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انتعا�ش  الأ�سواق 55 %... واأ�سعار “الأ�سماك” 
مرتاجعة و”الفواكه” م�ستقرة

األعاب  عر�ش  “ال�سياحة” تختتم 
الليغو بنجاح �ساحق
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ا�ستقبال حافل ملنتخب النا�سئني 
لكرة ال�سلة

البالد سبورت
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جائزة 
ال�صحافــــة العربيـــة 

فئة “ال�سحافة ال�ستق�سائية ” 

جائزة 
خليفـــة بــن �صلمـــان 

فئة “التحقيق ال�سحايف” 
فئة “عمود الراأي”

جناح ن�صف خريجي جامعات ال�صني املعتمدة بامتحان “نهرا”
يف ملف “الدكتواره املهنية... فقاعة الدال قبل الأ�سماء”... اجلالهمة لـ “$”:

قال���ت �لرئي�س���ة �لتنفيذي���ة للهيئ���ة �لوطنية 
لتنظي���م �ملهن و�خلدم���ات �ل�سحية )نه���ر�( مرمي 
�جلالهم���ة ل� “�لبالد” �إن خريجي �جلامعات �ل�سينية 
�ملعتم���دة فقط هم من �سمح لهم بالتقدم المتحان 

مز�ولة �ملهنة. 
و�أو�سح���ت بح���و�ر م���ع �ل�سحيف���ة �أن �لهيئ���ة 
�متحن���ت بالع���ام 2017 خريجني م���ن 10 جامعات 
من د�خل �لبحرين وخارجها، ووفق نتائج �جلامعات 
تاأت���ي نتائج طلب���ة �جلامع���ات �ل�سيني���ة يف مرتبة 
متو�سط���ة ب���ني �جلامع���ات، ون�سب���ة �لنج���اح ب���ني 

�ملتقدمني من هذه �جلامعات 50 %.
ومبو�س���وع �ل�ساع���ة ع���ن �ل�سه���اد�ت، ذكرت 
�جلالهم���ة �أنه���ا وقع���ت يف مار����س 2017 �تفاقية 

م���ع �رصك���ة “د�تلفل���و” �لعاملية للتحق���ق من �سحة 
�لوثائق �لتي تفد للهيئة من جانب ممار�سي �ملهن 
�ل�سحية من م�سادرها �الأ�سلية قبل ح�سولهم على 

ترخي�س مز�ولة �ملهنة.

ولفت���ت �إلى �أن���ه مت �لتدقي���ق يف 2537 طلبا 
ه���ذ� �لع���ام، ومت رف����س 102 طل���ب، بينه���م 58 
ممر�س���ة �أجنبية، �إما نظ���ر� لعدم �سح���ة �ل�سهاد�ت 
�أو �ملر�ج���ع �حلا�س���ل عليه���ا مقدم �لطل���ب �أو عدم 
�سحة �ملعلوم���ات �ملقدمة وعلي���ه رف�ست �لهيئة 

�لرتخي�س لهم.
وتناق����س “�لب���الد” على م���د�ر �الأي���ام �ملقبلة 
م���ع جمموعة م�سوؤول���ني من جه���ات ر�سمية متنوعة 
مو�س���وع �ل�ساع���ة ع���ن �ل�سه���اد�ت �ملهني���ة، وهل 
تع���رتف �جله���ات �لر�سمي���ة بالدبل���وم �ملهن���ي �أو 
�ملاج�ست���ري �ملهني، وهل تعام���ل “�لد�ل” �ملهنية 
مثل �لدكت���ور�ه �لتقليدي���ة )PHD(، وما �أثر هذه 
�ل�سه���اد�ت لرتقية �ملوظف مبوق���ع عمله، وغريها 

من ��ستف�سار�ت ترتب���ط مب�سار �ملو�سوع 
�ملثري للجدل.

• مرمي �جلالهمة	

رف�ش ترخي�ش 102 اأ�سحاب موؤهالت �سحية بينهم 58 ممر�سة اأجنبية
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م�ساركة 100 فريق من 25 دولة... حممد بن را�سد:

البحرين جاهزة ال�صت�صافة بطولة الطريان احلر الداخلي
�ملنام���ة - بنا: �أعلن رئي�س جمل�س �إد�رة 
جر�فيتي �ندور �سكاي د�يفينغ �ل�سيخ حممد 
بن ر��س���د بن خليفة �آل خليف���ة عن جهوزية 
نف���ق جر�فيتي و��ستعد�د طاق���م �لعمل من 
�الإد�ري���ني و�لفني���ني ال�ست�ساف���ة بطول���ة 
�لعامل �لثالثة للطري�ن �حل���ر �لد�خلي للمرة 
�الأول���ى يف مملك���ة �لبحرين ومنطق���ة �ل�رصق 
�الأو�سط، بتنظيم من جر�فيتي �ندور �سكاي 
د�يفين���غ بالتع���اون م���ع �الحت���اد �لبحريني 
للريا�س���ات �جلوية يف �لفرتة من 25 ولغاية 
28 من �سهر �أكتوبر �ملقبل، مب�ساركة 100 
فري���ق ميثل���ون 25 دولة م���ن خمتلف دول 

�لعامل.،

و�أ�س���اف رئي�س جمل����س �الإد�رة �ستجمع 
�لبطولة �أ�سهر �لالعبني �ملتمر�سني يف جمال 
�لط���ري�ن �حلر و�أبط���ال �لع���امل يف �حلركات 
�حلرة مثل “كري� بو” من �سنغافور�، و “مايا 
كوجيين�س���كا” م���ن بولن���د�، و�أبط���ال �لعامل 
يف لعب���ة �لتما�س���ك �لرباعي���ة “هايابو�سا”، 
و�أبطال �لعامل يف �لطري�ن �لديناميكي فريق 
“وين���دور” من �إ�سبانيا. و�أك���د �أن �لنجاح يف 
��ست�ساف���ة �لبطولة مل يتحق���ق �إال من خالل 
�لدع���م �ملتو��سل من رئي�س �لوزر�ء �ساحب 
�ل�سم���و �مللكي �الأمري خليفة ب���ن �سلمان �آل 

خليفة للقط���اع �لريا�سي �لبحريني 
16و�لرب�مج �ل�سبابية.

عو��س���م � وكاالت: �أعل���ن �جلي����س �ليمن���ي 
��ستكمال حترير مديرية �لظاهر مبحافظة �سعدة، 
�ملعقل �لرئي�س للحوثي���ني بالكامل، بعد عملية 
ع�سكرية و��سع���ة تكبدت فيه���ا ملي�سيا �حلوثي 
�النقالبية خ�سائر باهظة. وحتظى مديرية �لظاهر 
�حلدودي���ة باأهمي���ة كب���رية، ال�سيم���ا �أنها حتاذي 
مديري���ة حي���د�ن حيث معقل زعي���م �مليلي�سيات 
عبد�ملل���ك �حلوث���ي. وق���ال �جلي����س �إن قو�ت���ه 
وباإ�سناد من قو�ت �لتحال���ف �لعربي، ��ستكملت 
حتري���ر مديرية �لظاه���ر بالكامل، وذل���ك بعد �أن 

حررت مناط���ق )�لكحال، نقيل بن حارث، 
�ملجرن، طيبان، جز�ع، �خللبة، قمامة(.

باإ�سناد من قوات التحالف العربي

حترير املعقل الرئي�س للحوثيني يف �صعدة

• قو�ت من �جلي�س �ليمني )�أر�سيفية(	 14

حممد بوخما�س يروي ق�صة 
جتارة عمرها 120 عاما

لقاء األحد
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ب�صر” “خداع 

• �أحدثت �سورة للج�رص �لعلوي لتقاطعي “�لنويدر�ت و�ألبا” جدالً مبو�قع �لتو��سل �الجتماعي الحتمال وجود خلل 	
�إن�سائي. و�أكد م�سوؤول بالوز�رة �أن وجود �خللل �أمر عاٍر عن �ل�سحة، و�أنه “خد�ع ب�رص”. )ت�سوير: �أمين يعقوب(

را�صد الغائب

% االلتزام   98.5
بقرار حظر العمل ظهرا 

و�لتنمي���ة  �لعم���ل  وز�رة   - عي�س���ى  مدين���ة 
�الجتماعية: �أعلن وزير �لعم���ل و�لتنمية �الجتماعية 
جميل حمي���د�ن �أن ن�سب���ة �لتز�م �ملن�س���اآت بالقر�ر 
�ل���وز�ري رقم )3( ل�سن���ة 2013، ب�ساأن حظر �لعمل 
حتت �أ�سعة �ل�سم�س و�الأماك���ن �ملك�سوفة، يف فرتة 
�لظهرية من �ل�ساعة 12 ظهر� وحتى �لر�بعة ع�رص� يف 
يوليو و�أغ�سط�س لهذ� �لعام، جتاوزت 98.5 %، �إثر 
�إ�رص�ف �ل���وز�رة على تطبيقه وقيام مفت�سي �لوز�رة 

ب� 10341 زيارة طو�ل فرتة �حلظر.

يغلق اأبوابه لل�صيانة بعد 38 �صنة... “جدحف�س للوالدة” 
�أعلن����ت وز�رة �ل�سحة عن �إحال����ة جميع حاالت 
�ل����والدة �إلى جمم����ع �ل�سلمانية �لطب����ي، بعد �إغالق 
جناح �لوالدة مب�ست�سف����ى جدحف�س موؤقتاً بغر�س 
�ل�سيان����ة مل����دة 10 �أ�سهر بدء� م����ن مطلع �سبتمرب 
�جل����اري، كما هو مقرر يف تعمي����م �أ�سدرته �لوز�رة 
�إل����ى  تعميمه����ا  يف  �ل����وز�رة  ولفت����ت  �خلمي�����س. 
حتويل جمي����ع �حلو�مل وحاالت �ل����والدة �إلى جممع 
�ل�سلمانية ب�سف����ة موؤقتة، للقيام باأعمال �ل�سيانة 
يف جن����اح �ل����والدة مب�ست�سفى جدحف�����س. يذكر �أن 

ح����االت �لوالدة �ل����و�ردة �إل����ى م�ست�سفى جدحف�س 
لي�ست بقليل����ة، فكانت حتول �حل����االت �الإ�سافية 
م����ن جمم����ع �ل�سلمانية �إل����ى م�ست�سف����ى جدحف�س. 
�مل�ساح����ة  ذو  جدحف�����س  م�ست�سف����ى  وي�ساه����م 
�ل�سغرية و�ملبنى �لقدمي يف تخفيف �ل�سغط على 
ع����دد حاالت �لوالدة يف جمم����ع �ل�سلمانية. يذكر �أن 
�ملبنى �حلايل مل�ست�سفى جدحف�س للوالدة �فتتح 
يف 1980 وكان ع����دد �الأ�����رصة حينها 34 �رصير�، ويف 
يولي����و 1984، �فتتح����ت غرف����ة �لعملي����ات جلناح 
�لوالدة بامل�ست�سفى، و�أ�سبح �لعدد �حلايل لالأ�رصة 

يبلغ 100 �رصير )80 للوالدة و20 للر�سع(. 3

مروة خمي�س
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“التخطيط اال�سرتاتيجي” تناق�ش خططها امل�ستقبلية
يف اجتماع تراأ�شه الدو�رسي

املنام���ة - بن���ا: عق���د جمل����س اإدارة اجلمعية 
البحرينية للتخطيط اال�شرتاتيجي اجتماعه برئا�شة 
اإبراهيم الدو�رسي، وع�شوية كال من نائب الرئي�س 
هالة �شليبي���خ، و�شوزان عجاوي، ون���زار الب�رسي، 
واالأم���ن امل���ايل يو�شف د�شك���وين، واأحم���د البنا 
وبا�ش���م البحارن���ة واالأمن العام حمم���د العرادي.
وكان جمل����س االإدارة احلايل ق���د مت تعيينه بقرار 
ر�شم���ي من وزي���ر العم���ل وال�ش���وؤون االجتماعية، 
ب�ش���ورة موؤقت���ة م���ن اأج���ل احلف���اظ عل���ى كيان 
ودميومة اجلمعية التي واجهتها بع�س امل�شكالت 
املادية واالإداري���ة، واختري رئي�س واأع�شاء جمل�س 
االإدارة بق���رار ر�شم���ي م���ن وزير العم���ل والتنمية 
االجتماعي���ة جمي���ل حميدان مل���ا يتمتع ب���ه هوؤالء 
النخبة من ال�شباب من م�شداقية يف العمل والعلم 

واجلدي���ة يف العط���اء والقدرة العلمي���ة على اإعادة 
هيكلة املوؤ�ش�شات املتعرثة.

ومت االتف���اق يف االجتم���اع عل���ى االإع���داد يف 

االأ�شه���ر املقبل���ة الجتماعات اجلمعي���ة العمومية؛ 
لو�ش���ع اللبنات العملي���ة وا�شرتاتيجي���ة متكاملة 

مل�شتقبل اجلمعية.

لتعزيز التوا�سل مع االأهايل تد�سني “اجلنوبية تاميز” 
برعاية �شمو ال�شيخ خليفة بن علي

ع����وايل - املحافظ����ة اجلنوبي����ة: حت����ت رعاي����ة 
كرمية من حماف����ظ اجلنوبية �شمو ال�شيخ خليفة بن 
علي بن خليفة اآل خليفة، اأعلنت املحافظة اجلنوبية 
عن تد�ش����ن ال�شحيفة االأولى للمحافظة “اجلنوبية 
تاميز” لتعزي����ز التوا�شل مع االأه����ايل واملواطنن 
والتعرف على اأبرز االأن�شط����ة والربامج والفعاليات 
التي تقوم بها املحافظة االأربعاء يف جامعة البحرين 

مبنطقة ال�شخري.
وتاأتي فك����رة �شحيفة “اجلنوبية تاميز” �شمن 
اهتم����ام وحر�����س �شمو ال�شي����خ خليفة ب����ن علي اآل 

خليفة ملبداأ امل�شاركة املجتمعية وفتح العديد من 
القن����وات االإعالمية واالجتماعي����ة يف �شتى املجاالت 
كاإ�شدار �شحيف����ة اإلكرتونية واجتماعي����ة اأ�شبوعية 
تع����د االأول����ى م����ن نوعها عل����ى م�شت����وى املحافظة 
اجلنوبية. و�شتتناول “اجلنوبية تاميز” اأبرز االأخبار 
االجتماعي����ة، باالإ�شافة اإلى روزنام����ة خا�شة باأجندة 
الربام����ج والفعالي����ات اخلا�ش����ة باملحافظ����ة، كم����ا 
�شتت�شمن حالة الطق�س والطوالع والنجوم وجوانب 
اأخرى تعزز الع����ادات الثقافية البارزة يف املحافظة 

اجلنوبية.

“اجل�رس” تعايد مديري االإدارات احلكومية ومن�سوبيها

املنام���ة - املوؤ�ش�ش���ة العام���ة جل�رس 
امللك فه���د: اأقام���ت املوؤ�ش�ش���ة العامة 
جل����رس امللك فهد حفل املعايدة ملديري 
االإدارات احلكومي���ة وم�شاعديه���م بج�رس 
ال�شع���ودي  باجلانب���ن  فه���د  املل���ك 
والبحرين���ي، وكذل���ك ملن�شوبيه���ا جريا 
عل���ى عاداتها ال�شنوي���ة، وذلك مبنا�شبة 
عيد االأ�شحى املبارك، بح�شور مدير عام 
املوؤ�ش�ش���ة العامة جل�رس امللك فهد، فهد 

الداود 
وبه���ذه املنا�شبة، اأع���رب الداود عن 
احلكومي���ة  االإدارات  ملدي���ري  تهنئت���ه 

وم�شاعديهم ومن�شوب���ي املوؤ�ش�شة بعيد 
االأ�شح���ى املبارك يف ج���و ت�شوده املودة 
كم���ا �شكرهم عل���ى جهوده���م املبذولة 
وحثهم على بذل املزيد من من العمل يف 
خدمة مرتادي ال�رسح احل�شاري التنموي.
 وابته���ل الداود واحل�ش���ور اإلى اهلل 
لعلي القدير اأن يعيد هذه املنا�شبة على 

اجلميع مبزيد من ال�شحة وامل�رسات. 
وتن���اول اجلمي���ع ماأدب���ة ال�شياف���ة 
املع���دة له���ذه املنا�شبة الت���ي نظمتها 
مرك���ز  يف  العام���ة  العالق���ات  اإدارة 

املعلومات.

جاللة امللك يهنئ رئي�ش 
فيتنام بذكرى اال�ستقالل

املنام���ة - بن���ا: بعث عاهل الب���الد �شاحب 
اجلالل���ة امللك حمد بن عي�ش���ى اآل خليفة برقية 
تهنئة اإلى رئي�س جمهورية فيتنام اال�شرتاكية 

ت���ران داي كوان���غ؛ مبنا�شب���ة ذك���رى ا�شتقالل 
ب���الده، اأعرب جاللت���ه فيها عن اأطي���ب تهانيه 

ومتنياته له بهذه املنا�شبة الوطنية.

“املربة اخلليفية” تعلن عن فر�سة لكفالة منحة درا�سية
ملن يرغب من املوؤ�ش�شات واالأفراد

املنام���ة - بنا: يف اإط���ار �شعيها لتعزيز �رساكتها 
اخلليفي���ة  امل���ربة  موؤ�ش�ش���ة  اأعلن���ت  املجتمعي���ة، 
ع���ن اإتاحة ب���اب التع���اون م���ع خمتل���ف املوؤ�ش�شات 
واالأف���راد لكفال���ة الطلبة الراغب���ن يف درا�شة درجة 
البكالوريو�س واملاج�شت���ري والطب امُلدرجن حتت 
مظلة برنامج “رايات” التابع للموؤ�ش�شة، حيث ميكن 
للراغب���ن تقدمي الكفالة للطبل���ة لل�شنة االأكادميية 
2018 /  2019.  يق���دم الربنامج مزايا عدة للطلبة، 
حيث يغطي جميع الر�شوم اجلامعية، مبا فيها ر�شوم 
الكت���ب، واعتم���اد احلواف���ز املالية �شهري���ا بح�شب 
التح�شيل العلمي، اإ�شافة توفري ور�س عمل ودورات 
تعليمية وترفيهية على مدار العام الدرا�شي، وخلق 
فر����س عم���ل تدريبي���ة يف قطاع���ات خمتلف���ة. كم���ا 
ويق���دم الربنامج فر�شا لتعزي���ز ثقافة “امل�شوؤولية 
املجتمعي���ة”، وذلك من خ���الل غر�س قيم���ة التطوع 

وخدمة املجتم���ع، يف بيئة داعم���ة وم�شجعة. وي�شعى 
الربنام���ج اإل���ى تنظيم ور�س عم���ل ودورات تعليمية 
وترفيهي���ة على مدار العام الدرا�ش���ي، وخلق فر�س 
عمل تدريبية يف القط���اع احلكومي واخلا�س؛ بهدف 
تطوير املهارات الالزمة وتزويد الطلبة باالأخالقيات 
الالزم���ة للعمل، ويه���دف الربنامج اأي�ش���ا اإلى تعزيز 
مفاهي���م امل�شوؤولية االجتماعية جت���اه الوطن، وحث 
الطلب���ة على امل�شاركة يف االأعم���ال التطوعية خلدمة 

املجتمع.
التوا�ش���ل  يرج���ى  املعلوم���ات  م���ن  للمزي���د 
م���ع موؤ�ش�ش���ة امل���ربة اخلليفي���ة عل���ى هات���ف رقم 
schola 17499909 اأو ع���رب الربيد االإلكرتوين -
ship@mkfbh.org. يذك���ر اأن���ه مت ط���رح برنامج 
راي���ات للمنح الدرا�شي���ة من جان���ب موؤ�ش�شة املرّبة 
اخلليفية يف العام 2011 وذلك بهدف متكن الطلبة 
البحرينين من حتقيق التميز والتطوير الذاتي، من 
خالل توفري فر�س ال�شتكمال درا�شتهم اجلامعية يف 

اإحدى اجلامعات املعتمدة يف مملكة البحرين. 
كم���ا �شمل الربنامج لهذا العام تقدمي 40 منحة 
لدرج���ة البكالوريو����س، اإ�شافة ملنح���ة �شمو ال�شيخة 
م���وزة بنت حم���د اآل خليف���ة للطب، والت���ي تقدمها 
وبالتعاون مع الكلية امللكية للجراحن يف اأيرلندا – 

جامعة البحرين الطبية.

بقلم:  الدكتور عبداهلل الحواج

نور على نور
من���ذ امله���د من اأيامن���ا، والطالع من زهور حياتن���ا، منذ نعوم���ة اأظافرنا، وطالئع 
اأحالمنا، ونحن نعي�س جمال�س االأولن وكاأنها بيوتات خربة لتعليم العادات والتقاليد 
وامُلثل العليا، جامع���ات مفتوحة للتدريب على فنون احلكمة واأ�شول الفكر وثوابت 

االأمة.
يف امله���د كان جمل�س االأم���ري الراحل �شمو ال�شيخ �شلمان بن حمد طيب اهلل ثراه، 
ويف البدء كان ذلك املجل�س ملتئما لثالث اأو اأربع مرات يوميا، وكان التوافد الكثيف 
علي���ه اأ�شبه بالقبلة التي يتطلع اإليها احلام���دون ال�شاكرون، واملزار الذي يهفو اإليه 

مواطنونا الطيبون ال�شاحلون، مزارعون، جتار ومفكرون، �شا�شة ورجال دين.
كانت البحرين يف ذلك الوقت مركزا لتجمع االأعراق والعائالت املتحابة يف اهلل ويف 
الوط���ن، وكان املجتمع البحريني �شديد اللُحمة والتما�شك، واأنا�شه �شديدي التم�شك 

باأ�شولهم وف�شولهم ووحدتهم الوطنية، واآمالهم القومية، وعروبتهم الفتية.
كلم���ات نابعة من القلب الكبري، ن���ربات من �شوت اأخاذ بطبيعته، اأمن بفطرته، 
موؤثر باإ�شاراته و�شريورته، اإنه خليفة بن �شلمان يف جمل�شه العامر يوم االأحد املا�شي، 
نور على ن���ور، �شعلة متئدة بالتماهي مع التاري���خ، والتخاطب مع الع�رس االفرتا�شي 

والزمن االنتقايل.
اأم���ة العرب يف العراق كانت �شيدة و�شارت تعاين، �شعبها كان مزدانا باحل�شارة 
والتق���دم والنماء، واأ�شبح طالبا لالإنقاذ الفوري، واللجوء الق�رسي واحلماية اخلارجية، 
ال�شام ب�شحمه وحلم���ه، تراثه وحرا�شه، باأ�شواقه و�شواطئه وخرياته وخرباته، جفت به 
احلي���اة، ن�شب���ت و�شائل العي�س الكرمي في���ه، ت�رسد اأهله، وتهدم���ت بيوته، و�شارت 

احلقول اأطالال، والينابيع جباال، واالأيام اخلوايل ظالال وا�شتحالة.
لذلك كان خليفة بن �شلمان يف جمل�شه املهيب واقفا يف �شاحة الرتقب واالمتناع 
عن التفريط، ي���زاأر يف وجه التع�شب، ويحذر من مغبة اال�شت�شالم للفرقة واالنق�شام، 
وي�شدد على اأهمية العودة اإلى ما يلم ال�شمل، وينبذ الت�رسذم، ويهد الوطن، لعله فتح 
من اهلل ون�رس قريب، ولعلها االأمة التي �شحت، وال�شعوب التي هلكت، واالإعالم التي 

ُنك�شت، وال�شواري التي انزوت.
رئي����س ال���وزراء كان يف جمل�شه بعد عطلة عيد االأ�شحى املب���ارك متاأثرا مب�شاهد 
التعاطي ال�شعودي مع مو�شم احلجيج، املنا�شك انتهت على األف خري، ولوال اخلدمات 
الت���ي ارتق���ت، واملرافق التي تط���ورت، والريا����س التي تفتحت، م���ا كان لالأمن اأن 

يرت�شخ، واالأمان اأن ي�شود، وطيب الوفادة اأن ي�شيطر.
اإنها ع���ادات خادم احلرمن ال�رسيفن وويل عهده االأم���ن عندما تلتقي مع اآمال 
وطموح���ات �شعب البحرين بقيادة وتوجيهات واأحالم مليكها املفدى حمد بن عي�شى 
اآل خليف���ة حفظه اهلل ورعاه، وحن ي�شطف حماة االأماكن املقد�شة مع الركب الهائم 
يف الهدى بقادة البحرين و�شعبها الويف، م�شئولية ج�شيمة على عاتق االأمنيات الطيبة 
والتفا�شي���ل ال�شغرية، عروة وثقى من املنامة اإلى حائل، اإلى املزدلفة، ومن الدمام 
اإل���ى بي���ت اهلل احلرام، لفت���ة اإن�شانية مباركة عندم���ا تتعانق مع اأخ���رى فوق “ِمنى”، 
اأو بالق���رب م���ن “عرفة”، اأو عل���ى البعد من اأهداب مكة املكرمة اإل���ى اأعتاب املدينة 
املن���ورة، اإ�رساء �سنوي بني اأ�سم���اء اهلل احل�سنى، وب�ساط �سحري م���ن الأزل اإلى الأبد، 

وكل عام واأنتم بخري.

• جاللة امللك	

تدريب 10 اآالف مواطن... و300 اإ�سدار منوع
الدميقراطية البحرينية لي�شت م�شتن�شخة... رئي�س اأمناء “التنمية ال�شيا�شية”:

املنامة - بنا: اأكد وزي����ر �شوؤون االإعالم رئي�س 
جمل�����س اأمن����اء معهد البحري����ن للتنمي����ة ال�شيا�شية 
عل����ي الرميح����ي اأن امل�رسوع االإ�شالح����ي الذي اأر�شى 
دعائم����ه عاه����ل الب����الد �شاحب اجلالل����ة امللك حمد 
ب����ن عي�شى اآل خليفة، يعد جترب����ة متميزة ومنوذجاً 
رائداً. واأ�شار اإل����ى اأن ما مييز التجربة الدميقراطية 
البحرينية، هي اأنها متفردة ولها خ�شو�شيتها التي 
تتنا�شب مع طبيع����ة املجتمع، ومل ت�شتن�شخ جتارب 
اأخرى ب����ل تبنت جترب����ة دميقراطي����ة وطنية حتقق 
النجاح يوماً بعد يوم.واأ�شار يف ت�رسيح خا�س ملركز 
االأخب����ار بتلفزيون البحري����ن اإل����ى اأن اململكة مرت 
وال ت����زال بتجرب����ة �شيا�شية ا�شتثنائي����ة تعد مرحلة 
م����ن اأه����م املراحل يف تاري����خ البحري����ن احلديث، اإذ 
ا�شتند امل�رسوع االإ�شالحي جلاللة امللك اإلى عدد من 
املوؤ�ش�شات التي اأن�شئ����ت يف العقدين املا�شين. 
و�شدد عل����ى اأن معهد البحري����ن للتنمية ال�شيا�شية 
يع����د اإح����دى الثم����رات الناجحة للم�����رسوع االإ�شالحي 

الرائ����د، كاأول معه����د من نوعه عل����ى م�شتوى ال�رسق 
االأو�شط.

وذكر اأن املعهد ومنذ اإن�شائه يف العام 2005، 
خ����دم اأك����رث م����ن 30 األف مواط����ن، منه����م 10 اآالف 
مواطن ب�ش����كل مبا�رس عرب الربام����ج التدريبية التي 
يقدمه����ا املعهد ب�شكل دوري، و20 األف مواطن مت 

ا�شتهدافه����م من خالل برامج توعوي����ة �شارك فيها 
طلب����ة املدار�س واجلامع����ات واملرت�شحون لل�شلطة 
الت�رسيعي����ة والناخبون وغريهم، كم����ا اأ�شدر املعهد 
من����ذ اإن�شائه اأكرث من 300 اإ�ش����دار منوع بهدف ن�رس 
ثقافة الدميقراطية وتنمية الوعي ال�شيا�شي ودعم 

التجربة الربملانية.
واأك����د اأن البحري����ن الي����وم مقبل����ة عل����ى مرحلة 
التجرب����ة  ف�ش����ول  م����ن  جدي����د  وف�ش����ل  جدي����دة 
الدميقراطي����ة البحرينية، و�شيكون املعهد م�شاهماً 

فاعالً فيها لتحقيق اال�شتفادة جلميع املواطنن.
واأ�ش����اد بالدع����م غ����ري املح����دود ال����ذي يلق����اه 
املعهد م����ن عاهل البالد �شاحب اجلاللة امللك حمد 
ب����ن عي�شى اآل خليفة ورئي�س الوزراء �شاحب ال�شمو 
امللك����ي االأمري خليفة ب����ن �شلم����ان اآل خليفة وويل 
العه����د نائب القائ����د االأعلى النائ����ب االأول لرئي�س 
جمل�س الوزراء  �شاحب ال�شمو امللكي االأمري �شلمان 

بن حمد اآل خليفة.

• علي الرميحي	

• اإبراهيم الدو�رسي متو�شطا االأع�شاء	
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98.5 % االلتزام بقرار حظر العمل ظهرا

“طريان اخلليج” تتيح للم�سافرين التربع مبختلف العمالت

ت�سجيل 156 خمالفة واإحالتها للنيابة... حميدان:

تفعيال لل�رشاكة الجتماعية وامل�ساهمة بالعمل الإن�ساين

والتنمي���ة  العم���ل  وزارة   - عي�س���ى  مدين���ة 
الجتماعية: اأعلن وزير العمل والتنمية الجتماعية 
جمي���ل حميدان اأن ن�سبة الت���زام املن�ساآت بالقرار 
ال���وزاري رقم )3( ل�سنة 2013، ب�ساأن حظر العمل 
حتت اأ�سع���ة ال�سم�س والأماك���ن املك�سوفة، خالل 
فرتة الظهرية من ال�ساعة 12 ظهرا وحتى الرابعة 
ع����رشا يف �سه���ري يولي���و واأغ�سط�س له���ذا العام، 
جتاوزت 98.5 %، اإثر اإ�رشاف الوزارة على تطبيقه 
وقي���ام مفت�سي ال���وزارة ب� 10341 زي���ارة طوال 

فرتة احلظر، والتي انتهت اأم�س الأول.
و�سجل���ت وزارة العم���ل والتنمي���ة الجتماعية 
خ���الل حمل���ة التفتي����س والإ����رشاف عل���ى تنفي���ذ 
القرار)156( خمالفة، فيما بلغ عدد العمال الذين 
وقع���ت ب�ساأنهم خمالف���ات 323 عامال فقط، بينما 
�سجل���ت 10185 من�س���اأة خلوه���ا من اأي���ة خمالفة، 
والتزامه���ا التام بتنفيذ القرار. وقد مت اإحالة تلك 
املخالفات اإلى النيابة العامة للبت فيها ق�سائيا، 
وفق���ا للمادة )192( من قان���ون العمل يف القطاع 
الأهل���ي ال�سادر بالقانون رقم )36( ل�سنة 2012، 
والت���ي تن�س على اأنه “يعاق���ب كل من يخالف اأيا 
من اأحكام الباب )15( والقرارات ال�سادرة تنفيذا 
له باحلب�س مدة ل تزيد عن ثالثة اأ�سهر، وبالغرامة 
الت���ي ل تقل عن 500 دين���ار، ول تزيد عن 1000 

دينار، اأو باإحدى هاتني العقوبتني”.
وبه���ذه املنا�سبة، اأ�ساد حميدان يف ت�رشيح له 
بالتزام الن�سبة العظمي من املوؤ�س�سات وال�رشكات 
بالق���رار، والذي يعك�س اهتمام اجلميع بجعل بيئة 
العمل يف مملكة البحرين م���ن اأعلى الدول التزاما 
مبعاي���ري ال�سالمة وال�سحة املهنية ل�سمان �سالمة 
و�سحة القوى العاملة وحمايتها من خماطر العمل 
خا�سة يف ه���ذه الفرتة ال�سيفية من العام، والذي 
ترتف���ع فيه درجات احلرارة وزيادة ن�سب الرطوبة 
املوؤث���رة مم���ا ي�س���كل خطرا عل���ى حي���اة و�سالمة 

العم���ال جراء الإجهاد احل���راري بالذات وغري ذلك 
من اأمرا�س ال�سيف املختلفة.

واأكد حر�س احلكوم���ة على دعم وم�ساندة كل 
الإج���راءات التي تع���زز حماية العم���ال على الدوام 
يف خمتل���ف مواقع الإنت���اج وتاأم���ني �سالمتهم من 
الأمرا����س والإ�ساب���ات املهنية يف اإط���ار الهتمام 
ب�سون حقوق الإن�سان عموما، لفتا اإلى امل�سامني 
الإن�سانية الرفيعة لقرار حظر العمل وقت الظهرية 
واأث���ره اأي�سا عل���ى م�ستويات الإنتاجي���ة والربحية، 
وعدم تاأثر تنفيذ امل�ساريع التي تتولها املن�ساآت 
وف���ق ما ه���و خمطط له���ا، وذلك من خ���الل برجمة 

اأوقات العمل خالل الفرتة املذكورة.
وقد واكبت وزارة العمل والتنمية الجتماعية 
ف���رتة حظ���ر العمل وق���ت الظهرية بحمل���ة توعية 
واإر�س���اد مكثف���ني، ت�سمن���ت اإقام���ة ور�س عمل 
ت�سته���دف خمتل���ف فئ���ات العم���ال لتوعيته���م 
مبخاط���ر ال�سيف و�سب���ل الوقاية منه���ا، ونظمت 
لق���اءات مفتوحة م���ع اجلاليات الأجنبي���ة، اإ�سافة 
اإل���ى طباعة لوحات اإعالنية، ون�رش البيانات وطباعة 
املل�سق���ات واملطوي���ات متع���ددة اللغات، حيث 
قام���ت بتوزيعه���ا قبل ب���دء فرتة احلظ���ر لتوعية 
اأكرب �رشيح���ة ممكنة من العمال يف القطاعات التي 

ي�ستهدفها القرار.

املنامة - بنا: د�سن���ت طريان اخلليج - الناقلة 
الوطني���ة ململك���ة البحري���ن - اأم����س، بالتع���اون مع 
املوؤ�س�س���ة اخلريي���ة امللكي���ة برناجم���ا ت�سم���ح فيه 
مل�سافريه���ا م���ن خالله بالت���ربع مبختل���ف العمالت 

الورقية منها واملعدنية على منت رحالتها. 
وق���ام كل من وزير ال�سناعة والتجارة وال�سياحة 
رئي����س جمل����س اإدارة ط���ريان اخلليج زاي���د الزياين 
والأمني الع���ام للموؤ�س�سة اخلريية امللكية م�سطفى 
ال�سي���د بتد�سني امل�رشوع خالل رحل���ة طريان اخلليج 
املتوجهة اإل���ى لندن ودعوة امل�سافري���ن للم�ساهمة 
يف ه���ذا امل�رشوع اخل���ريي، الذي يه���دف اإلى تفعيل 
مب���داأ ال�رشاك���ة املجتمعي���ة واإتاحة الفر�س���ة للجميع 

بامل�ساهمة يف الأعمال اخلريية.
واأ�ساد الزياين بالرعاية امللكية ال�سامية لعاهل 
الب���الد �ساح���ب اجلالل���ة امللك حم���د بن عي�س���ى اآل 
خليفة الرئي�س الفخ���ري للموؤ�س�سة اخلريية امللكية 
وما يولي���ه جاللته من اهتمام ورعاية بالعمل اخلريي 
والإن�س���اين داخ���ل وخ���ارج مملك���ة البحري���ن، م�سيدا 
بجه���ود رئي�س جمل����س الأمن���اء للموؤ�س�س���ة اخلريية 
امللكي���ة �سم���و ال�سي���خ نا�رش ب���ن حم���د اآل خليفة يف 
تقدمي العمل اخل���ريي والإن�ساين للجميع بكل كفاءة 

واقتدار.
م���ن جانب���ه، اأع���رب ال�سيد ع���ن خال����س �سكره 

وتقدي���ره اإلى وزير ال�سناع���ة على م�ساهمته يف دعم 
العم���ل اخلريي والإن�ساين يف اململك���ة، وقال اإن هذا 
التع���اون ياأتي �سم���ن برنام���ج ال�رشاك���ة املجتمعية 
لتوف���ري الدع���م لأبن���اء املوؤ�س�س���ة، ولإعط���اء فر�س 
امل�ساهمة يف رعاية الأيتام، اإذ �سيتم تخ�سي�س مبلغ 
التربع لدعم ال�سح���ة والتعليم والربامج املخ�س�سة 

لأ�رش املوؤ�س�سة.
وق���د كان حممد �سالح الدي���ن، اأحد امل�سافرين 
على منت رحلة لندن، اأول املتربعني يف هذا امل�رشوع، 

اإذ اأثنى على هذه الب���ادرة الطيبة من طريان اخلليج 
واملوؤ�س�سة اخلريية امللكية ومتنى التوفيق والنجاح 

لكال الطرفني.
يذكر اأن م����رشوع التربع على منت رحالت طريان 
اخللي���ج يقام لأول مرة يف مملك���ة البحرين بالتعاون 
مع املوؤ�س�سة اخلريي���ة امللكية، ويقوم امل�رشوع على 
تعزيز مبداأ ال�رشاكة املجتمعية، وت�سجيع امل�سافرين 
عل���ى الت���ربع من خ���الل و�س���ع التربع���ات يف اأظرف 

خا�سة موجودة يف املقاعد.

• توقيع اتفاقية بني “اخلريية امللكية” و “طريان اخلليج”	

البحرين �سيف �رشف مهرجان �سفن هيلز الدويل لالأفالم

بدء املرحلة الثالثة لدورة “اإدارة االأداء”

املنامة - بنا: اأعلن مركز عي�سى الثقايف 
باأن البحري���ن �ستكون �سيف ����رشف مهرجان 
�سف���ن هيلز ال���دويل لالأف���الم، وع���ن تنظيم 
يوم بحرين���ي الأربع���اء املقب���ل يف جمهورية 
املجر، بح�سور اأكرث من 4 اآلف من املوؤلفني 
وكت���اب ال�سناري���و واملخرج���ني والفنان���ني 

ال�سينمائيني من خمتلف دول العامل.
وته���دف م�ساركة املرك���ز يف احلفل اإلى 
تاأ�سيل ثقافة الت�سامح والتعاي�س النابعة من 
واق���ع املجتمع البحريني من خالل املو�سيقى 

كاأداة ولغة موؤثرة يف جمهور العامل. 
و�رشح نائب رئي�س جمل�س الأمناء املدير 
التنفيذي ملركز عي�سى الثقايف رئي�س جمل�س 
اأمن���اء مرك���ز امللك حم���د العامل���ي للتعاي�س 
ال�سلم���ي ال�سيخ خال���د بن خليف���ة اآل خليفة 
باأن ه���ذه الحتفالية �ستقام بن���اء على دعوة 
ر�سمية من اإدارة مهرجان �سڤن هيلز الدويل 
لالأفالم الذي يقام �سنويا يف املجر، وذلك من 
3 - 9 �سبتمرب اجلاري؛ مبنا�سبة اختيار مركز 
عي�سى الثق���ايف ليمثل مملكة البحرين �سيف 

�رشف املهرجان لهذا العام.
وق���ال اإن الي���وم البحرين���ي �سيت�سم���ن 
معر�س���ا فنيا لإبداعات عدد م���ن امل�سورين 
اإذ  البحريني���ني املتاألق���ني،  والت�سكيلي���ني 
�سيق���دم املعر����س نحو 120 �س���ورة ولوحة 
فني���ة تع���رب ع���ن واق���ع البحري���ن احلقيق���ي 

ومعاملها وما�سيها العريق.

واأ�سار ال�سيخ خالد اإلى اأن هذه الفعالية 
تاأت���ي يف اإط���ار جه���ود اململك���ة يف ن����رش قيم 
وثقاف���ة الت�سام���ح والتعاي����س ال�سلمي التي 
ر�سخه���ا عاه���ل البالد �ساح���ب اجلاللة امللك 

حمد بن عي�سى اآل خليفة.
واأ�ساف “اإميان���ا منا باأن املو�سيقى لغة 
عاملي���ة فاعلة وموؤثرة يف وعي �سعوب العامل، 
ف���اإن ر�سالة جاللة املل���ك وم�ساهد من تاريخ 
وثقاف���ة مملك���ة البحري���ن �ستق���دم يف قالب 
مو�سيقي يقدمه املاي�س���رتو البحريني وحيد 
اخلان ع���رب معزوف���ات الورك�سرتالية راقية 
لألبومه )العودة( الذي يرتجم قيما وذكريات 
من وحي واقع التعاي�س يف املجتمع البحريني 

يف احلا�رش واملا�سي”.

اجلفري – دي����وان اخلدمة املدنية: اأعلن 
مدير عام تنمية املوارد الب�رشية والأداء عادل 
حممد ع����ن بدء املرحلة الثالث����ة لدورة اإدارة 
الأداء الوظيف����ي )اأداء(، وهي مرحلة تقييم 
الأداء ال�سن����وي للع����ام 2018 وت�ستمر حتى 
�سهر دي�سمرب، حيث يقوم امل�سوؤول املبا�رش 
يف ه����ذه املرحل����ة مبناق�س����ة اأداء املوظ����ف 
ل����دورة الأداء 2018، ويت����م فيه����ا مناق�سة 
النتائج النهائية لتقييم الأداء مع املوظف.

واأك����د مدير عام تنمية امل����وارد الب�رشية 
والأداء ب����اأن الديوان �سيقوم بالتدقيق على 
تطبيق النظام، و�سيتم خالل هذه العمليات 
اأخ����ذ عين����ة ع�سوائي����ة، وهي اإج����راءات تنفذ 
لأول مرة متعلق����ة بحوكمة نظام اإدارة الأداء 
الوظيفي وحفظ ال�سجالت، و�ستكون العينة 
املختارة من اأ�سحاب الأداء العايل واملتميز، 
اإ�سافة الى اأ�سح����اب الأداء املتدين؛ للتاأكد 
من تطبي����ق تعليمات اخلدم����ة املدنية رقم 
)6( ل�سن����ة 2017 ب�س����اأن نظ����ام اإدارة الأداء 
الوظيفي )اأداء(، حيث اإن النظام يهدف اإلى 
تر�سيخ مبداأ العدالة وامل�ساواة، كما اأن على 
اجلهات احلكومية اللتزام مبعايري التقييم 
وموا�سف����ات التقدير يف نظ����ام ادارة الأداء 

الوظيفي )اأداء(. 
واختتم حممد ت�رشيحه بتاأكيد اأن ديوان 

اخلدم����ة املدني����ة �سيق����وم بتوف����ري دورات 
خا�س����ة تهدف اإل����ى �رشح املنهجي����ة املتبعة 
يف املرحل����ة الثالث����ة م����ن دورة اإدارة الأداء 
الوظيف����ي، ومنه����ا تقيي����م الأداء ال�سن����وي 
والفئ����ة امل�ستهدف����ة، وه����ي القائمني على 
عملي����ة تقييم الأداء الوظيف����ي، اإ�سافة اإلى 
امل����وارد  اإدارات  ملنت�سب����ي  خا�س����ة  دورة 
الب�رشي����ة واملعني����ني باجله����ات احلكومي����ة؛ 
ملتابعة تطبيق النظام ودورة كذلك لأع�ساء 
جلنة مراجعة و�سبط نتائ����ج تقييم الأداء يف 
هذه اجلهات مبا يحقق الأهداف املرجوة من 

نظام اأداء.

• جميل حميدان	

• ال�سيخ خالد بن خليفة	

• عادل حممد	

“ال�سيـاحــة” تختـتـم عـر�ض األعــاب الليغـو بنجــاح �سـاحــق
�سهدت 26 األف زائر يف عطلة العيد

املنام���ة - هيئ���ة البحري���ن لل�سياح���ة والآث���ار: 
اأعلن���ت هيئ���ة البحري���ن لل�سياح���ة واملعار����س عن 
اختتام فعالية عر�س األعاب الليغو بنجاح باهر، حيث 
�سه���دت ح�سور ما يزيد ع���ن 26 األف زائر يف الفرتة 
م���ا ب���ني 22 و 31 اأغ�سط�س 2018 مبرك���ز البحرين 

الدويل للمعار�س واملوؤمترات. 
وقد حظ���ّي اجلميع مبتع���ة بناء من���اذج مبتكرة 

وعم���ل تركيبات فنية باأ�سل���وب اإبداعي حتت �سقف 
واحد وذلك عرب اإ�ستخ���دام املاليني من قطع الليغو 
بالإ�ساف���ة اإلى العديد من امل���اركات ال�سهرية مثل 
“نينجاغو”، “�ستي”، “دبل���و” الى جانب “فريندز” 

و”�ستار وارز” يف اأجواء مليئة باملرح والإثارة.
وبه���ذه املنا�سب���ة، ق���ال الرئي����س التنفي���ذي 
للهيئة ال�سي���خ خالد بن حم���ود اآل خليفة: “اإنه ملن 

دواع���ي �رشورن���ا اأن نعل���ن عن جن���اح عر����س األعاب 
الليغ���و، حيث متكنت الفعالية م���ن ا�ستقطاب اأكرث 
م���ن 26 األف زائر م���ن داخل وخارج مملك���ة البحرين 
عل���ى مدى 10 اأيام متوا�سلة. وت�ستمر الهيئة �سمن 
م�ساعيه���ا احلثيث���ة ل�ست�ساف���ة فعالي���ات متنوعة 
جلمي���ع اأفراد العائلة، تت�سم���ن العديد من الأن�سطة 
املليئة باملتعة واملرح وذلك للم�ساهمة يف انتعا�س 

القط���اع ال�سياحي مم���ا ينعك�س بالإيج���اب على منو 
القت�س���اد الوطني وي���وؤدي اإلى دف���ع عجلة التطور 

والنمو باململكة ٌقدماً”.
وج���اءت الفعالي���ة �سم���ن اإ�سرتاتيجي���ة الهيئة 
طويلة املدى لتطوي���ر القطاع ال�سياح���ي، والكائنة 
حت���ت مظل���ة ت�سوي���ق الهوي���ة ال�سياحي���ة )بلدن���ا 
بلدك���م( والتي ترك���ز على ترويج املنت���ج ال�سياحي 

البحرين���ي عل���ى امل�ستوي���ني الإقليم���ي والعاملي، 
واإب���راز املقوم���ات ال�سياحية لدعم اجله���ود الرامية 
جل���ذب املزيد م���ن ال���زوار وال�سياح مما ي���وؤدي اإلى 
زي���ادة م�ساهمة القط���اع ال�سياحي يف دعم القت�ساد 
الوطن���ي، وتعزز كذل���ك من اإ�سهامه ب�س���كل اإيجابي 
يف الن���اجت املحل���ي بالتواف���ق م���ع روؤي���ة اململك���ة 

القت�سادية 2030.

• جانب من الفعالية	
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ES اإبراهيم خليل كانو” تطلق اجليل ال�سابع من لكز�س“

�أع����ل����ن����ت ����رك���ة 
كانو  خ��ل��ي��ل  �إب��ر�ه��ي��م 
�ل����وك����ي����ل �حل���������ري 
ل�����س��ي��ار�ت ل��ك��ز���س يف 
�سرتة عن �إطالق �جليل 
�ل�سيارة  م��ن  �ل�����س��اب��ع 
 ،ES لكز�س  �ل��ف��اخ��رة 
معار�سها  يف  وذل����ك 
ح�سور  و���س��ط  �أم�������س، 
كبري من ع�ساق �لعالمة 
�ل���ف���اخ���رة وع�����دد من 

�ملدعوين.
وح��ق��ق��ت ���س��ي��ارة 
 ES 2019 ل���ك���ز����س 
ق���ف���زة ����س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة 
ب��ف�����س��ل ت�����س��م��ي��م��ه��ا 
�مل�����ذه�����ل �ل�����س��ب��ي��ه 
ب��ت�����س��م��ي��م ���س��ي��ار�ت 
وم�ستويات  �لكوبيه، 
�لأد�ء �ملح�سنة، �إ�سافة 
�إلى �لتقنيات �ملبتكرة 
هذه  بها  متيزت  �لتي 

�ملركبة �لر�ئعة.

فتح الرت�سح لع�سوية رابطة ال�سحة املهنية

“خداع ب�رص” و “فيديو” يثبت �سالمة الطريق اإن�سائيا

64 % را�سون عن خدمة “العمالء” مبدينة حمد و32 % بالبديع

�سورة جل�ر “�ألبا و�لنويدر�ت” تثري �جلدل... وم�سوؤول يف “�لأ�سغال” ل� “$”:

يف در��سة �سملت �أكرث من 620 م�ساركا... بلدية �ل�سمالية:

�أحدثت �س���ورة حديثة للج�ر �لعل���وي لتقاطعي 
“�لنوي���در�ت و�ألبا” �ل���ذي مت �فتتاحه ي���وم �جلمعة 
�ملا�سي���ة ج���دلً عل���ى مو�ق���ع �لتو��س���ل �لجتماعي 

لحتمال وجود خلل �إن�سائي.
وظه���ر ه���ذ� “�خلل���ل” عل���ى هيئة مطّب���ة طريق 
يف بد�ي���ة �جل����ر، كما بد� يف �ل�س���ورة �لتي �لتقطتها 
عد�سة “�لبالد” لدى تغطيتها �فتتاح وز�رة �لأ�سغال 

و�سوؤون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين �ملرحلة �لأولى 
من م�روع تطوير تقاطعي �لنويدر�ت و�ألبا.

وتو��سل���ت �ل�سحيف���ة مع �أحد م�س���وؤويل �لوز�رة 
لال�ستي�ساح ب�ساأن ما يعتقد �أنه خلل �إن�سائي، �إذ �أكد 
�مل�س���وؤول �أن وج���ود �خللل �أمر عاٍر ع���ن �ل�سحة، و�أنه 
“خ���د�ع ب�ر”، م�ست�سهد� يف �دعائ���ه بت�سجيل م�سور 

ل�سيارة تعرب �جل�ر دون �أي م�ساكل.
ي�سار �إل���ى �أن تطوير تقاطعي �ألب���ا و�لنويدر�ت 
يع���د من �أهم �مل�ساري���ع �ل�سرت�تيجية لتطوير �سبكة 

�لطرق يف �لبحرين.
وت�سل كلفة ه���ذ� �مل�روع �إلى حو�يل 50 مليون 
دينار �سملت �لأعمال �لتح�سريية و�لرئي�سة، بتمويل 

من �ل�سندوق �لكويتي للتنمية �لقت�سادية.
وتت�سمن �أعمال �مل�روع حتويل دو�ر �ألبا �حلايل 
�إلى تقاطع من 3 م�ستويات، يتكون من تقاطع �أر�سي 
ي���د�ر باإ�سار�ت �سوئية، وج�ر علوي من 3 م�سار�ت يف 
كل �جتاه، �إ�سافة �إلى ج�ر �أحادي �لجتاه من م�سارين 

يعلو �جل�ر �آنف �لذكر.

�لبديع - بلدية �ل�سمالية: ك�سفت در��سة بحثية 
قامت به����ا بلدية �ملنطقة �ل�سمالي����ة خالل 3 �سهور 
)من مايو وحت����ى نهاية يولي����و 2018( �سملت �أكرث 
م����ن 620 م�س����اركا يف مركزي خدمة �لعم����الء بالبديع 
ومدين����ة حم����د، عن تف����اوت يف ر�س����ا �ملبحوثني من 

�ملر�جعني بني �ملركزين.
% م����ن مر�جع����ي   64 �أن  و�أو�سح����ت �لدر��س����ة 
“مركز مدينة حمد” ر��سون متاما عن �خلدمات �لتي 
يقدمه����ا �ملركز، و17 % ر��س����ون، و10 % ر��سون 
جزئيا، 6 % غري ر��س����ني، 3 % غري ر��سني �إطالقا، 
يف حني بلغت ن�سبة �لر��س����ني متاما يف �لبديع فقط 
32 %، و27 % ر��سون، و21 % ر��سون جزئيا، و8 
% غري ر��سني، و12 % غري ر��سني �إطالقا، مو�سحا 
�أن �لبلدية قامت بتوفري من�س����ة ��ستبيان �إلكرتوين 

يف مركزي �خلدمة”.
م����ن جانبها، �أكدت �ملدير �لعام لبلدية �ملنطقة 
�لدر��س����ة ناق�س����ت  �أن  �لف�سال����ة  �ل�سمالي����ة ملي����اء 
جمموعة م����ن �لفر�سي����ات و�لت�س����اوؤلت �أهمها مدى 
�سهولة و�سول �لعمالء �إلى مر�كز �خلدمة ومدى توفر 
لوحات �إر�سادية ت����دل على مو�قع �ملر�كز من عدمه، 
وم����دى م�ست����وى نظافة �ملر�ك����ز و�ملر�ف����ق �لتابعة 

و�سالحيتها، �إلى جانب ر�سا �لعمالء عن توفر مو�قف 
ل�سيار�تهم.

وبينت �أن �له����دف من �لدر��سة هو رفع م�ستوى 
جودة �خلدمات �لبلدية و�لرتقاء بها لطموح �لعمالء.
بدوره، �أ�س����ار رئي�س �لعالق����ات �لعامة و�لإعالم 
بالبلدي����ة جميل �آل مب����ارك �إلى تن����وع ردود �لأفعال 
و�مل�ساركات يف هذ� �ل�ستبي����ان، �إذ �أظهرت �لنتائج 

�لعامة ر�سا �أقل يف مركز �خلدمة بالبديع، وربط تدين 
�لنتيجة �إلى عدم توفر مو�قف ل�سيار�ت �ملر�جعني، 
و�أي�س����ا �سع����ف مو�ق����ع �لإعالن����ات �لإر�سادي����ة �لتي 
تدل عل����ى موقع �ملركز، لفتا �إل����ى �أهمية توفر �آلية 
لقيا�����س ر�سا �لعمالء ب�سورة د�ئمة يف مر�كز �خلدمة 
�حلكومي����ة؛ باعتب����اره �أحد �ملعاي����ري �ملو�سى بها يف 

دليل تقييم مر�كز �خلدمة.

�لبحرينية:  �لأطباء  �جلفري - جمعية 
عن  �لبحرينية  �لأط��ب��اء  جمعية  �أعلنت 
ر�بطة  لن��ت��خ��اب��ات  �ل��رت���س��ح  ب��اب  فتح 
�لبحرينية،  �مل��ه��ن��ي��ة  �ل�����س��ح��ة  �أط���ب���اء 
ودع����ت �جل��م��ع��ي��ة �لأط���ب���اء �ل��ر�غ��ب��ني 
�لإد�ري��ة  للمنا�سب  �أنف�سهم  برت�سيح 
لأمني  ر�سالة  كتابة  �إلى  �لر�بطة  �سمن 
باملن�سب  ب��وك��م��ال  ن���ز�ر  �جلمعية  ���ر 
مقر  �إل���ى  باليد  وت�سليمها  �مل��رغ��وب 
�ل��ربي��د  ع���رب  �أو  ب��اجل��ف��ري  �جل��م��ع��ي��ة 
 ،info@bhmedsoc.comلإلكرتوين�
�ل�سبت  ي��وم  �أق�ساه  موعد  حتى  وذل��ك 

�لثامن من �سبتمرب.
�ملنا�سب  �أن  �جلمعية  و�أو���س��ح��ت 
رئي�س  ه��ي  �ل��ر�ب��ط��ة  د�خ���ل  �ملطلوبة 
�ل�ر،  و�أم��ني  �لرئي�س،  ونائب  �لر�بطة، 

و�لأمني �ملايل، وع�سو �إد�ري.
جمعية  �أع��ل��ن��ت  ذ�ت���ه  �ل�سياق  ويف 

ر�بطة  �نتخابات  �أن  �لبحرينية  �لأط��ب��اء 
�لأح��د  ي��وم  �ستجري  �ملهنية  �ل�سحة 
 ،2018 �سبتمرب  من  للتا�سع  �مل��و�ف��ق 
مقر  يف  م�ساء  �لثامنة  �ل�ساعة  مت��ام  يف 

�جلمعية.

• لقطة من فيديو �لوز�رة للموقع �ملثري للجدل	 • لقطة مقرّبة للموقع �لذي يعتقد �أن به خلال �إن�سائيا	

�سيدعلي املحافظة

فحص علني لجرثومة المعدة
يكت���ظ خمت���رب �ل�سلماني���ة باملر�سى وذويه���م. يوجد بجه���از �لرتقيم 
�لإلكرتوين �أيقونة خا�سة لطلب حتليل �مل�ستبه �إ�سابتهم بجرثومة �ملعدة.
ي�سح���ب �ملري����س �لرقم. وينتظ���ر دوره. ويفاجاأ عدم من���اد�ة �أ�سحاب 
�لأرق���ام فر�دى لغرف���ة �ملعاينة، و�إمنا تن���ادي �ملمر�س���ة طالبي �لفح�س 
جماعي���ا كل ف���رتة زمنية: “من فيكم عن���ده حتليل جلرثوم���ة �ملعدة وتوه 

و��سل؟”.
يحت�س���د �ملر�سى قعود� ووقوفا بغرفة �سيق���ة، تقع �أمام قاعة �نتظار 

�ملخترب. ومن ل ت�ستوعبه، يتم جتلي�سه، مبقاعد قاعة �لنتظار.
يخ�س���ع �ملري�س لختبار ب�سيط للَنَف����س. ُيطلب منه �لنفخ بكي�س فارغ 
ثم �بتالع كب�سولة. ويعيد �لنفخ بكي�س �آخر بعد 20 دقيقة. و�لهدف �لتاأكد 

من وجود �جلرثومة وقيا�س حجم ن�ساطها.
وم���ع كامل �لتحية و�لتقدي���ر لإد�رة وكادر �لتمري����س باملخترب، �إل �أنه 
يتع���ني �إعادة �لنظ���ر مبناد�ة �ملر�س���ى جماعيا، و�إخ�س���اع بع�سهم لختبار 
�لَنَف����س علني���ا بقاع���ة �لنتظ���ار؛ لأن ذلك يخد����س خ�سو�سي���ة �ملر�سى، 
ويحرجهم، وبخا�سة �لن�ساء، و�إل فما فائدة جهاز �لرتقيم �لإلكرتوين وغرفة 

�ملعاينة؟

تيـــــــــار

“�لبريوقر�طية �آلة �سخمة يديرها �أقز�م”.
اأونوريه دي بلزاك

راشد الغائب

rashed.ghayeb
@albiladpress.com

تيارات

• نز�ر بوكمال	
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تر�سية مناق�سة مم�سى اإ�سكان قاليل والبدء �سبتمرب اجلاري

توقيع القرارات خطوة نهائية ال ت�ستغرق اأكرث من يوم

بكلفة 157 األف دينار... وزير الأ�شغال:

املواطنة ال�شاكية مل تلتزم ب�رشوط “مزايا”... “الإ�شكان”:

املنامة - بنا: ك�شف وزير الأ�شغال و�شوؤون 
البلدي���ات والتخطيط العمراين ع�شام خلف عن 
اإر�شاء مناق�شة مم�ش���ى اإ�شكان قاليل مبحافظة 
املحرق، مبينا اأن العمل يف بدء العمل بامل�رشوع 

خالل ال�شهر اجلاري.
واأ�شاف اأنه وبناء عل���ى توجيهات احلكومة 
برئا�ش���ة رئي�س الوزراء �شاح���ب ال�شمو امللكي 
الأم���ر خليف���ة بن �شلم���ان اآل خليف���ة ومتابعة 
واهتمام ويل العهد نائب القائد الأعلى النائب 
الأول لرئي����س جمل����س الوزراء �شاح���ب ال�شمو 
امللك���ي الأمر �شلمان بن حمد اآل خليفة، تعمل 
ال���وزارة على تطوير م�شت���وى ونوعية اخلدمات 
املقدم���ة للمواطن���ن واملقيم���ن يف خمتل���ف 
مناطق اململك���ة، اإذ مت طرح هذا امل�رشوع الذي 

مت اإر�شاوؤه اأخرا”.

واأو�ش���ح اأن الوزارة قامت بط���رح وتر�شية 
مناق�شة لإن�شاء مم�شى لإ�شكان قاليل مبحافظة 
املح���رق بكلف���ة تبل���غ 157000 دين���ار وم���ن 

املوؤمل البدء يف الإن�شاء ال�شهر اجلاري”.
م���ع  وبالتع���اون  “حر�ش���ت  اأنه���ا  واأردف 
امل�شاري���ع  اإن�ش���اء  عل���ى  البلدي���ة  املجال����س 
الرتفيهي���ة والبلدي���ة يف خمتل���ف حمافظ���ات 
الرتق���اء  منطل���ق جهوده���ا يف  م���ن  اململك���ة 
بالتنمية احل�رشية امل�شتدامة وتوفر امل�شاحات 
والريا�شي���ة  الرتفيهي���ة  الأن�شط���ة  ملمار�ش���ة 
املختلف���ة، ومنها م�رشوع مم�ش���ى اإ�شكان قاليل 
بالتعاون والتن�شيق مع املجل�س البلدي لبلدية 

املحرق”.
وختم ب���اأن م�شم���ار مم�شى اإ�ش���كان قاليل 
يخ���دم منطق���ة الإ�ش���كان يف ق���اليل واملناطق 
املحيطة، ومن املوؤم���ل اأن يكون اأحد امل�شاريع 
البلدي���ة النوعي���ة يف حمافظة املح���رق ومعلما 

عائليا ترفيهيا.

 املنامة - وزارة الإ�شكان: اأفادت وزارة الإ�شكان 
يف رده���ا على اخلرب املن�شور ب� “البالد” عدد الأربعاء 
)29 اأغ�شط�س( حتت عن���وان “ توقيع وزير الإ�شكان 
يوؤخ���ر ا�شتفادة اأ�رشة م���ن بيت مزايا”، ب���اأن التاأخر 
غ���ر متوقف على توقي���ع وزارة الإ�ش���كان، مبينة اأن 
طلب املذك���ورة ل يزال يخ�شع ل�شتكمال الإجراءات 
العتيادي���ة لال�شتف���ادة م���ن برنامج “مزاي���ا”، واأن 
املحط���ة الأخرة ه���ي حمطة توقيع الق���رار الوزاري، 
والتي مل ت�شل اإليها اإجراءات الطلب بعد، موؤكدة اأن 
توقيع القرارات الوزارية خط���وة نهائية ل ت�شتغرق 

اأكرث من يوم واحد.
   واأردف���ت يف بيانه���ا اأن بداي���ة تق���دمي طل���ب 
التاأه���ل لال�شتفادة من برنام���ج “مزايا” الذي قامت 
به املواطنة يع���ود اإلى العام 2016، وكانت يف ذلك 
الوق���ت تبلغ م���ن العمر 35 عاًما ول ت���زال م�شتوفية 

ل�رشط العمر.
وتابع���ت باأنه���ا ح�شل���ت عل���ى �شه���ادة تاأهيل 
مبدئي���ة ل�شتكم���ال اإجراءاته���ا وكان���ت تن�س على 
����رشورة التق���دم ببيان���ات الوح���دة ال�شكني���ة املراد 
�رشاوؤه���ا خالل 6 اأ�شهر، اإل اأنه���ا جتاهلت هذه املهلة 
وقام���ت بالتف���اق مع مق���اول ل�رشاء ق�شيم���ة �شكنية 
وبن���اء الوح���دة ال�شكني���ة، و����رشع الأخ���ر يف البناء يف 
اأكتوب���ر 2016، وهو م���ا يعد خمالًف���ا لال�شرتاطات، 
اإذ اإن الربنام���ج ي�ش���رتط �رشاء وح���دة �شكنية جاهزة 
لل�شكن الف���وري خالل 6 اأ�شهر ولي�س القيام بالبناء، 
م���ع العلم بقي���ام ال���وزارة ب�رشح جمي���ع ال�شرتاطات 

للمواطن���ة وقت اإ�ش���دار �شهادة التاأهي���ل املبدئية 
والتنبي���ه عل���ى ����رشورة التاأك���د م���ن �شح���ة الإجراء 
واملعاي���ر واملوا�شفات الفنية للوح���دة والتي قد 

يتم رف�شها لعدم اللتزام بها.
   وذك���رت وزارة الإ�ش���كان اأنه وبعد م���رور فرتة 
زمنية على انتهاء �شالحية �شهادة التاأهيل املبدئية 
وجتاوزها ال�ش���ن القانوين لال�شتف���ادة من الربنامج 
وال�شتف���ادة  ال�شه���ادة  لتجدي���د  بالتق���دم  قام���ت 
م���ن اخلدم���ة اإل اأنها كان���ت متجاوزة لل�ش���ن املوؤهل 
لال�شتفادة من الربنامج، ومت التعاون معها باعتماد 
ال�شن وق���ت تقدمي الطلب واحل�ش���ول على �شهادة 
التاأهي���ل املبدئي���ة؛ لتمكينه���ا م���ن اإنه���اء اإجراءات 
ال�شتف���ادة م���ن اخلدمة م���ع تاأكيد ����رشورة حتديث 
بياناته���ا؛ نظ���ًرا لنق�ش���اء فرتة طويلة عل���ى تاريخ 

تقدمي الطلب يف املرة الأولى، وبالتايل اتخذ الطلب 
دورته الطبيعية.

  واأو�شح���ت اأن قيام املواطن���ة بدفع مبلغ مقدم 
)عربون( للوحدة ال�شكني���ة من متويل خا�س واإمتام 
اإج���راءات التعاق���د قب���ل ا�شت���الم �شه���ادة النتفاع 
م���ن ال���وزارة يعد اأمًرا خمالف���اً، ودائًما م���ا حتذر منه 
الوزارة وقت التقدمي وقبل ت�شليم �شهادة التاأهيل 
املبدئية، باعتب���ار اأنه من الوارد العتذار عن الطلب 
ب�شبب عدم ا�شتيفاء العقار املعاير اأو ال�رشوط �شواء 
م���ن وزارة الإ�شكان اأو من البن���ك امل�شارك، وبالتايل 
فاإن م�شالة �شغط املقاول على املواطنة ل عالقة له 
بال���وزارة؛ كون التفاق بينه���ا وبن املقاول قد مت 

قبل ا�شتكمال الإجراءات الر�شمية يف الوزارة.  
  وع���ن م�شالة تاأخ���ر اعتم���اد املفت����س للوحدة 
ال�شكني���ة كاأح���د اإج���راءات املوافق���ة عل���ى الوحدة، 
اأكدت وزارة الإ�شكان اأن ذلك يعود اإلى عدم اكتمال 
جهوزي���ة الوحدة، اإذ اإنه وبح�شب رواية املواطنة كان 
قي���د البناء، واإذ توؤكد ال���وزارة جمدًدا اأن ما قامت به 
ال�شحيف���ة من ن����رش ملعلومات غر دقيق���ة اعتمدت 
عل���ى رواي���ة ال�شاك���ي وع���دم تاأك���د ال�شحيف���ة من 
ال���وزارة يعترب اإجحاًفا يف جهود الوزارة، م�شددًة على 
اأن برنام���ج “مزاي���ا” ل يوؤخر اإج���راءات املواطنن يف 
احل�شول على وحدتهم ال�شكنية يف حال ا�شتيفاء كل 
اخلطوات، واأن برنامج مزايا يعد منوذًجا رائًدا اأحدث 
نقل���ة وجناًح���ا ملحوًظا يف ت�رشيع ح�ش���ول املواطنن 

على خدماتهم الإ�شكانية.

• ع�شام خلف	

• با�شم احلمر	

“متكني” �رشيكا ا�سرتاتيجيا 
ملوؤمتر ومعر�ض االإبداع

متكن:   - امل��ن��ام��ة 
الر�شمي  املتحدث  اأعلن 
ومعر�س  م��وؤمت��ر  ب��ا���ش��م 
 2018 اخل���ري  الإب�����داع 
اأن  ال�������ش���ي���خ  م�����ش��ع��ب 
�������ش������ن������دوق ال���ع���م���ل 
�رشيًكا  �شيكون  )متكن( 
ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ا مل��وؤمت��ر 

تعقد  ال��ذي  اخل���ري،  العمل  يف  الإب����داع  ومعر�س 
حتت  البحرين،  مملكة  يف  الثالثة  ال�شنوية  دورت��ه 
�شعار “التقنية يف خدمة لإن�شانية”، خالل الفرتة من 
28 - 29 اأكتوبر 2018.وميثل هذا املوؤمتر فر�شة 
معرفية قيمة ذات عوائد تقنية واقت�شادية وخرية 
على اأفراد املجتمع، يف جمال دعم البيئة القت�شادية 

والأعمال النا�شئة يف التكنولوجيا املالية. 
ال�شابقتن  الدورتن  يف  املوؤمتر  وا�شتقطب 
ومن  ك���ربى،  وع��امل��ي��ة  واإقليمية  وطنية  ���رشك��ات 
الدولية  ال�رشكات  من  مزيدا  ي�شتقطب  اأن  املتوقع 
الدورة  املالية يف  التقنية  العاملة يف جمال  الكربى 
التي  النا�شئة،  البحرينية  ال�شوق  يفيد  احلالية، مبا 
بالتكنولوجيا  خمت�شة  �رشكة   100 من  اأك��رث  ت�شم 

تتنوع بن قطاع الربجمة اأو اأجزاء احلا�شوب.
الذي  الناجح  ال��دويل  املوؤمتر  اإن  ال�شيخ  وقال 
ينعقد للعام الثالث على التوايل ين�شجم مع اأهداف 
والقطاعات  القت�شادية  البيئة  دع��م  يف  اململكة 
اإذ ي�شتقطب املوؤمتر واملعر�س  والرائدة،  النا�شئة 
اإقليمية ودولية رائدة يف تقنية املعلومات  �رشكات 
وي�شجع البحرينين على فتح فروع ل�رشكات عاملية 

باململكة.
ال�شيخ  فنوه  اخل��ري،  بالعمل  يتعلق  فيما  اأما 
موقعا  متلك  اخلرية  اجلمعيات  من   %  92 اأن  اإلى 
% ت�شتقبل تربعات  اإلكرتونيا على الإنرتنت، و72 
بفاعلية  ت��وؤم��ن   % و71  الإن���رتن���ت،  ط��ري��ق  ع��ن 
جمع  حلمالت  للرتويج  الجتماعي  التوا�شل  قنوات 
لإدارة  ال�شحابية  احلو�شبة  ت�شتخدم   % و64  املال، 

.)Cloud CRM( املتربعن

فعلى الراغبين في الدخول في احدى المناقصة المذكورة أعاله ممن تتوافر فيهم الكفاءة الالزمة شراء مستندات 

المناقصة من مكتب إدارة الموارد البشرية والمالية / قسم المشتريات بالهيئة خالل الدوام الرسمي على هاتف رقم 

17508938 أو 17558844 للحصول على وثائق المناقصة اعتبارا من يوم االحد الموافق 2 سبتمبر 2018. 

• •	•على•أن•يرفق•مع•العطاء•مبلغ•الضمان•االبتدائي•المشار•إليه•أعاله•أو•%1•من•قيمة•العطاء•أيهما•أقل•	

)وفي•جميع•األحوال•يجب•أال•تقل•قيمة•الضمان•االبتدائي•عن•500.000•دينار•بحريني(•وذلك•في•شكل•

شيك•مصدق•أو•خطاب•ضمان•مصدق•أو•بوليصة•تأمين•من•إحدى•المؤسسات•المالية•المحلية•أو•نقدا•على•

أن•يكون•هذا•الضمان•ساري•المفعول•طوال•مدة•سريان•العطاء•المنصوص•عليها•في•وثائق•المناقصة.

• تودع•العطاءات•في•الصندوق•المخصص•لذلك•بمكاتب•هيئة•البحرين•للسياحة•والمعارض•بمركز•البحرين•	

الدولي•للمعارض•بمنطقة•السنابس•–•الطابق•األول.

• تخضع•هذه•المناقصة•ألحكام•المرسوم•بقانون•رقم•)36(•لسنة•2002•بشأن•تنظيم•المناقصات•والمزايدات•	

والمشتريات•والمبيعات•الحكومية•والئحته•التنفيذية•الصادرة•بالمرسوم•رقم•)37(•لسنة•2002.

• كما•يجب•مراعاة•الشروط•التالية:	

أن ترفق نسخة من شهادة السجل التجاري على أن تكون مشتملة على نشاط موضوع المناقصة.. 1

أن تدون األسعار اإلجمالية وأسعار الوحدات )بحسب األحوال( على االستمارة رقم )م م 02(.. 2

أن ترفق شهادة صالحة إلثبات نسبة البحرنة صادرة من وزارة العمل.. 3

ضرورة ختم جميع المستندات )األصلية أو المصورة( المقدمة ضمن العطاءات بخاتم الشركة . 4

أو. المؤسسة أو الجهة مقدمة العطاء.

يعتبر هذا اإلعالن مكمال لوثائق المناقصة	 

تعلن هيئة البحرين للسياحة والمعارض عن طرح المناقصة العامة التالية:

قيمة الضمان رقم المناقصةموضوع المناقصةالرقم
االبتدائي

قيمة وثائق 
المناقصة

الموعد النهائي 
لتقديم العطاءات

الوقتالتاريخاليوم

1
سوق المنامة

)الخدمات المعمارية والدعم الفني(
BTEA 84/2018500/-

دينار بحريني 
15/-

األربعاء دينار بحريني
8

 أغسطس
2018 

1:30
 ظهراً

المناقصة  الالزمة لشراء مستندات  الكفاءة  فيهم  تتوافر  المذكورة أعاله ممن  االمناقصة  الدخول في  الراغبين في  فعلى 

17508906أو  هاتف  على  الرسمي  الدوام  خالل  بالهيئة  المشتريات  قسم  والمالية/  البشرية  الموارد  إدارة  مكتب  من 

17508938 للحصول على وثائق المناقصة اعتبارا من يوم الخميس الموافق 2018/07/26.

 	 على أن يرفق مع العطاء مبلغ الضمان االبتدائي المشار إليه أعاله أو %1 من قيمة العطاء أيهما أقل )وفي 	 

جميع األحوال يجب أال تقل قيمة الضمان االبتدائي عن 100.000 )دينار بحريني( وذلك في شكل شيك مصدق أو 

خطاب ضمان مصدق أو بوليصة تأمين من إحدى المؤسسات المالية المحلية أو نقدا على أن يكون هذا الضمان 

ساري المفعول طوال مدة سريان العطاء المنصوص عليها في وثائق المناقصة.

تودع العطاءات في الصندوق المخصص لذلك بمكاتب هيئة البحرين للسياحة والمعارض بمركز البحرين الدولي 	 

للمعارض بمنطقة السنابس -  الطابق األول.  

والمزايدات 	  المناقصات  تنظيم  بشأن   2002 لسنة   )36( رقم  بقانون  المرسوم  ألحكام  المناقصة  هذه  تخضع 

والمشتريات والمبيعات الحكومية والئحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم )37( لسنة 2002.

كما يجب مراعاة الشروط التالية:	 

أن ترفق نسخة من شهادة السجل التجاري على أن تكون مشتملة على نشاط موضوع المناقصة.. 1

أن تدون األسعار اإلجمالية وأسعار الوحدات )بحسب األحوال( على االستمارة رقم )م م 02(.. 1

أن ترفق شهادة صالحة إلثبات نسبة البحرنة صادرة من وزارة العمل.. 1

ضرورة ختم جميع المستندات )األصلية أو المصورة( المقدمة ضمن العطاءات بخاتم الشركة . 1

أو. المؤسسة أو الجهة مقدمة العطاء.

يعتبر هذا اإلعالن مكمال لوثائق المناقصة

رقم•المناقصةموضوع•المناقصةالرقم
قيمة•
الضمان•
االبتدائي

قيمة•
وثائق•
المناقصة

الموعد•النهائي•لتقديم•
العطاءات

الوقتالتاريخاليوم

1
دراسة لبحث احتياجات السوق 
السعودي والكويتي في القطاع 

السياحي لمملكة البحرين.

 BTEA
85/2018

500.00 
دينار 
بحريني

 15 /-
األربعاءدينار

  12
سبتمبر 
2018

 1:30
ظهراً

تعلن•هيئة•البحرين•للسياحة•والمعارض•عن•طرح•المناقصة•التالية:

بمكتبة  إداري  لشغل وظيفة مساعد  اإلنسان عن حاجتها  لحقوق  الوطنية  المؤسسة  تعلن 
المؤسسة بعقد جزئي - خاص لذوي العاقة - وذلك حسب المؤهالت والشروط التالية:

بحريني الجنسية	 

ثانوية عامة 	 

مهارات استخدام الحاسب اآللي في مجال العمل	 

إتقان اللغة العربية واإلنجليزية )تحدثا وكتابة(	 

من األشخاص ذوي اإلعاقة	 

المهام والمسؤوليات:
تنظيم محتويات المكتبة وتصنيفها وفهرستها وترتيبها.	 

تنظيم عمليات اإلعارة من خالل السجالت الخاصة باإلعارة.	 

للتصنيفات 	  وفقا  وأدبيات  ووثائق  إصدارات  من  المكتبة  مقتنيات  وتصنيف  تنظيم 
المكتبية المعروفة في هذا المجال.

مجال 	  في  عليه  المتعارف  للتصنيف  وفقا  المكتبة  مقتنيات  بجميع  سجل  إعداد 
التصنيفات ومتابعة تحديثه أوال بأول.

إعداد تقارير دورية بأعمال المكتبة ترفع إلى مدير اإلدارة.	 

على الراغبين بالتقدم لهذه الوظائف والذين تنطبق عليهم الشروط المذكورة، تقديم طلباتهم 
للمؤهالت  المعادلة  )شهادات  الدراسية  مؤهالتهم  من  ونسخ  الذاتية  بسيرهم  مشفوعة 
العلمية الغير معتمدة لدى وزارة التربية والتعليم( وخبراتهم العملية )إن وجدت( مرفقاً بها 
صورة شخصية حديثة في موعد أقصاه 15 سبتمبر 2018 على البريد اإللكتروني التالي: 

 recruitment@nihr.org.bh

مالحظات:
- سيتم استبعاد الطلبات غير المدعمة بالوثائق المطلوبة.

- يشترط اجتياز االمتحان التحريري والمقابلة الشخصية لشغل الوظائف المعلنة.

إعالن توظيف 

الملك بين إطفاء الحرائق وتركيب الخرائط
ملك ميتل����ك موهبة امللوك يف ن�شج العالق����ات الدولية، يجيد فن اإطفاء 
احلرائ����ق، وقادر عل����ى اإعادة تركيب اخلرائ����ط. �شيكولوجي مبهارة عالية يف 
ذكاء امل�شاف����ة، القري����ب من ال�شل����م، البعيد عن احل����رب، ت�شتنطقه قما�شة 
احلادث����ة من�شوج����ة بحري����ر الأ�شالة، طبي����ب يف تطبيب جروح الأدي����ان يلّون 

القدا�س متالحما مع الذان.
ف�شول تاريخه ح����وار اأديان ومراكز تقدم الت�شامح لالأديان. غر من�شغل 
ببهلوانات امل�شاك�شة، ول ت�شتهويه ع�شالت الإقليم، ول مراهقة نرج�شيات 
حل����م الإمرباطوري����ات عل����ى الطريق����ة الروماني����ة القدمي����ة ول الإيراني����ة اأو 

العثمانية اجلديدة.
مل����ك ي�شتهويه ات�ش����اع الأمن على تعمل����ق امل�شاحة، تغري����ه اجل�شور ول 
تغوي����ه اجل����دران، يعتلي �شهوة امُلهر للو�شول اإل����ى املهارة، يرهن ال�شرب 
ول����و كان �شّبارا، يوؤمن بال�شوق واإن التحف بال�شوك، يراهن يف ال�شدائد على 
اقتط����اف ثم����ار الفوائد. ل يلتفت خلناج����ر اإعالم اجلار، ول اأني����اب الإع�شار، 

ويرى يف كذب التاريخ كومة غبار.
هكذا هو ملك التاج، دوبالما�شية بال حدود، بطل بقوة جنود. اأ�ش�س دفاع 
الق����وة لتكون “قوة الدفاع” موؤ�ش�شة ت�شن����ع الأعن للحدود ذودا عن تراب 

الأر�س؛ لر�شى الرتاب اأن يكون تربا ومن كل عدو تْبنا.
حاك����م حكيم، �شمام اأم����ان احلكم والهرم الكبر ب����ن هرمن: عمه رجل 
الدول����ة احلكيم، وويل عه����ده املتنور الأمن، ركائز احلك����م و �رشعية النظم، 

قالع الوحدة الوطنية، حمد القلب وخليفة ال�شاعد املزُن و�شلمان الندى.
اخلط����وط احلمراء ثالثة بال التبا�س، واإن راه����ن مرتب�س بزينة لبا�س، هم 
الكاأ�����س املر�شع بجواهر الأملا�س �شحك دهر اأو ك����ره زمن ترب�س اأو �شا�س. 

بهم يقوى وطن، وتبت�شم اأر�س، وي�شحك بحر وتبارك �شماء.
فال لعبة كيبورد اأو خنجر تويرت اأو مت�شاح اإعالم جار اأو ثعبان اإقليم قادر 

على اإ�شعاف هذا املّكون املتنا�شق، نغمة حكم يعزفها قيثار.
وهن����ا نحن ك�شع����ب نقوى بقوتهم، ن�ش����ع يدنا باأيديهم لأج����ل اأن تبقى 
البحري����ن كبرة بحكمه����ا حكيمة بحاكمها وعظيم����ة مبحكوميها. عاهل البالد 
ي�شتقب����ل فخامة الرئي�س عبدالفتاح ال�شي�ش����ي رئي�س جمهورية م�رش العربية 
ال�شقيق����ة، ويف ذلك دللت ك����رث، البحرين امتداد للعروب����ة، واأمنها من اأمن 
م�رش، م�رش التي ظل����ت ول�شنن طوال تدعم البحرين يف املنعطفات والزوايا 

احلرجة عند غ�شب التاريخ.
عالق����ة البحري����ن مب�����رش عالق����ة ا�شرتاتيجي����ة ويف امل�ش����رتكات �شيا�شة 
واأمن����ا واقت�ش����ادا. ويف ظل اإقليم م�شتع����ل يقوم على فتح اجل����روح النائمة 
وال�شتقطابات الفئوي����ة، واملراهقات ال�شيا�شي����ة، والتحالفات الربغماتية 
يقود املل����ك حتالفاته القوية املبني����ة على امل�ش����رتكات الواقعية للحفاظ 
على العامل العربي والإ�شالمي، فامللك حمد ا�شتطاع مبهارة كربى طيلة هذه 
ال�شنن يف العامل العربي مد اجل�شور لرتميم الك�شور، يراهن على حتويل نار 
الإقليم اإلى منار، وحتويل اجلراح اإلى اأفراح ببناء مدار�س، ومراكز �شحية كما 
يف فل�شطن، وتقوية الدول ال�شقيقة كما هي م�رش، ودعم قوات التحالف مع 
ال�شعودي����ة والتي تعترب خا�رشة العامل الإ�شالم����ي، والتحالف اخلليجي الكبر 
يف امل�شرتكات. هذا هو امللك بن اإطفاء احلرائق وتركيب اخلرائط وتكوين 

احلدائق. هكذا كان ومازال و�شيبقى تاريخ َمِلك مَلك التاريخ.

سيد ضياء الموسوي

قهوة الصباح

s.dheyaalmosawi
gmail.com

•  م�شعب ال�شيخ	



“ال�شفافية” تقود مبادرة لتوقيع املر�شحني ميثاق �رشف
ت�سجيل 56 متطوعا ملراقبة االنتخابات والعدد امل�ستهدف 150... املو�سوي لـ “$”:

البحرينيـــة  اجلمعيـــة  رئي�ـــس  اأ�ســـار 
لل�سفافية �رشف املو�سوي لـ “البالد” عن 
ت�سجيـــل نحو 56 متطوعـــا غالبيتهم من 
الن�ســـاء؛ للم�ساركة يف مراقبة االنتخابات 
البحرينية النيابية والبلدية للعام 2018.

وقال: “اجلمعيـــة ت�سعى اإلى ت�سجيل 
نحـــو 150 متطوعـــا للمراقبـــة يف فـــرة 
االنتخابـــات، وحاليا نحتـــاج ت�سجيل عدد 

اأكرب من املتطوعني”.
امل�ساركـــة  برنامـــج  عـــن  واأردف 
للمتطوعـــني بـــاأن اجلمعيـــة البحرينيـــة 
وبالتعـــاون مع مركز تفـــوق اال�ست�ساري 
للتنمية �ستقـــوم باإرفاق برنامج تدريبي 
ح���ول الكثري م���ن النق���اط منه���ا البيئة 
علـــى  املراقبـــة  وكيفيـــة  الت�رشيعيـــة، 

االنتخابات بيوم االنتخابات.
اإلـــى جانـــب كيفيـــة مراقبـــة ال�رشف 
علـــى احلمـــالت االنتخابيـــة ومراقبتهـــا، 
وتدريب املتطوعني على كيفية االإعالن 

وا�ستخدام و�سائل التوا�سل االجتماعي.

ميثاق شرف
ولفـــت اإلـــى اأن اجلمعيـــة يف بدايـــة 

احلمـــالت االنتخابية �ستقـــوم بطلب من 
مر�سحني االنتخابـــات املقبلة بالتوقيع 
عل���ى ميثاق ����رف الح���رام املر�شحني 
االآخريـــن واحلمـــالت االأخـــرى، وهـــذا ما 
كانـــت تعمل به اجلمعية منـــذ انتخابات 

.2002
بتدريـــب  “�سنقـــوم  واأ�ســـاف: 
املراقب���ني املتطوعني لكيفية �رح كل 

اجلوانب للمر�سحني”.
وقـــال: “كمـــا اأعلنـــت اللجنـــة اأنهـــا 
املتطوعـــني  اأ�سمـــاء  قوائـــم  �ستبعـــث 
ر�سميا مـــن جانب اللجنـــة امل�رشفة على 

االنتخابات”.
اللجنـــة �ست�ســـدر بيانـــا  اأن  واأردف 
يحث الناخبني على اأن مراجعة اأ�سمائهم 

بقائمة االنتخابات.

تعاون مع تفوق
يذكر اأن اجلمعية البحرين لل�سفافية 
وبالتعـــاون مع مركز تفـــوق اال�ست�ساري 
للتنميـــة اأعلنت عن فتح بـــاب الت�سجيل 
للمتطوعني واملتطوعـــات للم�ساركة يف 
مراقبـــة االنتخابات البحرينيـــة والنيابية 
والبلدية للعام 2018، على اأال يقل �سن 
امل�سارك عن 18 عاما، واأن ميالأ املتطوع 
ا�ستمارة امل�ساركة يف مراقبة االنتخابات 
عرب بريد اجلمعية االإلكروين، واأن يقوم 
املتطوع بتوقي���ع تعقد االلتزام مبعايري 

املراقبة.

• وزير العدل متو�سطا متطوعتني بفريق جمعية ال�سفافية ملراقبة االنتخابات املا�سية	

مروة خمي�س
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•انتخابات متطوعتان بفريق جمعية ال�سفافية ملراقبة 	
االنتخابات املا�سية

ارتفاع مبالغ فيه باأ�شعار �شلع غذائية وقرطا�شية املدار�س
غ�س جتاري بعر�س ب�سائع قاربت على االنتهاء... مر�سح مدينة حمد مال ح�سن:

العا�ـــرشة  الدائـــرة  مر�ســـح  طالـــب 
باملحافظـــة ال�سماليـــة جميـــل مـــال ح�سن 
يف  متمثل���ة  والتج���ارة  ال�شناع���ة  وزارة 
اإدارة حمايـــة امل�ستهلك بت�سديد الرقابة 
على االأ�ســـواق وتاأمني املنتجات وال�سلع 
التي يحتاج اإليهـــا املواطن خ�سو�ساً مع 
قـــرب مو�ســـم املدار�س وانتهـــاء االإجازة 

ال�سيفية.
 وقال مال ح�سن: من يتجول يف االأ�سواق 
يالحـــظ ارتفـــاع بع�ـــس ال�سلـــع الغذائية 
وقرطا�شي���ة املدار�س ب�ش���كل مبالغ فيه 
خ�سو�ســـاً التي يتزايـــد الطلب عليها مع 

اقراب وعودة الطالب للمدار�س.
 والحظ اأن بع�س الب�سائع واملنتجات 
الغذائيـــة كذلـــك قاربـــت علـــى االنتهاء 
ويقـــوم بع�ـــس املحـــالت ببيعهـــا علـــى 
اأنهـــا �سلـــع جديـــدة يف غ�ـــس وا�سح على 

امل�شتهلكني.
ال�سناعـــة  وزارة  املر�ســـح  وطالـــب 

حماي���ة  اإدارة  يف  متمثل���ة  والتج���ارة 
امل�شتهل���ك واجله���ات الرقابية بتكثيف 
اجلوالت امليدانية والنزول اإلى االأ�سواق 
والتاأكـــد مـــن �سالمـــة و�سالحيـــة املواد 
الغذائيـــة واملدر�سية ومراقبـــة اأ�سعارها 
وذلـــك حلمايـــة املواطنـــني مـــن ج�ســـع 
لت�رشيـــف  املحـــالت  بع�ـــس  وا�ستغـــالل 
املنتج���ات غ���ري ال�شاحل���ة لا�شته���اك 

والتـــي قاربـــت علـــى االنتهاء مـــن خالل 
بيعها تزامناً مع عودة الطالب للمدار�س. 
واأكد اأن من �ساأن ذلك التخفيف عن كاهل 
املواطن���ني اقت�شادياً و�شحي���اً، بتوفري 
املواد الغذائيـــة واملدر�سية وما يتبعها 
م���ن ثي���اب وم�شتلزم���ات يك���ر الطلب 
عليها ب�شكل كبري �شنويا باأ�شعار منا�شبة 
من خ���ال مراقبة االأ�شواق ومكافحة كافة 
�ســـور الغ�ـــس التجـــاري من خـــالل منافذ 
البيع الثابت���ة واملتحرك���ة املنت�رة بكل 

حمافظات البحرين.
و�ســـدد علـــى اأهميـــة �ـــرشورة �سبط 
م�شتم���ر  ب�ش���كل  ومراقبته���ا  االأ�ش���واق 
خ�شو�ش���اً يف املنا�شبات واالأعياد، واأثنى 
ما على جه���ود احلكومة يف توفري ال�شلع 
وم�ستلزمـــات املدار�ـــس مـــن قرطا�سية 
وثي���اب وغريها يف االأ�ش���واق ولكن يجب 
التاأكـــد من �سبط االأ�سعـــار ومراقبة مدى 
توافرها بال�سوق وحفظها يف بيئة بعيدة 
عن احلر والرطوبة التي توؤدي اإلى ف�ساد 
ال�سلع واملنتجات يف حال حفظها بطريقة 

غري منا�شبة.

عن الدائرة
وجممعات الدائرة ت�سمل من الدوار 6 

اإلى 12 مبدينة حمد.
وميثل الدائ���رة حالي���ا النائب حممد 
العمـــادي. وتبلـــغ كتلتها الناخبـــة قرابة 
انتخابـــات  اإح�ســـاءات  ح�ســـب   10552

برملان 2014.
وكان ترقي���م الدائ���رة �شابقا الثامنة 

بال�سمالية قبل تعديل الدوائر.

املالكي: حث ال�رشكات لتوظيف متقاعدين حا�شلني على الثانوية ودبلوم

اأبحاث ومقاالت عن االنتخابات يف “القانونية”

قـــال املر�ســـح النيابـــي عـــن الدائـــرة 
العا�رة باملحافظ���ة ال�شمالية با�شم املالكي 
اإن املتقاعديـــن رجاال ون�ســـاء قدموا وخدموا 
و�شاهم���وا ب���دور كب���ري يف بن���اء املجتمع من 
خالل وظيفتهـــم، ومن�سبهم، ولديهم اخلربة 
واحلكم���ة يف ا�شتغال طاقته���م واإمكاناتهم، 
خ�شو�ش���ا اأن هن���اك فئة كب���رية تقاعدت يف 
�شن مبكرة ومازال لديها حب العطاء والبناء. 
التقاع���د  ل�شن���دوق  يك���ون  اأن  وراأى 
والتاأمينات االجتماعيـــة دور يف اإر�ساء قواعد 
مل����روع وطن���ي مب�شارك���ة جمعي���ة احلكم���ة 

للمتقاعدين. 
واأن يحظى برعاية �ساحب اجلاللة امللك 

حمد بن عي�سى اآل خليفة.

“عنوانه المشروع الوطني 
للمتقاعدين” 

حتت �سعـــار “للعطـــاء بقيـــة”، ويهدف 
اإلـــى اال�ستفـــادة مـــن خـــربات املتقاعديـــن 
ونقله���ا جليل ال�شباب مب���ا ي�شهم يف حتقيق 
روؤيـــة البحرين 2030، بحيـــث يقوم بتنظيم 
بخطـــة  التدريبيـــة  والـــدورات  املوؤمتـــرات 
اال�ستفـــادة  يف  ت�سهـــم  وبرامـــج  مدرو�ســـة 
مـــن خـــربات املتقاعديـــن ب�سفة دوريـــة، اأو 
تنظيـــم �سنوي، علـــى اأن يتـــم م�ساركة كافة 
والع�شكري���ة  واالأهلي���ة  العام���ة  القطاع���ات 
والنـــواب والبلديني ال�سابقـــني املتقاعدين 
ليـــوؤدوا دورهـــم الوطني يف جميـــع املجاالت 
التـــي ت�سهـــم ببنـــاء ال�ســـاأن العـــام وتقدمي 

خرباتهم للمجتمع ومب���ا يحقق �شالح الوطن 
واملواطنـــني وتبـــادل اخلـــربات لتتناقلهـــا 

االأجيال. 
واأك���د املالكي اأهمية و�ش���ع خطة بحرنة 
الوظائـــف املنا�سبـــة للمتقاعديـــن  لبع�ـــس 
وكبـــار ال�ســـن الذين مازالـــوا قادريـــن على 
العط���اء م���ن اأمثلته���ا وظيف���ة “مـــوؤذن” يف 
اجلوامـــع وامل�ساجـــد، وكذلك حـــث ال�رشكات 
اخلا�ســـة  وامل�ست�سفيـــات  واملوؤ�س�ســـات 
علـــى  احلا�سلـــني  املتقاعديـــن  بتوظيـــف 
�شهادات ثانوية ودبلوم، وكذلك على البنوك 
امل�ساهمـــة يف دعم املتقاعديـــن ذوي الدخل 
املح���دود بتمويل مل�شاريعهم ال�شغرية على 

اأال يتجاوز املبلغ 10 اآالف دينار. 
وبني املالكي اأن هناك جماالت كثرية ال 
حت�ســـى للمتقاعدين �ســـواء الرجال والن�ساء، 
ومـــن اأهمها املجاالت التعلميـــة واالجتماعية 
والثقافية والتطوعي���ة، واأن يحقق املتقاعد 

اأهدافه التي تنا�سبه يف العطاء.

اأعلنـــت هيئة الت�رشيـــع واالإفتاء القانوين 
عن اإ�شدار العدد الثامن من جملة القانونية، 
الذي ت�سمن 8 بحوث، وبابا جديدا م�شتحدثا 
القانوني���ة  الفت���اوى  اأح���دث  عل���ى  يحت���وى 

ال�سادرة من الهيئة.
وذك���رت اأن الع���دد الثام���ن يعترب ثاين 
ع���دد اإلكروين ي�شدر م���ن املجلة القانونية، 
بعد اأن قررت هيئة حتريـــر املجلة القانونية 
حتويل املجل���ة اإلى ن�شخ���ة اإلكرونية. وتن�ر 
الهيئ���ة العدد الثام���ن احل���ايل وكل االأعداد 
ال�شابق���ة على موقعها عل���ى �شبكة االإنرنت 

.http://www.legalaffairs.gov.bh
وت�سمـــن العـــدد بحـــث لنائـــب رئي�ـــس 
هيئة الت�رشيـــع واالإفتاء القانـــوين امل�ست�سار 
اأحم���د جمب���ل ح���ول م�شكل���ة ازدواج  حمم���د 
اجلن�سيـــة كاإحدى طعـــون انتخابات املجال�س 
الت�رشيعية يف النظامني الد�ستوريني امل�رشي 
والبحرينـــي، واأخر للقائـــم باأعمال عميد كلية 
احلقوق بجامعة العلوم التطبيقية خالد جمال 
اأحمد ح�سن حول احلماية القانونية للم�ستهلك 

يف اتفاقات االإعفاء من امل�سوؤولية العقدية.
واأعلنت هيئـــة الت�رشيع واالإفتاء القانوين 

عن تخ�سي�س العدد القادم ملجلة القانونية 
ليك���ون خمت�شاً بن�ر االأبحاث واملقاالت حول 
االنتخابات، وذلك تزامناً مع الدورة االنتخابية 
اخلام�سة لالنتخابات النيابية والبلدية املزمع 

اأجراءها يف مملكة البحرين. 
ودعـــت الهيئـــة الراغبـــني يف امل�ساركة 
بالعربي���ة  ومقاالته���م  باأبحاثه���م  للتق���دم 
بالربي���د  االأبح���اث  وتر�ش���ل  واالإجنليزي���ة، 
qano n  الالإلكروين اإل���ى العنوان الت���ايل :
علـــى  اأو   ،iya@legalaffairs.gov.bh

�سندوق الربيد “�س ب 790 املنامة”.
 ذك���ر اأن اآخر ميعاد لتلق���ي االأبحاث هو 
20 مـــن دي�سمـــرب 2018، ف�ســـاًل عن �رشورة 
تطابـــق البحـــث املقدم مع اإجـــراءات وقواعد 

الن�رش املن�سورة على موقع الهيئة.

حمرر ال�شوؤون املحلية

مقعد الدوار 6 اإلى 12 مبدينة حمد بالربملان

عدد اأ�سواتهالنائب الفائزبرملان
2485اأحمد عبداهلل حاجي2002

5418جواد فريوز2006

5954جواد فريوز2010
4551حممد العمادي2014

؟؟2018

• جميل مال ح�سن	

• �رشف املو�سوي	

نحتــــاج ت�سجيـــــل 
عـــدد اأكرب من 

املتطوعني

برنامج تدريبي لكيفية 
مراقبة ال�رشف على 

احلمالت 

• با�شم املالكي	

حمرر ال�شوؤون املحلية



معايير التصنيف

هل يعتمد النظام اإلداري والقانوني 
الطبي الوطني درجة الماجستير المهني أو 

الدكتوراة المهنية أو الدبلوم المهني؟

املهني���ن  وترخي����ص  ت�صني���ف  معاي���ر  اإن 
ال�صحي���ن ال�ص���ادرة ع���ن املجل�ص الأعل���ى لل�صحة 
ق���د ح���ددت ال�صه���ادات املع���رف به���ا ل���كل فئة 
بح�ص���ب اجلهة املانحة واملعتم���دة يف كل بلد. درجة 
الدبل���وم واإن كان���ت مهنية ل توؤه���ل للح�صول على 
درج���ة اخت�صا�ص���ي اأو ا�صت�صاري، ويبق���ى ترخي�ص 
الطبيب ع���ام.  ودرجة املاج�صت���ر توؤهل فقط لفئة 
اخت�سا�سي ب�رشط اأن تكون درا�سة عملية ال تقل عن 
�صنتن اأما الدكت���وراة العملية فقط ولي�ص النظرية 

توؤهل للح�صول على درجة ا�صت�صاري.

لقب “دكتور”

هل يجوز أن يطلق أيّ شخص على نفسه 
“دكتور” إذا حصل على الدكتوراة المهنية 

أم إن لقب “الدكتور” يقتصر على من يحصل 
على الدكتوراة التقليدية )PHD(؟

اإن ا�صتخدام لقب دكتور يف اللغة العربية يطلق 

عل���ى الطبي���ب اأو حامل موؤه���ل يف الدكت���وراة، وهنا 
يكمن اللب�ص وتاريخيا ا�صتخ���دم لقب دكتور حلملة 
�صه���ادات الدكت���وراة، اإل اأن���ه مت ا�صتخدامها لحقا 
للأطباء �صواء حمل �صه���ادة الدكتوارة اأو مل يحملها، 

حيث كان يقت�رش على لقب طبيب. 
ولك���ن هناك م���ن حامل���ي امله���ن املعاونة من 
يحمل �صه���ادة الدكتوارة، وي�صيف لقب دكتور اإلى 
ا�صم���ه مما ق���د ي�صكل لب�ص���ا لدى املر�ص���ى، وعليه 
فتطل���ب الهيئ���ة ممن يحم���ل موؤهل غ���ر طبيب اأن 

يو�صح تخ�ص�صه عند ا�صتخدام اللقب.

المؤهالت المرفوضة

وقعت الهيئة بشهر مارس 2017 اتفاقية 
مع شركة )داتلفلو( العالمية للتحقق من 

صحة الوثائق التي تفد للهيئة من جانب 
ممارسي المهن الصحية من مصادرها 

األصلية قبل حصولهم على ترخيص مزاولة 
المهنة، فما أبرز نتائج عمل اللجنة بعد 

مرور أكثر من عام على توقيع االتفاقية؟ 
وهل توصلت الشركة والهيئة بوجود 

وثائق غير صحيحة )وهمية أو مزورة( من 
جانب عدد من مزاولي المهن الصحية؟ 

وكم عددهم –إن جدودا- وما اإلجراءات 
المتخذة من جانب الهيئة؟

يتلخ�ص دور ال�رشك���ة يف ا�ستالم موؤهالت مزاول 
املهن���ة الراغب يف احل�صول على ترخي�ص من لهيئة 
على اإر�صال موؤهلته العلمي���ة والراخي�ص احلا�صل 
عليه���ا وخطابات التزكية اخلا�سة به وتتولى ال�رشكة 
بع���د ذل���ك التحق���ق م���ن م�صداقي���ة ه���ذه الوثائق 
عن طري���ق التوا�س���ل املبا�رش مع امل�س���در الرئي�ص 
للوثائق، وتقدمي تقريرها للهيئة مبا�رشة خالل �سهر 
تقريبا من تاريخ تق���دمي الطلب. وقم مت التدقيق 

يف 2537 طلب هذا الع���ام، ومت رف�ص 102 طلب 
اإما نظرا لعدم �صحة ال�صهادات اأو املراجع احلا�صل 
عليه���ا مق���دم الطل���ب اأو ع���دم �صح���ة املعلومات 

املقدمة، وعليه رف�صت الهيئة الرخي�ص لهم.
ومل ي�صم���ح لأ�صح���اب املوؤه���لت املرفو�صة 
وعدده���م 102 بالدخ���ول للبحرين، وه���وؤلء كلهم 
قدم���وا طلباتهم للعمل بالقط���اع اخلا�ص. مل تعط 
الهيئ���ة موافق���ة برخي����ص اأ�صح���اب املوؤه���لت 
املرفو�ص���ة، وبالت���ايل مل يزاول���وا املهن���ة بداخل 

البحرين اأ�صل.
ومن املوؤ�صف اأن البع�ص يقراأ عناوين اإخبارية 
عن عدد من اأ�صحاب املوؤهلت املرفو�صة يعملون 
حالي���ا بالبحري���ن، وهذا الأم���ر غر دقي���ق؛ لأنه مل 

يح�صل اأ�صل.
واأوؤك���د اأن الهيئ���ة تدقق على جمي���ع طلبات 
املهن ال�صحية قبل و�صول مقدم الطلب للبحرين، 
وذلك مبراجع���ة اأوراقه وم�صتنداته وموؤهلته، ومن 
ث���م اإ�ص���دار املوافق���ة م���ن عدمه���ا، واإذا �صدرت 
املوافق���ة يت���م اإخطار هيئ���ة تنظيم �ص���وق العمل 
بق���رار الهيئ���ة، لل�صم���اح ل���ه بالدخ���ول للبحري���ن 

واإعطائه التاأ�صرة )الفيزا(.
وم���ن ب���ن اأ�صح���اب املوؤه���لت املرفو�ص���ة 
)102(: 57 % ممر�صون، و22 % من مهن �صحية 
معاونة، و6 % اخت�صا�صيون، و6 % مبراكز �صحية، 
و5 % يتولون مهام التثقيف، و2 % �صيدلنيون، 

و1 % ا�صت�صاريون، و1 % اأطباء عامون.

خريجو الصين

ما موقف الهيئة من شهادات الخريجين 
البحرينيين من جامعات الطب الصينية؟ وهل 

ترى الهيئة أنهم غير مؤهلين لمزاولة 
المهام الطبية؟

اعتماد اجلامعات لي�صت من اخت�صا�ص الهيئة، 
وت�س����رط الهيئ����ة على اأي مهن����ي اأن يت����م اعتماد 
�صهادته من وزارة الربية والتعليم قبل ال�صماح له 

بالتقدم لمتحان مزاولة املهنة.
وللعل����م لي�ص����ت كل اجلامع����ات ال�صيني����ة مل 
تعتمده����ا وزارة الربي����ة والتعلي����م، واإمن����ا هن����اك 
جامعات حم����ددة مل يت����م اعتمادها؛ نظ����را لق�صور 
املنه����ج التدري�سي فيها وعليه مل ي�سمح خلريجيها 
بالتقدم للمتح����ان، كما اأن بع�ص هذه اجلامعات ل 
يتم التدريب بها يف �صنة المتياز، والتي ا�صرطها 

القانون لرخي�ص مزاولة املهنة.
وتعتم����د الهيئة ال�صه����ادات العملية فيما بعد 
التخ����رج مثل �صه����ادات الزمالة، وهذا م����ا تقوم به 

الهيئة من التدقيق عليه.

مرتبة متوسطة

هل خضع خريجو جامعات الطب الصينية 
المتحان الحصول على رخصة مزاولة المهنة 

وما نتائجهم؟

اأو�ص���ح م���رة اأخ���رى اأن خريج���ي اجلامعات 
ال�صيني���ة املعتم���دة فق���ط هم م���ن �صمح لهم 

بالتقدم لمتحان مزاولة املهنة. 
وعل���ى �صبي���ل املثال تق���دم لن���ا يف العام 
2017 خريج���و 10 جامع���ات من داخل البحرين 
وخارجه���ا وبح�سب نتائج اجلامعات تاأتي نتائج 
طلبة اجلامعات ال�صيني���ة يف املرتبة متو�صطة 
ب���ن اجلامعات ون�صبة النج���اح بن املتقدمن 
من هذه اجلامعات 50 %. اإذ قدم المتحان 18 

وجنح 9 منهم.
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ا�صتخ����دام لق����ب دكتور 
العربي����ة يطلق على  باللغة 
الطبيب اأو حام��ل الدكتوراه 

اأطلب ممن يحمل موؤهل 
غي�����ر طبي���ب اأن يو�ص����ح 
تخ�ص�صه عن����د ا�صتخدامه

ا�صت�صاري درج���ة  على  للح�صول  ت��وؤه��ل  النظرية  ولي�ص  فقط  العملية  ال��دك��ت��وراه 

جناح ن�صف خريجي جامعات ال�صني املعتمدة بامتحان مزاولة املهنة

اال�صتف�صارات من اخت�صا�س “الرتبية” ولي�س “اخلدمة”

الدكتواره المهنية... 
فقاعة “الدال” قبل األسماء

رف�ص ترخي�ص 102 اأ�صحاب موؤهلت �صحية بينهم 58 ممر�صة اأجنبية... رئي�صة “نهرا” ل� “$”:

رد الديوان على طلب امل�صاركة مبلف “$”:

ملف يناقش االعتراف بالدراسات المهنية مع الجهات الرسمية         )الحلقة األولى(

إعداد: راشد الغائب

طلبت “البلد” من رئا�سة ديوان اخلدمة 
املدني���ة الإجابة ع���ن جمموع���ة ا�صتف�صارات 
ترتب���ط مبو�سوع الدرا�س���ات العليا املهنية. 

والأ�صئلة املر�صلة هي:
الإداري  النظ���ام  يعتم���د  ه���ل   -
والقانوين الوطني درج���ة املاج�صتر املهني 

اأو الدكتوراه املهنية اأو الدبلوم املهني؟

هل يجوز اأن يطلق اأّي �صخ�ص على   -
نف�ص���ه “دكت���ور” اإذا ح�صل عل���ى الدكتوراه 
يقت����رش  “الدكت���ور”  لق���ب  اإن  اأم  املهني���ة 
على من يح�ص���ل على الدكت���وراه التقليدية 

)PHD(؟
هل يفت���ح ح�ص���ول ال�صخ�ص على   -
املاج�صتر اأو الدكتوراه املهنية الباب اأمامه 

بجهة العمل للرقي اأم اأنها موؤهل ل يعتد به 
باأنظمة املوارد الب�رشية واخلدمة املدنية؟

وجاء ال���رد الوارد م���ن الدي���وان لرئا�صة 
ن�ص���ا  بال�صحيف���ة  ال�صيا�ص���ي  الفري���ق 
كالآت���ي: “عطف���اً عل���ى طلبكم فيم���ا يتعلق 
بال�صتف�صارات املقدمة من قبلكم عرب الربيد 
االإلك���روين لرئي����ص ديوان اخلدم���ة املدنية 

حول مو�سوع الدرا�سات العليا املهنية الذي 
تع���د �صحيفة البلد ملفاً ب�صاأنه، نفيدكم باأن 
ه���ذه ال�صتف�ص���ارات لي�صت م���ن اخت�صا�ص 
ديوان اخلدمة املدنية وتقع ب�سورة اأ�سا�سية 
�صمن اخت�صا����ص جلنة العتم���اد الأكادميي 
ب���وزارة الربي���ة والتعلي���م باعتبارها اجلهة 

املعنية بهذا ال�صاأن”.

• مرمي اجلالهمة	

• اأحمد الزايد	

كرة جليد  ت�صاعد  بعد  املا�صية، خ�صو�صا من  بالأ�صابيع  كثري  لغط  ب�صاأنها  اأثري  فقاعة جديدة،  املهنية  العليا  الدرا�صات 

مو�صوع ال�صهادات املزيفة اأو ال�صادرة من جامعات وهمية.

تناق�ش “البالد” على مدار الأيام املقبلة مع جمموعة م�صوؤولني من جهات ر�صمية متنوعة مو�صوع ال�صاعة عن ال�صهادات 

الدكتوراه  “الدال” املهنية مثل  تعامل  املهني، وهل  املاج�صتري  اأو  املهني  بالدبلوم  الر�صمية  املهنية، وهل تعرتف اجلهات 

التقليدية )PHD(، وما اأثر هذه ال�صهادات لرتقية املوظف مبوقع عمله، وغريها من ا�صتف�صارات ترتبط مب�صار املو�صوع 

واآخر مرتددا  بنبذها،  وا�صحا  بع�صها  التي جاء  الر�صمية،  املواقف  القارئ ح�صيلة  اأمام  ال�صحيفة  وت�صع  للجدل.  املثري 

باإجازتها، ولكنه يقول ذلك على ا�صتحياء.

عدد اأ�ضحاب املوؤهالت ال�ضحية املرفو�ضة ومهنهم

 الن�ضبةالعدداملهنة

   57 %58ممر�ض

  22 %23مهن م�ضاعدة )معاونة(

  6 %6اخت�ضا�ضي

   6 %6مراكز

   5 %5تثقيف

%2�ضيدالين  2
%1ا�ضت�ضاري  1

   %11عام

 102املجموع

ال����ت����دق����ي�����������������������������ق 
ملزاول������ة  طل�با   2537 يف 
 102 ورف�����ص  املهن�����ة 

رف�������ص ال��ط��ل��ب��������������ات 
ب�����ص��ب��ب ع������دم ���ص��ح�����������ة 
ال�صه�������ادات اأو املعلومات 

قالت الرئي�ص��ة التنفيذي��ة للهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�ص��حية )نهرا( 

مرمي اجلالهمة ل� “البالد” اإن خريجي اجلامعات ال�صينية املعتمدة فقط هم من �صمح لهم 

بالتقدم المتحان مزاولة املهنة. 

واأو�صحت بحوار مع ال�صحيفة اأن الهيئة امتحنت بالعام 2017 خريجني من 10 جامعات 

م��ن داخل البحري��ن وخارجها، ووفق نتائج اجلامعات تاأتي نتائج طلبة اجلامعات ال�ص��ينية يف 

املرتبة متو�صطة بني اجلامعات، ون�صبة النجاح بني املتقدمني من هذه اجلامعات 50 %.

ومبو�ص��وع ال�ص��اعة عن ال�ص��هادات، ذك��رت اجلالهمة اأنه��ا وقعت ب�ص��هر مار�س 2017 

اتفاقية مع �صركة )داتلفلو( العاملية للتحقق من �صحة الوثائق التي تفد للهيئة من جانب 

ممار�صي املهن ال�صحية من م�صادرها االأ�صلية قبل ح�صولهم على ترخي�س مزاولة املهنة.

ولفت��ت اإىل اأن��ه مت التدقيق يف 2537 طلبا هذا العام، ومت رف�س 102 طلب، اإما نظرا 

لع��دم �ص��حة ال�ص��هادات اأو املراج��ع احلا�ص��ل عليها مق��دم الطل��ب اأو عدم �ص��حة املعلومات 

املقدمة وعليه رف�صت الهيئة الرتخي�س لهم.

واأك��دت عدم �ص��ماح الهيئة الأ�ص��حاب املوؤهالت املرفو�ص��ة، وعدده��م 102، بالدخول 

للبحرين، وهوؤالء كلهم قدموا طلباتهم للعمل بالقطاع اخلا�س.  

واأ�ص��ارت اإىل اأن من بني اأ�ص��حاب املوؤهالت املرفو�ص��ة )102(: 57 % ممر�صون، و22 

% من مهن �صحية معاونة، و6 % اخت�صا�صيون، و6 % مبراكز �صحية، و5 % يتولون مهام 
التثقي��ف، و2 % �ص��يدالنيون، و1 % ا�صت�ص��اريون، و1 % اأطب��اء عام��ون. وفيما ياأتي ن�س 

احلوار:



ترحب “البالد” برسائل 
ومساهمات القراء، وتنشر 

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

سمو قرينة جاللة الملك راعية نهضة 
المرأة والشباب بإنجازات عالمية ال تحصى

توقفوا عن عبادة األصنام!

عاهل  قرينة  �سيدتي 
املجل�س  رئي�سة  الللبللاد 
رئي�سة  للللللمللراأة  الأعلللللللى 
املللجللللل�للس ال�للسللتلل�للسللاري 
لتنمية  الوطنية  للمبادرة 
�ساحبة  الللزراعللي  القطاع 
الأملللرة  امللللللكللي  ال�سمو 
اآل  اإبراهيم  بنت  �سبيكة 

خليفة حفظها اهلل واأمدها بتمام ال�سحة 
التنمية  راعية  فهي  العافية،  وموفور 
قللطللاعللات حمورية  عللدة  والللتللطللويللر يف 
وال�سباب  البحرينية  املللللراأة  قللوامللهللا 

الواعد.
كافة  توفر  و�سموها حتر�س على 
امللل�للروعللات  تنفيذ  نحو  الللدعللم  �سبل 
والن�سائية  ال�سبابية  والللفللعللاللليللات 
والدعوات  الإيجابية  املبادرات  وتتبنى 
املثال  �سبيل  على  ومنها  للتطوير 
توجيه �سموها بتطوير احلديقة املائية 
لل�سباب والفعاليات  التي كانت مركزاً 
حديقة  اإلى  احلديقة  وحتويل  ال�سبابية 
باألعاب  ترفيهي  ومركز  ونباتات  ورد 

مميزة.
وملللا �للسللهللدتلله اللل�للسللاحللة الللعللربلليللة 
والللعللامللليللة ملللن جنللللاح غلللر ملل�للسللبللوق 
للمراأة  وعربية  عاملية  مراكز  وحتقيق 

كللافللة  يف  الللبللحللريللنلليللة 
امللللجلللالت جللللاء نللتللاجللا 
ال�سمو  �ساحبة  لرعاية 
امللللللكللي قللريللنللة جللالللة 
امللللللك لللكللل الأنلل�للسللطللة 
املللراأة  بها  تقوم  التي 
و�سائل  كللافللة  وتللوفللر 
الرعاية والدعم وحتويل 
عمل  خلية  اإلى  للمراأة  الأعلى  املجل�س 
الرائدات  منها  تنطلق  ومن�سة  تهداأ  ل 
التنمية  جمللالت  كافة  يف  البحرينيات 
والتطوير لتت�سدر املراكز الأولى على 

م�ستوى العامل واملنطقة العربية.
برعاية  اإجنلللللازات  مللن  وملللا حتللقللق 
قللريللنللة جللالللة امللللللك ل ميللكللن ح�ره 
اعتاء  الإجنللللازات  تلك  واأب�سط  فعليا 
والدولية  القيادية  للمنا�سب  امللللراأة 
جمللالت  يف  املناف�سة  على  وقللدرتللهللا 
لقيادة  و�سلت  فائقة  بقدرات  العمل 
طلعات  وتنفيذ  الع�سكرية  الطائرات 
جوية قتالية وكذلك حتقيق جناحات يف 
ك�سفرة  الدبلوما�سية  املنا�سب  تويل 
لل�سام العاملي بجانب منا�سب الق�ساء 

والطب والعلوم الإدارية والجتماعية.

نا�شط اجتماعي اأ�شامة ال�شاعر – 

“اإلسكان” ألغت طلبي بعد 16 سنة من االنتظار
بسبب قرض عقاري لم أستفد منه

اأفيدكلللم علملللا باأنني مواطلللن ولدي 
طلب وحدة �سكنية منذ اأكرث من 16 �سنة. 
بلللداأت م�سكلتلللي ملللع وزارة الإ�سكان 
عندما اأوقفلللت عاوة بلللدل ال�سكن )100 
دينار( ملللن ينايلللر 2017 اإللللى يومنا هذا 
وجمدت طلبي دون �سابق اإنذار، ومبراجعة 
الوزارة اأخربوين باأنللله يوجد لديكم قر�س 
عقاري اإ�ساملللي، علما اأنني اأخذت القر�س 
بعلللد مراجعلللة اللللوزارة، وال�ستف�سلللار من 
اإحدى املوظفلللات بالوزارة، ب�سلللاأن طلبي 
الإ�سكاين، وهل ميكنني اأخذ قر�س عقاري 
علللن طريلللق الإجلللارة الإ�ساميلللة، فاأخذت 
املوظفلللة بطاقتي ال�سخ�سيلللة وقالت يل 
ميكنك اأخذ قر�س عقلللاري اإجارة اإ�سامي؛ 

لأن الوثيقلللة �سلللوف تكلللون با�سلللم البنك 
ولي�س با�سمك.

�سغطت على نف�سي واأخذت القر�س 
العقاري لفرتة ب�سيطلللة، ففوجئت بوقف 
عاوة بدل ال�سكن وراجعت الوزارة وقالت 
يل املوظفة لقد �سدر قانون جديد فقلت 
لها اإن طلبي قدمي وقمت مبراجعتكم قبل 
اأخذ القر�س، فقالت يل ل اأدري وقالت يل 
احللللل اأن تبيلللع العقار وحت�لللر ورقة براءة 

ذمة من البنك.
بعلللت العقلللار بخ�سلللارة، علملللا اأننا مل 
ن�سكلللن بتاتلللا يف البيلللت واأح�لللرت جميع 
الأوراق املطلوبلللة التي تثبت اأنني ل اأملك 
اأي عقلللارا، وراجعت اللللوزارة مرات عديدة 

2017، وقلللال يل  نهايلللة دي�سملللرب  اإللللى 
امل�سوؤول باحللللرف الواحد “اأملللورك طيبة 
واأب�لللر باخللللر” ومو�سوعلللك يف املرحللللة 
 2018 ينايلللر  يف  وفوجئلللت  النهائيلللة، 
بات�سلللال ملللن وزارة الإ�سلللكان، يفيد باأن 
طلبلللي مت األغلللي و�سدملللت و�ساقلللت بي 

الدنيا بعد 16 �سنة انتظار لبيت الأحام.
 اأنا�سلللد املعنيني اأن ياأخذوا طلبي يف 
العتبار وكللللي اأمل يف اإعلللادة اإحياء طلبي 
هلللذا واإعطائي حقي، وهو هذا البيت الذي 
�سلللربت ملللن اأجله اأكلللرث ملللن 16 �سنة مع 

زوجتي واأطفايل الثاثة.

)البيانات لدى املحرر(

ما الفرق بني عبادة الأ�سنام والعادات التي نتوارثها دون النظر 
يف حكمها ال�رعي؟ األ ت�سبه عبادة الأ�سنام تلك العادات الدخيلة على 
الدين من حيث الطبيعة؟ كاهما نتوارثهما وكاهما يتنافيان مع �رع 
اهلل ول فائدة منهما، نحن نتحدث هنا عن عادات جديدة اأو قدمية مثل 
عدم توزيع املراث على املراأة، املبالغة والبذخ يف الأفراح والأحزان، 
غاء املهور، اخللللروج بالراية البي�ساء بعد ليللللة الدخلة، الزواج دون 

نظرة �رعية وغرها من العادات التي مل ينزل اهلل بها من �سلطان.
كلما ابتعد املرء عن دينه كلما زاد جهله وزاد م�سقته على نف�سه، 
ل زاللللت بع�لللس املجتمعات تتم�سلللك ببع�س العلللادات الغريبة وغر 
املنطقيلللة، وكلما مت�سكت بها كلما انعك�س ذلك على املجتمع وكلما 
زاد �سقاء اأفراده، ولو رجعوا للدين احلنيف واأحكامه ملا وقعوا يف فخ 

تلك البدع والت�رفات التي لي�ست من الدين يف �سيء. 
اإن كل حمدثلللة بدعلللة، وكل بدعلللة �سالة، وكل �ساللللة يف النار، 
لذللللك يجب البتعاد علللن تلك املحدثات والعلللادات، فهي تقود اإلى 

مثل طريق عبادة الأ�سنام، طريق النار!
م�شطفى العديلي

يرجى توجيه الرسائل إلى البريد اإللكتروني أعاله متضمنة االسم والعنوان ورقم الهاتف.
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فجر جديد

“ألبا” وبناء البحرين القوية
عملللا  مغايلللر-  -بطلللرح  اليلللوم  اأكتلللب 
اأتناوله )عادة( بعملللود فجر جديد، الذي كان 
و�سيظلللل م�ساحلللة ت�سدح ب�سوت ابلللن البلد، 
والذي نت�رف بلللاأن نحمل على عاتقنا همومه، 
ومتطلباته، واحتياجاته، كم�سوؤولية كربى، ل 

تقبل املفا�سلة.
 اأكتب اليوم عن �ركة وطنية عظيمة، هي 
ملللن ركائز اقت�ساد البللللد، ومن اأهم �ريانات 
احلياة لهلللا، ولأهلها، اأكتب اليلللوم عن �ركة 
اأملنيلللوم البحرين “األبلللا”، ال�ركة التي حتمل 
�سعلللار “اأملنيوم اإلى العلللامل”، لكنني اأحملها 

�سعارا اآخر وهو “الأمل اإلى البحرين”.
وتعود الق�سة ببداياتها الأولى اإلى العام 
1971، حيلللث كان البحرينيون حينها، واأهل 
املنطقة ككل، على موعد مع التاأ�سي�س الأول 
للل “األبا” كاأحد اأكرب، واأحدث م�ساهر الأملنيوم 
يف العلللامل، ومبنتجلللات عاليلللة اجللللودة، تدور 
بفلك واحد ملللن الإبداع التقنلللي والبتكاري، 
ومبنظومة �سارمة ملللن ال�سرتاطات البيئية؛ 
حفاظاً على �سجلها يف ال�سامة، والذي اأ�سبح 
فيملللا بعد، نهجلللا يدر�لللس باحلللرتام وافتخار 

باأكرب ال�ركات العاملية الأخرى.
ول يقت�لللر عملللل “األبا” كما قلللد يرتاءى 
للبع�س، يف �سهر وت�سنيلللع الأملنيوم وبيعة 
فقلللط، بلللل انتهجلللت ال�ركة -منلللذ بداياتها 
الأوللللى- م�سلللار تغذيلللة ال�لللركات الوطنيلللة 
الأخرى، ودعمهما، وم�ساعدتها للوقوف على 
قدميهلللا، من خلللال معلللدن الأملنيلللوم الذي 
تنتجللله، منها �ركات: ميلللدال كيبال، اخلليج 

للدرفللللة، بلك�سيكلللو، وغرهلللا، ي�سلللاف اإلى 
ذلك الإنتلللاج العاملي لل�ركلللة، والذي مكنها 
لأن ت�ساهلللم مبلللا يعلللادل 12 % ملللن الناجت 
القومي املحلي، وا�سعفها لأن تدرج ببور�سة 

البحرين، و�سوق لندن لاأوراق املالية.
وقدملللت هلللذه ال�ركة الوطنيلللة الرائدة، 
خلللال عقلللود طويللللة، ملللن العملللل، والبنلللاء 
م�ستفلللادة  درو�سلللا  الوطنلللي،  القت�سلللادي 
وال�ساملللة  ال�سحلللة  جملللالت  يف  وم�ستملللرة، 
والبيئلللة، مكنها حل�سد الكثر من ال�سهادات 
العاملية املعتمدة، ك�سهلللادة الآيزو 14001 
 OHSAS 18001  حلماية البيئلللة، و�سهادة

يف ال�سامة وال�سحة املهنية.
كما حتفلللز ال�ركة موظفيها على تقدمي 
اأ�ساليب  اأفكارهلللم، واقرتاحاتهم، لتطويلللر 
العملللل، والتقليل ملللن املخاطلللر امل�ساحبة 
للعمليات الإنتاجيلللة الرئي�سة، بنهج يعك�س 
�سيا�سلللة الأبواب املفتوحة، ملللا بني جمل�س 
جانلللب،  ملللن  املخت�سلللة  والإدارات  الإدارة 

واملوظفون من جانب اآخر.
واجتهت “األبلللا” لأن تكون من ال�ركات 
الرائدة يف املنطقة العربية مبجال التدريب، 
وتنميلللة امللللوارد الب�رية، حيلللث داأبت على 
تقلللدمي �سل�سلة عميقة ومتملللددة من برامج 
التدريلللب املتطلللورة، منلللذ تاأ�سي�سها الأول 
بفلللرتة ال�سبعينلللات، منحت خلللال الكفاءات 
الوطنيلللة فر�سة النمو والرتقلللاء الوظيفي، 
علللرب برناملللج التدريلللب املهنلللي اللللذي مت 
ا�ستحداثه بذلك الوقت، لكي يكون لهم دور 

فاعل يف بناء بلدهم، عرب “األبا”.
 وخافا مللللا يروج لللله، يف “ال�سو�سيال” 
ميديلللا، ومن قبل بع�س الأقام، تعترب �ركة 
اأملنيلللوم البحريلللن “األبا” بطليعلللة ال�ركات 
الوطنيلللة  يف البحرنلللة، حيث ت�سلللل ن�سبتها 
لقرابلللة 85 %، ملللن اإجمايل القلللوى العاملة، 
يت�سلللدر بهلللا اأبنلللاء البللللد اأهلللم املنا�سلللب 
القياديلللة والإداريلللة التلللي ت�سنلللع القلللرار 
بال�ركلللة، وحتر�س ال�ركة بالإعان عن ذلك، 
ب�سفافيلللة تامة، علللرب من�سوراتهلللا الدورية، 
والت�ريحلللات التلللي تغلللذى بهلللا ال�سحلللف 

املحلية املختلفة، بني حني واآخر.
وكنلللت من املعجبني هنلللا، حني اطلعت 
على عدد ملللن التقارير، والتلللي تبني الدور 
املهلللم التلللي ت�سطللللع بللله “األبلللا” يف دعم 
املجتملللع املحلي، والتلللي منهلللا: امل�ساهمة 
املبا�لللرة يف براملللج تدريب طلبلللة املدار�س 
خلللال  ملللن  الدرا�سيلللة  املراحلللل  مبختللللف 
موؤ�س�سة اإجناز البحرين، زيارة ق�سم الأطفال 
بامل�ست�سفيلللات، حملللات تنظيلللف �سواحلللل 

اململكة، حمات التربع بالدم، وغرها.
مب�لللروع  –حاليلللا-  ال�ركلللة  ومت�سلللي 
ال�سهلللر  خلللط  “م�لللروع  الكبلللر  التو�سعلللة 
ال�ساد�س”، والذي وافلللق عليه جمل�س اإدارة 
ال�ركة يف يونيلللو 2015، وهو امل�روع الذي 
يعترب من اأكرب م�ساريلللع التطوير التو�سعية 
يف املنطقة، و�سط توقعلللات اأن يبداأ الإنتاج 
يف 1 ينايلللر 2019، حيلللث يوؤملللل بلللاأن يعزز 
الطاقة الإنتاجية ال�سنوية باإ�سافة 540 األف 

طن ملللرتي، وبطاقلللة اإجماليلللة لل�ركة يقدر 
1.5 مليون طن مرتي �سنويا.

وبعيدا عن لغة الأرقلللام هذه، والتي قد 
ل يهتم بها البع�س من القراء، لكن موجزها 
يقلللول باأنهلللا اأرقام ت�سلللر للخلللر للبحرين 
ولأهلللل البحرين، وباأنه وبف�سلللل من اهلل عز 
وجل، ومن ثم ال�لللركات الوطنية الكربى كلل 
“األبلللا” ومن خلفها ملللن اأبنائها املخل�سني، 
الذين يقفون جنبا اإلى جنب، مع اأبناء الدول 
الأخرى، من �ستى اأنحاء العامل، تبدو البحرين 
اليلللوم بحلتها الزاهيلللة التي نراهلللا، كدولة 
قوية، متمدنة، ناه�سة، ينظر اإليها باحرتام، 

واإجال بالغني.
ومملللا يثر الإعجاب هنا، باأن كلفة اإن�ساء 
خط امل�سهلللر ال�ساد�س، جتلللاوز )باملجمل( 
الثاثلللة مليارات دولر دفعلللة واحدة، مبوؤ�ر 
يوؤكد الثقة ال�سيا�سية والقت�سادية الكربى 
بلللل “األبا” ك�ركة كلللربى، ناه�سة بالقت�ساد 

الوطني البحريني.
اجلديلللد  امل�سهلللر  اإن�سلللاء  جلللاء  ولقلللد 
با�ستخدام تقنية دي اأك�لللس الرتا، اململوكة 
من جانب �ركة الأمارات العاملية لاأملنيوم، 
وحمطلللة للطاقلللة تبللللغ طاقتهلللا الإنتاجيلللة 

1.792 ميغاوات )حمطة الطاقة اخلام�سة(.
ويهمني اأن الفت النتبلللاه هنا، ل�رورة 
اأن ي�سن الربمللللان وبقية اجلهات الت�ريعية 
الأخلللرى، قوانلللني �سلبلللة، ت�سملللن احلفاظ 
عللللى �سمعلللة ال�لللركات الوطنيلللة، خ�سو�سا 
النافذة منها والكربى، والتي لها اإ�سهامات 

وا�سحة وموؤثرة يف تدعيلللم القت�ساد العام، 
والنهو�لللس البللللد، ملللن العبلللث والفو�سى 
التي  والتحري�سلللات املغر�سة  والإ�ساعلللات 
يقودهلللا البع�لللس، بق�سد النيل ملللن �سمعة 

ال�ركة، ورمبا �سخ�سيات معينة بها.
وكنلللت قلللد ر�سلللدت باأ�سلللف، يف الآونة 
الأخلللرة، �سل�سللللة ملللن الهجملللات املمنهجة 
التي يقودها بع�لللس املوظفني املف�سلني 
ملللن “األبلللا” لأ�سبلللاب تتعللللق ب�سلوكياتهم 
داخل ال�ركلللة، وترتبط بالتغيلللب، وافتعال 
امل�سلللاكل، وعلللدم اللتلللزام بلللاأداء واجبهم، 
وفقلللا ملا هو مذكلللور بو�سفهلللم الوظيفي، 
والتلللي وثقتهلللا جللللان التحقيلللق املخت�سة 
بلل”الأن�س”، واتخذ بهلللا الإجراءات القانونية 
التقليديلللة املتبعة، الأمر الذي انعك�س �سلبا 
– ملللن ممار�سات هوؤلء- على كيان ال�ركة، 

ودميومة عملها، مبوؤ�ر بالغ اخلطورة.
هلللذه ال�سلوكيات ال�سائنلللة، والتي نقل 
بهلللا مفتعللللو امل�سلللاكل عدوانيتهلللم اإللللى 
�ساحلللات “ال�سو�سيلللال ميديلللا”، وحماولت 
طلللرق الأبواب املختلفلللة، والتي مل جتِد لهم 
نفعا، لبد األ تتهاون معهم الدولة اأبدا، ومع 
ممار�ساتهم هلللذه؛ لأنها ل متثلللل حرية راأي 
هنلللا وتعبر، كما قد يف�لللر البع�س، بقدر ما 
متثل ا�ستهداف وحماولت نيل من مقدرات 
ال�ركلللة الكلللربى “األبلللا”، والتلللي داأبت منذ 
عقلللود طويلة، لأن تقدم للبحرين الكثر من 
اخلر، بخاف ملللن اختلللاروا اأن يكونوا طرفا 

موؤزما بها.

كارتون
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يبدو اأن هن���اك اتفاقا بني غالبي���ة الوزارات 
اخلدمي���ة بتجاه���ل كل ما يوجه له���ا من مالحظات 
ونق���د يتعلق باأدائها، فرغ���م كل ما يكتب ويوجه 
م���ن مالحظ���ات اإال اأنه���م يتمادون اأك���رث واأكرث يف 
ال�سلبيات، بل ي�رضبون املالحظات عر�ض احلائط، 
فعل���ى �سبي���ل املث���ال حينم���ا كتبنا ع���ن الربامج 
امل�ستوردة املت�سددة ديني���اً حلد التطرف والتي 
ُتب���ث ع�رضا من تلفزيون البحري���ن، وبدل اأن تعيد 
ال���وزارة النظ���ر يف هذه الربامج الت���ي حتى الدول 
الت���ي ينتمي له���ا املتحدثون اأوقف���ت بثها اإال اأن 
تلفزيون البحرين كاب���ر بل متادى واأ�ساف لفرتة 
ب���ث ه���ذه الربام���ج العقيم���ة املتطرف���ة بالفرتة 
امل�سائية، وراح يكررها بعد منت�سف الليل وكاأنه 
يغيظن���ا اأك���رث، تخيلوا قن���وات الع���امل والقنوات 
العربي���ة االأخرى رغم �سماجته���ا اإال اأنها خ�س�ست 
الف���رتة الليلي���ة للربام���ج اخلفيف���ة والرتويحي���ة 
اإال تلفزي���ون البحري���ن املجي���د، ال اأع���رف ع�س���ق 
امل�سوؤول���ني فيه الربامج املت�س���ددة التي ال جتد 
ف���رتة منا�سب���ة لب���ث اخل���وف والذعر م���ن املوت 

ونهاي���ة الع���امل اإال بالليل وقت الراح���ة، اأ�ستغرب 
هذا االإ����رضار م���ن اإدارة التلفزيون عل���ى الرتكيز 
اأوقات امل�ساء على هذه الربامج املعلبة التي تثري 
الذعر بالنفو�ض بل توؤدي ل���زرع التزمت وحتنيط 
روؤو����ض م�ساهديها، حقاً اأده�ض م���ن االإ�رضار على 
بث هذه الربامج الت���ي جتتمع فيها اأعداد بطابور 
م���ن املتحدث���ني، متحلق���ني ب�ساح���ة يواجه���ون 
امل�ساهد وهم يتبادلون توجيه قذائفهم وكاأنهم 
مب�سابقة بني بع�سهم البع�ض يف من يوزع اخلوف 
اأك���رث، ونتيج���ة ال�سم���ت املطبق ال���ذي يلتزم به 
البع����ض جتاه هذه الظاه���رة الغريبة من تلفزيون 
البحري���ن اأتكهن باأحد اأمرين، اإما اأنه ال اأحد ي�ساهد 
التلفزيون على االإطالق وبالتايل ال يبايل مبا ُيبث، 
اأو اأن���ه ال اأح���د يتابع ما يبث ومت ت���رك احلبل على 
الغ���ارب. وزارة االإع���الم الت���ي ال اأرى حتى االآن اأي 
اإجناز لها قامت به طوال هذه الفرتة يفرت�ض بها 
على االأقل بدالً من بث ال�سموم وتلويث العقول اأن 
توقف هذه املهزلة، فهي ال تنفع وال تزيل ال�رضر، 
فم���ن املوؤ�سف بعد كل هذه العقود الطويلة التي 

قطعت فيه���ا البحري���ن رحلة طويلة م���ن التقدم 
والتطور بكل القطاعات اأن يكون اإعالمنا الر�سمي 
عاجزاً ع���ن مواكبة املكا�سب واملنج���زات ال�ساملة 
بالعدي���د من املجاالت، ف���اإذا كان ال ميلك الروؤية 
وال اخلط���ة فعلى االأقل مينع ال�رضر ويوقف ويزيل 
هذه الربامج املعلب���ة من تلفزيونه الذي يبدو اأنه 
فقد القدرة حتى على مواكبة تلفزيونات املنطقة 

وراح يغرد ب�سحراء قاحلة.
قد يب���دو كالم���ي قا�سياً بع����ض ال�سيء على 
االإع���الم البحريني، لكن هذا قلي���ل جداً مما يقوله 
البع�ض ع���ن هذا االإعالم بل هن���اك كالم يقال وال 
ميك���ن ن����رضه واأ�ستغ���رب اأن امل�سوؤول���ني بوزارة 

االإعالم مل ي�سلهم هذا الكالم.
ت���رج  باملنطق���ة  واالأح���داث  تغ���ري  الع���امل 
بالتداعي���ات، والتطورات �رضيعة وخطرية واالإعالم 

البحريني �سلحفاة و�سط بحرية راكدة.

تنويرة: ه���ل ت�سدق املاء ل���و ادعى �سداقة 
النار؟.

من املوؤ�سف اأن جنل����ض يف لقاء كبري، 
اأو منت���دى اأو حما�رضة اأو جمل�ض من جمال�ض 
القي���ادة الر�سي���دة، ون�ستمع اإل���ى اجلميل 
م���ن االأحادي���ث والراق���ي م���ن احلكاي���ات 
وال�سامي م���ن امل�ساعر الت���ي حتكي روائع 
وتقالي���ده  وعادات���ه  البحرين���ي  املجتم���ع 
وج�س���وره القوية، ثم ال جند هذه االإ�ساءات 
وق���د تناولتها ال�سحاف���ة املحلية، بل جند 
ا�سطي���اًدا حلدي���ث عاب���ر هن���ا اأو ق�سة يف 
عجالة هناك عن الهند وال�سند وال�سني! يف 
ح���ني اأن الق�س�ض االأجم���ل هي ما حتفل به 
جمال�سن���ا، �سواء جمال�ض القيادة اأو جمال�ض 

ال�سخ�سيات، من اأحاديث عطرة طيبة.
لك���ن يف مقابل ذلك، هن���اك بالتاأكيد 
ما ي����رضح ال�س���دور والقلوب م���ن ذكريات 
وتبه���ج  النفو����ض  يف  تعي����ض  ومواق���ف 
اللقاءات، فك���م كان حديث �ساحب ال�سمو 
امللكي االأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة، 
رئي����ض الوزراء املوقر حفظه اهلل ورعاه، يف 
جمل�س���ه العام���ر باعًثا على ال����رضور و�سموه 
يذك���ر لن���ا املعطر من ذكري���ات ال�سيما يف 
حي���اة وال���ده املغفور ل���ه ب���اإذن اهلل �سمو 
ال�سيخ �سلم���ان طيب اهلل ثراه، وكيف كان 
رحم���ه اهلل ي�سعد بلقاء اأه���ايل البحرين من 
خمتلف املناط���ق والق���رى، واأحياًنا ينعقد 
جمل�سه يف بع�ض االأيام بواقع ثالث اأوقات، 
حي���ث يتمكن م���ن االلتقاء بالع���دد االأكرب 
م���ن اأه���ل البل���د ويطمئ���ن عل���ى اأحوالهم 
ويتب���ادل معه���م االأحادي���ث وي�ستم���ع اإلى 
خمتلف �سوؤونهم و�سجونهم، ويف نظري اإن 
ه���ذا الذكر الطيب م�ستم���ر يف جمل�ض �سمو 
رئي�ض الوزراء، ب���ل �سموه يوؤكد دائًما على 
اأن التوا�سل بني اأه���ل البحرين من ال�سنن 
الت���ي توجب علين���ا اأن نحافظ عليها، فهي 
)لي�س���ت ولي���دة احلا����رض ولكنه���ا موروث 
االآباء واالأج���داد، ف�سعب البحرين عرف عرب 
تاريخ���ه بالتوا�سل بني جميع اأبنائه يف ظل 
م���ا يجمعه م���ن روح االأ����رضة الواح���دة التي 
يجب اأن نحافظ عليها ونر�سخها يف نفو�ض 
اأجيالنا القادمة(، لهذا اأجد اأن من املهم اأن 
يتناول الكتاب وال�سحافة املحلية واالإعالم 
بكل اأجهزته امل�سموعة واملرئية واملقروءة 
واالإع���الم احلديث يف من�سات���ه االإلكرتونية 
ه���ذه الن�سم���ات الطيب���ة الأنه���ا ت�سه���م يف 

اإ�ساعة ون�رض القيم الطيبة.
واأج���زم اأن وط���ن العائل���ة الواح���دة.. 
بالدن���ا البحري���ن، جتمعه مف���ردة احلب يف 
معجم قادتنا، ولو ر�سدنا الكلمات ال�سامية 
جلاللة عاهل البالد املل���ك املفدى، و�سمو 
رئي�ض ال���وزراء و�سم���و ويل العهد حفظهم 
اهلل، لوجدن���ا فيه���ا الدرو����ض الت���ي حتث 
عل���ى ر����ض ال�سف���وف وتر�سي���خ التالقي 
ووج���دت  البل���د،  اأبن���اء  ب���ني  والتوا�س���ل 
له���ذه املع���اين �سدى م���ن جان���ب العديد 
م���ن ال�سخ�سي���ات وعم���وم الق���راء الك���رام 
الذين تفاعلوا مع مق���ال االأ�سبوع املا�سي 
املعنون ب� )لدى �سمو رئي�ض الوزراء... هذا 
الوط���ن عائل���ة واحدة(، وحتدث���ت فيه عن 
االبتع���اد، من باب امل�سوؤولية الوطنية، عن 
الكتابات واخلطب واالأطروحات التي توؤلب 
اأو تثري البغ�س���اء والكراهية وتذكر النا�ض 
بالظ���روف واملراح���ل التي م���ن املفرت�ض 
جتاوزه���ا وال�س���ري يف منهج م���ا يو�سينا به 
قادة البلد على طريق ن�رض املحبة والت�سدي 
ل���كل االأف���كار املثبطة واملث���رية للم�ساعر 
ال�سلبي���ة، واأن يبتع���د الكتاب ع���ن التكرار 
يف ذات الفل���ك بلونه القامت وكاأن عقولهم 
توقفت عند اأفكار املا�سي، ولي�ض لديهم 
ما يقدمونه للقارئ الكرمي من مو�سوعات 

تتناغم مع توجيهات القيادة الر�سيدة.
اإن ال���والء واالنتم���اء احلقيقي للوطن 
وقيادت���ه احلكيم���ة والتعب���ري ع���ن احل���ب 
االمتث���ال  خ���الل  م���ن  يظه���ر  ال�س���ادق 
لتوجيهاته���م الكرمية، وكم ه���و اأمر مفرح 
اأن جت���د تفاع���ل النا�ض م���ع الكتابات ذات 
للنهو����ض  املخل�س���ة  ال�سادق���ة  النواي���ا 
بالوط���ن، واإزال���ة احلواج���ز واملنغ�س���ات، 
ف�سك���ًرا لكل من يوؤمن باأن البيت البحريني 
ي�ستوع���ب جميع اأبنائ���ه ومي�سي بهم على 
طريق ال�سالم والتعاي�ض والوحدة الوطنية 

ذات البنيان املتني.

وطن “العائلة 
الواحدة” في 

معجم قادة البلد
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سوالف

زي���ارة فخامة الرئي�ض امل����رضي عبدالفتاح 
ال�سي�س���ي البحري���ن ما ه���ي اإال تر�سي���خ لالأخوة 
التاريخي���ة ب���ني البلدي���ن ال�سقيق���ني واآف���اق 
التع���اون امل�سرتك والتن�سي���ق ملا فيه م�سلحة 
ال�سعبني اللذين تربطهما عالقة من طراز فريد 
من���ذ االأزل، وجل�س���ة املباحث���ات املهم���ة التي 
عق���دت عمقت العالق���ات التي ترب���ط البلدين 
وال�سعب���ني وم���ا ي�سه���ده التع���اون امل�س���رتك 
بينهم���ا م���ن تق���دم وازده���ار يف كل املجاالت، 
و�ساأرك���ز على نقطة )����رضورة موا�سلة اجلهود 
الرامية ملواجهة كل اأ�سكال التطرف واالإرهاب 
يف املنطقة والت�س���دي للتدخالت االإقليمية يف 

ال�س���وؤون الداخلية للدول العربي���ة، وخ�سو�سا 
م���ن قبل اإي���ران، وه���ي التدخالت الت���ي تهدد 

االأمن القومي العربي(.
اإن م�رض العروب���ة حتارب على كل اجلبهات 
ويف جميع امل�ستويات لن����رضة الق�سايا العربية 
قوال وفعال، والتاريخ ي�سهد لها عملها احلثيث 
واجلهد الكبري يف �سبيل اإحالل االأمن واال�ستقرار 
يف املنطق���ة العربية، والوحدة والبن���اء، واأي�سا 
الت�سدى بقوة و�سالبة للمواقف العدائية التي 
يتخذها نظام املاليل يف اإيران �سد دول اخلليج 
والوطن العرب���ي، وحاولت املنظمات االإرهابية 
عل���ى اختالفه���ا بعرثة وح���دة ال�س���ف امل�رضي 

و����رضب منجزات���ه واأمنه، لكنها ف�سل���ت بامتياز 
و�سقط���ت ميت���ة كجيف���ة اأم���ام ال���درع املتني 
لل�سعب امل����رضي ال�سقيق ال���ذي يخرج من كل 
اأزم���ة اأكرث متا�سكا واأ�سلب قاعدة وهذا ينطبق 
اأي�س���ا عل���ى ال�سع���ب البحريني ال���ذي ت�سدى 
ملوؤامرات وحماوالت �سق ال�سف، وكان احل�سن 

احل�سني الأمن وا�ستقرار هذه االأر�ض الطيبة.
امل�رضي���ة  البحريني���ة  القم���ة  م�ساري���ع  اإن 
املطروحة �ستحق���ق انت�سارات مهمة ومتالحقة 
على االإرهاب وكل القوى الرجعية التي تتحرك 
يف اخلف���اء والعل���ن للني���ل م���ن م�س���رية البناء 
والتق���دم والرخاء لل�سعب���ني ال�سقيقني، فم�رض 

والبحري���ن مدر�س���ة يحت���ذى به���ا يف الت�سدي 
لالإره���اب وجتفي���ف منابعه ومكافح���ة التطرف 
وقطع متويله مهما غ���ريت اجلماعات االإرهابية 
تكتيكاتها واأ�ساليبه���ا، فالبلدان ال�سقيقان ال 
يتوانيان عن بذل كل ما من �ساأنه اأن ين�رض اخلري 
واالأم���ن وال�سالم على العامل اأجم���ع، ويف الوقت 
نف�س���ه “اجلي�ض امل����رضي واجلي����ض البحريني” 
ق���ادران عل���ى خو�ض اأق�س���ى املع���ارك واإحراز 

الن�رض االأكيد. 
البحرين وم�رض.. روؤية واحدة وقلب واحد يف 
�سبيل االأم���ن القومي العرب���ي وخدمة الق�سايا 

العربية.

البحرين ومصر... 
انتصارات مهمة ومتالحقة على اإلرهاب

عادل عيسى 
المرزوق

اإلعالم
 أذان في مالطا

نقطة أول السطر

ahmedjuma44
@yahoo.com أحمد جمعة

اأتلقى ع����رضات االت�ساالت اأ�سبوعيا 
م���ا ب���ني كل مق���ال يت���م ن����رضه واآخر يف 
ط���ور االإعداد، البع����ض يطالبني بكتابة 
م�سكلته اخلا�سة، والبع����ض االآخر ي�رضد 
يل م���ا تعر����ض له م���ن موق���ف موؤ�سف 
اأو غ���ري �سلي���م، واآخ���رون يثن���ون عل���ى 
ط���رح ق�سايا بعينه���ا، وغريهم يلومون 
تق�س���ريي وكتابت���ي عم���ودا واح���دا يف 

االأ�سبوع. 
ات�س���اال خمتلف���ا  تلقي���ت  لكنن���ي 
ه���ذه املرة من ال�سي���دة اإينا�ض يعقوب 
�ساحبة �رضكة بيبي كالي ومنتجة العديد 
من م�سل�سالت الكارت���ون و�ساحبة عدد 
كبري من اجلوائز العربية يف هذا املجال، 
كنت اأتوقع اأنها �ستحدثني عن الق�سور 
االإعالمي يف طرح ق�سايا الطفل، واأتفق 
م���ع هذا االأم���ر كوين اأج���د م�ساحة فارغة 
وجب ملوؤها ب�سكل مكثف للم�ساهمة يف 
تربية الن�ضء وت�سليط ال�سوء حول عدد 
من الق�سايا، ب���دءا بالق�سايا املعرفية 
اأنه���ا  اأو  الرتفي���ه،  بو�س���الت  وانته���اء 
�ستخ���ربين بجديدها ك���وين مهتمة بكل 
ما يطرح يف ال�ساح���ة حول اإعالم الطفل، 
خ�سو�سا ما تقدمه، الأن له قيمة كبرية، 
وت�سهد لها الكثري من مهرجانات الدول 
الت���ي قام���ت بتكرميه���ا واجلوائز التي 
قدمت له���ا، �أو �أنها مت���ر مبرحلة �إحباط 
كالت���ي منر به���ا جميع���ا عندم���ا ال جند 
ت�سجيع���ا اأو احتواء كافي���ا لنجاحاتنا من 
قب���ل من حولنا كما جن���ده من البعيدين 

عنا. 
حقيق���ة االت�س���ال جاء مغاي���را لكل 
التوقعات الت���ي زارتني قبل فتح اخلط 
وقب���ول املكامل���ة الت���ي كان���ت حتمل 
ا�سمها على �سا�س���ة هاتفي، لقد كانت 
منه���ارة متاما، وت�ساألن���ي اإن كنت على 
عل���م بق�س���ة الطف���ل را�س���د امل�س���اب 
بالتلي���ف الرئ���وي يف مراحل���ه املتقدمة 
وم�س���اب اأهل���ه ب�سبب و�سع���ه ال�سحي 
احلرج، كانت ت����رضد يل تفا�سيل كثرية 
بتاأث���ر �سدي���د وت���ن ت���ام لق�س���ة هذا 

الطفل ال�سغري.
وملن ال يعرف را�سد هو طفل �سغري 
م�ساب كم���ا اأ�سلف���ت مبر����ض التليف 
الرئوي يف مراحله املتقدمة وبحاجة اإلى 
زراعة رئة جديدة، وهو ما ي�سكل تعقيدا 
لوج�ستيا الإج���راء مثل هذه العملية التي 
يف الغال���ب جترى خارج البحرين وحتتاج 
اإل���ى اختي���ار م�ست�سف���ى مالئ���م وتوفر 
مت���ربع ومطابقته للفحو�س���ات الالزمة 
باالإ�ساف���ة اإل���ى الكلف���ة العالية ون�سب 

النجاح ال�سعيفة ملثل تلك احلاالت. 
لق���د مل�س���ت روحا �سغوف���ة متالأها 
م�ساع���ر االأموم���ة وا�ستمات���ة يف حماولة 
تق���دمي امل�ساع���دة م���ن قب���ل ال�سي���دة 
اإينا�ض لهذا الطفل الربيء، ومل تتوقف 
عن طلب الدعم حلالته وهو ما ي�ستوجب 
تقدمي التحية لها على م�ساعيها الطيبة 
والدع���اء الت���ام له���ذا الطف���ل بال�سفاء 

العاجل والأهله بال�سرب واالحت�ساب.

اإليثار في أبسط 
أشكاله

سمر 
األبيوكي

من جديد

رغ���م اأن كث���رًيا م���ن املحلل���ني واملراقب���ني 
يجزم���ون ب���اأن النظ���ام يف اإي���ران يعي����ض مراحله 
�لأخ���رية بفع���ل �ل�ضغ���وط �لأمريكي���ة �ملتتالي���ة 
واملت�ساعدة يف خطورتها وتداعياتها على فر�ض 
بق���اء هذا النظام، اإال اأن االأخري مازال يناور ويظهر 
اأن لدي���ه مقوم���ات البقاء والق���درة على تعوي�ض 
ما يح���دث له من خ�سائر جراء ق���رارات و�سيا�سات 
الرئي�ض االأمريكي ترامب، ودائما ما تكون قدرات 
ه���ذا النظ���ام وم���وارده ومناوراته خ���ارج حدوده، 

وهذه املرة كانت �سوريا.
ففي الوقت ال���ذي اعتقدنا في���ه اأن القوات 
االإيراني���ة يف �سوري���ا على و�سك اخل���روج والعودة 
لدياره���ا بع���د م���ا اأثري ع���ن اتف���اق ب���ني اأمريكا 
ورو�سيا وكذل���ك اإ�رضائيل على �رضورة هذا اخلروج 
حماية الأم���ن اإ�رضائيل قبل كل �س���يء، فاإذا باإيران 
وم���ن خالل وزير دفاعها تربم موؤخرا اتفاقا جديدا 

مع احلكوم���ة ال�سورية يق�سي �سم���ن بنوده التي 
مت الك�س���ف عنه���ا قي���ام طه���ران بامل�ساع���دة يف 
اإعادة بن���اء اجلي�ض ال�س���وري والقواعد الع�سكرية 
والتخل����ض من االألغ���ام املنت�رضة يف اأرج���اء البالد، 
وكذل���ك دع���م �سوريا يف اإع���ادة تاأهي���ل امل�سانع 
الع�سكرية التي ت�رضرت بفعل احلرب، ومبقت�ساه 
�سيتواجد امل�ست�سارون الع�سكريون االإيرانيون يف 

�سوريا بعد انتهاء احلرب.
اإب���رام هذا االتفاق يف هذا التوقيت مبثابة رد 
اإيراين برف����ض املطالب االأمريكية ب�سحب قواتها 
م���ن �ضوريا، و�أنه���ا ترف����ض �أي�ًضا �ل����روط �لتي 
و�سعتها وا�سنطن الإع���ادة التفاو�ض حول اتفاق 

نووي جديد.
اإي���ران تنظر ل�سوري���ا يف مرحلة ما بعد احلرب 
عل���ى اأنها مورد جدي���د تعمل عل���ى ا�ستثماره من 
خالل تثبيت تواجدها و�سم���ان بقائها اقت�ساديا 

وا�ستثمارًيا وحتى ع�سكريا، م�ستغلة يف ذلك اأمورا 
كث���رية من بينها قواتها املنت�رضة يف اأنحاء خمتلفة 
م���ن �سوريا واعتم���اد رو�سيا حت���ى االآن على هذه 
القوات يف بع�ض امله���ام اال�سرتاتيجية و�سعوبة 
اال�ستغناء عنها، وجناحاإي���ران يف التغلغل الثقايف 
واالجتماع���ي يف املجتم���ع ال�سوري خ���الل �سنوات 
احل���رب، اإذ كان���ت تعم���ل بالتوازي عل���ى خمتلف 
اجلبه���ات، وت�سع���ى بكل قوته���ا الأن تكون �رضيك 
اإعادة اإعمار �سوري���ا كما جنحت يف ت�سويق نف�سها 

باأنها �رضيك االنت�سار يف احلرب.
وا�سنطن ت�سغط ماليا واقت�ساديا على اإيران 
لتكون غري قادرة على التدخل الع�سكري خارجيا، 
يف الوق���ت ال���ذي ت�سعى في���ه طه���ران ال�ستثمار 
تواجده���ا الع�سكري يف اخلارج لتعوي�ض خ�سائرها 
نظامه���ا  ا�ستم���رار  يف  ت�ساع���د  م���وارد  وتوف���ري 

و�سيا�ساتها.

طهران تتحدى 
Ata2928عطا الشعراويواشنطن

@gmail.com



اجلزائر: ارتفاع اإنتاج احلبوب 
اإلى 6 ماليني طن يف 2018

اجلزائر - الأنا�شول: ك�شف وزير الفالحة اجلزائري 
عبدالق���ادر بوعزق���ي الي���وم ال�شبت اأن ب���الده حققت 
اإنتاج���ا ب� 6 ماليني طن م���ن احلبوب يف مو�شم احل�شاد 
املنق�ش���ي بزي���ادة 2.6 ملي���ون طن عن �شن���ة 2017، 
التي عرفت اإنتاجا ب���� 3.4 ماليني طن.  وقال بوعزقي 
لل�شحافيني اإن مو�شم احل�شاد املنق�شي كان اإيجابيا 
ج���دا وعرف زيادة مهمة يف اإنت���اج احلبوب )قمح �شلب 
ول���ني و�شع���ر(.  وذك���ر امل�ش���وؤول اجلزائ���ري به���ذا 
اخل�شو����ص اأن “الإنتاج يف مو�ش���م احلا�شد املنق�شي 

بلغ 6 ماليني طن )60 مليون قنطار(”.

“النقد الدويل” يوافق على �رصف قر�ص لتون�ص ب� 257 مليون دولر
تون����ص - بنا: اأعل���ن �شندوق النقد الدويل، تّو�شل���ه اإلى اتفاق مع ال�شلط���ات التون�شية �شي�شمح 

ب�رصف ق�شط اآخر بقيمة 257 مليون دولر؛ لي�سل اإجمايل الأق�ساط املدفوعة نحو 1.5 مليار دولر.
واأو�شح “النقد الدويل”، يف بيان له، حت�شلت الأنا�شول على ن�شخة منه، اأنه مت التفاق مع تون�ص 

ب�شاأن ال�شيا�شات ال�رصورية لإمتام املراجعة الرابعة، يف اإطار برنامج الإ�شالح القت�شادي التون�شي.
واأ�ش���ار اإل���ى اأن “هناك بع�ص املوؤ�رصات امل�شجع���ة التي توؤكد اأن النتعا����ص القت�شادي ي�شر يف 
الطريق ال�شحيح”. لكن النقد الدويل حّذر من اأنه “بالرغم من النمو امل�سجل يف الن�سف الأول من العام 

احلايل، ب� 2.6 %، فاإن القت�ساد التون�سي ل يزال يعتمد ب�سكل كبري على ال�ستهالك والتوريد”.
وكان النق���د ال���دويل وافق على منح تون�ص قر�شا بقيمة حوايل 2.9 ملي���ار دولر، ومّت منح تون�ص 

ق�شطا اأول يف 17 اأبريل 2017، بقيمة حوايل 308 مليون دولر.
كم���ا قدم قر�شا لتون�ص يف 13 يونيو 2017، بقيمة 319.5 مليون دولر، ويف 23 مار�ص املا�شي، 

بقيمة 257.2 مليون دولر، ويف 9 يوليو املا�شي، بقيمة 249.1 مليون دولر.

  للتوا�سل:  )ق�سم القت�ساد: 17111455(              ق�شم الإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�ص: 17580939(              )ال�شرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�ص: 17111434(
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اقتصاد
انتعا�ش  الأ�سواق 55 %... واأ�سعار “الأ�سماك” مرتاجعة و“الفواكه” م�ستقرة

بف�سل �رصف الرواتب وانتهاء الإجازة ال�سيفية

انتع�شت احلرك���ة يف الأ�ش���واق املركزية بن�شبة 
ت���رتاوح بني 40 % و70 % خالل الإجازة الأ�شبوعية، 
اأي مبتو�ش���ط يق���در بنحو 55 %، وع���زا العاملون يف 
ال�شوق ذلك النتعا�ص اإل���ى انتهاء الإجازة ال�شيفية 
وع���ودة امل�شافري���ن للبحري���ن اإ�شاف���ة اإل���ى ط���رح 

الرواتب.
وقال �شاحب �رصكة الب�شتاين للخ�شار والفواكه 
الطازجة، ر�شا الب�شت���اين، اإن طرح الرواتب الأ�شبوع 
املا�سي ق���د اأنع�ش احلركة يف ال�س���وق بن�سبة ت�سل 
اإل���ى 40 % كم���ا اأن املواطن���ني واملقيم���ني ب���داأوا 
بالعودة اإل���ى البحرين بحكم انتهاء الإجازة ال�شيفية 

والعودة للمدار�ش الأ�سبوع املقبل.
واأ�ش���اف اأنه مت ط���رح 2700 طن م���ن اأ�شناف 
اخل�ش���ار والفواك���ه خ���الل اخلمي�ص واجلمع���ة واأم�ص 
ال�شبت، مبيًن���ا اأن الأ�شعار م�شتقرة ومنا�شبة للجميع 

بف�سل الكميات الكبرية املتوفرة يف ال�سوق.

واأو�شح اأن ال�شحن���ات قادمة من الرب واجلو من 
البل���دان املعتمدة يف ا�ست���رياد املحا�سيل الزراعية 
منها، وه���ي: ال�شعودي���ة، الإمارات، عم���ان، الأردن، 
�شوري���ا، تركي���ا، لبن���ان، تركي���ا، الهن���د، باك�شتان، 
ا�سبانيا، نيوزلندا، اأمريكا، هولندا واإفريقيا وغريها 

من دول.
وبل���غ �شع���ر الطماط���م الأردين 2.500 دين���ار، 
 3 2.200 دين���ار، اخلي���ار الأردين  الفلف���ل الأردين 
دنانر، وال�شعودي يرتاوح بني دينارين و3 دنانر، 
ويعتمد ذلك على الوزن والنوعية، اخل�ص والقرنبيط 
يباع ب� 4.500 دينار، الكو�شا 3.500 دينار، امللفوف 
3 دنانر، الباذجن���ان دينارين، البطاطا الباك�شتاين 
دينار واحد واللبناين وامل�رصي 1.500 دينار، الب�سل 

الهندي 20 كيلوغرام ب� 3.500 دينار.
والفواك����ه البطيخ الأحمر )اجلح( الكيلو ب� 250 
فل�شا، وكارتون ال�شمام الأردين 3 دنانر، والعماين 
4.500 دين����ار، والهندي ديناري����ن، التفاح اللبناين 
ديناري����ن والإفريقي 10 دنان����ر، الربتقال اللبناين 

ديناري����ن، وال�شنط����ر الإفريق����ي 7 دنان����ر، العنب 
 10 امل�����رصي والرتك����ي ديناري����ن، اخل����وخ الأردين 

دنانر والإيراين 3 دنانر.
ي�ش����ار اإلى اأن الأ�شعار ال�شابق����ة كانت لكميات 
اجلمل����ة، كما اأنها تختلف باأحج����ام ال�شناديق والبلد 

امل�شتورد منها.
م����ن جان����ب الأ�شم����اك، ق����ال اجل����زاف يف �شوق 
املنام����ة املركزية علي �شلم����ان اإن الرواتب اأنع�شت 
ال�س����وق بن�سبة ت�سل اإل����ى 70 % خالل اخلم�شة اأيام 
املا�شية، مبيًنا اأن الكميات كانت متوفرة يف الفرتة 

الأخرية ما جعل اأ�سعارها ترتاجع تلقائيا.
وي����رتاوح �شع����ر الكيل����و ل�شم����ك ال�ش����ايف م����ن 
دينارين وحت����ى 3.500 دينار وذل����ك ح�شب احلجم 
ومنطق����ة ال�شي����د، ال�شعري ب����� 4 دنان����ر وال�شنف 
امل�شابه ل����ه )الباخ�شني( ب����� 2.500 دينار، الهامور 
5.500 دين����ار، املي����د البحريني غري متوف����ر، واإما 
امل�شت����ورد يرتاوح ب����ني 1.500 دين����ار ودينارين، 
اجلن����م البحرين����ي 4.500 دين����ار واحلج����م ال�شغر 
بديناري����ن، والف�سكر غ����ري متوفر، و�سم����ك الكنعد 
ال����ذي مت �سيده باخليط )وهو الن����وع غري املحظور 
�شيده(، اإذ ياأتي باأحج����ام كبرة تزن احلبة الواحدة 
ب����ني 5.5 كيلوغرام����ات ب����� 4 دنان����ر تقريب����ا، واإما 
احلج����م ال�شغر، فتب����اع احلب����ة الواح����دة بدينارين 

والكيلو 3.500 دينار.
فيما ارتفع �شعر الروبيان ب�شبب قلة الكميات 
الت����ي يت����م ا�شطيادها، وبل����غ كيلو احلب����ة الكبرة 
3.500 دين����ار والو�شط بني 1.500 دينار و2.200 

دينار، وال�شغر ب� 1.200 دينار.

• عودة البحرينيني من الإجازات تنع�ص الأ�شواق	

موؤمتر البتكار يف التنقل امل�ستدام الأحد

“زين” تعلق موؤقتا بطاقات الدفع الآجل والربودباند غري امل�سجلة

“البحرين لل�سيافة”يدخل �رشاكة تدريب وتوظيف مع “موفنبيك”

لئحة تنظيمية لإن�ساء حمطات الت�سالت الراديوية العامة

 جهود لزيادة  العمالة البحرينية يف القطاع 

تهدف اإلى تنظيم اأو�شاع الأبراج

املنام���ة - معه���د البحري���ن لل�شياف���ة: اأعل���ن 
معهد البحرين لل�شياف���ة والتجزئة عند عزمه دخول 
�رصاك���ة مع فندق موفنبيك يف جمال تدريب وتوظيف 

متدربيه.
وا�شت�شاف معهد البحري���ن لل�شيافة والتجزئة 
املدير التنفيذي لفندق موفنبيك يف مملكة البحرين، 
با�سكوي���ل بيجريا وفريق التميز التاب���ع للفندق، اإذ 
قاموا بزيارة ميدانية ملختلف اق�شام املعهد والتقى 

بالطالب والطالبات املتدربني.
وقال املدير املنتدب ملجموعة عبا�ص داداباي، 
ح���امت داداب���اي: “هدفن���ا يف املعه���د ه���و اكت�شاف 
املواهب البحريني���ة وتدريبهم يف قط���اع ال�شيافة، 
وم���ن ثم توظيفه���م من خالل الدع���م احلكومي ومن 
خالل �رصاكتنا الإ�سرتاتيجية مع متكني ووزارة العمل 
وال�ش���وؤون الجتماعية وذل���ك لزيادة  حج���م العمالة 
البحريني���ة يف هذا القطاع احلي���وي. ومن املتوقع ان 
نوقع اتفاقي���ة تفاهم مع فن���دق موفنبيك لتوظيف 

وتدريب خريجي املعهد”.
وعقب الزيارة ع���ر با�سكويل عن دعمهم التام 
يف فندق موفنبي���ك لر�شالة معهد البحرين لل�شيافة 
والتجزئ���ة، واألق���ى كلمة عل���ى الط���الب والطالبات 
املتدرب���ني حثهم فيه���ا على املثاب���رة يف التدريب 
والتحل���ي بال�سغ���ف والإجته���اد م���ن اأج���ل مواجه���ة 
التحديات الت���ي �شتقابلهم يف م�شرتهم املهنية يف 

هذا القطاع.
م���ن ناحية اأخرى، اأ�شاد املدير يف معهد البحرين 

لل�شياف���ة علي �شليبي���خ بالزيارة، وق���ال: “اإن اأحد 
اأهم اأهدافنا يف املعهد هو تعزيز العالقة مع �رصكائنا 
يف قطاع ال�سيافة والتجزئ���ة، واأن مثل هذا التعاون 
والتن�شي���ق �شيتيحا الفر�ش���ة للطالب املتدربني يف 
احل�ش���ول على فر�ص تدريبي���ة ووظيفية يف القطاع 
. اإن الك���م الكب���ر م���ن الفر�ص الوظيفي���ة يف قطاع 
ال�شياف���ة والتجزئ���ة �شيدفعن���ا اإلى ب���ذل مزيد من 
اجلهود؛ لتلبية املتطلبات الكبرية للتوظيف يف هذا 

القطاع احليوي”.

�شاحي���ة ال�شي���ف - هيئ���ة تنظي���م الت�شالت: 
اأ�شدرت هيئ���ة تنظيم الت�ش���الت مبملكة البحرين 
الالئح���ة التنظيمي���ة ب�شاأن الت�رصي���ح باإقامة وتطوير 
و�شيان���ة حمط���ات الت�ش���الت الراديوي���ة العام���ة 
)“الالئحة التنظيمية”(. وق���د مت اإعداد هذه الالئحة 
بالتن�شي���ق م���ع �ش���وؤون البلديات و�ش���وؤون الطران 
امل���دين واملجل����ص الأعل���ى للبيئ���ة والإدارة العام���ة 
للدفاع املدين واجله���ات احلكومية الأخرى املعنية، 
حي���ث قام���ت كل جهة بو�س���ع معايريه���ا و�رصوطها 
يف الالئح���ة، والت���ي يتع���ني عل���ى م�شغل���ي خدمات 
الت�س���الت اأخذه���ا يف العتبار؛ وذل���ك حتى يت�سنى 
لهيئة تنظي���م الت�شالت من���ح الت�شاريح النهائية 

لإقامة حمطات الت�شالت الراديوية العامة.
وتهدف ه���ذه الالئحة اإلى تنظي���م اأو�شاع اأبراج 
الت�ش���الت يف مملك���ة البحري���ن م���ن خ���الل تطبيق 
الت���ي ن�س���ت عليه���ا ه���ذه  املتطلب���ات وال����رصوط 
الالئح���ة عند ت�شميم واإقامة وتطوي���ر و�شيانة اأبراج 
الت�ش���الت وفق���اً للمر�شوم بقانون رق���م 48 ل�شنة 
2002 )“قانون الت�ش���الت”( وقرار رئي�ص جمل�ص 
الوزراء رقم 45 ل�شنة 2015 )“القرار 45”( وكذلك 
القوانني والأنظم���ة وال�شيا�ش���ات التقنية املتعلقة 
بال�شحة وال�شالم���ة والت�شاميم ال�شادرة عن حكومة 
مملكة البحري���ن. ووفقاً لهذه الالئحة، �شتكون هيئة 

تنظي���م الت�سالت ه���ي حلقة الو�س���ل بني م�سغلي 
خدم���ات الت�س���الت واجله���ات املعني���ة؛ ل�سم���ان 
توحي���د ال�شيا�ش���ات والإجراءات املتعلق���ة بت�شميم 
واإقامة وتطوير و�شيانة اأبراج الت�شالت و�شمان اأن 
تكون انبعاثات املج���الت الكهرومغناطي�شية �شمن 
امل�شتوي���ات املتف���ق عليها حلماي���ة ال�شالمة العامة 
والبيئ���ة، واأن تكون اإجراءات اختي���ار املواقع لإقامة 
اأب���راج الت�شالت قائمة عل���ى ال�شفافية مع العموم. 
وا�شتن���ادا اإلى هذه الالئحة، فقد مت ت�شنيف مناطق 
اململك���ة اإل���ى جمموع���ات مق�سمة، حي���ث ترتبط كل 

منطقة باأنواع حم���ددة من الأبراج امل�شموح باإقامتها 
يف كل منطق���ة عل���ى اأن يتم اإع���الم العموم واجلهات 
املعني���ة وا�ست�سارتها قبل اإقامة اأب���راج الت�سالت. 
وم���ن اأه���داف ه���ذه الالئحة اأي�ش���ا ت�شحي���ح اأو�شاع 
الأبراج القائمة غري امل�رصح لها وتفادي تعدد البنية 
التحتي���ة ومرافق الأبراج م���ن دون حاجة ما�شة لذلك 
من خالل ت�شجيع امل�شاركة يف الأبراج بني امل�شغلني.

وتعليًق���ا على اإ�شدار الالئحة، ����رصح مدير اإدارة 
ال�ش���وؤون التقني���ة والعملي���ات بالهيئ���ة  حمم���د بن 
عب���داهلل النعيم���ي “باأن���ه قب���ل اإ�سدار ق���رار رئي�ش 
جمل����ص ال���وزراء رق���م 45 ل�شنة 2015، ف���اإن عملية 
اإقام���ة اأبراج الت�شالت مل تكن خا�شعة لأية اإجراءات 
تنظيمي���ة وا�شح���ة و�شامل���ة. وم���ن منطل���ق حر�ص 
الهيئة عل���ى القيام باملهام املوكل���ة اإليها مبوجب 
الق���رار 45، اأع���دت الهيئة ه���ذه الالئح���ة بالتن�شيق 
مع اجلهات احلكومية املعني���ة لتنظيم اأو�شاع اأبراج 
الت�سالت يف اململكة، حيث �ستمكن الالئحة العموم 
م���ن امل�شاركة يف عملي���ة اختيار مواق���ع اإقامة اأبراج 
الت�ش���الت. وه���ذا ب���دوره �شيعزز من ثق���ة العموم 
باأن عملي���ة اإقامة اأبراج الت�ش���الت يجري تنظيمها 
ومراقبتها. كما �شي�شاعد اإ�شدار هذه الالئحة الهيئة 
يف البدء يف عملية ت�شحي���ح اأو�شاع اأبراج الت�شالت 

غري امل�رصح لها”.

املنام���ة - وزارة التج���ارة: اأطلق���ت 
اإدارة املوا�شف���ات واملقايي����ص ب���وزارة 
ال�شناع���ة والتج���ارة وال�شياح���ة ها�شتاغ 
مبوؤمت���ر  اخلا����ص   mobility360#
)البت���كار يف التنق���ل امل�ست���دام( الذي 
�شينطلق يوم الأحد برعاية وزير ال�شناعة 
والتج���ارة وال�شياحة زاي���د الزياين مبركز 

البحرين الدويل للمعار�ص واملوؤمترات.
الوكي���ل  ق���ال  املنا�سب���ة،  وبه���ذه 
امل�شاع���د للتجارة املحلي���ة حميد يو�شف 
رحم���ة ب���اأن موؤمت���ر )البت���كار يف التنقل 
امل�شتدام( ه���و الأول من نوعه يف مملكة 
البحري���ن، ويق���ام بالتع���اون م���ع هيئ���ة 
مي�ش���ي  و�رصك���ة  اخلليجي���ة  التقيي����ص 

فرانكفورت الأملانية.
املوؤمت���ر  فعالي���ات  ب���اأن  واأو�ش���ح 
تالم����ص  متع���ددة  موا�شي���ع  �شتتن���اول 
احتياج���ات وتطلعات مملك���ة البحرين يف 
مواكب���ة التوجهات الدولي���ة الرامية اإلى 
تخفي�ص النبعاثات الكربونية للمركبات 
وكذلك التط���ورات اجلاري���ة يف التجهيز 
يف  الكهربائي���ة  املركب���ات  ل�شتقب���ال 
امل�ستقبل القريب، خ�سو�سا واأن الالئحة 
الفني���ة اخلليجية للمركب���ات الكهربائية 
جاه���زة يف م�شودته���ا الأخ���رة وب�ش���دد 
اعتماده���ا ليت���م تطبيقها عل���ى طرازات 

املركبات الكهربائية للعام 2020. 
ويف هذا ال�شياق ب���نّي رحمه باأن هذا 
املوؤمت���ر يهدف اإلى جم���ع كافة الأطراف 
املعنية من م�رصع���ني وم�شنعني وجهات 
رقابي���ة وبحثية لبي���ان ال���دور التكاملي 
ا�ستقب���ال  �سبي���ل  يف  الأط���راف  له���ذه 
وت�سغي���ل املركب���ات اجلدي���دة، حيث اإن 
الأوراق املقدمة من اخلرباء واملخت�شني 

�شتعر����ص جت���ارب ال���دول الناجح���ة يف 
خططها يف التحول نح���و املركبات عالية 
الكفاءة �سواء التي تعمل على البطاريات 
الكهربائية اأو بالطاقة ال�شم�شية اأو بخاليا 
وقود الهيدروج���ني. وقد حر�شت اللجنة 
املنظم���ة عل���ى ا�شتقط���اب جمموعة من 
اخلرباء واملخت�ش���ني يف جمال املركبات 
وم���ا يرتبط بها م���ن اخت�شا�ش���ات فنية 
ومن مط���وري الأنظمة املتعلقة بالكفاءة 
والأداء وال���ذكاء للمركب���ات، حيث باتت 
و�سائل النق���ل تتناف�ش يف درجة ذكائها 
مب���ا ت�ساه���م يف تقلي���ل العتم���اد عل���ى 
ال�سائ���ق وبالتايل تقلي���ل احلوادث التي 

تت�شبب فيها الأخطاء الب�رصية. 
واإل���ى ذلك اأ�س���ار الوكي���ل امل�ساعد 
للتج���ارة املحلي���ة  اإلى ان���ه �شيقام على 
هام�ص املوؤمتر معر�شا للمركبات لعر�ص 
من���اذج م���ن املركب���ات عالي���ة الكفاءة، 
اإ�شاف���ة اإلى توف���ر �شي���ارات كهربائية 
لتجرب���ة �شياقتها، لالطالع عن كثب على 

اأداء هذه املركبات وتطورها. 

املنام���ة- زي���ن البحرين: اأعلن���ت �رصكة 
زي���ن البحرين عن تعليقه���ا املوؤقت للخدمة 
عل���ى جمي���ع بطاق���ات الدفع الآج���ل وخطوط 
الرودباند املنزيل  غري امل�سّجلة، وذلك بعد 
انته���اء مهل���ة الت�سجيل املح���ددة من جانب 
هيئة تنظيم الت�شالت يف 2 �شبتمرب 2018.

ويتوجب على عمالء زين البحرين ت�سجيل 
بطاق���ات الدف���ع الآجل وخط���وط الرودباند 
املنزيل لإع���ادة تفعيل اخلدمة قبل تعطيلها 

نهائياً يف 2 دي�شمرب 2018.
وميكن لعم���الء زين البحرين من ت�سجيل 
بطاقات الدفع الآجل والرودباند املنزيل يف 

اأحد ف���روع زين البحرين ال���� 19، اأو من خالل 
خدم���ة زي���ن اإك�سر����ش للتو�سي���ل املنزيل 
املتوفرة على بواب���ة املتجر الإلكرتوين على 
وطل���ب   ،www.eshop.bh.zain الراب���ط 
ح�ش���ور اأح���د ممثل���ي زي���ن البحري���ن لإمتام 
العملية بالوقت املالئ���م للعمالء. للمزيد من 
املعلومات، يرجى التوا�سل مع زين البحرين 
عل���ى رق���م 107. ويتع���ني على عم���الء زين 
البحري���ن اإح�شار بطاقة الهوي���ة البحرينية اأو 
بطاقة الهوية ملواطني دول جمل�ص التعاون 
اأو جواز ال�شف���ر �شاري املفعول لإمتام عملية 

الت�سجيل واإعادة تفعيل اخلدمة.

زينب العكري

اأي���������ام  3 يف  وال�������ف�������واك�������ه  اخل�������������ش������ار  اأ�������ش������ن������اف  م�������ن  ط�������ن   2700 ط���������رح 

• زايد الزياين	

• حممد النعيمي	
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بعد انهيار اللرية... تركيا ترفع اأ�سعار الكهرباء 14 %

الظروف املناخية تقفز باأ�سعار القمح اإلى 18 %

12 م�ؤ�س�سة تتقدم بطلبات لتح�يل ن�ساطها القان�ين بـ 472 األف دينار

كندا: الت��سل اإلى اتفاق جتاري مع اأمريكا واملك�سيك “يف متناول اليد”

�أبرزها “قب�س �لقاب�ضة” بـ250 �ألًفا

��ضتئناف �ملفاو�ضات يف و��ضنطن �لأربعاء

تقدمت 12 �رشكـــة تعمل يف �ل�ضوق �ملحلي 
بطلبات �إلى مركز �لبحرين للم�ضتثمرين �لتابع 
لوز�رة �ل�ضناعـــة و�لتجـــارة و�ل�ضياحة بطلبات 
لتحويـــل ن�ضاطهـــا وتغيـــر �ضكلهـــا �لقانوين 
�أو حتويـــل فـــروع تابعة لها �إلى �ـــرشكات قائمة 
بذ�تها، باإجمـــايل روؤو�س �أمو�ل بلغت 472 �ألف 

دينار.
و�أظهـــرت �أحـــدث بيانات ر�ضميـــة �أن �أكرب 
�ل�ـــرشكات من حيـــث قيمة ر�أ�س �ملـــال من بني 
�ملوؤ�ض�ضات �ملتقدمة بطلب لتحويل ن�ضاطها، 
هـــي: �رشكة قب�س �لقاب�ضة �مل�ضنفة �رشكة ذ�ت 
م�ضوؤوليـــة حمدودة لتغيـــر �ضكلهـــا �لقانوين 
بتحويلها �إلى �رشكة �ل�ضخ�س �لو�حد، وبر�أ�ضمال 
250 �ألف دينار، وت�ضبح مملوكة �إلى �ضعد بن 

لدن. 
و�رشكـــة قب�ـــس تعمـــل يف �أن�ضطـــة �ل�رشكات 
 ،2015 �أبريـــل   29 يف  وتاأ�ض�ضـــت  �لقاب�ضـــة، 
ويبلـــغ ر�أ�ضمال �ل�رشكة �ملدفوع نقًد� 250 �ألًفا، 
منا�ضفة بني ��ضتثمار حملـــي و�ضعودي، موزع 
علـــى 5 �آلف ح�ضة، بقيمـــة ��ضمية مقد�رها 50 
دينار لكل منها، بح�ضب �لبيانات �ملن�ضورة على 

موقع “�ضجالت” �لتابع ملركز �مل�ضتثمرين.
كما تقدمت �رشكة “�إن�ضكبتا �لدولية” �لتي 
تعمل يف جمـــال �لإ�ضالح و�ل�ضيانـــة �لروتينية 
لل�ضفن من بينها خدمات �لغو�س ذ�ت �لعالقة 
بالأن�ضطـــة �لبحريـــة بطلـــب لتحويـــل ن�ضاطها 
مـــن �رشكـــة ذ�ت م�ضوؤوليـــة حمـــدودة �إلى �رشكة 

�ل�ضخ�س �لو�حد بر�أ�ضمال 100 �ألف دينار.

5 موؤ�ض�ضـــات  �أن  �لبيانـــات  و�ت�ضـــح مـــن 
م�ضنفة �رشكـــة ذ�ت م�ضوؤولية حمدودة بطلبات 
لتحويلهـــا �إلى �رشكة �ل�ضخ�س �لو�حد مبا ن�ضبته 
41.7 % مـــن �إجمـــايل �ل�ـــرشكات �لتـــي طلبت 
تغيـــر ن�ضاطها، وتقدمت 3 موؤ�ض�ضات م�ضنفة 
“فرديـــة” بطلبات لتغير ن�ضاطهـــا �إلى �رشكة 
ذ�ت م�ضوؤوليـــة حمـــدودة مبـــا ن�ضبتـــه 25 %، 
وموؤ�ض�ضتان طلبتا حتويـــل ن�ضاطهما من �رشكة 
�ل�ضخ�ـــس �لو�حـــد �إلـــى �رشكـــة ذ�ت م�ضوؤوليـــة 
حمـــدودة مبا ن�ضبتـــه 16.7 %، وكذلك تقدمت 
موؤ�ض�ضـــة فرديـــة لت�ضبـــح �رشكـــة ت�ضامـــن مبا 
ن�ضبته 8.3 %، وموؤ�ض�ضة فردية طلبت حتويلها 

�إلى �رشكة �ل�ضخ�س �لو�حد مبا ن�ضبته 8.3 %.
ووفًقا للبيانات، فاإن �ل�رشكات �لتي تقدمت 

بطلبـــات حتويل ن�ضاطها �أعلنـــت عن ر�أ�ضمالها 
للتخفي�ضـــات”  “�لهـــرم  و�أبرزهـــا:  �جلديـــد، 
بر�أ�ضمال 50 �ألف دينار، و “�إوي�ض�س لل�ضيافة” 
بر�أ�ضمال 50 �ألف دينار، و “مقهى ومطعم جنة 
�لنخيل” بـ10 �آلف دينار، و “كرميز للمقاولت 
�لوكيـــل  وكان  دينـــار.  �آلف  بــــ5  و�لتجـــارة” 
�مل�ضاعـــد لل�ضجل �لتجاري و�ل�ـــرشكات يف وز�رة 
�لتجارة و�ل�ضناعة و�ل�ضياحة علي مكي �أعلن عن 
�أن �إجمـــايل عدد �ل�ضجـــالت �لتجارية يف �لبحرين 
بلغ بنهاية يونيو �ملا�ضي نحو 82.5 �ألف �ضجل 
جتـــاري بزيادة قدرهـــا 22 % عن �لفرتة ذ�تها 
مـــن �لعام 2017، يبلغ عدد �ل�رشكات نحو 31.9 
�ألف �رشكة )28+ %( و�ل�ضجالت �لفردية 50.6 

�ألف موؤ�ض�ضة )18+ %(.

و��ضنطـــن - �ف ب: �أعلنت وزيرة �خلارجية 
ل  �لكندية كري�ضتيـــا فريالند �جلمعة �أّن �لتو�ضّ
كنـــد�  بـــني  جديـــدة  جتاريـــة  معاهـــدة  �إلـــى 
و�ملك�ضيـــك و�لوليـــات �ملتحـــدة “يف متناول 
�أيدينا”، وذلك بعد قر�ر �إرجاء �ملفاو�ضات بني 
�أوتـــاو� وو��ضنطـــن لب�ضعة �أيام.وقالـــت فريالند 
“نحن نحرز تقّدماً”، م�ضيفًة “مل نبلغ �لهدف بعد”.

و�ضـــّددت �لوزيـــر �لكنديـــة جمدد�ً علـــى �أهمّية 
ـــل �إلى �ضيغة معّدلة ملعاهـــدة �لتجارة �حلّرة  �لتو�ضّ
لأمـــركا �ل�ضمالية )نافتا( تكون جيـــدة بالن�ضبة �إلى 
�لكنديـــني. من جهتـــه، �أعلن م�ضـــدر حكومي كندي 
لوكالـــة فر�ن�س بر�ـــس �أّن �ملفاو�ضات بني �لوليات 
�ملتحدة وكند� على ن�ضخـــة حمّدثة من معاهدة نافتا 
�نتهت �جلمعة يف و��ضنطن من دون تو�ضل �لطرفني 

�لى �تفاق، ولكّنها �ضُت�ضتاأنف �لأ�ضبوع �ملقبل.
وقال �مل�ضـــدر �ملّطلع على �ضـــر �ملفاو�ضات 

“�ضن�ضتاأنف �ملفاو�ضات �لأ�ضبوع �ملقبل”.
ولحقـــا �أعلن �لبيـــت �لبي�ـــس �أن �ملفاو�ضات 
بني كند� و�لوليات �ملتحـــدة �ضت�ضتاأنف �لأربعاء يف 

و��ضنطن.
تز�منـــاً، �أعلنـــت �لوليات �ملتحـــدة �جلمعة �أنها 
با�ـــرشت عملية �مل�ضادقة على �لتفاق �لتجاري �لذي 
�أبرمته مـــع �ملك�ضيك يف �إطار �إعـــادة �لنظر مبعاهدة 
نافتا. وقال �لبيت �لأبي�س يف بيان �إّن “�لرئي�س �أبلغ 
�ليوم �لكونغر�س عزمه على توقيع �تفاق جتاري مع 
�ملك�ضيك - وكند� �أي�ضا �إذ� رغبت بذلك- يف غ�ضون 

90 يوما �عتبار� من تاريخه”.
وكانـــت �لوليات �ملتحدة وكند� قـــد ��ضتاأنفتا 

�جلمعـــة مفاو�ضاتهمـــا �لهادفـــة �إلى حتديـــث نافتا 
و�ضـــط �أجو�ء �قل تفاوؤل من تلـــك �لتي كانت �ضائدة 

�خلمي�س.
وللمـــرة �لأولـــى منذ بد�يـــة هـــذه �ملفاو�ضات 
�ملكثفة بني �لبلدين �لثالثاء يف �لعا�ضمة �لأمركية، 
�ضدر ت�رشيح عـــن �أجهزة �ملمثـــل �لأمركي للتجارة 
حـــول �ملفاو�ضـــات �أ�ضار �إلى �أن كنـــد� مل تقدم “�أي 

تنازل ب�ضاأن �لزر�عة”، �أي �آلية حماية قطاع �لألبان.
و�لق�ضـــم �لأكـــرب من هـــذ� �لقطـــاع م�ضتبعد من 
�تفاقيـــة نافتا حاليا وماز�ل رئي�س �حلكومة �لكندية 
جا�ضنت تـــرودو يوؤكد رغبتـــه يف �لدفاع عـــن “�إد�رة 

�لعر�س” يف هذ� �ملجال.
وتتولـــى �آلية �حلمايـــة �لكندية مر�قبـــة �لإنتاج 
و�لأ�ضعـــار يف جمال �لألبان و�لبي�ـــس و�لدو�جن �لتي 

ينتجهـــا �ملربـــون �لكنديـــون وذلـــك وفـــق ح�ض�س 
�ضنويـــة ور�ضوم علـــى �لتوريـــد تبلـــغ ن�ضبتها 275 
باملئـــة. وهـــذه �للية �لتـــي �عتمـــدت يف �ضبعينات 
�لقـــرن �ملا�ضي توؤمـــن للمربـــني �لكنديني عائد�ت 

م�ضتقرة ومتوقعة.
وترغـــب �لوليات �ملتحدة �لتـــي لديها فائ�س 
يف �إنتـــاج �لإلبـــان يف متكينهـــا مـــن ح�ضـــة �أكـــرب يف 
�ل�ضـــوق �لكنديـــة، وتطالـــب بتفكيـــك �آليـــة حماية 
�لعر�س �لكنديـــة. و�أتى ت�رشيح �ملمثل �لتجاري رجع 
�ضدى لت�رشيحات �لرئي�ـــس �لأمركي دونالد تر�مب 
�خلمي�س. ومع �إ�ضارته �إلـــى �أنه ما من خيار �أمام كند� 
�إل �لن�ضمـــام �إلى �لتفاق �لتجاري �لتمهيدي �ملربم 
�لإثنني مـــع �ملك�ضيك، عاد تر�مـــب و��ضتخدم لهجة 

تهديدية خالل �جتماع �نتخابي.

�أنقـــرة - �لأنا�ضول: قـــال رئي�س غرفة 
�لتجارة �لإير�نية �لعر�قية يحيى �آل �إ�ضحاق 
“مت �إلغـــاء �لتعامل بالـــدولر �لأمركي يف 
�ملبـــادلت �لتجارية بـــني �لبلدين و�ضيتم 
�ل�ضتعا�ضـــة عنه باليـــورو و�لريال �لإير�ين 

و�لدينار �لعر�قي”.
و�أعلن رئي�س �لغرفة، عن وقف �لتعامل 
بالـــدولر �لأمركي يف �ملبـــادلت �لتجارية 
بـــني �لبلديـــن. جـــاء ذلـــك يف ت�رشيحـــات 

�ضحافية �أدلى بها �أم�س �ل�ضبت.
وقـــال �آل �إ�ضحـــاق “مت �إلغـــاء �لتعامل 
بالـــدولر �لأمركي يف �ملبـــادلت �لتجارية 
بـــني �لبلديـــن و�ضيتـــم �ل�ضتعا�ضـــة عنـــه 
و�لدينـــار  �لإيـــر�ين  و�لريـــال  باليـــورو 
�لعر�قي”. و�أ�ضاف “على �لرغم من وجود 8 
مليـــار�ت دولر حلجم �لتبادل �لتجاري بني 

�لبلدين، فيما عد� �لنفط، فاإن حجم �نتقال 
�لأمـــو�ل بينهمـــا عن طريـــق �لبنوك �ضغر 
جـــد�”. و�أكـــد �أن �لعـــر�ق ثاين �أكـــرب �رشيك 

جتاري لإير�ن بعد �ل�ضني.
ويف 8 مايـــو �ملا�ضـــي �أعلـــن �لرئي�ـــس 
�لأمركـــي دونالـــد تر�مـــب �لن�ضحـــاب من 
�لتفـــاق �لنووي �لذي �أبرمتـــه قوى عاملية 

مع �إير�ن �ضيف 2015.
ويف 7 �أغ�ضط�ـــس �حلـــايل، بـــد�أ �رشيـــان 
�حلزمة �لأولى من �لعقوبات �لأمركية على 

�إير�ن؛ بهدف تكثيف �ل�ضغط عليها.
مـــن  �لأولـــى  �حلزمـــة  وت�ضتهـــدف 
�لعقوبـــات، �لنظـــام �مل�رشيف، مبـــا يف ذلك 
�ـــرش�ء �حلكومة �لإير�نية للـــدولر �لأمركي، 
�ل�ضنـــد�ت  ومبيعـــات  �لذهـــب،  وجتـــارة 

�حلكومية.

دبـــي - �لعربيـــة: �أفـــادت �أرقـــام ن�رشت 
يف �جلريـــدة �لر�ضميـــة يف تركيا بـــاأن خدمات 
�لكهرباء �ضرتفـــع �لأ�ضعار 14 % لال�ضتخد�م 
�ل�ضناعي و9 % لال�ضتخـــد�م �ملنزيل �عتبار� 

من �أول �ضبتمرب بح�ضب “رويرتز”.
�لت�ضخـــم  �لأ�ضعـــار  زيـــادة  و�ضتفاقـــم 
�لرتكـــي �لـــذي و�ضـــل بالفعـــل �إلـــى خانـــة 
�لع�ـــرش�ت، وت�ضلـــط �ل�ضوء على �أبعـــاد �أخرى 

لأزمة �لعملة �لرتكية �مل�ضتمرة.
وهـــوت �للـــرة �لرتكيـــة حـــو�يل 42 % 
هذ� �لعام مما �أ�ـــرش كثر� ب�رشكات �لطاقة، �إذ 
تعتمد تركيا �عتماد� �ضبه تام على �ل�ضتر�د 

لتلبية �حتياجاتها من �لطاقة.
وكانت تركيـــا خف�ضت م�ضتـــوى �رشيبة 

�حليـــازة علـــى �لود�ئـــع �مل�رشفيـــة بالعملـــة 
�ملحلية �للـــرة �لتي يتجاوز �أجلهـــا عام �إلى 
�ضفـــر مـــن 10 %، بينمـــا رفعـــت م�ضتـــوى 
�ل�رشيبـــة على �لود�ئع بالعملـــة �لأجنبية �لتي 

ي�ضل �أجلها �إلى عام.
وذكـــرت �جلريـــدة �لر�ضميـــة �أن �رشيبـــة 
�حليـــازة على �لود�ئع �لتي ي�ضـــل �أجلها �إلى 
عـــام جرى تخفي�ضها �إلى 3 % من 12 % و�أن 
�ل�رشيبة على �لود�ئع �لتي ي�ضل �أجلها �إلى 6 

�أ�ضهر جرى تخفي�ضها �إلى 5 % من 15 %.
وجرى رفع �ل�رشيبة على �لود�ئع بالعملة 
�لأجنبيـــة �لتي ي�ضل �أجلها �إلـــى عام لت�ضبح 
16 % بدل من 15 %. وقالت �جلريدة �إن هذ� 

�لتغير �ضيكون �ضاريا ملدة 3 �أ�ضهر.

لنـــدن - بنـــا: �ضهـــدت �أ�ضعـــار �لقمـــح 
�رتفاعا كبر� يف �لأ�ضعار و�ضل �إلى ما ن�ضبته 
18 % منـــذ بد�يـــة �لعـــام حتى �أم�ـــس �لأول 

)�جلمعة(.
و�أ�ضارت تقاريـــر �قت�ضادية عاملية �إلى 
�أن �لظـــروف �ملناخيـــة هذه �ل�ضنـــة �أثرت يف 
�إنتاج �لقمـــح؛ �إذ ت�ضر �لتوقعات �إلى ح�ضاد 
منخف�ـــس وخمـــزون �أقـــل لـــدى �أكـــرب �لدول 
�ملنتجـــة لهذ� �ملح�ضـــول يف �لعامل، وبالتايل 
�ضتنخف�ـــس �ل�ضـــادر�ت، يف وقـــت ي�ضتمـــر 
فيه منـــو �ل�ضتهـــالك على وترتـــه �ل�ضنوية 

�ملعتادة، و�لنتيجة �رتفاع يف �لأ�ضعار.
�نخفا�ـــس  �إلـــى  �لتوقعـــات  وت�ضـــر 
�ملح�ضول �لعاملي بن�ضبة قد ت�ضل �إلى 8 %، 
�أي ما يعادل 29 مليون طن، �إذ توؤكد م�ضادر 
هـــذه �ل�ضوق �أن �أوروبا عانـــت هذه �ل�ضنة من 
ظـــروف مناخيـــة قا�ضيـــة ول�ضيمـــا يف �ضمال 
�أوروبـــا، حيث �نخف�س معـــدل هطول �لأمطار 
يف دول �لبلطيـــق و�ل�ضويد �لتي ت�ضهد �أ�ضو�أ 
مرحلة جفـــاف منذ 60 �ضنـــة، ويف �أملانيا �أكد 
�حتـــاد نقابـــات �ملز�رعـــني �ضنـــة حم�ضـــول 
�ضيئـــة، حتى �أن �لإنتاج �ضيكون باأدنى معدل 
منـــذ �لعام 1994، وينخف�ـــس من 41 مليون 
طن يف �ملو�ضم �ملا�ضـــي �إلى 36 مليونا هذ� 
�ملو�ضم. و�ضيرت�جع �ملح�ضول �لفرن�ضي من 

37 �إلى 34 مليون طن.
كما �أن �لإنتـــاج �لبولندي تاأثر بالظروف 
�ملناخيـــة، �إذ �ضجلت يف مايـــو �ملا�ضي �أعلى 

درجات حر�رة يف �لبالد منذ 55 �ضنة، وبالتايل 
تر�جـــع �إنتـــاج �لقمـــح �لبولنـــدي 20 % هذه 

�ل�ضنة.
ويف �ملح�ضلة، �ضيرت�جع �لإنتاج �لأوروبي 
من �لقمح نحـــو 10 %، مبا يعادل 15 مليون 
طـــن، و�لأمر نف�ضه يتكرر لدى كبار �ملنتحني 
�لآخريـــن يف مناطق �أخرى حـــول �لعامل، ففي 
�لـــدول �ملحيطـــة بالبحـــر �لأ�ضـــود �ضيرت�جع 
�إنتـــاج �لـــدول �مل�ضـــدرة للقمح نحـــو 15 % 
هـــذه �ل�ضنة. وعانت �أوكر�نيـــا هذه �ل�ضنة من 
نق�ـــس من�ضوب �ملطر، كمـــا عانى �ملح�ضول 
يف مناطق جنـــوب رو�ضيا، �لتـــي تنتج ن�ضف 
حم�ضـــول �لبـــالد، مـــن �لعو��ضـــف �لآتية من 
�ضيبريا، وبالتـــايل �ضترت�جع �ل�ضادر�ت من 
هـــذه �ملناطق بنحـــو 10 ماليني طـــن بفعل 

تر�جع �لإنتاج �لرو�ضي مبا بني 15 و20 %.
يذكـــر �أن رو�ضيـــا و�لوليـــات �ملتحـــدة 
تتز�حمـــان لحتـــالل �ملركـــز �لأول عامليا يف 
ت�ضديـــر �لقمـــح، وت�ضهـــد �أ�ضرت�ليـــا جفافا 
�أي�ضا، كمـــا �أن �ملح�ضول �لكندي هذه �ل�ضنة 

لي�س بامل�ضتوى �ملاأمول.
و�ضهدت �أ�ضو�ق �لقمح يف �لأيام �لأخرة 
م�ضاربـــات ذ�ت �ضلة برو�ضيـــا؛ �إذ ميكن �أن 
يرت�جع �لت�ضدير �لرو�ضي من 42 مليون طن 
يف �ملو�ضم �ملا�ضي �إلى 30 مليونا فقط، مما 
يعيـــد �لتذكـــر باأمر مماثل حـــدث يف 2010 
و�رتفعـــت على �إثـــره �لأ�ضعـــار �لعاملية على 

نحو كبر جًد�.

• وزيرة خارجية كند� يف �لوليات �ملتحدة قبل �أيام لإجر�ء حمادثات جتارية عن “نافتا”	

اأمل  احلامد

5 عمالت نا�سئة تقرتب من االنهيار... متى يت�قف النزيف؟
دبــــي - �لعربيــــة: تكبــــدت عمــــالت �لأ�ضو�ق 
�لنا�ضئــــة خ�ضائــــر حــــادة وعنيفــــة خــــالل �لأيــــام 
�ملا�ضيــــة، متاأثرة يف ذلك باملبيعات �حلادة �لتي 
ل توجــــد �أي موؤ�ــــرش�ت حتى �لآن علــــى توقفها ما 

ي�ضر �إلى ��ضتمر�ر �خل�ضائر.
علــــى ر�أ�ــــس عمــــالت �لأ�ضــــو�ق �لنا�ضئة �لتي 
�ضجلــــت �أكرب خ�ضائر خالل �لفرتة �ملا�ضية، جاءت 
�للــــرة �لرتكيــــة و�لتــــي تو��ضل �لنزيــــف مقابل 
�لدولر من بد�ية �لعام 2015، �إذ قفز �ضعر �رشف 
�لدولر مقابل �للرة �لرتكية خالل �لأعو�م �لثالثة 
�ملا�ضيــــة بن�ضبــــة 129.45 % م�ضيفا نحو 3.78 
لــــرة بعدما قفز �ضعر �رشف �لــــدولر من م�ضتوى 
2.92 لــــرة يف �لعام 2015 �إلى نحو 6.7 لرة يف 

تعامالت يوم �أم�س.
و�أعلنت �حلكومة �لرتكية �إجر�ء�ت عدة لوقف 

�نهيــــار �ضــــوق �ل�ــــرشف، لكــــن حتــــى �لآن ماز�لت 
عملتها �ملحليــــة تو��ضل �لنزيف، يف �لوقت �لذي 
ل ت�ضــــر فيه �ملعطيــــات �لقائمة �إلــــى ظهور �أي 
بــــو�در توؤكد ��ضتقــــر�ر ومتا�ضك �للــــرة �لرتكية 

مقابل �لدولر.
يف �ملرتبــــة �لثانيــــة جــــاء �لبيــــزو �لأرجنتيني 
�لــــذي �ضجــــل خ�ضائــــر تقــــدر بنحــــو 51 % مقابل 

�لدولر منذ بد�ية �لعام �جلاري.
ويف حتــــرك �رشيع لوقف نزيف �خل�ضائر حترك 
�لبنك �ملركزي �لأرجنتيني قبل يومني وقرر رفع 
�ضعــــر �لفائــــدة �لقيا�ضــــي �إلــــى 60 % يف حماولة 
لل�ضيطــــرة على معدلت �لت�ضخم �لذي جتاوز نحو 
31 %، مو��ضــــاًل �لرتفاع مــــع كل خ�ضارة جديدة 

تالحق عملتها �ملحلية.
كما تر�جعت عملــــة �إندوني�ضيا، لت�ضجل �أدنى 

م�ضتــــوى م�ضجل منــــذ �أزمة 1998 رغــــم حماولت 
�لبنك �ملركزي للدفاع عن �لعملة.

وعند نهاية تعامــــالت �أم�س �جلمعة، تر�جعت 
�لروبيــــة �لإندوني�ضيــــة مقابــــل �لــــدولر لت�ضجــــل 
�لورقــــة �خل�رش�ء 14.839 �ألف روبيــــة، وهو �أدنى 

م�ضتوى منذ �لعام 1998.
وكانــــت عملــــة �إندوني�ضيا قد �ضجلــــت �أدنى 
م�ضتوى يف تاريخها عند 16.800 �ألف روبية لكل 

دولر خالل �أزمة 1997 - 1998.
وفقــــدت �لروبيــــة �لإندوني�ضية نحو 8 % من 
قيمتها يف �لعام �جلاري لتلحــــق باملوجة �لبيعية 
�لتي تخيم على عمــــالت �لقت�ضاد�ت �لنا�ضئة يف 

.2018
وخالل �ل�ضاعــــات �ملا�ضية، تر�جعت �لكرونة 
�ل�ضويديــــة لتالم�ــــس �لعملــــة �ل�ضكندنافية �أدنى 

م�ضتــــوى منــــذ �لأزمة �ملاليــــة �لعامليــــة يف �لعام 
.2009

�لكرونــــة  �ضجلــــت  �لعمــــالت،  �ضــــوق  ويف 
�ل�ضويديــــة هبوًطا �أمام �ليــــورو باأكرث من 0.2 % 
لرتتفــــع �لعملة �لأوروبية �ملوحدة �إلى 10.7093 

كرونة.
ويف وقت �ضابــــق من �جلل�ضــــة، و�ضلت عملة 
�ل�ضويــــد �إلــــى 10.72 كرونة لكل يــــورو ما يعني 
�أنهــــا لم�ضــــت �أدنى م�ضتــــوى م�ضجــــل منذ �ضيف 

�لعام 2009.
وفقــــدت �لعملة �ملحليــــة لل�ضويد نحو 8.25 
% من قيمتها مقابل عملة منطقة �ليورو �ملوحدة 

خالل �لعام �جلاري وحتى �لآن.
ويعتــــرب �أد�ء �لكرونــــة �ل�ضويديــــة �أقــــل مــــن 
نظرتها �لرنويجية و�لتي �ضهدت �رتفاًعا بن�ضبة 

0.9 % خــــالل 2018. وت�ضــــل خ�ضائــــر �لكرونــــة 
�ل�ضويديــــة مقابل �لدولر منذ بد�ية �لعام �جلاري 

وحتى �لآن �إلى 10.77 %.
كما تهاوت عملة �لهند �أمام �لدولر يف �لأيام 
�ملا�ضيــــة �إلى م�ضتوى متدين جديد؛ لت�ضجل �أكرب 

خ�ضائر �ضهرية يف 3 �ضنو�ت.
وكانــــت �لعملــــة �ملحلية للهند قــــد تر�جعت 
�إلــــى م�ضتوى 71.035 روبيــــة لكل دولر يف وقت 
�ضابــــق من �لتعامالت وهو �أدنى م�ضتوى يف تاريخ 

�لعملة.
وتر�جعــــت �لروبية �لهنديــــة بنحو 3.3 % يف 
�أغ�ضط�ــــس م�ضجلة �أكرب وترة خ�ضائر �ضهرية يف 3 
�ضنــــو�ت، كما فقدت �أكــــرث من 10 % من قيمتها 
منذ بد�ية �لعام �جلاري وحتى �لآن لتكون �لعملة 

�لأ�ضو�أ �أد�ًء يف �آ�ضيا يف �لعام �جلاري.
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الرئي�س اجلزائري يعود بعد رحلة “طبية” يف جنيف

ع���اد الرئي�س اجلزائري، عبدالعزيز بوتفليقة، اأم�س ال�ش���بت، اإلى اجلزائر بعد “اإقامة ق�ش���رة” يف 
جنيف، اأجرى فيها فحو�شا طبية “دورية”. بح�شب ما نقلته وكالة االأنباء الر�شمية.

وكان بوتفليقة قاد غادر، االثنني املا�شي، اجلزائر باجتاه �شوي�رسا، الإجراء فحو�س طبية دورية.
ا يف اخل���ارج، وال �شيما يف جنيف وغرونوبل )جنوب �رسق  و�شب���ق للرئي�س اجلزائري اأن اأجرى فحو�شً
فرن�ش���ا(، منذ اإ�شابته بجلطة دماغية ا�شتدعت بقاءه يف م�شت�شفى فال-دو-غرا�س يف باري�س اأكرث من 
80 يوم���ا. وبات الو�ش���ع ال�شحي لبوتفليقة حمل جدل يف اجلزائر، من���ذ اأن اأ�شيب باجللطة الدماغية، 
اأ�شبح ظهوره نادرا ومل يلق اأي خطاب، ويتنقل يف كر�شي متحرك. وهذه اأحدث رحلة عالجية لبوتفليقة 
)81 عاما( خارج البلد منذ اإ�شابته بجلطة يف عام 2013. و�شار بوتفليقة نادر الظهور منذ تلك االإ�شابة 
لك���ن موؤيدي���ه يطالبونه بال�شعي للرت�ش���ح يف االنتخابات الرئا�شية املقررة يف اأب���ري. ومل يعلن الزعيم 

املخ�رسم، الذي يتولى رئا�شة البالد منذ عام 1999، ما اإذا كان ينوي الرت�شح يف االنتخابات.
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القاهرة ـ دب أ:

أبوظبي ـ سكاي نيوز عربية:

بيروت ـ رويترز:

طرابلس ـ أ ف ب:

�ش���ّدق الرئي�س امل����رسي عبدالفتاح 
ال�شي�شي عل���ى قانون لتنظي���م ال�شحافة 
واالإع���الم، ي�شمح مبراقب���ة بع�س ح�شابات 
م�شتخدم���ي مواقع التوا�ش���ل االجتماعي، 
بح�ش���ب ما ن�رست اجلري���دة الر�شمية، اأم�س 
ال�شب���ت.  ومبوج���ب القانون، ال���ذي اأقره 
غالبية ن���واب الربملان يف يوليو املا�شي، 
يح���ق للمجل����س االأعل���ى لتنظي���م االإعالم 
وامل�شكل بقرار رئا�شي عام 2017 متابعة 
“كل موق���ع اإلكرتوين �شخ�ش���ي اأو مدونة 
اإلكرتوني���ة �شخ�شية اأو ح�ش���اب اإلكرتوين 
�شخ�ش���ي يبلغ عدد متابعيه خم�شة اآالف اأو 
اأك���رث”. وللمجل�س االأعل���ى احلق يف وقف 
اأو حج���ب ه���ذه احل�شاب���ات ال�شخ�شية يف 
حال “ن�رس اأو ب���ث اأخبار كاذبة اأو ما يدعو 
اأو يحر����س على خمالفة القان���ون اأو اإلى 

العنف اأو الكراهية”.

ال�شودانيني  املهاجرين  يواجه مئات 
يف الوالي���ات املتح���دة خط���ر الرتحي���ل يف 
نوفمرب املقبل، وهو موعد انتهاء �شالحية 
احلماية املوؤقت���ة للمهاجرين ال�شودانيني 

على االأرا�شي االأمركية.
واأو�ش���ح موقع “ذا هي���ل” املخت�س 
بق�شاي���ا الكونغر����س االأمرك���ي اأن 450 
�شوداني���ا ق���د يواجه���ون الرتحي���ل اإل���ى 
بلدهم، بناء على انته���اء �شالحية احلماية 
املوؤقت���ة، وهو اأح���د البن���ود ال�شاخنة على 
اأجن���دة اإدارة الرئي����س االأمرك���ي دونالد 

ترامب هذا اخلريف.
وي�شم���ح برنام���ج احلماي���ة ملواطني 
ال���دول، الت���ي تعر�شت لك���وارث طبيعية 
اأو ب�رسي���ة، باالإقام���ة والعم���ل يف الواليات 

املتحدة حتى تعايف بلدهم.
ي�ش���ار اإلى اأنه مت ت�شني���ف ال�شودان 
�شم���ن الدول التي تطبق عل���ى مواطنيها 
اإجراءات احلماي���ة للمرة االأولى يف 1997و 
1999، و2004، و2013، مم���ا يتي���ح الأي 
مهاج���ر �ش���وداين تقدمي طل���ب احل�شول 
على احلماي���ة مع �رشط تواجده يف الواليات 

املتحدة منذ اأي من تلك التواريخ.

قتل 3 اأ�شخا�س على االأقل يف مدينة 
اأع����زاز بريف حل����ب �شمايل �شوري����ا، اأم�س 
ال�شبت، يف انفجار �شيارة مفخخة، وفق ما 

ذكرت م�شادر طبية.
وقالت م�شادر طبي����ة ومركز الدفاع 
املدين يف ريف حلب، اإن 3 مدنيني قتلوا، 
يف حني ج����رح الع�����رسات، يف ح�شيلة اأولية 
اإث����ر انفجار �شيارة مفخخ����ة قرب املجل�س 
املحل����ي باملدين����ة. وعل����ى ما يب����دو فاإن 
التفجر ا�شتهدف خيمة اعت�شام لعدد من 
ال�ش����كان اأمام املجل�����س املحلي يف مدينة 
اأعزاز، كان����ت ت�شم ع�����رسات املعت�شمني 
املطالب����ني بحل جمل�س املدينة. وتوغلت 
تركيا مرت����ني يف �شمال �شوري����ا منذ عام 
2016 لدع����م معار�ش����ني يقاتلون قوات 
الرئي�س ب�شار االأ�شد مما اأدى اإلى �شيطرة 

اأنقرة على منطقة حماذية للحدود.

اأعلن���ت وزارة الداخلي���ة الليبي���ة 
اأم����س ال�شب���ت اإع���ادة فت���ح املع���رب 
الرئي�س مع تون����س بعدما اأغلقته منذ 

اكرث من �شهر ون�شف �شهر.
واك���د مرا�شل ل���� “فران�س بر�س” 
يف ب���ن ق���ردان، املدين���ة التون�شي���ة 
الت���ي تبع���د 30 كلم م���ن راأ�س جدير، 
اإعادة فتح املع���رب، الفتا اإلى اأن اأكرث 
م���ن مئتي متظاهر عم���دوا بعدها اإلى 
قط���ع طرق واإح���راق اإط���ارات مانعني 
م�شافرين ليبيني من العبور. ويطالب 
هوؤالء بان تتفاو�س ال�شلطات الليبية 
معه���م يف �ش���اأن ����رشوط اإع���ادة فت���ح 

املعرب ولي�س مع احلكومة التون�شية.
قال���ت  مقت�ش���ب،  بي���ان  ويف 
وزارة الداخلي���ة الليبي���ة انه مت اتخاذ 
قرار باإع���ادة فتح املع���رب “لت�شهيل 
الليبي���ني  انتق���ال امل�شافري���ن )...( 
تفا�شي���ل  دون  م���ن  والتون�شي���ني” 

اإ�شافية.

ال�شي�شي يوقع “قانون 
التوا�شل االجتماعي”

ال�شودانيون يواجهون 
خطر الرتحيل من امركا

قتلى بانفجار �شيارة 
مفخخة بريف حلب

ليبيا تعيد فتح معرب 
راأ�س جدير مع تون�س

حترير املعقل الرئي�س للحوثيني مبحافظة �صعدة بالكامل
التحالف: مراجعة قواعد اال�شتباك ل�شمان عدم تكرار االأخطاء

واأ�ش���اف، اأن املعارك اأ�شف���رت عن �شقوط 
ع����رسات القتلى واجلرحى من عنا����رس امللي�شيا، 
بينهم قي���ادات ميدانية اأبرزها م�ش���وؤول اإمداد 
امللي�شي���ا يف املنطق���ة “اأبو �شي���اء” الذي لقي 
م�رسعه مع 7 من مرافقيه، وامل�رسف يف امللي�شيا 
املدع���و ح�ش���ن علي ح�ش���ن، اإ�شاف���ة اإلى مقتل 
20 م���ن م�شلحي ميلي�شي���ات احلوثي يف ق�شف 
مدفع���ي للتحال���ف يف مديري���ة كت���اف والبق���ع 

ب�شعدة.
من جانب اآخ���ر، قال حتالف دعم ال�رسعية يف 
اليم���ن اإنه اطلع على ما اأعلنه املتحدث الر�شمي 
با�شم الفريق امل�شرتك لتقييم احلوادث، اأم�س 
ال�شبت، ب�شاأن ما اأُث���ر من ادعاءات حيال اإحدى 
العملي���ات الت���ي نفذتها ق���وات التحالف لدعم 
ال�رسعية يوم )09 اأغ�شط�س 2018م( يف حمافظة 
�شع���دة، وما تو�شل اإلي���ه الفريق امل�شرتك عن 
وج���ود اأخط���اء يف التقيد بقواع���د اال�شتباك وما 

ذكر بهذا ال�شاأن.
واأ�ش���اف التحال���ف يف بي���ان: علي���ه، ف���اإن 

قي���ادة الق���وات امل�شرتك���ة تع���رب ع���ن اأ�شفها 
لتلك االأخطاء، وتق���دم تعازيها الأهايل ال�شحايا 
وت�شامنه���ا معهم، وتتمن���ى للم�شابني ال�شفاء 

العاجل.
واأعلنت قي���ادة التحالف قبوله���ا بالنتائج 
وم���ا خل����س اإلي���ه الفري���ق امل�ش���رتك لتقيي���م 

احل���وادث، واإنه���ا ف���ور ح�شوله���ا عل���ى تل���ك 
النتائ���ج ب�شكل ر�شمي �شتتخ���ذ كافة االإجراءات 
القانوني���ة ملحا�شب���ة كل م���ن ثبُ���ت ارتكابه���م 
اأخطاء وفق االأنظم���ة والقوانني املتبعة يف مثل 
هذه احل���االت، مع اال�شتم���رار يف مراجعة قواعد 
اال�شتباك وتطويرها مبا ي�شمن عدم تكرار مثل 
هذه احل���وادث، وفقاً للدرو����س امل�شتفادة من 
تلك العمليات. و�شيتم تكليف اللجنة امل�شرتكة 
للنظ���ر يف منح امل�شاعدات الطوعية للمت�رسرين 
يف اليمن بالتوا�شل مع احلكومة اليمنية ال�رسعية 
لتحديد هويات واأ�شماء املت�رسرين ليتم العمل 
على م�شاعدتهم وفق االإجراءات املنظمة لذلك، 
وف���ق التحال���ف. واأكدت قي���ادة التحال���ف اأنها 
�شت�شتم���ر يف االلتزام بالقانون الدويل االإن�شاين 
وقواعده العرفي���ة واالتفاقيات ذات ال�شلة مع 
تطبي���ق قواع���د اال�شتباك وفق اأعل���ى املعاير 
واملمار�ش���ات الدولي���ة، مب���ا ي�شم���ن اح���رتام 
القان���ون االإن�ش���اين الدويل وحتقي���ق املحافظة 

على اأرواح وممتلكات املدنيني.

• قوات من اجلي�س اليمني )اأر�شيفية(	

املعقل  �صعدة،  مبحافظة  الظاهر  مديرية  حترير  ا�صتكمال  اليمني  اجلي�ش  اأعلن 

احلوثي  ملي�صيا  فيها  تكبدت  وا�صعة  ع�صكرية  عملية  بعد  بالكامل،  للحوثيني  الرئي�ش 

االنقالبية خ�صائر باهظة. وحتظى مديرية الظاهر احلدودية باأهمية كبرية، ال �صيما 

وقال  احل��وث��ي.  عبدامللك  امليلي�صيات  زعيم  معقل  حيث  حيدان  مديرية  حت��اذي  واأن��ه��ا 

اجلي�ش اإن قواته وباإ�صناد من قوات التحالف العربي، ا�صتكملت حترير مديرية الظاهر 

بالكامل، وذلك بعد اأن حررت مناطق )الكحال، نقيل بن حارث، املجرن، طيبان، جزاع، 

اخللبة، قمامة(.

اأثار قرار وا�شنط���ن وقف متويل وكالة االأمم 
املتحدة لغوث وت�شغيل الالجئني، ا�شتياء �شديدا 
ل���دى الفل�شطيني���ني. وع���رب اأع�شاء م���ن منظمة 
التحرير الفل�شطينية ع���ن قناعتهم باأن وا�شنطن 
ت�شع���ى اإل���ى “ت�شفي���ة” ق�شي���ة الفل�شطينيني 
وحقه���م يف الع���ودة. ويه���دد الق���رار العديد من 
امل�شاري���ع احليوية الت���ي ي�شتفي���د منها ماليني 

الالجئني الفل�شطينيني.
�شيط���رت م�شاع���ر الغ�ش���ب والقل���ق اأم����س 
ال�شب���ت عل���ى الفل�شطيني���ني الذي���ن ع���ربوا عن 
قناعتهم ب���اأن وا�شنط���ن ت�شعى اإل���ى “ت�شفية” 
ق�شيته���م، بعد الق���رار االأمرك���ي بوقف متويل 
وكالة االأم���م املتحدة لغ���وث وت�شغيل الالجئني، 
ما يه���دد م�شاري���ع حيوية ي�شتفي���د منها ماليني 

االأ�شخا�س.
اأعلنت وا�شنطن اجلمعة وقف متويل االأونروا 
وو�شفته���ا ب� “املتحي���زة”. وعلى الف���ور، رحبت 
اإ�رسائي���ل بالق���رار متهم���ة املنظم���ة االأممية التي 
تاأ�ش�شت قب���ل 70 عاماً باأنها تعم���ل على “اإطالة 
اأمد” النزاع الفل�شطين���ي االإ�رسائيلي عرب تكري�س 
فك���رة اأن اأع���داداً كب���رة م���ن الفل�شطينيني هم 
الجئون وميلكون حق الع���ودة اإلى القرى واملدن 

التي ا�شط���روا للهروب اأو اخلروج منها اإبان نكبة 
1948 واإقامة دولة اإ�رسائيل.

وو�شفت ع�شو اللجن���ة التنفيذية يف منظمة 
التحري���ر الفل�شطيني���ة حنان ع�رساوي الق���رار باأنه 
“متهور وغر اإن�ش���اين”. واأ�شافت يف بيان با�شم 
اللجن���ة التنفيذي���ة اأن “ه���ذا الق���رار ه���و خط���وة 
جمحف���ة ت�شته���دف ال�رسيح���ة االأك���رث �شعف���اً يف 
املجتم���ع الفل�شطين���ي وتعر����س حي���اة اأكرث من 
خم�ش���ة ماليني الج���ئ ال زالوا يعانون م���ن الت�رسد 
املتكرر واحلرمان”. وو�شفت ع�رساوي “االأونروا” 

باأنها “�رسيان حياة بالن�شبة لالجئني املقيمني يف 
58 خميم���اً يف فل�شطني املحتل���ة ولبنان واالأردن 
و�شوري���ا”. وقال���ت اإن “الالجئ���ني ه���م ال�شحايا 
الفعلي���ون الذين فقدوا منازله���م و�شبل عي�شهم 
واأمنه���م واأر�شهم نتيجة الإقامة دولة اإ�رسائيل وها 
ه���م اليوم وم���رة اأخ���رى يقعون �شحي���ة لقرارات 
وخمطط���ات االإدارة االأمركي���ة الت���ي ال تتوان���ى 
عن دع���م االحت���الل الع�شك���ري االإ�رسائيلي وتوفر 
ل���ه الغطاء الالزم لالإفالت م���ن العقاب وامل�شاءلة 
واملحا�شب���ة”. وطالب���ت ع����رساوي املجتمع الدويل 

بتحمل م�شوؤولياته وتقدمي الدعم ل�”االأونروا”.
م���ن جهت���ه، ا�شتنكر االأم���ني الع���ام جلامعة 
الدول العربية اأحمد اأبو الغيط اأم�س ال�شبت القرار 
االأمرك���ي. وقال يف بي���ان اإن الق���رار الذي �شدر 
عن البي���ت االأبي�س “يفتق���ر للم�شوؤولية واحل�س 
االإن�شاين واالأخالق���ي”.  وعربت االأمم املتحدة عن 
اأ�شفها للق���رار االأمرك���ي موؤك���دة اأن “االأونروا” 
الفل�شطينيني  اأ�شا�شي���ة لالجئني  “توفر خدمات 

وت�شهم يف ا�شتقرار املنطقة”.
وكان املتح���دث با�ش���م “االأون���روا” كري����س 
غوني����س حذر االأربع���اء من اأن املنظم���ة لن يكون 
لديه���ا م���ال يف نهاي���ة �شبتم���رب. وق���ال غوني�س 
اأم����س ال�شب���ت اإن “النا�س �شي�شع���رون مبزيد من 
اال�شتي���اء والتهمي����س” حم���ذرا م���ن “العواق���ب 
اخلط���رة والعميقة وغ���ر املتوقع���ة” ملثل هذا 
الق���رار االأمريك���ي. وظه���رت بع����س املب���ادرات 
لتاأم���ني التمويل بعد القرار االأمرك���ي اإذ اأعلنت 
برل���ني اجلمع���ة ع���ن زي���ادة كب���رة يف م�شاهم���ة 
اأملانيا يف “االأون���روا” ودعت �رسكاءها االأوروبيني 
اإل���ى االقت���داء به���ا. واجلمع���ة، اأعل���ن االأردن عن 
تنظي���م موؤمتر يف 27 �شبتم���رب يف نيويورك لدعم 
“االأون���روا” التي تع���اين عجزا مالي���ا يفوق 200 

مليون دوالر )170 مليون يورو(.

تنديد فلسطيني وأممي بقرار واشنطن وقف تمويلها لـ”األونروا”
عواصم ـ أف ب:

عواصم ـ وكاالت:

الجزائر ـ رويترز:

املبعوث االأممي يلتقي وفد حكومة اليمن املفاو�س بالريا�س

ق���ال م�شوؤول مين���ي رفي���ع اإن الرئي�س 
عبد ربه من�شور ه���ادي كلف وزير اخلارجية 
خال���د اليماين بلقاء املبع���وث االأممي مارتن 
غريفي���ث، ال���ذي و�شل اإل���ى الريا�س قبيل 
انطالق جول���ة امل�شاورات املقبل���ة. واأو�شح 
م�ش���وؤول يف الرئا�ش���ة اليمني���ة اأن غريفيث 
التقى خالد اليماين وعدداً من اأع�شاء الوفد 
احلكومي املفاو�س. من جانبه، اأعلن اليماين 
اأن حكومت���ه �شت�شعى خالل حمادثات ال�شالم 
املق���ررة يف جني���ف االأ�شب���وع املقب���ل اإل���ى 

دفع عملية بناء الثقة م���ع املتمردين قدما، 
موؤكدا اأن الوفد احلكومي اأكمل ا�شتعداداته 
للم�شارك���ة يف ه���ذه املحادث���ات، ح�ش���ب ما 

نقلت عنه وكالة االأنباء احلكومية “�شباأ”.
طالب���ت  اليمني���ة  احلكوم���ة  وكان���ت 
املبعوث االأممي تقدمي بع����س االإي�شاحات 
اأعم���ال امل�ش���اورات، واآلي���ات  ع���ن ج���دول 
مناق�ش���ة الق�شايا املقرتحة، ح���ول اإجراءات 
بن���اء الثقة، واإلزام امليلي�شي���ات التقيد مبا 
يتم االتف���اق عليه خالل امل�شاورات يف �شوء 
مرجعي���ات احل���ل ال�شيا�شي، وحتدي���داً قرار 

جمل�س االأمن 2216.

دبي ـ العربية نت:

• فل�شطينية يف طريقها اإلى املدر�شة التي تديرها االأونروا يف خميم بالطة �رسق نابل�س	



وكانت �إير�ن قد ك�سفت يف �أغ�سط�س عن جيل 
جديد من �ساروخ “فاحت مبني” �لبالي�ستي ق�سري 

�ملدى.
يع����د برنامج �إي����ر�ن �ل�ساروخ����ي نقطة خالف 
رئي�سية بينها وبني قوى �لعامل، ال �سيما �لواليات 

�ملتحدة.
وكان �لرئي�س �الأمريكي، دونالد تر�مب، �لذي 
�ن�سح����ب يف مايو م����ن �التفاق �لن����ووي �ملربم عام 
2015 ب����ني �إير�ن وق����وى �لعامل، كان قد دعا �إلى 
�تف����اق جديد يحد من قدر�ت طه����ر�ن �ل�ساروخية 

وتدخالتها �الإقليمية.
�ال�سرت�تيجي����ة  �لدر��س����ات  “مرك����ز  وك�س����ف 
و�لدولي����ة” يف �لعا�سم����ة �الأمريكي����ة و��سنطن، �أن 
�إير�ن وحتت غط����اء برنامج للف�ساء، تقوم بتطوير 

تر�سانتها لل�سو�ريخ طويلة �ملدى.
ووفق����اً ل�سبك����ة “�س����وت �أمريكا”، فق����د �أكد 
�ملركز يف تقرير �أن طه����ر�ن باالإ�سافة �إلى تطوير 
قدر�تها يف ه����ذ� �ملجال، قد �أن�س����اأت �أي�ساً مركز�ً 
الإنت����اج و�سيان����ة �ل�سو�ريخ جلماعاته����ا بالوكالة 
و�مليلي�سيات �ملو�لية �لت����ي تقاتل بالنيابة عنها 

�سوريا و�ليمن.
الإنت����اج  م�سنع����اً  موؤخ����ر�ً  �إ�رس�ئي����ل  ودم����رت 
�ل�سو�ري����خ �الإير�نية �ل�سنع يف �سوريا ب�سن غار�ت 
جوية، وذكرت يف بيان����ات �أنها ق�ست على بنيتها 
�لتحتي����ة، لك����ن تقاري����ر جدي����دة ت�سري �إل����ى قيام 
�إي����ر�ن باإعادة جتهيز 3 م�سانع لل�سو�ريخ يف �أنحاء 

خمتلفة من �سوريا.
�ال�سرت�تيجي����ة  �لدر��س����ات  مرك����ز  و�س����دد 
و�لدولي����ة وه����و �أحد �ملر�كز يف �لع����امل �لذي يتابع 
قدر�ت طه����ر�ن �ل�ساروخية �إن �إي����ر�ن متلك �أكرب 
تر�سان����ة لل�سو�ري����خ يف �ل�����رسق �الأو�س����ط، ت�سم����ل 
�ل�سو�ريخ �لبالي�ستية ق�س����رية ومتو�سطة �ملدى 
�إل����ى �سو�ري����خ ك����روز �لت����ي ت�س����ل �إل����ى �إ�رس�ئيل 

وجنوب �رسق �أوروبا.
وك�سف����ت �إي����ر�ن موؤخ����ر�ً ع����ن جترب����ة �إط����الق 
�ساروخ بالي�ستي ق�سري �ملدى �أطلق عليه “فاحت 
مبني”، وو�سفه وزير �لدفاع �الإير�ين باأنه “ر�سالة 
�إل����ى �الأع����د�ء” ، قائ����الً �إن����ه م����ع زي����ادة �لعقوبات 
�الأمريكية �سد �إي����ر�ن، �ست�ستمر طه����ر�ن بتطوير 
تر�سان����ة �ل�سو�ريخ. ويقول �خلرب�ء �إنه على �لرغم 
م����ن �أن �إي����ر�ن ق����د ال متلك بع����د �ساروخ����اً قادر�ً 
عل����ى ��ستهد�ف �لواليات �ملتح����دة، �إال �أن �لقو�ت 
�الأمريكي����ة يف �ملنطق����ة تقع يف د�ئ����رة ��ستهد�ف 
�ل�سو�ريخ �الإير�نية، رغم �أن و��سنطن �أعلنت مر�ر�ً 
�أنها تر�سد �لو�سع م����ع حلفائها عن كثب وقادرة 
على حتييد قدر�ت �إير�ن �إذ� ما �قت�ست �ل�رسورة.

ويه���دف �سليماين من ور�ء ه���ذ� �لتهديد 
�إل���ى دف���ع �لق���وى �ل�سني���ة �إل���ى �لتحالف مع 
قائمتي “�لفتح” بزعامة هادي �لعامر، و”دولة 
�لقانون” بقيادة نوري �ملالكي، رئي�س �لوزر�ء 
�لعر�قي �ل�سابق، وهما قائمتان مدعومتان من 

�إير�ن.
�لعر�قي���ون  �أدل���ى  �ملا�س���ي،  ماي���و  ويف 
باأ�سو�ته���م �النتخابات �لربملاني���ة، بينما ثار 
�لغمو����س ب�س���اأن ت�سكيلة �حلكوم���ة �جلديدة 
توتر�ت و�سط تنامى �ال�ستياء �ل�سعبي ب�سبب 
�س���وء حالة �خلدمات �الأ�سا�سي���ة و�رتفاع ن�سبة 

�لبطالة.
و�أقرت �ملحكم���ة �الحتادي���ة �لعليا نتائج 
�النتخابات يف 19 �أغ�سط����س، و�أ�سدر �لرئي�س 
�لعر�ق���ي ف���وؤ�د مع�س���وم، �الثن���ني �ملا�سي، 
مر�سوم���ا جمهوري���ا يق�س���ي بدع���وة جمل����س 
�لن���و�ب �إلى �النعق���اد يف دورت���ه �لر�بعة يف 3 

�سبتمرب �ملقبل.
يف  �لن���و�ب  ينتخ���ب  �أن  �ملق���رر  وم���ن 
جل�ستهم �الأولى رئي�س���ا للربملان ونائبني له. 
و�سينتخب���ون فيما بع���د رئي�سا جدي���د� للبالد 
و�سيكلف���ون زعي���م �لكتل���ة �الأك���رب بت�سكيل 

�حلكومة.
و�أخرت �إعادة فرز �الأ�سو�ت �لعملية ثالثة 
�أ�سه���ر، لكنه���ا مل ت�سفر عن �خت���الف كبري عن 

�لنتائج �الأولية، �إذ حافظت قائمة �ل�سدر على 
تقدمها.

ومع قرب �نته���اء �لعد �لعك�س���ي النعقاد 
�جلل�س���ة �الأول���ى للربمل���ان �لعر�ق���ي �جلديد، 
�أعل���ن زعيم �لتيار �ل�س���دري، مقتدى �ل�سدر، 
عدم رغبته “�لدخول يف ت�سكيلة حكومية تعيد 

�ملحا�س�سة �ل�سيا�سية”.
وقال �ل�س���در يف تغريدة عل���ى “تويرت”: 
ل���ن نعود للمربع �الأول، وال عودة للمحا�س�سة. 
وتابع �ل�سدر �أن �ملنه���ج �لقادم �سوف يكون 

بعيد�ً عن �لطائفية و�لعرقية.

و�أ�سار �ل�سدر �إل���ى رف�سه عودة �لهيئات 
�القت�سادي���ة لالأح���ز�ب “�لتي جتل���ب �لف�ساد 
معه���ا” وق���ال “ال ع���ودة خللطة �لعط���ار”، يف 
�إ�س���ارة �إل���ى ما يقوم ب���ه قائد فيل���ق �لقد�س 
�الإي���ر�ين، قا�سم �سليم���اين، لت�سكي���ل �لكتلة 

�الأكرب.
و�أو�سح �ل�سدر يف تغريدت���ه �أنه �سي�سلك 
طري���ق �ملعار�س���ة يف جمل�س �لن���و�ب، يف حال 
ت�سكلت �حلكومة �ملقبل���ة وفق خلطة �لعطار، 
مبين���اً �أنه يرغب يف ت�سكي���ل حكومة ذ�ت قر�ر 

عر�قي تخدم �ملو�طن عرب وز�ر�ت م�ستقلة.

رغم تدهور و�صعها االقت�صادي، حتدت طهران املجتمع الدويل واأعلنت عزمها تعزيز قدراتها 

املتعلقة بال�صواريخ البالي�صتية وال�صواريخ املوجهة، اإىل جانب امتالك جيل جديد من املقاتالت 

ب��وزارة  كبري  م�صوؤول  عن  الوكالة  ونقلت  لالأنباء.  الر�صمية  “اإرنا”  وكالة  بح�صب  والغوا�صات، 

الدفاع االإيرانية، قوله اإن اخلطط اجلديدة للوزارة تركز على زيادة القدرة املتعلقة بال�صواريخ 

البالي�صتية و�صواريخ كروز املوجهة.

وقال م�صاعد وزير الدفاع لل�صوؤون ولية، حممد اأحدي: “اإن زيادة القدرة املتعلقة بال�صواريخ 

الثقيلة  وال�صفن  املقاتالت  املوجهة، )...(، وامتالك جيل جديد من  البالي�صتية و�صواريخ كروز 

وبعيدة املدى والغوا�صات املزودة بقدرات اأ�صلحة متنوعة، من بني اخلطط اجلديدة لهذه الوزارة”.

موسكو ـ  دب أ:

عواصم ـ وكاالت:

كانو ـ أ ف ب:

برازيليا  ـ أ ف ب:

دبي ـ العربية نت:

 3 �إن  حملي����ون  م�سوؤول����ون  ق����ال 
�أ�سخا�����س قتل����و� و�أ�سي����ب 4 يف �نفج����ار 
وق����ع يف م�سن����ع للمتفج����ر�ت يف مدين����ة 
دزيرجين�سك �لرو�سية �لتي تقع على بعد 

400 كيلومرت �إلى �ل�رسق من مو�سكو.
جلن����ة  م����ن  �ملحل����ي  �لف����رع  وق����ال 
�لتحقيق �الحتادية �لرو�سية يف بيان على 
موقعه على �الإنرتن����ت، �إن حتقيقا يجرى 
ملعرف����ة �سبب �النفجار يف �مل�سنع �لتابع 

ل�رسكة �سفريدلوف �حلكومية.
ونقل����ت وكالة �الإع����الم �لرو�سية عن 
ميخائي����ل ليبدي����ف �لقائ����م باأعمال مدير 
�ل�رسكة قول����ه، �إن �النفجار جنم عن حادث 
وقع فيم����ا كان �لعم����ال يدم����رون �ألغاما 
قدمية م�س����ادة للدباب����ات ل�سالح وز�رة 
�لدف����اع. و�أ�س����اف �أن خم�س����ة �أ�سخا�س ما 

ز�لو� مفقودين عقب �النفجار.
ويف و�قعة منف�سلة يوم �جلمعة قتل 
عامالن يف �نفج����ار يف م�سنع كوزنت�سوف 
مبنطقة �سامار�. وينتج �مل�سنع حمركات 
�سو�ريخ وطائر�ت ل�سالح �رسكة رو�ستك 

�حلكومية �لعمالقة ل�سناعة �الأ�سلحة.

�أم�����س  ع�سكري����ة   م�س����ادر  �ف����ادت 
�ل�سب����ت �ن جماعة بوكو ح����ر�م �جلهادية 
قتل����ت 30 جندي����ا عل����ى �الق����ل �خلمي�س 
يف هج����وم عل����ى قاع����دة ع�سكري����ة �سمال 
�����رسق نيجريي����ا. وق����ال �ساب����ط مل ي�س����اأ 
ك�س����ف هويت����ه “خ�رسن����ا 30 عن�����رس� على 
�الق����ل يف معارك م����ع �رهابيي بوكو حر�م 
هاجم����و� قو�تنا يف ز�ري )قرب �حلدود مع 
�لنيج����ر(”. و��س����اف “و�س����ل �ملتمردون 
باعد�د كبرية يف �ساحنات وكانو� مزودين 
��سلحة ثقيلة. خا�س����و� معركة مع �جلنود 
��ستمرت �ساعة”. وتابع �ن “قوة �لهجوم 
��سط����رت  درج����ة  �ل����ى  �سدي����دة  كان����ت 
�لق����و�ت �لى �لرت�جع موقت����ا قبل و�سول 

�لتعزيز�ت” �لربية و�جلوية.
�ن  �آخ����ر  ع�سك����ري  م�س����در  وق����ال 
“مع����د�ت  مزودي����ن  كان����و�  �ملهاجم����ني 
ع�سكري����ة” ��ستول����و� عليه����ا يف هجم����ات 
�سابقة على قو�عد �جلي�س موؤكد� ح�سيلة 
�لقتل����ى، لكن����ه ت����د�رك �ن “�الرهابي����ني 
تكب����دو� �ي�سا خ�سائر ج�سيمة �ثر عمليات 
ق�سف”. وتبع����د ز�ري 27 كلم من مدينة 
د�ما�س����اك عل����ى �حل����دود م����ع جمهورية 
�لنيج����ر، وه����ي منطقة ين�س����ط فيها فرع 
م����ن بوكو حر�م هو تنظيم د�ع�س يف غرب 
�فريقي����ا بزعامة �ب����و م�سع����ب �لربناوي 
�لذي �ن�سق عن �لفرع �لتقليدي للجماعة 

بزعامة �أبي بكر �ل�سكوي.

�لعليا  �أبطل���ت �ملحكمة �النتخابي���ة 
لوي����س  �الأ�سب���ق  �لرئي����س  تر�سي���ح  يف 
�إينا�سي���و ل���وال د� �سيلف���ا لوالي���ة ثالثة 
�ل���ى �النتخابات �لرئا�سي���ة �ملقررة يف 7 
�أكتوبر و�لتي كان �الأوفر حظاً للفوز بها 

رغم �سجنه.
وبعد ثم���اين �ساعات من �ملد�والت، 
ح�سم �لق�س���اة بغالبية 6 �سد 1 �مل�ساألة 
و�أبطل���و� تر�سيح ل���وال �لبالغ م���ن �لعمر 
72 عام���اً ويق�سي عقوب���ة بال�سجن منذ 
�أبري���ل بتهم���ة �لف�ساد. وبع���د �أ�سهر من 
�لتكهنات، �ت�سحت �الأمور قليالً يف �أكرب 
بل���د�ن �أم���ريكا �لالتيني���ة يف �نتخابات ال 
تز�ل نتائجها غ���ري حم�سومة، و�إن كان ال 
يز�ل ممكن���ا �لطعن يف ق���ر�ر �لق�ساة �إذ 
�س���دد حزب �لعمال بزعام���ة لوال يف بيان 
عل���ى �ن���ه �سيلج���اأ �إل���ى “كل �لو�سائل” 
�لتي تتيح للرئي�س �الأ�سبق ورمز �لي�سار 
�لرت�س���ح �إل���ى �لرئا�س���ة جم���دد�ً. و�أك���د 
�حل���زب يف بي���ان “�سنُق���ّدم كّل �لطعون 
�ملمكنة �أم���ام �ملحاكم لالعرت�ف بحقوق 
ل���وال �ل�سيا�سي���ة )...( �سند�ف���ع عن���ه يف 
�ل�سو�رع ومع �ل�سعب الأنه مر�سح �الأمل”.

�أ�س����درت حركة عط����اء �لعر�قية بيانا 
��ستنك����رت في����ه ق����ر�ر رئي�����س �حلكومة، 
حيدر �لعبادي، باإقالة زعيم �حلركة، فالح 
�لفيا�س، من من�سبه كرئي�س جهاز �الأمن 

�لوطني ورئي�س لهيئة �حل�سد �ل�سعبي.
و�عت����رب �لبي����ان �أن حكوم����ة ت�رسيف 
الإقال����ة  �ل�سالحي����ات  متل����ك  ال  �الأعم����ال 
�لفيا�س من من�سبه. وقد و�سفت �حلركة 
�لقر�ر بامل�سي�س، معلنة عزمها �لطعن يف 
�لقر�ر. وكان �لعبادي ق����د �أقال �لفيا�س 

من من�سبه ب�سبب ن�ساطه �ل�سيا�سي.
و�عترب حتالف �لفتح يف بيان �سدر يف 
وقت متاأخر م�ساء �خلمي�س �أن �إ�سد�ر قر�ر 
�إعف����اء �لفيا�س من رئا�س����ة هيئة �حل�سد 
�ل�سعبي وجهاز �الأمن �لوطني وم�ست�سارية 
�الأمن �لوطني بادرة خطرية، م�سري�ً �إلى �أن 
هذ� �لقر�ر �أدخل �حل�سد �ل�سعبي و�الأجهزة 
�الأمني����ة يف �ل�رس�عات �ل�سيا�سية وت�سفية 

�حل�سابات �ل�سخ�سية.

روسيا

نيجيريا

البرازيل

قتلى وجرحى بانفجار 
م�سنع متفجر�ت

مقتل 30 جندًيا 
بيد بوكو حر�م

�لق�ساء يبطل تر�سح لوال 
لالنتخابات �لرئا�سية
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اإيران تتحدى املجتمع الدويل وتعزز قدراتها ال�صاروخية

اإيران تهدد املن�صمني لتحالف “ال�صدر - العبادي” بالقتل

تطور تر�سانتها �لقتالية حتت غطاء برنامج للف�ساء

مقتدى يلمح ل�سليماين: ال عودة “خللطة �لعطار” و�لطائفية

• �سو�ريخ �إير�نية - �أر�سيفية	

• قا�سم �سليماين يف �لعر�ق )�أر�سيفية(	

ك�صفت م�صادر �صيا�صية عراقية مطلعة ل�”�صكاي نيوز عربية”، اأم�س ال�صبت، اأن قائد احلر�س 

الثوري االإيراين قا�صم �صليماين، هدد عددا من قادة الكتل ال�صيا�صية ال�صنية ب�”القتل” يف حال 

قرروا االن�صمام اإىل حتالف يقوده رجل الدين مقتدى ال�صدر ورئي�س الوزراء حيدر العبادي.

وذكرت امل�صادر اأن �صليماين “اأر�صل ر�صائل تهديد مبا�صرة بالقتل والت�صفية اإىل عدد من قادة 

الكتل ال�صيا�صية ال�صنية يف حال قررت االن�صمام اإىل حتالف �صائرون-الن�صر”.

وحتالفت قوائم “�صائرون” املدعومة من ال�صدر، و”الن�صر” بزعامة العبادي، و”احلكمة” 

بزعامة عمار احلكيم، و”الوطنية” بزعامة اإياد عالوي، بهدف ت�صكيل اأكرب كتلة يف الربملان، يف 

م�صعى لت�صكيل احلكومة املقبلة.

�لفيا�س يعتزم �لطعن 
يف قر�ر �إقالته

الريجاين: مباحثات �لنووي مع �الأوروبيني ال تب�رس خري�

مت���ت ظه���ر �أم�س �ل�سبت مر��س���م ت�سييع جثم���ان �ل�سيناتور �الأمريكي ج���ون ماك���ني يف كاتدر�ئية و��سنطن 
�لوطنية. وح�رس �ملر��سم �لرئي�سان �الأمريكيان �ل�سابقان بار�ك �أوباما وجورج بو�س �البن، بينما غاب عنها �لرئي�س 

�الأمريكي �حلايل دونالد تر�مب بطلب من ماكني �لذي تويف بعد �رس�ع طويل مع �رسطان �لدماغ.
و�س���ارك ع�رس�ت م���ن �أع�ساء �لكونغر�س يف �جلن���ازة، �لتي �سارك فيها كبار �ل�سخ�سي���ات �الأمريكية مثل بيل 
وهي���الري كلينتون، و�آل غور وديك ت�سيني �للذين �سغال من�سب نائب �لرئي�س، ووزيري �خلارجية �ل�سابقني جون 
ك���ريي وهري كي�سنجر. وح����رست �بنة �لرئي�س �إيفانكا تر�مب وزوجها جاريد كو�س���ر �جلنازة، �لتي ح�رسها �ي�سا 
وزي���ر �لدفاع جيم ماتي����س وكبري موظفي �لبيت �الأبي�س ج���ون كيلي. و�سباح �ل�سبت، نق���ل حر�س �ل�رسف جثمان 
ماكني �ملغطى بالعلم �الأمريكي من �لكابيتول وو�سعوه يف �سيارة �سود�ء توقفت عند �لن�سب �لتذكاري ملحاربي 

حرب فيتنام لل�سماح الأرملته كينيدي ماكني بو�سع �إكليل من �لزهور لتكرمي كل من ق�سو� يف هذه �حلرب.

ت�صييع جثمان جون ماكني يف غياب ترامب

�س���ّكك رئي�س جمل�س �ل�س���ورى �الإ�سالمي 
�الإير�ين علي الريج���اين يف �إمكان �لتو�سل �إلى 
ت�سوي���ة �سيا�سية للق�سي���ة �لنووية مع �لدول 
�الأوروبي���ة بعد �ن�سح���اب و��سنطن من �التفاق 
�لنووي. ونقل���ت وكالة “ت�سنيم” �الإير�نية عن 
الريج���اين �م�س �ل�سب���ت: “�ملحادث���ات جارية 
حالي���ا مع �الأوربيني يف جم���ال �لت�سوية، لكنها 

مت�سعبة وال تب�رس خري�”.
و�أ�س���اف �أن���ه “لي����س و��سحا بعد م���ا �إذ� 
كان �الأوربي���ون متفقني فيما يخ�س �لتنفيذ، 
و�إلى �أي مدى �سيتمكنون �سيا�سيا من ت�سوية 

�لق�سي���ة، وعليه ف���اإن هناك �سك���وكا تر�ودنا 
فيما يتعلق بهذ� �ملو�سوع”.

�إل���ى ذلك، نقل���ت وكالة �الأنب���اء �الإير�نية 
ع���ن وزير �خلارجية، حممد ج���و�د ظريف، قوله 
�م�س �إن على �لدول �الأوروبية �تخاذ �إجر�ء و�أن 
تكون م�ستع���دة لدفع �لتكاليف جلني �لفو�ئد 
من �التفاق �لنووي �الإير�ين مع �لقوى �لكربى.
وق���ال ظريف “ح���ان �لوقت ك���ي يتحرك 
�لتز�مه���م  �إع���الن  �إل���ى  �إ�ساف���ة  �الأوروبي���ون 
�ل�سيا�س���ي. ه���ذه �الإجر�ء�ت قد تك���ون مكلفة 

لكن �إذ� كانت �لدول تريد جني �ملكا�سب”.

بغداد ـ وكاالت:

واشنطن ـ اف ب:
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من املقرر أن تستضيف تايلند نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاما لكرة القدم، التي ستقام العام 2020.
يأيت ذلك بعد التوصية التي قدمتها لجنة املسابقات يف االتحاد اآلسيوي لكرة القدم، بحسب ما أورده 

املوقع اإللكرتوين الرسمي. وكانت اللجنة قد عقدت اجتامعها يف العاصمة اليابانية )طوكيو(.
يشار إىل أن تصفيات نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاما ستقام العام املقبل )2019(، وتعد

والبحرين واحدة من الدول التي ستستضيف التصفيات عرب إقامة إحدى مباريات املجموعة عىل 
أرضها وبني جامهريها. ويسعى منتخبنا األوملبي )تحت 23 عاما( للتأهل إىل نهائيات كأس آسيا تحت 

23 عاما التي ستقام العام 2020، خصوصا أنها مؤهلة إىل أوملبياد طوكيو التي ستقام يف ذات العام 
أيضا. يشار إىل أن منتخب أوزبكستان أحرز لقب آخر نسخة من كأس آسيا تحت 23، يف النسخة التي استضافتها الصني بداية العام 

الجاري.

تايلند تستضيف كأس آسيا تحت 23 عاًما 2020

  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(

إدارة  مجلس  رئ��ي��س  أع��ل��ن   
دايفينغ  سكاي  اندور  جرافيتي 
الشيخ محمد بن راشد بن خليفة 
نفق  جهوزية  عن  خليفة  آل 
جرافيتي واستعداد طاقم العمل 
من اإلداريني والفنيني الستضافة 
للطريان  الثالثة  العامل  بطولة 
يف  األوىل  للمرة  الداخيل  الحر 
مملكة البحرين ومنطقة الرشق 
جرافيتي  من  بتنظيم  األوسط، 
بالتعاون  دايفينغ  سكاي  اندور 
مع االتحاد البحريني للرياضات 
الجوية يف الفرتة من 25 ولغاية 
املقبل،  أكتوبر  شهر  من   28
 25 ميثلون  فريق   100 مبشاركة 
العامل،  دول  مختلف  من  دولة 
وستجمع البطولة أشهر الالعبني 
املتمرسني يف مجال الطريان الحر 
وأبطال العامل يف الحركات الحرة 
و  بو” من سنغافورا،  “كريا  مثل 
بولندا،  من   “ كوجيينسكا  “مايا 
التامسك  لعبة  يف  العامل  وأبطال 
وأبطال  “هايابوسا”،  الرباعية 
الدينامييك  الطريان  يف  العامل 

فريق “ويندور” من إسبانيا.
باإلعالن  سعادته  عن  وأع��رب   
العامل  بطولة  بإقامة  رسمًيا 
مؤكدا  الداخيل،  الحر  للطريان 
البطولة  استضافة  يف  النجاح  أن 
يف مملكة البحرين مل يتحقق إال 
من  املتواصل  الدعم  خالل  من 
السمو  صاحب  ال��وزراء  رئيس 
سلامن  بن  خليفة  األمري  املليك 
الريايض  للقطاع  خليفة  آل 
الشبابية،  والربامج  البحريني 
النرية  التوجيهات  أن  إىل  منوها 
رئيس  املليك  السمو  لصاحب 
الحركة  إثراء  يف  تسهم  ال��وزراء 
البحرين،  مملكة  يف  الرياضية 
منافس  ري��ايض  جيل  وتكوين 
ومتحد، مضيفا أن هذه البطولة 
نوع  انطالقة  ب��داي��ة  ستكون 
الوسط  يف  البطوالت  من  جديد 
والخليجي  البحريني  الريايض 
وال���ع���ريب، وال��ت��ي ت��ع��د من 
البطوالت الناجحة عىل املستوى 
سينافس  أنه  خصوصا  العاملي، 
تضم  بحرينية  فرق  البطولة  يف 
آل  أحمد  بنت  فاطمة  الشيخة 
خليفة وهي أول العبة بحرينية 
متمرسة وستمثل فريق جرافيتي 
الزوجي  الفريق  إىل  إض��اف��ة 

امل��درب  روان  بن  الدينامييك 
والبطل العاملي ومدرب جرافيتي 
مملكة  وفريقي  لويس  غ��ارث 
يف  سيتنافسون  اللذين  البحرين 
فئة التامسك الرباعية، إضافة إىل 
الداخلية  وزارة  فريق  مشاركة 

للقفز الحر. 
 وأكد الشيخ محمد بن راشد آل 
جرافيتي  نفق  جهوزية  خليفة 
الستضافة  ال��داخ��يل  ال��ه��وايئ 
والفعاليات  البطولة  منافسات 
نفق  يعد  إذ  ل��ه��ا،  امل��راف��ق��ة 
األنفاق  أط��ول  أح��د  جرافيتي 
الزجاجية  الهوائية 
بطول  العامل  يف 
من  مرتا   12
ال���زج���اج 

وبرسعة تصل إىل 290 كيلومرتا 
مرت،   4.3 وع��رض  الساعة  يف 
متواصلة  أيام   7 يعمل  وسوف 
يعترب  م��ام  س��اع��ة   24 مل���دة 
الذي  العامل  يف  نوعه  من  األول 
الفرتة  هذه  طوال  يعمل  سوف 
الذي  األمر  واملنافسة،  للتدريب 
النفق الهوايئ  يؤكد مدى كفاءة 

وطاقم الفريق يف التشغيل.
من  جرافيتي  نفق  صنع  وت��م 
رشك���ة “اي����رودي����وم”، وه��ي 
تصنيع  يف  الرشكات  أكرب  إحدى 
قاموا  والذين  الهوائية  األنفاق 
مفتوح  هوايئ  نفق  بعمل  أخريا 
كام  العاملية،  “دي��زين”  لعروض 
مفتوح  هوايئ  نفق  أكرب  أنشأوا 
 Mission( كروز”  “توم  لفيلم 

.)Impossible 6
أن  وأض��������اف    
الفريق  مشاركة 

ستمده  البطولة  يف  البحريني 
مبكاسب عديدة؛ نظرا ملواجهته 
املستوى  يف  قوية  منتخبات 
عىل  منتخبنا  العبي  تساعد 
خالل  من  مبستوياتهم  االرتقاء 
اللعب مع منتخبات لها باع 
الصعيد  عىل  طويل 
أن  مبينا  العاملي، 
البحريني  الفريق 
ب���ارش ت��دري��ب��ات��ه 
لخوض  وتجهيزاته 

زمام البطولة. 
البطولة   وتوقع أن تشهد هذه 
الواسعة  املشاركة  من  مزيدا 
البحريني  الشباب  قبل  من 
مستوى  عىل  وكذلك  والخليجي 

مختلف  ومن  املنطقة  بلدان 
أنحاء العامل، مشريًا يف الوقت ذاته 

البطولة  هذه  أن  إىل 
م��ردود  لها  سيكون 
مكانة  لدعم  إيجايب 
البحرين  مملكة 
حاضنة  ك��دول��ة 
ملختلف الرياضات 
مثل  يف  والس��ي��ام 

ه��ذه ال��ري��اض��ات 
التي  ال��ع��امل��ي��ة 
بشكل  مت����ارس 

أوروب���ا  يف  واس���ع 
املتحدة  وال��والي��ات 

األمريكية. 
ال��ش��ي��خ  وأش������ار   

إىل  خليفة  آل  راشد  بن  محمد 
تم  التي  املنظمة  اللجان  أن 
تشكيلها بالتعاون مع املؤسسات 
اململكة  يف  والخاصة  الحكومية 
املهام  إنجاز  يف  دوره��ا  بارشت 
والعمل املناط به ومتثل يف وضع 
التنظيمية  وال��ربام��ج  الخطط 
واإلعالمية  الفنية  اللجنة  وتضم 
التوفيق  كل  متمنيا  واإلداري��ة، 
مملكة  استضافة  يف  والنجاح 
الريايض  الحدث  لهذا  البحرين 
وتقديره  شكره  معربا  العاملي، 

للرشكات الراعية. 
للطريان  العامل  بطولة  أن  يذكر   
من  عدد  إقامة  ستتضمن  الحر 
عىل  تعتمد  التي  املسابقات 
ال��رسع��ة ودق��ة امل��ه��ارات من 
املخصصة  التحكيم  لجنة  خالل 
يف  النقاط  تجمع  ثم  فئة  لكل 
آخر الدور، كام ستقام فعاليات 
البطولة،  هامش  عىل  مصاحبة 
أيام  للجمهور يف  عامة  والدعوة 

البطولة.

محمد بن راشد: المملكة جاهزة الستضافة بطولة الطيران الحر الداخلي

الشيخ محمد بن راشد مبنى جرافيتي

النفق الهوائي

١٠٠ فريــــق

٢٥  دولــــــة

تقام للمرة األولى في مملكة البحرين ومنطقة الشرق األوسط

مشاركة الفريق البحريني في البطولة ستمده بمكاسب عديدة

م��ش��ارك��ة  دول����ة   25 م���ن  ف��ري��ق   100
ألول مرة... نفق جرافيتي يعمل 24 ساعة لمدة 7 أيام متواصلة
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17 إدارة نادي البحرين للتنس تناقش الرؤية االستراتيجية
نادي البحرين للتنس

يعقد مجلس إدارة نادي 
البحرين للتنس اجتامعه 

الثامن للعام 2018، يف الساعة 
7:30 من مساء اليوم )األحد( 
برئاسة رئيس مجلس اإلدارة 

خميس املقلة وبحضور جميع 
أعضاء املجلس.

ومن أهم بنود جدول أعامل 

االجتامع، مناقشة الرؤية 
اإلسرتاتيجية للنادي 2030 

والتي أعدتها لجنة من أعضاء 
النادي ضمت محمد املوسوي 

وكامل خنجي ومحمود الشهايب 
ومحمد يوسف وعثامن 

جناحي واملدير التنفيذي 
حمدي عبدالجواد، كام يناقش 

املجلس الشعار الجديد 
للنادي، واملخطط الهنديس 

العام، الذي أعده عضو 
النادي ضياء توفيقي، وضمن 
بنود جدول أعامل االجتامع 

يناقش املجلس ترتيبات 
استضافة النسخة العارشة 

من بطولة البحرين الدولية 

ITF لناشئي التنس والتي 
ينظمها النادي من 22 إىل 27 

أكتوبر 2018، كام يتم االتفاق 
عىل ترتيبات عقد اجتامع 

الجمعية العمومية العادية 
ملناقشة وإقرار التقارير املالية 
واإلدارية، واملزمع عقده يوم 

االثنني 24 سبتمرب الجاري.

ع��اد ي��وم أم��س وف��د منتخبن��ا 
للناشئني لكرة السلة من إمارة ديب 
بدولة اإلم��ارات العربية املتحدة، 
بع��د خت��ام مش��اركته يف البطولة 
ملنتخب��ات  السادس��ة  الخليجي��ة 
الناش��ئني تح��ت 15 س��نة، والتي 
حقق فيها املركز الث��اين وامليدالية 
الفضية خلف املنتخب الس��عودي 
حامل اللقب، ك��ام تأهل منتخبنا 
به��ذه النتيج��ة إىل نهائيات كأس 

آسيا للناشئني 2019.
 وكان يف مقدمة مستقبيل املنتخب، 
األمني العام لالتحاد البحريني لكرة 
الس��لة عبداإلله عبدالغفار، وذلك 
بحضور لفيف من أهايل وأصدقاء 
الالعبني وس��ط أجواء من الفرحة 
التي عمت الحضور مبناسبة اإلنجاز 

الخليجي الذي حققه املنتخب.

 ونق��ل عبداإلل��ه عبدالغفار لوفد 
االتحاد  رئي��س  تحيات  املنتخ��ب 
البحريني لكرة السلة سمو الشيخ 
عي��ى بن عيل آل خليفة، ش��اكرا 
الجه��ود الت��ي بذله��ا الوف��د من 
جهازين فني وإداري والعبني خالل 

منافسات البطولة الخليجية، والتي 
تكللت بالحصول عىل املركز الثاين 
والتأه��ل إىل النهائيات اآلس��يوية، 
ق��دم  املنتخ��ب  أن  إىل  مش��را 

مستويات مميزة خالل البطولة.
 يش��ار إىل أن الوف��د البحرين��ي 

يف البطول��ة ض��م عض��و مجل��س 
إدارة اتح��اد الس��لة واألمني املايل 
غانم الس��ند، املدرب ع��يل كويد 
ومس��اعده أحمد قاهري، اإلداري 
محمد املوسوي، إضافة إىل املعالج 
املكون  اإلعالم��ي  والوفد  مارك��و، 

من الزميل املح��رر أحمد الذهبة 
واملصورة طاهرة جاس��م، والحكم 
املرافق عبدالرض��ا العكراوي، و12 
العباً هم: إبراهي��م محمد وعامر 
بوج��ري وع��يل محم��ود زين��ل 
)ن��ادي الحال��ة(، محم��د عبدالله 

عبدالله،  عمران  )نادي سامهيج(، 
عامر يوس��ف، عيل محمود، حسن 
عزيز، محمد هشام كازروين )نادي 
املنامة(، عيل حس��ني وراشد جامل 
)ن��ادي املح��رق(، ومحس��ن عيل 

)األهيل(.

استقبال حافل لمنتخب الناشئين لكرة السلة
حامال فضية البطولة الخليجية والبطاقة اآلسيوية

اتحاد السلة         المركز اإلعالمي

يف أجواء م��ن الود واملحب��ة، نظمت 
إدارة امل��وارد البرشي��ة برشكة دملون 
للموظفني  داخلية  بطول��ة  للدواجن، 
يف لعبة كرة قدم الصاالت، وذلك يوم 
الجمعة 24 أغسطس 2018، ومبشاركة 
ما يقارب 50 العباً توزعوا عىل 6 فرق 
متثل أقس��ام الرشكة املختلفة: اإلدارة، 
املذب��ح 1، املذبح 2، العلف، املفرخة، 

التسويق.

وع��رب جمي��ع املوظف��ني املش��اركني 
عن س��عادتهم مبثل ه��ذه الفعاليات 
التي تس��اهم يف تقوية العالقات بني 
من ضغوطات  والتخفي��ف  املوظفني 
العم��ل، وخل��ق بيئ��ة إيجابي��ة بني 
املوظفني، كام تساهم بزيادة التعارف 
ب��ني املوظفني م��ن مختلف أقس��ام 

الرشكة.
وش��هدت البطولة تقديم مس��تويات 

فنية جيدة مام يساهم يف وضع حجر 
األس��اس لتكوين فريق كرة قدم ميثل 
رشكة دملون يف مختلف االستحقاقات 

املقبلة.
يف خت��ام البطول��ة تّوج املدي��ر العام 
الس��يد عبداله��ادي م��رزا، ومدي��ر 
العالق��ات العامة س��يد علوي س��يد 
جعف��ر فري��ق اإلدارة بعد ف��وزه يف 
املب��اراة النهائي��ة عىل فري��ق املذبح 

1، وأب��دى مرزا ارتياح��ه من تنظيم 
البطول��ة ومش��اركة ه��ذا العدد من 
املوظف��ني واجتامعه��م يف مث��ل هذا 
الج��و العائ��يل كام وعده��م بتنظيم 

املزيد من الفعاليات يف املستقبل.

من تتويج البطل

عبداله��ادي وس��يد عل��وي يتابع��ان 
املنافسات

“دلمون” تنظم بطولة كرة الصاالت للموظفين

البالد سبورت

لقطة جماعية للمشاركين من تتويج البطل

 وصول منتخب الناشئين للبحرين أمس

مجلس إدارة نادي البحرين للتنس

نادي سماهيج يعقب على 
موضوع المناشدة
تسلم “البالد سبورت” ردا من أمني رس 

واألمني املايل لنادي سامهيج تعقيبا 

عىل املوضوع املنشور األسبوع 

املايض بشأن النادي، وجاء يف الرد 

اآليت:

تعقيبا عىل ما نرش يف صحيفتكم 

من مناشدة من قبل ممثيل سامهيج 

ملمثل جاللة امللك لألعامل الخرية وشؤون 

الشباب رئيس املجلس األعىل للشباب والرياضة رئيس 

اللجنة األوملبية البحرينية سمو الشيخ نارص بن حمد آل خليفة لحل 

املشكالت الحاصلة بناديهم، فإننا نثمن الجهود واملشاريع الريادية 

التي يطلقها سموه لتطوير الرياضة البحرينية واالرتقاء بشباب 

اململكة، وإننا عىل يقني بأن مرشوع سموه “استجابة” يعد من الركائز 

الرياضية التي تحل املشاكل املرتتبة عىل إدارات األندية واالرتقاء 

بعملها.

وما جاء يف صلب الخرب الذي تم نرشه يوم الثالثاء يعد مجانبا للواقع 

الذي يسر عليه نادي سامهيج يف اآلونة األخرة، حيث إننا دأبنا 

عىل العمل بشكل إداري أكرث تنظيام لخدمة مصالح النادي وتجنيبه 

تبعات اإلدارة العشوائية، وقد عملنا منذ شهر نوفمرب للعام املايض 

عىل إعداد امليزانية مبساهمة من شخصية ذات خربة طويلة يف العمل 

اإلداري يف النادي والعمل املحاسبي قام بانتدابها رئيس النادي، وإننا 

عملنا عىل طلب التجهيزات والتقارير منذ شهر رمضان املبارك إال أن 

تعاون البقية مل يكن بالجدية املطلوبة لإلرساع يف تلبية الطلبات.

وقد لجأنا لعقد اجتامعات مجلس اإلدارة ملناقشة استعدادات املوسم 

الجديد إال أننا وجدنا تلكؤا يف حضور اجتامع شهر يونيو ومل يستجب 

للدعوة لالجتامع يف شهر أغسطس ووجدنا أعضاء مجلس اإلدارة 

يلجأون لوزارة شؤون الشباب والرياضة بادعاء تأخر التجهيزات وإىل 

يومنا هذا مل يعقد االجتامع، وأن قرارات النادي يجب أن تتخذ يف 

اجتامعات مجلس اإلدارة خصوصا إن كانت تستدعي النقاش.

وكان األجدر مبمثيل سامهيج أن يستوعبوا اإلشكال الحاصل من 

جميع األطراف قبل الترسع يف إطالق التهم واستخدام ألفاظ 

متشددة، حيث إن من مسؤوليات أمني الرس واألمني املايل التأكد 

من مطابقة قرارات مجلس اإلدارة لقانون األندية والنظام األسايس 

واللوائح النموذجية والداخلية وميزانية النادي واالعتامدات املالية 

املتوفرة قبل تنفيذها، وهذا يفند عدم دقة االدعاء بالهيمنة 

الشخصية والتحكم يف الشؤون املالية.

ونحن نشكر ونقدر جهود وزارة شؤون الشباب والرياضة يف احتواء 

اإلشكاالت وحثها عىل االلتزام بالقوانني واألنظمة ورضورة عقد 

االجتامعات الشهرية وتجهيز الفرق الرياضية وذلك خالل االجتامع 

الذي عقد بحضور جميع أعضاء مجلس اإلدارة والسيد طارق العريب 

مدير إدارة شؤون األندية وعدد من موظفي الوزارة واجتامعه 

بأمني الرس بتاريخ 30 أغسطس 2018، ونؤكد أننا مل نعطل هذه 

التجهيزات بل كنا حريصني عىل توفرها بالوقت املناسب. ونأمل أال 

يكون لهذا االدعاء أثرا سلبيا عىل العبي النادي وأهايل املنطقة، وإننا 

سنلجأ للقنوات الرسمية املتمثلة يف الجمعية العمومية ووزارة شؤون 

الشباب والرياضة لتوضيح اإلشكال الحاصل واملخالفات اإلدارية 

واملالية التي تؤثر سلبا عىل مستقبل الرياضة والالعبني يف النادي.

دش��ن منتخبن��ا الوطن��ي األول 
لكرة القدم، يوم أمس، سلس��لة 
اس��تعدادا  اإلعدادية؛  تدريباته 
ملواجهة منتخبي الفلبني والصني 
وديا خالل “أيام الفيفا” يف شهر 

سبتمرب الجاري.
ومن املؤمل أن يخوض املنتخب 
لقاء الفلبني يوم الخميس املقبل 
املوافق 6 س��بتمرب الجاري، عىل 
أن يواج��ه الص��ني ي��وم الثالثاء 
10 س��بتمرب، وكال اللقاءين عىل 
اس��تاد البحري��ن الوطن��ي عند 

7:30 مساء.
وق��اد تدري��ب املنتخ��ب أمس 
امل��درب التش��ييك مروس��الف 
املعاون، عىل  س��كوب والطاقم 
التابع��ة  الخارجي��ة  املالع��ب 

لالتحاد البحريني لكرة القدم.

وكان سكوب قد استعدى قامئة 
مكونة م��ن 25 العبا للمبارتني 
ه��م:  والالعب��ون  الوديت��ني، 
ولي��د الحي��ام، عبدالله عبدو، 
جامل راش��د، أحم��د جمعة، 
عبدالوهاب عيل ومحمد البناء 
)املحرق(، س��يد هاشم عيى 
)املالكية(، عيل مدن وسيد شرب 
علوي )النجم��ة(، أبوبكر آدم، 
مهدي عبدالجب��ار، عيل حرم، 

كميل األسود، سيد رضا عيى، 
محمد مرهون وحمد شمسان 
)الرف��اع(، أرشف وحيد وأحمد 
م��وىس )املنام��ة(، عيل عيى 
وحس��ني جمي��ل )الش��باب(، 
أحمد بوغامر )الحد(، جاس��م 
محم��د  )األه��يل(،  الش��يخ 
الدامناريك(،  )فايل��ه  الح��ردان 
س��يد ضي��اء س��عيد )الن��ر 
الكويت��ي(، عبدالل��ه يوس��ف 

)بوهيميانز براغ التشييك(.
سلسلة  “األحمر”  وس��يواصل 
املالع��ب  ع��ىل  تدريبات��ه 
الخارجية اس��تعدادا للمبارتني 
الوديتني، يف ح��ني من املتوقع 
أن ينق��ل تدريب��ه األخر قبل 
املب��اراة األوىل أمام الفلبني إىل 

استاد البحرين الوطني.
الوديت��ني  املبارت��ني  وت��أيت 
للمنتخ��ب الوطن��ي يف “أيام 
اس��تعدادات  ضمن  الفيف��ا” 
لالس��تحقاقات  املنتخ��ب 
أبرزها  يتمثل  والت��ي  املقبلة، 
يف املش��اركة بنهائي��ات كأس 
آس��يا 2019، إذ كانت القرعة 
أوقع��ت منتخبن��ا إىل جانب 
املستضيف )اإلمارات( وتايلند 

والهند.

“األحمر” يبدأ اإلعداد لوديتي الفلبين والصين
أحمد مهدي



يسدل الس��تار اليوم )األحد( رسمًيا عىل 
منافس��ات النس��خة الثامن��ة عرشة من 
دورة األلعاب اآلسيوية، التي استضافتها 
مدينت��ي جاكرت��ا وباملبانغ بإندونيس��يا 
ع��ىل مدار حوايل 25 يوم��ا بإقامة حفل 
الختام عىل س��تاد غيلورا بونغ كارنو يف 
سينايان وس��ط العاصمة جاكرتا والذي 
احتضن ذاته حفل االفتتاح، بحضور عدد 
من املس��ؤولني يف إندونيس��يا واملجلس 
األوملبي اآلس��يوي ورؤس��اء وفود الدول 

اآلسيوية املشاركة.
واختتم��ت مملكة البحرين مش��اركتها 
يف ال��دورة يوم أمس الس��بت برياضتي 
الرتايثلون والس��امبو، بعد أن شاركت يف 
13 لعبة رياضية وهي ألعاب القوى، كرة 
القدم، كرة اليد، الجوجيتس��و، السامبو، 
التايكوندو، البولينج، الرتايثلون، الرماية، 
ال��رشاع، الدراجات الهوائية، الفروس��ية 
)قف��ز الحواجز(، املصارع��ة الحرة بوفد 
يعت��ر هو األك��ر يف تاريخه��ا منذ أول 
مشاركة للمملكة يف آسيا نيودلهي العام 

.1982
وكتبت مملكة البحري��ن تاريخا جديدا 
للرياض��ة البحريني��ة ب��دورة األلع��اب 
اآلس��يوية بعدما حققت أفضل مشاركة 
له��ا بإح��راز 26 ميدالي��ة ملون��ة م��ن 
بينه��ا 12 ميدالية ذهبي��ة و7 ميداليات 
فضي��ة و7 ميدالي��ات برونزية، تحققت 
25 منه��ا عن طري��ق منتخ��ب ألعاب 
القوى، أما منتخ��ب كرة اليد فقد أحرز 
امليدالي��ة الفضي��ة، لتتخط��ى البحرين 
أفضل مش��اركة له��ا بالنس��خة املاضية 
بإنشيون 2014 حني أحرزت 19 ميدالية 
ملونة من بينه��ا 9 ميداليات ذهبية و6 
ميداليات وفضية و4 ميداليات برونزية، 
فيام كانت النتيجة األبرز بهذه النس��خة 
ه��ي معادلة الصني يف ع��دد امليداليات 

الذهبية مبسابقة أم األلعاب.
ويعتر حص��اد جاكرت��ا 2018 تكرارا ملا 
حدث يف النس��خة املاضية 2014، إذ إن 
ألع��اب القوى وكرة اليد ه��ام اللعبتان 
الوحيدت��ان اللت��ان حققت��ا ميدالي��ات 
ملون��ة باس��م البحري��ن، بعدم��ا أحرز 
منتخب ألعاب القوى 18 ميدالية وظفر 
منتخب ك��رة اليد بامليدالي��ة الرونزية، 
بي��د أن نتائج املنتخبني تطورت بش��كل 
تصاعدي مقارنة بالنس��خة املاضية بعد 
أن رفع منتخ��ب أم األلعاب رصيده من 
امليدالي��ات امللون��ة، ومتك��ن أحمر اليد 
من الفوز بالفضية ليس��جل اسمه كأول 
منتخب يح��رز ميدالية فضي��ة ململكة 
البحرين عىل مس��توى جمي��ع األلعاب 

الجامعية بدورة األلعاب اآلسيوية.
وم��ن املؤم��ل أن يت��م الي��وم اإلع��ان 
بشكل رسمي عن الرتتيب النهايئ للدول 
املش��اركة يف الج��دول الع��ام لرتتي��ب 
امليداليات بسبب وجود مسابقات حتى 
س��اعة متأخرة من مساء أمس )السبت( 
رمبا ي��ؤدي إىل تغيري املراك��ز، علام بأن 
البحري��ن ج��اءت يف املرك��ز الثاين عرش 
بالنس��خة املاضية وحتى يوم أمس فإنها 
يف املرك��ز الحادي عرش بف��ارق ميدالية 
ذهبي��ة واح��دة عن تايلن��د التي تحتل 
املرك��ز الثاين عرش، في��ام تتفوق األخرية 
بعدد امليداليات الفضية يف حال تعادلها 

مع البحرين بعدد امليداليات الذهبية.
وب��دأت املنتخبات الرياضي��ة باملغادرة 
إىل أرض الوط��ن، فيام س��يمكث الوفد 

اإلداري يف القرية الرياضية لحضور حفل 
الخت��ام ومتثيل اململكة يف طابور العرض 
ع��ىل أن يع��ود إىل أرض الوط��ن صباح 

الرابع من سبتمر.

جمعة: مشاركة ناجحة بكل 
المقاييس

أك��د عضو الوف��د اإلداري لبعثة مملكة 
البحرين حس��ن عبدالرحي��م جمعة أن 
مشاركة اململكة بدورة األلعاب اآلسيوية 
الثامن��ة ع��رشة كان��ت ناجح��ة ب��كل 
املقايي��س وهو ما تتح��دث عنه األرقام 
والنتائ��ج الت��ي تحققت والت��ي فاقت 

النسخة املاضية بإنشيون 2014.
وأض��اف أن الطاق��م اإلداري كان جزءا 
من النجاح ال��ذي تحقق؛ بفضل العمل 
الجامعي والتناغ��م والتفاهم بني الوفد 
والحرص عىل إمتام جميع املهام اإلدارية 
ع��ىل أكمل وجه؛ ليك��ون الوفد اإلداري 
داعام رئيسا لجميع املنتخبات الوطنية.

وأش��ار “حرصنا عىل تهيئة جميع س��بل 
الراحة للوفد بدعم ومتابعة مستمرة من 
األمني العام عبدالرحمن صادق عس��كر، 
واستعدينا بشكل مبكر للحدث وكنا عىل 
تواصل دائم مع اللجنة املنظمة للدورة، 
وعملنا كفريق عمل واحد من أجل راحة 

الوفد، وتكللت جميع تلك الجهود ولله 
الحمد بتحقيق نتائ��ج إيجابية وحصاد 

كبري من امليداليات امللونة”.
وأك��د جمعة أن العمل يف دورة األلعاب 
اآلس��يوية أكس��به العديد من الخرات 
والقدرات عىل مس��توى العمل اإلداري، 
وأنه نجح يف إقامة العديد من العاقات 
الجيدة مع اللجنة املنظمة وباقي الوفود 
املشاركة وأنه يعتز بهذه املشاركة؛ كونها 
جاءت تاريخية بعدم��ا حققت اململكة 

املركز األول عربيا.
وع��ر جمعة ع��ن ش��كره العميق لكل 
أعض��اء الوفد إضافة إىل األطقم اإلدارية 
باالتح��ادات اإلداري��ة ع��ىل تعاونه��م 
وجهودهم، وهو م��ا كان له دور واضح 
يف تذليل جميع العقب��ات والصعوبات، 
مشيدا مبنتخب ألعاب القوى وكرة اليد، 
متمنيا حظا أوفر لجميع املنتخبات التي 

مل تعتيل منصة التتويج.

 جاكرتا تحييكم

- تق��وم البعثة الكوري��ة الجنوبية 
بلصق صور الاعب��ني من أصحاب 
امليداليات امللونة يف الحائط مببنى 
رق��م 5؛ إلب��راز جمي��ع الرياضيني 
الذي��ن حققوا إنج��ازات يف الدورة 

اآلسيوية اعتزازا بنجاحاتهم.
- الزال الح��زن يخي��م عىل العبي 
منتخ��ب ك��رة اليد بعد الخس��ارة 
املؤمل��ة يف املب��اراة النهائية، لكنهم 
بدأوا يتقبلون األمر ش��يئا فش��يئا، 
ومنحه��م الجه��از اإلداري راح��ة 

لاسرتخاء.
- تتقدم البعثة البحرينية يف جاكرتا 
وباملبانغ بأح��ر التعازي إىل حارس 
منتخبنا الوطن��ي لكرة اليد محمد 
عبدالحس��ني لوفاة عمت��ه )والدة 
زوجته( قب��ل النهايئ، ك��ام نتقدم 
املنتخب  ملدي��ر  التع��ازي  بخالص 
أحم��د الناج��م لوفاة اب��ن أخته، 
س��ائلني امل��وىل الع��يل القدير أن 
يتغم��د الفقيدين بواس��ع رحمته 
ويسكنهام فس��يح جناته، وإنا لله 

وإنا إليه راجعون.
- أعلن مدير بعثة مملكة البحرين 
لاتح��اد  املس��اعد  ال��ر  أم��ني 
الق��وى لوكالة  البحرين��ي أللعاب 
األنباء الفرنس��ية رس��ميا رغبته يف 
الرتش��ح لعضوي��ة االتح��اد الدويل 
يف االنتخابات التي س��تجرى العام 
املقب��ل 2019 ع��ىل هامش بطولة 

العامل.

- غادرت معظم الوفود اآلس��يوية 
القرية الرياضي��ة بجاكرتا ومل يتبق 
إال القليل ممن سيشاركون يف حفل 
الختام غدا، إذ إن املش��اركة تعتر 
إجباري��ة بع��دد غري مح��دود من 

ممثيل الدولة املشاركة.

اإلصابة تحرم مرتضى علي 
من مواصلة مشواره بلعبة 
السامبو

تعرض العب منتخبنا الوطني للس��امبو 
مرتىض ع��يل إلصابة قوي��ة حرمته من 
إكامل مشواره يف منافسات لعبة السامبو 
ل��وزن 90 كيلوغرام��ا، والت��ي انطلقت 
مساء أمس عىل املجمع الريايض بستاد 
“GBK”؛ ليضطر ملغادرة امللعب بعدما 
التقى يف مستهل مش��واره أمام الاعب 

.AITBEK AIBOL الكازاخستاين
وكان مرتىض عيل ق��د خر يف الدقيقة 
األوىل من أصل 5 دقائق بنتيجة 4/0 قبل 
أن يدرك التعادل مع تبقي 3 دقائق 4/4 
وأثن��اء إحرازه النق��اط األربع واإلطاحة 
مبنافس��ه الكازاخس��تاين وقع عىل رسغ 
ي��ده؛ ليتعرض إلصابة قوية مل يس��تطع 
بعده��ا أن يواص��ل املواجه��ة؛ ليعل��ن 
الحكم فوز منافس��ه ويحرم مرتىض من 
مواصلة املنافس��ة رغم حظوظه القوية 
يف اعت��اء منصة التتويج والحصول عىل 

إحدى امليداليات امللونة.
وبع��د نهاي��ة املب��اراة، ق��ام امل��درب 
الدار ال��داروف واألمني امل��ايل يعقوب 
عبداملحس��ن واملصور التلفزيوين محمد 
الرمي��يل بنقل الاع��ب مرتىض عيل عر 
سيارة اإلس��عاف إىل املستشفى بحضور 
طبيب البعثة فرانشيس��كو تشامبان، إذ 
تبني م��ن خال اإلصابة أن��ه مل يتعرض 
لك��ر وإمنا مجرد تح��رك للعظم جراء 
الس��قوط عىل يده، ك��ام أطأمن األمني 
العام عبدالرحمن عسكر وعضوا مجلس 
اإلدارة الشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل 

خليفة ورئيس االتحاد البحريني لفنون 
القت��ال املختلط��ة خال��د الخياط عىل 
الاعب، بوجود مدير البعثة بدر نارص.

إىل ذلك، عر املدرب الدار الداروف عن 
أسفه الش��ديد لإلصابة التي تعرض لها 
الاعب، مؤكدا أن��ه كان ميتلك حظوظا 
جي��دة يف املنافس��ة لكون��ه صاح��ب 
برونزي��ة بطولة آس��يا الت��ي أقيمت يف 
منغوليا قبل أشهر عدة، وأنه كان قادرا 
ع��ىل تحقي��ق نتيجة أفض��ل عىل ضوء 
التحضريات والتدريبات القوية التي قام 
بها خ��ال الفرتة املاضية التي س��بقت 

الدورة.
 وأشار الداروف إىل أن اإلصابة أمر وارد 
يف ع��امل الرياض��ة خصوص��ا يف اللعاب 
القتالي��ة، وأن الاع��ب مل يق��ر وقدم 
مس��توى طي��ب، إذ إنه ع��ادل النتيجة 
وكان منافسا عنيدا لكن الحظ مل يحالفه 
يف إكامل املس��رية ورفع علم اململكة يف 
الدورة، معربا عن جزيل شكره وتقديره 
البحريني��ة واالتحاد  األوملبي��ة  للجن��ة 
البحريني لفنون القت��ال املختلطة عىل 
كل ما قدموه من دعم ومساندة لاعب 

من أجل املشاركة.

سلوى عيد تتوج بكأس 
الدوري الماسي بسباق 400 
متر للسيدات

بع��د تألقه��ا الاف��ت ب��دورة األلعاب 
اآلسيوية الثامنة عرشة، واصلت العداءة 
س��لوى عيد مس��ريتها الواثقة وحققت 
إنج��ازا جدي��دا لرياضة ألع��اب القوى 
البحرينية بتحقيقها لقب بطولة الدوري 
امل��ايس يف س��باق 400 مرت ع��دو الذي 
ينظمه االتح��اد الدويل أللع��اب القوى 
بعدم��ا ف��ازت باملرك��ز األول يف الجولة 
األخرية التي أقيمت يف مدينة بروكس��ل 

البلجيكية.
ونجحت س��لوى عي��د يف إح��راز املركز 
األول ب��كل جدارة وبأريحية تامة بعدما 
قطعت مس��افة الس��باق بزمن 49:33 
ثانية، متفوق��ة عىل الع��داءة األمريكية 
فرانس��يس التي ج��اءت يف املركز الثاين 
بزم��ن 50:51 ثاني��ة، ومواطنتها وميبيل 

التي أنهت السباق بزمن 50:77 ثانية.
ويأيت هذا الفوز لس��لوى عيد بعد الفوز 
يف 7 انتصارات بال��دوري املايس؛ لترتبع 
عىل عرش سباق 400 مرت للسيدات عىل 
مس��توى العامل وتفرض هيمنتها املطلقة 
لتكرر ذات اإلنجاز الذي حققته العداءة 
روث جيبيت بعد فوزها ببطولة الدوري 
املايس لس��باق 3 آالف م��رت موانع العام 

.2016
وكانت عيد قد غادرت إىل بروكسل فور 
انتهاء مش��اركتها أخريا ب��دورة األلعاب 
اآلس��يوية والت��ي حص��دت خالها عىل 
املركز األول وامليدالية الذهبية لس��باق 
400 م��رت ع��دو، إضافة إىل مس��اهمتها 
الفاعلة يف الفوز بذهبية س��باق التتابع 
املختلط 4×400 وذهبية س��باق التتابع 
للس��يدات 4×400؛ لتخطف األضواء يف 
ال��دورة وتنال اهتامم مختلف وس��ائل 

اإلعام.
وتعتر س��لوى عي��د صاحب��ة امليدالية 
الفضية لسباق 400 مرت يف بطولة العامل 
أللع��اب الق��وى التي أقيم��ت يف لندن 

.2017

اليوم إسدال الستار على دورة األلعاب اآلسيوية 18 بإندونيسيا
ال��ب��ح��ري��ن ت��ن��ه��ي م��ش��ارك��ت��ه��ا ب���إن���ج���از ت��اري��خ��ي

من مشاركة البحرين بطابور العرض في افتتاح الدورة

إندونيسيا        حسن علي وعيسى عباس

العب منتخب السامبو مرتضى علي

من المشاركة في منافسات ألعاب القوى

 إنجازات رائعة حققتها ألعاب القوى البحرينية

مرتضى علي في مواجهة الالعب الكازاخستاني )تصوير: علي الحلواجي(
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مكاس��ب كبرية، هي تل��ك التي خرج 
بها أبطال كرة اليد من مش��اركتهم يف 
دورة األلعاب اآلس��يوية الثامنة عرشة 
لكرة اليد التي تختتم فعالياتها رس��مًيا 
الي��وم، بع��د أن حصدوا املرك��ز الثاين 
وامليدالي��ة الفضي��ة التي تع��د مبثابة 
الذه��ب؛ كونه��م أبطال م��ن ذهب 
رفعوا راي��ة البحري��ن عالًي��ا، وأثبتوا 
للجميع علو كعبهم وجدارتهم باملكانة 
الرفعية الت��ي حصدوها، بقيادة رجال 
عمل��وا واجته��دوا ومل يبخل��وا بقطرة 
عرق يف سبيل إسعاد البحرين وشعبها 

بامليدالية الذهبية.
اآلن وبعد انتهاء منافس��ات كرة اليد، 
كش��فت لن��ا “األس��ياد” ع��ن عديد 
املكاس��ب التي جناها املنتخب تحت 
آرون  اآليس��لندي  امل��درب  قي��ادة 
كريستيانسن ومس��اعده عيل العنزور 
يف هذه املش��اركة، ولعل أبرزها إعادة 
اكتش��اف الثنايئ حس��ن السامهيجي 
وب��ال بش��ام اللذين قدم��ا مباريات 
كبرية من خال األهداف التي س��جلها 
الثن��ايئ إضاف��ة إىل أدائه��م الرائع يف 
جمي��ع املباري��ات، وهو م��ا يعد أكرب 
املكاس��ب الحقيقي��ة لألحم��ر يف هذا 

التوقيت بالذات.
ونجح حسن السامهيجي من تسجيل 
29 هدًفا طيلة منافسات الدورة من 37 
تصويبة، أي بنس��بة 78 %، وهي أعىل 
نسبة من بني العبي املنتخب خصوًصا 
يف ظل مش��اركته يف جمي��ع املباريات 
ويف معظ��م الدقائ��ق، يف الوقت الذي 
تكف��ل فيه ب��ال بتس��جيل 25 هدًفا 
من 35 تصويبة وبنس��بة 71 % كثالث 
أكرث الاعبني نس��بة لتسجيل األهداف 
الس��امهيجي ومحمود  زميل��ه  بع��د 
عبدالقادر، الذي اس��تطاع تسجيل 31 
هدًفا من 41 تصويبة بنسبة نجاح 76 
%، وعىل الرغم من خوض بال جميع 
املباريات يف مرك��ز الجناح العكيس إال 
أنه ومن خال مرونته الكبرية والخربة 
امليداني��ة متكن من ش��غل هذا املركز 

بأفضل طريقة ممكنة.
يذك��ر أن الثن��ايئ الس��امهيجي وبال 
غابا عن تش��كيلة املنتخ��ب يف الفرتة 
األخ��رية الت��ي كان فيها مهدي س��عد 
وأحمد جال املصابان يشغان مركزي 
الجناح يف املنتخب، وهو ما يؤكد قوة 
املنتخب وش��خصيته التي فرضها عىل 

القارة بإنجازاته وأدائه الكبري.
وبه��ذا تكون دورة األلعاب اآلس��يوية 
الثنايئ حس��ن  قد أع��ادت اكتش��اف 
الس��امهيجي وب��ال بش��ام، وزادت 
كريستيانس��نس  امل��درب  من خريات 
يف مرك��زي الجن��اح يف ظ��ل وج��ود 
صاح��ب الخ��ربة محم��ود عبدالقادر 
وعودة مهدي س��عد وأحمد جال من 
اإلصابة، األمر الذي سيساهم يف خدمة 
املنتخب بأفضل صورة يف االستحقاقات 
املقبلة التي تنتظره وأولها بطولة العامل 

القادمة بأملانيا والدمنارك.

قوة هجومية تمتع بها 
المنتخب

متت��ع منتخبن��ا يف هذه ال��دورة بقوة 
هجومي��ة كبرية، رغ��م االعتامد الكبري 
من جان��ب الجهاز الفني عىل الرباعي 
حس��ني الصياد ومحم��د حبيب وعيل 
م��ريزا إضاف��ة إىل ع��يل عبدالقادر يف 
الخ��ط الخلفي للمنتخ��ب، يف الوقت 
الذي لعب الثايث حس��ن السامهيجي 

وبال بش��ام مع محمود عبدالقادر يف 
األجنح��ة يف معظم ف��رتات املباريات، 
أما مركز الدائرة فتن��اوب عليه الثنايئ 
محمد مريزا وحس��ن ش��هاب، ومتكن 
املنتخب م��ن تس��جيل 256 هدًفا يف 
مباريات��ه الث��امين بال��دورة من 391 
تصويب��ة، أي بنس��بة نج��اح وصل��ت 
إىل 65 %، وه��ي نس��بة قوية لهجوم 

املنتخب.

 الصياد األكثر تسجيًلا

ويعد قائد املنتخب حس��ني الصياد 
أك��رث الاعب��ني تس��جيًا لألهداف 
خال منافس��ات الدورة، إذ متكن 
م��ن تس��جيل 37 هدًف��ا م��ن 55 
تصويبة، بنس��بة نجاح وصلت إىل 
67 %، وه��ي نس��بة عالية ورائعة 
لاعب تحم��ل الع��بء الهجومي 
األكرب طيلة املنافس��ات، سواء من 
خال أهدافه أو متريراته الحاسمة 
التي س��اهمت يف أه��داف زمائه 
الاعب��ني كون��ه املح��رك األس��اس 

للمنتخب يف الشق الهجومي.

 الالعبون برزوا هجومًيا

وبرز جميع الاعبني عىل املس��توى 
إذ  ال��دورة،  ه��ذه  يف  الهجوم��ي 
أثبت��ت األرقام النهائية لاعبني قوة 

التي  املنتخب هجومًيا واإلمكانات 
يتمتع بها الاعبون، إذ سجل محمد 
حبي��ب 31 هدًفا م��ن 54 تصويبة 
بنس��بة نجاح 57 %، فيام س��جل 
ع��يل عبدالق��ادر 25 هدًفا من 40 
تصويبة وبنسبة نجاح 63 %، وجاء 
بعده حس��ن ش��هاب ب� 21 هدف 
م��ن 34 تصويب��ة بنس��بحة نجاح 
62 %، ث��م عيل م��ريزا ب� 18 هدًفا 
من 26 تصويبة وبنس��بة نجاح 69 
%، يف تناوب حس��ني بابور وكميل 
محفوظ ومحمد ميزا وحسن مدن 
ومحمد عبدالرضا عىل تسجيل 39 

هدًفا من 69 تصويبة.

 حراسة المنتخب في أمان

مرك��ز الحراس��ة كان ل��ه دور كبري 
يف جمي��ع النجاح��ات التي حققها 
املنتخب الوطني يف االس��تحقاقات 
السابقة، فمع وجود العماق محمد 
عبدالحس��ني فإن حراسة املنتخب 
يف أم��ان، إذ نجح عبدالحس��ني يف 
ه��ذه الدورة م��ن التصدي إىل 71 
تصويب��ة م��ن أصل 223 وبنس��بة 
نجاح وصل��ت إىل 32 %، فيام كان 
للحارس الشاب املوجود يف تشكيلة 
املنتخب للمرة األوىل دوره الفّعال 
من خال تصدياته ال� 20 من أصل 

54 تصويبة وبنس��بة نجاح 37 %؛ 
ليشكل الثنايئ قوة كبرية يف حراسة 

املنتخب خال منافسات الدورة.

   عبدالحسين شارك في 
النهائي متأثًرا بوفاة والدة 
زوجته

 ش��ارك حارس منتخبنا الوطني محمد 
عبدالحس��ني يف املب��اراة النهائي��ة من 
دورة األلعاب اآلسيوية يوم أمس األول 
وه��و متأث��ر بحالة الوف��اة التي أملت 
بعمته )وال��دة زوجته رحمها الله(، إذ 
تحامل عبدالحسني عىل آالمه ووجعه 
وش��ارك يف املباراة رغبة منه يف خدمة 
اململك��ة ورف��ع رايتها عالي��ة يف هذا 
املحفل اآلس��يوي.. عظم الله أجرك يا 
حارس��نا األمني، وأس��كن الله الفقيدة 
فسيح جناته وألهم أهلها وذويها الصرب 

والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.

  ياسين: اإلنجاز لم يأت اعتباًطا 

 أكد نائب مدي��ر البعثة البحرينية يف 
دورة األلعاب اآلس��يوية املقامة حالًيا 
مبدينت��ي جاكرتا وباملبانغ عيل ياس��ني 
أن اإلنجاز غري املس��بوق الذي تحقق 
يف هذه الدورة مل يأت اعتباًطا، بل كان 
مثرة عمل متكام��ل وجهود مثمرة من 
البحرين املخلصني واالس��تعداد  رجال 
الجي��د لهذه الدورة التي حصدت فيها 

اململك��ة 26 ميدالية ملون��ة منها 12 
ذهبية.

وقال ياس��ني “اللجنة األوملبية برئاسة 
س��مو الش��يخ نارص بن حم��د عملت 
منذ وقت مبكر للتحضري لهذه الدورة 
من األلعاب اآلس��يوية، إذ كان الهدف 
واضًحا وه��و تحقيق إنج��از تاريخي 
جدي��د يض��اف إىل اإلنج��ازات الت��ي 
حققته��ا اململك��ة يف مختلف املحافل 
الس��ابقة، واليوم نحن ن��رى مثرة هذا 
العم��ل بالحص��ول ع��ىل 12 ميدالية 
ذهبية بحصيلة وصلت إىل 26 ميدالية 
ملون��ة أك��دت م��ن خاله��ا الرياضة 

البحرينية مكانتها القارية الرفيعة”.
وتابع “هذا اإلنجاز غري املسبوق يعود 
يف املق��ام األول إىل الدعم التي تحظى 
به الرياضة البحرينية من قبل القيادة 
الرشيدة وإخاص أبناء البلد يف ترجمة 
هذا الدعم واالهتامم بهذه اإلنجازات 

الكبرية والتاريخية”.
وأوض��ح نائب مدي��ر البعثة أن أبطال 
البحري��ن كان��وا يف املوع��د وحقق��وا 
املطلوب منهم يف ه��ذه الدورة، وقال 
“أبطالن��ا كان��وا عىل قدر املس��ؤولية 
خصوص��ا يف ألعاب الق��وى وكرة اليد 
بحصولهم عىل هذا الرقم التاريخي من 
امليدالي��ات امللونة يف دورات األلعاب، 
إذ كتب أبطال ألعاب القوى وكرة اليد 
قصة جدي��دة لنجاح اململكة يف تاريخ 

دورات األلع��اب، ونافس��وا بإخ��اص 
وتف��ان؛ لتحقيق أهدافه��م برفع راية 
البحرين عالي��ة يف هذا العرس القاري 

الكبري”.
وأثنى ياس��ني عىل عمل أعضاء البعثة 
والجهود التي بذلوها طيلة أيام الدورة، 
وأشار “بذل رجال البعثة جهوًدا جبارة 
لجميع املنتخبات الوطنية املشاركة يف 
الدورة سواء يف مدينة جاكرتا أو مدينة 
باملبان��غ، وه��ذه الجهود ب��دأت منذ 
فرتة ليس��ت بالقصرية يف البحرين من 
خال االجتامع��ات والتحضري املتكامل 
لهذه املش��اركة، والتي توجت بالنجاح 
يف إندونيس��يا مبس��اهمة ومجهودات 
املس��ؤولني عىل البعثة والوفد اإلداري 

واإلعامي املرافق”.
وق��دم ع��يل ياس��ني ش��كره الجزيل 
األوملبي��ة  للجن��ة  الع��ام  األم��ني  إىل 
اهتاممه  عبدالرحم��ن عس��كر ع��ىل 
ومتابعته املستمرة لجميع أفراد البعثة 
البحرينية والسهر عىل راحتهم وتلبية 
احتياجاتهم، إذ كان قريًبا من الجميع 
ومتابًع��ا ل��كل صغرية وكب��رية تخص 

البعثة البحرينية.

 عمر يحتل المركز 22 في 
سباق الترايثلون

 احتل العب منتخبنا الوطني للرتايثلون 
الش��اب عمر عبدالله املركز 22 بختام 
س��باق الرتايثلون للرج��ال الذي أقيم 
يوم أمس يف املدينة الرياضية بباملبانغ، 
إذ قط��ع عمر الس��باق يف زمن وقدره 
2:05:28، وبف��ارق 15:45 دقيقة عن 
صاحب املركز األول يف السباق الياباين 
جامبي، ونافس عمر بقوة يف الس��باق 
الذي ش��ارك في��ه مجموعة من أفضل 
العب��ي الق��ارة وأبطال عىل املس��توى 
العامل��ي، إال أن العبن��ا الش��اب كان 
منافًس��ا بحامس��ه ورغبته يف تحقيق 
أفضل نتيج��ة خال مش��اركته األوىل 

بدورة األلعاب اآلسيوية.
ويعد عم��ر ثاين أصغر العب يش��ارك 
يف منافس��ات الرتايثلون للرجال، إذ مل 
يتج��اوز ال� 18 ربيًعا، وكس��ب احرتام 
الجميع وتش��جيعهم مل��ا قدمه خال 
السباق من روح عالية ومنافسة كبرية 
رغم الفارق الكبري بينه وبني املنافسني 
من ناحية الخربة والتجربة، إال أن العبنا 
مل يستس��لم وأظهر كل م��ا يف جعبته 
خال هذه املش��اركة التي كسب من 

خالها الخربة واليشء الكبري.
وعن السباق قال عمر “أنا سعيد بهذه 
املشاركة التاريخية بالنسبة يل يف دورة 
األلعاب اآلسيوية، إذ نافست مجموعة 
من أفضل الاعبني عىل مستوى القارة 
وكس��بت منهم الكثري م��ن الخربة من 
خال هذا االحتكاك، إال أنني يف الوقت 
ذاته حزين عىل النتيجة التي تحققت، 
إذ كنت أس��عى للحص��ول عىل نتيجة 
أفض��ل واملنافس��ة بصورة أك��رب، لكن 
ف��ارق القدرات والخربة حس��م األمور 

ملصلحة أصحاب املقدمة مبكرًا”.
وأك��د العبنا أنه س��يواصل العمل عىل 
تطوير نفس��ه من خال املش��اركة يف 
مختلف البط��والت العاملية؛ من أجل 
كسب املزيد من الخربة والتجربة، وأن 
هدفه ه��و رفع راية البحرين عالية يف 
مختلف املحافل، مؤكًدا يف الوقت ذاته 
أن الوق��ت ال ي��زال يف متناوله للتطور 

وكسب الكثري يف السنوات املقبلة.

65 % نسبة النجاح في التسجيل و “األسياد” تعيد اكتشاف السماهيجي وبالل
ال����ص����ي����اد األك������ث������ر ت���س���ج���ي���ا ألح�����م�����ر ال���ي���د

إندونيسيا       حسن علي وعيسى عباس

علي ياسين متحدثا إلى الموفد اإلعالمي

منتخب اليد متوجا بالفضية

منتخب كرة اليد

من مباريات منتخب اليد في األسياد عمر عبداهلل في سباق الترايثلون عمر عبداهلل في سباق الترايثلون )تصوير: علي الحلواجي(

بالل بشام حسين الصيادحسن السماهيجيمحمد عبدالحسين



تحت رعاي��ة ممثل جالل��ة امللك لألعامل 
الخريية وش��ؤون الش��باب رئيس املجلس 
األع��ى للش��باب والرياضة رئي��س اللجنة 
األوملبية البحرينية س��مو الشيخ نارص بن 
حم��د آل خليف��ة، انطلقت مبتن��زه األمري 
خليفة بن سلامن بالحد، منافسات موسم 
نارص بن حم��د للموروث البحري، بتنظيم 
من لجنة رياضات املوروث الشعبي، والتي 
تعترب باكورة مسابقات اللجنة للعام الحايل.

مسؤولية وطنية

وبهذه املناس��بة، أكد س��مو الشيخ نارص 
بن حم��د آل خليفة أن رياضات املوروث 
البح��ري تعد ج��زءا مهام م��ن مكونات 
الهوية الوطنية البحريني��ة األصيلة، التي 
توارثه��ا األبناء عن األجداد واآلباء، مضيفا 
أن املحافظة عليه هي مس��ؤولية وطنية، 
تس��اهم يف الحفاظ عى البعد التاريخي 
العري��ق ململك��ة البحري��ن مبنطقة دول 
مجلس التع��اون بدول الخلي��ج العربية، 
وتحافظ يف الوقت ذاته عى املكتس��بات 

الحضارية لهذا الوطن العزيز.
وقال س��موه “إن مملكة البحرين متتلك 
إرثا وطنيا أصيال بفضل الجهود التي بذلها 
األج��داد واآلباء للمحافظ��ة عليه، ونحن 
بدورن��ا نتطل��ع ملواصلة الس��ري عى هذا 
النهج الراسخ، الذي انتهجه سيدي حرضة 
صاح��ب الجاللة امللك حمد بن عيىس آل 
خليف��ة عاهل البالد املف��دى حفظه الله 
ورع��اه، ووجهن��ا به نحو ب��ذل مزيد من 

الجهود للحفاظ عى هويتنا الوطنية”.
وأضاف س��مو الش��يخ نارص بن حمد آل 
خليفة “موس��م نارص بن حمد للموروث 
البحري، هو جزء من ذلك اإلرث الوطني 
الذي نس��عى أن نع��ززه يف املجتمع؛ من 
أجل التعريف بامل��وروث البحري وتعزيز 
ثقافت��ه، فهو موروث متي��زت به البحرين 
منذ القدم، و مارسه األجداد واآلباء طيلة 
الس��نوات املاضي��ة، ومتيز به ش��بابنا عن 
غريهم مبواصلة مامرستهم ملختلف ألوان 

وأنواع ذلك املوروث”.

وقال س��موه “نتطلع أن تشهد منافسات 
النس��خة األوىل م��ن هذا املوس��م اإلثارة 
والتشويق واملنافسة الحقيقية، مبا يسهم 
يف نجاحها بالش��كل الذي يخدم تطلعاتنا 
بتحقيق األهداف التي رس��مناها لتعزيز 
ثقافة املوروث البحري”، مش��يدا س��موه 
بجهود لجنة رياضات املوروث الش��عبي 
برئاس��ة خليفة عبدالله القع��ود لإلعداد 

والتحضري النطالق هذا الحدث.

إشادة برعاية ناصر بن حمد

م��ن جانبه، أش��اد رئيس لجن��ة رياضات 

املورث الش��عبي خليف��ة عبدالله القعود 
برعاية ودعم س��مو الشيخ نارص بن حمد 
آل خليفة ملوسم نارص بن حمد للموروث 
البحري، مؤكدا أن رعاية سموه نابعة عن 
حرص واهتامم سموه الشخيص عى بذل 
الجهود الكب��رية للمحافظة ع��ى الهوية 

الوطنية.
وقال القعود “إن رعاية ودعم سمو الشيخ 
نارص بن حمد آل خليفة ملوس��م س��موه 
للم��وروث البحري، هو بح��د ذاته نجاح 
للنس��خة األوىل من املوسم، ونجاح لعمل 
اللجنة التي تسعى نحو ترجمة توجيهات 

سموه، يف تنفيذ الربامج والفعاليات، التي 
تساهم يف الحفاظ عى الرياضات الرتاثية، 
التي تشكل واحدة من املكونات الرئيسية 

للرتاث البحريني العريق”.
وأض��اف أن املحافظ��ة ع��ى رياض��ات 
املوروث تحظى باهت��امم خاص من لدن 
جالل��ة املل��ك، وال��ذي ترجمت��ه الجهود 
املتميزة التي يبذلها س��مو الش��يخ نارص 
ب��ن حمد آل خليف��ة، يف تنفيذ توجيهات 
عاهل البالد يف االهتامم بها ونرش ثقافتها 

وإبرازها يف أفضل حلة.
وخت��م القعود حديث��ه قائ��ال “إن لجنة 

رياض��ات املوروث الش��عبي تس��ري وفق 
رؤي��ة س��مو الش��يخ نارص ب��ن حمد آل 
خليفة، لتحقيق تطلعات وأهداف سموه 
لدع��م ونرش رياضات امل��وروث”، موجها 
الش��كر والتقدير والعرفان لس��موه عى 
دعم��ه الالمحدود للجنة وعملها يف تنفيذ 
الخطط والربامج التي تساهم يف النهوض 
بالرياضات الرتاثية، متمنيا يف الوقت ذاته 
كل التوفيق والنجاح للمشاركني مبنافسات 

موسم نارص بن حمد للموروث البحري.

 “اليزوه” تفتتح الموسم

دشنت مسابقة “اليزوه” منافسات موسم 
نارص بن حمد للم��وروث البحري، والتي 
انطلق��ت عى الس��احل املح��اذي ملتنزه 
األمري خليفة بن س��لامن مبنطق��ة الحد، 
حيث ُخصصت هذه املس��ابقة ملش��اركة 
السفن “املحمل”، والتي شهدت مشاركة 
4 س��فن كل سفينة شكلت فريقا، حملت 
كل منه��ا 14 فردا، ويك��ون الفرد رقم 15 
هو املحك��م عى الس��فينة، والذي يعترب 
واحدا من الح��كام العرشة الذين عينتهم 
لجن��ة الحكام باملس��ابقة برئاس��ة أحمد 
عبدالعزيز الشمالن؛ لتسجيل مالحظاتهم 

وتقييم أداء السفن املشاركة.
 وأبحرت السفن األربع لعرض البحر متوجهة 

ملنطقة “فش��ت العظم”، وه��ي واحدة من 
مناط��ق اله��ريات التابعة ململك��ة البحرين، 
حي��ث تبيت ه��ذه الس��فن هن��اك، لتبدأ 

املنافسات باستخراج أكرب كمية من املحار.

مسابقة “القفال”

وعادت السفن األربع املشاركة مبنافسات 
مسابقة “اليزوه” للساحل املحاذي ملتنزه 
األمري خليفة بن سلامن بالحد بعد انتهائها 
من اس��تخراج املحار، حيث تسمى عودة 
السفن من منطقة الهريات إىل الساحل ب� 

“القفال”.
 وبحسب رشوط املس��ابقة التي حددتها 
لجنة اس��تخراج املحار باللجن��ة املنظمة 
برئاسة أحمد املاليك، تم فتح املحار “فلق 
املح��ار”، واس��تخراج اللؤل��ؤ املوجود بها 
وجمعه يف “القامش”، وتم بعد ذلك وزنه 
من قبل “الطواش” املعني من قبل اللجنة 
املنظم��ة له��ذه املس��ابقة؛ لتحديد وزن 
اللؤلؤ املوج��ود يف “القامش” لكل فريق، 
إذ س��يتم اختي��ار الفريق الفائ��ز باملركز 

األول ألعى وزن للؤلؤ.
 كام ح��ددت لجن��ة اس��تخراج املحار 3 
جوائ��ز أخرى للس��فن املش��اركة، وهي 
جائ��زة أفضل فريق، وجائ��زة أفضل نهام 

وجائزة أفضل طباخ.

ناصر بن حمد: هدفنا المحافظة على هويتنا الوطنية األصيلة
البحري ل��ل��م��وروث  ت��دش��ن م��وس��م س��م��وه  “ال��ي��زوه” 

تغطية         اللجنة اإلعالمية

سمو الشيخ ناصر بن حمد

أحمد الشمالنأحمد المالكي خليفة القعود
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ظفر فريق نادي اتحاد الريف بفوز 
مثني ومس��تحق عى حس��اب فريق 
مركز شباب كرانة ب� 4 أهداف مقابل 
3، يف اللقاء الذي جمع الطرفني مساء 
أمس األول ضمن منافس��ات الجولة 

السابعة من املجموعة الثالثة.
وبناء عى ه��ذه النتيجة، فإن فريق 
مرك��ز ش��باب كران��ة فق��د فرص��ة 
الوص��ول إىل منافس��ات الدور الثاين 
من الدوري ليكتفي الفريق بالحضور 
يف منافس��ات كأس املراكز الشبابية 
رغ��م كون��ه متص��درًا قب��ل املباراة 
التي خرسها أمام فريق نادي اتحاد 
الريف، والذي قدم مباراة مميزة يف 
الجانب��ني الدفاع��ي والهجومي رغم 

تأخره يف النتيجة.
وبالع��ودة إىل مجريات املباراة، فإن 
فريق مركز ش��باب كران��ة كانت له 
األفضلية خالل البداية، وترجم هذه 
السيطرة واألفضلية عرب الحصول عى 
ركل��ة جزاء بعد إعاق��ة الالعب عيل 
عطية داخ��ل املنطقة؛ ليتقدم زميله 
عيل العلواين ويس��دد كرة يف الشباك 
معلًنا تقدم فريقه وص��واًل للدقيقة 

.)12(
وواص��ل كرانة أفضليت��ه، لكن دون 
أن يرتجم ذلك إىل أهداف؛ ليستقبل 
ه��دف التعادل عن��د الدقيقة )19( 

عرب الالعب حسني أحمد محمد.
وظن الجميع أن الشوط األول يتجه 
بالتع��ادل، ليخطف العب  للنهاي��ة 
اتحاد الريف عيل مريزا هدف السبق 
لفريقه عن��د الدقيقة )45(؛ وينتهي 
الشوط األول بتقدم مستحق التحاد 

الريف.
ويف الش��وط الث��اين، واص��ل فري��ق 

ن��ادي اتح��اد الري��ف أفضليته من 
خالل النجاعة يف الجانب الهجومي، 
وتش��كيل الخطوة عى حارس مرمى 
كرانة، ليس��دد إبراهيم عاش��ور كرة 
قوي��ة وذكي��ة م��ن خ��ارج املنطقة 
عانقت شباك كرانة بروعة )58( من 

مسافة بعيدة.
رمى فريق مركز شباب كرانة بكامل 
ثقله من أجل التقليص، وكان له ذلك 
املتقدم  املداف��ع  لالعب  بتس��ديدة 
السيد عيل خلف، والذي وضع الكرة 
بش��كل مميز يف شباك اتحاد الريف 
)60( فاتًح��ا املب��اراة ع��ى جمي��ع 

االحتامالت وسط تنافس قوي.
وبلغت اإلثارة ذروتها قبل 10 دقائق 
من نهاية الوقت األصيل؛ ليسجل عيل 
العلواين هدف التعادل لفريق مركز 
ش��باب كرانة، ويعي��د األمل لفريقه 
يف الفوز وحصد بطاقة الرتشح، لكن 
فريق ن��ادي اتحاد الريف كان يقًظا 
للمجريات، واس��تثمر تق��دم كرانة؛ 
ليحص��ل ع��ى هجمة مرتدة س��دد 
من خاللها حس��ني ع��يل مهدي كرة 
س��اقطة من فوق الح��ارس املتقدم؛ 
ليس��جل هدف الفوز )90 4( وسط 

فرحة كبرية، ورغ��م وجود 3 دقائق 
أخرى ومحاولة كران��ة للتعديل، إال 
أن اتح��اد الريف حافظ عى تقدمه 

وظفر بنتيجة املباراة.
أدار املباراة الحك��م مرزوق صادق، 

وعاونه محمد الصفار وعيل محمد.
ال��دور  مباري��ات  الي��وم  وُتختت��م 
التمهيدي مبباراتني ضمن آخر لقاءات 
املجموع��ة الرابعة، ويلتقي يف األوىل 
فريقا نادي العكر ومركز شباب سند، 
وذلك يف الس��اعة الخامسة والنصف 

عى ستاد نادي اتحاد الريف.
ويف املباراة الثانية يلعب فريق مركز 
شباب الشاخورة ضد نادي أم الحصم 
يف الساعة السابعة والنصف مساء. 

جاسم: فوز يعكس العزيمة 
القوية

أكد قائد فريق نادي اتحاد الريف 
سلامن جاس��م أن زمالءه الالعبني 
قدموا مباراة جيدة رغم التأخر يف 

النتيجة.
وق��ال إن الع��ودة القوي��ة التي 
حققها فريقه يف املباراة عكس��ت 
الرغب��ة والعزمي��ة الكب��رية لدى 

الالعبني؛ من أجل الظفر بالنقاط 
الث��الث، والتق��دم إىل األمام عى 

سلم الرتتيب.
وأض��اف “صحي��ح أننا اس��تقبلنا 
هدفا مبكرا، إال أن األمور مل تتغري 
كث��ريا مع محافظتن��ا عى الهدوء 
امللع��ب، واللع��ب برتكيز  داخل 
عال، خصوص��ا بع��د التعادل يف 
الشوط الثاين بعدما كنا متقدمني 

بفارق هدفني”.
وأش��اد مب��ا ظه��ر علي��ه زمالؤه 
الالعب��ون يف املباراة، مش��ريا إىل 
أن الفري��ق مل يفكر ولو يف لحظة 
بالخسارة حتى مع الهدف املبكر 
وس��يطرة كران��ة خ��الل البداية، 

متمني��ا أن يكون املقب��ل أفضل 
لفريقه.

 عبداهلل: الثقة المفرطة 
وعدم استثمار التقدم

أوضح مدرب فريق مركز شباب 
كران��ة عادل عبدالل��ه أن العبي 
فريقه أخذوا الثقة بش��كل كبري 
بعد تسجيل هدف التقدم األول.
وأش��ار إىل أنه رمبا الثقة املطلقة 
كانت سببا يف عودة اتحاد الريف 
وقلب النتيجة لصالحهم، موضًحا 
أن��ه كان ع��ى فريقه اس��تثامر 
الف��رتة ما بع��د اله��دف األول؛ 

املبكر  والحس��م  النتيجة  لزيادة 
للمباراة.

وب��ني أنه رمى بكامل ثقله خالل 
الدقائ��ق األخرية من أجل الظفر 
بنتيج��ة املباراة، وقال: لعبنا ب� 3 
مدافعني يف خط الدفاع، وتقدمنا 
لألمام كثريًا، لكن استقبلنا الهدف 
الرابع يف وقت حساس للغاية مع 
قرب املباراة من نهايتها، وهو ما 

أدى للخسارة يف نهاية املطاف.

محمود سويد.. ابن الوز 
عوام

يعترب الع��ب فريق ن��ادي اتحاد 
الري��ف محم��ود محمد س��ويد 
واحدا م��ن الالعب��ني البارزين يف 

صفوف فريقه يف دورينا.
ومحمود هو ابن املعلق الريايض 
الش��هري محم��د س��ويد، ويتمتع 
بإمكانات فني��ة جيدة يف الجانب 
الهجوم��ي، إذ كان والده مهاجاًم 

بارزًا ميتاز بالرسعة واملهارة.
ويعد محمود س��ويد من أعمدة 
فريق نادي اتحاد الريف، خصوصا 
مع مساهامته الكبرية والنوعية يف 
خط املقدم��ة مع فريقه، إذ قاده 
حديث��ا للف��وز عى فري��ق مركز 

شباب كرانة.
وعالوة عى كونه العًبا مميزًا، فإن 
محمود س��ويد يعد م��ن الوجوه 
اإلعالمية الش��ابة، وال��ذي يتميز 
يف الجانب اإلذاعي، وله مستقبل 
م��رشف؛ مل��ا ميتلكه م��ن موهبة 

إعالمية مميزة.

اتحاد الريف يقصي كرانة من دورينا بفوز مثير
اليوم ختام الدور التمهيدي

من لقاء اتحاد الريف وكرانة

محمود سويد عادل عبداهلل سلمان جاسم
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ولد �ضيفنا يف املح���رق، وتعلم من والديه 
)رحمهم���ا اهلل( الكث���ر، وه���و ما �ضاع���ده لبدء 
حياته عل���ى ال�ضعيدي���ن املهن���ي وال�ضخ�ضي 
)العائل���ي(، وه���و م���ا اأك�ضب���ه ح���ب واح���رام 
الكثرين. ميت���از بالتوا�ضع واللطف والدماثة، 
وين�ضب النجاح اإلى العمل امل�ضرك مع اإخوته. 
رغ���م ان�ضغاله يف العم���ل والتجارة، مل ين�س 
نف�ضه من بع�س الرفيه، فهو من حمبي كوكب 

ال�رشق اأم كلثوم ويع�ضق ال�ضتماع لأغانيها.
بوخما����س �ضخ�ضي���ة مرح���ة ت�ضع���رك باأنك 
قري���ب منه���ا، وهو م���ا مل�ضناه خ���ال لقائنا به 
يف مكتب���ه الكائ���ن ببناي���ة بوخما����س يف �ضارع 

املعار�س، وفيما يلي ن�س اللقاء:
ولدت يف منطقة املحرق، يف عائلة حمافظة، 
حي���ث ع�ضنا زمنا كنا نطل���ق عليه زمن القناعة، 
فل���م يكن اأح���د يتذمر يف امل���اأكل اأو امل�رشب اأو 
امللب�س، على عك�س ما يحدث الآن، فاإن الو�ضع 
خمتلف، فاإذا مل يعجبهم الطعام املعد يطلبون 

من “الفرن�ضايز”.
كن���ا يف ال�ضاب���ق ندر����س مل�ضاع���دة اأهلن���ا 
ورف���ع �ضيء م���ن احلمل ع���ن كاهله���م، ولي�س 
لني���ل ال�ضهادة، ونقول اآنذاك اإن والدنا يتعب، 
فلندر����س مل�ضاعدت���ه يف امل�ضتقبل. واحلمدهلل 

عائلتنا كانت ول تزال مرابطة.
والدي )رحم���ه اهلل( تعب كثًرا يف تربيتنا، 
وكذل���ك والدتي )رحمه���ا اهلل( الت���ي كان لها 
اأثر كب���ر يف حياتنا، فقد كن���ا 13 ابًنا وابنة يف 
اأي���ام �ضنك وع�رش، والأموال �ضحيحة. كنت البن 
الأكرب، لكنن���ي ل اأميز نف�ض���ي عنهم، فاجلميع 

تعب على نف�ضه يف الدرا�ضة والعمل.
امتازت اأيام ال�ضبا بالقناعة، جميلة وحلوة 
خ�ضو�ض���ا ف���رة املدر�ض���ة )...(، يتعامل معنا 
املدر�ضون كاآب���اء يحافظون على اأبنائهم، ولذا 

كانت ن�ضب النجاح كبرة يف الثانوية.
در�ض���ت حت���ى اأنهي���ت الثانوي���ة العام���ة، 
حي���ث مل يك���ن هن���اك التوجيه���ي. وح�ضل���ت 
يف اخلم�ضين���ات عل���ى بعث���ة اإل���ى الهن���د، لكن 
اآن���ذاك عل���ى  وال���دي رف�ضه���ا. وكان يطل���ق 
البعث���ة “كر�ض���ي”، حي���ث كان���ت ال���دول مثل 
الهند وباك�ضت���ان وم�رش و�ضوريا والعراق متنح 
“كرا�ض���ي” للطلبة، فر�ضله���م احلكومة. وقد 
متي���زت عل���ى اإخ���واين الطلب���ة وح�ضل���ت على 
البعث���ة واأتيت اإلى وال���دي فرح باحل�ضول على 
البعثة، اإل اأنه رف�ضه���ا؛ لأنني �ضاأ�ضطر للعمل 
يف احلكوم���ة بف���رة الدرا�ض���ة نف�ضه���ا، وخال 
ه���ذه الفرة اإذا جاء ات�ض���ال من مدير املعارف 
)مل يك���ن هناك وزي���را للربية( اأحم���د العمران 
حت���ى لو يف منت�ضف اللي���ل بالتاأكيد �ضت�ضطر 
للذهاب، وبالتايل فاإن حياتك لن تكون ملكك.

حزن���ت كث���ًرا، لك���ن والدتي الت���ي كانت 
املح���ور يف حيات���ي، بع���د اأن اأخربته���ا برغبتي 
با�ضتكم���ال درا�ضت���ي يف الهن���د طلب���ت من���ي 
ال�ضرب واأقنع���ت والدي بالأم���ر واأعطت والدي 
م���ا لديه���ا م���ن ذه���ب لر�ضلن���ي للدرا�ضة يف 
اخل���ارج، وقد اقتنع املرحوم وذهبت اإلى الهند 
لدرا�ض���ة بكالوريو�س التجارة، وكنت من اأوائل 
الأ�ضخا����س الذي ح�ضل عل���ى �ضهادات عليا يف 

ذلك الوقت.

 الدراسة في الهند
كان���ت الدرا�ض���ة يف الهن���د متعب���ة، حي���ث 
تكت���ظ القاع���ة مبئات الطلب���ة، وعندم���ا ي�رشح 

الربوف�ض���ور فاإن الطالب يج���ب اأن يتعب على 
نف�ضه ليفهم.

وقته���ا كان ل���دي �ضديق يف الهن���د ا�ضمه 
جا�ضم يدر�س اأح���د الأ�ضاقفة يف الكني�ضة اللغة 
اإيراني���ة وكان يجيده���ا.  اأم���ه  الفار�ضي���ة؛ لأن 
ف�ضاألت���ه اإذا كان البابا يري���د اأحد يدر�ضه اللغة 
العربي���ة لرغبتي يف اكت�ضاب اللكنة الهندية يف 
اللغ���ة الإجنليزية، حيث اإن اللكنة الإجنليزية يف 
البحرين وا�ضحة، فعر�س عليه �ضديقي جا�ضم 
وواف���ق. بقيت مع الأ�ضق���ف اأدر�ضه وا�ضتفدت 

منه كثًرا.

العمل مع العائلة
عدت م���ن الهند بع���د ا�ضتكم���ال الدرا�ضة 

وان�ضممت اإلى متجر العائلة يف املنامة.
كنت اأي���ام الدرا�ضة اأذهب اإل���ى املتجر يف 
املنام���ة مع عم���ي، وكان جدي عل���ي بن ح�ضني 
ه���و الذي اأ�ض����س املجموعة ثم بع���د وفاته اأخذ 
والدي العه���دة، وقد كنا نذهب بعد الع�رش اإلى 
املتاج���ر، البع�س من���ا ي�ضاعد وال���دي يف متجر 
املح���رق والبع�س الآخر ي�ضاعد عمي يف املنامة، 

وكنت اأحدهم.
بع���د ذلك، ان�ضم للعم���ل معي اأخي علي يف 
متجر املنامة، وظللنا عل���ى هذا الو�ضع لفرة، 
ث���م ارتاأى عم���ي ف���ك ال�رشاك���ة يف الثمانينات، 
وواف���ق والدي، وق���ال يل اإن ه���ذا عمك والذي 
يري���ده ياأخذ ول تعار�ضه، فرددت عليه اإن �ضاء 
اهلل. فككن���ا ال�رشاك���ة م���ع عمي، واأخذن���ا غالبية 
الب�ضائ���ع م���ن ال�ض���وق. وكان���ت البحري���ن قد 
�ضه���دت طفرة كب���رة يف ال�ضبعين���ات، وبقينا 

نعمل يف املجال نف�ضه.
بعد فك ال�رشاكة، تركنا لعمي اختيار املحل 
الذي يريده؛ لأن لدينا حملني يف املنامة، واحد 
يف �ض���وق املنامة القدمي���ة، والث���اين يف �ضارع 

املعار�س. واختار عمي املتجر يف �ضوق املنامة 
القدمية.

بقي���ت لوح���دي يف حمل املنام���ة لفرة ثم 
ان�ض���م اإيلَّ اأخ���ي عل���ي. �ضار العمل عل���ى اأكمل 
وج���ه، ثم بداأنا يف احل�ضول على وكالت كثرة، 
ا يف املقاولت  منها �رشك���ة يل وفيلتي خ�ضو�ضً
والإن�ض���اءات. كن���ا وقته���ا مالك���ني لل�ضوق يف 
جم���ال جتارتن���ا، وكان 3 اأو 4 من الهنود الذين 

يعملون يف املجال ذاته.

الغرفة التجارية
ن�ضط���ت يف احلي���اة الجتماعي���ة، واأ�ضبحت 
ع�ض���ًوا يف جمل����س اإدارة غرفة جت���ارة و�ضناعة 
البحري���ن ملدة 12 عاًم���ا تقريًبا، كن���ت اأتراأ�س 
جلنة التحكيم التجاري بالغرفة، ورئي�ضاً ملركز 
التحكيم التجاري اخلليج���ي، ويف الوقت نف�ضه 
راأ�ض���ت مراك���ز اجتماعي���ة منها مرك���ز املحرق 
الجتماعي، وه���ذا زاد خربتي مبعرفة م�ضكات 

التجار وحلها، واأك�ضبني خربة باحلياة.
والإن�ض���ان يج���ب اأن يق���دم لوطن���ه �ضيئا، 
فنحن يف البحري���ن در�ضنا جماًن���ا، ويتم عاجنا 
جماًن���ا، فعل���ى الأق���ل اأن يقدم الإن�ض���ان لبلده 

�ضيًئا.

كيف ترى تطور القطاع 
وانعكاسه على البحرين؟

هناك تخبط كث���ر يف القت�ضاد والأ�ضواق، 
وهذا اأمر حمزن، ويفر�س اأن حتد وزارة التجارة 
م���ن ه���ذا التخب���ط. )...( التخب���ط يف كل �ضيء، 
فمث���ا جن���د �ضارعا باأكمل���ه ملتاج���ر العبايات، 
فهل من املعقول اأن تلب�س ال�ضيدات هذا الكم 
الهائ���ل من العبايات؟ اأو يك���ون �ضارًعا باأكمله 

للمطاعم واملقاهي. 

يف ال�ضابق مل يكن ال�ض���وق بهذه الطريقة، 
حي���ث كان هناك انتق���اء لل�ض���يء بعناية، على 
�ضبي���ل املث���ال كان���ت متاج���ر خم�ض�ض���ة لبيع 
الأ�ضب���اغ فقط، اأما نحن، فكن���ا نبيع كل �ضيء، 

وهذا مل ياأت من فراغ، واإمنا بعد درا�ضة.
وي���رى بوخما����س اأن اأهم �ض���يء يف التجارة 
ال�ض���دق والأمانة يف العمل. ف���اإذا كنت �ضادًقا 
يف عمل���ك، فاإن اجلميع �ضياأتي اإليك. مع تقدمي 
الن�ضيحة للزب���ون لأخذ الغر�س الذي �ضي�ضتمر 

معه لفرة اأطول.
وي�ضيف يف ال�ضابق اإذا ا�ضرى �ضخ�ضا على 
�ضبيل املثال مطرق���ة وانك�رش مقب�ضها مل يكن 
هناك دكان )مبعنى متجر( يف كل عاير )مبعنى 
ا  زاوية(، وبالتايل �ضيخ�رش وقًت���ا ثميًنا خ�ضو�ضً

اإذا كان عمله يعتمد على اأدوات النجارة.
ث���م فتحنا فرعا مدين���ة عي�ضى الذي يديره 
اأخي يو�ضف، واأ�ضاف اإلى اأعمال املتجر الهدايا، 
والإدارة مهم���ة ج���ًدا بالن�ضب���ة للعم���ل، وكذلك 

ا من الأكرب �ضًنا. ال�ضت�ضارة خ�ضو�ضً

األمير الراحل
ويتزي���ن مكت���ب بوخما�س ب�ض���ورة جتمعه 
م���ع الأمر الراحل ال�ضي���خ عي�ضى بن �ضلمان اآل 
خليف���ة، يق���ول اإن ال�ضورة اأخ���ذت عندما كنت 
رئي�ًض���ا ملجل�س اإدارة جمعي���ة املحرق اخلرية، 

حيث قدمت درع �ضكر ل�ضموه.
اأ�ض�س ج���دي )رحمه اهلل( موؤ�ض�ضة بوخما�س 
يف الع���ام 1874، وكان يتعام���ل ببي���ع اأغرا�س 
ال�ضي���د باأنواعه���ا، ولدي���ه دف���ر ي�ضج���ل فيه 
موظفه من ا�ضرى بالأج���ل )جدي كان كفيفا( 
مع ت�ضجيل لق���ب ملن ا�ضرى مث���ل البدوي اأو 
)اأبوغ���رة جتاية( اأو كرمي العني )مبعنى لرى 

بعني واحدة( ول تكتب الأ�ضماء.
واأذكر اأننا اأخذن���ا الدفر و�ضندوق يو�ضع 

في���ه الأموال اإل���ى الأمر الراح���ل لإهدائه، لكن 
�ضم���وه طل���ب منا و�ضعه���ا يف متح���ف البحرين 
الوطن���ي، لأن فيه تاريخ التج���ارة، وبالفعل مت 
ذلك وهو موجود حالًيا يف املتحف. ونحن نعمل 
يف ال�ض���وق منذ 120 عاًم���ا، لكن هنالك عائات 
بحريني���ة تعمل يف ال�ضوق قبلن���ا، وبع�س اأفراد 
اجلالية الهندية التي عملت يف تقدمي الأطعمة.
ويتابع �ضيفن���ا: كانت عاقتنا مع املغفور 
ل���ه ال�ضيخ عي�ض���ى بن �ضلم���ان طيب���ة، كما اأن 
عاقتن���ا م���ع �ضم���و رئي����س ال���وزراء وطي���دة، 
وي�ضيف اأن عاقته م���ع �ضاحب ال�ضمو امللكي 
الأم���ر خليف���ة ب���ن �ضلم���ان اآل خليف���ة رئي�س 
ال���وزراء جيدة جًدا، حيث يذكرين بال�ضم عندما 

اأت�رشف بزيارته.

 التكريمات والدروع
كث���رة التكرمي���ات والدروع، لك���ن اأهمها 
عندما كنت يف مركز التحكيم التجاري اخلليجي، 
حي���ث كن���ا ن���زور مراك���ز التحكيم التج���اري يف 
اخلليج ونكرمهم ويكرمونا، )...( التكرمي لي�س 
بال���دروع واإمن���ا بالرج���ال، ومعرف���ة النا�س اأمر 
طي���ب، وكذلك نع���رف اأن لدين���ا عائلة يف هذه 

الدول.

الفاكس” و ”التلكس”
يف ال�ضابق كنا ن�ضتمع اإلى اإذاعات حمدودة، 
و�ضمع���ت يف اإذاعة لندن ع���ن جهاز جديد يعمل 
على اإر�ضال الر�ضالة وت�ضل اإلى اأمركا اأو مكان 
اآخر يف العامل األ وهو الفاك�س، فاأخربت اأبي عنه، 
وبعد ف���رة ا�ضريته وركبته يف مكتبي وعندما 

زارين تذكرت الأمر واأريته جهاز الفاك�س.
كم���ا كنت من اأوائل من اأ�ضاف “التلك�س”، 
وه���ي الربقية، ورغم اأنه مكلف اإل اأننا ا�ضتفدنا 

منه كثًرا يف عملنا.

ترشيح لوظيفة كبرى
ر�ضحت لإحدى الوظائ���ف الكربى، اإل اأنني 
مل اأواف���ق عليها، وكان���ت تقريًبا وزارة اأو �ضيء 
م���ن هذا القبي���ل، اإل اأن م���ن ال�ضعوبة الركيز 
ا  عل���ى التجارة والعمل يف الوقت ذاته، خ�ضو�ضً
اأنن���ي كنت م���ن اأدير العم���ل يف التج���ارة، فلم 

اأ�ضتطع تركها. 

كيف يمكن أن تنجح الشركات 
العائلية وتستمر؟

ي���رى بوخما�س اأنه م���ن الأف�ض���ل تاأ�ضي�س 
ال����رشكات العائلي���ة وفًق���ا لأ�ضهم، عل���ى غرار 
جمموع���ة كانو، الت���ي مت تاأ�ضي�ضها على اأ�ضهم 
مملوك���ة للعائلة، وه���ذه الأ�ضه���م تبقى �ضمن 
اإط���ار العائل���ة ول تخ���رج منه���ا )...( جمموع���ة 
كان���و وعائلة بن جال وغره���ا عوائل �رشكاتها 
العائلي���ة واأ�ضهمهم���ا مملوك���ة يف العائل���ة ول 
تتعداها للمحافظة على الأ�ضهم، لتبقى العائلة 
دون اأن تتغ���ر، )...( ال�رشاك���ة لت�ضتمر يجب اأن 

تقوم على النية احل�ضنة. 
ويوؤك���د بوخما�س اأهمية اأن يك���ون ال�رشكاء 
املوؤ�ض�ضون الأوائل على قلب واحد ل�ضتمرارية 
هذه ال�رشكة، فاإذا حدثت م�ضكلة وفقدت الثقة 
يف �ضخ����س ما، فاإنه م���ن امل�ضتحيل اأن تعود له 
هذه الثقة م���رة اأخرى. )...( ال����رشكات العائلية 

تبنى على اأ�ض�س طيبة ل�ضتمرارها.

• حممد بوخما�س متحدًثا ل� “الباد” 	

  )ت�سوير: ر�سول احلجريي(

عائل��ة بوخما�س من العائ��ات التجارية العريقة التي ملع ا�س��مها يف البحرين 

منذ القدم وا�ستهرت بتجارتها، حيث بداأت عملها يف العام 1874.

رجل الأعمال حممد بوخما�س ي�س��رد تاريخ تاأ�سي�س ال�سركة العائلية وتطور 

اأعمالها يف البحرين، وهو احلفيد الأكرب للجد املوؤ�س���س )رحمه اهلل(، والذي 

برع يف التجارة وتخ�س�س يف بيع اأغرا�س ال�سيد باأنواعها.

رجل الأعمال حممد ذواق لل�سعر، وعادة ما يردد بيتني يتخذهما كن�سيحة يف 

احلي��اة، وهما “ل ت�سغل البال مبا�سي الزمان... ول باآتي العي�س قبل الأوان، 

الأمان”. الليايل  طبع  يف  فلي�س  لذاته...  احلا�سر  من  “واغنم 

م��ن أوائ��ل البحرينيي��ن الحاصلي��ن عل��ى الش��هادة الجامعية

أح����ب ال��ش��ع��ر وأه�����وى االس���ت���م���اع ل��ك��وك��ب ال��ش��رق 

رشحت لوظيفة حكومية كبرى ورفضتها النشغالي بالتجارة

درس���ت ب�الهن��د 
التج��ارة وعلم��ت 
“العربي��ة” فيه��ا

السوق تشهد 
تخـبطــا كـبيــرا 

يحتاج العالج

اأمل احلامد

ــاجــر ــت ــل ل الــحــقــيــقــي  ــــال  ــــم ال رأس  ـــــة  ـــــان واألم ــــدق  ــــص ال

محمد بوخماس 
يروي قصة تجارة 
عمرها 120 عاما

للبحرين حق على الجميع... قدمت لنا الكثير

ء



مبيعات
قال���ت ني�سان �إنه���ا تتوق���ع �أن تتج���اوز مبيعاتها يف 
بع����ض �لأ�س���و�ق معدل من���و �لقطاع، بدعم م���ن دول من 
بينه���ا �ل�سعودية و�لبحرين، وهو �أمر ملح لل�رشكة �ليابانية 

�لتي تكافح مع تباطوؤ �ملبيعات يف �لوليات �ملتحدة.
ورك���زت ني�سان، ث���اين �أكرب �رشكة ل�سناع���ة �ل�سيار�ت يف 
�لياب���ان، على �لوليات �ملتح���دة يف �ل�سن���و�ت �لقليلة �ملا�سية، 
وت�ساع���ف حجم مبيع���ات �سيار�ته���ا تقريبا هناك من���ذ 2010، وهي ت�سع���ى ل�سمان ح�سة 
�سوقي���ة قدره���ا 10 %. لكن هذ� �لطم���وح كان مكلفا، حيث �أدت �خل�سوم���ات �ل�سخمة �إلى 
�نخفا����ض �لأرباح �لت�سغيلية لل�رشكة يف �أمريكا �ل�سمالية بنح���و �لثلث يف �لعام �ملنتهي توًّ�. 
وتتطلع ني�سان �لآن �إلى �ل�سني، �أكرب �سوق لل�سيار�ت يف �لعامل، ومناطق �أخرى متار�ض فيها 

�أن�سطة مثل �إفريقيا و�ل�رشق �لأو�سط و�لهند.

ديفو

MG-GS

ميك���ن مالحظ���ة ت�سمي���م بوقات���ي ديف���و �ملبن���ي على 
ت�سميم �سقيقتها ت�سريون ب�سهولة، �إل �أنها حتمل تفا�سيل 
�أكرث حدة، �سبك �أمامي �سخم للغاية مع يتو�سطه �سبك حذوة 
�حل�سان �خلا�ض ببوقاتي، �ملقطع �جلانبي يحمل �رشيطا �أزرق 

و�إطار�ت بل���ون �أزرق، وكما ن�ساهد �جلن���اح �لطويل �أعلى غطاء 
�ملح���رك ويف �خلل���ف جند خمارج ع���ادم و�سطية مربع���ة وم�سابيح 

�رش�س���ة متي���ز ديفو. �سمم���ت بوقات���ي ديف���و لأج���ل �لأد�ء �ملطلق على 
�ملنعطفات فقامت بهند�س���ة �يروديناميكية �ل�سيارة ت�سيف 90 كجم من �لقوة �ل�سفلية 

لل�سي���ارة وقامت بعمل تعديالت للهي���كل ونظام �لتعليق خ�سي�سا لتحقي���ق هدف �لأد�ء �لعايل 
 W16 �عل���ى �ملنعطفات، كما خف�ست وزن �ل�سيارة ب� 35 كجم، وحافظت �ل�سيارة على حمرك �ل

�لذي ينتج 1500 ح�سان، ب�رشعة ت�سل �إلى 380 كم/ �ض حمددة �إلكرتونيا.

تتمت���ع “MG-GS” �جلديدة بكثري من �لرحابة، وهي 
ت�س���م 24 منطقة خمتلفة للتخزي���ن. وميكن طي �ملقاعد 
�خللفية ب�سكل م�سطح متاما مم���ا يرفع �ل�سعة �لتخزينية 
لل�سندوق �خللفي من 434 ليرت� �إلى 1.336 ليرت�، �لأمر 
�لذي يتيح تخزين �لب�سائع �لكبرية. كما ي�ستفيد �لركاب 

م���ن �لكثري من �مل�ساحة �سمن �ملق�س���ورة �لذكية؛ بف�سل 
قيا�س���ات �لط���ر�ز �جلدي���د – �إذ �إنه �أطول و�أعر����ض و�أعلى من 

مناف�سيه �لأ�سا�سيني.
وق���د مت جتهي���ز “MG-GS” �جلدي���دة مبح���رك 2.0T ق���وي يت�سل مع علب���ة ترو�ض 
�أوتوماتيكي���ة �أنعم م���ن 6 �رشعات مع ميزة تبديل �ل�رشعات عرب �ملقاب�ض، ويولد هذ� �ملحرك 
ق���وة ق�سوى قدرها 221 ح�سانا وعزما �أق�س���ى يبلغ 350 نيوتن/مرت. وتتوفر �ملركبة عرب 

.)AWD( أو نظام جديد للدفع بجميع �لعجالت� )2WD( نظام دفع بعجلتني

لكزس ES 2019 في البحرين
ك�سف���ت قريب���ا �رشك���ة �إبر�هي���م خليل 
كانو �لوكي���ل �ملعتمد ل�سيار�ت لكز�ض يف 
�لبحرين عن �جليل �جلديد كليا من لكز�ض 

ES 2019 يف معار�سها قريبا جد�.
�جلي���ل �ل�ساب���ع م���ن ES ح�س���ل على 
�لت�سمي���م  �سمل���ت  جدي���دة  حت�سين���ات 
�لقي���ادة  جترب���ة  �لن�سيابي���ة،  �خلارج���ي، 
وتقني���ات �لنظ���ام �لرتفيه���ي، ومل تبخ���ل 
لكز����ض على �جليل �جلدي���د، فاأعطته حقه 
و�أعطته �لوقت �لكايف لتطويره على �أف�سل 
�س���ورة. �لت�سمي���م �خلارجي يب���دو مريحا 
للع���ني ويتخل���ى قليال ع���ن زو�ي���ا لكز�ض 
�حل���ادة �لكثرية، ولكنه ماز�ل حمافظا على 
هويته���ا يف �آن و�حد. م���ن �لأمام نرى �سبك 
لكز����ض �ملعت���اد و�مل�سابي���ح �مل�ستوحاة 
م���ن LS، ومن �خللف نرى م�سابيح باإ�ساءة 
LED عل���ى �سكل ح���رف L لتعك�ض ��سم 

لكز�ض كما يف بقية �سيار�ت �ل�رشكة.
م���ن �لد�خل رك���زت لكز����ض يف عملية 

تطويره���ا عل���ى �لفخامة و�لر�ح���ة كعو�مل 
�أ�سا�سية، ووف���رت �ل�رشكة �ليابانية �أف�سل 
�خل�سبي���ة  و�لتطعيم���ات  �جلل���ود  �أن���و�ع 
و�لأملنيوم، تظهر �سا�سة �لنظام �لرتفيهي 
يف �لأعلى مبقا����ض 8 �ن�ض قيا�سيا وميكن 
طلبه���ا مبقا�ض 12.3 �ن����ض، ويتم �لتحكم 

به���ا بو��سط���ة ل���وح �لتحكم بجان���ب ناقل 
�حلرك���ة، ويدع���م �لنظ���ام �لرتفيه���ي كالًّ 
من �آب���ل كاربالي و�أم���ازون �أليك�سا. �أ�سفل 
�ل�سا�س���ة ن���رى �أزر�ر �لتحكم ب�س���كل �أنيق، 
ويف �لأ�سف���ل تظه���ر �أزر�ر �لتحكم يف نظام 

�لتكييف ب�سكل مب�سط �أي�سا.

فورد موستانج... السيارة المفّضلة في الشرق األوسط

ك�سفت �أودي ر�سميا عن PB18 e-tron �لختبارية، 
�لتي ت�ستعر�ض م�ستقبل �ل�رشكة يف �ل�سيار�ت �لريا�سية 
 Pebble لكهربائية. �لك�سف �لر�سم���ي كان خالل حدث�
 PB18 وكان���ت   ،Beach Concours d’Elegance
e-tron �لختباري���ة جنم���ة �حلدث رفق���ة بوقاتي ديفو 

ولمبورغيني �أفينت���ادور SVJ. تتميز PB18 e-tron �لختبارية 
بت�سميمه���ا �مل�ستقبل���ي بزو�ي���ا �أودي �حلادة �ملعت���ادة، وبهيئة 
�ل�سي���ار�ت �لريا�سي���ة ذ�ت �ل�سقف �ملنخف�ض ب�س���كل عام. تربز 
 A7 يف �خللفي���ة �مل�سابي���ح �ملت�سل���ة �لت���ي ر�أيناها عل���ى �أودي

و�سقيقتها Q8 وهو �أمر يبدو �أنه يعجب �أودي بكل تاأكيد.

حتتفل ف���ورد باإنتاج �سي���ارة مو�ستاجن رقم 
10 مالي���ني، �ل�سي���ارة �لريا�سي���ة �لأك���رث مبيعا 
يف �لع���امل لل�سنة �لثالثة على �لت���و�يل، و�ل�سيارة 
�لريا�سي���ة �لأكرث مبيعا يف �أمريكا يف �ل�سنو�ت �ل� 

50 �لأخرية.   
ي�سار �إلى �أّن �سيارة فورد مو�ستاجن رقم 10 
مالي���ني ه���ي �سي���ارة  GT  2019 قابلة للك�سف 
فائقة �لتط���ّور بلون �أبي�ض ومبل���دون مع حمّرك 
V8 بق���ّوة 460 ح�سان���ا وناق���ل حرك���ة ي���دوّي 
ب�سّت �رشعات، وهي جمّه���زة باأحدث �لتكنولوجيا 
�مل�ساِع���دة لل�سائ���ق وم�سنوع���ة يف م�سنع فالت 
روك لتجميع �ل�سيار�ت �لتابع لفورد يف مي�سيغن. 
وق���د كان���ت �أّول �سي���ارة مو�ستاجن حتم���ل رقما 
ت�سل�سلي���ا )VIN 001(، مّت �إنتاجها �سنة 1964 
من �لل���ون و�لطر�ز نف�سيهما مع حمّرك V8 بقّوة 
164 ح�سانا وناقل حركة يدوّي بثالث �رشعات.  

ويف ه���ذ� �ل�سدد، ����رّشح جيم ف���اريل، رئي�ض 
�لأ�س���و�ق �لعاملية ل���دى فورد موت���ور كومباين: 
“ُتعترب مو�ستاجن �لقل���ب �لناب�ض لهذه �ل�رشكة، 
وه���ي �ل�سيارة �ملف�ّسلة يف �لع���امل. مازلت �أ�سعر 
باحلما�س���ة نف�سها ل���دى روؤية �سي���ارة مو�ستاجن 
يف �سو�رع ديرتويت، لن���دن �أو بكني كما �سعرت 
عن���د ����رش�ء �سيارتي �لأول���ى، �لتي كان���ت �سيارة 
مو�ست���اجن كوبيه 1966، و�لتي قدتها عرب �لبالد 

خالل �سنو�ت �ملر�هقة. تر�سم 
�لبت�سام���ة  مو�ست���اجن 

عل���ى وجهك بجميع 

�للغات”.
حتتفل فورد بهذ� �لإجناز من خالل �حتفالت 
�ملوظفني يف مقّرها �لعام يف ديربورن، ويف م�سنع 
فالت روك لتجميع �ل�سيار�ت، مبا يف ذلك حتليق 
ثالث طائر�ت حربّية P-51 مو�ستاجن من �حلرب 
�لعاملية �لثانية و�نطالق �سيار�ت مو�ستاجن �لتي 
مّت �إنتاجها طو�ل �أكرث من خم�سة عقود من �لزمن 
يف موك���ب ��ستعر��س���ّي من ديرب���ورن �إلى فالت 

روك، حيث يتّم ت�سنيع مو�ستاجن حاليا.  
وخ���الل تاري���خ �إنتاجها �لذي ميت���د على 54 
�سن���ة، مّت ت�سني���ع �سي���ار�ت مو�ست���اجن �أي�سا يف 
�سان خو�سي���ه، كاليفورني���ا، ويف ميتوت�سن، نيو 
جريزي، ويف من�س���اأة ت�سنيع مو�ست���اجن �لأ�سلّية 
يف ديرب���ورن، مي�سيغ���ن. باعت ف���ورد 125809 
�سيارة مو�ستاجن كوبي���ه وقابلة للك�سف يف 146 
بلد� �لعام �ملا�سي، ما جعلها �ل�سيارة �لريا�سية 
�لكوبيه �لأكرث مبيعا لل�سنة �لثالثة على �لتو�يل. 
ُتعترب مو�ست���اجن �ل�سيارة �لريا�سية �لأكرث مبيعا 
يف �أم���ريكا يف �ل�سنو�ت �ل� 50 �لأخ���رية، ��ستناد� 
�إل���ى حتاليل ف���ورد لعملّيات ت�سجي���ل �ملركبات 
�جلديدة يف �لوليات �ملتحدة بني �لأعو�م 1966 
و2018 ل���كل فئ���ات �ل�سي���ار�ت �لريا�سية وفق 

.IHS Markit بيانات من �رشكة

تويوتا الند كروزر 2018... موثوقية عالية وأداء استثنائي
�أ�سه���م �سج���ل “تويوت���ا لن���د 
ك���روزر” عل���ى �سعي���د �ملوثوقية 
�لعاملي���ة �لتي تتمتع به���ا ك�سيارة 
ياباني���ة بامتي���از، يف من���ح �أجيالها 
تاريخه���ا  م���د�ر  عل���ى  �ملتتابع���ة 
�لطوي���ل لأن تتح���ول م���ن مركب���ة 
تقت�رش فل�سفته���ا �لت�سميمية على 
مركب���ة خم�س�س���ة للط���رق �لوعرة 
�إل���ى �سي���ارة تتمت���ع مبق�س���ور�ت 
رحبة مت���زج ب���ني �جلان���ب �لعملي 
و�لرفاهي���ة، ما منحه���ا �لقدرة على 
ج���ذب �هتم���ام �لعائ���الت عموم���ا، 
�أو�سطي���ة خ�سو�س���ا، كما  و�ل����رشق 
�أ�سهم���ت �لعتمادي���ة �لتي متتعت 
به���ا “لن���د ك���روزر” يف �أن ت�سب���ح 
لأ�ساطيل منظمات  �لرئي�ض  �ملزود 
�أبرزه���ا  وم���ن  و�إن�ساني���ة،  دولي���ة 
منظم���ة �لأم���م �ملتح���دة و�لهيئات 
و�ملنظم���ات �لتابع���ة له���ا، وذل���ك 
بف�سل قدر�تها �لعالية يف �لتعامل 

مع �ستى �أنو�ع �لت�ساري�ض.

�ل�سي���ارة  لندك���روزر  ُتع���د 
�لريا�سي���ة متع���ددة �ل�ستخد�مات 
رباعي���ة �لدف���ع �جلاه���زة لالنطالق 
على جميع �أنو�ع �لطرقات، ولطاملا 
متكنت لندكروزر من تخطي جميع 

�لتوقعات يف جميع �أنحاء �لعامل.
ولدة   1951 �لع���ام  �سه���د 
�لرباعي  �لدف���ع  �سي���ارة  �أ�سط���ورة 
“تويوت���ا لن���د ك���روزر” �ل�سي���ارة 
�لت���ي ميتد تاريخها عل���ى مد�ر 68 
عام���ا، جنحت وم���ع طر�زه���ا �حلايل 
للع���ام 2018 يف �أن ت�سب���ح �إح���دى 
�أكرث �ل�سي���ار�ت �سعبية يف �لأ�سو�ق 
�لعاملي���ة، وحت�س���د جو�ئ���ز عاملية 
كو�ح���دة من �أكرث �سي���ار�ت �لطرق 

�لوعرة �عتمادية.
ومتثل �ليوم يف منطقة �خلليج 
و�لبحرين تويوتا لندكروزر جزًء� ل 
يتجز�أ من حي���اة �لنا�ض يف كل قارة 
م���ن ق���ار�ت �لع���امل، فه���ي جتوب 
�لطرق���ات يف كل رك���ن م���ن �أركان 

�ملعم���ورة، وف�س���ال ع���ن �ل�سالب���ة 
و�لقوة �لأ�سطورية �لتي تتمتع بها 
ه���ذه �ل�سيارة، فه���ي �أي�ًسا حتتوي 
عل���ى جمموعة كبرية م���ن �لتقنيات 
�ملبتك���رة �لت���ي متكنها م���ن ب�سط 

هيمنتها على �أق�سى �لطرق.
وم���ع تاريخه���ا �لطوي���ل �لذي 
ميتد �إلى �أكرث من 60 عاًما، ماز�لت 
زبائنها  ب���ولء  لندك���روزر حتظ���ى 
ملا توف���ره لهم من جت���ارب قيادة 
ل ت�ساهيه���ا �أي �سي���ارة ريا�سي���ة 
�أخ���رى.  �ل�ستخد�م���ات  متع���ددة 
ويحم���ل �لط���ر�ز �جلديد ب���كل فخٍر 
�إرثه �لعري���ق �ملتمّثل يف موثوقيته 
�لعالي���ة و�أد�ئ���ه �ل�ستثنائ���ي على 
خمتل���ف �أن���و�ع �لت�ساري�ض. ومتثل 
م���ن  متط���ور�  مزيج���ا  لندك���روزر 
�لإق���د�م و�جلر�أة ف���وق �لت�ساري�ض 
�لوعرة و�لر�حة �لعالية فوق �لطرق 
�ملمه���دة م���ع رق���ي ل نظ���ري ل���ه. 
وبف�س���ل م�ساحته���ا �لكب���رية �لتي 

�أ�سبح���ت  ركاب،  لثماني���ة  تت�س���ع 
�ملغامرة �أكرث ت�سويًقا مع من حتب. 
�إنها �ل�سيارة �لتي باإمكانها �لتعامل 
مع �أي ن���وع من �أنو�ع �لت�ساري�ض يف 
�لع���امل، كم���ا �أنه���ا تتمت���ع بجاذبية 
�إ�سافية تتمثل يف توفريها للهدوء 
و�ل�رشع���ة �ملذهل���ة عل���ى  و�لر�ح���ة 

�لطريق.
وُتع���د لندك���روزر و�ح���دة من 
�سي���ار�ت �لدف���ع �لرباع���ي �لأك���رث 
تط���وًر� عل���ى �لإط���الق م���ن حي���ث 
تاأت���ي  �إذ  �لتقن���ي،  �مل�ست���وى 
جمهزة مبجموعة م���ن مز�يا �لتحكم 

و�لديناميكية �ملتطورة.
م���ن  �ملزي���د  �إ�ساف���ة  ومت 
�لتحديث���ات عل���ى ه���ذه �ملز�يا يف 
�لط���ر�ز �جلدي���د، مع تق���دمي نظام 
�مل�ساع���دة عل���ى �ل�ست���د�رة �لأول 
م���ن نوع���ه يف �لعامل، و�ل���ذي يعمل 
بالتز�م���ن م���ع نظ���ام �لتحك���م عند 
ع���ن  ف�س���ال  �لبطيئ���ة،  �ل�رشع���ات 
�سا�سة روؤية �لت�ساري�ض �ملتعددة، 

و�سا�سة عر�ض ز�وية �لإطار�ت.
وي�ساع���د نظام حتكم يف �ل�رشعة 
�لبطيئ���ة يف �حلف���اظ عل���ى �رشع���ة 
منخف�س���ة من خالل �لتحك���م �آلًيا يف 
قوة �ملحرك و�ل�سغط �لهيدروليكي 
للمكاب���ح؛ لت�سهي���ل �لقي���ادة على 
�لط���رق �لوع���رة. وت�سم���ل �ملز�ي���ا 
�لأخ���رى �سا�س���ة روؤي���ة �لت�ساري�ض 
�ملتعددة، و�لتي تعمل بالتز�من مع 
نظام �ختي���ار �لت�ساري�ض �ملتعددة 
مل�ساع���دة �ل�سائق على �لتحقق من 
حميط �ل�سي���ارة عند �لقي���ادة على 
�لت�ساري�ض �لوعرة. ومتتد جمموعة 
�لن�سطة  بالقي���ادة  �لتحك���م  مز�ي���ا 
لت�سم���ل نظ���ام �لتحك���م �لن�سط يف 
�ل�سح���ب، و�ل���ذي ي�سم���ن توف���ري 

�ملناولة �ملمتازة لل�سيارة.
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�أك���د �لرئي����ض �لتنفي���ذي لهيون���د�ي يف �لوليات 
�ملتحدة Kyung Soo Lee يف حديث �سحايف �أن �لبيك 
�أب �لأول���ى م���ن هيوند�ي، وه���ي �لن�سخ���ة �لإنتاجية من 
�سانتا كروز �لختبارية قادمة لالأ�سو�ق يف �لعام 2020.

يل ذك���ر �أن �لعم���ل قائم على قدم و�س���اق للخروج 

بال�سيارة يف موعدها �ملح���دد، وذكر �أنهم يعملون على 
�أن تك���ون �ل�سيارة ب�سع���ر تناف�سي. يذك���ر �أن �لتقارير 
ت�سري �إلى �أن �ل�سيارة �ستحمل حمرك 4 �أ�سطو�نات �سعة 
1.6 ل���رت و�آخر ب�سعة 2.4 ل���رت بقوة 185 ح�سانا و201 

ح�سان على �لتو�يل.

tariq.albahar@albiladpress.comمسافات

PB18 e-tron
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الهوية العربية واإلسالمية في 
معرض “مقامات” بفنون الدمام

توقيع إصدارين لعوض وأمين

“المسرح وما بعد اإلنسانية”... 
عنوان مؤتمر مهرجان الصواري

العودة للمدارس... هل طفلك مستعد؟

قدم���ت الفنان���ة الت�شكيلي���ة رج���اء ال�شافع���ي 
يف معر�شه���ا ال�شخ�ش���ي االأول “مقام���ات” ال���ذي 
احت�شنت���ه جمعي���ة الثقاف���ة والفن���ون بالدمام 34 
عمال فنيا اعتمد يف الدرج���ة االأولى على ثيمة اخلط 

العربي.
وعن املعر����س الذي انطلق اخلمي�س املا�شي، 
ذكرت الفنانة رج���اء ال�شافعي باأن �رس تعلقها بهذا 
اللون م���ن الفنون هو ع�شقها للخ���ط العربي الذي 
جعله���ا تدر����س طريقة ر�ص���م اخلط���وط خ�صو�صا 

الثلث والديواين.
وقال���ت: “اأحاول من خ���الل معر�شي ال�شخ�شي 
امت���دت لقراب���ة  اأق���دم خال�ش���ة جترب���ة  اأن  االأول 
الع�رسين �شنة �شاركت فيها مبجموعة من املعار�س 

اجلماعي���ة، كن���ت خالله���ا اأت�شاءل عن ال����رس يف بقاء 
لوح���ات اخلط العربي من دون األ���وان، حيث يعتمد 
اخلطاطون على ا�صتخدام احلرب الأ�صود على القطع 

البي�شاء يف اأغلب االأحيان”. 
واأ�شافت: “بع���د تركيزي عل���ى درا�شة بع�س 
تقنيات اخلط���وط خ�صو�صا الثلث والديواين بداأت 
يف العم���ل على ر�شم وخط لوح���ات املعر�س، حيث 
وج���دت ب���اأن تلوين اللوح���ة يعط���ي االإح�شا�س باأن 
هناك روحا بثت فيه���ا اأو دماء �شخت يف �رسايينها، 
ما �شجعن���ي على اال�شتمرار يف ه���ذا اخلط، معتمدة 
على الكوالج يف ت�شكيل جمموعة اللوحات مع تكرار 
الثيم���ات والقطع التي اأعطتني م�شاحة حرية كبرية 

ا�شتطيع اأن اأحترك واللون فيها”.

أحداث

اله���دوء  م���ن  الكث���ري  حيات���ك حتت���اج 
واحلذر. 

ت�شعر بروع���ة االأج���واء يف عملك املقبل 
اجلديد.

يوؤم���ن لك اليوم ق���درة فائقة جّدا على 
املواجهة.

ال تدع التوتر ي�شكل خطرا على �شحتك. 
 

قم مبراجعة قراراتك االأخرية و�شتجد الثغرة.

ا�شتغ���ل الوق���ت للب���دء مبهم���ات جديدة 
لكنها كبرية.

اتخ���اذ  يف  تت����رسع  اأال  االأف�ش���ل  م���ن 
القرارات. 

حتب احلفالت وهذا ما يوؤدي اإلى زيادة 
وزنك.

حاول اأن تركز قبل البدء يف امل�رسوع.

قد تتلقى عر�شا مميزا من �رسكة �شخمة 
لالإدارة.

ال ترف����س عر�ش���ا للم�شاع���دة م���ن اأحد 
الزمالء.

عليك بتن���اول امل�رسوبات املهدئة هذه 
االأيام.

الحمل:

األسد:

القوس:

الجوزاء:

الميزان:

الدلو: 

الحوت:

الثور: 

العذراء: 

الجدي:

السرطان:

العقرب: 

اختارت اإدارة مهرجان ال�شواري امل�رسحي 
انطلق���ت  وال���ذي   ،)12( لل�شب���اب  ال���دويل 
فعالياته ي���وم اأم�س ال�شب���ت ب�شالة البحرين 
الثقافية مو�شوع )امل�رسح وما بعد االإن�شانية( 
عنوانا للموؤمت���ر امل�شاحب للمهرجان، والذي 
من املق���رر اأن يبح���ث يف اإطار فك���ري عميق 
م�شتقبل امل�رسح يف ظل ما يعرف بع�رس ما بعد 
االإن�شاني���ة، واخلروج مب����رسوع عملي م�شرتك.

يق���ام املوؤمتر يف الف���رتة الواقعة بني 6 - 7 
�شبتمرب 2018، مب�شاركة نخبة من امل�رسحيني 

واملفكرين من حول العامل.
اإلى ذلك، ي�شه���د املهرجان حفل توقيع 
اإ�شداري���ن م�رسحيني من اإنتاجه، االأول بعنوان 
)مفارق���ة املمث���ل( تاألي���ف ديني����س ديدرو، 
ترجم���ة ن���ورا اأم���ني يف ال�شاع���ة 7 م���ن م�شاء 
الثالث���اء املوافق 4 �شبتم���رب 2018 يف �شالة 

البحرين الثقافية.
كم���ا ي�شهد املهرجان حفل توقيع كتاب 
“اأن ت���رى – خمرجون من امل����رسح البولندي” 
ترجم���ة غري���ب عو�س، وذلك يف ي���وم ال�شبت 

املوافق 8 �شبتم���رب 2018 يف �شالة البحرين 
الثقافية.

وم���ن فعالي���ات املهرجان اأي�ش���ا ور�شة 
عم���ل ع���ن “م�شتقب���ل ال�شب���كات امل�رسحية”، 
املدرب���ة  فيه���ا  التدري���ب  تتول���ى  والت���ي 
االأمريكية روبريتا ليفيتو، يف الفرتة من 3-5 

�شبتمرب 2018.
وت�شعى ه���ذه الور�شة؛ لتعزي���ز التبادل 
الثقايف ب���ني الفرق والهيئ���ات امل�رسحية من 
خ���ال و�صع الأط���ر العلمي���ة والعملي���ة لبناء 
�شبك���ة متين���ة ووا�شعة من العالق���ات ت�شهم 
يف اإث���راء احلركة امل�رسحية ح���ول العامل، حيث 
تق���ام الور�ش���ة بدعم من ال�شف���ارة االأمريكية 
يف البحري���ن. وختاما ت�شت�شي���ف دار املحرق 
حفال من عب���ق املا�شي ن�شتح����رس فيه تاريخ 
فن الفجري، والذي راف���ق البحارة والغوا�شة 
ل�صنني طويلة يف رحاتهم ل�صيد اللوؤلوؤ. يقام 
احلف���ل بتاريخ 9 �شبتم���رب 2018 م�شتعر�شا 
اأه���م اأن���واع ه���ذا الفن الغن���ي مث���ل البحري، 

احلدادي، املخلويف، العد�شاين، احل�شاوي.

بع���د اأ�شبوع م���ن الي���وم ي�شتع���د اأولي���اء االأمور 
لتجهي���ز الأطف���ال للع���ودة للمدار����س وال�صتيق���اظ 
�صباح���ا مع روتني طوي���ل من النوم والع���ادات التي 
الطويل���ة،  ال�شيفي���ة  االإج���ازة  يف  االأوالد  اكت�شبه���ا 
ومتث���ل الع���ودة للمدار�س �شداًعا ورعًب���ا لدى بع�س 
االأهايل الذي���ن ينزعجون من الفو�ش���ى التي ي�شببها 
الأطف���ال باأدواتهم املدر�صي���ة وطلباتهم، ف�صا عن 

احتياجاتهم اليومية من حت�شري ومالب�س وغريها. 
نع���اين جميع���ا ا�شطراب���ات يف تنظي���م الوق���ت، 
وق���د يجد البع�س راحة يف اإر�ش���ال اأبنائهم للمدر�شة، 
وقد يك���ره البع�س االآخ���ر العودة للمدار����س؛ ب�شبب 
انتهاء العطل���ة ال�شيفية، فبعد �رساء مالب�س املدر�شة 
واالأدوات الدرا�شية، يجد االأهل �شعوبة يف تغيري منط 
احلياة عند الطالب الذين يجب اأن يعرفوا جيدا انتهاء 
الروتني ال�شيف���ي، وبدء العم���ل بالروتني الدرا�شي 
ال���ذي يتطلب تنظي���م �شاعات الن���وم والراحة مع بدء 

العام الدرا�شي اجلديد.
خ���رباء الرتبي���ة ح���ول الع���امل ين�شح���ون دائم���ا 
بالتح�شري امل�شب���ق لذلك كله، ويقول���ون اإن النظام 
والتح�ش���ري امل�شبق ه���و دائًما كلمة ال����رس حلياة اأكرث 
ه���دوًءا ونظاًما، وه���ذه اأفكار وحي���ل لت�شهيل حياتك 

فرتة قبل وبعد الدرا�شة: 
 التح�شري جلدول النوم قبل العودة للمدر�شة

يف العطل���ة ال�صيفي���ة ناح���ظ  تاأخ���ر الأطفال يف 
النوم، مما يعن���ي ا�شتيقاظهم كذلك يف وقت متاأخر، 
فيج���ب على االأهل حماولة تنظيم اأوقات نوم اأبنائهم 
قب���ل مو�ش���م الدرا�شة باأ�شب���وع، وعدم انتظ���ار ليوم 

الدرا�شة للبدء بتنظيم اأوقات النوم.
 تنظيم املالب�س املدر�شية 

اإع���داد املالب�س يومًيا اأمر مزع���ج، ولكن حت�شري 
املالب����س يف بداي���ة االأ�شب���وع ل���كل ي���وم يف االأ�شبوع 
�شيوف���ر الكث���ري م���ن الفو�ش���ى والبح���ث يف االأدراج 

و�شالل الغ�شيل للعثور على املالب�س اأو اجلوارب.
 اللبا�س املوّحد

يواج���ه العدي���د م���ن االأه���ايل �شعوب���ة بالت���زام 
اأطفاله���م باللبا����س املوّح���د، لذل���ك نن�ص���ح الأهايل 
بتو�شي���ح اأهمية هذا اللبا�س اإل���ى الطفل، ملا يعززه 
ه���ذا اللبا�س من قيم امل�شاواة ب���ني االأفراد من دون 

االلتفات ملظهره اخلارجي.
جدول

 يج���ب عمل جدول الإيقاظ الطف���ل قبل موعده ب� 

-10 20، عل���ى اأن يتم زيادة الوقت تدريجيا لن�شل 
للوق���ت املطل���وب مع بدء الع���ام الدرا�ش���ي. مع هذا 
النظام يكون الأهل قام���وا بتنومي اأطفالهم يوميا يف 
موعد ي�شبق املوعد املعت���اد عليه ب� 20-10 دقيقة 
كذل���ك، مع الت���درج اليومي كذلك يف زي���ادة الوقت؛ 
حت���ى يت�صنى لاأطفال احل�ص���ول على ق�صط كاف من 
النوم، ب�ش���كل ي�شمن ا�شتمتاعهم بالي���وم الدرا�شي 

وا�شتفادتهم منه بعيدا عن التعب واالإرهاق.
 اإيجابية

التح���دث اإل���ى الطف���ل قب���ل الن���وم ع���ن اليوم 
التايل، وحتفيزه من خالل ذك���ر متعة املدر�شة ولقاء 
املعلمني واالأ�شدقاء من جديد. وباالإ�شافة اإلى تذّكر 
اللحظات ال�شعيدة من العطلة ال�شيفية، والذي يرتك 
الطف���ل بنف�شية ح�شنة وي�شع���ره باالأمان جتاه العودة 

اإلى املدر�شة.
 العودة للروتني اليومي 

ع���ادة ما يندم���ح الأطفال م���ع الروت���ني ال�صائد 
يف املن���زل، فيجب عل���ى االأم تطبيق روت���ني العودة 
للمدار�س قبل بدء املدر�ش���ة باأ�شبوع على االأقل يتم 
فيه تنظيم الوقت وتقليد الروتني اليومي للمدر�شة 

قبل البدء فيه، فيجب حتديد اأوقات 
الوجب���ات، واأوقات القيام باالأن�شطة 
املختلفة كاللع���ب وتناول الطعام، 
وحتديد وقت للقراءة، وما اإلى ذلك 
من الروتني املعتاد على تطبيقه يف 

خالل اليوم الدرا�شي.
 املذاكرة 

الكثري من الوق���ت ي�شيع اأثناء 
بحث الأطفال عن الأقام الر�صا�س 
م���ن  وغريه���ا  والكت���ب  واالأوراق 
ت�شب���ب  الت���ي  املدر�شي���ة  االأدوات 
الفو�ش���ى يف جمي���ع اأنح���اء املنزل، ولك���ن تخ�شي�س 
ركن للمذاكرة واإجناز الواجب املدر�شي مع توفري كل 
هذه االأدوات يف الرك���ن املخ�ش�س للمذاكرة �شيقلل 

الكثري من الوقت والفو�شى اأي�ًشا.
  “الالن�س بوك�س” 

من املتع���ب بالن�صبة لاأم اأن تق�صى وقتا طويا 
كل م�ش���اء لتح�شري “الالن�س بوك�س”، اأو �شنطة االأكل 
فيم���ا ميكنه���ا اأن تتب���ع فك���رة رائعة، وه���ي حت�شري 
الوجب���ات اأ�شبوعًيا من خالل حت�ش���ري اأكيا�س حتتوى 
عل���ى العنب واجل���زر وبع����س الوجبات االأخ���رى التي 
ال تتل���ف وو�شعه���ا يف درج الثالجة م���ع علبة الزبادي 
والع�ش���ري وكل م���ا عليه���ا اأن تفعله كل ي���وم هو اأن 

ت�صلم اأطفالها الأكيا�س اخلا�صة بهم. 
 النظافة

ل�شباح���ات املدر�شة يوجد روت���ني يومي، واأهمه 
النظاف���ة ال�شخ�شية للطفل م���ن دخول احلمام وغ�شل 
الوجه واليدين واالأ�شنان، ومن ثم تناول وجبة الفطور 
التي تزّود الأطف���ال بالطاقة، وتزيد من تركيزهم يف 

الدرو�س.

2 سبتمبر

31 ق.م
ال��ق��ائ��د ال��روم��اين 
اأوك����ت����اف����ي����و�����س 
ي����ن����ت���������رس ع���ل���ى 
م��ارك��و���س  خ�شمة 
اأنطونيو�س وزوجته 
كليوبرتا ملكة م�رس 
اأكتيوم  معركة  يف 
ال��ب��ح��ري��ة ���ش��م��ال 

غرب اليونان.

 1945
ان����ت����ه����اء احل�����رب 

العاملية الثانية.

 1666
 ان�����دالع ح��ري��ق يف 
لندن، وهو احلريق 
ال�����ش��ه��ري ب��ح��ري��ق 
ل��ن��دن، وظ��ل ثالثة 
اأيام حموال اأكرث من 
منزل  اآالف  ع�����رسة 

اإلى رماد.

 1909
اإدوارد  امل����ل����ك 
ال���������ش����اب����ع م��ل��ك 
ي�شدق  بريطانيا 
على قانون االحتاد 
اجل��ن��وب اإف��ري��ق��ي 
ال������������ذي ي���ن���ظ���م 
ال�شيا�شية  احلياة 
واالن���ت���خ���اب���ات يف 

جنوب اإفريقيا. 

1969
اآل���ة  اأول  ت��رك��ي��ب 
يف  اآيل  ����������رسف 

الواليات املتحدة.

• امل�رسح وما بعد االإن�شانية	

• نورا اأمني	
• ديني�س ديدرو	

حمرر م�سافات
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األخيرة

زوال اخلطر من املحطة الف�ضائية الدولية

لأول مرة... اأقفا�ص للب�ضر يف حديقة احليوانات

اأفالمها على ال�ضينما ال�ضعودية اأول  “بوليوود” تعر�ص 

قال����ت وكالة �لف�ساء �لرو�سي����ة، �إن �سغط �لهو�ء باملحطة �لف�سائية �لدولية عاد �إلى م�ستوياته 
�لطبيعي����ة بع����د �إ�س����الح ت�رسي����ب. وقال����ت رو�سكوزمو�س يف بي����ان �إن “�سالم����ة و�سح����ة �لطاقم غري 
مهددت����ن”.  �لت�����رسب، �لذي �كت�س����ف �خلمي�س، عزي �إلى ثق����ب �سغري يف �إحدى كب�س����والت �سويوز 

�لرو�سية �مللتحمة باملحطة. 
ي�س����ار �إل����ى �أن جميع �أع�ساء طاقم �ملحط����ة �لف�سائية �لدولية ي�سلون ويغ����ادرون يف كب�سوالت 
�سوي����وز.  وق����ال مدير برنام����ج �لف�ساء �لرو�سي �سريغ����ي كريكاليف، لوكالة �أنب����اء “تا�س” �لر�سمية 

�جلمعة، �إنه جرى �إ�سالح �لت�رسب بتغطيته بغطاء حمكم “�أثبت �أنه مانع لدخول �لهو�ء”. 
و�أ�ساف �أن �لثقب رمبا يكون قد حدث ب�سبب خطاأ باملو�د �أو جر�ء ��سطد�م نيزك �سغري للغاية. 

ويوجد حاليا باملحطة �لدولية 3 �أمريكين ورو�سيان و�أملاين و�حد.

تعت���زم �إد�رة حديقة �حليو�ن���ات يف دلهي بالهند تركيب �أقفا�س بحجم �الإن�سان؛ لغر�س نبيل؛ هو 
حماية �لزو�ر من �لوقوع يف قب�سة �حليو�نات �ملفرت�سة، بعدما �فرت�س منر �أبي�س طالبا قبل �أعو�م.

ويجري تركيب “�الأقفا�س �لب�رسية” د�خل �أحو��س �لنمور و�لدببة يف حديقة �حليو�ن �ل�سهرية؛ من 
�أجل حماية �الأ�سخا�س �لذين قد يقعون د�خلها.

ووق���ع ح���ادث ماأ�ساوي يف 2014، حن �سقط طالب يبلغ من �لعمر 20 عاما يف حو�س لنمر �فرت�سه 
�رسيعا، بعدما جره �إلى �إحدى زو�يا عرينه، وق�سى عليه يف غ�سون دقائق.

و�أو�سحت �إد�رة �حلديقة �أن �الأقفا�س ذ�ت �حلجم �لب�رسي �ستثبت يف ز�وية كل حو�س خالل �أيام.
و�ستوفر �الأقفا�س �حلماية الأي �سخ�س يقع باخلطاأ، وذلك �إلى حن �إنقاذه من �لنمور �ملتوح�سة.

وق���ال مدير حديق���ة حيو�ن دلهي، رينو �سينغ، ل�سحيفة “تامي���ز �أوف �إنديا”: “يف �لنهاية �عتمدنا 
فك���رة �لقف����س ذي �حلجم �لب�رسي )...( لقد �رسعنا بالفعل يف ت�سميم �الأقفا�س، وقد يكون �الأول جاهز� 
خ���الل �الأيام �لع����رسة �ملقبلة”. و�أو�س���ح �سينغ �أن لكل قف�س ب����رسي تعليمات و��سح���ة لل�سماح للزو�ر 
مبعرف���ة �إج���ر�ء�ت �ل�سالمة يف حال وقوع حادث، الفتا �إلى �أن �لقف�س لن يكون معقد� و “�سيكون لدينا 

�إجر�ء ب�سيط مكون من 3 خطو�ت ب�ساأن ما يجب فعله �إذ� وقع �أحدهم يف �لد�خل”.

�نته���ت �لهيئ���ة �لعام���ة لالإعالم �ملرئ���ي و�مل�سموع �ل�سعودي���ة �أخري� م���ن ت�سنيف فيلم 
“GOLD” وفًقا للت�سنيف �ل�سعودي لالأفالم �لذي �أعدته �لهيئة؛ ليكون بذلك �أول فيلم من 
بولي���وود يعر�س على �سا�سات �ل�سينما �ل�سعودية. و�لفيلم يعد �سانًعا وبد�ية حتد ومناف�سة 
ا و�إقبااًل يف �سباك �لتذ�كر  فعلي���ة الأفالم “هوليوود” �لتي تت�سدر �لقائمة كاأكرث �الأفالم عر�سً
�ل�سع���ودي، بح�سب وكالة �الأنب���اء �ل�سعودية. ويحكي فيلم “GOLD” ح�سول �لهند على �أول 
ميد�لي���ة ذهبية يف �أوملبياد �لع���ام 1948، كما يعد �لفيلم �لذي �أنت���ج يف �لعام �حلايل 2018 
م���ن �أحدث �إنتاجات “بوليوود” �لت���ي تعد �أكرب �سناعة �سينمائية عاملًيا من حيث عدد �الأفالم 
�ملنتجة �سنوًيا، متفوقة على “هوليوود” مبقد�ر �ل�سعف. و�أو�سح �مل�رسف على قطاع �ل�سينما 
ومدي���ر �مل�سنفات حممد عبيد�هلل �أن �لهيئة �لعامة لالإعالم �ملرئي و�مل�سموع قامت بت�سنيف 
ما يزيد على �خلم�سن فيلًما منذ �فتتاح �ل�سينما يف �أبريل 2018، مرحًبا بجميع �الأفالم من كل 

�أنحاء �لعامل، مبا يرثي �حل�سور �ل�سينمائي يف دور �لعر�س �ل�سعودية.

 Social
media

حالق �ضيني يخاطر 
بحياة زبائنه

�أظهرت لقطات “غريبة” جد�، حالقا �سينيا وهو يقوم بحالقة �سعر زبونه بطريقة خطرة، 
با�ستخ���د�م �أد�ة حادة ت�ستخ���دم يف �حلد�دة. ون�رست �سحيفة “ديلي مي���ل” �لربيطانية �سور� 
حل���الق �سيني ي�ستخ���دم من�سار� كهربائية للح���د�دة، �أثناء ق�س �سعر �أح���د �لزبائن، �لذي بد� 
مرتب���كا �أثناء �لتجربة �لغريبة. وذكرت �ل�سحيف���ة �لربيطانية �أن �حلالق �ل�سيني ميتلك خربة 
و�سل���ت الأك���رث من 10 �أعو�م يف ��ستخ���د�م �ملن�سار �لكهربائي، كما �أكد ه���و نف�سه �أنه �حلالق 
�الأول �ل���ذي ي�ستخدم �ملن�سار عو�سا ع���ن ماكينة �حلالقة �العتيادية. و�نت�رس �لفيديو �لغريب، 
�ل���ذي مت ت�سوي���ره مبقاطعة �سيانك�س���ي �ل�سينية، عل���ى و�سائل �لتو��س���ل �الجتماعي بن 

�الأ�سخا�س �لذين ��ستغربو� من �لطريقة “غري �ملاألوفة”.

ليدي غاغا على “ال�ضا�ضة الف�ضية”

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

على مياه نهر التيمز انطلق نشطاء من دعاة 
حماية البيئة على قارب مصنوع بالكامل تقريبا 

من نفايات بالستيكية أعيد تدويرها في محاولة 
منهم لتعريف الناس بزيادة مستويات القمامة 

في الممرات المائية في بريطانيا. )رويترز(

�أحيانا.  ورطب  حار  �لطق�س 
�لرياح متقلبة �الجتاه من 5 �إلى 

10 عقدة.

 ولكنها �رسقية بوجه عام 
م���ن 10 �إلى 15 عقدة �أحيانا 

بعد �لظهرية.

 �رتف���اع �مل���وج من ق���دم �إلى 3 �أق���د�م. درجة 
�حل���ر�رة �لعظمى 41 م و�ل�سغ���رى 32 م. �لرطوبة 

�لن�سبية �لعظمى 90 % و�ل�سغرى 40 %.

 عبدالنبي ال�شعلة 
رئي�س جمل�س �الإد�رة

 اأحمد البحر 
�لرئي�س �لتنفيذي

 م�ؤن�س املردي 
رئي�س �لتحرير

 اأمين همام 
مدير �لتحرير

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

ت�سدر عن د�ر �لبالد لل�سحافة و�لن�رس و�لتوزيع 
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الفجــر: 3:56 
الظهـر: 11:38 

العصــر: 3:08
المغرب: 5:58
العشاء: 7:28

مواقيت 
الصالة

بعد اكت�ضاف خطري... علماء ل ي�ضتبعدون وجود خملوقات ف�ضائية
يف تط���ور علم���ي “مذه���ل”، تو�س���ل باحثون 
الكت�س���اف يظه���ر غيوم���ا مائي���ة د�خ���ل “�لبقعة 
�حلم���ر�ء” بكوك���ب �مل�س���رتي، مما قد ي���دل على 

وجود حياة على �لكوكب.
وقال عامل فيزياء �لف�س���اء بجامعة كليمزون 
ماتي �أد�مكوفيت����س، �إن �كت�ساف �لغيوم �ملائية 

يف بقع���ة �مل�س���رتي �سي�ساعد �لعلم���اء على فهم 
�أكرب كو�كب �ملجموعة �ل�سم�سية ب�سكل �أكرب.

و�أك���د �أد�مكوفيت����س �أن �كت�س���اف �ملاء على 
�مل�س���رتي هو �أمر “و�عد”، �إال �أنه ال يوؤكد �أن هناك 

حياة على �سطح �لكوكب ب�سكل قطعي.
وقال عامل �لف�ساء “عندما يكون هناك �سائل 

�مل���اء، فر�سي���ة �حلياة ال يج���ب �أن تلغ���ى ب�سكل 
كامل. وعلى �لرغ���م من �نخفا�س تلك �الحتمالية، 
لك���ن �حلي���اة عل���ى �مل�س���رتي ال ن�ستبعده���ا من 

خميلتنا”.
ويع���د كوك���ب �مل�سرتي م���ن �أك���رب كو�كب 
�ملجموع���ة �ل�سم�سي���ة، ولطاملا �أثب���ت �أنه ميتلك 

طق�س���ا “م�سطربا”، ولك���ن �كت�ساف �مل���اء عليه 
�سي�ساع���د يف فه���م حرك���ة �لطق�س عل���ى �سطحه، 
ويرفع �حتمالية وجود حياة على �لكوكب �لعمالق.

و��ستخدم فريق من جامعة كليمزون برناجما 
خا�سا لدر��س���ة �لبقعة �حلمر�ء يف �لكوكب، و�لتي 

تت�سع وحدها ل� 3 كو�كب �أر�س.

ال�ض��رطة تقتل ممثلة 
اأمريكية �ضهرية

غرامة �ضخمة حلاخام 
�ضور ن�ضاء عاريات

راهبا  توق��ف  الهن��د 
حتر�ص ب� 15 طفال

بعدما �أ�سهرت م�سد�سا ز�ئفا يف وجوههم، 
قتل عنا�رس �ل�رسط���ة يف كاليفورنيا بالر�سا�س 
ممثلة، نال���ت �سهرة و��سع���ة بعدما ظهرت يف 
م�سل�س���ل “�إي �آر” �ل�سه���ري و�سارك���ت يف فيلم 

“�ستاند �آند ديلفر”.
وتوفيت فاني�سا ماركي���ز، يف �مل�ست�سفى 
بع���د �أن �أطلق���ت �ل�رسطة �لنار عل���ى �سقتها يف 
جنوب با�سادينا خ���ارج لو�س �أجنلو�س، وفق ما 
�أفادت وكالة “�أ�سو�ستيد بر�س”، �أم�س �ل�سبت. 
و��ستجاب���ت �رسطة جن���وب با�سادين���ا ملكاملة 
هاتفية م���ن مالك عقار ماركيز، قال فيها �إنها 
بحاج���ة �إلى م�ساعدة طبي���ة. وذكر �ل�سابط، جو 
مندوز� من �رسطة �ملدين���ة، �أنهم عندما و�سلو� 

كانت تعاين من نوبة �رسع.

ذك���رت �سحيفة “و��سنط���ن بو�ست” 
�الأمريكي���ة �أن �سحاي���ا حاخ���ام �سه���ري يف 
و��سنط���ن ح�سلن عل���ى تعوي�سات بقيمة 
�أن  14.25 ملي���ون دوالر كت�سوي���ة بع���د 
�سورهن خل�سة وهن يغت�سلن قبل �ل�سالة.
مت  �م���ر�أة   150 �سمل���ت  و�لت�سوي���ة 
ت�سويره���ن م���ن قب���ل �حلاخ���ام برين���ارد 
فرينديل وه���ن عاري���ات بو��سطة كامري� 
�ألك�سان���در�  �ملحامي���ة  بح�س���ب  خفي���ة، 
هاروي���ن. وحك���م على فروندي���ل بال�سجن 
6 �سن���و�ت ون�سف �لع���ام 2015، بعد �أن 

متكن من �لت�سرت على جرميته ل�سنو�ت.

�أوقفت �ل�سلطات �لهندية ر�هًبا بوذًيا 
متهًما باالعتد�ء �جلن�سي على 15 �سبيًّا يف 
مركز للتاأمل يديره يف مدينة بودغايا ذ�ت 
�لغالبي���ة �لبوذية، بح�سب م���ا �أعلن م�سدر 

�أمني.
وق���ال م�س���وؤول يف �ل�رسط���ة �إن هناك 
“�تهام���ات جدّية” يف ح���ّق �لر�هب بانتي 
�سانغربي���ا �سوجوي �لذي �أوق���ف �الأربعاء، 
و�ل���ذي ي�ستقب���ل يف مرك���زه �سبياًن���ا من 
عائ���الت فقرية ت���رت�وح �أعماره���م بن 6 
و12 عام���ا. و�أ�س���اف �مل�س���وؤول “يق���ول 
ب���و� و�عُت���دي عليهم  �ل�سبي���ان �إنه���م �رسُ
جن�سًيا وُحب�سو� من دون ماء وال طعام حن 

كانو� يرف�سون”.

يف �سورة مغاي���رة متاما لتلك �ملر�أة �ملثرية للجدل �لتي �عتاد �جلمهور روؤيتها، تك�سف 
جنم���ة �لب���وب �الأمريكية ليدي غاغا “نقط���ة �سعفها” بالظه���ور دون �أي م�ساحيق جتميل يف 
دوره���ا �ل�سينمائي �الأول؛ �متثاال لرغبات زميلها �ملمثل بر�ديل كوبر، �لذي يخو�س هو �الآخر 

�أول جتاربه يف �الإخر�ج.
وتوؤدي غاغا يف فيلم “مولد جنمة” دور فتاة عادية حتقق حلمها وت�سبح مغنية م�سهورة، 

�إلى جانب كوبر �لذي ي�ساركها �لبطولة و�الإخر�ج.
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