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�حت���اد �ل�سل���ة - �ملركز �الإعالم���ي : �لتقى 
رئي����س �الحت���اد �لبحرين���ي لك���رة �ل�سل���ة �سمو 
�ل�سي���خ عي�سى ب���ن علي بن خليف���ة �آل خليفة ب� 
“م���ورو تورو” رئي����س �الحتاد �ل���دويل “فيبا”، 
وذل���ك على هام����س �جتماع �جلمعي���ة �لعمومية 
غري �لعادية �لت���ي �أقيمت يف هوجن كوجن �سمن 
�سل�سل���ة �للق���اء�ت �جلانبية �لت���ي حر�س عليها 
�سم���وه لدى ح�س���ور �جتماع “منت�س���ف �لطريق 

.”2017
ويف �الإطار ذ�ته، �لتقى �سمو �ل�سيخ عي�سى 
بن علي �آل خليفة باالأمني �لعام لالحتاد �لدويل 
لك���رة �ل�سلة “باتريك”، حي���ث وّجه �سموه دعوة 
ر�سمية له لزيارة مملك���ة �لبحرين من �أجل بحث 
�سب���ل �لتع���اون �مل�س���رتك و��ستف���ادة مملك���ة 

�لبحري���ن م���ن خ���ر�ت “فيب���ا” لدع���م 
�سيا�سة �الحتاد �لتطويرية للعبة.

�سمو ال�سيخ عي�سى بن علي:

حري�سون على اال�ستفادة من خربات “فيبا”

• �سمو �ل�سيخ عي�سى بن علي يلتقي رئي�س �الحتاد �لدويل “فيبا”	

•  �حلد تخطى �ملحرق وتوج �ملالكية بطال لدور �لكرة للمرة �الأولى	

املالكية بطاًل  لدوري “فيفا” للمرة االأوىل

توج نادي �ملالكية ر�سمًيا بلقب دوري 
“فيفا” الأندية �لدرجة �الأولى لكرة �لقدم، 
بعدما ف���از �حلد على �ملح���رق )2-3( يوم 
�أم����س، يف �ملو�جهة �لت���ي جمعت �لطرفني 
عل���ى ��ستاد مدين���ة خليف���ة �لريا�سية، يف 
لقاء موؤجل �سمن �جلولة 13 من �مل�سابقة. 
ويدي���ن �حل���د بهذ� �لف���وز �لثم���ني لالعب 
ر��س���د �حلوط���ي �ل���ذي �سجل ه���دف �لفوز 

بر�أ�سية ممي���زة يف �للحظات �الأخرية 
17من عمر �ملبار�ة.
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مواجهة التحديات تتطلب نهًجا اإعالميًّا فاعاًل
�سموه يثني على عطاء ال�سحافة البحرينية... رئي�س الوزراء:

�ملنام���ة - بن���ا: �أ�س���اد رئي����س �ل���وزر�ء 
�ساح���ب �ل�سم���و �مللك���ي �الأم���ري خليفة بن 
�ل�سحاف���ة  باإجن���از�ت  خليف���ة،  �آل  �سلم���ان 
�لبحريني���ة ودوره���ا يف �لتعب���ري ع���ن روؤي���ة 
�لت���ي  �ل�سام���ل  �لنم���اء  وم�س���رية  �ملجتم���ع 

ت�سهدها �لبحرين على كافة �الأ�سعده.
و�أ�س���ار، يف ت�رصي���ح مبنا�سب���ة �الحتفال 
بيوم �ل�سحافة �لبحرينية �لذي يو�فق �ليوم 
�ل�سابع من ماي���و، بعطاء �ل�سحافة �لبحرينية 
ودوره���ا �حلي���وي و�ملتج���دد يف �لتعبري عن 
�لوج���ه  و�إب���ر�ز  نب����س �ملجتم���ع وق�ساي���اه 

�حل�ساري للبحرين.
و�أك���د �سموه �أن �ملو�قف �لتاريخية �لتي 
�سجله���ا �أ�سحاب �الأق���الم �لوطنية من كتاب 
�أعمدة و�سحافيني �ستبقى خالدة يف �لذ�كرة 
�لوطني���ة توّث���ق دوره���م �لر�ئ���د يف ن����رصة 
�لوط���ن و�لدفاع عن ق�ساي���اه وتفنيد كل ما 

ي�ستهدفه ب�سوء.
وخاطب �سموه رجال �ل�سحافة قائالً: “�إن 
�الحتفاء بيوم �ل�سحافة �لبحرينية هو فر�سة 
للتعب���ري ع���ن �لتقدير و�المتنان �ل���ذي نكّنه 
لكم على �لدور �لذي ت�سطلعون به يف خدمة 
وطنك���م وجمتمعكم، وهو �لي���وم �لذي نوؤكد 
فيه عاًما بعد �آخر عل���ى مكانتكم �لرفيعة يف 

�ملجتمع”.
و�أكد �سم���وه �أن �ل�سحافة و�الإعالم �رصيك 
فاع���ل يف �لتنمي���ة، و�أن مو�جه���ة �لتحديات 
�القت�سادي���ة �لر�هن���ة تتطلب نهًج���ا �إعالميًّا 
فاعالً وموؤثًر� يزرع �الأمل ويدعم جهود �لتنمية 
�مل�ستد�مة ويدفع م�سريتها عر تنوير �لر�أي 
�لع���ام باأهد�فها وغاياتها، وحتفيز �لطاقات 
لتحقيق �ملزيد م���ن مكت�سبات �لتنمية �لتي 

تعود بالنفع على �لوطن و�سعبه.

بعد زيارة ملاليزيا وبروناي وتايلند

العاهل يعود اإىل اأر�ض الوطن

�ملنام���ة -بن���ا: ع���اد عاه���ل �لب���الد �ساحب 
�جلالل���ة �ملل���ك حمد بن عي�س���ى �آل خليف���ة  �إلى 
�أر�س �لوط���ن �أم�س، بعد �أن ق���ام بزيارة ر�سمية 
ل���كل م���ن ماليزي���ا وبرون���اي د�ر�ل�س���الم تلبية 
لدعوة تلقاها جاللته من مل���ك ماليزيا �ل�سقيقة 
�ساحب �جلاللة �ل�سلطان حممد �خلام�س و�سلطان 
برون���اي د�ر �ل�س���الم �ل�سقيق���ة �ساح���ب �جلاللة 
�ل�سلط���ان حاج ح�س���ن �لبلقي���ة، �أعقبته���ا زيارة 
ململك���ة تايلن���د �ل�سديق���ة، حي���ث �أج���رى جاللة 
�ملل���ك خالل ه���ذه �لزي���ار�ت مباحث���ات تناولت 

�سبل تعزيز وتنمية �لعالق���ات �لثنائية �لوثيقة، 
وتطوي���ر �لتع���اون �مل�سرتك يف كاف���ة �ملجاالت 
�القت�سادي���ة و�لتجاري���ة و�ال�ستثمارية. وكان يف 
مقدم���ة م�ستقبلي جاللة �ملل���ك ويل �لعهد نائب 
�لقائ���د �الأعل���ى �لنائ���ب �الأول لرئي����س جمل����س 
�ل���وزر�ء �ساح���ب �ل�سم���و �مللكي �الأم���ري �سلمان 
بن حمد �آل خليفة و�سف���ري ماليزيا لدى �ململكة 
و�لقائ���م باأعم���ال �سف���ارة برون���اي د�ر �ل�س���الم 

و�لقائ���م باأعمال �سف���ارة مملكة تايلند 
2لدى �ململكة. 

مواقـف اأ�سحـاب الأقـالم الوطـنـيـة �ستبـقـى خـالـدة
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• جاللة �مللك لدى عودته �إلى �لبالد ويف ��ستقباله �سمو ويل �لعهد	

الغتم: 12 �سهريًجا ل�سفط البالعات يف “ال�سمالية”

ت�سجيل 99 �سركة يف اأ�سبوع بـ 11.6 مليون دينار

�أف���اد مدير ع���ام بلدي���ة �ملنطق���ة �ل�سمالية 
يو�س���ف �لغتم عن وج���ود 12 �سهريًجا خم�س�ًسا 
ل�سف���ط مياه �ملج���اري يف �ملحافظة، وتعمل على 

فرتتني �سباحية وم�سائية.
ولف���ت يف رّده عل���ى �س���وؤ�ل لع�س���و جمل�س 
بل���دي �ل�سمالي���ة حم���د �لدو����رصي �إل���ى �أن تل���ك 
�ل�سهاري���ج موزع���ة عل���ى مناط���ق �ملحافظة من 
خ���الل تخ�سي����س �سهريج���ني ملنطقت���ي ع���ايل 

و�سلماب���اد، و4 �سهاريج ملدين���ة حمد و�ملنطقة 
�لغربي���ة، و6 �سهاريج للقرى �لو�قعة على �سارع 
�لبدي���ع وتو�بعه. و�أ�س���ار ب�ساأن �س���كاوى �الأهايل 
من ع���دم �سف���ط �ل�سهاريج للبالع���ات بالكامل، 
�إل���ى �أنه خوطبت �ل�رصكة �ملتولية لعملية �ل�سفط، 
ومت �إ�سعارهم ب�رصورة توجي���ه �سو�ق �ل�سهاريج 

لاللتز�م ببنود �لعقد �ملرم مع �لبلدية.
واأو�ض���ح اأن م���ن ال�رشوط املطلوب���ة العتماد 
عمل �ل�سهاريج، تتمثل يف توقيع �أ�سحاب �ملنزل 

باأن �لعمل قد مت على �أكمل وجه.

رّخ����س مرك���ز �لبحري���ن للم�ستثمري���ن ل�99 
�رصكة جديدة تعمل يف خمتل���ف �الأن�سطة �لتجارية 
و�ل�سناعي���ة يف �ململكة خ���الل �الأ�سبوع �ملا�سي، 
باإجم���ايل روؤو�س �أمو�ل ت�س���ل �إلى 11.67 مليون 
دين���ار، منه���ا 98 �سجالً ن�سًطا م���ن دون ترخي�س 
و�رصك���ة و�حدة ن�سط���ة. و�أظهرت بيان���ات ر�سمية 
للمركز �أن �أكر روؤو�س �الأمو�ل �لتي مت ت�سجيلها 

تع���ود ل�رصكة بو�بة �أرمان �ملقاوالت بر�أ�سمال بلغ 
10 مالي���ني دينار، وهي تعم���ل يف جمال �أن�سطة 

خدمات �لدعم لالأعمال وت�سييد �ملباين.
و�أ�سارت نف�س �لبيان���ات �إلى �أنه مت ت�سجيل 
دون  م���ن  حم���دودة  م�سوؤولي���ة  ذ�ت  �رصك���ة   61
ترخي�س و�رصكة ن�سطة و�ح���دة، و29 �سجالً ل�رصكة 
�ل�سخ����س �لو�حد من دون ترخي����س، و6 �سجالت 

ترخي����س،  دون  م���ن  ت�سام���ن  ل�رصك���ة 
و�سجلني ل�رصكة م�ساهمة بحرينية مقفلة.
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�سيد علي املحافظة

زينب العكري

اأحمد مهدي

ت�سوير: اأمين يعقوب

• �سمو رئي�س �لوزر�ء	
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مجلس الرئيس... 

 إرادة قائد وإدارة دولة
تعلمنا م���ن جمل�س الرئي����س اأن احلكمة 
ال تول���د �شدف���ة، واأن البط���والت ال تاأتي اإال 
مل���ن ي�شتحقها، فال�شمري ال���ذي ال حتت�شنه 
اإال نف����س مطمئنة واخلربة الت���ي ال ميتلكها 
غري اجلديري���ن به���ا �شنجدها دائم���اً حا�رضة 
يف م�شاهد التجلي عندم���ا نح�شل على االإذن 
باحل�ش���ور اأو عل���ى االإذن بال���كالم ونح���ن يف 
معي���ه الرئي�س الوالد، كتيبة عمل ملتحمة مع 
زمانها ومكانها، ملتزمة بتاريخها، متفقة مع 

ق�شاياها وتطلعاتها.
تعلمن���ا م���ن جمل����س الرئي����س اأن االأمن 
ي�شونه �شعب موؤم���ن بقادته، ويحر�شه قادة 

موؤمنون ب�شعبهم. 
يف جمل�ش���ه املهيب االأ�شب���وع املا�شي، 
قراأن���ا على وجه �شم���وه �شع���ادة فائقة وهو 
يغمرنا بالفرح والغبط���ة، واالإح�شا�س بالفخر 
واالمتن���ان، عندما يوجه ويحاور ونحن ن�شتمع 
ونب�ش���م بال���والء، نبادل���ه الب�شم���ة بالب�شمة، 
وال�شم���ع والطاعة، احلب باحلب كلمات نابعة 
م���ن القلب اإل���ى القلب، نب����س احلياة جنده 
مظل���اًل للمناق�شات وزناب���ق املناجاة متطرنا 
هيام���اً وا�شطفاف���اً، اإنه���ا البهج���ة بامتياز، 
واالبته���االت،  باحل���وارات  عري����س  عن���وان 
كالطي���ور  بالطماأنين���ة  نرف���رف  وجميعن���ا 
املحلقة يف �شماوات ع�رضه. نحمد اهلل ون�شكر 
ف�شل���ه اأنن���ا يف جمل����س قائد مله���م، مبادر، 

يعرف قيمة وطنه ويثمن جهود اأبنائه. 
كان �شم���وه وكن���ا مع���ه، كان حفظه اهلل 
ورع���اه ي�شعن���ا على ال�شج���اد االأحم���ر برفق 
القادة االأوفي���اء، حري�شاً قلقاً باأبوية القدوة 
االأج���الء، وكن���ا عل���ى اأعل���ى درج���ات التاأهب 
واال�شتع���داد، ونحن نخط���و اأول اخلطى على 

طريق النه�شة والبناء.
 يف املجل�س املا�شي، كان رئي�س الوزراء 
�شاح���ب ال�شم���و امللك���ي االأم���ري خليفة بن 
�سلمان على الوعد مثلما عودنا، على ال�رصاط 
امل�شتقي���م كعهدن���ا املقد�س ب���ه، كبرياً يف 
تعاطيه مع اأدق اللحظات واأكرثها تالحماً مع 
�شمري اأمتن���ا، م�شامراً حمرتم���اً، عندما يكون 

للم�شامرة مراميها االأخاذة وهيبتها الراقية.
يناق�شنا وكاأننا جزء م���ن اإرادة، ن�شاركه 
هم���وم �شناع���ة الق���رار، وي�رضكنا مع���ه لكي 
يكون للنماء مذاقه البن���اء، وي�شبح للنه�شة 

د�شتورها اجلمعي املعطاء.
كاأنن���ا مرحل���ة ال تهم���ل حب���ل ارتباطها 
ال�رضي بعبق التاري���خ، اأو كاأننا تاريخ يرف�س 
اأن يكتب���ه غ���ري ق���ادر اأو غري علي���م باأحداث 

الليايل املرتاميات.
كان الرئي����س الوالد وما ي���زال �شنواناً 
للتاأل���ق، بنيان���اً مر�شو�شاً اأب���ى اإال اأن يكون 
متح���داً يف وجه ال�شعاب واملناحي املتعبات، 
نكذب لو تخفينا يف برقع احلياء ونحن نتحدث 
باحل���ب الكبري ع���ن الرجل الكب���ري، نكذب لو 
مل نق���ل اإنه املعلم االأك���رب حني ي�شبح العلم 
الذي هو نور احلياة، طريقاً معبداً بكل القيم 
العربي���ة االأ�شيلة، وكل ال�شف���ات االإن�شانية 

النبيلة.
تعلمن���ا من الرئي�س الوال���د ذلك االإكبار 
املوؤمن بطه���ارة النف�س عندم���ا نتعاطى مع 
ق�شايان���ا اليومية الب�شيط���ة، اأو مع حتديات 
املراحل املقيتة، فالرئي�س يعرف اأن الوطن 
اإرادة واإدارة، اإرادة قائ���د يفه���م يف م�شم���ار 
احلداث���ة مثلم���ا ي���درك اأن ال�ش���ري على هداه 
يتطل���ب �شجاعة مقات���ل، وب�ش���رية عبقري، 
االإدارة فه���ي للدول���ة  اأم���ا  وه���دوء مثاب���ر. 
الطالع���ة من �رضان���ق التخلق البعي���دة، تبني 
على ما فات وتاأتي مبا هو اآت، حترتم االإجناز 
فت�شيف عليه، ت�شعى للتطور فتم�شي دائماً 
اإل���ى االأم���ام، اإنه���ا بال�شبط فل�شف���ة رئي�س 
يرتب���ع على عر�س االإجادة لعقود، تفوق على 
حتديات ع�رضه ب�شربه على امل�شاق، فو�شل 
اإلى املنته���ى املاأمول بدول���ة حتمي الوطن 

وت�شون �شعبه.

بقلم: الدكتور عبداهلل الحواج

العاهـــل يعــــــود الى اأر�ض الوطــــن

�شمو ال�شيخ عبداهلل بن حمد يعزي يف وفاة الأمري م�شعل بن عبدالعزيز

ال�شيخ خليفة بن را�شد و�شمو ال�شيخ خليفة بن علي يعزيان اأ�رسة الفقيد

بعد زيارة ملاليزيا وبروناي وتايلند

بتكليف من عاهل البالد

نقال تعازي رئي�س الوزراء يف وفاة االأمري م�شعل بن عبدالعزيز

املنامة -بنا: عاد عاهل البالد �شاحب 
اجلالل����ة  امللك حمد بن عي�ش����ى اآل خليفة 
اإل����ى اأر�����س الوط����ن اأم�����س، بع����د اأن قام 
بزي����ارة ر�شمية لكل م����ن ماليزيا وبروناي 
دارال�ش����الم تلبي����ة لدع����وة تلقاه����ا جاللته 
من مل����ك ماليزيا ال�شقيقة �شاحب اجلاللة 
ال�شلطان حممد اخلام�س و�شلطان بروناي 
ال�شقيق����ة �شاح����ب اجلالل����ة  ال�ش����الم  دار 
ال�شلط����ان ح����اج ح�ش����ن البلقي����ة، اأعقبتها 
زيارة ململكة تايلند ال�شديقة، حيث اأجرى 
جاللة املل����ك خالل هذه الزيارات مباحثات 
تناول����ت �شب����ل تعزي����ز وتنمي����ة العالقات 
التع����اون  وتطوي����ر  الوثيق����ة،  الثنائي����ة 
امل�شرتك يف كافة املج����االت االقت�شادية 

والتجارية واال�شتثمارية.
وكان يف مقدمة م�شتقبلي جاللة امللك 
ول����ى العهد نائ����ب القائد االأعل����ى النائب 
االأول لرئي�����س جمل�����س ال����وزراء �شاح����ب 
ال�شم����و امللك����ي االأم����ري �شلمان ب����ن حمد 
اآل خليف����ة و�شف����ري ماليزيا ل����دى اململكة 
والقائم باأعمال �شفارة بروناي دار ال�شالم 
والقائم باأعمال �شفارة مملكة تايلند لدى 

اململكة.
وكان جالل����ة املل����ك ق����د غ����ادر مملكة 
كان يف  حي����ث  �شاب����ق  وق����ت  تايلن����د يف 
مقدمة مودعي جاللته م�شت�شار جاللة ملك 
تايلند جارانثادا كارنا�شوتا وزيرة التجارة  
و�شفريمملك����ة  تانرتاب����ورن   اأب����ريادي 

البحرين لدى تايلند عادل �شاتر. 

ه����ذا وقد بع����ث عاهل الب����الد �شاحب 
اجلالل����ة املل����ك حمد بن عي�ش����ى اآل خليفة 
بر�شال����ة خطية اإل����ى رئي�����س وزراء مملكة 
تايلن����د ال�شديقة اجل����رال برايوت ت�شان 

اأوت�ش����ا، اأع����رب فيه����ا جاللته ع����ن �شكره 
وك����رم  اال�شتقب����ال  حلف����اوة  وتقدي����ره 
ال�شيافة، م�شيدا جاللته باملباحثات التي 
اجراها مع رئي�س ال����وزراء التايلندي التي 

�شت�شهم يف تعزيز العالقات بني البلدين، 
متمنيا لرئي�س وزراء مملكة تايلند موفور 
ال�شحة وال�شعادة وململكة تايلند و�شعبها 

ال�شديق دوام التقدم واالزدهار.

املنامة-بن���ا: بتكلي���ف م���ن عاه���ل 
الب���الد �شاح���ب اجلاللة املل���ك حمد بن 
عي�شى اآل خليفة قام املمثل ال�شخ�شي 
جلاللة املل���ك �شمو ال�شي���خ عبداهلل بن 
حم���د اآل خليف���ة، بنق���ل خال����س تعازي 
وموا�ش���اة ملك الب���الد اإلى اأخي���ه عاهل 
اململك���ة العربي���ة ال�شعودي���ة ال�شقيقة 
خادم احلرم���ني ال�رضيفني امللك �شلمان 
بن عبدالعزيز اآل �شع���ود، ولويل العهد 
ال���وزراء وزي���ر  نائ���ب رئي����س جمل����س 
الداخلية �شاحب ال�شم���و امللكي االأمري 
حممد بن نايف بن عبدالعزيز اآل �شعود، 
ولويل ويل العهد النائب الثاين لرئي�س 
جمل����س ال���وزراء وزي���ر الدف���اع �شاحب 
ال�شمو امللكي االأم���ري حممد بن �شلمان 
ب���ن عبدالعزيز اآل �شع���ود، بوفاة رئي�س 
هيئة البيعة باململكة العربية ال�شعودية 
رحمه اهلل �شاح���ب ال�شمو امللكي االأمري 

م�شعل بن عبدالعزيز اآل �شعود.
القي���ادة  اإل���ى  �شم���وه  نق���ل  كم���ا 
ال�شعودي���ة ال�شقيق���ة خال����س تع���ازي 
وموا�شاة رئي�س ال���وزراء �شاحب ال�شمو 
امللك���ي االأم���ري خليف���ة بن �شلم���ان اآل 
خليفة، وويل العهد نائب القائد االأعلى 

النائ���ب االأول لرئي����س جمل����س الوزراء 
�شاحب ال�شمو امللكي االأمري �شلمان بن 
حمد اآل خليفة، يف الفقيد الراحل وذلك 
ل���دى زي���ارة �شم���و ال�شيخ عب���داهلل بن 
حم���د اآل خليفة و�شمو ال�شيخ عي�شى بن 
�شلمان بن حمد اآل خليفة اليوم للمملكة 
العربي���ة ال�شعودي���ة ال�شقيق���ة لتقدمي 
التع���ازي بوفاة �شاح���ب ال�شمو امللكي 
االأم���ري م�شعل بن عبدالعزي���ز اآل �شعود 

رحمه اهلل. 
�شائ���ال �شم���وه اهلل العل���ي القدي���ر 
باأن يتغمد االأم���ري م�شعل بوا�شع رحمته 
ور�شوان���ه واأن ي�شكنه ف�شيح جناته واأن 

يلهم اأهله وذويه ال�شرب وال�شلوان.

ال���وزراء  رئي����س  ع���ن  املنامة-بنا:نياب���ة 
�شاح���ب ال�شمو امللكي االأمري خليفة بن �شلمان 
اآل خليف���ة  قام �شع���ادة ال�شيخ خليفة بن را�شد 
اآل خليف���ة و�شم���و ال�شي���خ خليف���ة ب���ن علي بن 
خليف���ة اآل خليف���ة بتق���دمي واج���ب الع���زاء يف 
وف���اة املغفور له ب���اإذن اهلل رئي�س هيئة البيعة 
باململك���ة العربية ال�شعودي���ة ال�شقيقة �شاحب 
ال�شم���و امللكي االأمري م�شعل ب���ن عبدالعزيز اآل 
�شعود  طيب اهلل ثراه، حيث كان يف ا�شتقبالهما 
اأبن���اء واأحف���اد �شاح���ب ال�شم���و امللك���ي االأمري 
م�شعل ب���ن عبدالعزيز اآل �شعود يتقدمهم �شمو 
االأمري في�شل بن م�شعل بن عبدالعزيز اآل �شعود 
و�شم���و االأمري من�شور بن م�شع���ل بن عبدالعزيز 

اآل �شعود.

وق���د نقل ال�شيخ خليفة بن را�شد اآل خليفة 
و�شمو ال�شيخ خليفة بن علي بن خليفة اآل خليفة 
تع���ازي �شاحب ال�شمو امللكي رئي�س الوزراء يف 
وف���اة الفقيد، داعني املول���ى العلي القدير اأن 
يتغم���ده بوا�شع رحمت���ه ور�شوان���ه واأن ي�شكنه 

ف�شيح جناته ويلهمهم ال�شرب وال�شلوان.
م���ن جانبه���م ع���رب اأبن���اء واأحف���اد �شاح���ب 
ال�شم���و امللك���ي االأمري م�شع���ل ب���ن عبدالعزيز 
اآل �شع���ود طي���ب اهلل ثراه ع���ن خال�س �شكرهم 
وتقديره���م ل�شاح���ب ال�شم���و امللك���ي رئي����س 
ال���وزراء على م�شاعر �شموه الطيبة، التي تعك�س 
عم���ق العالقات االأخوية الت���ي تربط بني مملكة 
البحرين واململك���ة العربية ال�شعودية ال�شقيقة 

متمنني ل�شموه موفور ال�شحة وال�شعادة.

• جاللة امللك لدى عودته اإلى البالد ويف ا�شتقباله �شمو ويل العهد	

• ال�شيخ خليفة بن را�شد و�شمو ال�شيخ خليفة بن علي لدى تقدميهما التعازي يف وفاة االأمري م�شعل بن عبدالعزيز	
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اليي�ييسييحييافيية الييوطيينييييية اأر�يييسيييت منيييوذًجيييا فيييرييييًدا يف تييعييزيييز حييرييية الييييييراأي والييتييعييبيير
اليييذاكيييرة  يف  خييياليييدة  �ستبقى  واليي�ييسييحييافييييين  الأعيييميييدة  لييكييتيياب  الييوطيينييييية  امليييواقيييف 
اليي�ييسييحييافيية اخلليجية  اليي�ييسييحييفييييين واحتييييياد  بييييدور جييمييعييييية  ييي�ييسيييييد  الأمييييير خييليييييفيية 

ا فاعالً وم�ؤثًرا م�اجهة التحديات االقت�صادية الراهنة تتطلب نهًجا اإعالميًّ
�سموه يثني على عطاء ال�سحافة البحرينية ودورها احليوي واملتجّدد... رئي�س الوزراء:

املنامة - بنا: اأ�ساد رئي�س الوزراء �ساحب 
ال�سميييو امللكي الأمييير خليفة بييين �سلمان اآل 
خليفييية، باإجنازات ال�سحافة البحرينية ودورها 
يف التعبييير عييين روؤي املجتمع وم�سيييرة النماء 
ال�ساميييل التيييي ت�سهدهيييا البحريييين على كافة 

الأ�سعده.
واأكيييد �سميييوه اأن �سحافة البحريييين اأثبتت 
يف كل املواقيييف تفاعلهيييا مع ق�ساييييا الوطن 
ا يف  واملواطنن، وكانت ول تيييزال عن�رصًا مهمًّ
م�سانيييدة اجلهيييود الوطنية املبذولييية للحفاظ 
عليييى اأمن الوطن وا�ستقيييراره من خالل الكلمة 

ال�سادقة والراأي امل�ستنر.
وقيييال �سموه: “اإننيييا اليوم يف عيييامل مليء 
واإن  وال�سيا�سيييية،  القت�ساديييية  باملخاطييير 
لل�سحافة والعيييالم دوًرا حا�سًما يف ن�رص الوعي 
بهذه املخاطر، وكلنا ثقة يف قدرة ال�سحفين 
البحرينين على تنميييية ال�سعور الوطني جتاه 

هذه التحديات و�سبل مواجهتها”.
واأثنى �سموه يف ت�رصيح مبنا�سبة الحتفال 
بييييوم ال�سحافة البحرينية اليييذي يوافق اليوم 

ال�سابع من مايو، على عطاء ال�سحافة البحرينية 
ودورها احليوي واملتجدد يف التعبر عن نب�س 
املجتميييع وق�سايييياه واإبيييراز الوجيييه احل�ساري 

للبحرين.
وقال �سموه “اإن ال�سحافة الوطنية اأر�ست 
منوذًجيييا فريًدا يف تعزيز حريييية الراأي والتعبر 
وجنحيييت يف نييييل ثقييية واحيييرام اجلمييييع عرب 
اإ�سهامهيييا الوا�سيييع يف تر�سيخ دعائيييم نه�سة 

الوطن وتقدمه”.
واأكيييد �سميييوه اأن ما ت�سمنتيييه كلمة عاهل 
البالد �ساحيييب اجلاللة امللك حميييد بن عي�سى 
اآل خليفييية مبنا�سبييية الييييوم العامليييي حلريييية 
ال�سحافييية، تعك�س مدى اهتمام جاللته بتوفر 
كافييية الظروف التي حتقق لل�سحافة وو�سائل 
الإعيييالم مناًخا اأو�سع من احلريات التي توؤهلها 
الوطييين  للقييييام بر�سالتهيييا يف دعيييم تقيييدم 

وازدهاره.
وقيييال �سميييوه: “اإن �سحافتنيييا الوطنيييية 
ا من الإرث الثقايف واحل�ساري  متثيييل جزًءا مهمًّ
للبحريييين، وهيييي �سمييير الوطن اليييذي نفتخر 

ونعتز به دائًما”.
واأكيييد �سموه اأن املواقيييف التاريخية التي 
�سجلهيييا اأ�سحييياب الأقالم الوطنيييية من كتاب 

اأعميييدة و�سحفين �ستبقى خاليييدة يف الذاكرة 
الوطنية توّثق دورهيييم الرائد يف ن�رصة الوطن 
والدفاع عن ق�ساياه وتفنيد كل ما ي�ستهدفه 

ب�سوء.
وخاطيييب �سموه رجال ال�سحافة قائالً: “اإن 
الحتفاء بيوم ال�سحافييية البحرينية هو فر�سة 
للتعبييير عييين التقديييير والمتنان اليييذي نكّنه 
لكيييم على الدور اليييذي ت�سطلعون به يف خدمة 
وطنكيييم وجمتمعكم، وهيييو اليوم اليييذي نوؤكد 
فييييه عاًما بعيييد اآخر على مكانتكيييم الرفيعة يف 

املجتمع”.
واأكيييد �سموه اأن ال�سحافييية والإعالم �رصيك 
فاعيييل يف التنميييية، واأن مواجهييية التحدييييات 
القت�ساديييية الراهنييية تتطليييب نهًجيييا اإعالميًّا 
فاعالً وموؤثًرا يزرع الأمل ويدعم جهود التنمية 
امل�ستدامة ويدفيييع م�سرتها عرب تنوير الراأي 
العيييام باأهدافها وغاياتهيييا، وحتفيز الطاقات 
لتحقيق املزييييد من مكت�سبيييات التنمية التي 

تعود بالنفع على الوطن و�سعبه.
واأ�سييياف �سميييوه: “اإننيييا نعي�يييس يف ع�يييرص 

تغرت �سماته الإعالمية بفعل التطور الهائل 
يف تكنولوجيا املعلومات وتنوع و�سائل الإعالم 
بوتيييرة غييير م�سبوقييية ومل تعيييد الإمكانييييات 
حمدودة كميييا كان يف ال�سابق، بل تنوعت وزاد 

تاأثرها على خمتلف فئات املجتمع”.  
ودعيييا �سميييوه ال�سحافة وو�سائيييل الإعالم 
اإليييى احلفاظ على القييييم الإن�سانية، وهي قيم 
تن�سيييد اخلر واملحبة وال�سيييالم واأن يعم الأمن 

وال�ستقرار ربوع العامل.
بهيييذه  اليييوزراء  رئي�يييس  �سميييو  واأ�سييياد 
املنا�سبييية باجلهيييود التيييي تقوم بهيييا جمعية 
ال�سحفيييين البحرينيييية يف الرتقييياء باأو�ساع 
مهنة ال�سحافة ومنت�سبيهيييا، كما اأ�ساد �سموه 
باليييدور الرائد الذي يقوم بيييه احتاد ال�سحافة 
اخلليجيييية ودوره الفاعل كمظلييية �سحفية لها 
اأهميتها وح�سورها البيييارز، وكذلك دور نادي 
املرا�سلن يف مملكة البحرين يف تعريف العامل 
ب�سيييورة مملكة البحرين كوطييين ناه�س يعلي 
مييين �ساأن احلرييييات وينادي بها مييين اأجل عامل 

اأف�سل ينعم به اجلميع.

• �سمو رئي�س الوزراء	

دعم القيادة ال�صيا�صية للحريات اأهم ع�امل االرتقاء بال�صحافة 

امل�قف ال�صيا�صي ال ُيقّدر باالأحكام اال�صتباقية واالآراء العاطفية

نقلت ب�سفافية تطلعات املواطنن و�ساهمت بعملية التنمية... “ال�سحفين”:

العمل الربملاين يوؤثر يف �سياغة القرارات ال�سيا�سية... “التنمية ال�سيا�سية”: 

اجلفييير - جمعية ال�سحفيييين البحرينية: 
اأن  البحرينيييية  ال�سحفيييين  جمعيييية  اأكيييدت 
ال�سحافييية الوطنيييية بف�سيييل ميييا متتلكيييه من 
�سحافين و�سعوا م�سلحة الوطن وم�سوؤولية 
القلم ن�سب اأعينهيييم ا�ستطاعت وبكل اقتدار 
ويف كل مراحل العمل الوطني اأن تكون حمرًكا 
فعالً لعملية التطيييور والتنمية التي ت�سهدها 
مملكة البحرين، واأن تعك�س بكل اأمانة ونزاهة 
اجلهيييود املبذولييية يف النه�سة التيييي تتحقق، 
واأن تعيييرب بيييكل احرافيييية ومهنية عييين واقع 
املجتميييع وتطلعيييات اأبنائه واآرائهيييم، فكانت 
اأحد اأهم اأ�سبييياب ال�ستمرارية يف تقدم الوطن 
وعلى امل�ستويات كافة، و�رصيكاً فاعالً وعاك�ساً 

للمنجزات الوطنية التي تتحقق.
واأ�سافت يف بييييان لها اأم�س مبنا�سبة يوم 
ال�سحافة البحرينية اليييذي ي�سادف 7 مايو اأن 
هذا الدور الإيجابي البناء الذي قامت وما تزال 
تقيييوم به ال�سحافة البحرينية ي�ستند اإلى جملة 
مييين املقوميييات التي نيييادًرا ما جند لهيييا مثيالً 
باأي جمتميييع اآخر، ومييين اأهمها عراقييية التجربة 

ال�سحفية يف اململكة، حيث انطلقت منذ عقود 
ومل تكييين انطالقييية عادية واإمنا متييييزت باأنها 
كانيييت عليييى اأيدي عمالقييية يف الفكييير والأدب 
ورواد يف الإعيييالم، وتتكئ عليييى اأر�سية �سلبة 
تتمثيييل يف د�ستور ع�رصي يوؤكيييد حرية التعبر 
التي تتيح لل�سحافة البحرينية موا�سلة التميز 
والإبداع واحلفاظ على املكانة املرموقة التي 

حققتها والتي ت�ستحقها اأي�ًسا.
و�سددت اجلمعيييية على اأن دعيييم القيادة 
ال�سحافيييية  للحرييييات  الر�سييييدة  ال�سيا�سيييية 
وم�ساندتها الدائمة والالحمدودة لل�سحافين 

من اأهم عوامل تطور وارتقاء ال�سحافة، ويج�سد 
الإميان الرا�سخ بدور ال�سحافة يف بناء الأوطان 
واإبراز للوجيييه احل�ساري والتنموي التي تتمتع 
به اململكة والتعاي�س والت�سامح واملحبة التي 
ت�سيييود بييين اأبنائها، كما يعك�يييس القناعة باأن 
التحدييييات املعقيييدة التي تواجه العيييامل اأجمع 
يزيد من قيمة واأهمية دور ال�سحافة يف جتاوز 
هيييذه التحديات ودعم جهيييود �سمان م�ستقبل 

م�رصق لأبناء الوطن.
وجيييددت جمعيييية ال�سحفيييين تاأكيدهيييا 
�يييرصورة الدفيييع باإ�سيييكان ال�سحافيييين لرى 

الإعالميييين  كادر  ياأخيييذ  واأن  قريبيييا  النيييور 
و�سعه التنفيذي وهو جيييزء ي�سر من التقدير 
لل�سحافين مليييا يقومون به مييين دور بناء يف 
نه�سة املجتمع وتقدمه، واأكدت اجلمعية باأنها 
على ثقة بييياأن القيادة تويل اأهميييية بالغة باأن 
تتوافر لل�سحيييايف البحريني جمييييع املقومات 

التي حتفزه على البذل والعطاء والإبداع.
واختتميييت اجلمعيييية بيانهيييا برفيييع اأ�سمى 
اآيات ال�سكر والعرفان اإلى عاهل البالد �ساحب 
اجلاللييية امللك حمد بن عي�سيييى اآل خليفة واإلى 
رئي�س اليييوزراء �ساحب ال�سميييو امللكي الأمر 
خليفييية بن �سلمان اآل خليفييية واإلى ويل العهد 
نائيييب القائيييد الأعليييى النائيييب الأول لرئي�س 
جمل�س اليييوزراء �ساحب ال�سميييو امللكي الأمر 
�سلمان بن حمد اآل خليفة على ما يبدونه دوما 
مييين تقدير وا�ستميييرار التكرمي لأبنييياء اجل�سم 
ال�سحايف يف كل منا�سبييية، وتوجيه ر�سائل بها 
من امل�سامييين الرفيعة ما ي�سمييين لل�سحافة 
البحرينية رقيهيييا ويحفظ لها مكانتها ويحقق 

لها املزيد من املكت�سبات.

املنامييية – معهد البحريييين للتنمية ال�سيا�سية: 
اأكيييدت ور�سة عمل “تقديييير املوقف ال�سيا�سي” اأن 
من اأ�سا�سييييات تقدير وحتليل املوقيييف ال�سيا�سي 
ب�سكل �سلييييم هو البتعاد عن الأحيييكام ال�ستباقية 
والآراء ال�سخ�سيييية؛ م�سرة اإليييى اأن تقدير املوقف 
ل ي�ستنيييد عليييى امل�ساعييير والعواطيييف والتوقعات، 
واإمنيييا يخ�سع باملقام الأول عليييى الأدلة والرباهن 

والأ�سباب. 
جييياء ذلك، يف ختام الور�سييية التي نظمها معهد 
البحريييين للتنميييية ال�سيا�سية بالتعييياون مع جمل�س 
ال�سيييورى؛ حيث ا�ستهدفت موظفيييي الأمانة العامة 
باملجل�يييس خالل الفرة 4-3 مايو اجلاري؛ ا�ستملت 
عليييى تطبيقيييات عمليييية لتنميييية مهيييارات موظفي 
الأمانة العامة يف عمليييية تقدير املوقف ال�سيا�سي، 
قّدمهيييا مدر�س العليييوم ال�سيا�سيييية بجامعة العلوم 

التطبيقية را�سد ر�سيد.
مهيييارات  اأن  الور�سييية  خيييالل  ر�سييييد  واأكيييد 
املهيييارات  مييين  تعيييد  ال�سيا�سيييي  تقديراملوقيييف 
ال�رصوريييية يف العميييل الربملييياين مبجل�يييس ال�سورى 
بو�سفيييه منظومييية لهيييا دورهيييا املوؤثييير يف عمليييية 
�سياغة القيييرارات ال�سيا�سية من خيييالل ما متار�سه 

من مهيييام ت�رصيعية ورقابية؛ داعًييييا موظفي الأمانة 
اإليييى العمل على تنمية مهاراتهم يف هذا املجال من 
خالل تكثييييف عملية البحث واملمار�سييية والتطبيق 
وم�ساركة اخليييربات؛ م�سًرا اإليييى اأن هذه املهارات 
ميكييين اكت�سابهيييا عييين طرييييق املمار�سييية وتراكم 
اخليييربات. واأو�سيييح اأن تقديييير املوقيييف ال�سيا�سي 
هيييو عبيييارة عييين عمليييية حتليليييية مركبييية ملجموعة 
مييين الظيييروف والتفاعيييالت والعنا�يييرص املوؤثيييرة يف 
ق�سيييية �سيا�سية معينييية، مع نقد البيئييية املحيطة 
ب�سيييورة �ساملييية ومتعيييددة الأبعييياد، لفًتيييا اإلى اأن 

الغايييية مييين درا�سييية املوقيييف ال�سيا�سيييية ومعرفة 
الواقيييع وا�ست�رصاف امل�ستقبل مييين خالل عر�س اأبرز 
الحتميييالت والتو�سييييات وال�سيناريوهيييات والتي 
عليييى �سوئها يتيييم اتخاذ موقف �سيا�سيييي اأو اتخاذ 

القرار املنا�سب جتاه ق�سية �سيا�سية معينة.
وا�ستعر�يييس ر�سيد اأهم القواعيييد الرئي�سية يف 
تقدير املوقف ال�سيا�سيييي، واأهمها �رصورة البتعاد 
على الأحكام امل�سبقة، وعدم ال�ستناد على احلد�س 
وامل�ساعر، واإمنا على الأدلييية والأ�سباب، م�سًرا اإلى 
اأن تقديييير املوقيييف ال�سيا�سيييي لي�س راأًييييا، ولي�س 

يييا اأو اإيجابيًّا، كما اأنه يف عملية  بال�رصورة دائًما �سلبيًّ
تقديييير املوقف ل يوجد اأبي�س اأو اأ�سود كما يعتقد 
البع�س، واإمنا هناك م�ساحات يف املنطقة الرمادية.

ونيييّوه اإلى اأن عملية تقديييير املوقف ال�سيا�سي 
ترتبيييط ب�سكل وثيق مع عمليييية التحليل ال�سيا�سي، 
والذي مييين خالله ميكن التعرف عليييى عنا�رص القوة 
والفر�س املتاحييية واملخاطر والتحدييييات، والفهم 
ال�سحيح لالأحداث ال�سيا�سية، وفهم اأف�سل لطريقة 
ت�سيييّكل القوى ال�سيا�سية، واأوزانها الن�سبية، موؤكًدا 
اأن من ل ميتلك مهارات التحليل ل ي�ستطيع تقدير 
املوقيييف ال�سيا�سي، واأنه كلميييا تنوعت املعلومات 
لدى املحلل ال�سيا�سي، كلما كانت حتليالته مقنعة 

وجاذبة للجمهور.
مييين جانبهم، اأعيييرب املوظفون عييين تقديرهم 
جلهيييود املعهيييد يف توفييير براميييج التدرييييب التي 
تركز على اكت�سييياب مهارات �رصورية، م�سرين اإلى 
اأن طبيعة عملهم تتطليييب اإعداد البحوث والتقارير 
التيييي تت�سيييم بالدقييية واملو�سوعية نظيييًرا لعتماد 
اأع�سييياء جمل�يييس ال�سيييورى عليها يف عمليييية �سناعة 
القيييرار ب�سييياأن خمتليييف الق�ساييييا واملو�سوعيييات 

ال�سيا�سية املطروحة على ال�ساحة.

املوؤ�س�سييية   - ال�سييييف  �ساحيييية 
الوطنية حلقيييوق الإن�سيييان: اجتمع وفد 
املوؤ�س�سييية الوطنيييية حلقيييوق الإن�سيييان 
�سعييييد  املوؤ�س�سييية  رئي�يييس  برئا�سييية 
الفيحييياين ميييع رئي�يييس جمل�يييس حقيييوق 
الإن�سان املنيييدوب الدائيييم لل�سلفادور 
ال�سفييير خواكن مارتيليييي، وذلك على 
هام�س م�ساركييية الوفد يف الدورة الي27 
لآليييية ال�ستعرا�يييس اليييدوري ال�ساميييل 
ململكييية البحريييين والتيييي تعقيييد بق�رص 

الأمم يف جنيف.
يف بدايييية الجتمييياع، اأو�سح رئي�س 
املوؤ�س�سة لرئي�س جمل�س حقوق الإن�سان 
اأنيييه مت اإجيييراء انتخابات خيييالل الجتماع 
الأول ملجل�يييس املفو�سييين  الإجرائيييي 
والتي انُتخب مبوجبهيييا الرئي�س ونائبه 
ملدة 4 �سنوات بنييياء على الأمر امللكي 
رقيييم )23( ل�سنييية 2017 اليييذي �سدر 
بت�سكيل اأع�ساء جمل�س املفو�سن من 

11 ع�سًوا.
 كما اأو�سيييح اأن املوؤ�س�سة الوطنية 
اأن�سئيييت يف نوفميييرب 2009 مبوجب اأمر 
ملكيييي، و�سيييدر يف عيييام 2014 قانيييون 
الإن�سييياء اليييذي عدل مبوجيييب املر�سوم 
 2016 ل�سنييية   )20( رقيييم  بقانيييون 
واليييذي اأعطيييى املوؤ�س�سييية مزييييًدا مييين 
ال�سالحييييات ملمار�سييية اخت�سا�ساتهيييا 
واأهدافها بالتوافق مع مالحظات اللجنة 
الفرعية املعنيييية بالعتماد )SCA( يف 
التحالف العامليييي للموؤ�س�سات الوطنية 
وحمايتهيييا  الإن�سيييان  حقيييوق  لتعزييييز 
باري�يييس  ومبيييادئ   ،)GANHRI(

املنظمة لعمل املوؤ�س�سات الوطنية.
كما اأ�سييياد الفيحييياين بالدعم التي 
تتلقييياه املوؤ�س�سات الوطنيييية من قبل 
جمل�س حقوق الإن�سان مييين خالل اآلياته 
واأجهزتيييه الهادفييية اإلى تعزييييز وحماية 

حقوق الإن�سان.
مييين جانبيييه، رحيييب رئي�يييس جمل�س 
حقوق الإن�سان بوفد املوؤ�س�سة الوطنية 
وبّن اأهمية م�ساركة املوؤ�س�سة يف جل�سة 
ا�ستعرا�يييس مملكييية البحريييين واليييدور 
املهم الذي تلعبه املوؤ�س�سات الوطنية 
يف تقدمي الدعيييم وامل�ساندة للدول من 
اأجيييل تنفيذ التو�سييييات، اإ�سافييية اإلى 

دورها يف ن�رص ثقافة حقوق الإن�سان.
كميييا اأكيييد التعييياون ميييع املوؤ�س�سة 
الوطنيييية وتقدمييييه كل ميييا حتتاجه يف 
�سبيل قيامها مبهامها على اأكمل وجه.

جمل�س حقوق الإن�سان 
يوؤكد تعاونه مع 

“املوؤ�س�سة الوطنية”
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اأقام���ت جمعية الن���ور والرب حف���ا كبريا مبنا�سب���ة مرور 20 
عام���اً على اإن�سائها بعنوان “يوم الوفاء” بح�سور رئي�سة اجلمعية 
ال�سيخ���ة ملي���اء بنت حمم���د اآل خليف���ة، ونائب رئي�س���ة اجلمعية 

ال�سيخة لولوة بنت خليفة بن علي اآل خليفة.
وج���اءت كلمة ال�سيخة ملياء مليئ���ة بالعرفان واالمتنان لكل 
ع�س���وات اجلمعي���ة، موؤكدة وج���ود ب�سمة لكل ع�س���و يف نه�سة 
اجلمعية وبقاءها حتى االآن، وبهذه املنا�سبة منحت ال�سيخة ملياء 
3 فئات من االأو�سمة لعدد 45 ع�سوا وهي و�سام الوفاء، و�سام 
العطاء، وو�سام التميز، وكان له���ذه اللفتة الكرمية اأثرها البالغ 
يف نفو����س الع�س���وات اللواتي ات�سم لقاءه���ن باحلميمة واملحبة 
و�س���اع فيه جو من املرح وتب���ادل الذكريات. وبه���ذه املنا�سبة، 
قالت ال�سيخة ملياء “مر الي���وم ع�رشون عاما على اإن�ساء اجلمعية، 
حاولن���ا خالهم الو�س���ول اإلى اأكرب �رشيحة م���ن املجتمع وحر�سنا 
على اإن�ساء اللجان الت���ي تلبي احتياجاتهم، ولنا منذ اليوم وقفة 
الإعادة تقييم ا�سرتاجتي���ة اجلمعية؛ كي نقدم خدمة اأف�سل، واأن 
جمل����س اإدارة اجلمعي���ة ق���رر اأن تكون ه���ذه االحتفالية من دون 
رعاية ر�سمية؛ لي�سود عليها طاب���ع احلب والود واحلميمية التي 
ترب���ط بني ع�سوات اجلمعية، وال نن�سى اليوم الع�سوات اللواتي 
توفاهن اهلل واملتقاعدات منهن والعامات احلاليات باجلمعية، 
فلكل منه���ن ب�سمة وا�سحة يف تقدم اجلمعية وازدهارها وزيادة 
اأن�سطته���ا”. ويف ختام كلمتها، نا�سدت رئي�س���ة اجلمعية اجلميع 
ب���ذل املزيد من العط���اء وم�ساندة اجلمعية ول���و بفكرة ي�ستفيد 
منها املجتمع، متمنية اأن ينتهي العمل باملبنى اجلديد يف �سيف 
هذا العام؛ ليمكنهم االنتقال اإليه ليكون هناك مت�سع يف املكان 

الإقامة خمتلف االأن�سطة الثقافية والفنية والعلمية.
ويف لق���اء م���ع عدد م���ن الع�س���وات، ومنهن دين���ا العتيبي، 
قال���ت اإنها كانت م�سوؤولة اللجنة الثقافية التي تقوم بدور مهم 
يف اإعط���اء درو����س يف القراءة ال�سحيحة وجتوي���د القراآن الكرمي، 
واأ�ساف���ت اأن اجلمعي���ة ا�ست�ساف���ت عددا كبريا م���ن العلماء من 

خمتلف البلدان مثل م�رش وال�سعودية. 
واأك���دت اأن اأهداف اجلمعية تتحق���ق يف خدمة الوطن ورعاية 
االأ�رش املحتاج���ة وتوفري م�ساكن للمحتاجني، واعتربت هذا اليوم 
تاريخيا وعربت عن �سعادتها لهذا التجمع االأخوي يف احلب اخلري.

كم���ا قال���ت الع�س���و ال�سيخة ح�س���ة بنت حممد ب���ن �سلمان 
اإنه���ا ت�سع���ر بالفخ���ر واالعتزاز؛ لكونه���ا ع�س���وا يف جمعية النور 
والرب والتي تعتربه���ا من اأف�سل اجلمعي���ات اخلريية بالبحرين، 
واعتربت اأن كل ع�سو يف اجلمعية مبختلف جلانها جندي جمهول 
وراء العم���ل التطوعي واخلريي اجلماعي ال���ذي يثمر عنه جمهود 
طويل. كما قالت عائ�سة اليو�سع “على الرغم من اأين ع�سو جديد 
ولكني اأفتخ���ر كثرياً بع�سويتي؛ الأن هذه اجلمعية تاأ�س�ست على 
ركائز قوي���ة وتدرجت يف مراحلها الطويلة ب�س���كل جيد واإيجابي 

وت�سعى بكل مثابرة الحتواء عدد كبري من االأ�رش املحتاجة”. 
فيم���ا ع���ادت ال�سيخ���ة لول���وة بذاكرتها اإل���ى بداي���ة اإن�ساء 
اجلمعية، مو�سحة اأن عملهم ب���داأ قبل ذلك، وبالتحديد مع بداية 
ح���رب الكويت، وم�ساع���دة االأ�سقاء من دول���ة الكويت املقيمني 
وقته���ا يف البحري���ن، وذلك حتت مظل���ة جمعية رعاي���ة الطفولة 
واالأمومة، اإلى اأن مت اإ�سهار جمعية النور للرب العام 1997، حيث 
تو�سعت بن�ساطاتها لت�سمل جلن���ة البناء والرتميم وجلنة االأيتام 
وامل�ساعدات والع���اج وغريها؛ الإحياء �سن���ة التكافل االجتماعي 
الت���ي اأو�سان���ا بها الر�سول علي���ه ال�ساة وال�س���ام، مو�سحة اأن 
جمعي���ة الن���ور للرب كان���ت اأول جمعي���ة ن�سائي���ة مت ت�سجيلها يف 
البحري���ن، موجهة جزي���ل ال�سكر والتقدير واالح���رتام لكل ع�سو 

اأعطت من وقتها وجهدها يف �سبيل النهو�س باجلمعية. 
واأجمع���ت جمموعة من الع�سوات وه���ن وحيدة الدوي، نادية 
املو�سى، ن���دى كاظم، حنان بنت �سيف ب���ن عربي، وليلى احلمر 
عل���ى اأنه بف�سل املولى عز وجل، وبف�سل جهود رئي�سة اجلمعية 
ونائ���ب الرئي�س والع�سوات الفا�س���ات اأجنزت اجلمعية العديد 
من امل�ساريع اخلريية التي تركت اأثرا كبريا على اأفراد املجتمع، 
وجمعية النور للرب م�ستمرة يف عطائها اخلريي يف جماالت عديدة 

وخمتلفة؛ خدمة للوطن احلبيب.

 هبة حم�سن

ت�سوير: ر�سول احلجريي

جـمـعـيـة الـنـور لـلـبـر تــكــرم 45 مــن عــ�ســواتــهــا
يف احتفال مبنا�سبة مرور 20 عاماً على اإن�سائها
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االحتاد الن�سائي ميثل جميع اجلمعيات ولي�س لوًنا واحًدا
نافية وجود 3 ع�ضو�ت من “�لنه�ضة” بالإد�رة... �أبو دري�س لـ “$”:

 قالت رئي�ضـــة �لحتاد �لن�ضائي فاطمة �أبو 
دري�س لـ “�لبالد” �إن �لحتاد هو ت�ضكيلة متثل 
جميـــع �جلمعيات �لن�ضائيـــة، ول متثل ت�ضكيلة 

من لون و�حد.
و�أ�ضافـــت: �لحتاد ميثـــل �ملجتمع �ملدين 
�لن�ضائي، ومنثل �ملـــر�أة �لبحرينية من �جلانب 
�لأهلـــي، وق�ضايا �ملـــر�أة هي ق�ضايـــا �لحتاد 

�لتي يتبناها ويد�فع عنها.
ونفـــت ما ن�رش مـــن معلومـــة مغلوطة بعدد 
“�لبـــالد” يـــوم �ل�ضبـــت �ملا�ضي عـــن وجود 3 
ع�ضـــو�ت مـــن جمعيـــة نه�ضـــة فتـــاة �لبحرين 

مبجل�س �إد�رة �لحتاد.
و�أو�ضحت: ل توجـــد 3 ع�ضو�ت من جمعية 
�لنه�ضـــة مبجل�ـــس �لإد�رة، هـــذه �ملعلومة غري 
�ضحيحة، و�ل�ضحيـــح وجود ع�ضوتني فقط من 

�جلمعية.
  

 130 عضوًا
وتابعت: �جلمعية �لعمومية لالحتاد ت�ضكل 
من 10 مندوبات من كل جمعية ن�ضائية ع�ضوة 
بالحتاد، وعـــدد �جلمعيات �لن�ضائيـــة 13، �أي 
�أن ن�ضـــاب �نعقـــاد �جتماع �جلمعيـــة �لعمومية 

لالحتاد يبلغ 130 ع�ضو�.

ونبهت �إلـــى �أن عدد مقاعـــد جمل�س �إد�رة 
�لحتـــاد 11، ويجري �لقـــر�ع �ملبا�رش من بني 
مندوبات �جلمعيات باجتماع �جلمعية �لعمومية 

لختيار �لإد�ريات.
ولفتت �إلـــى �أن جمل�س �إد�رة �لحتاد عكف 
على �إجر�ء تعديالت تطويرية بالالئحة �لد�خلية 
لالحتـــاد بعـــد م�ضـــاور�ت قانونيـــة و��ضتطالع 
مرئيات �جلمعيـــات �لن�ضائيـــة �لع�ضوة وذلك 
ل�ضمـــان و�ضـــول �أ�ضـــو�ت جميـــع �جلمعيـــات 

�لع�ضوة ملجل�س �لإد�رة.
و�أعلنت �أن �لتعديل �جلديد بالالئحة يكفل 

ت�ضميـــة كل جمعية ملر�ضحـــة لع�ضوية جمل�س 
�لإد�رة.

  

سيناريوهات االقتراع
مـــن  �ملطروحـــة  �ل�ضيناريوهـــات  وعـــن 
بعد �رشيـــان ن�ضو�ـــس �لتعديل علـــى �لالئحة، 
�رشحـــت �أن �ل�ضيناريـــو �لأول دفـــع 11 جمعيـــة 
ملر�ضحاتهـــا ملجل�ـــس �لإد�رة و�متنـــاع �ثنتني 
عـــن �لر�ضـــح فيعني تزكيـــة جمل�ـــس �لإد�رة، 

ت�ضميـــة كل �جلمعيـــات  �لثـــاين  و�ل�ضيناريـــو 
�لع�ضـــوة ملر�ضحـــات �أّي تناف�ـــس 13 مر�ضحة 
علـــى 11 مقعد� �إد�ريا، �أمـــا �ل�ضيناريو �لثالث 
عـــدم تر�ضيـــح معظـــم �جلمعيـــات، �أّي �أن عدد 
�ملر�ضحـــات ملجل�س �لإد�رة �أقـــل من 11 وهنا 
�ضيجـــري �إعـــادة فتح باب �لر�ضيـــح؛ لتمكني 
بقيـــة �جلمعيات مـــن دفـــع �أكرث مـــن مر�ضحة 
للو�ضول لعدد مقاعد جمل�س �لإد�رة �أو ح�ضمها 

ب�ضندوق �لقر�ع.
�لأ�ضا�ضـــي  بالنظـــام  �لن�ـــس  �أن  و�أكـــدت 

لالحتـــاد مل يقيـــد �جلمعيات بعـــدد معني من 
�ملر�ضحات، وهو ما جرت مالحظته بالنتخابات 
�لأخـــرية، بتفاوت عدد �ملر�ضحـــات من جمعية 
لأخـــرى بـــني دفـــع 4 مر�ضحـــات �أو �ثنتـــني �أو 

جمعيات بال مر�ضحات.
  

مسيرة العمل
و�أردفـــت: نطمـــح من خـــالل �لتعديل على 
�لالئحة �لد�خلية باأن لـــكل جمعية طرح مر�ضح 
عنها لتمثيل �ضوتها مبجل�ـــس �لإد�رة، و�إذ� مل 
ترغب يف ذلـــك فيمكن تر�ضـــح جمعيات �أخرى 

على هذ� �ملقعد.
وقالـــت: تعديـــل �لالئحـــة �لد�خليـــة جرى 
عـــن طريق جمل�س �لإد�رة وبعـــد ��ضتطالع ر�أي 
�لهيئة �ل�ضت�ضارية لالحتاد، وهذ� �لتعديل من 
�ضمن تو�ضيـــات �جلمعية �لعمومية لالحتاد يف 

�لعام 2015.
ونبهت �إلى �أنه جرت مر�جعة تعديل �لالئحة 
�لد�خلية لأكرث من مرة قبل وخالل عر�ضها على 
�جلمعيات �لع�ضـــوة و��ضتمز�ج �لآر�ء �ملختلفة 
و�ضول ملا جـــرى �تخاذه من قر�ر يخدم م�ضرية 

عمل �لحتاد للمرحلة �ملقبلة.
وقالـــت �إن مـــا جرى تقريره مـــن تعديالت 
ياأتـــي ��ضتعـــد�د� لالنتخابـــات �ملقبلة لالحتاد 

ب�ضهر �أكتوبر �ملقبل.

• فاطمة �أبو دري�س	

لكــــــــــــــل جمعيــــــــــــــــة �حلــــــــــــــــق بـــدفـــــــــــــــع مـــــر�ضــحتهــــــــــــا لع�ضــــــويــــــــــــــــــة �لإد�رة
را�سد الغائب

قضايا المرأة هي 
قضايا االتحاد التي 

يتبناها ويدافع عنها

تعديل الالئحة 
مـــــــن توصيـــــات 

“العمومية” السابقة

قا�س و4 حمامني بلجنة “الن�سائي” ورفع املرئيات لـ “ال�رشعية”
�ملطالبة باإ�ضد�ر قانون �لأ�رشة منذ �لثمانينات... رئي�ضة �لحتاد:

�لن�ضائــــي  �لحتــــاد  رئي�ضــــة  قالــــت   
فاطمة �أبو دري�س �إن �إد�رتها �ضكلت جلنة 
لو�ضع مرئيات على م�رشوع قانون �لأ�رشة، 
وبع�ضوية �لقا�ضي �ل�رشعي �ل�ضيخ �ضالح 

�ل�ضري و4 حمامني.
�للجنــــة �ضت�ضــــع  �أن هــــذه  وذكــــرت 
جمموعة مــــن �ملرئيات وترفعهــــا للجنة 
�ل�رشعية �ملكلفــــة ملكيا مبر�جعة �لت�رشيع 
لكي ت�ضم مرئيات �لحتاد �لن�ضائي �إلى 

جانب تقرير �للجنة ب�ضاأن مو�د �لقانون.
وبينــــت �أن �لحتــــاد �لن�ضائــــي �أ�ضهر 
يف �لعــــام 2006، ومنــــذ ترخي�ضــــه يتابع 
�لعديد مــــن �مللفات �حلقوقيــــة �ملا�ضة 
�حلقــــوق  وبخا�ضــــة  �ملــــر�أة،  بحقــــوق 

�لد�ضتورية لن�ضف �ملجتمع.

و�أردفت: �أهم �مللفات �رشورة �إ�ضد�ر 
قانــــون موحد لأحــــكام �لأ�ــــرشة، و�لحتاد 
�جلاريــــة  �مل�ضــــاور�ت  باهتمــــام  يتابــــع 
لإ�ضــــد�ر �لقانــــون �جلديــــد، بعــــد �إحالة 
�لقــــر�ح بقانــــون للحكومــــة، وت�ضكيــــل 
جاللة �مللك للجنة �رشعية ملر�جعة �أحكام 
�لقانون وتقرير مــــدى مطابقتها لأحكام 

�ل�رشيعة �لإ�ضالمية. 
 

المادة 353
يطالــــب  �لحتــــاد  �إلــــى  ولفتــــت 
بتعديالت مهمة على قانون �جلن�ضية مبا 
يتيــــح جتني�س �أبنــــاء �لبحرينية �ملتزوجة 
مــــن �أجنبــــي، ويدفع �لحتــــاد نحــــو �إلغاء 

مــــادة بقانــــون �لعقوبــــات تن�ــــس علــــى 
�لعفو عــــن �ملغت�ضب يف حــــال تزوج من 
�ضحيتــــه )�ملق�ضود �ملادة 353 بقانون 

�لعقوبات(.
و�أ�ضــــارت �إلى �أن �لحتــــاد رفع عدد� 
مــــن �لتعديــــالت �ملقرحة علــــى قانون 
مناه�ضــــة �لعنــــف �لأ�رشي �لــــذي �ضدر يف 
�لعــــام 2015، ول يغفل �لحتــــاد حقوق 
بامل�ضانــــع و�ملطالبــــة  �لعاملــــة  �ملــــر�أة 
�مل�ضتمرة بتوفري �ملز�يا �لوظيفية لهذه 

�لفئة �لعاملة بكل جد و�جتهاد و�ضرب.
و�أكــــدت �أن �لحتــــاد يتعــــاون ب�ضكل 
كبــــري مــــع جمل�ضــــي �ل�ضــــورى و�لنو�ب، 
ويرفــــع �لحتــــاد مرئياته بــــكل �لق�ضايا 

�لتي تهم �ملر�أة و�ملجتمع.

وتابعت: من بــــاب �هتمامات �لحتاد 
بقانون �أحكام �لأ�ــــرشة، فقد نظم �لحتاد 
حلقة حو�ريــــة ب�ضاأن �لقانــــون، و�عتباره 
�ضمانــــة لال�ضتقــــر�ر �لأ�ــــرشي، و�ضدر عن 

�حللقة جمموعة من �لتو�ضيات.

توصية اللجنة
ولفتـــت �إلى �أن مـــن �لتو�ضيات �إن�ضاء 
جلنة لو�ضع مرئيات �لحتاد ورفعها للجنة 
�ل�رشعيـــة �ملكلفـــة مبر�جعة م�ـــرشوع قانون 

�لأ�رشة.
وقالت: بالفعل، �ضكل �لحتاد �للجنة، 
وهـــي بع�ضوية قا�س �رشعـــي و4 حمامني، 
مـــن  �للجنـــة جمموعـــة  ت�ضـــع  �أن  وناأمـــل 
�ملرئيات وترفع للجنة �ل�رشعية لكي ت�ضم 
مرئيات �لحتاد �لن�ضائي �إلى جانب تقرير 

�للجنة ب�ضاأن مو�د �لقانون.
ولفتـــت �إلى �أن �لحتـــاد طرف مهم يف 
عمليـــة �إ�ضد�ر قانون �لأ�ـــرشة، وبخا�ضة �أن 
�حلركة �لن�ضائية �لأهليـــة تطالب باإ�ضد�ر 
هذ� �لقانون منذ عقد �لثمانينات �ملا�ضي.

• �ضعار �لحتاد �لن�ضائي	

ع�سوات اإدارة االحتاد 
الن�سائي وجمعياتهن

- رئي�ضــــة �لحتــــاد فاطمــــة �أبــــو دري�ــــس 
)جمعية نه�ضة فتاة �لبحرين(.

- نائب �لرئي�ضة فريدة �إ�ضماعيل دروي�س 
)جمعية �ملر�أة �لبحرينية(.

- �أمينة �ل�ــــرش عفر�ء �ــــرشور )جمعية مدينة 
حمد �لن�ضائية(.

- �لأمينة �ملالية �إميان �لع�ضفور )جمعية 
�لبحرين �لن�ضائية(.

- رئي�ضــــة جلنة �ملوقــــع �لإلكروين مرمي 
�لغ�رشة )جمعية �ضرة لالرتقاء باملر�أة(.

- رئي�ضة جلنة �لعالقــــات �خلارجية �إميان 
�ضويطر )جمعية �ملر�أة �لبحرينية(.

- رئي�ضة جلنة �لأحو�ل �ل�ضخ�ضية و�لعنف 
�لأ�رشي ماري �ل�ضر�وي )جمعية �ضرة لالرتقاء 

باملر�أة(.
- رئي�ضة جلنــــة �لدعم �لقانــــوين و�لأ�رشي 

�ضهزلن خمي�س )جمعية �ملر�أة �ملعا�رشة(.
- رئي�ضة جلنــــة �لعالقات �لد�خلية فاطمة 

علي )جمعية فتاة �لريف(.
- �لع�ضــــوة �لإد�رية �أمل �ل�ضرييف )جمعية 

نه�ضة فتاة �لبحرين(.
- �لع�ضوة �لإد�رية �ضبا �لع�ضفور )جمعية 

�لبحرين �لن�ضائية(.
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حميدان ي�شيد بتوثيق جتربة “بابكو” يف التدريب
الت�شلب ي�شيب الن�شاء بن�شبة ال�شعف والأ�شباب جمهولة 

2.5 مليون م�صاب حول العامل

املنام���ة - وزارة ال�صحة: د�صن���ت اأم�س ال�صبت 
الوكي���ل امل�صاعد للرعاي���ة الأولية وال�صح���ة العامة 
بوزارة ال�صحة م���رمي الهاجري وبتنظيم من اجلمعية 
البحريني���ة ملر�ص���ى الت�صل���ب املتع���دد الحتف���ال 
باليوم العامل���ي للت�صلب املتع���دد، الذي ي�صادف 
ال�صاد����س م���ن مايو م���ن كل ع���ام يف مرك���ز الأمرية 

اجلوهرة للطب اجلزيئي.
واأ�ص���ارت الوكي���ل امل�صاعد يف كلمته���ا اإلى اأن 
مر����س الت�صل���ب املتع���دد يعد م���ن اأك���ر اأمرا�س 
اجلهاز الع�صبي املركزي �صيوعاً بني ال�صباب بالفئة 
العمري���ة من 20 - 40 عاما، وقدر عدد امل�صابني به 
بح���وايل مليوين ون�صف املليون مري�س حول العامل، 
وه���و ي�صيب الن�صاء بن�صبة اأكرب م���ن الرجال وت�صل 

اإلى ن�صبة ال�صعف والأ�صباب جمهولة .
ويف ذات ال�صي���اق، ذكرت الهاج���ري اأن من اأهم 
اأعرا����س املر�س هي التهاب ع�ص���ب الب�رص، والروؤية 
ال�صبابية واملزدوجة، وت�صوه���ات يف متييز الألوان، 
بالإ�صاف���ة اإلى الإ�صابة ب�صعف الأط���راف، و�صعوبة 
التن�صي���ق احلرك���ي والت���وازن و�صع���ف الع�ص���ات 
وت�صنجه���ا بالإ�صاف���ة اإل���ى اأعرا�س مث���ل التنميل اأو 
اخل���در، وا�صطراب النطق الإره���اق، وال�صعور بالأمل، 

وعدم القدرة على الرتكيز.
واأك���دت اأن وزارة ال�صح���ة وف���رت خمتلف طرق 
ت�صخي�س املر����س ومنها الفح����س ال�رصيري، وجهاز 
الرن���ني املغناطي�ص���ي، اإ�صاف���ة اإلى فح����س �صائل 
النخ���اع ال�صوك���ي وعين���ات الدم، والع���اج الطبيعي 
ال���ذي يعد من اأهم طرق التاأهي���ل ملري�س الت�صلب 

املتعدد.

واأردف���ت قائل���ة: وبالرغم من ع���دم وجود عاج 
نهائ���ي للمر����س، اإل اأن وزارة ال�صح���ة وفرت اأحدث 
العاجات للمر�ص���ى، التي ت�صاه���م يف التخفيف من 

حدة الأعرا�س. 
واأ�صاف���ت اأن وزارة ال�صحة ملتزمة بتوفري هذه 
العاجات وتق���دمي اخلدمات امل�صاعدة للمر�صى من 
ع���اج طبيعي وفحو�ص���ات الدم ملتابع���ة املر�صى، 
م�ص���رية اإلى اأن الإع���ان عن اإن�صاء مرك���ز متخ�ص�س 
للت�صل���ب املتع���دد متث���ل خطوة �صباق���ة يف منطقة 
اخلليج العربي، اإذ �صيوفر املركز جميع اخلدمات من 
الفح�س والت�صخي�س اإلى املختربات واأق�صام الأ�صعة 

والتاأهيل والعاج الطبيعي.
بدورها، ا�صتعر�ص���ت رئي�س اجلمعية البحرينية 
ملر�ص���ى الت�صلب املتعدد نهلة اأبوالفتح نبذة حول 
مفه���وم مر�س الت�صل���ب املتعدد واأه���م التحديات 
اليومي���ة التي تواجه املر�ص���ى، وتطلعاتهم الدائمة 
كاف���ة  امل�صوؤول���ني  متابع���ة  وتعزي���ز  ا�صتم���رار  يف 

لحتياجاتهم ومتطلباتهم احلياتية.

وتل���ى حف���ل التد�ص���ني تق���دمي جمموع���ة م���ن 
املحا�رصات الطبية لعدد من املتخ�ص�صني، اإذ حتدث 
ع�صو جمل�س املفو�صني باملوؤ�ص�صة الوطنية حلقوق 
الإن�ص���ان رئي����س م�صت�صف���ى الطب النف�ص���ي �صابقا 
حمي���د اأحم���د ح�صني عن احلال���ة النف�صي���ة للمري�س 

واأثرها على ا�صتقرار احلالة ال�صحية للمري�س.
كم���ا ا�صتعر����س اخت�صا�ص���ي الع���اج الطبيعي 
مب�صت�صفى البحرين الع�صكري عبداهلل ح�صن عبداهلل 
اأه���م التمارين الت���ي ت�صاعد املري����س على احلفاظ 

على لياقته، وحتميه من �صمور الع�صات.
 كما األق���ى عي�صي ال�رصوقي كلم���ة اأو�صح فيها 
حج���م امل�صكل���ة على امل�صت���وى الوطن���ي واخلليجي 
الت���ي مت���ت من���ذ اكت�ص���اف املر����س  والإجن���ازات 
والعاج���ات والأدوية احلديثة، والت���ي توفرها وزارة 
ال�صح���ة و�صاعدت املر�صى كثريا.  كما �صارك فريق 
نخب���ة العاج املهني وميثلهم حممد التاجر، يف فقرة 
لعر����س و�رصح اأدوات وو�صائل للع���اج املهني التي 

ت�صاعد املري�س يف ال�صتقالية يف حياته.

املنام���ة - بن���ا: التقى وزي���ر العمل 
والتنمي���ة الجتماعية جميل حميدان يوم 
اخلمي�س املا�ص���ي بالكاتب علي �صالح، 
الذي اأه���داه ن�صختني من كتابيه “الدور 
التاريخ���ي لبابكو يف التنمي���ة”، و”الدور 

التاريخي لبابكو يف جمال التدريب”.
وبه���ذه املنا�صب���ة، اأ�ص���اد حمي���دان 
بجه���ود الكات���ب يف ا�ص���دار العديد من 
املوؤلفات التوثيقي���ة القيمة التي ينقل 
م���ن خالها ثقافت���ه املتنوع���ة وخا�صة 
خربت���ه العملية اإلى الق���ارئ، م�صيداً مبا 
ت�صمن���ه الإ�صداري���ن املذكوري���ن م���ن 
معلومات قيم���ة، توثق ال���دور الإيجابي 
الذي لعبت���ه �رصكة نفط البحرين )بابكو( 
يف املجتمع من خال اهتمامها منذ بداية 
تاأ�صي�صها بالتنمية والتعليم والتدريب، 
وتاأهي���ل  لتعلي���م  مرك���زاً  اأن�ص���اأت  اإذ 

البحريني���ني،  والعامل���ني  املوظف���ني 
الكف���اءات  �صاه���م يف �صق���ل وتطوي���ر 

الوطنية العاملة بال�رصكة.
واأك���د حمي���دان اأن مملك���ة البحرين 
تفخر بوجود باحث���ني ا�صتطاعوا اإ�صافة 
الكث���ري للمكتب���ة الوطني���ة، م���ن خ���ال 
اإبداعاتهم وموؤلفاتهم، منوهاً يف الوقت 
ذات���ه بجه���د وعط���اء املوؤل���ف يف جم���ال 
ال�صحافة والتوثيق التاريخي، متمنياً له 

دوام التوفيق والنجاح يف خدمة الوطن.
من جانب���ه، اأعرب �صال���ح عن �صكره 
وتقديره للوزي���ر حميدان، وما يبديه من 
دعم للكت���اب واملثقف���ني البحرينيني، 
وال���ذي يعد دافع���اً لتق���دمي املزيد من 
املوؤلفات الأدبي���ة والثقافية والفكرية، 
والتي ت�صب يف تطور وتقدم هذا الوطن 

املعطاء بكوادر اأبنائه. 

عجلة اإ�شدار قانون اأ�رسة موحد انطلقت ول عودة للوراء
الطاق اأمام املحاكم اجلعفرية ي�صتغرق �صنوات... حمامون وحقوقيون: 

املنام���ة - بن���ا: اأكد حقوقي���ون وحمام���ون اأنه 
مل يع���د مقب���ولً تاأخر �ص���دور قانون موح���د لاأ�رصة، 
خ�صو�ص���ا بعد مرور 8 �صن���وات على اإ�ص���دار ال�صق 
ال�صني م���ن قانون الأ�رصة، لفتني اإل���ى اأن الأ�صوات 
التي ما زال���ت تعار�س اإ�صدار ه���ذا القانون “تغرد 
خارج �رصب العدالة املن�صودة وال�صتقرار والتطور”.

واأك���دوا لوكال���ة اأنب���اء البحري���ن ����رصورة ع���دم 
اللتف���ات اإل���ى ذريع���ة “ال�صمانات” الت���ي يت�صبث 
به���ا معار�صو القانون، م�صددي���ن على اأن املمار�صة 
العملي���ة للقان���ون يف �صق���ه الأول اأعط���ت الوق���ت 
ال���كايف لرفع وتعميق التواف���ق املجتمعي ب�رصورته، 
اإ�صاف���ة اإلى اأن ت�صكيل جلنة ت�ص���م رجال الدين من 
الطائفت���ني الكرميت���ني باأم���ر ملكي هو بح���د ذاته 
ال�صمانة التي تاأطر م�صمون القانون وحتفظ بنوده 

مبا يتطابق مع مبادئ واأحكام ال�رصيعة الإ�صامية.
ولفت���وا اإل���ى اأن قان���ون الأ����رصة املوح���د يحقق 
العدالة والإن�صاف بت�ص���اوي املركز القانوين جلميع 
املواطن���ني، كما يعزز الت���زام البحرين بالتفاقيات 
الدولي���ة ذات ال�صلة باملراأة والأ�رصة، اإ�صافة اإلى اأنه 
ينهي معان���اة الن�صاء من متبع���ي املذهب اجلعفري 
واللوات���ي متت���د ف���رتة الف�ص���ل يف ق�صاياه���ن اإلى 
�صن���وات، كم���ا �صي�صه���م يف ت�صهي���ل العم���ل عل���ى 
الإج���راءات  الق�ص���اة واملحام���ني؛ ب�صب���ب و�ص���وح 

و�صمان اللتزام بها.

ضرورة ملحة
م���ن جانبها، �رصحت القائم باأعمال مركز املنامة 
حلقوق الإن�صان دينا اللظي باأن املركز وانطاقاً من 
الأهداف التي توافق عليها الأع�صاء املوؤ�ص�صني منذ 
الع���ام 2011، خ�صو�صا اله���دف التا�صع الذي يوجه 
املركز واأع�صاوؤه ب�صيغة ملزمة للتن�صيق مع اجلهات 
الت�رصيعية واحلكومية املخت�صة للدفع باجتاه تذليل 
ال�صعوب���ات التي تواجه تطبي���ق القوانني املتعلقة 
بحق���وق الإن�صان، واإ�صدار قوانني وت�رصيعات جديدة 
حتف���ظ وحت���رتم حق���وق الإن�ص���ان واإع���ادة النظر يف 
بع�صها، يتابع باهتم���ام كبري اخلطوات الهامة التي 
يتم اتخاذها من قبل ال�صلطات املخت�صة ل�صتكمال 
الف���راغ الت�رصيع���ي عل���ى �صعي���د الأح���كام الأ�رصية.  
وبين���ت اللظي اأن خطوة تنظي���م امل�صائل املنظورة 
اأم���ام املحاك���م ال�رصعية بات���ت �رصورة ملح���ة لتعزيز 
خط���ى �صري العجل���ة ال�صاحية مبفهومه���ا ال�صمويل 
احلقوق���ي  للواق���ع  العام���ة  ال�ص���ورة  ول�صتكم���ال 

خ�صو�صا فيما يتعلق بالأ�رصة واملراأة والطفل.
كم���ا اأ�صارت اإلى اأن املركز �صكل فريقاً قانونياً 
ق���ام بدرا�صة امل�رصوع ب�ص���كل م�صتفي�س من اجلانب 
احلقوقي والقانوين، وخرج مبرئيات وتق�صيم لبنوده 
كافة، �صّمنه���ا مباحظات عامة، كما قام بال�صتعانة 
مبتخ�ص�صني يف العل���وم ال�رصعية ال�صنية واجلعفرية 
والذي���ن تو�صلوا ملا تو�صل اإلي���ه الفريق احلقوقي 
والقان���وين، بك���ون ه���ذا القان���ون �صيع���زز احلقوق 
الأ�رصية وفق مفاهيم وقيم ال�رصيعة يف املقام الأول، 
ومب���ا يتواف���ق م���ع املب���ادئ احلقوقية ال���واردة يف 

الد�صتور والت�رصيعات الوطني���ة واملواثيق الدولية، 
خ�صو�صا ال�رصعية الدولية حلقوق الإن�صان واتفاقية 
الأمم املتحدة حلقوق الطفل، واتفاقية الق�صاء على 

جميع اأ�صكال التمييز �صد املراأة )�صيداو(. 

ضمانات كافية
وقال النا�ص���ط احلقوقي واملحامي فريد غازي: 
“كان هن���اك وم���ا زال م���ن يتحدث ع���ن )�صمانات( 
للطائف���ة اجلعفري���ة الكرمي���ة بعدم تغي���ري قانون 
الأ�رصة املوحد م�صتقباً من دون م�صاركة املخت�صني، 
وتوافق هذا القانون م���ع املرجعية لطمئنان العامة 
اإلى املحاكم ال�رصعية”، واأ�صاف “رغم جميع املطالب 
عرب �صنوات باإ�ص���دار ال�صق الثاين من قانون الأ�رصة، 
اإل اأن جالة امللك مل ي�صدر هذا القانون باأمر ملكي، 
���ل اأن ياأخذ جمريات���ه الد�صتوري���ة، واأن يكون  وف�صَّ

هناك اأكرب توافق �صعبي ممكن حوله”.
واأ�صار اإل���ى اأن اإ�صدار جالة امللك اأمره ال�صامي 
بت�صكيل جلن���ة �رصعية ملراجعة م����رصوع قانون الأ�رصة 
دلي���ل عل���ى رغبة �صامي���ة على احت���واء جمي���ع الآراء 
الفقهي���ة وال�رصعية ومراعاة جمي���ع تفا�صيل الفروق 

املذهبية يف جمال ق�صايا الأ�رصة، و�صولً اإلى �صدور 
قانون اأ�رصة جامع مانع يلبي احتياجات الأ�رصة واملراأة، 
ويعزز من احلقوق ال�صخ�صية لاأفراد، والتاأكد متاماً 
من مطابقة بنود القان���ون املرتقب لأحكام ال�رصيعة 
اأي �صمان���ات  اأن احلدي���ث ع���ن  الإ�صامي���ة. واأك���د 
اإ�صافية م���ا هو اإل حماولة التف���اف على �صدور هذا 
القان���ون ورغب���ة بتعطيل���ه، وقال “م���ن املتوقع اأن 
يح���اول البع�س و�صع العراقيل اأم���ام �صدور قانون 
الأ�رصة املوحدة متم�صكا بحجج واهية وحماول التاأثري 
على عق���ول النا�س من اأجل خدم���ة م�صالح خا�صة”، 
واأ�ص���اف اأن مثل هذا الت�رصف���ات تنم عن اأفق �صيق 
ل يدرك عدم جدوى الوق���وف اأمام احلركة الطبيعية 

للزمن والتطور”. 

قانون طال انتظاره
بدوره، اأكد رئي�س جمموعة حقوقيون م�صتقلون 
بال�رصع���ة  القان���ون  �ص���دور  اأهمي���ة  نا����رص  �صلم���ان 
الق�ص���وى، وقط���ع الطري���ق عل���ى حم���اولت عرقلة 
اإ�صداره عن طريق تك���رار ذرائع واهية ن�صمعها منذ 
�صنوات ومل ت�صفر اإل عن مزيد من احلالت الإن�صانية 

ال�صعبة لن�صاء من املذهب اجلعفري بائ�صات نراُهنَّ 
كل ي���وم عل���ى اأب���واب املحاكم يرتج���ني ويرجتني 
اخلا�س من جحيم حياتهن الزوجية من دون اكرتاث 

فعلي ل�رصخاتهن. 
و�ص���دد عل���ى اأن���ه يج���ب الوق���وف بق���وة اأمام 
حماولت الت�صكي���ك يف اأهلية املخت�صني من اأع�صاء 
جمل�س ال�صورى الذين �صاغوا ن�صو�س قانون الأ�رصة 
املوح���د، وكذلك القن���وات الد�صتورية التي مير بها 
ه���ذا القان���ون متهيدا ل�ص���دوره املرتق���ب، والذي 
ي�ص���كل خط���وة وا�صعة عل���ى طريق تعزي���ز ا�صتقرار 

وترابط املجتمع ككل.
واأ�ص���اد بحملة الت�صامن والدع���م الوا�صعة التي 
لقيه���ا الإعان ع���ن قرب �صدور قان���ون اأ�رصة موحد، 
م�صيف���اً اأن ه���ذه احلمل���ة يج���ب اأن تتوا�ص���ل ب���ل 
وتت�صاعد؛ درءاً لأ�صوات املعرت�صني التي ما باتت 
ت���رتدد وتعلو منذ �صنوات يف كل مرة يجري احلديث 
فيه���ا عن ����رصورة اإ�ص���دار ال�صق اجلعف���ري لقانون 
الأ�رصة، والتي و�صلت يف بع�س الأحيان اإلى حتري�س 
وحت�صي���د النا�س - مبا يف ذلك الن�صاء - للخروج اإلى 
ال�صارع رف�صا لهذا القان���ون، رغم كل الفوائد التي 

يحملها يف طياته ل�صمان عدالة التطبيق عند احتكام 
اأفراد الأ�رصة البحرينية.

 10 آالف للحصول على الطالق
كما قالت املحامية فوزية جناحي اإن املتقا�صني 
اأمام املحاك���م اجلعفرية، واملحام���ني، �صاقوا ذرعا 
بالو�ص���ع الراهن؛ نتيج���ة عدم وجود قان���ون وا�صح 
ينظم الق�صايا الأ�رصية يف املحاكم اجلعفرية، ويح�رص 
الأمور كلها بيد قا�صي املحكمة اجلعفرية.  واأ�صافت 
“اأ�صمع عن ت�رصيع الإجراءات والنهو�س باأداء املحاكم 
اجلعفري���ة، لكن���ي �رصاح���ة ل اأمل�س ذل���ك على اأر�س 
الواق���ع، وموكات���ي م���ن الطائفة اجلعفري���ة ل زلن 
يعانني من طول اأم���د التقا�صي”، وتابعت “ح�صول 
امل���راأة اجلعفرية على حقها بالط���اق �صبه م�صتحيل 
اإل اإذا واف���ق زوجه���ا على تطليقها، لذل���ك تلجاأ اإلى 
اخلل���ع، ويف معظم حالت اخللع ت�صط���ر للتنازل عن 
جمي���ع حقوقها حتى حقها يف ح�صان���ة اأطفالها، كما 
تدفع لزوجه���ا مبالغ مالية ت�ص���ل اأحيانا لع�رصة اآلف 
دينار حتى يقبل بتطلقيها”. وك�صفت جناحي عن اأن 
له���ذه ال�صعوبات بتنا نرى تزاي���د الطلب على اإبرام 
عقود الزواج اأمام املحاكم ال�صنية، لكن هذا م�صموح 
فقط يف حال كان اأحد الزوجني من الطائفة ال�صنية.

صعوبات يجب أن تنتهي
ويف الجتاه ذاته ذهبت املحامية �صهى اخلزرجي 
اإل���ى اأن اأحد اأب���رز املعوقات وامل�ص���اكل التي تواجه 
الق�ص���اء اجلعفري، هو غياب مرجعية واحدة لاأحكام 
ال�رصعية مما ي���وؤدي اإلى �صدور اأح���كام متناق�صة يف 
ق�صايا مت�صابهة، اإذ اإن���ه يتعذر يف كثري من الأحيان 
حتديد م�صري الدعوى �صواء كان بالقبول اأو الرف�س 
لخت���اف توجه���ات الق�ص���اة ومدار�صه���م الفقهية، 
ويخ�ص���ع الأمر يف كثري من الأحيان للروؤية ال�صخ�صية 
للقا�صي. واأو�صحت اأن احلكم يف املحاكم اجلعفرية 
الك���ربى يج���ب اأن ي�صدر بح�صب القان���ون بالتداول 
بني ق�صاة املحكمة الثاثة، اإل اأن ما يطبق يف الواقع 
بخ���اف ذلك، حيث يقت�صم الق�ص���اة الدعاوى بينهم 
ويف�ص���ل كل قا�صي يف جمموعة منها، وهو ما يوؤدي 
ل�ص���دور اأح���كام متناق�صة م���ن ذات املحكمة. وراأت 
اأن �ص���دور قان���ون موح���د لاأ�رصة �صي�صه���ل الف�صل 
يف الدعاوى اأم���ام املحاكم ال�رصعي���ة ويخت�رص فرتات 
التقا�ص���ي، كما اأن املحامي �صيك���ون على بينة منذ 

البداية مبدى جدوى رفع الدعوى من عدمه.
واأ�ص���ارت اإل���ى م�صكل���ة اأن املحاك���م اجلعفرية 
عادة ما ت�شرتط اقرتان الهج���ر بعدم الإنفاق لإيقاع 

الطاق، وهذا يوقع املراأة يف ظلم كبري. 

الحفاظ على كيان األسرة 
بدورها اأكدت املحامية ابت�ص���ام ال�صباغ اأهمية 
اإ�ص���دار قان���ون الأ�رصة املوح���د الذي يحف���ظ لاأ�رصة 
كيانه���ا وكيونته���ا، لكنه���ا دع���ت يف الوق���ت ذاته 
اإل���ى اإعطاء ه���ذا القانون حق���ه الوايف م���ن الدرا�صة 

والتمحي�س؛ بغية اخلروج به كاما متكاما.
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واجبات سفارتنا 
بماليزيا

 ج���اء التوجي���ه امللك���ي لت�رسي���ع افتتاح 
�سفارة املنامة بكوالملبور، اإدراًكا لإمكانيات 
ماليزيا، الواقعة بقلب املجموعة القت�سادية 
للآ�سي���ان، وهي املحطة الأول���ى جلولة عاهل 
ال�سعودي���ة �سلم���ان بن عبدالعزي���ز الآ�سيوية 

قبل 3 اأ�سهر.
الع���رب يتجهون �رسًقا بالأع���وام الأخرية، 
وهو تاأكي���د لنجاح روؤية �سم���و رئي�س الوزراء 

بجدوى تعميق التعاون اخلليجي الآ�سيوي.
حتف���ظ الذاك���رة البحريني���ة اأن ����رسكات 
ماليزية نّفذت اأب���رز امل�ساريع ال�سرتاتيجية، 
مثل: حلب���ة البحري���ن لل�سباق، وج����رس املنامة 
ال�سم���ايل، و�س���ارع ال�سيخ خليفة ب���ن عي�سى 

وجممع “�سيتي �سنرت”.
وم���ا زاد م���ن بهجت���ي تزم���ن التوجي���ه 
لفتتاح ال�سفارة، خ���لل ال�سهرين املقبلن، 
وما يتطلبه ذلك من تن�سيق مع وزارة الرتبية 
والتعلي���م، لفت���ح ملحقية ثقافي���ة ب�سفارتنا 
بكوالملب���ور؛ ب�سب���ب وج���ود ع���دد كب���ري من 
طلبتن���ا. ول ميك���ن ن�سي���ان ق�س���ة اختط���اف 
الطال���ب البحرين���ي قب���ل 3 اأع���وام. واجله���د 
البط���ويل للفريق الأمن���ي البحريني، وحتريره 

بكل اقتدار.
ال���وزراء، وامل�سوؤول���ن بالدولة،  واأم���ام 
وال�سفري املكلف بحمل احلقيبة الدبلوما�سية 
لتفعي���ل  ثقيل���ة،  واجب���ات  بكوالملب���ور، 

اتفاقيات كثرية، ومن اأبرزها:
مب�ساري���ع  ماليزي���ا  جت���ارب  درا�س���ة   -

التعمري واملحافظة على الرتاث.
- تاأخ���ر وع���د وزي���ر الأ�سغ���ال و�س���وؤون 
البلدي���ات والتخطي���ط العم���راين، املعلن يف 
الع���ام 2014، بتكليف �رسك���ة ماليزية باإن�ساء 
متنزه عام يطل عل���ى �سارع ال�سيخ خليفة بن 

�سلمان ال�رسيع مبدينة حمد.
- �سع���ي وزارة املوا�س���لت والت�س���ال 
�سياحي���ة،  وجه���ة  البحري���ن  مط���ار  جلع���ل 
ع���ر ا�ستقب���ال وف���ود احلج���اج واملعتمرين 
املاليزين يف طريقهم اإلى الديار املقد�سة.  
- اتفاق هيئة ج���ودة التعليم والتدريب 
على حم���اذاة الإطار البحرين���ي للموؤهلت، مع 
الإطار املاليزي للموؤهلت، منذ العام 2014.

- اإجراء درا�سة جدوى لإن�ساء حمطة لإدارة 
النفايات ال�سلبة وحتلية املياه بالبحرين.

- درا�سة �رسكة “ممتلكات” جدوى زيادة 
اإ�س���دار ملي���ار دولر اأمريك���ي م���ن ال�سندات 

الإ�سلمية يف بور�سة ماليزيا.
 

تيــــــــــار
“يظهر مع���دن الإن�سان يف الطريقة التي 

ي�سمد بها حتت وطاأة املحن”.
املوؤرخ الإغريقي بلوتارخ

راشد 
الغائب

rashed.ghayeb
 @albiladpress.com

تيارات

12�شهريًجا ل�شفط البالعـات يف “ال�شماليـة”
ل �سكاوى بتق�سري ال�رسكة يف اإجناز العمل... الغتم:

اأفاد مدير عام بلدية املنطقة ال�سمالية يو�سف 
الغت���م عن وج���ود 12 �سهريًج���ا خم�س�ًس���ا ل�سفط 
مي���اه املج���اري يف املحافظة، وتعم���ل على فرتتن 

�سباحية وم�سائية.
ولفت يف رّده على �س���وؤال لع�سو جمل�س بلدي 
ال�سمالي���ة حم���د الدو����رسي اإلى اأن تل���ك ال�سهاريج 
موزع���ة على مناطق املحافظة م���ن خلل تخ�سي�س 
�سهريجن ملنطقتي عايل و�سلماباد، و4 �سهاريج 
ملدينة حمد واملنطقة الغربية، و6 �سهاريج للقرى 

الواقعة على �سارع البديع وتوابعه.
واأ�سار ب�س���اأن �سكاوى الأه���ايل من عدم �سفط 
ال�سهاري���ج للبلع���ات بالكام���ل، اإلى اأن���ه خوطبت 
ال�رسكة املتولية لعملية ال�سفط، واإ�سعارهم ب�رسورة 

توجيه �س���واق ال�سهاري���ج ب�رسورة اللت���زام ببنود 
العقد املرم مع البلدية.

واأو�ضح اأن م���ن ال�رشوط املطلوبة العتماد عمل 
ال�سهاري���ج، تتمثل يف توقيع اأ�سح���اب املنزل باأن 

العمل قد مت على اأكمل وجه.
واأكد اأن���ه مل ت�سلهم اأي �س���كاوي موثقة بهذا 
ال�س���اأن، مبدًيا ا�ستعداد البلدي���ة لتلقي اأي �سكوى 

والتحقيق ب�ساأنها.
ا عل���ى �سك���وى الع�س���و البل���دي من كرثة  وردًّ
الت�سالت التي ترده لطلب زيادة عدد ال�سهاريج، 
���ا جممع 457، قال الغتم اإنه مت توفري عدد  خ�سو�سً
3 �سهاري���ج م���ن قب���ل وزارة الأ�سغ���ال والبلديات 
للعم���ل يف املجمع الت���ي كرثت ب�ساأن���ه الت�سالت، 
اإ�ضافة اإل���ى �ضهاريج البلدية، والعمل على معاجلة 

ا. •امل�سكلة مبعدل 8 �ساعات يوميًّ يو�سف الغتم	 • حمد الدو�رسي	

�شيد علي املحافظة

الإ�شالم اأول من اأ�ش�ش للتعددية والتعاي�ش ال�شلمي
داعيا حل�سور منتدى “وثيقة املدينة” الثلثاء... املفتاح:

املنامة - وزارة العدل وال�سوؤون الإ�سلمية 
لل�س���وؤون  ال���وزارة  وكي���ل  اأك���د  والأوق���اف: 
الإ�سلمي���ة ب���وزارة العدل وال�س���وؤون الإ�سلمية 
والأوق���اف ال�سي���خ فري���د املفت���اح اأن الإ�سلم 
بو�سطيت���ه و�سماحت���ه هو اأول م���ن اأ�س�س لقيم 
يف  ال�سب���ق  ل���ه  وكان  ومبادئه���ا،  املواطن���ة 
الدع���وة اإل���ى التعاي����س ال�سلمي وقب���ول الآخر، 
اإذ جتل���ى ذل���ك يف اأول وثيق���ة ر�ضمي���ة وا�ضحة 
املع���امل لإدارة التعددي���ة والتعاي����س ال�سلمي 
يف املجتم���ع الإ�سلم���ي، وه���ي وثيق���ة املدينة 
الت���ي اأر�سى دعائمه���ا ر�س���ول اهلل )�سلى اهلل 
عليه واآل���ه و�سلم(، فحفظت حق���وق امل�سلمن 
وغ���ري امل�سلمن وح���ددت ما يج���ب عليهم اإزاء 

جمتمعهم.
واأو�ض���ح املفت���اح: اإن دينن���ا احلني���ف دعا 
امل�سلم���ن اإل���ى ال���ر والق�س���ط لغريه���م ممن 

يعي�س���ون معه���م يف وط���ن واحد، ومن���ع الظلم 
والبغ���ي والعت���داء عل���ى م���ن يتعاي�س���ون م���ع 
امل�ضلمني، وهذا ما يوؤكد �رشورة تر�ضيخ مفهوم 
املواطن���ة؛ باعتباره���ا �سمام الأم���ان وال�سخرة 

التي تتفتت عليها معاول التطرف والرهاب.
وقال: اإن وزارة العدل وال�سوؤون الإ�سلمية 
والأوق���اف انتهج���ت من���ذ امل����رسوع الإ�سلح���ي 
لعاه���ل الب���لد �ساح���ب اجلللة املل���ك حمد بن 
عي�سى اآل خليفة، ا�سرتاتيجية وطنية قائمة على 
الو�سطية كمنهاج، ونف���ذت الكثري من الرامج 
والفعالي���ات يف هذا ال�ضبيل، وهي ما�ضية باإذن 
اهلل تعال���ى يف حتقيق املزيد؛ و�س���ولً ملجتمع 

ي�سوده الأمن والرخاء وينعم بالوحدة والإخاء.
واأ�سار وكيل الوزارة لل�سوؤون الإ�سلمية اإلى 
اأن ال���وزارة �ستنظم الثلث���اء املقبل بقاعة اأوال 
بفندق اخلليج منتدى بعنوان “وثيقة املدينة - 

عق���د املواطنة الأول”، حيث ي�سارك فيه كوكبة 
من العلم���اء والدع���اة واملتخ�س�سن من داخل 
اململك���ة وخارجها، وه���م اأ�ستاذ الفق���ه بجامعة 

املل���ك في�س���ل باململك���ة العربي���ة ال�سعودية 
والع�س���و ال�سابق لهيئة كب���ار العلماء باململكة 
قي�س اآل مب���ارك، واملرجع اللبناين علي الأمن، 
واأ�ستاذ الفقه بجامعة الكويت حممد عبدالغفار 
ال�رسيف، ورئي�س حمكمة التمييز بالدائرة ال�سنية 
ال�سيخ عدنان القطان، وامل�ست�سار والأكادميي 
م���ال اهلل احلم���ادي، وع�س���و املجل����س الأعل���ى 

لل�سوؤون ال�سلمية ال�سيخ حممد عبداملهدي.
ودع���ا املفت���اح اجلمه���ور الك���رمي حل�سور 
جل�سات املنتدى التي متتد من التا�سعة �سباحاً 
حتى الواحدة ظه���ًرا، وال�ستفادة مما �سيطرحه 
املنتدون من حماور ذات علقة بوثيقة املدينة 
واأه���م بنوده���ا، ومعاي���ري املواطن���ة ال�ساحلة، 
ف�سلً ع���ن ت�سلي���ط ال�سوء على ميث���اق العمل 
الوطني؛ باعتباره عقًدا ارتبط بالأ�سل وا�ستثمر 

اأدوات الع�رس احلديث.

•  ال�سيخ فريد املفتاح	

بدء تطوير طريق حيوي مبجمع 933 بالبحري
بكلفة 300 األف دينار وملدة 6 اأ�سهر

الرفاع – بلدي املنطقة اجلنوبية: اأفاد رئي�س 
جمل�س بل���دي املنطقة اجلنوبية اأحم���د الأن�ساري 
ممثل الدائرة الثالثة عن منطقة البحري واحلجيات 
عن بدء تطوي���ر طريق 3323 مبجمع 933 بالبحري 

بكلفة اإجمالية تبلغ 300 األف دينار.
واأو�ضح االأن�ضاري اأن التطوير املزمع للطريق 
املذك���ور الواقع بن �س���ارع اأم النع�س���ان و�سارع 

37 ابت���داًء م���ن جام���ع املرباط���ي م���روًرا مبحاذاة 
مدر�سة مالك بن اأن�س البتدائية للبنن، �سي�سمل 
اإعادة ر�س���ف ال�سارع بالكامل واأعم���ال الإنارة مع 
متدي���دات خط���وط الكهرب���اء باالإ�ضاف���ة الأنابيب 
املياه وعمل اأر�سف���ة جانبية ومواقف بالقرب من 
مدر�ضة مالك بن اأن����س مو�ضًحا اأن اأعمال التطوير 

�ست�ستغرق �ستة اأ�سهر.

اأه���ايل  الأن�س���اري  ال�س���دد، دع���ا  ويف ه���ذا 
الدائ���رة اإلى ال�سر والتعاون مع املقاول ومراعاة 
موق���ع  عل���ى  املروري���ة  والعلم���ات  الإر�س���ادات 
التطوي���ر حتى انتهاء اأعمال التطوير لل�سارع الذي 
م���ن املوؤمل عن���د النته���اء من���ه اأن ينعك�س على 
�سهول���ة وان�سيابية احلرك���ة املرورية يف املنطقة 

على هذا ال�سارع احليوي. •  اأحمد الأن�ساري	

مركز البحرين للتدريب الربملاين يعتزم التو�شع خليجيا
ً اأبرم �رساكات دولية تهدف اإلى تنظيم 3 دورات متخ�س�سة �سهريا

املنامة - مرك���ز البحرين للتدري���ب الرملاين: 
يوا�س���ل مركز البحرين للتدري���ب الرملاين بالأمانة 
العام���ة ملجل�س النواب جه���وده الرامي���ة اإلى تعزيز 
الثقاف���ة الرملاني���ة والإ�سه���ام يف ن����رس امل�س���رية 

الدميقراطية.
وو�ض���ع املركز خ���ال ال�ضه���ور املا�ضية، خطة 
تنفيذية تهدف اإلى ن����رس وتعزيز الثقافة الرملانية 
ب���ن جميع �رسائح املجتمع، وتو�سي���ع ال�ستفادة من 
برام���ج ودورات املرك���ز اإل���ى دول جمل����س التعاون 
اخلليج���ي، واإقام���ة العدي���د م���ن ال����رساكات املحلية 
والدولي���ة، والرامية اإلى تطوي���ر الأداء الرملاين من 

خ���لل ال�ستفادة من التج���ارب واخلرات الناجحة يف 
جمال العمل الرملاين، وما تقدمه كرى املوؤ�س�سات 
واملعاه���د التدريبية املتخ�س�سة من برامج ودورات 

يف ال�ساأن الرملاين.
وتنفي���ذاً لتوجيهات رئي�س جمل�س النواب اأحمد 
امل���ل، داأب املرك���ز من���ذ تد�سينه يف الع���ام 2016 
عل���ى مبا�رسة اأعمال���ه يف ت�سميم الرام���ج والدورات 
التدريبي���ة الت���ي ت�سته���دف �رسائح املجتم���ع كافة، 
ليك���ون راف���داً من رواف���د التدري���ب الرملاين على 
م�ست���وى املنطق���ة، واليوم، يق���دم مرك���ز البحرين 
�سهري���اً  تدريبي���ة  دورة   28 الرمل���اين  للتدري���ب 

)مبع���دل 7 دورات اأ�سبوعي���اً(، ي�ستفي���د منها 233 
م�ساركاً �سهرياً )مبعدل 58 م�ساركاً اأ�سبوعياً(.

واأبرم مركز البحرين للتدريب الرملاين العديد 
من ال����رساكات الدولي���ة، واأبرزها م���ع كل من مكتب 
الأم���م املتحدة الإمنائ���ي، ووزارة التج���ارة اخلارجية 
الأمريكي���ة، وموؤ�س�سة وي�ست منت�سرت للدميقراطية، 
وتهدف اإل���ى تق���دمي دورات متخ�س�س���ة يف ال�ساأن 
الرملاين، اإذ اأقام املركز خلل 3 �سهور )7( دورات 
�سارك فيه���ا 106 م�ساركن من الن���واب ومنت�سبي 

الأمانة العامة ملجل�س النواب
ول يغف���ل مرك���ز البحرين للتدري���ب الرملاين 

اأهمي���ة ن�رس الثقافة الرملانية ل���دى طلبة اجلامعات 
يف مملك���ة البحري���ن، اإذ اإن���ه عك���ف خ���لل 3 �سه���ور 
وحتت �سع���ار “طلب���ة اجلامعات يف مملك���ة البحرين 
يتدربون يف اأروق���ة جمل�س النواب”، على اإقامة عدد 
من ال���دورات التدريبية وور����س العمل واملحا�رشات 
التثقيفية والتي �سارك فيها 192 طالباً من خمتلف 
اجلامعات بالبحرين، وهدفت هذه الرامج التدريبية 
اإل���ى تكري����س الثقاف���ة الرملانية وتعري���ف الطلبة 
اجلامعي���ن باخت�سا�س���ات ال�سلط���ة الت�رسيعي���ة يف 
مملكة البحرين. كما يتمّي���ز مركز البحرين للتدريب 
الرمل���اين بتقدمي���ه برنام���ج علم���ي متخ�س����س يف 

املواطن���ة والثقافة الرملاني���ة، والذي مت ت�سميمه 
بن���اًء على توجيهات رئي�س املجل����س، وي�ستمل على 
دورات وحما����رشات ع���دة تتن���اول تاري���خ البحري���ن 
املل���ك،  جللل���ة  الإ�سلح���ي  بامل����رسوع  والتعري���ف 
وال�سلط���ة الت�رسيعي���ة واخت�سا�ساته���ا، واملنظمات 
والحتادات الدولي���ة ذات ال�ساأن الرملاين، وتهدف 
اإل���ى ن����رس الثقاف���ة الرملاني���ة بن خمتل���ف �رسائح 
املجتمع البحريني، ويقيم املركز 4 دورات تدريبية 
�سهرياً ي�سارك فيه���ا 75 م�ساركاً من خمتلف �رسائح 
املجتم���ع البحريني، وحتت���وي ال���دورة الواحدة على 

)45( �ساعة تدريبية لكل م�سارك.
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ارتياح دويل للم�شتوى املتقدم يف التنمية امل�شتدامة بالبحرين

بوحجي: الوعي املروري والأخالق يقلالن من ن�شبة احلوادث

ك�شف النقاب عن تفا�شيل #مبادرات_خالد_بن_حمد 2017

العامل يواجه حتديات ب�شاأن اإدارة املخلفات واملواد الكيميائية

يف موؤمتر �سحايف حتت�سنه قاعة الرفاع بـ “الرجن�سي” اليوم

اأكد اأن البحرين ترحب مبخرجات “اجتماع الأطراف”... بن دينه:

ُيك�سف اليوم )الأحد( عن تفا�سيل #مبادرات_
باملوؤمتــــر  وذلــــك   ،2017 للعــــام  خالد_بن_حمــــد 
ال�سبــــاب  �ســــوؤون  وزارة  تعقــــده  الــــذي  ال�سحــــايف 
والريا�ســــة، بالتعاون مــــع املكتــــب الإعالمي ل�سمو 
ال�سيــــخ خالــــد بن حمد بــــن عي�سى اآل خليفــــة بقاعة 
الرفــــاع يف فندق رجن�ســــي انرتكونتيننتــــال ال�ساعة 

الرابعة والن�سف ع�رصا.
وكان النائــــب الأول لرئي�ــــس املجل�ــــس الأعلى 
لل�سبــــاب والريا�سة رئي�س الحتاد البحريني لألعاب 
القوى �سمو ال�سيخ خالد بن حمد اآل خليفة وجه لعقد 
موؤمتر �سحايف لتد�ســــن مبادرات �سموه الريا�سية، 

الثقافية والإن�سانية لهذا العام. 
والريا�ســــة  ال�سبــــاب  �ســــوؤون  وزارة  واأنهــــت 
بالتن�سيــــق والتعــــاون مــــع املكتب الإعالمــــي ل�سمو 
ال�سيخ خالد بن حمد بن عي�سى اآل خليفة الرتتيبات 
كافــــة لعقــــد املوؤمتــــر، ووجــــه املكتــــب الإعالمــــي 
الدعوات ملختلف و�سائل الإعالم املحلية والأجنبية، 
وكذلــــك القنــــوات التلفزيونيــــة لتغطيــــة املوؤمتر، 
كمــــا وجه الدعوة ملنت�سبي الحتــــاد البحريني لذوي 
الإعاقــــة، واملهتمــــن بال�ســــاأن الفنــــي وامل�رصحــــي 

واأع�ساء املراكز ال�سبابية باململكة.
وبح�سب برنامج املوؤمتــــر، ف�سوف يتم الك�سف 
عن اأخر حت�سريات الــــوزارة لإقامة الن�سخة اخلام�سة 
لــــدوري خالــــد بن حمــــد للمراكــــز ال�سبابيــــة ولذوي 
الإعاقــــة لكرة قــــدم ال�ســــالت، كما �سيتــــم الإعالن 
ر�سميا عــــن تنظيم مملكــــة البحريــــن لبطولة العامل 

لالألعاب الذهنية، واأبرز املفاجاآت التي �ستحت�سنها 
الن�سخــــة الثالثــــة ملهرجــــان جائــــزة خالــــد بــــن حمد 
للم�رصح ال�سبابي لالأندية الوطنية واملراكز ال�سبابية 

لــــذوي الإعاقة، كمــــا �سي�سهد هــــذا املوؤمتر الإعالن 
عن املواعيــــد الر�سمية لإقامــــة فعاليات املبادرات 

بالفرتة املقبلة.

جنيـــف - بنـــا: تراأ�ـــس الرئي�ـــس التنفيذي 
للمجل�ـــس الأعلـــى للبيئـــة حممد بـــن دينه وفد 
مملكـــة البحريـــن يف الجتمـــاع الـــوزاري رفيـــع 
امل�ستـــوى الذي عقد يف ختـــام اجتماع الأطراف 
لتفاقيـــات بازل وروتـــردام و�ستوكهومل الذي 

اختتمت فعالياته اأم�س الأول يف جنيف.
و�ســـارك بن دينـــه يف املائـــدة امل�ستديرة 
للـــوزراء رفيعي امل�ستـــوى ملناق�ســـة الفر�س 
للمـــواد  �سليمـــة  لإدارة  للم�ستقبـــل  املتاحـــة 
الكيميائية واملخلفات يف �سوء اأهداف التنمية 
تنفيـــذ  تعزيـــز  وفر�ـــس   ،2030 امل�ستدامـــة 
التفاقـــات الثالثة من خالل ال�ـــرصاكات، اإ�سافة 
اإلى فر�س تقليل املخلفات والتلوث يف �سبيل 

متكن الزدهار القت�سادي والجتماعي.
وقـــال الرئي�س التنفيـــذي للمجل�س الأعلى 
للبيئـــة “اإن مملكـــة البحرين ترحـــب مبخرجات 
اجتمـــاع الأطـــراف، داعيـــا اإلى مزيد مـــن الدعم 
الفني واملايل للـــدول ذات القت�ساد املتحول 
والدول اجلزرية ال�سغرية مل�ساعدتها ومتكينها 

يف تنفيذ التزاماتها جتاه التفاقات”.
واأكد اأن العـــامل يواجه حتديات كبرية على 
م�ستوى اإدارة املخلفات واملواد الكيميائية يف 
ظل التو�ســـع والتطور على امل�ستوى ال�سناعي 
وغريه من القطاعات، مما يتطلب اأطرا ت�رصيعية 
وطنيـــة ودوليـــة تتنا�ســـب مع هـــذه التحديات 
حلمايـــة الإن�ســـان وتوفري بيئـــة اآمنه يف خمتلف 
االأو�صاط، مبا ال ي�ؤثر على التنمية االقت�صادية.
وكانـــت �سكرتاريـــة اتفاقيـــة بـــازل لنقل 
املخلفـــات اخلطـــرة عرب احلـــدود كرمت مملكة 
البحرين عن المتثال من بن 9 دول مكرمة من 

اأ�سل 197 طرفا علـــى هام�س اجتماع الأطراف، 
بح�سور بن دينه.

اجلدير ذكـــره اأن مملكـــة البحرين ان�سمت 

واتفاقيـــة   1992 العـــام  يف  بـــازل  لتفاقيـــة 
روتردام يف العـــام 2012 واتفاقية �ستوكهومل 

يف العام 2006.

• �سمو ال�سيخ خالد بن حمد اآل خليفة	

• �سعار مبادرات خالد بن حمد	

• ه�سام حممد اجلودر	

و�ســـوؤون  الأ�سغـــال  وزارة   - املنامـــة 
البلديـــات والتخطيـــط العمـــراين: اجتمعـــت 
جلنـــة  رئي�ـــس  للطـــرق  امل�ساعـــد  الوكيـــل 
التن�سيق واملتابعـــة بوزارة الأ�سغال و�سوؤون 
البلديـــات والتخطيط العمـــراين هدى فخرو، 
برئي�س جمل�س بلدي املنطقة ال�سمالية ممثل 
الدائـــرة احلادية ع�رصة حممـــد بوحمود؛ وذلك 
للتباحـــث حول احتياجات الأهايل من م�ساريع 

البنية التحتية.
ويف بدايـــة اللقاء، رحبـــت فخرو بالع�سو 
البلدي، م�سيدًة بالـــدور البارز الذي يقوم به 
اأع�ساء املجال�س البلدية يف تلم�س احتياجات 
املواطنن واملقيمن والعمل على متابعتها 
واإي�سالها للم�سوؤولن؛ مـــن اأجل العمل على 

تذليل العقبات كافة. 
وخالل الجتماع، طـــرح بوحمود عددا من 
الطلبـــات يف قطـــاع الطرق، والتـــي ت�سمنت 
طلـــب تعديـــل منفـــذ ال�ســـوق الواقـــع على 

طريـــق 1619 مبجمـــع 1216 مبدينـــة حمد، 
مـــن  بالقـــرب  ال�سيـــارات  مواقـــف  واإن�ســـاء 
املحـــالت التجاريـــة الواقعة على �ســـارع دار 
كليب، اإ�سافة اإلـــى درا�سة ال�سالمة املرورية 
للمواقـــف الواقعـــة علـــى الطريـــق )1511( 

مبجمع 1215 يف مدينة حمد.
من جانبهـــا، اأفادت فخرو بـــاأن الطلبات 
مدرجـــة علـــى الربنامـــج و�سيتـــم تنفيذهـــا 
يف اأقـــرب فر�ســـة وفـــور النتهاء مـــن اإمتام 
الإجراءات الالزمة وتوفر العتمادات املالية. 

بلـــدي  جمل�ـــس  رئي�ـــس  ا�ستف�ـــرص  كمـــا 
ال�سماليـــة حـــول م�ستجـــدات طلـــب ال�سالمة 
املرورية ملدخـــل دوار )22( مبدينة حمد، اإذ 
مت اقرتاح و�سع حاجـــز لل�سالمة على املدخل 
املذكـــور، واأفـــادت فخـــرو بـــاأن الطلب قيد 
البحث والدرا�سة حاليـــاً، اإ�سافًة اإلى مناق�سة 
م�ستجدات مقرتح تغطية املجرى املائي على 

الطريق 1121. 

جنيـــف - بنا: على هام�ـــس ال�ستعرا�س 
الـــدوري ال�سامل ململكـــة البحرين يف الفريق 
العامـــل ال�سابـــع والع�رصيـــن ملجل�ـــس حقوق 
الإن�ســـان، عرب الأمن العـــام للمعهد العاملي 
G - )للميـــاه والبيئـــة وال�سحـــة يف جنيـــف 
WEH( ذو ال�سفة ال�ست�سارية يف املجل�س 
القت�ســـادي والجتماعـــي بالأمـــم املتحـــدة، 
ن�ســـال �سليـــم عـــن ارتياحـــه مـــن امل�ستوى 
املتقـــدم يف التنميـــة امل�ستدامـــة يف مملكـــة 
البحريـــن و�سعـــي البحريـــن اجلـــاد لتحقيـــق 
اأهـــداف التنميـــة امل�ستدامـــة ال�سبعـــة ع�رصة 
بف�ســـل امل�ـــرصوع الإ�سالحـــي لعاهـــل البالد 
�ساحـــب اجلاللـــة امللك حمـــد بـــن عي�سى اآل 

خليفة.

واأ�ســـاد �سليـــم بتنفيذ مملكـــة البحرين 
بالتنميـــة  املتعلقـــة  الدوليـــة  للتزاماتهـــا 
واحلقوق القت�سادية والجتماعية والثقافية 
تنفيـــذا للمبادئ الـــواردة يف العهـــد الدويل 
اخلا�س باحلقـــوق القت�ساديـــة والجتماعية 
والثقافيـــة والـــذي �سادقـــت عليـــه مملكـــة 

البحرين يف 2006. 
ودعـــا الأمـــن العـــام للمعهـــد العاملي 
للميـــاه جميـــع الأطـــراف الأمميـــة والبحرينية 
للتعـــاون يف حتقيـــق مبـــداأ حقـــوق الإن�ســـان 
للجميـــع، موؤكـــدا الـــدور البـــارز الـــذي لعبته 
اململكـــة يف اإجناح اآليـــة ال�ستعرا�س الدوري 
ال�سامل؛ كونها اأول دولة يتم عر�س تقريرها 

احلقوقي يف الدورة الثالثة لالآلية.

املنامـــة - وزارة الداخلية: اعترب اخلبري 
عبدالعزيـــز  املروريـــة  التوعيـــة  العربـــي يف 
بوحجـــي اأن املخالفـــات املروريـــة حتكمهـــا 
الثقافة واأخالق ال�سياقة، واأن الوعي املروري 
من اأهم املرتكزات للتقليـــل من املخالفات 
واحلوادث ومن �ساأنه حتقيق النجاح املروري، 
منّوًها اإلى اأنه منـــذ العام 1983 ويتم توعية 
ال�سائقـــن ب�رصورة اللتـــزام باملربع الأ�سفر 
لعـــدم تعطيل احلركـــة وت�سكيـــل اختناقات 
مروريـــة.  واأو�ســـح يف مقابلـــة مـــع برنامـــج 
“الأمـــن” الإذاعي الذي تعـــده وتقدمه اإدارة 
الإعـــالم الأمني بالتعاون مـــع اإذاعة البحرين، 
اأن البحرين تبّنت اأ�سبوع املرور العاملي يف 4 
مايو 1972 وبعدها اعُتمد اأ�سبوع مرور عربي 
يرتبـــط بـــكل ما يطـــرح عامليًّا مـــن م�سكالت 

مرورية.
مـــن جهتهـــا، اأ�سارت املـــالزم اأول خلود 
يحيـــى مـــن اإدارة الثقافـــة املروريـــة اإلى اأن 
�سعار اأ�سبوع املرور العربي لهذا العام “رجل 

املـــرور منكـــم وخلدمتكـــم” يج�ّســـد العالقة 
الوطيـــدة بـــن م�ستخدمـــي الطريـــق ورجال 
املـــرور للعمـــل على رفـــع م�ستـــوى ال�سالمة 
املروريـــة وتاأمن �سالمة اجلميـــع، موؤكدًة اأن 
الإدارة العامـــة للمـــرور حري�ســـة كل احلر�س 
علـــى تاأكيد مبداأ ال�رصاكة املجتمعية من خالل 
اإ�رصاك موؤ�س�ســـات املجتمع املدين والوزارات 

يف الربامج التوعوية.

“مـــزاد” تطـــرح اأرقامـًـا جـــديــدة
تبداأ املزايدة عليها من 100 دينار

املنامة-بنا:اأعلنـــت �رصكة مزاد بالتعـــاون مع ال�رصكة 
“العربية للمـــزادات” عن طرح جمموعة مـــن فئة الأرقام 
اجلديـــدة املميزة للوحـــات ال�سيارات اخلا�ســـة للمزايدة 
الإلكرتونيـــة يف اململكـــة، و�سيتـــم الإعـــالن عـــن اإتاحتها 
للراغبـــن يف اقتنائهـــا من خالل امل�ساركـــة يف املزاد عرب 
املوقـــع الإلكرتوين ل�رصكة العربية للمـــزادات او التطبيق 
اخلا�س عرب الهواتـــف النقالة اليوم ال�سبت وي�ستمر حتى 

20 من �سهر مايو اجلاري. 
وبهذه املنا�سبة قال الرئي�ـــس التنفيذي ل�رصكة مزاد  
طـــالل عارف العريفي اإن الرتتيبـــات متت لتنظيم املزاد 
الإلكرتوين بالتعـــاون مع ال�رصكة العربيـــة للمزادات وفق 
اأعلـــى املعايـــري املتبعـــة ومت عمـــل النظـــام الإلكرتوين، 
واعتمـــاده بال�سكل الذي ي�سهـــل عمليات املزاد وت�سجيل 
امل�ساركـــن واإر�ســـاء املزايـــدات، واأ�ســـاف العريفي اأن 
املـــزاد الإلكرتوين يعترب اآليـــة اأخرى متما�سيـــة مع توجه 

ال�رصكـــة نحـــو اإتاحـــة الفر�سة اأمـــام اجلميع بـــكل �سفافية 
وعدالـــة وتناف�سيـــة يف اقتنـــاء املميـــز من اأرقـــام لوحات 

ال�سيارات اخلا�سة . 
واأو�ســـح اأن تنظيم هذا املزاد ياأتـــي ا�ستمراًرا لعمل 
ال�رصكـــة يف طرح �سل�سلة الفئة اجلديـــدة من اأرقام لوحات 
ال�سيـــارات اخلا�سة، لفتاً اإلى اأنه �سيتم خالل املزاد طرح 
30 رقمـــاً حيث تبداأ قيمـــة املزايدة عليها من 100 دينار 
بحرينـــي. هذا وميكـــن املزايدة من خـــالل املوقع التايل : 
خـــالل  مـــن  اأو   /http://www.arabian.auction

:Arabian Auctionحتميل التطبيق التايل
من جانبه قال  رئي�س جمل�س الإدارة والع�سو املنتدب 
للعربية للمزادات عبداهلل مطر املناعي: “ي�سعدنا التعاون 
مـــرة اأخرى مـــع �رصكة مـــزاد يف تنظيـــم ثاين مـــزاد لأرقام 
لوحات املركبـــات يف مملكة البحرين، بعـــد النجاح الكبري 
الذي حققه املزاد الأول، ونحن على ثقة باأن الأرقام الـ30 

التي �ستعر�س خالل هذا املزاد �ستحظى باإقبال كبري من 
اجلمهـــور، خ�سو�ساً يف ظل �سهولـــة امل�ساركة فيه، �سواًء 
مـــن خالل املوقـــع الإلكـــرتوين اأو التطبيقـــات اخلا�سة لـ 

“العربية للمزادات”.
واأ�سار املناعي اإلى اأن �رصكة “العربية للمزادات” ومن 
خـــالل التعاون الوثيق مع �رصكة “مزاد” تتطّلع اإلى تقدمي 
اأف�ســـل واأ�رصع طرق املزايـــدة للجمهـــور، واإتاحة الفر�س 
املت�ساوية للجميع للم�ساركة يف جميع املزادات وتوظيف 
التكنولوجيـــا والنظـــم احلديثـــة واملتطورة وفـــق اف�سل 
املمار�سات العاملية لإتاحـــة الفر�سة امام اجلميع لقتناء 
اأرقـــام مميـــزة من خـــالل الت�سجيل يف املوقـــع اللكرتوين 
او التطبيـــق اخلا�ـــس على الهواتف النقالـــة والذي ميكن 
ال�ســـرتاك يف املزاد مـــن اأي مكان يف العـــامل بحرية تامة، 
بحيـــث ميكـــن الطـــالع علـــى طريقـــة ال�ســـرتاك و�سداد 

التاأمن على املوقع اللكرتوين او التطبيق اخلا�س.



�ملحرق مدين���ة لها �إرث ح�ضاري 
و�إن�ضاين رفي���ع وعريق وتاريخ كبري، 
ولهذه �لأ�ضباب وغريها مت �ختيارها 
�لإ�ضالمية  لتكون عا�ضم���ة للثقاف���ة 
لعام 2018م، وهي �لتي �أطلق عليها 
�ضاحب �جلالل���ة عاهل �لبالد �ملفدى 
��ضم �أم �ملدن. وم���ع هذه �لحتفالية 
جمموع���ة م���ن �مل�ضاري���ع و�لرب�م���ج 
و�لأن�ضط���ة �لفني���ة و�لثقافي���ة �لتي 
ت�رشف عليها هيئ���ة �لبحرين للثقافة 
و�لآثار ورئي�ضتها، بدعم من �ملنظمة 
و�لثقافة  و�لعلوم  للرتبية  �لإ�ضالمية 
مما يوؤكد �أهمي���ة ��ضتد�مة �مل�ضاريع 
�لثقافي���ة و�ل�ضتثمار فيها مبا يليق 
مع دورها �لتنموي و�ملجتمعي، وهذه 
�لرب�م���ج و�مل�ضاريع �مُلخت���ارة لهذه 

�لفعالية �ضتعك�س و�قع �لإ�ضالم.
و�لقارئ للتاري���خ �لبحريني يرى 
�أن ُم���دن �لبحري���ن تتمت���ع باأ�ض���ول 
�لرفيعة  �لعربي���ة و�ملكانة  �حل�ضارة 
فيها، وذلك لكرثة ما حتتويه �أر�ضها 
و�مُلح���رق بالذ�ت م���ن مو�قع ثقافية 
وتر�ثية وح�ضارية مت �إبر�زها بف�ضل 
�هلل وجه���ود هيئ���ة �لثقاف���ة و�لآثار 
ورئي�ضته���ا وُمنت�ضبيها، هذه �جلهود 
�لتي حفظت �لقيمة �لتاريخية ملعامل 
�مُلح���َرق و�لبحري���ن، وحافظ���ت على 
مكانتها م���ن �لزحف �لُعم���ر�ين �لذي 
ُي�ض���كل تهديًد� لهذ� �لإرث �لتاريخي 
�لعظي���م، وه���ي ر�ضال���ة م���ن �لهيئة 
م���ن �أجل �إحي���اء ما للبحري���ن من �إرث 
ح�ض���اري وثق���ايف ودع���وة للتم�ض���ك 
به كون���ه جزء� ل يتجز�أ م���ن �حل�ضارة 
و�لإن�ض���ان  �لبحريني���ة  و�لثقاف���ة 

�لبحريني.
�إن �ختي���ار مدين���ة �مُلح���َرق �لتي 
وتربطه���ا  للدول���ة  عا�ضم���ة  كان���ت 
باملنامة ثالثة ج�ضور ُمعلقة كعا�ضمة 
للثقاف���ة �لإ�ضالمية يوؤك���د �لتو��ضل 
�لثق���ايف ململك���ة �لبحرين مع خمتلف 
�حل�ضار�ت �لقدمية، و�أن �لبحرين مبا 
متتلكه م���ن ح�ضارة عريق���ة وثقافة 
تاريخية ُمتميزة �أ�ضبحت مركز �إ�ضعاع 
���ا للمحبة  للمعرف���ة و�لثقاف���ة، و�أر�ضً
و�ل�ضالم، و�ضاحًة ل متناهية للت�ضامح 
و�لتعاي����س، وهي �ل�ضاهد على عر�قة 

و�أ�ضالة مملكة �لبحرين و�ضعبها. 
�ختل���ف  و�إن  �مُلح���َرق  مدين���ة 
�ملوؤرخ���ون على �أ�ضل ت�ضميتها فهي 
عرو����س �لبحري���ن �لت���ي �ضمت على 
�أر�ضها �لكث���ري من �ملعامل �لتاريخية 
و�حل�ضاري���ة و�لرت�ثية �لت���ي ل تز�ل 
�ضاخمة وقائم���ة، ويف �أروقتها حدثت 
�لتاريخي���ة،  �حل���و�دث  م���ن  �لكث���ري 
بجان���ب �لبح���ر �ل���ذي ُيحي���ط بها من 
كل �ض���وب وجع���ل منها لوح���ة فنية 
ر�ئعة. �إنها مدين���ة �ملا�ضي و�حلا�رش 

و�ملُ�ضتقبل.

المحرق عاصمة 
الثقافة اإلسالمية

العالم أفضل 
بدون أوباما

منذ �أن �ختفى �لرئي����س �ل�ضابق �أوباما �أ�ضعر 
ب���اأن �لعامل �أف�ض���ل بكثري رغم �لف���رتة �لق�ضرية 
عل���ى رحيل���ه، و�أظ���ن �أن كثريين يف �لع���امل �ليوم 
ي�ضاطرونني هذ� �ل�ضع���ور خ�ضو�ضا �أولئك �لذين 
تعر�ض���و� للح���روب و�ل�رش�ع���ات وخرج���و� لجئني 
م���ن ديارهم يط���اردون حلم���اً بوط���ن يحت�ضنهم 
كالإخ���وة �ل�ضوري���ني و�أولئك �لعر�قي���ني �ضحايا 
نظ���ام �ملاليل �لعر�قي، وحت���ى ل �أبالغ بالقول �إن 
�لع���امل �ليوم �أف�ضل من �لأم�س ولو ن�ضبياً باأنه بد�أ 
�لبحث عن مناط���ق �آمنة يف �ضوريا حتمي �لالجئني 
و�لتجمعات �ل�ضكانية �لتي كانت عر�ضة للطري�ن 
�حلكومي و�لرو�ضي وحتى �مللي�ضيات �ملتطرفة، 
هذ� على �ضعي���د �ضوري���ا، ويف �ملنطقة �خلليجية 
�أكلت �إير�ن خازوقا بع���د ذهاب �ضديقها �لودود 
�أوباما، مل يعد �ضوتها يهدد ومل ن�ضهد عنجهيات 
يف مياه �ملنطقة، بل هناك ر�ضائل �إير�نية يحملها 
م�ضوؤول���ون كويتيون ح���ول حو�ر �إي���ر�ين خليجي، 
وح�ض���ن فع���ل ويل ويل �لعه���د باململك���ة �لعربية 
�ل�ضعودي���ة �ل�ضقيق���ة �لأم���ري حمم���د ب���ن �ضلمان 

يف رده �حلا�ض���م و�لنهائ���ي على فك���رة �حلو�ر مع 
�ير�ن باأن ذلك حمال. حت���ى كوريا �ل�ضمالية �لتي 
كانت تهدد جري�نها �مل�ضاملني كاليابان وكوريا 
�جلنوبي���ة �أ�ضبح���ت �ليوم تفكر �ألف م���رة قبل �أن 

تطلق تهديد�ً.
ماذ� فع���ل �أوباما �لدمر خالل ثم���اين �ضنو�ت 
كاملة بالعامل؟ كيف جعل �أمريكا دجاجة يف حظرية 
ل هم لها �ضوى خل���ق �مل�ضاكل ودعم �لتطرف بل 
تدم���ري ��ضتق���ر�ر �ل�ضعوب؟ كي���ف �ضربنا و�ضرب 
�لعامل ثم���اين �ضنو�ت على هذ� �لو�ضع �لذي وقف 
فيه ذ�ك �لرئي�س غري �ملاأ�ضوف على رحيله وذكر 
جمعي���ة �لوفاق �ملنحلة بال�ضم مرتني؟ هل ح�ضل 

ذلك من قبل يف تاريخ �أمريكا كلها؟
لذلك ح���ني �أق���ول �لي���وم �إن �لع���امل �أف�ضل 
بكث���ري ب���دون �أوباما فذل���ك و��ض���ح للجميع على 
ما �أعتق���د، �إل �أولئك �لذين خ����رشو� مو�قعهم مثل 
اإيران ورو�سيا يف بع�ض النقاط وطبعاً خاليا نظام 
�ل���ويل �لفقيه �لذين كانو� يتغذون بالعنجهية من 
خالل نظ���ام �أوباما �لذي وجد يف كل �ضاقط ولقط 

و�ضيلة لتفكيك �أنظمة و�ضعوب م�ضتقرة، �أمل تكن 
تلك �ل�ضنو�ت كارثة على �لعامل؟

م���ا ي�ضغلن���ي و�أمتن���ى �أن �أدرك���ه ه���و ه���ل 
غ���ري �لرئي����س تر�مب طاق���م �ضفار�ت���ه يف �خلارج 
وخ�ضو�ض���ا يف �ل���دول �لت���ي عانت م���ن �لتقارير 
�لز�ئف���ة �لت���ي كان���ت تع���د يف مطاب���خ �ل�ضف���ر�ء 
وموظفيه���م �لفا�ضدي���ن �أمثال �ضف���ر�ء �أوباما يف 
�لبحرين وق���ت �ملحنة يف �لعام 2011 حينما غذو� 
�خلارجي���ة �لأمريكية بالتقاري���ر �لظاملة �ملفربكة 
�لتي �ضورت �لإرهاب ثورة مما �ضكل دعماً لهوؤلء 
�ملخرب���ني وزوده���م بد�ف���ع للمزيد م���ن �لعنف، 
ه���ذ� ما يجب عل���ى �إد�رة �لرئي����س دونالد تر�مب 
�أن تقوم ب���ه وهو تغيري تركة �أوبام���ا يف �ضفار�ته 
باخلارج، باخت�ضار، حقاً �لعامل �ليوم �أف�ضل بكثري 

بدون �أوباما.

تنوي���رة: �ملر�أة �ض���ارع �حلب و�لرج���ل �إ�ضارة 
�ملرور.
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ما وراء الحقيقة

بالرغم من كل تلك �لند�ء�ت 
�ملتكررة و�حلر�س �خلليجي على 
ع��الق��ات �أخ��وي��ة م��ع �إي����ر�ن �لتي 
طائفي  عرقي  �أ�ضا�س  على  تقوم 
ذ�ت  �ملتح�رشة  �لأم���م  تقبله  ل 
ول  �لإن�ضاين  �حل�ضاري  �لتاريخ 
على  ترتكز  �لتي  �لأدي���ان  تقبله 
و�ح��رت�م  و�ل�ضالم  �لت�ضامح  مبد�أ 
�لعرقية  �لع�ضبية  �أن  جند  �لآخ��ر، 
يف  تغلغلت  �لطائفية  و�ل����روح 
�ل��ث��ورة،  منظري  وق��ل��وب  ع��ق��ول 
نطلق  �أن  ميكن  ما  ر�أ�ضهم  وعلى 
�لعرقي  �لتع�ضب  �ضقور  عليهم 
�حتالل  يف  و�أحالمهم  و�لطائفي، 
�ل��ب��الد �ل��ع��رب��ي��ة وق��ي��ادة �ل��ع��امل 
�لتع�ضب  ف�ضقور  �لإ���ض��الم��ي، 
�لعرقي و�لطائفي يف �إير�ن دعمو� 
حكومة  وتن�ضيب  �لعر�ق  �حتالل 
طائفية مو�لية لهم، وتورطو� يف 
�لتي  �لإره��اب��ي��ة  �ملنظمات  دع��م 
�أعلنت �لبحرين �إلقاء �لقب�س على 
بع�س منها، و�ضق �لوحدة �لوطنية 
بني �للبنانيني، وزعزعة ��ضتقر�ر 
حزب  �لإي��ر�ين  �لوكيل  عرب  لبنان 
�ملوؤمنني  �حلوثيني  ودع��م  �هلل، 
مب�������رشوع �إع������ادة �ح���ت���الل ك�����رشى 
�لتدخالت  تلك  كل  �ليمن.  �أر���س 
�لإير�نية باخلليج و�لبالد �لعربية، 

تبقى هاج�ضنا �لكبري يف �خلليج.
�إن�ضان  لكل  �لأو�ن  �آن  لقد 
من  ه��ن��اك  ب���اأن  ي��وؤم��ن  خليجي، 
عليهم  �لبيت  �آل  ��ضم  ي�ضتغل 
م�ضاحله  يحقق  ل��ك��ي  �ل�����ض��الم، 
و�أن هناك  و�لطائفية،  �ل�ضيا�ضية 
م���ن ي�����ض��ت��غ��ل �����ض���م �ل�����ض��ح��اب��ة 
تفعل  كما  �لتكفريية  مل�ضاحله 
بكل  يقف  �أن  ود�ع�����س،  �لقاعدة 
قوة �ضد �ضقور �لتع�ضب �لعرقي 
و�ل��ط��ائ��ف��ي يف �خل��ل��ي��ج و�ل��ع��امل 
�خلليجيني،  على  �أن  كما  �لعربي. 
ومفكرين  و�ضيا�ضيني  �إعالميني 
ر�ضالة  يبعثو�  �أن  دي��ن،  ورج���ال 
و��ضحة لهوؤلء، مفادها �أننا كعرب 
�ل�رشق  و�أ���ض��ي��اد  �خلليج  �أ���ض��ي��اد 
�لأو�ضط، و�أن كل من �ضيحاول من 
�لآن �مل�ضا�س باأمن ووحدة �ضعب 
غاليا،  �لثمن  يدفع  �ضوف  �خلليج 
�أنيابيا  عن  ك�رشنا  �أننا  خ�ضو�ضا 
بعد عا�ضفة �حلزم، وما �ضيعقبها 
م��ن ف�����ض��ول ل��ه��ذه �ل��ع��ا���ض��ف��ة، 

ونعني �لتحالف �لإ�ضالمي �لأخري.

معا ضد 
إرهاب إيران 

اآلراء الواردة في »منطلقات« تعبر عن أصحابها وال تلزم »               «

أسامة الماجد
Osama.almajed
@albiladpress.com

سوالف

�ل�ضحاف���ة  بي���وم  ماي���و   7 �لي���وم  نحتف���ل 
�لبحريني���ة، و�ضخ�ضي���ا دخلت �إلى ه���ذه �ملدينة 
�جلميل���ة و�حلديق���ة �ملت�ضابك���ة �لأغ�ض���ان قبل 
نح���و 22 عام���ا وم���از�ل حبه���ا وع�ضقه���ا يغلي يف 
�ض���دري. لنقل �إنها معرك���ة طويلة، حتملت فيها 
ق�ض���وة �لزمن و�لكتابة دفاعا ع���ن هذ� �أو ذ�ك يف 
�أ�ض���د �ضاعات �لليل ظالما، كن���ت يف بع�س �لأيام 
�أدق �لب���اب كال�ضيف عل���ى �مل�ضوؤولني بحثا عن 
خ���رب �أو ��ضتف�ض���ار متبع���ا �لقاع���دة �لت���ي تقول 
�ل�ضم����س كعادته���ا ماز�ل���ت ت����رشق، كان �لبع�س 
منهم ي�ضتقبلني كالزهرة �جلميلة و�لبع�س �لآخر 

يعت���ربين �أن�ض���ودة �حلزن وم���كاين ظ���الل �لعامل 
�ل�ضفل���ي. ع�ضت خمتل���ف �ألو�ن �حلي���اة و�لعذ�ب 
و�لأمل بكل معنى �لكلمة يف عامل �ل�ضحافة وورثت 
“�ضيموفونية حمم���د �ملاجد �حلزينة” وهي متتد 
يف خالي���ا ج�ض���دي ولكنني مل �أغم����س عيني حلظة 
و�حدة عن خدم���ة وطني وقيادتي، ح���ددت �لد�ء 
وو�ضفت �لدو�ء وعملت م���ا ميليه علي �ضمريي. 
كتب���ت ومار�ضت عملي �ل�ضحايف بال قيد ول خوف 
م���ن �أحد ومل �أع���رف يف يوم �أي �ضكل م���ن �أ�ضكال 
�ل�ضغ���ط من �أي���ة جهة كان���ت، ناأي���ت بقلمي عن 
ركام �لتهري���ج و�أ�ضو�ق �لنخا�ضة و�لبتذ�ل وعدم 

�للتز�م.
�إن هذ� �لطريق �ملثمر �لذي تتالألأ فيه �أ�ضو�ء 
ح���ب �لوطن و�لعم���ل �جلاد طو�ل تل���ك �ل�ضنو�ت 
يف ب���الط �ساحبة اجلاللة مل اأك���ن لأ�سل اإليه دون 
توجيه���ات و�لد �جلمي���ع �ضيدي �ضاح���ب �ل�ضمو 
�مللك���ي �لأمري خليفة بن �ضلمان �آل خليفة رئي�س 
�ل���وزر�ء �ملوق���ر حفظ���ه �هلل ورع���اه �ل���ذي ميدنا 
بالقوة و�لعطاء و�لإميان �لقوي و�لبذل ب�ضخاء من 
�أج���ل �لبحرين، ف�ضموه يعي����س معنا حلظة بلحظة 
ويق���ر�أ ما نكتبه وي�ضتقبلن���ا ويتناق�س معنا وهي 
�ل�ضفة �لتي ل توجد عند �أي قائد عربي با�ضتثناء 

�لو�لد �لأمري خليفة بن �ضلمان.
كما ل�ضيدي �ضمو �ل�ضي���خ علي بن خليفة �آل 
خليف���ة نائب رئي�س �لوزر�ء حفظه �هلل ورعاه دور 
كبري يف م�ضو�ري �ل�ضحايف فقد تعلمت و��ضتفدت 
منه دروب �لروؤية �حلقيقية لل�ضحافة و�لكثري من 

�لدرو�س �لتي تخلق �لإبد�ع وتزيده.
لق���د بلغ���ت م���ن �لعم���ر 49 عام���ا، 22 عاما 
ق�ضيته���ا يف �ل�ضحاف���ة �أي تقريب���ا ن�ضف عمري 
ومازل���ت �أعتقد �عتق���اد� جازما �أنن���ي مل �أقدم �أي 
�ض���يء للبحرين �لغالية، �ل�ضحب �جلميلة و�ملنرية 

�لتي حتيط بالأر�س.

22 عاما في الصحافة ومقصر 
“أيضا” في حق البحرين

ل ميك���ن �أبًد� �أن يك���ون لل�ضوت �لإعالمي 
�أو �لكلم���ة �أو �خلط���اب �ملوج���ه للجماه���ري �أي 
نفع �أو رجع �ض���دى ينفع �لنا�س و�لوطن، ما مل 
يكن هذ� �خلطاب وتلك �لكلمة وذلك �ل�ضوت 
يحمل �لأمان���ة و�ل�ضدق و�لإخال�س دون تلوين 
�أو تزيي���ف، لأن �ل�ض���دق و�لأمان���ة مرتك���ز�ن 
رئي�ضي���ان من مرتكز�ت جن���اح �أي فعل �أو عمل 

�أو هدف.
تاأت���ي مكان���ة �لكلم���ة �ملخل�ض���ة يف مرتبة 
علي���ا ونح���ن باأم�س �حلاج���ة �إليه���ا يف �لبحرين 
م���ن �أج���ل �مل�ضلحة �لعلي���ا لبالدن���ا، وكم هي 
م�ضوؤولي���ة كربى تل���ك �لتي نعمل م���ن خاللها 
على غر�س قي���م �لأمان���ة و�لإخال�س يف نفو�س 
�أبنائن���ا لكي يكون���و� على مه���ارة وقدرة على 
حتمل �مل�ضوؤولي���ة كرجال لهذ� �لبل���د �لعزيز، 
و�أتذك���ر كلمة يف غاية �ملع���اين �لأبوية �لر�ئعة 
قالها �ضاحب �ل�ضم���و �مللكي �لأمري خليفة بن 

�ضلم���ان �آل خليفة، رئي�س �ل���وزر�ء حفظه �هلل، 
وفيه���ا يرتجم معنى و�أ�ضالة نقل �لتجارب من 
�لآب���اء �إلى �لأبناء، فق���د كان يتحدث عن منهج 
و�أ�ضلوب و�لده �ملغفور له �ضمو �ل�ضيخ �ضلمان 
ب���ن حمد �آل خليف���ة حاكم �لبحري���ن )1942 – 
1961(، وه���ي فرتة تعلم فيه���ا �ضموه ركائز 
كث���رية من و�ل���ده كان���ت مبثابة من���رب �إ�ضعاع 
�أ�ضي���ل، وكي���ف كان ي�ضتلهم من���ه �لعذب من 
�ملع���اين و�حلك���م، وه���ي ذ�ت �ملع���اين �لت���ي 
ي�ضتقي �لنا����س علمها يف جمل�س �ضموه، فتلك 
�حلكمة ه���ي �لتي توؤ�ض�س عم���ق معاين �لكلمة 

�حلرة وم�ضوؤوليتها.
�أن يب����رش  �إل���ى  �لوطن���ي بحاج���ة  �لإع���الم 
م�ض���ار�ت جدي���دة تكون بناءة وفاعل���ة وموؤثرة 
ب�ضكل �إيجابي، ويحت���اج �أكرث و�أكرث �إلى عقول 
و�عية وموهوبة وق���ادرة على �أن تقدم للوطن 
�أن�ضع �لأفكار و�أحالها و�أكرثها �ضو�ًبا، ودعونا 

ننظ���ر �إلى م���ا �أ�ضار �إلي���ه �ضمو رئي����س �لوزر�ء 
يف كلمت���ه مبنا�ضب���ة �لي���وم �لعامل���ي حلري���ة 
�ل�ضحاف���ة، فمح���ور “�لعقول �لو�عي���ة من �أجل 
�لأوق���ات �حلرجة” هو �ضعار ه���ذ� �لعام، وفيه 
لفت �ضم���وه �إلى �أن لل�ضحافة وو�ضائل �لإعالم 
ر�ضالته���ا �حليوي���ة “�لق���ادرة عل���ى �لرتق���اء 
باملجتم���ع وتعزيز جه���وده يف جم���ال �لتنمية، 
فال�ضحاف���ة ت�ضل �إل���ى �جلمي���ع و�أد�ة لتنوير 

�لعقول وحتفيزها على �لإبد�ع و�لبتكار”. 
لننظ���ر �إل���ى �لع���امل م���ن حولن���ا، ولننظ���ر 
�إل���ى �ملجتمع���ات �لتي فتحت �ملج���ال للكلمة 
�ل�ضادق���ة و�لإع���الم �لبناء و�خلط���اب �لوطني 
�جلام���ع، �ضرن�ها ح�ضنت نف�ضه���ا و�حتوت كل 
�لظ���روف و�ملتغري�ت �لتي حتي���ط بها لتكون 
حلولها من د�خل �لبيت ولي�س من خارجه، وكلما 
تالقى �لإميان و�لقناعة بدور �لكلمة �ل�ضادقة 
يف ر�ض���م �مل�ضتقب���ل �لقائ���م عل���ى منطلقات 

�ملو�طنة وتعزي���ز دولة �لقانون و�ملوؤ�ض�ضات، 
كلم���ا كان �لتقدم �أو�ضع، وه���ذه �لنقطة �أي�ًضا 
�أ�ض���ار �إليها �ضمو رئي�س �ل���وزر�ء حينما قال يف 
كلمت���ه: “�إن �ل�ضحافة مبا له���ا من قوة وتاأثري 
يف �لر�أي �لعام وما متتلكه من �أدو�ت عليها �أن 
تك���ون و�ضيلة للبناء ودعم خطو�ت �ملجتمع يف 
جمالت �لتحديث و�لتطوير �لتي ي�ضعى �إليها 

�جلميع”.
م���ا جاء يف كلم���ة �ضموه توجيه���ات �ضامية 
نفه���م من ب���ني �ضطورها �مل�ضوؤولي���ة �لكبرية 
�مللق���اة على �لإع���الم و�ل�ضحاف���ة �لوطنية يف 
�أن تنتق���ل من ط���ور تقليدي يق���وم على نقل 
�ملعلوم���ة �أو �لت�رشيح���ات �أو �ملنا�ضب���ات، �إلى 
�لرقاب���ة و�لر�ض���د و�لعم���ل �مل�ض���رتك  ط���ور 
وم�ضان���دة خط���ط �لتنمي���ة �مل�ضتد�م���ة، وهذه 

م�ضوؤولية كبرية يدركها �أ�ضحاب �لكلمة �حل

عادل عيسى  المرزوقحرية الكلمة ومسؤوليتها

نقطة أول السطر

ahmedjuma44
@yahoo.com أحمد جمعة
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 GFH ت�ستهدف زيادة 
اأ�سولها اإلى 6 مليارات دوالر

دب���ي - مبا����ر: ق���ال الرئي����س التنفيذي 
ملجموعة “جي اإف اإت�س” اإن جمموعته، املدرجة 
ببور�سات البحرين ودب���ي الكويت، ت�ستهدف 
زي���ادة حج���م اأ�سولها امل���دارة م���ن 3.5 مليار 
دوالر حالي���اً اإل���ى ما بني 5 و6 ملي���ارات دوالر 
خ���ال العام 2017. واأ�س���اف ه�سام الري�س، يف 
ات�س���ال هاتفي مع “مبا����ر” اأن ه���ذه الزيادة 
مرهون���ة باإمت���ام ا�ستحواذات ع���دة يف قطاعي 

اخلدمات املالية والبنية التحتية.

فر�س ر�سوم على بريطانيا لدخول ال�سوق االأوروبية
برلني - رويرتز: ذكرت جملة فوكو�س االأملانية اأم�س، م�ست�سهدة بتقرير لوزارة املالية، 
اأن م�س���وؤويل حكومة امل�ست�س���ارة اأجنيا مريكل اقرتح���وا ال�سماح لربيطاني���ا بدخول ال�سوق 

االأوروبية املوحدة مقابل دفع ر�سوم.
وج���اء يف التقري���ر املوؤلف م���ن 35 �سفحة ب�س���اأن الكلفة املحتملة خل���روج بريطانيا من 
االحت���اد االأوروبي عل���ى اأملانيا اأن هذه اخلطوة ته���دد “بعواقب اقت�سادي���ة واأخرى متعلقة 

باال�ستقرار و�ستوؤثر ب�سكل خا�س على االقت�ساد احلقيقي”.
وق���ّدر م�سوؤول���و الوزارة اأن برلني �ست�سط���ر ل�سخ 4.5 مليار ي���ورو )5  مليارات دوالر( 

ا يف خزائن االحتاد االأوروبي نتيجة ملغادرة بريطانيا. اإ�سافية �سنويًّ
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زين العابدين: كلفة التجوال اخلليجي �شت�شهد مزيًدا من االنخفا�ض
ندر�س طرح باقات عاملية خمف�سة 

توق���ع مدير عام �ركة زي���ن البحرين حممد 
زين العابدين انخفا����س كلفة التجوال الدويل 
ب���ني دول اخلليج خال الف���رتة املقبلة بف�سل 
ال�س���وق التناف�سي���ة ال�سحي���ة ب���ني ال����ركات 

العاملة يف املنطقة.
ب���ني دول  التج���وال  اأ�سع���ار  اأن  واأو�س���ح 
املجل�س طاله���ا بع�س الرتاج���ع عندما اأطلقت 
هيئة االت�ساالت مبادرتها يف تخفي�س الكلف، 
لكن هذا الرتاجع باالأ�سعار زاد بعد اأن اجتهدت 
ال����ركات العامل���ة يف اأ�سواق اخللي���ج يف اإبرام 
اتفاقي���ات فيم���ا بينه���ا الإف�ساح املج���ال اأمام 

زبائنها اال�ستفادة من كلف خمف�سة.
واأ�ساف زين العابدي���ن الذي كان يتحدث 
على هام����س م�ساركته يف موؤمت���ر �سحايف حول 
م�سابقة منتدى MIT الأف�سل ال�ركات العربية 
النا�سئ���ة، اأن زي���ن البحري���ن طرح���ت باق���ات 

للتج���وال الدويل يف جمل����س التع���اون باأ�سعار 
تناف�سي���ة، منها على �سبيل املث���ال باقة ليوم 
واحد ب����5 دنانري، واأخرى الأ�سب���وع ب�10 دنانري 
والتي ا�ستفاد منها امل�ستهلكون ب�سكل كبري.

واأك���د اأن ه���ذه الباق���ات وه���ي “جتارية” 
�ساهم���ت يف تخفي����س الكلف كونه���ا غري تلك 
التي اأطلقتها هيئة االت�ساالت، مبيًنا اأن �ركته 
تبحث اإطاق باقات عاملية على نف�س املنوال، 

تهدف اإلى جعل االأ�سعار تناف�سية.
وب���ني زين العابدي���ن اأن ال�ركات ال ميكن 
لها تطبي���ق التجوال يف اأي بلد ح���ول العامل اإال 
م���ن خال االتف���اق مع ����ركات مماثلة تعمل يف 
االأ�س���واق امل�ستهدفة، مع االأخ���ذ بعني االعتبار 
طريق���ة عمل ه���ذه ال����ركات واالأولويات التي 

متتثل لها.
وح���ول اإذا ما كانت هيئ���ات االت�ساالت اأو 
اجله���ات املعني���ة بالقط���اع يف اأي بل���د تتدخل 
باالأ�سع���ار، اأكد اأن هذه اجله���ات عادة ما تقوم 

ب���دور املراقب، فهي ال ت�ستطيع و�سع �سقوف 
ا اأن خدمات التجوال مرتبطة  لاأ�سعار، خ�سو�سً
ب�ركات اأخرى عاملة يف االأ�سواق التي ترغب يف 

ترتيب جتوال دويل معها. 
وتن�سق هيئ���ات تنظيم االت�ساالت يف دول 
���ا لتطبي���ق املرحل���ة الثانية من  املجل����س حاليًّ

التنظيم اخلا�س بتخفي�س اأ�سعار التجوال.
وي�سمل تخفي�س اأ�سعار التجوال، اخلدمات 
الرئي�سية التي يحتاجها امل�ستهلك اأثناء �سفره 
خارج الباد مث���ل اإجراء وا�ستقب���ال املكاملات 
ال�سوتية، واإر�سال الر�سائل الن�سية الق�سرية، 
وا�ستخ���دام البيان���ات، بينم���ا بق���ي ا�ستقب���ال 
اأثن���اء  ���ا  الق�س���رية جمانيًّ الن�سي���ة  الر�سائ���ل 

التجوال.
وتوؤدي املرحلة الثاني���ة اإلى خف�س اأ�سعار 
خدمات املكاملات ال�سوتية والر�سائل الن�سية 
ب�سكل اأكرب ب���دًءا من �سهر اأبري���ل عام 2018، 
بينما �ستنخف����س اأ�سعار خدمات البيانات اأكرث 

يف �سهر اأبريل من كل عام حتى حلول 2020.
وم���ن املعل���وم اأن الع���ام احل���ايل �سه���دا 
تخفي�س اأ�سعار البيانات بن�سبة 35 % تقريًبا، 

لت�سب���ح 309 فلو����س تقريًبا ل���كل ميجابايت 
بعدم���ا كانت 473 فل�ًسا لكل ميجابايت يف عام 

 .2016
كم���ا انخف�س �سعر خدم���ة اإجراء املكاملات 
ال�سوتي���ة املحلي���ة داخل بلد التج���وال من 94 
فل�ًس���ا للدقيق���ة اإل���ى 91 فل�ًسا مقارن���ًة ب�سهر 
اأبري���ل م���ن الع���ام 2016، و�سعر خدم���ة اإجراء 
املكامل���ات ال�سوتية م���ع دول جمل�س التعاون 
اخلليج���ي االأخ���رى )مبا يف ذلك البل���د االأم( من 
233 فل�ًسا للدقيقة اإل���ى 226 فل�ًسا للدقيقة 

مقارنًة ب�سهر اأبريل من العام 2016.
وتراجع���ت كذل���ك �سع���ر خدم���ة ا�ستقبال 
املكاملات ال�سوتية من 127 فل�ًسا يف الدقيقة 
اإلى 102 فل�س مقارنًة باأبريل من العام 2016، 
و�سع���ر خدمة اإر�سال ر�سال���ة ن�سية ق�سرية من 
29 فل�ًس���ا لكل ر�سالة اإلى 25 فل�ًسا تقريًبا، يف 
حني بقي ا�ستقبال الر�سائل الن�سية الق�سرية 

اأثناء التجوال جمانيًّا.

• حممد زين العابدين	

املحرر االقت�شادي

اأمل احلامد

“البور�شة” م�شجالً الأ�شهم “ترافكو”

م�رص: معدل النمو 3.9 % 
يف الربع الثالث

موؤ�ش�شة حملية تخرج من ال�شوق طوًعا

تاأهيل كوادر بحرينية احرتافية يف قطاع العقارات 

“امل�ستثمرين”: تغيري ن�شاط 10 �ركات

بالتعاون بني “البحرين العقارية” و “معهد دبي”

قدمت �ركة “حامد �سلمان املجيبل و�ركاه” طلًبا 
اإلى مرك���ز امل�ستثمري���ن لت�سفية اأعماله���ا من �سوق 

ا. البحرين اختياريًّ
واأعل���ن املركز عن تق���دم �ركة واح���دة هي �ركة 
ذات م�سوؤولي���ة حم���دودة تعم���ل يف اأن�سط���ة تنظي���ف 
مبق���اوالت  االأخ���رى  ال�سناع���ي  والتنظي���ف  املب���اين 
تنظيفات املرافق العام���ة واخلا�سة وت�سييد املباين، 
بطل���ب اخل���روج طوًعا من ال�س���وق املحلي���ة وت�سفية 
اأعمالها ب�سفة اختيارية، وفًقا الأحكام قانون ال�ركات 

التجاري���ة ال�س���ادر باملر�سوم بقانون رق���م 21 ل�سنة 
.2001

واأظهرت اأحدث بيانات ن�رت يف اجلريدة الر�سمية 
اأن حام���د املجيب���ل �ساح���ب ال�رك���ة ذات امل�سوؤولية 
املح���دودة التي حتمل ا�س���م “حامد �سلم���ان املجيبل 
و����ركاه” طالًبا اإ�سه���ار انتهاء اأعم���ال ت�سفية ال�ركة 
ت�سفية اختيارية و�سط���ب قيدها من ال�سجل التجاري 
وفًق���ا الأح���كام قان���ون ال����ركات التجاري���ة ال�س���ادر 

باملر�سوم بقانون رقم 21 ل�سنة 2001.
ووفًق���ا للبيان���ات املن�س���ورة عل���ى موق���ع مرك���ز 
امل�ستثمري���ن ف���اإن �رك���ة “حام���د �سلم���ان املجيب���ل 

و����ركاه” ه���ي �رك���ة بحريني���ة حت���ت الت�سفية ومت 
ت�سجيلها يف 4 يناير 2016، براأ�سمال 10 اآالف دينار.

وعلى �سعي���د مت�سل، اأو�سحت البيانات الر�سمية 
اأن 10 ����ركات ق���د تقدم���ت بطلب���ات تت�سمن تغيري 
�سكله���ا القانوين وحتويل ن�ساطه���ا اأو حتويل اأن�سطة 

فروع تابعة لها.
وكان���ت قد تقدم���ت �ركة واحدة ه���ي فرع ل�ركة 
اأجنبية ملركز امل�ستثمرين يف االأ�سبوع املا�سي بطلب 
للخ���روج طوًعا م���ن ال�سوق املحلية وت�سفي���ة اأعمالها 
ب�سفة اختيارية، وفًقا الأحكام قانون ال�ركات التجارية 

ال�سادر باملر�سوم بقانون رقم 21 ل�سنة 2001.

املنام���ة - بنا: اأكد املدير العام للت�سجيل العقاري 
الرئي����س الفخ���ري جلمعية البحري���ن العقاري���ة ال�سيخ 
عبدالرحم���ن بن عل���ي اآل خليف���ة حر����س البحرين على 
تاأهيل ك���وادر وطني���ة احرتافي���ة يف القط���اع العقاري 
وتطوي���ر وتاأهيل العاملني يف يف ه���ذا املجال بالتعاون 
مع بي���وت اخلربة العاملية، ومنه���ا معهد دبي العقاري 
وفق اأعلى املعايري واملوا�سفات التدريبية االحرتافية 

العاملية. 
واأ�س���ار اإل���ى اأن اململك���ة ت�سه���د نه�س���ة عقاري���ة 

وعمرانية متميزة. 
و�سه���د املدي���ر الع���ام للت�سجي���ل العق���اري خال 
ارتق���اء  ودار  العقاري���ة  البحري���ن  جمعي���ة  ا�ستقبال���ه 
للمعار����س واال�ست�سارات التوقيع على اتفاقية تفعيل 
مذك���رة التفاهم بني جمعية البحري���ن العقارية ومعهد 
دب���ي العق���اري؛ لتعزي���ز جم���االت التع���اون امل�سرتك 
واال�ستفادة من التج���ارب واخلربات يف جمال الت�سجيل 

العقاري. 
واأ�ساد ال�سيخ عبدالرحم���ن مبا يقوم به معهد دبي 
العق���اري م���ن دور ب���ارز وم�سهود يف تطوي���ر العاملني 
وممار�س���ي امله���ن العقاري���ة، االأم���ر ال���ذي ي�سه���م يف 

تطوي���ر جمال التداول العقاري وجعل���ه تخ�س�ساً مهنياً 
ي�ستقطب املميزي���ن من اأبناء الوطن، خ�سو�سا اأن هذا 
املجال يعترب رافداً مهماً من روافد االقت�ساد الوطني. 
بدوره اأعرب رئي����س جمعية البحرين العقارية نا�ر 
االأهل���ي ع���ن �سعادت���ه بتفعي���ل برنامج تاأهي���ل كوادر 
بحريني���ة احرتافي���ة يف القط���اع العق���اري بالتعاون مع 
موؤ�س�سات دولية متخ�س�سة ومنها معهد دبي العقاري 
وفق اأعلى املعايري واملوا�سفات التدريبية االحرتافية 

العاملية. 
وكان وف���د من دائ���رة االأرا�س���ي واالأم���اك باإمارة 
دب���ي بدولة االإم���ارات العربي���ة املتح���دة ال�سقيقة قد 
زار البحري���ن يف العام 2014، حيث ج���رى التوقيع على 
اتفاقية التعاون امل�سرتك���ة والهادفة لتاأهيل الكوادر 
العاملة يف القط���اع العقاري ومبا ين�سج���م مع توجهات 
اململك���ة يف تنظيم القط���اع العقاري وتعزي���ز دوره يف 

حتقيق التنمية امل�ستدامة. 

• خال االجتماع	

املنام���ة - البور�س���ة: وقع���ت بور�سة البحري���ن وجمموعة 
ترافكو اتفاقية لتكون البور�سة م�سجا الأ�سهم املجموعة.

ووق���ع االتفاقية الرئي�س التنفيذي للبور�سة ال�سيخ خليفة 
ب���ن اإبراهي���م اآل خليفة والرئي����س التنفي���ذي ملجموعة ترافكو 

�سريدار.
ومبوج���ب االتفاقي���ة �ستق���وم البور�سة بتق���دمي حزمة من 
اخلدم���ات ملجموعة ترافكو وت�سمل االحتف���اظ ب�سجل اإلكرتوين 
للم�ساهم���ني امل�سجل���ني، باالإ�سافة اإلى حتدي���ث بيانات �سجل 
امل�ساهم���ني الناجتة ع���ن التداوالت على اأ�سه���م املجموعة، مبا 

يتفق مع القوانني والت�ريعات املنظمة لذلك يف البور�سة. 
كم���ا �ستوف���ر البور�س���ة مبوجب ه���ذه االتفاقية ع���دًدا من 
اخلدمات االإلكرتونية التي ت�سمل تزويد جمموعة ترافكو ب�سكل 
ف���وري بالتقاري���ر اخلا�سة بنق���ل امللكية الناجت ع���ن عمليات 
الت���داول يف اأ�سهم ترافكو مب���ا يف ذلك ن�سب متلك امل�ساهمني 
فيه���ا، وك�س���وف ح�ساب���ات امل�ستثمري���ن اخلا�س���ة باملجموعة 

وتقارير دورية اأخرى. 

القاهرة - رويرتز: نقلت وكالة اأنباء ال�رق االأو�سط امل�رية 
اأم�س ع���ن وزيرة التخطيط واملتابعة واالإ�ساح االإداري امل�رية 
هال���ة ال�سعيد قولها اإن مع���دل النمو للربع الثال���ث من موازنة 
الع���ام املايل احلايل 2017-2016 بل���غ 3.9 % مقارنة مع 3.6 

% لنف�س الفرتة من العام ال�سابق.
ون�سب���ت الوكالة اإلى الوزيرة قوله���ا يف ت�ريحات �سحفية 
عل���ى هام�س موؤمتر معه���د التخطيط القوم���ي اإن اأكرث معدالت 
النمو حتققت يف قطاعات ال�سناعة التحويلية والت�سييد والبناء.
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“د�ر �ل�سالم” لـ “بن فقيه” �أف�سل م�رشوع �سكني يف 2017

“دار القرار” يختتم 
برناجًما للتحكيم 
التجاري بالبحرين

ت�سجيل 99 �رشكة يف �أ�سبوع باإجمايل 11.6 مليون دينار

“�لغرفة”: م�ساع لتخفيف �لأعباء على �أ�سحاب �لأعمال �ملتعرثين

تاأ�سي�س “بوابة ارمان للمقاوالت” بـ10 ماليني دينار

لـــــ99  للم�ستثمريــــن  البحريــــن  رخ�ــــس مركــــز 
�رشكة جديــــدة تعمل يف خمتلــــف االأن�سطــــة التجارية 
وال�سناعيــــة يف اململكــــة خــــالل االأ�سبــــوع املا�سي، 
باإجمــــايل روؤو�ــــس اأموال ت�سل اإلــــى 11.669 مليون 

دينار.
واأظهرت البيانات الر�سمية ملركز امل�ستثمرين، 
وهــــو املركــــز امل�ســــوؤول عــــن الرتخي�ــــس لل�رشكات 
ال�سناعيــــة والتجارية يف اململكة، اأنه مت ت�سجيل 98 

�سجالً ن�سًطا دون ترخي�س و�رشكة واحدة ن�سطة.
واأ�ســــارت البيانات اإلى اأنه مت ت�سجيل 61 �رشكة 
ذات م�سوؤولية حمدودة دون ترخي�س و�رشكة ن�سطة 
واحــــدة، و29 �سجــــالً ل�رشكــــة ال�سخ�ــــس الواحد دون 
ترخي�ــــس، و6 �سجالت ل�رشكة ت�سامن دون ترخي�س، 

و�سجلني ل�رشكة م�ساهمة بحرينية مقفلة.
واأو�سحــــت بيانــــات املركــــز اأن اأكــــر روؤو�ــــس 
االأمــــوال التــــي مت ت�سجيلهــــا ل�رشكــــة بوابــــة ارمــــان 
املقــــاوالت براأ�سمال بلغ 10 ماليــــني دينار وتعمل 

ال�رشكــــة يف جمــــال اأن�سطــــة خدمــــات الدعــــم االأخرى 
لالأعمال وت�سييد املباين.

كمــــا مت الرتخي�ــــس اإلــــى �رشكــــة ديجتــــل مــــي 
القاب�ســــة )دي ام جــــي(. )مقفلــــة( براأ�سمــــال 1.1 
مليــــون دوالر فيمــــا بلغ راأ�س املــــال امل�رشح به 2.2 
مليــــون دوالر وتعمــــل يف جمــــال اأن�سطــــة ال�ــــرشكات 
القاب�ســــة، كما مت ت�سجيل �رشكــــة دامي لالت�ساالت. 
)مقفلة( بـ670 األف دوالر ويبلغ راأ�س املال امل�رشح 
به مليــــون دوالر وتن�سط يف جمــــال ت�سغيل املواقع 
/ البوابــــات على �سبكة االإنرتنــــت، واأن�سطة خدمات 

تكنولوجيا املعلومات واحلا�سوب االأخرى.

واأ�ســــارت البيانات اأنــــه مت الرتخي�س اإلى �رشكة 
راأ�سمالهــــا 500 األف دينار، �رشكة بـ100 األف دينار، 
�رشكــــة بـ50 األف دينــــار، �رشكة بـ25 األــــف دينار، و3 
�ــــرشكات بـــــ20 األــــف دينار لــــكل منها اأحدهــــا �سجل 
ن�سط، و11 �رشكــــة راأ�سمال كل منها 10 اآالف دينار، 
و�رشكة بـ7500 دينار، 16 �رشكة بـ5 اآالف دينار لكل 
منهــــا، 4 �ــــرشكات بـــــ3 اآالف دينار، و�رشكــــة بـ2500 
دينــــار و9 �رشكات باألفني دينار، 4 �رشكات براأ�سمال 
1250 دينــــاًرا لكل �رشكة، 27 �رشكة باإجمايل 27 األف 
دينار، و16 �رشكــــة بروؤو�س اأموال خمتلفة ت�سل اإلى 

4650 ديناًرا.

�سناب�ـــس - بيـــت التجـــار: اأكـــدت غرفـــة جتارة 
و�سناعـــة البحريـــن اأهميـــة ت�سافـــر كافـــة اجلهـــود 
ملعاجلة م�ساكل اأ�سحاب االأعمال املتعرثين، وقالت 
اإنها علـــى توا�سل مع خمتلف اجلهات املعنية لبحث 
اإمكانيـــة حل املعوقـــات التي تواجههـــم، كما دعت 
اإلـــى اإطالق املزيـــد من املبادرات التـــي حتفز النمو 
االقت�سادي وت�ساعد القطاع اخلا�س على امل�ساهمة 

بفعالية يف حتريك العجلة االقت�سادية.
وبحـــث الرئي�ـــس التنفيذي للغرفـــة خالد حممد 
الرويحـــي ببيت التجـــار اأم�س، مع عدد مـــن اأ�سحاب 
االأعمـــال املتعرثيـــن بح�ســـور رجلي االأعمـــال حممد 
املرتوك ويو�ســـف بوخما�س، حيث مت خالل االجتماع 
ا�ستعرا�ـــس ال�سعوبـــات والعراقيل التـــي يواجهها 
اأ�سحاب االأعمـــال، واحللول املقرتحـــة ملعاجلة تلك 

ال�سعوبات.
واأ�ســـاف الرئي�ـــس التنفيـــذي اأن الغرفة قامت 

مبجموعـــة مـــن االإجـــراءات والتدابـــر حيـــال ملـــف 
املتعرثيـــن، لعـــّل اآخرهـــا كان اإن�ساء حمفظـــة مالية 
م�سرتكـــة بـــني الغرفـــة ومتكـــني لتقـــدمي املنـــح 
واملتناهيـــة  وال�سغـــرة  املتو�سطـــة  للموؤ�س�ســـات 
ال�سغـــر، اإلى جانـــب توجيه عدد مـــن الدعوات لعقد 
اجتماعات مع اجلهات التي ارتاأت الغرفة اأنها اخليار 
االأن�ســـب ملحاولـــة اإيجاد احللـــول املنا�سبـــة للتجار 
املتعرثيـــن، كمـــا خاطبـــت عدًدا مـــن البنـــوك التي 
متتلـــك احل�ســـة االأكر مـــن املبالـــغ امل�ستحقة على 

التجـــار املتعرثين، اإلى جانـــب التوا�سل مع عدد من 
الـــوزارات واجلهـــات الر�سمية يف اململكـــة لت�سهيل 

وتخفيف االأعباء التي تواجه التجار املتعرثين.
ودعا الرويحي جميع اجلهات املعنية اإلى اإطالق 
مبادرات اأخرى لتحفيز النمو االقت�سادي، ولتخفيف 
االأعبـــاء عن التجـــار املتعرثين، كما اقـــرتح اأن تقوم 
البنوك واملوؤ�س�سات امل�رشفية باإعداد برامج جلدولة 
ديونهـــا على �سغـــار امل�ستثمرين لكـــي ال ميار�سوا 

البيع اال�سطراري باأ�سعار متدنية.

• 62 % من ال�رشكات ذات م�سوؤولية حمدودة	

• من االجتماع	

• خالل ا�ستالم اجلائزة	

املنامة - بــــن فقيه: فازت �رشكة 
بن فقيــــه لال�ستثمار العقاري بجائزة 
“ميد” جلودة امل�ساريع لعام 2017، 
حيــــث ح�ســــل م�ــــرشوع “دار ال�سالم” 
علــــى اجلائزة الوطنية الأف�سل م�رشوع 
�سكنــــي، وهــــي ال�رشكــــة الوحيــــدة يف 
البحريــــن التــــي ح�سلــــت علــــى هــــذا 

التكرمي.
وا�ستلــــم اجلائــــزة رئي�س جمل�س 

االإدارة في�سل فقيه. 
وح�سلت ال�رشكة على هذا اجلائزة 
بنــــاء  نظــــر جهودهــــا املتميــــزة يف 
وت�سميــــم م�ــــرشوع �سكنــــي فريد من 
نوعه والتزامها باأعلى معاير اجلودة 

يف جميع مراحل العمل.
وقال رئي�س جمل�س اإدارة ال�رشكة 
في�سل فقيه، الــــذي ا�ستلم اجلائزة، 
“تعتر هذه اجلائــــزة مبثابة اعرتاف 
للجــــودة  العــــايل  بامل�ستــــوى  دويل 
الذي حتر�ــــس ال�رشكة علــــى تقدميه 
بــــاأدق  اهتمامهــــا  اإلــــى  باالإ�سافــــة 
التفا�سيل يف جميــــع م�ساريعها بدًءا 
من اأولى مراحل التخطيط والت�سميم 
اإلــــى مراحــــل البنــــاء والتنفيــــذ حتى 

ت�سليم امل�رشوع اإلى املالك”.
من جانبه، قــــال مدير التحرير يف 

“نحن  “ميــــد” ريت�سارد طوم�ســــون: 
الوطنيــــني  الفائزيــــن  علــــى  نثنــــي 
اللتزامهــــم بتميز امل�ساريــــع، وناأمل 
اأن ي�ساهم التزامهم الثابت باجلودة 
علــــى اإلهام االآخريــــن ليحذوا حذوهم 
فيما يتّم تطوير املزيد من امل�ساريع 
وتنفيذها يف امل�ستقبل. يعتر �سوق 
امل�ساريــــع يف دول اخلليــــج املحــــرك 
الرئي�ــــس للنمــــّو االإقليمــــي ويلعــــب 
دوًرا كبــــًرا يف امل�ساهمــــة يف التنمية 

االقت�سادية يف املنطقة”.
اإلــــى  “ميــــد”  جوائــــز  ومتنــــح 
امل�ساريــــع التــــي ت�ستحــــق التقديــــر 
والثنــــاء نظًرا جلهودهــــا اال�ستثنائية 
يف جمال العمل. وتنظــــر اجلائزة اإلى 
اأف�سل امل�ساريع على م�ستوى منطقة 
اخلليــــج. ويتم اختيــــار الفائزين عر 
جلنة من احلكام واخلراء املخت�سني 
يف هــــذا املجــــال بعد النظــــر اإلى عدة 
معاير ت�سمل اإدارة امل�رشوع الفعالة، 
بيئــــة العمــــل، ر�ســــا العمــــالء، متيز 
امل�ــــرشوع، مراعــــاة ال�سحــــة وال�سالمة 
اأثنــــاء تنفيذ العمــــل، االلتزام بجدول 
العمل وامليزانية املقررة، باالإ�سافة 

اإلى اال�ستدامة واالإبداع يف امل�رشوع.

املنامـــة - دار القـــرار: اأ�سدل ال�ستار عـــن برنامج 
“تاأهيل واإعـــداد املحكمني” للعام 2017 واملنظم من 
قبـــل مركـــز التحكيـــم التجاري لـــدول جمل�ـــس التعاون 
لـــدول اخلليج العربيـــة “دار القرار”، وذلـــك يف ن�سخته 

التي عقدت يف البحرين.
واحتفى املركز بامل�ساركني الذين بلغ عددهم 47 

م�سارًكا مت قيد 29 منهم كمحكمني معتمدين.
وقـــال االأمني العام لـ”دار القـــرار” اأحمد جنم “من 
�سمـــن خريجي برنامـــج البحريـــن م�ساركـــني مب�ستوى 
الدكتـــوراه وعمداء يف جامعات مرموقـــة وحمرتمة، االأمر 
الـــذي يـــدل على قـــوة املـــادة العلميـــة التـــي يقدمها 

الرنامج”.
واأثنـــى علـــى الدعـــم املقدم مـــن �سنـــدوق العمل 
“متكـــني”، والذي اأ�سهـــم يف تذليل العوائـــق املادية 

ال�ستفادة امل�ساركني البحرينني يف الرنامج.
واعتـــر جنـــم اأن مبـــادرة متكـــني �ست�سهـــم علـــى 
املـــدى البعيد يف تكويـــن قاعدة كبرة مـــن املحكمني 
املحرتفـــني البحرينيـــني يف كافة املجـــاالت مبا يخدم 
التطور العمراين والتنموي يف اململكة، مبيًنا اأن الطريقة 
التي يتبعهـــا �سندوق العمل “متكني” يف الرتكيز على 
دعـــم وتدريب الكـــوادر الوطنيـــة �ساهمـــت يف ت�سجيع 
املواطنني على الولوج يف برامج تدريبية منتقاة بعناية 

من قبل القائمني عليها.
وتابع “اأعد املادة العلمية رئي�س حمكمة اال�ستئناف 
بالقاهرة كبر م�ست�ساري املركز جمدي اإبراهيم قا�سم، 
والـــذي يتولى االإ�ـــرشاف العلمي العام علـــى تنفيذ هذا 

الرنامج”.

زينب �لعكري

زينب �لعكري

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

محمد طريف: 

قصة نجاحي

لقد تعلمت من خالل خرتي يف البحر 

و�سغفـــي بال�سيـــد العديـــد مـــن االأمور 
عن مزايـــا ال�سوق، وطبيعـــة االأ�سخا�س 
العاملـــني فيها، كنت دائًمـــا اأتطلع اإلى 

حتويل هذه احلرفة واالأفـــكار الب�سيطة 
اإلى مهنـــة احرتافية، وحولتها يف م�رشوع 

.)Fish.Me(

إلهامي

حت�سل  الــذي  الدعم  �سي�ساعدك 
ــوقــوف  عــلــيــه مــن االآخـــريـــن عــلــى ال
بنف�سك  ثقتك  ولكن  قدميك،  على 
التحديات  مواجهة  اأثــنــاء  وباأحالمك 
هي التي �ست�سمن لك النجاح. كذلك 
على  ال�سعبة  التجارب  �ست�ساعدك 
تكت�سب  مثلما  متــاًمــا  ال�سوق  فهم 
مواجهة  من  قوتها  �سفينتك  اأ�رشعة 

العوا�سف.

أكرث يشء تعلمته

يجد العديد من 
النا�س �سعوبة يف تقبل 

االأفكار اجلديدة واملبتكرة 
ويرف�سونها ملجرد كونها 

جديدة، عليك اأن تتحلى 
بال�سر واملثابرة، ومبرور 
الوقت �ستتمكن من اإيجاد 

الطريقة املنا�سبة الإقناعهم 
باأفكارك.

ما أؤمن به

اإن البدء يف اأي م�رشوع جتاري 
مبثابة رحلة يف عر�س البحر، 

حيث ترمي بك االأمواج الهائجة 
من �سخرة اإلى اأخرى وتت�سور اأن 

و�سولك اإلى هدفك م�ستحيل، لكن 
ا�ستمرارك بالرتكيز على فكرتك 

�ست�سمن لك النجاح.
“كن كالبحر كلما اأبحرت 

فيه اأكرث كلما اكت�سفت اأ�رشاره 
وعجائبه”.

ما مييزنا

“ميكنك حتقيق اأحالمك من 
اأب�سط االأفكار عندما ال ت�سمح لالآراء 

ال�سلبية باإحباطك، بل ت�ستخدمها 
كمحفز مل�ساعدتك على النجاح. 

“جنحنا يف الرتكيز على الغذاء 
الرئي�سي الذي تزخر به مملكتنا 

وتقدمي اخلدمات ال�ساملة لالأ�سماك 
بدًءا من �رشائها، تنظيفها وطهيها 

اإلى خدمة التو�سيل املجاين 
للزبائن”.

البدء يف أي مرشوع 

كرحلة يف عرض البحر

ثقتك بنفسك وبأحالمك 

تضمن لك النجاح
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وتق����ول الوثيقة الت����ي ت�شدر خ����ال الأ�شهر 
املقبل����ة “نحت����اج اإل����ى تكثي����ف العملي����ات �ش����د 
اجلماع����ات اجلهادي����ة العاملي����ة ويف الوقت نف�شه 
خف�����ض تكالي����ف ‘الدم����اء وال����روة‘ الأمريكية يف 

�شعينا لتحقيق اأهدافنا ملكافحة الإرهاب”.
جتن����ب  اإل����ى  “�شن�شع����ى  الوثيق����ة  وتق����ول 
التدخ����ات الع�شكري����ة الأمريكي����ة املكلفة وا�شعة 
النطاق لتحقيق اأهداف مكافحة الإرهاب و�شنتطلع 
ب�ش����كل متزايد اإل����ى ال�رشك����اء لتقا�ش����م م�شوؤولية 

الت�شدي للجماعات الإرهابية”.
لكنها تع����رف باأن الإرهاب “ل ميكن هزميته 

نهائيا باأي �شكل من الأ�شكال”.
وقال ماي����كل اأنطون املتح����دث با�شم جمل�ض 
اإط����ار  “يف  الأبي�����ض  البي����ت  يف  القوم����ي  الأم����ن 
نهجه����ا ال�شامل تلق����ي الإدارة نظ����رة جديدة على 
ا�شراتيجي����ة الأمن القوم����ي الأمريكية برمتها مبا 
يف ذلك مهمة مكافحة الإرهاب التي حتظى باأهمية 
خا�شة نظرا لعدم �ش����دور مثل هذه ال�شراتيجية 

منذ عام 2011”.
وقال اأنطون اإن العملية تهدف اإلى �شمان “اأن 
ال�شراتيجي����ة اجلدي����دة موجهة �ش����د التهديدات 
الإرهابية اخلطرية لبادنا ومواطنينا وم�شاحلنا يف 

اخلارج وحلفائنا... ع����اوة على ذلك �شت�شلط هذه 
ال�شراتيجية اجلديدة ال�شوء على اأهداف واقعية 

قابلة للتحقيق ومبادئ توجيهية”.
واأ�ش����ار م�ش����وؤول كبري ب����الإدارة اإل����ى اأن عددا 
�شغريا من اجلنود اأ�شيف اإل����ى القوات الأمريكية 
يف الع����راق و�شوريا يف عهد ترام����ب واأن ذلك جرى 

بناء على تقدير قادته الع�شكريني.
وقال امل�شوؤول الذي طلب عدم ن�رش ا�شمه “اإذا 
راأيت التعزي����زات يف مكان اآخر ف�شتكون متما�شية 

مع )م�شودة( هذه ال�شراتيجية”.
وعاوة على “داع�����ض” اأ�شافت ال�شراتيجية 
اأن الولي����ات املتح����دة وحلفاءه����ا عر�ش����ة خلط����ر 
تنظي����م القاع����دة بع����د اإع����ادة ت�شكيل����ه وجماعات 
اأخرى مث����ل �شبكة حقاين وجماع����ة حزب اهلل ف�شا 
ع����ن متطرف����ني حمليني نزع����وا اإل����ى التطرف عرب 

الإنرنت.
ول ت�شمل ال�شراتيجية اجلديدة عبارة كانت 
مازم����ة حلمل����ة ترام����ب يف 2016 وه����ي “الإرهاب 

الإ�شام����ي املتط����رف”. وب����دل م����ن ذل����ك تق����ول 
ال�شراتيجي����ة اإن اجلماع����ات اجلهادية “اندجمت 
حت����ت فكر اجله����اد العامل����ي الذي ي�شع����ى لإقامة 
خافة اإ�شامي����ة عابرة للحدود توؤج����ج ال�رشاع على 

نطاق عاملي”.
وثيق����ة  يف  الأول  التوجيه����ي  واملب����داأ 
ال�شراتيجي����ة هو اأن الولي����ات املتحدة “�شتعمل 
دائم����ا على تعطي����ل ومنع وال����رد عل����ى الهجمات 
ومواطنين����ا  اأمتن����ا  ت�شته����دف  الت����ي  الإرهابي����ة 
وم�شاحلنا يف اخلارج وحلفاءنا. وي�شمل ذلك اتخاذ 

اإجراءات مبا�رشة ومنفردة اإذا لزم الأمر”.
ول تتح����دث ال�شراتيجي����ة اجلدي����دة ب�شكل 
يذكر عن الرويج حلقوق الإن�شان والتنمية واحلكم 
الر�شي����د واأدوات “الق����وة الناعم����ة” الأخ����رى التي 
تبنتها وا�شنط����ن يف املا�شي مل�شاعدة احلكومات 
الأجنبية على تقليل املظامل التي تغذي التطرف.

وقال هوفمان مدير مرك����ز الدرا�شات الأمنية 
بجامع����ة جورجت����اون “للق����وة الناعم����ة دور تلعبه 
لكن لي�����ض با�شتبعاد الق����وة املحرك����ة” اأو العمل 
الع�شك����ري. وو�ش����ف م�ش����ودة ال�شراتيجية باأنها 
“ت�شوي����ر ر�شني جدا للتهديد وما يلزم ملواجهته 

الآن ويف امل�شتقبل القريب”.

  للتوا�شل:  )ق�شم ال�شوؤون الدولية: 17111482(              ق�شم الإعانات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�ض: 17580939(              )ال�شراكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�ض: 17111434(

“حما�ض” تنتخب هنية رئي�شا ملكتبها ال�شيا�شي

غزة - رويرز: اأبلغ املتحدث با�شم حركة حما�ض فوزي برهوم رويرز يف غزة اأن احلركة 
انتخبت اأم�ض ال�شبت اإ�شماعيل هنية رئي�شا جديدا ملكتبها ال�شيا�شي.

وق���ال بره���وم “الأخ اإ�شماعيل هنية مت انتخابه رئي�شا للمكت���ب ال�شيا�شي حلركة حما�ض 
خلف���اً لاأخ خالد م�شعل”. ويحل بذلك هنية، النائب ال�شابق لرئي�ض املكتب ال�شيا�شي، حمل 
خال���د م�شعل املقي���م يف قطر. وانتهت ولية م�شع���ل فيما تخفف حما�ض م���ن موقفها حيال 

اإ�رشائيل يف وثيقة �شيا�شية جديدة ن�رشتها الأ�شبوع املا�شي.
وحتتف���ظ احلركة بجناح ع�شكري كبري احلجم يف قطاع غزة من���ذ انتزاع ال�شيطرة عليه يف 

2007 من حركة فتح ومقرها ال�شفة الغربية املحتلة كما خا�شت 3 حروب مع اإ�رشائيل.
واأ�شقط���ت حركة حما�ض دعوة تتبناها منذ ف���رة طويلة اإلى تدمري اإ�رشائيل واأعلنت اأنها 
�شتنه���ي ارتباطها بجماع���ة الإخوان امل�شلمني يف وثيق���ة �شيا�شية اأعلنه���ا م�شعل يف مقرها 

الرئي�ض يف اخلارج بالعا�شمة القطرية الدوحة الأ�شبوع املا�شي.
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رام اهلل - رويترز: 

الأوروب���ي  الإحت���اد  ممث���ل  ع���رب 
وروؤ�ش���اء بعث���ات الإحت���اد يف القد�ض 
ورام اهلل اأم����ض ال�شب���ت ع���ن قلقهم 
ل�شتم���رار اإ����رشاب مئ���ات املعتقلني 
الفل�شطينيني يف ال�شجون الإ�رشائيلية 
ع���ن الطع���ام احتجاج���ا عل���ى ظ���روف 

اعتقالهم.
الدبلوما�شيون يف بيان  واأ�ش���اف 
“يوؤك���د روؤ�شاء البعثات دعوة الحتاد 
الكام���ل للقانون  الأوروبي لاح���رام 
الإن�ش���اين ال���دويل واللت���زام بحقوق 

الإن�شان جتاه ال�شجناء كافة”.
وع���رب الدبلوما�شيون الأوروبيون 
يف البي���ان عن “قلقهم املتوا�شل من 
اال�ستخدام املفرط م���ن قبل اإ�رسائيل 
لاعتقال الإداري من دون توجيه تهم 

ر�شمية”.

بيروت – أ ف ب:

هاج����م اجل����رال، م�شع����ود جزاي����ري، 
امل�شلح����ة  الق����وات  با�ش����م  املتح����دث 
الإيراني����ة والقيادي يف احلر�����ض الثوري، 
ت�رشيحات الرئي�ض الإيراين ح�شن روحاين، 
خال اجلولة الثانية من مناظرات مر�شحي 
النتخاب����ات الرئا�شية الإيرانية التي بثت 
اجلمعة، والتي اتهم فيها احلر�ض الثوري 
بالعمل عل����ى ن�شف التف����اق النووي عرب 
ال�شواري����خ  واختب����ار  تطوي����ر  ا�شتم����رار 
البالي�شتي����ة وتهدي����د دول املنطقة بها. 
ونقلت وكالة “فار�ض” عن جزايري قوله 
اإن “تطوير قوة اإي����ران ال�شاروخية ياأتي 
يف اإط����ار ال�شيا�شي����ات العام����ة للنظ����ام، 
ووج����ود قواع����د �شاروخية حت����ت الأر�ض 
عامل ردع مهم اأم����ام تهديدات الأعداء”، 

على حد تعبريه.

   روما – أ ف ب:     

حكومي����ة  غ����ري  منظم����ات  توا�ش����ل 
البح����ر  يف  مهاجري����ن  اإنق����اذ  عملي����ات 
املتو�شط مبعزل عن اجلدل الذي ت�شهده 
اإيطالي����ا حول دور ه����ذه الهيئات يف هذه 
العملي����ات التي تقوم به����ا قبالة �شواحل 

ليبيا.
وقام����ت ه����ذه املنظم����ات باأكر من 
20 عملي����ة اإنق����اذ اأول اأم�����ض اجلمع����ة يف 
املتو�ش����ط. وقال����ت ماتيل����د اوفيان من 
املكت����ب ال�شحايف ملنظم����ة “ا�ض او ا�ض 
ميديترياين” غ����ري احلكومية “كان هناك 
اأكر من 20 قارب����ا يف و�شع دقيق قبالة 
�شواح����ل ليبي����ا والو�شع ال�شع����ب اأ�شا 

تفاقم بوجود اأ�شخا�ض يف مياه البحر”.

كيل )ألمانيا( – رويترز:

ي�شوت الناخبون يف ولية �شل�شفيج 
هول�شتاين يف اأق�شى �شمال اأملانيا اليوم 
الأحد يف انتخابات اإقليمية هي الأولى من 
اثنتني يتعني عل����ى احلزب الدميقراطي 
ال�شراكي الف����وز فيها اإذا اأراد اأن ميثل 
حتديا جديا للم�شت�ش����ارة الأملانية اجنيا 
م����ريكل يف النتخاب����ات العام����ة املق����ررة 
يف �شبتمرب. وحظي احل����زب الدميقراطي 
ال�شراك����ي بانتعا�ش����ة يف ا�شتطاع����ات 
ال����راأي يف وق����ت �شاب����ق ه����ذا الع����ام بعد 
الأوروب����ي  الربمل����ان  رئي�����ض  تر�شي����ح 
ل����ه  مر�شح����ا  يناي����ر  يف  �شولت����ز  مارت����ن 
ملناف�شة م����ريكل. و�شتزيد فر�ض احلزب 
الدميقراطي ال�شراكي لاإطاحة مبريكل 
اإذا ا�شتط����اع الحتف����اظ بال�شلط����ة الأحد 
الق����ادم يف ولية ن����ورث راين-ف�شتفاليا 
وه����ي منطق����ة كب����رية يف الغ����رب كان����ت 
النتخاب����ات التي جرت فيه����ا يف ال�شابق 

مبثابة موؤ�رش على املزاج العام.

دار السالم – رويترز:

قال م�شوؤول كبري بال�رشطة يف تنزانيا 
اإن 32 تلمي���ذا ومعلم���ني اثن���ني و�شائق 
حافلة لقوا حتفهم عندما �شقطت احلافلة 
ال�شغ���رية التي كان���وا ي�شتقلونها يف واد 
جماور للطريق يف منطقة اأرو�شا ال�شياحية 

الواقعة �شمال الباد.
وق���ال ت�شارل���ز مكومبو قائ���د �رشطة 
اأرو�شا لرويرز عرب الهاتف “احلادث وقع 
عندما كانت احلافل���ة ت�شري باجتاه اأ�شفل 
تل منح���در يف ظروف طق�ض ممط���رة... ما 
زلنا نحقق يف احل���ادث لتحديد ما اإذا كان 
ق���د وقع ب�شبب عطل فن���ي اأم ب�شبب خطاأ 

ب�رشي من جانب ال�شائق”.
وقت���ل اأكر م���ن 11 األ���ف �شخ�ض يف 
حوادث ط���رق يف تنزانيا بني عامي 2014 

و 2016 وفقا لبيانات حكومية.

القاهرة - رويترز: 

اإن  ق�شائي���ة  م�ش���ادر  قال���ت 
حمكمة م�رشية قبل���ت اأم�ض ال�شبت 
طع���ن النياب���ة العام���ة عل���ى قرار 
اأ�شدرت���ه حمكمة جناي���ات القاهرة 
بالإف���راج ع���ن رجل الأعم���ال البارز 
جلماع���ة  املنتم���ي  مال���ك  ح�ش���ن 
الإخوان امل�شلمني. وقال م�شدر اإن 
حمكمة اجلناي���ات مبحافظة اجليزة 
اأمرت بتجديد حب�ض مالك 45 يوما.
وكانت حمكمة جنايات القاهرة 
ق���ررت ي���وم اخلمي�ض الإف���راج عن 
مال���ك املحبو����ض احتياطي���ا عل���ى 
ذم���ة التحقيق منذ نح���و 20 �شهرا 
وحددت �شمانا ماليا 20 األف جنيه 
)1102 دولر( لتنفيذ القرار الذي 

طعنت عليه النيابة.
واألق���ي القب�ض عل���ى مالك يف 
اأكتوب���ر 2015 وتق���رر حب�شه على 
ذم���ة التحقيق بتهمة �شغل من�شب 
قيادي يف جماعة الإخوان واإمدادها 

بالأموال.

القاهرة - رويترز:

 قال����ت و�شائل اإع����ام ر�شمية 
م�رشي����ة اأم�����ض ال�شب����ت اإن �شي����خ 
الأزه����ر اأحم����د الطي����ب اأنهى عمل 
رئي�ض جامعة الأزه����ر اأحمد ح�شني 
ط����ه بع����د اأن و�شف اإعامي����ا بارزا 

باأنه مرتد.
وك����ان بيان ق����ال اأم�����ض الأول 
اجلمع����ة اإن الطي����ب ق����رر تكليف 
عميد كلية اللغة العربية يف جامعة 
الأزهر حممد ح�ش����ني املحر�شاوي 
بالقي����ام باأعم����ال رئي�����ض اجلامعة 
اعتب����ارا م����ن يوم ال�شب����ت “ب�شفة 
رئي�����ض  تعي����ني  حل����ني  موؤقت����ة 
للجامعة وفق����ا لاإجراءات املحددة 

قانونا”.
ومل ي�رش بيان الأزهر اإلى اتهام 
طه لاإعام����ي املثري للجدل اإ�شام 
بحريي بالردة. لكن موقع �شحيفة 
الأه����رام اململوك����ة للدول����ة عل����ى 
الإنرنت قال اإن طه ترك املن�شب 
بعد انتقادات حادة تعر�ض لها اإثر 

هذا التهام.

القاهرة - رويترز: 

ذكرت وزارة الداخلية امل�رشية 
اأم�����ض ال�شب����ت اأن ال�رشط����ة قتلت 
م�شلحني اثن����ني قال����ت اإنهما من 
“احل����راك امل�شلح” جلماعة  عنا�رش 
ا�شتب����اك  الإخ����وان امل�شلم����ني يف 

مبحافظة الغربية يف دلتا النيل.
وقال����ت ال����وزارة يف بيان على 
�شفحتها على في�شبوك اإن عبداهلل 
رجب علي عب����د احلليم )25 عاما( 
اإ�شماعي����ل  عبدال�شت����ار  وحمم����د 
)44 عام����ا( ب����ادرا باإط����اق الن����ار 
عل����ى ال�رشط����ة عندم����ا اقربت من 
خمبئهم����ا. واأ�شاف����ت اأن ال�رشط����ة 
ع����رت عل����ى بندقيت����ني اآليت����ني 

وذخرية يف مكان اختبائهما.

 قلق اأوروبي من اإ�رشاب 
الفل�شطينيني بال�شجون الإ�رشائيلية

 إيران

 إيطاليا      

 ألمانيا

 تنزانيا

احلر�ض الثوري يهاجم 
روحاين 

انتقادات لعمليات اإنقاذ 
مهاجرين يف املتو�شط 

مناف�شو مريكل يواجهون 
اختبارا يف ال�شمال

مقتل 35 يف حتطم 
حافلة مدر�شية 

 قبول الطعن على الإفراج 
عن رجل اأعمل “اإخواين”

 اإقالة رئي�ض جامعة 
الأزهر 

 مقتل م�شلحني يف ا�شتباك 
مع ال�رشطة امل�رشية
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قر�سنة “�سخمة” حلملة ماكرون ع�سية االنتخابات الفرن�سية

“املر�سد”: هدوء ن�سبي يف القتال ب�سوريا

ا�سرتاتيجية ترامب ملكافحة االإرهاب حتث احللفاء على فعل املزيد

“هيئة املراقبة” حذرت من اإعادة بث الوثائق امل�رشبة

مع دخول اتفاق “تخفيف التوتر” حيز التنفيذ

اأمريكا وحلفاوؤها عر�شة خلطر “القاعدة” و”�شبكة حقاين” و”حزب اهلل”

الأم���ام!”  “اإل���ى  ماك���رون  ح���زب  وق���ال 
يف بي���ان اإن الوثائ���ق الت���ي مت���ت قر�شنتها 
ر�شائل الكرونية “اأو وثائق حما�شبة” وكلها 
“�رشعي���ة” لك���ن اأ�شيفت اإليها “ع���دة وثائق 
م���زورة لإثارة ال�شك���وك والت�شليل”. واأ�شاف 
احل���زب اأن ك�شف هذا الخراق الكبري يف “اآخر 
�شاع���ة م���ن احلمل���ة النتخابية” الت���ي انتهت 
ر�شمي���ا يف العا�رشة من م�ش���اء اجلمعة بتوقيت 
غرينيت�ض هو “على ما يبدو زعزعة لا�شتقرار 
احلمل���ة  خ���ال  ح���دث  مثلم���ا  الدميقراط���ي 

الرئا�شية الأخرية يف الوليات املتحدة”.
واأو�شت الهيئ���ة الوطنية ملراقبة احلملة 
النتخابي���ة الفرن�شي���ة الت���ي عق���دت اجتماعا 
�شب���اح ال�شب���ت و�شائ���ل الإع���ام ب”التحلي 
بامل�شوؤولية وعدم ن�رش م�شمون )هذه الوثائق( 

لعدم التاأثري على م�شداقية القراع”.
و�شددت الهيئ���ة يف بيان على اأن “ن�رش اأو 
اإعادة ن�رش مثل هذه البيانات التي مت احل�شول 
ب�ش���كل غ���ري �رشع���ي والتي م���ن املرج���ح انه 
اأ�شيفت اإليها وثائق مزورة معر�ض للماحقة 

الق�شائية”.
وقال فلوريان فيليبو نائب رئي�شة حزب 
اجلبه���ة الوطني���ة اليمين���ي املتط���رف، قبل 
منت�ش���ف لي���ل اجلمع���ة ال�شبت موع���د انتهاء 
احلملة “هل �شتك�ش���ف  #ماكرونليك�ض اأمورا 
تعمدت ال�شحافة ال�شتق�شائية طم�شها؟ هذا 

الغرق الدميقراطي خميف”.
ق���ال موق���ع ويكيليك����ض ان���ه يف املجمل 
“هن���اك اآلف الر�شائل اللكروني���ة وال�شور 
والوثائ���ق املرتبطة بها يع���ود اآخرها اإلى 24 
اأبري���ل” اأي غداة ال���دورة الأول���ى لانتخابات 

الرئا�شية.
واأكد املوقع ال���ذي اأ�ش�شه جوليان ا�شاجن 
واأدرج رابط���ا يوؤدي اإلى ه���ذه الوثائق، انه ل 
يقف وراء هذه العملية التي باتت حتمل ا�شم 
“#ماكرونليك����ض”. وتفيد ا�شتطاعات الراأي 

الأخ���رية التي ن�رشت اجلمعة قبل انتهاء احلملة 
اأن ماك���رون م���ا زال يف الطليعة مبا بني 61،5 
% و63 % من الأ�شوات، مقابل 37 اإلى 5،38 

% ملارين لوبن.
لكن قب���ل يومني م���ن الت�شوي���ت كانت 
ن�شب���ة امل�شاركة املحتملة �شئيل���ة ن�شبيا، اإذ 
اأن 68 % فقط م���ن امل�شتطلعني قالوا اإنهم 

�شيدلون باأ�شواتهم.
و�شي���ديل املر�شح���ان ب�شوتيهم���ا اليوم 
الأح���د يف �شمال فرن�شا حيث �شيقرع ماكرون 
يف منتج���ع توكي���ه ولوبن يف معقله���ا العمايل 

اينان-بومون.

املعار�ش���ة  م���ن  جماع���ات  ورف�ش���ت 
امل�شلح���ة وال�شيا�شي���ة يف �شوريا القراح 
وقال���ت اإن رو�شيا مل تكن عازمة ول قادرة 
عل���ى اإل���زام الأ�ش���د وحلفائ���ه املدعومني 
من اإيران باح���رام اتفاقات �شابقة لوقف 
اإط���اق الن���ار. وق���ال النظام ال�ش���وري اإنه 
يدع���م الق���راح لكنه �شيوا�ش���ل قتال ما 
ت�شفه���ا باجلماع���ات الإرهابي���ة يف اأنح���اء 

الباد.
وقال املر�شد اإن هن���اك هدوءا ن�شبيا 
يف القت���ال يف اأنح���اء �شوري���ا من���ذ �رشي���ان 
التف���اق لكن املر�شد ح���ذر اأن من املبكر 

القول اإنه �شي�شمد.
وقال مدي���ر املر�شد رامي عبدالرحمن 
لروي���رز “تخفيف العنف يج���ب اأن يظهر 

جلياً وب�شكل م�شتمر”.
وقال قيادي املعار�ش���ة اإن امل�شتوى 
الع���ام للعنف قل لكنه اأ�شاف اأن حماولت 

النظام للتقدم يف ريف حماة م�شتمرة.
وق���ال املر�س���د اإنه مل ي�سج���ل �سقوط 
قتلى يف ا�شتباكات يف املناطق الأربع منذ 

منت�شف الليل اإل اأنه ر�شد انتهاكات.
وترك���زت تل���ك اخلروق���ات يف �شم���ال 
حمافظ���ة حم���اة، حي���ث متكن���ت الق���وات 
احلكومي���ة وحلفاوؤه���ا من ال�شيط���رة على 
مناط���ق م���ن ي���د مقاتل���ي املعار�ش���ة يف 

الأ�شابيع الأخرية.
بريطاني���ا  ومق���ره  املر�ش���د  وق���ال 
اإن مقات���ات ق�شف���ت قري���ة الزلقي���ات 
اخلا�شع���ة ل�شيط���رة املعار�ش���ة ومواق���ع 
جماورة يف ريف حماة حيث تبادل اجلانبان 

املتحاربان الق�شف.
واأ�ش���اف املر�شد اأن ق���وات احلكومة 
ق�شف���ت بلدت���ي كف���ر زيت���ا واللطامن���ة 
املجاورتني. ومل يرد اأي تعليق من اجلي�ض 

ال�شوري.
واأك���د حممد ر�شي���د، املتح���دث با�شم 
جماع���ة جي�ض الن����رش املتمرك���زة يف حماة، 

اندلع ال�شتباكات بعد منت�شف الليل.
وق���ال ر�شي���د اإن حمافظة اإدل���ب اإلى 
ال�شم���ال من حم���اة كانت هادئ���ة بالكامل 
تقريبا اإال اأن هجمات �سملت اإ�سقاط براميل 
متفج���رة ترك���زت يف منطق���ة املواجه���ات 

�شمال حماة.
وق���ال لروي���رز “ل توق���ف للق�شف.. 
يعن���ي ما فرق �شي ع���ن اأول نف�ض الأمر. ل 

فرق”.
وافق���ت اإي���ران وتركيا ي���وم اخلمي�ض 
عل���ى الق���راح الرو�ش���ي باإقام���ة مناطق 
اآمنة. ون�رشت وزارة اخلارجية الرو�شية ن�ض 

مذكرة التفاهم اأم�ض ال�شبت.

• طفل مير اأمام منزل مهدم يف دوما يف 6 مايو 2017 )اأ ف ب(	

•  الرئي�ض الأمريكي دونالد ترامب خال موؤمتر �شحايف بالبيت الأبي�ض يوم 4 مايو 2017 )رويرز(	

باريس – أ ف ب:

الوثائق من  اأالف  بث  اإع��ادة  ال�سبت من  اأم�س  الفرن�سية  االنتخابية  الهيئة  ح��ذرت 

حملة املر�سح الو�سطي اإميانويل ماكرون التي مت ت�سريبها ون�سرها على االنرتنت، ع�سية 

املتطرف  اليمني  مر�سحة  مع  فيها  ويتناف�س  االأح��د  اليوم  جتري  التي  الثانية  ال��دورة 

مارين لوبن.

وقال وزير االقت�ساد ال�سابق اإن الهدف من عملية القر�سنة التي متت يف ال�ساعات 

االأخرية حلملة ت�سهد توترا �سديدا هو “زعزعة اال�ستقرار الدميقراطي”.

    بيروت - رويترز:

 قال املر�سد ال�سوري حلقوق االإن�سان وقيادي من املعار�سة اإن اال�ستباكات بني قوات احلكومة 

النار  اإطالق  ال�سبت بعد دخول جهود رو�سية لدعم وقف  اأم�س  املعار�سة هداأت  ال�سورية ومقاتلي 

حيز التنفيذ رغم اأن املعارك م�ستمرة على جبهة مهمة قرب حماة.

الليل.  منت�سف  يف  التنفيذ  حيز  �سوريا  يف  التوتر”  “تخفيف  مناطق  الإق��ام��ة  ات��ف��اق  ودخ��ل 

واقرتحت رو�سيا التي تدعم رئي�س النظام ال�سوري ب�سار االأ�سد الفكرة بدعم من تركيا التي تدعم 

جماعات يف املعار�سة امل�سلحة ومن اإيران حليفة االأ�سد.

واشنطن – رويترز:

تطالب ا�سرتاتيجية الرئي�س االأمريكي دونالد ترامب اجلديدة ملكافحة االإرهاب اأن يتحمل 

باأن  االإق��رار  املت�سددين مع  االإ�سالميني  العبء يف مكافحة  املتحدة مزيدا من  الواليات  حلفاء 

تهديد االإرهاب لن يتم الق�ساء عليه نهائيا.

وقالت م�سودة اال�سرتاتيجية املكونة من 11 �سفحة التي اأطلعت عليها رويرتز يوم اجلمعة 

اإن الواليات املتحدة ينبغي اأن تتجنب االلتزامات الع�سكرية املكلفة “املفتوحة”.

و�شيلتا اإعام رو�شيتان تنويان ماحقة ماكرون
باريس – أ ف ب:

اأعلن����ت �شبك����ة “رو�شيا الي����وم” ووكالة 
م����ن  القريبت����ان  الرو�شيت����ان  “�شبوتني����ك” 
اأنهم����ا تنوي����ان ماحق����ة  الكرمل����ني اجلمع����ة 
املر�شح للرئا�شة الفرن�شية اإميانويل ماكرون 

لتهامات بن�رش اأنباء كاذبة.
وقالت مرغريتا �شيمونيان رئي�شة حترير 
الو�شيلتني الإعاميتني يف تغريدة على توير 
“مل نع����د نحتمل مثل هذه الأكاذيب، �شنتقدم 

ب�شك����وى اأم����ام الق�ش����اء”، ب����دون اأن تو�ش����ح 
الإجراءات التي �شتقومان بها.

وك����ان ماكرون حتدث يف فرباير املا�شي 
عن “هجمات متكررة” على املوقع اللكروين 
حلملته النتخابية م�شدرها اأوكرانيا خ�شو�شا، 
وكذلك ن�����رش �شائع����ات اأو “ت�رشيحات مهينة” 
له م����ن قب����ل املواق����ع اللكروني����ة الرو�شية 
العامة “�شبوتنيك” و”رو�شي����ا اليوم” باللغة 

الفرن�شية.

دبي - العربية.نت: 

�شهدت منطقت���ا الزجنيلي وحاوي 
الأمي���ن للمو�شل،  الكني�ش���ة باجلانب 
اأم����ض ال�شب���ت، مع���ارك عنيف���ة ب���ني 
القوات العراقي���ة وم�شلحي “داع�ض”، 
الت���ي  الع�شكري���ة  العملي���ات  �شم���ن 

تهدف ل�شتعادة املدينة.
وق���ال النقي���ب زي���اد اجلابري من 
ال�رشطة الحتادية العراقية اإن الطريان 

مواق���ع  يق�ش���ف  ي���زال  ل  العراق���ي 
اأن  املو�ش���ل، م�شيف���اً  “داع����ض” يف 
قوات ال�رشط���ة الحتادية �شنت ق�شفاً 
كثيف���اً عل���ى مواقع داع����ض باملنطقة 
القدمي���ة حيث يق���در ع���دد العائات 

املحا�رشة فيها ب�4 اآلف اأ�رشة.
وتابع اجلابري اأن القوات العراقية 
ق�شف���ت معمل���ني للتفخي���خ بحي 17 
متوز ومقتل 10 م�شلحني من “داع�ض” 

كانوا بداخلهما، لفتاً اإلى وجود معارك 
�شاري���ة وعنيفة يف منطقتي الزجنيلي 

وحاوي الكني�شة باجلانب الأمين.
واأف���اد العميد ولي���د خليفة نائب 
قائ���د الفرق���ة املدرعة التا�شع���ة باأن 
التنظيم يبدي مقاومة �رش�شة يف �شمال 
غربي املو�شل، م�شرياً يف الوقت ذاته 
اإل���ى تراجع ملح���وظ يف الهجمات التي 
ت�شتهدف القوات العراقية بال�شيارات 

املفخخ���ة واأن قوات���ه اأمن���ت مم���رات 
للنازحني واأن عنا�رش التنظيم يعي�شون 
حالة من التخبط وفقدان ال�شيطرة على 

بقية عنا�رشهم خ�شو�شاً العراقيني.
العراقي���ة،  الق���وات  وا�شتطاع���ت 
ال���دويل،  التحال���ف  م���ن  املدعوم���ة 
ا�شتعادة م�شاحات وا�شعة من الن�شف 
الغربي للمو�شل، و�شط تراجع لقدرات 

التنظيم القتالية.

الموصل.. القوات العراقية تخوض معارك شرسة ضد “داعش”

ن����رشت �شحيفة الغارديان الربيطانية مق���ال لل�شحافية روث ماكلني عل���ى �شفحتها الأولى بعنوان 
“بوك���و ح���رام: اإجبار املختطفات على �ش���ن هجمات انتحارية”. وتقول ماكلني اإن���ه عندما اختطف م�شلحو 
بوكوح���رام نادية اأحم���د )17 عاما( واأعادوها ملع�شكره���م، لفتت انتباه احد قادة بوكوح���رام على الفور، 

وكانت حينها ت�شتمع اإليه يلقي خطبة و�شط عدد من املختطفات.
واأ�شاف���ت اأن القائ���د اأمر بنقله���ا اإلى منزله، وقالت نادي���ة لل�شحيفة اإنه “كان ق���ذرا، قبيحا، داكن 
الب����رشة، وملتحيا”. وقال���ت نادية لل�شحيفة اإنها ذات يوم ا�شتفاقت من نومه���ا لتجد حزاما نا�شفا يحيط 
به���ا، بع���د اأن مت تخديرها لي���ا. واقتادها م�شلحو اجلماعة اإلى بلدة يف ولي���ة بورنو، اكر وليات نيجرييا 
ت����رشرا من هجمات اجلماعة، وكانت مهمتها تفج���ري نف�شها يف اأكرب عدد جتده من النا�ض. وعندما و�شلت 

نادي���ة اإل���ى اأول نقطة تفتي�ض �شلمت نف�شها بع���د ابتعاد م�شلحي 
اجلماعة.

اإجبار خمتطفات على هجمات انتحارية

رو�شيا: مناطق اآمنة ل� 6 اأ�شهر على الأقل
 موسكو - رويترز: 

ن����رشت وزارة اخلارجي���ة الرو�شية اأم�ض 
ال�شبت ن�شا تف�شيليا لتفاق اإقامة مناطق 
اآمن���ة يف �شوريا جاء في���ه اأن رو�شيا وتركيا 
واإي���ران اتفقت يف مذك���رة موقعة يف الرابع 
م���ن مايو عل���ى اإقام���ة 4 مناط���ق منف�شلة 
“لتخفيف التوتر” ملدة 6 اأ�شهر على الأقل.
وت�شم���ل اأك���رب منطقة خلف����ض التوتر 
حمافظة اإدلب واأحياء جماورة يف حمافظات 
حم���اة وحل���ب والاذقي���ة. وتق���ع املناطق 
الث���اث الأخ���رى يف �شم���ال حمافظة حم�ض 
والغوط���ة ال�رشقية �رشق���ي العا�شمة دم�شق 

ويف جنوب �شوريا على احلدود مع الأردن.
واأ�شافت املذك���رة اأن الدول ال�شامنة 
�شتتفق على خرائط مناطق تخفيف التوتر 
بحلول الرابع م���ن يونيو واأن التفاق ميكن 
متديده تلقائيا اإذا وافقت الدول ال�شامنة 

الثاث.
ويطالب التفاق قوات النظام ال�شوري 
ومقاتلي املعار�شة بوقف كل ال�شتباكات 
داخل تلك املناطق واإتاحة املناخ املنا�شب 
لو�ش���ول امل�شاع���دات الإن�شاني���ة والطبية 

وعودة النازحني ملنازله���م واإ�شاح البنية 
التحتية.

وتلت���زم الدول ال�شامن���ة باتخاذ جميع 
التداب���ري الازمة ملوا�شل���ة قتال “داع�ض” 
وجبهة الن�رشة وجماعات اأخرى داخل مناطق 

تخفيف التوتر وخارجها.
ورف�شت جماع���ات املعار�شة امل�شلحة 
وال�شيا�شي���ة يف �شوريا الق���راح وقالت اإن 
رو�شيا مل تكن عازم���ة ول قادرة على اإلزام 
رئي�ض النظام ال�شوري ب�شار الأ�شد وحلفائه 
املدعومني م���ن اإي���ران باح���رام اتفاقات 

�شابقة لوقف اإطاق النار.
واأبدت وزارة اخلارجية الأمريكية قلقها 
م���ن التفاق وقال���ت اإنها تت�ش���كك؛ ب�شبب 
م�شارك���ة اإي���ران كدولة �شامنة ل���ه وب�شبب 

�شجل دم�شق يف اللتزام باتفاقات �شابقة.
وقالت اخلارجية الأمريكية يف بيان يوم 
اخلمي����ض “تبقى لدينا خماوف ب�شاأن اتفاق 
اأ�شتانة مبا ي�شم���ل م�شاركة اإيران ب�شفتها 
م���ا يطلق عليه دولة �شامنة... اأن�شطة اإيران 
ومل  العن���ف  يف  اإل  ت�شاه���م  مل  �شوري���ا  يف 

توقفه”.



التقى رئيس االتحاد البحريني 
لك��رة الس��لة س��مو الش��يخ 
عيىس بن عيل ب��ن خليفة آل 
خليفة ب�”م��ورو تورو” رئيس 
االتحاد ال��دويل “فيبا”، وذلك 
عىل هام��ش اجتامع الجمعية 
العمومي��ة غ��ر العادية التي 
أقيم��ت يف هونج كونج ضمن 
سلسلة اللقاءات الجانبية التي 
حرص عليها سموه لدى حضور 
اجت��امع “منتص��ف الطري��ق 

.”2017
وأهدى سمو الشيخ عيىس بن 
عيل آل خليفة درًع��ا تذكاريًّا 
إىل نظ��ره ال��دويل تقديرًا من 
مملك��ة البحري��ن عىل جهود 
“الفيب��ا” نحو تطوي��ر اللعبة 
وتقديم مختلف أشكال الدعم 

الفني لالتحادات األعضاء.
ويف اإلطار ذاته، التقى س��مو 
الش��يخ عي��ىس ب��ن ع��يل آل 
خليفة باألم��ن العام باالتحاد 
الدويل لكرة الس��لة “باتريك”، 
حي��ث وّج��ه س��موه دع��وة 
رس��مية ل��ه لزي��ارة مملك��ة 
البحرين من أجل بحث س��بل 
واس��تفادة  املش��رك  التعاون 
مملك��ة البحري��ن من خربات 
االتحاد  سياسة  لدعم  “الفيبا” 

التطويرية للعبة.
وأكد س��موه خ��الل اللقاءات 
ع��ىل األهمي��ة الت��ي توليه��ا 
إيصال  نحو  البحري��ن  مملكة 
كرة السلة إىل أعىل املستويات 
املمكنة يف ظل الدعم والرعاية 
التي تحص��ل عليه��ا الرياضة 
البحرينية من القيادة الرشيدة، 
مش��رًا س��موه إىل أن االتحاد 
البحرين��ي لكرة الس��لة ماض 
سياس��ة التطوير التي انتهجها 
الوطني��ة  املنتخب��ات  تج��اه 
وتأهي��ل  األعض��اء  واألندي��ة 

الكوادر الوطنية.
ولفت س��مو الشيخ عيىس بن 

عيل آل خليفة إىل أن البحرين 
تتطلع إىل تقديم صورة مرشفة 
عرب إب��راز اللعبة، مش��رًا إىل 
ح��رص مجل��س إدارة االتحاد 
البحرين��ي لك��رة الس��لة عىل 
دعم توجه��ات االتحاد الدويل 
التطويري��ة والت��ي تص��ب يف 

صالح الرقي باللعبة.
وأجرى سمو الشيخ عيىس بن 
ع��يل آل خليفة سلس��لة من 
اللقاءات الجانبية عىل هامش 
الكونغرس الدويل، حيث التقى 
األورويب  االتحادي��ن  برئي��س 
السلة”دميريل”،  لكرة  والريك 
والتقى برئيس االتحاد الصيني 
لكرة الس��لة “يامين��غ” الذي 
يعد أحد أب��رز الالعبن الذين 
أنتجته��م الصن الش��عبية يف 

الفرات املاضية.

حريصون على االستفادة من خبرات االتحاد الدولي للرقي بالسلة البحرينية 
سمو الشيخ عيسى بن علي يلتقي رئيس “الفيبا” واألمين العام ويؤكد:

سمو الشيخ عيسى بن علي يلتقي رئيس االتحاد الدولي

اتحاد السلة       المركز اإلعالمي 

اس��تقبل رئي��س االتح��اد البحريني 
لكرة القدم الش��يخ ع��يل بن خليفة 
بن أحمد آل خليفة، مستش��ار لجنة 
االس��تثامر والتسويق باالتحاد عيىس 
عبدالرحي��م، وذل��ك بحض��ور عضو 
مجلس إدارة االتح��اد ورئيس لجنة 
االستثامر والتسويق محمد الحامدي.
وخالل اللق��اء، بحث رئي��س اتحاد 
الكرة مع مستش��ار لجنة االس��تثامر 
الع��ام لعمل  الربنام��ج  والتس��ويق 
اللجن��ة خالل الف��رة املقبلة، والذي 
ي��أيت بعد تش��كيلها حديًثا بقرار من 

مجلس إدارة االتحاد.
وأش��اد رئيس اتحاد الك��رة بأعضاء 
اللجنة، مش��يًدا بالخ��ربات املراكمة 
والكب��رة الت��ي يتمتع��ون به��ا يف 

املجالن االستثامري والتسويقي.
ون��ّوه عيل بن خليف��ة بالدور الكبر 
املن��اط باللجن��ة، خصوًص��ا يف خلق 

فرص االستثامر املختلفة التي تلعب 

دورًا كبرًا يف تس��ير وترويج أنشطة 

ومسابقات االتحاد املختلفة.

وناق��ش رئي��س اتح��اد الك��رة مع 

عبدالرحيم عدًدا م��ن الخطط التي 

تنوي اللجنة القيام بها خالل املرحلة 

املقبل��ة، وذلك من خالل وضع األطر 

العام��ة للحصول عىل ف��رص رعاية 

واس��تثامر تضمن دميومة العمل يف 

املجال��ن االس��تثامري والتس��ويقي 

لالتحاد.
االس��تثامر  لجن��ة  أن  إىل  يش��ار 
والتس��ويق باالتح��اد التي يرأس��ها 
عضو مجلس اإلدارة محمد الحامدي 
ونائب��ه عض��و مجل��س اإلدارة يارس 
الرميثي، تض��م يف عضويتها كال من: 
رئيس مجلس إدارة “حفرة” واألمن 
املايل لغرفة تجارة وصناعة البحرين 
عيىس عبدالرحيم )مستشار اللجنة(، 
الرئي��س التنفي��ذي وعض��و مجلس 
اإلدارة لبنك الربكة اإلس��المي محمد 
عي��ىس املطاوع��ة، العض��و املنتدب 
ملجموع��ة الس��يف أحمد يوس��ف، 
الرئيس التنفيذي ل�”تضامن كابيتال” 
جمعي��ة  رئي��س  س��لطان،  أحم��د 
الرشكات الصغرة واملتوس��طة أحمد 
الس��لوم، ورئيس مجلس إدارة واحة 
بيتك/ بيت التمويل الكويتي أسامة 

الخاجة.

بحثا البرنامج العام بحضور الحمادي

رئيس اتحاد الكرة يستقبل مستشار لجنة االستثمار والتسويق
اتحاد الكرة      المركز اإلعالمي

جانب من االجتماع
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توج ن��ادي املالكية رس��ميا بلقب 
الدرج��ة  ألندي��ة  “فيف��ا”  دوري 
األوىل لكرة القدم، بعدما فاز الحد 
ع��ىل املحرق )2-3( ي��وم أمس، يف 
املواجهة التي جمعت الطرفن عىل 
اس��تاد مدينة خليفة الرياضية، يف 
لقاء مؤجل ضم��ن الجولة 13 من 

املسابقة.
ويدي��ن الح��د بهذا الف��وز الثمن 
للالعب راشد الحوطي الذي سجل 
ه��دف الف��وز برأس��ية مميزة يف 
اللحظات األخرة من عمر املباراة.

وبن��اء ع��ىل نتيج��ة أم��س، ف��إن 
املالكي��ة بطل للدوري للمرة األوىل 
يف تاريخه، إذ يتصدر حاليا الرتيب 
برصي��د )33( نقط��ة، يليه املحرق 
واملنام��ة )29(، الحد والرفاع )28(، 
الرشق��ي واأله��يل )19(، النجم��ة 
والبحري��ن )16(، والحال��ة أخ��را 

برصيد )13( نقطة.
املباراة يوم أم��س جاءت مثرة يف 
مجرياته��ا، تق��دم الح��د أوال عرب 
داي��و يف الدقيق��ة )6(، ث��م عادل 
س��املو للمحرق من عالم��ة الجزاء 
)9(، وتق��دم الحد م��رة أخرى عرب 
حم��د فيص��ل الش��يخ يف الدقيقة 
للمح��رق  ع��ادل  ح��ن  يف   ،)22(
مهدي عبداللطي��ف )3+45(، قبل 
أن يخطف راش��د الحوطي الهدف 
الثالث يف الدقيق��ة )4+90(، وهو 
الوقت القاتل أذ احتس��ب الحكم 
ولي��د محمود 4 دقائق وقت بديل 

للضائع.

وإث��ر تحدد بطيل ال��دوري وكأس 
امللك، فإن مواجهة الس��وبر تجمع 
املالكية بطل الدوري باملنامة بطل 

الكأس يف بداية املوسم املقبل.

الشوط األول

جاءت املب��اراة قوي��ة يف الحصة 
األوىل م��ن املب��اراة، وكان الح��د 
املب��ادر بالتهدي��ف، بعدما توغل 
أوتيش داخ��ل  املنطقة من جهة 
اليمن ولع��ب كرة تابعها دايو يف 
مرم��ى الحارس عبدالل��ه الكعبي 

.)6(
وبق��وة،  رسيع��ا  املح��رق  ورد 
واس��تطاع الوص��ول إىل منطق��ة 
ج��زاء الح��د، وحاول إس��امعيل 
عبداللطيف حاول التسديد، لكنه 
تعرض للعرقلة من عيىس مصبح؛ 

ليعل��ن الحك��م ولي��د محم��ود 
عن ركل��ة جزاء للمح��رق نفذها 
املح��رف دوريس س��املو بنجاح 

.)9(
املباراة جاءت مفتوحة، وعىل رغم 
اس��تقبال الحد للتع��ادل وضغط 
املح��رق من جهة أخ��رى، إال أنه 
حاول العودة م��رة أخرى ولعب 
راشد الحوطي كرة عرضية تابعها 
األردين محمد الداود، إال أن الكرة 

جاءت جوار القائم األمين )18(.
مه��دي  املحرق��اوي  وح��اول 
عبداللطيف عرب التس��ديد، إال أن 
كرته أبعدها الحارس عباس أحمد 

.)20(
ورد الحد بفرصة لعب من خاللها 
الحوط��ي ك��رة عرضي��ة تابعه��ا 
املدافع األمين املتقدم حمد فيصل 
الشيخ بيمينه؛ لتسكن الكرة يسار 

الح��ارس معلنة تق��دم الحد مرة 
أخرى )22(.

وكاد أحم��د الخت��ال أن يزيد من 
غلة الحد فس��دد كرة بيساره، إال 
أن الكعبي أمس��كها عىل دفعتن 

.)26(
ودخل الشوط يف حالة ركود دون 
وجود لف��رص يف ظ��ل محاوالت 
املح��رق املتك��ررة للتعديل، قبل 
أن يحاول عيل جامل عرب مجهود 
فردي توغل في��ه داخل املنطقة، 
إال أن كرت��ه ج��اءت عالي��ة فوق 

املرمى رغم قربه منه )41(.
بعد  التع��ادل  املح��رق  وس��جل 
رضبة ركني��ة لعبها عبدالله عبدو 
تابعها ساملو برأسه؛ لتتهيأ ملهدي 
عبداللطي��ف الذي أكم��ل الكرة 
بنج��اح يف ش��باك عب��اس أحمد 
)3+45(؛ لينتهي الشوط بالتعادل.

الشوط الثاني

ج��اءت الحص��ة الثاني��ة ق��ل من 
املتوس��ط عىل مس��توى األداء بن 
الفريق��ن، لكن بأفضلي��ة حداوية 

واضحة.
وحاول محرف املحرق س��املو عرب 
كرة س��ددها، إال أنه��ا جاءت فوق 

املرمى )50(.
ولعب الح��داوي دايو ك��رة مرت 
جوار القائ��م األيرس ملرمى الكعبي 

.)53(
وتب��ادل عبدالل��ه عب��دو ومهدي 
عبداللطيف الك��رة، قبل أن يقابل 
عبدو مرمى الحد، لكنه س��دد كرة 
بيمينه ضعيف��ة دون أدىن خطورة 

.)54(
وتوغل إس��امعيل عبداللطيف من 
جهة اليمن، وسدد كرة مرت جوار 
القائم األيرس ملرم��ى عباس أحمد 

.)63(
ب��دوره، فإن الح��د عمل أيضا عىل 
محاولة التق��دم مرة أخرى، ولعب 
عبدالوهاب املالود كرة ركنية عىل 
رأس داي��و، إال أن كرة األخر مرت 

جوار القائم األيرس )75(.
املب��اراة للدقائ��ق  وم��ع وص��ول 
الع��رش األخرة رمى مدرب املحرق 
وأرشك  ثقل��ه،  بكام��ل  جاس��ربت 
املحرفن نيلس��ون وفيلبينهو، لكن 
دون تغي��ر أو فاعلي��ة عىل مرمى 

الحد.
وحاول ساملو عرب خيار التسديد من 
خارج املنطقة، إال أن كرته وجدت 
أحضان الحارس عباس أحمد )86(.

وبينام تتجه املباراة لنهايتها، وظن 
س��تنتهي  املواجه��ة  أن  الجمي��ع 
بالتع��ادل، خط��ف املدافع األيرس 
راشد الحوطي هدف الفوز لفريقه، 
بعد أن اس��تثمر كرة عرضية متقنة 
لعبها حمد فيصل الش��يخ؛ ليتابعها 
الحوطي برأس��ه يف مرمى الكعبي 
يف الدقيقة )4+90(، وس��ط فرحة 
حداوية كبرة وح��رسة محرقاوية، 
يف حن أش��هر الحكم وليد محمود 
البطاقة الصف��راء الثانية للحوطي؛ 
ليط��رد م��ن امللعب بع��د طريقة 
التي أغضب��ت جامهر  االحتف��ال 

املحرق.
أدار اللق��اء الحكم ولي��د محمود، 
وإبراهيم  تلف��ت  ي��ارس  وعاون��ه 
س��بت، والحكم الرابع عبدالشهيد 

عبداألمر.

رأسية راشد.. تجعل المالكية الرائد !
الحوطي أطاح المحرق بالقاتلة ومنح فرسان الغربية تتويًجا تاريخيًا

أحمد مهدي
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جانب من اللقاء )تصوير: أيمن يعقوب(فرحة حداوية بالفوز الثمين 

تتواصل اليوم األحد مباريات بطولة مجليس الشورى والنواب الحادية عرشة لكرة القدم للعهد والوالء للوطن لكرة القدم بإقامة مباراتن 
سيحضتنهام استاد نادي اتحاد الريف بشهركان، وذلك ضمن املجموعة األوىل، إذ سيلتقي عند الخامسة والنصف عرًصا نادي املعامر مع 
نادي أم الحصم، وتليها موقعة مهمة بن فريق شباب النجوم مع مركز شباب صدد، وهاتان املواجهتان يف انطالق الجولة الثانية، وُيشر 

الرتيب العام يف املجموعة إىل التايل: صدد والنجوم 3 نقاط، أم الحصم وأحالم بتلكو واملعامر بال رصيد من النقاط، لكن املعامر مل يلعب 
أي مباراة حتى اآلن كونه متوقًفا إجباريًّا يف الجولة األوىل وسيدشن مشواره يف البطولة اليوم، ومباراتا االفتتاح يف هذه املجموعة أسفرت 

عن فوز صدد عىل أحالم بتلكو والنجوم عىل أم الحصم.
وستكون مباراة النجوم وصدد اليوم عىل صفيح ساخن كون الفائز فيها سيقطع مشوارًا مهامًّ نحو بلوغ نصف النهايئ، وبالتايل سيحرص 
كٍل منهام عىل الفوز، فيام يسعى أم الحصم لتعويض خسارته بالجولة األوىل، لكنه سيصطدم برغبة املعامر يف الظهور بشكل قوي منذ 

اليوم األول.

مباراتان ببطولة مجلسي الشورى والنواب اليوم

  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(

طه محاضرا معتمدًا بالدورة 
المتقدمة للقيادة الرياضية

ضاحية السيف – اللجنة األوملبية: 
اعتمدت إدارة برنامج التضامن األوملبي 

التابعة للجنة األوملبية الدولية رئيس 
مركز التدريب والتطوير الريايض 

باللجنة األوملبية البحرينية واملحارض 
الدويل نبيل طه آل شهاب محارًضا 
رسميًّا للدورة املتقدمة يف القيادة 

الرياضية ليضاف ذلك إىل سجل إنجازاته 
يف املجال العلمي والتدريبي.

وعرّب آل شهاب عن اعتزازه الكبر بنيل تلك الثقة من أكرب 
منظمة عاملية رياضية تتمثل يف اللجنة األوملبية البحرينية، 
مشرًا إىل أن الحصول عىل تلك الثقة الدولية واالعتامد جاء 
بعد سلسلة من االختبارات والتدريبات التي خضع لها من 
قبل التضامن األوملبي والتي اجتازها بنجاح، مؤكًدا حرصه 

التام عىل استثامر ذلك االعتامد يف إقامة سلسلة من الدورات 
املتقدمة يف مجال القيادة الرياضية لتخريج كوكبة من اإلدارين 

القادرين عىل تحمل أعباء املهام اإلدارية يف مختلف الهيئات 
الرياضية يف اململكة.

وأشار إىل أن الحصول عىل االعتامد من التضامن األوملبي أمر 
يبعث عىل الفخر واالعتزاز، منّوًها بالدور الذي تقوم به لجنة 

التضامن األوملبي يف تطوير الكوادر اإلدارية والفنية يف مختلف 
دول العامل.

نبيل طه

الرفاع        المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة

ُيكشف اليوم “األحد” عن تفاصيل 
#مبادرات_خالد_بن_حمد لعام 

2017، وذلك باملؤمتر الصحايف الذي 
تعقده وزارة وشؤون الشباب والرياضة 

بالتعاون مع املكتب اإلعالمي لسمو 
الشيخ خالد بن حمد بن عيىس آل 
خليفة بقاعة “الرفاع” عند الساعة 

الرابعة والنصف عرًصا بفندق الرجنيس 
انركونتيننتال- البحرين.

وكان النائب األول لرئيس املجلس 
األعىل للشباب والرياضة رئيس االتحاد 

البحريني أللعاب القوى سمو الشيخ 
خالد بن حمد آل خليفة، قد وّجه 

لعقد مؤمتر صحايف لتدشن مبادرات 
سموه الرياضية، الثقافية واإلنسانية 

لهذا العام.
وقد أنهت وزارة شؤون الشباب 
والرياضة بالتنسيق والتعاون مع 

املكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد 
بن حمد بن عيىس آل خليفة كافة 

الرتيبات لعقد املؤمتر، وقد وّجه 

املكتب اإلعالمي الدعوات ملختلف 
وسائل اإلعالم املحلية واألجنبية، وكذلك 

القنوات التلفزيونية لتغطية املؤمتر، 

كام وّجه الدعوة ملنتسبي االتحاد 
البحريني لذوي االعاقة، واملهتمن 

بالشأن الفني واملرسحي وأعضاء املراكز 
الشبابية باململكة.

وبحسب برنامج املؤمتر، فسوف يتم 
الكشف عن آخر تحضرات الوزارة 

إلقامة النسخة الخامسة لدوري 
خالد بن حمد للمراكز الشبابية 

ولذوي اإلعاقة لكرة قدم الصاالت، 

كام سيتم اإلعالن رسميًّا عن تنظيم 
مملكة البحرين لبطولة العامل لأللعاب 

الذهنية، وأبرز املفاجآت التي 
ستحتضنها النسخة الثالثة ملهرجان 

جائزة خالد بن حمد للمرسح الشبايب 
لألندية الوطنية واملراكز الشبابية 

ولذوي اإلعاقة، كام سيشهد هذا املؤمتر 
اإلعالن عن املواعيد الرسمية إلقامة 

فعاليات املبادرات خالل الفرة القادمة.

كشف النقاب عن تفاصيل مبادرات خالد بن حمد 2017.. اليوم

سموه مع رئيس االتحادين األوروبي والتركي سموه مع رئيس االتحاد الصيني سموه مع األمين العام باالتحاد الدولي

سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة
شعار مبادرات خالد بن حمد

تكليفات آسيوية مختلفة لحكام الكرة في مايو

تلقى حكامنا لكرة القدم مجموعة 
من التكليفات املختلفة خالل شهر 

مايو الجاري.
وقال مدي��ر إدارة الح��كام باتحاد 
الك��رة جاس��م محمود إن الش��هر 
م��ن  العدي��د  سيش��هد  الج��اري 
للح��كام  الخارجي��ة  التكليف��ات 

ومقيمي الحكام.
ولفت إىل أن االتحاد اآلسيوي أسند 
إلي��ه ش��خصيًّا مهمة تقيي��م طاقم 
تحكي��م لق��اء األه��يل الس��عودي 
م��ع زوبهان اإلي��راين، ضمن دوري 
أبطال آس��يا، والذي س��يقام يوم 8 
مايو الج��اري يف العاصمة القطرية 
مكتش��ًفا  س��يكون  كام  )الدوحة(، 
لحكم طاجيكستاين ضمن مباراة يف 
 13 ستقام  الطاجيكس��تاين  الدوري 
مايو، يف حن س��يكون مقياًم لحكام 
مباراة متصدر املجموعة الخامس��ة 
م��ع وصي��ف املجموعة الس��ابعة 
ضم��ن دور ال��� 16 ل��دوري أبطال 
آسيا، إذ ستقام املباراة يوم 23 مايو.

وب��ن أن طاق��اًم تحكيميًّ��ا دوليًّ��ا 
بحرينيًّا س��يدير لقاء فريقي األهيل 
اإلم��ارايت ولوكوموتي��ف األوزب��ي 
ضم��ن دوري أبطال آس��يا، والذي 
س��يقام 9 مايو الجاري يف اإلمارات، 
إذ يتكون الطاقم من حكم الساحة 
ع��يل الس��امهيجي، واملس��اعدين 
محم��د جعف��ر ون��واف ش��اهن، 

والحكم الرابع عيىس عبدالله.
ولف��ت إىل أن مكتش��ف الح��كام 

اآلسيوي Wong PO سيرشف عىل 
عملي��ة تقييم أداء الحك��م الدويل 
لكرة الصاالت رامي الكعبي، وذلك 
خالل مب��اراة دوري الص��االت يوم 

الجمعة املوافق 12 مايو الجاري.
من جهة أخ��رى، أوضح محمود أن 
نهائي��ات كأس آس��يا لكرة الصاالت 
التي س��تقام يف تايلند خالل الفرة 
ستش��هد  الج��اري   26 حت��ى   16
عبدالقادر  عبدالرحم��ن  مش��اركة 
كمقيم حكام آس��يوي، باإلضافة إىل 
الحكم��ن الدولين لك��رة الصاالت 
البحار،  إدري��س وحس��ن  أس��امة 
اللذين سيشاركان يف إدارة مباريات 

البطولة.
ولف��ت إىل أن االتحاد القاري للعبة 
أس��ند مهم��ة تحكيم لق��اء فريقي 
موه��ن باج��ان الهن��دي وبنجالور 
الهندي إىل طاقم دويل بحريني، إذ 

ستقام املباراة يوم 17 مايو يف الهند، 
حي��ث يتك��ون الطاقم م��ن حكم 
الساحة عامر محفوظ، واملساعدين 
سيد جالل محفوظ وعبدالله صالح، 

والحكم الرابع عيىس عبدالله.
وبّن أن مكتش��ف الحكام اآلسيوي 
س��يكون  عبدالخالق  عبدالرحم��ن 
مكتشًفا لحكم دويل تايلندي ضمن 
مباراة يف الدوري التايلندي س��تقام 

يوم 20 مايو.
وقال: “س��يكون طاقم دويل بقيادة 
حك��م الس��احة عيل الس��امهيجي 
ومس��اعدة محم��د جعف��ر ونواف 
شاهن، والحكم الرابع جميل جمعة 
إلدارة مب��اراة متص��در املجموع��ة 
الثاني��ة م��ع وصي��ف املجموع��ة 
الرابع��ة ضمن دور ال��� 16 لدوري 
أبطال آسيا، والتي ستقام 23 مايو”.

اتحاد الكرة       المركز اإلعالمي

عبدالرحمن عبدالخالقجاسم محمود

الرميثي يفتتح الدورة اآلسيوية للمستوى B للمدربين

افتتح��ت، ي��وم أم��س، دورة 
املستوى اآلسيوي B للمدربن، 
وذلك يف مقر االتحاد البحريني 

لكرة القدم يف الرفاع.
وجرت مراسم االفتتاح برعاية 
إدارة  مجل��س  عضو  وحضور 
التطوير  االتحاد ورئيس لجنة 
مب��ارك  ي��ارس  والتدري��ب 

الرميثي.
املحارض  ال��دورة  يف  ويحارض 
محم��د  الوطن��ي  اآلس��يوي 
الش��مالن، ويعاون��ه املحارض 
عاب��د  الوطن��ي  اآلس��يوي 
ع��ىل  وتش��تمل  األنص��اري، 
جوانب نظرية وأخرى عملية، 
يف حن تس��تمر حتى 24 مايو 

الجاري.
وخالل كلمته بحفل االفتتاح، 
نقل الرميث��ي تحيات مجلس 

إدارة االتح��اد البحريني لكرة 
القدم برئاس��ة الشيخ عيل بن 
خليف��ة بن أحم��د آل خليفة 

لجميع الدارسن.
وقال إن اتحاد الكرة مس��تمر 
ال��دورات املختلفة  يف تنظيم 
ينعكس  مبا  واإلداري��ة  الفنية 
الوطنية  الك��وادر  إيجاًبا عىل 

ورفع مستوى الكفاءة لديها.
ون��ّوه إىل أن دورة املس��توى 
B تعترب م��ن الدورات املهنية 
للمستويات املتقدمة، مشدًدا 
عىل أهمية تحقيق االستفادة 

املثىل من مخرجاتها.
بتواج��د  الرميث��ي  وأش��اد 
الش��مالن  محمد  املحارضين 
خصوًصا  األنص��اري،  وعاب��د 
وأنهام من الكفاءات الوطنية، 
متمنيًّا التوفيق لهام يف الدورة.

ويشارك يف الدورة 24 متدرًبا 
أحمد  بخاري،  الرش��يد  وهم: 
أحمد،  أحمد كامل  الحجري، 
جعف��ر  عبدالجب��ار،  باس��ل 
القص��اب، حس��ن العريب��ي، 
حس��ن عيل مش��يمع، حسن 
العلوي، حمد صالح،  هاش��م 
راش��د محمد بورشيد، سامي 
صال��ح  أحم��د،  عبدالل��ه 
اليامي، ع��ادل صقر  محم��د 
بوقوه، عب��اس عيل آل طوق، 
ربيعة،  عبدالله  عبدالرحم��ن 
عزيز  القحطاين،  عيل  عبدالله 
عبدالل��ه، عيل غريب،  أحمد 
عبدالوه��اب،  كاظ��م  ع��يل 
محمد س��عد خليفة، محمود 
س��وار، مرتىض عب��اس، يحيى 
محمد عسري ويوسف أحمد 

الخال.

اتحاد الكرة         المركز اإلعالمي

من افتتاح الدورة



ت��وج النجمة بطال للنس��خة الحادية 
واألربع��ن م��ن دوري الدرجة األوىل 
للك��رة الطائ��رة للمرة السادس��ة يف 
تاريخ��ه بعدما اكتس��ح األهيل بثالثة 
أشواط نظيفة يف املباراة النهائية التي 
أقيمت بينهام مس��اء أمس )السبت( 
عىل صال��ة االتح��اد البحريني للكرة 
الطائرة مبدينة عيىس الرياضية وسط 
حض��ور جامه��ريي غفري م��ن محبي 

وعشاق الفريقن.
واستطاع النجمة أن يجهز عىل األهيل 
بنتيجة 26/24، 25/23، 25/23 بإدارة 
ناجحة م��ن طاق��م الح��كام الدويل 
املك��ون م��ن الحك��م األول محم��د 

منصور والثاين جعفر املعلم.
وبعد نهاية املباراة قام رئيس االتحاد 
البحريني للكرة الطائرة الش��يخ عيل 
بن محم��د آل خليفة بتتويج النجمة 
الذهبية  وامليداليات  البطول��ة  بلقب 
العس��ومي  النائ��ب عادل  مبش��اركة 
ورئيس ن��ادي النجمة عيىس القطان، 
فيام ق��ام النائب��ان غ��ازي آل رحمة 
وج��الل كاظم بتتوي��ج األهيل باملركز 

الثاين وتقليده امليداليات الفضية.
واس��تطاع النجمة أن يف��رض ايقاعه 
عىل مجريات املباراة بأدائه الجامعي 
املنظ��م وتأل��ق املح��رف الربازي��يل 
ليلس��ون مع يوس��ف خالد وحس��ن 
عقيل، كام لعب صانع األلعاب حسن 
الحاي��ي دوراً ب��ارزاً يف ترجي��ح كفة 
فريقه، فيام مل يك��ن األهيل بفورمته 
املعه��ودة ووقع يف مطب االرس��االت 
الخاطئ��ة الت��ي وصل��ت إىل س��بعة 
ارس��االت عىل مدار املباراة، مع غياب 
الفاعلية الهجومية من مركز 2 يف ظل 
تراجع أداء محمد عنان وكرثة أخطاءه 
هجومي��ة ليغرد الفي��س وحيداً دون 
مساعدة كبرية من باقي الضاربن، كام 
تأث��ر األهيل باإلرهاق وع��دم الركيز 

الناتج من اإلجهاد البدين.
وبهذا الفوز استطاع النجمة أن يحلق 
ب��درع ال��دوري بعد غي��اب دام 14 
عام��اً حيث أن آخر ف��وز له يعود إىل 
موسم 2002/2003، وسيمثل اململكة 
يف بطولة األندي��ة الخليجية يف العام 
املقب��ل 2018 بجانب داركليب حامل 
اللق��ب، حي��ث قطف النجم��ة مثار 
مجهوداته طيلة املوسم عندما تصدر 

الدور التمهيدي.

األهلي يدفع الثمن

مل يحاف��ظ األهيل عىل تقدمه يف هذا 
الش��وط يف أك��رث من مناس��بة ليدفع 
الثم��ن غالياً بخس��ارة الش��وط، فقد 
تقدم “النس��ور” 18/15 بفضل بروز 
الفيس يف تخلي��ص الكرات الهجومية 
الت��ي بلغت 5 مح��اوالت ناجحة مع 
بروز ن��ارص عن��ان ومتاس��ك حوائط 
الص��د، قبل أن ينجح النجمة يف احراز 
النجم��ة  التع��ادل 18/18، ويتق��دم 
ليلس��ون  املح��رف  بفض��ل   22/19

املتمي��ز يف الهج��وم م��ن مركز 2 مع 
غياب محمد عنان الذي مل يحرز سوى 
نقط��ة واحدة من الهج��وم ونقطتن 
من الصد، ومع ذل��ك نجح األهيل يف 
ادراك التعادل بصد من عنان الصغري 
وصد آخر لش��قيقه عىل ليلسون، إال 
أن النجم��ة اس��تطاع أن يتق��دم مرة 
أخرى بفضل ليلسون الذي كان الخيار 
الفريقان  ليتع��ادل  األول  الهجوم��ي 

24/24 قب��ل أن يضيع مريزا االرس��ال 
ويهدي النجم��ة النقطة 25 ومن صد 
رائع لحس��ن الجيش عىل الفيس فاز 

النجمة 26/24.

أداء جماعي للنجمة

يف الشوط الثاين تكرر ذات السيناريو 
حي��ث مل يحافظ األه��يل عىل تقدمه 
من البداية 6/4 مقابل اس��تامتة كبرية 

للنجم��ة ال��ذي اتبع أس��لوب توزيع 
األدوار الهجومي��ة مع ع��دم االعتامد 
عىل ليلس��ون بصورة اساسية رغم أنه 
نفذ 5 مح��اوالت هجومي��ة ناجحة، 
حيث برز حسن عقيل ويوسف خالد 
مبرك��ز 4 ليح��رز كال منه��ام 5 نقاط 
هجومية ناجحة مع التغطية الدفاعية 
الناجحة للفريق بش��كل عام، ودخل 
الفريقان يف مسلس��ل التعادالت منذ 

النتيج��ة 19/19 حتى 23/23 قبل أن 
يضيع ع��يل الصرييف االرس��ال وينفذ 
الفيس رضبة هجومية طائش��ة أخرى 
واملفارق��ة   ،25/23 النجم��ة  ليف��وز 
الغريبة بهذا الش��وط أن كال الفريقن 

مل يحرزا أي نقطة من حائط الصد.

سيطرة الرهيب

أجرى مدرب األهيل الكابنت رضا عيل 

تغيرياً يف الش��وط الثالث بعدما أراح 
نارص عن��ان وأرشك عيل مرهون، لكن 
أخطاء تواصلت وارتكب محمد عنان 
ثالث��ة أخط��اء هجومية م��ن مركز 2 
أجربت رضا عيل عىل اس��تبداله بأمن 
محم��د، وكان النجم��ة األفض��ل من 
الناحي��ة الهجومي��ة واس��تقرار الكرة 
األوىل، ولعب صانع األلعاب حس��ن 
الحاي��ي دوراً كب��ريا يف ترجي��ح كفة 
فريق��ه بفض��ل براعت��ه يف تش��تيت 
حوائط األهيل ليتقدم النجمة 22/19 
ونجح األهيل يف تقليص الفارق بفضل 
التمي��ز الهجومي أللفيس من مركز6، 
لتص��ل النتيجة 22/20 لكن يوس��ف 
خال��د ظه��ر يف الهجوم م��ن مركز 4 
ليهدي فريقه النقطة 23/20 ثم تقدم 
النجم��ة 24/22 واحتف��ل النجاموية 
بالف��وز قبل نهاية الش��وط ظنا منهم 
بأنه��ا النقط��ة 25 بع��د أن ارتك��ب 
الفي��س خط��أ هجومي لك��ن الحكم 
احتس��ب مل��س ش��بك ع��ىل النجمة 
لتصب��ح النتيج��ة 24/23 ومن رضبة 
ناجحة للمحرف ليلسون من مركز 2 

فاز النجمة 25/23.

جماهير النجمة تتراقص فرحا

تراقصت جامهري النجم��ة فرحاً بعد 
نهاي��ة املباراة ابتهاجاً به��ذا االنتصار 
العري��ض ال��ذي أع��اد الرهي��ب إىل 
منص��ات التتويج بعد غياب 14 عاماً، 
حي��ث نزل��ت الجامه��ري إىل ارضية 
الصالة واحتفل��ت مع الالعبن بالفوز 
باللق��ب الغ��ايل ع��ىل انغ��ام الليوة 
والرصن��اي، حيث كان لوجود جامهري 

النجمة دور كبري يف تحفيز الالعبن.

تصرفات مرفوضة من جماهير 
األهلي

قام بعض م��ن جامهري النادي األهيل 
برم��ي ق��ارورات املياه وم��ا حملته 
أيديهم داخل أرضية الصالة بعد نهاية 
املباراة، كام مل يتاملك بعضهم أعصابه 
وح��اول الن��زول إىل أرضي��ة امللعب 
ألس��باب غ��ري معروف��ة دون التحيل 
بالروح الرياضية وتقبل الخس��ارة لوال 
تدخل بعض العب��ي األهيل مثل عيل 
الصرييف ونارص عنان لتهدئتهم، حيث 
أن مث��ل تلك الترصف��ات مرفوضة يف 

مالعبنا الرياضية.

تركي يحقق أول لقب في 
تاريخه

اس��تطاع مدرب النجمة مشعل تريك 
أن ي��دون اس��مه يف س��جالن التاريخ 
بعدم��ا ق��اد الفري��ق للق��ب بطولة 
ال��دوري ويحرز أول لقب مع الفريق 
األول يف تاريخ��ه كمدرب ليكون عند 
حس��ن ثقة مجلس إدارة النادي بعد 
فس��خ التعاقد مع املدرب األرجنتيني 

“اليقيتا”.

النجمة انته “معلم” .. األهلي منك “ يتعلم”
توج بلقب دوري الطائرة للمرة السادسة في تاريخه

حسن علي
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تتس��لم الي��وم اللجن��ة األوملبية 
“دراسا”  البحرينية رسميًّا جائزة 
لعل��وم الرياضة ع��ن فئة أفضل 
مؤسس��ة مهني��ة تق��دم مبادرة 
تساهم يف االرتقاء بعملها وذلك 
ع��ن مب��ادرة جائ��زة ن��ارص بن 
حم��د آل خليفة للبحث العلمي 
يف املج��ال الري��ايض، وذل��ك يف 
إنج��از يض��اف لس��جل الجوائز 
اللجنة  التي حققتها  واإلنجازات 
األوملبية البحرينية خالل العامني 
املاضيني، مس��جلة حص��ول أول 
لجنة أوملبية عربية بهذه الجائزة. 
وسيتس��لم الجائ��زة األمني العام 
البحريني��ة  األوملبي��ة  للجن��ة 
عبدالرحم��ن صادق عس��كر يف 
الحفل الذي س��يقام اليوم ضمن 
منت��دى دراس��ا الس��نوي لعلوم 
الرياضة والذي ستحتضنه مدينة 
جدة باململكة العربية السعودية 
العامة  الهيئ��ة  رئي��س  برعاي��ة 
للرياضة محمد بن عبدامللك بن 

عبدالله آل الشيخ
وبحض��ور األم��ني الع��ام التحاد 
العربي��ة  األوملبي��ة  اللج��ان 
س��عود آل عبدالعزي��ز وع��دد 
م��ن األكادميي��ني والعامل��ني يف 

القطاعات واملؤسسات والهيئات 
الرياضية.

وس��يقدم عبدالرحم��ن عس��كر 
عرًض��ا مرئيًّ��ا يتن��اول فيه تطور 
اللجنة األوملبية واإلنجازات التي 
حققتها كام سيتحدث عن جائزة 
سمو الش��يخ نارص بن حمد آل 
خليفة للبحث العلمي يف املجال 

الريايض.
وس��يقام منتدى دراس��ا السنوي 
الع��ام  ه��ذا  الرياض��ة  لعل��وم 
بتنظيم من رشكة “نجوم املالعب 
الريايض”  واالس��تثامر  للتسويق 

بالتع��اون م��ع أكادميي��ة بحث 
وتطوير أنش��طة عل��وم الرياضة 
مبقر  وذلك  اإلماراتية،  “دراس��ا” 
الصناعي��ة  التجاري��ة  الغرف��ة 
مبحافظ��ة ج��دة، وس��يتم عىل 
هامش��ه توزيع جوائز النس��خة 

الثالثة  
من جائزة دراسا لعلوم الرياضة.

وكان��ت األمانة العام��ة باللجنة 
البحريني��ة تس��لمت  األوملبي��ة 
خطاًب��ا رس��ميًّا يفي��د باعت��امد 
مجل��س جائ��زة دراس��ا لعل��وم 
الرياضة، وه��ي إحدى مبادرات 

أكادميية بحث وتطوير أنش��طة 
الرياض��ة نتائ��ج الدورة  عل��وم 
العربي��ة  “الرياض��ة  الثالث��ة 
 -  2016 الدولي��ة”  والتنافس��ية 
2017، والت��ي ش��ارك به��ا أكرث 
��ا مثلوا  من مائ��ة وعرشين ملفًّ
11 دول��ة عربي��ة تنافس��وا عىل 
فئات الجائ��زة، وذلك بعد إمتام 
واملفاضلة  التحكي��م  إج��راءات 
مطل��ع أبري��ل امل��ايض، تضمن 
البحرينية  األوملبي��ة  اللجنة  فوز 
بفئة أفضل مؤسسة مهنية تقدم 

مبادرة متميزة.

عسكر يقّدم عرًضا مرئّيًا عن إنجازاتها

اللجنة األولمبية تتسلم جائزة “دراسا” 
لعلوم الرياضة بجدة اليوم

ضاحية السيف      اللجنة األولمبية

عبدالرحمن عسكر

الهملة وأبوصيبع يتخطيان 
كرانة والقريّة بدوري المراكز

اللجنة اإلعالمية :  قلب مركز شباب الهملة تأخره بهدف إىل 
فوز مثني عىل مركز شباب كرانه بهدفني مقابل هدف واحد يف 
املباراة التي جمعت الفريقني عىل ملعب نادي اتحاد الريف 

ضمن منافسات الجولة االوىل لدوري املراكز الشبابية لكرة 
القدم للموسم الريايض الجاري 2017 )#دورينا( الذي تنظمة 

وزارة شؤون الشباب والرياضة.
جاء هدف كرانه من ركلة حرة غري مبارشة نفذها سيد عدنان 

علوي وأرسلها باملقاس إىل زميله عيل جواد املتمركز أمام املرمى 
والذي لعبها رأسيه داخل شباك الهملة )32(، وحافظ أبناء 

كرانه عىل تفوقهم الفني وتقدمهم بهدف حتى الدقيقة 79 
من املباراة، التي شهدت انقالب الصورة الفنية لصالح الهملة 
وعودة العبيه بقوة وتسجيلهم الهدف األول عن طريق نجم 
الفريق السيد كاظم حميد، وتابع العبو الهملة صحوتهم يف 

الربع ساعة األخرية من عمر املباراة وسجل عيل نارص الهدف 
الثاين )85(.

ويف اللقاء الثاين حقق فريق مركز شباب أبوصيبع فوزًا كبريًا 
عىل فريق مركز شباب القرية بأربعة أهداف مقابل واحد.

ويدين مركز شباب أبوصيبع بهذا الفوز لالعب فاضل عباس 
الذي سجل هدفني وساهم يف الثالث أيًضا والذي جاء بالخطأ 
عرب العب القرية، وأضاف يارس الصغري الهدف الرابع، يف حني 

سجل القرية الهدف الوحيد عرب رضبة جزاء نفذها عباس 
فاضل.

جانب من المنافسات 

عقد االتحاد البحريني للرياضات 
الجوي��ة مؤمت��رًا صحافيًّ��ا، يوم 
أمس، وذلك يف مقر “جرافيتي” 
ال��زالق؛ لإلع��الن عن  مبنطق��ة 
البحري��ن  اس��تضافة  تفاصي��ل 
للبطول��ة العربي��ة األوىل وكأس 
مجل��س التعاون ل��دول الخليج 
العربي��ة األوىل للط��ريان الح��ر 

الداخيل.
وستقام البطولة خالل الفرتة 10 

وحتى 13 مايو الجاري.
وش��هد املؤمت��ر حض��ور رئيس 
االتح��اد البحرين��ي للرياض��ات 
الجوية الشيخ سلامن بن عبدالله 
آل خليفة، ورئيس االتحاد العريب 
ورئيس  الس��ويلم،  مبارك  للعبة 
الخليجي��ة  التنظيمي��ة  اللجن��ة 
املدير  الحامدي،  للعبة يوس��ف 
الحامدي،  لجرافيتي خولة  العام 
“زو  بجرافيتي  التطوي��ر  ومدير 

إدواردز”.
شكر وتقدير

ويف بداية املؤمتر، تقدم الش��يخ 
بخالص  عبدالل��ه  ب��ن  س��لامن 
الشكر والتقدير إىل القائد العام 
لقوة دفاع البحرين الشيخ خليفة 
بن أحمد آل خليفة، وإىل ممثل 
الخريية  لألع��امل  املل��ك  جاللة 
وشؤون الش��باب رئيس املجلس 
األعىل للش��باب والرياضة رئيس 
اللجن��ة األوملبية س��مو الش��يخ 
نارص بن حم��د آل خليفة، وإىل 
وزير الداخلية الش��يخ راشد بن 
عبدالله آل خليف��ة، وإىل رئيس 
مجلس إدارة رشك��ة “جرافيتي” 
الشيخ محمد بن راشد بن خليفة 
آل خليف��ة، وذل��ك عىل دعمهم 
الالمح��دود يف نهضة وتأس��يس 
خصوًص��ا  الجوي��ة  الرياض��ات 
ورعايتهم للشباب والرياضة عىل 

وجه العموم.

البحرين سباقة

وق��ال س��لامن ب��ن عبدالل��ه إن 
الحدث  لهذا  البحرين  اس��تضافة 
وكأول دول��ة عربي��ة يؤكد رغبة 
القي��ادة يف أن تك��ون البحري��ن 
سباقة لتنظيم مختلف الفعاليات 
والبط��والت، وذلك مبا يس��هم يف 
دع��م مكانتها كحاضنة للرياضيني 
الخليجيني والعرب، ويعّزز موقفها 

عىل خارطة الرياضة الدولية.
وق��ال إن االتح��اد ب��ادر بكاف��ة 
إمكانات��ه لتنظي��م البطولة األوىل 
عربيًّ��ا وخليجيًّ��ا للط��ريان الحر 
الداخ��يل، مبيًنا أن ذل��ك منوذج 
للتع��اون والتكات��ف ب��ني الدول 

العربية والخليجية.

54 العًبا

وحول عدد الالعبني الذين سجلوا 
يف البطولة، قال رئيس االتحاد إن 
عدد املش��اركني لحد ي��وم أمس 
بل��غ 54 العًب��ا م��ن 4 دويل هي: 
الس��عودية  اإلمارات،  البحري��ن، 

وقطر.
ولفت إىل أن باب التس��جيل من 
املف��رتض أن يغلق ي��وم أمس، يف 
حني أبدت بعض الدول األخرى يف 

املشاركة أيًضا.
وأوض��ح أن الع��دد جيد قياًس��ا 

بالبطولة الت��ي تقام للمرة األوىل، 
معت��ربًا إياها خطوة أولية لتنظيم 
مزيد من البطوالت مستقباًل ونرش 
اللعبة عىل نطاق أوس��ع، خاصة 
مع وجود مرشوع مستقبيل لذلك.

خبرة كبيرة

البحرينية  وحول وجود الك��وادر 
يف البطولة تنظيميًّا، قال إن رئيس 
اللجنة الفنية باالتحاد يارس حميد 
يعد م��ن الكفاءات املش��هود لها 

بخربة كبرية يف املجال.
وقال إن حميد ميلك 3 ش��هادات 
عل مس��توى ع��ال يف الرياضات 
الجوية، كام شارك يف تحكيم أكرث 
من بطول��ة عاملي��ة، وكان آخرها 

البطولة اآلس��يوية التي أقيمت يف 
الصني عام 2015.

ولف��ت إىل أن حمي��د يعد كفاءة 
عربي��ة وآس��يوية، خصوًص��ا مع 

قدرته عىل تدريب الحكام أيًضا.

دالالت تطور

بدوره، ق��ال رئيس االتحاد العريب 
مبارك السويلم إن إقامة البطولة 
يف البحرين لها دالالت عىل تطور 
الرياض��ة يف اململك��ة تحت ظل 

القيادة.
وق��دم التهنئ��ة للقيادة مبناس��بة 
ح��ق  ع��ىل  البحري��ن  حص��ول 
اس��تضافة بطول��ة الع��امل للنفق 

الهوايئ عام 2018.

وقال إن االتحاد العريب س��يكون 
داع��اًم الس��تضافة البطولة بكافة 
الس��بل، مثنًيا عىل ال��دور البارز 
للشيخ محمد بن راشد بن خليفة 
آل خليف��ة عىل اهتاممه مبنش��أة 
“جرافيت��ي” وتهيئتها الس��تضافة 
املعني��ة  الفعالي��ات  مختل��ف 

بالرياضات الجوية.
ولف��ت إىل أن التكات��ف الع��ريب 
أمث��ر ع��ن حص��ول البحرين عىل 

استضافة البطولة العاملية.

إضافة لإلنجازات

اللجن��ة  رئي��س  اعت��رب  ب��دوره، 
يوس��ف  الخليجي��ة  التنظيمي��ة 
البطول��ة  اس��تضافة  الح��امدي 

إضاف��ة  والخليجي��ة  العربي��ة 
لإلنجازات التي تحققها الرياضات 

الجوية خليجيًّا.
وأشار إىل أن منش��أة “جرافيتي” 
ستكون داعمة ومسخرة إمكاناتها 
بش��كل كبري إلنجاح البطولة وهو 
أم��ر مش��كور. وق��ال إن اللجنة 
ستقدم كافة أشكال الدعم الفني 
واللوجستي إلنجاح الحدث الذي 

يقام للمرة األوىل.
وب��نّي أن التع��اون الخليج��ي يف 
اللعبة كبري، خاصة مع العديد من 
االجتامع��ات التي تعقد وتش��هد 
طرح األفكار التطويرية املختلفة.

14600 دوالر

أم��ا املدي��ر الع��ام ل�”جرافيتي” 
الح��امدي فأعرب��ت عن  خول��ة 
البحري��ن  باس��تضافة  فخره��ا 
للبطولة، مؤمل��ة أن تكون بداية 
البطوالت،  انط��الق للمزيد م��ن 
ورؤية محرتفني خليجيني وعربيني 
ينافس��ون أبطال العامل يف املحافل 

الدولية.
وقالت إن مجموع الجوائز املالية 
املرص��ودة للفائزين يبلغ 14600 
دوالر أم��رييك، باإلضافة إىل جوائز 
أخرى من رشك��ة مختصة مبالبس 
الرياضات الجوي��ة ترتاوح قيمتها 

بني 250 إىل 500 درهم إمارايت.

من المؤتمر الصحافي      )تصوير: خليل إبراهيم( الحضور اإلعالمي في المؤتمر

كشف تفاصيل استضافة البطولة العربية والخليجية األولى للطيران الحر
في مؤتمر صحافي عقده اتحاد الرياضات الجوية

ال���م���ال���ي���ة ال�����ج�����وائ�����ز  م����ج����م����وع  أم�����ي�����رك�����ي  دوالر   14600
أحمد مهدي

مبنى جرافيتي سيحتضن البطولةالشيخ سلمان بن عبداهلل

شعار جائزة ناصر بن حمد



تحت رعاي��ة ممثل جاللة امللك لألعامل 
الخريية وش��ؤون الشباب رئيس املجلس 
األعىل للش��باب والرياضة رئيس اللجنة 
األوملبية البحرينية سمو الشيخ نارص بن 
حم��د آل خليفة، وبتنظيم مش��رك بني 
وزارة شؤون الش��باب والرياضة ورشكة 
HANO لالستش��ارات تنطلق فعاليات 
املع��رض الخليجي للرياض��ة يف مملكة 
البحرين، والذي من املتوقع أن يش��كل 
أضخ��م معرض ريايض يف تاريخ اململكة، 
وذلك خالل الفرة م��ن 17 إىل 19 مايو 

الجاري.
وس��يجمع املعرض تحت س��قف واحد 
نخب��ة م��ن أش��هر الرياضي��ني املحليني 
والدولي��ني والعامل��ني يف ه��ذا القطاع 
وهواة الرياضة وعشاقها من دول الخليج 
وغريها من الدول العربية، كام س��تقوم 
مجموعة م��ن أهم الرشكات واملنظامت 
الرياضية العاملية املرموقة بعرض أحدث 
املنتجات واملعدات والتقنيات الرياضية.

ومن املؤّمل أن تقام عىل هامش املعرض 
املباري��ات واملنافس��ات  العدي��د م��ن 
الرياضي��ة املث��رية مبش��اركة كوكبة من 
نج��وم الرياضي��ة يف مختل��ف األلعاب 
والذين يعتربون س��فراء لرسالة املعرض 
أم��ام الجامه��ري الرياضي��ة يف اململكة 

ومنطقة الخليج العريب.
ويف ه��ذا الس��ياق، رصح وزير ش��ؤون 
الش��باب والرياضة هش��ام ب��ن محمد 
الجودر، قائال: “إن رعاية س��مو الش��يخ 
نارص ب��ن حم��د آل خليف��ة لفعاليات 
املع��رض تؤك��د م��دى اهتامم س��موه 
بتطوي��ر الحرك��ة الرياضي��ة يف اململكة 
وتوفري مختلف أشكال الدعم واملساندة 
لها خاص��ة وأن املعرض س��يجمع نخبة 
من الرشكات املتميزة يف مجال التقنيات 
واملع��دات الرياضي��ة األمر ال��ذي ميثل 
فرص��ة عظيمة لالطالع واالس��تفادة من 
تل��ك املع��دات لالرتق��اء بالرياض��ة يف 

اململكة والخليج العريب”.

وأض��اف “نع��رب يف ذات الوق��ت عن 
اعتزازنا البالغ بجهود النائب األول لرئيس 
املجلس األعىل للشباب والرياضة رئيس 
االتح��اد البحريني أللعاب القوى س��مو 
الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، والذي 
س��اهمت جهوده الحثيثة يف مش��اركة 
فن��ون القتال املختلط��ة ضمن فعاليات 
املعرض كام ونشيد بدعم رئيس االتحاد 
البحريني لكرة السلة سمو الشيخ عيىس 
ب��ن عيل آل خليف��ة للمعرض من خالل 
مش��اركة االتح��اد يف الفعاليات بإحدى 
أكرث الرياضات التي تس��تقطب جمهورًا 
عريًضا وهو ما سيعود بالكثري من النفع 

عىل املعرض الخليجي للرياضة”.
وتابع “يشكل املعرض الخليجي للرياضة 
نقلة نوعية جديدة يف قطاع الرياضة يف 
اململكة، حيث تعد هذه هي املرة األوىل 
التي يجتم��ع فيها الالعب��ون والجمهور 
وكربى ال��رشكات الرياضية ضمن فعالية 

واح��دة لالحتف��اء بش��غفهم بالرياضة 
عىل نطاق واس��ع. وهو ما سيضفي عىل 
خارط��ة الفعالي��ات يف اململك��ة طابًعا 
فريًدا من نوعه، وس��يعمل هذا املعرض 
عىل تعزيز مكانة اململكة الرائدة لتصبح 
أحد أبرز املراك��ز العاملية التي تحتضن 

ك��ربى الفعالي��ات الرياضي��ة الدولي��ة 
واإلقليمية عىل حد سواء”.

وكش��ف “أن املع��رض مب��ا يتضمنه من 
معدات رياضية متطور وحديثة سيفسح 
املجال لبناء عالقات تجارية يف الس��وق 
وإنش��اء أعامل جديدة والتعرف عىل ما 
لدى املؤسسات املتنافسة املعنية بأمور 
الرياض��ة م��ن معدات رياضي��ة حديثة 

وأبرز ما وصلت إليه يف هذا املجال”.
وسيضم املعرض مناطق متخصصة لكرة 
الس��لة والتن��س والجول��ف والكريكت 
وكرة الي��د والتايكوندو والجوجوتس��و، 
باإلضافة إىل ملعب واس��ع لفنون القتال 

املختلطة مزود بأكرث من 250 مقعًدا. 
وس��ُيقام أيًضا معرض للصور التي ترسد 
تاريخ تطور الرياضة يف مملكة البحرين. 
ومن ب��ني الفعاليات الرياضية، س��ُيقام 
كذل��ك كرنف��ال لرياض��ة الكريكت يف 
مدينة عيىس الرياضية، والذي سيحرضه 

مجموعة من نجوم الكريكت الدوليني.

المعرض الخليجي للرياضة فرصة لعرض أحدث والتقنيات الرياضية
يقام تحت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة.. الجودر: 

شعار المعرض

سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفةهشام بن محمد الجودر
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الش��باب  ش��ؤون  وزارة  ف��ازت 
والرياض��ة بجائ��زة أفضل مرشوع 
ع��ىل املس��توى الخليج��ي لفئ��ة 
واالجتامعية  الثقافي��ة  املش��اريع 
والراثية عن مرشوع مركز املحرق 
الثاين  للع��ام  النموذجي  الش��بايب 
عىل التوايل، وذل��ك ضمن الفئات 
الفائ��زة بجوائ��ز “مي��د” )املزود 
الرئي��ي للمعلوم��ات االقتصادية 

مبنطقة الرشق األوسط(.
م��رشوع مرك��ز املحرق الش��بايب 
النموذج��ي أقن��ع نخب��ة الخرباء 
الفوز  واملقيم��ني مبنح��ه عالم��ة 
بالجائ��زة الخليجية بع��د تطابقه 
الواضح م��ع املعايري التي حددتها 
الجائ��زة الختيار امل��رشوع الفائز 
والت��ي ارتكزت ع��ىل االنتهاء من 

تنفي��ذ املرشوع يف الوقت  املحدد 
أو يف ف��رة زمني��ة أق��ل وااللتزام  
بامليزانية املحددة للمرشوع وقيمة 
تلبيته  للمجتمع وم��دى  املرشوع 
لحاج��ات املجتمع ورض��ا العمالء 
ع��ن محت��وى امل��رشوع واإلبداع 
والتمي��ز وااللت��زام مبعاير الصحة 
والس��المة عالوة عىل االس��تدامة 
التوريد  سلسلة  مامرسات  وأفضل 
والدع��م اللوجس��تي واالبتكار يف 
محتوى امل��رشوع والتعاون وروح 

الفريق أثناء التنفيذ.
ودخ��ل م��رشوع مرك��ز املح��رق 
الشبايب النموذجي يف تنافس قوي 
مع مش��اريع خليجية ب��ارزة منها 
مرشوع اوبرا ديب، متحف االتحاد 
الس��لطان  مجم��ع  أبوظب��ي،  يف 

قابوس الش��بايب، ومجمع املحاكم 
يف دولة الكويت.

وبه��ذه املناس��بة، أع��رب وزي��ر 
ش��ؤون الش��باب والرياضة هشام 
بن محم��د الجودر أن فوز الوزارة 
الخليجي  املس��توى  بالجائزة عىل 
دلي��ل واض��ح عىل م��ا يحظى به 
قطاع الش��باب والرياض��ة والبنية 
التحتية من دع��م من قبل عاهل 
الب��الد املف��دى ح��رضة صاح��ب 
الجاللة املل��ك حمد بن عيىس آل 
خليفة وس��ط االهتامم الكبري من 
قبل رئيس الوزراء صاحب السمو 
املليك األمري خليفة بن س��لامن آل 
خليفة، وويل العه��د نائب القائد 
األعىل النائب األول لرئيس مجلس 
الوزراء صاحب السمو املليك األمري 

س��لامن بن حم��د آل خليفة، وما 
تضمن��ه برنام��ج عم��ل الحكومة 
من اهتامم واض��ح بالبنية التحية 

الشبابية والرياضية.

الش��باب  ش��ؤون  وزي��ر  وق��ال 
من  العدي��د  “هن��اك  والرياض��ة 
العوامل التي س��اهمت يف تحقيق 
م��رشوع مرك��ز املحرق الش��بايب 

النموذجي للجائ��زة ولكن أبرزها 
وأهمها املتابعة املب��ارشة الحثيثة 
من قبل ممثل جاللة امللك لألعامل 
الخريية وش��ؤون الش��باب رئيس 
املجلس األعىل للش��باب والرياضة 
رئيس اللجن��ة األوملبية البحرينية 
س��مو الش��يخ نارص بن حمد آل 
خليفة والذي كان لس��موه الدور 
الكبري والواضح يف إنهاء املرشوع يف 
مدة زمنية قصرية مل تتجاوز العام، 
ومتك��ن القامئ��ون ع��ىل املرشوع 
بفضل توجيهات س��موه ومتابعته 
ملراحل تنفيذ املرشوع من تخطي 
التحديات بالصورة املتميزة وصوالً 
إىل بناء رصح ش��بايب رائع يتناسب 
مع فكر سموه الرامي إىل االرتقاء 

بالقطاع الشبايب يف اململكة”.

“الشباب والرياضة” تفوز بجائزة “ميد” لجودة المشاريع
للعام الثاني على التوالي

ضاحية السيف       وزارة شؤون الشباب والرياضة

مشروع مركز المحرق الشبابي النموذجي الفائز بالجائزة

انطلق��ت منافس��ات بطول��ة كرة 
الس��لة للجاليات والتي تقام ضمن 
فعالي��ات دورة ن��ارص ب��ن حم��د 
لأللعاب الرياضية الثالثة “نارص10” 
حيث ش��ارك يف الدور التمهيدي 6 
فرق تم تقسيمهم عىل مجموعتني.
الفريق  األوىل  املجموع��ة  وضمت 
األمرييك والفري��ق اللبناين والفريق 
الفلبين��ي B فيام ضمت املجموعة 
 A الثاني��ة كل من الفريق الفلبيني
والفريق الهندي والفريق الفلبيني 

.C
ويف نتائج مباريات الدور التمهيدي 
التي أقيمت عىل صالة كرة السلة، 
ج��اءت النتائج عىل النح��و التايل: 
الفري��ق  ف��وز  األوىل  املجموع��ة 
الفلبين��ي B عىل الفري��ق اللبناين 

الفري��ق  وف��وز   ،99-82 بنتيج��ة 
األم��رييك ع��ىل الفري��ق الفلبين��ي 
بنتيج��ة 55-107، وف��وز الفري��ق 
األمرييك عىل الفريق اللبناين بنتيجة 

.82-59
ويف حس��ابات املجموع��ة الثاني��ة 
متك��ن الفري��ق الفلبين��ي C م��ن 
تخطي الفريق الهندي بنتيجة -79

 C 73، كام متك��ن الفريق الفلبيني
 A م��ن الفوز عىل الفريق الفلبيني
بنتيج��ة 87-96، فيام ف��از الفريق 
الهن��دي ع��ىل الفري��ق الفلبين��ي 

بنتيجة 81-70.
وبه��ذه النتيج��ة تأه��ل كل م��ن 
الفريق األم��رييك والفريق الفلبيني 
C والفلبين��ي B والفري��ق الهندي 
إىل الدور قبل النهايئ والذي سيقام 

يف ش��هر رمضان املبارك، وسيلتقي 
يف املب��اراة األوىل الفري��ق األمرييك 
والفريق الهندي ويف املباراة الثانية 

.B والفلبيني C الفريق الفلبيني
 

الصالحي: الشراكة 
المجتمعية مع الجاليات

وكان رئيس اللجن��ة املنظمة العليا 
ل��دورة ن��ارص ب��ن حم��د الثالثة 
“ن��ارص10”  الرياضي��ة  لأللع��اب 
توفيق الصالحي قد شهد منافسات 
بطول��ة الجالي��ات، حي��ث أكد أن 
ه��ذه البطول��ة ت��أيت متوافقة مع 
توجيه��ات ممث��ل جالل��ة املل��ك 
الشباب  وش��ؤون  الخريية  لألعامل 
رئي��س املجل��س األعىل للش��باب 

الرياض��ة رئي��س اللجن��ة األوملبية 
البحرينية س��مو الش��يخ نارص بن 
حم��د آل خليف��ة باعتبارها إحدى 
مث��ار الرشاكة املجتمعية بني اللجنة 
املنظم��ة العلي��ا وفئ��ات املجتمع 
املح��يل والجاليات، مش��ريًا إىل أن 
الجالي��ات التي تعي��ش عىل أرض 
البحري��ن تحرص دامئًا عىل التفاعل 
املس��تمر مع البط��والت الرياضية 
الت��ي تقام لها وه��ذا ما اتضح من 
خالل املش��اركة الواس��عة والكبرية 

من قبل مختلف تلك الجاليات.
وبنّي الصالح��ي أن اللجنة املنظمة 
العلي��ا تويل أهمية كب��رية للبطولة 
من منطلق مس��ؤوليته االجتامعية 
واألخالقية تجاه الجاليات يف مملكة 
البحرين باإلضاف��ة إىل أن البطولة 

خطوة ته��دف إىل تعزيز دور لعبة 
كرة الس��لة يف املجتمع املحيل وبني 
الجالي��ات وغرس ثقافة مامرس��تها 
من خالل إيجاد بيئة رياضية مالمئة 
للجمي��ع من أجل مامرس��ة أفضل 
لكرة السلة والتنافس الرشيف عىل 

لقب البطولة.
  

شرف: هدفنا نجاح “ناصر10”

وم��ن جانب��ه، أش��ار رئي��س لجنة 
املسابقات باالتحاد البحريني لكرة 
السلة أنور رشف أن الدور التمهيدي 
لبطولة الجاليات لكرة السلة حقق 
نجاًح��ا كبريًا م��ن الناحي��ة الفنية 
والتنظيمية، بعد أن حرص االتحاد 
وبتوجيه��ات م��ن رئي��س االتحاد 

البحريني لكرة الس��لة سمو الشيخ 
عيىس بن عيل آل خليفة عىل توفري 
جميع مستلزمات النجاح للبطولة، 
مش��ريًا إىل أن الهدف األس��مى من 
تنظيم البطولة هو مشاركة االتحاد 
يف إنجاح فعالي��ات دورة نارص بن 
حمد لأللعاب الرياضية يف نسختها 
العارشة. وأشار رشف إىل أن االتحاد 
البحريني لكرة الس��لة س��يبدأ من 
اآلن تحضرياته الجادة لتنظيم الدور 
قبل النهايئ والدور النهايئ للبطولة 
وس��يعمل عىل توفري كافة أس��باب 
النج��اح إلظهاره��ا بص��ورة زاهية 
تتناس��ب م��ع احتفالي��ات الدورة 
بالتعاون  العارشة، مشيًدا  بنسختها 
الكبري ب��ني اللجنة املنظم��ة العليا 

واالتحاد البحريني لكرة السلة.

جانب من منافسات الدور التمهيدي للبطولة الصالحي يتوًسط عضوي اتحاد السلة أنور شرف وجليل خضير السفير الفلبيني يتوّسط أحد فرق بالده شعار دورة ناصر 10  

الفريق األميركي والهندي وآخران فلبينيان يتأهلون إلى قبل النهائي
بعد منافسات قوية في بطولة الجاليات لكرة السلة بـ”ناصر 10”

تغطية       اللجنة اإلعالمية



كيف كانت نشأتك ودراستك؟
- عائلت���ي م���ن نازح���ي فل�سط���ن ع���ام 1948 
واأن���ا ول���دت يف الأردن الع���ام 1959، وقدم���ت م���ع 
عائلتي اإل���ى البحرين عندما كنت طفالً �سغرًيا، وقد 
در�س���ت يف مدر�سة عبد الرحمن الداخل البتدائية يف 
الق�سيبية وبعدها مدر�سة الرفاع الغربي الإعدادية، 
ث���م انتقل���ت اإل���ى مدر�سة مدين���ة عي�س���ى الثانوية، 
وعندما اأنهيت الثانوية العامة �سافرت اإلى الوليات 
املتح���دة الأمريكي���ة يف بعثة درا�سية م���ن قوة دفاع 
البحرين لدرا�س���ة الهند�سة ثم عدت للمملكة للعمل 
�سابط مهند�س يف قوة دفاع البحرين، اإل اأن الدرا�سة 
بقي���ت هاج�سي، حيث اأكمل���ت املاج�ستري يف الإدارة 
م���ن اأم���ريكا، ث���م الدكت���وراه يف العل���وم ال�سيا�سية 

والقت�ساد من بريطانيا. 

 حدثنا عن بدايات مشوار العمل؟
- بع���د تخرج���ي خدم���ت يف قوة دف���اع البحرين 
�سابًطا لف���رتة من الزمن، ثم دخل���ت معرتك العمل 

اخلا�س يف العام 1983 ومازلت م�ستمرًّا حتى الآن.

 كيف تصف تجربتك في خوض 
تأسيس العمل؟ وكم كان 

رأس المال آنذاك؟
- بداأت براأ�سمال 1.4 األف دينار، وتعود الق�سة 
اإلى اأن اإحدى ال����ركات خاطبتني واأخربين م�سوؤولها 
ببحثه���م ع���ن �سخ����س يتعامل���ون مع���ه يف البحرين 
ل�ست���الم وتو�سي���ل الطلبات اإلى ناق���الت البرتول، 
ويح�سل نظ���ري ذلك عمول���ة “كوم�س���ن” بن�سبة 25 
%. وق���د ا�ستثمرت املبلغ له���ذا الأمر وكانت حمطة 

ت�ستحق الإقدام عليها.

كيف سمعت عن فكرة هذا 
المشروع؟ 

- جاءت هذه الفر�سة عندما تقابلت مع �سخ�س 
من هولندا، واأخربين اأنهم يبحثون عن �سخ�س يعمل 
معه���م بالعمولة “كوم�سن”، وكن���ت وقتها اأعمل يف 
القط���اع العام، وبعد درا�سة الأم���ر قررت دخول هذا 
املجال وبا�رت بتجهيز نف�سي لإجناح هذه الفر�سة، 
وقد ا�ستلمت “تلك�س” لإي�سال اأول �سحنة اإلى اإحدى 
ناق���الت النفط نظري عمولة. وق���د كنت اأقوم بجميع 
الأعمال م���ن ا�ستالم الطلبات وا�ستئج���ار ال�ساحنات 

وحتميل الب�سائع مع العاملن وتو�سيل الطلبات. 

كم كان عدد الموظفين 
العاملين معك في البداية؟

- مل يك���ن ل���دي مال لدفع روات���ب للموظفن، 
ولذل���ك كن���ت املوظف الوحي���د واأعمل م���ا بن 16 
اإل���ى 18 �ساعة يوميًّا. ثم ا�ستاأج���رت بعد ذلك غرفة 
�سغ���رية يف املعامري كانت مكتًبا وم�ستودًعا يف ذات 

الوقت.

حدثنا عن تنفيذ المشروع؟
- التفك���ري وعمل درا�سة ج���دوى اإقامة امل�روع 
ا�ستغرق���ت نحو عام واحد تقريًبا، ووجدت اأن ال�سوق 
ل حتت���وي على ه���ذه امل���واد، وعندما و�سل���ت اأول 
طلبية مل يكن يفرت����س اأن اأبيعها، لكن بعد الطالع 
على موا�سفات املواد التي يتم بها تنظيف ال�سفن، 
وبالتايل باإمكانها تنظيف م�سنع اأو مكائن امل�سانع، 
ولذل���ك ب���داأت اأرّوج املواد واأ�سّوقه���ا اإلى امل�سانع 
العامل���ة يف تلك الفرتة اأهمها �ركة اأملنيوم البحرين 
“األبا” و�رك���ة نفط البحرين “بابك���و” ولقيت طلًبا 
كب���رًيا، ومتكنت يف غ�س���ون 10 اأيام من بيع ال�سحنة 
الأولى كاملة - ومل يكن يفرت�س اأن اأبيع هذه املواد 
- وطلب���ت �سحنة ثانية مما اأدى لتخوف العاملن يف 
ال�ركة الهولندي���ة وت�ساءلوا عن �سبب بيعي املواد، 
وبع���د اأن �رحت لهم الأمر ق���دم اأحد املدراء بال�ركة 

بع���د قراب���ة �سهر ون�س���ف، واطلع على �س���ري الأمور 
واطم���اأن على �سح���ة جميع الإج���راءات، وعر�س علي 
اأن اأ�سب���ح وكي���اًل له���م يف البحري���ن، اإل اأنني طلبت 
اأن اأ�سب���ح وكيالً لدول اخلليج، بع���د اأن �سافرت اإلى 
هولندا واأكملت تدريبي على املواد وو�سائل بيعها. 
ب���داأت بعد ذل���ك بت�سويق وبي���ع امل���واد الكيماوية 
للتنظيف يف البحرين ودول اخلليج، وقد لقت رواًجا 

كبرًيا.

من وقف بجانبك؟
-  عائلتي وقفت اإلى جانبي و�ساندتني بكل ما 
اأق���وم به وبكل القرارات التي اأختارها، كما �ساندتي 
���ا منذ اليوم الأول،  زوجت���ي ووقفت بجانبي خ�سو�سً
وكونه���ا متخ�س�سة يف جم���ال ال�سكرتاري���ة والإدارة 
ا�ستطاع���ت م�ساعدت���ي يف بن���اء عملي���ات املكت���ب 
الإداري���ة واحل���ق يق���ال اإن جمي���ع العائل���ة دعموين 

ا اإلى اأن متكنت من الوقوف على قدمي. معنويًّ

هل تحدثنا عن عائلتك الصغيرة؟
- تزوج���ت مبا����رة بع���د تخرج���ي م���ن اجلامعة 
ورزقن���ي اهلل بثالثة اأولد، وكان���ت اأمنيتي الوحيدة 
اأن يتلقوا اأف�سل تعلي���م بغ�س النظر عن التكاليف 
لأنني اأعتربه ا�ستثم���اًرا اأولً يف عائلتي ثم ا�ستثماًرا 
للعم���ل والوط���ن نف�س���ه، اأولدي وهلل احلم���د اأنهوا 
درا�سته���م العلي���ا، وكّله���م الآن يف وظائف مرموقة 

واأعتربها من اأهم الأمور التي اأجنزتها يف حياتي.

بالحديث عن األبناء كيف 
استطعت التوفيق بين حياتك 

العملية واألسرية؟
- تزوج���ت واأن���ا ل اأزال اأعم���ل يف ق���وة الدفاع، 
وعندم���ا اأخذت ق���راري برتك القطاع الع���ام ودخول 
القطاع اخلا����س كان لدي ابنان �سغ���ريان يف ال�سن 
وزوجتي ربة بيت، ولذلك كانت جمازفة كبرية وكان 
���ا اأرى اأن احلياة  له���ا تاأثري علين���ا جميًع���ا، و�سخ�سيًّ
كالقطار بحيث متر عل���ى الإن�سان حمطات وعليه اأن 

يختار النزول يف املحطة اأو البقاء يف القطار.

كيف تطورت األعمال؟
اأن  وبع���د  الكيماوي���ة  امل���واد  يف  عمل���ت   -
متكن���ت من فهمها وا�ستيعابه���ا، اتفقت مع ال�ركة 
الهولندية لالنتقال من موردين اإلى م�سنعن بعد 4 
�سن���وات من بداية العمل اأي يف عام 1987 - 1988، 
وقد بداأنا بجلب خلطات مركزة وخلطها يف البحرين، 

وعندم���ا حدث���ت احل���رب ب���ن الكويت والع���راق يف 
اأغ�سط����س 1989 رغم اأنها كانت اأحداًث���ا موؤ�سفة اإل 
اأنها �ساعدتني عل���ى النمو ب�سبب زيادة الطلب على 
امل���واد الكيماوية لأن اأكرث م���ن ن�سف مليون جندي 
من دول العامل متواجد يف دول اخلليج و�سفن كثرية 
والعديد م���ن ناقالت النفط واآبار النفط التي حتتاج 
اإل���ى �سيانة بعد احرتاقها، وق���د كانت دفعة للعمل 
و�ساهمت يف منو الأعمال وازدهارها بن�سبة 200 %.

لق���د كان الطل���ب كب���رًيا يف ذل���ك الوقت على 
امل���واد الكيماوية الأخرى التي كن���ت اأ�ستوردها من 
دول اأوروبية اإلى البحرين، ويف عام 1995 بداأت اأفّكر 
ا يف الت�سنيع وافتتحت م�سنًعا للمواد الكيماوية  جديًّ
ب�3 خطوط اإنتاج يف جمال �صيانة اآبار النفط واملجال 
البح���ري ال�سناعي واملج���ال املوؤ�س�سات���ي الفنادق 
وامل�ست�سفي���ات واملن���ازل وامل���واد الت���ي تدخل يف 
تنظيف البيوت، وق���د تو�سعت الأعمال يف الت�سدير 
اإل���ى خارج البحرين حيث يتم ت�سدير نحو 85 % من 

الإنتاج.
وبع���د حرب الكوي���ت والعراق دخل���ت يف جمال 
التنظي���ف الكيماوي وتنظيف اآبار وخزانات وناقالت 
النف���ط، وه���ذه كان���ت فر�س���ة ثاني���ة اأتت بع���د اأن 
التقيت م���ع اثنن يف الطائرة �سدف���ة يف اأواخر عام 
1992، كان لديهما م�روع لتنظيف البحر من النفط 
فتعاق���دت معهما ومن���ذ ذلك الوق���ت نعمل يف هذا 

املجال.
ول���دّي حاليًّا م�سن���ع للكيماوي���ات ونتعامل مع 
جتار كيماوي���ات عاملين يف البي���ع وال�راء، وكذلك 

مقاولت �سيانة للم�سانع واآبار النفط.
وحاولت التو�سع يف قطاعات اأخرى، اإذ دخلت يف 
�سناعة الأث���اث وف�سلت كما دخلت يف قطاع الأغذية 
وامل�روبات، حيث فتحت مقاهي اإل اأن هذه التجربة 
مل تنج���ح هي الأخ���رى، ولكني اعتربته���ا حمطات يف 

احلياة اأ�ستفيد واأتعلم من جتربتها.
وموؤخ���ًرا، اأي قب���ل نح���و 3 �سن���وات تو�سعنا يف 
�سناع���ة البال�ستي���ك ومت تاأ�سي����س م�سن���ع متكامل 
لت�سنيع امل���واد البال�ستيكية يف عام 2012 لتغطية 
حاجتن���ا من امل���واد البال�ستيكية، اإ�ساف���ة للت�سدير 

للخارج.

ألم تفكر بعمل أبنائك معك؟
- ل���دي وجهة نظرة تعمق���ت فيها بعد ح�سويل 
عل���ى الدكتوراه، اإذ خالل حت�س���ري ر�سالة الدكتوراه 
وكان بها ق�سم عن ال�ركات العائلية يف العامل العربي 
وحتليله���ا وجدت من لقاءاتي م���ع اأ�سحاب ال�ركات 
العائلية يف البحرين واخلليج وم�ر وتون�س واملغرب 

وبعد �سوؤالهم عن عم���ل اأبنائهم، جميعهم تقريًبا مل 
يكونوا را�سن عن اأدائهم لأن الأب ي�سعب عليه اأن 
يتقب���ل اأداء ابنه الأف�سل منه والب���ن لن يتقبل اأداء 
والده ال���ذي يعتربه قدمًيا. لذلك ق���ّررت اأن يلتحق 
اأبنائ���ي ب�سوق العم���ل ليتعلم���وا باأنف�سهم ويدركوا 
قيمة العمل والرات���ب الذي يتلقونه وتراتبية العمل 

على اأ�سولها.
بريطاني���ا  يف  الثالث���ة  اأبنائ���ي  در����س  وق���د 
البكالوري����س، وطلب���ت منه���م بع���د احل�س���ول على 
ال�سهادة اللتحاق ب�سوق العمل هناك لفرتة ليتمكنوا 
خالله���ا من احل�س���ول على �سه���ادة املاج�ستري، كما 
تعلم���وا اأن العم���ل مقد�س، وبع���د عودتهم عملوا يف 
البنوك يف البحرين رغبة يف بناء �سخ�سيتهم العملية.

 االنتخابات البرلمانية 
والترشح لها.

- تزامًن���ا مع درا�ستي الدكتواره يف عام 2000، 
وم���ع بداية امل����روع الإ�سالحي جلالل���ة امللك بداأت 
الأمور تتغ���رّي وتختل���ف، فالعمل و�س���ل اإلى مرحلة 
عالية ومتوازية وب���ه اإدارة كفء، مما جعلني اأفكر يف 
واجبي الوطني وم���اذا اأ�ستطيع تقدميه اإلى البحرين 
تاأدي���ة للواج���ب. وب���داأت يف الأم���ر ال���ذي اأحّبه وهو 
القت�س���اد والعلوم ال�سيا�سية فدخلت املعرتك بعد 
اأن تبلور امل����روع الإ�سالحي جلاللة امللك، ويف �سنة 
2002 تر�سحت لالنتخابات الربملانية لأثبت للعامل 
ككل اأن امل����روع الإ�سالحي ل يفّرق بن املواطنن 
ومكان���ة ولدته���م واأ�سولهم، وهو م����روع �سيا�سي 

اإ�سالحي، ومل اأتر�ّسح بهدف الفوز.
و�سهدت البحرين تغيريات كثرية منذ الربملان 
الأول يف ع���ام 2002 اإل اأنه لالأ�سف مل يتم ال�ستفادة 
م���ن ال�سيا�سة يف تنمي���ة امل����روع الإ�سالحي ومتت 
مقاطعتها وجرى جدل كبري، ولذلك مل يكن املجل�س 
النياب���ي الأول بالق���وة املتوقع���ة ل���ه كاأول جمل�س 

نيابي يف امل�روع الإ�سالحي جلاللة امللك.
اإعط���اء  يف  الإ�سالح���ي  امل����روع  �ساه���م  وق���د 
�سيا�سي���ة  اأح���زاب  تكوي���ن  يف  احل���ق  البحريني���ن 
و�س���درت قوان���ن به���ذا اخل�سو����س ومت تكوي���ن 
جمعي���ات وكتل �سيا�سي���ة اإل اأنها لالأ�سف مل ت�ستطع 

العمل يف ال�سيا�سة.
وقد دخلت املع���رتك ال�سيا�سي لأنني موؤمن اأن 
امل����روع الإ�سالحي جلاللة امللك ه���و امل�روع الذي 

يجب اأن نعمل لإجناحه.
ا اأق�سي اأكرث من 60 % من وقتي اخلا�س  وحاليًّ
يف كتاب���ة التحلي���الت ال�سيا�سي���ة واأ�سبح���ت حمل���اًل 
معتمًدا من جمعية املحلل���ن ال�سيا�سين يف اأمريكا 

واأكت���ب مقالت واأعد درا�سات ع���ن الو�سع العاملي 
ككل. 

ألم تفكر بخوض تجربة الترشح 
مرة ثانية لالنتخابات النيابية؟

- كان���ت ل���دي نية للرت�س���ح مرة ثاني���ة يف عام 
���ا اأن الربمل���ان يف تل���ك الفرتة كان  2010 خ�سو�سً
يتمت���ع بالق���وة، اإل اأنن���ي ق���ررت ع���دم الرت�سح لأن 
ال�سخ�س الذي يرت�سح ب�سورة م�ستقلة دون دعم من 
جمعية �سيا�سية لن مينحه الدعم املوؤ�س�سي للجمعية 
داخل الربملان، بالإ�سافة اإلى اأن املرت�سح لن يكون 
لديه القوة واملقدرة لإعطاء ثقافته وخربته، ولذلك 
مل اأتر�س���ح. ولكن مع تغري اأمور كث���رية يف ال�سنوات 
القليلة املا�سية واق���رتاب انتخابات 2018 الفكرة 

خلو�س النتخابات ما زالت حتت الدرا�سة.

 الجوائز والتكريم في حياتك.
- كان اأك���رب تك���رمي يل هو خدمت���ي �سابًطا يف 
قوة دفاع البحري���ن. وكرمني �سمو ويل العهد الأمري 
�سلم���ان بن حمد اآل خليفة يف عام 1995 بجائزة رجل 
الأعم���ال البحرين���ي الأول. ويف ع���ام 1998 ح�سل���ت 
جائ���زة اأف�سل ا�س���م �سجل جتاري عامل���ي يف املواد 
الكيماوي���ة املنزلية من موؤ�س�سة “ت���رد ان انف�ست” 

ال�سوي�رية.
ا اأعترب تك���رمي رجل الأعمال هو جناحه  و�سخ�سيًّ
ونظرت���ه لالأه���داف الت���ي و�سعها وحققه���ا. فخالل 
رحلت���ي العملي���ة واأداء الواج���ب وبالإ�ساف���ة للعمل 
مل اأن����س الواجب املجتمعي فا�سرتك���ت يف جمعيات 
تطوعي���ة م���ن اجلمعي���ة البحرينية لتنمي���ة الطفولة 
ونادي الروتاري واأ�س�ست اجلمعية البحرينية لتنمية 
ال�س���ادرات واجلمعية اخلليجي���ة ملنتجي املنظفات 
البحرين���ي  الثق���ايف  التب���ادل  وجمعي���ة  الكيماوي���ة 

الأمريكي ومازلت ع�سًوا فاعالً فيها. 

 الرياضة في حياتك.
- لعبت كرة ال�سلة يف اجلامعة لكن مع الن�سغال 
بالعم���ل لي�س لدي الوق���ت اإل للريا�سة الب�سيطة يف 

ال�سالة الريا�سية. 

آخر كتاب قرأته.
- الق���راءة ل�سخ�سي���ة املحل���ل مقد�س���ة فاأقراأ 
���ا من جميع اأنح���اء العامل،  درا�س���ات وحتليالت يوميًّ
وبالن�سب���ة للكتب اأعت���رب اأجمل كت���اب قراأته باللغة 
الإجنليزي���ة عنوان���ه “القت�ساد ال�سيا�س���ي للعوملة 

واأخرى يف العالقات القت�سادية الدولية”.

ما الدروس التي تعلمتها
في حياتك؟

- الكثري من الأم���ور توؤثر على الإن�سان يف عمله 
اأولها يف حياتي اخلا�سة تربيت على يد والدي تربية 
���ا، وهذا الأم���ر له فوائد  ع�سكري���ة لأن���ه كان ع�سكريًّ
كثرية يف احلياة، كم���ا تعلمت من خدمتي الع�سكرية 
الن�صب���اط والإدارة وكيفيته���ا وه���ي نقط���ة مهمة 

�ساعدتني كثرًيا وما زالت. 
كم���ا اأن قرار انتق���ايل من الوظيف���ة العامة اإلى 
ا و�سعًب���ا يف ذات  القط���اع اخلا����س كان ق���راًرا قويًّ
ا اإلى �سيء  الوق���ت لالنتقال من راتب موؤّم���ن �سهريًّ
غ���ري معروف وغري موؤك���د، واأين موؤمن اأن املجازفات 
املدرو�س���ة توجب ال�ستثمار فيه���ا وهذه كانت من 
جمازف���ات احلياة الت���ي يج���ب اأن ياأخذه���ا الإن�سان 
ويقرره���ا، فحياة الفرد مث���ل القطار وفيها حمطات 
يخت���ار الن���زول يف اأي حمط���ة منه���ا واإذا مل تنج���ح 
با�ستطاعته ركوب القطار والنتقال للمحطة التالية.
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ت�سوير: ر�سول احلجريي

�س��يفنا اليوم يف “لقاء الأحد” هو �سخ�س��ية ع�سامية متكنت من بناء نف�سها، واغتنام 

الفر���س املتاح��ة م��ع ب��ذل اجله��ود لتاأ�س��ي�س جمموعت��ه اخلا�س��ة بدعم من اأ�س��رته 

وزوجته. كما يعترب �سخ�س��ية اقت�س��ادية و�سيا�س��ية يف ذات الوقت، حيث بداأ حياته 

املهنية �سابًطا يف قوة دفاع البحرين وانتقل بعدها للعمل يف جمال الأعمال وتاأ�سي�س 

جمموعته اخلا�س��ة “جمموعة امل�سعل”، وخالل رحلته املهنية متكن من حتقيق جناح 

وراء اآخر ومل ي�ست�سلم لأي ف�سل اأو عرثات خالل دربه الطويل.

“البالد” التقت رجل الأعمال واملحلل القت�س��ادي وال�سيا�س��ي، يو�سف امل�سعل، الذي 
ر�ّسح نف�سه لالنتخابات النيابية يف عام 2002 اإل اأن احلظ مل يحالفه للفوز، حيث دار 

احلوار التايل معه حول اجلانب الآخر من �سخ�سيته: 

الدراسة تحت   2018 برلمان  انتخابات  خ��وض  فكرة 

واالزده��ار النمو  نحو  بأعمالي  دفعت  الخليج”  “ح��رب 

الحياة كالقطار 
وعليك اتخاذ 

القرار الصائب 
بأي محطة 

تترجل 

اأمل احلامد

البحرين دف��اع  ق��وة  ف��ي  ضابًطا  خدمتي  ل��ي  تكريم  أكبر 

بدأت برأس مال 1.4 ألف دينار وعملت 18 ساعة يوميا

المشعل... العسكري 
المنضبط ورجل 

األعمال المجازف  

• امل�سعل متحدًثا ل� “البالد”	
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كافة  الأن��ظ��ار  اجل��دي��دة   GLA �سيارة  جتتذب 
حول العامل، وكذلك يف منطقة ال�رشق الأو�سط. وياأتي 
املدجمة  الرباعي  الدفع  �سيارة  من  الأح��دث  الطراز 
من  كل  يف  حمّدثة  ب�رشية  مبالمح  هذه  وال�ستثنائية 
خطوط  �إل��ى  �إ�ضافة  و�خل��ارج��ي،  �لد�خلي  ت�ضميمها 

جديدة وحمّدثة �أي�ضاً من �لتجهيز�ت.
�لريا�ضية  GLA �جلديدة بلغتها  ومتتاز �سيارة 
و�لديناميكية للت�ضميم، وبر�ضاقتها و�ضهولة �لتحكم 
�لفردية.  للم�ضات  �لو��ضعة  باخليار�ت  و�أي�ضاً  بها، 
ون��ظ��ر�ً لأن��ه��ا �أول ���ض��ي��ارة دف��ع رب��اع��ي م��دجم��ة من 
مر�ضيد�س-بنز، فهي ت�ضق طريقاً لنف�ضها يف فئتها 
بالأ�ضو�ق، حيث تكت�ضب مكانة متفّردة كالعب رئي�س. 
ويقول رئي�س ق�ضم �لت�ضويق و�لت�ضال، �ضيار�ت 
مولر-تويت:  لينارت  �لأو�ضط  �ل�رشق  مر�ضيد�س-بنز 
 GLA إن �لتعديالت �لالفتة و�جلديدة متنح �ضيارة�“
�لطرقات  على  ج��دي��رة  وهيمنة  �أك���ر،  ق��وي��اً  مظهر�ً 
�ملدجمة،  �ل�ضيار�ت  من  جمموعتنا  بني  ومن  �لوعرة. 
ل�ضيارة  �ملذهلة  �لقدر�ت  متيز  مدى  بو�ضوح  يتجّلى 
�ملثايل  �لرفيق  �إنها  �لوعرة.  �لطرقات  على   GLA
لهوؤلء �لذين ي�ضعون ل�ضتكمال منط حياتهم �لن�ضط 

باأ�ضلوب قيادة ريا�ضي”.
 GLA ل�����ض��ي��ارة  �جل����ريء  �لت�ضميم  يكت�ضب 
�لدفع  ���ض��ي��ار�ت  م��ن  �مل�ضتمدة  �لالفتة  و�جل��ي��ن��ات 
�لرباعي مزيد�ً من �لتعزيز�ت بف�ضل �لتعليق �ملريح 
ميلليمرت�(،   30 من  هيكل  )مع  �لوعرة  �لطرق  على 

�أعلى  وم��و���ض��ع  �أك���ر  �أر���ض��ي��ة  م�ضافة  ي��وف��ر  بحيث 
للمقاعد، وبالتايل حت�ضني قدر�ت �لطر�ز على �لطرق 

�لوعرة ب�ضورة كبرية وملمو�ضة.
�لأولى  �لوهلة  من  �لأنظار   2017 ويجتذب طر�ز 
خفيفة  �لإ�ضافية  و�لعجالت  �ملعّدلة،  �مل�ضد�ت  مع 

الوزن، ولون “كانيون بيج” الفاتن اجلديد.
يتاألق �لت�ضميم �لد�خلي ل�ضيارة GLA اجلديدة 
وتزداد  ممتازة،  فنية  وبحرفية  اجل��ودة  فائقة  مبواد 
م�ضافة،  وب��اأج��ز�ء  للمقاعد  جديدة  باأغطية  فخامته 
وتت�ضمن  بالكروم.  مزخرفة  حتكم  بلوحات  و�أي�ضاً 
باقة “�إك�ضكلوزيف” �لفاخرة مقاعد فخمة جد�ً باجللد 
�لأ�ضود �جلّذ�ب. وت�ضتمل �لأجز�ء �مُل�ضافة �مل�ضتخدمة 
trap -  ننا على خيار�ت من �لأملنيوم رباعي �لأ�ضلع
لمع  بطالء  و�خل�ضب   ،zium-grain aluminium
�لبني  �جلوز  خ�ضب  جانب  �إلى  �لفاحت،  �لبني  باللون 
�أجز�ء  ُت�ضاف  وبلم�ضة ح�رشية خا�ضة:  �للمعان.  �ضديد 
و�أج��ز�ء  �لالمع  غري  �لأ�ضود  �لرماد  بلون  �خل�ضب  من 

AMG باألياف �لكربون.
360 درج���ة،  وت��ع��م��ل �ل��ك��ام��ري� ب���ز�وي���ة روؤي����ة 
و�ملتوفرة ح�رشياً يف هذه �لفئة بالأ�ضو�ق، على ت�ضجيل 
�ملحيط �ملبا�رش لل�ضيارة وتنقله ك�ضورة كاملة �أو عر 
�لعر�س.  �ضا�ضة  م�ضاهد خمتلفة ومق�ّضمة على  �ضبعة 
لل�ضيارة  �فرت��ضي  علوي  م�ضهد  �أي�ضاً  بينها  وم��ن 
يتم �إعد�ده من �لبيانات �مللتقطة من �أربع كامري�ت: 
�لأمامية، و�خللفية، وكامري� و�حدة يف كل من �ملر�يا 

�خلارجية.
�لتجهيز�ت  م��ن  �ل�ضاملة  �ملجموعة  وتت�ضمن 
�لأد�ء  فائقة  �لأم��ام��ي��ة   LED م�سابيح  القيا�سية 
�لأمامية  �لثنائية  �لزينون  )و�لتي حتل حمل م�ضابيح 
�حلالية يف �لأمام و�خللف(، وهي ُت�ضيء بر�عة ومتتاز 
وبالتايل  �ل��ن��ه��ار،  �ضوء  ت�ضبه  لونية  ح���ر�رة  ب��درج��ة 
تخفيف �ل�ضغط على �لعينني �أثناء �لقيادة يف �لليل. 
�لفر�مل  باأ�ضو�ء  �لتحكم  يتم  �خللفية،  �جلهة  ويف 
و�ملوؤ�رش�ت بثالثة م�ضتويات من �حلدة، �ضطوع كامل 
�لليل،  �أثناء  للقيادة  متو�ضط  وم�ضتوى  �لنهار،  يف 

وم�ضتوى منخف�س عند �لتوقف متاماً.
�إل��ى  بالن�ضبة  ق�ضوى  �أول��وي��ة  �ل�ضالمة  تعتر 
ومو��ضفاتها   GLA ق��در�ت  وم��ا  مر�ضيد�س-بنز، 
�ملز�يا  وت�ضمل  �للتز�م.  هذ�  على  تاأكيد�ً  �إل  �لفنية 
�ُضمم  و�ل��ذي  �لن�ضط”،  �لفرملة  “م�ضاعد  القيا�سية 
لتنبيه �ل�ضائقني بامل�ضافة غري �لكافية عن �ل�ضيار�ت 
�لفرملة مبا  بتفعيل  يقوم  �لأمر،  لزم  و�إذ�  �لأم��ام،  يف 
�إذ�  ذل��ك،  على  ع��الوة  �لقيادة.  ظ��روف  مع  يتنا�ضب 
�ل�ضائق،  من  �ل�ضتجابة  يف  ق�ضور  عن  �لنظام  ك�ضف 
�ل�ضطد�م  لتجّنب  �لذ�تية  �لفرملة  بتفعيل  يبا�رش 
�لأخرى  �ملز�يا  وتت�ضمن  �لعو�قب.  وطاأة  تخفيف  �أو 
�ل��ذي  �لتنبيه”  “م�ضاعد  �ل�ضالمة  ج��و�ن��ب  لتعزيز 
ي�ضتطيع �لك�ضف عن �لعالمات �ملاألوفة للنعا�س عر 
من  �ل�ضائق  ويحّذر  �لتوجيه،  عجلة  ��ضتخد�م  �أ�ضلوب 

حلظات �لنعا�س �لو�ضيكة.
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يف  �جلمي���ع  �هتم���ام  ت�ضتقط���ب   -
حميطك ويف �لعمل �ليوم.

- تتح�ضن �لأحو�ل، ويحمل �إليك هذ� 
�ليوم طالعاً جيد�ً وحظاً كبري�ً. 

- حتت���اج يف ه���ذ� �لوق���ت �لت�ضامح 
و�ل�ضر و�لرتوي. 

- تن�ضغ���ل �لي���وم باإيجاد حل���ول لبع�س 
�مل�ضكالت، ول تدخل يف نقا�ضات عقيمة. 

- حاول �حلفاظ على ر�ضاقتك، لكن 
ل تتبع حمية قا�ضية. 

- نب�رشك بو�ضع �ضحي م�ضتقر نتيجة 
�لر�حة �لتي ح�ضلت عليها �أخري�ً.

- ل ت���دع �مل�ض���كالت توؤث���ر يف �أد�ئك يف 
�لعمل، عليك �أن تتجاوزها بكل هدوء.

- توقع جناحاً يف بع�س �لأمور، �إياك 
و�ملتاعب و�جلد�ل.

- ل ترر �أخطاءك وو�جهه مبا ت�ضعر، 
�إنه يوم يب�رّش بالنجاح.

- قد يط���ر�أ عن�رش من �ملا�ضي يبّدل 
بع�س �ملعطيات و�خلطط �ملقررة. 

- قم ببع�س �لن�ضاط غري �لعتيادي، 
و�خرت لعبة ريا�ضية خفيفة. 

ويخيف���ك  و�لن�ض���اط  باحليوي���ة  تتمت���ع   -
�ملر�س وترف�س �أن ترقد طويالً يف �لفر��س.
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شاعر البحرين الكبير علي 
الشرقاوي يصاب بجلطة
تعر����س �ضاع���ر �لبحرين �لكبري عل���ي �ل�رشقاوي �إلى جلط���ة يف �ملخ ليلة �جلمع���ة عندما كان 
جمتمعاً مع �أ�ضدقائه يف مكتبة ُنون، فطلب له �لإ�ضعاف، ونقل �إلى �لع�ضكري، و�ت�ضح �أن �جللطة 

�أ�ضابت �جلزء �ملرتتبط بع�ضب �لعني، ولكن حالته م�ضتقرة ح�ضب ما قال �لطبيب �ملعالج.
يذك���ر �أن �ل�ضاعر �ل�رشقاوي متاثل لل�ضفاء بعد عملية �لقل���ب �لتي �أجرها قبل فرتة، و�أ�ضبح 
يرت���اد مكتبته، و�لتي تع���د مبثابة بيت �لفنانني و�لكت���اب يف �لبحرين. دعو�تن���ا ل�ضاعر �لكلمة 

�جلميلة بال�ضفاء �لعاجل و�لعودة �إلى �أح�ضان حمبيه. 
وبدورن���ا، نتمن���ى ل�ضاعرنا �ل�رشقاوي �ل�ضح���ة و�ل�ضالمة، ون�ضاأل �هلل �ل�ضف���اء �لعاجل له، و�أن 
يع���ود �إلى �أ�رشت���ه �ل�ضغرية، و�أ�رشته �لإعالمي���ة �لكبرية بخري و�ضالمة، و�أن يخ���رج من �مل�ضت�ضفى 

ب�سحة وعافية.

•  ح�رشت �لنجمة �ضلمى 	
حايك يف �ملك�ضيك يوم �أم�س 

من �أجل �لت�ضويق لفيلمها 
 How To Be A اجلديد

.Latin Lover

 بعد اأن ك�سف���ت لند روفر عن رجن 
روفر فيالر يف مار�س �ملا�ضي، ومتكنت 
من خط���ف �لأ�ض���و�ء بت�ضميمها �ملميز 
ومو��ضفاتها �لع�رشية، فقد و�ضلت رجن 
روفر فيالر �أخ���ري�ً �إلى دب���ي ��ضتعد�د�ً 
لتد�ضني �ل�ضيارة يف �لأ�ضو�ق �خلليجية.
حتم���ل رجن روفر في���الر حمركات 4 
�ضلن���در�ت بنزين و4 �ضلندر�ت ديزل و
V6 بنزين، وتبتد�أ �أ�ضعارها يف �لوليات 
املتح���دة من 19 األف دين���ار، و21 األف 
دين���ار، و 24 �أل���ف دين���ار، ويتوق���ع �أن 

تختلف �لأ�ضعار �ملحلية.
�ضتتوف���ر جمي���ع فئ���ات رجن روف���ر 
تلي���ق  �أ�ضا�ضي���ة  بتجهي���ز�ت  في���الر 
با�ض���م رجن روف���ر مث���ل نظ���ام �لدف���ع 
�لرباع���ي �ملتطور و�لتعلي���ق �ملتكيف 

وخ�ضائ����س �لرفاهي���ة مث���ل �ل�ضا�ضات 
�لو�ضطي���ة و�أز�ر تعم���ل باللم����س وغري 
ذلك م���ن �ملو��ضفات. كما ميكن طلب 
�لعديد م���ن �لإ�ضافات باأ�ضعار �إ�ضافية 

 Meridian Signature مث���ل نظ���ام
ونظ���ام  و�ط   1،600 بق���وة  ال�سوت���ي 
تعليق هو�ئي، ومو�ضفات �أخرى ل ح�رش 

لها.

مرسيدس-بنز GLA ألسلوب حياة مفعم بالنشاط

سيارات

إعداد: طارق البحار

�أخ��رى  م��رة  تويوتا  �رشكة  ع��ادت   
لتحقق �ملزيد من �لنجاحات يف جو�ئز 
�لأو�ضط”،  �ل�رشق  يف  �لعام  “�ضيارة 
�ل�ضيار�ت  قطاع  جو�ئز  بر�مج  �أك��ر 
�إذ  �مل��ن��ط��ق��ة،  م��ك��ان��ة يف  و�أرف��ع��ه��ا 
يف  “بريو�س”  تويوتا  مركبة  �أح��رزت 
“م�ضتقبل  ج��ائ��زة  �ل��ع��ام  ه��ذ�  دورة 
بينما  خا�ضة،  فئة  �ضمن  ال�سيارات” 
“فورت�سرن”  تويوتا  مركبة  ح�ضدت 

�ضيارة  “�أف�ضل  ج��ائ��زة 
ري��ا���ض��ي��ة م��ت��ع��ددة 

�ل����ض���ت���خ���د�م���ات 
م����ت����و�����س����ط����ة 

�حلجم”. 
وق�������������������د 
�خ����ت����ي����ار  مت 
�مل������رك������ب������ات 

جانب  من  �لعام  هذ�  بجو�ئز  �لفائزة 
15 �ضحافيا  من  مكونة  جلنة حتكيم 
�لعمل  يف  و��ضعة  خرة  ذوي  م�ضتقال 
و�ملن�ضور�ت  �ملطبوعات  �أب���رز  م��ع 

�ملتخ�ض�ضة يف جمال �ل�ضيار�ت 
يف جميع �أنحاء 

ال�������رشق 

وتعتر  �إفريقيا.  و�ضمال  �لأو���ض��ط 
�رشكة تويوتا �أن �مل�ضاهمة يف �حلفاظ 
�لبيئي  �لأث��ر  وتخفيف  �لبيئة  على 
�لناجم عن ��ضتخد�م �ملركبات من �أهم 

�أولوياتها.

“تويوتا” وفوز مزدوج في جوائز “سيارة العام” 

“فيالر” تصل دبي استعداًدا لطرحها في األسواق  GV80 جينيسيس” تكشف عن الطراز النموذجي“
ك�ضفت عالمة جيني�ضي����س �لفاخرة خالل م�ضاركتها يف 
معر����س نيويورك �لدويل لل�ضي���ار�ت عن طر�ز �ختباري من 
�ضاأنه �أن ي�ضاهم يف �إر�ضاء معايري رفيعة يف �رشيحة �ملركبات 
�لريا�ضي���ة متعددة �ل�ضتخد�م���ات يف �مل�ضتقبل. و�أطلقت 
جيني�ضي����س �ملركب���ة �لريا�ضي���ة متع���ددة �ل�ضتخد�م���ات 
GV80 عار�ض���ة م���ن خالله���ا روؤيتها لع���امل �ل�ضيار�ت يف 

�مل�ضتقبل.
ومتّث���ل �ل�ضي���ارة �لنموذجي���ة �جلديدة �لعام���ل بخلية 
�لوق���ود، �لق���ر�ءة �لأول���ى للعالم���ة �لتجاري���ة للمركب���ات 
�لريا�ضي���ة �لفاخرة متع���ددة �ل�ضتخد�م���ات، و�لتي حتقق 
�لتو�زن �ملثايل بني �لأناقة و�ملرونة. ويتميز ت�ضميم هذه 
�ل�ضيارة بتفا�ضيل دقيقة وميثل خطوة تطّور و�ثقة يف لغة 
ت�ضمي���م “�لأناقة �لريا�ضية” لدى �لعالمة �لتجارية، مقّدمة 
ملح���اٍت متقنة م���ن م�ضتقبٍل مل���يء باجل���ر�أة و�لعنفو�ن يف 

ت�ضميم �ملنتجات وتطويرها لدى جيني�ضي�س.
وُيظه���ر �لت�ضمي���م �خلارجي لل�ضيارة وقف���ة بو�ضعية 
و�ثق���ة وبر�عة ريا�ضي���ة، يف حني �أن �ملق�ض���ورة �لف�ضيحة 
تغم�س �لركاب وتغمرهم يف حميط ز�خر بالتقنيات يجعلهم 
متفاعل���ني بات�ضال مبا����رش بال�ضيارة، �لقابل���ة لل�ضحن عر 
�ملقب�س �لكهربائي، و�لتي ��ضتخدمت فيها �أحدث تقنيات 
خلي���ة وق���ود �لهيدروج���ني �لكهربائية، للجمع ب���ني �لأد�ء 
�لبيئي و�أرفع قدر�ت �لقيادة و�لت�ضميم �لبارع �لذي يلّبي 
خمتلف �حتياج���ات �ل�ضائقني يف �ملدين���ة وخارجها، وذلك 

�إدر�ك���اً من جيني�ضي�س لأهمية �لتاأث���ري �لذي ترتكه �لعالمة 
�لتجارية يف �مل�ضتخدمني على �ل�ضعيد �لعاملي.

و�أعرب رئي�س عالم���ة جيني�ضي�س مانفريد فيتزجري�لد 
ع���ن �ضعوره باحلما�ض���ة بعد �لك�ضف عن �لط���ر�ز �لنموذجي 
GV80 يف نيويورك، �لتي و�ضفها مبدينة “تتمتع بثقافة 
عاملي���ة متنوعة وطاقة فريدة تن�ضجم مع روح جيني�ضي�س”، 
وق���ال: “ت�ضّكل هذه �ل�ضي���ارة حمطة �إجن���از فارقة للعالمة 
�لتجاري���ة من �ضاأنها �أن تتيح لنا جت�ضيد روؤيتنا للم�ضتقبل، 

وتو�سعة حمفظتنا من ال�سيارات”.
ويقدم �لطر�ز �لنموذجي GV80 قر�ءة ع�رشية و��ضحة 
ملركبة ريا�ضي���ة متعددة �ل�ضتخد�مات ذ�ت قدر�ت كبرية 
قائمة على قّوة �لبُنية �لهند�ضية وجمال �لعنا�رش �لطبيعية. 
ويتمي���ز �ل�ضكل �لع���ام لل�ضيارة بتنا�ضق �لأبع���اد وتو�زنها 
�لدقي���ق و�ت�ض���اع �ل�ضط���وح، يف دللة على �لتط���ور و�لأد�ء 
�لوظيفي �لذي ينقل �إلى �ل�ضائق �لإح�ضا�س �لفائق مبرونة 

�ملركبة و�ضال�ضتها وتنوع �أمناط قيادتها.
وت���رز يف مقّدم���ة �لط���ر�ز �لنموذج���ي GV80 الدرع 
�ل�ضبكي���ة �خلا�ض���ة بجيني�ضي�س، و�لتي ي�ضاه���م يف �إبر�زها 
�ضب���ك �ضفلي ذو فتح���ات �أ�ضغ���ر، يوؤ�ض�س حم���ور�ً مركزياً 
مهيمن���اً ميتّد على ط���ول �ل�ضيارة. وتعم���ل فتحات �ل�ضبك 
ما�ضية �ل�ضكل، وجمموعة �مل�ضابيح �لأمامية �لأربعة �لأفقية 
�لو��ضعة �لتي ت�ضّم ر�ضوم���ات ت�ضبه �أ�ضكال �جلو�هر، على 

تعزيز �لوقفة �ملهيبة لل�ضيارة وح�ضورها �لفخم.
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�أك���دت فولف���و ع���ر رئي�س مرك���ز تطوير 
Mats A -  لل�ضي���ار�ت �لكهربائية يف �ل�رشكة
�لأول���ى  �لكهربائي���ة  �ل�ضي���ارة  �أن   derson
بالكامل م���ن فولفو �ضتطلق لالأ�ضو�ق يف �لعام 
2019 ببطاري���ة �ضخمة ي�ضل حجمها �إلى 100 

كيلوو�ط/�س.
عج���الت  قاع���دة  باإنت���اج  قام���ت  فولف���و 
جدي���دة يطلق عليه���ا MEP؛ لإنتاج �ضيار�تها 
�لكهربائي���ة �ملقبل���ة، وه���ي �لقاع���دة �لثالثة 

.SPAو CMA لفولفو بجانب

tariq.albahar@albiladpress.comمسافات
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“ميغان 2017”
 ك�ضفت �رشكة “رين���و” �لفرن�ضية، �لنقاب ر�ضمياً عن 
ن�ضخة �ل���� “�سيدان” من �ضيارتها “ميغ���ان” التي �ستحل 
بدي���اًل ع���ن ط���ر�ز “فلون�س”، كم���ا تاأتي ��ضتكم���الً لطرح 
�ل�ضانع �لفرن�ضي ط���رز عائلة “ميغان” بعد �أن �أز�ح �ل�ضتار 
م�ضبق���اً عن ن�ضخت���ي: “هات�ضباك” خما�ضية �لأب���و�ب، ون�ضخة 

“�ضالون”.
وتعتم���د “رينو ميغان” على من�ضة هيكل جديد كلياً نوع “�ضي �إم �إف �ضي/   دي” كفيلة 
مبن���ح �ل�ضي���ارة �ضالبة �أكر، مقرتن���ة بخفة وزن، مقارنة ب���� “فلون�س”. كما متت���از �ل�ضيارة 
�جلديدة باإطاللة �أنيقة وع�رشية مع خطوط خارجية م�ضتقة من طر�ز “رينو تاليزمان”. وقدمت 

“رينو” ل�ضيارتها خم�ضة خيار�ت من �ملحركات.

 Hallmark مولسان

قوة الجمل 

 لن تك����ون بنتلي مول�ض����ان Hallmark جمرد �سيارة 
�إ�ضافية من �ضي����ار�ت Mulliner، ب����ل �ضتتميز باأ�ضلوب 
�لتعديل �مل�ضتوحى من “�أف�ضل �ملو�د �لثمينة �مل�ضتعملة 

عند �أف�ضل �ضانعي �جلو�هر”، وقد ك�ضفت بنتلي عن ن�ضخة 
�لذه����ب ون�ضخ����ة �لف�ضة من مول�ض����ان Hallmark املحدودة 

�لإنتاج ب� 50 �سيارة فقط.
وقد ح�ضلت بنتل����ي مول�ضان Hallmark �لذهبي����ة على �ضعار بنتلي 

�لطائ����ر �ملطلي بالذهب ليزين �لو�جهة �لأمامية لل�ضيارة، كما يوجد �ضبك Mulliner �ملميز 
�لك����ايف لتفريق �ضيار�تهم عن بقية �ضيار�ت بنتلي ويتوفر �ضبك Serenity �ختيارياً، �إ�ضافة 
لط����الء خارج����ي من لونني و�جلن����وط �ملميزة قيا�����س 21 �إن�س. �أم����ا �لد�خلية، فج����اءت بلونني 
رئي�ضي����ني و��ضتقت �أل����و�ن �لد�خلية �لأخ����رى منهما، �إ�ضاف����ة لبطانة �ل����درج �لأمامي �ملطلية 

بالذهب هي �لإخرى، ويف حال مول�ضان Hallmark �لف�ضية، فقد ��ضتبدل �لذهب بالف�ضة.

 لأن �ل�ضح���ر�ء تختل���ف متام���اً ع���ن �ل�ض���و�رع، �أطلفت 
ني�ضان موؤخر� وحدة قيا�س قوة جديدة مثبتة علمياً موجهة 
لقيا����س قوة �ل�ضيار�ت على �لطرق���ات �ل�ضحر�وية حتت 
ا�س���م “ ق���وة �جلمل”. معاك�ض���اً للح�ضان �ل���ذي ي�ضتعمل 
للدلل���ة عل���ى �لقوة يف �لط���رق �لعادية، تاأت���ي وحدة قوة 

�جلم���ل �مل�ضتوحاة من �ل�ضحر�ء لقيا�س ق���وة �ل�ضيارة على 
الط���رق ال�سحرواية والط���رق الوعرة يف اآن واح���د، وحدة القوة 

�جلدي���د مثبتة علمياً وتقدمها ني�ضان بعد جتارب عديدة مثبتة عر 
مهند�ض���ي �ل�رشكة �ليابانية �لذين ط���ّورو� وحدة قوة �جلمل لتوفري �أعلى م�ضتويات �لو�ضوح 
حول قدر�ت �ل�ضيار�ت لل�ضري على �لطرقات �ل�ضحر�وية يف منطقة �ل�رشق �لأو�ضط، خ�ضو�ضاً 

و�أن قوة �ملحرك لوحدها غري كافية لتحقيق �أد�ء جيد على �لطرقات �ل�ضحر�وية. 

اأ�سامة املاجد

 فرنسا تحظر تشغيل العارضات شديدات النحافةهكذا تجيب على أصعب 3 أسئلة في مقابالت العمل

 ابتكار للتخلص من إزعاج الزمالء أثناء العمل

من منا ذهب يف يوم من �لأيام 
�إلى مقابل���ة عمل ومل ي�ضعر بخوف 
�أو �رتب���اك؟ ه���ذ� �ضيء ع���ادي لأن 
مقابالت �لعم���ل تخوف �جلميع، �إذ 
�إن خط���اأ و�ح���د� ميكن���ك �أن تفقد 

ب�ضببه فر�ضتك.
ووج���دت در��ضة، �أجر�ها موقع 
“توتال جوب�س”، �أن �لباحثني عن 
�لعمل يخ�ضون 3 �أ�ضئلة، ويتمنون 
�أن ل تط���رح عليهم خالل مقابالت 

�لعمل.
�ل�ضوؤ�ل �لأول هو “ملاذ� يجب 
�أن �أوظف���ك”، وهذ� �ضوؤ�ل ت�ضعب 
�لإجاب���ة علي���ه، ويحت���اج تفك���ري� 
كثري� قبل �لنطق باجلو�ب، وغالبا 
يف هذ� �ل�ض���وؤ�ل يجب على �لباحث 
عن �لعمل �أن يق���دم كل ما مييزه 
حماول���ة  يف  �لنا����س،  باق���ي  ع���ن 

لت�ضويق نف�ضه.
�أم���ا �ل�ض���وؤ�ل �لث���اين “�أخرين 

ع���ن نف�سك”، وهذ� �ضوؤ�ل غام�س، 
�أي���ن �ضتب���د�أ؟ بهو�يات���ك؟  فم���ن 
�أم �أي���ن ن�ض���اأت؟ �أم م���ن م�ضتو�ك 
تب���د�أ  ب���اأن  ين�ض���ح  �لدر��ض���ي؟.. 
بتعريف نف�سك ثم بعدها بتقدمي 

خر�تك فمهار�تك ونقاط قوتك.
�لأك���ر  �لثال���ث  و�ل�ض���وؤ�ل 
�ضعوب���ة ه���و “ما هي �أك���ر نقطة 

�ضع���ف عن���دك” ويك���ره �جلمي���ع 
ه���ذ� �ل�ض���وؤ�ل، ولك���ن ميك���ن �أن 
تك���ون ذكيا ج���د� يف �لإجابة عليه، 
حيث باإمكانك �لق���ول على �ضبيل 
�ملثال: �أن���ا متحم�س جد� يف �لعمل 
�أو ميكن���ك ذك���ر نقط���ة �ضعف���ك 
يف �ض���يء ما لي����س ل���ه تاأثري على 

�لوظيفة �لتي تتقدم لها.

بع����س  ي�ضتك���ي  م���ا  غالب���ا   
�ملوظف���ني م���ن ك���رة �ل�ضو�ض���اء 
و�ل�ضجي���ج �لت���ي حتي���ط مبكتبهم، 
وهو �ل�ضيء �ل���ذي يوؤثر على طريقة 
عمله���م، ذل���ك م���ا فك���ر في���ه عامل 
�لكمبيوتر �لدكت���ور توما�س فريتز، 
حيث �خرتع �بتكار� جديد� للتخل�س 

من �إزعاج �لزمالء �أثناء �لدو�م.
�ضحيف���ة  ذكرت���ه  م���ا  ووف���ق 
“تلغر�ف” �لريطانية، فاإن �لدكتور 
توما����س فريتز �بتكر طريقة جديدة 
لإبع���اد �لزم���الء عنك �أثن���اء تركيزك 
على مهم���ة ما، حي���ث يتعل���ق �لأمر 
ب�ض���وء �أحمر و�آخر �أخ����رش يظهر على 

لوحة مفاتيح حا�سوبك.
وتظهر ه���ذه �لأ�ضو�ء على لوحة 
الفاتيح، وتتفاعل مع حالة “الفاأرة” 
و”�لكيب���ورد”. يف ح���ال كنت حترك 
�لف���اأرة وتكتب ب�ض���كل م�ضتمر على 

لوح���ة �ملفاتي���ح، فاإن���ه �ضي�ضتع���ل 
�ل�ض���وء �لأحمر حتى يع���رف زمالوؤك 
�أن���ك غري مت���اح، ويف ح���ال مل حترك 
�لف���اأرة ومل تكتب �ضيئ���ا على لوحة 
�ملفاتيح ملدة طويل���ة، فاإن �ل�ضوء 

�ضي�ضبح �أخ�رش. 
جامع���ة  م���ن  فريت���ز،  وق���ال 
كن���د�  يف  �لريطاني���ة  كولومبي���ا 

“عندما يقاطع���ك �أحد ما �أثناء عملك 
يلزمك وق���ت طويل حت���ى ت�ضتعيد 

تركيزك”.
وتاب���ع “�لأ�ض���و�ء تظه���ر مث���ل 
حالتك على برنامج )�ضكايب(، تخر 
زم���الءك �إذ� كنت متفرغ���ا للدرد�ضة 
�إل���ى  �حلاج���ة  ب���دون  ل،  �أم  معه���م 

�ضوؤ�لك”.

• �لباحثون عن �لعملة يخ�ضون 3 �أ�ضئلة	

دخ���ل حي���ز �لتنفي���ذ يف فرن�ض���ا قانون 
يحظ���ر ت�ضغيل عار�ض���ات �لأزي���اء �ضديد�ت 

�لنحافة �إلى حٍد يوؤثر على �ل�ضحة.
ومبوجب �لقانون �جلديد لبد �أن حت�ضل 

عار�ض���ات �لأزياء عل���ى �ضهادة طبي���ة توؤكد 
�أنهن يتمتعن بحالة �ضحية جيدة، مبا يف ذلك 
�لطمئنان على موؤ�رش كتلة �جل�ضم، وهو ن�ضبة 
�لط���ول �إلى �ل���وزن. ومن �ملق���رر �أن ت�ضنف 

�ل�ض���ور �لفوتوغر�فية �ملعاجل���ة �إليكرتونيا 
لعار�ض���ات �لأزياء بد�ية من �لأول من �أكتوبر 
�ملقب���ل بحيث حتمل عب���ارة “�ضورة مركبة” 

عند عر�ضها عر �أي من �لو�ضائط.
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�ل�سني تتخل�ص من 180 �ألف �سيارة قدمية
ق����ال مكتب البيئ����ة يف العا�صمة ال�صينية اإن بكني تخل�صت م����ن 180 األف �صيارة قدمية ملوثة 
للبيئة يف الأ�صهر الأربعة الأولى من عام 2017 يف اإطار جهودها ملعاجلة التكد�س واحلد من ال�صباب 

الدخاين.
واألزم����ت خط����ة عمل ن�رشت عام 2015 بك����ني بالتخل�س من اإجمايل مليون �صي����ارة متقادمة خالل 
الف����رتة م����ن 2013 اإلى 2017. ويتعني على بكني التخل�س من 300 األ����ف �صيارة هذا العام للوفاء 
بهذا الهدف. وقال مكتب حماية البيئة التابع لبلدية بكني يوم اخلمي�س اإن العا�صمة بها 5.7 مليون 
�صي����ارة م�صوؤولة عن ن�صف انبعاثات ثاين اأك�صيد النيرتوجني باملدينة وهي م�صدر رئي�صي لل�صباب 
الدخ����اين. وق����ال وزير البيئة ت�صن جي نينغ يف وقت �صابق هذا العام اإن حركة املرور م�صوؤولة عن 31 

% من اإجمايل انبعاثات اجل�صيمات يف بكني.
وبل����غ متو�صط قراءة موؤ�رش للتل����وث يقي�س متو�صط تركيز اجل�صيمات املجهرية )بي.اإم 2.5( 95 
ميكروجراما لكل مرت مكعب يف بكني يف اأول �صهرين من عام 2017 بزيادة 69.6 % مقارنة بالفرتة 
نف�صه����ا من الع����ام املا�صي. وتو�صي منظم����ة ال�صحة العاملية ب����اأن تكون هذه الرتكي����زات عند 10 

ميكروجرامات فقط.

م�سورة ع�سكرية ت�سجل حلظة مقتلها

معظــم منـازل �أمريكـــا بـدون خطـــوط هاتـــف �أر�سيـــــة
احلكوم���ة  ع���ن  �ص���ادرة  درا�ص���ة  ذك���رت 
الأمريكية اأن اأقل من ن�صف املنازل بالوليات 

املتحدة بها خط تليفون اأر�صي.
ووج���د ا�صتط���الع اأجرت���ه مراك���ز ال�صيطرة 
عل���ى الأمرا�س والوقاي���ة منها اأن 50.8 % من 
املنازل يف الوليات املتحدة بها هاتف حممول 
واحد على الأقل ولكن ل يوجد بها خط اأر�صي.
كم���ا تو�صلت الدرا�ص���ة اإلى اأن 3.3 % من 
املنازل يف الوليات املتحدة ل يوجد بها هاتف 

حممول ول خط اأر�صي.
ووج���دت الدرا�ص���ة، الت���ي تتن���اول �صحة 
وع���ادات الأمريكيني وت�صدر مرت���ني �صنويا، 
اإن اأغل���ب املن���ازل يف الولي���ات املتحدة بات 
يوجد بها هات���ف حممول فقط. يذكر اأن مراكز 
ال�صيط���رة على الأمرا����س والوقاية منها كانت 
تطلب م���ن الذين �صملهم ال�صتطالع ذكر رقم 
هات���ف اأر�صي ميكن الرج���وع لهم من خالله اإذا 
تطل���ب الأمر معاودة الت�صال بهم. ومل تو�صح 

املراك���ز �صبب ع���دم وج���ود خط اأر�ص���ي لدى 
البع�س. وقالت الدرا�صة اإن عدد املنازل بدون 
خ���ط اأر�صي قد ارتفع 2.5 % منذ نف�س الفرتة 

يف العام املا�صي.
 واأ�صارت اإلى اأن اأكرث من 123 مليون بالغ 
)50.5 %( واأكرث م���ن 44 مليون طفل )60.7 
%( يعي�صون يف منازل بها هاتف حممول واحد 
على الأقل ولكن دون خط اأر�صي. كما ت�صولت 
الدرا�ص���ة اإلى اأن اأكرث م���ن 70 % من البالغني 

الذي���ن ت���رتاوح اأعماره���م ب���ني 25 و34 عاما 
يعي�ص���ون يف من���ازل بها هات���ف حممول فقط، 
فيما يعي�س يف نحو 84 % من البيوت اأ�صخا�س 
بالغني ل ميتون لبع����س ب�صلة ولي�س لديهم 

خطا اأر�صيا.
ويح�ص���ل الكثريون يف الولي���ات املتحدة 
على خدمة “برودبان���د” والتلفزيون من مورد 
�صلك���ي )كيب���ول( مم���ا يلغي احلاج���ة اإلى خط 

التليفون التقليدي.

تق�سي  بنجالد�ص  في�ســانات 

على 700 �ألف طن من �لأرز

يف  الزراع���ة  ل���وزارة  تقدي���رات  اأ�ص���ارت 
بنجالد�س اإلى اأن الفي�صانات اجتاحت حقول يف 
�صمال �رشق البالد كان م���ن �صاأنها اأن تنتج نحو 

700 األف طن من الأرز.
وكان���ت املحا�صي���ل املزروع���ة يف احلقول 
الت���ي �رشبتها الفي�صانات عل���ى و�صك احل�صاد 
مم���ا وجه �رشب���ة ك���رى للبلد الواق���ع يف جنوب 
املحلي���ة  الأرز  اأ�صع���ار  بلغ���ت  حي���ث  اآ�صي���ا 
اأعل���ى م�صتوياته���ا عل���ى الإط���الق وتناق�ص���ت 
الحتياطيات من ذلك املح�صول الأ�صا�صي اإلى 

اأدنى م�صتوى لها يف 6 �صنوات.
كم���ا اأتلف���ت الفي�صانات الت���ي جنمت عن 
الأمطار الغزيرة حما�صيل اأخرى ودمرت م�صائد 
اأ�صماك يف مناط���ق امل�صتنقعات يف �صمال �رشق 

البالد مما اأحلق ال�رشر مباليني الأ�صخا�س.
وت�صته���دف بنجالد�س اإنت���اج اأكرث من 34 
مليون طن يف مو�صم املحا�صيل احلايل ارتفاعا 

من نحو 33.5 مليون طن يف العام ال�صابق.
خم���ازن  يف  الأرز  احتياط���ات  وتراجع���ت 
احلكومة اإلى نحو 350 األف طن يف اأدنى م�صتوى 

لها يف 6 اأعوام.

نفوق 400 من �لطيور �ملهاجرة 

�إثر �رتطامها بناطحة �سحاب

ق���ال م�صوؤول���ون اإن نح���و 400 م���ن الطي���ور 
املهاجرة ذات الري�س الراق نفقت عندما ارتطمت 
برج اإداري يف تك�صا�س اأثناء طريانها خالل عا�صفة.
وقال جو����س هندر�صون امل����رشف على خدمات 
احلي���وان يف �رشط���ة جالف�صت���ون ي���وم اجلمع���ة اإن 
العاملني باملكاتب و�صلوا اإلى اأعلى ناطحة �صحاب 
يف و�ص���ط جالف�صت���ون �صب���اح اخلمي����س ووج���دوا 
الطيور، التي يت�ص���م ري�صها باللون الأزرق والأخ�رش 

والأ�صفر وباألوان اأخرى، نافقة.
ومن املرجح اأن هذه الطيور، التي كانت قادمة 
م���ن اأمريكا الو�صطى واجلنوبية وو�صلت اإلى مدينة 
جالف�صت���ون ال�صاحلية، كانت جمه���دة من الطريان 
ف���وق خلي���ج املك�صيك. وتهاج���ر الطي���ور اإلى عدة 
مناطق ع���ر اأمريكا ال�صمالية خ���الل ال�صهور الأكرث 
دفئا من العام. وقال ريت�ص���ارد جيبونز مدير اإدارة 
احلفاظ عل���ى البيئة يف منظم���ة هيو�صنت اأودوبون 
“ه���ذه طي���ور زاهية جميل���ة ي�صعر مراقب���و الطيور 
حقيق���ة بالبهج���ة لروؤيته���ا”. وق���ال هندر�صون اإن 
الطي���ور النافقة البالغ عدده���ا 395 ت�صم اأكرث من 
20 نوعا. وقال جيبونز اإن املدينة كانت ت�صهد 
عا�صفة وهو ما رمبا اأجر الطيور على الطريان 
عل���ى ارتفاع منخف����س واإنها رمب���ا اأخطاأت يف 
الظالم روؤية اأ�صواء ناطح���ة ال�صحاب على اأنها 

ال�صم�س اأو القمر.
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األخيرة
مواقيت 
الصالة

قتل����ت هيلدا كاليت����ون )22 عاما( امل�ص����ورة باجلي�س الأمريكي و4 م����ن اأفراد اجلي�س 
الأفغاين يف انفجار قذيفة اأثناء تدريبات يف الثاين من يوليو 2013. 

ون�����رشت جمل����ة “ريفيو” التابع����ة للجي�س الأمريك����ي �صور احلادث ال����ذي وقع يف ولية 
لغمان، �رشقي اأفغان�صتان، م�صرية اإلى اأن ال�صورة التقطها اأحد اأفراد اجلي�س الأفغاين، كان 

يتدرب على الت�صوير على يد كاليتون، ولقي م�رشعه يف نف�س احلادث.
وج����اء يف املجلة اأن “وفاة كاليتون ترمز اإلى كيفية تعر�����س اجلنديات ب�صفة متزايدة 
ملواقف حمفوفة باملخاطر يف التدريب واملعارك على قدم امل�صاواة مع نظرائهم الذكور”. 
وكانت كاليتون، وهي من ولية جورجيا، متخ�ص�صة يف الإعالم املرئي. وقد خ�ص�صت وزارة 

الدفاع الأمريكية جائزة با�صم الع�صكرية الراحلة تكرميا لها.

�أ�سبيلية حتتفل مبهرجان “فرييا دي �أبريل”

    خطوة كبيرة خارج الصندوق
الت�صامح هو حجر الزاوية لل�ص����الم... هكذا ا�صتهل الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب 
اإعالن����ه عن اختيار اململكة العربية ال�صعودية قبلت����ه اخلارجية الأولى، يف زيارة تاريخية 

فريدة ت�صري اإلى بداية حقبة جديدة للعالقات الأمريكية باملنطقة.
الروؤ�ص����اء الأمريكيون املتعاقب����ون ا�صتخدموا الزيارات اخلارجي����ة منذ اأوائل القرن 
املا�ص����ي لتوجي����ه ر�صالة �صمني����ة اإلى العامل تبني خ����ط ال�صيا�صة اخلارجي����ة لأكر قوة 
عل����ى وجه الأر�س، وامل�صار الدبلوما�صي الذي قررت اإدارتها اأن ت�صلكه، ويبدو اأن اإدارة 
ترام����ب اختارت م�ص����ارا يت�صق مع مقارب����ة ال�صعودية وجمل�س التع����اون جتاه التحديات 

الأمنية والأزمات التي ت�صهدها املنطقة.
دائم����ا ما تك����ون اأهم زي����ارة خارجية لرئي�����س اأمريكا ه����ي اأولها، ويف حال����ة ترامب، 
ال����ذي جاء من خارج املنظومة احلكومية ولي�س ل����ه �صجل �صيا�صي ميكن اأن ي�صتقي منه 
املحللون توجهاته الدبلوما�صية، يكون للزيارة الأولى وزن اأثقل من جمرد كونها حتمل 

دللة رمزية. 
4 ح����الت فق����ط خرجت فيه����ا الزيارة الأولى ع����ن نطاق الأمريكتني من����ذ اأن تفقد 
تيودور روزفلت اإن�صاء قناة بنما باأول زيارة خارجية يف تاريخ الرئا�صة الأمريكية؛ الأولى 
اأجراه����ا وودرو ويل�ص����ون اإلى فرن�صا للم�صارك����ة يف موؤمتر باري�س لل�ص����الم عقب احلرب 
العاملي����ة الأولى، والثانية عندما زار هاري ترومان بلجي����كا معلنا نهاية احلرب العاملية 
الثاني����ة، والثالثة زي����ارة ريت�صارد نيك�صون بلجيكا اأي�صا حل�ص����ور اجتماع جمل�س �صمال 

الأطل�صي، اأما الرابعة فكانت لريطانيا عندما ح�رش جيمي كارتر قمة جمموعة ال�صبع.
كل حال����ة مما �صب����ق كان وراءها اأمر جلل، بي����د اأنه مل يج����روؤ اأي رئي�س اأمريكي على 
الذه����اب اإلى اأبعد من اأوروبا يف اأولى جولته اخلارجي����ة، لكن ترامب اأثبت بهذه اخلطوة 
الكبرية خارج �صندوق الدبلوما�صية الأمريكية التقليدية اأنه، بخالف �صلفه، يدرك اأهمية 
امل�صال����ح الأمريكية امل�صرتكة مع ال�صعودية؛ باعتبارها نقط النطالق ل�صتعادة اأمريكا 

دورها العاملي من جديد.
يف الكلم����ة التي األقاها بحديقة البيت الأبي�س �����رشح ترامب باأنه �صي�صعى يف جولته 
اخلارجي����ة لبناء التعاون بني امل�صلمني وامل�صيحيني واليه����ود؛ ملحاربة الإرهاب، فيما 
ق����ال م�صاعدوه اإن����ه يريد اأن ي�صتخدم اجلول����ة لتوحيد الأدي����ان الإبراهيمية الثالثة �صد 

الإرهاب واإيران.
الزي����ارة التي ج����رى التخطيط لها بت����اأن ودقة حتمل يف جوهره����ا ر�صالتني بالغتي 
الأهمية؛ اأولهما اأن حمور ال�صيا�صة اخلارجية لإدارة ترامب يرتكز على الت�صدي لالإرهاب 
واإح����الل ال�ص����الم يف ال�رشق الأو�ص����ط، والثاني����ة اأن ال�صعودية هي �رشيك اأم����ريكا الأول يف 

املنطقة وحليفها الأهم يف العامل.

أيمن همام
ayman.hamam
@albiladpress.com

360 درجة
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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 غائم جزئيا مع 
فر�صه لت�صاقط اأمطار رعدية 

خالل الليل وال�صباح الباكر.

الرياح جنوبية �رشقية من 10 اإلى 15 
عقدة وت�صل من 15 اإلى 20 عقدة مع 

هبات قد ت�صل اإلى 35 عقدة اأحيانا.

ارتفاع موج البحر من قدم اإلى 3 اأقدام قرب ال�صواحل ومن 3 
اإلى 5 اأقدام يف عر�س البحر قد ي�صل اإلى 8 اأقدام اأثناء الهبات. 

درجة احلرارة العظمى 39 درجة، وال�صغرى 29 درجة مئوية.

حالة 
الطقس

شرطي يخوض في مياه األمطار 
الغزيرة في نيويورك يوم الجمعة 

والتى أحدثت سيوال جارفة وتسببت 
في تعطيل حركة المرور )رويترز(

 �صابتان ترتديان مالب�س الفالمنكو التقليدية اأثناء معر�س اأبريل اأو ما ُي�صمى ب�”فرييا 
دي اأبريل” يف مدينة اأ�صبيلية الإ�صبانية، وهو مهرجان �صنوي يعود تاريخه اإلى العام 1857، 
وينظ���م با�صتمرار بع���د عيد الف�صح �صنوياً. وعادة، ما ي�ص���ارك يف املعر�س اأكرث من مليون 

مدعو حملي ودويل.
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