش��هد االجت��امع إجراء 
االنتخاب��ات التكميلية لبع��ض مناصب 
اللجنة التنفيذي��ة باالتحاد. حيث حرض 
االجتامع رئيس االتحاد العريب لرياضات 
الكيك بوكسينغ باس��ل الشاعر، وجميع 
أعض��اء مجل��س إدارة االتح��اد وأعضاء 

الجمعية العمومية واملكتب التنفيذي.
 وقد تم تزكي��ة رئيس االتحاد البحريني 

لفن��ون القتال املختلطة لش��غل منصب 
النائ��ب الثال��ث لرئيس االتح��اد العريب 
وي��أيت  بوكس��ينغ.  الكي��ك  لرياض��ات 
اختي��ار الجمعية العمومية للخياط لهذا 
املنصب، نظ��رًا المتالكه الخربة والكفاءة 

العالية يف املجالني اإلداري والريايض.
 وأع��رب الخياط ع��ن ش��كره وتقديره 
ملمث��ل جاللة املل��ك لألع��امل الخريية 
وش��ؤون الش��باب رئيس املجلس األعىل 
للشباب والرياضة رئيس اللجنة األوملبية 

البحرينية سمو الشيخ نارص بن حمد آل 
خليف��ة، وللنائ��ب األول لرئيس املجلس 
األعىل للشباب والرياضة الرئيس الفخري 
لالتحاد البحريني لفنون القتال املختلطة 
س��مو الش��يخ خالد بن حمد آل خليفة 
عىل دعم سموهام له، مؤكًدا أن سموهام 
حريص��ان عىل دعم الك��وادر البحرينية 
مبا يس��هم يف تقلده��ا ملختلف املناصب 
باالتحادات العربي��ة والقارية والدولية، 
مضيًفا أن تب��وء الكوادر البحرينية لهذه 
املناصب يعكس ما تحظ��ى به الرياضة 
البحريني��ة من دع��م ومس��اندة كبرية 
من لدن القيادة الرش��يدة، التي منحتها 
مكان��ة مرموقة ع��ىل خارط��ة الرياضة 
العاملي��ة، مقدًما ش��كره لرئيس وأعضاء 
االتحاد العريب لرياضات الكيك بوكسينغ 
عىل ثقته��م يف اختياره باإلجامع، متمنيا 
يف الوق��ت ذاته أن يق��دم الجهود التي 
تس��اهم معهم يف تطوي��ر وارتقاء هذه 

الرياضة عىل املستوى العريب.

ستشهد منافسات النسخة الرابعة 
عرشة من بطولة القتال الش��جاع 
ب��ني  تجم��ع  مرتقب��ة  مواجه��ة 
الفلبيني جريميي باكاتيو واألمرييك 
كيث يل، يف البطولة التي س��تقام 
باململكة املغربية الش��قيقة تحت 
رعاية العاهل املغريب جاللة امللك 
محمد الس��ادس، التي س��ينظمها 
اتحاد القتال الشجاع مبدينة طنجه 
ي��وم الثامن عرش من أغس��طس 

املقبل. 
وكان االجتامع الذي عقده الرئيس 
التنفيذي ملنظم��ة خالد بن حمد 
القتال  اتح��اد  ورئيس  الرياضي��ة 

الش��جاع محمد ش��اهد مع سفري 
جمهوري��ة الفلبني ألفونس��و فري، 
قد أمثر عن اعتامد تواجد جريميي 
باكاتيو يف النس��خة الرابعة عرشة 
من هذه البطولة، التي ستشهدها 
ق��ارة أفريقيا ألول م��رة وتحديدا 

باملغرب. 
وقال محمد ش��اهد: “إنها مناسبة 
فنية لقارة إفريقيا، ملنح الرياضيني 
من جمي��ع أنحاء الع��امل الفرصة 
لعرض مهاراتهم، وتعزيز العالقات 
ب��ني مختل��ف امل��دارس القتالية 
املنترشة حول العامل برياضة فنون 
القتال املختلط��ة. فهذه املواجهة 

ستكون تنافسية للغاية وستعرض 
اثنني من أكرث املواهب الواعدة يف 
هذه الرياضة”، مبيًنا أن الرياضيني 
م��ن الفلبني ق��د أظه��روا االلتزام 
الت��ي تجعلهم جزًءا ال  واملهارات 

يتجزأ من هذه البطولة.  
وسيسعى الفلبيني باكاتيو يف هذا 
النزال للظهور بصورة مغايرة متحو 
ذكرى الخس��ارتني األخريتني اللتني 
تعرض لهام أم��ام الهندي جافايل 
والربازي��يل كوليتا، وذل��ك عندما 
يواجه  األمرييك كيث يل الذي ولد 
يف ديرتوي��ت “ميش��يجان” وهو 

شقيق الالعب الشهري كيفن يل.

تمت تزكيته لشغل المنصب

BRAVE 14 في

الخياط نائًبا لرئيس االتحاد العربي لرياضات الكيك بوكسينغ

مواجهة مرتقبة تجمع الفلبيني باكاتيو واألميركي كيث لي

اتحاد فنون القتال المختلطة        المركز اإلعالمي:

الرفاع           المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد بن عيسى آل خليفة:

خالد الخياط

بوستر النزاالت

من االجتماع مع الحكام

من لقاء األهلي الودي مع منتخب الشباب

محمود يقّيم حكام إياب نصف نهائي 
المناطق بكأس االتحاد اآلسيوي

“ملوش” يستعرض اتفاقيات التعليم 
لالتحاد اآلسيوي لكرة القدم

أسند االتحاد اآلسيوي لكرة القدم مهمة 
تقييم طاقم تحكيم مباراة فريقي “25 

أبريل” الكوري الشاميل و”هوم يونايتد” 
السنغافوري ضمن إياب نصف نهايئ املناطق 

لكأس االتحاد اآلسيوي إىل مقيم الحكام 
اآلسيوي ورئيس قسم شؤون الحكام باالتحاد 

البحريني لكرة القدم جاسم محمود.
وكلف االتحاد القاري للعبة مقيم الحكام 

اآلسيوي جاسم محمود لإلرشاف عىل تقييم الطاقم التحكيمي للمباراة 
التي ستقام يوم 28 أغسطس الجاري يف كوريا الشاملية.

وسيدير اللقاء طاقم تحكيمي دويل من سلطنة عامن، ومكون من 
حكم الساحة يعقوب عبدالباقي، ويعاونه عبدالله الجرداين وعبدالله 

مبارك، والحكم الرابع عمر اليعقويب.
ويأيت التكليف اآلسيوي لجاسم محمود ضمن إطار املهام املتعددة 

التي يسندها االتحاد اآلسيوي لكرة القدم إىل مقياّمي الحكام 
البحرينيني املعتمدين لديه، إذ سبق لجاسم محمود أن أرشف عىل 

العديد من األطقم التحكيمية خالل مباريات مبختلف البطوالت 
املنظمة قاريًّا ودوليًّا.

يأيت ذلك، استمرارًا للنجاحات املتعددة التي يحققها التحكيم 
البحريني عرب تواجد كوادره يف مختلف البطوالت وعىل جميع 

األصعدة، مبا يعكس مكانة التحكيم البحريني والثقة املحلية والقارية 
والدولية به.

يشار إىل أن االتحاد اآلسيوي لكرة القدم اعتمد جاسم محمود مقياّاًم 
ومكتشًفا آسيويًّا للحكام منذ العام 2010.

قام عضو اللجنة الفنية باالتحاد الدويل لكرة القدم، التونيس بلحسن 
ملوش، بزيارة إىل مقر االتحاد البحريني لكرة القدم، إذ عقد اجتامًعا 

مع رئيس قسم الشؤون الفنية باالتحاد عابد األنصاري. 
وجاءت الزيارة ضمن إطار استعراض بلحسن ملوش التفاقية التعليم 

التابعة لالتحاد اآلسيوية، التي سيلزمها االتحاد القاري لالتحادات 
األعضاء بدًءا من العام )2019(.

وقدم بلحسن ملوش عرًضا تفصيليًّا عن اتفاقية التعليم وتطوير 
الشباب باإلضافة إىل مدارس الكرة لفئة الصغار، كام اطلع عىل املنهج 
الفني للدورات التدريبية التي ينظمها االتحاد البحريني لكرة القدم 

تحت إرشاف االتحاد اآلسيوي، إذ قام قسم الشؤون الفنية بإعداد 
املنهج، متاشًيا مع متطلبات االتفاقية التي يستلزمها االتحاد اآلسيوي 

إلقامة الدورات التدريبية.  ويعترب بلحس ملوش عضًوا يف لجنة تطوير 
الشباب باالتحاد اآلسيوي لكرة القدم، باإلضافة إىل كونه محارًضا دوليًّا 

ويشغل حاليًّا أيًضا منصب املدير الفني لالتحاد األردين لكرة القدم.

جاسم محمود



دّشن النائب األول لرئيس املجلس 
األعىل للش��باب والرياض��ة رئيس 
االتح��اد البحريني أللع��اب القوى 
الرئي��س الفخري لالتحاد البحريني 
لذوي العزمية س��مو الش��يخ خالد 
بن حمد آل خليفة، املوقع الرسمي 
ل��دوري خالد بن حم��د لكرة قدم 
الص��االت بحض��ور وزي��ر ش��ئون 

الشباب والرياضة هشام الجودر. 
 وضغط سمو الشيخ خالد بن حمد 
آل خليفة عىل زر التشغيل الرسمي 
للموقع اإللك��روين الذي رأى النور 
بع��د جهود كب��رة بذله��ا القامئني 
عليه، حي��ث يحت��وي املوقع عىل 
العديد من األبواب الخاصة بسموه 
واألخب��ار الرس��مية وكل ما يتعلق 
بدوري س��موه لكرة قدم الصاالت 
منذ انطالقته قبل 6 س��نوات حتى 
النسخة السادسة التي اختتمت يف 
السادس من شهر أغسطس الحايل، 
كام يحتوي املوقع عىل كافة الصور 

واألخبار املتعلقة بالدوري. 

 وبهذه املناس��بة، أكد سمو الشيخ 
خال��د ب��ن حم��د آل خليف��ة أن 
املوقع اإللكروين الرس��مي بدوري 
س��موه لكرة قدم الصاالت سيكون 
انطالق��ة نح��و آف��اق جدي��دة يف 
العمل اإلعالم��ي املتطور خصوًصا 
أنه س��يواكب الع��ر الحديث يف 
اإلع��الم الرقم��ي الذي ب��ات أحد 

العوامل الرئيسية للتطور واالزدهار 
يف العه��د الزاهر لح��رة صاحب 
الجالل��ة امللك حم��د بن عيىس آل 
خليف��ة عاهل البالد املفدى حفظه 
الله ورعاه، مش��رًا س��موه إىل أن 
بوابة  لل��دوري  اإللك��روين  املوقع 
فارقة يف العم��ل اإلعالمي املحرف 
ال��ذي س��يكون انطالق��ة ممي��زة 

نح��و املزيد من التط��ور يف العمل 
اإلعالمي. 

 وأوضح سمو الشيخ خالد بن حمد 
آل خليف��ة أن املوق��ع اإللك��روين 
الرسمي لدوري س��موه لكرة قدم 
الصاالت بواب��ة ناجحة نحو املزيد 
م��ن التط��ور اإلعالم��ي، حيث إن 
العامل يشهد طفرة نوعية يف اإلعالم 

الرقم��ي ونح��ن حريص��ون ع��ىل 
مواكبة ه��ذا التطور يف ظل حرص 
ممثل جاللة امللك لألعامل الخرية 
وش��ئون الش��باب رئي��س املجلس 
األعىل للش��باب والرياض��ة رئيس 
اللجن��ة األوملبية البحرينية س��مو 
الش��يخ نارص بن حم��د آل خليفة 
عىل إنهاء املراسالت الورقية، حيث 

سيكون املوقع متاح لكافة األخبار 
الخاص��ة  اإلعالمي��ة  والتغطي��ات 
بال��دوري إضاف��ة إىل العدي��د من 
األب��واب الخاصة باإلع��الم الرقمي 
وأبرزها التسجيل اإللكروين للفرق 

املشاركة يف النسخة املقبلة. 
 وأش��اد س��مو الش��يخ خال��د بن 
حم��د آل خليفة بالجه��ود الطيبة 
التي بذله��ا القامئني ع��ىل املوقع، 
حي��ث إن عملهم ال��دؤوب يؤكد 
ح��رص الجميع عىل مواكبة التطور 
اإلعالم��ي يف اإلع��الم الرقمي الذي 
بات أحد العوامل الرئيسية للنشاط 

اإلعالمي. 
 ومتنى سمو الشيخ خالد بن حمد 
آل خليف��ة كل التوفي��ق والنجاح 
للقامئ��ني ع��ىل املوق��ع اإللكروين، 
مش��رًا س��موه إىل أن هذا العمل 
النشاط  س��ينعكس باإليجاب عىل 
اإلعالم��ي يف البحري��ن من جانب 

اإلعالم الرقمي.

خالد بن حمد يدشن الموقع اإللكتروني الرسمي لدوري سموه لكرة الصاالت
أكد أنها نقلة نوعية في اإلعالم الرقمي

الرفاع          المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة:

تعقيًب��ا ع��ىل ما يت��م تداوله من 
آراء يف الصحافة املحلية ووس��ائل 
التواص��ل االجتامعي خالل الفرة 
املاضية يف شأن نادي النجمة ومن 
منطلق حرية ال��رأي، تود الهيئة 
اإلدارية مبركز ش��باب رأس الرمان 

تبيان ما ييل:
 يؤكد مركز شباب رأس الرمان عىل 
متس��كه باالنض��واء يف كيان نادي 
النجمة العريق وأن املركز جزء ال 
يتجزأ م��ن منظومة نادي النجمة 
تعنى  م��دين  مجتمع  كمؤسس��ة 
باملج��ال الري��ايض واالجتامع��ي 
ً للمجتمع عامة  والثقايف خدم��ة 

وللشباب عىل وجه الخصوص. 
يج��دد املرك��ز اعت��زازه بالجهات 
والش��خصيات الرس��مية والعامة 
الداعمة للكيان النجاموي منوهني 
بالجهود الخ��رة والتطوعية التي 

والعديد  الن��ادي  رم��وز  يبذله��ا 
م��ن محبيه مبا يس��هم يف متابعة 

وتقوية مسرة الدمج.
يض��ع املركز ثقت��ه التامة مبجلس 
إدارة ن��ادي النجم��ة وجمعيت��ه 
العمومي��ة، مؤكدين اس��تعدادنا 
الكامل للعمل مع الجميع ملا فيه 
وتطور  ومنتسبيه  النادي  مصلحة 
والرياضية يف  الش��بابية  الحرك��ة 

مملكتنا الغالية.
 يعت��ز املرك��ز مب��ا تحق��ق م��ن 
إنج��ازات رياضي��ة باس��م نادي 
النجمة ومنها الفوز بكأس جاللة 
امللك لكرة القدم املوس��م املايض 
والف��وز بكأس آس��يا لك��رة اليد 
لألندية أبط��ال الدوري والترشف 
بلقاء جاللة امللك املفدى والفخر 
بثنائ��ه عىل عراق��ة وعاملية نادي 
النجمة، باإلضافة إلنجازات الكرة 

الطائ��رة وك��رة الس��لة وألع��اب 
القوى، إىل جانب الحراك اإليجايب 
املتميز الذي يش��هده النادي عىل 

الصعيدين الثقايف واالجتامعي.
يبارك املركز جه��ود مجلس إدارة 
االستثامر  مشاريع  لرسيخ  النادي 
مبا يحقق االستقرار املايل واالرتقاء 
رياضيًّ��ا  النجاموي��ة  باملنظوم��ة 
وثقافيًّا واجتامعيًّا إىل جانب دعم 
املراك��ز الش��بابية التابعة للنادي 

للقيام بدورها الوطني املأمول.
التطوي��ر األخر  ويف م��ا يخ��ص 
لش��عار نادي النجمة، يود املركز 
التنويه بأن الدخول يف مشاحنات 
وانقس��امات يف املرحل��ة الحالية 
ال يخ��دم بتاًتا  الحركة الش��بابية 
والرياضي��ة يف وطننا الحبيب وأن 
النظ��ر للمصلحة العامة يجب أن 
يكون شعار الجميع ومن يريد أن 

يعمل ويخدم وطنه ال تعيقه مثل 
هذه األمور. 

ويدع��و املرك��ز جمي��ع األطراف 
الحكم��ة  تغلي��ب  إىل  املعني��ة 
املصلحة  وتقديم  البن��اء  والحوار 
العامة بعي��ًدا عن التس��ييس أو 
الشخصنة أو اإلس��اءة ألي طرف 

كان. 
 يؤك��د املركز عىل اس��تمرار مبدأ 
التعاون ال��ذي أختطه منذ بداية 
مرشوع الدم��ج إىل اآلن واملتمثل 
والعم��ل  والتضحي��ة  الص��ر  يف 
مل��ا فيه  الجامع��ي واملؤسس��ايت 
مصلح��ة الجميع ورفع��ة وتطور 
مملك��ة البحري��ن يف ظ��ل قيادة 
جاللة املل��ك املف��دى وحكومته 

الرشيدة.
 وف��ق الله الجميع مل��ا فيه الخر 

والصالح والله من وراء القصد.

مؤكًدا ثقته التامة بإدارة “النجمة”

“شباب رأس الرمان”: متمسكون بالدمج
مركز شباب رأس الرمان

الموقع اإللكترونيسمو الشيخ خالد بن حمد خالل تدشينه الموقع

هل يعود سيد عباس لتمثيل 
المالكية؟

أحمد مهدي

يبدو أن الحارس الشاب سيد عباس جعفر يف 
طريقه للعودة مجدًدا لتمثيل صفوف الفريق 
الكروي األول بنادي املالكية بدًءا من املوسم 

الريايض املقبل 2018/2019.
ويتدرب سيد عباس جعفر خالل األيام الحالية 
رفقة الفرقة امللكاوية بقيادة املدرب الوطني 

أحمد صالح الدخيل.
وإذا ما نجح سيد عباس جعفر يف إثبات إمكاناته مجدًدا، فإن عودته 

للنادي )األم( ستكون وشيكة للغاية، خصوًصا ملا يتمتع به الحارس من 
قدرات؛ األمر الذي يشكل تواجد كتعزيز قوي وجيد لتشكيلة “فارس 
الغربية”. والحارس سيد عباس جعفر هو شقيق حارس منتخبنا سابقا 

ونادي املحرق حاليًّا سيد محمد جعفر، وتدرج يف الفئات العمرية 
للاملكية ومثل الفريق األول أيًضا، كام لعب يف املوسم 2015/2016 
رفقة النادي األهيل، وذلك عىل سبيل اإلعارة، يف حني سبق له خوض 

التجربة والتواجد يف صفوف منتخبات الفئات العمرية.
وتسعى إدارة نادي املالكية إىل تعزيز صفوف فريقها الكروي األول 

استعداًدا للموسم الجديد، خصوًصا بعد إنجازات املواسم املاضية 
وأبرزها متثل يف إحراز لقب الدوري للموسم 2016/2017، كام أنها 

تسعى لتعويض رحيل الحارس األسايس عبدالكريم فردان الذي انتقل إىل 
نادي الرفاع، مع وجود أيًضا الحارس الشاب املتميز واملتواجد يف تشكيلة 

املنتخب األوملبي حاليًّا يوسف حبيب.
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سيد عباس جعفر

بطولة  مباري��ات  نتائج  أس��فرت 
ع��ىل  املقام��ة  الثالث��ة  الوط��ن 
مالع��ب ن��ادي س��امهيج خالل 
شهر أغسطس 2018م، عن تأهل 
أربعة ف��رق للدور الث��اين كاآليت: 
باستا بارك، رشكة التباين، نيوسات 

ومركز شباب عراد “أ”. 
إذ تأه��ل م��ن املجموع��ة األوىل 
فريق باس��تا ب��ارك وفريق رشكة 
التباين لل��دور الثاين، وقد ضمت 
املجموعة فري��ق الَجنمة وصيف 
النسخة األوىل وفريق النجوم بطل 
النسخة الس��ابقة، الذي أخفق يف 
الحف��اظ عىل لقب البطولة وودع 

البطولة مبكرًا من الدور األول. 
وق��د تس��اوى فريق باس��تا بارك 
ورشك��ة التباي��ن يف ع��دد النقاط 
بواق��ع خمس نقاط ل��كل فريق 
ليتص��در فريق باس��تا بارك هذه 
األه��داف  بف��ارق  املجموع��ة 
فريق  أم��ام  لصالح��ه  املس��جلة 

التباين، ال��ذي تأهل ثانًيا، ليقيص 
بذل��ك حام��ل اللق��ب م��ن نيل 
البطول��ة، بعد أن حل ثالًثا برصيد 

أربع نقاط. 
ويف املجموعة الثانية، حافظ فريق 
نيوسات عىل صدارته للمجموعة، 
بعد تعادله املثر مع مركز شباب 
ع��راد “أ” الذي اس��تطاع بنقطة 

التع��ادل أن يتأهل لل��دور الثاين 
أم��ام فري��ق الصاغ��ة، فيام ودع 
البطولة  أحمد رشيف  مفروشات 

خايل الوفاض دون أي نقطة. 
 وال يزال التنافس قامئًا يف املجموعة 
الثالث��ة ع��ىل مراك��ز التأهل بني 
الفرق األربعة، فجميعها ما زالت 
متلك فرصة التأه��ل حيث فرصة 

التأهل اآلن سانحة للفرق لتقديم 
املس��توى واألهم من ذلك النتائج 
التي تعطيهم جواز عبور التأهل، 
فنادي سامهيج متصدر املجموعة 
برصيد أربع نقاط يلتقي مع فريق 
النس��يم الذي يحم��ل يف رصيده 
نقطت��ني، واملرح��وم عبدالعزي��ز 
حاجي برصي��د أربع نقاط يلتقي 

فريق الوسطى برصيد نقطتني. 
الرابعة، س��تكون  أما املجموع��ة 
فيها الحس��ابات معّق��دة يف حال 
خسارة فريق مصاعد أطلس أمام 
فري��ق األحالم وف��وز فريق مركز 
س��امهيج اإلس��المي ع��ىل فريق 
مركز شباب عراد “ب” الذي ودع 
البطولة بعد خسارتني متتاليتني يف 

هذه البطولة. 
حي��ث يتص��در مصاع��د أطلس 
املجموعة برصي��د 6 نقاط ويليه 
فريق األحالم برصيد 3 نقاط الذي 
يالقيه يف ختام مباريات املجموعة، 
الذي س��يبحث عن الف��وز الذي 
يرف��ع به رصيده إىل 6 نقاط، فيام 
مركز س��امهيج اإلس��المي سرفع 
رصيده أيًضا إىل 6 نقاط عند فوزه 
عىل فريق مركز شباب عراد “ب”، 
وبذلك سيتس��اوى الف��رق الثالثة 

برصيد 6 نقاط.
يلعب مس��اء اليوم األحد يف اليوم 
قبل األخ��ر من مباري��ات الدور 
األول املوافق 12 أغسطس 2018 
عند الس��اعة 8:00 ضمن لقاءات 
املجموعة الثالثة، يف املباراة األوىل 
فري��ق نادي س��امهيج مع فريق 
النس��يم، ويف املباراة الثانية فريق 
الوسطى يلتقي مع فريق املرحوم 

عبدالعزيز حاجي.

فريق نيوسات فريق مركز شباب عراد “أ”

منافسات كبيرة في ختام الدور األول لبطولة الوطن
4 فرق تأهلت

البالد سبورت
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ف��از فريق مركز ش��باب أب��و قوة عىل 
فري��ق مركز ش��باب الس��هلة الجنوبية 
بثامني��ة أهداف دون مقاب��ل يف املباراة 
التي جمعت الفريقني يف السادس��ة من 
مس��اء أم��س األول عىل ملعب اس��تاد 
اتحاد الريف لحس��اب املجموعة األوىل 
يف الجولة السادس��ة م��ن دوري املراكز 
الشبابية لكرة القدم، الذي تنظمه وزارة 
شؤون الش��باب والرياضة، انسجاًما مع 
رؤية ممثل جاللة امللك لألعامل الخريية 
وشؤون الش��باب رئيس املجلس األعىل 
للشباب والرياضة رئيس اللجنة األوملبية 
البحرينية سمو الشيخ نارص بن حمد آل 
خليف��ة الرامية إىل زيادة نس��بة الربامج 
املوجهة إىل الشباب البحريني وتنفيذها 
بصورة مس��تمرة طوال العام، وهو األمر 
ال��ذي يتواف��ق م��ع سياس��ات املجلس 
األع��ىل للش��باب والرياض��ة يف إرشاك 
الش��باب يف برام��ج متنوع��ة مبختل��ف 
ش��ؤون  وزارة  واس��راتيجية  املج��االت 
الشباب والرياضة برئاسة هشام الجودر 
يف تعظيم دور املراكز الشبابية واألندية 

الوطنية يف احتضان الشباب.
وس��جل األه��داف فاضل عب��اس )20(، 
أحم��د   ،)21( ج��واد  محم��د  الس��يد 
خلي��ل  ع��ي  و45(،   22( عبدالجلي��ل 
)23(، الس��يد صالح تريك )26( وعبدالله 

عبدالغني )37 و39(.
وشهدت املباراة مشاركة السهلة بثامنية 
العبني فقط حتى الدقيقة العارشة التي 
وص��ل فيه��ا الالعب التاس��ع إىل أرضية 
امللع��ب وليس��تمر الس��هلة يف اللعب 
منقوًص��ا وصم��دوا يف بداي��ة املب��اراة 
وحاول��وا الوص��ول إىل مرم��ى أبو قوة 
واقتناص هدف ع��ىل الرغم من النقص 
العددي، ويف املقابل تفنن العبو أبو قوة 
يف إضاعة الف��رص املحققة ووقعوا كثريًا 
يف مصيدة التسلل واحتاجوا إىل عرشين 
دقيقة الستثامر النقص العددي بأسلوب 
مناس��ب وبفضل توجيهات املدرب عي 
عباس الت��ي ركزت عىل فتح اللعب عىل 
األط��راف ودخ��ول نجم الفري��ق البارز 

ونجم املباراة صالح تريك.
وش��هدت الدقيق��ة العرشي��ن من عمر 
املباراة اهتداء أب��و قوة إىل املرمى وهز 
الش��باك من خالل تس��جيلهم األهداف 
الثامني��ة تباًع��ا، خصوًصا بع��د خروج 
الالع��ب عي م��ريزا وبع��ده العب آخر 
يف الدقيقة الثالث��ة والعرشين واإلرهاق 
القايس ال��ذي ظهر ع��ىل الالعبني وقلل 
كثريًا من عطائهم، وعجز العبو الس��هلة 
ع��ن الوصول إىل مرمى أبو قوة وأتيحت 
لهم فرص��ة حقيقة واح��دة فقط )24( 
عن طري��ق ركلة حرة احتس��بها الحكم 
عىل بعد 28 ي��اردة، أدار املباراة الحكم 
م��رزوق صادق مس��عد وس��اعده عي 
جعف��ر الكليت��ي وخالد محمد راش��د، 
واضطر الحك��م إىل اتخاذ ق��راره بإنهاء 
املب��اراة يف الدقيقة 44 بعد خروج ثالثة 
العب��ني م��ن فري��ق الس��هلة الجنوبية 
بداعي اإلصابة وتقلص عدد الالعبني إىل 

ستة فقط.

داركليب ُيسقط كرزكان

ويف املب��اراة الثاني��ة ضم��ن املجموعة 
ذاتها رفع فري��ق نادي داركليب رصيده 
إىل تس��ع نقاط بفوزه عىل مركز شباب 
ك��رزكان بثالث��ة أه��داف مقابل هدف 
واحد يف املجموعة األوىل سجلهم عباس 
عبدالل��ه )11 و42( ومصطفى يعقوب 
)28(، وسجل هدف كرزكان الوحيد عي 

إبراهيم )22( من ركلة جزاء.
بعد إضاعة فرصتني من العبي داركليب 
متكن عباس عبدالله من تسجيل الهدف 

األول إثر كرة عكسها له أحمد يوسف.
ه��ل ك��رزكان منافس��ه داركليب  ومل يمُ
وتعادل بع��د إحدى ع��رشة دقيقة إثر 
تع��رّض حس��ن ع��ي إىل عرقلة س��جل 
منها قائ��ده عي إبراهيم التعادل، وتأثر 
كرزكان بفقدان الكرة بس��هولة واملراقبة 
اللصيقة للجناح األي��ن جعفر عيد من 
الظهري االي��ر لداركليب صادق جعفر، 
وبرز يف املنتصف العب داركليب محمد 

يعق��وب، واضط��ر عيد لتغي��ري موقعه 
ليلع��ب يف مرك��ز الظه��ري األي��ن بدالً 
م��ن الجناح قبل مث��اين دقائق من نهاية 

الشوط األول.
وضاع��ف النتيج��ة لداركليب مصطفى 
يعق��وب بعد أن اس��تلم كرة س��قطت 
خلف الدفاع لعبه��ا يف املرمى من فوق 
حارس كرزكان عبدالله زين الدين )28(.

وانته��ى الش��وط األول به��دف ثال��ث 
لداركليب إثر متريرة رائعة من مصطفى 
يعقوب إىل عباس عبدالله هيأها برأسه 
وس��ددها يف الزاوية البعيدة اليمنى يف 

شباك كرزكان )42(.
ويف الش��وط الثاين حاول كرزكان تقليص 
الف��ارق من��ذ الدقائ��ق األوىل ونّوع يف 
الهجوم عن طري��ق التمريرات الطويلة 
والهجوم من العمق والهجوم من العمق 
إال أن دف��اع فريق ن��ادي داركليب كان 

متامسًكا ومنع تسجيل أي هدف.
وبع��د دخول العب الخ��ربة عي عليوي 
بخمس دقائق س��دد كرة ذكية من فوق 
ح��ارس ك��رزكان ارتطم��ت يف العارضة 

وخرجت رضبة مرمى )70(.
وس��يطر فريق كرزكان ع��ىل امللعب يف 
بع��ض األوق��ات وح��ارص داركليب يف 
ملعبه بعض اللحظات لكنه مل يس��تطع 
اس��تغالل الف��رص الت��ي مل تكن خطرية 

نتيجة صالبة دفاع داركليب.
وقبل نهاية املباراة بخمس دقائق عرقل 
العب ك��رزكان البديل مجتبى عبدالنبي 
يعقوب  داركلي��ب مصطف��ى  مهاج��م 
واحتس��ب الحك��م ركلة جزاء س��ددها 
عبدالل��ه عب��اس إال أن ح��ارس كرزكان 

عبدالله زين الدين أنقذ املوقف.

الشجار: لمست الكرة ثالث 
مرات فقط

أك��د حارس مرم��ى فريق مركز ش��باب 
أبوقوة حس��ني الش��جار أنه ملس الكرة 
ثالثة مرات فقط خالل مباراة فريقه مع 
السهلة الجنوبية وكان أبرزها التسديدة 
الخطرة بحسب تعبريه التي سددت عن 
طري��ق ركلة ح��رة )24(، ومتنى العودة 
إىل مكان الفري��ق الطبيعي يف الصدارة 

قائال: نأمل العودة إىل صدارة املجموعة، 
فريقنا هو بطل النس��خة األوىل ومكانه 

الطبيعي يف الصدارة.
وأشاد الش��جار بالروح الرياضية العالية 
لالعبي الس��هلة قائاًل: بالنسبة لنا كانت 
نتيجة املباراة مهمة ج��داً، وعىل الرغم 
من ظهور السهلة مبستوى فني متواضع 
إال أن��ه أعط��ى املباراة ما تس��تحق من 
اهت��امم وحرص عىل الحض��ور مبا لديه 
م��ن إلمكاني��ات برشي��ة وفني��ة، وكان 
ن��دا لنا يف العرشي��ن دقيقة األوىل، هذا 
الفريق يس��تحق التحية مل��ا يتلكه من 
روح رياضية عالي��ة وإرصار عىل تقديم 

األداء الجيد.

سجاد عبدالصمد يأمل في 
مشاركة أفضل في النسخة 
القادمة

أش��ار العب فريق السهلة الجنوبية 
س��جاد عبدالصمد إىل إعداد الفريق 
ملبارات��ه أمام أبو قوة خ��الل أربعة 
أيام فقط، وأضاف: فعال بدأنا بداية 
جيدة عىل الرغم من النقص العددي 
للفريق وحاولن��ا الوصول إىل مرمى 
أبو قوة وخطف هدف وبذلنا جهدا 
مضاعف��ا يف ه��ذا الجان��ب فكانت 
له نتائج عكس��ية ع��ىل العديد من 

الالعبني الذين أصيبوا باإلرهاق.
وعن النقص الع��ددي تحدث قائاًل: 
أربعة العبني اعت��ذروا عن الحضور 
واملش��اركة يف وق��ت ح��رج أي قبل 
س��اعة واح��دة من انط��الق املباراة 
بس��بب ظ��روف خاصة به��م، ويف 
الحقيقة كنا جاهزين للمباراة وكلنا 
أمل تقدي��م تجربة جيدة مع حامل 
لق��ب النس��خة األوىل ولكن هذا ما 
حص��ل للفريق ال��ذي ب��دأ املباراة 
بثامني��ة العبني ثم بتس��عة وأنهاها 
بس��تة العب��ني يف الدقيق��ة الرابعة 

واألربعني.
ومتنى أن يتخذ القامئون عىل الفريق 
واس��تعداًدا  تصحيحي��ة  خط��وات 
مناس��ًبا للعام القادم بعد فقد األمل 

يف التأهل إىل املرحلة القادمة.

خلف: تأثرنا بقلة التركيز 
والتوقف

أوض��ح العب فري��ق مركز ش��باب 
كرزكان حس��ن خل��ف أن انخفاض 
مس��توى فريق��ه يع��ود إىل توقف 
الدوري لش��هرين متتاليني كان قبلها 
الفريق مبعدالت لياق��ة مرتفعة، إال 
أن اإلصابات داهمت الفريق وافتقد 
خدم��ات ثالث��ة العبني وت��م إرشاك 

ثالثة العبني آخرين.
وقال خلف: يف مباراتنا ضد داركليب 
حصل��ت بع��ض الثغ��رات الدفاعية 
تحدثن��ا فيها بني ش��وطي املباراة إال 
أننا مل نس��تطع الفوز رغ��م تقدينا 

مباراة جيدة بسبب عدم التسجيل.
وأش��ار خل��ف إىل أن فريق��ه يتلك 
أفضل مام قدمه أمام داركليب إال أن 
الركيز ينبغي أن يكون أفضل، مؤكداً 
تأث��ر فريقه بقلة الركيز بعد أن كان 
يأم��ل الف��وز لتصحي��ح وضعه قبل 
مالقاة فريق مركز ش��باب سافرة يف 
آخر لقاء لتأكي��د التأهل إىل املرحلة 
الثاني��ة م��ن ال��دوري إال أن ذلك مل 

يحدث.
وبنّي خلف أن فريقه قدم مس��تًوى 
جي��ًدا وحاول التعويض يف الش��وط 
الث��اين لكن��ه مل يتحك��م بالكرة كام 
يجب واس��تفاد من حارسه عبدالله 
زي��ن الدي��ن الذي أنق��ذ مرماه من 

فرص خطرية.

المدلل: طبقنا تعليمات 
المدرب حّماد وانتصرنا

أك��د العب فري��ق ن��ادي داركليب 
حس��ني املدلل أن الفوز عىل كرزكان 
جاء بفضل اس��تغالل الفرص واألداء 
الجامع��ي وتطبي��ق خط��ة املدرب 
حس��ني حامد والتحرك الجامعي يف 
جمي��ع الخطوط، األم��ر الذي جعل 

املهمة صعبة عىل فريق كرزكان.
وأض��اف املدل��ل: لذلك مل يس��تطع 
االخ��راق واضطروا  ك��رزكان  فريق 
للعب الك��رات العالية خلف الدفاع 

ال��ذي متّي��ز بالتمركز الس��ليم الذي 
أفس��د خطط كرزكان الذي س��يطر 
أواخ��ر الش��وط الثاين بع��د اعتامد 
داركليب عىل الهجامت املرتدة بعد 
تأثري عام��ي اللياقة والطقس الحار، 
وذلك بفضل خطة فريقنا الستدراج 
املرتدة  بالهجامت  كرزكان ومباغتته 
الريعة واس��تغالل مه��ارة وحيوية 
الالعب��ني وخصوًص��ا الب��دالء الذين 

أظهروا قدرات عالية وفائدة كربى.
وأرجع املدلل إضاعة الفرص الكثرية 
إىل اإلرهاق الكبري، مؤكًدا أن العالج 
موجود ليتمكن الفريق من الفوز يف 

املباراة األخرية.

داركليب يستعين بالخبري 
عليوي

داركلي��ب  ن��ادي  فري��ق  اس��تعان 
مبهاجمه الخطري والخبري عي عليوي 
يف مباراته يف الجولة السادس��ة ضد 
فريق مركز ش��باب ك��رزكان إلعانته 
عىل تحقي��ق أهدافه يف مس��ابقتي 
منافس��ات  يف  وال��كأس  ال��دوري 

املجموعة األوىل.
وجلس عليوي عىل مقاعد البدالء يف 
الش��وط األول وعرشي��ن دقيقة من 
زمن الش��وط الثاين حتى طلب منه 
املدرب حس��ني حاّمد اللعب يف آخر 
خمس��ة وعرشين دقيق��ة من زمن 

املباراة.

ومل يخيب عليوي ظن مدربه وساهم 
يف تشكيل ضغط هجومي عىل مرمى 
ح��ارس مرمى مركز ش��باب كرزكان 
عبدالل��ه زين الدين ومرر كرة رائعة 
إىل مصطفى يعقوب كادت أن تثمر 

عن هدف رابع.

كرزكان من الصدارة إلى 
فقدان األمل

فقد فري��ق مركز ش��باب ك��رزكان 
فرصت��ه يف التأهل إىل املرحلة الثانية 
م��ن الدوري بع��د أن تجّمد رصيده 
عن��د النقطة التاس��عة رغم أنه كان 
يف الص��دارة بع��د انته��اء الجوالت 
الثالث األوىل التي حقق فيها العالمة 

الكاملة 
ويف الجول��ة الرابع��ة خ��ر أم��ام 
ابوق��وة، وجاء يف الجولة الخامس��ة 
وتلقى الخس��ارة الثاني��ة أمام مركز 
شباب السهلة الشاملية، ويوم أمس 
األول خر ثالث مبارياته أمام نادي 
داركليب ليتجمد رصيده عن تس��ع 
نقاط ويفقد فرصة تكملة مش��واره 

يف الدوري.
وتغ��رّي مس��اره ليتج��ه إىل التفكري 
يف اللعب يف مس��ابقة ال��كأس بعد 

الخسائر الثالث.

أبوقوة ُيتخم شباك السهلة الجنوبية بثمانية أهداف في “دورينا”
كرزكان يفقد األمل بسقوطه أمام داركليب

من لقاء داركليب وكرزكان

فريق مركز شباب كرزكان

من لقاء أبوقوة والسهلة الجنوبية

حسين الشجار

سجاد عبدالصمد

حسين المدلل

علي عليوي قبل دخوله الملعبحسن خلف



بقي��ادة ممثل جالل��ة امللك لألعامل 
الخريي��ة وش��ئون الش��باب رئي��س 
املجل��س األعىل للش��باب والرياضة 
رئيس اللجنة األوملبية البحرينية قائد 
الفريق املليك للقدرة س��مو الش��يخ 
نارص بن حمد آل خليفة، ومبشاركة 
النائ��ب األول لرئيس املجلس األعىل 
للش��باب والرياض��ة رئي��س االتحاد 
الق��وى قائ��د  البحرين��ي أللع��اب 
إس��طبالت الخالدية س��مو الش��يخ 
خالد ب��ن حمد آل خليفة، يس��تعد 
الفري��ق املليك للقدرة املش��اركة يف 
سباق الس��ويد للقدرة الذي سيقام 
اليوم األحد مبشاركة واسعة الفرسان 

من السويد والدول األخرى.
وسيقام السباق ملسافة 120 كيلومرتًا 
مبشاركة 9 فرسان من الفريق املليك 
يتقدمهم س��مو الش��يخ ن��ارص بن 
حمد آل خليفة وس��مو الشيخ خالد 
بن حم��د آل خليفة، حيث س��يقام 
الس��باق عىل 4 مراح��ل، وهذه هي 
املرة األوىل التي يشارك فيها الفريق 
املل��يك للق��درة يف س��باق الس��ويد 

للقدرة.
وبهذه املناس��بة، أكد س��مو الشيخ 
نارص بن حمد آل خليفة أن س��باق 
الس��ويد للقدرة سيكون آخر مراحل 
للفروسية  العامل  لبطولة  االس��تعداد 
التي سوف تقام يف الواليات املتحدة 
األمريكية خالل ش��هر سبتمرب القادم، 
مش��ريًا س��موه إىل أن الفريق املليك 
للقدرة يسعى لتحقيق نتائج إيجابية 
للحصول عىل دفع��ة معنوية عالية 

قبل املشاركة يف البطولة العامل.
وأوضح سمو الش��يخ نارص بن حمد 
آل خليف��ة أن الفريق املليك يأمل أن 
يواصل نجاحاته يف السباقات الكربى 
الت��ي تقام يف أوروبا بتوفيق من الله 
س��بحانه وتعاىل م��ع التأكيد عىل أن 
هذه البطولة ستكون محطة إعدادية 
لبطول��ة العامل، حيث أش��ار س��موه 
إىل أن الفريق املل��يك جاهز لخوض 
الس��باق ويأمل أن يصعد عىل منصة 
التتوي��ج بتحقيق النتائ��ج اإليجابية 
التي تؤكد جاهزي��ة الفريق لبطولة 
الع��امل، متمنيًّ��ا س��موه كل التوفيق 

والنجاح لفرسان الفريق املليك.

سموه يرحب بعودة خالد بن 
حمد

هذا ورحب سمو الش��يخ نارص بن حمد 
آل خليف��ة بع��ودة س��مو الش��يخ خالد 
بن حمد آل خليفة للمش��اركة يف س��باق 
الس��ويد، وأكد س��موه أن تواجد س��مو 
الشيخ خالد بن حمد آل خليفة يف السباق 
سيعطي الفريق املليك روح معنوية عالية 
يف ظل الحنك��ة والخربة الت��ي يتمتع بها 
سمو الش��يخ خالد بن حمد آل خليفة يف 

سباقات القدرة.
علاًم أن بوادر عودة س��مو الش��يخ خالد 
بن حم��د آل خليفة لرياض��ة القدرة هو 
تواجد س��موه إىل جانب س��مو الش��يخ 
نارص بن حمد آل خليفة وفرسان الفريق 

املل��يك للقدرة يف الس��باق األخ��ري الذي 
أقيم يف شانتيه بفرنسا، حيث حرص سمو 
الشيخ خالد بن حمد آل خليفة عىل دعم 

الفريق املليك.
وأوضح س��مو الش��يخ نارص بن حمد آل 
خليفة أن س��مو الش��يخ خال��د بن حمد 
آل خليف��ة يعترب من الفرس��ان املتميزين 
الذين ميتلك��ون إبداع وقوة وحنكة كبرية 
وس��بق له أن حقق العديد من اإلنجازات 
يف مختلف ميادين القدرة، حيث ستشكل 
عودة س��مو الش��يخ خالد ب��ن حمد آل 
خليف��ة إضاف��ة نوعية للفري��ق املليك يف 
س��باق السويد، متمنيًّا سموه كل التوفيق 
والنجاح لس��مو الشيخ خالد بن حمد آل 

خليفة يف السباق.

 روح عالية للفريق الملكي

وأك��د س��مو الش��يخ نارص ب��ن حمد آل 

خليفة “بخربة فرساننا سنشارك يف السباق 
بالتفاؤل والروح العالية من أجل أن نؤكد 
تواجدنا يف السباقات املختلفة وأن نحقق 
أفضل اإلنجازات بفضل جهودهم وتعاون 
الجميع وإن اختيارنا للس��باق الس��ويدي 
جاء بس��بب اإلقب��ال الكبري م��ن جانب 
الفرس��ان وال��دول املش��اركة يف البطولة 

لالستفادة الكبرية”.
وأش��ار س��مو الش��يخ ن��ارص ب��ن حمد 
ش��اركت يف  الجي��اد  أن  إىل  خليف��ة  آل 
العديد م��ن البطوالت املحلي��ة والعاملية 
وه��ي قادرة متاًما عىل خ��وض مثل هذه 
السباقات الطويلة والرسيعة، مبيًنا سموه 
إىل أن فرس��ان البحري��ن معت��ادون متاًما 
ع��ىل مثل هذه الس��باقات وع��ىل دراية 
املراحل  وبطبيعة  الخارجية  باملش��اركات 
التي سيتضمنها السباق وهم قادرون عىل 
التعام��ل بإيجابية مع الس��باق من أجل 

الظفر باملراكز املتقدمة.
وأك��د س��مو الش��يخ نارص ب��ن حمد آل 
خليف��ة أن تواجد فرس��ان الفريق املليك 
للق��درة سيس��هم يف تطوي��ر مهاراته��م 
وقدراتهم يف سباقات القدرة قبل املشاركة 
يف بطولة العامل، كام سيس��هم بال ش��ك يف 
إنج��اح الس��باق، موضًحا س��موه إىل أن 
فرس��ان الفريق املل��يك اعت��ادوا عىل أن 
س��باقات 120 كم الت��ي تحتاج إىل إعداد 
ب��دين وفني للفارس والج��واد أيضا، إذ إن 
هذا الس��باق يعد من السباقات الطويلة 
واملرهقة، وتتطلب خطط واس��رتاتيجيات 
خاصة تساعد الفارس والجواد للمحافظة 

عىل طاقته لجميع مراحل السباق.

خالد بن حمد: االنطالقة من 
سباق السويد

ومبناس��بة عودته لس��باقات القدرة، أكد 
س��مو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة أن 

عودته من جديد لسباقات القدرة ستكون 
من بوابة س��باق السويد، مش��يًدا سموه 
بدعم س��مو الش��يخ نارص ب��ن حمد آل 
خليفة ومتابعته املس��تمرة وحرص سموه 
عىل زرع الروح املعنوية العالية من أجل 

العودة.
وق��ال س��مو الش��يخ خالد ب��ن حمد آل 
خليف��ة إن عودته لرياض��ة القدرة كانت 
بفضل س��مو الش��يخ نارص ب��ن حمد آل 
خليف��ة الداع��م األكرب يل ش��خصيًّا، مثنًيا 
س��موه عىل عطاء س��مو الشيخ نارص بن 
حمد آل خليفة يف كافة البطوالت الخاصة 

بالقدرة.
وأوض��ح س��مو الش��يخ خالد ب��ن حمد 
آل خليف��ة أن��ه تدرب بش��كل مكثف يف 
الفرتة املاضية تحت قيادة الفارس س��مو 
الش��يخ نارص بن حمد آل خليفة وسوف 
يكون جاهزًا للمش��اركة يف سباق السويد 
اليوم األح��د، متمنيًّا كل التوفيق والنجاح 

للفريق املليك للقدرة.

ناصر بن حمد يقود الفرسان

يق��ود س��مو الش��يخ نارص ب��ن حمد آل 
خليف��ة فرس��ان الفريق املل��يك عىل منت 
الجواد “بوراك” ومبش��اركة س��مو الشيخ 
خالد بن حمد آل خليفة عىل منت الجواد 
“ملفي”، إضافة إىل الفارس الشيخ محمد 
ب��ن مب��ارك آل خليفة عىل م��نت الجواد 
“سافني”، وس��لامن ريض عىل منت الجواد 
“املريت��ي”، ويعقوب الح��امدي عىل منت 
الجواد “أفنان”، وعبدالرحمن الزايد عىل 
منت الج��واد “كوارتز”، ورائد محمود عىل 
منت الجواد “س��ليل”، ومحم��د الخاطري 
ع��ىل م��نت الج��واد “ودون��د”، واملقداد 

جناحي عىل منت الجواد “بريسك”.

مراحل السباق

سوف يقام س��باق السويد عىل 4 مراحل 
ملسافة إجاملية 120 كيلومرتًا موزعة عىل 
النحو اآليت: 40 كيلوم��رًتا، و32 كيلو مرتًا، 

و32 كيلومرتًا، و16 كيلومرتًا.

 الفحص البيطري

أقيم أمس السبت الفحص البيطري وسط 
إجراءات وترتيبات متميزة اتخذتها اللجنة 

املنظمة لسباق السويد.
وأقي��م الفحص البيطري يف متام الس��اعة 
الخامس��ة من عرص أمس الس��بت، حيث 
ب��ارشت اللجنة املنظمة كاف��ة اإلجراءات 
اإلداري��ة والفني��ة وأرشف ع��ىل الفحص 
البيطري مجموعة م��ن األطباء البيطريني 
املعتمدين الذين ميتلكون خربات كبرية يف 

هذا املجال.

الفريق الملكي بقيادة ناصر بن حمد يشارك في سباق السويد للقدرة
بمشاركة خالد بن حمد وإجراء الفحص البيطري

ن��اص��ر ب��ن ح��م��د ي��رح��ب ب��م��ش��ارك��ة خ��ال��د ب��ن ح��م��د ف��ي ال��س��ب��اق
س����م����وه: م��ح��ط��ة م��ه��م��ة ق���ب���ل ب���ط���ول���ة ال���ع���ال���م ل��ل��ق��درة
السويد          المكتب اإلعالمي:

سمو الشيخ ناصر بن حمد مع سمو الشيخ خالد بن حمد
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واأ�ض���اف يف حدي���ث م���ع “الب���اد” اأن الفل���ل 
تنق�ضم اإلى فئتني “اأ” و”ب” تتمتع مبناظر خابة 
مطل���ة على البحر والطبيعة وتتميز بجو رائع مملوء 
بالنقاء والهدوء، فيما ت�ضم 4 و5 غرف نوم، مبيًنا 
اأن الفئ���ة “اأ” تتميز بالإطال���ة املبا�رشة على البحر 
���ا، فيما تتمي���ز الفئة “ب”  وحت���وي م�ضبًح���ا خا�ضًّ
باإطال���ة على ال�ضارع العام مع منفذ خا�ص ملرافق 
نادي ال�ضاطئ وحمامات ال�ضباحة اخلا�ضة ومواقف 
ال�ضيارات املغطاة ف�ضاً عن جمموعة من املرافق 

الأخرى.
واأو�ض���ح ج���واد عب���داهلل اأن���ه ميك���ن ا�ضتام 
املفت���اح عند ت�ضلي���م 3 % من مق���دم مبلغ ال�رشاء 
لقيمة الفيا والت�ضدي���د ال�ضهري ملدة 3 �ضنوات 
فيما يت���م دفع املبلغ املتبقي ع���ن طريق متويل 

بنكي، وذلك ت�ضهياً على الراغبني يف ال�رشاء. 
وقال اإن ال�رشك���ة ب�ضدد طرح م�ضاريع �ضكنية 
وا�ضتثماري���ة متنوع���ة خ���ال العام���ني املقبلني، 
لفًت���ا اإل���ى اأن حج���م ال�ضتثم���ار به���ذه امل�ضاريع 
يبل���غ 40 مليون دينار حتى الع���ام 2020، م�ضرًيا 
اإلى اأن �رشكة الفر�ض���ة لديها م�رشوع �ضقق �ضكنية 
تتك���ون من 85 �ضقة تخدم برنامج مزايا الإ�ضكاين 

و�ضيكتمل خال العام 2019. 
���ا م�رشوعني يف  وب���ني اأن ال�رشك���ة تط���ور حاليًّ
منطقت���ي عذاري و�ضرتة بحجم ا�ضتثمار ي�ضل اإلى 
10 مايني دين���ار، مبيًنا اأن امل�رشوعني عبارة عن 

مبنى جتاري يتكون من معار�ص ومكاتب.
ولفت اإلى اأن ال�رشكة طرحت خمططات �ضكنية 
يف منطق���ة النبي���ه �ضالح بحج���م ا�ضتثمار يفوق 7 

مايني دينار.
واأ�ض���ار جواد عب���داهلل اإلى اأن �رشك���ة الفر�ضة 
العقاري���ة تعد من ال���وكالت العقاري���ة الأولى يف 
البحري���ن، كم���ا اأنه���ا معتمدة م���ن قب���ل موؤ�ض�ضة 
التنظي���م العقاري حيث تتعاون م���ع �رشكة ال�رشايا 
العقاري���ة لت�ضوي���ق الفلل اجلاه���زة لا�ضتام من 
قب���ل الزبون، حي���ث مت طرح عدد م���ن م�ضاريعها 

خال معر�ص البحرين الدويل للعقارات.
العقاري���ة”  “الفر�ض���ة  م�ضاري���ع  اأن  واأك���د 
املتع���ددة، ت�ضوق للعدي���د من ال����رشكات الرائدة 
يف املجال العقاري، اإ�ضاف���ة اإلى ت�ضويقها ل�ضقق 
�ضكني���ة يف جزر اأم���واج بالتعاون مع م����رشوع مزايا 

لل�ضكن الجتماعي.
وق���ال: “زبائنن���ا يتنوع���ون ب���ني املواطنني 
القط���اع  م�ضتقب���ل  اأن  ن���رى  فيم���ا  واملقيم���ني، 
العقاري يف اململكة يعد واعًدا نظًرا لوجود العديد 

م���ن م�ضاريع اجل���زر اجلديدة منه���ا دملونيا وجزر 
اأمواج وديار املحرق، حي���ث ت�ضهم تلك امل�ضاريع 

يف انتعا�ص القطاع العقاري باململكة”.
واأك���د اأن ال�رشك���ة تتمي���ز بتوف���ري الكثري من 
امل�ضاري���ع التي تتب���ع موا�ضف���ات وزارة الإ�ضكان 
من ناحية ع���دد الغرف ومعتمدة م���ن م�رشوع مزايا 
لل�ضك���ن الجتماع���ي، م�ض���رًيا اإل���ى قي���ام ال�رشكة 

بت�ضويقها م�ضتقباً.
واأ�ض���اف: “تت���م ال�ضت�ضارة العقاري���ة لدينا 
باملج���ان اإل���ى جان���ب تقدمين���ا خلدم���ة الو�ضاطة 
العقارية والت�ضويق، حي���ث نقوم بتعريف الزبون 
على امل�ضاري���ع اجلديدة التي تنا�ض���ب احتياجاته 
وفًق���ا ملعايرين���ا التي ت�ضتخدم اأح���دث التقنيات 

واأجنحها يف جمال الت�ضويق العقاري”.
���ا به���ا فئ���ات خمتلفة  وتاب���ع: “ال�ض���وق حاليًّ
م���ن امل�ضاري���ع املعتمدة م���ن قبل برنام���ج مزايا 
الإ�ضكاين، الذي اأتاح الفر�ضة اأمام املواطنني من 
ذوي الدخ���ل املتو�ض���ط ل�رشاء العق���ارات، و�ضاعد 
املطوري���ن العقاري���ني يف اإن�ض���اء م�ضاري���ع لهذه 

الفئة ب�ضبب الطلب املتزايد عليها”.
وح���ول موؤ�ض�ض���ة التنظي���م العق���اري ودورها 
يف تنظي���م القط���اع وال�ض���وق، اأك���د مدي���ر ع���ام 
كب���ري  دوره���ا  اأن  العقاري���ة  الفر�ض���ة  �رشك���ة 
وا�ضتطاعت �ضب���ط ال�ضوق، وو�ضعت النقاط على 
احل���روف، واأمنت احلماي���ة لل����رشكات واملطورين 
وامل�ضتهلكني وجميع الأطراف يف اآن واحد، م�ضرًيا 
اإلى قانون التنظيم العقاري الذي اعتربه متطوًرا 
ومرًنا ومتفوًقا على الأ�ضواق املجاورة والعاملية”.
وقال عب���داهلل “الرتخي�ص للو�ضاطة العقارية 
ووكالة املبيع���ات وتدريبهم جماًن���ا بالتعاون مع 
�ضندوق العمل “متك���ني” �ضي�ضاعد على انتعا�ص 

ال�ضوق وتنظيمه”.
وثمن خط���وات الرئي�ص التنفي���ذي ملوؤ�ض�ضة 
التنظي���م العق���اري، ال�ضي���خ حممد ب���ن خليفة اآل 
خليفة، حيث مت تنظيم ال�ضوق بالن�ضبة للعقاريني 
حيث كان �ضابًقا بدون نظام وي�ضتطيع اأي �ضخ�ص 
العمل كعقاري بدون خربة اأو �ضهادة، لفًتا اإلى اأن 
العقاري���ني �ضي�ضتفيدون من املوؤ�ض�ضة من ناحية 

الرتخي�ص وت�ضويق ال����رشكات يف ال�ضوق وتدريب 
املوظفني.

واأو�ض���ح اأن املجموعة الأولى من العاملني يف 
القط���اع اأنهت تدريبها وتبق���ت دورتنا يف نوفمرب 
ودي�ضمرب املقبلني، مبيًن���ا اأنه على املدى البعيد 

�ضيكون هناك تنظيم اأكرث.
واأ�ضاف اأن جمعية العقاريني البحرينية حاليًّا 
تعطي اإر�ضادات تو�ضيحي���ة وتوعية ثقافية حول 
املو�ض���وع، لفًتا اإلى اأن اجلمعية �ضتنتخب جمل�ص 
اإدارتها اجلديد يف �ضبتمرب املقبل، وك�ضف اأنه قام 

برت�ضيح نف�ضه لهذه الدورة.
وق���ال اإن مهن���ة العق���اري م���ن اأف�ضل املهن 
يف الع���امل، وت�ضم���ى يف بع����ص ال���دول بالوظيفة 
الراقية حي���ث اإنهم اأكرث املوظف���ني العاملني يف 
ال�ضفق���ات، اإذ يبلغ اأقل مبل���غ لل�ضفقة 100 األف 
دين���ار، فبع����ص احلكوم���ات يف دول العامل تعترب 

العقار مهنة كبرية وجزء من القت�ضاد.
وحت���دث ع���ن مهن���ة “التثمني العق���اري” يف 
البحري���ن، لفًتا اأنه ل يوج���د اأي مثمن معتمد حتى 

الآن، م�ض���رًيا اإل���ى اأن التثم���ني العق���اري اأهم من 
الو�ضي���ط والبائع العقاري، لكن يف دول اأخرى فاإن 

العقاري ل يحق له تثمني اأي عقار اآخر.
واأ�ض���اف اأن موؤ�ض�ض���ة التنظي���م العقاري لها 
جه���د كب���ري يف تنظي���م �ض���وق العقار، فه���ي الآن 
تتح���رك خط���وة بخط���وة، اأول بداية م���ن الو�ضطاء 
الذي���ن اأ�ضبحوا حت���ت مظلتها، اإل���ى جانب وكيل 
املبيع���ات، ث���م املطوري���ن العقاري���ني، وبعدها 

املثمنني، بحيث يتم تنظيم �ضوق العقار.
ومن اإحدى امل�ضاكل التي ت�ضادف العقاريني 
يف البحرين بح�ضب راأيه، هو مبلغ العمولة، و�ضمان 
ح���ق املكتب يف هذه الن�ضبة، اإذ يتخلف الكثري عن 
دفعها بدون وجود قانون يحمي الو�ضيط العقاري. 
ولف���ت اأنه لن يكون هناك البيع من املالك مبا�رشة 
م�ضتقبا، حيث اإن دور وكيل املبيعات يف املكتب 
ه���و اأن ير�ض���ل ملوؤ�ض�ضة التنظي���م العقاري ما مت 
بيع���ه وعر�ض���ه خ���ال الي���وم، وذل���ك ل�ضمان حق 

املكتب العقاري من العمولة. 
ويق���ول جواد عبداهلل، اإن خ���ربة ال�رشكة جاءت 
ح�ضيل���ة ح�ض���اد 20 عاًم���ا م���ن العم���ل يف جم���ال 
اخلدم���ات العقاري���ة، حيث اأثمرت وب���كل فخر عن 
تر�ضي���خ وج���ود ال�رشكة كاإح���دى اأه���م ال�رشكات يف 
جمال اخلدمات وال�ضت�ض���ارات العقارية يف مملكة 

البحرين. 
وق���ال “فريقن���ا املك���ون م���ن اأه���م اخل���رباء 
والخت�ضا�ضي���ني باملج���ال العق���اري متوفر دوًما 
بخدمة العم���اء وعرب ت�ضخري كافة موارده وخرباته 

ال�ضت�ضارية حتت ت�رشفهم”. 
واإردف بالق���ول “�ضعارنا تق���دمي ال�ضت�ضارة 
والن�ضيح���ة الودي���ة، بعيًدا عن الأه���داف املادية، 
فحب الأر����ص التي نبتنا فيها ومنها، وقد �ضغفنا 
حبًّا لها، ف�ضكل دافًعا لتوفري اأ�ضمى اأنواع التفاين، 
بكل املعاين، لتعريف حب احلياة يف هذه الأر�ص”.
وتاأ�ض�ضت �رشكة الفر�ضة العقارية عام 1999 
وهي اإح���دى اأهم ال����رشكات البحريني���ة الرائدة يف 
تطوير الأرا�ضي واملق���اولت العامة كما وتخت�ص 
بال�ضتثم���ارات العقاري���ة حيث تق���وم ببيع و�رشاء 
واإدارة و�ضيان���ة وتق�ضي���م الأرا�ض���ي والعق���ارات 
وتطويره���ا. هذا وتقوم �رشكة الفر�ضة ببناء منازل 
ذات طاب���ع فاخ���ر وجمايل فائقة اجل���ودة ب�ضهادة 

العماء من خمتلف اجلن�ضيات.

• جواد عبداهلل متحدثاً ل� “الباد”	

ت�سوير: ر�سول احلجريي

ق��ال �ملدير �لعام ل�ص��ركة �لفر�ص��ة �لعقارية ج��و�د عبد�هلل، �إن��ه مت بيع 30 % من 

م�ص��روع “�أوركا” �ل�ص��كني �لذي يقع يف قلب جزر �أمو�ج ومكون من 52 فيال بالتعاون 

م��ع �صركة �ل�صر�يا �لعقاري��ة �ملتخ�ص�صة بالتطوير �لعق��اري. و�أو�صح �أنه من �ملمكن 

تاأجري �لوحدة يف �مل�صروع حتى �لتمليك على ح�صب متطلبات �ل�صوق، حيث �إن �لنقد 

ا، الفًت��ا �إىل �أنه يتم دفع 3 % من قيمة �مل�ص��روع، وموؤكًد� �أن فكرة  غ��ري متوف��ر حاليًّ

�لتاأجري �ملنتهي بالتمليك يف �مل�صروع ممتازة والقت رو�ًجا و�إقبااًل كبرًي� يف �ل�صوق. 

85 ش��قة تخدم “مزاي��ا اإلس��كاني” تكتمل الع��ام المقبل
دينار ماليين   7 بـ  صالح”  “النبيه  في  سكنية  مخططات  طرح 

“الفرصة” 
من الوكاالت 

العقارية األولى 
بالبحرين

مستقبل 
واعد للقطاع 
العقاري في 

المملكة 

زينب العكري

دينار ماليين   10 ب  و”س��ت��رة”  “ع����ذاري”  ف��ي  ت��ج��اري��ان  م��ش��روع��ان 

جواد عبداهلل: 
مشروعات عقارية 
ب� 40 مليون دينار 

خالل عامين

سكنية واستثمارية متنوعة

ء



مونتيرو سبورت
تط���ل ميت�صوبي�ص���ي مونتريو �صبورت بلغ���ة ت�صميم 
ع�رسي���ة تاأ�رس الأنظ���ار �رسيعا، فهي حتم���ل �صمات ومالمح 
 Dynamic الهوي���ة اجلدي���دة مليت�صوبي�صي وامل�صم���اة
Shield، وه���و ما يت�صح جليا من خ���الل املقدمة اجلديدة 
ذات امل�صابي���ح احل���ادة الرفيع���ة والأنيق���ة، والت���ي ت�صم���ل 
وح���دات نهاري���ة LED، واإلى الأ�صف���ل منها تتمو�ص���ع م�صابيح 
ال�صب���اب يف زاويتي ال�صادم الأمامي، ويف الو�صط جند قطعة عر�صية اأنيقة من الكروم متتد 

بني م�صباحي ال�صباب لت�صفي على املظهر املزيد من الرونق.
اأي�ص���ا ال�صب���ك الأمامي اأ�صبح اأكرث ح���دة واأكرث �رسا�صة من الط���راز ال�صابق، كما اأن فتحة 
التهوي���ة يف اأ�صفل امل�صد اأ�صبحت كبرية احلجم ما ي�صم���ح مبرور الهواء بان�صيابية �صديدة، 

الأمر الذي يعطي لل�صيارة ديناميكية عالية يف احلركة.

موستانج

تشارجر

حتتفل فورد برقم كبري حققته �صيارتها مو�صتاجن التي 
بلغ ع���دد ال�صيارات املنتجة منه���ا 10 ماليني �صيارة، وذلك 
بع���د اأن انتهت ال�رسك���ة الأمريكية من اإنت���اج الن�صخة �صاحبة 

الرقم الكبري يوم اأم�س.
الن�صخ���ة املميزة رق���م 10 مالي���ني حتمل الل���ون الأبي�س 

وغ���ادرت خطوط الإنتاج يف ولية ميت�سيغان الأمريكية، وعن �سبب 
اختيار هذا اللون غ���ري ال�سهري ن�سبيا ملالك مو�ستاجن، فهو ب�سبب اإنتاج 

اأول �صي���ارة مو�صتاجن بهذا الل���ون اأي�صا العام 1964. ولتحتفل ف���ورد بهذا الرقم الكبري 
جلبت اأول �صيارة مو�صتاجن رفقة خمتلف اأجيال مو�صتاجن، ونظمت م�صرية رائعة تقودها ال�صيارة 
البي�صاء على الأر�س وطائرة مو�صتاجن احلربية يف ال�صماء. ل تتميز هذه الن�صخة باأي �صيء خارجيا، 

وهو اأمر متعمد من فورد التي تريدها اأن تبدو كالن�صخة الأولى متاما.

ت�صتم���ر دودج بت�ص���در قائم���ة اأ�رسع واأق���وى �صيارات 
ال�صي���دان يف الع���امل، وتعيد دودج يف الع���ام 2019 اإعادة 
ت�صكي���ل فئ���ة ت�صارجر يف �صتة ط���رازات متمي���زة وتوفر 
جمموع���ة م���ن خي���ارات الأداء جلميع عمالئه���ا الع�رسيني. 
وتتنوع الت�صكيلة بني �صيارة ت�صارجر SRT هيلكات ذات 

ق���وة 707 اأح�صن���ة، وت�صارج���ر GT RWD بقوة V-6 مع 
اأداء ع���ايل رائع، اإ�صافة اإل���ى قدرة الدفع الرباع���ي الرائعة يف 

موديل SXT AWD اجلديد.
ح�صل���ت هذه ال�صي���ارة ذات القوة املذهلة مبحرك الهيم���ي V-8 ب�صعة 6.2 ليرت الذي 
يوف���ر قوة تبلغ 707 اأح�صن���ة و650 رطالً بالقدم من عزم الدوران، يرتافق املحرك مع ناقل 
احلرك���ة الأوتوماتيك���ي ال�رسيع ذي ال�رسع���ات الثماين من ط���راز TorqueFlite مع جماديف 

تبديل مثبتة على عجلة القيادة.

تويوتا “فورتشنر”... لشتى التضاريس والطرق
“تويوت���ا” العم���ل على  وا�صل���ت 
م���ن  الث���اين  اجلي���ل  �صي���ارة  تطوي���ر 
�صيارتها “فورت�صرن”، مع طرحها طراز 

الع���ام 2018، ال���ذي ج���اء مكت�صيا 
خطوطا خارجي���ة اأكرث عدائية، 

تع���زز مكانتها عل���ى �صعيد 
فئة املركب���ات الريا�صية 
ال�صتخدامات  املتع���ددة 
للقي���ادة  املخ�ص�ص���ة 
عل���ى �صت���ى الت�صاري�س 

والطرق الوعرة.
ط���راز  ويعك����س 
فل�صف���ة   2018

ال�سان���ع الياباين على �سعيد اخلطوط 
الت�صميمية، م���ع ت�صميم جريء يج�صد 
اجلم���ال العلمي، ويجمع ب���ني و�صائل 

الراح���ة املتطورة، و�صهول���ة الت�صغيل 
والقيادة، بجانب اخل�سائ�ص املتقدمة 
الكفيل���ة مبن���ح ال�صائق جترب���ة قيادة 
مفعم���ة باملتع���ة وال�صال�ص���ة، بغ����س 
النظ���ر ع���ن امل�صال���ك الت���ي يختارها 
ال�صائ���ق، يف ظ���ل بني���ة �صلب���ة 
“فورت�ص���رن”  متن���ح 
مزي���دا  اجلدي���دة 
الق���درات  م���ن 
القيادة يف  على 
جمي���ع البيئات، 
بجان���ب عج���الت 

كبرية احلجم.

سيارات المستقبل... أكثر ذكاء وصديقة للجميع
يتوق���ع فيلك���و �صت���ارك من �رسك���ة “مر�صيد����س بنز” اأن 
تغ���زو اآلف ال�صي���ارات الذكية اآلي���ة القيادة الع���امل مع بداية 
العق���د املقب���ل، و�صي�صافر النا����س يف املدن الكب���رية ب�صكل 
اآيل يف امل�صتقب���ل القريب، �ص���واء كان ذلك يف نظام مغلق يف 
�ص���وارع معين���ة اأو يف اأوقات حم���ددة، ولن تظه���ر التكد�صات 
مت�صل���ة  �صتك���ون  ال�صي���ارات  لأن  املروي���ة؛  والختناق���ات 
ب�صبك���ة و�صتتحرك ك����رسب. و�صيتم ا�صتخدامه���ا لأول مرة من 
قب���ل مقدمي خدمات التنق���ل مث���ل MyTaxi، وذلك ب�صبب 
م�ست�سع���رات ليدار اخلا�سة على �سقف ال�سيارة باهظة الثمن، 
وتدور هذه امل�صت�صعرات نحو 20 مرة يف الثانية لتقوم مب�صح 
حمي���ط ال�صيارة، ومن املتوقع اأن يقت�رس ظهور ال�صيارات اآلية 
القيادة على املدن الكبرية، حيث ت�سور اخلرائط الطرق بدقة 

عالية.
وبجانب هذه ال�صيارات الروبوت يتوقع �صتارك م�صتقبال 
�صي���ارات ل تختل���ف يف الكث���ري م���ن جوانبها ع���ن املوديالت 
احلالي���ة، ول���ن ي�صط���ر قائ���د ال�صي���ارة اإل���ى التغي���ري كليا، 
و�صت�صتمر ال�صيارة يف الظهور على و�صعها املعتاد، ولكن مع 
املزيد من خيارات التنقل، والتي ميكن اأن يختارها م�صتخدمو 

الطريق.
ويفرت����س اأ�صت���اذ الت�صميم باول���و تومينيللي اأن اجليل 
املقب���ل من ال�صيارات لن يكون خمتلف���ا يف الكثري من جوانبه 

ع���ن الي���وم، حيث تعتمد ����ركات ال�سي���ارات على م���ا ي�سمى 
اإ�صرتاتيجية املن�صة، وهو ما ل ميكن التخلي عنه ب�صهولة.

ومع ظه���ور مفاهيم ال�صيارات اجلدي���دة، مثل ال�صيارات 
الكهربائي���ة اخلال�س���ة اأو ال�سي���ارات اآلي���ة القي���ادة، ميك���ن 
لل����رسكات اأن تنتهج اإ�صرتاتيجيات جديدة، ويف ال�صيارات اآلية 
القي���ادة ت�صبح القي���م مثل الريا�صي���ة اأو التنقل على الطرق 

الوعرة اأقل اأهمية.
وك�صف���ت �رسك���ة فولك�س فاج���ن النقاب خ���الل معار�س 
ال�صي���ارات املا�صية عن العديد من النماذج الختبارية يف هذا 
الإط���ار، وقد اعتمد امل�صمم���ون يف عائلة I.D. على خ�صائ�س 
معينة مث���ل الربوز الق�صري ورحابة مق�ص���ورة ال�صيارة بدرجة 

كبرية وتقنيات القيادة الآلية والأبعاد اخلارجية الق�سرية.
 Berylls وي���رى ماتيا�س كيمبف من �رسك���ة ال�صت�صارات
Strategy Advisors يف ميوني���خ، اأن التقنيات الكهربائية 
ل���ن تقود اإلى تغيري يف الت�صميم بجميع ال�صيارات، ويفرت�س 
اخلب���ري الأملاين اأن تغيريا جذريا يف الت�سميم لن يحدث اإل مع 
ال�سي���ارات اآلية القيادة بالكامل، حيث �سيوؤدي ال�ستغناء عن 
مكون���ات التوجيه الداخلي���ة بال�صيارة مثل املق���ود اإلى اإيجاد 
خيارات اأخ���رى يف الت�صميم، ومع ذل���ك �صي�صتغرق الأمر وقتا 
طوي���ال حتى تتمك���ن ال�صي���ارات اآلية القيادة م���ن ال�صري على 

جميع الطرق ويف جميع ظروف الطق�س وعلى اأية �رسعة.

تعت���رب �صي���ارة BMW X4 اأول �صي���ارة 
ريا�صي���ة م���ن ن���وع كوبي���ه يف نهاي���ة الطبق���ة 
املتو�صط���ة، وتكمل الي���وم ال�صي���ارة اجلديدة 
كلي���ا لع���ام 2019 حكاية جناح ال�صي���ارة التي 
 BMW جتمع ب���ني ال�صمات املمي���زة لنموذج
X والأناق���ة الريا�صي���ة للكوبي���ه. مت بي���ع م���ا 
يق���رب م���ن 200،000 وحدة من اجلي���ل الأول 
من ط���راز X4 يف جميع اأنح���اء العامل منذ اإطالق 
الط���راز الأ�صلي يف العام 2014. وتوؤكد �صيارة 
BMW X4 اجلديدة كليا طابعها الفردي مع 
ديناميكي���ات القي���ادة املح�صن���ة ب�صكل كبري، 
والت�سمي���م اخلارجي املميز ال���ذي يربز غرائز 

ال�صيارة الريا�صية.
ال�صي���ارات  �رسك���ة  ا�صتقبل���ت  وموؤخ���را 
الأوروربية، الوكيل احل����رسي واملوزع املعتمد 
 BMW يف البحرين، �صيارة BMW ملجموع���ة
X4 املنتظ���رة يف �صالة عر�صها ه���ذا ال�صهر. 
يذكر اأّن طرازات عائلة X متتع ب�صعبية وا�صعة 
ب���ني حمب���ي BMW يف البحري���ن، ول�ص���ك يف 
اأن �صي���ارة BMW X4 تلف���ت الأنظار بف�صل 
ت�صميمه���ا املتمّي���ز وخطوطه���ا الديناميكية. 
وتاأتي �صيارة BMW X4 اجلديدة كليا لتحل 
م���كان الطراز ال�صابق الذي حق���ق جناحا وا�صعا 

عند اإطالقه للمرة الأولى العام 2013.
 BMW X4 وتعليقا على و�ص���ول �صيارة
اجلديدة كليا، ق���ال دايفد ماكغولدريك، مدير 
ع���ام �رسك���ة ال�صي���ارات الأوروربي���ة: “ي�صعدنا 
الإع���الن عن اإط���الق اجلي���ل الثاين م���ن �صيارة 
BMW X4 التي جتمع ب�صكل رائع بني الراحة 
والأداء والبتكار وتعك����س �صخ�صية فريدة من 
خ���الل ت�صميمه���ا املتميز. وي�صعدن���ا اأن نرّحب 
باأح���دث فرد يف عائل���ة X يف �صالت عر�صنا يف 

البحرين”.
الهال���ة  عل���ى  ال�ص���وء  ت�صلي���ط  مت  لق���د 
الديناميكي���ة والرفاهي���ة يف �صبورتن���ج كوبيه 
BMW M Perfo -  نن خالل اإ�صافة طرازي
 ”BMW X4 M40i“ اإلى الت�صكيلة mance
 ”BMW X4 M40d“ اجلديدة كليا و�صيارة
املذهل���ة. واعتمدت ال�رسكة عل���ى �صبكة تهوية 
اأك���رب كما يف باقي طرازاته���ا موؤخرا، وم�صابيح 
منف�صلة عن ال�صبكة، كما اعتمدن على م�صابيح 

رفيعة يف اخللفية.
تتمي���ز ال�صي���ارة برحابة كبرية م���ن الداخل 
بف�ص���ل زي���ادة ط���ول ال�صي���ارة مب���ا يزيد عن 
3 بو�ص���ة والعر����س بنح���و 1،5 بو�ص���ة، ولقد 
اكت�صب���ت قاع���دة العجالت 2 بو�ص���ة اإ�صافية، 
كما انخف�س وزنها بنحو 50 كيلوغراما بتوزيع 
مثايل 50/50 بني املقدمة واخللفية، واأ�سبح 

�صندوق الأمتعة بحجم 534 ليرتا.
الرائ���دة عل���ى نهجه���ا  ال�رسك���ة  اعتم���دت 

الت�سميمي املعتاد بخط���وط تقليدية وع�رية 
يف الوق���ت نف�صه، وقامت باإعادة ت�صميم حجرة 
ال�صائق لتح�صني و�صعي���ة القيادة، وذلك عرب 
خف����س لوحة العدادات ورف���ع مقعده، ووفرت 
مزي���د م���ن امل�ساح���ات يف اخلل���ف م���ع �سق���ف 
بانورام���ي لزي���ادة ال�صعور بالراح���ة يف الداخل. 
يف حني وت�صيط���ر �صا�صة و�صطية قيا�س 10.5 
بو�ص���ة عل���ى لوح���ة القي���ادة مع نظ���ام عر�س 
املعلومات على الزجاج الأمامي اختياري واأكرب 

من ال�صابق بن�صبة 75 باملئة.
وج���اءت “اإك����س 4” اجلدي���دة م���ع �صب���ك 
تهوي���ة اأكرب حجما، وم�صابي���ح اأمامية منف�صلة 
ع���ن ال�صبكة، كم���ا مت ال�صتغناء ع���ن م�صابيح 
ال�صباب الدائري���ة، و�صول اإلى اعتماد ت�صميم 
رفيع للم�سابيح اخللفية، كما اأ�سهمت اخلطوط 
الت�صميمية اجلديدة يف زيادة الن�صيابية بدرجة 
كبرية، بت�صجيل الطراز اجلديد معدل ان�صيابية 

يبلغ 0.30.
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ك�ص���ف رئي����س جمل����س اإدارة تي�ص���ال اإيل���ون 
مو�صك اأن ال�رسكة تن���وي اأن تتحول اإلى ال�صتثمار 
املغلق بعدما ا�صتط���اع اأن يوفر ال�صيولة الكافية 
الت���ي يحتاجها. جاء قراره بع���د اأن انت�رست تقارير 
العام���ة  ال�صتثم���ارات  ا�صتح���واذ �صن���دوق  ع���ن 

ال�صع���ودي عل���ى ن�صب���ة 5 % يف ال�رسك���ة مبجم���وع 
ا�صتثمار و�صل اإلى 2.9 مليار دولر.

تع���د تي�ص���ال ال�رسك���ة الأكرب عاملي���ا يف جمال 
ت�صنيع ال�صيارات الكهربائي���ة وتطوير التقنيات 

التابعة لها.

tariq.albahar@albiladpress.comمسافات
  BMW X4  2019
الكوبيه الجميلة 

في البحرين

منذ تقدمي اجليل احلايل لكاديلك اإ�صكاليد يف العام 2014 
مل ن�صه���د تغيريات كب���رية يف ال�صيارة، ولك���ن التقارير الأخرية 
ح���ول اجليل اجلديد الذي �صينطلق يف الع���ام 2020 ك�صفت عن 
بع����س التحديثات من اأهمها اأداء املح���ركات اجلديدة. التقارير 
 ،CT6 ك�صف���ت اأن اجلي���ل اجلديد قد يح�صل عل���ى نف�س حمرك

وه���و V8 �صع���ة 4.2 لرت ثنائي التريبو ال���ذي �صيولد قوة ت�صل 
اإلى 500 ح�صان، و�صيك���ون هناك فئة عالية الأداء مبحرك بقوة 
 V8 مبحرك V-Sport 550 ح�ص���ان، بينما الفئة الأعلى، وهي
�صع���ة 6.2 لرت، كما ك�صفت التقارير ع���ن وجود نية لإ�صافة فئة 

هجينة مبحرك كهربائي.

كاديالك إسكاليد
2019 بثالثة خيارات 
للمحركات
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سامسونغ تكشف عن غاالكسي نوت 9 رسمًيا

ضمن مهرجان صيف البحرين العاشر

3 مسلسالت كويتية جديدة في سبتمبر المقبل

أسيل عمران ترد بقسوة 
على مي العيدان

فؤاد عبدالواحد يطرح “عساك بخير” بلمسات بحرينية

محمد فؤاد يطرح بوستر ألبومه الجديد

قدمت ر�شميا “�شام�شونغ” هاتف “غاالك�شي 
ن���وت 9” و�شط ترقب وا�شع من حمبي التقنية يف 

العامل ملا �شيحمله اجلهاز من مزايا جديدة.
وبح�ش���ب بي���ان لل�رشك���ة الكوري���ة اجلنوبية، 
فاإن الهاتف اجلدي���د يقدم خا�شيات جديدة مثل 
قلم اللم�س الذي مت تعزي���زه مبزايا ات�شال الأول 
م���رة، كما ي�ش���م اجلهاز الذكي اأذك���ى كامريا من 

�شام�شونغ حتى اليوم.
ومت تزويد الهاتف ببطارية ت�شل �شعتها اإلى 
4.000 مللي اأمب���ري يف ال�شاعة، وهي االأكرب على 
االإط���الق، وبذلك يكون اجله���از قادرا على توفري 
طاقة كافي���ة طيلة اليوم لتمك���ني امل�شتخدمني 
من اإجراء املكاملات واملرا�شلة واللعب وم�شاهدة 
االأف���الم دون اخل�شية من نف���اذ البطارية. اأما على 
م�شتوى التخزين، فيتي���ح اجلهاز اجلديد خيارين 
للم�شتخدم���ني  ميك���ن  اإذ  الداخل���ي،  للتخزي���ن 

االختيار بني 128 جيغابايت اأو 512 جيغابايت.
م���وازاة م���ع ذلك، ي�شم���ح “ن���وت 9” باإمكان 
اإدخال بطاقة ذاك���رة منف�شلة microSD، حتى 
 Galaxy Note9 ت�شبح �شعة التخزين الكلية يف
1 ترياب���اي، وهذا يعني اأن امل�شتخدم �شتكون له 

م�شاحة هائلة.
ويعد قل���م S Pen امليزة االأ�شهر يف �شل�شلة 
هواتف “نوت”، ومع طرح الهاتف اجلديد  وحتول 
S Pen من جمرد و�شيلة للكتابة والر�شم اإلى اأداة 

تتيح للم�شتخدمني املزيد من القوة والتحكم.
وبف�ش���ل تعزيز القل���م  بخا�شي���ة البلوتوث 
 S Pen يتي���ح قل���م ،)BLE( منخف����س الطاق���ة
للم�صتخدم���ن بنق���رة واحدة فق���ط التقاط �صور 
�شخ�شي���ة وجماعي���ة وعر����س �رشائ���ح، وت�شغي���ل 

الفيديوهات واإيقافها موؤقتاً وغري ذلك الكثري.

أحداث

ال ت�شّخ���م امل�ش���كالت، با�شتطاعت���ك 
التخل�س منها. 

يخف الوه���ج ال�شابق كم���ا االحتماالت 
والت�شهيالت.

اجللو�س خلف املكات���ب لي�س �شحيا، 
احلركة مطلوبة. 

اخلمول وقّلة احلرك���ة ال يتنا�شبان مع 
و�شعك ال�شحي.

يطراأ ما مل يك���ن يف احل�شبان، في�شبب 
لك اال�شطراب. 

قم باإجن���از مهم ي�شّلط علي���ك ال�شوء 
ويثري االإعجاب.

ط���ول االنتظار منعك م���ن التدقيق يف 
االأمور.

تبذل جهودا م�شاعفة الإيجاد التفاهم، 
اأو تن�شحب بهدوء. 

يرتك���ز االهتم���ام على ق�شاي���ا مهنية 
طارئة اليوم.

الغني���ة  املاأك���والت  ع���ن  ا�شتع����س 
باللحوم بتلك اخلفيفة.

احلوار هو اأف�شل ما ميكن اأن يو�شلك 
اإلى اأهدافك. 

تتح�ش���ن معنوياتك الي���وم بعد مرحلة 
مليئة بال�شعوبات. 

الحمل:

األسد:

القوس:

الجوزاء:

الميزان:

الدلو: 

الحوت:

الثور: 

العذراء: 

الجدي:

السرطان:

العقرب: 

االإع���الم  وزارة  اعتم���دت 
الكويتية ثالث���ة اأعمال درامية 
�شتج���د  جدي���دة،  كويتي���ة 
طريقها اإلى جمهور الف�شائية 
االأول���ى(  )القن���اة  الكويتي���ة 
اعتب���ارا م���ن بداي���ة �شبتم���رب 

املقبل.
الدرامي���ة  االأعم���ال 
اجلديدة  الثالث���ة  التلفزيونية 
ه���ي م�شل�ش���ل “ه���م نواي���ا”، 
وهو اجل���زء الثاين من “نوايا”، 
بطولة النجم���ة القديرة �شعاد 
عب���داهلل، ويف امل�شل�ش���ل ح�شد 

بارز من جن���وم الدراما، ومنهم 
اليا�ش���ني وفاطم���ة  �شليم���ان 
ال�شفي، وعدد اآخر من النجوم، 

وهو م���ن تاأليف نوف امل�شف، 
واإخراج عي�شى ذياب.

اأي�ش���ا  االأعم���ال  وم���ن 

م�شل�شل “روز باري�س”، بطولة 
النجم القدي���ر حممد املن�شور 
وهي���ا عبدال�ش���الم وع���دد اآخر 
من الفنانني، وه���و من تاأليف 
البدري.  واإخراج حم���د  �شحاب، 
التلفزيون كذلك  و�شيعر����س 
حيات���ي”،  “حبيب���ي  م�شل�ش���ل 
تاأليف فوزي���ة الدريع، واإخراج 
وبطول���ة  الف�شل���ي،  خال���د 
الفنان���ني ح�شن الب���الم وزهرة 
ال����رشاح  وانت�ش���ار  عرف���ات 
ومن���ى  عب���داهلل  وعبداالإم���ام 

�شداد، وغريهم.

ن�رشت الفنان���ة ال�شعودية اأ�شيل عمران 
عرب ح�شابها على مواقع التوا�شل االجتماعي 

�شورة لها، وهي تقف يف حمل للورود.
وعّلقت عل���ى ال�شورة قائلة: “ال يعاب 
امل���رء على فقره وال قبح �شكل���ه، فلي�س له 
يف ذلك ح���ول وال قوة اإمنا يع���اب على قبح 

ل�شانه ودناءة اأخالقه”.
واعت���رب بع����س املتابع���ني اأنه���ا ت���رد 
عل���ى انتقاد م���ي العيدان له���ا على هام�س 
م�شاركته���ا يف ديو مع الفن���ان تامر ح�شني. 

وج���اء يف التعليق���ات: “ه���ذي ر�شال���ة ملي 
العي���دان املعفن���ة”، و”ه���ذا ال���كالم موجه 
ملي العيدان”. وكان���ت االإعالمية الكويتية 
وجهت انتقادا قا�شي���ا الأ�شيل، واأ�شارت يف 
مقطع فيدي���و ن�رشته على مواق���ع التوا�شل 
اإل���ى اأنه���ا ت�شتغ���رب اختي���ار الفن���ان تامر 

ح�شني لها للقيام بديتو معها.
وو�شفتها باأنها “�شوت بال �شخ�شية”، 
وقال���ت اإنه���ا عندم���ا ت�شمعها ال تع���رف اأنه 

�شوت اأ�شيل عمران.

م���ن كلم���ات ال�شاع���ر “القائ���ل” االأمري 
ب���در بن حمم���د، ط���رح الفنان ال�ش���اب فوؤاد 
عبدالواحد اأحدث اأغنيات���ه املنفردة بعنوان 
“ع�ش���اك بخ���ري”، متعاونا يف حلنه���ا مع بدر 
�شع���د، وم���ن ناحي���ة التوزي���ع املو�شيق���ي 
م���ع النج���م البحرين���ي “�شريو����س”، ومك�س 

وما�شرتنغ مع جا�شم حممد.
وحتم���ل اأغني���ة “ع�شاك بخ���ري” االإيقاع 
ال�شعودي يف التوزي���ع املو�شيقي، وكلمات 
عاطفي���ة موؤث���رة يحاور به���ا املحبوبة �شوقا 

للقائها.

وقد طرح عبدالواح���د االأغنية املنفردة 
اجلديدة عرب قناة روتانا يف “يوتيوب”، ومن 
خ���الل جميع و�شائ���ل التوا�ش���ل االجتماعي، 

واملكتبات املو�شيقية ال�شهرية واملتنوعة، 
اإلى جانب االإذاعات العربية.

االأغني���ات  �شم���ن  بخ���ري”  و”ع�ش���اك 
املنف���ردة التي �شيطرحه���ا عبدالواحد خالل 
الف���رتة املقبل���ة، وقب���ل اأن يط���رح االألبوم 
الثاين ل���ه خالل م�شريته الفني���ة، والذي بداأ 
االإع���داد له منذ ف���رتة متعاوناً به���ا مع اأهم 
ال�شع���راء وامللحن���ني يف اخللي���ج والوط���ن 
العرب���ي، ويحم���ل ب���ه جمموع���ة كب���رية من 
املفاج���اآت الغنائي���ة على �شعي���د الكلمات 

واالأحلان والتوزيع املو�شيقي.

يف ا�شتغال���ه امل�شتم���ر عل���ى ن����رش 
مهرج���ان  ق���ّدم  واالبت�شام���ة،  الف���رح 
�شي���ف البحرين العا����رش جلمهوره م�شاء 
اجلمعة املا�ش���ي املوافق 10 اأغ�شط�س 
2018 امل�رشحي���ة الكوميدي���ة املغربية 
“بولعيالت”، حي���ث اأقيمت على خ�شبة 
ال�شال���ة الثقافية بالتع���اون مع �شفارة 

اململكة املغربية لدى البحرين. 
مبتابع���ة  احل�ش���ور  وا�شتمت���ع 
تفا�شي���ل امل�رشحي���ة الت���ي كان بط���ل 
ق�شته���ا الرئي�س ال�شي���د “عبد اجلبار” 
الذي ي�شعى ليكون اأحد وجهاء املدينة، 
اإال اأن���ه مل ي���رزق بول���د لت�شتكم���ل ب���ه 
فرحت���ه. وبداأت تتعقد حي���اة عبداجلبار 
بعد �شعيه للزواج من امراأة اأخرى حتقق 
ل���ه اأمنيت���ه، حي���ث يق���دم عل���ى الزواج 
وتبداأ مع ه���ذه اخلطوة م�شكالت الغرية 
بني زوجتيه، اإال اأن���ه وبذكاء يتمكن من 
اإعادة مياه الود واملحبة اإلى جماريها يف 
عائلته التي كانت تو�شك على االنهيار. 
امل�رشحية من تاأليف عمر عزوزي، واإخراج 
مرمي اأجدو، ومن خالل مواقفها الطريفة 
تتناول وتعال���ج ق�شايا تعدد الزوجات 

يف املجتمع املغربي. 

يذك���ر اأن مهرجان �شي���ف البحرين 
هذا العام م�شتمر ملدة �شهرين ويختتم 
فعاليات���ه ي���وم 18 اأغ�شط����س اجلاري، 
االأن�شط���ة  م���ن  العدي���د  يق���ّدم  حي���ث 
املتنوع���ة واملالئمة ل���كل اأفراد العائلة 
يف خيم���ة نخ���ّول بجان���ب قلع���ة ع���راد. 
وتتوجه هيئة البحري���ن للثقافة واالآثار 
لداعم���ي  واالمتن���ان  ال�شك���ر  بجزي���ل 
مهرج���ان �شي���ف البحرين، وه���م: مركز 
ال�رشق االأو�ش���ط الطبي، �رشكة ال�شيارات 
االإنت���اج  و�رشك���ة   ،AA Car Rent
اإجن���اح  القيم���ة يف  mii2. ومل�شاته���م 
برنام���ج �شي���ف البحري���ن، ف���اإن هيئة 
اإل���ى �شفارات  الثقافة تتوج���ه بال�شكر 

كل من م�رش، املغرب، اليابان، ماليزيا، 
ال�ش���ودان،  اإندوني�شي���ا،  فل�شط���ني، 
الوالي���ات املتح���دة االأمريكي���ة، اليمن 
وتركيا. وتتقدم الهيئ���ة بال�شكر اأي�شا 
لهيئة �شوؤون االإعالم وكافة االإعالميني 
اأن�شط���ة  تغطي���ة  يف  مل�شاهماته���م 
املهرج���ان، اإ�شافة لكافة الداعمني من 

�رشكات وموؤ�ش�شات خا�شة.
ولالط���الع على فعالي���ات مهرجان 
�شي���ف البحري���ن 2018، وغريه���ا م���ن 
برامج هيئ���ة البحرين للثقاف���ة واالآثار، 
www. ميكنك���م زي���ارة موقع الهيئ���ة

.culture.gov.bh

ف���وؤاد  حمم���د  املط���رب  ط���رح 
البو�شرت الدعائ���ي الألبومه اجلديد، 
الذي مل ي�شتقر على ا�شمه النهائي 
بعد، عرب �شفحت���ه الر�شمية مبوقع 

التوا�شل االجتماعي في�س بوك.
وظه���ر ف���وؤاد باإطالل���ة �شبابية 
 ،Coming back اأرفقه���ا بتعليق
خ�شو�ش���ا واأن���ه مل يط���رح األبومات 
غنائي���ة من���ذ 8 �شن���وات، وحتديدا 
عق���ب األبومه االأخري “ب���ني اإيديك” 

الذي طرحه العام 2010.
يذك���ر اأن حمم���د ف���وؤاد ي�شتعد 
اأحداث م�شل�شله  ال�شتئناف ت�شوير 
اجلدي���د “ال�شاه���ر”، بع���د موافقة 
امل�شنف���ات  عل���ى  الرقاب���ة  جه���از 

الفنية على ا�شتكمال ت�شويره، اإثر 
توقف���ه لفرتة عق���ب اعرتا�س جهة 
�شيادية على اأج���زاء من ال�شيناريو، 
وي�شارك���ه البطول���ة ح�ش���ن يو�شف 

وتام���ر  ورغ���دة  يو�ش���ف  وفري���ال 
عبداملنع���م واأم���رية ه���اين واإجن���ي 
�رشف ومادلني طرب، من تاأليف تامر 

عبداملنعم واإخراج يا�رش زايد.

5 أغسطس
1876

االأول  ال��ع��دد  ���ش��دور 
من جريدة االأهرام.

1919
ِبدء الثورة الع�شكرية 
ال���رتك���ي���ة ب���ق���ي���ادة 
م�������ش���ط���ف���ى ك���م���ال 
احلكم  �شد  اأت��ات��ورك 

العثماين.

1914
اإ���ش��ارة  اأول  ن�����ش��ب 
م������رور ���ش��وئ��ي��ة يف 
مدينة  يف  ال��ت��اري��خ 

كليفالند االأمريكية.

1947
االحت�������������اد ال�����ع�����ام 
لل�شغل  ال��ت��ون�����ش��ي 
ي��ق��وم ب���اإ����رشاب ع��ام 
مب��دي��ن��ة ���ش��ف��اق�����س 
الت�شادم  اإل���ى  اأدى 
الفرن�شية  القوات  مع 
و����ص���ق���وط ع�������رات 

ال�شحايا.

1962
ال���ع���ث���ور ع���ل���ى ج��ث��ة 
مم����ث����ل����ة االإغ������������راء 
االأم���ريك���ي���ة م��ارل��ني 
م�����ون�����رو م���ي���ت���ة يف 
�شقتها بعد تعاطيها 
ج����رع����ة زائ��������دة م��ن 

احلبوب املنومة.

1963
ال���والي���ات امل��ت��ح��دة 
ال�شوفيتي  واالحت��اد 
وامل��م��ل��ك��ة امل��ت��ح��دة 
ي���وق���ع���ون م��ع��اه��دة 
التجارب  اإج���راء  حظر 

النووية.

“بولعيالت”تنشر االبتسامة على خشبة الصالة الثقافية
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ال�شم�س” التاريخية “مالم�شة  “نا�شا” ت�ؤجل عملية 

تع�ي�س بقيمة 289 ملي�ن دوالر ملزارع اأمريكي

ط�كي� تت�شدر قائمة اأكرث املدن ابتكاًرا يف العامل

ف�سل���ت اإدارة الط���ريان والف�ساء الأمريكية )نا�سا(، اأم�س ال�سب���ت، يف تنفيذ رحلتها التاريخية من 
خالل اإر�سال اأول بعثة مهمتها مالم�سة ال�سم�س، يف اليوم الذي يتزامن مع ظاهرة ك�سوف جزئي لل�سم�س 
)11 اأغ�سط����س(. وتاأخرت رحلة الإطالق ملدة �ساعة، قبل اأن يعل���ن امل�سوؤولون ف�سل اإحدى الختبارات 
التقني���ة، معلنني تاأجي���ل العملية اإلى اليوم الأح���د. وقالت “نا�سا” اإن املحاول���ة الثانية لإطالق مركبة 
الف�س���اء “باركر �س���ولر بروب” �ستجرى �سباح الي���وم الأحد. وكانت الوكالة ذك���رت اأن “باركر �سولر 
ب���روب” التي متاثل حجم ال�سيارة �ست�سافر مبا�رشة اإلى الغالف اخلارجي لل�سم�س، لتقطع 4 ماليني ميل 

اإلى �سطحه، وبذلك �ست�سبح اأقرب اإلى ال�سم�س �سبع مرات من اأي مركبة ف�سائية.
واملركبة املزودة بدرع حراري مبتكر حلمايتها من احلرارة الهائلة لل�سم�س، �سرت�سل اأول معلومات 
م���ن نوعها عن قرب لنج���م يف الف�ساء عندما تالم�س الغالف ال�سم�سي امل�سم���ى بالهالة ال�سم�سية. ومن 

املقرر اأن تدوم املهمة �سبع �سنوات.

منحت هيئة حملفني يف كاليفورنيا، تعوي�ًسا يتجاوز 289 مليون دولر ملزارع اأمريكي م�سوؤول عن 
فن���اء مدر�سة، قال اإنه اأ�سيب مبر�س ال�رشطان من ا�ستخدام مبي���د اأع�ساب “راوند اآب”، الذي ي�ستخدم 

على نطاق وا�سع وت�سنعه �رشكة “مون�سانتو” الأمريكية العمالقة.  
وزع���م دواي���ن جون�س���ون )46 عاًم���ا( اأن الت�سال الكثيف مع مبي���د الأع�ساب يت�سب���ب يف ليمفوما 
الالهودجك���ني )�رشطان اجله���از الليمفاوي(. واتفقت هيئة حملفني يف املحكم���ة العليا على اأن املبيد 
�ساهم يف اإ�سابة جون�سون بال�رشطان، وكان يجب على �رشكة مون�سانتو اأن تقدم عالمة حتذير من املخاطر 
ال�سحي���ة املحتملة. وكانت الق�سية هي الأولى التي يرفعه���ا مري�س بال�رشطان �سد مون�سانتو )عمالق 

املنتجات الزراعية( لت�سل امل�سكلة اإلى �ساحات املحاكم.
ومت ت�رشي���ع الدع���وى لأن وثائ���ق واأوراق املحكم���ة ت�سري اإل���ى اأن جون�سون مي���وت. ويعد فوزه يف 
ه���ذه الق�سي���ة �سابقة لكثريين غ���ريه. ونفت مون�سانتو وج���ود �سلة بني العن�رش الن�س���ط يف راوند اآب 
)غليفو�س���ات( وال�رشط���ان، بقوله���ا اإن مئ���ات الدرا�سات اأثبت���ت اأن الغليفو�سات اآم���ن. وقال �سكوت 
بارتري���دج، املتحدث با�سم مون�سانت���و اإن ال�رشكة �ست�ستاأنف، وتوؤك���د اأن الدرا�سات العلمية ووكالتني 

حكوميتني خل�ستا اإلى اأن املبيد ل ي�سبب ال�رشطان.

تغلب���ت طوكيو عل���ى لندن 
ونيويورك لتت�س���در قائمة اأكرث 
م���دن العامل ابتكاًرا رغ���م اأنها مل 
تدخل بني امل���دن الع�رش فيها اإل 

منذ ثالث �سنوات فح�سب.
الإجناز  حققت طوكيو ه���ذا 
بع���د اأن تبنت نهًج���ا يعتمد على 
والت�سنيع  الروب���وت  تكنولوجيا 
ثالثي الأبعاد. وتقدمت العا�سمة 
بع���د  كب���رية  ب�رشع���ة  الياباني���ة 
دخولها للقائمة وه���ي اأي�ًسا من 

ب���ني ثالث م���دن اآ�سيوية يف قائمة هذا العام. وقال كري�ستوفر هاي���ر مدير موؤ�س�سة )تو ثينك 
ن���او( التي تن�رش التقييم ال�سن���وي للمدن ”ما يده�سنا حقا هذا العام هو تقدم طوكيو لتتغلب 
عل���ى مدن مناف�سة مث���ل بو�سطن“. وتاب���ع قائالً ”اأظه���رت )طوكيو( نهًج���ا وا�سًحا من خالل 
تبن���ي التكنولوجيا الذكية لتق���ود البتكار فيما عرفنا باأنها اجتاهات �ستغري العامل متزج بني 
تكنولوجيا الروبوت والت�سنيع ثالثي الأبعاد“. و�سملت القائمة �سنغافورة و�سيدين و�سول يف 
مراكز متقدمة. وتقيم املوؤ�س�س���ة املدن على اأ�سا�س 162 موؤ�رشًا ت�سمل الرقابة على الإنرتنت 

وتوزيع الرثوات والأعمال ال�سديقة للبيئة.

 Social
media

�شيني يقّلد جاكي 
�شان.. مبغامرة جمن�نة

اأثار م�سهد غريب لرجل ي�سري على بطنه يف طريق �رشيع، الده�سة لدى �سائقي ال�سيارات 
يف مدين����ة اأورومت�سي، عا�سمة منطقة �سين����غ يانغ ب�سمال غرب ال�سني، حيث كان ال�سخ�س 

املغامر ميتطي بذلة مزودة بكرات حملية ال�سنع، وي�سابق ال�سيارات يف �سارع مزدحم.
واأظه����رت لقطات فيدي����و مت التقاطها من كامريات املراقب����ة يف املنطقة، الرجل وهو 
يعر�����س نف�سه للخطر يف مغامرة جمنونة، وي�سري بني ال�سي����ارات ببذلته احلمراء التي تعمل 
لأكرث من خم�س دقائق يف كل عملية �سحن. واأوقفت �رشطة املرور املحلية يف املنطقة الرجل 

على الفور عندما اكت�سفت طريقته الغريبة يف اخرتاق قوانني املرور يف الدولة.
وق����ال الرجل لل�رشطة يف املحطة اإن����ه قام ب�سناعة البذلة التي تعمل بالبطاريات باإلهام 
من تلك التي كان يرتديها جاكي �سان يف فيلم CZ12. وقد اتهم الرجل حتى الآن بانتهاك 
قوان����ني امل����رور ال�سينية، واإزعاج النظام الع����ام. فيما، ما لتزال ال�رشطة حت����دد ما اإذا كان 

�سيتم اإ�سافة غرامات اأخرى.

اإلي�شا تطل على جمه�رها بعد تعافيها

الطقس المتوقع لمملكة البحرين
إدارة الرصاد الجوية

www.bahrainweather.gov.bh
Tel: 17323073 - 17321175
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الطقس المتوقع للثلثة أيام القادمة  

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

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

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

 عقدة احيانا.15الى 

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

عقدة احيانا.

الطقس لهذا اليوم
الربعاء

27/07/2016

40º 32º
الطقس

 حار ورطب ولكنه مغبر احيانا مع بعض
السحب.

الرياح
  عقدة12 الى 07عموما شمالية شرقية من 

  عقدة احيانا خلل17 الى 12وتصل من 
النهار.

تحذير
ليوجد.

درجات الحرارة "الشرق الوسط"

13 KT

16 KT

17 KT

17 KT

صنعاء
22º 18º

عمان
35º 21º

الدوحة
36º 33º

أبوظبي
38º 32º

بيروت
28º 23º

مسقط
32º 27º

القاهرة
38º 21º

بغداد
46º 29º

الكويت
44º 35º

05:02ص شروق الشمس

06:26م غروب الشمس

11:54م بزوغ القمر

12:14م أفول القمر

10:44ص أعلى مد ≈⇑

05:08م أدنى جزر ≈⇓

المنامة

الرياض
43º 31º

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

البحر.

 ارتفاع الموج

لإلعالن على
الموقع اإللكتروني والسوشيال ميديا

@albiladpress @albiladpress @albiladnews
17111501  -  32224492

حالة 
الطقس

الطق�س ح���ار ن�سبيا، 
مع ت�ساعد الأتربة يف 

بع�س املناطق.

الري���اح �سمالية غربية بوجه ع���ام من 7 اإلى 12 
عق���دة، وتزداد �رشعته���ا من 12 اإل���ى 17 عقدة 

وت�سل من 20 اإلى 25 عقدة اأحيانا يف النهار. 

ارتف���اع املوج من قدم اإلى 3 اأق���دام، وي�سل اإلى 6 اأقدام يف 
عر�س البحر. درجة احلرارة العظمى: 40 م وال�سغرى: 30 م. 

الرطوبة الن�سبية العظمى: 75 % وال�سغرى: 20 %.

 عبدالنبي ال�شعلة 
رئي�س جمل�س الإدارة

 اأحمد البحر 
الرئي�س التنفيذي

 م�ؤن�س املردي 
رئي�س التحرير

 اأمين همام 
مدير التحرير

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

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

  للتوا�سل مع ق�سم العالنات : املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645   -   فاك�س: 17580939            ال�سرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434

تطبع يف موؤ�س�سة الأيام للن�رش

اإدارة التحرير: تلفون: 17111444 - 00973 فاك�س: 17111467 - 00973  �س.ت:67133 - �س.ب : 385

الفجــر: 3:43
الظهـر:  11:43

العصــر: 3:13
المغرب: 6:17
العشاء: 7:47 

مواقيت 
الصالة

احلم�س الن�وي يعيد ت�شكيل خارطة “القبائل العربية”
جل���اأت قبائ���ل وبيوت���ات عربي���ة اإل���ى الفح�س 
اجلين���ي “دي اإن اإي���ه” لتاأكي���د عراقته���ا وانتمائها 
العرب���ي الرا�س���خ، واإزال���ة ال�سوائ���ب ع���ن جذوره���ا 

املت�سلة بالأ�سالف.
املنتدي���ات  ع����رشات  الإنرتن���ت  يف  وانطلق���ت 
واملجموع���ات التي حت�سد بع�سه���ا لتاأكيد “الهوية 
امل����رشق  يف  العربي���ة  القبائ���ل  ب���ني  امل�سرتك���ة” 
واملغرب، لبناء ج�س���ور وخارطة لنت�سار القبيلة عرب 

الوطن العربي.

ومل تك���ن نتائج حتلي���ل احلم�س الن���ووي التي 
جتريه���ا �رشكات غربي���ة، مثل �رشك���ة “فاميلي تري” 
الأمريكي���ة بال�سعي���دة لكثريين، بع���د اأن نزعت عن 

بيوتات وقبائل اأن�ساًبا اعتقدوا بها ملئات ال�سنني.
وعل���ى �سبيل املثال، فاإن اأول قبائل �سهرية يف 
املنطقة العربية، اكت�سف���وا عرب حتليلهم اجليني ل 
ميت���ون للجن�س العربي ب�سل���ة، كما اكت�سفت قبائل 
ل تتح���دث العربية قط، يف اإي���ران على �سبيل املثال 
اأنه���ا تنتم���ي للجن����س العرب���ي بن�سبة تف���وق بع�س 

ال���دول العربي���ة. وباملث���ل، فف���ي منطق���ة املغرب 
العرب���ي، اجتاحت حم���ى التحليل اجلين���ي املجتمع، 
ووج���دت بيوتات اعتق���دت اأنها عربية �رشف���ة، اأنها 
م���ن حتور جين���ي، اأمازيغي، اأو حت���ى اأوروبي. وخالل 
نتائج ظهرت، اكت�سف باحثون، اأن العن�رش الأمازيغي 
الأ�سيل يف منطقة القبائل باجلزائر، ن�سبته ل تتجاوز 
نح���و 45 %، فيما ن�سبة العن����رش العربي يف م�رش اأقل 

من ذلك كثرًيا.
ومن خالل نتائج ال�رشكة الأمريكية فاميلي، جند 

انت�س���اًرا جيًدا للعن�رش الأمازيغي، والعربي يف كل من 
الربتغال واأ�سبانيا وحتى جنوب اإيطاليا.

وت����رشي حمة التحلي���ل اجليني يف الع���امل باأ�رشه، 
لرب���ط الأوا�رش ومعرفة اجلذور واإزال���ة اللب�س القائم 
يف الأن�ساب. ومن خالل التحليل، متعدد امل�ستويات، 
ميكن اأن تتعرف باجلن�س الب�رشي الذي تنتمي له، اإن 
كن���ت اأفريقي���ا اأو قوقازيا اأو عرب���ي، كما ميكن بعد 
ذل���ك معرفة ما اإذا كنت تنتم���ي لل�ساللة الإبراهيمة، 
واإن كنت عدنانيا اأو قحطاين، اأو حتى من بني ها�سم.

درا�شة تك�شف “منفعة 
اأعظم” للفياغرا

املانيا تعتقل 
امل�شاغب” “ال�شنجاب 

القرد”  “غبار 
ينت�شر يف بريطانيا

قالت �سحيفة “ديل���ي ميل” الربيطانية، 
اإن اختبارات جديدة وجدت اأن حبوب الفياغرا، 
الت���ي تعال���ج �سع���ف النت�ساب عن���د الرجال، 
ميك���ن اأن تك���ون له���ا منفع���ة اأخ���رى. وذك���ر 
امل�سدر اأن عقاقري الفياغ���را ميكنها م�ساعدة 
املكفوف���ني عل���ى ا�ستع���ادة ب�رشه���م، وذلك 
ح�س���ب درا�سة علمية اأجري���ت على مدى عامني 
يف جامع���ة كولومبيا بنيويورك. وت�سري التجربة 
العلمي���ة اإل���ى اأن الأقرا����س الزرق���اء ميكنه���ا 
من���ع اإ�سابة املر�سى بالعمى، كم���ا قد ت�ساعد 
على ا�ستعادة املكفوف���ني ب�رشهم. واعتمدت 
الدرا�س���ة عل���ى منح بع����س امل�سابني بالعمى 
قر�س���ني من الفياغرا يوميًّا ملدة عامني، الأمر 

الذي اأدى اإلى حت�سن ملحوظ يف ب�رشهم.

حتركت ال�رشطة لإنق���اذ رجل ا�ستنجد بها، 
قائ���اًل اإن �سغ���ري �سنج���اب يط���ارده، يف مدينة 

كارل�رشوه الأملانية.
واأم�س���ك رجال ال�رشط���ة بال�سنج���اب الذي 
اأزعج الرجل مبالحقت���ه الدائمة له، واأودعته يف 
دار لرعاي���ة احليوانات، ح�سبم���ا اأفادت و�سائل 
اإع���الم حملية. ون����رشت �رشطة كارل����رشوه �سوًرا 
لل�سنج���اب “امل�ساغ���ب” عل���ى ح�سابها مبوقع 
“توي���رت”، ال���ذي غ���رق يف ن���وم عمي���ق عقب 
الإم�س���اك به. وقالت متحدث���ة با�سم ال�رشطة اإن 
ال�سناجب التي تفق���د اأمهاتها اأحياًنا ما تالحق 
���ا ب���دلً م���ن الأم، م�سرية اإل���ى اأن هذا  اأ�سخا�سً

اأحياًنا ما يكون خميًفا.

قالت خدم���ات الط���وارئ الربيطانية اإنها 
تتعامل مع “وباء” عل���ى نطاق مدينتي �ستوك 
اأون ترينت ونورث �ستافورد�ساير، بعد انت�سار 
تعاط���ي م�سح���وق اأبي����س يطل���ق علي���ه “غبار 
الق���رد”، ال���ذي يت�سبب يف اإ�ساب���ة املتعاطني 
بالذهان العنيف ويدفعه���م لفقدان ال�سيطرة 
عل���ى اأنف�سه���م. واأ�سبحت اأع���داد متزايدة من 
امل�ستخدم���ني يف حميط �ست���وك مدمنني على 
“الغبار” الذي ميكنه���م احل�سول عليه مقابل 
اأق���ل من 2 جنيه اإ�سرتلين���ي. واأظهرت لقطات 
م�س���ورة عرب كامريات ال�رشطة، اأحد املتعاطني 
وه���و يقفز م���ن �سط���ح اأح���د املباين قب���ل اأن 

ي�ستبك مع ال�رشطة.

• بركة �سباحة تعج بالرواد هرًبا من احلر يف يان�سجو، ال�سني )اف ب(	

اأحي���ت املطربة اللبنانية اإلي�سا حفال غنائيًّا يوم اجلمعة يف بريوت، يف اأول ظهور لها بعد 
اعرتافها باملر�س. وقد ن�رشت املطربة على �سفحاتها الر�سمية مبواقع التوا�سل الجتماعي، 

�سوًرا لها قبل بدء احلفل.
وكان���ت اإلي�سا قد اأعلنت الأ�سبوع املا�سي ع���ن اإ�سابتها ب�رشطان الثدي، من خالل اأحدث 
اأغنياته���ا امل�س���ورة “اإل���ى كل اللي بيحب���وين”، الذي تظه���ر فيه وهي تتح���دث عن ظروف 

اإ�سابتها بال�رشطان، وحتديها ظروف احلياة واملر�س من اأجل حمبيها.
ولك���ن اإلي�سا طماأنت جمهورها يف خت���ام الأغنية، واأعلنت اأنها �سفيت من املر�س، داعية 

الن�ساء اإلى الك�سف املبكر عن �رشطان الثدي.
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