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ميتهنون  �أجنبي  �ألف   19.6
�لوظائف �لطبية يف �لبحرين

�أف�سحت وزيرة �ل�سحة فائقة �ل�سالح باأن 
�إجمايل عدد ممار�سي �ملهن �لطبية يف �لبحرين 
من �الأجانب مبختلف �لتخ�س�سات و�لقطاعات 
بلغ 19 �ألفا و682 عامال. وف�س���لت �لوزيرة يف 
ردها على �سوؤ�ل للنائب فاطمة �لع�سفور، �أن 

عدد �لعاملني منه���م يف �لقطاع �لعام 
بلغ 8993 عامال.

�سيد علي املحافظة
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قمم �لريا�ض مهمة لردع �لإرهاب

رئي�ض �لوزر�ء �لأب و�لقائد �لفذ 

�شرت�شي نهًجا ملنع التدخل يف ال�ش�ؤون الداخلية... العاهل:

 اهتمامنا كبري بال�شباب...�شم� ال�شيخ خليفة بن علي: 
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oyster perpetual 34

•  جاللة �مللك لدى و�سوله �لى �ململكة �لعربية �ل�سعودية	

�ملنام���ة - بنا: و�س���ل عاهل �لبالد �س���احب �جلاللة �مللك 
حم���د بن عي�س���ى �آل خليف���ة �إلى �ململك���ة �لعربية �ل�س���عودية 
�ل�س���قيقة �أم�س؛ ليرت�أ�س جاللته �للقاء �لت�س���اوري �ل�سابع ع�رص 

لقادة دول جمل�س �لتعاون لدول �خلليج �لعربية.
كم���ا يرت�أ����س جاللته وفد مملك���ة �لبحرين �إل���ى قمة قادة 
�لعربي���ة و�لوالي���ات  ل���دول �خللي���ج  �لتع���اون  دول جمل����س 
�ملتح���دة �الأمريكي���ة، و�لقم���ة �لعربي���ة �الإ�س���المية �الأمريكية؛ 
وذل���ك تلبية لدعوة كرمي���ة تلقاها جاللته م���ن عاهل �ململكة 

�لعربية �ل�س���عودية �ل�س���قيقة �أخيه خ���ادم �حلرمني �ل�رصيفني 
�مللك �س���لمان بن عبد�لعزيز �آل �س���عود. و�أك���د جاللته �إن هذه 
�لقم���م �ملهمة تاأتي يف توقيت بالغ �لدقة، موؤكد� �لثقة  يف �أن 
�لنجاح �س���يكون حليًفا لهذه �ملناق�سات �لو��سعة و�ملباحثات 
�مل�ستفي�س���ة يف توحيد �جلهود و�إر�س���اء نهج حافل ومتكامل، 
�الأعم���ال  وردع  �ملتطرف���ة  لالأف���كار  �لت�س���دي  عل���ى  ق���ادر 

و�لتنظيمات �الإرهابية، ومنع كافة �أ�س���كال �لتدخل يف 
�ل�سوؤون �لد�خلية.

بنا: �أكد �س���مو �ل�س���يخ خليفة بن علي ب���ن خليفة �آل 
خليفة �أن �ل�سباب �لبحريني �لطموح عن�رص مهم من عنا�رص 
�ملجتمع، لذ� جاء �مللتقى �ل�سبابي �الأول لتاأكيد �هتمامنا 
�مل�سرتك بالقيم �الإخالقية و�ل�س���يم �حلميدة ومن �أبرزها 

بر �لو�لدين ورعاية �مل�سنني.
وق���ال �س���موه يف كلم���ة خاط���ب بها �مل�س���اركني يف 
�مللتقى �ل�سبابي �الأول “�إن رئي�س �لوزر�ء �ساحب �ل�سمو 
�الأم���ري �لو�لد خليفة بن �س���لمان �آل خليفة هو �الأب �لذي 

يرعان���ا و�لقائد �لفذ �لذي يبعث ل�س���باب �لوطن 
�الأمل لتحقيق كل �آماله وتطلعاته”. • �سمو �ل�سيخ خليفة بن علي لدى رعايته �نطالق �مللتقى �ل�سبابي �الأول	

14القمة ال�شع�دية االأمريكية ت�شهد ت�قيع 30 اتفاقية بقيمة 280 مليار دوالر



2
األحد 21 مايو 2017 
25 شعبان 1438

العدد 3141 

الدخول مجاني لجميع األلعاب                             والدعوة عامة 

جوائز الجماهير .. والدخول مجانًا
القرعة في المباراة النهائية- الجمعة 9 يونيو 2017

بــرنـــامج بطـــــــولة ناصــــــر 10

Strategic PartnerStrategic Partner

شكــر  خـاص

www.nasserkhalifa.bh

الــبطـــوالت التي أقيمت

بطولة حمد وحممد خلما�سيات كرة القدم الأربعاء 5/ اخلمي�س 6/اجلمعة 7/ ال�سبت 8 الثالثاء 11/ 
والأربعاء 12 / 4/ 2017

الفرو�سية ) قفز احلواجز ( ال�سبت 15 / 4/ 2017
الدراجات اجلمعة 2017/4/28

متهيدي بطولة ال�سلة للجاليات اخلمي�س 4 واجلمعة 2017/5/5
بطولة رفع الأثقال لل�سيدات ال�سبت 2017/5/6

مهرجان كرة اليد لل�سغار اخلمي�س 11/ اجلمعة والأحد 2017/5/14
بطولة كرة الطائرة ال�ساطئية  الأربعاء 17/اخلمي�س 18واجلمعة 2017/5/19

الــبطـــوالت الــقـــادمـــة
امللعب البطولة اليوم والتاريخ الرقم

 �سالة اأن ليمتد - املنطقة
ال�سناعية - احلد بطولة اللياقة البدنية لل�سيدات اجلمعة 26 مايو 2017 1

 مركز الإحتاد البحريني
 للريا�سة الذهنية - مركز

املحرق ال�سعبي
بطولة الدامة الأثنني 29 مايو 2017 2

 �سالة الحتاد البحريني
لكرة ال�سلة بطولة ال�سلة لذوي الإعاقة الأربعاء 31مايو 2017 3

�سالة الحتاد البحريني 
لكرة ال�سلة بطولة 3X3 �سلة اخلمي�س 1 يونيو 2017 4

�سالة الحتاد البحريني 
لكرة ال�سلة بطولة كرة ال�سلة للجاليات اجلمعة2يونيو 2017 5

�سالة ال�سيف عرو�س الحتاد البحريني للدفاع عن النف�س 
وبطولة اجلمباز اخلمي�س 8 يونيو 2017 6

مباريات األسبوع األول - كرة القدم
امللعب الوقت الفريقان املتباريان املجموعة اليوم والتاريخ الرقم

ا�ستاد خليفة 17:50 الفخامة لل�سيارات                        جرنا�س      
اأ الأحد 2017/5/21

25 �سعبان 1438هـ
1

ا�ستاد خليفة 20:00 2            فيكرتيو�س                              ]�سقور البحرين

ا�ستاد خليفة 17:50   الوحدة ]                                  ال�سقر الأبي�س
ج الأثنني  2017/5/22

26 �سعبان 1438هـ
3

ا�ستاد خليفة 20:00 4                                      فورايفر ]                                  النوايف

ا�ستاد خليفة 17:50 بتلكو جرنز يونايتد                     نوما�س  ]   
ب الثالثاء  2017/5/23

27 �سعبان 1438هـ
5

ا�ستاد خليفة 20:00 6 فندق ق�سر فر�سان                      الأحالم   

ا�ستاد خليفة 17:50 الزلزال                                          الفخار  ]
د الأربعاء 2017/5/24

28�سعبان 1438هـ
7

ا�ستاد خليفة 20:00 الزعيم                                           احل�سان الأ�سود  8
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وزير اخلارجية: النهج الإ�سالحي للملك اأر�سى حقوق الإن�سان يف جمتمع مدين دميقراطي

البحرين متم�سكة ب�إرث عظيم يج�سد قيم العدالة واحلق واملحبة
جاللته ي�سيد باجلهد املميز لوفد اململكة اإلى جمل�س حقوق الإن�سان... العاهل: 

املنامة - بنا: ا�س���تقبل عاهل البالد �س���احب 
اجلالل���ة املل���ك حمد ب���ن عي�س���ى اآل خليف���ة بق�رص 
ال�سخري هذا اليوم وفد مملكة البحرين اإلى جمل�س 

حقوق الإن�سان.
واأ�س���اد جاللت���ه بالإجناز الرفيع ال���ذي حققته 
اململكة م���ن خالل عر�س التقري���ر الوطني الثالث 
لال�س���تعرا�س الدوري ال�س���امل والذي اأ�س���ادت به 
الكثري من الدول امل�ساركة يف جل�سة جمل�س حقوق 
الإن�س���ان بجنيف، مق���دراً جاللته اجله���ود املميزة 
التي قام بها رئي�س واأع�س���اء وفد مملكة البحرين 
وم���ا بذلوه من حر����س لإظهار ال�س���ورة احلقيقية 
النا�س���عة والهتمام الذي ت�س���هده مملكة البحرين 
يف حق���وق الإن�س���ان يف املج���الت كاف���ة، اإذ عك�س 
ذلك موق���ف مملك���ة البحرين الوا�س���ح لرت�س���يخ 
وتعزيز مبادئ حقوق الإن�س���ان يف خمتلف املجالت 
والأ�س���عدة، موؤك���داً جاللت���ه اأن مملك���ة البحري���ن 
�ستبقى متم�س���كة باإرثها التاريخي العظيم والذي 
يج�س���د كل معاين الإن�س���انية وقيم العدالة واحلق 

واملحبة بني اجلميع.
وانته���ت ال���دورة 27 للفري���ق العامل املعني 

بال�س���تعرا�س الدوري ال�س���امل حلقوق الإن�س���ان 
الت���ي انعقدت من تاريخ 1 اإلى 12 مايو 2017 من 
مناق�س���ة تقارير 14 دولة يف اجلول���ة الثالثة لعمل 
الفري���ق العام���ل، اإذ كانت مملك���ة البحرين الدولة 
الأول���ى يف تقدمي وا�س���تعرا�س تقريره���ا الوطني 
الثال���ث. وح�س���لت مملكة البحرين عل���ى ثاين اأقل 

عدد م���ن التو�س���يات ب���ني 14 دولة بع���د مملكة 
فنلندا وقدمت اململكة الردود على جميع الأ�سئلة 
واملوا�س���يع املث���ارة ب�س���كل مو�س���وعي وقانوين 
�س���املة البيان���ات واملعلوم���ات املتعلق���ة بتل���ك 
الأ�س���ئلة. كما انته���ت الدورة 60 للجنة مناه�س���ة 
التعذي���ب التي انعقدت من تاري���خ 18 اأبريل اإلى 

12 ماي���و 2017، اإذ مت مناق�س���ة تقاري���ر 6 دول 
اأط���راف التفاقي���ة منها مناق�س���ة التقرير الوطني 
الث���اين والثالث ململكة البحري���ن مبوجب اتفاقية 
مناه�س���ة التعذيب وغريه من ����رصوب املعاملة اأو 

العقوبة القا�سية اأو الال اإن�سانية اأو املهينة.
وخالل اللقاء بجاللة امللك، قدم وزير اخلارجية 

ال�س���يخ خالد بن اأحمد بن حمم���د اآل خليفة جلاللته 
اأع�س���اء وفد مملكة البحرين برئا�س���ة م�ساعد وزير 
اخلارجي���ة عبداهلل الدو����رصي والذي ي�س���م ممثلي 
وزارة اخلارجية ووزارة الداخلية واجلهات احلكومية 
املتعددة، اإ�س���افة اإلى اأع�س���اء ال�سلطة الت�رصيعية 
اإذ اأك���د وزير اخلارجية اأن النهج الإ�س���الحي لعاهل 
الب���الد �س���احب اجلالل���ة امللك حمد بن عي�س���ى اآل 
خليف���ة ق���د اأر�س���ى مب���ادئ تعزيز وحماي���ة حقوق 
الإن�سان يف جمتمع مدين دميقراطي ي�سعى لتحقيق 

الأمن والأمان والتنمية والعدالة للجميع.
ويعت���ر جن���اح مملك���ة البحرين وبالإ�س���ادات 
الدولية، يف تقدمي وا�ستعرا�س تقاريرها الوطنية 
احلقوقي���ة اأمام الآلي���ات الأممي���ة التابعة ملجل�س 
حقوق الإن�س���ان دليل وا�س���ح على م���دى اللتزام 
باملعاي���ري الدولي���ة كاف���ة، والت���ي جت�س���د حر�س 
مملكة البحرين على نهج امل�س���داقية وامل�سوؤولية 
يف جم���ال حقوق الإن�س���ان وهي ت�س���عى دائماً على 
ال���ذي  اإط���ار م�رصوعه���ا الإ�س���الحي  تكري�س���ها يف 
انطلق يف عهد جاللة امللك عنواناً لنه�س���ة اململكة 

ال�ساملة.

• جاللة امللك م�ستقبالً وفد البحرين اإلى جمل�س حقوق الإن�سان اأم�س	

نتطلع اأن تخرج القمة اخلليجية الأمريكية بنت�ئج اإيج�بية ومثمرة

اأهمية امللتقي�ت الإقليمية يف الإطالع على الق�س�ي� احلقوقية

جاللته ي�ستعر�س العالقات و�سبل دعمها وتطويرها مع ال�سفري روباك... العاهل:

موؤ�س�سة احلقوق ت�سارك باجتماعات “جلنة امليثاق”... اللظي:

املنامة - بنا: ا�س����تقبل عاهل البالد �س����احب 
اجلالل����ة امللك حمد ب����ن عي�س����ى اآل خليفة يف ق�رص 
ال�سخري اأم�س �س����فري الوليات املتحدة الأمريكية 
ال�س����ديقة ل����دى اململك����ة ولي����ام روب����اك، وقائد 
الق����وات البحري����ة الأمريكي����ة بالقي����ادة املركزية 
قائد الأ�سطول الأمريكي اخلام�س الأدمريال كيفن 

دونكن.
العالق����ات  ا�س����تعرا�س  مت  اللق����اء،  وخ����الل 
الثنائي����ة التاريخية الوثيق����ة القائمة بني البلدين 
عل����ى  وتطويره����ا  دعمه����ا  و�س����بل  ال�س����ديقني، 
كافة الأ�س����عدة. م�س����يًدا جاللته مب����ا يربط مملكة 
البحرين والوليات املتحدة الأمريكية من عالقات 
ا�سرتاتيجية وطيدة ومبا ي�سهده التعاون الثنائي 

بينهما من تقدم ومناء يف العديد من املجالت.
البحريني����ة  العالق����ات  ب����اأن  جاللت����ه  منّوًه����ا 
الأمريكي����ة متيزت ع����ر تاريخها الطوي����ل بالثقة 
والحرتام املتبادل والتن�سيق امل�سرتك مبا يحقق 
م�سالح البلدين وال�سعبني ال�سديقني. كما اأعرب 

�س����احب اجلاللة امللك عن تطلع جاللت����ه اإلى لقاء 
الرئي�����س الأمريك����ي دونال����د ترامب وما �سي�س����فر 
عن����ه لق����اء القمة بني ق����ادة دول جمل�����س التعاون 
لدول اخللي����ج العربية ورئي�����س الوليات املتحدة 

الأمريكي����ة من نتائج اإيجابية ومثمرة على �س����عيد 
تر�س����يخ عالقات ال�رصاك����ة القوي����ة واملتميزة بني 
دول جمل�س التعاون والوليات املتحدة مبا يخدم 
امل�س����الح ال�س����رتاتيجية للجانبني ويع����ّزز الأمن 

وال�س����تقرار يف املنطق����ة. كما ن����ّوه جاللته بالدور 
ال����ذي ت�س����طلع ب����ه الإدارة الأمريكي����ة يف احلفاظ 
على اأمن وا�ستقرار املنطقة وحماية الأمن وال�سلم 

الدوليني.

�س���احية ال�سيف - املوؤ�س�س���ة الوطنية حلقوق 
الإن�س���ان: �س���اركت املوؤ�س�س���ة الوطني���ة حلق���وق 
الإن�سان ممثلة يف ع�سو جمل�س املفو�سني ورئي�س 
جلنة ال�س���كاوى والر�س���د واملتابع���ة املحامية دينا 
اللظي، ورئي�س وحدة ال�سكاوى والر�سد واملتابعة 
بالأمان���ة العام���ة اإمي���ان العب���و يف جل�س���ات الدورة 
الثالثة ع����رص للجنة حق���وق الإن�س���ان العربية )جلنة 
امليثاق( مبق���ر جامعة الدول العربية يف العا�س���مة 
امل�رصية القاهرة، والتي خ�س�ست ملناق�سة التقرير 
ال���دوري الث���اين املقدم م���ن دولة قطر ح���ول حالة 
حقوق الإن�س���ان فيها يف الفرتة من 15 اإلى 16 مايو 

اجلاري.
وعلى �سعيد مت�سل، قدمت اللجنة ت�ساوؤلتها 
وا�ستف�س���اراتها ح���ول م���دى امتث���ال دول���ة قط���ر 
لالأحكام املقررة يف امليثاق العربي حلقوق الإن�سان 
واإعماله���ا للحق���وق واحلريات ال���واردة فيه، وقدم 

الوفد امل�س���ارك اإجابات مو�سعة عن ال�ستف�سارات 
والأ�سئلة املطروحة من اللجنة، ارتكزت م�سامينها 
عل���ى ما حققته قط���ر من اإجن���ازات يف جمال حقوق 
الإن�سان. وعلقت املحامية دينا اللظي رئي�سة الوفد 

على اأهمية م�ساركة املوؤ�س�سة يف مثل هذه الدورات 
لك���ي يت�س���نى الط���الع عل���ى الق�س���ايا احلقوقية 
املختلف���ة التي تدور يف املنطق���ة وكيفية التعامل 
معها وو�س���ع اآلي���ات حمكمة ملعاجلتها وو�س���عها 

يف الإط���ار املنا�س���ب مب���ا يتنا�س���ب م���ع القوانني 
واملواثيق الدولية حلقوق الإن�سان.

وتعت���ر جلن���ة حقوق الإن�س���ان العربي���ة )جلنة 
امليث���اق( اآلية عربي���ة منبثقة عن امليث���اق العربي 
حلق���وق الإن�س���ان، الذي دخ���ل حّيز النف���اذ بتاريخ 
16 مار�س 2006 بعد اأن �س���ادقت عليه �سبع دول 

عربية من بينها مملكة البحرين.
واجلدي���ر بالتنوي���ه اأن مملك���ة البحرين �س���بق 
واأن ناق�س���ت تقريره���ا الوطن���ي الأول اأم���ام جلن���ة 
حق���وق الإن�س���ان العربي���ة )جلن���ة امليث���اق( خ���الل 
دورته���ا الثالثة املنعقدة يف �س���هر فراير 2013، 
حي���ث خل�س���ت اللجن���ة اإلى ع���دد م���ن املالحظات 
والتو�س���يات ذات ال�س���لة بتعزي���ز وحماي���ة حقوق 
الإن�سان يف منظومة اململكة، ومن املتوقع اأن تقوم 
مبناق�س���ة تقريرها الدوري الثاين اأمام اللجنة خالل 

الن�سف الثاين من العام اجلاري.

• جاللة امللك م�ستقباًل ال�سفري الأمريكي	

املنامة - بنا: بع���ث عاهل البالد 
�ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى 
اآل خليف���ة برقي���ة تهنئة اإل���ى رئي�س 
جمهورية الكام���ريون بول بيا؛ وذلك 
مبنا�سبة ذكرى اليوم الوطني لبالده، 
اأعرب جاللت���ه فيها عن اأطيب تهانيه 
ومتنياته له مبوفور ال�سحة وال�سعادة 

بهذه املنا�سبة الوطنية.

اجلفري - ديوان اخلدمة املدنية: 
ا�ستقبل رئي�س ديوان اخلدمة املدنية 
اأحم���د الزاي���د مبكتبه النائب ال�س���يخ 
جميد الع�سفور، حيث ا�ستعر�س معه 
اأنظمة اخلدمة املدنية التي ت�ساهم يف 
الرتقاء بالعمل احلكومي، واأكد خالل 
اللقاء اأهمية الدور النيابي يف الت�رصيع 
والرقاب���ة ومتابعة الق�س���ايا الوطنية 
بالإ�سافة اإلى الوقوف على متطلبات 

املواطنني.
ورح���ب رئي����س دي���وان اخلدم���ة 
تعزي���ز  موؤك���ًدا  بالنائ���ب،  املدني���ة 
التع���اون بني ال�س���لطتني التنفيذية 
والت�رصيعي���ة فيم���ا يتعل���ق بق�س���ايا 
اخلدمة املدنية والت�رصيعات مبا يعزز 
الأداء يف الأجه���زة احلكومية وينعك�س 
اإيجاًب���ا على رفعة وتق���دم اململكة يف 

خمتلف املجالت. 
م���ن جانب���ه، ع���ّر الع�س���فور عن 
لرئي����س  وتقدي���ره  �س���كره  خال����س 
ديوان اخلدمة املدنية على تعاونه مع 
جمل�س النواب لكل ما فيه خري الوطن 
واملواط���ن، م�س���يًدا بجه���ود الديوان 
بكافة منت�س���بيه يف الهتمام باملوارد 
الب�رصي���ة الوطني���ة والرتق���اء ب���الأداء 

احلكومي خلدمة مملكة البحرين.

العاهل يهنئ رئي�س 
الكامريون بالعيد 

الوطني

الزايد ي�ستعر�س 
اأنظمة اخلدمة 

املدنية مع الع�سفور
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قمم �لريا�ض مهمة لتوحيد �جلهود و�إر�ساء نهج حافل ومتكامل

�لأمل يف قمم �لريا�ض باإر�ساء �ل�سـالم فـي �ملنطقـة

للت�صدي للتطرف وردع التنظيمات الإرهابية ومنع التدخالت اخلارجية... العاهل:

ا�صتعر�صا العالقات التي تربط البحرين بالكويت... العاهل واأمري الكويت:

املنامة - بنا: و�صل عاهل البالد �صاحب اجلاللة 
امللك حمد بن عي�صى اآل خليفة اإلى اململكة العربية 
ال�ص���عودية ال�ص���قيقة اأم�س؛ ليرتاأ����س جاللته اللقاء 
الت�ص���اوري ال�ص���ابع ع�رش لقادة دول جمل�س التعاون 
لدول اخلليج العربية. كما يرتاأ�س جاللته وفد مملكة 
البحري���ن اإلى قمة قادة دول جمل����س التعاون لدول 
اخلليج العربية والوليات املتحدة الأمريكية، والقمة 
العربي���ة الإ�ص���المية الأمريكية؛ وذل���ك تلبية لدعوة 
كرمي���ة تلقاه���ا جاللته من عاه���ل اململك���ة العربية 
ال�ص���عودية ال�ص���قيقة اأخيه خادم احلرمني ال�رشيفني 
املل���ك �ص���لمان بن عبدالعزي���ز اآل �ص���عود. وكان يف 
مقدمة م�ص���تقبلي جاللة امللك لدى و�ص���وله قاعدة 
�صلمان اجلوية مبدينة الريا�س اأمري منطقة الريا�س 
�ص���احب ال�ص���مو امللكي الأمري في�ص���ل بن بندر بن 
عبدالعزيز اآل �ص���عود، ونائب اأم���ري منطقة الريا�س 
�ص���احب ال�ص���مو امللكي الأمري حممد بن عبدالرحمن 
ب���ن عبدالعزي���ز اآل �ص���عود، والأمني الع���ام ملجل�س 
التعاون لدول اخللي���ج العربية عبداللطيف الزياين، 

و�صفريا البلدين واأع�صاء ال�صفارة البحرينية.
وتف�صل �صاحب اجلاللة لدى و�صوله بالت�رشيح 

التايل:
“اإن���ه ملن دواع���ي �رشورن���ا وقد و�ص���لنا بحمد 

اهلل تعال���ى اإل���ى بلدن���ا اململكة العربية ال�ص���عودية 
ال�صقيقة اأن نوؤكد عميق اعتزازنا بالعالقات الأخوية 
التاريخية الوثيقة واملتنامية بني بلدينا و�ص���عبينا 
ال�صقيقني، واأن نعرب لأخينا خادم احلرمني ال�رشيفني 
امللك �ص���لمان بن عبدالعزيز اآل �صعود - حفظه اهلل 
تعال���ى ورعاه، عن بالغ �ص���كرنا على الدعوة الكرمية 
لنا للم�ص���اركة باللقاء الت�ص���اوري لأ�صقائنا اأ�صحاب 
اجلالل���ة وال�ص���مو ق���ادة دول جمل�س التع���اون لدول 
اخلليج العربي���ة، ويف قمة قادة دول جمل�س التعاون 
والوليات املتحدة الأمريكية ال�ص���ديقة، ويف القمة 
العربية الإ�صالمية الأمريكية، وذلك لتعميق ال�رشاكة 
وتوطيد التعاون امل�ص���رتك، والتحرك ب�صكل جماعي 
اأوثق اإزاء كل الق�ص���ايا ذات التاأثري البالغ يف حتديد 

م�صتقبل دولنا و�صعوبنا.
مثمن���ني عالًي���ا اجله���ود املبارك���ة واملبادرات 
املتوا�ص���لة للمملكة العربية ال�ص���عودية ال�ص���قيقة 
بقي���ادة اأخين���ا خادم احلرم���ني ال�رشيف���ني يف تعزيز 
الرواب���ط ون�رش ثقافة الت�ص���امح لتعي����س جميع دول 
الع���امل يف اأم���ن و�ص���الم، منوه���ني كذل���ك بالنه���ج 
ال�ص���ديد لالإدارة الأمريكية وحر�ص���ها على الت�صاور 
والعمل م���ع دول جمل����س التعاون وال���دول العربية 
والإ�ص���المية لإيج���اد حل���ول جذرية لأه���م التحديات 

الإقليمية والدولية ويف مقدمتها التطرف والإرهاب 
ب�صتى �صوره واألوانه. اإن هذه القمم املهمة تاأتي يف 
توقيت بالغ الدقة ت�صهد فيه منطقتنا والعامل باأ�رشه 

الكثري من التط���ورات املتالحقة واملت�ص���ابكة التي 
تلقي بظالله���ا وتاأثرياته���ا على اجلمي���ع، وتفر�س 
ا�ص���تمرار الت�ص���اور ح���ول كيفي���ة التعام���ل الفاعل 

معه���ا مبا يحفظ ا�ص���تقرار �ص���عوبنا ويع���زز من اأمن 
و�ص���المة دولنا، كما اأنها توؤكد ما تت�صم به العالقات 
اخلليجية - الأمريكية من متيز، وما ت�ص���تند اإليه من 
مقومات را�ص���خة م���ن التفاهم والح���رتام املتبادل 
وامل�ص���الح امل�ص���رتكة، وتع���د فر�ص���ة لتعزيز هذه 
العالق���ات ال�ص���رتاتيجية والنط���الق بها اإل���ى اآفاق 
اأرحب على امل�ص���تويات كاف���ة. موؤكدين ثقتنا يف اأن 
النجاح �ص���يكون حليًفا لهذه املناق�ص���ات الوا�ص���عة 
واملباحثات امل�صتفي�ص���ة يف توحيد اجلهود واإر�صاء 
نه���ج حافل ومتكام���ل، قادر على الت�ص���دي لالأفكار 
املتطرف���ة يف ردع الأعم���ال والتنظيم���ات الإرهابية، 
ومنع كافة اأ�ص���كال التدخ���ل يف ال�ص���وؤون الداخلية، 
والنط���الق نحو �رشاكة اأ�ص���مل بف�ص���ل ع���زم ال�رشكاء 
الذي���ن يتقا�ص���مون ذات الأهداف على ب�ص���ط الأمن 
وال�ص���لم يف اأنحاء العامل وبناء م�صتقبل م�رشق للب�رشية 
له���ذه اجله���ود كل  �ص���ائلني اهلل تعال���ى  جمع���اء. 
التوفيق وال�ص���داد ملا في���ه اخلري. وت�ص���كلت بعثة 
ال�رشف برئا�ص���ة �ص���فري اململكة العربية ال�ص���عودية 
ال�ص���قيقة لدى مملكة البحرين عبداهلل بن عبدامللك 
اآل ال�ص���يخ. وكان جاللة امللك قد غادر اأر�س الوطن 
يف وقت �ص���ابق اأم����س متوجها اإل���ى اململكة العربية 

ال�صعودية ال�صقيقة.

املنامة - بنا: التقى عاهل البالد �ص���احب 
اجلاللة امللك حمد بن عي�ص���ى اآل خليفة،  اأم�س 
اأخاه، اأمري دولة الكويت �ص���احب ال�صمو ال�صيخ 
�ص���باح الأحمد اجلابر ال�ص���باح، وذل���ك يف اإطار 
م�ص���اركة جالل���ة املل���ك يف اللق���اء الت�ص���اوري 
لأ�ص���حاب اجلاللة وال�ص���مو ق���ادة دول جمل�س 
التع���اون والقم���ة اخلليجية الأمريكي���ة والقمة 
العا�ص���مة  الأمريكي���ة يف  الإ�ص���المية  العربي���ة 

ال�صعودية الريا�س.
  وخالل اللقاء ا�صتعر�س جاللة امللك و�صمو 
اأمري دولة الكويت العالقات الأخوية التاريخية 
وال�ص���عبني  البلدي���ن  الت���ي جتم���ع  املتمي���زة 
ال�ص���قيقني، وما ت�صهده من تطور م�صتمر على 
كافة ال�صعدة، م�ص���يًدا جاللته بجهود �صاحب 
ال�ص���مو اأمري دولة الكويت يف تطوير العالقات 
البحريني���ة الكويتي���ة وتعزي���ز م�ص���رية العمل 

اخلليج���ي امل�ص���رتك وخدمة الق�ص���ايا العربية 
وال�صالمية.

   كم���ا ج���رى ا�ص���تعرا�س م�ص���رية جمل����س 
التع���اون لدول اخلليج العربي���ة وما حققته من 
اإجنازات على كافة ال�ص���عد، اإ�ص���افة اإلى بحث 
الإقليمي���ة  والأح���داث امل�ص���تجدة  التط���ورات 

والعربية. 
    واأع���رب جالل���ة امللك و�ص���مو اأمري دولة 
الكوي���ت ع���ن متنياتهم���ا يف اأن ت�ص���فر القم���ة 
اخلليجية الأمريكية والقمة العربية ال�ص���المية 
الأمريكي���ة ع���ن نتائج طيب���ة لتعزي���ز عالقات 
ال�رشاكة املتميزة بني الدول اخلليحية والعربية 
والإ�ص���المية  والوليات املتح���دة الأمريكية من 
اأجل اإر�صاء ال�ص���الم وال�صتقرار يف املنطقة مبا 
يحق���ق اخلري واملنفعة ل�ص���عوبها. ح����رش اللقاء 

اأع�صاء الوفدين املرافقني.

• جاللة امللك لدى و�صوله الريا�س اأم�س	

�لتح�سري ملهرجان جائزة خالد بن حمد للم�رسح �ل�سبابي
و�صط م�صاركة �صبابية كبرية وفاعلة

عقدت اللجنة التنفيذية ملهرجان 
خالد بن حمد للم�رشح ال�صبابي لالأندية 
الوطني���ة واملراك���ز ال�ص���بابية ولذوي 
الإعاق���ة يف ن�ص���خته الثالث���ة، اجتماًعا 

ا. حت�صرييًّ
وج���اء الجتماع �ص���من اإط���ار خطة 
عمل اللجنة للتح�صري مبكًرا للمهرجان 
ال���ذي ي�ص���تمر للع���ام الثال���ث عل���ى 
التوايل و�صط جناح كبري، وذلك حتت 
رعاي���ة كرمية م���ن قبل النائ���ب الأول 
لل�ص���باب  الأعل���ى  املجل����س  لرئي����س 
والريا�ص���ة، رئي�س الحت���اد البحريني 

الفخ���ري  الرئي����س  الق���وى،  لألع���اب 
لالحتاد البحريني لريا�ص���ة ذوي الإعاقة �صمو ال�صيخ خالد 
بن حمد اآل خليفة. و�ص���يكون �ص���هر اأكتوب���ر املقبل موعًدا 
لإقامة املهرجان، وذلك على �ص���الة مركز �ص���باب املحرق 
النموذجي، و�صط م�صاركة �صبابية كبرية وفاعلة من خمتلف 
رواد وممثل���ي الأندي���ة الوطنية واملراكز ال�ص���بابية وذوي 
الإعاق���ة. وا�صتعر�ص���ت اللجنة عدًدا من الأمور امل�ص���تجدة 

التنظيمي���ة  باجلوان���ب  اخلا�ص���ة 
للمهرج���ان، فيما اأقرت ي���وم الثالثاء 
املوافق 23 مايو اجلاري موعًدا لإقامة 
الجتم���اع الفني اخلا����س باملهرجان، 
وذلك عند 6.30 م�صاء بح�صور ممثلي 
الأندي���ة الوطني���ة واملراكز ال�ص���بابية 

وذوي الإعاقة.
بح�ص���ور  الجتم���اع  و�ص���يعقد 
جلن���ة التقييم والتحكي���م للمهرجان، 
كاف���ة  ل�ص���تعرا�س  و�صيخ�ص����س 
الأم���ور التنظيمي���ة اخلا�ص���ة باإقام���ة 
املهرجان، والذي �صي�ص���هد فعاليات 
م�صاحبة للعرو�س امل�رشحية، اإذ �صتتم 
ا�صت�ص���افة معقب���ني خليجي���ني للعرو����س املقدم���ة، كما 
مت اعتماد اإقامة ندوة فكرية �ص���يقدمها الأ�ص���تاذ يو�ص���ف 

احلمدان يف مركز عبدالرحمن كانو ومركز عي�صى الثقايف.
كم���ا �ص���يكون الجتم���اع فر�ص���ة لالإجابة ع���ن خمتلف 
الت�ص���اوؤلت م���ن قب���ل امل�ص���اركني املمثل���ني لالأندية اأو 

املراكز اأو لفئة ذوي الإعاقة.

• �صمو ال�صيخ خالد بن حمد	

• �صورة جماعية للجنة التنفيذية 	

• جاللة امللك ملتقياً �صمو ال�صيخ �صباح الأحمد اجلابر ال�صباح	
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رئي�س الوزراء الداعم الأول جلائزة خليفة بن علي للعمل اخلريي
اأكد اأن ال�شباب الطموح عن�رص مهم من عنا�رص املجتمع... �شمو ال�شيخ خليفة بن علي:

املنامة - بنا: اأكد �ش���مو ال�شيخ خليفة بن علي 
بن خليف���ة اآل خليفة اأن ال�ش���باب البحريني الطموح 
عن����رص مهم م���ن عنا�رص املجتم���ع، لذا ج���اء امللتقى 
ال�ش���بابي الأول لتاأكي���د اهتمامنا امل�ش���رك بالقيم 
الإخالقية وال�ش���يم احلميدة ومن اأبرزها بر الوالدين 

ورعاية امل�شنني.
وقال �ش���موه يف كلمة خاطب بها امل�شاركني يف 
امللتقى ال�ش���بابي الأول “اإن رئي�س الوزراء �ش���احب 
ال�ش���مو الأمري الوالد خليفة بن �شلمان اآل خليفة هو 
الأب ال���ذي يرعانا والقائد الفذ الذي يبعث ل�ش���باب 
الوط���ن الأمل لتحقيق كل اآماله وتطلعاته، ف�ش���موه 
الداعم الأول لكل اأن�شطة هذه اجلائزة، ومنذ انطالقة 
جائزتن���ا لالبن الب���ار والبن���ة البارة منذ 9 �ش���نوات 
و�ش���موه، والوالد نائب رئي�س جمل�س الوزراء �ش���مو 
ال�ش���يخ عل���ي ب���ن خليف���ة اآل خليفة، خ���ري داعمني 
وم�ش���اندين جزاهم���ا اهلل خ���ري اجلزاء واأط���ال اهلل يف 

عمرهما”.
وكان �ش���مو ال�شيخ خليفة بن علي بن خليفة اآل 
خليف���ة قد تف�ش���ل برعاية امللتقى ال�ش���بابي الأول 
ال���ذي ُينظم �ش���من فعاليات جائ���زة خليفة بن علي 
للعمل اخلريي، واأقيم بجامع �شمو ال�شيخة موزة بنت 

حمد اآل خليفة رحمها اهلل.

وقال �شموه للح�ش���ور “جنتمع يا اإخوتي يف هذا 
املكان املبارك يف بي���ت من بيوت اهلل عز وجل وهو 
جام���ع يحمل ا�ش���ما عزي���زا علينا األ وهو ا�ش���م والدة 
اجلميع �شمو ال�شيخة موزة بنت حمد اآل خليفة رحمها 
اهلل، ونحن جمتمعون على ذكر اهلل �ش���بحانه وحمبته 
م�ش���تذكرين ما قاله النبي عليه ال�شالة وال�شالم عن 

ال�ش���بعة الذين يظلهم اهلل حتت ظل عر�ش���ه ومنهم 
ال�ش���اب الذي ن�ش���اأ يف طاعة اهلل. اأ�شاأل اهلل اأن نكون 
جميعا من ال�شباب الذين ن�شاأوا يف طاعة اهلل فهنيئا 
لكم يا اإخوت���ي ووفقكم اهلل ملا فيه خري لكم وبارك 

اهلل لكم يف �شبابكم”.
وتقدم �ش���موه بجزيل ال�ش���كر والمتنان لل�شيخ 

را�ش���د بن حممد الهاج���ري لإلقائه حما����رصة توعوية 
قيم���ة يف امللتقى ال�ش���بابي الأول تط���رق فيها اإلى 
دور ال�ش���باب يف بناء الوطن وامل�ش���اهمة يف نه�شته 
وتقدم���ه، و�ش���كر �ش���مو ال�ش���يخ خليفة ب���ن علي اآل 
خليف���ة عل���ى مبادرات �ش���موه اخل���رية يف ن����رص قيم 

الف�شيلة واخلري بني ال�شباب.

• �شمو ال�شيخ خليفة بن علي لدى رعايته انطالق امللتقى ال�شبابي الأول	

خ��ل��ي��ف��ة ب���ن ���ش��ل��م��ان الأب وال���ق���ائ���د ال���ف���ذ ال�����ذي ي��ب��ع��ث الأم������ل ل��ل�����ش��ب��اب
����ش���م���و ال�������ش���ي���خ ع���ل���ي ب�����ن خ���ل���ي���ف���ة خ�����ري م�������ش���ان���د مل������ب������ادرات اخل���ري 
اه��ت��م��ام��ن��ا ك��ب��ري ب���اإب���راز ال��ق��ي��م الأخ��الق��ي��ة وال�����ش��ي��م احل��م��ي��دة ل���دى ال�شباب
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 سعادتي مع 

أهلي وأصدقائي
هكذا حبانا اهلل عز وجل بقائد ا�ستثنائي 
يحب وطنه، ويع�سق ترابه، في�سعد وهو بني 
اأهله واأ�س���دقائه وياأمن وهم اآمنون قانعون. 
اإن���ه خليفة بن �س���لمان الذي ي�س���ف املرحلة 
باأنها عنوان اال�س���تقرار يف اخللود، اأو مبعنى 

اأدق يف بحريننا الغالية اأر�ض اخللود.
الرئي�ض الوالد يف جمل�س���ه يعرج بنا اإلى 
اآفاق املا�س���ي، اإلى زمنه اجلميل، مثمناً حالة 
التف�س���يل التي تعرتي املرء عندما يكون يف 
مقتبل العمر، حمباً لل�س���فر، �سغوفاً بالتعرف 
عل���ى اجلديد دائم���اً، اأما يف ه���ذه االأثناء فاإن 
�س���موه حفظ���ه اهلل ورعاه حتتوي���ه الرغبة يف 
البقاء بني اأهله واأ�سدقائه، يطارحهم ق�سايا 
اأمتهم، يناق�س���هم عن كث���ب يف كل ما يوؤرق 
خمادع املواطنني، وكل ما يعزز االلتحام بني 

ال�سعب الواحد االأبي.
الظروف الراهنة حتتم البقاء والتكاتف، 
وح���ال اأمتنا العربية يظل دائم���اً على القرب 
من���ا، حماطاً بالتحدي���ات واملوؤامرات، هذا يف 
حد ذات���ه يفر�ض على كل قائد بل وعلى كل 
مواطن ح�سوراً قوياً م�ستداماً، من هنا ي�سبح 
حلري���ة احلرك���ة م�س���مونها الفع���ال لو متت 
�س���من اإط���ار من وعي ر�س���يد ويف ظل حماور 

قيادية قادرة على البذل والعطاء.
اإن اأمتن���ا العربي���ة مت���ر مبنعطف خطري، 
مفاده تل���ك الهجمات ال�رش�س���ة التي يفرزها 
واقع ِقطري مهدد، اأو خارج اإقليمي مرتب�ض، 
واآخ���ر بعيد متحفز. من هنا كان حر�ض رئي�ض 
الوزراء �ساحب ال�س���مو امللكي االأمري خليفة 
ب���ن �س���لمان حفظ���ه اهلل ورع���اه كب���رياً على 
رب���ط االقت�س���اد باملجتمع، واالإثن���ني بواقع 
احلال الذي متثله البيئة ال�س���حيحة باإطارها 
ال�سليم، وم�س���امينها الفاعلة، عندئذ ميكن 
حتقيق الت���وازن املفقود بني مثلث التنمية 
امل�س���تدامة، “منو اقت�سادي ينعك�ض مبا�رشة 
على املواطن واحتياجاته املتعاظمة مع بيئة 
�س���احلة ل�س���مان حقوق االأجي���ال القادمة”، 
لذلك ح�س���د �س���موه اجلوائز والتقديرات يف 
جمال التنمية امل�ستدامة نظراً لروؤيته الثاقبة 
يف رب���ط اأركانه���ا الثالث���ة باالأف���ق التنم���وي 
للمملك���ة. من ه���ذا املنطل���ق، كان���ت رعاية 
�س���موه الكرمية للموؤمتر ال�س���نوي يف ن�سخته 
اخلام�س���ة ع�رشة للمنظم���ة العاملي���ة للتنمية 
امل�س���تدامة، ال���ذي نظمته اجلامع���ة االأهلية 
قب���ل اأي���ام يف البحرين، دليل جدي���د على اأن 
الرئي����ض القائ���د �س���يظل داعماً لالقت�س���اد 
الق���وي املنعك����ض مبا����رشة عل���ى االإن�س���ان، 
واملحل���ق دائم���اً باالأجيال القادم���ة نحو اأيام 
اأكرث جم���االً واأمان���اً وا�س���تقراراً. اإن االرتباط 
احلتم���ي بني االقت�س���اد احلقيق���ي وحاجات 
املواطن، لهو ر�س���الة مهمة تق���ع على عاتق 
اجلامعات امل�س���تنرية وبتوجيه م���ن القيادة 
احلكيمة، ونحمد اهلل ون�سكر ف�سله اأن بالدنا 
تنعم بقائد حكيم يعرف كيف يقود اأمته نحو 
الهدف املن�سود بف�ساحة اأهل اخلربة ولياقة 
االأبط���ال االأ�س���داء، وعبقرية ال�س���ادة النبالء، 
اإنه كلمة ال�رش وراء كل م�رشوع نه�س���وي، وكل 
حت���رك نخبوي، وكل فعل حي���وي، حفظه اهلل 
لوطنه واأهله ونا�سه وجميع حمبيه، اإنه �سميع 

جميب.

بقلم: الدكتور عبداهلل الحواج

البحرين تتطلع لتو�سيع اأطر التعاون مع قطر على امل�ستويات كافة
جناح الدوحة يف ا�ست�سافة الكاأ�ض العاملية ي�رش جميع العرب... نا�رش بن حمد:

نق����ل ممث����ل جالل����ة املل����ك لالأعم����ال 
اخلريية و�سوؤون ال�س����باب رئي�ض املجل�ض 
االأعلى لل�س����باب والريا�س����ة رئي�ض اللجنة 
االأوملبية البحرينية �س����مو ال�سيخ نا�رش بن 
حمد اآل خليفة حتيات عاهل البالد �ساحب 
اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة اإلى 
اأمري قطر اأخيه �ساحب ال�سمو ال�سيخ متيم 
ب����ن حمد اآل ثاين، موؤكداً �س����موه العالقات 
املتين����ة والقوية التي ترب����ط بني مملكة 
البحري����ن ودولة قطر ال�س����قيقة واحلر�ض 
على تنميته����ا وتطويرها مب����ا يتوافق مع 
روؤية القيادة يف كال البلدين، معرباً �سموه 
ع����ن اهتم����ام مملك����ة البحري����ن وتطلعه����ا 
نحو تو�س����يع اأط����ر التعاون م����ع دولة قطر 

ال�سقيقة على امل�ستويات كافة.
جاء ذلك لدى ا�ستقبال اأمري دولة قطر 
ال�سقيقة �ساحب ال�س����مو ال�سيخ متيم بن 
حمد اآل ثاين ل�س����موه، وذل����ك على هام�ض 
افتت����اح ا�س����تاد خليف����ة ال����دويل بالدوحة 
لنهائيات كاأ�ض العامل لكرة القدم 2022.

واأ�س����اد �سمو ال�س����يخ نا�رش بن حمد اآل 
خليف����ة بالعالقات ال�س����بابية والريا�س����ية 
ب����ني مملكة البحري����ن ودولة قط����ر والتي 
اأر�س����ت دعائمها القي����ادة احلكيمة يف كال 
البلدي����ن، معرب����اً ع����ن اأمل����ه يف تطويره����ا 
بال�سكل املتميز يف امل�ستقبل لال�ستفادة 
من جتارب البلدين يف القطاعني ال�سبابي 

والريا�سي.
واأعرب �س����مو ال�س����يخ نا�رش بن حمد اآل 
خليفة عن خال�ض تهانيه ل�س����احب ال�سمو 

ال�س����يخ متيم ب����ن حمد اآل ثاين؛ مبنا�س����بة 
افتتاح ا�س����تاد خليفة الدويل، الذي يعترب 
اأول املالعب التي يتم االنتهاء منها �سمن 
حزمة م�س����اريع مالعب كاأ�ض العامل 2022، 
اإذ ت�س����عى دول����ة قطر اإلى تنظيم اأف�س����ل 
ن�س����خ البطولة من جميع النواحي االإدارية 
الريا�سية،  والتنظيمية وجتهيز املن�ساآت 
م�س����رياً �س����موه اإل����ى اأن جناح دول����ة قطر 
ال�س����قيقة يف ا�ست�س����افة الكاأ�ض العاملية 

هو مبثاب����ة النجاح جلميع الع����رب، معترباً 
�س����موه اأن افتت����اح ا�س����تاد خليف����ة يوجه 
ر�س����الة وا�س����حة ع����ن عزمية قط����ر قيادة 
وحكومة و�سعباً على امل�سي قدماً وب�سكل 
مت�س����ارع يف جتهيز املن�س����اآت الريا�س����ية 
الت����ي �س����تقام عليه����ا البطولة بال�س����كل 

املتميز.
واأثنى �س����مو ال�س����يخ نا�رش بن حمد اآل 
خليف����ة عل����ى املتابعة املبا�����رشة واحلثيثة 

م����ن قبل اأمري دولة قطر �س����احب ال�س����مو 
ال�س����يخ متيم بن حمد اآل ث����اين للخطوات 
كاف����ة الت����ي تتخذه����ا دولة قطر م����ن اأجل 
جتهيز املالعب وفقاً ال�سرتاطات االحتاد 
ال����دويل ومعاي����ريه، االأمر الذي �س����اهم يف 
ت�رشيع وت����رية العمل يف املالعب ب�س����ورة 
مميزة، مبدي����اً ثقته الكبرية يف قدرة دولة 
قطر على االنتهاء من جتهيز املالعب قبل 

فرتة طويلة من انطالقة احلدث العاملي.

• �سمو اأمري قطر م�ستقباًل �سمو ال�سيخ نا�رش بن حمد	

افتتاح ا�س���تاد خليف���ة الدويل ر�س���الة توؤكد ع���زم قطر جتهيز جميع املن�س���اآت

اال���س��ت��ي��ع��اب��ي��ة “اال�ستزراع”  م���رك���ز  ط���اق���ة  اإ����س���ب���ع���ي���ة  م���الي���ني   5
ب����ال���������س����ن����وات امل��ق��ب��ل��ة ت����ط����ور ن����وع����ي يف االإن�������ت�������اج امل���������س����ت����زرع 
امل�������س���ت���زرع���ة االأ�������س������م������اك  اإط�����������الق  م������واق������ع  ع������ن  اإف�����������س�����اح  ال 
ال�س���ني م���ع  بالتع���اون  الع���ام  نهاي���ة  النموذجي���ة”  “املزرع���ة  اإن�س���اء  ب���دء 

البحرين ت�ستهلك 6 اآالف طن من اإنتاجها املحلي �سنويا
اأكرث من 20 موقعا يف البحر الإطالق االأ�سماك امل�ستزرعة

قال القائم باأعمال مدير اإدارة الرثوة 
ال�س���مكية بوكالة الزراعة والرثوة البحرية 
ب�سام ال�سويخ اإن حجم اال�ستهالك املحلي 
من االأ�س���ماك املحلي���ة يف البحري���ن يبلغ 
ح���وايل 6 اآالف طن �س���نويا، وي�س���ل اإلى 
14 األف طن كحد متو�سط يف حال �سمول 

الرخويات و�رشطان البحر والروبيان.
واأ�س���اف يف حديث���ه لل�س���حافة عل���ى 
هام����ض قم���ة وزراء الزراع���ة اخلليجية يف 
البحرين، اأن اإدارة الرثوة ال�سمكية تتجنب 
االإف�س���اح ع���ن مواقع اإطالق االأ�س���ماك يف 
البحر، كما اأنها يف الوقت نف�سه تراعي اأن 
يكون اإطالق هذه االأ�سماك يف بيئة مالئمة 

قادرة على التكيف معها.
وذك���ر اأن هن���اك مناطق متع���ددة يف 

البحري���ن يتم اإطالق االأ�س���ماك فيها، واأن 
عددها ال يقل عن 20 موقًعا.

باالأري���اف  يتعل���ق  فيم���ا  ولف���ت 
ال�سناعية، اإلى اأن الهدف من هذه االأرياف 

هو رفع كمية االإنتاج ال�سمكي الطبيعي.

المزرعة النموذجية
وذكر ب�س���اأن التعاون مع ال�سني حول 
اإن�ساء املزرعة النموذجية الإنتاج االأ�سماك، 
اأن ه���ذا امل����رشوع بلغ مراحل���ه االأخرية من 
حيث ر�س���م اخلرائط، عل���ى اأن يبداأ العمل 
الفعل���ي الإن�س���اء ه���ذا امل����رشوع يف حدود 
نهاية الع���ام اجلاري، واأن منطقة ع�س���كر 
هي املنطق���ة املقرتح���ة الحت�س���ان هذا 

امل�رشوع. 
وب���ني اأن اأهمي���ة هذا امل����رشوع تكمن 
يف اال�س���تفادة م���ن التقنية ال�س���ينية يف 
ا�ستغالل م�س���احات االأحوا�ض لرتبية عدد 

اأكرب من االأ�سماك.
وف�س���ل اأن االأحوا����ض احلالية ت�س���ع 
لنحو 10 اإلى 15 كيلوغراما من االأ�س���ماك 
يف امل���رت املكع���ب الواح���د، يف ح���ني اأن 
م�رشوع املزرعة النموذجية �سريفع الطاقة 
اال�س���تيعابية للم���رت املرب���ع اإل���ى حوايل 
60 كيلوغرام���ا، اإ�س���افة اإل���ى م���ا تتمتع 
ب���ه االأحوا����ض من مي���زة الرقاب���ة الذاتية 
عل���ى ديناميكي���ة احلي���اة يف احلو�ض من 
االأوك�سجني واحلرارة والتغذية واالأمرا�ض.

واأردف اأن املرحلة االأولى من امل�رشوع 
�س���تكون بحدود 2400 مرت مربع، مبعدل 
اإنت���اج 36 اإل���ى 50 طن���ا �س���نويا، اإذ م���ن 
املتوقع اأن يب���داأ اأول اإنتاج لهذه املزرعة 

بعد حوايل �سنتني من االآن.
وقال اإن الهدف من اال�ستثمار يف هذا 

املجال ت�س���جيع القطاع اخلا�ص لالنخراط 
واال�ستثمار يف هذا املجال، وتاأكيد جدواه 

االقت�سادية.

التطور النوعي
وذكر اأن اململكة �ست�س���هد بال�سنوات 
املقبلة تطورا نوعيا يف االإنتاج، مع تاأكيد 
احلاجة لب���ذل املزيد من اجله���د لتحقيق 

هذا التطور.
واأ�س���ار اإل���ى اأن االإدارة �س���عت ق���در 
االإمكان اإل���ى رفع كمية االإنتاج عرب تقنية 
اال�س���تزراع اإلى حوايل 500 األف �سبيطي 

وكمية اأقل من ال�سربمي.
واأ�س���اف اأن “اإدخال اأن���واع جديدة يف 
اال�س���تزراع يتطل���ب مرحلة جت���ارب، واأن 

الرثوة جنحت يف تربية اأنواع عدة  واأهمها 
ال�سربمي وال�س���بيطي والهامور، وال�سايف 

اإلى حد ما”.
وتاب���ع اأن املرحل���ة البحثي���ة لالأن���واع 
االأخرى التي �س���بق احلديث عنها كامليد 
رف���ع  اأوال  تتطل���ب  والف�س���كر،  وال�س���ّقر 

االإنتاج من االأنواع املوجودة.
وذك���ر اأن الطاقة اال�س���تيعابية ملركز 
اال�ستزراع احلايل ت�سل اإلى نحو 5 ماليني 
اإ�سبعية، واأن ذلك يتطلب توفر مقومات 
اأ�سا�سية منها زيادة عدد االأمهات وزيادة 

عدد االأحوا�ض وزيادة عدد املوظفني.
ولف���ت اإلى اأن هذه املقومات ال متثل 
حتديا لرف���ع الطاقة اال�س���تيعابية؛ نظرا 
لتجرب���ة البحري���ن التي متتد حل���دود 30 

عاما.

• ب�سام ال�سويخ مبركز اال�ستزراع ال�سمكي )اإر�سيفية(	

�سيدعلي املحافظة
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لتحقيق التكامل التعليمي على م�ستوى القيادات ال�سيا�سية اخلليجية

توزيع مكرمة رئي�س الوزراء الرم�سانية على الأ�رس وال�سناديق اخلريية 

وكيل الرتبية للتعليم اخلا�ص والنوعي يف الكويت عبداملح�سن احلويلة لـ “البالد”:

املواطنون: �سموه نهر فيا�ص باخلري واجلود والعطاء الذي يعم اجلميع

دعـــا وكيـــل وزارة الرتبيـــة للتعليـــم اخلا�ـــص 
والنوعـــي بدولـــة الكويـــت ال�سقيقـــة عبداملح�ســـن 
احلويلـــة لتحقيـــق التكامل التعليمـــي اخلليجي عرب 
اإيجاد املزيـــد من التن�سيق علـــى م�ستوى القيادات 
ال�سيا�سيـــة والوزراء؛ خدمة ل�سعوب املنطقة، موؤكداً 
اأن “التعليـــم وال�سحـــة اأ�سحيـــا مـــن اأهـــم املظاهر 
احل�ساريـــة لل�سعـــوب، وبـــاأن اال�ستثمـــار يف العن�رص 

الب�رصي يبداأ بالتعليم نف�سه”.
واأكـــد احلويلة يف لقاء اأجرتـــه معه “البالد” على 
هام�ـــص تروؤ�ســـه الوفـــد الكويتـــي الزائـــر للبحرين 
موؤخـــراً واملمثـــل لقطـــاع التعليم اخلا�ـــص والنوعي 
بـــاأن وزارة الرتبيـــة والتعليم الكويتيـــة م�ستمرة يف 
تقـــدمي 25 منحة درا�سية �سنوية للطلبة البحرينيني 
مـــن ذوي االحتياجات اخلا�ســـة �ساملة لكل النفقات 
وامل�رصوفـــات، مبينـــاً باأنها تاأتـــي يف �سياق التعاون 

والتكامل الكويتي البحريني.
واأو�سح اأن عدد الطلبة البحرينيني املوجودين 
بالكويت حاليا بهذا القطاع 43 طالبا وطالبة، منهم 
)32( مـــن الذكـــور، و)11( من االإنـــاث، اأغلبهم من 

ذوي االإعاقة الذهنية.

- ما س��بب زيارتكم الكريمة 
لبلدكم الثاني البحرين؟

ح�سورنـــا لل�سقيقـــة البحرين دائماً مـــا يغبطنا 
ويفرحنـــا، فهذا البلد عزيز علينـــا، وله مكانة خا�سة 
بنفو�سنـــا، واأراأ�ص بهـــذه الزيارة وفـــدا تعليميا من 
وزارة الرتبية والتعليم الكويت؛ ملتابعة م�ستجدات 
املنح التعليمية الكويتية لذوي االحتياجات اخلا�سة 

مبملكة البحرين لهذا العام.
وتقـــدم هذه املنح ب�سكل �سنوي، ومبقدار )25 
منحـــة( للبحريـــن، ومثلهـــا ل�سلطنة عمـــان، وبهدف 
ا�ستقطـــاب الطلبـــة مـــن ذوي االحتياجـــات اخلا�سة 
وتعليمهـــم بالكويـــت، وفقـــاً الأعلـــى امل�ستويـــات 
التعليميـــة، ومبـــا ين�سجـــم ويتوافـــق مـــع التكامـــل 

التعليمي اخلليجي.

- م��ا طبيعة الم��دارس التي 
البحرينيين  الطلب��ة  إلح��اق  يت��م 

بها؟
مدار�ـــص خا�ســـة مهيـــاأة ب�سكل كبـــري لتعليم 

الطلبـــة مـــن ذوي االحتياجات اخلا�ســـة، وتقوم 
على اخلـــربات والكفـــاءات الكويتية العالية، 

وتدر�ص بها مناهج تعليم مميزة.

- كيف تكـــون اآليـــة االلتحاق 
بهذه املنح؟

عن طريق املكتب الثقايف 
الكويـــت،  دولـــة  ب�سفـــارة 
وبالتن�سيق مع وزارة الرتبية 
والتعليـــم البحرينيـــة ممثلة 

اخلا�ســـة،  الرتبيـــة  بـــاإدارة 
والتـــي تقوم برت�سيـــح الطلبة، 

للمقابـــالت  وتقدميهـــم 
وامتحانـــات  ال�سخ�سيـــة 

القبـــول، وب�سيـــاق ذلك 
نوؤكد يف وزارة الرتبية 
بعمـــق  الكويتيـــة 

الروابـــط التي تربطنـــا مع اإخواننا مبملكـــة البحرين، 
وندعـــو لتحقيـــق االأهـــداف املن�ســـودة يف املجـــال 

التعليمي، وبجميع املجاالت.

- ما أهم الش��روط والمعايير 
المطلوب��ة م��ن الطلب��ة الجتي��از 

االختبار؟
يجـــب اأن يرتاوح عمر الطالب املتقدم من 6-9 
�سنـــوات، واأن يكـــون قد اأنهـــى ما ال يقـــل عن �سنة 
درا�سيـــة نظامية علـــى االأقل، وح�ســـل على �سهادة 
معتمدة بذلك، �رصيطة اأن يتوافق مع �سلم االأعمار يف 
مدار�ـــص الرتبية اخلا�سة، واأال يكـــون قد انقطع عن 

الدرا�سة ملدة تزيد �سنة.
كما ي�س���رط اأال يك���ون مف�سوالً م���ن املدر�سة 
الأ�سبـــاب �سلوكية، واملطلوب اأخـــذ تعهد، اأ�سف اأن 
الإدارة مدار�ـــص الرتبيـــة اخلا�ســـة بالكويت احلق يف 
اإحلـــاق الطالب يف ال�سف الـــذي يتنا�سب مع قدراته 
العقلية والدرا�سيـــة، بعد اجتيازه التقييم النف�سي، 

واالختبارات التح�سيلية.

- هل هنال��ك اختبارات خاصة 
تطبق على المتقدمين؟

نعـــم، ويختلف نوعهـــا وفقـــاً لطبيعـــة االإعاقة 
ودرجتهـــا، وعليـــه لدينـــا يف الوفـــد متخ�س�ســـون 
بتطبيق هـــذه االختبارات وقيا�سهـــا، والتاأكد اأي�ساً 
مـــن اأن املتقدم �سي�ستفيد من هـــذه املنحة، والتي 
تهدف لتقـــدمي خدمـــة تعليمية هادفـــة ومتكاملة، 
والتي تبداأ مـــن بداية حياة الطالب وحتى ينتهي يف 

مرحلة ال�سف االأول الثانوي.
كمـــا اأن هنالك معايـــري فنية توؤخـــذ يف االعتبار 
ترتبـــط بدرا�ســـة نـــوع االإعاقـــة نف�سهـــا، ال�سمعيـــة 
والب�رصيـــة والذهنية، مـــع ا�ستثناء  بع�ـــص االإعاقات 

الذهنيـــة، والتـــي تولـــد احلركة املفرطـــة، والتي ال 
يكون لها – بواقع االأمر- ا�ستفادة كثرية.

- م��اذا ع��ن الحال��ة الصحية 
هنال��ك  ه��ل  نفس��ه؟  للطال��ب 

معايير محددة؟
مـــن االأهميـــة تقـــدمي تقارير و�سهـــادات طبية 
تثبـــت اأي عمليـــات جراحيـــة اأجريت للطالـــب، اأو اأي 
مر�ـــص ي�سكو منه، مع بيان احلالة ال�سحية لالأ�رصة اإن 
كانت تعاين اأي اأمرا�ص خمتلفـــة، وذكر نوع االإعاقة 
اإن كانـــت )وراثيـــة اأو خلقية( اأو ناجتـــة عن )حادث 
اأو مر�ـــص(، وكذلك ذكر اأنـــواع االأمرا�ص واحلوادث، 

وتواريخ االإ�سابة بها.

- ماذا عن الدراسات المتوفرة 
بدولة الكوي��ت لذوي االحتياجات 

الخاصة؟
تنق�ســـم الدرا�ســـات املتوفـــرة الأربعـــة اأق�سام 
رئي�ســـة، االأول وهـــي االإعاقـــة ال�سمعيـــة، وت�سمـــل 
املراحـــل االبتدائية واملتو�سطـــة والثانوية )تعليم 
عام(، واملرحلة االبتدائيـــة ومرحلة التاأهيل املهني 

)دبلوم تاأهيل مهني(.
والق�ســـم الثـــاين ويخت�ـــص باالإعاقـــة العقلية، 
ويتفـــرع منـــه التخلـــف العقلـــي الب�سيـــط، املرحلة 
االبتدائية، ومرحلة التاأهيل املهني )دبلوم التاأهيل 
املهنـــي(، متالزمـــة داون، ويتفـــرع منهـــا املرحلـــة 
االبتدائية، مرحلة التاأهيل املهني )دبلوم 
تاأهيل مهنـــي(، اإعاقة التوحـــد ويتفرع 
مرحلـــة  االبتدائيـــة،  املرحلـــة  منهـــا 
التاأهيـــل املهنـــي )دبلـــوم تاأهيل 

مهني(.
االإعاقـــة  الثالـــث  الق�ســـم 
االبتدائية  وباملراحل  الب�رصية، 
والثانويـــة  واملتو�سطـــة 
)تعليم عـــام(، واأخريا ق�سم 
االإعاقة احلركية، وباملراحل 
واملتو�سطـــة  االبتدائيـــة 

والثانوية )تعليم عام(.

- م��ا المزاي��ا 
المصاحب��ة له��ذه 

المنحة؟
توفر الكويت كل املتطلبات 

وامل�رصوفات التي يحتاجهـــا الطالب وب�سكل كامل، 
منهـــا امل�سكـــن، واالإعا�سة، والتنقل، كمـــا ي�رصف له 

راتب �سهري.

- كم عدد الطلبة البحرينيين 
)م��ن ذوي االحتياج��ات الخاصة( 

الذين يدرسون بالكويت؟
املجمـــوع الكلـــي لهـــم 43 طالبـــا وطالبـــة، 
موزعني كالتايل، مبدر�سة وفـــاء )متالزمة دوان( 
عـــدد )2( طالب وطالبة، مبدر�ســـة رجاء باملرحلة 
املتو�ســـط )اإعاقة �سمعية( بعدد )7( ثالثة طالب 
واأربع طالبات، بالرتبيـــة الفكرية )اإعاقة ذهنية( 
عدد )13( كلهم طالب، وبتاأهيل الرتبية الفكرية 
)21( طالبـــا وطالبـــة، منهـــم )15( طالبـــا، و)6( 

طالبات.

- م��ا ال��ذي يمي��ز التجرب��ة 
الكويتية في المجال التعليمي 

لذوي االحتياجات الخاصة؟
الكويـــت من الدولة ال�سباقة يف جمال الرتبية 
اخلا�سة، وهو حراك بداأ بنهاية اخلم�سينات، حيث 
اأولـــت الدولة واملجتمـــع معاً هذه الفئـــة اهتماماً 
كبرياً، وهنالك اأكرث 18 مدر�سة متخ�س�سة بذلك، 
�ساملة جلميـــع اأنواع االإعاقات، وباختالف درجاتها 

)الب�سيطة، املتو�سطة، ال�سديدة(.
ونحـــن االآن ب�سدد بنـــاء مدار�ص تربية خا�سة 
جديـــدة بكل حمافظـــات الكويـــت، و�ستكون بناء 
علـــى اأحـــدث امل�ستجـــدات الرتبويـــة، و�سن�ستمر 
– بذات الوقـــت- بتقدمي املنـــح الأبنائنا الطلبة 
يف البحريـــن، والتـــي ا�ستفـــاد منهـــا الكثـــريون، 
وهنالك حر�ص من وزارة الرتبية الكويتية واإميان 
قوي بـــاأن الطالـــب البحريني هو طالـــب كويتي، 
وهـــذا االهتمـــام مو�ســـول ومتجذر لـــدى القيادة 

ال�سيا�سية، وكل احلكومات الكويتية املتتالية.

- حدثن��ا عن تجرب��ة المرأة 
الكويتية ف��ي مجال التعليمي 

لذوي االحتياجات الخاصة.
املـــراأة الكويتيـــة عن�ـــرص اأ�سا�ـــص يف عمليـــة 
التعليـــم بالكويـــت، ونوؤكد دورهـــا املهم يف بناء 
االأ�ـــرصة والتي متثل النـــواة بتهيئة الن�ســـاأ، وتبلغ 
عـــدد املعلمـــات الكويتيات قرابـــة 1200 معلمة 
وهـــو رقم قيا�ســـي وكبري قيا�ساً بعـــدد ال�سكان، 

يف حـــني يبلغ عـــدد الطلبة 1500 طالـــب وطالبة 
تقريباً، اأي مبعدل معلمه لكل اأربعة طالب.

وللمـــراأة ثالثـــة اأدوار بهـــذا ال�سيـــاق، فنـــي، 
دورهـــا  عـــن  احلديـــث  ويف  واإداري،  تعليمـــي، 
التعليمي، فهو كبري وحيـــوي واأ�سا�ص، ولها دور 
تاأثري مبا�ـــرص يف عملية االرتقـــاء باحلراك الرتبوي 

اخلا�ص للذوي االحتياجات اخلا�سة. 
وجتدهـــا ت�ستغل طاقـــات الطـــالب بال�سكل 
ال�سحيـــح واملفيـــد، وحا�ـــرصة دائمـــاً يف االأن�سطة 
التعليميـــة املرتبطة باأهـــداف املدر�سة، وحتاول 
دوما مـــن خالل الغـــرف ال�سفيـــة وداخـــل اأ�سوار 
املدر�سة باأن توؤدي دورها كما يجب، ويف ا�ستثمار 
عقل الطالب، وباأن يكون منتجا وفاعال باملجتمع، 

وقادرا اأن ياأخذ دوره الطبيعي اأ�سوة بغريه.
من جانب اآخر، فـــاإن لالأم دورا مهما جداً بهذا 
اجلانـــب، بـــل هـــو االأهم اإن �ســـح التعبـــري، ولقد 
اأثبـــت لنا من خـــالل جتاربنا ولقاءاتنـــا امل�ستمرة 
مـــع اأوليـــاء االأمور بـــاأن دور االأهم كبـــري وحموري 
ومكمل للعملية التعليميـــة نف�سها، ويختزل على 

املعلمني الكثري من الوقت واجلهد.

بالخط��ة  المختل��ف  م��ا   -
التي تقوم  الفردية  الدراس��ية 
به��ا وزارة التربي��ة الكويتي��ة 
لتعلي��م وتربية ذوي االحتياجات 

الخاصة؟
يحتاج الطالـــب من ذوي االحتياجات اخلا�سة 
للمزيد من االهتمـــام والتدري�ص والتعليم، وعليه 
يحتاج الطالب خطة درا�سية خا�سة تقوم على نوع 
االإعاقـــة ودرجتهـــا، ولذى فنحن حري�ســـون دائماً 
بـــاأن ن�سع خطة درا�سية فردية لكل طالب، وحتى 
ن�ستطيـــع اأن نقـــوم بدورنا جتاهه مـــن الناحيتني 

)التعليمية والتعلمية(.

- م��ا الحاالت الت��ي تجدون 
صعوبة في التعامل معها؟

احلـــاالت ال�سديـــدة مـــن االإعاقـــات الذهنية، 
والتـــي حتتاج جهـــدا كبريا من جانـــب املعلمني، 
مـــع وجـــود احلر�ص اأن تاأخـــذ هـــذه ال�رصيحة حقها 
بالتعليـــم اأ�سوة بغريهـــا، واإذ ما اأردنـــا اأن نعطي 
كل ذي حـــق حقـــه، فالبـــد اأن نـــويل دومـــاً هـــذه 
ال�رصيحة حقها الكامـــل بذلك، وعليه فنحن ن�سعى 
دائمـــاً يف الرتبية اخلا�ســـة اأن ن�ستجلـــب و�سائل 
التعليـــم احلديثة واملتطـــورة ب�سكل م�ستمر؛ كي 
نحقق املنفعـــة الكربى للطلبـــة، ب�ستى �رصائحهم 

وت�سنيفاتهم.

- م��ا التش��ريعات الخليجية 
التي نحتاجها في مجال التربية 

الخاصة؟
علـــى  لي�ـــص  التعليمـــي،  التكامـــل  حتقيـــق 
م�ستـــوى الرتبية اخلا�سة فقط، بل على امل�ستوى 
التعليمـــي نف�سه، واأن يكـــون هنالك تن�سيق على 
م�ستـــوى الـــوزراء والقيـــادات ال�سيا�سيـــة؛ خدمة 
ل�سعوب املنطقة، خ�سو�ساً واأن التعليم وال�سحة 
اأ�سحيا مـــن اأهم املظاهـــر احل�ساريـــة لل�سعوب، 
واال�ستثمـــار يف العن�ـــرص الب�ـــرصي يبـــداأ بالتعليم؛ 
الأن من خالله �ستجـــد كل مظاهر التح�رص والتمدن 

االأخرى.

املنامـــة - بنا: جرًيا على عـــادة �سموه ال�سنوية، 
قامت اللجنة املنظمة للمكرمـــة الرم�سانية اخلا�سة 
برئي�ص الـــوزراء �ساحب ال�سمو امللكي االأمري خليفة 
بـــن �سلمـــان اآل خليفـــة منذ يـــوم االثنـــني املا�سي 
بتوزيع ال�سلع الغذائية االأ�سا�سية على عدد كبري من 
االأ�رص املتعففة واجلمعيـــات وال�سناديق اخلريية يف 

خمتلف مناطق مملكة البحرين. 
ورفع رئي�ـــص حملة تبوك للحج والعمرة اإبراهيم 
املر�سد اأ�سمـــى العرفان والتقديـــر ل�ساحب ال�سمو 
امللكـــي رئي�ص الوزراء علـــى مكرمتـــه الغالية التي 
جت�ســـد منوذجا لعطـــاءات �سمـــوه الوفـــرية ل�سالح 
الوطـــن واملواطنـــني، قائال “اإن �سمـــوه نهر فيا�ص 
باخلـــري واجلـــود والعطـــاء مبـــا يج�سد كـــرمي اأخالقه 
وخ�سالـــه االإن�سانية النبيلة”، داعيـــا اهلل عز وجل اأن 

ينعم على �سموه مبوفور ال�سحة والعافية.
مـــن جهتها، توجهـــت �سهيلـــة النعيمـــي نيابة 
عن اأع�ســـاء اللجنة، ببالغ ال�سكـــر واالمتنان ل�ساحب 
ال�سمـــو امللكـــي رئي�ص الـــوزراء على هـــذه املكرمة 
ال�سنويـــة التـــي تعك�ـــص مـــدى حر�ـــص �سمـــوه على 
م�ساركة املواطنني هذه املنا�سبة الدينية العظيمة، 

وال�سيمـــا من اأبنـــاء االأ�رص املتعففـــة، موؤكدة اأن ذلك 
لي�ص بغريب علـــى �سموه �ساحب االأيـــادي البي�ساء 

الذي يغمر اجلميع بعطاءاته الكبرية.  
واأكدت اأن �سموه هو والد اجلميع واملبادر دائما 
اإلـــى اأن يكون قريبا من املواطنني ويتوا�سل معهم 

يف الظروف كافة، وال ياألو جهدا يف اتخاذ كل ما يلزم 
مـــن اأجل التخفيف عنهم، ولذلك فاإن حمبة �سموه يف 
القلـــوب ال ميكن و�سفها، �سائلة املولى عز وجل اأن 
يحفظ �سمـــوه واأن يدمي عليه نعمة ال�سحة والعافية 
والعمر الطويل.  ونوهـــت اإلى اأن اللجنة ت�رصفت باأن 

تقـــوم بتوزيع مكرمـــة �سموه على العديـــد من االأ�رص 
املتعففـــة يف املحـــرق بجميـــع مناطقها اإلـــى جانب 
الرفاع والبديع والـــزالق وغريها، موؤكدة اأن املكرمة 
اأثلجت �ســـدور االأهايل واأدخلـــت البهجة والفرحة يف 
نفو�سهـــم.  وقالـــت النعيمـــي “اإن املتابعة احلثيثة 

من قبل �ساحب ال�سمو امللكي رئي�ص الوزراء الأحوال 
املواطنـــني متثل منوذجا فريدا يف القيادة يتميز به 
�سمـــوه، واإن توجيهات �سمـــوه للم�سوؤولني دائما ما 
حتث على العمل من اأجل توفري �سبل احلياة الكرمية 
للمواطنـــني”، داعية املولى العلـــي القدير اأن حتل 
منا�سبـــة �سهر رم�سان املبـــارك على مملكة البحرين 
قيـــادة و�سعبـــا باخلـــري والـــربكات، واأن يحفظ اهلل 
قيادتنـــا احلكيمة التي تعمل جاهدة مـــن اأجل رفعة 

البحرين وازدهارها. 
مـــن جانبهم، اأعـــرب املواطنون الذيـــن ت�سلموا 
املكرمة الرم�سانية عـــن خال�ص �سكرهم وتقديرهم 
ل�سمـــوه علـــى مبادرتـــه ال�سخيـــة التي جت�ســـد �سيم 
االإح�ســـان والكـــرم التي يتميـــز بها �سمـــوه والعائلة 
املالكـــة الكرمية، موؤكدين اأن وقـــوف �سموه الدائم 
اإلى جانبهـــم وم�ساعيـــه االإن�سانية النبيلـــة لتخفيف 
تبعات احليـــاة عنهم تدلل على مـــا يحظى به �سموه 
مـــن اإح�سا�ص راق وقلوب كبري، �سائلني اهلل عز وجل 
اأن يحفـــظ �سموه واأن يلب�ســـه ثياب ال�سحة والعافية 
والعمـــر الطويل، واأن يجزيه العلي القدير عن اأعماله 

النبيلة ل�سالح الوطن واملواطنني خري اجلزاء.

 اإبراهيم النهام

ت�سوير- خليل اإبراهيم
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رئي�س الوزراء ال يتوانى عن تقدمي الدعم جلميع �رشائح املجتمع
“�لبحرين للكل و�لكل للبحرين” ت�سعد �أطفال ذوي �الحتياجات... �أولياء �أمور:

�ملنام����ة - بنا: نظمت فعالي����ة “�لبحرين للكل 
و�ل����كل للبحرين” �أم�س �ل�س����بت وللعام �لثاين على 
�لتو�يل �حتفاال كب����ر� وترفيهيا مبدينة �لتنني يف 
حمافظة �ملحرق، �س����ارك فيه �أك����ر من 100 طفل 
م����ن ذوي �الحتياج����ات �خلا�س����ة م����ن �ملو�طن����ني 
و�ملقيم����ني باخت����اف جن�س����ياتهم، حي����ث ق�س����ى 
�الأطف����ال يوم����ا مليئ����ا بامل����رح و�الأن�س����طة ورو�ية 

�لق�س�س و�الأهازيج �ل�سعبية.
و�أكد �ملن�س����ق �ملقيم لاأمم �ملتحدة و�ملمثل 
�ملقيم لربنامج �الأمم �ملتحدة �الإمنائي يف �لبحرين 
�أم����ني �ل�رشق����اوي �أهمي����ة ه����ذه �لفعالي����ات؛ الأنه����ا 
حتت�س����ن روح �أه����د�ف �لتنمي����ة �مل�س����تد�مة لاأمم 
�ملتح����دة، وه����ي ت����دل على جت����اوز جمي����ع �حلو�جز 

لتوفر دعم لاأطفال ذوي �الحتياجات �خلا�سة.
من جانب����ه، �أعرب مدير �ملرك����ز �الإعامي لاأمم 
�ملتح����دة يف �لبحرين �س����مر �لدر�بيع عن �س����عادته 
بامل�ساركة يف هذ� �حلفل �ملميز �ملخ�س�س الأطفال 
مميزي����ن م����ن ذوي �الحتياجات �خلا�س����ة، م�س����يد� 
بدع����م �حلكوم����ة بقي����ادة �س����احب �ل�س����مو �مللكي 
رئي�����س �لوزر�ء ملثل هذه �ملو�س����وعات �ملجتمعية 

و�الإن�سانية.
و�رشح����ت �مل�س����وؤولة ع����ن تنظي����م �الحتف����ال 
نفيديت����ا د�دفايل باأن جناح ه����ذ� �حلدث يرجع �إلى 
توجيه����ات رئي�س �لوزر�ء �س����احب �ل�س����مو �مللكي 
�الأم����ر خليف����ة ب����ن �س����لمان �آل خليف����ة و�ملكت����ب 
�الإعام����ي لاأم����م �ملتح����دة يف �لبحري����ن وجمموع����ة 
�لتنني �لتجارية )در�جون �سيتي(، ووز�رة �لد�خلية 

�لذين قدمو� جميعا دعما با حدود”.
و�س����ارك يف �الحتفال �لفنانان �لبحرينيان “�أم 
هال” و “بابا يا�سني” �إذ قاما بتقدمي فقرة لرو�ية 

�لق�س�س �لعربية �لتي ترجمت �إلى �للغة �الإجنليزية 
و�إلى لغة �الإ�س����ارة، يف حني ق����دم �لفنان �لبحريني 

حامد �لفرد�ن بع�س �الأغاين �ل�سعبية لاأطفال.
كما �س����هد �الحتفال توزيع هد�يا على �الأطفال 

�مل�س����اركني من قبل �جلهات �لر�عي����ة وهي: وز�رة 
�لد�خلي����ة، “مدين����ة �لتنني”، �رشكة �س����د�د، و�رشكة 
“�إم. �إ�س.�آي����ه لل�س����باقات”، و�رشكة “ليتل �س����يزرز 

بيتز�”.

م����ن جانبهم، عرب �أولياء �الأمور و�الأطفال �لذين 
�ساركو� يف �لفعالية عن خال�س �سكرهم وتقديرهم 
لرئي�س �لوزر�ء �ساحب �ل�سمو �مللكي �الأمر خليفة 
بن �س����لمان، �ل����ذي ال يتو�ن����ى عن تق����دمي �لرعاية 

و�مل�س����اندة ملختلف �رش�ئح �ملجتم����ع، ولتوجيهات 
�س����موه �لد�ئمة لاهتمام بذوي �الحتياجات �خلا�سة 
و�رشورة توف����ر �الأدو�ت �لتي متكنهم من �الندماج 

يف �ملجتمع و�مل�ساهمة يف تنمية �لوطن وتقدمه.

19.6 األف اأجنبي ميتهنون الوظائف الطبية يف البحرين
156 خريجا �لتحقو� بالربنامج �لتدريبي �لعام �ملا�سي... �ل�سالح:

�أف�سحت وزيرة �ل�سحة فائقة �ل�سالح باأن 
�إجمايل عدد ممار�سي �ملهن �لطبية يف �لبحرين 
من �الأجانب مبختلف �لتخ�س�سات و�لقطاعات 

بلغ 19 �ألفا و682 عاما.
وف�س���لت �لوزي���رة يف رده���ا على �س���وؤ�ل 
للنائ���ب فاطمة �لع�س���فور، �أن ع���دد �لعاملني 
منه���م يف �لقط���اع �لع���ام بل���غ 8993 عام���ا، 
وذل���ك يف نط���اق وز�رة �ل�س���حة، و�خلدم���ات 
�لطبية �مللكي���ة �لتابعة لقوة دف���اع �لبحرين، 
و�إد�رة  �جلامع���ي،  حم���د  �ملل���ك  وم�ست�س���فى 
�ل�س���وؤون �ل�س���حية و�الجتماعي �لتابعة لوز�رة 

�لد�خلية.

و�أ�سافت �أن عدد �لعاملني منهم يف �لقطاع 
�خلا����س بل���غ 10689 عام���ا، يف تخ�س�س���ات 
�لط���ب �لب�رشي، وط���ب �الأ�س���نان، و�لتمري�س، 

و�ل�سيدلة، و�ملهن �ملعاونة.
وبينت �أنه فيم���ا يتعلق بطلبات �لتوظيف 
ملهن���ة �لطب، ف���اإن �ل���وز�رة وبناء عل���ى قر�ر 
جمل����س �ل���وزر�ء يف 12 �أكتوب���ر 2014 ب�س���اأن 
تدري���ب �الأطباء حديثي �لتخ���رج على نفقتها، 
تتول���ى �ل���وز�رة تدري���ب �خلريج���ني ملدة من 
4 �إل���ى 6 �س���نو�ت، دون �اللت���ز�م بتوظيفهم، 
�إال مل���ن �جت���از �لتدري���ب بنج���اح، وبن���اء على 
حاجة �ل���وز�رة �لفعلية ومدى توف���ر �لكفاء�ت 

�ملطلوبة.
و�أ�سارت �إلى �أن عدد من �لتحق من خريجي 

�لطب بربنامج تدري���ب �الأطباء من �ملو�طنني 
خال �ل�س���نة �ملالي���ة 2015 و2016 بلغ 146 
طبيب طب ب�رشيا، �إ�سافة �إلى 10 �أطباء �أ�سنان.

و�أو�س���حت �أن ديو�ن �خلدم���ة �ملدنية هو 
�جله���ة �ملعني���ة با�س���تام طلب���ات �لتوظي���ف 
للوظائ���ف �لتي يت���م �الإعان عنه���ا، و�الإ�رش�ف 

عل���ى �س���وؤون �لتوظيف و�لتعيني، و�مل�س���در 
�لرئي�س للر�غبني يف �حل�سول على �ملعلومات 

�ملتعلقة باأنو�ع �لتوظيف يف �خلدمة �ملدنية.

• فاطمة �لع�سفور يف لقاء �سابق لها مع وزيرة �ل�سحة	

التخصص 
�لطب �لب�رشي 
طب �الأ�سنان 

�لتمري�س
�ل�سيدلة

�ملهن �ملعاونة
�ملجموع �لكلي

القطاع العام
1358

57
6120

226
1232
8993

القطاع الخاص
2791

559
4341
1120
1878

10689

إجمالي ممارسي المهن الطبية األجانب حسب القطاع والتخصصات

ت��وظ��ي��ف جم��ت��ازي �ل��ربن��ام��ج �ل��ت��دري��ب��ي م��ره��ون ب��ال�����س��و�غ��ر و�ل��ك��ف��اءة
�سيد علي املحافظة

“التنمية ال�سيا�سية” يدّرب طالب العلوم التطبيقية
البحرين اأولت م�ساريع التنمية امل�ستدامة اأهمية كبرية

خال �ملوؤمتر �خلليجي �ل�سود�ين للتنمية �مل�ستد�مة... حميد�ن: 

مدينة عي�سى - وز�رة �لعمل و�لتنمية �الجتماعية: 
�أقامت جمعية �لبحرين للتو�فق �الجتماعي و�لوطني، 
�أم����س �ملوؤمت���ر �خلليجي �ل�س���ود�ين �لث���اين للتنمية 
�مل�س���تد�مة بعن���و�ن “خليجنا يجمعن���ا”، حتت رعاية 

وزير �لعمل و�لتنمية �الجتماعية جميل حميد�ن.
وبه���ذه �ملنا�س���بة، �أكد حمي���د�ن �أن م�س���وؤولية 
�لتنمية �مل�ستد�مة ت�ستلزم ت�سافر �جلهود �لر�سمية 
و�الأهلية كافة، �إذ �إن ما يتم و�سعه من خطط وبر�مج 
وتوجيهات عليا لن يحقق �أهد�فه �إال من خال �رش�كة 
�جتماعي���ة فاعلة وموؤثرة من قب���ل �الأفر�د ومنظمات 
�ملجتم���ع �مل���دين وغره���ا؛ لرتجمتها �إل���ى �إجر�ء�ت 
وبر�مج وفعاليات ملمو�سة على �أر�س �لو�قع، م�سر�ً 
�إل���ى �أهمية ح�س���د جميع �جلهود م���ن قبل �حلكومات 
و�ملوؤ�س�س���ات و�الأف���ر�د ومنظم���ات �ملجتمع �ملدين 
للق�س���اء عل���ى �لفق���ر بجمي���ع �أ�س���كاله، و�لنهو�س 
بامل�س���توى �ملعي�سي لاأفر�د و�الأ�رش، وتعزيز قدر�ت 
�ملجتمعات �سمن بيئة نظيفة ومو�رد كافية، يف ظل 
تو�فر خدمات تعليمية و�سحية و�جتماعية الئقة، مع 

�سمان �لعمل �لائق للجميع.
وق���ال �لوزي���ر “�إن �لبحري���ن تعت���رب م���ن �أو�ئل 
�ل���دول �لعربية، �لتي �أولت م�س���اريع وبر�مج �لتنمية 
�مل�س���تد�مة �أهمي���ة كب���رة، ويرجع ذلك �إل���ى �إميان 
�لقيادة �لر�س���يدة، باأهمية تعزي���ز �لنهج �لتنموي”، 
م�س���ر�ً �إلى �جلهود �لتي بذلتها �ململكة، �إذ بادرت 
بتن�س���يق �جله���ود �لعربي���ة، وبل���ورة موق���ف عربي 

موحد ح���ول �أولويات و�حتياج���ات �ملنطقة �لعربية، 
و�إي�س���ال �س���وتها لاأمم �ملتحدة، قبل �عتماد �الأمم 
�ملتح���دة الأهد�ف �لتنمية �مل�س���تد�مة 2030، وذلك 
من خال”وثيق���ة �لبحرين يف �لتنمية �مل�س���تد�مة”، 
�لتي �س���درت عن �ملنتدى �لعربي رفيع �مل�س���توى 
حول �لتنمية �مل�س���تد�مة، و�لذي عقد برعاية رئي�س 
�ل���وزر�ء �س���احب �ل�س���مو �مللك���ي �الأم���ر خليفة بن 
�س���لمان �آل خليفة يف مايو �لعام 2015، �إذ ت�س���منت 
�لوثيقة 19 تو�س���ية ح���ول �أهم �لق�س���ايا �ملتعلقة 
بالتنمية �مل�ستد�مة، ومت �عتمادها كوثيقة �أ�سا�سية 
يف مرحل���ة �لتفاو����س �لعرب���ي �الأممي، ح���ول �أهد�ف 
�لتنمية �مل�س���تد�مة. و�أ�س���اف حمي���د�ن �أن �لبحرين 
تعم���ل ويف �إطار �لتعاون �لعرب���ي �لقائم حتت مظلة 
جامع���ة �لدول �لعربية، على تنفي���ذ خطة عمل عربية 

طموحة، لتنفي���ذ �أجندة �لتنمية �مل�س���تد�مة 2030، 
تكف���ل ه���ذه �خلط���ة �ملر�جع���ة �لدوري���ة، و�ملتابعة 
�لفعال���ة، للجهود �ملبذولة على �مل�س���توى �لوطني، 
لتنفي���ذ هذه �الأه���د�ف على مدى �ل�س���نو�ت �خلم�س 
ع����رشة �ملقبل���ة، ومب���ا ينعك����س على حي���اة �ملو�طن 

وحتفيز �حلركة �لتنموية عموما.
ويف كلم���ة للممثل �ملقيم الأن�س���طة بر�مج �الأمم 
�ملتح���دة باالإناب���ة و�ملمث���ل �ملقيم لربنام���ج �الأمم 
�ملتح���دة �الإمنائي �ألقاها م�س���وؤول �لرب�مج �لتنموية 
علي �س���لمان �أكد �أن برنامج �الأم���م �ملتحدة �الإمنائي 
يرحب بجمي���ع �ملبادر�ت �لوطني���ة و�الإقليمية لرفع 
م�س���توى �لوعي ح���ول �لعاقة �لوثيقة ب���ني �لتنمية 
وموؤ�س�س���ات �ملجتمع �ملدين خ�سو�س���ا �سمن نطاق 

�أهد�ف �لتنمية �مل�ستد�مة.

للتنمي���ة  �لبحري���ن  معه���د   – �ملنام���ة 
�ل�سيا�س���ية: نّظ���م معه���د �لبحري���ن للتنمية 
دورة  �ملا�س���ي  �خلمي����س  ي���وم  �ل�سيا�س���ية 
تدريبي���ة لطاب ق�س���م �لعل���وم �ل�سيا�س���ية 
بجامعة �لعلوم �لتطبيقي���ة بعنو�ن “مهار�ت 
�لتحليل �ل�سيا�سي”، �سملت تعريف �لتحليل 

�ل�سيا�سي، و�أهم �أدو�ته ومناهجه.
�أقيم���ت �لدورة يف �إط���ار �لتعاون �لقائم 
�الأكادميي���ة  و�ملوؤ�س�س���ات  �ملعه���د  ب���ني 
�لعل���وم  جامع���ة  بينه���ا  وم���ن  و�لبحثي���ة، 
�لتطبيقي���ة، و�ل���ذي يهدف �إلى ن����رش وتنمية 
�لوع���ي �ل�سيا�س���ي وثقاف���ة �لدميقر�طي���ة، 
ال�سيما بني �س���باب �جلامعات، و�لتي حتظى 
بن�سيب و�فر �سمن خطة �لفعاليات و�لرب�مج 
�ل���دورة  و�أك���دت  �ملعه���د،  يطلقه���ا  �لت���ي 
�لتدريبية �لتي قدمها رئي�س ق�سم �لتدريب 
�ل�سيا�س���ي باملعه���د خال���د فيا����س، �أهمية 

�لتحليل �ل�سيا�س���ي، يف تكري�س ثقافة �لبعد 
عن �الأحكام �ملطلقة، وفتح �الآفاق للبحث يف 
كاف���ة �الحتماالت �ملمكن���ة، و�لتهيئة لقبول 
�لر�أي �الأخر، وحتقيق �لدقة و�لعمق يف تناول 
كافة �الآر�ء و�لق�س���ايا، و�لبعد عن �مل�س���الح 
و�الآر�ء �لعاطفي���ة و�لت���ي ق���د تاأت���ي بنتائج 

عك�سية توؤثر على م�سار �لتحليل و�أهد�فه.
وخال �لدورة، �س���ارك �لطلبة يف �لتدرب 
على من���اذج تطبيقي���ة للتحليل �ل�سيا�س���ي، 
�لظو�ه���ر  لبع����س  �لتعر����س  خ���ال  م���ن 
و�ملو�ق���ف �ل�سيا�س���ية، وحماول���ة حتليله���ا 
با�ستخد�م �أكر من منهج يف �لتحليل �لو�حد، 
�عتم���اًد� عل���ى حتليل �لبيئ���ة �ملحيطة حمليًّا 
و�إقليميًّا ودوليًّا، ور�س���د �لو�قع �ل�سيا�س���ي 
و�القت�س���ادي و�الجتماعي و�لثقايف �ل�س���ائد 
وغره���ا من �ملدخ���ات �لتي توؤث���ر يف عملية 

�تخاذ �لقر�ر.
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مركز خا�ص للمدمنني منف�سل عن مر�سى “الطب النف�سي”
مبوا�صفات خا�صة ويدار من اللجنة الوطنية بـ “الداخلية”... ال�صالح:

ك�صـــفت وزيرة ال�صحة فائقة ال�صالح عن اإن�صاء 
مركز متخ�صـــ�ص لعـــاج الإدمان ذي مبنى منف�صـــل 
مبوا�صـــفات خا�صـــة عن م�صت�صـــفى الطب النف�صي 

التابع لوزارة ال�صحة.
وقالـــت: “اإن فكرة اإن�صـــاء املبنى جـــاء من قبل 
اللجنـــة الوطنيـــة ملكافحـــة الإدمـــان برئا�صـــة وزير 

الداخلية”.
وبينـــت اأن مركـــز عـــاج الإدمان يف م�صت�صـــفى 

الطب النف�صي يدار بالتعاون مع وزارة الداخلية.
واأو�صحت اأن فكرة ف�صل املبنى عن م�صت�صفى 

الطـــب النف�صـــي، هـــو لإدراك الـــوزارة يف مرئياتها 
ب�رضورة ف�صـــل املدمنـــن عن باقي احلـــالت داخل 

امل�صت�صفى.
واأردفـــت: اإن ازديـــاد اأعـــداد املدمنـــن يرجع 
لعوامل عدة خارجة عن نطاق �صـــيطرة وزارة ال�صحة، 
اإذ يقت�رض دور الـــوزارة على العاج فقط، فيما يرجع 
الدور مبكافحتها ملوؤ�ص�صات املجتمع املدين والأ�رضة 

بالدرجة الأولى وو�صائل الإعام.
وقالـــت: “هناك خطة اإ�صـــراتيجية تقع �صـــمن 
اإطـــار اللجنة الوطنية بال�صـــراك مع وزارة �صـــوؤون 
ال�صباب والريا�صـــة ووزارة الربية والتعليم للعمل 

علـــى مكافحة الإدمان؛ كون الق�صـــية بات لها اأبعاد 
اأمنية.

حمالت توعوية
واأ�صـــارت ال�صـــالح اإلى اأن وزارة ال�صحة ت�صعى 
من خال اإدارة التثقيف ال�صـــحي اإلـــى ن�رض احلمات 
التوعويـــة يف املجمعات وبرامج ال�صـــحة املدر�صـــية 
داخـــل املدار�ص واجلامعـــات للطلبة، وذلك �صـــمن 

خطة عمل تعزيز ال�صحة وال�صحة املدر�صية.
وقالـــت: “لدينـــا مكاتـــب للتوعيـــة بالأمرا�ص 
املزمنـــة داخـــل املراكز ال�صـــحية وجـــار العمل على 

تو�صعتها، متى ما دعت احلاجة”.
واأ�صـــافت اأن هناك برناجما اأ�صبوعيا تلفزيونيا 
)طبيبك( ور�صالة اإذاعية، يحمان ر�صائل توعوية يف 

كل حلقة.
واأ�صـــارت اإلـــى اأن عمليـــة التوعيـــة بحاجـــة اإلى 
ا�صـــتمرار وتكاتـــف جميع اجلهات مع الـــوزارة ومنها 

موؤ�ص�صات املجتمع املدين.

لجان أسبوعية
وحـــول نق�ص الأدوية، ذكرت اأن وزارة ال�صـــحة 
تقوم مبراقبة نق�ص الأدوية من خال جلان اأ�صبوعية 
تعمـــل على مراقبة ومتابعة الأدوية مع كل املديرين 

والوقوف على الحتياجات وامل�صكات.
من جانب اآخر، اأ�صـــارت ال�صالح اإلى اأن املجل�ص 
القت�صـــادية  التنميـــة  وجمل�ـــص  لل�صـــحة  الأعلـــى 
يدر�صان امل�صـــاريع ال�صـــياحة العاجية يف البحرين، 
فهنـــاك حالياً عدد من امل�صـــتثمرين يف هذا املجال، 
و�صي�صـــرك فيـــه كل مـــن جامعـــة اخلليـــج العربي، 

وم�صت�صفى امللك عبداهلل اجلامعي. 
وبينت اأن ال�صـــياحة العاجيـــة يف الدول العربية 
املجاورة مثل م�رض والأردن تعتمد ب�صـــكل كبري على 

القطاع اخلا�ص ولي�ص احلكومي.
واأو�صـــحت اأن برامـــج ال�صـــياحة العاجية مدرج 
حتت اإطار املجل�ص الأعلى لل�صـــحة وجمل�ص التنمية 

القت�صادية، والوزارة لي�صت معنية به.
واأردفت: “اإن نظام اجلودة وحت�صـــن اخلدمات 
تعكـــف عليه الـــوزارة بالتعـــاون مع ديـــوان اخلدمة 
املدنيـــة، اإذ يتـــم حاليـــاً العمـــل علـــى اإقامـــة ور�ص 
عمـــل للوكاء والوكاء امل�صـــاعدين لتح�صـــن الأداء 
املوؤ�ص�صي، ويعد العتماد الكندي العاملي من اأقوى 

العتمادات واأف�صل من نظام الآيزو”.

• فائقة ال�صالح	

مروة خمي�ص

ازدياد اأعداد املدمنن لعوامل خارجة عن �صيطرة “ال�صحة”
ـــة ملـــكـــافـــحـــة الإدمـــــــــان ـــجـــي ـــصـــراتـــي ـــة اإ� ـــط وجــــــــود خ
ال�صحية  املراكز  داخل  التوعية  مكاتب  تو�صعة  على  العمل 
جلان اأ�صبوعية يف “ال�صحة” تعمل على مراقبة ومتابعة نق�ص الأدوية 

25 األف معاملة قدمها مركز الت�سال يف الربع الأول
مبتو�صط ا�صتجابة 96 % ... الإ�صكان: 

املنامـــة - بنـــا: اأعلنت وزارة الإ�صـــكان اإن 
اإجمـــايل عـــدد املعامـــات التـــي قدمهـــا مركز 
الت�صال الوطني خلدمة املواطنن بلغت اأكرث 
مـــن 25 األف معاملـــة يف الربـــع الأول من العام 

اجلاري مبتو�صط ن�صبة ا�صتجابة 96 %.
وتابعت الوزارة اأن خيارات التوا�صل التي 
مت اإتاحتهـــا للمواطنـــن عـــر مركز الت�صـــال 
الوطني حتظى باإقبال املواطنن، م�صـــرية اإلى 
اأن الإح�صـــاءات الدوريـــة للمركز ت�صـــري اإلى اأن 
عدد املكاملـــات الهاتفية الـــواردة بلغت اأكرث 
من 22 األف وما يقارب 2000 مكاملة �صـــادرة 

عن املركز يف الربع الأول من العام 2017.
واأردفـــت اأن اأغرا�ـــص الت�صـــالت جـــاءت 
متنوعـــة لي�صـــل متو�صـــط ن�صـــبة ال�صتف�صـــار 
حـــول التقدم خلدمة اإ�صـــكانية جديـــدة 68.86 
% خـــال الربـــع الأول من العام وبلغت ن�صـــبة 
املكاملـــات الـــواردة حول تاأخر ت�صـــليم الطلب 
الإ�صـــكاين 31.85 % مـــن اإجمـــايل املكاملـــات 
الـــواردة، وبلغـــت عدد ال�صـــكاوى املقدمة عر 
مركز الت�صـــال 55 �صكوى فقط لتقدر ن�صبتها 

بـ 0.83 %.

واأ�صـــافت الوزارة اأن مركز الت�صال التابع 
لوزارة الإ�صـــكان ا�صـــتطاع خدمة العماء بن�صبة 
جنـــاح تقدر بـ 96 % ومبتو�صـــط معدل انتظار 
12 ثانيـــة فقط، علـــى اأن يتم متابعة 1.28 % 
حالة من قبل الأق�صـــام املعنيـــة، وحول طبيعة 
ال�صتف�صـــارات مـــن ات�صـــالت املواطنن جاء 
اأغلبها لا�صتف�صـــار عن حالة الطلب الإ�صـــكاين 
تليهـــا  مكاملـــة،   2700 يقـــارب  مـــا  لتبلـــغ 
املكاملات الـــواردة عن برنامـــج “مزايا” لتبلغ 

اأكرث مـــن 2500 مكاملة، وحوايل 2380 مكاملة 
تتعلق مبعايري ا�صتحقاق اخلدمات الإ�صكانية.

وفيمـــا يتعلـــق بحجـــز املواعيد، اأو�صـــحت 
الإ�صـــكان اأنهـــا قامـــت بحجـــز اأكرث مـــن 2100 
موعـــدا بناء علـــى طلب املواطنـــن منها 816 
موعـــد من اأجـــل تقدمي طلـــب اإ�صـــكاين جديد، 
ملراجعـــة مركز خدمـــات الزبائن مبقـــر الوزارة 
الرئي�صـــي بالدبلوما�صـــية، و521 موعـــدا مبقر 
بنـــك الإ�صـــكان يف دانات املدينـــة، يليها 222 
موعد طلب اإ�صكاين جديد ملراجعة فرع خدمات 
الزبائن مبقر بنك الإ�صكان يف برج املوؤيد، و92 
موعد للحمات التفتي�صية، بالإ�صافة اإلى 257 
للتقدم برنامج “مزايا” مبقر الوزارة الرئي�صي 
بالدبلوما�صـــية، و369 مبقـــر بنك الإ�صـــكان يف 

برج املوؤيد.
مواطـــن   1302 اأن  الإح�صـــاءات  وبينـــت 
توا�صلوا مع الوزارة وطرحوا ا�صتف�صاراتهم لها 
 Live( عر خدمـــة املحادثة الكتابيـــة املبا�رضة
الإلكروين مبتو�صـــط  الوزارة  Chat( مبوقـــع 
ا�صـــتجابة 10 دقائـــق يف الربـــع الأول من العام 

اجلاري.

خلف: مبنى دائم ملنتجات املزارعني ي�ستوعب 60 حمالً

و�صـــوؤون  الأ�صـــغال  وزارة   - املنامـــة 
البلديـــات والتخطيـــط العمـــراين: اأكـــد وزير 
والتخطيـــط  البلديـــات  و�صـــوؤون  الأ�صـــغال 
العمراين ع�صـــام خلف اأن الوزارة تنفذ �صمن 
خططها الإ�صـــراتيجية عدًدا مـــن املبادرات 
وامل�صاريع ال�صتثمارية امل�صاهمة يف الرتقاء 
بالقطـــاع الزراعـــي يف اململكـــة؛ تعزيزا لدور 
القطـــاع يف حتقيق الأمن الغذائي مبا ي�صـــب 

يف التنمية ال�صاملة.
جاء ذلـــك خال زيارتـــه التفقدية ملبنى 
�صـــوق املزارعن يف هورة عايل؛ لاطاع على 

�صـــري العمل باملوقع، يرافقه كل من الوكيل 
امل�صاعد ل�صـــوؤون الزراعة �صـــلمان اخلزاعي، 
اإدارة ال�صـــيانة ع�صـــام م�صـــطفى،  ومديـــر 
والرئي�ـــص التنفيذي لبنـــك البحرين للتنمية 
�صطام الق�صـــيبي، وال�صيخ ه�صام اآل خليفة، 

وعدد من امل�صوؤولن.
واأ�صـــار خلف باأن تكلفـــة املرحلة الأولى 
للم�ـــرضوع بلغـــت 250 األـــف دينـــار، ويقـــام 
بالتعـــاون والتن�صـــيق مع متكـــن، حيث يتم 
اإن�صـــاء مبنى خدمي متكامل �صي�صتوعب نحو 

60 حمل بيع للمزارعن.

• با�صم احلمر	

ا�ستوعبنا 3 اآلف طالب اإ�سايف عمن يحق لهم الت�سجيل يف الأول البتدائي
تعك�ص امل�صتوى احلقيقي للطاب... النعيمي: 

املنامـــة - بنـــا: اأكـــد وزيـــر الربيـــة والتعليم 
ماجـــد النعيمـــي التـــزام الـــوزارة بتوفـــري اخلدمات 
التعليمية جلميع م�صـــتحقيها، وفـــق ما حدده قانون 
التعليـــم، ومبـــا يتوفر مـــن مقاعد �صـــاغرة عند بدء 
العام الدرا�صـــي، م�صريا اإلى اأنه مت ا�صتيعاب الطلبة 
من مواليد �صـــبتمر واأكتوبـــر ونوفمر 2011، وهو 
ما تعـــذر توفره بالن�صـــبة ملواليد دي�صـــمر والبالغ 
عددهم 1300 طالبا. واأ�صار الوزير يف حوار مع وكالة 
اأنباء البحرين )بنا( اإلى اأن نتائج المتحانات الوطنية 
ل تعك�ص امل�صتوى احلقيقي للطلبة، اإذ اإن معظمهم 
كانـــوا ل يهتمون بها، بل اإن عـــددا كبريا منهم كان 
يعيـــد الورقة فارغة اأو �صـــبه فارغـــة؛ كونها مل تكن 

حتت�صب لها درجات يف املعدل الراكمي للطالب.

غير ملزمين بتسجيل من هم أقل من 6 سنوات
واأ�صار النعيمي، اإلى اأن د�صتور البحرين وقانون 
التعليم رقم 27 ل�صنة 2005، كفا احلق يف التعليم 
الأ�صا�صـــي املجـــاين لأبناء اململكة ممن هم يف �صـــن 
الإلـــزام، وعليه فاإن الوزارة ملتزمة بتوفري اخلدمات 

التعليمية جلميع م�صتحقيها.
واأ�صـــاف اأن نيـــل هـــذا احلق مت حتديـــده وفق 
املادة ال�صاد�صـــة من قانون التعليـــم، والتي تن�ص 
علـــى “اأن التعليـــم الأ�صا�صـــي حق لاأطفـــال الذين 
يبلغـــون ال�صاد�صـــة مـــن عمرهـــم يف بدايـــة العـــام 
الدرا�صـــي، وتلتـــزم اململكة بتوفريه لهـــم”، اأي يف 
31 اأغ�صـــط�ص من كل عام كحد اأق�صى، اإل اأن املادة 
ذاتها فتحت باًبا لإمكان ت�صجيل من هم اأقل من هذه 

ال�صن، يف حال توافر مقاعد �صاغرة. 

م�صـــريا اإلـــى اأن القرار الوزاري بـــاأن يكون احلد 
الأق�صى للت�صـــجيل يف املدار�ص احلكومية واخلا�صة 
علـــى حد �صـــواء هو نهايـــة دي�صـــمر 2011، اأي مبا 
يعادل 4 اأ�صهر اأقل من ال�صن القانونية؛ وذلك لإتاحة 
اأكرث فر�صـــة ممكنة لاأبناء الطلبة، ولكننا قيدنا هذا 
ال�صـــتثناء بـ 3 �رشوط، الأول اأن تكون هناك �ش���واغر 
يف املدار�ص احلكومية واخلا�صـــة، مبا ل يخل بطاقة 
املدار�ـــص ال�صـــتيعابية ول يوؤثـــر �صـــلبا علـــى احلد 
الأدنى املطلوب من الأداء التعليمي. الثاين �صـــمان 
تكافوؤ الفر�ص، بحيث ل يتم ال�صـــماح بت�صجيل طلبة 
قبل بلوغهم ال�صن املقررة قانونا، يف منطقة، وعدم 
ت�صـــجيل من هم يف ذات ال�صـــن يف منطقة اأخرى. اأما 
ال����رشط الثال���ث فه���و اإعط���اء الأولوي���ة املطلقة يف 
الت�صـــجيل لاأبنـــاء الطلبة الذين اأمتوا 6 �صـــنوات يف 
بداية العام الدرا�صـــي، باعتبـــار اأن تعليمهم يف هذا 
ال�صـــن ل ي�صـــبح حقا فقط، واإمنا اإلزاما على الوزارة 
وويل الأمر، ثم فتح باب الت�صـــجيل لاأقل �صنا باأربع 

�صهور، تدريجيا، الأول فالأول ح�صب ال�صن.
ونـــوه اإلـــى اأن املدار�ـــص احلكوميـــة جنحـــت يف 
توفري املقعد الدرا�صـــي يف العام الدرا�صـــي املقبل 
جلميع الأطفال الذين بلغوا 6 �صنوات، وبعد درا�صة 
ال�صواغر املتبقية يف املدار�ص، مت ا�صتيعاب الطلبة 
من مواليد �صبتمر واأكتوبر ونوفمر 2011، وبذلك 
نكون قد ا�صـــتوعبنا من هم يف �صـــن �صـــت �صـــنوات 
واأقـــل من ذلك بـ 3 اأ�صـــهر، وهذا هو احلد الأق�صـــى 
الذي متكنا من ت�صـــجيله وفق ال�صـــواغر املتاحة اإلى 
حد الآن.  واأ�صـــار الوزير اإلـــى اأن الوزارة اأّدت واجبها 
وفقا للقانون، بل وا�صـــتوعبت حوايل 3 اآلف طالب 

وطالبة اإ�صافين عمن يحق لهم الت�صجيل يف ال�صف 
الأول البتدائـــي وفقـــا للقانون، والـــوزارة لن تدخر 
جهدا يف ا�صتيعاب املزيد من الأبناء الطلبة، يف حدود 

الإمكانات املتاحة. 
اأما بالن�صبة للمدار�ص اخلا�صة، فاإن قرار الوزارة 
ب�صاأنها يف العام 2016، كان يهدف اإلى �صبط عملية 
الت�صجيل يف ال�صـــف الأول البتدائي، اإذ مت ال�صماح 
لهذه املدار�ص بت�صـــجيل من اأمتوا 6 �صـــنوات، ومن 
هم دون ذلك اإلى نهاية دي�صـــمر 2011، وقد ُطلب 
اإلى هذه املدار�ص اأن تعلم اأولياء الأمور ر�صميا بهذا 
الأمر وبو�صوح، ومن يتجاوز هذا القرار يتحمل كامل 

امل�صوؤولية الإدارية والقانونية.

نتائج الوطنية ال تعكس المستوى الحقيقي 
واأ�صـــار اإلى اأن هناك فرق كبري بن المتحانات 
التـــي تنفذها الوزارة والمتحانات الوطنية من حيث 
البنية ومن حيث الهدف وال�صـــفوف الدرا�صية التي 
تغطيها. مو�صحا اأن المتحانات التي جتريها الوزارة 
هي يف الأ�صا�ص امتحانات حت�صيلية بالدرجة الأولى، 
تقي�ص التح�صيل الدرا�صي واملهارات التي اكت�صبها 
الطالـــب، يف حـــن المتحانـــات الوطنية خم�ص�صـــة 
ل�صـــفوف حمددة وتركز على مواد حمدودة، وتقي�ص 
الكفايـــات بالدرجـــة الأولـــى، وامل�صـــكل اأن نتائـــج 
المتحانـــات الوطنيـــة مل تكن حتت�صـــب لها درجات 
يف املعـــدل الراكمـــي للطالب، ولذلك فـــاإن معظم 
الطلبة كانوا ل يهتمون بها، بل اإن عددا كبريا منهم 
كان يعيد الورقة فارغة اأو �صـــبه فارغة، ولذلك فاإن 

النتائج ل تعك�ص امل�صتوى احلقيقي للطلبة.

ويف هـــذا الإطـــار مت اإعـــداد اختبـــارات جتريبية 
حتاكـــي المتحانـــات الوطنيـــة كنـــوع مـــن التهيئة 
والتدريـــب للمعلمن والطلبة، اإ�صـــافة اإلى التفاق 
مـــع هيئة جـــودة التعليـــم والتدريب على احت�صـــاب 
ن�صـــبة من نتائج المتحانات الوطنية �صـــمن املعدل 
الراكمي للطلبة، تقدر بـ 12 % من اأعمال ال�صهور، 

مبا يحفزهم على الهتمام بها بجدية كافية. 

5 مدارس جديدة العام الدراسي المقبل
واأو�صـــح النعيمـــي اأن برنامـــج عمـــل احلكومـــة 
لاأعـــوام 2018-2015 ت�صـــمن اإن�صـــاء 10 مدار�ص 
حكومية جديدة يف خمتلف املحافظات ومبوا�صفات 
ع�رضيـــة متطـــورة، ومت بالفعل ا�صـــتكمال اإن�صـــاء 6 
مدار�ص جديـــدة، منهـــا 5 مدار�ص �صـــيتم افتتاحها 
العـــام الدرا�صـــي املقبـــل يف 3 حمافظـــات. كما يتم 

اإجراء ال�صيانة الدورية اجلزئية وال�صاملة للعديد من 
املدار�ص احلكومية القائمة.

مبادرات الستقطاب أفضل العناصر للتدريس 
واأ�صـــاف اأن هناك اهتماما خا�صا بعملية تطوير 
الكـــوادر التعليمية، والذي يتم مـــن خال ربط كادر 
املعلمـــن اجلديـــد ب�صـــكل ع�صـــوي بـــن التنميـــة 
املهنية للمعلم والرقـــي الوظيفي، وهذا معناه اأن 
التدريب مل يعد جمرد جهود تكميلية تقدم للمعلم، 
واإمنا اأ�صـــبح من اأ�صا�صيات الرقي الوظيفي، حيث 
اأ�صـــبح علـــى املعلـــم اأن يجتـــاز عـــددا من �صـــاعات 
التدريب والتمهن كي يتمكن من الرتقاء الوظيفي.

75 مدرسة تحتضن ذوي االحتياجات الخاصة
واأكـــد الوزير النجاح الكبري الذي حققته الوزارة 
يف دمـــج هـــوؤلء الأبنـــاء الطلبـــة بجميـــع فئاتهـــم يف 
املدار�ص احلكومية، حتى بلغ عدد مدار�ص الدمج يف 
العام الدرا�صـــي احلايل 75 مدر�صـــة للبنن والبنات 
موزعـــة علـــى املحافظـــات، مبـــا ن�صـــبته 36 % من 
اإجمـــايل عـــدد املدار�ـــص احلكومية، وحتت�صـــن هذه 

املدار�ص املئات من هوؤلء الأبناء بجميع فئاتهم. 
واأ�صـــاف اأن فئـــات ذوي الحتياجات اخلا�صـــة 
املدجمـــة يف املدار�ـــص ت�صـــمل؛ الإعاقـــة الذهنيـــة 
الب�صـــيطة ومتازمـــة داون، وا�صـــطرابات التوحـــد، 
والإعاقـــة الب�رضية )كف ب�رض، �صـــعف ب�رض �صـــديد(، 
والإعاقة ال�صـــمعية )�صـــعف �صـــمع، زراعة قوقعة(، 
اجل�صـــدية  الإعاقـــات  اإلـــى ذوي  اإ�صـــافة  وال�صـــم، 

و�صعوبات التعلم. 

• ماجد النعيمي	



 منو االقت�صاد 
املاليزي 5.6 %

كواالملبور - بنا: �ص���جل االقت�ص���اد املاليزي 
ا بن�ص���بة 5.6 % يف الربع االأول من العام  من���وًّا قويًّ
احل���ايل مقارنة مع 4.1 % بالفرتة ذاتها من العام 
املا�ص���ي، اإثر الطل���ب املحلي واالإنف���اق اخلا�ص 

القوي.
ونقل���ت وكالة االأنب���اء املاليزي���ة عن حمافظ 
البن���ك الوطن���ي املاليزي حممد اإبراهي���م قوله اإن 
ه���ذا النمو يعترب االأف�ص���ل منذ الرب���ع املماثل يف 
عام 2015، الذي �ص���هد الن���اجت املحلي االإجمايل 

بن�صبة 5.8 %.

“جارمكو” ت�صارك يف معر�ص ال�رشق االأو�صط للأملنيوم
املنامة - جارمكو: �ص���اركت اخلليج لدرفلة االأملنيوم )جارمكو(، يف معر�ص “اأملنيوم ال�رشق االأو�ص���ط 

2017”، والذي يعترب االأكرب من نوعه على م�صتوى املنطقة املقام بدبي، موؤخًرا.
وق���ال الرئي�ص التنفيذي بالوكالة لل�رشكة، حممد عي�ص���ى “تاأتي م�ص���اركتنا يف اإط���ار التزامنا بتوفري 
منتج���ات االأملنيوم عالية اجلودة، و�ص���عينا لتبادل اخلربات واملعرفة م���ع رواد القطاع والبحث عن فر�ص 
جدي���دة مثم���رة”. واأ�ص���اف: “كما حظين���ا من خلل هذا املعر�ص احل�ص���ول على فر�ص���ة االلتق���اء بزبائننا 

و�رشكائنا احلاليني واملحتملني”.
يقام معر�ص ال�رشق االأو�ص���ط للأملنيوم كمن�ّص���ة جتمع حولها املخت�ّص���ني والعاملني يف قطاع �صناعة 
االأملني���وم يف ال�رشق االأو�ص���ط. يقّدم املعر�ص اأح���دث التقنّيات واملنتجات واال�ص���تثمارات املتعّلقة بهذا 
املجال. يجذب املعر�ص املنتجني وامل�ص���ّنعني ورّواد �ص���ناعة االأملنيوم واملخت�ّصني يف عملّيات معاجلة 
ا ال متناهية لل�صتثمار واالأعمال  املواد اخلام واملنتجات امل�صّنعة من االأملنيوم. كما ويوّفر املعر�ص فر�صً

ا.   وال�رشاكات وتبادل املعرفة املتعّلقة بتوّجهات ال�صوق حمليًّا واإقليميًّ

  للتوا�صل:  )ق�صم االقت�صاد: 17111455(              ق�صم االإعلنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�ص: 17580939(              )اال�صرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�ص: 17111434(
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جتار ال�ضوق املركزي: م�ضتعدون ال�ضتقبال رم�ضان
دعوا النا�ص اإلى عدم التهافت لثبيت االأ�صعار

اأكد متعاملون يف ال�ص���وق املركزي ا�صتعدادهم 
لتلبي���ة حاج���ة امل�ص���تهلكني خلل �ص���هر رم�ص���ان 
املبارك، والذي ي�صهد ارتفاًعا بالطلب على خمتلف 

ال�صلع.
ودع���وا م���ن خ���لل “الب���لد” النا����ص اإل���ى عدم 
التهافت على �رشاء كميات اأكرث من حاجتهم، مبينني 
اأن ال�صلع تتواجد يوميًّا يف ال�صوق وال داعي لتخزينها 

الأن ذلك �صريفع االأ�صعار.
وقال تاجر اخل�رشوات والفواكه، ر�صا الب�صتاين 
اإن جميع التجار وامل�ص���توردين ا�ص���تعدوا ال�صتقبال 
�ص���هر رم�ص���ان املب���ارك واأخذوا جمي���ع االحتياطات 
اللزمة لتوفري جميع الكميات من اخل�صار والفواكه 
التي ي���زداد الطلب عليها خلل ال�ص���هر الف�ص���يل، 

ف�صل عن زيادة الكميات املوردة.
واأ�ص���اف اأنه ب���دًءا م���ن االأربعاء املقبل �ص���يتم 
ط���رح كميات اأكرث من املعتاد و�صت�ص���تمر حتى اأول 
يومني من �صهر رم�صان، متوقًعا اأن ت�صل الكميات 
املطروحة اإلى 1700 طن م�ص���توردة من عدة بلدان 

لتفادي اأي نق�ص متوقع.
واأو�ص���ح اأن���ه دائًم���ا م���ا يت���م زي���ادة الكميات 
املطروحة م���ن البطاط�ص والب�ص���ل والطماطم وهي 
اخل�ص���ار االأ�صا�صية يف “ال�صالونة” وال�صلطات حيث 

تعترب من الوجبات اليومية الرئي�ص���ية خلل ال�ص���هر 
الف�ص���يل، مبيًنا اأنه يتم ا�ص���ترياد تلك اخل�ص���ار من 
ال�ص���عودية واالأردن واإي���ران وم�رش، اإ�ص���افة لبع�ص 
البلدان االأوروبية مثل ا�ص���بانيا وهولندا ب�صبب اجلو 
احلار خ���لل الفرتة ويت���م توفري الكمي���ات حتى مع 

زيادة التكلفة لتفادي االأزمات.
واأ�ص���ار اإل���ى اأن زي���ادة الطل���ب عل���ى بع����ص 
االأ�صناف خلل تلك الفرتة من كل دول العامل يوؤدي 
اإلى ارتفاع االأ�صعار، لذا نحث املواطنني واملقيمني 
لعدم التخزين ل�ص���مان عدم ارتفاع االأ�ص���عار، حيث 
يطرح التجار يوميًّا ب�صاعة وكميات جديدة واالأ�صعار 
تعتمد على حركة ال�ص���وق. وطماأن الب�ص���تاين اجلميع 
باأن التجار ا�ص���تعدوا لتوفري كاف���ة االحتياجات بناء 

على توجيهات احلكومة ووزارة التجارة.

الطلب على األسماك ينخفض 30 % 
أوائل شهر رمضان

وقال اجلزاف يف �ص���وق املنام���ة املركزي، علي 
�ص���لمان، اإن جميع اجلزافني م�ص���تعدون ال�ص���تقبال 
وتلبي���ة طلبات امل�ص���تهلكني خلل �ص���هر رم�ص���ان 
املب���ارك، كما اأن الكمي���ات وجميع االأن���واع متوافرة 
وباأ�صعار منا�ص���بة للجميع خلل العام اجلاري بعك�ص 

ا يف بع�ص االأنواع. العام املا�صي الذي �صجل �صحًّ
وتوق���ع اأن يزداد الطل���ب على االأ�ص���ماك خلل 

رم�ص���ان ه���ذا الع���ام بن�ص���بة 40 % تقريًبا ب�ص���بب 
ارتفاع اأ�صعار اللحوم، وهو اأمر خمالف للمعهود حيث 
عادة ما يكون الطلب منخف�ًصا وي�صهد �صوق ال�صمك 
تراجًعا مع بداية ال�ص���هر الكرمي بن�صبة 30 % تقريًبا 
وي�صتمر ذلك حتى اأ�صبوع واحد، ومن ثم يبداأ الطلب 
باالرتفاع مع بدء الغبقات الرم�ص���انية واملنا�ص���بات 
الدينية والعادات التقليدية يف ختم القران الكرمي.

انعدام أزمة الدجاج 
وقال �ص���احب حم���لت الع���رادي للدواجن، 

حمم���د العرادي، اإن���ه من املوؤك���د ارتفاع الطلب 
عل���ى الدجاج خلل �ص���هر رم�ص���ان املب���ارك، اإذ 
يعترب من املوا�ص���م ويزداد فيه الطلب على كل 

�صيء.
واأ�ص���اف اأن هن���اك ����رشكات عدي���دة توف���ر 
منتجاتها لل�صوق املحلي وزاد الطلب عليها بعد 
رف���ع الدعم احلكومي عن دج���اج املزرعة الوحيد 
يف ال�ص���وق املحل���ي. واأو�ص���ح اأن �ص���مان ع���دم 
ح���دوث اأزمة نق�ص اأو �ص���ح يعتمد على الكميات 
ال�ص���عودية الت���ي �ص���يتم طرحه���ا خ���لل الفرتة 

املقبلة، مبيًنا اأن املنتج ال�صعودي يغطي حوايل 
80 % من طلبات ال�صوق املحلي.

زيادة الطلب على اللحوم 100 % 
وقال الق�صاب يف �صوق املنامة املركزي، �صيد 
نا����رش احلليبي، اإن االإقبال على ����رشاء اللحوم بداأ منذ 
االأ�ص���بوع املا�ص���ي، حيث يعمد امل�ص���تهلكون على 
تخزي���ن الكمي���ات، متوقًعا اأن يزداد الطلب بن�ص���بة 

100 % خلل اأول اأ�صبوع من ال�صهر الكرمي.
واأك���د احلليب���ي انخفا����ص اأ�ص���عار حل���م الغنم 
االأ�ص���رتايل اإذ و�صل �ص���عر الكيلو اإلى 2.500 دينار 
وبن�ص���بة 40 % مقارنة بالعام املا�صي، فيما و�صل 
كيل���و الذبيح���ة ال�ص���ودانية واالإثيوبي���ة اإلى 2.800 
دين���ار وحت���ى 3 دنان���ري، اإم���ا حل���م االأبقار فو�ص���ل 
�ص���عر الكيل���و ذي العظم اإل���ى 2.200 دينار وبدون 
العظم ب�2.800 دينار. ويتم ا�ص���ترياد الكميات من 
باك�ص���تان وال�ص���ودان واإثيوبي���ا، كم���ا تتوافر حلوم 
االأبق���ار العربية ب����3.500 دينار للكيل���و و4 دنانري 
للحم االأغنام. واأو�صح احلليبي اأن الطلب على اللحم 
ال�ص���وداين اأكرث، اإذ اإن امل�صتهلك يطمئن كونها من 
بلد عربية، م�صرًيا اإلى اأن الطلب يرتاجع بعد 10 اأيام 
من ال�ص���هر الف�ص���يل ومن ثم يزداد اأواخر ال�ص���هر، 
متوقًعا ا�صتقرار االأ�صعار والكميات وعدم حدوث اأي 

اأزمة.

• طرح 1700 طن من اخل�صار والفواكه	

زينب العكري

موؤ�ض�ضـة حمليـة تطـلب ت�ضفيـة اأعمالهـا

ك “بن فقيه” ت�ضلم م�رشوع “The Nest” اإلى امللاّ

 تغيري ن�شاط 26 �رشكة

ي�صم 230 �صقة بارتفاع 26 طابًقا

قدم���ت �رشكة “ب���در الع���وايل” طلًبا اإل���ى مركز 
امل�ص���تثمرين لت�ص���فية اأعمالها من �ص���وق البحرين 

ا. اختياريًّ
واأعلن املركز عن تق���دم �رشكة واحدة هي �رشكة 
ذات م�ص���وؤولية حمدودة تعمل يف تنظيم املوؤمترات 
واملعار����ص التجارية وموؤ�ص�ص���ات ووكاالت الدعاية 
واالإعلن، بطل���ب اخلروج طوًعا من ال�ص���وق املحلية 
وت�ص���فية اأعماله���ا ب�ص���فة اختيارية، وفًق���ا الأحكام 

قانون ال�رشكات التجارية ال�صادر باملر�صوم بقانون 
رقم 21 ل�صنة 2001.

واأظه���رت اأح���دث بيان���ات ن����رشت يف اجلري���دة 
امل�ص���وؤولية  ذات  ال�رشك���ة  اأ�ص���حاب  اأن  الر�ص���مية 
املحدودة التي حتمل ا�ص���م “بدر الع���وايل” تقدموا 
طالبني ت�ص���فية ال�رشكة ت�ص���فية اختيارية و�صطب 
قيدها م���ن ال�ص���جل التج���اري وفًقا الأح���كام قانون 
ال�رشكات التجارية ال�ص���ادر باملر�ص���وم بقانون رقم 

21 ل�صنة 2001. 
ووفًق���ا الأح���دث بيان���ات من�ص���ورة يف اجلري���دة 

الر�ص���مية اأن راأ�ص���مال ال�رشك���ة التي طلبت �ص���طب 
قيده���ا طوًعا من ال�ص���وق خلل االأ�ص���بوع املا�ص���ي 
بلغ 20 األف دينار، وبا�ص���تثمار حملي. وعلى �صعيد 
مت�صل، اأ�ص���ارت البيانات الر�صمية اإلى اأن 26 �رشكة 
قد تقدمت بطلبات تت�صمن تغيري �صكلها القانوين 
وحتويل ن�ص���اطها اأو حتويل اأن�صطة فروع تابعة لها. 
وكان���ت قد تقدم���ت �رشكت���ان ملركز امل�ص���تثمرين 
يف االأ�ص���بوع قبل املا�ص���ي بطلب للخروج طوًعا من 
ال�ص���وق املحلية وت�ص���فية اأعمالها ب�صفة اختيارية، 

براأ�صمال 10.5 اآالف دينار.

• ت�صليم مفاتيح ال�صقق	

اأمل احلامد

الهملة - بتلكو: اأكدت بتلكو �صلمة 
من�صاتها خلدمة العملء �صد اأية هجمات 
اإلكرتونية بف�صل اتباعها الأف�صل اأنظمة 
وبرامج احلماية االإلكرتونية التي يقدمها 
�رشكائها من �رشكات االأمن الرائدة عامليًّا. 
حي���ث اإن هجم���ات فريو����ص الفدية 
ا�ص���تهدفت  الت���ي   Ransomware
اأب���رز ال����رشكات واملوؤ�ص�ص���ات العاملي���ة 
مل توؤث���ر على خدم���ات بتلك���و لعملئها 
بالرغ���م م���ن املح���اوالت العدي���دة التي 
قام به���ا خمرتقو الفريو����ص املعرو�ص 
كذل���ك   .WannaCry با�ص���م  اأي�ًص���ا 
طماأنت بتلكو زبائنها ب�ص���لمة �صبكاتها 
الداخلي���ة واخلارجية للت�ص���االت طوال 
فرتة اجتياح الفريو�ص ل�ص���بكة االإنرتنت 
على م�صتوى العامل. من جانبها، اأو�صحت 
الرئي�ص التنفيذي ل�رشكة بتلكو البحرين 
منى الها�ص���مي اأن بتلك���و لطاملا عملت 
مع جمموعة من اأ�ص���هر ال�رشكات املقدمة 
خلدم���ات احلماية االإلكرتوني���ة والقادرة 
على الت�ص���دي للمخاط���ر، واأكدت موجة 
الهجم���ات الفريو�ص���ية االأخ���رية اأهمي���ة 

اتخاذ ال�رشكة هذه االإجراءات االحتياطية.
البحري���ن  �ص���وق  “ي�ص���هد  وقال���ت 
لزيادة يف الطلب على حلول االأمن القوية 
واملبتك���رة. فالتقني���ات مثل احلو�ص���بة 
االفرتا�ص���ي  والواق���ع  االإلكرتوني���ة 
وال�رشكات املتنقلة جميعها �ص���اعدت يف 
منو قطاع االأعمال، ولكنها من جانب اآخر 
فتح���ت املج���ال اأمام عامل من امل�ص���اكل 
اخ���رتاق  مث���ل  اجلدي���دة  االإلكرتوني���ة 
البيانات و�رشقة الهوية واالأموال ف�ص���ًل 
ع���ن كمي���ة المتناهي���ة من الفريو�ص���ات 
والربامج اخلبيثة التي قد ت�صيب �صبكة 
املوؤ�ص�ص���ات، وه���ذه املخاط���ر دفع���ت 
ال�رشكات والهيئات احلكومية اإلى تعزيز 

قدراتها االأمنية”.
رئي����ص وح���دة  ق���ال  وم���ن جانب���ه، 
التكنولوجيا واملعلومات يف بتلكو، ب�صري 
�ص���ايل “نحر����ص دائًما عل���ى تطبيق اآخر 
التحديث���ات والتعديلت على اأنظمتنا ما 
يعني اأننا على اأهبة اال�صتعداد للت�صدي 
الأي���ة فريو�ص���ات اأو هجم���ات اإلكرتونية 

معروفة”. 

 “بتلكو”: مل نتاأثر بفريو�س “الفدية”

املنام���ة - بن فقي���ه: احتفلت �رشك���ة بن فقيه 
 ”The Nest“ لل�صتثمار العقاري بت�صليمها م�رشوع
ال�ص���كني اإلى امل���لك، حي���ث نظمت حفلً لت�ص���ليم 
مفاتيح ال�صقق ال�صكنية الأ�صحابها يف مبنى امل�رشوع 

الواقع يف منطقة ال�صناب�ص.
ويقام م�رشوع The Nest على ارتفاع 26 طابًقا 
ومت ت�ص���ميمه ليلبي االحتياجات الع�رشية لل�ص���باب 
والطلب���ة املقبلني على بدايات حياته���م العملية اأو 
الدرا�ص���ية. ويتكون امل�رشوع من 230 �ص���قة متنوعة 
ما بني �ص���قق ا�ص���توديو و�ص���قق بغرفة نوم واحدة. 
ويقع بالقرب من املنطقة املالية واملراكز التجارية 
ك�ص���احية ال�ص���يف وجمم���ع البحرين وجمم���ع الدانة 
وجممع �صيتي �صنرت البحرين. وقال مدير عام ال�رشكة 
عبدالرحمن الكوهجي “لقد و�ص���عت ال�رشكة لنف�صها 

معي���اًرا باأن تبقى دوًما يف ال�ص���دارة عرب اتباع اأعلى 
معايري اجلودة وتطبيق اأف�صل املمار�صات العاملية 
اإلى جانب االإخل�ص والتفاين يف جميع نواحي العمل”. 
واأ�صاف الكوهجي “يقدم م�رشوع The Nest العديد 
م���ن املزايا للقاطنني اأبرزها موقعه اال�ص���رتاتيجي، 

)...( حقق جناًحا وا�صًعا والقى اإقباالً كبرًيا”.
واأكد “ال�رشكة �صتوا�ص���ل م�صريتها عرب تقدمي 

املزيد من امل�ص���اريع مما ي�ص���اهم يف تعزيز القطاع 
العقاري وبث املزيد من احليوية اإلى االقت�صاد”.

ومتتل���ك �رشك���ة بن فقي���ه لل�ص���تثمار العقاري 
حمفظة متنوعة من امل�صاريع العقارية الرائدة التي 
توفر نطاق وا�ص���ع م���ن اخليارات لتنا�ص���ب خمتلف 
االحتياجات والرغبات باالإ�ص���افة اإلى اجلودة العالية 

التي يتطلع اإليها امل�صتثمر.

•  خلل حفل توزيع امل�رشوع على امّللك	

املنامة - دار القرار: وّقع مركز التحكيم 
التجاري ل���دول جمل�ص التعاون لدول اخلليج 
العربي���ة “دار الق���رار” مذك���رة تع���اون م���ع 
اأكادميية MC للدرا�صات القانونية الدولية 
ته���دف للتع���اون يف تنظيم برام���ج تدريبية 

تخ�ص�صية يف جمال التحكيم التجاري.
ووقع املذكرة ع���ن “دار القرار” اأمينها 
الع���ام اأحم���د جن���م وع���ن االأكادميي���ة القائم 

باأعمال املدير عدنان بينو.
ومقره���ا   ،MC اأكادميي���ة  وتعت���رب 
تعن���ى  ربحي���ة  غ���ري  موؤ�ص�ص���ة  بروك�ص���ل، 
بالدرا�ص���ات القانونية الدولي���ة وتهدف من 
خلل مواكب���ة االجتاهات الفكري���ة القانونية 
التط���ورات  م���ن  واال�ص���تفادة  املعا����رشة 
التكنولوجية احلديثة، وبرامج التدريب وبناء 
القدرات، وتطوير مهارات البحث االأكادميي 
والتفك���ري النق���دي اإلى ن�رش وتعزي���ز الثقافة 

واملمار�صة القانونية. 
وقال جن���م “ياأتي توقيع ه���ذه املذكرة 
يف اإطار �ص���عي املركز الدائم للرتقاء بجودة 

الربامج التدريبية وتقدمي اأف�ص���ل الربامج؛ 
فالأكادميية ذات �ش���معة طيبة يف الأو�ش���اط 
العلمية م���ن حيث تقدميها برامج ذات جودة 
عالية وكذلك تخ�ص�صها يف جمال الدرا�صات 

القانونية والبحوث”.
و�ص���ملت املذكرة امل�ص���اعدة يف تقدمي 
تنظي���م  يف  التع���اون  وامل�ص���ورة،  ال���راأي 
برام���ج تدريبي���ة عامة وتخ�ص�ص���ية يف جمال 
اإمكاني���ات  تقت�ص���يه  م���ا  وف���ق  التحكي���م 
عق���د  يف  التع���اون  الطرف���ني،  واحتياج���ات 
والندوات  والدورات  املوؤمترات وامللتقيات 
واملحا�رشات وور�ص العمل يف جمال التحكيم 
ما اأمكن ذلك، تبادل املعلومات والدرا�صات 
والتقارير واالأبحاث واالإ�صدارات العلمية مبا 
فيها املج���لت والن����رشات الدورية واملجلت 
العلمية واالإ�ص���دارات املحكمة ال�صادرة عن 
الطرفني. كما �ص���ملت املذك���رة التعاون يف 
جمال اإعداد الدرا�ص���ات اال�صت�صارية يف جمال 
التحكيم، واالتفاق عل���ى اإقرار خطة تنفيذية 
للأن�صطة امل�صرتكة املزمع تنفيذها كل عام.

“دار القرار” تنظم برامج تدريبية يف “التحكيم التجاري”



املحرر االقت�صادي

زوار: املعر�س البحريني امل�رصي لي�س مب�صتوى الطموح 
�عتربوه منا�سًبا لرجال �لأعمال �أكرث 

�ملعر����ض  وزو�ر  رو�د  م���ن  ع���دد  ق���ال 
�لبحرين���ي �مل����ري �مل�س���رك �إن �ملعر�ض مل 
يك���ن بامل�س���توى �ملطلوب، حي���ث لحظو� �أنه 
منا�س���ب لرج���ال �لأعم���ال �أكرث من���ه للجمهور 
�لع���ادي، ف�س���ًا ع���ن �أنه رّك���ز عل���ى �لرويج 
لل�س���ياحة �مل�رية. وبينو� ل���� “�لباد” �أنه على 
�لرغ���م من ذلك يع���د جي���ًد� وبد�ي���ة معقولة؛ 
كونه �لأول، متاأملني �أن ت�س���هد ن�سخته �لثانية 
زخًما �أكرب، بحيث ي�س���ع �جلمهور �لبحريني يف 
�أجو�ء �لأ�س���و�ق �مل�رية، يف �إ�س���ارة �إلى �إمكان 
عر����ض معظ���م �ملنتج���ات �لت���ي ت�س���تهر بها 

“�ملحرو�سة”.
و�أو�س���حت �أم عبد�لرحم���ن �إح���دى ز�ئر�ت 
 ،� �ملعر�ض �أن �لب�س���ائع يف �ملعر�ض قليلة جدًّ
)...( كن���ت �أتاأم���ل �أن يكون هن���اك �ملزيد من 
�لب�س���ائع لنتمكن �ل�ر�ء، لك���ن �أم عبد�لرحمن 
�أبدت �إعجابها بلوحة فنية من �لرمال �حت�سنها 
�أحد �لأجنحة، كما �أ�س���ارت �إلى �لإك�س�س���و�ر�ت 
و�لف�س���يات وقطع �لأقم�سة. وتابعت “لحظت 
باأن �ملعر����ض جاء للرويج لل�س���ياحة يف م�ر، 
وه���و �أمر جي���د، ولك���ن كان �لأ�س���ل �أن يعطي 

�هتماًما �أكرب للزو�ر و�مل�سرين.
و�أ�س���افت “�ملعر�ض يف �ملجمل جيد، لكن 
كن���ت �أتوق���ع �أن يكون �أف�س���ل وب���ه مقتنيات 
�أكرث”، م�س���رة �إلى �أن تنظيم بع�ض �ملعار�ض 
لل�س���ناعة  �لبحرين���ي  �ملغرب���ي  كالأ�س���بوع 
�لتقليدي���ة �ل���ذي �أقي���م موؤخًر�، كان �أف�س���ل؛ 
كونه �حت�س���ن عدًد� �أكرب من �لفعاليات، فيما 
�أ�س���افت �ل���رق �ملغربي���ة �أج���و�ء جمالية على 
�ملعر����ض، )...( ل نن�س���ى هن���ا �ملطاع���م �لتي 
كان���ت متو�ف���رة. ور�أت �أم عبد�لرحم���ن �أجنحة 
�ملعر����ض عب���ارة ع���ن دهالي���ز، وهو م���ا جعل 
�لتح���رك �س���عب بع����ض �ل�س���يء، عل���ى عك�ض 
معر����ض �خلري���ف مث���ا، حيث كان ل���كل دولة 
كيانها �مل�س���تقل. و�أبدت ��س���تياءها من عدم 
وج���ود م���كان خم�س����ض لل�س���يد�ت لل�س���اة، 
موؤك���دة �أنه عل���ى �لرغم م���ن �أن �ملعر�ض فتح 
�أبو�به من �ل�سباح وحتى �مل�ساء، �إل �أنه مل يوفر 

مكاًنا لل�ساة.
�أما حممد، فرى �أن �ملعر�ض �أن�سب لرجال 
�لأعمال و�لتجار �أكرث مما هو منا�سب للجمهور.
و�أ�س���ار �إلى �أن تنظيم �ملعر�ض جيد، لكنه 
لحظ عدم وجود �أح���د بالأجنحة لدى زيارته مع 

قرب �نتهاء �ساعات �لعمل.

وكان �ملعر����ض �لبحرين���ي �مل����ري ق���د 
�فتت���ح يوم �لثاثاء، و��س���تمر حتى م�س���اء يوم 

�خلمي�ض �ملا�سي.
من جهته، قال �أبو عبد�هلل )كما ف�س���ل �أن 
ن�س���ميه( �إنه ذهب وزوجته �إلى �ملعر�ض �لذي 
�عتربه معقولً، ولكن لي�ض مب�س���توى �لطموح، 
)...( ظننت���ه للوهل���ة �لأولى خم�س�ًس���ا لرجال 
�لأعمال، فهو غر منا�س���ب للجمه���ور �لعادي، 
مل جن���د مبتغان���ا، لكنه م���ن حيث �ملب���د�أ جيد 
ا �أنها �ملرة �لأولى.  وي�س���تحق �لتقدير خ�سو�سً
د�عًيا يف �ملر�ت �ملقبلة تو�س���يع �مل�س���اركات 
وزيادة �أنو�ع �لب�سائع �ملعرو�سة؛ حتى يت�سنى 

للنا�ض �ل�ر�ء. وق���ال “نريد �أن ينقل �ملعر�ض 
�ملقبل �ل�سوق �مل�رية �إلى �لبحرين”.

�ل���ذي نظمت���ه غرف���ة  و�س���هد �ملعر����ض 
جت���ارة و�س���ناعة �لبحرين بالتع���اون مع �حتاد 
�ل�س���ناعات �مل�رية على مدى 3 �أيام م�ساركة 
و��س���عة ملمثل���ي كربيات �ل����ركات �لبحرينية 
و�مل�ري���ة، كم���ا ��س���تعر�ض جمموع���ة متميزة 
ملنتج���ات �حلرفيني و�لفنانني �لت�س���كيليني 
من �جلانبني، ومت ��ستك�ساف �لعديد من فر�ض 
�لتع���اون �لقت�س���ادي ب���ني مملك���ة �لبلدين، 
كما �س���اهم بفعالي���ة يف �إيجاد قن���و�ت جديدة 

•للت�سبيك و�لتو��سل بني �أ�سحاب �لأعمال. بحريني ي�سنع �سلة من �خلو�ض، �سمن فعاليات �ملعر�ض	
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عقد من 

االجتهاد
لبحرين أفضل

ساهمت “متكني” منذ تأسيسها 

يف العام 2006 يف تطوير 

القطاع الخاص يف البحرين، 

وجعله املحرك الرئيس للنمو 

االقتصادي يف اململكة، 

وهي تعد إحدى ركائز مبادرات 

اإلصالح الوطني ورؤية البحرين 

االقتصادية.

وتهدف “متكني” إىل تحقيق 

هدفني رئيسني، أوال، تعزيز 

عملية تأسيس وتطوير 

املؤسسات، وثانيا توفري الدعم 

لتنمية األفراد واملؤسسات.

إعداد: املحرر االقتصادي

دانة بوخامس: 

قصة نجاحي

متّيزت �ركة زين لات�س���الت منذ بد�يتها 

بخ�س���ائ�ض ومقوم���ات مكنتها من �س���ق طريق 
جناحه���ا بج���د�رة، ومنها توفر �لبيئ���ة �ملريحة 
للعم���ل، و��س���ر�تيجية �لركيز عل���ى �لإنتاجية 

وتعزيز �ل�سخ�س���ية �لقيادية، مما ر�ّسخ يف ذهن 
�ملوظفني �ملفاهيم �لقيادية �لتي من �س���اأنها 

حتويل كل موظف �إلى قائد ناجح.

إلهامي

�أن  زي���ن  ل�����رك��ة  ي��ك��ن  مل 
ولء  دون  حققته  م��ا  حت��ق��ق 
موظفيها و�إميانهم باإجناز�تها 
�حل��ال  بطبيعة  تعك�ض  �ل��ت��ي 
وكذلك  منهم،  ف��رد  كل  جن��اح 
كان  �ل��ذي  �لعمل  يف  تفانيهم 
معاير  على  �إي��ج��اب��ي  �أث���ر  ل��ه 

�لتمّيز يف �لبحرين.

أكرث يشء تعلمته

�لتغير يخلق �لتحديات كما يخلق 
�لفر�ض يف �لوقت نف�سه. يف زين، 
نحر�ض با�ستمر�ر على توفر بيئة 

حتت�سن �لتغير �لإيجابي وقمنا باإعد�د 
بر�مج تدريبية ملختلف �مل�سوؤولني 

�لإد�ريني يف �ل�ركة لتطوير قدر�تهم 
وتزويدهم باملهار�ت �لقيادية �لازمة 

ملو�جهة �لتحديات.

ما أؤمن به

توفر زين بيئة عمل مريحة 
ملوظفيها، يتعلمون �لعمل مًعا 
فيها ب�سغف وحب، وي�سهم كل 

فرد منهم يف حتقيق جناحها.
“�لبتكار �لتكنولوجي �لذي 

يدعمه خدمة �لعماء باأرقى 
�مل�ستويات ي�سمن لك حتقيق 

�لنجاح.”

ما مييزنا

ا  “نّتبع �إجر�ًء خا�سًّ
يف زين يتمثل يف عمل 

�ملدر�ء ملدة يوم و�حد يف 
�أحد فروع زين �أو �أق�سام 

خدمة �لعماء لي�ست�سعرو� 
من خال ذلك مدى �أهمية 

خدمة �لعماء بالن�سبة 
لل�ركة”.

التغيري يخلق 

التحديات والفرص

تحويل كل موظف 
إىل قائد ناجح

ال�صعودية واأمريكا: �صفقات بـ22 مليار دوالر يف قطاع النفط
توفر �أكرث من 15 �ألف فر�سة عمل 

�لريا����ض - وكالت: �أُبرم���ت �أم����ض �لأول 
�سفقات جديدة بقيمة �إجمالية بلغت 22 مليار 
دولر، خ���ال منت���دى “�لروؤ�س���اء �لتنفيذيني” 
�ل�س���عودي �لأمرك���ي، �لذي �أقي���م يف �لريا�ض 
مب�س���اركة عدد م���ن كبار �مل�س���وؤولني يف قطاع 

�لنفط و�لغاز يف �لبلدين.
ورك���ز �ملنتدى على �لتطلعات �مل�س���ركة 
�لتي ت�سب يف م�س���لحة �جلانبني ومنها توفر 
فر�ض �لعمل، و�أمن �لطاقة �لعاملي، وتو�س���يع 

اآفاق الن�شاط التجاري. 
وق���ال رئي����ض �أر�مك���و �ل�س���عودية وكبر 
�إد�رييه���ا �لتنفيذي���ني، �أم���ني �لنا����ر، �أم���ام 
�ملنتدى، مت �لإعان عن تو�سيع برنامج �أر�مكو 
�لوطن���ي لتعزي���ز �لقيم���ة �مل�س���افة �لإجمالية 
لقطاع �لتوري���د “�كتفاء”، وه���و برنامج مُيثل 

مب���ادرة ��س���ر�تيجية ته���دف �إل���ى م�س���اعفة 
ن�س���بة �ملنتجات و�خلدم���ات �ملحلية �ملرتبطة 
بالطاقة، وذلك بال�ر�كة مع موردين �أمركيني 
مث���ل “وذرف���ورد” و”جاك���وب” و”هانيوي���ل” 
و”ماكديرموت” و”نابور�ض”. كما �أعلنت �ركة 
“بيكر هيوز” �لتز�مها بالربنامج ونيتها توقيع 

مذكرة تفاهم بهذ� �ل�ساأن لحًقا.
وم���ن �ملتوق���ع له���ذه �ملب���ادرة �أن توف���ر 
م���ا يزي���د عل���ى 10 اآالف فر�ش���ة عم���ل مبا�رشة 
��س���تثمار�ت  �ل�س���عوديني وتوليد  للمو�طنني 

بقيمة 19 مليار دولر. 
كم���ا �أعلنت “�أر�مكو” خ���ال �ملنتدى �لذي 
�نعق���د حت���ت �س���عار “�ر�ك���ة لاأجي���ال”، ع���ن 
حتدي���ث مذكرتي تفاهم، و�إعد�د �أخرى جديدة: 
�لبدء بت�س���ميم و�ختيار حفار�ت بحرية �س���من 

�إطار ��ستثمار بقيمة 7 مليار�ت دولر مع �ركة 
رو�ن، وذل���ك بهدف �متاك وت�س���غيل حفار�ت 
بحري���ة وتوفر 2800 فر�س���ة عم���ل جديدة يف 

�ململكة.
وتت�س���من كذلك تقدمي خدمات ودر��سات 
اإ�ش���افية يف جمال حف���ارات االآب���ار النفطية يف 
خط���وة لتو�س���يع نط���اق �مل�روع �مل�س���رك مع 
�رك���ة نابور����ض، و�لذي م���ن �ملتوق���ع �أن تبلغ 
قيمة �ل�س���تثمار فيه 9 ملي���ار�ت دولر ويوفر 

اأربعة اإلى خم�شة اآالف فر�شة عمل جديدة.
“�أر�مك���و”  ب���ني  جدي���دة  �ر�ك���ة  و�إن�س���اء 
و”نا�س���يونال �أوي���ل وي���ل فارك���و” يف �ململكة 
بهدف ت�س���نيع من�سات حفر مبو��سفات عالية 
ومع���د�ت حفر متط���ورة وتقدمي خدم���ة ما بعد 

•�لبيع.   من فعاليات منتدى �لروؤ�ساء �لتنفيذيني �ل�سعودي �لأمركي 	

�أعلن وزير �لتجارة و�ل�ستثمار ماجد �لق�سبي �أم�ض منح 23 �ركة �أمركية 
تر�خي�ض لا�س���تثمار يف �ململكة منه���ا �ركات “جرن�ل ليكريك” و”�س���يتي 

غروب” و”�ت�ض بي” وغرها.
و�أو�س���ح يف منتدى �لروؤ�ساء �لتنفيذيني �ل�سعودي �لأمركي �لذي �نطلق 
بالعا�س���مة �لريا����ض تز�مًن���ا مع �لزي���ارة �لتاريخي���ة �لتي يقوم به���ا �لرئي�ض 
�لأمركي دونالد تر�مب �إلى �ململكة �أن روؤية �ململكة 2030 تعد حتولً ونقلة 

نوعية يف تاريخ �ململكة.
واأفاد الق�ش���بي باأن العمل يجري االآن لت�ش���هيل جميع االإجراءات ومراجعة 
�لت�ريعات �خلا�س���ة بالبيئة �ملحفزة لا�س���تثمار و�إعادة �سحن �لبنية �لتحتية 
بالطاق���ة �ملحفزة لتمكني �لقطاع �خلا�ض �لأمر �لذي �أ�س���هم يف ح�س���ول نحو 

ت�سعني �ركة على تر�خي�ض ملز�ولة ن�ساطاتها �ل�ستثمارية. 

بلغ حجم �لتبادل �لتجاري بني �ل�س���عودية و�أمركا �لعام �ملا�س���ي نحو 142 مليار 
ريال �سعودي )37.8 مليار دولر(، متثل قيمة �ل�سادر�ت �ل�سعودية 65.6 مليار ريال، 
فيما متثل �لو�رد�ت 75.8 مليار، ومييل �مليز�ن �لتجاري ل�سالح و��سنطن بو�قع  10.1 
مليار ريال.  وحتتل �أمركا �ملرتبة �لثانية بني �أكرب 10 دول م�س���توردة من �ل�سعودية، 
و�ملرتبة �لأولى بني �أكرب 10 دول م�سدرة �إليها خال عام 2016.  وبلغ عدد �مل�روعات 
�ل�س���عودية �لأمركية و�ملختلطة �لعاملة باململكة �أكرث من 588 �ركة، منها 123 �ركة 
�س���ناعية، و436 خدمية غر �س���ناعية، و��س���تحوذت �ل�س���ناعات �لتحويلية، �لت�سييد، 
�خلدم���ات �لإد�رية وخدمات �لدعم، و�ملعلومات و�لت�س���الت على �لن�س���يب �لأكرب من 
�لأن�س���طة �ل�س���تثمارية �لأمركية يف �ل�س���عودية بو�قع 373 م�روًعا ت�س���كل 63 % من 
ن�سبة �مل�روعات.  وبلغ عدد فروع �ل�ركات �لأمركية �لعاملة يف �ل�سعودية 175 �ركة، 

فيما بلغ عدد �ل�ركات �ملختلطة ما بني �ركاء �سعوديني و�أمركيني 436 �ركة. 

�لريا�ض - رويرز: قالت جمموعة جرن�ل �إلكريك �لأمركية للتكنولوجيا 
و�لهند�سة �أم�ض �إنها وقعت �سفقات قيمتها 15 مليار دولر مع �ل�سعودية يف 

�إطار م�سعى �ململكة لتنويع مو�رد �قت�سادها �ملعتمد على �لنفط.
وبين���ت �ملجموعة �أن �لتفاقات، �لتي ت�س���مل �س���لعا وخدمات من �ل�ركة 
نف�س���ها بنح���و 7 ملي���ار�ت دولر، ت���ر�وح بني قطاع���ات �لكهرب���اء و�لرعاية 
�ل�س���حية �إلى �س���ناعة �لنفط و�لغاز و�لتعدين. وبع����ض �لتفاقات ماز�لت يف 

طور مذكرة �لتفاهم مما �سيتطلب �إبر�م مزيد من �لتفاقات كي تتبلور.
وتت�س���من �مل�س���اريع قيام جرن�ل �إلكريك بامل�س���اعدة يف زي���ادة كفاءة 
تولي���د �لكهرباء بال�س���عودية وتوف���ر �لتكنولوجيا �لرقمي���ة لعمليات �أر�مكو 
�ل�س���عودية؛ بهدف حت�سني �لإنتاجية �ل�س���نوية مبا قيمته 4 مليار�ت دولر يف 

�ركة �لنفط. و�ستتعاون �ل�ركة يف جمالت �لبحث �لطبي و�لتدريب.

منح 23 �رصكة اأمريكية 
تراخي�س لال�صتثمار باململكة

37.8 مليار دوالر التبادل 
التجاري بني البلدين

"15 مليار دوالر ح�صة 
“جرنال اإلكرتيك” 
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اإيــران.. روحــــانـــــي رئي�شـًــا لواليـــــة ثانـيــــة
دبي – العربية.نت

اأعلن رئي�س جلنة االنتخابات االإيرانية، علي اأ�شـــغر اأحمدي، اأن الرئي�س االإيراين ح�شـــن روحاين فاز 
بواليـــة ثانيـــة، بحوايل 23 مليون �شـــوت، اأي اأنه حاز على %56 من االأ�شـــوات، حيث تقدم بذلك على 
مر�شـــح التيار املت�شـــدد اإبراهيم رئي�شي، بفارق 7 ماليني �شـــوت تقريباً، بعد فرز اأكرث من 40 مليون 

�شوت. وهناأ التلفزيون الر�شمي االإيراين روحاين على فوزه بوالية ثانية.
واأفادت وكالة “ت�شـــنيم” االإيرانية اأن النتائج �شـــبه النهائية اأظهرت اأن ح�شن روحاين ح�شل على 
22796468 �شوتاً من جمموع 40706729 �شوتاً، مت فرزها حتى االآن، حيث تاأييد �شالمة 38914470 
منهـــا من قبل الهيئـــة التنفيذية لالنتخابات. وكان مئات االإيرانني، املناه�شـــون ل�شيا�شـــات النظام 
االإيرانى، نظموا يوم اجلمعة، م�شريات حا�شدة و�شط العا�شمة االأمريكية وا�شنطن، للتنديد باالنتخابات 

الرئا�شية فى طهران، التي و�شفها باأنها “ غري دميقراطية” و” غري حرة”. international@albiladpress.com
العالم
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الرياض – وكاالت:

قالت اململكة العربية ال�شعودية 
متكن���ت من �إ�ص���قاط �ص���اروخ �أطلقه 
امل�شـــلحون احلوثيـــون، وذلـــك قبـــل 
�شـــاعات من زيارة الرئي�س االأمريكي 

دونالد ترامب اإلى ال�شعودية.
ويف بيان �شادر عنه، قال التحالف 
الع�شـــكري الـــذي تقوده ال�شـــعودية 
اإن “قـــوات الدفاع اجلوي ال�شـــعودي 
متكنت من �عرت��ض �صاروخ بال�صتي 
�شـــمال حمافظة الرين غـــري املاأهولة 

والتابعة ملنطقة الريا�س”.
�أي�صا قو�ت �لدفاع  “كما متكنت 
اجلوي ال�شـــعودي �شـــباح اجلمعة من 
اعرتا�س �شـــاروخ بال�شتي يف منطقة 
جنران اأطلقه احلوثيون من داخل قرى 

حمافظة �شعدة”.

حمص/بيروت – رويترز:

بداأ مقاتلو املعار�شـــة ال�شـــورية 
مغادرة اآخـــر حي واقع حتت �شـــيطرة 
املعار�شة مبدينة حم�س اأم�س ال�شبت 
يف اآخر مرحلة من اتفاق اإجالء �شـــيعيد 
املنطقـــة اإلـــى �شـــيطرة نظام ب�شـــار 

االأ�شد.
املعار�شـــة  مقاتلـــو  وحمـــل 
وفقـــا  معهـــم  اخلفيفـــة  اأ�شـــلحتهم 
لالتفاق وا�شـــتقلوا حافالت مع ن�شـــاء 
واأطفال و�شـــيتوجه الكثري منهم اإلى 
ل�شـــيطرة  اإدلب اخلا�شـــعة  حمافظـــة 
املعار�شـــة يف �شمال غرب البالد واإلى 
بلدة جرابل�س على احلدود ال�شـــمالية 

ل�شوريا مع تركيا.
وغـــادرت 4 حافـــالت علـــى االأقل 
حي الوعر بحلول منت�شف النهار ومن 
املتوقـــع اأن يليها ع�ـــرات احلافالت 
االأخرى لتقل نحو 2500 �شـــخ�س من 
احلي الذي حتا�ره القوات احلكومية 

وحلفاوؤها منذ وقت طويل.

بغداد – أ ف ب:

 قتـــل 35 �شخ�شـــا علـــى االأقـــل 
تفجـــريات  يف  الع�ـــرات  واأ�شـــيب 
انتحارية ا�شتهدفت حواجز تفتي�س يف 
بغداد والب�رة م�شـــاء اجلمعة وتبناها 

تنظيم داع�س.
ووقعت التفجـــريات بفارق زمني 
�شـــئيل. وتاأتي بينما توا�شل القوات 
العراقيـــة هجومهـــا ال�شـــتعادة كامل 
مدينة املو�شل يف �شـــمال العراق من 

اجلهاديني.
وقالـــت قيـــادة عمليـــات الب�رة 
اإن انتحاريـــا ا�شـــتهدف حاجز تفتي�س 
الرميلـــة، املدخـــل ال�شـــمايل ملدينـــة 

الب�رة والقريب من حقول النفط.
ومتكن���ت قو�ت �ل�رشط���ة من قتل 
انتحـــاري اآخر وتفجري �شـــيارته بدون 

خ�شائر.

بيروت - رويترز:

قـــال املر�شـــد ال�شـــوري حلقوق 
االإن�شـــان اأم�س ال�شـــبت اإن مت�شـــددي 
تنظيم داع�س قتلوا نحو 20 �شخ�شـــا 
بينهم طفالن يف قريـــة مبحافظة دير 
الـــزور وخطفـــوا مقاتلـــني تدعمهـــم 
الواليات املتحدة ي�شاركون يف عملية 

�شدهم.
داع�ـــس  مت�شـــددي  اأن  واأ�شـــاف 
ت�شـــللوا يوم اجلمعة اإلـــى قرية جزرة 
البو�شـــم�س �شـــمال غـــرب مدينة دير 

الزور بالقرب من حدود الرقة.
ون�ر املر�شـــد فيديو ظهرت فيه 
جثـــث نحـــو 12 رجال بـــدا اأنهـــم قتلوا 
رميا بالر�شـــا�س. ومل يت�شن لرويرتز 

التحقق من �شحة الفيديو.
وقال املر�شـــد اإن مقاتلي داع�س 
ان�شـــحبوا مـــن القريـــة بعـــد الهجـــوم 

م�شطحبني املقاتلني املخطوفني.

اعرتا�س �شاروخ اأطلقه 
احلوثيون باجتاه الريا�س

خروج م�شلحي املعار�شة 
من اآخر حي بحم�س

مقتل 35 �شخ�شا يف 
تفجريات انتحارية بالعراق

“داع�س” يقتل قرويني 
ويخطف مقاتلني يف دير الزور

امللك �سلمان لرتامب: زيارتكم تعزز تعاوننا اال�سرتاتيجي
تلري�شون: �شنواجه طموحات اإيران التو�شعية يف اليمن و�شوريا

وت�شت�شـــيف الريا�س 3 موؤمتر�ت قمة، حتت 
عنـــوان “العـــزم يجمعنـــا”، “�شـــعودية اأمريكية، 

وخليجية اأمريكية، وعربية اإ�شالمية اأمريكية”.
والقمم الثالث، بروؤية واحدة، وهي: “�شـــوياً 
نحقـــق النجـــاح” ت�شت�شـــيفها الريا�ـــس، لتاأكيد 
االلتزام امل�شـــرتك نحو االأمن العاملي وال�راكات 
ال�شيا�شـــي  والتعـــاون  العميقـــة  االقت�شـــادية 

والثقايف البّناء حتت �شعار العزم يجمعنا.
وتناق�ـــس ملفـــات مهمـــة على مـــدى يومني 
كاملـــني، اأهمهـــا مكافحة االإرهاب و�شـــبل تعزيز 

العالقات الدولية للت�شدي له.
اإلـــى ذلك، اأكـــد وزيـــر اخلارجية ال�شـــعودي 
عادل اجلبري، اأم�س ال�شبت، اأن توقيع االتفاقيات 
االإ�شـــرتاتيجة بـــني اأمـــريكا وال�شـــعودية �شـــوف 
يت�شـــدى لالإرهـــاب يف املنطقـــة، وا�شـــفا تلـــك 

االتفاقيات بالتاريخية وغري امل�شبوقة.
وق���ال يف موؤمتر �ص���حايف م�ص���رتك مع نظريه 
االأمريكي ريك�س تيلر�شون اإن الروؤية االإ�شرتاتيجة 
بني البلدين ت�شـــمل التجارة والتعليم مبا ي�شمح 

بتعزيز امل�شالح امل�شرتكة.
وو�شـــف االتفاقية املوقعة بني ال�شـــعودية 
واأمريكا باأنها غري م�شبوقة يف ات�شاعها وتنوعها.

واأكـــد اجلبـــري اأن املباحثـــات بـــني الرئي�س 
االأمريكـــي دونالـــد ترامـــب والعاهل ال�شـــعودي 
امللك �شـــلمان بن عبد العزيز تطرقت اإلى العمل 

على اإلزام اإيران بوقف دعمها لالإرهاب.
كمـــا تطرقت املباحثـــات الثنائيـــة يف القمة 
ال�شـــعودية االأمريكيـــة اإلـــى الو�شـــع يف �شـــوريا 
ومفاو�شات ال�شالم بني الفل�شطينيني واإ�رائيل، 

وفقا لوزير اخلارجية ال�شعودي.

وحول فوز ح�شـــن روحاين بانتخابات الرئا�شة 
االإيرانيـــة، قال اجلبـــري اإنها م�شـــاألة داخلية، واإن 
ال�شـــعودية تهتم باالأفعال ولي�س االأقوال، متهما 

النظام االإيراين برعاية االإرهاب.
ودعـــا اإيـــران اإلـــى الت�ـــرف وفقـــا للقانون 
الـــدويل وقيـــم املنظومـــة الدولية، مو�شـــحا اأن 

ال�شعودية تريد دولة اإيرانية �شلمية.
وفيمـــا يتعلـــق باليمـــن، اأفـــاد اأن احلوثيني 
عددهـــم ال يتجـــاوز 50 األفا ويرغبون بال�شـــيطرة 

على دولة ي�شكنها 28 مليون ن�شمة.
علـــى  ي�شـــتولون  احلوثيـــني  اأن  واأ�شـــاف 
امل�شـــاعدات االإن�شـــانية املقدمـــة للمدنيـــني يف 
املواقـــع الواقعة حتت �شـــيطرتهم، وهو ما يوجد 

حالة جماعة يف تلك املناطق.
ومن جهتـــه، قال تيلر�شـــون اإن ال�راكة بني 
اململكـــة والواليـــات املتحدة ترتكز علـــى الثقة 

وال�شعي الأهداف م�شرتكة.
واأكـــد �ـــرورة العمـــل علـــى تنفيـــذ االتفاق 
اال�شـــرتاتيجي بـــني الدولتـــني مبا يوجه ر�شـــالة 
قوية لالأعداء. واأو�شـــح وزيـــر اخلارجية االأمريكي 
اأن تعزيـــز العالقة يعتمد على امل�شـــالح االأمنية 
امل�شـــرتكة، و�ـــرورة العمل على جتفيـــف منابع 

االإرهاب، وتعزيز التعاون يف املجاالت الدفاعية.
واأ�شـــار اإلـــى اأن التعـــاون االقت�شـــادي بني 

البلدين يعد اأ�شا�شا لعالقات متينة.
اال�شـــتثمارات  اأن  تيلر�شـــون  وك�شـــف 
املبا�ـــرة يف ال�شـــعودية �شت�شـــاعد اأمـــريكا على 
اإيجاد الوظائـــف، وكذلك ا�شـــتثمارات اأمريكا يف 
ال�شـــعودية. و�شدد على اأن ال�شـــفقات الدفاعية 
االأمريكيـــة �شـــتمكن ال�شـــعودية مـــن الت�شـــدي 

للتدخـــالت االإيرانية واالإرهاب. وذكـــر اأن اأمريكا 
تن�شق اجلهود ملواجهة طموحات اإيران التو�شعية 
يف اليمن و�شـــوريا. وحول الو�شـــع يف اليمن، قال 
تيلر�شـــون اإن اأمـــريكا �شـــرتكز علـــى البحث عن 
ت�شـــوية �شـــلمية، وال�شـــغط على كافـــة االأطراف 
للعودة اإلى طاولة املفاو�شـــات. هذا وا�شـــتقبل 
الرئي�س االأمريكي دونالد ترامب، اأم�س ال�شـــبت، 
مبقر اإقامته يف العا�شمة ال�شعودية الريا�س، ويل 

العهـــد ال�شـــعودي االأمري حممد بـــن نايف بن عبد 
العزيـــز. وقبيل املقابلة، عقـــد ترامب مع العاهل 
ال�شـــعودي امللك �شـــلمان بـــن عبدالعزيـــز القمة 

ال�شعودية االأمريكية يف ق�ر اليمامة بالريا�س.
اتفاقيـــات  توقيـــع  القمـــة  و�شـــهدت 
ا�شـــرتاتيجية بـــني البلديـــن يف جمـــاالت الدفاع 
والنفـــط والبرتوكيماويات وغريهـــا، بلغ عددها 

30 اتفاقية بقيمة 280 مليار دوالر.

دبي - العربية.نت:
قال خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز يف تغريدة على ح�سابه يف “تويرت” 

للرئي�س االأمريكي، دونالد ترامب، اأم�س ال�سبت، “زيارتكم تعزز تعاوننا اال�سرتاتيجي واال�ستقرار 

للمنطقة والعامل”.

وو�سل الرئي�س االأمريكي، دونالد ترامب، اإىل الديوان امللكي للقاء امللك �سلمان، الذي كان قد 

ا�ستقبل ترامب يف مطار امللك خالد الدويل، يف الريا�س، يف م�ستهل اأول جولة خارجية له بزيارة - 

و�سفت بالتاريخية - لل�سعودية.

ويرافق ترامب ابنته اإيفانكا وزوجها جاريد كو�سرن اللذان خرجا من الباب اخللفي للطائرة 

االأمريكي،  اخلارجية  وزير  ي�سم  امل�ستوى،  رفيع  وفد  اإىل  باالإ�سافة   ،AF1 االأمريكية  الرئا�سية 

ريك�س تيلر�سون، وم�ست�سار االأمن القومي، هربرت رميوند ماكما�سرت.

ال�شعودية تفتح مركًزا رقمًيا ملراقبة املت�شددين
الرياض – رويترز:

قال م�شوؤول �شعودي كبري اأم�س ال�شبت 
اإن اململكة �شـــتفتتح مركـــزا رقميا ملراقبة 
اأن�شـــطة تنظيم داع�س وغـــريه من اجلماعات 
االإ�شـــالمية املت�شـــددة على االإنرتنت، وذلك 
يف الوقـــت الذي بداأ فيـــه الرئي�س االأمريكي 

دونالد ترامب زيارة لل�شعودية.
العـــامل  العـــام لرابطـــة  االأمـــني  وقـــال 
االإ�شـــالمي حممد العي�شـــي لل�شـــحافيني اإن 
اململكة �شـــتفتتح مركـــزا للتن�شـــيق اليوم 
االأحد يف مرا�شـــم بح�شـــور ترامـــب والعاهل 

ال�شعودي امللك �شلمان.
واأ�شاف اأن ال�شـــعودية تريد اأن تتجاوز 
احلـــرب العمـــل الع�شـــكري الأنه يعلـــم اأنه ال 
ميكـــن هزميـــة هـــذه اجلماعـــات اإال بهزمية 

فكرها.
واأ�شـــاف اأن تنظيم القاعدة مل ي�شـــقط 
ب�ص���قوط حرك���ة طالب���ان لأن فك���ره م���ا ز�ل 

قائما.

والعي�شـــى اأي�شـــا مديـــر مركـــز احلرب 
الفكرية التابع لوزارة الدفاع وي�شغل مقعدا 
يف هيئـــة كبار العلمـــاء وقال اإن ال�شـــعودية 
بـــداأت بالفعـــل مبـــادرات الإغـــالق املواقـــع 

االإلكرتونية للمت�شددين وتكذيبها.
ويهـــدف مركز احلرب الفكرية الذي بداأ 
عملياته ال�شـــهر املا�شـــي اإلى ت�شـــحيح ما 
ي�شـــفه باأنه �شالل عن االإ�شـــالم عرب قنواته 

على مواقع في�شبوك وتويرت ويوتيوب.
وقال العي�شـــى اإن التحالف الع�شـــكري 
بقيـــادة  االإرهـــاب  ملحاربـــة  االإ�شـــالمي 
ال�شـــعودية اأ�ش�س اأكرب مركز رقمي يف العامل 
ملراقبة اأن�شـــطة تنظيمي داع�ـــس والقاعدة 

على االإنرتنت.
واأ�شـــاف اأن املركز الرقمـــي اأغلق اآالفا 

من مواقع املت�شددين االإلكرتونية .
وقـــال البيـــت االأبي�س قبل الزيـــارة اإن 
ترامب يتوقع نتائج ملمو�شـــة من ال�شعودية 

يف حماربة الت�شدد االإ�شالمي.

واشنطن – رويترز:
قالـــت الواليات املتحـــدة يوم اجلمعـــة اإنها 
تعتقـــد اأن قوات قافلـــة ا�شـــتهدفتها طائراتها 
الع�شـــكرية يف جنوب �شـــوريا يوم اخلمي�س كانت 
توجهها اإيـــران يف موؤ�ر حمتمل على زيادة التوتر 

بني وا�شنطن وطهران يف احلرب ال�شورية.
وقال وزير الدفـــاع االأمريكي جيم�س ماتي�س 
يف مقـــر وزارة الدفـــاع )البنتاغـــون( اإن ال�ربـــة 
االأمريكية كانت دفاعية بطبيعتها. واأدان النظام 

ال�شوري املدعوم من اإيران ورو�شيا الهجوم.
وقـــال ع�شـــو يف اإحـــدى جماعات املعار�شـــة 
امل�شلحة التي تدعمها الواليات املتحدة لرويرتز 
القافلـــة كانـــت ت�شـــم م�شـــلحني �شـــوريني  اإن 
وم�شـــلحني تدعمهـــم اإيـــران وكانـــت متجهة نحو 
قاعـــدة يف �شـــوريا ت�شـــتخدمها قـــوات اأمريكيـــة 

وقوات تدعمها وا�شنطن حول بلدة التنف.
وقررت الواليات املتحدة اأن القافلة ت�شـــكل 
تهدي���د�. وقال ماتي����ض يف موؤمتر �ص���حايف “لقد 

ا�شـــتدعت ال�رورة )الهجـــوم(... بحركة هجومية 
وبقـــدرة هجومية ملا نعتقد اأنها قوات موجهة من 
اإيـــران، ال اأعرف مـــا اإذا كان هنـــاك اإيرانيون على 

االأر�س، لكن القوات كانت موجهة من اإيران”.
وحذرت م�شـــادر باملعار�شـــة امل�شـــلحة من 
املدعومـــة  والقـــوات  ال�شـــوري  اجلي�ـــس  تقـــدم 
مـــن اإيـــران يف املنطقـــة قـــرب الطريـــق ال�ريـــع 
اال�شـــرتاتيجي بني دم�شـــق وبغـــداد الذي كان يف 
ال�شابق طريقا رئي�شيا لالإمداد باالأ�شلحة االإيرانية.

وقـــال ماتي�ـــس اإنـــه يعتقد اأن القـــوات التي 
توجهها اإيران دخلت املنطقة باملخالفة مل�شورة 

رو�شيا اإال اأنه مل يتمكن من تاأكيد ذلك.
واأ�شـــاف “لكـــن يبـــدو اأن الرو�ـــس حاولـــوا 

منعهم”.
وقال م�شوؤول خمابراتي غربي طلب عدم ن�ر 
ا�شـــمه اإن ال�ربة بعثت ر�شـــالة قوية للم�شلحني 
املدعومـــني من اإيران مفادها اأنه لن ي�شـــمح لهم 

بالو�شول اإلى احلدود العراقية من �شوريا.

واشنطن: ضربة أميركية في سوريا استهدفت قافلة توجهها إيران
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ومضات

التاري����خ كم����ا يقولون ذاك����رة الأمة ومن 
خ����ال ه����ذه الذاكرة تتح����رك الأم����م وتتطور، 
ومن غاب تاريخه اأ�صبح فاقدا للذاكرة، وهذا 
م����ا يراد لنا اأن ن�ص����بح علي����ه بتغييب الكثري 
من الأح����داث التاريخي����ة عن ذاكرتن����ا، فبعد 
م����ا حتدثنا يف مقال �ص����ابق ع����ن الهجوم على 
املواق����ف وال�صخ�ص����يات التاريخي����ة العربية 
والإ�ص����امية من اأجل النيل م����ن الأمة ودينها 
نتح����دث اليوم عن ح����دث تاريخي حا�ص����م يف 
تاريخنا املعا�رص اإل اأن الكثريين يعتقدون اأنه 
بتجاهلهم له �صوف ميحى من الذاكرة العربية 
والإ�صامية وتن�صى الأمة ق�صيتها الرئي�صية.

م����ر تاري����خ اخلام�����س ع�رص م����ن مايو دون 
اأن نلح����ظ رمبا يف اأغلب الف�ص����ائيات العربية 
الر�ص����مية واخلا�ص����ة اأي تن����اول ل����ه وتذك����ري 
لاأجي����ال مبا ح����دث يف ه����ذا التاري����خ وكيف 
تغري ح����ال الأمة يف ذل����ك التاري����خ والأحداث 
التي جرت و�ص����ارت يف م�ص����ار الأم����ة بدءا من 
ذل����ك التاريخ وحتى اليوم، لذلك مرت ذكرى 
اغت�ص����اب جزء من الأر�س العربية عام 1948 
دون اأن يذكر ذلك الإعام العربي، لي�س ذلك 
فقط، ب����ل اإنه يف هذا الي����وم كذلك ويف العام 
1971 حدث����ت ال����ردة يف م�����رص العروبة عندما 
انقلب ال�صادات على الثورة وبداأ م�صار مغايرا 
لإرادة ال�ص����عب العربي يف م�رص والأمة العربية 
واأراد من خ����ال ذلك اإكمال م����ا بداأته احلركة 
ال�ص����هيونية بالعرتاف بالكيان ال�ص����هيوين 

على اأر�س فل�صطني.
غ����اب الإع����ام العرب����ي عن ه����ذا التاريخ 
يف غالبيت����ه ال�ص����احقة وع����ن تناول����ه وحتليله 
وتذكري الأجي����ال احلالية به يف رغبة وا�ص����حة 
لتجهي����ل �ص����باب الأم����ة بذلك احل����دث وقلب 
احلقائ����ق التاريخي����ة ومتك����ني ال�ص����هيونية 
العاملية يف فل�صطني العربية وجعلها حقيقة 
تاريخية ولي�ص����ت مزيفة كم����ا نعرفها ويقول 
عنه����ا التاري����خ والوقائع، واإل فم����ا معنى هذا 
الغي����اب غري املربر اإل ه����ذا الهدف، ولو وجد 
احلدث موقع����ه يف اإعامنا لفهم �ص����باب الأمة 
ما يجري مبعرفة ما ج����رى، لأن الأمور جميعها 
مرتابطة غري منف�صلة. بل حتى الفن املهيمن 
على العق����ل العربي احلايل غاب هو الآخر منذ 
زمن بعيد عن الق�صية، فبعد م�صل�صل “راأفت 
الهجان” وفيلم “الطريق اإلى اإيات” اأو “عمر 
املخت����ار” وما �ص����ابه هذه النوعي����ة من الفن، 
وبعد اأغاين الثورة واحلرية والقومية، بعد كل 
ذلك توقفت ماكينة الفن عن اإخراج اأنواع من 
الفن تخدم الق�ص����ية وحتولت اإلى خدمة اأمور 
اأخرى وتكري�صها يف العقلية العربية كالرق�س 
والتع����ري والدع����ارة واملخ����درات، ب����ل حت����ى 
الأفام وامل�صل�ص����ات التاريخي����ة التي حترك 
ال�ص����عور بداخل امل�ص����اهد وتربطه بق�ص����اياه 
ورم����وزه التاريخي����ة انتف����ت ه����ي الأخرى عن 
ال�صا�صة وحتول املنتجون اإلى �صباق رم�صاين 

حموره الفن الهابط عدمي القيمة. 
هي �صل�ص����لة مرتابط����ة يراد م����ن خالها 
الت�ص����ييق على العقل العربي وجعل قدراته 
حمدودة وتعمل يف نطاق �صيق بعيد عن اأمته 
وق�س����اياه قريب م����ن ال�س����فاهة واالنحطاط، 
ولك����ن ذلك ل����ن يك����ون فاحلقائ����ق ل تغيب 
والتاريخ ل ميكن تزييفه كما قلنا من قبل... 

واهلل اأعلم.

تاريخ يمر بصمت

اأي جن���اح لدول���ة خليجية هو جن���اح للبحرين، 
واأي���ة مكانة عاملي���ة حتققها دول���ة خليجية نفخر 
به���ا يف البحرين وكان هذا حالنا دوماً مع الأ�ص���قاء 
يف اململكة العربية ال�صعودية ال�صقيقة ومكانتها 
العاملي���ة، والي���وم نق���ف باعت���زاز مع م���ا حققته 
دول���ة الإم���ارات العربي���ة املتحدة م���ن مكانة هي 
 حم���ل فخرن���ا جميع���اً يف البحري���ن قيادة و�ص���عباً.

ال�ص���تقبال املتميز لويل العهد ال�ص���يخ حممد بن 
زايد اآل نهي���ان بدولة الإم���ارات العربية املتحدة 
ال�ص���قيقة الذي ج���اء يف اإط���ار زيارته اإل���ى البيت 
الأبي�س للق���اء الرئي�س الأمريك���ي دونالد ترامب 
والت�رصي���ح ال���ذي اأدلى في���ه ترامب بعب���ارات مل 
يخ�س بها اأيا من روؤ�صاء الدول التي التقاها حتى 
الآن، باملقابل اأظهر الهتمام الذي �صلط الأ�صواء 
على ه���ذه الزيارة واملباحث���ات املهمة بني حممد 
بن زاي���د ووزير اخلارجية الأمريك���ي وما تاها من 
فعاليات كانت جميعها حتت الأ�ص���واء الكا�صفة، 
ماذا يعك�س هذا الهتمام املتميز و�صط املتغريات 
النقابية ال�رصيعة يف العاقات الدولية اثر انتهاء 
حقبة الرئي�س ال�صابق الدمر اأوباما ومرياثه املدمر 

لاأمة العربية، والذي اأف�ص���ح املجال لإيران للعبث 
باأم���ن املنطقة... لقد انتهت ه���ذه احلقبة وبداأت 
 حقبة دونالد ترامب الذي ناأمل األ يخذلنا يف يوٍم ما.
خا�ص���ة هذه الزي���ارة ونتائجها الظاه���رة للعيان 
حت���ى الآن وطبيعة الأ�ص���واء التي �ص���لطت عليها 
تربز لنا موقع دولة الإمارات وعا�ص���متها اأبوظبي 
التي اأخذ ا�صمها يرن يف اأ�صماع العامل، لي�صت هذه 
املكانة فقط لكون دولة الإمارات غنية بالنفط ول 
كونه���ا ثرية باملال، فهناك كثري من الدول اليوم 
غني���ة يف العامل، بل هناك اأغنى من الإمارات ولكن 
املوقع الذي احتلته اأبوظبي نتج عن ال�صيا�ص���ات 
اجلريئ���ة والقوي���ة واحلازم���ة الت���ي اتخذتها هذه 
الدول���ة بالإ�ص���افة اإلى ال�ص���تقالية يف القرارات 
ودعمه���ا بقية ال���دول، ما دفعها لت�ص���ارع وتبادر 
بالوقوف يف �ص���ف احلق وامل�صلحة العربية، وهذا 
م���ا لعبته بق���وة واقت���دار يف دعم حملة ا�ص���رتجاع 
اليم���ن، بالإ�ص���افة اإلى دعمها الوا�ص���ح وال�رصيح 
للجي����س الوطني الليب���ي بقيادة امل�ص���ري خليفة 
 حفرت يف مواجهة فو�ص���ى امللي�ص���يات امل�ص���لحة.

دولة الإمارات العربية ا�صم له مكانته يف العامل على 

ال�ص���عيد القت�ص���ادي والتجاري والنجاح الهائل 
عل���ى م�ص���توى اإدارة املوانئ والتف���وق يف قط���اع 
الطريان املدين على امل�ص���توى العاملي، ف�صمعة 
طريان الحت���اد وط���ريان الإم���ارات جعلت بع�س 
املغر�ص���ني يعملون على الت�صوي�س على خدمات 
 هذه ال�رصكات التي اكت�ص���حت الق���ارة الأمريكية.

خا�ص���ة الق���ول مل ت���اأت اإ�ص���ادة دونال���د ترامب 
�ص���لطت  الت���ي  الأ�ص���واء  زاي���د ول  ب���ن  ملحم���د 
علي���ه اإل لتوؤك���د حقيق���ة مرك���ز دول���ة الإم���ارات 
العربي���ة املتح���دة املتمي���ز ونح���ن يف البحري���ن 
قيادة و�ص���عباً نكن لل�ص���قيقة كل م�ص���اعر احلب 
والعت���زاز به���ذه املكانة التي يف النهاية ت�ص���كل 
فخ���را ل���كل دول املنطق���ة التي نتطل���ع لنجاحها 
الباه���ر وت�ص���ديها به���ذا امل�ص���توى م���ن الوحدة 
 اخلليجي���ة لأي حت���ٍد اإيراين وغريه م���ن التحديات.

تنويرة: 
ال�ص���جرة الثابتة تهتز اأغ�صانها وقت الرياح، 

وال�صجرة املتاأرجحة ت�صقط عند الريح.
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ومضة قلم

املنت���دى احل���واري ال���ذي اأقامته 
جمعي���ة الجتماعي���ني البحرينية كان 
خيبة اأمل كب���رية، فالذين علقوا عليه 
الآم���ال خرج���وا من���ه جائع���ني وعادوا 
اإلى مواقعهم منك����رصي الأحام. كلمة 
وزير العمل جمي���ل حميدان يف افتتاح 
املنتدى عرّبت عن اأّن “التحدي الأكرب 
يتمثل يف نوعية الفر�س واحتياجاتها 
للموؤهل���ني يف هذا املجال وت�ص���ييق 
فج���وة الكلف���ة ب���ني العام���ل الأجنبي 

والبحرينّي”!
ق�صية الباحثني عن عمل اأ�صبحت 
اأ�ص���به بالكلم���ات املتقاطع���ة، جمرد 
ت�رصيح���ات تطلق ب�ص���يغ ل تف�ص���ي 
اإل���ى حلول تنهي املع�ص���لة. معار�س 
العاج���ات  اأح���د  كان���ت  التوظي���ف 
املقرتحة حلل مع�ص���لة البطالة لكنها 
مل حتقق اأهدافها اإلّ يف احلدود الدنيا، 
بالطبع ل�صت �صد اإقامتها بل اإننّي من 
اأ�سد املتحم�س���ن لها ب�رشط اأن تكون 
هناك متابعة دقيق���ة من قبل الوزارة 
واملوؤ�ص�ص���ات  ال����رصكات  فاأ�ص���حاب 
ي�رشون على و�س���ع ال�رشوط التعجيزية 
بت�س���ميمهم على �رشط اخل���رة وهذا 
بح���د ذات���ه كفي���ل باإف�ص���ال م����رصوع 

التوظيف من الأ�صا�س.
ل اأدري مل���اذا تذك���رت واأنا اأتابع 
منتدى “البحرينّي اأولّ” فيلم احلدود 
لدري���د حل���ام ال���ذي يحك���ي ماأ�ص���اة 
مواطن عربّي فقد جواز �ص���فره وبقي 
عالقا على احلدود، ما يهمنا من ق�صة 
الفيلم اأّن ماأ�صاة املواطن اأقيمت من 
اأجلها املهرجانات احلا�صدة للت�صامن 
جمي���ع  اأّن  غ���ري  “عبدال���ودود”،  م���ع 
املتحدث���ني يف املهرج���ان بع���د اإلقاء 
خطبه���م ا�ص���تقلوا عرباته���م الفارهة 
وبق���ي “عبدال���ودود” يجرت ماأ�ص���اته 

على احلدود! 
اأّنه���ا  اأ�ص���ك  ل  الت���ي  املاحظ���ة 
اأن  هن���ا  اجلمي���ع  انتب���اه  ا�ص���رتعت 
املنت���دى - رغم اأهميته البالغة – خا 
م���ن اأّية وع���ود اأو تو�ص���يات مبتابعة 
مو�صوع العاطلني. قد يربر القائمون 
عل���ى املب���ادرة ب���اأّن اله���دف ال���ذي 
ي�ص���عون اإليه هو ن�رص ثقافة جمتمعية 
تدعم اأف�صلية اختيار البحرينّي يف كل 
الأعم���ال يف القطاعني العام واخلا�س 
بيد اأّن امل�ص���كلة لي�صت بن�رص الثقافة 
ف���ا اأعتق���د اأّن اأح���دا ل ي���درك حج���م 
املعاناة، بل تكمن يف اإقناع اأ�ص���حاب 
الأعمال ب���اأّن ال�ص���تثمار احلقيقي يف 
الإن�ص���ان البحرين���ّي واأّن ل���ه الأولوية 
املطلق���ة يف التوظي���ف، وما مل تتوفر 
القناعة لدى هوؤلء ول قانون يجربهم 
فاإّن الق�ص���ية �ص���تبقى مفتوحة اأمام 

املجهول.

وقفة مصارحة مع 
البحريني أوال

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

أسامة الماجد
Osama.almajed
@albiladpress.com

سوالف

م���ن ال�ص���هل معرفته���م ب���ا اأي قن���اع، 
واليوم مع ق���دوم الرئي�س الأمريكي ترامب 
اإلى �صدة احلكم “ون�صف كل ما اأجنزه �صلفه 
اأوبام���ا”... هك���ذا ه���م يقولون ع���ن اأوباما، 
ح���دث الدم���ار الكام���ل للم����رصوع الإي���راين 
التو�ص���عي وه���ذا م���ا جعله���م “مقهورين” 
عل���ى ترام���ب و�صيا�ص���ته، فه���م يري���دون 
البقاء مع �ص���انع الإرهاب يف املنطقة باراك 
اأوبام���ا، يحرتمونه ويفتخرون به ل ل�ص���يء، 
اإل لعاقت���ه الوطي���دة م���ع النظ���ام الإيراين 
لانقابي���ني  الدع���م  وتقدمي���ه  الإرهاب���ي 
يف البحري���ن، فه���ذه الأقام تتمنى رئي�ص���ا 
واحدا يف البي���ت الأبي�س وه���و اأوباما لأنها 

ل ت�ص���تطيع العي�س بدون���ه وعندهم املوت 
اأرحم من روؤية رئي�س اآخر قادم يت�ص���بب يف 
 تهاوي م�رصوعهم النقابي على روؤو�ص���هم.
زي���ارة ترام���ب ال�ص���قيقة الك���ربى اململكة 
العربية ال�صعودية وانعقاد القمة اخلليجية 
فو�ص���وي  موق���ف  يف  جعله���م  الأمريكي���ة 
مك�ص���وف، ه���ذا يته���م ترام���ب بالعجرف���ة 
وذاك يكتب عن ازدياد معار�ص���يه، واأقام 
اأخرى ت�ص���تعل حقدا على نف�س امل�رصح بني 
ح���الت اخلوف واحل���زن والوج���ع، يحاولون 
اإيهامن���ا ب���اأن كل �ص���يء طبيع���ي ولكن يف 
املرحل���ة الثاني���ة م���ن الختب���ار �رصع���ان ما 
ينك�ص���فون وتظه���ر عليه���م بكل و�ص���وح 

فع���ل  مثلم���ا  والتاأث���ريات،  ال�ص���طرابات 
اأحده���م حني كتب يوم اجلمع���ة الفائت اأي 
قبل زي���ارة ترامب لل�ص���عودية بيوم معلقة 
طويلة تفوح منها رائحة احلقد على ترامب 
وعلى اأية �صخ�ص���ية حتارب اإيران، فتوقيت 
الن����رص يعك�س امل�ص���اعر احلاق���دة املكبوتة 
�ص���دورهم! يف  يرك����س  ال���ذي   والع���ذاب 
عموم���ا ه���ذه الأق���ام التي تتعام���ل بربود 
مع اأي اإجناز ت�ص���جله البحري���ن يف اأي جمال، 
وترت���دي بنط���ال احل���زن ح���ني ت�ص���مع عن 
قوة ال�ص���عودية وقيادتها الأمتني العربية 
والإ�ص���امية، اأ�ص���بحت معروفة ومك�ص���وفة 
ب���كل اأ�ص���لوب و�ص���تبقى هك���ذا حت���ى اآخر 

الدهر، اأقام ت�ص���عر واأنت تتابعها بهياجها 
الع�ص���بي �ص���د اأي جناح بحرين���ي وخليجي 
وعربي وتتخذ اأ�ص���لوبا حمددا من اأ�ص���اليب 
الك���ذب للنيل من الوطن. هذه الأقام التي 
حتاول فت���ح الطرق امل�ص���دودة �صتف�ص���ل 
و�ص���تبقى حمروق���ة الوجه و�ص���تتمتع بالأمل 
متع���ة ل ح���دود له���ا، �ص���تعي�س يف اخليانة 
الق���امت. كهفه���ا  يف  واجل���وع   واخل���وف 

ل اأحد ير�ص���دك اإلى الوطنية، ول اأحد يقول 
�صاأدر�س الأو�ص���اع، م�صدر القلم وال�صوت 
عليه���ا  تتحط���م  كب���رية  �ص���خرة  الوطن���ي 
حماولت الأغبياء والأقام التي تر�ص���ع من 

اأ�صابع الكذب.

من السهل اكتشاف 
 “األقالم” التي تعشق إيران

امل�ص���وؤولية الك���ربى الت���ي ل م���راء فيها 
ول ته���اون ول خف����س جناح اأو ت�ص���اهل، هي 
م�ص���وؤولية حماية املجتمع البحريني و�ص���يانة 
�ص���وره ال���ذي يجمع اأبن���اءه م���ن كل الطوائف 
واملل���ل، يجمعهم يف التفافهم حول قيادتهم 
الر�ص���يدة، وبالطب���ع، فاإن البناء الذي �ص���يده 
�ص���احب ال�ص���مو امللك���ي الأم���ري خليف���ة بن 
�ص���لمان اآل خليف���ة، رئي����س ال���وزراء املوقر، 
هو ال�ص���ند والق���وة التي جتمع اأه���ل البحرين 
متحاب���ني متكاتف���ني وقادري���ن عل���ى جتاوز 
اأي���ة ظروف بعن���وان املحب���ة البحريني الكبري 

والأ�صيل.

واأعل���ى مراحل تلك القد�ص���ية الدفاع عن 
الوطن من جذوره، واجلذور اأهله ونا�صه الذين 
يعي�ص���ون عل���ى تراب���ه الطاهر، وهذا ي�ص���مل 
اأي�ًص���ا الوافد املقي���م، ولنتعل���م الدر�س من 
�صموه حني ي�صيع هذه الدرو�س النقية كالنبع 
ال�ص���ايف من حكمة ودراي���ة وحنكة املغفور له 
�صمو ال�ص���يخ �ص���لمان بن حمد اآل خليفة، وما 
ه���و معروف م���ن اأنه طيب اهلل ث���راه، كان هو 
املعلم اجلليل ل�ص���موه، ومم���ا ينقل يف تاريخ 
البلد اأن املغفور له �ص���مو ال�ص���يخ �صلمان بن 
حم���د كان حري�ًص���ا على اأن ينتظم �ص���موه يف 
ح�ص���ور جمل�ص���ه من باب القرتاب من النا�س 

والطاع على م�ص���اغل واحتياجات املواطنني 
وم�صاكلهم، وكذلك التعلم من ال�صيا�صة التي 

انتهجها �صمو الوالد يف اإدارة �صوؤون البلد.
وهك���ذا تتوال���ى حلق���ات حم���ل الأمان���ة 
الك���ربى، للحفاظ على �رص الرتابط وال�ص���ات 
الوثيق���ة ب���ني مكون���ات املجتم���ع البحريني، 
وه���ذا الت���وايل يلزمن���ا كبحريني���ني اأن نكون 
على م�ص���توى الثقة والإخا�س يف حمل الأمانة 
وحت�ص���ني بادنا مما يعكر �صفوها حتى واإن 
كانت كلمة اأ�صاعت طريقها ورمبا ت�صببت يف 
هدم ه���ذا البناء، ووجدنا هذا العلو يف املرتبة 
له���ذا الأمر مبجل�س �ص���موه وكاأنه يعرب عن ما 

يف قلبه جتاه اأهل البحرين بقوله: “اإن فرحتنا 
احلقيقية هي حينما ننجز ل�صعبنا ونقدم له ما 
ير�صيه لأنه �صندنا وع�صدنا لأي تطور وتقدم 
ت�ص���هده مملك���ة البحري���ن و�ص���ابة املجتمع 
البحرين���ي تكم���ن يف الرتابط وال�ص���ات بني 
اأفراد هذا ال�صعب التي تفوق وت�صمو على اأية 
اعتبارات اأخرى، و�ص���تظل �صابتنا املجتمعية 
منطلق قوتنا فهي اأف�ص���لت يف املا�ص���ي من 
راه���ن على تفتيت جمتمعنا وحتماً �صتف�ص���له 

يف امل�صتقبل”.
اإذا.. الوطن الغايل يف اأيد اأمينة، ويف قلب 

رجال قادة كخليفة بن �صلمان.

 
الوطن في يد رجال قادة كخليفة 
عادل عيسى المرزوقبن سلمان

أبوظبي... 
 مكانة دولية

نقطة أول السطر

ahmedjuma44
@yahoo.com أحمد جمعة



حافظ فريق األهيل اإلمارايت عىل لقبه 
الخليجللي بعدمللا تغلب عللىل نظريه 
الشللباب اإلمللارايت يوم أمللس بنتيجة 
)81/88(، وذلللك يف املبللاراة النهائيللة 
للبطولة الخليجية لألندية لكرة السلللة 
يف نسللختها 37 التي استضافتها مملكة 

البحرين عرب نادي املنامة.
وعقللب اللقللاء، تللّوج وزيللر شللؤون 
الشباب والرياضة هشام الجودر فريق 
األهلليل بللكأس البطولللة وامليداليات 
الذهبية، فيام تقلد الشباب امليداليات 
الفضيللة عللرب نائللب رئيللس االتحاد 
الفردان، واملنامة  اإلمارايت عبداللطيف 
بامليداليات الربونزية عرب نائب االتحاد 
البحريني لكرة السلللة نللارص القصري. 
وقبل ذلك، أخذ مدير البطولة عبدالله 
الراعيللة  الللركات  بتكريللم  عاشللور 
للبطولللة وأعضاء اللجنة الفنية وحكام 
املبللاراة وأصحللاب الجوائللز الفرديللة 
املقدمللة من مجموعة كرامللي، وأيًضا 
تم تكريم الحكمة إميان جعفر الثقفي 

لتميزها مؤخرًا.
وجاءت األشواط األربعة كاآليت: )األول 
لألهيل 15/26، الثاين للشللباب 19/20، 
الثالث الشللباب 16/32، الرابع األهيل 
14/27(. ويديللن األهلليل بهللذا الفوز 
إىل محرتفه سللامويل يونغ الذي سجل 
34 نقطللة، فيام أضاف سللعيد مبارك 
13 نقطللة، يف حني كان أبرز مسللجيل 
الشباب املحرتف سامي 24 نقطة ويليه 

تايلور بل 21 نقطة.

الشوط األول

بدايللة قوية لالعبي الشللباب يف األداء 
الفني عرب ثالثية طالل مصبح ومحرتفه 
تايلللور وراشللد الزعايب ليتقللدم 0/7، 
ليصحللو بعدهللا العبو األهيل بشللكل 
تدريجللي عللرب التحللركات السللليمة 
ملحرتفيه ميشلليل ويونللغ وقيس عمر 
ويعود الفريق بتقليللص الفارق وأخذ 

التقدم قبل نهايللة الربع بثالث دقائق 
15/16، ويتألق محمد الربييك يف رسعة 
االخرتاق ومحمد مبارك وطالل النعيمي 
بالثالثيات وينهي الربع لصالحه 15/26 
وسللط أخطاء كثرية يف صفوف الشباب 
الذين عجزوا عن التسجيل بشكل كبري 
رغم وصولهللم لحلق األهيل وخصوًصا 

من ِقبل محرتفه سامي.
يف ظللرف 3 دقائق فقللط للربع الثاين، 
رضب زمللالء يونللغ بقللوة كبللرية من 

خالل توسلليع الفارق لصالحهم 18/32 
مسللتغلني دفاعهللم الجيللد واالرتداد 
الرسيللع ودقة التصويللب يف الثالثيات 
وتحت الحلق، ليتدخل مدرب الشباب 
ملعالجللة  مسللتقطع  وقللت  بطلللب 
الوضع. الشللباب عول الثالثيات ونجح 
عرب حسللني عيل بعد عللدة تصويبات 
ويضيف زميله سامي نقطتني يف الوقت 
الللذي دخل فيلله العبو األهلليل دائرة 
األخطللاء الهجوميللة ليتدخللل مدربه 

بطلللب وقت مسللتقطع قبل 4 دقائق 
من النهاية والنتيجة حينها تقدم األخري 
27/39. نجح يونغ بتسللجيل ثالثية إال 
أن الفريق عاد لألخطاء فيام الشللباب 
فقد اسللتطاع التسجيل راشللد الزعايب 
وحسللني عيل وتايلللور 42/35 لينتهي 

الربع بثالثية لألهيل عرب يونغ 35/45.

الشوط الثاني

صحوة كبللرية لالعبي الشللباب الذين 

أحسنوا خطوطهم الدفاعية والهجومية 
وسللط تذبذب مسللتوى األهيل الذي 
عّول عىل جهود يونغ وميشلليل، ليعود 
األول شيًئا فشيًئا بتقليص الفارق لنقطة 
55/54 وأخللذ التقللدم أيًضللا 57/61 
وبرز يف ذلك خليفة سللامل وحسني عيل 
واملحرتفان تايلور وسامي عرب الثالثيات 
التي جعلتهللم يعودون  واالخرتاقللات 
للقللاء من جديد، وذلللك قبل دقيقتني 
من النهاية. اللعب أصبح أكرث سللجاالً 
بني الطرفني لينهي سامي الربع بثالثية 

جميلة 61/67.
اإلثللارة  انطلقللت  الربللع األخللري،  يف 
وخصوًصا أن الفريقللني عّوال عىل أبرز 
عنارصهللام يف التسللجيل كاملحرتفللني 
سللامي وتايلللور يف الشللباب ويونللغ 
وميشلليل يف األهيل، وبني تارة وأخرى 
فارق النقاط تتقلص من جانب األهيل 
وتتصاعد لصالح الشباب إىل أن تعادل 
الفريقان 70/70 بعللد مرور 4 دقائق. 
سللعيد مبارك ويونغ برزا يف الثالثيات 
باألهلليل وتايلور يف الشللباب والنتيجة 
متقاربللة بينهللام إىل أن األخذ األهيل 
التقدم عرب يونغ وثالثية سللعيد مبارك 
77/83. األهلليل بدا واضًحللا أفضليته 
وثقته بخالف الشللباب الللذي وقع يف 
التصويللب العشللوايئ املتكللرر لينهي 

األهيل اللقاء لصالحه 81/88.

األه���ل���ي اإلم����ارات����ي ب��ط��ًا ل���”خ��ل��ي��ج��ي��ة ال��س��ل��ة 37”
للمرة الثالثة على التوالي

فريق الشباب اإلماراتي صاحب المركز الثاني الجودر متوجًا األهلي اإلماراتي بكأس البطولة

علي مجيد – محمد الدرازي

حسللم فريللق املنامللة املركللز الثالث 
وامليداليللة الربونزيللة، بعللد أن حقق 
فوزًا صعًبا عىل حساب الريان القطري 
تحديللد  لقللاء  يف   ،)93/88( بنتيجللة 
املركزين الثالث والرابع الذي جمعهام 

أمس.
وجاءت نتائج أشللواط املبللاراة كاآليت: 
الريللان،   )29/14( املنامللة،   )32/20(
املنامللة   )17/11( الريللان،   )22/19(

و)11/6( املنامة.
وهللذه هي املللرة الثالثة عللىل التوايل 
التي يتحصل فيها املنامة عىل برونزية 
الخليجية، بعللد أن حقق املركز الثالث 
يف بطولتي الكويللت 2015 واإلمارات 

.2016
وبذلك، ضمن الفريللق املنامي التأهل 
السادسللة  اآلسلليوية  البطولللة  إىل 
والعريللن لألندية التي ستسللتضيفها 
العاصمللة اللبنانية بريوت خالل شللهر 

سبتمرب املقبل.

الشوط األول

أخذ الريان عصا السللبق بعد أن تقدم 
بثالثية محمد حراث 3/0، غري أن تقدم 
الفريق القطري مل يللدم طوياًل، ليأخذ 
فريقنا األفضلية ويحول تأخره إىل تقدم 
8/3، معتمللًدا عىل انطالقللات محمد 

كويد الرسيعة.

بعدهللا أمطللر محمد كويللد ومحمد 
حسني سلة الريان واباًل من التصويبات 
الثالثية، إذ سللجّل “كمبس” 4 ثالثيات 
من أصل 4 محاوالت، فيام سّجل كويد 
ثالثيتني ناجحتني مللن أصل 4، ليمنحا 
فريقنللا التقدم مع نهايللة الربع األول 

بفارق 12 نقطة وبنتيجة 32/20.
وواصللل املنامة مع بدايللة الربع الثاين 

فللرض أفضليته عىل مجريات الشللوط 
األول من خللالل الضغط عللىل حامل 
الكرة، إذ مل يعط منافسه فرصة العودة 
بالنتيجللة بعد أن أحكم دفاعه القبضة 
الحديدية عىل منطقته وضّيق الخناق 
عىل أبرز مصويب الريللان، ليلجأ األخري 
إىل متريللر الكللرات تحللت الحلق إىل 
محرتفلله ألكيسللندر تللارة وإىل محمد 

حراث تارة أخرى.
ونجح الفريق الرياين من خالل تدخالت 
مدربلله املسللتمرة يف إيجللاد الحلول 
الهجومية أخريًا، وتقليللص النتيجة إىل 
نقطللة واحدة 44/43، قبللل أن يقلب 
الطاولللة ويأخللذ التقللدم 44/45 مع 
تبقي دقيقة واحدة عللن نهاية الربع، 
ثللم حافظ عىل تقدمه ليحسللم نتيجة 

الشوط األول لصالحه بواقع 49/46.

الشوط الثاني

وسللجل املنامة عودة موفقة مع بداية 
الربللع الثالللث، إذ منح محمللد كويد 
فريقنللا تعديللل النتيجللة ثللم التقدم 
51/49، بيللد أن تقدمنا مل يعمر طوياًل، 
حيللث أعطللت ثالثية محمللد حراث 

الفريق القطري التقدم مجدًدا 52/51، 
قبل أن يعّمللق الريان الفللارق بثالث 
ثالثيات محكمة من حراث وأليكسندر 
وعبدالقوي ليتقدم الريان مع منتصف 
الفرتة بل62/56، ثم وّسع الفارق إىل 10 
نقاط 66/56 وسللط سلسلة من إهدار 
املنامللة الفرص املحققة، قبل أن تقلص 
ثالثية محمد حسني النتيجة إىل 6 نقاط 
مللع نهاية الفللرتة التي انتهللت ريانية 

بل71/65.
وعاد الريان لرفع الفارق مجدًدا إىل 10 
نقللاط مع بداية الربللع األخري 75/65، 
وحافظ عىل تقدمه مع منتصف الفرتة 
80/73، وسللط لعللب فللردي سلليطر 
عىل العبينللا، وغياب ملتابعللة الكرات 

الهجومية الساقطة من الحلق.
واشللتدت اإلثارة مع نهاية الربع حينام 
عادلللت ثالثية محمد حسللني النتيجة 
80/80 مع تبقي دقيقة وأربعني ثانية، 
ليتدخل املدرب الرياين بل”التايم آوت”.
وتحصل محمد كويد عىل رميتني حرتني 
ترجمهللام بنجللاح 82/80، ثللم عادل 
حراث النتيجة للريان 82/82، ليحتكم 
الفريقان إىل الوقت اإلضايف الذي نجح 
فيه املنامة من تسلليده وحسللم اللقاء 

لصالحه 93/88.

المن���ام�����ة بالتخص�����ص.. “ثال����ث الخليجي���ة”
فاز على الريان وضمن المشاركة اآلسيوية

تتويج المنامة بالميداليات البرونزية

علي مجيد     محمد الدرازي

البالد سبورت: يدين فريق املنامة 
بفللوزه أمللس ونيللله امليداليللة 
الكبللري  التألللق  إىل  الربونزيللة 
والظهور الالفللت لنجمي املباراة 
كويللد  األوىل محمللد  بالدرجللة 
ومحمد حسللني “كمبس” اللذين 
واصللال تألقهللام وقللادا فريقهام 

لتحقيق الفوز.
محمد كويد سللّجل 34 نقطة يف 
37:16 دقيقللة شللارك فيها، منها 
4 تصويبللات ثالثيللة ناجحة من 
أصل 9 محاوالت قام بها، كام قام 
بأدوار دفاعية مهمة حينام حقق 

8 متابعات للكرات الساقطة من 
الحلق، إىل جانب 4 عمليات قطع 
للكرة، كللام مرر متريللرة واحدة 

حاسمة للتسجيل.
أّما محمد حسللني فيأيت يف املرتبة 
الثانيللة بعد أن سللّجل 31 نقطة 
يف 36:39 دقيقللة شللارك فيهللا، 
منهللا 7 تصويبللات ثالثية ناجحة 
مللن أصللل 11 محاولة قللام بها، 
كللام حقق 3 متابعات للكرة منها 
اثنتان هجومية وواحدة دفاعية، 
إىل جانب قياملله بعمليتي رسقة 

للكرات.

هنأ وزير شللئون الشباب والرياضة 
هشللام بن محمللد الجللودر فريق 
بالكأس  بالفللوز  االمللارايت  االهلليل 
الخليجيللة مؤكللداً أن هللذا اإلنجاز 
يعترب مثرة للجهود الكبرية التي بذلها 
أفراد الفريق مللن العبني وجهازين 
وتفانيهم  وإخالصهللم  وإداري  فني 
يف سللبيل تحقيق اللقللب كام بارك 
لرئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي 
وحرصهم عىل تهيئة األجواء املثالية 
امام الفريق لتحقيق اللقب الخليج 
املهم، مشيداً مبردود فريق الشباب 

ومتنللى للله التوفيللق والنجللاح يف 
البطوالت القادمة.

الزاهيللة  الصللورة  الجللودر  ومّثللن 
التي ظهرت عليها املبللاراة النهائية 
للبطولللة الخليجيللة لكللرة السلللة 
منوهاً باملسللتوى الفني الذي قدمه 
فريقا االهيل والشباب والذي يجسد 
مدى التطور املتنامي يف كرة السلللة 
يف منطقللة الخليللج بصللورة عامة 

واالمارات بشكل خاص.
الشللباب  شللؤون  وزيللر  واعللرب 
والرياضللة عن تهانيلله الخالصة اىل 

نللادي املنامة مبناسللبة حصوله عىل 
املركللز الثالللث يف البطولللة متمنيا 
للله التوفيق والنجللاح يف البطوالت 

املقبلة.
ونوه وزير شئون الشباب والرياضة 
بالجهللود املتميزة التي بذلها سللمو 
الشلليخ عيللى بن علليل آل خليفة 
رئيس االتحاد البحريني لكرة السلة 
والتي سللاهمت يف نجللاح البطولة 
الخليجيللة وابرازها بالشللكل الذي 
يليق بسللمعة مملكة البحرين عند 
الرياضيللة  للبطللوالت  اسللتضافتها 

املختلفة، مشيدا بالتعاون التنظيمي 

بللني االتحاد البحريني لكرة السلللة 

ونللادي املنامللة االمر الذي سللاهم 

يف خللروج مباريللات البطولة بحلة 

بجميع  زاهيللة، منوهللاً  تنظيميللة 

الجهود التللي بذلتها اللجان العاملة 

من أجل ضامن نجاح هذه البطولة 

الخليجيللة وتأكيللد حللرص مملكة 

الربامللج  انجللاح  عللىل  البحريللن 

الخليجية الرياضية املشرتكة.

كمبس وكويد نجما اللقاء

الجودر يشيد بالمستويات وهنأ “برونزي الخليج”

الباد سبورت

ضاحية السيف     وزارة شئون الشباب والرياضة

محمد حسينمحمد كويد

أفضل حكم: الدولي القطري جاسم نظر

الفريق المثال: الريان القطري

أفضل صانع ألعاب: العب األهلي حسين شاكر  هداف البطولة: العب المنامة محمد حسين “كمبس” 143 نقطة أفضل العب سادس: العب المنامة ميثم جميل

تكريم رئيس اللجنة الفنية يونس الزجالي تكريم الحكم إيمان الثقفي لتميزها في دورة المرأة الخليجية األخيرة

أفضل هداف الثالثيات: العب الريان محمد حسن 26 ثالثية أفضل العب شامل: العب األهلي اإلماراتي قيس الشبيبي 

  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(

أفضلية نسبية منامية
البالد سبورت: شهد اللقاء أفضلية نسبية لفريقنا املنامي يف 

إجامل إحصائيات املباراة، حيث تفوق الزعيم يف التسجيل 

الثاليث بل11 تصويبة ناجحة مقابل 8 فقط للريان، ورسقة 

الكرات بل10 عمليات مقابل 7، والصد الناجح بل5 محاوالت 

ناجحة مقابل واحدة للفريق القطري، وكذلك التسجيل 

من الكرات املرتدة من الخصم بواقع 21 نقطة مقابل 20، 

والفاست بريك بل12 نقطة مقابل 4، والنقاط املسجلة عرب 

العبي دكة االحتياط بل7 نقاط أحرزها محمد أمري ومحمد 

حسن وأحمد نجف، مقابل نقطتني فقط للريان أحرزها عمر 

الخنجي. أّما الريان فتفوق يف معدل التسجيل بل45 % مقابل 

41 % لفريقنا، ويف التقاط الكرات الساقطة من الحلق بل47 

متابعة منها 31 دفاعية و16 هجومية مقابل 44 للمنامة 

منها 30 دفاعية و14 هجومية، والتسجيل من املحاولة الثانية 

بل15 نقطة مقابل 14، بينام كانت الكفة متساوية يف التمرير 

الحاسم بل13 متريرة ُهّيئت للتسجيل.
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الباد سبورت

يعترب رجال األمن من أهم 
عوامل نجاح البطولة الخليجية 

لألندية التي اختتمت 
منافساتها عىل صالة اتحاد 

اللعبة بأم الحصم.
فهؤالء منذ يوم الجمعة 12 

مايو الجاري وحتى يوم أمس، 
عملوا عىل تنظيم دخول 

الجامهري ملدرجات الصالة 

وحافظوا عىل أمن وسالمة 

الحارضين من العبي الفرق 

واألطقم التحكيمة، وكانت 

أدوارهم فعاًل جبارة يف ظل 

الضغط الجامهريي الرهيب 

الذي عاشته مباريات ممثيل 

الوطن )املنامة واألهيل(. فكل 

الشكر والتقدير لرجال األمن.

نتائج أمسرج����������������ال األم�����������������������ن.. أم�������������ن وأم�������������ان

النهائي

ترتيب األربعة األوائل

تحديد الثالث والرابع

سبورت
16

الباد سبورت

يف اليوم الختامي ال يسعنا إال أن نتقدم بجزيل الشكر والثناء 
إلدارة نادي املنامة مع االتحاد البحريني لكرة السلة عىل 
ُحسن ضيافة اإلخوان األشقاء الخليجيني يف بلدهم الثاين، 

وتوفري لهم كافة سبل الراحة. وهنا نخص بذلك، كافة اللجان 
العاملة منها )السكرتارية، اإلعالم، املرافقني والتنظيم، املالعب، 

العالقات العامة وكبار الشخصيات( والتي يبلغ عدد أفرادها 
أكرث من 30 منظاًم. فقد كانت تحركاتهم وتنظميهم منذ 
افتتاح البطولة وحتى يوم أمس الختام مبعث فخر لهذه 

اإلمكانات والطاقات الشبابية البحرينية.. فشكرًا لكم.

للبطولة ال��م��ن��ظ��م��ي��ن  ل��ك��اف��ة  ش���ك���ًرا 

الريان القطري 88المنامة البحريني 93

الشباب اإلماراتي 81األهلي اإلماراتي 88
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روز جيلمو تكسب فضية 
سباق 10 آالف متر للسيدات

س��جل منتخب ألعاب القوى اسمه 
بأحرف من ذه��ب يف دورة ألعاب 
التضامن اإلس��امي الت��ي تحتضنها 
العاصم��ة اآلذرية حتى يوم غد 22 
مايو الجاري، بعدم��ا حصد أبطالنا 
3 ميداليات ذهبية وميدالية فضية 
األلع��اب  أم  منافس��ات  يف خت��ام 
أمس )الس��بت( الت��ي أقيمت عىل 
س��تاد باكو األوملبي؛ ليهدي مملكة 
البحرين إنجازا تاريخياً غري مسبوق 
يف  الخام��س  املرك��ز  يف  بحلوله��ا 

الرتتيب العام للدورة.
وزل��زل أبطال ألعاب القوى س��تاد 
باكو واس��تحوذوا عىل املراكز األوىل 
يف معظم املسابقات؛ لتربهن ألعاب 
الق��وى متيزها وعلو كع��ب أبطالها 
الذي��ن رشفوا البحرين خري ترشيف 
يف هذا املحفل الريايض اإلس��امي، 
إذ بلغ��ت حصيل��ة ألع��اب القوى 
19 ميدالي��ة ملونة بينها 11 ذهبية 
و4 فضي��ات و3 برونزي��ات، بين��ا 
حق��ق املص��ارع آدم باتريوف أمس 

برونزي��ة وزن 70 ك��غ، وم��ن قبل 
متكن منتخب الرماي��ة من تحقيق 
ذهبي��ة زوج��ي الش��وزن؛ لتحصد 
مملك��ة البحري��ن 21 ميدالي��ة يف 
املجموع العام من بينها 12 ذهبية 
و5 فضي��ات و4 برونزي��ات وتحتل 
املركز الخامس واألول عربياً من بني 
54 دولة إس��امية مشاركة يف إنجاز 
تاريخي ه��و األول من نوعه بعدما 
حققت املركز الحادي عرش من بني 
37 دول��ة يف النس��خة الثالثة التي 

أقيمت تالعام 2013 يف إندونيسيا.
وبذل��ك اختتمت مملك��ة البحرين 
مش��وارها يف الدورة بعدما شاركت 
يف 3 ألع��اب رياضي��ة وهي ألعاب 
إذ  واملصارع��ة،  الرماي��ة،  الق��وى، 
س��يعود منتخب ألع��اب القوى إىل 
أرض الوط��ن الي��وم األح��د، بينا 
ستش��ارك البعث��ة اإلدارية يف حفل 
الختام الذي س��يقام يوم غد اإلثنني 
عىل أن تع��ود البعثة ي��وم الثاثاء 

املقبل.

اش��هد يا تاريخ واكتب يا قلم.. أبطال القوى عانقوا الذهب في بابكو
البحرين تنهي مشاركتها بالمركز الخامس واألول عربيا بدورة التضامن اإلسالمي

باكو    حسن علي:

حقق العداء الصديق ميخو املركز األول وامليدالية الذهبية يف نهايئ سباق 
1500 مرت للرجال بعدما قطع مسافة السباق بزمن 3:36:64 دقيقة، 
وأحرز العداء املغريب فؤاد الكام املركز الثاين وامليدالية الفضية بعدما 

أنهى السباق بزمن 3:37:81 دقيقة، فيا أحرز مواطنه إبراهيم كازويك 
املركز الثالث وامليدالية الربونزية بزمن 3:38:24 دقيقة.

ابراهام متوجا بذهبية سباق 10 ٓاالف متر

من سباق 1500 متر للرجال

ميخو يلتهم الذهب

روز جيلمو متوجة بفضية سباق 10 ٓاالف متر

فوز ٓادم باتيروف على منافسه الكازاخستاني في ربع النهأيي

سيدات التتابع يحملن علم البحرين

ميخو يحرز ذهبية سباق 1500 متر

ابراهام يتوج بذهبية سباق 
10 آالف متر للرجال

سيدات التتابع يخطفن ذهبية 
سباق 400 × 4

منتخب التتابع للرجال يحرز 
المركز الرابع

خطف منتخبنا الوطني للتتابع املكون من العداءة أولكيمي، والعداءة 
أديدونغ، والعداءة أمينات جال، والعداءة سلوى نارص املركز األول 
وامليدالية الذهبية لسباق التتابع 400 × 4 مرت بعدما أنهني مسافة 

السباق بزمن 3:32:96 دقيقة، بينا أحرز املنتخب النيجريي املركز الثاين 
وامليدالية الفضية بزمن 3:34:47 دقيقة، وفاز املنتخب الرتيك باملركز 

الثالث وامليدالية الربونزية بزمن 3:41:29 دقيقة.

أحرز العداء ابراهام شريوبن املركز األول 
وامليدالية الذهبية يف نهايئ سباق 10 آالف 

مرت للرجال بعدما أنهى مسافة السباق بزمن 
27:38:76 دقيقة، وفاز العداء الرتيك كيجن كان 
باملركز الثاين وامليدالية الفضية بزمن 27:41:99 

دقيقة، ونجح العداء املغريب سفيان بوقنطار 
من الفوز باملركز الثالث وامليدالية الربونزية 

بزمن 27:47:59 دقيقة.

مل يحالف الحظ منتخبنا الوطني للتتابع 
للرجال املكون من عيل خميس ويعقوب سامل 

وسعيد الخالدي واسحاق موىس من تحقيق 
أحد املراكز الثاثة األوىل يف نهايئ سباق 

التتابع400 × 4 بعدما حققوا املركز الرابع 
بزمن 3:11:11 دقيقة، بينا حقق املنتخب 
الرتيك املركز األول وامليدالية الذهبية بزمن 
3:06:83 دقيقة، وفاز املنتخب الباكستاين 

باملركز الثاين وامليدالية الفضية بزمن 3:07:62 
دقيقة، وفاز املنتخب العاين باملركز الثالث 

وامليدالية الربونزية بزمن 3:08:94 دقيقة.

آدم باتيروف يحرز الميدالية البرونزية في المصارعة

13 عداء وعداءة يتأهلون إلى بطولة العالم أللعاب القوى

أحرزت العداءة روز جيلمو املركز الثاين وامليدالية الفضية 
يف نهايئ سباق 10 آالف مرت للسيدات بعدما قطعت مسافة 
السباق بزمن 31:37:81 دقيقة، بينا فازت العداءة الرتكية 

ياسمني كان باملركز األول وامليدالية الذهبية بزمن 31:18:20 
دقيقة، وأحرزت العداءة اإلماراتية علياء محمد املركز الثالث 
وامليدالية الربونزية بزمن 31:49:01 دقيقة لتتأهل إىل بطولة 

العامل يف لندن الصيف املقبل.

حقق املصارع آدم باتريوف املركز 
الثالث وامليدالية الربونزية يف مباراة 

تحديد املركزين الثالث والرابع بعدما 
فاز عىل منافسه األوزبكستاين بنتيجة 

6/5؛ ليهدي مملكة البحرين أول 
ميدالية ملونة يف مسابقة املصارعة.

وكان املصارع آدم باتريوف فاز 
عىل املصارع الرتكاين يف التصفيات 

األولية بنتيجة 10/0، ليتأهل إىل 
الدور ربع النهايئ ويفوز عىل املصارع 

الكازاخستاين 10/6 قبل أن يخرس 
من املصارع اإليراين يف الدور نصف 

النهايئ بنتيجة 8/4. وتأثر باتريوف 
كثرياً بالتعب واإلنهاك وانخفاض 

معدل اللياقة البدنية، كا أن عدم 
وجود وقت كاف للراحة بني كل نزال 

وآخر حال دون قدرة مصارعنا عىل 
التقاط أنفاسه بالصورة املطلوبة. وعرب 
باتريوف عن سعادته البالغة بتحقيق 

املركز الثالث وامليدالية الربونزية لرفع 
راية اململكة يف هذا املحفل الريايض 

الكبري، مضيفاً “كنت أمتنى تحقيق 
نتيجة أفضل والوصول إىل النهايئ 

واملنافسة عىل الفضية أو الذهبية 

عىل أقل تقدير ولكنني هزمت من 
املصارع اإليراين وأمتنى التعويض 
يف االستحقاقات املقبلة”. وتقدم 

باتريوف بخالص شكره وتقديره إىل 
اللجنة األوملبية البحرينية واالتحاد 

البحريني لفنون القتال املختلطة عىل 
إتاحة الفرصة له للمشاركة يف دورة 
ألعاب التضامن اإلسامي لرفع اسم 
اململكة، معربا عن ارتياحه لتحقيق 

امليدالية الربونزية التي ستشكل 
نقطة االنطاقة لتحقيق املزيد من 

امليداليات امللونة يف باقي البطوالت.

نجحت 7 عداءات يف تحقيق األرقام 
التأهيلية إىل بطولة العامل أللعاب 

القوى التي ستقام يف لندن الصيف 
املقبل من خال دورة العاب 

التضامن اإلسامي التي استضافتها 
العاصمة األذربيجانية باكو.

إذ أحرزت العداءتان روز جيلمو 
وشيتاي أشيت الرقم التأهييل 

لسباق 10 آالف مرت للسيدات، 
وأحرزت العداءتان أولكيمي 

وسلوى عيد الرقم التأهييل لسباق 
400 مرت للسيدات، ومتكنت العداءة 
أديدونغ من تحقيق الرقم التأهييل 

لسباق 100 مرت للسيدات، وأخريا 
استطاعت العداءتان روث جيبيت 

وتايجست مكونان من تحقيق 

الرقم التأهييل لسباق 3 آالف مرت 
موانع.

وكان 8 العبني قد حققوا األرقام 
التأهيلية لبطولة العامل يف 

استحقاقات سابقة وهم العداء 
ابراهام شريوبني يف سباق 10 آالف 

مرت للرجال، وكا من العداءة 
يونيس كريوا، العداءة روز جيلمو، 

يونيس جومبا، العداء إيزك كورير، 
العداء أليمو بكييل، العداء حسن 

شاين يف سباق املاراثون للرجال 
والسيدات، إضافة إىل تأهل كيمي 

يف سباق 400 مرت حواجز.
وبهذا بلغ عدد العدائني املتأهلني 

إىل بطولة العامل يف مختلف 
املسابقات 13 عداء وعداءة.



ش��هد رئيس االتح��اد اآلس��يوي لكرة 
القدم الش��يخ س��لامن بن ابراهيم آل 
خليف��ة مراس��م حف��ل افتتاح اس��تاد 
خليفة الدويل واملب��اراة النهائية لكأس 
أم��ر دول��ة قطر ب��ن فريقي الس��د 
والريان، وذلك مساء أمس يف العاصمة 
القطرية الدوحة تحت رعاية أمر دولة 
قطر صاحب الس��مو الش��يخ متيم بن 
حمد آل ثاين، وحض��ور نخبة من كبار 

الشخصيات الرسمية والرياضية.
وبه��ذه املناس��بة، هنأ رئي��س االتحاد 
اآلس��يوي لكرة القدم س��مو أمر دولة 
قط��ر مبناس��بة افتت��اح اس��تاد خليفة 
الدويل أول مالعب نهائيات كأس العامل 
2022، مؤك��ًدا أن هذه املناس��بة متثل 
م��ؤرًشا حقيقيًّا عن جاهزية دولة قطر 
الحتض��ان منافس��ات أول بطولة كأس 

عامل يف الرشق األوسط.  
وقال الش��يخ س��لامن ب��ن ابراهيم آل 
خليفة: ننظر بع��ن اإلعجاب والتقدير 
لحج��م الجه��د املب��ذول م��ن األخوة 

يف دول��ة قطر من أج��ل ترسيع وترة 
التحض��رات الس��تضافة نهائيات كأس 
العامل، ونرى يف مناس��بة افتتاح اس��تاد 
خليف��ة ال��دويل تأكي��ًدا واضًح��ا عىل 
تسارع العمل يف سبيل استكامل تجهيز 
املالع��ب الت��ي س��تحتضن مباري��ات 

الحدث العاملي الكبر.
وأض��اف: إن افتت��اح اس��تاد خليف��ة 
ال��دويل قب��ل أقل من خمس س��نوات 
م��ن موع��د كأس العامل يعط��ي داللة 
أكيدة عىل حجم العزمية واإلرادة التي 
تتس��لح بها الجهات املعنية باستضافة 
مونديال 2022، كام تعطي رسالة بالغة 
األهمية حول إنجاز مختلف االستادات 
املستضيفة للبطولة قبل وقت كاف من 

انطالقة كأس العامل.
وأش��اد رئي��س االتحاد اآلس��يوي لكرة 
الق��دم بعمليات التحدي��ث والتطوير 
املتمي��زة التي خضع لها اس��تاد خليفة 
ال��دويل والت��ي تتواف��ق م��ع معاي��ر 
ومتطلبات االتح��اد الدويل لكرة القدم 

)فيف��ا( للمالع��ب املونديالي��ة، وذلك 
من ناحية زيادة الس��عة االس��تيعابية 
للجامه��ر، وتوف��ر خاصي��ة التربي��د 
لالستاد، وبناء س��قف لتغطية االستاد، 
وإنشاء متحف ريايض متكامل يجتذب 

عشاق لعبة كرة القدم.
وجّدد الش��يخ س��لامن بن ابراهيم آل 
خليف��ة دعم االتح��اد اآلس��يوي لكرة 
القدم لدولة قطر يف مس��اعيها لتنظيم 
أفض��ل كأس عامل يف تاري��خ كرة القدم 
مبيًن��ا أن النجاح املنتظر لدولة قطر يف 
التنظيم سيكون نجاًحا للقارة اآلسيوية 
بأرسها وسيوجه رسالة مفادها أن آسيا 

هي أكرب ملعب لكرة القدم يف العامل.
كام توّجه الش��يخ س��لامن بن إبراهيم 
بالتهنئة إىل فريق نادي الس��د مبناسبة 
ف��وزه ببطول��ة كأس أمر دول��ة قطر، 
مشيًدا باملس��توى الفني املتميز الذي 
ومنّوًه��ا  النهائي��ة  املب��اراة  ش��هدته 
بالحض��ور الجامه��ري الكب��ر ال��ذي 
ساهم يف إخراج املباراة بصورة زاهية. 

سلمان بن إبراهيم يهنئ بافتتاح استاد خليفة في قطر 
أكد أنه مؤشر مبكر لنجاح مونديال 2022 

سمو الشيخ ناصر بن حمد وسلمان بن إبراهيم قبل حفل االفتتاح

الدوحة    مكتب رئيس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم
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دخل أح��د أندية املقدمة 
يف دوري “فيف��ا” للدرجة 
عىل  الق��دم  لك��رة  األوىل 
خ��ط التعاقد م��ع مهاجم 
وقائد فريق املالكية س��يد 
عيىس”ع��الوي”؛  ع��ي 
خ��الل  لضم��ه  متهي��ًدا 
املوس��م الري��ايض الجديد 

.2017/2018
وبحس��ب مصادر مطلعة، 
ف��إن جهاز الك��رة بالنادي 
فتح خ��ط املفاوضات مع 
نجم خط املقدمة باملالكية 
وأن  خصوًص��ا  مب��ارشة، 
الالعب ح��ر وميلك حرية 

االنتق��ال بعد انتهاء عقده 
امل��ايض  املوس��م  بنهاي��ة 

.2016/2017
وج��رت املفاوض��ات بعد 
وال��ذي  املوس��م،  نهاي��ة 
اختت��م بلقاء نه��ايئ كأس 
االتحاد الذي جمع املالكية 
الحد  ف��از  حيث  بالح��د، 

بركالت الرتجيح.
ي��أيت ذل��ك وس��ط رغب��ة 
ملكاوي��ة أيًض��ا بالتجديد 
مع عالوي الذي مل يحسم 
مصره حتى اآلن، خصوًصا 
وأن النادي املذكور يسعى 
املهاج��م  م��ع  للتوص��ل 

الدويل الس��ابق إىل اتفاق 
نهايئ حول بعض التفاصيل 
ب��ن  بالعق��د  املتعلق��ة 

الطرفن.
أح��د  “ع��الوي”  ويعت��رب 
أطراف إنجاز نادي املالكية 
الذي أح��رز الدوري للمرة 
األوىل يف تاريخه، إذ أصبح 
القائد  املذك��ور  املهاج��م 
فارس  لفري��ق  التاريخ��ي 
أول  باعتب��اره  الغربي��ة، 
ف برفع درع  العب يت��رشّ
دوري الكرة عىل مس��توى 

الفريق األول.

عالوي” في المرصد.. ورغبة ملكاوية بالتجديد“
أحمد مهدي

السيد على عيسى

“الداخلية للشراع” وصيًفا لبطولة اإلبحار

بحضور قائد خفر السواحل العميد ركن بحري عالء عبدالله سيادي، أحرز فريق 
وزارة الداخلية للرشاع، املركزين الثاين والثالث، يف بطولة اإلبحار حول البحرين، 

مع اإلشارة إىل أن هذه املشاركة تعترب األوىل للفريق يف رياضة الرشاع، كام جاءت 
هذه املشاركة انطالًقا من الحرص عىل املساهمة يف مختلف الفعاليات الرياضية، 

ومن بينها هذه البطولة التي شارك  فيها 8 فرق. وبهذه املناسبة، أشاد رئيس 
االتحاد الريايض لألمن العام العقيد خالد عبدالعزيز الخياط بتوجيهات وزير 

الداخلية ودعمه املتواصل لرفع كفاءة أعضاء فرق الوزارة يف كافة األلعاب من 
خالل توفر اإلمكانات املادية والبرشية التي ساهمت يف نجاح خطط وبرامج 

اإلعداد وصقل املهارات، مام كان له األثر البارز يف الحصول عىل املراكز املتقدمة، 
مثنًيا يف الوقت ذاته عىل النتائج الطيبة التي حققها فريق الرشاع يف هذه البطولة.

صورة جماعية للفريق

وقع منتخبنا الوطن��ي للكرة الطائرة 
لفئة الناشئن يف املجموعة األوىل من 
بطول��ة العامل تح��ت 19 عاًما، والتي 
س��تحتضنها مملكة البحرين يف الفرتة 
17 وحتى 28 أغسطس املقبل، وذلك 

مبشاركة 20 منتخًبا.
وأجريت مراسم سحب القرعة مساء 
يوم أم��س، يف قاعة جلجامش بفندق 
جولدن توليب يف العاصمة )املنامة(، 
وذل��ك تح��ت رعاي��ة نائ��ب رئيس 
املجل��س األع��ىل للش��باب والرياضة 
الرئي��س الفخ��ري للجن��ة األوملبي��ة 
البحرينية الش��يخ عيىس بن راشد آل 
خليف��ة، إذ ج��اء منتخبن��ا إىل جانب 
منتخب��ات: أم��ركا، بورتريك��و، مرص 

وتونس.

جمي��ع  أن  النتائ��ج  م��ن  ويالح��ظ 
املنتخبات العربية وقعت يف مجموعة 

واحدة.
رئي��س  حض��ور  القرع��ة  وش��هدت 
االتحادي��ن البحرين��ي والعريب للكرة 
الطائ��رة الش��يخ عي ب��ن محمد آل 
خليفة، وممث��ل االتحاد الدويل للعبة 
واملرشف عىل القرعة رامون، وأعضاء 

إدارة اتحاد الطائرة.

نتائج القرعة

ويف باق��ي النتائ��ج، أس��فرت القرعة 
ع��ن اآليت: املجموعة الثاني��ة: بولندا، 
وفرنس��ا،  الياب��ان  كوب��ا،  الربازي��ل، 
املجموع��ة الثالث��ة: إيطاليا، روس��يا، 
وتركي��ا،  الجنوبي��ة  كوري��ا  تش��يي، 

إيران،  األرجنتن،  الرابعة:  واملجموعة 
املكسيك، الصن والتشيك.

وين��ص نظ��ام التأه��ل عىل ترش��ح 
صاحب��ي املركزي��ن األول والثاين من 
املجموعات األرب��ع إىل دور الثامنية، 
ثم املربع الذهبي ووصوال إىل املباراة 

النهايئ.

مباريات منتخبنا

أعلن نائب رئيس اتحاد الكرة الطائرة 
جهاد خلفان ع��ىل هامش القرعة أن 
منتخبنا باعتباره البلد املضيف اختار 
مواجه��ة منتخ��ب م��رص يف الجولة 
األوىل يوم 18 أغسطس، فيام أوقعت 
القرعة  منتخبنا يف املباراة الثانية أمام 
أمركا يوم 19، والثالثة أمام بورتريكو 

أمام البحرين ي��وم 21، والرابعة أمام 
تون��س ي��وم 22، كام أجري��ت قرعة 

باقي مباريات التمهيدي للبطولة.
ويق��ود منتخبن��ا حالي��ا 3 مدرب��ن 
هم:يوس��ف خليف��ة، عبدالله عيىس 

وفؤاد عبدالواحد.

فخر واعتزاز

تحدث عي بن محمد نيابة عن راعي 
الحفل، مقدما خالص الشكر والتقدير 
للرئيس الس��ابق لالتحادين البحريني 
والعريب للعبة محمد حامدة، وممثل 
االتح��اد الدويل لك��رة الطائرة رامون 
ع��ىل دعمه��م ومؤازرته��م التح��اد 

الطائرة لتنظيم البطولة.
ولف��ت إىل أن��ه م��ن دواع��ي الفخر 

البحري��ن  تس��تضيف  أن  واالعت��زاز 
مث��ل ه��ذه البط��والت، مبين��ا أنها 
امتداد للبطوالت الس��ابقة التي متت 
استضافتها عىل مدار مجالس اإلدارات 

السابقة لالتحاد.
وق��ال إن ثقة االتحاد الدويل س��ترتك 
أثرا إيجابي��ا يف نفس اللجنة املنظمة، 
معاه��دا االتح��اد الدويل ع��ىل بذل 
قص��ارى الجهود ألن تك��ون البطولة 
تنافسية ومؤهلة لالعبي الكرة الطائرة 

لوصولهم إىل أفضل املستويات.
وأش��ار إىل أن اسرتاتيجية اتحاد الطرة 
الطائ��رة تتجه نحو إع��داد املنتخب 
إعدادا جيدا للمشاركة عامليا، باإلضافة 
إىل اس��تضافة بط��والت عاملية أخرى 

خالل عامي 2018 و 2019.

فيلم الحكاية

عىل هامش القرع��ة، عرضت اللجنة 
املنظم��ة فيل��ام يح��ي مس��رة كرة 
امت��داد  ع��ىل  البحريني��ة  الطائ��رة 
السنوات السابقة، سواء عىل مستوى 
البط��والت  أو  املحلي��ة  املس��ابقات 

املستضافة.

تجهيز المنتخبات

وتم خ��الل القرعة أيضا، التوقيع عىل 
الوطنية  املنتخب��ات  تجهي��ز  اتفاقية 
للكرة الطائرة مع رشكة “ش��وووت”، 
إذ ش��هد التوقيع رئيس اتحاد الطائرة 
وممث��ل الرشكة، باإلضاف��ة إىل بعض 

العبي املنتخب.

منتخبنا في “مجموعة العرب” ببطولة العالم للناشئي الكرة الطائرة
 بعد سحب القرعة أمس

رئيس اتحاد الطائرة يتوسط منتخبنا لحظة توقيع عقد تجهيز المنتخبات الوطنية من سحب القرعة )تصوير: أيمن يعقوب(

البالد سبورت



أكد ممثل جاللة امللك لألعامل 
الش��باب  وش��ؤون  الخريي��ة 
رئيس املجلس األعىل للش��باب 
والرياضة، رئيس اللجنة األوملبية 
البحرينية س��مو الش��يخ نارص 
بن حم��د آل خليف��ة أن دورة 
سموه الثالثة لأللعاب الرياضية 
“نارص10” ستكون يف هذا العام 
مغاي��رة متاًما باعتبارها تش��ّكل 
االحتفالي��ة الكب��رية ملرور عرش 
الدورة  انطالق��ة  عىل  س��نوات 
والت��ي  والرياضي��ة  الش��بابية 
حظيت بإجامع كبري ومش��اركة 
واسعة من قبل مختلف الشباب 
البحرين��ي. مش��ريًا س��موه إىل 
أهمية ال��دورة يف عقدها األول 
تش��كل مرشوًعا  وأنه��ا  خاصة 
اكتش��اف  إىل  يه��دف  وطنيًّ��ا 
املزي��د من املواه��ب الرياضية 
لتدعيم صفوف األندية الوطنية 

واملنتخبات.
وبعث س��مو الش��يخ نارص بن 
حمد آل خليفة ومبناسبة انطالق 
اليوم  الق��دم  منافس��ات ك��رة 
برس��الة إىل كافة عنارص النجاح 
للدورة من خالل اللجنة املنظمة 
العليا للدورة لالعبني واإلداريني 
واملدربني برضورة تغليب الروح 
الرياضي��ة والتناف��س الرشيف، 
والعمل بكافة الوس��ائل املتاحة 
وبذل املزيد من الجهود أماًل يف 
الوص��ول إىل منص��ات التتويج، 
منوذًجا  “ن��ارص10”  يجعل  مام 
يحتذى به، مقدرًا يف اإلطار ذاته 
مس��اعي جميع الفرق املشاركة 
وحقه��ا امل��رشوع يف التتوي��ج 
باللقب وحرصها عىل االستعداد 
بالالعب��ني  واالس��تعانة  الجي��د 
البارزي��ن يف س��بيل املنافس��ة 
الحقيقي��ة ع��ىل اللق��ب. ونّوه 

س��موه برضورة تقدي��م الفرق 
املش��اركة يف مسابقة كرة القدم 
منافس��ة قوي��ة بالص��ورة التي 
تلب��ي الطموح��ات والتطلعات 
التي تساهم يف ارتفاع املستوى 
الفني العام للمسابقة، الفًتا إىل 
أن النسخة العارشة من املسابقة 
ستش��هد تنافًسا كبريًا بني الفرق 
من خالل متابعة اس��تعداداتها 
للمش��اركة مام يؤكد الثقة بأن 
تك��ون البطول��ة الحالي��ة هي 

األفضل عىل اإلطالق.
وأعرب س��مو الش��يخ نارص بن 
حم��د آل خليف��ة ع��ن أمنياته 
بالتوفي��ق للفرق الس��تة عرشة 
الت��ي  البطول��ة  يف  املش��اركة 
س��تنطلق اليوم وتتواصل خالل 
ليايل شهر رمضان املبارك، وأشار 
باألخ��الق  التح��ي  رضورة  إىل 
والروح الرياضية وااللتزام املثايل 

بالقوان��ني واألنظمة التي تحكم 
البطول��ة والت��ي من ش��أنها أن 
تس��اهم يف خلق أجواء رياضية 
من خالل التنافس الرشيف بني 

الفرق.
وبني س��مو الش��يخ ن��ارص بن 
حم��د آل خليف��ة إىل الح��رص 
عىل تطوي��ر الدورة م��ن كافة 
املس��تويات وخاص��ة اإلداري��ة 
والتنظيمي��ة باإلضافة إىل الفنية 
والت��ي أتاحت املجال إىل الفرق 
املش��اركة يف ك��رة الق��دم من 
أجل تس��جيل محرتف��ني لدعم 
صفوفه��ا س��واء أكان املحرتفني 
من البحرين أم خارجها، مؤكًدا 
أن اللجن��ة املنظمة تحرص عىل 
تنفيذ اقرتاحات الفرق املشاركة 

والرامية إىل تطوير املسابقة.
وأشار سموه إىل أن استعدادات 
اللجن��ة املنظم��ة تعطي مؤرًشا 

كب��ريًا عىل النج��اح الذي بدأت 
تحقق��ه البطولة من��ذ انطالقها 
الكب��ري  للم��رة األوىل، وأثره��ا 
ك��رة  تطوي��ر  يف  وامللم��وس 
البحري��ن والرياضات  القدم يف 
املختلف��ة، موجًه��ا س��موه إىل 

إنجاز كافة اإلج��راءات اإلدارية 
والتنظيمي��ة الت��ي تهيئ املناخ 
اللعبة، وحّث  املناسب ملامرسة 
البحرينية عىل  الجامهري  سموه 
حضور املباري��ات والوقوف اىل 
جنب فرقهم يف مشوار التنافس 

عىل اللقب.
ووّجه س��مو الش��يخ نارص بن 
حمد آل خليفة شكره وتقديره 
لكاف��ة الجهود الت��ي بذلت يف 
س��بيل إنجاح البطول��ة الحالية 
التي تقام للموس��م العارش عىل 
التوايل، مقدرًا يف الس��ياق ذاته 
والجهات  الراعية  الرشكات  دور 
اإلعالمية التي ظهر جليًّا حرصها 
عىل املشاركة يف النجاح املنتظر، 
مؤك��ًدا دورها امله��م يف تطوير 
الحركة الرياضية والش��بابية يف 

مملكة البحرين.

ناصر بن حمد: “الروح والتنافس وااللتزام” أساس نجاح “ناصر10”
تغطية     اللجنة اإلعالمية

سمو الشيخ ناصر بن حمد
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يخوض منتخبن��ا األوملبي لك��رة القدم 
م��ن   7 يف   )1997-1998 )موالي��د 
مس��اء اليوم، لق��اًء وديًّا أم��ام منتخب 
لبن��ان األوملب��ي )1996-1995(، وذلك 
ع��ىل أرضي��ة اس��تاد الن��ادي األه��ي 
باملاح��وز، ضمن برنامج إعداد املنتخب 
لالس��تحقاقات املقبلة. وتعترب املواجهة 
هي األوىل بالنس��بة للم��درب التونيس 
س��مري بن ش��امم، ال��ذي تس��لم املهام 
حديًث��ا بعد التعاقد معه من قبل اتحاد 
الك��رة، إذ عني مدرًب��ا لألوملبي ومرشًفا 
عىل منتخب الش��باب. وح��رص اتحاد 
الك��رة عىل الرتكيز ع��ىل مواليد العامني 
1997 و1998 يف الف��رتة الحالية؛ لكونها 

ستشارك يف بطولة تولون الدولية الودية 
يف فرنس��ا والتي س��تقام نهاية الش��هر 
الج��اري. ويعت��رب اللقاء فرص��ة جيدة 
للمدرب ش��امم للتعرف عىل مستويات 
الالعب��ني وجاهزيته��م الفني��ة، يف حني 
س��يتجدد اللق��اء ب��ني الطرفني مس��اء 
األربعاء املقبل. وس��يدير اللقاء الحكم 
ع��امر محفوظ، ويعاون��ه فيصل علوي 
وعبدالرحم��ن مح��ي الدي��ن، والحكم 
الرابع محمد خالد. وكان املدرب س��مري 
بن ش��امم اس��تدعى قامئة أولية ضمت 
30 العًبا وهم: محم��د الحردان، فيصل 
ش��وقي، فيصل إبراهيم، ط��الل النعار 
وعبدالرحمن األحمدي )املحرق(، أحمد 

صالح وجاس��م رض��ا )مدين��ة عيىس(، 
يوس��ف حبي��ب وس��يد هاش��م عيىس 
)املالكي��ة(، محم��د عبدالنبي، حس��ن 
الك��راين وس��يد محم��د أمني )س��رتة(، 
عبدالعزيز عارف وزياد عي )البسيتني(، 
عي حس��ن )التضامن(، حمد شمسان 
)البديع(، أحمد بوغامر )الحد(، حسني 
جميل، سيد إبراهيم علوي وحسن مدن 
)الشباب(، حسني الخياط وعي العنزي 
)الرف��اع الرشقي(، محم��د عي وعامر 
محمد )املنامة(، أحم��د محمد، محمد 
)الرفاع(،  الجزي��ري  مره��ون وعبدالله 
س��امل ع��ادل وأن��ور أحم��د )النجمة(، 

وعبدالعزيز خالد )قاليل(.

�������ا.. ال��ي��وم “األول���م���ب���ي” ي��س��ت��ض��ي��ف ل��ب��ن��ان وديًّ
إعداًدا لمنتخب )98-97( لبطولة تولون

من تدريبات المنتخب األولمبي  )تصوير: أيمن يعقوب(

أحمد مهدي

س��كاي  اندور  “جرافيت��ي  نظم��ت 
ق��روب  م��ع  بالتع��اون  دايفين��ج” 
كورفي��ت البحري��ن مس��اء أمس يف 
موقعه��ا بال��زالق معرض��ا متمي��زا 
للس��يارات م��ن ن��وع  “كورفيت”، 
وذلك مبش��اركة نحو 40 من اصحاب 
ه��ذا الطراز م��ن الس��يارات، حيث 
ش��هد املعرض حض��ورا واس��عا من 
جمه��ور املهتمني واملتابع��ني لهواية 

اقتناء السيارات وسباقاتها.
وبهذه املناسبة، أعرب ممثل و منظم 

البحرين  ق��روب ش��باب  فعالي��ات 
لس��يارات الكورفيت محمد أس��ريي 
عن خالص ش��كره وتقديره للش��يخ 
محم��د ب��ن راش��د آل خليف��ة عي 
دعمه ورعايت��ه ملثل هذه الفعاليات 
مام يشكل عنرص نجاح لها، منوها مبا 
توليه الحكومة من اهتامم بالشباب 
تحفيزهم عىل  به��دف  وهواياته��م 
تفري��غ طاقاتهم يف األم��ور املفيدة 
والنافعة التي تقيهم من أي تأثريات 
س��لبية.وأكد أن الهوايات الش��بابية 

مبختل��ف أنواعه��ا تحظ��ى باهتامم 
واس��ع يف مملك��ة البحري��ن انطالقا 
م��ن أثرها الفاعل يف صقل الش��باب 
تساعدهم  التي  واملهارات  باملواهب 
يف حياتهم الخاص��ة والعملية. وقال 
ان هواي��ة اقتناء الس��يارات النادرة 
والفري��دة لديها حضوره��ا من قبل 
ه��ذه  مث��ل  وأن  البحري��ن،  ابن��اء 
املعارض من ش��أنها جذب مزيد من 
املهتمني ونرش هذه الهواية بش��كل 

اوسع يف املجتمع.

الس��تضافة  تقدي��ره  ع��ن  وأع��رب 
“جرافيت��ي اندور س��كاي دايفينج” 
املع��رض  له��ذا  عليه��ا  والقامئ��ني 
للمشاركني  التي قدمتها  والتسهيالت 
والحض��ور مب��ا أس��هم يف أن يظه��ر 
املعرض باملظه��ر املرشف الذي يليق 
مبملك��ة البحرين كبلد رائد يف مجال 

املعارض واملؤمترات.
م��ن جانبه، أعرب مس��ؤول العالقات 
العامة للق��روب  نورس عبدالجبارعن 
سعادته برعاية الشيخ محمد بن راشد 

آل خليف��ة لهذا املع��رض الفريد من 
نوعه ال��ذي جمع ب��ني جنباته مالك 
ومحبي س��يارات “كورفي��ت”، مؤكدا 
أنه حريص دامئا عي مساندة الشباب 
البحريني وهوايتهم مبا يعطيهم الدافع 
ملزيد م��ن االهتامم به��ذه الهوايات.
وقال ان تنظي��م املعرض داخل موقع 
“جرافيت��ي ان��دور س��كاي دايفينج” 
يؤكد ال��دور الرائد ال��ذي يؤديه هذا 
ال��رصح الريايض يف احتضان الش��باب 
البحريني لي��س فقط محبي رياضات 

القفز الجوي الح��ر وامنا كل أصحاب 
الهوايات عىل اختالف انواعها.

 وم��ن جهت��ه توج��ه ممث��ل قروب 
الكورفيت  لس��يارات  البحرين  شباب 
بدول مجلس التعاون الخليجي مهند 
عبدالرحمن املعيقل بالشكر والتقدير 
اىل الش��يخ محمد بن راشد آل خليفة 
عي رعايت��ه ودعمه للمعرض وهو ما 
حفزه��م عي املش��اركة في��ه، منوها 
مبا متيز به املعرض من حس��ن تنظيم 

وادارة وفرت له كل عنارص النجاح.

تنظي��م مع��رض “الكورفي��ت” بمش��اركة 40 س��يارة
بالتعاون بين “جرافيتي اندور سكاي دايفينج”
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 كيف كانت نشأتك ودراستك؟
- م���ن موالي���د املنام���ة ع���ام 1966، وق���د 
انتقل���ت مع عائلت���ي اإلى احلد ث���م الرفاع عندما 
كنت يف ال�ضف ثالث اأو الرابع ابتدائي، وق�ضيت 
معظم طفولتي يف الرفاع، وال اأزال اأ�ضكن فيها.

كم���ا �ض���كنت خ���ال اإح���دى ف���رات حياتي 
مبنطقة اخلمي�س عندما كان ميلك والدي )رحمه 

اهلل( بناية فيها.
در�ض���ت يف مدر�ض���ة اأحم���د الف���احت بالرفاع 

ال�رشقي ثم الرفاع ال�رشقي الثانوية.
ب���داأت م�رشوع���ي اخلا����س يف الع���ام 1985 
م���ن خال فتح مكتب���ي العق���اري عندما كنت يف 
“التوجيه���ي”، حيث كان الدافع اأن بع�س اأفراد 

عائلتي كانوا يرغبون يف تخلي�ضي ملعاماتهم.

 ما الذي دفعك التخاذ قرار 
فتح مكتب عقاري وأنت ال 
تزال في المرحلة الثانوية؟

���ا اأتردد  - كان خ���ايل ميتل���ك مكتًب���ا عقاريًّ
علي���ه بني احلني واالآخر، وبعد اأن عملت يف جمال 
تخلي�س املعامات لعائلتي ب�ضورة غري ر�ضمية 
تعلم���ت بع����س اإج���راءات التخلي����س، وبع���د اأن 
اأنهيت املدر�ضة انتقلت من تخلي�س املعامات 

اإلى فتح مكتب عقاري ر�ضمي يف العام 1988.
يعود الف�ضل بدخول قطاع العقارات ب�ضكل 
ر�ض���مي اإلى املرحوم ال�ض���يخ علي بن را�ض���د اآل 
خليف���ة، و�رشيكه املرح���وم عبدالرحمن الرفاعي، 
وهما مالكا موؤ�ض�ض���ة ال�ض���لطان العقارية، حيث 

تتلمذت على اأيديهما وتعلمت اأ�ضول املهنة.
كان لدى موؤ�ض�ضة ال�ضلطان العقارية الكثري 
م���ن املخطط���ات الت���ي ت�ض���وقها وتبيعها على 
االأفراد، وهي من اأوائل املوؤ�ض�ض���ات التي بداأت 

تعمل بهذا املجال. 
ويعد الرفاعي اأقدم دالل يف ال�ضوق املحلي، 
)...( �ض���اعداين الفتتاح مكتبي اخلا�س يف العام 
مبنطق���ة  خمط���ط  ت�ض���ويق  يف  وب���داأت   ،1988
احلجيات، وكان �ض���عر االأرا�ضي يراوح ما بني 8 
ا مقارنة ب�ضعرها  و10 اآالف دينار وهي زهيدة جَدًّ
���ا ما بني 100  بع���د 30 عاًما والذي يراوح حاليًّ

و120 األف دينار.
اأول عمولة ح�ضلت عليها من بيع املخطط يف 
احلجيات بلغت 100 دين���ار، وهذا املبلغ يعادل 

حاليًّا احل�ضول على مبلغ 1000 دينار.
وقد تعلمت اأن الت���داوالت العقارية تختلف 
بني �ضهر واآخر فقد اأح�ضل على مبلغ 100 دينار 
يف اأحد االأ�ض���هر ويف �ضهر اآخر يكون دخلي 1000 

دينار.
حم���ل مكتب���ي اخلا����س ا�ض���م وكال���ة نا����رش 
العقارية. بداأت من ال�ض���فر وو�ض���لت - بف�ضل 

اهلل - اإلى ما اأنا عليه اليوم.

 حدثنا عن محطة تأسيس 
جمعية البحرين العقارية؟ 

- مل نكن االأوائل يف تاأ�ض���ي�س اجلمعية، فقد 
ج���رت حماوالت م���ن كب���ار الو�ض���طاء والداللني 
يف تل���ك الفرة كاملرحوم جا�ض���م �ض���ند، وحممد 
جا�ضم �ض���ند، و�ضعد هال، واأحمد �ضيف، وبع�س 
املكاتب العقارية املعروفة، حيث كانت الفكرة 
باإطاق مظلة ت�ضم العقاريني وتعنى ب�ضوؤونهم، 
اإال اأنهم مل يتقدموا ر�ضميًّا لتاأ�ضي�ضها وكان ذلك 

يف العام 1989 اأو 1990.

بعدها، قمت مببادرة تاأ�ضي�ضية الإحياء فكرة 
اجلمعية وتوا�ض���لت م���ع الدكتور ح�ض���ن كمال، 
وعدن���ان ح�ض���ن حممود، و�ض���عد ه���ال، واآخرين 
الذين رحبوا بالفكرة، و�ضجعوا تاأ�ضي�ضها وبداأنا 
يف العام 2000 بو�ض���ع اللبن���ات االأولى للجمعية 
الت���ي اأ�ض���هرت يف العام 2001 بعد ق���رار وزارة 
العمل وال�ضوؤون االجتماعية اآنذاك وكان يراأ�ضها 

االأ�ضتاذ عبدالنبي ال�ضعلة والذي رحب بالفكرة.
وتعترب جمعية البحرين العقارية اأول جمعية 
عقاري���ة مهنية عل���ى م�ض���توى دول اخلليج، وال 
ن���زال ن�ض���عى اإلى اأن يك���ون للجمعية مق���ر، واأن 
يكون لها اإيرادات مالية ثابتة وم�ضتقبل اأف�ضل.

هل فكرت بتعزيز عملك 
بالدراسة؟ 

- نعم، فف���ي حقيقة االأم���ر جانب من عملي 
باجلمعية ثقايف ب�ض���بب حبي للعق���ارات، كما اأن 
لدي كتًبا ومراجع خمت�ضة بالعقارات يف مكتبتي 

ال�ضخ�ضية.
ول���دي خط���ة لا�ض���تفادة م���ن معلومات���ي 
العقاري���ة ك���دالل وو�ض���يط وو�ض���عها يف اإط���ار 
اأكادميي واحل�ض���ول على �ض���هادة البكالوري�س 
ثم املاج�ضتري يف تخ�ض�س القانون التجاري بعد 
ع���ام واحد من االآن، حيث اأك���ون اأكملت 30 عاًما 
يف ال�ض���وق العقاري، ويختلف طموحي عن بع�س 
العقاري���ني الذين ين�ض���ب على زي���ادة االأموال 

واملمتلكات.

بدأت بمؤسسة واحدة 
وتوسعت إلى 3 مؤسسات، 

متى كان ذلك؟ 
- موؤ�ض�ضة االأهلي للتجارة واملقاوالت بداأت 
اأعمالها منذ 18 عاًما وهي الذراع االإن�ضائي لوكالة 
نا�رش العقارية، وتعمل عل���ى العديد من االأعمال 
الإدارة االأماك وبع�س املن�ضاآت، ثم اأن�ضاأنا �رشكة 
اأج���واد للتطوي���ر العقاري من���ذ 10 اأعوام، وذلك 
بعد اأن وفرت البحرين بيئة ا�ضتثمارية الأ�ضحاب 
املكاتب العقارية وهدفنا من تاأ�ضي�ضها لتطوير 
بع�س امل�ض���اريع العقارية يف مناطق خمتلفة يف 
اململكة بالتعاون مع �رشكائنا. ون�ض���عى من خال 
ال�رشكات الثاث اإلى توفري كافة مقومات العمل 
العق���اري عرب بيئة قانونية م�ض���ركة للمقاوالت 

والتطوير والعقارات.

يف البحري���ن املجتهد ينال م���راده، وهنالك 
الكثري من االأمثلة على عقاريني ومقاولني عملوا 
باجته���اد واإخا�س وقطفوا نتائج عملهم، وتوفر 
احلكوم���ة والقي���ادة بيئ���ة العمل الناجح���ة التي 

متكن من يعمل باإخا�س على حتقيق مراده.

دور الغرفة في حياتك؟ 
- ب���داأت يف الغرفة مع الدكتور ح�ض���ن كمال 
“اأبو في�ض���ل” و�ضعد هال “اأبو حممد” واللذين 
اعتربهم���ا اأك���ر من اأخوي���ن، فقد ب���داأت معهما 
يف جلن���ة القط���اع العق���اري بعد ح���رب الكويت 
والع���راق يف الع���ام 1991، وكان معن���ا جمموعة 
من العقاريني من بينهم ر�ض���ول الطوا�س، ومنذ 
تلك الفرة وحت���ى االآن وال تزال الدماء القدمية 

موجودة رغم دخول ال�ضباب.
عملنا من خال اللجنة على عدد من القوانني 
العقاري���ة الت���ي تبل���ورت يف وق���ت الح���ق ومن 
بينها قان���ون االإيجار، وقانون التطوير العقاري، 
وغريه���ا من القوان���ني العقارية التي �ض���درت، 
بع���د اأن طالبنا به���ا منذ الت�ض���عينات، وقد كان 
اأع�ض���اء الغرفة وم�ضوؤولوها م�ضاندين يف اإي�ضال 
مطالبنا بتعديل القوانني اإلى امل�ضوؤولني الذين 
كانوا مهتمني بالقوانني والت�رشيعات التي تاأتي 
���ا اأن يف تل���ك الفرة مل يكن  من الغرفة خ�ضو�ضً

هنالك موؤ�ض�ضات جمتمع مدين خمت�ضة.
وقد اأ�ض���بح الكثري من اأع�ض���اء جمل�س اإدارة 
الغرف���ة وزراء يف احلكوم���ة، من بينهم االأ�ض���تاذ 
عبدالنبي ال�ض���علة والذي كان لهم دور رئي�ض���ي 

وحموري ي�ضب يف م�ضلحة التاجر البحريني.

 كيف استطعت التوفيق بين 
حياتك العملية واألسرية؟ 

���ا اأنن���ي  - اجلان���ب االأ����رشي مه���م، خ�ضو�ضًَ
اأخ���ذت عل���ى عاتقي م�ض���وؤولية وال���دي واإخواين 
اإلى جانب م�ض���وؤولية عائلتي ال�ض���غرية. حاولت 
التوفيق يف هذه اجلوانب واإن كان هنالك ق�ضور 
فيم���ا يتعل���ق باأبنائ���ي، اإال اأن زوجت���ي متفهمة 
و�ضاعدتني يف حمل امل�ضوؤولية بحكم اأنها مديرة 
مدر�ض���ة. لدي قناعة مطلقة باأن دعاء والداي من 
اأ�ضباب توفيقي بعد اهلل. واأدعو النا�س لاهتمام 
بوالديهما قبل اأنف�ضهم، وقد رزقني اهلل باخلري 
بعد اأن �ضعيت لبناء منزل لوالدي قبل بناء منزيل 

اخلا�س.

و�ض���عيت لتدري���ب 3 م���ن اإخ���واين للعم���ل 
مع���ي، الأن ال�ض���خ�س ي�ض���تطيع اأن يث���ق فيه���م 
اأكر م���ن االآخرين، وه���و ما مكنني م���ن التواجد 
يف ع�ض���وية الغرفة وعدد من اجلمعيات اإ�ض���افة 
اإلى ع�ض���ويتي يف جمل�س اإدارة موؤ�ض�ضة ال�ضنابل 
اخلريية من���ذ اأكر من 10 �ض���نوات، التي تعترب 
من اأوائل املوؤ�ض�ضات التي تدعم االأيتام وهو من 
اجلوان���ب املهمة يف حياتي حيث اأخ�ض����س وقًتا 

غري قليل للعمل اخلريي.

قدوتك في الحياة.
- الدكت���ور ح�ض���ن كمال “اأبوفي�ض���ل” وقد 
تعلم���ت من���ه الكثري يف املج���ال العق���اري الذي 
يعترب من اأكرب العقاريني اأًبا عن جد، ويف املجال 
اخلريي يعترب م���ن اأكرب االأف���راد الذين يعملون 
يف ه���ذا املجال، كما له خ���ربة يف جمال العاقات 
العامة. واأفتخر بالتعامل معه، واأعتز بالعمل معه 
واأن اأكون �رشيًكا له، وقد تعلمت منه اإدارة العمل 

اخلريي وتوفري الوقت لكل �ضيء.

 ألم تفكر بعمل أبنائك معك؟ 
املرحل���ة  يزال���ون يف  ال  الثاث���ة  اأبنائ���ي   -
الدرا�ض���ية، فابنت���ي فاطم���ة تدر����س القان���ون 
التج���اري باجلامع���ة، فيم���ا يدر����س عل���ي اإدارة 
اأعم���ال وه���و يف �ض���نته الثانية، وابني ال�ض���غري 
حم���د يف املدر�ض���ة ويرغ���ب يف درا�ض���ة الط���ب. 
لديهم تخ�ض�ض���اتهم وميولهم للدرا�ض���ة واأهم 
�ض���يء بالن�ض���بة يل اأن يتعلم���وا واأن يقدم���وا ما 
ي�ضتطيعون للبحرين. بالنهاية كل �ضخ�س يعمل 
باملج���ال الذي يرغب ب���ه، لكن ج���رت العادة اأن 
يعمل االأبناء يف مواقع خمتلفة ويكت�ض���بوا اخلربة 

ثم يعودون اإلى مهنة اآبائهم.

 الرياضة في حياتك.
ا  - اأهوى الريا�ضة وامل�ضي اإال اأنني مق�رش جدًّ
فيه���ا، وهو االأمر الوحيد الذي مل اأعطه حقه. وقد 
بداأت يف ممار�ضة الريا�ضة قبل نحو 16 عاًما بناء 
ا اأمار�س امل�ض���ي 3  على ن�ض���يحة االأطب���اء، وحاليًّ

مرات اأ�ضبوعيًّا.

 فريقك الرياضي المفضل.
- ا�ض���مي يعط���ي انطباًعا للنا����س باأنني من 
م�ض���جعي فري���ق االأهل���ي، اإال اأنني اأ�ض���جع نادي 
الرف���اع ال�رشق���ي، فاأن���ا �رشق���اوي حت���ى النخ���اع، 

ومتع�ضب للفريق!.
وعلى امل�ضتوى العاملي، فاإنني “بر�ضلوين” 
اإال اأنني ل�ض���ت متع�ض���ًبا كم���ا هو حا�ض���ل االآن، 
واأن�ض���ح امل�ض���جعني ممن تخطوا اخلم�ضني عاًما 
بعدم التع�ض���ب يف الت�ض���جيع للفرق الريا�ض���ية 

الأنه غري منا�ضب ل�ضحتهم.

أكلتك المفضلة.
- لي����س لدي وجبة طعام مف�ض���لة، وتعلمت 
م���ن والدتي - الت���ي اأحب طهيه���ا - اأن اأتناول 
جميع اأنواع الطعام وال اأ�ضتكي مما هو مقدم يل.

واأذك���ر اأن اأحد العقاريني الذي ميتلك خربة 
طويلة ن�ضحني اأن اأخرب زوجتي اأن العقار يرتفع 
ويهب���ط، وبالتايل فاإنه قد ميتل���ك ماالً وفرًيا يف 

يوم وال ميتلك ما يكفي قوت يومه يف يوم اآخر.

 آخر كتاب قرأته.
- اأن���ا مغرم بالتاريخ منذ املرحلة االبتدائية 

ودر�ضت يف اجلامعة بكالوري�س التاريخ. 
بداأت بقراءة عبقريات العقاد االإ�ضامية، اإال 
اأنني اأف�ضل الكتب التاريخية املخت�ضة بالتاريخ 
االإ�ض���امي القدمي. كم���ا اأن عائلتي حتر�س على 
ق���راءة الكت���ب، واأحر����س عل���ى زي���ارة معار�س 

الكتب.
���ا ع���ن الرئي�س  ���ا اأق���راأ كتاًب���ا تاريخيًّ وحاليًّ
البو�ض���ني الراحل عل���ي ع���زت بيجوفيت�س، وهو 
كت���اب �ض���ّيق يتحدث ع���ن حياته وكيف اأ�ّض����س 
الدول���ة. كما اأنن���ي اأحب قراءة الكت���ب عن النبي 
حممد �ضلى اهلل عليه و�ضلم واخللفاء الرا�ضدين 
والدول���ة االأموية والعثمانية وغريه���ا من الدول 
االإ�ض���امية يف وق���ت فراغ���ي اإل���ى جان���ب قراءة 

الكتب العقارية.

 أول سيارة اقتنيتها.
- كانت �ض���يارة “ني�ضان باترول” م�ضتعملة 
ولونه���ا مميز، ا�ض���ريتها من معار�س ال�ض���ارقة 
ب�ض���عر زهي���د يقدر بنح���و 800 دين���ار، يف العام 
1984 اأو 1985 وق���د منحني والدي )رحمه اهلل( 
مبلغ 1000 دينار ل�رشاء �ضيارة، وقد �ضحنتها عرب 

فر�ضة املحرق وو�ضلت بعد 4 اأيام.
ثم ا�ض���ريت �ض���يارة ثانية ني�ض���ان باترول 
م�ض���تعملة بعد افتتاح ج�رش امللك فهد الدويل يف 
العام 1986، وكنت من اأول 5 اأ�ض���خا�س ا�ضروا 
�ض���يارات واأنهوا اإجراءاتها عرب اجل�رش، وبعد فرة 
بعتها، ثم ا�ضريت �ضيارة “بي ام دبليو” ب�ضعر 

1500 دينار.

 موقف طريف في حياتك.
- كانت اأول �ض���يارة جديدة اقتنيها “فورد 
ك���راون فكتوريا” م���ن وكيلها جمموعة يو�ض���ف 
خليل املوؤيد، وتعود تفا�ض���يل الق�ض���ة اإلى اأن 
العم حممد خليل يو�ض���ف املوؤيد الذي يعترب من 
اأك���رب التج���ار يف البحرين يرغب يف بي���ع بناية يف 
احلورة وقد قمت ببيع البناية مع اإحدى الداللني 
الذي على معرفة �ضخ�ضية بالعم حممد، وح�ضلت 
من عملي���ة البيع على مبلغ دالل���ة يتجاوز 1000 
دين���ار اإلى 1500 دين���ار، ثم طلب���ت من زميلي 
الدالل التو�ض���ط عند العم حممد يو�ض���ف املوؤيد 
للح�ض���ول على تخفي�س الأمتكن من �رشاء �ضيارة، 
وت�ض���جعت ل�رشاء هذه ال�ض���يارة بالتق�ضيط، وهو 

موقف جميل ال اأن�ضاه من حياتي.

السفر في حياتك.
���ا اأنني كنت  - اأحب ال�ض���فر كثرًيا، خ�ضو�ضً
اأرغ���ب اأن اأعمل طي���اًرا يف �رشكة طريان اخلليج اأو 
ا، وقد كنت اأ�ضافر اإلى دول اخلليج  م�ض���يًفا جويًّ

ومن بينها قطر ودبي.
وقد كنت مغرًما بعمل امل�ضيفني، واأحب اأن 
اأرى الطائرات وهي قادمة من فوق �ض���طح مبنى 
املط���ار. واأذك���ر اأن اأول قطعة اأر�س ا�ض���ريتها 
ب�ضارع احلو�س اجلاف املقابل للمطار الأنني اأحب 
حركة الطريان، وكنت اأفكر يف بناء منزيل اخلا�س 
مقاباً للمطار، ورغ���م اأن زوجتي من مدينة احلد 

اإال اأنني بعت قطعة االأر�س و�ضكنت يف الرفاع.
م���ن  اأك���ر  اأح���ب رك���وب  اأ�ض���افر  وعندم���ا 
طائرة، وق�ض���اء الرانزيت يف املطارات، وخال 
�ض���هر الع�ض���ل مع زوجتي �ض���افرنا اإل���ى ماليزيا 
و�ض���نغافورة وتنقلنا فيهما بالطائرات، وكانت 

اأكر من 15 رحلة.

• االأهلي متحدًثا ل� “الباد” 	

ت�ضوير: ر�ضول احلجريي

دعوات الوالدين أحد أهم أسباب النجاح والتوفيق

“شرقاوي” حتى النخاع.. وبرشلوني غير متعصب

مغرم بالتاريخ.. 
وأحلم بدراسة 
القانون التجاري

 “البحرين 
العقارية” أول 
جمعية مهنية 

في الخليج 

 100 دينار أول عمولة تلقيتها نظير بيع مخطط بالحجيات

نــاصر األهلــي.. 
العقــاري المخضــرم 

اأمل احلامد

بدأ من الصفر وتعلم أصول “الداللة” مبكرًا 

 بداأ حياته العملية �سدفة ومن ال�سفر يف �سن مبكرة، دخل يف جمال الو�ساطة 

العقاري��ة و “الدالل��ة” لينطل��ق نحو التو�س��ع والت�س��عب اإىل اأن اأ�س��بح ي�س��ار 

ل��ه بالبن��ان. ال يذك��ر مو�سوع العق��ارات اأو الن�ساط العق��اري يف البحرين اإال 

وجت��د ا�سمه حا�سًرا. رغم ازدحام ج��دول اأعماله اإال اأن العمل اخلريي يجد 

بل على حب اخلري وم�ساعدة النا�س. �سيفنا خم�سرم يف قطاع  مت�سًعا لديه. َجُ

العقارات، واكب اجليل القدمي، وما زال معطاء.  

“الب��اد” التقت رجل االأعمال نا�س��ر االأهلي، �ساحب وكالة نا�سر العقارية، 
و�سركة اأجواد للتطوير العقاري، وموؤ�س�سة االأهلي للتجارة واملقاوالت. وفيما 

يلي ن�س احلوار:- 
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م���ن االأف�ش���ل اأن توؤج���ل اتخ���اذ اأي 
قرارات اليوم!

�شنح���ت  كلم���ا  �رضوري���ة  ال�شباح���ة 
الظروف، ونتائجها م�شمونة ومهمة.

اأغل���ق اأبواب���ك اأم���ام امل�ش���كالت وال 
تفتحها واعمل مع مديرك املبا�رض.

يح���ل االطمئنان مكان القلق والريبة 
يف العمل، وتبني عالقة جديدة. 

 حيوي���ة عل���ى ال�شعي���د العاطف���ي 
جتعلك جنماً بال منازع.

 قد تنقلب االأم���ور راأ�ًشا على عقب، 
ب�شبب اهمالك اليوم!

 الطري���ق خ���اٍل متاًم���ا م���ن احلواجز، 
ا عن ال�شاحة.  وكاأّن اخل�شم غائب كلًيّ

 كل ما حتتاجه اليوم هو اأن تتحلى 
بالهدوء مع زمالئك.

 متار�س �شالحياتك من دون حتفظ، 
وتبادر اإلى اتخاذ خطوات �شعبة. 

 ي���وم منا�ش���ب للح���ب الرومان�ش���ي، 
تبدو بارعاً وت�شمع خرباً جيداً. 

ت�شاطر ال�رضيك اأحالمه واأهدافه، واإذا 
كنت وحيداً، فقد تبا�رض عالقة متينة. 

حتا����س الرحالت الطويل���ة واملتعبة 
وال�شيما يف الطق�س احلار. 

الحمل:

األسد:

القوس:

الجوزاء:

الميزان:

الدلو: 

الحوت:

الثور: 

العذراء: 

الجدي:

السرطان:

العقرب: 

وليمة درامية على موائد الخليج التلفزيونية في رمضان
بمشاركة نجمات ومخرجي البحرين..

قائم����ة طويلة من امل�شل�ش����الت اخلليجية جتمع 
جن����وم ال�شا�ش����ات ال�شغرية يف اأعم����ال تطرق اأبواب 
الواقع مبعاجلة فنية بحثا عن ق�شط من كعكة ن�شب 

امل�شاهدة.
تتاأه����ب الدارم����ا اخلليجية لل�شب����اق الرم�شاين 
بقائم����ة طويلة م����ن االأعمال االجتماعي����ة التي جتمع 
جن����وم ال�شا�ش����ات ال�شغ����رية حت����اول االنط����الق من 
الواق����ع مبعاجلة فنية متفردة لك�شب الق�شط االأكرب 

من كعكة ن�شب امل�شاهدة.
وتع����ود الفنان����ة القدي����رة حي����اة الفه����د ه����ذا 
املو�ش����م مب�شل�شل يحمل ا�ش����م “رمانة” بعد تاألقها 
يف العام املا�شي مب�شل�ش����ل “بياعة النخي”، وتدور 
ق�ش����ة العمل حول ال�شيدة رمانة التي اأ�شبحت غنية 

بني ليلة و�شحاها يف اأجواء من الكوميديا.
وم�شل�ش����ل “رمان����ة” م����ن بطول����ة حي����اة الفهد 
وحممود بو�شه����ري، ويكمل م�شل�ش����ل “�شيلفي 3” 
ه����ذا العام جزءه الثالث بعد حتقيقه جناحات الفتة، 
ويتن����اول العم����ل اجلوان����ب االجتماعي����ة يف احلي����اة 

اخلليجية وم�شكالت ال�شباب.
الق�شب����ي  نا�����رض  3” م����ن بطول����ة  و”�شيلف����ي 
وعبداهلل اخل�����رض وعبداحل�ش����ني عبدالر�شا. وينتقل 
م�شل�ش����ل “اإقب����ال ي����وم اأقبل����ت” بامل�شاهدين اإلى 
ق�شة اأم تعاين مر�شا مزمنا، وهو من بطولة الفنانة 
ه����دى ح�شني، واأم����ل حممد، وهبة ال����دري، وانت�شار 

ال�رضاح، ومنى �شداد.
وياأت����ي الغمو�����س يف م�شل�ش����ل للفنان����ة زهرة 
عرف����ات الت����ي اعت����ادت يف كل مو�ش����م اأن جت����ذب 
امل�شاه����د بطريق����ة خمتلف����ة من خ����الل ح�شورها يف 
بطولة اأكرث االأعمال غمو�شا واإثارة، والتي تتداخل يف 
فكرة عملها بني اجلرمية وال�رض، حيث تقدم م�شل�شل 
“كالو�����س” الذي يحكي ق�ش����ة اأم لثالث �شقيقات، 
تتوفى وترتكه����ن يت�شارعن عل����ى املرياث الكبري 

الذي تركته، فما الذي �شيحدث بينهن؟
وك�شفت الفنانة البحريني����ة فاطمة عبدالرحيم 
ع����ن امل�شل�شل الدرامي االجتماع����ي اجلديد “ممنوع 
الوقوف” اأن العمل يتناول ق�شايا اجتماعية ب�شيطة 
للغاية، وهو بعيد كل البعد عن “االأك�شن” وال�شخب 
الدرام����ي، الذي داأب علي����ه امل�شاهدون يف كثري من 
االأعم����ال ال�شابق����ة، خ�شو�شاً اأن اأحداث����ه تدور حول 
عائلة واح����دة وال تتعدى اأ�شوار بي����ت واحد، ي�شكنه 
االأب الذي يعمل �شائقاً ل�شيارة نقل املوتى واأبناوؤه 

اخلم�شة، وال����ذي يفر�س على منزل����ه حكم الب�شاطة 
ال�شديدة للتعامل مع احلياة.

وتلع����ب املمثلة الكويتية ن����ور دور البطولة يف 
امل�شل�شل الكويتي “كحل اأ�شود قلب اأبي�س” الذي 

من املقرر اأن يخو�س �شباق الدراما الرم�شانية.
وتوؤدي ن����ور �شخ�شي����ة امراأة ثرية م����ن بومباي 
تعم����ل يف التج����ارة م����ع �شقيقه����ا، ولديه����ا حمالت 
ودكاك����ني مقاوالت عام����ة واأغذية واأجه����زة يديرها 
ابنه����ا، كم����ا اأنه����ا ماه����رة يف جت����ارة الذه����ب، حيث 
ت�ش����رتي من الهند باأقل من �شع����ر ال�شوق العاملية، 

وتعود اإلى الكويت لتبيعه ب�شعر اأغلى.
و”كح����ل اأ�شود قل����ب اأبي�س” م����ن تاأليف منى 
ال�شمري، واإخراج حممد دح����ام ال�شمري، وي�شارك يف 
بطولت����ه عدد م����ن الفنانني بينهم جا�ش����م النبهان، 

عبداملح�شن النمر.
وتط����ل الفنان����ة الكويتية �شعاد عب����داهلل على 
جمهوره����ا ه����ذا املو�شم يف عمل جدي����د للكاتبة هبة 
م�شاري حمادة، وللمخرج����ني �شائد الهواري وحممد 
القفا�����س و�شي����ف �شي����خ جني����ب وعي�ش����ى ذياب، 
بعنوان “كان يف كل زمان” على قناة “اإم بي �شي”.

“كان يف كل زم����ان” يعتم����د يف بنيته الدرامية 

على مب����داأ احللقات املنف�شل����ة املت�شلة، وبع�شها 
يتاأل����ف من اأج����زاء مرتابطة عدة، وتعك�����س االأحداث 
فيه واقع جمتمعنا العربي وحكايات تراثية، ويلقي 
م�شل�ش����ل “دموع االأفاعي” ال�ش����وء على طبائع الب�رض 
وتغلي����ب امل�شلح����ة ال�شخ�شي����ة والطم����ع واالت�شام 
باالنف�شام والت�شتت وغري بعيد عن خبايا النفو�س، 
ي�شتعر�����س م�شل�ش����ل “الي����وم االأ�ش����ود” يف طبائ����ع 
الب�رضي����ة العديد من النم����اذج النف�شية املوجودة يف 

حميطنا من خالل فكرة فل�شفية قائمة على املقارنة 
بني االيام والب�رض.

و”الي����وم االأ�ش����ود” م����ن اإخ����راج اأحم����د يعقوب 
املقلة. 

وي�ش����ارك النج����م الكويتي جا�ش����م النبهان هذا 
الع����ام يف بطول����ة م�شل�شل “�شاحمن����ي خطيت” اإلى 
جان����ب عدد م����ن النج����وم ال�شب����اب، وه����م: �شجون، 
وعب����داهلل بو �شهري، وم�شاري البالم، و�شلمى �شامل، 

ومي البلو�شي، وحممد العجيمي، ورمي اأرحمة.
وتدور اأحداث امل�شل�شل حول فتاة �رضيرة، يقع 
حادث لوالدها، الذي كان ق����د كتب و�شية، اأو�شى 
اأن تفت����ح بعد وفاته ب� 10 اأيام، ومنذ اأن علم االأبناء 
ذل����ك واالأق����ارب، والكل يبح����ث عن م�شم����ون هذه 

الو�شية و�شبب فتحها بعد مرور 10 اأيام.
وبل����ون خمتلف، تظهر املمثل����ة هيا عبدال�شالم 

يف م�شل�شل “كالم اأ�شفر”، يف جتربة اإخراجية اأولى.
وامل�شل�ش����ل الذي تاأخذ في����ه عبدال�شالم ق�شطا 
م����ن البطول����ة، اإل����ى جانب زوجه����ا فوؤاد عل����ي تدور 
وق�شته حول عالقة االأ�شخا�س ببع�شهم واالإ�شاعات 

التي تطلق عليهم.
ويجتمع ثلة من النج����وم اخلليجيني والعرب يف 
م�شل�شل “�شماء �شغرية”، و�شيناق�س العمل العديد 
من الق�شاي����ا كحياة املغ����رتب وق�ش�����س الثاأر من 
خالل ق�شة فتاة ي�شج����ن والدها بعد ارتكاب جرمية 
قتل. ويع����ود الفنان مرع����ي احلليان ه����ذا املو�شم 
اإل����ى ح�شن الدراما جمددا م����ن خالل م�شل�شل �شوف 
“حت����ت حرير”، وامل�شل�شل ت����دور اأحداثه حول اإطار 
اجتماع����ي بالعائلة ويناق�س م�ش����كالت ال�شباب فى 

اخلليج ب�شبب العادات والتقاليد.

tariq_albahhar

فؤاد تروي مسارات الحكي الصوفي بمركز الشيخ إبراهيم
يف البح���ث ع���ن مروي���ات ال���رتاث 
وجتليات���ه، ي�شت�شي���ف مرك���ز ال�شيخ 
اإبراهي���م بن حممد اآل خليف���ة للثقافة 
والبحوث، الباحث���ة امل�رضية هالة فوؤاد 
يف اأم�شية مو�شوم���ة “مب�شارات احلكي 
ال�ش���ويف”، اإذ �شرتوي من خالله جممل 
منهجي���ة  ت�شت����رضف  الت���ي  الق���راءات 
ال���رتاث ال�ش���ويف، م�شتدل���ة بتجربتها 
الن�شو����س  يف  املتعمق���ة  البحثي���ة 
والدرا�ش���ات  القدمي���ة،  ال�شوفي���ة 
الفل�شفي���ة االأخ���رى، كم���ا �شتنعط���ف 
نحو قيم���ة الرتاث ال�ش���ويف التاريخي 
وال�رضدي���ات ال�شوفية احلديثة، وطرق 
توظيف���ه �شم���ن امل�شاري���ع الفكري���ة 

والثقافي���ة واالإن�شاني���ة، وم���ن جان���ب 
اآخر، �شتاأتي بدالالت اخلطاب ال�شويف 
املعا�رض واأثره على املجتمعات، يكون 
ذلك، �شمن املو�شم الثقايف “املجازفة 
جزء من النجاة “ ملركز ال�شيخ اإبراهيم 
للثقافة والبحوث، وتزامناً مع فعاليات 
ربي���ع الثقاف���ة 2017، ي���وم االإثن���ني 
املواف���ق 22 ماي���و 2017 عند ال�شاعة 

الثامنة م�شاء.
ي�ش���ار اإلى اأن  هالة فوؤاد اأكادميية 
القاه���رة،  جامع���ة  االآداب  بكلي���ة 
لديه���ا اهتم���ام كبري بالفك���ر ال�شويف 
الفل�شفي���ة،  الرتاثي���ة  والن�شو����س 
ن�شو����س  عل���ى  خ�شو�ش���ا  وعمل���ت 

التوحي���دي، وبعد رحلة امت���دت قرابة 
عقدين معه، لها م���ن املوؤلفات: رحلة 
الوعي من الغفلة اإلى االنتباه، املثقف 
لط���ة والعامة من���وذج القرن  ب���ني ال�ُشّ
الراب���ع الهجري-اأبو حي���ان التوحيدي، 
طري���ق جنيب حمفوظ ب���ني االأ�شطورة 

والت�شوف.
لديها م�رضوع حول احلكي ال�شويف، 
يتن���اول مناذج متع���ددة من احلكايات 
ال�شوفي���ة عن���د جالل الدي���ن الرومي، 
وفري���د الدي���ن العط���ار، كم���ا قّدمت 
ق���راءات اأولية له فيما ن�رضته من بحوث 
والدوري���ات  املج���الت  يف  ومق���االت 

العلمية.

• حتدثت تقارير تركية عن 	
انت�شار اأنباء توؤكد انف�شال 

النجمة الرتكية مرمي اأوزريل 
للمرة الثانية عن حبيبها رجل 

االأعمال الب اأوزجان.
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ك�شفت ب���ي اأم دبليو ر�شمياً عن الفئة 
االأولى 2018 املحّدثة وذلك بعد اأن راأيناها 
ُتخترب االأ�شبوع املا�شي بتمويهات ب�شيطة.

حتديث���ات منت�ش���ف العم���ر ل�شيارات 
بي اأم دبليو ع���ادًة ما تكون ب�شيطة والفئة 
االأول���ى لي�ش���ت ا�شتثناًء، فق���د ح�شلت من 
اخل���ارج عل���ى م�شابي���ح LED مكحل���ة مع 
�شب���ك باللون االأ�ش���ود، وخم���ارج عادم من 

الكروم االأ�شود وم�شابي���ح خلفية بلم�شات 
�شوداء، اإ�شافة اإل���ى خم�شة خيارات جديدة 
م���ن اجلنوط ولونني خارجّيني جديدين هما 

االأزرق والربتقايل.
يف  التحديث���ات  تظه���ر  الداخ���ل  م���ن 
و�شن���دوق  للع���دادات  جدي���د  ت�شمي���م 
التكيي���ف، حتدي���ث  وفتح���ات  القف���ازات 
ال����  ذات  ب�شا�شت���ه  الرتفيه���ي  النظ���ام 

8.8 ان����س، واأخ���رياً توفري مل�ش���ات �شوداء 
للكون�شول الو�شطي.

التحديث���ات اجلدي���دة وّف���رت كذل���ك 
حزم���ات ريا�شية مميزة للفئ���ة االأولى مثل 
 Sport Line Shadow، M Sport حزمة
M140i Edition Sha - و   Shadow

ow وتتمي���ز هذه الن�ش���خ بلم�شات �شوادء 
داكنة حول ال�شيارة عموما.

 لكزس LC 500.. إثارة وأناقة!
ج���اء ت�شميم لكز����س LC 500 م�شتوحًيا من 
LF-LC التجريبية الت���ي اأحدثت ثورة يف جمال 
الت�شمي���م عندم���ا مت الك�ش���ف عنه���ا يف معر�س 
اأمريكا ال�شمالية ال���دويل لل�شيارات يف ديرتويت 
الع���ام 2012، كان الظهور االأول للكز�س LC يف 

دورة العام 2016 من املعر�س املرموق نف�شه.
وعند حتويل لكز�س LF-LC التجريبية اإلى 
�شيارة مع���دة لالإنتاج مع احلفاظ عل���ى الت�شويق 
الب�رضي، فق���د تطلب االأمر عملي���ة تطوير جديدة 
كلًيا، جتم���ع بني خمتل���ف اجلوان���ب الت�شميمية 
والهند�شي���ة ب�شكل غري م�شبوق من ذي َقْبل لدى 

لكز�س.
و�شلت  والتي   ،LC 500 لكز�س  وحتافظ 
الوكيل  عند  ب�شرتة  لكز�س  معر�س  يف  البحرين 
االإطاللة  على  كانو  خليل  اإبراهيم  لها  احل�رضي 
التجريبية،  لل�شيارة  واحلما�شة  بال�شغف  املفعمة 
حتقيق  على  ذات���ه  ح��د  يف  الت�شميم  �شاعد  اإذ 
ا فيما يتعلق  االأهداف املر�شودة لالأداء، وخ�شو�شً
الهوائية  والديناميكية  الثقل  مركز  بانخفا�س 
ال�رضعات  عند  اال�شتثنائي  ال��ث��ب��ات  وم�شتوى 

قرينتها  مع  احل��ال  هو  كما  متاًما  العالية، 
 ،LF-LC لكز�س  التجريبية  ال�شيارة 

 2012 العام  ف��ازت  اأن  �شبق  والتي 
 EyesOn“ ب��ج��ائ��زة 

للتميز   ”Design
عن  ال��ت�����ش��م��ي��م  يف 
�شيارة  “اأف�شل  فئة 

ح�شلت  ف��ق��د  جتريبية 
على   LC ل��ك��ز���س 

 EyesOn“ جائزة 
للتميز   ”Design
يف الت�شميم العام 
فئتي  عن   2016
�شيارة  “اأف�شل 
م���ع���دة ل���الإن���ت���اج، 
ت�شميم  و”اأف�شل 

داخلي”.
وي�������ن�������ب�������ع 
امل��ظ��ه��ر امل���رتف 

ل��ه��ي��ك��ل ال�����ش��ي��ارة 

ا  وخ�شو�شً لل�شيارة  اجل��ان��ب��ي  الت�شميم  م��ن 
فيما  ال��داخ��ل،  اإل��ى  امل�شحوبة  االأب���واب  ت�شميم 
ت�صميمي  منط  على  االن�صيابية  اخلطوط  حتافظ 
اخللفي  اجلزء  اإلى  ال�شيارة متتد  متنا�شق جل�شم 
اخللفية  امل�شابيح  ت�شتخدم  حيث  ال�شيارة،  من 
ثالثي  ت�شل�شل  الإح��داث  املرايا  للغاية  الرفيعة 
 .”L“ احل��رف  يحاكي  ال��ذي  للت�شميم  االأب��ع��اد 
اخللف  اإلى  املتدرج  ال�شقف  خط  تاأثري  ويتباين 
يوؤكد  ما  واالن�شيابية،  القوة  عن  التعبري  بني 
الرا�شخ.  ومظهرها  العري�شة  ال�شيارة  اإط��الل��ة 
ويحاكي الت�شميم اخللفي ال�شكل املغزيل املميز 
فتحات  تقوم  فيما  لكز�س،  ب�شيارات  واخلا�س 
التهوية الكبرية بتغذية اأقوا�س العجالت اخللفية 
بالهواء الذي ينُفذ ب�شال�شة فوق جدران االإطارات 
ا�شتجابة  ويح�شن  ال�شيارة،  ا�شتقرار  من  ليعزز 

التوجيه عند االنطالق يف خط م�شتقيم.
وتتوف���ر لكز����س LC بخي���ارات كب���رية م���ن 
االأل���وان، مب���ا يف ذل���ك الل���ون االأ�شف���ر متباي���ن 
 Naples( الطبق���ات ال���ذي مت تطوي���ره حديًث���ا

وال���ذي   ،)Yellow Contrast Layering
يعك�س االأداء الريا�شي لل�شيارة ب�شكل كبري على 

ج�شم ال�شيارة اخلارجي.
جه���زت لكز����س LC 500 مبح���رك بثم���اين 
اأ�شطوانات )V8( عايل االأداء �شعة 5 لرتات يعمل 
بنظام ال�شح���ب الطبيعي، وُي�ش���در لدى ت�شغيله 
هدي���ًرا قوًيا عرب عادم حيوي ن�شط يخاطب ع�شاق 
القي���ادة واالأداء الريا�ش���ي اخلال����س. وتت�ش���ارع 
ال�شيارة م���ن �شفر اإلى 100 كلم يف ال�شاعة خالل 

اأقل من 4.7 ثوان. 
الإطاللة  الفخم  الديناميكي  الطابع  ميتد 
لتجمع  الداخلية،  املق�شورة  اإل��ى   LC لكز�س 
تتمحور  والرقي مع قمرة قيادة  االأناقة واجلودة 
مق�شورة  ف��اإن  �شك،  اأدن��ى  ودون  ال�شائق.  حول 
الكوبيه املثالية يجب اأن تخلق توازًنا بني كل من 
االأداء العملي والراحة، والنزعة الريا�شية والرتف. 
الت�شميم  خ��الل  م��ن  ذل��ك   LC لكز�س  وحتقق 
لتف�شح  امل��ث��ل��ى،  اجل��ل��و���س  االأن��ي��ق وو���ش��ع��ي��ة 
وي�شع  وممتعة.  حما�شية  قيادة  لتجربة  املجال 
اأقرب  ال�شائق  ورك  ارتكاز  نقطة  الت�شميم  هذا 
ترابًطا  لتمنحه  ال�شيارة  ثقل  مركز  اإلى  ما ميكن 

اأف�شل بال�شيارة و�شعوًرا اأكرب بحالة الطريق.
لكز�س  ب��ن��ظ��ام   LC ل��ك��ز���س  ج��ه��زت 
 Lexus( ب��ال���س  ل��ل�����ش��الم��ة 
Safety System+( ب�شكل 
ق��ي��ا���ش��ي، وه���ي ح��زم��ة من 
التي  الن�شطة  ال�شالمة  مزايا 
على  ال�شائق  ت�شاعد  اأن  ميكن 
اأو  جت��ن��ب وق����وع ح�����ادث، 
االآث���ار  تقليل  يف  ت�شاهم 
امل���رتت���ب���ة ع���ل���ى وق����وع 
هذا  وي�شتخدم  ا�شطدام. 
الكامريا  من  كل  النظام 
وم�����ش��ت�����ش��ع��ر ال�������رادار 
امل�����وج�����ي امل���ل���ي���م���رتي 
مل��راق��ب��ة ال��ط��ري��ق اأم���ام 
ال�شيارة ور�شد اأي عوائق 
حم��ت��م��ل��ة وخم���اط���ر وق���وع 

ا�شطدام.

سيارات

إعداد: طارق البحار

الإط���الق  رين���و  �رضك���ة  ت�شتع���د 
�شيارته���ا  م���ن  اجلدي���د  املودي���ل 
لفئ���ة  تنتم���ي  الت���ي  “كابت����رض” 
يف  الوع���رة  االأرا�ش���ي  مودي���الت 
االأ�ش���واق العاملية اعتباراً من يونيو 
املقبل ب�شعر يبداأ من 15 األفا 890 
ي���ورو. واأو�شحت ال�رضك���ة الفرن�شية 
اأن املودي���ل اجلديد م���ن “كابت�رض” 
يطل مبقدمة جديدة وك�شافات “اإل 
Initi ”، كما تتاألق ن�شخة “- يإإي د
le Paris” مبالمح ت�شميمية خا�شة 
متيزها، منها �شبكة مربد على �شكل 

قطعة اأملا�س.
وتتوفر ه���ذه الن�شخة ب�شعر يبداأ 

م���ن 25 األف���ا و490 ي���ورو. وقامت 
رين���و بتعديل املق�ش���ورة الداخلية 
قام���ت  كم���ا  املودي���الت،  جلمي���ع 

باإدخ���ال حت�شين���ات عل���ى خي���ارات 
املواد، ومت جتهيز ال�شيارة مب�شاعد 

�شف ن�شف اأوتوماتيكي. 

رينو “كابتشر” الجديدة تستعد لالنطالق 

 GAC GS4.. أكثر السيارت الصينية تألًقا  BMW تكشف عن الفئة األولى 2018  
حتت���وي GS4 عل���ى مق�ش���ورة قيادة ع�رضي���ة داخلية 
مب�شاحة وا�شعة ومريحة للعائلة، مع �شعور بالهدوء الكامل، 
بف�ش���ل ت�شميمه���ا ال���كامت لل�ش���وت بن�شب���ة 360 درجة، 
وزي���ادة اله���دوء 26 %، ما يجعل ال�شائ���ق بعيدا متاما عن 

ال�شو�شاء.
كم���ا اأن برنام���ج اال�شتق���رار االإلكرتوين ونظ���ام اإدارة 
املح���رك من “بو����س” االأملاني���ة، والفرام���ل االأمامية تاأتي 
كذلك م���ن “كونتيننتال” االأملاني���ة، يف حني اأن امل�شدات 
االأمريكي���ة،  في�شيت���ون  م���ن  فه���ي  واخللفي���ة،  االأمامي���ة 
ونظ���ام تكييف الهواء م���ن “دين�شو” الياباني���ة، اأما اأحزمة 
االأم���ان وو�شائد اله���واء واملكابح اخللفي���ة واأنظمة الطاقة 
الهيدروليكي���ة، فه���ي من اإنت���اج �رضكة “ت���ي اآر دبليو” يف 
الوالي���ات املتح���دة االأمريكي���ة. وتع���د �شي���ارة GS4 م���ن 
�شي���ارات ال���� “SUV” الرائ���دة، مبا يف ذلك ق���وة حمركها 
اجلديد كليا من اجليل الثاين ل� “جي اأيه �شي موتور” 200 
تريب���و، مع اأق�شى عزم 235 نيوت���ن يف غ�شون نطاق �رضعة 
1500 اإل���ى 4200 دورة يف الدقيق���ة، وبا�شته���الك وقود 
منخف����س بحيث يبلغ ا�شتهالك الوق���ود 6.3 ليرتات فقط 
لكل 100 كلم، وهي الن�شبة االأقل بني ال�شيارات من الفئة 
نف�شها. كما اأن ت�شميم نقل احلركة بنحو 7 �رضعات، والذي 
ي�شتطيع تغيري ترو�س ال�رضعة يف غ�شون 0.2 ثانية، ونظام 
“اأي اإ�س بي” االإلكرتوين الذي ي�شاعد على ثبات وا�شتقرار 
ال�شيارة عند املنحدرات، ونظام ECO الذكي الذي يحاف�ظ 

على ا�شته����الك الوقود والزيت ب�شكل منخف�س وال�شديق 
للبيئ�ة، مع مي���زة اجتياز اختبار القوة مع االأميال املرتاكمة 
اأك���رث من 10 ماليني كيلوم���رت لتتمت�ع بخربة قيادة مذهلة 

واقت�شادية.
وتعت���رب منطق���ة التحك���م املركزي���ة م���زودة ب�شا�ش���ة 
عائلي���ة كب���رية مع ثالث���ة مفاتي���ح بزخارف منقط���ة مطلية 
بالكروم، لتمن���ح رحلة قيادة مفعمة باالث���ارة، وبا�شتخدام 
عجلة القيادة متع���ددة الوظائف مع مثبت لل�رضعة والتحكم 
بجميع االأنظمة يف املق�شورة، والتحكم يف ال�رضعات الدقيقة 

والتنظيم االآيل ل�رضعة ال�شيارة.
ومينح ناقل احلركة املطل���ي بالكروم �شعورا بالراحة، 
وكاأن���ه مقب����س طائرة دمج في���ه اجللد والك���روم؛ الإ�شفاء 
اجلاذبي���ة والفخام���ة، وفيه���ا نظ���ام مالحة �شوت���ي ثالثي 
االأبع���اد وفق النظام املزدوج بحجم 8 بو�شات مت ت�شميمه 
م���ع نظام املالحة وحتديد املواقع و�شمان تخطيط الطريق 
الذك���ي واملالح���ة الدقيق���ة. كما اأن نظ���ام االإ�ش���اءة فيها 
متطور جدا وم���وزع ب�شكل مثايل لتحقيق اأف�شل روؤية اأثناء 
القي���ادة، با�شتخ���دام اإ�ش���اءة LED يف امل�شابيح االأمامية 
واخللفي���ة، وتعم���ل اأي�شا خ���الل النهار، اإ�شاف���ة اإلى وجود 
اأجه���زة اكت�شاف الروؤية التحذيرية يف كل �شيء غري معروف 
عل���ى الطريق، كما اأن ال�شبك االأمام���ي جاء اأنيقا على �شكل 
جناح الطري لل�صعور بحيوية الطريان وبوجه جريء وبخطوط 

ان�شيابية ريا�شية.

22

 عر�ش���ت ماركة Haval لل�شيارات �شيارة 
كرو�س جديدة �شميت ب� H2s، وهي خم�ش�شة 

للمدن عموما.
�شنع���ت �شي���ارة كرو����س H2s اجلدي���دة 
من جان���ب فري���ق دويل تراأ�ش���ه امل�شمم بيري 

 Haval ليكل���ريك ال���ذي انتق���ل اإل���ى �رضك���ة
ال�شيني���ة من بي اأم دبلي���و. وانطالقا من فكرة 
امل�شمم���ني يعني ح���رف s يف ت�شمية املوديل 
 safeذك���ي وتقن���ي و smartاأني���ق و stylish

اآمن وsporty ريا�شي.
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 FNR-X 
ك�شف���ت �شيفرولية ع���ن ال�شيارة االختباري���ة الثانية من 
عائل���ة FNR االختبارية التي متثل فل�شف���ة ال�رضكة يف اإيجاد 
ط���رق جديدة اتباعاً ل�شعاره���ا Find New Roads، ولتمثل 

FNR-X روؤية �شيفرولية ل�شيارة ريا�شية جلميع االأغرا�س.
 ،SUV ت�شبه �شيارات FNR-X بالرغ���م من اأن �شيفرولي���ة
اإال اأن ال�رضك���ة رف�ش���ت ت�شنيفها كذلك وقال اإنه���ا “�شيارة اختبارية 
ريا�شي���ة متع���ّددة االأغرا�س”، ميزتها بت�شمي���م جريء وواجهة ريا�شية، كما اأت���ت الداخلية اأي�شاً 
ثرية بالتقنيات احلديثة وو�شائل الراحة. وت�شمل الداخلية �شا�شة و�شطية باإطار �شدا�شي واإ�شاءة 
داخلية ومقاعد ريا�شية. وفرت �شيفرولية حمركات هجينة لتكون FNR-X اقت�شادية و�شديقة 
للبيئة، وقوية عند احلاجة. باالإ�شافة لذلك ح�شلت FNR-X على نظام تعليق ذكي يتكيف اآلياً 

مع حال الطريق.

 كهربائية

 بيكانتو 2017 

 Cooper اأعلن���ت �رضكة “ميني” اإطالق الط���راز الكهربائي 
S E م���ن �شيارتها Countryman اعتب���اراً من ال�شهر املقبل 
نظ���ري �شع���ر يبداأ م���ن 35 األفاً و900 ي���ورو. واأو�شح���ت ال�رضكة 

الربيطاني���ة اأن �شيارتها الهج���ني Plug-in تعتمد على �شواعد 
حم���رك بنزين �شعة 1.5 ل���رت وبقوة 100 كيل���ووات/   136 ح�شاناً، 

واآخ���ر كهربائي بقوة 65 كيلووات/   88 ح�شان���اً، تتولى تغذيته بطارية 
“ليثيوم” اأي���ون �شعة 7.6 كيلووات �شاعة. واأ�شافت اأن حمرك االحرتاق الداخلي 

يعم���ل على املح���ور االأمامي، بينما يعمل املحرك الكهربائي على املح���ور اخللفي؛ لذا تنطلق ال�شيارة 
بالدف���ع الرباع���ي، م�شرية اإلى اأنه عن���د ت�شافر جهود املحرك���ني تنطلق ال�شيارة بق���وة اإجمالية 165 
كيل���ووات/   224 ح�شاناً. وبينت ال�رضك���ة اأنه بف�شل هذه القوة تت�شارع ال�شي���ارة من الثبات اإلى �رضعة 

100 كلم/   �س يف غ�شون 6.8 ثواٍن.

بعد ن�رضها �ش���وراأً ت�شويقية موؤخرا، ك�شفت كيا ب�شكل 
ر�شمي عن اجلي���ل اجلديد من �شغريته���ا بيكانتو 2017 

مبظهر ريا�شي جميل.
كم���ا هو احل���ال م���ع �شقيقته���ا االأكرب ري���و، ح�شلت 
بيكانتو على ت�شمي���م جديد للمقدمة يظهر يف امل�شابيح 

باأن���وار LED وال�شب���ك والطاب���ع الريا�ش���ي عموم���ا. تق���ل 
 LED التغي���ريات يف اخللف، حيث نرى م�شابيح جديدة باأنوار

وتغيريات ب�شيطة يف ال�شدام ت�شمل م�شتت الهواء وخمرجي العادم 
وال�شن���دوق اخللفي. مل تكتف كيا بتغيري الت�شميم فقط، بل زادت من طول قاعدة عجالت 
بيكانتو 2017 مبقدار 15 ملم مع بقاء الطول العام عند 3،595 ملم ما يعني م�شاحة اأف�شل 

للداخلية.
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�سالح رو�سي غريب حلماية “الإجنليز”
قالت �ص���حيفة “تلغراف” الربيطانية، اأم�س ال�صبت، اإن “روبوتا” �صيتكلف مبهمة حماية م�صجعي 

املنتخبات امل�صاركة يف كاأ�س العامل 2018، التي �صتحت�صنها رو�صيا.
واختارت مو�ص���كو العتماد على التكنولوجيا من اأجل حماية امل�ص���جعني خ���الل املونديال، بعد اأن 
ت�ص���بب بع�س امل�ص���جعني الرو�س يف اندلع فو�ص���ى خالل مناف�ص���ات اليورو 2016 يف فرن�ص���ا. وجرى 
ت�ص���ميم روبوت حتت ا�صم “اآلنتيم” من طرف معهد مو�ص���كو للتكنولوجيا، ومهمته ت�صجيع اجلماهري 

حل�صور مباريات املونديال دون اخلوف على �صالمتهم.
وذكرت “تلغراف” اأن الروبوت قادر على الك�ص���ف عن امل�ص���اعر الإن�ص���انية، م�ص���رية اإلى اأن هذه 
اخلطوة تاأتي بعدما ك�ص���ف مت�ص���ددون رو�س ا�ص���تعداداهم ل�ص���ن هجمات على امل�ص���جعني الزائرين 
خ�صو�ص���ا م�صجعي املنتخب الإجنليزي. واإذا �صعر “األنتيم” بحالة من الغ�صب بني م�صجعني �صيتدخل 

و�صيقوم ب�”حمادثات دبلوما�صية”، ويف حال ف�صل يف الأمر �صيقوم اأوتوماتيكيا بالت�صال بال�رشطة.
وكانت اجلماهري الرو�ص���ية هاجمت املدرجات اخلا�ص���ة بامل�ص���جعني الإجنليز خ���الل املباراة التي 
جمعت املنتخبني يف املجموعة الثانية من بطولة كاأ�س الأمم الأوروبية 2016. وتطورت اأحداث ال�صغب 

اإلى خارج اأ�صوار امللعب، حيث �صهدت مدينة مار�صيليا وقوع اإ�صابات عديدة يف �صفوف الطرفني.

تد�سني اأول قناة ن�سائية يف اأفغان�ستان

من�ســوب البحـــر يهـــدد مالييــن الب�ســـر يف 2050
يتوقع باحث���ون ارتفاع من�ص���وب مياه البحر 
م���ن 10 اإلى 20 �ص���نتيمرتا بحلول ع���ام 2050، 
م�ص���ريين اإلى اأن املناطق ال�ص���توائية �صتكون 

الأكرث ت�رشرا.
وق���ال الباحث���ون، وفق م���ا نقلته �ص���حيفة 
“ديل���ي مي���ل” الربيطاني���ة، اإن امل���دن الكربى 

ومالي���ني ال�ص���كان فيه���ا عل���ى ط���ول ال�ص���احل 
الأمريكي ال�صمايل مثل فانكوفر و�صياتل و�صان 
فران�صي�ص���كو ولو����س اأجنلو�س، بالإ�ص���افة اإلى 
ال�ص���احل الأطل�ص���ي الأوروب���ي، �ص���تكون الأكرث 

ت�رشرا من هذا التحول.
وذكر اخلرباء اأن ن�ص���ف قفزة يف م�صتويات 

املحيطات �ص���توؤدي اإلى م�ص���اعفة عدد حوادث 
الفي�ص���انات اخلطرية يف املناطق ال�ص���توائية، 
مبا يف ذلك الأنهار املكتظة بال�ص���كان يف اآ�ص���يا 

واأفريقيا.
وح�ص���ب درا�ص���ة اأجراها الباحثون يف جامعة 
اإلينوي يف �ص���يكاغو، فاإن املدن ال�ص���احلية مثل 

مومباي وكوت�ص���ي يف الهن���د واأبيدجان يف كوت 
ديفوار �صتتاأثر ب�صكل كبري.

وقال الدكتور �ص���اين فيتو�صك، عامل املناخ 
يف جامعة اإلينوي “نحن واثقون بن�صبة 95 % من 
اأن ارتفاع من�ص���وب مياه البحر �صي�صاعف وترية 
الفي�صانات يف املناطق املدارية )ال�صتوائية(”.

زلزال بحري عميق يف 

الفلبني دون اأ�سرار

وق���ع زل���زال قوته 5.6 درجة قرب و�ص���ط 
الفلبني اأم�س ال�صبت لكن وكالة ر�صد الزلزل 
الفلبيني���ة قالت اإن الزلزال عميق جدا ول يثري 

خماوف من �ضقوط �ضحايا اأو وقوع اأ�رضار.
وقع الزلزال يف ال�ص���اعة التا�ص���عة م�ص���اء 
بالتوقيت املحلي )0100 بتوقيت جرينت�س(. 
وقدر مركز ر�ص���د الزلزل ال�صيني اأن الزلزال 
كان على عمق 540 كيلومرتا حتت بحر بوهول 
جنوب مدينة �ص���يبو. وحدد املركز قوة الزلزال 

عند 6 درجات.

“اأوبر” تطلق تطبيقا 
لنقل الب�سائع

اأطلقت �رشكة اأوبر خلدمات الأجرة تطبيقا 
جديدا ي�ص���مح مل�صتخدميه با�ص���تئجار خدمات 

�صائقي �صاحنات لنقل الب�صائع والطرود.
ه���ذا التطبي���ق ال���ذي اأُطل���ق يف الوليات 
املتح���دة بعن���وان “اأوب���ر فراي���ت” يعمل مثل 
التطبي���ق التقليدي “اأوبر” اإذ يوفر التوا�ص���ل 
املهني���ة  الثقيل���ة  املركب���ات  �ص���ائقي  ب���ني 
وم�ص���غليهم م���ن جه���ة واأ�ص���خا�س راغبني يف 
ال�ص���تعانة بخدماتهم يف عمليات تو�ص���يل من 

جهة اأخرى.
واأ�ص���افت ال�رشكة التي تتخ���ذ مقرا لها يف 
�ص���ان فران�صي�ص���كو “ما كان يتطلب �ص���اعات 
ع���دة وات�ص���الت هاتفي���ة كثرية ب���ات ميكن 

اجنازه اليوم بكب�صة زر”.

تقنيـة ل�سحن الهواتف 

تثيـــــر اجلـــدل

مع تزاي���د العتماد عل���ى الهواتف الذكية 
هذه الأي���ام واملعان���اة التي يواجهه���ا اجلميع 
يف �ص���حن تلك الأجهزة، ظهرت تقنيات حديثة 
حلل تلك امل�صكالت. اأحدث تلك التقنيات كان 
 Power عبارة عن �رشيحة �ص���حن اأو ما ي�ص���مى
Bank ت�ص���تخدم مل���رة واحدة فق���ط. اإذ تخزن 
يف داخلها الطاقة ويتم و�صلها بالهاتف وعند 

النتهاء من �صحنه يتم التخل�س منها.
لكن هذه التقنية اأثارت الكثري من اجلدل 
ملا حتمله من خطورة على البيئة، رغم تقدميها 
على اأنها حل ثوري ينقذ امل�ص���تخدمني يف حال 
نف���اد البطاري���ة. وكان���ت اإمارة دب���ي يف دولة 
الإم���ارات العربية املتحدة اأح���دث دولة منعت 
ه���ذه التقنية لع���دم حتقيقها “ال�ص���رتاطات 
الفنية الواج���ب توفرها يف الأجهزة الكهربائية 

ب�صاأن ال�صحة العامة و�صالمة املجتمع.”
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األخيرة
مواقيت 
الصالة

من املقرر اأن تبداأ قناة تلفزيونية جديدة خم�ض�ض���ة للن�ضاء بثها يف اأفغان�ضتان 
لت�صبح الأولى من نوعها يف بلد ما زال ي�صيطر الرجال على و�صائل الإعالم به.

ويبداأ بث قناة “زان تي.يف” اأو “تلفزيون الن�صاء” الأ�صبوع املا�صي بطاقم عمل 
ن�ص���ائي من مذيع���ات ومنتجات بعد حملة ت�ص���ويقية كبرية على لفت���ات اإعالنية يف 
كابول وعلى و�ص���ائل التوا�ص���ل الجتماعي. وتظهر قارئات ن�رشة اأفغانيات ب�صورة 
منتظم���ة على �صا�ص���ات الكثري من القنوات الأفغانية لك���ن اأن تكون القناة باأكملها 
من الن�ص���اء فهذا هو اجلديد. وي�ص���لط تد�ص���ني القناة ال�ص���وء على تغيري يحدث يف 
اأفغان�ص���تان فيما وراء الق�ص����س اليومية للعنف حتى واإن كان ه���ذا التغيري بطيئا 
وغري منتظم. وغالبا ما ت�ص���ري احلكوم���ة ومنظمات امل�ص���اعدات الأجنبية اإلى حقوق 
املراأة والتعليم بالإ�صافة اإلى حرية و�صائل الأعالم على اأنها من بني اأكرب الجنازات 

التي مت حتقيقها يف البالد منذ الإطاحة بحركة طالبان يف 2001.
وت�ص���تخدم القناة تكنولوجيا رقمية منخف�صة التكاليف وتبث من كابول وتركز 
عل���ى الربام���ج احلوارية وبع����س الربامج عن ال�ص���حة واملو�ص���يقى. وتعتمد القناة 

ب�صورة كبرية ورئي�صية على �صابات معظمهن طالبات.

عار�صة الأزياء الأمريكية ذات الأ�صول الفل�صطينية بيال حديد لدى ح�صورها عر�س فيلم 
اأ�صباح اإ�صماعيل يف افتتاح مهرجان كان ال�صينمائي ال�صنوي ال�70 )غيتي(

عزل أسباب الخطر 
منذ الإعالن عن اتفاق ل���وزان الكارثي مطلع اأبريل 2015 تفرغ الإيرانيون للعمل 
عل���ى اإ�ص���عاف الدول والأنظمة يف ال�رشق الأو�ص���ط، واتخذ الع���دوان الإيراين على دول 
اخلليج واملنطقة �صكال اأكرث �رشا�ص���ة وجراأة، و�صط تخاذل مريب ومتعمد لإدارة اأوباما 

جتاه حلفاء اأمريكا العرب.
تخ���اذل اأوباما، ال���ذي ف�رشه النظام الإيراين - وكان لالأ�ص���ف حمقا يف تف�ص���ريه - 
باأنه مباركة اأمريكية ل�ص���لوكه املزعزع لال�صتقرار، نبع من فل�صفة منحرفة ب�صاأن الأمن 
القومي الأمريكي بنيت على وهم ا�ص���تخدام القوة الناعمة �صد الأنظمة القائمة لإزالة 
الأ�ص���باب التي تغذي التطرف! لكن اأوباما باعتماده تلك الإ�صرتاتيجية امل�صللة غذى 

التطرف وقوى �صوكة اإيران واأنهك حلفاء اأمريكا واأ�رش باأمنها القومي. 
بعد ف�ض���ل اأوباما الذريع و�ض���قوط حماقة القوة الناعمة، ج���اءت الإدارة الأمريكية 
اجلديدة بت�ص���ور ر�ص���ني وواقعي للتحديات والتهديدات املحدقة باملنطقة والعامل 
وكيفي���ة مواجهتها. وتعد زيارة الرئي����س الأمريكي دونالد ترامب لل�ص���عودية خطوة 
مهمة يف اجتاه �ص���حيح يوؤدي اإلى عزل اأ�ص���باب اخلطر، وعلى راأ�ص���ها ال�صلوك الإيراين 

املهدد لال�صتقرار.
الق���ادة العرب، الذين ح���ذروا مرارا وتكرارا من اأطماع النظام الإيراين التو�ص���عية 
ورعايته الإرهاب وتدخله امل�صتمر يف �صوؤون دولهم، لن يجدوا اآذانا �صاغية من ترامب 
فح�ص���ب، بل �صيجدونه �رشيكا لديه رغبة وا�صحة للتعاون، عرب عنها باختيار ال�صعودية 
لتكون وجهته اخلارجية الأولى، وذلك بعد ا�ص���تنتاج منطقي اأف�صح عنه الرجل الثاين 
يف الإدارة الأمريكية ريك�س تيلر�ص���ون حني و�ص���ف اإيران اأخريا باأنها اأكرب دولة راعية 

لالإرهاب يف العامل.
زي���ارة ترامب التاريخية اإلى الريا�س من �ص���اأنها اأن تقلب الطاولة يف وجه النظام 
الإيراين واأن ت�صع حدا لأن�صطته اخلبيثة يف املنطقة، لتوؤكد للعامل اأن اأمريكا وحلفاءها 
العرب �ص���يدافعون بكل قوة وحزم عن م�ص���احلهم امل�ص���رتكة و�صينطلقون يف مرحلة 
جدي���دة من التع���اون قائمة على ا�ص���تيعاب �ص���ليم ملفه���وم الأمن القوم���ي باأبعاده 
ال�صاملة، وهو ما عرب عنه خادم احلرمني ال�رشيفني امللك �صلمان بن عبدالعزيز، بقوله، 
على ح�ص���ابه يف تويرت مرحبا بالرئي�س الأمريكي: “زيارتكم تعزز تعاوننا الإ�صرتاتيجي 

وال�صتقرار للمنطقة والعامل”.
وفيم���ا تب����رش قم���م الريا�س الث���الث بتغيري جمرى الأح���داث يف املنطقة ل�ص���الح 
الع���رب، يجب اأن يكون �ص���قف التوقعات واقعي���ا، فالطريق نحو حتقيق ال�ص���تقرار 
وال�ص���الم �ص���يكون طويال ووعرا، ول���ن يكفي فقط معرفة خطي البداي���ة والنهاية، بل 

يجب ال�صتعداد جيدا لالنطالق يف الرحلة ال�صاقة الواقعة بينهما. 

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 املتوقع �صيكون 
غائماً جزئياً ولكنه حار 

ومغرب خالل النهار.

الرياح �صمالية غربية من 10 اإلى 
15 عقدة وت�صل من 15 اإلى 20 

عقدة احيانا.

ارتفاع موج البحر من قدم اإلى قدمني قرب ال�صواحل 
ومن 3 اإلى 5 اأقدام يف عر�س البحر. درجة احلرارة 

العظمى 37 درجة مئوية، وال�صغرى 29 درجة مئوية.

حالة 
الطقس

قرويان ينظران إلى بركان جبل 
سينابونغ في جزيرة سومطرة 

اإلندونيسية، حيث يتصاعد الرماد 
البركاني الكثيف. وكان البركان 

خامال ألكثر من 400 سنة قبل أن 
يبدأ نشاطه من جديد في العام 

2010 )أ ف ب(

السنة التاسعة - العدد 3141 

األحد
21 مايو 2017 
25 شعبان 1438
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