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تصدرت مملكة 
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مؤشر العطاء 
لمؤسسة “كاف” 

للمرة الثانية 
لتحتل المركز 

األول عربيا 
والعاشر عالميا 
في العام 2018 
متقدمة على 

اإلنجاز السابق 
الذي حققته في 

العام 2015

المنامة - بنا

حصلت مملكة البحرين متمثلة في المؤسس���ة الخيرية الملكية على المركز األول عربًيا والعاش���ر عالمًيا للعام 2018 
وفقا لتقرير مؤسسة كاف العالمية بالمملكة المتحدة، متصدرة مؤشر العطاء للمؤسسة.

وأك���د ممث���ل جاللة الملك لألعمال الخيرية وش���ؤون رئيس مجلس أمناء المؤسس���ة الخيرية الملكية س���مو الش���يخ 
ناصر بن حمد آل خليفة في برقية تهنئة أرس���لها س���موه إلى عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس���ى آل 
خليفة أن اإلنجاز الكبير يعكس رعاية جاللة الملك لألرامل واأليتام داخل المملكة بأسلوب مهني شامل، وخارجيا 
حجم الجهود اإلغاثية واإلنس���انية التي تقدمها مملكة البحرين لمختلف ش���عوب العالم، ومبادراتها لمساعدة الذين 
يعان���ون آالم الصراع���ات والح���روب والكوارث الطبيعية س���واء في الداخل أو النازحين خ���ارج بالدهم، إذ ال تقتصر 
الجه���ود البحريني���ة عل���ى التبرعات والمس���اعدات والهبات والمنح المالية، وإنما تش���مل إقامة العديد من المش���اريع 
التنموي���ة مث���ل بن���اء المستش���فيات والمدارس وتجهيز الخي���ام وتوفير الغ���ذاء واألدوية، عالوة عل���ى جهود العمل 

التطوعي بمختلف أشكاله ومسمياته.

العاهل: دعم الشقيقة الكبرى في التصدي ألي حمالت معادية
ال��ت��ط��ورات ت��ت��ن��اول  ال��ح��رم��ي��ن  وخ����ادم  ال��م��ل��ك  ج��ال��ة  ب��ق��ي��ادة  س��ع��ودي��ة  بحرينية  ق��م��ة 

عقد عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس���ى آل خليفة، اجتماًعا مع عاهل المملكة العربية الس���عودية الش���قيقة أخيه 
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في قصر العوجا بمنطقة الدرعية في الرياض أمس.

وفي اللقاء، أعرب جاللة الملك عن شكره 
وتقديره ألخيه خادم الحرمين الشريفين 
عل���ى حف���اوة االس���تقبال، وعل���ى وقفات 
المملك���ة التاريخي���ة المش���رفة إلى جانب 
ش���قيقتها مملكة البحرين وشعبها في كل 
الظ���روف، مؤكًدا أن العالق���ات البحرينية 
الس���عودية ه���ي نم���وذج فري���د للعالق���ات 
ال���رؤى  فيه���ا  تتكام���ل  الت���ي  األخوي���ة 
وتتوح���د المواق���ف تج���اه القضاي���ا كافة. 
فيم���ا رح���ب خ���ادم الحرمي���ن الش���ريفين 
بجاللة المل���ك وبزيارته للمملكة، مش���يًدا 
بالرواب���ط األخوي���ة الراس���خة التي تجمع 
بش���قيقتها  الس���عودية  العربي���ة  المملك���ة 

مملكة البحرين.
العالق���ات  مس���ار  العاه���الن  واس���تعرض 

م���ن  تش���هده  وم���ا  المتمي���زة  التاريخي���ة 
نماء وتق���دم في جميع المج���االت، وأكدا 
حرصهم���ا على دعم الجهود الثنائية كافة 
الت���ي ته���دف لتعزي���ز التنس���يق والتعاون 
المصال���ح  يحق���ق  بم���ا  اإلس���تراتيجي 

المشتركة على مختلف الصعد.
أن موق���ف مملك���ة  المل���ك  وأك���د جالل���ة 
البحري���ن المتضام���ن مع المملك���ة العربية 

السعودية الشقيقة هو نهج ثابت وراسخ 
البحري���ن،  عن���ه مملك���ة  ول���ن تحي���د  ل���م 
مش���دًدا جاللت���ه على أن مملك���ة البحرين 
إل���ى جان���ب  واح���د  ف���ي ص���ف  س���تبقى 
المملك���ة العربي���ة الس���عودية وداعم���ة لها 
أو  معادي���ة،  التص���دي ألي حم���الت  ف���ي 
مح���اوالت اس���تهداف انطالًق���ا من وحدة 

الهدف والمصير المشترك.

الدرعية - بنا

جاللة الملك عقد اجتماعا مع خادم الحرمين الشريفين في قصر العوجا بمنطقة الدرعية أمس
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عق���د عاه���ل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس���ى آل خليفة، اجتماًعا مع عاهل 
المملكة العربية الس���عودية الش���قيقة أخيه خادم الحرمين الش���ريفين الملك سلمان بن 

عبدالعزيز آل سعود في قصر العوجا بمنطقة الدرعية في الرياض أمس.

وف���ي بداي���ة اللق���اء، أع���رب جالل���ة الملك عن 
الحرمي���ن  خ���ادم  ألخي���ه  وتقدي���ره  ش���كره 
وعل���ى  االس���تقبال،  حف���اوة  عل���ى  الش���ريفين 
إل���ى  المش���رفة  التاريخي���ة  المملك���ة  وقف���ات 
جان���ب ش���قيقتها مملكة البحرين وش���عبها في 
كل الظ���روف، مؤك���ًدا أن العالق���ات البحرينية 
السعودية هي نموذج فريد للعالقات األخوية 
الت���ي تتكام���ل فيها ال���رؤى وتتوح���د المواقف 

تجاه القضايا كافة.
فيم���ا رحب خادم الحرمين الش���ريفين بجاللة 
المل���ك وبزيارت���ه للمملك���ة، مش���يًدا بالرواب���ط 
األخوية الراس���خة التي تجمع المملكة العربية 

السعودية بشقيقتها مملكة البحرين.
واستعرض العاهالن مسار العالقات التاريخية 
المتمي���زة وم���ا تش���هده م���ن نم���اء وتق���دم في 
جمي���ع المج���االت، وأك���دا حرصهم���ا على دعم 
الجه���ود الثنائي���ة كاف���ة الت���ي ته���دف لتعزي���ز 

التنس���يق والتع���اون اإلس���تراتيجي بما يحقق 
المصالح المشتركة على مختلف الصعد.

وف���ي االجتم���اع، أك���د جاللة المل���ك أن موقف 
مملك���ة البحرين المتضامن مع المملكة العربية 
الس���عودية الش���قيقة هو نهج ثابت وراسخ لم 
ولن تحيد عنه مملكة البحرين، مشدًدا جاللته 
عل���ى أن مملك���ة البحري���ن س���تبقى ف���ي ص���ف 
واح���د إلى جان���ب المملكة العربية الس���عودية 
وداعم���ة لها في التص���دي ألي حمالت معادية، 
أو مح���اوالت اس���تهداف انطالًق���ا م���ن وح���دة 

الهدف والمصير المشترك.
الري���ادي  ال���دور  عل���ى  المل���ك  جالل���ة  وأثن���ى 
خ���ادم  بقي���ادة  الش���قيقة  للمملك���ة  المش���رف 
الحرمي���ن الش���ريفين ف���ي الدف���اع ع���ن قضايا 
األم���ة العربية واإلس���المية وحماية مصالحها، 
واس���تقرار  أم���ن  لحف���ظ  الخي���رة  ومس���اعيها 

المنطقة.
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جاللة الملك عقد مع خادم الحرمين الشريفين 
اجتماعا في قصر العوجا بمنطقة الدرعية بالرياض 
أمس
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ق��م��ة ب��ح��ري��ن��ي��ة س��ع��ودي��ة ت��ؤك��د ت��ع��زي��ز ال��ت��ن��س��ي��ق وال��ت��ع��اون اإلس��ت��رات��ي��ج��ي 

العاهل: البحرين ستبقى في صف واحد مع السعودية

خادم الحرمين: روابط أخوية راسخة تجمع السعودية بشقيقتها 

العاهل يعود ألرض الوطن

العاهل: نرفض الحمالت الممنهجة واالفتراءات اإلعالمية 

جاللة الملك لدى وصوله وفي مقدمة مستقبليه أمير الرياض

جاللة الملك:  
دعم الشقيقة 

الكبرى في 
التصدي 

ألي حمالت 
معادية

عالقاتنا 
نموذج فريد 
تتكامل فيه 

الرؤى وتتوحد 
المواقف

الدرعية - بنا

عاد عاهل البالد صاحب الجاللة الملك  «
حمد بن عيسى آل خليفة، إلى أرض 

الوطن أمس بعد زيارة للمملكة العربية 
السعودية، التقى خاللها عاهل المملكة 
العربية السعودية الشقيقة بأخيه خادم 

الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
عبدالعزيز آل سعود وعقد معه جلسة 
مباحثات تركزت على العالقات األخوية 
المتميزة والمستجدات في المنطقة، 

إضافة إلى مجمل التطورات على 
الصعيدين اإلقليمي والدولي.  وكان 

جاللة الملك قد غادر المملكة العربية 
السعودية الشقيقة في وقت سابق عائدا 

إلى أرض الوطن، حيث كان في مقدمة 
مودعي جاللته أمير منطقة الرياض 

صاحب السمو الملكي األمير فيصل 
بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، وسفير 

مملكة البحرين لدى المملكة العربية 
السعودية، وأعضاء السفارة البحرينية 

في الرياض.

المنامة - بنا

جاللة الملك يغادر وأمير الرياض في مقدمة مودعي جاللته

وص���ل عاه���ل الب���الد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس���ى آل خليفة أمس إلى مدينة الرياض بالمملكة العربية الس���عودية في 
زيارة يلتقي خاللها بأخيه عاهل المملكة العربية الس���عودية الش���قيقة خادم الحرمين الش���ريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل 
س���عود، حيث يعقد خاللها جاللته جلس���ة مباحثات مع خادم الحرمين الشريفين، تتناول العالقات التاريخية األخوية الوثيقة، 

باإلضافة إلى مستجدات األوضاع في المنطقة ومجمل التطورات اإلقليمية والدولية. 

وكان ف���ي مقدمة مس���تقبلي جالل���ة الملك لدى 
وصول���ه أمي���ر منطق���ة الرياض صاحب الس���مو 
الملك���ي األمي���ر فيصل ب���ن بندر ب���ن عبدالعزيز 
آل س���عود وس���فير مملكة البحرين لدى المملكة 
العربي���ة الس���عودية الش���يخ حمود ب���ن عبدهللا 
آل خليف���ة وأعض���اء الس���فارة البحريني���ة ف���ي 
الرياض. وتفض���ل صاحب الجاللة لدى وصوله 

بالتصريح التالي:
العربي���ة  المملك���ة  إل���ى  نص���ل  ونح���ن  يس���رنا 
الس���عودية الشقيقة أن نجدد ش���كرنا وتقديرنا 
المل���ك  الش���ريفين  الحرمي���ن  خ���ادم  ألخين���ا 
س���لمان بن عبدالعزيز آل س���عود عاهل المملكة 

العربي���ة الس���عودية حفظ���ه هللا، وول���ي عه���ده 
األمي���ن صاح���ب الس���مو الملك���ي األمي���ر محمد 
ب���ن س���لمان ب���ن عبدالعزي���ز آل س���عود، على ما 
تحظ���ى ب���ه مملك���ة البحري���ن م���ن دع���م أخوي 
متواص���ل واهتمام بالغ، يجس���د الحرص الكبير 
للقي���ادة الس���عودية على مس���اندة جهود مملكة 
البحري���ن نحو التطوي���ر والرفعة والرخاء، وبما 
يعك���س، ب���كل وضوح، ثب���ات العالق���ة األخوية 
التاريخي���ة الوثيقة بين بلدينا وش���عبينا والتي 
ت���زداد نموا وقوة، يوم���ا بعد يوم، على مختلف 
األصعدة وفي كافة المجاالت. وبهذه المناسبة، 
الت���ي تجمعنا عل���ى موقف واح���د وبقلب رجل 

واح���د، نع���رب ع���ن رفضن���ا القاط���ع للحم���الت 
الممنهج���ة واالفت���راءات اإلعالمي���ة المغرض���ة 
الت���ي تتعرض له���ا المملك���ة العربية الس���عودية 
م���ن أي جهة كان���ت، مطالبين المس���ؤولين عنها 
بإيقافه���ا، ومنع اس���تمرارها حت���ى تتبين نتائج 
التحقيق���ات الت���ي تجريه���ا الجه���ات المختصة 
ف���ي المملكة العربية الس���عودية؛ بهدف كش���ف 
حقائ���ق األم���ور، مؤكدي���ن به���ذا الص���دد، ثقتن���ا 
التام���ة بنزاه���ة واس���تقاللية القضاء الس���عودي 
القدير، والمعروف بعدالة أحكامه المنطلقة من 
سياس���ات المملك���ة القائم���ة عل���ى ثوابت إعالء 

الحق وحفظ المصالح ونشر الخير.

مجددي���ن بذل���ك تضامنن���ا ومس���اندتنا المطلقة 
الكبي���ر  البي���ت  الس���عودية،  العربي���ة  للمملك���ة 
العرب���ي واإلس���المي بقي���ادة  للعال���م  والجام���ع 
أخينا خادم الحرمين الش���ريفين الملك س���لمان 
ب���ن عبدالعزيز آل س���عود ملك المملك���ة العربية 
الس���عودية وول���ي عه���ده األمي���ن، مؤكدي���ن أن 
ه���ذا التضام���ن هو صم���ام األم���ان ال���ذي يثبت 
جدواه على مر التاريخ، وهو خيار ال حياد عنه 
ووجب االلتزام به للمحافظة على مكانة الدين 
ووح���دة الص���ف وس���المة أوطانن���ا المتطلع���ة 
والملتزم���ة بأص���ول التعايش المش���ترك ونش���ر 
وترس���يخ الس���الم بي���ن ش���عوب العال���م أجم���ع، 
س���ائلين هللا تعال���ى أن يحفظ المملك���ة العربية 
الس���عودية وش���عبها الش���قيق، وأن يدي���م عليها 
نعمة األم���ن واألمان والرفع���ة واالزدهار. وهللا 
ول���ي التوفيق. وكان صاحب الجاللة الملك، قد 
غ���ادر أرض الوطن في وقت س���ابق هذا أمس، 

متوجها إلى المملكة العربية السعودية.

الرياض- بنا

كما جرى في االجتماع بحث مجريات األحداث في المنطقة وأهم المستجدات على  «
الساحات اإلقليمية والعربية والدولية، إضافة إلى تبادل وجهات النظر بشأن عدد من 

القضايا موضع االهتمام المشترك.  وتكريًما لجاللة الملك، أقام خادم الحرمين الشريفين 
مأدبة غداء بمناسبة زيارة جاللته إلى المملكة الشقيقة.
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أك���د يوس���ف الحم���دان أن كت���اب “خليفة 
بن س���لمان... ذاكرة ش���عب ووط���ن”، الذي 
دش���نه أخي���را، ج���اء محقق���ا لتوجيه���ات 
رئي���س ال���وزراء صاح���ب الس���مو الملك���ي 
األمي���ر خليفة ب���ن س���لمان آل خليفة، في 
حف���ظ وتوثيق ذاكرة الوط���ن من الكتاب 
والصحافيي���ن واإلعالميي���ن والباحثي���ن، 
وإيالئهم كبير اهتمام س���موه المعهود في 
تشجيعهم ودفعهم نحو كل ما يصب في 
مصلح���ة الوطن ورصد مس���احات التطور 
في مختلف المجاالت والحقول التنموية 

فيه.
وأش���ار إل���ى أن الكت���اب يتن���اول المواقف 
الوطني���ة والدولية المضيئة لس���مو رئيس 
ال���وزراء من���ذ الع���ام 2011 وحت���ى الع���ام 
2018 عب���ر مق���االت ودراس���ات وومضات 
نش���رها المؤل���ف ف���ي صحافتن���ا المحلي���ة 
وعبر المواقع اإللكترونية التي استثمرت 

نشرها من خالل الصحافة.
وأض���اف أن الب���اب األول يحت���وي عل���ى 
مواق���ف س���مو رئي���س ال���وزراء المضيئ���ة 
المملك���ة  2011، إذ تمكن���ت  إب���ان محن���ة 
من تج���اوز غمته���ا بفضل مواقف س���موه 
ورؤاه  القوي���ة  والسياس���ية  الوطني���ة 
الحكيم���ة وحنك���ة س���موه ف���ي إدارة دفة 

الوطن وتجاوز المحنة بأمن وسالم.
أم���ا الباب الثاني فحمل عنوان “خليفة بن 
سلمان.. ذاكرة شعب ووطن”، وفيه وقف 
المؤلف عل���ى الدور الكبير الذي اضطلعت 
ب���ه قام���ة صاح���ب الس���مو الملك���ي رئيس 
الوزراء الس���امية في قدرتها االستثنائية 
عل���ى قي���ادة ال���رأي الع���ام ب���روح متوقدة 
الفك���ر  األساس���ية  ركيزته���ا  ومس���ؤولة 
الرصين والبالغة الفريدة في ترجمة هذا 

الفكر على أرض الواقع.

أم���ا الب���اب الثالث فحم���ل عن���وان “جوائز 
وأوس���مة”، وفي���ه س���لط المؤل���ف الض���وء 
عل���ى مكانة س���مو رئيس ال���وزراء العربية 
وه���ج  خل���ق  عل���ى  وقدرته���ا  والدولي���ة 
مؤثر اس���تحق س���موه عليه ه���ذه الجوائز 

واألوسمة.

أم���ا بخاص���رة الكت���اب، فقد أف���رد المؤلف 
مساحتها لتقدير سمو رئيس الوزراء للفن 
والثقافة والعلم، وتشجيع سموه المستمر 
وال���دؤوب ل���كل م���ن يعم���ل ويجته���د في 
ه���ذه الحقول، داعيا إلى ضرورة تدش���ين 
أكاديمية تحمل اس���م سموه في مجاالت 

العلوم السياسية والتنموية. 
وف���ي الب���اب الراب���ع، وق���ف المؤل���ف على 
ال���دور الكبي���ر والملموس لصاحب الس���مو 
الملك���ي رئي���س الوزراء ف���ي رعاية ودعم 
ال���رأي  وحري���ات  واإلع���الم  الصحاف���ة 
لل���رأي  أمي���را  س���موه  بوص���ف  والتعبي���ر، 

والتنمي���ة  الصحاف���ة  ونب���راس  والرؤي���ة 
وصمام الديمقراطية اآلمنة.

أم���ا الب���اب الخام���س، فق���د حم���ل عن���وان 
“خليف���ة ب���ن س���لمان.. فارس المس���تقبل”، 
المؤل���ف وتاب���ع رؤى س���مو  وفي���ه رص���د 
للوط���ن  المس���تقبلية  ال���وزراء  رئي���س 

وألجيال المستقبل فيه.
والب���اب الس���ادس واألخي���ر حم���ل عنوان 
“حب���ر اإلمضاء”، وهو عب���ارة عن ومضات 
مضيئ���ة يعب���ر م���ن خالله���ا المؤل���ف ع���ن 
مواقف عدة لسمو رئيس الوزراء تختصر 

الكثير من الكالم واألفعال.

غالف كتاب الحمدان

رصد مواقف سمو رئيس الوزراء الوطنية
ك������ت������اب “خ�����ل�����ي�����ف�����ة ب��������ن س�����ل�����م�����ان ذاك���������������رة ال������وط������ن”

يتمّيز اإلصدار الرياضي الحصري لكزس LX Sport Black Edition بقّوته اإلستثنائية 
وتفاصيله الباهرة. تفّضلوا بزيارة معرض لكزس وتعّرفوا عليه عن قرب.
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مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

التق���ى وزي���ر العم���ل والتنمي���ة االجتماعية رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم س���وق العمل جميل حميدان، على هامش مش���اركته في 
اجتماع���ات ال���دورة )334( لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية المنعقدة في جنيف، كل من المدير العام لمنظمة العمل الدولية غاي 
رايدر، والمدير العام لمنظمة العمل العربية فايز المطيري، وعدد من الوزراء ورؤس���اء وفود الدول األعضاء بمجلس إدارة منظمة 
العمل الدولية، في إطار التشاور والتنسيق بشأن الموضوعات المطروحة على جدول األعمال، وبحث تعزيز التعاون المثمر القائم 

بين البحرين والدول الصديقة والمنظمات ذات العالقة.

المراف���ق  والوف���د  حمي���دان  ق���ام  كم���ا 
خ���ال تلك اللق���اءات باس���تعراض أحدث 
المب���ادرات الريادية التي اتخذتها المملكة 
ف���ي مج���ال توفي���ر المزي���د م���ن الحماي���ة 
االجتماعي���ة للعم���ال، فض���ااً ع���ن الجهود 
الت���ي تبذلها في مج���ال تطوير وتحديث 
النظ���م والتش���ريعات لتحقي���ق المزيد من 
ا  المكاس���ب العمالية في المملكة؛ انس���جاماً
م���ع معايي���ر العم���ل الدولي���ة والعمل على 
تعزي���ز قن���وات الح���وار االجتماع���ي بي���ن 
الشركاء االجتماعيين في البحرين، فضااً 

ع���ن توفي���ر مختل���ف الس���بل التي تس���هم 
ف���ي تعزي���ز التع���اون والتنس���يق اله���ادف 
إل���ى تحقيق المصالح المش���تركة ألطراف 
اإلنت���اج الثاث���ة ودف���ع مس���يرة التنمي���ة 

االقتصادية واالجتماعية في المملكة.
من جانبهم، عبر كبار المسؤولين ورؤساء 
وفود ال���دول األعضاء ف���ي مجلس إدارة 

بالمنج���زات  إش���ادتهم  ع���ن  المنظم���ة، 
والمكاس���ب العمالي���ة المتحقق���ة بمملك���ة 
البحري���ن ونوعية المب���ادرات التي نفذتها 
المملك���ة لتطوي���ر س���وق العم���ل البحريني 
بما يحفظ حقوق أط���راف اإلنتاج، والتي 
مس���توى  عل���ى  يحت���ذى  ���ا  نموذجاً تعتب���ر 

المنطقة. 

يشارك وفد البحرين في اجتماعات الدورة )334( التي تستمر أعمالها حتى 8 نوفمبر  «
ا أصيلاً في مجلس إدارة  الجاري، إذ تشارك المملكة في هذه الدورة بصفتها عضواً

المنظمة إثر انتخابها في عضوية المجلس للدورة 2017 - 2020 في االنتخابات التي 
جرت في يونيو 2017.

وزير العمل ملتقيا المدير العام لمنظمة العمل الدولية

الدولي��ة”  التع��اون م��ع مدي��ر “العم��ل  حمي��دان يبح��ث 

إشادات دولية بالمنجزات العمالية

قميص المرحوم 
خاشقجي

Û  جميع كتب التاريخ اإلس���امي، وغيرها، تحتوي على تفاصيل األحداث المؤس���فة التي وقعت قرب
نهاي���ة عه���د الخلفاء الراش���دين، رض���ي هللا عنهم أجمعي���ن، والت���ي أدت بعد ذلك إلى ب���روز مصطلح 
ا إلى مفهوم سياسي ُيطلق، في الكثير من األحيان، على كل شيء  “قميص عثمان”، الذي تحول الحقاً

ُيراد به التحريض واإلثارة والفتنة واالبتزاز.
Û  لقد عاد المصطلح إلى الذاكرة في اآلونة األخيرة على إثر تداعيات الحادث المؤلم والجريمة البشعة

التي أودت بحياة المواطن الس���عودي الصحافي والناش���ط السياس���ي المرحوم جمال خاشقجي، فما 
ا لرزء  ���ا حقيقياً ت���زال بع���ض الق���وى واألط���راف والجه���ات تقرع الطب���ول وتنفخ ف���ي األب���واق، ال حزناً
ا على تحقيق العدالة  ا راس���خاً الفقيد أو غيرة صادقة على حرية الصحافة وحقوق اإلنس���ان، أو حرصاً
ا له���ذا الحدث ال���ذي هيأ لها فرصة التش���في واالنتق���ام وإمكان  واإلنص���اف، ب���ل ليرق���ص بعضه���ا فرحاً

اقتناص المكاسب والمغانم.
Û  إن بعض ما نسمعه من عقير وعويل ونفير عن القضية له، بكل وضوح، أهداف وغايات أخرى، بعيدة

كل البعد عن قيم الش���هامة والنبل، وتفوح منها روائح االبتزاز واالس���تهداف والمساومة والرغبة في 
االتجار والمقايضة والتركيع وتصفية الحسابات. 

Û  ونحن هنا ال نصبو إلى التبرير أو التهوين أو التستر، فالجريمة قد وقعت، وهي جريمة نكراء شنيعة
ا أم بتدبير مسبق،  بكل المقاييس والمعايير، بغض النظر عن أسلوب تنفيذها، وسواء ارتكبت ال إرادياً
ا الكثير  حيث إن ما تعرض له المرحوم جمال خاش���قجي هو خطب مؤلم مهول، وقد س���بب لنا جميعاً
م���ن األس���ى والم���رارة واإلحراج، وإن مثل هذه الجرائ���م  لن يتم التعاطي معها ب���أي قدر من التهاون 
والتساهل واالستخفاف. وقد عبرت حكومة المملكة العربية السعودية عن أسفها لما حدث وأعلنت 
عن وقوع الحادث في مبنى قنصليتها في إسطنبول، ووصفته بأنه جريمة بشعة غير مبررة، وأكدت 
أنه س���تتم محاس���بة ومعاقبة مرتكبيها والضالعين فيها، وبدأت بالفع���ل بالتحقيق واتخاذ الخطوات 
ا من موظفي الدولة وأقالت 3  القانوني���ة واإلج���راءات القضائية الازمة، وألقت القبض على 18 متهماً
من كبار المس���ؤولين فيها، وتعهدت باس���تكمال التحقيقات والكشف عن مابسات الجريمة كافة، مع 

االلتزام بمعايير العدالة والشفافية.
Û  وعلى الرغم من كل ذلك، فإن األبواق ظلت ُتنفخ والطبول ُتقرع وقميص المرحوم جمال خاشقجي

ا تحت شعار األخذ بثأره، وأخذت الضغوط تزداد على المملكة العربية السعودية لدفعها  بقي مرفوعاً
لإلس���راع في إنهاء التحقيقات والكش���ف عن مزيد من التفاصيل والمابس���ات، وعلى افتراض حسن 
ا ندرك أن العدالة واإلنصاف ال يمكن تحقيقهما  النية فإننا نضم صوتنا إلى تلك األصوات، لكننا جميعاً
على عجل وتحت س���ياط التهديد واالبتزاز ووس���ط عواصف وأعاصير الحمات اإلعامية الضارية 
المرك���زة وف���ي حوم���ة االتهامات الت���ي تفتقر إلى األدل���ة والبراهي���ن، إال إذا كان المطلوب هو رؤوس 

أشخاص معينين وتقديم مزيد من القرابين وأكباش الفداء.
Û  ا لمواجهة من نادى إن ق���وى التخل���ف والتطّرف واإلرهاب أخذت ترفع قميص جمال خاش���قجي عالياً

ا، أنه ل���ن يتهاون  ا وتك���راراً بمحاربته���ا والتص���دي له���ا. لق���د أعلن س���مو األمي���ر محمد بن س���لمان، مراراً
وس���يتصدى بق���وة وصابة وحزم لكل وجوه وأش���كال التط���ّرف والعنف واإلره���اب؛ ولذلك فإن هذه 
���ا  الق���وى ق���د وج���دت ضالتها في قضي���ة المرحوم جمال خاش���قجي، فحمل���ت رايتها وجعلتها متراساً
تخفي وجهها الحقيقي خلفه، وتصوب من ورائه س���هامها وقذائفها الطائشة لعرقلة وإجهاض خطط 
األمير محمد بن س���لمان وبرامجه النهضوية اإلصاحية، هذه القوى ال ترغب في وجود رجل وقائد 
مث���ل محمد بن س���لمان، رجل وضع على كاهله عبء التصدي للتخل���ف والتطرف والعنف واإلرهاب، 
رجل ينظر إلى المس���تقبل ويزخر بالطموح ولديه رؤية ش���مولية لمستقبل المملكة العربية السعودية 

ودول المنطقة ويسعى إلى استنهاض مقومات النمو والتقدم فيها. 
Û  ،ا؛ ألنه يحارب التخلف والتطّرف والعنف واإلرهاب ا وقالباً نحن نقف مع األمير محمد بن س���لمان، قلباً

ا في الرياض “إن حربنا على التطّرف وإصاحاتنا  وألنه قال في مؤتمر قمة االستثمار الذي عقد أخيراً
مس���تمرة ول���ن يس���تطيع أح���د إيقافنا”. وم���ن بين األط���راف العديدة التي تس���عى الس���تغال الحدث 
لتحقي���ق مراميه���ا الخاص���ة ه���م الحالم���ون باس���تنهاض اإلمبراطورية العثماني���ة من قبره���ا بأحمالها 
وأثقاله���ا التاريخي���ة، وإع���ادة ال���روح إليه���ا، والترب���ع على عرش���ها، ومد نفوذه���ا عل���ى المنطقة وذلك 
بغرض تصفية حس���ابات قديمة، واس���تثمار الحدث للمزايدة والمقايضة لتحقيق مكتسبات سياسية 

وإستراتيجية واقتصادية.
Û  وال حاج���ة إل���ى لف���ت النظ���ر إل���ى أن قضية المرحوم جمال خاش���قجي ق���د تزامنت م���ع تفاقم األزمة

االقتصادية التي تعاني منها تركيا.
Û  ولذل���ك، ال يج���ب أن نس���مح لمث���ل هذه الجه���ات أو تل���ك األطراف اس���تغال هذه القضية اإلنس���انية

للتكس���ب أو لتصفية حس���ابات أو الس���تهداف أش���خاص معينين أو لتنفيذ برامج تهدف إلى تفتيت 
ا ومقايضته بقتل دول  المنطقة وتقطيعها وتجزئتها، والمتاجرة بدم ش���خص واحد عزيز علينا جميعاً

المنطقة وذبح طموح شعبها.
Û  لق���د التقي���ت بالمواط���ن الس���عودي رج���ل اإلعام المرح���وم جمال خاش���قجي في البحري���ن قبل بضع

س���نوات، في ردهة أحد الفنادق ومن دون س���ابق تدبير، عندما كان يتردد على المنامة وقتها لمتابعة 
ا، إال أنني وجدته  ا وعابراً مش���روع محط���ة تلفزيون العرب اإلخبارية، ورغم أن اللق���اء كان قصيرا جداً

ا، رحمه هللا وأسكنه فسيح جناته. ا لبقاً ا خلوقاً رجااً جاداً

جاءت مشاركة مملكة البحرين في احتفالية يوم المدن العالمي 2018، التي أقامها برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية “الموئل”، في مدينة ليفربول البريطانية، عبدالنبي الشعلة
تحت ش���عار “بناء مدن مس���تدامة ومرنة”؛ لتس���لط الضوء على الدور البارز الذي تحظى به المملكة على صعيد دفع الجهود األممية في مجال التنمية المس���تدامة. وتم 
اختيار مملكة البحرين الستعراض رؤيتها وجهودها في مجال التنمية الحضرية والمستدامة؛ تأكيدا للنجاحات التي حققتها في ظل التوجيهات والرؤية الحكيمة لعاهل 

البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والتي جعلت من البحرين نموذجا في مجال التنمية الحضرية المستدامة.

وجس���دت المش���اركة أيض���ا التقدي���ر ال���ذي يحظ���ى ب���ه رئي���س 
ال���وزراء صاح���ب الس���مو الملك���ي األمي���ر خليفة بن س���لمان آل 
ا من  خليفة في مجال التنمية المس���تدامة، وهو ما ظهر واضحاً
خ���ال تصريحات المدير العام لبرنامج األمم المتحدة “الموئل” 
ميمون���ة ش���ريف، والت���ي أعرب���ت فيه���ا ع���ن تقديره���ا العمي���ق 
لصاحب الس���مو الملكي رئيس الوزراء على التزام سموه الدائم 
بدع���م مس���يرة التنمي���ة الحضري���ة المس���تدامة، عب���ر المبادرات 
التي يطلقها س���موه، والتي تس���هم في دعم مس���ار التنمية على 
المس���توى المحلي وعلى رأس���ها جائزة سموه للتنمية الحضرية 
والتنمية المستدامة، والتي عززت مكانة البحرين العالمية على 
خريطة التنمية المس���تدامة، وباتت واحدة من الجوائز الدولية 
المرموق���ة التي تحظى باهتمام متزايد نظرا لدورها في تحفيز 

جهود األفراد والمنظمات الكبرى الداعمة للتنمية.
والشك في أن اختيار مملكة البحرين من قبل برنامج “الموئل” 
للمش���اركة ف���ي هذا االحتفالي���ة الدولية وتوجيه كلمة رئيس���ية 
ألقاها الش���يخ حس���ام بن عيس���ى آل خليفة رئيس لجنة جائزة 
صاح���ب الس���مو الملك���ي األمي���ر خليف���ة ب���ن س���لمان آل خليفة 

للتنمية المستدامة، يؤكد جملة من الحقائق، أبرزها:
أوال: أن مملك���ة البحري���ن بقي���ادة صاح���ب جال���ة الملك خطت 
خط���وات في المجال التنموي، وأن رس���الة البحري���ن إلى العالم 
تقوم على مبادئ التعاون والش���راكة؛ من أجل مس���تقبل أفضل 

للبشرية.
ثانيا: أن نجاح مملكة البحرين في تحقيق غالبية أهداف األمم 
المتحدة للتنمية المستدامة 2030 ومن قبلها األهداف اإلنمائية 
لأللفي���ة باتت قصة نجاح وتجربة تحظى بس���معة دولية طيبة 
وتع���د نموذج���ا جدي���ر أن يحت���ذى، فالمملك���ة اس���تطاعت أن 
تتج���اوز التحدي���ات الجغرافي���ة وقل���ة الموارد من خ���ال اتباع 
أفضل الممارس���ات على صعي���د التنمية وحرصت الحكومة في 
برام���ج عمله���ا أن يك���ون هناك ت���وازن بين احتياج���ات الحاضر 

والمستقبل.
ثالثا: أن البحرين من أوائل الدول في إنجاز األهداف اإلنمائية 
لأللفي���ة قب���ل حل���ول موعدها في الع���ام 2015، وتس���ير بخطى 
واثق���ة على طري���ق تحقيق ألهداف التنمية المس���تدامة 2030، 
وه���و م���ا القى حفاوة دولي���ة كبيرة عند قي���ام البحرين بتقديم 
تقريرها الوطني الطوعي األول خال المنتدى السياس���ي رفيع 
المستوى المعني بالتنمية المستدامة التابع للمجلس االقتصادي 
واالجتماع���ي لألمم المتح���دة الذي ُعقد بمق���ر المنظمة الدولية 

في نيويورك في يوليو 2018.
رابع���ا: وج���ود مملك���ة البحرين ف���ي ه���ذا التجمع الدول���ي الذي 
يناقش واقع المدن شّكل فرصة لتعريف العالم بمملكة البحرين؛ 
باعتبارها دولة ذات تاريخ حضاري طويل يمتد آلالف السنين، 
وكي���ف أنها ت���درك القيمة التاريخي���ة والتراثية للم���دن العريقة، 
إذ عمل���ت عل���ى االهتم���ام بمدنه���ا التاريخية عب���ر مجموعة من 
البرامج التي تحفظ لهذه المدن قيمتها التاريخية وتربطها في 

ذات الوقت بمتطلبات العصر الحديث.
خامس���ا: اس���تطاعت مملك���ة البحري���ن تكريس مكانته���ا عضوا 
فاع���ا ف���ي المجتمع الدولي م���ن خال االهتم���ام المتزايد الذي 
تولي���ه الحكومة برئاس���ة رئيس الوزراء صاحب الس���مو الملكي 
األمي���ر خليفة بن س���لمان آل خليف���ة لدفع التح���رك األممي إلى 
تنفيذ خطط التنمية الحضرية المس���تدامة، التي ترتبط بش���كل 

وثيق بتحسين األحوال المعيشية لإلنسان في كل بقاع العالم.
سادس���ا: مش���اركة البحري���ن للمجتم���ع الدولي في ه���ذا الحدث 
العالم���ي تثب���ت مش���اطرتها للعال���م ف���ي جه���وده وتطلعات���ه من 
ا م���ن منطلق إيمانه���ا العميق  أج���ل عال���م أكث���ر رخاءاً واس���تقراراً
ب���أن التع���اون الدولي والعم���ل الجماعي البناء ق���ادر على قيادة 
مبادرات مبتكرة تدعم عملية التحضر المس���تدام وتقود جهود 

الدول والمجتمعات لتحقيق التنمية الحضرية المأمولة.
وجّس���د حرص مملكة البحرين على المشاركة بفاعلية في هذه 
االحتفالي���ة الدولي���ة حرصه���ا عل���ى مش���اركة المجتم���ع الدولي 
جه���وده في تنمية المدن؛ لما له���ا من أهمية في الوقت الحاضر 
باعتباره���ا الحاضن���ة للنس���بة األكبر من عدد الس���كان في العالم 
بنس���بة تتجاوز 60 %، وتأكيدا على تجربة المملكة التي بدأت 
منذ الخمس���ينات والس���تينات في االهتمام بإنش���اء المدن التي 

تستوعب الزيادة السكانية.
ول���م يك���ن اهتمام البحرين بالتوس���ع في إقام���ة المدن الحديثة 
ا ف���ي إغف���ال المدن العريق���ة والتراثي���ة، بل إن  والجدي���دة س���بباً
الحكوم���ة تبنت العدي���د من الخطط واالس���تراتيجيات لتطوير 
الم���دن التاريخي���ة بم���ا يحف���ظ له���ا رونقه���ا وقيمته���ا التراثي���ة 
م���ن جه���ة وبم���ا يمك���ن قاطنيها م���ن االس���تفادة م���ن الخدمات 

الحديث���ة والعصري���ة في مختل���ف مجاالت التنمية المس���تدامة 
كالصح���ة والتعلي���م والبني���ة التحتي���ة واالتص���االت، وم���ن أبرز 
هذه المش���روعات “طريق اللؤلؤ” المس���جل ضم���ن قائمة التراث 
العالم���ي خ���ال الع���ام 2012 للتطوي���ر والترمي���م ويمت���د عل���ى 
مس���افة 3 كيلومترات بداية من هيرات اللؤلؤ بالقرب من قلعة 
بوماه���ر، الت���ي تعود إلى س���نة 1840، وصوالاً إلى بيت س���يادي 

في قلب المحّرق.
وحرص���ت حكومة مملكة البحرين في اهتمامها بالمدن مراعاة 
أح���دث النظم العصري���ة بما يضمن أن تكون الم���دن ذات مظهر 
جمال���ي واض���ح ف���ي الش���كل والتصمي���م ورفده���ا بالخدم���ات 
األساس���ية التي تلبي متطلبات جودة الحياة على المس���تويات 
كاف���ة، خصوصا أن الم���دن في التطور العمران���ي الراهن لم تعد 

فقط مكانا للسكن وفقط، بل أصبحت ملمحا حضاريا.
كما راعت الحكومة في إنش���ائها للم���دن الجوانب البيئية إيماناًا 
منها بأن تحقيق متطلبات االس���تدامة التنموية ال يمكن أن يتم 
دون التركي���ز على مراعاة حركة التطوير لألوضاع البيئة، ومن 
هنا فإن التنس���يق قائم بين مختلف األجهزة الحكومية ووزارة 
اإلس���كان؛ من أجل بناء مدن نظيفة تراعي اشتراطات الحفاظ 

على البيئة في الحاضر والمستقبل.
وف���ي ه���ذا اإلط���ار تعم���ل وزارة األش���غال وش���ؤون البلدي���ات 
والتخطي���ط العمران���ي على تفعي���ل مبادرتها الخاص���ة بالمباني 
الخض���راء المس���تدامة وذلك كاس���تراتيجية عمل يت���م تطبيقها 
ا من خال مش���اريع المباني  منذ العام 2010 ويتم تنفيذها فعلياً
الجدي���دة والقائم���ة لمختلف الوزارات والمؤسس���ات الحكومية 
بالمملك���ة والت���ي تق���وم بتصميمها واإلش���راف عل���ى تنفيذها أو 
صيانته���ا. وف���ي س���ياق آخ���ر، ف���إن الم���دن كما هو مع���روف في 
التط���ور التاريخ���ي والحض���اري ه���ي أكث���ر اإلبداعات البش���رية 
التي اس���تطاعات أن تحقق للش���عوب االنس���جام والتعايش في 
مزيج يضمن لهم البيئة المناسبة للعمل واإلنتاج، وبالتالي فإنه 
يمكن وصفها بأنها تجسد المظهر المادي لتطور حركة البشرية، 
لدرج���ة أن البع���ض يصف الق���رن الح���ادي والعش���رين بأنه قرن 
المدن، ومن هذا المنطلق فإن مملكة البحرين تعمل على إنجاز 
تطوي���ر المدن وفق م���ا أصبح يطلق عليه “الم���دن الذكية” التي 
تجم���ع بي���ن الخدمات والمراف���ق التقليدية في المدن وتس���هيل 

معامات األفراد من خال تطبيقات “الحكومة اإللكترونية”.
إن وجود البحرين في هذا االحتفال الدولي الكبير شكل فرصة 
الس���تعراض الجه���ود الت���ي تق���وم بها في مج���ال حماي���ة البيئة 
وتب���ادل الخب���رات والتج���ارب مع ال���دول المش���اركة، والتعريف 
بخط���وات المملك���ة عل���ى صعي���د حماية البيئ���ة ومواجه���ة أثار 
التغي���رات المناخية وهي الرؤية التي يوجه إليها دائما صاحب 
الجال���ة المل���ك بأهمية المحافظة على البيئ���ة، وهي التي يقوم 
عل���ى تنفيذه���ا رئيس المجلس األعلى للبيئة الممثل الش���خصي 
لجال���ة المل���ك، س���مو الش���يخ عب���دهللا بن حم���د بن عيس���ى آل 

خليفة.
وج���اء االس���تعراض ال���ذي قدم���ه الرئي���س التنفي���ذي للمجل���س 
األعل���ى للبيئ���ة محمد بن دينه، نيابة عن س���مو الش���يخ عبدهللا 
ب���ن حمد آل خليفة؛ ليوضح طبيعة جهود البحرين في الحفاظ 
عل���ى البيئ���ة وموقفها الداع���م لاتفاقي���ات الدولية ح���ول تغير 
المناخ والتنمية المستدامة، والتأثيرات المناخية المترتبة على 

ا ومملكة البحرين خصوصا. المدن الحضرية عموماً

المنامة - بنا

“يوم المدن” تقدير عالمي لمبادرات سمو رئيس الوزراء
رؤي��ة جالل��ة الملك جعل��ت البحرين نموذجا ف��ي التنمية

سمو رئيس الوزراء

 إن حرص البحرين على المشاركة في المنتديات  «
والمؤتمرات الدولية المعنية بالنمو الحضري 

والتنمية المستدامة، يجسد أحد مظاهر االهتمام 
الذي تبديه المملكة بمشاركة المجتمع الدولي 
في جهوده لتنمية اإلنسان في كل بقاع العالم؛ 

وذلك إيمانا بما تشكله مثل هذه المؤتمرات 
والمنتديات من فرصة لتأكيد نهج المملكة 

ومساعيها لمساندة الجهود الدولية الرامية إلى 
توفير الظروف التي تحقق الكرامة اإلنسانية 

وسبل العيش الكريم واالحترام لإلنسان في ربوع 
العالم أجمع.

الخالصة
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تعــزيــز إجــراءات السالمــة في البحـــــــر والمســابـــح
ال����وع����ي ن����ش����ر  ف�����ي  ال����ش����ب����اب  دور  ي�����ؤك�����د  س����ل����م����ان  ب�����ن  ع���ي���س���ى  ال����ش����ي����خ  س����م����و 

أك���د رئي���س مجل���س أمن���اء وق���ف عيس���ى ب���ن 
المؤسس���ة  رئي���س  الخي���ري  التعليم���ي  س���لمان 
الملكية لإلنقاذ والس���امة المائية س���مو الش���يخ 
عيس���ى بن س���لمان ب���ن حم���د آل خليف���ة أهمية 
تعزيز إجراءات األمان والس���امة على المسابح 

والش���واطئ وتوعية المجتم���ع بتدابيرها، وهي 
عام���ل أس���اس في تف���ادي الح���وادث المؤس���فة 

خصوصا بين األطفال.
ون���وه س���موه ب���دور الش���باب ف���ي نش���ر الوع���ي 
والمساهمة في تنفيذ مختلف البرامج والخطط 
الرامي���ة رفع مس���توى الوعي وتحس���ين معايير 
الس���امة، وااللت���زام باإلرش���ادات بي���ن مرت���ادي 

البح���ر والمس���ابح، بما يس���هم ف���ي تعزيز مفهوم 
البيئ���ة المائي���ة اآلمن���ة بما يتماش���ى م���ع طبيعة 
للس���ياحة  الجاذب���ة  البيئ���ة  وتعزي���ز  البحري���ن، 
المائي���ة والتروي���ج لها، ونش���ر ثقاف���ة المحافظة 
عل���ى الش���واطئ والمعال���م الطبيعي���ة والمائي���ة 
وحمايته���ا. ج���اء ذل���ك خ���ال جولة س���موه في 
شاطئ مراسي ترافقه مؤسس ورئيس مجلس 

إدارة المؤسس���ة الملكية لإلنقاذ والس���امة سمو 
الش���يخة نيلة بنت حمد ب���ن ابراهيم آل خليفة؛ 
لاطاع عل���ى مراحل تمارين اإلنق���اذ المختلفة 
التي تنظمها المؤسسة الملكية لإلنقاذ والسامة 
المائية، إذ اطلع س���موه على تجارب المشاركين 
في عمليات اإلنقاذ التي تراعى في الش���واطئ. 
ون���وه س���موه بال���دور الذي تق���وم به المؤسس���ة 

وجهوده���ا في نش���ر الوعي بإجراءات الس���امة 
ف���ي األنش���طة المائي���ة، ومواصل���ة العم���ل عل���ى 
تطوير معايير الس���امة في استخدام القوارب، 
ودع���م تطوير قدرات الش���باب والتش���جيع على 
التط���وع واالحت���راف المهن���ي ف���ي اإلنق���اذ بم���ا 
يس���هم في خلق فرص عم���ل للمواطنين ويفتح 

المجال أمامهم بما يعود بالنفع على الوطن.

وأثن���ى على م���ا يقوم ب���ه متطوع���ي اإلنقاذ من 
الشباب في تقديم خدمات اإلنقاذ وفق المعايير 
الدولي���ة وتدابير الس���امة، وال���ذي يعكس مدى 
وعيهم بضرورة توفير ش���واطئ ومس���ابح آمنة 
ليس���تمتع بها الجميع، الفتا س���موه إلى أن زيادة 
ع���دد متطوع���ي اإلنقاذ من الش���باب يس���هم في 

االضطاع بمسؤوليتهم في المجتمع.

 سمو الشيخ عيسى بن سلمان في جولة بشاطئ مراسي ترافقه سمو الشيخة نيلة بنت حمد

المنامة - بنا

التقى رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي مع ممثل جاللة الملك  «
لألعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة رئيس 

اللجنة األولمبية البحرينية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة على هامش افتتاح 
منتدى شباب العالم. ونقل سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة تحيات عاهل البالد 

صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي 
وتمنيات جاللته لجمهورية مصر العربية دوام التقدم واالزدهار في مختلف المجاالت. 

وأشار سموه إلى العالقات األخوية الوطيدة والخطوات المتميزة والتعاون اإليجابي 
بين البلدين الشقيقين التي ستسهم في تطوير أطر التعاون المشترك في شتى 

المجاالت، مؤكدا سموه أهمية استمرار التعاون المشترك بما يعود بالخير والمنفعة 
على البلدين والشعبين الشقيقين. وأشاد سموه بدور السيسي في تقوية العالقات 
بين البلدين الشقيقين بما تصب في صالح البلدين وتعزز عالقاتهما الوثيقة، معربًا 

عن اعتزازه بعمق العالقات البحرينية- المصرية في شتى المجاالت.

التقى ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس األعلى  «
للشباب والرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية سمو الشيخ ناصر بن حمد 

آل خليفة لدى وصول سموه إلى مطار شرم الشيخ مع أمير منطقة مكة المكرمة 
صاحب السمو الملكي األمير خالد الفيصل. وفي اللقاء، أكد سمو الشيخ ناصر بن 

حمد آل خليفة على ما توليه مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية من اهتمام 
بتعزيز عالقاتهما المتميزة التي تتسم في شتى محطاتها بالتنسيق المستمر ووحدة 
الموقف في ظل ما تلقاه من دعم ورعاية من عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد 

بن عيسى آل خليفة وأخيه عاهل المملكة العربية السعودية خادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود. ونوه سموه بمكانة المملكة العربية السعودية 

الشقيقة لدى مملكة البحرين قيادًة وحكومة وشعبًا ودورها الريادي في دعم قضايا 
األمتين العربية واإلسالمية وحرصها على تقوية العالقات مع مملكة البحرين في شتى 

المجاالت متمنيا للمملكة العربية السعودية مزيدا من التقدم والرخاء.

... وسموه يلتقي أمير مكةالسيسي يلتقي ناصر بن حمد

ناصر بن حمد: جيل الشباب... صانع السالم
المستقبل مالمح  لرسم  الناجحة  االستراتيجية  تمثل  المنفتحة  عقولهم 

شرم الشيخ - بنا

Û  هي روح البحرين الكامنة، تظهر في الش���دائد، وترفرف على ربوع الوطن عندما تتأزم
مش���كلة، أو يت���راءى تحٍد، هو ش���عب المملك���ة الفت���ي، الملتحم مع قيادت���ه، وهي قيادة 

البحرين المؤمنة عندما تصبح أكثر قوة في وجه األخطار المتربصة.
Û  يتحدث���ون ع���ن االقتص���اد، ف���إذا به يم���ر بمنعطف صع���ب، ويلمح���ون لمؤام���رات مارقة

وأخ���رى متربص���ة عب���ر الح���دود، ف���إذا بقادتنا ينتفض���ون، ويضع���ون أيديهم ف���ي أيدي 
بعضهم، وينتصرون للوطن والشعب، ال روتين بعد اليوم، وال بيروقراطية تعرقل األداء 
الحكوم���ي م���ن اآلن فصاعدا، هك���ذا قالها رئيس ال���وزراء صاحب الس���مو الملكي األمير 
خليف���ة بن س���لمان حفظه هللا ورع���اه، وهكذا وعد جال���ة الملك بأن المس���ار التصاعدي 
الذي تتبناه الحكومة برؤى رئيس الوزراء وإسناد ولي العهد يبعث على االرتياح، حيث 
ينعكس إيجابا على مستوى وجودة الخدمات الحكومية التي يحصل عليها المواطن.

Û  رئي���س ال���وزراء عندم���ا يع���د يف���ي، وحين يق���رأ ُيجي���د، لذلك ف���إن التبص���ر كان ومازال
وس���يظل هو س���يد حركة الحكوم���ة، والتدقيق في حالة الدولة دي���دن مهم عندما يصل 
إل���ى قم���ة التعاطي مع الحاج���ات، وحين يتحق���ق التواكب مع اإلمكانات، ف���إن المعادلة 
الصعب���ة التي كان يش���كو منها المس���ئول قبل المواطن قد تم حلحلته���ا، وأن اللوغاريتم 
العص���ي ف���ي حلق���ات التنمية “المه���ددة” آن له أن ينفص���ل عن كنيته تدريجي���ا طالما أن 
الهدف قد بات واضحا أال وهو أداء أرقى للحكومة، وخطوات أكثر قداسة من ذي قبل.

Û  مجلس رئيس الوزراء طالما عرج إلى المنحنيات التي تمر بها األوطان المقس���مة تماما
مثلما تعرض لتموضع الدولة، وهي في مركز صناعة القرار، أمام المتلقى، وهو يستقبل 
ه���ذا الق���رار، هل عين الرضا ه���ي التي يتم األخذ به���ا؟ أم تقديم الرغب���ة والطموح على 

اإلمكانية ومستوى الموارد هي التي يبلغ سيلها الُزبى؟!
Û  ،األس���ئلة وجيهة، لكنها متراكمة كطبيعة المراحل المتاحقة في حلقات النمو والنهضة

ولكن الملتقى الحكومى 2018م كان له رأي آخر، حيث األيادي المرتعش���ة لن يكون لها 
موقعا ضمن “الدوالب” اإلداري للمؤسس���ة الفاعلة، والروتين أو البيروقراطية س���مها ما 

شئت لن يصبح لها مكان بعد اليوم داخل أدائنا الضمني أو خارج أساسياته الُملزمة.
Û  الت���ردد آف���ة الش���عوب الناهضة، هل تمض���ي نحو اله���دف بخطى واثق���ة، أم تتراجع في

اللحظات األخيرة؟
Û  هل تخوض في الطريق المرسوم قبل أن تلتهمه سرابات الصحارى القاحلة؟ أم تتوقف

قليًا اللتقاط األنفاس؟ األس���ئلة مثلما أش���رت في غاية الصعوبة، والمدى الذي يس���عى 
االقتصاد لبلوغه أو تحقيق مرتجاه مازال على المحك.

Û  رغ���م ذل���ك يظل مربط الفرس هو مربط الفرس، تنمية مس���تدامة وتاريخ معلن، وهدف
محدد ونتائج محققة.

Û  هذا هو برنامج الحكومة داخل ملتقى الحكومة، وهذا هو المثلث الذهبي داخل ماكينة
األح���داث الراهن���ة ، نك���ون أو ال نكون؟! وبالفعل قبل القادة التح���دي، والتزموا بالبرامج 
الزمني���ة لتحقي���ق التوازن المالي، والتنمية الش���املة، المواطن في قلبها، القادة من قبلها 

ومن بعدها، وطن يسعى للنماء وشعب يحمل اللواء.

بعيدا عن الروتين

بقلم:  الدكتور عبداهلل الحواج

مسقط - بنا المنامة - بنا

أع���رب نائب رئي���س المجلس األعل���ى للبيئة 
س���مو الش���يخ فيص���ل ب���ن راش���د آل خليف���ة 
عن س���عادته بزيارة س���لطنة عمان الش���قيقة 
من���ذ  لقي���ه  ال���ذي  والحف���اوة  واالس���تقبال 

وصوله من المسؤولين العمانيين كافة.
وأب���دى س���موه إعجاب���ه بم���ا ش���اهده خ���ال 
زيارته للمحميات واإلس���طبات السلطانية، 
بالمقوم���ات  تزخ���ر  ُعم���ان  أن  إل���ى  مش���يرا 
والخي���رات الطبيعي���ة الت���ي حباه���ا هللا بها، 
ودورها ف���ي المحافظة عليها بفضل اهتمام 
الش���قيقة  ورعاي���ة س���لطان س���لطنة عم���ان 
صاحب الجالة السلطان قابوس بن سعيد.

جاء ذلك على هامش الزيارة التي يقوم بها 
سمو الشيخ فيصل بن راشد لمسقط، حيث 
ق���ام بزي���ارة محمي���ة راس الش���جر بوالي���ة 
قريات، ومحمية الق���رم الطبيعية بمحافظة 

مسقط، واإلسطبات السلطانية العمانية.
واس���تمع س���موه من المس���ؤولين إلى كيفية 

العم���ل به���ذه المحمي���ات واس���تخدام أفضل 
الطرق والتكنولوجي���ا للحفاظ عليها، والتي 
تحتوي موائل الطيور البحرية المس���توطنة 
عل���ى  القائم���ون  أوض���ح  كم���ا  والمهاج���رة. 
ه���ذه المحمي���ات أن هذه األماك���ن تنظم بها 
برامج توعوي���ة وفعاليات للمجتمع وطاب 
الم���دارس لتعريفه���م بأهمي���ة أش���جار القرم 
ومش���اهدة الطي���ور والتجول ف���ي المحمية 

باستخدام زوارق التجديف.

وأش���اد س���مو نائ���ب رئيس المجل���س األعلى 
به���ذه  عم���ان  س���لطنة  باهتم���ام  للبيئ���ة 
المحمي���ات، مؤك���دا ض���رورة زي���ادة التعاون 
وتب���ادل المعلومات بين البلدين، لما تضطلع 
ب���ه الس���لطنة ف���ي مج���ال البيئ���ة وحمايته���ا 

والحفاظ عليها.
كما أشاد س���موه بما شاهده في اإلسطبات 
الس���لطانية م���ن إمكان���ات متمي���زة واهتمام 

بالخيل العربية وسبل العناية بها.

تس���لمت وزارة شؤون الش���باب والرياضة 4 جوائز فازت بها من قبل 
منظمة س���يفي العالمية، وذلك في الحفل الذي أقيم في لندن وس���ط 
حض���ور كبي���ر من قب���ل المؤسس���ات الحكومي���ة ومنظم���ات المجتمع 
المدني. وكانت الوكيل المس���اعد للتخطيط والترويج وفاء العمادي، 
ورئيس قس���م تقنية المعلومات ناني بطي قد تس���لمتا الجوائز األربع 
الت���ي حققته���ا ال���وزارة، وه���ي الجائ���زة الذهبية في مش���روع خدمة 
“اس���ألنا” وه���ي خدم���ة مبنية على تقني���ة الذكاء االصطناعي “ش���ات 
بوت” أو الدردش���ة االفتراضية متوفرة باللغتين العربية واالنجليزية 
تس���تهدف فئة الش���باب من المواطنين والمقيمين، والجائزة الذهبية 
ع���ن مش���روع الحملة التس���ويقية لفعالية اليوم الدول���ي للرياضة من 
أجل التنمية والس���ام “1000 خطوة للس���ام” والتي أقيمت بمناسبة 

اليوم الدولي للرياضة بمشاركة أكثر من 5 آالف مشارك.
كم���ا حققت الوزارة الجائ���زة البرونزية عن المش���اريع والبرامج التي 
يقدمه���ا قس���م تقني���ة المعلوم���ات وحج���م اإلنج���ازات الت���ي حققه���ا، 
والجائ���زة البرونزي���ة ف���ي التس���ويق والتروي���ج عن مش���روع الكتاب 
الس���نوي اإللكتروني والذي يتضمن كل ما يتعلق بإنجازات ومشاريع 
وخدمات وبرامج الوزارة التي قدمتها خال العامين 2016 - 2017 

بشكل رقمي واستخدمت فيه أفضل التقنيات الرقمية.

وبهذه المناس���بة، أكد وزير ش���ؤون الش���باب والرياضة هشام الجودر 
أن تحقي���ق ال���وزارة 4 جوائز بواقع ذهبيتي���ن وبرونزيتين من جوائز 
س���يفي العالمي���ة يمثل إنج���ازا مهمة يض���اف إلى سلس���لة اإلنجازات 
اإلداري���ة الت���ي حققتها ال���وزارة، والت���ي تعطي مؤش���را واضحا على 

سامة االستراتيجية التي تتبعها.
وبي���ن الجودر أن فوز الوزارة بالجوائز العالمية يعزز من مكانتها في 
مؤش���رات التنافس���ية العالمية وهو األمر الذي يمنح جميع منتس���بي 
الش���باب والرياض���ة، دافعا لمواصلة حصد اإلنجازات على المس���توى 

المحلي والعالمي.

جانب من الزيارة استالم وزارة شؤون الشباب والرياضة للجوائز

فيصل بن راشد يزور المحميات واإلسطبالت السلطانية ذهبيتان وبرونزيتان لـ “الشباب والرياضة”

سمو الشيخ ناصر بن حمد يشارك في افتتاح منتدى شباب العالم

الرئيس المصري يلتقي سمو الشيخ ناصر بن حمد على هامش المنتدى

ال��م��ف��دى، ش���ارك ممثل  ال��ب��اد  نيابة ع��ن ع��اه��ل 
جالة الملك لألعمال الخيرية وشؤون الشباب 
رئ��ي��س ال��م��ج��ل��س األع��ل��ى ل��ل��ش��ب��اب وال��ري��اض��ة 
الشيخ  البحرينية سمو  اللجنة األولمبية  رئيس 
اف��ت��ت��اح  ف��ي ح��ف��ل  ب��ن ح��م��د آل خليفة  ن��اص��ر 
منتدى شباب العالم الذي أقيم في شرم الشيخ 
العربية  برعاية وحضور رئيس جمهورية مصر 
العالم  زع��م��اء  م��ن  وع���دد  السيسي  عبدالفتاح 
والمسؤولين من مختلف الدول العالمية وجمع 
واشتمل  والعالمي.  المصري  الشباب  من  كبير 
ح��ف��ل االف���ت���ت���اح ال�����ذي ح���ض���ره وزي�����ر ش���ؤون 
العديد  على  الجودر  هشام  والرياضة  الشباب 
الشباب  دور  بينت  التي  المميزة  الفقرات  من 
في  السام  صناعة  أجل  من  جهودهم  وأهمية 
العالم وتحقيق التنمية المستدامة التي ينشدها 
النصب  ع��ن  الستار  إزاح���ة  تضمن  كما  الجميع 
التذكاري باإلضافة إلى عرض موسيقي متميز.

وأعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة عن 
اعتزازه بحضور التجمع الشبابي العالمي المهم 
“أعرب  وقال  الملك،  الجالة  صاحب  عن  نيابة 
ب��إن��اب��ة صاحب  الكبير  وف��خ��ري  اع���ت���زازي  ع��ن 
الشبابي  المنتدى  في  للمشاركة  الملك  الجالة 
العالمي والذي يحظى باهتمام كبير من جالته 
الذي دائما ما يؤكد على أهمية الشباب ودورهم 
ال��ذي تجلى  األم��ر  والتنمية  السام  في صناعة 
للمهرجان  ج��ال��ت��ه  رع��اي��ة  ف��ي  واض���ح  بشكل 
الشبابي العالمي األول لتحقيق أهداف التنمية 
البحرين،  في  مؤخرا  اختتم  والذي  المستدامة 
كما أن جالته دائما ما يسعى إلى تحقيق آمال 
وتطلعات الشباب وتتشارك المملكة مع نظرائها 
يكون  ألن  ال��دول��ي  والمجتمع  العالم  دول  م��ن 
ليتمتع  الحقيقي  والمرتكز  االنطاقة  الشباب 
التنمية  ولتحل  الكريم  والعيش  بالرخاء  العالم 
واالس��ت��دام��ة م��ح��ل ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي ي��م��ر بها 
العالم”. وتابع سموه “إننا نشيد بحضور الرئيس 

ورعايته  االف��ت��ت��اح  حفل  السيسي  عبدالفتاح 
اهتمام جمهورية  ليعبر عن  الذي جاء  المنتدى 
م��ص��ر ال��ع��رب��ي��ة ب��ال��ش��ب��اب ال��ع��رب��ي وال��ع��ال��م��ي 
باعتبارها تمثل عمقا استراتيجيا لامة العربية 
وثقا دوليا كبيرا تسعى من خالها إلى توظيف 
ج��م��ي��ع إم��ك��ان��ات��ه��ا م���ن أج����ل ت��ح��ق��ي��ق ال��س��ام 
ب��ن��اء تكتات  ف��ي ال��ع��ال��م وح��ث ال��ش��ب��اب على 
التنمية  وإح��ال  السلمية  العملية  لدعم  هامة 
وبين  العالمية”.  البلدان  جميع  في  المستدامة 
سموه “إن منتدى شباب العالم والذي تحتضنه 
الشباب  دور  لتقوية  مناسبا  مكانا  يمثل  مصر 
المشاركة  أجل  من  الحقيقية  الفرصة  ومنحهم 
وإعطائهم  المستدامة  التنمية  قرار  في صناعة 
إب��داع��ات��ه��م  لنثر  واس��ع��ة  وم��س��اح��ة  كبير  ق���درا 
أنها  وي��ؤم��ن��ون  بها  يعتقدون  ال��ت��ي  وأف��ك��اره��م 
تحقيق  إلى  للوصل  واألفضل  األنسب  الطريق 

وتحقيق  أمانا  أكثر  وجعله  العالم  في  السام 
قادة  حددها  التي  المستدامة  التنمية  أه��داف 

دول العالم لتنفيذها في العام 2030”.
وأش�����ار س��م��وه “ع���ب���ارة دائ���م���ا م���ا ت��ت��ك��رر وه��ي 
ي��درك  ال��ج��م��ي��ع  وب���ات  المستقبل  ه��م  ال��ش��ب��اب 
أهمية هذه العبارة باعتبار الشباب باتوا الثروة 
ال��م��ح��رك  وه���م  ل��ل��ب��ل��دان  وال��م��ث��ال��ي��ة  الحقيقية 
ال��ع��ال��م  ال��ع��م��ل ف��ي  األس����اس لجميع م��ن��ظ��وم��ة 
بتطلع  وإبداعاتهم  وفكرهم  الشباب  وبإيمان 
التنمية  ف��ي  المثالي  النموذج  بناء  إل��ى  العالم 
العالم  في  والسام  األم��ن  وصناعة  المستدامة 
المنفتحة  الشبابية  العقول  أن  إل��ى  باإلضافة 
الناجحة  االستراتيجية  المستقبل ستمثل  على 
والتي  العالم  المقبلة من  المرحلة  لرسم مامح 
يتطلع لها الجميع بأن تكون أكثر أمانا ونموا في 
على  “إننا  سموه  وأض��اف  ال��م��ج��االت”.  مختلف 

هم  الشباب  م��ن  الحالي  الجيل  ب��أن  ت��ام  يقين 
والتنمية  السام  إلى صناعة  العالم  من سيقود 
تنقصه  ال  الحالي  الجيل  أن  ونؤكد  المستدامة 
يجري  بما  وع��ي��ا  األك��ث��ر  وه��م  واإلق����دام  الهمة 
الظروف  جميع  تسخير  من  وتمكن  العالم  في 
مع  التواصل  أج��ل  من  الحديثة  والتكنولوجيا 
إيجابية  مؤشرات  سيعطينا  الذي  األمر  العالم، 
في قدرتهم على تحقيق قدر كبير من أهداف 
السام  بناء  نحو  والسير  المستدامة  التنمية 

العادل والشامل في جميع مناطق الصراع”.
وواصل سموه “إن مشاركتنا في أعمال منتدى 
الشبابية  للتحركات  دعما  ج��اءت  العالم  شباب 
ب��دور  االرت��ق��اء  أج��ل  م��ن  العالم  ال��ت��ي يشهدها 
الشباب  أم��ام  فرصة  هناك  وإن  خاصة  الشباب 
م���ن اج���ل إح�����داث ت��غ��ي��ي��ر ج����ذري وف���ع���ال في 
الشباب  على  يجب  الفرصة  وه��ذه  المستقبل 
اإلسراع باغتنامها إلثبات دورهم الحقيقي في 

عملية التنمية والسام العالمي”.
واخ��ت��ت��م س��م��وه ت��ص��ري��ح��ه ب��ال��ق��ول “ن��ح��ن هنا 
العتماد نتائج وتوصيات المنتدى الذي عقد في 
سيقدمه  ما  معرفة  إلى  ونتطلع  الماضي  العام 
إليجاد  ومعتقدات  أفكار  من  العالمي  الشباب 
ال��س��ام  لتحقيق  حقيقية  فعالية  ذات  ط���رق 
العادل وإيقاف الصراعات وكيفية الوصول إلى 

األهداف التنموية األممية”.
وك�����ان س���م���وه ق���د وص����ل إل����ى ش����رم ال��ش��ي��خ؛ 
العالم  ش��ب��اب  منتدى  فعاليات  ف��ي  للمشاركة 
الذي تنظمه مصر برعاية رئيس جمهورية مصر 
العربية. وكان في استقبال سموه لدى وصوله 
ال��م��ط��ار م��ح��اف��ظ ج��ن��وب س��ي��ن��اء ال���ل���واء خالد 
الشباب والرياضة هشام  ف��ودة، ووزي��ر ش��ؤون 
لدى مصر، والمندوب  البحرين  الجودر، وسفير 
الشيخ راشد  العربية  الدول  لدى جامعة  الدائم 
أعضاء  م��ن  وع���دد  خليفة  آل  عبدالرحمن  ب��ن 
الوفد البحريني المشارك في المنتدى وأعضاء 

السفارة البحرينية في القاهرة.



الجالهمة: استكمال التقييم الشامل لـ 16 مستشفى خاصا
2021 بحلول  والمستشفيات  المراكز  جميع  على  الوطنية  االعتمادية  تطبيق 

كشفت الرئيس التنفيذي الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية )نهرا( مريم الجالهمة عن استكمال الهيئة للتقييم الشامل لـ 16 مستشفى خاصا ألول مرة في مملكة 
البحريـــن، كمـــا أن العمـــل جاٍر على التحضير لتقييم 4 مستشـــفيات أخـــرى و170 مركزا طبيا في الفترة المقبلة؛ لضمان جودة الخدمات الصحيـــة وفق أعلى المعايير الدولية في 

مؤشرات الجودة.

أعرب���ت  االعتم���اد،  فري���ق  اس���تقبالها  وخ���ال 
بف���وز  وفخره���ا  اعتزازه���ا  ع���ن  الجاهم���ة 
الهيئ���ة بجائ���زة أفض���ل الممارس���ات الحكومية 
الوطن���ي  والتصني���ف  االعتم���اد  برنام���ج  ع���ن 

للمؤسسات الصحية.
وأش���ارت الجاهم���ة إل���ى أّن الهيئ���ة الوطني���ة 
لتنظي���م المه���ن والخدمات الصحي���ة بدأت في 
تطبي���ق برنام���ج االعتماد الوطني للمؤسس���ات 
معتمدي���ن  بمقّيمي���ن  باالس���تعانة  الصحي���ة 
م���ن مختل���ف التخصص���ات الصحي���ة، وقام���ت 
باختياره���م بن���اًء عل���ى خبراته���م ومؤهاته���م، 
وكونت فريقين رئيسيين لاعتماد من مختلف 
التخصص���ات الطبي���ة والتمريضي���ة والصيدل���ة 
والمه���ن المعاون���ة ومهندس���ين ومختصين في 

مكافح���ة الع���دوى والجودة وس���امة المرضى؛ 
لمباش���رة عملي���ة التقييم الش���امل للمؤسس���ات 

الصحية.
وبين���ت أنه بحلول العام 2021 س���تكون الهيئة 

قد انتهت بش���كل كامل م���ن تطبيق االعتمادية 
الوطني���ة عل���ى جمي���ع المستش���فيات والمراك���ز 
أن  متوقع���ة  والحكومي���ة،  الخاص���ة  الطبي���ة 
يت���م البدء من الع���ام القادم في تقيي���م المراكز 

الصحي���ة الحكومي���ة والبال���غ عدده���ا 28 مركزا 
صحي���ا؛ نظ���را إلى أن قان���ون الضم���ان الصحي 
ف���رض عل���ى المؤسس���ات الصحي���ة الحكومي���ة 
والخاصة أن يكون لها اعتماد من جانب الهيئة.

الرئيس التنفيذي لـ “نهرا” تتوسط فريق االعتماد الوطني

المنامة - نهرا

المنامة - بنا

أش���اد رئيس مركز ش���باب س���ند علي 
البح���ار، بتوجيهات ول���ي العهد نائب 
القائ���د األعل���ى النائ���ب األول لرئيس 
الس���مو  صاح���ب  ال���وزراء  مجل���س 
الملك���ي األمي���ر س���لمان ب���ن حم���د آل 
خليفة في الملتقى الحكومي بتوزيع 
5 آالف وح���دة س���كنية إضافي���ة قبل 
نهاية العام الجاري تحقيقًا لتوجيهات 
عاه���ل الب���اد صاحب الجال���ة الملك 
حمد بن عيس���ى آل خليف���ة ببناء 40 
أل���ف وح���دة س���كنية. وأش���ار البح���ار 
إلى أن مث���ل هذه التوجيهات تعكس 
االهتم���ام الكبير نحو تلبي���ة الطلبات 
اإلس���كانية للمواطنين، والتي جاءت 
تنفي���ذًا لم���ا وعدت ب���ه الحكومة  في 
برنام���ج عملها، وعملت عل���ى تنفيذه 
الماضي���ة،  األرب���ع  الس���نوات  ط���وال 
صاح���ب  ال���وزراء  رئي���س  برئاس���ة 
ب���ن  خليف���ة  األمي���ر  الملك���ي  الس���مو 
س���لمان آل خليفة، وال���ذي تناول كل 

األصع���دة االقتصادي���ة واالجتماعية 
إط���ار  ف���ي  والبيئي���ة  والسياس���ية 
تعتب���ر  والت���ي  المس���تدامة  التنمي���ة 
تس���عى  الت���ي  األه���داف  أه���م  م���ن 
الدول���ة لتحقيقه���ا، إذ ش���كلت هموم 
المواطني���ن اإلس���كانية واح���دة م���ن 
أهم مرتكزات برنامج عمل الحكومة 
حي���ث أعطت���ه أولوي���ة تام���ة ضم���ن 

الرؤية االقتصادية للبحرين 2030.

البحار يشيد بتوجيهات سمو ولي العهد

المنامة - هيئة تنظيم سوق العمل

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

المنامة - هيئة الثقافة واآلثار

المنامة - بنا

اس���تقبل وزي���ر التربي���ة والتعلي���م الوزي���ر 
المعن���ي باإلش���راف والرقاب���ة عل���ى أعم���ال 
كلية البحرين التقنية )بوليتكنك البحرين( 
ماج���د النعيم���ي، بمكتب���ه بدي���وان ال���وزارة 
بمدين���ة عيس���ى، الرئيس التنفي���ذي للكلية 
جي���ف زابودس���كي، حيث تم خ���ال اللقاء 
بحث برام���ج الكلية في المرحل���ة القادمة، 
ومش���اريعها اإلنشائية المس���تقبلية، مشيدا 
الوزير بالجهود الت���ي يبذلها القائمون على 
المقدم���ة،  األكاديمي���ة  وبرامجه���ا  الكلي���ة 
كما تم بح���ث مجاالت التعاون والتنس���يق 
بي���ن بوليتكن���ك البحري���ن وكلي���ة التعلي���م 
ومعه���د  البحري���ن  بجامع���ة  التطبيق���ي 
البحري���ن للتدري���ب والم���دارس الصناعية، 

وذل���ك ضمن جه���ود ال���وزارة ف���ي االرتقاء 
والمهن���ي،  الفن���ي  التعلي���م  بمخرج���ات 
خصوص���ا في ظل توس���عها في برامج هذا 
المس���ار المقدم���ة لطلبة الم���دارس الثانوية 

العامة.
م���ن جانبه، بّين المدير التنفيذي بأن الكلّية 
ي���درس بها أكث���ر من 2400 طال���ب وطالبة 
هذا العام، مسجلًة بذلك أكبر نسبة التحاق 
بها منذ تأسيس���ها، وأنها تبذل كل ما يمكن 
لتك���ون برامجه���ا متناس���بة م���ع احتياجات 
الكلي���ة  أن  إل���ى  مش���يرا  العم���ل،  س���وق 
س���تحتفل ف���ي الفت���رة القادم���ة بم���رور 10 
س���نوات على تأسيسها، وذلك بتنظيم عدد 

من الفعاليات بهذه المناسبة.

تفعي���ًا للعاق���ات الثقافية المتبادل���ة، وإيماًنا 
من هيئ���ة البحري���ن للثقافة واآلث���ار بالتعاون 
الثقافي، زار وفد من الهيئة برئاس���ة الش���يخة 
ه���ا بن���ت محم���د آل خليف���ة، المدي���رة العاّمة 
المل���ك  مرك���ز  بالهيئ���ة،  والفن���ون  للثقاف���ة 
عبدالعزي���ز الثقاف���ي العالم���ي )إث���راء(، لبحث 

س���بل التع���اون المش���ترك بي���ن الطرفين.كم���ا 
ته���دف الزي���ارة إل���ى تطوي���ر س���بل التع���اون 
المش���ترك، وآلي���ة تفعي���ل األنش���طة المتبادلة، 
الس���يما أن المملكتي���ن تربطهم���ا عاقة وثيقة 
وأخوي���ة ضارب���ة ف���ي الج���ذور، وأفض���ت إلى 
العديد من التعاونات الثقافية والفنية مسبًقا.

النعيمي يطلع على برامج “بوليتكنك”

“الثقافة” تبحث التعاون مع “إثراء”

أكد مدير إدارة الوقاية من الجريمة مدير 
برنام���ج “مًع���ا” لمكافحة العن���ف واإلدمان 
عل���ي أمين���ي أن خطط البرنامج تتماش���ى 
م���ع أه���داف التنمي���ة المس���تدامة ورؤي���ة 
البحري���ن االقتصادي���ة 2030، إذ تنص في 
أح���د بنوده���ا عل���ى توفي���ر البيئ���ة اآلمن���ة 
لتقلي���ل نس���بة الجريمة والعن���ف، موضحا 
أن “مًع���ا” ه���و الخط���وة األول���ى لمكافح���ة 
العن���ف والجريم���ة والمخ���درات واألم���ور 
الس���لبية التي تحدث، لذلك يكون التركيز 
على فئات الطلبة في مراحلهم الدراس���ية 

الثاثة إلى حين وصولهم إلى الجامعة.
وأش���ار ف���ي مقابل���ة م���ع برنام���ج “األم���ن” 
اإلذاعي الذي تعده وتقدمه اإلدارة العامة 
لإلع���ام والثقاف���ة األمني���ة بالتع���اون م���ع 
إذاع���ة البحرين إل���ى أن “مًع���ا” يعمل على 
وتعريفه���م  والش���باب  الناش���ئة  تحصي���ن 
بأساس���ات اتخ���اذ القرار الس���ليم لمواجهة 
التحدي���ات الت���ي يواجهونه���ا ف���ي الحياة، 
إضاف���ة إل���ى تمكينه���م م���ن فه���م األنظمة 

والقوانين.

“مًعا” يحصن 
الناشئة والشباب

دشـــنت هيئـــة تنظيم ســـوق العمـــل، والهيئـــة الوطنيـــة لمكافحـــة االتجار باألشـــخاص 
يـــوم الخميس الماضي النســـخة الرقمية )اإللكترونية( لنظـــام اإلحالة الوطني لضحايا 
االتجار باألشـــخاص، والذي من شـــأنه ربط جميع الجهـــات الحكومية وغير الحكومية 

ذات العالقة بمكافحة االتجار بنظام إلكتروني موحد.

وتأتي هذه الخطوة الريادية على مستوى دول 
المنطقة ودول العالم؛ لضمان إجراء المعامات 
كاف���ة بنس���ق واح���د وب���ذات الكف���اءة والجودة 

والدقة.
وق���ال الرئي���س التنفي���ذي لهيئ���ة تنظيم س���وق 
العمل رئيس اللجن���ة الوطنية لمكافحة االتجار 
باألشخاص أسامة العبسي، إن تدشين النسخة 
بع���د  يأت���ي  الوطن���ي  لنظ���ام اإلحال���ة  الرقمي���ة 
س���نتين تقريًبا من إطاقه ورقًي���ا، الفًتا إلى أن 
هذه الخطوة التطويرية تسهم في تعزيز ورفع 
كف���اءة ودقة متابعة مختلف الحاالت التي ترد 

إلى مركز حماية ودعم العمالة الوافدة.
وأوض���ح العبس���ي: تكم���ن أهمية تحوي���ل نظام 
اإلحالة إلى النظ���ام اإللكتروني في كونه يربط 

جميع الجهات ذات العاقة )هيئة تنظيم س���وق 
العمل، وزارة الداخلية ومراكز الش���رطة، وزارة 
العدل والشؤون اإلس���امية واألوقاف والنيابة 
العام���ة، المستش���فيات والمراك���ز الصحي���ة، إلى 
الدبلوماس���ية(،  والبعث���ات  الس���فارات  جان���ب 
ومتابعة التسلس���ل التدريج���ي والزمني للحالة، 
بدًءا من التعرف على الضحية، وتوثيق الحالة، 
والرص���د، وتقديم الحماية والمس���اعدة، وصوال 

إلى إعادة االندماج أو العودة الطوعية.
ولفت إلى أن خط���وة التحول اإللكتروني تأتي 
ضم���ن سلس���لة م���ن الخط���وات الت���ي اتخذته���ا 
المملك���ة ف���ي بن���اء منظومة متكامل���ة لمكافحة 
االتجار باألش���خاص من خال إصدار القوانين 
وتس���مية  وتفعيله���ا،  الازم���ة  والتش���ريعات 

الجهات الرس���مية ذات العاقة وبن���اء القدرات 
الوطنية ونشر الوعي.

وشدد على أن قضية االتجار باألشخاص تشكل 
تحديا يتطل���ب تكاتف الجهود الوطنية لإلبقاء 
عل���ى المملكة خالي���ة من هذه الجريم���ة العابرة 
للح���دود بأنواعها وصورها كاف���ة، والتصدي لها 
واستحداث اآلليات الكفيلة بالقضاء عليها في 

حال ظهور مؤشرات تدل على وجودها.

العبسي: الخطوة إلجراء المعامالت بنسق واحد وتمنح البحرين الريادة

تدشين نسخة رقمية لنظام اإلحالة الوطني

أسامة العبسي

علي البحار

“الخارجية” تصنف 800 اتفاقية إلكترونًيا
رنا بنت عيسى: سجل “الخارجية” المركزي متاح ألكثر من 20 جهة حكومية

تنفيـــًذا لتوجيهـــات رئيـــس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي األميـــر خليفة بن ســـلمان آل خليفة، 
بشأن إنشاء سجل مركزي إلكتروني تجمع فيه نصوص جميع المعاهدات واالتفاقات ومذكرات 
التفاهم، قامت وزارة الخارجية بإنشـــاء ســـجل مركزي إلكتروني لحفظ االتفاقات والمعاهدات 
ومذكرات التفاهم ومذكرات التعاون والبرامج التنفيذية المبرمة بين البحرين والدول الشقيقة 
والصديقـــة والمنظمـــات اإلقليميـــة والدوليـــة وتصنيفهـــا على حســـب موقع الدولـــة الجغرافي، 

وتاريخ توقيعها، وفترة سريانها، باللغة العربية واللغات األجنبية. 

وبهذه المناس���بة، أكدت وكيل وزارة الخارجية 
الش���يخة رنا بنت عيس���ى بن دعي���ج آل خليفة، 
ح���رص الوزارة على االرتق���اء بالعمل الحكومي 
بم���ا يتوافق مع رؤي���ة البحرين 2030 وذلك من 
خال االسترش���اد بمرتك���زات النهج اإلصاحي 
لصاح���ب الجال���ة الملك نحو تعزيز مس���تويات 
التعاون بين الوزارات، منوهة على أهمية حفظ 
هذه النصوص بما يع���ود بالمنفعة على الجهات 
ذات االختص���اص بمملك���ة البحري���ن، لما توفره 
ه���ذه الخاصية م���ن أعلى معايي���ر الحفاظ على 

أمن المعلومات وضمان خصوصية مضمونها.

وأف���ادت بأن إنش���اء هذا الس���جل يتماش���ى مع 
السياسة التي اتخذتها وزارة الخارجية؛ لتعزيز 
االس���تفادة من التكنولوجيا في الخدمات التي 
تقدمه���ا للمواطنين، والجه���ات الحكومية على 
ح���د س���واء، إذ يعد ه���ذا اإلنجاز أح���د األهداف 
التي وضعتها “الخارجية” نصب أعينها لتحقيق 
أقص���ى درج���ات االس���تفادة م���ن التكنولوجي���ا 
لمواكب���ة تطلع���ات وتوجيه���ات الحكوم���ة فيما 
ال���ذي  الرقم���ي  العم���ل  نح���و  بالتح���ول  يتعل���ق 
يساهم في رفع كفاءة العمل الحكومي وسرعة 

اإلنجاز.

وأش���ارت إلى أن الس���جل المرك���زي اإللكتروني 
يتضم���ن مجموع���ة م���ن االتفاقات الت���ي تحمل 
س���جاً تاريخًي���ا يعود إلى أكثر م���ن نصف قرن 
م���ن الزم���ان لعاق���ات التع���اون والصداق���ة بين 
البحرين والدول الش���قيقة والصديقة، موضحة 
أنه تم تبويب وتصنيف ما يقارب أكثر من 800 
اتفاقي���ة ومذك���رة تفاهم في هذا الس���جل وفًقا 
ألح���دث معايي���ر الحف���ظ والمتابعة، مم���ا يؤكد 
حرص ال���وزارة عل���ى التطبيق الفعال لسياس���ة 

الج���ودة ف���ي العمل والذي ينعك���س بدوره على 
س���رعة وفعالية وتس���هيل عملية الحصول على 
الوق���ت والس���رعة  ف���ي  المطلوب���ة  المعلوم���ات 

المناسبين. 
كم���ا نوهت الش���يخة رنا بنت عيس���ى بن دعيج 
إل���ى أن الوزارة قامت بسلس���لة من اإلجراءات؛ 
تمهيًدا لتفعيل هذا النظام والمتمثلة في إصدار 
اسم مستخدم ورقم سري خاص للمخولين من 

الجهات الحكومية الستخدام السجل.

المنامة - وزارة الخارجية
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Û  قص���ة ط���رد البحرينيين ع���ن الوظائف أو محاولة تس���ريحهم تح���ت أي حجة
عم���ل غير مب���رر، خصوصا مع زيادة نس���بة األجانب. خيرا فعلت إدارة ش���ركة 
طي���ران الخليج بالتراجع عن تس���ريح البحرينيين، والش���كر يقدم للنقابة وكل 
الذين دفعوا باتجاه ارتفاع الصرخة، ومطالبة النجدة في ظل انسحاب هؤالء 

المواطنين نحو الغرق. 
Û  ه���ذه ليس���ت المرة األول���ى التى تقدم فيها الش���ركة على التس���ريح، وكان هناك

ضحايا في الماضي، ولكن هذه المرة كان مستوى دق األجراس عاليا، والصرخة 
قوي���ة وص���ل صداها إلى المطب���خ السياس���ي والصحافة وكل م���كان، فجاء رد 
الفعل رافضا وقويا. ال يمكن أن يجازى مواطنون بنوا الشركة بأعمارهم طوبة 

طوبة، ودفعوا فواتير للحفاظ على الشركة يتم التعامل معهم بهكذا طريقة. 
Û  اإلق���دام عل���ى محاولة التس���ريح بحج���ة كدمات وطعن���ات اقتصادي���ة تعانيها

الش���ركة أو ثق���وب تس���ريب مال���ي مصاب���ة بها ال يعن���ي أن يك���ون الحل بقذف 
المواطنين في العراء. 

Û  ،الش���ركة تعان���ي ثقوب���ا إداري���ة س���وداء تحت���اج ردم���ا وإس���تراتيجية جديدة
وتغييرا في وجوه حساس���ة داخل الش���ركة غير قادرة على اس���تيعاب أمراض 
الشركة وعاجها من كل الذبحات الصدرية التي مرت بها طوال هذه السنين. 

Û  أعتق���د أن الموظ���ف البحرين���ي بالش���ركة يج���ب أن يك���رم، ويعط���ى أفض���ل
االمتي���ازات، وه���ذا م���ا نطمح أن تقوم به الش���ركة له���م بع���د معاناتهم لصدمة 
نفس���ية ج���راء ما ح���دث ويصيبهم فوبيا االس���تغناء عنهم ب���أي لحظة. طيران 
الخلي���ج ناقل���ة وطنية نفخ���ر بها وتملك مؤه���ات التنافس في الس���وق، لكنها 
تحت���اج تغيي���ر دماء إدارية وسياس���ة جديدة؛ لك���ي تبقى واع���دة دائما، وهذا 

هو األمل.

عالج الشركة 
من الذبحات 

الصدرية سيد ضياء الموسوي

s.dheyaalmosawi
@gmail.com

البحرين األولى عربيا بمؤشر العطاء
 ن��اص��ر ب���ن ح��م��د ي��ش��ي��د ب��دع��م ج��ال��ة ال��م��ل��ك ل��ل��ع��م��ل ال��خ��ي��ري

أشاد ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشؤون رئيس مجلس أمناء المؤسسة الخيرية الملكية 
ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة بدعم عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفـــة الرئيـــس الفخري للمؤسســـة الخيرية الملكيـــة واهتمام جاللته بالعمل الخيري واإلنســـاني، 
مشيدا بما تلقاه المؤسسة الخيرية والعمل الخيري واإلنساني في مملكة البحرين من دعم من قبل 
الحكومة بقيادة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة ومؤازرة 
ولـــي العهـــد النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل 

خليفة، مشيدا بمساهمة وعطاء الشعب البحريني الكريم في األعمال الخيرية واإلنسانية.

كما أش���اد س���موه بدور مجلس أمناء المؤسس���ة 
الخيري���ة الملكي���ة ف���ي تنفي���ذ ومتابعة مش���اريع 
وأعمال المؤسس���ة، كما أعرب سموه عن تقديره 
ل���إلدارة التنفيذي���ة وجمي���ع موظفي المؤسس���ة 
الخيرية الملكية الذين أدوا دوًرا مش���رًفا ومميًزا 
في خدمة األيت���ام واألرامل والمحتاجين داخل 

وخارج مملكة البحرين.  
ج���اء ذل���ك في برقي���ة تهنئة أرس���لها س���موه إلى 
جال���ة الملك بمناس���بة حصول مملك���ة البحرين 
متمثل���ة ف���ي المؤسس���ة الخيري���ة الملكي���ة على 

المرك���ز األول عربًيا والعاش���ر عالمًيا للعام 2018 
وفق���ا لتقري���ر مؤسس���ة كاف العالمي���ة بالمملك���ة 

المتحدة.
 وأكد سموه أن هذا اإلنجاز الكبير يعكس رعاية 
جال���ة المل���ك لألرام���ل واأليت���ام داخ���ل المملكة 
بأس���لوب مهني ش���امل، وخارجي���ا حجم الجهود 
اإلغاثية واإلنسانية التي تقدمها مملكة البحرين 
لمختل���ف ش���عوب العال���م، ومبادراتها لمس���اعدة 
والح���روب  الصراع���ات  آالم  يعان���ون  الذي���ن 
أو  الداخ���ل  ف���ي  س���واء  الطبيعي���ة  والك���وارث 

النازحي���ن خ���ارج باده���م، إذ ال تقتص���ر الجهود 
البحرينية على التبرعات والمس���اعدات والهبات 
والمن���ح المالي���ة، وإنما تش���مل إقام���ة العديد من 
المستش���فيات  بن���اء  مث���ل  التنموي���ة  المش���اريع 
الغ���ذاء  وتوفي���ر  الخي���ام  وتجهي���ز  والم���دارس 
واألدوي���ة، ع���اوة على جه���ود العم���ل التطوعي 

بمختلف أشكاله ومسمياته. 
م���ن جانبه، قال األمين العام للمؤسس���ة الخيرية 
الملكي���ة مصطف���ى الس���يد إن���ه بفض���ل م���ن هللا 
س���بحانه وتعال���ى وم���ن ث���م الدع���م الكبي���ر الذي 
يحظ���ى به العمل الخيري واإلنس���اني في مملكة 
والحكوم���ة  المل���ك  قب���ل جال���ة  م���ن  البحري���ن 
والقيادة الطموحة لس���مو الش���يخ ناصر بن حمد 
آل خليف���ة وعط���اء الش���عب البحرين���ي الكري���م 
فق���د تص���درت مملك���ة البحري���ن مؤش���ر العطاء 
لمؤسس���ة “كاف” للم���رة الثاني���ة لتحت���ل المرك���ز 
األول عربي���ا والعاش���ر عالمي���ا ف���ي الع���ام 2018 
متقدم���ة على اإلنجاز الس���ابق الذي حققته العام 
2015، إذ كان���ت ق���د حققت المرك���ز األول عربيا 

والح���ادي عش���ر عالميا مم���ا يؤكد ثقاف���ة العطاء 
ومس���اعدة اآلخرين لدى مملك���ة البحرين قيادة 
وحكوم���ة وش���عبا. بين األمي���ن العام للمؤسس���ة 
الخيري���ة الملكي���ة أن المؤش���ر ال���ذي يص���در عن 
مؤسس���ة المس���اعدات الخيرية المعروفة باس���م 
“كاف” ف���ي بريطاني���ا أك���د أن ح���س اإليث���ار لدى 
البحرينيي���ن عموما تجاه الخي���ر، وميلهم العارم 
ناحي���ة المبادرة بأعمال الخير، هو حس إنس���اني 
الت���ي  المتنوع���ة  المعايي���ر  م���ن  العدي���د  تؤك���ده 
يقيس���ها المؤش���ر، وقام بتقييمها للمؤسسات من 
ش���تى أرجاء العال���م. وأوضح أن مؤسس���ة كاف 
ومقرها المملكة المتحدة، لها 9 مكاتب منتش���رة 
ح���ول العال���م، إذ بي���ن التقري���ر الص���ادر عنه���ا أن 
البحرينيي���ن يتصرف���ون بكرم وبش���كل خال من 
األناني���ة م���ع اآلخري���ن، كما ال يدخ���رون أي جهد 
في مد يد العون لمن يحتاجه، ووفًقا آللية عمل 
المؤش���ر فإن البحري���ن تعد من أكث���ر دول العالم 
ميا ألعمال الخير، وذلك قياس���ا بنسبة كواردها 

وعدد سكانها.

المنامة - بنا
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كلفة الخيام تنكمش للنصف لتصل إلى 2500

م���ع ب���دء العد التنازلي لموعد االقتراع للموس���م االنتخابي لهذا العام، ش���هدت الش���وارع نصب الخي���ام االنتخابية وتجهيزها، 
فيما بدأت صور إعالنات المرشحين و ”البنرات” تكتسح الشوارع في المناطق والدوائر. ومع بدء موسم االنتخابات ينتعش 
الس���وق لدى المؤسس���ات اإلعالنية ومؤسسات تأجير الخيام، حيث رجح البعض أن أرباحهم في فترة االنتخابات تصل إلى 

3 أضعاف مقارنة بطيلة أشهر السنة.

تقليص النفقات

وأش����ار مدير ش����ركة الش����بكة لخدمات األفراح صالح الحايكي 
“بدأن����ا العمل مع الكثير من المرش����حين لوض����ع الخيام لهم في 
مختلف الدوائر بالمحافظات بعد أن يتم الموافقة على الموقع 

المقترح من قبلهم وإعطائهم الترخيص”.
وقال “إننا نعمل منذ 2002 في تأجير الخيام على المرشحين، 
فف����ي ال����دورة األخي����رة كان����ت أس����عار الخيام تصل إل����ى 5000 
دينار، فيما انخفض سعر الخيمة االنتخابية إلى النصف لتصل 

إلى حوالي 2500 دينار”.
وأوض����ح أن “المرش����حين الن����واب والبلديي����ن يحاول����ون بق����در 
اإلم����كان تقليص النفقات في حملته����م االنتخابية، وأن وجود 
الموارد لدينا تتيح لنا أن نقوم بتأجيرهم بالرغم من خسارتنا 
نصف المبلغ”. وأردف أن س����عر الخيام االنتخابية يتفاوت تبًعا 
لحجمها وتجهيزاتها التي تشمل التركيب، واإلضاءة الداخلية 
والكش����افات الخارجية والديكورات والس����ياج والتكييف، إلى 

جانب الكراسي والسجاد، والمولد الكهربائي.

مضاعفة السعر

وبّي����ن مدير مؤسس����ة إعالنات س����وبر كولور حس����ن عبداألمير 
أن العم����ل والنش����اط لديهم ي����زداد، ما يؤدي إلى زي����ادة عملهم 
االنتخاب����ي اإلضافي����ة للكثير من العاملي����ن الموجودين لديهم، 
وذلك حس����ب رغبة المرش����حين لعدد اإلعالنات التي يريدونها 

في الطرق، وتغيير حجمها.

وق����ال “إن أس����عار اإلعالن����ات الكبي����رة ف����ي الش����وارع البال����غ 
مس����احتها 3 * 6 أمت����ار تب����دأ م����ن 160 دين����اًرا، مقارن����ة ب� 110 

دنانير سابًقا”.
ا 10 مرش����حين نق����وم بالعمل على  وأردف “يوج����د لدين����ا حاليًّ
نش����ر إعالناته����م االنتخابي����ة وتركيبها في دوائره����م، فكل ما 

نطلبه من المرشح هو برنامجه االنتخابي فقط”.
وبي����ن أن الطل����ب ف����ي الفت����رة األولى م����ن تدش����ين الحمالت 
االنتخابي����ة كان عل����ى اإلعالن����ات الكبي����رة، فيم����ا تغي����ر ه����ذه 
المرة، إذ إن الطلب في اآلونة األخيرة ش����هد إقباالً أكثر على 
اإلعالنات الصغيرة؛ نظًرا لتزايد تغير حاالت الطقس والرياح 

وسقوط بعض “البنرات” الكبيرة في الشوارع.
وق����ال “في هذا الموس����م تزايد عمل المؤسس����ة اإلعالنية، إذ 
نعمل قبل ش����هرين من بدء السماح بفترة نشر اإلعالنات في 

الطرق”. 

بث مباشر

فيما أش����ار مدير مؤسس����ة س����بوت ميدي����ا س����عيد المختار إلى 
أن طل����ب طباعة اإلعالنات والبوس����ترات والمطويات مس����تمر 

لتوزيعها على خيام المرشحين.
 وق����ال “نس����عى إل����ى تقديم عروض ميس����رة وذل����ك من خالل 
نش����ر مقاطع فيديو مع المونتاح وإدارة حس����اب االنس����تغرام، 
باإلضاف����ة إل����ى نش����ر ص����ور للحض����ور والفعالي����ة وبث مباش����ر 

للفعالية على االنستغرام، وذلك خالل الموسم االنتخابي”.

وأض����اف “إن بع����ض المترش����حين ل����م يصل����وا لمرحل����ة التطور 
بالدعاي����ة االنتخابية من خالل وس����ائل التواص����ل االجتماعي، 
إذ إن بعضه����م يعتم����د عل����ى األم����ور الورقية ألنه����م ال يواكبون 
حرك����ة السوش����يال ميدي����ا، إذ نس����عى إل����ى التواص����ل إلى عدد 
م����ن المترش����حين لتقدي����م ع����روض خاص����ة لهم مع ب����دء وضع 

الخيام االنتخابية وتدش����ين برامجهم 
التط����ور  م����ع  يت����الءم  بم����ا  االنتخابي����ة 
التكنولوجي”. وق����ال “نحن مجموعة من 
شباب البحرينيين المحترفين ولدينا مصممون ومصورون، إذ 
إن الباق����ة االنتخابية تتراوح ما بين 200 و400 دينار حس����ب 

عدد الفعاليات التي نقوم بتغطيتها وبحسب ميزانيته”.
وق����ال “حاولن����ا أن نق����وم بعم����ل باق����ات تتناس����ب م����ع ميزانية 
عل����ى  متوزع����ة  االنتخابي����ة  حملته����م  تك����ون  إذ  المرش����حين، 

إعالنات الشوارع”.

عّلق مترش���ح الدائرة العاش���رة بمحافظة العاصمة علي إس���حاقي ل� “البالد” أن قبول طعنه ضد النائب نبيل البلوش���ي وإس���قاط 
اسمه من قائمة مترشحي الدائرة بالقول أنه “ال يصح إال الصحيح” وكلمة القضاء والعدالة كانت واضحة وال للمخالفين.

وق���ال إن تقدم���ه بالطع���ن ض���د منافس���ه 
البلوش���ي كان لمخالفت���ه قانون الترش���ح 
بالس���كن ف���ي خ���ارج الدائ���رة، مضيًفا من 
أن  علي���ه  يج���ب  نائ���ب  لموق���ع  يترش���ح 
بغ���ضِّ  والمخالف���ات  األخط���اء  يصح���ح 
النظر عن حظوظه في الفوز من عدمها. 

وتابع إذا لم يملك المترشح الجرأة لوقف 

المخالف���ات فلي���س علي���ه أن يق���دم عل���ى 
خطة الترش���ح ألنه لن يستطيع أن يدافع 

عن حقوق الناس. 
وأكم���ل بع���ض مترش���حي الدائ���رة كان���وا 
عل���ى علم بمخالفة النائب نبيل البلوش���ي 
إال أنهم فضلوا الصمت على أن يصححوا 
الخط���أ خوًفا، ومن يخ���اف أن يطعن في 

مخالف���ة ال يج���ب عليه أن يقدم للترش���ح 
وكذل���ك من يخالف القانون كيف يرش���ح 

نفسه لهذا الموقع.
نبي���ل  النائ���ب  خ���روج  بع���د  أن  وأض���اف 
البلوش���ي عن خط المنافس���ة وس���تتضح 
قراءة الس���احة أكثر خالل العش���رة األيام 
جي���دة  حظوظه���م  م���ن  هن���اك  القادم���ة 

م���ن بي���ن مترش���حين الدائ���رة وآخ���رون 
ال يملك���ون أي���ة حظ���وظ بالف���وز بالمقع���د 

النيابي.
القادم���ة  المرحل���ة  إن  اس���حاقي  وق���ال 

بحت���ة  اقتصادي���ة  مرحل���ة  للبرلم���ان 

وتوجه���ات الحكوم���ة والمنطق���ة والعالم 

تش���ريعية  تعدي���الت  أن  متوقًع���ا  ككل، 

اقتصادية ستطرح في المجلس القادم.

وأضاف على من يقبل الترش���ح أن يكون 

ا باألم���ور االقتصادي���ة والمالية  ���ا ج���دًّ ملمًّ

وتحلي���ل الميزاني���ات ألي تش���ريع يص���ب 

لصالح المواطن واألجيال القادمة. 

المترشحون المعتمدون بعاشرة العاصمة

مترشحون على علم بمخالفة البلوشي و “صمتوا خوًفا”
ل��ل��م��خ��ال��ف��ي��ن وال  ال���ص���ح���ي���ح  إال  ي���ص���ح  ال   :”^“ ل�����  إس����ح����اق����ي 

ليلى مال اهلل

يتنافس على مقعد عاشرة العاصمة 7 مترشحين هم علي اسحاقي وإيمان  «
شويطر وخالد العيد وعبدالله الحمادي وطارق مهنا وحمد تقي ولؤي خميس. 

تمثل الدائرة مناطق العكر الغربية )625 و626(، نويدرات )644(، سند )743  «
و745(، ومدينة عيسى )815(.

عن الدائرة 

عل���ى  اإلش���راف  لجن���ة  رئي���س  أعل���ن 
المجال���س  أعض���اء  انتخ���اب  س���المة 
الش���مالية  المحافظ���ة  ف���ي  البلدي���ة 
القاضي محمد أمان عن فوز المترشح 
ف���ي  الثاني���ة  الدائ���رة  ع���ن  البل���دي 
المحافظ���ة الش���مالية بدري���ة إبراهي���م 

عبدهللا محمد عبدالحسين بالتزكية.
وفي الس���ياق ذاته، أعل���ن رئيس لجنة 
اإلش���راف على سالمة انتخاب أعضاء 
المحافظ���ة  ف���ي  البلدي���ة  المجال���س 
الزاي���د  إبراهي���م  القاض���ي  الجنوبي���ة 
عن فوز المترش���ح البلدي ع���ن الدائرة 
العاشرة في المحافظة الجنوبية حزام 

إبراهيم مفرج الدوسري بالتزكية.

بدرية تفوز بالتزكية

مروة خميس

ت��ج��ه��ي��ز ال���خ���ي���م���ة ي���ش���م���ل ال���ت���رك���ي���ب واإلض����������اءة وال����دي����ك����ور وال���ت���ك���ي���ي���ف وال���ك���راس���ي

160 إل�����ى  دن���ان���ي���ر   110 م����ن  ت���رت���ف���ع  “ال����ب����ن����رات”  أس����ع����ار 

المنامة - بنا

أش���ادت النائب رؤى الحايكي المترش���حة عن الدائرة الس���ابعة بالمحافظة الجنوبية باإلنجاز الكبير الذي حققته 
البحرين بحصولها على المركز األول عربًيا والعاشر عالمًيا لمؤشر العطاء عن العام 2018، وفًقا لتقرير مؤسسات 

“كاف” العالمية بالمملكة المتحدة.

وأك���دت الحايك���ي أن هذا االمتي���از يعد إنجاًزا يضاف لس���جل 
اإلنج���ازات الوطني���ة الت���ي حققته���ا البحري���ن بقي���ادة عاه���ل 
الب���الد صاح���ب الجاللة الملك حمد بن عيس���ى آل خليفة، قائد 
ه لدفة العطاءات التي تعدت حدود  المنجزات الكبيرة، والموجِّ
الوط���ن، وباتت تش���كل أنموذًجا يحتذى به ف���ي كيفية وقوف 

اإلنسان إلى جانب أخيه اإلنسان.
كما أشادت الحايكي بالدور الكبير الذي يقوم به رئيس مجلس 
أمناء المؤسسة الخيرية الملكية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل 
خليفة، والذي بات يمثل قدوة للش���باب على المستوى المحلي 
واإلقليم���ي، ف���ي العمل الج���اد والعمل الطم���وح، وكذلك أصبح 
س���موه يمثل ق���دوة وطنية في مج���ال العط���اء والخير، فضال 
عن عمل سموه الدؤوب وحضوره ومتابعته المباشرة لألعمال 

الخيرية التي تقدمها مملكة البحرين في الداخل أو الخارج.
وأكدت الحايكي أن البحرين بقيادة جاللة الملك أمس���ت رمزا 

ليد العطاء والخير، إذ قدمت على مدى سنوات عديدة جهوًدا 
اس���تثنائية في مج���ال العمل الخيري واإلنس���اني، والمس���اعي 
البارزة في خدمة ومس���اعدة وإغاث���ة كل محتاج في البحرين 
وخارجه���ا، كالنم���وذج المثال���ي لل���دور البحريني ال���ذي برز في 
مدينة غزة في فلسطين والمعونات التي قدمت لمنطقة كيرال، 
إل���ى جان���ب الحض���ور الميداني لفري���ق البحرين ف���ي مخيمات 

الالجئين، وبدعم مباشٍر من قبل جاللة الملك.

أكدت الحايكي أهمية الدور الذي تلعبه المؤسسة الخيرية  «
الملكية والجهود العظيمة التي تقدمها، وأضافت 
أن “المؤسسة الخيرية الملكية، إحدى أهم نتاجات 

المشروع اإلصالحي لجاللة الملك، والفريق العامل فيها 
وعلى رأسهم األمين العام للمؤسسة الخيرية الملكية 

مصطفى السيد الذي بات وجًها مألوًفا في مضمار 
العمل الخيري واإلنساني على مستوى العالم”. رؤى الحايكي

الحايك��ي تش��يد بحص��ول البحري��ن عل��ى المرك��ز األول عربي��ا بمؤش��ر العطاء

بصمات جاللة الملك الخيرية أنموذج يحتذى



أك���د رج���ل األعم���ال محم���د ن���ور س���لطان أن 
الن���واب  تقاع���د  بإلغ���اء  الملك���ي  المرس���وم 
والشورى، يعد استجابة حكيمة من لدن عاهل 
البالد صاح���ب الجاللة الملك حمد بن عيس���ى 
وتعام���ال  المواطني���ن،  لتطلع���ات  خليف���ة  آل 
س���ديدا م���ع المعطي���ات االقتصادي���ة والمالي���ة 
الت���ي تمر بها البحرين، وفرص���ة لمواصلة مثل 
هذه المب���ادرات لتحقي���ق األهداف المنش���ودة 
بإنص���اف المواطني���ن وتحقي���ق العدالة ودعم 
ميزاني���ة الدول���ة، خصوص���ا أن ه���ذا التقاع���د 

يضيف مبالغ كبيرة إلى الميزانية.
وأع���رب ع���ن ثقت���ه الش���ديدة بنج���اح جه���ود 
رئي���س ال���وزراء صاحب الس���مو الملكي األمير 
خليفة بن س���لمان آل خليفة، وولي العهد نائب 
القائ���د األعل���ى النائ���ب األول لرئي���س مجل���س 
الوزراء صاحب الس���مو الملكي األمير س���لمان 
ب���ن حمد آل خليفة في تنفي���ذ برنامج التوازن 
ف���ي مواصل���ة  لغايت���ه  ب���ه  المال���ي والوص���ول 
النم���و االقتص���ادي، والت���وازن بي���ن اإلي���رادات 
والمصروف���ات الحكومية بحل���ول العام 2022 

واس���تقطاب  الحكومي���ة  اإلي���رادات  وزي���ادة 
االستثمارات.

ون���وه بالملتق���ى الحكوم���ي الذي يعد مناس���بة 
مهمة لمعرفة احتياجات المواطنين من أجهزة 
الدول���ة ومؤسس���اتها ووض���ع الس���بل الكفيل���ة 
يحي���ط  م���ا  كل  وإزال���ة  المش���كالت  بمعالج���ة 
بالعمل الحكومي من تحديات، مش���يرا إلى أن 

ما يقوم به ديوان الرقابة المالية واإلدارية من 
جهود وما يصدره من تقارير سنوية يعزز هذا 

الجهد ويقويه.
وأش���ار إلى أن الجه���ود والمب���ادرات المتميزة، 
المواط���ن  م���ن  ش���ديدا  قرًب���ا  تعك���س  الت���ي 
وتالم���س تطلعات���ه تش���جع إع���ادة النظ���ر ف���ي 
يمك���ن  الت���ي  والجه���ات  المؤسس���ات  بع���ض 
االس���تغناء عنها، خصوصا تل���ك التي لها بدائل 
ع���دة تق���وم بوظائفه���ا وت���ؤدي مهماته���ا وفي 
ظ���ل التوج���ه العام نحو ترش���يد اإلنف���اق الذي 
يجب أن يطبق على المؤسسات قبل المساس 
بحقوق ومعيشة المواطنين. وتساءل: هل آن 
األوان إلع���ادة التفكي���ر ف���ي المجال���س البلدية 
وفي ش���كل الس���لطة التش���ريعية، وم���ا إذا كان 
من األفضل اس���تمرار العمل بنظام المجلس���ين 
كم���ا ه���و متب���ع اآلن أم تقليص ع���دد األعضاء 
المنتخبين والمعيني���ن وتقليل الطاقم اإلداري 
ب���كال المجلس���ين توفيرا للنفق���ات وبما ال يؤثر 
س���لبا على المهام، أم إن األمر يقتضي التحول 

لألخذ بنظام المجلس الواحد.

08local@albiladpress.com
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البحري��ن وش��عب  الدائ��رة  احتياج��ات  لتلبي��ة  واقع��ي  عمل��ي  برنامج��ي 
  ق���ال المترش���ح النياب���ي ع���ن الدائ���رة الخامس���ة بمحافظة العاصمة رج���ل األعمال أحمد صباح الس���لوم إن برنامج���ه االنتخابي يعتمد عل���ى وضع حلول 
عملية لمش���اكل الدائرة الخامس���ة بالعاصمة، مع الوضع في االعتبار االحتياجات األساس���ية ألهالي الدائرة وعلى رأس���ها توفير فرص عمل ألبناء الدائرة 
م���ن الش���باب، وحثه���م على االنخراط في أعمال خاصة مجدية تدر عليهم أرباحا بدال من انتظ���ار وظائف الحكومة التي باتت محدودة، في ذات الوقت 

تأهيلهم عمليا ليكونوا جاهزين بالفعل لاللتحاق بأي فرصة عمل مميزة يتيحها القطاع الخاص أو الحكومي البحريني.

عل���ى  التركي���ز  أن  الس���لوم  وأك���د 
الجانب الخدمي لألهالي لن يحول 
دون ممارس���ة الدورين التش���ريعي 
والرقاب���ي، مؤكدا أن التش���ريع البد 
المرحل���ة  احتياج���ات  يواك���ب  أن 
الراهن���ة والتط���ورات التكنولوجية 
المذهلة في السنوات األخيرة وهو 
ما انعكس عل���ى الخدمات المقدمة 
بش���كل ع���ام، ف���ي حي���ن أن الرقابة 
والهيئ���ات  ال���وزارات  أداء  عل���ى 
الحكومي���ة س���تمكن م���ن االرتق���اء 
الدائ���رة  ف���ي  الخدم���ات  بمس���توى 

وفي البحرين عموما.
جي���دا  “أعل���م  الس���لوم  وأض���اف   
احتياج���ات دائرتي، وس���أركز على 
وض���ع حلول بش���كل عمل���ي وفعال 
الخ���اص  القط���اع  م���ع  بالتع���اون 

البحريني، بشرط أن يكون الشباب 
مؤه���ال لش���غل الوظائ���ف، وه���و ما 
سأس���عى إليه جاه���دا بعالقاتي مع 

كبار التجار في البحرين والشركات 
والبن���وك البحريني���ة الت���ي دائما ما 
تدع���م أف���كار البحرن���ة ولديه���ا ثقة 

كبيرة في الشباب البحريني”.
 وأك���د الس���لوم “هن���اك ح���رص بالغ 
من القي���ادة الرش���يدة على تحقيق 
ه���ذه المفاهي���م عل���ى أرض الواق���ع 
سواء من خالل توجيهات صاحب 
الس���مو الملك���ي رئي���س ال���وزراء أو 
رؤي���ة 2030 الت���ي يرعاها صاحب 
الس���مو الملك���ي ولي العه���د األمين، 
االنتخاب���ات  فت���رة  تك���ون  وأال 
فت���رة للتصريح���ات الت���ي يح���اول 
البعض اس���تغاللها لتحقيق أهدافه 

الخاصة”.
وتاب���ع الس���لوم “لدين���ا خب���رة طيبة 
ف���ي العم���ل التج���اري والتطوع���ي، 

ولن���ا تجاربن���ا الخاصة ف���ي جمعية 
المؤسس���ات  لتنمي���ة  البحري���ن 
الصغيرة والمتوس���طة والحاضنات 
التابع���ة له���ا ومرك���ز ف���اروق المؤيد 
الصغي���رة  المؤسس���ات  لتنمي���ة 
والمتوسطة، وس���نعمل على تعميم 
التجرب���ة وإف���ادة أه���ل الدائ���رة بل 
أهال���ي البحري���ن جميع���ا م���ن ه���ذه 
المبادرات الناجعة... ال نريد أمجادا 
ش���خصية وال مكاس���ب خاص���ة بل 
همن���ا خدمة البحرين، هذه ليس���ت 
ش���عارات جوف���اء، ولك���ن ألنن���ا في 
أن  علين���ا  وحتم���ا  واح���د  مرك���ب 
نصحح مس���ار المجل���س، الذي قدم 
أداء عبر الس���نوات األرب���ع األخيرة 
ال يلي���ق بطموح الش���عب البحريني 

واحتياجاته”.

»   

أك���د مدي���ر إدارة الهندس���ة الزراعي���ة ومصادر المياه ش���وقي المناعي أن نح���و 540 مزرعة في مملكة البحرين تس���تخدم مياه 
الصرف الصحي المعالجة ذات الجودة والكفاءة العالية.

بالمي���اه  الم���زارع  توصي���ل  أن  إل���ى  وأش���ار   
والخط���ط  البرام���ج  يأت���ي ضم���ن  المعالج���ة 
الرامية إلى تحسين وتطوير القطاع الزراعي 
من خالل توفير الم���وارد المائية البديلة لري 
اإلدارة  أن  وأوض���ح  الزراعي���ة.  المحاصي���ل 
قام���ت ف���ي المرحل���ة األول���ى لمش���روع مياه 
الصرف الصحي المعالج���ة بتوصيل خطوط 
نق���ل المياه ل� 130 مزرع���ة في بوري وعذاري 
وه���ورة عالي والبحير بمس���احة 670 هكتارا، 
وفي المرحلة الثانية أوصلت المياه إلى 410 
مزارع في 25 منطقة موزعة على محافظتي 
العاصمة والش���مالية، نتيجة لتوس���عة محطة 
توبل���ي للمعالجة وارتف���اع طاقتها اإلنتاجية، 
وإنش���اء ش���بكات ومحطات فرعية وخطوط 

نقل وتوزيع الى مناطق جديدة.

وبي���ن أن مس���احة الرقع���ة الخض���راء ضم���ن 
المزارع المزودة بشبكة مياه الصرف الصحي 
المعالجة ارتفعت بنسبة 70 في المئة تقريبا.

وكش���ف عن أن توج���ه اإلدارة ضمن الخطط 
المس���تقبلية يه���دف إلى التوس���ع في إنش���اء 
الصح���ي  الص���رف  لمي���اه  جدي���دة  ش���بكات 

المعالج���ة وتوصيله���ا بالم���زارع، مش���يرا إلى 
محط���ة  مش���روع  م���ن  االس���تفادة  إمكاني���ة 
المحّرق لمعالجة مياه الصرف الصحي، األمر 
ال���ذي يعزز من خفض الجهد على اس���تخدام 
المياه الجوفية، وذلك لوجود المصدر البديل 

لكافة المزارع.
وذك���ر أن مي���اه الص���رف الصح���ي المعالج���ة 
تعتب���ر م���ن الم���وارد المائي���ة غي���ر التقليدية، 
والت���ي ثبت نجاح اس���تخدامها في األغراض 
الزراعي���ة، مش���يرا إل���ى أن مملك���ة البحري���ن 
أنش���أت محط���ة توبلي في بداي���ة الثمانينات 
لمعالج���ة مي���اه الص���رف الصح���ي المنزلي���ة، 
والتي م���ن أهم أهدافها الحف���اظ على البيئة 
م���ن التل���وث، إضاف���ة الي ذل���ك توفير مصدر 

مائي بديل لمياه اآلبار الجوفية.

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

70 % ارتفـــــاع نسبـــــة المساحـــــة الخضـــــراء

 توصيل المياه المعالجة إلى المزارع ضمن الخطط الرامية إلى تطوير القطاع الزراعي

يرتكز البرنامج االنتخابي للمرشح أحمد صباح  «
السلوم على محاور عملية رئيسة عدة هي:

- إنشاء قاعدة بيانات عن الدائرة من خالل  «
جمع معلومات وبيانات رسمية خصوصا عن 

احتياجات الدائرة كافة. الزمن المقترح 3 أشهر.

- تشكيل لجان متخصصة من خبراء  «
ومستشارين )تشمل الجوانب القانونية 

والخدمية والمحاسبية واإلعالمية( لتصميم 
خطة عمل شاملة لتلبية هذه االحتياجات. 

الزمن المقترح 9 أشهر.

- التنسيق مع القطاع الخاص البحريني لتنفيذ  «
النسبة األكبر من هذه المشروعات بدعم من 
كبار التجار والمؤسسات والبنوك العاملة في 

البحرين. الزمن المقترح 6 أشهر من تاريخ 
تقديم خطة العمل.

- التواصل مع المسؤولين وعقد لقاءات  «
مباشرة لتوصيل مطالب الدائرة لكل مسؤول 
على حدة )اإلسكان، البلديات، الصحة، العمل، 

الداخلية، التجارة والصناعة، البيئة، واألشغال(. 
الزمن المقترح 6 أشهر.

- تشكيل مجلس تشاوري من أهالي الدائرة  «
للنقاش وتبادل األفكار ومتابعة اإلنجاز يعقد 
بشكل دوري. بعد 3 أشهر وحتى نهاية الدورة.

- متابعة تنفيذ المشروعات واالقتراحات  «
المقدمة للمسؤولين، واستخدام األدوات 

النيابية المتاحة  للمتابعة. الزمن المقترح: 
عملية مستمرة.

البرنامج االنتخابي

محمد نور سلطان

أحمد السلوم

تأسيس قاعدة 
بيانات... لجان 

متخصصة 
للدراسة... وضع 

خطة عمل... 
تنفيذ ثم رقابة

تأسيس “مجلس 
تشاوري” من 
أهالي الدائرة 

يعقد دوريا 
للنقاش وتبادل 

األفكار

توفير االحتياجات 
األساسية 

لألهالي وفرص 
عمل ألبناء 
الدائرة من 

الشباب

ال نريد أمجادا 
شخصية وال 

مكاسب خاصة 
وهمنا خدمة 

البحرين

Û  أشكر القائمين على المؤسسة الخيرية الملكية، فردا فردا، وأشكر أمينها العام
الدكت���ور مصطفى الس���يد؛ على اإلخ���الص المختلف، والتمي���ز المختلف، الذي 

يصب في رعاية األيتام، واألرامل، والمطلقات.
Û  وما يعنيني بمتن هذا المقال، هو لفتتهم األخيرة لأليتام عبر برنامج “أقالمهم

تحكي” ولذلك قصة، أوجزها هنا.
Û  يع���د برنام���ج “أقالمهم تحكي”، والذي بثته المؤسس���ة أخي���را عبر قناة خاصة

)باليوتي���وب(، أحد المخرجات الحديثة، المقدم���ة لخدمة األيتام، ضمن خطة 
اإلعالمية للمؤسسة؛ لنشر الثقافة النفسية، للمكفولين منهم، ولغير المكفولين.

Û  و “أقالمه���م تحك���ي” مش���روع علم���ي رائ���د، يهت���م بع���رض نم���اذج لرس���ومات
األطفال األيتام، المترددين لمركز اإلرشاد النفسي بالمؤسسة، متناوال قصتهم 
الش���خصية، وتجربته���م الذاتي���ة في الحزن، واألس���ى، بعد فق���دان األب، ومن 

خالل تحليل الرسم.
Û  ،ويقوم المختصون بالمؤسسة، بتفسير الكثير من السمات بشخصيات األيتام

وحالته���م المزاجي���ة، والوضع النفس���ي الذي يم���رون به، وإعداد أه���م اآلليات 
المناسبة؛ للتعامل معهم.

Û  وعلم تحليل رسم الطفل، من العلوم النفسية المعروفة، الذي يستثمره العديد
م���ن الباحثي���ن حول العال���م، أثناء إعداد أطروحاتهم الدراس���ية العليا، س���واء 

الماجستير، أو الدكتوراه.
Û  ويصن���ف أيض���ا، كعلم تخصصي، عالي المس���توى، في العالج النفس���ي، وعليه

يلج���أ خالل���ه المرش���دون النفس���يون بالمؤسس���ة للتعام���ل مع األطف���ال قليلي 
التعبي���ر اللفظ���ي؛ ليتمكن���وا عب���ر تحليل رس���وماتهم، من تفس���ير الش���خصية، 

ومعرفة أسباب االضطرابات النفسية.
Û  ،أقالمه���م تحكي” بث ب� 5 حلق���ات ناجحة، ال تتجاوز كل منها دقائق معدودة“

كشفت خاللها المؤسسة الخيرية الملكية عن سواعد بحرينية مخلصة، تعمل 
لي���ال ونه���ارا لرعاي���ة األيتام، فش���كرا لكل من يس���هم بصنع هذا النج���اح، وإلى 

فجر جديد.

أقالمهم 
تحكي

ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

إبراهيم النهام

المحرق - مركز الشيخ إبراهيم

يس���تضيف مركز الش���يخ إبراهي���م بن محمد 
آل خليف���ة للثقاف���ة والبح���وث، بالتع���اون مع 
الس���فارة األميركي���ة ل���دى مملك���ة البحري���ن، 
المهندس المعماري األميركي جوتس فرانك 
ل���دى ش���ركة WRNS Studio، ف���ي محاضرة 
المس���تدامة”،  العم���ارة  “حال���ة  ب�����  موس���ومة 
العم���ارة  إس���تراتيجيات  فيه���ا  يناق���ش 

مش���اريع  بع���ض  ف���ي  المتبع���ة  المس���تدامة 
الش���ركة الحالي���ة، كم���ا س���يلقي الض���وء على 
نظ���ام التصني���ف الحالي للعمارة المس���تدامة 
ف���ي الوالي���ات المتح���دة، وذل���ك ف���ي إط���ار 
الموس���م الثقاف���ي “كل ن���ور ال يزي���ل ظلمة... 
ال يع���ول علي���ه”، ي���وم 6 نوفمب���ر 2018 عن���د 

الساعة الثامنة مساء في المركز.

مركز الشيخ إبراهيم يزيل الظلمة

المنامة - بنا

تنته���ي يوم الخميس المقبل 8 نوفمبر الج���اري فترة التقديم لبرنامج التقاعد 
االختي���اري ال���ذي يطرح لمرة واحدة فقط للموظفي���ن في الجهات الحكومية 
الخاضع���ة لدي���وان الخدم���ة المدني���ة وذل���ك عبر الموق���ع اإللكترون���ي لديوان 
الخدم���ة المدني���ة www.csb.gov.bh، حي���ث تتوف���ر كذل���ك معلوم���ات ع���ن 

تفاصيل البرنامج. 

ومنذ فتح باب التسجيل في التاسع 
من أكتوبر الماضي تم اس���تالم أكثر 
لبرنام���ج  8000 طل���ب تقدي���م  م���ن 
إح���دى  وه���و  االختي���اري،  التقاع���د 
المب���ادرات الس���ت لبرنام���ج التوازن 

المالي. 
ويعتب���ر برنامج التقاع���د االختياري 
ال���ذي يط���رح ألول م���رة فرصة أمام 
المستفيدين منه لتوظيف خبراتهم 
في مج���ال ريادة األعم���ال والقطاع 
الخاص؛ ليكونوا جزًءا فاعاًل ومهًما 

في منظومة االقتصاد الوطني.
وتشمل مزايا البرنامج باإلضافة إلى 

المع���اش التقاع���دي، ضم 5 س���نوات 
اعتبارية لس���نوات الخدم���ة الفعلية 
القواني���ن  بحس���ب  واالفتراضي���ة 
يس���اوي  نق���دي  ومبل���غ  واألنظم���ة، 
تكلف���ة ش���راء 5 س���نوات افتراضية، 
وترقية نهاية الخدمة للمس���تحقين، 
ومكاف���أة نهاية الخدم���ة، إلى جانب 
مكاف���آت أخ���رى بحس���ب القواني���ن 

واألنظمة.
ويت���اح برنام���ج التقاع���د االختياري 
لموظفي الجهات الحكومية التابعة 
لديوان الخدم���ة المدنية ممن أتموا 
10 س���نوات وأكث���ر كخدم���ة فعلية، 

وليسوا من ش���اغلي الوظائف العليا 
وم���ن في حكمه���م لبرنام���ج التقاعد 
عودته���م  ع���دم  م���ع  االختي���اري، 
للخدمة الحكومي���ة بعد قبولهم في 

البرنامج.

سلطان: “التقاعد االختياري” تعامل مهم مع المعطيات االقتصادية ف���ت���رة ال��ت��ق��دي��م ت��ن��ت��ه��ي ال��خ��م��ي��س ال��م��ق��ب��ل

تحقيق وفورات مالية بتقليص عدد البرلمانيين استالم 8 آالف طلب للتقاعد االختياري

540 مزرعة 
تستخدم مياه 

الصرف الصحي 
المعالجة
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أبنائــي متوقفــون عــن الدراســـة
وال��ت��ع��ل��ي��م ال��ت��رب��ي��ة  وزارة  م��وق��ع  ط��ري��ق  ع���ن  ي��وم��ي��ا  أّدرس���ه���م 

أتقدم برس���التي هذه إلى وزير التربية والتعلي���م ماجد النعيمي وإلى المعنيين 
بإدارة التعليم االبتدائي وإدارة التعليم الخاص.

أن���ا مواطن���ة بحرينية تقدمت برس���الة إلى 
إدارة التعلي���م االبتدائ���ي ب���وزارة التربي���ة 
المنص���رم  أكتوب���ر   15 بتاري���خ  والتعلي���م  
طالبة منهم مس���اعدتي في نقل أبنائي من 
المدرس���ة الخاص���ة التي يدرس���ون بها إلى 
مدرس���ة حكومية؛ وذل���ك لظروفي المادية 
الصعبة التي تحول دون تس���ديد الرس���وم 

الشهرية.
راجع���ت الوزارة م���رارا وتك���رارا باالتصال 
الهاتفي يوميا وبالحضور الشخصي، ولكن 
كان ال���رد باالنتظار لحي���ن موافقة التعليم 

الخاص. 
وبع���د مراجع���ة التعلي���م الخاص األس���بوع 
الماض���ي أخبرون���ي بأن���ه تم���ت الموافق���ة 
وكي���ل  س���كرتارية  إل���ى  إف���ادة  وأرس���لت 
ب���وزارة  الش���يخ  جعف���ر  الخ���اص  التعلي���م 

بالحض���ور  راجعته���م  وعندم���ا  التربي���ة، 
الش���خصي يوم الثالثاء الماض���ي تبين أن 
ل���م يتم اس���تالم اي إف���ادة بأس���ماء أبنائي 
وانتظ���رت إل���ى يوم الخمي���س، واخبروني 

بأنهم لم يستلموا اي إفادة إلى اآلن.
سعادة الوزير المحترم ... أبنائي متوقفون 
عن الدراسة ما يقارب العشرة أيام وأنا من 
أق���وم بتدريس���هم يوميا ع���ن طريق موقع 

وزارة التربية والتعليم. 
أرجو من س���عادتكم النظر ف���ي موضوعي 
وتيس���ير أمور أبنائي وإلحقاهم بالمدارس 
إن  إذ  الس���كنية،  منطقتن���ا  م���ن  القريب���ة 
التأخي���ر س���يؤثر عل���ى تحصيله���م العلمي، 
ش���اكرة لكم حس���ن تعاونك���م وأدامكم هللا 

لخدمة الوطن.

البيانات لدى المحرر

كن���ت يوما جالس���ا مع أح���د أصحابي في مكتبه في إحدى الش���ركات، 
والحظ���ت ب���أن نظارة صاحبي متس���خة قلي���ا، ولم يكلف نفس���ه بأن 

يمسح الوسخ من عليها.

 هن���ا تذك���رت القصة المش���هورة 
بين ال���زوج والزوج���ة وكيف أن 
الزوجة تتذمر من ثياب جيرانها 
بلكونته���م  ف���ي  المنش���ورين 
المقابل���ة له���م، وكي���ف أن الزوج 
حاول تكرارا ومرارا أن يبين لها 
بأن ما تش���اهده غي���ر الواقع، إال 
أنه���ا لم تصدقه وعليه طلب من 
زوجته أن تعطيه نظارتها، وقام 
بمس���حها وتنظيفه���ا ث���م ألبس���ها 
إياه���ا، وق���ال لها ماذا تش���اهدي 
اآلن، فقالت أشاهد ثيابا نظيفة. 
ه���ذه  خل���دي  ف���ي  ي���دور  وأن���ا 
القص���ة، فقل���ت في نفس���ي لم ال 
أمتح���ن صاحب���ي، فقل���ت م���اذا 
ت���رى حول���ك، فق���ال أرى المنظر 
امس���ح  ل���ه  فقل���ت  متس���خا، 

نظارتك، ثم أعد النظر. 
نع���م في حياتن���ا نش���اهد الكثير 
م���ن القص���ص م���ن س���وء الظ���ن 
باآلخرين، وغيرها من تصرفات 
ولم���ا  األف���راد  م���ن  نتعج���ب 

يقومون بها أو يقولون بها. 
هن���اك  أن  لرأين���ا  تمعن���ا  فل���و 
متعلق���ة  األوس���اخ  م���ن  جمل���ة 
باألنف���س، وعندم���ا يق���وم الفرد 
فين���ا بتنظي���ف س���ريرته، فإن���ه 
األم���ور  كل  حول���ه  سيش���اهد 
تس���تحق  الحي���اة  وأن  جميل���ة، 
الف���رح والس���رور، فه���ل ننظ���ف 
نظارتن���ا يومي���ا لنتمت���ع بمنظ���ر 

بديع يسر الناظرين.

مجدي النشيط

لو سمحت امسح نظارتك

ترحب “البالد” برسائل 
ومساهمات القراء، وتنشر 

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

الرسائل واختصارها.

يرجى توجيه الرسائل إلى البريد 
اإللكتروني أعاله متضمنة االسم 

والعنوان ورقم الهاتف.

مواطن: أين مبدأ األقدمية في توزيع الوحدات؟
اآلن ح���ت���ى  ب��ي��وت��ن��ا  ن��ت��س��ل��م  ول�����م   2002 م���ن���ذ  ط��ل��ب��ات��ن��ا 

إتاح���ة  عل���ى  “الب���الد”  صحيف���ة  نش���كر 
الفرص���ة أم���ام المواطني���ن للتعبي���ر ع���ن 
آرائه���م وتطلعاتهم وش���كواهم عن كل ما 
ي���دور في مملكة البحري���ن، وذلك تأكيدا 
على مكانتها وتكريس���ا لش���عارها “البالد.. 
ل���كل البالد”، وعليه، أتمنى من س���يادتكم 
نش���ر رسالتي هذه التي آمل أن تصل إلى 
المس���ؤولين ف���ي وزارة اإلس���كان، حي���ث 
نش���ر تصريحات على لس���ان الوزير باسم 
الحم���ر، إن���ه س���يتم خ���الل األي���ام القليلة 
وقب���ل نهاي���ة الس���نة توزي���ع 5000 آالف 
وح���دة س���كنية عل���ى المواطني���ن، وذلك 
ضم���ن توجيهات عليا تلقته���ا الوزارة من 
ول���ي العه���د نائ���ب القائ���د األعل���ى النائب 
األول لرئي���س مجل���س ال���وزراء صاحب 
الس���مو الملك���ي األمي���ر س���لمان ب���ن حمد 
ع���ددا  أن  س���معنا  وبالفع���ل،  خليف���ة،  آل 
م���ن المواطني���ن حصل���وا عل���ى الوحدات 
اإلسكانية، ولكنني أنا وعدد ممن أعرفهم 

 16 م���ن  أكث���ر  وطلباته���م مض���ى عليه���ا 
س���نة لم يتلق���وا أي أتصال وه���و ما يزيد 
م���ن خش���يتنا أال ينوبن���ا م���ن التوزيع���ات 

الجديدة أي شيء.
ف���ي  ال���وزارة  نتمن���ى أن تراع���ي  لذل���ك، 
توزيع���ات الوحدات اإلس���كانية الجديدة 
مب���دأ األقدمية، حيث أنن���ي أعرف كثيرا 
م���ن المواطني���ن الذي���ن تقدم���وا بطلبات 
إس���كانية ف���ي العام 2002 قي���د االنتظار، 
علما أن الوزارة كانت تؤكد باستمرار أنها 
س���تقوم بإنه���اء طلب���ات هذه الس���نة منذ 
الع���ام الماض���ي، كم���ا أنني بحاجة ماس���ة 
في الوقت الحاضر للحصول على وحدة 
س���كنية نظرا لظروفي الصعبة. ولكم كل 
الشكر والتقدير على سعة صدركم وعلى 
الوط���ن  خدم���ة  ف���ي  الخي���رة  جهودك���م 

والمواطنين.

البيانات لدى المحرر

األمه���ات أحياًنا، ولش���دة حبهن ألطفاله���ن، يضعن في الدواء طعًم���ا حلًوا ليغيرن 
طعم الدواء المر فيتقبل الطفل الدواء ويشفى من آالمه. 

لم���اذا ال نطب���ق ه���ذه االس���تراتيجية في 
ل���كل إنس���ان أن يواج���ه  حياتن���ا؟ الب���د 
الفش���ل ف���ي إح���دى فت���رات حيات���ه، أو 
يواج���ه المصائب واألمراض والمش���اكل 
لك���ن  الحي���اة،  م���ن  ُتعتب���ر ج���زًءا  الت���ي 
الس���ؤال ه���و: كيف س���يضيف له���ا طعًما 

لذيًذا ليتقبلها ثم يغيرها؟
أتذك���ر أنن���ي ذهب���ت إلج���راء عملية في 
ركبت���ي قبل س���نين، وبعدها لم أس���تطع 
المشي بسهولة، فاستغللت جلوسي في 
ذل���ك الوق���ت ف���ي القيام ببح���ث مفصل 

قدمته إلحدى الوزارات!
ماذا عن رس���ولنا الكريم )صلى هللا عليه 
وسلم(؟ ألم يطرد من مكة فنشر اإلسالم 

في مشارق األرض ومغاربها؟
م���اذا عن النبي يوس���ف؟ ألم ُيلق في بئر 
وبعد محنته سجد له إخوته تكريًما له؟

أم���ا اإلم���ام أحم���د بن حنبل الذي س���جن 
وجل���د فص���ار إمام الس���نة، والسرخس���ي 
ال���ذي وض���ع ف���ي قع���ر بئ���ر معطل���ة، قام 
بإخ���راج 20 مجل���ًدا ف���ي الفق���ه، وأقع���د 

ابن األثير فصن���ف كتاب جامع األصول، 
ونف���ي اب���ن الج���وزي م���ن بغ���داد فج���ود 

القراءات السبع!
م���اذا عن الم���زارع هولن���دي األصل الذي 
اش���ترى قطعة أرض في إفريقيا وكانت 
غي���ر صالح���ة للزراعة ومليئ���ة بالثعابين 
والعق���ارب، فحوله���ا إل���ى مرك���ز لقاحات 

عالمي!
أيًضا الخياط األلماني أوسكار شتراوس، 
ال���ذي ذه���ب إل���ى كاليفورنيا الكتش���اف 
الذهب ففش���ل في ذل���ك وكاد أن يموت 
جوًع���ا ث���م صن���ع م���ن خيمت���ه س���راويل 
الجينز التي تناس���ب عم���ال المناجم في 

ذلك الوقت فازدهرت تجارته! 
الب���د أن نقات���ل في الحي���اة، وأن نضيف 
ذل���ك الطع���م الحل���و إل���ى الم���رارة الت���ي 
س���نجدها أمامن���ا، قد نس���قط كثيًرا، لكن 
علين���ا أن ن���درك أنه عندما نس���قط كثيًرا 
فنح���ن نتعلم كثي���ًرا، فيج���ب أن نتكيف 

مع ظروفنا القاسية مهما كانت.

مصطفى العديلي

أضف لدوائك طعًما لذيًذا

“ِمن ُحس���ن إس���اِم المرِء ترُكه ما ال َيْعنيه” صحيح الجامع، األلباني: 5911. كم هو عظيٌم هذا الحديُث الذي رواه أبو هريرة رضي هللا عنه؛ إذ ُيعتبر من جوامع الكلم التي أعطيْت نبينا 
محّمدا صلى هللا عليه وس���لم، فالناظر في الحديث الش���ريف ُيدرك أّنه قليُل الكلمات قصيُر الجمل، لكّنه في الحقيقة عظيُم المعاني والمَبادئ؛ ولذا اعتبره الحافظ ابن رجب أصا من 
أصول األدب، واعتبره اآلخرون ُثلث اإلْس���ام أو ُربعه؛ لما يش���تمُل عليه من األدب العالي وتهذيب النفس وتربيته، وتعويده على حس���ن التعامل مع اآلخرين، والعناية بما يهّم المس���لم 

أمره ويخّصه، وتدريبه على َتْرِك كّل شيء ال يعني المسلم شأنه، وأحّب أن تكون لي وقفات مع المعاني المستنبطة من هذا الحديث المبارك من خال األسطر اآلتية:

1. اهت���م بم���ا ينفع���ك ويفي���دك ف���ي دين���ك 
ودني���اك، وصّحت���ك وبدن���ك، ويس���عُد قلب���ك 
وروح���ك الجميلة، وينف���ع مجتمعك وأّمتك 
م���ن أعم���ال الخي���ر والب���ر، وفْع���ِل الطاع���ات 
بي���ن  الت���وازن  وتحقي���ق  الحق���وق،  وأداء 
النصيح���ة وحس���ن التعامل، وخدم���ة الدين 
األلف���ة  وزرع  والدع���وة  األرض،  وإعم���ار 

والمحبة بين المسلمين.
2. ات���رك ما ال يعني���ك وال يهّمك من األقوال 
المحرج���ة  واألس���ئلة  واألعم���ال  واألفع���ال 
لآلخرين، وضياع الجه���د والوقت والكفاءة 
ف���ي أمور صغيرة، ال ناقة لك فيها وال جمل، 
ف���إن “م���ن حس���ن إس���الم الم���رء ترك���ه ما ال 

يعنيه”.
يقول المتنبي:

َعل���ى َقْدِر أْهِل الَعْزم تأتي الَعزاِئُم
َوتأت���ي عَلى َق���ْدِر الِك���راِم الَمكارُم

َوَتْعُظ���ُم في َعيِن الّصغيِر صغاُرها
َوَتْصُغُر في َعين الَعظيِم الَعظاِئُم.
3. ات���رك م���ا ال يعني���ك م���ن سفاس���ف األمور 
فقل���وُب  اآلخري���ن،  ش���ؤون  ف���ي  والتدخ���ل 
الن���اس ليس���ْت َجّن���ة، وبعُضه���م ال يعرف إال 
الش���ّر، فإي���اك أن تك���ون فريس���ة س���هلة بين 

أنيابهم، أو تنزل إلى القاع المظلم بسببهم.
4. ابتعد عن اللغو وفضول الكالم والنقاشاٍت 
العقيم���ٍة على وس���ائل التواص���ل االجتماعي 
الت���ي ال ُتس���من وال تغن���ي من ج���وع، وليكن 
اختالفن���ا اختالف عق���ول ال اختالف قلوب، 
ولنرح���م الن���اس عن���د االخت���الف ب���دال ع���ن 

تجريحهم وازدرائهم وتنقيصهم حقهم.

َفَيْب���رٰى  تدمُل���ُه  الس���يِف  َوج���رُح 
َويبق���ٰى الده���ُر ما َج���َرَح اللس���اُن.
5. ال تتدخ���ل في كّل تحليل ُيقال، وفي كّل 
مجال ُيذكر، وفي كّل تخصص ُيعرف، وفي 
كّل خبر ُينش���ر، وكّل تعلي���ق ُيكتب، وال تكّبر 
عثرًة م���ن صاحٍب أو أخ ل���ك، فإن التغاضي 

مطلوب، يقول كثير عزة:
ْض َعيَن���ُه عن َصديِقِه وم���ن ال ُيَغمِّ

َوَعْن َبْعِض ما فيه َيُمْت َوُهَو َعاِتُب
َعْث���َرٍة كلَّ  جاِه���دًا  ���ْع  َيَتَتبَّ وم���ن 

ْهَر صاِحُب. يجْدها وال يْسَلْم له الدَّ
ديوان كثير عزة، بتحقيق د. إحسان عباس: 
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6. بع���ض الن���اس يحاولون التص���ّدر في كّل 
ش���يء، ويحّب���ون أن يحمدوا بم���ا لم يفعلوا، 

ويعشقون األضواء في المجالس، والتجاوز 
في إش���ارات الم���رور، والتقدم ف���ي الطابور، 
واألولوي���ة ف���ي إنج���از المعام���الت، وكأنه���م 
ج���اؤوا م���ن كوك���ب وعال���ٍم آخ���ر، فإي���اك أن 
تكون ضحية لطيشهم وتسّرعهم، أنشد عبد 

هللا بن مصعب بن مسلم فقال:
َيُق���وَل َأْن  ُيْعِجُب���ُه  اْلَم���ْرَء  َت���َرى 

َيُق���وال ال  َأْن  لِْلَم���ْرِء  َوَأْس���َلُم 
اْل���َكالِم ُفُض���وَل  َعَلْي���َك  َفأَْمِس���ْك 

ُفُض���وال. َكالٍم  لِ���ُكلِّ  َف���ِإنَّ 
المجالسة وجواهر العلم، الدينوري: 4/ 38.

7. ذك���ر اإلم���ام اب���ن القي���م )رحم���ه هللا( في 
كتابه الفوائد مجموعة من األخالق الفاضلة 
والم���روءة  والع���دل  والش���جاعة  كالصب���ر 
والعف���ة والصيانة والج���ود والِحلم والقناعة 

والص���دق، وذكر من بينه���ا التغافل عن زالت 
الناس وترك االش���تغال بما ال يعنيه، ثم قال: 

إن مرّدها كلها إلى الخشوع وعلّو الهمة. 
فوائد الفوائد، ابن القيم: 419.

شمعة أخيرة: 
روى أبو عبيدة، عن الحسن قال: مْن عالمة 
إع���راض هللا تعال���ى ع���ن العب���د أن يجع���ل 
ش���غله فيما ال يعنيه، وقال سهل بن عبدهللا 
التس���تري: م���ن تكّل���م فيم���ا ال يعني���ه ح���رم 
الص���دق، وق���ال معروف: كالم العب���د فيما ال 
يعني���ه خذالن من هللا عزوج���ل. )أعاذنا هللا 

وإياكم منه(.
جامع العلوم والحكم، ابن رجب 249/ 1.

تركــــــه مــــــا ال يعنيـــــــــــــــــــــه
يتح���دث كثي���رون عن “نظري���ة الفوضى”، 
وبالرغم من إثباتها بتجارب علمية إال أني 
أراه���ا غي���ر منطقية، فرب الك���ون وواضع 
القوانين يخبرنا في سورة القمر آية )49(: 
���ا كل ش���يء خلقن���اه بق���در”. أي أن كل  “إنَّ

شيء مقدر ومنظم ومحسوب بدقة.
فل���و كان���ت رفرف���ة فراش���ة ف���ي الياب���ان 
تح���دث زل���زاال ف���ي أمي���ركا كم���ا يذكر في 
“نظرية الفراش���ة” لتحطمت األرض جراء 

سقوط نيازك فيها من باب أولى!
م���ن الطبيع���ي أن كل ش���يء يح���دث ف���ي 
األرض ل���ه تأثي���ر حت���ى س���قوط ورقص���ة 
م���وزون  األش���ياء  تأثي���ر  أن  إال  الش���جر، 
ومنظم وال يسمى “فوضى”؛ ألنها لو كانت 

م الخراب األرض! فوضى لعَّ
تق���رأ وتتعل���م وتس���تمع آلراء  جمي���ل أن 
أب���دًا،  عقل���ك  ُتغف���ل  ال  ولك���ن  اآلخري���ن، 
وابح���ث دائمًا عما ش���ككت به ولم يطمئن 

قلبك له.

فاطمة الجمعة

حرِّر عقلك...

سعد الله المحمدي



نظمت لجنة الثروة الغذائية بالغرفة برئاس���ة خالد األمين وبالتعاون مع إدارة حماية المس���تهلك بوزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة 
محاض���رة تعريفي���ة ع���ن “قانون حماية المس���تهلك” ببي���ت التجار، قدمها م���ن جانب الوزارة كل من مدير إدارة حماية المس���تهلك س���نان 

الجابري، ورئيس مجموعة التوعية االستهالكية بإدارة حماية المستهلك صفاء صفر.
وجاء تنظي���م المحاضرة بهدف تعزيز وعي 
القط���اع التج���اري بقانون حماية المس���تهلك 
رق���م )35( لس���نة 2012 والئحت���ه التنفيذي���ة 
وه���ي: الح���ق ف���ي الصح���ة والس���امة عن���د 
اس���تعماله الع���ادي للمنتج���ات، والح���ق ف���ي 
والبيان���ات  المعلوم���ات  عل���ى  الحص���ول 
الصحيح���ة ع���ن المنتج���ات الت���ي يش���تريها 
أو يس���تخدمها أو تق���دم إلي���ه، والح���ق ف���ي 
فيه���ا  تتواف���ر  لمنتج���ات  الح���ر  االختي���ار 
للمواصف���ات  المطابق���ة  الج���ودة  ش���روط 
المعتم���دة قانون���ًا، إضاف���ًة إل���ى الح���ق ف���ي 
الحص���ول عل���ى المعرف���ة بحماي���ة حقوق���ه 
ح���ق  ع���ن  فض���اً  المش���روعة،  ومصالح���ه 
احت���رام خصوصي���ة المس���تهلك، والحف���اظ 
على معلوماته الش���خصية وعدم استغالها 
ألغراض أخرى، وحق المستهلك في الحياة 

في بيئة صحية.
كم���ا أش���ارت إدارة حماي���ة المس���تهلك إل���ى 
ضرورة توعية التاجر بمسؤولياته المتمثلة 
ب���كل من االلت���زام بإصدار الفواتي���ر، وإمداد 
ع���ن  الصحيح���ة  بالمعلوم���ات  المس���تهلك 

المنتج، واإلعان عن سعر المنتج والتعريف 
ب���ه وبي���ان م���دة الضم���ان، كم���ا يج���ب عن���د 
اإلعان ع���ن التخفيضات على أية منتجات 
أن تكون الضمانات المقدمة بش���أنها س���ارية 

خال فترة التخفيضات.
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دين��ار ملي��ون   642.6 بل��غ  الورقي��ة  العمل��ة  مجم��وع 

النقد المتداول في سبتمبر

بل���غ مجم���وع النق���د المت���داول في البحرين ف���ي س���بتمبر 2018 نحو 664.1 ملي���ون دينار، 
مقارنة ب� 677 مليون دينار نهاية أغس���طس الماضي، محققا تراجعا بنسبة 1.9 %، وذلك 

وفقا ألحدث اإلحصاءات المصرفية التابعة لمصرف البحرين المركزي.

فيم���ا بل���غ مجم���وع أوراق النق���د المت���داول 
س���بتمبر الماضي 642.6 مليون دينار، وكان 
قد سجل 655.5 مليون دينار في أغسطس 

.2018
أن  المرك���زي  المص���رف  بيان���ات  وأظه���رت 
النقد المت���داول خارج المصارف بلغ 524.5 
مليون دينار في س���بتمبر الماضي، فيما بلغ 
النق���د الموج���ود ل���دى المصارف م���ا يقارب 

139.6 مليون دينار.
النق���د  أوراق  أن  البيان���ات  وأوضح���ت 
)Banknote( بلغت مجموعها 642.6 مليون 
دينار، منها 505 مايين من فئة العشرس���ن 
دينار، 76.7 مليون من فئة العش���رة دنانير، 
و24.9 ملي���ون م���ن فئ���ة الخمس���ة دناني���ر، 
و10.2  الدين���ار،  فئ���ة  م���ن  ملي���ون  و25.8 

مليون فئة النصف دينار.

)العمل���ة المعدني���ة( فق���د  أم���ا المس���كوكات 
بلغت نح���و 21.5 مليون دينار في س���بتمبر 
2018، وتفيد األرقام أن قيمة تلك العمات 

الع���ام  ع���ن   %  92.2 تضاعف���ت  المعدني���ة 
2007 )خال 10 س���نوات(، حيث كانت عند 

10.3 مليون دينار.

“اإلنشاءات اإلماراتية”: 
عقد بـ 231 مليون دوالر

قالت شركة اإلنشاءات البترولية الوطنية 
في أبوظبي يوم أمس الس���بت إن ش���ركة 
نف���ط الكوي���ت أرس���ت عليها عقد تش���ييد 

بقيمة 231 مليون دوالر.
وذكرت الشركة في بيان أن العقد يتضمن 
قيام ش���ركة اإلنشاءات البترولية الوطنية 
بتنفيذ مش���روع تركي���ب خطوط حاويات 
لن���زع الملوحة في 4 مراكز تجميع تديرها 
ش���ركة نف���ط الكويت. وتأسس���ت “ش���ركة 
وه���ي  الوطني���ة”،  البترولي���ة  اإلنش���اءات 
مش���روع مش���ترك بين “صناع���ات” )70 %( 
وشركة اتحاد المقاولين العالمية” )30 %(، 
ف���ي أبري���ل 1973؛ لتوفير قاع���دة لتصنيع 
المنص���ات الحديدي���ة لتلبي���ة احتياج���ات 

صناعة النفط والغاز.

دبي - رويترز

السنابس - الغرفة

ف���ازت غرفة تج���ارة وصناعة البحرين بعضوية اللجن���ة التنفيذية لالتحاد 
العام للغرف العربية للدورة الجديدة ولمدة عامين.

 وفي هذا الص���دد أكدت الغرفة عن 
اعتزازها بعضوية اللجنة التنفيذية 
التح���اد الغ���رف العربي���ة، حي���ث إن 
ه���ذا االنتخاب س���يعزز م���ن حضور 
وتواج���د البحري���ن الفاع���ل والمؤثر 
المنظم���ات  أه���م  م���ن  واح���دة  ف���ي 
مش���يرة  العربي���ة،  االقتصادي���ة 
تتطل���ب  المقبل���ة  المرحل���ة  أن  إل���ى 
المزيد م���ن التعاون والتنس���يق بين 
ال���دول األعض���اء لتحقي���ق األهداف 

المنشودة. 
 و ش���ارك نائ���ب األمي���ن المالي وليد 
كانو في أعمال الدورة 128 لمجلس 

االتحاد ، والت���ي عقدت في القاهرة 
مؤخرا، 

والتي ناقش���ت جمل���ة من المواضيع 
للس���وق  الرقم���ي  المش���روع  منه���ا 
العربي���ة اإللكترونية، واالطاع على 
قرارات االتحاد في دورته السابقة، 
وتقري���ر األمانة العام���ة، إضافة إلى 
من���ذ  االتح���اد  أنش���طة  اس���تعراض 
مطلع العام الجاري 2018، وبرنامج 

المنتديات لنهاية العام الجاري. 
 كم���ا تم بح���ث دور الغرف التجارية 
ف���ي  المش���تركة  األجنبي���ة  العربي���ة 

المرحلة القادمة.

“الغرفة” تفوز بـ “تنفيذية االتحاد العربي”

المنامة - هيئة البحرين للسياحة السنابس - الغرفة

 UFI ش���ارك مدير تس���ويق وترويج المعارض والمؤتمرات لدى هيئة البحرين للس���ياحة والمعارض، فوزي تلفت، في النس���خة 85 لمؤتمر
العالمي، أحد أبرز مؤتمرات الصناعة على الصعيد الدولي، والذي ُيعقد في إكس���بوفروم بمدينة س���انت بطرس���برغ الروس���ية في الفترة 

من 31 أكتوبر وحتى 3 نوفمبر 2018. 

وت���م عقد المؤتمر بش���كل حص���ري لألعضاء 
االجتماع���ات  أكب���ر  أح���د  كون���ه  فق���ط؛ 
المعنيي���ن  تجم���ع  الت���ي  الدولي���ة  الس���نوية 
بقط���اع المع���ارض، وتوف���ر فرص���ة س���انحة 
للحض���ور للتعرف عل���ى التوجه���ات الحالية 
للقط���اع واالطاع على مختل���ف التحديات 

والمواضيع ذات األهمية اإلستراتيجية.
 وش���هد المؤتم���ر عق���د اجتماع���ات إقليمي���ة 
لتس���ليط الضوء على أه���م القضايا المتعلقة 
به���ذا القط���اع في مناطق معين���ة من ضمنها 
منطق���ة الش���رق األوس���ط وإفريقي���ا، والتي 
ُتع���د الهيئ���ة عضوة بها. وم���ن إحدى أهداف 
مشاركة هيئة البحرين للسياحة والمعارض 
في نسخة هذا العام من مؤتمر UFI؛ لتوليد 
التعاون واستكشاف الفرص لمركز البحرين 

المزم���ع  الجدي���د،  والمؤتم���رات  للمع���ارض 
استكماله نهاية العام 2020.

الجدي���د  البحري���ن  وس���وف يتص���در مرك���ز 
للمع���ارض والمؤتم���رات، جن���اح المملكة في 
مع���رض IBTM World 2018 ال���ذي س���ُيعقد 
برش���لونة،  بمدين���ة   Fira Barcelona ف���ي 
أسبانيا في الفترة ما بين 27 إلى 29 نوفمبر 
2018 . وس���ينضم 8 عارض���ون م���ن قط���اع 
الس���ياحة والضيافة ف���ي البحرين الى هيئة 
بصفته���ا  والمع���ارض،  للس���ياحة  البحري���ن 
الع���ارض الرئيس. ويع���د المع���رض المذكور 
حدًث���ا س���نوًيا عالمًي���ا في صناع���ة المعارض 
بحض���ور   ،)MICE( والحواف���ز  والمؤتم���رات 
يتجاوز 3 آالف مؤسس���ة، وأكثر من 15 ألف 

مشاركة البحرين في المؤتمر متخصص من أكثر من 141 دولة.

أح��د أكبر االجتماع��ات الدولية الخاصة بقط��اع المعارض المحاضرة ته��دف لتعزيز وعي القط��اع التجاري بالقانون
“السياحة” تشارك في مؤتمر “UFI”“الغرفة” ُتعّرف بـ “حماية المستهلك”
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جانب من المحاضرة

664.1
م���ل���ي���ون دي���ن���ار

ارتفع إجمالي ودائع قطاعي العام والخاص إلى  «
11.890 مليار دينار حتى سبتمبر الماضي مقابل 

11.807 مليار دينار بالفترة نفسه من العام 
الماضي، بارتفاع نسبته 0.7 %، وتشير البيانات إلى 

أن ودائع القطاع الخاص )تحت الطلب( قد سجلت 
2.849 مليار دينار حتى سبتمبر مقابل 2.751 مليار 

دينار في أغسطس 2018، أما ودائع القطاع الخاص 
)األجل والتوفير(، فقد بلغت 7.329 مليار دينار 

في سبتمبر الماضي مقابل 7.282 مليار دينار في 

أغسطس 2018، أما ودائع الحكومة، فقد تراجعت 
إلى 1.711 مليار دينار في سبتمبر مقارنة بـ 1.733 

 مليار دينار في أغسطس.
وزاد النقد المتداول خارج المصارف والودائع تحت 

الطلب )بمفهومه الضيق ن1( خالل سبتمبر 
الماضي إلى 3.373 مليار دينار مقابل 3.288 مليار 
دينار في أغسطس 2018، أي بارتفاع نسبته 2.59 

%، وارتفع النقد المتداول بمفهومه المتوسط )ن2( 
)المتداول خارج المصارف والودائع تحت الطلب 

والودائع الزمنية واالدخارية( خالل سبتمبر الماضي 
ليسجل 10.703 مليار دينار مقابل 10.571 مليار 

 دينار في أغسطس 2018، بزيادة نسبتها 1.24 %.
وبشأن  النقد المتداول بمفهومه الواسع )ن3(، 

الذي يشمل الودائع الحكومية وعرض النقد )ن2(، 
فقد بلغ خالل سبتمبر من العام 2018 حوالي 

12.414 مليار دينار بارتفاع في نسبة النمو بلغت 
0.89 %، إذ سجل في أغسطس الماضي نحو 

12.304 مليار دينار.

2.59 % ارتفاع عرض النقد “ن 1”

وفد الغرفة مشاركا في اجتماع القاهرة

م���ع اقتراب موعد س���ريان الحزمة الجديدة من العقوبات األميركية التي أعادت واش���نطن فرضها على طه���ران، تحاول الناقالت اإليرانية 
مواصلة بيع النفط بعيًدا عن األنظار، بحسب ما يفيد محللون يعملون من مكاتبهم الصغيرة في ستوكهولم ضمن مجموعة جديدة تراقب 

شحنات النفط العالمية.

وف���ي أواخ���ر أكتوب���ر، أطف���أت كل س���فينة 
إيرانية أجهزة اإلرس���ال على متنها لتجنب 
أنظم���ة الرقاب���ة الدولي���ة ف���ي س���ابقة م���ن 
نوعها منذ بدأت خدمة “تانكر تراكرز.كوم” 
)أو متعقب���و الناق���ات( العم���ل ف���ي 2016. 
وال يمك���ن حالًي���ا تعق���ب ه���ذه الس���فن إال 

باستخدام صور األقمار الصناعية.
المجموع���ة س���مير  أح���د مؤسس���ي  وق���ال 
مدن���ي لوكال���ة فران���س ب���رس “ه���ذه الم���رة 
األولى التي أرى فيها تعتيًما كامًا. إنه أمر 

فريد للغاية”.
وتن���درج ه���ذه الخط���وة ف���ي إط���ار جه���ود 
إيران وزبائنها للمحافظة على تدفق النفط 
قبيل س���ريان الحظر األميركي مجدًدا غدا 

اإلثنين.
ف���ي  ش���اركت  الت���ي  وارد  لي���زا  وبحس���ب 
تأس���يس خدمة تعقب الناق���ات فإن “لدى 
إيران نحو 30 س���فينة في منطقة الخليج، 
ول���ذا كان���ت األيام العش���رة األخي���رة صعبة 
إذ  عملن���ا،  يبط���ئ  ل���م  ذل���ك  أن  إال  للغاي���ة 

نواصل المراقبة بصرًيا”.
وس���اعدت التحسينات الواس���عة في صور 
األقم���ار الصناعي���ة المتاح���ة تجارًي���ا خال 
الس���نوات األخي���رة ش���ركات مث���ل “تانك���ر 
تراك���رز” عل���ى مراقبة تقدم الس���فن بش���كل 
يوم���ي بعدما كانت الص���ور ال تصل إال مرة 

واحدة كل أسبوع أو أكثر.
وتأم���ل إي���ران أن تتمك���ن م���ن مواصلة بيع 

النف���ط بعد 5 نوفمبر عندم���ا تعيد الواليات 
م���ن  األخي���رة  الحزم���ة  ف���رض  المتح���دة 
بموج���ب  رفعته���ا  كان���ت  الت���ي  العقوب���ات 
االتف���اق الن���ووي المب���رم ف���ي 2015 والذي 

انسحبت واشنطن منه مايو الماضي.
لكن الخبير لدى شركة “ناتيكسيس” جويل 
هانكوك أشار إلى أن ذلك ال يعني بالضرورة 

أن مبيعات طهران ستبقى مرتفعة.
وقال إن “المش���كلة األساس���ية في خدمات 
تعق���ب الناق���ات هي أنه���ا قد تك���ون تتابع 
حركة الص���ادرات ال المبيع���ات”، مضيًفا أن 
الس���فن ق���د تنق���ل النف���ط إل���ى مخ���ازن في 
الصي���ن أو غيره���ا. وهن���اك طريق���ة أخ���رى 
اس���تخدمت ف���ي فت���رة العقوب���ات األخيرة 

بي���ن العامين 2010 و2015 تتمثل بتخزين 
النف���ط في ناق���ات ضخمة قبالة س���واحل 

الخليج.
وتش���ير “تانك���ر تراك���رز” إلى أن هناك س���ت 
م���ا  اس���تيعاب  عل���ى  ق���ادرة  حالًي���ا  س���فن 
مجموع���ه 11 ملي���ون برمي���ل متوقف���ة في 
البح���ر كحاوي���ات تخزي���ن عائم���ة وه���و ما 
يخفف الضغط على الموانئ ويتيح بدوره 

إجراء عمليات توصيل سريعة.
ورغ���م ن���درة األرق���ام الدقيق���ة ف���ي س���وق 

النف���ط ال���ذي ُيعرف بقلة ش���فافيته، يش���ير 
معظ���م المحللي���ن إل���ى أن ص���ادرات إيران 
انخفض���ت من نحو 2.5 ملي���ون برميل في 
الي���وم ف���ي أبريل إلى نح���و 1.6 مليون في 

أكتوبر.
وس���ارعت ال���دول الت���ي تحتف���ظ بعاقات 
الوالي���ات  م���ع  عميق���ة  وتجاري���ة  أمني���ة 
المتح���دة إلى خف���ض عمليات الش���راء من 
مباش���رة  فبلغ���ت  اإلس���امية  الجمهوري���ة 
قيمة عمليات الش���راء التي تقوم بها كوريا 
الجنوبي���ة صف���ر بينم���ا ت���م تس���جيل أرقام 
قريب���ة من هذا المس���توى كذلك في اليابان 

ومعظم أوروبا.
بإنش���اء  األوروب���ي  االتح���اد  تعه���د  ورغ���م 
مؤسسة تعرف باسم “الشركة ذات الغرض 
الخ���اص” لحماي���ة الش���ركات التي تش���تري 
إمكاني���ة  ف���ي  المحلل���ون  يش���كك  النف���ط، 
لعقوب���ات  بالتع���رض  الش���ركات  مخاط���رة 

أميركية عبر اللجوء إلى هذه اآللية.
وق���ال الخبير في مل���ف العقوبات اإليرانية 
لاستش���ارات  “يورآس���يا”  مجموع���ة  ل���دى 
هن���ري روم “ال تب���دو الش���ركة ذات الغ���رض 
الخ���اص فعال���ة إذ ال يمكنه���ا التعام���ل م���ع 
كميات كبيرة من النفط”. ومنحت الواليات 
المتح���دة إعفاءات ل� 8 دول بش���رط خفض 
عمليات الشراء التي تقوم بها بشكل كبير.

لكن الزبونين األكثر مدعاة للحذر بالنس���بة 
للوالي���ات المتح���دة ف���ي حملتها لممارس���ة 
“أقص���ى درج���ات الضغط” على إي���ران هما 

المشتريان األكبر - الهند والصين.
إال أن الصي���ن، أكبر مش���تٍر للنفط اإليراني، 
ب���دت مس���تعدة لدرج���ة مفاجئ���ة لامتثال 
للعقوب���ات األميركي���ة حتى اآلن، والس���بب 
في ذلك جزئيا، أن لديها مسألة أهم للتركيز 
عليها وهي: حربها التجارية المس���تمرة مع 

واشنطن.

ستوكهولم - أ ف ب

ناقالت النفط اإليرانية تتهرب من الرقابة

زينب العكري

المنامة - بورصة البحرين

أعلنت بورصة البحرين باب الطرح األولي لالكتتاب في ش���ركة إي بي إم تيرمينالز البحرين )“إي بي إم تي البحرين”( بدءا من تاريخ 8 
نوفمبر 2018 وحتى 24 نوفمبر 2018 عبر منصة االكتتاب اإللكتروني التي س���يتم إطالقها من جانب ش���ركة البحرين للمقاصة )ش���ركة 
تابع���ة ومملوك���ة بالكامل لبورصة البحرين(. وس���يتم طرح 20 % من رأس المال الصادر لش���ركة إي ب���ي إم تي البحرين، أي ما يعادل 18 

مليون سهم وبسعر طرح يبلغ 660 فلسا للسهم.

وس���تمتد فترة الطرح األولي لاكتتاب ل� 17 
يوما يمكن من خالها للمستثمرين الراغبين 
تس���جيلهم  اس���تمارات  م���لء  باالكتت���اب 
إلكترونًي���ا عبر المنصة التي تم اس���تحداثها 
من جانب ش���ركة البحرين للمقاصة؛ لتوفير 
االكتت���اب.  طلب���ات  لتقدي���م  سلس���ة  آلي���ة 

وس���تتيح هذه المنصة للمس���تثمرين إمكان 
الدف���ع عب���ر خدم���ة ف���وري/ إتم���ام عملي���ة 

فوري+ بش���كل آن���ي، حيث س���تكون منصة 
االكتتاب متوفرة على مدار الس���اعة لمدة 7 

أيام في األسبوع في فترة االكتتاب.
وق���ال الرئي���س التنفيذي لبورص���ة البحرين 

والعض���و  اإلدارة  مجل���س  رئي���س  ونائ���ب 
المنت���دب لش���ركة البحرين للمقاصة الش���يخ 
خليف���ة بن إبراهي���م آل خليفة “إننا س���عداء 
اإللكترون���ي  االكتت���اب  منص���ة  بتوفي���ر 
لاكتتاب في ش���ركة إي بي إم تي البحرين، 
حيث أخذت ش���ركة البحرين للمقاصة على 

عاتقه���ا تطوي���ر خدم���ات م���ا بعد الت���داول، 
إضاف���ة إل���ى تعزيز خدم���ة االكتتاب���ات عبر 
زيادة قاعدة المكتتبين وجعل الخدمة أكثر 
فاعلية ويس���ر. إننا نتطلع للترحيب بش���ركة 
إي ب���ي إم ت���ي البحري���ن ف���ي منصتن���ا ف���ور 
اس���تكمال عملي���ة الط���رح األول���ي لاكتتاب 
بنج���اح. وس���يتم إع���ان تخصيص األس���هم 
بتاري���خ 29 نوفمبر عبر الموق���ع اإللكتروني 
للبورص���ة، وس���يعقبها إدراج األس���هم وب���دء 
الت���داول المتوق���ع بتاريخ 9 ديس���مبر 2018 

 .”APMTB“ تحت رمز التداول

إل��ك��ت��رون��ًي��ا ال���ج���اري  ن��وف��م��ب��ر  ي��ب��دأ 8 وح��ت��ى 24  األول����ي  ال��ط��رح 

فتح االكتتاب في “إي بي إم تيرمينالز”

لدى طهران نحو 
30 سفينة في 

منطقة الخليج
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تمكن���ت ش���ركة الخليج لصناع���ة البتروكيماويات “جيبك” من إنت���اج ما مقداره 1.2 
مليون طن متري بواقع 347 ألف طن متري من مادة األمونيا و331 ألف طن متري 
م���ن م���ادة الميثانول و525 ألف طن متري من س���ماد اليوريا م���ع نهاية الربع الثالث 

من هذا العام. 

أم���ا بالنس���بة للص���ادرات فق���د اس���تطاعت 
“جيب���ك” تصدير جمي���ع منتجاتها المقررة 
واليوري���ا  األموني���ا  م���واد  م���ن  للتصدي���ر 
والميثان���ول منذ بداي���ة العام وحتى نهاية 
الرب���ع الثال���ث، والت���ي بلغ���ت ف���ي المجمل 
920 أل���ف ط���ن مت���ري، واس���تولت تايوان 
عل���ى أكب���ر حص���ة م���ن إجمالي ص���ادرات 
ه���ذه  ُتش���كل  إذ   ،% 16 بنس���بة  الش���ركة 
السوق االستراتيجية أهمية كبرى بالنسبة 
لجميع المنتجين ويليها الواليات المتحدة 
األميركية بنسبة بلغت 15 %، علًما أنه تم 
تحمي���ل الص���ادرات إلى وجهاته���ا النهائية 

على متن 52 سفينة.
عل���ى  الكبي���ر  تميزه���ا  الش���ركة  وأك���دت 
مستوى األداء، والتزامها التام بالمحافظة 
عل���ى عناص���ر التنمي���ة المس���تدامة فيم���ا 
يتعلق بأنشطتها التجارية، بعد أن تمكنت 
خ���ال الرب���ع الثالث من الع���ام الجاري من 
تحقي���ق العدي���د م���ن اإلنج���ازات المهم���ة 
أعل���ى  تحقي���ق  أبرزه���ا  م���ن  كان  والت���ي 
مع���دل لإلنتاجي���ة ف���ي األموني���ا واليوريا 

والميثانول بكل كفاءة وجودة.
ه���ذه  لمث���ل  الش���ركة  تحقي���ق  ويأت���ي 
اإلنج���ازات المبه���رة على الرغ���م من جملة 
التحدي���ات الت���ي واجهتها الش���ركة خال 
مقدمته���ا  ف���ي  كان  والت���ي  الفت���رة  تل���ك 

وتقلباته���ا،  العالمي���ة  األس���واق  ظ���روف 
الس���يما ف���ي ظل تدني أس���عار النفط التي 
ألق���ت بتأثيراتها على أس���واق الكيماويات 
واألسمدة؛ بفضل مهنية العاملين بالشركة 
الفري���ق  ب���روح  العم���ل  عل���ى  وحرصه���م 
الواح���د، ورغبته���م الحقيقي���ة في تخطي 
العقب���ات ومواصل���ة النجاح���ات والحفاظ 
على التميز الذي وصلت إليه الش���ركة بين 
مثياتها من الشركات اإلقليمية والدولية 

في األعوام السابقة.
وكان رئي���س مجلس إدارة الش���ركة أحمد 
عل���ي الش���ريان، ق���د أش���اد ف���ي تعلي���ق له 
العام���ل  للفري���ق  الرفي���ع  المهن���ي  بالتمي���ز 
بالش���ركة، منوًها بالكفاءة العالية ألعضاء 
ومتابعته���م  التنفيذي���ة  اإلدارة  فري���ق 
الدقيق���ة لتنفي���ذ الخط���ط اإلس���تراتيجية 
الت���ي يضعها مجل���س اإلدارة، مش���يًدا بما 
تم تحقيقه من نتائج الفتة على مس���توى 
فت���رة  خ���ال  الس���يما  اإلنت���اج  مع���دالت 
الصيف التي شهدت فيها البحرين ارتفاًعا 
كبي���ًرا في معدالت درجات الحرارة والتي 
وصل���ت ف���ي بعض األي���ام إلى مس���تويات 
قياس���ية، األمر الذي يترك تأثيره الس���لبي 
أنظم���ة  وتحدي���ًدا  المصان���ع  أداء  عل���ى 

التبريد في بعض وحدات هذه المصانع.
وامتدح الش���ريان قدرة الش���ركة وخبرتها 

العقب���ة  ه���ذه  ت���دارك  م���ن  مكنته���ا  الت���ي 
العملي���ات  انس���ياب  عل���ى  والحف���اظ 
بجمي���ع  الوف���اء  وبالتال���ي  التش���غيلية 
االلتزامات التعاقدية التي وقعتها الشركة 
م���ع زبائنها، مضيًفا أن “جيب���ك” وكعادتها، 
أب���دت خ���ال الفت���رة المنصرم���ة متابع���ة 
الس���امة  احتياط���ات  لمختل���ف  صارم���ة 
والتأك���د  المه���ام،  إنج���از  أثن���اء  المهني���ة 

م���ن تطبي���ق المعايي���ر العالمي���ة الخاص���ة 
بمتطلبات السامة واألمن.

كما تط���رق رئي���س مجلس إدارة الش���ركة 
ش���هدتها  الت���ي  الكبي���رة  التقلب���ات  إل���ى 
األس���واق العالمي���ة ف���ي اآلون���ة األخي���رة، 
والتي أث���رت بدورها على مي���زان العرض 
والطل���ب، موضًحا أنه عل���ى الرغم من كل 
تل���ك التحدي���ات التي برزت على الس���طح 

خال الفترة المذكورة سواء بسبب زيادة 
الع���رض وغي���اب الطلب الفعلي أو بس���بب 
االنخف���اض ف���ي أس���عار النف���ط، إال أن كل 
ذلك لم يشكل عائقا أمام الشركة لمواصلة 
عملي���ات اإلنت���اج والتصدي���ر إلى أس���واق 
بديل���ه وبعائد جيد، مؤك���ًدا أن ذلك إن دل 
على شيء فإنما يدل على سامة الخطط 
التس���ويقية واإلس���تراتيجيات الموضوعة 

لمواجه���ة  اإلدارة  مجل���س  قب���ل  م���ن 
التحديات المتوقعة، إضافة إلى التنس���يق 
المتواصل مع الس���ادة المس���وقين في كل 
من ش���ركة صناعة الكيماوي���ات البترولية 
بدول���ة الكوي���ت المس���وق المخ���ول لم���ادة 
األمونيا وس���ماد اليوريا والس���ادة الشركة 
الس���عودية للصناعات األساس���ية )س���ابك( 

المسوق المخول لمادة الميثانول.

سترة - جيبك

“جيبك” تحقق 1.2 مليون طن متري بالربع الثالث
ال�����ش�����ري�����ان: إن�������ج�������ازات م����ب����ه����رة وأرق�����������ام ق���ي���اس���ي���ة ج����دي����دة

أعضاء مجلس إدارة “جيبك” 

ارتفع العجز التجاري األميركي في سبتمبر إلى أعلى مستوى له منذ 7 أشهر على خلفية قوة الدوالر وزيادة قياسية في حجم 
الواردات، بحسب ما أفادت وزارة التجارة األميركية. وبلغ عجز السلع والخدمات 54 مليار دوالر مع ارتفاع الصادرات بنسبة 
1.5 %؛ لتبلغ 212.6 مليارات دوالر وارتفاع الواردات بنس���بة 1.5 %؛ لتبلغ 266.6 مليارات دوالر. وبلغ عجز الس���لع مع الصين 

37.4 مليار دوالر ليبلغ أعلى مستوى له على اإلطالق.

وف���ي ش���كل تراكم���ي من���ذ بداي���ة العام، 
بلغت نس���بة زيادة العج���ز 10.1 % ليبلغ 

445.16 مليار دوالر.
وارتفع العجز التجاري األميركي بنس���بة 

1.3 % متخطي���ا بذلك 53.4 مليار دوالر 
كان توقعها الخبراء.

وفي خضم حرب تجارية أطلقها الرئيس 
األميركي دونالد ترامب ضد بكين ارتفع 

العج���ز التجاري األميركي مع الصين إلى 
أعلى مستوى، مع استمرار معاناة قطاع 
تصدير حبوب الصويا الذي يشكل نقطة 
شديدة الحساسية بالنسبة للجمهوريين 

في االنتخابات التشريعية.
ومع ارتفاع األجور وتراجع نسبة البطالة 
أقب���ل األميركي���ون على ش���راء مزيد من 
أجهزة االتصاالت األجنبية والحواسيب 
والهواتف النقالة والملبوسات واأللعاب، 
التج���ارة  وزارة  أعلن���ت  م���ا  بحس���ب 

األميركية.
وتخّط���ى ارتف���اع ال���واردات األميركي���ة 

إنف���اق  ازدي���اد  م���ع  الص���ادرات  زي���ادة 
الش���ركات والمس���تهلكين مم���ا أدى إل���ى 
ارتف���اع العج���ز التج���اري األميركي على 
صعيد الس���لع إلى أعلى مس���توى له ليبلغ 

54 مليار دوالر.
األميركي���ة  الص���ادرات  ارتفع���ت  كذل���ك 
إلى أعلى مس���توياتها لتبلغ 212.6 مليار 

دوالر.

وارتف���ع العج���ز التج���اري األميركي على 
صعيد الس���لع مع الصي���ن إلى 37.4 مليار 

دوالر أي بزيادة 3 مليارات دوالرات.
األميرك���ي  الرئي���س  أعل���ن  والخمي���س 
دونالد ترامب أّن���ه أجرى مكالمة هاتفّية 
“جّي���دة ج���ًدا” م���ع نظي���ره الصيني ش���ي 
جينبينغ حول النزاع التجاري المتصاعد 
بين أكبر قّوتين اقتصاديتين في العالم.

ش���هدت القيمة الس���وقية لش���ركات المس���اهمة العامة في بورصة البحرين بنهاية ش���هر أكتوبر الماضي، ارتفاًعا بنسبة 3.4 %، 
قياًسا بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأظهرت نشرة التداول الشهرية للبورصة 
أكتوب���ر  ش���هر  ف���ي  الس���وقية  القيم���ة  أن 
الماضي ارتفعت بنحو 261.6 مليون دينار 
ف���ي عام واح���د، إذ ازدادت م���ن 7.8 مليار 
دينار تقريًبا في أكتوبر 2017 إلى نحو 8.1 
مليار دينار في ش���هر أكتوب���ر الماضي، في 
حي���ن تراجعت القيمة الس���وقية في ش���هر 
أكتوبر الماضي نحو 146 مليون دينار، أي 
ما نسبته 1.8 %، قياًسا بقرابة 8.21 مليار 

دينار في شهر سبتمبر الماضي.
 47.92 البحرينيي���ن  ت���داوالت  وش���كلت 
ف���ي  الت���داوالت  قيم���ة  إجمال���ي  م���ن   %
ش���هر أكتوبر الماض���ي، وتق���در بنحو 13.9 

ملي���ون دين���ار، فيم���ا بلغت نس���بة تداوالت 
الجنسيات األخرى 52.08 % أي ما قيمته 

15 مليون دينار.
وأقف���ل مؤش���ر البحرين العام بنهاية ش���هر 
نقط���ة،   1314.73 مس���توى  عن���د  أكتوب���ر 
مسجاً تراجًعا ب�23.82 نقطة، أي ما نسبته 
1.78 % مقارن���ة بش���هر س���بتمبر الماض���ي، 
إذ أقف���ل المؤش���ر عن���د مس���توى 1338.55 
نقط���ة، كما تراجع المؤش���ر منذ بداية العام 

حتى نهاية أكتوبر بنسبة 1.28 %.
وسجل مؤش���ر البحرين اإلسامي تراجًعا 
ب����28.39 نقطة، أي ما نس���بته 3.01 % في 
ش���هر أكتوبر الماضي إذ بلغ 913.61 نقطة، 

مقارن���ة ب����942 نقط���ة ف���ي ش���هر س���بتمبر 
بنس���بة  المؤش���ر  انخف���ض  كم���ا  الماض���ي، 
16.13 % من���ذ بداي���ة الع���ام حت���ى نهاي���ة 

الشهر الماضي.
ش���ركات   8 أس���عار  أن  النش���رة  وأظه���رت 
ارتفعت الشهر الماضي مقابل انخفاض 14 
ش���ركة في حي���ن حافظت 21 ش���ركة على 
أسعارها السابقة دون تغيير. وبلغ إجمالي 
أي���ام الت���داول ف���ي البورص���ة 23 يوًما في 
أكتوبر بزيادة 6 أيام عن ش���هر سبتمبر، بما 

نسبته 27.78 %.
وارتفع���ت قيمة األس���هم المتداولة بنس���بة 
30.9 % لتص���ل إل���ى 28.89 ملي���ون دينار 

في الش���هر الماضي قياًس���ا ب�22.07 مليون 
دينار تقريًبا، وبلغ متوس���ط معدل التداول 
اليوم���ي نح���و 1.26 ملي���ون دينار، قياًس���ا 

بنحو 831.56 ألف دينار في الفترة نفس���ها 
.2017

كما شهدت كمية األسهم المتداولة ارتفاًعا 

بنس���بة 9.88 % في الش���هر الماضي لتصل 
إل���ى 126.57 مليون س���هم، بمتوس���ط 5.5 
مليون س���هم، قياًسا ب�6.4 مليون سهم في 

سبتمبر الماضي. 
وكانت الش���ركات الخمس األكبر حجًما من 
حيث القيمة الس���وقية، هي: البنك األهلي 
المتح���د إذ بلغ���ت قيمت���ه الس���وقية نح���و 
2.03 مليار دينار، ما نس���بته 25.16 % من 
إجمالي القيمة الس���وقية للبورصة، ثم بنك 
البحرين الوطني نحو 848.8 مليون دينار 
م���ا نس���بته 10.53 %، تلته ش���ركة ألمنيوم 
10.31 % بقيم���ة  البحري���ن “ألب���ا” بنس���بة 
830.7 ملي���ون دين���ار، ث���م بن���ك البحري���ن 
والكوي���ت بنح���و 473.8 ملي���ون دين���ار م���ا 
نس���بته 5.88 %، وأخي���ًرا مجموع���ة “ج���ي 
ملي���ون   471.9 بنح���و  المالي���ة”  ات���ش  اف 

دينار ما نسبته 5.85 %.

القيمة السوقية لـ “البورصة”
البنك األهلي المتحد

25.16%

بنك البحرين الوطني
10.53%

جميع الشركات المحلية 
األخرى
42.27%

الشركات الخمس األكبر حجًما من حيث القيمة السوقية

10.53%

ألبا
10.31%

بنك البحرين والكويت
5.88%

جي اف اتش المالية
5.85%

الشركات الخمس األكبر حجًما من حيث القيمة السوقية

واشنطن - أ ف ب

 الشركة استطاعت تصدير جميع منتجاتها البالغة 920 ألف طن متري

1.3 % ارتفاع العجز التجاري األميركي

أمل الحامد

8.1
دينار مليار 

أعرب رئيس الشركة عبدالرحمن  «
جواهري عن سعادته الكبيرة 

باإلنجازات التي تمكنت الشركة 
من تحقيقها على مستوى اإلنتاج، 

غير أنه تحدث عن اإلنجازات التي 
تحققت في المجاالت األخرى مثل 

السالمة المهنية التي أصبحت 
سمة تتميز بها الشركة ومحل 
إعجاب وتقدير من المختصين 

والمهتمين بهذه الجوانب المهمة، 
مضيًفا أن قدرة الشركة على 

تحقيق ما يقارب 5638 يوم عمل 

من دون وقوع أي حوادث مضيعة 
للوقت، أي ما يعادل أكثر من 26.6 

مليون ساعة، ليس باألمر الهين، 
وإنما هي أرقام جاءت نتاج االهتمام 
والمتابعة الدقيقة لتطبيق معايير 

عالمية في هذا الجانب، األمر 
الذي ُيعتبر إنجازًا كبيًرا ترتب عليه 
المحافظة على سالمة العاملين 

الذين تنظر إليهم الشركة كعصب 
تنميتها المستدامة وثروتها 

الحقيقية التي تقوم عليها 
نجاحاتها المتوالية، مؤكًدا في هذا 

السياق أن كل ما تحقق خالل الربع 
الثالث من العام الجاري هو إنجاز 
تفخر به الشركة وإدارتها وجميع 

منتسبيها، وأن الشركة ستواصل 
العمل بكل حرفية وخبرة لغرس 

ثقافة االلتزام بقواعد الصحة 
والسالمة على مستوى الموظفين 

وموظفي الشركات المتعاقدة، إذ 
تحرص “جيبك” في هذا اإلطار على 

تنفيذ تدريبات خاصة على حاالت 
الطوارئ واألزمات إضافة إلى تقديم 

محاضرات دورية حول الصحة 

والسالمة عموما بهدف زيادة الوعي 
لدى الموظفين بشأن األضرار 

المحتملة وكيفية احتوائها. وأشاد 
رئيس الشركة في هذا السياق 

بااللتزام الكبير الذي يبديه موظفو 
الشركة من مختلف مواقع العمل 

حيال تطبيقات السالمة وأهمية 
االلتزام بها.واختتم جواهري حديثه 

بالقول إن الشركة ستستمر بإذن 
الله تعالى في االلتزام برؤيتها 

ورسالتها المتمثلة في إنتاج مواد 
عالية الجودة، وااللتزام بمعايير 

السالمة، والمحافظة على روح 
الفريق الواحد بين المنتسبين 

لهذا الصرح الصناعي الرائد الذي 
يشهد نجاًحا متنامًيا وتقديًرا 

مجتمعًيا كبيًرا؛ لدوره المؤثر في 
ميدان خدمة المجتمع، مؤكًدا من 

جديد أن كل تلك اإلنجازات ما كانت 
لتتحقق لوال الدعم والمساندة 

الالمحدودة التي تجدها إدارة 
الشركة التنفيذية وفريق العمل 
من أعضاء مجلس إدارة الشركة 

برئاسة أحمد الشريان.

جواهري: السالمة المهنية سمة الشركة

عبدالرحمن جواهري
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عـقـارات الـفـرصــة

للبيع شقة في أبراج )زوايا 3( تتكون من غرفة، صالة 
حمامين ومطلة على البحر تصلح لعمل إستثماري

للحجز واالستفسار   alforsamm@hotmail.com   33737677  مجمع سترة لي مارش الطابق االرضي بجانب االهلية للتأمين

• مطلوب اراضي من المالك مباشرة
• متخصصون في بيع وشراء وتأجير وتثمين العقارات

للبيع أو اإليجار بناية في الماحوز
سعر البيع 800 ألف دينار بحريني 

]1[ للبيع أو لإليجار شقه سكنية استثامرية جديدة كليا و مؤثثة بالكامل يف منطقة الجفري مساحة الشقه 53.6 مرت مربع يف الطابق 17 مع اطاللة عىل 

البحر تتكون من غرفة نوم و صالة و مطبخ مفتوح مجهز بالكامل تكييف مركزي  مميزات املبنى:  مواقف يف املبنى لكل شقة نظام ضد الحريق نظام 

حامية عىل مدار الساعه و قسم استقبال سينام داخلية حامم سونا جيم للنساء و اخر للرجال مع جاكوزي باطاللة بانورامية بركة سباحة للرجال و بركة 

اخرى للنساء مكان مخصص لالطفال مركز لرجال االعامل يقع املبنى مقابل مجمع جديد قيد االنشاء و قرب مجمع الجفري و مجمع الواحه الجديد و جامع 

الفاتح سعر البيع 65 الف دينار سعر االيجار الشهري 450 دينار شامل الكهرباء واملاء

]2[ للبيع ارض تجارية عىل شارعني امامي و خلفي يف سلامباد عىل شارع الشيخ عيىس قابل للتقسيم عىل 4 قطع املساحة 6601.2م سعر القدم 30 دينار 

)هايوي السعودية(

]3[ للبيع فيال مميزة يف الحد يف مجمع 112مكونة من: غرف 6 حاممات 8 صالتني رخام واسعني مطبخني مخزنني غرفة خادمة عدد2 كراج لسيارة

مساحة البناء 470 مرت مساحة االرض 376مرت السعر 240 الف دينار

]4[ للبيع شقة يف أبراج )زوايا 3( تتكون من غرفة، صالة حاممني ومطلة عىل البحر تصلح لعمل إستثامري

]5[ للبيع أرايض صناعية يف املعامري بأسعار مميزة

]6[ للبيع قطعتني من أرايض صناعية شامل خزانات بابكو  يف سرتة املساحات  930.2م  902.3م سعر القدم 32 دينار

]7[ للبيع قطعتني من االرايض يف منطقة الزنج  خلف عيادة هالة السيد تصنيف  RA املساحة 368.6م و377.4م

]8[ للبيع مخزن يف سرتة مركوبان املساحة 2116.9م سعر االجاميل 620 الف

]9[ يوجد ارايض صناعية يف املعامري

للبيع مبنى في سترة 
المساحة 380

مكون من ثالثة ادوار االرضي عبارة عن اربع 
5متر  وعرض  13متر  بعمق   خدمية  ورش 
مع وجود ميزانين الدور االول اربع مكاتب 
كبيرة ادارية الدور الثاني اربع مكاتب أيضا 
مساحة األرض 347م  المبني جاهز  يوجد 
 350 المطلوب  المبلغ  المبني   في  لفت 
المبنى  مدخول  للتفاوض  قابل  دينار  الف 

المتوقع 2700دينار في الشهر
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تحطم مقاتلة روسية 
الصنع في مصر

نقلت وكالة اإلعالم الروسية عن شركة 
الطائرات المتحدة الروسية الخاضعة 
لسيطرة الدولة قولها أمس إن طائرة 

روسية الصنع من طراز ميج - 29 
تحطمت أثناء طلعة تدريبة في مصر. 

وأكد المتحدث العسكري للقوات 
المسلحة المصرية أن طائرة مقاتلة 

سقطت ”نتيجة حدوث خلل فنى 
بأدوات التحكم بالطائرة“ مضيفا أن 

الطيار نجا من الحادث.
ووفقا لما ذكرته صحيفة فيدوموستي 

نقال عن مصدرين في قطاع الطيران 
فستزود روسيا بموجب اتفاق موقع 
في 2015 مصر بـ46 مقاتلة من طراز 

ميج - 29.

تداعيات العقوبات على اقتصاد طهران تنذر بتجدد االحتجاجات

االقتصاد اإليراني يتهاوى

تنذر العقوبات األميركية الجديدة التي س���يبدأ تطبيقها غدا اإلثنين، بتجدد االحتجاجات في الش���ارع اإليراني إثر تداعيات هذه العقوبات على االقتصاد المتدهور في 
البالد بسبب الفساد والمحسوبيات واإلنفاق على الحروب اإلقليمية.

وتظهـــر التقارير الـــواردة من داخـــل إيران أن 
االقتصـــاد اإليرانـــي يتهـــاوى بســـرعة كبيـــرة 
حتـــى قبل بدء المرحلة الثانيـــة من العقوبات 
المـــال  التـــي ســـتضرب قطاعـــات  األميركيـــة 

والنفط والطاقة اإليرانية.
ووفًقا لوســـائل اإلعـــالم الحكوميـــة اإليرانية، 
فـــإن الشـــركات والمصانـــع تتعـــرض لإلفالس 
واحـــدة تلـــو األخـــرى بينمـــا ال يتم دفـــع أجور 
عمالها أو يتم تســـريحهم نتيجة للتقلبات في 
ســـوق الصرف األجنبي وشـــح الدوالر وانهيار 

عملة الريال المحلية.
إلـــى جمـــوع  كل هـــؤالء العمـــال ســـينضمون 
العاطلين عن العمـــل، وبالتالي إلى المحتجين 
في الشـــوارع الذين تـــزداد أعدادهم يوما بعد 
يـــوم بســـبب إغـــالق المصانـــع. ويقول حســـن 
النقابـــات العماليـــة،  صادقـــي، رئيـــس إحـــدى 
إن 498 مصنعـــًا فـــي إيران تمـــر بأزمة خانقة، 
مضيفـــا أن هـــذه المصانع تحتـــاج إلى التحرك 

إلنقاذها من خالل مساعدات عاجلة.
وأكد صادقي في مقابلة مع وكالة أنباء “إيلنا” 
الرســـمية، أن بقيـــة المصانـــع أيضـــا فـــي خطر 
اإلفالس جراء األزمات المستقبلية، فضال عن 
أن مصانع البالد تعمل على تكنولوجيا قديمة 
عمرهـــا نحـــو 40 عاًمـــا. وأضاف: “على ســـبيل 
الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة  تمتلـــك  المثـــال 
خـــط إنتـــاج “حمـــض بولـــي اكريليـــك” متقدم 
علينا بـ 40 ســـنة، لذلـــك من الطبيعي أن تكون 
التكنولوجيـــا الخاصة بنا قد عفـــا عليها الزمن 

وتضاعف األزمة”.
وتشـــهد أسعار الســـلع الغذائية ارتفاعا مطردا، 
مـــن  المواطنيـــن  شـــكاوى  كانـــت  إن  حيـــث 
مضاعفـــة أســـعار منتجـــات األلبان فـــي إيران 
موضوعًا للعديد من عناوين األخبار في إيران 

خالل األيام القليلة الماضية.
ووفقـــا لرئيس مجلس إدارة رابطة المزارعين 
واأللبـــان، أحمـــد مقدمي، فـــإن ارتفاع أســـعار 
منتجات األلبان يعود إلى ارتفاع أسعار المواد 
الخـــام. ويعاني ماليين العمـــال في إيران من 
محنـــة مســـتمرة حيث لـــم تتمكـــن العديد من 
المصانع من دفع أجورهم لشهور أو في بعض 

األحيان لسنة كاملة.

دبي - العربية.نت

موسكو - رويترز

شرم الشيخ - وكاالتتاالهاسي - رويترز

سيول - أ ب

قتلت امرأتان عندما فتح مسلح النار 
علـــى صـــف لممارســـة رياضـــة اليوغـــا 
يتصـــدى  أن  قبـــل  فلوريـــدا  بواليـــة 
انتهـــى  الـــذي  للهجـــوم  الموجـــودون 
أفـــادت  المهاجـــم، وفـــق مـــا  بانتحـــار 
الســـبت. أمـــس  األميركيـــة  الشـــرطة 
وقالت إدارة شـــرطة مدينة تاالهاسي 
عاصمة الواليـــة، إن الضحيتين، وهما 
نانســـي فان فيســـم )61 عامـــًا( وماورا 
بينكلـــي )21 عامـــًا(، قتلتـــا بالرصـــاص 
بعـــد ظهر الجمعة عندما فتح ســـكوت 

بيـــرل )40 عامـــًا( النـــار داخـــل صالـــة 
)هـــوت يوغـــا( التـــي تقـــع داخـــل مركز 
تســـوق فاخـــر بالمدينة.كمـــا أصيب 4 
أشـــخاص فـــي الحـــادث، منهـــم رجـــل 
وفـــق  بالمســـدس،  المهاجـــم  ضربـــه 

الشرطة.

وذكرت الشرطة أن جثة المهاجم  «
بها جرح نتج فيما يبدو عن إطالقه 
النار على نفسه. ولفت ديليو إلى أن 

المسلح تحرك على ما يبدو بشكل 
فردي.

الثانيـــة  النســـخة  فعاليـــات  انطلقـــت 
لمنتدى شباب العالم، أمس السبت، الذي 
تستضيفه مدينة شـــرم الشيخ المصرية 
للعـــام الثانـــي علـــى التوالـــي، إذ يناقـــش 
المنتـــدى العديـــد مـــن القضايـــا الدوليـــة 
فعاليـــات  فـــي  برؤيـــة شبابية.ويشـــارك 
المنتـــدى هـــذا العام، نحو 5 آالف شـــاب، 
يمثلون نحو 145 دولة تتراوح أعمارهم 
أجنـــدة  عامـــا. وتتضمـــن  18 و40  بيـــن 
المنتـــدى فـــي نســـخته الثانيـــة محـــاور 
عـــدة، من بينهـــا األمن المائـــي والتعاون 

األورومتوسطي “شـــراكة إستراتيجية”، 
إضافة إلى “أجندة إفريقيا التي نريدها” 
مواجهـــة  فـــي  الناعمـــة  القـــوى  ودور 

اإلرهاب والتطرف.

واستبق منظمو المنتدى االنطالق  «
الرسمي ألعماله بافتتاح مسرح 

شباب العالم، حيث شارك الرئيس 
المصري عبدالفتاح السيسي 
وزوجته، الشباب المشاركين 

في المنتدى حفل افتتاح مسرح 
الشباب.

ح���ذرت كوري���ا الش���مالية م���ن أنه���ا ق���د تعيد إحي���اء سياس���تها التي ته���دف إلى 
تعزيز ترس���انتها النووي���ة إذا لم ترفع الواليات المتح���دة العقوبات االقتصادية 

المفروضة على البالد.

وزارة  عـــن  الصـــادر  البيـــان  وجـــاء 
الخارجية مســـاء الجمعة وســـط شـــعور 
بالقلـــق بيـــن واشـــنطن وســـيول بشـــأن 
اســـتخدام العقوبـــات والضغط؛ من أجل 
إرغـــام كوريا الشـــمالية على التخلي عن 

برنامجها النووي.
الشـــمالية  كوريـــا  أن  الـــوزارة  وأكـــدت 
المعروفـــة  سياســـتها  اســـتعادة  يمكنهـــا 
باســـم “بيونغ جين” المتمثلة في تطوير 
قوتهـــا النوويـــة وتنميـــة اقتصادهـــا في 
الواليـــات  تغيـــر  لـــم  إذا  الوقـــت  نفـــس 

المتحدة موقفها.
ولـــم يصـــل بيـــان كوريـــا الشـــمالية إلـــى 
المفاوضـــات  عـــن  بالتخلـــي  التهديـــد 

النووية الجارية مع الواليات المتحدة.
لكن بيونغ يانغ اتهمت واشـــنطن بعرقلة 

االلتزامات التي تعهد بها الزعيم الكوري 
الشمالي كيم يونغ أون والرئيس دونالد 
ترمـــب فـــي قمتهمـــا التـــي عقـــدت فـــي 
يونيـــو فـــي ســـنغافورة؛ من أجـــل العمل 
علـــى إخالء شـــبه الجزيـــرة الكورية من 
األســـلحة النوويـــة، مـــن دون أن توضح 

كيف ومتى جرت هذه العرقلة.

قال البيان الصادر باسم مدير معهد  «
الدراسات األميركية بالوزارة “تعتقد 

الواليات المتحدة أن العقوبات 
والضغط المتكرر يؤدي إلى نزع 
السالح النووي. ونحن ال يمكننا 

االستمرار في الضحك على هذه 
الفكرة الحمقاء”. وأضاف “تحسين 

العالقات والعقوبات ال ينسجمان مع 
بعضهما البعض”.

منتدى شباب العالم ينطلق بشرم الشيخمقتل امرأتين بإطالق نار بفلوريدا

كوريا الشمالية تهدد باستئناف النووي
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أبوظبي - سكاي نيوز عربية

بغداد - أ ف ب

فتحت الس���لطات اإلس���رائيلية التحقيق في حادث عطل ضرب مقاتلة حربية من 
طراز “إف 16” كاد أن يتسبب في وقوع كارثة داخل إحدى القواعد الجوية.

وذكـــرت صحيفة “يديعـــوت أحرونوت” 
أن الحادثـــة وقعـــت، األربعـــاء الماضي، 
في قاعدة جنوبي إســـرائيل، إثر تعرض 
نظـــام الفرامل الخاص بالطائرة الحربية 
عـــن  المقاتلـــة  لخـــروج  أدى  خلـــل  إلـــى 

السيطرة.
وأشـــارت الصحيفـــة إلـــى أن الحادثة لم 

تســـفر عـــن وقـــوع إصابات، لكـــن الجزء 
األمامـــي مـــن المقاتلـــة أصيـــب ببعـــض 

األضرار.    
وكشـــف تحقيـــق مبدئـــي أنه ألســـباب ال 
تـــزال مجهولة، فقـــدت الطائـــرة قدرتها 
على التوقف بســـبب فشـــل أحـــد أنظمة 

الدفع الهيدروليكية.

أعل���ن مس���ؤولون محلي���ون، أمس الس���بت، أن متطرفين قتلوا مخاتي���ر 3 قرى في 
أقل من أس���بوع ش���مالي العراق، في وقت يتزايد فيه اس���تهداف ممثلي اإلدارات 
المحلي���ة. وقال مس���ؤول أمني محلي ل� “فرانس ب���رس” إن مختار المحمودية “عبد 

هللا الوسمي قتل بعد اقتحام منزله من قبل عناصر تنظيم داعش”.

ويأتـــي مقتله بعـــد عملية قتل مشـــابهة 
لمختـــار بلـــدة الحانوتية المجـــاورة في 
ســـاعة متأخرة األربعاء. وقال مســـؤول 
داعـــش  “عناصـــر  إن  المحافظـــة،  فـــي 
اقتحمـــوا منـــزل محمـــد جمعـــة مختـــار 

قرية الجاســـمية” القريبـــة من الحويجة 
أيضـــا، مضيفـــا أن المســـلحين “أعدمـــوه 

أمام منزله والذوا بالفرار”.
 ويرتفع العدد بذلك إلى 9 مخاتير قتلوا 
على أيدي “داعش” بكركوك في 7 أشهر.

“إف 16” كادت تحدث كارثة بقاعدة إسرائيلية

“داعش” يقتل 3 مخاتير عراقيين 

دبي – رويترز:  قال وزير الدولة اإلماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، أمس، إن “السياسات العدوانية” اإليرانية  «
هي “المسؤولة إلى حد كبير” عن إعادة فرض العقوبات األميركية على طهران. وُنقل عن الزعيم األعلى اإليراني 

آية الله علي خامنئي قوله في وقت سابق أمس، إن سياسات الرئيس األميركي دونالد ترامب تواجه معارضة 
عالمية، فيما تستعد واشنطن إلعادة فرض العقوبات. وقال ترمب في بيان مساء الجمعة، إن “الهدف هو إرغام 
النظام على القيام بخيار واضح: إما أن يتخلى عن سلوكه المدمر، أو يواصل على طريق الكارثة االقتصادية”. كما 

أكد ترامب في بيانه أن تحرك الواليات المتحدة موجه ضد النظام اإليراني “وليس ضد الشعب اإليراني الذي يعاني 
منذ زمن طويل”.

دبي - العربية.نت: اعتبرت إيران، أمس، اإلعالن األميركي عن إعادة فرض جميع العقوبات النووية على طهران  «
مجرد “حرب نفسية”. ونقلت وكالة “إرنا” الحكومية عن المتحدث باسم الخارجية اإليرانية، بهرام قاسمي، أن 

واشنطن “ال يمكنها أن تزيد الضغط على الدول والمؤسسات االقتصادية”، وما أعلنت عنه الجمعة “مجرد حرب 
نفسية”. وأشار قاسمي إلى أن حكومة حسن روحاني “اتخذت تدابيرها الالزمة لمواجهة العقوبات”، مضيفًا: 

“تحاول اإلدارة األميركية إخفاء إخفاقاتها في المجال االقتصادي والعقوبات التي تفرضها”. وفي تكرار للمواقف 
اإليرانية األخيرة قال: “لدى النظام اإليراني القدرة والخبرة الالزمة إلدارة شؤون البالد االقتصادية والمعيشية. 

تعلمنا دروسًا من العقوبات السابقة ونعرف كيف نتعامل معها”.

قرقاش: سياسات إيران العدوانية وراء عقوبات أميركا

إيران تكابر.. “العقوبات األميركية مجرد حرب نفسية”

عواصم - وكاالت دبي - قناة العربية

بعد تأجيل متكرر لدخول المساعدات إلى مخيم الركبان السوري، ما فاقم من معاناة الالجئين السوريين، أعلن عضو بالمجلس المحلي للمخيم 
أن قافلة إغاثة تابعة لألمم المتحدة وصلت، أمس السبت، إلى المخيم المجاور للحدود مع األردن حيث تقطعت السبل باآلالف في الصحراء.

وقـــال أبو عبد هللا العضو في المجلس المدني 
الـــذي يديـــر المخيـــم والـــذي نســـق مـــع األمـــم 
المتحـــدة إلرســـال قوافـــل إغاثة إنســـانية، إن 
أولـــى الشـــاحنات دخلـــت المخيـــم. يذكـــر أن 
المخيـــم الـــذي يضـــم 50 ألـــف نـــازح ســـوري، 
يقـــع داخـــل األراضـــي الســـورية علـــى مقربـــة 
مـــن قاعدة التنف العســـكرية علـــى الحدود مع 
األردن والعـــراق ضمـــن منطقـــٍة أمنية أنشـــأها 

التحالف الدولي في العام 2016.

تواصل���ت المع���ارك للي���وم الثان���ي على التوال���ي بين ق���وات الجيش الوطني اليمن���ي وميليش���يات الحوثي االنقالبي���ة عند األحياء 
الجنوبية والشرقية لمدينة الحديدة في الساحل الغربي لليمن، بإسناد جوي كثيف من طائرات تحالف دعم الشرعية.

وأكـــدت مصـــادر ميدانيـــة، أمس الســـبت، 
أن قـــوات الجيـــش الوطنـــي تقدمـــت في 
وأحكمـــت  للمدينـــة،  الجنوبـــي  المحـــور 
ســـيطرتها علـــى جامعـــة الحديدة وســـط 
انهيـــار وفـــرار مقاتلـــي الميليشـــيات نحو 

األحياء الداخلية للمدينة.
في حين يشـــهد المحور الشـــرقي للمدينة 
قتاالً عنيفًا بمختلف األسلحة وسط تقدم 
للجيـــش الوطنـــي، حيث أحكم ســـيطرته 
علـــى معســـكر الدفـــاع الجـــوي، ويهاجـــم 
بقـــوة الميليشـــيات فـــي معســـكر الحرس 

الجمهوري شمال شرق منطقة كيلوا 16.
وكشـــفت مصـــادر عســـكرية ميدانيـــة أن 
علـــى  كبيـــر  بشـــكل  تعتمـــد  الميليشـــيات 
القناصة ومدفعية الهاون التي تستخدمها 

من وسط األحياء السكنية في المدينة.

نازحة سورية تسير مع طفل تحت المطر في مخيم الركبان، في 1 مارس 2017 )أ ف ب(
الجيش الوطني أحكم سيطرته على معسكر الدفاع الجوي بالحديدة

دخ��ول أول��ى ش��احنات اإلغاث��ة إل��ى مخي��م “الركب��ان” تق��دم ف��ي المح��ور الجنوب��ي بإس��ناد طائ��رات التحالف

معاناة الالجئين السوريين الجيش يسيطر على جامعة الحديدة

أفاد مراسل “العربية” أن الجيش اليمني بدعم من التحالف سيطر على مثلث مران  «
وقرى كانت تخضع لسيطرة الحوثيين في صعدة. وأفاد السدعي أن قواته اقتربت 

من قبر الهالك حسين بدر الدين الحوثي ولم يتبق سوى مسافة 3 كيلومترات، بعد 
أن حررت عددا من المرتفعات ومناطق تتجاوز مساحتها 40 كيلومترا.

دبي - قناة العربية أبلغت المخابرات التركية مقاتلي شرق الفرات االستعداد لعملية عسكرية ضد المقاتلين األكراد في  «
سلسلة هجماتها إلبعادهم عن المنطقة.  وأكد المرصد السوري لحقوق اإلنسان، الجمعة، أن تركيا أوعزت إلى قوات 

عمليتي “غصن الزيتون” ودرع الفرات” التابعين للجيش السوري الحر بتسجيل أسماء الراغبين بالمشاركة في العملية 
المرتقبة. وتهدف تركيا من تلك العملية إلى المضي بخططها ضد المقاتلين األكراد إلبعادهم عن منطقة شرق الفرات.

تنسيق تركي مع فصائل معارضة للعبور نحو شرق الفراتالسيطرة على مثلث مران في صعدة

احتجاجات سابقة في إيران )أرشيفية(
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م���ن أب���رز األه���داف التي مثل���ت اهتماًما على أعل���ى قائم���ة األولويات بالنس���بة لمعالي 
الش���يخ خال���د بن عبدهللا آل خليف���ة نائب رئيس مجلس الوزراء تعزي���ز دور الكفاءات 
الوطنية واإلمكانيات البشرية من الكوادر البحرينية المؤهلة والواعدة، لذلك، نجحت 
الكثي���ر م���ن الخط���ط والبرام���ج الهادفة إلى توظي���ف اإلمكانيات المبدع���ة وفق أفضل 
الممارس���ات لالرتقاء بموظف���ي القطاع العام، فمعاليه كان وال ي���زال يدرك أن الطاقات 
الوطني���ة تمتل���ك الق���درة والكف���اءة لتحقي���ق الرؤي���ة الحكومية الش���املة ف���ي اإلنتاج 

بمؤشرات متقدمة.
ثم���ار ه���ذا الجه���د منظورة الي���وم في كل نواح���ي  العم���ل الحكومي، وحينما اس���تقبل 
صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه 
هللا ورع���اه الش���يخ خالد بن عب���دهللا آل خليفة نائب رئيس مجلس ال���وزراء قبل أيام، 
ثم���ن س���موه دور معالي���ه وإس���هاماته وجهوده في تطوي���ر العمل الحكوم���ي من خالل 
تولي���ه منص���ب نائب رئيس مجلس الخدمة المدنية، فس���نوات م���ن العمل تركزت على 
االرتق���اء ب���األداء في بيئة المؤسس���ة الحكومية، بدًءا من اس���تقطاب الكوادر الوطنية 
وتدريبه���ا وتنفي���ذ برامج تحس���ين الق���درات والمه���ارات وربطها بتوجه���ات الدولة في 
مي���دان التنمي���ة الش���املة، كل تل���ك البنود تم���ت ترجمتها إلى واقع أس���هم ف���ي تطوير 
أنظم���ة الخدمة المدنية ووضع األركان القوية كمنهج استرش���ادي لالهتمام بالكفاءات 
الوطنية، وبالتأكيد كان لسمو رئيس الوزراء دور الدعم والمساندة التي تقف خلف كل 
إنجاز وتطور تحقق في الحكومة لتطوير بيئة العمل كما أشار الشيخ خالد في اللقاء.

ول يمكن إل أن نضرب مثاًل مهًما على هذه الجهود، فالشيخ خالد بن  «
عبدالله وفريق العمل معه تمكنوا من استحداث مشروع مهم، أل وهو 

مشروع إدارة األداء المؤسسي )تكامل( في جميع قطاعات الحكومة، 
ونسوق هذا المشروع من باب المثال ل الحصر، فهو مشروع متقدم 

جًدا كخارطة استراتيجية للخدمة المدنية، وقد حققت مملكة البحرين 
تميًزا في الكثير من األنظمة واآلليات التي تعتبر رائدة على مستوى 
الكثير من الدول في مجال تنمية أداء موظفي الدولة، وهذه الجهود 

تستحق الثناء واإلشادة بما قدمه معالي الشيخ خالد بن عبدالله كلبنات 
أساسية متينة تسجل في رصيد معاليه كنقاط تفوق سيستمر البناء 

عليها نحو مزيد من اإلنجازات التي تستهدف تقدير دور الكوادر الوطنية 
وتمكينها وفتح مجالت المستقبل الواعد لها.

أركان قوية وضعها خالد بن عبداهلل للكفاءات الوطنية

كلفة الديمقراطية

عندما َطَرح المش���روع الوطني الديمقراطية كخيار للبحرين لم يكن بالحساب أن 
كلفة هذه الديمقراطية س���تكون أكبر من رأس���مالها، فكس���بنا بجانب الديمقراطية 
كلف���ة البرلم���ان والش���ورى والبلدي دون أن نكس���ب فائضا ف���ي رأس المال كما كان 
الحال قبل الديمقراطية، ثم جاءت كلفة الغرق في السياسة على حساب التنمية 
لتزيد كلفة التجربة عن ما كان متوقعا، ثم جاء إطالق بعض التجارب االقتصادية 
والمغام���رة ب���رأس المال حتى خس���رنا التجرب���ة ومعها رأس الم���ال وزادت حصتنا 
بالسياس���ة حتى قادتنا لمحاولة انقالبية وفوضى سياس���ية عطلت البالد س���نوات 
طويل���ة وأجل���ت التنمي���ة إلى أن اكتش���فنا الوض���ع المال���ي بنهاية المط���اف وكانت 
السياسة والتجارب االقتصادية وباالً علينا كدولة كانت رائدة بالتنمية واالزدهار.

الي���وم أق���ف أم���ام الحش���د االنتخاب���ي وكلفت���ه المالي���ة ب���دءًا بمصاري���ف الترش���ح 
واالنتخاب مرورًا بميزانية الدولة لتغطية االنتخابات ثم كلفة أربع س���نوات قادمة 
م���ن رواتب وس���فرات ورحالت وزي���ارات ونزهات... إلخ، وهنا أس���ال ما كلفة هذه 
الديمقراطية مقابل ما سيقدمه النواب والشورى والبلدي للوطن؟ هل هناك مجالس 
كف���اءة وتخص���ص وعبقري���ات مختلفة ب���كل الميادين ستس���هم في ازده���ار البلد؟ 
أم ش���جار وصراعات واس���تعراضات لس���نوات قادمة تس���تنزف ما تبقى من موارد 
للبحرين التي حقًا ال تس���تحق هذه االس���تنزاف السياسي والتجاربي والمغامراتي، 

فبع���د س���نوات حفلت بالسياس���ة وما رافقه���ا من فوضى عارم���ة ومؤامرات وحرق 
وتخري���ب ث���م توجت بمؤامرة ال���دوار والمحن���ة وخرجنا من ذلك بفضل الش���رفاء 
من قادة وش���عب، ولوال الحكمة والحس���م لغرقنا بمس���تنقع الدول التي غرقت فيه 
ومازال���ت، له���ذا يؤلمن���ي أن أرى اليوم هذا الس���باق المجنون بالسياس���ة والتجارب 
والمغامرات، وأسأل هل تعلمنا الدروس؟ إلى أين سيقودنا بعض الصبية واألطفال 
بعال���م السياس���ة واالقتص���اد؟ نح���ن نض���ع مصيرن���ا بيده���م دون أن ن���درك خطورة 

المجهول الذي ينتظرنا لو أسرفنا بالرهان على السياسة والتجارب والمغامرات.
حين أمعن النظر بوجوه المرش���حين والمرشحات وما هو متوقع من شورى، وأقرأ 
ش���عاراتهم وأتاب���ع بالوقت ذاته تصريحات بعض الش���باب المتحمس���ين باالقتصاد 
والتنمية، أش���عر بخفقان قلبي خش���ية خطر المجهول الذي ال أعرف أين س���يقودنا 
للعق���ود القادم���ة ل���و تركن���ا الحب���ل عل���ى الغ���ارب لمث���ل ه���ذه التج���ارب السياس���ية 
واالقتصادي���ة العش���وائية؟ مازلنا ندف���ع كلفة الديمقراطية وإل���ى متى؟ أين الرؤية 
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بيوت تستخدم كمالجئ 
لإلرهابيين

عملي���ة اس���تباقية جدي���دة لرج���ال األم���ن الذي���ن كان���وا ومازال���وا يتحرك���ون 
باحترافي���ة أفق���دت العم���الء ومرتزق���ة النظام اإليران���ي توازنه���م، حيث “تم 
إحب���اط عملي���ة تهري���ب 6 من المطلوبي���ن أمنيا والمحكوم عليه���م في قضايا 
إرهابي���ة، م���ن خالل ق���ارب تم تجهيزه لهذا الغرض على أن يبحر من س���احل 
منطق���ة س���ماهيج، فيم���ا دلت التحريات عل���ى أن أحد المقب���وض عليهم، كان 
عل���ى تواص���ل مع أحد العناصر اإلرهابية الهاربة والموجودة في إيران والذي 

رتب للمقبوض عليهم عملية إخفائهم وتهريبهم”.
إنن���ا أم���ام معرك���ة طويلة مع عم���الء إي���ران الذين يتص���ورون أنه���م قادرون 
بنواياهم التآمرية على تحقيق النجاح والتسلل من خالل الهروب عبر منافذنا 
البحري���ة والبرية، ونح���ن عندما نتكلم عن إحباط عملي���ات تهريب مطلوبين 
للعدال���ة، فهذا يعني أن هناك بيوتا في مختلف القرى والمدن تؤويهم وتقدم 
لهم المس���اعدة بل ترفع من قدر مس���اهمتهم في العمليات اإلرهابية، فكما أن 
هناك وكما ذكرنا سابقا منتجات “تصنع في البيوت” تستخدم للتحريض على 
اإلرهاب وتش���ويه سمعة البحرين مثل “فيديوهات لإلنستغرام” و”بوسترات” 
و”ص���ور” و”منش���ورات”، هن���اك حتم���ا بيوت أع���دت خصيصا لتك���ون مالجئ 

للعمالء والمحكوم عليهم في القضايا اإلرهابية، وتدار بش���كل طبيعي وفيها 
أعضاء وكوادر وقيادات. 

الجه���ات األمني���ة اتخ���ذت كل االحتياطات الالزم���ة وأغلقت الدائ���رة عليهم، 
وبالتال���ي ال س���بيل إل���ى الهروب، لكن الس���ؤال ال���ذي نحتاج إل���ى إجابة عليه 
لكي نصل الى الحقيقة... أين هي البيوت التي تس���تخدم كمالجئ وعمليات 
التهري���ب وتنفي���ذ المخطط���ات ولم���ن؟ فأولئك المحك���وم عليهم ف���ي قضايا 
إرهابي���ة من المؤك���د أنهم اختاروا البي���وت بعناية فائقة وهن���اك من أعطاهم 
الض���وء األخض���ر والموافقة، وه���ذا يعني أن ف���ي بعض الق���رى بيوتا حاضنة 
لعناص���ر إرهابي���ة ومخصصة الس���تقبالهم وم���ن يعلم ربما تكون لش���خصيات 
معروف���ة تجي���د لبس األقنعة والتمثي���ل، مع الدولة صباحا وف���ي الليل تقاتل 

بضراوة لحماية اإلرهابيين والمطلوبين للعدالة بتأمين المأوى لهم.

لبد أن يكون واضحا في أذهاننا أن ميدان الخيانة والتآمر مازال يكتظ  «
بالنفوس الحاقدة على الوطن، فعلينا توخي الدقة والحذر.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

إنجاز جديد يسجل بقائمة إنجازات جامعتنا الوطنية حصولها على المركز الخامس 
والعش���رين م���ن بين ألف جامع���ة وطنية، وكذلك حصولها على المرتبة 411 بالنس���بة 
لس���معة الخريج عند أصحاب العمل وهو ما يحكي الكثير عن تفاصيل اجتهاد متقن 
مق���رون بتكات���ف الهيئ���ة اإلداري���ة واألكاديمية وجمي���ع العاملين في أروق���ة الجامعة 
للوص���ول إلى ه���ذا التصنيف العالمي وبتقدم واضح وم���دروس قائم على الكثير من 

المعايير العالمية.
كان اإلع���الن ع���ن هذا اإلنجاز مفاج���أة كبيرة للعديد منا ممن يتوقون لس���ماع األفضل 
دوما عن هذا الصرح العظيم، وأتحدث هنا بالنيابة عن نفس���ي وكلي فخر واعتزاز بما 
وصل���ت إليه الجامعة الوطنية األولى بالمملكة ليس فقط النتمائي لهيئتها األكاديمية، 
إنم���ا كونها الجامعة التي حصلت من خاللها على درجة البكالوريوس بعد س���نوات من 
الدراسة والتميز في العمل الطالبي الذي ال يزال يشهد عليه من تبقى من ذلك الوقت.
أكث���ر م���ن ٣٠ ألف طالب يعيش���ون ف���ي بيئة أكاديمي���ة حقيقية محاطي���ن بكثير من 
االهتمام من قبل المدرسين األكاديميين والمشرفين االجتماعيين واألخصائيين في 
عدد كبير من المجاالت وأقرانهم من الطلبة الذين يحاولون جاهدين إنهاء دراستهم 

في مرحلة البكالوريوس وآخرين بالماجستير والدكتوراه. 
وألن العلم أساس األوطان، ومن هذا المنطلق كان وال يزال العلم في مملكتنا الركيزة 
األساسية لبناء المواطن أساس عملية البناء والتميز، وكانت البحرين من أوائل دول 
المنطق���ة التي اهتم���ت بالتعليم النظامي منذ مئة عام وأكثر وس���خرت الجهود لبناء 
الم���دارس واالهتم���ام بوج���ود جامعة وطنية من���ذ أكثر من ثالثين عام���ا تدرس فيها 
أن���واع العل���وم، وهاهي البحرين تتوجه في نموها االقتصادي نحو القطاع الالنفطي، 
وهو ما يعني االرتكاز على تنمية الموارد البش���رية بش���كل أساسي، ودون التخصص 
وزي���ادة االهتم���ام بالعل���وم المتمثلة في وج���ود جامعتنا الوطنية لم���ا وصلنا لما نحن 

عليه في وقتنا الحالي. 

“ومضة” «

إن ما وصلت إليه جامعتنا الوطنية دليل واضح على تكاتف فريق  «
البحرين العامل بهذا الصرح العظيم وكلنا أمل أن تغدو الجامعة دوما 

إلى األفضل عاما بعد عام.

فريق جامعة البحرين وإنجاز جديد

سمر األبيوكي

اإلدارة... علم وفن
تناقل���ت وس���ائل اإلع���الم خب���ر فصل ناقلتن���ا الوطنية، ش���ركة طي���ران الخلي���ج، حوالي ١٧٠ 
موظفا، بدون س���ابق إنذار !وصدر بعد ذلك الخبر وفي اليوم ذاته، ومن الش���ركة نفسها، بيان 

آخر بأن العدد الصحيح هو مئة، ومعظمهم من المحطات الخارجية ومن غير البحرينيين. 
وف���ي اليوم الذي يليه مباش���رة، طلب رئيس مجلس إدارة الش���ركة “وزير التجارة والصناعة 
والس���ياحة”، عقد اجتماع طارئ لمجلس اإلدارة لبحث الموضوع نفس���ه! أما في اليوم الذي 
أعقب ذلك، اجتمع الرئيس التنفيذي لالتحاد الحر مع سعادة الوزير المعني ليسفر االجتماع 
المش���ترك ص���دور ق���رار بإيقاف تنفيذ القرار وط���رح بدائل أخرى، وه���ذا بالطبع جهد وموقف 

مشّرف يستحق عليه رئيس االتحاد الحّر وأعضاؤه كل الشكر والتقدير .
أم���ا وزارة العم���ل والتنمي���ة االجتماعية، فق���د أصدرت من جانبها بيان���ًا أعربت من خالله عن 
موقفها من القرار المذكور، وأكّدت أن مثل هذه القرارات يجب أن تّتم وفق النظم والقوانين 
!بع���د ذل���ك، عقد وكيل وزارة العمل اجتماعًا م���ع الرئيس التنفيذي لالتحاد الحر بحضور عدٍد 
من أعضاء نقابة شركة طيران الخليج لمناقشة الموضوع، وقامت على إثره الوزارة بتقديم 

الشكر إلدارة الشركة على استجابتها وقيامها بإيقاف تنفيذ القرار.
ُكل هذا الس���يناريو حدث في 24 س���اعة فقط، وتعّمدت أن أسرد تفاصيله للقارئ الكريم لكي 

أوّضح حجم التخبط الذي نعيشه! وأقول ذلك بكل حسرة.
ال يمكن أن نرضى بمثل هذه التخبطات التي تشهدها هذه الشركة الوطنية العريقة، الواجهة 
االقتصادّية والس���ياحّية المهمة لحكومة مملكة البحرين، ولن نقبل بأّي حال من األحوال أن 

تتع���رض س���معة الحكومة ألّي س���وء من ِقبل أش���خاص ال القدرة عل���ى اإلدارة! إذ ال ُيعقل أن 
تتخ���ذ اإلدارة ق���رارًا يتعلق بمصير ١٧٠ موظف���ا لديهم عوائل والتزام���ات، دون أخذ موافقة 
مجلس اإلدارة! فهذا موضع شك كبير، فهل ُيعقل أن ال يتم عرض قرار استراتيجي مثل هذا 

على مجلس اإلدارة قبل صدوره! وإذا كان الجواب باإليجاب فهذه الطامة الكبرى!
اإلدارة فن وعلم، وعملت في القطاع الخاص لمدة تجاوزت ٣٦ عامًا مع مدارس مختلفة في 
اإلدارة، “بحريني���ون وأجان���ب”، وخرجت من كل ذلك بقناعة مفاده���ا أن القائد البحريني هو 

األنسب واألجدر شريطة امتالكه مقومات مهنّية واحترافية.
كان األمر بسيطًا، في رأيي، لو تّمت مناقشته بصورة عقالنية بعيدة عن التهّور، وكان األجدر 
ب���اإلدارة الجل���وس مع النقابة ووزارة العمل، واألخذ بمرئياتهم واقتراحاتهم، ومن ثّم عرضها 
على مجلس اإلدارة التخاذ ما تراه مناس���بًا، فالمش���ورة والتعّرف على وجهات نظر األطراف 

ذات العالقة األسلوب الصحيح واألمثل.
م���ع األس���ف، كل م���ا حصل أظهر للجمي���ع أن ناقلتن���ا الوطنية ال تدار بأس���لوب إداري س���ليم، 
وتحت���اج إلى ثورة تصحيحي���ة، وهيكلة إدارية بمواصفات عالية، وم���ن أبناء هذا البلد وهم 

ُكثر. 
أتمنى أن ل ُيفهم أنني ضد هذه الشركة الرائدة، بل على العكس، إنه مجرد  «

تعبير عن مدى محبتي لوطني في المقام األول، ولكل كيان راسخ ُيسهم في 
دعم اقتصاد هذا الوطن الحبيب . والله من وراء القصد.

ztawfeeqi@gmail.com

زهير توفيقي
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المزج بين الخبرة والشباب 
في تشكيلة منتخبنا الوطني 

لكرة السلة سيكون مفتاح النجاح 
للمنتخب خالل المرحلة المقبلة، 

وإن ذلك يأتي من أجل االحتكاك 
بمستويات فنية عالية كفيلة 
بتطوير األداء لعناصر المنتخب 

الشابة واكتساب المزيد من الخبرات.

تضارب المباريات لمختلف 
األلعاب يربك القناة الرياضية 

في تأدية عملها لبث المباريات 
على الهواء، إذ يفترض أن تعمل 

االتحادات الرياضية على تنسيق 
جدول المباريات بالشكل األمثل؛ 

حتى يتسنى للقناة إعطاء كل لعبة 
حقها في التغطية التلفزيونية.

استقبل رئيس االتحاد البحريني لكرة السلة سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة آل خليفة، أعضاء الجهازين الفني واإلداري للمنتخب األول لكرة السلة. واطلع 
س���موه عل���ى آخر تحضيرات منتخبنا الوطني؛ اس���تعدادا للمش���اركة في البطول���ة العربية للرجال التي ستس���تضيفها عاصمة جمهورية مصر العربي���ة )القاهرة(، في 

الفترة من 7 حتى 16 نوفمبر الحالي، وسيغادر المنتخب للقاهرة يوم بعد غٍد الثالثاء.

واستمع سموه إلى شرح مفصل من قبل 
مدي���ر منتخبن���ا الوطني غس���ان قاروني 
رمض���ان  س���لمان  المنتخ���ب  وم���درب 
ومساعده ريان المحمود عن تحضيرات 
مش���اركة المنتخب في هذا االس���تحقاق 
العرب���ي، إذ ح���رص س���موه عل���ى معرفة 
التفاصي���ل كاف���ة لخط���ة اإلع���داد ومدى 
اس���تعداد المنتخب الوطني من مختلف 

النواحي الفنية والبدنية والنفسية.
وأع���رب س���مو الش���يخ عيس���ى ب���ن علي 
آل خليف���ة ع���ن تقدي���ره البال���غ للجه���ود 
المخلصة الت���ي بذلها أعض���اء الجهازين 

الفني واإلداري.
واعتب���ر س���موه أن الم���زج بي���ن الخب���رة 
والش���باب في تش���كيلة منتخبنا الوطني 
س���يكون مفتاح النجاح للمنتخب خالل 
المرحلة المقبلة، وإن ذلك يأتي من أجل 
االحتكاك بمس���تويات فنية عالية كفيلة 
بتطوير األداء لعناصر المنتخب الش���ابة 

واكتساب المزيد من الخبرات.
وأك���د س���موه أن مجل���س إدارة االتح���اد 
يولي الالعبين “الش���باب” اهتماما خاصا 
ف���ي هذه المرحل���ة، خصوصا أن القاعدة 

الصحيحة هي أساس النجاح.
وأع���رب س���مو رئي���س االتحاد ع���ن ثقته 
البالغ���ة بالق���درات الفني���ة الت���ي يمتلكها 
العبو منتخبنا الوطني واإلمكانات التي 
من ش���أنها أن تض���ع المنتخب في أفضل 
حال، مؤك���ًدا س���موه أن المنتخب تحت 
قيادة فنية وطنية طموحة تستحق كل 
الثن���اء والتقدير عل���ى جهودها المبذولة 

طوال الفترة الماضية. 
ورحب س���موه بانضمام المدرب الوطني  
ري���ان المحم���ود للجهاز الفن���ي للمنتخب 
األول والش���باب، متمني���ا له التوفيق في 

عمله
وكان س���مو الش���يخ عيس���ى ب���ن علي آل 
خليفة قد زار مساء أمس األول الحصة 
التدريبي���ة لمنتخبنا الوطن���ي على صالة 

زين البحرين بأم الحصم.

سمو الشيخ عيسى بن علي مستقبال الجهازين الفني واإلداري للمنتخب

األحمر برجال  ثقته  يؤكد  علي  بن  عيسى  الشيخ  سمو 

منتخبنا يواصل التحضير لـ “عربية السلة”
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اعتم���د اتح���اد غرب آس���يا لك���رة القدم روزنامة بطوالت���ه الكروية للعام المقب���ل 2019 في االجتماع الذي عق���ده قبل أيام عدة 
بحضور ممثلي جميع االتحادات األعضاء، إذ مثل االتحاد البحريني لكرة القدم نائب الرئيس للشؤون اإلدارية والمالية علي 

البوعينين.

االتح���ادات  مندوب���ي  جمي���ع  واتف���ق 
األعضاء عل���ى إقامة بطولة اتحاد غرب 
آس���يا التاس���عة للرج���ال في الفت���رة بين 
25 يولي���و و15 أغس���طس ف���ي الع���راق، 
بع���د رف���ع الحظر جزئيا عل���ى العراق من 
قبل “الفيفا”، من دون أن يتم االس���تقرار 
عل���ى إقام���ة البطولة في مدين���ة البصرة 
أو أربي���ل، وذلك بمش���اركة ال���دول ال� 12 

األعضاء.
كما تم االتف���اق على إقامة بطولة اتحاد 
غ���رب آس���يا الس���ابعة للناش���ئين )مواليد 
2004 فم���ا ف���وق( بس���لطنة عم���ان م���ن 
دون أن يت���م تثبي���ت الموع���د النهائ���ي، 

فيما تم إع���الم االتحادات بإقامة بطولة 
اتح���اد غرب آس���يا السادس���ة للس���يدات 
 20 إل���ى   7 م���ن  بالفت���رة  البحري���ن  ف���ي 
يناي���ر المقبل، بمش���اركة كل م���ن األردن، 
اإلم���ارات  لبن���ان،  س���وريا،  فلس���طين، 

والبحرين.
ويس���عى اتح���اد غرب آس���يا إل���ى تثبيت 
بم���ا   2019 للع���ام  مس���ابقاته  أجن���دة 
يتناس���ب مع أجندة البطوالت الرس���مية 
لالتحادي���ن اآلس���يوي والدول���ي وأجندة 
االتح���ادات األعضاء؛ حت���ى يتم تحقيق 
األهداف الفنية المنشودة من إقامة هذه 
البط���والت، خصوص���ا بعد نج���اح تنظيم 

ثالث بط���والت في العام الج���اري 2018 
بع���د تنظي���م بطول���ة اتح���اد غرب آس���يا 
األولى للناش���ئات في دبي، بطولة اتحاد 
غرب آسيا السادسة للناشئين في عّمان، 
بطولة اتحاد غرب آسيا األولى للشابات 
ف���ي لبنان، وذلك حس���ب االس���تراتيجية 

الموضوعة من قبل المكتب التنفيذي.
وجرى التباحث حول اس���تحداث بطولة 
الس���يدات؛  ألندي���ة  آس���يا  غ���رب  اتح���اد 
نظ���ًرا ألهميته���ا وقلة ع���دد المش���اركات 
الخارجي���ة لألندية العربي���ة، كما تناقش 
الحاض���رون ف���ي النظام الفن���ي للبطولة؛ 
به���دف تعزي���ز ق���درة األندي���ة عل���ى رفع 

مس���تواها؛ لتصبح ق���ادرة عل���ى مقارعة 
األندية المحترفة على الصعيد اآلسيوي 

والدولي.
كما تقرر تشكيل لجنة لدراسة وضع كرة 
الق���دم النس���وية ف���ي منطقة غرب آس���يا 

ووض���ع خطة عم���ل ضمن اس���تراتيجية 
اتح���اد غ���رب آس���يا لتطوير اللعب���ة، وتم 
االتفاق على تشكيل اللجنة بعضوية كل 
من: فلس���طين، الكويت، ُعمان، اإلمارات 
والعراق، وس���تقوم اللجن���ة برفع توصية 

للمكت���ب التنفيذي تتضمن نظام البطولة 
وتعليماته���ا ولوائحه���ا وموعده���ا وعدد 
الف���رق المش���اركة، إضاف���ة إلى مناقش���ة 
نظ���ام تس���جيل الالعب���ات والتأك���د م���ن 

أهليتهم.

العراق يحتضن بطولة غرب آسيا للرجال

منتخب البحرين بالنسخة السابعة لغرب آسيا بالدوحة

أعلنت اللجنة المنظمة العليا لبطولة كأس جاللة الملك حمد الدولية الحادية عشرة للجولف عن دعم المصرف الخليجي التجاري؛ 
ليك���ون أح���د رعاة هذه البطولة، التي يش���رف على تنظيمه���ا االتحاد البحريني للجولف وتقام على مالع���ب النادي الملكي للجولف 

خالل الفترة من 14 إلى 17 نوفمبر الحالي ويشارك فيها 100 العب من 22 دولة من أوربا وآسيا والعديد من الدول العربية. 

وتأت���ي الرعاي���ة مس���اهمة م���ن المص���رف 
الخليج���ي التج���اري ف���ي دع���م الفعاليات 
الرياضي���ة الت���ي تقام عل���ى أرض المملكة 
تتس���م  الت���ي  الفعالي���ات  تل���ك  خصوص���ا 
م���ن  بالعالمي���ة ويتناف���س فيه���ا العب���ون 
مختل���ف دول العال���م يتمتع���ون بمه���ارات 
مميزة في هذه الرياضة، إضافة إلى رغبة 
المسؤولين بالمصرف في خدمة األنشطة 
الرياضي���ة واالجتماعي���ة الت���ي تق���ام ف���ي 
البحري���ن م���ن جانب الش���راكة المجتمعية 
الت���ي يوليها هذا المص���رف أهمية خاصة؛ 
م���ن أج���ل المس���اهمة ف���ي تطوي���ر ه���ذه 
الفعالي���ات ومش���اركة الش���باب البحرين���ي 

في أنشطته المختلفة.
وبه���ذه المناس���بة تق���دم رئي���س وأعض���اء 
مجل���س إدارة االتح���اد البحريني للجولف 
بخال���ص الش���كر إل���ى الرئي���س التنفي���ذي 

س���طام  التج���اري  الخليج���ي  بالمص���رف 
القصيب���ي عل���ى دعم���ه المس���تمر لرياض���ة 
الجولف عموما في المملكة وبطولة كأس 
جالل���ة المل���ك حمد الدولي���ة، خصوصا أن 

ه���ذا الدعم س���وف يس���اهم ف���ي مواصلة 
البطول���ة  ه���ذه  وتنظي���م  إقام���ة  االتح���اد 
خ���الل  األخ���رى  الدولي���ة  والفعالي���ات 

السنوات المقبلة.

سطام القصيبي

يش��ارك ف��ي البطول��ة نح��و 100 الع��ب م��ن 22 دول��ة

المصرف الخليجي يدعم كأس الملك للجولف

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

بتوجي���ه م���ن وزي���ر التربي���ة والتعلي���م ماج���د 
النعيم���ي، وبرعاي���ة وحض���ور الوكيل المس���اعد 
للخدم���ات التربوي���ة واألنش���طة الطالبي���ة ف���ي 
الوزارة ش���يخة يوسف الجيب، وبحضور مدير 
إدارة التربية الرياضية والكش���فية والمرشدات 
عصام عبدهللا، ورئيس قسم التربية الرياضية 
نادر جمالي، أقيم اليوم الرياضي لذوي اإلعاقة 
للبني���ن للمرحلة االبتدائية )هيئة تعليمية إناث( 
االبتدائي���ة، بصال���ة  البن���ات  لم���دارس  وكذل���ك 
مدرس���ة الفات���ح الثانوي���ة للبني���ن عل���ى م���دى 

يومي���ن، إذ ش���ارك م���ا يق���ارب م���ن 330 طالًب���ا 
م���ن 73 مدرس���ة حكومية إضاف���ة لمعهد األمل 
ومرك���ز الح���د للتربي���ة الخاصة لفئ���ات إعاقات 
التخلف العقلي البسيط والمتوسط واإلعاقات 

السمعية والمكفوفين واإلعاقات الجسدية.
واحت���وى برنام���ج اليوم الرياض���ي على العديد 
م���ن األلع���اب مث���ل الهوك���ي الرياضي���ة )العص���ا 
والحلق والمطاط(، لعبة الحواجر، لعبة تصويب 
كي���س الح���ب نحو الط���وق، لعب���ة تصويب كرة 
القدم، لعبة جمع األش���كال واأللوان الهندس���ية، 

ولعبة شد الحبل وتصويب كرة السلة.

يأتي هذا المهرجان انطالًقا من  «
أهداف وزارة التربية والتعليم لرعاية 
التالميذ ذوي اإلعاقة وطلبة صفوف 
الدمج المستمدة من دستور مملكة 

البحرين وكذلك لالتفاقات الدولية 
التي تؤكد أحقية هذه الفئة إليجاد 
بيئة تعليمية مناسبة تحقق لهم 

االندماج مع أقرانهم األسوياء؛ إلعداد 
المواطن الصالح المتزن.

جانب من اليوم الرياضي لذوي اإلعاقة للبنين والبنات لالبتدائي

والتعلي��م التربي��ة  وزي��ر  م��ن  ودع��م  بتوجي��ه 

إقامة اليوم الرياضي لذوي اإلعاقة لالبتدائية

اتحاد السلة - المركز اإلعالمي

حسن علي

قال سموه الشيخ عيسى بن علي آل خليفة إن مجلس إدارة االتحاد البحريني لكرة السلة وضع إمكاناته كافة في  «
سبيل تهيئة األرضية المناسبة للمنتخب، وإن الدعم ال يزال مستمرًّا له. 

شكلت زيارة سمو رئيس االتحاد البحريني لكرة السلة لمنتخب الرجال أهمية قصوى لالعبين؛ لما لها من أثر معنوي  «
عال على نفوسهم، والقت زيارة سموه ارتياًحا من ِقبل جميع الالعبين والجهازين الفني واإلداري للمنتخب.

Û  دي���������ون م�����ت�����راك�����م�����ة.. م���ش���اري���ع
بسبب  بطيئة؛  أو  معطلة  اس��ت��ث��م��اري��ة 
مالية  مخالفات  المعقدة..  اإلج����راءات 
وإدارية.. ترهل إداري واالعتماد على اثنين أو 3 بمجلس اإلدارة.. بكل بساطة هذا هو 

واقع األندية الوطنية حاليا..
Û  لتلك البحث عن حلول  وإنما  اإلعالمي،  والتراشق  االتهامات  تبادل  الوضع ال يحتمل 

ليست  وه��ي  معالجتها،  في  شركاء  كإعالم  أنفسنا  نعتبر  والتي  الجذرية،  المشاكل 
األزمات  تلك  ولتالفي  لوحدهما..  واألندية  والرياضة  الشباب  وزارة شؤون  مسؤولية 
ينبغي وبشكل عاجل تنفيذ سلسلة من الخطوات والتدابير التي تخفف من تداعيات 

تلك األزمات المالية واإلدارية خالل المرحلة المقبلة وهي كالتالي:
Û  تجربة غرار  أسرع وقت على  الالعبين في  لعقود  مالي  العمل على وضع سقف  أوال: 

رياض  الفني  والمحلل  المدرب  به  لطالما طالب  ال��دول، وهو مقترح  اإلم��ارات وبعض 
الذوادي حتى ال تواصل األندية الغرق في بحر الديون.

Û  الشباب والرياضة برئاسة وزير شؤون  تنفيذية وليست )صورية(  ثانيا: تشكيل لجنة 
وتضم نخبة من ذوي الخبرة والكفاءة وممثلين عن مختلف الجهات الحكومية ذات 
العالقة إلدارة وتسريع مشاريع االستثمار في األندية لتشكل موردا لها يعينها على سداد 

التزاماتها وإنعاش موازناتها وبحث المعوقات التي تحول دون إتمام بعض المشاريع.
Û  ثالثا: العمل على تغيير نظام الترشح والعضوية بمجالس إدارات األندية والسعي الجاد

أو  الكلي  التفرغ  بنظام  س��واء  فني  آخر  وعضو  الماليين  واألمناء  السر  أمناء  لتعيين 
الدائم وتسيير  البداية؛ لضمان وجودهم  الجزئي مع منحهم مكافآت ولو بسيطة في 
أنشطة النادي وبرامجه والحد من الفراغ اإلداري داخل مجالس اإلدارات والتقليل من 
المخالفات اإلدارية المتعلقة بنظام الصرف وعدم انعقاد االجتماعات وإبرام المناقصات 
وغياب التسويات المالية والناتجة عن غياب الكفاءات وعدم إلمامهم الكافي باألنظمة 

والقوانين.
Û  ،بتلك الخطوات والعديد من األفكار والمبادرات األخرى فإن مشاكل األندية ستتضاءل

وأن استمرار الوضع على ما هو عليه دون تحرك عاجل سيؤدي إلى انتكاسة وشلل كبير 
بداخل األندية سيكون الشباب هم المتضرر األكبر من ورائها.

عاجل.. أنقذوا 
األندية!

حسن علي

hasan.ali
@albiladpress.com



قدم نبيل الساعي استقالته رسمًيا من رئاسة نادي البحرين استجابة لطلب وزارة شؤون الشباب 
والرياضة بس���بب بعض المخالفات المالية واإلدارية، ليرحل الس���اعي بعد عطاء كبير في الحقل 

الرياضي وتحديًدا مع نادي البحرين بعدما أمضى في مجلس اإلدارة حوالي 20 عاما.

وتس���لم مهام الرئاسة نائب الرئيس عبدالرحمن 
الخش���رم منذ تاريخ 15 أكتوب���ر الجاري تقريبا، 
إذ يقوم الخشرم حالًيا بإدارة شؤون النادي بعد 

االستقالة التي تقدم بها الساعي.
ويعي���ش ن���ادي البحري���ن أزم���ة مالي���ة وإدارية 
طاحنة، إذ أجبر نبيل الس���اعي على االس���تقالة؛ 

نظًرا لقيامه بتمويل النادي من حس���ابه الخاص 
توف���ر  لع���دم  تقريب���ا؛  دين���ار  أل���ف   120 بقيم���ة 
الميزانية لدى النادي لتس���يير أنشطته وبرامجه 
ال���وزارة مخالف���ة صريح���ة  وه���و م���ا اعتبرت���ه 

بحسب مصدر مسؤول بالنادي.
كما يعيش نادي البحرين فراغا إداريا في بعض 

المناصب خصوصا في أمانة الس���ر بعد استقالة 
أمين السر السابق عبدالعزيز الحمادي، إذ يقوم 
بمه���ام أمان���ة الس���ر حالًي���ا أحم���د الزاي���د، ال���ذي 
يتول���ى ف���ي الوق���ت ذات���ه منصب رئي���س جهاز 
كرة الطاولة. وحاول “البالد س���بورت” التواصل 
مع الرئيس الس���ابق نبيل الساعي؛ للتعرف على 
وجهة نظره إزاء االس���تقالة الت���ي تقدم بها بْيد 
أن���ه ل���م ي���رد عل���ى االتص���ال، وسيش���كل غياب 
الس���اعي خس���ارة كبي���رة لن���ادي البحري���ن بع���د 

أن ع���اش الن���ادي إنج���ازات متميزة ف���ي عهده، 
خصوص���ا ف���ي ك���رة الطاول���ة بع���د ف���وز النادي 

بالعديد من البطوالت المحلية 
والعربي���ة  والخليجي���ة 

م���ن  الن���ادي  وتمك���ن 
تخريج عدد كبير من 
الالعبين الذين مثلوا 
الوطني���ة  المنتخب���ات 

لكرة الطاولة.

الخشرم رئيسا لنادي البحرين

األحـد 4 نوفمبر 2018 
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توج المنتخب المصري بطالً للبطولة الحادية والعش���رون للمنتخبات العربية لكرة 
الطائ���رة بع���د تفوقه عل���ى منتخبنا في آخ���ر مواجهات البطولة بنتيجة 3 أش���واط 
مقابل ش���وط واحد في اللقاء الذي جمعهما على الصالة الرئيس���ة للبطولة بمجمع 
الص���االت الرياضي في العاصمة المصرية القاهرة، حيث توجهم رئيس االتحادين 
العربي والبحريني لكرة الطائرة  الشيخ علي بن محمد آل خليفة. وانتهت أشواط 

المباراة األربعة كاآلتي: )25/ 23 و19/ 25 و25/ 23 و25/ 15(.

وظه����ر الحك����م األول للمب����اراة الجزائ����ري 
ناصر زبار بشخصية مهزوزة خصوصا في 
الش����وط الرابع من المب����اراة وبعدة أخطاء 
تحكيمي����ة أدت إلى نرف����زة العبي منتخبنا 
وخروجهم من أجواء المباراة بعد إعطائه 

الالعب محمد عنان للبطاقة الصفراء.
وق����دم رجال األحمر مس����توى ق����وي ورائع 
وكان قريب����ًا م����ن تحقي����ق اللق����ب العرب����ي 
للمرة الثالثة في تاريخه، إذ دخل المدرب 
يوس����ف خليف����ة إلى لق����اء اليوم بتش����كيلة 
مكون����ة م����ن قائ����د المنتخ����ب ناص����ر عنان، 
يوس����ف خالد، محمد عنان، عباس الخباز، 
محم����ود العافية، علي الصيرف����ي والليبرو 

أيمن هرونة.
قوي����ة  ببداي����ة  األول  الش����وط  انطل����ق 
ومتكافئ����ة بي����ن كال المنتخبي����ن واالعتماد 
الكبي����ر في تخليص الك����رات من األطراف 
ع����ن طريق ناص����ر ومحمد عنان ويوس����ف 
خالد، فيم����ا اعتمد المصريين على الكرات 
الس����ريعة والتخليص من منتصف الشبكة 

لتصبح النتيجة 7/ 7.
واتجه المنتخب المص����ري نحو التخليص 
من األط����راف، ما أعطاه التق����دم بالنتيجة 
14/ 17 م����ع مح����اوالت منتخبن����ا للتقليص 
عن طريق يوس����ف خالد ومحمد عنان، مع 

وق����وع العب����ي منتخ����ب مصر ف����ي أخطاء 
االس����تقبال لتصبح النتيجة 19/ 20 بتقدم 

أصحاب األرض.
ون����وع محم����ود العافية الك����رات للضاربين 
م����ع  الش����وط  م����ن  األخي����رة  النق����اط  ف����ي 
م����ن  ع����دد  المصري����ة وإح����راز  التح����ركات 
طري����ق  ع����ن  الخلف����ي  باالندف����اع  النق����اط 
المنتخ����ب  أنه����ى  حت����ى  يوس����ف،  حس����ام 
المص����ري الش����وط لمصلحت����ه بنتيج����ة 25 
مقاب����ل 23 بعد تص����دي منتخبنا لكرة قوي 

ذهبت إلى خارج الملعب.
أما في الش����وط الثاني، فكان����ت األفضلية 
لصالح طائرة األحمر في التقدم بالنتيجة 
باالعتم����اد عل����ى تخلي����ص ناص����ر ومحم����د 
عنان في األطراف وحائط صد من عباس 
الخباز ليتق����دم منتخبنا 3/ 1، واالس����تفادة 
م����ن اإلرس����االت الخاطئ����ة لمنتخ����ب مصر 
وتخلي����ص ناص����ر عنان لكرة م����ن منتصف 

الشبكة لتصبح النتيجة 6/ 3.
وعل����ى الرغم م����ن تق����دم منتخبن����ا، اعتمد 
منتخ����ب مص����ر عل����ى التخلي����ص الس����ريع 
للك����رات واالس����تفادة م����ن األخط����اء الت����ي 
وق����ع فيه����ا منتخبنا ليتمك����ن منتخبهم من 
التع����ادل 11/ 11 بع����د إرس����ال خاط����ئ م����ن 

ناصر عنان.
لك����ن س����رعان ما ت����دارك منتخبن����ا الموقف 
وع����اد إل����ى المباراة مرة أخ����رى وتمكن من 
التق����دم بالنتيج����ة وس����ط استبس����ال كبير 
م����ن الالعبي����ن ف����ي اس����تقبال الك����رة حتى 
فرض����ت طائرة األحمر أس����لوبها الهجومي 
عل����ى الخصم وتمكنوا م����ن التقدم 19/ 14، 
لعل����ي  موج����ه  إرس����ال  م����ن  واالس����تفادة 
الصيرفي 20/ 14، لينهي منتخبنا الش����وط 
بع����د   19 مقاب����ل   25 بنتيج����ة  لمصلحت����ه 
إرسال خاطئ في الشبكة من العب مصر 

عمر نجيب.
وش����هد الش����وط الثال����ث أفضلي����ة نس����بية 
 1 /3 تق����دم  وال����ذي  منتخبن����ا  لصال����ح 

مص����ر،  منتخ����ب  أخط����اء  م����ن  مس����تفيدًا 
واالعتماد على يوسف خالد في التخليص 
لتتقدم طائرة األحمر 6/ 4 وسط ربكة في 

الدفاعات المصرية.
ووق����ع المنتخ����ب المصري ف����ي العديد من 
والت����ي  واإلرس����ال  الهجومي����ة  األخط����اء 
أعط����ت الف����ارق لصالح طائ����رة األحمر في 
التق����دم 8/ 5، ليتقدم منتخبنا 10/ 5 بفضل 
حائط صد من ناصر عنان وعباس الخباز.
وح����اول منتخ����ب مص����ر تقلي����ص الف����ارق 
بع����د إرس����االت قوي����ة موجهة عل����ى العبي 
تخلي����ص  ف����ي  توفي����ق  وع����دم  منتخبن����ا 
الك����رات لتصب����ح النتيج����ة 11/ 10، حت����ى 
إح����راز  م����ن  المص����ري  المنتخ����ب  تمك����ن 
الحك����م  احتس����اب  بع����د   13 /13 التع����ادل 
نقط����ة لصالح مص����ر على الرغ����م من لمس 

الك����رة ليد الالعب المصري وكذلك كس����ب 
نقط����ة التعادل بعد تص����دي حائط الخصم 

لمحاولة محمد عنان.
واش����تدت المنافس����ة في الش����وط ليستمر 
ليتق����دم   18 /18 النتيج����ة  التع����ادل حت����ى 
المنتخب المصري 18/ 19 بإسقاط الالعب 
أحم����د س����عيد الكرة م����ن ف����وق حائط صد 
منتخبن����ا، ويواص����ل المصريي����ن تقدمه����م 

18/ 21 بع����د احتس����اب الحك����م لكرة خارج 
الملع����ب لصال����ح مص����ر وس����وء تقدي����ر من 
حك����م الراية وكذلك فعالي����ة حوائط الصد 

لصاحب األرض والجمهور.
وتمك����ن منتخبنا م����ن تقليص الف����ارق بعد 
إسقاط محمود العافية لكرة على منتخب 
لنف����س  إرس����ال  م����ن  واالس����تفادة  مص����ر 
الالع����ب، إلى جانب تخلي����ص محمد عنان 

لعدة ك����رات، حتى أدخل المدرب يوس����ف 
خليف����ة الالعب محمد يعقوب والذي وجه 
إرس����ال ق����وي ليتمكن م����ن إح����راز التعادل 
لمنتخبن����ا 23/ 23، حت����ى أنه����ى المصريين 
الش����وط لصالحه����م بع����د إح����راز نقطتي����ن 
م����ن حوائ����ط الصد عن طري����ق عمر نجيب 

لتصبح النتيجة 25 مقابل 23.
المنتخ����ب  اعتم����د  الراب����ع،  الش����وط  وف����ي 
المص����ري عل����ى اإلرس����االت القوي����ة وس����ط 
تح����ركات العبين����ا ف����ي تخلي����ص الك����رات 
حتى تق����دم المصريين 6/ 8، وأعطى حكم 
بطاق����ة  زب����ار  محم����د  الجزائ����ري  المب����اراة 
صف����راء إل����ى محم����د عن����ان بع����د احتجاج 

الالعب عليه على قراراته التحكيمية.
وواص����ل المصريي����ن اندفاعه����م وتقدمهم 
بع����د تقوي����ة اإلرس����االت وفعالي����ة حوائط 
صدهم عن طريق حس����ام يوس����ف وأحمد 
وتع����رض  حس����ين  وعبدالرحم����ن  س����عيد 
العبين����ا لإلره����اق ليتقدم����وا 11/ 15، حتى 
فرض����وا هجومه����م الق����وي عل����ى منتخبن����ا 
وس����ط تبدي����الت أجراها المدرب يوس����ف 
خليف����ة، ليتمك����ن المنتخ����ب المص����ري م����ن 
إنه����اء المب����اراة لمصلحت����ه بع����د ف����وزه في 

الشوط الرابع بنتيجة 25 مقابل 15.

البحرين وصيفا للبطولة العربية للطائرة

نبيل الساعي
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ش���هد الش���وط األول تكاف���ؤا تام���ا ف���ي األداء بين 
العبي الدير وباربار، مما أسفر عن نتيجة متقاربة 
طيل���ة 30 دقيق���ة وال���ذي جع���ل الش���وط ينته���ي 

بالتعادل 13/13.
الندي���ة واإلث���ارة كانت���ا حاضرتي���ن بق���وة في ظل 
عل���ى عطاؤهم���ا  ال���ذي طغ���ى  الالعبي���ن  حم���اس 
وأعط���ى متع���ة للحاضرين. الفريق���ان ظهرا بنفس 
األس���لوب من الناحي���ة الهجومية والتي عوال فيها 
عل���ى تفعيل العب الدائرة لجعفر عباس في باربار 
وعيس���ى مش���اخيل في الدائرة، ونجح���ا في ذلك 
كثي���را رغم القوة الدفاعية التي كانت حاضرة من 

ِقبلهما على الخطوط الخلفية.
وفي الشوط الثاني، تصاعدت اإلثارة بعدما ضرب 
الدير ف���ي النصف األول باربار بالنتيجة وبفارق 4 
أه���داف عبر الدفاع والهجوم الناجح لحس���ن مدن 

ال���ذي ب���رز بص���ورة كبيرة، فيم���ا باربار ال���ذي عانى 
دفاعي���ا وهجومي���ا، عاد بش���كل تدريج���ي المباراة 
م���ع الدقائق العش���رة األخيرة عبر تأل���ق تام لنجمه 
محم���ود عبدالق���ادر الذي صال وح���ال في الملعب 

وأحرز األهداف المتتالية.
بارب���ار تمكن من تعديل النتيج���ة إال أن الدير أخذ 
أفضلي���ة التق���دم بفارق هدف حتى آخ���ر 13 ثانية 
م���ن اللق���اء والت���ي تمك���ن فيه���ا باربار م���ن تعديل 

النتيجة والخروج بنقطتي التعادل.
ب���رز ف���ي بارب���ار تهديفي���ا محم���ود عبدالق���ادر )6 
أه���داف( وجعف���ر عب���اس )5 أه���داف(، وف���ي الدير 
 5( أه���داف( وعيس���ى مش���اخيل   9( حس���ن م���دن 

أهداف(.

سماهيج يتخطى البحرين

باللق���اء األول، ظفر س���ماهيج بنتيجة الفوز األول 

ل���ه في المس���ابقة بعدم���ا تخطى محط���ة البحرين 
)28/32(. وكان الش���وط األول ق���د انته���ى لصال���ح 
س���ماهيج أيض���ا بنتيج���ة )14/20(، وبذل���ك أصبح 
نق���اط والبحري���ن بخس���ارته   6 رصي���د س���ماهيج 

الرابعة على التوالي 4 نقاط.
وبرز من سماهيج تهديفيا كل من محمد رضي )9 
أهداف( وعم���ار عبدهللا )8 أهداف(، وفي البحرين 
 6( يوس���ف  أه���داف( وأحم���د   10( عب���اس  حس���ن 

أهداف(.

مباريات اليوم

لحس���اب الجولة نفسها تقام اليوم األحد مباراتان، 
ف���ي األولى يلتقي أم الحصم مع االتحاد في تمام 
الس���اعة 5:30 وتليها مباراة األهل���ي واالتفاق عند 

الساعة 7 مساًء.
ويعتب���ر اللق���اء الثان���ي بارزا رغ���م الف���وارق الفنية 

بينهما والتي تصب لصالح األصفر، إال أن لقاءاتهما 
دائم���ا ما تحظى باإلثارة والندية. األهلي يمتلك 9 
نقاط ويسعى لمواصلة االنتصارات والحفاظ على 
الص���دارة، أم���ا االتف���اق فلتقديم الص���ورة الجيدة 

والخروج بنتيجة إيجابية.
ف���ي اللق���اء األول، يبح���ث أم الحص���م )6 نق���اط( 
ع���ن االنتص���ار الثان���ي والتق���دم لألم���ام، واالتحاد 

)نقطتان( يستهدف الفوز األول في المسابقة.

ال��ي��وم االت���ف���اق  ي��واج��ه  واأله���ل���ي  ل��س��م��اه��ي��ج...  األول  االن��ت��ص��ار 

باربار ينجو من فخ الدير

من لقاء باربار والدير

نج���ح فري���ق باربار في تالفي الس���قوط في فخ الدير بعدما خرج متع���ادال معه في الرمرق األخير )26/26( في 
المباراة التي جمعتهما أمس لحساب الجولة الرابعة من الدور التمهيدي لدوري اليد.

وكان الشوط األول قد انتهى بالتعادل )13/13(، وبذلك أصبح باربار 10 نقاط والدير 9 نقاط.

علي مجيد

مصر تحرز 
اللقب... وناصر 

عنان أفضل 
العب شامل

حقق قائد منتخبنا األول  «
لكرة الطائرة ناصر عنان 

جائزة أفضل العب شامل في 
البطولة العربية، باإلضافة إلى 

حصول شقيقه محمد عنان 
على جائزة أفضل العب في 

مركز 2 والليبرو أيمن هرونة 
على جائزة أفضل العب حر، 
فيما توزعت الجوائز األخرى 

على المنتخبين المصري 
والعماني.

الجوائز الفردية
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تحت ش���عار “نحن نقف مع مرضى الس���رطان تحقيًقا لمبدأ الرياضة السامي”، أطلق 
االتح���اد البحريني لكرة الس���لة حزم���ة من الفعاليات واألنش���طة الخاصة بالتوعوية 
والوقاي���ة م���ن مرض الس���رطان، بالتعاون م���ع جمعية البحرين لمكافحة الس���رطان؛ 
في إطار التظاهرة الس���نوية بجميع أنحاء العالم خالل ش���هر أكتوبر؛ لمكافحة هذا 
المرض ورفع درجة الوعي من مخاطره، عبر الوقاية وطرق الكش���ف المبكر للمرض 
والعالج. ويعتبر مرض الس���رطان أكبر المش���كالت الصحية الت���ي تواجه العالم، كما 
يعتب���ر أه���م أس���باب الوفاة عل���ى الصعي���د العالم���ي. وكان االتحاد الدول���ي لمكافحة 
ا لمكافحة الس���رطان  أمراض الس���رطان قد ح���دد هذا اليوم بالعام 2005 يوًما عالميًّ
“World Cancer Day” بحيث يكّرس لنشر الوعي بين الناس ويعرفهم بمخاطر هذا 

المرض الخبيث.

الشراكة المجتمعية

لفعالي���ات دع���م  إقام���ة االتح���اد  وتأت���ي 
مرض���ى س���رطان ضم���ن جه���ود االتح���اد 
الصل���ة  ذات  الفعالي���ات  كل  دع���م  ف���ي 
بوقاي���ة المجتمع م���ن األمراض الس���ارية 
والمس���توطنة واألوبئ���ة وتعزي���ز الوع���ي 
الصح���ي ل���دى جمي���ع ش���رائح المجتم���ع، 
إضاف���ة إلى كون هذه الفعالية تأتي أيضا 
ف���ي إطار ح���رص اتحاد الس���لة على رفع 
مستوى الش���راكة المجتمعية مع مختلف 
بالعم���ل اإلنس���اني  الصل���ة  الجه���ات ذات 

والتطوعي.
ويه���دف اتح���اد الس���لة م���ن إحي���اء هذه 
الفعالي���ة الس���نوية إل���ى تثقي���ف وتوعية 
الناس إلى مثل هذه األمراض؛ للمساعدة 
ف���ي اكتش���افها ف���ي المراح���ل األول���ى ما 

يسهل عالجها.
وتعط���ي ه���ذه الفعالي���ة الم���رض المعن���ي 
اهتماًم���ا كبي���ًرا، بحيث يدف���ع من ال يفكر 
في الفحص والكش���ف عنه إلى فعل ذلك 
ومس���اندة  بدع���م  ت���ردد  أو  خج���ل  دون 
م���ن المش���اركين. فه���ذا االهتم���ام يعطي 
للمري���ض األم���ل وبالتال���ي تتراجع نس���بة 

المصابين.

زيارة المرضى

زار وف���د م���ن االتح���اد برفق���ة ع���دد م���ن 
أعض���اء ونج���وم منتخبن���ا الوطني األول 
وأعضاء من منتخبنا للس���يدات المرضى 
مستش���فى  ف���ي  بالس���رطان  المصابي���ن 
بتقدي���م  قام���وا  إذ  الطب���ي،  الس���لمانية 
بع���ض الهدايا لهم والرف���ع من معنوياتهم 

لمواجهة وتحدي المرض.

مباراة استثنائية

م���ن  التوعي���ة  فعالي���ات  حزم���ة  وضم���ن 
الم���رض، أقام االتحاد فعالية خاصة على 
هام���ش قمة مباريات الجول���ة الثانية من 
دوري زي���ن لك���رة الس���لة والت���ي جمع���ت 
بي���ن فريقي المح���رق واألهل���ي، إذ غطى 
الل���ون ال���وردي ال���ذي يتخ���ذ ش���عاًرا لهذه 
الفعالي���ة؛ م���ن أج���ل التوعي���ة بخط���ورة 
المرض، أرضية الصالة بالكامل، إذ ارتدى 
الفريقان والح���كام أطقما خاصة للمباراة 

تحمل ألواًنا وردية.
وق���ام االتحاد بتوزيع مطوي���ات للتوعية 
م���ن الم���رض على جمي���ع الجماهي���ر التي 
حرص���ت عل���ى الحض���ور والمش���اركة في 

هذه الفعالية.
كم���ا خصص االتحاد ريع المباراة لجمعية 

البحرين لمكافحة السرطان.

بطولة “3×3” للسيدات 

أق���ام اتحاد كرة الس���لة بطولة إنجل لكرة 

الت���ي  للس���يدات،   ”3×3“ الثالثي���ة  الس���لة 

تنظمه���ا انج���ل لتنظي���م الفعالي���ات، على 

صالة االتحاد بأم الحصم.

وش���هدت الفعاليات إقام���ة بطولة خاصة 
 36 بلغ���ت  واس���عة  بمش���اركة  للس���يدات 
فريقا، وأقيمت فقرة مس���ابقات الجمهور 
وع���رض لمواه���ب األطف���ال، إضاف���ة إلى 
فق���رة تحدي الجماهير مع نجوم منتخبنا 

الوطني في الرميات الثالثية.

مقاطع مرئية

دّشن المركز اإلعالمي باالتحاد مجموعة 

م���ن المقاطع المرئية التي أراد من خاللها 

مرض���ى  م���ع  تضامني���ة  رس���ائل  إرس���ال 

والعب���ات  العب���ي  بمش���اركة  الس���رطان، 

الوطني���ة،  المنتخب���ات  ونج���وم  األندي���ة 
والتي ش���أنها أن تلفت االنتباه إلى أهمية 
مكافحة مرض الس���رطان عبر العديد من 
الوس���ائل الصحي���ة الت���ي دائًما ما تش���ّدد 
عليه���ا الجمعيات المعني���ة عبر العديد من 

اإلرشادات والتوجيهات.

سمو الشيخ عيسى بن علي يلتقي األطفال من محاربي المرض

من المباراة االستثنائية لدعم مكافحة المرض

من زيارة مرضى السرطان

صالة زين تكتسي اللون الوردي

اتحاد السلة ينظم فعاليات للتوعية والوقاية من السرطان
الم��رض لمكافح��ة  العالم��ي  الش��هر  ف��ي  اس��تثنائية  ومب��اراة  تضامني��ة  حمل��ة 

من الحملة اإلعالمية للتوعية من المرضمن الحملة اإلعالمية للتوعية من المرض من زيارة مرضى السرطان

18

محمد الدرازي

فعالية بطولة كرة السلة الثالثية للسيدات



واصل الرفاع صدارته لدوري ناصر بن حمد الممتاز، بعد أن نجح في الفوز على البديع بـ 4 أهداف مقابل واحد، في المباراة التي جمعتهما، أمس، على استاد مدينة خليفة، ضمن ختام الجولة 5 من المسابقة. وفي لقاء 
ثان أقيم على ذات الملعب، حقق المنامة فوزا ســــهال على المالكية بـ 3 أهداف دون رد. وفي لقاء مثير احتضنه اســــتاد الشــــيخ علي بن محمد بنادي المحرق، كســــب المحرق فوزا ثمينا على حســــاب الرفاع الشرقي بهدفين 

مقابل واحد، إذ كان المحرق متأخرا في النتيجة بهدف.

الرفاع يواصل الصدارة والمنامة يكبد “الفارس” رابع خسارة
ال���ح���اي���ك���ي ي����ق����ود ال���م���ح���رق ل����ف����وز ث���م���ي���ن ع���ل���ى ال�����رف�����اع ال���ش���رق���ي

النجمــــة  فريقــــي  مبــــاراة  شــــهدت 
والحالة تســــجيل 7 أهــــداف، والتي 
أقيمت يــــوم الجمعــــة الماضي على 
ملعب اســــتاد المغفور لــــه بإذن هللا 
تعالــــى الشــــيخ علــــي بــــن محمــــد بن 
عيســــى آل خليفــــة بنــــادي المحــــرق 
الرياضــــي والثقافــــي، فــــي انطــــالق 
منافســــات الجولــــة الخامســــة مــــن 
الــــدور األول لمســــابقة دوري ناصر 
القــــدم.  لكــــرة  الممتــــاز  حمــــد  بــــن 
أهــــداف، فيمــــا  النجمــــة 4  وســــجل 
ســــجل الحالــــة 3 أهــــداف فــــي هذه 
المواجهــــة. وهــــذه النتيجــــة منحت 
ورفعــــت  المبــــاراة  نقــــاط  النجمــــة 
رصيده إلى النقطة التاســــعة، فيما 
ظل الحالة على رصيده الســــابق بـ4 

نقاط.

اتحاد الكرة - اللجنة اإلعالمية

انطالقة الجولة 5 شهدت غزارة تهديفية

من مباراة النجمة والحالة من مباراة الحد والشباب
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أحمد مهدي

لم يجد الرف���اع صعوبة في مواصلة 
مش���واره الناجح، والبق���اء في ريادة 

الترتيب.
وجاءت أه���داف الرفاع عل���ى النحو 
اآلت���ي: أوتش���ي ف���ي الدقيق���ة )25(، 
حم���د شمس���ان )41(، كمي���ل األس���ود 
)53( وحبي���ب ه���ارون )5+90(، فيم���ا 
س���جل للبدي���ع أحم���د الش���روقي في 

الدقيقة )68(.

وتمك���ن المنام���ة م���ن تحقي���ق فوز س���هل 
على حساب المالكية ب� 3 أهداف دون رد، 
وتكب���د المالكية بالتالي الخس���ارة الرابعة 
ف���ي الدوري، وه���و الفري���ق األكثر تعرضا 
للخس���ائر حت���ى اآلن. س���جل األه���داف: 
إيري���ك م���ن ركل���ة ج���زاء )15(، محم���ود 

عبدالرحمن )46( وعلي حبيب )86(.
أدار المب���اراة الحك���م إس���ماعيل حبي���ب، 
وعاون���ه عب���دهللا صالح وجاس���م حس���ن، 

والحكم الرابع عمار محفوظ.

جاء الش���وط األول متوسط المستوى 
ومتكافئا بين الطرفين.

كاد الرفاع الش���رقي أن يس���جل هدف 
التقدم مبك���را، وذلك بعد كرة عرضية 
م���ن المحترف أليك���س تابعها المتقدم 
داخ���ل  م���ن  برأس���ه  عم���ر  مصع���ب 
المنطق���ة، إال أن ح���ارس المحرق عمر 

سالم أنقذ هدفا محققا )2(.
وس���دد الع���ب الرف���اع الش���رقي عل���ي 
العن���زي ركل���ة ثابتة ج���اءت كرتها في 

عارضة مرمى المحرق )7(.
وج���اءت أول���ى ف���رص المح���رق ف���ي 
المب���اراة عب���ر ش���كل متت���اٍل، إذ لع���ب 
عب���دهللا عب���دو ك���رة بيني���ة للمتق���دم 
المداف���ع األيس���ر ولي���د الحي���ام، ال���ذي 
الش���رقي  ح���ارس  رده���ا  ك���رة  س���دد 
إبراهي���م لط���ف هللا، ثم ارت���دت الكرة 
م���رة أخ���رى لتص���ل إل���ى المحرق���اوي 
جمال راش���د الذي سدد كرة قوية من 
خ���ارج المنطقة اصطدم���ت بالعارضة 
أن  دون  م���ن  األرض  عل���ى  ونزل���ت 
تج���د موقع���ا في الش���باك، م���ع مطالبة 
باحتساب الكرة مجتازة لخط المرمى 

.)11(
ولعب جمال راش���د ك���رة ركنية تابعها 
إس���ماعيل عبداللطيف برأس���ه، إال أنها 
جاءت في نفس موقع حارس الرفاع 

الشرقي )45(.

الشوط الثاني

تمكن الرفاع الش���رقي من تس���جيل هدف 
الس���بق، بع���د أن حص���ل عل���ى ركل���ة ثابتة 
تحول���ت لعب���دهللا ش���ال الذي لع���ب الكرة 
برأس���ه؛ لترتد م���ن العارض���ة، وأكمل الكرة 
زميل���ه الاع���ب س���امي الحس���يني بش���كل 
خلف���ي ف���ي مرم���ى ح���ارس المح���رق عمر 

سالم )69(.
ول���م ت���دم فرحة الش���رقاويين كثي���را، بعد 
أن س���جل المحرق هدف التعادل، إذ سدد 
محم���د البن���اء ك���رة أرضية ضعيف���ة تابعها 
إس���ماعيل عبداللطي���ف المتمرك���ز بش���كل 
جيد داخل المنطقة، إذ أودع الكرة بيمينه 
بس���هولة ف���ي الش���باك الخالي���ة دون رقابة 

)71(. وس���جل المح���رق هدف���ا قات���ا ف���ي 
الدقيق���ة )89( بعد هجمة مرتدة كان بطلها 
الليب���ي محم���د صول���ة ال���ذي توغ���ل داخل 
المنطق���ة يمينا، ولعب كرة عرضية أرضية 
تابعه���ا البدي���ل الش���اب محم���د الجفن لكن 
تص���دى له���ا الح���ارس لط���ف هللا، وارتدت 
للش���اب اآلخر عبدهللا الحايكي الذي أودع 

الكرة في الشباك وصوال للدقيقة )89(.
ول���م تحف���ل الدقائ���ق التالي���ة بمزي���د م���ن 
األه���داف، ف���ي حي���ن ألغ���ى الحك���م نواف 
الرف���اع  الع���ب  س���جله  هدف���ا  ش���كرهللا 
الش���رقي، المحت���رف اإلس���باني إيمان���ون؛ 
الحك���م  م���ن  وبإش���ارة  التس���لل  بداع���ي 

المساعد األول ياسر تلفت.

البديع والرفاع

المنامة والمالكية

المحرق
 والرفاع الشرقي

من لقاء الرفاع والبديع

من لقاء المنامة والمالكية )تصوير:عبدالرسول الحجيري(

فرحة منامية تكررت 3 مرات وكبدت المالكية خسارة رابعة

من لقاء المحرق والرفاع الشرقي

أدار المباراة الحكم نواف شكرالله، وعاونه ياسر تلفت وسيد جالل  «
محفوظ، والحكم الرابع عبدالعزيز شريدة.

أدار المباراة الحكم عبدالشهيد عبداألمير، وعاونه نواف شاهين  «
وسلمان طالسي، والحكم الرابع عبدالله قاسم.

أعرب العب فريق نادي النجمة  «
األول لكرة القدم الالعب الدولي 

إبراهيم حبيب عن سعادته بفوز 
فريقه على حساب فريق الحالة، 

واصفا المباراة بـ “المجنونة”؛ نظرا 
ألن فريقه كان يسجل األهداف والرد 
يأتي من فريق الحالة، حسب رأيه، إال 

أن فريقه استطاع أن يحسم األمور 
لصالحه والخروج من هذه المواجهة 

بنقاط االنتصار، مهنئا الجهازين الفني 
واإلداري والالعبين وجماهير النادي 
على هذه النتيجة، مؤكدا أن الفريق 

يتطلع لتقديم األفضل فيما تبقى من منافسات المسابقة.

علل مدرب فريق نادي الحالة األول  «
لكرة القدم المدرب الوطني عارف 

العسمي أن خسارة الفريق من 
أمام النجمة في انطالقة منافسات 

الجولة الخامسة من مسابقة 
دوري ناصر بن حمد الممتاز 

لكرة القدم، كانت بسبب األخطاء 
الدفاعية، مؤكدا أن الفريق قدم 

أداء جيدا في هذه المواجهة ونجح 
في زيارة شباك فريق النجمة في 3 
مناسبات التي منحته التقدم حتى 

الوقت بدل الضائع من هذه المباراة، 
مضيفا أن الفريق سيسعى لتدارك األخطاء لتصحيح المسار في 

المواجهات المقبلة.

بدوره، قال العب فريق نادي الش���باب حس���ن مدن إن فريقه صعب المجريات على نفس���ه خال مباراة الحد. وأش���ار حسن مدن إلى 
أن فريق الشباب لعب شوطين ممتازين أمام فريق الحد، مبينا أن هدف التعادل الثاني الذي استقبلته شباك فريقه غير المسار في 
المباراة بعدما كانت تتجه لمصلحة الماروني الذي كان قريبا من حصد النقاط الثاث. وقال “كانت مجريات المباراة بين أيدينا، إال 

أننا ظفرنا بالتعادل في نهاية األمر. نتطلع لتحقيق األفضل وتحسين مستوانا خال الجوالت المقبلة”.

أكد العب فريق نادي الحد  «
سيد محمد عدنان أن 

النتيجة التي حققها فريقه 
أمام الشباب بالتعادل 

)2-2( تعتبر عادلة قياسا 
بالمجريات التي حدثت.

وأشار سيد محمد عدنان  «
في حديثه إلى أن فريق 

الشباب قدم مباراة كبيرة، 
مبينا أنه استحق نتيجة 
التعادل وتحقيق نقطة 

في المباراة.

وقال نجم خط الدفاع في  «
الفريق الدفاعي إن الحد 
وعطفا على األداء الذي 

قدمه خالل المباريات 
األربع األولى من دوري 

ناصر بن حمد الممتاز كان 
من المفترض أن يحقق الفوز في المباراة على الشباب بسهولة، لكن 

ذلك لم يحدث، متمنيا حظا أوفرا لفريقه خالل المباريات المقبلة.

أخطاء دفاعية تسببت في خسارتنامباراة مجنونة

التطلع لألفضل

نتيجة عادلة

عارف العسميإبراهيم حبيب

حسن مدن

سيدمحمد عدنان
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ت���وج نائ���ب رئيس االتح���اد البحريني للتنس رئي���س اللجنة المنظم���ة العليا للبطولة 
الش���يخ عبدالعزي���ز بن مب���ارك آل خليفة الالعب البريطاني ماتي���و روتر بطال لفردي 
األوالد لبطولة ش���اين البحرين الدولية لناش���ئي التنس، كما توج الالعبة البريطانية 
ش���ارلوت روس���يل ببطولة فردي الفتيات في ختام منافسات البطولة التي شهدتها 
مالعب االتحاد البحريني للتنس خالل الفترة من 27 أكتوبر الماضي لغاية 3 نوفمبر 

الجاري.

البريطان���ي  الالع���ب  تتوي���ج  وج���اء 
روت���ر عل���ى حس���اب الهولن���دي ري���ك 
مول���ر، إذ هزمه ف���ي المب���اراة النهائية 
ج���اءت  مقاب���ل  دون  بمجموعتي���ن 
الالع���ب  وق���دم  و6/ 2،   1 /6 نتائجه���ا 
البريطان���ي مب���اراة كبي���رة واس���تحق 

الفوز عن جدارة.
وتوجت الالعبة البريطانية ش���ارلوت 
روس���يل بلق���ب ف���ردي الفتي���ات عل���ى 
إذ  بادوي���ن،  ل���و  الفرنس���ية  حس���اب 
نظيفتي���ن،  بمجموعتي���ن  هزمته���ا 

وجاءت نتيجتهما 6/ 0 و6/ 4.
وفي ختام منافس���ات الزوجي مس���اء 
الالعب���ان  ع���وض  األول  أم���س  ي���وم 
الخليجيان السعودي سعود الحقباني 
والعماني عب���دهللا البرواني إخفاقهما 
ف���ي بل���وغ المب���اراة النهائية لمس���ابقة 
ف���ردي األوالد بالف���وز بلق���ب مس���ابقة 
الدولي���ة  ش���اين  لبطول���ة  الزوج���ي 
للتنس للناش���ئين التي ينظمها االتحاد 
البحرين���ي للتنس على مالعبه بمدينة 

عيسى.
وجاء حص���ول الثنائي الخليجي على 
بلقب مس���ابقة الزوج���ي بعد فوزه في 
المباراة النهائية على الزوجي المكون 
م���ن الالع���ب الفرنس���ي الكس���ندر دي 
فيلبي���ن والالع���ب البريطاني آرتش���ي 
مقاب���ل،  دون  بمجموعتي���ن  جراه���ام 
إذ ف���از الثنائي الخليج���ي بالمجموعة 

كان���ت  فيم���ا   ،6 /2 بنتيج���ة  األول���ى 
المجموع���ة الثاني���ة أكث���ر ق���وة وإثارة 
وندية بين الفريقين وحس���مها الثنائي 
 7 /5 بنتيج���ة  لمصلحت���ه  الخليج���ي 
ليؤكد الحقبان���ي والبرواني أحقيتهما 

في الفوز بلقب البطولة.
وكان الالعب���ان الخليجي���ان قد خرجا 
من الدور قبل النهائي لمس���ابقة فردي 
األوالد، حيث خس���ر الس���عودي سعود 
الحقبان���ي المصنف األول في البطولة 
أمام الهولندي ريك مولر بمجموعتين 
 4 /6 نتائجه���ا  ج���اءت  مقاب���ل  دون 
و7/ 5، فيم���ا خرج الالعب العماني من 
المس���ابقة بعد خس���ارته أم البريطاني 
رد  دون  بمجموعتي���ن  روت���ر  ماتي���و 

وبواقع 6/ 3 و6/ 3.
وفي فئ���ة الفتيات، توج���ت الالعبتان 
الفرنس���يتان لو بادوي���ن ولي ريبرييند 
بلقب مسابقة الزوجي إثر تغلبهما على 
الثنائ���ي المكون م���ن الالعب���ة الهندية 
هارودايا ش���اه والالعب���ة التركية توانا 
تينازتيب بمجموعتين مقابل الشيء، 
و1/ 6،   6 /1 نتيجتهم���ا  ج���اءت  إذ 
وقدم���ت الالعبت���ان الفرنس���يتان أداء 
جي���دا ف���ي المب���اراة النهائي���ة وتمكنتا 
من الس���يطرة على مجري���ات المباراة 
مواجه���ة  دون  لصالحهم���ا  وحس���مها 

مقاومة كبيرة من منافستيهما.
وس���يكون بإم���كان الالعبة الفرنس���ية 

أخ���رى  بطول���ة  إضاف���ة  بادوي���ن  ل���و 
إل���ى رصيده���ا عندم���ا تواج���ه الالعبة 
ف���ي  روس���يل  ش���ارلوت  البريطاني���ة 
نهائي مس���ابقة الف���ردي، فيما خرجت 
زميلته���ا لي ريبريين���د من الدور ال32 

للبطولة.

تتويج الفائزين

وفي ختام المباراتين قام نائب رئيس 
الش���يخ  للتن���س  البحرين���ي  االتح���اد 
عبدالعزي���ز بن مبارك آل خليفة وأمين 
س���ر االتح���اد ف���ؤاد الرويع���ي بتتويج 
والثان���ي  األول  بالمركزي���ن  الفائزي���ن 

لمسابقة الزوجي في كال الفئتين.
وح���رص نائ���ب رئي���س االتح���اد عل���ى 
تهنئ���ة الفرق األربع التي ش���اركت في 
نهائ���ي األوالد والبن���ات عل���ى أدائه���م 
المتمي���ز ف���ي المباراتي���ن، معرب���ا ع���ن 
س���عادته لما ش���اهده من مستوى فني 

متطور في جميع منافسات البطولة.
كما اعرب الشيخ عبدالعزيز بن مبارك 
عن س���عادته بف���وز الثنائ���ي الخليجي 

أن  مؤك���دا  األوالد،  زوج���ي  بمس���ابقة 
تتوي���ج الثنائي الخليج���ي على أرض 
البحري���ن ه���و ف���وز له���ا أيض���ا، متمنيا 
لالعبين المزي���د من التوفيق والنجاح 

في مقبل المباريات.
كم���ا ب���ارك أمي���ن الس���ر الع���ام لالتحاد 
ف���ؤاد الرويع���ي لالعبي���ن الخليجيي���ن 
س���عود الحقبان���ي وعب���دهللا البرواني 
فوزهما بمس���ابقة الزوجي، مشيدا بما 
قدمه الالعبان في البطولة وأحقيتهما 

بالفوز.

الثنائي الخليجي سعيد بالفوز

وأع���رب الثنائي الخليجي س���عادتهما 
بالف���وز الذي حققه الفري���ق في نهائي 
مس���ابقة الزوج���ي، مؤكدي���ن أن ه���ذا 
الف���وز ه���و خي���ر تعويض لخس���ارتهما 
فرص���ة التأه���ل إل���ى نهائ���ي مس���ابقة 

الفردي.
وق���ال الس���عودي س���عود الحقباني أن 
النهائي���ة لمس���ابقة الزوج���ي  المب���اراة 
ف���ي  ج���دا  وصعب���ة  قوي���ة  كان���ت 

المجموعتي���ن، الفت���ا إل���ى أن التفاهم 
والتجان���س بينه وبي���ن زميله العماني 
منافس���يهما  تخط���ي  م���ن  مكنهم���ا 
والحصول على لقب مسابقة الزوجي.
العمان���ي  الالع���ب  ق���ال  جهت���ه  وم���ن 
عب���دهللا البروان���ي إن المب���اراة كان���ت 
صعب���ة، خصوص���ا أن���ه وزميل���ه خاضا 
في نفس اليوم مباراتين صعبتين في 
نص���ف نهائي مس���ابقة الفردي، مضيفا 
بفض���ل  بج���ادرة  الف���وز  حقق���ا  أنهم���ا 
المستوى الكبير الذي قدماه ليس في 
المب���اراة النهائي���ة فقط ب���ل في جميع 

مراحل البطولة.
وبين أن الفريقين قدما مباراة جيدة، 
إذ استمتع بها الحضور وكانت بالفعل 

تستحق أن تكون نهائي للبطولة.

سعادة فرنسية بلقب الزوجي

وم����ن جانبهم����ا، أك����دت الالعبت����ان 
بزوج����ي  الفائزت����ان  الفرنس����يتان 
الفتيات لو بادوي����ن ولي ريبرييند 
سعادتهما بالفوز بالمركز األول في 

هذه المسابقة، مؤكدتان أنهما بذال 
مجه����ودا كبيرا في تحقي����ق الفوز 

على منافستهما.
كم����ا أكدت����ا أن النتيج����ة ال تعك����س 
مس����توى المب����اراة، موضحتين أن 
الثنائ����ي المناف����س كان قويا وقدم 
يقظتهم����ا  أن  إال  جي����دة،  مب����اراة 
وتركيزهما في المباراة س����اعدهما 
على الفوز. وأعربتا عن س����عادتهما 
عم����ا  ورضاهم����ا  المش����اركة  به����ذه 
بالنس����بة  خصوص����ا  في����ه  حقق����اه 
لالعبة لو بادوين التي بلغت نهائي 
متمني����ة  أيض����ا،  الف����ردي  مس����ابقة 
لتك����ون  الف����ردي  بلق����ب  تت����وج  أن 

مشاركة استثنائية بالنسبة لها.

أعربت لو بادوين ولي ريبرييند عن  «
سعادتهما بالحضور في البحرين 

التي وصفتاها بأنها بلد جميل 
وأجواؤه رائعة، مؤكدتين أنهما 
ترغبان في العودة مجددا إلى 

البحرين للمشاركة في البطوالت 
المقبلة.

ختام رائع لدولية ناشئي التنس “شاين”
روت����ر وروس���ي���ل ب��ط��ا ال����ف����ردي... وب���ادوي���ن ورب��ي��ري��ي��ن��د ل���زوج���ي ال��ف��ت��ي��ات

مدينة عيسى - االتحاد البحريني للتنس

يس���تضيف نادي المحرق بالتعاون مع االتحاد البحريني لرفع األثقال بطولة أندية غرب آس���يا لرفع األثقال للرجال والسيدات 
)ش���باب، ناش���ئين، عم���وم، ماس���تر للرجال( وذلك ف���ي الفترة من 27 ولغاية 31 من ش���هر ديس���مبر المقبل تزامًن���ا مع احتفاالت 
المملك���ة بعيده���ا الوطن���ي المجي���د وعيد جلوس عاهل البالد صاح���ب الجاللة الملك حمد بن عيس���ى آل خليفة ضمن مهرجان 
البحرين الرياضي الس���نوي الذي ينظمه االتحاد البحريني لرفع األثقال، في خطوة غير مس���بوقة، إذ إن التعاون بين األندية 

واالتحاد في تنظيم بطولة أندية إقليمية لرياضة رفع األثقال هو األول من نوعه.

البحري���ن  مملك���ة  اختي���ار  ويأت���ي 
الس���تضافة ه���ذه البطولة الت���ي تقام 
عل���ى أرضه���ا للم���رة األول���ى بع���د م���ا 
ومتمي���ز  الف���ت  نج���اح  م���ن  حققت���ه 
ف���ي اس���تضافة بطول���ة غ���رب آس���يا 
م���ارس  ش���هر  خ���الل  للمنتخب���ات 
الماض���ي من نفس الع���ام، ونالت تلك 
البطولة وتنظيمها المتميز ومستواها 
الفن���ي العال���ي استحس���ان مس���ؤولي 

اتحاد غرب آسيا والمشاركين.
وتم تش���كيل اللجان العاملة بالبطولة 

خالل االجتماع التنس���يقي الذي عقد 
بمقر االتحاد بأم الحصم.

اللجن���ة  رئي���س  أش���ار  جهت���ه،  م���ن 
س���لطان  للبطول���ة  العلي���ا  المنظم���ة 
الغان���م إل���ى أن العم���ل ال���دؤوب الذي 
لرف���ع  البحرين���ي  ب���ه االتح���اد  يق���وم 
واللج���ان  المح���رق  ون���ادي  األثق���ال 
العاملة والمنظمة للبطولة في س���بيل 
النج���اح إلقام���ة  اس���تحضار عوام���ل 
البطول���ة عل���ى أرض مملك���ة البحرين 
يأت���ي انطالًقا من رؤي���ة عاهل البالد 

ب���ن  حم���د  المل���ك  الجالل���ة  صاح���ب 
عيس���ى آل خليفة في وضع البحرين 
في الريادة المستمرة، وجعلها موطًنا 
الحتض���ان مختل���ف الفعاليات بما في 
ذل���ك الرياضي���ة، وترجم���ة ذل���ك بم���ا 
وضع���ه ممثل جالل���ة المل���ك لألعمال 
رئي���س  الش���باب  وش���ؤون  الخيري���ة 
المجل���س األعل���ى للش���باب والرياضة 
رئي���س اللجن���ة األولمبي���ة البحريني���ة 
س���مو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفه 
من إس���تراتيجيات من ش���أنها تطوير 

الرياض���ة بالمملك���ة عموما وترس���يخ 
األندي���ة  دع���م  أهمي���ة  ف���ي  مكانته���ا 
المنضوي���ة  للرياض���ات  الرياضي���ة 
تحت مظل���ة االتح���اد البحريني لرفع 
األثقال، ودورهم األساس في تطوير 
التع���اون  الرياض���ات وض���رورة  تل���ك 

بي���ن االتح���اد واألندي���ة والعم���ل ي���ًدا 
بي���د لتطويره���ا، ويأتي ه���ذا التعاون 
ضم���ن  البطول���ة  ه���ذه  تنظي���م  ف���ي 
إس���تراتيجية تهدف إلى توطيد أطر 
التع���اون إضاف���ة إل���ى تعزي���ز مكان���ة 
البط���والت  اس���تضافة  ف���ي  المملك���ة 

اإلقليمية المهمة بما يليق ويتناس���ب 
م���ع مكانتها الرياضية بين الدول، كما 
عب���ر ع���ن ش���كره وتقدي���ره العميقين 
لرئي���س ن���ادي المحرق الش���يخ أحمد 
بن علي آل خليفة؛ الس���تضافة النادي 

البطولة.

أم الحصم - االتحاد البحريني لرفع األثقال

استضافة بطولة غرب آسيا لألندية لرفع األثقال

سلطان الغانم
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“سوبر سوكر” تحتفي بختام الموسم 
ب�����ح�����ض�����ور ال������رئ������ي������س ال������ف������خ������ري ال������وج������ي������ه أح������م������د ال������زام������ل

بحض���ور الرئي���س الفخ���ري لألكاديمية الوجي���ه أحمد الزام���ل، أقامت أكاديمية س���وبر 
س���وكر احتفالها الس���نوي لختام الموسم الكروي لها بفندق “غروف أمواج”، بعد العديد 
من اإلنجازات والمشاركات المحلية والخليجية والتي اختتمتها ببطولة كأس خالد بن 

حمد للفتيات لكرة الصاالت.

وش���هد الحفل حض���ور العديد من الش���خصيات 
يتقدمه���م الوجيه أحمد الزام���ل الذي تم منحه 
هام���ش  عل���ى  لألكاديمي���ة  الفخري���ة  الرئاس���ة 
الحف���ل، إضافة إلى حض���ور اختصاصي العالج 
الطبيع���ي واإلصاب���ات الرياضي���ة بالمستش���فى 
العس���كري يوسف س���الم، ورئيس لجنة الحكام 
باالتحاد البحريني لكرة القدم خليفة الدوسري، 
وم���ي المحمي���د من “انج���ل” لتنظي���م الفعاليات 
الرياضية، ونواف المش���عان من ش���ركة النخبة، 
ع���الوة عل���ى الجه���از الفن���ي واإلداري والعبات 

فريق سوبر سوكر.
وت���م خ���الل الحفل اس���تعراض مش���وار ونتائج 
فري���ق الفتيات منذ تأسيس���ه ف���ي يونيو 2017 

حت���ى أكتوب���ر 2018، كذل���ك ت���م ع���رض فيديو 
لمشوار الفريق والبطوالت المحلية والخليجية 

التي شارك فيها.
وألق���ى رئيس لجنة الح���كام باالتحاد البحريني 
لك���رة الق���دم خليف���ة الدوس���ري كلمة ن���وه فيها 
متمني���ا  األكاديمي���ة،  فري���ق  وإنج���ازات  ب���دور 

التوفيق له خالل المستقبل.
بعده���ا تم تكريم الرع���اة والداعمين لألكاديمية 

والعبات الفريق.
وأثنى أحمد العام���ر مدير األكاديمية على دعم 
الرعاة والمتعاونين مادًيا ومعنوًيا، مش���يرا إلى 
أن ه���ذا األمر جع���ل فريق الفتيات يك���ون رقًما 
صعًب���ا وأصبح من الفرق الجيدة على مس���توى 

الخليج. وأش���ار إلى أننا س���نمضي بتوجهنا في 
التخص���ص في كرة الصاالت اللعبة التي أخذت 
ص���دى واهتمام���ا على مس���توى الخلي���ج وقارة 
آس���يا، مضيفا “نتمن���ى أن يك���ون فريقنا واجهة 
مش���رفة خارجي���ا لرياض���ة الفتيات ف���ي مملكة 

البحرين”.
وق���دم العام���ر ش���كره التح���اد الك���رة واللجن���ة 
األولمبي���ة ووزارة ش���ؤون الش���باب والرياض���ة 
عل���ى الدع���م، وإتاح���ة الفرص���ة للمش���اركة ف���ي 

العديد من البطوالت داخل البحرين.

بدوره، أكد المدرب عيس���ى العيناوي أن للفريق 
س���معة طيب���ة ف���ي مملك���ة البحري���ن وأص���داء 
خليجي���ة ف���ي ك���رة الص���االت. وق���ال “ينص���ب 
اهتمامن���ا في المش���اركات الخليجي���ة والعربية 
لكرة الصاالت، والتي أصبح فريقنا متمكنا فيها 

فني���ا وتكتيكًي���ا، كما أنه مناف���س قوي في هذه 
اللعبة”. وتابع “نطمح في تشريف اسم البحرين 
في المشاركات المقبلة، كما سبق لنا في العديد 
م���ن المش���اركات إح���راز بطوالت على مس���توى 

الخليج”.

جانب من الحفل الختامي



إل����ى 50 م��ل��ي��ون دي��ن��ار ال���ج���زائ���ر” س��ي��س��ت��ق��ط��ب اس���ت���ث���م���ارات ت��ص��ل  “ب�����اج 
 ظلت شركة “إدامة” بعيًدا عن األضواء  «

ربما لبعض الوقت، اليوم نراكم 
تشاركون في معرض البحرين الدولي 
للعقارات “بايبكس 2018” وتعرضون 

جديدكم، هل ذلك توجه جديد؟

ف���ي المس���تقبل إن ش���اء هللا س���تكون ش���ركة 
إدامة في ص���ورة مغايرة، وبانطالق مش���روع 

جديد ربما تكون هذه البداية.

حدثنا قليًل عن مشروعاتكم الحالية؟ «

أول مش���روع أطلقن���اه ه���و “ذا ترمين���ال” الذي 
استغرق إنش���اؤه حوالي 18 شهًرا بقيمة تقدر 
بأكثر من 7 ماليين دينار، وهو عبارة عن مبنى 
متعدد الطوابق واالس���تخدامات، ويتكون من 
مواق���ف تجارية للس���يارات تس���ع 330 س���يارة 

موزعة على 5 طوابق، و10 محالت تجارية.
ت���م تأجي���ر 50 % م���ن المعروض ف���ي حين ال 
زال���ت بع���ض األجزاء متاح���ة للتأجي���ر. نتوقع 
أن يتم خالل األش���هر الثالثة المقبلة استكمال 

التأجير تماًما.
ومش���روع “س���عادة” ف���ي المح���رق ال���ذي يق���ع 
على الواجهة البحري���ة، هو في طور التطوير، 
ونأم���ل اس���تكماله ف���ي نهاي���ة الس���نة المقبل���ة. 

وآخر مشروعاتنا هو “بالج الجزائر”.

 بالحديث عن آخر مشروعاتكم “بلج  «
الجزائر” سمعنا مرارا عن تطويره وأحياًنا 

عن تحويله لشاطئ خاص، ما الجديد؟

وقعنا اتفاقا مع المقاول الذي س���يقوم بتطوير 
المشروع.

 ما توجه “إدامة” وإستراتيجيتها؟ «

تفعي���ل  ه���و  الحال���ي  إدام���ة  ش���ركة  توج���ه 
األراض���ي. لدينا محفظة كبيرة، ومن أولوياتنا 
تحدي���د األراض���ي التي نرى أنها اس���تراتيجية 
وتطويره���ا.  منه���ا  االس���تفادة  وباإلم���كان 
الت���ي عرضناه���ا ف���ي مع���رض  والمش���روعات 
البحري���ن الدولي للعقارات أخيرا هي جزء من 
ه���ذه االس���تراتيجية، وأتكل���م عن مش���روعات 
“س���عادة” و ”ذا ترمين���ال” و ”الب���الج” ومواقف 
مستش���فى  ف���ي  األدوار  متع���ددة  الس���يارات 

السلمانية.

وما حجم المحفظة التي تديرها  «
الشركة حالًيا؟

المحفظ���ة جميعه���ا ف���ي ح���دود 190 ملي���ون 
أن  أعتق���د  خ���ام،  أراٍض  وغالبيته���ا  دين���ار، 
نس���بة األراض���ي تصل إلى 80 % م���ن إجمالي 

المحفظة التي في حوزتنا.

إًذا غالبية المحفظة هي األراضي غير  «
المطورة أو المستغلة؟

نع���م معظمها غي���ر مطور، وبالتال���ي علينا اآلن 
العم���ل عل���ى  الت���ي يمك���ن  تحدي���د األراض���ي 
تطويرها، وهذا هو دورنا، بحيث نس���تفيد من 
هذه األراضي كما تستفيد البحرين منها أيضا.

هل هناك قطاعات تستهدفونها من  «
عملية االستثمار صناعية أو سكنية أو 

خدمية؟

لدين���ا أراض ف���ي مختل���ف مناط���ق البحري���ن، 
وبع���ض هذه األراضي يقع في مناطق تجارية 
والبعض اآلخر س���كني وأيض���ا صناعي، فنحن 

نظرتنا تشمل جميع القطاعات.
عملن���ا الي���وم في “إدام���ة” ينصب ف���ي تحديد 
توجهن���ا وأي���ن نريد التحرك، كم���ا نحدد ما هو 

تأثير هذه المشروعات.

هل راعت اإلستراتيجية الجديدة  «
للشركة توجه البحرين نحو تنويع مصادر 

الدخل؟

م���ع  إس���تراتيجيتنا  تتماش���ى  أن  يج���ب 
فهن���اك  ورؤيته���ا،  الحكوم���ة  إس���تراتيجية 

تنس���يق ق���وي بيننا وبي���ن الخطط المرس���ومة 
على مس���تويات علي���ا، ونحن نس���ير في نفس 
االتج���اه، وس���تكون في “إدامة” م���ن الداعمين 

لهذه الخطط.

إًذا تحدثنا عن العوائد التي أتت من  «
وراء تأسيس إدامة، هل رفدتم 

الميزانية العامة بأية عوائد؟

أس���تطيع  ال  مربحي���ة،  ش���ركة  إدام���ة  ش���ركة 
اإلدارة  الي���وم  العوائ���د،  ه���ذه  ع���ن  التح���دث 
جدي���دة كما أن العام المالي ل���م ينته بعد لذكر 

أرقام بهذا الخصوص.

 لكنكم تنظرون ربحية الشركة في  «
االستثمار؟

من ضمن االستراتيجية، أن يكون أي مشروع 
نقوم بتطويره مربًحا. نظرتنا إلى المشروعات 
المربح���ة تحق���ق االس���تدامة المالي���ة، وأيًض���ا 
تحق���ق اس���تفادة اقتصادية، مثال مش���روع “ذا 
ترمين���ال” ف���ي العدلية جزء كبي���ر منه مواقف 
س���يارات، تقريًب���ا 300 موقف���ا، ه���ذه المواقف 
تخ���دم منطق���ة المطاع���م أو “بل���وك 338” ف���ي 

العدلية بشكل كامل. 
المش���روعات الت���ي نقوم به���ا له���ا 3 اعتبارات، 
اجتماع���ي  والثان���ي  اقتص���ادي  اعتب���ار  األول 

والثالث مالي.

 إًذا تتحدث عن مسؤولية اجتماعية في  «
عملية االستثمار؟

يجب على المشاريع التي ندخل بها، أن تشجع 
المس���تثمرين على التطوير ف���ي المنطقة، مثاًل 
بمش���روع “الب���الج”، س���نقوم بتطوير الس���احل، 
وه���ذا االس���تثمار، إضاف���ة إل���ى الممش���ى ف���ي 

المرحلة الثانية، سيشجع المستثمرين ويخلق 
بيئة محفزة لالس���تثمار في هذه المنطقة، ربما 

بناء مطاعم أو مرافق ترفيهية وغيرها.
هذا هو دورنا الحالي الذي تختلف فيه “إدامة” 

ربما عن بعض الشركات االستثمارية.

ما خطتكم بالنسبة لبلج الجزائر؟ «

مش���روع “ب���الج الجزائ���ر” ضخ���م، نتحدث عن 
س���احل امتداده 3 كيلومترات، ويصعب علينا 
التح���رك عل���ى جمي���ع المراح���ل دفع���ة واحدة، 
وبالتال���ي بدأن���ا بتعدي���ل وتحس���ين الش���اطئ 
تنفيذه���ا  يمك���ن  المرحل���ة  ه���ذه  أن  وأعتق���د 
بس���رعة خ���الل 8 أش���هر، وأعتق���د أن الن���اس 

ستشعر بالفرق.
الس���احل ع���ام، وس���نخلق م���ن خ���الل تطويره 
قص���ة إيجابي���ة، ال نري���د التخطي���ط للعش���رين 
س���نة المقبل���ة، نري���د التح���رك اليوم، وه���ذا ما 

ستشعرون به من خالل عمل “إدامة”.

 ما المرحلة الثانية من تطوير بلج  «
الجزائر؟

المرحل���ة الثاني���ة س���تكون عب���ارة عن ممش���ى 
باإلضافة إلى المرافق المصاحبة، مثل مناطق 
ألعاب األطفال، وربما يكون هناك متنزه مائي، 
وق���د تكون هن���اك مطاعم إلى جان���ب المرافق 

الصحية.

كم ستكون كلفة مشروع “بلج  «
الجزائر”؟

المرحل���ة األولى وهي تطوير الس���احل نفس���ه، 
ستبلغ نحو 3 ماليين دينار، وما يليه، الممشى 
والمراف���ق، يمكن أن تبل���غ ما بين 6 و7 ماليين 

دينار.
وإذا ما تحدثنا عن تشييد حديقة ألعاب مائية 

ربما تبلغ كلفتها 12 مليون دينار.

هل ستكون هناك حديقة مائية في  «
البلج؟

نحن نقوم بدراس���ة الموض���وع اآلن، نعتقد أنه 
يج���ب أن يكون هناك جانب ترفيهي أو مس���ٍل 
لمن ي���زور الب���الج، ال يقوم الجميع بالس���باحة، 

ينبغي أن تكون هناك بعض األلعاب المائية.

االستثمارات سترتفع كلفتها إًذا؟ «

مش���روع “الب���الج” ربم���ا يص���ل االس���تثمار فيه 
لغاي���ة 50 ملي���ون دين���ار. االس���تثمار يجب أن 
يتم بخطوات مدروس���ة، كما ذك���رت آنفا، وأن 
يت���م من خالل���ه تش���جيع اآلخري���ن؛ للبدء في 

االستثمار بالمشروع.

ه���ل أنت���م منفتح���ون عل���ى مش���اركة القط���اع 
الخاص في تطوير بالج الجزائر؟

طبًعا، نريد مش���اركة القط���اع الخاص، لكن كما 
ذك���رت بصورة مدروس���ة، بحي���ث تكون ضمن 
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هذا يقودنا إلى سؤال، سمعنا في  «
وقت سابق أن بلج الجزائر قد ال يكون 

مفتوحا للعامة، أو فرض نوع من 
الرسوم، هل هذا في ذهنكم حاليا؟

الي���وم ال نس���تطيع تحدي���د م���ا س���يكون علي���ه 
المس���تقبل، ربما تكون هناك رسوم على بعض 
الخدم���ات اإلضافية لك���ن هذا يعتم���د على ما 
س���يكون علي���ه المش���روع مس���تقبال، لكن أؤكد 
أن البحر أو الش���اطئ سيكون مفتوحا للجميع 

وللعامة وسيكون ساحال عاما.

وأين وصل مشروع “سعادة”؟ «

وقعن���ا م���ع محم���د ج���الل كش���ركة مق���اوالت 
رئيس���ة في المش���روع، ونحن اآلن في مرحلة 
التنفيذ، نتوقع االنتهاء من المشروع مع نهاية 
2019 ف���ي مرحلت���ه األولى، وس���تكون الكلفة 

في حدود 6 ماليين دوالر.

بخصوص مواقف السيارات في  «
السلمانية، متى ستنجز؟

المش���روع يكل���ف قراب���ة 4 ماليين دين���ار، وتم 
الغري���ب والرس���ومات  تعيي���ن ش���ركة محم���د 
جاه���زة، وس���نقوم بط���رح مناقصة قب���ل نهاية 
الع���ام لتعيي���ن المق���اول الرئي���س، بحي���ث يتم 

تطويره خالل 12 شهًرا.
أتوق���ع في الس���نة المقبل���ة أن يكون مش���روعا 
“س���عادة” و ”مواق���ف الس���لمانية” جاهزي���ن إن 

شاء هللا.
كم موقف سيارات سيكون في “السمانية”؟

خطتن���ا أن يك���ون هن���اك م���ا ال يق���ل ع���ن 600 
موقف للسيارات تخدم رواد المستشفى.

وهل ستكون الرسوم معقولة؟ «

بالتأكي���د س���تكون  بع���د،  نح���دد تس���عيرة  ل���م 
معقول���ة، وس���يكون هن���اك تنس���يق م���ع وزارة 
الصح���ة، ونري���د حال للمش���كلة، نريد أن يلمس 
المواطن فرًقا حين يرى هذه الخدمات متاحة. 
ستكون مواقف الس���يارات على مستوى عاٍل، 
وكمث���ال يمك���ن رؤية مواق���ف “تيرمن���ال” في 
العدلي���ة وهي أول مواقف س���يارات من نوعها 
تت���م فيها تخليص اإلج���راءات والدفع بصورة 
آلي���ة. يمك���ن الدف���ع ببطاق���ة االئتم���ان ويمكن 

الدفع بالدينار وحتى الريال السعودي.
نأمل أن نس���تفيد من نفس النظام في مواقف 

السلمانية.

ما طموحكم في المستقبل؟ «

كما ذكرت سابًقا، ال نريد أن نتحدث عن المدى 
الطوي���ل، ما يهمن���ا أن تكون هناك مش���روعات 
يت���م تنفيذه���ا مباش���رة، نري���د أن تك���ون هناك 
وتغط���ي  مالي���ة  اس���تدامة  ذات  مش���روعات 

تكاليفها بنفسها.

يحظى أمين العريض بخبرة تنفيذية كبيرة ومسيرة ناجحة في مجال التطوير العقاري، إذ مرت حياته المهنية بعدد من المحطات المهمة، منها: 

باشر أعمال منصبه الجديد رئيسا تنفيذيا لشركة إدامة  «
في األول من أغسطس 2018.

قاد شركة البحرين األولى للتطوير العقاري منذ  «
2007، وساهم في تطوير عدد من المشروعات 

العقارية الناجحة التي حققت مداخيل جيدة، 
ومن ضمنها “المركادو” بالجنبية، والذي يتضمن 

مجمعا تجاريا وفلال سكنية، إلى جانب مشروع 
“مجال” الذي يتضمن تطوير مرافق صناعية تركز 

على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة 
الحد.

شغل منصب رئيس قسم البيع والتوظيف بالفريق  «
التأسيسي لشركة ريف للتمويل العقاري، إذ قام بإدارة 

مشاريع عقارية واستحواذات، وتطوير محفظة قوية 
مدرة للدخل.

عمل العريض رئيسا إقليميا للخدمات المصرفية  «
لألفراد في بنك البحرين والكويت.

عمل مع مصرف البحرين المركزي وصندوق النقد  «
الدولي في واشنطن بالواليات المتحدة األميركية.

يحمل شهادة الماجستير في إدارة األعمال بتقدير  «
امتياز من كلية Kellstadt للدراسات العليا في إدارة 

األعمال بجامعة ديبول، في شيكاغو، الواليات المتحدة 
األميركية.

حاصل على درجة البكالوريوس في االقتصاد من جامعة  «
ريدالندس، كاليفورنيا، الواليات المتحدة األميركية.

خبرة تنفيذية كبيرة

أمين العريّض متحدثا لـ” البالد”

 يب���دو أن ش���ركة البحرين لالس���تثمار العقاري )إدام���ة(، الذراع العقارية لش���ركة “ممتل���كات” البحرين، 
عل���ى موع���د م���ع انطالقة جديدة بعد تس���لم الرئي���س التنفيذي الجدي���د أمين العرّيض، ال���ذي يعد من 
أب���رز العق���ول البحرينية في مجال االس���تثمارات وس���طر قصص نجاح في القط���اع الخاص بمجاالت 

العقارات والتجزئة والحلول اللوجستية وغيرها.
وتدير شركة إدامة محفظة عقارية من األصول تصل قيمتها إلى 190 مليون دينار، وتعمل في الوقت 
الحالي على عدد من المشاريع التطويرية إضافة إلى استعراض مبادرات عقارية في قطاع الضيافة 
والتجزئة، إذ تتضمن المشاريع مشروع مجمع “ذا ترمينال” الذي تم تدشينه حديثا في منطقة العدلية 

ومشروع سعادة ذا الواجهة البحرية في المحرق.
ويش���ير العريض، في لقاء مع “البالد” وقوفا على مش���اريع الشركة الحالية وخططها إلدارة محفظتها 
االستثمارية، إلى أن “إدامة” بدأت بقوة في تفعيل محفظة استثماراتها من خالل عدد من المشاريع 
الحالية والمستقبلية. وأكد أن األمور تتغير وكل مشروع يتم اإلعالن عنه سيكون على أرض الواقع، 
في إشارة منه إلى مشروع بالج الجزائر، وهو آخر المشروعات التي أعلنت الشركة عن بدئها، بعد أن 

طال الحديث عن تطويره خالل السنوات الماضية من دون نتائج ملموسة.
بْيد أن العريض تطرق كذلك إلى أن اس���تثمار الش���ركة يتم بطريقة مدروس���ة ويراعي اعتبارات عدة 
من أهمها العوائد التي سيجنيها االقتصاد البحريني والمجتمع والمواطنون من هذا المشروع، وليس 
النظ���ر إل���ى العائد التجاري أو الربحية المادية فحس���ب، مش���ددا على أن بالج الجزائر س���يخدم جميع 

شرائح المجتمع البحريني وأنه سيكون مفتوحا للعامة. وفيما يلي نص اللقاء معه: 

علي الفردان من السنابس

“إدامة”... انطالقة استثمارية جديدة بمميزات محفزة

bussines
@albiladpress.com
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 80 % من محفظة 
“إدامة” أراض 
واإلستراتيجية 

تكمن بتطويرها

 120 مليون 
دينار قيمة 

محفظة 
“إدامة” 

مشروع 
“السلمانية” 
سيوفر 600 

موقف للسيارات أمين العرّيض

إستراتجيتنا تطوير 
محفظة األراضي 

المنتشرة في 
البحرين

اق���ت���ص���ادي واج���ت���م���اع���ي وم��ال��ي “إدام���������ة”:  3 اع���ت���ب���ارات الس���ت���ث���م���ارات 
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“بلج الجزائر” 
بحلته الجديدة 
للعامة ونرحب 

بـ “الخاص”

خطتنا تتناغم مع 
التوجه الحكومي 

بتنويع الدخل 
االقتصادي

شركة البحرين لالستثمار العقاري  «
)إدامة( هي الذراع العقارية لشركة 

ممتلكات البحرين القابضة، صندوق 
الثروة السيادي للمملكة. 

ودأبت “إدامة” منذ تأسيسها في العام  «
2006 بهدف إدارة وتنمية محفظة 

عقارية متنوعة، على ترسيخ مكانتها 
لتكون إحدى الشركات العقارية الرائدة 

للتطوير العقاري في المملكة. 

وبفضل التزامها بمبادئ تأسيسها  «
في الجودة والكفاءة واالستدامة، 

وتماشًيا مع أعلى مستويات الشفافية 
والحوكمة في مباشرة عملياتها، تسعى 

شركة إدامة جاهدًة لتطوير قطاع 
عقارات متنوع وحيوي في البحرين، إذ 

ستتضمن محفظة “إدامة” مشاريع في 
قطاعي الترفيه والصناعة.

محفظة عقارية متنوعة
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كشفت أودي عن 
تحديثها لـ R8 المحدثة 
2019 بتصميم رياضي 

أشرس، أداء أعلى، وقوة 
أكبر، وقامت بإعادة 

تسمية فئة Plus من 
إلى Performance مع 

موديل 2019.

tariq.albahar
@albiladpress.com

تستعد بي إم دبليو إلطالق سيارتها 
X5 الجديدة في األسواق البحرينية، 
وأوضحت الشـــركة أن الجيل الرابع 
مـــن ســـيارة األراضي الوعـــرة يمتاز 
العجـــالت  قاعـــدة  طـــول  بزيـــادة 
بمقدار 4 سم، ويأتي بطول إجمالي 
يبلـــغ 92ر4 م ويتمتع بســـعة حمولة 
فـــي صنـــدوق األمتعـــة تتـــراوح من 
645 إلى 1860 لترا، ويمكن للعمالء 
طلب تجهيز الســـيارة بصف جلوس 

ثان لتستوعب 7 ركاب.

الســـيارة  مقصـــورة  شـــهدت  وقـــد 
التطويـــر  أعمـــال  مـــن  العديـــد 
تجهيـــز  يمكـــن  حيـــث  والتحســـين، 
بعـــض عناصـــر االســـتعمال بزجـــاج 
الكريســـتال، مـــع الســـقف الزجاجي 
بانوراما والمـــزود بإضاءة محيطية 

.LED بتقنية
ومـــن ضمـــن الوظائـــف العمليـــة في 
سيارة بي إم دبليو الجديدة وظيفة 
األمتعـــة  صنـــدوق  غطـــاء  إنـــزال 

كهربائيا.

بي إم دبليو X5 الجديدة... قريًبا
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ت����زخ����ر ب�����ال�����ق�����درات ال����ه����ائ����ل����ة وال����م����رون����ة

سيارات الـ SUV من فورد... لجميع االستخدامات

حافـــل  طويـــل  بتاريـــخ  فـــورد  تمتـــاز 
باإلنجـــازات الرائـــدة في مجال الســـيارات 
بفضـــل   ،SUV االســـتعماالت  المتعـــّددة 
الطـــرازات ذات الشـــعبية الهائلة على غرار 

إســـكيب وإدج وإكســـبلورر وإكسبيديشن 
التـــي تحّدد معايير فئتهـــا منذ طرحها في 

األسواق. 
وفي حين تزدهر سوق السيارات المتعّددة 

االســـتعماالت SUV فـــي الشـــرق األوســـط 
وإفريقيا، ويترافـــق ذلك مع ازدياد الطلب 
االســـتعماالت  المتعـــّددة  الســـيارات  علـــى 
SUV، والمّيـــزات التكنولوجّيـــة المتطّورة، 

ومجموعـــة مـــن المركبـــات التي تقـــّدم كّل 
التـــي  والرفاهيـــة  الراحـــة  مـــن  المّيـــزات، 
تبحث عنهـــا العائالت وصوال إلى القدرات 

الهائلة على الطرقات الوعرة.

 

أكـــدت تويوتـــا أنهـــا ســـتجلب خمســـة 
طـــرازات هجينـــة جديدة إلى الســـوق 
وذلـــك   ،2020 العـــام  منتصـــف  قبـــل 
ســـيارة  علـــى  الطلـــب  زيـــادة  نتيجـــة 
كامري الكهربائية وســـوف تطرح طراز 

راف فور الجديد كليا بتقنية الهجين.
وســـيكون الجيل الجديد من ســـيارات 
كوروال الجديدة في الخطة على الرغم 
مـــن أن ذلـــك ال يـــزال غيـــر واضح في 

شـــكل اإلنتاج. وقال شان هانلي، نائب 
رئيـــس قســـم تويوتـــا: “تلتـــزم تويوتـــا 
ســـيارات  خمـــس  بإطـــالق  أســـتراليا 
هجينـــة جديـــدة بالكامـــل فـــي الوقت 
الـــذي نقـــدم فيـــه الجيـــل القـــادم مـــن 
سيارات الركاب والســـيارات الرياضية 
متعددة االستخدامات من اآلن وحتى 
وســـيتبعها   ،2020 العـــام  منتصـــف 

المزيد”.

تـــم تزويـــد كاديالك ATS للعـــام 2018 
مـــع  مـــن ٤ ســـلندرات،  قـــوي  بمحـــّرك 
شـــاحن توربينـــي يوفـــر قـــوّة موّثقـــة 
مـــن جمعية مهندســـي الســـيارات تبلغ 
272 حصانـــا، وعـــزم دوران يبلـــغ 400 
نيوتن.متـــر. وهـــذا المحـــّرك بالشـــاحن 
التوربينـــي يتمّيـــز بتوليـــد نطـــاق عزم 
عريـــض ومســـتويات عالية مـــن القّوة 
الدافعـــة لمنـــح طـــرازات ATS خفيفة 
الوزن شـــعورا متميزا بالطاقة الفورية 

عند الطلب.
لتجربـــة  الجديـــد  النظـــام  ويوفـــر 
المســـتخدم، المتمّيز بوظائف متطّورة 
الشـــهيرة  التطبيقـــات  علـــى  تعتمـــد 
ووظائـــف الهاتف الذكي فـــي المركبة، 
إمـــكان وصـــول العمالء بشـــكل ســـهل 
إلـــى أكثـــر الخصائـــص اســـتخداما في 
الســـيارة. ومن بيـــن العمليات البديهية 
Sum�  ككثر هناك مّيزة العرض الموجز

.mary View

أعلـــى  جيبلـــي  مازيراتـــي  حصـــدت 
نســـبة تصويت في اختيـــار القراء لدى 
عـــن   auto motor und sport مجلـــة 
فئـــة أفضـــل تصميـــم مبتكـــر فـــي عالم 
هـــذا  ويعـــد   .2018 للعـــام  الســـيارات 
التصويت من مجلة السيارات األلمانية 
الشهيرة، مؤشرا مرموقا على القدرات 
التصميميـــة للعالمـــات التجاريـــة فـــي 

قطاع السيارات.
واختـــار قـــراء المجلة طـــراز مازيراتي 

جيبلـــي ليكـــون الرقـــم واحـــد عـــن فئة 
 ،)upper�class( الفاخـــرة  الســـيارات 
حيـــث حصد الطـــراز 20 % من مجمل 

األصوات البالغ عددها 11990.
التنفيذيـــة  الســـيدان  ســـيارة  وتعـــد 
المتميـــزة أحـــد أهـــم الطـــرازات ضمـــن 
مجموعة مازيراتي. وساهمت السيارة 
الرياضيـــة ذات األبواب األربعة بشـــكل 
كبير فـــي تعزيز نجاح عالمة مازيراتي 

على مستوى العالم.

تويوتا... هجينة

ATS2018 كاديالك

تكريم مازيراتي

فـــي  باتـــرول”  “نيســـان  ســـيارة  نجحـــت 
تحطيـــم رقـــم قياســـي جديـــد بموســـوعة 
“غينيس العالمية لألرقام القياســـية”، ألكبر 
موكـــب رقـــص متزامن بالســـيارات، والذي 
أقيـــم في إطـــار فعالية ضّمت عـــددا كبيرا 
من سيارات “باترول” التي أّدت استعراضا 
راقصا بشـــكل متزامـــن. وقد شـــاركت في 
بطريقـــة  تحركـــت  ســـيارة   180 الموكـــب 
متزامنة على شكل صقر صحرواي عمالق، 
لتحطم بذلك “نيسان باترول” رقما قياسيا 
للمرة الثالثة لها ضمن موسوعة “غينيس”.  
وجاء إنجاز “نيســـان” لهذا الرقم القياســـي 
الجديـــد في العرض الـــذي أقيم في ملعب 
“ذا ســـفنز” للرجبي في دبي، حيث حطمت 
بذلـــك الرقـــم العالمـــي الســـابق بزيـــادة 36 
باتـــرول”  “نيســـان  موكـــب  وقـــاد  ســـيارة. 
سائق ســـباقات الســـيارات العالمي أكسيل 
جيفيريـــز، حيث انطلق العـــرض من خالل 
فـــي  ســـيارات متمركـــزة تحركـــت  صفـــي 
اتجـــاه معاكـــس على هيئة صقـــر، وقطعت 

متـــرا.   1،476 بلغـــت  إجماليـــة  مســـافة 
وانتشـــرت 180 ســـيارة في مســـاحة تصل 
أبعادهـــا إلـــى x 225 176.5 متـــرا والتـــي 
شّكلت من خاللها صورة الصقر. وقد بدت 
صـــورة الســـيارات مـــن األعلى علـــى هيئة 
صقـــر عمـــالق يحلـــق فـــوق رمـــال صحراء 

شبه الجزيرة العربية.  

ويعـــد هـــذا الرقـــم الثالـــث الـــذي تحطمـــه 
ســـيارة “نيســـان باتـــرول” ضمن موســـوعة 
“غينيـــس” لألرقـــام القياســـية. ففـــي شـــهر 
ســـبتمبر 2015، كانـــت الســـيارة قد حققت 
رقمـــا قياســـيا مـــن حيـــث أســـرع توقيـــت 
لصعـــود تـــل رملي بطـــول 100 متـــر خالل 

مدة زمنية بلغت 4.9 ثانية. 

أك���ب���ر م���وك���ب رق�����ص م���ت���زام���ن ب���ال���س���ي���ارات

“نيسان باترول” تحطم رقما بـ “غينيس”

 ،LX كشـــفت لكـــزس عن نســـخة خاصة مـــن
LX Inspiration Se� اســـم تحمـــل   االتـــي 
ries والمحـــدودة بـ 500 نســـخة فقط، حيث 
ســـيتم تدشين الســـيارة خالل معرض لوس 

أنجلوس الشهر المقبل.
حصلـــت LX Inspiration Series علـــى لـــون 
أســـود حصري، شـــبك أمامي ومطلي باللون 
األســـود، تبديل جميع إضافات الكروم بلون 
أســـود مطلي، مصابيح LED أمامية وخلفية 
باللـــون  إنـــش   21 قيـــاس  جنـــوط  مظللـــة، 
األســـود،  باللـــون  أبـــواب  مقابـــض  األســـود، 
وقطعة الكروم في الصندوق الخلفي مطلية 
باللون األســـود. أمـــا من الداخـــل، فلن يتغير 
شـــيء ســـوى حصولها تطعيمـــات الجلد. أما 
LX Inspiration Se�  ييكانيكًيـــا، فحصلـــت
ries علـــى نفس محـــرك الـ V8 ســـعة 5.7 لتر 
بقوة 383 حصانا و546 نيوتن-متر من عزم 
الـــدوران مرتبـــط بناقل حركـــة أوتوماتيكي 
من 8 سرعات. ولم تحدد الشركة الرائدة عن 
عزمها طرح هذا الموديل الفاخر في منطقتنا 

في الخليج العربي، لكن المراقبين أكدوا بأن 
منطقتنا ســـتكون لها نصيب كبير من الـ 500 
نســـخة؛ كـــون الســـيارة مطلوبة بقـــوة عندنا 
لمـــا تتمتع به من شـــكل مميز، وضمان ذهبي 
للجـــودة واالعتمادية من لكزس عند وكالئها 
في الخليـــج، يذكر أن شـــركة إبراهيم خليل 
كانو، هي الوكيل الحصري لســـيارات لكزس 

فـــي مملكة البحريـــن التي أعلنـــت مؤخرا 
عـــن وصـــول وصـــول النســـخة الرياضيـــة 
LX 570 Black Edition S إلـــى معرضهـــا، 
ويمتـــاز هـــذا اإلصـــدار الرياضي بلمســـاته 
التصميمية الســـوداء التي من المتوقع أن 
تضيف المزيد من من التألق على طرازات 

لكزس LX570 الرائدة.

مطلي أس��ود  بلون  ال��ك��روم  إض��اف��ات  جميع  اس��ت��ب��دال 

LX Inspiration Series لكزس تكشف عن

تشّكل إيكوسبورت بخطوطها الجريئة وشكلها المعاصر ومقصورتها المرهفة تعكس مّيزاتها  «
كسيارة متعّددة االستعماالت SUV قادرة ومرنة وعملّية مخّصصة للمدينة. تؤّمن سيارة 

إيكوسبورت مساحة فسيحة تّتسع لخمسة أشخاص، ووضعية قيادة عالية ذات رؤية استثنائية، 
ومقصورة مرهفة مصّممة للتشغيل الهادئ، ومواد مختارة بعناية ومتطابقة، وخصائص 

تصميم عصريّة. تمتاز إيكوسبورت بمستوى ال ُيضاهى من الجودة العالية 
والرقّي بالرغم من حجمها المدمج، خصوصا عندما يترافق نظام 

المزامنة SYNC 3 بشاشة عاملة باللمس قياس 8 بوصات المتوافق 
.B&O مع نظام الصوت الفاخر Android Autoو Apple CarPlay مع

ُصّممت فورد إدج إلعادة تحديد المقاييس في فئة السيارات المتعّددة  «
االستعماالت ذات صّفين من المقاعد من خالل تقديم المّيزات التي تساهم 

في جعلها من المركبات المفّضلة عالميا في فئة الكروسوفر المتوّسطة 
الحجم. تقّدم إدج ذات التصميم الديناميكّي مّيزات استثنائّية على غرار نظام 

التوجيه المتكّيف، والتقنيات المساِعدة للسائق مثل 
مساعد الركن النشط المحّسن مع مساعد الركن 

العمودي، ومثبت السرعة التفاعلي مع نظام 
التحذير من اصطدام أمامي ودعم الفرملة، 
وكاميرا أمامية بزاوية 180 درجة مع بخاخ.

تحتّل إسكيب المرتبة الثانية ضمن المركبات األكثر مبيعا في  «
فورد، انبثقت شعبّية فورد إسكيب من شهرتها الواسعة بفضل 
توفيرها الكبير في استهالك الوقود، المرونة والتكنولوجيا التي 

تهدف إلى مساعدة العمالء، وكّل ذلك ضمن تصميم 
انسيابّي أنيق. تقّدم إسكيب المّيزات ووسائل 
الراحة التي تجعلها ال ُتقاوم بالنسبة 
إلى العمالء ضمن هذه الفئة شديدة 

التنافس.

تشّكل إكسبلورر التحفة األساسية بالنسبة إلى مجموعة طرازات فورد؛  «
ألنّها تقّدم المزيج المثالّي ما بين الشكل والوظيفة. تّم طرح إكسبلورر في 

سنة 1990 كطراز للعام 1991، وابتكرت بالتالي فئة السيارات المتعّددة 
االستعماالت SUV، وتمّيزت بالرحابة الداخلّية التي 

كان يبحث عنها العمالء، وتّمت هندستها 
خصيصا لألشخاص الذين يبحثون عن 

المغامرات مع عائالتهم، وكوسيلة 
للتعبير عن شخصّيتهم الفريدة.

إيكوسبورت

إدج

إسكيب

إكسبلورر

ُتعيد إكسبيديشن معايير فئتها من خالل تصميم جديد كليا من الداخل والخارج، والتكنولوجيا الذكّية  «
الفريدة، وتأمين المزيد من القّوة للسائقين، والمزيد من قدرة السحب مقارنًة بأّي سيارة متعّددة 

االستعماالت SUV كبيرة الحجم. وُتعتبر سيارة فورد إكسبيديشن 2018 من الجيل الجديد األكثر ذكاًء 
وقدرًة وقابلّيًة للتكّيف على اإلطالق. تأتي سيارة إكسبيديشن مجّهزة بمحرّك EcoBoost ثنائّي الشحن 

 Auto Start-Stop التوربينّي سعة 3.5 لتر من الجيل الثاني مع تكنولوجيا التوقف والتشغيل التلقائي
القياسّية، إضافة إلى ناقل حركة أوتوماتيكّي جديد بـ 10 سرعات حصرّي في الفئة.

إكسبيديشن



زغيب وفرانك في مركز الشيخ إبراهيم

أثارت نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر العديد من التساؤالت بين  «
رواد مواقع التواصل االجتماعي بسبب عدم إجابتها بشكل واضح على 

سؤال زواجها من حبيبها مغني الراب العالمي “ترافيس سكوت”. إال 
أن تعليق جينر على فيديو هدية جديدة، قّدمها لها حبيبها سكوت، 
دفع بالعديد من المتابعين إلى طرح المزيد من عالمات االستفهام.

يلتقي بيت الش���عر بيت إبراهيم العريض، بش���اعر الزجل اللبناني موس���ى زغيب، في أمس���ية يس���رد فيها قراءاته 
الش���عرية الزجلّية ومس���يرته األدبية، كما سيس���بر عن أبرز األبيات القصائدية المنبرية التي تغنى بها على المنابر 
في لبنان والعالم العربي، يكون ذلك ضمن الموس���م الثقافي “كل نور ال يزيل ظلمة... ال يعول عليه”، لمركز الش���يخ 
إبراهيم للثقافة والبحوث، يوم اإلثنين 5 نوفمبر 2018، عند الساعة 8 مساًء، في بيت الشعر بيت إبراهيم العريض.

يذك���ر أن الش���اعر موس���ى زغيب من 
موالي���د الع���ام 1937، تلّق���ى علوم���ه 
االبتدائي���ة والتكميلي���ة ف���ي مدرس���ة 
الفري���ر - عمش���يت، حي���ث بدأ ينش���د 
رفاق���ه  ويعّل���م  الش���عرية  القصائ���د 
العاش���رة  س���ن  ف���ي  وه���و  إلقاءه���ا 
زغي���ب  الش���اعر  ش���ارك  عم���ره،  م���ن 
الزجلي���ة  المباري���ات  عش���رات  ف���ي 
آالف  أق���ام  كم���ا  والمهرجان���ات، 

الحف���ات ف���ي لبنان وب���اد االغتراب 
لمدة تزيد عن ثاثة وخمسين سنة. 

 له من المؤلفات: عشرين سنة 1968، 
فلس���طين،  لمأس���اة  وصًف���ا  يتضم���ن 
قنادي���ل الزم���ان 1977، يحاك���ي فيه 
الح���رب اللبناني���ة، قل���م ودف 1992، 
 ،2006 صاي���ا   ،1999 والس���هر  أن���ا 
مخّص���ص   ،2011 وبك���را  مب���ارح 
أيًض���ا  وللش���اعر  الرث���اء،  لتدري���س 

نح���و 400 قصيدة ش���روقية، إضافة 
إل���ى الموّش���حات، العتاب���ا، والزج���ل. 
تقل���د العديد م���ن الجوائ���ز التقديرية 
 55 م���رور  وبمناس���بة  واألوس���مة، 
عاًم���ا عل���ى مس���يرة إبداعه الش���عري 
حراج���ل  بلدي���ة  كّرمت���ه  والزجل���ي، 
بوض���ع نصب ت���ذكاري له في س���احة 

البلدة )2011(.
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ويستضيف المركز وبالتعاون مع السفارة  «
األميركية لدى مملكة البحرين، المهندس 

المعماري األميركي جوتس فرانك لدى شركة 
WRNS Studio، في محاضرة موسومة بــ “حالة 

العمارة المستدامة”، يناقش فيها إستراتيجيات 
العمارة المستدامة المتبعة في بعض مشاريع 

الشركة الحالية، كما سيلقي الضوء على نظام 
التصنيف الحالي للعمارة المستدامة في 

الواليات المتحدة، يكون ذلك، في إطار الموسم 
الثقافي “كل نور ال يزيل ظلمة... ال يعول عليه”، 

يوم الثالثاء الموافق 6 نوفمبر 2018، عند 
الساعة الثامنة مساء، في المركز.

“حالة العمارة المستدامة”

ا هاوي االنتيك والعمالت البحريني محمد حسين جناحي على تأسيس “فريق إكسبو البحرين 973” الذي يعنى بإقامة المعارض  على غرار “فريق إكسبو الكويت 965” يعكف حاليًّ
التراثية واألعمال الحرفية وعرض مقتنيات المتاحف الشخصية واالهتمام برعاية األنشطة الثقافية والتراثية في مملكة البحرين واإلسهام في الحفاظ على التراث والثقافة 

البحرينية.

حي���ث اجتمع المؤس���س والمنس���ق العام جناح���ي مع عدد 
م���ن أصحاب الهواي���ة قبل أيام لوضع الخط���وط العريضة 
لانطاق���ة بهذا المش���روع ال���ذي يعد األول م���ن نوعه في 

البحرين وسيخدم شريحة كبرى من المهتمين. 
والمع���روف أن محمد حس���ين جناحي قضى 40 س���نة في 
هواي���ة جم���ع الطوابع وف���ي حوزته أقدم طاب���ع في العالم 
والمجموعة الكامل���ة لطوابع دول مجلس التعاون، إضافة 

إلى عمات ووثائق ونماذج سيارات وغيرها.
“الباد” التقت بجناحي لمعرفة المزيد عن مش���روع “فريق 

إكسبو البحرين 973”:

* حدثنا عن مبادرتك في تأسيس “اكسبو البحرين  «
973” الذي يعد األول من نوعه في البحرين؟ 

في البداية أود تعريف “فريق اكسبو الكويت 965”...هناك 
جماعة في الكويت قاموا بتأس���يس هذا المشروع برئاسة 
محمد كمال، االكس���بو عبارة عن تجم���ع غير ربحي للهواة 
في ش���تى أطي���اف وأن���واع الت���راث، كأصح���اب المتاحف 
المنزلي���ة والحرفيين وكل من ل���ه عاقة بجمع االنتيك إن 
ص���ح التعبير، وقد حضرت “اكس���بو الكوي���ت” الثالث قبل 
أي���ام وت���م تكريمي م���ع مجموعة من المكرمي���ن، وما لفت 
انتباه���ي حقيقة ف���ي تلك الفعالية ه���و تخصيص كل يوم 
لاحتف���اء وتكريم أش���خاص أبدعوا في قطاعات مختلفة 
الرياض���ي والفن���ي  ورفع���وا راي���ة الوط���ن، ف���ي الجان���ب 
واالجتماع���ي وغيره���ا. وللعل���م.. ب���دأت دول خليجية في 
مشوار تأس���يس “اكسبو” على غرار اكسبو الكويت وهناك 
فك���رة عند المؤس���س محمد كمال في المس���تقبل بالتجمع 
تح���ت ش���عار واح���د وه���و “اكس���بو الخلي���ج” إلب���راز تراثنا 

الخليجي وهويتنا. 

أم���ا بخص���وص فك���رة تأس���يس “فري���ق اكس���بو البحري���ن 
973” فق���د اجتمعنا بتاري���خ 27 أكتوبر، ووضعنا الخطوط 
العريض���ة للتأس���يس واالنطاق���ة وكل ذل���ك به���دف إب���راز 
الت���راث البحرين���ي العريق، ولم يكن اجتماعنا بمس���ميات، 
بمعن���ى ل���م يك���ن هن���اك رئي���س أو أمي���ن س���ر ومث���ل ه���ذه 
المس���ميات، ب���ل نري���د أن ننطل���ق بتجم���ع أخوي ش���امل ال 
تحكمه ش���روط الجمعيات وغيرها، ال رس���وم وال عضوية 
وال أي ش���يء، الب���اب مفت���وح ل���كل المواطني���ن وم���ن كل 
الفئ���ات العمري���ة، من طالب إل���ى دكتور إل���ى مهندس إلى 
عامل..الجميع مرحب به في “اكسبو البحرين 973” طالما 

عنده حب التراث ومهتم به. 

* هل تم تحديد موعد لتنظيم معرض “فريق  «
اكسبو البحرين 973 “ األول؟ 

لق���د وضعن���ا اللبن���ات األول���ى للتأس���يس كما قل���ت لك عبر 
اجتماعنا األول، وإن شاء هللا هناك عدة اجتماعات قادمة 
لتبادل األفكار والرؤى، وهناك جهة س���تنظم فعالية خال 
احتف���االت المملك���ة بالعي���د الوطن���ي المجي���د طلبت مني 
ع���رض مقتنيات���ي ولكني اقترح���ت عليهم أنني س���أحضر 
مع���ي عارضي���ن م���ن البحري���ن وم���ن دول الخلي���ج لعرض 
المقتنيات لتعم الفائدة ويكون معرًضا ش���اماً، وقد رحبوا 
ا تحديد الموعد والترتيبات النهائية  بالفك���رة وننتظر حاليًّ

وأي جديد سأعلن عنه في وقته.

* هل خاطبتم جهات رسمية لدعم “فريق اكسبو  «
البحرين 973”؟

نح���ن ف���ي بداياتن���ا ولك���ن من خ���ال الصحاف���ة ومختلف 
وسائل اإلعام سنعرف الناس على “اكسبو البحرين 973” 
وأهدافه، وهذا بالتأكيد يحتاج إلى وقت ومن ثم س���نفكر 

في الخطوات التالية مثل الدعم وغيره.

* ما الهدف األسمى للتأسيس؟ «

اله���واة  إب���راز  ه���و  التجم���ع  ه���ذا  م���ن  الرئيس���ي  اله���دف 
والحرفيي���ن وكل من له عاقة بجمع االنتيك في معارض 

وتجمعات معده خصيًصا لعرض التراث، 
لدينا في البحرين الكثير من هواه جمع االنتيك وأصحاب 
المتاح���ف المنزلي���ة، ونح���ن متميزون أيًضا على مس���توى 
الخلي���ج، وم���ع ذل���ك ال يوج���د دع���م واهتمام م���ن الجهات 

الرسمية.. 

* وما تعليقك؟ «

ا أن جميع الناس ف���ي دولنا  عموًم���ا لقد الحظ���ت ش���خصيًّ
الخليجي���ة بدأت تحن للماضي وعبقه الجميل، حيث أخذ 
الجميع في اقتناء األشياء القديمة بمختلف أنواعها وليس 
بالض���رورة أن يك���ون هاوًيا للت���راث أو صاحب متحف، بل 
حت���ى المواط���ن الع���ادي، ومثلما ذك���رت أن البحرين تزخر 
بأع���داد كبي���رة م���ن اله���واة وأصح���اب المتاح���ف المنزلية 
وهن���ا يأت���ي دور “االكس���بو” بمفهومه، وهو جمع ش���مل كل 
اله���واة تحت س���قف واحد. وقد طرح���ت الفكرة على أحد 
المس���ئولين وأب���دى اهتمام���ه وإن ش���اء هللا تحم���ل األيام 

القادمة أخباًرا سارة.

*كلمة أخيرة. «

أدع���و جميع الهواة في المجاالت المتعددة للمش���اركة في 
فري���ق اكس���بو البحري���ن 973 والتواص���ل عل���ى هاتف رقم 

.33400403

جناحي... جمع شمل الهواة تحت سقف واحد

جوتس فرانك

ال���م���ن���زل���ي���ة وال����م����ت����اح����ف  ال������ت������راث  ل�����ه�����واة   ”973 ال����ب����ح����ري����ن  إك����س����ب����و  “ف�����ري�����ق 
أسامة الماجد
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الالما للقضاء على اإلنفلونزا
لجأ علماء في الواليات المتحدة إلى حليف غير متوقع في مساعيهم الرامية إلى تطوير عالج جديد لإلنفلونزا. فقد استخدم الباحثون 

حيوان الالما في إنتاج عالج قد يستطيع مكافحة جميع سالالت اإلنفلونزا، بما فيها أي أنواع جديدة.

ويس���عى العلم���اء باس���تمرار إلى الوصول إل���ى طريق���ة للقضاء على 
جميع أنواع اإلنفلونزا، بغض النظر عن الساللة أو مدى تحورها.

وهن���ا يأت���ي دور حي���وان الالما ال���ذي ينتج أجس���اًما مض���ادة دقيقة 
للغاية بصورة مذهلة مقارنة بأجسامنا.

وتميل األجس���ام المضادة التي تنتجها أجس���امنا إلى مهاجمة أجزاء 
سطحية من الفيروس، وهذا هو الجزء الذي قد يتغير بسهولة.

لكن األجس���ام المضادة في حيوان الالم���ا، التي تتيمز بدقة حجمها، 
تستطيع الوصول إلى إجراء ال يستطيع فيروس اإلنفلونزا تغييرها.

ونق���ل فريق الباحثين في معهد س���كريبس لألبح���اث في كاليفورنيا 
إل���ى عدد م���ن حيوانات الالما عدة أنواع من اإلنفلونزا الس���تثارة رد 
فعل الجهاز المناعي لديها. وقام الفريق بفحص دم الالما للعثور على 
أقوى األجس���ام المضادة التي يمكنها مهاجمة أكبر عدد من س���الالت 
اإلنفلون���زا.  واخت���ار العلماء 4 أجس���ام بعينها، ثم بدأوا في تش���كيل 
مجموعتهم الخاصة من األجس���ام المض���ادة المركبة. واختبرت تلك 
األجسام على الفئران التي نقلت إليها جرعات مميتة من اإلنفلونزا. 
وقال إيان ويلس���ون، أحد الباحثين في الدراس���ة، لبي بي س���ي “إنها 
فّعالة للغاية. كان هناك 60 نوعا مختلفا من الفيروسات المستخدمة 
ف���ي التجرية، وكان هناك نوع واحد فقط لم يتم القضاء عليه، وهو 

نوع من الفيروسات التي ال تصيب اإلنسان”.

التابع���ة  ينب���ع  محافظ���ة  ش���هدت 
لمنطق���ة المدين���ة المن���ورة أمط���اًرا 
غزي���زة، ش���ملت ينب���ع البل���د وينب���ع 
وق���رى  النخ���ل  وينب���ع  الصناعي���ة 

شمال وشرق المحافظة.
وأش���ار المتحدث اإلعالمي للدفاع 
المدن���ي بمنطق���ة المدين���ة المنورة، 
العقي���د خال���د مب���ارك الجهن���ي، إلى 
أن ف���رق الدفاع المدن���ي بمحافظة 
مبك���ر  وق���ت  من���ذ  انتش���رت  ينب���ع 
حس���ب التنبيه المتقدم م���ن الهيئة 
العامة لألرصاد وحماية البيئة على 

المحافظة.

أفاد الجهني بأنه “نتيجة  «
لهطول األمطار التي شهدتها 

محافظة ينبع أمس تلقى 
مركز التحكم والتوجيه بمدني 

ينبع عدًدا من البالغات التي 
مررت في حينها للجهات 
المختصة”. ولم ينتج عن 

الحالة الجوية التي تعرضت لها 
محافظة ينبع أمس أي خسائر 

باألرواح أو الممتلكات.

أمطـار غزيـرة 
فـي ينبع فوجئ آالف من س���كان العاصمة الروس���ية موس���كو األغنياء، بتسريب بياناتهم الشخصية 

ونش���رها على اإلنترنت، بعد اش���تراكهم في ش���ركة محلية لتوفير خدمات اإلنترنت، حيث 
شملت البيانات المسربة أسماء المشتركين وعناوينهم وأرقام هواتفهم المحمولة.

وجميع المتضررين من تسريب البيانات هم 
م���ن عمالء ش���ركة “أكادو تيليكوم” لخدمات 
ش���بكة  وه���ي  موس���كو،  ومقره���ا  اإلنترن���ت 
اتص���االت كبرى يملكه���ا الملياردي���ر، فيكتور 
ف���ي مناط���ق  فيكس���لبرغ، وتق���دم خدم���ات 

راقية يقطنها األغنياء.

شاهدت “رويترز” مئات من السجالت  «
على قاعدة بيانات دولية، ورصدت 

بيانات تشمل أرقام الهواتف المحمولة 
وعناوين تخص مسؤوال كبيرا في 
الحكومة الروسية، ومخرج أفالم 

معروفا وأحد أقارب رجل أعمال بارز.

بعد تعرضه “لإلهانة” أمام مئات المسافرين، قرر رجل مصاب بشلل نصفي رفع دعوى 
قضائية ضد مطار لوتون البريطاني الذي لم يوفر له كرسيه المتحرك.

وتفاج���أ جس���تن ليفي���ن )29 عام���ا( عندما 
لوت���ون  مدين���ة  إل���ى  طائرت���ه  هبط���ت 
اإلنجليزية ليجد أن طاقم المطار لم يوفر 
ل���ه كرس���يا متح���ركا أوتوماتيكي���ا للتنقل، 
وعرض���وا عليه كرس���ي متحرك م���ن النوع 
الع���ادي.  ورفض ليفين الكرس���ي المتحرك 
ال���ذي وف���ره ل���ه المط���ار، وأص���ر العامل���ون 

للكرس���ي  ليفي���ن  رك���وب  عل���ى  بالمط���ار 
المتحرك، كما أرادوا ربطه بالكرس���ي، وهو 

أمر رفضه ليفين.

قرر ليفين الزحف على أرض المطار  «
باستخدام يديه، حتى وصل 

لمخرج المطار، مما أثار استغراب 
المسافرين.

فضيحة تسريب بيانات تهز روسيا

مشلول يقاضي مطارا بريطانيا

نظمت اللجنة االعالمية التابعة للجنة التنفيذية 
النتخابات 2018 بالتنسيق مع الفرقة الموسيقية التابعة 

لوزارة الداخلية فعالية موسيقية في مجمع السيتي 
سنتر مساء أمس األول )تصوير: رسول الحجيري(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

تعد الدراسة الجديدة، الذي نشرت نتائجها في  «
دورية “ساينس”، في مراحل البحث األولى، 

ويرغب الباحثون في إجراء مزيد من االختبارات 
قبل بدء تجاربهم على اإلنسان. ويعد فيروس 

اإلنفلونزا من أصعب الفيروسات التي نواجهها، 
إذ يمكنه تطوير شكله باستمرار. وهذا هو السبب 
وراء الحاجة إلى جرعة جديدة من اللقاح كل شتاء، 

علما بأنه قد يفقد في بعض األحيان فّعاليته.

من أصعب الفيروسات

عصفور ال يطير

ح���از خب���ر بعن���وان: “عصف���ور ال 
محم���د  الطف���ل  قدم���ا  يطي���ر... 
تجبران���ه عل���ى الزح���ف” أعل���ى 
إنس���تغارم  ف���ي  تفاع���ل  مع���دل 
“الب���الد”، م���ن حيث ع���دد مرات 
اإلعج���اب عل���ى م���دار اليومي���ن 
الماضيي���ن. ودعا ل���ه المتابعون 
بالشفاء، وقالت المستخدمة )@

haldoy(: “هللا يش���فيه ويس���خر 
الع���الج  عل���ى  يعين���ه  م���ن  ل���ه 

وتسهيل أموره”.

ayman.hamam
@albiladpress.com

أيمن همام

Û  قب���ل 20 يوما من االنتخابات النيابي���ة والبلدية، طرحت الجمعية البحرينية
للش���فافية مب���ادرة مهم���ة دعت م���ن خاللها المترش���حين ومدي���ري حمالتهم 
االنتخابية للتوقيع أمس على ميثاق شرف لالنتخابات العامة، وهي مبادرة 

تكتسب أهميتها من أهمية االستحقاق المقبل نفسه.
Û  لكن يبدو أن الجمعية، التي تصف نفسها بأنها األولى والوحيدة المتخصصة

في تعزيز الشفافية ومناهضة الفساد في البحرين، وتمتلك خبرة المشاركة 
في رقابة االنتخابات في 4 دورات سابقة عالوة على االنتخابات التكميلية 
في 2011، تس���رعت في صياغة هذا الميثاق، الذي استنسخت معظم بنوده 

الثمانية عشر من التشريعات والقوانين المعمول بها حاليا في البحرين.
Û  كان م���ن المفت���رض من الجمعية، الت���ي تتمحور رؤيتها ح���ول كونها جمعية

مس���تقلة تعمل بمهنية عالية في س���بيل تحقيق مجتمع خال من كل مظاهر 
الفساد وسوء استخدام السلطة، كما تشير في موقعها اإللكتروني، أن تبذل 
مزيدا من الجهد في صياغة هذا الميثاق، وأال تكتفي بنسخ قوانين ومبادئ 

عامة ال يختلف عليها أحد.
Û  م���ن يق���رأ بنود الميثاق س���يتصور م���ن الوهل���ة األولى أنه صادر عن ش���ؤون

البلديات، وليس من واحدة من أهم مؤسسات المجتمع المدني في المملكة، 
إذ كان حريا بميثاق الجمعية الموقرة أن يتناول إرشادات أكثر أهمية بشأن 
تنظيم عملية اإلنفاق في الدعاية االنتخابية؛ لضمان تحقيق المس���اواة بين 
المترش���حين، ومن���ع تأثير المال عل���ى إرادة الناخبين، والتص���دي لمحاوالت 
التدخ���الت الخارجي���ة ف���ي العملية االنتخابي���ة، بدال من دعوة المترش���حين 

للتوقيع على بنود تتعلق بالنظافة والحفاظ على البيئة!
Û  إن لم يكن لدى الجمعية الكوادر المؤهلة لصياغة ميثاق ش���رف يتناسب مع

أهمي���ة هذا الحدث الكبير، ويليق بمس���توى التط���ور الديمقراطي الذي ترنو 
البحرين إلى بلوغه، فعليها االستعانة بمن يملكون الخبرة في هذا المجال.

االنتخابات 

وميثاق 

“الشفافية”

توف���ي ماري���و س���يغيل، الرج���ل ال���ذي 
ُس���ميت لعب���ة الفيدي���و “س���وبر ماريو” 
باس���مه، عن عمر يناهز 84 سنة. وكان 
س���يغيل أميركي���ا من أص���ول إيطالية 
حق���ق نجاحا في قط���اع العقارات في 
والية واشنطن. وفي الثمانينيات من 
الق���رن العش���رين، أجر ماريو س���يغيل 
مخزنا لش���ركة “ننتين���دو أوف أميركا” 
التي قررت تس���مية بطل لعبة الفيديو 

المشهورة التي تنتجها باسمه.
وعل���ق ماري���و على ذلك ف���ي صحيفة 
س���ياتل تايم���ز العام 1993 س���اخرا “ال 
زل���ت أنتظ���ر عوائ���د حق���وق الملكي���ة 

الفكرية”.

كان االسم األصلي للعبة سوبر ماريو  «
“جامب مان”. ويحتل أحدث نسخة 

من لعبة سوبر ماريو صدارة األلعاب 
األكثر مبيعا على منصة ننتيندو 

أللعاب الفيديو بمبيعات بلغت 12 
نسخة.

تفاجأ عامل كان يجمع المالبس وأشياء 
للف���رز تاب���ع لش���ركة  أخ���رى ف���ي مرك���ز 
ش���هيرة ف���ي والي���ة تكس���اس األميركية 
بوجود ثعبان أمهق ضخم ملتفا بجانب 

صندوق.
كان الثعب���ان ملتف���ا حول نفس���ه وس���ط 
كومة من المالبس عندما اكتشفه عامل 
ي���وم الخمي���س ف���ي مرك���ز ف���رز ش���ركة 
“غودوي���ل” ف���ي ف���ورت وورث بوالي���ة 
تكس���اس. وق���ال جيمس ميرف���ي، مدير 
المرك���ز، إن���ه لي���س م���ن الواضح م���ا إذا 
كان الثعب���ان قد تم إس���قاطه عن طريق 

الخطأ، أم كان التبرع به مقصودا.

قطع الثعبان األفعواني رحلة  «
طويلة، إذ وصل مع واحدة من 

بين حوالي 40 شحنة تبرعات إلى 
شركة “غودويل”. وسيقوم موظفو 

“غودويل” برعاية الثعبان إلى أن 
يستعيده مالكه أو يتم العثور على 

منزل دائم له.

وفــاة “سوبــر 
ماريــو” عـن

 84 سنــة

فـاعـل خيـر 
يتبـرع بثعبـان 

أمهـق
احتضن���ت الري���اض، مس���اء الجمع���ة، الح���دث العالمي “ك���راون جول الس���عودية” 
للمصارع���ة الح���رة بحض���ور رئيس مجل���س إدارة الهيئة العام���ة للرياضة تركي بن 
عبدالمحسن آل الشيخ، ومشاركة أشهر النجوم العالميين للعبة، على أرض ملعب 

جامعة الملك سعود الذي شهد حضوًرا جماهيرًيا كبيًرا، مأل جنبات الملعب.

وكان صخ���ب الجمهور لحظ���ة االفتتاح 
ملفًت���ا، خاص���ة م���ع دخول النج���م األكثر 
ش���عبية ف���ي تاري���خ المصارع���ة الح���رة 
“هول���ك هوغن” الذي قوب���ل بعاصفة من 
الترحي���ب م���ن مختل���ف األعم���ار لحظة 

صعوده على الحلبة.
م���ن جهت���ه، ش���عر “هوغ���ن” بالحنين إلى 
أي���ام أمج���اده عل���ى م���ا يب���دو، إذ غ���رد 
عبر حس���ابه بعد االفتت���اح قائاًل “فرصة 

.”WWE“ عظيمة ألن أعود إلى عالم

“هوغن” يشعل األجواء في السعودية

بعد فترة وجيزة من إعالن مسؤولين من إدارته إعادة فرض العقوبات على إيران، 
سعى الرئيس األميركي دونالد ترامب إلى الترويج لهذه النقطة بطريقة “غير تقليدية”. 

ونشر ترامب صورة على شكل ملصق مسلسل “غيم أوف ثرونز” الشهير، بعبارة 
“العقوبات قادمة”، بنفس طريقة عبارة “الشتاء قادم” التي اشتهر بها المسلسل. ووضع 

ترامب تاريخ 5 نوفمبر أسفل الصورة، في إشارة لموعد فرض العقوبات على إيران، 
كما يحدث في ملصقات الترويج لألفالم الجديدة في صاالت السينما. ونشر ترامب 
الصورة على حسابه الشخصي بموقع تويتر الجمعة، لتحصد أكثر من 50 ألف “إعادة 
تغريد” و150 ألف “إعجاب” على الموقع. وأثار ملصق ترامب عاصفة من التغريدات 

على تويتر.
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