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ب�����نّ وزير �ملالي����ة �ل�سي����خ �أحمد بن 
حممد �آل خليفة �أن �ل����وز�رة غري م�سوؤولة 
ع����ن تاأخر �إحال����ة م�����رصوع �مليز�نية �لعامة 

للدولة �إلى �ل�سلطة �لت�رصيعية.
ه عل����ى �س����وؤ�ل  و�أ�س����ار �لوزي����ر يف ردنّ
ب�س����اأن  �لع�سف����ور  جمي����د  للنائ����ب 

فيم����ا  �لفعلي����ة  �ل����وز�رة  �خت�سا�س����ات 
يتعل����ق بامليز�نية �لعامة، �إل����ى �أن �إعد�د 
�مليز�ني����ة مير بع����دة مر�ح����ل وخطو�ت، 
�إع����د�د م�����رصوع قان����ون  �بت����د�ء مبرحل����ة 
�عتماد �مليز�نية، وم����ن ثم مرحلة تنفيذ 
�مليز�نية، و�نتهاء مبرحلة �إعد�د �لتقارير 
�ملالي����ة و�حل�سابات �خلتامية. ولفت �إلى 
�أن قانون �مليز�ني����ة يحدد ب�سكل و��سح 

�جله����ات  و�خت�سا�س����ات  م�سوؤولي����ات 
�حلكومي����ة �ملعني����ة يف كل مرحل����ة م����ن 
مر�ح����ل �مليز�نية �لعامة. وب����� �أن ذلك 
ي�سمل حتدي����د �خت�سا�س جمل�س �لوزر�ء 
�لذي يقرنّر �ل�سيا�س����ة و�لتوجهات �لعامة 
الإع����د�د �مليز�ني����ة ويقوم باإق����ر�ر م�رصوع 

قان����ون �مليز�ني����ة و�إحالت����ه �إل����ى 
�ل�سلطة �لت�رصيعية.

وزير املالية: ل�سنا م�س�ؤولني عن تاأخر اإحالة امليزانية

اإعادة البدالت واملزايا مل�ظفي ال�سع�دية انخفا�ض التكاليف يغري وجهات البحرينيني ال�سياحية
�ل�سعودي���ة  �لعربي���ة  �ململك���ة  عاه���ل  وج���ه  �لريا�س-و�����س: 
خ���ادم �حلرم���� �ل�رصيف� �ملل���ك �سلمان بن عبد�لعزي���ز �آل �سعود 
باعتم���اد ����رصف ر�تب �سهري���ن مكاف���اأة للم�سارك���� �لفعلي� يف 
�ل�سف���وف �الأمامي���ة لعمليتي )عا�سف���ة �حلزم، و�إع���ادة �الأمل( من 
منت�سب���ي وز�ر�ت )�لد�خلي���ة، و�لدفاع، و�حلر����س �لوطني( ورئا�سة 
�ال�ستخب���ار�ت �لعامة، و�أ�سدر خادم �حلرم���� �ل�رصيف� �أمر� باإعادة 
جمي���ع �لبدالت و�ملكاف���اآت و�ملز�ي���ا �ملالية ملوظف���ي �لدولة من 
مدني���� وع�سكري�، �لتي مت �إلغاوؤه���ا �أو تعديلها �أو �إيقافها، �إلى 

ما كانت عليه. 

تقدمه���ا  �لت���ي  �لعرو����س  فتح���ت 
وتر�ج���ع  و�ل�سياح���ة،  �ل�سف���ر  ����رصكات 
�الأ�سعار، �لباب و��سع���ا �أمام �لبحريني� 
م���ن حمب���ي �لرتح���ال و�لرتفي���ه؛ لق�ساء 
�إجاز�ته���م وعطالتهم خ���ارج �ململكة، مع 
�إمكان �إدخال بلد�ن جديدة على قائمتهم 
كان���ت حك���ر� عل���ى �ملي�سوري���ن. ويقدر 

عاملون يف قطاع �ل�سياحة تر�جع �الأ�سعار 
عل���ى خمتل���ف �لوجه���ات �ملف�سلة لدى 
�لبحريني� �إل���ى نحو 50 %، مبا يف ذلك 

لندن و�أمريكا.
 و�أك���دو� ل� “�لبالد” �أن تركيا ماز�لت 
على ر�أ����س قائم���ة �ل���دول �مل�ستهدفة، 
فيم���ا دخل���ت دول �أخ���رى �إل���ى ح�سابات 

كو�سوف���و  مث���ل  �لبحريني����، 
و�أذربيجان و�لبو�سنة و�لهر�سك.

كيلو ال�صايف يقفز اإىل دينارين... الرياح 

الأ�صماك “تـدّبل” اأ�صـعار 

الأول  الأهلية  اجلامعة  ملتقى  “$” يف 
للخط العربي..

جممع  طرق  تلفيات  ل�صيانة  دينار  األف   90
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ما و�سلت اإليه “املربة اخلليفية” ثمرة لدعم رئي�ض الوزراء 
ا�صتفاد من براجمها 660 �صابًا و�صابة... �صمو ال�صيخة زين بنت خالد: 

������س�����م�����وه ي�����ف�����خ�����ر ب�����ال�����������س�����ب�����اب وي�����ع�����ت�����ره�����م ث�������������روة �ل�����ب�����ح�����ري�����ن �حل���ق���ي���ق���ي���ة

• •نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء و�سمو �ل�سيخة زين بنت خالد �آل خليفة لدى �فتتاح �مللتقى �الأول للمرة �خلليفية	 �سمو رئي�س �لوزر�ء	

�أن���اب رئي�س �لوزر�ء �ساح���ب �ل�سمو �مللكي 
�الأمري خليفة بن �سلم���ان �آل خليفة، نائب رئي�س 
جمل����س �لوزر�ء �ل�سيخ خالد بن عبد�هلل �آل خليفة 

الفتتاح �مللتقى �الأول ملوؤ�س�سة �ملرة �خلليفية 
حتت �سعار )�ح�سل على �ملعرفة.. حافظ عليها.. 
ق���م بتطبيقه���ا( ، ح���ول �أث���ر �لقي���ادة و�لريادة 
و�لتطوع يف تنمية �ل�سباب و�لذي �نطلقت �أعماله 

�أم�س بقاعة �ملوؤمتر�ت يف فندق �خلليج.

وخالل �حلف���ل، �أك���دت رئي�س جمل����س �أمناء 
موؤ�س�س���ة �مل���رة �خلليفي���ة �سم���و �ل�سيخة زين 
بن���ت خال���د �آل خليفة �أن �ساح���ب �ل�سمو �مللكي 
رئي����س �ل���وزر�ء ه���و �لد�ع���م �الأول و�لرئي�س���ي 
ملوؤ�س�سة �ملرة �خلليفية منذ �إن�سائها، وقد كان 

لتوجيه���ات �سم���وه �ل�سديدة ودعم���ه �لالحمدود 
�أك���ر �الأثر فيم���ا و�سل���ت �إليه موؤ�س�س���ة �ملرة 
�ليوم، وه���و دليل �هتمام د�ئم ب���كل �ملبادر�ت 
�لتي تخ���دم �ل�سع���ب �لبحريني �لك���رمي، موؤكدًة 
م���دى �لفخر �ل���ذي يكنه �ساح���ب �ل�سمو �مللكي 

رئي����س �ل���وزر�ء باأبن���اء �لبحري���ن و�سبابه���ا، �إذ 
يعتره���م ث���روة �لبحري���ن �حلقيقي���ة. و�أ�سافت 
�سموها قائلة: “لقد ��ستفاد من بر�مج �ملوؤ�س�سة 

ا  خالل فرتة وجيزة �أكرث من 660 �سابًّ
3و�سابة من خالل برنامج �إثر�ء”. 2

بدور املالكي

�سيد علي املحافظة

الفيحاين رئي�ًسا لـ “الوطنية حلقوق االإن�سان”

“�لبالد”،  تاأكي���ًد� مل���ا ن�رصت���ه 
مت �أم����س �نتخاب �سعي���د �لفيحاين 
بالتزكية رئي�ًسا للموؤ�س�سة �لوطنية 
ف���از  ح����  يف  �الإن�س���ان،  حلق���وق 
عب���د�هلل �ل���در�زي مبن�س���ب نائب 
�لرئي�س.  وعقد جمل�س �ملفو�س� 
حلق���وق  �لوطني���ة  باملوؤ�س�س���ة 

�الإن�س���ان �جتماع���ه �الإجر�ئ���ي �الأول 
�أم����س، مبق���ر �ملوؤ�س�س���ة �لوطني���ة 
ب�ساحي���ة �ل�سي���ف، حي���ث تر�أ����س 
�أحم���د �حل���د�د ب�سفت���ه  �الجتم���اع 
�أكر �الأع�س���اء �سنًّا، تنفيًذ� الأحكام 
قان���ون �إن�س���اء �ملوؤ�س�س���ة �لوطنية 
رق���م )26( ل�سن���ة 2014 �ملع���دل 

بقانون  مبوجب �ملر�س���وم 
9رقم )20( ل�سنة 2016. 10

حمرر ال�سوؤون املحليةمازن الن�سور
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ت�صجيع متوا�صل مـن رئيـ�س الــوزراء لأعمــــــــــــــــــال “املبــــــــــــــــــرة”
 خـــالـــــــد بـــــــــن عبداللـــــه افتــتــــح مـلتــقـــاهــــــا االأول نـــيـــابــــــة عـــــن �شــــمـــــــوه.. �شمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو ال�شيخة زين بنت خالد: 

اأنـــاب رئي�س الـــوزراء �شاحب ال�شمو امللكـــي االأمري خليفة بن 
�شلمـــان اآل خليفـــة، نائب رئي�س جمل�ـــس الوزراء ال�شيـــخ خالد بن 
عبداهلل اآل خليفة الفتتاح امللتقى االأول ملوؤ�ش�شة املربة اخلليفية 
حتت �شعار )اح�شل علـــى املعرفة.. حافظ عليها.. قم بتطبيقها(، 
حـــول اأثر القيـــادة والريـــادة والتطـــوع يف تنمية ال�شبـــاب، والذي 

انطلقت اأعماله اأم�س بقاعة املوؤمترات يف فندق اخلليج.
واأعـــرب ال�شيخ خالد بن عبـــد اهلل اآل خليفة عن ت�رشفه بافتتاح 
اأعمال هذا امللتقى نيابة عن �شاحب ال�شمو امللكي رئي�س الوزراء، 
م�شـــرًيا اإلى ما حتظى به موؤ�ش�شة املربة اخلليفية من دعم واهتمام 
مـــن لدن �شمـــوه، ف�شالً عن ما يوليـــه �شموه من رعايـــة واحت�شان 
للربامـــج الهادفة اإلى تنميـــة ال�شباب ورفدهـــم بالقيم واخلربات 

التي تكر�س املفاهيم االإيجابية لديهم. 
وقـــال اإنه بالنظـــر اإلى االأعمـــال الرائدة التـــي تقدمها املربة 
اخلليفيـــة، برئا�شـــة �شمو ال�شيخة زيـــن بنت خالـــد اآل خليفة، اإلى 
املجتمـــع املحلي، فاإنه حري بهذه املوؤ�ش�شة اأن تلقى كل الت�شجيع 

واالإ�شناد، وما تف�شل �شمـــو رئي�س الوزراء املوقر برعاية امللتقى 
االأول لهـــذه املوؤ�ش�شة اإال �شكل من اأ�شكال الدعم املطلوب والذي 
يعـــن املـــربة على موا�شلـــة اأداء دورها اجلليل الـــذي ت�شطلع به 
والهادف اإلى حتقيق التنمية امل�شتدامة للوطن واأبنائه يف خمتلف 

املجاالت.
واأو�شـــح اأن الزخـــم الوا�شـــع الذي يحظـــى به ملتقـــى املربة 
اخلليفيـــة، لي�س لكونه االأول فح�شب، بل لعناية اختيار املتحدثن 
من داخـــل وخارج البحريـــن والذين �شي�شاهمـــون يف نقل جتاربهم 
وخرباتهـــم املكت�شبـــة من خمتلف حمطـــات حياتهم اإلـــى النا�شئة 
وال�شبـــاب حول الريـــادة والقيادة والتطوع، وهـــي مفاهيم يف حال 

وعيها وا�شتيعابها �شتهيئ لل�شباب جميع ظروف النجاح.
كمـــا اأعـــرب ال�شيـــخ خالـــد بن عبـــد اهلل عـــن خال�ـــس متنياته 
بالتوفيـــق والنجـــاح جلميـــع القائمن علـــى اأعمال هـــذا امللتقى، 
ـــل  وجلميـــع امل�شاركـــن فيـــه باال�شتفـــادة املرجـــوة، واأن يتو�شّ
امللتقـــى اإلى تو�شيـــات وخمرجات بناءة من �شاأنهـــا اأن ت�شاهم يف 

�شقل �شخ�شية ال�شباب وبلورة اأفكارهم حول �شبل التميز.
وخـــالل احلفـــل، األقت رئي�ـــس جمل�س اأمنـــاء موؤ�ش�شـــة املربة 

اخلليفية �شمو ال�شيخة زين بنت خالد اآل خليفة، كلمة اأعربت فيها 
عن اأ�شمى اآيات ال�شكر والتقدير اإلى رئي�س الوزراء  �شاحب ال�شمو 
امللكـــي االأمري خليفة بـــن �شلمان اآل خليفة علـــى ت�شجيعه ودعمه 
الدائم واملتوا�شـــل وتوجيهات �شموه ال�شديـــدة ملوؤ�ش�شة املربة 

اخلليفية منذ اإن�شائها.
وقالت �شموها: “�شعت املربة اخلليفية منذ اإطالقها اإلى خلق 
اأثر اجتماعي اإيجابي يف جمـــال التعليم، ومتكن ال�شباب البحريني 
للو�شـــول اإلـــى اأف�شل امل�شتويـــات، وتنمية قدراتهـــم وتاأهيلهم 
ال�شتغـــالل كافـــة الفر�ـــس املتاحـــة اأمامهم ليتمكنـــوا من حتقيق 

طموحاتهم واأهدافهم”.
واأ�شارت اإلى اأن املوؤ�ش�شة عملت من خالل الربامج واملبادرات 
التـــي طرحتها علـــى تو�شيع االآفـــاق املعرفية وتطويـــر املهارات 
احلياتيـــة واكت�شـــاب اخلـــربة العمليـــة لدى ال�شبـــاب، اإمياًنـــا باأن 
ال�شباب متى ما اأتيحت لهـــم البيئة املالئمة واملقومات ال�شحيحة 
للنجـــاح فاإنهـــم قادرون على العطـــاء واالإبـــداع والتميز، جم�شدين 

االأمل مب�شتقبل م�رشق  للمملكة.
واأ�شافت �شموهـــا قائلة: “لقد ا�شتفاد مـــن برامج املوؤ�ش�شة 

ا و�شابة من خالل برنامج اإثراء،  خالل فرتة وجيزة اأكرث من 660 �شابًّ
والذي ي�شعى لتطوير النا�شئـــة وغر�س القيم الرتبوية واملهارات 
القياديـــة  لديهم. اإ�شافة اإلى برنامج رايات للمنح الدرا�شية الذي 
يوفر جتربة �شاملة ومتكاملة للطالب اجلامعي، حيث وفَرّت املربة 
200 منحـــة درا�شية يف جامعات اململكـــة، وبلغ عدد خريجي املربة 
حتى االآن 45 خريًجـــا يف خمتلف التخ�ش�شات. وما يثلج ال�شدر هو 
�رسع���ة انخراط خريجي برنامج رايات يف جمال العمل، �سواء من خالل 
َبدِئهم مب�شاريع رياديـــة، اأو من خالل �رشعة توظيفهم يف املجالن 
احلكومـــي واخلا�ـــس، مما يـــدل على جنـــاح الربنامـــج يف تاأهيلهم 

واإعدادهم ل�شوق العمل واحلياة العملية”.
وعلى �شعيـــد مت�شل، اأو�شحت �شمو ال�شيخـــة زين بنت خالد 
اأن امللتقـــى االأول للمـــربة ياأتي ملنـــح ال�شباب فر�شـــة اال�شتماع 
والتحـــدث اإلى مناذج متميزة يف املحـــاور الثالثة التي يقوم عليها 
هذا التجمـــع، واإلهامهم باالبتكار واالإبداع لتحقيـــق كافة اأحالمهم 
وطموحاتهـــم علـــى امل�شتوين االأكادميـــي واملهنـــي، معربة عن 
عميـــق الفخر واالعتـــزاز باالإقبال الكبري الـــذي ح�شده امللتقى من 
ال�شباب البحريني الطموح الذي يب�رش باملزيد من التنمية والتطوير 

• نائب رئي�س جمل�س الوزراء و�شمو ال�شيخة زين بنت خالد اآل خليفة لدى افتتاح امللتقى االأول للمربة اخلليفية	

ململكة البحرين.بدور املالكي
ويف ختـــام كلمتها، اأعربت �شمـــو ال�شيخة زين بنت خالد عن 
خال�س �شكرها للقيادة على ما حتظى به املربة من دعم ورعاية. 
كما توجهت بال�شكر اإلى “متكـــن”، ال�رشيك اال�شرتاتيجي لهذا 
امللتقـــى، ومـــا يبذله القائمـــون على هذا ال�شنـــدوق من جهود 
حثيثـــة لدعـــم ال�شبـــاب البحرينـــي، كمـــا �شكرت �شموهـــا جميع 
امل�شاهمن على دعمهم وثقتهـــم باملوؤ�ش�شة، وخ�شت بال�شكر 
جميـــع منت�شبي موؤ�ش�شة املـــربة اخلليفيـــة واملتطوعن الذين 
بذلـــوا الوقت واجلهد الكبري من اأجل تنظيـــم هذا امللتقى على 
اأف�شـــل وجه مـــن اأجل توفـــري جتربة مبتكـــرة وفريـــدة لل�شباب 

البحريني.

وزير الخارجية لـ”البالد”:                  
البحرين محظوظة بقيادتها 

اأكــــد وزير اخلارجيــــة ال�شيخ خالــــد بن اأحمد بــــن حممد اآل 
خليفة اأن مملكة البحرين حمظوظــــة بقيادتها الر�شيدة، وقال 

وزير اخلارجية خماطًبا ال�شباب “ثقوا ببلدكم، ثقوا بقيادتكم، 
وثقــــوا باأنف�شكم وبقدراتكم، فلديكم قــــدرات نفاخر بها بن 

االأمم”.
وقال وزير اخلارجية، خالل حما�رشته التي األقاها اأمام اأكرث 
مــــن 500 �شاب و�شابة مــــن امل�شاركــــن يف فعاليات امللتقى 
االأول للمــــربة اخلليفية  ظهر اأم�س ال�شبت، عن القيادة، اإن لها 
عدة معان واإننا نراها يف كل مرحلة من مراحل العمر، موؤكًدا اأنها 
ال تنح�رش بعمر معّن، م�شرًيا اإلى اأنها تبداأ من مرحلة املدر�شة، 
والتي قــــد ال يكون قائدهــــا مديرها بل هــــو الطالب املتفوق 
واالأول علــــى دفعته والذي يح�شل علــــى الدرجات النهائية يف 
املــــواد الدرا�شية ويبهــــر اجلميع بتفوقه، وهــــو هنا قائد بكل 

معنى الكلمة. 
واأو�شــــح وزير اخلارجية، اأن قائد امل�شتقبل هو من يتحلى 
باخللــــق القومي وال�شلوكيات النابعة من القيم الدينية، والذي 
يكــــون اأميًنا يف عمله، وهو اأول من ميد يده بامل�شاعدة، ويكون 
القدوة احلقيقية والقائد احلقيقي، م�شدًدا اأن �شفات القيادة 

والريادة والتطوع هي من �شمات ال�شعب البحريني.

�شموه يحر�س على التوجيه امل�شتمر للمربة اخلليفية منذ اإن�شائها 
ا�شتفاد من برامج املربة خالل فرتة وجيزة اأكرث من 6600 �شاب و�شابة

 وفَرّنـــا  200 منحـــة وقدمنـــا 45 خريًجا يف خمتلـــف التخ�ش�شات
وزيـــر اخلارجية: ال�شاب البحريني لديه قـــدرات نفاخر بها بن االأمم

ت�شوير: ر�شول احلجريي
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خطابات بيت العرب ... تقدير كبري ملواقف رئي�س الوزراء جتاه ق�ضايا الأمة
�إجماع على ما يتمّتع به �سموه من روؤية تنموية وحتديثية متكاملة

عك�ست �لكلمات �لتي �ألقيت يف مقر جامعة �لدول 
�لعربية “بيت �لعرب” خالل �الحتفالية �لكربى بتكرمي 
رئي�س �لوزر�ء �ساح����ب �ل�سمو �مللكي �الأمري خليفة بن 
�سلم����ان �آل خليفة ومنح �سم����وه “درع �جلامعة �لعربية 
للري����ادة يف �لعم����ل �لتنم����وي �لعربي” مدى م����ا يتمّتع 
به �سم����وه من تقدير كبري الإجناز�ت����ه �لعديدة يف جمال 
�لتنمية و�لتطوير يف مملكة �لبحرين، و�لتقدير ملو�قف 

�سموه �حلكيمة جتاه ق�سايا �الأمة �لعربية.
ولق����د جاءت كلم����ات �الأمني �لع����ام جلامعة �لدول 
�لعربي����ة �أحمد �أب����و �لغيط و�الأمني �لع����ام �الأ�سبق عمرو 
مو�سى ورئي�س �حلكومة �الأ�سبق ورئي�س جمل�س �الأعيان 
�ل�ساب����ق باململك����ة �الأردني����ة �لها�سمي����ة عبد�ل����روؤوف 
�لرو�ب����دة، مع����ربة يف �ألفاظه����ا وكا�سف����ة يف معانيه����ا 
وموؤكدة يف داللتها �لقيمة �لتي ميثلها �ساحب �ل�سمو 
�مللك����ي �الأمري خليفة بن �سلمان �آل خليفة كرجل دولة 

و�سخ�سية عربية جديرة بالتكرمي.
 و�أو�سح����ت مدى �الحرت�م �ل����ذي يناله �سموه على 
�مل�ستوى �لعربي كما هو �حلال على �مل�ستوى �لدويل، 
فاجلمي����ع يقدرون عالًي����ا روؤيته �لتنموي����ة و�لتحديثية 
�ملتكامل����ة �لت����ي ق����ام به����ا ل�سال����ح مملك����ة �لبحرين 
و�سعبها، وهي �لروؤية �لتي �أكد �أبو �لغيط �أنها توفرت 
له����ا �أ�سباب �لنج����اح بف�سل �لثقة �لت����ي منحها ل�سموه 

�سقيقة �ملغفور له باإذن �هلل تعايل �أمري �لبالد �ل�سابق 
�ل�سي����خ عي�سى ب����ن �سلم����ان �آل خليفة، ث����م �أوالها �إياه 
عاه����ل �لبالد �ساحب �جلاللة �مللك حم����د بن عي�سى �آل 

خليفة حتى �سارت و�قًعا يفخر به �جلميع.
ولع����ّل تاأكيد �الأم����ني �لعام للجامع����ة �لعربية باأن 
�سم����وه و�حد م����ن �ل�سخ�سي����ات �لعربي����ة �لقليلة �لتي 
خا�س����ت معرتك �لتنمية و�لتحديث �نطالًقا من �الإميان 
ب����اأن معركة �لعرب هي معركة تنمي����ة وعمر�ن وبناء يف 
�ملق����ام �الأول وتنمية �لبلد�ن وبناء �الإن�سان، لهو دليل 
عل����ى مدى �لتفاعل مع �لنه����ج �لذي يتبناه �سموه �لذي 
يوؤك����د د�ئًما عل����ى �أن �لتنمي����ة �حلقيقية تك����ون للب�رش 
وم����ن �أجلهم، ولذلك حر�س عل����ى �أن تكون جميع بر�مج 
�حلكوم����ة �ملتتالي����ة غاي����ة كل جهد فيها ه����و حتقيق 
�أ�سب����اب �حلياة �لكرمية للمو�ط����ن �لبحريني على كافة 

�مل�ستويات.
 ومن بني �الأم����ور �لتي �سّدد عليه����ا �الأمني �لعام 
جلامع����ة �ل����دول �لعربي����ة يف كلمت����ه �الإ�س����ارة �إل����ى �أن 
�الإجناز�ت �لتي حققها �سموه ململكة �لبحرين و�سعبها 
مل تك����ن يف بيئة �سهل����ة ومو�تية �أو م����ن دون حتديات 
�إقليمي����ة �أو معوق����ات خارجي����ة، فا�ستط����اع �سم����وه �أن 
ير�سي �أ�س�س بناء �قت�سادي قوي ومتني حتى �أ�سبحت 
مملك����ة �لبحرين وه����ي دولة �سغ����رية �مل����و�رد، مركًز� 

ا يف حميطها ي�سار �إليها بالبنان ويق�سده  ماليًّا وجتاريًّ
�مل�ستثمرون من �ل�رشق و�لغرب، كما قال �أبو �لغيط يف 

كلمته.
وم����ن ناحيته، قال عم����رو مو�س����ى �إن “دور �الأمري 
خليف����ة دور يج����ب �أن ي�سج����ل، فلي�����س �الأم����ر �أمر مدح 
لرئي�س وزر�ء دولة عربي����ة و�إمنا هو تاأريخ ل�سخ�سيات 
عربي����ة �أ�سهم����ت بكل م����ا هو �إيجاب����ي يتعل����ق بعاملنا 
�لعرب����ي”، وتل����ك حقيق����ة وو�ق����ع ي�سهد به����ا �جلميع 
ووثقته����ا �لتقارير �لدولية و�القت�سادية �ملتخ�س�سة، 
فم����ا حققته �حلكومة من منج����ز�ت يف جماالت �الإ�سكان 
و�ل�سحة و�لتعلي����م و�الت�ساالت و�لتنمي����ة �مل�ستد�مة 
����ا و�إقليميًّا  جعل����ت من �ململك����ة منوذًجا يحت����ذى عربيًّ

ودوليًّا.
كم����ا رك����زت كلمة عم����رو مو�سى عل����ى �لعديد من 
�جلو�ن����ب �الإن�سانية يف �سخ�سية �ساحب �ل�سمو �مللكي 
رئي�����س �ملوقر، ومنها �لود و�جلدية و�ملرونة و�لكفاءة 
يف �إد�رة �س����وؤون �لدول����ة و�حلزم، وه����ي �سفات جعلت 
م����ن �سم����وه قريًبا م����ن �أبناء �ل�سع����ب �لذي����ن يبادلونه 
�حل����ب و�مل����ودة و�لتقدير، ف�سم����وه د�ئًم����ا �إلى جانب 
�ملو�ط����ن، وحري�س عل����ى �اللتقاء بالنا�����س و�لتو��سل 
معه����م يف كافة �لظروف، ود�ئم �الإ�سادة بعطاء�ت �أبناء 
�لبحرين يف خمتلف �ملجاالت، فا�ستحق �سموه �لتكرمي 

و�الحتف����اء من قل����وب �لبحريني����ني قب����ل �لتكرمي من 
�ملنظمات �لدولية و�الإقليمية.

 وجاءت كلمة عبد�لروؤوف �لرو�بدة لت�سلط �ل�سوء 
عل����ى جو�ن����ب �أخ����رى مهم����ة يف م�سرية وعط����اء �ساحب 
�ل�سمو �مللكي رئي�س �لوزر�ء، ومن بينها دور �سموه يف 
حفظ �الأم����ن و�ال�ستقر�ر ململكة �لبحرين، وما يتمّتع به 
�سموه من ح�سٍّ عروبي حتى �لنخاع، �إذ �إن �سموه حري�س 
على م�ساندة �أي جهد غايته وحدة �الأمة �لعربية وتعزيز 
قوته����ا مبا يجعلها قادرة على م����ا ترجوه ل�سعوبها من 
من����اء على �أ�س�����س قوية م����ن �ملنعة �لتي تع����زز �لعمل 
�لعربي �مل�سرتك يف ظل �أو�ساع �إقليمية وعربية �سعبة 
تو�ج����ه فيه �الأمة �لعربية تهديد�ت غري م�سبوقة طالت 

�أمن دولها و�سيادتها و��ستقر�رها.
 ومم����ا يدع����و للفخر و�العت����ز�ز �أن يك����ون �ساحب 
�ل�سم����و �مللكي رئي�س �لوزر�ء ه����و �أول قائد عربي يتم 
تكرمي����ه ومنحه هذ� �لدرع، وهو ما يعك�س ريادة مملكة 
�لبحري����ن وبلوغ �سدى �إجناز�تها �أفاق����ا و��سعة، جعلها 
حم����ل �إ�سادة و��ستحق����اق لكي تق����دم جتربتها �لر�ئدة 
كنم����وذج للع����امل �لعربي، وه����و ��ستحقاق نال����ه �سموه 
بجد�رة، ف�سم����وه ��ستطاع �أن ير�سي �أ�س�س منوذج ر�ئد 

يف �لبناء و�لتنمية يف مملكة �لبحرين.
�إن ه����ذ� �لتكرمي من قب����ل جامعة �ل����دول �لعربية 
ل�ساح����ب �ل�سم����و �مللكي رئي�����س �لوزر�ء ي�س����اف �إلى 
�سل�سل����ة طويلة م����ن �لتكرمي �الأممي م����ن خمتلف دول 
�لع����امل و�ملنظمات �لدولي����ة، تعبرًي� ع����ن تقدير دويل 
و��سع و�ح����رت�م ملا يج�ّسده �سموه م����ن منوذج للقيادة 
و�الإجن����از �لتنم����وي ومل����ا يقدم����ه �سموه م����ن مبادر�ت 

�إن�سانية لدعم �ل�سالم و�لتنمية خلري �ل�سعوب.
 وقد �كت�سبت م�سرية �سموه تقديًر� عامليًّا، جت�ّسد 
يف �الحتف����اء ب�سموه يف �لعديد من �ملحافل و�ملنظمات 
�الإقليمي����ة و�لدولي����ة، تقدي����ًر� مل����ا قدم����ه �سم����وه من 
تاري����خ حاف����ل باالإجن����از�ت و�لعط����اء�ت لي�����س لوطنه 
و�سعب����ه فح�س����ب، و�إمن����ا تخط����ت ذلك لتع����م مبادر�ت 
�سم����وه و�إ�سهامات����ه �ملتميزة �سعوب �لع����امل من خالل 
مبادر�ته �سموه �لتي تدعم �إقامة �رش�كة عاملية من �أجل 
�لتنمية ون�����رش �ل�سالم وتعزيز قيم �لتعاي�س �ل�سلمي يف 

�ملجتمعات.
ون����ال �سم����وه �لعدي����د م����ن �جلو�ئ����ز و�ل�سهاد�ت 
�لدولية و�الأو�سمة �ملرموقة، من دول �لعامل و�ملنظمات 
�لدولية تقدي����ًر� للدور �ملحوري �لنبي����ل �لذي ينه�س 
به �سم����وه يف دفع م�سار�ت �لتنمي����ة يف مملكة �لبحرين 
�إل����ى م�ستويات متقدم����ة نالت تقدير و�إ�س����ادة �لعامل، 
�إ�ساف����ة �إل����ى دوره يف تعزيز وتنمية عالق����ات بالده مع 
دول و�سع����وب �لعامل عل����ى مبادئ �لتع����اون و�الحرت�م 
�ملتب����ادل، وما يوليه �سموه م����ن �هتمام ودعم للجهود 
�لعاملي����ة �لر�مي����ة �إلى تعزي����ز �ل�س����الم و�ال�ستقر�ر يف 
ربوع �لعامل. �إن تقدير جامعة �لدول �لعربية وتكرميها 
لرئي�س �لوزر�ء �ساحب �ل�سمو �مللكي �الأمري خليفة بن 
�سلم����ان �آل خليفة يرتجم جم����دًد� �ملكانة �لكبرية �لتي 
يتبو�أه����ا �سم����وه نظري م����ا يقدمه من عط����اء�ت ل�سالح 
وطنه و�أمته، ويعرّب ع����ن مدى �لتقدير ململكة �لبحرين 
وقيادته����ا و�سعبه����ا على ما قدم����ه �أبن����اء �لبحرين من 
من����وذج فاعل يف �لتنمية و�لتطوي����ر �لقائم على ركائز 
تتو�ك����ب م����ع متطلب����ات �لع�����رش وق����ادرة عل����ى جتاوز 
�لتحدي����ات يف ظل �أو�ساع �سيا�سي����ة و�قت�سادية بالغة 

�ل�سعوبة تعي�س فيها �ملنطقة.

• �سمو رئي�س �لوزر�ء	

�إجناز�ت �سموه مل تكن يف بيئة �سهلة ومو�تية �أو من دون حتديات �إقليمية 
�إحدى �ل�سخ�سيات �لعربية �مل�ساهمة بكل ما هو �إيجابي يتعلق يف �لعامل
منوذج للقيادة و�الإجناز �لتنموي من مبادر�ت �إن�سانية لدعم �ل�سالم و�لتنمية
جعل �لبحرين حمل �إ�سادة و��ستحقاق لكي تقدم جتربتها �لر�ئدة كنموذج بارز

خليفة بن �سلمان د�ئًما �إلى جانب �ملو�طن وحري�س على �اللتقاء بالنا�س

قبيلة البوعينني: التنمية التي اأحدثها رئي�س الوزراء اأبهرت العامل
اجلوائز الدولية نالت �رشف النت�ضاب اإلى رئي�س الوزراء �لب����الد - حم����رر �ل�س����وؤون �ملحلي����ة: رفع����ت قبيل����ة 

�لبوعين����ني خال�����س �لتهنئ����ة و�لتربي����كات �إل����ى رئي�س 
�ل����وزر�ء �ساحب �ل�سمو �مللكي �الأم����ري خليفة بن �سلمان 
�آل خليف����ة مبنا�سب����ة منح �جلامع����ة �لعربي����ة �سموه “درع 
�لعم����ل �لتنم����وي” يف �حتفالي����ة مهيبة �أن����اب �سموه لها 
نائ����ب رئي�س جمل�س �لوزر�ء �سم����و �ل�سيخ علي بن خليفة 
�آل خليفة، و�أك����دت قبيلة �لبوعينني �أن هذه �لتكرمي هو 
تقدير للجهود �جلبارة �لتي بذلها �ساحب �ل�سمو �مللكي 

رئي�س �ل����وزر�ء يف م�س����رية �لتنمي����ة و�لنه�سة و�لتط����ور حتى �سارت 
مملك����ة �لبحرين حم����ط �أنظار �لعامل، وتر�سد خطو�ته����ا �لتنموية كافة 
هيئات����ه ومنظماته �ملتخ�س�س����ة، م�سرية �إلى �أن �لع����امل يقدر ل�سموه 

عالًي����ا حر�س����ه على توجيه دف����ة �لتنمية باجت����اه �الرتقاء 
بحياة �ل�سعوب و�سمان تقدمها و�زدهارها وهذه �جلهود 
مل تنح�����رش يف �لنط����اق �ملحل����ي فح�س����ب بل تعدت����ه �إلى 
�الإقليم����ي و�لعاملي. و�أكدت قبيل����ة �لبوعينني �أن �سعب 
�لبحرين قلد �سمو رئي�س �لوزر�ء حبًّا ووفاًء ووالًء و�متناًنا 
جله����وده �لكبرية يف �الرتقاء بالو�س����ع �حلياتي للمو�طن 
وتهيئ����ة �سبل �لعي�س �لكرمي �أمامه، قبل �أن يقلده �لعامل 
مبنظمات����ه وهيئاته ب����دروع �لتك����رمي، و�أ�ساف����ت قبيلة 
�لبوعينني �أن �ساحب �ل�سمو �مللكي رئي�س �لوزر�ء ميثل �ليوم للعرب 
ودول �ملجل�س رمًز� للحكمة ومثاالً للقيادة �لفذة، د�عني �ملولى جلت 

قدرته �أن يحفظ �سموه ويرعاه ويدميه عزًّ� وذخًر� للوطن و�سعبه.

�ملنام���ة - بن���ا: تلق���ى 
�ساح���ب  �ل���وزر�ء  رئي����س 
�ل�سم���و �مللكي �الأمري خليفة 
بن �سلم���ان �آل خليفة برقية 
تهنئة م���ن �أمني عام جمل�س 
�لدفاع �الأعلى �لفريق �لركن 
�ل�سيخ دعي���ج بن �سلمان �َل 
خليفة، وذل���ك مبنا�سبة منح 
�سم���وه درع �لعم���ل �لتنموي 
�ل���دول  جامع���ة  قب���ل  م���ن 

�لعربية.
 

وفيما يلي ن�س �لربقية 
-:

�سي���دي �ساح���ب �ل�سمو 
�مللك���ي �الأم���ري خليف���ة بن 
�سلمان �َل خليفة حفظه �هلل 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء �ملوقر
ورحمة  �ل�س���الم عليك���م 

�هلل وبركاته ،،،
ي�رشفن���ي وي�سع���دين �أن 
�أرف���ع �إل���ى مق���ام �سموك���م 
�لتهاين  �آيات  �أ�سمى  �لكرمي 
�لتربيكات مبنا�سبة  و�أطيب 
من���ح �سموك���م درع جامع���ة 
�ل���دول �لعربي���ة للريادة يف 
جمال �لعمل �لتنموي �لعربي 
و�لت���ي منحتها جامعة �لدول 
�لعربي���ة ل�سموك���م تقدي���ًر� 
لدوركم �لر�ئد و�إ�سهاماتكم 
�ملج���ال  يف  �ملتو��سل���ة 
�لتنم���وي و�حل�رشي للبحرين 
�إ�ساف���ة �إل���ى دع���م �سموكم 
ل���كل م���ا م���ن �ساأن���ه تعزيز 

�لعمل �لعربي �مل�سرتك.
�جلائ���زة  ه���ذه  �إن 
وغريها م���ن �جلو�ئز �لدولية 
�ملرموق���ة و�لتي نالت �رشف 
�إل���ى �سموكم هي  �النت�ساب 
�سه���اد�ت �ع���رت�ف و�متنان 
�أجم���ع  �لع���امل  جان���ب  م���ن 
و�إجن���از�ت �سموكم  بجه���ود 
�مل�سهودة يف حتقيق نه�سة 
مملك���ة  يف  وناجح���ة  ر�ئ���دة 
�لبحرين باتت مثار �الإعجاب 
عل���ى  ب���ه  يحت���ذى  ومث���ال 
�لعرب���ي و�لدويل،  �مل�ستوى 
كم���ا ت�سكل جت�سي���ًد� لنجاح 
�سموك���م �لكب���ري يف �الرتقاء 
مب�ست���وى �لتحديث �ل�سامل 
يف  �حل�ساري���ة  و�لتنمي���ة 
مملكة �لبحري���ن وما و�سلت 
متقدم���ة  م�ستوي���ات  م���ن 

للغاية.

ه���ذ�  يف  ي�سعن���ي  وال 
لك���م  �أج���ّدد  �أن  �إال  �ملق���ام 
ي���ا �ساح���ب �ل�سم���و �مللكي 
�أ�سم���ى �لتهاين و�لتربيكات 
بهذ� �الإجن���از، د�عًيا �ملولى 
يحفظك���م  �أن  وج���ّل  ع���ّز 
وي�سبغ عل���ى �سموكم موفور 
�ل�سح���ة و�لعافية و�ل�سعادة 
ملو��سلة م�سريتكم �ملباركة 

�لقيادة  و�ملوفق���ة يف ظ���ل 
�ساح���ب  حل����رشة  �حلكيم���ة 
�جلاللة �مللك حمد بن عي�سى 
�لب���الد  عاه���ل  خليف���ة  �َل 

�ملفدى حفظه �هلل ورعاه.
 

يا  تعال���ى  وفقك���م �هلل 
�ساح���ب �مللكي و�سّدد على 
طريق �خلري و�لنجاح خطاكم

• عبد�للطيف �لبوعينني	

•  �ل�سيخ دعيج بن �سلمان	

�أمني عام جمل�س �لدفاع �الأعلى: 
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� ب�أمري قطر ويل العهد يجري ات�ص�الً ه�تفيًّ

... و�صموه يبعث برقية تهنئة اإلى وزير العدل    

الدو�رسي: رئي�س الوزراء رمز وطني �ص�مخ  

اأه�يل املحرق: رئي�س الوزراء رمز اأده�س الع�مل 

رئي�س الوزراء يهنئ بعودة املختطفني �ص�ملني لقطر

جمعية االأطبـ�ء تهنـئ رئيـ�س الـوزراء

روؤية وعزمية االأمري خليفة نربا�س تتعّلم منه االأجي�ل

يف ات�شالني هاتفيني مبمثل الأمري وال�شيخ عبداهلل بن نا�رص

مبنا�شبة فوز �شموه بدرع العمل التنموي

“امل�شتقبل ال�شبابية” تبارك ل�شمو رئي�س الوزراء 

اأجرى رئي�س الوزراء  �شاحب ال�شمو امللكي 
الأم���ري خليف���ة ب���ن �شلم���ان اآل خليف���ة ات�شال 
هاتفي���ا باملمث���ل ال�شخ�ش���ي لأم���ري دولة قطر 
ال�شقيقة �شمو ال�شي���خ جا�شم بن حمد اآل ثاين، 
اأع���رب �شموه خالله عن تهاني���ه مبنا�شبة اإطالق 
�رصاح الأبناء الأع���زاء القطريني الذين اختطفوا 
يف جمهورية العراق خالل رحلة �شيد وعودتهم 
اإلى وطنهم �شاملني، موؤكدا �شموه باأن ذلك جاء 
تتويجا للجهود والتحركات التي قادها �شاحب 
ال�شمو ال�شي���خ متيم بن حمد اآل ثاين اأمري دولة 

قطر ال�شقيقة.
وقد اأع���رب املمثل ال�شخ�ش���ي لأمري دولة 
قط���ر ع���ن �شك���ره وتقدي���ره ل�شاح���ب ال�شمو 
امللك���ي رئي����س ال���وزراء عل���ى م�شاع���ر �شموه 
الطيب���ة والتي توؤكد على م���ا يربط البلدين من 

عالقات وثيقة.
 واأج���رى رئي����س ال���وزراء  �شاح���ب ال�شمو 
امللك���ي الأم���ري خليفة ب���ن �شلم���ان اآل خليفة 
ات�ش���ال هاتفي���ا برئي�س جمل�س ال���وزراء ووزير 

الداخلي���ة بدولة قطر ال�شقيق���ة ال�شيخ عبداهلل 
ب���ن نا�رص اآل ث���اين، هن���اأه �شموه باإط���الق �رصاح 
يف  اختطف���وا  الذي���ن  القطري���ني  املواطن���ني 
جمهوري���ة الع���راق خالل رحلة �شي���د وعودتهم 
اإلى وطنهم �شاملني، داعيا �شموه املولى جلت 
قدرت���ه اأن يحفظ دول���ة قط���ر و�شعبها يف ظل 
قي���ادة �شاحب ال�شمو ال�شي���خ متيم بن حمد اآل 

ثاين اأمري دولة قطر.
 وق���د اأع���رب رئي����س جمل�س ال���وزراء وزير 
الداخلي���ة بدول���ة قط���ر ال�شقيق���ة ع���ن �شكره 
وتقديره ل�شاحب ال�شمو امللكي رئي�س الوزراء 
على م�شاعر �شموه الطيب���ة والتي تعك�س جانبا 
من الدعم الذي حتظى ب���ه العالقات البحرينية 

القطرية من لدن �شموه. 

اجلفري – جمعي���ة الأطباء: هن���اأت جمعية 
الأطب���اء البحريني���ة رئي����س ال���وزراء �شاحب 
ال�شم���و امللك���ي الأمري خليفة ب���ن �شلمان اآل 
خليف���ة، مبنا�شب���ة من���ح �شم���وه درع العم���ل 
التنم���وي من قبل اجلامعة العربية، موؤكدة اأن 
ه���ذا التكرمي امل�شتحق ل�شم���و رئي�س الوزراء 
ي�شكل م�شدر فخر واعت���زاز لكل البحرينيني 
ا  الذي���ن ينعمون مبعدلت تنمي���ة متقدمة جدًّ
بح�ش���ب املوؤ����رصات الدولي���ة، وذل���ك بف�شل 
يف  ل�شم���وه  ال�شتثنائي���ة  الدوؤوب���ة  اجله���ود 
تاأ�شي����س نه�ش���ة البحري���ن احلديث���ة بقيادة 
عاه���ل الب���الد �شاحب اجلاللة املل���ك حمد بن 

عي�شى اآل خليفة.
وبه���ذه املنا�شب���ة، تق���ّدم رئي�س جمل�س 
اإدارة اجلمعي���ة حمم���د رفي���ع باأح���ّر الته���اين 
واأطيب التربيكات ل�شمو رئي�س الوزراء، لفًتا 
اإل���ى اأن هذا التك���رمي رفيع امل�شت���وى ياأتي 
اأي�ًش���ا عرفاًنا وتقدي���ًرا باإ�شهامات �شموه يف 
جمال التنمية امل�شتدامة، ودور �شموه الرائد 
يف التحدي���ث ال�شام���ل والنه�ش���ة احل�شارية 

ململكة البحرين على خمتلف الأ�شعدة.
واأكد رفي���ع اأن منح �شم���و رئي�س الوزراء 
جائ���زة العم���ل التنم���وي اإمنا ي�ش���ّكل اإ�شافة 
جدي���دة ل�شج���ل �شم���وه احلاف���ل باملنج���زات 

الكب���رية، ويوؤك���د م���رة اأخ���رى عل���ى املكانة 
الرفيعة التي يحظى بها �شموه لي�س يف مملكة 
البحرين فح�شب بل لدى �شعوب الأمة العربية 
وعلى خمتلف امل�شتويات ك�شخ�شية بارزة يف 

املحافل املحلية والإقليمية والدولية.
واأ�شار اإل���ى اأن هذا التكرمي يعك�س اأي�ًشا 
ال���دور التاريخ���ي ال���ذي ينه�س ب���ه �شاحب 
ال�شم���و امللكي رئي����س الوزراء عل���ى �شعيد 
تعزي���ز العالق���ات العربية امل�شرتك���ة، ودعم 
�شم���وه املتوا�ش���ل للعمل العرب���ي امل�شرتك 
وم�شاري���ع التنمية، موؤكًدا اأن هذا التكرمي هو 
تكرمي ململكة البحرين ولالأمة العربية اأي�ًشا.

اأك����دت جمعي����ة امل�شتقبل ال�شبابي����ة اأن تكرمي 
رئي�س الوزراء �شاحب ال�شم����و امللكي الأمري خليفة 
بن �شلمان اآل خليف����ة من قبل جامعة الدول العربية 
ب����� “درع الري����ادة يف العم����ل التنم����وي” اإمنا يعك�س 
ا رفي����ع امل�شتوى لإجن����ازات �شموه  تكرمًي����ا م�شتحقًّ
املرتاكم����ة يف جم����ال التنمي����ة، ويج�ّشد م����دى اأهمية 
اجله����ود الدوؤوبة التي يبذله����ا �شموه لرفع معدلت 
التنمي����ة ونقل البحرين اإلى م�شاف الدول املتقدمة 
وتر�شي����خ م�ش����رية الزدهار املن�ش����ود بقيادة عاهل 
الب����الد �شاح����ب اجلالل����ة املل����ك حمد ب����ن عي�شى اآل 

خليفة.
واأك����د رئي�����س جمل�����س اإدارة اجلمعي����ة �شب����اح 
الزي����اين اأن اختي����ار جامعة ال����دول العربية ل�شاحب 

ال�شم����و امللك����ي رئي�س ال����وزراء كاأول قائ����د عربي 
ين����ال هذا الدرع التنموي اإمن����ا يوؤكد تفرد �شخ�شية 
�شم����وه باإجنازاته����ا املتمي����زة يف العم����ل التنم����وي 
وجهوده الرائدة يف حتقيق التقدم للمملكة يف كافة 
املج����الت. وق����ال الزي����اين “اإن من ح����ق اأي مواطن 
بحرين����ي اأن يفخ����ر باملكت�شبات التنموي����ة الكبرية 
الت����ي ت�شهده����ا اململك����ة، وبالنقلة النوعي����ة التي 
حققته����ا على خمتل����ف امل�شتوي����ات، وباتت ت�شغل 

مرتبة متقدمة يف املوؤ�رصات التنموية العاملية”.
واأ�شاف اأن روؤية وعزمية �شاحب ال�شمو امللكي 
رئي�س ال����وزراء ت�شكل نربا�ًشا تتعل����م منها الأجيال 
يف كيفي����ة العم����ل الوطني م����ن اأجل خدم����ة الوطن، 
وامل�ش����ي قدًم����ا لتعزي����ز مكان����ة البحري����ن كمث����ال 

يحتذي به يف التحدي����ث ال�شامل واحل�شاري، وحمط 
اإعجاب العديد م����ن املوؤ�ش�شات الدولية والإقليمي، 
لفًت����ا عل����ى �شعيد ذي �شل����ة اإلى اأن ه����ذا التكرمي 
يعك�����س اأي�ًش����ا دور �شم����و رئي�س ال����وزراء يف تعزيز 
العمل العربي امل�ش����رتك، وتطوير العالقات البينية 

العربية، وجتاوز اأية حتديات تعرتيها.
����ل البحرين يف منظمات  واأك����د الزياين، الذي مثَّ
عربي����ة ودولي����ة، اأهمي����ة ه����ذا التكرمي داخ����ل بيت 
الع����رب، يف ر�شالة له����ا دللت على ق����درة �شاحب 
ال�شم����و امللك����ي الأمري خليفة بن �شلم����ان اآل خليفة 
على رف����ع معدلت التنمي����ة مع احلف����اظ على الأمن 
وال�شتق����رار يف بل����ده و�شط اإقلي����م يتواجه حتديات 

وا�شطرابات كبرية مت�شاعدة.

• •ال�شيخ جا�شم بن حمد	 ال�شيخ عبد اهلل بن نا�رص	

املنامة - بنا: اأجرى ويل العهد نائب 
القائ���د الأعل���ى النائ���ب الأول لرئي����س 
جمل�س ال���وزراء �شاح���ب ال�شمو امللكي 
الأم���ري �شلمان بن حمد اآل خليفة ات�شالً 
هاتفيًّا باأمري دول���ة قطر ال�شقيقة اأخيه 
�شاح���ب ال�شم���و ال�شيخ متي���م بن حمد 
اآل ث���اين. واأعرب �شموه خ���الل الت�شال 
الهاتفي، عن خال�س تهانيه ل�شمو اأمري 

قطر ولل�شعب القطري ال�شقيق مبنا�شبة 
عودة مواطني دولة قطر املحتجزين يف 
جمهورية العراق، �شامل���ني لبلدهم اإثر 
جن���اح امل�شاع���ي التي قامت به���ا دولة 
قطر ال�شقيقة من اأجل عودة مواطنيها، 
�شائ���اًل �شموه اهلل تعال���ى اأن يدمي على 
دول���ة قط���ر و�شعبه���ا ال�شقي���ق الأم���ن 

والأمان واملزيد من التطور والنماء.

املنام���ة - بن���ا: بع���ث ويل العهد نائب 
القائ���د الأعلى النائ���ب الأول لرئي�س جمل�س 
الوزراء �شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان 
بن حم���د اآل خليف���ة برقية تهنئ���ة اإلى وزير 
العدل وال�شوؤون الإ�شالمية والأوقاف ال�شيخ 
خالد بن علي اآل خليفة، وذلك مبنا�شبة فوز 
املت�شابقني مهنا اأحمد ال�شي�شي البوعينني 
باملرك���ز الأول يف فرع حف���ظ القراآن الكرمي 
كام���اًل، واملت�شاب���ق حمم���د �شم���ري جماه���د 
باملرك���ز الث���اين يف ف���رع الت���الوة، وذلك يف 
جائزة الكويت الدولية للقراآن الكرمي والتي 

اختتمت موؤخًرا بالعا�شمة الكويتية. 
واأ�ش���اد �شمو ويل العهد يف برقيته بهذا 
الإجناز امل�رصف وبجهود املت�شابقني من اأجل 

حتقيقه ورفع ا�شم مملكة البحرين بكل فخر 
واعت���زاز، متمنيًّا �شم���وه لهم���ا دوام النجاح 

وموا�شلة الإبداع والتفوق.
وثّمن �شمو ويل العهد اجلهود املخل�شة 
الت���ي يبذله���ا ال�شي���خ خال���د ب���ن عل���ي اآل 
خليفة ورعايته امل�شتم���رة ملختلف الربامج 
والأن�شط���ة والفعالي���ات املرتبط���ة بخدم���ة 
مب�شت���وى  والنهو����س  العزي���ز  اهلل  كت���اب 
حفظت���ه ب�شتى ال�شب���ل املعرفي���ة وت�شخري 
البيئ���ة الالزم���ة الت���ي ل غنى عنه���ا لالإبداع 
وحتقيق الإجن���ازات وحر�شه عل���ى موا�شلة 
جناحهم، الأمر الذي ينعك�س ب�شورة اإيجابية 
���ا �شم���وه  عل���ى النا�شئ���ة وال�شب���اب، متمنيًّ

للجميع كل التوفيق وال�شداد.

الق�شيبية - جمل�س النواب: هناأ النائب 
حمد الدو�رصي رئي����س الوزراء �شاحب ال�شمو 
امللكي الأمري خليفة ب���ن �شلمان اآل خليفة، 
مبنا�شب���ة منح �شموه درع العمل التنموي من 

قبل جامعة الدول العربية.
وقال “ي�شع���دين وي�رصفني اأن اأرفع اإلى 
مقام �شموكم الكرمي اأ�شمى اآيات التربيكات 
والتهاين مبنا�شبة من���ح �شموكم درع جامعة 
ال���دول العربي���ة للريادة يف العم���ل التنموي 
العربي تقدي���ًرا وعرفاًنا لإ�شهامات �شموكم 
حفظك���م اهلل يف جم���ال التنمي���ة امل�شتدامة، 

ودوركم الكبري يف النه�ش���ة احل�شارية على 
كافة امل�شتويات الإقليمية والدولية”.

واأو�ش���ح “اأن ما يحظى ب���ه �شمو رئي�س 
ال���وزراء من اع���رتاف دويل واإقليمي ياأتي يف 
اإط���ار الأعمال واجلهود الت���ي يبذلها �شموه، 
واأن روؤي���ة �شم���وه الثاقبة ه���ي م�شار طريق 
وخطة عم���ل للتنفيذ والتطبيق تاأتي ثمارها 
دائًم���ا للو�ش���ول اإلى الأه���داف املن�شودة”. 
وتابع “نفخ���ر بتوجيهات رئي����س الوزراء يف 
كل لقاء، فن�شتمد من �شموه خربته الطويلة 

يف كافة املجالت، ونفخر بوجوده معنا.

اأع���رب ع�ش���و جمل�س املح���رق البلدي 
ال�شابق رئي�س اللجنة الأهلية رئي�س جمعية 
املحرق للمتقاعدين حممد املطوع عن فخر 
اأه���ايل املح���رق واعتزازه���م مبنا�شبة منح 
�شاح���ب ال�شم���و امللكي الأم���ري خليفة بن 
�شلم���ان اآل خليفة ومنح���ه “درع الريادة يف 
العمل التنموي” من جامعة الدول العربية.

واأك���د املط���وع اأن دعم �شّم���وه لكافة 
القطاع���ات مبا فيه���ا التنموي���ة واخلدمية 
تل���ك  جن���اح  يف  الكب���ري  الأث���ر  له���ا  كان 
القطاعات والدلي���ل الدامغ هو التكرميات 
واجلوائز والأو�شمة العاملّية والدولية التي 
ا�شتحقه���ا �شم���وه ب���كل ج���دارة، واأن ا�شم 
اململكة و�شع على اخلارطة العاملية يف كل 

املجالت.
واأ�ش���اف املط���وع، اإن ه���ذا التك���رمي 

لي����س بالغري���ب عل���ى الرمز الكب���ري الذي 
اأده�س العامل باأ�رصه وح�شد خمتلف اجلوائز 
والتكرميات والأو�شمة العاملية نظري نهج 
�شم���وه الثاق���ب واحلكيم يف ظ���ل امل�رصوع 
الإ�شالح���ي الرائ���د جلاللة املل���ك املفدى، 
اإذ اإن �شم���وه دائًم���ا م���ا يدع���و دول العامل 
ويطالبها ب���اأن تعمل جاهدة من اأجل العمل 
التنم���وي العربي امل�شرتك لبن���اء منظومة 

عالقات دولية متوازنة.
م���ن جانبه، قال ع�ش���و جمل�س املحرق 
البلدي ال�شابق خالد بوعنق اإن تكرمي بيت 
العرب ومن���ح �شموه هذه اجلائزة املرموقة 
الت���ي نالها �شموه هي بره���ان عاملي على 
اجله���ود الكب���رية والدور الب���ارز ل�شموه يف 
جمال العمل التنم���وي ودعم العمل العربي 

امل�شرتك.

اجلديدة يف البحرين يطلع�ن على “هوبلو”  االإعالم و “الهوبلوتي�صت��س”  
عر�س اأحدث ال�شاعات يف بازلوورد 2017

اعتاد جامعو �شاع����ات هوبلو وحمّبو املاركة اإلى 
طابعه����ا “الأول واملختلف والفري����د” واإلى �شاعاتها 
التي تنتم����ي اأي�ًشا اإلى هذا املنه����ج. وبف�شل ذلك، 
ق����د جنح����ت العالم����ة ال�شوي�رصي����ة كل ع����ام يف اإبهار 
اجلمه����ور ب�شاعات جديدة مبتك����رة وخالقة. ومل يكن 
اأده�ش����ت  اإذ  2017 ا�شتثن����اء،  معر�����س بازلوورل����د 
هوبل����و جماهريه����ا م����رة اأخ����رى ب�شاع����ات ل تن�شى، 
وخا�شة جنمة امل�شتجّدات، جمموعة َتكفرامي فرياري 
اجلديدة متاما، والتي اأُطِلَقت احتفال بالذكرى ال�70 
لفرياري. وقد اأعادت العالم����ة جولة عر�س �شاعاتها 
اإلى ال�رصق الأو�شط للعام الثاين على التوايل لتقدمي 
جمموعاته����ا اجلديدة، وقد م����ّرت عرب البحرين، حيث 
رحب الدكت����ور عبدالقا�شم ال�ش����ريازي، رئي�س مركز 
البحري����ن للمجوه����رات، واملدي����ر الإقليم����ي لهوبلو 
واإفريقي����ا مارك����و تيدي�شك����ي  الأو�ش����ط  ال�����رصق  يف 

بالهوبلوتي�شتا�س وجامعي ال�شاعات وال�شحافيني.
 ب����داأ احل����دث يف فن����دق ف����ور �شيزون����ز- خليج 
البحري����ن، حيث اطلع اأع�شاء ال�شحافة على ال�شاعات 
اجلدي����دة وهي: اأح����دث جمموع����ة بيغ بان����غ فرياري 
اأو  بالتيتاني����وم  واملتوف����رة  الإ�ش����دار،  املح����دودة 
بالكين����غ غول����د اأو بالكارب����ون، وجمموع����ة َتكفرامي 
ف����رياري توربّي����ون كرونوغ����راف، وه����ي الأول����ى من 

�شنفها وقد اأُنتجت 70 قطعة من كل طراز يف اإ�شارة 
اإلى العيد ال�70 لفرياري، و�شاعة MP-09 توربّيون 
Bi-Axis الثنائية املح����ور والتي تتمّتع باحتياطي 
طاق����ة ملدة 5 اأيام، و�شاعات بي����غ بانغ ’وان-كليك‘ 
اإيطالي����ا اإنديباندانت بقر�شها وحزامها امل�شنوعني 
م����ن املخم����ل، وبيغ بان����غ اونيكو �شف����ري ذات اللون 
الأزرق الآ�����رص اأو الأحمر اخلالب، و�شاعة �شبرييت اوف 
بيغ بان����غ �شفري ال�شّفافة، وجمموع����ة �شبرييت اوف 
بيغ بانغ مونفايز التي تاأتي يف 4 األوان بهيجة. وقال 
ماركو تيدي�شكي: “ي�رصنا اأن نعود اإلى البحرين كجزء 
من جولتنا يف ال�رصق الأو�شط لتقدمي اأحدث �شاعاتنا، 

ولنتحّدث مع عمالئنا واأفراد ال�شحافة”.
وتخّلل الف����رتة الثانية من احل����دث ع�شاء خا�س 

جم����ع ب����ني  “الهوبلوتي�شتا�س” والأ�شدق����اء الذين 
تفاعلوا مع اأع�شاء مركز البحرين للمجوهرات وفريق 
هوبل����و ال�رصق الأو�شط واإفريقي����ا. واأتيحت لل�شيوف 
فر�ش����ة للتع����رف على مزي����د من املمي����زات املثرية 
لالهتمام للمجموعات املختلفة، ولتفّح�س تفا�شيل 
كل �شاعة عن قرب. بدوره، عّلق الدكتور عبدالقا�شم 
ال�شريازي قائال: “ن�شعر بالفخر ونت�رصف با�شت�شافة 
جول����ة عر�����س �شاعات هوبل����و يف املنامة م����رة اأخرى 
ونتطلع �إلى هذ� �لن�ص����اط �ل�صنوي �لذي �أ�صبح حدثا 
متوقع����ا يف املنطقة. �ش����وق هوبلو يف البحرين هو يف 
حالة منو �رصيع لذا لي�س لدينا �شك يف اأن املجموعات 

اجلديدة �شتجذب العمالء احلاليني واجلدد”. 
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مبنى العلوم والتكنولوجيا �سيكون الأكرب من نوعه يف البحرين
“بيان البحرين” حتتفل بالأجداد وت�سجل الإجنازات... العتيبي لـ “البالد”:

بدور املالكي من مدينة عي�سى 

حتت رعاية رئي�س جمل�ـــس اإدارة مدر�سة بيان 
البحرين النموذجية، نّظم جمل�س الأهايل واملعلمني 
باملدر�ســـة، احتفال “يوم الأجـــداد” ال�سنوي حتت 
�سعار احتفال هذا العام “بالدي اخلليج” وبح�سور 

اأكرث من 700 جد وجدة مع اأبنائهم واأحفادهم.
واأعربت رئي�س جمل�ـــس اإدارة “بيان البحرين” 
ال�سيخـــة مـــي العتيبـــي، يف كلمتهـــا عـــن �سكرهـــا 
وتقديرهـــا لـــكل احل�سور، وقالـــت: “اإن حفل يوم 
الأجداد هو احلفل الأكـــر والأجمل ملدر�سة البيان 
ولأهاليها حيـــث اإن الطالب يوؤدون عرو�سهم اأمام 

اأجدادهم الذين يع�سقونهم”. 
وحـــول الإجنـــازات التـــي حققتهـــا املدر�سة، 
اأو�سحـــت اأن احل�ســـول علـــى المتيـــاز يف تقريـــر 
ا  ـــا وعمليًّ هيئـــة �سمان اجلـــودة، كان اإجنـــاًزا علميًّ
ي�سجـــل للمدر�ســـة وهيئتهـــا التعليميـــة وطالبها 
كمعيار عاملي بالتعليم اأمام الهيئات واملنظمات 
التعليمية على م�ستوى العامل ولي�س كمعيار حملي 
فقـــط اأمام املدار�ـــس الأخرى، م�سيفـــة اأن انطالق 
العمـــل يف مبنى العلـــوم والتكنولوجيـــا، وهو اأكر 
مبنى من نوعه يف البحرين، يعد اإجناًزا كبرًيا، مردفة 
اأن مدر�ســـة البيان تعد مـــن املدار�س املتفوقة يف 
اجلانـــب التكنولوجـــي، واأنها تطبـــق التكنولوجيا 
يف كافة فعالياتهـــا ومرافقها، مو�سحـــة اأن اإن�ساء 

مكتـــب خا�ـــس ملجل�س الأهـــايل واملعلمـــني، كان 
اأي�ًسا اأحد الإجنازات التي حتققت.

واأكدت ال�سيخة مـــي اأن اإ�سدار بطاقة الهوية 
اخلا�سة بطلبة باملدر�سة وح�سب املرحلة وال�سف، 
وباألـــوان معينة، والذي يعد اإجناًزا لت�سهيل متابعة 
الطلبة ودخولهم للمدر�ســـة، بالإ�سافة اإلى تنظيم 
املـــرور عند مداخـــل املدر�ســـة، وتثبيـــت اللوائح 

الإر�ساديـــة للمباين، ووجـــود دكتـــورة متخ�س�سة 
ملتابعـــة امللف ال�سحـــي لكل طالـــب، مع ممر�سة 
خمت�ســـة، وهو يعد تطبيًقا غـــري م�سبوق باملقارنة 
مع املدار�س الأخـــرى، مبينة اأن بدء العمل بت�سييد 
مبنـــى ريا�ـــس الأطفال والذي �سينتهـــي العمل به 
عـــام 2018، والـــذي �سيقـــام على اأر�ـــس منحتها 
احلكومـــة للمدر�سة، و�سينطلـــق العمل به مع �رشكة 

متخ�س�ســـة، لي�ســـد الطلب الكبري علـــى املدر�سة 
للت�سجيل فيها. 

وكانـــت املفاجـــاأة هـــي التحيـــة التـــي قدمها 
الفنـــان البحريني اأحمد اجلمـــريي، يف بداية احلفل، 
والـــذي حيا بهـــا الأجـــداد وتغنى بالبحريـــن واأهل 
البحرين. وتنـــاول العر�س الذي قدمـــه طلبة بيان 
البحريـــن لأجدادهـــم، فقـــرات متعـــددة ا�ستمرت 

لأكـــرث من �ساعتـــني قدم خاللها طـــالب ال�سفوف 
ـــا متميـــًزا  ـــا غنائيًّ التمهيديـــة والبتدائيـــة، عر�سً
ربـــط اأ�سالـــة املا�ســـي والزمـــن اجلميـــل باحلا�رش 
وامل�ستقبـــل. حيت ات�ســـح الطالب بعلـــم البحرين 
واعـــالم دول جمل�ـــس التعـــاون اخلليجـــي والتـــي 
امتزجـــت بالوان الـــراي وا�سوات الغنـــاء اجلميلة 

و�سط ت�سفيق الأجداد واعجابهم.

ت�سوير: عبد الر�سول احلجريي 
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دلل ال�رشوقي حت�صل على جائزة “الأم املثالية”

90 األف دينار ل�صيانة تلفيات طرق جممع مبدينة حمد

حريق يف م�صجد ال�صيخ حممد بال�صهلة ال�صمالية 

النعيمي يوؤكد دور الأن�صطة يف تعزيز الوحدة الوطنية

اأثناء “الفورمال 1” وكيل الداخلية ي�صيد بجهود “املرور” 

تقديرا جلهودها يف خدمة املعاقني

مطالًبا بتثبيت عقوبة جريان املاء يف الطرقات... اجلنيد لـ “$”:

اآل ع�صفور يدعو لإ�صالح الأ�رضار فوًرا... “اجلعفرية”: 

رعى مهرجان “البحرين جتمعنا”

زار “الإدارة” والتقى منت�صبيها 

مت تكرمي دلل عبــــداهلل ال�رضوقي بجائزة “الأم 
املثاليــــة” من قبــــل موؤ�ص�صة �صنــــد الطفل املعاق 
الكويتية، وذلك تقديرا منها لعطائها وا�صهاماتها 
اجلليلــــة يف خدمة ورعاية املعاقــــني، وقد جاء ذلك 
خــــالل الحتفال الــــذي اأقامه مركز اخلــــرايف لأن�صطة 
املعاقــــني حفــــل جائــــزة الأم املثاليــــة لالإعاقــــات 
الذهنيــــة يف ن�صخته اخلام�صة الذي اأقيم حتت رعاية 
رئي�س جمل�ــــس اإدارة موؤ�ص�صة �صنــــد الطفل املعاق 
�صبيكة اجلا�ــــرض وبح�صور الرئي�ــــس الفخري للنادي 
الكويتي الريا�صــــي للمعاقني ال�صيخة �صيخة العبد 
ال�صبــــاح، وكرم فيه الأمهــــات املثاليات لالإعاقات 

الذهنيــــة يف الكويــــت واخلليــــج والــــدول العربيــــة.
وكرمت اجلائــــز 20 اأًما مثاليــــة، 12 اأم من الكويت 
و5 اأمهات مــــن دول اخلليج وثالث اأمهات من دول 

م�رض ولبنان والأردن.
وتهدف جائزة الى ت�صليــــط ال�صوء على اأولياء 
اأمور العاقــــات الذهنية وابــــراز دورهم يف املجتمع 
كما ت�صهم يف تكري�ــــس دور الأم يف املجتمع ليكون 
منوذجــــا يحتذى به من خالل هــــذه اجلائزة، وتهدف 
اجلائزة كذلك اإلــــى ت�صجيع الأم املثالية وحتفيزها 
علــــى ا�صتمرارية العطاء لأبنائها مــــن ذوي الإعاقة، 
وحتــــث اجلائزة علــــى ت�صجيع الأمهــــات على العمل 
الجتماعــــي بحيــــث يــــرز دورهن يف حت�صــــني حياة 

الأ�صخا�س من ذوي الإعاقة.

انتقد ع�صو جمل�س بلــــدي ال�صمالية طه اجلنيد 
قرار جلنــــة املرافق ال�صورية ب�صطــــب عقوبة املادة 
الثالثــــة مــــن قانــــون النظافــــة العامة الــــذي ينظره 
جمل�ــــس ال�صــــورى يف الوقت احلا�ــــرض، والتي حظرت 
اأفعال الب�صــــق اأو لفظ اأي مادة مم�صوغــــة، اأو اإلقاء 
اأو تــــرك املهمــــالت وال�صجائر والف�صــــالت، وق�صاء 
احلاجــــة يف غري املــــكان املعد لذلــــك، اإ�صافــــة اإلى 
غ�صل املركبــــات اأو غريها اأو اأي عمــــل م�صابه يوؤدي 
اإلى جريان املياه اإلى ال�صوارع اأو املمرات اأو الأزقة، 
وتــــرك مياه املكيفــــات دون متديــــدات يف الأماكن 

املخ�ص�صة.

وطالــــب اجلنيد بتثبيت عقوبــــة القيام باأفعال 
تــــوؤدي اإلى جريان املياه اإلى ال�صوارع اأو املمرات اأو 
الأزقة على الأقل مــــن بني تلك الأفعال املن�صو�س 
عليها يف املادة، ملا يت�صبب به هذا الفعل من اأ�رضار 
جمة على البنية التحتيــــة، وتكلف الدولة الكثري من 

الأموال لإجراء ال�صيانة.
واأ�صــــاف اأن مدينــــة حمــــد علــــى �صبيــــل املثال 
بلغــــت كلفة �صيانة طرقاتهــــا و�صوارعها 800 األف 
دينــــار خالل العام املا�صي، يف حني اأنه مت ر�صد 90 
األف دينار مــــن ميزانية ال�صيانة لهذا العام ل�صيانة 
طرقات جممع 1214 خالل العــــام اجلاري؛ نظًرا ملا 
تعر�ــــس له من تلفيــــات للطبقــــة ال�صفلتية ب�صبب 

املاء املهدور.

املنامـــة - الأوقـــاف اجلعفريـــة: دعـــا رئي�ـــس 
الأوقـــاف اجلعفريـــة حم�صـــن اآل ع�صفور اإلـــى �رضعة 
املبا�ـــرضة يف اإ�صالح كافة الأ�رضار التي حلقت مب�صجد 
ال�صيـــخ حممد الكائـــن يف منطقة ال�صهلـــة ال�صمالية، 
وذلـــك اإثـــر تعر�صه حلريـــق �صباح اأم�ـــس )ال�صبت(، 
دون ت�صجيـــل اإ�صابات. واأ�صارت الإدارة يف بيان اإلى 
اأن رئي�ـــس الأوقـــاف اجلعفرية كلـــف الإدارة بال�رضعة 
الالزمـــة باإ�صالح كافـــة الأ�رضار الناجمـــة عن احلريق 
الـــذي اأتـــى علـــى امل�صجـــد وحمتوياته، ليتـــم اإعادة 

افتتاح امل�صجد يف اأقرب وقت ممكن.
واأ�صـــارت الإدارة اإلـــى اأنـــه فـــور وقـــوع احلريق 
قام رئي�س ق�صم ال�صيانـــة يف الإدارة علي مريزا بناًء 
علـــى توجيه رئي�س جمل�س الأوقـــاف بزيارة للم�صجد 
للوقـــوف على الأ�رضار التي حلقت بامل�صجد ومرافقه 

واإعـــداد تقرير فني والتوا�صل والتن�صيق املبا�رض مع 
اجلهات الر�صمية والأمنية.

كمـــا اأعربـــت الأوقـــاف اجلعفريـــة عـــن �صكرها 
وتقديرهـــا لوزيـــر الداخليـــة الفريق الركـــن ال�صيخ 
را�صـــد بن عبـــداهلل اآل خليفـــة وم�صـــوؤويل ومنت�صبي 
الإدارة العامـــة للدفاع املدين على �رضعة ا�صتجابتهم 
ومتكنهـــم مـــن اإخماد احلريق يف وقـــت قيا�صي دون 
وقوع اإ�صابات وهلل احلمد، موؤكدة اأن الإدارة حري�صة 
علـــى �صالمة كافـــة امل�صلني ومرتـــادي امل�صاجد يف 

خمتلف املناطق.
واأ�صـــاد الأهـــايل مبتابعة واهتمـــام “اجلعفرية” 
والدفاع املـــدين، معربني عن تقديرهـــم لال�صتجابة 
الفورية ب�رضعة اإطفـــاء احلريق وتوجيه رئي�س جمل�س 

الأوقاف ب�رضعة مبا�رضة اأعمال ال�صيانة للم�صجد.

املنامة - بنا: رعى وزير الرتبية والتعليم ماجد 
النعيمي مهرجـــان الوزارة الريا�صـــي الوطني الأول 
لطلبة املعهدين الديني، والديني اجلعفري مبختلف 
مراحلهمـــا الدرا�صيـــة، والذي حمل �صعـــار “البحرين 

جتمعنا”، واحت�صنه املعهد الديني.
واأكـــد النعيمي، لدى ح�صوره جانًبا من فعاليات 
املهرجـــان الريا�صيـــة، اأن فكـــرة املهرجـــان تقـــوم 
علـــى ت�صكيـــل كل فريق طالبي من خليـــط من طلبة 
املعهدين، يف اإطار اهتمام الوزارة بتوظيف الأن�صطة 
الطالبيـــة املتنوعـــة يف جمـــال ن�ـــرض قيـــم الت�صامـــح 
والتعاي�ـــس والتعـــاون واحلوار والوحـــدة الوطنية يف 
الف�صـــاء املدر�صـــي، تعزيـــًزا لـــدور مناهـــج الرتبية 

للمواطنة يف هذا املجال.

املنامة - بنا: زار وكيـــل وزارة الداخلية ال�صيخ 
نا�رض بن عبد الرحمن اآل خليفة الإدارة العامة للمرور، 
حيـــث كان يف ا�صتقبالـــه مديـــر عـــام الإدارة ومدراء 

الإدارات.
ويف م�صتهل الزيارة، اأ�صاد وكيل وزارة الداخلية 
بجهود منت�صبـــي الإدارة العامة للمرور وا�صتعدادهم 

املروريـــة  ال�صالمـــة  لتاأمـــني  وجاهزيتهـــم  الدائـــم 
للمواطنني واملقيمني، على مدار ال�صاعة، معرًبا عن 
�صكره وتقديره للجهـــود التي بذلتها الإدارة العامة 
للمـــرور اأثنـــاء �صباقات الفورمال 1 مـــن خالل تنظيم 
احلركة والتواجد املروري املكثف طيلة اأيام احلدث 

الريا�صي العاملي.

كما تفقد وكيـــل وزارة الداخلية، خالل الزيارة، 
عـــدًدا مـــن الإدارات والأق�صام اخلدميـــة، واطلع على 
ـــا للجميع  اخلدمـــات التـــي تقدمها للجمهـــور، متمنيًّ
التوفيـــق والنجاح وبذل املزيد مـــن اجلهد وتقدمي 
اأف�صـــل اخلدمـــات للجمهـــور وتخفيف العـــبء على 

املراجعني واإجناز معامالتهم يف اأ�رضع وقت.

• دلل عبداهلل ال�رضوقي	

• جانب من تلفيات ال�صوارع بفعل املياه املهدورة	

•  رجال الدفاع املدين يبا�رضون اإخماد احلريق يف امل�صجد	

البحرين ت�صارك يف دورة البحث والإنقاذ مب�صقط

“اخلدمة”: تطبيق “اأداء” اإ�صافة مهمة للديوان

اخلارجية ترّحب باإطالق �رشاح اخلليجيني يف العراق

ا “الداخلية” تتلقى األفي مكاملة يوميًّ

اإحالة ق�سية �سقوط اآ�سيوية من بناية اإلى النيابة

املنامـــة - بنا: تنفيًذا لقـــرارات وزراء 
الداخلية بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج 
العربيـــة املتعلقـــة بفرق البحـــث والإنقاذ 
بدول املجل�ـــس، واإثر تاأ�صي�س فريق البحث 
والإنقـــاذ يف مملكـــة البحريـــن بتوجيهـــات 
من وزير الداخلية، �صاركـــت الإدارة العامة 
للدفـــاع املـــدين يف دورة البحـــث والإنقاذ 
ل�ضباط دول جمل�س التعاون، والتي عقدت 

يف �صلطنة عمان ال�صقيقة.

و�صملت الدورة والتي تعد التاأ�صي�صية 
الأولـــى، عمليات البحـــث والإنقاذ والإنزال 
باحلبـــال والقطـــع وغريهـــا مـــن املحـــاور 
املتعلقـــة بهـــذا املجال، حيـــث اأ�صار مدير 
عـــام الإدارة العامة للدفـــاع املدين اإلى اأنه 
مـــن املقـــّرر اأن ت�صهم مثل هـــذه الدورات 
يف تبادل اخلـــرات والتماريـــن امل�صرتكة 
و�رضعـــة ال�صتجابـــة والعمل بـــروح الفريق 

الواحد.

اأ�صاد ديوان اخلدمة املدنية باجلهود 
املتميـــزة لـــوزارة الرتبيـــة والتعليم يف 
الوظيفـــي  الأداء  اإدارة  نظـــام  تطبيـــق 
“اأداء” خـــالل العـــام 2016، موؤكـــًدا اأن 
التقرير ال�صامل لفريـــق الوزارة املعني 
مبتابعـــة تطبيق النظام، ُي�صـــّكل اإ�صافة 
مهمة للديـــوان، لتطويـــر عملية تطبيق 

النظام يف خمتلف اجلهات احلكومية.

واأ�صـــار الديـــوان يف خطـــاب ر�صمي 
وّجهـــه موؤخًرا اإلى اإدارة املـــوارد الب�رضية 
بالوزارة، اأن مـــا بذلته الوزارة من جهود 
كبـــرية يف تطبيـــق نظـــام “اأداء”، ومنها 
تنفيذ ور�س تدريبية لتعريف املوظفني 
بالنظـــام، يعك�ـــس اهتمامهـــا بـــكل مـــا 
من �صاأنـــه الرتقـــاء بكفـــاءة منت�صبيها، 

وحت�صني جودة خدماتها كافة.

رّحبت وزارة خارجية مملكة البحرين 
باإطـــالق �ـــرضاح املواطنـــني القطريني 
وال�صعوديني الذيـــن مت اختطافهم يف 
جمهوريـــة العـــراق، معربة عـــن خال�س 
التهاين لدولة قطر ال�صقيقة وللمملكة 
العربيـــة ال�صعودية ال�صقيقـــة ولأهايل 
�رضاحهـــم  اإطـــالق  مت  الذيـــن  وذوي 

بعودتهم اإلى وطنهم �صاملني.
عالًيـــا  اخلارجيـــة  وزارة  وثّمنـــت 
التـــي  وامل�صاعـــي  الكبـــرية  اجلهـــود 

بذلتهـــا دولة قطر حتى تكللت بالنجاح 
وبالإفـــراج عـــن املواطنـــني القطريني 
وال�صعوديـــني واإعادتهـــم اإلـــى بلدهم 
وذويهم ب�صحة جيـــدة، منوهة بتجاوب 
احلكومـــة العراقيـــة وحر�صهـــا املقدر 
على ت�صهيل الإفـــراج عن املختطفني، 
علـــى  كبـــرًيا  اإ�ـــرضاًرا  يعك�ـــس  والـــذي 
التعاون مع اجلهود الرامية اإلى الق�صاء 
علـــى الإرهاب بكافـــة اأ�صكاله واجتثاثه 

من جذوره.

اأكـــد ال�صابط بـــاإدارة العمليـــات بوزارة 
الداخليـــة النقيـــب علي اآل حممـــود اأن غرفة 
العمليـــات الرئي�صيـــة تتلقـــى حـــوايل األفي 
مكاملـــة يوميًّا، وتتعامـــل دوريات النجدة مع 
ما يقرب مـــن 70 بالًغا يف اليوم الواحد، فيما 
و�صل عـــدد البالغات منذ مطلع العام اجلاري 
وحتى تاريخ 19 اإبريل اجلاري 25515 بالًغا. 
واأو�صـــح خـــالل ا�صت�صافتـــه يف برنامـــج 
“الأمـــن” الإذاعي الذي تعـــده وتقدمه اإدارة 
الإعـــالم الأمنـــي بالتعاون مع اإذاعـــة البحرين 
الأول  املركـــز  حـــازت  العمليـــات  اإدارة  اأن 
وزارة  اإدارات  بـــني  الأمنيـــة  اجلاهزيـــة  يف 
الداخليـــة، م�صيًفـــا اأن هنـــاك موظفـــني يف 
غرفـــة العمليات الرئي�صيـــة، يتقنون العديد 
مـــن اللغـــات الأجنبيـــة، واأن منت�صبـــي اإدارة 

العمليات يح�صلون على العديد من الدورات 
التخ�ص�صيـــة املختلفة مـــن اأجل رفع م�صتوى 

الأداء.

املنامة - وزارة الداخلية: ذكر مدير عام 
مديريـــة �رضطة حمافظـــة العا�صمـــة اأن �رضطة 
املديرية، اتخذت الإجراءات القانونية الالزمة 
يف حادث �ضقوط امراأة اآ�ضيوية )21 عاًما( من 
بنايـــة يف منطقـــة اجلفري، وذلـــك بتاريخ 20 

اأبريل اجلاري.
واأو�صـــح اأنـــه اإثـــر تلقـــي بالًغـــا يف هذا 
ال�صاأن، انتقلت الأجهزة املعنية للموقع حيث 

مت نقـــل املذكـــورة اإلى امل�صت�صفـــى لتلقي 
العـــالج وات�صـــح اإ�صابتها بك�صـــور متفرقة، 
منّوًهـــا اإلى اأنه مت على الفـــور تكثيف اأعمال 

البحث والتحري لك�صف مالب�صات احلادث.
واأ�صار مدير عـــام مديرية �رضطة حمافظة 
الإجـــراءات  اتخـــاذ  مت  اأنـــه  اإلـــى  العا�صمـــة 
القانونيـــة الالزمـــة واإحالـــة الق�صيـــة للنيابة 

العامة.

حمرر ال�صوؤون املحلية

�صيد علي املحافظة
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للسياحة؟
  

ر�صيًن���ا  تقري���ًرا  ق���راأت 
ع���ن �رشك���ة اجلن���وب لل�صياح���ة 
-احلكومي���ة اململوك���ة بن�صب���ة 
ممتل���كات  ل�رشك���ة   %  100

القاب�صة. 
تدير هذه ال�رشكة �صاليهات 
جزر حوار، وفر�صة الدور، الذي 

ُينقل منه الركاب اإلى اجلزر.
و اأخل����ص ل����رشورة حل هذه 
ال�رشك���ة اأو اإدماجه���ا مع �رشكات 
اأخ���رى ناجح���ة اأو وق���ف الدع���م 

احلكومي ال�صنوي عنها.
قادتن���ي  اأ�صباًب���ا  واأوج���ز 

للو�صول لهذا الراأي:

دعًم���ا  ال�رشك���ة  ت�صتل���م   -
حكوميًّا مبا�رشًا )�صيك من وزارة 
املالية( و�ص���ل اإلى ربع مليون 
دين���ار يف عامي 2015 و2016، 
اإجم���ايل  ف���اإن  املقاب���ل  ويف 
م�رشوفاتها ي�صل اإلى 600 األف 
دينار، اأّي اأن امل�رشوفات تبتلع 

الدعم كامالً.

ال�صنوية  الأرب���اح  - �ص���ايف 
لل�رشك���ة ينح���در عاًما بع���د عام، 
اإذ بل���غ قرابة 229 األ���ف دينار 
يف الع���ام 2013، وهب���ط اإ ل���ى 
قراب���ة 184 األف دينار يف العام 
2014، وقراب���ة 46 األ���ف دينار 
يف العام 2015، وقرابة 69 األف 
دين���ار يف الع���ام 2016، وه���ي 

اأرباح هزيلة ل�رشكة عتيدة.

ال�رشك���ة  اجلن���وب  �رشك���ة   -
الوحي���دة الت���ي حت�ص���ل عل���ى 
دعم مبا�رش من احلكومة من بني 
����رشكات ممتل���كات، ولكنه���ا ل 

د اأرباحها للخزانة العامة. تورِّ

- خ�ص�صت �رشكة ممتلكات 
القاب�ص���ة مبل���غ 2400 دين���ار 
مكافاآت �صنوي���ة ملجل�ص اإدارة 
�رشك���ة اجلن���وب. واأت�ص���اءل عن 
م���دى الت���زام ال�رشكت���ني بقرار 
جمل����ص ال���وزراء يف 9 نوفم���ر 
2015 جتمي���د �رشف املكافاآت 
عل���ى رئي����ص واأع�ص���اء جمال�ص 

الإدارات.

ب�رشك���ة  البحرن���ة  ن�صب���ة   -
م���ن   %  4 جت���اوز  ل  اجلن���وب 
جمموع املوظف���ني، وهي ن�صبة 

خمجلة ل�رشكة بحرينية.

وبعي���ًدا عن جف���اف وق�صوة 
الأرقام ف���اإن و�ص���ع �صاليهات 
، وذل���ك من  ج���زر ح���وار م���ردٍّ
اأ�صباب عزوف الأ�رش عن اللتجاء 

للجزر باملوا�صم املختلفة.
اجله���ات  اأغل���ب  واأخفق���ت 
الر�صمي���ة املعني���ة يف الرويج 
ال�صياحي للجزر، وما زالت تدور 
يف حلق���ة مفرغ���ة من���ذ اأع���وام، 
ومل تغ���ادر مرحل���ة الت�صامي���م 
الرنانة  الهند�صية والت�رشيحات 
لل�صحافة، وم���ا حدث من ق�صة 
معروف���ة لتهري���ب ال�صتثم���ار 
كورني����ص  مب����رشوع  اخلليج���ي 
الفاحت مث���الً، عن غياب الروؤية 
ال�صتثمارات  جل���ذب  الوا�صحة 
اجل���ذب  مقوم���ات  وتن�صي���ط 

ال�صياحي.
 

تيار
بعين����ه،  يع�ص����ق  “الرج����ل 

واملراأة باأذنيها!”.
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تيارات

الكواري يبحث تفعيل مذكرة التفاهم مع جامعة البحرين 

اختتام برنامـج مهــارات اخلطــاب ال�سيا�سـي

بهدف تعزيز التعاون يف جمال تبادل اخلرات وال�صت�صارات

ا ... “التنمية ال�صيا�صية”: مب�صاركة 20 �صابًّ

املنامة - بن����ا: بحث رئي�����ص املجل�ص 
الأعل����ى للق�ص����اء بالنياب����ة، رئي�ص حمكمة 
التميي����ز امل�صت�ص����ار �ص����امل الك����واري، مع 
رئي�ص جامعة البحرين ريا�ص حمزة تفعيل 
مذك����رة التفاه����م ب����ني اجلانب����ني وتعزيز 

التعاون يف جميع املجالت.
وق����ال الكواري “اإن ه����ذا اللقاء �صوف 
ميّك����ن كل م����ن املجل�����ص الأعل����ى وجامعة 
البحرين من توحي����د م�صار اخلطط والروؤى 
امل�صتقبلي����ة امل�صرك����ة بينهم����ا من اأجل 
تق����دمي اأف�ص����ل �صب����ل ال�رشاك����ة الوطنية، 
وذلك لالرتقاء بالتنمية يف مملكة البحرين 
والتطوي����ر يف جمي����ع املج����الت ل �صيم����ا 

املجال القانوين.
اجلدي����ر بالذكر، اأن����ه مت توقيع مذكرة 
 ،2015 ب����ني اجلانب����ني يف ع����ام  تفاه����م 
وياأت����ي توقي����ع املذك����رة يف اإط����ار تنفيذ 
اخلط����ة ال�صراتيجية لل�صلط����ة الق�صائية 
فيما يتعلق بتعزيز ال�رشاكات املوؤ�ص�صية، 
وتطوير الأهداف وبرامج العمل الق�صائي 
لتواك����ب التطورات خالل الأعوام القادمة، 
وال�صع����ي اإلى التمي����ز يف تطبي����ق �صيادة 
القان����ون با�صتقاللي����ة وعدالة تع����زز ثقة 
املجتمع بكفاءة ونزاهة ال�صلطة الق�صائية، 

من خالل م����ا متثله اجلامعة م����ن دور مهم 
يف تكوين العقل القانوين البحريني الذي 
�صي�صتفي����د م����ن اجلان����ب العمل����ي ال����ذي 
تق����وم ب����ه ال�صلط����ة الق�صائية م����ن حيث 
تطبي����ق القانون والتعامل م����ع الن�صو�ص 
الت�رشيعي����ة، مبا يرتقي بوع����ي طلبة كلية 
احلقوق ورجل القانون م�صتقبالً، وينعك�ص 
اإيجاًبا على اأف����راد املجتمع كافة بالتعرف 

على حقوقهم وواجباتهم.
وانطالًق����ا م����ن اخت�صا�ص����ات املجل�ص 

الأعلى للق�ص����اء والإ�رشاف على ح�صن �صري 
العم����ل يف املحاكم ويف الأجه����زة املعاونة 
له����ا، وم����ن اخت�صا�صات واأه����داف جامعة 
البحري����ن يف رفع جودة التعلي����م والتعلم، 
مت التفاق ب����ني املجل�����ص واجلامعة على 
تعزي����ز التعاون يف جمال تب����ادل اخلرات 
وال�صت�ص����ارات، وتدري����ب طلب����ة العيادة 
والأدبيات  القانونية، وتبادل املطبوعات 
والدرا�صات، كما �صيتم التعاون يف تنفيذ 
الدرا�ص����ات والأبحاث واإع����داد التقارير يف 

جم����ال اخت�صا�صاتهم����ا، ومتابع����ة تنفيذ 
التو�صيات ذات العالق����ة ب�صوؤون الطلبة، 
واإ�����رشاك كل طرف - اإن اأمكن - يف تنظيم 
الأن�صط����ة والرام����ج الت����ي تك����ون مو�صع 
اهتمامه، والرام����ج امل�صركة من حلقات 
نقا�صي����ة وبرام����ج تدريبي����ة وور�����ص عمل 
توعوي����ة وندوات ته����دف اإلى ن�����رش ثقافة 
الوع����ي القان����وين والق�صائ����ي، بالإ�صافة 
اإل����ى تب����ادل املعلوم����ات والإح�صائي����ات 

واخلرات والأبحاث.

املنام���ة – معهد البحري���ن للتنمية 
معه���د  مق���ر  يف  اختتم���ت  ال�صيا�صي���ة 
البحرين للتنمية ال�صيا�صية باأم احل�صم، 
فعاليات الرنام���ج التدريبي “مهارات 
اخلطاب ال�صيا�صي”، والذي ياأتي �صمن 
للمجتمع،  ال�صيا�صي���ة  التوعي���ة  برنامج 

والذي نظمه املعهد ملدة 5 اأيام.
ا و�صابة  و�صارك يف الرنامج 20 �صابًّ
ممن حقق���وا املراك���ز الع����رش الأولى يف 
ال�صيا�ص���ي  اخلط���اب  كتاب���ة  م�صابق���ة 
يف ن�صختيه���ا الأول���ى والثانية )2015 
– 2016(. وق���ّدم الرنام���ج نخب���ة من 
الإعالمي���ني واملتخ�ص�صني، حيث قّدم 
غ�ص���ان  ال�صح���ايف  وامل���درب  الكات���ب 
ال�صهاب���ي القواع���د احلرفي���ة يف كتابة 
اخلطاب ال�صيا�صي، وقّدم رئي�ص اأندية 
املهند����ص  العربي���ة،  التو�صتما�ص���رز 
عل���ي الري�ص، تدريًبا عل���ى كيفية اإلقاء 
عل���ى  والتاأث���ري  ال�صيا�ص���ي  اخلط���اب 
اجلمهور، فيما قدم���ت الإعالمية اإميان 
مرهون تدريًبا على التعامل مع و�صائل 

الإعالم ومهارات الوقوف اأمام الكامريا.
م���ن جانبه، اأ�ص���اد الكاتب ال�صحايف 
وامل���درب الإعالمي، غ�ص���ان ال�صهابي، 
يع���د  ذل���ك  اأن  معت���ًرا  بامل�صارك���ني 
خطوة اإيجابية من قب���ل معهد البحرين 
اكت�ص���اف  يف  ال�صيا�صي���ة  للتنمي���ة 
املواهب الوطني���ة وتاأهيليها لتمكنها 

م���ن الرتق���اء والتق���دم، وخل���ق خطباء 
قادرين عل���ى التعبري عن جيل ال�صباب 
���ا اأن يتم موا�صلة  وطموحاته���م، متمنيًّ
يف  ودجمه���م  املتميزي���ن  م���ع  العم���ل 
دورات وور�ص عم���ل متخ�ص�صة، �صواء 

داخل البحرين اأو خارجها.
وعن اأهم املحاور التي مت تقدميها 

للم�صارك���ني، اأ�ص���ار ال�صهاب���ي اإلى اأن 
الرنام���ج �صم���ل ع���دًدا م���ن املح���اور 
العملية املكثفة،  والتدريبات  النظرية 
حيث مت تعري���ف امل�صاركني باخلطاب 
ال�صيا�ص���ي والف���رق بين���ه وب���ني مواد 
الراأي الأخ���رى، وقواع���د وعنا�رش كتابة 
اخلط���اب ال�صيا�ص���ي، واأن���واع اخلطاب 
ال�صيا�ص���ي، واأوجه الخت���الف والت�صابه 
ومكون���ات  واملق���ال،  اخلط���اب  ب���ني 
و�رشوط كتابة اخلط���اب ال�سيا�سي، كما 
مت تقدمي اأمثل���ة من خطابات �صيا�صية 

موؤثرة. 
وعن اأهمية ه���ذا النوع من الرامج، 
اأو�صح ال�صهاب���ي اأن ال�صباب البحريني 
لديه الكثري م���ن الهموم والأفكار التي 
يري���د اأن يع���ر عنه���ا ب�ص���كل خطاب، 
م�صي���ًدا مب���ا قام ب���ه املعه���د من خالل 
اإدخال ال�صباب املتحم�ص يف هذه الدورة 
لتك���ون اخلطوة الأول���ى لو�صع اأرجلهم 
على الطري���ق ال�صحيح يف �صبيل اإجادة 

كتابة اخلطاب ال�صيا�صي.

ل�سنا م�سوؤولني عن تاأخر اإحالة امليزانية اإلى ال�سلطة الت�رشيعية
ه على النائب جميد الع�صفور: وزير املالية يف ردِّ

ب���نّي وزي���ر املالي���ة ال�صي���خ اأحمد بن 
حمم���د اآل خليفة اأن ال���وزارة غري م�صوؤولة 
ع���ن تاأخر اإحالة م����رشوع امليزاني���ة العامة 

للدولة اإلى ال�صلطة الت�رشيعية.
واأ�ص���ار الوزي���ر يف رّده عل���ى �ص���وؤال 
ب�ص���اأن  الع�صف���ور  جمي���د  للنائ���ب 
اخت�صا�صات الوزارة الفعلية فيما يتعلق 
بامليزانية العامة، اإلى اأن اإعداد امليزانية 
مي���ر بعدة مراحل وخطوات، ابتداء مبرحلة 
اإع���داد م�رشوع قان���ون اعتم���اد امليزانية، 
ومن ثم مرحلة تنفي���ذ امليزانية، وانتهاء 
مبرحلة اإعداد التقارير املالية واحل�صابات 

اخلتامية.
ولفت اإلى اأن قان���ون امليزانية يحدد 
ب�صكل وا�ص���ح م�صوؤوليات واخت�صا�صات 
اجله���ات احلكومية املعني���ة يف كل مرحلة 

من مراحل امليزانية العامة.
وبني اأن ذلك ي�صمل حتديد اخت�صا�ص 
جمل����ص ال���وزراء ال���ذي يق���ّرر ال�صيا�ص���ة 
امليزاني���ة  لإع���داد  العام���ة  والتوجه���ات 
ويق���وم باإقرار م����رشوع قان���ون امليزانية 

واإحالته اإلى ال�صلطة الت�رشيعية.
اأي�ًص���ا  القان���ون يح���ّدد  اأن  واأ�ص���اف 
اخت�صا�ص وم�صوؤوليات اجلهات احلكومية 
اأثن���اء مرحل���ة اإعداد وتنفي���ذ امليزانية يف 
حدود م���ا يتقّرر لها م���ن اعتمادات مالية 
وم�رشوف���ات  الت�صغيلي���ة  للم�رشوف���ات 
الدوري���ة  التقاري���ر  ورف���ع  امل�صاري���ع 
واإعداد احل�صاب���ات املالية، بالإ�صافة اإلى 
تنظيم العالق���ة بني ال�صلط���ة التنفيذية 

والت�رشيعي���ة ب�ص���اأن بح���ث م����رشوع قانون 
امليزاني���ة العام���ة للدول���ة التوافق على 
التقديرات النهائية لعتمادات امليزانية.
وذكر اأن املادة رقم 59 من املر�صوم 
بقان���ون ب�ص���اأن امليزاني���ة كف���ل للوزارة 
والق���رارات  اللوائ���ح  اإ�ص���دار  �صالحي���ة 
والتعليم���ات الالزم���ة لتنفي���ذ اأحكام هذا 

القانون.
وبني اأن���ه بناًء على تل���ك ال�صالحيات 

تقوم الوزارة باإ�صدار الأنظمة والتعميمات 
واللوائ���ح والتعليمات الت���ي تنظم اإدارة 
امليزانية العامة للدول���ة وتنظم اإجراءات 
الرقابة عل���ى حت�صيل الإيرادات والأموال 
العام���ة وتوريدها اإل���ى احل�صاب العمومي 
املوحد للدولة، اإلى جانب تنظيم اإجراءات 
اعتم���ادات  م���ن  ال����رشف  عل���ى  الرقاب���ة 

امليزانية، واإدارة الحتياطات احلكومية.
واأ�ص���ار اإلى اأن الدلي���ل املايل املوحد 
ال�صادر ع���ن وزارة املالية يت�صمن جممل 
الأنظم���ة املالي���ة الت���ي تنظ���م اجلوان���ب 
الفعلي���ة لإدارة امليزانية العامة مبختلف 

مراحلها.
م���ن  ب���دًءا  يت���م  ذل���ك  اأن  وف�ص���ل 
امليزاني���ة  باإع���داد  اخلا�ص���ة  الإج���راءات 
العام���ة، واإج���راءات الرقاب���ة عليه���ا اأثناء 
التنفيذ، وانتهاء باإجراءات اإعداد التقارير 
املالية واحل�صاب اخلتامي املوحد للدولة 
لكل دورة مالية، اإ�صاف���ة اإلى التعليمات 
والتعميم���ات الأخرى التي ت�صدرها وزارة 
املالية بني فرة واأخ���رى لتنظيم جوانب 
معين���ة اأثن���اء مرحل���ة اإع���داد امليزانية اأو 

مرحلة تنفيذها.

• النائب جميد الع�صفور	

• غ�صان ال�صهابي	

• وزير املالية ال�صيخ اأحمد بن حممد اآل خليفة	

• اإميان مرهون	

لإع���داد امليزاني���ة العام���ة  ال�صيا�ص���ة والتوجه���ات  ال���وزراء يق���ّرر  جمل����ص 
�سيد علي املحافظة
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نقابة “با�س” تهّنئ املحميد بت�سلمه رئا�سة ال�رشكة

حمافظ املحرق ي�سهد تكرمي متفوقات

“اأمانة العا�سمة” تتعرف على عمليات “جيبك” الت�سغيلية 

البحرين حتتفي بذكرى الإ�رشاء واملعراج اليوم

املنامة - بنا: تاأكي���ًدا ملا ن�رشته “البالد”، مت 
اأم����س انتخاب �سعي���د الفيحاين بالتزكي���ة رئي�ًسا 
للموؤ�س�سة الوطنية حلق���وق الإن�سان، يف حني فاز 

عبداهلل الدرازي مبن�سب نائب الرئي�س.
وعقد جمل�س املفو�سني باملوؤ�س�سة الوطنية 
حلق���وق الإن�سان اجتماع���ه الإجرائ���ي الأول اأم�س، 
مبق���ر املوؤ�س�سة الوطنية ب�ساحي���ة ال�سيف، حيث 
تراأ�س الجتماع اأحمد احلداد ب�سفته اأكرب الأع�ساء 
�سنًّ���ا، تنفي���ًذا لأح���كام قان���ون اإن�س���اء املوؤ�س�سة 
الوطنية رق���م )26( ل�سنة 2014 املعدل مبوجب 

املر�سوم بقانون رقم )20( ل�سنة 2016.
وهن���اأ رئي�س ال�سن اأع�س���اء املجل�س مبنا�سبة 
الت�رشي���ف الك���رمي من ل���دن عاهل الب���الد �ساحب 
اجلاللة املل���ك حمد بن عي�سى اآل خليفة، وتكليف 
جاللته مبوج���ب الأمر امللك���ي ال�سامي رقم )23( 
ل�سن���ة 2017 للعمل يف املوؤ�س�سة الوطنية حلقوق 
الإن�س���ان كفريق واحد لإعالء قي���م حقوق الإن�سان 
يف مملكة البحري���ن. وا�ستعر�س املجل�س القانون 
رقم )26( ل�سنة 2014 باإن�ساء املوؤ�س�سة الوطنية 
حلقوق الإن�سان، املعدل مبوجب املر�سوم بقانون 
رق���م )20( ل�سن���ة 2016، والالئح���ة الداخلي���ة يف 
�ساأن تنظيم وعمل جمل�س املفو�سني باملوؤ�س�سة 
الوطنية حلقوق الإن�س���ان، ال�سادرة مبوجب قرار 
 ،2017 جمل����س املفو�س���ني رق���م )48( ل�سن���ة 

املفو�س���ني  جمل����س  اأع�س���اء  �سل���وك  ومدون���ة 
ال�س���ادرة مبوج���ب قرار جمل����س املفو�سني رقم 
)13( ل�سن���ة 2016، ثم مت بع���د ذلك اإجراء عملية 
انتخ���اب الرئي�س ونائبه. وبه���ذه املنا�سبة، تقّدم 
الفيح���اين رئي����س املوؤ�س�س���ة الوطني���ة حلق���وق 
الإن�س���ان، بجزيل ال�سك���ر والتقدي���ر ملقام عاهل 
الب���الد �ساح���ب اجلالل���ة املل���ك حمد ب���ن عي�سى 
اآل خليف���ة للثق���ة امللكية و�س���دور الأمر امللكي 
)23( ل�سن���ة 2017، وكذل���ك اإل���ى اأع�ساء جمل�س 
املفو�س���ني، عل���ى منحه ونائ���ب الرئي����س الثقة 
بانتخابه���ا رئي�ًس���ا للمجل�س ونائًب���ا للرئي�س على 
الت���وايل، م�سيًف���ا: “اأت�رشّف بالتواج���د �سمن هذه 
القام���ات احلقوقي���ة التي ي�سمه���ا املجل�س، واأنا 

عل���ى ثقة تامة باأننا �سنعم���ل كفريق واحد، وذلك 
من اأجل تعزيز الوعي احلقوقي يف مملكة البحرين، 
والتع���اون مع ال�سلطات ذات ال�سلة لدعم وحماية 

حقوق الإن�سان”.
كما مت اختيار اأع�ساء اللجان النوعية الدائمة 
باملوؤ�س�سة الوطنية، واختيار روؤ�ساء اللجان، حيث 
ج���اءت النتائج كما يلي: جلن���ة ال�سكاوى والر�سد 
واملتابعة، برئا�س���ة دينا اللظ���ي، وع�سوية خالد 
ال�ساع���ر، ورو�سة العرادي. وجلنة احلقوق املدنية 
وال�سيا�سي���ة برئا�س���ة اأحم���د احل���داد، وع�سوي���ة 
ب���در ع���ادل، ووداد املو�س���وي. وجلن���ة احلق���وق 
القت�سادي���ة والجتماعي���ة برئا�س���ة ماريا خوري 

وع�سوية عائ�سة مبارك، وحميد ح�سني.

املنام���ة - بن���ا: التقى وزير العم���ل والتنمية 
الجتماعية جميل حميدان، بالق�س الأمريكي جوين 
مور، وذلك خ���الل زيارته ململكة البحرين، يرافقه 
ع�س���و جمل�س ال�س���ورى �سمري البحارن���ة، والأمني 
الع���ام لحت���اد اجلالي���ات باململك���ة بت�س���ي عبد 

الرحمن، وذلك يف مكتبه.
وخالل اللقاء، مت التباحث حول عمق العالقات 
التي تربط بني مملكة البحرين والوليات املتحدة 
الأمريكي���ة، وحر����س البحرين عل���ى احلفاظ على 
هذه العالقات املتميزة وتطويرها نحو املزيد من 

التعاون والتن�سيق يف خمتلف املجالت.
كما مت التاأكيد على واقع التعاي�س والت�سامح 
ال���ذي يتمتع ب���ه املجتم���ع البحريني من���ذ القدم، 
بف�س���ل عمق العالقات الجتماعي���ة الإيجابية بني 
كاف���ة الطوائف والأدي���ان يف اململكة، حيث تفخر 
اململك���ة باأنها حتت�س���ن كل الديانات واملذاهب 
كاأ�رشة واحدة مرتابطة ومنفتحة على العامل بف�سل 
وع���ي �سعبها وحت����رشه وحمبت���ه للجمي���ع، وذلك 
يف اإط���ار روح الت�سام���ح والتعاي����س ب���ني الأديان 
والطوائف التي يحر�س جاللة امللك على تاأكيدها 
وتعزيزه���ا على اأر�س مملكتن���ا الغالية، من خالل 
دعم جاللته وتوجيهاته ال�سديدة وامل�ستمرة بهذا 

ال�ساأن. وقال حميدان “اإن مملكة البحرين متيزت 
منذ مئات ال�سنني باأنها اأر�س الت�سامح والتعاي�س 
ب���ني جميع الأديان، ف�سالً ع���ن وجود اأبناء العديد 
م���ن اجلن�سيات الذين يعي�س���ون على هذه الأر�س 
بدون تفرقة، وميار�سون حقوقهم الدينية بحرية 

تامة”.
كما تطّرق الوزير اإلى اخلدمات التي تقدمها 
الوزارة جلميع فئات املجتمع، مبا فيهم اجلاليات 
الأجنبية العامل���ة يف البحرين، والت���ي كفلها لهم 
الد�ستور والقوان���ني ال�سارية، موؤك���ًدا يف الوقت 
ذات���ه �سم���ان حقوق اجلالي���ات الأجنبي���ة الدينية 

والوظيفي���ة واملعي�سية والجتماعي���ة، اإلى جانب 
احلرية الدينية.

ومن جانبه، اأعرب الق�س مور عن بالغ تقديره 
و�سعادت���ه مل���ا اطل���ع عليه م���ن نظ���م وت�رشيعات 
و�سيا�س���ات متقدم���ة توؤك���د م���دى النفت���اح يف 
املجتم���ع، م�سي���ًدا مب���ا مل�س���ه م���ن روح الأ�سالة 
واملحبة التي متيز اأهل البحرين، وموؤكًدا النطباع 
الإيجابي الذي كونه خالل زيارته للمملكة، معترًبا 
اإياه���ا منوذًج���ا راًئ���دا يف الت�سام���ح الدين���ي م���ع 
الديان���ات واملعتقدات الأخرى وال�سالم، بناء على 

تاريخ عريق غني بالتوا�سل وقبول الآخر.

املنام���ة - بن���ا: اأكدت مملك���ة البحرين موقفها 
الثاب���ت اأن حتقي���ق ال�س���الم الع���ادل وال�سام���ل يف 
املنطق���ة �سيظ���ل مرتبًطا ب�س���كل مبا����رش با�سرتداد 
ال�سع���ب الفل�سطيني حلقوق���ه امل�رشوعة املتمثلة يف 
اإقامة دولته الوطنية امل�ستقلة على حدود الرابع من 
يوني���و 1967 وعا�سمته���ا القد�س ال�رشقي���ة، واإنهاء 
الحت���الل الإ�رشائيل���ي ل���كل الأرا�س���ي الفل�سطينية، 

ووقف كافة اأن�سطته ال�ستيطانية.
جاء ذل���ك، خالل الكلم���ة التي األقاه���ا املندوب 
الدائ���م ململكة البحري���ن لدى الأم���م املتحدة جمال 
الرويعي اأمام جمل�س الأمن خالل املناق�سة املفتوحة 
ح���ول بن���د احلال���ة يف ال����رشق الأو�سط ي���وم اخلمي�س 
املواف���ق 20 اأبريل 2017، والت���ي تراأ�ستها مندوبة 
الوليات املتحدة الأمريكية نيكي هايلي، باعتبارها 

رئي�س جمل�س الأمن ل�سهر اأبريل. 
كم���ا اأك���د املن���دوب الدائ���م اأهمي���ة اأن ينه�س 
املجتمع الدويل مب�سوؤولياته واإلزام اإ�رشائيل للقبول 
بال�س���الم واح���رتام القان���ون الدويل وق���رارات الأمم 
املتح���دة ذات ال�سل���ة واأهمها الق���رار 2334، الذي 
ُيعد انت�س���اًرا للح���ق الفل�سطيني، ويعك����س اإجماًعا 
دوليًّا على عدم �رشعية ال�ستيطان، ورف�ًسا لالحتالل 

وممار�ساته وتبعاته. 
وعل���ى �سعيٍد اآخر، اأعاد املن���دوب التاأكيد على 
موق���ف اململك���ة ح���ول اأهمية الإ����رشاع يف اإيج���اد حٍل 
�سيا�س���ي �سام���ل يحفظ ل�سوري���ا �سيادته���ا ووحدة 

�سعبه���ا واأرا�سيه���ا، وي�سم���ن الق�س���اء عل���ى جميع 
التنظيم���ات الإرهابية التي باتت منت�رشة يف اأرجائها، 
واإبعاد التدخالت الإقليمي���ة التي حتدث اإما ب�سورة 
مبا����رشة اأو بالوكال���ة وتعرق���ل جهود ت�سوي���ة الأزمة 
ويحق���ق تطلع���ات اأبن���اء ال�سعب ال�س���وري ال�سقيق، 
بالإ�ساف���ة اإلى تعزي���ز كل جهد ي���وؤدي اإلى ت�سهيل 
و�س���ول امل�ساع���دات الإن�ساني���ة لل�سع���ب ال�سوري، 
والتخفي���ف من معاناتهم وتوف���ري كافة احتياجاتهم 

يف العي�س الكرمي. 
وفيما يخ�س ال�ساأن اليمني، اأكد املندوب الدائم 

اأن مملك���ة البحرين �سوف تبقى ملتزم���ة بامل�ساركة 
يف التحال���ف العرب���ي لدع���م ال�رشعي���ة يف اليمن حتى 
يتم �سمان وحدة اليم���ن وا�ستعادة اأمنه وا�ستقراره 
وتخلي�سه من التدخالت اخلارجية وتغليب امل�سلحة 
العليا لليمن و�سعب���ه ال�سقيق، م�سيًدا يف هذا الإطار 
باجلهود الدبلوما�سية التي يتم بذلها يف هذا ال�ساأن.

عل���ى  يتع���ني  اإن���ه  الدائ���م  املن���دوب  وق���ال 
اجلمهورية الإ�سالمي���ة الإيرانية الكف عن التدخل يف 
ال�س���وؤون الداخلي���ة للدول، واللت���زام مببادئ ح�سن 

اجلوار وفًقا للقوانني والأعراف الدولية املتبعة.

تقّدم جمل����س اإدارة النقابة الوطنية 
لعم���ال با����س بتهنئ���ة �سلم���ان املحميد 
الرئي����س  من�س���ب  تولي���ه  مبنا�سب���ة 
التنفيذي ل�رشكة خدم���ات مطار البحرين 
)با����س(، مثنًي���ا على قرار جمل����س اإدارة 
ال�رشك���ة بتعيينه يف هذا املن�سب الرفيع 
نظًرا ملا يتمّتع به من خربة كبرية توؤهله 

عن جدارة.
م���ن جانب���ه، اأ�س���اد رئي����س النقاب���ة 
اإبراهي���م الأن�س���اري بتعي���ني املحمي���د 
���ا لل�رشكة ملا يتمّتع به من  رئي�ًسا تنفيذيًّ
خربة ومعرف���ة طوال 15 �سنة يف ال�رشكة، 
موؤكًدا دعم جمل�س اإدارة النقابة للرئي�س 
اجلدي���د، والعمل معه عل���ى تطوير وبناء 
م�ستقب���ل زاه���ر له���ذه ال�رشك���ة الوطنية 
الرائدة وعمالها. وتعّه���د اأع�ساء جمل�س 
اإدارة النقابة الوطني���ة لعمال با�س على 
ب���ذل املزيد م���ن اجلهد وتق���دمي كافة 
�سب���ل الدعم لكل الإجراءات الهادفة اإلى 

حت�س���ني بيئ���ة العمل والرق���ي مب�ستوى 
اخلدم���ات مب���ا ي�سه���م يف زي���ادة ربحية 
ال�رشك���ة وحت�س���ني امل�ست���وى املعي�سي 
توا�س���ل  النقاب���ة  اإن  وق���ال  للعم���ال، 
جهوده���ا لتحقي���ق تطلع���ات العامل���ني 
بال�رشك���ة والو�س���ول اإلى اأعل���ى اإنتاجية 

�سمن بيئة عمل مر�سية لكل العمال.

املنامة - بنا: اأ�ساد حمافظ حمافظة 
املح���رق �سلمان بن هندي ب���دور اإدارات 
املدار�س والهيئات التعليمية يف حتفيز 
الطلب���ة م���ن اجلن�س���ني عل���ى التح�سيل 
العلم���ي والتف���وق الدرا�س���ي خا�سة يف 
املراح���ل الإبتدائي���ة.  ج���اء ذل���ك، خالل 
ح�سور املحاف���ظ جلانب من حفل تكرمي 

الطالب���ات املتفوق���ات مبدر�س���ة زبيدة 
البتدائية للبن���ات، حيث قّدم بن هندي 
ال�سك���ر لوزي���ر الرتبي���ة والتعلي���م ماجد 
النعيم���ي ولالأ�ست���اذة الفا�سل���ة فاطمة 
بوزبون مدي���رة مدر�سة زبيدة البتدائية 
للبن���ات، م�سيًدا ب���دور اأولي���اء الأمور يف 

توفري البيئة املنا�سبة لأبنائهم.

املنام���ة - اأمان���ة العا�سم���ة: قامت 
اأمان���ة العا�سم���ة ممثلة يف جلن���ة ال�سحة 
ميداني���ة  بزي���ارة  املهني���ة  وال�سالم���ة 
ل�رشكة اخللي���ج ل�سناعة البرتوكيماويات 
“جيب���ك”، وذل���ك يف اإطار �سع���ي اللجنة 
للتعرف وال�ستف���ادة من خربة ال�رشكات 
وال�سح���ة  ال�سالم���ة  جم���ال  يف  الرائ���دة 
املهني���ة �س���واء باملن�س���اآت اأو الأفراد اأو 

املرافق التابعة لل�رشكة.
الزائ���ر برئا�س���ة  وا�ستم���ع الفري���ق 
رئي�سة جلن���ة ال�سح���ة وال�سالمة املهنية 
ومدي���رة اإدارة اخلدم���ات الفني���ة باأمانة 
العا�سم���ة �سوقية حمي���دان خالل اجلولة 
التفقدي���ة اإلى ����رشح تف�سيلي لعمليات 
الت�سغيل والإنتاج والت�سدير وفق اأعلى 
درجات اللت���زام بال�سالمة املهنية �سمل 
���ا لأه���م املنج���زات الت���ي حققتها  عر�سً
ال�رشك���ة يف جم���الت ال�سالم���ة واجل���ودة 

واملحافظة على البيئة. 
و�سمل���ت اجلول���ة زي���ارة اإل���ى مركز 
التدري���ب للتعلم الإلك���رتوين، حيث مت 

الط���الع عل���ى من���وذج م�سغ���ر مل�سانع 
امل�ساري���ع  اإل���ى  بالإ�ساف���ة  “جيب���ك”، 
البيئي���ة املنت����رشة يف ال�رشك���ة كاحلدائق 
الأ�سم���اك اخلا�س���ة  ا�ست���زراع  وحممي���ة 
بال�رشكة. واأو�سحت حمي���دان اأهمية هذه 
الزي���ارة الت���ي اأتاح���ت للفري���ق فر�سة 
الط���الع عن كث���ب على عملي���ات ال�رشكة 
الت�سغيلي���ة املتط���ورة يف جم���ال البيئة 
امل�ستمر  والهتم���ام  واملحافظة عليه���ا 
بعمليات ال�سالم���ة والأمن، كما مت اإهداء 
ال�رشك���ة درع ت���ذكاري تقدي���ًرا للجه���ود 
املبذول���ة حلماي���ة البيئة والتع���اون مع 
اجله���ات املختلف���ة لتب���ادل اخلربات يف 

�ستى املجالت. 
ونّوه���ت على اجله���ود احلثيثة التي 
تقوم بها اللجنة من اأجل حتقيق الأهداف 
املرجوة لتح�سني بيئة العمل مبا ي�سمن 
م�ست���وى ع���ال م���ن ال�سالم���ة وال�سح���ة 
املهنية وخلق بيئة عمل اآمنة وخالية من 
الإ�سابات والأمرا�س املهنية يف خمتلف 

مواقع العمل.

املنامة - بنا: تنظ���م اإدارة ال�سوؤون 
وال�س���وؤون  الع���دل  ب���وزارة  الديني���ة 
الإ�سالمي���ة والأوق���اف احلف���ل ال�سن���وي 
مبنا�سبة ذكرى الإ����رشاء واملعراج، وذلك 
بع���د �س���الة الع�س���اء م���ن م�س���اء الي���وم 
)الأح���د(، بجام���ع مرك���ز اأحم���د الف���احت 
الإ�سالم���ي حت���ت رعاية رئي����س املجل�س 
الأعلى لل�س���وؤون الإ�سالمية �سمو ال�سيخ 

عبداهلل بن خالد اآل خليفة. 
ومن املق���ّرر اأن يب���داأ احلفل بتالوة 
عط���رة من الذكر احلكي���م للقارئ جا�سم 

خليف���ة حم���دان، بعده���ا �سيلق���ي وزير 
الع���دل وال�س���وؤون الإ�سالمي���ة والأوقاف 
ال�سي���خ خال���د بن عل���ي اآل خليف���ة كلمة 
الوزارة، ثم �سيلقي عبدالنا�رش ال�سديقي 
اأحد خطباء اإدارة الأوقاف ال�سنية، وع�سو 
املجل�س الأعلى لل�سوؤون الإ�سالمية حممد 

عبداملهدي كلمتني بهذه املنا�سبة.
جمي���ع  املفت���اح  ال���وزارة  ودع���ت 
املواطن���ني واملقيمني حل�س���ور احلفل 
وال�ستفادة مما �سيرثيه امل�ساركون من 

خالل كلماتهم.

• �سلمان املحميد	

الفيحاين رئي�ًسا لـ“الوطنية حلقوق الإن�سان”

البحرين ت�سمن احلريات الدينية واملعي�سية للجاليات

على اإيران الكف عن التدخل يف ال�سوؤون الداخلية للدول 

تاأكيًدا ملا ن�رشته “البالد”:

بحث تطوير العالقات البحرينية الأمريكية مع الق�س مور... حميدان: 

املندوب الدائم للبحرين اأمام جمل�س الأمن:

ال����ل����ظ����ي ت������راأ�������س ال���������س����ك����اوى وال�����ر������س�����د وامل���ت���اب���ع���ة



“الغرفة”: حما�رضة عن الل�ؤل�ؤ 
والأحجار الكرمية الي�م  

�صناب�س - بيت التج���ار: تنطلق �صباح الي�م 
ببي���ت التج���ار، حما����رضة ت�ع�ي���ة ح����ل “الل�ؤل�ؤ 
والأحجار الكرمي���ة”، والتي تنظمها جلن���ة الل�ؤل�ؤ 
والذه���ب واملج�ه���رات بغرف���ة جت���ارة و�صناعة 
البحري���ن برئا�ص���ة ع�ص���� جمل����س الإدارة دمي���ا 
احل���داد وبالتع���اون مع خمت���ر فح����س املعادن 
والأحجار الكرمية التابع ل�زارة ال�صناعة والتجارة 
وال�صياحة، حيث �صيقدم املحا�رضة اخلبري العاملي 

فن�صنت بارودي.

“ب�ر�صة البحرين” م�صجالً لأ�صهم “جي اإف اأت�س” 
وقع���ت ب�ر�ص���ة البحرين وجمم�عة جي اإف اأت����س املالية اتفاقية تعم���ل الب�ر�صة مب�جبها 

كم�صجل لأ�صهم املجم�عة.
ووق���ع التفاقية عن الب�ر�صة الرئي�س التنفيذي ال�صيخ خليف���ة بن اإبراهيم اآل خليفة وعن 

املجم�عة رئي�صها التنفيذي ه�صام الري�س.
وو�صتق����م الب�ر�صة بتقدمي حزمة من اخلدمات للمجم�عة ت�صمل الحتفاظ ب�صجل اإلكرتوين 
للم�صاهم���ن امل�صجل���ن يف �صجل م�صاهم���ي البنك، اإ�صاف���ة اإلى حتديث بياناته���م الناجتة عن 

التداولت على اأ�صهم البنك، مبا يتفق مع الق�انن والت�رضيعات املنظمة لذلك.
كم���ا �صت�ف���ر الب�ر�صة مب�جب هذه التفاقي���ة عددا من اخلدم���ات الإلكرتونية التي ت�صمل 
تزوي���د املجم�عة ب�صكل ف�ري بالتقارير اخلا�صة بنقل امللكي���ة الناجت عن عمليات التداول يف 
اأ�صه���م البنك مبا يف ذلك ن�صب متلك امل�صاهمن فيها، وك�ص�ف ح�صابات امل�صتثمرين اخلا�صة 

بال�رضكة وتقارير دورية اأخرى. 
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اقتصاد

انخفا�ض تكاليف ال�سفر يغيرّ وجهات البحرينيني ال�سياحية
50 % ن�صبة الرتاجع.. وتركيا الأكرث اإقبال  

فتح����ت العرو�����س الت����ي تقدمه����ا �����رضكات 
ال�صفر وال�صياحة، وتراجع الأ�صعار، الباب وا�صعا 
اأم����ام البحرينين من حمبي الرتح����ال والرتفيه؛ 
لق�ص����اء اإجازاتهم وعطالتهم خ����ارج اململكة، مع 
اإم����كان اإدخال بلدان جديدة على قائمتهم كانت 

حكرا على املي�ص�رين.
ويق����در عامل�����ن يف قط����اع ال�صياح����ة تراجع 
الأ�صع����ار على خمتلف ال�جه����ات املف�صلة لدى 
البحريني����ن اإلى نح� 50 %، مب����ا يف ذلك لندن 

وال�ليات املتحدة الأمريكية.
واأك����دوا ل� “الب����الد” اأن تركي����ا مازالت على 
راأ�س قائمة الدول امل�صتهدفة، فيما دخلت دول 
اأخرى اإلى ح�صاب����ات البحرينين، مثل ك��ص�ف� 

واأذربيجان والب��صنة والهر�صك ب�صكل اأكر.
تطلقه����ا  الت����ي  العرو�����س  اأن  واأو�صح�����ا 
املكات����ب يف ال�ص�����ق املحلية تع����د الأف�صل يف 
املنطقة، الأمر ال����ذي دعا الكثري من اخلليجين 
لالنطالق اإلى �صفراته����م ال�صياحية والرتفيهية 

من خالل البحرين.
وق����ال الرئي�����س التنفيذي ل�رضك����ة الريا�س 
لل�صف����ر وال�صياح����ة ريا�����س اأحم����د اإن العرو�س 
م�صتم����رة يف البحرين على مدار العام، فامل�ا�صم 
تتالح����ق بح�صب ف�ص�����ل ال�صن����ة، اإل اأن عرو�س 

ال�صيف تبقى �صاحبة الزخم الأكر.

واأ�ص����اف “الأ�صع����ار تراجع����ت ب�ص����كل كبري 
وعلى خمتلف ال�جه����ات بن�صبة ترتاوح بن 40 
% و50 %، م����ا اأدخ����ل دول جدي����دة على قائمة 
البحريني����ن من مت��صط����ي الدخ����ل كال�ليات 
املتحدة الأمريكية وبريطاني����ا التي كانت حكرا 

على املي�ص�رين”.
وتاب����ع “ي�صاف اإل����ى تراجع الأ�صع����ار اأي�صا 
ال�صه�ل����ة يف احل�ص�ل عل����ى التاأ�صريات وتعدد 
�رضكات الط����ريان التي تغادر اإلى هذه املناطق، 
م����ا ي�صمح باملناف�ص����ة، وبالت����ايل احل�ص�ل على 

اأقل التكاليف”.
واأ�صار اأحمد اإل����ى اأن هناك عرو�صا لل�صياحة 
يف اأمريكا وملدة 10 اأيام بنح� 400 دينار فقط، 
مقارنة ب� 1500 دينار قبل �صن�ات، ومثلها اإلى 

لندن.
واأك����د اأن مكاتب ال�صياح����ة وال�صفر الن�صطة 
جتتهد كثريا، وتقدم عرو�صا تخفي�صية كبرية، 

الأمر الذي جعل ال�صفر �صهال ومي�رضا.
وذك����ر اأن الرحلة ال�صياحة اإل����ى دبي – مثال 
- كانت باملا�صي تبلغ كلفتها )3 ليال ي�صاف 
اإليه����ا الإقامة وامل�ا�ص����الت الداخلية والطعام( 
ب����ن 220 دينارا و250 دين����ارا، فيما ل تتجاوز 

حاليا ال� 120 دينارا.
وح�ل ال�جهات الت����ي يف�صلها البحريني�ن 
هذه الفرتة، اأكد اأن تركيا تاأتي يف راأ�س القائمة، 
اأوروب����ا ال�رضقي����ة مث����ل ك��ص�ف�����  يليه����ا دول 

والب��صنة والهر�صك واأذربيجان.
وبلغ ع����دد البحريني����ن الذي �صاف����روا اإلى 
تركي����ا يف العام 2016 بح�ص����ب �صفرية اأنقرة يف 
املنام����ة هات�ن دمي����رير نح����� 41.505، مقابل 

32.476 يف العام 2015.
وح�����ل اأ�صعار ال�صفر اإلى تركيا اأو�صح اأحمد 
اأن “4 لي����ال يف تركيا �صاملة كل �صيء مبا فيها 
تذك����رة الط����ريان ل تتج����اوز ال����� 160 دينارا يف 
بع�س امل�ا�صم، )...( اأنه مبلغ مغٍر ملحبي ال�صفر 

والرتفيه”. 
واأ�صاد باجله�����د الكبرية التي تبذلها وزارة 

ال�صناع����ة والتج����ارة، وهيئ����ة ال�صياح����ة، فه����ي 
مه����دت الطري����ق اأمام ال�����رضكات للعم����ل بحرية 

وعلى خمتلف ال�جهات العاملية.
واأك����د اأن البحري����ن اأ�صبحت مع����را لل�صياح 
يف�صل�����ن  الأ�صق����اء  ب����ات  حي����ث  اخلليجي����ن، 
التعاقد مع �رضكات ال�صياح����ة البحرينية وال�صفر 
ع����ر مط����ار البحري����ن ال����دويل، حي����ث ال�صه�لة 

واملرونة والأ�صعار املنا�صبة.
واأي����د الرئي�����س التنفي����ذي ل�رضك����ة املبتكر 
لل�صفر وال�صياحة ح�ص����ن املعلم ما جاء به اأحمد 
ح�ل تف�صيل ال�صي����اح اخلليجين املغادرة عر 

مط����ار البحري����ن، م�صيف����ا اأن اململك����ة اأ�صبحت 
نافذة لل�صياحة اخلليجية.

وح�ل ال�جهات الت����ي يف�صلها البحريني�ن 
اإقب����ال  هن����اك  اإن  املعل����م  ق����ال  واخلليجي�����ن 
كب����ريا على دول �����رضق اأوروبا ل �صيم����ا الب��صنة 
واأذربيج����ان واأرميني����ا، حي����ث املناظ����ر اجلميلة 

وال�صياحة العائلية والأ�صعار املنا�صبة.
واأ�صار اإلى جه�د اجلهات املعنية يف اململكة 
ل�صيم����ا هيئ����ة ال�صياحة يف تعزي����ز العالقات مع 
ه����ذه الدول، وبالتايل احل�ص�����ل على ت�صهيالت 

الدخ�ل والتاأ�صرية.
واأكد اأن تراجع الأ�صعار على معظم ال�جهات 
ال�صياحي����ة فت����ح املج����ال اأم����ام اجلمي����ع لل�صفر 

وال�صياحة.
ودل����ل املعلم بذلك على الرحالت ال�صياحية 
اإلى لندن، حيث ميك����ن لل�صخ�س احل�ص�ل على 
عر�س يت�صمن 10 اأيام �صامل التذكرة والإقامة 

ب� 300 دينار فقط.
وفيم����ا يتعل����ق برتكي����ا، الت����ي اعترها من 
ال�جهات املف�صلة لدى البحرينين هذه الأيام، 
اأو�ص����ح اأن����ه ميك����ن لأي م�صافر احل�ص�����ل على 
عر�س ال�صفر اإلى اإ�صطنب�ل ملدة 3 اأيام ب� 160 

دينارا.
واأ�صاف املعلم اأن البحرينين واخلليجين 
مازال�ا يف�صل�ن اأي�صا الدول الآ�صي�ية كتايلند 

وماليزيا و�صنغاف�رة واإندون�صيا و�صرييالنكا. 

الدخل” “مت��صطي  ق����ائ����م����ة  ع����ل����ى  وب����ري����ط����ان����ي����ا  اأم�������ريك�������ا  دخ�����������ل 
مازن الن�سور

• خليجي�ن يف اأحد اأ�ص�اق تركيا  )اأر�صيفية(	

“جيبك” ت�ستعر�ض م�ساريعها للجنة القطاع ال�سناعي بـ “الغرفة”
“الد�ستورية” ترف�ض دعوى للطعن 

باإجراءات “التحكيم التجاري”

الق�صية ت�صمنت املادة 36 

املنام���ة - التحكيم التج���اري: اأ�صدرت 
املحكمة الد�صت�ري���ة بالبحرين يف 25 يناير 
املا�صي، حكمها يف الدع�ى الد�صت�رية رقم 
)د/2016/1( ب�صاأن الطعن بعدم د�صت�رية 
املادة )36( من لئحة اإجراءات التحكيم لدى 
مركز التحكيم التجاري لدول جمل�س التعاون 
ل���دول اخلليج العربية - دار القرار - والذي 
انتهت فيه اإلى رف�س تلك الدع�ى م�ؤ�ص�صة 
حكمها عل���ى ال�صالم���ة الإجرائي���ة وال�ص�اب 
امل��ص�ع���ي للن����س الطع���ن م���ن ق�اع���د 
املركز وما ارتبط به من ن�ص��س اأخرى وعدم 

خمالفتها لأي من ق�اعد د�صت�ر اململكة.
واإنه ملن املعل�م اأن للق�صاء الد�صت�ري 
يف اأي���ة دول���ة حجي���ة مطلق���ة عل���ى جمي���ع 
ال�صلطات، فاأحكام���ه ذات يقن قان�ين تام 
ودائ���م ل تقبل التف�ص���ري اأو التاأويل من اأية 
جهة كانت كما متتنع املجادلة فيها اأو اإعادة 
طرحها عل���ى الق�صاء الد�صت����ري من جديد 
ملراجعته���ا، ولذا تن����رض اأحكام���ه يف اجلريدة 
الر�صمي���ة. واأكد م�قف الق�ص���اء الد�صت�ري 
بالبحرين جمم�عة من املب���ادئ اأوجزها على 

النح� التايل:  
1. اإن املرك���ز ه� منظمة دولية اإقليمية 
متخ�ص�ص���ة ن�ص���اأ م�صتق���اًل ع���ن دول جمل�س 

التعاون ال�صت.  
معاه���دة  يعت���ر  املرك���ز  نظ���ام  اإن   .2
دولية، واإن املعاهدات الدولية بعد ا�صتيفاء 
الإج���راءات الد�صت�ري���ة املتطلب���ة لإبرامه���ا 
والت�صدي���ق عليه���ا ون�رضها تك����ن لها ق�ة 

القان�ن.
3. اإن اإج���راءات التحكي���م اأم���ام املرك���ز 
ي�ص���ح اأن ت�ص���در بالئح���ة ع���ن اجله���ة التي 
حددتها املادة )28( من نظام املركز، وهي 
جلنة التعاون التجاري مبجل�س التعاون لدول 
اخلليج العربية وامل�صكلة من وزراء التجارة.

4. اإن املرك���ز ل تخ�صع اأحكامه اأو اأي من 
اإجراءاته للرقابة ل بطريق الطعن ول بطريق 
رفع دع�ى مبتدئة بطلب بطالنه مبعرفة اأية 
جهة ق�صائي���ة يف اأية دولة م���ن دول جمل�س 

التعاون ال�صت.
5. اإن مب���داأ امل�ص���اواة اأم���ام القان����ن ل 
يعني اأن تعامل كاف���ة الفئات على ما بينها 
م���ن متاي���ز يف املراك���ز القان�ني���ة معامل���ة 
متكافئة، فاإذا كان ذلك، وكان املتحاكم�ن 
- اأخذاً بالأ�صل يف التحكيم - يتجه�ن مبلء 
اإرادتهم وحم�س اختيارهم اإلى اعتماد نظام 
خا����س لف�س م���ا بينه���م من نزاع���ات خارج 
دائ���رة املحاك���م، ووفقاً ل����روط تكون حمالً 
لتفاقه���م، ف���اإن مركزهم القان����ين ي�صحى 

بالتايل خمتلفاً عمن يلجاأون اإلى املحاكم.
6. يج����ز للم����رضع اأن يغاي���ر يف التنظيم 
الت�رضيع���ي حل���ق التقا�ص���ي، وتبني م���ا يراه 
منا�صباً م���ن تنظيمات بالن�صب���ة اإلى �صن�ف 
بعينه���ا م���ن املنازع���ات، وفقاً مل���ا تتطلبه 
طبيعته���ا، من دون اأن يك����ن يف ذلك اإخالل 
مببداأ امل�ص���اواة اأمام القان����ن، طاملا التزم 
امل�رضع بال�ص�اب���ط الد�صت�رية ملبا�رضة احلق 

يف التقا�صي.

ع�صك���ر - جيب���ك: ا�صتعرا�س رئي�س 
البرتوكيماويات  �رضكة اخلليج ل�صناع���ة 
“جيبك” عبدالرحمن ج�اهري م�صتجدات 
العمليات الت�صغيلية لل�رضكة، وامل�صاريع 

امل�صتقبلية التي تن�ي تنفيذها.
واأ�ص���ار خالل ا�صتقبال���ه اأع�صاء جلنة 
القط���اع ال�صناعي بغرفة جتارة و�صناعة 
البحري���ن برئا�صة عبداحلمي���د عبداجلبار 
الك�هج���ي خالل زي���ارة تفقّدي���ة ملجمع 
ال�رضكة اإلى الرامج والإجنازاتها املتعلقة 
بالإنتاج وال�صالمة والت�ص�يق واملحافظة 
على البيئة وامل�ص�ؤولية املجتمعية، كما 
ا�صتعرا����س اجل�ائز العاملية التي فازت 
بها ال�رضك���ة، وحققت م���ن خاللها �صمعة 
طيب���ة يف اأو�س���اط الأ�س���واق الإقليمي���ة 

والعاملية.
واعت���ر ج�اه���ري الزي���ارة فر�ص���ة 
وجه���ات  وتب���ادل  للت�ا�ص���ل  م�اتي���ة 
النظر ح�ل ق�صاي���ا الإ�صتثمار ال�صناعي 

باململكة. 
واأع���رب عن تقدي���ره الكبري للجه�د 

املمي���زة التي يبذله���ا رئي����س واأع�صاء 
جلنة ال�صناعة يف قي���ادة وخدمة القطاع 
اخلا����س يف البحري���ن وتعزي���ز قدرات���ه 
مل�اجه���ة كاف���ة الظ���روف والتحدي���ات 
واملتغريات املهمة والأو�صاع امل�صتجدة 
وفق ما يتطلبه امل�رضوع الإ�صالحي جلاللة 
امللك وجه�د اإ�صالح وتط�ير القت�صاد 

ال�طني.
واأ�صاد باحلر�س امللح�ظ الذي يبديه 
رئي����س واأع�ص���اء غرفة جت���ارة و�صناعة 
البحري���ن على ا�صت�رضاف متطلبات واآفاق 

م�صتقبل القت�صاد البحريني.
من جهته، اأكد عبداحلميد الك�هجي 
اأن ال�رضك���ة تقف الي����م رم���زاً واأمن�ذجاً 
للتع���اون اخلليجي امل�صرتك الذي ميكن 
اأن ي�صه���د جناح���اً كب���رياً عل���ى ال�صعيد 
الإقت�ص���ادي عالوة على تاأثريه يف تق�ية 
العالقات بن الدول اخلليجية ال�صقيقة، 
م��صح���اً اأن البحري���ن تفخ���ر باختياره���ا 
لتك�ن مقراً لهذه ال�رضكة الناجحة بجميع 

املقايي�س.

• اأحمد جنم	
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عقد من 

االجتهاد
لبحرين أفضل

ساهمت “متكني” منذ تأسيسها 

يف العام 2006 يف تطوير 

القطاع الخاص يف البحرين، 

وجعله املحرك الرئيس للنمو 

االقتصادي يف اململكة، 

وهي تعد إحدى ركائز مبادرات 

اإلصالح الوطني ورؤية البحرين 

االقتصادية.

وتهدف “متكني” إىل تحقيق 

هدفني رئيسني، أوال، تعزيز 

عملية تأسيس وتطوير 

املؤسسات، وثانيا توفري الدعم 

لتنمية األفراد واملؤسسات.

إعداد: املحرر االقتصادي

نورة الحداد

قصة نجاحي

لطامل����ا تطلعت اإل����ى اإدارة م�رشوعي اخلا�ص 
منذ نعوم����ة اأظاف����ري، وكان خللفّي����ة عاِئلتي يف 
العي ال�صخ�ص����ي على جماِل  مي����دان الأعم����اِل واطِّ

ريادِة الأعم����اِل يف اململكة املّتح����دِة اإ�صافة اإلى 
خْلفّيتي الأكادميية واملهنية التي تت�صم بالتنّوع 

الأثر الأكرب يف اتخاذ قراري. 
ب����داأت رحلتي م����ع “Creo” مبعّي����ة اأخي يف 
الع����ام 2013 بتقدمي خدم����اٍت متنوِّعٍة يف جمال 

الأعم����ال، واجل����ودة، وال�صت�ص����ارات الّتعليمي����ة، 
والعالق����ات العاّم����ِة، واإدارِة الفعالّي����اِت وبرامج 
الكمبيوت����ر ح�ْص����ب الطل����ب. ت�صم����ل خدماتنا ِكال 
القطاع����ِن اخلا�����ص والع����ام عل����ى امل�ْصتوي����ن 

املحلّي والدويّل.

إلهامي

قيم���ة  واإ�صاف���ة  الف���رق  اإح���داث 
ملجتمعن���ا، وحي���اة، وم�صتقب���ل �صعبن���ا 
هو م���ا يجعل رحلتي ت�صتح���ق العناء. اإن 
قيا�ص الّنجاح ه���و �صيٌء ذاتّي وبالن�صبة 
اإيّل، فه���و مبثابة ال�صعل���ة التي حِتيلني 
على جتارب وفر�ٍص من �صاأنها اأن تلعب 

دورا يف ر�صِم مالمِح م�صتقبلنا.

أكرث يشء تعلمته

تكوي���ن �صبك���ة عالق���ات قوي���ة، 
اآخري���ن،  اأعم���اٍل  رواِد  اإل���ى  حت���ّدث 
���ٍل عن “متك���ن” اأو  توا�ص���ل مع ممثِّ
اإحدى املنّظم���اِت الرائعِة والّداعمِة يف 
البحري���ن. اْعمل على حت���ّدي قدراِتك، 
وتعّلم �صيئا جديدا كل يوٍم، وتذّكر اأّن 
ميوِلك العقلّي هو الذي يحدد جناحك. 

ما أؤمن به

ال���ق���رارات  ���خ���اذ  اتِّ “اإّن 
باملخاطر  ال��وع��ي  م��ع  اجلريئة 
املنجّرة عنها هو ال�صبيل الوحيد 

لتحويل الأحالِم اإلى حقيقٍة”.
املثابرة،  النجاِح:  “و�صفة 
على  وال��ق��درة  البديهة  ���رشع��ة 

التكّيف”.

ما مييزنا

نحن نوؤمن بقدرة الّتعاون على حتقيق 
على  ت��رك��ي��ِزن��ا  ك��ل  ن�صع  اإل��ي��ه.  ن�صبو  م��ا 
ِبناِء  احتياجاِت واأهداِف الّزبائِن ونعمل على 
�رشكاوؤنا،  هم  زباِئننا  معهم.  دائمٍة  �رشاكٍة 
د جن��اح��ن��ا ل حم��ال��ة. تفخر  وجن��اح��ه��م ي��ح��دِّ
اإلى  مداخيِلها  من  بن�صبٍة  بالّتربِع   ”Creo“

ق�صايا تطويِر املجتمِع منذ انِطالِقتها.

وصفة النجاح: املثابرة 

ورسعة البديهة والتكّيف

اتِّخاذ القرارات الجريئة سبيل 

تحويل األحالِم إىل حقيقة

الريــــــــــاح “تـدّبـــــــــل” اأ�سـعـــــار الأ�سمـــــاك
كيلو ال�صايف يقفز اإلى دينارين

و�صف جتار يف ال�ص���وق املركزي الطلب على 
اخل�ص���ار والفواك���ه ب�”الطبيع���ي”، وكذل���ك الأمر 
بالن�صب���ة لالأ�صع���ار، مو�صحن اأن جمي���ع الأ�صناف 
متوافرة وباأ�صعار معقولة، فيما تراجع الطلب على 
اللح���وم، و�صعدت اأ�صعار الأ�صم���اك ب�صكل ملفت 
متا�صًي���ا مع هب���وب الري���اح وانخفا����ص الكميات 

املطروحة. 
ال�ص���وق املرك���زي تذب���ذب  واأك���د جت���ار يف 
الأ�صع���ار ما اأدى لت�صت���ت امل�صتهلكن وعزوفهم 
عن منتجات ال����رشكات الوطنية واملناف�صة القوية 

بينهم مع ال�رشكات الأخرى.
و�صّبه �صاحب حمالت العرادي للدواجن، حممد 
العرادي، اأ�صعار الدواجن املحلية باأ�صعار الأ�صهم 
ا مع  الأمر الذي �صبب تخبًطا للم�صتهلكن خ�صو�صً

وجود ال�رشكات املناف�صة.
واأ�صاف: “مع وجود �رشكات الدجاج ال�صعودية 
املناف�ص���ة لتل���ك املحلي���ة وانخفا����ص اأ�صعارها، 
اأ�صبح املواطن���ون واملقيم���ون يف�صلون الدجاج 
ال�صع���ودي ل�صم���ان عدم تغ���ر اأ�صعاره���ا ب�صكل 

يومي وكونها اأف�صل م���ن ناحية اجلودة والنظافة 
والعناية”.

واأو�ص���ح اأنه حتدث يوم اأم����ص مع 3 �صائقن 
ل�صاحنات �رشكة دملون للدواجن، وكل �صائق يبيع 
الكيل���و ب�صعر خمتلف عن الآخ���ر، مبيًنا اأنه ا�صرتى 
30 كارت���ون )300 حب���ة( وكان���ت اأحجامه���ا بن 

1100 و1200 كيلوغرام.
واأ�ص���ار الع���رادي اإل���ى اأن ال�رشكة ب���داأت ببيع 
الدجاج املثل���ج بخ�صارة اإذ �صع���ر احلبة ذات 700 

غرام حوايل 500 فل�ص فقط.
وبدوره، ق���ال تاجر الدواجن والبي�ص، �صادق 
�صلم���ان، اإن اأوزان الكمي���ات الت���ي طرحتها �رشكة 
دمل���ون للدواج���ن ي���وم اأم����ص كب���رة ل يرغبه���ا 
 1200 ب���ن  الأوزان  وت���رتاوح  امل�صتهلك���ون، 

و1400 كيلوغرام.
واأ�ص���اف اأن الطلب عل���ى الدج���اج اأم�ص كان 
قليالً ب�صب���ب الأوزان الكب���رة والأ�صعار املتغرة 
���ا، اإذ ب���داأ امل�صتهلك���ون تف�صي���ل منتجات  يوميًّ
ال����رشكات املناف�صة للمحلية كون اأ�صعارها مقاربة 

ول تتغر ب�صكل يومي.

األسماك في صعود 

قال اجل����زاف يف �صوق املنامة املركزي، ح�صن 
“اأب����و اآية” اأن اأ�صعار الأ�صم����اك ارتفعت بن�صبة 100 
% من����ذ اخلمي�����ص املا�صي بعد اأن ا�صت����دت الرياح 

وعدم توفر الأ�صماك بكميات كافية.

واأ�صاف اأن الطلب يفوق العر�ص بن�صبة 10 % 
تقريًبا، اإذ اإن الري����اح قللت من الكميات املطروحة 
بال�ص����وق، حي����ث مل يتمك����ن ال�صيادون م����ن دخول 
البحر، متوقًعا اأن ي�صتمر النق�ص يف املعرو�ص ملدة 

يومن اآخرين.
واأو�ص����ح اأن اأن����واع الأ�صماك الت����ي توفرت يوم 

اأم�����ص هي ال�ص����ايف ب�صع����ر دينارين للكيل����و قيا�ًصا 
باأ�صع����اره ال�صابقة التي كانت دين����اًرا واحًدا، ولكن 
جودتها خمتلفة عن التي تتوفر خالل الأيام العادية، 
وال�صعري بدينارين ون�صف، والهامور ب�6.5 دينار.

واأ�ص����ار اإل����ى اأن �صم����ك امليد البحرين����ي ما زال 
غ����ر متوفر يف الأ�ص����واق، فيما يوج����د حاليًّا كميات 
مت ا�صترادها م����ن ال�صعودية و�صع����ر الكيلو دينار 
واح����د، فيما يتوف����ر الكنع����د البحريني ب�����5 دنانر 
لكيلو احلجم الكبر الذي يزن 10 كيلو، اأما الأحجام 

الكبرة املقطعة فهي ب�6 دنانر.

طلب ضعيف على اللحوم 
اأكد اأح����د الق�صابن يف �صوق املنامة املركزي، 
اأن الطل����ب عل����ى اللح����وم �صعي����ف نتيج����ة لرتفاع 

الأ�صعار، حيث يلجاأ النا�ص للدواجن والأ�صماك.
واأ�صاف اأن املنا�صب����ات الدينية املقبلة وقرب 
�صه����ر رم�ص����ان �صينع�����ص ال�صوق قلي����الً ولكنها لن 
ترج����ع لالأي����ام املا�صي����ة الت����ي ينفد فيه����ا كميات 
اللح����وم قب����ل طرحها يف ال�ص����وق، وه����و يق�صد هنا 
عندم����ا كان اللح����م مدعوًما من قب����ل احلكومة حيث 

كان يباع كيلو اللحم الأ�صرتايل بدينار واحد.

• الأ�صواق ت�صهد تذبًذا يف الأ�صعار	

“التعاون” ت�ستثني النفط والغاز من “القيمة امل�سافة”ت�سجيل 6 �رشكات بـ 17.1 األف دينار
اأعل���ن مركز البحري���ن للم�صتثمرين 
والتج���ارة  ال�صناع���ة  ل���وزارة  التاب���ع 
وال�صياحة ع���ن الرتخي�ص اإلى 6 �رشكات 
الأن�صط���ة  خمتل���ف  يف  تعم���ل  جدي���دة 
التجاري���ة وال�صناعي���ة باإجم���ايل روؤو�ص 

اأموال بلغت 17.1 األف دينار.
الر�صمي���ة  البيان���ات  واأظه���رت 
املن�ص���ورة على موق���ع )�صجالت( التابع 
للمرك���ز، وه���و املرك���ز امل�ص���وؤول ع���ن 
الرتخي�ص لل�رشكات ال�صناعية والتجارية 
يف البحري���ن، اأن ن�صي���ب ال�صتثم���ارات 
املحلية من اإجمايل روؤو�ص الأموال بلغت 
8.3 األ���ف دينار اأي م���ا ن�صبته 48.5 %، 
و8.8 األف دين���ار لال�صتثمارات الأجنبية 

ما ن�صبته 51.5 %.

مت  فق���د  البيان���ات،  وبح�ص���ب 
ت�صجي���ل 4 ����رشكات م���ن م�صنف���ة ذات 
 %  66.7 بن�صب���ة  حم���دودة  م�صوؤولي���ة 
م���ن اإجم���ايل ال����رشكات املرخ����ص لها، 
كم���ا من���ح ترخي����ص ل�رشكت���ن م�صنفة 
�رشكة ال�صخ����ص الواحد بن�صبة 33.3 %. 
واأ�صارت البيانات اإلى ت�صجيل 3 �رشكات 
م�صنفة ذات م�صوؤولي���ة حمدودة براأ�ص 
م���ال 5 اآلف دين���ار ل���كل �رشك���ة منها؛ 
وتتوزع بن ا�صتثمار حملي بقيمة 2.55 
األف دينار وا�صتثم���ار اأجنبي براأ�ص مال 
2.45 األ���ف دينار، وه���ي: مركز الع�صل 
اليمن���ي، والبي���ت املغرب���ي للماأكولت 
واحللوي���ات، و�رشك���ة �صنيه���ا لل�صيانة 

والتنظيفات.
كما منح املرك���ز ترخي�ًصا ل�رشكتن 
براأ�����ص م����ال األ����ف دين����ار ل����كل �رشكة 

منها، وهم���ا: �رشكة ال�صخ�ص الواحد 
التي حتم���ل ا�صم “�رشك���ة ال�صماح 
لل�صح���ن والتفريغ” وراأ����ص مالها 
م�صوؤولي���ة  ذات  و�رشك���ة  اأجنب���ي، 
حمدودة التي حتم���ل ا�صم “طريق 
احلري���ر لالأقم�صة” با�صتثمار حملي 
550 دين���ارا، واأجنب���ي بقيمة 450 
اأي�ًص���ا  املرك���ز  ورخ����ص  دين���ارا. 
ل�رشك���ة م�صنف���ة لل�صخ����ص الواحد 
هي “�رشكة الغدير خلدمات الأيدي 
العامل���ة” براأ�ص م���ال حملي بقيمة 

100 دينار.
وكان املركز �صج���ل 3 �رشكات 
جدي���دة تعمل يف خمتل���ف الأن�صطة 
باإجم���ايل  وال�صناعي���ة  التجاري���ة 
روؤو����ص اأم���وال 21.35 األف دينار، 
وذلك خالل الأ�صبوع قبل املا�صي.

الريا�����ص - اأرق����ام: ا�صتثن����ت لوائح 
واأنظم����ة التفاقي����ة املوح����دة ل�رشيبت����ي 
ل����دول  والنتقائي����ة  امل�صاف����ة  القيم����ة 
اخللي����ج، النف����ط وم�صتقات����ه، اإ�صافة اإلى 
الغ����از من �رشائب القيمة امل�صافة، وذلك 
وفًقا لل�����روط وال�ضواب����ط التي حتددها 

كل دولة خليجية.
ال����دول  ح����ق  اللوائ����ح  وت�صمن����ت 
اأربع����ة  اإعف����اء  اأو  اإخ�ص����اع  يف  اخلليجي����ة 
قطاع����ات م����ن فر�����ص �رشائ����ب امل�صافة 
فيه����ا وه����ي: التعليم وال�صح����ة والقطاع 

العقاري والنقل املحلي.
وبح�ص����ب اللوائ����ح والأنظم����ة، ف����اإن 
هن����اك ا�صتثن����اءات م����ن دف����ع ال�رشائ����ب 
امل�صافة، ولكل دول����ة ع�صو اأن ت�صتثني 
كالً م����ن اجلهات احلكومي����ة التي حتددها 
كل دولة، واجلهات اخلرية واملوؤ�ص�صات 

ذات النف����ع الع����ام، وفًقا مل����ا حتدده كل 
غ����ر  وال�صيادي����ن  واملزارع����ن  دول����ة، 
امل�صجل����ن لل�رشيبة، وال�����رشكات املعفاة 
مبوج����ب اتفاق����ات ل�صت�صاف����ة فعاليات 
دولي����ة، ومواطن����ي الدول����ة الع�ص����و عند 
ت�صييد منازله����م لال�صتعمال اخلا�ص، من 
دف����ع ال�رشيبة عند تلقي ال�صلع واخلدمات 

يف تلك الدولة.
وفيم����ا يخ�����ص ال�رشيب����ة النتقائية، 
ح����الت   6 املوح����دة  التفاقي����ة  ح����ددت 
ل�ص����رتداد ال�رشيبة امل�ص����ددة على ال�صلع 
النتقائي����ة اأو الإعفاء منها، على اأن حتدد 
الدولة الع�ضو �روط واإجراءات اال�ضرتداد 

والإعفاءات، وهذه احلالت هي:
- طرح ال�صلع النتقائية لال�صتهالك 
يف الدول����ة الع�ص����و يف ح����ال الت�صدير اأو 
اإع����ادة الت�صدي����ر لأغرا�����ص الأعم����ال اإلى 

خارج اإقليم دول املجل�ص.
- ا�صتخدام ال�صلع النتقائية يف اإنتاج 

�صلع انتقائية اأخرى خا�صعة لل�رشيبة.
 - ال�صل����ع النتقائية الت����ي �صبق اأن 
طرحت لال�صته����الك وخ�صعت لل�رشيبة يف 
دولة ع�صو وانتقلت لحًقا اإلى دولة ع�صو 

اأخرى.
 - ع����دم ا�صتهالك ال�صل����ع النتقائية 

داخل الدولة الع�صو.
 اأما فيما يخ�����ص الإعفاء فيكون عند 
املعامل����ة باملثل للهيئ����ات الدبلوما�صية 
والقن�صلية واملنظم����ات الدولية وروؤ�صاء 
اأع�صاء ال�صلكن الدبلوما�صي والقن�صلي 
املعتمدي����ن، وكذل����ك ال�صل����ع النتقائية 
الت����ي ب�صحبة امل�صافري����ن القادمن اإلى 
اأي دول����ة ع�صو عل����ى األ تكون ذات �صفة 

جتارية.

املحرر القت�سادي

زينب العكري

جتديد “الآيزو 
 ”9001:2008

ل� “النفط والغاز”  
املنام���ة - بنا: اأعلنت الهيئ���ة الوطنية للنفط 
والغ���از ع���ن ح�صولها عل���ى جتديد �صه���ادة الآيزو 
�رشك���ة  م���ن   )ISO  9001:2008( اجل���ودة  لإدارة 
DNV( DET NERSKE VERITAS( مل���دة 

3 �صنوات.
واعت���رب وزير النفط ال�صيخ حممد بن خليفة اآل 
خليفة ال�صهادة دليالً على مدى التزام الهيئة ومدى 
مت�صكه���ا بنظ���ام اإدارة اجلودة يف جمي���ع عملياتها 
وخدماته���ا التي تقدمها ل�رشكائه���ا الإ�صرتاتيجين 
كافة على امل�صتوى املحل���ي والإقليمي والعاملي، 
وه���ي ثم���رة للجه���ود الدءوب���ة التي يبذله���ا جميع 

موظفي الهيئة”.
واأك���د الوزير “اأن الهيئ���ة �صت�صتمر يف امل�صي 
قدم���اً على درب التمي���ز واللت���زام بتطبيق مبادئ 
اإدارة اجل���ودة ال�صامل���ة لتحقيق الكف���اءة العالية؛ 
من اأج���ل حت�صن اأعمالها وتطوي���ر اأدائها وحتقيق 
اأعلى م�صتويات الإنتاجي���ة وال�صتمرارية يف تطبيق 

متطلبات �صهادة نظام اإدارة اجلودة العاملية”.
م���ن جهت���ه، اأكد الأم���ن العام للهيئ���ة رئي�ص 
اللجن���ة العلي���ا للج���ودة اأحم���د ال�رشي���ان عل���ى بذل 
املزي���د م���ن اجله���د والعط���اء يف حتقي���ق الأهداف 
الإ�صرتاتيجي���ة للهيئة. ي�ص���ار اأن الهيئ���ة الوطنية 
للنف���ط والغاز ب���داأت بتطبيق نظ���ام اإدارة اجلودة 
)ISO 9001:2008( من �رشكة )دي اإن يف( بتاريخ 

24 مار�ص 2011.
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“الرا�شد اليمني” يوثق انتهاكات حوثية طالت الب�رش واحلجر
عواصم – وكاالت:

وث���ق التحالف اليمني لر�شد انتهاكات حقوق االإن�شان يف اليم���ن عددا كبريا من االنتهاكات التي 
ارتكبته���ا ميلي�شي���ات احلوثي و�شالح �شد املدنيني يف 17 حمافظة خ���الل الربع االأول من عام 2017. 
وم���ن بني 2723 انته���اكا وثقها التحالف احلقوق���ي يف ن�رشة “الرا�شد اليمني” الت���ي ي�شدرها، ر�شد 
مقت���ل 312 مدني���ا بينهم 47 طفال و24 امراأة، واإ�شابة 467 اآخري���ن بينهم 129 طفال و63 امراأة . كما 
اختطفت وعذبت امليلي�شيا 1296 مدنيا بينهم 413 مت اإخفائهم ق�رشيا، فيما لقي 12 اآخرين حتفهم 
اأثناء تعذيبهم يف �شجون امليلي�شيات. ومن بني املختطفني 42 طفال و6 �شيدات و80 نا�شطا حقوقيا 
و�شيا�شيا و14 رجل اأعمال و10 عاملني مبنظمات جمتمع مدين و194 من فئات العمال و14 من وجهاء 
املجتم���ع و14 كادرا طبيا، بح�شب الرا�شد اليمني. كما قام���ت ميلي�شيا احلوثي و�شالح باالعتداء على 
526 ممتل���كا خا�ش���ا منها 3 مرافق �شحي���ة و7 تعليمية و74 و�شيلة موا�ش���الت و16 مقتنيات و386 

من�شاأة �شكنية و40 من�شاأة وحمال جتاريا.
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القاهرة – رويترز:

ق���ال بي���ان �ش���ادر ع���ن الرئا�ش���ة 
الرئي����س  اإن  اجلمع���ة  ي���وم  امل�رشي���ة 
عب���د الفت���اح ال�شي�ش���ى �شيتوج���ه اإلى 
ال�شعودي���ة الي���وم االأحد لعق���د قمة مع 
العاهل ال�شعودي امللك �شلمان بن عبد 

العزيز.
واأ�ش���اف البيان اأن م���ن املتوقع اأن 
تتن���اول القم���ة “�شبل تعزي���ز العالقات 
االإ�شرتاتيجي���ة التي جتم���ع بني البلدين 
الق�شاي���ا  خمتل���ف  ح���ول  والت�ش���اور 
االهتم���ام  ذات  والدولي���ة  االإقليمي���ة 
امل�شرتك وعلى راأ�شها مكافحة االإرهاب 
الذي بات ميثل تهديدا الأمن وا�شتقرار 
االأم���ة العربي���ة ب���ل واملجتم���ع ال���دويل 

باأكمله”.
تاأتي زيارة ال�شي�شي للريا�س تلبية 
لدعوة من امللك �شلمان وجهها له اأثناء 
لق���اء عق���د بينهما عل���ى هام����س القمة 
العربية التي عقدت يف منتجع على البحر 

امليت باالأردن اأواخر مار�س املا�شي.

بيروت – رويترز

قال اجلي�س اللبناين اإن قياديا حمليا 
لتنظي���م داع�س قت���ل اأم����س ال�شبت خالل 
غارة �شنها اجلي�س يف الفجر واألقى خاللها 
القب�س على 10 ي�شتب���ه باأنهم اأع�شاء يف 
جماعات مت�ش���ددة بعد اأن ع���روا احلدود 

ال�شمالية ال�رشقية قادمني من �شوريا.
ومل ترد اأنباء ع���ن اإ�شابة اأو مقتل اأي 
من اأفراد اجلي�س يف العملية ببلدة عر�شال 
الت���ي اجتاحها املت�ش���ددون لفرتة وجيزة 
يف 2014 قبل اأن يف���روا اإلى تالل حميطة 
باحلدود. و�شكلت تلك املعركة التي قتل 
فيه���ا الع�رشات اأح���د اأخطر تبع���ات ال�رشاع 
ال�شوري الدائر منذ 6 �شنوات على لبنان.

وج���اء يف بي���ان اجلي�س “نف���ذت قوة 
م���ن اجلي�س فجر اليوم )اأم�س( عملية دهم 
�رشيع���ة وخاطفة يف بلدة عر�ش���ال اأ�شفرت 
عن توقيف 10 اإرهابي���ني خطريين كانوا 

ت�شللوا اإليها يف اأوقات �شابقة”.

مزار شريف – أ ف ب:

اأوقع هجوم �شنته جمموعة من طالبان 
اأكرث من 100 قتي���ل وجريح معظمهم من 
املجندي���ن ال�شباب يف قاع���دة ع�شكرية يف 
م���زار �رشي���ف يف �شم���ال اأفغان�شت���ان اأثناء 
�ش���الة اجلمعة، وف���ق ح�شيل���ة ر�شمية يف 
ح���ني اأوردت م�شادر اأخ���رى ح�شيلة اأكر 
بكث���ري. وغ���داة الهجوم الدام���ي، جتمعت 
ع�رشات العائالت اأم�س ال�شبت على م�شافة 
م���ن املكان الذي كان���ت تخرج منه نعو�س 

ال�شحايا التي لفت بالعلم االأفغاين.
وقال���ت وزارة الدف���اع اإن احل�شيل���ة 
ه���ي “اأك���رث م���ن 100 قتي���ل وجريح بني 
اجلنود”. لكن �شابطا اأفغانيا داخل قاعدة 
الفرقة ال����209 عند م�شارف م���زار �رشيف 
كرى مدن �شمال اأفغان�شتان، قال لوكالة 
فران����س بر�س �شب���اح اأم����س اأن احل�شيلة 
ت�شل اإل���ى “150 قتيال وع�رشات اجلرحى” 
مقاتل���ني   10 نف���ذه  ال���ذي  الهج���وم  يف 

مدججني بال�شالح وا�شتمر 5 �شاعات.

الرباط – أ ف ب:

ووّقع �شف���ريا املغرب وكوبا يف االأمم 
املتحدة، عمر ه���الل واأنايان�شي رودريغيز 
كاميخ���و، اجلمع���ة يف نيوي���ورك “اتفاق���اً 
ال�شتئن���اف العالق���ات الدبلوما�شية” بني 
البلدي���ن “على م�شتوى ال�شفراء”، وفق ما 

اأفادت وكالة االأنباء املغربية الر�شمية.
وا�شتن���اداً اإل���ى ن����سّ االتف���اق، فاإّن 
ا�شتئن���اف العالق���ات “يعك����س م�شال���ح 
البلدين” وفق ما اأ�شارت الوكالة، مو�شحة 
اأن االتف���اق دخل حيز التنفي���ذ اعتباراً من 

تاريخ توقيعه.
و�شدد الن����س على اأن املغرب وكوبا 
اإرادة متبادلة لتطوير عالقات  “حتدوهما 

ال�شداقة والتعاون )...(” بينهما.
واأ�ش���ارت وزارة اخلارجية املغربية يف 
بي���ان اإلى اأن قرار املغرب هذا “يندرج يف 
اإطار تنفيذ التوجيه���ات امللكية ال�شامية 
من اأج���ل دبلوما�شي���ة ا�شتباقية ومنفتحة 

على �رشكاء وجماالت جغرافية جديدة”.

الرئي�س امل�رشي يزور 
ال�شعودية اليوم

مقتل قيادي يف “داع�س” 
واعتقال 10 قرب حدود �شوريا

مقتل واإ�شابة 100 جندي على 
االأقل يف هجوم باأفغان�شتان

املغرب ي�شتاأنف عالقاته 
الدبلوما�شية مع كوبا

حالة ترقب ع�سية �نتخابات رئا�سية و�سط تهديد�ت �إرهابية
الفرن�شيون يف اخلارج اأدلوا باأ�شواتهم

ويتناف����س يف االنتخاب���ات الفرن�شي���ة 11 
مر�شحا لت���ويل الرئا�شة خلف���ا للرئي�س احلايل 
فران�ش���وا هوالند، الذي ق���رر اأال يرت�شح لفرتة 

ثانية.
واذا مل يفز اأي من املر�شحني ب� 50 % من 
االأ�شوات، �شيتب���ارى املر�شحان اللذان ح�شال 
على اأك���ر ن�شبة من االأ�ش���وات يف جولة ثانية 

جترى يف ال�شابع من مايو.
وتعت���ر البطال���ة واح���دة م���ن الق�شاي���ا 
الرئي�شية التي تهم الناخب الفرن�شي. فن�شبة 
البطال���ة تبل���غ 10 %، مم���ا ي�ش���ع فرن�ش���ا يف 
املرتب���ة الثامن���ة يف االحت���اد االأوروب���ي، اإذ اإن 
رب���ع الفرن�شي���ني الذين هم دون ال���� 25 عاما 

عاطلون عن العمل.
ومل يتمكن االقت�شاد الفرن�شي من التعايف 
اإال ببطء �شديد من اأزمة 2008 املالية، ويقول 
معظم املر�شح���ني اإنه ينبغي اإج���راء تغيريات 
اقت�شادية كب���رية من اأجل معاجل���ة ذلك. كما 
يويل الناخب الفرن�شي اهتماما كبريا بق�شيتي 

االأمن والهجرة.
فقد قتل 239 �شخ�س يف هجمات اإرهابية 
وقع���ت يف فرن�شا منذ يناي���ر 2015، وما زالت 
حال���ة الطوارئ �شارية املفع���ول يف البالد منذ 

ذلك احلني.
ويخ�ش���ى امل�شوؤول���ون الفرن�شي���ون وقوع 
املزي���د م���ن الهجم���ات، خ�شو�ش���ا م���ع عودة 
املئات من الفرن�شيني الذين حاربوا يف �شوريا 

والعراق اإلى البالد.
و�شادت حالة م���ن الرتقب ال�شديد فرن�شا 
اأم�س ال�شبت ع�شية الدورة االأولى من انتخابات 

رئا�شي���ة غ���ري حم�شومة النتائ���ج و�شط تدابري 
اأمنية م�شددة بعد اأيام قليلة على اعتداء جديد 

يف باري�س.
وال ي���زال ربع الناخب���ني مرتددين وتوحي 
املوؤ����رشات اإل���ى امتناع ن�شبة كب���رية منهم عن 

الت�شوي���ت يف االنتخابات الت���ي �شتكون على 
ما يبدو اأ�شبه ب�”مباراة رباعية” و�شط مناف�شة 
حامية بني الو�شطي اإميانويل ماكرون وزعيمة 
اليم���ني املتط���رف ماري���ن لوب���ن واملحاف���ظ 
فرن�شوا فيون وممث���ل الي�شار الراديكايل جان 

لوك ميالن�شون.
وانته���ت احلمل���ة الر�شمية عن���د منت�شف 
ليل اجلمع���ة )22،00 ت غ(، وبداأ الناخبون يف 
مناط���ق ما وراء البحار االق���رتاع ال�شبت ب�شبب 

الفارق يف التوقيت.
ويف الي���وم االأخري من احلمل���ة، قالت لوبن 
التي تراهن على اخلوف من االعتداءات لك�شب 
االأ�شوات “منذ 10 �شنوات، يف ظل احلكومات 
اليميني���ة والي�شارية على ال�ش���واء، مت القيام 
ب���كل ما هو ممك���ن حتى نخ�رش احل���رب املعلنة 

علينا”.
م���ن جهت���ه، اأب���دى املر�شح في���ون الذي 
اأ�شعفت���ه ف�شيح���ة وظائ���ف وهمي���ة ا�شتفاد 
منها اأفراد من عائلته، ت�شميمه على الت�شدي 
لالإره���اب “بقب�ش���ة م���ن حديد” وق���ال “يبدو 
يل اأن البع����س مل ي���درك متاما بع���د حجم ال�رش 
ال���ذي يهاجمن���ا”، ملمح���ا بذلك اإل���ى احلكومة 

اال�شرتاكية.
وندد ماك���رون الذي ياأم���ل يف اال�شتفادة 
م���ن الرغب���ة يف التجدي���د الت���ي اأع���رب عنه���ا 
اال�شتخب���ارات”  ب�”اإ�شع���اف  الفرن�شي���ون، 
الداخلي���ة الفرن�شي���ة بفعل اإلغ���اء وظائف، يف 
انتق���اد موجه اإلى فيون رئي�س الوزراء ال�شابق 

يف عهد نيكوال �شاركوزي )2007-2012(.
يف ظل هذه االأج���واء ال�شديدة التوتر، اأكد 
فرن�ش���وا هوالند اأنه �شيت���م اتخاذ كل التدابري 
ال�رشورية ل�شم���ان اأمن االنتخابات، مع ن�رش 50 
األف �رشطي و 7 اآالف ع�شكري اليوم االأحد، فيما 
وع���دت بلدية باري����س باإر�شال تعزي���زات اإلى 

مكاتب الت�شويت التي �شتطلب ذلك.

• يتناف�س يف االنتخابات الفرن�شية 11 مر�شحا لتويل الرئا�شة خلفا للرئي�س احلايل فران�شوا هوالند	

باريس – أ ف ب/رويترز:

بداأ اأكرث من مليون ناخب فرن�سي يعي�سون يف اخلارج االإدالء باأ�سواتهم يف االنتخابات الرئا�سية، 

وذلك قبل يوم من بدء الت�سويت يف فرن�سا.

ويعي�ش الذين بداأوا الت�سويت يف عدد من جزر بولينزيا الفرن�سية والهند الغربية الفرن�سية 

واأرخبيل �سانت بيري وميكيلون يف �سمال املحيط االأطل�سي وغايانا يف اأمريكا الالتينية.

ناخب.  مليون   47 وخارجها،  فرن�سا  داخ��ل  يقيمون  الذين  امل�سجلني،  للناخبني  العدد  ويبلغ 

و�ستفرز اأ�سواتهم فور االنتهاء من الت�سويت داخل فرن�سا.

الموصل – رويترز:

فر املئات م���ن املو�شل اأم����س ال�شبت وهم 
يجرون عربات يد حتمل حقائب ور�شعا وكبارا يف 
ال�شن بع���د اأن انتزعت القوات العراقية ال�شيطرة 
عل���ى حي���ني اآخرين يف غ���رب املدينة م���ن تنظيم 

داع�س.
وبعد ال�شري الأميال نقل���ت حافالت العائالت 
م���ن نقط���ة تفتي����س تابع���ة للحكوم���ة يف جنوب 
املدينة اإل���ى خميمات توؤوي اأك���رث من 410 اآالف 
�شخ�س نزحوا منذ بدء الهجوم ال�شتعادة املو�شل 
يف اأكتوبر. وقال اأب���و قحطان )63 عاما( وهو اأحد 
وجهاء جمموعة موؤلفة من 41 �شخ�شا ينتمون اإلى 

5 عائ���الت: “غادرنا دون مي���اه اأو طعام اأو اإ�شاءة 
ونحن ن�شع مالب�شنا على ظهورنا”.

وا�شتعادت الق���وات العراقية جزءا كبريا من 
املو�ش���ل من مت�ش���ددي التنظيم الذي���ن اجتاحوا 
املدين���ة يف يوني���و ع���ام 2014. وي�شيطر اجلي�س 
االآن على االأحياء ال�رشقية ويحرز تقدما يف الغرب.

ومقاتل���و داع����س املتح�شن���ون يف املدين���ة 
الغرب���ي  ال�شم���ال  يف  حما����رشون  القدمي���ة 
وي�شتخدم���ون ����رشاكا خداعية و قنا�ش���ة وقذائف 

مورتر للدفاع عن اأنف�شهم.
و�ُشم���ع دوي اإط���الق ن���ار ون���ريان مدفعي���ة 
اأم����س ال�شبت م���ع و�ش���ول العائالت م���ن منطقة 
حي “التنك” الذي قال���وا اإن املت�شددين ما زالوا 

ي�شيطرون على ن�شفه.
بطائ���رات  املدعوم���ة  الق���وات  وتتق���دم 
الهليكوب���رت نح���و جامع الن���وري ال���ذي اأعلن منه 
زعيم التنظيم اأبو بكر البغدادي قبل نحو 3 اأعوام 

اخلالفة على م�شاحات من العراق و�شوريا.
و�شاهد مرا�شل م���ن رويرتز يقف على مرمى 
الب�رش م���ن اجلامع دخان���ا كثيف���ا يف املنطقة بعد 

�رشبة جوية.
وقال بي���ان اإن جهاز مكافح���ة االإرهاب الذي 
يتلق���ى تدريبا م���ن الوالي���ات املتح���دة ا�شتعاد 
ال�شيطرة على حي الثورة وحي ال�شحة القريبني.

واأك���د  اللواء الركن معن ال�شعدي قائد جهاز 
مكافحة االإرهاب اأن قواته �شتلتحم بقوات ال�رشطة 

االحتادية الت���ي تتحرك �ش���وب املدينة القدمية 
من موقع خمتلف. وقال لرويرتز اإنهم ي�شتكملون 

تطويق االإرهابيني يف املدينة القدمية.
وما زال مئات االآالف من املدنيني حما�رشين 
يف غ���رب املو�شل حي���ث حترز الق���وات العراقية 
تقدما بطيئ���ا �شد داع�س يف متاه���ة من ال�شوارع 

ال�شيقة.
ونقل���ت متحدث���ة با�ش���م املفو�شي���ة العليا 
ل�شوؤون الالجئني التابعة لالأمم املتحدة عن اأرقام 
حكومي���ة اأن نح���و 503 اآالف �شخ����س نزح���وا م���ن 
املو�شل حتى 20 اإبريل واأن 91 األفا منهم عادوا.
واملو�ش���ل هي ث���اين اأكر مدين���ة يف العراق 

واآخر معقل ح�رشي للمت�شددين يف البالد.

حرب الموصل.. فرار مئات المدنيين وانتزاع حيين من “داعش”



فع���ا البحرين فخورة وحمظوظ���ة بقائد مثل 
الأم���ر خليفة بن �سلم���ان دام عزه، ف���ا مير يوم 
اإل وو�س���ام جدي���د ي�س���اف ل�سموه مل���ا اأجنزه من 
مكا�سب اأعظمها خدمة �سعبه واأبنائه، فا �سيء يف 
اأولوياته ول مهمة يف مقدم���ة املهام �سوى روؤيته 
اأبن���اءه را�س���ن عن بلده���م مفتخري���ن بوطنهم، 
وهذه التهاين التي تنهال على �سموه طوال العام 
من كل املحافل العربية والإقليمية والدولية هي 
ال�ساهد، ف���كل هذا التكرمي املت���وايل حول دوره 
الرائ���د يف البن���اء والتنمية اأ�سبح حم���ور الهتمام 
الدويل، وهذا يعك�س حجم املنجزات التي حتققت 
ط���وال حقبة النه�سة ال�ساملة التي تبواأتها الباد، 
البحرين���ي،  املواط���ن  عل���ى  باخل���ر  وانعك�س���ت 
فاخلط���ط التنموي���ة يف خمتلف املج���الت واأهمها 
ال�سح���ة والتعلي���م والإ�سكان والثقاف���ة والتنمية 

جعلت البحرين منوذجاً للدول الع�رصية.
لننظ���ر حولنا اليوم هذه الأزمات القت�سادية 
واملالي���ة التي تع�س���ف بالدول مب���ا فيها الدول 
املقت���درة الت���ي اأوقف���ت كل م�ساريعها وعطلت 

كل خططها بفع���ل ال�سدمة املالية، نرى البحرين 
باملقاب���ل ما�سية يف التعلي���م وال�سحة والإ�سكان 
والثقافة والأ�سغال وغرها من دون اأن تتاأثر هذه 
اخلدم���ات، فالبني���ة التحتية يف الب���اد وباعرتاف 
جرانن���ا يف املنطق���ة يف اأعل���ى م�ستوياته���ا ب���ن 
الدول، ول توجد دول بهذه الإمكانيات املحدودة 
وال�سحيح���ة ا�ستطاعت امل�سي به���ذا القدر وهذا 
الإيق���اع ال�رصيع واملتوازن كا فعل���ت البحرين، لو 
كان بي���د خليف���ة بن �سلم���ان ربع ما ل���دى بع�س 
الدول من اإمكانيات لوجدن���ا معجزة اقت�سادية ل 
ي�ساهيه���ا اأح���د ورغم ذلك واحلم���د هلل متكنا من 
جتاوز الأزم���ات والتحدي���ات يف كل املراحل التي 
م���رت ومتر وكل ذل���ك بف�سل العقلي���ة الواقعية 
العملي���ة الت���ي ل تر�س���خ للتحدي���ات ول تقف يف 
وجهها ال�سعاب، فا�ستحق �سموه عن جدارة لقب 

رجل ال�سعاب.
ل���و تاأملنا اليوم ه���ذه ال�سه���ادات والأو�سمة 
وال���دروع الت���ي ناله���ا �سم���وه خ���ال م�سرته يف 
حتمل م�سوؤولي���ة احلكم لوجدناها م���ن كل الدول 

واملنظم���ات العاملي���ة املختلف���ة وه���ي جت�سي���د 
لدوره يف نه�س���ة بلده بل يف كونه نربا�ساً للعديد 
من ال���دول التي اأرادت باإمكاني���ات حمدودة خلق 
الفر�س���ة لنط���اق امل�ساري���ع والبن���اء، ويكفين���ا 
فخ���راً اليوم لو توجهنا نحو قط���اع ال�سحة لوجدنا 
اخلدم���ات التي ل ت�ساهيها ال���دول املتقدمة، بل 
رمبا تتفوق على ال���دول املتقدمة يف جمال خدمة 
املواط���ن واملقي���م جمان���اً، وهذا ل يح���دث يف اأي 
مكان مبثل ه���ذا امل�ستوى الراقي الذي يكفي اأن 

يكون م�ست�سفى حمد اجلامعي منوذجاً له.
ل اأ�ستطيع اأن اأح�رص ما فعله خليفة بن �سلمان 
لوطن���ه �سوى القول اإنه بنى البحرين كما يجب اأن 
تكون املعج���زة بهذه الإمكاني���ات املحدودة، وما 

اأجنز حتى الآن ا�ستحق ثناء العامل عليه.

تنويرة: 
عندم���ا تتعاي�س روحك مع ج�سدك ب�سام فلن 

ت�سعر بالوحدة اأبداً.
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سوالف

في���ه  ت�سع���ى  ال���ذي  الوق���ت  يف 
اإل���ى توف���ر فر����س عم���ل  احلكوم���ة 
وتق���دمي  للمواطن���ن  منا�سب���ة 
الت�سهي���ات الازمة لهم عل���ى اعتبار 
اأن الإن�سان البحريني الرثوة احلقيقية 
وال�رصيك الأهم والفعال يف عملية البناء 
والتنمية، تتعمد بع�س ال�رصكات اإبعاد 
اخلربات البحرينية متخطية كل الأعراف 
“اجلنوب  والقوان���ن املتبعة ك�رصك���ة 
لل�سياح���ة” اململوك���ة بن�سب���ة 100 % 
ل�رصك���ة ممتل���كات البحري���ن القاب�سة 
ال�رصك���ة  2013، فه���ذه  من���ذ فرباي���ر 
ترف�س توظيف العنا�رص البحرينية ول 
تعرتف مبهاراتها وخرباتها ومواهبها 

املتع���ددة، فلن���ا اأن نتخي���ل اأن ن�سبة 
البحرنة يف “اجلن���وب لل�سياحة” 4 %،  
وع���دد البحريني���ن فيه���ا 7 فقط من 
اأ�سل 53 �سخ�س���ا، وال�سبب كما تبينه 
ال�رصك���ة “تربير م�سح���ك واهلل” اأن من 
البحريني���ن  توظي���ف  ع���دم  اأ�سب���اب 
العم���ل يف البح���ر والتواجد بج���زر حوار 
لفرتة طويلة، وهذه الطبيعة ل يحبذها 
البحرين���ي بالإ�ساف���ة اإل���ى اأن موق���ع 
ال�رصك���ة يف منطق���ة ال���دور بعي���د ع���ن 
املناطق ال�سكنية، ولهذا من ال�سعوبة 
اإيجاد كوادر بحريني���ة للعمل يف جمال 

ال�رصكة.
نرد عل���ى ال�رصكة ونق���ول بو�سوح 

و�سفاء عله���ا ت�ست�سعر اأهمية الو�سع، 
م���ن املفرت�س اأن تكون ن�سبة توظيف 
البحريني���ن يف ال�رصك���ة 80 % وذل���ك 
ل�سب���ب ق���وي وملح���وظ وه���و ارتباط 
الإن�س���ان البحرين���ي بطبيعت���ه بالبح���ر 
عاوة عل���ى وجود خريج���ن مرتبطن 
بهذا املج���ال والتخ�س�س �سواء كوادر 
التنفيذي���ة  ب���الإدارة  اأو  بالرح���ات 
بال�رصكة اأو غرها، فمن اأهم املقومات 
والأ�س����س الرا�سخ���ة اأن البحريني يبدع 
يف كل املج���الت ويعد العمود الفقري 
لأي عمل حكومي اأو خا�س، فكيف تف�رص 
لنا ال�رصكة ه���ذا الغمو�س يف التوظيف 

واخلروح عن املبادئ والقواعد؟ 

لعل اأخطر م���ا ي�سجل من ماحظات 
م�ستعمل���ة  باخ���رة  ال�رصك���ة  ل���دى  اأن 
“موديل 76” وكلفتها 140 األف دينار 
ومل تعد �ساحلة لا�ستعمال حاليا، علما 
اأن هن���اك ت�سدي���دا م���ن احلكومة على 
حركة ال�سفن بع���د حادثة غرق بانو�س 
الدان���ة، وهذا الأم���ر حقيقة يعد خروجا 
عن املوا�سفات، واأوجه الق�سور التي 
تع���رتي هذا اجلانب وا�سح���ة جدا، فما 
جدوى االحتفاظ ب�سفينة قدمية لغاية 

الآن وملاذا ل يتم التخل�س منها.
 ب�س���كل ع���ام هذه ال�رصك���ة ل تقوم 
على خط���ط مدرو�س���ة بالإ�ساف���ة اإلى 

عمل غر من�سف للبحرينين.

“الجنوب للسياحة”... خطط غير 
مدروسة وغموض في التوظيف!

اإن ورقة امللك فهد اأ�س�ست املبادرة العربية 
الت����ي طرحه����ا املغف����ور ل����ه املل����ك عب����داهلل ب����ن 
عبدالعزي����ز يف قمة ب����روت 2002، وج����اء الإجماع 
العربي م����رة اأخرى عل����ى موقف اململك����ة العربية 
ال�سعودية العقاين العملي الذي راأى ن�سب عينيه 
م�سلح����ة ال�سعب الفل�سطيني الذي ي�ستحق احلياة 
بحري����ة وا�ستقال عل����ى اأر�سه بالع����دل املمكن ل 
املطلق بحيث تنبثق هذه الروؤية من حماورة قيادة 
الفل�سطينين وبحث اإمكاناتهم وحماور تنازلتهم 
اأو حدود الثوابت وهنا جتدر الإ�سارة اإلى اأن امللك 
الراحل عبداهلل ب����ن عبدالعزيز اأح�رص اإليه ال�سحايف 
الأمرك����ي اليه����ودي توما�����س فريدم����ان وحتدث 

معه ع����ن احلل، وق����ال امللك لل�سح����ايف اليهودي 
ل����دى اململكة خط����ة �سام، اأطلق عليه����ا ال�سحايف 
فريدم����ان فيما بعد ا�سم مبادرة امللك عبداهلل، اإل 
اأن امللك عبداهلل اأ�رص اأن ت�سمى املبادرة العربية. 

املل����ك �سلم����ان يف قم����ة البح����ر املي����ت اأعاد 
الق�سي����ة الفل�سطيني����ة اإل����ى الواجه����ة بالرغم من 
ا�ستع����ال القاق����ل وامل�ساكل واحل����روب الداخلية 
يف بع�س ال����دول العربية ك�سوري����ا وليبيا واليمن 
والع����راق وغ����ر ذلك م����ن حتديات الإره����اب التي 
تقف يف وجه ال����دول العربية وم�سائل اأخرى كبرة 
ل تق����ل اأهمي����ة عن فل�سط����ن. الاف����ت اأن جهود 
اململك����ة تعدت منظمة التحري����ر وفتح لت�سل اإلى 

حما�س الت����ي اأعلنت قبولها ح����ل الدولتن وذلك 
اإميان����ا من ق����ادة حما�س باإع����ادة احلرك����ة للمحور 
املعت����دل يف مواجه����ة حم����ور اإي����ران، اأ�س����ف اإل����ى 
ذل����ك جهود ويل ويل العهد �سم����و الأمر حممد بن 
�سلمان خال لقاءاته بالولي����ات املتحدة الرئي�س 
الأمرك����ي دونالد ترامب يف ه����ذا امل�سمار، حيث 
اقرتح �سمو الأمر عقد موؤمتر لل�سام يف الوليات 
املتحدة لبحث امل�ساأل����ة الفل�سطينية على اأ�سا�س 
املب����ادرة العربية الأمر الذي لق����ى ا�ستح�سانا من 
�سي����د البيت الأبي�س الذي ط����رح املو�سوع بدوره 
على كل من العاه����ل الأردين امللك عبداهلل الثاين 
والرئي�����س امل�����رصي عبدالفتاح ال�سي�س����ي بعد اأن 

تلق����ى موافقة اإ�رصائيلية بهذا اخل�سو�س وقد يتم 
عق����د املوؤمتر يف �سبتمرب املقبل ويجري التح�سر 
م����ن خل����ف الكوالي�����س لإجناحه. يف �س����وء ما تقدم 
ميكننا بو�س����وح اأن ن����رى اأن دور اململكة العربية 
ال�سعودي����ة حتى واإن مل يحظ بالإع����ام املو�سع اأو 
ق����ل لأن اململكة مل تكن تبحث ع����ن الإعام يف حل 
ق�سي����ة فل�سطن، يبقى الدور ال�سعودي العقاين 
العربي����ة دون  ال�ساح����ة  عل����ى  الوحي����د  والعمل����ي 
مزاي����دات اأو اإطاق �سع����ارات رنانة ومدوية  تكون 
عادة فقاعات لا�ستهاك الداخلي دون درا�سة اأو 
برنامج عملي مل�ساعدة الفل�سطينين يف ن�سالهم 

الطويل من اأجل الدولة وال�ستقال. “اإياف”.

السعودية والموقف العقالني والعملي 
مجدي الحلبيمن القضية الفلسطينية )2(

فاتن حمزة

fatin.hamza
@gmail.com

منح���ت جامعة ال���دول العربي���ة �ساحب 
ال�سم���و امللكي الأمر خليف���ة بن �سلمان اآل 
خليفة رئي����س الوزراء املوق���ر “درع جامعة 
ال���دول العربي���ة للري���ادة يف جم���ال العمل 
لإ�سهام���ات  تقدي���راً  العرب���ي«،  التنم���وي 
�سم���وه يف املج���ال التنم���وي ودوره الرائ���د 
يف التحدي���ث ال�سامل والنه�س���ة احل�سارية 
يف مملك���ة البحرين، بالإ�ساف���ة اإلى م�ساندة 
�سم���وه امل�ستمرة كل ما م���ن �ساأنه اأن يعزز 
العم���ل العرب���ي امل�س���رتك، و�س���ط ترحيب 
وا�س���ع م���ن اأو�س���اط وفعالي���ات �سيا�سي���ة 
. عربي���ة  واأكادميي���ة  وثقافي���ة   وفكري���ة 
تك���رمي �سموه هو تكرمي ململك���ة البحرين، 
فب�سمات���ه عل���ى كل الإجن���ازات التنموي���ة 
الرائدة لتي ا�ستطاعت اأن تنه�س باململكة 
يف كل املج���الت، لق���د حقق �سم���وه تنمية 
�ساملة م�ستدامة ا�ستطاعت اأن حتظى بفخر 
واعتزاز �سع���ب البحرين، واإعج���اب وتقدير 
العديد من املوؤ�س�سات الدولية والإقليمية، 
تكرمي���ه يع���د ترجم���ة لواقع مل���يء باجلهد 
ال�سعوب���ات والتهدي���دات  والعط���اء رغ���م 
الداخلية واخلارجية التي تعر�ست وتتعر�س 
لها اململكة، مل يخت�رص عطاوؤه على البحرين 
بل كان ومازال داعم���اً لتقوية اأركان البيت 
العرب���ي ل���ذا اجتمعت العديد م���ن االأو�ساط 
والفعاليات ال�سيا�سية والفكرية والإعامية 
العربية على تكرمي���ه، لقد اهتمت ال�سحف 
الإلكرتوني���ة  الإع���ام واملواق���ع  وو�سائ���ل 
امل�رصي���ة واخلليجية والعربي���ة بالحتفالية 
العربي���ة . ال���دول  اأقامته���ا جامع���ة   الت���ي 
اأن  عق���ود  م���دى  عل���ى  �سم���وه  ا�ستط���اع 
ينه����س مبملكة البحري���ن يف كل املجالت، 
تكرمي���ه م���ن قب���ل جامع���ة ال���دول العربية 
واملث���ال  الق���دوة  يعط���ي  اأن  �ساأن���ه  م���ن 
لاأجي���ال اجلدي���دة من اأبن���اء الأم���ة العربية 
 باأهمي���ة العط���اء م���ن اأج���ل رفع���ة الوط���ن.
لي�س م�ستغربا هذا الثناء والتقدير ل�سموه، 
ف�سموه ميتلك �سج���ا حافا من الإ�سهامات 
الفاعلة التي ا�ستطاع���ت اأن تنقل البحرين 
ملحطات تناف�س العديد من الدول، اإنه نتاج 
 املثاب���رة وامل�سوؤولية والعط���اء الاحمدود. 
اأعم���ال اإن�ساني���ة تنموي���ة جدي���رة بالحتفاء 
والقت���داء به���ا وال�ستم���رار يف ذات النهج 
امل����رصف، م�سوؤولية عظيمة على عاتق اأبنائه 
للحف���اظ عل���ى م���ا و�سل���ت اإلي���ه البحرين، 
م���ن  وال�ستف���ادة  خط���اه  عل���ى  وال�س���ر 
حنكت���ه وخربات���ه لا�ستمراري���ة والو�س���ول 
 لأعل���ى امل�ستوي���ات يف �ست���ى املج���الت .
�سن�سع���ى مع���اً ب���اإذن اهلل لرفع���ة البحرين 
ونه�ستها، �سنحذوا حذوه بكل طاقاتنا لنكن 
دائماً يف الطليع���ة، داعمن جهوده لنتمكن 
من �سد كل الثغ���رات التي تقف عائقاً اأمام 
عجلة تقدمن���ا لنتمكن من حتقي���ق اأهدافنا 
 والو�سول مل�ستوى ير�سي ويلبي تطلعاتنا. 
األ���ف م���ربوك لوالدن���ا الأم���ر خليف���ة ب���ن 
�سلم���ان، وندع���وا اهلل اأن ي���دمي على �سموه 

ال�سحة والعافية.

تكريم سمو رئيس الوزراء... 
 ودور رائد في المجال التنموي

رؤية مغايرة

عادل عيسى  
المرزوق

الفر�سة �سانحة للحديث عن الطموحات 
الكبرة والآمال املعلق���ة على �سباب الوطن 
لإكمال م�سرة البناء والنه�سة، وهذا ما اأ�سار 
له �سمو رئي�س الوزراء ب�ساأن )اإدراك احلكومة 
اأن التق���دم املن�س���ود ل يتاأت���ى اإل من خال 
الهتمام بالعلم واملعرفة وال�ستزادة منهما، 
وحتقي���ق املكت�سب���ات العلمي���ة والتعليمية 
����رصورة خلل���ق وطن مزده���ر تق���وم نه�سته 
على �سواعد اأبنائه وبناته املت�سلحن بالعلم 
واملعرف���ة(، اإذا، ح���ن نتطلع اإل���ى م�ستقبل 
م����رصق، فاإننا نتطلع اإلى �سواع���د الأبناء التي 
�سرت�سم احللم وترتجمه اإلى حقيقة، وتعك�س 
م�سرة �سمو رئي�س الوزراء الهتمام بالتعليم 
وتطوي���ر قطاع���ات كه���دف مرك���زي منذ اأن 
كان ع�س���ًوا يف جمل����س املعارف، ث���م رئي�ًسا 
للمجل����س، ور�سم �سيا�س���ة تعليمية متقدمة، 
ب���ل حتى يف جمال����س �سموه، يتج���ذر مفهوم 
)جمال�سن���ا مدار�سن���ا( حي���ث يعت���رب جمل�س 
�سموه مبثابة ملتًقى لكل الأفكار التطويرية.

اأبن���اء البحرين، �س���واء اخلريجن الذين 
بذلوا من اجلهد ما بذلوا حتى نالوا �سهاداتهم 
الأكادميي���ة ورفع���وا روؤو����س ذويه���م فخًرا 
واعتزاًزا بخدم���ة وطنهم، اأو اأولئك الذين هم 
الآن على مقاعد الدرا�سة يف خمتلف املراحل، 
والذين ن�ساأل اهلل اأن يوفقهم جميًعا ويكتب 
لهم النج���اح والتوفي���ق، ف�سبابن���ا ال�سواعد 
التي تبني وطًنا مزدهًرا كما هي مقولة �سمو 

رئي�س الوزراء.
م���ن  الكث���ر  يحم���ل  امل�ستقب���ل  ولأن 
كل  يف  املذهل���ة  واملتغ���رات  التح���ولت 
التخ�س�سات واملع���ارف، وهذا يحتم بالطبع 
اهتماًم���ا اأك���رب بال���رثوة احلقيقي���ة لاأوطان 
اأي ال�سب���اب، فهم املرتك���ز وعليهم املعتمد 
بعطائه���م العلم���ي واحل�س���اري، وم���ن ه���ذا 
املنطق، جند اأن الدولة �سعت ول تزال لو�سع 
ا�سرتاتيجيات قائمة عل���ى املراجعة الدائمة 
والتاأهي���ل  التعلي���م  وخمرج���ات  ملدخ���ات 
والتدريب والتوظيف، حتى اأ�سبحت البحرين 
واحدة من الدول املتقدمة يف قطاع التدريب 
عاملًي���ا، متاًما كم���ا ارتبط ا�سمه���ا باملراتب 
املتقدم���ة يف جم���ال التنمية الب�رصي���ة، وهذه 
الإجن���ازات وتل���ك ال�سمعة مل ت���اأت من فراغ، 
ب���ل كان للق���رار ال�سيا�سي ال���دور الأكرب يف 
التمهيد لنتائجها، وقد و�سع �ساحب ال�سمو 
امللك���ي رئي����س ال���وزراء التعلي���م وتاأهي���ل 
الكوادر الوطنية عل���ى اأعلى �سلم الأولويات 

منذ اأكرث من اأربعة عقود من الزمن.
خال تلك الفرتة م���ن الزمن، ميكننا اأن 
ن�ستند عل���ى العديد م���ن الق���رارات وبرامج 
العم���ل الت���ي رك���زت عل���ى تطوي���ر التعليم 
الع���ايل وتاأهيل واإع���داد الك���وادر البحرينية 
املحلي���ة  املعاه���د  اأو  اجلامع���ات  يف  �س���واء 
والعاملية، ولي�س غريًبا اأن نرى اأبناء البحرين 
اليوم يوا�سلون تعليمه���م اجلامعي والعايل 
يف تخ�س�س���ات يحتاجه���ا �س���وق العمل وقد 
اأثبت���وا جدارته���م، ويحق لن���ا اأن نطمح اأكرث 
لروؤي���ة تطوير تعليمي واقت�سادي ي�سعنا يف 

املراتب املتقدمة عاملًيا.

وطن مزدهر... 
بسواعد أبنائه

فعاًل البحرين 
محظوظة بهذا القائد

نقطة أول السطر

ahmedjuma44
@yahoo.com أحمد جمعة



اتحاد الكرة           المركز اإلعالمي

يقي��م االتح��اد البحريني لكرة 
الس��لة دورة املدرب��ن الدولية 
تحت رعاية سمو الشيخ عيىس 
ب��ن عيل بن خليف��ة آل خليفة 
رئي��س مجل��س اإلدارة، وذلك 
يف الف��رة من 15 حتى 19 مايو 
املقب��ل، بالتزامن م��ع احتضان 
ن��ادي املنام��ة بطول��ة مجلس 
التعاون الخليجي لكرة الس��لة 
لألندية السابعة والثالثن، حيث 
يح��ارض يف هذه الدورة املدرب 
ال��دويل األم��ريك “روبي��ك” و 
املدرب الدويل الرصيب “فيسالن 

ماتيك”.
وتعد هذه الدورة معتمدة عىل 
مستوى برامج االتحاد اآلسيوي 
الس��نوية، وذلك بعد اس��تيفاء 
االتحاد البحريني لكرة الس��لة 

كاف��ة ال��روط املتبعة يف مثل 
بالتع��اون مع  ال��دورات  هذه 
نظره اآلس��يوي، لتكون إحدى 
ال��دورات النوعي��ة يف املنطقة 
الت��ي س��تكون فرصة س��انحة 
مملك��ة  يف  املدرب��ن  لكاف��ة 
الع��ريب  والخلي��ج  البحري��ن 
وكافة الراغبن باالس��تفادة من 
برنامجه��ا املعد عىل مس��توى 

عال ووفق رؤية فنية رفيعة.
ورصح ع��يل حس��ن الخاج��ة 
رئي��س اللجنة الفني��ة باالتحاد 
البحريني لكرة السلة بأن الباب 
بات مفتوًح��ا للمدربن لخوض 
ال��دورة، حيث س��تكون  هذه 
من ضم��ن التصني��ف املعتمد 
للمدربن للموسم املقبل، داعًيا 
تفوي��ت هذه  لعدم  املعني��ن 

الفرصة املتاحة.
وق��ال عيل الخاج��ة إن الدورة 
تم وضعها بالتزامن مع البطولة 
الخليجية لألندية من أجل إتاحة 
الفرصة أم��ام املدربن بالخارج 
لخوض برامجها واالستفادة من 
الجه��از الفني ال��دويل املعتمد 
ال��ذي س��يدير الدورة، مش��رًا 
إىل أن ه��ذه الفعالية تعد من 
الربام��ج النوعية الت��ي تقيمها 

اللجنة الفنية باالتحاد.
وأوض��ح الخاج��ة أن ال��دورة 
للمدرب��ن  الفرص��ة  س��تمنح 
الراغبن بالحصول عىل املستوى 
الدويل األول بعد الحصول عىل 
موافقة االتحاد اآلس��يوي، الفًتا 
إىل أن ال��دورة س��تكون خيارًا 
لتحقيق هذه  للمدربن  مناسًبا 

الرغب��ة، مضيًف��ا بالقول “هذه 
ال��دورة س��وف تك��ون كافية 
للمدرب��ن غ��ر الحاصلن عىل 
املس��توى املحيل الثاين وسوف 

تدخ��ل يف تصني��ف املدرب��ن 
للموسم املقبل”.

ومّثن عيل الخاجة رعاية س��مو 
الش��يخ عي��ىس ب��ن ع��يل آل 
خليف��ة له��ذه ال��دورة، مؤكًدا 
س��موه أن دعم س��موه يصب 
يف صال��ح التوجهات الخاصة يف 
ش��أن تطوير املدرب��ن والرقي 
به��م، موضًحا أن س��موه يهتم 
دامئًا بهذه الدورات التي تعود 
عىل الس��لة البحرينية بالتطور 

والرقي واالزدهار.
ودع��ا الخاجة املدربن الراغبن 
يف التس��جيل رضورة التواص��ل 
م��ع عبدالل��ه خليل ع��ىل رقم 
33245222 أو مع موىس جعفر 

عىل رقم 33015567.

تفتتح اليوم )األحد( منافس��ات 

ال��دور رب��ع النه��ايئ ملس��ابقة 

كأس االتحاد لك��رة اليد بإقامة 

يصط��دم  األوىل  يف  مبارات��ن، 

فري��ق الدير بنظ��ره األهيل يف 

متام الساعة 5.30 مساًء، وتليها 

مبارشة لقاء يجمع الش��باب مع 

النجم��ة عند الس��اعة 7 وذلك 

ع��ىل صالة اتح��اد اللعب��ة بأم 

الحصم.

الدير واألهلي

يدخل الدير هذا اللقاء بعدما حقق 
انتصارًا كبرًا عىل التضامن يف الدور 
التمهي��دي، فيام األه��يل “وصيف 
الدوري” فإنه يلعب مباراته األوىل 

بعدما خرس النهايئ أمام النجمة. 
الدير يف مبارات��ه األخرة لعب ويف 
دكة بدالئ��ه العبان والثالث حارس 
مرمى، ورغم ه��ذا وغياب محمد 
مرزا إال أنه اس��تطاع أن يكس��ب 

مواجه��ة التضام��ن. الفريق يعّول 
عىل مجه��ودات محمد عبدالهادي 
السعودي  ومحمد رسحان وحسن 

ومحسن حبيب وعنارص أخرى. 
يف املقابل األهيل غني عن التعريف 
باألس��امء والعنارص الخربة والشابة 
التي ميتلكها، وستكون مباراة اليوم 
هي مبثابة تصحيح املسار له ونقطة 
االنط��الق نحو املراح��ل املتقدمة، 
معوالً عىل صادق عيل وحسن فخر 
ومحمد املقايب ومحمد مرزا وعيل 

حسن وأسامء أخرى.
الكفة من ناحي��ة الورق متيل بكل 
تأكي��د لصالح األه��يل ولكن يبقى 
امليدان وظ��روف ومجريات اللقاء 
هي الفيصل يف تحديد هوية الفائز.

الشباب والنجمة 

لق��اء من املفرض أن يتس��م بالندية 
والقوة ملا ميتلكه الطرفان من إمكانات 
جيدة رغم األفضلية التي تصب لبطل 
ال��دوري فريق النجمة ك��ون غالبية 

عنارصه دولية إال أنه قد يكون مجهًدا 
ومرهًقا جراء مباريات املربع الذهبي 
والنهايئ، بخالف الش��باب الذي أنهى 
مس��رته يف الس��دايس الث��اين باملركز 
الثاين والثام��ن عىل املجموعتن، فهو 

ميتلك طاقة أكرب.
الشباب الذي فشل هذا املوسم يف 
بالتواجد  إثبات جدارته ومكانت��ه 
م��ع الكبار ب��كل تأكي��د يأمل أن 
يذهب بعي��ًدا يف هذه املس��ابقة 
ويخرج بصورة مرفة هذا املوسم 

مع��والً عىل آدم النش��يط ومحمد 
جعفر وعبدالله الس��الطنة وأحمد 
وعنارص  األسود  عبداإلمام وحسن 
أخ��رى، يف املقاب��ل النجم��ة الذي 
يعيش نش��وة الدوري، دون ش��ك 
يريد تكرار الوصول ملنصة التتويج 
انطالًقا من بوابة املاروين، معتمًدا 
عىل خربة العبي��ه عيل مرزا وعيل 
عيد وكميل محفوظ وحسن بابور 
والحارس محمد عبدالحسن وبالل 

بشام ومحمود الونة.

اتحاد السلة يقيم دورة المدربين الدولية المعتمدة 

الدي��ر والش��باب يصطدم��ان ببط��ل ووصي��ف الدوري

تحت رعاية سمو الشيخ عيسى بن علي 

في الدور ربع النهائي لكأس االتحاد لكرة اليد

اتحاد السلة         المركز اإلعالمي 

علي مجيد

علي الخاجة

فريق الشباب لكرة اليد فريق النجمة لكرة اليد

سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة
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حق��ق الرفاع ف��وزا مثين��ا ومهام عىل 
النجمة بأربعة أه��داف مقابل واحد، 
يف املواجه��ة الت��ي جمع��ت الطرفن 
مساء أمس عىل االستاد الوطني، ضمن 
الجول��ة 16 من دوري “فيف��ا” ألندية 

الدرجة األوىل لكرة القدم.
يف  من:بوين��و  كل  للرف��اع  وس��جل 
الدقيق��ة )12(، محمد الرميحي )14(، 
محمد جاسم مرهون )4+45( وأسامة 
بوغامن��ي )87(، في��ام س��جل للنجمة 
محم��د الطيب يف الدقيق��ة )20( من 

ركلة جزاء.
فوز أوصل الرف��اع للنقطة )28( وعىل 
بع��د نقط��ة م��ن متص��دري الرتيب 
حالي��ا )املنامة واملالكية(، وميلك الرفاع 
مواجهة مهمة يف الجول��ة املقبلة أمام 
املح��رق ضم��ن الجول��ة 17، قب��ل أن 
يختتم مشواره يف الدوري بلقاء املالكية 
يف الجولة األخرة، وكال اللقاءين مهامن 
نحو طريق منافس��ة “الساموي” عىل 

اللقب.
أما النجم��ة، فموقفه تعق��د أكرث من 
الس��ابق، إذ تجمد رصيده عند النقطة 
)15(، وتبق��ت ل��ه مواجهت��ان أم��ام 

املالكية واملنامة عىل التوايل.
الشوط األول

جاءت انطالقة الحصة األوىل من اللقاء 
رسيع��ة ومث��رة يف مجرياتها، خصوصا 
م��ع األحداث العدي��دة التي صاحبت 

الربع ساعة األوىل.
واس��تطاع الرفاعي��ون خط��ف هدف 
الس��بق مبكرا وبالتحدي��د يف الدقيقة 
)12( ع��رب املحرف الربازييل بوينو بعد 
تس��ديدة من داخ��ل منطق��ة الجزاء 

سكنت شباك الحارس سيد شرب علوي.
واس��تغل الرفاع ضعف دف��اع النجمة 
الذي ع��اىن كثرا من الخل��ل خصوصا 
يف منطقة العمق؛ ليخطف الس��اموي 
اله��دف الثاين ع��رب محم��د الرميحي، 
وال��ذي اس��تغل الخروج غ��ر املوفق 
للحارس س��يد شرب؛ ليس��قط الكرة من 
فوق��ه وتعانق الش��باك معلنة الهدف 

الثاين يف الدقيقة )14(.
ومل ت��دم فرح��ة الرفاعين كث��را، ففي 
الدقيق��ة )16( توغ��ل الع��ب النجمة 
داخل املنطق��ة، قبل أن يعاق من قبل 
الحارس حمد الدورسي؛ ليشهر الحكم 
ع��يل الس��امهيجي الورق��ة الحم��راء 

للدورسي ويحتسب رضبة جزاء.
وتوق��ف اللع��ب كث��را، حي��ث فضل 
مدرب الرفاع س��لامن رشي��دة إخراج 
الالعب عبدالله مب��ار؛ ليرك الحارس 
البديل عبدالله مش��يمع، يف حن تقدم 
مهاج��م النجمة محم��د الطيب لركلة 

الجزاء وس��جل هدف التقليص لفريقه 
.)20(

ش��جعت  الط��رد  وحال��ة  اله��دف 
النجاموين للعودة يف نتيجة املواجهة، 
فس��نحت الفرصة للطي��ب مرة أخرى 
للتوقيع عىل هدفه الثاين بعدما وصلت 
إلي��ه كرة مرتدة من دف��اع الرفاع بعد 

رضبة ثابتة، فس��دد الك��رة قوية، لكن 
الح��ارس مش��يمع أبعد الك��رة لخارج 

امللعب )32(.
وكاد التونيس أسامة بوغامني أن يسجل 
هدفا ثالثا للرف��اع، لكن كرته امللعوبة 
م��ن رضب��ة ثابتة المس��ت الش��باك 

الجانبية من الخارج )40(.

واستثمر الرفاع ضعف التغطية يف دفاع 
النجمة؛ ليس��جل الهدف الثالث بعدما 
لع��ب الرميحي ك��رة عرضي��ة أرضية 
وصلت للمتوغل داخل املنطقة محمد 
جاسم مرهون، والذي سدد الكرة يسار 

الحارس )45+4(.

الشوط الثاني

س��اهم الهدف الذي س��جله الرفاع يف 
نهاي��ة الش��وط األول يف إراحت��ه كثرا 
خ��الل الحصة الثانية م��ن اللقاء، إذ مل 
تش��هد الكثر م��ن الف��رص الحقيقية 
عىل مرمى الطرفن، وذلك بشكل نادر 

وواضح.
فريق النجمة ورغ��م رغبته يف العودة 
للنتيجة إال أنه مل يجد الحلول املناسبة 
لذل��ك، خاصة م��ع التنظي��م الدفعي 
الجيد للرفاعين من جهة، وس��يطرتهم 
ع��ىل الكرة لوقت كب��ر عىل الكرة من 
جه��ة أخ��رى، وه��و األمر ال��ذي دعا 

النجمة الرتكاب العديد من األخطاء.
وحاول العب النجمة أحمد عبدالرسول 
عرب تسديدة أرضية من داخل املنطقة، 
إال أن كرته جاءت ضعيفة وسهلة يف يد 

الحارس عبدالله مشيمع )55(.
يف ح��ن أن الفرصة األبرز للرفاع كانت 
بع��د توغل س��يد ضي��اء س��عيد من 
ناحية اليسار، وسدد كرة جاءت سهلة 
وضعيفة يف يد الحارس سيد شرب علوي 

.)76(
ومل تغر تبديالت م��درب النجمة عيل 
عاش��ور م��ن واقع األمر كث��را، فأرشك 
اليمني أمي��ن الهاجري ومحمود عصام 
وحم��د الرميحي، إال أنه��ا مل تفلح عن 
جديد م��ع وص��ول املب��اراة للدقائق 

العر األخرة.
ولع��ب النجاموي أحم��د عبدالله كرة 
عرضية تابعها الرميحي بيمينه بسهولة 

يف يد الحارس )83(.
ولعب حسن سلامن كرة لبوينو، إال أنه 

سدد الكرة عاليا فوق املرمى )84(.
وس��جل املحرف التونيس للرفاع أسامة 
بوغامني اله��دف الراب��ع لفريقه بعد 
تس��ديدة من خارج املنطقة س��كنت 
ش��باك  املتقدم قليال س��يد شرب بروعة 

)87( وسط فرحة رفاعية كبرة.
وكاد الرفاع أن يضيف الهدف الخامس 
بعدما لعب حسن سلامن كرة عرضية 
تابعها بوينو برأس��ه، إال أنها جاءت يف 

القائم األيرس )88(. 
أدار اللقاء الطاق��م التحكيمي املكون 
من حكم الس��احة عيل الس��امهيجي، 
وعاونه كل من نواف ش��اهن ومجدي 

النجار، والحكم الرابع عامر محفوظ.

باألربعة.. الرفاع يكسب النجمة ويدخل المنافسة على اللقب
في دوري “فيفا” الكروي

أحمد مهدي

األحد 23 أبريل 2017 
26 رجب 1438

العدد 3113 

17

شارك اختصايص التغذية البحريني محمود الشواي يف دورة االتحاد اآلسيوي لدبلوم كرة القدم 
للمحرفن، والتي ينظمها اتحاد الكرة للمرة األوىل.

وقّدم الشواي محارضة نظرية متعلقة بالتغذية الرياضية ودورها يف تعزيز األداء الريايض.
والقت املحارضات التي تناولت جوانب متنوعة تجاوًبا كبرًا وإيجابيًّا من قبل املشاركن.
وتطرّق الشواي إىل محاور متعددة منها: أساسيات التغذية، ودورها يف التأثر عىل األداء 

الريايض، باإلضافة إىل نوع النظام الغذايئ الذي يجب أن يتبع أثناء الفرة التدريبية. كام تطرّق 
الشواي إىل األطعمة التي يجب تناولها قبل وأثناء وبعد فرة املنافسة، عالوة عىل كيفية 

املحافظة عىل الرطيب )Hydration(. وتناول الشواي أيًضا النظام الغذايئ األفضل للرياضين، 
والذي يشمل خيارات عدية هي: الكربوهيدرات، الربوتن والدهون، باإلضافة إىل جوانب أخرى ذات صلة باملوضوع.

محمود الشواي يحاضر في التغذية الرياضية

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

البالد سبورت

تقام اليوم منافسات الجولة 17 
من دوري أندية الدرجة الثانية 

لكرة القدم، إذ تلعب 4 مباريات 
عند 6.30 مساء.

يلعب االتحاد مع مدينة عيىس 
عىل استاد األهيل، والبديع مع 
قاليل عىل ملعب الرفاع، وسرة 

مع البسيتن عىل ملعب النجمة، 
والتضامن مع الشباب عىل ملعب 

مدينة حمد، فيام سيكون فريق 
االتفاق غائبا عن الجولة بسبب 

نظام املسابقة.
وستكون اليوم الفرصة مواتية 

لفريق الشباب لضامن التتويج 
باللقب رسميا، إذ أن فوزه سيكون 

كافيا لذلك، يف حن أن تعادله 
وتعرث االتحاد بالتعادل أو الخسارة 

يعني حصوله عىل اللقب أيضا، 

وكذلك الحال يف حال تعرث االتحاد 
بأي نتيجة سواء التعادل أو 

الخسارة.
ويسعى الشبابيون لتأكيد 

جدارتهم بالصدارة والرشح أوال 
لدوري الدرجة األوىل، خصوصا 

بعدما قدم الفريق املاروين موسام 
مثاليا عىل جميع األصعدة.

ويف الكفة األخرى، فإن الفرق 

األخرى ستخوض مبارياتها 
كتحسن نتائج، خصوصا بعدما 

حسم فريق االتحاد البطاقة الثانية 
املؤهلة لدوري الدرجة األوىل، 

بعظ فوزه يف الجولة املاضية عىل 
قاليل واستثامره خسارة البديع 

أمام البسيتن.
وتؤمل الفرق يف تحقيق نتائج 

إيجابية مع نهاية مشوارها بعد 

موسم شاق وطويل.
ويشر ترتيب الدوري حاليا إىل 

صدارة الشباب برصيد 36 نقطة 
من 14 مباراة، االتحاد 30 نقطة 

من 14 مباراة، البديع 22 من 14، 
البسيتن 18 من 14، االتفاق 17 

من 15، مدينة عيىس 15 من 15، ، 
سرة 14 من 14، قاليل 12 من 14، 
وأخرا التضامن 12 من 14 مباراة.

فرصة للشباب للتتويج بلقب الدرجة الثانية.. اليوم

جانب من المحاضرة

اعتمد االتحاد العريب لكرة 
السلة يف اجتامعه األخر الذي 

عقده مطلع الشهر الجاري 
مبدينة ديب برئاسة رئيس 

االتحادين اإلمارايت والعريب 
اللواء إسامعيل القرقاوي، 
روزنامة مسابقاته للعام 

الحايل.
وأقّر االتحاد العريب منح 

املغرب حق استضافة بطولة 
االندية العربية للرجال والتي 
ستقام أواخر شهر أكتوبر أو 

بداية نوفمرب املقبلن. 
ومنح االتحاد نادي هومنتمن 
اللبناين حق استضافة بطولة 

األندية العربية للسيدات 
املقّرر لها أن تقام يف األسبوع 

األول من أكتوبر املقبل.

كام منح االتحاد العريب مرص 
حق استضافة بطولة العرب 
ملنتخبات السيدات يف أواخر 

شهر أغسطس أو بداية 
سبتمرب املقبلن، إىل جانب 
استضافتها لبطولة العرب 
للناشئن تحضرًا ملونديال 
كأس العامل تحت 17 عاًما 

التي تستضيفها أيًضا القاهرة 

هذا العام.
إىل ذلك، أوىص االتحاد 

العريب برضورة توحيد نظام 
الدوريات العربية، واالتفاق 

عىل جدول زمني موحد 
للبطوالت املحلية عىل أن 

تقام بن شهري سبتمرب ومايو 
من كل عام، بجانب االهتامم 

باملراحل السنية، وإيجاد 

مسابقات لها، وصوالً لزيادة 
عدد املراقبن الفنين والحكام 

حسب الحد املتفق عليه 
خالل 2017.

وقّدم االتحاد العريب مقرًحا 
لالتحاد الدويل يتعلق بإعادة 
النظر يف نظامه الجديد عىل 
صعيد البطوالت القارية عرب 

شعار االتحاد العربي لكرة السلةمباريات ذهاب وإياب.

المغرب ولبنان يستضيفان “عربية السلة للرجال والسيدات”
محمد الدرازي

فرحة الرفاعيين بالفوز

حسرة نجماوية على الخسارة وتعقد الموقف

من اللقاء )تصوير: أيمن يعقوب(

تختتم اليوم منافسات الجولة 16 من 
دوري “فيفا” ألندية الدرجة األوىل 

لكرة القدم، وذلك بإقامة لقاءين عند 
مساء.

يلعب املالكية مع الحد عىل استاد 
مدينة خليفة الرياضية، فيام يلعب 

املحرق مع الحالة عىل استاد البحرين 
الوطني.

مواجهات اليوم ال تقل أهمية عن 
باقي مواجهات الجولة، خصوصا وأن 

أطرافها منافسون عىل املركز األول من 
جهة، وعىل البقاء وعدم الهبوط من 
جهة أخرى واملتمثل يف فريق الحالة 

متذيل الرتيب.
يف اللقاء األول، يسعى فريق املالكية 

لتحقيق نتيجة الفوز وامليض قدما 
إىل األمام نحو تحقيق الحلم املنشود 

بإحراز لقب الدوري، إذ أن فريق 
املالكية هو الوحيد الذي ميلك مصره 
بيده، حيث فوزه يف جميع املباريات 

الثالث املتبقية تتوجه بطال.
أما الحد، فيسعى لتجاوز آثار الخسارة 

السابقة أمام الرفاع، وحصد 3 نقاط 
مهمة ستقدمه إىل األمام عىل سلم 

الرتيب ووتبقيه ضمن دائرة املنافسة 
عىل املراكز املتقدمة، خصوصا وأنه 

منتش بالفوز يف كأس االتحاد اآلسيوي 
عىل الوحدة السوري يف بروت 

واقرابه من التأهل للدور الثاين من 
البطولة.

فريق املالكية ميلك )29( نقطة، فيام 
الحد )22( فقط.

ويرف عىل تدريب الطرفن مدربان 
وطنيان:أحمد صالح الدخيل يف 

املالكية، ومحمد الشمالن يف الحد.
ويعول  الدخيل عىل مجموعة مميزة 
من الالعبن الشباب والخربة كعيىس 

الربي، سيد هاشم عدنان، سيد محمد 
عباس، سيد عيل عيىس، والحارس 

عبدالكريم فردان، عالوة عىل تواجد 

املحرفن إرساء عامر وجي جي.
أما الشمالن فيعتمد عىل تواجد 

املميزين من املحلين كسيد محمد 
عدنان، إبراهيم العبيديل، مسعود 

قمرب، راشد الحوطي وأحمد الختال، 
واملحرفن:أوتيش، دايو، أوروك ومحمد 

الداود.
ويف املواجهة الثانية، يأمل املحرق 
يف تحقيق الفوز وتضييق الخناق 

عىل متصدري الرتيب حاليا املنامة 
واملالكية، خصوصا وأنه ميلك لقاء 

مؤجال أمام الحد أيضا.

لكن املحرق سيصطدم برغبة حاالوية 
كبرة يف تعويض النتائج السابق 
وتحقيق فوز يؤمن وضعه قليال 

ويبعده عن شبح الهبوط إىل دوري 
الدرجة الثانية.

يرف عىل تدريب املحرق املدرب 
األملاين جاسربت، فيام ستكون مواجهة 
اليوم الظهور األول لفريق الحالة رفقة 
املدرب الجديد عارف العسمي، الذي 

تسلم املهمة بديال عن املستقيل طارق 
إبراهيم.

ويعول جاسربت عىل مجموعة 
املميزين من املحلين كجامل راشد، 
محمد البناء، وليد الحيام، عبدالله 

عبدو وإسامعيل عبداللطيف، باإلضافة 
إىل املحرفن:أحمد ديب، فيلبينهو 

وساملو ونيلسون.
أما الحالة فتشكيلته تضم عددا 

من الالعبن الشباب كجاسم عياش، 
عامر عبدالحسن، عيل منر، الحارس 

إبراهيم لطف الله، ومحمد أحمد، 
عالوة عىل املحرفن:رودريجوز، دييغو 

وسامويل.
املواجهة لن تكون سهلة عىل الطرفن، 

خصوصا وأن وضعية الفريقن مع 
األمتار األخرة للدوري تحتم الركيز 

وعدم ضياع أو  فقدان أي نقطة.

فريق الحد

فريق المالكية

فريق المحرق

فريق الحالة

المالكي��ة أم��ام الح��د.. والمح��رق يالق��ي الحال��ة
في ختام الجولة 16
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رفع رئي��س اتح��اد البحري��ن للدفاع 
عن النفس أحم��د عبدالعزيز الخياط، 
أس��مى آيات الته��اين والتربيكات إىل 
مق��ام عاه��ل الب��اد املف��دى حرضة 
صاح��ب الجالة امللك حمد بن عيىس 
آل خليفة، مبناس��بة تحقي��ق منتخبنا 
الوطني للجوجيتسو 3 ميداليات ملونة 
)ذهبيتني وبرونزية( يف بطولة أبوظبي 
التي  الجوجيتس��و  العاملي��ة ملح��ريف 
أقيم��ت تحت رعاية ويل عهد أبوظبي 
نائب القائد األعىل للقوات املس��لحة 
صاحب الس��مو الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيان خال الفرة من 18 حتى 22 

أبريل الحايل يف إمارة أبوظبي.
كام ق��ّدم الخي��اط الته��اين إىل رئيس 
ال��وزراء املوقر صاحب الس��مو املليك 

األمري خليف��ة بن س��لامن آل خليفة، 
وإىل ويل العه��د األم��ني النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء صاحب الس��مو 
املليك األمري سلامن بن حمد آل خليفة، 
مبناس��بة هذا اإلنجاز الكبري الذي جاء 
بفض��ل من الل��ه س��بحانه وتعاىل ثم 
الدعم الكبري الذي يقدمه جالة امللك 
املفدى ورئي��س ال��وزراء املوقر وويل 
ا أن دعم القيادة  العهد األمني، مؤك��دً
الرشيدة ساهم برفع سقف الطموحات 
لكافة الرياضيني البحرينيني يف مختلف 

املشاركات الخارجية.
كام أع��رب الخي��اط عن بال��غ فخره 
أعض��اء مجل��س  واعت��زازه وجمي��ع 
اإلدارة وجميع منتسبي العاب الدفاع 
عن النف��س لجالة املل��ك عىل برقية 

التهنئة الت��ي بعثها جالته إىل االتحاد 
مبناس��بة هذا اإلنجاز، مؤكًدا أن هذه 
التهنئة تؤكد ح��رص جالته عىل دعم 
الرياضيني، ومش��رًيا إىل أنها س��تعطي 
االتح��اد الداف��ع الكب��ري ملواصلة بذل 
الجه��ود للس��ري بخط��ى ثابت��ة نحو 
تحقي��ق طموحات القيادة الرش��يدة، 
مقدًما الش��كر والتقدير لجالة امللك 
املفدى نيابة عن أعضاء مجلس اإلدارة 
وكافة أرسة اتحاد البحرين للدفاع عن 

النفس.
وأش��اد رئيس اتح��اد البحرين للدفاع 
الامح��دود  بالدع��م  النف��س  ع��ن 
واملتابعة املس��تمرة م��ن ممثل جالة 
امللك املفدى لألعامل الخريية وشؤون 
الشباب رئيس املجلس األعىل للشباب 

والرياض��ة رئي��س اللجن��ة األوملبي��ة 
البحرينية س��مو الشيخ نارص بن حمد 
آل خليف��ة، مؤكًدا أن س��موه يحرص 
دامئً��ا عىل توفري س��بل الراح��ة لكافة 
املش��اركات الخارجية، ودامئًا ما يكون 
ه��و الداع��م الكبري لكاف��ة الرياضيني 
حرًصا من سموه عىل تنفيذ توجيهات 
القيادة الرشيدة بتهيئة األجواء املثالية 
لكافة الرياضيني واملشاركات الخارجية.
كام أشاد الخياط بالدعم واملتابعة من 
النائ��ب األول لرئي��س املجلس األعىل 
للش��اب والرياض��ة الرئي��س الفخري 
القت��ال  لفن��ون  البحرين��ي  لاتح��اد 
املختلطة سمو الش��يخ خالد بن حمد 
آل خليف��ة، مؤكًدا أن س��موه حريص 
عىل دعم رياضات فنون القتال وكانت 

متابعته املس��تمرة لاتحاد س��اهمت 
بتحقيق العديد من اإلنجازات.

وقّدم الخياط الته��اين لاعبي منتخبنا 

الوطن��ي مبناس��بة حص��ول الاع��ب 
محم��د أب��و أدري��س ع��ىل امليدالية 
الذهبي��ة يف منافس��ات وزن 69 كيلو 
غراًما، والاعب محم��د غريب الحائز 
ع��ىل امليدالية الذهبية يف منافس��ات 
وزن 110 كيلوغرام��ات، والاعب عيل 
منفردي الحائز عىل امليدالية الربونزية 

يف منافسات وزن 77 كيلوغراًما.
للجوجيتس��و  الوطني  منتخبن��ا  وكان 
أنه��ى مش��اركته يف بطول��ة أبوظب��ي 
العاملي��ة ملحريف الجوجيتس��و بتتويج 
بامليدالي��ة  منف��ردي  ع��يل  الاع��ب 
الربونزي��ة يوم أم��س األول بعدما فاز 
عىل الاعب الربازييل سريجيو يف مباراة 

تحديد املركزين الثالث والرابع.

الخياط يهّنئ القيادة بإنجاز منتخب الجوجيتسو في “عالمية أبوظبي”
أعرب عن فخر منتسبي “الدفاع عن النفس” ببرقية الملك

الجهود بذل  لمواصلة  الحافز  تعطينا  العاهل  برقية  الخياط: 
أبوظبي            اتحاد البحرين للدفاع عن النفس

أحمد الخياط
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حقق مركز ش��باب كرانة فوزًا خرافيًّا 
عىل فريق مركز شباب صدد بخمسة 
أه��داف مقاب��ل ثاثة بع��د أن كان 
متأخ��رًا بثاثية نظيفة حتى قبل ثاثة 
عرشة دقيقة من النهاية، وذلك ضمن 
دوري املراك��ز الش��بابية التي تنظمه 

وزارة شؤون الشباب والرياضة.
س��جل للفائز محم��ود املق��ايب )64 
و74(، إبراهيم أبوجسام )75( وجواد 
عبدالله )85 و87(، فيام سجل للخارس 
محمد عجاج )4(، مصطفى السكران 

)42( وأحمد الصفار )50(.
مرك��ز ش��باب كران��ة كان األفضل يف 
بداي��ة املب��اراة لكن��ه ُصع��ق بهدف 
مبك��ر م��ن محم��د عج��اج ونّظ��م 
صفوفه وش��ّكل خطورة عالية، وأضاع 
أكرث من فرصة انف��راد وخصوًصا من 
جاسم أحمد، فيام اعتمد مركز شباب 
ص��دد عىل األداء الجامعي مس��تفيًدا 
من خ��ربة العب االرت��كاز خالد عمر 
قبل خروج��ه مصاًبا والعب الوس��ط 
الس��كران والجن��اح األيرس  مصطفى 

طاهر الصايغ.
الشوط الثاين واصل الكرانيون الضغط 

بق��وة ونّوع��وا الهج��وم م��ن العمق 
واألط��راف واس��تفادوا م��ن الركي��ز 
عىل الجهة اليرسى لدفاع منافس��هم، 
واحتس��ب الحكم ركلة ج��زاء لصالح 
مرك��ز ش��باب كرانة لعرقل��ة الحارس 
حس��ني علوي للمهاجم البديل رشف 
فيصل س��ددها الس��يد محمد رشف 

وصدها الحارس )70(.
وتراج��ع العب��و مرك��ز ش��باب صدد 
واس��تطاع العب��و مركز ش��باب كرانة 
تس��جيل ثاثة أهداف يف آخر تس��ع 

دقائق.
أدار اللقاء الحكم خليل فارس وساعده 

جاسم حسن ومحمد الصفار.
ويلتقي اليوم ضم��ن مرحلة الذهاب 
مركز ش��باب كرزكان ضد مركز شباب 

القّرية.

فوز كبير للهملة

ويف املباراة الثاني��ة، قاد مهاجم مركز 
شباب الهملة حس��ن إبراهيم فريقه 
إىل فوز مريح عىل مركز ش��باب الديه 

بنتيجة 4/صفر مبساهمته يف تسجيل 
ثاثة أهداف )هاتريك(، وبدأ الاعب 
املتميز حس��ن إبراهيم هّز الش��باك 
بتس��جيله الهدف األول )9(، وأضاف 
الهدف الثاين )27( إثر هجمة منسقة 
واستامه متريرة متقنة من زميله عيل 
عبدالله، وش��هدت الدقيق��ة 73 من 
املباراة تسجيل محمد كازروين الهدف 
الثال��ث للهملة قبل أن يعود حس��ن 
إبراهي��م إىل هّز الش��باب بتس��جيله 

الهدف الرابع للهملة )84(.
وفرض أبن��اء الهملة س��يطرتهم عىل 
مجريات الش��وط األول وكانوا األكرث 
وص��والً إىل مرم��ى الديه ال��ذي كان 
مراجًع��ا، وعىل العك��س من ذلك يف 
الش��وط الثاين ال��ذي ش��هد اندفاًعا 
من العبي الديه وش��كلوا العديد من 
الهج��امت ولكن من دون فاعلية عىل 
الرغ��م م��ن إكاملهم املب��اراة بعرشة 
العب��ني بع��د ط��رد الاعب س��لامن 
عبدالل��ه لتلقي��ه اإلنذار الث��اين، أدار 
املباراة الحكم محمد مرش��د وساعده 

عبدالرزاق األحمد ومحمد القيدوم.

أس��فرت نتائ��ج الجول��ة الرابعة من 
دوري االتحاد وبيت التمويل الكويتي 
لكرة ق��دم الص��االت عن ف��وز فرق 

الشباب واملحرق وقايل.
وكان��ت لق��اءات الجولة ق��د أقيمت 
مس��اء ي��وم أم��س األول ع��ىل صالة 
ذوي  لرياض��ة  البحرين��ي  االتح��اد 
اإلعاق��ة، إذ فاز فريق الش��باب عىل 

منتخبنا تحت 20 عاًما بأربعة أهداف 
مقابل واح��د، يف حني تخطى املحرق 
بنتيج��ة )-11صفر(،  املالكي��ة  نظريه 
بينام فاز قايل ع��ىل التضامن بنتيجة 
)3-4( بع��د أن كان متأخ��رًا بثاثي��ة 

نظيفة.
وش��هد نائ��ب رئي��س اتح��اد الكرة 
للشؤون الفنية الشيخ خالد بن سلامن 

آل خليفة جانًبا من منافسات الجولة، 
وحرص ع��ىل حض��ور لق��اء منتخبنا 
الوطني تحت 20 عاًما الذي يس��تعد 
اآلس��يوية  النهائي��ات  يف  للمش��اركة 

بتاياند الشهر املقبل.
والتق��ى خال��د ب��ن س��لامن بأعضاء 
املنتخ��ب من جهازين فن��ي وإداري 
والعب��ني، وذلك قبل مب��اراة املنتخب 

أمام فريق الشباب.
وبناًء عىل نتائ��ج الجولة الرابعة، فإن 
الرتيب يش��ري حاليًّا إىل صدارة الحد 
والش��باب واملحرق ب��� 9 نقاط من 3 
حاالت فوز، ثم ق��ايل ب� 6 نقاط من 
3 مباري��ات، منتخبنا تح��ت 20 عاًما 
ب� 3 نق��اط من 4 مباري��ات، املالكية 

والتضامن با نقاط من 4 مباريات.

مركز شباب الهملة يضع قدًما في دوري المراكز الشبابية

خالد بن سلمان التقى العبي منتخبنا

انتصار خرافي للكرانيين.. وكرزكان يالقي القّرية

فوز الشباب والمحرق وقاللي في دوري الصاالت

ضاحية السيف           اللجنة اإلعالمية

اتحاد الكرة          المركز اإلعالمي

جانب من المنافسات

ورشة عمل مخصصة 
لمسؤولي اللجنة األولمبية

ضاحية السيف – اللجنة األوملبية: أكد رئيس املركز الوطني 
للتدريب والتطوير الريايض باللجنة األوملبية البحرينية نبيل 

طه أهمية التفكري اإليجايب يف العمل ملا له من نتائج إيجابية 
يف تحقيق السعادة والتحفيز ومضاعفة اإلنتاج والعمل براحة 

وطأمنينة والتمتع بصحة بدنية ونفسية عالية.
جاء ذلك، خال ورشة عمل “السعادة ومهارات التفكري 

اإليجايب يف العمل” التي نظمتها اللجنة األوملبية البحرينية 
وحارض فيها نبيل طه بتوجيه من األمني العام املساعد 

للمجلس األعىل للشباب والرياضة، األمني العام للجنة األوملبية 
البحرينية عبدالرحمن صادق عسكر، وخصصت للمدراء 

التنفيذيني واملدراء ورؤساء األقسام.
وتهدف الورشة إىل رشح مفهوم السعادة، والتعريف مبهارات 

التفكري اإليجايب، التعاون الوظيفي، مواجهة الضغوط الخارجية 
والداخلية، أسس العمل الجامعي.

وأكد طه يف املحارضة أهمية التفاؤل يف الحياة، مشريًا إىل أن 
العيش يف املايض أكرب مسبب للكآبة، والتفكري يف املستقبل أكرب 

مسبب للقلق داعًيا إىل العيش يف الحارض.
كام تحدث طه عن اإليجابيات العرش يف الحياة لتحقيق 

السعادة واملتمثلة يف التفاؤل، الحامس، التحدث عن النجاح، 
معارشة األصدقاء واألشخاص اإليجابيني لتعزيز الطاقة 

اإليجابية، تجديد محيط اإلنسان كاملكتب والغرفة واللباس، 
مشاركة الناس يف أفراحهم وأحزانهم واملبادرة مبساعدتهم 

وتبادل وجهات النظر معهم، والتخطيط للنجاح، عدم 
االستجابة للمغالطات، مكافأة النفس، وأخريًا اصدق مع نفسك.
وشهدت املحارضة سلسلة من التطبيقات العملية التي تفاعل 

معها الحضور بهدف إيصال املعلومة إىل املشاركني، معربني 
عن خالص شكرهم وتقديرهم للمحارض نبيل طه عىل تلك 

املعلومات القيمة التي من شأنها أن تساهم يف تحفيزهم عىل 
العمل يف بيئة معززة للطاقة اإليجابية.

وكان طه قد نظم ورشة عمل مامثلة لجميع إدارات ودوائر 
اللجنة األوملبية البحرينية تفاعل معها املوظفون بصورة كبرية 

وعربوا عن استفادتهم الكبري من محتويات الورشة.

جانب من ورشة العمل

تتويج العب منتخبنا علي منفردي بالميدالية البرونزية تتويج العب منتخبنا محمد أبو أدريس بالميدالية الذهبية تتويج العب المنتخب محمد غريب بالميدالية الذهبية



كش��ف استش��اري أم��راض القل��ب 
والباطني��ة وضغط ال��دم، عضو كلية 
س��عد  الدكت��ور  األمريكي��ة،  األطب��اء 
التميمي، أن أم��راض القلب تعد أكرب 
س��بب للموت املفاج��ئ يف البحرين، 
مش��ريًا إىل أن امل��وت القلبي املفاجئ 
ه��و املس��ؤول ع��ن نص��ف الوفيات 
الناجمة ع��ن أمراض القلب بالبحرين 
والع��امل، موضًحا أن امل��وت املفاجئ 
يحدث ع��ادة للرياضي��ني أو البالغني 
بني س��ن الثالثني واألربعني من العمر 
وه��و ما حصل مع حاالت الوفاة التي 
حصلت يف املالع��ب بالبحرين، والتي 

راح ضحيتها فقيدان يف يوم واحد.
وأوض��ح التميم��ي أن تزاي��د حاالت 
امل��وت املفاج��ئ ل��دى الرياضيني يف 
البحري��ن خالل الف��رة األخرية أثارت 
حال��ة من الرع��ب والذعر ب��ني كافة 
أف��راد املجتم��ع، وحظي��ت مبتابع��ة 
إعالمية واسعة، مبيًنا أن هذه الحاالت 
مل تك��ن ش��ائعة بالس��ابق أو مل يت��م 
الكشف عنها كام هي االن مع انتشار 
مواقع التواصل االجتامعي، مؤكًدا أن 
مامرسة الرياضة البدنية بشكل منظم 
تبقى عاماًل مه��اماًّ للحفاظ عىل صحة 

القلب والرشايني.
يف  التميم��ي  الالستش��اري  وأش��ار 
آخ��ر  أن  “الب��الد”،  ل���  ترصيح��ات 
اإلحصائيات العاملية أشارت إىل أنه يف 
الواليات املتحدة األمريكية وأوربا فإن 
العدد هو أقل من حالة موت مفاجئ 
“واحدة” تح��دث ب��ني الرياضيني يف 
السنة الواحدة، وهي تحدث لشخص 
واح��د من ب��ني كل ألف ش��خص يف 
الس��نة الواحدة، أو  ش��خص واحد يف 
من كل ألف من متس��ابقي املارثون، 
وواح��د م��ن كل أل��ف م��ن مامريس 
الرياض��ة يف املدارس، ولهذا فالنس��بة 
ليس��ت كب��رية، والفائدة الت��ي تعود 
عىل االنس��ان م��ن مامرس��ة الرياضة 
أكرب بكثري من خطورتها، مشريًا وميكن 
التقلي��ل من هذا الخط��ر عن طريق 
اج��راء الفحوص��ات الطبي��ة الدورية 
الالزم��ة مث��ل تخطيط القل��ب أثناء 
الراحة وفحص القلب بالجهود وفحص 
صدري القلب باألمواج الفوق الصوتية 
)Echo(، مبيًن��ا أن ه��ذه الفحوصات 
تساهم بالكش��ف عن معظم أمراض 
القلب الش��ائعة، ويف حالة املزيد من 
االطمئن��ان ق��د نس��تخدم فحوصات 

متقدم��ة أخرى مثل تلوي��ن الرشايني 
التاجية باس��تخدام االش��عة املقطعية 

.)Coronary CT angiography(
أن  إىل  التميم��ي  الدكت��ور  وأوض��ح 
مامرس��ة الرياضة بشكل منتظم عند 
الرياضيني املحرفني تؤدي إىل حدوث 
تغريات يف القل��ب مثل تضخم عضلة 
القل��ب والذي يش��به أحياًن��ا اعتالل 
عضلة القلب التضخمي، مشريًا إىل أن 
املوت املفاجئ لدى الرياضيني يحدث 
بنس��بة أكرب عن��د الرياضي��ني الذكور 

مقارنة باإلناث بنسبة 1:9.
وأش��ار التميمي، هناك عدة تغيريات 
تظهر يف تخطيط القلب عند مامرسة 
الرياضة بش��كل منتظ��م منها تباطؤ 
رضبات القلب، تضخم البطني األيرس 
بطيني��ة أو األذينية هاج��رة وحصار 
 First( القل��ب م��ن الدرج��ة األوىل
degee A-V block( ويع��د تس��ارع 
رضبات القل��ب البطيني الذي يؤدي 
ven- )ىلىل ارتج��اف القل��ب البطيني 
أه��م  م��ن   )tricular fibrillation
أسباب املوت املفاجئ لدى الرياضيني 

يف املالعب.
وح��ول األس��باب ق��ال التميمي، إن 
التغي��ريات الت��ي تح��دث يف قل��ب 
الرياضة  الذين ميارس��ون  االش��خاص 
بش��كل منتظ��م ق��د تك��ون تغريات 
فسلجية أو مرضية، وقد يحدث أحياًنا 
تداخل بني الحالتني، فالقلب عبارة عن 
عضلة ميكن أن تتضخم مع مامرس��ة 
الرياض��ة بش��كل منتظم مع توس��ع 
البطني االيرس وتعتمد هذه التغريات 
أيًضا ع��ىل العوام��ل الوراثية وكذلك 
عىل ن��وع الرياضة وه��ذه التغيريات 
يف عضلة القلب قد تختفي بالتدريج 
عن��د التوقف عن مامرس��ة الرياضة، 

مش��ريًا إىل وجود أس��باب أخرى مثل 
اعت��الل عضل��ة القل��ب التضخمي ) 
 hypertrophic prolonged QT
interval( وكذلك تشوهات الرشايني 
التاجي��ة الوالدية ويتصل��ب الرشايني 
التاجية عند الرياضيني الذين تتجاوز 

أعامرهم ال� 30 عاًما.
وأش��ار االستش��اري التميم��ي إىل أن 
الوف��اة املفاجئة قد تحدث بس��بب 
رضب��ة مفاجئ��ة عىل ص��در الريايض 
ت��ؤدي إىل اضطراب مفاج��ئ وعدم 
انتظ��ام رضبات القل��ب ويطلق عىل 
هذه الحال��ة طبيا االرتج��اج القلبي 
)commotiocordis( ك��ام يح��دث 
الرياض��ات  مامرس��ة  عن��د  أحياًن��ا 
التنافس��ية مث��ل الكراتي��ه، وهن��اك 
حاالت أخ��رى مثل أمراض الصاممات 
وتضييقها وانس��دال الص��امم االكييل 
)mirtal valve prolapsed( وانفجار 
ومتزق الرشيان االبهر والتهاب عضلة 
Arryth- )للقل��ب واألنظمة القل��ب 

mia( واعت��الل الجانب م��ن أمراض 
رشايني القلب التاجية.

ودعا التميم��ي الرياضيني إىل رضورة 
فحص القلب قبل االنخراط بأي نشاط 

ريايض، وكذلك يج��ب تقييم وظيفة 
عضلة القلب والبط��ني االيرس للتأكد 
من س��المته قبل مامرس��ة الرياضة، 
ومن املناسب مامرسة الرياضة عندما 
تكون كفاءة البطني االيرس لضخ الدم 
)Ejection fraction( أك��ر م��ن 50 
%، موصًيا ب��أن ميتنع الرياضيون عن 
مامرس��ة الرياض��ة لف��رة ال تقل عن 
3 أش��هر بعد اإلصاب��ة بأزمة قلبية أو 

إجراء أي تداخل قسطري للقلب.
وأك��د التميم��ي رضورة وجود فريق 
طبي مجهز بأحدث األجهزة اإلنعاشية 
الطارئ��ة، وهذا اإلس��عاف ينبغي أن 
ينج��ز يف نفس م��كان اإلصاب��ة ألننا 
نتعامل فق��ط مع دقائ��ق معدودة، 
حي��ث إن توقف القل��ب وعدم تلف 
الدم��اغ يحت��اج فق��ط إىل أق��ل من 
خمس دقائ��ق إلنقاذ املص��اب وهنا 
ت��ربز أهمي��ة عامل الزم��ن والتدخل 
برسع��ة يف إنع��اش القل��ب الرئ��وي 
إلنقاذ املص��اب وكذلك يويص الخرباء 
واملختص��ون ب��رورة وج��ود أجهزة 
AUTOMAT- الكهربائية  )للصدمة 
ED EXTEMAL DEFIBRILA-
TORS( يف كاف��ة املالع��ب الرياضية 

إلنقاذ املصاب.
وأشار إىل أنه من الروري أن يخضع 
الريايض للكش��ف الطبي املبكر قبل 
انخراطه يف أي برنامج ريايض تنافيس 
مث��ل تخطيط القل��ب وفحص صدى 
القلب )ECHO( باإلضافة إىل دراسة 
التاري��خ الطبي للري��ايض ومعرفة ما 
إذا كان يحتاج إىل فحوصات متقدمة 
أخرى وتبقى ح��االت املوت املفاجئ 
لدى الرياضيني نادرة الحدوث ويجب 
االس��تمرار يف التش��جيع عىل مامرسة 
الرياض��ة ألهميته��ا يف الحف��اظ عىل 

صحة القلب والجسم.
وح��ّذر استش��اري أم��راض القل��ب 
الرياضيني من اإلرساف من اس��تخدام 
والتي أصبحت  واملنبهات،  املنشطات 
ا بني الرياضيني يف مختلف  شائعة جداًّ
مراحل التنافس الري��ايض، مؤكًدا إىل 
وجود عالق��ة وثيقة بني اس��تخدامها 
وب��ني ح��دوث امل��وت املفاجئ لدى 
الرياضي��ني وم��ن أك��ر ه��ذه املواد 
PSEU- )���يوًعا مادة سودوا فدرين 
DOEPHEDRINE( وم��ادة افيدرا 
الت��داول  وكذل��ك   )EPHEDRA(
املفرط للكفاي��ني أو القهوة الذي قد 

ي��ؤدي إىل تس��ارع رضب��ات القلب 
وارتف��اع ضغ��ط الدم عند مامرس��ة 
الرياض��ة ويزي��د من خط��ر اإلصابة 
باملوت املفاجئ، وهناك أدوية أخرى 
ق��د يس��تخدمها الرياضي��ون لزيادة 
 anabolic( نش��اطهم الب��دين مث��ل
steroids( والت��ي ت��ؤدي إىل ارتفاع 
الكولس��رول وخاص��ة الكولس��رول 
الثالثي��ة وتجعله  والده��ون  الض��ار 
عرض��ة لإلصاب��ة بتصل��ب الرشاي��ني 

التاجية وتضيقها.
جمعي��ة  أن  إىل  التميم��ي  وأش��ار 
أطباء القلب االمريكي��ة تويص بإجراء 
تخطي��ط للقل��ب الرياضي��ني الجدد 
قب��ل انخراطهم ب��أي برنامج ريايض، 
االوروبية  القل��ب  أطب��اء  وجمعي��ة 
ت��ويص بإجراء تخطي��ط القلب يف أي 
مرحل��ة عمري��ة ويف ح��ال وجود أي 
خلل أو اضط��راب يف تخطيط القلب 
يجب إجراء فحوصات متقدمة أخرى 
مث��ل فحص القل��ب باألم��واج فوق 
الصوتي��ة )ECHO( ويف ع��ام 2015 
أوص��ت كلية أطباء القل��ب االمريكية 
بأن يخضع الرياضيون لربنامج فحص 

شامل للقلب.

ارتجاف القلب سبب للموت المفاجئ لدى الرياضيين في المالعب 
اس��ت��ش��اري أم����راض ال��ق��ل��ب ال��ت��م��ي��م��ي ل��� “ال���ب���اد”:

تدريبي  برنامج  أي  دخولهم  قبل  الرياضيين  فحص  ض��رورة 
إن����ق����اذ ال��م��ص��اب  5 دق����ائ����ق ق�������ادرة ع���ل���ى  أق�����ل م����ن 
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تنطلق ابتداًء من اليوم )األحد( 
دورة التخطيط طويل املدى 
التي ينظمها مركز التدريب 

والتطوير الريايض التابع للجنة 
األوملبية البحرينية مبشاركة عدد 
من املدربني الوطنيني من داخل 
مملكة البحرين وخارجها، حيث 
تعد الدورة إحدى املهام البحثية 
للمستوى الرابع للربنامج الوطني 

للمدربني والذي يقام بالتعاون 
مع الجمعية الكندية للمدربني، 

وذلك تنفيًذا للخطة السنوية 
للمركز والرامية إىل تطوير وتأهيل 

الكوادر الفنية الوطنية.
ويحارض يف الدورة الربوفيسور 

والخبري االستشاري يف مجال 
التخطيط طويل املدى “ستيفان 

بايل” الذي يعمل يف معهد 
التدريب الوطني يف كندا، حيث 

عمل املحارض مع 17 منتخًبا وطنياًّا 
كندياًّا كخبري استشاري لألداء العايل 

)الرياضيني النخبة( يف الرياضات 
الرئيسية : كألعاب القوى، التزلج 
عىل الجبال، التزلج الحر، التزلج 
عىل املاء، كرة القدم، كرة املاء، 

كرة السلة، قوارب الكاياك، التزلج 
الرسيع عىل املضامر القصري، 

ورياضات أخرى.
وأرشف الربوفيسور إستفان بايل 

وساهم يف إعداد وتطوير النموذج 

العام للتخطيط طويل املدى يف 

التطوير الريايض )LTAD(  يف 

إيرلندا، سكوتلندا، كندا وجنوب 

أفريقيا، كام ساهم يف إعداد 

وتطوير العديد من النامذج 

للتخطيط طويل املدى يف التطوير 

الريايض والخاصة بكل رياضة يف 

عدة دول وألف 4 كتب، وأصدر 

أكر من 75 مقاالً بحثياًّا، وحارض يف 

أكر من 500 ندوة ومؤمتر عاملي 

يف مجال التخطيط طويل املدى يف 

التطوير الريايض، والتخطيط لألداء 

العايل )الرياضيني النخبة( وعامل 

مبتكر وعميل. جانب من دورة التخطيط

اللجنة األولمبية تستضيف العالم الرياضي ستيفان بالي
ليحاضر بدورة التخطيط طويل المدى

ضاحية السيف            اللجنة األولمبية



تح��ت رعاي��ة النائ��ب األول لرئي��س 
والرياضة  للش��باب  األع��ى  املجل��س 
الرئي��س الفخ��ري لالتح��اد البحريني 
لفنون القتال املختلطة س��مو الش��يخ 
خال��د بن حم��د آل خليفة؛ مؤس��س 
منظم��ة خالد بن حم��د لفنون القتال 
تنطل��ق   ،KHK MMA املختلط��ة 
مساء اليوم “األحد” مبدينة “مومباي” 
بجمهورية الهند الصديقة، منافس��ات 
النس��خة الخامس��ة من بطولة القتال 
الشجاع BRAVE، التي ينظمها اتحاد 
القت��ال الش��جاع املنبثق ع��ن منظمة 
خالد ب��ن حمد لفنون القتال املختلطة 
KHK MMA، وذلك عى صالة استاد 
دوم ناشونال اوف انديا، وذلك مبشاركة 

20 مقاتاًل من مختلف بلدان العامل.
مركز “R CITY MALL” ش��هد يوم 
أمس إقام��ة الفحص الرس��مي والعام 
لل��وزن الخ��اص باملقاتلني املش��اركني، 
والذي حرضه عدد من املهتمني برياضة 
بجمهورية  املختلط��ة  القت��ال  فن��ون 
اللجن��ة  وأعض��اء  الصديق��ة،  الهن��د 
األجهزة  وأعض��اء  للبطول��ة  املنظم��ة 
وممثلون  للمقاتلني،  واإلداري��ة  الفنية 
عن وس��ائل اإلعالم الهندي��ة والعاملية 
وجمهور كبري من محبي وعشاق هذه 

الرياضة.
وقد أشاد س��مو الشيخ خالد بن حمد 
آل خليفة بالحامس والتحدي الكبريين 
للمقاتلني يف مواجهات الفحص، والذي 
يعك��س م��دى االس��تعدادات القوية 
للمشاركة، وسيكون له املردود اإليجايب 
عى ما س��يقدمونه من مستويات فنية 
عالي��ة خالل الن��زاال الرس��مية، والتي 
س��تصب يف مصلح��ة تحقي��ق النجاح 

املطلوب لهذه النسخة.
وق��ال س��موه: “س��عداء بالجاهزي��ة 
الكب��رية الت��ي أعل��ن عنه��ا املقاتلون 
املشاركون خالل املواجهات التي تسبق 
االنطالقة الحقيقي��ة، فقد امتاز فحص 
الوزن بوجود رشارة اإلثارة واملنافس��ة 
في��ام بينه��م، والتي س��تمنح النزاالت 
القوة مبا ينعكس ع��ى تحقيق التميز 
له��ذه البطول��ة”، مضيًف��ا س��موه أنه 
يتطلع لتحقيق املزيد من النجاحات يف 
هذا الحدث، مبا يع��ّزز لها املواصلة يف 
االنتشار األوسع يف جميع قارات العامل، 
والذي يحق��ق األهداف التي رس��مها 
س��موه والت��ي ترتك��ز ع��ى التعريف 
بالتجربة البحرينية، مبا يس��هم يف دعم 
املكان��ة املتقدم��ة التي وصل��ت إليها 

.MMA اململكة عى مستوى رياضة
وأشار سمو الش��يخ خالد بن حمد آل 
خليف��ة إىل أن الهند متتل��ك املقومات 
الت��ي بإمكانه��ا تحقي��ق املزي��د من 
النجاحات لهذه البطولة، موضًحا سموه 
أنها استطاعت أن تؤكد أنها بلد متطور 
يف ه��ذه الرياض��ة ولديه��ا الق��درات 
الت��ي ميكنها املش��اركة  واإلمكاني��ات 
البط��والت،  مختل��ف  يف  واملنافس��ة 
متطلًعا س��موه إىل فت��ح آفاق أرحب 
من التعاون والتنسيق بني اتحاد القتال 
الش��جاع املنبثق عن منظمة خالد بن 
حم��د KHK MMA وب��ني االتح��اد 
الهندي لفنون القتال املختلطة، والذي 
يتحقق من خالله��ا الرشاكة املثمرة يف 
دعم رياضة فنون القتال املختلطة عى 

املستوى القاري.

الفلبيني جيريمي بداًل 
للكوهجي

ه��ذا، وق��د اعتم��د اتح��اد القت��ال 
الش��جاع بطاق��ة الن��زاالت الجديدة، 
بعد انس��حاب ممثل مملكة البحرين 
وفريق خالد بن حم��د لفنون القتال 
املختلط��ة للمحرتف��ني املقاتل حمزة 
الكوهجي بسبب اإلصابة التي تعرض 
له��ا يف الرأس خالل ف��رتة التحضريات 
املحلية. فقد منح��ت الضوء األخرض 
للمقات��ل الفلبين��ي جريمي��ي باكاتيو 
املقاتلني  عق��د  وإك��امل  للمش��اركة 
املش��اركني يف ه��ذا الح��دث، والذي 

تش��يتانيا  الهندي  املقات��ل  س��يالقي 
جافايل.

تسابق إعالمي واسع

تق��دم عدد كب��ري من وس��ائل اإلعالم 
للبطول��ة  املنظم��ة  للجن��ة  الهندي��ة 
بطلب الحصول ع��ى املوافقة لتغطية 
منافسات البطولة التي تقام وألول مرة 
عى مستوى جمهورية الهند الصديقة. 
ومن املتوقع أن تش��هد هذه النس��خة 
حض��ورًا إعالميًّا واس��ًعا م��ن مختلف 
أنح��اء العامل لتغطية املنافس��ات، بعد 
النجاح الذي حققته يف النس��خ األربع 
املاضي��ة والتي ش��هدت تواجد قنوات 
عاملي��ة يف قلب الح��دث لنقل الحدث 
يف أك��ر م��ن 48 دول��ة يف مختل��ف 
الق��ارات، تتقدمه��م قن��اة OSN عى 
 ABS CBN ،مس��توى الرشق األوسط
عى مس��توى بلدان جنوب رشق آسيا، 
 CLARO TV ،األمريكي��ة MYX TV
عى مس��توى بلدان أمريكا الجنوبية و 

COMBATE الربازيلية.

استعراض مباشر

حرص��ت اللجن��ة املنظمة ع��ى إقامة 
بص��ورة حية  املقاتل��ني  “اس��تعراض” 
ومب��ارشة أم��ام م��رأى م��ن الجمهور 
ال��ذي كان يتواج��د باملجتمع التجاري 
يع��د  وال��ذي   ”R CITY MALL“
أكرب املجمعات التجارية عى مس��توى 
جمهورية الهند. حيث استمتع مرتادي 
وه��م  املقاتل��ني  مش��اهدة  املجم��ع 
يتدرب��ون ويقوم��ون بح��ركات قتالية 
عكس��ت م��دى تحضرياته��م الكب��رية 

للمشاركة يف البطولة.

صالة دوم

صالة دوم؛ هي إحدى املرافق األساسية 
مبدين��ة  الوطن��ي  الري��ايض  للن��ادي 
“مومب��اي” الهندية والتي ت��م بناؤها 
لتسع أكر من 5000 متفرج. وتعد هذه 
الصالة العرصية متعددة االستخدامات 
ومجهزة بأحدث التقنيات التي تواكب 
جميع الفعاليات التي تحتضنها س��واء 
الرياضي��ة أو االجتامعية وحتى الفنية، 
ك��ام أن به��ا مرافق إلع��داد املأكوالت 

وتقديم املرشوبات.

الدخول مجاًنا

بتوجيه من سمو الشيخ خالد بن حمد 
آل خليف��ة اللجن��ة املنظمة للنس��خة 
الخامس��ة لبطول��ة BRAVE، العتامد 
دخ��ول الجامهري باملجان، وذلك حرًصا 
من س��موه عى منح الجامهري الهندية 
الفرصة لالس��تمتاع مبتابعة ومشاهدة 
املنافسات وتش��جيع املقاتلني يف هذه 
البطول��ة. فالهند تتمت��ع بوجود أعداد 
ا من محبي وعشاق الرياضات  كبرية جدًّ
القتالية، فحضورها وتواجدها يف قلب 
الح��دث س��ينعكس عى نج��اح هذا 

التجمع الريايض.

نتطلع لمزيد من النجاحات في الهند وطموحنا االنتشار األوسع 
النسخة الخامسة تنطلق اليوم... خالد بن حمد:

 سموه يوّجه لدخول الجماهير مجاًنا لالستمتاع بأجواء البطولة 

فحص الوزن يشهد حماس المقاتلين وجاهزيتهم للنزاالت

تسابق إعالمي واسع لتغطية منافسات الحدث

المقاتل جيريمي باكاتيو يحل بدياًل عن المصاب حمزة الكوهجي

سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة

مومباي           المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة

األحد 23 أبريل 2017 
26 رجب 1438

20sports@albiladpress.comالعدد 3113  رياضة

التقى النائب األول لرئيس 
املجلس األعى للشباب والرياضة 

الرئيس الفخري لالتحاد 
البحريني لفنون القتال املختلطة 

سمو الشيخ خالد بن حمد آل 
خليفة؛ مؤسس منظمة خالد 

بن حمد لفنون القتال املختلطة 
KHK MMA، بفندق قرص 
تاج محل مبدينة “مومباي”، 

عدًدا من الشخصيات االقتصادية 
والفنية والرياضية وعدًدا 

من رجال اإلعالم والصحافة 
بجمهورية الهند الصديقة. 

ولدى وصول سموه كان 
يف استقباله حرضه القنصل 

العام ململكة البحرين مبدينة 
“مومباي” عيىس الذوادي، 

وفرحات جامل نائب رئيس 
مجموعة قرص تاج محل، 

وتالجندر سنغ املدير العام 
ملجموعة قرص تاج محل 
ودهارمي ماجداين املدير 
اإلقليمي ملجلس التنمية 

االقتصادية بالهند.
يف البداية، نقل سمو الشيخ 

خالد بن حمد آل خليفة تحيات 
عاهل البالد املفدى حرضة 

صاحب الجاللة امللك حمد بن 
عيىس آل خليفة حفظه الله 

ورعاه، ومتنيات جاللته للهند 
وقيادتها وشعبها الكريم دوام 

التقدم واالزدهار، معتربًا سموه 
أن الروابط مع الهند مكسب 

مهم واسرتاتيجي يحقق أهداف 
العالقة التي ُبنيت عى أساس 
متني منذ قرون عديدة وهي 
قامئة عى االحرتام والتعاون 

والتنسيق املشرتك.
وقد أشاد سموه بالخطوات 

التي اتخذتها قيادة البلدين يف 
تعزيز ذلك من خالل الزيارات 

املتواصلة عى مختلف األصعدة 
والتي تحقق العمل الثنايئ الذي 

ينعكس عى التطور واالزدهار 
يف البلدين وبخاصة عى 

املستوى االقتصادي واالستثامري 
والتجاري، منّوًها سموه بالدور 
الكبري للجالية الهندية يف مجال 

اإلسهام يف مسرية النامء والتطوير 
يف البحرين.

وقد استعرض سمو الشيخ خالد 
بن حمد آل خليفة مع الحضور 

ما اتخذته مملكة البحرين من 
خطوات إصالحية بفضل العهد 

الزاهر لعاهل البالد املفدى 
حفظه الله ورعاه، مضيًفا سموه 

أن القيادة الرشيدة استطاعت أن 
تحدد الخطط والربامج الهادفة 
وفق االسرتاتيجية الوطنية التي 

رسمها املرشوع اإلصالحي لجاللة 
امللك املفدى أيده الله، والذي 

تضمن أهداًفا تنموية ساهمت 
يف تقدم وازدهار اململكة يف كافة 

املجاالت.
كام تحّدث سموه خالل اللقاء 

عن الجهود املتميزة التي يبذلها 
ممثل جاللة امللك لألعامل 

الخريية وشؤون الشباب 
رئيس املجلس األعى للشباب 

والرياضة رئيس اللجنة األوملبية 
البحرينية سمو الشيخ نارص 

بن حمد آل خليفة، التي تأيت 

تنفيًذا لتوجيهات القيادة 
الحكيمة للنهوض بالقطاع 
الشبايب والرياضة باململكة، 
من خالل الخطة التطويرية 
التي وضعها سموه والكفيلة 

مبواصلة الدميومة التنموية يف 
هذا القطاع، والتي أسهمت يف 

تحقيق البحرين العديد من 
اإلنجازات الرياضية مبختلف 
املشاركات واملحافل الدولية.

وقال سمو الشيخ خالد بن حمد 
آل خليفة: “لقد بادرنا بتقديم 
مرشوع بطولة القتال الشجاع 
BRAVE، والذي نجحنا يف أن 

يرى هذا املرشوع النور وأن 
يكون عى أرض الواقع، بفضل 

دعم القيادة الرشيدة وسمو 
الشيخ نارص بن حمد آل خليفة، 

والتي مكنت هذه البطولة 
أن تضع بصمتها الناجحة منذ 

انطالقتها مبملكة البحرين يف 
سبتمرب املايض، والتي حققت 
األهداف التي رسمناها يف أن 
تستقطب نجوم رياضة فنون 
القتال املختلطة املحرتفني من 

مختلف أنحاء العامل. واليوم 
ونحن بجمهورية الهند الصديقة، 

سنتابع ونشاهد النسخة 
الخامسة يف مسرية هذه البطولة 
والثالثة عى مستوى رحالتها عرب 

بلدان العامل، والتي تعد جزًءا 
ال يتجزأ من أهدافنا املرسومة 

لهذه البطولة. ولكننا نتطلع 
لتحقيق الهدف الرئييس وهو 

أن تكون BRAVE هي البطولة 
األوىل عامليًّا عى مستوى هذه 

الرياضة”.
هذا، وقد أقام سمو الشيخ خالد 
بن حمد آل خليفة مأدبة غداء 

تكرمًيا للحضور. 

سموه التقى بشخصيات اقتصادية ورياضية وفنية بالهند.. ويؤكد:

عالقــــة البلديـــــن ُبنيـــــــت على أساس 
متيــــــن قائـــم علـــى االحتـــرام
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حدثنا عن نشأتك؟
اأن���ا من مواليد العام 1958. كانت والدتي يف 
املنزل كغالبي���ة اأبناء جيلي يف ذلك الوقت، حيث 
كانت حاالت الوالدة تبا�رش يف املنازل باإ�رشاف عدد 
م���ن الن�ساء القاب���ات يف فرجان املح���رق؛ لوجود 
كثر من املعاي���ر التي توؤهله���ن ملمار�سة هذه 
املهن���ة، من بينه���ن “اأم ج���ان” وه���ي باالأ�سا�س 
“اأم ج���ون” و “م���رمي بنت ح�سن” م���ن ال�سواطرة 
كونن���ا نعي�س يف فريج البنائني باملحرق مع باقي 
العوائ���ل، مثل ال�سواط���رة واملع���اودة والبنجوير 

وبيت عبدامللك وبيت بوخما�س وغرهم. 

وماذا عن مرحلة الدراسة، أين 
تلقيت تعليمك؟

ترك���ز تعلي���م االأجي���ال ال�سابق���ة يف املطوع 
لتعلي���م الق���راآن، اأم���ا اأن���ا فتلقي���ت تعليم���ي يف 
الهداي���ة  مدر�س���ة  وه���ي  احلكومي���ة  املدار����س 
اخلليفي���ة يف املحرق حتى الع���ام 1976، انتقلت 
اإل���ى املرحل���ة اجلامعي���ة، وكان غالبي���ة  بعده���ا 
الإكم���ال  للخ���ارج  يتجه���ون  اآن���ذاك  املواطن���ني 
درا�ستهم اجلامعية يف القاهرة والكويت وبروت 
وبغداد ولن���دن وغرها، ويف البحرين كانت هناك 
كلية اخلليج للتكنولوجيا ولكن �سهاداتها كانت 
اأق���ل م���ن م�ست���وى البكالوريو�س حت���ى تاأ�س�ست 

جامعة البحرين العام 1986.
تلقي���ت تعليم���ي اجلامع���ي يف الريا�س بعد 
اأن ح�سلت على بعث���ة من وزارة الرتبية والتعليم 
لدرا�س���ة اإدارة االأعمال رغ���م اأن ميويل كانت نحو 
درا�س���ة الط���ب، ولكن �س���اءت االأق���دار اأن اأدر�س 
اإدارة االأعم���ال وتخرج���ت الع���ام 1980، بعده���ا 
تابع���ت الدرا�س���ة واأخ���ذت �سه���ادة املاج�ست���ر، 
واأ�سع���ى االآن للح�س���ول على �سه���ادة الدكتوراه 

وبقي القليل حتى االنتهاء منها.

وماذا عن الحياة العملية؟
عملت لفرتة موؤقتة يف اجلمارك وكان طموحي 
اأن اأتوظ���ف يف �رشك���ة نف���ط البحرين )بابك���و(، اإذ 
اإنني اأعتربه���ا مدر�سة احلياة، وفعاً حتققت هذه 
االأمني���ة وخاطبت ال�رشكة قبل التخ���رج ومت قبول 

طلبي.
عمل���ت من���ذ الع���ام 1980 وحت���ى 1985 يف 
بابك���و، واأثناء ف���رتة عملي هن���اك بعثتني ال�رشكة 
اإلى بريطاني���ا ملدة �سنة ون�س���ف لدرا�سة موؤهل 

اأعلى من البكالوريو�س.
 1995 الع���ام  وحت���ى   1985 الع���ام  ومن���ذ 
عمل���ت يف �رشكة خدم���ات مطار البحري���ن )با�س(، 
ومن���ذ العام 1995 وحتى الع���ام 1998 عملت يف 
�رشكة اخلليج لدرفل���ة االأملنيوم )جارمكو( كمدير 
تخطيط ا�سرتاتيجي، ويف الفرتة من 1998 وحتى 
الع���ام 2000 عملت يف املجموعة العربية للتاأمني 

)اأريج(.
بع���د الع���ام 2000 كان وزير العم���ل ال�سابق 
عبدالنب���ي ال�سعلة يبحث ع���ن مديرين من القطاع 
اخلا�س لغر����س كفاءاتهم يف القط���اع احلكومي؛ 
لتحقي���ق اأعل���ى م�ستوي���ات االإنتاجي���ة يف القطاع 
احلكومي، ونظراً للخ���ربة التي تزيد عن 20 عاماً، 
مت تعيين���ي حينها يف وزارة العمل مديرا، ومن ثم 
متت ترقيتي اإلى وكيل م�ساعد ل�سوؤون التخطيط 

والتدريب.
ويف الع���ام 2007 متلك���ت مملك���ة البحري���ن 
�رشك���ة ط���ران اخللي���ج بن�سب���ة 100 %، وكان���ت 
اإدارة ال�رشك���ة تبح���ث ع���ن ك���وادر متخ�س�س���ة يف 
اإدارة امل���وارد الب�رشية وعملت فيها نائبا للرئي�س 

التنفيذي للموارد الب�رشية. 
يف فرتة عمل���ي ب�رشكة طران اخلليج و�سعت 
خطط���ا تدريبي���ة وا�سرتاتيجي���ة للم���وارد الب�رشية 
حتى العام 2010، بعده���ا ان�سممت اإلى جمموعة 

اوريجن ومت تعييني رئي�سا تنفيذيا حتى االآن.

ما أبرز أهدافك لهذا العام؟
اأعم���ل حالي���ا على كتابة كتاب���ني اآمل اأن يتم 
اإ�سدارهم���ا بالع���ام اجلاري، واله���دف منهما نقل 
ذاكرة املا�سي الأبنائنا واالأجيال اجلديدة. الكتاب 
االأول يتكل���م ع���ن حي���اة والدي ال���ذي اأعتربه من 
املوؤثري���ن يف مدين���ة املحرق رغم الظ���روف التي 
عا�سه���ا؛ كونه يتي���م االأبوين من���ذ ال�سغر وكيف 
اأ�سب���ح رجل اأعمال ناجح رغم ع���دم توفر التعليم 
النظام���ي حينها، ولعاقت���ه باملجتمع، كما اأنه من 
�سمن الناجني يف “طبعة داره” العام 1961 وهي 
احلادث���ة التي تويف فيها ج���دي وحفيده )رحمهما 

اهلل(.
اأما الكتاب الثاين فيحكي عن جمال�س الفريج 
واالأمثال ال�سعبي���ة القدمية، فهو يتكلم عن حياة 
الفرج���ان يف البحري���ن �سابق���اً والت���ي تختلف عن 
املجال�س احلالية، وكيفية رب���ط االأمثال ال�سعبية 
ب���االإدارة، اإذ اإن كل مثل يتماث���ل مبحور معني يف 
عل���م االإدارة احلديث يف دول الغرب والذي اأن�ساأنا 

عليه اآباوؤنا واأجدادنا منذ القدم.
فعل���ى �سبيل املث���ال، عندما نق���ول “لو كل 
من يا وجنر.. ما ظ���ل يف الوادي �سجر” ُيقابل هذا 
املث���ل يف االإدارة و�س���ع ال�سخ����س املنا�س���ب يف 
املكان املنا�سب، واملثل “كاأنني اأوؤذن يف خرابة” 
يعن���ي يف علم االإدارة التوا�سل الفعال واال�ستماع 

اجليد، وغرها من االأمثال الكثر.
اأتذكر عندم���ا كان الوالد يق���وم بقيا�س اأداء 
عم���ال البناء كونه مق���اول بن���اء، كان يت�ساور مع 
م�ساعدي���ه وكان املقيا�س يف ذل���ك الروبية التي 
حتتوي على 16 اآن���ة، 4 اآنات كانت تعادل 25 % 
اأي اأنه اأداء �سعيف، و8 اآنات تعادل 50 % وتعني 
اأداء جيدا، 12 اآنة تعادل 75 % اأي اأن االأداء جيد 
جدا، و16 اآنة تعادل 100 % وهو اأداء ممتاز وهذا 
ما تقوم به املوؤ�س�س���ات االآن، اإذ ت�ستخدم اأدوات 

ومعاير خمتلفة لقيا�س االأداء.

وماذا تتذكر من الماضي؟
ح���ني كان عمري 3 �سنوات اأتذكر وم�سات يف 
مطل���ع ال�ستينات، حينها حدث ما ي�سمى ب� “طبعة 
دارة” واأتذك���ر م�سهد جدي ووال���دي يخرجون من 
البيت مع هطول املطر، وبعدها �سمعت باحلادثة 

حتدي���داً يف 8 اأبري���ل 1961، وبع���د اأي���ام و�س���ل 
وال���دي وكان اجل���و حينها �سديد ال���ربودة، وكان 
وال���دي اأحد الناجني يف تلك احلادثة التي حتدثت 
عنه���ا ال�سحف واملجات اآنذاك وم���ا زلت اأحتفظ 

ببع�س هذه املجات.
كم���ا اأتذك���ر يف مرحل���ة الدرا�س���ة ا�ستق���ال 
البحرين يف العام 1971 ومل نكن نعي حينها ماذا 
يعن���ي “ا�ستق���ال” وكنا ن���رى الربيطانيني على 
اأنه���م موجودين يف منطق���ة RF يلعبون الكرة، يف 
ذات احلقبة اأي�ساً، العام 1973 و�سل التلفزيون 
املل���ون وكن���ا منده�س���ني من ه���ذا اجله���از وكنا 
نت�س���اءل “من اأين تاأت���ي هذه االألوان ي���ا ترى!”، 
وقتها قام اأحد اإخواين ب�رشاء تلفزيون �سغر ب�سعر 

400 دينار وكان مبلغا كبرا يف ذلك الوقت.

من أصدقاء أحمد البناء أيام 
الدراسة وحتى اآلن؟

اأيام الدرا�سة اجلامعية كنا حوايل 300 طالب 
بحرين���ي ومعظمن���ا اأ�سدق���اء وما زال���ت عاقاتنا 
م�ستمرة، الدكتور اإبراهيم الدو�رشي �سديقي منذ 
الع���ام 1981 اإذ كان يدر����س يف جامع���ة البرتول 
واملع���ادن يف الريا�س ولكنن���ا ت�سادفنا يف بابكو 
ونح���ن اأع�س���اء يف جمل����س اإدارة جمعي���ة البحرين 
للتدريب كوين م�ست�س���اراً وهو رئي�س فخري. من 
اأ�سدقائي اأي�ساً الدكت���ور فريد البيات، وغرهم 
م���ن الزم���اء والوزراء وال���وكاء وبع����س الروؤ�ساء 
التنفيذي���ني احلاليني اأو املتقاعدين من خمتلف 

القطاعات.

من مواقف المدرسة الجميلة؟ 
كنا م�ساغبني كث���را يف فرتة الدرا�سة، وكان 
مدر����س اللغ���ة االإجنليزي���ة عادل �سفي���ان )رحمة 
اهلل علي���ه( معروف���ا بال�س���دة، وقته���ا كان هناك 
الكث���ر من الفئ���ران يف املدر�س���ة )اجلزء القدمي 
م���ن مدر�سة الهداية( ويف اأح���د االأيام مت قتل فاأر 
وق���ام اأحد الزماء باأخذ الف���اأر ول�سقه يف ال�سبورة 
بالدبو����س، حينه���ا ق���ام املدر�س باإن���زال عقاب 
جماع���ي على جميع ط���اب ف�سلن���ا ومت معاقبتنا 
ب�رشب االأيدي ملدة 45 دقيقة تقريباً ومل يعرتف 

اأحد منا من الذي قام بهذا الفعل.

كيف تم تأسيس مجموعة 
أوريجن؟

بع���د تقاع���دي م���ن �رشك���ة ط���ران اخللي���ج، 
التحق���ت مبجموع���ة اأوريجني الت���ي مت تاأ�سي�سها 

يف الع���ام 1998 ب�رشاك���ة بحريني���ة كندي���ة واأن���ا 
اأح���د املوؤ�س�س���ني، واأ�سغل االآن من�س���ب الرئي�س 
التنفي���ذي للمجموعة بحكم اخل���ربة الكبرة التي 
دامت حتى 23 عاما يف القطاع اخلا�س و7 �سنوات 

يف القطاع احلكومي. 
يعم���ل يف املجموعة حالياً ح���وايل 80 موظفا، 
املجموع���ة  وتدي���ر  بحريني���ون،  منه���م   %  90
اأعماله���ا عل���ى م�ست���وى اخللي���ج، حي���ث تتواجد 
مكاتب املجموع���ة يف عمان واالإمارات وال�سعودية 
اإ�ساف���ة اإلى �رشاكات عمل يف 15 دولة من �سمنها 
كندا. وتهت���م اأوريجني بالتدري���ب والتعليم عرب 
املوؤمترات والربامج التدريبية والور�س والتنمية 

الب�رشية على م�ستوى اخلليج العربي.

وماذا تقدم المجموعة 
للجمهور؟

تنظ���م جمموع���ة اأوريجني موؤمت���رات عماقة 
يتحدث فيه���ا مفكرون عامليون ينقلون املعرفة 
للجمهور البحريني واخلليجي، اإ�سافة اإلى تنظيم 
املعار����س، وج���زء من املجموعة عب���ارة عن معهد 
تدريب���ي يقدم دورات تدريبي���ة خمتلفة ومتميزة 
للباحث���ني ع���ن العم���ل واملوظف���ني واأ�سح���اب 
واحرتافي���ة  وه���ي دورات تخ�س�سي���ة  االأعم���ال، 
بع�سه���ا مدعوم من �سندوق العم���ل )متكني( اأو 

يقدم مبا�رشة لل�رشكات ح�سب رغبتهم.

ما نصيحتك للشباب الحالي؟ 
ن�سيحت���ي االأولى ه���ي اأال يكتف���وا بدرجة اأو 
م�ست���وى معني م���ن التعليم، بل ي�ستم���روا الأعلى 
امل�ستوي���ات، وعليه���م اقتنا����س الفر����س التي 
تقدمه���ا موؤ�س�س���ات كثرة كتمك���ني يف التعليم 
والتدري���ب املجاين، اأم���ا الن�سيح���ة االأخرى فهي 
ال�سل���وك، اإذ اإن ال�سل���وك واالأخاق العالية وح�سن 
الت����رشف م���ع االآخري���ن من اأه���م مقوم���ات احلياة 

والعمل.

كيف كانت عالقتك مع 
الوالدين؟ وما األشياء المؤثرة 

فيك؟
كان���ت عاقت���ي م���ع وال���دي عميق���ة، وق���وة 
�سخ�سيتهم���ا انعك�ست عَل���ي االآن كاأب. كان اأبي 
�سديدا وحازما ويعترب اأحد وجهاء ونواخذة الفريج 
ب�سخ�سيت���ه، ف���كان يهابه اجلمي���ع وكان معروفا 
با�س���م “احلجي”؛ كون���ه ملتزما ديني���ا وحج بيت 
اهلل احل���رام مرات عديدة. عاملني والدي باأ�سلوب 

خمتلف عن بقية اإخواين، حيث كنت املدلل بحكم 
اأنني االأ�سغر �سناً.

مر اأبي )رحمه اهلل( بكثر من الظروف وبعدها 
اأ�سابه املر�س وتوفاه اهلل يف العام 1993 وبكيت 

كثرا بعد وفاته.
اأم���ا الوال���دة فكانت تنب�س باحلن���ان وعندما 
نحت���اج الأي �سيء كنا نخربها وه���ي تقوم بالازم 

حتى فقدناها )رحمها اهلل( يف العام 2011.
تعلم���ت الكث���ر م���ن الوال���د، واأتذك���ر اأح���د 
املواقف معه، حي���ث كنت متعباً من العمل وكنت 
حينه���ا مع���ه فقل���ت ل���ه اإن ال�سخ�س يرت���اح عند 
وفات���ه، فغ�سب مني وقال يل عمل���ك هو راحتك، 
تفن���ى االأج�ساد يف القرب ولك���ن ال تفنى الروح، اإذ 

اإن كل اإن�سان يتم حما�سبته على اأعماله.

وماذا عن عالقتك مع إخوانك 
وأخواتك؟

نعق���د اجتماع���ات �سهري���ة اأو رب���ع �سنوي���ة 
ون�ساف���ر كل ع���ام جميعاً م���ن االإخ���وان واالأخوات 
واالأوالد، ون�سك���ن يف �سقق �سكنية جميعا لتقوية 

العاقات بني االإخوان واالأبناء.

كيف تقضي يومك مع عائلتك؟ 
من���ي  ال�سغ���رة املكون���ة  جتتم���ع عائلت���ي 
وزوجت���ي واأوالدي وبنات���ي واأحف���ادي اأ�سبوعي���ا 
يوم ال�سبت من ف���رتة الظهر. نتناول وجبة الغداء 
ونتح���دث ونحتفل باأعي���اد املي���اد اإن وجدت اأو 
ن�ساه���د االأف���ام اأو اأفام���ا حلفات تخ���رج اأبنائنا 
احلا�سل���ني على مع���دالت ممت���ازة ون�ستمر حتى 

الع�ساء وبعدها يرجع اجلميع اإلى منازلهم.

كيف ترى نفسك في القراءة؟
الق���راءة غذاء العق���ل، ولكن م���ع االأ�سف اأقرا 
القليل يف الوق���ت احلايل؛ بحكم ارتباطات احلياة 
وان�سغايل باملراحل النهائي���ة بر�سالة الدكتوراه، 
وكم���ا قل���ت �سابق���ا اإنني حالي���ا اأكت���ب كتابني، 
ولكنني ع���ادة اأقراأ كتبا متخ�س�سة يف عامل املهن 
وكتبا اإداري���ة واأخرى دينية، واآخ���ر كتاب ما زلت 
اأكمل قراءته اأهداين اإياه اأحد املفكرين العامليني 
الذي���ن ا�ست�سفناهم يتحدث فيه عن كيف يكون 
ال�سخ�س قائ���دا ويحافظ على القي���ادة يف احلياة 

والعمل.

ما ترتيبك بين إخوتك؟
اأنا قبل االأخ���ر، عددنا 9؛ 5 اإخوان و4 اأخوات 

واأنا االأ�سغر بني الذكور.

وعائلتك الصغيرة؟ 
عائلتي ال�سغرة تتك���ون من 5 اأبناء وبنات، 
االأك���رب يو�سف ويعمل مدي���را للح�سابات يف �رشكة 
زين، اأكمل درا�سة البكالوريو�س يف املحا�سبة من 
جامعة البحرين، تليه ي�رشى وهي ربة منزل ولكنها 
اأكملت درا�سة البكالوريو�س يف الت�سميم الداخلي 
من اجلامع���ة االأهلية وته���وى الت�سوي���ر، الثالث 
حمم���د يعمل مع���ي يف املجموع���ة واأكم���ل درا�سة 
البكالوريو����س يف االإدارة بجامعة ليدز بربيطانيا، 
ث���م نوراء وتعمل اأي�ساً معن���ا يف املجموعة واأنهت 
درا�ستها يف تخ�س�س اإدارة االإعمال، واآخر العنقود 
اأب���رار وما زالت تدر�س يف جامع���ة البحرين لل�سنة 

ثالثة.
واأحف���ادي م���ن ابن���ي يو�س���ف 4 ه���م ت�سنيم 
وهادي و�سارة، وحفيدتي دانات من ابنتي نوراء.
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متي��ز �ض��يف “لق��اء الأحد” له��ذا الأ�ش��بوع بذكريات��ه الغنية التي عا�ش��ها 

بالعقود املا�ض��ية، والتي �ضهد فيها كثريا من الأحداث، كا�ضتقالل البحرين 

واإ�ض��دار الدينار البحريني، وعلى الرغم من اأنه ولد وترعرع يف جزيرة 

املحرق وما زال يعي�ش هناك، اإل اأن لديه العديد من املعارف والأ�ضدقاء 

م��ن خمتل��ف دول الع��امل بحك��م اجلوائ��ز العاملي��ة الت��ي ح�ض��ل عليه��ا 

واملنا�ض��ب العدي��دة الت��ي تقلدها يف خمتل��ف املوؤ�ض�ضات م��ن القطاعني العام 

واخلا�ش.

�ضيفن��ا مرتب��ط باملا�ض��ي كث��ريًا ودائمًا م��ا يردد: “م��ن لي�ش له ما���شٍ لي�ش له 

حا�ضر”، ونتعلم منه الكثري للم�ضتقبل على حد قوله. �ضيفنا يف هذا اللقاء اأحمد 

حممد عبداهلل البناء املكنى ب� “اأبو يو�ضف” واإليكم ن�ش اللقاء:

زينب العكري

ال��س��ت��ي��ن��ات م��ط��ل��ع  ف���ي  دارة”  “ط��ب��ع��ة  م���ن  ال��ن��اج��ي��ن  أح����د  وال������دي 

البناء:“ب���ابكو” 
مدرسة الحي����اة

أعمل على كتاب عن األمثال الشعبية ومعانيها في اإلدارة

ما أول سيارة امتلكتها؟ وكيف 
حصلت عليها؟

كانت “�سوب���ارو” م�ستعملة ا�سرتاها يل 
اأخ���ي بعد اأن ح�سل���ت على رخ�س���ة القيادة 
مبا����رشة يف منت�س���ف ال�سبعين���ات، وبعد اأن 
تخرج���ت م���ن اجلامع���ة وتوظف���ت ا�سرتيت 
�سيارة “ني�سان �ستانزا” بحدود األفي دينار، 
وكان التق�سي���ط يف ذلك الوق���ت عن طريق 

الوكالة.

أول راتب تسلمته؟
كان راتب���ا جي���دا، اإذ بل���غ ح���وايل 294 

دينارا، وكان يف بداي���ة الثمانينات اإذ كانت 
اأ�سعار النفط مرتفعة.

ما هواياتك؟

لدي هواية ال اأمار�سها كثرا وهي �سيد 
ال�سمك، كما اأحب ريا�سة ال�سنوكر.

وهل تمارس الرياضة؟ 

اأمار����س القليل واأم�سي بع����س االأحيان 
ومن املفرت����س اأن تكون ريا�ستي اأكرث من 

ذلك.

ما البلد الذي تحب السفر إليه؟ 
بريطاني���ا، واأمتن���ى اأن اأزور دول اأوروبا 
ال�رشقي���ة الت���ي مل اأزره���ا بع���د مث���ل بولندا 
خ�سو�س���ا البو�سن���ة وجورجي���ا الت���ي زارها 

الكثر من البحرينيني.

النادي الرياضي المفضل؟
اأنا اأتابع ال�سنوك���ر، ولكن يف كرة القدم 

وكوين حمرقيا فاأنا اأميل لنادي املحرق.

ما أكلتك المفضلة؟
جمبو�س هامور.

بسرعة مع الضيف

 ت�سوير: عبدالر�سول احلجريي

فأر ب�المدرسة 
يتسبب لنا بالضرب 

45 دقيقة 



مرسيدس تفصح
عن S Class             المحدثة

ك�سفت مر�سيد����س عن S-Class املحدثة 
الت���ي ت�سقل جوهر مر�سيد����س وتقدمه ب�أرقى 
�س���ورة، م���ع الك�سف اأهم فئ����ت S-Class مب� 
 S65و S63 AMG �اجلديدة كلي S450 ����فيه

AMG وS650 Maybach اأي�س�.
 S-Class 2018 مر�سيد����س  توا�س���ل 
املحدثة جن�ح اجليل احل�يل من S-Class الذي 
ظه���ر يف 2012 ليكون اجلي���ل الأكرث مبيع� من 
S-Class، ب���ل ومن جميع ال�سي�رات املن�ف�سة، 
ومع التحديث�ت اجلديدة، فلم تقت�رص مر�سيد�س 
عل���ى املظهر فقط، بل اأ�س�فت تقني�ت جديدة 
وحم���رك�ت جدي���دة اأي�س���� وتخل�س م���ن بع�س 

املحرك�ت ال�س�بقة.
املحدث���ة   S-Class مر�سيد����س  ت�أت���ي 
بواجهة جدي���دة ت�سمل ال�سب���ك الأم�مي اجلديد 
وفتح����ت التهوي���ة املحدث���ة لتميي���ز الفئ����ت 
املختلف���ة م���ن ال�سي����رة، واأبرز م���� يف الواجهة 
اجلديدة م�س�بيح LED ب���� 3 خطوط ديكورية 
و3 نق���اط عمودي���ة و�أخ���رى �أفقي���ة بالإ�ضاف���ة 
للوحدة الرئي�سة، و�ستتميز S-Class عن بقية 
�أ�ضطول مر�ضيد�س بهذه �مل�ضابيح �ملميزة. �أما 
امل�س�بيح اخللفية، فال تبدو خمتلفة كثريا عن 
�مل�ضابي���ح �حلالية بخطوطه���ا �لثالثة �ملميزة، 
�إل �أنه���ا تاأت���ي بلمعة �ضاح���رة. و�ضتتوفر جنوط 
جديدة لل�سي����رة ت�أتي بقي��س�ت م���ن 17 �إن�س 

اإلى 20 �إن�س.
بتوف���ر  مر�ضيد����س  ت�ضتم���ر  �لد�خ���ل  يف 
�ضا�ضت���ن لل�ضائ���ق حت���ت غط���اء و�ح���د لتبدو 
ك�ضا�ض���ة و�ح���دة وتاأت���ي كل منهم���ا بقيا����س 
13.3 �إن����س مع حتديث���ات لربناجمهما لعر�س 
املعلوم����ت اأ����رصع واأف�س���ل وبث���الث اأ�س�ليب: 
كال�سيك، �سب���ورت وPrograssive، كم� ت�أتي 
عجل���ة القي�دة ب�أزرار تعم���ل ب�للم�س، وتكت�سف 
امل�س���ح كم� تفع���ل الهواتف الذكي���ة وتتف�عل 
معه���ا لتمك���ن �ل�ضائ���ق م���ن �لتحك���م بالنظام 

الرتفيه���ي ب�لك�مل دون احل�ج���ة لرفع يده عن 
عجل���ة القي����دة، كم� ميك���ن ا�ستعم����ل الأوامر 
�ل�ضوتي���ة للغر�س نف�ض���ه �أو لوح���ة �لتحكم يف 

�لكون�ضول �لو�ضطي.
ت�سم���ل التقني����ت اجلدي���دة يف مر�سيد�س 
S-Class ات�س�لت V2X التي متكن ال�سي�رة 
م���ن اإر�س�ل و�ستقب����ل الر�س�ئل يف مدى ق�سري 
ن�ضبيا، وميكن ��ضتعمال هذه �لتقنية يف �لعديد 
من �لتطبيقات مثل قر�ءة حالة �لطريق ونقلها 
لل�سي����رات الق�دم���ة قب���ل و�سوله� مم���� يعزز 

�لأمان على �لطريق ب�ضكل كبر.
اأ�س�فت مر�سيد�س حمرك�ت جديدة لع�ئلة 
S-Class ت�سم���ل حم���رك 6 �سلن���درات ثن�ئي 
التريب���و �سعة 3.0 ل���رتات ينت���ج 362 ح�ضانا، 
وحم���رك V8 ثن�ئ���ي التريبو �سع���ة 4.0 لرتات، 
ومتيز مبو�ضع �ضو�حن �لتربو بن �ل�ضلندر�ت، 
 S560 وينت���ج املحرك اجلدي���د 463 ح�ضانا يف

 S63 �م�يب����خ، وينت���ج 603 اأح�سن���ة ل S560و
 S63لي�ستب���دل حم���رك 5.5 ل���ر�ت �ل�ضابق يف
AMG، اأم� املحرك الأقوى V12 ثن�ئي التريبو 
6.0 لرتات، فينتج 631 ح�ضانا يف S65. بينم� 

ينتج 523 ح�ضانا لفئة S650 م�يب�خ.
مر�ضيد����س  �إ�ضاف���ات  �أه���م  �أن  �ض���كل  ل 
اإل���ى S-Class لب���د اأن تك���ون اإ�س�ف���ة راحة 
S- وفخ�م���ة، وه���ي ب�لفع���ل كذل���ك اإذ تتميز
 ،Energizing Comfort بخ��سي���ة   Class
والتي توف���ر “و�سعي����ت -10دقائق” �ضاملة 
جلمي���ع خ�ضائ����س �ل�ضيارة �ملتعلق���ة بالر�حة، 
ومنها عطر �لتكييف و�إعد�د�ت �لتكيف و�ألو�ن 
الكرا�س���ي  وو�سعي���ة  واملو�سيق���ى  الإ�س����ءة 
و�مل�ضاج، و�لتي ميك���ن تغرها بتغر و�ضعية 
�ل�ضائ���ق  لينع���م   Energizing Comfort
والرك�ب مب�ستوى جدي���د من الراحة ل جنده اإل 

!S-Class يف مر�سيد�س

سيارات

إعداد: طارق البحار

�جلمي����ل �أن لنكول����ن نافيجيت����ور مل تختلف 
كث����ر�ً يف ت�ضميمه����ا �خلارج����ي ع����ن نظرته����ا 
�لختبارية �لتي ك�ضفت عنها لنكولن يف معر�س 
نيوي����ورك �ملا�ضي، كما �أنها حملت بع�س �ل�ضبه 
من �ضقيقتها �لأ�ضغ����ر كونتينينتال �لتي تبنت 
هوية ال�رصك����ة الت�سميمية اجلدي����دة. فهي ت�أتي 
ب�ضب����ك �أمامي عم����الق يتو�ضطه �ضع����ار لنكولن، 
يط به �مل�ضابيح �لأمامية �لأنيقة �لتي حتمل  وحتحُ

بد�خلها م�ضابيح �لإ�ضاءة �لنهارية.
م����ن �جلانب مت طالء �لأعم����دة �لتي تتو�ضط 
�لزج����اج باللون �لأ�ض����ود، و�لتي جعل����ت �ل�ضقف 
يب����دو عائماً. �أم����ا يف �خللف، فتظه����ر �مل�ضابيح 
اخللفي����ة املت�سلة التي متتد بعر�����س ال�سي�رة، 
ويتخلله����ا تطعيمات من �لكروم، ويعلوها �ضعار 

�ل�رشكة بالأحرف ما مينحها مظهر� فخماً.

لنكولن نافيجيتور 2018 الجديدة كلًيا

لكزس تكشف عن NX              رسمًيا “هوندا سيفيك”... أبرز “سيدان” مدمجة
ف����زت “هوند� �ضيفيك” بج�ئ���زة “اأف�سل 
M ” للع����م يف تقيي���م “- ةسسي���دان مدجم���
COTY” )�ضي���ارة �لع���ام يف �ل�رشق �لأو�ضط( 
للع����م 2017 خ���الل �لفعالي���ة �لت���ي جرت يف 

مركز اأبوظبي الوطني للمع�ر�س.
M -“  فف�زت املركبة اإ�س�فة اإلى ج�ئزة
COTY” بلق���ب “�أف�ضل �ضيارة �ضغرة” يف 
“موتورويك” لل�ضائق���ن، وجائزة  �ختي���ار�ت 
“�سي�رة الع����م” من �سعودي اأوتو، عالوة على 

ج�ئزة “�ضيارة �لعام يف �ضمال �أمركا”.
ومت تق���دمي �جلي���ل �لعا����رش م���ن “هون���د� 
�سيفيك” يف اأبري���ل 2016 مع حمركن ب�ضعة 
1.5 لير مع �ضاحن تربو و2.0 ليرت. وبف�سل 
النج�ح الذي حققه املوديل اجلديد، ومن اأجل 
توف���ري املزيد من اخلي����رات للعم���الء، مت يف 
دي�ضم���رب �ملا�ضي طرح حمرك ب�ضعة 1.6 ليرت 

كخي�ر للفئة القي��سية.
وتوف���ر “�سيفي���ك” �سل�سلة م���ن 5 فئ�ت 
مع ثالث���ة اأحج�م للمحرك وجمموع���ة ك�ملة من 
املزاي� اجلدي���دة والقي��سية، التي جتعل منه� 
�سي����رة �سي���دان ع�رصية وعملية اأك���رث، واأعلى 

كفاءة �أي�ضاً.

وبع���د عملي���ة �لإط���الق، �ضّجل���ت مبيعات 
“هوند� �ضيفيك” �لإقليمية هذ� �لعام �رتفاعاً 
بلغ���ت ن�ضبته 93 %. ومع ع�مه� الرابع يف هذه 
“MECOTY” ب�رصع���ة  �أ�ضبح���ت  �ملنطق���ة، 
واح���دة من اأه���م اجلوائز املرموق���ة، يف تقييم 
جتري���ه جلنة من 15 �ضحافياً م�ضهور�ً يف جمال 

�ل�ضيار�ت يف �ل�رشق �لأو�ضط.
واأع���رب مدير “هون���د� موت���ور” يف مكتب 
�إفريقي���ا و�ل�رشق �لأو�ضط، هرو�ك���ي �ضيباتا، 
ع���ن �رصوره بف���وز “�سيفي���ك” بج�ئ���زة �سي�رة 

الع�م عن فئة ال�سيدان املدجمة.
وقال �إن���ه مت تقدمي “�سيفي���ك” يف الع�م 
�ملا�ض���ي لتلبية �لطلب عل���ى �ضيارة ريا�ضية 
متط���ّورة، و�إن �ل�رشكة ترى �أنها �أوجدت �ضعادة 
ل���دى �لعمالء يف ه���ذه �لفئة، �آم���اًل �أن تو��ضل 
تلبية توقعات �لعمالء، و�أن توفر د�ئماً �لبهجة 
لهم. وتبدو “�سيفيك” بخطوط خارجية جرئية 
ومو��ضف���ات معدلة جتعل �ل�ضيارة �أكرث متيز�ً 
عن غره���ا، ومع تطور �ضناعة ه���ذه �ل�ضيارة، 
�رتق���ت مو��ضفاته���ا ومز�يا �لر�ح���ة و�لأناقة 
فيه����، لتك���ون حت���ى يف مق�سورته���� اأجم���ل 

“�سيفيك” حتى �لآن.
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ل�رصك���ة  التنفي���ذي  املدي���ر  ك�س���ف 
“ني�ضان �ل����رشق �لأو�ضط” �ضمر �رشفان �أن 
�لأ�ضطورة “ب�ترول �سوبر �سف�ري” خرجت 
قبل 20 عام���اً يف 1997، ومت اإيق�فه الع�م 
2010، �أي بع���د �نقط���اع 7 اأع���وام، ويعود 

�لي���وم نزولً عن���د رغبة �لعم���الء، لفتاً �إلى 
�أنه���ا تتمت���ع بتاري���خ حافل مع���روف بقوة 
حتملها وقدرتها عل���ى �لتعامل مع خمتلف 
الت�س�ري����س ودرج�ت احل���رارة ال�س�ئدة يف 

�ملنطقة. 
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 ASX
ك�ضف���ت ميت�ضوبي�ضي عن حتديثات جديدة ل�ضيارتها 
�لكرو����س �أوف���ر �ل�ضغ���رة ASX يف الولي����ت املتح���دة 

�لأمركية �لتي تعرف فيها با�ضم �آوتالندر �ضبورت.
م���ن ناحية �ل�ض���كل �خلارجي ل يختل���ف موديل 2018 
كرث�ً عن �ملوديل �ل�ضابق، حيث ح�ضل على تغير�ت طفيفة 
 LED يف ال�سب���ك الأم�م���ي وال�س���دام الأم�مي، وج����ء مب�س�بيح

جديدة، اإ�س�فة اإلى لون ف�سي جديد.
�أم���ا �لد�خلية، فاإنها جاءت بنظ���ام Smartphone Link الرتفيهي الذي يدعم ات�س�ل 
�لهو�ت���ف �لذكية عرب نظامي �أبل كاربالي و�أندرويد �أوتو. كما ح�ضلت على كون�ضول و�ضطي 
ومقب�س ناقل حركة بت�ضميم خمتلف. و�أحُ�ضيفت لل�ضيارة رزمة Touring التي ت�أتي بفتحة 
�ضق���ف بانور�مية، وحت�ضينات لع���زل �ل�ضوت و�لهتز�ز�ت وم�ضتوى ر�ح���ة �لقيادة، وكذلك 

مبجموعة من �أنظمة �مل�ضاعدة و�ل�ضالمة.

هجينة 

سبورت توريزمو 

�أكدت �رشكة فورد ر�ضميا �أنها تنوي �إنتاج ن�ضخ هجينة 
من �سي�رتيه� مو�ستنج وF-150، واأن ظهورهم� الر�سمي 
الأول �سيك���ون الع�م 2020، اأي بع���د 3 �سنوات فقط من 

�لآن. ومل تكتف ف���ورد بذلك �لإعالن فقط، بل قالت �إنهما 
ج���زء من خط���ة �ضخمة لإنت���اج جمموعة كبرة م���ن �ل�ضيار�ت 

الهجينة ت�سمل “13 مركبة هجينة على م�ستوى الع�مل” �ضتطرح 
يف �لأ�ض���و�ق خ���الل �ل�ضن���و�ت �خلم����س �ملقبلة. ومل تك�ض���ف فورد عن 

�ملزيد من �لتفا�ضيل ح���ول �ل�ضيارتن، حيث �كتفت بالقول �إنهما “�ضتوفر�ن قوة �ضبيهة 
بق���وة حم���رك�ت V8 وعزماً �أكرب”. وعلى �لرغ���م من عدم تو�ضيح م���ا �إذ� كان ذلك يعني �أن 
�ملح���ركات �ضتك���ون رباعية �أو �ضد��ضية �لأ�ضطو�نات، �إل �أن فك���رة �أنها �ضتتمتع بعزم �أقوى 

تبدو رائعة.

ك�ضف���ت بور�س �أخ���ر�ً عن بانام���ر� �ضب���ورت توريزمو بفئة 
ترب���و �لأعلى من ب���ن عدت فئ���ات �أعلنت عنها بور����س �أي�ضاً 

ل�سبورت توريزمو.
تاأت���ي بانامر� �ضب���ورت توريزم���و بت�ضمي���م م�ضتلهم من 
�ل�ضيارة �لختبارية �لتي ك�ضفت عنها بور�س يف 2012 خ�ضو�ضا 

يف �لت�ضمي���م �خلارجي، ومبقارنتها بفئ���ات بانامر� �ضيد�ن جند 
�أن �لختالف���ات تبد�أ م���ن �لعمود B �إلى موؤخ���رة �ل�ضيارة، حيث ميتد 

�ل�ضق���ف مل�ضافة �أطول، وبز�وية �أعلى قليال مم���ا ي�ضيف حيز�ً كبر�ً �إلى 
مقاع���د �ل�ض���ف �لثاين، و�إلى �ضن���دوق �لأمتعة �لذي و�ضل حجم���ه �إلى 520 لرتا اأو 

1،390 ل���ر عن���د ط���ي مقاعد �ل�ضف �لث���اين، و�لتي �أ�ضبح���ت بدورها ولأول م���رة يف عائلة 
بانامر� تت�ضع لثالثة ركاب، ولي�س لثنن فقط.

السنة التاسعة - العدد 3113 

األحد
23 أبريل 2017 

26 رجب 1438

23

  للتو��ضل:  )ق�ضم �ملنوعات: 17111479(              ق�ضم �لإعالنات : )�ملكتب: 17111501 - 17111508 ، النق�ل: 32224492  -  39615645  -  ف�ك�س: 17580939(              )�ل�ضر�كات و�لتوزيع : �ملكتب 17111432 -  الف�ك�س: 17111434(

رب���ك، وقد تظه���ر متاعب مع  �جلو محُ
بع�س �لزمالء �أو م�ضوؤولية طارئة. 

رمبا يحدث �ضيء ما يغر �أفكارك وحتى 
قر�ر�تك، ولذلك �ضت�ضعر باأنك م�ضو�س. 

ا�سب���ط ح�س�ب�تك امل�دي���ة كي تتخل�س 
من الهموم امل�لية ال�سهرية.

تن����ول  ع���ن  متتن���ع  اأن  ي�ستح�س���ن 
�مل�رشوبات �لغازية، و�لإكثار من �ملياه.

تحُقلقك بع�س �لهموم �ملادية وت�ضعى مع 
ال�رصيك اإلى تق��سمه� واإيج�د احللول.

يجب �أن تبادر �إلى �لعر�ف للحبيب 
بحقيقة م�ضاعرك دون قلق.

حتّف���ْظ ول تع���ِط ثقة غر مبني���ة على �أر�س 
�سلبة، قد تفّكر يف بيع عق�ر اأو منزل اليوم.

عليك �أن تتفهم خماوف �ل�رشيك، فهو 
�أكرث �إطالعاً على �لو�ضع �لعائلي.

مرونت���ك و�ضدق���ك هم���ا �ل�ضمان���ة 
�لأن�ضب لنجاح زو�جك. 

ت�ضتقطب �هتمام �جلميع يف حميطك ويف 
العمل، وتبدو جنم الأم�كن وال�س�ح�ت.

ح����ول اأن تعي����س واق���ع الأم���ور مع 
ال�رصيك كم� هو، ول ترتدد.

يتع���ن علي���ك �أن تنتب���ه لأعد�ئ���ك، 
فرمبا ل ت�ضتطيع �أن تتعرف عليهم. 

الحمل:

األسد:

القوس:

الجوزاء:

الميزان:

الدلو: 

الحوت:

الثور: 

العذراء: 

الجدي:

السرطان:

العقرب: 

“$” في ملتقى الجامعة األهلية األول للخط العربي..

فنون الزخرفة اإلسالمية محط اهتمام الفنانين البحرينيين 
�لهتم����ام بفن����ون �خل����ط �لعرب����ي ق����دمي قدم 
تعرُّف �لإن�ض����ان على �إمكانات ه����ذ� �حلرف، و�ملدى 
�ل�ضا�ض����ع مل����زج بقية �لفن����ون معه. وه����و �هتمام ل 
يقت�����رش عل����ى �خلطاط����ن �أنف�ضهم ول عل����ى �لعرب 
و�مل�ضلم����ن فح�ضب. فكل حم����ب للفن من ر�ضامن 
ومزخرف����ن و�أ�ضحاب ل����ون حمدد من �لف����ن، يتاأثر 
باخلط �لعربي، ظاهريا من خالل ��ضتخد�مه �أي �خلط 
�لعرب����ي يف �أعمالهم �لفني����ة، �أو من خالل �لتاأمل فيه 
ويف م� يكتنزه من فنون. وقد اأ�سبح الهتم�م بفنون 
�حل����رف �لعربي جزء� من �لثقاف����ة �لعامة لكل �لدول 

العربية والإ�سالمية، بل دول الع�مل ك�فة.  
وج�ءت مب�درة اجل�مع����ة الأهلية بتنظيم ملتقى 
يهت����م بفنون �حل����رف �لعرب����ي ويحت�ض����ن جملة من 
�خلطاط����ن و�خلطاطات لت�ضكل ه����ذه �خلطوة حدثا 

ثقافيا مهما ي�ضتحق �ملتابعة و�لهتمام.
يف �لرو�ق �لعلوي مبق����ر �جلامعة �لأهلية مبجمع 
�لتامين����ات، معر�س للخط �لعرب����ي، نظمته �جلامعة 
�لأهلي����ة �لأ�ضب����وع �ملا�ض����ي بالتعاون م����ع نخبة من 
�خلطاطن بعن����و�ن “ملتقى اجل�مع����ة الأهلية الأول 

للخط العربي” حتت �ضعار )تر�ث يتجدد(. 
وقد �ضغل����ت لوحات �ملعر�س جانب����ا كبر� من 
معاب����ر �جلامعة، حيث ��ضطفت �لأعم����ال �مل�ضاركة، 
مث����رية لالهتم�م، داعية حمبي اخل����ط العربي والفن 
عموما �إل����ى �لتامل يف �لآي����ات �لقر�آني����ة و�لأحاديث 
�لنبوي����ة، و�حلكم و�لأ�ضع����ار.  وحيث تق����ف لوحتان 
�لأول����ى باخلط �لكويف �لفاطمي، وه����ي �لآية 19 من 
�ض����ورة �لنح����ل، و�لأخرى �ض����ورة عب�س كامل����ة، بخط 
�لن�ضخ. كانت لنا ه����ذه �لوقفة مع �ضاحبة �للوحتن 
فاطم����ة �ل�ضيد علي، ع�ضو ملتقى �خلطاطن. تقول 
�ل�ضي����د: �إن رغبتي يف تعلم فن �خل����ط �لعربي بد�أت 

بع����د �أن تلقيت و�ضفا من �أح����د �ملحكمن لعمل من 
�أعم����ايل �ضاركت به يف �إحدى �مل�ضابقات. لقد و�ضف 
خطي بال�ضيئ، و�أن����ه ل يوؤهلني للمناف�ضة ف�ضال عن 
�لف����وز. وه����ذ� ما دفع ب����ي للدخول �إلى ه����ذ� �لعامل، 

لتعلم قواعد فن اخلط العربي. 
وت�سيف ال�سي����د: بعد تل����ك امل�س�بقة حر�ست 
عل����ى �إتق����ان قو�ع����د �خل����ط �لعرب����ي، و�أول خط����اط 
�ضاعدين ووف����ر يل ما �أحتاجه م����ن �أدو�ت وكر��ضات 
ك�ن �سي����د حممد ك�ظم. بعده����� التحقت بدورات مع 
عل����ي �لبز�ز. ثم �نطلقت بنف�ضي فا�ضتكملت �لتعلم 
م����ن خالل �لكر��ضات �ملوج����ودة يف �لنت �أو من خالل 
ما يحُن�رش من متارين للخطاطن يف �ل�ضو�ضيال ميديا. 
وتتاب����ع �ل�ضيد: لق����د تعلمت خط �لن�ض����خ و�لديو�ين 
و�جلل����ي ديو�ين، وحالًيا متجه����ه لتعلم �خلط �لكويف 
و�لزخرفة، خ�ضو�ض����ا و�أن هناك ن�ضخا باخلط �لكويف 
من دع�ء ال�سب�����ح، تن�سب لالإم�م علي بن اأبي ط�لب 
)ع(.  �أم����ا عن دو�فعه����ا لالهتمام بفن �خلط �لعربي، 
فتقول: �إن جم����ال و�ن�ضياب �خل����ط �لعربي يجذبني 

ب�ض����دة، �إ�ضاف����ة �إل����ى ذل����ك ه����و �ض����ي م����ن �لثقافة 
و�لتاري����خ. ع����د� ع����ن �أن����ه يبع����ث يف نف�ض����ي �لهدوء 

وال�سكينة. 
وقبل اأن تنهي ال�سيد وقفته� معن�، تبدي اأمنية 
ب����اأن حت����دو جميع �جلامع����ات حذو �جلامع����ة �لأهلية، 
وتنظ����م مثل هذه �لأن�ضطة �لت����ي ت�ضتقطب جمهور� 

غفر�، منهم �ضباب �جلامعات.
وي�ضم معر�����س �جلامعة �لأهلي����ة لوحات �أخرى 

معروف����ن  خلطاط����ن 
الع����رب،  عبدالإل����ه  مث����ل 
عبا�����س  �أك����رب،  �ضلم����ان 
يو�ض����ف، وح�ض����ن غري����ب، 
�آخري����ن، وهم:  وخطاط����ن 
علي �جل����د، عل����ي �ضهاب، 
�لعري�س،  عبد�لعزي����ز  رمي 
ج��سم حممد، ق��سم حيدر، 
زه����ر مزع����ل، عبد�حل�ضن 
الن�سيم����ي،  العب����و، حمم����د 

حممد العريبي، حممد دروب�س، اأحمد ال�سعيد، عي�سى 
�ل�ضعي����د، ماجد مكي �جلبل، ح�ض����ن �ل�ضفار، �ل�ضيد 
حمم����د كاظ����م، مو�ضى �خل����ز�ز، كميل عا�ض����ور، علي 
ملي����ح، حمم����د م�ضطفى، خلي����ل �ملده����ون، وي�رشى 

ح�ضن �رشور.
ويق����ول �خلطاط حمم����د �لن�ضيم����ي �مل�ضارك يف 
�ملعر�����س بلوحات����ه ويف �لور�س �لتدريبي����ة: �أ�ضارك 
يف املعر�����س بث����الث لوح�����ت الأول����ى ب��س����م النبي 
و�لثاني����ة  )�����س(،  حمم����د 
اأقراأ، والث�لثة ب��سم  ب��سم 

بالو�لدين �إح�ضانا. 
وي�سري اإلى اأن اهتم�مه 
باخلط �لعربي قدمي، لكن 
�ختالط����ه باخلطاط����ن ز�د 
من ه����ذا الهتم�����م اإلى اأن 
حت����ول �إل����ى م�ض����در رزق. 
ب�لتدري�����س  يق����وم  فه����و 
ح�لي����� يف مركز فنون اخلط 

العربي يف اجل�رصة.

ويثني الن�سيمي جميل الثن�ء على اإدارة اجل�معة 
الأهلي����ة، على قي�مه� مبب�درة مثل هذا املعر�س، مل 
تقم بها �أي من �جلامعات �خلا�ضة �لأخرى، خ�ضو�ضا 
و�أنه����ا وف����رت كل ما يحتاج����ه �خلطاط����ون ومقدمو 
�لور�����س. وقد جنح����ت �ل����دور�ت يف ��ضتقطاب عدد 
كبر من �لر�غب����ن يف تعلم فنون �خلط �لعربي. ويف 
ذل����ك دليل وا�سح على جن�ح املعر�����س. اإن معر�س 
�جلامعة �لأهلية، م�ضد�ق����ا لقول �خلطاط �لن�ضيمي، 
يك�ضف ع����ن جناح كب����ر. فاإلى جان����ب �حتو�ئه على 
مناذج خمتلف����ة من فنون �خلط، ي�ض����م �أي�ضا �أعمال 
مزجت بن �لف����ن �لن�ضكيلي و�خلط �لعربي. كما بد� 

و��ضحا يف لوحة عبا�س يو�ضف، ولوحات �أخرى. 
كذل����ك ب����د� و��ضح����ا تغلي����ب فن����ون �لزخرف����ة 
�لإ�ضالمية. وهو �أمر طاملا كان حمط �هتمام �لفنانن 
�لت�ضكيلي����ن. ب����ل وجدن����ا حت����ى �لفن����ان م����ن غر 

�مل�ضلمن و�لعرب، يعنى مبزج �لزخرفة باحلرف. 
وامل�س�ج����د ب�لتحديد عم����رت بفن����ون العم�رة، 
��ضتخ����دم فيها �لفن����ان �لعربي و�مل�ضل����م �لزخرفة، 
وطوع فيه����ا �حلرف �لعربي. حتى خرجت للنور �آيات 

من الفن الع�ملي.

tariq_albahhar

شيك “مزعوم” لشيالء سبت يثير ضجة!
اأث�رت �س���ورة ل�سي���ك مزعوم 
عل���ى  معرو����س  �سخ���م  بر�سي���د 
�ملمثل���ة �لبحريني���ة �ضي���الء �ضبت 
مقابل �لزو�ج جدلً وبلبلة و��ضعن 
عرب �ضب���كات �لتو��ضل �لجتماعي 
على �لرغم م���ن �أن �ل�ضورة لي�ضت 

جديدة!
اأظه���رت  التف��سي���ل،  ويف 
�ل�ض���ورة �ضيكاً �ض���ادر�ً من “بنك 
�سع���ودي” بقيم���ة 7 مالين ريال 
ل�س�لح “�ل�ضيدة �ضيال حممد �ضبت 
مقاب���ل عقد زو�ج �إذ� و�فقت”، من 

دون اأن يت�سح ا�سم موقعه.
وراأي م�ستخدم���ون اأن ال�سورة 

مزيف���ة ب�سب���ب قيمة امله���ر، واأن 
ال�سيك�ت ل ت�سدر ومكتوب فيه� 

�سبب الإ�سدار!
وردت �ضي���الء �ضب���ت على كل 
ذلك عرب  تطبي���ق “�ضناب �ضات” 
باللغ���ة �لعامي���ة: “�للي متفاعلن 
مع �ل�ضي���ك �أكرث م���ن �ملتفاعلن 
ب�حلمل���ة الل���ي بتوي���رت م�سويته�. 
نا����س يحب���ون �لف�ضاي���ح �أكرث من 
�أي �ضيء مفي���د �أو فيه خر.. �ممم 
�ضالونا�ض���ه بن�رش �أخب���ار زو�ج طالق 
ف�س�ي���ح”. واأردفت: “�ضدعوة كل 
الك�سبل���ور ه�ل�س���ورة؟ ت���رى من 

مليون �سنة ه�ملو�سوع”.

يعيبون  “امل�سكل���ة  وختم���ت: 
وي�س���ري  ويقذف���ون  وي�ستم���ون 
وجمل�سه���م،  حديثه���م  مو�س���وع 
اأه���م م���ن ي�س�ه���م  اأن  ويجهل���ون 
يف ن����رش �لف�ض���اد ترى ه���و �ضاحب 
�لف�ضيحة غلط، �للي ين�رش ويتكلم 
وي�ضح���ك �هو �لغلط ل���و حتقرون 
وتلتفت���ون  الت�فه���ة  املوا�سي���ع 
لالإف���ادة كان �رشن���ا �أرق���ى جمتمع 

ب�لع�مل “البع�س”.
يذكر اأن ال�سي���ك حّرر يف الع�م 
�لعام  2013، و�نت�رشت �ضورته يف 
نف�ضه، �إل �أن �أح���د �لنا�ضطن �أعاد 

�لتد�ول به حديثاً.

• ْت �ملمثلة 	 ق�ضَّ
ال�سورية مي�سون اأبو 

�أ�ضعد �رشيط م�ضاهدها يف 
م�سل�سل “ق�رش �لع�ضاق”، 

يف اأولى م�س�رك�ته� 
ب�لدرام� امل�رصية.

ك�ضفت ر�ضمياً عن �لغطاء عن �أ�ضغر 
 NX 2018 وهي ،SUV ����سي�راته���� ال�
املحّدث���ة وذل���ك اأثن����ء افتت����ح معر�س 

�ضنغهاي.
ب�ضيط���ة جد�ً،  �لتحديث���ات �جلديدة 
 NX 2018 فف���ي الفئ����ت الأعلى م���ن
�ضرنى ت�ضميماً جديد�ً لفتحات �لتهوية 
ال�سفلية يف ال�س���دام الأم�مي وم�س�بيح 
�ضباب خمتلفة. من �خللف تظهر خمارج 
ع���ادم �أك���رب وم�ضابي���ح خلفي���ة حمّدثة، 
�إ�ضاف���ة �إلى غطاء �ضفل���ي جديد، و�أخر�ً 
خي���ار�ت جدي���دة م���ن �جلنوط تب���د�أ من 
مق�����س 18 “�ن����س”. �أخ���ر�ً �ضتح�ض���ل 
الفئة الأعلى NX F-Sport على �ضبك 
خا�س بها باللون �لأ�ضود وجنوط مييزة، 

�إ�ضافة �إلى د�خلية باألو�ن مميزة.
م���ن حي���ث �لأد�ء مل تغ���ر لكز����س 
 NX 2018 توف���ر  وم�زال���ت  املح���رك 

مبحّرك 4 �سلندرات ب�سعة 2.0 لرت تريبو 
بق���وة 235 ح�س�ن وع���زم 455 نيوتن-
م���رت. مرتبط بن�ق���ل حرك���ة اأوتوم�تيكي 
من 6 �رشع���ات، ولكن �لتغير �لأكرب كان 

من ن�ضي���ب نظام �لتعلي���ق �لذي ح�ضل 
على تغير�ت جديدة كلياً تعدنا لكز�س 
بتحكم وقي�دة وراحة ب�سكل وا�سح على 

حد قوله�.
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خطـــــــة دوليـــة للق�ضــــاء على التهــــاب الكبــــد
قال���ت منظم���ة ال�صحة العاملي���ة اإن على الدول 
العم���ل معا للق�صاء على الته���اب الكبد الفريو�صي، 
املر�س الذي يقتل من املر�صى اأعدادا ت�صاوي عدد 

الذين يتوفون جراء الإ�صابة بالإيدز والدرن.
وك�ص���ف تقري���ر جديد اإن ع���دد الوفي���ات جراء 
الإ�صاب���ة بالته���اب الكب���د 1.34 ملي���ون �صخ�س يف 
ع���ام 2015. ويقدر عدد امل�صاب���ن بالتهاب الكبد 
املزم���ن 325 مليون �صخ�س، وذل���ك جراء اإ�صابتهم 

بفريو�س املر�س الفئة “بي” اأو “�صي”.

وتوجد لقاح���ات �صد التهاب الكب���د ولكنها مل 
ت�صل بعد اإلى جميع من يحتاجها.

ويرجع ذلك اإلى اأنه ل يتم التعرف على العدوى 
بالفريو����س يف كل احل���الت، حي���ث مت ت�صخي�س 9 
% فق���ط م���ن حالت فريو�س ب���ي 20 % من حالت 

فريو�س “�صي” عام 2015.
ونتيج���ة لذل���ك، ف���اإن املالين م���ن الأ�صخا�س 
عر�صة لتده���ور حالتهم اإلى اأمرا����س الكبد املزمنة 

وال�رشطان والوفاة.

وتوج���د 5 �ص���ور للته���اب الكب���د الفريو�صي 
تعرف با�صم اأيه، بي، �صي، دي، واإي.

وتنتت�رش بع�س �ص���ور املر�س )بي، �صي، ودي( 
ع���ن طريق الت�ص���ال بال�صوائل الت���ي يفرزها ج�صد 
امل�ص���اب، مب���ا يف ذلك الدم���اء، بينم���ا تنتقل �صور 
اأخرى للمر����س )ايه واإي( عن طري���ق املاء والطعام 
امللوث���ن. وتف�ص���ى املر�س يف �صورتي���ه بي و�صي 
يف بع����س مناطق الع���امل، خا�ص���ة يف افريقيا وغرب 

املحيط الهادي.

اأكوام من الدوالرات 

يف �ضقة بنيجرييا

ك�صفت جلنة اجلرائم القت�صادية واملالية 
يف نيجرييا عن عثورها على اأكرث من 43 مليون 
دولر اأمريكي موجودة يف اإحدى ال�صقق بالبالد.

وقال���ت اللجن���ة عل���ى �صفحته���ا مبوق���ع 
في�صب���وك اإنه���ا تلقت بالغا يفيد ب���اأن �صخ�صا 
دائم���ا ما يحمل مع���ه اأكيا�ص���ا اأثن���اء دخوله اأو 
خروج���ه من ال�صق���ة. وذك���رت يف املن�صور على 
في�صب���وك اأن �صيا�ص���ة الإبالغ ع���ن املخالفات 
توؤتي ثماره���ا، حيث عرثت على ذلك املبلغ يف 
�صقة تتواجد بالطابق ال�صابع يف برج اأو�صبورن 

الواقع يف مدينة لغو�س.
وجاءت ه���ذه العملية بع���د اأن حذر مكتب 
لغو����س التاب���ع للجنة م���ن حت���ركات م�صبوهة 
حلقائب حتملها امراأة اأثن���اء دخولها وخروجها 
من ال�صق���ة، كان يعتقد يف البداية اأنها حتتوي 
على مالب����س. وجرى العثور عل���ى اأموال كثرية 
خمب���اأة خلف لوح���ات خ�صبي���ة، ي�صتب���ه يف اأنها 

عائدات من اأن�صطة غري م�رشوعة.

ربط املخ الب�ضري بالكمبيوتر خالل 4 �ضنوات
قال موؤ�ص�س �رشكة ت�صال ورئي�صها التنفيذي اإيلون ما�صك اإن اأحدث �رشكاته تعمل على 

م�رشوع لربط املخ الب�رشي بواجهة اإلكرتونية من خالل اأجهزة متناهية ال�صغر.
وقال ما�صك يف مقابلة مع موقع )ويت بات واي( اإن ال�رشكة وتدعى )نيورالينك كورب( 
ته����دف اإلى اأن تخرج لالأ�صواق مبنتج ي�صاع����د يف حالت الإ�صابات اخلطرية يف املخ ب�صبب 

جلطة اأو ورم �رشطاين وغريها خالل 4 �صنوات.
واأ�ص����ار ما�صك يف موؤمت����ر تكنولوجي العام املا�ص����ي اإلى اأن ال����ذكاء ال�صناعي وتعلم 
الآلت �صيوؤدي����ان اإلى تطوير اأجه����زة كمبيوتر �صديدة التعقيد وفائق����ة الذكاء لدرجة اأن 

الب�رش �صيحتاجون لزرع “اأ�رشطة ع�صبية” يف املخ ليتمكنوا من مواكبة هذا التطور.
ويف مار�����س ذك����رت �صحيفة وول �صرتيت جورنال اأن ما�ص����ك اأ�ص�س �رشكة �صيدمج من 
خاللها العقول الب�رشية م����ع اأجهزة الكمبيوتر. ومت ت�صجيل �رشكة نيورالينك يف كاليفورنيا 
ب�صفته����ا �رشكة “اأبح����اث طبية” يف يوليو متوز. ويخطط ما�ص����ك لتمويل ال�رشكة من موارد 

خا�صة بالأ�صا�س.

وا�ضنطــن ت�ضجــن 

ابن نائب رو�ضي

ندد نائب يف جمل�س الدوما الرو�صي بحكم 
ق�صائ���ي �ص���در يف الوليات املتح���دة وق�صى 
ب�صجن جنل���ه 27 عاما بع���د اإدانت���ه بالقر�صنة 
الإلكرتونية. واأدين رومان فالريي �صيليزنيف، 
البالغ من العمر 32 عاما، يف اأغ�صط�س املا�صي 
بتهم���ة �رشقة بيانات بطاق���ات ائتمانية خا�صة 
من ����رشكات اأمريكية، مما ت�صبب لها يف خ�صائر 

قدرت قيمتها ب� 170 مليون دولر.
ويقول م�صوؤولون اأمريكي���ون اإن “املدان 
اعتقل يف يوليو 2014 يف جزر املالديف، وكان 
جهاز الكمبيوت���ر املحمول اخلا����س به يحتوي 
عل���ى نح���و 1.7 ملي���ون م���ن اأرق���ام البطاقات 
امل�رشوقة، وقد جنى مالين الدولرات من خالل 

بيع بيانات البطاقات ملواقع اإجرامية.”
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ل��ه ي��ا���ص��ل��ه م���ن ���ص��ع��ى  امل���ج���د ه�����اٍم 
ب���اجل���د وال���������رشار وط��ي��ب��ه وذراب��ت�����������ه

وامل���ج���د ���ص��خ�����سٍ وا�����ص����ٍح ب��ال��دلل��������ه
هابت�ه ال���ت���واري���خ  ت�����ص��اري�����س  ���ص��خ�����ٍس 

ي���رق���ى ق���م���م الجن�������از وي���ح���ك���م ت��الل�����ه
لبت�����ه وك���ل  امل��م��ل��ك��ه  م��ع��اه  وت���رق���ى 

���ص��ا���س ال��ف��خ��ر ل���ل���دار ورم�����ز اجل��م��ال��ه
جابت�����ه اأّم  ودّر  ال�����ص�����������ا���س  دّر  هلل 

خ��ل��ي��ف��ة ب���ن ���ص��ل��م��ان وه�����ذا امل�����دى له
ثابت������ه  ف��ي��ه  ال��ع��ط��ا  اب��ج��دي�����������ات  ك��ل 

ج��ع��ل��ه خ��ل��ي��ف��ة وب�������ص���م ل���ف���ظ اجل���الل���ه
ب��ال�����ص��ّد �صابت�ه م��ن ك��ل ع��ن  حم��رو���س 

ي����ا ب���وع���ل���ّي ي���ال���ِب���ك ت��ط��ي��ب امل��ق��ال��ه
منابت��ه طيبة  ط���رح   .. فعلك  ي��ال��ِط��ي��ب 

الخ�����ال������س ول�����ك يف جم��ال��ه م���ي���دان���ك 
عابت���ه ع��ي��������ن  وم���ا   .. م�����ص��ه��ود  مت���ّي���ٍز 

روؤي�������ة ����ص���م���ّوك ح���ل���م ت�����ص��ع��ى مل��ن��ال��ه
ثابت����ه ال��ن��خ��ل  كم���ا  ال��ُع��ل��ي��ا  ط��م��وح��ك 

اع���ت���دال���ه ب���ال���ع���روب���ة م����وق����ٍف يف  ل����ك 
ي���زه���ى ب��������ه ال�����دم ال�����ويف يف ث��واب��ت�����������ه

رج��ال��ه م��ع  ال��وف��ا  تقدي�س  ال��ق��د���س  ويف 
ولم���رين���ا م���وق���ف.. ر����ص���خ يف ���ص��الب��ت��ه

زم��ال��ه ���ص��ه��ادة  ل���ص��م��ك..  ال��ع��ط��ا  رّدوا 
كتابت��ه جم���رد  ب��ا���ص��م��ك..  ال��ف��خ��ر  ح��ن 

ل���ك ب�����ارك ال���ب���ْح���ر ب���وف���ا وف�����������ّز ج��ال��ه
�صحابت��ه ا���ص��دق  على  لم��واج��ه  يتغنى 

م��������روك ك�����ل ت���ق���دي���ر ح��������ازه ون���ال���ه
ق��ل��ب��ك يف ح���ب امل��م��ل��ك��ة ب��ك��ل رح��اب��ت�����ه

ول��ل�����ص��ع��ر يف ���ص��ب��ل اخل��ل��ي��ف��ة ر���ص��ال��ه
اح�����ص��ا���س كابته ل��ع��ي��ون )ع��اي�����س( ف��ّج��ر 

ب���ن���ٍت رب�����ت يف ب���ي���ت ن���ب���ت ال����ص���ال���ه
جابت�ه الإجن��از  ختم  هري�صت  �ص�انت  ومن 

����ص���ارت ع��ل��ى ن��ه��ج ال���وف���ا وال��ف�����ص��ال��ه
غابت�ه وت��خ�����ص��اه  ��������������������د  الُ���صْ �صبيه  ج���ٍد 

.. ح���زت���ي اجل���م���ال ودلل����ه ي���ا ع��اي�����ص��ة 
رابت��ه دوم  ال�صعد  اي���دي  عليك  ي���اهلل 

����رشب���ت���ي ل��ل��ع�����ص��ك��ر  ب�����ج�����ّدك  م��ث��ال��ه
امل���ج���د ي��ب��غ��ى ل��������ه ع���������زوٍم وث��اب��ت�����������ه

خ�صال��ه اخل��ل��ي��ف��ة  جم���د  م���ن  واخ���ذت���ي 
حابت���ه ال��ق��ل��وب  ك��������ل  ال���ل���ي  خ��ل��ي��ف��ة 

ال���ل���ي ج����زا ال��ب��ح��ري��ن ب��اف�����ص��ل ج��زال��������ه
وت��ل��ق��ى ال��ع��ط��ا م��ط��رح م��ا ن���ّوخ ب��ه داب��ت��ه

ه��ا���س ال�����ص��ع��ر وال�����ص��ع��ر خ���ري و���ص��ه��ال��ه
ل��ع��ي��ون ق��ل��ب ال�����دار ولغ���ل���ى ق��راب��ت��������ه

قصيدة مرفوعة إلى مقام رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي

 األمير خليفة بن سلمان آل خليفة

خليفة بن سلمان وهذا المدى له

الشاعرة: هنادي بنت عيسى الجودر 

الطقس المتوقع لمملكة البحرين
إدارة الرصاد الجوية

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

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

الطقس المتوقع للثلثة أيام القادمة  

السبت الجمعة الخميس
43º 33º 40º 32º 39º 32º

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 15 الى 10ولكنها عموما شمالية من 
عقدة احيانا خلل النهار.

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 10ولكنها عموما شمالية شرقية من 

 عقدة احيانا.15الى 

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 15 الى 10ولكنها عموما شرقية من 

عقدة احيانا.

الطقس لهذا اليوم
الربعاء

27/07/2016

40º 32º
الطقس

 حار ورطب ولكنه مغبر احيانا مع بعض
السحب.

الرياح
  عقدة12 الى 07عموما شمالية شرقية من 

  عقدة احيانا خلل17 الى 12وتصل من 
النهار.

تحذير
ليوجد.

درجات الحرارة "الشرق الوسط"

13 KT

16 KT

17 KT

17 KT

صنعاء
22º 18º

عمان
35º 21º

الدوحة
36º 33º

أبوظبي
38º 32º

بيروت
28º 23º

مسقط
32º 27º

القاهرة
38º 21º

بغداد
46º 29º

الكويت
44º 35º

05:02ص شروق الشمس

06:26م غروب الشمس

11:54م بزوغ القمر

12:14م أفول القمر

10:44ص أعلى مد ≈⇑

05:08م أدنى جزر ≈⇓

المنامة

الرياض
43º 31º

 من قدم الى قدمين عند السواحل
  اقدام في عرض4 الى 2ومن 

البحر.

 ارتفاع الموج

لإلعالن على
الموقع اإللكتروني والسوشيال ميديا

@albiladpress @albiladpress @albiladnews
17111501  -  32224492

الطق�س املتوقع �صيكون 
ح�صنا بوجه عام.

الرياح �صمالية غربية

من 5 اإلى 10 عقد وت�صل من 10 
اإلى 15 عقدة اأحيانا.

ارتفاع موج البحر

من قدم اإلى 3 اأقدام.
درجة احلرارة ال�صغرى 23، والكرى 34 درجة 

مئوية.

حالة 
الطقس

أول جبل جليدي في هذا الموسم يمر 
على الشاطئ الجنوبي، المعروف 

أيضا باسم “ممر الجليد”، بالقرب من 
مدينة فيريالند في كندا )رويترز(

كيم كاردا�ضيان تغ�ضب الكني�ضة

اأث����ارت كي����م كاردا�صي����ان غ�ص����ب الرابطة 
اأن  الولي����ات املتح����دة، بع����د  الكاثوليكي����ة يف 
ارت����دت ثوبا ق�ص����ريا �صفافا مع �ص����ورة ملرمي 

العذراء.
وقالت الرابطة يف بيان، “مل نر اأبدا اأي اإ�صارة 

اإلى اأن كيم كاردا�صيان تبجل مرمي العذراء”.
كم����ا تعر�صت كارد�صيان ملوج����ة انتقادات 

وا�صع����ة اإثر ن�رشها �صورة عل����ى و�صائل التوا�صل 
الجتماع����ي، ت�ص����ف فيه����ا نف�صه����ا باأنه����ا مرمي 

العذراء.
م����ن عالمته����ا  ج����زء  ه����ي  ال�ص����ورة  وه����ذه 
التجارية “كيموجي”، الت����ي حتتوي على تطبيق 
يتي����ح الو�صول اإلى مئات م����ن الرموز التعبريية 

املرتبطة بكاردا�صيان.
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