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بجائزة  العاملية” تفوز  حمد  بن  “نا�صر 
”Business Initiatives Directions“

املنام���ة - بن���ا: ح�ص���دت جائزة نا����ر بن حمد 
العاملي���ة للإب���داع ال�صباب���ي اإجن���ازا عاملي���ا جديدا 
باختيارها �صمن الفائزي���ن بجائزة اجلودة - الفئة 
 Business“ الذهبي���ة، والت���ي متنحه���ا موؤ�ص�ص���ة
Initiatives Directions”، العريق���ة يف جماالت 
تقييم امل�صاريع واملبادرات على امل�صتوى العاملي 
ومقرها الواليات املتحدة االأمريكية واإ�صبانيا. وحاز 
ملف جائزة نا�ر ب���ن حمد العاملية للإبداع ال�صبابي 

تقييما عاليا من جانب اللجنة الفنية.

حركة ن�صطة بالأ�صواق ا�صتعدادا للعودة

املدار�س ت�ستقبل الطلبة اليـوم

ابتعاث 30 بحرينيا للكلية الفندقية

يع���ود الي���وم )االأحد( ط���لب املدار�س 
بجمي���ع املراحل اإل���ى مقاعده���م الدرا�صية، 
م���ع ب���دء الع���ام الدرا�صي اجلدي���د 2018 - 
2019، علًم���ا اأن اأع�ص���اء الهيئ���ات االإدارية 
والتعليمي���ة، الذي���ن يزي���د عدده���م عل���ى 
18 األف موظ���ف، عادوا اإل���ى مواقع عملهم 
باملدار�س احلكومية يوم االأحد املا�صي.ومع 
بدء العام الدرا�صي ومتابعة اال�صتعدادات، دعت 

ال���وزارة مديري املدار�س للح�ص���ور �صباح اأم�س؛ 
للتاأكد من جهوزي���ة املباين املدر�صية ومرافقها 
ال�صتقب���ال الطلب���ة، اإ�صاف���ة اإلى توف���ر الربامج 
املنا�صب���ة ال�صتقباله���م اإلى جانب وج���ود رئي�س 
اخلدم���ات املالي���ة واالإداري���ة واملن�ص���ق ملتابعة 

اال�صتعدادات.
و�صهدت اأ�صواق مملك���ة البحرين حتى م�صاء 
اأم�س حركة غري اعتيادية ل�راء م�صتلزمات العودة 

ارتفاع���ا  �صه���دت  والت���ي  للمدار����س، 
ملحوًظا يف االأ�صعار.

قال وزير ال�صناعة والتجارة وال�صياحة زايد الزياين اإن الوزارة 
�صتبعث م���ا بني 25 و30 �صخ�صا بحرينيا اإل���ى الكلية الفندقية 
التي �صيت���م تد�صينه���ا اأكتوبر املقب���ل، �صم���ن اإ�صرتاتيجيتها 

لتاأهيل الكوادر الوطنية يف قطاع ال�صيافة والفندقة.
واأ�ص���اف اأن الكلية �صتطرح برامج لدورات متخ�ص�صة لفرتة 

اأي���ام وب�صعة اأ�صهر يف جماالت ال�صيافة واال�صتقبال وترتي���ب الغرف واإعداد االأطعمة، مبيًنا 
اأن الدفعة االأولى من املبتعثني �صتكون فرتة درا�صتهم ملدة 4 �صنوات لنيل برنامج 

البكالوريو�س يف االإدارة الفندقية.
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ا�ستخدام العينات الأولى من النفايات اخل�سراء بحلول اأكتوبر
�ص���وؤون  وكي���ل  اأف���اد  بن���ا:   - املنام���ة 
البلديات بوزارة االأ�صغ���ال و�صوؤون البلديات 
والتخطيط العمراين نبيل اأبوالفتح باأن مملكة 
البحرين ب���داأت م�روعه���ا التجريبي ملعاجلة 
خملف���ات احلدائ���ق، ع���رب ا�صتخ���دام تقني���ة 
“ويندرو”، وهي حتوي���ل النفايات الع�صوية 
اإلى �صماد، يف يوليو 2018، ومن املتوقع اأن 
يت���م ا�صتخدام العينات االأول���ى من النفايات 

اخل�راء املتحللة بالكامل بحلول �صهر اأكتوبر 
املقبل.

ج���اء ذلك يف زيارة ق���ام بها وكيل �صوؤون 
البلديات مل����روع املحطة التجريبية لت�صميد 
املخلفات الزراعي���ة يف هورة عايل بعد اإر�صاء 
مناق�ص���ة م���ع �رك���ة اأوربا�صري، وه���ي �ركة 

متخ�ص�ص���ة يف اإدارة النفاي���ات تعمل 
مع بلديتي ال�صمالية واجلنوبية.

البحرين الأولى عربيًا واآ�صيويا يف ا�صت�صافة 
كاأ�س العامل للطريان احلر الداخلي

البالد سبورت
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رقم الت�سجيل   GBJP 773ثمن الن�صخة: ال�صعودية: رياالن - الكويت: 200 فل�س - االإمارات : درهمان - قطر: رياالن - عمان : 200 بي�صة - م�ر : جنيهان - االأردن : 200 فل�س - لبنان 1000 لرية - اململكة املتحدة : جنيه ا�صرتليني - الواليات املتحدة: دوالران - اأوروبا : 2 يورو

زينب العكري

العمل الإن�ساين واخلريي اأحد روافد التنمية ال�ساملة
�صهد تقييم م�صروعات جائزة اأف�صل م�صروع تطوعي... �صمو ال�صيخ عي�صى بن علي:

املنام���ة - بنا: �صهد رئي�س االحت���اد البحريني 
لكرة ال�صلة الرئي�س الفخري جلمعية الكلمة الطيبة 
�صم���و ال�صيخ عي�ص���ى بن علي بن خليف���ة اآل خليفة 
�صب���اح اأم����س اإح���دى جل�ص���ات تقيي���م امل�روعات 
املقدم���ة جلائ���زة اأف�صل م�روع تطوع���ي يف مملكة 
البحري���ن، الت���ي تقام برعاي���ة �صموه للع���ام الرابع 
على التوايل �صم���ن فعاليات جائزة عي�صى بن علي 
اآل خليف���ة للعم���ل التطوعي، بح�ص���ور وزير العمل 
والتنمي���ة االجتماعي���ة جمي���ل حمي���دان وع���دد من 

امل�صوؤولني واملعنيني بالعمل االأهلي.
واأك���د �صم���وه اأهمي���ة العم���ل التطوع���ي كاأحد 
ال�صامل���ة  التنمي���ة  احليوي���ة يف حتقي���ق  الرواف���د 
للبحري���ن م���ن خ���لل التوا�ص���ل املبا�ر م���ع فئات 
املجتم���ع املختلفة؛ من اأجل التعرف على احتياجاته 
وط���رح احللول املنا�صبة لها، م�ص���ريا اإلى اأن العمل 
االإن�ص���اين واخل���ريي هو نه���ج االآباء واالأج���داد الذي 

تربت عليه االأجيال اجلديدة من اأبناء البحرين.
واأك���د ع�صو جلن���ة التحكيم فال���ح الرويلي اأن 
اللجنة ا�صتعر�صت 48 م�روعا تقدمت للم�صاركة يف 

اجلائزة ه���ذا العام، اإذ كان���ت املناف�صة قوية نظرا 
جلودة امل�روعات التي غطت جماالت عدة 

منها ال�صحي واالجتماعي واالإن�صاين.

• �صمو ال�صيخ عي�صى بن علي بن خليفة ي�صهد اإحدى جل�صات تقييم م�روعات جائزة اأف�صل م�روع تطوعي	

جلنة التحكيم ا�صتعر�صت 48 م�صروعا تقدمت للم�صاركة يف جائزة �صموه
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ا�صتدعاء اأ�صحاب عمل �صبطوا لديهم... “الداخلية”:

القب�س على 14 اإيرانيا دخلوا البحرين بجوازات مزورة
املنامة - وزارة الداخلية: ذكر املدير 
الع���ام ل���لإدارة العام���ة للمباح���ث واالأدلة 
اجلنائي���ة اأنه مت القب����س على 14 �صخ�صا 
اإيراني���ا، دخل���وا الب���لد بج���وازات �صف���ر 
اآ�صيوي���ة م���زورة وباأ�صم���اء غ���ري حقيقية، 
منوها اإلى ا�صتدعاء اأ�صحاب العمل الذين 

�صبط لديهم املقبو�س عليهم.
واأو�ص���ح اأنه ف���ور تاأكي���د املعلومات 
االأولي���ة الت���ي تواف���رت يف ه���ذا ال�ص���اأن، 
مت مبا����رة اأعم���ال البحث والتح���ري التي 
اأ�صفرت عن حتدي���د هويات امل�صتبه بهم 
والقب�س عليه���م، اإذ ات�صح اأنهم يحملون 
اجلن�صي���ة االإيرانية وقاموا ب����راء جوازات 
�صف���ر اآ�صيوي���ة مببال���غ مالي���ة؛ بغر����س 

الدخول اإلى مملكة البحرين، بالرتتيب مع 
اأ�صخا�س بحرينيني من اأ�صول اإيرانية.

واأ�ص���ار املدير الع���ام ل���لإدارة العامة 
للمباح���ث واالأدل���ة اجلنائي���ة اإل���ى اأنه مت 
اتخاذ االإجراءات القانوني���ة اللزمة واإحالة 

املقبو�س عليهم اإلى النيابة العامة.
ودع���ا املدي���ر الع���ام االإدارة العام���ة 
للمباح���ث واالأدل���ة اجلنائي���ة، املواطنني 
اإل���ى ����رورة التاأكد من هوي���ة االأ�صخا�س 
الذي���ن يعملون لديه���م ومراجعة اأوراقهم 
الثبوتي���ة، ويف حال اأي ا�صتباه فيما يتعلق 
بجن�صياتهم عليهم االت�صال باأقرب مركز 
لل�رط���ة اأو االت�ص���ال على اخل���ط ال�صاخن 
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الب����رة/   اأربي���ل � روي���رتز: ا�صتهدفت 
ن���ريان ال�صواريخ مطار الب����رة اأم�س، حيث 
كاتيو�ص���ا  �صواري���خ   3 جمهول���ون  اأطل���ق 
ف�صقط���ت مبحي���ط املط���ار، بع���د ليل���ة من 
االحتجاجات التي اتهم���ت النخبة ال�صيا�صية 
يف الع���راق ب�ص���وء احلك���م و�صه���دت اإ�صعال 

املحتجني النار يف القن�صلية االإيرانية.
وفر�ص���ت ال�صلط���ات العراقي���ة اأم����س حظر 
التج���ول يف الب����رة من جدي���د. وعق���د الربملان 
جل�ص���ة طارئ���ة، حذر فيه���ا رئي�س ال���وزراء حيدر 
العب���ادي من تفاق���م املوقف اإلى ����راع م�صلح. 

واأقيل اأم�س كل من قائد عمليات الب�رة 
وقائد قوات �رطة املدينة.

اإقالة قائد ال�صرطة وفر�س “حظر التجول” بعد اأيام من اإلغائه

يف زيارة مل�صروع املحطة التجريبية لت�صميد املخلفات الزراعية... اأبوالفتح:

كاتيو�سا على مطار الب�سرة... والعبادي يحذر من �سراع م�سلح

• حمتجون غا�صبون من الف�صاد ال�صيا�صي واخلدمي يتظاهرون يف الب�رة	 14
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جاللة امللك يهنئ طاجكي�ستان 
وكوريا بذكرى اال�ستقالل

املنام���ة - بنا: بعث عاهل البالد �شاحب اجلاللة 
امللك حمد ب���ن عي�شى اآل خليفة، برقي���ة تهنئة اإلى 
رئي����س جمهوري���ة طاجكي�شت���ان اإمام عل���ي رحمان؛ 
مبنا�شب���ة ذكرى ا�شتقالل ب���الده، اأعرب جاللته فيها 
ع���ن اأطي���ب تهاني���ه ومتنيات���ه ل���ه به���ذه املنا�شبة 

الوطني���ة. كما بعث جاللته برقي���ة تهنئة اإلى رئي�س 
جمهوري���ة كوري���ا الدميقراطية ال�شعبي���ة املار�شال 
كي���م جون���غ اون؛ مبنا�شبة ذك���رى ا�شتق���الل بالده، 
اأع���رب جاللته فيها ع���ن اأطيب تهاني���ه ومتنياته له 

بهذه املنا�شبة الوطنية.

هيئة الثقافة حت�سل على �سهادة االآيزو املحّدثة

املنامة - هيئة البحرين للثقافة واالآثار: 
ح�شل���ت هيئة البحرين للثقاف���ة واالآثار على 
الن�شخ���ة املحدثة م���ن �شهادة نظ���ام اجلودة 
توؤك���د مطابق���ة  الت���ي   ISO 9001: 2015
نظام اجل���ودة يف الهيئة املعاي���ر العاملية، 
حي���ث ق���ام املدق���ق اخلارج���ي ممث���ل �رشكة 
Bureau Veritas املانح���ة ل�شهادة االآيزو، 
بت�شليم ال�شهادة. وح�شدت الهيئة على هذه 
ال�شهادة امل�شتحقة ع���ن التزامها باآلية عمل 
متوافقة مع نظام اجلودةاملعتمد دولًيا وذلك 
يف عدد م���ن املج���االت، ه���ي: اإدارة وتطوير 
الربامج الثقافية والفنية مبا يف ذلك تنظيم 
املعار����س والربام���ج الفني���ة، اإدارة عمليات 
���ون ال���رتاث االأث���ري  التنقي���ب االأثري���ة و�شَ
وال���رتاث املادي وغر املادي، اإدارة املواقع 

الرتاثية واالأثري���ة، واإدارة املتاحف يف مملكة 
البحرين. وقد جاء هذا االإجناز ليعك�س اهتمام 
الهيئ���ة بالنهو�س مبخرجات العمل احلكومي 
م���ن خ���الل تنفيذ امله���ام مبختل���ف االأق�شام 
واالإدارات بق���دٍر عاٍل من املهني���ة واالإلتزام، 
ترجمًة الإ�شرتاتيجية الهيئة وتوجيهات معايل 
رئي�شة الهيئ���ة، وجهود ق�ش���م اإدارة اجلودة 
بالتع���اون مع جمي���ع منت�شبي الهيئ���ة. ي�شار 
اإل���ى اأن هيئة البحرين للثقاف���ة واالآثار �شبق 
واأن ح�شل���ت على �شهادة نظام اإدارة اجلودة 
االآي���زو ISO 9001: 2008 يف مار�س 2012، 
وتوؤك���د التزامه���ا امل�شتمر بتبّن���ي كل ما من 
�شاأن���ه تطوير اآلية العمل وط���رق تنفيذه مبا 
ي�شاهم يف تنفيذ اخلدمات االإدارية يف خمتلف 

جماالت الهيئة بجودة عالية.

الذكاء اال�سطناعي من اأولويات التناف�سية واال�ستباقية
املطوع يرعى ملتقى البحرين الرابع للتميز... العليوي:

املنام���ة - بنا: حتت رعاي���ة وزير �شوؤون جمل�س 
ال���وزراء حممد املط���وع، ت�شت�شيف مملك���ة البحرين 
خالل الف���رتة 24 ولغاية 25 اأكتوب���ر املقبل، اأعمال 
ملتق���ى البحري���ن الراب���ع للتمي���ز، وال���ذي �شيكون 
حمور اأعماله له���ذا العام )الذكاء اال�شطناعي ودوره 
يف التمي���ز احلكوم���ي(، بتنظي���م “اأك���ت �شم���ارات” 
ال�شت�شارات العالق���ات العامة، وبالتعاون مع جمعية 

الذكاء اال�شطناعي يف البحرين.
وبه���ذه املنا�شبة، قالت االأم���ن العام امل�شاعد 
للملتق���ى ن���ورة العلي���وي “اإن ال���ذكاء اال�شطناعي 
ميثل اأهم خمرج���ات الثورات ال�شناعة واملعلوماتية 
والتكنولوجي���ة، وقد يك���ون هو باك���ورة نتائج هذه 
الثورات، نظ���ًرا ال�شتخداماته يف املجاالت الع�شكرية 
وال�شناعي���ة واالقت�شادي���ة والتقني���ة والتطبيقات 

الطبية والتعليمية واخلدمية وغرها. ويتوقع للذكاء 
اال�شطناع���ي اأن يفتح الباب البتكارات ال حدود لها، 
واأن ي���وؤدي اإلى مزيد من الثورات ال�شناعية، مما قد 

يحدث تغيرا جذريا يف جودة حياة االإن�شان.

الهائ���ل  التكنولوج���ي  التط���ور  وم���ع  اإن���ه  اإذ 
واملت�ش���ارع، وم���ا ي�شه���ده الع���امل م���ن حت���والت يف 
ظ���ل الث���ورة ال�شناعي���ة الرابع���ة، �شيك���ون ال���ذكاء 
اال�شطناعي حم���رك التقدم والنم���و واالزدهار خالل 
ال�شن���وات القليلة املقبل���ة. و�شيك���ون باإمكانه، وما 
�شيتبع���ه من ابت���كارات، اأن يوؤ�ش����س لعامل جديد قد 

يبدو االآن من دروب اخليال.
واأ�شاف���ت اأن املوؤ�رشات احلالي���ة توؤكد اأن خلق 
ه���ذا العامل ب���ات قريبا. ونظ���ًرا لتطلع���ات دولنا يف 
املنطقة اخلليجية، لتحقيق تف���وق م�شتمر، وتقليل 
ال���ذكاء  دور  مناق�ش���ة  ف���اإن  امل�شتقب���ل،  خماط���ر 
اال�شطناع���ي يف حت�شن اخلدمات احلكومية يعد من 
اأولويات التناف�شي���ة واال�شتباقي���ة، وقبول التحدي 

بهدف و�شع احللول الناجحة للم�شتقبل القريب.

• •حممد املطوع	 نورة العليوي	

جودة التعليم
بقلم:  الدكتور عبداهلل الحواج

ه���ي ج���ودة التعلي���م.. ذلك العن���وان الكبر ال���ذي ت�شدرت ب���ه ال�شحف طلتها 
ال�شباحي���ة يوم الثالث���اء املا�شي، هي يف الوق���ت ذاته الق���رار اال�شتباقي والتوجيه 
ال�شام���ي الذي ب���داأ به رئي�س الوزراء �شاحب ال�شمو امللك���ي االأمر خليفة بن �شلمان 

حفظه اهلل ورعاه جل�شة جمل�س الوزراء االأخرة.
الع���ام الدرا�شي يدق طبول العودة اإلى املدار����س واجلامعات، املنا�شبة الواعية 
يف ذهن القيادة، والوا�شحة عند �شانع القرار تعرج دائما اإلى �شمان اجلودة قبل كل 
ن���زال، والقيمة الفاعلة بعد كل حت�شيل، اإنه الزمن اجلديد حن يتجلى فيه االإن�شان، 
في���درك اأنه ال حقيقة كامل���ة يف هذا الكون، وال وجود من�شبط م���ن دون التدقيق يف 

قدرته على البقاء.
�شمان ج���ودة التعلي���م و�شيلة وغاي���ة، موؤ�ش�شة ومنظوم���ة ورجال اأ�ش���داء، اإنها 
التهيئ���ة قب���ل كل �شن���ة درا�شية واالإع���داد مكتمل التجهي���ز لعام ق���ادم تن�شد فيه 
القي���ادة حراكا علميا قديرا، ويبذل فيه املجتم���ع املتعاون ق�شارى اجلهد؛ من اأجل 
االرتق���اء بامل�شتوى التعليمي لل�شباب الطال���ع، وباالأفق التفكري لالأ�شاتذة االأجالء، 
وباملنه���ج املرتبط بالتطبيق، يف معامل البحوث، ومرافق القيمة امل�شافة، يف �شتى 

مناحي العلوم والفنون واالآداب.
رئي����س ال���وزراء قدرة على حم���اكاة القادم دائم���ا، واالأمم التي ارتب���ط تعليمها 
باجلودة وتلك التي قام���ت بالتاأكيد عليها وت�شنيع خمرجاتها هي التي ذهبت اأبعد 
من غرها، وهي التي اكت�شفت حقائق الكون الغائبة، وهي التي ترجمت نتائجها اإلى 

واقع جميل لتطوير اأداءات االإن�شانية وتهذيب معاملها املرتبكة.
يقولون: لكل فعل رد فعل، واجلودة ترى اأنه لكل فعل رد فعل، ولكن لرد الفعل 
قوة الفعل عند ال�رشورة، من هنا ن�شتخل�س العرب والدرو�س، باأن نكون �شباقن، واأن 
نك���ون متقدمن ملواك���ب االإجناز قبل التجربة، ومتفهمن لطبيع���ة املرحلة قبل اأن 

مت�شي بعيدا عن متناول اليد.
نحمد اهلل ون�شكر ف�شله باأننا يف مملكة البحرين اأدركنا مبكرا اأن اجلودة هي مربط 
فر�س العملية التعليمية، وهي مقودها الفاعل يف خمتلف الظروف، لذلك مت تاأ�شي�س 
هيئة ج���ودة التعليم والتدريب لتك���ون من�شة تقيي�س �شامنة لرُق���ي االأداء، ومركز 

اإ�شعاع لتوجيه املدار�س واجلامعات نحو خلق القيمة، وتاأكيد منابت التاأ�شيل.
لق���د مرت علينا �شنوات لي�شت بالقليلة ونح���ن نكابد يف �شبيل االرتقاء بعلومنا 
واآدابن���ا وفنونن���ا وممار�شاتنا يف معرتك احلياة ال�شعب، وه���ا نحن جنعل بفعل ثورة 
تكنولوجي���ا املعلوم���ات م���ن مناهجنا من���ربا ذهبي���ا ال يعتليه �ش���وى املجتهدين اأو 

القادرين على االبتكار وحتقيق االإ�شافة النوعية يف كل حمفل وكل جمال.
يف الب���دء كان البح���ث العلم���ي هدف���ا وقاطرة، هدفا ب���اأن ن�شل به اإل���ى النتائج 
امُلحكمة من علماء وخرباء وخمت�شن، ثم قاطرة جلر التفا�شيل ال�شغرة يف املجتمع 
الواعي نحو مناء م�ستمر واأداء مت�سل وتطبيقات متواكبة مع طبيعة الن�ساط الإن�ساين 

يف املعمورة باأ�رشها.
�شك���را لكم يا �شاح���ب ال�شمو على يقظتك���م الدائمة وعل���ى توجيهكم ال�شامي، 
وتب�شرك���م لنا، ونحن على اأبواب عام درا�شي جديد، نتطل���ع فيه مع اأبنائنا الطلبة، 
اإل���ى م�شتقب���ل اأكر اإ�رشاق���ا، وحا�رش اأك���ر اإميانا باأهمي���ة التعليم والتعل���م، اجلودة 

والقيمة، وكل عام وبالدنا باألف خر.

• جاللة امللك	

نتطلع ملزيد من التعاون مع “التدريب والتنمية الب�رشية”
م�شيدا بدورها بخدمة م�شرة التنمية... مرزا:

املنام���ة – مكتب وزير �ش���وؤون الكهرباء واملاء: 
اأ�ش���اد وزي���ر �ش���وؤون الكهرب���اء وامل���اء عبداحل�شن 
مرزا بدور جمعية البحرين للتدريب وتنمية املوارد 
الب�رشي���ة يف خدم���ة م�ش���رة التنمي���ة ال�شامل���ة الت���ي 
ت�شهدها مملك���ة البحرين من خالل االهتمام بالعن�رش 
الب����رشي وبرام���ج التنمي���ة الب�رشية وتدري���ب العنا�رش 

والكفاءات.
 وقال الوزي���ر اإن اجلمعية مبا لديها من خربات 
وكفاءات قادرة على اأن ت�شهم ب�شكل كبر يف تطوير 
ه���ذا القطاع املهم وتلبية احتياجات البحرين يف هذا 
املج���ال، متطلعا اإلى املزيد من التعاون مع اجلمعية 
من خ���الل برامج وخط���ط التدري���ب واال�شتفادة من 

القدرات الوطنية.

وكان الوزي���ر مرزا قد ا�شتقب���ل مبكتبه رئي�س 
جمل�س اإدارة اجلمعية اأحمد عطية وم�شت�شار اجلمعية 
والرئي����س التنفيذي حممد حمم���ود ال�شيخ وعدد من 

اأع�شاء جمل�س االإدارة اجلديد.
 ويف بداي���ة اللقاء، قدم الوزي���ر خال�س التهاين 

والتربيكات لرئي����س واأع�شاء جمل�س االإدارة اجلديد 
على انتخابهم موؤخرا ونيلهم ثقة اجلمعية العمومية، 
متمنيا لهم كل التوفيق وال�شداد يف املرحلة القادمة 
من العمل يف تطوير قطاع التدريب واملوارد الب�رشية 

مبملكة البحرين.

• وزير �شوؤون الكهرباء واملاء ملتقًيا جمل�س االإدارة اجلديد للجمعية	

الوفد الطبي ي�سل الريا�ض ملتابعة حالة امل�سابني يف احلادث
عودة 2 بعد ا�شتقرار حالتهما... و7 يتلقون العالج مب�شت�شفيات الريا�س

وزارة  اأف���ادت  ال�شح���ة:  وزارة   - املنام���ة 
ال�شح���ة ب���اأن الوف���د الطب���ي ال���ذي غ���ادر م�شاء 
اخلمي����س املا�شي اإلى الريا����س عاين امل�شابن 
وم�شت�شف���ى  ال�شمي�ش���ي  م�شت�شف���ى  م���ن  ب���كل 
االإم���ام عبدالرحمن الفي�شل، حي���ث عاد اثنان من 
امل�شاب���ن برفق���ة اأهاليهم اإلى مملك���ة البحرين 

نظرا حلالتهم ال�شحية امل�شتقرة.
واأ�شارت الوزارة اإل���ى اأن 7 م�شابن يتلقون 
العالج يف الوق���ت احلايل مب�شت�شفي���ات الريا�س 
اإل���ى حن ا�شتق���رار حالتهم ال�شحي���ة، كما توجد 
اأح���د امل�شاب���ات يف م�شت�شفى القويعي���ة، اإذ من 
املق���رر اأن يتم نقلها اإلى الريا�س خالل ال�شاعات 
القادم���ة ملوا�شلة تلق���ي الع���الج املنا�شب، كما 
�شيقوم الوفد الطبي بزيارتها يف امل�شت�شفى فور 

و�شولها وذلك لتقييم حالتها.
واأك���دت وزارة ال�شح���ة باأنه���ا عل���ى توا�شل 
م�شتم���ر مع اجله���ات املعني���ة باململك���ة العربية 
ال�شعودي���ة ملتابعة امل�شتج���دات املتعلقة بحالة 

امل�شابن واالطمئنان على و�شعهم ال�شحي ليتم 
بعد ذلك اإنه���اء االإجراءات والرتتيب���ات املتعلقة 
بنقله���م وعودتهم اإلى مملك���ة البحرين ملوا�شلة 

العالج الطبي الالزم مبجمع ال�شلمانية الطبي.

• و�شول الوفد الطبي الريا�س ملتابعة حالة امل�شابن يف احلادث	

“بيبا” ي�سعى لتزويد �سانعي القرار باالأدوات االإ�سرتاتيجية
اإطالق مبادرتن متهيدا لتد�شن خمترب االبتكار واالإبداع احلكومي... �شم�س:

املنامة- بيب���ا: اأعلن املدي���ر العام ملعهد 
االإدارة العام���ة )بيب���ا( رائد �شم����س عن اإطالق 
مبادرتن يف جمال تعزيز التفكر االإ�شرتاتيجي 
و�شناع���ة ال�شيا�ش���ات احلكومي���ة املبنية على 
االأدل���ة والرباه���ن والبح���ث العلم���ي متهي���ًدا 
لتد�ش���ن خمت���رب االبت���كار واالإب���داع احلكومي 
قريب���ا، اإذ �شيتم تزوي���د �شانعي القرار ببع�س 
التنمي���ة  لتحقي���ق  االإ�شرتاتيجي���ة  االأدوات 
امل�شتدام���ة، موؤك���ًدا اأن املعه���د يعم���ل عل���ى 
�شل�شلة م���ن املبادرات لتحقيق هذا الهدف، اإذ 
�شيت���م يف 27 �شبتمرب اجل���اري اإطالق فعاليتي 
“BIPA TALK” و “الطاول���ة امل�شتدي���رة”.
واأ�ش���اف �شم�س اأن املعه���د يدعم بن���اء ال�شيا�شات 
احلكومية املبني���ة على اأ�شا�س البحث العلمي، لذلك 

ا�شتهدف من خ���الل مبادرتيه فئة ال���وكالء والوكالء 
امل�شاعدين واملديرين من �شانعي القرار يف القطاع 

احلكومي. 

واأو�ش���ح: “�شتك���ون اأولى املبادرت���ن فعالية 
“بيب���ا ت���ووك” لفئ���ة املديري���ن وم���ن يف حكمهم، 
و�شيقدمها مدير ال�شوؤون الداخلية والربامج الدولية 
باململك���ة املتحدة �شامي���ون رودا، اإذ �شيقدم جل�شة 
حوارية بعنوان “اقت�شاد ال�شلوك يف تطوير اخلدمات 
احلكومي���ة”، و�شت�شم���ل اجلل�شة 5 حم���اور اأ�شا�شية، 
تت�شمن تعريف���اً باقت�شاد ال�شلوك، وتاأثر اقت�شاد 
ال�شلوك عل���ى �شناعة ال�شيا�ش���ات العامة والدوافع 
وراء القي���ام ب�شلوكي���ات اإدارية معين���ة دون غرها، 
اإ�شاف���ة اإلى الو�شائ���ل واالأ�شاليب احلديثة املبتكرة 
لتقدمي اخلدمات. و�شيك���ون عنوان املبادرة االأخرى 
“تاأث���ر اقت�ش���اد ال�شل���وك يف �شناع���ة ال�شيا�شات 

العامة املطّورة للخدمات”.

• رائد �شم�س	
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املنامة - بن����ا: �شهد رئي�س االحت����اد البحريني 
لك����رة ال�شلة الرئي�س الفخري جلمعية الكلمة الطيبة 
�شم����و ال�شيخ عي�شى ب����ن علي بن خليف����ة اآل خليفة 
�شب����اح اأم�����س اإح����دى جل�ش����ات تقيي����م امل�رشوعات 
املقدم����ة جلائزة اأف�ش����ل م�رشوع تطوع����ي يف مملكة 
البحري����ن، التي تق����ام برعاي����ة �شموه للع����ام الرابع 
على التوايل �شمن فعالي����ات جائزة عي�شى بن علي 
اآل خليف����ة للعمل التطوع����ي، بح�ش����ور وزير العمل 
والتنمي����ة االجتماعي����ة جمي����ل حمي����دان وع����دد م����ن 

امل�شوؤولني واملعنيني بالعمل االأهلي.
ونوه �شموه بامل�رشوع����ات امل�شاركة يف اجلائزة 
ه����ذا العام، الت����ي تعك�س ح�ش����ا رفيعا م����ن االأفراد 
م����ن  التطوعي����ة  والف����رق  وال�����رشكات  واجلمعي����ات 
خ����ال تق����دمي اأف����كار اإبداعي����ة تخ����دم املجتم����ع يف 
جمي����ع املجاالت، واأ�شاد �شم����وه بالكفاءات الوطنية 
امل�شارك����ني  الت����ي كان����ت يف �شف����وف  ال�شبابي����ة 
باجلائزة التي برعت يف اإبراز مكانة التطوع يف مملكة 

البحرين.
واأك����د �شم����وه اأهمي����ة العم����ل التطوع����ي كاأحد 
الروافد احليوية يف حتقيق التنمية ال�شاملة للبحرين 
م����ن خ����ال التوا�ش����ل املبا�����رش م����ع فئ����ات املجتمع 
املختلفة؛ م����ن اأجل التعرف عل����ى احتياجاته وطرح 
احللول املنا�شبة لها، م�شريا اإلى اأن العمل االإن�شاين 

واخلريي ه����و نهج االآباء واالأجداد ال����ذي تربت عليه 
االأجيال اجلديدة من اأبناء البحرين.

واأ�ش����ار �شمو ال�شيخ عي�شى ب����ن علي بن خليفة 
اإلى ا�شتمرار العمل على تطوير جائزة اأف�شل م�رشوع 
تطوع����ي؛ لتتواكب مع التطور الافت الذي �شهدته 
اجلائ����زة من����ذ انطاقتها وزي����ادة ع����دد امل�رشوعات 
امل�شارك����ة به����ا، مثمن����ا �شم����وه ا�شتح����داث فئ����ات 
جدي����دة خال هذه الن�شخة ممثل����ة يف فئة املقيمني 
يف البحري����ن، وهي خطوة توؤكد قي����م التعاي�س التي 
تتمي����ز به����ا اململك����ة و�شه����دت به����ا كل التقارير 
الدولي����ة التي احتلت فيها اململك����ة مكانة متقدمة 

كبيئة ف�شلى للتعاي�س االإن�شاين.
وبدوره، اأثنى الوزي����ر حميدان على امل�رشوعات 
امل�شارك����ة يف جائزة اأف�شل م�رشوع تطوعي يف مملكة 
البحري����ن التي طرح����ت اأفكارا مبتك����رة يف قطاعات 
خمتلفة، منوها باجلائزة التي اأ�شهمت منذ انطاقتها 
يف ن�رش وتعزيز مفهوم ثقافة العمل التطوعي واإبراز 
قيمت����ه املعنوية كواجب وطن����ي واإن�شاين، من خال 
ت�شجيع االأفراد واجلمعي����ات والفرق التطوعية على 
االإبداع يف تنفيذ امل�رشوعات التطوعية، وهو ما كان 
له اأثر وا�شح يف بزوغ عدد من هذه امل�شاريع، منوًها 
اإلى دور �شمو ال�شيخ عي�شى بن علي اآل خليفة البارز 
يف دعم اجلائزة وتطويرها خال ال�شنوات املا�شية.

م����ن جانبه، وجه رئي�����س جمعية الكلم����ة الطيبة 
رئي�����س االحتاد العربي للتطوع ح�شن بوهزاع ال�شكر 
اإل����ى �شم����و ال�شي����خ عي�شى بن عل����ي ب����ن خليفة اآل 
خليفة عل����ى رعايته الكرمية جلائ����زة اأف�شل م�رشوع 
تطوع����ي يف البحرين، تلك اجلائزة التي باتت واحدة 
م����ن اأهم اجلوائ����ز التي حتفز على العم����ل التطوعي 
يف اململك����ة، وت�شهد اإقباال متزاي����دا على امل�شاركة 
به����ا يف كل الفئ����ات، وعمل����ت على تعزي����ز وتطوير 
دور االأف����راد واجلماعات يف حتقي����ق االإجناز واالإبداع 
واال�شتدام����ة مل�رشوع����ات العمل التطوع����ي، وتعزيز 
روح املناف�ش����ة واإبراز املب����ادرات ال�شبابية يف جمال 

تنفيذ امل�رشوعات التطوعية.
واأ�ش����اف اأن البحري����ن اأول����ت العم����ل التطوعي 
اهتماًم����ا كبرًيا من خال دع����م وم�شاندة امل�رشوعات 
التطوعية التي تعمل على تلبية احتياجات املجتمع، 
م�شيدا بجه����ود وزارة العم����ل والتنمي����ة االجتماعية 
وعل����ى راأ�شه����ا الوزي����ر جمي����ل حمي����دان يف ت�شجيع 
امل�رشوع����ات واملب����ادرات التطوعي����ة املختلف����ة يف 

اململكة.
وك�ش����ف بوهزاع عن اأن اللجن����ة املنظمة جلائزة 
عي�ش����ى بن عل����ي اآل خليفة للعم����ل التطوعي �شوف 
تعل����ن ع����ن اأ�شم����اء رواد العم����ل التطوع����ي العربي 
خال هذا االأ�شبوع؛ متهي����دا لتكرميهم خال احلفل 

اخلتامي للجائزة املقرر يف 17 �شبتمرب املقبل.
واأ�ش����اد مدي����ر اإدارة املراك����ز ال�شبابي����ة بوزارة 
�ش����وؤون ال�شب����اب والريا�ش����ة ن����وار املط����وع بدع����م 
واهتم����ام ورعاية �شم����و ال�شيخ عي�شى ب����ن علي بن 
خليف����ة جلائ����زة اأف�ش����ل م�����رشوع تطوع����ي التي تعد 
من اجلوائ����ز املهمة التي اأ�شهم����ت يف تعزيز العمل 
التطوع����ي يف البحرين، موؤكدا اأن ه����ذا لي�س بغريب 
على �شم����و ال�شيخ عي�شى بن عل����ي الذي تربى على 
نه����ج رئي�س ال����وزراء �شاحب ال�شم����و امللكي االأمري 
خليفة ب����ن �شلمان اآل خليفة باعتب����ار �شموه الداعم 
وامل�شاند االأول للعمل التطوعي واخلريي واالإن�شاين 

يف البحرين.
وقال املطوع اإن البحرين اأولت العمل التطوعي 
اهتماما كب����ريا من خال دعم املب����ادرات التطوعية 
املختلفة، تلك املبادرات التي تعزز االنتماء للوطن 
م����ن خال العمل عل����ى تلبية احتياج����ات املجتمع يف 
�شت����ى املج����االت، الفتا اإلى اأن اجلائ����زة �شاهمت يف 
ت�شجيع االأفراد واجلمعي����ات والفرق التطوعية على 

االإبداع يف تنفيذ امل�رشوعات التطوعية.
ون����وه مدي����ر اإدارة املراك����ز ال�شبابي����ة ب����وزارة 
�ش����وؤون ال�شب����اب والريا�شة بجهود جمعي����ة الكلمة 
الطبي����ة املمي����زة يف تنظي����م اجلائزة ب�ش����ورة تليق 

مبكانة التطوع يف البحرين.

م���ن جانب���ه، اأك���د ع�ش���و جلن���ة التحكي���م فالح 
الرويل���ي اأن اللجنة ا�شتعر�ش���ت 48 م�رشوعا تقدمت 
للم�شاركة يف اجلائزة ه���ذا العام، اإذ كانت املناف�شة 
قوي���ة نظرا جل���ودة امل�رشوعات الت���ي غطت جماالت 
ع���دة منه���ا ال�شحي واالجتماع���ي واالإن�ش���اين، بل اإن 
اأحد امل�رشوعات كان موجه���ا لرعاية فئة احليوانات، 
م�شيًفا اأن االإقبال املتزايد على امل�شاركة يف اجلائزة 
عاًما بعد عام اأ�شب���ح اأحد ال�شمات املميزة لها، االأمر 

الذي يوؤكد تطور العمل التطوعي يف اململكة.
ونق����ل الرويل����ي حتيات جلن����ة التحكي����م التي 
ت�ش����م كل م����ن حممد اأحم����دي، واإميان مره����ون اإلى 
�شم����و ال�شيخ عي�شى ب����ن علي بن خليف����ة اآل خليفة 
عل����ى رعايت����ه اجلائ����زة، والت����ي اأ�شهم����ت يف تعزيز 
مكان����ة التطوع بني ال�شب����اب البحرين����ي الفًتا لدور 
جمعي����ة الكلمة الطيبة التي تقوم باأدوار ملمو�شة يف 
حتفيز ال�شباب من خال مبادراتها املختلفة، والتي 
باتت جتارب يحت����ذى بها وتطبق يف عدد من الدول 

العربية ال�شقيقة.
يذكر اأن جائزة اأف�شل م�رشوع تطوعي يف مملكة 
البحري����ن تبلغ قيمة جمموع جوائزها 15 اآالف دوالر، 
موزع����ة عل����ى فئ����ات االأف����راد واجلمعي����ات والفرق 
التطوعية واملقيمني من جميع اجلن�شيات القائمني 

على اأعمال تطوعية تخدم املجتمع البحريني.

• •�شمو ال�شيخ عي�شى بن علي بن خليفة ي�شهد اإحدى جل�شات تقييم امل�رشوعات املقدمة جلائزة اأف�شل م�رشوع تطوعي بح�شور وزير العمل والتنمية االجتماعية	 ... و�شموه يلقي كلمته	

ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف اجل���ائ���زة ت��ق��دم��ت  م�������رشوع���ا   48 ا���ش��ت��ع��ر���ش��ت  ال��ت��ح��ك��ي��م  جل��ن��ة 

العمـل الإن�سانـي واخليـري نهـج الآبـاء والأجـداد
�شهد تقييم م�رشوعات جائزة اأف�شل م�رشوع تطوعي... �شمو ال�شيخ عي�شى بن علي:



4local@albiladpress.com بالدنا األحد 9 سبتمبر 2018 
29 ذو الحجة 1439
العدد 3617

هبة حم�سن من �سرتة  

�����رح املدير الع����ام التنفي����ذي للمبيعات يف 
�رك����ة اإبراهي����م خليل كان����و، اإ�سماعي����ل اأكرب باأن 
ال�رك����ة تر�سد مالي����ن الدنانر؛ لتوف����ر اأف�سل 
خدم����ة ما بع����د البيع، واعت����رب اأن خدم����ة ال�سيانة 
التي تقدمها تويوتا لعمالئها اأهم بكثر من حجم 
املبيعات، واأك����د اأن ا�ستقدام املع����دات احلديثة 
هي م����ن اأولوي����ات ال�رك����ة وتر�سد له����ا ميزانية 

مفتوحة.
واأعلن����ت �سب����اح اأم�س �رك����ة اإبراهي����م خليل 
كانو، الوكي����ل احل�ري ل�سيارات تويوتا يف مملكة 
البحرين، عن اإطالق �سيارة تويوتا اأفالون اجلديدة 
كلًيا يف معر�سه����ا يف �سرتة. وح�ر حفل التد�سن 

مديرو ال�ركة وعدد كبر من زبائن تويوتا.
وقال اأكرب “ي�سر موؤ�����ر مبيعاتنا من تويوتا 
خ����الل العام 2018 اإلى انخفا�س طفيف عن العام 
2017؛ ب�سب����ب انخفا�����س ال�سي����ارات الواردة من 

امل�سنع بن�سبة ترتاوح بن 10 و15 %”.
واأ�س����اف “�سوق ال�سي����ارات الهايربد يتزايد 

 EX ب�س����كل كبر، فق����د حققنا مبيع����ات لل�سيارة
اأك����ر م����ن 10 �سيارت هاي����ربد، و�سنط����رح قريبا 
كامري هايرب مبوا�سف����ات قليلة وب�سعر 10 اآالف 

دينار، ونتوقع اأن يكون االإقبال عليها كبرا”.
واأو�س����ح اأكرب اأهمية خدمة م����ا بعد البيع عند 
ال�رك����ة واإن�سائها مركز تدريب جديد يحتوي على 

اأف�سل معدات لل�سيانة من اخلارج.

ويعمل ل����دى �ركة اإبراهيم خليل كانو 2600 
عامل يت����م تدريبهم عل����ى اأعلى درج����ات املهارة 

واحلرفية.
من جانبه، �رح املدير االأول لت�سويق تويوتا 
يف �رك����ة اإبراهيم خليل كانو، اأمي����ن �سحادة قائاًل 
“تعت����رب تويوتا اأفالون م����ن ال�سيارات الرائدة يف 
فئ����ة �سيارات ال�سيدان الفاخ����رة متو�سطة احلجم، 

وح�س����ل طراز 2019 على العدي����د من التعديالت 
الت�سميمي����ة الت����ي عززت من ح�سوره����ا واأعطتها 
طابًع����ا اأك����ر فخامة وع�ري����ة. ونح����ن على يقن 
ب����اأن الت�سميم الذي ح�سلت علي����ه تويوتا اأفالون 
2019 ال����ذي يتميز باالأناق����ة والرحابة واملقرتن 
باأحدث التقني����ات �سيح�سل عل����ى اإعجاب املزيد 

من العمالء من خمتلف االأعمار والفئات”.

من����ذ اإطالقها الأول مرة يف الع����ام 1994 ومن 
خ����الل التط����ور ال����ذي �سهدته على م����دى 4 اأجيال 
جنحت �سيارة تويوتا اأفال����ون يف تر�سيخ مكانتها 
�سمن فئة �سي����ارات ال�سيدان الفاخ����رة متو�سطة 
احلج����م على م�ست����وى ال�����رق االأو�س����ط والعامل اإذ 

جتاوز اإجمايل مبيعاتها 1.5 مليون �سيارة.

“اإبراهيم خليل كانو” تطلق تويوتا اأفالون 2019 اجلديدة كليا 

“اليوم البحريني” ر�سالة يف الت�سامح والتعاي�ش بلغة الفن والأورك�سرتا

”Business Initiatives Directions“ نا�رص بن حمد العاملية” تفوز بجائزة“

“عي�سى الثقايف” �سيف �رف “مهرجان �سفن هيلز الدويل لالأفالم” يف املجر

ح�سلت على تقييم مرتفع من اللجنة الفنية واأع�ساء “BID” العريقة... اجلودر:

املنام���ة - مرك���ز عي�سى الثق���ايف: اأق���ام مركز 
عي�س���ى الثق���ايف احتف���ال “الي���وم البحرين���ي”، يف 
اإط���ار م�ساركته ك�سي���ف �رف مهرج���ان �سفن هيلز 
ال���دويل لالأف���الم يف جمهوري���ة املجر، بح�س���ور نحو 
3000 م���ن املثقفن واملوؤلف���ن وكتاب ال�سناريو 

واملو�سيقين.
وخالل افتتاحه احلفل، قال نائب رئي�س جمل�س 
االأمناء املدير التنفيذي ملركز عي�سى الثقايف رئي�س 
جمل����س اأمن���اء مركز املل���ك حمد العامل���ي للتعاي�س 
ال�سلمي ال�سيخ خالد ب���ن خليفة اآل خليفة، اإن عاهل 
الب���الد �ساح���ب اجلالل���ة امللك حم���د ب���ن عي�سى اآل 
خليف���ة حر�س عل���ى تر�سيخ روح املحب���ة واالن�سجام 
يف املجتم���ع، �سرا على نهج اآبائه واأجداده، واإي�سال 
ذلك اإلى العامل؛ ليكون منوذجا حيا جم�سدا للت�سامح 
والتعاي����س ال�سلم���ي والو�سطية واالعت���دال، منوها 
اإل���ى اأن تاأ�سي�س مركز امللك حمد العاملي للتعاي�س 

ال�سلمي هو تتويج لهذه اجلهود.
واأو�س���ح اأن البحري���ن غني���ة ثقافي���ا وتاريخيا 
وحا�سن���ة لالنفت���اح والت�سامح والتعاي����س ال�سلمي 
الت���ي جعلت م���ن �سعبه���ا امل�سياف عنوان���ا للتاألق 

بالقي���م االإن�ساني���ة، ف�س���ال ع���ن اإي�س���ال ال�س���ورة 
احلقيقية ع���ن البحرين، م�سيفا اأن هذا اليوم يعترب 
�ساه���دا على العم���ق التاريخي واحل�س���اري، والرقي 
الثقايف امل�س���رتك، الذي يجمع ال�سعب���ن البحريني 
���ا يف جت�سيدهم املب���دع للتالحم  واملج���ري، خ�سو�سً
واالن�سجام واالنفتاح على الع���امل، واأن هذه االأم�سية 

هي احتف���ال كبر للتعاون الثق���ايف الوثيق واملثمر 
بن البحرين واملجر، متطلعا اإلى تعزيز تلك الرابطة 
وبناء عالقات ثقافية اأو�سع، وتعاون اأكر يف جماالت 

خمتلفة.
وتقدي���را للجهود املمي���زة يف خدم���ة التعاي�س 
والت�سام���ح يف العامل، ومبا تتميز ب���ه البحرين قيادًة 

و�سعًب���ا، قامت اللجن���ة التنظيمية العلي���ا ملهرجان 
�سفن هيلز الدويل لالأفالم باإهداء جاللة امللك هدية 
تذكاري���ة فاخ���رة من وح���ي تاريخ مدين���ة بيج التي 
ت�سته���ر تاريخًيا بريادته���ا يف �سناعة اخلزفيات من 
البور�سل���ن، واحت�سانه���ا اأول م�سن���ع للبور�سل���ن 

واأجودها واأفخرها على م�ستوى اأوروبا والعامل.

ومن جانبه، قام املاي�سرتو البحريني وحيد اخلان 
بتق���دمي معزوفاته يف حف���ل مو�سيقي اأوركي�سرتايل 
راقي، بغر�س اإي�سال ر�سالة جاللة امللك يف التعاي�س 
والت�سام���ح باأ�سل���وب ع�ري ج���ذاب ومقاربة مميزة، 
اإذ ت�سم���ن األب���وم “العودة” 12 معزوف���ة مو�سيقية 
حتكي ق�س�سا من اإرث وموروثات ال�سعب البحريني 
يف جت�سي���د التعاي�س واملحبة والوئ���ام، وبا�ستخدام 
االآالت املو�سيقية الغربية اإ�سافة اإلى االآالت العربية 

والبحرينية الرتاثية وال�سعبية.
وم���ن جان���ب اآخر، �سارك���ت البحري���ن باللوحات 
الفنية وال�س���ور الفوتوغرافية التي تعرب عن تاريخ 
البحرين العريق وواقعها املعا�س، من خالل جمموعة 

متميزة من الت�سكيلين وامل�سورين.
وا�سع���ة  اأ�س���داء  البحرين���ي”  “الي���وم  والق���ى 
وترحي���ب بال���غ؛ ملا حققت���ه اململكة بقي���ادة عاهل 
البالد م���ن جهود عاملي���ة مبارك���ة، اإذ اأ�ساف احلفل 
املو�سيقي ومعر�س ال�س���ور واللوحات الفنية بعدا 
اآخ���ر ملعن���ى الت�سام���ح والتعاي�س ال�سلم���ي واملحبة 
والوئام، وبلغة روحية يتقنها العامل اأجمع، وهي لغة 

الفن.

املنام���ة - بن���ا: ح�س���دت جائزة نا����ر بن حمد 
العاملي���ة لالإب���داع ال�سباب���ي اإجن���ازا عاملي���ا جدي���دا 
باختياره���ا �سمن الفائزين بجائ���زة اجلودة - الفئه 
 Business“ موؤ�س�س���ة  متنحه���ا  والت���ي  الذهبي���ة، 
م���ن  تعت���رب  والت���ي   ،”Initiatives Directions
املوؤ�س�س���ات العريق���ة يف جماالت تقيي���م امل�ساريع 
واملبادرات على امل�ستوى العاملي ومقرها الواليات 

املتحدة االأمركية واإ�سبانيا.
وتهت���م املنظمة العاملية الت���ي متتلك اأي�سا 6 
ف���روع يف دول خمتلف���ة اإلى تقييم ج���ودة العمل يف 
املبادرات واملوؤ�س�سات وال����ركات املختلفة، حيث 
ت�س���ع املنظمة معاير حم���ددة و�سارمة م���ن بينها 
االلتزام بقي���م توحيد العملي���ات وتدريب العاملن 
والتح�س���ن امل�ستم���ر للعمل واالت�س���ال املوؤ�س�سي 
عالوة على اإيجابي���ات املبادرات اأو املوؤ�س�سات على 
املجتمع املحلي والعاملي ومدى انت�سارها وتاأثرها 
كما تل���زم املنظمة امل�ساركن فيها بتقدمي ملفات 

وحقائق تظهر تلك املعاير على اأر�س الواقع.
وحاز ملف جائ���زة نا�ر بن حمد العاملية لالإبداع 

ال�ساب���ي على تقييم ع���ال من جانب اللجن���ة الفنية، 
ومن ث���م جلنة االأع�س���اء يف املوؤ�س�س���ة واملكونة من 
ممثل���ن ملوؤ�س�سات ف���ازت �سابقا باجلائ���زة، حيث 
ت�ضمن امللف املق���دم العديد من النقاط واحلقائق 
التي تربز دور اجلائزة من الن�سخة االأولى اإلى الرابعة 
وم���ن بينه���ا النظ���ام االأ�سا�س���ي للجائ���زة، وطريقة 
عملها، والهيكل التنظيم���ي، والتكنولوجيا احلديثة 
امل�ستخدم���ة يف اجلائزة، اإ�سافة اإلى عملية الت�سجيل 
وامل�سارك���ة، وجلن���ة التحكي���م وخرباته���م، وطريقة 
حتكيم امل�س���اركات وكيفية تقييمه���ا وا�ستخال�س 
النتائ���ج ع���الوة على م���دى تاأثره���ا عل���ى ال�سباب 

وحتفيزهم على االإبداع.
كما بن امللف اأي�سا التطور الت�ساعدي للجائزة 
وحقائ���ق مثبته باالأرق���ام عن االنت�س���ار الوا�سع لها، 
حيث بن التقرير اأن الن�سخة االأولى بداأت مب�ساركة 
6 دول فيما �سهدت الن�سخة الرابعة ارتفاعا ملحوظا 
مب�ساركة 112 دولة عاملية، فيما اأو�سح التقرير اأن 
ع���دد امل�ساركات ال�سبابي���ة يف الن�سخة االأولى كانت 
100 م�ساركة، ويف الن�سخة الرابعة 5773 م�ساركة. 

يذكر باأن ع���دد امل�ساركات يف الن�سخة اخلام�سة 
بل���غ 7012 م�سارك���ة م���ن 120 دول���ة. وق���ال وزير 
�س���وؤون ال�سباب والريا�سة ه�س���ام اجلودر يف ت�ريح 
ل���ه مبنا�سب���ة حتقيق جائ���زة نا�ر بن حم���د العاملية 

لالإبداع ال�سبابي للفئة الذهبية “اإن اجلائزة العاملية 
املرموقة التي حققتها جائزة نا�ر بن حمد العاملية 
لالإب���داع ال�سباب���ي هي مبثاب���ة تاأكي���د عاملي جديد 
واع���رتاف دويل باهر باالأف���كار الرائدة التي يقدمها 

ممث���ل جاللة امللك لالأعمال اخلرية و�سوؤون ال�سباب 
رئي����س املجل�س االأعل���ى لل�سب���اب والريا�سة رئي�س 
اللجن���ة االأوملبي���ة البحريني���ة �سمو ال�سي���خ نا�ر بن 
حم���د اآل خليف���ة، وم���دى تاأث���ر تل���ك االأف���كار على 
ال�سب���اب البحريني والعامل���ي يف ا�ستنها�س هممهم 
نحو االبداع واالرتق���اء باأوطانهم وتقلي�س معوقات 
االإبداع التي تواجه ال�سباب باإعطائهم فر�س اأف�سل 
للتعبر عن ذاتهم ومواهبه���م، وباإ�راكهم يف تنمية 
الوطن”. وب���ننَّ “اأن التقييم املرتف���ع الذي حققته 
جائ���زة نا�ر بن حم���د العاملية لالإب���داع ال�سبابي جاء 
نتيجة طبيعية للعمل االحرتايف واملتقن الذي قامت 
به وزارة �س���وؤون ال�سباب والريا�سة واجلهاز امل�رف 
عل���ى اجلائزة وحر�س���ه املو�سول عل���ى تنفيذ كافة 
معاي���ر واأه���داف اجلائ���زة العاملية وتطوي���ر عملها 
ب�س���ورة م�ستمرة، اإ�ساف���ة اإلى التح�س���ن امل�ستمر 
جل���ودة العمل فيه���ا؛ االأمر الذي منحه���ا ثقة اللجنة 
الفني���ة واأع�س���اء املنظمة املقيم���ن والذين وجدوا 
يف اجلائ���زة العاملية كل مقومات النج���اح واالنت�سار 

العاملي ال�ريع”.

• ه�سام اجلودر	 • �سمو ال�سيخ نا�ر بن حمد	

ت�سوير: خليل اإبراهيم



�شكت جمموعة من عاطالت القائمة املعروفة 
والتنمي���ة  العم���ل  وزارة  قط���ع   )1912( با�ش���م 
االجتماعية عنهم التعوي�ض املايل )بدل التعطل( 

منذ �شهر يوليو املا�شي دون �شابق اإنذار.
ولف���ن يف حديثه���ن ل���� “الب���الد” اإل���ى اأنهن 
راجع���وا ال���وزارة لال�شتع���الم ع���ن اأ�شب���اب قط���ع 
التعوي�ض املايل عنهم، ليت���م اإبالغهن اأن الهيئة 
العام���ة للتاأمين���ات االجتماعية هي م���ن تقف وراء 
وقف �رصف التعوي�ض؛ نظرا لكونهن كن م�شجالت 

�شم���ن قواعد بيان���ات امل�شرتك���ن بالهيئة قبل 
انته���اء عقوده���ن املوؤقت���ة مع اجله���ات التي كن 

يعملن بها.
وذك���رن اأن ال���وزارة اأدرجتهن �شم���ن قوائم 
الباحثن ع���ن عمل بعد انته���اء عقودهن يف العام 
2015 مت حرمانه���ن م���ن  الع���ام  2014، وحت���ى 

ا�شتحقاق التاأمن �شد التعطل.
وتابعن: بعد نقا�ض مع امل�شوؤولن يف الوزارة 
مت التو�ش���ل معهم اإلى اتفاق ب�رصف التاأمن �شد 
التعطل لن���ا، لنفاجاأ يف يوليو املا�شي بقرار وقف 

�رصف التعوي�ض.

واأ�رصن اإل���ى اأنهن راجعن عددا من امل�شوؤولن 
يف ال���وزارة للتو�ش���ل معه���م اإلى حل���ول توظيف 
منا�شب���ة تت���الءم م���ع تخ�ش�شاته���م اجلامعي���ة اأو 
خرباته���م الوظيفية، اإال اأن ال���وزارة مل تظهر حتى 
االآن جديتها يف توظيفهم، وعر�شت على بع�شهم 
وظائ���ف حا�شن���ات تت�شم���ن مهامه���م ا�شتب���دال 
حفاظ���ات االأطف���ال، قالت الوزارة فيم���ا بعد اأنها 
عر�شت ه���ذه الوظيفة باخلط���اأ. ودعت املجموعة 
ال���وزارة اإلى التعام���ل مع ق�شيته���م بجدية اأكرب، 
واال�شتف���ادة من تخ�ش�شاته���م العلمية وخربتهم 

العملية للعثور لهم على الوظائف املنا�شبة.
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�سيد علي املحافظة

من “لحيَّْستان إلى دولة اإلنسان“
 قناعت���ي من���ذ 1996 تغريت م���ن اأنظمة الدول���ة الدينية. ال اأوؤم���ن بقيام الدول 
املذهبي���ة اأو الدينية، �شنية اأو �شيعية اأو م�شيحي���ة اأو يهودية، رغم قناعتي املطلقة 
اأن �شعادة االإن�ش���ان تكمن باملدنية م�شبعة باالطمئنان االإله���ي الو�شطي واالإن�شاين. 
كعكة احلكم اإذا و�شل اإليها االإ�شالمويون من اأي �شنف اأو ف�شيلة �شي�شقط االأ�شقف 
عل���ى اجلمي���ع، ويحّولونها اإلى مزبلة تعبث بها القطط ال�شم���ان. يقول االإمام علي ع: 
“ال تطلب اخلري من بطون جاعت ثم �شبعت؛ الأن ال�شح فيها باق، بل اطلب اخلري من 

بطون �شبعت ثم جاعت؛ الأن اخلري فيها باق”. 
خمت�رص حلكم الع�صكر يف كل الدول العربية بعد �صقوط الأنظمة امللكية، واخت�صار 
حل���كام العراق اْلي���وم. اأ�شحاب االإ�ش���الم ال�شيا�شي اأوال يدعون اأنه���م ميتلكون ختم 
ال�شم���اء، ومباركة االإله، و�شكوك اجلنة، وهذا اأخطر من احلك���م ال�شيوعي اأّيام الثورة 
البل�شفية يف رو�شي���ا، حيث كان القي�رص اأرحم للرو�ض من ال�شيوعين. واالإ�شالمويون 
يف احلكم اأخطر من احلكم القومي الذي حكم بنظام احلزب الواحد. واأخطر من البعثي 
ال���ذي جاء بعد �صقوط امللكي���ة العراقية، ونظام امللكي يف العراق اأف�صل من كل من 
حكم العراق. ورغم م�شاوئ كل هذه االأنظمة، اإال اأنها اأف�شل من حكم الطالبان وداع�ض 
واإيران وحما�ض وع�شائب اأهل احلق اأو م�شيح روما ويهود اإ�رصائيل. اأي حكم يدعي اأنه 
الوكيل احل�رصي عن اهلل �شوف يقتل ال�شعوب با�شم الرب، ويخرب، وميار�ض الف�شاد 
املايل والديني واالأخالقي با�شم اهلل، مدعيا اأنه امتلك �شكينا �رصعية اأعطيت له جمانا 

من م�صنع اإلهي ميتلك �صيًكا على بيا�ض من عند اهلل ل�صلخ اأي خمالف. 
كان عم���ري 26 عاما عندما �شقط متثال االإ�شالمي ال�شيا�شي من عيني، و�شقوطه 
زادين اإميان���ا بقي���م االإ�شالم الو�شط���ي، وب�شاطة وت�شامح االأدي���ان، لكني كفرت باأي 
ح���زب يريد اأن يجعل من النا����ض �رصيرا �شيا�شيا ينام علي���ه، ويجعل من جلود النا�ض 
غط���اء وحلافا، ومن عقولهم رموتكن���رتول م�شفر ملناجم ذهب الدنيا كما يحدث االآن 
بالع���راق. ما يحدث يف الع���راق اْلَيْوَم وحتديدا الب�رصة يف اجلن���وب من كفر باالأحزاب، 
ع�شت���ه يف 1996 وي�صمى يف علم الإن�صانيات ))بال�صدمة الثقافية((، و�صقوط املثل 
االأعل���ى .العراق كفر بحزب الدعوة وحزب احلكيم، وع�شائب اأهل احلق وداع�ض، وحل 
اأح���زاب ال�شيعة وال�شنة، وكل هوؤالء، وهو الذي رق����ض عند جميئهم يف 2003. هوؤالء 
اأت���وا لل�شلط���ة جوعى واعت���ربوا الدولة خزانة مفتوح���ة، وغنيمة ح���رب، �شوبرماركت 
كب���ري، نهبوا املليارات، فا�شتكرثوا عل���ى العراقين حتى الفتات. قلت يف 2010 يف 
ح���وار االجتاه املعاك�ض م���ع في�شل القا�شم ))اإين اأعلن من ه���ذا املنرب وفاة االإ�شالم 
ال�شيا�ش���ي، والتب�ش���ري باالإ�شالم ذي العي���ون الزرقاء ))اجلميل الو�شط���ي((. واْلَيْوم 
نحن يف 2018 ت�شهدون حجم القالع التي ت�شقط، والقادم اأكرب، و�شيكون امل�شتقبل 
الإ�ش���الم الب�شاطة، ع���ودة اإ�شالم اأجدادنا وجداتنا بال ت�شيي����ض، االإميان باهلل واالإ�شالم 
عل���ى الفطرة . االإ�ش���الم ال�شيا�شي يف احت�شار مهما قام مب���ا ي�شمى يف علم النف�ض ب� 
“التماهي االإ�شقاطي” اأو متثيل دور طرزان الإ�صالم، فاإن طريقه اإلى مقربة التاريخ. 
�شت�شه���دون يف القريب العاجل، انهيارات ك���ربى على م�شتوى املنطقة، وزلزال 
�شيا�ش���ي كبري، يزي���ل البقية الباقية من االإ�شالم ال�شيا�ش���ي، ليبقى جمرد مومياء يف 
متح���ف التاريخ، كما بقيت ال�صيوعية. امل�صتقب���ل دائما واأبدا للدولة املدنية، ودولة 
االإن�ش���ان الت���ي حتتكم للقي���م االإن�شاني���ة الكونية، والت���ي تقد�ض احلري���ة الفردية، 
وقي���م الدميقراطية، ويفيِ ذات الوق���ت حتر�ض دور العبادة وحترتم مقد�شات امل�شلم 
وامل�شيح���ي واليهودي والب���وذي وكل االأدي���ان، دور عبادة يحر�شه���ا �رصطي علماين 
كم���ا نرى يف فرن�ش���ا وبريطانيا وال�شوي���د م�شاجد ومعابد وكنائ�ض يق���وم بحرا�شتها 
يف �شل���وات اجلم���ع جن���ود علماني���ون اأو ليرباليون، ويقدم���ون ال���ورد واالبت�شامات 

واالحرتامات. امل�شتقبل هو لدولة االإن�شان.

سيد ضياء الموسوي

s.dheyaalmosawi
@gmail.com

قهوة الصباح

توحيد اجلهود لتطوير العمل اخلريي

“عايل اخلريية” تكرم طالبها ب�سعار “متفوقون للوطن”

“العمل” قطعت عنا “بدل التعطل” وال حلول توظيف منا�سبة

“�شار اخلريي” نظم موؤمتر التنمية االجتماعية الواقع والتحديات... حميدان:

حتت رعاية وزير العمل

عر�شت على بع�شهم “باخلطاأ” وظائف حا�شنات... عاطالت قائمة “1912” ل� “$”:

والتنمي���ة  العم���ل  وزارة   - عي�ش���ى  مدين���ة 
االجتماعي���ة: اأكد وزي���ر العمل والتنمي���ة االجتماعية 
جمي���ل حميدان اأهمية تطوير العمل اخلريي من خالل 
حتدي���ث اأنظمته االإدارية والهيكلية، وتنويع م�شادر 
الدخل؛ ل�شمان ا�شتدامة اأن�شطة املوؤ�ش�شات اخلريية 
التي تعد اليوم اإحدى االأذرع التنموية يف املجتمعات 
املتح����رصة، حي���ث تعك����ض وج���ود ه���ذه املنظمات 
االأهلية ما يتمتع ب���ه اأفراد املجتمع من اإح�شا�ض عال 

بامل�شوؤولية الوطنية واالإن�شانية النبيلة. 
جاء ذل���ك يف كلمة األقاها حمي���دان بعد افتتاحه 
موؤمت���ر التنمية االجتماعي���ة.. الواقع والتحديات )4( 
حتت �شع���ار “ال�رصاكة املجتمعي���ة والعمل اخلريي”، 
الذي نظمه �شندوق �شار اخلريي، حتت رعاية الوزير 
اأم����ض ال�شبت بفن���دق كراون ب���الزا، بح�شور حمافظ 
ال�شمالي���ة عل���ي الع�شف���ور، وفعالي���ات اجتماعي���ة 
ع���ن منظم���ات  واقت�شادي���ة، ومب�شارك���ة ممثل���ن 
املجتمع املدين واجلمعيات اخلريية من داخل مملكة 

البحرين وخارجها.

ويه���دف املوؤمتر اإل���ى توحيد جه���ود واإمكانات 
اجلان���ب احلكوم���ي، والقط���اع اخلا����ض، وموؤ�ش�شات 
املجتم���ع امل���دين، لدعم اجله���ود التي حتق���ق مبداأ 
ال�رصاك���ة املجتمعي���ة يف العمل اخل���ريي، اإ�شافة اإلى 
البح���ث يف توف���ري م�ش���ادر متوي���ل الإقام���ة م�شاريع 
تنموية تعزز العمل اخلريي؛ ل�شمان ا�شتمرار الرعاية 
واخلدم���ات االجتماعية ومتكن االأ����رص املتعففة من 
احل�ش���ول على كل االمتيازات واحلق���وق، ف�شال عن 

ت�شجي���ع موؤ�ش�ش���ات املجتم���ع باأهمي���ة امل�شاركة يف 
برامج تنمية وتطوير املجتمع.

ولفت الوزير اإلى اأن العمل اخلريي يواجه اليوم 
العديد م���ن التحدي���ات يف ظل عامل متغ���ري يتطلب 
فيه ت�شافر جمي���ع جهود االأطراف املعنية؛ ملواجهة 
التحديات، ويف مقدمته���ا التمويل الدائم للم�شاريع 
اخلريي���ة، الذي يعد قوام العم���ل اخلريي، ف�شال عن 

وجود جهاز اإداري يتمتع بكفاءة ومهنية عالية.

والتنمي����ة  العم����ل  وزارة   - عي�ش����ى  مدين����ة 
االجتماعي����ة: حت����ت رعاي����ة وزي����ر العم����ل والتنمية 
االجتماعي����ة جمي����ل حمي����دان، ودعم رئي�����ض جمعية 
احل����اج ح�ش����ن العايل، ع����ادل العايل، اأقام����ت جمعية 
عايل اخلريية حف����ل تخريج الفوج ال�شابع من الطلبة 
املتفوقن م�شاء اأم�ض االأول على م�رصح مدر�شة كانو 

الدولية ب�شلماباد.
وب����داأ احلفل باآي����ات من الذكر احلكي����م، واألقى 

رئي�����ض جمعية احل����اج ح�شن العايل كلم����ة قال فيها 
“اإن على طالبن����ا الرتكيز على االإبداع واالخرتاع ملا 
لهما من اأهمية يف العامل والأثرهما يف تطور الب�رصية”. 
واأ�شاف اأن “العامل مير بثورة معلوماتية �رصيعة 
اآخ����ذة يف النم����و تف����وق ا�شتيع����اب الب�����رص، واالأفكار 
البارع����ة حتدث تغي����ًرا وترتقي باحلي����اة” مبيًنا اأن 
بع�����ض ال�رصكات واملوؤ�ش�شات ب����داأت مببالغ �شئيلة 
جًدا، لكن الأف����كار الراقية الفريدة غ����ر التقليدية 

رفعته����ا اإلى درجات علي����ا؛ الأنها نابع����ة من تفكري 
رفي����ع امل�شت����وى وعقلي����ات متوق����دة متح����ررة من 

االأفكار التقليدية.
ونوه الوزير بتفوق 178 طالًبا، وقال اإن العدد 
الكبري نتاج تع����اون املدر�شة والبيت ووعي االأهايل 
ب�����رصورة اإعطاء التعلي����م والتدري����ب اأهمية ق�شوى 
لتت�شاف����ر جهود الدولة واجله����ود االأهلية يف �شبيل 

رفعة �شاأن البحرين يف جمال التعليم.

• جمعية عايل اخلريية تنظم حفل تخريج الفوج ال�شابع من الطلبة املتفوقن 	

• لقطة تذكارية	

• وزير العمل مفتتحا موؤمتر التنمية االجتماعية	 • من التكرمي	
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انتخابات
املنام���ة  العا�شم���ة  بقل���ب  خمتبئ���ة  مواخ���ر 
بع�شها مقّيد ر�شمي���ا ب�شجالت جتارية بن�شاط مقاٍه، 
ولكن ذل���ك عنوان يخالف جوهر ن�ش���اط دار الف�شاد 

والإف�شاد.
جال مر�شح الدائرة الثاني���ة مبحافظة العا�شمة 
ع���الء بوعل���ي لري�ش���د بالكلم���ة وال�ش���ورة املظاهر 

املخالفة وغري احل�شارية لقرابة 12 مقهى. 
وتن����ر “الب���الد” خال�شة اجلولة وم���ا حتمله من 

م�شهد اأ�شود يدن�س العا�شمة البي�شاء.
وقال اإن املنطقة القدمي���ة ب�شوق املنامة تعج 
بوجود مقاٍه غري مرخ�شة، و�شقق مفتوحة كاأنها مقاٍه 
ل التوا�شل  وتق���ّدم خمتلف اأنواع امل�روب���ات وت�شهِّ
مع بنات اله���وى من اجلاليات البنغالي���ة والأثيوبية 

الهاربة من ذويها.
وبني اأن التجمع���ات املخالف���ة للعمالة الهاربة 
به���ذه املقاه���ي اإح���دى حمط���ات تكوي���ن �شب���كات 

املمار�شات غري الأخالقية )الدعارة(.
ولف���ت اإل���ى اأن نظ���ام العمل ببع����س املقاهي 
ل يختل���ف عن �ش���الت الكازينوه���ات، حيث يجل�س 
الزب���ون على طاولة، وتلت���ف حوله جمموعة من بنات 
اله���وى، وم���ن ثم يجري اإجب���اره على �ش���داد فاتورة 
طلباته���ن واإل تعر����س لبت���زاز اأو �رب م���ن جانب 

بع�س العاملني باملوقع.

ونب���ه اإل���ى اأن كث���ري م���ن املقاهي الت���ي زارها 
تفتق���ر معاي���ري ال�شالم���ة والنظاف���ة، ومت�شائال عن 
غي���اب عيون اأمان���ة العا�شم���ة وحمافظ���ة العا�شمة 
وغريها من اجله���ات املعنية للت�ش���دي للمخالفات 

امل�شيئة لواجهة املنامة.
واأ�شار اإلى اأنه توا�شل مع العاملني ببع�س هذه 
املقاه���ي املرخ�شة، واأبلغهم باأنهم يقدمون اأن�شطة 
خمتلفة عن نوع الرتخي�س املمنوح لهم، ومنها على 
�شبي���ل املث���ال تقدميه���م ال�شي�شة للزبائ���ن، ونقل 
رد ه���وؤلء العاملني باأن مبل���غ الغرامة ي�شل اإلى 50 

دينارا، وهم قادرون على �ش���داد الغرامة؛ لأن اأرباح 
املقه���ى تتج���اوز مبل���غ الغرام���ة، اإذ ت�ش���ل الأرباح 
لأكرث م���ن 500 دينار �شهريا، ولهذا ل يلتفت مدير 
املقهى مببلغ املخالف���ة الذي حترره اأمانة العا�شمة 

اأو غريها له.
وطالب بتنظيم حم���الت مداهمة لأوكار الف�شاد 
الأخالق���ي باملنامة ب���دل من تنظيم حم���الت يتكيف 
العمالة املخالفة عل���ى التاأقلم معها من خالل اإغالق 
املقاه���ي يف فرتات احلم���الت اأو تهريب املخالفني 

منها جتنبا لقتنا�شهم.
ولف���ت اإلى اأن ه���ذه املقاهي تق���ع بالقرب من 
فن���ادق العا�شم���ة، وهي اأقرب لأن تك���ون “خانات” 

اأكرث من مواقع ت�شنف باأنها مقاٍه حمرتمة.
واأك���د ����رورة اق���رتان املطالب���ات بال�شياح���ة 
النظيف���ة ق���ول وفع���ال، واأن تتكاتف جمي���ع اجلهات 
الف�ش���اد  اآف���ة  الر�شمي���ة والأهلي���ة للق�ش���اء عل���ى 
وخمالف���ة القانون، ويج���ب الت�شدي ل���كل املظاهر 
غري احل�شارية التي ت�ش���يء لوجه البحرين وتاريخها 

وتراثها.
وب���ني اأن بع�س املقاهي توج���د بفنادق، وهذه 
املقاه���ي ب���ال ترخي����س ول �شجل ملزاول���ة الن�شاط، 
ويحتفظ بجميع املعلومات وال�شواهد على ما يذكره 
بال�شورة، وذلك يف حال طلبها من اجلهات املعنية.

ون���وه اإلى اأن���ه توا�شل م���ع م�ش���وؤول مبحافظة 
العا�شم���ة، واأبلغه الأخري بتنظيم حملة للوقوف على 

املظاهر املخالفة قبل فرتة.

عن الدائرة
وميثل الدائرة الثانية مبحافظة العا�شمة حاليا 

النائب اأحمد قراطة.
وبل���غ ق���وام الدائ���رة قراب���ة 8361 ناخبا وفق 

اإح�شاءات انتخابات برملان 2014.
ومتث���ل الدائ���رة املناط���ق واملجمع���ات الآتية: 
ال�ش���وق )301، 302، 304 و305(، والنعي���م )303 
و314(، وراأ����س الرمان )306(، وال�شلمانية )311(، 
والقف���ول )312(، وال�شويفية )313، 351 و353(، 
واملنطق���ة التجارية )315 و316(، والربهامة )354 

و357(، وال�شاحلية )356(.

را�شد الغائب

املنطق���ة القدمي���ة ب�ش���وق املنام���ة تعج مبق���اٍه غ���ري مرخ�شة 
�شق���ق مفتوح���ة كاأنها مق���اٍه وتق���ّدم خمتلف اأن���واع امل�روبات 
ت�شّهل التوا�شل مع بنات الهوى من اجلاليات الهاربة من ذويها
نظام العمل ببع�س املقاهي ل يختلف عن �شالت الكازينوهات  
والنظاف���ة   ال�شالم���ة  ملعاي���ري  تفتق���ر  املقاه���ي  م���ن  كث���ري 

غ��ريه��ا   اأو  ال���ع���ا����ش���م���ة  اأم�����ان�����ة  مل���خ���ال���ف���ة  ي��ل��ت��ف��ت  ل  امل���ق���ه���ى  م����دي����ر 

• مقهى و�شط معدات بناء 	 • مدخل كئيب يوؤدي ملقهى	

• عالء اأبوعلي	

• خمالفات باجلملة داخل املقاهي دون رقابة	

• داخل املقاهي خمالفات غائبة عن عني اأمانة العا�شمة	

• “رايبون” يحجب روؤية دهاليز خمالفات املقهى	 • مقهى غري مرخ�س يقدم ال�شي�شة	

• يف انتظار زبون	 • •مقهى غري مرخ�س	 �شلم قذر موؤٍد ملقهى	
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��ستخد�م �لعينات �لأولى من �لنفايات �خل�رض�ء بحلول �أكتوبر

بدء تطوير �سارع 41 باملنطقة �لتعليمية يف مدينة عي�سى

يف زيارة مل�رشوع املحطة التجريبية لت�سميد املخلفات الزراعية... اأبوالفتح:

زيادة الطاقة ال�ستيعابية بنحو 70 %... “الأ�سغال”:

املنام���ة - بن���ا: اأفاد وكي���ل �س���وؤون البلديات 
ب���وزارة الأ�سغ���ال و�س���وؤون البلدي���ات والتخطي���ط 
العمراين نبي���ل اأبوالفتح باأن مملك���ة البحرين بداأت 
م�رشوعه���ا التجريبي ملعاجلة خملف���ات احلدائق، عرب 
ا�ستخ���دام تقنية “ويندرو”، وه���ي حتويل النفايات 
الع�سوي���ة اإلى �سماد، يف يوليو 2018، ومن املتوقع 
اأن يت���م ا�ستخ���دام العين���ات الأول���ى م���ن النفايات 
اخل����رشاء املتحلل���ة بالكام���ل بحل���ول �سه���ر اأكتوبر 

املقبل.
ج���اء ذل���ك يف زي���ارة ق���ام به���ا وكي���ل �س���وؤون 
لت�سمي���د  التجريبي���ة  املحط���ة  مل����رشوع  البلدي���ات 
املخلفات الزراعي���ة يف هورة عايل اخلمي�س املا�سي 
بعد اأن مت اإر�س���اء مناق�سة مع �رشكة اأوربا�سري، وهي 
�رشكة متخ�س�سة يف اإدارة النفايات تعمل مع بلديتي 

ال�سمالية واجلنوبية.
واأ�سار الوكيل اإلى اأن ق���درة امل�سنع التجريبي 
م�سمم���ة ملعاجلة 10 اأطنان يف الي���وم، اأي ما يعادل 
3650 طن���ا يف ع���ام، مبينا اأنه م���ن املتوقع اأن يبلغ 
الإنت���اج النهائي لل�سماد 1984 ط���ن ليكون منا�سبا 

لال�ستخدام الزراعي ك�سماد.
وق���ال اأبوالفتح: “م���ن املتوقع بحل���ول اأكتوبر 
املقبل اأن يتم ا�ستخدام العينات الأولى من النفايات 
اخل�رشاء يف احلدائ���ق التابعة لوزارة البلديات، وذلك 
بعد التاأكد من جودتها، ويف حال ح�سلنا على اجلودة 

املطلوبة �سيتم اإطالق امل�رشوع”.
واأ�ساف “يوجد حاليا 170 األف طن من النفايات 
اخل����رشاء، منها �ست���الت الأ�سج���ار والأوراق والفروع 
والع�سب وما اإلى ذلك، وجميع هذه النفايات ينتهي 
به���ا املط���اف يف مكب نفاي���ات يف ع�سكر، ل���ذا فاإن 
البحري���ن اأعدت م�رشوع���ا جتريبيا ملعاجل���ة خملفات 
احلدائ���ق، ع���رب ا�ستخ���دام تقني���ة )وين���درو(، وهي 

حتويل النفايات الع�سوية اإلى �سماد”.
وتابع “يت���م متويل وجتربة امل����رشوع من جانب 
�رشك���ة اأوربا�س���ري، وهي �رشك���ة متخ�س�س���ة يف اإدارة 
النفاي���ات تعم���ل يف البلديات ال�سمالي���ة واجلنوبية، 
ولديه���م العديد م���ن مرافق ال�سم���اد يف جميع اأنحاء 

العامل”.
واأك���د اأبوالفتح اأن الهدف الأول من امل�رشوع هو 
حتويل 10 اأطنان من النفايات اخل�رشاء يف اليوم اإلى 
مادة ميك���ن ا�ستخدامها للرتب���ة يف احلدائق، م�سريا 
اإل���ى اأنه قبل البدء يف ذل���ك �سيتم قيا�س مدى جودة 
ال�سماد الذي مت احل�سول عليه من خملفات احلدائق 

التي مت تدويرها.
واأو�س���ح اأن النظ���ام ينطوي عل���ى متزيق اأويل 
للنفايات اخل�رشاء، وت�سكيله���ا يف اأكوام، مع العناية 
به���ا يف درج���ة رطوبة وح���رارة منا�سبة حت���ى تتحول 
ه���ذه املخلف���ات اإل���ى م���ادة مفي���دة، اإذ اإن درج���ة 

احل���رارة يجب ت�س���ل اإلى 60 درجة مئوي���ة؛ ل�سمان 
الق�ساء عل���ى جميع م�سبب���ات الأمرا�س اخلطرة على 
الب����رش واحليوانات والنباتات، مبين���ا اأن هذه العملية 

ت�ستغرق 4 اأ�سهر تقريبا.
واأك���د اأبوالفت���ح اأن جن���اح التجرب���ة �سيعط���ي 
اإ�س���ارة اإلى كيفية تو�سيع طريق���ة معاجلة النفايات 
اخل����رشاء باأكملها، اإذ اإن حتويل املخلفات اإلى �سماد 
وا�ستخدام���ه يف احلدائق، قد ي�سب���ح م�رشوعا جتاريا 
لإنتاج ما ي�سل اإلى 60 األف طن من ال�سماد الع�سوي 

�سنويا، وذلك يف حال مت حتقيق اجلودة املطلوبة.
واأ�س���ار اإل���ى اأن الإ�سرتاتيجي���ة الوطني���ة لإدارة 
املخلف���ات تو�س���ي بع���دم التخل����س م���ن النفايات 
اخل����رشاء يف مداف���ن النفاي���ات، اإذ اإن الإ�سرتاتيجية 
ته���دف اإلى اإع���ادة تدويره���ا، وحتويله���ا اإلى منتج 

نهائي مفيد ميكن ال�ستفادة منه.
واأك���د “اأن الوزارة لديها مذكرة تفاهم مع �رشكة 
اأوربا�س���ري؛ لتبادل املعرفة واخلربات يف جمال اإدارة 
النفايات، واأن كال الطرفني �سيوا�سالن التعاون مًعا 

يف م�ساريع م�سابهة اأخرى يف امل�ستقبل”.

معاجل���ة  عل���ى  حتر����س  ال���وزارة  “اإن  وق���ال: 
النفاي���ات، لذا قامت بتوقيع مناق�سة مع �رشكة نا�س 
اأي�س���ا فيما يتعل���ق بتدوير خملف���ات البن���اء، اإذ اإن 
زي���ادة خملفات البناء ارتفع���ت يف الن�سف الأول من 
هذا الع���ام بن�سبة 46 % مقارن���ة بالن�سف الأول من 
العام املا�س���ي، وتتولى ال�رشكة حاليا اإدارة خملفات 
البن���اء والهدم واإع���ادة تدويرها لال�ستخ���دام ب�سكل 
يخف���ف ال�سغط على مدف���ن ع�سكر احلايل مما ميكن 
م���ن ا�ستغ���الل هذه املخلف���ات جم���ددا يف امل�ساريع 

التنموية يف البالد بعد اإعادة تدويرها”.
وم���ن امل�س���ار اإلي���ه اأن ن�سبة خملف���ات احلدائق 
يف الن�س���ف الأول م���ن الع���ام اجلاري بلغ م���ا يقارب 
67 األ���ف طن، يف ح���ني اأنه كان يبلغ 64 األف طن يف 

الن�سف الأول من العام 2017.
وبح�سب الإح�س���اءات ال�سادرة عن “ا�ستدامة”، 
ف���اإن بلدي���ة اجلنوبية �سجل���ت اأعلى مع���دل يف رفع 
خملف���ات احلدائ���ق بن�سبة بلغ���ت 25 األف ط���ن، اأما 
املنامة، فكانت الأقل من بني البلديات الأربع، فقد 
انتجت 6 اآلف طن يف الن�سف الأول من العام 2018.

املنامة - وزارة الأ�سغال و�سوؤون 
البلديات والتخطيط العمراين: تنفيذاً 
لتوجيه���ات ويل العهد نائ���ب القائد 
الأعل���ى النائ���ب الأول لرئي�س جمل�س 
الوزراء �ساحب ال�سم���و امللكي الأمري 
�سلمان بن حمد اآل خليفة لو�سع حلول 
عاجلة لتخفي���ف الزدحام���ات وزيادة 
ان�سيابي���ة احلركة عل���ى �سبكة الطرق 
الرئي�س���ة يف اململك���ة، ����رشح  وزي���ر 
الأ�سغال و�سوؤون البلديات والتخطيط 
العمراين ع�سام خل���ف باأن الوزارة قد 
با����رشت اأعم���ال تطوير �س���ارع 41 من 
طريق 4109 اإل���ى 4103 يف املنطقة 

التعليمية مبدينة عي�سى.
واأو�س���ح الوزير باأن ه���ذا الإجراء 
احلرك���ة  م���ن  �سي�سه���ل  التح�سين���ي 
م���ن  واخلارج���ة  الداخل���ة  املروري���ة 
املنطق���ة التعليمي���ة باجت���اه �س���ارع 
ال�سي���خ �سلمان، حي���ث �سيت���م اإن�ساء 
�سارع مزدوج باجتاهني يحمل احلركة 
املرورية عل���ى �سارع ال�سي���خ �سلمان 

و�سولً الى الطريق 4103.
ويبلغ عدد املركبات امل�ستخدمة 
لل�س���ارع يومي���ا نح���و 10 اآلف مركبة 
يف الجتاه���ني مبع���دل 2000 مركب���ة 
حي���ث  ال���ذروة،  اأوق���ات  ال�ساع���ة  يف 
�سي�ساعف امل�رشوع بعد ا�ستكماله من 
الطاق���ة ال�ستيعابية لل�س���ارع ويزيد 
من ان�سيابي���ة احلرك���ة املرورية على 

ال�سارع بنحو 70 %.
ويعت���رب ه���ذا امل����رشوع ج���زءاً من 
خط���ة �سامل���ة لتطوير ط���رق املنطقة 
التعليمية مت الب���دء فيها مطلع العام 
املا�سي يف احلزمة التح�سينية الأولى، 

اجتاه���ات  بتغي���ري  الب���دء  مت  حي���ث 
امل���رور وتو�سع���ة الطري���ق الذي مير 
ب���ني وزارة الرتبية والتعلي���م ووزارة 
�س���وؤون الإعالم وتبع ذل���ك فتح منفذ 
جدي���د للمنطق���ة التعليمي���ة من جهة 
�س���ارع ال�سيخ �سلم���ان �سمن م�ساريع 
احللول العاجلة احلزمة الأولى، ويعترب 
هذا امل����رشوع ا�ستكمال له���ذه اخلطة 

التطويرية.
وذكر خلف باأن اأهمية هذا امل�رشوع 
احلي���وي تكم���ن يف ت�سهي���ل احلرك���ة 
التعليمي���ة  املنطق���ة  يف  املروري���ة 
التي تعاين ازدحام���ات مرورية خانقة 
يف ف���رتات ال���ذروة، وربط���ه للحرك���ة 
املروري���ة القادم���ة م���ن واإل���ى جامعة 
البحرين التقنية )بوليتكنك البحرين( 
ومعهد البحري���ن للتدريب واملدار�س 

اخلا�س���ة وتقنني عملي���ة الدخول من 
البوابات الرئي�س���ة املطلة على وزارة 
�س���وؤون الإع���الم، كم���ا يرب���ط احلركة 
املروري���ة ل�س���ارع 16 دي�سمرب ب�سارع 
ال�سي���خ �سلم���ان عرب تو�سع���ة ال�سارع 
لطري���ق م���زدوج مل�ساري���ن وحت�سني 
التقاطعات الرئي�سي���ة عليه وتو�سعة 

الدوارات املوجودة عليه.
التعليمي���ة  املنطق���ة  اأن  يذك���ر 
حتظ���ى بن�سيب واف���ر م���ن الهتمام 
م���ن جان���ب وزارة الأ�سغ���ال و�س���وؤون 
البلدي���ات والتخطي���ط العم���راين من 
خ���الل تنفي���ذ م�ساري���ع الط���رق التي 
تهدف اإلى حت�س���ني احلركة املرورية 
فيها وتخفيف الزدحامات خالل فرتة 
ال���ذروة، حي���ث ت�س���م ه���ذه املنطقة 
املهمة 10 مدار����س تعليمية، ومباين 
تابعة جلامعة البحرين وجامعة البحرين 
البحري���ن(،  )بوليتكني���ك  التقني���ة 
ومباين وزارة الرتبية والتعليم ووزارة 
�س���وؤون الإع���الم وهيئ���ة املعلوم���ات 
واحلكوم���ة الإلكرتوني���ة، اإ�ساف���ة الى 

موؤ�س�سات اأخرى.
وتاأت���ي ه���ذه امل�ساري���ع العاجلة، 
كجزٍء م���ن خطة اأ�سم���ل لتطوير �سبكة 
الط���رق الإ�سرتاتيجي���ة الك���ربى التي 
اأطلقته���ا ال���وزارة وت�ستغ���رق م���ن 3 
اإلى 5 �سن���وات واملمولة م���ن برنامج 
التنمي���ة اخلليجي، والت���ي تعترب اأحد 
اأه���م الرواف���د الت���ي تع���زز النه�س���ة 
القت�سادية والعمرانية التي ت�سهدها 
البحرين، ومتثل نقلة نوعية يف خف�س 
الزدحام���ات املروري���ة عل���ى �سبك���ة 

الطرق باململكة.

• وكيل �سوؤون البلديات متفقدا م�رشوع املحطة التجريبية لت�سميد املخلفات الزراعية يف هورة عايل	

• املحطة التجريبية لت�سميد املخلفات الزراعية يف هورة عايل	

“�لأعلى للمر�أة” يبحث �لتعاون مع �لربملان �لأوروبي

املنام���ة - املجل�س الأعل���ى للمراأة: عقد 
وف���د الأمانة العام���ة للمجل�س الأعل���ى للمراأة 
برئا�سة الأمني العام للمجل�س هالة الأن�ساري 
اجتم���اع عمل مع جلنة حقوق املراأة وامل�ساواة 
بني اجلن�سني يف الربمل���ان الأوروبي، يف مقر 

الربملان يف بروك�سل.
ومت يف الجتم���اع، تن���اول املو�سوع���ات 
ذات الهتم���ام امل�س���رتك خ�سو�س���ا ال���دور 
املن���اط باللج���ان الت�رشيعي���ة امل�س�ؤول���ة عن 
متابعة حقوق امل���راأة واأوجه تكاف���وؤ الفر�س 
يف ال�سيا�س���ات والت�رشيع���ات، كم���ا بني وفد 
البحري���ن م���ا تق���وم ب���ه ال�سلط���ة الت�رشيعية 
عل���ى �سعيد التوازن ب���ني اجلن�سني وكيفية 
ا�ستثمار وتوظيف الأدوات الت�رشيعية ل�سمان 

تكاف���وؤ الفر�س بني امل���راأة والرجل يف برامج 
العم���ل واملوازن���ة العام���ة للدول���ة، يف اإطار 
النم���وذج الوطن���ي لإدماج احتياج���ات املراأة 
يف التنمي���ة، ويف هذا ال�س���دد عر�س اجلانب 
البحريني التقدم املحرز يف جمال �سد الفجوة 
يف الأج���ور ب���ني اجلن�س���ني ودع���م م�سارك���ة 
املراأة يف القت�س���اد الوطني. وعر�س اأع�ساء 
جلن���ة املراأة بالربمل���ان الأوروبي خالل اللقاء 
اأب���رز الأعم���ال التي قام���ت بها اللجن���ة اأخريا 
واملتمثل���ة يف متابع���ة اأي���ة فج���وات يف جمال 

حقوق املراأة يف دول الحتاد الأوروبي.
واأك���د اجلانب���ان اأهمية ا�ستم���رار تبادل 
اخلربات النوعي���ة يف هذا املجال بني الحتاد 

الأوروبي ومملكة البحرين.

القطان والسيد وآخرون
اأفخر كثريا، حني تطل علينا ال�سحف وو�سائل الإعالم، بني احلني والآخر، باأخبار وفعاليات 

املوؤ�س�سة اخلريية امللكية، والتي و�سفتها مبقال �سابق ب�� )العاملية(، وهي جديرة بذلك.
هذه الأخبار، مهما �سغر حجمها، اأو كرب، حتمل بثناياها اأ�سالة ابن البحرين، ودماثة خلقه، 

وكرم اأخالقه، وحتمله امل�سوؤولية جتاه الآخرين، اأمانة، وجهدا، واداء.
اأفخ���ر كث���ريا، حني اأطل���ع على اأخب���ار املوؤ�س�س���ة اخلريية امللكي���ة، وهي حتم���ل بثناياها 
مناه���ل اخلري، وال�سعي له، والدلل���ة عليه، يف الداخل واخلارج، اإخال�س لوجه اهلل، ثم )لالأيتام(، 

و)لالأرامل(، و)املطلقات(.
اأفخ���ر كث���ريا، حني اأعل���م اأن الراعي الدائم لكل لذل���ك، هو �سمو ال�سيخ نا����رش بن حمد اآل 
خليفة، والذي يقف دوما مع اأبناء بلده، ممن تقطعت بهم ال�سبل، و�ساقت بهم احلياة، ليقدم 

لهم الدعم املمكن، وامل�سوؤول، ليقفوا على اأقدامهم، وي�سنعوا م�ستقبلهم باأياديهم.
واأفخ���ر اأي�سا، حني اأرى وجوه اخلري، وه���ي تطل علينا باأخبار املوؤ�س�سة، و�سور فعالياتها، 
كال�سي���خ عدن���ان القط���ان، وم�سطفى ال�سي���د، واللذين ل نزكيه���م عند اهلل اأح���د، بنزاهتهم، 

واإيفائهم بالعهود.
ه���وؤلء الرجال الأخيار، اأثبتوا ب�سدق عمله���م، باأنهم الأ�سلح، والأجدر؛ لأن يكونوا موكلني 
به���ذه املهام املباركة، والتي ما كان���ت لتنجح، اإل بالتعاون املثم���ر، واملتناغم، بني موظفي 

املوؤ�س�سة اخلريية امللكية )العاملية( كافة، فلهم التحية فردا فردا، كال با�سمه.

إبراهيم النهام

Ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

فجر جديد

• املنطقة التعليمية	
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“الرتبية” تخ�س�س اأرقاما ال�ستف�سارات املدار�س

امل�سحكي: م�سرية التعليم يف البحرين مليئة باالإجنازات

مدينة عي�سى - وزارة الرتبية والتعليم: 
الرتبي���ة  ب���وزارة  التعلي���م  قط���اع  خ�س����ص 
والتعلي���م مبنا�سب���ة ب���دء الع���ام الدرا�س���ي 
اجلديد، عدداً م���ن الأرقام الهاتفية لتوا�سل 
املدار�ص مع القطاع لال�ستف�سار عند احلاجة.

البتدائ���ي:  التعلي���م  ه���ي  والأرق���ام 

التعلي���م   .17896782 اأو    17896720
17896712. التعلي���م الثانوي:  الع���دادي: 

.17896795
ام���ا بالن�سبة لأولي���اء الأم���ور، فيمكنهم 
ال�ساخ���ن:  اخل���ط  رق���م  عل���ى  الت�س���ال 

.17873444

�ساحية ال�سيف - هيئة جودة التعليم 
والتدريب: هناأت الرئي�ص التنفيذي لهيئة 
جودة التعليم والتدريب جواهر امل�سحكي، 
يف  والعامل���ن  واملعلم���ات  املعلم���ن 
موؤ�س�س���ات التعلي���م والتدري���ب واأبناءن���ا 
الطالب والطالبات بانطالق العام الدرا�سي 
 ،2019   /  2018 اجلدي���د  والأكادمي���ي 
متمنية للجميع عاما درا�سيا موفقا، وحافال 
بالإجنازات والنجاحات للم�سرية التعليمية 
يف مملكتنا احلبيبة، والتي تلقى كل الدعم 
والرعاي���ة من قيادة الوط���ن، والتي كانت 
ومازال���ت ال�سن���د الرئي�ص مل���ا ن�سهده من 
تط���ور يف جمي���ع احلق���ول وامليادين.ج���اء 
ذل���ك يف اللقاء الذي نظمت���ه الهيئة ممثلة 
يف جلنته���ا الجتماعي���ة، مبنا�سب���ة بداي���ة 
الع���ام الدرا�سي اجلديد، وبح�سور الرئي�ص 
التنفي���ذي، وم�س���وؤويل ومنت�سب���ي الهيئة 

اخلمي�ص يف مقر الهيئة ب�ساحية ال�سيف. 
واأعربت الرئي�ص التنفيذي عن فخرها 
بالهيئ���ة وبالعاملن فيه���ا، كونها مكّونا 
من مكون���ات النجاح والنهو����ص بالتعليم 

والتدري���ب يف اململك���ة، وكونه���ا موؤ�س�سة 
وطني���ة، حتم���ل عل���ى عاتقه���ا اأداء مهم���ة 
وطني���ة تتمّث���ل يف امل�ساهم���ة يف تطوي���ر 
التعلي���م والتدريب، م�سارك���ًة بكل حر�ص 
وتف���ان يف بناء وتطوي���ر وازدهار امل�سرية 
التعليمي���ة لوطننا الغ���ايل، يف ظل القيادة 
احلكيم���ة لعاه���ل الب���الد �ساح���ب اجلاللة 
املل���ك حمد بن عي�س���ى اآل خليفة، ورئي�ص 
ال���وزراء �ساح���ب ال�سم���و امللك���ي الأم���ري 
خليف���ة بن �سلمان اآل خليف���ة، وويل العهد 
نائب القائد الأعل���ى النائب الأول لرئي�ص 
جمل����ص ال���وزراء �ساح���ب ال�سم���و امللكي 
الأمري �سلمان بن حم���د اآل خليفة.   وقالت 
امل�سحك���ي: “نلتقي الي���وم، وكلنا اأمل يف 
حتقيق مزي���د م���ن النجاح���ات والإجنازات 
اإلى جانب الإجنازات التي حتّققت ب�سواعد 
جمي���ع منت�سب���ي الهيئ���ة من���ذ اإن�سائها يف 
ال�سن���وات  مب���رور  ونح���ن   ،2008 الع���ام 
الع����ر املا�سي���ة، �سهدن���ا فيه���ا العدي���د 
م���ن التط���ورات يف القطاع���ات التعليمية 

والتدريبية”.

توجيهات جاللة امللك ترجمت بالقفزات النوعية يف امل�ستوى التعليمي

املدار�س تفتح اأبوابها ال�ستقبال الطلبة اليوم

“الرتبية” حققت اإجنازات تعليمية م�رفة على ال�سعيدين املحلي والدويل... النعيمي:

املنام���ة - بن���ا: اأك���د وزي���ر الرتبي���ة والتعليم 
ماجد النعيمي، اجلهوزي���ة التامة يف مدار�ص اململكة 
كافة البال���غ عددها 209 مدار����ص يف جميع املراحل 
التعليمية، ل�ستقبال الطلبة مع بداية العام الدرا�سي 
اجلديد، �س���واء من ناحي���ة املن�س���اآت اأو اخلدمات اأو 

القوى الب�رية من معلمن واإدارين. 
جاء ذلك يف حوار خا����ص مع وكالة اأنباء البحرين 
مبنا�سب���ة بداي���ة الع���ام الدرا�سي اجلدي���د 2018 - 
2019، وال���ذي يب���داأ الي���وم، با�ستقب���ال الطلبة يف 
املراح���ل التعليمية املختلفة، مبا فيهم اأكرث من 12 

األف طالب م�ستجدين.
الته���اين  برف���ع  حديث���ه  الوزي���ر  وا�سته���ل 
والتربيكات مبنا�سبة بدء العام الدرا�سي اجلديد اإلى 
عاه���ل الب���الد �ساحب اجلاللة امللك حم���د بن عي�سى 
اآل خليف���ة، ورئي����ص الوزراء �ساح���ب ال�سمو امللكي 
الأم���ري خليف���ة بن �سلم���ان اآل خليف���ة، وويل العهد، 
نائ���ب القائد الأعل���ى، النائ���ب الأول لرئي�ص جمل�ص 
ال���وزراء �ساح���ب ال�سمو امللك���ي الأم���ري �سلمان بن 
حمد اآل خليفة؛ لدعمه���م الالحمدود مل�سرية الرتبية 
والتعليم، وتوجيهاتهم باأن املواطن هو اأغلى موارد 
الب���الد، وال�ستثم���ار يف تعليم���ه ه���و اأه���م ا�ستثمار، 
اإذ تفتخ���ر البحري���ن خ���الل الأ�سهر القليل���ة املقبلة، 
بالحتفال مبرور مئة عام على بدء التعليم النظامي، 
مت خالله���ا حتقيق العديد من الإجن���ازات التعليمية 

امل�رفة على ال�سعيدين املحلي والدويل. 
واأ�س���اد النعيم���ي مب���ا يلقاه التعلي���م من جاللة 
املل���ك من رعاي���ة وما يقدمه م���ن توجيهات �سديدة 

�ساهم���ت يف حتقي���ق القف���زات الكب���رية والنوعي���ة 
يف امل�ست���وى التعليم���ي يف مملكة البحري���ن، والتي 
اأ�سبح���ت م���ن ال���دول الرائ���دة عل���ى امل�ستوي���ن 
الإقليمي والدويل يف هذا املجال. كما توجه بالتهاين 
للطلب���ة ولأولي���اء الأمور وللعامل���ن كافة يف ال�سلك 
التعليم���ي، متمنيا له���م عاما درا�سيا مثم���را، وحاثا 
الطلبة على مزيد من اجلهد لتحقيق ما ي�سبون اإليه 

خدمة مل�ستقبلهم ووطنهم وقيادتهم.
وع���ن جهوزية املن�س���اآت التعليمية من النواحي 
الفني���ة، واجله���ود التي بذلته���ا ال���وزارة يف �سبيل 
تهيئته���ا و�سيانته���ا، اأو�س���ح اأن الع���دد الإجم���ايل 

للمدار�ص يف العام الدرا�سي اجلديد 2018 - 2019 
يبل���غ 209 مدار�ص للبنن والبن���ات بجميع املراحل 

الدرا�سية.
واأ�س���ار اأن ال���وزارة توفر العديد م���ن اخلدمات 
للطلب���ة، ومن بينه���ا الكت���ب الدرا�سي���ة التي توزع 
عليهم جمانا، اإذ بلغ جمم���وع الكتب املدر�سية التي 
مت توفريه���ا لهذا العام اجلديد اأك���رث من 4 مالين 
كت���اب للمراحل التعليمية الثالث، اإذ روعي يف اإعداد 
الكت���ب املدر�سية اجلديدة منه���ا اأو املعدلة التالوؤم 
م���ع الجتاه���ات الرتبوية والعلمي���ة احلديثة يف طرح 
املو�سوعات ومعاجلتها وت�سميمها وفق م�ستويات 
الطلب���ة مب���ا يجعله���ا اأداة منا�سبة للتعل���م، واإدخال 
التعدي���الت ال�روري���ة ملتابع���ة كل م���ا ه���و جدي���د 

بخ�سو�سها.
واأكد الوزير اأن العام الأكادميي اجلديد �سي�سهد 
افتتاح موؤ�س�سات تعلي���م عال جديدة؛ وهي اجلامعة 
الربيطاني���ة، وكلي���ة vatel الفندقي���ة، كم���ا �سيتم 
العمل عل���ى ا�ستكمال كافة اإجراءات ا�ستيعاب مركز 
نا�ر للتاأهيل والتدريب املهني حتت مظلة الوزارة، 

مع احلفاظ على نوعية الربامج التي يقدمها.
 واختت���م حديث���ة بتاأكيد م���ا ت�سه���ده امل�سرية 
التعليمي���ة م���ن تقدم ملح���وظ على م�ست���وى العامل 
واملنطقة، وب�سهادة املوؤ�س�سات العاملية املخت�سة، 
ومنه ما ج���اء يف التقرير ال�سن���وي ملجموعة بو�سطن 
ال�ست�سارية للعام 2018، اإذ احتلت البحرين املركز 
الرابع بن دول ال�رق الأو�سط و�سمال اإفريقيا فيما 

يتعلق باملوؤ�ر اخلا�ص بالتعليم.

يع����ود الي����وم )الأحد( ط����الب املدار�����ص بجميع 
املراح����ل اإل����ى مقاعده����م الدرا�سي����ة، مع ب����دء العام 
الدرا�س����ي اجلدي����د 2018 - 2019، علًم����ا اأن اأع�ساء 
الهيئ����ات الإدارية والتعليمية، الذي����ن يزيد عددهم 
عل����ى 18 األ����ف موظ����ف، ع����ادوا اإل����ى مواق����ع عملهم 
باملدار�����ص احلكومية ي����وم الأحد املا�س����ي. ومع بدء 
العام الدرا�سي ومتابعة ال�ستعدادات، قامت الوزارة 
بدع����وة مديري املدار�ص للح�س����ور �سباح يوم اأم�ص؛ 
للتاأك����د م����ن جهوزية املب����اين املدر�سي����ة ومرافقها 
ل�ستقبال الطلبة، اإ�سافة اإلى توفر الربامج املنا�سبة 
ل�ستقبالهم اإلى جانب وجود رئي�ص اخلدمات املالية 
والإدارية واملن�سق ملتابع����ة ال�ستعدادات. كما قام 
وزي����ر الرتبية والتعلي����م ماجد النعيم����ي بزيارة عدد 
من املدار�ص، حيث التق����ى اأع�ساء الهيئات الإدارية 
والتعليمي����ة، واطم����اأن عل����ى ا�ستع����دادات املدار�ص 

ل�ستقب����ال الطلب����ة. فق����د �سه����دت اأ�س����واق مملك����ة 
البحري����ن حتى م�ساء ي����وم اأم�ص حركة غ����ري اعتيادية 
ل�����راء م�سلتزمات العودة للمدار�����ص، والتي �سهدت 
ارتفاعا ملحوًظا يف الأ�سعار، واأرهقت تلك اللتزامات 

جي����وب اأولي����اء الأم����ور الذي����ن واجهوا خ����الل ال�سهر 
املا�سية نفقات �سهر رم�سان املبارك ومالب�ص عيد 
الفطر ال�سعيد، مرورا بالعطلة ال�سيفية، وم�ساريف 

عيد الأ�سحى املبارك.

اأك���دت نائب رئي�ص جمعية ال�سك���ري البحرينية 
مرمي الهاج���ري اأنه مع بدء الع���ام الدرا�سي اجلديد، 
ف���اإن الأهايل واأولي���اء الأمور يب���داأون بالت�ساوؤل عن 
كيفي���ة التعامل م���ع اأطفالهم امل�ساب���ن بال�سكري 
يف املدار�ص، وما دورهم وواجبهم كاأولياء اأمور، وما 

املطلوب منهم من خالل التعاون مع املدار�ص؟
 واأ�ساف���ت: ول يخف���ى على اجلمي���ع اأن الطفل 
ط���وال الوق���ت وهو يف منزل���ه، ف���اإن ويل اأمره ي�رف 
عل���ى رعايته؛ لأنه على وعي ودراية بكيفية التعامل 
مع الطف���ل امل�ساب بال�سكري، لذل���ك فان التوعية 
ال�سحي���ة بكيفي���ة التعام���ل م���ع الطال���ب/  الطالبة 
امل�س���اب بال�سك���ري م���ن اأه���م الأم���ور الت���ي يجب 
مراعاته���ا من جان���ب املدار����ص. واأو�سح���ت اأن داء 
ال�سكري من النوع الأول املعتمد على الأن�سولن هو 
اأحد الأمرا�ص الأكرث �سيوعا لدى الأطفال والنا�سئة، 
وينت���ج هذا املر�ص ب�سبب خل���ل يف اجلهاز املناعي، 
اإ�سافة اإل���ى وجود القابلية الوراثي���ة وعوامل بيئيه 
مث���ل اللتهابات الفريو�سية، مم���ا ي�سبب تلف خاليا 
البنكريا�ص التي تفرز الأن�سولن، لذلك يرتتب على 
الطف���ل اأخذ ع���دة حقن من الأن�سول���ن ب�سكل يومي 

لتنظيم م�ستوى ال�سكر يف الدم.
واأ�س���ارت يف ت�ريح���ات ل���� “الب���الد” اإل���ى اأن 
عدد احل���الت اجلديدة لل�سكري من الن���وع الأول يف 
البحرين كغريه���ا من دول الع���امل يف ازدياد م�ستمر 
وف���ق ما ت�سري اإليه الإح�ساءات، كما اأنة يتوقع زيادة 
يف الإ�سابة بال�سك���ري من النوع الثاين لدى الأطفال 
ب�سب���ب ال�سمن���ة، والعوامل الوراثية و�س���وء يف اتباع 

العادات ال�سحية.

وعم���ا يجب على العامل���ن يف املدر�سة معرفته 
ع���ن داء ال�سك���ري، قال���ت اإن ال�سك���ري مر����ص غري 
مع���د ول ميك���ن ال�سفاء الت���ام من مر����ص ال�سكري، 
ولك���ن ميكن التحكم فيه، والع���الج يتكون من حقن 
الأن�سول���ن ومن نظ���ام غذائي، م�سيف���ة ان باإمكان 
الطف���ل امل�س���اب بال�سك���ري اأن يذه���ب للمدر�س���ة 
ب�س���ورة طبيعي���ة، كما وميكن  لالأطف���ال امل�سابن 
بال�سك���ر امل�ساركة يف جميع الأن�سط���ة املدر�سية ول 

يجب معاملتهم ب�سكل خا�ص عن باقي الطلبة.
وبينت: يجب على جمي���ع العاملن يف املدر�سة 
معرف���ة اأعرا�ض هب���وط ال�سكر وكيفي���ة معاجلته يف 
املدر�س���ة، وواجب���ات ودور ويل الأم���ر م���ع املدر�سة 
اإب���الغ الهيئ���ة الإدارية والتعليمية ب���اأن ابنه اأو ابنته 
م�س���اب بال�سك���ري وت�سلي���م الر�سال���ة املوجهة من 
الطبي���ب املعالج اإيل الإدارة، والت���ي يو�سح كيفية 
التعام���ل م���ع امل�س���اب بال�سك���ري والتاأك���د من اأن 
معلم���ي ال�س���ف على عل���م ودراية بكيفي���ة التعامل 
مع الطال���ب اأو الطالبة امل�ساب���ة بال�سكري، وكذلك 
اإعط���اء اأرق���ام هوات���ف ويل الأم���ر لالت�س���ال به عند 
ال�رورة والتوا�سل والتع���اون الدائم بن ويل الأمر 
والهيئ���ة الإداري���ة، والتعليمية به���دف تعزيز �سحة 
الطال���ب خالل العام الدرا�س���ي، م�سددة على اأن ويل 
اأمر الطالب م�سئول عن التاأكد باأن الطفل قد تناول 

وجبة اإفطار متكاملة قبل الذهاب اإلى املدر�سة.

دور العاملين في المدرسة
واأردفت رئي�ص جمعية ال�سكري البحرينية مرمي 
الهاج���ري اأنه يج���ب على كل العامل���ن يف املدر�سة 
)اإدارة املدر�سة، املدر�س���ن، ممر�ص املدر�سة )اإن 
وجد(، امل�رفن، العاملن يف املق�سف، ال�سائقن( 
معرفة الطفل امل�س���اب بال�سكر )ال�سم والف�سل(، 

ويج���ب عل���ى املدر�س���ة مقابل���ة ويل اأم���ر الطال���ب 
امل�ساب بال�سكري بداية كل عام درا�سي، اأو من يوم 
اكت�ساف اإ�سابته بال�سكري )مع ا�ستمرارية التوا�سل 
بانتظ���ام(؛ ملعرف���ة الع���الج املتب���ع والحتياج���ات 
اخلا�س���ة بالطال���ب، واأخذ رقم الت�س���ال يف احلالت 
الطارئ���ة، ومعرفة كيفية العناي���ة بالطفل امل�ساب 
بال�سك���ري يف املدر�س���ة، خ�سو�س���ا معرف���ة اأعرا�ص 
هبوط ال�سك���ر وكيفية عالجه والتاأكد من اأن الطالب 
تناول وجبة خفيفة اأثن���اء الف�سحة املدر�سية واإعطاء 
الطف���ل الوق���ت ال���كايف لإمت���ام طعام���ه، ومالحظ���ة 
الهب���وط  لأعرا����ض  بال�سك���ري  امل�س���اب  الطال���ب 
خ�سو�سا قبل موعد وجبة الطعام والن�راف اأو اأثناء 
ممار�س���ة الريا�سة وال�سماح للطف���ل بالأكل وال�رب 
يف ح���ال �سعوره بالهبوط، م�سيف���ة، ويف حال ارتفاع 
ال�سكر: يجب اأن ي�سمح للطالب ب�رب املاء والذهاب 
اإلى دورة املياه عن���د احلاجة، ومعرفة كيفية قيا�ص 
ال�سك���ر يف ال���دم، اإذ قد يحتاج الطف���ل قيا�ص ن�سبة 

ال�سكر يف اليوم الدرا�سي.
وع���ن النظام العالج���ي اأثناء ال���دوام املدر�سي، 
قال���ت: لتجنب حدوث الهب���وط يف م�ستوى ال�سكر يف 
ال���دم يف املدر�س���ة، يجب على الطال���ب تناول وجبه 
خفيفة اأثن���اء الف�سحة املدر�سي���ة، ويجب اأن حتتوى 
الوجبة عل���ى الكربوهيدرات مث���ل اخلبز-البطاط�ص 
-الب�سكوي���ت، كما يجب توفري وجب���ه خفيفة دائمة 
بكل ف�س���ل به طالب م�ساب ال�سك���ري حتتوي على 

الع�سري والب�سكويت.
وع���ن الإر�س���ادات الوقائية للطال���ب امل�ساب 
بال�سكري اأثناء ممار�سة الريا�سة اأو املجهود البدين، 
اأفادت: يجب مراقبة الطالب عن قرب اأثناء ممار�سة 
الريا�س���ة، والتاأكد باأن الطال���ب تناول وجبة خفيفة 
قب���ل ممار�سة الريا�س���ة )وجب���ة الإفط���ار اأو الوجبة 
اخلفيفة اأثناء الف�سحة املدر�سية(، كما يجب ال�سماح 
للطالب بحمل الطعام وال�رشاب معه ملعاجلة الهبوط 

يف ح�سة الريا�سة وعند القيام مبجهود بدين.
وعن عالج هبوط �سكر الدم يف املدر�سة، قالت: 

يحدث هبوط ال�سكر عندما ينخف�ض معدل ال�سكر يف 
الدم اإلى اأقل م���ن 4 مليمولت /  لرت )70مليغرام/  
دل( ب�سبب الطع���ام، مثال قلة تناول الكربوهيدرات 
)ت���رك الوجبات الرئي�س���ة / اخلفيف���ة اأو تناولها يف 
وق���ت متاأخر(، وب�سبب الريا�س���ة كزيادة يف الن�ساط 
الريا�س���ي اأو املجه���ود الب���دين، والأن�سولن ب�سبب 
اأخذ كمية كبرية من الأن�سولن، واملر�ص كالغثيان، 

الإ�سهال اأو فقدان ال�سهية. 
وتابعت اأن اأعرا�ض هبوط �سكر الدم يف احلالت 
اخلفيفة، هي عبارة ع���ن الإح�سا�ص باجلوع اأو التعب 
اأو ال�سعف املفاجئ والرتعا�ص اأو الرجتاف وت�سبب 
العرق والإح�سا�ص باخلدر يف ال�سفاه والل�سان وزيادة 

يف �رعة دقات القلب وال�سداع وال�سحوب.
مع ازدياد نق�ص اجللوكوز ي�ساب الطفل بعدم 
القدرة على الرتكيز اأو ال�ستيعاب ودوران يف الراأ�ص 
وع���دم التوازن وتغ���ري مفاجئ يف امل���زاج وال�سلوك 
وت�سنجات وفقدان الوعي، مبينة يف مثل هذا احلالت 
يعط���ى للطالب الذي يكون يف كامل وعيه  15 غراما 
م���ن الكربوهيدرات �ريع���ة المت�سا�ص مثل: ن�سف 
كوب من الع�سري اأو م�روب غازي يحتوي على �سكر 
اأو ك���وب من املاء مع ملعقة طعام واحدة من ال�سكر، 
علم���ا يج���ب اإبالغ ويل اأم���ر الطالب؛ لأن���ه قد ي�ساب 

ب�سداع اأو اأمل يف الراأ�ض بعد حدوث الهبوط.
وختم���ت اأن اأعرا����ض الهب���وط ال�سدي���د تتمثل 
يف الت�سن���ج اأو ع���دم الق���درة على الرتكي���ز اأو الأكل 
وال����رب، فيو�سع يف حال���ة ا�ستلق���اء جانبي، وعالج 
الهب���وط ال�سديد يتم مب�سح بع�ض من الع�سل يف فم 
الطالب )داخل ال�سفتن اأو اخلدين(، ويجب اأن ُيبلغ 
ويل اأمر الطالب والت�س���ال بخدمات الطوارئ لنقله 

للم�ست�سفى اأو اأقرب مركز �سحي.

• وزير الرتبية والتعليم يف لقاء خا�ص مع “بنا”	

بدور املالكي

• مرمي الهاجري	

يجب على كل العاملني يف املدر�سة معرفة الطفل امل�ساب بال�سكر
عدد احلالت من النوع الأول بازدياد م�ستمر بالبحرين...  الهاجري ل� “$”:

الطفل امل�ساب 
بال�سك���ري ي�ستطي���ع 

اأن يذهب للمدر�سة 

اإعطاء الطفل الوقت 
الكايف لإمتام طعامه 

ومالحظة الأعرا�ص

مروة خمي�س
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الطفل���ة  وف���اة  كث���را  اآملتن���ي 
الأرب���ع  ذات  ال�صغ���رة  البحريني���ة 
�صنوات التي مت اإنقاذها هي وعائلتها 
من حادث غ���رق يف بحر دم�صتان دون 
الك�ص���ف عن الأ�صباب التي كانت وراء 
احلادث وما دفع العائلة لرتياد البحر 
وه���ل كانت هن���اك احتياط���ات للأمن 
وال�صلمة، ول���ول رحم���ة اهلل و�صجاعة 
البط���ل البحريني جعف���ر اأحمد يو�صف 

لكنا فجعنا بفقدان العائلة باأ�رسها.
يف كل يوم ترت�ص���خ لدي القناعة 
التام���ة ب����رسورة اللتزام بن����رس ثقافة 
الإ�صعافات الأولية الغائبة عن بلدنا، 
واأتعجب من الأ�صب���اب - ول اأ�صتثني 
نف�ص���ي - التي جتعلنا نتهاون يف هذا 
الأم���ر، في�صبح ب���ن تاأجيل وت�صويف 
اإل���ى اأن ن�صب���ح اأو من�ص���ي عل���ى اأحد 
احل���وادث املفجع���ة الت���ي غالب���ا م���ا 
حت�ص���د الأرواح، فتزاورنا الفكرة مرة 
اأخ���رى يف حلظ���ات حما�س ث���م تختفي 

بان�صغالتنا اليومية. 
نعم لثقافة الإ�صعاف���ات الأولية، 
نعم لتعلي���م الأزواج و�صباب اجلامعة 
واأطفال املدار�س ه���ذه الثقافة، نعم 
لتقدمي �صف���وف وحما�رسات تدريبيه 
يف ه���ذا ال�ص���اأن، نعم اإنه���ا دعوة مني 
جلمي���ع اجله���ات املخت�ص���ة للتكاتف 
الن����سء  ب���ن  الثقاف���ة  ه���ذه  لن����رس 

وال�صباب والعائلت.
جه���ود  اأنك���ر  اأن  اأ�صتطي���ع  ول 
اأولئ���ك الذين يحاولون م���د يد العون 
وتق���دمي املحا�رسات وال���دورات دون 
اأدنى عائ���د، وقد تلقي���ت ات�صال من 
الأولي���ة،  للإ�صعاف���ات  فري���ق  قائ���د 
يعل���ن في���ه ا�صتع���داد الفري���ق التام 
لتقدمي املحا����رسات والدورات، وكان 
الفريق يقوم به���ذا الأمر مقابل ر�صم 
رمزي، ولكن مع ازدياد حوادث الغرق 
والإ�صابات، فالفريق يعلن ا�صتعداده 
دوم���ا للعمل التطوعي دون اأي مقابل 
يف �صبيل ن�رس ه���ذه الثقافة واإي�صالها 

اإلى كل بيت يف مملكة البحرين.
اأدع���و املتخ�ص�صن و�صناع  كما 
ال�ص���ورى  واأع�ص���اء جمل�ص���ي  الق���رار 
والن���واب اإل���ى النظ���ر بع���ن العتبار 
واإق���رار م�صودة لقان���ون يلزم كل من 
يرت���اد البحر م���ن �صغ���ار ال�صن حتت 
الثامنة ع�رسة لب����س �صرتة جناة اأو كما 
يطلق عليه���ا “ليف جاك���ت”، فرمبا 
تك���ون يف ه���ذا الأم���ر النج���اة من كل 
�رس، فيم���ا ت�صن قوانن اأخ���رى ت�صدد 
وتغ���رم كل م���ن ل يلت���زم باإج���راءات 
الأم���ن وال�صلمة يف عر����س البحر، ول 
يق���رتن ذلك بوجود فق���ط الطفايات 
و�صن���دوق الإ�صعافات و�ص���رت النجاة 
على م���ن اليخ���وت، اإمنا الت���زام تام 
بعدم خل���ع �صرتة النج���اة لكل من هم 
حتت ال�ص���ن القانوين طوال تواجدهم 

يف عر�س البحر.

انشروا ثقافة 
اإلسعافات األولية

تر�صحت تلبي���ة لرغبة اأه���ايل املنطقة ودعم 
اأه���ايل الدائ���رة، هذه العب���ارة مل ي�صتث���ن مر�صح 
واحد من قوله���ا، واملفارقة اأن اأربعة مر�صحن اأو 
خم�ص���ة اأو اأك���ر من ذلك بنف����س الدائرة ينطقون 
بتلك العبارة، فهل اأهايل الدائرة منافقون وقالوا 
تلك العب���ارة للجميع نكاية بهم، اأم اأن املر�صحن 
اختلق���وا تل���ك العب���ارة واأجازوها و�ص���ارت لزمة 
ل���كل انتخاب���ات، فامللحظ من���ذ ب���دء الت�صويت 
بالعام 2002 وحت���ى الت�صويت بالعام 2014 اأن 
هناك نغمة واح���دة ل تتغر ون�صقا واحدا وطريقة 
واأ�صلوب���ا واحدا ي���كاد يطبع ال���دورات كلها حتى 
ت���كاد ت�صبح النتخاب���ات “كوبي بي�ص���ت”، وهذا 
يدل عل���ى اأن الناخب���ن مل يتغ���روا واملر�صحن 
مل يتغروا والآلية مل تتغ���ر، وبالتايل العقلية مل 
تتغ���ر، وهنا ميك���ن تف�صر عدم تط���ور املجتمع 
بالقوقعة الت���ي نعي�س فيها �صيا�صي���اً، فالعبارة 
الواح���دة املتك���ررة ما ه���ي اإل رمز لبق���اء العقلية 
ذاته���ا لدى كل م���ن الناخب واملر�ص���ح، فالناخب 
يع���ود يف كل مرة وينتخ���ب ذات املر�صح حتى لو 
تغر يف ال�صكل وال�صورة، لكن الأ�صلوب هو ذاته 
واملر�صح ي�صتند عل���ى ذات الناخب ويعتمد عليه 

حتى لو هاجمه بعد الفوز.
ل اأ�صتغ���رب عندم���ا يق�ص���م بع����س الناخبن 
بع���دم ذهابه���م ل�صن���دوق الق���رتاع اإث���ر كفرهم 
ببع����س النواب، لكن مبجرد ب���دء القرتاع يتدافع 
ه���وؤلء الناخب���ون لنف�س النواب الذي���ن هاجموهم 
حتى ل���و اختلف���ت �صخ�صياتهم اخلارجي���ة فاإنهم 
ن�صخة واح���دة يف الظل وال�ص���وء، فهل من حتليل 
م���ا تعك�ص���ه  الظاه���رة؟ ه���ذا  اأو تف�ص���ر له���ذه 
الدميقراطية على الطريقة البحرينية، حتى عندما 
�صاركت الوفاق املنحلة بالنتخابات وفازت بثلث 
املقاع���د فقدت عقلها ومل ت�صدق فاأخذت تتطلع 
لقلب نظام الدولة واإقامة جمهورية اإ�صلمية على 
غ���رار اجلمهورية القراقو�صية باإي���ران، مل ت�صتفد 
ول من ي���وم واحد باملجل�س، ب���ل كر�صته لل�صغب 
والتهري���ج، وهذا ما يوؤكد يل لي�س بالعامل العربي 
برمت���ه م���ن يفه���م الدميقراطية، بل جعل���وا منها 
دكتاتوري���ة جديدة تقوم عل���ى م�صادرة احلريات 
الإ�صلمي���ة  للجمهوري���ات  والدع���وة  ال�صخ�صي���ة 
املتخلفة والتخف���ي وراء الف�صيل���ة بينما الهدف 
الأ�سا�سي اإ�سقاط الدولة، وهنا يلتقي بهذا الهدف 
من ياأتي للمجل����س وراء قناع التهريج، ومن ياأتي 

حتت قن���اع التخريب، فالثنان يلتقيان مبنت�صف 
الطري���ق وال�ص���وؤال األ يوج���د طريق و�ص���ط ياأتي 
بوجوه ع�رسية متخ�ص�صة وكفاءات علمية وثقافية 
ومعرفية م���ع تخ�ص�صات مالية واقت�صادية توؤمن 

بالتطور والتنمية واخلروج من القوقعة؟
األ �صبي���ل لن���واب يدرك���ون م�صلح���ة الأم���ة 
وم�صلح���ة ال�صعب ويوؤمنون بالعل���م بدل اخلرافة 
والتخ�ص����س ب���دل العي���ارة والت�رسي���ع للقوانن 
الع�رسية التي حتمي الأمة ل بالرغبات امل�صتعجلة 
ملنع ه���ذا وحج���ب ذاك واللعب بعواط���ف النا�س 

دينياً وبال�صعارات الفارغة؟
هل خلت الأم���ة من نواب لأول مرة نرى منهم 
نك���ران ال���ذات وتف�صي���ل امل�صلح���ة العامة على 
امل�صال���ح ال�صيق���ة؟ األ يوج���د من ه���م موؤهلون 
لتمثي���ل �صع���ب البحرين ال���ذي كان قبل خم�صن 
�صن���ة ي�صاد ب���ه باعتباره ال�صع���ب العربي املثقف 
واملتعل���م واملتق���دم باملنطقة كله���ا؟ ماذا جرى 
للنائ���ب واملواط���ن؟ م���ا اأ�صب���اب ت���اأزم املر�صح 

والناخب؟

تنويرة: قل ما �صئت عني و�صاأفعل ما اأ�صاء.

زهير توفيقي

عادل عيسى 
المرزوق

الإخ���وة  م���ع  احلدي���ث  ح���ال  يف 
والأخوات، من خمتل���ف مناطق البلد، 
�ص���واء م���ن ال�صخ�صي���ات البحريني���ة 
رج���اًل ون�ص���اًء، اأو م���ن امل�صوؤولن اأو 
العلم���اء والنخ���ب املثقف���ة، اأو حت���ى 
عل���ى م�صتوى املواط���ن العادي، جند 
حال���ة م���ن الرتي���اح والتف���اوؤل بطي 
�صفحة املا�صي، وفتح �صفحة جديدة 
اأ�صا�صها امل�ص���ي يف بناء البلد، وهذه 
التطلعات ه���ي العامل امل�صرتك بن 
الر�صي���دة احلكيم���ة وب���ن  قيادتن���ا 
�صعب البحرين الكرمي الويف، فل يوجد 
اأح���د يريد البق���اء يف دائ���رة املا�صي 
واحلديث املكرر ع���ن ا�صرتجاع الآلم 
بل بو�صلة، �ص���وى اأولئك الذين لي�س 
لديه���م اأثر عميق وعم���ل فاعل يخدم 

البلد.
لقد راأين���ا يف اللقاءات واملجال�س 
والجتماع���ات م���ع النا����س ل�صيما يف 
القرى، ك���م امل�صاعر الطيب���ة املليئة 
بالتقدي���ر والعت���زاز بجه���ود �صاحب 
ال�صم���و امللك���ي الأم���ر خليف���ة ب���ن 
�صلم���ان اآل خليف���ة، رئي����س ال���وزراء 
املوق���ر حفظه اهلل ورعاه، والتي تعزز 
وتبني اجل�صور لك���ي يتوا�صل العطاء 
يف ظل امل����رسوع الإ�صلح���ي ل�صاحب 
اجللل���ة املل���ك حم���د ب���ن عي�ص���ى اآل 
خليفة، عاه���ل البلد املف���دى حفظه 
اهلل ورع���اه، وجه���ود �صاح���ب ال�صمو 
امللك���ي الأم���ر �صلم���ان بن حم���د اآل 
خليفة، ويل العهد نائب القائد الأعلى 
النائ���ب الأول لرئي����س جمل�س الوزراء 
وفق���ه اهلل، وكل املخل�صن من اأبناء 
البل���د ي�ص���رون على منه���ج القيادة، 
ذل���ك اأن بلدنا الي���وم وكما كتبت يف 
مق���الت �صابق���ة، حتتاج اإل���ى املزيد 
من املبادرات للم�صاركة بروح وطنية 
عالية، ول غرو يف اأن القيادة احلكيمة 
توؤم���ن باأن الثم���ار الطيب���ة �صيجنيها 

اجلميع يف وطن اخلر وبيت اجلميع.
اإنن���ا الي���وم اأم���ام طري���ق ن�ص���ر 
في���ه نح���و النج���اح ل�صيان���ة وحدتن���ا 
الجتماعي، وكل  الوطني���ة ون�صيجن���ا 
الأبواب مفتوح���ة ومدعومة، ونلم�صها 
ب���كل �ص���دق يف خطاب���ات وت�رسيحات 
يف  ال�صيا�صي���ة  القي���ادة  ولق���اءات 
مب���ادرة  كل  لأن  املحاف���ل،  خمتل���ف 
وطني���ة خ���رة ته���دف اإل���ى مراجع���ة 
ال�صيا�صي���ة والقت�صادي���ة  الأو�ص���اع 
والجتماعية، تعن���ي اأن لدينا العقول 
النرة من اأبناء الوطن، ممن ميتلكون 
ال�ص���رة الطيب���ة والإخل����س يف خدمة 
القي���ادة  اأن  نعل���م  وكلن���ا  الوط���ن، 
تثم���ن وتق���در كل خطوة م���ن �صاأنها 
اأن ت�صي���ف اإل���ى حا�رسن���ا وم�صتقبلنا 
جميًعا اأفكاًرا مبتك���رة ورائدة بف�صل 
الطاق���ات البحريني���ة اخللقة املنتجة 

على كل الأ�صعدة.
وبالطب���ع، كلنا متفق���ون على اأن 
الوط���ن يتعاف���ى وينطلق م���ن جديد 
بنظرة م�صرتكة م���ن التطلعات، وروح 
اأو  مرحل���ة  عن���د  تتجم���د  ل  بحريني���ة 
ظ���رف اأو �صحاب���ة عابرة مهم���ا كانت، 
جتمعن���ا  البحريني���ة  ال�صم���ات  ه���ذه 
عل���ى التواف���ق والعمل ال���دوؤوب من 
يف  للوط���ن  العلي���ا  امل�صلح���ة  اأج���ل 
وحتدي���ث  التحدي���ات،  كل  مواجه���ة 
الفك���ر ال�صرتاتيج���ي للنط���لق م���ن 
م�صاري���ع  وتنفي���ذ  للتعم���ر  جدي���د 
وخط���ط التنمية، واأول تل���ك ال�صمات 
التي تعت���ر من الثوابت ه���ي �صجايا 
الت�صام���ح والعفو واحت�ص���ان كل من 
ي�صع���ى لرفعة �صاأن بلدنا الغالية، ثم 
اإن ر�س ال�صفوف وو�صع اليد يف اليد 
واللتفاف حول قيادة البلد الكرمية، 
هي اأركان تقوي م�صرتنا يف رفع راية 

الوطن عالية بن الأمم.
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سوالف

اأذك���ر اأنن���ي كتب���ت يف �صه���ر ماي���و الع���ام 
املا�ص���ي “اإن التيار الدميقراطي الكاذب الذي 
كان تابعا للجمعية املنحل���ة “الوفاق” �صيعمل 
عل���ى حتقيق املحاول���ة الثانية، لك���ن باأ�صلوب 
جدي���د ه���و الدخ���ول باأ�صم���اء اإل���ى النتخاب���ات 
النيابية والبلدي���ة القادمة “متوي���ه” على اأنها 
من تيارهم، لكن احلقيقة �صتكون اأ�صماء قادمة 
م���ن عباءة ولي���ة الفقي���ه”، ففل���ول اجلمعيات 
ال�صيا�صي���ة املنحل���ة، يحاولون بع���ث الطائفية 
م���ن مرقدها بعد اأن ق�صت عليه���ا البحرين عن 
طري���ق ت�صامن اأبنائها، وذل���ك بعقد اجتماعات 
�رسي���ة با�صم هذه اجلمعي���ات املحظورة، بغر�س 

ممار�ص���ة اأن�صط���ة �صيا�صية خارج اإط���ار القانون 
ح�صبما اأفادت وزارة العدل وال�صوؤون الإ�صلمية 

والأوقاف يف بيان لها.
اإن تاريخ الطغم���ة التي ظهرت يف امل�صهد 
ال�صيا�صي الع���ام 2011، حافل باخليانة والتاآمر 
على الوطن ودعم الإرهاب والتطرف بكل اأنواعه 
واأ�صكال���ه، وكانت اجلمعيات ال�صيا�صية املنحلة 
“الوفاق ووعد” تقدم لن���ا كل يوم اكت�صافات 
جدي���دة يف عامل الإرهاب وممار�صاته، والتعاطف 
املف�صوح مع الأعمال التخريبية التي طالت كل 
م���كان، ويبدو بو�صوح، وتاأكي���دا لوجهة نظرنا، 
اأن بع�س تلك الوج���وه اخلائنة تريد العودة اإلى 

امل�صهد ال�صيا�صي لتختلق الأزمات والتحري�س 
وب���ث ال�صم���وم وال�صع���ي اإل���ى الف�ص���اد، ونقل 
ال�صائع���ات امل�رسة بالوط���ن، خ�صو�صا اأننا على 
اأبواب النتخابات النيابي���ة والبلدية، وغر�صهم 
الأ�صا�ص���ي من اجتماعاتهم ال�رسية هو اإعادة روح 
الإرهاب والدم واجلرمية والتجاوزات القانونية، 
فمو�ص���م النتخاب���ات ميث���ل لهم مو�ص���م العيد 
للإ�ص���اءة اإلى البحرين وجتربته���ا الدميقراطية، 
لأن ه���ذا الظ���رف ه���و الأن�ص���ب للإق���دام عل���ى 
خط���وات اخليانة ولب�س الأقنع���ة وتوزيع الأدوار 

لإثارة الفن والطائفية.
لي����س م���ن ال�صع���ب معرف���ة ه���وؤلء، فهم 

موجودون يف كل مكان يحر�صون الأبنية الوهمية 
للجمعيات ال�صيا�صية املنحل���ة، ويعي�صون على 
اأم���ل واحد فقط هو الختباء خلف اأ�صجار اخليانة 
مرة ثانية وحماولة فتح فجوات تدخل منها رياح 
التاآم���ر واحلق���د والتخريب والإره���اب، يريدون 
�رسب الوطن من جديد والإ�صاءة اإليه بالت�صامن 
م���ع املنظمات واجلهات امل�صب���ع جوها بالكذب 
والتلفي���ق، واأنا عل���ى يقن باأنه���م �صيخرجون 
بحجج خبيثة من اأجل العودة للم�صهد ال�صيا�صي، 
لك���ن ليعرف اأولئك املجتمع���ون �رسا اأن مكانهم 
ال�صحي���ح وامللئم هو مزبلة التاريخ، فالبحرين 

تعرفكم ب�صكل مطلق.

الوجوه الخائنة تريد العودة 
إلى المشهد السياسي

اعتدت اإلقاء ال�صوء عل���ى بع�س الأمور التي 
ت�صادفني خلل ق�صاء اإجازتي ال�صنوية مع الأهل، 
كم���ا اعت���دت اأن اأُرّدد دائم���اً اأن يف ال�صفر ع�رسين 
فائ���دة ل �صبع فوائ���د فقط، واأنا الي���وم اأعيد من 
جديد تاأكيد هذه املقولة حيث متر على ال�صخ�س 
الكثر م���ن املواقف الت���ي قد ي�صادفه���ا للمرة 

الأولى يف حياته.
ونظ���راً لوج���ود اأبنائي يف الولي���ات املتحدة 
الأمركي���ة لتلق���ي تعليمهم الع���ايل، والذي كان 
باملنا�صب���ة خيارن���ا الأوح���د، ا�صط���ررت للمكوث 
معه���م هناك ف���رتة �صه���ر كامل، فبُع���د امل�صافة 
وم�صّقة ال�صفر الطويل حّتمت علي البقاء ُكل هذه 
امل���ّدة الطويل���ة ن�صبياً، �صاألت نف�ص���ي واأنا اأكتب 
ه���ذا املق���ال، ما ال���ذي تعلمته من ه���ذه الرحلة؟ 
وهل من جدي���د؟ واجلواب بالطبع ه���و بالإيجاب، 
نعم تعلمت الكثر واأدركت اأن لل�صفر فوائد جّمة 
ل ميك���ن ح�رسها، اإل اأنها ب���كل تاأكيد فوائد تعود 
بالنفع والفائدة عل���ى العائلة من حيث مّل ال�صمل 
وه���ذا بحد ذاته اإجناز �صديد الأهمّية، خ�صو�صا يف 
وق���ت ترتاكم في���ه م�صاغل احلياة، وه���ذا بالطبع 

اإلى جان���ب الفوائ���د الأخرى املتمثّل���ة يف الطلع 
والتعّرف على الثقاف���ات والتقاليد الأخرى وهذا 

بحد ذاته مك�صب اآخر.
خ���لل رحلتي مع الأه���ل، قررن���ا الذهاب عن 
طري���ق اإحدى البواخر ال�صياحي���ة ال�صخمة يف رحلة 
مدتها اأ�صبوع نتنقل فيها اإلى ثلث دول خمتلفة 
يف البح���ر الكاريب���ي، وكان���ت جمهوري���ة هايت���ي 
اإح���دى املحطات، وكم���ا هو معروف ه���ذه الدولة 
ُتعت���ر واحدة م���ن اأكر دول ه���ذه املنطقة فقراً 
وت�صل ن�صبة البطالة فيها اإلى نحو 92 %، ونظًرا 
لإمكانياته���ا املتوا�صعة ج���دا، عر�صت حكومتها 
عل���ى مالكي ه���ذه الباخ���رة ال�صياحي���ة تاأجر جزء 
من اجلزي���رة التي تر�صو فيها الباخرة ملدة زمنية 
طويل���ة الأمد ن�صبياً، وراقت الفكرة مللّك الباخرة 
الذي���ن قاموا بدوره���م بتوقيع عق���د طويل الأمد 
لل�صتف���ادة م���ن الإمكاني���ات الت���ي تتيحها هذه 
اجلزيرة اجلميل���ة، وعمل برنام���ج متكامل لركاب 
الباخرة الذين ت�صل اأعدادهم اإلى اأكر من 6000 

م�صافر.
لق���د �صهدت مدى انتعا�س اجلزيرة، حيث مت 

بن���اء العديد م���ن املرافق احلديثة فيه���ا، اإ�صافة 
اإل���ى ال�صتف���اّدة الكب���رة الت���ي حققه���ا مواطنو 
هايتي بت�صويق منتجاتهم على ال�صّياح القادمن، 
وهنا راودتني فكرة، واأنا على يقن باأن حكومتنا 
الر�صي���دة مل تفته���ا ه���ذه الفكرة اإطلق���اً، ولكن 
ل اأعل���م �صبب ع���دم تطبيقها حتى الي���وم، حيث 
�صت�صه���م يف دع���م القت�ص���اد الوطن���ي و�صمان 
تنوي���ع م�ص���ادر الدخل. حتظ���ى مملك���ة البحرين 
بج���زر متعدّدة وجميلة وواع���دة يف حال مّت اإيلوؤها 
الهتمام وا�صتغللها، ومُيكن للحكومة هنا اللجوء 
للم�صتثمرين من الداخل واخلارج، فاأنا على يقن 
ب���اأن ذلك اأمر ممكن التحقي���ق واأن الفكرة �صتجد 

قبولً منقطع النظر.
احلكومة لن ت�صتطيع العمل مبفردها يف تلك 
امل�صاريع ال�صخمة، وُجزر حوار مثال حّي على ذلك، 
حي���ث راأينا العديد من املب���ادرات ل�صتغلل جزر 
ح���وار �صياحياً، ولكن مع الأ�صف مل َتر تلك الأفكار 
الن���ور بعد، وكمواط���ن حمب لوطن���ه، ويتمنى له 

اخلر، اأطرح هذا القرتاح، واهلل من وراء الق�صد.

فوائد السفر
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 األبيوكي
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قال وزي���ر ال�سناعة والتجارة وال�سياحة 
زاي���د الزي���اين اإن ال���وزارة �ستبع���ث ما بني 
الكلي���ة  اإل���ى  بحريني���ا  �سخ�س���ا  و30   25
الفندقي���ة )Vatel( الت���ي �سيتم تد�سينها 
اإ�سرتاتيجيته���ا  �سم���ن  املقب���ل،  اأكتوب���ر 
لتاأهيل الكوادر الوطنية يف قطاع ال�سيافة 

والفندقة.
اأن الكلي���ة �ستط���رح برام���ج  واأ�س���اف 
ل���دورات متخ�س�س���ة لف���رتة اأي���ام وب�سعة 
اأ�سه���ر يف جم���االت ال�سياف���ة واال�ستقب���ال 
وترتي���ب الغرف واإعداد االأطعم���ة، مبيًنا اأن 
الدفعة االأولى من املبتعثني �ستكون فرتة 
درا�سته���م مل���دة 4 �سن���وات لني���ل برنامج 

البكالوريو�س يف االإدارة الفندقية.
واأو�س���ح اأن الكلية �ستكون حتت اإدارة 

هيئة البحري���ن لل�سياحة بالتعاون مع �رشيك 
فرن�س���ي، وه���و معه���د فيت���ل املتواجد يف 
30 دول���ة وميتل���ك عدة ف���روع، م�سريا اإلى 
اأن مق���ر الكلية �سيك���ون يف اجل�رشة، وهناك 

منح مقدم���ة من الفنادق و�سن���دوق العمل 
“متكني”.

واأ�س���ار اإل���ى اأن اله���دف م���ن تد�س���ني 
بحرين���ي،  اإداري  كادر  خل���ق  ه���و  الكلي���ة 
اإ�ساف���ة اإل���ى اإحي���اء معه���د للفندق���ة على 
غ���رار فرتة الثمانين���ات والت�سعينات، الفًتا 
اإل���ى اأن الكلية �ستقدم ال���دورات الق�سرية 
يف قطاع���ات جدي���دة مث���ل الك���ويف �سوب، 
لبحرنة قطاع ال�سيافة والفندقة واملطاعم 

واملقاهي.
ويف اأغ�سط����س املا�س���ي، فتح���ت هيئة 
البحرين لل�سياحة واملعار�س باب الت�سجيل 
بالكلي���ة  االلتح���اق  يف  الراغب���ني  للطلب���ة 
الفندقي���ة، متهي���دا لتد�سينه���ا ر�سميا يف 
اأكتوب���ر املقب���ل، متا�سيا م���ع اإ�سرتاتيجيها 
لتاأهيل الكوادر الوطنية يف القطاع وتوفري 

فر�س عمل لهم.

واعت���رت الهيئة اأن الكلي���ة الفندقية 
من اأهم املوؤ�س�سات التعليمية الفرن�سية يف 
قط���اع اإدارة ال�سياف���ة؛ كونها ت�ستمل على 
31 كلية ح���ول العامل، وت�س���م نحو 7 اآالف 
طال���ب و29 األف خريج، مم���ا يعد خري دليل 
على دور هذه  الكلية الفعال ومدى جناحها 

يف تاأهيل واإعداد الطالب”.
V a  وواأ�سارت الهيئة اإلى اأن اأول كلية
اأ�س�ست يف العا�سمة الفرن�سية باري�س،   tel
واتبع���ت اأ�سل���وب تعليمي حم���رتف ومغاير 
عر الرتكيز على املنه���اج النظري ومن ثم 
تطبيق���ه عمليا �سم���ن مراف���ق مت اإعدادها 
خ�سي�س���ا لهذا الغر�س، حي���ث ت�سم جميع 
كليات Vatel الفندقية مطعما اأو فندقا يف 
احلرم اجلامع���ي؛ وذلك لتمكني الطالب من 
تطبيق جتربتهم النظرية ب�سكل احرتايف، مع 

زبائن حقيقيني.

ال�سناب����س a الغرف���ة: اأعلن���ت غرفة 
جتارة و�سناعة البحرين يف ختام فعاليات 
املمار�س���ات  ح���ول  النقا�سي���ة  اجلل�س���ة 
اجلي���دة لرعاية م�سالح العم���ال يف قطاع 
البن���اء واالإن�س���اء، والتي نظمته���ا الغرفة 
ممثل���ة بلجنة العق���ار واالإن�س���اء بالتعاون 
م���ع منظم���ة العم���ل الدولي���ة مبق���ر بيت 
التجار، عن تبن���ي جائزة �سنوية يف جمايل 
رعاي���ة م�سالح و�سالمة العم���ال يف قطاع 
البن���اء واالإن�س���اء، والت���ي اأطلقتها بهدف 
تكرمي �رشكات املقاوالت والبناء الداعمة 
والراعي���ة حلقوق و�سالم���ة عمالها، والتي 
�ستق���وم قريبا باالإعالن عن تفا�سيل اآلية 

ومعايري التقدمي للجائزة.
 وذكر رئي�س الغرف���ة �سمري نا�س اأن 
تنظيم ه���ذه اجلل�سة النقا�سية جاء بهدف 
تعزيز اجله���ود امل�سرتكة لرعاية م�سالح 
العمال، موؤكدا اأهمي���ة موا�سلة عقد مثل 
الت�ساورية،  واللق���اءات  الفعالي���ات  هذه 
اإلى جان���ب �رشورة ا�ستم���رار تفعيل عمل 
الغرف���ة ومنظمة العمل الدولية يف الفرتة 

املقبلة.
وتناول���ت اجلل�س���ة النقا�سي���ة الت���ي 
ا�ستم���رت 3 اأيام، ع���ددا من املو�سوعات 
والق�سايا العمالية املهمة، حيث تطرقت 

يف يومه���ا الث���اين اإل���ى مو�س���وع تقيي���م 
خماط���ر العم���ل الق����رشي داخ���ل ال�رشكات 
وتطوير �سيا�س���ة رعاية العمال، وتر�سيخ 
مب���ادئ االح���رتام لرعاية العم���ال واأ�س�س 
التوظيف العادل، اإ�سافة اإلى ا�ستعرا�س 
املعايري الدولية ب�ساأن التوظيف العادل 
وكالء  ال�ستخ���دام  العملي���ة  واخلط���وات 
التوظي���ف و�رشكات ا�ستق���دام العمالة يف 
بل���دان املن�ساأ، كم���ا ا�ستعر�ست االآليات 
ملن���ع ا�ستب���دال العق���ود. فيم���ا تناولت 

اجلل�س���ة النقا�سي���ة يف يومه���ا اخلتام���ي 
عر����س اأف�س���ل املمار�س���ات يف �سم���ان 
ال�سحة وال�سالمة املهني���ة واآليات تعزيز 
العامل���ة  للق���وى  املعي�سي���ة  الظ���روف 
املنتج���ة، واخلط���وات العملية ملنع تاأخري 
االأج���ور. ومت تبادل االأف���كار والت�سورات 
يف �س���وؤون الق�ساي���ا العمالي���ة وتدوي���ن 
املالحظات النهائي���ة وت�سليم ال�سهادات 

على امل�ساركني.
م���ن جانبه، اأعرب رئي����س جلنة العقار 

واالإن�ساء بالغرف���ة مناف حمزة عن خال�س 
اعت���زازه وتقدي���ره با�ست�ساف���ة الغرف���ة 
املهم���ة  الفعالي���ة  ه���ذه  واحت�سانه���ا 
بالتع���اون م���ع منظم���ة العم���ل الدولي���ة، 
مبين���ا اأن الغرف���ة م�ستم���رة يف التوا�سل 
م���ع املنظم���ة وجمي���ع اجله���ات الر�سمية 
لرعاية م�سالح العمال عر تطبيق معايري 
العمل الدولية، مو�سحا اأن الغرفة كممثل 
للقط���اع اخلا����س كان���ت وال ت���زال تبذل 
جهودها الالزمة مبا يحقق م�سلحة العمال 
يف خمتل���ف قطاع���ات االأعم���ال لتواك���ب 
احلركة االقت�سادية والعمرانية يف البالد.

وبدورها، ثمنت امل�ست�سارة االإقليمية 
منظم���ة  يف  االأعم���ال  اأ�سح���اب  الأن�سط���ة 
العم���ل الدولي���ة، مل���ا عويج���ان، اجلهود 
واالأدوار الفاعلة الت���ي قامت بها الغرفة 
الإجناح ا�ست�ساف���ة البحرين هذه الفعالية 
واإخراجها به���ذه ال�سورة املتميزة، معربًة 
ع���ن اأمله���ا يف اأن تك���ون الفعالي���ة ق���د 
حقق���ت اال�ستف���ادة جلمي���ع احل�سور من 
خ���الل ت���داول االآراء املطروح���ة �سواء من 
املعدين للور�سة اأو من زمالئهم االآخرين، 
واال�ستفادة من املمار�س���ات النموذجية، 
والت���ي م���ن املمك���ن تطويره���ا لالأف�سل 

لتتنا�سب مع ظروف العمل يف البحرين.

وا�سنطن وطوكيو تتفاو�سان 
ب�ساأن التجارة

طوكيو a رويرتز: ق���ال الرئي�س االأمريكي دونالد 
ترامب اإن الواليات املتح���دة واليابان بداأتا مناق�سات 
ب�ساأن التجارة، م�سيفا اأن طوكيو ”تعرف اأنها �ستكون 

م�سكلة كبرية“ اإذا مل ميكن الو�سول اإلى اتفاقية.
واأبل���غ ترامب �سحافيني على منت طائرة الرئا�سة 
”اإننا نبداأ ذل���ك“. واأ�ساف ”يف الواقع اليابان ات�سلت 
بن���ا... هم جاوؤوا االأ�سبوع املا�س���ي“. وقال ترامب ”اإذا 
مل نعق���د اتفاق���ا مع الياب���ان، فاإن الياب���ان تعرف اأنها 
�ستك���ون م�سكلة كبرية“. وعر ترامب عن ا�ستيائه من 
العجز التجاري الكبري لبالده مع اليابان، لكنه مل يطلب 

من طوكيو اتخاذ خطوات حمددة ملعاجلة االختالل.

م�رش ت�سجل 10 % قفزة باإنتاج الغاز الطبيعي
دب���ي a العربية نت: قال م�س���وؤول يف وزارة البرتول امل�رشية اأم�س ال�سبت اإن اإنتاج بالده من 
الغ���از الطبيع���ي ارتفع بنحو 10 % اإلى 6.6 مليار قدم مكعبة يومي���ا بعد زيادة االإنتاج من حقل 
ظه���ر البحري. واأعلنت م�رش زي���ادة اإنتاج حقل ظهر البحري من الغ���از الطبيعي اإلى ملياري قدم 

مكعبة يوميا واأن ا�ستثماراته بلغت اإلى االآن 7.7 مليار دوالر.
وبلغ اإنتاج البالد من الغاز الطبيعي 6 مليارات قدم مكعبة يوميا يف يوليو املا�سي.

وقال امل�سوؤول يف ات�سال هاتفي مع “رويرتز” م�سرتطا عدم ن�رش ا�سمه “اإنتاج م�رش من الغاز 
الطبيعي ارتفع اإلى 6.6 مليار قدم مكعبة يوميا بدعم من زيادة اإنتاج حقل ظهر”.

واكت�سف���ت �رشكة اإين���ي االإيطالية احلقل يف الع���ام 2015، وت�سري تقدي���رات اإلى اأنه يحوي 
30 تريلي���ون قدم مكعبة من الغاز. وق���ال وزير البرتول امل�رشي يف يوليو، طارق املال اإن بالده 
ت�سته���دف زي���ادة اإنتاجها من الغ���از الطبيعي اإل���ى 6.75 مليار قدم مكعبة يومي���ا بنهاية العام 

اجلاري.
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ارتفاع متو�شط واردات ال�شيارات للبحرين اإلى 3.5 األف مركبة �شهرًيا
بزيادة 10 %

منت حركة ا�ست����رياد ال�سيارات اجلديدة يف 
البحري����ن يف 7 اأ�سه����ر االأولى من الع����ام اجلاري، 
مدفوعة بنمو الطل����ب وذلك قبيل فر�س �رشيبة 
القيم����ة امل�سافة التي من �ساأنه����ا زيادة اأ�سعار 

املركبات.
واأظه����رت بيان����ات م����ن مين����اء خليف����ة ب����ن 
�سلمان، وهو امليناء الرئي�س ال�سترياد الب�سائع 
اإلى الب����الد، اأنه ج����رى ا�سترياد قراب����ة 2.9 األف 
�سي����ارة يف �سه����ر يولي����و املا�س����ي، وه����و اأق����ل 
م�ست����وى �سه����ري منذ بداي����ة الع����ام، والذي بلغ 

ذروته يف فراير بنحو 3.7 اآالف �سيارة.
ووفق����ا حل�ساب����ات اأجرته����ا “الب����الد”، فاإن 
املتو�س����ط ال�سهري حلركة ا�ست����رياد ال�سيارات 
اجلديدة خالل االأ�سهر ال�سبع����ة االأولى من العام 
اجلاري بلغت قرابة 3500 �سيارة وذلك مقارنة 
ب����� 3200 �سي����ارة للف����رتة نف�سه����ا م����ن الع����ام 

املا�سي.
واأظهرت االأرقام، اأنه منذ بداية العام 2018 
وحت����ى ال�سه����ر املا�س����ي ا�ست����وردت البحري����ن 
24153 �سي����ارة ع����ر ميناء خليفة ب����ن �سلمان، 
والذي يعد املنف����ذ الرئي�س الذي ي�ستحوذ على 
معظ����م واردات ال�سيارات، يف حني بلغت الكمية 
للفرتة نف�سه����ا من الع����ام 2017، نحو 22149 

�سيارة.
وبح�س����ب البيان����ات، ف����اإن ن�سب����ة النم����و يف 
ا�سترياد ال�سي����ارات اجلديدة بلغ����ت قرابة 9.6 

.%
وفيما يتعلق بال�سلع امل�ستوردة االأخرى عر 
مين����اء خليفة بن �سلمان، ت�س����ري االأرقام اإلى اأنه 
جرى ا�سترياد 72.615 األ����ف طن من االأ�سمنت، 
م����ع عدم ت�سجيل اأية واردات خالل �سهري يونيو 
ويوليو من هذه امل����ادة، يف حني مت �سحن 250 

األف طن من احلديد.
وبل����غ اإجمايل الب�سائع الت����ي متت مناولتها 

ع����ر ميناء خليفة بن �سلم����ان نحو 518 األف طن 
ن����ويل، وهو م����ا يعك�����س النمو يف حرك����ة التجارة 
املحلي����ة، يف الوقت الذي ت�ستع����د فيه البحرين 
لطرح اأ�سهم من ال�رشكة امل�سغلة لالكتتاب العام 

خالل العام اجلاري.

اأما على �سعيد حركة احلاويات النمطية عر 
مين����اء خليفة بن �سلمان، فق����د اأ�سارت البيانات 
اإلى مناولة 259 األف حاوية خالل االأ�سهر ال�سبعة 
االأول����ى من الع����ام اجلاري، من بينه����ا 183 األف 

حاوية مملوءة ونحو 77 األف حاوية فارغة.

ويف ال�سه����ر املا�س����ي فق����ط، قام����ت �رشكة 
“ايه بي ام تريمينالز” بعمليات املناولة لقرابة 

38.4 األف حاوية.
و�سهد ميناء خليفة بن �سلمان، الذي تديره 
�رشك����ة ايه ب����ي ام تريمينال����ز البحري����ن، منوا يف 
اأع����داد احلاويات مبعدل منو �سنوي مركب قدره 
10 % ب����ني العامني 2009 و2017. كما �سجل 
املين����اء منوا بن�سب����ة 7 % يف اأعداد احلاويات يف 
الع����ام 2017، مع زيادة اإ�سافي����ة بن�سبة 21 % 
يف الب�سائع العامة، وتوقعات م�ستقبلية اإيجابية 
للع����ام 2018. ويعزى اجلزء االأكر من هذا النمو 
اإلى التب����ادل التجاري ومناول����ة خطني مالحيني 

من خدمات املالحة البحرية.
وتاأتي هذه البيانات يف الوقت الذي ت�ستعد 
في����ه �رشكة “ب����ي ام تريمينال����ز البحري����ن”، اإلى 
ط����رح جزء من اأ�سهم ال�رشكة يف اكتتاب عام خالل 
اأكتوب����ر املقبل بن�سبة 20 % م����ن اإجمايل اأ�سهم 

ال�رشكة.

موؤ�س�س “علي بابا” يغادر 
ابتعاث 30 بحرينيا للكلية الفندقية لتاأهيل الكوادر الوطنيةاإمراطورية ب� 421 مليار دوالر

جائزة �شنوية يف رعاية عمال “البناء والإن�شاء”

مقرها اجل�رشة وتد�سينها اأكتوبر املقبل... الزياين:

يف ختام جل�سة نقا�سية ببيت التجار... “الغرفة”:

بك���ني a اأ ف ب: اأعل���ن جاك ما اأح���د موؤ�س�سي جمموعة 
عل���ي بابا ورئي����س جمل�س اإدارتها نيت���ه التقاعد من عمالق 
التج���ارة االإلكرتوني���ة ال�سين���ي، ليخ�س�س وقت���ه لالأعمال 
اخلريي���ة مع تركيز عل���ى جمال التعليم، بح�س���ب ما قال يف 

مقابلة مع �سحيفة “نيويورك تاميز”. 
وعمل جاك م���ا، مدر�ساً للغة االإجنليزي���ة قبل تاأ�سي�س 
عل���ي باب���ا يف 1999 والنمو بها لت�سبح عمالق���ا يف التجارة 
االإلكرتونية مبليارات ال���دوالرات، جعلته من االأكرث ثراء يف 

العامل و�سخ�سية حتظى باالحرتام يف ال�سني.
وارتفعت ثروته مع ثروة ال�رشكة التي قدرت ب420.8 
مليار دوالر بح�سب �سعر ال�سهم عند اإغالق البور�سة اجلمعة.
وقال ما ل�سحيفة “نيويورك تاميز” اإنه يعتزم مغادرة 
ال�رشك���ة االثنني امل�سادف عيد ميالده ال����54، وا�سفا تلك 

اخلطوة باأنها “بداية” اأكرث منها نهاية مرحلة.
وما الذي تخلى عن من�سب املدير التنفيذي يف 2013 

قال اإنه يعتزم االآن تكري�س وقته وثروته للتعليم.
والطريقة التي اختار بها االإعالن عن تقاعده كانت غري 
اعتيادي���ة. فال�سحيف���ة ممنوعة يف ال�سني م���ن جانب جهاز 
الرقابة يف احل���زب ال�سيوعي، ومل يرد بيان ر�سمي من علي 

بابا اأم�س ال�سبت.
لك���ن يف مقابلة مع تلفزيون “بلومرغ” اأملح اإلى عزمه 
التقاعد قائال اإنه يريد اأن يتبع خطى موؤ�س�س مايكرو�سوفت 
بي���ل غيت�س، اأح���د اأهم االأ�سخا����س الذين كر�س���وا حياتهم 

لالأعمال اخلريية يف العامل.
واأ�س���اف “هن���اك الكثري م���ن االأم���ور التي ميك���ن اأن 
اأتعلمه���ا من بيل غيت�س. ل���ن اأمتكن من حتقيق ثروته لكن 
�سيئا اأ�ستطيع اأن اأفعله ب�سكل اأف�سل هو التقاعد املبكر”.

وق���ال “اأعتقد يوما ما وقريبا، �ساأع���ود اإلى التعليم”، 
م�سيفا اأنه ب���داأ التخطيط مل�ساريعه اخلريي���ة يف موؤ�س�سته 
“من���ذ 10 �سنوات”. ينتمي جاك ما اإلى جيل من املقاولني 
اأ�سح���اب امللي���ارات الذي���ن حقق���وا ثروتهم فيم���ا كانت 
ال�س���ني ت�ستع���د للع�رش الرقم���ي، واأ�س�سوا ع���ددا من اأكر 
ال����رشكات واأكرثها جناح���ا يف فرتة تزيد بقلي���ل عن العقد. 
وما اأول ملياردير يعتزم التقاعد بني اأبناء جيله الذي ي�سم 
رج���ال اأعمال اأثرياء يف قطاع التكنولوجيا وهي خطوة نادرة 
يف بلد كثريا ما ي�ستم���ر املدراء يف اإدارة اإمراطوريتهم ملا 
aبعد �سن الثمانني. يف هونغ كونغ تقاعد امللياردير يل كه

ت�سيه يف مايو عن عمر 89 عاما.

علي الفردان

• زايد الزياين	
• جاك ما	

• جانب من اجلل�سة النقا�سية ببيت التجار	
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“بتلكو” توقع اتفاقية تعاون مع “تطوير دملونيا مول”

“رواد االأعمال” يو�صي باإدراج االقت�صاد املعريف باملناهج

“اإن جي اإن” ت�صتعر�ض اأنظمتها يف “�صمارت�صك” بالبحرين

216.1 مليون م�صافر بال�رشق االأو�صط يف 2017

من اأجل ت�رسيع جهود التحول نحو االقت�صاد الرقمي

5.3 % احل�صة ال�صوقية للمنطقة بزيادة بلغت 4.6 %

املنام����ة - اإن ج����ي اإن:  �صارك����ت “اإن ج����ي 
اإن” الدولي����ة، وه����ي �رسك����ة متخ�ص�ص����ة باأنظمة 
الرئي�����س يف  املعلوم����ات ومقره����ا  تكنولوجي����ا 
البحري����ن، وكراع����ي ما�صي، يف فعالي����ات موؤمتر 
ال�صي����راين والبلوكت�صني،  “�صمارت�صك” للأمن 
وال����ذي اأقيم برعاي����ة وزير الطاق����ة عبداحل�صني 

مريزا.
وحتدث الرئي�س التنفيذي لل�رسكة، يعقوب 
العو�صي، يف كلمة له مبرا�صم افتتاح املوؤمتر يف 
يومه االأول، عن اأهمية ت�صخري التقنيات احلديثة 
م����ن اأج����ل ت�رسيع جه����ود التحول نح����و االقت�صاد 
الرقم����ي يف البحرين، داعيا جمي����ع اجلهات ذات 
ال�صل����ة يف القطاعني العام واخلا�س لتبني خطة 
عمل وطنية وا�صحة املعامل من اأجل حتقيق هذا 

الهدف. 
وحت����دث عمار عناي����ة من “فيك����را”، اإحدى 
�����رسكاء “اإن جي اإن” يف جم����ال االأمن االإلكروين، 
ع����ن “دور الذكاء اال�صطناع����ي يف منع الهجمات 

ال�صيرانية”.
ويف الي����وم الثاين من املوؤمت����ر حتدث رامي 
الداماتي من “كا�صر�صكي الب” العاملية، وهي 
�رسيك “اإن ج����ي اإن” يف جمال امن املعلومات، يف 
ور�ص����ة عمل حت����ت عنوان “روؤي����ة جديدة حلماية 
االأمن ال�صيراين”، ق����دم خللها نظرة عامة على 
تقني����ة بلوكت�صني، وتطبيقاته����ا يف جمال االأمن 
ال�صي����راين، وحت����دث ع����ن االأ�ص����كال ال�صائع����ة 

للهجم����ات ال�صيراني����ة التي توؤث����ر على �صناعة 
اخلدمات املالية واحلكومية.

كم����ا ق����دم �رسح����ا ع����ن تطبيق����ات قطاعات 
االأعمال املختلفة لتقني����ة بلوك ت�صني يف جمال 
االأم����ن ال�صي����راين، وم�صتعر�ص����ا  م�صتقبل هذا 
النوع من اأم����ن املعلومات مع تطور تقنية بلوك 
ت�شني، اإ�شاف����ة اإلى االرتباط ب����ني بلوك ت�شني 

والتكنولوجيا املالية “فينتك”.

ويف م�صاركته����ا يف املعر�����س املق����ام عل����ى 
هام�س موؤمتر “�صمارت�صك”، قدمت “اإن جي اإن” 
الدولية بع�صا من اأحدث احللول التي تقدمها يف 
املج����ال التقني. كما قدم����ت “اإن جي اإن” تقنية 
التعرف عل����ى الوجه، وتطبيقات النظام للتعرف 
على االأ�صخا�س املدرجني على القائمة ال�صوداء 
مث����ل، واملوظف����ني الذي����ن يدخل����ون املناط����ق 

املحظورة وغري ذلك.

ال��دويل  االحت��اد  ك�صف  اإي��ات��ا:   - مونريال 
اأداء القطاع  “اإياتا” عن اإح�صاءات  للنقل اجلوي 
لعام 2017 يف التقرير ال�62 للحتاد والذي حمل 
يبني  اإذ   ،2017 اجل��وي  النقل  اإح�صاءات  ا�صم 
التقرير ارتفاع اأعداد الركاب لتتجاوز 4 مليارات 
الظروف  بتح�ّصن  مدفوعة  االأولى،  للمرة  م�صافر 
االقت�صادية وانخفا�س التكلفة الو�صطية لل�صفر 

جًوا.
و�صجلت �رسكات النقل اجلوي العاملية رقًما 
ب�صكٍل  املرتبطة  املدن  عدد  يف  جديًدا  قيا�صًيا 
اخلطوط  خمتلف  ربطت  اإذ  العامل،  ح��ول  مبا�رش 
األف   20 من  اأكرث  تربط  منتظمة  رحلت  اجلوية 
2017، ما ميثل  مدينة ب�صكٍل مبا�رس خلل العام 

اأكرث من �صعف االأرقام امل�صجلة العام 1995.
اخلدمات  يف  املبا�رسة  الزيادة  هذه  وت�صري 
وال��ذي  القطاع،  ك��ف��اءة  يف  وا���ص��ح  حت�صن  اإل��ى 
على  الوقت  وتوفري  التكاليف  بخف�س  يتمثل 
ال�صحن  قطاع  يف  العاملة  واجلهات  امل�صافرين 
والرئي�س  العام  املدير  واك��د  ���ص��واء.  ح��ٍد  على 
اجل���وي،  للنقل  ال����دويل  ل��لحت��اد  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
�صفر  معدل  اأن  على  جونياك،  دي  األك�صاندر 
�صجل  ال��ع��امل  ح��ول  املتو�صط  ال��دخ��ل  اأ�صحاب 

ا�صتخدام مرة واحدة للطائرة كل 22 �صهر والذي 
ي�صري اإلى زيادة ملحوظة مقارنة مع العام 2000 
�صهرا؛   43 لكل  واح��دة  مرة  معدل  �صجل  ال��ذي 
اإلى  الو�صول  على  النا�س  قدرة  حت�ّصن  بف�صل 
يف  ال�صهولة  هذه  وتتيح  اجلوي.  ال�صفر  خدمات 
العامل  ا�صتك�صاف  على  للنا�س  القدرة  ال�صفر 
والتنقل يف خمتلف اأرجائه �شواًء الأغرا�ض الرتفيه 

اأو العمل اأو الدرا�صة”.
تقرير  ت�شمنها  التي  النقاط  اأه��م  بع�ض   

االأداء للعام 2017:

المسافرون
امل�شتوى  ع��ل��ى  اجل��وي��ة  اخل��ط��وط  نقلت   
الرحلت  منت  على  م�صافر  مليار   4.1 العاملي 
خلل   %  7.3 بن�صبة  زي��ادًة  ميثل  ما  املجدولة، 
جوية  رح��ل��ة  م��ل��ي��ون   280 اأي   ،2016 ال��ع��ام 
املحيط  اآ���ص��ي��ا  م��ن��ط��ق��ة  وح��اف��ظ��ت  اإ�صافية. 
الرحلت  عدد  حيث  من  �صدارتها  على  الهادئ 
)بح�صب  االإقليمية  الت�صنيفات  واأت��ت  اجلوية. 
الرحلت  منت  على  امل�صافرين  اأع���داد  اإج��م��ايل 

املجدولة يف املنطقة( كالتايل:
بلغت احل�صة  الهادئ:  املحيط  اآ�صيا-  اأوال: 

ال�صوقية للمنطقة 36.3 % )1.5 مليار م�صافر، 
االأرقام  مع  باملقارنة   %  10.6 بن�صبة  زي��ادٍة  يف 

امل�صجلة عام 2016(.
ال�صوقية  احل�����ص��ة  بلغت  اأوروب�����ا:  ث��ان��ي��ا: 
للمنطقة 26.3 % )1.1 مليار م�صافر، يف زيادٍة 
بن�صبة 8.2 % مقارنة مع االأرقام امل�صجلة العام 

.)2016
احل�صة  بلغت  ال�صمالية:  اأم��ريك��ا  ث��ال��ث��ا: 
مليون   941.8(  %  23 للمنطقة  ال�صوقية 
مع  مقارنة   %  3.2 بن�صبة  زي���ادٍة  يف  م�صافر، 

االأرقام امل�صجلة العام 2016(.
احل�صة  بلغت  اللتينية:  اأم��ريك��ا  راب��ع��ا: 
ال�صوقية للمنطقة 7 % )286.1 مليون م�صافر، 
االأرق���ام  م��ع  مقارنة   %  4.1 بن�صبة  زي���ادٍة  يف 
االأو�صط:  ال�رسق  2016(. خام�صا:  العام  امل�صجلة 
بلغت احل�صة ال�صوقية للمنطقة 5.3 % )216.1 
مليون م�صافر، يف زيادٍة بن�صبة 4.6 % مقارنة مع 

االأرقام امل�صجلة العام 2016(.
ال�صوقية  احل�صة  بلغت  اإفريقيا:  �صاد�صا: 
للمنطقة 2.2 % )88.5 مليون م�صافر، يف زيادٍة 
بن�صبة 6.6 % مقارنة مع االأرقام امل�صجلة العام 

.)2016

�رسك���ة  وقع���ت  بتلك���و:   - الهمل���ة 
بتلك���و، اتفاقية تعاون م���ع �رسكة تطوير 
دملونيا م���ول، والتي مبوجبه���ا �صتقوم 
ال�رسكة بتزويد االأخرية بحلول تكنولوجيا 
املعلومات واالت�ص���االت تت�صمن �صبكة 
متط���ورة، وحل���ول اأمنية، وخدم���ة الواي 
ف���اي، اإل���ى جانب حل���ول خا�ص���ة الإدارة 

املجمعات.
 ج���اء ذل���ك خ���لل مرا�ص���م توقي���ع 
االتفاقي���ة بني الرئي�س التنفيذي ل�رسكة 
بتلكو البحري���ن حممد بوب�صيت، ورئي�س 
جمل����س اإدارة �رسكة تطوير دملونيا مول، 
ال�صيخ خالد بن حمم���د اآل خليفة، وذلك 
يف املقر الرئي����س ل�رسكة تطوير دملونيا 
مول بح�صور عدد من امل�صوؤولني من كل 

ال�رسكتني. 
�صعادت���ه  ع���ن  بوب�صي���ت  وع���ّر   
بعق���د ه���ذه ال�رساك���ة التي تاأت���ي �صمن 
اإط���ار الت���زام ال�رسك���ة بتوف���ري احلل���ول 

املتكامل���ة يف جمال االت�صاالت لل�رسكات 
والقط���اع اخلا����س وخ�صو�ص���ا احلل���ول 
الرقمي���ة؛ بهدف دعم خمتلف القطاعات 
االإ�صراتيجي���ة وامل�صاري���ع التنموي���ة يف 
اململك���ة، والت���ي ت�صاهم يف دف���ع عجلة 

االقت�صاد الوطني ُقدماً.
واأ�صاف “لق���د اأ�ص�ص���ت بتلكو على 
مدى �صنوات طويل���ة علقات عمل قوية 
مع عدد من ال�رسكات الرائدة يف اململكة، 
اأف�ص���ل  توف���ري  عل���ى  حتر����س  حي���ث 
لزبائنه���ا وذلك  املنتج���ات واخلدم���ات 

ح�صب معايري عاملية ومعتمدة”.
من جانبه، قال ال�صيخ خالد بن حممد 
اآل خليف���ة “نحن كاإدارة للمجمع التجاري 
�صعين���ا لتوف���ري حل���ول تواك���ب التطور 
التكنولوجي احلديث جلعل امل�رسوع رائد 
ويواكب التطورات القائمة. وعليه قامت 
�رسك���ة بتلكو بتلبية اأح���دث التكنولوجيا 

املتوفرة”. 

اأو�صى امللتقى العربي الثالث لرواد 
االأعمال الى العمل على تاأ�صي�س جيل قادر 
على التعامل مع التكنولوجيا وا�صتثمارها 
من خلل اإدراج مو�صوع االقت�صاد املعريف 
�صم���ن املناه���ج الدرا�صي���ة واجلامعي���ة، 
اذ ج���اءت يف تو�صيات امللتق���ى االإ�صارة 
اإلى اأهمية مراجع���ة الت�رسيعات والقوانني 
القائمة عل���ى االقت�صاد وري���ادة االأعمال 
مبا ي�صهل الدخ���ول يف منظومة االقت�صاد 

الرقمي بكل �صهولة وي�رس. 
واأو�صى امللتقى ب�رسورة تعزيز بنية 
العربية  بالدول  التكنولوجيا واالت�صاالت 

مب���ا يعزز من توجه ال�صب���اب نحو اقت�صاد 
وموؤ�ص�صاته���م  م�صاريعه���م  يف  املعرف���ة 
ال�صغرية واملتو�صطة، وتطويع االإجراءات 
واملعايري التي تعم���ل عليها املوؤ�ص�صات 
االأعم���ال  ري���ادة  قط���اع  عل���ى  امل�رسف���ة 
مب���ا يتنا�ص���ب م���ع متطلب���ات الدخول يف 

االقت�صاد الرقمي وتطبيقاته. 
و�ص���دد امللتق���ى على ����رسورة اإعداد 
درا�صة ا�صراتيجي���ة م�صحية على م�صتوى 
ال���دول العربي���ة للوق���وف عل���ى م�صتوى 
توجهه���ا نحو االقت�ص���اد املعريف وحتديد 

متطلبات االرتقاء به.

• الوزير مريزا يكرم العو�صي	

م�����ريزا: الب���د م���ن ت��ه��ي��ئ��ة اجل���ه���ات امل��ع��ن��ي��ة ل��ل��دخ��ول يف ت��ق��ن��ي��ة اإن���رن���ت االأ���ص��ي��اء

نعمل على تخ�صي�ض الرتددات املنا�صبة ل�صبكات اجليل اخلام�ض
بالتعاون مع “االت�صاالت” واجلهات املعنية... القائد:

واحلكوم���ة  املعلوم���ات  هيئ���ة  رئي����س  اأك���د 
الوطني���ة  اللجن���ة  اأن  القائ���د،  االإلكروني���ة حمم���د 
لل���رددات تعمل حالًي���ا على تخ�صي����س الرددات 
املنا�صب���ة ل�صبكات اجليل اخلام�س )5 جي(. واأو�صح 
القائ���د لل�صحافيني على هام����س موؤمتر �صمارت�صك 
الأم���ن املعلومات و”البل���وك ت�صني”، اأن���ه “ال يوجد 
معي���ار عاملي ل���رددات اجليل اخلام����س حتى االآن، 
ولذا فاإن���ه يتم العمل على ال���رددات بح�صب ما هو 
متوق���ع، حيث نعمل م���ع �رسكات االت�ص���االت وهيئة 
تنظي���م االت�ص���االت واالأجهزة املعني���ة يف البحرين، 
من اأجل تفريغ ال���رددات املطلوبة للجيل اخلام�س 
)5 ج���ي(، الأن ال�صبكة �صتك���ون اأ�صا�س جناح اإنرنت 
االأ�صياء، الن اإنرنت االأ�صياء )IOT( �صيعتمد ب�صكل 

رئي�صي على �صبكات اجليل اخلام�س )5 جي(”.
وبخ�صو�س موعد تطبيق اجليل اخلام�س، اأو�صح 
القائ���د اأن املعايري العاملية ل� “5 جي” ح�صب ما هو 
متوقع �صت�ص���در يف نهاية الع���ام 2019، وال�رسكات 
الكبرية دائًم���ا تتوقع ما �صياأت���ي م�صتقبل وبالتايل 
تع���د نف�صها، وتبداأ ال����رسكات مبجموعة من املعايري 

وذلك قبل اأن ت�صدرها بهدف فر�س ال�رسكات توجها 
معين���ا ويكون له���ا ال�صبق، م�صيًف���ا اأن �رسكات مثل 
“هواوي” و”�صي�صك���و” تعمل يف اجتاه معني بحيث 

عندما ت�صدر املعايري العاملية تكون داخلة فيها.
واأ�ص���ار اإل���ى اأن ����رسكات االت�ص���االت املحلي���ة 
“بتلك���و” و “فيفا” و “زين” اأطلق���ت موؤخًرا بع�س 
املبادرات املتعلق���ة ب�صبكة اجليل اخلام�س )5 جي( 
عل���ى نطاق حمدود لكنها لي�صت عل���ى نطاق وا�صع؛ 

الأنه مل يتم اإقرارها عاملًيا.
اإل���ى  لل���رددات  الوطني���ة  اخلط���ة  وته���دف 
دع���م قط���اع االت�ص���االت باململكة من خ���لل اخلطة 
اال�صراتيجي���ة لتوزي���ع طي���ف ال���ردد الرادي���وي، 
الت���ي تعدها وتديره���ا هيئة املعلوم���ات واحلكومة 
االإلكروني���ة ممثل���ة ب���اإدارة الراخي����س الل�صلكية 

والرددات والرقابة.
وته���دف اخلط���ة اإل���ى اإدارة الطي���ف ال���رددي 
والتخطيط الفعال له ورفع كفاءة ا�صتخدامه وتهيئة 
الظ���روف اللزم���ة للتو�صع امل�صتقبل���ي والتطورات 
التكنولوجي���ة اجلديدة وتوحي���د املوا�صفات الفنية 
عاملًيا مبا يتنا�صب مع احتياجات م�صتخدمي خدمات 
االت�ص���االت.  كم���ا ت�صعى اإلى تعزي���ز البنى التحتية 

لل�صب���كات الوطنية للنطاق العري�س لزيادة قدرتها 
اال�صتيعابي���ة للتو�صع���ات امل�صتقبلي���ة والتطورات 
وتكنولوجي���ا  االت�ص���االت  قط���اع  يف  املت�صارع���ة 
املعلومات باململكة، متا�صًيا مع خطة عمل احلكومة 

مبا ي�صهم يف الدفع بعجلة التنمية بالبلد. 
ومت اعتماد اخلط���ة الوطنية للرددات من قبل 
جلن���ة ا�صراتيجي���ة وتن�صي���ق الطي���ف ال���رددي يف 

اجتماعها اخلام�س بتاريخ 12 دي�صمر 2016.

وبخ�صو�س التعاقد مع �رسكات م�صتقبل يف جمال 
اإنرنت االأ�صياء، اأو�صح القائد اأن �رسكة هواوي تعتر 
من ال����رسكات الرائدة يف هذا املج���ال، ولديها حلول 
كبرية وهي اإحدى ال����رسكات املوجودة، )...( اإنرنت 
االأ�صياء تعتر تكنولوجيا حديثة يف امل�صتقبل وبقدر 
ما �صت�صت�صعر ما �صيحدث فاإن هذا �صي�صاعدك على 
توفري مبالغ اأو اأن تكون لديك معلومة اأف�صل التخاذ 
الق���رار املنا�ص���ب يف الوقت املنا�صب. ب���دوره، اأكد 

وزي���ر �صوؤون الكهرباء وامل���اء عبداحل�صني مريزا، اأن 
كل املوؤ�ص�صات واجله���ات البد اأن تبداأ حالًيا التهيوؤ 
���ا يف الظل  للدخ���ول يف التقني���ة احلديث���ة، خ�صو�صً
التح���ول الرقمي عاملًيا، اإذ اأ�صب���ح كل �صيء رقمي، 
)...( التقني���ات احلديث���ة مث���ل “اإنرن���ت االأ�صياء” 
واحلو�صب���ة ال�صحابي���ة” ومعاجلة البيان���ات الكبرية، 
هذه جميعها تقنيات جدي���دة �صت�صاعد املوؤ�ص�صات 
عل���ى حماية املعلومات وكذل���ك تقنني امل�صاريف. 
واأ�ص���اف اأن اإحدى هذه التقنيات احلديثة هي تقنية 
“البلوك ت�صني” - التي مت التطرق اإليها يف موؤمتر 
�صمارت�ص���ك الأمن املعلوم���ات و”البل���وك ت�صني”- 
م���ن غري و�صي���ط مما �صي���وؤدي لتوف���ري الكلفة على 

م�صتخدمي هذه التقنيات اجلديدة.
واأ�صار اإلى اأن “اللجنة العليا لتقنية املعلومات 
واالت�ص���االت الت���ي يراأ�صه���ا نائب رئي����س جمل�س 
ال���وزراء �صم���و ال�صي���خ حممد ب���ن مب���ارك اآل خليفة 
وت�ص���م جمموعة من الوزراء واأن���ا من �صمنهم، تعمل 
عل���ى ت�صجيع ا�صتخدام التقني���ات احلديثة، ولكن ال 
تزال هناك خماط���ر اخرتاق لهذه التقنيات احلديثة، 
لذا البد من اتخاذ االإجراءات التي حتمي وجتنب هذه 

املخاطر”.

• عبداحل�صني مريزا	 • حممد القائد	

اأمل احلامد
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م�رش... احلكم باإعدام ع�رشات االإخوان يف ق�شية رابعة

ق�ش���ت حمكمة جنايات القاه���رة، اأم�س ال�شبت، باإعدام 75 عن�رشا من تنظيم االإخوان االإرهابي بينهم 4 
قياديني، يف ق�شية ف�س اعت�شام رابعة العام 2013.  ونقلت وكالة “رويرتز” عن م�شادر ق�شائية م�رشية 
قوله���ا، اإن من ب���ني من �شدر احلكم باإعدامه���م، القياديني يف التنظيم حممد البلتاج���ي وع�شام العريان، 
باالإ�شاف���ة اإلى �شفوت حجازي وعا�ش���م عبداملاجد. وذكرت امل�شادر اأن املحكم���ة ق�شت بال�شجن املوؤبد 
على املر�شد العام للتنظيم، حممد بديع، املدان هو االآخر يف الق�شية، وعلى اأ�شامة حممد مر�شي، وهو اأحد 
اأبن���اء الرئي�س ال�شابق بال�شجن امل�ش���دد 10 �شنوات. ومن بني املحكوم عليه���م باالإعدام 31 هاربا. ويحق 
للمحك���وم عليهم ح�شوري���ا �شواء باالإعدام اأو ال�شج���ن الطعن على احلكم اأمام حمكم���ة النق�س، وهي اأعلى 
حمكم���ة مدنية م�رشية، وله���ا اأن توؤيد احلكم اأو تعدله واإذا األغته تعاد املحاكمة اأمامها. وتعود الق�شية اإلى 
العام 2013، عندما اعت�شم االآالف من اأن�شار تنظيم االإخوان، امل�شنفة اإرهابية، يف ميدان رابعة العدوية يف 

منطقة مدينة ن�رش بالقاهرة، يف اأعقاب عزل الرئي�س االأ�شبق حممد مر�شي.
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أبوظبي - سكاي نيوز عربية

بوغوتا ـ األناضول

الجزائر ـ اف ب

طرابلس - دب أ:

التقى ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 
االأعلى للقوات امل�شلحة االإماراتية ال�شيخ 
حمم���د ب���ن زاي���د اآل نهيان، وزي���ر الدفاع 
االأمريك���ي جيم����س ماتي����س يف العا�شم���ة 
اأبوظب���ي. وكت���ب ويل عه���د اأبوظب���ي يف 
تغري���دة على ح�شابه الر�شم���ي على موقع 
“تعزي���ز  بحث���ا  امل�شوؤول���ني  اأن  توي���رت 
املج���االت  يف  البلدي���ن  ب���ني  العالق���ات 
الدفاعي���ة والع�شكري���ة، اإ�شاف���ة اإلى عدد 
م���ن الق�شاي���ا االإقليمي���ة والدولي���ة ذات 

االهتمام امل�شرتك”.
االإماراتي���ة  االأنب���اء  وكال���ة  وذك���رت 
)وام( اأنهم���ا ا�شتعر�شا اأي�ش���ا “االأحداث 
اجلاري���ة الت���ي ت�شهده���ا عدد م���ن الدول 
مبنطق���ة ال�رشق االأو�ش���ط، وتبادال وجهات 
النظر ب�شاأن اجله���ود املبذولة ملعاجلتها 
ومواجهته���ا”. كم���ا تطرق���ا اإل���ى تع���اون 
البلدين، وتن�شيقهم���ا امل�شرتك، ملحاربة 
التطرف واالإرهاب، وحر�شهما على حتقيق 

االأمن واال�شتقرار يف املنطقة والعامل.

الكولومب����ي  اخلارجي����ة  وزي����ر  ق����ال 
ق����رار  اإن  تروخيل����و،  هومل����ز  كارلو�����س 
اع����رتاف ب����الده بدولة فل�شط����ني يف عهد 
الرئي�س ال�شابق خوان مانويل �شانتو�س، 

لن يتغري.
اأم�����س  تروخيل����و  الوزي����ر  واأ�ش����اف 
ال�شب����ت يف موؤمت����ر بالوالي����ات املتح����دة 
الذي يزورها حالي����ا “ال توجد لدى بالدنا 
نية ل�شح����ب االعرتاف بفل�شطني. ال نفكر 
يف الرج����وع ع����ن ذلك وال يف دف����ع الو�شع 
اإلى االأمام، فكل �ش����يء �شي�شتمر كما هو 
علي����ه”، م�ش����ريا اإل����ى اأنه عل����ى الرغم من 
ق����رار االعرتاف فاإن بالده لن تتخذ خطوة 

جديدة يف العالقات مع فل�شطني.
وكان الرئي�س ال�شابق خوان مانويل 
�شانتو�����س ق����د اع����رتف يف 3 اأغ�شط�����س 
املا�شي بفل�شط����ني كدولة ذات �شيادة، 

قبل 4 اأيام من انتهاء واليته.

اأعلن����ت اجلزائر التخل�����س نهائيا من 
داء الكول����ريا، بعدما مل يت����م ت�شجيل اأي 
حال����ة جدي����دة م�شتب����ه فيها خ����الل االأيام 

املا�شية.
وذك����رت وكالة اأنباء اجلزائ����ر اأن اآخر 
املر�شى امل�شابني بداء الكولريا غادروا، 
اخلمي�����س، م�شت�شف����ى بوفاري����ك )والي����ة 
البلي����دة(، بعد اأن متاثلوا نهائيا لل�شفاء. 
وقال م�شدر م����ن وزارة ال�شحة وال�شكان 
واإ�ش����الح امل�شت�شفيات اإن امل�شحة التي 
كان يرقد به����ا امل�شابون بهذا الوباء مت 

غلقها نهائيا.
م�ش����در  اأن  ال�شلط����ات  واكت�شف����ت 
الوب����اء يعود اإل����ى وادي بني ع����زة بوالية 
اتخ����ذت  اأنه����ا  اإل����ى  م�ش����رية  البلي����دة، 
االإج����راءات ال�رشوري����ة كاف����ة، بالتن�شيق 
مع القطاع����ات املعنية االأخ����رى؛ ل�شمان 
تطهري وتنظيف �شام����ل للوادي من اأجل 

جتنب اإ�شابات اأخرى.

انقطع التيار الكهربائي ب�شكل كامل 
عن املناطق اجلنوبي����ة والغربية يف ليبيا 
منذ يوم����ني، بعد انهيار حمط����ات توليد 
الكهرب����اء الت����ي تعّر�شت الأ�����رشار كبرية 
نتيجة اال�شتباكات امل�شلحة االأخرية التي 
�شهدتها العا�شم����ة طرابل�س، االأمر الذي 
ت�شب����ب يف وق����ف �ش����خ املياه م����ن جهاز 

النهر ال�شناعي.
وع����زت ال�رشك����ة العام����ة للكهرباء يف 
بيان له����ا، هذا الو�شع اإل����ى اال�شتباكات 
االأخ����رية الت����ي دارت ب����ني امليلي�شيات 
امل�شلح����ة يف العا�شمة طرابل�����س، والتي 
اأدت اإل����ى اإحل����اق اأ�����رشار مادي����ة ج�شيمة 

بخطوط التوزيع.
ونت����ج عن انقط����اع �شبك����ة الكهرباء 
توقف اإمدادات املياه خ�شو�شا للمناطق 
لغربية والعا�شمة طرابل�س، اإذ اأعلن جهاز 
تنفيذ واإدارة م�����رشوع النهر ال�شناعي، يف 
بي����ان اأم�س ال�شبت، اأن ع����ودة املياه اإلى 

تدفقها الطبيعي حتتاج اإلى �شاعات.

ويل عهد اأبوظبي يلتقي 
وزير الدفاع االأمريكي

كولومبيا: ال تراجع عن 
قرار االعرتاف بفل�شطني

اجلزائر تق�شي نهائيا 
على وباء الكولريا

انقطاع الكهرباء يغرق 
ليبيا يف الظالم

كاتيو�سا على مطار الب�رصة... والعبادي يحذر من �رصاع م�سلح
اإقالة قائد ال�رشطة وفر�س “حظر التجول” بعد اأيام من اإلغائه

وقال م�شوؤول يف املطار اإن العمليات مل ت�شهد 
اأي تعطي���ل، م�ضيف���ا اأن اإق���اع وهب���وط الطائرات 
ب���اأن  ع�شك���ري  بي���ان  واأف���اد  م�شتم���ر كاملعت���اد. 
ال�شلطات العراقي���ة فر�شت حظر التجول يف مدينة 
الب�رشة من جديد بدءا من الرابعة ع�رشا اأم�س ال�شبت.
ووق���ع الهجوم عل���ى املطار بعد ف���رتة وجيزة 
من رفع حظر جت���ول فر�س يوم اجلمعة �شمل �شائر 
اأنح���اء املدينة وبعد �شاعات من اإعادة فتح ميناء اأم 
ق����رش الذي اأغل���ق حمتجون مدخله مم���ا اأدى لتوقف 
جمي���ع العمليات ب���ه. وتقع الب�رشة، ث���اين اأكرب مدن 
الع���راق، يف منطق���ة ذات غالبي���ة �شيعي���ة بجن���وب 
العراق وت�شهد احتجاجات عنيفة منذ 5 اأيام اإذ نهب 
حمتجون مباين حكومية واأ�رشم���وا النار فيها تعبريا 

عن رف�شهم للف�شاد ال�شيا�شي.
وب���داأت املظاهرات الأول مرة يف يوليو احتجاجا 
على �شوء اخلدمات العامة لكنها ت�شاعدت االأ�شبوع 
املا�ش���ي. وعق���د الربملان جل�شة طارئ���ة؛ ملناق�شة 
اأزم���ة الب����رشة بع���د ظهر اأم����س حذر خالله���ا رئي�س 

الوزراء حيدر العبادي من تبعات ت�شي�س االأزمة.
وقال ”يجب عزل اجلانب ال�شيا�شي عن االأمني 
واخلدم���ي“ حم���ذرا من تفاق���م املوقف اإل���ى �رشاع 
م�شل���ح. ويف اجتم���اع ملجل�س ال���وزراء عقد يف وقت 
�شاب���ق اأم�س واف���ق الوزراء عل���ى اإر�ش���ال وفد اإلى 
الب����رشة.  وق���ال العبادي يف بي���ان اإنه اأم���ر “باإحالة 

الوحدات االأمنية امل�شوؤولة ع���ن حماية املوؤ�ش�شات 
العراقي���ة والقن�شلي���ة االإيراني���ة يف الب����رشة اإل���ى 
التحقيق لعدم قيامهم بواجباتهم يف توفري احلماية 
الالزم���ة”.  ومتت اأم�س اإقال���ة كل من قائد عمليات 
الب����رشة وقائد قوات �رشطة املدينة. وقالت م�شادر 
اإن 3 حمتجني قتلوا يوم اجلمعة واأ�شيب 48 اآخرون 

منهم 26 بطلقات نارية. وقالت دائرة �شحة الب�رشة 
وم�ش���ادر �شحة حملية اإن م���ا ال يقل عن 13 حمتجا 
ُقتلوا، بع�شهم يف ا�شتب���اكات مع قوات االأمن، منذ 

يوم االثنني كما اأ�شيب الع�رشات.
واأدخل���ت االحتجاج���ات الع���راق يف اأزمة كبرية 
فيم���ا ال يزال اأم���ام ال�شا�شة االتفاق ب�ش���اأن حكومة 

جديدة بعد انتخابات غري حا�شمة يف مايو.
واجتمع الربملان اجلديد الأول مرة يوم االثنني 
لكنه ف�شل بعد ي���وم واحد يف انتخاب رئي�س له كما 

مل ينجح يف تر�شيح رئي�س وزراء جديد.
وات�شمت �شوارع الب�رشة بالهدوء اأم�س ال�شبت. 
وق���ال منظمو االحتجاج���ات اإنها �شتتوق���ف موؤقتا، 

بينما ن�رشت ال�شلطات قوات اأمن اإ�شافية للدعم.
ويقول �ش���كان الب�رشة الت���ي يقطنها اأكرث من 
ملي���وين �شخ�س اإنه���م نزلوا اإلى ال�ش���وارع احتجاجا 
عل���ى الف�ش���اد و�شوء احلكم الذي ت�شب���ب يف انهيار 
البنية التحتية وانقط���اع الكهرباء وعدم توفر مياه 

�رشب نظيفة خالل ف�شل ال�شيف.

• حمتجون غا�شبون من الف�شاد ال�شيا�شي واخلدمي يتظاهرون يف الب�رشة 	

ا�ستهدفت نريان ال�سواريخ مطار الب�سرة اأم�س ال�سبت بعد ليلة من االحتجاجات التي اتهمت 

االإيرانية  القن�سلية  النار يف  املحتجني  اإ�سعال  ب�سوء احلكم و�سهدت  العراق  ال�سيا�سية يف  النخبة 

واحتجاز اثنني من العاملني يف حقل نفطي كرهائن لفرتة وجيزة. وقالت م�سادر اأمنية عراقية 

اإن جمهولني اأطلقوا 3 �سواريخ من طراز كاتيو�سا ف�سقطت يف حميط مطار الب�سرة ومل ت�سفر 

عن اأ�سرار اأو اإ�سابات. وتقع القن�سلية االأمريكية يف الب�سرة بجوار املطار.

طال غ�شب املتظاهري���ن العراقيني املكان 
الذي تدار منه عملية اختطاف مدينة الب�رشة طيلة 
15 عام���ا، فاأ�شيف���ت القن�شلي���ة االإيراني���ة اإلى 
م�شاف مقار االأحزاب وامليلي�شيات التابعة لنظام 

املاليل، التي اأقدمت احل�شود على اقتحامها.
ويع���د حرق اأعالم الدولة اجل���ارة و�شور رموز 
نظامها، واقتحام املمثلية الدبلوما�شية الأحد اأبرز 
الالعبني االأ�شا�شي���ني يف ال�شاحة العراقية، حتوال 
كبريا يف احتجاجات الب�رشة التي انطلقت �رشارتها 
عل���ى خلفية ا�شت����رشاء الف�شاد، بعدم���ا اأدى تلوث 
املي���اه يف املحافظة اإلى ت�شم���م اأكرث من 30 األف 

�شخ�س.
وت�شاع���دت هتاف���ات “اإي���ران بره ب���ره” يف 
احتجاجات متظاهري الب�رشة الغا�شبني من اإهمال 

البنية التحتية املتداعية مبدينتهم.
وه���ذه لي�شت املرة االأول���ى التي يلقي فيها 
املتظاهرون باللوم على االأح���زاب وامليلي�شيات 
املوالية الإيران يف الف�ش���اد امل�شت�رشي يف العراق، 
ففي يوليو املا�شي، هاج���م املتظاهرون مقرات 
هذه اجلماع���ات، واأحرقوا �ش���ور املر�شد االإيراين 
الراح���ل اخلمين���ي اأثن���اء احتجاجاته���م يف ال�شارع 

الذي يحمل ا�شم���ه. ويف االأ�شب���وع املا�شي، اأ�رشم 
متظاه���رون الن���ريان يف ع���دد من مق���ار االأحزاب 
وامليلي�شي���ات املوالي���ة يف غالبيته���ا لطه���ران 
لتناهز احل�شيلة النهائي���ة 20 مقرا، يف مقدمتها 
مقرات ح���زب “الدعوة االإ�شالمي���ة”، الذي ينتمي 
اإلي���ه رئي����س ال���وزراء املوؤق���ت حي���در العبادي، 

ورئي�س الوزراء ال�شابق نوري املالكي.
كم���ا اأق���دم املتظاه���رون على ح���رق مقرات 

ف�شائ���ل “احل�ش���د ال�شعبي”، ومنظم���ة بدر، التي 
يتزعمه���ا رئي�س حتال���ف الفتح ه���ادي العامري، 
وع�شائ���ب اأهل احل���ق لزعيمها قي����س اخلزعلي، 

وكتائب حزب اهلل وحركة االأوفياء.
العراق���ي  لل�ش���اأن  املتابع���ون  ويف����رش 
ه���ذه التط���ورات باأنه���ا حرك���ة عفوي���ة ب�شب���ب 
التدخ���الت الت���ي زادت ع���ن حدها كث���ريا الإيران 
يف ال�ش���اأن الداخلي العراق���ي وحتريكها لالأحزاب 

وامليلي�شي���ات العراقي���ة كما يحلو له���ا، فكانت 
النتيج���ة خرابا اأ�شاب املحافظ���ة اجلنوبية الغنية 
بالنف���ط. ويريد متظاهرو الب����رشة حمافظة ودولة 
خالي���ة م���ن االأح���زاب، الت���ي تق���ف وراء الف�ش���اد 
امل�شت����رشي يف البالد، وحتركها ق���وى خارجية من 
اأجل تنفي���ذ اأجندتها، ورمبا يو�ش���ح ذلك ال�شبب 
وراء ع���دم مهاجم���ة املحتج���ني ملق���ار التي���ارات 
االأخرى، الت���ي كان لها راأيا وا�شح���ا �شد التدخل 
االإي���راين يف الب���الد.  لك���ن تبق���ى نتيج���ة ه���ذه 
التط���ورات مرهونة بالعملية ال�شيا�شية العراقية، 
التي ت�شهد ا�شطرابا �شدي���دا؛ ب�شبب التحالفات 
والتكت���الت املدعومة من طه���ران، التي يتزعمها 
املالك���ي والعام���ري املعروفان ب� “رجل���ي اإيران 
يف الع���راق”. فاأمام هذه االأح���داث املتوا�شلة، مل 
ت�شمت امليلي�شيات، الت���ي كان الدعم والتوجيه 
االإيراين �شببا يف ظهورها للعلن، ومتتعها ب�شطوة 
ال ت�شاهي �شط���وة املوؤ�ش�شات االأمنية والر�شمية 
العراقي���ة، فخرجت ع�شائ���ب اأهل احلق لرتد على 
املتظاهري���ن بالر�شا����س، وتقتل وجت���رح عددا 
منه���م. ويو�ش���ح رد فعل ع�شائب اأه���ل احلق اأن 
ه���ذه التط���ورات ل���ن يك���ون تاأثريها هين���ا على 
امليلي�شيات التي اعت���ادت على التمويل والدعم 

االإيراين.

انتفاضة البصرة... هل بدأت نهاية النفوذ اإليراني في العراق؟
أبوظبي - سكاي نيوز عربية

البصرة/ أربيل ـ رويترز

قائمتا ال�شدر والعامري تطالبان العبادي باال�شتقالة “فورا”

طالب���ت القائمت���ان الرئي�شت���ان، اللت���ان 
فازت���ا يف االنتخابات الت�رشيعي���ة التي جرت يف 
مايو املا�شي، اأم�س ال�شبت، با�شتقالة حكومة 
رئي�س الوزراء حيدر العبادي، يف اأعقاب جل�شة 
ا�شتثنائي���ة للربملان ملناق�ش���ة االأزمة القائمة 
يف الب����رشة. وق���ال املتح���دث با�ش���م حتال���ف 
“�شائرون” الذي يتزعمه، رجل الدين مقتدى 

ال�شدر، النائب ح�شن العاقويل “نطالب رئي�س 
الوزراء والكابينة الوزارية بتقدمي ا�شتقالتهم 

واالعتذار لل�شعب العراقي”.
من جهت���ه، اأعلن املتح���دث با�شم حتالف 
“الفتح” بقيادة هادي العامري، النائب اأحمد 
االأ�ش���دي اأن “التق�ش���ري والف�ش���ل الوا�شح يف 
اأزمة الب����رشة كان باإجماع النواب )...( ونطالب 

با�شتقالة رئي�س الوزراء والوزراء فورا”.

بغداد - وكاالت

القاهرة - رويترز:

• حرق العلم االإيراين و�شورة خامنئي يف الب�رشة	



وخ���ال الكلم���ة طم���اأن ه���ادي ال�شعب 
اليمن���ي على حالت���ه ال�شحي���ة، م�ؤك���دا اأنه 

�شيع�د قريبا اإلى الباد.
 ويخ�ش���ع الرئي�س اليمن���ي يف ال�اليات 
املتحدة حالي���ا للعاج من م�شكلة يف القلب 
يع���اين منه���ا من���ذ 2011، ونقل���ت وكال���ة 
“رويرتز” ع���ن م�ش�ؤولني مينيني اأن هادي 
�شيبق���ى هناك حلني عقد اجتم���اع اجلمعية 
العام���ة لاأمم املتحدة ب�شاأن اليمن يف نهاية 

�شبتمرب اجلاري.
ال���دويل  املبع����ث  اأعل���ن  ذل���ك،  اإل���ى 
لليم���ن، مارت���ن غريفي���ث، اأم����س ال�شبت، 
انته���اء مباحثات جنيف اإثر عدم ح�ش�ر وفد 
احل�ثيني، قائا اإن���ه اأجرى م�شاورات مثمرة 

مع ال�فد احلك�مي اليمني.
واأقر غريفيث باإخف���اق مباحثات جنيف 
بع���د الف�شل يف اإح�شار احل�ثيني، عاجزا عن 

حتديد م�عد للج�لة املقبلة.
وق���ال املبع����ث ال���دويل اإل���ى اليم���ن 
اإنه ب���ذل الكث���ر من اجله����ر الإقن���اع وفد 
ميلي�شي���ات احل�ث���ي بالقدوم اإل���ى جنيف، 
م��شحا اأنه و�شع العديد من التدابر لذلك، 

لكن كل امل�شاعي تكللت بالف�شل.
و�شيذه���ب غريفيث، بح�شب م���ا قاله، 
اإلى م�شقط و�شنعاء خال اأيام الإجراء املزيد 
م���ن امل�ش���اورات، م�ؤك���دا اأنه م���ن ال�شعب 

حتديد م�عد جل�لة امل�شاورات املقبلة.
من جانبه، طالب وزير اخلارجية اليمني 

خالد اليم���اين، املبع�ث ال���دويل مبزيد من 
احلزم جت���اه احل�ثيني، متهم���ا املتمردين 

باإف�شال م�شاورات جنيف.
ت��شي���ف  عل���ى  اليم���اين  و�ش���دد 
ال�ف���د احل�ث���ي االنقاب���ي ب���� “الام�ش�ؤول 
وامل�شته���رت”، وذل���ك يف خت���ام م�ش���اورات 
جني���ف الت���ي انعق���دت يف بغي���اب ال�ف���د 

احل�ثي.
وق���ال امل�ش����ؤول اليمن���ي اإن احل�ثني 
اعتادوا �شيا�شة اإف�شال اأي حماوالت الإر�شاء 
ال�ش���ام والت��ش���ل اإل���ى ح���ل، م�شت�شه���دا 
مب�اق���ف واأكاذي���ب املتمردين يف اجل�الت 

ال�شابقة.
وطالب وزي���ر اخلارجية اليمني املجتمع 
ال���دويل باتخ���اذ م�ق���ف اأك���ر �رصام���ة من 
احل�ثيني االنقابيني، قائ���ا اإن على االأمم 
املتحدة اأن تك�ن اأكر حزما معهم الإجبارهم 
عل���ى االلتزام بالق���رارات الدولية وم�شاعي 

الت��شل اإلى حل ينهي احلرب يف اليمن.

وق����ال م�شدر يف الدفاع امل����دين اإن 3 مدنيني 
قتل�ا يف قرية عابدين بجن�ب اإدلب.

م����ن جانبه����ا، اأعلن����ت رو�شيا اأم�����س اأنها متلك 
معل�م����ات، م�ؤك����دة اأن مقاتلي ف�شائ����ل معار�شة 
وجهادي����ة �ش�رية يخطط�ن للقيام ب����� “ا�شتفزاز” 

و�شيك يف حمافظة اإدلب لتربير تدخل غربي.
واأعلنت م��شك� مرارا اأن الف�شائل املعار�شة 
ومقاتل����ي  للجهادي����ني  معق����ل  اآخ����ر  اإدل����ب،  يف 

املعار�ش����ة، تخطط لهج�م �ش����د مدنيني قد يك�ن 
ع����رب غ����ازات �شامة، يف ح����ني ت�شن رو�شي����ا وق�ات 
النظ����ام ال�ش�����ري غارات ج�ي����ة هي االأعن����ف التي 

ت�شهدها املحافظة.
باملقابل، قال رئي�س هيئة االأركان االأمركية 
امل�شرتك����ة اجل����رال ج�زي����ف دانف�رد، اأم�����س، اإنه 
يجري “ح�ارا روتينيا” م����ع الرئي�س دونالد ترامب 
ب�ش����اأن اخلي����ارات الع�شكري����ة اإذا جتاهل����ت �ش�ريا 

حتذي����رات وا�شنطن من ا�شتخ����دام اأ�شلحة كيماوية 
يف هج�م مت�قع على اإدلب.

واأ�ش����اف دانف�رد يف ت�رصيحات اأدلى بها خال 
زي����ارة للهند “اأن����ه يت�قع اأن تك�����ن لدينا خيارات 
ع�شكري����ة واأعطين����ا الرئي�����س ترامب اآخ����ر تط�رات 
ه����ذه اخليارات الع�شكرية”. وُيّته����م نظام الرئي�س 
ال�ش�����ري ب�ش����ار االأ�شد م����رارا وتك����رارا با�شتخدام 
االأ�شلحة الكيميائية يف النزاع الذي ت�شهده �ش�ريا، 

مب����ا يف ذلك هج�����م اأدى اإل����ى مقتل اأك����ر من 80 
�شخ�ش����ا يف مدينة خان �شيخ�����ن يف اإدلب يف الرابع 
م����ن اأبريل الع����ام 2017. ومن����ذ اأغ�شط�س املا�شي 
ي�ؤك����د النظام ال�ش�����ري اأنه ين�ي ا�شتع����ادة اإدلب 
واملناط����ق املج����اورة. وقت����ل اأك����ر م����ن 350 األف 
�شخ�����س يف حرب م�شتمرة من����ذ اأكر من 7 اأع�ام يف 
�ش�ري����ا هّج����رت املايني، انطلق����ت �شارارتها بعد 

قمع دم�ي لتظاهرات املعار�شة.

ودع���ت “امل�اطن���ني االأبط���ال يف كرد�شت���ان 
وعم����م اإي���ران اإل���ى االحتج���اج واالنتفا�ش���ة �ش���د 
نظام امل���ايل املع���ادي للب�رص”. وقال���ت اإن “نظام 
املايل يري���د عن طريق القمع واالإع���دام والق�شف 
ال�شاروخ���ي، خل���ق اأج�اء الرع���ب والكب���ت واإخماد 
انتفا�ش���ة ال�شع���ب االإي���راين ولكن���ه �شياأخ���ذ معه 
ه���ذه االأمنية اإل���ى القرب”. واأ�شاف���ت “اأوجه التحية 
لل�شهداء واأعّزي احل���زب الدميقراطي الكرد�شتاين 
االإيراين واحلزب الدميقراط���ي الكرد�شتاين ورفاق 
الن�شال للمنا�شلني الذين اُعَدم�ا وذويهم واأمتنى 
ال�شفاء جلرح���ى الهجمات االإجرامية”. وكانت ق�ات 
النظ���ام االإيراين ق���د ق�شفت يف وق���ت �شابق اأم�س 
ال�شب���ت، معاقل اأك���رب حزبني كردي���ني معار�شني 
يف بل���دة ك�ي�شنجق يف اإقليم كر�شتان العراق، االأمر 
ال���ذي اأ�شفر عن مقتل 14 �شخ�ش���ا بينهم قياديان 

يف احل���زب الدميقراط���ي الكرد�شت���اين املعار�س. 
واأ�شي���ب يف الق�ش���ف االإي���راين اأي�ش���ا اأكر من 40 
�شخ�ش���ا، يف البل���دة الت���ي تبع���د 65 كيل�مرتا عن 
احلدود االإيراني���ة. واأعدمت طهران، �شباح اأم�س، 3 
نا�شط���ني اأكراد، كان�ا معتقل���ني يف �شج�ن النظام 
االإي���راين. وذكر املكت���ب االإعامي حلرك���ة الن�شال 
ال�شج����ن  �شلط���ات  اأن  االأح����از  لتحري���ر  العرب���ي 
االإيراني���ة نف���ذ حكم االإع���دام بحق كل م���ن، لقمان 
م���رادي، ورام���ني ح�شني بناه���ي، وزاني���ار مرادي، 
متجاهل���ة املنا�شدات احلق�قية التي طالبت ب�قف 
تنفيذ اأح���كام االإع���دام بحقهم، لك�نه���م نا�شطني 
�شيا�شي���ني. وكغرهم من ال�شع����ب غر الفار�شية 
يف اإي���ران، يع���اين االأك���راد م���ن حمات قم���ع نظام 
امل���ايل التي ترتاوح بني االإعدام���ات واالعتقاالت، 

ف�شا عن عدم االعرتاف بحق�قهم االأ�شا�شية.

يف  واملقاومة  اليمنية  امل�سلحة  القوات  بجهود  ه��ادي  من�سور  عبدربه  اليمني  الرئي�س  اأ�ساد 

ولو  اليمن  يف  الإيرانية  التجربة  فر�س  يتم  “لن  اأن��ه  موؤكدا  القتال،  جبهات  خمتلف 

على راأ�سي”. واأ�ساف يف كلمة له من مقر اإقامته يف الوليات املتحدة اأن وفد احلكومة 

اليمنية ال�سرعية يف جنيف يحاور على م�سروع بناء اليمن الحتادي.

واأو�سح الرئي�س اليمني اأنه يدرك ما يعانيه ال�سعب اليمني قائال “اأنا اأعرف اأنكم 

تعانون حتت حكم امليلي�سيات ولكن الفرج قريب وعليكم بال�سرب فاإن بعد ال�سرب الفرج”.

رام اهلل ـ وكاالت

عواصم - وكاالت

الخرطوم ـ أ ف ب

طوكيو ـ أ ف ب

اعت���ربت وزارة اخلارجية واملغرتبني 
الفل�شطيني���ة، اأم�س ال�شب���ت، قطع االإدارة 
االأمركي���ة مل�شاعداته���ا ع���ن ع���دد م���ن 
عل���ى  “عدوان���ا”  القد����س  م�شت�شفي���ات 
ال�شعب الفل�شطين���ي. ونقلت العديد من 
و�شائ���ل االإع���ام ق���رار االإدارة االأمركي���ة 
ب�قف م�شاع���دات كانت تقدمها لعدد من 
امل�شت�شفي���ات الفل�شطيني���ة يف القد����س 
بقيم���ة 20 ملي����ن دوالر ل�ش���د ج���زء م���ن 
العجز امل���ايل الذي تعاين من���ه. وو�شفت 
وزارة اخلارجي���ة الفل�شطينية ه���ذا القرار 
باأنه “حلقة جديدة يف احلرب ال�رص�شة التي 
ت�شنه���ا )االإدارة االأمركية( على الق�شية 
به���دف  �شعبن���ا  وحق����ق  الفل�شطيني���ة 

ت�شفيتها بحجج وذرائع واهية”.
واأ�شاف���ت ال����زارة يف بيانه���ا “ه���ذا 
الت�شعي���د االأمركي اخلط���ر وغر املربر 
جتاوز جلمي���ع اخلطوط احلم���راء، وعدوان 
مبا�رص على ال�شعب الفل�شطيني مبا يف ذلك 
البعد االإن�شاين”. واأو�شحت ال�زارة اأن هذا 
القرار “يه���دد حياة االآالف م���ن املر�شى 
الفل�شطيني���ني وعائاته���م، ويلق���ي اإلى 
املجه�ل م�شتقب���ل اآالف العاملني يف هذا 

القطاع وم�شدر رزق اأبنائهم”.

ي�قع طرفا النزاع يف جن�ب ال�ش�دان 
الرئي�س �شلفا كر وقائد املتمردين رياك 
م�ش���ار ر�شمي���ا اتفاق���ا لل�شام خ���ال قمة 
اإقليمي���ة تعق���د يف اأثي�بيا ه���ذا االأ�شب�ع، 
على ما اأفاد وزير اخلارجية ال�ش�داين اأم�س 

ال�شبت.
وهذا االتفاق ب�ش���اأن تقا�شم ال�شلطة 
ال���ذي يفرت����س اأن ينه���ي 5 اأع����ام م���ن 
احل���رب االأهلي���ة يف جن�ب ال�ش����دان كان 
وقع���ه الطرف���ان يف اأغ�شط����س الفائت يف 
اخلرط����م، بعد اأ�شابيع من املباحثات بني 

الف�شائل املتحاربة يف جن�ب ال�ش�دان.
ال�ش����داين  اخلارجي���ة  وزي���ر  واأف���اد 
الدردي���ري حمم���د اأحم���د ل�كال���ة االأنب���اء 
ال�ش�داني���ة )�ش�ن���ا ( ب���اأن ك���ر وم�ش���ار 
�شي�قع���ان االتفاق خال قم���ة اإقليمية يف 

اأدي�س اأبابا يف 12 �شبتمرب املقبل.
وقال اأحم���د “بعد م�ش���اورات مكثفة 
ب���ني ق���ادة دول االإيغ���اد ب���داأت يف بكني 
مطل���ع �شبتم���رب وتق���رر اأن تعق���د القم���ة 
العادية الإيغاد يف 12 �شبتمرب يف العا�شمة 
االإثي�بية ادي�س اأباب���ا”، يف اإ�شارة للهيئة 
املنظم���ة  )ايغ���اد(،  للتنمي���ة  احلك�مي���ة 
االإقليمية التي دفعت بق�ة خلف املبادرة 

االأخرة الإنهاء احلرب يف جن�ب ال�ش�دان.

اله���زة  �شحاي���ا  ح�شيل���ة  ارتفع���ت 
االأر�شي���ة العنيفة التي ت�شببت بانزالقات 
للرتب���ة يف �شم���ال اليابان اإل���ى 35 قتيا 
اأم����س ال�شبت، فيما يكث���ف ع�رصات االآالف 
م���ن رجال االإنق���اذ جه�ده���م للعث�ر على 
اأحي���اء.  و�شج���ل ن�شف ال�في���ات يف قرية 
اأت�ش�م���ا القابع���ة عل���ى �شف���ح اجلبال يف 
جزي���رة ه�كايدو. وال ي���زال 5 اأ�شخا�س يف 
ع���داد املفق�دين يف القري���ة، كما ذكرت 
�شبك���ة اإن.اإت�س.كاي الر�شمية للتلفزي�ن، 
واأ�شيب ح�ايل 600 بج���روح طفيفة، كما 
قال���ت احلك�مة املحلي���ة يف �شمال جزيرة 
ه�كاي���دو. و�ش�ه���ت املنظ���ر الطبيع���ي 
اخل���اب له���ذه املنطق���ة انهي���ارات تربة 
غم���رت املن���ازل املبني���ة، وخلف���ت ندوبا 
عميق���ة بني���ة الل����ن عل���ى ط����ل �شف�ح 
اجلب���ال. ولليلة الثانية على الت�ايل، ن�شط 
عنا�رص االإنقاذ ط����ال ليلة اجلمعة ال�شبت، 
م�شتعينني بحفارات وكاب، بحثا عن اأقل 
اإ�ش���ارة اإلى وج�د حي���اة. و�شعبت الهزات 

االرتدادية من مهمتهم.
األ���ف   40 اأن  احلك�م���ة  واأو�شح���ت 
�شخ����س، مب���ن فيه���م جن����د م�شتنفرون 
له���ذه املنا�شب���ة، يق�م����ن بالبح���ث بني 

االأنقا�س يف املنطقة.

فلسطين

جنوب السودان

اليابان

قطع امل�شاعدات الطبية 
عدوان على ال�شعب

طرفا النزاع �شي�قعان 
اتفاق ال�شام

35 قتيا ح�شيلة 
�شحايا الهزة االأر�شية
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�لرئي�ض �ليمني: لن يتم فر�ض �لتجربة �لإير�نية ولو على ر�أ�سي

غار�ت �لنظام ورو�سيا ت�سقط �لرب�ميل �ملتفجرة على �إدلب

�ملعار�سة �لإير�نية تدعو �لأكر�د �إلى �لنتفا�ض على �ملاليل

انتهاء حمادثات جنيف... احل�ثي�ن يتغيب�ن وغريفيث يقر باالإخفاق

م��شك� تتهم ف�شائل بالتح�شر ل� “ا�شتفزاز” ووا�شنطن تهدد برد “ع�شكري”

طهران ت�شفي خ�ش�مها.. اإعدام ن�شطاء وقتلى وجرحى باأربيل

•  الرئي�س اليمني	

• متظاهرون من اأكراد اإيران يحتج�ن على اإعدام الن�شطاء ب�شج�ن طهران	

ق�سفت طائرات حربية رو�سية و�سورية بلدات يف حمافظة اإدلب ال�سورية اخلا�سعة ل�سيطرة 

املعار�سة اأم�س ال�سبت بعد يوم من اإخفاق قمة جمعت روؤ�ساء تركيا واإيران ورو�سيا يف التفاق على 

وقف لإطالق النار من �ساأنه احليلولة دون �سن هجوم تدعمه مو�سكو.

وقال �سهود وعمال اإغاثة اإن 12 �سربة جوية على الأقل اأ�سابت �سل�سلة من القرى والبلدات يف 

جنوب اإدلب وبلدة اللطامنة يف �سمال حماة، وهي بلدة ل تزال حتت �سيطرة املعار�سة.

وقال اثنان من �سكان املنطقة الواقعة يف جنوب اإدلب اإن طائرات هليكوبرت �سورية اأ�سقطت 

براميل متفجرة على منازل مدنيني على م�سارف مدينة خان �سيخون.

اإىل النتفا�س على  اإي��ران  اأك��راد  اأم�س ال�سبت،  دعت زعيمة املقاومة الإيرانية مرمي رج��وي، 

اإي��ران وخارجها،  داخل  القومية  �سل�سلة جرائم بحق هذه  ارتكابه  �ساعات من  بعد  نظام طهران، 

متثلت يف اإعدامات وق�سف �ساروخي يف كرد�ستان العراق.

ويف �سل�سلة تغريدات عرب تويرت، قالت روجوي “اأدين بقوة الإعدام الإجرامي ل� 3 منا�سلني 

الإي����راين واحل��زب  الكرد�ستاين  ال��دمي��ق��راط��ي  احل���زب  م��ق��رات  ال�����س��اروخ��ي على  والق�سف  ُك���رد 

واأطالب  الإن�سانية  �سد  البغي�س. هذه جرمية  املاليل  نظام  قبل  الكرد�ستاين من  الدميقراطي 

جمل�س الأمن الدويل بالنظر يف ذلك”.

طل���ب الرئي�س االأمركي دونالد ترامب، من وزير العدل جي���ف �شي�شنز، فتح حتقيق يف املقال الذي 
ن�رصته �شحيفة “ني�ي�رك تاميز” وندد فيه كاتبه ب�شكل فا�شح بطريقة حكم ترامب.

و�رصح ترامب لل�شحافيني من منت الطائرة الرئا�شية “اير ف�ر�س وان”، باأن “على ال�زير �شي�شنز اأن 
يحقق ملعرفة من ه� كاتب هذا املقال؛ الأنني اأعتقد بالفعل اأن امل�شاألة تتعلق باالأمن الق�مي”.

واعت���رب الرئي�س االأمركي اأنه من اأجل م�شلحة االأم���ن الق�مي يجب على ال�شحيفة اأن تك�شف “ف�را” 
ع���ن ا�ش���م كاتب املقال، الذي و�شفه ترامب ب� “اجلبان”. وكان عن�ان املقال “اأنا جزء من املقاومة داخل 
اإدارة ترامب”، وقالت ال�شحيفة اإن كاتبه واحد من االأع�شاء املهمني يف اإدارة ترامب. و�رصح كاتب املقال 
كي���ف يعم���ل جاهدا مع اآخرين للت�ش���دي من داخل البيت االأبي����س “الأ�ش�اأ �شطح���ات” رئي�س الباد الذي 

قدراته القيادية “و�شيعة” و “مته�رة” و “غر فعالة”.

من د�خل �لبيت �لأبي�ض تر�مب “خمرتق” 

عواصم ـ وكاالت

عواصم ـ وكاالت

واشنطن ـ اف ب

التحالف يدمر �ش�اريخ 
بالي�شتية للح�ثي يف �شعدة

دم����رت طائ����رات حتال����ف دع����م ال�رصعية 
يف اليم����ن، اأم�����س ال�شب����ت، عرب����ة �ش�اري����خ 
بالي�شتي����ة تابعة مليلي�شي����ا االنقاب احل�ثية 
املدع�م����ة م����ن اإي����ران يف منطق����ة العم�شي����ة 
مبديري����ة ال�شف����راء مبحافظة �شع����دة. و�رصح 
املتح����دث الر�شم����ي با�ش����م ق�����ات التحالف 
العقيد الركن ترك����ي املالكي باأنه مت حتديد 
م�ق����ع عرب����ة �ش�اري����خ بالي�شتي����ة يف منطقة 
العم�شية مبديري����ة ال�شفراء مبحافظة �شعدة 
وبع����د مترير اإحداثيات امل�قع، مت فجر الي�م 

ا�شتهداف العربة وتدمرها.
واأ�شاف اأن طائرات حتالف دعم ال�رصعية 
دمرت كذلك م�ق����ع رادارات تابع للميلي�شيا 
احل�ثية االنقابي����ة املدع�مة من اإيران كانت 
تعم����ل على متابعة طائرات ق�ات التحالف يف 

جبل عنم مبديرية �شحار مبحافظة �شعدة.

دبي ـ العربية نت
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تقام عند السابعة من مساء اليوم مباريات الجولة الثالثة من الدور املؤهل ملسابقة كأس جاللة امللك لكرة القدم 
للموسم الريايض 2018 -  2019.

ويلعب التضامن مع االتفاق عىل ملعب مدينة حمد، والبسيتني مع البحرين عىل استاد األهيل، ضمن منافسات 
املجموعة األوىل، التي سيغيب عنها هذه الجولة فريق االتحاد؛ لخضوعه للراحة اإلجبارية.

ويشري ترتيب الفرق إىل ما قبل مباريات اليوم بالنسبة للمجموعة األوىل إىل اآليت: البحرين 6 نقاط، البسيتني 3 نقاط، 
االتحاد 3، والتضامن واالتفاق بال نقاط، علام أن البسيتني واالتفاق لعبا مباراة واحدة فقط.

يشار إىل أن 3 فرق من كل مجموعة سيتأهلون لدور الـ 16 لكأس امللك؛ لينضموا إىل األندية الـ 10 يف دوري نارص 
بن حمد املمتاز. وكان فريقا سرتة واألهيل ضمنا التأهل عن املجموعة الثانية، وبقيت البطاقة الثالثة متأرجحة بني قاليل ومدينة عيىس.

وبالنسبة للمجموعة األوىل، ستكون الصورة واضحة  بالنسبة ألحد األطراف املتأهلة بناء عىل نتائج املباريات اليوم.

اليوم الجولة الثالثة للدور المؤهل لكأس الملك

  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(

الطريان  بطوالت  تاريخ  يحتفل 
الحر الداخيل منذ والدته يف العام 
2014 وحتى يومنا هذا بسجالت 
ذهبية فرضتها هذه الرياضة من 
خالل منافسة مجموعة من نخبة 
تقديم  يف  نجحوا  العامل  العبي 
العتالء  أهلتهم  تنافسية  عروض 
تشكل  حيث  الــفــوز،  منصات 
التحدي  الحر  الطريان  رياضة 
تسعى  التي  الفرق  بني  األصعب 
من  البطولة  بكأس  الفوز  إىل 
خالل تقديم عروض تعتمد القوة 
وتنفيذ  الحركة  وخفة  البدنية 
هوائية  أنفاق  يف  بدقة  الحركات 

تختلف فيها رسعة الهواء. 
لرياضة  العامل  بطوالت   وجذبت 
الهوائية  األنفاق  الحر يف  الطريان 
العديد من محبي هذه الرياضة، 
التي سجل تاريخها إقباال ملحوظا 
الواليات  يف  خصوصا  ومتزايدا 
املتحدة األمريكية وأوربا وبدأت يف 
االنتشار يف دول الرشق األوسط، 
فظهر العديد من الالعبني الذين 
برزوا يف أداء الحركات واللقطات 
املميزة أمثال كريا بو من سنغافورا 
وكذلك  فنلدا  من  تيتو  واينكا 
البلجيك،  من  هايابوسا  فريق 
العامل  ومل يتوقع منظمو بطوالت 
املطردة يف  الزيادة  الحر  للطريان 
املشاركة يف  العامل يف  حرص دول 
هذه البطوالت وسعيها للفوز بها 

والظفر بالكأس. 
مؤخرا  رايرن  جيليان  تعيني  تم   
الدولية  الباراملبية  اللجنة  رئيسة 
السابقة  التنفيذية  املديرة  وهي 
لالتحاد الدويل للرياضات الجوية 
وتم اختيارها مؤخراً أيضا لرئاسة 
النسائية  للجنة  مكتب  أول 
جيليان  وارتبطت  االتــحــاد،  يف 

بأنشطة االتحاد منذ 3 عقود.
يف  باملظالت  القفز  يف  ــدأت  ب  
العام 1978 بينام كانت يف عطلة 
مدربة  تصبح  أن  قبل  صيفية، 
تدريبها  تم  ثم  باملظالت،  القفز 
وهو  كمحكمة-  الحق  وقت  يف 
الدور الذي ال تزال تتمتع به إىل 

اليوم. 
 ونظمت أول بطولة كأس العامل 
العام  يف  الحر  الداخيل  للطريان 
بالواليات  أوستني  مبدينة   2014
وشهدت  األمريكية،  املتحدة 
إذ  األمــر،  بادئ  يف  مرضيا  إقباال 
شارك فيها 5 فرق يف فئة التامسك 
الطريان  يف  فرق  و4  الرباعية، 
الدينامييك، و7 فرق فئة الحركات 
الحرة، ومتيزت بطولة العامل األوىل 
مبشاركة  الداخيل  الحر  للطريان 
فئة الناشئني من عمر 12 إىل 17 
سنة وللمرة األوىل من خالل فرقة 

وكان  فرنسا،  من  “أيــوركــارت” 
تنظيم   استضافة  متطلبات  من 
موافقة  عىل  الحصول  البطولة 
االتحاد الدويل للرياضات الجوية 
وبعد مساع حثيثة واجهتها بعض 
اللجنة  أقرتها  فقد  االعرتاضات 

األوملبية الدولية. 
األوىل،  العامل  بطولة  ختام  وبعد 
انترشت أصداؤها وبدأت تجذب 
الرياضة  هذه  ومحبي  الجمهور 
املتعة  بني  تجمع  أنها  خصوصا 
مام  والتحدي،  واملغامرة  واإلثارة 
القامئني عليها االهتامم أكرث  دفع 
يف تطويرها ورفع كفاءة املشاركني 
الجمهور  رغبة  تلبي  حتى  فيها 

واملشاركني عىل حد سواء. 
 ويف عام 2015 أقيمت بطولتان 
يف  والخارجي  الداخيل  للتحليق 
التشيك،  بجمهورية  براغ  مدينة 
تنظيم  عــىل  القامئون  وواجـــه 
الصعوبات  بعض  البطولتني 
إال  بينهم،  ــراءات  اإلج الختالف 
أكرب  البطولة شهدت مشاركة  أن 
للفرق حيث شارك فيها 16 فريق 
لفئة التامسك الرباعية املفتوحة، 
التامسك  لفئة  ــرق  ف وتسعة 
يف  فرق  و10  النسائية،  الرباعية 
فئة التامسك العمودية، باإلضافة 
و10  ديناميكية،  ــرق  ف  7 إىل 

منافسني فئة الحركات الحرة، و6 
فرق يف فئة الناشئني. 

اإلعالم  وسائل  مختلف  وتناولت 
الحدث  هذا  والعاملية  املحلية 

الذي  الريايض 
ـــــــــره  ح
ـــور  ـــه جـــم
مــحــيل ومــن 

دول  مختلف 
العامل لالستمتاع 
ــه  ــات ــي ــال ــع ــف ب
عىل  ومنافساته 
فئاته،  اخــتــالف 

حيث متكنت هذه 
وضع  من  الرياضة 

اسمها عىل 

خريطة أفضل الرياضات يف العامل 
وروابط  املتابعني  تجذب  كونها 
انطالق  بدء  منذ  لها  املشجعني 
بطوالت كأس العامل للطريان الحر 
حتى نهايتها ليستمتعوا بالعروض 
التي  واللقطات  املدربني  وخطط 
انتظار  حتى  املتسابقون  قدمها 

نتيجة لجان التحكيم. 
استضافت   2016 الــعــام  ويف   
الثانية  العامل  كأس  بطولة  بولندا 
وشهدت  الداخيل  الحر  للطريان 
اآلن  حتى  مشاركة  نسبة  أعىل 
يف  فريقا   39 فيها  شــارك  حيث 
وضمت  الحرة،  الحركات  فئة 
ونسائية  مفتوحة  فرق  مشاركة 
وناشئة، و9 فرق يف لعبة التامسك 
فئة  يف  مشاركا   22 و  العمودية، 
ومنهم  الفردية  الحرة  الحركات 
ناشئة، باإلضافة إىل 24 فريقا يف 
فئة الطريان الدينامييك، و4 فرق 

ناشئة. 
العام 2017 فقد نظمت  أما يف   
الحر  للطريان  الــعــامل  بطولة 
 14 مبشاركة  كندا  يف  الداخيل 
الرباعية،  التامسك  فئة  يف  فريقا 
التامسك  و9 فرق نسائية يف فئة 
الرباعية، و4 فرق ناشئة، و6 فرق 
و6  العمودي،  الطريان  فئة  يف 
الدينامييك  الطريان  فئة  يف  فرق 
فئة  من  فريقا   22 و  الرباعي، 
الطريان الدينامييك الثنايئ، و 

الحر  الطريان  فئة  يف  مشاركا   11
فئة  من  مشاركني   8 و  الفردي، 

الناشئني. 
رسميا  أعلن  العامنفسه،   ويف   
مملكة  ــوز  ف عــن  الــربتــغــال  يف 
العامل  بطولة  باستضافة  البحرين 
الداخيل  الحر  للطريان  الثالثة 
للعام 2018 والتي سوف تنظمها 
“جرافيتي إندور سكاي دايفينغ”، 
ريايض   300 فيها  وسيتنافس 
ميثلون 25 دولة لنيل لقب البطولة 
املشاركة،  الــفــرق  ضمن  ومــن 
الحرة  الحركات  يف  العامل  أبطال 
وفريق  سنغافورا،  من  بو”  “كريا 
بولندا،  من  كوجيينسكا”  “مايا 
التامسك  لعبة  يف  العامل  وأبطال 
وأبطال  “هايابوسا”،  الرباعية 
العامل يف الطريان الدينامييك فريق 
إضافة  إسبانيا،  من  “ويندور” 
تضم  بحرينية  فرق  مشاركة  إىل 
آل  أحمد  بنت  فاطمة  الشيخة 
بحرينية  العبة  أول  وهي  خليفة 
متمرسة وستمثل فريق جرافيتي 
الزوجي  الفريق  إىل  باإلضافة 
بن  العاملي  املــدرب  الدينامييك 
غارث  جرافيتي  ــدرب  وم روان 
لويس باإلضافة إىل فريقي مملكة 
يف  سيتنافسان  اللذين  البحرين 

فئة التامسك الرباعية. 
بالنسخة  اململكة  فــوز  ويعد   
حدثا  العامل  كــأس  من  الثالثة 
األوسط  الرشق  يف  مسبوق  غري 
األوىل  البحرين  ستكون  حيث 
تستضيف  التي  وآسيويا  عربياً 
بطولة رياضية من هذا النوع، إذ 
واجهتها  إلبراز  بفرصة  ستحظى 
والرياضية  والسياحية  الحضارية 
الحدث  هــذا  كــون  والرتفيهية 
توفري  يف  كبري  بشكل  سيساهم 
لدى  واملتعة  الرتفيه  من  مزيد 
البحريني  املجتمع  فئات  جميع 
وزوار  واملقيمني  والخليجي 
ملثل  واملتابعني  البحرين  مملكة 
زادت  التي  الــريــاضــات  ــذه  ه

شعبيتها يف اآلونة األخرية.

البحرين األولى عربيا وآسيويا في استضافة كأس العالم للطيران الحر الداخلي

 استضافة بولندا في 2016 شهدت أعلى نسبة مشاركة حتى اآلن
“الطيران الحر الداخلي” وضعت اسمها على خريطة أفضل الرياضات في العالم
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17 صقر بن سلمان يجتمع مع المدير العام للرياضة في جامعة جورج تاون

بتوجيه من ممثل جاللة امللك 
لألعامل الخريية وشئون الشباب 

رئيس املجلس األعىل للشباب 
والرياضة رئيس اللجنة األوملبية 
البحرينية سمو الشيخ نارص بن 
حمد آل خليفة، اجتمع الوكيل 

املساعد للمراكز والهيئات الشبابية 
واملرشف عىل مرشوع الرياضة 

الجامعية الشيخ صقر بن سلامن 

آل خليفة مع املدير العام للرياضة 
يف جامعة جورج تاون بالعاصمة 

األمريكية دان ترمب.
وناقش الشيخ صقر بن سلامن 
آل خليفة مع ترمب فتح سبل 

التعاون يف بناء القاعدة الرياضية 
لجامعات مملكة البحرين، حيث 
تعد الرياضة التنافسية الجامعية 

لجورج تاون أحد أهم عنارص 

التفوق األكادميي وبناء شخصية 
الطالب املتكامل للنجاح ما بعد 

الفرتة الدراسية واملرسومة يف 
سياسات املجلس األعىل للشباب 
والرياضة لتبدأ تدريجًيا انخراطها 

يف السلك التعليمي لتحقيق 
التكامل املطلوب.

كام تم إطالع الوفد البحريني 
واملكون من الشيخ صقر بن 

سلامن آل خليفة وراشد الزياين 

عىل تاريخ الرياضة الجامعية 

لديهم واملنشآت الرياضية، إذ تبلغ 

ميزانية الجامعة للرياضة فقط 

36 مليون دوالر سنوًيا و130 

موظفا بالدوام الكامل يف اإلدارة 

الرياضية.

حقق��ت ف��رق األه��ي والحال��ة 
والنويدرات واملنامة )ب( واملحرق 
)أ( وسرتة انطالقة موفقة يف بداية 
دوري األش��بال لكرة الس��لة يوم 
أمس األول الجمعة والذي ش��هد 
الفئة،  انط��الق مباري��ات ه��ذه 
وأقيم��ت املباري��ات ع��ىل صالة 
اتحاد ذوي العزمي��ة وصالة نادي 

املنامة.
 وتغلب األه��ي عىل مدينة عيىس 
بنتيجة كبرية بلغت 23-90، والحالة 
ع��ىل الرف��اع 30-72 والنوي��درات 
انترص بصعوبة عىل س��امهيج -53

49، وبصعوبة بالغة أيًضا فاز املنامة 
)ب( عىل االتح��اد بنتيجة 56-55، 
وف��از املحرق )أ( عىل البحرين -86

14 وأخريًا تغلب س��رتة عىل املحرق 
)ب( 44 مقابل 18.

 دوري الناشئين

 ُتق��ام اليوم األح��د 4 مباريات يف 

الجول��ة الثاني��ة لدوري الناش��ئني 
السالوي، وسيلعب عىل صالة نادي 

املنام��ة الس��اعة 5:30 الحال��ة مع 
املح��رق، تليها يف 7 مب��اراة مدينة 

عيىس مع املنامة، وعىل صالة نادي 
سرتة سيتواجه البحرين مع النجمة 
الس��اعة 5:30 وتليها يف الس��ابعة 
مباراة النويدرات مع سرتة، وُتختتم 
الجولة غًدا االثنني عىل صالة نادي 
سرتة، إذ سيلعب فريقا االتحاد مع 

األهي الساعة 5 عرًصا.
 والرتتيب العام قبل مباريات الجولة 
الثاني��ة كالتايل: س��امهيج واملحرق 
واألهي واالتحاد والحالة لكٍل منهم 
نقطتان، ثم تأيت فرق مدينة عيىس، 
سرتة، البحرين، النويدرات والنجمة 
بنقط��ة واحدة، واملنام��ة بال نقاط 

كونه مل يخض أي مباراة. 

6 انتصارات في انطالق دوري األشبال لكرة السلة
اليوم 4 مباريات في الجولة الثانية لدوري الناشئين

اتحاد السلة          المركز اإلعالمي

يختتم منتخبنا الوطن��ي األول لكرة 
الق��دم الي��وم )األح��د( تحضريات��ه 
اإلعدادي��ة ملواجه��ة منتخب الصني 
يف مب��اراة ودية دولية تقام غدا عىل 
استاد البحرين الوطني عند 7 مساء.

وس��يخوض املنتخب آخ��ر تدريباته 
ع��ىل  الي��وم  للمب��اراة  اإلعدادي��ة 
االس��تاد الوطني، وذل��ك عند 5:45 
مس��اء، تحت قيادة املدرب التشييك 
مريوسالف سكوب والطاقم املعاون.

تدريب أمس

وكان املنتخ��ب قد خاض حصته 
التدريبي��ة أم��س ع��ىل املالعب 
لالتح��اد  التابع��ة  الخارجي��ة 
البحرين��ي لك��رة الق��دم، وهي 
الحص��ة الثاني��ة له بع��د ودية 
الفلب��ني التي أقيم��ت الخميس 
امل��ايض وانتهت بالتعادل )1-1(، 
إذ سجل للمنتخب يومها الالعب 

سيد رضا عيىس.

قائمة المنتخب

وتض��م قامئ��ة املنتخ��ب حالي��ا 25 

العبا ه��م: ولي��د الحي��ام، عبدالله 

عب��دو، جامل راش��د، أحمد جمعة، 

عبدالوه��اب ع��ي، محم��د البن��اء 

س��يد  )املحرق(،  العبيديل  وإبراهيم 

هاش��م عيىس )املالكي��ة(، عي مدن 

وسيد ش��ر علوي )النجمة(، مهدي 
عبدالجبار، عي حرم، كميل األس��ود، 
س��يد رضا عي��ىس، محم��د مرهون 
وحم��د شمس��ان )الرف��اع(، أرشف 
وحيد وأحمد م��وىس )املنامة(، عي 
عي��ىس وحس��ني جميل )الش��باب(، 
جاس��م  )الح��د(،  بوغ��امر  أحم��د 
الش��يخ )األه��ي(، محم��د الحردان 

)فايله الدامناريك(، س��يد ضياء سعيد 
)الن��رص الكويتي(، عبدالله يوس��ف 

)بوهيميانز براغ التشييك(.

وصول الصين

وص��ل أمس وفد منتخ��ب الصني إىل 
أرض اململك��ة، إذ كان يف االس��تقبال 
ممثل العالقات العامة باالتحاد خالد 
خليل. واس��تقر الصيني��ون يف فندق 
“داون تاون روتانا” بالعاصمة املنامة، 
وخاض��وا أمس تدريبه��م األول عىل 
استاد النادي األهي، فيام سيخوضون 
التدري��ب الثاين واألخ��ري اليوم عىل 

ملعب املباراة عند 7 مساء.

طاقم التحكيم

يش��ار إىل أن املباراة سيديرها طاقم 
تحكي��م أردين مك��ون م��ن حك��م 
الساحة أحمد فيصل، ويعاونه عيىس 
ع��اموي وحمزة ع��ادل، فيام الحكم 

الرابع البحريني.

أسند االتحاد اآلسيوي لكرة القدم 
مهم��ة إدارة لق��اء ذهاب نصف 
نهايئ دوري أبطال آس��يا ملنطقة 
ال��رشق إىل طاق��م تحكيم دويل 

بحريني.
  وس��يقام اللق��اء امله��م يوم 3 
أكتوبر املقبل، وذلك بني املتأهل 
“تيانجني  فريق��ي  مب��اراة  م��ن 
غوانجي��ان” الصيني و ”كاش��يام 
الياباين م��ع املتأهل من  انتلرز” 
مباراة فريقي “سوون سامسونج 
بلووينغز” و ”جيونبك هيونداي 
موت��ورز” وكاله��ام م��ن كوريا 

الجنوبية.
  وس��يدير اللق��اء الحكم نواف 
ش��كرالله، ويعاونه ي��ارس تلفت 
ونواف ش��اهني، والحك��م الرابع 
العراقي مؤيد محمد، وس��يكون 
حك��ام  صب��اح  ع��ي  العراق��ي 
مس��اعدا إضافيا أوال والسعودي 
مس��اعدا  الخض��ري حكام  ت��ريك 

إضافيا ثانيا، فيام سيكون األردين 
للمباراة،  مراقب��ا  فاخوري  منعم 
واإلمارايت س��امل السويدي مقيام 

للحكام.
  ويأيت تواجد حكامنا يف البطولة 
اآلس��يوية تأكي��دا ع��ىل املكانة 
البحريني��ة،  للصاف��رة  املمي��زة 

خصوص��ا عر التأل��ق الالفت يف 
جميع املحافل.

  ويع��د الح��كام الثالث��ة نواف 
تلف��ت ونواف  ش��كرالله ويارس 
ش��اهني ضم��ن قامئ��ة النخب��ة 
اآلس��يوية للعام الجاري )2018(، 
وس��بق له��م أن أداروا العدي��د 

م��ن املباري��ات املهم��ة والقوية 
األصع��دة ملختلف  عىل جمي��ع 
البطوالت مبا فيه��ا دوري أبطال 
آسيا وكأس االتحاد اآلسيوي، كام 
أن ش��كرالله وتلفت شاركا خالل 
آخر نسختني عىل التوايل )2014 

و2018( من كأس العامل.

“األحمر” يختتم التحضيرات لمواجهة الصين ودًيا

طاقم بحريني لتحكيم ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا

أحمد مهدي

المركز اإلعالمي اتحاد الكرة  

منتخبنا الوطني األول لكرة القدم

نواف شكراهللياسر تلفت نواف شاهين

فريق الرفاعفريق األهلي

اليوم المؤتمر الصحافي 
لودية منتخبنا مع الصين

انطالق ورشة عمل نظام
InStat 

اتحاد الكرة - املركز اإلعالمي: يعقد 
اليوم )األحد( املوافق 9 سبتمر الجاري، 

املؤمتر الصحايف الذي يسبق املباراة 
الودية الدولية ملنتخبنا الوطني األول 
لكرة القدم مع نظريه منتخب الصني، 

والتي ستقام يوم اإلثنني 10 سبتمر 
الجاري عند 7 مساء عىل استاد البحرين 

الوطني.
   وسيقام املؤمتر يف قاعة املؤمترات 

باستاد البحرين الوطني، إذ سيخصص 
املؤمتر األول ملدرب منتخب الصني، 

اإليطايل مارتشيلو ليبي، والذي 
سيتحدث عند 6:30 عن استعدادات 

فريقه للمباراة، فيام سيخصص املؤمتر 
الثاين ملدرب منتخبنا الوطني، التشييك 
مريوسالف  سكوب، والذي سيتنحدث 

عند 7 مساء عن استعدادات منتخبنا الوطني للمباراة.
   ويوجه املركز اإلعالمي باالتحاد البحريني لكرة القدم الدعوة 

ملختلف وسائل اإلعالم لحضور املؤمتر وتغطية وقائعه.
  يشار إىل أن منتخبنا الوطني سيتدرب اليوم عند 5:45 مساء 

عىل االستاد الوطني، فيام سيتدرب منتخب الصني عند 7 مساء، 
وكال التدريبني عىل استاد البحرين الوطني، وهام األخريان قبل 

املباراة الودية املرتقبة غدا )اإلثنني(.

اتحاد الكرة - املركز اإلعالمي: انطلقت أمس ورشة عمل نظام 
InStat، والتي ينظمها االتحاد البحريني لكرة القدم يومي 

السبت واألحد املوافقني 8 و 9 سبتمر الجاري يف مقر االتحاد 
بالرفاع.

ويأيت تنظيم الورشة ألندية دوري نارص بن حمد املمتاز لكرة 
القدم للموسم 2018 -  2019 إذ شهد اليوم األول حضور مدريب 

الفرق، باإلضافة إىل املسؤولني عن النظام يف األندية.
قدم الورشة املحارض عمر النحراوي، وتم استعراض الطرق 

الخاصة باإلحصاءات والتقارير الفنية التي يقدمها نظام 
.InStat

ويدعو االتحاد البحريني لكرة القدم برضورة وأهمية حضور 
الشخص املسؤول عن النظام يف كل ناد من األندية ال� 10 يف 
اليوم الثاين من الورشة، والذي سيعقد خالل الفرتة املسائية 

اليوم )األحد( من 5 مساء وحتى 8 مساء.

جانب من االجتماع

سكوب

  مارتشيلو ليبي

  صورة جماعية للمشاركين



يف خضم الظ��روف والتحديات 
الكبرية  والسياس��ية  االقتصادية 
التي مت��ر بها البحري��ن وباقي 
دول املنطق��ة، نجحت اململكة 
يف تخطي جميع تلك الصعوبات 
وحققت إنج��ازا تاريخيا جديدا 
بعدم��ا أحرزت املرك��ز الحادي 
ب��دورة  عربي��ا  واألوىل  ع��ر 
الثامن��ة  اآلس��يوية  األلع��اب 
مؤخرا  اختتمت  والت��ي  عرة، 
يف مدينت��ي جاكرت��ا وباملبان��غ 
اإلندونيس��يتني بعدم��ا حص��د 
أبطالنا 26 ميدالي��ة ملونة من 
بينها 12 ذهبية، و7 فضيات، و7 
منتخب  نجح  في��ا  برونزيات، 
ألعاب القوى للرجال والسيدات 
من معادل��ة رقم الصني يف عدد 

امليداليات الذهبية.
التاري��خ س��يكتب بأحرف من 
الجديد،  اإلنج��از  ذل��ك  ذهب 
فالبحري��ن الت��ي تعت��ر أصغر 
دولة آسيوية من حيث املساحة 
والتع��داد الس��كاين نجحت يف 
مقارع��ة أقوى الدول، لتبس��ط 
قوتها الرياضي��ة الناعمة بفضل 
لرياضييه��ا  الفوالذي��ة  اإلرادة 
ورغبته��م الصادق��ة يف متثي��ل 
الوطن ليؤكدوا للعامل أجمع بأن 
األوطان ال تقاس مبساحتها وإمنا 
بعطاء أبنائها، وهو ما اس��تطاع 
أن يرتجمه العبو منتخب ألعاب 
القوى وكرة الي��د الذين قدموا 

صورة مرفة عن الوطن.
سنس��لط  التقري��ر  ه��ذا  يف 
أبرز املش��اهدات  الضوء ع��ى 
ع��ن  الخاص��ة  واالنطباع��ات 
البحري��ن  مملك��ة  مش��اركة 
خصوصا والدورة عموما، والتي 
رصدناها خالل تواجدنا يف قلب 
من  لتقدي��م مجموعة  الحدث 
الصور واألرق��ام واملواقف التي 
مل تس��نح الفرصة لرصدها أثناء 

الحدث.

الصين  والبحرين في الصدارة

كالع��ادة تص��درت الصني قامئة 
الدورة األكرث حصدا للميداليات 
يف ال��دورة برصيد 289 ميدالية، 
منها 132 ذهبي��ة، و92 فضية، 
و65 برونزي��ة، وحل��ت اليابان 
يف املرتب��ة الثاني��ة برصيد 205 
ميدالية منه��ا 75 ذهبية، و56 
في��ا  برونزي��ة.  و74  فضي��ة، 
جاءت كوريا الجنوبية يف املركز 
الثال��ث برصي��د 177 ميدالية، 
منه��ا 49 ذهبي��ة، و58 فضية، 
و70 برونزية، وحلت إندونيسيا 
يف  للحدث  املس��تضيفة  الدولة 
املركز الرابع برصيد 98 ميدالية.

وتعتر تلك النتيجة منطقية إىل 
حد كبري، فالصني تضم أكرث تعداد 
س��كاين يف القارة اآلس��يوية بل 
العامل برمته، وشاركت يف معظم 

املس��ابقات، وهي باإلضافة إىل 
اليابان وكوريا الجنوبية من أكرث 
القوى االقتصادية والصناعية يف 
القارة والعامل، وبالتايل فإن ذلك 
البد ل��ه أن ينعكس إيجابا عى 

الرياضة يف تلك البلدان.
أما حلول إندونيس��يا يف املرتبة 
الرابعة فل��م يكن مفاجئا، فهي 
الدولة املس��تضيفة وشاركت يف 
واملس��ابقات  األلعاب  معظ��م 

وبأكر عدد ممكن.
العربي��ة مجتمعة،  ال��دول  أما 
فقد 85 ميدالية حققتها 8 دول، 
وه��ي مملك��ة البحري��ن التي 
تصدرت الرتتيب ب� 26 ميدالية 
وحلت اإلمارات يف املركز الثاين 
ب� 14 ميدالية وقطر ثالثا ب� 13 
ميدالية، ثم األردن رابعا برصيد 
الس��عودية  ث��م  12 ميدالي��ة، 
والكوي��ت برصي��د 6 ميداليات 
ل��كل منها لبن��ان 4 ميداليات 
ميداليات وس��ورية   3 والعراق 

ميدالية واحدة.
وتصدر البحرين للدول العربية 
وتقدمه��ا ع��ى دول آس��يوية 
املس��احة  م��ن حيث  تفوقه��ا 
والسكان واإلمكانات املادية أمر 
يبعث عى الفخر واالعتزاز وهو 
انع��كاس ملا تحظى ب��ه الحركة 
الرياضية م��ن اهتام ودعم ال 
محدود، كا أنه يجسد التطور 
املتنامي للرياضة وهو ما تثبته 
األرقام مقارنة بالنس��خ املاضية 

من الدورة.
وبصورة عامة، فقد بلغ إجايل 
 1552 ال��دورة  يف  امليدالي��ات 
ميدالية ملونة كانت من نصيب  
37 دول��ة م��ن أص��ل 45 دولة 

شاركت يف الدورة.

ألعاب القوى واليد تألق 
قاري وعالمي

أثبت��ت ألعاب القوى وك��رة اليد 
البحرينية أنه��ا لعبتا اإلنجازات 
عى املس��توى الق��اري والعاملي، 
بع��د أن ظل��ت باق��ي األلع��اب 
األخ��رى تناف��س عى املس��توى 
اإلقليمي فقط، فالقارية والعاملية 
س��مة دامئة ملنتخب��ي أم األلعاب 
وك��رة اليد، وهو م��ا تتحدث عن 
النتائ��ج واإلنج��ازات، لتأيت دورة 
األلعاب اآلس��يوية األخرية لتبصم 
عى تلك النجاحات، بعدما حقق 
منتخب ألعاب القوى 25 ميدالية، 
بينه��ا 12 ذهبية وفضي��ات، و7 
برونزيات. أم��ا منتخب كرة اليد 
فإنه أحرز فضي��ة بطعم الذهب 
هي األوىل عى مس��توى األلعاب 
الجاعية، عكس��ت أداء املنتخب 
التصاعدي بعد أن ظفر بالرونزية 
بإنش��يون  املاضي��ة  النس��خة  يف 
2014 علا ب��أن امليدالية امللونة 
يف األلعاب الجاعية عى مستوى 
دورة األلع��اب اآلس��يوية تعت��ر 
إنجاز كبري ال يس��تهان به، ليتكرر 
كانت  ذات��ه عندم��ا  الس��يناريو 
ألعاب القوى وك��رة اليد اللعبتني 
الوحيدتني اللتني دونتا اس��ميها 
يف لوحة الرف بدورة إنش��يون 
 2018 جاكرت��ا  دورة  ويف   2014
مؤخ��را، م��ا يعني أن ك��رة اليد 
س��تكون حارضة أيضا يف نس��خة 

الصني القادمة 2022.

استضافة ناجحة

نجاح كبري س��جلته إندونيسيا يف 
لتبثت  الحدث اآلسيوي  استضافة 
للعامل أجمع قدراتها املتميزة عى 
صعيد اس��تضافة كرى الفعاليات 

الرياضية، فق��د نجحت العاصمة 
جاكرتا ومدينة باملبانغ يف تسخري 
كاف��ة اإلمكانات لتنظي��م الدورة 
بص��ورة رائعة ابتداء من حس��ن 
اللجان  الضياف��ة والرتحيب م��ن 
م��رورا  واملتطوع��ني،  العامل��ة 
باملنش��آت الضخم��ة والجدي��دة 
وانته��اء بجودة الخدمات األخرى 
مثل القري��ة الرياضية وملحقاتها 
وم��ا تضمه م��ن تغذية وس��كن 
وخدم��ات أخرى وفنادق من فئة 
الخمس نج��وم، واألهم من ذلك 
وترحيبه  وتواضعه  الشعب  طيبة 
بالضي��وف واملرونة يف  املس��تمر 

التعامل.
األبرز  الوجه  املتطوع��ون  ويعتر 
يف ال��دورة مل��ا يقدمونه من دعم 
ومس��اعدة مس��تمرة للوفود، إذ 
خصصت اللجن��ة املنظمة نحو 4 

متطوعني وأكرث لكل وفد.
وكان نظ��ام املواص��الت يش��كل 
لضيق  نظ��را  الوحيدة؛  الس��لبية 
املس��احة املخصصة للحافالت يف 
القري��ة الرياضي��ة وع��دم وجود 
أقس��ام خاص��ة لنق��ل الرياضيني 
لكل لعبة، إضافة إىل االزدحامات 
الخانق��ة وبعد املس��افات وعدم 
معرفة السواق باملالعب والفنادق 

بشكل دقيق.
 وقدمت إندونيس��يا حفل افتتاح 
وختام معر، وبع��د ذلك النجاح، 
إندونيس��يا  يف  املس��ئولني  ف��إن 
الس��تضافة  الرتش��ح  يعتزم��ون 

أوملبياد 2032.

مشاركات جديدة للبحرين

ش��هدت دورة األلعاب اآلس��يوية 
مش��اركة البحري��ن يف ع��دد من 
الجديدة  واملس��ابقات  األلع��اب 
ألول مرة، حي��ث دونت البحرين 

يف��وز  منتخ��ب  كأول  اس��مها 
مبس��ابقة التتابع املختلط بألعاب 
القوى، والذي يشارك فيه عداءان 
وعداءتان بعد اعتادها يف األسياد 
عى أن تدرج يف النسخة القادمة 

بأوملبياد طوكيو 2020 ألول مرة.
كا ش��اركت اململكة يف األس��ياد 
ألول مرة يف لعبة السامبو التابعة 
التح��اد فن��ون القت��ال املختلطة 
،والتي مثلن��ا فيها الالعب مرتىض 
عيل، ومس��ابقة املصارع��ة الحرة 
التي شارك بها آدم باتريوف، إضافة 
إىل س��باق املط��اردة للدراج��ات 

الهوائية داخل الصاالت.

المجلس األولمبي اآلسيوي 
يكسب التحدي

كس��ب املجلس األوملبي اآلسيوي 
برئاس��ة الكويت��ي الش��يخ أحمد 
الفهد التحدي باستضافته النسخة 
الثامنة عرة من الدورة، ليس من 
خالل الكم الكب��ري من الرياضيني 
املش��اركني، والذين بلغوا 16 ألف 
ري��ايض م��ن مس��ؤولني والعبني 
وإعالمي��ني  وإداري��ني  وح��كام 
ومدرب��ني فقط، وإمن��ا من خالل 
استمرارية دورة األلعاب اآلسيوية 
الت��ي تق��ام كل أرب��ع س��نوات 
م��ن دون انقط��اع مقارنة بدورة 
األلعاب األوروبية ودورة األلعاب 
اإلفريقي��ة الت��ي ال تق��ام بصورة 
مستمرة وثابتة، ويف حال إقامتها، 
فإن املش��اركة املؤملة من الدول 
األعضاء ما يجع��ل دورة األلعاب 
اآلسيوية فعال هي ثاين أكر حدث 
متع��دد الرياض��ات يف العامل بعد 

دورة األلعاب األوملبية.
والتح��دي الجدي��د للمجلس هو 
نق��ل ال��دورة م��ن منطقة رشق 
آس��يا إىل الوس��ط أو الغرب أو يف 

منطقة الرق األوس��ط تحديدا، 
بعد أسياد الدوحة 2006، فاملتابع 
يرى بأن الصني والياب��ان وتايلند 
أكرث  وإندونيس��يا وكوري��ا ه��ي 
الدول التي تتصدى لتنظيمها علا 
بأن املنافس��ة تقت��ر عى املدن 
وليس��ت الدول يف تل��ك البلدان 
ومن الطبيعي أن نشاهد منافسة 
بني مدينت��ني يف دولة واحدة عى 

رشف التنظيم.

فريق عمل أولمبي متكامل

شكل فريق العمل املبتعث من 
اللجنة األوملبية أحد أبرز عوامل 
البحرينية، وكان  نجاح املشاركة 
للوف��د اإلداري واإلعالم��ي دور 
واض��ح يف دع��م كل املنتخبات 
الوطنية املش��اركة، حيث قامت 
اللجن��ة األوملبي��ة باختيار عضو 
مجلس اإلدارة ب��در نارص لتويل 
منصب مدير البعثة، وهو كفاءة 
ش��بابية وطاق��ة واع��دة، فيا 
تكون الطاقم اإلداري واإلعالمي 
م��ن موظفي اللجنة األوملبية ملا 
يتمي��زون به من خ��رة وكفاءة 
بع��د أن ش��اركوا يف العديد من 
الدورات املاضية، كا ضد الوفد 
عيل ياس��ني، وهو ال��ذي لطاملا 
مثل البحري��ن كمحارض وحكم 
الق��وى، في��ا كان  ألع��اب  يف 
للطاقم اإلعالم��ي اآلخر املكون 
من الزميل عي��ى عباس ووفد 
قناة البحري��ن الرياضية املكون 
م��ن املذيع أحم��د محمد عيل 
واملص��ور عبدالله ش��اهني دور 
واض��ح وجيل في��ا تحقق من 
نجاح ب��ارز عى صعيد التغطية 

اإلعالمية.

إنجاز تاريخي للبحرين باألسياد تخطى جميع التحديات
مشاهدات من دورة األلعاب اآلسيوية بجاكرتا وبالمبانغ 2018

المملكة أصغر دولة آسيوية... قارعت الصين وتقدمت على دول تفوقها مساحة وسكانا

الدول العربية أحرزت 85 ميدالية ملونة والصين لوحدها 132 ذهبية

2032 أول��م��ب��ي��اد  ع��ل��ى  وع��ي��ون��ه��ا  التنظيم  ف��ي  نجحت  إن��دون��ي��س��ي��ا 

ت���أل���ق ق�����اري وع���ال���م���ي ألل���ع���اب ال���ق���وى وال��ي��د

األولمبي اآلسيوي بقيادة الفهد يكسب التحدي

حسن علي

البحرين حققت إنجازا تاريخيا في أسياد جاكرتا 2018اللجنة األولمبية داعم أساس لكل المنتخباتالشيخ أحمد الفهد الصباح
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البعثة اإلدارية دعمت المنتخبات بقوة منتخب اليد كسب الفضية ونال احترام الجميع ألعاب القوى فوق منصات التتويج دائما
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بلغ فريق مركز ش��باب دمستان نصف 
نهايئ “دورينا” بعد أن متكن من تخطي 
فريق مركز شباب أبوقوة بهدفني مقابل 
واح��د، يف املباراة التي جمعت الطرفني، 
مس��اء أم��س األول، ع��ى اس��تاد نادي 
اتح��اد الريف، ضمن منافس��ات الدور 
ربع النه��ايئ ل��دوري املراكز الش��بابية 
الثاين لكرة الق��دم، والذي تنظمه وزارة 
ش��ؤون الش��باب والرياض��ة، انس��جاماً 
م��ع رؤية ممث��ل جاللة املل��ك لألعامل 
الخريية وش��ؤون الشباب رئيس املجلس 
األعى للش��باب والرياضة رئيس اللجنة 
األوملبية البحرينية سمو الشيخ نارص بن 
حمد آل خليفة الرامية إىل زيادة نس��بة 
الربام��ج املوجهة إىل الش��باب البحريني 
وتنفيذها بصورة مس��تمرة طوال العام، 
األمر الذي يتوافق مع سياسات املجلس 
األع��ى للش��باب والرياض��ة يف إرشاك 
الش��باب يف برام��ج متنوع��ة مبختل��ف 
ش��ؤون  وزارة  واس��راتيجية  املج��االت 
الشباب والرياضة برئاسة هشام الجودر 
يف تعظيم دور املراكز الشبابية واألندية 

الوطنية يف احتضان الشباب.
واس��تحق فريق دمس��تان التأهل قياسا 
ب��األداء ال��ذي قدم��ه ط��وال مجريات 
املباراة، وذلك من خالل استثامر فرصتني 
رغم ضياع العديد أيضا؛ ليس��جل نفسه 
ضمن املتواجدين يف املربع الذهبي عى 
حس��اب بطل النس��خة الس��ابقة فريق 

مركز شباب أبوقوة.
وبالع��ودة إىل مجري��ات املب��اراة، فقد 
متكن دمس��تان من الحص��ول عى ركلة 
جزاء مبكرة بعدما س��دد ط��ه الفردان 
كرة ملس��ها مدافع أبوقوة باليد؛ ليتقدم 
الفردان ويس��جل هدف السبق لفريقه 

.)31(
انتهى الش��وط األول من املباراة بتقدم 

مستحق لدمستان.
يف الش��وط الثاين، بلغت اإلثارة ذروتها، 
النتيجة  حينام ضاع��ف ط��ه الف��ردان 
لفريقه عرب كرة مس��ددة من ركلة ثابتة 
غ��ري مجراها حائط صد أبوقوة وعانقت 

شباك الحارس حسني الشجار )56(.
رمى أبوقوة بكام��ل ثقله يف األمام بحثا 
عن التقليص والتعادل، وكان له التقليص 
بكرة رأسية لالعب يف الدقيقة )80(، إال 
أن الوقت مل يس��عف أبوق��وة للتعادل 
ومد املب��اراة ل��ركالت الرجي��ح؛ ليفوز 
دمس��تان فوزا مس��تحقا ويحقق بطاقة 

التأهل.
أدار املب��اراة الحك��م راش��د الخ��رم، 

وعاونه محمد غازي ومحمد الصفار.

ركالت الترجيح تبتسم لبوري 

ويف املب��اراة الثاني��ة تأه��ل فريق نادي 
بوري إىل نصف النهايئ بفوزه عى مركز 
ش��باب س��افرة ب الرجيح بعدما انتهى 
الوقت األص��ي للمب��اراة التي جمعت 
الفريقني يف السابعة والنصف من مساء 
أم��س األول ع��ى ملعب س��تاد اتحاد 
الريف ضم��ن منافس��ات دور الثامنية 
بنتيج��ة هدف واح��د ل��كال الفريقني، 
وس��جل هدف سافرة عبدالرحمن عادل 
)49(، بينام س��جل لبوري السيد حسن 
ج��واد )58(، وامت��دت املب��اراة لكرس 
التعادل عن طريق ال��ركالت الرجيحية 
التي شهدت منافسة وندية بني الفريقني 
الذي��ن احتاج��ا إىل اللعب ب��� 11 ركلة 
لحس��م املباراة ولتبتسم ركالت الرجيح 
لفريق نادي بوري الفائز بنتيجة إجاملية 

للركالت 9-10. وس��جل ركالت الرجيح 
لفري��ق ن��ادي بوري الس��يد محس��ن، 
السيد حسني هادي، عي حسني، السيد 
حس��ن جواد، طاهر عي أحمد، حسني 
فيصل، أحمد يوسف، السيد أحمد عي، 
إلياس حس��ني والس��يد محمود مجيد، 
بينام أضاع الس��يد مهدي محمد الركلة 
الرجيحية الخامس��ة، وس��جل لس��افرة 
حمزة عبدالرحم��ن، عبدالرحمن عادل، 
فهد قائد، ماجد الظفريي، هش��ام نارص، 
عي مس��عد، عبدالنارص البكري، طارق 
العجمي، محمود شبيب، وأضاع محمد 
أحم��د غال��ب الركلة الخامس��ة وأضاع 
عبدالعزيز أحم��د الركلة الحادية عرة 
واألخ��رية، وه��ي املب��اراة األوىل يف دور 

الثامنية التي تحسم بركالت الرجيحي.
 أدار املب��اراة الحك��م أحم��د الغريب 

وساعده محمود جاسم وعامد أحمد.

طه الفردان نجم دمستان

سجل العب فريق مركز شباب دمستان 

طه الفردان نفسه واحدا من أبرز نجوم 
فريق��ه خ��الل مب��اراة أبوق��وة يف ربع 

النهايئ.
وق��اد ط��ه الف��ردان فريق��ه إىل تأهل 
مستحق عرب تسجيله الهدفني يف املباراة 
التي انتهت بهدفني مقابل هدف واحد.

ولع��ب الف��ردان دوراً كب��رياً ومؤثراً يف 
مجريات املب��اراة، خصوصا بتحركاته يف 
الجانب األيرس، إذ شكل خطراً كبرياً عى 

دفاع أبوقوة.
ويعت��رب الفردان من العنارص األساس��ية 
التي يعتم��د عليها فريق دمس��تان؛ ملا 
ميتلك��ه م��ن مه��ارات فني��ة وتهديفية 
باإلضافة إىل اس��تثامر قامته الطويلة يف 

الكرات الهوائية.

جعفر الفردان: عزيمتنا قوية

أكد العب فريق مركز ش��باب دمس��تان 
جعف��ر الف��ردان أن عزمي��ة زمالئ��ه يف 
الفري��ق كان��ت قوية من أج��ل الظفر 

بالنتيجة املباراة أمام أبوقوة.

وب��ارك الفردان ملركز ش��باب دمس��تان 
مبناس��بة التأهل، متمنيا حظا أوفر ملركز 

شباب أبوقوة.
وقال: لعبنا مباراة قوية، ومل يكن أبوقوة 
فريقا س��هال عى اإلطالق، إذ اتس��مت 
املب��اراة بالق��وة والندية واإلث��ارة حتى 

اللحظات األخرية.
وأكد أن الهدف األس��اس يف املوسم هو 
محو الصورة الس��يئة الت��ي ظهر عليها 
فريق��ه يف الدوري الع��ام املايض، مؤكدا 
النج��اح يف ذل��ك عرب الوص��ول لنصف 

النهايئ ومتمنيا تحقيق األفضل.

محمد خميس: خسرنا بطولة 
وبقيت اثنتان

أك��د العب فري��ق مركز ش��باب أبوقوة 
محمد خمي��س أن فريقه خرس بطولة، 
إال أن املش��وار م��ا زال طوي��ال بوجود 
بطولتني أخريني سينافسون عى تحقيق 

لقبهام.
وأشار بعد الخسارة أمام دمستان يف ربع 

نهايئ “دورينا” إال أن فريقه قدم مباراة 
قوية ووصل إىل املرمى، لكن مل يوفق يف 

ترجمة الفرص إىل أهداف.
وأوض��ح أن الركي��ز بعد الخ��روج من 
ال��دوري س��يكون منصب ع��ى الكأس 
وتحقيق��ه؛ ليحص��ل الفري��ق أيضا عى 
فرصة اللعب يف كأس الس��وبر أمام بطل 
الدوري، مش��ريا إىل أن خس��ارة الدوري 

طويت والركيز عى القادم.

حضور جماهيري بارز

س��جل الحض��ور الجامه��ريي يف مباراة 
يف  ب��ارزة  عالم��ة  وأبوق��وة  دمس��تان 

منافسات ربع النهايئ.
وحرضت جامه��ري الفريقني إىل اس��تاد 
اتحاد الريف بكثافة، وشجعت فريقيها 

طوال املجريات.
واحتفل��ت جامهري دمس��تان مع أفراد 
فريقه��ا بالتأه��ل إىل نص��ف النهايئ، إذ 
عاشت أجواء الفرحة العارمة مع صافرة 

النهاية للمباراة.
ويعت��رب جمهور دمس��تان من الجامهري 
التي تحرص دامئا ع��ى الحضور بأعداد 

جيدة ومساندة فريقها.

الشجار نجم إعالمي المع 
في الحراسة 

يعترب حارس فريق مركز ش��باب أبوقوة 
حسني الشجار واحدا من النجوم أصحاب 

اإلمكانات املتعددة يف “دورينا”.
وعالوة ع��ى كونه حارس��ا مميزا أثبت 
نفس��ه مع فريقه بإمكانات��ه العالية بني 
الخش��بات الث��الث، وقيادت��ه فريقه يف 
املوس��م املايض إىل إحراز لقب الدوري، 
ف��إن حس��ني الش��جار يعد واح��دا من 
الالمع��ة  الش��ابة  اإلعالمي��ة  النج��وم 

والقادمة بقوة يف مجال اإلعالم.
ويعترب الش��جار من الكفاءات الشبابية 
اإلعالمية املتمي��زة يف تصوير “الفيديو” 
باإلضاف��ة إىل املونتاج، ول��ه العديد من 
اإلسهامات اإلعالمية يف مجاالت متعددة 
أبرزه��ا الرياضي��ة وع��ى صعي��د مركز 

شباب أبوقوة أيضا.
ويؤك��د وجود الش��جار كقامة ش��بابية 
ورياضي��ة وإعالمية ليؤكد عى الش��اب 
البحريني الطموح الذي يتمتع مبهارات 
وإمكانات تعكس حج��م إبداعه الكبري 

ومتيزه الالفت يف جميع األصعدة.

دمستان يقصي حامل اللقب ويصل نصف نهائي دورينا
بوري يبعد سافرة بعد مباراة ماراثونية حسمت بـ 11 ركلة ترجيح

طه الفردان محتفال بهدفه الشجار خالل مباراة دمستانجعفر الفردانحسين الشجار

فرحة العبي بوري بالتأهل من لقاء بوري وسافرة

تفتت��ح يف الثامنة والنص��ف من صباح 
“املنت��دى  فعالي��ات  )األح��د(  الي��وم 
الريايض” ال��ذي تنظمه اللجنة األوملبية 
البحريني��ة ع��ى مدار يوم��ني متتاليني 
بقاع��ة املؤمترات بفندق “ك��راون بالزا 
“ ويش��تمل عى 3 محاور رئيس��ة هي 
“مح��و األمي��ة البدني��ة “ و “مكافحة 
و  الري��ايض”  املج��ال  يف  املنش��طات 

“االحراف الريايض”.
املنت��دى س��يبدأ بكلم��ة لألم��ني العام 
املس��اعد للمجل��س االع��ى للش��باب 
والرياض��ة األمني الع��ام للجنة األوملبية 
البحريني��ة عبدالرحمن عس��كر يتبعها 
عرض فيل��م تعريفي قص��ري عن “محو 
األمية البدنية “ ثم تبدأ أوىل املحارضات 
يف هذا املحور ويتح��دث فيها املحارض 
الكندي ريتشارد ويي عن “الرياضة من 
اجل الحي��اة “. يف املحور الثاين املختص 
مبكافحة املنش��طات يف املجال الريايض 
س��يتحدث محمد ال��دورسي يف القاعة 
الثانية عن كل ما يتعلق بهذه اآلفة التي 

يستوجب ان يحاربها كل الرياضيني.
وتختتم فعاليات الي��وم األول مبحارضة 
عن مفه��وم االحراف الري��ايض يلقيها 
املدي��ر اإلداري ملرك��ز “ون��رز الريايض 
“ املخت��ص يف تدري��ب الصغ��ار ف��واز 

البنمحمد الذي س��يتحدث عن مبادئ 

ومعايري االحراف الريايض بش��كل عام 

واالحراف يف مجال كرة القدم خصوصا.

وكان��ت اللجنة األوملبي��ة البحرينية قد 

خاطبت مختل��ف الجهات ذات العالقة 

باملح��اور الثالثة ودعتهم لرش��يح من 

ميثله��م يف هذا املنت��دى وتلقت الكثري 

من الرش��يحات من مختل��ف الوزارات 

والهيئ��ات الرياضية واملراكز الش��بابية 

والت��ي من املتوقع أن تصل أعدادها إىل 

ألف مشارك ومشاركة يف املحاور الثالثة 

م��ع العلم أن باب املش��اركة س��يكون 

مفتوحا حتى صباح اليوم.

ك��ام ت��م توجي��ه الدع��وة إىل مختلف 

وس��ائل اإلع��الم املحلية لحض��ور هذا 

املنت��دى وإثرائ��ه بالنق��اش املوضوعي 

والتغطي��ة الالئق��ة، علام ب��ان كل من 

اللجن��ة األوملبي��ة الدولي��ة واملجل��س 

األوملبي اآلس��يوي يتابعان هذا املنتدى 

م��ن خ��الل مواق��ع اللجن��ة األوملبية 

البحريني��ة ويحرصان ع��ى نر إخباره 

عى موقعيهام اإللكرونيني كون محاورة 

تدور حول موضوعات تلتقي مع مبادئ 

وقيم الحركة األوملبية العاملية.

ب��دأ منتخبن��ا الوطن��ي للناش��ئني لكرة 
اليد مرحل��ة اإلعداد األخ��رية بالدخول 
يف معس��كر داخ��ي بفندق الس��فري يف 
إطار اس��تعداداته للمشاركة يف البطولة 
اآلس��يوية الثامنة املؤهلة لنهائيات كأس 
الع��امل والت��ي تنطلق منتصف الش��هر 
الحايل بالعاصمة األردنية عامن وتستمر 
حت��ى الس��ادس والعرين من الش��هر 

نفسه.
ويف معس��كره الداخي، يلتقي منتخب 
الناش��ئني نظ��ريه الياب��اين يف مبارات��ني 
وديتني اإلثن��ني والثالث��اء املقبلني كآخر 
املباريات التجريبي��ة للمنتخب، عى أن 
يستمر املعس��كر حتى موعد السفر إىل 
البطولة يف الرابع عر من هذا الش��هر، 
وبعد االستقرار عى القامئة النهائية التي 

ستشارك يف التصفيات اآلسيوية.
وتضم القامئ��ة الحالي��ة 18 العباً: وهم 
السيد عي باسم، قاس��م جعفر، محمد 
عبدالجليل، حس��ني ع��ي خميس، عي 
محم��د مس��عود، عي ريض العش��ريي، 
أحم��د إبراهيم، حس��ني النجار، مجتبى 
الزميور، عي جعفر عي، محمد حبيب، 
منتظ��ر إبراهي��م، عي محمد حس��ن، 
محمد خليل حسني، مؤيد سمري شعيب، 
عادل محمد، حسني محمد وجاسم عي 
خمي��س، إىل جان��ب الجهازي��ن الفني 

واإلداري واملك��ون م��ن املدي��ر الفن��ي 
التون��ي صاحب��ي بن ماج��د واملدرب 
الوطني محمد املراغي ومساعد املدرب 
رائ��د امل��رزوق وإداري الفريق جاس��م 

خميس.
منتخبن��ا الوطن��ي للناش��ئني أنهى للتو 
معس��كره الخارج��ي بجمهوري��ة مرص 
العربية والتقى منتخب��و مرص واألردن، 
واس��تمر يف تدريباته اليومية املكثفة يف 
الفرة املاضية، ومن املنتظر أن يكون قد 
وص��ل إىل الجاهزية املطلوبة قبل لقاءه 
املقبل أمام اليابان املنتظر وصوله صباح 
اليوم )األحد(. يذكر أن منتخب الناشئني 

بالبطول��ة  األوىل  املجموع��ة  يف  يق��ع 
اآلس��يوية ويض��م إىل جانب��ه منتخبات 
الس��عودية، الصني وعامن، ويلعب أوىل 
مبارياته يف الدور التمهيدي أمام منتخب 

عامن ثم الصني وأخرياً السعودية.
ويف ح��ال التأه��ل إىل ال��دور الرئيس، 
يتم تقس��يم املنتخب��ات إىل مجموعتني 
تض��م كل مجموعة 4 منتخبات لتحديد 
املنتخبات املتأهلة إىل الدور قبل النهايئ 
ومنها إىل التصفيات اآلس��يوية بحسب 
نظام البطولة وال��ذي تتأهل من خالل 
4 منتخب��ات إىل نهائي��ات كأس الع��امل 

املقبلة.

اليوم افتتاح المنتدى الرياضي 
بـ 3 محاور رئيسة

منتخب ناشئي اليد يدخل معسكره 
استعدادا للتصفيات

جانب من تدريبات منتخب الناشئين

اتحاد اليدضاحية السيف         اللجنة األولمبية البحرينية

ريتشارد ويي عبدالرحمن عسكر 



أكد ممث��ل جاللة املل��ك لألعامل 
الش��باب رئيس  الخريية وش��ؤون 
املجلس األعىل للش��باب والرياضة 
البحرينية  األوملبي��ة  اللجنة  رئيس 
للق��درة  املل��ي  الفري��ق  قائ��د 
س��مو الش��يخ نارص ب��ن حمد آل 
خليف��ة أن بطول��ة الع��امل للقدرة 
العامل  بطول��ة  منافس��ات  ضم��ن 
للفروس��ية التي تس��تضيفها والية 
نورث كاروالين��ا بالواليات املتحدة 
األمريكي��ة يف 11 و 12 م��ن ش��هر 
س��بتمر الجاري تعت��ر من أقوى 
البط��والت التي يخوضه��ا الفريق 
ويش��ارك فيه��ا بقوة وم��ن أجل 
تحقي��ق أفض��ل النتائ��ج وصعود 
منصات التتويج، إذ استعد الفريق 
بفرس��انه املتميزين بش��كل مثايل 
خ��الل الف��رة املاضية م��ن خالل 
املش��اركة يف الس��باقات األوروبية 
اعترناها محطات  الت��ي  املختلفة 
إع��داد للفريق ملنافس��ات القدرة 
ببطول��ة العامل للفروس��ية، وكانت 
كفيلة باكتس��اب املزيد من الخرة 

خصوص��ا أن الفري��ق س��بق ل��ه 
املش��اركة يف عدد م��ن البطوالت 

العاملية يف السنوات املاضية.

وأش��ار س��موه إىل أن��ه م��ع العد 
التن��ازيل النط��الق س��اعة الصفر 
املل��ي  الفري��ق  ف��إن  للبطول��ة 

بجميع أعضائه وفرس��انه عىل أتم 
لدخ��ول  واالس��تعداد  الجهوزي��ة 
أجواء هذا الس��باق العاملي، الذي 

يس��عى الفري��ق املل��ي فيه ألن 
يحقق النتائج التي جاء من أجلها، 
مؤكدا سموه حرص الفريق امللي 

ع��ىل تقدي��م األفضل، آم��الاً أن ال 
تقف الظروف يف طريق املشاركة، 
ومبيناًا أن البطولة تحمل يف طياتها 
العدي��د م��ن الصعوب��ات ولكننا 
ا ونرك األمور لرب  اس��تعدينا جيداً

العاملني.
ويف خت��ام حديث��ه ق��ال س��موه 
إنهم يترشفون باملش��اركة يف هذه 
البطول��ة العاملي��ة مع ف��رق دول 
مجلس التع��اون الخليجي اململكة 
العربية الس��عودية، سلطنة عامن 
ودولة اإلم��ارات العربية املتحدة، 
وإنها لفرصة عظيمة لتأكيد تقدمنا 
ا س��موه  يف هذه الرياضة، مش��يداً
بدور نائب رئي��س دولة اإلمارات 
العربي��ة املتح��دة رئي��س مجلس 
الوزراء حاكم ديب صاحب الس��مو 
الش��يخ محمد بن راشد آل مكتوم 
ومبشاركة سمو الشيخ حمدان بن 
محمد بن راشد آل مكتوم يف هذه 
البطولة، متمنياًا سموه كل التوفيق 
الخليجي��ني  والفرس��ان  للف��رق 

املشاركني يف البطولة العاملية.

بطولة العالم للقدرة فرصة عظيمة لتأكيد تقدم البحرين في الرياضة
أعرب عن اعتزازه بمشاركة األشقاء الخليجيين... ناصر بن حمد:

نورث كاروالينا         المكتب اإلعالمي

تغطية              اللجنة اإلعالمية

سمو الشيخ ناصر بن حمد مع سمو الشيخ خالد بن حمد

سمو الشيخ ناصر بن حمد خالل االستعدادات
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أعرب ممثل جاللة امللك لألعامل 
الخريية وشؤون الشباب رئيس 

املجلس األعىل للشباب والرياضة 
رئيس اللجنة األوملبية البحرينية 

سمو الشيخ نارص بن حمد آل 
خليفة عن سعادته باملشاركة 

الواسعة من قبل الشباب 
البحريني مبسابقة “الهري” ضمن 

منافسات األسبوع األول عىل 
كأس نجله سمو الشيخ حمد بن 
نارص بن حمد آل خليفة، والذي 
يأيت ضمن موسم نارص بن حمد 

للموروث البحري، الذي يقام 
تحت رعاية سموه وتنظمه 

لجنة رياضات املوروث الشعبي، 
والذي تستمر منافساته حتى 

يوم 27 أكتوبر املقبل.
وقال سموه “نعرب عن 

سعادتنا باملشاركة الواسعة 
للشباب يف أوىل مسابقات الهري 
ضمن موسم املوروث البحري، 

والذي يعكس مدى حرص 
الشباب البحريني يف املشاركة 
يف البطوالت املحلية املختلفة، 

والذي يؤكد عىل قدرتهم يف 
خوض التحدي واملنافسة. فهذه 

املشاركة ستدفع بكل تأكيد 
يف ظهور املسابقة عىل الشكل 

الذي تخدم تطلعاتنا لتعزيز 
ثقافة الرياضات الراثية البحرية، 

وتدفع الشباب نحو متسكهم 
بهويتهم الوطنية األصيلة النابعة 

من تراثنا العريق املتوارث عن 
األجداد واآلباء”، مشيدا سموه 

باملستويات الكبرية الذي قدمها 
الشباب خالل هذه املشاركة 
والتي ساهمت يف إبراز هذا 
النوع من املوروث الريايض. 

وأضاف سمو الشيخ نارص 
بن حمد آل خليفة أن موسم 
املوروث البحري سيساهم يف 

تعزيز الهوية والثقافة والراث 

الوطني، من خالل ما يحمله 
من أهداف واضحة املعامل لدعم 

هذا الجانب املهم من تاريخ 
مملكة البحرين، مشريا سموه 

إىل أن هذا املوسم يعتر عنرص 
جذب لكل من يريد أن يتعرف 

عىل تراث البحرين وتحديدا 
الجانب البحري، كام أنه سيسهم 

يف التعريف بالرياضات الراثية 
البحرية، مقدرا سموه يف الوقت 

ذاته جهود رئيس وأعضاء 
اللجنة املنظمة لهذا املوسم 

عىل اإلعداد والتحضري املميزين 
إلقامة هذا الحدث.

وسموه يشيد بالمشاركة الواسعة ومستوى التنافس في مسابقة الهير

مشاركة واسعة في مسابقة الهير

أش��اد النائب األول لرئيس املجلس األعىل 
للشباب والرياضة رئيس االتحاد البحريني 
أللع��اب الق��وى س��مو الش��يخ خالد بن 
حم��د خليف��ة باملس��توى الكب��ري ال��ذي 
قدم��ه املش��اركون مبنافس��ات التصفيات 
التأهيلية للنس��خة الثانية من بطولة أقوى 
رج��ل بحريني، التي اختتمت منافس��اتها 
يوم الس��بت املواف��ق 8 س��بتمر مبجمع 
الس��يف، والتي وجه س��موه لتكون الدور 
املؤه��ل للمتس��ابقني الذي��ن ينجحون يف 
تحقي��ق املراك��ز األوىل بجمي��ع األوزان، 
للمنافس��ات النهائي��ة من البطول��ة، التي 
س��تقام تحت رعاية س��موه تحت ش��عار 
“خل��ك وحش”، واملق��رر إقامتها يف الفرة 
21 - 23 فراير2019، إذ تأيت هذه البطولة 
ضمن املبادرات التي أطلقها س��مو الشيخ 
خالد بن حمد آل خليف��ة والهادفة لدعم 
الش��باب يف املجال الريايض واإلنس��اين، إذ 
س��يتم تخصيص ريع هذه البطولة ملرىض 

الرسطان.

 عطاء كبير وروح عالّية

وق��ال س��موه “نش��يد باملس��توى الكبري 
واملمي��ز ال��ذي قدمه الالعب��ون يف جميع 
أوزان التصفي��ات املؤهل��ة لل��دور النهايئ 
من بطولة أقوى رجل بحريني يف نس��ختها 
الثانية، م��ام يؤكد تحضرياته��م املتواصلة 
لخ��وض غ��امر ه��ذه املنافس��ات، والتي 
تؤك��د يف الوقت ذاته قدراتهم وإمكاناتهم 
البدنية والرياضية، وإرصارهم الواضح عىل 
تقدي��م الصورة املرشفة، والتي انعكس��ت 
عىل قوة املنافس��ة والتح��دي فيام بينهم، 

والت��ي أس��همت يف إب��راز وإنج��اح هذه 
الرحلة من البطولة”. وحّيا س��موه العطاء 
الكب��ري لجمي��ع املش��اركني يف التصفيات، 
منوها سموه بالروح الرياضية العالية التي 
شهدتها املنافسات والتزام واحرام الالعبني 

للقرارات التحكيمية. 

 سموه يهنئ الفائزين

وهنأ سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة 
جميع املش��اركني الفائزي��ن باملراكز األوىل 
يف جميع األوزان، مؤكدا سموه أن تحقيق 
الفائزي��ن له��ذه النتيجة ج��اء عن جدارة 
واستحقاق بعد املستويات القوية والثابتة 
الت��ي قدموها خ��الل مس��ابقات األوزان، 
وال��ذي عكس رغبتهم الواضح��ة بالظهور 
بصورة مميزة يف التصفيات، متطلعا سموه 
ملزيد من اإلثارة والتش��ويق باملنافس��ات 

النهائية من البطولة.

تفاعل جماهيري

شهدت منافس��ات اليوم الختامي حضورا 
جامهريي��ا كب��ريا م��ن مختل��ف أطي��اف 
املجتم��ع وزوار اململك��ة لقل��ب الحدث، 
الذي��ن تفاعل��وا م��ع الالعب��ني يف جميع 

املسابقات. 

دور بارز للمتطوعين

لع��ب فري��ق املتطوع��ني يف التصفي��ات 
التأهيلي��ة دورا بارزا باملس��اهمة يف نجاح 
هذه املرحلة من منافس��ات البطولة. فقد 
بذل املتطوع��ون جهود كب��رية خالل أيام 
التصيفيات، انعكس��ت عىل إبراز وإنجاح 

هذه مسابقات الدور املؤهل.

لجنة الحكام ورصد النتائج “كفيتو”

لعبت لجنت��ا الحكام ورص��د النتائج دورا 
كبريا فرة إقامة التصفيات، واستطاع أفراد 

اللجنتني املكونتني من الش��باب البحريني 
من الجنس��ني جهودا واضح��ة يف تحقيق 
املس��ابقات  إدارة  يف  املطل��وب  النج��اح 
وتس��جيل النتائج. فقد كانت تلك الجهود 
برهانا واضحا عىل أن الكفاءات البحرينية 
قادرة عىل تنظيم شتى البطوالت.. “كفيتو 

ووفيتو”.

 نتائج الوزن الخفيف

أس��فرت نتائج الوزن الخفيف يف املسابقة 
“بن��ج برس” عن فوز الالعب س��يد ش��ر 
عبدالله باملرك��ز األول، فيام حصل الالعب 
محم��د جعف��ر عيىس ع��ىل املرك��ز الثاين 
وحصل الالعب خالد جاس��م يوسف عىل 

املركز الثالث.
ويف مس��ابقة “سكوات” فاز الالعب هاشم 
عارف عىل املركز األول، فيام حصل الالعب 
محم��د جعفر ع��ىل املركز الث��اين وحصل 

الالعب أسعد نجم عىل املركز الثالث. ويف 
مس��ابقة “الرفعة امليتة” فاز الالعب سيد 
ش��ر عبدالله ع��ىل املرك��ز األول، وحصل 
الالعب أسعد نجم عىل املركز الثاين وحصل 

الالعب يوسف القالف عىل املركز الثالث.

نتائج الوزن المتوسط

أس��فرت نتائج الوزن املتوسط يف املسابقة 
“بنج برس” عن فوز الالعب حس��ني حسن 
حبي��ب باملركز األول، في��ام حصل الالعب 
دعي��ج ع��ي ع��ىل املرك��ز الث��اين وحصل 
الالع��ب عيىس عارف عىل املرك��ز الثالث. 
ويف مس��ابقة “سكوات” فاز الالعب عيىس 
عارف عىل املركز األول، فيام حصل الالعب 
س��لامن البدر ع��ىل املركز الث��اين وحصل 
الالعب زهري أسريي عىل املركز الثالث. ويف 
مسابقة “الرفعة امليتة” فاز الالعب عيىس 
عارف ع��ىل املرك��ز األول، وحصل الالعب 

إبراهيم امل��الح عىل املرك��ز الثاين وحصل 
الالعب سلامن البدر عىل املركز الثالث.

 نتائج الوزن الثقيل

أس��فرت نتائج الوزن املتوسط يف املسابقة 
“بن��ج ب��رس” عن ف��وز الالع��ب يعقوب 
العطاوي باملركز األول، فيام حصل الالعب 
أحد املوىس عىل املركز الثاين وحصل الالعب 
عي عادل عىل املركز الثالث. ويف مس��ابقة 
“س��كوات” فاز الالعب نارص الوردي عىل 
املرك��ز األول، فيام حص��ل الالعب يعقوب 
العط��اوي عىل املركز الثاين وحصل الالعب 
عي عادل عىل املركز الثالث. ويف مس��ابقة 
“الرفعة امليتة” ف��از الالعب أحمد املوىس 
ع��ىل املرك��ز األول، وحص��ل الالعب عي 
ع��ادل عىل املرك��ز الثاين وحص��ل الالعب 

مرتىض السيد خليل عىل املركز الثالث.

 نتائج المجموع العام

ج��اءت نتائ��ج املجم��وع الع��ام لل��وزن 
الخفيف عىل النحو التايل: فاز الالعب سيد 
شر عبدالله باملركز األول، وحصل الالعب 
هاش��م عارف ع��ىل املركز الث��اين وحصل 
الالعب أسعد نجم عىل املركز الثالث. ويف 
الوزن املتوس��ط، فاز عي��ىس عارف باملركز 
األول وحص��ل الالعب حس��ني حبيب عىل 
املركز الثاين وحصل الالعب إبراهيم املالح 
عىل املركز الثال��ث. ويف الوزن الثقيل، فاز 
أحمد املوىس باملركز األول وحصل الالعب 
عي عادل عىل املركز الثاين وحصل الالعب 

يعقوب العطاوي عىل املركز الثالث.

خالد بن حمد يهنئ المتأهلين ويشيد بالمستوى الكبير
في تصفيات بطولة أقوى رجل بحريني 2

الرفاع     المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة

جانب من المنافسات من التصفيات
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 ن�ش���اأت وترعرعت يف قرية ب���وري. وعائلتي 
تعمل اأ�شا�شا يف جمال الفالحة وجتارة اخل�رضاوات 
والفواك���ه موا�شلًة ملهنة الآباء والأجداد، اإلى اأن 
امتهن الوالد مهنة املقاولت ودخل هذا املجال 
بحك���م اأنه كان يعم���ل يف ميناء �شلم���ان، ودر�س 
حت���ى اإح���دى املراح���ل الدرا�شي���ة، وكان وقتها 

املحظوظ من يكون متعلًما.
ال�شبعين���ات يف جم���ال  من���ذ  الوال���د  عم���ل 
املق���اوالت، اإل���ى اأن توقف عن ه���ذا الن�شاط يف 
نهاية الت�شعينات، واأ�رضينا على موا�شلة املجال 
نف�شه. فمنذ كن���ت ملتحقا باملرحل���ة البتدائية 
مار�شت العمل اإلى جان���ب الوالد واإخواين، وهذا 
الأم���ر منحن���ا خربة اأك���ر؛ نظ���ًرا لكونن���ا ندر�س 
نظري���ا ونطب���ق عمليا يف نف�س الوق���ت، مما مثّل 
اأك���رب در�ًشا يل، اإذ تعلم���ت معنى العمل والنجاح 
والتحقيق، وكيفية تكوي���ن وتاأ�شي�س امل�شاريع 
من���ذ نعوم���ة اأظاف���ري، فاأدرك���ت قيم���ة العمل 
من���ذ ال�شغر وتقدي���ر العمل وتك���رمي العاملني 
املجدين؛ لأننا عملنا يف يوم مثلهم وعرفنا قيمة 

التعب والعرق.

 شهادات محلية وعالمية
در�شت حت���ى ال�شنة اجلامعي���ة الأولى، لكن 
لظ���روف خارجة عن اإرادت���ي توقفت ومل اأ�شتطع 
الإكم���ال. ث���م در�ش���ت تخ�ش����س اإدارة اأعم���ال 
يف معاه���د خا�ش���ة، وح�شل���ت عل���ى الكث���ر من 
ال�شهادات يف ريادة الأعمال والقيادة واملحا�شبة 
م���ن معاه���د داخ���ل البحري���ن واأخ���رى عاملية يف 
اأم���ركا وبريطاني���ا، وهي م�شدق���ة، وكانت اآخر 
ال�شهادات التي ح�شل���ت عليها يف بريطانيا من 

معهد املعلم.
مل اأتوق���ف عن التعلي���م اأو التدري�س وحالًيا 
اأدر����س املوظفني لدي بال�رضكة ب���دًءا من اأ�شغر 
موظ���ف اإل���ى اأكربهم، اإم���ا باإدخاله���م يف دورات 
خا�ش���ة على ح�ش���اب ال�رضك���ة اأو دورات مدعومة 
م���ن “متكني” وعلى ح�شاب ال�شندوق اأو دورات 

مدعومة من وزارة العمل والتنمية الجتماعية.
كم���ا اأنني اأعطي دورات، ولدي مركز تدريب 
على م�شتوى ب�شيط داخ���ل ال�رضكة يقدم خدمات 
املوظف���ني  في���ه  واأدرب  للموظف���ني،  جي���دة 
البحريني���ني والأجانب؛ ل�شقل مهاراتهم وتنمية 
قدراته���م وترغيبه���م يف العم���ل اأك���ر، وب���داأت 
التدري���ب باملركز منذ حوايل ع���ام واحد اإلى عام 

ون�شف.

 انطالق “البزنس” الخاص
ب���داأت العم���ل يف م�رضوعي اخلا����س يف العام 
2000، اإذ اأ�ش�ش���ت اأول �رضكة مبجال املقاولت، 
والتخلي����س اجلمركي، وال�شحن والتفريغ. عملت 
عل���ى بل���ورة اأف���كار جدي���دة ومل نعم���ل باأعمال 
تقليدي���ة، اإذ ا�شتخدمن���ا يف جمال املقاولت كل 
التقنيات احلديثة والأدوات اجلديدة والأ�شاليب 
الهند�شية املتط���ورة، وبطرق خالق���ة، اإذ متكنا 
بف�شل اهلل تعالى من التدرج يف الأعمال، اإذ بداأنا 
العمل يف جمال املقاولت وال�شحن والتفريغ، ثم 
جتارة بيع مواد البناء وتاأجر املعدات، بعد ذلك 
طورنا العمل اأكر يف جم���ال النقليات، ثم جمال 
ال�شفر وال�شياح���ة، والآن لدي جمموعة كبرة من 

الأن�شطة.
الظ���روف الت���ي ع�شفت ببع����س القطاعات 
يف ال�ش���وق علمتنا تنوي���ع الأن�شطة ول نركز على 
ن�ش���اط اقت�شادي معني. العم���ل بني على اأ�ش�س 
�شحيح���ة، لكن اأن�شطة مث���ل املقاولت تعر�شت 

لأزم���ات عاملي���ة مث���ل تل���ك التي حدث���ت العام 
2008، ويف ال�شن���وات التي تلتها مرت البحرين 
بالأحداث املوؤ�شفة، اإ�شافة اإلى اأزمات مثل �شح 
مواد البن���اء اأحياًنا واأزمة املحج���ر احلكومي، كما 
اأن قط���اع املق���اولت تعر�س لأزم���ات عدة منذ 
تاريخ بدء اأول ن�شاط مقاوالت وحلد اليوم، ولذا 
ارتاأيت عدم الرتكيز على ن�شاط واحد واأن اأطور، 
فب���داأت بتطوير اأن�شط���ة رديفة، لي�ش���ت بعيدة 
كل البع���د ع���ن جم���ايل الأ�شا�شي، فمث���ال عملت 
يف جمال املق���اولت اإذ اأ�شفت اإلي���ه مواد البناء 
وتاأج���ر املعدات، بع���د ذلك ال�شح���ن والتفريغ، 
ث���م النقليات، وكلها اأن�شط���ة قريبة اإلى بع�شها 
البع�س، و�ش���ول اإلى اأن�شط���ة ال�شنوات الأخرة، 
ففي العام 2010 دخلت جمال ال�شفر وال�شياحة.

 تنويع األنشطة
التنوي���ع يف اأن�شطة الأعم���ال �شاعدين كثًرا، 
اإذ اإن جمي���ع الأن�شطة اأركز عليه���ا واأديرها اإدارة 
متكافئة وعلى م�شتوى عاٍل، لكن عندما يتعر�س 
اأي ن�ش���اط لك�ش���اد اأو بطء يف النم���و نحاول دعمه 
ب���كل م���ا اأوتينا م���ن ق���وة واإمكان���ات ويف نف�س 
الوق���ت نعو����س علي���ه بالأن�شطة الثاني���ة التي 
بداخل الن�شاط نف�ش���ه، اأي اأن الن�شاط نف�شه يتم 
م�شاعدته بالأن�شط���ة الرديفة التي بجانبه، فمثال 
عندم���ا تتعر����س مواد البن���اء اأحياًنا اإل���ى بطء اأو 
خلل ما فاإننا نعو�س عليه بالأن�شطة التي بجانبه، 
مثال ن�شاع���ف عملنا يف توفري املع���دات وتاأجري 
املع���دات، وكذل���ك ن�شاع���ف العم���ل يف جم���ال 

املقاولت والأعمال التي تتطلب عمالة مهرة.
ف���كل كف���ة يف الن�ش���اط االقت�ش���ادي تخدم 
الكف���ة الثاني���ة يف ذات القط���اع، وه���ذا ال�شيء 
ل يقت����رض علين���ا يف البحرين فقط، ب���ل اي�شا يف 
البلدان الأخرى. وق���د يت�شاءل البع�س عن �شبب 
تنويع���ي يف الأن�شطة وه���ذا الك���م الهائل منها، 
فاأجيب اأنني قمت بتاأ�شي�س جمموعتي وتدرجت 

فيها عتبة عتبة، ومل اأقفز مرة واحدة.
ا�شتفدت من تط���ور اأداء احلكومة من ناحية 
تقدمي اخلدمات والقفزة التي ح�شلت يف 2000 

عندما تولى جاللة امللك مقاليد احلكم يف البالد، 
واأ�شدر ميث���اق العمل الوطني، و�شاهم يف تنمية 
القت�شاد الوطني، مم���ا اأحدث قفزة يف البحرين 
الت���ي كان���ت ت�ش���ر ب�ش���كل متباط���ئ، فعادت 
البحرين ملركزها الذي كانت عليه يف ال�شتينات 
وال�شبعين���ات عندم���ا كانت تعت���رب بوابة اخلليج 
ومركز القت�شاد اخلليجي، )...( منذ ت�شلم جاللة 
املل���ك مقالي���د احلكم فاإنه���ا نعم���ة بالن�شبة لنا 
وفر�شة ثمينة متكنا خالله���ا من تطوير اأعمالنا، 
اإذ عملن���ا بوترة مت�شارعة، فال ننتهي من م�رضوع 
حت���ى ندخ���ل يف م�رضوع اآخ���ر، كما جنه���ز لفتتاح 
ن�شاط جديد بعد فتح الن�شاط االأول، وهذه االأمور 
جميعه���ا �شاهم���ت يف تنمي���ة القت�ش���اد وعملنا 
خ�شو�ش���ا، وال���ذي انعك�س عموًما عل���ى البحرين 
وعل���ى التج���ار خ�شو�ش���ا. فعندم���ا ن�ش���ع البلد 
وم�شلحت���ه ن�شب اأعيننا فاإنن���ا بالتاأكيد �شنبدع 

ونعطي اأكر.

“البزنس” بخير
عندم���ا ب���داأت “البزن����س” كان���ت الفر����س 
متاحة والقت�شاد يف اأعل���ى م�شتواه، وهذا جعلنا 
ننتع�س ويف نف�س الوقت نعمل مع توفر امل�شاحة 

وحرية العم���ل واحلرية القت�شادي���ة، بالإ�شافة 
اإل���ى املمي���زات التي جعلتنا نتمك���ن من حتقيق 
موقع ريادي اإل���ى اليوم، فالأزمات التي ح�شلت 
كانت عاملية ولي�ش���ت حملية، )...( البحرين جزء 
من العامل وتتاأثر عندم���ا يتاأثر العامل باأي �شيء، 
ول���ول موقعها اجلغرايف املمي���ز يف خارطة العامل 
ملا تاأث���رت كل هذا التاأثر، فعندم���ا مير العامل 
بطفرة م���ا فاإن البحري���ن اأول م���ن ت�شتقبل هذا 
الأمر، وكذلك الأمر عندما مير العامل باأزمة ل قدر 

اهلل فاإنها اأول املتاأثرين.
نح���ن كتجار نعت���رب اأنف�شن���ا يف �شفينة على 
عر�س البحر، فاإم���ا تبحر هذه ال�شفينة على وئام 
وخ���ري واإم���ا اأن تتعر�س لعوا�شف لذل���ك اأن�شح 
كل التج���ار باأن دائًما يتاأقلمون مع الأزمات التي 
من���ر بها، وهي تعترب من العوامل الطبيعية التي 
حت�ش���ل يف اأي بلد واأي بي���ت واأي بيئة عمل، ويف 

كل بيئة عمل يحدث هذا الأمر.
 م���ا نراه اليوم عندما يحدث ركود يف ال�شوق 
النا����س تتحدث ب�شكل ف�شفا�س كما اأن و�شائل 
التوا�شل الجتماع���ي “ال�شو�شل ميديا” ت�شاهم 
يف تاأجي���ج املو�ش���وع واأن الو�ش���ع القت�ش���ادي 

�شيئ.
 بالن�شب���ة يل اأ�شع الياأ�س دائًما وراء ظهري، 
فاأن���ا اأوؤمن مبقولة “ل حياة م���ع الياأ�س ول ياأ�س 
مع احلي���اة”، واأ�ش���ع دائًم���ا الأمل ن�ش���ب عيني 
واأمامي واأتوكل يف �شيء على اهلل، فال�شخ�س اإذا 
اجتهد وبتوفيق من رب العاملني فاإنه �شي�شل، 
لكن���ه اإذا و�شع الياأ�س اأمام���ه ومل يعمل ويجتهد 
فاإن���ه لن ينت���ج. )...( الي���وم وهلل احلمد اجلهات 
الر�شمي���ة جميعه���ا تتفه���م الظ���روف، والقيادة 
ال�شيا�شي���ة ت�شتم���ع اإلينا، وتقف عل���ى م�شتوى 
اجل���رح. فعلى �شبي���ل املثال عندم���ا �شدر قرار 
رفع ر�شوم ال�شج���الت التجارية فاإن �شمو رئي�س 
الوزراء وج���ه فوًرا باإيقاف العمل بالقرار وتاأجيل 
املو�ش���وع اإلى ح���ني ال�شت�شارة في���ه، واأو�شى 
اأطراف الق���رار للتناق����س يف املو�ش���وع واأوقف 

القرار مرة ومرتني.
 كذل���ك بع����س الق���رارات الت���ي �ش���درت 

فيم���ا يتعل���ق بقطاع النق���ل وال�شف���ر وال�شياحة 
واملق���اولت احلم���دهلل احلكوم���ة وقف���ت معنا، 
فاحلكومة على م�شتوى عاٍل من امل�شوؤولية وهي 
دائًما واأبًدا تقف مع املواطن ويف �شف املواطن.
هذا اأحد الأمور التي �شجعتني على املغامرة 
والدخول بكل جراأة يف تد�شني “البزن�س” وتنويع 
الأن�شط���ة التجارية، لأنني مطمئ���ن اأن اأعمايل يف 
ماأمن فلدينا قيادة واعية تنظر اإلى ال�شغر قبل 
الكب���ر، وهو ما ي�شجعن���ا كمواطنني على العمل 
وا�شتثم���ار اأموالنا ب���كل اأريحية واأم���ن واأمان يف 
البل���د، و ”البزن�س” بخر ول���ذا يبذل التاجر اأكر 

واأكرث وي�شخ املزيد من االأموال يف اأعماله.
البحري���ن متتلك مقوم���ات واأ�شا�شات، وبها 
خ���رات موجودة يف باطنه���ا واأر�شيته���ا �شلبة، 
وقوانينها تتواكب مع الأنظم���ة العاملية، لكنها 
بحاج���ة ملن يعمل بجد واجته���اد حتى يح�شل يف 
النهاي���ة، )...( نحتاج فقط اإل���ى اإبداع يف الأفكار 
والري���ادة يف الأعم���ال ولي����س الكتف���اء بنف����س 
الن�شاط الذي يعمل فيه اأقراننا االآخرين، فاإذا مل 
نطور ون�شيف فاإننا �شنبقى كما نحن، فالتطوير 
مطل���وب يف كل عملي���ة، وبدون تطوي���ر �شنبقى 

نراوح موقعنا ولن نتحرك منه.

 تجاوب إيجابي من المسؤولين 
كنت ع�ش���ًوا يف جلان غرفة جت���ارة و�شناعة 
البحري���ن، ومل اأجد �شوى الدع���م والثناء وال�شكر 
من ال���ذي عملت معهم باللج���ان. والتاريخ الذي 
عملت في���ه اإلى جان���ب الغرف���ة كان م�رضفا وهلل 
احلم���د، اذ بذل���ت خالل���ه م���ا ا�شتطع���ت من قوة 
واإمكان���ات، واأعطيتهم اأف���كار وجئت مبقرتحات 
و�شعي���ت يف ح���ل الكث���ر م���ن امل�ش���اكل الت���ي 
تتعل���ق بال�ش���ارع التج���اري، و�شاع���دين يف ذلك 
ك���وين ع�شًوا بجمعية املقاول���ني البحرينية، كما 
اأ�شعفني اأنني كن���ت اأتلقى ال�شكاوى وامل�شاكل 
التي اأخذتها وحملته���ا على عاتقي وتعاونت مع 
اإخ���واين يف اجلمعية لإيجاد حلول لها، وا�شتطعت 
خ���الل وج���ودي يف جل���ان الغرف���ة اأن اأنق���ل هذه 
امل�شكالت واملقرتح���ات واحللول اإليها، واحلمد 
هلل خ���الل الف���رتة الت���ي كن���ت فيه���ا بالغرف���ة 
تلق���ي الدع���م الكامل من اأع�ش���اء جمل�س الإدارة 
يف ال���دورة املا�شي���ة )28( بالإ�شاف���ة اإلى دعم 
اجلهاز التنفيذي باأكمل���ه، فح�شلنا على ت�شجيع 
وم�شاندة ال���وزراء وامل�شوؤولني واأ�شحاب ال�شاأن 
يف حل تلك امل�ش���كالت وكل الأمور التي نقلناها 
حلت باأكمله���ا. فعلى �شبيل املثال عندما قابلنا 
وزي���ر املوا�ش���الت والت�شالت كم���ال اأحمد يف 
م�شاألة ال�شياحة وال�شف���ر ومو�شوع اإيداع �شمان 
م����رضيف من مكاتب ال�شف���ر بقيمة 10 اآلف دينار 
رحب بن���ا الوزير ووقتها كنا منث���ل رابطة عبارة 
عن خليط متنوع من العاملني بنف�س القطاع من 
جمعيات والغرفة والتجار اأنف�شهم، وهذا ما �شجع 
الوزي���ر على ال�شتم���اع اإلينا؛ لأنن���ا كنا متحدين 
يف روؤان���ا، و�شعين���ا م���ع الوزي���ر يف الجتماع���ات 
اإل���ى اأن نتكامل يف القط���اع، فوجدن���ا ا�شتجابة، 
كم���ا وجدنا ا�شتجابة منه عندم���ا ذهبنا يف م�شاألة 
النق���ل الداخلي واخلارج���ي. وله���ذا فاإننا وجدنا 
اأن العم���ل الفردي يوؤدي اإلى نتائ���ج �شلبية، اأما 
العم���ل اجلماعي فاإن نتائجه دائًم���ا اأ�رضع وتكون 
اأف�ش���ل وناجح���ة، وكذل���ك وجدن���ا التع���اون من 
وزي���ر ال�شناعة والتج���ارة وال�شياحة، وذات الأمر 
ينطبق على جميع الوزراء وامل�شوؤولني املعنيني 
بامل�ش���اكل الت���ي واجهتنا يف قطاع���ات خمتلفة 

حيث كانوا وهلل احلمد متجاوبني معنا.

يوؤم��ن مبقول��ة ل حي���ة مع الي�أ�س ول ي�أ�س مع احلي�ة، وي�صع دائًم� ن�صب عيني��ه الأمل، ويعمل واثق� ب�أن كل 

�ص��يء بيد اخل�لق عّز وجّل. امتهنت ع�ئلة البريمي الفالحة وجت�رة اخل�ص��راوات والفواكه، اإذ ك�نت مهنة 

اأ�صالف الع�ئلة منذ القدم، بْيد اأن والد �صيفن� انخرط يف ال�صبعين�ت مبم�ر�صة جت�رة املق�ولت حتى اأواخر 

الت�ص��عين�ت. عمل �ص��يفن�، الذي ولد يف قرية بوري، مع والده يف جت�رة املق�ولت منذ نعومة اأظف�ره، واأ�ص��ر 

عل��ى موا�ص��لة العم��ل يف نف�س املج�ل، اإذ اأ�ص���س عمله اخل��س يف الع�م 2000. وتو�ص��ع يف اأن�ص��طته حتى دخل 

اأخرًيا يف الع�م 2010 جم�ل ال�ص��فر وال�ص��ي�حة. “البالد” التقت رجل الأعم�ل ري��س اأحمد البريمي، رئي�س 

جمل�س اإدارة جمموعة �ص��رك�ت )مدينة اخلليج لالأعم�ر، مدينة اخلليج للتطوير، �ص��ركة الري��س للنقلي�ت، 

�صركة الري��س لل�صفر وال�صي�حة، و�صركة جمموعة “البريمي للتج�رة واملق�ولت(، وفيم� يلي ن�س اللق�ء:

رديف بآخر  ندعمه  لكساد  األنشطة  أحد  تعرض  حال  في   
 الحكومة على مستوى عاٍل من المسؤولية وتقف دائما مع المواطن

 يدرب موظفي 
شركاته 

ألجل صقل 
مهاراتهم

 يؤمن بمقولة 
“ال حياة مع 

اليأس وال يأس 
مع الحياة”

اأمل احلامد

ظ���������روف ال������س������وق ع���ل���م���ت���ن���ا ت����ن����وي����ع األن���ش���ط���ة

رياض البيرمي... 
ممارسة المقاوالت 
منذ نعومة األظفار

امتهنت عائلته الفالحة وتجارة الخضراوات والفواكه

ء

• البرمي من حمبي �شيد الأ�شماك	



CT6
توف���ر كاديالك CT6 ل�سائقيه���ا م�ستويات �أعلى من 
“�لت�س���ارك” عرب تقنيات جتعلهم عل���ى در�ية �أكرب بكل 
م���ا يحيط به���م، ف�سال عن �أنظمة هي���كل تت�سمن تقنيات 
ن�سطة توفر ل�سائقيها �أق�سى قدر�ت �لتحكم �سمن خمتلف 
ظ���روف �لقيادة، م�ستفيدة من خيارين من �ملحركات �لقادرة 
عل���ى تزويد �ل�سائق بالقوة �لفورية عند �لطلب، يربز منها حمرك 
�لأ�سطو�ن���ات �ل�س���ت ب�سعة ثالثة لرت�ت، و�ملعزز ب�ساحن “تورب���و” تو�أمي ي�سمن �إنتاج قوة 
404 �أح�سنة، و�ملتو�فر ح�رص� للفئة �لأعلى من هذه �ل�سيارة �لبالغ طولها 5184 ملليمرت�، 

وعر�سها 1879 ملليمرت� وبارتفاع 1472 ملليمرت�.
كما تزخر” CT6 ” بالعديد م���ن �لأنظمة �لتكنولوجية �ملتطورة، ومكونات �لرفاهية يف 

�ملق�سورة، ما ي�سعها يف مناف�سة مبا�رصة على �سعيد فئة �ل� ”�سيد�ن” �لفارهة.

جديد لكزس

باسيفيكا

يبدو �أن لكز�س �ست�ستعر�س قو�ها يف معر�س باري�س 
�لذي يقام �ل�سهر �ملقبل يف �لعا�سمة �لفرن�سية، فال�رصكة 
ت�ستعد للك�سف ع���ن 3 �سيار�ت �أولهما �لتد�سني �لأول ل� 

RC �جلديدة �أمام و�سائل �لإعالم و�جلماهري.
كم���ا �سي�سهد �ملعر�س �لك�سف عن فئة جديدة حمدودة 

من LC، و�لتي �ستتمتع بخ�سائ�س جديدة يف �لرفاهية، �إ�سافة 
�إل���ى �أد�ء �ل�سي���ارة، و�لتي �ستكون ح�رصية لل�س���وق �لأوروبي كبد�ية، 

كم���ا �سيظهر �جليل �جلديد من ES، وهو �جليل �ل�سابع من �ل�سيارة يف �ملعر�س، وهي 
خم�س�سة ملناف�سة كل من مر�سيد�س E-Class، �أودي A6، وبي �إم دبليو �لفئة �خلام�سة.

 UX معر����س لكز�س �سيحت���وي �أي�ساً فت���ح باب �لطلب عل���ى �لكرو�س �أوف���ر �جلديدة
وت�ستهدف �ل�رصكة �لو�سول �إلى 100 �ألف ن�سخة مباعة �سنويا يف �أوروبا فقط.

تتميز كر�ي�سل���ر با�سيفيكا بح�سور لف���ت و�أنيق على 
�لطرق، حيث تتمتع ب�سكل ديناميكي ومالمح جانبية تدفع 
�لرياح للور�ء، ون�سب هجومية بني �لعجالت و�جل�سم، ومع 
قاع���دة عجالتها �لطويل���ة و�سكلها �لعري����س و�رتفاعها 
�ملنخف����س عن �لأر����س، تبدو با�سيفي���كا وكاأنها مزروعة 

يف �لأر����س، ب�س���كل يوح���ي بقدر�ته���ا �لهائل���ة وباأبعادها 
�لريا�سية. وجتع���ل �لأ�سغال �ملعدني���ة �مل�سقولة يف كل جزء 

من �أجز�ء �ل�سكل �خلارجي و�مل�سممة خ�سي�سا لها “جوهرة” ت�سلط 
�ل�سوء عل���ى �أناقتها. و�ملالمح �جلانبية �لتي تدفع �لرياح لل���ور�ء ل�سيارة با�سيفيكا لي�ست 
جم���رد و�جه���ة. ومتتاز �مليني فان �لت���ي �أعيد ت�سميمها ب���اأد�ء �إيروديناميك���ي ل مثيل له، 
و�ل���ذي ي�ستفيد من ميز�ت مثل �ألو�ح هو�ئية حت���ت �جل�سم، وم�ساحات �لزجاج �لأمامي �لتي 

مت �سبطها ب�سكل �إيروديناميكي، و�لعالقة �ملثلى بني �لزجاج �لأمامي وفتحة �ل�سقف.

سانج يونج تيفولي XLV موديل 2019

بي إم دبليو X7... قريبا تدخل خط اإلنتاج

ق���ررت ب���ي �إم دبلي���و �لك�س���ف ع���ن 
�لكرو����س �أوف���ر X7 �جلدي���دة يف منت�سف 
�أكتوبر وفق ما �أعلن �ملتحدث �لر�سمي لبي 
�إم دبلي���و بعدما كان مقرر� له���ا �سابقا �أن 
تظهر يف معر�س لو�س �أجنلو�س �لذي عادة 

يقام يف �سهر نوفمرب.

�ل�سي���ارة ل���ن تظهر �أي�س���ا يف معر�س 
باري�س حني يقام بد�ية �سهر �أكتوبر، بينما 
�ملوع���د �ملقرتح ه���و منت�س���ف �ل�سهر، ما 
يعن���ي �أنه بالإم���كان �أن تك�سف عنها بي �إم 

دبليو بحفل خا�س بها.  
يذك���ر �أن X7 م���ن �ملتوق���ع �أن حتمل 

نف����س حم���ركات X5، وه���ي 6 �سلن���در�ت 
�سعة 3.0 لرت تريبو بقوة 335 ح�سانا و�آخر 
V8 �سعة 4.4 لرت ثنائي �لتريبو بقوة 456 
ح�سان���ا، �إ�سافة �إلى وجود فئة ديزل وفئة 
M عالية �لأد�ء بقوة حمرك ت�سل �إلى 522 

ح�سانا.

مرسيدس تدخل عالم السيارات الكهربائية مع EQC الجديدة كلًيا

�نطلق���ت �سيارة �س���اجن يوجن تيف���ويل XLV موديل 
2019 �لكرو�س �أوفر �لريا�سية متعددة �ل�ستخد�مات، يف 
�ملنطقة مبميز�ت عدي���دة، وبثالث فئات من �لتجهيز�ت، 
ونظامي دفع، وجميعها م���زود مبحرك �سعة 1.6 لرت بقوة 

128 ح�سانا وناقل حركة �أوتوماتيك من 6 �رصعات.
ويبل���غ �رتفاعها ع���ن �لأر�س 167 م���م، وطولها �لذي 
ي�سل �إل���ى 4440 مم، وعر�س ي�سل ل� 

1798 مم وقاعدة عجالت 2600 مم.
وحتيط تيفويل XLV �جلدي���دة ركابها بباقة متنوعة 
م���ن و�سائ���ل �لأم���ان، �أبرزها نظ���ام �لتعلي���ق ماكفر�سون 
و�لو�سائد �لهو�ئية لل�سائق و�لر�كب �لأمامي ونظام فر�مل 
ABS و�لتوزيع �لإلك���رتوين للفر�مل EBD ونظام تنبية 
و�إميوبليزر �سد �ل�رصق���ة. كما يتوفر بال�سيارة جمموعة من 
و�سائل �مل�ساعدة لل�سائق مثل فو�ني�س �ل�سباب �لأمامية 
و�حل�سا�سات �خللفي���ه وم�سابيح LED �لأمامية، 
ومثبت �ل�رصعة وعجلة �لقيادة �لتي ميكن 

�لتحكم بها.

 ،EQC ك�سف���ت ر�سمي���ا مر�سيد����س ع���ن مودي���ل
 EQC و�لتي تعترب �أول �سيار�تها �لكهربائية، وتعتمد
بت�سميمه���ا عل���ى �أ�سلوب مر�سيد�س �حل���ايل، �نحناء�ت 
متنا�سقة يف �لهيكل، عنا�رص غري حادة ومنمقة يف �لوقت 
 EQC نف�س���ه، يف �لو�ق���ع تعك����س مقدم���ة مر�سيد����س
م�ساعر خمتلطة، لي�ست مقدم���ة جرئية �أو قوية، ولكنها 
يف �لوق���ت نف�سه لي�ست هادئ���ة ول ب�سيطة، �مل�سابيح 
تت�س���ل بخط م���ن �إ�س���اءة LED �أعلى �ل�سب���ك �لأمامي 
املمي���ز بخطوط عري�س���ة و�سعار مر�سيد����س الغني عن 
�لتعري���ف، ولكن يحي���ط بال�سبك �إط���ار �أ�سود ل ي�سيف 
�أي معن���ى للت�سمي���م، و�إذ� كنت���م مهتم���ني باحل�سول 
عل���ى EQC بناًء على مو��سف���ات �لأد�ء �لتي �سنذكرها 
بعد قليل رمبا ق���د ترغبون ب� EQC �سود�ء لإخفاء هذ� 
�لإط���ار. كم���ا تتوفر رزم���ة ت�سميمة مقتب�س���ة من ق�سم 

AMG، �إل �أنها ل ت�سيف �لكثري لل�سيارة.
يف �لد�خل جند د�خلية من �لدرجة �لأولى تليق متاما 
مبر�سيد�س، م���و�د عالية �جلودة، توزي���ع متقن لعنا�رص 
�لكون�س���ول �لو�سط���ي، لوح���ة فنية حتيط م���ن �جلهات 
�لأربع، و�لأهم تقني���ات حديثة كان لبد لنا �أن نتوقعها 
يف �ل�سي���ارة، و�لت���ي ت�سم���ل �سا�س���ة و�سطي���ة بنظ���ام 
مر�سيد����س �لرتفيه���ي �لأح���دث MBUX ق���ادر على 
عر����س معلومات �ل�سيارة مثل مق���د�ر �ل�سحن، �مل�سافة 

�ملتبقية، قر�ء�ت معلومات نظ���ام �لقيادة، مع حت�سني 
عر����س معلوم���ات �ملالح���ة، ويدع���م �لهو�ت���ف �لذكية 
بنظامي �أندرويد �أوت���و وكاربالي. وميكن طلب �ل�سيارة 
باأنظمة م�ساعدة �ل�سائ���ق للم�ساعدة على تغيري �مل�سار 

و�لتنبيه من �ل�سطد�مات ومكابح �لطو�رئ.
حمرك���ني   EQC مر�سيد����س  حتم���ل  ميكانيكًي���ا، 
 400 كهربائي���ني، و�ح���د عل���ى كل حم���ور، وينتج���ان 
ح�س���ان كافية لإطالق �ل�سي���ارة من 100-0 كم/  �س يف 
5.1 ثانية، وتخزن �ل�سي���ارة طاقتها يف حزمة بطاريات 
ليثيوم �أي���ون �سع���ة 80 كيلوواط/ �ساعة ق���ادرة على 
�سحن نف�سها بن�سبة 80 % يف 40 دقيقة. وميكن �ختيار 
�أحد و�سعي���ات �لقيادة �ل� 5، وه���ي: مريح، �قت�سادي، 
Max Range )�أبع���د م���دى(، ريا�س���ي �أو خم�س����س، 
وتع���دل كل و�سعية خ�سائ�س �ملحركات و�أنظمة �لدفع 
و�لتعلي���ق و��ستجابة �ملقود و�لدو��س���ات لأد�ء �ملهمة 

�ملطلوبة منها.
تن���وي مر�سيد�س توف���ري EQC يف معظم �لأ�سو�ق 
�لعاملي���ة وحتديد�ً يف �أوروبا و�لولي���ات �ملتحدة، حيث 
تتو�ف���ر حمطات �ل�سح���ن بكرثة، ويك���ون �لطق�س �أكرث 
مالءم���ة، كما تفكر مر�سيد����س بتوفري �ل�سيارة لل�سني، 

ومنطقة �خلليج �لعربي.

تويوتا أفالون الجديدة وثقة جديدة بموديل 2019
�أطلق���ت �رصك���ة �إبر�هي���م خليل كان���و �ملوّزع 
�ملعتم���د ملركب���ات تويوت���ا يف �ململك���ة، �جليل 
�خلام����س من تويوتا �أفال���ون، �أحد �أكرث �لطر�ز�ت 
�سعبي���ة يف قط���اع �ل�سي���د�ن كب���رية �حلجم على 
م�ستوى �لعامل، يف معار�سها ب�سرتة يف حفل كبري.
ويتمي���ز �أفال���ون 2019 بت�سميم خمتلف مع 
�سب���ك كب���ري يف �ملقدم���ة وم�سابي���ح مت�سلة يف 
�خللفي���ة، وب�سكل عام ميي���ل �لت�سميم �خلارجي 
�أب���رز  �أح���د  لكز����س.  �لفاخ���رة  �سقيقته���ا  �إل���ى 
�لإ�ساف���ات �مليكانيكية �لت���ي ت�ستحق �لذكر يف 
�أفال���ون 2019 ه���و �لنظ���ام �لتعلي���ق �لن�سط يف 
�لإط���ار�ت �لأربع���ة؛ لتوفري ر�حة �أك���رب يف �حلفر 

و�ل�سو�رع �لرديئة.
ت�ستن���د �أفالون 2019 عل���ى من�سة “تويوتا 
�لعاملية �جلديدة” )TNGA(، �لتي متّثل توجهاً 
�إ�سرت�تيجي���ا خمتلفا متام���ا عن �أ�سل���وب تويوتا 
�ل�ساب���ق يف ت�سمي���م وتركيب مركباته���ا، لتوفر 
قيادة مريحة وثباتا مع���ّزز�، �إلى جانب خ�سائ�س 
متفوقة يف �ملن���اورة و�لتعامل م���ع �ملنعطفات، 
وتتي���ح جتربة قي���ادة ر�ئعة متت���ع كافة �حلو��س 
دون �مل�ساوم���ة على قيم تويوتا �لعريقة، خا�سًة 
مثلث �جلودة و�ل�سالمة و�ملتانة. ف�سال عن ذلك، 
يتي���ح نظام �لتعلي���ق �خللفي متع���دد �لو�سالت 
�جلديد تعزي���ز �لعديد من خ�سائ�س �لأد�ء؛ مثل: 
م�سار خلفي �أو�سع، ومركز جاذبية �أكرث �نخفا�سا، 
ومظهر يوحي بالق���وة و�لإقد�م. كذلك، ي�ستطيع 
ال�سائ���ق �سبط اأمناط القيادة يف اأفالون ب�سغطة 
زر، حيث يعط���ي �لنمط �لع���ادي �لأولوية للر�حة 
و�لهدوء، يف حني يق���دم �لنمط �لريا�سي �أق�سى 

قدٍر من �ملرونة و�ل�ستجابة لل�سائق.
وتكتم���ل �لإطاللة �جلريئ���ة لأفالون �جلديدة 
كلي���ا مبحركه���ا �جلدي���د ذي �ل�س���ت �أ�سطو�نات 
�سع���ة 3.5 لرت، وبق���وة ت�سل �إل���ى 297 ح�سانا، 
وع���زم دور�ن 356 نيوت���ن م���رت، مدع���ٍم باأحدث 
وباأنظم���ة   ،)D-4S( �لوق���ود  حق���ن  تقني���ات 
VVT-( توقي���ت �ل�سمامات �ملتغ���رية �لذكية
iW( لتحقيق �أق�سى عزٍم، و�أد�ٍء �سديق للبيئة، 

و�أف�سل كفاءة يف ��ستهالك �لوقود.
ت�ساع���د �أنظمة VVT-iW على �سمان عزم 
�لدور�ن �لعايل يف جمي���ع نطاقات حركة �ملحرك، 
و�لذي مت تزويده �أي�سا بناقل حركة �أوتوماتيكي 

جدي���د ذي ثماين �رصع���ات يدمج 
�ل�سل����س  �لرتو����س  �ختي���ار 
و�لدقي���ق يف كامل نطاق دور�ت 
�ملح���رك م���ع �سال�س���ة ��ستهالك 
�لوق���ود و�لطاق���ة عن���د �لطلب. 
كم���ا يتطابق �لتحك���م �ملنطقي 
�ملنق���ح ب�سكٍل �أف�س���ل مع �رصعة 
�ل�سي���ارة وق���وة �ملح���رك وعزم 
�ل���دور�ن مهم���ا �سعب���ت ظروف 

�لقيادة.
وحتف���ل مق�سورة �أفال���ون �جلديدة بالعديد 
من �ملز�يا �ملتقدمة، مبا يف ذلك �سا�سة �لو�سائط 
�ملتع���ددة �ملح�ّسنة مقا����س 9 بو�سات و�ل�سا�سة 
�لعلوي���ة �مللون���ة مقا����س 10 بو�س���ات، ونظام 
�ل�سحن �ل���ال �سلكي للهو�تف �لذكي���ة، و�لإ�ساءة 
�ملحيط���ة، ونظ���ام تكييف �له���و�ء �لأوتوماتيكي 
�لأمامي و�خللفي، ونظام �ل�سوت �ملحيطي �لذي 
ي�س���م 14 مكرب� لل�سوت مارك���ة JBL، و�لطاقة 
�ملتعددة �لقابل���ة للتعديل، و�ملقاع���د �لأمامية 
كهربائي���ا،  للتعدي���ل  و�لقابل���ة  �لتهوي���ة  ذ�ت 
�إ�سافة �إلى �ملقاعد �خللفية �لقابلة للطي بن�سبة 

.60.40
وكما ه���و �حلال مع ط���ر�ز�ت تويوتا �لأخرى، 
يظل عن����رص �ل�سالم���ة �أولوية ق�س���وى يف �أفالون 

.2019
كذل���ك، تتميز �ل�سي���ارة مبجموعة �ساملة من 
مز�ي���ا �ل�سالم���ة حلماية كاف���ة ركابه���ا، مثل: 10 

و�سائ���د هو�ئي���ة SRS، ونظ���ام �لتحك���م بثب���ات 
�ل�سي���ارة، ونظ���ام �لتحك���م يف �جلر، ونظ���ام منع 
�نغالق �ملكابح، وتوزي���ع قوة �لفرملة �إلكرتونًيا، 
ونظ���ام فرمل���ة �لط���و�رئ �مل�ساع���دة، وفر�م���ل 
�لوق���وف �لكهربائي���ة، ونظ���ام مر�قب���ة �لنقط���ة 
�لعمياء، ونظ���ام �لتنبيه حلركة �مل���رور �خللفية، 
و�لتحكم يف بدء �ل�سري على �لطرق �ل�ساعدة، �إلى 

جانب �لعديد من �لتقنيات �لأخرى.
وذك���ر موق���ع “يو �إ����س ني���وز” �لأمريكي �أن 
تويوت���ا �فال���ون و�ح���دة م���ن �ل�سي���ار�ت �لتي ل 
ت���ز�ل حتظى باهتم���ام وتطوير �ل�رصك���ة �ليابانية 
�لعمالقة، وح�سلت على تقييم 8.8 من �أ�سل 10، 
لت�سبح بذلك و�حدة من �ل�سيار�ت �لتي ميكن �أن 
تك���ون خي���اًر� رئي�سا لل�رص�ء، كما �أنه���ا تعد عموما 
م���ن �ل�سيار�ت �لتي تتمت���ع بثقة �جلمهور ب�سكل 
و��سح، �سو�ء كان���ت جديدة �أم م�ستعملة، وهو ما 
يت�سح من خالل معدلت بقائها يف ملكية قائدها 
�لأول، حيث تتجاوز �ل� 10 �سنو�ت دون بيع، وهو 

ما يعني مت�سك �أ�سحابها بها.
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�حتفلت ني�سان باإنتاجها �لن�سخة رقم مليون من جوك 
بعد مرور 8 �سن���و�ت على تقدميها لالأ�سو�ق للمرة �لأولى، 
�لكرو����س �أوف���ر �ل�سغرية تعترب �أحد �أب���رز �سيار�ت �ل�رصكة 
مبيع���ا، �إل �أن م�سنع ني�سان يف �سندرلن���د يف �إجنلرت� ينتج 

�سيارة جوك جديدة كل 105 ثو�ن.

Kevin Fitzpatrick نائ���ب رئي����س �لت�سينع لدى 
ني�س���ان �أوروب���ا و�س���ف �لو�س���ول �إلى ه���ذ� �لرق���م بالأمر 
�ملذه���ل و�لر�ئع يف م�سرية جوك، وذكر �أن �ل�سيارة متيزت 
بفئته���ا للكرو����س �أوف���ر �ل�سغ���رية و��ستطاع���ت �متالك 

�ملناف�سة بقوة.

tariq.albahar@albiladpress.comمسافات
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tariq_albahhar

“الثقافة” تروج للحرفية البحرينية في صناعة الفخار
ت�ش���ارك هيئ���ة البحري���ن للثقاف���ة واالآث���ار يف معر�س 
“1000 مزهرية” )Vases 1000(، والذي فتح اأبوابه يوم 
اأم����س  اجلمعة املواف���ق 7 �شبتم���ر 2018 �شمن فعاليات 
اأ�شبوع باري�س للت�شميم 2018، واملقام حاليا يف العا�شمة 
الفرن�شي���ة، علم���ا باأن املعر����س ي�شتمر حت���ى 10 �شبتمر 
اجلاري.  وح�رضت االفتتاح املديرة العامة للثقافة والفنون 
بهيئ���ة البحرين للثقافة واالآثار ال�شيخ���ة هال بنت حممد اآل 

خليفة، والتي تراأ�شت وفد الهيئة اإلى املعر�س. 
وح�رضت هيئة البحرين للثقافة واالآثار يف املعر�س من 
خالل مبادرة “م���ن اأر�س ما قبل التاري���خ”، والتي تعاونت 
م���ن خالله���ا الهيئ���ة م���ع كل م���ن امل�شمم���ني البحرينيني 
ميث���م مب���ارك وعثمان خنجي، حي���ث عمال ب�ش���كل وثيق مع 
حرفيني حمليني على ابت���كار ت�شاميم مميزة ومعا�رضة من 
القط���ع الفخاري���ة.   وع���ر القطع املعرو�ش���ة يف املعر�س، 
قدمت هيئة الثقاف���ة ت�شورا جديدا ومعا�رضا لهوية الفخار 
البحرين���ي من خالل م�شاركات اجلمهور، والتي اأ�شاف اإليها 

فري���ق املبادرة مواد حديث���ة كاحلدي���د والنحا�س. وتهدف 
الهيئ���ة من خالل ه���ذا امل�رضوع اإلى دع���م �شناعة الفخار يف 
مملك���ة البحرين. وكانت مبادرة “من اأر�س ما قبل التاريخ” 
قد انطلقت العام 2016، وت�شجع م�شاركة اجلمهور العام يف 
ن�شاطها، حيث تق���دم من�شة اإلكرتونية تفاعلية متكن زائر 

املوقع االإلكرتوين للمبادرة من حماكاة عمل حرفيي الفخار 
و�شناعة مناذج م�شّورة من القطع الفخارية. 

ويذك���ر اأن مب���ادرة “من اأر�س ما قب���ل التاريخ” كانت 
ق���د �شاركت يف معر�س “اأب���واب 2016” �شمن اأ�شبوع دبي 

للت�شميم يف االإمارات العربية املتحدة.

أحداث

تعم���ل على م�رضوع، وحت���اول اأن تكون 
متحفظا. 

تلجاأ اإلى اأ�شح���اب اخلرة؛ لال�شتفادة 
من جتاربهم. 

ملواهب���ك  متام���ا  منا�شب���ة  الظ���روف 
وتطّلعاتك. 

تبدو متقل���ب املزاج الي���وم وتتعامل 
بعنف. 

انتب���ه اإلى ظروف���ك ال�شحّية وال تهمل 
اأي اإ�شارة. 

املهن���ي  ال�شعي���د  عل���ى  انفراج���ات 
واملايل.

الريا�شة منا�شب���ة ومفيدة على املدى 
املنظور.

تدخ���ل يف م����رضوع عق���اري جديد تبذل 
فيه جهدا.

خيب���ة اأمل من زميل كن���ت تثق به ثقة 
عمياء. 

عليك مراقبة �شغط���ك قبل اأن ي�شبب 
لك وعكة. 

تتخل�س من ورط���ة كادت تعيدك اإلى 
ال�شفر. 

�شيطر عل���ى انفعاالتك اأمام اجلميع يف 
العمل.

الحمل:

األسد:

القوس:

الجوزاء:

الميزان:

الدلو: 

الحوت:

الثور: 

العذراء: 

الجدي:

السرطان:

العقرب: 

بع����د اأ�شبوع م�رضحي رائ����ع ق�شيناه يف مهرجان 
ال�ش����واري امل�رضح����ي الدويل الث����اين ع�����رض، و�شلنا 
اإل����ى العتبة ما قب����ل االأخرية، حي����ث ت�شت�شيف دار 
املح����رق الي����وم االأح����د 9 �شبتم����ر حف����ال م����ن عبق 
املا�ش����ي ت�شتح�رض فيه تاريخ ف����ن الفجري، والذي 
رافق البحارة والغوا�شة ل�شنني طويلة يف رحالتهم 
ل�شيد اللوؤلوؤ. و�شتقدم الفرقة اأهم اأنواع هذا الفن 
الغني مثل البحري، احلدادي، املخلويف، العد�شاين، 
احل�شاوي. كما �شتعر�س اليوم م�رضحية “�شاأموت يف 
املنفى”، وهو العر�س ال�رضيف باملهرجان، وهي من 
تاألي����ف واإخراج وت�شخي�س غنام غنام وذلك يف متام 
ال�شاع����ة ال�شاد�ش����ة والن�شف م�ش����اء مبركز املحرق 

ال�شبابي. 
اأما يوم غ����د االإثنني العا�رض م����ن �شبتمر، فهو 
ي����وم اخلت����ام، و�شي�شمل ع����دد من الفق����رات منها 
تك����رمي الرعاة وحف����ل مو�شيق����ي لفرق����ة البحرين 
للمو�شيق����ى مب�شاركة كل من زي����اد زميان “بيانو” 
عبداهلل ح�شني “�شاك�شفون” على الق�شري “درامز” 
وندمي زميان “جيتار، ثم فقرة اإعالن اجلوائز، وهي 

كالتايل: 
1. جائزة اأف�شل ممثل رئي�شي.
2. جائزة اأف�شل ممثل م�شاند. 

3. جائزة اأف�شل ممثلة رئي�شية. 
4. جائزة اأف�شل ممثلة م�شاندة. 

5. جائزة اأف�شل �شينوغرافيا. 
6. جائزة اأف�شل تاأليف مو�شيقي. 

7. جائزة اأف�شل اإخراج. 
8. جائزة اأف�شل عر�س. 

9. جائزة اإبراهيم بحر للن�س امل�رضحي. 

10. جائ����زة عبداهلل ال�شع����داوي جلنة التحكيم 
اخلا�شة.

وقدم املهرجان خ����الل االأيام املا�شية عرو�شا 
حملية وعربية ودولية من جورجيا واأرمينيا وتون�س 
والبحرين و�شوريا واأملانيا، كما اأقيمت ور�شة عمل 

حول “م�شتقبل ال�شبكات امل�رضحية” تولت 
التدريب فيها املدرب����ة االأمريكية روبريتا 
ليفيت����و، واأي�شا عقد موؤمت����ر دويل بعنوان 

)امل�����رضح وما بع����د االإن�شانية(، وبح����ث هذا املوؤمتر 
يف اإط����ار فكري عمي����ق م�شتقبل امل�����رضح يف ظل ما 

يع����رف بع�رض ما بع����د االإن�شانية،  واخل����روج مب�رضوع 
عمل����ي م�ش����رتك، اإلى ذل����ك، �شه����د املهرجان حفل 
توقيع اإ�شدارين م�رضحيني من اإنتاجه، االأول بعنوان 

)مفارق����ة املمث����ل( تاأليف ديني�س دي����درو، ترجمة 
نورا اأمني، والثاين كت����اب )اأن ترى – خمرجون من 

امل�رضح البولندي(، ترجمة غريب عو�س.

ع���رت الفنان���ة فاطم���ة عبدالرحي���م عن 
�شعادته���ا بلق���اء املخرج اأحم���د املقلة �شمن 
فعاليات مهرج���ان ال�شواري امل�رضحي الدويل 

لل�شباب 12، الذي يقام حاليا يف البحرين.
ون����رضت “فاطم���ة”، �ش���ورة جتمعه���ا ب���� 
”املقل���ة”، عر ح�شابها الر�شم���ي على موقع 
“اإن�شتغ���رام”، وعلق���ت عليها قائل���ة “�شكًرا 
مهرجان ال�شواري امل�رضح���ي الدويل لل�شباب 

12، �شع���دت بلق���اء م���ن �شن���ع الرومان�شية 
الريئ���ة يف �شخ�شية زهرة ومه���دي �شعدون 
1997، وم���ن تف���وق يف العم���ل املميز الع�رض 
الق���دمي، و�ش���كل �شخ�شي���ة اأم فه���د الزوجة 

ال�شاحلة املطيعة يف نريان 2001”.
واأ�شاف���ت “فرحت بلقاء م���ن ترجم �شر 
امل���راأة يف �شخ�شي���ة ليل���ى يوم اآخ���ر 2003، 
وم���ن تف���ن يف اإظه���ار روح ال�شداقة بحلوها 

ومره���ا ب�شخ�شي���ة هي���ا يف ظ���ل اليا�شم���ني 
2008، ومن متيز دائم���ا يف االأعمال الرتاثية 
واأب���رز �شخ�شيات متعددة من خالل اأهل الدار 

.”2014
واختتم���ت قائل���ة “اأن الدرام���ا البحرينية 
م�شتاق���ة جلم���ال هدوئ���ك وعمي���ق احرتامك 
لل�شغري قبل الكبري، وطبعا لفنك وملدر�شتك 

التي خرجت جنوم”.

يذك���ر اأن م�شل�ش���ل “ممن���وع الوق���وف”، 
اآخ���ر عمل درامي �شاركت في���ه الفنانة فاطمة 
عبدالرحي���م، وه���و تاألي���ف حمم���د الكن���دري، 
واإخراج علي العلي، و�ش���ارك يف بطولته خالد 
اأمني، واإلهام عل���ي، وعقيل الرئي�شي، وهدى 
العم���اين،  حم���دان، وليل���ى عب���داهلل، وحم���د 
واإبراهي���م احل�ش���اوي، وحمم���د �شف���ر، وفهد 

با�شم، وليلى املقبايل.

9 سبتمبر
1827

و����ش���ول االأ���ش��ط��ول 
امل�����������رضي ب���ق���ي���ادة 
اإب��راه��ي��م ب��ا���ش��ا اإل��ى 
م����ي����ن����اء ن����اف����اري����ن 

باليونان.

1842
اإع�����������الن احل���م���اي���ة 
ال���ف���رن�������ش���ي���ة ع��ل��ى 

تاهيتي.

1876
االأول  ال��ع��دد  ���ش��دور 
م��ن ج��ري��دة االأه����رام 

ك�شحيفة يومية.

1881
العرابية  ال��ث��ورة  ب��داأ 
اأحمد  بقيادة  م�رض  يف 
توجه  عندما  ع��راب��ي 
يف م��وك��ب م��ع ق��ادة 
اجل���ي�������س امل�������رضي 
اإل�����ى ق�����رض ع��اب��دي��ن 
اخلديوي  اإق��ام��ة  مقر 
ت����وف����ي����ق ل���ع���ر����س 
م���ط���ال���ب االأم��������ة يف 

احلكم الر�شيد.

1882
ب�����دء م���ع���رك���ة ال��ت��ل 
ال��ك��ب��ري ب���ني اأح��م��د 

عرابي واالإجنليز.

1892
ال��ف��ل��ك��ي االإجن��ل��ي��زي 
دك������ت������ور ب�����رن�����ارد 
ي����ك����ت���������ش����ف ق���م���ر 
لكوكب  تابع  خام�س 

امل�شرتي.

1952
�������ش������دور ق����ان����ون 
االإ���ش��الح ال��زراع��ي يف 
يحتفل  واأ�شبح  م�رض، 

به بعيد الفالحني.

حمرر م�سافات

فاطمة عبدالرحيم: الدراما البحرينية مشتاقة ألحمد المقلة

“الصواري” يختتم مهرجانه بحفل لفرقة البحرين للموسيقى

• �شذى �شبت	

• تكرمي ح�شني الرفاعي	

• م�شاركة دولية	

• جانب من الور�س امل�رضحية	

• من عرو�س املهرجان	
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األخيرة

بالفنادق اجلرمية  الذعر” ملقاومة  “زر 

زوجة جون�سون تقطع عنه “حبل الزوجية”

“اإعدام اأردوغان” يت�سبب يف �سجن خمرج تركي

“زر الذع���ر” جه���از جدي���د ق���ررت �سال�سل فن���ادق كب���رة يف الوالي���ات املتحدة بينه���ا ماريوت 
انرتنا�سون���ال وهيلت���ون تزوي���د عامليها ب���ه ملكافحة التحر����ش اجلن�سي واجلرمية بعدم���ا قاوم قطاع 
الفن���ادق هذه الفكرة الأعوام. وكث���را ما تتعر�ش العامالت يف الفنادق لتحر�ش جن�سي؛ نظرا لوجودهن 
مبفرده���ن يف الغرف م���ع النزالء، ومن ثم كثف���ت النقاب���ات العمالية وغرها من اجلماع���ات املدافعة 
ع���ن احلقوق ال�سغط على الفن���ادق لتوفر و�سيلة حلمايتهن. وبداأت النقاب���ات واجلماعات احلقوقية 
ال�سغ���ط الع���ام املا�سي لتوفر “زر الذع���ر” يف اأعقاب انطالق حركة “مي تو” عل���ى و�سائل التوا�سل 
االجتماع���ي وح���ادث اإطالق النار يف ال�ش فيجا�ش يف االأول من اأكتوب���ر عندما فتح م�سلح النار من نافذة 

غرفة اأحد الفنادق.

بع����د رب����ع ق����رن م����ن ال����زواج، اأعل����ن وزير 
اخلارجي����ة الربيطاين ال�ساب����ق بوري�ش جون�سون 
وزوجت����ه مارين����ا ويل����ر اأنهم����ا ب�س����دد الطالق. 
بوري�����ش جون�س����ون ومارين����ا ويلر ق����اال يف بيان 
م�س����رتك اجلمعة اإنهم����ا منف�سالن “من����ذ اأ�سهر 
عدة” بع����د 25 عاما م����ن الزواج وق����ررا الطالق 
االآن. وق����ال الزوجان اإن اإج����راءات الطالق جتري 
حاليا. اأو�سح البي����ان “ك�سديقني �سن�ستمر يف 
دع����م اأطفالنا االأربعة يف ال�سن����وات املقبلة. لن 
نعلق اأك����ر من ذلك”. انف�س����ال الزوجني ظهر 

يف ال�سفح����ات االأولى من ال�سحف الربيطانية الت����ي قالت اإن جون�سون طرد من منزله على يد زوجته 
الغا�سب����ة. وا�ستقال جون�سون من من�سبه كوزي����ر للخارجية يف يوليو؛ ب�سبب خالفه مع رئي�سة الوزراء 

تريزا ماي حول خططها ب�ساأن مغادرة بريطانيا لالحتاد االأوروبي )بريك�ست(.

ت�سب����ب م�سهد اإعدام الرئي�ش الرتكي رج����ب طيب اأردوغان بفيلم روائي يف احلكم على 
خمرج بال�سجن اأكر من 6 �سنوات، واإدانته باالنتماء جلماعة اإرهابية.

ودانت حمكمة مبدينة اإ�سطنبول املخرج علي اأفجي، وق�ست ب�سجنه 6 �سنوات و3 اأ�سهر، 
بع����د اأن قالت اإنه ع�س����و يف �سبكة رجل الدين املقيم يف الوالي����ات املتحدة فتح اهلل غولن. 
وت�سف اأنقرة �سبكة غولن ب� “املنظمة االإرهابية”، وتتهمها باأنها وراء حماولة االنقالب �سد 
اأردوغ����ان يف 2016، بينما ينفي غولن ذلك. وبعد اجل����دل الوا�سع الذي ت�سببت فيه م�ساهد 
فيل����م “ال�سح����وة” عن حماولة االنق����الب، قالت املحكم����ة اإن اأفجي يعمل عل����ى ن�رش الدعاية 
ملنظم����ة اإرهابية. وي�سور امل�سهد ت�سويب �سابط باجلي�ش بندقي����ة اإلى راأ�ش اأردوغان من 

اخللف وهو ي�سلي، بينما انت�رشت جثث اأفراد اأ�رشته القتلى من حوله.
اأفجي، من جانبه، قال “لو اأنني اأحاول ن�رش دعاية اإرهابية الأظهرت اأردوغان يتخذ تدابر 

للفرار بدال من م�سهد ال�سالة”.

 Social
media

عمره 99 عاما ويحلق 
بطائرة حربية

اأقلع طيار بريطاين متقاعد �سارك يف احلرب العاملية الثانية، بطائرة حربية رغم اأن عمره 
بل���غ 99 عام���ا، وفق ما اأظهر �رشيط فيدي���و. وذكرت �سحيفة “ديلي مي���ل” الربيطانية، التي 
ن����رشت الفيديو على موقعه���ا، اأم�ش ال�سبت، اأن الطيار حلق بطائ���رة “�سوبرمارين �سبتفاير” 
القدمية التي تت�سع لطيارين. وجاءت الرحلة مبنا�سبة الذكرى ال� 75 ملعركة “يوم بريطانيا”، 
وه���و اال�سم الذي يطلق على املعركة اجلوية الوا�سعة الت���ي وقعت يف �سبتمرب العام 1940، 
اإب���ان احل���رب العاملية الثانية، و�سارك���ت فيها نحو 1500 طائرة من الق���وات اجلوية النازية 
والربيطاني���ة. واأر�س���ي ماكيني�ش واح���د من 6 طيارين يف �سالح اجل���و امللكي الربيطاين جنوا 
من املعركة الطاحنة. واأ�س���ارت ال�سحيفة اإلى اأن ماكيني�ش قاد الطائرة احلربية فوق منطقة 

كينت، جنوب �رشقي لندن، التي �سهدت معارك �سارك فيها الطيار املتقاعد.
وب���دت الفرح���ة طاغية على وجه الرج���ل الطعان بال�سن، وابت�سم م���رات عدة، يف الفيديو 

الذي �سورته كامرا مثبتة داخل قمرة القيادة.
وق���ال منظم الرحلة امل�سور جوين كراني���ل اإن ماكيني�ش االأكر ن�ساطا من بني الطيارين 

الربيطانيني الذين ظلوا على قيد احلياة بعد احلرب العاملية الثانية.

باميال اأندر�سون تتخل�ص من مدافع فرن�سا

الطقس المتوقع لمملكة البحرين
إدارة الرصاد الجوية

www.bahrainweather.gov.bh
Tel: 17323073 - 17321175

  - جميع الحقوق محفوظة لدارة إلرصاد الجوية    
  وزارة المواصلت و التصالت © 2011 

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

ح�سن  الطق�ش 
حار  ولكنه  عموم���ا 

يف النهار.

الرياح �سمالية غربية عموما من 
5 اإلى 10 عق���د وت�سل من 13 اإلى 

18 عقدة اأحيانا يف النهار.

ارتفاع املوج من قدم اإلى قدمني قرب ال�سواحل ومن 2 اإلى 
4 اأقدام يف عر�ش البحر. درجة احلرارة العظمى 41 وال�سغرى 29 
درجة مئوية. الرطوبة الن�سبية العظمى 80 % وال�سغرى 20 %.

 عبدالنبي ال�شعلة 
رئي�ش جمل�ش االإدارة

 اأحمد البحر 
الرئي�ش التنفيذي

 م�ؤن�س املردي 
رئي�ش التحرير

 اأمين همام 
مدير التحرير

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

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

  للتوا�سل مع ق�سم االعالنات : املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645   -   فاك�ش: 17580939            اال�سرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�ش: 17111434

تطبع يف موؤ�س�سة االأيام للن�رش

اإدارة التحرير: تلفون: 17111444 - 00973 فاك�ش: 17111467 - 00973  �ش.ت:67133 - �ش.ب : 385

الفجــر: 4:00
الظهـر:  11:35

العصــر: 3:05
المغرب: 5:50
العشاء: 7:20

مواقيت 
الصالة

تـحذيـر �سـادم مـن جمففـات اليديـن يف املـراحيـ�ص
خل����ش علم���اء بريطاني���ون اإلى اأن���ه يجب حظر 
ا�ستخ���دام جمفف اليدين الهوائي يف احلمامات، بعد 
اأن وج���دوا اأنه���ا تت�سبب يف ن����رش اجلراثيم، مما يفتح 

الباب اأمام مزيد من االأمرا�ش.
وق���ال علم���اء يف جامعة لي���دز، وفق م���ا اأوردت 
�سحيف���ة “ديل���ي مي���ل” الربيطاني���ة، اإن ا�ستعمال 
املنا�س���ف الورقية عو�سا ع���ن جمفف اليدين، يقلل 

من خط���ر انت�سار اجلراثي���م، خ�سو�سا يف املراحي�ش 
املوج���ودة يف امل�ست�سفيات. واأو�سح���وا اأنهم عروا 
على م�ستوي���ات عالية من البكتري���ا اخلطرة التي 
ت�سب���ب ت�سمم ال���دم وااللتهاب الرئ���وي، ف�سال عن 
التهابات اأخ���رى يف املعدة واالأمعاء عند ا�ستخدامات 
جمففات اليدين. واأ�ساف العلماء اأن جمفف اليدين 
يزيد انت�سار البكتريا على االأر�ش باأكر ب� 5 اأ�سعاف 

م���ن املنا�س���ف الورقية، االأمر ال���ذي ي�ستدعي، وفق 
العلماء، اإخراج املجففات من حمامات امل�ست�سفيات. 
وقال الباحث الرئي����ش يف الدرا�سة مارك ويلكوك�ش 
“تبداأ امل�سكلة عندما ال يغ�سل بع�ش النا�ش اأيديهم 
ب�سكل �سحي���ح”، م�سيفا “عندم���ا ي�ستخدم البع�ش 
املجفف���ات، ف���اإن امليكروب���ات تنت����رش ح���ول دورة 
املي���اه”. و�سمل���ت الدرا�س���ة فح����ش حمام���ني يف 6 

م�ست�سفي���ات يف بريطانيا وفرن�سا واإيطاليا، ب�سورة 
يومية ملدة 12 اأ�سبوعا، وجرى بعدها قيا�ش م�ستوى 
التلوث البكت���ري يف املراحي�ش، عرب املقارنة بني 

تاأثرات املنا�سف الورقية وجمففات الهوائية.
واكت�سف العلماء وجود 5 اأ�سعاف البكتريا 
عل����ى االأر�ش عن����د ا�ستخ����دام جمفف����ات الهواء 

مقارنة باملنا�سف الورقية.

الربق يفّجر كرة 
العب قدم

اخرتاع روبوت 
يك�سف ت�سرب املياه

اآالت ع�سكرية 
تتوا�سل كالب�سر

اأث����ارت ت�سديدة قوية لك����رة قدم نفذها 
الع����ب نادي اأدي����الد االأ�سرتايل اإي����دي بيت�ش، 
ده�س����ة وح����رة كل م����ن �ساهدها مب����ن فيهم 

م�سور الفيديو.
الفري����ق  الع����ب  رفي����ق  الفيدي����و  ون�����رش 
االأ�سرتايل يف �سفحته على “اإن�ستغرام”. ووقع 
احل����ادث يف ملعب كرة القدم يف مدينة اأديالد 
جنوبي اأ�سرتاليا، بعدما عطل الطق�ش ال�سيئ 
تدريبات الفريق. وعندما هم الفريق مبغادرة 
امللعب، ق����رر بيت�ش اأن ي�سج����ل يف النهاية 6 
نق����اط )يف ك����رة الق����دم االأ�سرتالي����ة(، لكي ال 
يخرج من امللعب خايل الوفا�ش. وركل بيت�ش 
الكرة ركلة قوية لكن����ه مل ي�سب الهدف؛ الأن 

الربق فجر الكرة وهي طائرة يف اجلو.

ق���ام خري���ج م���ن معه���د ما�سات�سو�ست�ش 
للتكنولوجيا يف اأمركا بتطوير روبوت، تق�سي 
وظيفت���ه بك�س���ف الت�رشب املوج���ود يف اأنابيب 

املياه، وفق ما ذكر موقع “بيزن�ش اإن�سايدر”.
وذكر امل�س���در اأن ال�ساب ال�سيني يو وو، 
البالغ م���ن العمر 28 عاما، يهدف من خالل هذا 
الروبوت اإلى حماية اأك���ر من تريليوين غالون 
من املياه، التي تهدر �سنويا، ب�سبب الت�رشبات 
الت���ي حت���دث يف االأنابيب. ويتح���رك الروبوت 
م���ع امل���اء ويف نف�ش الوقت يق���وم بفح�ش كل 
اأطراف االأنبوب بف�سله “يديه”؛ حتى ي�ست�سعر 

الثقوب املوؤدية اإلى الت�رشب.

اأعلن���ت وكال���ة االأبح���اث يف وزارة الدف���اع 
االأمركي���ة ا�ستثم���ار ملي���اري دوالر لتطوي���ر 
جيل جديد م���ن الذكاء اال�سطناعي ذي قدرات 

توا�سل “اأ�سبه بالتوا�سل االإن�ساين”.
االأبح���اث  م�ساري���ع  وكال���ة  مدي���ر  وق���ال 
يف  ووك���ر  �ستيف���ن  املتقدم���ة  الدفاعي���ة 
موؤمت���ر �سحف���ي ق���رب وا�سنط���ن اإن الوكال���ة 
�ست�ستخ���دم املبل���غ لتموي���ل نح���و 20 م�رشوعا 
حالي���ا اأو م�ستقبلي���ا؛ به���دف خل���ق م�ست���وى 
جديد م���ن التعلم االآيل. واأ�س���اف ووكر “نقوم 
بع���دة ا�ستثم���ارات بحثية ته���دف اإلى حتويل 
احلوا�سيب من و�سائ���ل متخ�س�سة اإلى �رشيكة 
يف ح���ل امل�ساكل”، يف اإ�سارة اإلى اجليل اجلديد 

من الذكاء اال�سطناعي “اإيه اآي نك�ست”.

• تظاهر نا�سطون يف جمال البيئة اأم�ش ال�سبت يف ال�سوارع عرب العامل ملطالبة احلكومات ب�رشورة التحرك ال�رشيع ملكافحة اال�سطرابات املناخية وو�سع حد ال�ستخدام م�سادر الطاقة االأحفورية.	

ك�سفت �سحيف����ة “املرور” الربيطانية عن اأن النجمة االأمركية باميال اأندر�سون “تخل�ست” 
من حبيبها، مدافع املنتخب الفرن�سي عادل رامي، واأنهت عالقتها به.

وق����ال امل�سدر اإن رامي عر�����ش الزواج من جنمة االإثارة ال�سابقة اأندر�سون )51 عاما(، اإال اأنها 
رف�س����ت االأمر، مم����ا اأدى اإلى اإنهاء العالقة الت����ي كانت بينهما منذ اأكر من �سن����ة. وبعد التتويج 
بلقب كاأ�ش العامل 2018، تقدم رامي، )32 عاما(، للزواج من اأندر�سون، التي تكربه ب� 19 عاما.

وذك����رت “امل����رور” اأن اأندر�سون غادرت املن����زل التي كانت تقطن فيه م����ع رامي، مبنطقة 
الريفيرا الفرن�سية.

واأفاد م�سدر مطلع باأن اأندر�سون مل تكن مرتاحة باإبقاء رامي بعيدا عن طفليه، م�سيفا “هذا 
االأمر كان يحطم قلبها.. االأمر الذي جعلها تنف�سل عنه”. 
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