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أك���د رئي���س ال���وزراء صاح���ب الس���مو الملكي 
أن  خليف���ة  آل  سلم���ان  ب���ن  خليف���ة  األمي���ر 
العالق���ات بي���ن مملك���ة البحري���ن وجمهوري���ة 
الفلبي���ن الصديق���ة تتمت���ع بالعديد م���ن المزايا 

للعالق���ات  متمي���زا  نموذج���ا  تجعله���ا  الت���ي 
الثنائي���ة بين الدول. وكان سم���وه قد استقبل 
بقص���ر سم���وه بالرف���اع أم���س، مبع���وث رئيس 
جمهورية الفلبين لدول مجلس التعاون لدول 
الخلي���ج العربي���ة امابيل اغيل���وس، الذي يزور 

مملك���ة البحرين حاليا. وأش���اد سموه بالجالية 
الفلبينية ف���ي مملكة البحرين وإسهاماتها في 
دعم مسيرة التنمية التي تشهدها المملكة في 
مختل���ف المج���االت. م���ن جانبه، أك���د مبعوث 
رئي���س الفلبي���ن أن ب���الده تق���در عالي���ا جه���ود 

سم���وه في تعزي���ز التع���اون الثنائي ف���ي إطار 
يعبر عن متانة العالقات بين البلدين.

وأش���اد بما تحظ���ى ب���ه الجالي���ة الفلبينية في 
البحرين من رعاية واهتمام على المس���تويين 

الرسمي والشعبي.

المنامة - بنا

م���ن  المواطني���ن  م���ن  ع���دد كبي���ر  ق���ال 
مختل���ف القطاع���ات إن تدشي���ن كرسي 
الملك حمد في جامعة سابينزا اإليطالية 
يس���هم في نشر مفاهيم التعايش ويعزز 

جسور التواصل الثقافي والحضاري.
وعبروا عن ارتياحهم لما تش���هده مملكة 
البحرين من إنجازات متواصلة في ظل 
المساعي الس���امية التي يقوم بها عاهل 

الب���الد صاح���ب الجالل���ة المل���ك حمد بن 
عيسى آل خليفة.

وأك���دوا أن م���ا يتحق���ق من نقل���ة نوعية 
ف���ي جه���ود التعاي���ش والس���الم العالمي 
يض���اف إل���ى رصي���د البحرين ف���ي بقية 
واالقتصادي���ة  الس���ياسية  القطاع���ات 
والعمرانية ويجس���د سالمة نهج القيادة 

الحكيمة.

كرسي الملك جسر للتواصل الثقافي البحرين والفلبين نموذج متميز للعالقات
س��مو رئي��س ال��وزراء: يجمعن��ا التفاه��م واالحت��رام المتب��ادل

المنامة - بنا

تشكيل لجان االقتراع بالخارجسمو رئيس الوزراء مستقبال مبعوث رئيس الفلبين لدول التعاون
أصدر وزير العدل رئيس اللجنة  «

العليا لالنتخابات قرارا بتشكيل 
لجنة لالقتراع والفرز النتخاب 

النواب في كل سفارة أو قنصلية 
أو بعثة دبلوماسية بالخارج.
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تدشين برجي غولدن غيت
دشنت غولدن غيت  «

ديفلوبرز مشروعها 
السكني “غولدن 

غيت” أمس في فندق 
فورسيزونز خليج البحرين.
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بعث عاهل البالد صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية 
مانويل  ج��واو  الصديقة  أنغوال 
ذكرى  بمناسبة  وذلك  لورونشو؛ 

استقالل بالده.
وأعرب جاللة الملك في البرقية 
ع���ن أط���ي���ب ت��ه��ان��ي��ه وت��م��ن��ي��ات��ه 
أنغوال  جمهورية  رئيس  لرئيس 
ال���ص���دي���ق���ة ب����ه����ذه ال���م���ن���اس���ب���ة 

الوطنية.

المنامة -بنا

جاللة الملك يهنئ 

02رئيس أنغوال

سمو رئيس الوزراء مستقبال مبعوث رئيس الفلبين لدول التعاون

التنمي��ة مس��يرة  ف��ي  الفلبيني��ة  الجالي��ة  بإس��هامات  يش��يد  ال��وزراء  رئي��س  س��مو 

البحرين والفلبين نموذج متميز للعالقات

استقبل رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة بقصر سموه بالرفاع أمس، مبعوث رئيس جمهورية 
الفلبين لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية امابيل اغيلوس، الذي يزور مملكة البحرين حاليا.

ونق���ل اغيل���وس لصاح���ب الس���مو الملك���ي 
رئي���س الوزراء تحي���ات رئي���س جمهورية 
دوتيرت���ي  رودريج���و  الصديق���ة  الفلبي���ن 
وتمنيات���ه لمملكة البحري���ن وشعبها بدوام 
النهض���ة والتق���دم، فيم���ا كلف���ه سم���وه نقل 
تحيات���ه لرئي���س جمهورية الفلبي���ن، معربا 
سموه عن تمنياته للفلبين وشعبها الصديق 

استمرار الرفعة واالزدهار.

وأش����اد سم����وه بما وصل����ت إلي����ه العالقات 
مس����تويات  م����ن  الفلبيني����ة  البحريني����ة 
بم����ا  المج����االت،  مختل����ف  ف����ي  متقدم����ة 
يجس����د عم����ق رواب����ط التع����اون والصداقة 
بي����ن البلدي����ن وما يجمع بينهم����ا من تفاهم 
العالق����ات  أن  مؤك����دا  متب����ادل،  واحت����رام 
بي����ن مملكة البحري����ن وجمهوري����ة الفلبين 
الصديق����ة تتمتع بالعديد م����ن المزايا التي 

تجعلها نموذجا متمي����زا للعالقات الثنائية 
بين الدول.

وأشاد سموه بالجالية الفلبينية في مملكة 
البحري���ن وإسهاماته���ا ف���ي دع���م مس���يرة 
التنمية التي تش���هدها المملكة في مختلف 
المج���االت، مؤكدا سموه أنه���ا تحظى بكل 
الدع���م والتقدي���ر عل���ى جميع المس���تويات 

في مملكة البحرين.

المنامة - بنا

أعرب مبعوث رئيس الفلبين عن خالص الشكر التقدير لصاحب السمو  «
الملكي رئيس الوزراء على اهتمام سموه ودعمه لتوطيد العالقات بين البلدين 

الصديقين.

وأكد أن بالده تقدر عاليا جهود سموه في تعزيز التعاون الثنائي في إطار يعبر  «
عن متانة العالقات بين البلدين.

وأشاد بما تحظى به الجالية الفلبينية في البحرين من رعاية واهتمام على  «
المستويين الرسمي والشعبي.

اغيلوس: الفلبين تقدر جهود سموه في تعزيز التعاون

العالقات البحرينية 
الفلبينية وصلت 

إلى مستويات 
متقدمة في 

مختلف المجاالت
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سمو رئيس الوزراء يهنئ الشيخ ناصر صباح األحمد

بع���ث رئيس الوزراء صاحب الس���مو الملك���ي األمير خليفة 
بن سلمان آل خليفة برقية تهنئة إلى النائب األول لرئيس 
الوزراء وزير الدفاع بدولة الكويت الش���قيقة سمو الش���يخ 
ناص���ر صب���اح األحمد الصباح؛ بمناسبة نج���اح رحلة سموه 

للعالج، هذا نصها:

سمو األخ الشيخ ناصر صباح األحمد الصباح النائب األول 
لرئيس الوزراء وزير الدفاع - دولة الكويت الشقيقة

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته وبعد...

يطيب لنا أن نعرب لكم عن خالص التهاني القلبية بمناسبة 
عودتك���م إل���ى أرض دول���ة الكويت الش���قيقة سالما معافى 
بعد رحلة العالج الناجحة، سائلين المولى سبحانه وتعالى 

أن يديم عليكم موفور الصحة والعافية.
وإنن���ا إذ نهنئكم به���ذه المناسبة الس���عيدة، فإننا نبتهل إلى 
هللا عز وجل أن يحفظ دولة الكويت وشعبها الشقيق وأن 
يديم عليها نعمة األمن واالستقرار والرخاء واالزدهار في 

ظ���ل قيادتها الحكيمة، وأن يوفقك���م في خدمة أمير دولة 
الكوي���ت الش���قيقة صاحب الس���مو الش���يخ صب���اح األحمد 

الجابر الصباح حفظه هللا ورعاه.

والسالم عليكم ورحمة هللا.
أخوكم خليفة بن سلمان آل خليفة

رئيس وزراء مملكة البحرين.

سمو الشيخ ناصر صباح األحمد سمو رئيس الوزراء

المنامة - بنا

تقديللم التهانللي القلبية بعد العللودة من رحلة العللاج الناجحة

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - بنا

بتوجيه���ات م���ن رئي���س الح���رس الوطني 
الفريق الركن سمو الشيخ محمد بن عيسى 
آل خليف���ة، تنف���ذ رئاسة الح���رس الوطني 
تمري���ن ”راي���ة العز 1” خالل غ���د وبعد غد، 
في جميع أنح���اء مملكة البحرين؛ الختبار 
أنظم���ة القي���ادة والس���يطرة لتحقيق أعلى 
مس���تويات الكف���اءة في تأدي���ة الواجبات 
الوطنية المنوطة بالحرس، باعتباره عمًقا 
عس���كرًيا لقوة دفاع البحري���ن ودرًعا أمنًيا 

لوزارة الداخلية.

الحرس الوطني يجري 
تمرين “راية العز 1”

أج���رى وزير الداخلية الش���يخ راش���د بن عبدهللا آل خليفة اتص���اال هاتفيا بأخيه نائب رئيس مجلس ال���وزراء ووزير الداخلية بدولة 
الكويت الش���قيقة الش���يخ خال���د الجراح الصباح، اطمأن فيه على األوضاع في دولة الكويت الش���قيقة، إث���ر موجة األمطار الغزيرة 

التي تعرضت لها وما سببته من أضرار، داعيا هللا العلي القدير أن يحفظ الكويت وشعبها ويديم عليهم نعمة األمن واالستقرار.

وأكد وزير الداخلية، في االتصال الهاتفي، 
لنظيرته���ا  الداخلي���ة  دع���م وإسن���اد وزارة 
الكويتي���ة ف���ي مج���ال تعزي���ز دور الدف���اع 
المدن���ي وتقدي���م م���ا يلزم في هذا الش���أن، 
انطالقا من العالق���ات الوثيقة والتاريخية 

التي تربط البلدين وشعبيهما الشقيقين.
م���ن جهت���ه، أع���رب نائ���ب رئي���س مجل���س 
ال���وزراء ووزي���ر الداخلي���ة بدول���ة الكويت 
المش���اعر  له���ذه  تقدي���ره  ع���ن  الش���قيقة 
والمواق���ف النبيل���ة، والت���ي تعك���س عم���ق 
العالق���ات األخوي���ة بي���ن األشق���اء، وتؤكد 
أصال���ة الرواب���ط التاريخية الت���ي تجمعهم 
والمصي���ر  اله���دف  وح���دة  م���ن  انطالق���ا 

المشترك.

اس��تعداد للدع��م واإلس��ناد لتعزي��ز دور الدف��اع المدن��ي

وزير الداخلية يطمئن على األوضاع بالكويت

الشيخ خالد الجراحالشيخ راشد بن عبدالله

سمو رئيس الحرس الوطني 

الرابحة باجلائزة ال�شهرية

اأجمل التهاين للرابحني يف �سحوبات ثمار.

بإمكانك أن تكون أحد الفائزين كل شهر مع كل 30 ديناراً بحرينياً 

تودعها يف حساب مثار املتوافق مع الرشيعة اإلسالمية.

لإلطالع عىل جميع األسامء، يرجى زيارة:

مت ال�سحب على اجلوائز ال�سهرية 

يف 6 نوفمرب 2018 

الرابحون باجلوائز ال�شهرية

$10,000

$1,000

منال را�سد عبدالرحمن الزياين

n الشيخ دعيج خليفة دعيج آل خليفة
n إبراهيم محمد عيل بوزبون
n إميان عبدالله راشد الزعبي

n أحمد شيخ عبدالله الفضالة
n أحمد عبدالله إبراهيم عيل الخاجة

n أحمد عيل أحمد مرزوق
n أحمد مبارك سامل ثاين

n أحمد يوشع هاشم اليوشع
n أسامء جاسم محمد نجم

n ألفيك املرسا بيكوس
n أنور مبارك سبت جاسم

n بدرية أمني محمد عبدالله
n بدرية يوسف عبدالله لوري

n برشى عيىس يوسف أحمد البوسميط
n جارية سلطان أكرب محمد أكرب زمان

n جاسم محمد عيل محمد
n جامل خليفة عبدالحي الخالدي

n جميلة يوسف خليفة املناعي
n جيهان سلامن أحمد الصايغ

n حسني إبراهيم عيل محمد عبدالله
n حسني غلوم غلوم عبدالله

n حسني يوسف حسني الكعبي
n حصة يعقوب يوسف مبارك األحمد

n د. حيدر جعفر بدر
n دالل محمد عبدالرحمن بوعيل

n راشد حسن عيل حسن عيل أمني
n رامي عيل حجازي

n رقية سعيد مهدي عبدالنبي عيل
n ريم حسن محمود محمد محمود املال

n زهرة محمد عيل عوض
n زينب بيبي زيك حسني كريم  شاه

n سارة عبدالرزاق محمد مدن
n سارة عبدالواحد إبراهيم راشد 

n سارة محمد صالح عمر عيل محمد الكواري
n سارة يوسف خليل إبراهيم بونجم

n سامي محمد سامي األحمد
n سبيكة نارص محمد خليفة
n سعود عبدالله عيل حسني

n سعيدة عبدالرحمن سييك البلويش
n سكينة حسن حاجي عيل عيل

n سهى محمد عيل الكوهجي
n سهيلة إبراهيم عبدالله الجودر

n سيد محمود حسن عيل حسن
n شاكر محمود محمد عيل

n رشيفة حسن هاشم الخان
n صغرى امانالله أسد ملك

n صفاء سيد شرب محمد هاشم
n طارق خليفة محمد يعقوب امليح

n عادل عقيل عبدالله املرباطي
n عادل محمد عبدالله بوقحوص

n عارف أحمد عبدالله الشيخ
n عباس فاضل عباس مرهون

n عبدالرحمن راشد أحمد
n عبدالرحمن محمد عيل بوجريي

n عبدالله زيك الزياين
n عبدالله سامل جاسم محمد الرشوقي

n عبدالله محمد عيل محمد سيف
n عبدالله نارص عيل السادة
n عيل مشعل عيل املناعي

n عواطف خليفة محمد سليامن البلويش
n غازي عبدالرحمن محمد عجالن

n فاطمة راشد محمد عبدالله
n فاطمة عبدالله محمد نظام

n فضل رمضان جابر الشوبيك
n فيصل سامل محمد يوسف الحامدي

n قدرية سلطان محمد سميع
n لطيفة طارق خليفة

n لولوة عبدالله عبدالعزيز منيع
n محمد إبراهيم سعد الرميحي

n محمد جاسم عامر جاسم الكوهجي
n محمد جاسم محمد سليم

n محمد عبدالجليل محمد عبدالحسني
n محمد عبدالرحمن محمد 

 n محمد عبدالقادر محمد
   / عبدالقادر محمد عبدالقادر

n محمد عبدالنبي منصور كاظم
n محمد عمر فاروق

n محمد فيصل سامل محمد
n محمد ماجد عبدالله أحمد

n محمود أحمد عيل العايل
n محمود كايد سليم حديد
n مركز وسبا نهلة للتجميل

n مريم أحمد يوسف عبدعيل
n مريم صالح الدين إبراهيم صالح الدين

n منرية آدم قاسم آدم بلوش
n نارص عيل حسني البوعريك

n نجالء صالح عيىس محمد بوحمد
n ندى أحمد محمود مصطفى
n نديم عبدالله مهنا بوحمود

n نرجس حبيب عبدالله محمد مطر
n نسيم اخرت محمد أرشف

n نوف عيل مرهون سامل راشد
n نيلة إبراهيم عبدالله بوحسني

n نيلة عيل حسن املاجد النعيمي
n نيلة يوسف

n هاشم يعقوب أحمد عبدالله محمد
n هدى حسن عيل حسن الوزان
n هند فهد محمد ميرب الدورسي
n هيا أحمد خلفان عيىس خلفان
n يوسف أحمد عبدالله الحاجي

n يوشع أحمد يوشع هاشم اليوشع

تذكروا وال تنسوا
Û  تعي���ش البحرين الغالية هذه األيام أفراح العرس الديمقراطي وبهجة االستعداد

لالنتخاب���ات النيابي���ة والبلدية لل���دورة المقبلة في جو من االستق���رار واستتباب 
خ الثقة وانتعاش اآلمال بمستقبل أكثر إشراًقا وبهاًء.    األمن وَترسُّ

Û  وتتمي���ز ه���ذه الدورة، بكل وض���وح، بتفاعل وإقبال وحم���اس ملحوظ من شباب
الوطن للمش���اركة من خالل تأكيد الحرص على التصويت، ومن خالل هذا العدد 
الكبير نس���بًيا، من الش���باب من الجنس���ين، الذين تقدموا ورشحوا أنفسهم مبدين 
استعدادهم وتصميمهم للعمل والمش���اركة في عملي���ة البناء والتطوير واالرتقاء 
بالوطن ومس���توى معيش���ة المواطن، تح���ت ظل القيادة الحكيم���ة ونظام الحكم 
الراسخ وضمن األطر الديمقراطية وبالوسائل السلمية وعبر القنوات الدستورية.

Û  ،إنن���ا جميًع���ا مدعوون لتحية شباب الوطن الغال���ي، وخصوًصا المترشحين منهم
وتأكيد المؤازرة والمس���اندة وتش���جيعهم والوقوف إلى جانبهم، إنهم قرة أعيننا 
ومحط آمالنا وركائز مس���تقبلنا، وإنَّ رغبتهم في المش���اركة في اتخاذ القرار إنما 
ه���ي ممارسة واعية محم���ودة لواجبهم وحقهم في ذل���ك، ودليل على احترامهم 
لثوابتنا الوطنية والتزامهم بالوسائل الس���لمية المش���روعة، وإيمانهم بضرورة أن 
تت���م عملي���ة التطور والتحول والنمو في المجتم���ع بالروية والتدرج، وبعد ضمان 
الحص���ول على قبول ودعم األغلبية ف���ي المجتمع، وبعيًدا كل البعد عن الوسائل 
العنيفة والالسلمية ودون مس���اندة أو تدخل من الخارج ومن غير التس���تر وراء 

إيديولوجيات أو أجندات أو شعارات طائفية أو عنصرية.
Û  إن شبابنا أصبح، بال شك، يدرك المفاسد واألخطار والعواقب الوخيمة للحركات

المرتجلة المتس���رعة أو العنيفة التي تس���عى إلى إحداث التغيير في المجتمعات 
وفي أنظمة الحكم بالقوة عن طريق العنف أو إثارة واستنفار مش���اعر وعواطف 
الن���اس وتجييش���هم وزجهم ف���ي الش���وارع، فتكون نتائ���ج ذلك الخ���راب المؤكد 

والفساد والدمار، ولو بعد حين.
Û  وفي هذا المنعطف المهم والمصيري من حياة أمتنا، أصبح من أقدس الواجبات

اإلص���رار والتأكي���د والمن���اداة بأعل���ى األص���وات بض���رورة االلتزام به���ذه المبادئ، 
والقيم ولو كان ذلك على حساب اإلعادة والتكرار.

Û  إنن���ا نتطل���ع، ب���ل نطل���ب، بإص���رار م���ن الجمي���ع، وخصوًص���ا ممثلين���ا تح���ت قب���ة
المؤسس���ات الدستوري���ة، أن يتعلقوا بحب الوطن، وأن يلتزموا بش���دة وإخالص 
بال���والء ل���ه ولقيادت���ه الحكيمة، وأن يحرص���وا كل الحرص عل���ى صيانة وحماية 
اللحم���ة والوح���دة الوطني���ة، وأن يرفض���وا بش���دة تدخ���ل أي ط���رف أجنب���ي في 

شؤوننا الداخلية.
Û  علين���ا جميًع���ا أن ندرك ب���أن التخلي عن هذه المبادئ والقي���م أو استباحتها يؤدي

بالتأكي���د إل���ى الدمار وضي���اع األوط���ان، ولننظر م���ن حولنا ماذا حص���ل ألشقائنا 
ف���ي سوري���ا واليمن والعراق وليبي���ا وغيرها، من الذين انخدعوا وانس���اقوا وراء 

الشعارات البراقة الكاذبة للسماسرة والمتاجرين بمصائر الشعوب.
Û  ،علينا أن نستفيد من تجارب غيرنا، ومن دروس وعبر التاريخ، وعلينا أال ننسى

ونتذك���ر دائًم���ا المحن���ة الت���ي ألمت بوطنن���ا الغالي جراء تس���رب جرثوم���ة الربيع 
العرب���ي الت���ي ك���ادت أن تفت���ك بنا وأن تلق���ي بنا إل���ى التهلكة، كما فعل���ت بغيرنا، 
وكادت أن تزج بنا إلى هاوية الدمار، لوال فضل هللا وعنايته ولوال حكمة وحنكة 

قيادتنا الرشيدة.
Û .ال تنسوا وتذكروا ذلك فإن الذكرى تنفع المؤمنين

عبدالنبي الشعلة
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أناب رئيس الوزراء صاحب الس����مو الملكي األمير خليفة بن س����لمان آل خليفة، الش����يخ خليفة بن راش����د آل خليفة 
لحضور حفل تخريج الفوج الرابع عشر من طلبة البكالوريوس بجامعة AMA الدولية � البحرين، الذي أقيم برعاية 
سموه صباح أمس بفندق الخليج، بحضور مبعوث رئيس جمهورية الفلبين لدول مجلس التعاون الرئيس الفخري 
لمنظوم����ة AMA التعليمي����ة رئيس جامعة AMA العالمي����ة أمبيل أغيلوس، ووزير التربي����ة والتعليم ماجد النعيمي 

وعدد من المسؤولين والدبلوماسيين وأولياء أمور الخريجين.

ونق����ل الش����يخ خليف����ة ب����ن راش����د آل 
خليف����ة تهان����ي وتبريك����ات صاح����ب 
ال����وزراء  رئي����س  الملك����ي  الس����مو 
به����ذه  وعائالته����م  الخريجي����ن  إل����ى 
المناسب����ة الس����عيدة، وتمنيات سموه 
لهم باستمرار النج����اح والتوفيق في 

حياتهم المستقبلية. 
وأك����د أن الحكوم����ة برئاس����ة سم����وه 
تض����ع القط����اع التعليمي ف����ي صدارة 
أولوياته����ا لم����ا له����ذا القط����اع من دور 

مهم في إعداد أجيال لديها من العلم 
والثقاف����ة ما يمكنها م����ن اإلسهام في 

صناعة حاضر ومستقبل الوطن.
وأض����اف أن مملك����ة البحري����ن لديه����ا 
تاري����خ عري����ق ف����ي مج����ال التعلي����م، 
خ����الل  تحق����ق  أن  واستطاع����ت 
الس����نوات الماضي����ة قف����زة هائلة في 
ع����دد المنش����آت التعليمي����ة الحديث����ة 
والمتط����ورة، كم����ا أنه����ا نجح����ت ف����ي 
تطوي����ر المناه����ج التعليمي����ة؛ لتك����ون 

أكث����ر ق����درة عل����ى تلبي����ة احتياجات 
عملية التنمية التي تش����هدها المملكة 

في مختلف المجاالت.
وأش����اد الش����يخ خليف����ة ب����ن راشد آل 
خليف����ة بدور جامع����ة AMA الدولية � 
البحرين في تطوير منظومة التعليم 
بمملك����ة البحرين ف����ي ظل ما تحظى 
به من ك����وادر أكاديمية وإدارية ذات 
كف����اءة وخب����رة مش����هود له����ا إقليميا 

ودوليا.

وتوجه بالتهنئة إلى الخريجين على 
تفوقه����م وما أبدوه م����ن حرص على 
الوص����ول إل����ى أعلى مرات����ب اإلنجاز 
التعليم����ي، داعيا إياه����م إلى استثمار 
يرتق����ي  م����ا  كل  ف����ي  التف����وق  ه����ذا 

بالوطن على المستويات كافة.
ع����ن  أغيل����وس  أع����رب  جانب����ه،  م����ن 
لصاح����ب  وتقدي����ره  شك����ره  خال����ص 
الس����مو الملك����ي رئيس ال����وزراء على 
رعاي����ة سموه لحفل التخ����رج سنويا، 
وه����و ما يؤك����د م����ا يوليه سم����وه من 
اهتم����ام بالقطاع التعليم����ي؛ باعتباره 
ال����دول  لنهض����ة  األس����اس  المح����ور 
والشعوب، مشيدا بما تقدمه حكومة 
البحري����ن برئاس����ة سم����وه م����ن دع����م 
ف����ي  الخ����اص  ومس����اندة لالستثم����ار 

مجال التعليم.

AMA الشيخ خليفة بن راشد يحضر تخريج الفوج 14 من

المنامة - بنا

قفزة هائلة في المنشآت التعليمية الحديثة والمتطورة
”AMA“ س��مو رئي��س ال��وزراء يني��ب خليف��ة بن راش��د لحض��ور تخري��ج الف��وج 14 م��ن

أشاد وزير التربية والتعليم رئيس مجلس التعليم العالي ماجد النعيمي  «
بالرعاية الكريمة من رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة 

بن سلمان آل خليفة، والتي تأتي في إطار اهتمام سمّوه وعنايته الدائمة 
بالمسيرة التعليمية، وحرصه على االرتقاء بالعنصر البشري من خالل 

االستثمار في تعليمه وتدريبه، بما يمكنه من اإلسهام في مسيرة التنمية 
التي يشهدها وطننا العزيز في شتى المجاالت.

وأكد اهتمام مجلس التعليم العالي بكل ما من شأنه النهوض بجودة  «
الخدمات التعليمية المقدمة في مؤسسات التعليم العالي الحكومية 

والخاصة، من خالل تنفيذ العديد من المشروعات والمبادرات التطويرية، 
ومن بينها التعاون مع مجلس االعتماد البريطاني لتنفيذ مشروع 

االعتماد األكاديمي المؤسسي في مؤسسات التعليم العالي، والتعاون 
مع أكاديمية التعليم العالي البريطانية لتنفيذ برنامج التطوير المهني 
ألعضاء هيئات التدريس، إضافًة إلى تشجيع االستثمار في هذا القطاع 

التعليمي الحيوي، وبناء الشراكات مع الجامعات الدولية المرموقة.

وأعرب الوزير عن خالص تهانيه وتبريكاته للخريجين والخريجات وأولياء  «
أمورهم، وتمنياته لهم بدوام التوفيق والنجاح.

النعيمي: سمّوه يقدم عناية دائمة للمسيرة التعليمية



أعرب الكثير من المواطنين من مختلف القطاعات، بمناسبة تدشين كرسي الملك حمد للحوار بين األديان والتعايش السلمي في جامعة سابينزا االيطالية، عن ارتياحهم لما تشهده 
مملكة البحرين من إنجازات متواصلة في ظل المس���اعي الس���امية التي يقوم بها عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس���ى آل خليفة، مضيفين أن ما يتحقق من نقلة نوعية 

في جهود التعايش والسالم العالمي، يضاف إلى رصيد البحرين في بقية القطاعات السياسية واالقتصادية والعمرانية ويجسد سالمة نهج القيادة الحكيمة.

 فقد قال مدير عام معهد البحرين للدراسات 
المالي���ة والمصرفي���ة أحم���د الش���يخ إن تعزيز 
الس���ام والتس���امح والتعاي���ش الس���لمي ف���ي 
العال���م، يع���د م���ن أنب���ل مقوم���ات المجتمعات 
الناجحة التي تتطلع إلى مزيد من اإلنجازات 
واالستقرار والنم���و، ونحن في المعهد نفتخر 
بمث���ل ه���ذه المب���ادرات م���ن صاح���ب الجالة 
المعرف���ة  وثقاف���ة  رق���ي  تعك���س  اذ  المل���ك، 
واالحت���رام المتب���ادل ف���ي المملك���ة، ونتطل���ع 
أيض���ا إل���ى المزي���د م���ن التركي���ز واالهتم���ام 

بالتدريب والتطوير لثروتنا البشرية. 
ه���ذا  يأت���ي  األكاديم���ي،  الصعي���د  وعل���ى 
التخص���ص ف���ي وق���ت يك���ون الح���ال أح���وج 
ال���ذي  األم���ر  التخصص���ات،  ه���ذه  إل���ى مث���ل 
سيث���ري الفكر والعقل البش���ري وينش���ر ثقافة 
الوسطي���ة واالعت���دال والتس���امح، ويبعد كل 
أشك���ال التعص���ب والتطرف ع���ن المجتمعات 
عالمي���ا. كما أن ذلك يس���هم ف���ي ترسيخ هذه 
القي���م النبيلة في األوساط األكاديمية ويؤكد 
أهمي���ة ترسي���خ فكر األم���ن واألمان والس���لم 

المجتمعي.
وب���دوره، أش���ار رئي���س جمعي���ة المصرفيي���ن 
البحريني���ة وحي���د القاسم���ي إل���ى أن جال���ة 
المل���ك، ومن���ذ ب���دء برنامج���ه اإلصاح���ي ل���م 
يهم���ل أي مج���االت لضم���ان إح���داث تنمي���ة 
فري���دة مس���تدامة، حي���ث وض���ع برام���ج لكل 
من الس���ياسة واالقتصاد والعلوم االجتماعية 
واإلنس���انية، وركز عل���ى التعلي���م لكي يضمن 
أس���س ومب���ادئ الحوار الت���ي تعتب���ر المحرك 

الرئيسي للتقدم.
وتدشي���ن ه���ذا المقع���د ه���و تأسي���س لمفهوم 
الح���وار بي���ن األديان عند الش���باب لم���ا له من 
أهمي���ة ف���ي تذلي���ل االختاف���ات الت���ي نبعت 
في العالم بسبب الجهل وتسببت في حروب 

وعدم استقرار. 
ويجب أن نهنئ أنفسنا على وجود ملك يتابع 
بنفس���ه ويخطط وينفذ أس���س نجاح المملكة 

لتق���ف شامخ���ة في صفوف ال���دول المتقدمة 
وتكون مثاال يحتذى به في المنطقة.

كم���ا قال رج���ل األعمال يوسف ص���اح الدين 
“سع���دت وغي���ري كثي���رون بتدشي���ن كرس���ي 
المل���ك حم���د للحوار بي���ن األدي���ان والتعايش 
الس���لمي مم���ا يظه���ر ال���رؤى الحكيم���ة والفكر 
المتق���دم والحض���اري لعاه���ل الب���اد صاح���ب 
الجالة الملك حمد بن عيس���ى آل خليفة في 
نقل التجربة البحرينية العريقة في التعايش 
عب���ر التاري���خ القدي���م، إل���ى العال���م واهتم���ام 
جالته الش���خصي في نش���ر ثقافة التس���امح 
تع���د  الت���ي  والس���ام  والتح���اور  والتعاي���ش 
ركيزة أساسي���ة لمحاربة جميع أن���واع العنف 
والتطرف والتفرقة، وقد ترسخ هذا المفهوم 

اكث���ر مع بداية المش���روع اإلصاحي لجالته 
بجميع إبعاده ومقوماته”. 

وأض���اف أن تدشي���ن ه���ذا الكرسي ل���ه فوائد 
ع���دة وال تحص���ى ف���ي الحاضر والمس���تقبل، 
ويعتبر إنج���ازا عالميا كبيرا لش���باب البحرين 
األنش���طة  ويع���زز  سيزي���د  فه���و  والعال���م 
األكاديمية والتعليمية والثقافية مما يس���اهم 
ف���ي إظه���ار أهمي���ة وسماح���ة األدي���ان عامة، 
والدين اإلسامي خصوصا في نش���ر مفاهيم 
التعاي���ش الس���لمي ويع���زز جس���ور التواص���ل 
الثقافي والحضاري بي���ن البحرين، خصوصا، 
ودول مجل���س التع���اون عام���ة م���ع إيطالي���ا 

واالتحاد األوروبي. 
وتابع أنه يشرفنا جميعا أن نرفع إلى صاحب 

الجال���ة المل���ك أخل���ص التهان���ي والتبريكات 
بمناسب���ة ه���ذا العم���ل الجلي���ل ال���ذي س���وف 
يخل���د اسم جالته ومملك���ة البحرين حكومة 
وشعب���ا عاليا على مر الس���نين، ويعرف العالم 
ب���أن البحرين كانت وما زالت بوتقة حضارية 
متمي���زة، وأنها بلد األمان والتس���امح والعدل 
والمحب���ة  التعاي���ش  نش���ر  عل���ى  وتح���رص 
والس���ام، ووضعت له���ا القواني���ن التي تكفل 
للجميع االحترام والتقدير على مبدأ المساواة 
ف���ي الحق���وق والواجبات، وأنه���ا ستظل على 
الدوام واحة التعايش والتس���امح والوسطية 
يعي���ش  م���ن  لجمي���ع  وحاضن���ة  واالعت���دال، 
عل���ى أرضه���ا ويعم���ل لخيره���ا وصاحها، من 
دون أي تفرق���ة أو تميي���ز، وان تكات���ف أبنائها 
والمقيمين على أرضها مع قيادتنا الس���ياسية 
الحكيمة ساهم في إبعاد مملكة البحرين عن 

التعصب والتطرف.
وختم بالقول “مما يزيد من فخرنا كمواطنين 
أن يتزام���ن حفل تدشين كرس���ي الملك حمد 
للحوار بين األديان والتعايش الس���لمي مرور 

100عام على التعليم في البحرين”.
 وم���ن ناحيت���ه، ق���ال عض���و مجلس الش���ورى 
اليمان���ي إن تدشي���ن كرس���ي جال���ة  سعي���د 
المل���ك حم���د ج���اء بالتزام���ن م���ع العدي���د من 
المب���ادرات الت���ي أطلقها عاهل الب���اد، والتي 
تص���ب جميعه���ا ف���ي التعاي���ش الس���لمي بين 
األدي���ان، ليس على الصعيد المحلي فحس���ب 
بل تخطت ذلك إلى المس���توى الدولي، لتؤكد 
للعال���م أجمع أن البحرين كانت منذ القدم وما 
زال���ت واحة س���ام ومحب���ة باحتضانها لكافة 
أطياف البش���ر من أتب���اع الديانات والمذاهب 
واألع���راق المختلفة. وأض���اف: ليس بالغريب 
أن نش���هد ه���ذه اإلنج���ازات في بل���د التعايش 
والس���ام ال���ذي يحتض���ن الكنيس���ة والمعب���د 
والمسجد والمأتم وغيرها من دور العبادات.

وأك���د اليماني أن تدشين كرس���ي الملك حمد 
للحوار بين األديان في أعرق جامعات أوروبا 
جاء ف���ي وقت يك���ون فيه العال���م )حكومات 
وشعوب( في أم���س الحاجة إلى الخروج من 
الصراعات و األزمات المختلفة ليؤكد جالته 
أن التس���امح والتعايش والحوار هي المبادئ 
البش���رية عل���ى ه���ذه  الت���ي ستضم���ن حي���اة 
األرض، بل هي أكبر قوة وتأثيرا من العوامل 

السياسية واالقتصادية وغيرها.
وقال عضو الش���ورى إن انطاق هذا الكرسي 
ف���ي  والطلب���ة  الباحثي���ن  ويش���جع  سيحف���ز 
المجال التربوي ليخوضوا غمار علم إنس���اني 
حدي���ث يمكن من خال���ه الوصول إلى الكثير 
من األبحاث والنتائج التي تسهم في تقريب 
ال���رؤى وتص���ب في ح���ل الكثير م���ن األزمات 
العالمية وإزالة الحواجز الفكرية بين أطياف 

المجتمع.
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أثار لقاء استضافته جمعية قاللي للصيادين مساء أمس السبت في مقرها العديد من المخاوف والقلق إثر ما تتعرض له الثروة 
البحرية والمخزون السمكي من تدمير جراء الممارسات السلبية الخاطئة التي تقوم بها العمالة الوافدة، وعبروا عن استغرابهم 
الش���ديد م���ن “اآلذان الصم���اء” من جانب المس���ؤولين عل���ى مدى أكثر من 3 عقود من الزمن متس���ائلين :”متى يتحرك المس���ؤولون 

وأرزاق الصيادين تتردى عاًما بعد عام والثروة البحرية والمخزون السمكي في خطر مستمر جراء التدمير؟”.

وعك����س اهتم����ام الصيادي����ن بحضور 
اللق����اء ال����ذي ش����ارك فيه أيًض����ا نواب 
سابقون ومترشحون حجم المش����كلة 
وإص����رار الجمي����ع على ق����رع “أجراس 
اإلن����ذار” لحماي����ة الث����روة البحرية من 
جه����ة والحدي����ث ع����ن ت����ردي أوض����اع 
م����ن  البحري����ن.  ف����ي  الصيادي����ن  كل 
جه����ة أخرى، فهذا اللقاء الذي استهله 
رئيس جمعية قالي للصيادين محمد 
كل  تمثي����ل  عل����ى  بالتأكي����د  الدخي����ل 
الصيادين البحرينيين الذين يكسبون 
رزقه����م من الصي����د، يعلق اآلمال على 
تح����رك فعال م����ن جانب المس����ؤولين 
إلنق����اذ  الازم����ة  اإلج����راءات  التخ����اذ 
الث����روة البحري����ة، م����ع عدم المس����اس 
بحق����وق الصيادي����ن الذي����ن يعتمدون 
على صيد الروبيان كمصدر رزق لهم، 
فالمطل����ب الرئي����س هو المن����ع الفوري 
للصي����د بطريقة )الكراف(، وأن الوقت 
قد حان “للضرب بيد من حديد” على 
كل مخالف ومتجاوز للقانون ال تهمه 
مصلح����ة الوط����ن وال حماي����ة م����وارد 

أبنائه.

للصيادي����ن  المج����ال  اللق����اء  وفت����ح 
نظره����م  وجه����ات  يطرح����وا  ألن 
وماحظاتهم حول جوانب المشكلة، 
فيما ذهب البيان الذي أصدرته الوقفة 
إلى اإلش����ارة لدراس����ة رسمية حديثة 
الس����مكي  المخ����زون  تراج����ع  ح����ول 
بنس����بة 90 بالمئ����ة بع����ض الممارسات 
الت����ي  والمدم����رة  الخاطئ����ة  الس����لبية 
تق����وم به����ا العمال����ة الواف����دة، ويأت����ي 
على رأس ه����ذه الممارسات الخاطئة 

الصي����د الجائر بواسط����ة الكراف التي 
تس����تخدم شباكا لصيد الربيان فتعمد 
إلى تدمير جميع ما يصادفها في قاع 
البح����ر، عاوة على ع����دم تفريق هذه 
الشباك بين الربيان وغيره من أسماك 
صغي����رة أو تل����ك التي في ط����ور النمو 
أو قش����ريات وه����و ما يس����مى بالصيد 
الجانب����ي ال����ذي يش����كل 70 % تقريًبا 
من إجمالي الصيد بالكراف، في حين 

يشكل الربيان 30 % فقط.

الصيادون في وقفتهم بجمعية قاللي يأملون في تحرك حازم وسريع من المسؤولين

وقف��ة تطالب بإج��راءات عاجل��ة لحماية الث��روة البحرية

صيادو “قاللي”: متى يتحرك المسؤولون؟

أشاد وزير شؤون الكهرباء  «
والماء عبدالحسين ميرزا 

بتدشين كرسي الملك 
حمد للحوار بين األديان في 

جامعة سابينزا في روما، 
والتي تعد مبادرة سامية من 

عاهل البالد صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل 

خليفة في ترسيخ مبدا 
الحوار ومد جسور التواصل 
وتعزيز التعايش بين جميع 

الطوائف واألديان.

وبهذه المناسبة رفع وزير  «
شؤون الكهرباء والماء أسمى 

آيات التهاني والتبريكات 
إلى صاحب الجاللة الملك 

لتبنيه مثل هذه المبادرات 
التي تعزز مكانة مملكة 

البحرين وتضعها في مصاف 
الدول الداعية للحوار بين 
األديان، سعيا من جاللته 

لمد جسور التواصل وتعزيز 
الحوار المتبادل بين 

الجميع، وترسيخا للمكانة 
العالمية التي تتمتع بها 
مملكة البحرين باحترام 

جميع الطوائف واألديان عبر 
التاريخ.

وتعد هذه المبادرة من لدن  «
جاللة الملك مبادرة حضارية 

رائدة لتعزيز التسامح 
والتعايش السلمي بين 

الجميع بمختلف الطوائف 
واألديان وتعد رسالة إنسانية 

سامية لجميع الشعوب، 
تأكيًدا على أن مملكة 

البحرين والتي تتمتع بتنوع 
للطوائف واألديان والتعايش 

السلمي منذ قديم الزمان، 
مما يضع المسؤولية 

على جميع أبناء المجتمع 
البحريني إلبراز هذه الصورة 

ميرزا: مبادرة حضارية

عبدالحسين ميرزا

سعيد اليماني أحمد الشيخ

وحيد القاسمي يوسف صالح الدين

سعيد محمد من قاللي

م��واط��ن��ون: إن���ج���ازات ج��ال��ت��ه رف��ع��ت ش���أن ال��وط��ن وال��م��واط��ن��ي��ن
المنامة - بنا

Û  ل���م يكن غريب���ا أن يتق���دم األب الرئيس مواك���ب الفرح، فيش���مل برعايته
الكريم���ة حف���ل تخري���ج الف���وج الثالث عش���ر من طلب���ة الجامع���ة األهلية، 
فلطالما حرص سموه حفظه هللا ورعاه على أن يكون في مقدمة المهنئين 
لن���ا ولطابن���ا، ب���ل أن يكون ُمعتليا القام���ات، فنرفع به الراي���ات والهامات، 

حين تدق األجراس لتشير الساعة معلنة بأن عرس األهلية قد بدأ.
Û  إن للزعام���ات النادرة ف���ي عمر التاريخ المكتوب أي���اد بيضاء، ولهم مثلما

ه���ي المعج���زة التي ال تتحقق ف���ي الزمان مرتين ذلك التراءي للمس���تقبل 
وكيف يمكن أن يكون مشرقا بتوجيه القلوب المبصرة والعقول الصابرة.

Û  إن���ه خليف���ة بن سلمان في أبهى حلٍة إنس���انية وهو يرعانا أطال هللا عمره
المدي���د، وه���و ذل���ك القائ���د الذي ي���رى في الغد الس���عيد أما جدي���دا وعزا 

فريدا، ال يتوج به إال األحبة، فكان لنا الحظ، وكانت منا البيعة.
Û  الي���وم المواف���ق الح���ادي عش���ر م���ن نوفمب���ر ي���وم ال ينس���ى ف���ي أبجدي���ة

األكاديمي���ة البحريني���ة، حي���ث إن الرعاية الس���امية لحف���ل تخريج لفيف 
إضاف���ي من ط���اب وطالب���ات الجامعة األهلي���ة ما هي إال خط���وة ذهبية 
مه���داة إل���ى أجيالنا المكافحة؛ من أجل تحقي���ق الخير كل الخير للبحرين 

وشعبها، لقادتها وربابنتها.
Û  إن الزم���ن ال يقاس دائما بالس���نوات التي تمضي أو تل���ك التي ننتظر منها

المجيء، لكنه يقاس بحجم األحام التي تتحقق واألمنيات التي تتحول 
إل���ى واق���ع حياة، فالمك���ان هو نفس المك���ان الذي ينتظ���ر مقدمكم البهي، 
وأنت���م تأخ���ذون بأيدينا كي نعبر معا جس���ر الوع���ي التكنولوجي الخطير، 
العال���م ف���ي سباق محموم نحو التقدم، في ره���ان مصيري محمود باتجاه 
استله���ام الفك���رة الجدي���رة للتعامل مع أس���رار الكون وخباي���اه، فمن دون 
دعمك���م، وم���ن دون رعايتكم، ق���د نتوه في تل���ك المجرة الس���حيقة، وقد 
تنزل���ق أقدامن���ا م���ن ف���وق القم���ة الت���ي أعنتمونا عل���ى بلوغها بالج���د تارة 

وبالدعم والتشجيع تارة أخرى.
Û  إنن���ا ال نمتل���ك ف���ي تل���ك اللحظ���ات قب���ل أن ته���ل علين���ا ساع���ات حفلك���م

األكاديم���ي المهي���ب، إال أن ندع���و هللا العلي القدي���ر أن يزيدكم قدرا على 
قدر، ويعزز أعمالكم الصالحات بالدعوات الصالحات، ويسبغ على سموكم 
بنعم���ة الصح���ة وأمان العافية، فأنتم من بنى فحق���ق، ومن خطط فأنجز، 

ومن أدى فأجاد.
Û  يحفظك���م هللا ويرعاك���م ويني���ر دروبك���م ويعض���د مس���عاكم، إنه الس���ميع

العليم.

عرس “األهلية”

بقلم:  الدكتور عبداهلل الحواج

المشرقة والمشرفة للجميع 
على هذا التنوع والذي يعد إرث 

أنساني وحضاري قائم على 
االحترام المتبادل واالنتماء 

لألرض.

المنامة - وزارة الخارجية

الهجم���ات  الخارجي���ة  وزارة  أدان���ت 
مدين���ة  ف���ي  وقع���ت  الت���ي  االنتحاري���ة 
الصوم���ال  بجمهوري���ة  مقديش���و 
الفيدرالية، وأدت إلى سقوط العش���رات 
ع���ن  معرب���ة  والجرح���ى،  القتل���ى  م���ن 
خالص التعازي والمواساة ألهالي وذوي 

العاج���ل  بالش���فاء  وتمنياته���ا  الضحاي���ا 
لجمي���ع المصابي���ن ج���راء ه���ذه األعمال 

اإلرهابية.
وجددت وزارة الخارجية موقف مملكة 
ل���كل اشك���ال  بق���وة  الراف���ض  البحري���ن 

العنف والتطرف واالرهاب.

البحرين تدين الهجمات االنتحارية بمقديشو

أكد الصيادون تأييد اإلجراءات الرسمية التي ستقوم بها الحكومة مع التأكيد على ضرورة تطبيق وتفعيل  «
قرارات تلزم سرعة التنفيذ منها تقليل عدد رخص الصيد التي بلغت أكثر من 1600 رخصة من بينها 280 رخصة 

صيد ربيان، عالوة على تفعيل تواجد صاحب الرخصة أو النوخذة البحريني على ظهر كل سفينة صيد تبحر 
في المياه اإلقليمية لمملكة البحرين، ومواصلة جهود التفتيش والرقابة البحرية واألرضية، وتعزيز الرقابة 

على أدوات الصيد الجائر، ووقف عمليات تصدير مختلف أنواع األسماك والروبيان الطازج أو المثلج، معبرين 
عن الشكر للجهود التي أسفرت مؤخًرا عن ضبط كميات تقدر بأكثر من 500 كيلو من األسماك الصغيرة من 

مختلف األنواع التي تم صيدها وبيعها وتداولها في مرافئ الصيد واألسواق المركزية.



أكد محافظ الش���مالية علي العصفور 
أداء  تطوي���ر  ف���ي  المب���ادرة  أهمي���ة 
خدماته���ا  تقدي���م  ف���ي  المحافظ���ة 
البرنام���ج  خ���ال  م���ن  المس���تدامة 
الوطني “تواصل” كمنصة إلكترونية 
الحكوم���ة  منص���ات  م���ن  مهم���ة 
بع���د تحقي���ق  اإللكتروني���ة، السيم���ا 
جائ���زة التميز في الملتقى الحكومي 
2018 ف���ي التواصل م���ع العماء من 
خ���ال البرنام���ج، وأهمي���ة الحف���اظ 

على هذا اإلنجاز وتطويره.
وأش���اد المحاف���ظ بتوجيه���ات ول���ي 
العه���د نائ���ب القائ���د األعل���ى النائ���ب 
األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
“تواص���ل”  اعتب���ار  ف���ي  خليف���ة  آل 
كحاف���ز لتطوي���ر الخدم���ات المقدمة 
للمواطني���ن ورف���ع مس���توى كفاءتها 
تحقيقا لرؤي���ة البحرين االقتصادية 

أخي���را  العصف���ور  )2030(.وت���رأس 
االجتماع���ات  بقاع���ة  اجتماع���ا 
بالمحافظ���ة استهل���ه باإلش���ارة إل���ى 
م���ا تمثل���ه جائ���زة التميز م���ن تحفيز 
على التنافس���ية والت���ي تفتح أمامنا 
أفق���ا أوسع الستف���ادة أكب���ر شريحة 
م���ن المواطني���ن والمقيمي���ن لرص���د 
الش���كاوى والمقترح���ات ب���ل وإتاحة 
الفرص���ة لتلق���ي ماحظاتهم وآرائهم 

في البرامج والفعاليات واألنشطة.
واك���د أن المرحل���ة المقبل���ة تتطل���ب 
بالمحافظ���ة  عم���ل  فري���ق  تش���كيل 
لارتق���اء بالبرنامج إليج���اد معالجة 
أفضل لس���رعة حل الح���االت الواردة 
كمؤش���ر لرف���ع أداء العم���ل، والعم���ل 
واإلع���ان  التروي���ج  تعزي���ز  عل���ى 
للبرنامج وتعريف الجمهور بخدمات 

“تواصل” في المحافظة الشمالية.

البحريـن واحـة للتسامـح والتعايـش
ال����ع����رادي ي��ش��ي��د ب��ال��ت��ع��اون ال��م��ش��ت��رك م���ع “ال���س���ام ال���دول���ي”

أك���د النائ���ب األول لرئي���س مجل���س الن���واب عل���ي الع���رادي ال���دور المه���م 
والمحوري الذي يضطلع به معهد السالم الدولي، من خالل سعيه المستمر 
لتعزيز قيم الس���الم والتس���امح والتعايش، ودعم جه���ود المجتمع الدولي 
الرامي���ة إل���ى حفظ وبناء الس���الم؛ وذل���ك عب���ر البرامج والفعالي���ات التي 
ينظمها المعهد، فضالً عن عقد الشراكات اإلقليمية لدعم السالم والتنمية. 

ج���اء ذل���ك ف���ي لق���اء النائ���ب األول 
لرئي���س مجل���س النواب، م���ع رئيس 
رود  تي���ري  الدول���ي  الس���ام  معه���د 

الرسن بمناسبة زيارته للباد.
وأش���اد الع���رادي بالتعاون المش���ترك 
مع معهد الس���ام الدول���ي، والذي تم 
م���ن خ���ال المب���ادرات الت���ي دشنه���ا 
م���ع  الم���ا  أحم���د  المجل���س  رئي���س 
المعه���د، والتي أك���دت أهمية تفعيل 
دور المؤسس���ات البرلماني���ة لتعزي���ز 
التنمية المس���تدامة والسام الدولي 
ونشر ثقافة التسامح بين الشعوب. 

وأردف الع���رادي أن البحري���ن وف���ي 
لعاه���ل  الس���امية  التوجيه���ات  ظ���ل 
الب���اد صاح���ب الجال���ة الملك حمد 
ب���ن عيس���ى آل خليف���ة، تع���د واح���ة 
الس���لمي،  والتعاي���ش  للتس���امح 
وتفتخر بكونها مثل يحتذي به على 
الصعيد الدولي عبر مبادئ التسامح 
مبادئه���ا  أرس���ى  الت���ي  واإلنس���انية 
المش���روع اإلصاح���ي ال���ذي دشن���ه 

صاحب الجالة الملك. 
م���ن جانب���ه، أش���اد رود الرس���ن بم���ا 
تش���هده مملك���ة البحري���ن م���ن تقدم 

وتطور ونماء، بقي���ادة جالة الملك، 
الديمقراط���ي  بالنه���ج  والتزامه���ا 
واإلصاحي، كما تن���اول اللقاء سبل 
والمجل���س  المعه���د  بي���ن  التع���اون 

النيابي. 

وحض���ر اللقاء نائب الرئيس والمدير 
التنفي���ذي للعملي���ات بمعه���د الس���ام 
الدول���ي آدم لوبي���ل، ومدي���ر المعه���د 
في الش���رق األوسط وشمال إفريقيا 

نجيب فريجي.

النائب األول لرئيس مجلس النواب في لقاء مع رئيس معهد السالم الدولي

القضيبية - مجلس النواب

المنامة - دراسات

المنامة - وزارة الخارجية

حض���ر رئي���س مجل���س أمن���اء مرك���ز “دراسات” 
الش���يخ عب���دهللا ب���ن أحم���د آل خليف���ة، افتتاح 
برنامج القمة العالمية لمراكز الفكر ومؤسسات 
المجتمع المدني العالم���ي 2018، والذي نظمته 
جامع���ة بنس���لفانيا األميركية، ف���ي الفترة 7 - 9 
نوفمب���ر الج���اري في بروكس���ل. وسل���ط رئيس 
“دراسات”، في مشاركته بإحدى جلسات القمة، 
الضوء على التحديات العابرة للحدود، محذرا 

من أن االنتصار على “داعش” ال يعني أن نهاية 
اإلرهاب باتت وشيكة؛ ألن منابع الفكر المتشدد 
ال تزال قائمة ونشطة، والفعل اإلرهابي يتطور 
ويتخ���ذ مس���ارات غي���ر تقليدي���ة، خصوًصا أنه 
ف���ي  اإلرهابي���ة  الجماع���ات  اخت���زال  يمك���ن  ال 
“داع���ش” و “القاع���دة” فق���ط، ب���ل تش���مل أيضا 
جماعات اإلره���اب التي تدعمها إي���ران، ومنها: 
مليش���يا الحوث���ي ف���ي اليم���ن، وح���زب هللا في 
لبن���ان، وجماع���ات وخاي���ا اإلره���اب ف���ي دول 

الخليج، وهي مليشيات طائفية عابرة للحدود، 
لذل���ك ينبغ���ي الضغط على النظ���ام اإليراني با 
ه���وادة؛ ك���ي يتوق���ف ع���ن “عولم���ة اإلره���اب”. 
ون���وه إلى أن عاهل الب���اد، أطلق دعوة سامية 
إل���ى مراكز الفكر، لإلسه���ام في صناعة الحاضر 
والمس���تقبل، من خ���ال رس���م اإلستراتيجيات 
العلمية والعملية، طويلة األجل، والتي تناسب 
عملي���ة اإلصاح���ات المتج���ددة والش���املة في 

الباد على المستويات كافة.

اجتمع���ت وكي���ل وزارة الخارجية الش���يخة رنا بنت عيس���ى بن دعي���ج آل خليفة في روما أمس، مع األمين الع���ام لوزارة خارجية 
جمهورية إيطاليا إليزابيتا بيللوني، في إطار الزيارة الرسمية التي تقوم بها وكيل الخارجية إلى جمهورية إيطاليا.

الشيخ عبدالله بن أحمد يشارك في إحدى جلسات القمة

عبداهلل بن أحمد يش��ارك في القمة العالمية لمراكز الفكر رنا بنت عيس��ى تجتمع مع األمين العام للخارجية في روما

الضغط على إيران لوقف “عولمة اإلرهاب” فتـح آفـاق أرحـب للتعـاون مـع إيطاليــا

ضاحية السيف - المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان

احتفل���ت المؤسس���ة الوطنية لحقوق 
اإلنس���ان بالذك���رى الس���نوية التاسعة 
إلنشائها يوم 10 نوفمبر 2009، ومنذ 
صدور األمر الملكي السامي رقم )46( 
بإنش���اء المؤسس���ة الوطني���ة لحقوق 
اإلنس���ان، وهي مس���تمرة في الحرص 
على تجس���يد الهدف المح���وري الذي 
أنش���ئت من أجله والمتمثل في تعزيز 
اإلنس���ان  حق���وق  وحماي���ة  وتنمي���ة 
وترسي���خ قيمه���ا ونش���ر الوع���ي به���ا 
واإلسه���ام ف���ي ضم���ان ممارستها من 
قب���ل الجمي���ع، من خ���ال أداء مهامها 
بحري���ة وحيادي���ة واستقالي���ة تام���ة 
تماشًيا مع مبادئ باريس والتي تمثل 

المرجع القانوني إلنشائها.
وقال���ت المؤسس���ة إن مب���ادرة عاه���ل 
الب���اد صاح���ب الجال���ة المل���ك حمد 
بن عيس���ى آل خليفة شّكلت بإنش���اء 
“المؤسس���ة الوطنية لحقوق اإلنسان” 

وفق���ًا  محاي���دة  مس���تقلة  كمؤسس���ة 
لمب���ادئ باري���س للع���ام 1993 عام���ة 
ب���ارزة ف���ي مس���يرة العم���ل الحقوقي 

البحريني. 
واعتمدت المؤسسة الوطنية لحقوق 
اإلنسان مؤخًرا االستراتيجية وخطة 
العمل لألعوام )2019 - 2021(، والتي 
تهدف لجعل مفاهيم حقوق اإلنس���ان 

جزءا من نمط الحياة الوطني. 
أنه���ا  الوطني���ة  المؤسس���ة  وأك���دت 
ستعم���ل بم���ا لديها من والي���ة واسعة 
أكده���ا قان���ون إنش���ائها وفق���ا لمبادئ 
باري���س، عل���ى متابعة م���دى االلتزام 
الدولي���ة  والمعاه���دات  باالتفاق���ات 
المنبثق���ة من منظمة األم���م المتحدة 
إليه���ا  انضم���ت  أو  صدق���ت  والت���ي 
البحري���ن في مجال حقوق اإلنس���ان؛ 
م���ن  واحترامه���ا  نفاذه���ا  لضم���ان 

الجميع.

متابعة االلتزام بالمعاهدات الحقوقية

المنامة - بنا

المنامة - بنا

“الشمالية”: فريق لالرتقاء بـ “تواصل”

ترأس رئيس الجمارك نائب رئيس منظمة الجمارك العالمية لدول إقليم شمال 
إفريقيا والش���رق األدنى واألوسط الش���يخ أحمد بن حمد آل خليفة، االجتماع 
اإلقليم���ي للمنظم���ة وال���ذي عق���د ف���ي عم���ان بمش���اركة األمي���ن العام المس���اعد 
للمنظم���ة ري���كاردو تريفينو وع���دد من المديري���ن العامين للجمارك ومس���ؤولي 

التخطيط اإلستراتيجي في دول اإلقليم.

وناق���ش االجتم���اع الخط���ة االستراتيجية 
لمنظم���ة الجم���ارك العالمية لألع���وام 2019 
مجل���س  لق���رار  تنفي���ذًا  وذل���ك  2022؛   -
المنظم���ة ف���ي دورت���ه المنعقدة ف���ي يونيو 
2018 بمش���اركة الدول األعضاء في وضع 
المقترح���ات واألولوي���ات تمهي���دًا لصياغة 

الخطة الجديدة.
وأش���اد نائ���ب رئي���س المنظم���ة ف���ي كلمته 
االفتتاحي���ة بم���ا تق���وم ب���ه المنظم���ة م���ن 
الخط���ة  ف���ي إط���ار صياغ���ة  نه���ج جدي���د 

االستراتيجية.
ف���ي  تعق���د  الت���ي  االجتماع���ات  أن  وأك���د 
دول اإلقلي���م تس���هم برسم رؤي���ة واضحة 

ومستقبلية لوضع خطة إستراتيجية تلبي 
متطلب���ات العم���ل الجمرك���ي بص���ورة أكثر 
فاعلي���ة، كم���ا تط���رق إلى التط���ور الحاصل 
ف���ي تقني���ة المعلوم���ات وما نت���ج عنها من 
ث���ورة في عال���م البيان���ات وزي���ادة حجمها 
بس���بب النمو المطرد للتج���ارة اإللكترونية 
في جمي���ع أنحاء العالم وه���و ما استدعى 
من منظم���ة الجمارك العالمي���ة التفكير في 
إنش���اء منص���ة رقمي���ة عالمية تس���اهم من 
خاله���ا بتب���ادل المعلوم���ات بي���ن سلط���ات 
الجم���ارك وذل���ك لتس���هيل عملي���ة التدقيق 

والمراقبة الجمركية.
وأض���اف تعليق���ا عل���ى توزي���ع الكلف���ة على 

األه���داف االستراتيجي���ة باقت���راح أن تبدأ 
المنظم���ة بدراسة إقامة فعاليات وأنش���طة 
دولي���ة توف���ر م���ن خال ذل���ك إي���رادا ثابتا 
لتموي���ل أنش���طتها ب���دالً من االعتم���اد على 
صنادي���ق الدعم الت���ي تقدمها بعض الدول 
الكب���رى والت���ي ق���د ال تضم���ن استمراريتها 

على المدى الطويل.
اتخ���ذت  المنظم���ة  أن  تريفين���و  وأوض���ح 

تحلي���ل  به���دف  اإلج���راءات؛  م���ن  حزم���ة 
بيئ���ة العم���ل والمتمثل���ة ف���ي بن���اء خط���ة 
 -  2019 المقبل���ة  لألع���وام  استراتيجي���ة 
2022 بمش���اركة الدول األعضاء بالمنظمة 
ذات مضامي���ن  ورسال���ة  برؤي���ة  للخ���روج 
موجه���ة لتحقيق األه���داف االستراتيجية 
المرجوة م���ع األخذ بعين االعتبار أولويات 

األهداف.

رئيس الجمارك يترأس االجتماع اإلقليمي لمنظمة الجمارك العالمية

العالمية للمنظمة  اإلق��ل��ي��م��ي  االج��ت��م��اع  ي��ت��رأس  ال��ج��م��ارك  رئ��ي��س 

خطــة استراتيجيــة لتفعيــل العمــل الجمركــي

الشيخة رنا بنت عيسى  مع األمين العام لوزارة خارجية إيطاليا

إنهـــاء 1595 وحــدة في مدينــة خليفــة
للتنمية” “ال��س��ع��ودي  م��ش��اري��ع  م��س��ت��ج��دات  تستعرض  “اإلس���ك���ان” 

أكد الوكيل المساعد لمشاريع اإلسكان سامي بوهزاع أن مشاريع مدينة خليفة ووادي 
الس���يل وقاللي تش���هد تقدًم���ا ملحوًظا في نس���ب إنجازها، مؤكًدا ح���رص الوزارة على 
س���رعة االنته���اء من تنفي���ذ كال األعمال اإلنش���ائية والبنية التحتية بالمش���اريع؛ حرًصا 

منها على أهمية تلبية احتياجات المواطنين اإلسكانية.

المس���اعد  الوكي���ل  اجتم���اع  ف���ي  ذل���ك  ج���اء 
لمش���اريع اإلسكان سامي بوهزاع مع الصندوق 
الس���عودي للتنمي���ة؛ لمتابع���ة مس���تجدات سير 
العم���ل بالمش���اريع الممول���ة من ِقب���ل الصندوق 
ال���وزارة  وكي���ل  أش���اد  إذ  للتنمي���ة،  الس���عودي 
المس���اعد بالدع���م ال���ذي يحظ���ى ب���ه ع���دد من 
مش���اريع وزارة اإلسك���ان م���ن بينه���ا مش���اريع 
مدين���ة خليفة وضاحية الرملي ووادي الس���يل 
األخوي���ة  العاق���ات  بمتان���ة  منوًه���ا  وقال���ي، 
الطيب���ة التي تربط بي���ن الدولتين الش���قيقتين 

في مختلف المجاالت.
وق���ال بوه���زاع “إن وزارة اإلسكان تع���ي تماًما 
بخص���وص  ب���ه  تضطل���ع  ال���ذي  المه���م  ال���دور 

سرع���ة تنفيذ المش���اريع المدرج���ة في خططها 
وبرامجه���ا، ال���ذي ينعكس على وتي���رة توزيعها 
عل���ى المواطنين”، مؤكًدا أن المش���اريع الممولة 
م���ن قب���ل الصن���دوق الس���عودي للتنمي���ة ُتدرج 
ضمن برنامج عمل الحكومة الذي يقضي ببناء 
25 أل���ف وح���دة سكنية والمنبث���ق عن التوجيه 

الملكي السامي لبناء 40 ألف وحدة سكنية.
وأك���د أن مش���روع مدين���ة خليفة شه���دت بناء 
إنه���اء  بالفع���ل  وت���م  سكني���ة،  وح���دة   1595
إج���راءات تس���كين 421 بالوح���دات الجاه���زة 
بحي “النعميات”، فيما بلغت نس���ب اإلنجاز في 
باق���ي الوحدات المقررة بتل���ك المرحلة مراحل 
متقدم���ة، مضيًفا أن نس���ب اإلنج���از في أحياء 

“العلي���م” و “المحادي���ر” بمدين���ة خليف���ة الت���ي 
تتضمن بن���اء 1054 وحدة سكني���ة بواقع 862 
وح���دة و192 شق���ة تملي���ك، بلغ���ت 97 % على 
صعي���د األعم���ال اإلنش���ائية، فيم���ا بلغت نس���ب 
اإلنج���از في أعم���ال البنية التحتي���ة بها 76 %، 
مؤكًدا أن النسب تعني دخول هذه األحياء في 
مراحلها النهائية لتكون جاهزة قريًبا للتس���ليم؛ 
لتعلن الوزارة بعد ذلك انتهاء المرحلة األولى.

الرمل���ي  ضاحي���ة  بمش���روع  يتعل���ق  وفيم���ا 
اإلسكان���ي، أوض���ح الوكيل المس���اعد لمش���اريع 
اإلسك���ان أن نس���ب اإلنج���از بوحداته بلغت 89 
% باألعم���ال اإلنش���ائية ل���� 1260 وحدة سكنية 
ُتنفذ بالمدين���ة و53 % بأعمال البنية التحتية، 
مش���يًرا إلى أن���ه تم البدء في تنفيذ مش���روعي 
وادي السيل وقالي وسيستمر العمل لمدة 18 

شهًرا.

جانب من االجتماع

المنامة - وزارة اإلسكان

اندلع حريق كبير أمس في مس���تودع 
للمواد الباستيكية بمنطقة توبلي.

وباش���ر رج���ال الدفاع المدن���ي إخماد 
الحري���ق ف���ور اندالع���ه، وت���م إخ���اء 

من���ازل مج���اورة للحريق ف���ي إجراء 
احترازي.

وفتح���ت الجهات المختص���ة تحقيقا 
عن أسباب الحادث.

حريق بمستودع للبالستيك بتوبلي

06local@albiladpress.com

األحـد
11 نوفمبر 2018 
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محرر الشؤون المحلية - تصوير: رسول الحجيري

واستعرض���ت وكي���ل الخارجي���ة مس���ار عاقات 
الصداق���ة الوطيدة الت���ي تجم���ع البلدين والتي 
تش���هد تط���وًرا ونم���ًوا، منوه���ًة بم���ا تتمي���ز ب���ه 
العاق���ات م���ن تع���اون ثنائي وتنس���يق مش���ترك 
عل���ى مختلف األصعدة وتجاه مختلف القضايا، 
مؤك���دة حرص البحرين عل���ى فتح آفاق أرحب 
للتع���اون بم���ا يع���ود بالنفع والخير عل���ى البلدين 

وشعبيهما الصديقين.
أعربت بيللوني عن اعتزازها بلقاء الشيخة  «

رنا بنت عيسى، مؤكدة اهتمام جمهورية 
إيطاليا بتطوير العالقات الثنائية مع 

مملكة البحرين، وتعزيزها على مختلف 
المستويات وفي المجاالت كافة، مشيدًة 
بما يربط بين البحرين وجمهورية إيطاليا 

من عالقات صداقة قوية، متمنية لمملكة 
البحرين دوام التقدم واالزدهار.



نظام إلكتروني إلدارة دور رعاية السن
ال���ب���ح���ري���ن ف�����ي  م�������رة  ألول  ي���ن���ف���ذ  م���ت���ك���ام���ل  س����ج����ل 

أعلن وزير العمل والتنمية االجتماعية جميل حميدان، والرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية محمد القائد، عن تدش���ين النظام اإللكتروني الش���امل إلدارة 
دور اإليواء لرعاية كبار السن، وهو سجل إلكتروني متكامل ينفذ ألول مرة في البحرين.

التدشي���ن ف���ي إط���ار تع���اون مش���ترك  وج���اء 
بي���ن الوزارة والهيئ���ة، تم خالل���ه دراسة جميع 
االحتياج���ات واإلج���راءات ذات الصل���ة ب���دور 
الس���ن، وبرمجته���ا ضم���ن نظ���ام  رعاي���ة كب���ار 
إلكتروني متكامل يهدف إلى تس���هيل وتوثيق 
اإلجراءات ومعالجة أية نواقص في النظام إن 
وجدت؛ إذ تم تنفيذ النظام اإللكتروني المعني 
ب���إدارة خدم���ات اإليواء لكبار الس���ن ب���دءا من 
تقدي���م طلبات اإلي���واء ودراستها إل���ى أن يتم 

اعتمادها والبت فيها.
كم���ا أن���ه بتدشين النظ���ام ستتم إدارة الس���جل 
اإللكترون���ي الش���امل للمس���ن المقي���م ف���ي دار 
وحالت���ه  الغذائ���ي  نظام���ه  ومتابع���ة  اإلي���واء، 
الصحي���ة والنفس���ية واالجتماعي���ة، إذ يس���هم 
النظام في تسهيل وترشيد اتخاذ القرارات من 

خالل بن���اء قواعد بيانات وطنية لكبار الس���ن، 
وتحقي���ق مب���دأ العدالة والش���فافية في تقديم 
الخدم���ات م���ن خ���الل تطبي���ق معايي���ر اإليواء 
وإعط���اء األولوية للح���االت األكث���ر استحقاقًا، 
إضاف���ة إل���ى رف���ع ج���ودة الخدم���ات وتأمي���ن 
اإلقام���ة الالئقة للمس���نين، م���ع تنظيم مبادرات 
القط���اع الخ���اص للمس���اهمة في ه���ذا المجال، 

فضالً عن المشاركة في توفير البيانات الالزمة 
لقي���اس ورص���د المؤش���رات التابع���ة للمنظمات 
واألم���م  العالمي���ة  الصح���ة  كمنظم���ة  الدولي���ة 

المتحدة. 
وبه���ذه المناسب���ة، أشار حميدان إل���ى أن إعداد 
وتنفي���ذ وتدشي���ن النظ���ام اإللكترون���ي إلدارة 
دور اإلي���واء لرعاية كبار الس���ن، يأتي في إطار 

االهتمام الذي توليه الحكومة بفئة كبار الس���ن، 
وضمن مس���يرة اإلصالح الش���امل التي أطلقها 
ثم���رة  المل���ك، كم���ا ويعتب���ر  الجالل���ة  صاح���ب 
للتعاون الوثيق بين الوزارة والهيئة، الذي أثمر 
وال يزال، مش���روعات مش���تركة مميزة أسهمت 
المقدم���ة  الخدم���ات  بمس���توى  االرتق���اء  ف���ي 

للمواطنين وتنظيمها.

وزير العمل والرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية في لقطة تذكارية

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

عناية كبيرة بالبنية التحتية المتحفية
م����ي ب���ن���ت م���ح���م���د: ال���م���ت���اح���ف ج���س���ر ل���ل���وص���ول إل�����ى اآلخ����ر

ش���اركت رئيس���ة هيئ���ة البحري���ن للثقافة واآلثار الش���يخة مي بن���ت محمد آل خليف���ة في الندوة 
الدولي���ة “ف���ي رحاب المتحف” والتي ينّظمها متحف اللوفر أبوظبي بالتعاون مع مدرس���ة اللوفر 
للدراسات العليا يومي 10 و11 نوفمبر الجاري، بمناسبة احتفال المتحف بذكرى تأسيسه األولى.

كب���ار  م���ن  نخب���ة  الن���دوة  ف���ي  ويش���ارك 
المس���ؤولين والخب���راء المتخصصي���ن ف���ي 
مج���ال علم المتاح���ف المعاصر عبر عدد من 
المحاضرات والجلس���ات، التي تلقي الضوء 
عل���ى موض���وع المتاحف في عص���ر العولمة 
اللوف���ر  متح���ف  جوه���ر  كش���ف  وتح���اول 
أبوظب���ي بوصف���ه أول متح���ف كون���ي ف���ي 

العالم العربي.
وفي مش���اركتها في جلس���ات الي���وم األول، 
قال���ت الش���يخة مي بن���ت محمد “ف���ي عالم 
سريع التغير والتبّدل، تأتي المتاحف كركائز 
تضم���ن الحف���اظ عل���ى منجزاتن���ا الحضارية 
التي ال تتغّير عبر الزمن”، مضيفة “المتاحف 
تثري الحراك الثقافي المحلي وتعزز الهوية 

الثقافي���ة الوطني���ة، كذلك هي الجس���ر الذي 
نبني���ه لنصل إلى اآلخر وه���ي الوسيلة التي 
تحم���ل رسائلنا لنخاطب بها العالم ونقّدم له 

ما نملكه من مقومات إنسانية وثقافية”. 
البحري���ن، وعب���ر جه���ود  إل���ى أن  وأش���ارت 
هيئ���ة البحرين للثقافة واآلث���ار، تولي البنية 
التحتية المتحفية أهمية كبيرة وتعمل على 
تأسي���س متاح���ف ومراك���ز زوار بالقرب من 
مواقعه���ا األثرية، مع استمرارية في تجديد 
الع���روض المتحفي���ة بم���ا يتواف���ق م���ع آخ���ر 

التطورات في هذا المجال. 
وقال���ت إن متح���ف البحري���ن الوطني، الذي 
يعد م���ن أوائل المتاحف التي ت���م افتتاحها 
في دول التعاون، سيحتفل يوم 15 ديسمبر 

بذكرى تأسيسه الثالثين.
وأضاف���ت أن متحف البحري���ن الوطني يمد 
يد التعاون إلى المؤسسات الثقافية الرائدة 
في المنطقة والعالم؛ من أجل إثراء التجربة 
التي يقّدمها لل���زوار في المملكة إضافة إلى 
نق���ل مقتنيات���ه عب���ر مع���ارض مختلف���ة إلى 

خ���ارج البحرين، موضح���ة أن الهيئة تدرس 
حاليًا مع متحف اللوفر بباريس فكرة تنظيم 
معرض يحكي قّص���ة الحضارات التي مّرت 
عل���ى المملك���ة. كما أش���ادت بمتح���ف اللوفر 
أبوظبي، قائلة إن تأسيسه يعزز مكانة دول 

مجلس التعاون كمركز لإلنتاج الحضاري.

 رئيسة هيئة الثقافة واآلثار تشارك في الندوة الدولية “في رحاب المتحف” 

المنامة - هيئة الثقافة واآلثار

المنامة - جمعية األطباء البحرينية

بحث���ت جمعية األطب���اء البحرينية مع وزارة 
التربي���ة والتعلي���م قواني���ن ال���وزارة الخاصة 
بدراس���ة الطالب البحرينيين للطب البش���ري 
ومع���ادالت الش���هادات الجامعية من الخارج، 
خصوص���ا موضوع خريج���ي جامعات الطب 
 Southeast University الصيني���ة، وجامع���ة
تحدي���دا من منطلق إيمان الجمعية بالطبيب 
البحرين���ي وحرصه���ا عل���ى إيج���اد الحل���ول 
لمش���اكل األطباء. واستع���رض وكيل الوزارة 
لش���ؤون التعلي���م والمناه���ج  ف���وزي الجودر، 
الجمعي���ة  إدارة  بمجل���س  اجتماع���ه  ف���ي 
برئاس���ة غ���ادة القاس���م، ع���ددا م���ن القوانين 
االعت���راف  لمس���ألة  الناظم���ة  واإلج���راءات 
بالش���هادات الخارجي���ة ومعادلته���ا، قائال إنه 
ف���ي العام 2015 جرى االعتراف ب�5 جامعات 
 southeast Universityو الصي���ن  م���ن 
ليس���ت واح���دة منهم لع���دم توافر الش���روط 
والمؤه���الت بجدوله���ا، باإلضاف���ة إل���ى تدني 
نس���ب القبول في الجامعات الصينية وفصل 
الصينيي���ن،  الطلب���ة  ع���ن  األجان���ب  الطلب���ة 

بتخصيص فصول دراسية لألجانب.
وأشار الجودر إلى أن الوزارة تؤكد أن معادلة 

االسترشادي���ة  للقواع���د  تخض���ع  الش���هادات 
لدول مجلس التعاون، مضيفا أن الس���عودية 
واإلمارات والكويت ال تعترف بش���هادات من 
جامع���ات الصي���ن للمحافظة على المس���توى 
وأعرب���ت  لألطب���اء.  والتعليم���ي  األكاديم���ي 
الجمعية ممثلة برئيس���تها عن تفهمها لموقف 
الوزارة إزاء مس���ألة خريجي جامعات الطب 
الصيني���ة، وشددت الجمعي���ة على الموضوع 
لي���س تفريق���ا بي���ن جامع���ات صيني���ة أو غير 
صيني���ة، ألماني���ة أو كندي���ة مث���ال، ب���ل يتعلق 
الخريجي���ن  وكف���اءة  الدراس���ة  بمحت���وى 
وقدراته���م المهني���ة واألكاديمية التي ستؤثر 
سلب���ا على الخدم���ة الصحية الت���ي سيقدمها 
الخريج���ون لمعالج���ة المرض���ى. وأوضح���ت 
الجمعي���ة أنه���ا تأكدت م���ن كث���رة مالحظات 
وشك���اوى األطب���اء األخصائيي���ن المش���رفين 
عل���ى التدريب م���ن ضعف المس���توى المهني 
للمتخرجين من الجامعات الصينية بالمقارنة 
ببقي���ة الخريجي���ن م���ن الجامع���ات األخ���رى، 
وم���ن ضع���ف األداء األكاديم���ي للمتخرجين 
م���ن الجامعات الصيني���ة ورسوبه���م المتكرر 

في امتحان الترخيص في الهيئة الوطنية.

“األطباء”: مستوى خريجي الصين ضعيف

منصور العاليعبدالله الحواج

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

ص���رح وزير التربي���ة والتعلي���م ماجد 
لتنفي���ذ  واستم���راًرا  بأن���ه  النعيم���ي 
خصوص���ا  الحكوم���ة،  عم���ل  برنام���ج 
م���ا يتعل���ق بالعم���ل عل���ى استح���داث 
تخصص���ات فني���ة حديث���ة بم���دارس 
لتلبي���ة  والمهن���ي؛  الفن���ي  التعلي���م 
احتياج���ات مؤسس���ات س���وق العم���ل 

من العمالة الوطنية الفنية المدربة.
الميداني���ة  الدراس���ات  أن  وأض���اف 
ماس���ة  حاج���ة  هن���اك  أن  أظه���رت  
ل���دى العدي���د م���ن الش���ركات الكب���رى 
العاملة في مجال الس���يارات، لتوفير 
ك���وادر وطني���ة مدربة يمك���ن تأهيلها 

للمش���اركة ف���ي العم���ل ف���ي األقس���ام 
الفني���ة بتل���ك الش���ركات، وعلى رأسها 
بإص���الح وط���الء  الخاص���ة  األقس���ام 

هياكل السيارات.
وأشار إلى أن العمل جاٍر حالًيا لإلعداد 
وط���الء  “إص���الح  تخص���ص  لط���رح 
هياكل الس���يارات” ضم���ن تخصصات 
النظ���ام الفني المطور م���ع بداية العام 
2019 - 2020، إذ  المقب���ل  الدراس���ي 
يتم اختي���ار الموقع المناسب للقس���م 
في م���دارس التعليم الفن���ي والمهني، 
وإع���داد وتأهي���ل المعلمي���ن الفنيي���ن، 

إضافة إلى إعداد الخطط الدراسية.

النعيمي: تخصص إلصالح وطالء السيارات

07 local@albiladpress.com
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مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم المنامة - بنا

البحري���ن  للجن���ة  الع���ام  األمي���ن  شارك���ت 
الوطني���ة للتربية والعلوم والثقافة المنس���ق 
الوطني لمدارس مملكة البحرين المنتس���بة 
الملتق���ى  ف���ي  صليبي���خ  لبن���ى  لليونس���كو 
األول للمدارس المنتس���بة لليونس���كو بدولة 

اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة.
وقدم���ت صليبيخ عرضا ع���ن تجربة مملكة 
المنظوم���ة،  ه���ذه  تطبي���ق  ف���ي  البحري���ن 
واستعراض أفض���ل الممارسات واإلنجازات 
الت���ي حققته���ا تلك الم���دارس، وم���ن أبرزها 
اإلشادة التي حصلت عليها من قبل المديرة 
العام���ة الس���ابقة لمنظم���ة اليونس���كو إيرين���ا 
بوكوفا خ���الل زيارتها إل���ى مملكة البحرين، 
وقي���ام المنظمة بعرض فيل���م أعدته اللجنة 
الرسم���ي،  الش���بكة  موق���ع  عل���ى  الوطني���ة 
لليونس���كو  المنتس���بة  الم���دارس  واختي���ار 
ف���ي مملك���ة البحري���ن م���ن ضم���ن المطبقين 
لالستخ���دام التجريبي لمنص���ة “أوتا”، وهي 

موق���ع إلكترون���ي يت���م م���ن خالل���ه ع���رض 
أنش���طة المدارس وتبادل األفك���ار والتعاون 
مع المدارس من الدول األخرى، وزيادة عدد 
الم���دارس التي انضمت إل���ى هذه المنظومة 
خالل العام الدراسي الحالي بنس���بة 24 %، 
إل���ى جانب القيام بترجم���ة كتيب عن تغيير 
المناخ تم الحصول عليه من المنسق الدولي 
بباري���س وتوزيع���ه عل���ى جمي���ع الم���دارس 

المنتسبة.

يذك���ر أن الملتقى يهدف إل���ى تقديم الخطة 
االستراتيجي���ة لش���بكة المدارس المنتس���بة 
رؤيته���ا  وش���رح  اإلم���ارات  ف���ي  لليونس���كو 
وأهدافه���ا وأه���م إنجازاته���ا للع���ام الدراسي 
الحال���ي، وتوفي���ر منص���ة تواص���ل متمي���زة 
لتل���ك الم���دارس لع���رض أفض���ل الممارسات 
المتعلق���ة بمح���اور  التعليم���ي  المج���ال  ف���ي 
المس���تدامة  التنمي���ة  كأه���داف  اليونس���كو، 

والسعادة والتسامح والمواطنة الدولية.

أفاد رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد بأن عدد الطلبات المستلمة ضمن 
برنامج التقاعد االختياري، عبر موقع ديوان الخدمة المدنية، قد وصل ألكثر من 
9 آالف طل���ب، وذل���ك عند وق���ت إغالق باب التقدم للبرنامج بعد الس���اعة 12 ليالً 

من يوم الخميس الماضي.

وأوضح رئيس دي���وان الخدمة المدنية 
برنام���ج  ف���ي  المقبولي���ن  إع���الن  أن 
التقاع���د االختياري، والذي يعتبر إحدى 
الت���وازن  لبرنام���ج  الس���ت  المب���ادرات 
لم���رة واح���دة فق���ط،  المال���ي، ويط���رح 
سيك���ون في األسب���وع الثان���ي والثالث 
م���ن شهر ديس���مبر المقبل، وج���ار العمل 
عل���ى مراجعة ه���ذه الطلب���ات وستحال 
للجه���ات الحكومية خالل هذا األسبوع 

الستكمال اإلجراءات.
ون���وه الزاي���د بأنه بعد غلق ب���اب التقدم 
لبرنامج التقاعد االختياري فإنه لن يتم 

قبول أي طلبات بعد هذا التاريخ.
يذكر أن شروط االستحقاق تتضمن أن 

يكون المس���تفيدون من برنامج التقاعد 
االختي���اري موظفين في جهة حكومية 
خاضعة ألنظم���ة الخدم���ة المدنية، وأال 
تق���ل سن���وات الخدم���ة الفعلي���ة عن 10 
م���ن شاغل���ي  يكون���وا  سن���وات، وأن ال 
حكمه���م،  ف���ي  وم���ن  العلي���ا  الوظائ���ف 
م���ع اشت���راط ع���دم عودته���م للخدم���ة 

الحكومية.
وسيق���دم برنام���ج التقاع���د االختي���اري 
التقاع���دي  المع���اش  إل���ى  باإلضاف���ة 
ع���ددًا م���ن الحواف���ز تتمث���ل ف���ي ضم 5 
الخدم���ة  لس���نوات  اعتباري���ة  سن���وات 
الفعلية واالفتراضية بحس���ب القوانين 
واألنظم���ة، ومبل���غ نقدي يس���اوي تكلفة 

ش���راء 5 سن���وات افتراضي���ة، وترقي���ة 
نهاي���ة الخدم���ة للمس���تحقين، ومكاف���أة 
إل���ى جان���ب مكاف���آت  نهاي���ة الخدم���ة، 
أخرى بحس���ب القواني���ن واألنظمة، كما 
سيت���م وض���ع ضواب���ط للتأكد م���ن عدم 
تأث���ر سير العم���ل بالحكومة عند تطبيق 

البرنامج.

لبنى صليبيخ شاركت في الملتقى باإلمارات

عرض تجربة مدارس “اليونسكو” في اإلمارات طلبات التقاعد االختياري تجاوزت 9 آالف

أحمد الزايد

سمو رئيس الوزراء يرعى حفل “األهلية” اليوم
للجامعة ال��ع��ل��م��ي  ل���ل���دور  واض����ح  دع���م  س��م��وه  رع���اي���ة  ال���ح���واج: 

يتفض���ل رئي���س ال���وزراء صاحب الس���مو الملك���ي األمير خليف���ة بن س���لمان آل خليفة، 
فيش���مل برعايته الكريمة حفل تكريم الفوج الثالث عش���ر من خريجي الجامعة األهلية 

مساء اليوم )األحد(، في مركز المؤتمرات بفندق الخليج.

وأع���رب الرئي���س المؤسس ورئي���س مجلس 
أمن���اء الجامعة األهلية عب���دهللا الحواج عن 
جزيل شكر الجامع���ة األهلية إدارة وأساتذة 
وطلبة وخريجين وأولياء أمور لس���موه على 
رعايت���ه الكريمة، ودعمه الالمحدود للجامعة 
ومنتسبيها في مختلف إنجازاتها األكاديمية 
سم���وه  رعاي���ة  أن  والتعليمية.وأض���اف 
الكريمة لحفل تكريم الفوج الثاني عش���ر من 
خريجين���ا رسالة دعم واضح���ة للدور العلمي 
واألكاديمي الذي تضطلع به الجامعة األهلية 
خدم���ة للوطن، ويعبر ه���ذا الدعم عن عظيم 
االهتم���ام الذي يوليه صاحب الس���مو الملكي 
رئي���س الوزراء شخصي���ا بالتعليم العالي في 

البحرين ومسيرته المشرقة.

وقال الحواج إن الحفل ومن وحي توجيهات 
البحري���ن  أبن���اء  التح���ام  سيجس���د  سم���وه 
جميعهم خل���ف قيادتهم الحكيمة، ويعبر عن 
روح المحبة واأللفة واالنتماء التي تتمتع بها 
أج���واء الجامعة األهلية، مش���ددا على عناية 
إدارة الجامعة بجعل حفل التخرج هذا العام 
ممي���زا وبحلة جدي���دة؛ ليكون عرس���ا وطنيا 
بامتياز ويرسم البس���مة والفرحة على وجوه 

الخريجين وعائالتهم.
من جانبه، أكد رئيس الجامعة منصور العالي 
أن الجامع���ة تطم���ح إل���ى أن تك���ون عنص���را 
فع���اال في جعل مملكة البحرين مركز تعليميا 
رائ���دا ف���ي المنطق���ة، بالش���كل ال���ذي وجه له 
صاح���ب الس���مو الملك���ي رئيس ال���وزراء، من 

خالل اجتهاد الجامع���ة في توفير مخرجات 
قادرة على التناف���س بأسواق العمل في ظل 
الطف���رة التكنولوجي���ة الت���ي يش���هدها العالم 
والمتغي���رات الدولية المتس���ارعة، مس���تعينة 
بم���ا تمتلكه م���ن تعاون أكاديم���ي وبحثي مع 
ع���دد م���ن الجامع���ات العريق���ة ف���ي الواليات 

المتحدة األميركية وأوروبا.

ويأت���ي حف���ل تخري���ج الفوج الثالث عش���ر 
بع���د 12 فوج���ا من الطلب���ة الذين خرجتهم 
الجامع���ة ف���ي الس���نوات الماضي���ة، الذي���ن 
أثب���ت جلهم كف���اءة مهنية عالية في سوق 
العم���ل، وتب���وأ ع���دد واس���ع منه���م مواق���ع 
والمؤسس���ات  ال���وزارات  ف���ي  متقدم���ة 

والشركات التي التحقوا بها.

المنامة - الجامعة األهلية

المنامة - الجامعة األهلية

أكدت عميدة كلية الدراسات والبحث 
العلم���ي بالجامع���ة األهلي���ة داليا كامل 
الذك���اءات  ف���ي  تتف���وق  النس���اء  أن 
والتفاعلي���ة  والموسيقي���ة  اللغوي���ة 
ف���ي الوقت ال���ذي يتفوق في���ه الرجال 
ف���ي الذك���اءات الحس���ابية والمكانية، 
طاق���ات  استثم���ار  أن  إل���ى  منوه���ة 
النساء وقدراتهن أضحت ضرورة من 
ضرورات مواكب���ة متطلبات الحضارة 
في القرن الحادي والعشرين.جاء ذلك 
في اختتام مؤتم���ر تكافؤ الفرص بين 
الم���رأة والرجل الذي نظمت���ه الجامعة 
األهلي���ة بالش���راكة مع جامع���ة برونيل 
البريطانية وأقيم برعاية وزير التربية 
التعلي���م  مجل���س  رئي���س  والتعلي���م 
الفت���رة  ف���ي  النعيم���ي  ماج���د  العال���ي 
وأوضح���ت  نوفمبرالج���اري.   8  -  7
عمي���دة الدراس���ات والبحث العلمي أن 
ل���دى الجامع���ة األهلية رؤي���ة متكاملة 

بش���أن تكافؤ الف���رص بين منتس���بيها، 
س���واء فيما يتعلق بالهيئ���ة األكاديمية 
أو الطلب���ة، إذ يحص���ل جمي���ع أسات���ذة 
الجامع���ة عل���ى ف���رص متكافئ���ة ف���ي 
خوض غم���ار البحث العلم���ي والتطور 
الجامع���ة  تس���عى  فيم���ا  األكاديم���ي، 
لتعزيز ثقافة المساواة وتكافؤ الفرص 
بي���ن طلبته���ا، وال أدل عل���ى ذل���ك م���ن 
اكتس���اح الطالب���ات انتخاب���ات مجلس 
الطلب���ة األخيرة، وحصده���ن 8 مقاعد 

من أصل 13 مقعدا.

المرأة تتفوق بالذكاء اللغوي والموسيقي
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ارحموا هذه الفئة من البشر
من���ذ 50 س���نة مض���ت، ذهبت مدين���ة بومبي - حالًي���ا ممبي - مع العائل���ة بغرض العالج، 
وحينها كان العمل قائما على قدم وساق لبناء فندق تاج محل المقابل لبوابة الهند في 
حي كوالبا الساحلي السياحي النظيف الجميل لياًل ونهاًرا، حيث البحر والجزر البعيدة 

وأهمها جزيرة “الفنتا”.

في ذلك الوقت لم تكن قد دخلت بعد إلى الهند 
رافع���ات البناء العمالقة الت���ي ترفع أطناناًا ثقالاً 

بلمسة زر.
م���ن  العلوي���ة  الطواب���ق  إل���ى  الوص���ول  فك���ان 
ذل���ك المبنى تتم بواسطة الس���اللم )الس���كالت( 
المصنوع���ة من أشج���ار “البامبو”، وت���رى العمال 
م���ن الرج���ال والنس���اء، يحيط���ون بالمبنى على 
“الس���كالت” وهم يحملون األحج���ار واألسمنت 
ول���وازم البناء األخ���رى، كأنهم أسراب من النمل 
متصل���ة بعضه���ا ببعض من األسف���ل إلى األعلى 
وبالعك���س، ولل���ه العج���ب، كيف يس���يرون على 

تلك الساللم بكل ثقة وتوازن!؟
أخ���رى  م���رة  الجميل���ة  المدين���ة  ه���ذه  وزرت 
المش���هورة بأطبائه���ا للغ���رض نفس���ه بع���د عقود 
العم���ارات  رأي���ت  العج���اب،  وللعج���ب  ع���دة، 
الشاهقة وسط ممبي وعلى سواحلها، تستعمل 
الرافع���ات الحديثة في إنش���اء األب���راج العالية، 

واختفى البامبو وانتهى شقاء اإلنس���ان الهندي 
م���ن الجنس���ين، ص���دق هللا العظي���م ف���ي قول���ه 
“عل���م اإلنس���ان م���ا ل���م يعل���م”، صحي���ح أن هذه 
الختراع���ات وف���رت الوق���ت والجه���د والم���ال 
ألصح���اب المش���اريع العمرانية الكبي���رة، إل أنها 
حرمت كثيرا م���ن العمال من أرزاقهم خصوصا 
في الهند التي يبلغ تعداد سكانها أكثر من مليار 

نسمة.
اآلن توجد فئة من العمال في البحرين، ل تزال 
تش���قى في كسب لقمة عيش���ها، مثال على ذلك 
عم���ال توصي���ل أسطوان���ات الغاز إل���ى البيوت، 
هؤلء يلقون مشقة في شحن األسطوانات في 
الس���يارات م���ن المصنع وتس���ليمها إلى أصحاب 
المن���ازل والش���قق وبجه���د جهيد اعتم���ادا على 

قوتهم البدنية.
والنوع الثاني من هؤلء العمال، الذين يعملون 
)مكيف���ات  التقليدي���ة  المكيف���ات  تركي���ب  ف���ي 

النواف���ذ(، وه���ي ثقيل���ة ج���دا، ويضط���ر ه���ؤلء 
العم���ال على حمله���ا على ظهر أحده���م، ويزداد 
العناء إذا كان المطلوب تثبيت هذا المكيف في 

شقة في عمارة من 3 طوابق أو أكثر.
عم���ال  يكابده���ا  ك���ان  المعان���اة  ه���ذه  نف���س 
توصي���ل الطابوق إل���ى أمكنة التعمي���ر، وبفضل 
تحم���ل  الت���ي  الس���يارات  زودت  الختراع���ات، 
الطاب���وق برافع���ات، لم���اذا ل نطلب م���ن العلماء 

والمخترعي���ن في أي دولة م���ن العالم، ول أقلل 
من مق���درة علمائنا من الش���باب الواع���د، إيجاد 
وسيل���ة تخفف أعباء هؤلء العمال والمحافظة 
عل���ى سالمته���م ونجاته���م، م���ن أي ح���ادث ق���د 
يقعده���م عن العمل؟ خصوصا أننا دولة تعش���ق 

الحرية ومعاملة الوافدين معاملة إنسانية.

يوسف بوزيد

أنا مواطنة بحرينية متزوجة ولدي 5 أبناء أكبرهم بعمر 16 عاما. أس���كن في 
شقة في بيت زوجي المعتقل والمحكوم ب� 15 عاما في قضية جنائية.

اإلسك���ان  ل���وزارة  مؤخ���را  ذهب���ت 
زوج���ي  طل���ب  بيان���ات  لتجدي���د 
اإلسكان���ي ال���ذي يرج���ع لس���نة 2001 
للحصول على وحدة سكنية. ولكنهم 
أص���روا على حض���وره الش���خصي أو 
إحض���ار ج���وازه وبطاقت���ه الس���كانية 

وليس نسخا منها.
الحاصل أن جوازه وبطاقته السكانية 
ل���دى وزارة الداخلي���ة، وق���د تقدم���ت 
رسم���ي لسترج���اع  بطل���ب  لل���وزارة 
جمي���ع م���ا يخ���ص زوجي م���ن وثائق 
رسمية وبطاق���ات البن���وك؛ ألستطيع 
القي���ام بجمي���ع المتطلب���ات الرسمي���ة 
م���ن تجديد الطلب وإجراءات البنك، 

ولكن الرد على الطلب يتأخر. 
زوج���ي  أخ���ا  إن  إذ  م���أزق،  ف���ي  أن���ا 

يطالبني بالخروج من سكني الحالي 
بحج���ة أن���ه سيه���دم البي���ت ويعي���د 
بن���اءه ليك���ون ل���ه ولزوجت���ه وأولده 
وأم���ه فق���ط. فهو يطلب مني بش���كل 

يومي ومستمر الخروج من البيت. 
ولهذا فأنا أناشد عاهل البالد صاحب 
الجالل���ة المل���ك حم���د بن عيس���ى آل 
صاح���ب  ال���وزراء  ورئي���س  خليف���ة، 
ب���ن  خليف���ة  األمي���ر  الملك���ي  الس���مو 
ف���ي  آل خليف���ة مس���اعدتي  سلم���ان 
حف���ظ حق���ي وح���ق أبنائ���ي وإنقاذي 
م���ن خ���الل إعطائ���ي وح���دة سكني���ة 
ل���ي وألولدي، فأخ���و زوجي يهددني 
برمي األثاث واألغراض في الش���ارع 

إذا لم أخرج.

البيانات لدى المحرر

أخو زوجي يهددني بالطرد 
وأبنائي الخمسة من سكني

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.

يعتب���ر األطف���ال ثروة كل أمة، وعماد مس���تقبلها، ولكونهم هكذا فقد باتت رعايتهم، واالهتمام به���م، من أولى واجبات آبائهم 
أوال، والمدارس والدوائر والجمعيات والمنظمات المحلية المعنية بتنشئتهم صحيا وثقافيا واجتماعيا وتربويا ثانيا. 

عل���ى  التغل���ب  ف���ي  الطف���ل  ينج���ح  وق���د 
الصعوب���ات التي تواجه���ه، ويكون نجاحه 
هذا عامال يزيد من قدرته في التغلب على 
المواق���ف األكث���ر صعوب���ة في المس���تقبل.. 
إل أن بع���ض هذه الصعوبات والمش���كالت 
واألزم���ات الت���ي تجاب���ه الطف���ل تتخط���ى 
ح���دود الستطاع���ة والق���درة العادية فتهز 
شع���وره وتهدد كيانه النفس���ي وتؤدي إلى 
تغي���ر شام���ل ف���ي حيات���ه وحي���اة أسرت���ه 
ومجتمع���ه. ويظه���ر ه���ذا التغيي���ر واضحا 
ف���ي سل���وك مرف���وض يتمث���ل ف���ي العن���ف 

والعدوانية.
وتعتب���ر ظاه���رة الع���دوان ظاه���رة قديم���ة 
من���ذ األزل، ويذكر الق���رآن الكريم كيف أن 
المالئك���ة سأل���وا هللا ع���ز وجل ع���ن كيفية 
جعل آدم ونسله خلفاء على األرض وفيهم 

من يفسد ويريق الدماء بالقتل والعدوان.
يمثل الع���دوان ظاهرة سلوكي���ة مهمة في 
حي���اة الف���رد، فنح���ن نالحظ���ه ف���ي سلوك 
الفرد السوي وغير السوي، ويعتبر العدوان 
مفهوم���ا غامضا تتع���دد معاني���ه وتتداخل 
العوام���ل التي تمهد ل���ه، وتتنوع النظريات 
المفسرة لماهيته، ومن هنا اختلفت الرؤى 
والتفسيرات التي حاولت تحديد مصادره 

ووسائله وغاياته ونتائجه.
ولك���ن العدواني���ة تعتبر ظاه���رة عامة بين 
البش���ر يمارسها اإلنس���ان بأساليب متعددة 
وتأخ���ذ ص���ورا كثي���رة مث���ل التناف���س في 
العم���ل والمدرسة واللعب، ويكون العدوان 
ع���ن طري���ق التعبي���ر باللف���ظ أو الع���دوان 
البدن���ي وأحيانا يك���ون الس���لوك العدواني 
فردي���ا مث���ل إيقاع شخص األذى بش���خص 

آخ���ر أو مجموعة أشخ���اص وأحيانا يكون 
الس���لوك العدوان���ي جماعيا مث���ل أن تقوم 
جماع���ة بإيق���اع األذى بف���رد أو مجموع���ة 

أخرى.
ويعتب���ر الس���لوك العدوان���ي عن���د األطف���ال 
خصوصا مشكلة نفسية واجتماعية مهمة، 
وق���د يك���ون لإلعالم دور كبير في مش���كلة 
الس���لوك العدواني عند األطف���ال، فاإلعالم 
المرئي الموجه بجميع وسائله من تلفزيون 
وسينما ومسرح يقلب الحقائق ويؤثر في 
الناس س���واء بالس���لب أو اإليج���اب وأكثر 
فئ���ة من الممكن أن يك���ون لوسائل اإلعالم 

عليها هم فئة األطفال.
ويعتب���ر اإلع���الم الحدي���ث ال���ذي أصبحت 
تش���كل  الح���روب ومناط���ق الضطراب���ات 
م���ادة ممتازة ومؤثرة له م���ن أهم العوامل 

الت���ي تزيد من نس���بة العنف ل���دى أطفالنا، 
زي���ادة  عدي���دة  دراس���ات  أظه���رت  ولق���د 
نس���بة العن���ف ل���دى األطف���ال خصوصا بعد 
األطف���ال  ومش���اهدة  الثاني���ة  النتفاض���ة 
لمش���اهد مؤثرة م���ن خالل التلف���از، وعليه 
فلق���د ارتأى الطالب أن يقوم بهذه الدراسة 

لعله في ه���ذا الجهد المتواضع تكون هناك 
فائدة بسيطة لخدمة أطفالنا ومجتمعنا.

فم���ن الممك���ن لوسائ���ل اإلع���الم الحدي���ث 
أن تق���وم وبع���د فت���رة طويل���ة م���ن الزم���ن 
وم���ن التك���رار على فكرة معين���ة أن تحول 
قيم���ا غير مرغوب بها إل���ى قيم اجتماعية 

والس���لوك  العن���ف  مث���ل  وذل���ك  مرغوب���ة، 
العدوان���ي المهي���أ من قبل وسائ���ل اإلعالم 
على أنه سل���وك اجتماعي مرغوب ومظهر 

طبيعي.
إن البح���ث ع���ن أسب���اب مش���كلة الس���لوك 
 ، ج���دااً مهم���ة  األطف���ال  عن���د  العدوان���ي 
خصوص���ااً تأثي���ر وسائل اإلع���الم الحديث 
على زيادة هذا السلوك أو الحد منه، ولكن 
األه���م م���ن ذل���ك ه���و محاول���ة ع���الج هذه 

المشكلة.
وعلي���ه  أعناقن���ا  ف���ي  أمان���ة  أطفالن���ا  إن 
يج���ب أن نقوم بالتدقيق ب���كل ما يقومون 
بمش���اهدته عب���ر وسائ���ل اإلع���الم المرئي���ة 
ع���ن  بعي���دة  أصبح���ت  والت���ي  المختلف���ة 
الرقاب���ة وتق���وم بعرض الكثير من مش���اهد 
العن���ف والدم���ار والتي قد تؤث���ر سلبا على 

حياة أطفالنا في المستقبل.

فادي الدحدوح

اإلعالم الحديث والسلوك العدواني عند األطفال

كلمات من القلب لمدرسة كانو
في ه���ذه اللحظة، التي مس���كت فيها قلمي 
ألكتب تلك الكلم���ات التي بين أيديكم اآلن 
والت���ي تقرأها أعينكم، كنت أتس���اءل بيني 
وبين نفسي وعقلي كيف أبدأ وأتحدث عن 
هذا الميدان التعليمي العظيم؟ وكيف أعبر 

لكم عن مشاعري المخلصة؟
بمناسب���ة يوم المعل���م العالم���ي، سألني أحد 
الناس األعزاء “لو كانت لديك وردة واحدة 
فألي معلم ستهديها؟” فكان من المتوقع أن 
أذك���ر له اسما معين���ا، ولكن لم تكن هي تلك 
اإلجابة. إجابتي أقوله���ا بكل فخٍر واعتزاز، 
أه���دي تلك ال���وردة لمدرسة العل���م والعطاء 
والخير، مدرسة عبدالرحمن كانو الدولية. 

اإلداري  الك���ادر  وأهن���ئ  أشك���ر  أن  أود 
والتعليم���ي، عل���ى كل دقيق���ة بذلتموها من 
ا لكل يوم تقفون فيه على  أجل الطلبة. شكراً
ا لكل نصيحة  األرض من أجل تعليمنا، شكراً
ا  قيلت على لس���انكم ألج���ل مصلحتنا، شكراً
آلذانكم التي سمعت واستقبلت مالحظاتنا، 
ا” رغم صغر الكلمة  سأبقى أكرر كلم���ة “شكراً
إل وهي تحمل كل معاني وشعور الحترام 

والتقدير لجهودكم.

ل���كل من عمل في ذلك الصرح العظيم الذي 
خ���رج أف���واج وأجيال، ول���كل ترب���وي أتقن 
بعمل���ه، ول���كل إداري أخل���ص بواجب���ه، ف���إن 
ا كأبناء  ذلك المجهود والجهد نق���دره جميعاً
مدرسة عبدالرحمن كانو، وهو مازال بمكان 

الحترام والعرفان.

البس���يطة  الرسال���ة  تل���ك  أختت���م  أن  قب���ل 
بمناسب���ة ه���ذا اليوم )ي���وم المعل���م(، أود أن 
أقول كل عام ومدرستي وإدارتها ومعلميها 
بخي���ر، وأتمنى أن نبقى كم���ا تعودنا بالعالي 
ونم���أل صفح���ة إنج���ازات مدرستن���ا بالخير 
والتفوق والنجاح���ات. اللهم ارحم مؤسس 

المدرس���ة الوجي���ه عبدالرحم���ن ب���ن جاس���م 
واح���د  بقل���ب  ���ا  جميعاً جمعن���ا  ال���ذي  كان���و 
وأصبحن���ا الي���وم عائل���ة واح���دة متماسك���ة 

.)ARKIS Family(

عبدالرحمن الشيخ

مملكة البحرين هذه األيام تعيش أجمل أيامها على اإلطالق، فهي تش���هد أعراس���ا 
انتخابية، إذ ترى الش���وارع تزهو بش���عارات وطنية، وبصور مرش���حي محافظات 
البحري���ن ع���ن جمي���ع دوائرها، إضاف���ة إلى جمال منظ���ر المق���رات االنتخابية التي 

نسمع فيها اجتهادات مرشحيها ورؤاهم لإلنجاز والسعي لنيل دعم ناخبيهم. 

ف���ي  تحم���ل  الوطني���ة  الش���عارات  ه���ذه  إن 
طياتها كمي���ة ولء ومحبة وإخالص لمملكة 
البحري���ن الغالي���ة ولملكها الغال���ي الملك حمد 
ب���ن عيس���ى آل خليف���ة حفظ���ه هللا ورع���اه 

ولقيادته الرشيدة.
“نلب���ي الواج���ب” عبارة تش���عرنا بمس���ؤوليتنا 
الوطني���ة تجاه بحريٍن أفضل.. نلبي الواجب 
عب���ارة تأخذن���ا بأيادين���ا نح���و اآلف���اق ونحو 

الزدهار والنهوض بوطننا الغالي.
ب���ال ش���ك الصراعات الت���ي تج���ري حاليا بين 
مرشح���ي الدوائ���ر عل���ى المس���تويين البلدي 
والنيابي صراعات ومنافسات شريفة، فترى 
المرشحي���ن يبذلون قص���ارى جهودهم لحمل 
ه���ذا التكلي���ف عل���ى أكتافه���م فق���ط لنهض���ة 
بالدنا الغالية والصعود بالبحرين وجعلها في 
مصاف الدول المتقدمة. وإنها بال شك قربت 
المس���افات بي���ن المواطني���ن وجعلته���م أكثر 
قرب���ا وتفاع���ال فيما بينه���م اجتماعيا، فها هم 
ا  المرشح���ون يطرق���ون أبواب ناخبيه���م بحثاً

ع���ن دعمهم، هذا القرب ال���ذي يعزز العالقات 
الجتماعية فيما بين المواطنين وينميها.

يش���هد  أن  المرحل���ة  ه���ذه  ف���ي  يهمن���ا  م���ا 
الستحق���اق النياب���ي منافس���ة شريف���ة بي���ن 
���ا  المترشحي���ن، وأن يك���ون المرش���ح إيجابياً
ف���ي حالت���ي الف���وز والخس���ارة؛ ف���إن نج���ح 
ا  ف���ي الوصول له���ذا الكرسي فقد ن���ال تكليفاً
فه���ي  العك���س،  حص���ل  وإن  ل���ه،  ا  وتش���ريفاً
خس���ارة سيقابله���ا ف���وز ف���ي أم���ور عدي���دة 
وأبرزه���ا ش���رف التعرف على أهال���ي دائرته، 
وتح���ري احتياجاته���م، كم���ا أنها ستكس���بهم 
خب���رة الخوض في ه���ذه الميادي���ن، وشرف 
التس���ابق لنيل منصب لدعم مش���روع جاللة 
المل���ك اإلصالحي.. وهذا بحد ذاته أكبر فوز 
عل���ى اإلطالق.. وما يتحت���م عليهم بعد ذلك 
هو عدم التوقف بل اكتس���اب القوة والطاقة 

للسعي في المرات المقبلة.

حنان بن عربي

العرس االنتخابي “#نلبي الواجب”



أشاد النائب ناصر القصير بتوجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة إلى وزارات 
ومؤسس���ات وأجه���زة الدولة بالتحقق والتأكد من كفاءة االس���تعدادات للتعامل مع موس���م األمط���ار، ورصد أماكن تجمع 
مي���اه األمط���ار واتخ���اذ االس���تعدادات واإلجراءات الفوري���ة؛ إلزالة أي تجمعات م���ن المياه الناتجة عن تس���اقط األمطار، 
وأن يتم التحقق من كفاءة اإلجراءات لس���حب وتصريف مياه األمطار في الش���وارع الرئيس���ة والحيوية وضمان أال تحد 

تجمعات مياه األمطار من انسياب الحركة المرورية.

وأش���اد القصي���ر باس���تنفار كل الطاقات 
ف���ي  األمط���ار  مي���اه  تجم���ع  لتجن���ب 
خصوص���ا  والميادي���ن،  العام���ة  الط���رق 
ف���ي الش���وارع الرئيس���ة وعن���د األنف���اق 
هط���ول  وق���ت  الحيوي���ة  والمنش���آت 
األمط���ار، وأن تك���ون مراك���ز االتصاالت 
البالغ���ات  لتلق���ي  للبلدي���ات  التابع���ة 
م���ن الجمه���ور عل���ى أعل���ى كف���اءة م���ن 
االس���تجابة، وأن تتعام���ل م���ع البالغات 
العم���ل  م���ع مواصل���ة  بأقص���ى س���رعة، 

للتحق���ق من إص���الح وصيانة ش���بكات 
تصري���ف مياه األمط���ار ومحطات ضخ 
المي���اه والتأك���د من فاعليته���ا وقدرتها، 
وتواصل االستعدادات لألمطار المقبلة 
الطق���س  حال���ة  مس���تجدات  ومتابع���ة 
والتنس���يق بي���ن الجه���ات ذات العالق���ة 
مش���اكل  أي  لتالف���ي  واالختص���اص 
مروري���ة أو على صعيد الكهرباء والماء 
والص���رف الصح���ي ف���ي ح���ال هط���ول 

األمطار.

وش���دد النائ���ب عل���ى أهمي���ة اس���تعداد 
ال���وزارات والجهات المعنية بما هو غير 
متوقع من موس���م األمط���ار المقبل، في 
ظل ما شهدته الدول القريبة من هطول 
أمط���ار غزيرة غير متوقع���ة، لم تكن لها 
االس���تعدادات االحترازية مناسبة، وأن 
تك���رار مث���ل هذه المش���كالت ال يتس���ق 
الحكوم���ي  والدع���م  التوجيه���ات  م���ع 
للجهات المسؤولة في مواجهة مخاطر 
عل���ى  وآثاره���ا  وتداعياته���ا  األمط���ار 

وممتلكاته���م،  والمقيمي���ن  المواطني���ن 
م���ع أهمي���ة بي���ان اإلج���راءات القانونية 
الالزم���ة للتعويضات في حال تضرر أي 
ممتلكات للمواطنين بسبب األمطار في 

حال ثبوت تقصير أي جهة معنية. 
وأش���ار إل���ى أن���ه س���بق وأن تق���دم ف���ي 
المجل���س النياب���ي م���ع عدد م���ن النواب 
اقت���راح برغب���ة بش���أن قي���ام الحكوم���ة 
لمعالج���ة  عاجل���ة  إج���راءات  باتخ���اذ 
ف���ي  األمط���ار  ع���ن  الناجم���ة  المش���اكل 
)بصف���ة  برغب���ة  واقت���راح  البحري���ن، 
مستعجلة( بشأن إنشاء إدارة لتصريف 
مياه األمطار والمياه الس���طحية بوزارة 
األشغال وش���ؤون البلديات والتخطيط 

العمراني.
وأع���رب القصير عن بالغ تقديره لجهود 
الك���وارث  لمواجه���ة  الوطني���ة  اللجن���ة 
ومتابعة التطورات المناخية والتغيرات 
في حالة الطقس للوقوف على استعداد 
الجه���ات المعني���ة لمواجه���ة أي أحداث 
طارئة والتخطيط بشكل استباقي لمنع 

وقوعه���ا ورف���ع الجهوزي���ة لمواجهته���ا، 
كم���ا ثم���ن التح���ركات اإليجابي���ة الت���ي 
قام���ت به���ا وزارة األش���غال م���ن خ���الل 
طاقم فريق األمطار باتخاذ اإلجراءات 
االحترازي���ة للتعامل مع هطول األمطار 
خ���الل الفت���رة المقبل���ة لضم���ان حماي���ة 
ش���بكة الصرف الصحي وس���المة شبكة 
الطرق وانسياب الحركة المرورية على 
الش���وارع الرئيس���ة والجس���ور واألنفاق 
والتعام���ل م���ع تجمع مي���اه األمطار في 
المناط���ق الداخلي���ة واألحياء الس���كنية 
والتقلي���ل م���ن األض���رار الناجم���ة ق���در 
مداخ���ل  تأمي���ن  وض���رورة  اإلم���كان، 
واألماك���ن  والم���دارس  المستش���فيات 
العام���ة والحيوي���ة م���ن تجمع���ات مياه 
األمط���ار قب���ل ب���دء توج���ه المواطني���ن 

والمقيمين لمقاصدهم.

افتتح المرش���ح النيابي لتجمع الوحدة الوطني���ة بالدائرة الثالثة الجنوبية 
محم���د الحوس���ني مقره االنتخاب���ي بحضور ومش���اركة كبيرة م���ن قيادات 

التجمع وأهالي الدائرة.

عبداللطي���ف  التجم���ع  رئي���س  وأك���د 
المحم���ود ع���ن أهمي���ة مش���اركة الجمي���ع 
في االنتخاب���ات ألداء الواج���ب الوطني، 
وق���ال إن الكرة في ملعب الناخبين للمرة 
الخامس���ة بفض���ل المش���روع اإلصالح���ي 

لجاللة الملك.
وع���ن أهمية تطوي���ر أداء مجلس النواب، 
ق���ال “ال نري���د أن نتالعب بالمش���اعر، لكن 
إذا ل���م تك���ن هناك ق���وة متماس���كة، داخل 
المجل���س التش���ريعي س���نعود م���رة أخرى 
للش���كوى م���ن ضع���ف أداء المجل���س ف���ي 
الدورة المقبلة وس���يكون السبب هو عدم 
وج���ود كت���ل، ألن الكتل���ة القوي���ة داخ���ل 

تف���رض  الت���ي  ه���ي  التش���ريعية  الس���لطة 
رؤيتها، لكن بعقل ودون أن تسمح بتمرير 
تس���تهدف  معادي���ة  خارجي���ة  أجن���دات 

استقرار البحرين”.
وف���ي كلمته، ق���ال الحوس���ني “هدفي من 
الترش���ح هو أداء الواجب والمشاركة في 
إنجاح المش���روع اإلصالحي ولكوني أرى 
في نفسي القدرة على تقديم أفكار جديدة 
ورؤى مدروس���ة وتطوي���ر أداء المجلس”، 
وذك���ر أن المرحل���ة المقبلة تحت���اج لنواب 
قادرين على توحيد السياسات والمواقف 
والجهود لمواجهة التحديات، مش���يرًا إلى 
أهمي���ة المش���اركة ف���ي االنتخاب���ات وفي 

اتخ���اذ الق���رار والمحاس���بة وتفعيل آليات 
الرقاب���ة واس���تكمال الجوانب التش���ريعية 
والت���ي ه���ي من أه���م الحقوق السياس���ية 

للمواطنين.
وقال الحوس���ني إن شعار “حفظ الحقوق 
وصون المكتس���بات” الذي اختاره التجمع 

لمج���رد  ي���أت  ل���م  االنتخابي���ة  لحملت���ه 
وتتجس���د  تتمث���ل  فالحق���وق  الكلم���ات، 
ف���ي كل المح���اور وال���رؤى المقدم���ة ف���ي 
برنامجن���ا االنتخاب���ي. وأض���اف “رس���التي 
ألهال���ي دائرتي عزوت���ي وأحبائي هي أن 
السنوات األربع المقبلة لها أهمية حساسة 

في رس���م تاريخ البحرين الحديث بسبب 
المتغيرات التي يش���هدها العالم. أنا منكم 
وفيكم، إحساس���ي بالمعاناة بسبب ضياع 
الكثير من الحقوق والمكتسبات هو نفس 
ألوص���ل  الترش���ح  وعزم���ت  إحساس���كم 

صوتكم”.

المرحلة تحتاج لنواب قادرين على توحيد السياسات

جانب من احلضور عبداللطيف احملمود يتحدث في افتتاح املقر

الحوسني يفتتح 
مقره االنتخابي 

في ثالثة الجنوبية 
بحضور المحمود
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أع��ل��ن��ت ال��ل��ج��ن��ة ال��ع��ل��ي��ا ل���إش���راف على 
 4 طلبات  تلقي  عن  االنتخابات  سالمة 
جمعيات من مؤسسات المجتمع المدني 
الراغبة بالمشاركة في الرقابة الوطنية 
البحرينية  وه����ي:  االن��ت��خ��اب��ات،  ع��ل��ى 
البحرينية،  والحقوقيين  للشفافية، 
وال��ب��ح��ري��ن ل��م��راق��ب��ة ح��ق��وق اإلن��س��ان، 
إضافة  البحرينية،  العامة  والعالقات 
إلى المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان.

عدد  إجمالي  إن  العليا  اللجنة  وق��ال��ت 
المراقبين الُمقّدمين من الجمعيات التي 
االنتخابات  على  الرقابة  في  ستشارك 
ج��ار  ال��ع��م��ل  وأن  م���راق���ًب���ا،   231 ب��ل��غ 

الستكمال إجراءات تسجيلهم.

231 مراقًبا يمثلـون 
4 جمعيات حظر مشاركة االتحادات والنقابات في الدعاية

السياسي العمل  بممارسة  الخاصة  بالقوانين  التقيد  إلى  تدعو  “التنمية” 

دع���ت وزارة العم���ل والتنمي���ة االجتماعي���ة االتح���ادات والنقابات العمالية إل���ى التقيد بالقوانين واألنظمة التي تحظر ممارس���ة العمل السياس���ي، بما ف���ي ذلك الدعاية 
االنتخابية ألي من المترشحين المشاركين في االنتخابات البرلمانية والبلدية المقبلة.

 )22( الم���ادة  أن  ال���وزارة  وأك���دت 
فق���رة )ب( م���ن المرس���وم بقان���ون 
)15( لس���نة 2002، بش���أن مجلسي 
عل���ى  تن���ص  والن���واب  الش���ورى 
االتح���ادات  عل���ى  “يحظ���ر  أن���ه 
والجمعي���ات والنقاب���ات القي���ام أو 
المش���اركة في أي دعاية انتخابية 
ألي مترش���ح”، كم���ا أن المادة )20( 

النقاب���ات  قان���ون  م���ن  )د(  فق���رة 
العمالي���ة الصادر بمرس���وم بقانون 
رق���م )33( لس���نة 2002 وتعديالته 
عل���ى  “يحظ���ر  أن���ه  عل���ى  تن���ص 
المنظمات النقابية ممارس���ة العمل 

السياسي”.
والتنمي���ة  العم���ل  وزارة  ونوه���ت 
االجتماعي���ة إل���ى ض���رورة تعاون 

العمالي���ة؛  والنقاب���ات  االتح���ادات 
م���ن أجل نجاح العملية االنتخابية 
أك���دت  إذ  وع���ادل،  نزي���ه  بش���كل 
ض���رورة الت���زام أعض���اء النقاب���ات 
بع���دم  العمالي���ة  واالتح���ادات 
المش���اركة في الدعاية االنتخابية 
باس���تغالل الصف���ة النقابية، وعدم 
االتح���ادات  مق���رات  اس���تعمال 

الخاص���ة  والنقاب���ات والممتل���كات 
مترش���ح؛  ألي  الدعاي���ة  ف���ي  به���ا 
لضم���ان تكافؤ الف���رص بين جميع 
المترش���حين، مش���ددة عل���ى أنه���ا 
سوف تتخذ اإلجراءات القانونية 
كاف���ة تج���اه  م���ن يخال���ف الحظ���ر 
القواني���ن  ض���وء  ف���ي  المذك���ور 

واألنظمة المطبقة.

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

تشكيل لجان االقتراع والفرز في البعثات
بالخارج النيابية  االنتخابات  إج���راءات  ع��ن  ق���رارا  يصدر  ال��ع��دل  وزي��ر 

أص���در وزي���ر العدل والش���ؤون اإلس���المية واألوقاف رئيس اللجن���ة العليا لإش���راف العام على س���المة انتخاب أعضاء 
مجلس النواب، القرار رقم )94( لسنة 2018 بشأن إجراءات انتخاب أعضاء مجلس النواب بالنسبة للناخبين الموجودين 

خارج مملكة البحرين.

ونص القرار في مادته األولى على أنه 
“تشكل لجنة لالقتراع والفرز النتخاب 
أعضاء مجلس النواب في كل س���فارة 
أو قنصلية أو بعثة دبلوماسية للبحرين 
بالخ���ارج برئاس���ة الس���فير أو القنص���ل 
الع���ام أو رئي���س البعث���ة الدبلوماس���ية، 
وعضوي���ة اثني���ن م���ن المس���ؤولين في 
السفارة أو القنصلية أو البعثة، ويتولى 

أحدهما أمانة سر اللجنة.
وتتول���ى كل لجن���ة مباش���رة عمليت���ي 
الناخبي���ن  أص���وات  وف���رز  االقت���راع 
أو  الس���فارة  بل���د  ف���ي  الموجودي���ن 
القنصلية أو البعثة الدبلوماسية بشأن 

انتخاب أعضاء مجلس النواب.
 فيم���ا نص���ت الم���ادة الثاني���ة منه على 
“أن���ه يتعين عل���ى اللجان المش���ار إليها 
في المادة الس���ابقة مراعاة اإلجراءات 

اآلتية:
الس���فارات  ف���ي  االنتخ���اب  إج���راء   .1

والقنصلي���ات والبعث���ات الدبلوماس���ية 
ي���وم 20 - 11 - 2018، وف���ي الح���االت 
التي تقتض���ي إع���ادة االنتخاب تجري 
 ،2018  -  11  -  27 ي���وم  االنتخاب���ات 
ويب���دأ االقت���راع م���ن الس���اعة الثامن���ة 
صباًح���ا حت���ى الس���اعة الثامنة مس���اًء، 
حس���ب التوقيت المحلي للمدينة التي 
أو  القنصلي���ة  أو  الس���فارة  به���ا  توج���د 

البعثة الدبلوماسية.

2. إجراءات االقتراع وفرز األصوات:
أ. يت���م التحق���ق من ش���خصية الناخب 
م���ن خ���الل جواز الس���فر أو أي مس���تند 
رس���مي معتم���د والتحق���ق م���ن الدائرة 
االنتخابي���ة المقيد فيه���ا الناخب، وأنه 
لم يسبق له اإلدالء بصوته، ويؤشر في 
ج���دول الناخبي���ن يدوًي���ا أو إلكترونًيا 
الناخ���ب بصوت���ه، أو  بم���ا يفي���د إدالء 
أية وس���يلة أخرى تفيد اإلدالء بصوته 

يقره���ا رئي���س اللجنة العليا لإلش���راف 
الع���ام عل���ى س���المة انتخ���اب أعض���اء 

مجلس النواب.
ب. بعد انتهاء عملية الفرز يحرر محضر 
بذل���ك، ويش���تمل عل���ى ع���دد األصوات 
األص���وات  وع���دد  به���ا،  ُأدل���ي  الت���ي 
الصحيح���ة والباطل���ة، واألصوات التي 
حص���ل عليه���ا كل مرش���ح ف���ي الدائرة 
االنتخابي���ة، وق���رارات اللجن���ة، ويوقع 
محضر الفرز م���ن رئيس اللجنة وأمين 
الس���ر به���ا، ويوض���ع المحض���ر وأوراق 
االقت���راع، وكش���ف ببيان���ات جميع من 
أدل���وا بأصواته���م في مظ���روف محكم 

الغلق.
إلي���ه  المش���ار  المظ���روف  يرس���ل  ج. 
الع���ام  لإلش���راف  العلي���ا  اللجن���ة  إل���ى 
عل���ى س���المة انتخاب أعض���اء مجلس 
النواب، وكذلك نسخة من محتواه عن 
طري���ق البري���د اإللكترون���ي أو الفاكس 

على الفور.
د. يحق لمن لم يدل بصوته في السفارة 
أو القنصلية أو البعثة الدبلوماس���ية أن 
يدل���ي بصوته أم���ام اللجن���ة المختصة 
في دائرته االنتخابية في حالة وجوده 

داخل البحرين في يوم االنتخاب.
يش���ار إل���ى أن���ه لالط���الع عل���ى مق���ار 
والبعث���ات  والقنصلي���ات  الس���فارات 
فيه���ا  س���يجرى  الت���ي  الدبلوماس���ية 
الموق���ع  زي���ارة  يمك���ن  التصوي���ت 

.)vote.bh( اإللكتروني

الشيخ خالد بن علي

المنامة - بنا

أك���د المترش���ح ع���ن المقع���د النياب���ي ف���ي 
الدائ���رة السادس���ة بالمحافظ���ة الجنوبي���ة 
محمد درويش أن المرحلة المقبلة تتطلب 
وجوًها شابة قادرة على تحقيق طموحات 
الناخب وتتفهم احتياجات الفئة العمرية 
االنتخابي���ة  الدوائ���ر  ف���ي معظ���م  األكب���ر 
تعث���ر  إذا  أن���ه  موضًح���ا  الش���باب،  وه���م 
الش���باب ألي س���بب من األسباب فستتأثر 
األس���رة عموما، فهم أولي���اء األمور األكبر 
مس���تقبل أبنائه���م. وق���ال إن احتياج���ات 
فئة الشباب تتركز على إيجاد فرص عمل 
تناس���بهم ومسكن يضم المتزوجين منهم 
وعائالته���م الصغي���رة، موضًح���ا أن���ه م���ن 
تجربته الشخصية كمحاضر جامعي وجد 
أن الكثي���ر م���ن الطلب���ة وأولي���اء أموره���م 
لديهم قلق من المستقبل؛ النحسار فرص 
العمل المناسبة، مؤكًدا حرصه على تقديم 
مقترحات تس���اهم في إعطاء فرصة أكبر 

للشباب لاللتحاق بسوق العمل.
لخ���وض  الش���باب  تحفي���ز  أن  وأوض���ح   
غم���ار العمل الح���ر والتج���ارة أمر نجحت 
مؤسس���ات  وج���ود  م���ع  البحري���ن  في���ه 
داعمة لري���ادة األعمال مثل تمكين، وبنك 
البحرين للتنمية إال أن صغر حجم السوق 
البحرين���ي ق���د يك���ون عائًق���ا ف���ي الوقت 

الحال���ي الزده���ار النش���اط التج���اري الذي 
يق���وده الش���باب، وأك���د أن تحفي���ز ري���ادة 
األعم���ال أمر جي���د لكنه ال يع���وض توفير 

فرص العمل. 
أما عن اإلس���كان، فقال إن األس���ر الش���ابة 
تحتاج إل���ى رعاية وتخفيف م���ن األعباء 
المالية كي تنم���و وتزدهر، لذلك من المهم 
إعطاؤها األولوية في المشاريع اإلسكانية 
المقبل���ة. وبي���ن أن السياس���ة اإلس���كانية 
أبع���دت أصحاب المداخي���ل التي تتجاوز 
1200 دين���ار م���ن الحص���ول عل���ى معظ���م 
م���ن  الرغ���م  عل���ى  اإلس���كانية  الخدم���ات 
ارتف���اع أس���عار العقار وصعوب���ة الحصول 
عل���ى مس���كن بس���عر مناس���ب ف���ي ظ���ل 
األوض���اع الحالية، مؤك���ًدا أن أحد أهدافه 
يتضمن إعادة النظر في س���قف المدخول 
الحالي للحصول على الخدمة اإٍلسكانية؛ 

ألنه يستثني فئة كبيرة من الناس.

درويش: المرحلة المقبلة بحاجة لوجوه شابة

محمد درويش

األم��ط��ار ل��م��وس��م  ل��اس��ت��ع��داد  ال�����وزراء  رئ��ي��س  ب��ت��وج��ي��ه��ات س��م��و  ال��ق��ص��ي��ر يشيد 

تعويض المواطنين حال ثبوت تقصير أي جهة معنية

ناصر القصير
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ال��ع��ق��اري االب��ت��ك��ار  بطليعة  ال��ب��ح��ري��ن  ي��ض��ع  ال��م��ش��روع 

تدشين تاريخي لـ “غولدن غيت”

دشنت غولدن غيت ديفلوبرز مشروعها السكني “غولدن غيت” المترقب أمس السبت 10 نوفمبر 2018 في فندق فورسيزونز خليج البحرين. غولدن غيت هي شراكة 
ما بين ش���ركة الكوهجي غولدن غيت في البحرين ومطوري العقارات في الهند أجميرا ريلتي ومايفير هوس���ينغ، والتي أسس���ت إلحداث تغيير في المش���هد العقاري 

بالمملكة من خالل تدشين مشروع عقاري بمعايير عالية. 

وتمي���ز حف���ل التدشي���ن التاريخ���ي بكون���ه 
مفتوح���ا الستقب���ال الجمهور ويكش���ف عن 
تفاصي���ل المش���روع للضي���وف؛ ليس���تمتعوا 

بتجربة فريدة ومبهجة ال تنسى.

تكنولوجيا الواقع االفتراضي

تضم���ن حف���ل التدشي���ن عروض���ا مختلف���ة 
مث���ل  التكنولوجي���ا  أح���دث  باستخ���دام 
تكنولوجيا الواقع االفتراضي، والذي يمنح 
نظ���رة أولي���ة متكامل���ة على جمي���ع جوانب 

المشروع.
وت���م أخ���ذ الضي���وف لجول���ة افتراضي���ة ال 
مثي���ل لها بزاوي���ة 360 درجة، حيث تمكنوا 
من التجول في أقس���ام المش���روع وتجربة 
العيش في المنازل بشكل افتراضي، ونجح 
غول���دن غيت بإحداث ثورة في إطار قطاع 
العقارات، م���ن خالل طرح خطة شراء قبل 
عملية اإلنش���اء ومنح الحضور والمش���ترين 
للمش���روع  تص���ّور  والمحتملي���ن  الفعليي���ن 
وتجرب���ة التطورات المس���تقبلية في قطاع 
إدارة  مجل���س  رئي���س  وأش���اد  العق���ارات. 
الكوهجي غولدن غيت، إسحاق الكوهجي 
بنجاح التدشي���ن، قائال “ما تخللته عروضنا 
م���ن ابتك���ار وإب���داع سيض���ع البحري���ن ف���ي 
الص���دارة م���ن خ���الل التركيز عل���ى الجمال 
والرفاهي���ة، ويجعلها نموذًجا مبتكرا للتميز 

في مجال العقارات”.
ب���دوره، عبر المدي���ر العام ألجمي���را ريالتي، 
مانوج أجميرا عن سعادته بالتدشين، قائال 
“نحن مس���رورون بنتائ���ج التدشين ونتوقع 
المزي���د م���ن النجاح���ات الكبي���رة لمش���روع 

غولدن غيت ونمو عالقاتنا مع البحرين”.

140 ألف متر مربع                  

مساحة المشروع

يمتد المش���روع على مس���احة 140 ألف متر 
مرب���ع ويتمي���ز بواجه���ة بحري���ة إضافة إلى 
قرب���ه م���ن أه���م معال���م البحري���ن وتحقي���ق 
التفرد بالمقارنة بالمباني التي في المنطقة. 

التفس���ير  خ���الل  م���ن  المش���روع  ويتطل���ع 
الحديث للهندس���ة المعمارية التقليدية بأن 
يك���ون أط���ول برجي���ن سكنيين ف���ي البالد. 
ويتكون مش���روع غولدن غيت من برجين، 
45 طابًق���ا و53 طابًق���ا، ويضم���ان 746 شقة 
معروض���ة للبي���ع بأسع���ار تب���دأ م���ن 45 ألف 
دينار. يش���ار إلى أن تصميم هذين البرجين 
مس���توحى م���ن دم���ج الثقاف���ات المختلف���ة 

ل���كل م���ن البحري���ن والهند، إذ يس���تلهم هذا 
التصمي���م األبعاد الثقافي���ة لهم؛ بهدف خلق 
مزيج بين ف���ن العمارة التقليدية والحديثة 

لهذه الدول.

إشادة بالواجهة المائية

وأشاد رئيس مجلس إدارة مايفير هوسينغ 
بالموق���ع الممي���ز لخلي���ج البحري���ن وقدرته 

عل���ى أن يك���ون أح���د أفض���ل المواق���ع ذات 
الواجه���ة المائي���ة ف���ي العال���م، موضح���ا أن 
“البحري���ن كان���ت خيارا مهما نت���ج عنه أول 
مش���روع مشترك دولي لنا، وخليج البحرين 
أفض���ل موقع لب���دء رحلتنا. نح���ن معجبون 
ببيئة العم���ل الصديقة والقيم العالية والتي 
دفعتن���ا لجعل هذا المش���روع حقيقة. نفخر 

بأن نكون جزءا من هذا المشروع”.

المنامة - غولدن غيت ديفلوبرز

أثناء تدشين المشروع أمس     )تصوير: رسول الحجيري(

10.3 % زيادة 
بعائدات “السويس”

ق���ال رئي���س هيئ���ة قن���اة الس���ويس مهاب 
مميش إن عائدات القناة حققت 4.8 مليار 
دوالر ف���ي الفت���رة م���ن يناي���ر إل���ى أكتوبر 
 %  10.3 أو  دوالر  ملي���ون   500 بزي���ادة 
ع���ن الع���ام الماض���ي.  وكان تقري���ر رسمي 
ص���ادر عن الجهاز المرك���زي للتعبئة العامة 
واإلحص���اء، كش���ف ع���ن أن إي���رادات قناة 
السويس خالل ال� 7 أشهر األولى من العام 
الجاري، )الفترة م���ن يناير - يوليو 2018(، 

بلغت 58.6 مليار جنيه.
والقن���اة مهمة جدا لمص���ر، إذ إن إيراداتها 
تنع���ش االقتص���اد المص���ري، فه���ي تعتب���ر 
أه���م مم���ر مائي ف���ي العال���م، ويع���ود ذلك 
أنه���ا تتحك���م بأكثر من ثلث حركة الس���فن 

بالعالم، بما يعادل أربعين 40 %.

القاهرة - رويترز

بغداد - رويترز

قالت الواليات المتحدة إن العراق يمكنه مواصلة استيراد إمدادات الغاز 
الطبيعي والكهرباء من إيران لمدة 45 يوما بعد أيام عدة من إعادة فرض 

عقوبات على قطاع النفط اإليراني.

ف���ي  األميركي���ة  الس���فارة  وقال���ت 
بموق���ع  صفحته���ا  عل���ى  الع���راق 
”منح���ت  الخمي���س  ي���وم  فيس���بوك 
الوالي���ات المتح���دة الع���راق إعف���اء 
مؤقت���ا من العقوب���ات مدته 45 يوما 
للسماح للعراق باالستمرار في شراء 
الغاز الطبيعي والكهرباء من إيران“.

وأضافت ”يقدم هذا اإلعفاء الوقت 
للع���راق للبدء في أخذ خطوات نحو 

االستقاللية في مجال الطاقة“.
وكان مس���ؤولون في البنك المركزي 
العراق���ي قد قالوا في أغس���طس إن 
اقتصاد البالد مرتبط بش���دة بإيران 
لدرج���ة جعل���ت بغ���داد تطل���ب م���ن 

واشنطن إعفاء من بعض العقوبات. 
واإلعف���اء المؤقت الحالي مش���روط 
مدفوع���ات  الع���راق  دف���ع  بع���دم 

الواردات اإليرانية بالدوالر.
وأع���ادت الوالي���ات المتح���دة فرض 
عقوب���ات على إي���ران ف���ي الخامس 

من نوفمبر الجاري.
وتش���مل العقوب���ات 50 م���ن البن���وك 
اإليراني���ة وفروعه���ا وأكث���ر من 200 
من األشخاص والمركبات في قطاع 
الش���حن وشرك���ة الخط���وط الجوية 
اإليراني���ة )إيران إي���ر( وأكثر من 65 

من طائراتها.

وكان وزير الخارجية األميركي مايك بومبيو قد أعلن إن حكومة الواليات  «
المتحدة وافقت على السماح لثماني دول باالستمرار في شراء النفط 
اإليراني بعد إعادة فرض عقوبات على طهران. وستطلب وزارة الخزانة 
األميركية من شبكة “سويفت” للتحويالت البنكية العالمية أن توقف 

التعامل مع القطاعي المصرفي اإليراني كجزء من حزمة العقوبات على 
طهران. وستشمل قائمة العقوبات 700 شركة ومؤسسة إضافة إلى 

قطاع الطيران البواخر. 

منح العراق إعفاء لوارداته اإليرانية

المحرق - شركة المطار مدينة عيسى - بوليتكنك

من المقرر أن يجتمع نخبة من كبار صانعي القرار من كبرى شركات الطيران والمطارات اإلقليمية الرائدة؛ لمناقشة تأثير التقنيات الرقمية على 
عمليات المطارات، والجهود المتواصلة لتطوير منطقة الخليج كوجهة بارزة للس���ياحة، وغيرها من المس���ائل األخرى التي تش���كل مالمح قطاع 

الطيران في المنطقة، وذلك خالل مؤتمر المطارات الذي سُيعقد ضمن فعاليات معرض البحرين الدولي للطيران 2018. 

وتستضيف شركة مطار البحرين هذه الفعالية 
تح���ت رعاي���ة كريم���ة م���ن وزي���ر المواص���الت 
واالتص���االت رئي���س مجل���س إدارة مجموع���ة 
طي���ران الخلي���ج القابض���ة كمال أحم���د، وُيقام 
المس���تقبل:  “نح���و  عن���وان  تح���ت  المؤتم���ر 
التحدي���ات والف���رص الت���ي تواجهه���ا شرك���ات 
الطيران والمطارات ف���ي المنطقة”، وذلك يوم 
15 نوفمب���ر في قاعة مع���رض البحرين الدولي 

للطيران في قاعدة الصخير الجوية.
وتض���م حلق���ات النق���اش مجموع���ة م���ن كب���ار 
المتحدثي���ن وخب���راء الصناع���ة، بم���ا ف���ي ذلك 
الرئيس التنفيذي لشركة مطار البحرين محمد 
البنف���الح، والرئيس التنفيذي لش���ركة مطارات 
ُعمان الشيخ أيمن بن أحمد الحوسني، ورئيس 
بوينغ الش���رق األوسط وشمال إفريقيا وتركيا 

بيرن���ارد دن، والرئيس التنفي���ذي لمطارات أبو 
ظبي براين تومبسون. 

كم���ا سيق���وم البروفس���ور ريغ���اس دوغاني���س 
أح���د  ُيع���د  وه���و  النق���اش،  حلق���ات  ب���إدارة 
المستش���ارين المرموقي���ن في قط���اع الطيران 
والمستش���ار االستراتيج���ي لع���دد م���ن شركات 
الطي���ران والمطارات والمص���ارف والحكومات 

حول العالم.
ق���ال البنف���الح “انطالًق���ا م���ن النقل���ة النوعي���ة 
الت���ي من المتوقع أن يش���هدها مط���ار البحرين 
الدول���ي بفض���ل برنام���ج تحديث المط���ار، فإن 
البحري���ن تعد الوجهة المثل���ى الستضافة مثل 
المس���افرين  تزوي���د  إذ سيت���م  المؤتم���ر،  ه���ذا 
الج���دد بمجموعة مميزة من أح���دث التقنيات 
والخدم���ات، والت���ي م���ن شأنه���ا أن تعمل على 
داخ���ل  واألم���ن  الكف���اءة  بمس���توى  االرتق���اء 

المطار وتحسين تجربة السفر الكلية”.

يفتت���ح وزي���ر المواص���الت واالتصاالت كم���ال أحمد، اليوم األح���د، المنتدى العلم���ي “تقنيات الفض���اء للبحرين”، ال���ذي تقيمه كلية 
البحرين التقنية )بوليتكنك البحرين(، بالشراكة مع الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء، في قاعة البحرين بحرم البوليتكنك في مدينة 

عيسى، ويمتد إلى يوم غد االثنين 12 نوفمبر 2018.

م���ن  نخب���ة  المنت���دى  ف���ي  ويش���ارك 
المتحدثي���ن الخب���راء واألكاديميي���ن م���ن 
داخ���ل البحري���ن وخارجه���ا، عل���ى رأسهم 
رئيس مركز ُرشد لإلبداع وزير االتصاالت 
وتقنية المعلومات سابقًا بالمملكة العربية 
الس���عودية محم���د ب���ن إبراهيم الس���ويل، 
وبحضور نخبة من الوزراء والمس���ؤولين 
وكبار الشخصيات في هيئات ومؤسسات 
وممثل���ي  والخاص���ة،  الحكومي���ة  الدول���ة 

مؤسسات التعليم العالي في المملكة.
وتتن���اول موضوع���ات المنت���دى العناوين 
التالي���ة: إنه���ا ليس���ت لعب���ة: نظ���رة عام���ة 
عل���ى التطبيق���ات النانوساتلي���ة، تقني���ات 
وتطبيق���ات الفض���اء، مقدمة ف���ي تقنيات 

تقني���ات  تطبيق���ات  المتقدم���ة،  الفض���اء 
والبح���ث  التعليمي���ة  لألغ���راض  الفض���اء 

العلمي، مش���روع القم���ر الصناعي متناهي 
مخت���رع   - البحري���ن  لبوليتكن���ك  الصغ���ر 
الفض���اء، برنامج فض���اء األقمار الصناعية 
صناع���ي  “قم���ر  و  التعليم���ي،  النانوي���ة 
صغي���ر لقف���زة عمالق���ة - مهم���ات تعليمية 

باستخدام منصة علمية متخصصة”.

يشكل المنتدى محطة مهمة في مسيرة  «
الشراكة والتعاون بين الهيئة الوطنية 

لعلوم الفضاء وبوليتكنك البحرين؛ 
للتعريف بتقنيات الفضاء وبيان أهمية 
التطبيقات الفضائية وأثرها على حياة 

األفراد والمجتمعات، وتشجيع الجهات 
المعنية ومؤسسات التعليم العالي 

لالستثمار في هذا القطاع متسارع النمو؛ 
للمساهمة في تعزيز التنمية والتطور.

ريغاس دوغانيس وزير المواصالت واالتصاالت

مناقش��ة تأثير التقني��ات الرقمية عل��ى العمليات الجوية المنتدى تنظمه الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء وبوليتكنك

مؤتمر المطارات ضمن فعاليات “الطيران” تدشين “تقنيات الفضاء للبحرين” اليوم
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المنامة – المواصالت واالتصاالت

عق����دت سلس����لة اجتماع����ات بي����ن فري����ق مع����رض البحري����ن الدول����ي للطيران ب����وزارة 
المواص����الت واالتصاالت مع طاقم عمل وزارة ش����ؤون اإلع����الم؛ إلطالع  اإلعالميين 
والفنيي����ن على آخر مس����تجدات المعرض، ولتنس����يق تغطية مع����رض البحرين الدولي 
للطيران 2018، وذلك في إطار التعاون المشترك بين وزارة المواصالت واالتصاالت 
ووزارة ش����ؤون االع����الم إلب����راز معرض الطيران في نس����خته الخامس����ة، والذي يقام 
تحت رعاية ملكية س����امية من عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل 
خليفة، في الفترة ما بين 14 16- نوفمبر 2018، وفي إطار الجهود التي تبذلها اللجنة 
العلي����ا المنظم����ة لمعرض البحرين الدولي للطيران برئاس����ة الممثل الش����خصي لجاللة 

الملك رئيس اللجنة العليا المنظمة سمو الشيخ عبدهللا بن حمد آل خليفة.

إدارة  مدي���ر  رحب���ت  اللق���اء،  بداي���ة  وف���ي 
ب���وزارة  والتس���ويق  العام���ة  العالق���ات 
سبك���ار  ميس���ون  واالتص���االت  المواص���الت 
بطاقم العمل مش���يدة بالتعاون المستمر بين 
الوزارتين، وب���دور وزارة شؤون اإلعالم في 
نج���اح الفعالي���ات الوطنية عموم���ا، ومعرض 

البحرين الدولي للطيران خصوصا، حيث إن 
هذه المعارض تس���اعد في النمو االقتصادي 

وجذب االستثمارات الى المملكة.
م���ن  ع���دد  ش���رح  ت���م  اللق���اء،  وخ���الل 
الموضوع���ات أبرزه���ا م���ا يقدم���ه المع���رض 
من ف���رص مهم���ة  لتوليد األعم���ال، وتكوين 

العالقات، وتشجيع االبتكار، وتبادل األفكار، 
والتعلي���م  كما تم اط���الع الحضور على آخر 
المس���تجدات من ناحية الش���ركات المشاركة 
هام���ش  عل���ى  ستعق���د  الت���ي  والمؤتم���رات 
المع���رض. وأشادت سبك���ار بأهمية عقد مثل 

ه���ذه اللقاءات المش���تركة م���ع وزارة شؤون 
اإلعالم واإلعالميين ومناقش���ة المستجدات 
واالطالع عل���ى التحديات والوصول لحلول 
مشتركة إلنجاح هذا المعرض الذي يعزز من 

مكانة البحرين على الصعيد الدولي.

أحد اللقاءات بين الجانبين

ال��م��ع��رض ي��ق��دم ف��رص��ا ل��ت��ول��ي��د األع���م���ال وت��ش��ج��ي��ع االب��ت��ك��ار

جهـود إعالميـة إلبـراز “البحريـن للطيـران 2018”
المنامة - كريدي مكس

أعلن���ت شرك���ة “كريدي مكس” ع���ن تعاونها 
الحص���ري للنس���خة الخامس���ة م���ن معرض 
 2018 للع���ام  للطي���ران  الدول���ي  البحري���ن 
كالشركة الرسمية إلصدار وقبول البطاقات 
االئتماني���ة والمصرفي���ة وال���ذي سيعقد في 
الفترة ما بي���ن 14 وحتى 16 نوفمبر 2018 

بقاعدة الصخير الجوية.
الرئي���س  ق���ال  الرعاي���ة،  عل���ى  وتعليًق���ا 
التنفي���ذي لش���ركة كري���دي مك���س يوس���ف 
علي مي���رزا “تفتخ���ر كريدي مك���س بتأدية 
دور فع���ال في هذا الحدث العالمي بصفتها 
البطاق���ات  لخدم���ات  الحص���ري  المق���دم 
االئتماني���ة. وتعد هذه الش���راكة ج���زًءا من 
اقتص���اد  نم���و  لدع���م  المتواصل���ة  جهودن���ا 

المملكة ومكانتها على الصعيد العالمي”.
ستك���ون  مك���س  كري���دي  أن  إل���ى  يش���ار 
بمع���رض  العام���ة  الس���احة  ف���ي  موج���ودة 
البحري���ن الدولي للطي���ران على مدى األيام 
الثالث���ة لتقدي���م خدم���ات الدف���ع بالبطاق���ة 

لجميع الزوار.

كريدي مكس، هي مركز بطاقات  «
االئتمان التابع لبنك البحرين 

والكويت، الذي تمكن خالل 
السنوات اإلحدى عشرة الماضية 
من أن تحقيق نتائج مبهرة، وأن 

يصبح المزود األول للخدمات 
المتميزة لمستخدمي بطاقات 

االئتمان في البحرين.

“كريدي مكس” راعيا لـ “االئتمانية”

يوسف ميرزا

مشروع غولدن غيت عبارة عن شراكة ما بين الكوهجي غولدن غيت، وهي شركة بارزة ومؤثرة في البحرين،  «
وشركتين ذات شهرة عالمية وهم أجميرا ريالتي ومايفير هوسينغ برصيد من النجاحات العديدة والمشاريع 

التجارية والسكنية المختلفة في الهند.  وبفضل سنوات من الخبرة لجميع األطراف، وبسبب طموح الشركاء فإن 
إبداعهم وفلسفتهم المشتركة أعادت إحياء عقود من العالقات التجارية بين البلدين والتي تعززت بتدشين هذا 

المشروع. وتهدف هذه الشراكة لدعم عالقات طويلة األمد ما بين الدولتين وجذب المزيد من االستثمارات إلى 
البالد. ويقع المشروع في وسط خليج البحرين، أحد المواقع المرغوبة للتطوير السكني والتجاري في المملكة، 

مع توافر كل سبل الراحة ووسائل المواصالت وسهولة الوصول للموقع. 

مشروع شراكة ناجح



األحـد 11 نوفمبر 2018 
3 ربيع األول 1440 11

كش���ف رجل األعم���ال رئيس اللجنة المركزية ألصحاب األعمال )لجنة أهلي���ة( أحمد البنخليل، عن أن 
اللجنة تعمل على تأس���يس ش���ركة البحرين الوطنية لغسيل الس���يارات في جميع محافظات المملكة 
مطلع شهر فبراير المقبل، برأسمال نصف مليون دينار، إذ تستهدف اللجنة مشاركة 100 من أصحاب 

وصاحبات األعمال وبعض الموظفين أيًضا.

وأوض���ح البنخلي���ل ل���� “الب���اد” أن���ه ت���م حالًي���ا 
تس���جيل 63 شخًص���ا للمش���اركة في المش���روع 
الس���يارات،  غس���يل  شرك���ة  إلنش���اء  الوطن���ي 
وسيت���م جمع مبالغ رمزية منه���م إلعداد دراسة 
ج���دوى المش���روع، الذي طرح���ت فكرته أخيرا، 
)...( مضيف���ا أن سيت���م التوقي���ع قريبا مع شركة 
تس���تغرق  الت���ي  الدراس���ة  إلع���داد  متخصص���ة 
نح���و شهر ونصف إل���ى شهرين إلعدادها، إذ من 
المتوق���ع أن تصب���ح الدراس���ة جاه���زة في شهر 

يناير المقبل.
وتاب���ع “بعد االنتهاء من إع���داد دراسة الجدوى 
سيت���م تنظي���م محاض���رة لع���رض طريق���ة عمل 
ه���ذه الش���ركة الجدي���دة عل���ى جمي���ع الراغبي���ن 

بالمشاركة فيها في األسبوع األول أو الثاني من 
شه���ر يناي���ر 2019، وبعد ذل���ك سيتم جمع رأس 
الم���ال من الراغبين بالمش���اركة، مبيًنا أن هنالك 
تحفظ���ا حالًيا لمعرفة طريقة عمل الش���ركة قبل 

المساهمة في رأسمالها.
ولف���ت البنخلي���ل إل���ى أن الخي���ار مفت���وح أمام 
م���ن يرغ���ب منه���م بالمش���اركة بإنش���اء شرك���ة 
غسيل الس���يارات من عدمه، معبًرا عن اعتقاده 
أن المش���روع ناج���ح وسيحق���ق عوائ���د مجزية 
الت���ي  العم���ل  لخط���ة  وفًق���ا  في���ه،  للمش���اركين 

وضعتها اللجنة المركزية ألصحاب األعمال.
وتوق���ع البنخلي���ل - المدير العام لش���ركة دلمون 
تاي���م للمقاوالت والتجارة - البدء في إجراءات 

تسجيل الشركة الجديدة في شهر يناير المقبل، 
عل���ى أن تك���ون الش���ركة قائم���ة ف���ي مطلع شهر 

فبراير المقبل.
وأشار إلى أن اسم الشركة المقترح حالًيا شركة 

البحرين الوطنية لغس���يل الس���يارات، مستدركا 
أن تحدي���د االس���م مت���روك الختي���اره م���ن قب���ل 
الجمعي���ة العمومي���ة، وذل���ك بع���د الموافقة على 
المحاض���رة التي ستلقى أمامهم لش���رح طريقة 

عمل الشركة.
وأك���د أن اله���دف األس���اس من إقامة المش���روع 
هو القضاء على العمالة السائبة والهاربة بضمها 
بطريق���ة نظامي���ة للش���ركة، موضح���ا أن نس���بة 
كبيرة من موظفي الش���ركة الجديدة سيكونون 
البحريني���ون  سيش���غل  إذ  البحرينيي���ن،  م���ن 
المناص���ب اإلداري���ة التنفيذية والمفتش���ين، أما 
عمليات تنظيف الس���يارات وتش���ميعها ستكون 
للعمال���ة األجنبي���ة، الفًت���ا إل���ى أن ه���ذه فرص���ة 
أم���ام الجه���ات المعنية لتحويل العمالة الس���ائبة 
والهارب���ة خصوًصا التي ليس لها تأشيرات سفر 
صالح���ة إل���ى الش���ركة الجدي���دة لتصب���ح عمالة 

نظامية.
ويهدف المشروع إلى تنشيط الحركة التجارية 

ومش���كات  مظاه���ر  م���ن  والح���د  بالبحري���ن، 
اجتماعي���ة عديدة في المملك���ة، ودعم أصحاب 
األعمال من ذوي الدخل المحدود بتحقيق دخل 

إضافي، وإعطائهم تنوع وفرص استثمارية.
يش���ار إل���ى أن الش���ركة الجديدة ستوف���ر مركًزا 
تاب���ع لها ب���كل محافظة من المحافظ���ات األربع، 
م���ع توفي���ر مش���رفين ب���كل محافظ���ة، وتوزي���ع 
استبان���ات عل���ى األهال���ي، واتص���االت مباشرة؛ 
للتع���رف عل���ى م���دى رض���ا األف���راد ع���ن خدم���ة 

غسيل السيارات.

سيكون للعمالة زي موحد، وسيتم توقيع  «
عقود فردية مع األفراد لتقديم الخدمة لهم، 

وستكون كلفة غسيل السيارات شهرًيا 
مساوية لما هي عليه حالًيا إذ ستتراوح ما 

بين 6 و8 دنانير شاملة تلميع السيارة لمرة 
واحدة إلى مرتين سنوًيا بحسب الطلب. كما 

سيتم توفير تطبيق “أونالين” ُيمّكن األفراد 
من تقديم الطلب إلكترونيا والدفع كذلك.

تأسيس شركة وطنية لغسيل السيارات مطلع فبراير
م��ال رأس  دين��ار  ملي��ون  ونص��ف  ش��هرين...  خ��ال  تنته��ي  االستش��ارية  الدراس��ة 

أحمد البنخليل

انخف���ض سع���ر برمي���ل النف���ط الكويت���ي 2.01 دوالر في 
دوالر   70.61 مقاب���ل  دوالر   68.60 ليبل���غ  الت���داوالت 
للبرمي���ل ف���ي ت���داوالت الخمي���س الماض���ي وفًقا للس���عر 

المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وف���ي األس���واق العالمي���ة انخفض���ت أسع���ار النفط أمس 
األول مع ارتفاع المعروض العالمي وتخوف المستثمرين 

من أن يتباطأ الطلب على النفط.
وانخفض سع���ر برميل نفط خام القي���اس العالمي مزيج 
برنت 47 سنًتا ليصل عند التس���وية إلى مس���توى 70.18 
دوالر، كما انخفض سعر برميل نفط خام غرب تكس���اس 

الوسيط األميركي 48 سنًتا ليصل إلى 60.19 دوالر.

انخفض���ت أس���عار النف���ط نحو 1 % م���ع ارتف���اع المعروض العالم���ي وتخوف 
المستثمرين من أن يتباطأ الطلب على النفط.

وسجل الخام األميركي أطول موجة 
من الخسائر اليومية منذ العام 1984.

ون���زل خ���ام القي���اس العالم���ي مزي���ج 
برن���ت ع���ن 70 دوالرا للبرمي���ل للم���رة 
األول���ى منذ أوائل أبري���ل، وهبط نحو 
20 % منذ وصوله ألعلى مستوى في 

4 سنوات في بداية أكتوبر.
وتراجع���ت عق���ود برن���ت 47 سنت���ا أو 

التس���وية 70.18  عن���د  لتبل���غ   % 0.7
دوالر للبرمي���ل. وانخفض الخام نحو 
3.6 % عل���ى مدى األسبوع وأكثر من 

15 % هذا الربع.
وانخفض���ت العقود اآلجلة لخام غرب 
تكس���اس الوسي���ط األميرك���ي للي���وم 
العاشر على التوالي، في أطول موجة 
خس���ائر م���ن نوعه���ا منذ يولي���و 1984 

وفقا لبيانات رفينيتيف.
وهبط���ت عق���ود الخ���ام األميركي 48 
سنت���ا أو 0.8 % لتنه���ي الجلس���ة عند 
60.19 دوالر للبرميل، بعدما نزلت عن 
60 دوالرا للبرميل إلى أدنى مس���توى 

في 8 أشهر.
وكان���ت عق���ود الخ���ام األميرك���ي ق���د 
بلغ���ت 59.26 دوالر للبرميل بما يمثل 
انخفاضا قدره 1.14 دوالر ويقل أكثر 
م���ن 22 % عن مس���توى ال���ذروة التي 

بلغتها في أكتوبر.

النفط األميركي يشهد أطول موجة خسائر68.6 دوالر سعر برميل النفط الكويتي
نيويورك - رويترزالكويت - كونا

أمل الحامد

نيويورك - أ ف ب المنامة - تمكين

بيعت مجلة “فورتش���ن” األميركية المعروفة بتصنيفاتها ألفضل رؤس���اء الش���ركات وأقوى المؤسس���ات في العالم، في مقابل 150 
مليون دوالر لثري تايلندي، لتتغير ملكيتها للمرة الثانية خالل عام.

وف���ي ظ���ل تراج���ع مداخيله���ا اإلعاني���ة 
عل���ى غ���رار سائ���ر المؤسس���ات الصحافية 
وتقلص مبيعات نس���ختها الورقية، ركزت 
“فورتش���ن” خال الس���نوات األخيرة على 
تطويرها في المج���ال الرقمي إضافة إلى 

تنظيم مؤتمرات اقتصادية.
وق���د بيعت المجلة ف���ي نوفمبر 2017 مع 
“تايم ماغازين” و “سبورتس إيلس���ترايتد” 
لحس���اب شركة “ميريديت ك���ورب” ضمن 
صفقة ش���راء مجموع���ة “تايم إن���ك”، غير 
أن ه���ذه األخيرة أعلنت بع���د بضعة أشهر 
رغبته���ا ف���ي االستغن���اء ع���ن “فورتش���ن” 

لتقليص النفقات.
التايلن���دي  األعم���ال  رج���ل  ويت���رأس 
مجموع���ة  جيرافان���ون  تشاتش���افال 
“شاروي���ن بوكفاند غروب” المس���اهمة في 

شرك���ات عاملة في قطاع���ات مختلفة من 
الصناع���ات الغذائية إلى االتصاالت مرورا 

بالتوزيع والعقارات والتجارة اإللكترونية 
والمال والصيدلة، بحسب “ميريديت”.

تنطل���ق الي���وم األحد 11 نوفمبر 2018 أولى فعاليات احتفاء صندوق العمل “تمكين” بأس���بوع ريادة األعمال العالمي، بالتزامن مع 
االحتفاء بهذا الحدث العالمي والذي يوافق 12 - 18 نوفمبر 2018.

وبه����ذه المناسبة، ص����ّرح الرئي����س التنفيذي 
لصن����دوق العم����ل “تمكي����ن” إبراهيم جناحي 
ه����ذا  لفعالي����ات  الرسم����ي  االفتت����اح  ب����أن 
األسب����وع العالم����ي سينطل����ق م����ن البحرين، 
المملك����ة  باختي����ار  سع����داء  “نح����ن  مضيف����ا 
منص����ة لإلط����اق الرسم����ي لاحتف����اء به����ذا 
األسب����وع العالم����ي، من خ����ال اإلعان الذي 
سيت����م خال قمة مس����تثمري ريادة األعمال 
إفريقي����ا،  وشم����ال  األوس����ط  الش����رق  ف����ي 
بحض����ور رئيس المؤسس����ة العالمية ألسبوع 

الريادة جوناثان أورتمانز”.
وأوضح جناحي “الحظنا إقباال غير مسبوق 
من قب����ل الجهات العام����ة والخاصة المعنية 
ال����ورش  م����ن خ����ال  بالري����ادة واالقتص����اد، 
والفعالي����ات المتنوعة الت����ي وصلت إلى 50 
فعالية، مس����تقطبين أكثر من 100 متحدث 
محل����ي وعالم����ي، وبن����اًء عليه فق����د تقّرر أن 

يمتد احتفاؤنا بهذا األسبوع من 11 وحتى 
22 م����ن نوفمب����ر الج����اري؛ حتى يتس����نى لنا 

إقامة أكبر عدد ممكن من الفعاليات”.
ويحتف����ي “تمكي����ن” بأسبوع ري����ادة األعمال 
العالم����ي ه����ذا الع����ام بالش����راكة م����ع أكثر من 
35 شريًك����ا ف����ي القطاعين الع����ام والخاص، 
ويس����تهدف أكثر من 8 آالف شخص ما بين 
رواد أعمال، مؤسس����ات صغيرة ومتوسطة 
وذات طاب����ع دولي باإلضافة إلى المش����اريع 
المنزلية من مختلف القطاعات االقتصادية، 
بالتزامن مع استعدادات المملكة الستضافة 

المؤتمر العالمي لريادة األعمال 2019.
يذك����ر أن أسب����وع ري����ادة األعم����ال العالم����ي 
ه����و أكبر احتفال للمبتكري����ن ورواد األعمال 
ف����ي العال����م يتخلل����ه العدي����د م����ن البرام����ج 
المنظم����ات  تنظمه����ا  الت����ي  والفعالي����ات 
غ����رس  به����دف  األكاديمي����ة؛  والمؤسس����ات 

إلنش����اء  األف����راد  وتش����جيع  المب����ادرة  روح 
مش����اريعهم الخاصة وإعط����اء رواد األعمال 

الحاليين فرصة لتبادل خبراتهم.

إبراهيم جناحي

المجل��ة تغي��رت ملكيته��ا للم��رة الثاني��ة خ��ال ع��ام بالبحري��ن فعالي��ة   50 ف��ي  متح��دث   100 م��ن  أكث��ر 

بيع “فورتشن” مقابل 150 مليون دوالر انطـالق أسبـوع ريـادة األعمـال العالمـي

المنامة - دار القرار

طرح مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية “دار القرار” نس���خة 2019 من برنامجه االحترافي 
تأهيل وإعداد المحكمين في كل من القصيم وجدة والبحرين وأبوظبي وعمان.

التحكي���م  لمرك���ز  الع���ام  األمي���ن  وأوض���ح 
التج���اري ل���دول مجلس التع���اون أحمد نجم 
أن “المرك���ز مس���تمر ف���ي إدخ���ال تحس���ينات 
جدي���دة ف���ي برنامج���ه االحتراف���ي لتطوي���ر 
جودت���ه ومخرجاته؛ ليك���ون الخريج مؤها 
لتسلم قضايا ونزاعات، وبالتالي لديه القدرة 
الن���زاع  لمجري���ات  الس���ليمة  الق���راءة  عل���ى 
التحكيم���ي وااللتزام باإلجراءات الصحيحة 
ف���ي  الخ���وض  يتجن���ب  بحي���ث  للتحكي���م، 
مس���ألة الطعن في الحكم لع���دم االلتزام في 

اإلجراءات الصحيحة للتحكيم”.
إل���ى أن المرك���ز مس���تمر ف���ي  وأش���ار نج���م 
شراكات���ه اإلستراتيجي���ة ف���ي دع���م تدري���ب 
وتطوي���ر أبناء الخليج في مج���ال التحكيم، 

رسمي���ة  وأجه���زة  جه���ات  م���ع  بالتع���اون 
وأهلي���ة، إذ سيعق���د البرنام���ج ف���ي سلطن���ة 
عم���ان بالتع���اون م���ع وزارة الع���دل العماني���ة 
وف���ي القصي���م بالتع���اون مع غرف���ة القصيم 
وف���ي ج���دة بالتع���اون م���ع الهيئة الس���عودية 
للمهندسين، وفي أبوظبي بالتعاون مع مركز 
أبوظب���ي للتوفيق والتحكي���م التجاري وفي 

البحرين بدعم من “تمكين”.
وأكد أن برنام���ج “تأهيل وإعداد المحكمين” 
ك���ان وال ي���زال البرنامج الرائد ف���ي المنطقة 
في مجاله، ويعتبر من أوائل إن لم يكن أول 
برنام���ج يق���دم ص���ورة متكاملة ع���ن العملية 
التحكيمية بدًءا من اتفاق التحكيم وانتهاء 
بص���دور الحك���م والتأك���د من ع���دم خضوعه 

للبطان وضمان تنفيذه.
وتاب���ع “المرك���ز مس���تمر ف���ي تأكي���د الج���ودة 
عب���ر المتطلبات الت���ي وضعه���ا، فإضافة إلى 
نس���بة الحض���ور الت���ي يجب أال تق���ل عن 75 
% م���ن كل مرحلة واجتي���از التقييم اليومي 
للمراحل فهناك متطلبات تتمثل في امتحان 
شام���ل عن جمي���ع المراحل يك���ون في ختام 
المرحلة الرابعة وكذلك ضرورة تقديم ورقة 
بحثي���ة تتكون من 20 ورق���ة حول موضوع 

من مواضيع التحكيم.
لارتق���اء  المرك���ز  “يس���عى  نج���م  وأض���اف 
بمخرجات البرنام���ج ليس فقط ليتم اعتماد 
المؤهلين في قوائم “دار القرار” فقط بل في 
وزارات الع���دل ومراك���ز التحكيم الخليجية، 

إذ يش���هد المرك���ز اهتماًم���ا متزاي���ًدا من قبل 
وزارات وهيئات الدول إلقامة هذا البرنامج 
بش���كل خ���اص لموظفيه���م، بل أصب���ح هناك 
تكال���ب غي���ر مس���بوق عل���ى التس���جيل ف���ي 
البرنام���ج المنتظم والذي يقوم المركز بعقده 

بدول مجلس التعاون”.

بّين نجم أن “مفاهيم ومعايير هذه  «
الشهادة االحترافية تم تكريسهما 
من حيث صياغة المادة العلمية 

المتناغمة مع تشريعات دول 
مجلس التعاون لدول الخليج 

العربية وقواعد األونسيترال 
وقانونها النموذجي واتفاقية 

نيويورك بشأن االعتراف بقرارات 
التحكيم األجنبية وتنفيذها للعام 

.”1958

وُع��م��ان وأب��وظ��ب��ي  وال��ب��ح��ري��ن  وج���دة  بالقصيم  ينفذ  ال��ب��رن��ام��ج 

طـرح “تأهيـل المحكميـن نسخـة 2019”
العربية. نت

قال���ت مجموعة هنغلي الصينية الخاصة إلنتاج الكيماويات أمس، إنها أبرمت 
اتفاقا مع أرامكو السعودية لشراء النفط الخام للعام 2019.

وأضافت أن االتفاق يش����مل 130 ألف 
برمي����ل يومي����ا، وأن قيمت����ه 3.6 مليار 
دوالر. وه����ذا ه����و ثاني اتفاق تس����ويق 
كبي����ر بي����ن أكب����ر منت����ج للنف����ط داخ����ل 
للبت����رول  المص����درة  البل����دان  منظم����ة 

)أوبك( وشركة تكرير صينية خاصة.
وذكر بيان لشركة هنغلي اطلعت عليه 
رويت����رز أمس وأك����ده المتحدث باسم 
ُأب����رم األسب����وع  الش����ركة، أن االتف����اق 
الصين����ي  المع����رض  خ����ال  الماض����ي 
الدولي لاستيراد ف����ي شنغهاي وتبلغ 
قيمت����ه 3.6 ملي����ار دوالر استن����ادا إلى 

سعر السوق الحالي.
وكانت أرامكو قد أبرمت مع مجموعة 
تشيجيانغ رونغش����نغ الخاصة للتكرير 
 170 لتوري����د  األج����ل  طوي����ل  اتفاق����ا 
أل����ف برمي����ل يومي����ا من النف����ط الخام، 

إذ كان����ت تس����عى أيض����ا للحصول على 
حصة في مصفاة رونغش����نغ في شرق 

الصين.
مجموع����ة  تب����دأ  أن  المتوق����ع  وم����ن 
هنغلي الخاصة للكيماويات التش����غيل 
التجريبي لمصف����اة جديدة في مدينة 
دالي����ان الس����احلية ف����ي شم����ال ش����رق 
الصي����ن في نهاية نوفمبر. وتبلغ طاقة 

المصفاة 400 ألف برميل يوميا.
وكانت أرامكو قد قالت الشهر الماضي 
إن لديها طاقة فائضة تبلغ 1.5 مليون 
برمي����ل يوميًا، وإنها مس����تعدة لتوريد 

كميات إضافية من النفط الخام.
الش����ركة  تخط����ط  ثاني����ة،  جه����ة  م����ن 
الس����عودية لمضاعف����ة إنت����اج الغاز إلى 
23 ملي����ار قدم مكعبة يوميا خال 10 

سنوات.

أرامكو و “هنغلي”: عقد بـ 3.6 مليار دوالر
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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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التحالف يطلب من أميركا وقف 
تزويد طائراته بالوقود جواً

طلب تحالف دعم الشرعية في اليمن 
من الواليات المتحدة وقف تزويد 

طائراته بالوقود جوًا في اليمن، مؤكدًا 
أن السعودية والدول األعضاء زادت 

قدراتها في مجال تزويد طائراتها 
بالوقود جوًا.وجاء في بيان للتحالف 

نقلته وكالة األنباء السعودية “واس” فجر 
أمس: “تمكنت المملكة العربية السعودية 
ودول التحالف مؤخرًا من زيادة قدراتها 

في مجال تزويد طائراتها بالوقود جوًا 
بشكل مستقل ضمن عملياتها لدعم 

الشرعية في اليمن”. وأضاف البيان: “قام 
التحالف بالطلب من الجانب األميركي 
وقف تزويد طائراته بالوقود جوًا في 

العمليات الجارية في اليمن”.

النفط ص�����ادرات  خ��ف��ض  ي����زال  ال  ال��ه��دف  ب��ول��ت��ون: 

عقوبات جديدة على إيران وتطبيق صارم

أعل���ن مستش���ار البي���ت األبي���ض لألم���ن القومي ج���ون بولتون، 
الجمع���ة، أن واش���نطن قد تف���رض عقوبات جدي���دة على إيران 

بعد استهداف قطاعي النفط والمال.

 وق���ال خالل مؤتم���ر صحافي 
مقتض���ب ف���ي باري���س حي���ث 
رئي���س   70 يص���ل  أن  يتوق���ع 
دول���ة إلحياء الذك���رى المئوية 
العالمي���ة  الح���رب  النته���اء 
األول���ى: “أعتقد أنكم س���ترون 
م���ع  العقوب���ات  م���ن  المزي���د 
الوق���ت وتطبيقا أش���د صرامة 

لها”.
وكان���ت إدارة الرئي���س دونالد 
ف���ي  انس���حبت  الت���ي  ترم���ب 
ماي���و م���ن اتف���اق 2015 ال���ذي 
يمنع إي���ران من امتالك القنبلة 
كل  ف���رض  أع���ادت  الذري���ة، 
بع���د  رفع���ت  الت���ي  العقوب���ات 
بولت���ون:  وأض���اف  تطبيق���ه. 
كبي���رًا  العقوب���ات  وق���ع  “كان 

الصعي���د  عل���ى  إي���ران.  عل���ى 
االقتص���ادي العمل���ة اإليراني���ة 
مس���توياتها،  أدن���ى  ف���ي 
والتضخم هائل، والبالد تشهد 

حالة من الركود”.
 وتاب���ع: “الهدف ال يزال خفض 
اإليراني���ة.  النف���ط  ص���ادرات 
عملنا مع السعودية واإلمارات 
للنف���ط  منتج���ة  أخ���رى  ودول 
اإلنت���اج  زي���ادة  م���ن  للتحق���ق 
عل���ى  ذل���ك  تأثي���ر  وع���دم 
الزبائن الذين يش���ترون النفط 

اإليراني”. 
 وفي س���ياق آخر، فّند بولتون 
فك���رة أن الوالي���ات المتح���دة 
انعزالية، قائالً إن قرار ترامب 
االحتف���االت  ف���ي  المش���اركة 

الدولية بمناس���بة ذكرى انتهاء 
الحرب العالمي���ة األولى يظهر 

“التزام���ه بالدف���اع المش���ترك”. 
وأضاف بولتون أنه على مدار 

تاري���خ الوالي���ات المتحدة “لم 
نكن انعزاليين قط”.

باريس – وكاالت

دبي - العربية.نت

مستشار البيت األبيض لألمن القومي جون بولتون

بيروت، دبي - رويترز

عمان - رويترز

الكويت - سكاي نيوز عربية

أعل���ن الرئي���س اللبنان���ي، ميش���ال ع���ون، أم���س الس���بت، أنه س���يتم إيج���اد حل 
لتعقيدات تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة.

رئاس���ة  ع���ن  ص���ادر  بي���ان  ونق���ل 
الجمهورية عن عون قوله: “لن نترك 
جهدًا إال وسنبذله في هذه المرحلة، 
م���ن أج���ل ح���ل تعقي���دات تش���كيل 
الحكوم���ة. وه���ذا يتطلب ش���جاعة 

وصبرًا لنصل إلى الخواتيم”.
وأض���اف: “وبالنتيجة س���نجد الحل 

ألن االنتظار هو خسارة للوقت”.
وج���اءت تصريح���ات ع���ون خ���الل 
اجتماعه مع بطريرك انطاكية وسائر 
المش���رق واالس���كندرية وأورش���ليم 
الكاثولي���ك،  الملكيي���ن  لل���روم 
البطري���رك يوس���ف العبس���ي، عل���ى 
رأس وف���د من س���ينودس أس���اقفة 
كنيس���ة الروم الكاثولي���ك في لبنان 

والمنطقة وبالد االنتشار.
ويح���اول رئي���س ال���وزراء المكلف، 

سعد الحريري، تشكيل حكومة منذ 
االنتخاب���ات البرلماني���ة الت���ي جرت 

في مايو.
وفي وقت ال يمانع الحريري مطلب 
رفض���ًا  يرف���ض  فإن���ه  هللا،  ح���زب 
كام���الً أن تأتي مس���ألة تمثيلهم من 
حس���اب الوزارات المخصصة ل�”تيار 

المستقبل”.

أما أحد الحلول المطروحة حاليًا  «
لحل هذه العقدة هو أن يستغني 
رئيس الجمهورية عن وزير سني 

من حصته في 
الحكومة، وأن 

يستبدله بنائب 
سني تابع 

ل�”قوى 8 آذار”.

ارتفع عدد ضحايا السيول في األردن، 
الس���بت، إلى 12 حالة وفاة، وذلك بعد 
انتش���ال جثة طفلة ف���ي وادي الهيدان 
العاصم���ة  جنوب���ي  مادب���ا  بمحافظ���ة 
الناط���ق  اإلع���الم  وزي���رة  عمان.وقال���ت 
الرس���مي باس���م الحكومة األردني���ة جمانة 
غنيمات، إن مجل���س إدارة المركز الوطني 
لألم���ن وإدارة األزم���ات ق���رر أن يكون في 

حالة انعق���اد دائم، لمتابع���ة الحالة الجوية 
الس���ائدة وعملي���ات اإلخ���الء والبح���ث عن 

المفقودين.
ال���ذي  االجتم���اع  أن  غنيم���ات  وأضاف���ت 
يرأس���ه رئي���س ال���وزراء عمر ال���رزاز “يتابع 
اإلج���راءات الت���ي تت���م حالي���ا عل���ى أرض 
الواق���ع ف���ي البحث ع���ن بقي���ة المفقودين، 

وجهود اإلخالء واإليواء”.

أعلنت وزارة التربية تعطيل الدراس���ة في مدارس الكويت، اليوم األحد، نظرا 
لألحوال الجوية االس���تثنائية التي تمر بها البالد بس���بب هط���ول أمطار غزيرة، 

وذلك للمرة الثانية خالل أسبوع، سحب مراسل “سكاي نيوز عربية”.

ج���اء  قراره���ا  أن  ال���وزارة  وأوضح���ت 
حرصا على سالمة الطالب والطالبات، 
مش���يرة إل���ى أن الق���رار يش���مل الطلب���ة 
في كافة الم���دارس الحكومية )التعليم 
والتربي���ة  الدين���ي  والتعلي���م  الع���ام 
الخاص���ة(، إضافة إلى م���دارس التعليم 
الخ���اص. والجمع���ة تعرض���ت الكوي���ت 
إل���ى عاصفة مطي���رة، أدت إل���ى إغراق 
ف���ي  والس���يارات  الش���وارع  م���ن  ع���دد 
الش���وارع، كما علق أش���خاص في مياه 

الفيضانات قبل أن تنقذهم السلطات.
واف���د  وف���اة  ف���ي  العاصف���ة  وتس���ببت 
يحمل جنس���ية آس���يوي، وذل���ك بعد أن 
جرفته الس���يول في منطقة الفحيحيل 

جنوبي الكويت. 
وتق���دم وزي���ر األش���غال العامة حس���ام 

خلفي���ة  عل���ى  باس���تقالته  الروم���ي، 
األحداث، وتحمل “المس���ؤولية األدبية 
نتيج���ة األض���رار الناجمة ع���ن العاصفة 
واألمطار الغزي���رة”. والثالثاء الماضي، 
عطل���ت الكوي���ت الدراس���ة ف���ي جمي���ع 
الم���دارس وكلي���ات التعلي���م التطبيقي 
وجامعة الكوي���ت، إثر األحوال الجوية 

السيئة.

تشهد الكويت طقسا غير  «
مستقر ورياحا نشطة مثيرة 

للغبار مترافقا مع 
أمطار رعدية 

متفرقة ورياح 
تتجاوز سرعتها 

50 كيلومترا 
في الساعة.

عون عن عقدة الحكومة: بالنتيجة سنجد الحل

ارتفاع حصيلة ضحايا السيول في األردن

األمطار تعطل الدراسة في الكويت
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اسطنبول – رويترز

كولومبو – رويترز

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس السبت، إن 7 جنود قتلوا 
وأصي���ب 25 آخ���رون ف���ي انفج���ار وقع ف���ي مس���تودع للذخيرة ف���ي إقليم 

هكاري جنوب شرق البالد.

وقال مكتب حاك����م إقليم هكاري في 
بي����ان إن الح����ادث وقع في قاعدة في 
منطقة شمدينلي القريبة من الحدود 

مع العراق وإيران.
 وق����ال أردوغ����ان قب����ل مغادرت����ه إل����ى 
فرنس����ا لحضور مراسم إحياء الذكرى 
المئ����ة لنهاي����ة الح����رب العالمية األولى 

”لدينا س����بعة ش����هداء و25 مصابا من 
الجنود بس����بب االنفجار“. وأضاف أن 

مسؤولين يفتشون موقع الحادث. 

وكانت وزارة الدفاع قالت يوم  «
الجمعة إن 25 جنديا أصيبوا في 

الحادث الذي وقع أثناء إطالق 
ذخيرة ثقيلة.

زادت ح���دة أزم���ة سياس���ية كبيرة تعصف بس���ريالنكا بعدما أم���ر الرئيس 
مايثريباال سيريس���ينا بحل البرلمان مما أثار انتقادات من قوى غربية من 

بينها الواليات المتحدة وبريطانيا.

وأم���ر سيريس���ينا بح���ل البرلمان مس���اء 
الجمع���ة قب���ل 5 أي���ام فق���ط م���ن موع���د 
عودت���ه لالنعق���اد. وكان الرئيس معرضا 
لخس���ارة تصوي���ت بالثقة ف���ي البرلمان. 
ودع���ا الرئيس أيض���ا إلج���راء انتخابات 

عامة في 5 يناير.
وقال مكتب شؤون جنوب ووسط آسيا 
في الخارجية األميركية في تغريدة إن 
الواليات المتحدة ”قلقة بش���دة بشأن نبأ 

حل برلمان سريالنكا“.

مقتل 7 جنود في انفجار مستودع ذخيرة بتركيا

أميركا تندد بحل برلمان سريالنكا
دبي - العربية.نت: أعلن الرئيس اإليراني، حسن روحاني، أمس السبت،  «

أن العقوبات األميركية التي تم اإلعالن عنها األسبوع الماضي ليس 
لها تأثير على اقتصاد طهران ألن واشنطن أعادت فرضها عمليًا في 

وقت سابق.

 وقال روحاني، في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي: “ليس  «
للعقوبات أي تأثير على اقتصادنا ألن أميركا استخدمت بالفعل كل 

األسلحة المتوفرة لديها ولم يكن هناك شيء جديد تستخدمه ضدنا”.

 ودخلت الحزمة الثانية من العقوبات األميركية على طهران حيز  «
التنفيذ في 5 نوفمبر، حيث تطال قطاعين حيويين بالنسبة لطهران 

هما النفط والبنوك، إضافة إلى 700 من الشخصيات والكيانات.

لندن ـ العربية.نت: قال وزير الخارجية اإليراني، محمد جواد ظريف، أمس  «
السبت، إن “تصريحات المعارضين لمشروع قانون مكافحة تمويل اإلرهاب 

ليست منطقية، وال تمت للواقع بصلة”. 

وقد جاء كالم ظريف في معرض رده، في لقاء إذاعي، على تعليق لبعض  «
المعارضين النضمام إيران إلى مجموعة العمل المالي )FATF(، حيث 

يتخوفون من إدراج الواليات المتحدة للقوات المسلحة اإليرانية، خاصة 
الباسيج والحرس الثوري، ضمن الجماعات اإلرهابية، وأضاف ظريف أن 

المثل الشعبي يقول: “يجب أال نخشى الموت فننتحر”.

 وتابع وزير الخارجية اإليراني رداً على من يتخوفون من العقوبات، أن “إيران  «
كلها واقعة تحت العقوبات، وموجودة على قائمة الدول الداعمة لإلرهاب 

منذ عام 1984”.

ظريف يهاجم معارضي “مكافحة اإلرهاب” ويلمح لـ ”االنتحار”روحاني يكابر: العقوبات ال تؤثر على اقتصادنا

دبي - العربية.نت: اعترف إيراني معتقل بالواليات المتحدة، أمام محكمة فيدرالية، بتهمة انتهاك العقوبات ضد إيران بتهريبه تكنولوجيا نووية إلى طهران.  «

ووفقًا لموقع “واشنطن فري بيكون”، فقد أكدت وزارة العدل األميركية أن هذه العملية تمت في إطار مؤامرة أكبر تهدف بشكل غير مشروع إلى مساعدة  «
البرنامج النووي اإليراني المثير للجدل.  واإليراني المتهم أراش سبهري، البالغ من العمر 38 عامًا، أمام محكمة واشنطن، اعترف بتهمة “دوره في مؤامرة 

لتصدير السلع والتكنولوجيا الخاضعة للرقابة إلى إيران، في انتهاك لقوانين وزارة التجارة األميركية والرقابة العسكرية وكذلك العقوبات المفروضة ضد إيران”. 
ويواجه سبهري حكمًا ال يقل عن 5 سنوات في السجن لهذه الجريمة، من ضمن ملفات عديدة جارية لمحاكمة متعاونين مع إيران ومنتهكين للعقوبات.

إيراني يعترف بتهريب تكنولوجيا نووية لطهران

دبي ـ العربية.نت باريس – العربية.نت

ف���رض الجي���ش اليمني س���يطرته على “مواقع حيوية” في مدين���ة الحديدة فيما يواصل التقدم في عدة أحياء بالمدينة وذلك بدعم وإس���ناد 
كبير من قوات تحالف دعم الشرعية.

ق���وات  إن  اليمني���ة،  الدف���اع  وزارة  وقال���ت 
الجيش أحكمت سيطرتها على مستشفى “22 
مايو”، الذي تحصنت فيه ميليشيات الحوثي 
االنقالبي���ة المدعومة من إيران ونش���رت فيه 

العشرات من مسلحيها وقناصيها.
وذك���ر موقع “س���بتمبر نت” التابع لل���وزارة، أن 
ق���وات الجي���ش اس���تعادت المش���فى بع���د أن 
من���ه  أج���زاء  الحوثي���ة  الميليش���يات  نس���فت 
وبس���طت س���يطرتها عل���ى األحي���اء المحيطة 
بالمش���فى. ولقي 25 عنص���رًا حوثيًا مصرعهم 
ف���ي المع���ارك الت���ي ج���رت لتحري���ر المش���فى، 
ف���ر  فيم���ا  قناصي���ن،   6 مقت���ل  إل���ى  إضاف���ة 
العشرات مخلفين أسلحتهم وجثث قتالهم.

بالس���فارة  أك���د مص���در مس���ؤول  ذل���ك،  إل���ى 
انش���قاق  صح���ة  أم���س،  بالري���اض،  اليمني���ة 
عبدالس���الم جاب���ر ع���ن الميليش���يات الحوثية 

وانضمام���ه إلى صف���وف الش���رعية، وأنه قِدم 
إلى الرياض منذ يومين.

وأوض���ح المص���در أن الس���فارة س���تعقد اليوم 
مؤتم���را صحافيا لوزير اإلعالم المنش���ق بمقر 

قال مصدر رئاسي فرنسي، أمس السبت، إن الرئيس األميركي دونالد ترامب أكد لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، في باريس، 
أن السعودية حجر األساس في استقرار المنطقة.

وأوضح المصدر حس���ب مراسل “العربية” 
أن موقف ترامب حول الس���عودية هو أن 
“هذا البلد هو حجر األس���اس في المنطقة 
تعري���ض  يج���ب  وال  ألمي���ركا  وش���ريك 

استقراره ألي هزة”.
كما نقل المصدر موقف الرئيسين ماكرون 
“عم���ل  ح���ول  تلخ���ص  وال���ذي  وترام���ب 
البلدين على الدفع نحو إرساء أسس حل 

سياسي في اليمن”.
ترام���ب بموقف���ه  إي���ران تمس���ك  وبش���أن 
الراف���ض لالتف���اق الن���ووي ورف���ض دعوة 
ماك���رون إل���ى وض���ع أس���س للح���وار م���ع 
ق���ال  الت���ي  العقوب���ات  بم���وازاة  طه���ران 
الرئي���س األميرك���ي إنه���ا أضعف���ت إي���ران 
كثي���رًا. ودع���ا ترام���ب إل���ى “اتف���اق جديد 
متي���ن وكبي���ر يضم���ن ع���دم حصولها على 

س���الح ن���ووي”. ووص���ل ترام���ب وزوجته 
ميالني���ا، الجمع���ة، إل���ى باريس للمش���اركة 

في مراسم إحياء الذكرى المئوية النتهاء 
الحرب العالمية األولى.

قوات الجيش أحكمت سيطرتها على مستشفى “22 مايو”

أفراد من الدفاع المدني يبحثون عن مفقودين جراء السيول في جنوب األردن أمس )رويترز(

الرئيس الفرنسي مستقبال نظيره األميركي في قصر اإلليزيه أمس )أ ف ب(

الجيش اليمني يتقدم في المدينة بدعم من قوات التحالف ترام��ب وماك��رون: إرس��اء أس��س ح��ل سياس��ي باليم��ن

الشرعية تستعيد “مواقع حيوية” بالحديدة السعودية حجر األساس الستقرار المنطقة
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ك���ان م���ن بي���ن المواضي���ع المهمة التي ناقش���ها مجلس الوزراء بع���د موجة األمط���ار في أكتوبر 
الماض���ي التأكد من االستعدادات الستقبال موسم الش���تاء، فجاءت توجيهات صاحب الس���مو 
الملك���ي األمي���ر خليفة بن سلم���ان آل خليفة، رئيس ال���وزراء الموقر حفظ���ه هللا ورعاه، التخاذ 
اإلجراءات الفورية والسريعة لمعالجة المواقع األكثر تضرًرا، والعمل وفق خطة خدمات قادرة 

على التعامل مع الظروف الجوية وتوقعات الموسم المقبل لتالفي أية مشكالت متوقعة.
إن موج���ة األمط���ار الت���ي هطلت في تلك الفترة كان���ت بمثابة اختبار لالستع���دادات، والبد هنا 
م���ن اإلش���ارة إل���ى أن بع���ض المناطق التي تض���ررت من تش���كل التجمعات سواء في الش���وارع 
الرئيس���ية أم ف���ي المناطق الس���كنية، شهدت عم���اًل سريًعا من جانب فرق العمل التي تس���تحق 
الش���كر لما قامت به سواء من جانب وزارة األشغال والبلديات والتخطيط العمراني أو الدفاع 
المدن���ي واإلدارة العام���ة للم���رور وكل الجه���ات الت���ي تعامل���ت مع شك���اوى المواطني���ن، عالوًة 
عل���ى أن مجل���س ال���وزراء اطلع عل���ى اإلجراءات االحترازي���ة باعتبارها جزًءا رئيًس���ا من خطة 

االستعدادات للموسم القادم.
هناك الكثير من العمل المبكر للتأكد من كفاءة الخدمات واالستعدادات، لذلك جاءت توجيهات 
أخ���رى مكملة للس���ابقة تعك���س اهتمام سم���و رئيس الوزراء برص���د أماكن تجمع مي���اه األمطار 
واتخ���اذ االستع���دادات واإلجراءات الفورية إلزالة أية تجمعات من المياه الناتجة عن تس���اقط 
األمطار، وأن يتم التحقق من كفاءة اإلجراءات لس���حب وتصريف مياه األمطار في الش���وارع 
الرئيس���ية والحيوية وضمان أن ال تحد تجمعات مياه األمطار من انس���يابية الحركة المرورية، 
باإلضاف���ة إل���ى استنفار كل الطاقات لتجن���ب تجمع مياه األمطار في الط���رق العامة والميادين 

وخصوصا على الشوارع الرئيسية وعند األنفاق والمنشآت الحيوية عند هطول األمطار.
نتمن���ى أن يك���ون لدى الجهات المعني���ة جدول زمني سريع التنفي���ذ الستكمال إصالح وصيانة 
شبك���ات تصري���ف األمط���ار ومحطات الض���خ، وكذلك تس���خير اإلمكاني���ات مبكًرا أيًض���ا لتلقي 
بالغات المواطنين والمقيمين والتعامل معها بشكل سريع، وكذلك يلزم األمر تعاوًنا من جانب 
المواطنين والمقيمين خصوًصا بالنسبة لظاهرة فتح أغطية شبكة المجاري في بعض المناطق 

من جانب السكان أنفسهم لتصريف تجمعات المياه مما يشكل ضرًرا كبيًرا على الشبكة.

هناك حاجة لحمالت توعية من خالل أجهزة اإلعالم والصحافة المحلية  «
للتحذير من مخاطر المشاكل التي قد تظهر خالل الموسم وخصوًصا 

مشاكل شبكات الكهرباء وكيفية التعامل مع المواقع التي تشهد تعطاًل 
مرورًيا ووجود خطة أمام المدارس لكي تسير الحياة بشكل طبيعي.

تفصلن���ا ع���ن موع���د االنتخابات فت���رة أسبوعي���ن بالتمام والكم���ال، حيث 
بات الموعد المنتظر هاجس���ا للمترشحي���ن الذين يبذلون قصارى جهدهم 
لج���ذب أكبر شريحة ممكنة من الجمهور النتخابهم، إال أن الطرق تنوعت 
وتفاوت���ت بي���ن مح���اوالت ضغ���ط م���ن قب���ل ف���رق عم���ل بع���ض الحمالت 
االنتخابية التي ال تتوانى عن استقطاب أصوات الناخبين بطرق مباشرة 
ج���دا تكاد تكون مزعجة وبي���ن طرق االستقط���اب المدروسة التي بهتت 

بشكل الفت هذه المرة.
إن استقط���اب الجماهي���ر من الم���واد العلمية المدروسة الت���ي ينبغي على 
كثي���ر م���ن الحمالت تطبيقه���ا عن طريق دراس���ة المجتم���ع )الناخبين( من 
حي���ث أعماره���م وأجناسه���م وميوله���م باإلضاف���ة إل���ى بع���ض الدراسات 
الميداني���ة التي ترسم خطا بيانيا للناخب واحتياجاته وتوقعاته من قبل 
الش���خص المنتخب، وهو أمر بالغ الدق���ة يحتاج إلى دراسات مكثفة غير 
عبثي���ة وبعيدة عن ممارسات الج���ذب الكالمي التي يمارسها حاليا أغلب 

المترشحين.
لق���د بات���ت أسالي���ب االستقط���اب الت���ي تتبعه���ا أغل���ب الحمالت م���ن دفع 
مجموعات بش���رية إلى بيوت الناخبي���ن لحثهم على انتخاب مرشح دون 
آخ���ر ال تتماش���ى م���ع متطلب���ات العصر ال���ذي تحكم���ه األرقام والش���واهد 

واألدلة بعيدا عن العبارات البراقة. 
إن المجتم���ع البحرين���ي وصل إل���ى مرحلة متقدمة جدا م���ن الوعي الذي 
ال يمك���ن االستخف���اف ب���ه ب���أي ح���ال م���ن األحوال، وه���و ما يعن���ي جدية 
مطلوب���ة م���ن قبل الكثير من الحمالت، وخطاب���ا إعالميا مدروسا والكثير 
م���ن اإلحصائيات التي وجب تقديمها للناخب تحكي عن حاله وما سيتم 

إنجازه إذا ما تم انتخاب هذا المرشح بعينه.

ومضة «
تحية لبعض الحمالت التي تسعى بجد لرصد احتياجات المجتمع  «

وتقديم الخطط واألفكار التي قد تسهم في تنمية مجتمع له وزنه في 
المنطقة وعلى خارطة العالم.

تنفيذ توجيهات سمو رئيس الوزراء

االستقطاب الجماهيري في الحمالت االنتخابية

الشعوب تريد خبزا ال 
سياسة

وف���روا الطع���ام وال���دواء والس���كن ولن تصدع���وا رؤوسك���م بعده���ا باالنتفاضات 
والث���ورات والمؤام���رات الداخلية والخارجية، هذه الصرخ���ة العصرية اليوم التي 
ال تري���د ال���دول تصديقه���ا وتضي���ع وقتها بالس���ياسة واألح���زاب وتجار الس���ياسة 

المستفيدين من تذاكر السفر واإلقامة بالفنادق.
أثبتت الشعوب بالعالم من أميركا للبحرين أنها ملت ويئست من السياسة وتريد 
اقتصادا وتنمية وبناء وإعمارا ورفع مس���توى المعيش���ة، ولم تعد الش���عوب تهتم 
باالنتخابات واألحزاب والبرلمانات بدليل تراجع نسب هذه العمليات إلى أقل من 
30 % بأغل���ب ال���دول، آخر أرقام م���ا توقعه البعض من سقوط م���دو باالنتخابات 
النصفي���ة األميركية حيث توق���ع الديمقراطيون وإعالمهم المنحاز بالس���ي إن إن 
والنيويورك تايمز أن يفقد ترامب مجلسي الشيوخ والنواب وربما يطاح به، لكن 
الصدم���ة بفوز الديمقراطيين بالنواب وبنس���بة ال تعيق ترامب وفوز الجمهوريين 
بمجل���س الش���يوخ، أثبت ه���ذا األمر أن األميركيين ال تعنيهم الس���ياسة التي بذلها 
الديمقراطيون فجاءت النتائج مخيبة، وثبت أن السياسة ال تعني الشعوب أينما 
كان���ت ب���ل التنمي���ة والرخاء وهذا م���ا أثبته األوروبي���ون واآلسيوي���ون واألفارقة 

ونحن بالبحرين كذلك.
ل���م أر اهتمام���ًا بالش���ارع للس���ياسة، ب���ل ل���م أر حماس���ًا للمرشحي���ن وال لبرامجهم، 

م���ا يطغى بالش���ارع أو يمث���ل أولوية أينما تذه���ب بالمجال���س والمقاهي واألندية 
والبي���وت ه���و التقاع���د االختي���اري وتحس���ين مس���توى المعيش���ة بعدم المس���اس 
بمكتس���بات المواط���ن، فال يمك���ن تخيل المواط���ن البحريني لو أجري���ت استفتاء 
إذا كان يريد برلمانا أو يريد زيادة بالرواتب فس���تعرف الجواب دون مش���قة، ولو 
سأل���ت البحرين���ي تريد دواء بالمرك���ز الصحي أم التصويت لش���قيقك أو عمك أو 
أخيك فس���وف يجيبك، ال وهللا أريد توفر الدواء، هذه النتيجة أتمنى من الدولة 
أن تعتن���ي بها وتأخذها باالعتبار وهي فش���ل الس���ياسة ونج���اح التنمية وبالتالي 
ل���م تع���د تعني المواطن األحزاب والبرامج والكتل الس���ياسية التي تس���تفيد منها 
طبق���ة مرتزقة نعرفها من األزمات التي مررنا بها واستثمرت الس���ياسة بس���فرات 
ونزه���ات وج���والت خارجي���ة، فيم���ا الوطن يئ���ن تحت ضغ���ط األوض���اع الدولية 
واألزم���ات النفطي���ة والمالي���ة، ورغم ذل���ك مازلنا غارقين بالس���ياسة ولم نتعلم أن 
التنمية هي األساس، وهذا ما ستثبته الشعوب حين تتخلى عن الدول السياسية 
وتلتح���ق بال���دول التنموي���ة، المقصود م���ن هذا الرم���ز أننا نريد أن ن���أكل وال نريد 

أحزابا وشعارات ومرتزقة يستغلوننا للسفر والسياحة.

تنويرة: في السياسة صديقك اليوم عدوك غدا. «
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تدخل أميركي جديد في 
شؤوننا الداخلية

المتتب���ع للتقاري���ر والتصريحات الت���ي تصدرها بعض الجه���ات األجنبية في هذه 
الفترة يالحظ بوضوح كمية األكاذيب وأخذ المعلومات من معارف “متخصصة” 
في الفبركة وهندسة القصص الخيالية، فقد اعتدنا في فترة االنتخابات النيابية 
والبلدي���ة، ه���ذا العرس الوطني الكبير، على خروج روائ���ح نتنة تزكم األنوف من 
تل���ك الجه���ات والش���خصيات والق���وى الرجعية، مثلم���ا صرح عض���وا الكونجرس 
األميرك���ي “جيم���س ماكغوف���رن، وراندي هالتجرين” المش���اركان ف���ي لجنة “توم 
النتوس لحقوق اإلنس���ان” بتصريحات تتضمن مغالطات بشأن وقائع االنتخابات 
النيابية في مملكة البحرين، كما أكدت ذلك لجنة حقوق اإلنسان بمجلس النواب 

بالبحرين.
أوال م���ا دخ���ل ه���ؤالء األميرك���ان في شؤونن���ا الداخلي���ة، ولم���اذا يتحدثون أصال 
ع���ن االنتخاب���ات والقان���ون البحريني والقضاء؟ شيء عجي���ب عند هؤالء الذين 
يتباهون بالحرية وهم بعيدون عنها، ويتباهون بالديمقراطية لكن ديمقراطيتهم 
تتمي���ز بالنزع���ة العنصري���ة ومازالت أحزابه���م وجمعياتهم ال تس���تطيع أن تنفض 
عنه���ا غب���ار “قونن���ة حقوق الس���ود” في بع���ض الوالي���ات، دائما يتغن���ى األميركان 
بالديمقراطية واالدعاء بالتمس���ك بالحريات، لكنه���ا أغان جوفاء، وكما ذكرنا من 

قب���ل ان ه���ذه األكاذي���ب األميركية ال تخضع لمقي���اس، وهي وسيل���ة من وسائل 
خبثه���ا وتدخلها المباشر في شؤون الدول وإشعال فتيل الفتنة والطائفية تحت 

مسميات دعم الديمقراطية ومبادئ حقوق اإلنسان.
العملي���ة االنتخابي���ة في البحرين تنظ���م وفق أفضل الممارس���ات العالمية وأعلى 
درجات النزاهة والش���فافية، وكما أوضحت لجنة حقوق اإلنسان بمجلس النواب 
ف���ي رده���ا )أن العملي���ة االنتخابية ف���ي البحرين متاح���ة لكل مواطن، بش���رط أال 
يكون ممنوعًا بقانون أو محكوما عليه في قضية جنائية، وأن العملية االنتخابية 
ش���أن محلي وتخضع لرقابة القضاء البحرين���ي المتمتع باالستقاللية، ورقابة من 

مؤسسات المجتمع المدني البحريني(.

لكن وكما هو واضح، التدخل في شؤون الدول ومحاباة من ثبت تورطه  «
في دعم اإلرهاب هو من سمات وخصائص الكونجرس األميركي، ونذكر 
بالبيان الذي أصدرته سفارة الواليات المتحدة في البحرين بعد العملية 

اإلرهابية في كرانة عام 2015، حيث قالت فيه )إن المصالحة والحوار هما 
الطريق الوحيد لكل البحرينيين للمضي قدما من أجل تحقيق تطلعاتهم 

المشروعة(، كانوا يريدون منا الجلوس في حوار مع اإلرهابيين.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

ثقافة “شيخ البنائين”

م����ن أه����م أسب����اب تخلف العالم العربي وجود صراع مس����تمر بين األجي����ال، فالكبار ال 
يؤمنون بالصغار وال يعطونهم الفرصة ليثبتوا وجودهم؛ فالمسؤولون ما إن يجلسوا 
عل����ى كراسيهم ال يس����محون ألح����د غيرهم بأن يحل����م بهذه الكراس����ي، وإن ُضبط أي 
شاب متلبس����ا بحلم من هذا النوع سيتم التنكيل به ووصمه بالفش����ل وعدم احترام 

الكبار. 
الغالبي����ة العظم����ى م����ن المديري����ن ورؤساء العم����ل ال يهمهم إال البقاء عل����ى كراسيهم، 
فيهاجم����ون أي����ة فك����رة إبداعي����ة؛ خوف����ا من أن تق����ود هذه الفك����رة صاحبه����ا إلى هذا 
الكرس����ي، وبالتال����ي تصب����ح المهمة األول����ى للمدي����ر وأد األفكار وأصحابه����ا من خالل 

التحقير من شأنهم.
م����ا يؤك����د هذا ال����كالم أن المئات م����ن خريجي الجامع����ات العربية من خي����رة العقول 
العربية يهاجرون إلى أميركا وأوروبا  كل عام؛ لكي يجدوا الفرصة التي تس����مح لهم 
بالتف����وق بعي����دا عن ثقافة شيخ البنائين، والجميع يعل����م أن الدكتور أحمد زويل، من 
أعم����اق الري����ف المصري، ومثل����ه مجدي يعق����وب الحاصل على لقب “سي����ر” من ملكة 
بريطاني����ا، وغيره����م كثيرون، م����اذا كان يمكن أن يحدث لو بق����ي هؤالء وغيرهم في 
بالدن����ا العربية؟ هل كان المديرون سيس����محون لهم بالتق����دم قيد أنملة؟ أم أن ثقافة 

شيخ البنائين كانت ستودي بهم كما أودت بآالف قبلهم وبعدهم؟

“شي����خ البنائي����ن” رواية معروفة، بطلها ال يؤمن إال بإمكاناته وهو ال يس����مح ألي بنَّاء 
م����ن الجي����ل الذي ولد بعده أن ينال شرف وضع اللبنة التي توضع في قمة الكنيس����ة، 
كب����ر شي����خ البنائين وش����اخ، وشاخ����ت كل إمكاناته، وه����و يصر على مكانت����ه، وكانت 
النهاية عندما صعد شيخ البنائين إلى قمة الكنيس����ة، نسي أنها مهمة تحتاج أعصاب 

الشباب وتوازن الشباب، فسقط على األرض وانكسرت رقبته.
نحن بطبيعة الحال ال نتمنى للمديرين ورؤساء العمل أن ينالوا مصير شيخ البنائين، 
لكنن����ا نريد المدي����ر الذي يصنع صفا ثانيا وثالثا ويفرح عندم����ا يجد أمامه من يصلح 
أن يك����ون امت����دادا ل����ه أو م����ن ه����و أكثر من����ه إبداع����ا أو إنتاج����ا، فكل ه����ذا يصب في 
مصلحة البالد ويؤدي إلى تقدمها، وهذا هو الش����يء الباقي، أما المنصب والدرجات 
الوظيفي����ة، ف����ال دوام لها، نريد المدير الذي يترك الوظيفة وسط حزن المحيطين به، 
فيظل في قلوبهم ويظل المعلم والقدوة لمن يأتي بعده، وال نريد مديرين نسخا من 

شيخ البنائين.

زبدة القول «

ابتعد عن أولئك الذين يسفهون آمالك، فصغار الناس من يفعل ذلك، والعظماء  «
من الناس هم الذين يشعرونك أنك أيضا قادر أن تكون عظيما. )مارك توين(.
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حقق���ت مملك���ة البحرين لقب بطولة النخبة الدولي���ة للمواي تاي، التي نظمها االتح���اد اإلماراتي للمواي تاي 
والكي���ك بوكس���ينغ بالتعاون مع نظيره األردني يوم “الجمعة” 9 نوفمب���ر بالعاصمة األردنية عّمان، وذلك بعد 
أن أحرز العب المنتخب الوطني للمواي تاي عبدهللا الزايد المركز األول وحزام فئة وزن 57 كيلوغراما، بعد 
فوزه المستحق على حساب الالعب اليمني حامد المطري، في النزال الذي جمعهما ضمن منافسات البطولة، 

التي شارك فيها 27 العبا من 14 دولة.

وبه���ذه المناسبة، رفع النائب األول رئي���س المجلس األعلى 
للش���باب الرئي���س الفخري لالتح���اد البحريني لفن���ون القتال 
المختلطة سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، أسمى آيات 
التهان���ي والتبريك���ات لمق���ام عاه���ل الب���الد صاح���ب الجاللة 
المل���ك حم���د ب���ن عيس���ى آل خليف���ة، وإل���ى رئيس ال���وزراء 
صاح���ب الس���مو الملكي األمير خليفة ب���ن سلمان آل خليفة، 
وإل���ى ولي العه���د نائب القائ���د األعلى النائ���ب األول لرئيس 
مجل���س ال���وزراء صاح���ب الس���مو الملكي األمي���ر سلمان بن 
حم���د آل خليف���ة، وممث���ل جالل���ة المل���ك لألعم���ال الخيري���ة 
وشؤون الش���باب رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة 
رئي���س اللجن���ة األولمبي���ة البحرينية سمو الش���يخ ناصر بن 
حم���د آل خليف���ة؛ بمناسبة تحقي���ق المواي الت���اي البحرينية 

هذا اإلنجاز.
وأع���رب سموه عن فخره واعتزازه بهذا اإلنجاز الجديد في 
رياضة المواي تاي البحرينية، إذ يضاف لسلسلة اإلنجازات 
الت���ي حققتها رياضات فنون القت���ال المختلطة في مختلف 
المش���اركات والبطوالت، والتي تأت���ي نتاجا للرعاية والدعم 
ال���ذي تحظى ب���ه الرياضة البحرينية من ل���دن جاللة الملك، 
مم���ا ساهم في نهوضها وإحرازها نتائج مش���رفة عززت من 

مكانتها المرموقة على المستوى الدولي.
وأض���اف سمو الش���يخ خالد ب���ن حمد أن الحرك���ة الرياضية 

بالمملك���ة تش���هد تط���ورا متصاع���دا بفض���ل االستراتيجي���ة 
التطويري���ة الت���ي رسمه���ا سم���و الش���يخ ناص���ر ب���ن حمد آل 
خليفة، والتي تبعها سموه بتسمية العام 2018 عام الذهب، 
األمر الذي دفع الرياضيين للظهور بصورة مشرفة؛ ليحققوا 
م���ن خاللها اإلنج���ازات والنجاحات تلو اإلنج���ازات للرياضة 

البحرينية.
وق���ال سموه “سع���داء بالنتيجة التي حققه���ا العبنا عبدهللا 
الزاي���د في بطولة النخبة الدولية للمواي تاي، والتي شهدت 
مش���اركة نخبة من الالعبين على المستوى العربي والدولي 

ف���ي هذه الرياض���ة، فهذه النتيج���ة منحت مملك���ة البحرين 
إنجازا جديدا في هذه الرياضة، مش���يدين بالمستوى القوي 
ال���ذي ظهر ب���ه الالعب أمام الالعب اليمن���ي، والذي استحق 
م���ن خالله تحقيق اللق���ب عن جدارة واستحق���اق، مقدرين 
جه���ود االتح���اد البحريني لفن���ون القت���ال المختلطة برئاسة 
خال���د الخياط، في تنفي���ذ البرامج التي تس���اهم في تطوير 
الرياض���ات المنضوي���ة تحت مظلته، بما يتواف���ق مع رؤيتنا 
للنه���وض به���ذه الرياض���ات لتك���ون دائم���ا مس���تعدة للتأل���ق 

وتحقيق المزيد من اإلنجازات”.

ارتفع���ت حصيل���ة منتخبنا الوطني م���ن الميداليات الملونة خالل مش���اركته في 
بطولة الخليج المجمعة للبلياردو والس���نوكر المقامة في مدينة دبي اإلماراتية، 
إذ أضاف الالعبان هشام الصقر وخليل إبراهيم ذهبتين في لعبة السنوكر، بينما 
ن���ال منتخ���ب البلي���اردو فضية منافس���ات المنتخبات في فئة التس���ع كرات، إلى 

جانب تحقيق الالعب وسام راتب وصافة فئة الناشئين.

هش���ام  الالع���ب  تع���رض  م���ن  وبالرغ���م 
الصقر للخس���ارة في أول���ى مواجهاته في 
منافس���ات فئ���ة الماست���رز للس���نوكر )فئ���ة 
ف���وق 40 عام���ًا( أم���ام منافس���ه اإلماراتي 
عيس���ى الس���يد إال أن���ه تمك���ن م���ن خطف 

الميدالي���ة الذهبي���ة، وكان الصق���ر متقدمًا 
ف���ي هذا اللق���اء بش���وطين دون مقابل أن 
يع���ود الالعب اإلماراتي من بعيد ويحقق 
الفوز بواقع ثالثة أشواط مقابل شوطين.

وق���دم الع���ب منتخبنا للس���نوكر ف���ي فئة 

الناشئين خليل إبراهيم مستوى فنيا الفتا 
قاده لخطف الميدالية الذهبية الخليجية.

نال الالعب وسام راتب الميدالية  «
الفضية في فئة الناشئين للكرات 

التسع، بعدما حقق الفوز على 
اإلماراتي راشد العطار بـ 7 أشواط 
لواحد وعلى اإلماراتي اآلخر طالل 

البلوشي بـ 7 أشواط لخمسة، قبل 
أن يتفوق عليه الالعب السعودي 

خالد الخامدي في المواجهة 
النهائية الحاسمة.

سمو الشيخ خالد بن حمد عبدالله الزايد

هشام الصقر

خالد بن حم��د: نعتز ونفتخ��ر باإلنجاز... واللق��ب جاء بجدارة

البحرين تحقق دولية المواي تاي للنخبة

أحمر البلياردو يحقق فضية 9 كرات
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عق���د الوكي���ل المس���اعد لش���ؤون الرياضة والمنش���آت خالد الح���اج اجتماعا مع رئيس مجلس إدارة نادي س���ترة علي الس���واد؛ 
لتوضيح النقاط والمالحظات التي تم طرحها في المؤتمر الصحافي الذي عقده نادي سترة.

ش���ؤون  إدارة  مدي���ر  االجتم���اع  وحض���ر 
إدارة  ومدي���ر  العرب���ي  ط���ارق  األندي���ة 
المنشآت والمش���اريع صالح العثمان وعدد 

من أعضاء مجلس إدارة النادي.
وف���ي بداية االجتماع رحب الحاج برئيس 
وأعض���اء مجلس إدارة نادي سترة، مؤكدا 
ح���رص وزارة ش���ؤون الش���باب والرياض���ة 
عل���ى الوقوف إلى جان���ب األندية الوطنية 
ف���ي مس���يرتها األساسية والمهم���ة لتطوير 
الحرك���ة الرياضي���ة البحريني���ة واحتض���ان 
الشباب وتنمية مهاراتهم المختلفة، مشيرا 
إل���ى أن وزارة ش���ؤون الش���باب والرياض���ة 
دائم���ا م���ا تتواص���ل م���ع األندي���ة الوطنية؛ 
بغية التعرف على احتياجاتها والتحديات 
التي تواجهها، وتعمل معها جنبا إلى جنب؛ 
م���ن أجل تلبي���ة تلك االحتياج���ات تخطي 

التحديات.
وخ���الل اللق���اء وقف الح���اج عل���ى النقاط 
الت���ي ت���م طرحها ف���ي المؤتم���ر الصحافي 
الذي عقده مجلس إدارة النادي، إذ بين من 
خالله���ا اإلج���راءات التي اتخذته���ا الوزارة 
ف���ي سبيل حل األمور العالقة بالنادي وفق 

اإلجراءات المتبعة في تلك النقاط.
لرئي���س وأعض���اء مجل���س  الح���اج  وبي���ن 
عنه���ا  تحدث���وا  الت���ي  األرض  أن  اإلدارة 
ف���ي  أرض  ه���ي  باستثماره���ا  وطالب���وا 
األساس ليست ملكا لوزارة شؤون الشباب 
للن���ادي،  ملك���ا  ليس���ت  وأيض���ا  والرياض���ة 
إنم���ا ه���ي أرض تتبع أم���الك الدولة، فكيف 
ليس���ت  أرض  باستثم���ار  الن���ادي  يطال���ب 

مسجلة باسمه؟
وعل���ى الرغ���م من ذل���ك ف���إن وزارة شؤون 

الش���باب والرياض���ة قام���ت بدوره���ا ومن���ذ 
فت���رة بطل���ب رسم���ي رفعت���ه إل���ى الجهات 
المعنية؛ م���ن أجل إعادة تخصيص األرض 
الم���راد استثمارها ودمجه���ا مع أرض نادي 
ست���رة؛ لالستف���ادة منه���ا ف���ي مش���روعات 
استثمارية تدر أم���واال على خزينة النادي. 
وقامت ال���وزارة بإرفاق طلبه���ا بمقترحات 
تعزز طلبها إلعادة األرض ومازالت الوزارة 
ف���ي طور المتابع���ات مع الجه���ات المعنية؛ 
من أج���ل استكمال ض���م األرض المقترحة 
الت���ي تؤك���د استم���الك  الوثيق���ة  وإص���دار 
الن���ادي ل���ألرض المقترحة، وم���ن ثم يمكن 
االستف���ادة منه���ا ف���ي عملي���ة االستثم���ار، 
كم���ا أش���ار الحاج إل���ى أن هنال���ك عددا من 
الجه���ات الحكومي���ة تقدم���ت بمقترح���ات 
األرض  م���ن  ج���زء  تخصي���ص  إلع���ادة 

لتحويلها إلى خدمات عامة لألهالي.
وأش���ار الح���اج خالل مناقش���ته م���ع رئيس 
وأعض���اء مجل���س إدارة ن���ادي سترة حول 
وثيقة أرض الن���ادي القديمة إلى أن وزارة 
شؤون الشباب والرياضة تلقت من النادي 
م���ا يفي���د بفق���دان وثيق���ة األرض القديمة، 

وق���ام المس���ؤولون ف���ي ال���وزارة بتوضيح 
اإلج���راءات اإلداري���ة والقانوني���ة إلص���دار 
بدل فاق���د عن الوثيقة ومن بينها أن يقوم 
النادي - باعتباره صاحب األرض - بتوكيل 
مح���ام لرف���ع قضي���ة يطل���ب فيه���ا بإصدار 
وثيق���ة ب���دل فاقد، إال أن مكت���ب المحاماة 

ال���ذي تعاقد مع���ه النادي ق���ام بخطأ إداري 
ساه���م في إعادة القضية مرة أخرى، األمر 
ال���ذي استدعى تدخ���ل الوزارة م���رة ثانية 

وشرح اإلجراءات للنادي.
واقترح���ت ال���وزارة عل���ى الن���ادي التعامل 
م���ع مكت���ب محاماة آخ���ر وبالفع���ل تم رفع 
القضي���ة م���رة ثاني���ة، ث���م عقد مدي���ر إدارة 
ش���ؤون األندي���ة اجتماع���ا م���ع مدي���ر نادي 
ت���م  االجتم���اع  ه���ذا  خ���الل  وم���ن  ست���رة 
التواص���ل مع مكتب المحاماة، الذي بدوره 
أش���ار إل���ى أن إجراءات رف���ع القضية تمت 

وفي انتظار النطق بالحكم.

تم في االجتماع مناقشة االقتراحات  «
المستقبلية التي يود النادي من 

خاللها استثمار األرض في حال 
انتهاء اإلجراءات اإلدارية والقانونية 

إلصدار الوثيقة الجديدة ألرض 
النادي القديمة.

“الشباب والرياضة” تقدم المصلحة العليا لنادي سترة

جانب من اجتماع وزارة شؤون الشباب والرياضة مع نادي سترة

ب���دأ االتحاد البحريني للجولف بوضع اللمس���ات األخي���رة لتنظيم البطولة 
الحادية عشرة لكأس جاللة الملك حمد الدولية للجولف، التي تستضيفها 
مملكة البحرين خالل الفترة 14 ولغاية 17 نوفمبر الحالي وبرعاية ملكية 
س���امية م���ن ل���دن عاهل الب���الد صاحب الجالل���ة الملك حمد بن عيس���ى آل 
خليف���ة راع���ي النهضة الرياضية ف���ي المملكة، هذه الرعاية الس���نوية التي 

ساهمت مساهمة فاعلة في نجاح هذه البطولة المتميزة.

أتم االتحاد البحريني للجولف جميع الترتيبات اإلدارية والفنية  «
الستقبال جميع المشاركين الذين يمثلون 22 دولة، وستقام البطولة 
على مالعب النادي الملكي للجولف وسوف تستمر لمدة 3 أيام سوف 
يستمتع فيها عشاق رياضة الجولف بمشاهدة ما يقارب من 35 العبا 

محترفا أبدوا رغبتهم في المشاركة في هذه البطولة المتميزة بعد 
أن أصبحت منصة مهمة في برامجهم السنوية إضافة إلى النجاح 

المتميز منقطع النظير في التنظيم وقوة المنافسة التي تتميز بها 
هذه الفعالية الرياضية.

مشاركة واسعة بكأس الملك للجولف

وص���ل في س���اعة مبك���رة من صب���اح أمس الجمع���ة المحترف 
األوكران���ي “روس���الن شيفتوس���وف” الذي تعاق���د معه األهلي 
لتدعي���م صفوف الفري���ق األول للكرة الطائ���رة، حيث كان في 
اس���تقبال الالع���ب ل���دى وصوله مط���ار البحري���ن الدولي مدير 

الفريق األول عيسى حسن.

وسيخض���ع المحترف للتجربة قبل التعاقد مع���ه بصورة نهائية، 
حي���ث إن الالعب سيخوض عددا من الحصص التدريبية تحت 
قيادة المدرب الوطني رضا علي؛ للتعرف على مس���تواه بش���كل 

واضح قبل التعاقد معه.
ويبلغ الالعب رسالن من العمر 32 عاما ويجيد اللعب بمركز )4(، 
ويبلغ طوله 201 سم، وكانت محطته األخيرة في ناٍد إندونيسي 
بموس���م 2017 / 2018 وقبله���ا مع الريان القطري 2017 / 2018، 
ولعب مع األهلي المصري 2016 / 2017، والشمال القطري 2015 
/ 2016، وقب���ل ذلك لع���ب في الدوري الكازاخس���تاني موسمين، 
وال���دوري الروس���ي واألوكراني، ومثل منتخ���ب أوكرانيا، ولديه 

العديد من اإلنجازات.
وسيلع���ب روسالن خلف���ان للدومينيكي الفيس ال���ذي سبق وأن 

المحترف روسالن لدى وصوله البالدمثل الفريق خالل المواسم األربعة الماضية.

س��يخضع للتجرب��ة قب��ل التعاقد مع��ه بص��ورة نهائية

طائرة األهلي تستقبل األوكراني روسالن

يشارك المدرب الوطني لكرة السلة فاضل ميالد بدورة المدربين المتقدمة، التي تقام على هامش بطولة المنتخبات العربية ال�23 
للرجال المقامة حاليا بالعاصمة المصرية القاهرة في الفترة من 7 حتى 16 نوفمبر الجاري.

وق���ال مي���الد “يحاض���ر ف���ي ال���دورة التي 
تحظ���ى بمش���اركة عربية ممي���زة وواسعة 
العدي���د م���ن المدربي���ن المميزي���ن الذي���ن 
تحدثوا ع���ن مواضيع متخصصة في كرة 

السلة”.
وأضاف “أهمية المشاركة في هذه الدورة 
االطالع عل���ى أساليب وطرق حديثة في 
تدري���ب ك���رة الس���لة وتبادل الخب���رات مع 

المدربين المشاركين”.
وذك���ر ميالد أن هذه ال���دورة من الدورات 
التدريبي���ة التي تس���هم ف���ي تطوير األداء 

التدريبي لمدربي كرة السلة.
وأع���رب ميالد عن شكره وامتنانه لرئيس 
جه���از ك���رة الس���لة بن���ادي الرف���اع محم���د 
العجم���ي على دعم���ه المتواصل ومتابعته 

المستمرة لسلة السماوي.

محمد العجميفاضل ميالد

القاه��رة ف��ي  العربي��ة  البطول��ة  هام��ش  عل��ى  تق��ام 

ميالد يشارك بدورة مدربي السلة

الرفاع - المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

افتتاح دوري 
البنوك

دوري  بطول���ة  الي���وم  مس���اء  تفتت���ح 
البن���وك والمؤسس���ات المصرفية لكرة 
المص���رف  برعاي���ة  للص���االت  الق���دم 
الخليج���ي التجاري بإقام���ة مباراتين، 
تم���ام  ف���ي  األول���ى  المب���اراة  تجم���ع 
اللق���ب  حام���ل  مس���اء   8:30 الس���اعة 
فري���ق المص���رف الخليج���ي التج���اري 
ضم���ن  تمكي���ن،  فري���ق  منافس���ه  م���ع 
منافس���ات المجموع���ة األول���ى، يليه���ا 
مباش���رة وتحدي���دا ف���ي تمام الس���اعة 
9:30 مس���اء لقاء يجم���ع البنك األهلي 
المتحد مع منافس���ه المؤسسة العربية 
المصرفية ضمن منافسات المجموعة 
النجم���ة  ن���ادي  صال���ة  عل���ى  الثاني���ة 

بالجفير.

اللجنة اإلعالمية

محمد الدرازيحسن علي

أكد ميالد أن مشاركته في دورة المدربين المتقدمة تأتي ضمن اهتمامات مجلس  «
إدارة نادي الرفاع برئاسة الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة، مشيدا بدعم رئيس 

النادي واهتمامه لشؤون لعبة كرة السلة بالنادي.



نعى رئيس االتحاد البحريني لكرة القدم الش���يخ علي بن خليفة آل خليفة، عضو مجلس إدارة 
االتح���اد ورئي���س اللجن���ة المالية المغفور له بإذن هللا تعالى عارف العباس���ي، الذي وافاه األجل 

المحتوم وانتقل إلى جوار ربه يوم 29 أكتوبر الماضي.

التع���ازي  بخال���ص  االتح���اد  رئي���س  وتق���دم 
والمواس���اة لعائل���ة العباسي، سائ���ا المولى عز 
وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويس���كنه 
فس���يح جنات���ه، وأن يله���م أهل���ه وذوي���ه الصبر 

والسلوان.
وأكد الشيخ علي بن خليفة أن رحيل العباسي 
يع���د خس���ارة لبيت الك���رة البحرينية، خصوصا 

أنه من الرجاالت التي مرت على مجلس إدارة 
اتح���اد الكرة وعمل بجه���د وإخاص في سبيل 

االرتقاء بالكرة البحرينية.
وأش���اد رئي���س االتح���اد البحريني لك���رة القدم 
المضني���ة  واألعم���ال  المتع���ددة  بالمواق���ف 
والجه���ود الكبيرة الت���ي بذله���ا المرحوم عارف 
العباسي خال فترة تواجده في مجلس إدارة 

االتحاد، مش���يرا إلى أنه كان لها األثر البالغ في 
العمل داخل أروقة بيت الكرة البحرينية.

ع���ارف  أخين���ا  نب���أ رحي���ل  تلقين���ا  إنن���ا  وق���ال 
العباس���ي، وه���و أم���ر مؤس���ف وخس���ارة كبيرة 
لرحيل شخصي���ة ساهمت في العمل من خال 
االتح���اد البحرين���ي لك���رة الق���دم، أو من خال 
ن���ادي البس���يتين، إذ يع���د المرح���وم العباس���ي 
واح���دا م���ن الش���خصيات الت���ي أث���رت الك���رة 
البحريني���ة بعملها ال���دؤوب، وتفان���ت في ذلك 
بإخ���اص كبير خدمة لوطنها، سائا المولى أن 

يتغمد الفقيد بواسع رحمته.
وأك���د نائ���ب رئي���س االتح���اد للش���ؤون الفني���ة 

الش���يخ خالد ب���ن سلم���ان آل خليف���ة أن رحيل 
الفقيد عارف العباسي يعد خس���ارة كبيرة لكرة 
الق���دم البحرينية؛ نظ���را لعطائه الب���ارز والكبير 
ال���ذي قدمه خدمة للرياض���ة البحرينية عموما، 

وكرة القدم خصوصا.
ونعى الشيخ خالد بن سلمان، الفقيد  «

عارف العباسي، منوها بدوره الذي قام 
به داخل أروقة بيت الكرة البحرينية عبر 

مجلس اإلدارة، مشيرا إلى أن المرحوم 
له العديد من اللمسات واآلثار التي 

تحقق على إثرها العديد من المكتسبات، 
وأن رحيله جاء بعد رحلة عطاء وجهد 

متواصل خدمة للكرة البحرينية.

رئيس اتحاد القدم ينعى عضو مجلس اإلدارة عارف العباسي

األحـد 11 نوفمبر 2018 
3 ربيع األول 1440 17

المغفور له عارف العباسي الشيخ علي بن خليفة

في أصعب الظروف أظهر العداء علي خميس إمكانات عالية لتشريف الرياضة البحرينية وألعاب 
الق���وى ف���ي مختلف المش���اركات الخارجية. كان آخرها بآس���ياد جاكرت���ا 2018 عندما أحرز مع 
فري���ق التتابع ذهبية التتابع المختل���ط وذهبية التتابع للرجال 4x400 والعديد من اإلنجازات 
األخرى رغم أنه لم يكن في كامل جهوزيته؛ بسبب اإلصابة، ولكن حب البحرين دفعه للتميز 
والتف���وق.  “الب���اد س���بورت” التق���ى نجم ألع���اب الق���وى البحرينية علي خمي���س؛ للتعرف على 

برنامج���ه المقب���ل، وأهم مش���اركاته والحديث عن الكثير من األمور التي تخص مس���يرته مع “أم 
األلعاب”، فكان لنا معه هذا الحوار.

ما أهم االستحقاقات المقبلة  «
التي ستخوضها خالل العام 

المقبل 2019؟

الموس���م المقبل سيك���ون حافا بالعديد 
من الملتقي���ات والمش���اركات الخارجية 
أللع���اب الق���وى البحريني���ة، والبطولتان 
األكث���ر أهمية هي بطول���ة آسيا التي من 
المتوق���ع أن تق���ام في دولة قطر بش���هر 
أبري���ل وبطول���ة العالم الت���ي ستقام في 
الدوح���ة كذل���ك خ���ال الصي���ف المقبل، 
ولق���د بدأت التحضير واإلعداد لمختلف 
عل���ى  أطل���ع  ل���م  ولكنن���ي  المش���اركات، 
برنامج الموسم بش���كل كام���ل، وهدفي 
هو الوصول إلى أعلى مراحل الجاهزية 
الفنية والبدنية بعد المشاركة اإليجابية 
ب���دورة األلع���اب اآلسيوية الت���ي أقيمت 
ف���ي جاكرت���ا وبالمبان���غ 2018، وقدرتي 

على تجاوز اإلصابة.

وما السباق الذي ستشارك فيه  «
بعد مشاركتك في سباق التتابع 
المختلط وسباق التتابع 4x400؟

باإلضاف���ة إل���ى هذي���ن الس���باقين، ف���إن 
السباق األهم بالنسبة لي هو سباق 400 
مت���ر ع���دًوا المتخص���ص في���ه تحدي���دا، 
وستكون مش���اركتي األساسية في هذا 

السباق.

 وماذا عن سباق 400 متر حواجز  «
الذي حققت فيه فضية بطولة 
العالم للشباب وذهبية األلعاب 

اآلسيوية بإنشيون 2014؟

بع���د اإلصابة التي تعرضت لها في العام 

2015 أي بع���د ع���ام م���ن دورة األلع���اب 
اتجه���ت  بإنش���يون   2014 اآلسيوي���ة 
للتخص���ص في سب���اق 400 مت���ر عدًوا؛ 
ألنني متمكن في هذا السباق، وأرى فيه 

نفسي بصورة أكبر فضا عن المدرب.

 ما إصابتك؟ وكيف هي اآلن؟ «

قب���ل موسمين تقريب���ا تعرضت لإلصابة 
في “األنكل”، وكانت عبارة عن تقطع في 
األربطة، وخضع���ت للعاج في البحرين 
وتركي���ا وتدريب���ات التقوي���ة والتأهي���ل 
واالتحاد البحريني أللعاب القوى، وقف 
بجانبي ودعمني ولم يقصر في تسخير 
كافة اإلمكانات لعاج���ي حتى تعافيت 

من اإلصابة. 
ولق���د شارك���ت في آسي���اد جاكرت���ا وأنا 
البدني���ة  جاهزيت���ي  كام���ل  ف���ي  لس���ت 
ومع ذل���ك، فإنني وفقت في المس���اهمة 
بتحقي���ق ع���دد م���ن الميدالي���ات الملونة 
وكل ذلك بفضل الروح القتالية ورغبتي 
الصادقة في التأل���ق؛ ألرد الدين لوطني 
وقيادتي واالتح���اد الذي لم يقصر معي 

إطاقا.

 ما طموحك في العام المقبل  «

2019؟

بالتأكي���د، هدفي األساس هو المنافس���ة 
وحصد إح���دى الميدالي���ات الملونة في 
بطول���ة العالم أللعاب الق���وى التي تعتبر 
أم  صعي���د  عل���ى  عالم���ي  معت���رك  أه���م 
األلع���اب، فس���بق وأن حقق���ت ميدالي���ة 
للش���باب،  العال���م  بطول���ة  ف���ي  فضي���ة 
ولكنني أتطلع ه���ذه المرة لبطولة العالم 
للرج���ال وقبل ذلك أتمنى تحقيق الرقم 
التأهيل���ي، فالمنافس���ة ل���ن تك���ون سهلة 
عل���ى اإلط���اق في ظ���ل مش���اركة نخبة 
م���ن نج���وم العال���م، واألمر ذات���ه ينطبق 
على البطولة اآلسيوية، والتي تتم فيها 
المش���اركة مباش���رة، آمل أن أح���رز فيها 

نتائج إيجابية للبحرين.

ما اإلنجاز األبرز في مسيرتك  «
الرياضية في عالم ألعاب القوى؟

ل���كل إنجاز طع���م خاص ونكه���ة مميزة، 
ف���ي آسياد إنش���يون 2014 كانت ذهبية 
سب���اق 400 مت���ر حواجز، له���ا وقع كبير 
عل���ى قلب���ي، وف���ي بطولة العال���م عندما 
حققت الفضية شعرت بالفخر واالعتزاز 
بعدما ساهمت في رفع علم بادي عاليا 

في 
ه���ذا المحفل 

وه���و  العالم���ي، 
عالم���ي  إنج���از  أول 

والف���وز  مس���يرتي،  ف���ي 
بذهبية التتابع المختلط 
كذل���ك ك���ان ل���ه تأثي���ر 
بال���غ عل���ى قلب���ي. أم���ا 
أولمبياد  المشاركة في 
ري���و 2016، فإنه كذلك 

كبي���رة  بصم���ة  ت���رك 
بداخل���ي عندم���ا تأهلت 
وشع���رت  النهائ���ي،  إل���ى 

بس���عادة بالغ���ة في ظل التف���اف القيادة 
والش���عب واإلع���ام حول���ي رغ���م أنن���ي 
ل���م أحقق أح���د المراكز الثاث���ة األولى، 
فذلك االلتفاف الشعبي والرسمي شكل 
علي ضغط كبير ودافع في الوقت ذاته، 
وكل ما ارتفع علم بادي عاليا، فإن ذلك 

يشعرني بالراحة والسرور.

 لقد هاتفك سمو الشيخ خالد بن  «
حمد آل خليفة بعد الفوز بذهبية 

التتابع، ماذا قال لك حينها؟

اتصال سموه يعتبر وسام فخر واعتزاز 
عل���ى قلبي، وه���و ليس االتص���ال األول 
بيني وبي���ن سموه، فهو دائ���م التواصل 
معنا وتشجيعنا وتهنئتنا بعد كل إنجاز، 
ولك���ن تبق���ى ذهبي���ة التتاب���ع المختل���ط 
واح���دة من أهم الميدالي���ات التاريخية 
على مس���توى ألعاب الق���وى البحرينية، 
فه���ي أول ميدالي���ة ف���ي العالم بس���باق 

رسم���ي في التتاب���ع المختل���ط، ونجحنا 
ف���ي إح���راز أول رقم بحرين���ي وآسيوي 
وعالم���ي ف���ي آن واح���د، ولق���د ح���رص 
سم���وه عل���ى التش���جيع والتهنئ���ة أثن���اء 
المكالمة، وعب���ر عن فخره بذلك اإلنجاز 
التاريخي، وكان لكلمات سموه أثر كبير 

في نفسي وأسعدني كثيرا.

وماذا عن نائب الرئيس محمد  «
عبداللطيف بن جالل؟

محم���د بن جال ه���و األب الروحي لكل 
العدائي���ن، وهو داع���م أساس لنا، ويقدم 
لنا كل أشكال المساندة، ويوصل صوتنا 
إلى سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، 
وهو الس���اعد األيمن لس���موه ويتابع كل 
صغيرة وكبيرة باالتحاد، ولم يتوان عن 
دعمنا ومساندتنا في مختلف المحطات 
والظ���روف، وهنا يج���ب أن أشيد كذلك 
بجمي���ع أعض���اء مجل���س اإلدارة بفضل 

جهودهم وتفانيهم.

وماذا ينقص العداء علي  «
خميس حاليا؟

القي���ادة  بدع���م  حظي���ت  لق���د 
الرشي���دة، ودعم سمو الش���يخ ناصر بن 
حم���د آل خليفة، ومؤازرة سمو الش���يخ 
خال���د بن حمد آل خليفة، وكلمة الش���كر 
ال توفيه���م حقه���م، فق���د حصل���ت عل���ى 
الوظيف���ة وكل ما طلبته من احتياجات 
أخ���رى، ول���م يقص���روا تجاه���ي إطاقا، 
وقدموا لي كل ما أتمناه، كما أن االتحاد 
وق���ف معي أثن���اء مرحلة الع���اج لحين 
التعاف���ي م���ن اإلصاب���ة، وإنن���ي أحظ���ى 

بالتكريم والتقدير الائق.

 وما تطلعاتك ألولمبياد طوكيو  «
2020؟

إنن���ي حالي���ا أرك���ز عل���ى بطول���ة العال���م 
2019، وبعد انتهائها لكل حادث حديث.

 وهل وضعت لنفسك خطة بشأن  «
مسيرتك الرياضية؟

إنني مازلت في قمة عطائي، وسأواصل 
ممارسة ألع���اب الق���وى؛ لتحقيق المزيد 
من اإلنج���ازات والنجاح���ات، وسأعتزل 
اللع���ب عندما أك���ون راضيا عن نفس���ي، 

وحققت كل ما حلمت به.

وماذا عن االحتراف؟ «

خضت تجربة احترافية مع أحد األندية 
الخليجي���ة، وتلقي���ت عرض���ا جديدا من 
ن���اد إماراتي، لكن الصفق���ة لم يكتب لها 
النجاح، وأنا حاليا العب البحرين، ومن 

أجل البحرين.

وهل تجد نفسك في العمل  «
اإلداري أو الفني مستقبال؟

إنن���ي اب���ن اتح���اد ألع���اب الق���وى وأينما 
وضعوني، فإنني سأكون رهن إشارتهم، 
انتهائ���ي  بع���د  األلع���اب  أم  أت���رك  ول���ن 

مشواري العبا. لقطة من المشاركة في أحد سباقات 400 متر

العداء علي خميس لدى لقائه مع “البالد سبورت”

علي خميس: بطولة العالم 2019 هدفي المقبل
دع��م خال��د بن حم��د س��ر إنجازاتن��ا ومكالمته أس��عدتني

حسن علي

خميس متوجا بذهبية التتابع المختلط في آسياد جاكرتا 2018

اتحاد ألعاب 
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توج رئيس االتحاد اآلس���يوي لكرة القدم النائب األول لرئيس االتحاد الدولي لكرة 
الق���دم الش���يخ س���لمان بن إبراهي���م آل خليف���ة، فريق كاش���يما انتل���رز الياباني بطال 
لمسابقة دوري أبطال آسيا لعام )2018( بعد فوزه على فريق بريسيبوليس اإليراني 

)0/  2( بمجموع مباراتي الذهاب واإلياب للمسابقة.

وشه���د الش���يخ سلم���ان ب���ن إبراهي���م آل 
الت���ي  للمس���ابقة  اإلي���اب  مب���اراة  خليف���ة 
است���اد  عل���ى  الس���بت  مس���اء  أقيم���ت 
طه���ران  اإليراني���ة  العاصم���ة  ف���ي  ازادي 
بحض���ور الس���يد جيان���ي إنفانتينو رئيس 

االتح���اد الدول���ي لك���رة الق���دم وع���دد من 
كب���ار الش���خصيات الرسمي���ة والرياضية؛ 

وانتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.
وهن���أ الش���يخ سلمان ب���ن إبراهي���م فريق 
كاشيما انتلرز بالفوز ببطولة دوري أبطال 

اسي���ا مؤك���دًا أن الفري���ق اليابان���ي نج���ح 
ف���ي بلوغ اإلنج���از القاري بفض���ل عزيمته 
القوي���ة وإرادته الصلب���ة وعروضه الفنية 

الكبيرة.
اآلسي���وي  االتح���اد  رئي���س  وأش���اد 
بالمس���تويات الالفتة الت���ي ميزت الفريق 
البط���ل على إمتداد منافس���ات المس���ابقة 
بصف���ة عامة وف���ي المب���اراة النهائية على 
وجه الخص���وص من خ���الل األداء الفني 

القوي الممزوج بالروح القتالية العالية.

وثمن الشيخ سلمان بن ابراهيم المستوى 
المتمي���ز الذي قدمه فريق بريس���يبوليس 
ف���ي مبارات���ي ال���دور النهائ���ي، مبين���ا أن 
وص���ول الفري���ق للمب���اراة النهائي���ة يؤك���د 
مكانته التاريخية المتميزة في كرة القدم 
اآلسيوية التي حقق فيها نجاحات طيبة.

وأب���دى ارتياح���ه للص���ورة الزاهي���ة الت���ي 
ظه���رت عليه���ا المب���اراة النهائي���ة ل���دوري 
الفني���ة  النواح���ي  م���ن  آسي���ا  أبط���ال 
أن  مبين���ًا  والتنظيمي���ة  والجماهيري���ة 
المب���اراة النهائي���ة عكس���ت وجها مش���رقا 
عن كرة الق���دم اآلسيوية وشكلت خاتمة 

متميزة لموسم بطوالت اإلتحاد اآلسيوي 
لعام 2018.

أن  إبراهي���م  ب���ن  سلم���ان  الش���يخ  وأك���د 
تحقي���ق رقم قياسي جدي���د في الحضور 
ل���دوري  النهائي���ة  للمب���اراة  الجماهي���ري 
األبط���ال يؤك���د تصاع���د منس���وب النجاح 
للح���دث الق���اري الكبي���ر، مش���يرا إل���ى أن 
حض���ور نح���و 80 ألف متفرج ف���ي مباراة 
اإلي���اب للدور النهائي يضاعف مس���احات 
النج���اح ويش���كل حاف���زًا قوي���ُا م���ن أجل 
المضي قدما في تطوير المسابقة وتعزيز 

مكانتها على الساحة الكروية اآلسيوية.

وجه رئيس االتحاد اآلسيوي  «
لكرة القدم الشكر والتقدير 

إلى مختلف الجهات الرسمية 
واألهلية في إيران واليابان التي 

قدمت مختلف التسهيالت 
والترتيبات التي ساهمت في 

إنجاح مباراتي الذهاب واإلياب 
للمباراة النهائية بصورة زاهية، 

وخص بالشكر االتحادين 
اإليراني والياباني لكرة القدم 
وإدارتي ناديي بريسيبوليس 
وكاشيما انتلرز على الجهود 

المثمرة في إنجاح الحدث 

جانب من التتويج

سلمان بن إبراهيم يتّوج كاشيما الياباني بـ ”أبطال 
رئ��ي��س االت��ح��اد اآلس��ي��وي أش���اد ب��اإلن��ج��از ون���وه ب��ال��ن��ج��اح ال��ج��م��اه��ي��ري ال��اف��ت

طهران - مكتب رئيس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم

قدم منتخبنا الوطني لكرة الس���لة وبش���بابه أداًء مميزًا للغاية أمام عمالقة مصر وخس���ر أمامهم بنتيجة 64-74، في اللقاء الذي أقيم 
بين الفريقين أمس السبت في البطولة العربية ال�23 لمنتخبات السلة التي تسضيفها العاصمة المصرية القاهرة على الصالة المغطاة 
رق���م 2 في مجمع الصاالت التابع الس���تاد القاه���رة الدولي، وجاءت نتائج األوقات األربعة كالتال���ي: 14-20 لمنتخبنا، 15-20 و18-17 

و12-22 لمصر.

أن  إال  باألم���س،  منتخبن���ا  ورغ���م خس���ارة 
األداء الق���وي ال���ذي قدم���ه رج���ال األحم���ر 
المنتخ���ب  عمالق���ة  أم���ام  له���م  ُيحس���ب 
المص���ري الذين يلعبون عل���ى أرضهم وبين 
جماهيره���م، ف���ي حين أن منتخبنا ُيش���ارك 

في البطولة بالعبين أقل من 30 عامًا.
وف���از أمس أيضًا المنتخب الس���عودي على 
اإلمارات���ي، في حين أصب���ح الترتيب العام 
كالتال���ي: مص���ر 6 نق���اط م���ن 3 مباري���ات، 
الجزائ���ر 5 نقاط من 3 مباريات، الس���عودية 
4 نقاط من 3 مباريات، منتخبنا 3 نقاط من 
مباراتين واإلمارات 3 نقاط من 3 مباريات، 
وتتأه���ل 4 منتخبات لنص���ف النهائي وفيه 
سيلعب األول مع الرابع والثاني مع الثالث، 
وحظ���وظ منتخبن���ا قوية للغاي���ة في بلوغ 
مباراتن���ا  وستك���ون  النهائ���ي،  قب���ل  ال���دور 
القادم���ة ض���د الجزائ���ر عن���د الس���ادسة من 
واللق���اء  البحري���ن  بتوقي���ت  الغ���د  مس���اء 
األخي���ر أم���ام اإلم���ارات ي���وم الثالث���اء في 

نفس التوقيت.

الربع األول

بدأ منتخبنا المباراة بتش���كيلة ضمت واين 
تش���يزم، أحمد حس���ن الدرازي، أحمد عزيز، 
ميث���م جمي���ل ومحم���د أمي���ر، بينم���ا دخلها 
المصريون بعمر عرابي، أنس محمود، وليد 
عبدالج���واد، يوس���ف أبوشوش���ة وإبراهيم 

الجمال.
منتخبن���ا ظه���ر بص���ورة جي���دة ف���ي بداي���ة 
المباراة دفاع���ًا وهجومًا، وبطيرقة فاجئت 
المصريي���ن بع���ض الش���يئ، وك���ان االعتماد 
ف���ي الدفاع على دفاع المنطقة، مع التركيز 
الهجومي عل���ى الرميات الثالثية التي كان 
تشيزم موفقًا فيها وأحرز ثالث رميات في 
أول ست دقائ���ق ليتقدم منتخبنا بالنتيجة 
إلراح���ة  منتخبن���ا  م���درب  واضط���ر   ،14-7
أحم���د عزيز نظ���رًا الرتكاب���ه الخط���أ الثاني 
وأش���رك سي���د محم���د ش���رف للم���رة األولى 
ف���ي البطولة، فيما تأل���ق كويد وأحرز رمية 
ثالثي���ة جديدة ووصل���ت النتيجة لمنتخبنا 
إل���ى 9-17، وك���ان هنال���ك إص���راًر مصري���ًا 
على االعتماد على اللعب أسفل الس���لة لكن 
دفاعن���ا تألق في منع الخط���ورة كثيرًا ومع 

التمي���ز الهجوم���ي أيضًا فقد أنه���ى نجومنا 
الرب���ع متقدمين بنتيجة 14-20 مع رميتين 

حرتين أخيرتين من كويد.

الربع الثاني

تش���كيلة البداية في الرب���ع الثاني لمنتخبنا 
ضم���ت محم���د أمي���ر وشقيق���ه مزم���ل أمير 
ال���ذي ُيش���ارك للم���رة األول���ى ف���ي البطولة، 
أحم���د ال���درازي، كويد وسي���د محمد، وعاد 
المصري���ون بق���وة م���ع بداي���ة الرب���ع الثاني 
وتقدموا بعد م���رور دقيقة ونصف بنتيجة 
20-21 بفض���ل اللج���وء للتنوي���ع في اللعب 
الهجوم���ي مع ع���دم تركيز بالنس���بة لهجوم 
وقت���ًا  رمض���ان  سلم���ان  ليطل���ب  منتخبن���ا 
مس���تقطعًا لت���دارك األوضاع وق���ام بإشراك 
مصطف���ى حس���ين ب���دالً م���ن محم���د أمي���ر، 
وبع���د م���رور دقيقتين ونصف ش���ارك أحمد 
ب���ن دينة للمرة األولى ب���دالً من سيد محمد 
ليصب���ح ثالث���ة العبي���ن ف���ي الملع���ب م���ن 
منتخب الشباب ومع ذلك فقد عاد منتخبنا 
للتق���دم عب���ر ثالثي���ة جدي���دة م���ن تش���يزم 
 ،26-22 وبنتيج���ة  كوي���د  م���ن  ونقطت���ان 
وع���اد المصريون لقل���ب النتيجة عبر ثالث 
رمي���ات ثالثي���ة وم���ن هج���وم مفت���وح عبر 
إبراهيم خل���ف )ثالثيتين( ورام���ي إبراهيم 
وتقدم���وا 28-33 قب���ل 3 دقائق ونصف من 
النهاي���ة، وطلب رمضان الوقت المس���تقطع 
م���ن جديد وأع���اد الدرازي وميث���م ومحمد 
أمي���ر للملعب، وواصل تش���يزم أداءه الرائع 
وسج���ل خمس نق���اط متتالي���ة منها ثالثية 
جدي���دة لتعود نتيجة التع���ادل وهذه المرة 
33-33، وسج���ل ال���درازي أول نقطتي���ن له، 

لينتهي الربع 34-35 لصالح منتخبنا.

الربع الثالث

ضم���ت تش���كيلة منتخبن���ا م���ع بداي���ة ه���ذا 
الربع واين تش���يزم، ميث���م جميل، الدرازي، 
محمد أمي���ر وأحمد عزيز، وانخفض معدل 
الرب���ع  ه���ذا  بداي���ة  ف���ي  كثي���رًا  التس���جيل 
بالنسبة للجانبين، لكن مع أول ثالث دقائق 
احتف���ظ منتخبنا بالتق���دم 37-42 بعد سبع 
نقاط لتش���يزم الرائع منها رمية ثالثية، ولم 

يجد المصريون أي طريقة إليقاف تش���يزم 
الذي سجل كل نقاط منتخبنا في هذا الربع 
بع���د مرور خمس دقائق وعددها 12 نقطة، 
وطبع���ًا   47-39 منتخبن���ا  تق���دم  وبالتال���ي 
بمس���اعدة بقي���ة الالعبي���ن ال���ذي تألقوا في 
الدفاع والهج���وم، ودخلت المباراة منعطفًا 
من الش���د العصب���ي سببه الحكم الس���عودي 
أحم���د العس���يري ال���ذي احتس���ب خطأ فني 
عل���ى ال���درازي ب���دون أي سبب، لي���رد أيضًا 
الحك���م اإلماراتي سالم الزعابي بخطأ فني 
عل���ى االحتياط المصري، وع���اد المصريون 
لتقليص الفارق إلى 45-47 وطلب رمضان 
الوقت المستقطع قبل 3 دقائق ونصف من 
نهاي���ة الرب���ع، وتم احتس���اب نقطتين لمصر 
بقرار غريب من الحكم السعودي، في حين 
سج���ل ال���درازي ثالثيته األولى ف���ي اللقاء 

وانتهى الربع بالتعادل 52-52.

الربع األخير

بداي���ة منتخبنا في هذه الرب���ع كانت عبر 
تش���يزم، الدرازي، مصطفى حسين، كويد 
وميث���م جمي���ل، وق���ل التركي���ز الهجومي 
والدفاع���ي لمنتخبن���ا ف���ي أول دقيقتين، 
مع تف���وق مصري واضح وبالتالي تخلفنا 
المصري���ون  55-61، وش���دد  ث���م   ،59-52
قبضتهم الدفاعية على تش���يزم، وبالتالي 
وج���د منتخبن���ا صعوب���ة ف���ي التس���جيل، 
وتوقف���ت النتيجة على 55-61 لدقيقتين 
وطلب مدرب منتخبنا الوقت المستقطع 
قبل 4 دقائق ونصف من النهاية، وسريعًا 
سج���ل مصطف���ى ثالثيته األول���ى مقلصًا 
المصريي���ن  لك���ن  نق���اط،   3 إل���ى  الف���ارق 
بدئوا يلعبون بش���كل جماعي أكثر ولذلك 
تقدم���وا 58-67 ليطل���ب م���درب منتخبنا 
الوقت المستقطع قبل النهاية بدقيقتين، 
لكن الوقت لم يس���عف األحمر للعودة، بل 
بالعكس وس���ع المصريون الف���ارق وأنهوا 

المباراة لصالحهم 74-64.

رمضان أراح شكراهلل وبوعالي

ل مدرب منتخبنا سلمان رمضان إراحة  فضَّ
الالعبي���ن عل���ي شك���رهللا ومحم���د بوعالي 

المنتخ���ب  أم���ام  أم���س  إشراكهم���ا  وع���دم 
المصري بالرغم من وصولهما لدرجة عالية 
من الجاهزية، وذلك حتى يضمن خوضهما 
مباراة الغد أمام الجزائر دون أي انزعاجات 
وحفاظ���ًا عل���ى صحتهم���ا كذل���ك، إذ واصل 
رمض���ان قي���ادة المنتخب في لق���اء األمس 

بعشرة العبين آخرين.

3 العبين من منتخب الشباب في 
نفس الوقت

في خط���وة رائعة وكدليل عل���ى االستفادة 
الفني���ة الكبي���رة م���ن البطول���ة بعي���دًا ع���ن 
النتائج، فقد أشرك مدرب منتخبنا الوطني 
3 العبي���ن م���ن منتخ���ب  سلم���ان رمض���ان 
الش���باب دفع���ة واح���دة وفي نف���س الوقت 

ف���ي الرب���ع الثان���ي وه���م مصطفى حس���ين 
وأحم���د بن دينة ومزمل أمير وأمام عمالقة 
مص���ر، ودمج العب���ي الخبرة بالش���باب هي 
أح���د األه���داف الهام���ة لمنتخبن���ا ف���ي هذه 

البطولة.

تشيزم الرائع هداف المباراة

فرض العب منتخبنا واين تش���يزم نفس���ه 
هداف���ًا للمب���اراة حينم���ا أح���رز 34 نقط���ة، 
وت���اله ف���ي ترتي���ب المس���جلين لمنتخبنا 
محم���د كوي���د ب����11 نقط���ة، أحم���د عزيز 9 
نق���اط، أحمد ال���درازي 5 نق���اط، مصطفى 
حس���ين 3 نق���اط وميث���م جمي���ل نقطتين، 
فيم���ا ك���ان أنس محم���ود أبرز المس���جلين 

المصريين ب�18 نقطة.

السلم يواصل التميز العربي

يواصل حكمنا الدولي في كرة الس���لة محمد 
الس���لم تمي���زه ف���ي البطول���ة العربي���ة، إذ أدار 
ي���وم أم���س الس���بت المب���اراة الرابع���ة ل���ه في 
راب���ع أي���ام البطول���ة وكان���ت بي���ن المنتخبين 
الخليجيين الس���عودية واإلم���ارات، فيما كان 
ق���د أدار اللق���اء االفتتاحي األربع���اء الماضي 
بي���ن الجزائر ومصر، وفي اليوم التالي شارك 
ف���ي إدارة مباراة الجزائ���ر واإلمارات، وأمس 
األول أدار لق���اء اإلمارات ومصر. ويأتي ذلك 
نظ���رًا لثقة لجنة الحك���ام لدى االتحاد العربي 
بأداء الحكم السلم وقدرته على قيادة أقوى 
المباري���ات، وه���و يلق���ى اإلش���ادة الدائمة من 

الفرق المشاركة في البطولة كذلك.

القاهرة - حسين الدرازي.. تصوير - أحمد المحاري

شباب األحمر ُيحرجون عمالقة مصر عربًيا

تشيزم هداف المباراة جانب من اللقاء

18

· اليوم األحد سيكون يوم الراحة األول في البطولة العربية بعد أربعة أيام من المباريات المتتالية، وسيتدرب منتخبنا  «
عند الثانية عشرة والنصف ظهراً، على أن يلتقي بالمنتخب الجزائري في مباراته الثالثة عند السادسة من مساء يوم 

غٍد االثنين بتوقيت البحرين.

· مدرب المنتخب اإلماراتي منير بن الحبيب استاء كثيراً من من عدم توفيق فريقه في لقاء األمس أمام السعودية  «
وإضاعة العديد من الكرات السهلة التي كانت من الُممكن ُتعيد فريقه للمباراة بعض الشيئ، وخسر اإلماراتيين في 

النهاية 79-65.

· الجمهور المصري الزال غائبًا عن مباريات البطولة وحتى عن مباريات منتخبه، ويقتصر الحضور على عدد قليل جداً  «
من الجماهير.

· ارتدى منتخبنا يوم أمس اللباس األحمر أمام مصر، بعد أن كان قد ارتدى مالبس باللون األبيض في المباراة األولى  «
ضد السعودية.

معكم من القاهرة



حق����ق المح����رق فوزا صعبا ومهما على حس����اب الحالة بهدفي����ن مقابل واحد، في المباراة الت����ي جمعتهما أمس على 
استاد الشيخ علي بن محمد آل خليفة، ضمن ختام الجولة السادسة من دوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم.

وس����جل هدفي المحرق المهاجمان عبدهللا الحايكي وإسماعيل عبداللطيف، فيما سجل للحالة المحترف البرازيلي 
سامويل.

المحرق والمنامة يتخطيان الحالة والشباب
ال���ح���د ع����ل����ى  ال�����ب�����دي�����ع  ف��������وز  ي����ش����ه����د   6 ال�����ج�����ول�����ة  خ�����ت�����ام 

ش���هدت انطالق���ة الجول���ة 6 م���ن 
الممت���از  حم���د  ب���ن  ناص���ر  دوري 
الرف���اع  إث���ارة كبي���رة، إذ تمك���ن 
م���ن مواصلة الص���دارة بعد فوزه 
عل���ى النجمة به���دف دون مقابل، 
إذ وص���ل رصيده إل���ى 15 نقطة، 
فيم���ا ف���از المالكي���ة عل���ى الرفاع 
الشرقي )1-2( وبذلك حقق فوزه 
الثاني في الدوري، وتلقى الرفاع 
الش���رقي خس���ارته الثاني���ة عل���ى 

التوالي.

اتحاد الكرة - اللجنة اإلعالمية

الرفاع يواصل صدارة دوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم

من لقاء الرفاع الشرقي والمالكية من لقاء النجمة والرفاع
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ل���م يحفل الش���وط األول م���ن المباراة 
مرم���ى  عل���ى  حقيقي���ة  بف���رص 
الحارسين: حم���د الدوسري مع الحالة 

وعمر سالم مع المحرق.
وسيط���ر الهدوء عل���ى أغلب مجريات 
ف���ي  اللع���ب  انحص���ار  وم���ع  الش���وط، 
منطقة الوس���ط دون وجود محاوالت 

واضح.
المدافع األيم���ن لفريق المحرق محمد 
البن���اء بدوره قام بمجه���ود فردي رائع 
بع���د قطع���ه كرة ف���ي منتص���ف ملعب 
الحال���ة؛ ليتقدم ويواج���ه مرمى فريق 
الس���ابق، إذ س���دد ك���رة بيمين���ه م���رت 

خارج الملعب )39(.
وشهدت الدقيقة )41( البش���ارة لفريق 
المحرق بعد أن لعب جمال راشد ركلة 
ركني���ة عل���ى رأس المداف���ع التونس���ي 
زي���اد الدربال���ي الذي هيأ الك���رة بدوره 
للمهاج���م عب���دهللا الحايك���ي؛ ليس���كن 
شب���اك  ف���ي  برأس���ه  الك���رة  الحايك���ي 

الحالة.

الشوط الثاني

في الشوط الثاني، كاد محترف الحالة، 

البرازيل���ي ساموي���ل أن ي���درك التعادل 
عب���ر كرة رأسيه، إال أن حارس المحرق 

أمسك الكرة مانعا هدفا محققا )60(.
وسجل الحالة هدف التعادل عبر ركلة 
ثابت���ة نف���ذ كرته���ا ساموي���ل بق���وة في 

مرمى المحرق )64(.
وع���اد المحرق للتقدم م���رة أخرى، بعد 
الحايك���ي  عب���دهللا  لعبه���ا  بيني���ة  ك���رة 
إل���ى الليب���ي محم���د صول���ة ال���ذي لعب 
ك���رة عرضي���ة متقن���ة تابعه���ا إسماعيل 

المرم���ى  ف���ي  برأس���ه  عبداللطي���ف 
الحاالوي )71(.

وكاد سامويل أن يس���جل التعادل مرة 
أخرى، إال أن كرته الرأسية مرت بجوار 

القائم األيمن )76(.
ط���رد  حال���ة   )88( الدقيق���ة  وشه���دت 
لمحترف الحال���ة سامويل بعد حصوله 
عل���ى بطاقتين صفراوي���ن )88(؛ ليكمل 
البرتقالي الدقائ���ق المتبقية ناقصا في 

صفوفه.

الحالة والمحرق

من لقاء المحرق والحالة

أدار اللقاء الحكم وليد محمود، وعاونه سيد جالل محفوظ وسلمان  «
أدار اللقاء الحكم سيد عدنان محمد، وعاونه سيد فيصل علوي  «طالسي، والحكم الرابع إسماعيل حبيب.

ومحمد غازي، والحكم الرابع أسامة إدريس.

أقيم����ت  ثاني����ة  مب����اراة  وف����ي 
أمس عل����ى استاد مدين����ة خليفة 
الرياضي����ة، ظف����ر فري����ق المنام����ة 
بف����وز ثمي����ن عل����ى حس����اب فريق 

الشباب بهدون رد.
عب����ر  المناميي����ن  ه����دف  وج����اء 
المهاج����م محم����د الرميح����ي الذي 
ج����اء عن����د الدقيق����ة )48( من عمر 

المباراة.

أقيم���ت  ثالث���ة  مب���اراة  وف���ي 
الجول���ة  خت���ام  م���ع  أم���س 
الس���ادسة، حق���ق البدي���ع فوزا 
ثمينا ومهما على حساب الحد 

بهدفين مقابل واحد.
الحداويي���ن  تق���دم  ورغ���م 
به���دف، إال أن البديع استطاع 
لصالح���ه.  المجري���ات  قل���ب 
سج���ل للبدي���ع أمين ب���ن عدي 
وللحد:عيس���ى  عل���ي  وه���زاع 

غالب.

المنامة والشباب

البديع والحد

من لقاء الشباب والمنامة

أدار اللقاء الحكم عبدالشهيد عبداألمير، وعاونه صالح جناحي  «
وعبدالسالم فواز، والحكم الرابع عمار محفوظ.

البديع فاز على الحد )تصوير:عبدالرسول الحجيري(

أكد العب فريق الرفاع فيصل غازي أن مباراة  «
النجمة كانت جيدة بالنسبة للطرفين، 

مقدما التهاني والتبريكات إلى الجهازين 
الفني واإلداري لفريقه وزمالئه الالعبين، 

ومتمنيا حظا أوفرا لفريق النجمة.

وقال فيصل غازي “الحمد لله توفقنا في  «
حسم المباراة لصالحنا، وكان الالعبون رجاال 
داخل أرضية الملعب، ونحن نطمح لتقديم 

األفضل خالل الجوالت المقبلة”.

وأشار الالعب الشاب إلى أنهم ال ينظرون  «
إلى الصدارة، وأن األمر األساسي هو “إعادة 

الهيبة لنادي الرفاع، وإسعاد جماهيرنا 
الوفية”.

من جهته، قال العب فريق نادي المالكية األول لكرة القدم أحمد  «
يوسف “بداية أهنئ الجهازين الفني واإلداري وزمالئي الالعبين 

وجماهير النادي على هذا الفوز الذي أتى بعد نتائج كنا غير 
راضين عنها، والحمد لله حققنا المهم في مواجهتنا أمام فريق 

نادي الرفاع الشرقي وخرجنا بنتيجة الفوز التي كنا نستحقها، 
خصوصا أن الفريق قدم نفسه في هذه المباراة بشكل كبير، 

واستطاع العودة بالنتيجة وتسجيل هدف الفوز. فهذه النتيجة 
ترفع من معنويات الالعبين وتدفعهم لتقديم مستويات أفضل 

في المباريات المقبلة”.

وأضاف أن الجهاز الفني وفق كثيرا بمنحه فرصة مشاركة  «
الالعبين الشباب تحت 21 سنة، وهذا ما سيساعد على تكوين 

الخبرة لديهم ويرفع من مستوياتهم ويزيد من ثقتهم بأنفسهم 
كالعبين؛ لخدمة الفريق في هذا الموسم والمواسم المقبلة، 

مبينا أن الفريق نجح في الظهور بانضباطية داخل أرضية 
الملعب، وذلك من خالل ما طبقه من تعليمات المدرب طيلة 
المباراة، مؤكدا في الوقت ذاته أن الفريق سيستعد بشكل جيد 

للمباريات المقبلة، التي يتطلع من خاللها للظهور الجيد وإحراز 
نتائج إيجابية.

بدوره، قال مدرب فريق النجمة التونسي فتحي  «
العبيدي إن الفريقين قدما مباراة ممتازة، وكانا 

بنفس مستوى التركيز خالل المجريات.

وأوضح أن العامل الذهني والتركيز كان حاضرا  «
في الجانبين، مبينا أن المجريات كانت توحي 

بأن الفريق الذي سيسجل الهدف األول سيكون 
أقرب لتحقيق النقاط الثالث.

وأشار إلى أن فريق النجمة كان منظما تكتيكيا،  «
مشيدا برد الفعل الذي أظهره العبوه أيضا رغم 

استقبالهم الهدف في بداية الشوط الثاني. 
وأوضح العبيدي أن النجمة يسعى لتحقيق 

األفضل، مشيرا إلى أن األسابيع المقبلة 
أعرب العب فريق نادي المالكية األول لكرة القدم عمار حسن  «ستكون فرصة للتصحيح والتطوير.

عن سعادته الكبيرة بتحقيق فريقه الفوز أمام فريق نادي 
الرفاع الشرقي، في المباراة التي جمعت الفريقين يوم الجمعة 

الماضي، وانتهت لصالح المالكية بهدفين لهدف ضمن 
مباريات الجولة السادسة من مسابقة دوري ناصر بن حمد 

الممتاز لكرة القدم، معتبرا هذا الفوز ثمينا وسيدفع الفريق 
نحو تقديم األفضل في المواجهات المقبلة.

وأضاف أن الفريق تنتظره مواجهة قوية أمام فريق نادي  «
المحرق في الجولة المقبلة، وأن فريقه سيسعى للتحضير 

الجاد والقوي لهذا اللقاء، الذي يتطلع أن يقدم فيه الفريق 
األداء المطلوب والخروج بنتيجة إيجابية تخدم مشوار الفريق 

في هذه المسابقة، موضحا أن الالعبين قدموا أداء جيدا 
وطبقوا تعليمات المدرب ونجحوا في اقتناص النقاط الثالث 

التي أعادت الحياة والتوازن لكتيبة فارس الغربية.

هيبة الرفاع

نستحق االنتصار

فوز ثميننطمح لألفضل

فتحي العبيديفيصل غازي

أحمد يوسف

عمار حسن



تحت رعاية ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة 
األولمبي���ة البحريني���ة س���مو الش���يخ ناصر بن حم���د آل خليفة، ُيفتت���ح اليوم )األحد( عل���ى صالة مدينة خليف���ة الرياضية 
أكب���ر مهرج���ان رياضي في مملكة البحرين وفي القارة اآلس���يوية في رياضة فنون القتال المختلطة متمثال في أس���بوع 
بري���ف الدول���ي للقتال، وال���ذي ينظمه االتحاد البحريني لفن���ون القتال المختلطة بالتعاون والش���راكة مع االتحاد الدولي 
لفنون القتال المختلطة واتحاد القتال الش���جاع، ويش���هد إقامة النسخة الخامسة من بطولة العالم للهواة لفنون القتال 
المختلطة للكبار والش���باب، والنس���خة الثامنة عش���رة من بطولة القتال الشجاع - بريف، التي تستمر منافساتها حتى 18 

نوفمبر الجاري.

شكرا ناصر بن حمد

وبمناسبة افتتاح أسبوع بريف الدولي 
لرئي����س  األول  النائ����ب  ق����ال  للقت����ال، 
للش����باب والرياض����ة  المجل����س األعل����ى 
الرئي����س الفخ����ري لالتح����اد البحرين����ي 
مؤس����س  المختلط����ة  القت����ال  لفن����ون 
منظم����ة خال����د بن حم����د الرياضية سمو 
الش����يخ خالد بن حمد آل خليفة “نتقدم 
بخال����ص الش����كر والتقدي����ر إل����ى أخ����ي 
سمو الش����يخ ناصر بن حم����د آل خليفة 
عل����ى رعاية هذه البطول����ة، والتي تؤكد 
توجه����ات سموه لجع����ل المملكة موطنا 
م����ن المواطن الهامة ف����ي رياضة فنون 
خط����ت  أن  بع����د  المختلط����ة  القت����ال 
ومثالي����ة  كبي����رة  خط����وات  البحري����ن 
ف����ي طريق نش����ر اللعبة على المس����توى 
المحل����ي واالرتق����اء بها على المس����توى 
العالم����ي، وه����و األم����ر ال����ذي تأك����د م����ن 
خالل تحقيق مقاتل����ي البحرين للعديد 
من اإلنجازات المتميزة عالميا وإطالق 
البحرين للعدي����د من المبادرات الرامية 
المس����توى  عل����ى  اللعب����ة  تطوي����ر  إل����ى 
العالمي وجعلها من األلعاب األساسية”.

 البحرين محط األنظار العالمية
وتاب����ع سموه “ستك����ون مملكة البحرين 
عل����ى مدى أكث����ر من أسبوع ف����ي دائرة 
األنظار العالمي����ة الستقبالها أكبر تجمع 
ف����ي رياض����ة فن����ون القت����ال المختلطة، 
م����ن  العدي����د  إقام����ة  ستش����هد  والت����ي 
البط����والت المتميزة في ه����ذا األسبوع، 
محب����ي  جمي����ع  يترقبه����ا  ك����ان  والت����ي 
ه����ذه الرياضي����ة القتالية اآلمن����ة والتي 
مثي����رة  مبارياته����ا  جمي����ع  ستك����ون 
المقاتلي����ن  مس����توى  لتق����ارب  للغاي����ة 
وصعوب����ة تحدي����د هوي����ة الفائ����ز، األمر 
ال����ذي سيعط����ي البطولة رونق����ا إضافيا 
وطابع����ا مثي����را وستجت����ذب المزيد من 
الجماهي����ر المحبة لرياضة فنون القتال 

المختلطة”.

تميز مستمر

وبي����ن سم����و الش����يخ خالد ب����ن حمد آل 
خليف����ة أن����ه دائم����ا م����ا تس����عى مملك����ة 
البحري����ن إل����ى تحقي����ق التمي����ز اإلداري 
والتنظيمي للبطوالت التي تس����تضيفها 
على أرضها لتبيان ما تتمتع به المملكة 
م����ن قدرات هائلة من الناحية البش����رية 
الق����ادرة عل����ى إب����راز البطول����ة بالش����كل 
المثالي وإنجاح أفضل أقوى البطوالت 
الرياضية في فن����ون القتال المختلطة، 
وسيك����ون م����ن أب����رز الفق����رات الناجحة 
هو حفل االفتت����اح الذي سيكون مثيرا 
ومتميزا للغاي����ة وسيدل داللة واضحة 
عل����ى عراق����ة البحري����ن وتجم����ع أفضل 
عل����ى  التناف����س  أج����ل  م����ن  المقاتلي����ن 
أرضه����ا، وتأكيد توحي����د المملكة لكافة 

جه����ود منظومة القت����ال المختلطة؛ من 
أجل االرتقاء باللعبة عالميا.

 األرقام تكشف األفضلية

وأش����ار سم����وه إلى أن حجم المش����اركة 
الت����ي ستحظ����ى بها نس����خة ه����ذا العام 
مقارن����ة بالع����ام الماضي، وص����ل إلى 52 
دولة من مختل����ف دول العالم وقاراته، 
كم����ا أن ع����دد المش����اركين سيص����ل إلى 
229 رياضي����ا م����ن فئ����ة الذك����ور الكب����ار، 
ف����ي  الذك����ور  فئ����ة  م����ن  رياضي����ا  و79 
فئ����ة الش����باب. أما عل����ى صعي����د اإلناث 
فسيصل العدد إلى 54 رياضية من فئة 
اإلناث بمنافس����ات الكبار، و4 رياضيات 

من فئة اإلناث بمنافسات الشباب.
أم����ا عل����ى صعي����د الجان����ب اإلداري فإن 
الع����دد سيص����ل إل����ى 181 مش����اركا م����ن 

اإلداريين والمدربي����ن؛ ليصل المجموع 
العام للمش����اركين في البطولة إلى 547 
مشاركا، موضحا سموه أن تلك األرقام 
ف����ي  األعل����ى  ه����ي  الت����ي كش����ف عنه����ا 
البطولة منذ انطالقتها في العام 2014، 
إذ ق����ال سم����وه “ف����ي الع����ام 2014 ك����ان 
الع����دد وصل إل����ى 100 مقات����ل ومقاتلة 
م����ن 22 دولة، وفي الع����ام 2015 وصل 
الع����دد إلى 139 مقات����ال ومقاتلة من 28 
دول����ة، فيم����ا ك����ان العدد 210 ف����ي العام 
2016 م����ن 33 دولة، وف����ي العام 2017 

وصل العدد إلى 405 من 48 دولة”.

مواصلة البناء والتنمية

وواص����ل سم����و الش����يخ خال����د ب����ن حمد 
آل خليف����ة حديث����ه قائ����ال “إن الخط����ط 
والبرامج التطويري����ة الهادفة لمواصلة 

البن����اء والتنمي����ة بالرياض����ة البحريني����ة 
يأت����ي م����ن ضم����ن أب����رز أهدافه����ا جع����ل 
عالمي����ا الستضاف����ة  البحري����ن مقص����دا 
مختلف����ة الفعاليات الدولي����ة، وما كانت 
السمعة الطيبة التي تتمتع بها البحرين 
ف����ي هذا الص����دد إال أبلغ األث����ر في منح 
المملك����ة ح����ق استضافة بطول����ة العالم 
لفنون القتال المختلطة، والذي يعكس 
م����ا وصلت إلي����ه رياض����ة فن����ون القتال 
المختلطة البحرينية من انتشار عالمي 
واسع في وقت قياس����ي، والتي تحقق 
من خاللها العديد من النتائج المش����رفة 
واإلنجازات للرياضة البحرينية، وسط 
دع����م أخينا سمو الش����يخ خالد بن حمد 

آل خليفة”.

أدوار اللجان محل تقدير

وأش����اد سموه ب����األدوار المتمي����زة التي 

قامت به����ا اللجان العامل����ة في البطولة 
كاف����ة  المتاح����ة  اإلمكان����ات  وتس����خير 
أن  مبيًن����ا  المش����اركة،  الوف����ود  لراح����ة 
ب����ن  ناص����ر  الش����يخ  سم����و  توجيه����ات 
حم����د آل خليف����ة تؤك����د ح����رص سم����وه 
عل����ى إخ����راج البطول����ة بأفض����ل صورة 
تنظيمي����ة، معرب����ا سم����وه ع����ن تمنيات����ه 
بكل التوفيق والنجاح لجميع الالعبين 
المش����اركين، مؤك����دا سموه ف����ي الوقت 
ذاته أن مش����اركة ه����ذا العدد الكبير في 
البطول����ة سيعطيه����ا رونًق����ا ممي����ًزا م����ن 
حيث المنافس����ة الش����ريفة على المراكز 

األولى.

 جهوزية المنتخب الوطني

وأك����د سم����و الش����يخ خال����د ب����ن حمد آل 
لفن����ون  البحري����ن  منتخ����ب  أن  خليف����ة 
جاه����ز  لله����واة  المختلط����ة  القت����ال 

للمش����اركة في الح����دث العالمي بعد أن 
سع����ى االتح����اد والجهاز الفن����ي لتأهيل 
الالعبي����ن بص����ورة مميزة ومس����اندتهم 
ط����وال الفت����رة الس����ابقة، مش����يًرا سموه 
إل����ى أن البحرين تطمح بالحصول على 
مراك����ز متقدمة عل����ى الرغم من اإلدراك 
ب����أن المنافس����ة سوف تك����ون قوية لكن 
الثق����ة كبي����رة بق����درات العب����ي منتخبنا 
الوطن����ي بع����د أن ضرب����وا أروع األمثلة 
في المش����اركات السابقة وحققوا نتائج 

متقدمة. 

الخياط يطّلع على بروفة حفل 

االفتتاح

األولمبي����ة  اللجن����ة  عض����و  اطم����أن 
البحريني����ة رئي����س االتح����اد البحرين����ي 
لفنون القتال المختلط����ة رئيس اللجنة 
المنظمة ألسبوع بري����ف الدولي للقتال 
خالد الخياط على بروفة حفل االفتتاح 
الت����ي نفذته����ا لجن����ة حفل����ي االفتت����اح 
والخت����ام بحض����ور رؤس����اء اللجان في 
صال����ة مدينة خليف����ة الرياضية مس����اء 
أم����س األول. وأطل����ع رئيس لجنة حفل 
االفتتاح وحفل الختام صادق الشعبان 
حف����ل  فق����رات  عل����ى  اللج����ان  رؤس����اء 
االفتت����اح للتأكد من األم����ور قبل تنفيذ 
مس����ؤولي  بحض����ور  الثاني����ة  البروف����ة 

االتحاد الدولي.
جمي����ع  جهوزي����ة  الخي����اط  وأك����د 
التحضي����رات لجمي����ع اللج����ان العامل����ة 
ال����ذي  الكبي����ر  العالم����ي  للح����دث 
ستستضيفه المملكة خالل هذه األيام، 
الفت����ا إل����ى أن العم����ل ب����دأ تحضيرات����ه 
واستعدادات����ه وعمله منذ فترة ليس����ت 
بالقصي����رة؛ به����دف الوص����ول للجهوزية 
الكامل����ة قب����ل انطالق����ة الح����دث، وقال 
الخياط “بدأن����ا عملنا منذ فترة ووصلنا 
للجهوزية خصوصا مع التنسيق الكبير 
ال����ذي وجدن����اه  والتع����اون الالمح����دود 
من جميع األط����راف والجهات الرسمية 
اإلمكان����ات  جان����ب  إل����ى  واألهلي����ة، 
اللجن����ة  ل����دى  المتواف����رة  والق����درات 

المنظمة”.
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تحت رعاية رئيس االتحاد الملكي للفروس����ية وس����باقات القدرة نائب رئيس المجلس األعلى للبيئة س����مو الش����يخ فيصل بن 
راش����د آل خليف����ة، ت����وج رئي����س لجنة قفز الحواجز باالتحاد الملكي للفروس����ية وس����باقات القدرة الش����يخ خال����د بن محمد آل 
خليفة، الفارس أحمد أكبر بلقب المرحلة السادسة والكبرى لبطولة افتتاح موسم قفز الحواجز، التي ينظمها االتحاد الملكي 

على ميدان االتحاد الرياضي العسكري بالرفه وسط حضور جماهيري جيد.

آل  محم����د  ب����ن  خال����د  الش����يخ  وأع����رب 
خليف����ة عن إعجابه الكبير بالمس����تويات 
الفني����ة المتقدم����ة التي قدمه����ا الفرسان 
ف����ي المي����دان وم����ا تش����هده رياض����ة قفز 
الحواج����ز من تط����ور كبير في كل بطولة 
ومس����ابقة في ظ����ل الدعم ال����ذي يقدمه 
ممث����ل جالل����ة المل����ك لألعم����ال الخيرية 
المجل����س  رئي����س  الش����باب  وش����ؤون 
األعلى للش����باب والرياضة رئيس اللجنة 
األولمبي����ة البحريني����ة الرئي����س الفخ����ري 
لالتح����اد الملك����ي للفروسي����ة وسباق����ات 
الق����درة سمو الش����يخ ناصر ب����ن حمد آل 

ال����ذي يولي����ه سم����و  خليف����ة واالهتم����ام 
الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة.

وأوض����ح الش����يخ خال����د ب����ن محم����د آل 
خليف����ة أن بطول����ة افتت����اح موس����م قف����ز 
الحواج����ز تن����ذر بمس����تويات ممي����زة في 
المسابقات المقبلة بعد أن قدم الفرسان 
أداء ممي����ز طوال المراحل التي شهدتها 
البطولة، مبينًا أن المنافسة القوية كانت 

العنوان األبرز للمنافسات.
واستطاع الف����ارس أحمد أكبر الحصول 
عل����ى المرك����ز األول في فئ����ة المتقدمين 
المس����توى المفت����وح الثالث����ة، جول����ة م����ع 

جول����ة تماي����ز ضد الزمن الزم����ن وارتفاع 
وسرع����ة  س����م،   130  -  120 الحواج����ز 
ج����اء  إذ  دقيق����ة،  مت����را/   350 المس����لك 
أكب����ر في المرك����ز األول، والمرك����ز الثاني 
الف����ارس صاب����ر سلم����ان ف����رج والمرك����ز 

الثالث خالد هالل الخاطري.
وف����از بالمركز األول ف����ي فئة المتقدمين 
المستوى المفتوح الثانية، مسابقة جمع 
النق����اط التراكمي����ة م����ع حاج����ز الجوك����ر 
ارتفاع الحواجز 110 - 120 سم وسرعة 
المس����لك 350 مترا/ دقيقة، الفارس أياد 
أحم����د والمرك����ز الثان����ي  سام����ي غزوان، 

والمركز الثالث أياد أحمد.
المتقدمي����ن  فئ����ة  مس����ابقة  ف����ي  أم����ا 
المس����توى المفتوح األول، مس����افة على 
مرحلتي����ن ارتفاع الحواج����ز 100 - 110 
س����م، سرعة المس����لك 350 مترا/ دقيقة، 

ف����از بالمرك����ز األول الفارس عل����ي هاني، 
عبدالعزي����ز  الف����ارس  الثان����ي  والمرك����ز 

عبدهللا، والمركز الثالث أحمد عيسى.
وفي مسابقة الناشئين المستوى الثاني، 
ارتف����اع الحواجز 90 - 100 سم وسرعة 

المسلك 350 مترا/ دقيقة، تمكن الفارس 
الناشئ معيوف عبدالعزيز الرميحي من 
تحقي����ق المرك����ز األول، والمرك����ز الثان����ي 
الثال����ث  والمرك����ز  الرميح����ي،  معي����وف 

معيليني ماسي.

تغطية - اللجنة اإلعالمية

تغطية - اللجنة اإلعالمية

خالد بن محمد يتوج أبطال افتتاح موسم قفز الحواجز

جانب من التتويج

سمو الشيخ خالد بن حمد سمو الشيخ ناصر بن حمد

جانب من بروفة حفل االفتتاح

ناصر بن حمد يرعى افتتاح بطولة العالم لفنون القتال المختلطة اليوم
ال��ح��ال��ي��ة ال��ن��س��خ��ة  ف����ي  وإداري���������ا  الع���ب���ا   547 وم���ش���ارك���ة  دول������ة   52



دوالر  م���ل���ي���ون   113 ب��ق��ي��م��ة  ت���ج���اري���ا  ن����زاع����ا   23 ي��ت��ل��ق��ى  ال�����ق�����رار”  “دار 
وم����ع تول����ي نجم قي����ادة دف����ة المرك����ز، تمت 
بل����ورة خطة جديدة هدفت إل����ى أن يحصل 
ه����ذا المركز على ال����دور الذي م����ن المفترض 
أن يك����ون عليه بحجم����ه الخليجي اإلقليمي 
وبقوت����ه من كونه صادرا بقرار من قادة دول 
مجل����س التع����اون الخليجي، وم����ن هنا بدأت 
مس����يرة المركز في التطور بشكل الفت على 

مدى السبع سنوات الماضية.

خطة جديدة

ق����دم األمين الع����ام لمركز التحكي����م التجاري 
ل����دول مجلس التعاون أحمد نجم في 2010 
عرض����ا ل����وزراء التج����ارة ف����ي دول المجلس 
عن بل����ورة رؤية جديدة للمركز، قبل أن يبدأ 
انطالق����ة قوي����ة ف����ي 2011، حي����ث أحدث����ت 
تغيي����را كبي����را في مس����ار المرك����ز. وللوقوف 
عل����ى ه����ذه االنطالق����ة، أج����رت “الب����الد” لقاًء 
م����ع نجم، وال����ذي يعد من الوج����وه المعروفة 
ل����دى الش����ارع التج����اري، خصوص����ا أنه شغل 
لغرف����ة  التنفي����ذي  الجه����از  قي����ادة  لس����نوات 
تج����ارة وصناع����ة البحري����ن، قب����ل أن يتول����ى 
لفترة جهاز هيئة اإلذاعة والتلفزيون ثم يتم 
اختياره ليقود “دار القرار”. وأشار نجم بفخر 
ف����ي بداية اللق����اء إل����ى االنتقال إل����ى المبنى 
الجدي����د للمركز  ال����ذي يحتوي على إمكانات 
واسع����ة ل����م تك����ن متاحة من قب����ل، حين كان 
المق����ر الس����ابق عب����ارة ع����ن فيال مؤج����رة في 

منطقة الزنج.

 االستقالل المالي عن “الغرف” 

وق����ال نج����م إنه حي����ن ق����دم ف����ي 2010 إلى 
مركز التحكيم الخليجي، جاء بإستراتيجية 
وخط����ة جدي����دة هدفت إل����ى معالج����ة نقاط 
الخل����ل ف����ي عم����ل المرك����ز، والت����ي م����ن بينها 
الوض����ع المال����ي ال����ذي ك����ان مرتبط����ا إلى حد 
كبي����ر عل����ى المن����ح م����ن قب����ل غ����رف التجارة 
الخليجي����ة، وإن كانت منح مالية بس����يطة ال 
تتج����اوز 80 أل����ف دين����ار خصوص����ا أن غرفة 
تج����ارة وصناع����ة البحري����ن هي الت����ي مولت 

المركز في السنوات األولى النطالقه.
وأض����اف “كانت النظ����رة خصوصا من جانب 
رئي����س الغرفة حينها عل����ي بن يوسف فخرو 
أن المرك����ز سيحق����ق االستق����الل المال����ي بعد 
ثالث سن����وات، لكن لألسف ذل����ك لم يحدث؛ 
ألنه ل����م تكن هناك قضايا تحكيم لعدة أمور، 
وم����ن بينه����ا أن موضوع ح����ل المنازعات في 
التحكي����م ل����م ين����ص ف����ي العق����ود التجاري����ة 
حينها، والتي احتاجت لس����نوات، منوها إلى 
أن تأسي����س المرك����ز كان في ح����د ذاته إنجاز 
كبي����ر ويرج����ع الفض����ل فيه بش����كل كبي����ر إلى 
األمي����ن الع����ام المؤس����س يوسف زين����ل الذي 
ع����ّرف المجتم����ع بثقاف����ة التحكي����م، وحينه����ا 
قليل من يفقه في أمور التحكيم التجاري”.

خ����اص  مرك����ز  تأسي����س  م����ن  الرغ����م  فعل����ى 
بالتحكيم في أبوظبي في مطلع التسعينات، 
إال أن����ه ل����م يم����ارس أعمال����ه، ليك����ون مرك����ز 
التحكي����م الخليجي “دار الق����رار” األول الذي 
يم����ارس أعمال����ه في المنطق����ة، موضحا نجم 
أنه “عندما بدأت الغرف التجارية الخليجية 
التحكي����م  مرك����ز  يص����ل  أن  صعوب����ة  ت����درك 
الخليج����ي إل����ى االستق����الل الذات����ي، أخ����ذت 

بإنشاء لجان خاصة للتحكيم داخلها”.
اإلستراتيجي����ة  ع����ن  للحدي����ث  وبالع����ودة 
الجديدة لزيادة النش����اط واالستقالل المالي، 
أشار نجم إل����ى مجلس اإلدارة أنه ينبغي أن 
يك����ون للمركز مقر مالئ����م لطبيعة عمله، وأن 
المق����ر جزء مهم في ممارس����ة أعمال المركز، 
وهو ربما يكون من أول خطوات التغيير، إذ 
أراد األمي����ن العام م����ن خاللها أن ينتقل بهذه 
المؤسس����ة الخليجي����ة المش����تركة إل����ى آفاق 

أوس����ع، لينتق����ل المرك����ز من شق����ق متواضعة 
ف����ي مجم����ع الجمعي����ات األهلية ف����ي العدلية 

إلى فيال مؤجرة في حي راقي بالزنج. 
وتح����دث نجم عن رف����د المركز بكفاءات في 
مختل����ف األقس����ام إلى جان����ب إطالقه هوية 

جديدة تواكب طموح المركز وتطلعاته.

هيكلة الرسوم وأتعاب المحكمين

للمرك����ز  الع����ام  األمي����ن  تتوق����ف خط����ط  ل����م 
الطم����وح عند مس����ألة المقر، حي����ث رأى نجم 
أن حج����م المنازع����ات التي ينظ����ر فيها كانت 
مح����دودة مقارن����ة باسم����ه، ب����دأ بالبح����ث عن 
الخل����ل، وهن����ا قدم مش����روعا إلع����ادة دراسة 
رس����وم الب����ت في النزاع����ات التجاري����ة، ليبدأ 
التغيي����ر األساس����ي، وال����ذي ك����ان ل����ه الفضل 
الهتم����ام  المرك����ز  استقط����اب  ف����ي  الكبي����ر، 
المحكمي����ن اإلقليمي����ن والدوليي����ن عل����ى حد 
س����واء، مس����تدركا نجم “أن رس����وم البت في 
المنازع����ات كان����ت بس����يطة جدا، وال تس����اير 
لضع����ف  المرموقي����ن،  المحكمي����ن  تطلع����ات 
العائد المادي منها، مما صعب معه استقطاب 

نزاع����ات للمركز من أج����ل التحكيم، ومن هنا 
كان البد م����ن تغيير هذه الرسوم للمس����اهمة 

في تطوير المركز.
وأضاف “كانت أتعاب المحكمين ال تتناسب 
مع الوضع الدولي، خصوصا أن المركز أنشئ 
باتفاقي����ة دولي����ة وقواني����ن خاص����ة م����ن قبل 
حكومات 6 دول خليجية، كما يتمتع المركز 
بحصانة وحكمه ينفذ في جميع هذه الدول، 
وال يمكن الطعن عليه بالبطالن أمام القضاء 

وال يقبل التمييز، وهذا أحد نقاط قوته”.
المس����توى  عل����ى  التغيي����رات  تقتص����ر  ل����م 
الداخلي، ولكن على المس����توى الخارجي، إذ 
ب����دأ نجم بإع����ادة تنظيم العالق����ة بين المركز 
والغ����رف الخليجية، إذ ت����م إعالن االستقالل 
وال����ذي  رسمي����ا،   2011 الع����ام  ف����ي  المال����ي 
ك����ان مح����ل ترحي����ب م����ن الغ����رف التجاري����ة 
الخليجي����ة الت����ي كان����ت ت����رى نفس����ها ملزمة 
بتقدي����م الدع����م الم����ادي ل����ه سابق����ا. وأوضح 
نج����م “التعام����ل أصب����ح يختلف عن الس����ابق 
إذ ل����م يك����ن هناك عبء االلت����زام المالي على 

الغرف الخليجية”.

انتعاش المركز 

تح���دث األمي���ن الع���ام ل���� “دار الق���رار” ع���ن 
انتع���اش كبي���ر شه���ده المرك���ز م���ع تفعي���ل 
التغييرات الجديدة في 2011، مس���جال 11 
دع���وى تحكي���م ثم أخذ المؤش���ر في ارتفاع 
تصاع���دي من ذل���ك الوقت طوال الس���نوات 
الماضي���ة  تقريب���ا، واليوم يت���م الحديث عن 
24 دعوى، وهذا يعني ضعف ما كنا نتلقاه”.

وتابع نج���م “لدينا استقرار كذلك، إذ إنه من 
المتوق���ع أن يتلق���ى المركز ف���ي العام 2019 

قضايا ال تقل عن هذا العام”.
واالنتع���اش ف���ي ه���ذه القضايا كم���ا يوضح 
نج���م، ال يرجع بش���كل رئيس���ي إل���ى ارتفاع 
النزاع���ات التجاري���ة ف���ي ح���د ذاته���ا، ولكن 
الرتف���اع مس���توى الثقة ف���ي قواع���د المركز 
وتنفي���ذ أحكام���ه، فف���ي 2012 مث���ال ص���در 
حك���م من محكمة التمييز أنه ال يجوز النظر 
ف���ي أحكام المركز، وهو م���ا أرسى مبدأ بأن 
أحكام���ه لي���س له عالق���ة بالقض���اء المحلي، 
وت���ال ذلك قرار المحكم���ة الدستورية 2017 

ف���ي دستوري���ة ع���دم ج���واز الطع���ن بأحكام 
المركز.

 االنتقال للمقر الجديد 

تح���دث أحم���د نجم بفخ���ر عن إنج���از مركز 
التحكي���م الخليجي التج���اري باالنتقال إلى 
المق���ر الجدي���د والممل���وك بالكام���ل للمرك���ز 
ألول مرة، والذي يقع على شارع االستقالل 
بمنطق���ة الرفاع ف���ي مبنى متع���دد الطوابق 
بش���كل عصري وبتجهيزات متطورة تش���مل 
قاع���ات المحاض���رات الت���ي تناف���س قاعات 
الفن���ادق، وقاع���ات التحكي���م الت���ي تش���ابه 
غرف المحاكم العالمي���ة بتجهيزات الصوت 
والفيدي���و واألثاث واألم���ن وغيرها، مضيفا 
“نح���ن المرك���ز الوحيد على مس���توى الوطن 
العربي الذي لديه مقره الخاص به والمملوك 
ل���ه، وه���ذا يهيئنا لبن���اء عالقات م���ع المراكز 
العالمي���ة، وسنكون مس���تعدين بش���كل أكبر 

لتعزيز هذه العالقات”.
استع���داد  لن���ا  “سيك���ون  بالق���ول  ومض���ى 
م���ع  بن���اء عالق���ة مباش���رة  لالنط���الق عب���ر 
مراك���ز التحكيم العالمي���ة، وحتى الجامعات 
العالمية، مع وجود اإلمكانات والتس���هيالت 
المطلوب���ة من خ���الل المقر الجدي���د بقاعاته 
أكث���ر”.  متدربي���ن  واستقب���ال  وتجهيزات���ه 
وأش���ار نجم أنه  “في الس���ابق ل���م يكن لدينا 
أي قاع���ة للتدري���ب وكن���ا نق���وم باستئج���ار 
قاع���ات ف���ي الفن���ادق، لك���ن لدين���ا الي���وم 5 
قاعات، وقاع���ة واحدة تس���تطيع استيعاب 

50 شخصا في وقت واحد”.
وزاد “في المستقبل نريد استقطاب دورات 
ومش���اركين أكث���ر كما سنقوم بعم���ل منتدى 

شهري”.

برامج حديثة

الت���ي  الجدي���دة  البرام���ج  وبخص���وص 
يعم���ل عليه���ا المرك���ز، أوضح نج���م أن هناك 
اتس���اعا في تقدي���م برنامج إع���داد وتأهيل 
المحكمي���ن، وال���ذي يت���م بالتع���اون مع عدد 
م���ن الجه���ات م���ن بينه���ا “تمكي���ن”، وال���ذي 
يقدم إع���داد أساسي؛ لخلق كفاءات وطنية 

وإقليمية في مجال التحكيم.
كما يعمل المركز على توسيع األنشطة التي 
يغطيها، إذ بدأ في النظر في مجاالت جديدة 
مث���ل التدريب في مج���ال التحكيم البحري 
وال���ذي تنق���ص في���ه الكف���اءات المطلوب���ة، 
حيث يعمل المركز على سد النقص في هذا 
المجال، إذ طرح البرنامج في سلطنة عمان 
وذل���ك بالتعاون مع الهيئ���ات التي لها عالقة 

بالمالحة البحرية والموانئ.
كم���ا تم إطالق برنامج جديدة للتحكيم في 
األوراق المالي���ة، بالتع���اون مع هيئة األوراق 
المالية في أبوظبي. وأكد أن مسار التدريب 
ومسار التحكيم يسيران مع بعضهما البعض 
وفي االتجاه نفسه.كما يقدم المركز برنامج 
“الفيدي���ك”،  وعق���ود  الهندس���ي  التحكي���م 
برام���ج   4 البرام���ج  ع���دد  يك���ون  وبذل���ك 

تدريبية.

مجلس إدارة المركز مكون  «
من ستة أعضاء يمثلون 

الدول األعضاء بدول مجلس 
التعاون والرئاسة فيه دورية 

وفقا لما هو معمول به في 
اجتماعات مجلس التعاون، 

ويجب أن يكون األمين العام 
من مواطني دول المجلس 

يعينه مجلس اإلدارة.

واختار مجلس إدارة المركز  «
باإلجماع خالل اجتماعه 
)54( المنعقد بإمارة دبي 

في يوم الخميس 6 ديسمبر 
2012 صاحب السمو األمير 

بندر بن سلمان بن محمد 
آل سعود مستشار خادم 

الحرمين الشريفين رئيس 
فريق التحكيم السعودي، 

لتقلد منصب الرئيس الفخري 
للمركز.

أقر قادة دول مجلس التعاون الخليجي “المجلس األعلى” الموافقة على إقامة  «
مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعلى نظام 

المركز في قمة الرياض الرابعة عشرة في الفترة من 20 – 22 ديسمبر 1993، بعد 
إطالعهم على مذكرة األمانة العامة بشأن مشروع المركز وعلى توصية لجنة 

التعاون التجاري، ومباركة وزراء العدل بدول المجلس. 

وتمت المصادقة على الئحة إجراءات التحكيم من جانب لجنة التعاون التجاري في  «

الرياض بتاريخ 16 نوفمبر 1994، ثم أجريت بعض التعديالت وتم المصادقة عليها 
من جانب لجنة التعاون التجاري في مدينة العين بدولة اإلمارات بتاريخ 5 أكتوبر 

.1999

يعتبر المركز جهازا قضائيا تحكيميا إقليميا مستقال عن دول المجلس الست بما  «
فيها دولة المقر، يتمتع بشخصية قانونية قائمة بذاتها وباستقالل إداري ومالي 

وفني، وهو أحد أجهزة مجلس التعاون.

مكونات إدارة المركز

* قمة الرياض وقرار إنشاء المركز

أحمد نجم متحدثا لـ” البالد”

مع بدء مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي )دار القرار( تصريف 
عملياته من مقره الجديد والمملوك له على شارع االستقالل أخيرا، يستعد المركز 
النطالق���ة جدي���دة نحو العالمية بعد أن نجح على مدى الس���نوات الس���بع الماضية 
في مضاعفة حجم المنازعات التجارية التي يبت فيها بفضل خطة عمل طموحة 

قامت بتنفيذها كفاءات بحرينية. 
وخ���الل ه���ذا العام تلقى المركز 23 طلب تحكيم ف���ي منازعات تجارية قيمتها 113 

مليون دوالر، وهو ضعف ما كان عليه قبل سنوات.
وس���يكون بداي���ة التح���ول ف���ي 2018، ه���و الثاني، بع���د أول تغيير كبي���ر حدث في 
يناير 2010، حين تولى أحمد نجم قيادة هذه المؤسسة التي تعنى بحل النزاعات 
التجارية، والتي تعد المركز األول من نوعه من حيث البدء بممارس���ة النش���اط في 

المنطقة.
انطل���ق المرك���ز في 1995 بق���رار من قادة دول مجل���س التعاون في القم���ة الرابعة 
عش���رة بالرياض الع���ام 1993، وقبل العام 2011 لم تكن هذه المؤسس���ة الخليجية 
المشتركة، والتي كانت تحصل على التمويل من الغرف التجارية في دول مجلس 
التع���اون الخليج���ي، بالحج���م من حي���ث األعمال المناط���ة بها أو الش���كل المطلوب 

كمؤسسة إقليمية تعد األولى في منطقة الخليج التي تقدم خدماتها.

“التحكيم التجاري”... انطالقة للعالمية بكفاءات بحرينية

يختص المركز بالنظر في المنازعات التجارية بين مواطني دول مجلس  «
التعاون أو بينهم وبين الغير سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو معنويين، 

والمنازعات التجارية الناشئة عن تنفيذ أحكام االتفاقية االقتصادية 
والقرارات الصادرة تنفيذا لها، إذا اتفق الطرفان كتابة في العقد أو في 

اتفاق الحق على التحكيم في إطار المركز.

ويقع مقر المركز البحرينن حيث باشر أعماله في مارس 1995، وبحكم  «
الوضع الدولي للمركز بوصفه هيئة إقليمية مستقلة ذات حصانة، فإنه 

طليق من النظام القانوني للبحرين، فوجود المركز على أرضها هو مجرد 
تواجد مادي فقط، والحكم الصادر عن المركز ال يعد صادرا على إقليم 

البحرين التي وإن اعتبرت دولة مقر مادي للمركز، إال أنها ال تعد دولة مقر 
قانوني بالنسبة للتحكيم الذي يجري في المركز؛ ألنه غير مرتبط بالنظام 

القانوني الداخلي الوطني لها. ويعتبر نظام المركز ذا وضع قانوني خاص ال 
يجوز المقاربة معه أو القياس عليه.

 اختصاصات المركز

bussines
@albiladpress.com

11 نوفمبر 2018 األحد
3 ربيع األول 1440

االنتقال للمقر 
الجديد  نقطة 

تحول فارقة 
بأعمال المركز

القضايا التي 
تصل للمركز 

أضعاف ما كانت 
عليه سابقا

المركز ينتقل 
إلى مقره الجديد 
بإمكانات عصرية 

ومتطورة أحــمــــد نـــجــــــــــم

إطالق برنامج 
جديد للتدريب 

في تحكيم 
األوراق المالية

تعيين نجم في 
العام 2010 

أحدث تغييرا كبيرا 
بالمركز

أتعاب المحكمين 
كانت ال تتناسب 

مع الوضع 
الدولي

ي���وس���ف زي���ن���ل أس�����س ل��ث��ق��اف��ة ال��ت��ح��ك��ي��م ف����ي ال���ب���ح���ري���ن وال��م��ن��ط��ق��ة
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ألفا روميو جوليا 
كوادريفوليو مجهزة 

بمحرك قوي من 6 
أسطوانات ثنائي التوربو 

مصنوع من األلمنيوم 
بالكامل تبلغ قوته 510 

أحصنة وسعته 2.9 ليتر 
تم تطويره من فيراري.

tariq.albahar
@albiladpress.com

الياباني���ة  “لك���زس”  شرك���ة  دشن���ت 
لصناع���ة الس���يارات الفاره���ة، حقبة 
جدي���دة من معايي���ر الفخامة، وذلك 
بنق���ل خبراته���ا الطويل���ة إل���ى عال���م 
البحار، والكش���ف ع���ن يختها الفاخر 
أول  اليخ���ت  ويحم���ل   .”LY650“
تجس���يد لفلس���فة “لكزس” للتصميم 
“إل-فيني���س” ف���ي المج���ال البحري، 
ويمثل سعي الشركة الكتشاف آفاق 
جديدة من التجارب الفاخرة، سواء 

كانت في عالم المركبات أو خارجه، 
للتصمي���م  استكم���اال  يش���كل  كم���ا 
واالتق���ان الحرف���ي. ويعتب���ر اليخت 
“LY650” ثمرة تع���اون بين “لكزس” 
ومجموعة “ماركي-الرسن” لتصميم 
م���ن  تتخ���ذ  الت���ي  اليخ���وت  وبن���اء 
مدينة “ويسكونس���ن” ف���ي الواليات 
المتحدة مقرا لها، السيما بعد نجاح 
الش���ركة األميركي���ة سابقا في تنفيذ 
النموذج االختباري من هذا اليخت.

شركة “لكزس” تدخل البحار
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ت���ن���ت���ش���ر ف�����ي ال����ب����ح����ري����ن ب����ك����ث����رة ح���ال���ًي���ا

ذكية وبإمكانات عالية

تتمي���ز ج���ي ايه س���ي الصيني���ة الممتازة “GS7 2019” بأفضل أداء تحقق���ه محركاتها القوية بتقنيته���ا المتطورة، والتي يتم إنتاجها وفق أنظم���ة رقابة صارمة على 
الج���ودة، بن���اء على إس���تراتيجية مجموعة “جي إيه س���ي موتور”، والتي تضع المس���تهلكين والعمالء في س���لم أولوياته���ا. وتعتبر GS7 من س���يارات الدفع الرباعي 
متوس���طة الحج���م، وهي مصممة للمس���تهلكين الذي���ن يبحثون عن تجربة قيادة عصرية، كما أنها مزودة بمحرك GAC، ال���ذي يوفر طاقة قصوى تبلغ 148 كيلوواط 

بقوة 201 حصان عند معدل دوران يبلغ 1750 دورة في الدقيقة.

وتعب���ر GS7 عن الق���وة واالنطالق في 
أف���ق واس���ع، كس���يارة راقي���ة، وصل���ت 
إلى القمة بعزيم���ة مبتكرة وبريق أخاذ 
في الس���وق العالمية بأسلوب فريد من 
نوع���ه، م���ع تمتعه���ا بإج���راءات قوي���ة؛ 
لضمان قي���ادة مميزة مع نظ���ام الطاقة 
األكث���ر تقدم���ا وكف���اءة عل���ى مس���توى 
العال���م. وتتميز الس���يارة بنظام متطور 
وآم���ن للتعلي���ق والفرام���ل الذات���ي في 
بإستراتيجي���ات  الط���وارئ،  ح���االت 
متعددة المس���تويات، ونظ���ام التحذير 
من مغادرة الحارة، والذي يفعل بش���كل 
تلقائي الكتش���اف انحراف السيارة عن 

مسارها من خالل التحذير الصوتي.
 30 سرع���ة  الس���يارة  تج���اوز  وعن���د 
كلم/  ساعة يتم تفعيل نظام االصطدام 
األمام���ي بش���كل تلقائي، اعتم���ادا على 
درج���ات الخط���ورة المختلفة، إذ زودت 
بنظام تثبيت السرعة التكيفي للحفاظ 
عل���ى مس���افة آمنة بي���ن المركب���ات في 
الس���يارة  تتضم���ن  كم���ا  األوق���ات.  كل 
خاصي���ة قوية وتصميم واجهة جديدة 
وتجربة تش���غيل وخدم���ات مراقبة عن 
بع���د، وخدم���ة األم���ن الذك���ي وخدم���ة 
اإلنق���اذ والط���وارئ الجدي���دة والفريدة 
م���ن نوعها، والت���ي توفر التش���غيل عن 

بع���د بكف���اءة عالي���ة م���ا يتي���ح التحكم 
بالسيارة بزر واحد.

تأتي سي���ارة »GS7« متميزة بجماليات 
خلفي���ة  مصابي���ح  م���ع  التكنولوجي���ا، 
مكون���ة م���ن لمب���ة LED الصمامية على 
وكذل���ك  مزدوج���ة،   U ح���رف  ش���كل 
كش���افاتها على ذات الش���كل ومزدوجة 
شع���ورا  تخل���ق  مت���درج  تصمي���م  م���ع 
متع���ددة  المس���احات  ف���ي  بالتقني���ة 
بتفاصيله���ا  الس���يارة  وتتمي���ز  األبع���اد. 
الحري���ة  روح  تفس���ر  الت���ي  المتوازن���ة 
واالنطالق، والكش���افات األمامية التي 
تمكن الس���ائق من الرؤية على مس���افة 

اتس���اق ضوء 600 متر وعرض إضاءة 
مس���تطيلي  وش���كل  بقال���ب  مت���را   56
لضم���ان  للتعدي���ل؛  قابل���ة  وحس���اسية 
قيادة آمنة بشكل أكبر وبما يظهر بريق 

التكنولوجيا المتطورة.

حرصت GAC MOTOR على أن  «
تمتح GS7 الجديدة كليا، تصميما 

مميزا من الخلف من خالل باب 
مساحة التخزين، الذي يفتح ألعلى 

ليعطي أريحية أكبر عند وضع 
األمتعة، ناهيك عن دعامية خلفية 

جذابة الشكل مع أضواء عاكسة، 
مع إضاءة خلفية ثالثية األبعاد 

على شكل نفق.

أطلق���ت “جاغ���وار” البريطانية اإلصدار 
الخ���اص “شيك���رد ف���الغ” م���ن سيارتها 
تاي���ب”،   - “إف  رياضي���ة  الس���وبر 
وذل���ك احتف���اًء بالذك���رى ال���� 70 إلنتاج 
أسطورته���ا الط���راز “إك���س كي���ه 120”، 
الذي أطلقته في الع���ام 1948، وأّسس 
إلرث “جاغ���وار” العري���ق عل���ى صعي���د 

إنتاج السيارات الرياضية.
ويرتك���ز تصمي���م “شيك���رد ف���الغ” على 

خصائ���ص نس���خة “آر ديناميك���ي” م���ن 
الط���راز “إف - تايب” بنوعيها ال�”كوبيه” 
مزاي���ا  وتش���تمل  للكش���ف”.  و”القابل���ة 
اإلص���دار الخ���اص عل���ى سق���ف أس���ود 
الل���ون بخ���الف لون الس���يارة األساسي 
في طراز “كوبيه”، إضافة إلى مقصورة 
داخلي���ة يطغ���ى عليها جل���د “وندسور” 
األداء،  عالي���ة  مقاع���د  م���ع  الفاخ���ر، 

ومساند رأس مزينة بنقوش بارزة.

في دراسة جديدة أجراها موقع فيغو 
ح���ول أكث���ر شرك���ات الس���يارات بحث���ا 
ح���ول العالم، وج���د الموق���ع أن تويوتا 
جذبت اهتم���ام الغالبية العظمى حول 
العال���م لتك���ون بذلك شركة الس���يارات 
األكث���ر بحثا عبر جوج���ل، حيث وصل 
عب���ارة  ع���ن  البح���ث  عملي���ات  ع���دد 
“تويوتا” إلى 7.8 مليون عليمة. مقارنة 
بهوندا التي وصل عدد عمليات البحث 

عنها إلى 7 ملي���ون عملية، لتليها فورد 
ب� 6.4 مليون عملية بحث.

كان���ت  تويوت���ا  أن  الدراس���ة  وج���دت 
الق���ارة  ف���ي  بحث���ا  األكث���ر  الش���ركة 
األميركية الشمالية، إضافة إلى أغلبية 
ال���دول األخرى حول العال���م مثل دول 
الخليج، أستراليا، الفلبين، ونيوزيلندا، 
بينم���ا حل���ت ب���ي أم دبليو ف���ي المرتبة 

الثانية عالميا.

لخدم���ة  توفيره���ا  ع���ن  بنتل���ي  كش���فت 
Wi-Fi عال���ي الس���رعة لجمي���ع سياراته���ا 
ابتداًء م���ن العام 2019، والذي سيس���مح 
لركاب الس���يارة بإنجاز أعمالهم على متن 

سياراتهم مثل المكاتب المتنقلة.
وفًقا لبنتلي، سيكون نظام ال� Wi-Fi العالي 
وسيس���مح  بالس���يارة،  مرتب���ط  الس���رعة 
للركاب بإج���راء مكالم���ات فيديو، تصفح 
فيديوه���ات، وتعديل الملف���ات وإرسالها. 

وأكدت الش���ركة بأنه يمكن إجراء مكالمة 
فيدي���و عالي���ة الدق���ة ف���ي أكثر م���ن جهاز 
بالس���يارة نفس���ها حت���ى عل���ى سرعة 110 
ك���م/س، حي���ث تعاونت بنتل���ي مع شركة 
Viasat لتكوين نظام VPN مش���فر لزيادة 
أمان تصفح ركاب السيارة. وأكدت بنتلي 
أيًضا بأنه���ا ستكون أحد أوائل الش���ركات 
لدع���م شبك���ات ال���� 5G و6G ف���ور توفرها 

في سياراتها القادمة.

شيكرد فالغ

تويوتا األكثر بحثا في “غوغل”

Wi-Fi

أعلن���ت “كادي���الك” أن المهرج���ان الثقافي 
اإلقليم���ي األكب���ر “س���ول دي إك���س ب���ي” 
منّص���ة  يش���ّكل  س���وف   )SOLE DXB(
الجدي���دة   XT4 مركب���ة  ع���ن  للكش���ف 
والت���ي ُتع���ّد أول مركبة رياضي���ة متعّددة 
االستعم���االت )SUV( مدَمجة من العالمة 
التجاري���ة الراقية. وعبر المضي بس���ياسة 
“كاديالك” الب���ارزة المتمّثلة بتوسعة عائلة 
المنتج���ات حتى الع���ام 2020، فإن الطراز 
الجديد يس���تهدف العمالء الشّبان كثيري 
بتجرب���ة  باالرتق���اء  والراغبي���ن  التنّق���ل 
القي���ادة والذي���ن يس���تقطبهم ع���ادة ه���ذا 
���م عل���ى مدى  الح���دث الس���نوي ال���ذي ُينظَّ

ثالث ليالي ويومين.
تق���ام فعالي���ة “سول دي إكس ب���ي 2018” 
وستمن���ح  المقب���ل،  ديس���مبر  و8   6 بي���ن 
جمهوره���ا م���ن الش���ّبان والش���اّبات فرصة 
حصري���ة للتعّرف عن ق���رب وللمّرة األولى 
عل���ى مركب���ة XT4 الجدي���دة كّلي���ا، وذل���ك 
كجزء من األنش���طة الراقي���ة التي تنّظمها 

“كادي���الك” وتمن���ح زّوار المهرج���ان فرص 
استكش���اف الِقَي���م األساسية الت���ي تتمّتع 

بها العالمة التجارية.
وعّل���ق كريس���تيان سومر، المدي���ر اإلداري 

ف���ي “كادي���الك الش���رق األوس���ط”، قائ���الً: 
“ُتعتَبر فعالية “سول دي إكس بي” واحدة 
م���ن أضخ���م المهرجان���ات الثقافي���ة ف���ي 
دول���ة اإلم���ارات العربي���ة المتح���دة وه���ي 
تتوافق تمامًا م���ع ِقَيمنا األساسية. ونحن 
كعالم���ة تجاري���ة نبح���ث دومًا ع���ن طرق 
مبتَك���رة جدي���دة للتواص���ل م���ع العم���الء 
ب���ي”  إك���س  “س���ول دي  الش���باب ونعتب���ر 
منّص���ة مثالي���ة للكش���ف ع���ن أول مركب���ة 
SUV مدَمج���ة م���ن “كادي���الك”. وسيك���ون 
زّوار المهرجان األوائل في المنطقة الذين 
يتعّرف���ون على طراز XT4 الذي يتأّلق عبر 
أحدث التقنيات المتط���ّورة، ونحن نتطّلع 

لالحتفال بهذه الخطوة البارزة معا”.

ُيعّد الشرق األوسط إحدى المناطق  «
الرئيسة بالنسبة لشركة “كاديالك”، 

 XT4 وهو سوق مثالي لمركبة
الجديدة كّليا، حيث يشّكل جيل 

الشباب الشريحة السكانية األكبر.

”2018 ب���ي  إك����س  دي  س����ول  “م���ه���رج���ان  خ����ال 

“كاديالك” تطلق حصريا طرازا جديدا

تتمتع غراند شيروكي بشكل مميز، حيث يمكن تمييز أي طراز من الوهلة األولى. وتشتمل المزايا الرئيسة للشكل الخارجي على أضواء زينون 
bi-xenon أمامية مع أضواء LED نهارية )DRL( تتيح التعرف على غراند شيروكي في الحال في الليل أو النهار ومن مسافة بعيدة جدا.

 Trackhawk وتراكهوك SRT ويش���تمل طرازا
عل���ى تصميم خارج���ي عنفوان���ي وعملي يزيد 
م���ن فعالي���ة تدفق اله���واء وعملي���ة التبريد مع 
شبك���ة أمامي���ة ذات 7 فتح���ات تمي���ز عالم���ة 
 bi-xenon جي���ب، وتحيط بها مصابيح زينون

ذكية.
وتتمي���ز المصابيح األمامية في طراز تراكهوك 
بخلفي���ة فري���دة بالل���ون األسود الالم���ع لتظهر 
مظهره���ا الش���بيه 

بالجوهرة. وتتحق���ق الرفاهية بالمقصورة من 
خالل وسائل الراحة المتميزة، ومن بينها جلد 
نات���ورا Natura، والزين���ة بالخش���ب المفت���وح 

المسام واستخدام األلوان الفريدة.
 Pentastar تحقق الط���رازات المجهزة بمحرك
V6 سع���ة 3.6 لت���رات ق���وة حصاني���ة تبلغ 295 
حصان���ا، وتتمي���ز بتكنولوجي���ا متط���ورة، م���ن 
 )EGR( بينه���ا نظام إعادة تدوير مب���ردة للعادم
التوقي���ت  متفاوت���ة  صمام���ات  رف���ع  ونظ���ام 
متقدم���ة م���ن خطوتي���ن )VVL(، ونظ���ام مطور 
للتوقي���ت المتغير للصمام���ات )VVT(، مع قدرة 
عل���ى جر ما يص���ل إل���ى 6200 رطل 
)2812 كل���غ(، وتمت���از بمدى قيادة 
 966( مي���ل   600 عل���ى  يزي���د 
كيلومت���را(، وهو األفض���ل بفئة 
الس���يارات الرياضي���ة متع���ددة 
المجه���زة   SUV االستخدام���ات 

بمحركات بنزين.
وبفض���ل ب���اور ستيرين���غ كهربائ���ي، ومقاوم���ة 
أق���ل ل���دوران اإلط���ارات وتخفيض���ات بال���وزن 
م���ن خالل نظ���ام تعليق من األلمني���وم، حققت 
المجه���زة  شيروك���ي  غران���د  جي���ب  ط���رازات 
بمحرك���ات V6 وV8 سع���ة 5.7 لت���رات كف���اءة 

أفضل في استهالك الوقود.

يحقق محرك V8 سعة 5.7 لتر  «
االختياري قوة حصانية تبلغ 360 

حصانا، وعزم دوران يبلغ 390 رطال/ 
قدما، مع قدرات قطر هي األفضل 
في فئتها، وتبلغ 7400 رطل )3356 

كلغ(. وتقترن كل محركات جيب 
غراند شيروكي بأنظمة نقل الحركة 
األوتوماتيكية ذات الثماني سرعات 
التي طورتها شركة فيات كرايسلر 

أوتوموبيلز FCA، وإضافة إلى تعزيز 
االقتصاد في استهالك الوقود.

مح��ركات V6 تحق��ق أعلى كف��اءة في اس��تهاك الوقود

جيب غراند شيروكي الجديدة 2019
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نشاطات مركز الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة

تعجبت شيالء سبت من التعليقات التي تأتي لها عبر صفحاتها على  «
مواقع التواصل االجتماعي حول إجرائها عمليات تجميل بعد تغير 

شكلها، مشيرة إلى أنها لم تكن تعلم أن “قصة الشعر” الجديدة تعد 
نوعا من أنواع عمليات التجميل. وأكدت أن شكلها مازال كما هو منذ 

أول عمل ظهرت به على التلفزيون، ولم يتغير بها سوى شفاهها.

سعي���ا للحف���اظ عل���ى الم���وروث الثقاف���ي، 
يناق���ش مرك���ز الش���يخ إبراهي���م ب���ن محمد 
محاض���رة  والبح���وث  للثقاف���ة  خليف���ة  آل 
بعنوان “األزي���اء كتعبير عن الفخر الوطني 
والهوي���ة الثقافي���ة، تقدمه���ا كل م���ن هن���اء 
شدي���اق مدي���رة إدارة المقتنيات اإلفريقية 
والش���رق أوسطية في متحف “كي برانلي”، 
واألستاذة المصري���ة شهيرة محرز الباحثة 
في العمارة والفن���ون التقليدية، واألستاذة 
العراقية ليلى بي���و المتخصصة في دراسة 

المنسوجات.
النق���اش ح���ول ف���ن النس���يج  وسيتمح���ور 
المرتب���ط بإنت���اج األزي���اء التقليدي���ة، وم���ا 
تعكس���ه ه���ذه األزي���اء م���ن ت���راث وتاري���خ 
وع���ادات بلدانها، كما وتع���د مصدرا؛ لتعزيز 
الهوي���ة الوطني���ة الت���ي ينف���رد به���ا كل بل���د 
عرب���ي، يك���ون ذلك ضمن الموس���م الثقافي 
الموسوم ب�� “كل نور ال يزيل الظلمة ال يعول 
علي���ه”، يوم اإلثني���ن 12 نوفمبر 2018، عند 

الساعة الثامنة مساء، بقاعة المركز.

األحـد
11 نوفمبر 2018 
3 ربيع األول 1440

23

tariq_albahhar

وينظم المركز أيضا محاضرة بعنوان “من نحن؟ من أين أتينا؟ وإلى أين نحن ذاهبون؟”  «
لبروفيسور الفيزياء النظرية جون أليس، إذ سيطرح جملة من التساؤالت حول أسرار الكون، كما 

طرحها الفنان الفرنسي بول غوغان في لوحتة الشهيرة المعنونة بـ: من أين نأتي؟ من نحن؟ وإلى 
أين نحن ذاهبون؟ وذلك ضمن الموسم الثقافي الموسوم بــ “كل نور ال يزيل الظلمة ال يعول 

عليه”، يوم األربعاء 14 نوفمبر 2018، عند الساعة الثامنة مساء، بقاعة المركز. يذكر أن جون أليس 
عالم من أشهر علماء فيزياء الجسيمات األولية في المركز األوروبي ألبحاث الطاقة النووية، 

حاصل على شهادة الدكتوراة في فيزياء الجسيمات األّولية النظرية من جامعة كامبرج بالمملكة 
المتحدة، وحائز على ميدالية ماكسويل وميدالية بول ديراك في الفيزياء.  تم انتخابه كعضو في 

الجمعية الملكية للفيزياء وكذلك كعضو في معهد الفيزياء العالمي.

َمْن نحن؟ من أين أتينا؟ وإلى أين نحن ذاهبون؟

دارت كامي���را المخ���رج البحريني حس���ين 
الحليب���ي لتصوير مش���اهد مسلس���ل “ وما 
أدراك م���ا أم���ي” من تأليف عل���ي الدوحان 
وبطول���ة نخب���ة م���ن الفنانين منه���م إلهام 

الفضالة، 
محم���د العجيم���ي، هي���ا الش���عيبي، هنادي 
الكن���دري، شي���اء سبت، حس���ين المهدي، 
ناصر عباس، فهد باسم، نور خالد الشيخ، 

رتاج العلي، وشهد الكندري. 
وع���ن هذه التجربة ق���ال الحليبي: ال شك 
أن كل مسلس���ل أتص���دى إلخراج���ه يعتبر 
تجرب���ة جدي���دة وكل تجرب���ة تحتاج إلى 
رؤى مختلف���ة ع���ن العم���ل الس���ابق، فق���د 
اعتدت ف���ي خطتي الخ���راج أي عمل هو 
وضع مس���احة مختلفة للفنان كا حس���ب 
مقدرت���ه وقوته في هذا الجان���ب او ذاك، 
وال ش���ك أن مسلس���لي الجدي���د سيك���ون 
تحديا آخر في مس���يرتي االخراجية وإن 
ش���اء هللا أكون عند حس���ن ظن المش���اهد 
ال���ذي أصب���ح عن���ده وعيا كبيرا بمس���توى 
األعمال ويفرق بين الغث والسمين، فعلى 
م���دى الس���نوات الماضي���ة ك���ان المش���اهد 

الخليج���ي شريك���ا اساسيا ف���ي نجاح أي 
مسلس���ل وذلك من خال تعليقاته وآرائه 
التي البد واألخذ بها، كون المسلس���ل في 

النهاية موجه له وألسرته.

يذكر أن المخرج حسين الحليبي  «
كان قد أخرج العديد من األعمال في 
دولة الكويت وحققت أعماله نجاحا 
كبيرا، وآخر عمل له كان مسلسل “ 

المواجهة” من تأليف محمد الكندري 
وتمثيل كل من حسين المنصور، 

شجون الهاجري، نور الغندور، فهد 
باسم، زينب غازي ومحمد العلوي.

الحليبي يخرج “وما أدراك ما أمي”

أعلن���ت شبك���ة قن���وات تلفزي���ون أبوظبي 
ب���دء ع���رض  التابع���ة ألبوظب���ي لإلع���ام، 
الدرام���ا االجتماعي���ة الخليجي���ة »عزوتي« 
إل���ى  األح���د  م���ن  »اإلم���ارات«  قن���اة  عل���ى 

الجمعة الساعة 11:30 لياً. 
مش���اكل  عل���ى  الض���وء  المسلس���ل  يلق���ي 
األس���رة واألبن���اء، عبر طاب���ع تربوي يجمع 
وت���دور  والكوميدي���ا،  التراجيدي���ا  بي���ن 
أحداثه في التسعينات من القرن الماضي، 
وي���روي قصة فتاة اسمها »أمل« تعيش مع 
والدها المتس���لط »بوعبدالعزي���ز« ووالدتها 
الطيب���ة وأخواتها الثاث���ة وهي أصغرهم، 
حيث كانت طفلة مدللة لوالدتها ومتعلقة 
به���ا ج���دًا، وتتأث���ر كثي���رًا عن���د وفاته���ا إثر 

جلطة خال إحدى المناسبات العائلية.

“عزوتي” على   
قناة »اإلمارات«

أصدر نادي البحرين للس���ينما برنامجه لش���هر للنصف الثاني من ش���هر نوفمبر، حيث س���يعرض بتاريخ 14 نوفمبر الفيلم 
الهندي” محكمة” للمخرج جاتانيا تماني والفيلم من إنتاج 2017، أما بتاريخ 21 نوفمبر فسيعرض الفيلم االيطالي غرباء 
تماما “ للمخرج بالو جينوفيس والفيلم من إنتاج 2016 وتدور قصته حول س���بعة من االصدقاء يجدون انفس���هم غرباء 

تماما عن بعضهم البعض عندما يتم الكشف النقاب عن اسرارهم. 

البحري���ن  ن���ادي  ان  والمع���روف 
للس���ينما سيعلن عن نتائج مسابقته 
شهري���ن  نح���و  قب���ل  أطلقه���ا  الت���ي 
خال االي���ام القادم���ة والتي تهدف 
إل���ى البحث عن مواه���ب تجمع بين 
اإلبداع الملت���زم وحب المغامرة في 

التجري���ب عب���ر األفام، س���واء بين 
فئة أصحاب الخب���رة الطويلة وبين 
المواه���ب الس���ينمائية الجديدة في 
مملك���ة البحري���ن، كم���ا ته���دف أيضا 
إل���ى استمراري���ة اإلنت���اج اإلبداع���ي 
البحرين���ي  الفيل���م  لصن���اع  الفع���ال 

م���ن أصح���اب الخبرة م���ع فتح آفاق 
وجديدة الكتشاف ورعاية المواهب 
الجديدة الواعدة. والتوعية بأهمية 
التعام���ل م���ع التكنولوجي���ا الحديثة 
الف���ن  ف���ي  وتطبيقاته���ا  المتط���ورة 

السينمائي.

برنامج “البحرين للسينما” في نوفمبر

لتعلي���م  الس���ابعة  الموج���ة  تنظ���م 
الفن���ون ف���ي الفت���رة م���ن 8 إل���ى 29 
“أف���ام  مهرج���ان  الج���اري  نوفمب���ر 
بالتع���اون  وذل���ك   “ وأس���ود  أبي���ض 
والس���فارة  االلماني���ة  الس���فارة  م���ع 
الفرنسية والسفارة االيطالية، حيث 
تم بتاريخ 8 نوفمبر عرض مجموعة 
المتمي���زة  اإلنجليزي���ة  األف���ام  م���ن 
والش���هيرة، أم���ا بتاري���خ 14 نوفمب���ر 
فسيتم عرض الفيلم األلماني “ ترس 
اوف ست���ون “ م���ن إخ���راج فران���ك 
نيت���س  ايري���ك  تألي���ف  وم���ن  بيي���ر 
والفيلم من إنتاج عام 1966 ومدته 
ساع���ة وأربعي���ن دقيقة. أم���ا بتاريخ 
21 نوفمب���ر فس���يتم ع���رض الفيل���م 
اإليطالي “ال دولش���ي فيتا “ للمخرج 
اإليطال���ي الكبي���ر فيدريك���و فللين���ي 
وم���ن تمثيل مارسيل���و ماستريواني 

وانيتا اكيبرج وماجلي نويل والفيلم 
من إنتاج عام 1960.

وبتاريخ 27 نوفمبر سيعرض الفيلم 

الفرنس���ي “ بي���ك بوك���ر”، وسيختتم 
المهرج���ان بتحلي���ل وق���راءات ف���ي 

األفام المعروضة.

أب���دت المؤلف���ة المس���رحية الكويتية تغري���د الداود سعادته���ا البالغة، 
لتنفيذ أحد نصوصها من قبل الفنانين البحرينيين، وقالت: “تشرفت 
بع���رض ن���ص )ب���ا غطاء(، وه���و م���ن تأليف���ي، ورؤية وإخ���راج عادل 
شم���س، في مهرجان )ليالي أوال المس���رحية( بالبحرين. سعيدة جدا 
أن تكون الفرصة الثانية لنص من نصوصي بتنفيذ فنانين بحرينيين 
أك���ّن له���م كل التقدير، وأتمن���ى التوفي���ق للجميع، ولفرق���ة أوال، في 
ه���ذه الليال���ي الفني���ة الرائع���ة”. وأشارت إل���ى أن فرحته���ا ال توصف، 
بمش���اركة نصوصها في تجارب شبابية تقدم خال مهرجانات خارج 
الكوي���ت، منها: “مطل���وب مهرجين” للمخرج الس���عودي خالد خميس 
ف���ي مهرجان مس���رح الجامعات بالس���عودية، و”مخلصوص” للمخرج 
البحرين���ي محم���د بهلول، الذي ع���رض في مهرجان خال���د آل خليفة 

لمس���رح الشباب بالبحرين، و”رحلة رقم 50” للمخرج األردني وصفي 
الطويل، إذ شارك به في مهرجان “رم” باألردن، والنص نفسه أخرجه 
محم���د بن يعروف لفرقة مس���رح الفجيرة، وعرض في مهرجان دبي 
لمس���رح الشباب باإلمارات. ولفتت الداود إلى أن مسرحيات الشباب 
يجب أال تكون حبيس���ة العرض الواحد، ألن المخرج يتطور وينضج 

مع كل عرض جديد للمسرحية نفسها.

مهرجان أفالم أبيض وأسود الداود: سعيدة بالتعاون مع بحرينيين

محرر مسافات 

محرر مسافات 

محرر مسافات 

تغريد الداود

يذكر أن الموجة السابعة لتعليم الفنون قد احتفلت أخيرا بمرور عام على  «
تأسيسها وسوف تقدم فعاليات مستدامة كالندوات والورش والملتقيات الفنية 

واألمسيات، كما تعكف على إعداد النسخة األولى من مهرجان ثقافي سيكون 
رافدا مختلفا لثقافة الفنون، وقبل أيام نظمت ورشة عمل بعنوان “ كتابة 
سيناريو.. أبجدية السينما “ قدمها المدرب السينمائي محمد راشد بوعلي.

النسخة األولى
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التدخين والسكري يهددان المرأة أكثر من الرجل
خلصت دراس���ة بريطانية إلى أن النس���اء الالتي اعتدن التدخين أو يعانين من مرض الس���كري أو ارتفاع ضغط الدم أكثر 
عرضة لإلصابة بأزمات قلبية مقارنة بالرجال. وقال الباحثون إنه ينبغي أن تحصل النساء على نفس المستويات العالجية 

كالرجال، فضال عن دعمهن لإلقالع عن التدخين.

كم���ا ينبغي عل���ى األطباء االهتم���ام بتحديد النس���اء المرضى 
المعرضات لهذه المخاطر.

وال يزال الرجال أكثر عرضة لإلصابة بأزمات قلبية، بنس���بة 3 
مرات، مقارنة مع النساء.

وشمل���ت الدراس���ة، الت���ي أش���رف عليه���ا باحثون م���ن جامعة 
أوكس���فورد، نح���و 500 ألف شخص تت���راوح أعمارهم بين 40 
إل���ى 69 عام���ا، مس���جلين على قاع���دة بيانات البن���ك الحيوي 

البريطاني “بيو بنك”.
وتوصل���ت الدراسة إلى أنه على مدار 7 سنوات أصيب 5081 

شخصا بأول أزمة قلبية في حياتهم، ثلثهم من النساء.
وعلى الرغم من أن خطر اإلصابة بأزمة قلبية بالنسبة للنساء 
أقل من الرجال خالل مراحل العمر، فثمة عوامل خطر معينة 

بدت أكثر تأثيرا بالنسبة لهن.
فالنساء الالتي اعتدن التدخين هن الفئة األكثر عرضة، بمعدل 
3 م���رات، لإلصاب���ة بأزمة قلبية مقارنة مع غير المدخنات، في 
حي���ن يتضاع���ف الخطر في حال���ة التدخين عن���د الرجال. كما 
يزيد ارتفاع ضغط الدم من احتمال إصابة النس���اء بواقع 83 

% إضافيا، مقارنة بتأثيره على الرجال.

وأفادت الدراسة بأن اإلصابة بمرض السكري، من النوع 1  «

والنوع 2، لها تأثير أكبر على النساء مقارنة بالرجال وقال 

الباحثون في دراسة مصاحبة إن الرجال ربما هم الفئة 

األكثر عرضة لألزمات القلبية، لكن أمراض القلب هي 

األكبر فتكا بالنسبة للنساء في بريطانيا.

نج���ح جراحون ف���ي أسترالي���ا في فصل 
توأم ملتصق من مملكة بوتان بعد عملية 

استغرقت 6 ساعات.
وكان���ت الطفلت���ان نيم���ا وداوا بيلدن، 15 
شه���ر، ملتصقتين م���ن الج���ذع ولهما كبد 

واحد.
واصطحب���ت األم بالت���وأم إل���ى ميلب���ورن 
لك���ن  الماض���ي،  الش���هر  أسترالي���ا  ف���ي 
إل���ى الجمع���ة  األطب���اء أجل���وا الجراح���ة 
للعم���ل عل���ى تلبية االحتياج���ات الغذائية 
ل���دى الطفلتين. وقال ج���و كرامري، الذي 
قاد فري���ق الجراحين أثن���اء العملية التي 
نجح���ت في فص���ل الت���وأم، إن الطفلتين 
“ف���ي حال���ة جي���دة”. وش���ارك ف���ي إجراء 
الجراح���ة حوال 18 متخصصا مقس���مين 
إل���ى فريقي���ن، فري���ق ل���كل طفل���ة، أثن���اء 
ف���ي مستش���فى  ُأجري���ت  الت���ي  العملي���ة 

ميلبورن الملكي لألطفال.
وتبرعت والي���ة فيكتوريا بمبلغ 350 ألف 

دوالر إلجراء هذه الجراحة.

فصل توأم 
ملتصق بجراحة 

استمرت 6 ساعات
خرج���ت حرائ���ق الغاب���ات المس���تعرة في أنح���اء مختلفة بوالي���ة كاليفورني���ا األميركية عن 
الس���يطرة وأدت لمقتل 9 أش���خاص على األقل في بلدة جبلية وأجبرت السكان على الفرار 

من تجمع سكني ساحلي راق بمدينة ماليبو.

وأفادت بيانات م���ن إدارة الغابات ومكافحة 
الحرائق في كاليفورنيا بأن الضحايا التسعة 
ُعث���ر عليهم جميعا في بل���دة باراديس حيث 
أت���ى حريق كامب فاير عل���ى أكثر من 6700 
من���زل وشرك���ة، مم���ا يجعل���ه الحري���ق األكثر 
تدمي���را في تاريخ الوالي���ة.  ووردت بالغات 

تفي���د بأن 35 شخصا مفقودون كما أصيب 3 
من أفراد فرق اإلطفاء.

ومنذ اندل���ع حريق كامب فاير يوم الخميس 
أت���ى على أكثر م���ن 90 ألف فدان ولم تتمكن 
فرق مكافحة الحرائق من احتوائه إال بنسبة 

5 % فقط بحلول مساء يوم الجمعة.

تواجه أصغر عضوة في تاريخ الكونغرس األميركي ألكس���اندريا أوكاس���يو كورتيز مشكلة 
إنها ال تس���تطيع أن تدفع إيجار مس���كن في العاصمة واش���نطن، قبل أن تبدأ في ممارس���ة 

وظيفتها الجديدة، في يناير المقبل.

وصرح���ت كورتي���ز، البالغ���ة من العم���ر 29 عاما، 
لصحيف���ة نيوي���ورك تايم���ز بأنه���ا تنتظ���ر تس���لم 
كعض���و  الجدي���دة  وظيفته���ا  ع���ن  رات���ب،  أول 
بالكونغ���رس، لك���ي تتمكن من استئجار مس���كن 
له���ا ف���ي واشنط���ن. وع���ادة ما تصن���ف واشنطن 
ضمن أعلى 10 مدن في العالم، من حيث أسعار 
اإليجارات. ويبلغ إيجار شقة سكنية تضم غرفة 

ن���وم واح���دة نح���و 2160 دوالرا شهري���ا، وذل���ك 
حس���ب موق���ع “بين���زس إنس���ايدر” االقتص���ادي. 
ويتقاضى عض���و الكونغرس راتبا سنويا، بقيمة 
174 أل���ف دوالر، لك���ن كثيرون يش���يرون إلى أن 
أح���د أسب���اب مواجهته���م صعوب���ات مالي���ة ه���و 
حاجته���م لالحتف���اظ بمس���كن داخ���ل دائرته���م 

االنتخابية، إلى جانب مسكن في واشنطن.

حرائق كاليفورنيا تخرج عن السيطرة

أصغر عضوة بالكونغرس تواجه مشكلة

عمل تركيبي تفاعلي ضمن معرض الفن التشكيلي 
“هو” للفنان العراقي مهدي مطّشر الذي يستضيفه 

مسرح البحرين الوطني حتى األول من ديسمبر 
 .2018

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

االلتزام بالمسار

ج���اء خبر بعنوان “ح���ادث مروري 
يوق���ع ع���دة إصاب���ات عل���ى شارع 
الش���يخ خليف���ة ب���ن سلم���ان” بي���ن 
المنش���ورات ذات مع���دل التفاع���ل 
األعل���ى عل���ى إنس���تغرام “الب���الد” 
خالل اليومي���ن الماضيين. وحذر 
mohamed_almu� @للمستخدم 
tawa م���ن خطورة المخرج بأعلى 
المنام���ة  م���ن  للقادمي���ن  الجس���ر 
باتج���اه مدينة حمد؛ بس���بب عدم 

التزام السائقين بالمسار المحدد.

بات محمد صالح مصدر إلهام لماليين 
المصريين، بمن فيهم النحاتون الذين 
دخل���وا فيما يب���دو سباقا للف���وز بلقب 
أفض���ل م���ن صن���ع تمث���اال لنج���م الكرة 

المصري.
وبع���د تمث���ال صالح ال���ذي أث���ار جدال 
ممزوج���ا باالنتقادات أثناء عرضه في 
منتدى شباب العالم في شرم الش���يخ 
قب���ل أيام، نش���ر الفن���ان هان���ي جمال، 
أمس، صورا تجمعه مع عمل فني آخر 

يجسد العب ليفربول اإلنجليزي.
وربط متابعون عل���ى مواقع التواصل 
االجتماع���ي الحدثي���ن معا، مش���يرين 
إلى منافس���ة بين النحاتين المصريين 

لتنفيذ عمل فني لصالح.

وأشاد متابعون على مواقع  «
التواصل بدقة جمال، وتمكنه من 

أدواته التي أخرجت تمثال صالح 
بمالمح واضحة تشبه الالعب إلى 

حد كبير.

م���ن  الكولومبي���ة  الش���رطة  تمكن���ت 
إحب���اط عملي���ة تهريب أكث���ر من 216 
ضفدع���ا ساما، بمط���ار بوغوت���ا، يصل 
ثم���ن الواح���د منه���ا إل���ى ألف���ي دوالر 

أميركي.
واكتشفت الشرطة الضفادع التي في 
عب���وات كان���ت مخب���أة داخ���ل حقيبة 

مليئة بالمالبس.
ونق���ل موق���ع “أي ب���ي سي ني���وز” عن 
“شحن���ة  أن  كولومبيي���ن،  مس���ؤولين 
للتهري���ب  مع���ّدة  كان���ت  الضف���ادع”، 
إل���ى ألماني���ا، وأن ع���ددا منه���ا يصن���ف 

باعتباره “معرضا لالنقراض”.
وال ت���زال الش���رطة الكولومبية تحقق 
ف���ي الواقع���ة، حي���ث لم تتوص���ل إلى 

معرفة المسؤولين عنها.

وغالبا ما يقتني أفراد من  «
جامعي األشياء الغريبة مثل هذه 

الضفادع كنوع من التباهي أو 
للحصول على سمها.

حــرب “تـمـاثيــل 
صــالح” 

تـشتـعـل

إحباط أكبر 
محاولة تهريب 

ضفادع سامة
أعلنت وزارة اآلثار المصرية اكتش���اف مجموعة مقابر جديدة بمنطقة سقارة في 

الجيزة تشمل 3 مقابر من الدولة الحديثة و4 مقابر من الدولة القديمة.

وق���ال وزي���ر اآلث���ار خال���د العنان���ي ف���ي 
مؤتمر صحافي، أمس الس���بت، إن بعثة 
أثري���ة مصري���ة اكتش���فت ه���ذه المقاب���ر 
وعث���رت بداخله���ا عل���ى ع���دد كبي���ر م���ن 

تماثيل القطط والقطط المحنطة.
العث���ور عل���ى ه���ذه  وأض���اف أن سب���ب 

القط���ط يرج���ع إل���ى أن ”مقاب���ر الدول���ة 
الحديث���ة الت���ي كانت محف���ورة بالجبل، 
وتحدي���دا ف���ي العص���ر المتأخ���ر، أي في 
النص���ف الثاني م���ن األلفي���ة األولى قبل 
المي���الد، بدأ استخدامه���ا لدفن القطط.. 

رمز المعبودة باستت“.

مصر تكتشف 7 مقابر أثرية في سقارة

توجهت ملكة جمال مصر لعام 2018 أمنية هالل إلى مدينة “جوانزوا ترانزيت”، يعقبها 
السفر إلى جزيرة سانيا الصينية، للمشاركة في مسابقة ملكة جمال العالم التي ستقام 

الشهر المقبل. وتمثل أمنية هالل مصر في المسابقة العالمية، بعد أن اجتازت بنجاح 
كافة شروط المسابقة. وتعد “ملكة جمال العالم” هي المسابقة هي الدولية الوحيدة 

للجمال التي فازت بها مصر عام 1954 عن طريق فتاة مصرية من أصل يوناني.
أثري يزيل غبارا عن تمثال قط عثر عليه داخل مقبرة أثرية في سقارة بالجيزة أمس )رويترز(
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أيمن همام

Û  فور إعالن نتائج انتخابات التجديد النصفي األميركية بدأ اإلعالم الديمقراطي
األميركي واإلعالم المضاد لترامب في الخارج حملة من التكهنات والتحليالت 
لخل���ق صورة ذهنية لدى العالم بأن ترامب سيكون رئيس���ا لوالية واحدة فقط 

وسيخسر ال محالة أمام منافسه الديمقراطي أيا كان.
Û  سواء ظل ترامب رئيس���ا ألميركا لما بعد العام 2020 أو حل رئيس ديمقراطي

مكانه، فإن هذا القرار، الذي يحدده الناخب األميركي، ال يجب أن يش���غلنا عن 
أمورنا والتخطيط لمستقبلنا.

Û  وبعي���دا عن التحلي���الت التي تحكمها العواطف واألوهام بش���أن مصير ترامب
السياسي، فإن من غير المنطقي اعتبار استعادة الديمقراطيين السيطرة على 
مجل���س الن���واب مؤش���را على انحس���ار شعبية ترام���ب وإيذانا بخ���روج الرجل 

األكثر نفوذا في العالم من البيت األبيض مبكرا.
Û  تاريخي���ا لم تعن سيط���رة أي من الحزبين على الكونغ���رس فوز مرشح الحزب

بالرئاس���ة، إذ ف���از نيكس���ون بالرئاسة رغم هيمن���ة الديمقراطيي���ن الكاملة على 
الكونغرس بمجلس���يه، ولم يفز كارت���ر بوالية ثانية رغم سيطرة الديمقراطيين 
عل���ى الكونغرس خالل فترة رئاسته، فيما فاز ريغان بوالية ثانية رغم سيطرة 
الديمقراطيي���ن عل���ى مجل���س الن���واب وبفارق كبي���ر، أما كلينتون فظل رئيس���ا 

لفترتين على كونغرس جمهوري بالكامل.
Û  فمن���ذ نش���أة نظ���ام الحزبي���ن سن���ة 1854 تب���ادل الحزب���ان دف���ة القي���ادة ف���ي

الكونغ���رس، إذ هيم���ن الديمقراطي���ون على مجلس النواب عل���ى مدار 88 عاما 
مقاب���ل 76 عام���ا سيط���ر فيه���ا الجمهوريون على “البي���ت الس���فلي”، بينما تولى 
الجمهوري���ون زمام مجلس الش���يوخ طيلة 88 عام���ا مقابل 76 عاما هيمن فيها 
الديمقراطي���ون عل���ى “البيت العلوي”، ولم يكن لتب���ادل األدوار هذا تأثيرا يذكر 

على السياسة الخارجية لنظام أميركا الرئاسي. 
Û  وسواء اتفقنا مع ترامب أو اختلفنا معه، يجب أن نفكر في أنفس���نا ومصالحنا

وأال نربط مصيرنا بغيرنا.

هل يفوز 
ترامب بوالية 

ثانية؟
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